االجتهاد والتجديد
رئيـس التحـرير



املدير املسؤول

تلسِّب اجملًَٓ ١واُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت
ايؿك٘ اٱهٚ َٞ٬أُٛي٘ٚ ،عًِ اؿـٜح،
ٚايلداٍَٚ ،لادعات ايهتبٚ ،إٓاقٌات.
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إٓٗذٝٸ ،١ايتٛثٝلٚ ،إٔ  ٫ته ٕٛقـ ْٴٌلت أٚ
أكهًت يًٌٓل ٗ نتابٺ أ ٚؿٚكٜٸ ١علبٝٸ ١أػل.٣
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إِٓ اللبلّغ َألسباب نزَهلا درالس ٌٕ حتلّلّةٕ يقارنٕ
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الٕحد ٚاإلسالوّٗٛ
بني خٕف التالش٘ ٔرداء التالق٘

ض أ ٚاهتؼـٸ ب٘ آػلٜ ٕٚبك ٖٛ ٢ايعٓٛإ ا٭ِٖٸ ٗ َواك
َُٗا غاٍ ب٘ بع ٷ
اؿلنات اٱهَٝ٬ٸ ١ايٛاعٚ ،١ٝايتا٥ك ١يٓذاٚ ٠ػ ْ٬ا٭َٸ .١ؾؿ ٞسٳُٵأ ٠ايتشلٜض
ايطا٥ؿٞٸ ٚإقٖيبٸ إُتباؿٳٍٚ ،ايق ٟتٛهٻعٳتٵ ؿا٥لتٴ٘ٚ ،ؿػٌ إٍ نٌِّ بٝتٺ ،عدل ًاًاتٹ
قٓٛات ايؿتٓٚ ١بحٸ ايؿٹلٵق ١بٌ إٛاطٌٓ ،عً ٢اػت٬ف أؿٜاِْٗ ،بٌ بٌ إوًٌُ
أْؿوٹِٗ ،بٌ ٴكبٳُا  ٌُٚا٭َل إٍ ؼلٜض ا٭ؾ عً ٢أػ ٗ ٘ٝإقٖب ايٛاسـ; يتباٗ ٕٜٔ
بعض اٯكاٚ ٤ا٭ؾهاك ٚايلټٖٓ ٣٩ا ٖٓٚاىَ ٗ ،جٌ ٖق ٙايٛلٚف ٜ ٫ٳذٹـٴ ايـاعٚ ُ١ٝإبًِّؼ
َٳؿَلٸاّ َٔ ايذلنٝن ٗ نٌِّ َٓاهب١ٺ عًَٛٓٛ ٢ع ايٛسـ ٠بٌ إوًٌُٚ ،ايتعا ٍٜبٌ
أٌٖ ا٭ؿٜإ ايوُاٜٚٸ ١ناؾٓ ّ٫ُٛٚ ،ّ١إٍ ايتٛاٌُ بٌ ا٭َِ ٚايٌعٛب عً ٢اػت٬ف
اْتُا٤اتٗا ايعٳكِـٜٸٚ ١ايوټًُٛنٝٸ.١
َأيَِٵ ٜكلأِ إوًُ ٗ ٕٛنتاب اهلل ايعنٜن َا ٜـع ِٖٛإٍ ايٛسـ ٠ؾُٝا بِٗٓٝ؟!
ؾًُافا ىٌٳٛٵٕ ايٛسـ ٠اؿكٝكٝٸ ١ايهاًَ١؟! يعًِٓٗ ىتًؿَ ٗ ٕٛاٖٝٻتٗا َٚؿَٗٗٛا .ؾُافا
تعين ايٛسـ ٠بٌ إوًٌُ؟

تٴتِٛٻك يًٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ ١عـٸَ ُ٠عإٕ:
1ع ؾايبعض وا ٍٚكب٘ َؿٗ ّٛايٛسـَ ٠ؿٗ ّٛا٭ُػٛٸٚ ،٠نأْٸ٘ ٜوتًِٗ فيو َٔ
قٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻُٳا إُ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ إٔػٵٛٳ ْ( ﴾٠اؿذلات.)10 :
ٖٚقا إعٜٓ ٢وتًنّ إٔ ٜه ٕٛإوًِٴ هٳٓٳـ إوًِ ٗ إًُٹُٸات ٚايٌـا٥ـ ،بعٝـاّ

عٔ أٟٸ ؼلٜضٕ ٚعـا٠ٚٺ ٚبػٔا٤ٳ ٚعِبٝٸ١ٺ ُٚلاعٕ.
2ع ٜٚقٖب آػل ٕٚإٍ اعتباك قٛاّ ايٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ ٗ ١إٔ ٜه ٕٛيًُوًٌُ
زلٝٵٓا( ٙاـ٬ؾ )١أ( ٚايـٚي.)١
ْٝع ّا ْٛاّٴ سهِٕ ٚاسـٷ ،هٛا ٤أ ٳ
3ع ٌٜٚرل قو ٷِ ثايح إٍ إٔٸ َعٓ ٢ايٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ ١إٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى هٴٌِّّٓٞ
ًٝٚعٞٸ ،بٌ ْ ٷع َٔ إوًٌُٜ ٫ ،تُٝٻن ٕٚعٔ بعِٔٗ.
ٚأعتكـ إٔٸ إعٓ ٌٝا٭ػرلُٖ ٜٔا ايًقإ ًهٌٖٜٚ ٬هَِّ ٕ٬اْعاّ أَاّ ايوعٞ
اؾاؿٸ يًٛسـ ٠بٌ إوًٌُ.
ع َا َعٓ ٢إٔ ٜه ٕٛيًُوًٌُ ْٝعاّ ْٛاّٴ سهِٕ ٚاسـٷ؟ قـ ٜهٖ ٕٛقا ايطٖلٵغ
ع يً ٳٖٛٵً ١ا٭ ٍٚع دٳقٸاباّٚ ،يهٓٸ٘ بعـ تأَټٌٕ ٚتؿهرل هٝٴٌهٌِّ ٖادواّ كٝؿاّ يهٌِّ َٳٔٵ
ٜل ٣أْٸ٘ أقًِّٝٸ ْ١عٳـٳؿٜٸّ ١هٔ إٔ تقٚب ٚتتَ ٗ ٢ً٬جٌ ْٛإّ نٗقا.
٭ ٟتلْ١ٺ عًُٝٸ١ٺ ي٘.
إفٕ ؾَ ًِ ٳ ٝٵبلٳ ايٌِّعاكٚ ،يه ٵٔ ِّ ٫
ع َافا ٜعين إٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى ًٝعٚ ٌّٞه ِّٴٓٞٸ؟ ٖقا ٜعين ؿع ّ٠ٛغرلٳ ُلو ١يتؼًٓٞ
ايوٓٸٞٸ عٔ َعتكـات٘ ٚا٭سهاّ ايٌلعٝٸ ١اييت ٌْأ عًٗٝاٚٚ ،كثٗا عٔ أه٬ؾ٘ َٓق مَٕٔ
بعٝـ.
ٖٚهقا ٖ ٞؿعَ ٠ْ ٛبطٖٓ ْ١يًٌٝعٞٸ نٜ ٞتؼًٓ ٢عٔ ََٓٛٛت٘ ايؿهلٜٸٗ ،١
ايعكٝـٚ ٠ايٌلٜعَ ،١ٴٗٵُٹ ّ٬نٌٻ َا بقي٘ ايعًُا٤ٴ إآ َٔ ٕٛدٴٗٵـٺ ٗ تأهٝى ٚتأٌُٝ
ٖق ٙا٭ؾهاك ٚإباؿ.٨
إفٕ هٝوٛؿ دلٸاٖ ٤قا ايتؿورل يًٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸٖ ١ادىٴ ايؿٓاٚ ٤ايتًٞ٬
ٚايكٔا ٤ا٫ػتٝاكٟٸ عً ٢ايقاتٚ ،بايتاي ٞمل ٚئ ٌْٗـ دٴٗٵـاّ ناؾٝاّ يتشكٝل ايٛسـ٠
ايٛاقعٝٸ ١بٌ إوًٌُ.
ؿلټ إٔٸ ايٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ ١يٝوت بإعٓ ٳٝٝٵٔ إقن ٛٳكٜٵٔ.
ٚا َ
ؾٓشٔ ايْ ّٛٝع ٍٝعِل ايـټٚٳٍ إوتكًٓ ٫ٚ ،١أُؾُلٳ ٭ ِّٟسـٜحٺ عٔ ؿٚي١ٺ إهَٝ٬ٸ١
يهٌ ب٬ؿ إوًٌُ.
ِّ
ٚاسـ ،٠أْٛ ٚأّ ػ٬ؾ١ٺ ًإٌَ
نُا إٔٸ ايٌٝعٞٸ ئ ٜتؼًٓ ٢عٔ تٌٝټع٘ٚ ،نقيو ايو ِّټٓٞٸٚ .يٝى َطًٛباّ َُٓٗا
فيو.
ٚإْٸُا ناْت ايـع ٠ٛإٍ ايٛسـ ٠بٌ إوًٌُٚ ،ايتعا ٍٜبٌ أٌٖ ا٭ؿٜإ
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ناؾٓٚ ،ّ١ايتٛاٌُ اؿٔاكٟٸ بٌ ايبٌل ْٝعاّ ،يبٓا ٤فتُعٕ ٜكٹٌٸ أٜ ٚهاؿ ٜٓعـّ ؾ٘ٝ
اـ٬فٚ ،إ ٵٕ بك ٞا٫ػت٬فٚ ،تن َ٘ٓ ٍٚايِلاعات ٚاؿلٚب.
إفٕ يٝى إطًٛب إٔ ْتٓاهَ ٢ا نتًـ ؾ ،٘ٝنُوًٌُ ،أ ٚنأتباع َقٖبٺ
ٚاسـٺ نتًـ ٗ عكٝـ٠ٺ ٖٓا ٚسهِٕ ًلعٞٸ ٖٓاىٚ ،إْٸُا إطًٛبٴ تِٓٝٛٴ ٖقا
ا٫ػت٬ف ،عٝح ٪ٜ ٫ؿٸ ٟإٍ اـ٬ف ٚايتكاتٌٚ ،ايت٬عٔٚ ،ايتهؿرلٚ ،ايتًٔ،ٌٝ
ٚايذلاًل بايتټٗٳِ ع ٚأغًبٴٗا باطٌٷٚ ،يٝى بجابتٺ عً ٢ايطٖلٳف اٯػلٚ ،إْٸُا ْٖ ٞتاز اي ٳٖٛٵِ
ٚاً٫تباٚ ٙاـطأ ٗ ايؿَٗٵِ; بوبب ايعِبٝٸ ١إكٝت ١ع.
ّْ إشلٞٸ أٚ
ٍّ
إٕٸ ا٫ػت٬ف ٗ ايلأٚ ٟا٫دتٗاؿ سلٌّ ٌَلٚعٷَ ،ا مل ٜهٔ قٹباٍ
ٳْبٳٟٛٸ أ ٚٳٚيَٟٛٸ َعِ ،ّٕٛؾٓٝبػ ٞإٔ ٜٴتٻبٳع.
ٚيهٔٻ إُٓٛع ٚاحملٛٛك إٔ ٜٳِٹٌٳ ا٫ػت٬ف إٍ ساي١ٺ َٔ اـ٬ف ٚايتؼايـ
ٚايتؼًٗـ ،عٝح ٜتٓاؾلٜٚ ،ٕٚتكطٖع ٕٛأَلِٖٜٚ ،كتٴٌ بعٔٴِٗ بعٔاّ.
ٚقـ ٜوأٍ ايبعضٴ :إّ٫ٳ تٗـؾ َٔ ٕٛايـع ٠ٛإٍ ايٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ١؟ أيٝى اْتِاكٴ
ٍّ ٖٚـ ،٣ناؾٝاّ يبٓا ٤اجملتُع ايِاحل
ٖقا إقٖب أ ٚفاىٚ ،نٌٌّ ٜعتدل ْؿو٘ عً ٢سل
 ٞهلل ع ٻن ٚدٌٻ؟
إَلٵٓٹ ٸ

ف نجرلٚ ،ْ٠يهٓٻٓا هٓتٓا ٍٚث٬ثَٗٓ ّ١ا عًٚ ٢د٘ اـِ ;ْٛ٭ُٖٸٝتٗا:
ٖ ٞأٖـا ٷ
1ع بٓا ٤اٱْوإ ايِاحل ٚاجملتُع ايوٟٛٸ :ؾُٔ ايٓاؿك إٔ ٌْٗـ إْواْاّ ُاؿاّ
ٚٳكٔعاّ ٗ فتُعٕ ًَ٤ٞٺ بايعـاٚ ٠ٚاؿٹكِـ ٚايعٳِٳبٝٸ ّ٫ُٛٚ ،١إٍ سـٸ ايت٬عٴٔ ٚايتهؿرل
ٚايتًٔٚ ٌٝتباؿٍ ايتټٗٳِٚ ،اػتتاَاّ بائٻلٵب أ ٚاؾَلٵغ أ ٚايكَتٵٌ.
ٗ فتُعٕ نٗقا ِٜعب إٔ ٜوًِ يٲْوإ ؿٜٔٷ أ ٚػٴًُلٷ أ ٚؾهلٷ .ؾايؿعٌ هٝكابً٘
كؿٸ ُ٠ؾعٌٕ ع ٖٚقا طبعٷ إْواْٞٸ ع ،ثِٸ تٓذلټ ا٭َٛك إٍ َا  ٫تٴشٵُٳـ عٴكِبا ٗ ،ٙايـْٝا
ٚاٯػل.٠
سٌ ٜتِٸ ا٫ؾذلا ٤عً ٢ق ،ّٕٛؾٝٴٓوٳب إيَ ِٗٝا مل ٜكٛي ٙٛأٜ ٚؿعً ،ٙٛأ ٚتٴشلٻف
ٚتٴكطٖع نًُاتٴِٗ ،يتٗٛل ٗ أبٌع ُٛك٠ٺٚ ،أقبض طَ ٵلغٕ ،ؾُٔ ايطبٝعٞٸ دـٸاّ إٔ ػـ َٔ
وعٳٛٵٕ يًبشح عٔ بعض ايوٻكَطات ٚاي ٻنٓ٫ت عٓـ ايطٖلٳف ا٭ٚٸٍٖٚ .هقا
ٖ ٤٫٪نُجٴلاّ ٜٳ ٵ
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تٌتعٌ اؿلبٴ ايهَٝ٬ٸ ١ب ٫ٚ ،ِٗٓٝؽً ٗ ٛأغًب ا٭سٝإ َٔ ػلٜضٕ ٚتٌهٝوٺ َ ٚيعٵٕٔ
ًٚٳتٵِٕ .ؾٌٗ ٖقا َٖٗٛ ٛل اجملتُع اٱهَٞ٬ٸ ايِاحل؟!
َٔ ٖٓا ْؿِٗ ٕافا ٚقـ أَرل إ ٌَٓ٪عًٞټ بٔ أب ٞطايب×ٚ ،قـ زلع بعضٳ
وبټ ٕٛأٌٖٳ ايٌٸاّٚ ،قـ يٗٓٝاِٖ عٔ ؾعًِٗ ٖقاَ .أٜٴكاتًُِٗ ّٓٚعٴ
أُشاب٘ ٗ ُٹؿٌِّ ٜٳ ٴ
هبٻِٗ؟! ْعِ ،٭ٕٸ إعلن ١هتٔع أٚماكٖا عادٹ ّ٬أ ٚآدٹٜ ٖٛٚ ،ّ٬لٜـ إٔ ٜبك ٢٭ؾلاؿ
اجملتُع اٱهَٞ٬ٸ بعـ إعلن ١بكٝٸ٬ُ َٔ ْ١غٕ ٚٚٳكٳعٕ ٚأػ٬مٕٚ ،يقيو قاٍ×
٭ُشاب٘« :إْٸ ٞأَنِلٙٴ يهِ إٔ تهْٛٛا هبٸابٌٚ ،يهٓٸهِ يُٚ ٛؿتٴِ أعُايَِٗ،
ٚفنلتٴِ سايَِٗ ،نإ أُٛبٳ ٗ ايكَٛٵٍٚ ،أبًؼٳ ٗ ايعٴقٵكٚ ،قًتٴِٵ َهإٳ هٳبِّهِ إٜٸاِٖ:
ايًٗٴِٻ اسكٹٔٵ ؿَا٤ٳْا ٚؿَا٤ٳِٖٚ ،أًُٹضٵ فاتٳ بٓٓٝا ٚبٚ ،ِٗٓٝاٖٵـٹِٖ َٔ ٓ٬يتِٗ; ستٸ٢
ٜعلف اؿلٻ َٳٔٵ دٳًَٜٗٔ٘ٚ ،ٳلٵعٳ ٟٛعٔ ايػٳٚ ِّٞايعٴـٵٚإ َٳٔٵ يَٗٔرٳ ب٘» (ْٗر ايب٬غ 185 :2 ١ع
.)186
 ٗٚنٖ ×َ٘٬قا إًاك ْ٠إٍ ين ّٚسٳِٵل اـ٬ف بايؿعٌ ،ؾٜ ٬تعـٸ ٣إٍ
ايؿاعٌ ،ؾاـِٚ ١َٛإٛادٗ ١إِا ٖ ٞيًؿعٌ ْؿو٘ٚ ،أَٸا ايؿاعٌ ؾٗ ٛاَل٩ٷ قـ أػطأ،
ٚما ٍٚإُ٬س٘ ٫ ،إهكاط٘.
2ع اؿؿا ٚعً ٢ا٫سذلاّ بٌ ا٭ُ ٳَِ :ؾٜ ٬عتكـٕٸ أسـٷ إٔٸ ها٥ل ا٭ُ ٳَِ ُِّٝن بٌ
َقٖبٺ ٚآػل ٗ ا٭َٸ ١اٱهَٝ٬ٸ .١ؾِٗ ٜتعاًََ ٕٛعٓا عً ٢أْٸٓا ٚاسـٷ ٜ ٫تذنٸأ.
ٖٚقا َا ًٗـْاَ ٗ ٙا قاّ ب٘ بعض اؿاقـ َٔ ٜٔكهَ ّٕٛو ١٦ٝيًٓيبٸ| ،أٚ
ٚ ٞايتبًٝػٞٸ.
إْتاز أؾ ّٕ٬ؽـَ ٗ هًٛن٘ ايٌؼِ ٸ
ٚبعض ايق ٟفنلَٛ ٙٚد ٛٷؿ ٗ بعض تلاثٓا اؿـٜجٞٸ غرل ايٓكٞٸ ،تلاخ ايوٓٸ١
ب ٚآػل ،أ ٚبٌ َٓ١َٛٛٺ
ٚايٌٝع ١عً ٢ايوٛاٚ .٤يهٔٵ ٌٖ َٝٻن أٚي٦و اؿاقـ ٕٚبٌ َقٖ ٺ
ؾهلٜٸٖٓ ١ا ٚأػلٖٓ ٣اى؟ أبـاّ ،ؾٗق ٙبٓٛلِٖ هًٛنٝٸاتٴ ْيبِّ اٱهٚ ّ٬إوًٌُ،
ًعٵٛا ٤عً ٢نٌِّ َا ٜٳُٴتټ إٍ اٱهّ٬
ًٓټٛا ًٓ ّ١ٳ
ظُٝع َقاٖبِٗ ٚؾٹلٳقٹِٗٚ .يقيو ٳ
بٹِٹًَ١ٺٚ ،ي ٛمل ٜهٔ ٜلتَٔ ٞجٌ تًو ايوًٛنٝٸات إٓوٛب ١نَقٹباّ ٚمٴٚكاّ إٍ ْبِّٓٝا
ا٭نلّ قُـ|.
ٍّ بٌ إوًٌُٚ ،ناْٛا قـ تباسجٛا
أَٸا ي ٛناْت ايٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ ١قا ّ١ُ٥عل
ٚؼاٚكٚا ؾُٝا ب ،ِٗٓٝبٗـ٤ٚٺ  ٚٳك ٜٔٚٸ١ٺٚ ،بعٝـاّ عٔ أٟٸ عٳِٳبٝٸ١ٺُ ٗ ،شٸْ ١وبٖ ١ق ٙا٭ػباك
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ع اييت ٌْ ٫وٓ يًش١ٛٺ أْٸٗا َٛٓٛع َْ ١ـهٛه ْ١ع ،يهاْٛا قـ أمايٖٛا َٔ ايهتب،
ٚهٳـټٚا ايباب َٴشٵهَُاّ أَاّ نٌِّ ساقـٺٜ ،وتٗـف اٱها ٠٤يٲهٚ ّ٬أًٖ٘.
3ع ؼكٝل اْ٫تِاك عً ٢ا٭عـاٖٚ :٤قا ّ ٫هٔ إٔ ٜه ٕٛإ ٓ٫بتٔاؾل اؾٗٛؿ،
ٚكٳِّْ ايِؿٛفٚٚ ،سـ ٠إٛقـ ٗ ايكٔاٜا ايهدل ،٣اييت ُىٸ أَٔ اجملتُع
اٱهَٞ٬ٸ أ ٚاقتِاؿ ٙأ ٚهٝاهت٘.

ٜ ٫هؿ ٞإٔ ْـع ٛإٍ ايٛسـ ٠بٌ إوًٌُٚ ،إٔ ْعكـ إُ٪لات بٌ ؾذل ٺ٠
ذلٕٵ بايعٳُٳٌ اؾاؿٸ
ٚأػل ;٣إف يٝى يًـع ٠ٛإٍ ايٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ ١أٟټ ق١ُٝٺ َا مل تٳكِ ٔ
يتشكٝل ٖق ٙايٛسـ ٗ ٠اـاكز.
ٚ٭دٌ ؼكٝل ٚتلهٝؽ ٖق ٙايٛسـ ٫ ٠بٴـٸ َٔ اعتُاؿ آيٝٸاتٺ ػاُٸ ،١تتٛؾٖل عً٢
وبٴٌ:
س َٔ ٜايٓذاغ ٗ ٖقا اجملاٍٚ .أٖ ټِ تًو اي ټ
ٍّ
1ع تِؿ ١ٝايكًٛب ٚايٓٛاٜا :ؾُٔ إِٗٸ دـٸاّ إٔ ٜٴشٵوٹٔ إوًُ ٕٛائٛٸ ببعِٔٗ،
ٚوٌُ نٌٌّ َِٓٗ أػا ٙعً٦َ ٢ات احملاٌَ اؿَوٳٓ ،١اييت ئ ٜؿكـٖا ٗ نٌٸ َٛقـٺ
ٚسٳـٳخٺ.
 َٔٚإؿٝـ دـٸاّ ٗ فاٍ تلهٝؽ ايٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ ١إٔ ٜتشًٖ ٢إوًِٴ بِؿ ١إٔ
ٜٴشٹبٻ ٭ػَ ٘ٝا ٜٴشبټ يٓؿوٜ٘ٚ ،هل ٙي٘ َا ٜهل ٙشلا .ؾهُا ٜهل ٙنٌټ إْوإٕ إٔ
ٜؿذل ٟعً ٘ٝاٯػلَ ٕٚا مل ٜكًُِ٘ أٜ ٚعُٳًِ٘ ؾعً ٘ٝإٔ ٜتشلٸ ٣ناٌَٳ ايـِّقَٓ ٗ ١ا ٜٓكً٘ عٔ
اٯػل َٔ ٜٔقَٛٵٍٕ أ ٚٹؾعٵٌ; نٜ ٫ ٞكعٚ ،ي َٔ ٛسٝح ٜ ٫لٜـ; بوبب ايتعِټب ٚايلغب١
ٗ ايتٌؿٓٚ ٞكؿِّ ايعـٚإ إفا نإ ٗ ،ققٚك ايٓٻكٌِ اـاط ٧أ ٚاجملتنأَ ٖٛٚ .ا ٜنٜـ
ايٌٻلٵؾٜٚ ،عُِّل اشلُٛٸٜٚ ،٠جرل ايب٬بٌ ٚايك٬قٌٚ ،كٴبٳُا ناْت ؾتٓ َٔ ْ١نًُ١ٺ .ؾُٳٔٵ
ٜتشُٻٌ إوٚ٪يٝٸ١؟!
2ع ايعٛؿ ٠إٍ ٓٛاب٘ ٚسـٚؿ ايكلإٓ :ؾعٓـَا ؿعا ايكلإٓ ايهل ِٜيًشٛاك بٌ
ا٭ؿٜإ ٖٛٚ ،أٚٸٍ َٳٔٵ ؿعا إٍ فيو ع ٚيٮهـ ؾكـ املف اي ّٛٝعٔ َواك ٙايِشٝض ع،
ٓٚع ٓٛابَ٘ شلقا اؿٛاكَٓٚ ،ع َٔ ػاٚمٖا ،سٝح قاٍ﴿ :قٌُٵ ٜٳا َأٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ ٳتعٳايَٛٵا
ٔٓٳا
ًٝٵ٦اّ ٳٜ َ٫ٚٳتٻؼٹقٳ ٳبعٵ ٴ
ٔإيَ ٢نًَٹُٳ١ٺ هٳٛٳا٤ٺ ٳبٝٵ ٳٓٓٳا ٳ ٚٳب ٵٓٝٳهُِٵ إَٔٵ  ٫ٳْ ٵعبٴـٳ ٔإ ٖ٫اهللَ ٳْ ٫َ ٚٴٌٵلٔىَ بٹ٘ٹ ٳ
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ٳبعٵٔاّ أَ ٵكبٳاباّ َٹٔٵ ؿٴ ٕٔٚاهللٹ ؾَإٕٔٵ تٳ ٳٛيٖٛٵا ؾَكُٛيُٛا اًٵٗٳـٴٚا ٹب َأْٻا َٴوٵًٹُٴٕٛٳ﴾ (آٍ عُلإ،)64 :
ٚقاٍ أٜٔاّ ﴿ :ٳ َ٫ٚتٴذٳا ٹؿيُٛا أَٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ ٔإيٖا بٹايٖتٹ ٞٹٖٞٳ أَسٵوٳٔٴ ٔإ ٖ٫ايٖقٹٜٔٳ ًََُٚٴٛا ٹَٓٵٗٴِٵ
ٚٳقُٛيُٛا آ ٳَٓٻا بٹايٖقٹ ٟأُْٵنٍٔٳ ٔإيَ ٵٓٝٳا ٚٳ ُأْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵهُِٵ ٳٔ ٚإيَ ٴٗٓٳا ٳٚإٔيَٗٴهُِٵ ٚٳاسٹـٷ ٚٳْٳشٵٔٴ يَ٘ٴ َٴوٵًٹُٴٕٛٳ﴾
(ايعٓهبٛت.)46 :
ؾ ٬بٴـٸ َٔ ا٫يتناّ بٗق ٙائٛاب٘ ٗ ،سٛاك ا٭ؿٜإٚ ،سٛاك إقاٖبٚ ،سٛاك
ايؿٹلٳم ٚإٹًٌَ ٚايِّٓشٳٌ.
3ع إٗٚاك إٌذلنات َٚواسات ايتٛاؾل ٖٞٚ :نجرل ْ٠دـٸاّ ،ؾ ٬تكاكبٗا ع عـؿاّ
ٍّٚ ،بِرل٠ٺ إّاْٝٸ١ٺ،
ٚهع ّ١ع َٛاكؿٴ ا٫ػت٬فٚ ،يهٔٸ فيو وتاز إٍ ٚٳعٵ ٕٞكهايٞ
ٚؽط٘ٝٺ ٖاؿفٺٚ ،دٴٗٵـٺ نبرلٕ ٫ٚ ،هٝٻُا ٗ اجملا٫ت ايعًُٝٸ ،١نا٭عاخ ٚايـكاهات
إكاكْ ،١اييت توًِّ٘ ائ ٤ٛبٛٓٛغٕ عًَ ٢واسات ايتٛاؾل ٗ ايعكٝـٚ ٠ايٌلٜع،١
رل َٔ ايكٛاعـ ٚإباؿ ٨اييت  َٔ٪ٜبٗا ٖقا ايؿلٜل أ ٚفاى.
ٚاؾقٚك إٌذلن ١يهج ٕ
ٖ ٗٚقا ايوٝام  ٫بٴـٸ َٔ ايتٓبٚ ٘ٝايتشقٜل َٔ أبٛام ايؿتٓ ،١هٛا٤ٷ ناْٛا
أًؼاُاّ أْ ٚعٝٸاتٺ أ ٚإفاعاتٺ أ ٚقٓٛاتٺ تًؿنْٜٝٛٸ ،ّ١ايقٖ ٫ ٜٔٳِٻ شلِ ،بٌ ٖٝٚٚ ٞؿتٴِٗ
وٓٻٚ ١ايٌٝع،١
ا ؿلاّ ٚغرل ايٌلعٝٸ ،١اييت ٜتكآٳٛٵٕ ا٭َدٵل عًٗٝا ،ٱثاك ٠اي ٻٓعٳلات بٌ اي ټ
ٚبٌ ٖقا إَلٵدٹع ٚفاىٚ ،بٌ إوًٌُ ٚإوٝشٝٸٌٚ ،بٌ ايٌٻلٵم ٚايػٳلٵبٚ ،بٌ ايعٳلٳب
ٚايؿُلٵيَٚ ،ا إٍ فيو.
إْٸِٗ أبٛامٴ ايؿتٓ ،١إْٸِٗ أعٛإٴ إبًٝى ،ؾ ٬هٛم ا٫هتُاع إي ،ِٗٝؾع «َٳٔٵ أَُٵػ٢
إٍ ْاطلٕ ؾكـ ٳعبٳـٳ ;ٙؾإٕٵ نإ ايٓاطلٴ ٜٴ٪ٳؿٸ ٟعٔ اهلل عنٻ ٚدٌٻ ؾكـ ٳعبٳـٳ اهلل; ٚإٕٵ نإ
ايٓاطلٴ ٜٴ٪ٳؿٸ ٟعٔ ايٌٝطإ ؾكـ ٳعبٳـٳ ايٌٝطإ» (ايهًٝين ،ايهاٗ  ،434 :6سـٜح
اٱَاّ اؾٛاؿ×).
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رأ ٙاألكجزّٖٛ
بني االعتبار العكمّ٘ ٔالشزعّ٘

ٗ عامل اي ّٛٝأُبض ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٚ ،تؿٔ ٌٝكأ ٟا٭نجل ٗ ١ٜاتٸؼاف
ايكلاكات اؾُاع ،١ٝق ّ١ُٝعإ ٗ .١ٝأغًب ايـٜ ٍٚتِٸ اػتٝاك ْٛع اؿه ،١َٛايكإْٛ
ا٭هاه ،ٞأعًَِٓ ٢ب ٗ ايـٚي ،١أعٔا ٤فًى ايٓٛاب ،بٓا٤ٶ عً ٢كأ ٟا٭نجل.١ٜ
اتٸؼاف ايكلاك ٗ اجملايى ٚاجملاَع ٜتِٸ أٜٔاّ عً ٢أهاي تؿٔ ٌٝكأ ٟا٭نجلٜٸ .١قاعـ٠
اعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜهاك ْ١ٜستٸ ٗ ٢ايهجرل َٔ ايتذُټعات ايِػرلٚ ٠ايعاٚ .١ًٝ٥أعٔا٤
فُعٕ َا ٜعًُ ٕٛبلأ ٟا٭نجل ٗ ١ٜا٭َٛك اـ٬ؾ ١ٝاييت ؽّٸ ا٭عٔاٚ ،٤فيو بعـ
أػق آكا ٤اؾُٝع.
ْٛٚاّ اؾُٗٛك ١ٜاٱهَٝ٬ٸ ١أٜٔاّ يٝى َوتجٓ٢ٶ َٔ ٖق ٙايكاعـٚ .٠تٴتٻؼق أِٖٸ
ايكلاكات اؾُاع ١ٝؾٗٝاَ ،جٌ :اػتٝاك ْٛع اؿه ،١َٛايكاْ ٕٛا٭هاه ،ٞايٛيٞٸ
ايؿك ،٘ٝكٝ٥ى اؾُٗٛكْٛٚ ،١ٜاب فًى ايٌٛك ٣اٱهَٞ٬ٸ ٚفًى اـدلا ،٤عً٢
أهاي اعتباك كأ ٟا٭نجل.١ٜ
ٚاي ،ّٛٝتعتدل ٚدْٗٛ ١ل اٱه ّ٬س ٍٛايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸٚ ،تؿٔ ٌٝكأٟ
ا٭نجلٚ ،١ٜفاٍ اعتُاؿٖا ،ايٌػٌ ايٌاغٌ يًهجرل َٔ إوًٌُٚ .قـ ألن
إؿهِّل ٕٚإوًُٚ ٕٛغرل إوًٌُ أعاثاّ كتًؿٖ ٗ ١قا اجملاٍٚ ،قـٻَٛا ٚدٗات ْٛل
^

َتبا ١ٜٓأّ ٜٔا ٗ ٖقا ايِـؿ.
إٕ اي ٍُٛٛإٍ ٚدْٗٛ ١ل اٱهٖ ٗ ّ٬قا ايٌإٔ َوأي ٗ ْ١غا ١ٜا٭ُٖٸ١ٝ
بايٓوب ١إٍ ايٌعب اٱٜلاْْٛٚ ٞاّ اؾُٗٛك ١ٜاٱه ،١َٝ٬ايق ٜٔواٚي ٕٛإٔ ٜعٌٛٝا ٗ
ٌٚٸ سه١َٛٺ قا ١ُ٥عً ٢تعاي ِٝاٱه.ّ٬
ٗ َا ٜتعًٖل باعتباك أ ٚعـّ اعتباك كأ ٟا٭نجلٜٛ ١ٜدـ ق ٕ٫ٛعً ٢ا٭قٌٸٜ٪َ :ٸ ٷـ;
َٚعاكٔضٷٚ .يهٔٵ بتأَټٌ ٚدٗات ْٛل إِّٜ٪ـٚ ٜٔإعاكٌٓ ْوتٓتر إٔ يـ ِٜٗقٛاعـ
كتًؿّ ٫ٚ ،١هٔ اعتباك ْٝع إٛاؾكٌ أ ٚإؼايؿٌ أُشاب ْٛلٜٸ١ٺ ٚاسـ .٠كٴبٳُا
عَوٳب كأ ٟايبعض ٜه ٕٛكأ ٟا٭نجلَ ١ٜعتدلاّ ُٚشٝشاّ َٔ دٗ١ٺٚ ،غرل َعتدلٕ َٔ
دٗ١ٺ أ ٚدٗاتٺ أػل .٣يقيو تًعب ا٭هى ٚإلتهنات اييت ٜعتُـ ٕٚعًٗٝا ٳؿٚٵكاّ كٝ٥واّ
ٗ ؼًٚ ٌٝدٗات ايٓٛلَٚ ،ا ٜتبعٗا َٔ ْكـٺ ٚؿكاه ١شلاٖ َٔٚ .قا إٓطًل هب َٓاقٌ١
ٚدٗات ايٓٛل بٓا٤ٶ عً ٢إباؿٚ ٨إلتهنات.
إٕ أِٖٸ ا٭هى اييت تك ّٛعًٗٝا ُشٸ ١ا٭ػق بلأ ٟا٭نجل ٖٞ ١ٜاؿلٸ ٗ تكلٜل
إِرلٚ ،تٝٓٛض اؿكا٥ل ،ايٌلعٝٸ ١ايـ ،١ٜٝٓإًِشٚ ١ايكبّٚ .ٍٛهٔ إٔ ٜهٕٛ
َوتٓـ ُشٸ ١كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜؾل ن ٸٌ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙا٭هى ،إَٸا ؿي ّ٬ٝعكًٝٸاّ أ ٚؿيّ٬ٝ
ْكًٝٸاّ.
ٚقـ هعٳ ٵٓٝا ٗ ٖق ٙإكاي ١إٍ إثبات ٖقا ا ٫ٸؿعا ٖٛٚ ،٤إٔ َبـأ سلٸ تكلٜل
إِرل ،ايكا ِ٥عً ٢أؿي١ٺ عكً١ٝٺ ًٚلع١ٝٺ قهُ ٖٛ ،١إبـأ إتٌ ايٛسٝـ ايقٟ
ٜوتطٝع تدلٜل أنجل سا٫ت ا٫عتُاؿ عً ٢ايلأ ٟايعاّٸ ٗ أغًب فتُعات اي٫ ،ّٛٝ
نًٓٗا.
نُا هعٳ ٵٓٝا إٍ بٝإ إٔ عـّ اٖتُاّ أنجل أُشاب اي ٻَٓٛل بٗقا إبـأٚ ،إٔ
إبـا ِٖ٤آكا ِٖ٤س ٍٛاعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜأ ٚعـَ٘ عً ٢أهاي ها٥ل إباؿ ٨ع
ٚػِّ ُٛا َبـأ نٌـ اؿكٝك ١عٜ ،توبٻب ٗ تٌ ٍٜٛإباسح إتعًِّك ١بٗقا إٛٓٛع.
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ،ؾإٕ تب ٌٝإباؿٚ ٨إٓطًكات إؼتًؿ ١٭ُشاب ايلأ ٟسٍٛ
اعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜأ ٚعـَ٘ٚ ،تبَ ٌٝكتٔٝات نٌٸ ٚاسـ َٔ ٖق ٙإباؿ،٨
ٚتؿهٝهٗا; ػٓب ّا ـً٘ إباسح ايعًُ ١ٝبٌإٔ ٖقا إٛٓٛعٖ ،ـفٷ َِٗٷ آػل ْوع٢
يتشكٝك٘ ٗ ٖق ٙإكاي.١
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ٚايٓكط ١ا٭ِٖٸ اييت تجبتٗا ٖق ٙإكاي ١إٔ َع ِٛأُشاب اي ٻَٓٛل ٗ فاٍ ايؿك٘
ٚايؿهل اٱه َٞ٬قاَٛا ع ٚؾك ّا ٕبـأ نٌـ اؿكٝك ١ع بإْهاك اعتباك كأ ٟا٭نجل.١ٜ
سل،
ٍّ
ٚاؿٸعٛا إٔ كأ ٟا٭نجلٜ ٫ ١ٜهٌـ عٔ اؿكٝك ،١ؾكـ ته ٕٛأقًٝٸ ُ ١فتُعٕ عً٢
ٚا٭نجل ١ٜعً ٢باطٌٕ ،ؾ ٬هـك ٗ اؽاف ايكلاكات اؾُاع ١ٝايعٌُ بلأ ٟا٭نجل.١ٜ
ٚاؿٸعاٖ ٤ق ٙاجملُٛع َٔ ١ايعًُا ٤عـّ اعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜقاِ٥ٷ عًَ ٢بـأ نٌـ
اؿكٝكٖٚ .١قا ا٫ؿٸعا ،٤عً ٢أهاي ٖقا إبـأُ ،شٝضٷ َٓٚطك ;ٞإ ٓ٫إٔ ا٭َل ايقٟ
غؿًٛا عٓ٘ إٔ أنجل سا٫ت ا٫عتُاؿ عً ٢ايلأ ٟايعاّ ٗ فتُعات اي ّٛٝيٝوت ٭دٌ
نٌـ اؿكٝك ;١بٌ ٭ٕ ايٓاي أْؿوِٗ هب إٔ ٜكلِّكٚا ؿٝاتِّٗ ٫ٚ ،هٔ يٌؼّٕ
َا إدباكِٖ عً ٢ؾعٌ ً ٞٺٓ ٤ـٸ إكاؿتِٗٚ ،إٕٵ نإ َا ٜك َٕٛٛب٘ غرل ُشٝضٚ .قـ عٴبِّل
عٔ ٖقا إبـأ علٸ تكلٜل إِرلٚ ،آيٝت٘ ايتٓؿٝق ٗ ١ٜاؽاف ايكلاكات اؾُاع١ٝ
ا٫هتؿتا٤ٴ ايعاّٚ ،تؿُٔٛ ٌٝت ا٭غًبٝٸ.١
ٚٱثبات ٖقا ا٫ؿٸعا ٤هٛف ْتطلٻم أٚٸ ّ ٫إٍ ًلغ إؿاٖ ِٝفات ايًِ َٔٚ ،١ثِٸ
ْٓاقٍ ٖق ٙا٭هى اـُو ١بٌهٌٕ عكْٞ٬ٸٚ .هٝتِٸ ًلغ ايٓتا٥ر إٓطك ١ٝيِشٸ ١كأٟ
ا٭نجل ١ٜبٓا٤ٶ عً ٢تًو ا٭هى ٗٚ .إلسً ١ايتاي ١ٝهٓجبت اعتباك كأ ٟا٭نجلَٔ ١ٜ
ٚدْٗٛ ١ل ايكلإٓ ايهلٚ ِٜهرل ٠إعِ ^ٌَٛعً ٢أهاي َبـأ سلٸ تكلٜل إِرل،
ٚعـّ اعتباك ٙعً ٢أهاي َبـأ نٌـ اؿكٝك.١

قبٌ طلغ ٚؿكاه ١إباْ ٞإؼتًؿ ١س ٍٛاعتباك كأ ٟا٭نجل َٔ ١ٜائلٚكٟٸ ًلغ
بعض إؿاٖٚ ِٝإِطًشاتٚ ،أّ ٜٔا ُٚـ بعض أبعاؿ ايبشح.

تٛاد٘ اٱكاؿ ٠اٱْواْْٛ ١ٝعٌ َٔ إٓع ٚاؾدل :ا٭ٚٸٍَٓ :عٷ عٝين ٚتهٜٛينٜ ،عٝل
اٱْوإ عٔ ايعٌُ ٚؾل كغبات٘ باٱنلاٚ ٙاٱدباكٖٚ .قا ايٓٛع َٔ إٓع ٜه ٕٛأسٝاْاّ
بكطع طلم ايعٌُ ا٫ػتٝاك ٟأَاّ اٱْوإ; ٚأسٝاْاّ أػل ٣بإدباك ٙعً ٢عٌُ مل ىتٳلٵ.ٙ
 ٗٚنًتا اؿايتٌ ٜٴكاٍ ي٘ :إدباكٷ ،سٝح ٜه ٕٛايؿاعٌ ؾاقـاّ ي٬ػتٝاك ٚايكِـ.
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ٚأسٝاْاّ ٜتشكٖل ايعا٥ل اـاكد ٞبايتٗـٜـ بايعكٛبٖ ٗٚ .١ق ٙاؿايٚ ،١كغِ إٔ ايؿاعٌ
ٜتُتٸع بإكاؿ ٠ا٫ػتٝاك ،ؾإٕ ايكٝاّ بايؿعٌ أ ٚتلن٘ يٝى ٖٓا ٜلغب ؾٜٚ ،٘ٝٴكاٍ عٔ ٖقا
إٓع« :إنلا ٗٚ .»ٙنًتا اؿايتٌ تٛاد٘ سلٸ ١ٜاٱْوإ عا٥كاّ ػاكدٝاّٚ ،بعباك٠ٺ أػل:٣
ٜتِٸ هًب سلٸٜت٘.
ايكوِ ايجاْ َٔ ٞهًب اؿلٸ َٔ ١ٜاٱْوإ ٖ ٛإٓع ٚاؾدل ايكاْْٞٛٸ ٚا٫عتباك.ٟ
ٖ ٗٚق ٙاؿاي ١قـ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى أٟٸ َاْعٕ ػاكدٚ ٞعٝينِٜٚ ،ـك ايؿعٌ طَٛٵعاّ ٚعٔ
كٓا ٚقبٚ ،ٍٕٛيهٔٵ ٖٓاى قٛاعـ ٚقٛاٌْ إدباكٜٸ ١تكـ عا٥كاّ اعتباكٜاّ ٚقاْْٝٛاّ ٱكاؿ٠
اٱْوإ اؿلٸٚ ،٠تأَل ٙبايكٝاّ با٭عُاٍ أ ٚعـّ ايكٝاّ بٗآٌَٚ .أ ايكٛاٌْ اٱدباك١ٜ
ّهٔ إٔ ٜه ٕٛايعكٌ أ ٚايٌلع أ ٚايعٴلٵف أ ٚاؿه ١َٛأ ٚأٟٸ ً٤ٞٺ آػل.
ٚبايٓٛل إٍ ٖق ٜٔايٓٛعٌ َٔ ايعٛا٥ل اييت تعذلض إكاؿ ٠اٱْوإ اؿلٸّ ٠هٔ
تكو ِٝاؿلٸ ١ٜإٍ قوٌُ :سلٸ ١ٜتهٚ ;١ٜٝٓٛسل ١ٜتٌلٜع .١ٝايٓكط ١إكابً ١يًشلٸ١ٜ
ايته ٖٞ ١ٜٝٓٛاٱدباك ٚاٱنلا ٙايٛاقعٚ ٞايعٝين; ٚايٓكط ١إكابً ١يًشلٸ ١ٜايتٌلٜع١ٝ
ه ٳل ٙعً٢
ذ ٳبل أٜ ٚٴ ِ
ٖ ٞايكاْٚ ٕٛايكٛاعـ إٛٓٛع .١إفٕ ؾايؿلؿ أ ٚاجملتُع ايق ٟمل ٜٴ ٵ
ايكٝاّ بايؿعٌ أ ٚتلن٘ يـ ٜ٘سلٸ ١ٜته ١ٜٝٓٛبايٓوب ١إٍ ٖقا ايؿعٌ أ ٚتلن٘ٚ ،ايؿلؿ
أ ٚاجملتُع ايق ٟمل ٜٴ ًِ ٳنّ ايكٝاّ بايؿعٌ أ ٚتلن٘ ٚؾل ْٛإّ اعتباك ٟتٌلٜعٚ ٞقاْْٞٛ
يـ ٜ٘بايٓوب ١شلقا ايؿعٌ أ ٚتلن٘ سلٸ ١ٜتٌلٜع.١ٝ
إٕ اـً٘ ايٛاقع بٌ ٖق ٜٔإؿٗ ٌَٛيـ ٣ايهجرل َٔ أُشاب اي ٻَٓٛلٚ ،بايتٻبٳع
يـ ٣عاَٸ ١ايٓاي ،أؿٸ ٣إٍ ايهجرل َٔ ه ٤ٛايؿِٗٚ .عً ٢هب ٌٝإجاٍ :إٕ نًُ« ١سلٸ»١ٜ
ٗ ًْ« ١اٱهَ ّ٬ع اؿلٸٌَ »١ٜذلىْ يؿٞٛٸ بٌ ٖق ٜٔإعٓ ٌٝطأ ٟاؿلٸ ١ٜايته١ٜٝٓٛ
ٚاؿلٸ ١ٜايتٌلٜع١ٝصٚ ،يقيو َٖ ٞٴذٵُٳًٚ ،ْ١عاد ١إٍ ؼـٜـ أٟٸ إعٓ ٖٛ ٌٝإكِٛؿ؟
ؾإفا نإ إكِٛؿ َٔ نًُ« ١سلٸٖ ٗ »١ٜق ٙاؾًُ ٖٞ ١اؿلٸ ١ٜايتٌلٜع ١ٝؾُعٓ ٢فيو
إٔ اٱهٜ ّ٬ؿتكـ إٍ ايكٛاٌْ اٱدباك ٗ ١ٜنٌٸ اجملا٫ت ايؿلؿٚ ١ٜا٫دتُاع ،١ٝأٗ ٚ
أنجلٖا; ٚإفا نإ إكِٛؿ ٖ« ٛاؿلٸ ١ٜايته »١ٜٝٓٛؾُعٓ ٢فيو إٔ اٱهٚ ،ّ٬كغِ
تٛؾٗل ٙعً ٢قٛاٌْ إدباك ٗ ١ٜنٌٸ اجملا٫ت ايؿلؿٚ ١ٜا٫دتُاع ،١ٝأ ٗ ٚأنجلٖا،
ٚيهٓٸ٘ مل هدل ايٓاي عً ٢اتٸباعٗا.
إعٓ ٢ايجايح ايقٜ ٟٴلاؿ َٔ اؿلٸ ١ٜأسٝاْاّ ُٖ ٛؿ ١ا٫ػتٝاك يـ ٣اٱْوإٖٛٚ ،
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إكِٛؿ َٔ ٖق ٙاؾًُ« ١اٱْوإ ػٴًل سلٸاّ»ٚ .أُشاب اؾدل ِٖ ايقٜ ٜٔعذلٓ ٕٛعً٢
ٖقا إعٓ ;٢إف إِْٗ ٜٓهلُ ٕٚؿ ١ا٫ػتٝاك يـ ٣اٱْوإٚ .اؿلٸ ١ٜبٗقا إعّٓ ٫ ٢هٔ
٭سـٺ غرل اهلل هًبٗا َٔ اٱْوإ .ايؿلؿ أ ٚايٓٛاّ ايطاغّ ٞهٓ٘ ؾك٘ إٔ ّٓع
اٱْوإ َٔ ايعٌُ َكتُٔ ٢ؿ ١ا٫ػتٝاك يـٚ ،ٜ٘هدل ٙعً ٢ايكٝاّ بعٌُٕ َاٚ ،بعباك٠ٺ
أػلٜ :٣وًب سلٸٜت٘ ايتهٜٝٓٛٸٚ ،١يهٓ٘ ٜ ٫وتطٝع إٔ ٜوًب َٓ٘ ٖق ٙايِؿ١
ايهُاي ٖٞٚ ،١ٝا٫ػتٝاكٚ ،وِّٛي٘ إٍ نا ٕٔ٥غرل كتاك ،ناؾُاؿات.
ٚئ ٜتِٸ عح ٖقا إعٖٓ ٗ ٢قا إكاٍٚ ،إِا قبٛي٘ َٔ ايؿلٓٝٸات إوًُٖ ١ي٘.

ٗ َوأي ١ؼـٜـ اؿانُ ١ٝايوٝاه ١ٝجملتُعٕ َا ٜٓبػ ٞايؿٌِ بٌ َلسًتٌ:
ا٭ ٖٞ :ٍٚتكـِٛ ِٜفزٕ سهَٞٛٸ َ.ِ٥٬
ايجاْ :١ٝتع ٌٝاؿهِ ايٓٗاٞ٥ٸ ٗ سا٫ت اػت٬ف ايٓاي ٗ ؼـٜـ اؿه١َٛ
إٌٓٛؿ.٠
ٗ إلسً ١ا٭ٜ ٍٚه ٕٛاؿـٜح عٔ اؿلٸ ٚايباطٌٚ ،اؾٝٸـ ٚايوٝٸ ،٧يٓٛلٜٸ١ٺ
َا ٗ اؿهٖ ٗ .١َٛق ٙإلسً َٔ ١إُهٔ إٔ ٜكذلغ ايبعض اؿه ١َٛاٱه;١َٝ٬
ٳو ٗ أْ٘ َٔ ايٓاؿك إٔ ٜتٸؿل
ٍّ
ٚايبعض اٯػل ِافز أػل ٣يًشهٚ .١َٛيهٔٵ َا َٔ ً
اؾُٝع عً ٢سه١َٛٺ ٚاسـ ،٠أٜ ٟتِٸ ايتُٛټٌ إٍ ِٛفزٕ َعٝٸٔ َٔ اؿهٚ ١َٛنٌٸ َا
ٜتعًٓل بٗا َٔ ػ ٍ٬ا٫تؿام بٌ ا٭طلاف إؼتًؿ.١
ٖٓٚا ْه ٕٛعاد١ٺ إٍ إلسً ١ايجاْ ،١ٝأ ٟبعـ ٚدٛؿ ا٫ػت٬ف بٌ ايٓاي ٗ
ؼـٜـ ِٛفزٕ َٓاهب يًشه ،١َٛأ ٚأٟٸ ً٤ٞٺ ٜتعًٓل بايوٝاؿ ٠عً ٢اجملتُع ،ؾٓشٔ
سٌ عكْٞ٬ٸ ٚأػ٬قٞٸ يًؼلٚز َٔ ايٓناعاتٚ ،تع ٌٝتطبٝل ِٛفزٕ سهَٞٛ
ٍّ
عاد١ٺ إٍ
َٔ بٌ ايُٓافز إتٓامٳع عًٗٝاٖ .قا اؿٌٸ ايعًُٞٸ ٖ( ٛاؿهِ ايٓٗاٞ٥ٸ) ٗ سا٫ت
اـ٬ف بٌ ايٓايٖٓٚ .اى أٜٔاّ ؾِ ٷٌ بٌ ٖاتٌ إلسًتٌ ٗ أٟٸ قلاكٕ ْاعٞٸ قٌٸ
سٌ
ٍّ
ْناعٕ .تتُجٻٌ اـط ٠ٛا٭ َٔ ٍٚؼـٜـ ايكلاك ا٭ؾٌٔ; ٚاـط ٠ٛايجاْ ٖٞ ١ٝؼـٜـ
يتكـ ِٜأسـ ايكلاكات إعل َٔ ١ٓٚأدٌ تٓؿٝق.ٙ
ؼـٜـ ٚقب ٍٛسهِ «اؿَهَِ ايٓٗا ٗ »ٞ٥ايكلاكات اؾُاع ٗ ١ٝاجملتُع ٜـٍٸ
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عً ٢ا٫يتناّ بكٛاعـ ايًعب ٗ ١اؿٝا ٠ا٫دتُاع ٗ .١ٝيعب١ٺ كٜآٜ ١ٝتعًٖل ا٭َل أسٝاْ ّا
بايوًٛى ايِشٝض أ ٚاـاط ٧ي٬عب .قـ تهٖٓ ٕٛاى آكا ٤كتًؿٖ ٗ ١ق ٙإلسً،١
يهٔٸ ايتؼط ٘ٝشلق ٙاٯكآَٚ ٤اقٌتٗا ئ ٪ٜؿٸ ٟعـٸ فات٘ إٍ تٌه ٌٝيعب١ٺ هٝاه١ٝ
هًَُٔٓٚ ١ٝبط ،١بٌ وتاز إٍ «سٳهَِ» ستٸِٜ ٢بض سهُ٘ ع بػضٸ ايٓٛل عُا إفا
 ٗ ٬اـ٬ؾات.
ِ ّ
ٍّ َٔ ايطلؾٌ ع ،ؾَ ٵ
نإ َكب َٔ ٫ّ ٛأٟ
ٖـف ايٓاي ٗ اؿٝا ٠ا٫دتُاع ٖٛ ١ٝأٜٔاّ ايتُتټع بؿٛا٥ـ ايعَ ٍٝع اٯػل،ٜٔ
ٖٚقا ئ ٜتٌهٌٖ إ ٗ ٓ٫سٝا٠ٺ ادتُاع ١ٝهًُٖ َٔٚ .١ٝقا إٓطًل ؾإٕ اجملتُع ع ٚبػضٸ
ايٓٛل عٔ ْٝع ا٫ػت٬ؾات إٛدٛؿ ٗ ٠ك٩ا ٙا٫دتُاع ١ٝع وتاز إٍ «سٳهَِٕ ْٗا»ٞ٥
َتٻؿل عً َٔ ٘ٝٹقبٳٌ اؾُٝعٜٚ ،ه ٕٛكأ ٜ٘ؾٌِ اـطاب ٗ ا٫ػت٬ؾات.
هب إٔ ٜتُتٻع اؿَهَِ ايٓٗا ٞ٥جملتُعٕ َا غًِتٌ; ستٸ ٫ ٢ت٪ؿٸ ٟا٫ػت٬ؾات
ايٓاً ١٦ؾ ٘ٝإٍ اْٗٝاكٚ ٙتِـټع ايٓٛاّ ٚاؿٝا ٠ايوًُ:١ٝ
ا٭ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛقٌٸ اتؿام اؾُٝع ،٭ْ٘ إفا مل تكبٌ ْاعَ ْ١ا ع ٚإٕٵ ناْت
أقًٓ ّ١ٝع عهُ٘ ؾإٕ َعاكٓتٗا ايعًُ ١ٝيلأ ٟاؿَهَِ قـ تؿوـ ا٭َلٚ ،تنعنع ْٛاّ
اجملتُع .يقيو ٗ فتُعٕ تٛدـ ؾَ ٘ٝقاٖب كتًؿٚ ،١أؾهاك ٚأؿٜإ ًتٸّ ٫ ،٢هٔ
ٍّ َٓٗا إٔ ٜه ٕٛسٳهَُاّ ْٗاٝ٥ٸاّ; ٭ٕ إؼتًؿٌ َع فيو إقٖب ٚايؿهل ئ ٜكبًٛا
٭ٟ
عهُ٘.
ايجاْ : ١ٝهب إٔ ٜه ٕٛكأ ٟاؿَهَِ ايٓٗاٚ ٞ٥آشاّ ٚؿقٝكاّ ،عٝح ٪ٜ ٫ؿٸٟ
تٌؼ ّٝكأ ٜ٘إٍ سـٚخ اػت٬فٺٚ ،إ ٓ٫ؾًٔ ٜه ٖٛ ٕٛاؿَهَِ ايٓٗاٚ ،ٞ٥هتهٕٛ
ٖٓاى ساد ْ١ؿَهَِٕ آػل ستٸ ٢وـِّؿ كأ.ٜ٘
يٓؿذلض إٔ أؾلاؿ اجملتُع نًِٓٗ َوًُٜٚ ،ٕٛكبً ٕٛبايكلإٓ ايهل ِٜنشٳهَِٕ
بٚ ،ِٗٓٝيهٓٸِٗ ىتًؿ ٗ ٕٛؾُِٗٗ يًكلإٓ ،ؾؿٖ ٞق ٙاؿاي ١هتٌٓأ اـ٬ؾات َلٸّ٠
أػلٚ ،٣هتهٖٓ ٕٛاى ساد ْ ١ؿَهَِٕ آػل; ؿٌٸ ٌَهً ١اـ٬ؾات بٌ أؾلاؿ
اجملتُع(.)1

ٜلتب٘ َؿٗ ّٛايـّكلاط ٗ ١ٝايجكاؾ ١ايوٝاه ١ٝجملتُعات اي ّٛٝاكتباطاّ ٚثٝكاّ
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َوأي٬ُ ١سٚ ١ٝهٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلٖٓ َٔٚ .١ٜا ٌْٗـ اي ّٛٝايعـٜـ َٔ اؿٛاكات
ايعًُ ١ٝبٌ إؿهِّل ٜٔإوًٌُ ايذلاثٝٸٌ ٚاؿـاثٜٛٸٌ ؾُٝا بْ َٔ ِٗٓٝاس١ٝٺٚ ،بِٗٓٝ
ٚبٌ اؿـاثٜٛٸٌ غرل إتـْ َٔ ٌِّٜٓاس١ٝٺ أػل ،٣س ٍٛقب ٍٛأ ٚكؾض ايـّكلاط،١ٝ
ٚأٜٔاّ سَٛ ٍٛاؾكتٗا أ ٚكايؿتٗا يٲهٚ .ّ٬تلدع ايهجرل َٔ ٖق ٙا٫ػت٬ؾات إٍ
غٝاب تؿورلٕ ُشٝض يًُؿاٖ ِٝإؼتًـ عًٗٝا َٔٚ .أدٌ اي ٍُٛٛإٍ دٛابٺ ُشٝض ٗ
ٖقا ايٌإٔ وتاز َؿَٗٛا «اٱه«ٚ »ّ٬ايـّكلاط »١ٝإٍ ًلغٕ ٚتؿورل ٚآشٌ.
ؾاٱهَ ٗ ّ٬كاّ ايجبٛت ٚاٖل ْ٠عٚٚ ١ٝٓٝاسـ ٫ٚ ،٠فاٍ ي٬ػت٬ف ؾ ;٘ٝأَا
ت كتًؿ .١إٕ ًلغ َؿٗ« ّٛاٱه ٗ »ّ٬أعاخ تٛاؾل
ٗ َكاّ اٱثبات ؾكـ قُـَِّت قلا٤ا ٷ
اٱهٚ ّ٬ايـّكلاطَ ،١ٝع اٱًاك ٠إٍ تؿورلاتٺ كتًؿ ١يٲه ٗ ّ٬ايعامل إعاُل،
قـ متٸ بٌهٌٕ أ ٚبآػلٚ ،بٴقيَتٵ دٗ ٛٷؿ ٗ ٖقا ايِـؿ.
تؿتكل ايـّكلاط ١ٝإٍ ايٛاقع ايعٝينٸ ٚايتاكىٞٸ ،أ ٚعً ٢ا٭قٌٸ ٗ ٖقا ايبشح ٫
ٜكِـ ٚاقعٗا ايعٝينٸ ٚايتاكىٞٸَٛ ٗٚ ،كؿ ٚاقعٗا ايعًُٞٸ أٜٔاّ ّ ٫هٔ ايتُٛټٌ إٍ
َؿٗٚ ّٕٛاسـ َتٻؿل عًٖ ٗٚ .٘ٝقا اؾاْب تتٌاب٘ َع اٱهٚ .)2(ّ٬يعـّ ايتٛاؾل عً٢
َعٓ٢ٶ ٚاسـ يًـّكلاط ١ٝع دقٚكٴ ٗ ٙايعامل ايػلبٞٸ ،إهإ ايقٌْ ٟأَتٵ ؾ ٘ٝع ٜل٣
ايػلبٝٸ ٕٛأٜٔاّ إٔ عـّ ٚدٛؿ تعلٜـٺ ٚآض يًـّكلاطّ ١ٝجٌِّ ٌَهً ّ١كٝ٥وٗ ّ١
اـطاب ا٭ناؿّ.)3(ٞ
إٕ أسـ إِاؿٜل ايٌا٥ع ١ي٬ػت٬ف ٗ َعٓ« ٢ايـّكلاط ٖٛ »١ٝايذلؿټؿ ٗ
ؼـٜـ َعٓاٖا بٌ اؿـٸ ا٭ؿْ ،٢أ« ٟسهِ كأ ٟا٭نجلَٚ ،»١ٜؿاٖ ِٝاؿـٸ ا٭قِ،٢
اييت ٗٚلت نًٛاسل يع «سهِ كأ ٟا٭نجل َٔ ٖٞٚ ،»١ٜقب« :ٌٝسكٛم اٱْوإ»،
«ٚاؿلٸٚ ،»١ٜػاُٸ« ١سلٸ ١ٜايتعبرل»; «ٚاسذلاّ سكٛم ا٭قًٓٝات».
ض ايًٝدلايٚ ;١ٝايدلاغُاتٚ ;١ٝايٓوبٚ ;١ٝأُاي ١ايعكٛؿٚ ،أُاي١
ٚقـ فنل بع ٷ
إٛاؾك ١ايعاَٸٚ ;١أُاي ١إواٚاٚ ،٠ا٫هتك٬يٝٸ ١ايؿلؿٚ ،١ٜأُاي ١ايكاْٚ ،ٕٛإٛاطٓ،١
ٚايوٝاؿٚ ،٠سكٛم اٱْوإ ،باعتباكٖا ا٭هى ايؿهل ١ٜيًـّكلاط.)4(١ٝ
ٖقا ايٌوٓ ٗ َؿٗ ّٛايـّكلاط ٗ ١ٝنجرلٕ َٔ اؿا٫ت توبٻب ٗ ه ٤ٛؾِٕٗ ٗ
« :ٞاؿـٸ ا٭ؿْ َٔ ٢ايـّكلاط«ٚ ;»١ٝاؿـٸ
ٖقا ايبشح ايعًُ ٞإِٗٸ .إهاؿ َؿَٗٛٳ ٵ
ا٭قِ َٔ ٢ايـّكلاط ،»١ٝايقً ٟاع ٗ ٖق ٙا٭ٜاّ(ٜ ،)5ٴعتدل دٴٗٵـاّ دـٜلاّ باٖ٫تُاّ;
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ٱماي ١ايػُٛض إٛدٛؿ ٗ َؿٗ« ّٛايـّكلاطٌٜ .»١ٝرل َِطًض «اؿـٸ ا٭ؿَْٔ ٢
ايـّكلاط »١ٝإٍ فلؿ هٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلٌٜٚ ،١ٜرل «اؿـٸ ا٭قِ َٔ ٢ايـّكلاط»١ٝ
إٍ هٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلَ ١ٜع ا٫يتناّ بع «سكٛم اٱْوإ»« ،سلٸ ١ٜايتعبرل»« ،اسذلاّ سكٛم
ا٭قًِّٝات»ٚ ،غرلٖا َٔ إؿاٖ ِٝإُاثً.١
إفا ناْت أغًب ١ٝاجملتُع تلٜـ سهَ ّ١َٛتطلٸؾٚ ١هًطٚ ،١ٜٛدا٤ت ٖقٙ
اؿهٚ ١َٛؾكاّ ٱكاؿ ٠ايٌعب ،ؾٗٓاى «سـٌّ أؿْ َٔ ٢ايـّكلاط ٗ »١ٝفيو اجملتُع،
أ ٟهٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجل ;١ٜيهٔ «اؿـٸ ا٭قِ َٔ ٢ايـّكلاطٜ »١ٝعين هٝاؿ ٠كأٟ
ا٭نجلَ ،١ٜع اسذلاّ سكٛم اٱْوإ ٚاؿلِّٜات ايؿلؿٚ ١ٜسكٛم ا٭قًِّٝات ٖٛٚ ،غرل
َٛدٛؿٺٜٚ .ٴعبٸل عٔ «اؿـٸ ا٭ؿْ َٔ ٢ايـّكلاط »١ٝبـ« ٕٚاؿـٸ ا٭قَِٔ ٢
ايـّكلاط »١ٝبع «اهتبـاؿ ا٭نجلٜٸ.»١
ٖٓاى أعاخ ٚآكا ٤كتًؿ ١بٌ ايؿ٬هؿ ١ايػلب َٔ ،ٌٝأَجاٍ :ناْٵ٘ ،كٚهټ،ٛ
د ٕٛكٚين ٖٚابلَاي ،س ٍٛؼـٸ« ٟاهتبـاؿ ا٭نجل .»١ٜبلأ ٟبعض إؿهِّل ٜٔايقٜٔ
ّ ًٕٛٝإٍ إـكه ١ايٓٛع ١ٝايكاْ ،١ْٝٛنع (كٚهټ ،)ٛايكٛاٌْ إعتدل ٖٞ ٠ايكٛاٌْ اييت
ٓٚعٗا ايبٌلٚٚ ،اؾكٛا عًٗٝاٚ ،نٌٸ قاعـ ٺ ٠أ ٚقاْ ٕٛأَ ٚعٝاك ػاكز إطاك إكاؿ٠
ا٭نجل ١ٜؾ ٬اعتباك ي٘ .إفٕ ؾإٕ كأ ٟكٚهٌَ ٖٛ ٛلٚعٝٸ« ١اهتبـاؿ ا٭نجلٜٸٚ .»١يهٔٵ
وب كأ ٟايؿ٬هؿ ١ايق ٜٔاػتاكٚا َـكه ١ايكاْ ٕٛايطبٝع ،ٞنع (ناْٵ٘) ،ؾإٕ ٖٓاى
س ٵ
ٳ
قٛاٌْ َٔ ػاكز إطاك اٱكاؿ ٠ايعاَٚ ،١شلا اعتبا ٷك ٌَٚلٚعٝٸ ٫ٚ ،ْ١ولٸ يٮنجلْ ١ٜكض
تًو ايكٛاٌْٚ .عً ٘ٝؾإٕ ْتٝذٖ ١قا ايلأ ٟعـّ ٌَلٚعٝٸ« ١اهتبـاؿ ا٭نجلٜٸ.)6(»١
 ٗٚقب ٍٛأ ٚعـّ قب« ٍٛاؿـٸ ا٭ؿْ َٔ ٢ايـّكلاط »١ٝأ« ٚاؿـٸ ا٭قَِٔ ٢
ايـّكلاط »١ٝهب ايتُٝٝن بٌ َلسًيت ايبشح اييت ُٖتٵ َٓاقٌتُٗا ٗ َا تكـٻّ،
ُٖٚا :أ ٸ :ّ٫ٚاػتٝاك ِٛفز اؿهِ إلغٛب ؾٚ ;٘ٝثاْٝاّ :إهاؿ طلٜك ١عًُ ١ٝيًؼلٚز َٔ
ا٫ػت٬ؾات بٌ ايٓاي ٗ ُٓع ايكلاك اؾُاعٚ ،ٞبعباك٠ٺ أػلٖٓ :٣اى ؾلمٷ بٌ
ؿّكلاط١ٝٺ ُجٌِّ ق ّ١ُٝفات أٖـاف ادتُاعٚ ١ٝتاكىٚ ١ٝؿّكلاط١ٝٺ ُجٌِّ طلٜكٚ ّ١آي١ٝ
ؾاقـ ٠٭ٟٸ ٖـفٺ ادتُاعٚ ٞتاكى.ٞ
إفا ناْت «ايـّكلاط ١ٝعـٸٖا ا٭قِ »٢ع ٚبػضٸ ايٓٛل عٔ نَ ٕٛؿاُٖٗٝا
ايـاػً ،١ٝنع «سكٛم اٱْوإ» «ٚسلٸ ١ٜايتعبرل» «ٚسكٛم ا٭قًِّٝات» ٚمٖٛاَ ،كبٛيّ١
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ّٚهٔ ايـؾاع عٓٗا ع إفا ناْت ٗ ُـؿ ْؿ« ٞايـّكلاط ٗ ١ٝسـٸٖا ا٭ؿْ »٢بِؿتٗا
«اؿَهَِ ايٓٗا »ٞ٥ؾوتهٖ ٗ ٕٛق ٙاؿايْٛ ١لٜٸ ّ١غرل عكْٝ٬ٸَٚ ١تٓاقٔ ١بطبٝعتٗا;
بوبب اـً٘ اؿاٌُ بٌ تًو إلسًتٌ ايًتٌ هبل فنلُٖا.
مل ًٜتؿٹتٵ بعضٴ إـاؾعٌ عٔ ٖقا ايلأ ٟإٍ سكٝك ١أْ٘ َٔ أدٌ إقاَ ١سه١َٛٺ
ُشٝش ٗ ١اجملتُع هب اٱداب ١عٔ ايو٪ايٌ إقنٛك ٜٔظٛابٌ َٓؿًٌِ ٫ ،إٔ
ْعط ٞدٛاب ّا ٚاسـاّ يهًَٝٵُٗا.
ايو٪اٍ ا٭ٚٸٍَ :ا ِٖٛ ٛفز اؿهِ ايِشٝض ٚا٭دـك؟
ايو٪اٍ ايجاَْ :ٞافا هب إٔ ْؿعٌ إفا مل ٜٛاؾل أؾلاؿ اجملتُع عً ٢قبِ ٍٛافز
كتًؿ َٔ ١اؿهِ؟
ٚيٲداب ١عٔ ايو٪اٍ ا٭ٚٸٍ ّهٔ يًذُٝع ايتعبرل عٔ ٚدْٗٛ ١لِٖ اييت ٜلغبٕٛ
بٗا.
ٚيهٔٵ ٗ اٱداب ١عٔ ايو٪اٍ ايجاْ ٫ ٞولٸ ٭سـٺ إقشاّ اؾذلآات٘ اييت
اػتاكٖا ٗ ِٛفز اؿهِ ٗ ساٍ مل ٜٛاؾل عًٗٝا اٯػل ;ٕٚ٭ْ٘ ٗ ٖق ٙاؿاي ١هٛف
تتهلٻك اـ٬ؾاتّ ٫ٚ ،هٔ إٔ ته ٕٛاٱداب ٖٞ ١اؿَهَِ ايٓٗا ٞ٥ؿٌٸ ايٓناع.
ٚعًّ ٘ٝهٔ إٔ ته« ٕٛايـّكلاط ٗ ١ٝسـٸٖا ا٭قِ »٢إداب ّ١عٔ ايو٪اٍ ا٭ٚٸٍ،
ٚيهٔٵ ّ ٫هٓٗا إٔ ته ٕٛإداب ّ١عٔ ايو٪اٍ ايجاْ.ٞ
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إفا ناْت غايبٝٸ ١اجملتُع  ٫تكبٌ َؿاٖ« ِٝسكٛم اٱْوإ»
«ٚسلٸ ١ٜايتعبرل» «ٚسكٛم ا٭قًِّٝات» ٚؾل تؿورل ايعامل إعاُل ؾُا ايعٌُ ٗ ٖقٙ
اؿاي ،١بٓا٤ٶ عً« ٢ايـّكلاط ٗ ١ٝسـٸٖا ا٭قِ»٢؟ ٌٖ هب ؾلض «سكٛم اٱْوإ»
«ٚسلٸ ١ٜايتعبرل» «ٚسكٛم ا٭قًِّٝات» عً ٢ايٓاي ،إفا ناْت ؽايـ َٛٝشلِ؟ ٗ ٖقٙ
اؿاي ١هتٔٝع «هٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجل ،»١ٜاييت ٖ ٞدن٤ٷ َٔ ٖقا ايلأٚ ،ٟهٝتِٸ تٌهٌٝ
اؿهِ ايـٜهتاتٛك ٟيٮقًِّٚ ،١ٝبايٓتٝذ ١ؾكـإ ايـّكلاط ،١ٝهٛا ٤ناْت ٗ سـٸٖا
ا٭قِ ٢أ ٚا٭ؿْ.٢
إفا نإ دٛاب َِّٜ٪ـْٛ ٟل« ١ٜايـّكلاط ٗ ١ٝسـٸٖا ا٭قِ ٖٛ »٢إٔ ٖقٙ
إؿاٖ ِٝئ تٴؿِلٳض عً ٢اجملتُعٚ ،هٝتِٸ تٌه ٌٝاؿه ١َٛبـٖ ٕٚق ٙإؿاٖ ،ِٝؾإٕ
ْٛلٜتِٗ ْٖٛ ٞل« ١ٜايـّكلاط ٗ ١ٝسـٸٖا ا٭ؿْ ،»٢اييت ػعٌ َٔ كأ ٟا٭نجل١ٜ
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َعٝاكاّ ٗ قبِ ٍٛافز كتًؿ َٔ ١اؿهَُِٗ ،ا تهُٔٵ تًو ا٭نجلَ ١ٜعاكٓ ّ١يع
«سكٛم اٱْوإ» «ٚسلٸ ١ٜايتعبرل» «ٚسكٛم ا٭قًِّٝات».
إـاؾع ٕٛعٔ اؿه ١َٛاٱه ١َٝ٬أٜٔاّ ٗ ،اؾٛاب عٔ ايو٪اٍ ايجاْ٫ ،ٞ
ٜوتطٝعَٓ ٕٛطكٝٸاّ إؿكاز اؾذلآاتِٗ ٗ ِٛفزٕ َ٪اتٺ; ٭ٕ دٛابِٗ ٗ ٖق ٙاؿاي٫ ١
ّهٔ إٔ ٜه« ٕٛاؿَهَِ ايٓٗاَٛ ٗ »ٞ٥اطٔ ا٫ػت٬ف; ؾإفا أدابٛا عٔ ايو٪اٍ
ايجاْ ،ٞأ ٟقايٛا كؿٸاّ عًَ ٢وأي ١تع« ٌٝاؿَهَِ ايٓٗا :»ٞ٥إٕ كأ ٟا٭نجلَ ١ٜعتدلٷ طإا
إٔ «ايٌلٜع »١أٓ« ٚلٚكٜٸات إقٖب» أ« ٚاؿكٛم اٱشلٝٸ »١قؿ ،ْ١ٚٛؾؿٖ ٞق ٙاؿاي١
هٝه ٕٛايو٪اٍَ :ا ايق ٟهب ؾعً٘ إفا ناْت ا٭نجلٜٸ ٫ ١تكبٌ ٖق ٙإؿاٖ ،ِٝأٚ
نإ تؿورلٖا شلا كتًؿاّ؟ ٚبعباك٠ٺ أػلٜ :٣ٴطلغ ه٪اٍ «اؿَهَِ ايٓٗاَ »ٞ٥لٸ ّ٠أػل.٣
ٖٚقا  ٌٜٞبإٔ دٛابِٗ مل ٜهٔ دٛاباّ َٔ أدٌ تع« ٌٝاؿَهَِ ايٓٗاٚ ،»ٞ٥إْٸُا نإ
َٔ أدٌ ؼـٜـ ِٛفزٕ ُشٝض يًشهِٖٚ .قا دٛابٷ عٔ ايو٪اٍ ا٭ٚ ،ٍٚيٝى دٛاباّ عٔ
ايو٪اٍ ايجاْ.ٞ
ّهٔ يًُـاؾعٌ عٔ اؿه ١َٛاٱهَ ،١َٝ٬جًِٗ َجٌ إعاكٌٓ شلا ،إٔ
ٜكبًٛا «كأ ٟا٭نجل »١ٜنُعٝاكٕ ٗ دٛابِٗ عٔ ايو٪اٍ ايجاْٚ ،ٞيهٔٵ هب عً ِٗٝإٔ
ًٜتنَٛا بايٓتٝذَُٗ ١ا ناْتٚ ،ي ٛك َأٚٵٖا تتعاكض َع ِٛفدِٗ إؿٔٻٌ يًشهِ.
ّٚهٔ إٔ ٜكبًٛا َعٝاكاّ عًُٝٸاّ آػلَ ،جٌ« :هٝاؿ ٠ايوًطٚ ١اٱنلاٖ .»ٙقا إعٝاك ٖٛ
إداب ْ ١عٔ ايو٪اٍ ايجاْٜ ٫ٚ ،ٞتُٔٔ إًهآَ ّ٫طكٝٸاّ نٗقا ايق ٟنإ ٗ ا٭دٛب١
ايوابك ،١اييت مل تهٔ كؿٸاّ عٔ ايو٪اٍ ايجاْ ،ٞعً ٢ايلغِ َٔ أْ٘ يٝى دٛاباّ َٓاهباّ
َٔ ٚدْٗٛ ١لٕ عكْٝ٬ٸٚ ١أػ٬قٝٸ.١
بايطبع ؾإٕ تطبٝل اهتُلاك طلٜك ١هٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜبعباك٠ٺ أػل:٣
«ايـّكلاط ٗ ١ٝسـٸٖا ا٭ؿْ ٗ ،»٢أٟٸ فتُعٕ توتًنّ ٚدٛؿ ًَشكاتٺ ٗ ،ساٍ
اؾتكاؿٖا ئ تتٌهٌٖ هٝاؿ« ٠كأ ٟا٭نجل »١ٜسـٚثاّ ٫ٚ ،بكا٤ٶ.
ٖٚق ٙايًٛامّ ٚإًشكات  ٫تٌهٌِّ قَ ٵٝـاّ إٓاؾٝاّ يع «هٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجل ،»١ٜستٸ٢
ٜٗٛل اٱًهاٍ ايوابلٚ ،يهٓٸٗا َ٬مَ ْ ١شلا ٗ ايتطبٝل ،أ ٟإْ٘ بـْٗٚا ّ ٫هٔ
اؿِ ٍٛعً ٢كأ ٟا٭نجل.١ٜ
إسـٖ ٣ق ٙإًشكات «سلٸ ١ٜايتعبرل» .إفا مل ٜتُهٖٔ أُشاب ايعكا٥ـ ٚايل٣٩
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إؼتًؿ َٔ ١طلغ أؾهاكِٖ ٗ اجملتُع ؾًٔ ٜتٛؾٖل اؾٛٸ إٓاهب ٫ػتٝاك ايٓاي اؿلٸ.
فتُع ايِٛت ايٛاسـ ،ايقٜ ٟه ٕٛؾ ٘ٝيًشهٓاّ َٚٳٔٵ شلِ ْؿى ايتؿهرل ؾك٘ اؿلٸ
شَٛل ،ٕٚفتُعٷ نٗقا ئ
ٗ ايهٜٚ ،ّ٬ٴشٵلٳّ اٯػل َٔ ٕٚايتعبرل عٔ آكاٜٚ ِٗ٥ٴ ٵ
ؼؿ ٜؾ ٘ٝهٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜئ توتُلٸٚ ،ئ ٜتِٸ ا٫يتناّ بٗاَُٗ ،ا ناْت
اؿهَ ١َٛبٓٝٸ ّ١عً« ٢كأ ٟا٭نجل ،»١ٜبٌ ستٸ ٢ي ٛناْت هًط ١ايِٛت ايٛاسـ ٚهًب
ت ٚؾل إكاؿ ٠ا٭نجل ;١ٜإف إٕ آكا ٤ايٓاي تتػٝٻلٚ ،يٮدٝاٍ اؾـٜـ٠
«سلٸ ١ٜايتعبرل» قـ ُٖ ٵ
َطايب كتًؿ .١إفٕ اهتُلاك هٝاؿ« ٠كأ ٟا٭نجلَ ،»١ٜجٌ سـٚث٘ َْٙٛٓ ،عؿٜ
ا٭دٛا ٤اؿلٸ ٠يًُذتُعٚ .اجملتُع ايقٜ ٟؿتكـ إٍ سلٸ ١ٜايتعبرل هٛف ٜعـّ ا٭كٓ١ٝ
إٓاهب ١يتك ِٝٝاٯكا ٤ايعاَٸٚ ،١بايتاي ٞهتٔٝع هٝاؿ« ٠كأ ٟا٭نجل.»١ٜ
ٚبعباك٠ٺ أػلٜ :٣ٴعتدل ٓٚع ػٝاكات كتًؿ ١أَاّ ايٓاي َكـٸَ٫ ّ١ػتٝاكِٖ اؿلٸ،
ٚبايتاي ٞهٝاؿ« ٠كأ ٟا٭نجلٚ .»١ٜأَا ٗ اجملتُع ايقٜ ٟتِٸ ؾ ٘ٝاقذلاغ ػٝاكٕ ٚاسـ ؾك٘
يًٓاي ،بـ ٕٚإٔ ٜه ٕٛشلِ عً ٷِ بٛدٛؿ ػٝاكاتٺ أػل ;٣أٜ ٚهَ ٕٛكـَِّ ٛتًو اـٝاكات
َِّٜ٪ـ ٜٔـٝاكٕ ٚاسـٜٛٓٚ ،ل ٕٚيػرل َٔ ٙاـٝاكات ٗ أسؤ ا٭سٛاٍ عً ٢أْٗا ْاقـْ٠
ٚتتِٝٻـ ا٭ػطا ،٤أ ٚأْٗا ٴَػٵلَٔٓ ٗ ،ْ١جٌ ٖقا اجملتُع ٜٛ ٫دـ أكٓٝٸ ْ١يًشلٸ١ٜ
ايته ١ٜٝٓٛيًٓايٚ ،اسذلاّٷ ؿلٸ تكلٜل َِرلَُِٖٗ ،ا نإ فيو اـٝاك ٖ ٛاـٝاك
ايٛسٝـ ايقّ ٟتًو اؿلٸ.
ايكلإٓ ايهل ِٜأٜٔاّ ٜعتدل إٔ ا٫هتُاع يٮقٛاٍ إؼتًؿٜ ١عتدل َكـٸَ ّ١ي٬ػتٝاك
اؿلٸ ٚإكبٚ ٍٛايعكْٞ٬ٸ ،ايق ٧ِّٜٝٗ ٟا٭كٓ ١ٝإٓاهب ١يًٗـا ١ٜاٱشلٝٸَ ﴿ :١ؾبٳٌِّلٵ ٹعبٳاؿٹ *
وٓٳ٘ٴ ُأٚٵيَ٦ٹوَ ايٖقٹٜٔٳ ٖٳـٳاٖٴِٵ اهللُ ٚٳ ُأ ٵٚيَ٦ٹوَ ٖٴِٵ ُأ ٵٚيُٛ
ايٖقٹٜٔٳ ٜٳوٵتٳ ٹُعٴٕٛٳ ايِكَٛٵٍٳ ؾَٝٳ ٻت ٹبعٴٕٛٳ أَسٵ ٳ
ا َ٭ ِيبٳابٹ﴾ (اينَل 17 :ع .)18
إفٕ ٗ اجملتُع ايق ٟمتٸ ؾ ٘ٝسلَإ ايٓاي َٔ «ا٫هتُاع» أ« ٚاؿلٸ ٗ ا٫هتُاع»
ؾكـ هٴًٹب َِٓٗ أٜٔاّ اؿلٸ ٗ اػتٝاك ايطلٜل ا٭ؾٌٔٚ ،اؿٝا ٠اؿهٚ ،١ُٝاشلـا١ٜ
ب بايتأنٝـ عً« ٢سلٸ
اٱشلٖٓٚ .١ٝا ً ٫ٳوٖ ؾ ٘ٝإٔ ايتأنٝـ عً« ٢سلٸ ا٫هتُاع» َِش ٛٷ
ايتعبرل»ٚ .بايتاي ٞؾإٕٸ َكـٸَ ١اؿٝا ٠ايعكٚ ١ْٝ٬اشلـا ١ٜاٱشلٝٸ ٖٞ ١اهتُاع ا٭قٛاٍ
إؼتًؿَٚ .١كـٸَات ٖقا ا٫هتُاع ٖ ٞسلٸ ١ٜايتعبرلٚ .ا٫يتناّ بوٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلٜٸ١
ِٜشب٘ أٜٔاّ «إواٚا ٗ ٠سلٸ إبـا ٤ايلأٚ ،»ٟايق ٟهب إٔ ٴٜبٵشٳح ٗ َهإٕ آػل.
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إفا نإ قِـ إـاؾعٌ عٔ «ايـّكلاط ٗ ١ٝسـٸٖا ا٭قَِ َٔ »٢عاكٓتِٗ يع
«ايـّكلاط ٗ ١ٝسـٸٖا ا٭ؿْٚ »٢إٓاؾ ١قٛٝؿٺ إٍ هٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلً ٖٛ ١ٜلغ
ايٛها ٌ٥اـاكد ١ٝيًتطبٝل ٚا٫يتناّ بوٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜبعباك٠ٺ أػل :٣فنل
ايٌل ٙٚايٛادب تٛؾٗلٖا يتشكٗل هٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜيٝى فنل قٛٝؿ عًَ ٢ؿّٗٛ
ايـّكلاط ١ٝبِؿتٗا «اؿَهَِ ايٓٗا ،»ٞ٥ؾإٕ اٱًهاٍ ايوابل ئ ٜعلض شلَِٚ .ع
فيو ؾإٕ ٖقا ٜ ٫عين إٔ نٌٸ َا أًاكٚا إي ٘ٝعً ٢أْ٘ قٛٝؿٷ عً ٢ايـّكلاط ١ٝهٝتِٸ
بائلٚك ٠قبٛي٘ بِؿت٘ يٛامّ ػاكد ١ٝي٬يتناّ بلأ ٟهٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجلٚ ١ٜتطبٝك٘
عًُٝاّ.
ٚأػرلاّ ؾإٕٸ ا٫ػت٬ف ٗ َعٓ ٢ايـّكلاط ١ٝبٌ ايباسجٌ ،هٛا ٤ناْٛا غلبٌٝ
أً ٚلقٚ ;ٌٝػً٘ إؿاٖ ِٝسٖ ٍٛقا إٛٓٛع; ٚنقيو ايعٛاقب ايوًبٝٸ ١يًـّكلاط١ٝ
ٗ ايعـٜـ َٔ ايبًـإٖٓ ،ا دعًٗا فكٜع ّ١يًوع ٞإٍ ايوًطٚ ١ػـاع ايعٛاّٸ; ٚأٜٔاّ
اـًؿٝٸ ١اؾـٜـ ٠أ ٚايوٝٸٕ ١٦ؿٗ« ّٛايـّكلاط »١ٝيـ ٣بعض ايكلٸا ،٤نٌټ فيو أؿٸ٣
بإ٪يِّـ إٍ إٔ  ٫هعٌ َٔ «ايـّكلاطَٛٓٛ »١ٝعاّ ٕكاي٘ٚ .بػضٸ ايٓٛل عٔ َعٓ٢
ايـّكلاطَ ٖٞ ٌٖٚ ،١ٝكبٛي ١إهَٝ٬اّ أّ ٫؟ تٛدٻ٘ بٌهٌٕ َباًل إٍ إعٓ ٢ايقٟ
ٜلٜـ ،ٙأ ٟاعتباك أ ٚعـّ اعتباك كأ ٟا٭نجلٜٸَٚ ،١ـ ٣اعتباك.ٙ

َٔ ػ ٍ٬ؿكاهٚ ١دٗات ايٓٛل إؼتًؿ ١س ٍٛاعتباك ايلأ ٟايعاّٸ ٚكأ ٟا٭نجل١ٜ
هى اييت ٜعتُـ عًٗٝا
ٗ اتٸؼاف ايكلاكات اؾُاعٜ ١ٝتٻٔض إٔ ٖٓاى اػت٬ؾاّ ٗ ا٭ُ ٴ
ايٓكٓاؿ ٗ ٖقا ايِـؿ .قـ ٜه ٕٛكأ ٟا٭نجلَ ١ٜعتدلاّ َٔ دٗ١ٺ; ٚغرل َعتدلٕ َٔ دٗ١ٺ
أػل .٣يقيو ّ ٫هٔ ايتُٛټٌ إٍ ؾِٕٗ ٚآض ٗ ٖقا ايٌإٔ إ َٔ ٓ٫ػَ ٍ٬علؾ١
ا٭هى اييت ٜك ّٛعًٗٝا كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜؾًِٗا عٔ بعٔٗآٜٚ .اقٍ إ٪يِّـ إباؿ٨
اـُوٜٚ ،١ـكي آكا ٤ايٓكٓاؿ ٚايباسجٌ ٗ ٖقا ايوٝام ،كغِ أْ٘ ٜ ٫ـٻع ٞأْ٘ ْع نٌٸ
يهٌ َٔ تًو إباؿ.٨
ٍّ
ا٭هى ٗ ٖقا ايِـؿٚ .أػرلاّ ٌٜلغ ايٓتا٥ر ايعك١ْٝ٬

إٕ أسـ أهى اعتباك كأ ٟا٭نجل« ١ٜاؿل ايطبٝعٚ ٞاٱشل ٞ٭ؾلاؿ ايٓٛع
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اٱْواْ ٗ ٞتعَِ ٌٝرلِٖ»ٜٚ .تطًب ًلغ ٖقا ا٭هاي تٝٓٛض َ٬سٛات َُٗٸ ،١بٓا٤
عًٗٝا ٜجبت ٖقا ا٭هاي.

اٱْوإ نا ٥ٷٔ ٜتُتٻع بإكاؿ٠ٺ سلٸٚ .٠ا٫ػتٝاك َٔ ُؿات٘ ايهُايٚ ;١ٝهب ٷ
ب
يتؿٔ ً٘ٝعً ٢بكٝٸ ١ايهآ٥ات ؾاقـ ٠ا٫ػتٝاك .يقيو أٚٸ :ّ٫سلٸ اٱْوإ ايطبٝعٖٛ ٞ
ايتُتټع بٗق ٙإٖٛب ١اٱشلٝٸٚ ;١ثاْٝاّٜ :تشكٖل ايلًـ ا٭ػ٬ق ٞيًبٌل عٓـَا ٜهٕٛ
هًٛن٘ ا٭ػ٬ق ٞسلٸاّ ،بـ ٕٚددلٕ ٫ٚ ،إنلاّ ٫ٚ .ٙهٔ إٔ ٜتشكٖل اٱّإ
ٚا٫عتكاؿ ٚاـِاٍ ا٭ػ٬ق ١ٝاؿُٝـ ٠بـ ٕٚاػتٝاكٕ سٴلٸ.
تِٛٻكٚا إٔ ٖٓاى إْواْاّ ٜ ٫ك ٍٛإ ٓ٫ايِـم ٗ عُل ٙنًٓ٘ٚ ،مل ٜٳذٵلٔ ايهقب
ذبٳلٷ عً ٢ا٫يتناّ باؿكٝكٚ ١ايتٛكټع عٔ ايهقبٚ ،مل
عً ٢يواْ٘ ق٘ٓٚ ،يهٓٸ٘ َٴ ٵ
ىتٳ ٵلُٖا بإكاؿت٘ اؿلٸٖ ٗ ،٠ق ٙاؿايّ ٫ ١هٓٓا ايك :ٍٛإْ٘ ّتًو ؾٔ ّ١ًٝأػ٬قٗ ١ٝ
َا ٜتعًٓل بايِـمٚ ،نقيو ّ ٫هٔ ٭ٟٸ ُٓرلٕ أػ٬ق ٞإٔ ٜعتدلَ ٙتُتٸعاّ بٗق ٙايِؿ١
ا٭ػ٬قٝٸ ;١ػ٬ؾاّ يٌؼّٕ آػلٜ ،تذٓٻب اؿكٝك ١باهتُلاكٕ ،باػتٝاك ٙاؿُلٸٚ ،بعـ سٝا٠ٺ
ناًَ َٔ ١ايهقب ٜكلِّك ق ٍٛاؿكٝك ٗٚ ،١غُل ٠إغلا ٤ايهقب ٗ ؿ ١ٛا٫ػتٝاك
اؿلٸ ىتاك ق ٍٛايِـم علٸ١ٜٺ ناًَ .١إْ٘ أُبض ّتًو ؿكد َٔ ّ١ايِؿ ١ايٓؿو١ٝ
يًِـم ْتٝذُ ١ـق٘ شلق ٙإلٸ ٠ايٛاسـ.٠
ٚبعباك٠ٺ أػل ٫ :٣تُٓ ٛايلٚغ ايبٌل ٫ٚ ١ٜتٌٓأ ؾٗٝا ايؿٔ ١ًٝا٭ػ٬ق ١ٝإٓ٫
بٌلطٌ :ا٭ٚٸٍ ٖٛ :إٔ ٌٜٓأ ؾعً٘ ايٓؿوٚ ٞا٭ػ٬ق َٔ ٞاػتٝاكٚ ٙإكاؿت٘ اؿلٸ،٠
ٚايجاْ :ٞاًتُاٍ عًُ ١ٝا٫ػتٝاك بٌ ايكٝاّ بايؿعٌ أ ٚتلن٘ عً ٢إغلا٤ٺ بإعِ.١ٝ
ٚايـي ٌٝعًٓ ٢لٚكٚ ٠اًذلاٖ ٙق ٜٔا٭َل ٜٔيلًـ اٱْوإ ٚنُاي٘ ،ايقٖٛ ٟ
اشلَـٳف ا٭ًُ ٞـًك٘ ٖٛ ،سهِ ايعكٌ ايعًُٞٸ ٚائُرل ا٭ػ٬ق ٞيًبٌلٚ .ائُرل
ا٭ػ٬ق ٖٛ ٞا٭ِٖٸ ،بٌ إلدع ايٛسٝـ يتٌؼٚ ّٝتك ِٝٝايؿٔاٚ ٌ٥ايلفا ٌ٥ا٭ػ٬ق.١ٝ
هـ نٌٸ إْوإ بُٔرل ٙا٭ػ٬ق ٞإٔ أٚي٦و ايقٜ ٜٔتِلٸؾ ٕٛبٌهٌٕ دٝٸـ ٚاٖلٜاّ إفا
مل ٜوتٛؾٛا أسـ ٖق ٜٔايٌلطٌ ؾًٔ ٜتِٸ ايجٓا ٤عً ِٗٝأػ٬قٝاّ .ايٌؼّ ايقٜ ٟتذٓٻب
ذبٳلاّ عً ٢فيو ،أ ٚايقٜ ٟتذٓٻب إعاُ ٞبإكاؿت٘ ،يهٔٵ ٜٛ ٫دـ
إعاَُ ٞٴهِلٳٖاّ َٚٴ ٵ
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يـ ٜ٘أٟٸ َ ٍٕٛٝأ ٚإغلا٤ٺ ٜـؾع٘ ٫كتهاب إعاُ ٤٫٪ٖ ،ٞئ ٜتِٻ ايجٓا ٤عً ِٗٝأػ٬قٝٸاّ
عإٍ َٔ ا٭سٛاٍ.
ؾعً ٢هب ٌٝإجاٍ :إفا كؾض ايٓيبٸ ٜٛهـ× ايلٓٛؾ ٱكاؿ ٠ميٝؼا ايٌَ٬لٚع١
عٔ طلٜل إدباك ًؼّٕ آػل ،أ ٚإٔ ته ٕٛتًو إلأ ٠اييت ؿٳعٳتٵ٘ إٍ ْؿوٗا عذٛماّ
قبٝش ١إٓٛل ،عٝح مل ٌٜعل ايٓيبٸ ٜٛهـ بأٟٸ َ ٌٕٝمٖٛا ٗ ،تًو اؿايتٌ ئ
ٜوتشلٸ ايٓيبٸ ٜٛهـ إـغ ا٭ػ٬قٖ .ٞقا ٗ ساٍ نإ سهِ ايعكٌ ايعًُٚ ٞائُرل
ا٭ػ٬ق ٞيًبٌل ناًؿاّ ٗ ٖق ٙاؿا٫ت عٔ ٚدٛؿ أ ٚعـّ ٚدٛؿ ؾٔ١ًٝٺ أػ٬ق١ٝ
ٚكٚس ٗ ١ٝاٱْوإ ايقٜ ٟك ّٛبايعٌُ أ ٚوذِ عٓ٘.
ٚقـ ُٚـ ايكلإٓ ايهل ٗ ِٜآٜاتٺ نجرل« ٠ا٫بت٤٬ات» «ٚايؿً» «ٚاَ٫تشاْات»
ه ٸٓ َٔ ْ١هٴ ٳٓٔ اهلل تعاٍ ،اييت  ٫تتبـٻٍ  ٫ٚتتػٝٻلٚ ،قـ دعًٗا ٖـؾ ّا يٍُٛٛ
بأْٗا ٴ
اٱْوإ إٍ ايهُاٍ ٚايوعاؿ ٠ا٭ػل .)7(١ٜٚنُا علٸف «ا٫بت »٤٬بأْ٘ إهاؿ ايتشٛټٍ،
أ ٟايتكًب ٚايتش ٌٜٛيتشِْ ٌٝتٝذ١ٺ َٓٛٛكٚ .)8(٠علٸف «ايؿتٓ »١بأْٗا َا ٜٛدب اػتّ٫٬
َع آطلاب(«ٚ ;)9اَ٫تشإ» بأْ٘ اػتباك ْتٝذ ١بايـأب ٚاؾـٸ ٗ ايعٌُ ( .)10إفٕ
ؾايهًُات ايج٬خ تتُٔٻٔ َعٓ ٢ايعول ٚايِعٛبٚ .١عً ٘ٝؾإْ٘  ٫طلٜل ع َٔ ٚدْٗٛ ١ل
ايكلإٓ ايهل ِٜع يً ٍُٛٛإٍ ايهُاٍ إ ٓ٫باػتٝاك اٱْوإ سلٸ ّا طلٜل ايِعٛبات
ٚإٌكٓات.
ٚقـ أنٖـ اٱَاّ ايلٓا× ٗ ،دٛاب٘ عٔ ه٪اٍ اـًٝؿ ١ايعبٸاه ٞإأَ ٕٛسٍٛ
اٯ َٔ 99 ١ٜهٛكْٜٛ ٠ى( ،)11ايٌل ٙا٭ٚٸٍ; أٓ ٟلٚك ٠إٔ ٌٜٓأ هًٛى اٱْوإ َٔ
اػتٝاكٚ ٙإكاؿت٘ اؿلٸ ;٠ي ٌِٝإٍ ايهُاٍ ٚوٌِِّ ايجٛابٜٓ .كٌ عٔ دـٸ ٙأَرل
إ ×ٌَٓ٪أْ٘ قاٍ ٗ ًإٔ ْنٖ ٍٚق ٙاٯ :١ٜإٕ إوًٌُ قايٛا يله ٍٛاهلل| :يٛ
ت ٜا كه ٍٛاهلل َٳ ٵٔ قـكت عً َٔ ٘ٝايٓاي عً ٢اٱه ّ٬يهجل عـؿْا ٚقٜٓٛا عً٢
أنلٖٵ ٳ
 ٞؾٗٝا
عـٚٸْا ،ؾكاٍ كه ٍٛاهلل|َ :ا نٓتٴ ٭يك ٢اهلل عنٻ ٚدٌٻ ببٹ ٵـع١ٺ مل وـخ إي ٸ
ًّ ٦ٝاَٚ ،ا أْا َٔ إتهًِّؿٌ ،ؾأْنٍ اهلل تباكى ٚتعاٍٜ« :ا قُـ ﴿ ،ٳٚيَٛٵ ًٳا٤ٳ ٳكبٴٸوَ
ٯَٳٔٳ َٳٔٵ ؾٹ ٞايِأَكٵضٔ نًُُٸٗٴِٵ دٳُٹٝعاّ﴾ عً ٢هب ٌٝاٱؾاٚ ٤آ٫طلاك ٗ ايـْٝا ،نُا
 َٕٛٓ٪ٜعٓـ إعاٚ ١ٜٓك ١ٜ٩ايبأي ٗ اٯػلٚ ،٠ي ٛؾعًتٴ فيو بِٗ مل ٜوتشكٛا َين ثٛاب ّا
َ ٫ٚـس ّاٚ ،يهين أكٜـ َِٓٗ إٔ َٛٓ٪ٜا كتاك ٜٔغرل َٔطل ;ٜٔيٝوتشكٓٛا َين اينيؿ٢
االجتهاد والتجديد

ٚايهلاَٚ ١ؿٚاّ اـًٛؿ ٗ دٓ ١اـًـ﴿ :أَ َؾ َأْٵتٳ تٴهِلٔٙٴ ايٓٳٸايٳ سٳتٳٸٜ ٢ٳهُْٛٴٛا
َٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ﴾؟!»(.)12
ٚبٝٸٔ أَرل إ ٌَٓ٪عًٞٸ× أّ ٜٔا بٛٓٛغٕ ٗ ،اـطب ١ايكاُع ،١ايٌل ٙايجاْ;ٞ
أٓ ٟلٚك ٠اًتُاٍ عًُ ١ٝا٫ػتٝاك بٌ ايكٝاّ بايؿعٌ أ ٚتلن٘ عً ٢إغلا٤ٺ بإعِ;١ٝ
يً ٍُٛٛإٍ ايهُاٍ ٚايلًـ ٗ ث٬ثَِ ١اؿٜل :هذٛؿ إ٥٬ه ١ٯؿّ×(ٚ ،)13بعج١
ا٭ْبٝاٚ )14(^٤ؾل ١ٜٔاؿرٸ(.)15
ٚقـ ُلٸغ نقيو عًُا ٤إوًٌُ بٔلٚك ٠سلٸ ١ٜعٌُ اٱْوإ; َٔ أدٌ ايٍُٛٛ
إٍ ايهُاٍ ،ؾكـ دا ٗ ٤كها ٌ٥إػٛإ ايِؿا« :ؾأَا ايـ ٜٔؾ ٬إنلا ٙؾ ،٘ٝؾإٕٵ
ُأنل ٙعً ٘ٝمل ٜٓؿع ايق ٜٔأنلٖٛا عً ٢قبٛي٘»(ٜٚ .)16ك ٍٛأٌَ اٱهّ٬
ايطدلهٖ548(ٞع) أّ ٜٔا ٗ ،تؿورل« :ٙإٕ إّإ إًذأ غرل ْاؾع ،بٝٻٔ هبشاْ٘ إٔ فيو يٛ
نإ ٜٓؿع ٭نل ٙأٌٖ ا٭كض عًَٚ .)17(»٘ٝجٖ ٌٝق ٙايهًُات َٛدٛؿٷ بهجل٠ٺ ٗ ثٓاٜا
ايهتب اٱهَٝ٬ٸ.)18(١
ؾاهلل تعاٍ ايقٜ ٫ ٟلٜـ ه ٣ٛزلٛٸ ايبٌل ٚكًـِٖ قـ ػًل نٖ َٔ ٘٬اتٌ
إكـٸَتٌ َٔ أدٌ ٳْٝٵٌ اٱْوإ يًهُاٍ ٗ ْٛاّ اـًلُٖٚ ،ا َٔ ؾٝض كٓ ١اهلل
ايَ٬تٓاٖ .١ٝيقيو َٔ إوتشٚ ٌٝغرل إلغٛب ؾ ٘ٝقاٚي ١إيػاٖ ٤اتٌ إكـٸَتٌ
ائلٚكٜٸتٌ بـاؾع لا ٠ايبٌلٚ ،بعباك٠ٺ أػل :٣إْٗا ؾهل ْ٠ؾذٸ ١إٔ ايبٌل ّهٔ
إدباكِٖ عً ٢إٔ ٜٓايٛا ايؿٛم ٜٚـػًٛا اؾٓٸ ،١أ ٚإٔ تتِٸ تلبٝتِٗ ٗ ب١٦ٝٺ ػاي َٔ ١ٝإغلا٤
اـط.١٦ٝ
ٖٚق ٙاـاُٸ ٗ ١ٝػًل اٱْوإ ايقٜ ٟه ٕٛاػتٝاك ٙاؿُلٸ َكـٸَ ّ١يلًـٙ
ايلٚسٚ ٞإعٓ٪ٜ ٟٛؿٸ ٟبا٭ؿٜإ اٱشلٚ ١ٝإقاٖب اٱْواْ ١ٝاييت تـع ٛإٍ كًـ ٚنُاٍ
اٱْوإ ٗ ٌٚٸ ا٫يتناّ بتعايُٗٝا إٔ تكـِّّ تعايُٗٝا يًٓاي ٗ هٝام ا٫ػتٝاك اؿلٸ.
ؾايـٚ ٜٔي ٛأْ٘ دا ٤بأسهاّ فات ايتنإّ تٌلٜعٚ ،ٞيهٓٸ٘ ٜ ٫وتطٝع إٔ هدل
إهًٖؿٌ ٗ ْٛاّ ايته ٜٔٛعً ٢ايعٌُ بٗق ٙا٭سهاّٜٚ ،وًبِٗ سلٸ ا٫ػتٝاك اؿُلٸ ٗ
قب ٍٛايـٚ ٜٔايعٌُ بأسهاَ٘; ٭ْ٘ ئ ٜتُهٖٔ ٗ ٖق ٙاؿاي ١إٔ  ٌِٜإٍ أٖـاؾ٘ ٗ
ؼكٝل ايلټًٵـ ٚايوُٛٸ ايلٚس ٞيٲْوإٚ ،تتكٛٻض غاٜت٘ إٌٓٛؿٚ ،٠هٛف ٜتِٸ اؿـٜح
عٔ إٔ ٚدٛؿ عكٛباتٺ ؿْٚ ١ٜٛٝأػل ١ٜٚيًُذلٌَ ،ايقَ َٔ ٖٛ ٟوًُٖات ايتعايِٝ
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ايـٜ ٫ ،١ٜٝٓتٓاقض َع ٖقا ا٫ؿٸعا.٤
ٜ ٫تٓاقض ايٛعـ بايعقاب ا٭ػل ٗ ٟٚا٭ؿٜإ اٱشلٝٸَ ١ع إهاؿ أكٓٝٸ١ٺ سلٸ ٠يًُٓٛٸ
ا٭ػ٬ق ٞيٲْوإٜٓ ٫ٚ ،بػ ٞائٛٸ إٔ ايٛعـ بايعقاب ٗ اٯػلَ ،٠جٌ ايتٗـٜـ
بايعكٛبات ايـّْٓ ،١ٜٛٝع َٔ تٗ ١٦ٝا٭كٓ ٸ ١ٝاي٬مَ ١يًلټًٵـ ا٭ػ٬قٞٸ يًبٌل; ٭ٕ سكٝك١
اٯػلٚ ٠عامل َا بعـ إٛت ٚاؾناٚ ٤ايعكٛب ١ؾ ٘ٝيٝى ه ٣ٛاْعهايٕ تهٜٛين
يٮعُاٍ ا٫ػتٝاكٜٸ ١اييت قاّ بٗا اٱْوإ ،بٌ ٖ ٞباطٔ ٚسكٝك ١تًو ا٭عُاٍ(.)19
ٖٚهقا ؾإٕ سكٝك ١ايٛعـ بايعقاب ا٭ػل ٟٚيٝى ػًل تٗـٜـٺ ستٸٜ ٢تٓاؾَ ٢ع
ٍّ إٔ
اؿلٸٚ ،١ٜيهٓٸ٘ إػباكٷ عٔ ٚاٖل٠ٺ ٚاقع ١ٝهٛف ؼـخ بعـ إٛتَٚ ،ا َٔ ًٳو
إػباك اٱْوإ ٚإع َ٘٬بٓتا٥ر هًٛن٘ ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع إكاؿت٘ اؿلٸ .٠ؾإفا أػدل طبٝبٷ
َل ٜ٘ٔأْ٘ ٗ ساٍ تٓا ٍٚبعض ا٭طعُٚ ،١مل ًٜتنّ باؿٹ ٵُ ١ٝايػقا ،١ٝ٥ؾوٛف ٜتؿاقِ
َلٓ٘ ،ؾإْ٘ ٜ ٫ه ٕٛفبٹلاّ أَ ٚهلٖٔاّ ي٘ عً ٢ا٫يتناّ باؿٹ ٵُ ١ٝايػقاٜ ٫ٚ ،١ٝ٥هٕٛ
َاْعاّ ي٘ َٔ سلٸٜت٘ ايته ،١ٜٝٓٛبٌ إْٸ٘ قـ ْبٻ ٳٗ٘ ؾك٘ إٍ عٛاقب هًٛن٘ٚ .ا٭ْبٝا٤
اٱشلٝٸ ،ٕٛايق ٜٔؼـٻثٛا باهتُلاكٕ عٔ عامل اٯػل ،٠ناْٛا ٜل َٕٛٚإػباك ايٓاي عٔ
ايٓتا٥ر ايتهٜٝٓٛٸ ١يوًٛنِٗ ٗ ٖق ٙايـْٝا.

ٜٴع ٳتبٳل اؿهِ باؿلٸ ١ٜايته ،١ٜٝٓٛأ ٚسلٸ تكلٜل إِرل ؾُٝع ايبٌل ،سهُاّ
َٔ ػاكز ايٓطام ايـٜينٸ َٔٚ ،ػاكز ايؿك٘; ٚفيو يوببٌ:
ا٭ٚٸٍ :٭ْ٘ سهِ ايعكٌ ايعًُ ;ٞإف إٕ كًـ ٚنُاٍ اٱْوإ ٜتُٔٸٔ سٴوٵٓاّ فاتٝاّ
َٔ سٝح ايٓٛل ايعكًٚ ،ٞبايتاي ٞؾإٕ إكـٸَات ائلٚك ١ٜيقى ايلًـ ٚايهُاٍ،
ٚاييت ٖ ٞاؿلٸ ١ٜايته ١ٜٝٓٛأٜٔاّ ،تتُٔٸٔ سٴوٵٓاّ َكـٸَاتٝاّ; ْ َٔٚاس١ٝٺ أػل ٣أسهاّ
ايعكٌ ايعًُ ٞػاكز ؿٚ ،١ٜٝٓايـ ٜٔأٜٔاّ ٜتبع تًو ا٭سهاّٖٚ .قا َٖ ٛكتٔ ٢ايكٍٛ
باؿُوٵٔ ٚاي ُكبٵض ايعكًٚ ٞايقات ٞيٮؾعاٍ ،ايقٜ ٟعتكـ ب٘ ايهجرل َٔ ايعًُا ٤إوًٌُ،
َٳٔٵ ؾ ِٗٝؾ٬هؿ ١ايٌٝعَٚ ١تهًُِّ .ِٗٝيقيو َٔ أدٌ إثبات ٖقا اؿلٸ يٲْوإ ٫
ٜٓبػ ٞيًُل ٤إٔ ٜقٖب إٍ اؿذر ايكلآْٚ ١ٝايلٚا ٗ ١ٝ٥إكاّ ا٭ٚٸٍ.
ٚايوبب ايجاْ ،ٞايق ٟهعٌ ٖقا اؿهِ َٔ ػاكز ايـ ،ٜٔإٔ َٛٓٛع ٖقا
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اؿهِ ٖ ٛا٭سهاّ ايٌلع .١ٝإفٕ ٖٜ ٛأت ٗ ٞايـكد ١ايجاْ ٗ ١ٝايِـٚك بعـ
ا٭سهاّ ايٌلعَٚ ،١ٝعٓ ٢آػلٜ :ؿلض ايعكٌ ٗ َٛادَٗ ١ا هب َٚا  ٫هب ؾعً٘
ٗ ايٌلٜع ١إٔ ٜتُتٻع ْٝع ايبٌل باؿلٸ ١ٜايته ٗ ١ٜٝٓٛايعٌُ بايٌلٜعٚ ،١ي ٛناْٛا
ٜؿتكـ ٕٚيًشلٸ ١ٜايتٌلٜع ،١ٝأ ٟإِْٗ َهًٖؿ ٕٛبايعٌُ ٚؾكاّ يًٌلٜعْٛ ٗ ١اّ ايتٌلٜع،
ٚيهٔٵ  ٫ولٸ ٭سـٺ إدباكِٖ عً ٢ايتكٝټـ بأسهاّ ايـٚ ٜٔتٌلٜعات٘ ٗ ْٛاّ ايته.ٜٔٛ
ٚبايطبع; ٚؾكاّ يكاعـ ٠ت٬مّ سهِ ايعكٌ ٚايٌلعٚ ،نقيو ا٭ؿيٓ ١ايكلآْٚ ١ٝايلٚا١ٝ٥
اييت تٌرل إٍ سلٸ تكلٜل إِرل ،ؾإٕ اؿهِ بع «اؿلٸ ١ٜايته »١ٜٝٓٛأ« ٚسلٸ تكلٜل
إِرل» ٜهتوب أّٜٔا ًلعٝٸ ّ١ؿ.١ٜٝٓ
شلقا ايوبب ؾإٕ سهِ ايعكٌ علٸ تكلٜل إِرل يًبٌل ٜٴعتٳبٳل سهُاّ «سانُ ّا»
بايٓوب ١إٍ ها٥ل أسهاّ ايعكٌ ايعًُٞٸ; ٚفيو ٭ٕ نٌٸ َا هب ؾعً٘ َٚا  ٫هب ؾعً٘
َٖٛٓٛ ٛعٴ ٖقا اؿهِ أٜٔاّٚ .وهِ ايعكٌ أْ٘ عً ٢ايلغِ َٔ إٔ ايبٌل ًَنََ ٕٛا
هب ؾعً٘ َٚا  ٫هب ؾعً٘ َٔ سٝح ايٓٛل ايعكً ،ٞؾٜٓ ٬بػ ٞ٭سـٺ إٔ هدلِٖ عً٢
ايكٝاّ َا هب ؾعً٘ أَٓ ٚعِٗ عُٸا  ٫هب ؾعً٘ .يقيو مٔ ْتشـٻخ عٔ َلسًتٌ ٗ
ْٛاّ ايتٌلٜع ٓٚٚع ايكٛاٌْ:
إلسً ١ا٭ :ٍٚهٔٸ أ ٚعـّ هٔٸ قٛاٌْ إيناَ ٗ ١ٝفاٍ ايوًٛى اٱْواْ;ٞ
إلسً ١ايجاْ ٖٞ :١ٝهٔٸ أ ٚعـّ هٔٸ قٛاٌْ َؿاؿٖا إدباك أ ٚإنلا ٙاٯػل ٜٔعً٢
ايعٌُ ٚؾل قٛاٌْ إلسً ١ا٭.ٍٚ
ٚعً ٢ايلغِ َٔ اكتباٖ ٙق ٜٔاؿهٌُ ايتٌلٜعٝٸٌ ببعُٔٗا ،إ ٓ٫أُْٗا
ىتًؿإ َٔ سٝح «إهًٖـ» «ٚإهًٖـ ب٘» .ؾُج ٗ :ّ٬سهِ ٚدٛب ايِ ٠٬عً ٢مٜـٺ
َٔ ايٓاي إهًٖـ ًٖ ٛؼّ مٜـٚ ،إهًٖـ ب٘ ٖ ٞايِٚ ،٠٬يهٔٵ ٌٜٓأ عٔ ٖقا
اؿهِ سه ٷِ آػل َٔ ايعكٌ ٚايٌلع ٖٛٚ ،أْ٘  ٫هٛم يٰػل ٜٔإٔ هدلٚا مٜـاّ عً٢
ايِٚ ،٠٬إهًٖؿٖ ٗ ٕٛقا اؿهِ ا٭ػرل ِٖ أًؼاْٷ غرل مٜـٚ ،إهًٖـ ب٘ أٜٔاّ
ٖ« ٛعـّ إدباك مٜـ عً ٢ايِ ٚ ،»٠٬ٴٜٓٵتٳنٳع َٔ اؿهِ ايجاْ ٞس ٸل تكلٜل إِرل ٗ إقاَ١
ايِ ٠٬بايٓوب ١إٍ مٜـ .اػت٬ف «إهًٖـ» «ٚإهًٖـ ب٘» ٗ ٖقا اؿهِ ٜوتتبع ٖقٙ
ايٓتٝذ ٖٞٚ ،١إٔ عـّ ايتناّ أٟٸ ًؼّٕ بتهًٝؿ٘ ٚاقعٷ عً ٢عٗـت٘ َٚوٚ٪يٝت٘ .يقيو
إفا مل  ٌِِّٜمٜـٚ ،نإ ّتًو سلٸ تكلٜل إِرل ،ؾإْ٘ ٜه ٕٛعاُٝاّ َٚوتشكٓاّ
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يًعكاب; ٚإفا أددل ٙعُل ٚعً ٢ايِٜ ٠٬ه ٕٛعُلٖ ٗ ٚق ٙاؿاي ٖٛ ١ايعاُ ٞإوتشلٸ
يًعكاب.
 ٬٭فٖإ بعضٕ ،ؾٝتِٛٻك ٕٚع َٔ
قـ ٜهَِ ٕٛطًض «سلٸ تكلٜل إِرل» ٴًَِّٔ ّ
ػ ٍ٬اهتؼـاّ نًُ« ١سلٸ» ٗ ٖقا إِطًض ع اييت غايب ّا َا تأتْٛ ٗ ٞاّ ايتٌلٜع
َذلاؿؾَ ّ١ع «اؿلٸ ١ٜايتٌلٜعٝٸ »١ع إٔ ثبٛت «سلٸ تكلٜل إِرل» يٲْوإ َٖ ٛعٓ ٢أْ٘
ّتًو «سلٸ ّ١ٜتٌلٜعٝٸ »١يًعٌُ بأسهاّ ايٌلٜعٚ ،١أْ٘ ٜٛ ٫دـ أٟٸ قاْ ٕٕٛإيناَٞٸ ثابت
بايٓوب ١ي٘; بُٓٝا اتٔض ؾُٝا تكـٻّ إٔ «سلٸ تكلٜل إِرل» َ ٫عٓ ٢آػل ي٘ ه ٣ٛإٔ
٭ ٟأسـٺ إٔ هدل أٚ
ٍّ
ايبٌل َهًٖؿًّ ٫ٚ ،ٕٛه« ٕٛسلٸ ّ١ٜتٌلٜعٝٸ ;»١إ ٓ٫أْ٘  ٫ولٸ
ٜهل ٙإهًٖؿٌ عً ٢ايعٌُ بتهايٝؿِٗ ايٌلع ،١ٝبٌ هب إٔ ٜتُتٻعٛا عٓـ ايعٌُ
بتهايٝؿِٗ ايٌلع ١ٝبع «سلٸ١ٜٺ تهٜٝٓٛٸ.»١

َا إٔ ٖـف ايعكٌ ٚايـِّ َٔ ٜٔنٌٸ ايٛادبات ٚاحمللٻَات ٖ ٛكًـ ايبٌل
ٚزلٛٸِٖ; ْ َٔٚاس١ٝٺ أػل ٣تٴع ٳتبٳل اؿلٸ ١ٜايتهَ ١ٜٝٓٛجابَ ١كـٸَ١ٺ ٓلٚكٜٸ ١يقيو
ايلًـ ،إفٕ سلٸ تكلٜل إِرل ،أ ٟسلٸ ايتُتټع باؿلٸ ١ٜايته ٖٛ ،١ٜٝٓٛسلٌّ َطًلٷ
ًٚاٌَٷ ؾُٝع أعُاٍ اٱْوإ ا٫ػتٝاكٜٸ ،١ايؿلؿَٗٓ ١ٜا ٚاؾُاع.١ٝ
ٚبايتاي ٞؾإٕ تأهٝى أٟٸ سه١َٛٺ ٚبكاٖ٤ا ع ستٸ ٢سه ١َٛإعِ ^ٌَٛع بـٕٚ
كٓا ايٓاي ٚإكاؿتِٗ سلاّٷ ًٳلٵعاّ ٚعٳكِٚ .ّ٬يقيو تؿتكل إٍ ايٌلع ١ٝايعكٚ ١ْٝ٬ايـ.١ٜٝٓ
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣كٓا ايٓاي دن٤ٷ َٔ ايعًٓ ١ايٌلع ١ٝاؿهَٝٛٸٚ ،١اؾن ٤ا٭ ٍٚيٌلع١ٝ
سه١َٛٺ َا تتشِٻٌ َٔ َطابكتٗا َع سهِ ايعكٌ ٚايٌلع ٗ إلسً ١ا٭ْٛ َٔ ٍٚاّ
ايتٌلٜع; ٚدنٖ٩ا اٯػل ٜتشِٻٌ َٔ إطابكَ ١ع سهِ ايعكٌ ٚايٌلع باؿلٸ١ٜ
ايته ١ٜٝٓٛيًٓاي ٚعـّ إدباكِٖ عً ٢ايعٌُ بٓٛاّ ايتٌلٜعٖٚ .قا ا٭ػرل أٜٔاّ سهِٷ
عكًًٚ ٞلع ٗ ٞإلسً ١ايجاْْٛ َٔ ١ٝاّ تٌلٜع ايعكٌ ٚايـ .ٜٔإفٕ ٖٓاى ث٬خ
سهَٛات ؾاقـ ٠يًٌلع ١ٝايعكًٚ ١ٝايـ:١ٜٝٓ
ا٭ ٖٞ :ٍٚاؿه ١َٛاييت تؿتكـ يهَ ٬لسًيت ايٌلع ١ٝايعكًٚ ١ٝايـَ .١ٜٝٓجٌ:
سه ١َٛاؾبٸاكٚ ٜٔاي ،١ًُٛاييت تٌهًٖت بـ ٕٚكٓا ايٓاي.
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ايجاْ ٖٞ :١ٝاؿه ١َٛاييت ُتًو ًلع ١ٝإلسً ١ا٭ٚ ،ٍٚيهٓٗا تؿتكـ
يٌلع ١ٝإلسً ١ايجاَْ ،١ٝجٌ :سه ١َٛإعِ ^ٌَٛع عً ٢ؾلض إَشٳاٍ ع اييت
تتٌهٌٖ بـ ٕٚكٓا ايٓايٚ .هبب اهتشايٖ ١قا ايؿلض إٔ عـّ ايتناّ إعِ×ّٛ
باؿهِ ايجاْٜ ٞتٓاقض َع ؾلٓٝٸ ١عُِت٘.
ايجايج ٖٞ :١اؿه ١َٛاييت تؿتكـ يًٌلع ١ٝا٭ٚ ،ٍٚتتٛؾٖل عً ٢ايٌلع١ٝ
ايجاَْ ،١ٝجٌ :سهَ ١َٛٳ ٵٔ ًٜٝ ٫ل باؿهِ ،إ ٓ٫إٔ ايٓاي ٜلٜـ ْ٘ٚإٔ وهُِٗ،
ؾشهُِٗ بٓا٤ٶ عً ٢إكاؿتِٗ.
ٖٚهقا ؾإٕ ا٭هاي ا٭ٚٸٍ ؾُٝع أؾعاٍ اٱْوإ ا٫ػتٝاك ،١ٜاييت َٖ ٞجاب١
إكـٸَ ١يلًـ ٙإعٓ ٖٛ ،ٟٛسلٸ اػتٝاك ٙاؿُلٸ ٗ تكلٜل َِرلٖٓٚ .ٙا تهُٔ ٝٚٚؿ١
ا٭ْبٝاٚ ٤أُٝٚاْٝٚ ^ِٗ٥ع إًِشٌ ٗ إب٬ؽ كهاي ١اؿلٸٚ ،تٝٓٛض طلٜل ايوعاؿ٠
يًبٌلٚ .اؿه ١َٛأٜٔاّ يٝوت هٛٗٚ ٣ٛك اٱكاؿ ٠اؾُاع ١ٝيًٓاي َٔ أدٌ إؿاك٠
فتُعاتِٗ.
ٖٚهقا ؾاؿهٓاّ يٝوٛا هٖ ٣ٛجًٌِّ عٔ ايٓاي; َٔ أدٌ ؼكٝل َطايبِٗ.
ٜتُتع اؿهٓاَّ ،جٌ ايٓاي ،باؿلٸ ايطبٝع ٗ ٞا٫ػتٝاك اؿُلٸَ ِٖٚ ،جًِٗ ٗ اتٸباع
ا٭سهاّ ايعكًٚ ١ٝايٌلعٚ .١ٝإفا نإ اؿهٓاّ ِٖ إٓؿِّق ٕٚؾك٘ ٕطايب ايٌعب،
ٚناْت َطايب ايٓاي كايؿ ّ١يكٛاٌْ ايعكٌ ٚايٌلع ،ؾإٕ ٚادب اؿهٓاّ ايعكًٞٸ
ٚايـٜينٸ ٖ ٛايتٛقٗـ عٔ تٓؿٝقٖاٚ ،ايتٓامٍ عٔ ايوًطُٚ ١ج ٌٝايٓاي.
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إفا ناْت َطايب ايٓاي كايؿ ّ١يًعكٌ ٚايٌلع ؾأَاّ اؿهٓاّ
ث٬خ ؾلٓٝات:
ا٭ :ٍٚإٔ ٜطبِّل أسهاّ ايعكٌ ٚايٌلع بٓا٤ٶ عً ٢تٌؼ ِ٘ٝيٮَٛكٚ ،ي ٛنإ
فيو كايؿاّ ٕطايب ايٓايٖٚ .ق ٙايؿلَٓ ١ٝلؾ ;ْ١ٓٛ٭ْٗا َٓاقٔ ْ١يًشلٸ ايطبٝعٗ ٞ
ا٫ػتٝاك ايؿلؿ ٟأ ٚاؾُاع.ٞ
ايجاْ :١ٝإٔ ٜعٌُ ٚؾل إطايب اي٬عكٚ ١ْٝ٬ايً٬لع ١ٝيًٓايٖٚ .ق ٙايؿلٓ١ٝ
أّ ٜٔا َلؾ ;ْ١ٓٛ٭ْٗا تٓاقض ا٭سهاّ ايعكًٚ ١ٝايٌلع ١ٝيٌؼّ اؿانِ.
ايجايج :١إٔ ٜعتنٍ اؿانِٜٚ ،ذلى َوٓـ اؿه ٫ٚ ،١َٛو ٍٛبٌ ايٓاي ٚبٌ
ايعٌُ اؿلٸ ٚؾل َطايبِٖٗٚ .ق ٙايؿلٓ ٖٞ ١ٝايٛسٝـ ٠إعكٛي ،١اييت ؼذلّ سلٸ سلٸ١ٜ
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ـ ٭سهاّ ايعكٌ ٚايٌلعٚ .هٛف
ايٓاي ٗٚ ،ايٛقت ْؿو٘ ِٜ ٫ـك َٓٗا عٌُٷ كاي ٷ
ٜأت٫ ٞسكاّ إٔ هرل ٠إعِ ^ٌَٛناْت ؿاّ ُ٥ا َٛاؾك ّ١يًؿلٓ ١ٝا٭ػرل.٠
ٖٓٚاى سا٫تٷَ ،جٌ :اٱيناَات ايذلب ١ٜٛيٮطؿاٍ قبٌ هٔٸ ايبًٛؽ أ ٚقبٌ هٔٸ
ايلًـ ،تبـ ٚيً ٳٖٛٵً ١ا٭َ ٍٚتٓاقٔ َّ ١ع أٌُ اؿلٸ ١ٜايتهٜٛين.
ٚايْ ّٛٝلْٝ ٣ع اٯبا ٤ايقٜ ٜٔلٜـًَِ ٕٚش ١أبٓاٚ ،ِٗ٥نقيو غرل اٯبا٫ ،٤
ٌٜهٓ ٗ ٕٛدٛام بٌ ٓلٚك ٠إدباك ا٭طؿاٍ عً ٢ايكٝاّ ببعض ا٭عُاٍَ ،جٌ :ايتعًِٝ
ٚايـكاهٚ ،١اٱق٬ع عٔ بعٔٗا اٯػلّٚ .هٔ ايك :ٍٛإٕ ػلٚز َجٌ ٖق ٙاؿا٫ت عٔ
ايكاعـ ٠إطًك ١يًعكٌ ايعًُٞٸ ٗ اؿلٸ ١ٜايته ٖٛ ١ٜٝٓٛػلٚزٷ ؽِټِٚ ،ٞيٝى ػلٚداّ
ؽِِٝٝٸاّٚ ،يقيو  ٜٔ ٫ٸل بإط٬م ٚعُٖ ّٛقا ا٭ٌُ.
ٚتٝٓٛض ٖقا ا٫ؿٸعا ٤أْ٘ أسٝاْاّ ٜه ٕٛايٌؼّ عًٜ ٢كٌٕ َٔ إٔ ًؼِاّ آػل
غرل قاؿك عً ٢اتٸؼاف ايكلاك ايِا٥ب; بوبب َٛقـٺ َ٪قٖت ْاتر عٔ اؾٌٗ ٚاٱُٖاٍ،
 ٖٛٚوا ٍٚايكٝاّ بؿعٌٕ غرل ُا٥بَ ٖٛٚ ،تأنِّـٷ أْ٘ هٓٝـّ ٫سكاّ عًَ ٢ا قاّ ب٘ َٔ
أعُاٍ غرل ُشٝشٚ ،١ستٸ ٢أْ٘ هْ ًّٛٝؿو٘  ًّٜٛٚاٯػل ٜٔايق ٜٔك َأٚٵٜ ٙك ّٛبتًو
ا٭عُاٍ اـاط ;١٦٭ِْٗ مل ٚ ٜٙٛٗٓمل ّٓع ٙٛعٓٗاَ ٗ ،جٌ ٖق ٙاؿا٫ت ًّ ٞايعكٌ
ايعًُ ٞيٲْوإ إٔ ٜأػق ايلغبات ايكطعٚ ١ٝاي٬سك ١ايكا ١ُ٥عً ٢ك١ٜ٩ٺ َوتٓرل ٠يًؿاعٌ
بعٌ ا٫عتباكٚ ،إٔ ٜتِٸ َواعـت٘ قَ ٵـك إوتطاعَ ٗ .جٌ ٖق ٙاؿا٫ت َواعـ ُ٠ايؿاعٌ
عً ٢اتٸباع َا ًُ ٘ٝعً ٘ٝإكاؿت٘ اؿلٸَ ٠ا ٖ ٞإَٓ ٓ٫ع٘ َٔ اي ٍُٛٛإٍ كغبت٘ ايوابك١
ٚاؾاًٖٖٚ .١هقا ؾإٕ أٌُ اؿلٸ ١ٜايته ١ٜٝٓٛمل ٜٓٳًِ٘ ايتؼِٚ ،ّٝإْٸُا ِٖ ايٓاي
ايق ٜٔوبٸ ٕٛاـرل يبعِٔٗ ايبعضٜ ،تعا ْٕٛٚؾُٝا ب ِٗٓٝعً ٢ايكٝاّ با٭عُاٍ اؿلٸ٠
ايٛاعَ ،١ٝجٌ :ايٌؼّ ايقٜ ٟتٸذ٘ بإكاؿت٘ م ٛاشلا ٗ ١ٜٚايٚ ،ّ٬ٛاٱْوإ ايٛاعٞ
ٜعٌُ عًَٓ ٢ع٘ َٔ ايٛقٛع ؾٗٝاٚ .بايطبع ً ٫ٳوٖ ٗ إٔ ٖقا ايتدلٜل ا٭ػ٬قٞٸ ٚايعكْٞ٬ٸ
ّهٔ إٔ ٜه ٕٛفكٜع ّ١ــاع اٯػل َٔ ٜٔٹقبٳٌ ايطػاٚ ٠ايٛإٌ.
ٚقـ ٜٛكؿ بعضٷ ٖقا اٱًهاٍ ،بإٔ إدباك إهًٖؿٌ عً ٢ايكٝاّ بايٚٛا٥ـ
ايـَِ ٖٛ ١ٜٝٓـا ٷم شلقا إٛكؿ ا٭ػرل أّ ٜٔا; ٭ٕ إهًٖؿٌ هٝؿُٗ ٕٛبعـ إٛت إٔ
إدباكِٖ عً ٢ايٚٛا٥ـ ايـ ١ٜٝٓنإ ِٜبٸ ٗ ًَِشتِٗٚ ،يهٔٵ ٭ِْٗ ناْٛا غاؾًٌ
عٔ سٝاَ ٠ا بعـ إٛت ْٚتا٥ر أعُاشلِ ؾإِْٗ ناْٛا ٜعِ ٕٛأٚاَل اهلل ،ؾؿٖ ٞهقا
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َٛاكؿ أّ ٜٔا وهِ ايعكٌ ايعًُٞٸ يٲْوإ أْ٘  ٫بٴـٻ َٔ أػق اٱكاؿ ٠ايكطعٝٸٚ ١اي٬سك١
ت َٔ تٜٓٛل ٙبا٫عتباكٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣اؾشَ ِٝٳ ٵًَٗه ْ١ػطرل ٠دـ ّا،
يًؿاعٌ اييت ٌْأَ ٵ
ٚا٭دـك باٱْوإ إٔ ٜٴُٵ ٳٓع عٔ ايوك ٙٛؾٗٝا ع ٚإٕٵ نإ فيو بايكٛٸٚ ٠اٱنلا ٙع نُا
وـ ١ٜأ ٚإاؿٸ.١ٜ
ّٓع عٔ ايوك َٔ ٙٛإٗايو اؾَ ٳ
ٚاؾٛاب عٔ ٖقا اٱًهاٍ ٚآ ٷض; ؾُكاكْ ١إدباك ا٭٫ٚؿ عً ٢ايـكاه ١أ ٚإدباك
اٱْوإ إعلٻض يًوكَٓ َٔ ٙٛشـك باٱدباك عً ٢ايكٝاّ بايٚٛا٥ـ ايـٜٝٓٸ ١يًٓذأَ ٠
ي َع ايؿاكم; ٭ْ٘ نُا َلٸ َعٓا إٔ ايلبض ٚاـواك ٗ ٠اٯػل٠
اشل٬ى ٗ اٯػل ٠قٝا ٷ
ه ٳل ٙعً ٢ايكٝاّ بايٚٛا٥ـ ايـ١ٜٝٓ
ذ ٳبل أٜ ٚٴ ِ
َلتبطإ بايؿعٌ ا٫ػتٝاكٟٸ يٲْوإٜ َٔٚ .ٴ ٵ
َٔ غرل اػتٝاكٕ َٓ٘ ؾًٔ وٌِِّ أٟٸ ؾا٥ـ٠ٺ ٗ اٯػل .٠إفٕ ،ؾتِٛټك إُذٵبٹل أْ٘ بؿعً٘ ٖقا
ٜٓذٸ ٞاٯػلَ ٜٔعٓ ٛٸّ ٜا ٚأػلّ ٜٚا ٜ ٫عـ ٚن ْ٘ٛتٖٛټُ ّا  ٫أهاي ي٘ َٔ ايِشٸٚ .١ايلٚا١ٜ
ت ٖقا ا٭َل بأْ٘ ي ٛنإ اٱدباك ٚاٱنلاٙ
اييت ْكَ ًِٓاٖا عٔ اٱَاّ ايلٓا× أنٖ ٳـ ٵ
عً ٢اٱّإ ٚايكٝاّ بايٚٛا٥ـ ايـٜٝٓٸٜٓ ١ؿع ٭نل ٙاهلل عباؿ ٙعً.٘ٝ

٪ٜؿٸ ٟأسٝاْاّ اؿلٸ ٗ ا٫ػتٝاك اؿلٸ ٗ اؿٝا ٠ا٫دتُاع ١ٝإٍ تناسِ اٱكاؿات
ٚايِلاعات بٌ ايبٌلٜٚ ،عطٌِّ ْٛاّ ُٚاهو اجملتُع ،أ ٟإٕ ايلغبات ٚايتطًٗعات
اٱْواْٝٸ ١إٌٓٛؿُٖٚ ،٠ا :اؿلِّ ٗ ١ٜا٫ػتٝاك; ٚاؿٝا ٠ا٫دتُاعٚ ،١ٝنُٖ٬ا َكـٸَ١
يلًـ اٱْوإ ْٔٚذ٘ ،تتنآإ َع بعُٔٗاٖ ٗٚ .ق ٙا٭ثٓا ٫ ٤ػٝاك أَآَا إ٫
تٌه ٌٝسهٓٚٚ ،١َٛع قٛاٌْ إدباك ١ٜيًشـٸ َٔ سلٸٜات ا٭ؾلاؿ; بػلض اؿؿاٚ
عً ٢اْوذاّ اجملتُع .)20(ُْ٘ٛٚ
ؾٓٛع قٛاٌْ إدباك ٗ ١ٜاجملتُع ٓلٚك ّْ ٫ ٠هٔ ا٫هتػٓا ٤عٓٗا َٔٚ .دٗ١ٺ
أػل ،٣طبك ّا يًكاعـ ٠ايعكً« :١ٝائٳلٴٚكاتٴ تٴكَـٻكٴ بٹكَـكٖا» ٜلػٻّ َٔ اؿهِ ٚايكاعـ٠
وبٖ ٗٚ .ق ٙاؿاٍٚ ،بكـك اٱَهإ ،هب
ا٭ٚٸي ١ٝايكَ ٵـك ايق ٟتٓـؾع ب٘ ائلٚك ٠ؾشٳ ٵ
اؿؿا ٚعً ٢سلٸ ا٫ػتٝاك اؿُلٸ ٭ؾلاؿ اجملتُع أثٓا ٤إٛامْ ١بٌ ٓػ٘ ْٛاّ اجملتُع
ايق ُٜٔٔ ٟاهتُلاك اؿٝا ٠ا٫دتُاعٚ ١ٝبٌ َطايب ا٭ؾلاؿ .أؾٌٔ ػٝاكٕ ٕجٌ ٖقا
اشلـف ٖ ٛهٔٸ قٛاٌْ إيناَٝٸ ٗ ١فاٍ ايتٌلٜعٚ ،إدباكٜٸ ٗ ١فاٍ ايته ;ٜٔٛيًشؿاٚ
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عًْٛ ٢اّ اجملتُع ٚا٫ػتٝاك اؿُلٸ ٭ؾلاؿٖ ٗ .ٙق ٙاؿايٚ ;١بوبب ٓلٚك ٠اؿٝا٠
ا٫دتُاعٚ ،١ٝبكـك َا تتطًٖب٘ ٖق ٙائلٚكاتْ ،تؼًٓ ٢عٔ إبـأ ا٭ٚٸٍ اؿلٸ١ٜ
ايته ١ٜٝٓٛؾُٝع ايبٌل ،إ ٓ٫إٔ ٖق ٙايكٛاٌْ اٱدباك ١ٜهب إٔ تهَ ٕٛوتُـٸَٔ ّ٠
«إكاؿ ٠ايٓاي»; يتكً ٌٝائٻ ٳلك اي٬سل َبـأ اؿلٸ ١ٜايتهٜٝٓٛٸ.١
ٚقـ ُلٻغ ايؿكٗا ٤عً ٢ايـٚاّ با٭ٌُ ا٭ٚٸي« ٞعـّ اٱدباك» بُٛؿ٘ قاعـّ٠
ؾكٗٝٸٚ .١ا٭ٌُ ا٭ٚٸي ٞبٓٛلِٖ إٔ نٌٸ أسـٺ ًّ ٫و إدباك غرل ،ٙإَٛ ٗ ٓ٫آع
َدلٻكٚ .)21(٠اهتٓـ ايؿكٗا ٗ ٤أبٛاب ايؿك٘ إؼتًؿ ١عً ٢ا٭ٌُ ا٭ٚٸي« ٞعـّ اي ١ٜ٫ٛعً٢
ايػرل» ،ايقٜ ٟٴ ٳع ٸـ ٚاسـ ّا َٔ ايكٛاعـ ايؿكٗ ١ٝإوًُٖٚ .)22(١عً ٢أهاي ٖقا ا٭ٌُ ٫
ًّو أس ٷـ سلٻ ايٚ ١ٜ٫ٛاٱًلاف عً ٢أسـٺّ ٫ٚ ،هٓ٘ اؽاف ايكلاكت إتعًِّك ١بٌٕٚ٪
سٝات٘ إؼتًؿَ ١هاْ٘ ،إ ٓ٫إفا نإ ٖٓاى ؿي ٝٷٌ َعتدل عً ٢فيو.
ٚإبـأُ ايعكًٚ ٞايعك ٞ٥٬عًٖ ٢ق ٜٔا٭ًٌُ أٌُٷ ٚقاعـ ٠أػلٜ ،٣عبٻل عٓٗا ٗ
ايؿك٘ بع «قاعـ ٠ايوًطٓٚ .)23(»١بعباك٠ٺ أٓٚض :عًٓ ١أْ٘  ١ٜ٫ٚ ٫٭سـٺ عً ٢أسـٺٚ ،أْ٘ ٫
ولٸ ي٘ إدباك ٙعً ٢هًٛىٺ َعٌ ،إٔ نٌٻ ًؼّٕ ي٘ هًط ْ١عًْ ٢ؿو٘  ٕٚ٪ًٚسٝات٘
إؼتًؿٚ ،١ادباك  ١ٜ٫ٚٚاٯػل ٜتٓاؾٝإ َع ٖق ٙايوًطٓ.١
ٚإـكىُ ايٓكًٞٸ عً ٢قاعـ ٠ايوًطٓ ١كٚا ُ١ٜايٓيب|« :ايٓايٴ َٴوًٖط ٕٛعً٢
أَٛاشلِ»(ٚ .)24عً ٢كغِ إٔ ٖق ٙايلٚاَ ١ٜلهًٓٚ ْ١عٝؿ َٔ ١سٝح ايوٓـ( ;)25إ ٫أْٗا َع
فيو َتٓاهب َْ ١ع ا٫كتهامات ايعكًٚ ١ٝايعك ١ٝ٥٬يًؿكٗاٚ ،٤قـ ٚقعت قٌٸ تواملٕ ٗ
ايؿك٘ٚ ،قبًٛا َؿاؿٖا بُٛؿ٘ قاعـ ّ٠ؾكٗٝٸَ ١وًُٖٚ ،١اهتـيٛا بٗا نجرلّا(.)26
ٚايـي ٌٝعً ٢إٔ ايؿكٗا ٤قـ قبًٛا بٗق ٙايكاعـ ٠عً ٢أهاي إباؿ ٨ايعكً١ٝ
ٚايعكَ ٫ ،١ٝ٥٬ـكنٗا ايٓكً ٞع ؾٗٓ ٞعٝؿ ١ايوٓـٚ ،مل تٳ ٔل ٵؿ ٗ ايهتب ايلٚا١ٝ٥
إعتدل ٠ع ،إٓاؾتِٗ يعباك« :٠عً ٢أْؿوِٗ» ٗ آػل ايكاعـ ٗ ٠ايهجرل َٔ إِاؿك
ايؿكٗ،)27(١ٝيتِبض ٖق ٙايكاعـً ٠اًَ ّ١يهٌٸ أعُاٍ اٱْوإ إتعًِّكَِ ١رل ،ٙكغِ إٔ
ٖق ٙايعباك ٠مل تٳ ٔل ٵؿ ٗ أٟٸ كٚا١ٜٺ(ٖٚ .)28قا ا٭َل ِٜٓٸ عٔ إٔ َوتٓـِٖ ا٭ًُٖ ٗ ٞقٙ
ـ إٍ فيو إٔ بعض ايؿكٗا٤
ايكاعـ ٖٛ ٠سهِ ايعكٌ ٚايعك ٫ ،٤٬ايلٚا ١ٜإٓكٛي .١أٓٹ ٵ
قـ ُلٻسٛا إٔ ٖق ٙايكاعـ ٠تلتهن عً ٢ايـي ٌٝايعكًٚ ٞايعك ٞ٥٬أنجل َٔ اكتهامٖا
عً ٢ا٭ؿيٓ ١ايٓكً .)29(١ٝإفٕ ؾايؿكٗا ٤اعتدلٚا ع اْط٬ق ّا َٔ إباؿ ٨ايعكًٚ ١ٝايعك ١ٝ٥٬ع إٔ
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ا٭ٌُ ا٭ٚٸي ٞعً ٢اؿلٸ ١ٜايتهٜٝٓٛٸ ١يٲْوإ ٗ أعُاي٘ إتعًِّك ١ب٘ ٚسـٚ ،ٙعبٻلٚا عٔ
فيو بع «قاعـ ٠ايوًطٓ«ٚ ،»١أٌُ عـّ اٱدباك» « ٚأٌُ عـّ اي.»١ٜ٫ٛ

َلٸ ٗ بـا ١ٜايؿٌِ ايوابل أْ٘ عٓـ تناسِ َبـأ اؿلٸ ١ٜايتهَ ١ٜٝٓٛع ايِٓٛ
ا٫دتُاع ٞؾ ٬بٴـٻ َٔ ٓٚع قٛاٌْ إدباك ١ٜيًشؿا ٚعً ٢ايٓ ِٛا٫دتُاعٞٸٚ ،يتشكٝل
أقٌٸ ٓلكٕ ٖهٔ َبـأ اؿلٸ ١ٜايتهٜٝٓٛٸٚ ،١فيو َٔ ػ ٍ٬ايكٛاٌْ اٱدباك١ٜ
إوتُـٸ« َٔ ٠إكاؿ ٠ايٓاي»ٖ ٗ .ق ٙايؿلٓٚ ،١ٝعً ٢ايلغِ َٔ إٔ أؾلاؿ اجملتُع
فدل ٕٚعً ٢ايكٝاّ ببعض ا٭عُاٍ أ ٚايتؼًٓ ٞعٔ بعض اٱدلا٤ات َٔ ،ػ ٍ٬هٔٸ ٖقٙ
ايكٛاٌْ ،ؾإٕٸ هٔٸ ٖق ٙايكٛاٌْ أٚٸٓ :ّ٫لٚك ٌّٟيًشؿا ٚعً ٢اؿٝا ٠ا٫دتُاع ،١ٝاييت
ٜطًبٗا ْٝع أؾلاؿ اجملتُع; ٚثاْٝاّ :ايكٛاٌْ ْؿوٗا متٸ اػتٝاكٖا َٔ ٹقبٳًِٗٚ ،بايتايٞ
ؾإٕ ٖقا اٱدباك َتٛيِّـٷ عٔ ا٫ػتٝاك اؿُلٸ ٭ؾلاؿ اجملتُع; أ ٟإٕ ايٓاي ِٖ َٳ ٵٔ أكاؿٚا
ٓٚع ٖهقا قٛاٌْ ٭ْؿوِٗ; َٔ أدٌ إٔ ٜتؼًّٖ اجملتُع َٔ ايؿٚ ٢ٓٛاْعـاّ ايٓٛاّ.
ٚيقيو ؾٗ٪ٜ ٫ ٛثِّل بتاتاّ عًَ ٢بـأ سلٸ ١ٜاٱكاؿ.٠
ٚيهٔٵ َا إٔ أؾلاؿ اجملتُع قًُٖا ٜتٸؿك ٕٛعً ٢قلاكٕ ٚاسـٚ ،بايتاي ٞوـخ
ا٫ػت٬ف ٗ عًُ ١ٝهٔٸ ايكٛاٌْ اٱيناَ ،١ٝؾإٕٸ أؾٌٔ سإٍ; يً ٍُٛٛإٍ أقٌٸ ا٭ٓلاك
َبـأ ا٫ػتٝاك اؿُلٸ يًبٌل ٖٞ ،تؿٔ ٌٝكأ ٟا٭نجل ١ٜعً ٢ا٭قًٖٓ ٗٚ .١ٝق ٙاؿاٍ
ذبٳل أقًِّ ْ١ٝؾك٘ عً ٢اَ٫تجاٍ يكٛاٌْ  ٫ؼبٸٗا ،عً ٢ايلغِ َٔ إٔ ا٭قًٓ ١ٝتكبٌ ْٛعاّ َا
تٴ ٵ
إيناَ ١ٝايكٛاٌْ إؼتاك َٔ ٠ٹقبٳٌ ا٭نجل ;١ٜعهِ أْٗا تكبٌ بكٛاعـ اؿٝا٠
ا٫دتُاع ،١ٝنتؿٔ ٌٝكأ ٟا٭نجل ١ٜعً ٢ا٭قًِّ ٗ ١ٝاؽاف ايكلاكات اؾُاع.١ٝ

إٕ تؿٔ ٌٝكأ ٟا٭نجل ٗ ١ٜايكلاكات اؾُاع ،١ٝباٱٓاؾ ١إٍ اؿؿا ٚعً٢
َبـأ «اؿلٸٚ ٖٛ ،»١ٜهٚ ْ١ًٝآشٚ ١ؿقٝك ١ٱكها ٤ايٓٛاّ ٗ اجملتُع .كأ ٟا٭نجلٖٛ ١ٜ
أؾٌٔ ػٝاك ؿٌِّ ايٓناعات بٌ ايٓايٚ ،اؿؿا ٚعً ٢أْ٫با ٙا٫دتُاعٞٸ .إٕ أٟٻ
ػٝاكٕ آػلَ ،ا ه ٣ٛكأ ٟا٭نجل ،١ٜإفا متٸ اػتٝاك ٙيٝه« ٕٛاؿهِ ايٓٗا »ٞ٥ؿٌٸ
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ايٓناعات بٌ أؾلاؿ اجملتُع هٛٝاد٘ ٌَهًتٌ كٝ٥وتٌ:
إٌهً ١ا٭ :ٍٚإٕ َا ٜكبً٘ اؿَهَِ ايٓٗا ٞ٥إَا أْ٘ ٜٛاؾل كأ ٟا٭نجل ١ٜأٚ
ىتًـ َعٗا; ؾإفا ٚاؾكٗا ؾعٓـ٥قٺ ٜه ٕٛكأ ٟا٭غًب ٖٛ ١ٝايوا٥ـ; ٚإفا ػايؿٗا ٜهٕٛ
ايلأ ٟإؼايـ يٮنجل ٖٛ ١ٜايوا٥ـٖ ٗٚ ،ق ٙاؿاٍ ٜتعلٸض َبـأ اٱكاؿ ٠اؿُلٸ٠
يًبٌل ،اييت َٖ ٞكـٸَ ١يلًـِٖ ٚزلٛٸِٖ ،إٍ ايهجرل َٔ ائٻلٳك .بُٓٝا ٗ ساي١
هٝاؿ ٠كأ ٟا٭نجل ١ٜئ ٜتعلٸض ه ٣ٛإٍ أقٌٸ ٓلكٕ ٖهٔ.
إٌهً ١ايجاْ :١ٝإٕ ٖقا «اؿهِ ايٓٗاّ ٫ »ٞ٥هٔ إٔ  ُٜٔٔتطًٗعات ايٓاي
اٯػل ،ٜٔأ ٟاؿؿا ٚعً ٢ايٓٛاّ ٗ اجملتُع; ٭ٕ ٖقا اؿهِ ايٓٗا ٞ٥قـ متٸ قبٛي٘
هِ َٔ ٹقبٳٌ غايب ١ٝاجملتُعٖ ٗٚ .ق ٙاؿاٍ ٜه ٕٛاؿهِ ايٓٗاٗ ٞ٥
باعتباك ٙاؿَ َ
ايٛاقع ٖ ٛكأ ٟا٭نجل ;١ٜأَا ايق ٟمل ٜكبً٘ ؾٗ ٞإكاؿ ٠ا٭قًِّٖ ٗٚ .١ٝق ٙاؿاٍ ؾإٕ
ا٭نجلٚ ١ٜنٌٸ ا٭قًِّٝات اٯػلّٓ ٜٔش ٕٛ٭ْؿوِٗ اؿلٸ ٗ تع ٌٝاؿهِ ايٓٗا.ٞ٥
ٖٚق ٙبـا ١ٜايؿٚ ،٢ٓٛغٝاب َطايب ايٓاي اٯػل ٗ ٜٔايٓٛاّ ا٫دتُاع.ٞ
 َٔٚايوُات ا٭ػل ٣يلأ ٟا٭نجل ،١ٜاييت ػعً٘ ٜوتشلٸ اؿهِ ٗ ْناعات
اجملتُع ٛٓٚس٘ ًٚؿاؾٝٸت٘; ؾاؿِ ٍٛعً ٢كأ ٟا٭نجلٚ ١ٜؼـٜـ ٙبطلٜك١ٺ ٜٛ ٫دـ بٗا
ٍّ.
ْنا ٷع ٜهاؿ ٜه ٕٛأَلاّ طبٝعٝاّٚ ،بـ ٕٚأؿًْ ٢ٳو

ٖقا ايٌهٌ َٔ ايـؾاع عٔ سلٸ اؿلٸٚ ١ٜايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ ٚهٝاؿ ٠كأٟ
ا٭نجلٜ ٫ ١ٜعين بائلٚك ٠قبَ ٍٛجاٍ اؿلٸ ١ٜعً ٢أْٗا َوتكًٓ ْ١بقاتٗاٜ .بـ ٚإٔ سلٸ١ٜ
اٱكاؿ ٠بايٓوب ١إٍ ايبعض اْكًبٳتٵ إٍ اؿِ ٍٛعً ٢أؾٌٔ ساي١ٺ َٔ أدٌ سٝا ٠اٱْوإ
ٚنُاي٘ َٚطًٛب٘ ايٓٗا ٗ ،ٞ٥سٌ إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ اؿلٸ ،١ٜايقٜ ٟك ّٛعً ٢أهاي
سلٸ تكلٜل إِرلٜ ،ٴع ٳتبٳل َجابَ ١كـٸَ١ٺ ٓلٚكٚ ١ٜأكٓٝٸ٫ ١مَ ١يلًـ اٱْوإ ٚنُاي٘.
ّٚهٔ يٲْوإ اهتؼـاّ ٖق ٙإكـٸَ ١ائلٚك َٔ ١ٜأدٌ هعاؿت٘ أً ٚكاٖٚ .٘٥هقا
ْل ٣ؾَلٵقاّ نبرلاّ بٌ اؿلٸَ ١ٜجاب« ١ايهُاٍ ايٓٗا ٞ٥يٲْوإ» ٚاؿلٸ ١ٜاييت ٖٞ
«َكـٸَ َٔ ١أدٌ اي ٍُٛٛإٍ ايهُاٍ ايٓٗا.)30(»ٞ٥
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متٸ إقلاك سلٸ تكلٜل إِرل يًٓاي ٗ إؿاك ٠ايـٚي ٗ ١ايكاْ ٕٛا٭هاه ٞؾُٗٛك١ٜ
إٜلإ اٱهَٝ٬ٸَٛ ٗ ١اكؿ عـٜـ ،٠هٛا َٔ ٤باب ايتِلٜض أ ٚاٱًاكًْ َٔٚ .٠تٗاَ :ا
داَ ٗ ٤كـٸَ ١ايكاْ ٕٛا٭هاه َٔ ،ٞتأنٝـ إٔ اشلـف َٔ إقاَ ١ايجٛك ٠اٱهَٓ ١َٝ٬ض
ايٌعب سلٸ تكلٜل َِرل ٙبٓؿو٘ ،نُا ٜك ّٛايكاْ ٕٛا٭هاه ٞبتٗ ١٦ٝايٛلٚف اي٬مَ١
ٌٕاكنْٝ ١ع أؾلاؿ اجملتُع ٗ ْٝع َلاسٌ اؽاف ايكلاكات ايوٝاهٝٸٚ ١إِرلٜٸ.)31(١
ٚنقيو اعتدل ايبٓـ ايجأَ َٔ إاؿ ٠ايجايج ٗ ١ايكاْ ٕٛا٭هاهٌَ« ٞاكن١
ْٝع ايٓاي ٗ تكلٜل َِرلِٖ ايوٝاهٚ ٞا٫قتِاؿٚ ٟا٫دتُاعٚ ٞايجكاٗ» َٔ
ٚٚا٥ـ سه ١َٛاؾُٗٛك ١ٜاٱهَٝ٬ٸ.١
ٚدا ٗ ٤إاؿٸ ٠ايواؿه ١أّ ٜٔا« :تـاك ً ٕٚ٪ايب٬ؿ ٗ ْٗٛك ١ٜإٜلإ اٱه١َٝ٬
با٫عتُاؿ عً ٢كأ ٟا٭َٸ ١ايقٜ ٟتذوٻـ ٗ اْ٫تؼاباتَ ،ا ؾٗٝا اْتؼاب كٝ٥ى
اؾُٗٛكٚ ،١ٜأعٔا ٤فًى ايٌٛك ٣اٱهٚ ،َٞ٬أعٔا ٤ها٥ل فايى ايٌٛك٣
ْٛٚا٥لٖا ،أ ٚعٔ طلٜل ا٫هتؿتا ٤ايعاّٸ ٗ اؿا٫ت اييت ّٜٓٸ عًٗٝا ايكإْٛ
ا٭هاه.»ٞ
ٚأػرل ّا ،دا ٗ ٤ايؿٌِ اـاَى َٔ ايكاْ ٕٛا٭هاه ،ٞؼت عٓٛإ «هٝاؿ٠
ايٌعب ٚايوًطات ايٓاً ١٦عٓٗا» ٗ ،إاؿٸ ٠ايواؿهٚ ١اـُوٌَ ،ا « :ًٜٞايوٝاؿ٠
إطًك ١عً ٢ايعامل ٚاٱْوإ هلل ٖٛٚ ،ايق ٟدعٌ اٱْوإ هٝٸـاّ عًَِ ٢رلٙ
ا٫دتُاع ٫ٚ ،ٞولٸ ٭سـٺ هًب ٖقا اؿلٸ اٱشل ٞأ ٚتوؼرل ٗ ٙػـََِ ١احل ؾلؿٺ أٚ
ْاع١ٺ َعٚ .١ٓٝايٌعب ّاكي ٖقا اؿلٸ إُٓٛغ َٔ اهلل بايطلم إبٝٻٓ ٗ ١إٛاؿ
اي٬سك.»١
 ٗٚثٓاٜا ػطابات اٱَاّ اـُٝين٪َ ،هِّى اؾُٗٛك ١ٜاٱه ،١َٝ٬تطايعٓا
ت متٸ ايتأنٝـ ؾٗٝا عًٖ ٢قا ا٭هاي; َٔ أدٌ ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّ; ؾؿ ٞعـٸ٠
سا ٫ٷ
َٓاهباتٺ ٗ ،ػطابات٘ َٚكاب٬ت٘ قبٌ اْتِاك ايجٛك ٗٚ ،٠سا٫تٺ نجرل ،٠نإ ٜوتـٍٸ
عً ٢ايً٬لعٝٸ ١ايوٝاهٝٸ ١يًُٳًَهٝٸ ١بإٔ عً ٢ا٭َٸ ١إٔ تكلِّك بٓؿوٗاّ ٫ٚ ،هٔ
يًوابكٌ ٗ أَٸ١ٺ َا إٔ ٜكلِّكٚا بايٓٝاب ١عٔ اي٬سكٌ ،أ ٚهعًٛا َٔ أبٓا ٤ؾ ٕ٬سهٓاَاّ
عًٜ .ِٗٝعذلف اٱَاّ اـُٝين إٔ ايكلاك اـاط ٧يًُآٌ بكب ٍٛإًََهٝٸٜ ١ول ٟعًِٗٝ
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ؾك٘ ٫ٚ ،ولٸ ٭سـٺ إٔ ٜٓكٔ٘ٚ ،يهِٓٗ ٜ ٫وتطٝع ٕٛإٔ ٜكلِّكٚا عٔ ا٭دٝاٍ
اي٬سكٚ ،١هعًٛا َٔ أبٓا ٤فيو إًَٹو سانُاّ عًٜ ،ِٗٝك« :ٍٛإفا اؾذلٓٓا أْ٘ متٸ
تأهٝى فًىٕ ٚطين ع َ ١٦بإٚ ١٦طينٸ عِْٚ ،ٸب ًؼِاّ َا َع ْٳوٵً٘ ٗ ايوًط ،١ؾإْٓا
ْك ٍٛشلقا اجملًى ايتأهٝو :ٞسوٓاّ ،أْتِ ولٸ يهِ إٔ تكلِّكٚا َِرلنِ بأٜـٜهِ
سُٓٝا نٓتِ َٛدٛؿٚ ،ٜٔيهٔٵ بأَٓ ِّٟاهب١ٺ تكلِّكَِ ٕٚرلْا ،مٔ ايق ٜٔدٓ٦ا إٍ
ٍّ ىٛٸيهِ تكلٜل َِرلْا مٔ ايقٜٔ
ايـْٝا بعـنِ َ٦يت هٓ١ٺ؟ أٟٸ قاْٚ ٕٕٛأٟٸ سل
ْعٖ ٗ ٍٝقا اينَإ؟ سكٛم اٱْوإ تكتٔ ٞإٔ َِرل نٌٸ إْوإ ٗ ٜـٳ ٵَ .ٜ٘ذلٸؿ إٔ
ْهْٝ ٕٛعاّ ٗ إٜلإَ ،ذلٸؿ إٔ ْهْٝ ٕٛعاّ َوًٌُ ،ؾّ ٬هٓٓا تكلٜل َِرل
أٟٸ ْاع١ٺ غرل َٛدٛؿ٠ٺ اٯٕ ،ستٸ ٢ته ٕٛفبٛك ّ٠عً ٢تعٖ ٌٝقا ايوٝٸـ بِؿت٘ د٬ي١
إًَٹو»(.)32
ٚقاٍ  12 ّٜٛبُٗٔ عاّ ٖ1357ع ٗ ،َ.دٓٸ ١اينٖلا« :٤يٓؿذلض إٔ أَٸ ّ١بأنًُٗا
ُ ٻٛتٳتٵ يٌؼّٕ ٚاسـ; يٝه ٕٛإًَٹو .سوٓاّ; ٭ِْٗ ٜتشهَُِٖ ٗ ٕٛرلِٖ ِٖٚ ،أسلاك
حل شلِٚ .يهٔٵ إفا ُ ٻٛتٳتٵ أَٸَ ْ١ا ع ٚي ٛعٔ بهل٠
ٗ تعَِ ٌٝرلِٖ ،ؾإٕ تِٜٛتِٗ ُا ٷ
أبٗٝا ع عً ٢إٔ أبٓاٖ ٤قا إًَٹو أٜٔاّ ًَٛىْ ؾُا ٖٖ ٛقا اؿلٸ ايقٜ ٟوُض ٭َٸ١ٺ قبٌ
ٔوٌ هٓ َٔ ١اٯٕ إٔ تكلِّك َِرل ا٭َٸ ١اييت تًٗٝا؟! َِرلٴ نٌٸ أَٸ١ٺ بٝـٖا»(.)33
نُا قاٍ ،كؿٸاّ عًَ ٢ٳٔٵ اعتدل إٔ إٌاكن ٗ ١اْ٫تؼابات سكٓاّ ؾك٘ يلداٍ
ايـٚ ٜٔاجملتٗـ« :ٜٔاْ٫تؼابات يٝوت سٹهِلاّ عً ٢أسـٺٚ ،يٝوت سٹهِلاّ عً ٢كداٍ
ايـٚ ،ٜٔيٝوت سٹهِلاّ عً ٢ا٭سنابٚ ،يٝوت سٹهِلّا عً ٢اؾُاعات .اْ٫تؼابات َٴًِوْ
يهٌٸ ايٓايَِ .رل ايٓاي بأٜـ ِٖ ِٜٗأْؿوِٗٚ .اْ٫تؼابات َٔ أدٌ ايتأثرل عً٢
َِرلى .زلعتٴ إٔ بعض ايٓاي فٖبٛا إٍ اؾاَعٚ ،١قايٛا :إٕ ايتـػټٌ ٗ اْ٫تؼابات
تـػټ ٷٌ ٗ ايوٝاهٖٚ ،١قا سلٸ اجملتٗـ .ٜٔستٸ ٢اٯٕ ناْٛا ٜكٛيٜٓ ٫ :ٕٛبػ ٞعً٢
اجملتٗـ ٜٔايتـػټٌ ٗ ايوٝاهٖٚ ،١قا ٜتعاكض َع سلٸ اجملتٗـ .ٜٔيكـ ؾًٌٛا ٖٓاى،
ٚاٯٕ ٜكٛي ٕٛايعهى ُاَاّ ٗٚ .اجملاٍ ْؿو٘ ٜكٛي :ٕٛإٕ اْ٫تؼابات َٔ ا٭َٛك
ايوٝاهٝٸٚ ،١ا٭َٛك ايوٝاهٝٸ َٔ ١سلٸ اجملتٗـ .ٜٔايك ٕ٫ٛػطأْ; ؾاْ٫تؼابات تكلِّك َِرل
ا٭َِٚ .عً ٢ؾلض إٔ اْ٫تؼابات هٝاهٝٸ ٖٞٚ ،ْ١نقيو ،ؾإْٸٗا تكلِّك َِرل ايٌعب
نًٓ٘ ،أ ٟإٕ َِرل أؾلاؿ ا٭َٸٚ ١سٝاتِٗ ٗ ايـْٝا ٚاٯػل َْٙٛٓ ٠بٗق ٙاْ٫تؼابات .يٝى
االجتهاد والتجديد

ا٭َل أْ٘ ٜٓبػ ٞإدلا ٤اْ٫تؼابات َٔ ٹقبٳٌ عـؿٺ قً َٔ ٌٝاجملتٗـ .ٜٔهب إٔ ٜعًِ
ا٭ناؿّٝٸ ٕٛأْ٘ َجًُا هب عً ٢اجملتٗـ إٔ ٜتـػٻٌ ٗ َِرل ٙهب عً ٢ايطايب
َٚـكيٕ ٚبٌ ِٖٖ .٤٫٪
ِّ
ٍّ ٚطايبٺ
ايٌابٸ أٜٔاّ إٔ ٜتـػٻٌ ٗ َِرل ٫ .ٙؾلم بٌ داَعٞ
ْٝعاّ َعاّ»(.)34
ٚػاطب ْٛٸاب فًى ايٌٛك ٣اٱه ،َٞ٬قا« :ّ٬٥ؾُا تكٛي٘ ا٭نجلٜٸٖٛ ١
ايٓاؾق ،ستٸ ٢ي ٛنإ كايؿ ّا أَٔ ٚلٸ ّا شلِ ،ؾأْتِ يوتِ كٛٻيٌ إٔ تكٛيٛا :إٕ ٖقا
ٜٔلٸ بايٌعبْ ٫ٚ ،لٜـ تٓؿٝق ،ٙؾأْتِ ٚن ٤٬ايٌعبٚ ،يوتِ أٚيٝا ٤أَلٚ .ٙأْا أكدٛ
َٔ أٚي٦و ايقٜ ٜٔلٜـ ٕٚطلغ أَلٕ كايـٺ ٱكاؿ ٠ايٌعب َٚورلت٘ إٔ ٜ ٫طلسَٓ ٙٛق
ت ْٝابتٗا يهِٚ ،ايطلٜل ايق ٟاػتاكٙ
ب ؾك٘ با٭َٛك اييت أُعطٝٳ ٵ
ايبـا ،١ٜؾأْتِ ْٛٸا ٷ
ًعبٓا ٖ ٛايق ٟهب إٔ ْورل ؾْٝ ٘ٝع ّاٚ ،إ ٵٕ نٓتِ تعتكـ ٕٚإٔ ٖقا ايطلٜل ًِٜ ٫ض.
ايٌعب َٖ ٛٳ ٵٔ ٜلٜـ ٖقا ،ؾ ٬ؿػٌ ي ٞأ ٚيهِ ب٘ ٖٛ ،أكاؿ ػ٬ف ًَِشت٘ .ايٌعب
أبـ ٣كأٚ ;ٜ٘ايلأ ٟايق ٟأبـاَ ٙٴ ٸتبٳ ٷع»(.)35
ٚأٓٚض اٱَاّ اـُٝين ٖقا اؿلٸ ايٌعيب ٗ َٛآع أػل.)36(٣

ٖا َلٸ إٔ ا٫عتُاؿ عً ٢ايلأ ٟايعاّٸ اْط٬ق ّا َٔ سلٸ تكلٜل إِرل
اتٸٔض ٓ
هُ .١نُا هٝأت ٞعح ا٭ؿي ١ايٓكًٝٸ ١ؾُٝا بعـ.
ش َ
ٜلتهن عً ٢أؿيٓ ٺ ١عكً ٓ١ٝٴَ ٵ
ٕٚبـأ سلٸ تكلٜل إِرل ٗ اعتباك كأ ٟا٭نجلٜٸ ٗ ١ايكلاكات اؾُاعٝٸْ ١تا٥ر
عكًٝٸْ ،١وتعلض بعٔٗا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أ ٸ ٫ :ّ٫ٚبٴـٻ َٔ ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ ٗ أٟٸ قلاكٕ ْاعٖ ٗٚ .ٞق ٙاؿاي٫ ١
تٴ ِكبٳٌ أٟټ اهتجٓا٤اتٺ; ٭ْ٘ ع بػضٸ ايٓٛل عُٸا ُٖٛ ٛابٷ أ ٚػطأْ ع هب عً ٢ايٓاي إٔ
ٜكلِّكٚا عًُٝٸاّ ؾعٌ ايِٛاب ٚتلى اـطأ ،أ ٚايعهى; َٔ أدٌ كًـِٖ ٚنُاشلِ.
ٚستٸ ٗ ٢عِل إعِ ^ٌَٛناْت نٌٸ ايكلاكات اؾُاع ٗ ١ٝاجملتُع َبٓٝٸ ّ١عً٢
إكاؿ ٠ا٭نجل.١ٜ
ثاْٝاّ :أُشاب ايكلاك ٗ اؿه َٔ ِٖ ١َٛآساؿ ايٓايٚ ،اؿهٓاّ ٖجًِّ ٕٛعٔ
ايٓاي ٗ تٓؿٝق قلاكاتِٗ.
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ثايجاّ ٫ :تتعاكض ايكٛاٌْ اٱيناَ ٗ ١ٝاجملتُع اييت تطايب بٗا ا٭غًبٝٸَ ١ع سلٸ
تكلٜل إِرل ٚاؿلٸ ١ٜايتهٜٝٓٛٸ ١يًبٌل.
ٚ ٟاسـ ؾك٘ٚ .ق ١ُٝاٯكاٚ ٤اسـ .ْ٠إّإ ا٭ؾلاؿ
كابعاّ :يهٌٸ ؾلؿٺ ٗ اجملتُع كأ ٷ
ٚأػ٬قِٗ ٚؽِټِِٗ ٜ ٫نٜـ َٔ ق ١ُٝآكا ;ِٗ٥٭ٕ نٌٻ ايٓاي َتوا ٗ ٕٚٚايٍُٛٛ
إٍ ايهُاٍٚ ،بايتايَ ٗ ٞكـٸَت٘ ،اييت ٖ ٞا٫ػتٝاك اؿُلٸ.

َبـأ نٌـ اؿكٝك ٗ ١اعتباك كأ ٟا٭نجلٜ ،١ٜعين أْ٘ ٗ اؿا٫ت اييت
ته ٕٛؾٗٝا اؿكٝكَ ١تٓامع ّا عًٗٝاٚ ،غرلٳ َعلٚؾ١ٺ ،ؾإٕ كأ ٟا٭نجلٜ ١ٜه ٕٛناًؿ ّا
عٓٗاٚ .عً ٘ٝنًُا ناْت اؿكٝك ١بايٓوب ١٭ُشاب ايكلاك ٗ اؿٝا ٠ا٫دتُاع١ٝ
فٗٛي ّ١ؾإِْٗ ٜلدع ٕٛإٍ كأْٝ ٟع ايٓاي ،أ ٚكأْ ٟاع١ٺ َٔ ايعًُاٚ ٤إؼتِٸٌ،
ٚاـٝاك ايق ٟتتبٓٸا ٙا٭نجلٜٸٜ ١كبً ٕٛب٘ عً ٢أْ٘ اؿكٝكٜٚ ،١كلِّك ٕٚبٓا٤ٶ عً.٘ٝ
ٕٚنٜـٺ َٔ ايتٝٓٛض ْٓتكٌ اٯٕ إٍ تكلٜل ٚدٗات ايٓٛل إطلٚس َٔ ١ٹقبٳٌ
إتؼٌِِِّ إِّٜ٪ـٚ ٜٔإعاكٌٓ ٫عتباك كأ ٟا٭نجل ،١ٜايكا ِ٥عً ٢أهاي نٌـ
اؿكٝك.١

َٔ ػ ٍ٬تؿشټّ نًُات ف ٟٚاـدلٜ ٠تٻٔض إٔ َع ِٛأٚي٦و ايقٜٛ ٜٔاؾك ٕٛأٚ
َ ٗ ٟبـأ نٌـ اؿكٝكٚ ،١أِْٗ قـ
ٜعذلٓ ٕٛعً ٢اعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜيـ ِٜٗكأ ٷ
غؿًٛا عٔ َبـأ سلٸ تكلٜل إِرلٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي قـ تُٛٻًٛا ْٝع ّا إٍ ٖقٙ
ايٓتٝذ ١ايِشٝش ،١بإٔ كأ ٟا٭نجل ٫ ١ٜاعتباك ي٘; ٭ْ٘ ٜ ٫هٌـ اؿكٝك ،١بٌ قـ
ٜه ٕٛكأ ٟا٭قًِّ ٗ ١ٝاجملتُع ٖ ٛايقٜٛ ٟاؾل اؿكٝك.١
َ ٟعٌ ؾٜٗ ٫ ٛعين إٔ ػٝاكٳِٖ
ت عً ٢كأ ٕ
ٚ٭ٕ أنجلٜٸ ١فتُعٕ َا قـ اتٻؿكَ ٵ
ُش ٝٷضٚ ،أْ٘  ٫بٴـٻ َٔ ايلدٛع إي ٗ ٘ٝأٟٸ قلاكٕ ْاعٞٸ أ ٚؾلؿٟٸٖٚ .ق ٙاؾُاعَٔ ١
أُشاب ايٓٛل; بوبب عـّ تٛدټٗٗا إٍ َبـأ سلٸ تكلٜل إِرل ،قـ ًُٛٚا بائلٚك٠
إٍ عـّ اعتباك كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜإٔ هرل ٠ايعك ٗ ٤٬سٝا ٠ايبٌل اي َٔ ،ّٛٝايلدٛع إٍ
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ايلأ ٟايعاّ ٗ ايكلاكات اؾُاع ،١ٝغرل َدلٻك٠ٺ ٚغرل َعكٛي١ٺ.
كأٖ ٟق ٙاؾُاع ١إعاكٓ٫ ١عتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜايكا ِ٥عً ٢أهاي نٌـ
اؿكٝكُ ١شٝضٷ ،إ ٓ٫إٔ اـًٌََ ٗ ْٛلٜتِٗ أِْٗ مل ٜٓتبٗٛا إٍ َبـأ سلٸ تكلٜل إِرل،
أ ٚأِْٗ اْتبٗٛا ي٘ يهٔٵ مل ٜأػق ٙٚبا٫عتباك.
ٚقـ هبل إٔ أثبٳ ٵتٓا إٔ ا٫عتُاؿ عً ٢ايلأ ٟايعاّٸ ٚتلدٝض كأ ٟا٭نجل ١ٜيٝى
٭دٌ نٌـ اؿكٝك ،١بٌ ٭ٕ ايٓاي أْؿوِٗ ع بػضٸ ايٓٛل عٔ اؿلٸ ٚايباطٌ ع هب إٔ
ٜكلِّكٚا ؿٝاتِٗ; يًِٛٝا إٍ ايلًـ ٚايهُاٍ.
ْٓٚتكٌ اٯٕ إٍ تكلٜلٕ قِرلٕ س ٍٛآكا ٤أُشاب ايٓٛل بٗقا ايٌإٔ:
تعتكـ فُٛع ْ َٔ ١إؿهِّل ٜٔايػلب ٌٝإِّٜ٪ـ ٜٔيًـّكلاط ١ٝإٔ أٟٸ ْٛعٕ َٔ
اتٸؼاف ايكلاكات اؾُاعْٛ ٗ ١ٝإّ ؿّكلاطٜ ٞتِٸ تع ٘ٓٝٝبٌهٌٕ َباًل أ ٚغرل َباًل
َٔ ػ ٍ٬ايلدٛع إٍ كأ ٟأؾلاؿ اجملتُع ،ثِٸ ٗ ًهٌ ايدلٖإ اٱْٸ( ٞا٫هتـَٔ ٍ٫
إعً ٍٛإٍ ايعًٓ ًِٕٜٛ )١إٍ ٖق ٙايٓتٝذ ٖٞٚ ،١إٔ ايـّكلاط ١ٝتك ّٛعً ٢ايٓوب ،١ٝأٟ
«ٗ سهِ ا٭نجل ١ٜتٴع ٳتبٳل ٖق ٙاؿكٝك َٔ ١إُوًُٖات ٖٞٚ ،إٔ نٌٸ ا٭ؾلاؿ
ٜوتطٝع ٕٛتعَِ ٌٝاؿِّٗ ٫ٚ ،هٔ ٭ٟٸ فُٛع١ٺ إٔ تـٸع ٞاستهاك اؿكٝك ١أٚ
ايتعكٌٗ ايوٝاهٚ .ٞيقيو ؾإٕ سهِ ا٭نجلٜٓ ٫ ١ٜوذِ َع ٖقا ا٫ؿٸعا ٤ايقٜ ٟك :ٍٛإٕ
مثٸ ١سكٝكٚ ١اسـ ٠ؽّٸ َاٖ ١ٝاٱْوإ ،اؿٝا ٠اؾٝٸـ ٠ايوعٝـ ،٠أ ٚاجملتُع ايعاؿٍ بٝـ
ّ َا أ ٚفُٛع١ٺ َاّٚ ،هٔ إٔ ٜطبِّك ٙٛعً ٢اٯػل.)37(»ٜٔ
ًؼ ٕ
ٗ اعتكاؿ ٖق ٙايؿ َٔ ١٦إؿهِّل ٜٔايػلبَ ٌٝا إٔ اؿكٝكْ ١وبٝٸٜٛ ٫ٚ ،ْ١دـ أٟٸ
سكٝك١ٺ َطًكٚٚ ١آشٜٓ ،١بػ ٞايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّ ٗ نٌٸ ايكلاكات اؾُاع.١ٝ
 َٔٚايٛآض إٔ أهاي ٖق ٙايؿ َٔ ١٦ايـؾاع عٔ اعتباك كأ ٟا٭نجل ٖٛ ١ٜاي ٍُٛٛإٍ
اؿكٝك.١
اْتكـ بعضٷ َوأي ١اعتُاؿ ؾهل ٠ايـّكلاط ١ٝعً ٢ايٓوب ،١ٝقا :ًٌ٥إٕ
«ايٓوبٝٸ ١إطًك ١ت٪ؿٸ ٟإٍ ٖق ٙايٓتٝذ ٖٞٚ ،١إٔ ايـّكلاط ١ٝبِؿتٗا فُٛعَٔ ّ١
اي ٹكٝٳِ ايوٝاه ١ٝيٝوت أؾٌٔ َٔ ا٭ْ ١ُٛا٭ػلٚ .)38(»٣بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ٖقا ايٓٛع َٔ
ايٓوبٝٸ ١ه ٌٌُٝأٜٔاّ ؾهل ٠ايـّكلاطٜٚ ،١ٝٴوكطٗا َٔ ا٫عتباكٖٚ .قا اٱًهاٍ
عً ٢ايلأ ٟايوابل ٜوتٓـ أٜٔاّ عًَ ٢بـأ إٔ هبب ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ ٖ ٛايتُٛټٌ
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إٍ اؿكٝك.١
يكـ بلٻك بعضٴ إعاُل ٜٔاؿٸعا ِٖ٤بع «َؿاكق ١اٱهٚ ّ٬ايـّكلاط »١ٝبايك« :ٍٛإٕ
أسـ ا٭هى إعلؾ ١ٝيًـّكلاط ٖٛ ١ٝغُٛض اؿكٝكٚ ١تٛمٸعٗا عً ٢ايبٌلٜٸْ ١عا;»٤
أَا اٱه ّ٬ؾإْ٘ ٜعتدل ْؿو٘ «َٗٛل اؿلٸ ٚاؿكٝكٜٚ ،١عتدل هٛا َٔ ٙا٭ؿٜإ ٚإقاٖب
ػًٓٝاّ يًهؿل ٚايٌلى ٚائ ،»ٍ٬يقيو «ئ ٜهَ ٕٛهإٷ يًشهِ ايـّكلاط.)39(»ٞ
ؾِٗ ٖق ٙاجملُٛع٬ٕ ١ى قب ٍٛايـّكلاطٚ ١ٝايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ ٖ ٛاي ٍُٛٛإٍ
اؿكٝك ١أٜٔاّ.
 َٔٚايٛآض ،بٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ا٫هتـ ،ٍ٫إٔ أٟٸ ؾلؿٺ أْ ٚاع١ٺ تُٛٸًٛا إٍ سهِٕ
عكًٞٸ ٚعًُٞٸ ٚآض س ٍٛأٟٸ َٛٓٛعٕ هٛف ٜعتدل ٕٚإٔ تطبٝل ايـّكلاطٚ ١ٝأػق آكا٤
ايٓاي س ٍٛفيو إٛٓٛع أَ ٷل عبجٞٸ َ ٫عٓ ٢ي٘; ٭ٕ َبـأ ٚؾلٓ ١ٝايـّكلاط« ١ٝعـّ
ٛٓٚغ اؿكٝكٚ .»١عًٖ ٢قا ا٭هاي هب عً ٢إطايبٌ بايـّكلاط ١ٝإَٸا إٔ ٜعذلؾٛا
بأِْٗ مل ٜتُٛٸًٛا إٍ أٟٸ سكٝك١ٺ ٚآشٚ ،١أْ٘ ّ ٫هٔ ايـؾاع عٔ سكٛم اٱْوإ
ٚهٛاٖا َٔ ايعٓا ٜٔٚاييت ٜـٻعٗٝا ايعامل اؿـٜحّ ٫ٚ ،هٔ إثباتٗا عًُٝٸاّ; أ ٚإٔ
ٜكلِّكٚا إَهإ ايـؾاع عٔ ٖق ٙا٭َٛكٚ ،إثباتٗا عًُٝٸاّٚ ،يهٔٵ ّ ٫هٔ تطبٝل
ايـّكلاط ١ٝعًٗٝا.
ٖٚقا تٗاؾتٷ ٚآض تكع ؾٖ ٘ٝق ٙاجملُٛع َٔ ١إـاؾعٌ عٔ ايـّكلاطٚ ١ٝهٝاؿ٠
كأ ٟا٭نجل ١ٜبٓا٤ٶ عًَ ٢بـأ نٌـ اؿكٝك.١
ٚقـ ؼـٻثٓا ؾُٝا هبل عٔ ٖقا ايتشـٸ ٟإِٗٸ يًعامل اؿـٜح ؼت عٓٛإ
«اؿـٸإ ا٭ؿْٚ ٢ا٭قِ َٔ ٢ايـّكلاط«ٚ »١ٝاهتبـاؿ ا٭نجلٜٸ.»١
يقيو ؾإٕ بعض إعاُل ٜٔايقٜٓ ٜٔاؿ ٕٚبايـّكلاط ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢نٌـ
اؿكٝك ١قـ قٝٻـٚا َٔ إط٬م ايـّكلاطٜٚ ،١ٝعتكـ ٕٚأْ٘ ٗ ا٭َٛك اييت ته ٕٛؾٗٝا
اؿكٝكٚ ١آش ;١أٖٓ ٚاى طلٜك ْ ١يتشكٝكٗا َٔ ػ ٍ٬ايبشح ايعًُٞٸ َٔ ،غرل اؾا٥ن
ايلدٛع إٍ كأ ٟايٓاي ٗٚ .اؿا٫ت اييت ٜتٛدٻب ؾٗٝا ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ تهٕٛ
اؿكٝك ١غرل ٚآش.)40(١
إفٕ ،ؾايقٜٓ ٜٔاؿ ٕٚبايـّكلاط ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢نٌـ اؿكٝك ;١إَا أِْٗ بٓٳ ٵٛا
ْٛاَِٗ إعلٗ عً ٢ايٓوبٝٸ ;١يٝدلكٚا ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّ; أ ٚأِْٗ قٝٻـٚا َٔ إط٬م
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ايـّكلاطٚ ،١ٝاعتدلٚا إٔ ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّ قِٛكٷ ٗ ا٭َٛك اييت ته ٕٛؾٗٝا
اؿكٝك ١فٗٛي.ّ١
ْ َٔٚاس١ٝٺ أػلٜ ٣عتكـ بعضٴ َعاكٓ ٞايـّكلاط ١ٝأٜٔاّ إٔ أهاي
ايـّكلاطٚ ١ٝاعتباك كأ ٟا٭نجل ٖٛ ١ٜنٌـ اؿكٝكَٚ .١ا أِْٗ ٜ ٫عتدل ٕٚإٔ كأٟ
ا٭نجلّ ١ٜهٔ إٔ ٪ٜؿٸ ٟإٍ نٌـ اؿكٝك ١ؾإِْٗ ٜعتكـ ٕٚإٔ ايلدٛع إٍ ايلأٟ
ايعاّٸ َٔ أدٌ اتٸؼاف ايكلاكات ٗ ا٭َٛك اؾُاع ١ٝغرل َكب.ٍٛ
 ٗٚغٔ ٕٛفيو نإ ايهجرل َٔ إعذلٌٓ عً ٢اعتباك كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜبعض
إِّٜ٪ـ ٜٔشلا َٔ بٌ عًُا ٤ايـٜ ،ٜٔأػق ٕٚبعٌ ا٫عتباك َبـأ نٌـ اؿكٝك١
نأهايٕ ٜوتـيٓ َٔ ٕٛػ٬ي٘ عً ٢اعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜأ ٚكؾٔ٘.
ػ ٍ٬ايجٛك ٠ايـهتٛكٜٸ ١اٱٜلاْٝٸ( ١إٌلٚطٌْ )١أت ػ٬ؾاتٷ بٌ فُٛعتٌ َٔ
عًُا ٤ايـ ٜٔايٌٝع ;١يًـؾاع عٔ ايـهتٛك ١ٜأَ ٚعاكٓتٗاٚ .نإ أِٖٸ مع ِٕٝيًُعاكٓ١
ايٌٝؽ ؾٌٔ اهلل ايٓٛكٚ ،ٟأسـ ايكاؿ ٠إـاؾعٌ عٔ ايـهتٛك ٗ ١ٜايٓذـ إرلما قُـ
سوٌ ايٓاٝ٥ين .نإ َٔ َطايب ايـهتٛك ٌٜتٌه ٌٝايدلٕإٚ ،نإ اْتؼاب أعٔا٤
ايدلٕإ َٔ ٹقبٳٌ ايٌعب عً ٢أهاي إدلا ٤اْتؼاباتٺ سٴلٸٚ ٠اعتباك كأ ٟا٭نجل ،١ٜنُا
اهتٓـت ايكلاكات ايدلٕاْ ١ٝعً ٢تِٜٛت ايٓٛٸاب ٚاعتباك كأ ٟا٭نجلٖٓ َٔ .١ٜا نإ
«اعتباك كأ ٟا٭نجلْ َٔ »١ٜكا ٙاـ٬ف بٌ إِّٜ٪ـٚ ٜٔإعاكٌٓ يًـهتٛكٜٸٚ .١عَوٳب
ايٌٝؽ ؾٌٔ اهلل ايٓٛك ٟؾإٕ «اعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜغرلٴ دا٥نٕ ٗ َقٖب اٱَاَ.)41(»١ٝ
مل ٜكبٳٌٵ ايٓاٝ٥ين ٖقا ايلأٚ ،ٟقاٍ ٗ دٛاب٘ :إٕ أهاي اؿهِ ٗ اٱه ّ٬قاِ٥ٷ
عً ٢ايٌٛكٚ .٣إفا اػتًـ أطلاف ايٌٛك ٣ؾُٝا ب ِٗٓٝؾإٕ أنجل ١ٜاٯكا ٤ته« ٕٛأق٣ٛ
إلدِّشات ايٓٛعٝٸ.)42(»١
كأ ٟايٓاٝ٥ين ٖقا قا ٥ٷِ عً ٢ايل ١ٜ٩اييت تك :ٍٛإٕ ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ أ ٚآكا٤
ايٓٛٸاب إٓتؼبٌ َٔ ٹقبٳٌ عاَٸ ١ايٓاي ٗ ايكلاكات اؾُاعٚ ،١ٝتؿٔ ٌٝكأ ٟا٭نجل١ٜ
عً ٢ا٭قًِّ ،١ٝإِا ٜعتُـ عً ٢نٌؿ٘ عٔ ايٛاقع; بُٓٝا تتِٸ ايٌٛك ٗ ٣اؿا٫ت اييت ٫
ته ٕٛؾٗٝا اؿكٝكٚ ١آشٜٚ ،ّ١وع ٢إوتٌاك يً ٍُٛٛإٍ اؿكٝك.١
ّٚهٔ ايك ;ٍٛيتٝٓٛض كأ ٟايٓاٝ٥ين :إٕ هرل ٠ايعك ٤٬تّٓٸ عً ٢أْ٘ ٗ اؿا٫ت
اييت ٜه ْٕٛٛؾٗٝا داًٌٖ بأَلٕ َاٚ ،وتاد ٕٛيًلدٛع إٍ ايعاملٚ ،يهٔٸ ايعًُا٤
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ٚأٌٖ ا٫ػتِاْ أٜٔاّ كتًؿ ٗ ٕٛفيو إٛٓٛع ،ؾإِْٗ ع أ ٟايعك ٤٬ع هعً َٔ ٕٛكأٟ
أنجل ١ٜايعًُاَ ٤لدِّشاّ ٓٚٸٝاّ يتك ١ٜٛأسـ ا٭قٛاٍَ ،جٌ :إلٜض ايق ٟىتًـ ا٭طباٗ ٤
طلٜك ١ع٬د٘ ٫ٚ ،ػدل ٠يًُلٜض أٜٔاّ ٗ أَٛك ايطبٸ ،ؾإْ٘ ىتاك كأ ٟأنجل١ٜ
ا٭طبا ،٤ؾٗ ٛا٫ستُاٍ ا٭كدض بايٓوب ١يٌؼّٕ غرل َتؼِِّّ .نُا هٝأت ٞعح كأٟ
ايٓاٝ٥ين ؾُٝا بعـ.
إٕ أنجل ايؿكٗاٚ ٤عًُا ٤اٱه ّ٬إعاُل ٜٔايق ٜٔتٓاٚيٛا َوأي ١اؿهٗ ١َٛ
اٱه ٜ ٫ ّ٬ٳلٚٵٕ إٔ كأ ٟا٭نجلَ ١ٜعتدلٷ عً ٢أهاي نٌـ اؿكٝكٜ .١عتدل ايع١َٓ٬
ايوٝـ قُـ سوٌ ايطباطبا ٞ٥إٔ اٱهٜ ّ٬عاكض اتٸباع كأ ٟا٭نجلٚ ١ٜايـّكلاط.١ٝ
ٜٚوتـٍٸ عً ٢اؿٸعا ٘٥بٗق ٙايٓكط ٖٞٚ ،١إٔ اٱهٜ ّ٬ـاؾع عٔ اتٸباع اؿلٸٚ ،كأٟ
رل َٔ ا٭سٝإ ٜ ٫تٛاؾل َع اؿلٸ(.)43
أنجل ١ٜايٓاي ٗ نج ٕ
وب كأَ ،ٜ٘ا إٔ كأ ٟا٭نجل٫ ١ٜ
ٖق ٙايطلٜك َٔ ١ا٫هتـ ٍ٫تك ٍٛبٛٓٛغٕ :سٳ ٵ
ٜهٌـ عٔ اؿكٝك ١ؾٗ ٛؾاق ٷـ ي٬عتباك.
َ َٔ« :وا ٨ٚايـّكلاط ١ٝإٔ كأٟ
ٜك ٍٛايٌٝؽ يطـ اهلل ايِاٗ
ا٭نجل ١ٜع هٛا ٤نإ سنبٝٸ ّا أّ غرل سنبٞٸ ع ٜ ٫تٸؿل ؿاُ٥اّ َع إًِش ;١بٌ غايب ّا َا
ٜه ٕٛكأ ٟا٭قًِّ ١ٝأقلب يًِٛابٚ ،ػاُٸ ١عٓـَا ٜ ٫ه ْٕٛٛتابعٌ ؿنبٺ ،أ ٚناْٛا
أنجل َٛثٛقٝٸ َٔ ١سٝح ايهٝؿٝٸ ;١نُا ي ٛناْٛا َج َٔ ّ٬إتؼٌِِِّ ايوٝاهٌٝ
ٚايكاْٚ ،ٌْٝٛأبـٳ ٵٚا ٗ قٔٝٸ ٺ ١هٝاه ١ٝأ ٚقاْ ١ْٝٛكأّ ٜا كايؿ ّا يلأ ٟا٭نجل.)44(»١ٜ
ٚأٜٔاّ ٜعتُـ ايٌٝؽ ْاُل َهاكّ ايٌرلام ٗ ،ٟكؾٔ٘ اعتباك كأ ٟا٭نجل،١ٜ
عًَ ٢بـأ نٌـ اؿكٝكٚ .١عَوٳب ْٛلَ« ٙا إٔ بلاَر ٚأسهاّ ا٭ْبٝا ٤ايِاؿقٌ
ػاي َٔ ْ١ٝنٌٸ عٳ ٵٝبٺ ْٚكّٕ ٚػطأ»ْ َٔٚ ،اس١ٝٺ أػل« ٣ا٭نجلَ ١ٜعلٻٓ ْ١يًؼطأ»،
ؾاجملتُع إ َٔ٪بلهاي ١ا٭ْبٝاٜ ٫ ٤لْ ٗ ٣ؿو٘ َٴًِنٳَاّ باتٸباع كأ ٟا٭نجل ٗ ١ٜهٔٸ
ايكٛاٌْ»ٜ ٖٛٚ .عتكـ إٔ اهتٓاؿ ايعامل إعاُل عً ٢ا٭نجل ٗ ٖٛ ١ٜاؿكٝكْٛ ١عٷ َٔ
اٱنلاٚ ٙاٱيناّ ا٫دتُاعٚ ،ٞسٳوٳه ٗ ْ١سٳًِل اجملتُعات»(.)45
ٜك ٍٛايوٝـ قُـ سوٌ ايطٗلاْ« :ٞايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ كدٛعٷ إٍ
ا٭نجل ١ٜاؾاًٖٚ ١غرل إطًٖع .١هب ايلدٛع اٍ أٌٖ اـدلٚ ٠إتًِّٔعٌ ٚأٌٖ ايٝكٌ
ٚايـكاه .)46(»١إْ٘ ٜعتدل إٔ كأ ٟا٭نجل ٗ ١ٜاْتؼاب اؿانِ ٚايؿك ٗ ٘ٝعِل ايػٝب١
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 ٫ق ١ُٝي٘(.)47
 ٗٚقوِٕ آػل َٔ نتاب٘ ٜبشح بايتؿِ ٗ ٌٝبعض اٯٜات ايكلآْ ١ٝاييت تقّٸ
ا٭نجل َٔٚ .)48(١ٜثِٸ ٜكوِِّ ايٓاي إٍ :ػٛاْٸ; ٚعٛاّٸٜٛٚ .دِّ٘ ه٪ا ّ٫اٍ أتباع
ايـّكلاط ١ٝايقّٓ ٜٔش ٕٛاؿلٸ ٗ اػتٝاك اؿانِ ٚاٱَاّ ؾُٝع أؾلاؿ ْٚاٖرل
ايٌعب» ،قا ّ٬٥شلِ« :أْتِ ُٓش ٕٛاؿلٸ ٗ ايتِٜٛت بٓا٤ٶ عً ٢هٛاؿ ايٓاي ٚتعـاؿ
ا٭ؾلاؿ ،هٛا ٤نإ أسـِٖ ؾآٚ ّ٬عإاّ أ ٚداٖٚ ّ٬أٓكاّٚ ،هٛا ٤نإ ايعكٌ
إؿهِّل يًبًـ أ ٚفا عكٌٕ ؾاكؽٖٚ .قا ػط ْأ ٗ َٓطل ايعكٌ ٚايـكاٖ .١ٜقا اٱدلا٤
ٚايتكًٝـ ٜكِّٛض ق ١ُٝايعكٌ ٚايعكٚ ،٤٬ايعًِ ٚايعًُاَٝ ٗٚ .٤نإ ايكٝاي ٜوا ٟٚبٌ
ق ١ُٝكأٚ ٟتبِټل اؿهٚ ِٝاؿهُاٚ ٤عًُا ٤ا٫دتُاع ٚكأً ٟؼّٕ داٌٖ غرل َطًٖع.
ٍّ ٚاسـ َع ايٓاي ايعاؿٜٸٌ دـٸاّٚ ...يقيو ؾإٕ
ٜٝٔٚع أُشاب ايـكاٚ ١ٜايبِرلُ ٗ ٠ـ
ايقٖاب إثل ا٭نجل ٗ ١ٜنٌٸ َهإٕ باطٌٷَ .ج :ّ٬ايتِٜٛت ٭ٚي٦و ايقٜ ٜٔقٖب ٕٛإٍ
فًى ايٌٛك ٗ ٣ايٓٛع اْ٫تؼاب ٞاؿاي ٫ ٞأهاي ي٘ َٔ ايكلإٓ ٚا٭ػباك»(.)49
 َٔٚثِٸ ؾإْ٘ ٜعتدل إٔ ايطلٜك ١احملُٛؿ ٗ ٠اٱه« ٖٞ ّ٬ايتٌاٚك َع أٌٖ اؿٌٸ
ٚايعكـ»ٚ ،يٝى «ايتٌاٚك َع ا٭نجلٚ .»١ٜشلقا ايوبب ٜعتدل إٔ ايِشٝض ؾك٘ ٖ ٛكأٟ
أنجل ١ٜأٌٖ اـدل ٠عٓـ ايٌوٓ ،نع١َ٬ٺ َٔ أدٌ نٌـ ايٛاقعٚ .كأٖ ٜ٘قا ٌٜب٘ كأٟ
ايٓاٝ٥ين ٗ إٔ كأ ٟا٭نجل ١ٜناًـٷ ٓٚٸ ٞعٔ اؿكٝكٖٓ َٔٚ .١ا «إفا ُ ٻٛتٳتٵ أغًب١ٝ
فًى ايٓٛاب يٌ٤ٞٺ َا ؾإٕ ايٛيٞٸ ايؿكٜ ٘ٝوتطٝع إٔ ٜؿٌِّٔ كأ ٟا٭قًِّٚ ،١ٝإفا ُٛٻتٳ
ْٝع أعٔا ٤ايدلٕإ باٱْاع ؾُٝهٓ٘ إٔ ٜعاكِٓٗ ْٝعاّٚ ،ىتاك كأ.»ٜ٘
 َٔٚثِ ٌٜرل إٍ طلٜكٌَٛ ١ك ٠ايٓيبٸ ا٭نلّ| ،ؾكـ ناْت عباك ٠عٔ
َكـٸَ١ٺ يكلاك ٙايٓٗا« .ٞ٥ؾإٌٛك ٠يٝوت تِٜٛتاّ ٚاػتٝاكاّ يلأ ٟا٭نجل ،١ٜإِا إٌٛك٠
َٔ أدٌ إٔ ٜه ٕٛإٛٓٛع ٚآشاّ بايٓوب ١إٍ اٱْوإ ْؿو٘ٚ ،ايلأٟٴ ايٓٗاٜ ٞ٥هٕٛ
يقيو ايٌؼّ ايقُ ٖٛ ٟاسب إٌٛكَ ٗٚ .٠كاّ ايّ ٫ ١ٜ٫ٛهٔ ٭ٟٸ ًؼّٕ إٔ
ٜوا ٟٚايٛيٞٸ ؾهلّا ٚؿكدٚ ،ّ١هعٌ َٔ ٌَٛكت٘ َٓاؾو ّ١ي٘ َٝ ٗٚنا ٕٕ ٚاسـ»(.)50
ٚن ّ٬ايوٝـ قُـ سوٌ ايطٗلاْ ٞأّ ٜٔا ٜـٍٸ بٛٓٛغٕ عً ٢إٔ كأ ٗ ٜ٘ايلدٛع
يًلأ ٟايعاّ قاِ٥ٷ عًَ ٢بـأ نٌـ اؿكٝكٚ ،١أْ٘ مل ٜٴبٵـٹ أٟٸ اٖتُإّ َبـأ سلٸ تكلٜل
إِرل.
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بعـ إًهاي٘ عً ٢ايـّكلاط ١ٝايػلب ١ٝبأْٗا تكـ بٌهٌٕ َطًل َع كأٟ
ا٭نجل ،١ٜا٭َل ايق ٟدعًٗا تٌلِّع أنجل ايكٔاٜا اي٬أػ٬قٜ ،١ٝكـِّّ أسـ إعاُلٜٔ
ض شلهقا ؿّكلاطٝٸٜٚ ،١كَ« :ٍٛا ٖ ٛايـي ٌٝعً ٢إٔ اٯكا٤
اٱه ّ٬عً ٢أْ٘ َعاكٔ ٷ
إكبٛي َٔ ١ٹقبٳٌ ا٭نجل ١ٜهب إٔ ته ٕٛؿاُ٥اّ َتطابكَ ّ١ع ايعكٌ ٚإٓطل ٚائٛاب٘
ايِشٝش١؟ ايكلإٓ ايهلٜ ِٜعًُِّٓا إٔ ْ ٫عتدل آكاٚ ٤عكا٥ـ ْٛٚلٜات ا٭نجل ١ٜؿاُ٥اّ
ُشٝش﴿ :١بٳٌٵ دٳا ٳٖ٤ٴ ٵِ بٹايِشٳلِّ ٚٳأَنِجٳ ٴلٖٴِٵ يٹًِشٳلِّ نَاكٖٔٴٕٛٳ﴾ (إ.»)70 :َٕٛٓ٪
 َٔٚثِٸ ٜوتٓتر أْ٘ «ٗ ايٓٛاّ اٱه َٞ٬إجايٜ ٞه ٕٛاتٸباع ا٭نجلً ١ٜلعٝاّ
ؾك٘ إفا نإ ػآعاّ يًشلٸٚ ،إ ٓ٫إفا نإ ْٝع ايٓاي أٜٔاّ ِّٜ٪ٜـ ٕٚكأّ ٜا َا أْنٍ اهلل
ب٘ َٔ هًطإٕ ؾّ ٬هٔ ايعٌُ ب٘ ٗ اؿه ١َٛاٱهٚ ...١َٝ٬إفا ناْت بعض َطايب
ايٓاي يٝوت ٓـٸ ايكٹٝٳِ اٱهٚ ،١َٝ٬يهٔٵ عَوٳب تٌؼ ّٝإلًـ ا٭عًَٚ ٢وٚ٪يٞ
ايٓٛاّ اٱه َٞ٬ؾإٕ ايعٌُ بٗق ٙإطايب ه٪ٝؿٸ ٟإٍ ايتٔشَِ ١ٝاحل نجرلَُٗٚ ٠ٸ١
ٚأهاه ١ٝيقيو اجملتُعٖٓ ،ا ...٭ٕ َوٚ٪ي ٞايٓٛاّ اٱهَ َٞ٬وٚ٪ي ٕٛأَاّ اهلل
ٚايٓاي ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ ٜكعٛا ٗ ػـاع ايعٛاّٸٚ ،إْٸُا عً ِٗٝإٔ ٜتٻؼقٚا اٱدلا٤ات
ائلٚك ١ٜبٌذاع١ٺ»(.)51

قـ تُٛٻ ًِٓا س ٍٛاعتباك كأ ٟا٭نجلٜٸ ١عً ٢أهاي َبـأ نٌـ اؿكٝك ١إٍ
ٖق ٙايٓتا٥ر:
ا٭ :ٍٚايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ غرل ُشٝض ٗ اؿا٫ت اييت ته ٕٛؾٗٝا
اؿكٝكٚ ١آش ّ١يًُلادعَُٗ ،ا نإ ايـي ٌٝايقٜ ٟعتُـ عً ،٘ٝهٛا ٤نإ عًُٝاّ أٚ
ؿٜٝٓاّ أ ٚه ٣ٛفيو.
ايجاْ : ١ٝآكا ٤ايٓاي يٝى أْٗا  ٫تكلِّك َا ٖ ٛسلٌّ َٚا ٖ ٛباطٌٷ ؾشٳوٵب ،بٌ إْٗا ٫
تهٌـ اؿلٸ ٚايباطٌ بٌهٌٕ قاطع .اؿلٸ ٚايباطٌ تابعٷ يعًٌٕ ػاكدٚ ،١ٝايهٌـ عٓ٘
َٓ ْٙٛبا٭ؿي ١ايعًُٚ ،١ٝكأ ٟا٭نجل ١ٜيٝى عًٓ ّ١ػاكد ١ٝٱهاؿ اؿلٸ ٚايباطٌٗٚ ،
أنجل اؿا٫ت ٜعذن عٔ ايهٌـ إطُ ٔ٦عٔ اؿكٝكٚ .١بايطبع ؾإٕ كأ ٟا٭نجل;١ٜ
بايٓٛل إٍ ًؼِٝٸ ١أُشاب ايلأٚ ،ٟاؿا٫ت اييت ٜـي ٕٛؾٗٝا بآكاّ ،ِٗ٥هٔ إٔ
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ٜه ٕٛقلْ ّ١ٝاستُايٝٸٓٚ ١ٸ ١ٝأٜ ٚـع ٛإٍ ا٫طُٓ٦إ ٗ هب ٌٝاي ٍُٛٛإٍ اؿكٝك;١
ّٚهٔ إٔ ٜ ٫ه ٕٛنقيو أٜٔاّ .يقيو ّ ٫هٔ ا٫ؿٸعا ٤إٔ كأ ٟا٭نجلٜ ١ٜهٌـ
اؿكٝك ١ؿاُ٥اّ.
ايجايج :١بٓا٤ٶ عًَ ٢بـأ نٌـ اؿكٝك ١ؾإٕ ُاْع ايكلاك أُٓ ٚٸاع ايكلاك
ىتًؿ ٕٛعٔ ا٭ؾلاؿ ايقٜ ٜٔٴ ٵـيُ ٕٛبآكاُ .ِٗ٥اْع ايكلاك أُٓ ٚٸاع ايكلاك ِٖ أؾلاؿٷ أٚ
ت قـٻؿ ٠اعذلاِٖ ايٌوٓ ٗ ايكلاكات اييت ٜلٜـ ٕٚاتٸؼافٖا ،ؾطًبٛا ٌَٛك٠
فُٛعا ٷ
اٯػل٫ ;ٜٔنتٌاف اؿكٝكٚ ١اتٸؼاف ايكلاك ايِشٝض; ػ٬ؾاّ ٕبـأ سلٸ تكلٜل إِرل،
ؾإٕ ايٓاي ٜهُٓ ْٕٛٛٸاع ايكلاكَٚ ،ا اؿهٓاّ هٖ ٣ٛجًٌِّ َٓٚؿِّق ٜٔيكلاكِٖ.
ايلابع :١أسٝاْاّ ٜوتؼـّ ايعك ٗ ٤٬ا٭ْ ١ُٛاٱؿاك ١ٜآيٝٸ ١اجملًى إعتُـ ٠عكّ٬
ًٚلعاّ َٔ أدٌ ايتُٛټٌ إٍ ايكلاك ايِشٝض .اشلـف َٔ اجملًى ع نُا هٝأت ٞع ٖٛ
اي ٍُٛٛإٍ اؿكٝكَ ،١عٓ« ٢ايتٌاٚك» ٚا٫ط٬ع عً ٢آكاٚ ٤سذر اٯػلٚ ٜٔاػتٝاك
أؾًٔٗاَ ٗٚ .جٌ ٖق ٙا٭ْ َٔٚ ;١ُٛأدٌ ا٫هتؿاؿ ٠ايٛآشٚ ١إٓٗذ َٔ ١ٝآكا٤
ا٫هتٌاك ،ٌٜؾإِْٗ هعً َٔ ٕٛكأ ٟا٭نجل٬َ ١ٜناّ ٫تٸؼاف ايكلاك ،يهٔٸ اٱؿاكٗ ٠
ٍّ َٔ
اجملُٛع ١إقنٛك ٠تتشٛٻٍ اٍ «إؿاك ٠اجملًى»ٚ ،تؿِّٛض سلٸ اتٸؼاف ايكلاك إٍ نٌ
أعٔا ٤اجملًى َكـاك سلٸ ايلأ ٟايق ٟيـ .ٜ٘يقيو ؾإٕ ايػلض َٔ تٌه« ٌٝإؿاك٠
اجملًى» ٖ ٛنٌـ اؿكٝك ٗٚ ،١ايٛقت ْؿو٘ ا٫هتؿاؿ َٔ ٠آكا ٤إوتٌاك ٜٔبطلٜك١ٺ
َٓٗذٝٸَٔٓٚ ١بطٜٚ ،١تِٸ َٓشِٗ اؿلٸ ٗ اتٸؼاف ايكلاك ٚؾكاّ يٓٛاّ اعتباك كأٟ
ا٭نجل.١ٜ
اـاَوَٛ :١اؾك ١كأ ٟا٭نجلَ ٗ ١ٜبـأ نٌـ اؿكٝك ١غايباّ ٜه ٕٛقلّ١ٜٓ
ٓٚٸٚ ،١ٝهرل ٠ايعك ٗ ٤٬ايتعاٌَ َع ايكلا ٔ٥ايٓٛٸ ٖٞ ١ٝؿكاهٚ ١تك ِٝٝايكلا ٔ٥إٛاؾك١
ٚإؼايؿَ ١عاّ ،ؾؿ ٞايٓٗا ١ٜإفا كدشٳتٵ بٓٛلِٖ قلا ٔ٥اعتباك كأ ٟا٭قًِّ ١ٝؾوٛف ٜتؼًٕٓٛ
عٔ كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜبعباك٠ٺ أػل :٣ايعكٜ ٤٬عًُ ٕٛبائٛٸ عً ٢اؾذلاض ؾكـإ ايعًِ.
ٚايكلا ٔ٥ايٓٛٸ ١ٝغرل قِٛك٠ٺ ٗ كأ ٟأنجل ايعًُاٚ ;٤إْٸُا تٛدـ قلا ٔ٥أػل .٣إفٕ،
باٱٓاؾ ١إٍ ايعًِ ع ٗ بعض اؿا٫ت ع َؼايؿ ١كأ ٟا٭نجل ١ٜيًشكٝك ،١تٛدـ سا٫تٷ
أػل ٣أٜٔاّ ٜ ٫تِٸ ايعٌُ ؾٗٝا ٚؾكاّ يلأ ٟا٭نجل ٖٞٚ ،١ٜاييت وٌِ ؾٗٝا ائٛٸ بلأٟ
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ا٭قًِّ ١ٝبعـ تناسِ ايكلا.ٔ٥
ايواؿهّ :١هٔ يٓٛع إعلؾٚ ١ا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ٞيٮًؼاْ ايقٜ ٜٔـيٕٛ
بآكا ،ِٗ٥إٍ داْب عـؿِٖ ،إٔ ًٜعب ٳؿٚٵكاّ سازلاّ ٗ نٌـ اؿكٝك ٚ .١ٴكبٳُا ٜهٕٛ
كأ ٟأقًِّ ١ٝعإًَ ١تنَ ١أؾٌٔ يهٌـ اؿكٝك َٔ ١كأ ٟأنجل١ٜٺ َٔ ايعٛاّٸ ،بٌ َٔ
اؿهُ ١إٔ ٜتِٸ ايلدٛع إٍ ايٛاعٌ ٚإتؼٌِِِّ ٗ اؿا٫ت اييت ٜٛدـ ؾٗٝا دٌٗٷ
َٛٓٛعٕ َاٖ ٗٚ .ق ٙاؿايّ ١هٔ يلأ ٟأنجل ١ٜايعًُا ٗ ٤فيو إٛٓٛع إٔ ٜهٕٛ
قلٓٚ ّ١ٜٓٸ ١ٝأ ٚت٪ؿٸ ٟإٍ ا٫طُٓ٦إ ٗ نٌـ اؿكٝك .١إفٕ بٓا٤ٶ عًَ ٢بـأ نٌـ
اؿكٝك ١ع ٚػ٬ؾاّ ٕبـأ سلٸ تكلٜل إِرل ع ق ١ُٝآكا ٤أؾلاؿ اجملتُع يٝوت َتوا،ّ١ٜٚ
ٚكأ ٟاـدلاٚ ٤أٌٖ ا٫ػتِاْ ٜتُتٻع بك١ُٝٺ أندل.
ايوابع :١عًٖ ٢قا ا٭هاي ّ ٫هٔ إٔ ٜه ٕٛايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ يهٌـ
اؿكٝك ;١ؾإْ٘ ّهٔ اٱقـاّ عً ٢فيو ٗ ساٍ نإ ايطلؾإ أ ٚا٭طلاف إؼتًؿٕٛ
ٜكلٸ ٕٚظًِٜٗٗٚ ،عتدل ٕٚإٔ ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ ٌٜهٌِّ طلٜكاّ يهٌـ اؿكٝك;١
أَا إفا ناْٛا ٜعتدل ٕٚأْؿوِٗ ،أ ٚنإ بعِٔٗ ٜعتدل ْؿو٘ ،عاكؾاّ باؿكٝك٫ٚ ،١
ٜل َٔ ٣هببٺ َكٓع يًلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ ،ؾّ ٬هٔ ٚاؿاٍ ٖق ٙإٔ ٜتِٸ بٗقٙ
ايطلٜك ١ايتُٛټٌ ؿٌٸ ايٓناعات ٚاـ٬ؾات بٌ ايٓاي ٗ إؿاك ٠اجملتُع.
ايجآَ :١عًٖ ٢قا ا٭هاي ّ ٫هٔ تدلٜل َع ِٛاؿا٫ت ايٌا٥ع ٗ ١ايلدٛع إٍ
ايلأ ٟايعاّٸ ٗ اجملتُعات ٚايـ ٍٚإؼتًؿٜٚ ،١تكًّٖ نجرلاّ ْطام ايلدٛع إٍ ايلأٟ
ت بعـ اْتِاك ايجٛك ٠اٱهَٝ٬ٸٗ ١
ايعاّٸ .ؾعً ٢هب ٌٝإجاٍّ ٫ :هٔ تدلٜل أٚٸٍ اْتؼابا ٺ
إٜلإ بكب ٍٛاؾُٗٛكٜٸ ١اٱه ١َٝ٬أ ٚعـّ قبٛشلا; ٭ٕ َٖٓ ُِّٞٛق ٙاْ٫تؼابات مل
ٜهْٛٛا ٌٜهًٓ ٗ ٕٛلعٝٸ ١اؾُٗٛك ١ٜاٱه.١َٝ٬
ايتاهع :١ايهجرل َٔ اٱًها٫ت اييت أثاكتٗا ٖق ٙاجملُٛع َٔ ١عًُا ٤ايـٜٔ
عً ٢اعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜبٓا٤ٶ عًَ ٢بـأ نٌـ اؿكٝكُ ١شٝش .ْ١أَا اٱًهاٍ
ٓـٸِٖ ؾٗ ٛأِْٗ ػاًٖٛا ها٥ل إباؿ٫ ٨عتباك كأ ٟا٭نجلٚ ،١ٜػاُٸ ١سلٸ تكلٜل
إِرل َٔٚ ،ثِٸ بعـ كؾض اعتباك كأ ٟا٭نجل ١ٜبٓا٤ٶ عًَ ٢بـأ نٌـ اؿكٝك١
تُٛٻًٛا إٍ ٖق ٙايٓتٝذ ١اـاط .١٦إٕ ايلدٛع إٍ ايلأ ٟايعاّٸ ٚتؿٔ ٌٝكأ ٟا٭نجل٫ ١ٜ
االجتهاد والتجديد

ًّو أٟٸ أهايٕ قابٌٕ يًـؾاع عٓ٘.
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حذِّٗ ٛالشري ٚالعكالئّٗ ٛيف غري العبادات
قاعد ٌٚأّٔلٗ ٛأٔ ثإٌّٖٛ؟

ٴ ٜٳعـٸ ايبشح عٔ هرل ٠ايعك ٤٬أسـ ايبشٛخ ا٭نجل تـا ٗ ّ٫ٚعًِ أُ ٍٛايؿك٘.
ٚكٴ ٳبُا أَهٔ إٔ ٜكاٍ بإٔٸ ا٫هتؿاؿٖ َٔ ٠ق ٙإوأي ٗ ١عًِ ا٭ُ ٍٛاي ّٛٝأنجل َٔ أٟٸ
َوأي١ٺ أػلٚ ،)1(٣يهٔٵ يٝوت ا٫هتؿاؿٖ َٔ ٠ق ٙإوأي ٗ ١ايؿك٘ بٗقا إوتٚ ،٣ٛفيو
كاد ٷع إٍ ا٫ػت٬ف ٗ هرل ٠ايعك ٤٬بٌ ا٭ُٚ ٍٛايؿك٘; ؾإٕٸ أنجل ايطلم ايٓيت متٸ
إثبات سذِّٝتٗا بايورل ٗ ٠عًِ ا٭ُ ٍٛناْت سآل ٗ ّ٠عِل سٔٛك إعِ،^ٌَٛ
 ِٖٚمل ٜلؿعٛا عٓٗا.
ٖٓ َٔٚا ،ؾإٕٸ عًُا ٤ا٭ُ ٍٛعٓـ ُوټهِٗ بايورل ٠ٱثبات إوا ٌ٥ا٭ُٛي١ٝ
إتعـِّؿٜ ٠كٛي ٕٛبإٔٸ ايورل ٠داك ْ١ٜعًٖ ٢ق ٙإوأي ٗ ١نٌٸ ا٭مَٓ ،)2(١أ ٚايورل ٠عً٢
ٖق ٙإوأيُ َٔ ١ـك اٱه ّ٬إٍ اي ،)3(ّٛٝأ ٚايورل ٠قا ١ُ٥عًٖ ٢قا َٔ اي ّٛٝإٍ
عِل ايتٌلٜع(.)4
بُٓٝا إوا ٌ٥ايؿكٗ ١ٝعًْٛ ٢عٌ; ؾبعٔٗا ناْت هرل ٠ايعك ٗ ٤٬مَٔ
إعِ ٌَٛداك ّ١ٜعًٗٝا; ٚبعٔٗا مل تهٔ ايورل ٠عًٗٝا آْقاى ،يهٔٸ هرل ٠ايعكٗ ٤٬
ايعـٜـ َٔ اجملتُعات ايبٌل ١ٜإعاُل ٠قا ْ١ُ٥عً ٢اعتباكٖا ،ؿ ٕٚإٔ ته َٔ ٕٛايوِّ ٳٝل
احملـٚؿَ ٠ذتُعٕ ػاْٸ.

ٚايو٪اٍ ايقٜ ٟطلغ ٖٓا ٖ ٌٖ :ٛيٓا إٔ ْك ٍٛع بِٛك٠ٺ َطًك ١أٌَ ٚلٚط ١ع
عذٸ ١ٝإواٚ ٌ٥ايطلم اييت توتكلٸ عًٗٝا هٹ ٳٝلٷ عك ١ٝ٥٬عاَٸ ١دـٜـَ ،٠جٌ :اعتباك
سكٛم ايتأيٝـٚ ،ا٭ػق بآكا ٤ا٭غًب ٗ ١ٝتٓ ِٝٛايٌ ٕٚ٪ايوٝاه ١ٝيًـ ٗٚ ،ٍٚاْتؼاب
َوٚ٪ي ٞاؿهَٛات؟ ٚبعباك٠ٺ أػلّ ٌٖ :٣هٔ اؿِ ٍٛعً ٢ؿيَ ٌٕٝعتدل عً ٢سذٸ١ٝ
ايوِّ ٳٝل ايعك ١ٝ٥٬اؾـٜـٚ ٠إتٌهًِّ ١بعـ عِل سٔٛك إعِ ^ٌَٛأّ أْ٘ ٜٛ ٫دـ
ؿي ٝٷٌ َعتدل عً ٢سذٸٖ ١ٝقا ايكوِ َٔ ايوِّ ٳٝل ايعك ٫ ،١ٝ٥٬بِٛك٠ٺ َطًك ٫ٚ ١بِٛك٠ٺ
ٌَلٚط١؟
ٚقـ اتٸؼقت طلم َتعـٸؿ ٠ٱثبات سذٸ ١ٝايورلَ ،٠جٌ :اؿذٸ ١ٝايقات ١ٝيًوِّ ٳٝل
ـ
ايعكٚ ،)5(١ٝ٥٬سذٸ ١ٝايوِّ ٳٝل اييت عًِ إعِ ّٛبتشكٗكٗا ٚأػدل عٓٗا( .)6يهٓٸين مل أقٹ ٵ
عًَ ٢ٳ ٵٔ طلم إٛٓٛع َٔ ٖق ٙاؾٗ .١يقيو ؾإٕٸ ؾهل ٠ايبشح تعتدل دـٜـ.ّ٠

تطًل ايورل ٠ايعك ١ٝ٥٬عً ٢طلٜك١ٺ َوتُلٸ ٠يًٓاي ٗ ٚاقعِٗ ايعًُٞٸ عً ٢ؾعٌ
ً٤ٞٺ أ ٚتلى ً ٞٺٚ .)7(٤ايورل ٠ايعك ١ٝ٥٬تؿذلم عٔ ا٫كتهام ايعك ;ٞ٥٬ؾإٕٸ ايورل٠
ٌٜذل ٙؾٗٝا إٔ تهَ ٕٛتذوٸـ ٗ ّ٠ايوًٛى اـاكد ٞيًٓاي ،بُٓٝا ا٫كتهام أَلٷ
فٖينٚ ،يٝى ي٘ بٓؿو٘ ػوټـٷ ػاكد .ٞنُا ٜٛدـ ؾَ ٵلمٷ بٌ ايورل ٠ايعكٚ ١ٝ٥٬هرل٠
إتٌلِّع ;١٭ْٸٗا طلٜك َْ ١وتُلٸ ٠يًُتـ ٌِّٜٓػاُٸ ٗ ،١أَٛكِٖ ايٌلعٝٸ ،١قا ْ١ُ٥عً ٢ؾعٌ
ً٤ٞٺ أ ٚتلى ً٤ٞٺٚ ٗ ،اقعِٗ ايعًُٞٸ(.)8

ُ ٳـؿ فنلٖا ْٝعاّٚ ،إْٸُا ْهتؿٞ
يًورل ٠ايعك ١ٝ٥٬أقوا ٷّ َتعـِّؿ ،٠يوٓا ٗ ٳ
بتكوٚ ِٕٝاسـ َٓٗا ٖٛٚ ،اْكواَٗا إٍ:
أع ايورل ٠إعاُل ٖٞٚ :٠ايورل ٠إٛدٛؿ ٗ ٠مَٔ سٔٛك إعَِٚ ،×ّٛلآٙ
ٚؼت ْٛل.ٙ
ش ٳـث ٖٞٚ :١ايورل ٠اييت ؼٌِ بعـ مَٔ سٔٛك إعِ،×ّٛ
ب ع ايورل إوتٳ ٵ
ٚبعٝـاّ عٔ ْٛل.ٙ
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َٚلاؿْا َٔ ايورلٖ ٗ ٠قا ايبشح ٖ ٛػِ ْٛايوِّ ٳٝل ايعك ١ٝ٥٬اؾـٜـ.٠
ٚإفا دٓ٦ا إٍ عًُا ٤ا٭ُٚ ٍٛايؿك٘ ؾوٓذـ َع ُِٗٛقـ اًذلطٛا ٗ سذٸ١ٝ
ايورل ٠ايعك ١ٝ٥٬إَٔا ٤إعِ ×ّٛشلا( ،)9أ ٚعـّ كؿع٘ عٓٗا ٚإبطاي٘ ٫عتباكٖا .يقيو
ؾكـ فنلٚا أْٸ٘  ٫بٴـٻ َٔ ٚدٛؿ ايورل ٗ ٠مَإ سٔٛك إعِ ،ّٛؿ ٕٚإٔ ِٜـك َٓ٘
كؿعٷ عٓٗا(ٖٓ َٔٚ .)10ا ؾِٗ مل ٜكٛيٛا عذٸ ١ٝغرل ايوِّ ٳٝل إعاُل ٠يًُعِ .ّٛنقيو
ْ٬س ٜإٔٸ غايب ايعًُا ٤مل ٜكـٸَٛا ؿي ّ٬ٝعً ٢سذٸ ١ٝايوِّ ٳٝل ايعك ١ٝ٥٬اؾـٜـ٠
ش ٳـث ،١اييت تٌهًٖت بعـ مَإ سٔٛك إعِٖٓٚ .^ٌَٛاى فُٛع َِٗٓ ١قـ
ٚإوتٳ ٵ
طلسٛا أؿيٓ ّ١عً ٢اؿذٸْٚ ،١ٝاقٌٖٛا(.)11
ٚهٓوعٖ ٗ ٢ق ٙإكاي ١إٍ إٔ ْبشح ا٭ؿيٓ ١اييت قـٸَٗا عـؿٷ قً َٔ ٌٝعًُا٤
ا٭ُ ،ٍٛنُا هٓكـٸّ أؿيٓ ّ١أػل ٣عً ٢سذٸ ١ٝايوِّ ٳٝل ايعك ١ٝ٥٬ايعاَٸٚ ١اؾـٜـ.٠

يًعباؿات ٚإعاَ٬ت اهتعُا٫تٷ عـٜـَٚ .٠لاؿْا َٔ ايعباؿٖٓ ٠ا ٖ ٛنٌٸ عُ ٌٕ
وت ٟٛعًًَِ ٢ش١ٺ تٛدب قبٛبٝٸت٘ عٓـ اهلل تعاٌٍٜٚ ،ذلُ ٗ ٙشٸت٘ قِـ ايكلب١
بأؿا .)12(٘٥ؾايبٴ ٵعـ ا٭ًُ ٞيًعباؿ ٠ع٬ق ١ايعبـ بلبٸ٘ٚ ،ايـ ٖٛ ٜٔأهاهٗا َٔٚ ،أَجًتٗا:
ايِٚ ٠٬اؿرٸ ٚايِٚ ّٛغرلٖا.
 ٗٚإكابٌ ؾإٕٸ إلاؿ َٔ إعاًَ ١نٌٸ عٌُٕ  ٫وتًَِ ٟٛش١ٺ َٛدب ١حملبٛبٝت٘
عٓـ اهلل تعاٌٍٜ ٫ٚ ،ذلُ ٗ ٙشٸت٘ قِـ ايكلبَ ،١جٌ :ايبٝعٚ ،اٱداكٚ ،٠ايتأٌَ،
سٝح ٜه ٕٛؿٳٚٵك ايٌلٜع ١بايٓوب ١إٍ ٖق ٙإٛاكؿ ٖ ٛاٱَٔاٚ ٤ايتأٜٝـ ٗٚ ،بعٔٗا
ٜه ٕٛي٘ ٳؿٚٵكٷ إُ٬سٚ ٞتٛد.ٞٗٝ

ؾلٓ ١ٝايبشح ٚايؿهل ٠إـٸعا ٠ؾ ٘ٝتعتُـ عً ٢فُٛع١ٺ َٔ إباْٚ ٞا٭هى
ٚا٭ُ ٍٛإٛٓٛع ،١تتُٝٻن بايٛٓٛغٚ ،قـ متٸ إثباتٗا ٗ قًٓٗا:ٖٞٚ ،
1ع إٌلِّع ٗ اٱه ّ٬با٭ُاي ٖٛ ١اهلل تعاٍ(ٜٚ .)13عتدل ايلهٌَ |ٍٛلِّعاّ
بايتؿٜٛض ٚبايتٻ ٳبع(.)14
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2ع ٜٛ ٫دـ ؿي ٝٷٌ َعتدل ٜجبت يػرل اهلل هبشاْ٘ ٚكهٛي٘ ا٭نلّ|  ّ١ٜ٫ٚعً٢
تٌلٜع ا٭سهاّ ايـاٚ ١ُ٥ا٭بـ.)15(١ٜ
3ع متٸ انتُاٍ ايـ ٗ ٜٔمَٔ ايله ٍٛا٭نلّ(ٚ ،)16بايطبع ؾايٌلٜع ١ناًَْ١
أٜٔاّٚ .ايٌاكع قـ بٝٻٔ كأ ٗ ٜ٘نٌٸ أَلٕ ي٘ َٛقـٷ هًيبٸ ػاٖ٘(.)17
4ع ايكٛاٌْ اييت ٜٔعٗا ايٌاكع اٱه َٞ٬يٝوت َٛدٸٗ ّ١يًٓاي ٗ ُـك
اٱه ،ّ٬بٌ يًبٌل إٍ  ّٜٛايكٝاَ.)18(١
5ع ايٌاكع اٱه َٞ٬ايقٓٚ ٟع ايكٛاٌْ يًٓاي إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١يـ ٜ٘اطٓ٬عٷ عً٢
إوتكبٌ( ٖٛٚ ،)19اطٓ ٬ٷع عاّٸ  ٌٌُٜايوِّ ٳٝل إوتكبًٚ ،١ٝإ ٓ ٫ينّ اـُ ًِـ(.)20
ٚإٕٸ َكِٛؿْا َٔ ٖقا ايبشح ٖ ٛأْٸ٘ إفا ٚٴدـ ؿيٌٝٷ تاّٸُ ،ـٚكاّ ٚؿ٫يٚ ّ١دٗ ّ،١
عًْ ٢ؿ ٞاعتباك هرل٠ٺ َٔ ايوِّ ٳٝل ايعك ١ٝ٥٬ؾإْٸٗا ته ٕٛغرل َعتدل٠ٺٚ ،تـػٌ ُٓٔ ؿا٥ل٠
ا٫هتجٓا َٔ ٤اؿذٸ ٗٚ ،١ٝغرل ٖق ٙاؿايٜ ٫ ١هَٛ ٕٛقـ ايٌاكع ػا ٙايورل ٠هًبٝاّ،
ٚتـػٌ ٗ ايـا٥ل ٠إكابً ١ي٬هتجٓاٚ ،٤بايتاي ٞتًٌُٗا ايكاعـ ٠ا٭ٚٸيٚ ،١ٝتهَ ٕٛعتدلّ٠
ٚسذٸ.ّ١
ٚايـي ٌٝإعتدل ايقْ ٟكِـٖٓ ٙا أعِٸ َٔ ايـي ٌٝايكطعٞٸ ،عكًٝاّ نإ أٚ
ًلعٝاّٚ ،ا٭َاك ٠قطعٝٸ ١ا٫عتباكٚ ،ا٭ٌُ ايعًُٞٸ.
،٬
ٚيٝى َلاؿْا َٔ ايكاعـ ٠ا٭ٚٸي ١ٝؿذٸ ١ٝهرل ٠ايعك ٤٬إٔ ْعتدلٖا ؿيَ ّ٬ٝوتك ٘
ٗ علض ايهتاب ٚايوٓٸٚ ،١إٔ ٜه ٕٛشلا َٛٓٛعٝٸ ،١بٌ ْك ٍٛبأْٸٓا ْوتٓتر َٔ ا٭ؿيٓ١
اييت هٓكـَِّٗا ٗ ٖقا ايبشح أْٸ٘  ٫سذٸ ١يًٌاكع ٓـٸْا ٗ عًُٓا َكتٔ ٢أٟٸ هرل٠ٺ إفا
مل ٜكُ ٵِ ؿي ٝٷٌ عًْ ٢ؿ ٞاعتباكٖاٚ ،يقا ْهَ ٕٛعقٚك ٗ ٜٔفيو .إفٕ; بٗق ٙا٭ؿيٓ ،١مٔ
ْوتهٌـ َٛقـ ايٌاكع َٔ ايورلٖٚ .٠قا ْٛرل اٱْاع ايق ٟي٘ ع بٓا٤ٶ عً ٢كأٟ
اٱَاَٝٸ ١ع طلٜكٝٸٚ ،١يٝى ي٘ َٛٓٛعٝٸ.١
ٚإْٸين أعتكـ بإٔٸ نٌٸ هرل٠ٺ عكَ ١ٝ٥٬وتذـٸ ٠سذٸ ،ْ١إ ٓ ٫إفا قاّ ؿيٌٝٷ عكً ٞأٚ
ض ا٭ٌُٳ اؿانِٳ عً ٢طلٜك ١ايٌاكع ٗ
ْكًَ ٞعتٳ ٳبل عً ٢ػ٬ف فيوَ ،جًُا اعتدل بع ٷ
غرل ايعباؿات ٖ ٛاٱَٔاٚ ٤تِشٝض بٓا٤ات ايٓاي َٚباْ ،ِٗٝإ ٓ٫إفا ثبت ػ٬ف فيو
بطلٜلٕ َعتدلٚ ،إٕٵ مل ٜوتـيٓٛا عًَ ٢ـٸعاِٖ(.)21
ٚبٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ايلأ ،ٟؾإٕٸ عً ٢ايؿك ٘ٝسٌ ٜٛاد٘ هرل ّ٠عك ١ٝ٥٬عاَٸ ١دـٜـ ٠إٔ
االجتهاد والتجديد

ٜبقٍ قِاك ٣دٗـ ٙيًشِ َٔ ٍٛبٌ ا٭ؿيٓ ١ايعكًٚ ١ٝايٓكً ١ٝعً ٢ؿيَ ٌٕٝعتدل كاؿعٕ عٔ
ٖق ٙايورل« ٠ؿي ٌٝقطع ٞأ ٚأَاك ٠أ ٚأٌُ عًُٚ ،»ٞعٓـَا ٜ ٫عجل عً ٢ؿيَ ٌٕٝعتدل ؾً٘
إٔ ٜؿيت باؿهِ ايتهًٝؿ« ٞاؾٛام»ٚ ،اؿهِ ايٓٛع ٞإتٓاهب َع٘ ،نع «ايِشٸ١
أ ٚإًهٚ ١ٝغرلُٖا».
ٚ َٔٚدْٗٛ ١ل ٟؾإٕٸ إباْ ٞايه ١َٝ٬يًٌلٜع ١ناؾ ْ١ٝٱثبات َـٸعٚ ٢ؾلٓ١ٝ
ايبشحٚ .اٱًها٫ت اييت ّهٔ إٔ تطلأ عً ٢ايقٖٔ ْاً َٔ ْ١٦عـّ ايتأَټٌ ٚايتـقٝل
اي٬مّ ٗ إباْ ٞايه ١َٝ٬يًٌلٜعٚ ،١عـّ ا٫يتؿات ايتاّٸ إٍ يٛامَٗا .يقيو ؾإٕٸ أنجل
ا٭ؿيٓ ١كادع ْ ١إٍ تًو إباْٚ ٞا٭هىَٚ ،ع فيو ؾكـ أٓٳ ِؿٓا أؿيٓ ّ١أػل ٣إيٗٝا أٜٔاّ.

إٕٸ َعٓ ٢سلٛي ١ٝايٌلٜعٚ ٖٛ ١دٛؿ َٛقـ يًٌاكع َٔ نٌٸ ً٤ٞٺٖٚ ،قا  ٫ىلز
عٔ استُايٌ ؿا٥ل ٜٔبٌ ايٓؿٚ ٞاٱثبات:
ـ هًيبٖٚ .ق ٙاؿاي ١أٜٔاّ  ٫ؽلز عٔ ؾلٌٓ ؿا٥لٜٔ
أع إٔ ٜه ٕٛيًٌاكع َٛق ٷ
بٌ ايٓؿٚ ٞاٱثبات; ؾإَٸا إٔ ٜهَٛ ٕٛقـ ايٌاكع ايوًيب قـ  ٌُٚإيٓٝاٖ ٗٚ ،قا
ايؿلض ْك ٍٛبعـّ اعتباك ايورل ،٠ؾتـػٌ ُٓٔ ؿا٥ل ٠ا٫هتجٓا َٔ ٤اؿذٸٚ ;١ٝإَا إٔ
ٜه ٕٛإٛقـ ايوًيب مل ِٜٹ ٵٌ إيٓٝاٖ ٗٚ ،قا ايؿلض ػل ٟايدلا.٠٤
ب ع إٔ ٜ ٫ه ٕٛيًٌاكع َٛقـٷ هًيبٖ ٗٚ ،ق ٙايِٛكٜ ٠جبت َطًٛبٓاٖٛٚ ،
اؿذٸ.١ٝ

ؾإٕٵ ق :ٌٝا٭ٌُ ٗ إعاَ٬ت بإعٓ ٢ا٭ػّٸ ٖ ٛايؿواؿ ٚعـّ تلتټب ا٭ثل،
رل َٔ ايؿكٗا.)22(٤
نُا فنل فيو نج ٷ
ْك ٗ ٍٛاؾٛاب:
أ ٸ :ّ٫ٚإفا ناْت إعاًَ ١عك ١ٝ٥٬ؾؿواؿٴٖا وتاز إٍ ؿيَ ٌٕٝعتدل ،نُا فنل
فيو أٜٔاّ فُٛع ْ ١نبرل َٔ ٠ايؿكٗا ;)23(٤٭ٕٸ ايٌاكع ٗ فاٍ إعاَ٬ت يٝى
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َ٪هِّواّ ،بٌ َٛدٸ ٷ٘ ٚكاؿ ٷعٚ ،كؿع ْٚؿ ٞاعتباك أَلٕ كا٥ر بٌ ايعك ٤٬وتاز إٍ ؿيٌٕٝ
َعتدل.
ثاْٝاّ :إفا ؾلٓٓا إٔٸ أسـاّ قَ ٹبٌ بأُاي ١ايؿواؿ ٗ إعاَ٬ت بإعٓ ٢ا٭ػّٸ
ؾٓتٝذ ١كأ ٜ٘عـّ اعتباك ايورل ٠ايعك ٗ ١ٝ٥٬إعاَ٬ت بإعٓ ٢ا٭ػّٸ ؾك٘ٚ ،يهٔٵ ٗ
غرل ٖقا اجملاٍ ٜٛ ٫دـ ؿيٌٝٷ عًْ ٢ؿ ٞا٫عتباك.
ٖٓٚا قـ ٜطلغ ه٪ا ٷٍ َؿاؿْٛ :ٙاؾكهِ عً ٢قٛيهِ به ٕٛايؿواؿ ٚعـّ
ا٫عتباك قتاداّ إٍ ؿيٚ ،ٌٕٝيهٔٸ ا٭ٌُ ايعًُ ٞؿي ٝٷٌ َعتدل.
ٚدٛاب٘ بإٔ ْك :ٍٛا٭ٌُ ايعًُٜ ٞعتدل ؿي ٗ ّ٬ٝاؿاي ١اييت ٜٛ ٫دـ ؾٗٝا ؿيٌٝٷ
َعتدل َٔ ،ؿي ٌٝقطع ٞأ ٚأَاك ٗٚ .)24(٠قٌٸ نَٓ٬ا ٜٛدـ ؿيٌٝٷ َعتدلَ ٖٛٚ ،كـٻّٷ
عً ٢ا٭ٌُ ايعًُ.ٞ
ٚقـ ٜٴكاٍ :إلاؿ َٔ ا٭ٌُ ٖٓا ٖ ٛايكاعـ ٫ ،٠ا٭ٌُ ايعًُ ،ٞستٸٜ ٢كاٍ بإٔٸ
اعتباكٜ ٙه ٗ ٕٛساي ١عـّ ٚدٛؿ ؿيَ ٌٕٝعتدل.
ٚاؾٛاب عٔ ٖقا اٱًهاٍ ٜتٸٔض عدل ْكا:ٙ
أ ٸ :ّ٫ٚإلاؿ َٔ ا٭ٌُ ٖٓا ٖ ٛا٭ٌُ ايعًُ ٫ ،ٞايكاعـ.٠
ثاْٝاّ :ي ٛؾلٓٓا إٔٸ إلاؿ َٔ ا٭ٌُ ٖٓا ٖ ٛايكاعـ ٠ؾُبٓٚ ٢أهاي اعتباكٖا ٖٛ
ا٭ٌُ ايعًُ ،ٞنُا ُلٸغ بقيو ايكا ًٕٛ٥بأُاي ١ايؿواؿ(.)25
ثايجاّ :ي ٛؾلٓٓا إٔٸ إلاؿ َٔ ا٭ٌُ ٖٓا ٖ ٛايكاعـٚ ،٠إٔٸ َبٓ ٢اعتباكٖا يٝى
ٖ ٛا٭ٌُ ايعًُ ،ٞؾوٝه ٕٛأهاهٗا ؿيَ ّ٬ٝكاب ّ٬يًـي ٌٝإتكٔ عً ٢هرلٚ ٠طلٜك١
ايٌاكع ٗ فاٍ إعاَ٬ت َٔٚ ،إوًِٖ ب٘ تكـ ِٜهرل ٠ايٌاكع عً ٢فيو ايـيٌٝ
إؿذلض.
كابعاّٚ :إفا دلٖٓ ٣ا اهتِشاب عـّ تلتټب ا٭ثل ؾإْٸ٘  ٫تتأثٻل ايكاعـ ٠ا٭ٚٸي١ٝ
وب اؿٸعآ٥ا ،بٌ ىلز ٖقا إٛكؿ عٔ ايكاعـ ٠ا٭ٚٸيٜٚ ،١ٝـػٌ ٗ ؿا٥ل ٠ا٫هتجٓا.٤
س ٵ
ٳ

ّٚهٔ بٝإ ٖقا ايـي ٌٝعدل َكـٸَاتٺ:
1ع ايٌاكع ٗ فاٍ ايعباؿات َ٪هِّىٷ ٫ٚ ،بٴـٻ إٔ ته ٕٛي٘ َٛاقـ إهابٚ ،١ٝيقا
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ؾٗ ٛقـ أَل بإٔ ْلدع إيْٚ ،٘ٝأػق َٓ٘ تؿاُ ٌٝإٓاهو ،نُا دا ٗ ٤كٚاٜات« :ػقٚا
عٓٸَٓ ٞاهههِ»(ًُٛٓ«ٚ ،)26ا نُا كأٜتُ ْٞٛأًُٓٚ .)27(»ٞيهٔٸ ايٌاكع ٗ غرل فاٍ
ايعباؿات يٝى َ٪هِّواّ .يقا ؾورل ٠ايٌاكع ٚطلٜكت٘ ٗ غرل ايعباؿات هًبٚ ،١ٝنٌٸ َا
نإ َٓتٌلاّ بٌ ايعكٚ ٤٬مل ٜهٔ ٜكبً٘ ؾكـ كؿع عَٓ٘ ،جٌ :ايبٝع ايلبٚ ،ٟٛإعاًَ١
ايػٳ ٳلكٚ ،١ٜغرلُٖاٚ ،مل ٜٓكٌ عٓ٘ ع ٚي ٗ ٛكٚاٜات ٓعٝؿ ١ع أْ٘ قاٍ« :ػقٚا عٓٸٞ
َعاَ٬تهِ»َٚ ،جً٘ َٔ ايتعبرلات.
2ع َعٓ ٢هًبَٛ ١ٝاقـ ايٌاكع ٗ غرل ايعباؿات ٖ ٛقبٚ ٍٛإَٔا ٤ايوِّ ٳٝل
ايعك ،١ٝ٥٬إ ٓ ٗ ٫ساي ١إسلام كؿع٘ عٓٗا بايطلم إعتدل.٠
3ع اهتُلاك اعتباك ًلٜع ١اٱه ّ٬إٍ  ّٜٛايكٝاَٜ ١كتٔ ٞاطٓ٬ع ايٌاكع
اٱهٚ ،َٞ٬إٍ  ّٜٛايكٝاَ ،١عً ٢نٌٸ َا هٝكع ٜ ٫ٚكبً٘; ستٸٜ ٢لؿع عٓ٘.
4ع ًٜٚنّ إٔ ٜلؿع طٗ مَإ سٔٛكٙص عٔ نٌٸ هرل٠ٺ عك ١ٝ٥٬هتوتذـٸ إفا مل
ه ٵِ
ه ٵِ ٳب ٵ ٝٳٓ ُ
نًُٛا أَ ٵَ ٳٛايَ ُ
تهٔ َكبٛي ّ١عٓـٚ ،ٙي ٛبعٓا ٜٔٚعاَٸَ ،١جٌ ﴿ :ٳ ٫َ ٚٳت ِأ ُ
ٹبايِ ٳباطٹ ٌٔ﴾ ،أ ٚبأُ ٍٛعًُ.١ٝ
ٚبٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ٗ غرل ايعباؿات إفا مل ٜٛدـ ؿيٌٝٷ َعتدل عً ٢كؿعٕ عٔ أَلٕ ٚعُ ٌٕ
َا ؾٓك ٍٛبإٔٸ فيو ايعٌُ غرل ٖٓٛعٕ ًلعاّ.

ّٚهٔ إٔ ْكلِّب ٖقا ايـي َٔ ٌٝػ ٍ٬عـٸَ ٠كـٸَات:ٖٞ ،
1ع نإ ايٓٸاي ٗ عِل اؿٔٛك ٜعًُ ٗ ٕٛغرل فاٍ ايعباؿات بايكاعـ٠
ا٭ٚٸي ،١ٝؾًِ ٜهْٛٛا ٜلدع ٕٛؾٗٝا يًٌاكع أ ٚايهتاب أ ٚايوٓٸ ;١يه ٞوًِٛا عً٢
ذ ٴلٚ ٕٚؾكٗا ،إ ٓ ٫إفا كؿعِٗ إعِ ّٛعٓٗا،
إَٔاٚ ٤تأٜٝـ يًوِّ ٳٝل ايعك ،١ٝ٥٬بٌ ناْٛا ٜٳ ٵ
أٚ ٚدـٚا ٗ ايهتاب ٚايوٓٸ ١ؿي ّ٬ٝعً ٢ايلؿع عٓٗا.
2ع ايعٌُ بايكاعـ ٠ا٭ٚٸيٖ ١ٝق ٙنإ َلأ٣ٶ ْٛٚلٕ َٔ إعِٚ ،^ٌَٛمل ٜجبت
بطلٜلٕ َعتدل إٔٸ ٚاسـاّ َٔ إعِ ٌَٛقـ كؿع عٔ فيو.
3ع  ٫ؿي ٌٝعً ٢امِاك اعتباك ٖق ٙايكاعـ ٠بنَٔ اؿٔٛكٚ ،عً ٢ٳَ ٵٔ ٜـٸعٞ
ا٫مِاك إٔ ٜأت ٞبـي .ٌٕٝبٌ ي ٛمل تهٔ ٖق ٙايكاعـَ ٠عتدل ٗ ّ٠مَٔ ايػٝب ١يًنّ
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إعِ ّٛإٔ ٜعًٔ عٔ عـّ اعتباكٖا; سٝح إْٸٗا تٌهٌِّ ػطلاّ بايٓوب ١٭سهاّ ٚغاٜات
 ٬عً ٢إعِ ّٛإٔ ٜٓبِّ٘ ٚوقِّك َٔ
ايٌاكع .ؾُٔ إكلٻك ٗ قًٓ٘ أْ٘ َٔ اي٬مّ عكْٚ ّ٬ك ّ
نٌٸ َا ٜٗـِّؿ أٖـاف ايٌلٜعٚ ١أسهاَٗا; باعتباك ٙساؾٛاّ شلا(َ ،)28جًُا ْبٸ٘ إٍ عـّ
اعتباك ايكٝاي ٚايتؿورل بايلأٚ ،ٟسقٻك َُٓٗا( .)29إفٕ ؾٗق ٙايكاعـ ٠ا٭ٚٸيَ ١ٝعتدلٗ ْ٠
مَٔ ايػٝبَ ٫ٚ ،١اْع َٔ ايعٌُ بٗا َٔٚ .اؾـٜل بايقنل إٔٸ ايبعض قـ ُوٻو َا
ٌٜب٘ ٖقا ايـي ٌٝٱثبات ايدلا.)30(٠٤

ٚإفا ق :ٌٝإْ٘ وتٌُ اػت٬ف اؿاٍ ٗ اعتباك ايكاعـ ٠ا٭ٚٸي ١ٝبٌ مَاْٞ
اؿٔٛك ٚايػٝب ;١سٝح ٜوتطٝع إعِ ٗ ّٛعِل اؿٔٛك إٔ ٜلؿع عٔ ايورل ٠إؼايؿ١
يًٌلٜع ،١بُٓٝا ٖ ٛغرل ٚاٖلٕ ٗ عِل ايػٝب ;١ستٸّ ٢هٓ٘ إٔ ٜلؿع عٓٗا.
ْك ٗ ٍٛاؾٛابُ :ش ٝٷض إٔٸ إعِ ّٛغرل ٚاٖلٕٚ ،يهٔٸ ٖق ٙايكاعـ ٠ناْت
َٛدٛؿ ٗ ّ٠مَإ سٔٛك ،ٙؾً ٛنإ ٜلاٖا َٓاؾ ّ١ٝ٭سهاَ٘ ٚأٖـاؾ٘ يهإ قـ كؿع
عٓٗا آْقاى.
ٚي ٛق ٌٝأٜٔاّ :إْ٘ وتٌُ إٔ ٜه ٕٛعٓـ إعِ ّٛعقكٷ َدلِّك يعـّ اٱب٬ؽ
ب أِٖٸ.
ٚايتب َٔ ،ٌٝقب :ٌٝطلٚٸ عٓٛإ ثاْٟٛٸ ،أ ٚسِ ٍٛتناسِٕ َع ٚاد ٺ
ؾٓكٖ ٗ ٍٛق ٙايِٛك ٠أٜٔاّ :إٕ استُاٍ سِٖ ٍٛقا ا٭َل ٚؼكٗل ٖق ٙاؿاي١
ٗ ٚقتٺ قِرل ٖهٔٷ عكٝ٥٬اّ ،يهٔٸ استُاٍ سِٛي٘ بايٓوب ١إٍ َـٸ٠ٺ مَاْ ١ٝط،١ًٜٛ
ُتـٸ إٍ  270هٓ ٖٛ ،١استُا ٷٍ ٓعٝـٷ دـٸاّٜ ٫ ،عت ٸـ ب٘ ايعك.٤٬
|

ًٞٵ ٺ٤
ػطَبٳ ٳكهٴٍٛٴ اهلل| ؾٹ ٞسٳذٻ١ٹ ايِٛٳؿٳاعٔ ؾَكَاٍٳٜ« :ٳا َأٜټٗٳا ايٓٻايٴٚ ،اهللٹ َٳا َٹٔٵ ٳ
ٳ
َلبٴهُِٵ
ًٞٵ٤ٺ ٜٴك ِّ
ذٓٻ١ٹ  ٚٴٜبٳاعٹـٴنُِٵ َٹٔٳ ايٓٻاكٔ إٔ ٓٚ ٫قَـٵ َأَٳ ٵل ٴتهُِٵ بٹ٘ٹَٚ ،ٳا َٹٔٵ ٳ
َلبٴهُِٵ َٹٔٳ ايِ ٳ
ٜٴك ِّ
ذٓٻ١ٹ إٔ ٓٚ ٫قَـٵ ْٳ ٳٗٝٵتٴهُِٵ ٳعٓٵ٘ٴ»(ٚ .)31قـ ٚكؿ ٖقا اؿـٜح ٗ عـؿٺ
َٹٔٳ ايٓٻاكٔ  ٚٴٜبٳاعٹـٴنُِٵ َٹٔٳ ايِ ٳ
َٔ اؾٛاَع اؿـٜج ١ٝايٌٝع ١ٝايكـّٚ ،١بأهاْٝـ َعتدل ٠غايباّ ،ناحملاهٔ(،)32
مت ْكً٘ ٗ نتب أٌٖ ايوٓٸ.)34(١
ٚؿعا ِ٥اٱهٚ ;)33(ّ٬نقيو ٸ
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َٚؿاؿ ٖقا اؿـٜح إٔٸ ايٓيب| قـ بٝٻٔ نٌٸ ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖ ٞإ٪ثِّل ٗ ٠هعاؿ٠
اٱْوإٖٚ .ق ٙايكٔ ١ٝغرل َٓشِل ٠بايٓاي ٗ فيو اينَإٜٚ ،تٸٔض فيو دـٸاّ َٔ
ػ ٍ٬ايكلاٚ ٔ٥ايـ٫٫ت ايتاي:١ٝ
1ع دا٤ت كهاي ١اٱه ّ٬شلـا ١ٜنٌٸ ايٓاي ،إٍ  ّٜٛايكٝاَ ٫ ،١شلـا ١ٜػِْٛ
ايٓاي اؿآلٚ ٜٔإوتُعٌ ـطب ١ايله |ٍٛإٌُاك إيٗٝا.
2ع أيك ٢ايٓيبٸ| ٖق ٙاـطب ٗ ١ساٍ ٚؿاع٘ يًُوًٌُ ،ؾٗقا ػطابٷ ٌٌُٜ
ا٭دٝاٍ اي٬سك ،١نُا ٖ ٛإتعاكف َٔ ٚؿاع ايكاؿٚ ٠ايٌؼِٝات ا٫دتُاع.١ٝ
3ع ايٓيبٸ ٗ َكاّ بٝإ ا٭ؾعاٍ إ٪ؿٸ ١ٜإٍ اقذلاب اٱْوإ َٔ اؾٓٸٚ ١ابتعاؿ ٙعٔ
ايٓاك ٫ٚ ،وتٌُ ا٫ػت٬ف ٗ فيو بٌ ايٓاي ٗ مَٔ ُـك اٱهٚ ّ٬ايٓاي ٗ َا بعـٙ
َٔ أمَٓ١ٺ; ؾ ٬وتٌُ َج ّ٬إٔ ته ٕٛايػٹٝبُ ٗ ١ـك اٱه٪َ ّ٬ؿٸ ّ١ٜإٍ ا٫بتعاؿ عٔ
اؾٓٸٚ ١ا٫قذلاب َٔ ايٓاك ،بُٓٝا  ٫ته ٕٛايػٹٝب ١نقيو ٗ ايعِٛك اي٬سك ;١أ ٚإٔ
ٜه ٕٛايكٝاّ با٭َاْ٪َ ١ؿٸٜاّ إٍ ا٫بتعاؿ عٔ ايٓاك ٚا٫قذلاب َٔ اؾٓٸُ ٗ ١ـك
اٱه ،ّ٬ؿ ٕٚغرل َٔ ٙايعِٛك; ٖٚهقا بكٝٸ ١ا٭ؾعاٍ اييت أَل بٗا ايٓيبٸ| أَلاّ
إيناَٝاّ ،باعتباكً ٙاكعاّ ،أ ٢ْٗ ٚعٓٗا ّْٗ ٝا إيناَٝاّ ،نقيو.
َٔٚاؾاّ إٍ فيو يـٜٓا كٚاٜات َؿاؿٖا إٔٸ ايله ٍٛا٭نلّ| بٝٻٔ ْٝع َا
وتاد٘ أبٓا ٤دٚ ً٘ٝا٭دٝاٍ اي٬سك ،١إٍ  ّٜٛايكٝاَٖٚ .)35(١قا ٜـٍٸ عً ٢إٔٸ ايٌاكع
اٱه َٞ٬إكـٸي قـ قاٍ نٌٻ َا ٜٓبػ ٞقٛي٘.
إفٕ ،ؾإفا نإ ايٌاكع إكـٻي قـ بٝٻٔ نٌٸ ا٭سهاّ ،بعٓا ٜٔٚعاَٸ ١أٚ
ت بٌ ايعكٗ ٤٬
ػاُٸ ،١أ ٚسـٻؿ ايٝٚٛؿ ١ايعًُ ١ٝػاٖٗاٚٚ ،دٳ ٵـْا طلٜك ّ١قـ كادٳ ٵ
عِلْاٚ ،مل تهٔ َٛدٛؿ ٗ ّ٠عِل إعِ ،ّٛؾإٕٸ ايؿكّ ٘ٝهٓ٘ إٔ ٜوتٓب٘
اؿهِ باؾٛام ايتهًٝؿٚ ٞايٓٛع ،ٞإفا  ٌُٚع بعـ ايتتبټع ايتاّٸ ٚايـقٝل ع إٍ عـّ
اْطبام ْٗ ٕٞعاّٸ أ ٚػاْٸ عًٖ ٢ق ٙايطلٜكٚ ،١مل ٜٛدٳ ٵـ أٌُٷ عًُٞٸ ٜكتٔ ٞعـّ
اعتباكٖا.

ٚإفا أًُهٌ بإٔٸ غاَ ١ٜا ٜجبت٘ ٖقا ايـي ٖٛ ٌٝعـّ اؿلَ ١ايتهًٝؿ ،١ٝؾهٝـ
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ٜتِٸ إثبات عـّ اؿلَ ١ايٓٛع١ٝ؟!
ؾٓك :ٍٛإفا ناْت ٚاٖل ْ٠هتٛدـ ٗ إوتكبٌ ٖٞٚ ،باطً ْ١بٓٛل ايٌاكع ،ؾ٬
بٴـٻ َٔ دعٌ ٚبٝإ بطْٗ٬ا; ٭ٕٸ عـّ فيو ٪ٜؿٸ ٟإٍ تِٛټك ُشٸتٗاٚ ،تِٛټك ايِشٸ١
٪ٜؿٸ ٟإٍ ايتِلټف ٗ ا٭ًٝا ٤اييت تٓتكٌ إٍ اٱْوإ بٛاهط ١ا٫عتُاؿ عً ٢تًو
ايطلٜك ١ايعك ١ٝ٥٬إوتذـٸَ ،٠ع نٖ ٕٛقا ايتِلټف غرل دا٥نٕ ًلعاّ .إفٕ ،ؾشٝح
ٜٓتٗ ٞايبط ٕ٬ايٓٛع ٞإٍ اكتهاب اؿلَ ١ايتهًٝؿّ ١ٝهٓٓا أٜٔاّ اهتٓتاز ايِشٸ١
ايٓٛع.١ٝ
ٚإفا متٸ اٱًهاٍ عً ٢ا٭ؿيٓ ١ايوابك ١بأْٸ٘ وتٌُ إٔ ٜه ٕٛإعِ ^َٕٛٛقـ
ِ ٵٌ
بٝٻٓٛا َطًباّ طٜؿِٗ َٔ ٖقا إطًب عـّ سذٸٖ ١ٝق ٙايطلٜك ١ايعكٝ٥٬ٸ١ص يهٓٸ٘ مل  ٜٹ
إٍ ا٭دٝاٍ اي٬سك ١أ ٚاؿآل ،٠ؾًقيو ّ ٫هٔ إٔ ْٓتكٌ َٔ عـّ ايٛدـإ إٍ
عـّ ايٛدٛؿٚ ،فلٸؿ استُاٍ عـّ اؿذٸ ١ٝنافٺ ٖٓا; ٭ٕٸ اؿذٸ ١ٝؼتاز إٍ ؿيٌٕٝ
َعتدل.
ْك ٗ ٍٛاؾٛاب:
أ ٸ :ّ٫ٚإٕٸ ٖقا ا٭َل ٜ ٫ٴشتٌُ بايٓوب ١إٍ ؿَ ٕٜٔتهؿِّ ٌٕ بٗـا ١ٜايبٌل ٗ نٌٸ
ايعايَِٚ ،إٍ  ّٜٛايكٝاَ ،١نُا فنل فيو بعض إتهًٌُِّ ٚايؿكٗآٖ َٔٚ ،)36(٤ا ؾإٕٸ
ايله ٍٛا٭نلّ| ٚأُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝت^ قـ أبًػٛا يهٌٸ ايٓاي نٌٸ ا٭سهاّ
ٚايتعاي ِٝاي٬مَ ١بِٛك٠ٺ عاَٸ ،)37(١بٌ قـ سجٸٛا ايٓاي عً ٢تبًٝؼ ا٭سهاّ إٍ اٯػل،ٜٔ
بعـؿٺ َٔ ا٭هايٝب ،نإِٜاٍ نًُات ايٓيبٸ| ٚأٌٖ بٝت٘^ إٍ اؾُٝع(.)38
ثاْٝاّٚ :ي ٛاستٌُ أس ٷـ إٔٸ إعِ ×ّٛبٝٻٔ ،يهٔٵ مل ِٜٹ ٵٌ بٝاْ٘ إيٓٝا ،ؾرلتؿع
بأؿيٓ ١ايدلا ٠٤تٓذٝن فيو اؿهِ; ؾً ٢ْٗ ٛايٌاكع ٚاقعاّ عٔ ايورلْٚ ،٠ؿ ٢اعتباكٖا،
ؾُا ؿاّ بٝاْ٘ غرل ٚإٌُ ؾإٕٸ ايدلا ٠٤داكٖٓ ْ١ٜأَٚ .اؾاّ إٍ فيو ؾإٕٸ أؿيٓ ١ايدلا ٠٤تٌٌُ
ا٭سهاّ ايٓٛعٝٸ ١نُا تٌٌُ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ.)39(١ٝ
ّٚهٔ إٔ ٜٴكاٍ :يٝى إلاؿ بٝإ ايٓيبٸ| ْٝع ا٭ؾعاٍ إ٪ؿٸ ١ٜإٍ ايوعاؿ ٠أٚ
ايٌكا ٤يهٌٸ ايٓاي ،بٌ بعٔٗا قـ فنل ٙيٲَاّ عًٞٸ× ،ستٸٜ ٢ب ِّ٘ٓٝيًٓايٖٛ ،
ٚبكٝٸ ١ا٭ُ٥ٸ.)40(^١
ؾٓك ٗ ٍٛاؾٛاب:
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أ ٸ :ّ٫ٚؿع ٣ٛن ٕٛايٓيبٸ| فنل بعض ا٭سهاّ ٭َرل إٚ ×ٌَٓ٪سـٙ
عاد١ٺ إٍ ؿي ،ٌٕٝبٌ ٖ ٛبٝٻ ٳٔ نٌٸ ا٭سهاّ ؾُٝع ايٓاي; ٭ْٗا تهايٝؿِٗ ْٝعاّ(.)41
ثاْٝاّٚ :ي ٛهًُٖٓا بٗق ٙايـع ٣ٛؾإٕٸ أَرل إٚ ٌَٓ٪بكٝٸ ١إعِ ^ٌَٛقـ بٝٻٓٛا
يًٓاي تًو ا٭سهاّ طاييت فنلٖا ايٓيبٸ| شلِص.
ٚإفا متٸ اٱًهاٍ عًٓٝا بكطع ١ٝعـّ بٝإ ايله |ٍٛا٭سهاّ ايٌلع ١ٝيتُاّ
ايٓاي ؾاؾٛاب:
أ ٸ :ّ٫ٚبٝإ ْٝع ؾلٚع ٚتطبٝكات ا٭سهاّ ايهًٓ ١ٝبعٝـٷ دـٸاّ ،يهٔٵ ٜٛ ٫دـ
أٟٸ بٴ ٵع ٺـ ٗ بٝإ ْٝع ايكٛاعـ ايهًَٓ ،١ٝجٌ« :ايٓاي َوًٖط ٕٛعً ٢أَٛاشلِ»ٚ ،نقيو
ا٫هتجٓا٤ات ايهًَِّ ،١ٝجٌٓ ٫« :ٳ ٳلك»(.)42
ثاْٝاّ :ؿعٛاْا يٝوت َتٛقِّؿ ّ١عً ٢بٝإ ا٭سهاّ نًٓٗا يًٓاي ْٝعِٗ َٔ قٹ ٳبٌ
ايٓيبٸ| ْؿو٘ ،بٌ ٜهؿ ٞإٔ ٜه ٕٛقـ بٝٻٓٗا أٌٖٴ ايبٝت^.
ٚإفا ق :ٌٝإْ٘ دا ٗ ٤بعض ايلٚاٜات إٔٸ اٱَاّ اؿذٸٜ ١أت ٞبأسهإّ دـٜـ« :٠إفا
قاّ ايكا ِ٥دا ٤بأَلٕ دـٜـ»(ٜ َ٘ٓٚ ،)43ٴ ٵعًَِ به ٕٛبعض ا٭سهاّ قـ أٚؿعت عٓـ أٌٖ
ايبٝت^ٚ ،مل تبًٖؼ يًٓاي بٳ ٵع ٴـ(ٚ .)44يعٌٸ بعض تًو ا٭سهاّ َلتبط ْ١بايوِّ ٳٝل ايعك١ٝ٥٬
ف ٗ ْؿ ٞاؿذٸ ١ٝعٓٗا.
إوتذـٸٖٚ .٠قا ا٫ستُاٍ نا ٺ
ؾٓك ٗ ٍٛاؾٛاب:
أ ٸٚ :ّ٫ٚاٖل ٖق ٙايلٚاٜات ن ٕٛتًو ا٭سهاّ َلتبطَ ّ١ا بعـ ٛٗٚك٫ ،×ٙ
بنَٓٓا ،أ ٟمَٔ ايػٝبَٚ ١ا قبٌ ايٛٗٛكٚ .عً ٘ٝؾٜ ٬تٓاؾَ ٢ؿاؿٴٖا َع ايكاعـ ٠ا٭ٚٸي١ٝ
إلتبط ١بعِل ايػٝبَٚ ،١ا قبٌ ٛٗٚك.×ٙ
ثاْٝاّ :ي ٛهًُٖٓا نٖ ٕٛق ٙايلٚاٜات َلتبطَ ّ١ا قبٌ ايٛٗٛك ؾٗ ٫ ٞؽٌٸ
َـٻعاْا; ٭ْٸٗا هتـػٌ ٗ ؿا٥ل ٠ا٫هتجٓا َٔ ٤ايكاعـ ٠ا٭ٚٸيٚ ،١ٝمٔ قـ قبًٓا با٭ػق
ت
بايـي ٌٝإعتدل إفا ؿٍٸ عً ٢ايلؿع عٔ ايورلٚ ،٠اهتجٓاٗ٥ا َٔ ا٫عتباكٚ .عً ،٘ٝؾإفا ؿيٖ ٵ
كٚا َٔ ١ْ ٜتًو ايلٚاٜات عً ٢ايلؿع عٔ هرل٠ٺ ػاُٸ ١ؾوٛف تِبض تًو ايورل ٠ؾاقـّ٠
ي٬عتباك.

إٕٸ َكتٔ ٢ػًٛؿ ايٌلٜع ١اٱه ٖٛ ١َٝ٬إٔ ٜه ٕٛأؾل ْٛل ايٌاكع ٖتـٸاّ إٍ
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 ّٜٛايكٝاَٚ .١بتعبرلٕ آػل :إٕٸ ْٛل ٠ايٌاكع ػا ٙا٭َٛك ايباطًٚ ١إبػ ١ٓٛيٝوت
َٓشِلَ ّ٠ـٸ ٠سٝات٘ ايٛاٖل ،١ٜبٌ إبػٓٛات ٚا٭َٛك ايباطً ١نًٓٗا قـ متٸ
تٌؼِٗٝاٚ ،دعًت شلا أسها ٷّ تهًٝؿٓٚٚ ١ٝعٚ ،١ٝإ ٓ ٫ينّ إٔ ٜ ٫ه ٕٛدعٌ ايٌاكع
ٚ ٞايتؿاتٺٖٚ ،قا ػٴ ًِـٷ.
ْاً٦اّ عٔ ٚٳ ٵع ٕ
 ٫ٚىلز َا بعـ اؾَ ٵعٌ أٜٔاّ عٔ سايتٌ ؿا٥لتٌ بٌ ايٓؿٚ ٞاٱثبات:
أع إَٸا إٔ ٜه ٕٛاؿهِ قـ متٸ تبًٝػ٘ بعـ دعً٘.
ب ع أٜ ٫ ٚه ٕٛاؿهِ قـ متٸ تبًٝػ٘ بعـ دعً٘.
ٚاؿاي ١ا٭ ٫ ٍٚؽلز عٔ ُٛكتٌ أٜٔاّ ،ؿا٥لتٌ بٌ ايٓؿٚ ٞاٱثبات:
إَٸا إٔ ٜه ٕٛاؿهِ قـ دعٌ ٚمتٸ تبًٝػ٘ ،يهٔٵ مل ِٜٹ ٵٌ إيٓٝاٖ ٗٚ .قٙ
ايِٛك ٠ػل ٟايدلا.٠٤
ٚإَٸا إٔ ٜه ٕٛاؿهِ قـ  ٌُٚإيٓٝاٚ ،س٦ٓٝقٺ هٝكع ٗ ؿا٥ل ٠ا٫هتجٓأَ ٤
ايكاعـ ٠ا٭ٚٸي.١ٝ
ٚاؿاي ١ايجاْ« ١ٝب»  ٫ؽلز عٔ ُٛكتٌ نقيو:
إَٸا إٔ ٜ ٫ه ٕٛيعـّ تبًٝػ٘ َدلِّكٷٖٚ ،قا غرل َتٓاهبٺ َع سهُ ١ايٌاكع.
ٚإَٸا إٔ ٜه ٕٛي٘ َدلِّكٷٖ ٗٚ ،ق ٙايِٛك ٠مل ٜتِٸ تبًٝؼ اؿهِ ستٸٜ ٢هٕٛ
َٓذٸناّ.
ٚبٓا٤ٶ عً ،٘ٝإفا مل ٜعجل ايؿك ٘ٝبعـ ايتتبټع ٚايتأَټٌ عً ٢ؿيَ ٌٕٝعتدل ٜؿٝـ ايبطٕ٬
ؾإْٸ٘ ٜوتٓتر َٔ عـّ ٚدٛؿ ؿيَ ٌٕٝعتدل عً ٢ايبطٚ ،ٕ٬اهتٓاؿاّ إٍ ا٭هى ايوابك،١
نٖ ٕٛق ٙايورلَ ٠عتدل.ّ٠
َٔٚاؾاّ إٍ فيو يـٜٓا كٚاٜاتٷ فنل ؾٗٝا إعِ ^َٕٛٛكأ ِٜٗايوًيب ايلاؾض
٭َٛكٕ َبػ ،١ٓٛهتشٌِ ٗ إوتكبٌ(.)45

ّٚهٓٓا تٝٓٛض ٖقا ايـي ٌٝعدل إكـٸَات ايتاي:١ٝ
وب ،بٌ نٌٸ
1ع مل ٜهٔ ؿٳٚٵك أٟٸ ؿ َٔ ٕٜٔا٭ؿٜإ ايوُاٖ ١ٜٚـا ١ٜأٌٖ مَٓ٘ ؾشٳ ٵ
ا٭ؿٜإ ناْت تتشُٸٌ َوٚ٪يٖ ١ٝـا ١ٜأٌٖ أمَاْٗاَٚ ،ٳ ٵٔ بعـِٖ َٔ أدٝإٍ ،إٍ سٌ
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ٍّ دـٜـ.
بعجْ ١يب
هُ ١تـٍٸ عً ٢إٔٸ ْيبٸ اٱه ّ٬ا٭ع |ِٛآػل
ش َ
2ع تٛدـ أؿيٓ َْ ١تعـِّؿَٚ ٠ٴ ٵ
ا٭ْبٝا ٤اٱشلٚ ،ٌٝإٔٸ ٖـا ١ٜايٓاي إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١ناْت َوٚ٪يٝت٘  ٗٚعٗـت٘،
ػاتٳ ٳِ
هٍٛٳ اهللٹ ٳ ٚٳ
ه ٵٔ ٳك ٴ
ه ٵِ ٳَ ٚي ٹ
دايٹ ُ
س ٺـ ٹَ ٵٔ ٔك ٳ
ش ٻُـٷ َأ ٳبا أَ ٳ
نكٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَا نَإٳ ٴَ ٳ
ٌ﴾ (ا٭سنابٚ ،)40 :اؿـٜح ايٓبٟٛٸ إلٟٚٸ ٗ نتب ايؿلٜكٌ« :أٜٸٗا ايٓاي ،إٕٸ
ايٓٻ ٹب ِّ ٝٳ
ت
ن ٳُ ًِ ٴ
عًٝٸاّ َٓٸ ٞنٗاكَٛ َٔ ٕٚه ،٢إ ٓ ٫أْٸ٘ ْ ٫يبٻ بعـ .)46(»ٟنُا تـٍٸ آ﴿ ١ٜايِ ٳ ٝٵ ٛٳّ َأ ِ
ه ٵِ﴾ (إا٥ـ )3 :٠عً ٢انتُاٍ ايـ ٜٔايق ٟبًٓػ٘ ايٓيبٸ قُـ| يًٓائَٚ .
ه ٵِ ٹؿٜٓٳ ُ
َي ُ
ٖٓا ؾإٕٸ نٌ َا ي٘ ؿػٌٷ ٗ هعاؿًٚ ٠كا ٤ايبٌل إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١قـ متٸ بٝاْ٘ ،بٌهٌٕ
تهَ ٕٛع٘ اؿذٸ ١عً ٢ايٓٸاي تاَٸ.ّ١
3ع إفا مل تعًٔ ايٌلٜع ١اٱهَٛ ١َٝ٬قؿاّ هًبٝاّ ٚكاؾٔاّ ٭َلٕ َا ؾٝشٌِ يـٜٓا
ايعًِ بعـّ ٖٓٛعٝٸت٘ ًلعاّ.
ش ٳـث َٔ ١ا٭َٛك اييت وتٌُ عـّ ٚدٛؿ َٛقـٺ هًيب
4ع ايوِّ ٳٝل ايعك ١ٝ٥٬إوتٳ ٵ
ػاٖٗاْٚ ،تٝذ ١فيو اهتٓبا ٙسذٸ ١ٝايورل ٠اييت ٜل ٣ايؿك ٘ٝع بعـ عج٘ ٚؼكٝك٘ ع عـّ
ٚدٛؿ ؿيَ ٌٕٝعتدل عًْ ٢ؿ ٞسذٸٝتٗا.
 ٚٴكبٳُا ٴٜكاٍ :نُا إٔٸ ا٭ٌُ ايًؿ ٞٛؿي ٝٷٌ َعتدل ؾا٭ٌُ ايعًُ ٞؿيٌٝٷ َعتدل
أٜٔآّٖٚ ،ا ٜه ٕٛاهتِشاب عـّ تلتټب ا٭ثل َ٪ؿٸٜاّ إٍ ؾواؿ إعاًَ.١
ٚلٝب عٔ فيو بإٔٸ ا٭ٌُ ايعًَُ ٞعتدلٷ ٗ ساي ١عـّ ٚدٛؿ ؿيٖٓٚ ،ٌٕٝا ٜٛدـ
يـٜٓا ؿي ٝٷٌ َكـٻّ عً ٢ا٭ٌُ ايعًُ ٖٛٚ ،ٞهرلٚ ٠طلٜك ١ايٌاكع ٗ غرل فاٍ
ايعباؿاتٚ ،اعتباك ايكاعـ ٠ا٭ٚٸي ،١ٝنُا َلٸ َعٓا ٗ ا٭ؿيٓ ١إتكـٸَ.١

ْٚكلٸب ٖقا ايـي ٌٝبقنل عـؿٺ َٔ إكـٸَات:ٖٞ ،
1ع ٴٜعٳـٸ ايٓٗ ٞعٔ إٓهل أسـ ايٛادبات اٱه ١َٝ٬ايٛآش.١
ه ٕل ٗ إوتكبٌ ؾٝذب عً ٘ٝؿؾع فيو إٓهل(،)47
2ع إفا عًِ أس ٷـ عِ ٍٛٴَ ٵٓ َ
نٛدٛب ايٓٗ ٞعٓ٘; ؾً ٛنإ أسـ إهًٖؿٌ ٜعًِ بإٔٸ ًؼِاّ  ٟٜٛٓقتٌ ًؼّٕ آػل
ؾٝذب عً ٘ٝس٦ٓٝقٺ ؿؾع فيو ايكتٌٚ ،اؿًٛٝي ١ؿٚ ٕٚقٛع٘.
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3ع يـ ٣ايٌاكع ايعًِ عِ ٍٛايوِّ ٳٝل إٓهل ٗ ٠إوتكبٌ ،ؾٝذب عً ٘ٝايٓٗٞ
عٓٗا.
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا تكـٸّ ْوتٓتر عـّ كايؿ ١ايوِّرل ٠يًٌلع إفا مل تهٔ ؿاػً ّ١ؼت
أسـ عٓا ٜٔٚايٓٛاٖ ٞايٌلعٚ ،١ٝمل ٜهٔ ايعكٌ وهِ بكُ ٵبشٗا.

أع ٜٛدـ ه٪ا ٷٍ َلتب٘ بإكـٸَ ١ايجاْ ٌٖ :ٖٛٚ ،١ٝإٔٸ ٚدٛب ؿؾع إٓهل ثاب ٷ
ت
بايٓوب ١ؾُٝع احمللٻَات أّ ٖ ٛكتٌّّ باحمللٻَات إُٗٸَ ،١جٌ :قتٌ ايٓؿى احملذلَ،١
ٚاشلتوٚ ،إت٬ف إُتًهات إٌلٚعٖٚ ،١ـّ أهاي ايـٚ ،ٜٔتٔعٝـ ًٛن١
إوًٌُٚ ،تلٜٚر بٹ ٳـع إًًٌٔٓ؟( ،)48ؾؿ ٞايِٛك ٠ايجاْ ١ٝهتهٖ ٕٛق ٙإكـٸََٔ ١
ا٫هتـ ٍ٫غرل تاَٸ١ٺ.
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜٴكاٍ ٗ اؾٛاب بإٔٸ ٚدٛب ؿؾع نٌٸ ق ٸلّٕ عاد١ٺ إٍ ؿيَ ٌٕٝعتدل،
نتٓكٝض إٓا ٙايكطعٚ ،)49(ٞيهٔٵ ّهٔ فنل َ٬ى عًٚ ٢دٛب ؿؾع إٓهل ٗ
ٖقا اجملاٍ ٖٛٚ ،أْٸ٘ َٔ إُهٔ ٗ بعض ا٭سٝإ إٔ ٜ ٫ه ٕٛ٭سـ احمللٻَات أُٖٸ١ٝ
ًـٜـٜٚ ،٠لٜـ ًؼّٷ ٗ إوتكبٌ إٔ ٜلتهب٘ بٌهٌٕ ًؼِٚ ٞدنٚٚ ،ٞ٥دٛب ؿؾع
هِٚ ،يهٔٸ ٖقا إٓهل ْؿو٘ كٴ ٳبُا ٜلٜـ
ش َ
إٓهل ٗ ٖق ٙايِٛك ٠وتاز إٍ ؿي ٌٕٝٴَ ٵ
ّ أسٝاْاّ إٔ ٜطًك٘ ٜٚلِّٚد٘ نوٴٓٸ١ٺ هٝٸ ٗ ١٦اجملتُعٖ ٗٚ ،ق ٙايِٛكّ ٠هٔ
ًؼ ٷ
فنل أؿيٓ١ٺ عًٚ ٢دٛب ؿؾع ٖقا إٓهلُٗٓٓ َٔٚ ،ا اؿـٜح ايٓبٟٛٸ ايكاَ« :ٌ٥ٳٔٵ هٔٸ
هٓٸ ّ١سٳوٳٓٳ ّ١ؾًََ٘ٴ أَدٵ ٴلٖٳا ٚأَدٵلٴ َٳٔٵ عٳُٹٌٳ بٹٗٳا إٔيَٜ ٢ٳٛٵّٔ اَيِ ٹكٝٳاَٳ١ٹَٚ ،ٳٔٵ هٔٸ هٓٸ ّ١هٝٸ ّ١٦نَإٳ
عٳًَٝٵ ٹ٘ ٔٚمٵ ٴكٖٳا ٔٚٚمٵ ٴك َٳٔٵ عٳُٹ ٳٌ بٹٗٳا ٔإيَٜ ٢ٳ ٵَ ّٔٛايِ ٹكٝٳاَٳ.)50(»١
ٜٚوتؿاؿ َٔ إط٬م ٖقا اؿـٜح إٔٸ َبػ ١ٝٓٛتأهٝى إٓهل طٚتلٚه٘ص
َوت٣ٛٶ َٔ ايٌـٸ ٠ػعٌ آثاّ ٚأٚماك إلتهبٌ يقيو إٓهل ٗ كقب٪َ ١هِّو٘
طَٚلِّٚد٘ص ،ستٸ ٢ي ٛمل تهٔ تًو ايوٝٸٚ ١٦إعًِ ١ٝـٜـ ٠ا٭ُٖٸَٔٚ .١ٝاؾاّ إٍ فيو
ؾإٕٸ ايعكٌ وهِ بًن ّٚاؿ ٍٚ٪ؿ ٕٚكٚاز إٓهلَٓٚ ،ع ٌْل ٙنوٴٓٸ١ٺ ٗ اجملتُع.
ب ع ٜٛٚدـ ه٪اٍ َتعًِّلٷ بإكـٸَ ١ايجايج َٔ ١ا٫هتـَ ،ٍ٫ؿاؿٴ :ٙإفا نإ عًِ
اٱْوإ ع َا  ٌٌُٜإعِ ّٛع بٌ ٞٺ ٤ساُ ّ٬عٔ طلٜلٕ غرل َتعاكف ؾٌٗ ٪ٜؿٸ ٟفيو
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ـ
ايعًِ إٍ َوٚ٪ي ١ٝايعامل عٔ ايتهًٝـ إلتب٘ ب٘؟ ؾكـ ٜٴكاٍ بإٔٸ إعِ ّٛغرل َهًٖ ٺ
بتأؿَ ١ٜا ٜعًُ٘ بطلٜلٕ غرل َتعاكف(.)51
ٚيهٔٸ عُٚ ّٛإط٬م ا٭ؿيٓ٪ٜ ١ؿٸٜإ إٍ ثبٛت ايتهًٝـٚ ،عًَ ٢ٳ ٵٔ ٜـٸع ٞعـّ
ايجبٛت إقاَ ١ؿيَ ٌٝعتدل.
َٚا ٜٴكاٍ َٔ إٔٸ إعِ ّٛنإ ٜعًِ بهؿل إٓاؾكٌ ،يهٔٵ مل ٜهٔ َٔ
َوٚ٪يٝات٘ ٚٚادبات٘ ادتٓابِٗ ٚقطع ع٬قت٘ ٚاكتباط٘ بِٗ ،أ ٚقتًِٗٚ ،ي ٛنإ عًُ٘
بقيو عٔ طلٜلٕ عاؿٟٸ يهاْت تًو ا٭َٛك َٔ ٚادبات٘( ،)52ؾٗ ٞؿع ٣ٛؼتاز إٍ إثباتٺ;
إف يعٌٸ عـّ إقـاّ إعِ ّٛعً ٢تًو ا٭َٛك هبب٘ ؼكٗل بعض ايعٓا ،ٜٔٚنعٓٛإ
ا٭ِٖٸٚ ،يقا يعًٓ٘ مل ٜهٔ ٜكـّ عً ٢تًو ا٭َٛك ،ستٸ ٢ي ٛسٌِ ي٘ ايعًِ بطلٜلٕ عاؿٟٸ;
يٛدٛؿ فيو ايعٓٛإ ا٭ِٖٸ.
٘ بإكـٸَ ١ايجايج ١أٜٔاّ ٌٖ :ٖٛٚ ،ناْت طلٜك١
ز ع ٖٓٚاى ه٪ا ٷٍ آػل َلتب ْ
ايٌاكع ٗ بٝإ ا٭سهاّ قا ّ١ُ٥عً ٢اؿـٜح ايػٝيب ٚاٱػباك عٔ إوتكبٌ أّ ٫؟(.)53
ٚيهٔٵ أٟٸ ؿي ٌٕٝعًْ ٢ؿ ٞفيو بعـَا نإ أٌُ ايٓبٛٸٚ ٠أهاي ايٌلٜعَ ١عتُـاّ
عً ٢اؿـٜح ايػٝيبٸٚ ،سٝح متٸ اٱػباك عٔ إوتكبٌ ٗ َٛآع َتعـٸؿ َٔ ٠إِاؿك
ايـ١ٜٝٓ؟! ٚعًَ ٢ـٻع ٞػ٬ف فيو إٔ ٜأت ٞبـيْ .ٌٕٝعِّ ،هٔ إٔ ٜٴكاٍ ع نُا قٌٝ
ؾع ّ٬ع بإٔٸ إعِ ×ٌَٛمل ٜهٔ تعاطَ ِٗٝع َٛٓٛعات ا٭سهاّ َعتُـاّ عً٢
إعُاٍ ايػٝب(.)54
ؿ ع ٚدٛب ايٓٗ ٞعٔ إٓهل ٌَل ْٙٚبعـٸً ٠لَٗٓٚ ،ٙٚا :تٓذټن ايتهًٝـ .ؾإفا
غؿٌ إ َٕٛٓ٪عٔ سلَ ١بعض إٓهلاتٚ ،دلٳ ٵٚا عً ٢هرل٠ٺ َعٝٻٓ ،١نػرلِٖ َٔ
ايعك ،٤٬ؾإٕٸ غؿًتِٗ ت٪ؿٸ ٟإٍ عـّ تٓذټن ايتهًٝـ عًٚ ،ِٗٝبايتايٜ ٫ ٞه ٕٛايٓٗٞ
عٔ إٓهل ٚؿؾع٘ ٚادباّ(.)55
ٚيهٔٵ ّ ٫هٔ قبٖ ٍٛقا إطًب ٗ ا٭َٛك إُٗٸ ;١٭ٕٸ ا٭سهاّ إُٗٸ ١توتًنّ
ا٫ستٝا.ٙ
ب ػا ٙايٌؼّ ايعامل بإٓهل ٫ ،اؾاٌٖ ب٘ .يقيو
ٖع ع ؿؾع إٓهل ٚاد ٷ
فنل ايؿكٗا ٤ايعًِ ُٓٔ ًلا ٘٥ايٛدٛب(ٖٚ .)56قا ىتًـ عٔ إكًاؿ اؾاٌٖ ،يقيو
ّ ٫هٔ ا٫هتٓاؿ ٗ ٖق ٙإوأي ١إٍ أؿيٓٚ ١دٛب ؿؾع إٓهل ،بٌ ٜٓبػ ٞايتُوټو ؾٗٝا
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بأؿيٓٚ ١دٛب إكًاؿ اؾاٌٖ.
ٖٓٚا ه٪اٍٷَ :كتٔ ٢ا٭ؿيٓ ١إقنٛك ٗ ٠ايبشح ع باهتجٓا ٤ؿيٚ ٌٕٝاسـ ع سذٸ١ٝ
ايوِّ ٳٝل ايعك ١ٝ٥٬بِٛك٠ٺ َطًك ;١ؾٌٗ ٜٛدـ ؿيٌٝٷ آػل ٜجبت عـّ سذِّٖ ١ٝق ٙايكاعـٗ ٠
فاٍ ايعباؿات؟
ٚدٛاب٘ :أٚٸٜ :ّ٫طًل َِطًض ايوِّرل ٠ايعك ١ٝ٥٬عً ٢ايوِّرل ٠اييت هل ٟعًٗٝا
ت هرل ْ ٗ ٠أبٛاب ايعباؿات ٚايتعبټـٜات ؾوتهٕٛ
ايعكَ ٤٬ا ِٖ عكٚ ،٤٬إفا تٌهًَٖ ٵ
هرلَ ٠تٌلِّع ٫ ،١هرل ٠عك.)57(١ٝ٥٬
ثاْٝاّ :ي ٛقًٓا بإٔٸ ايعك ٗ ٤٬فاٍ ايعباؿات أٜٔاّ يـ ِٜٗهٹ ٳٝلٷ هل ٕٚعًٗٝا َا
ِٖ عك ٤٬ؾش٦ٓٝقٺ هِٝـم عًٗٝا عٓٛإ ايورل ٠ايعك ،١ٝ٥٬يهٔٸ ا٭ٌُ ٗ ايعباؿٖٛ ٠
ايؿواؿ ٚعـّ إٌلٚعٚ ،١ٝمتاز ٗ إثبات ايِشٸ ١إٍ ؿيٖٚ .ٌٕٝقا َٔ ا٭َٛك إتٻؿل
عًٗٝا يـ ٣اؾُٝع( ;)58٭ٕٸ ايٌاكع ٗ فاٍ ايعباؿات َ٪هِّىٷ ،ؾ ٬بٴـٻ إٔ ٜٴلدع إي،٘ٝ
ٜٚٴ٪ػٳق َٓ٘ ايتأٜٝـ ٚاٱَٔاٜ ٫ٚ ،٤هؿ ٞفلٸؿ عـّ ايلؿع.

يكـ تبٝٻٔ ٗ ٖقا ايبشح إٔٸ ايورل ٠ايعك ٖٞ ١ٝ٥٬دٳ ٵل ٟايعك ٤٬إوتُلٸ عً ٢أَ ٕل
َٔ دٗ ١سٝجٝٸتِٗ ايعكٚ ،١ٝ٥٬أ ٸَا هرل ٠إتٌلِّع ١ؾٗ ٞعًُِٗ إوتُلٸ إٓطًل َٔ دٗ١
تـٜټِٓٗ ُٚوټهِٗ بايٌلٜعَٚ .١ا إٔ غرل ايعباؿات ٚا٭َٛك اٱَٔا ٖٞ ١ٝ٥أَٛك
عك ،١ٝ٥٬ناْت َٛدٛؿ ّ٠ستٸ ٢قبٌ ف ٤ٞايٌلٜعٚ ،١ايٌاكع ٗ ٖقا اجملاٍ يٝى
ى; ستٸًٜ ٢نّ عً ٘ٝإبـا ٤تأٜٝـٚ ٙكأ ٜ٘إٛاؾل شلا ،بٌ ًَِٖ ٛضٷ َٛٚدِّ٘ٷٖٓ َٔ ،ا
َ٪هِّ ٕ
ؾإٕٸ طلٜك ١ايٌاكع ناْت عٝح ٜب ِّٔٝكأ ٗ ٜ٘نٌٸ َٛكؿٺ ىتًـ َٛقؿ٘ بايٓوب ١إيَ ٘ٝع
كأَٛٚ ٟقـ ايعك.٤٬
ٚاْط٬قاّ َٔ ن ٕٛايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬ػاُ ١ايٌلا٥عٚ ،كهايتٗا ٖٖ ٞـا١ٜ
ايٓاي إٍ  ّٜٛايكٝاَ ;١ؾإٕ أؾل ك ١ٜ٩ايٌاكع ْٛٚلٖ ٙتـٌّ إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١نٌٸ َا مل
ٜهٔ ٜتُتٻع بلٓا ايٌاكع اٱهٚ َٞ٬قبٛي٘ عً ٢اَتـاؿ اينَٔ ؾكـ بٝٻٓ٘ بٓشَ ٕٛا ،نُا
دا ٗ ٤ايلٚاٜات إعتدل.٠
يقيو ؾ ٬بٴـٻ يًؿك ٗ ٘ٝغرل فاٍ ايعباؿات َٔ إٔ ٜتتبٻع ا٭ؿيٓ ١بـقٓ١ٺ; يٝشٌِ
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عً ٢ؿيَ ٌٕٝعتدلُ ،ـٚكاّ ٚؿ٫يٚ ّ١دٗ ،ّ١عً ٢ػ٬ف ايورلٚ .٠إفا مل ٜكـ عً ٢ؿيٌٕ ٝ
َعتدلٕ َٔ ايٓٛاس ٞايج٬ث ١إقنٛكٜ ،٠ه ٕٛكايؿاّ يًورل ٠ايعك ١ٝ٥٬ايعاَٸٚ ،١مل
ٜهٔ ٖٓاى أُ ٷٌ عًُ ٞكايـ أٜٔاّ ،ؾوٛف تجبت سذِّ ١ٝتًو ايوِّرل.٠
ٚيكـ متٸ ٗ ٖقا ايبشح فنل عـٸ ٠أؿيٓ ١عًٖ ٢قا إـٻعٚ ،٢إٕٵ نإ بعض ا٭ؿيٓ١
ع نـيٚ ٌٝدٛب ؿؾع إٓهل ع  ٫ىًَٓ َٔ ٛاقٌ١ٺٚ .يهٔٸ أغًب تًو ا٭ؿيٓ ١قهُْ١
َٚتكَٓ ،ْ١جٌَ :كتٔ ٢سلٛي ١ٝايٌلٜعَٚ ،١كتٔ ٢ػًٛؿٖاَٚ ،وٚ٪يٖ ١ٝـاْٝ ١ٜع
ا٭دٝاٍٚ ،ػطب ١ايٛؿاعٚ ،طلٜك ١ايٌاكع ٗ غرل ايعباؿاتٚ ،اعتباك ايكاعـ ٠ا٭ٚٸيٗ ١ٝ
عِل اؿٔٛك.
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اخلطاب الدٖينّ ٔالٕظٗف ٛاالدتىاعّٗٛ
األسالٗب ٔالضٕابط ٔسُبُن الرتشٗد

اـطابٴ ايـٜين دن٤ٷ ٜ ٫تذنٸأ َٔ سٝا ٠فتُعاتٓا اٱه ٖٛٚ ،١َٝ٬كنٔٷ ٗ
بعضٔ ايعباؿات ايـ ،١ٜٝٓنُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ ُ ٠٬اؾُع ٠٬ُٚ ١ايعٝـ ٜٔايٛادبتٌ،
ؾاـطبٚ ١ادبٚ ْ١دن ٷ َٔ ٤ايِ ٠٬ؾُٗٝا .نُا إٔ اؿحٸ عً ٢ؿع ٠ٛايٓاي إٍ اـرل،
ٚإكًاؿِٖ إٍ اؿلٸٖٚ ،ـاٜتِٗ إٍ ايـٚ ،ٜٔا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهل،
ٚإسٝا ٤أَل أٌٖ ايبٝت^ ،نًٗٗا َؿاٖ ِٝتٛدٹب ٚدٛؿٳ ػطابٺ ؿٜين ٗ اجملتُع
اٱه.َٞ٬
هل َٔ ايتأثرل ،ؾٗ ٛدن٤ٷ َٔ ايٌإٔ ايعاّ ،يقا
ٚيًؼطاب ايـٜين َواس ٫ ْ١ٴتٓٵ َ
ٜٓبػ ٞإٔ ٜٗتِٸ ب٘ نٌټ أؾلاؿ اجملتُعُ ،اَاّ نُا ٜٗتُٸ ٕٛبوا٥ل ايٌ ٕٚ٪إلتبط١
ه ًِباّ أ ٚإهاباّ ،ؾًٝى
ـ ؾٚ ٘ٝػاٖ٘ ،ٳ
َٛٚ ٟق ٷ
عٝاتِٜٗٓٚ ،بػ ٞإٔ ٜه ٕٛشلِ كأ ٷ
ُشٝشاّ إٔ ٜٴكاٍ :إٔ اٖ٫تُاّ باـطاب ايـٜين ٜٓشِل ٗ ؿا٥لَٓ ٠تذٚ ،٘ٝبك ١ٝايٓاي
ً ٫إٔ شلِ ب٘ٚ ،يٝى َٔ سكِٓٗ إٔ ٜٴ ٵبـٚا كأٜاّ ػاٖ٘ ،بٌ عً ٢ايعهى َٔ فيوَ ،ا
ؿاّ اـطاب َٔ قٔاٜا ايٌإٔ ايعاّ٪ٜٚ ،ثِّل ٗ سٝا ٠ايٓاي ،ؾُٔ ٚادب ايٓاي َٔٚ
سكِِّٗ إٔ ٜٗتُٸٛا بٗقا اـطاب.
ٚي ٛكدٳ ٵعٓا إٍ ٚاقع اؿٝا ٠ا٫دتُاع ١ٝهابكاّ لـ إٔ عاَٸ ١ايٓاي تُِٗٗ سٝاتِٗ
اـاُٜ ٫ٚ ،١لٳ ٵ ٕٚأْؿوِٗ َعٓ ٌٝبايٌإٔ ايعاّ ،عـا ؾ ١٦ػاُٸ َٔ ١نباك اجملتُع

ٚمعاَت٘ ،ؾإِْٗ ٜلٳ ٵ ٕٚأْؿوِٗ إعٓ ٌٝبقيو ،أَٸا اٯٕ ؾكـ تػٝٻل ايٛاقع ا٫دتُاع،ٞ
ٚأُبشٓا ْل ٣إٔٸ اٖ٫تُاّ بايٌإٔ ايعاّ اتوعت كقعت٘ ٗ اجملتُعات; بوبب اكتؿاع
َوت ٣ٛايتعًٚ ،ِٝاْتٌاك إعلؾٚ ،١مٜاؿ ٠ثك ١ايٓاي بأْؿوِٗٚ ،قـكتِٗ عً ٢ايتعبرل عٔ
ت يهٌٸ إْوإٕ إٔ ٜعبِّل عٔ
آكا ،ِٗ٥عدل ٚها ٌ٥ا٭عٚ ّ٬ايتٛاٌُ اؿـٜج ،١اييت أتاسٳ ٵ
كأٌٜٓٚ ٜ٘ل ٗ ٙأٚهع ْطامٕٖٚ ،قا ٜعين أْٸ٘ َٔ ايطبٝع ٞسِ ٍٛساي ١ايٓكـ ٚايتكِٜٛ
يًؼطاب ايـٜين.
ت كايؿ ١ي٬ػا ٙايـٜينٸ تذلُٻـ َا تلاٙ
َٔٚاؾاّ إٍ فيو ٖٓاى قٹ٣ٛٶ ٚتٝاكا ٷ
أػطا٤ٶ ٚثػلاتٺ ٗ اـطاب ايـٜينٚ ،تبجٸٗا ٗ اجملتُع; َٔ أدٌ إٓعاف تأثرل،ٙ
ٚإٓعاف ثك ١ايٓاي بٖ٘ٚ ،قا أَ ٷل طبٝعٞٸ ٗ هاسات ايِلاع ٚإٓاؾو ١بٌ ايتٛدټٗات
ٚايتٝاكات.
ٚأهاهاّ ؾإٕ اـطاب ايـٜين أؿا٤ٷ بٌلٚ َُْ٘ٛٔ ٗ ٟأهًٛبَ٘ٚ ،ا ؿاّ نقيو
ؾٗ ٛغرل َعِ ّٕٛعٔ اـطأ ٚائعـ; ٭ٕ ايعُِ ١قِٛك ٗ ْ٠ايكلإٓ ايهل،ِٜ
وب ادتٗاؿٙ
ٚايّٓٸ ايجابت عٔ إعِ .ّٛأَٸا َٳٔٵ ٜٓتر اـطاب ايـٜين ؾٗ ٛهتٗـٚ ،سٳ ٵ
ٚكأٜ ٜ٘تشـٻخ ٚىطُب ٜٚهتٴبٚ ،نٌٸ أؿا ٘٥بٌلَ ٌّٟٴعلٻض يًٓكّ ٚاـطأ ،يقيو
ٜٴؼطٓ ٧ايعًُا ٤بعِٔٗ بعٔاّ ٗ كتًـ إوا ٌ٥ايعٳكِـٚ ١ٜايؿكٗ.١ٝ
 َٔٚا٭َجً ١عً ٢فيو :لـ إٔ ايٌٝؽ إؿٝـ كأ ٣عـّ ُش ١كأ ٟايٌٝؽ ايِـٚم
ٗ ث٬خ ٚأكبعٌ َوأي ١عٳ ِكـ ،١ٜفنلٖا ٗ نتاب٘ «ا٫عتكاؿ» ،ؾهتب إؿٝـ نتاباّ
بعٓٛإ «تِشٝض ا٫عتكاؿ».
ٚلـ فيو أٜٔاّ ٗ تعًٝكات ايؿكٗا ٤عً ٢نتب ايؿتا ٣ٚايؿكٗ ،١ٝنهتاب
«ايعل ٠ٚايٛثك ٖٞٚ ،»٢ؾتا ٣ٚايوٝـ قُـ نا ِٚايٝنؿ ،ٟسٝح ٜوذٌِّ نٌٸ ؾك٘ٝٺ ٗ
ساًٝت٘ عً ٢ايهتاب َٛاكؿ كايؿت٘ ٯكا ٤ايوٝـ ايٝنؿَ ،ٟعٓ ٢عـّ تِٜٛب٘ يتًو
اٯكاٚ ،٤إ ٵٕ نإ نٌٸ ؾك٘ٝٺ َعقٚكّا ٗ َا ٜقٖب إي ;٘ٝاْط٬قاّ َٔ ٌَلٚع ١ٝا٫دتٗاؿ.
بٌ قـ ٜهتٌـ ايؿك ٘ٝأْ٘ نإ كط٦اّ ٗ كأ ٜ٘ايعٳ ِكـ ٟأ ٚايؿكٗ ٞؾٝعـٍ عٓ٘
إٍ كأ ٟدـٜـ.
 َٔٚدٗ١ٺ أػلٚ ،٣بعٝـاّ عٔ َوأي ١اـطأ ٚايِٛاب ،ؾإٕ اـطاب ايـٜين
عاد١ٺ إٍ ايتطٜٛل َٛٚانب ١ايتػرلات ايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاع ،١ٝػُِٛاّ َع تطٛٸك اؿٝا٠
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ٚتكـټّ ايعًِٚ ،بايٓكـ ٚايتك ِٜٛوٌِ ايتطٜٛل ٚايتػٝرل ،ؾكـ ٜه ٕٛػطابٷ ؿٜين
ُشٝشاّ َٓٚاهباّ ٗ ٚقتٺ َٔ ا٭ٚقات ٚمَٕٔ َٔ ا٭مَٓ ،١إ ٓ٫أْ٘ قـ ٜ ٫ه ٕٛنقيو
ٗ مَٕٔ آػل; ْٛلاّ ؿِ ٍٛتطٛټك ٚتػٝرل ٗ ايٛاقع ا٫دتُاع.ٞ
ٌٜٚرل ايٌٝؽ َلتَٔ ٢طٗل ٟإٍ َ٬س١ٛٺ َُٗٸ ;١إف ٜك ٗ ٍٛأسـ نتب٘« :قـ
ٜه٤ًٞ ٕٛٷ َا ٚه ّ١ًٝيًٗـا ،١ٜثِٸ قـ ِٜبض ايٌْ ٤ٞؿو٘ ٗ َهإٕ آػل ٚهّ١ًٝ
ب نتابٺ
ئً٬يٚ ١ائٝاع .إٕ إٓطل ايق ٟدعٌ اَلأ ّ١َٓ٪َ ّ٠قـ ٜٴٔٹ ټٌ إجكٖـٚ ،كٴ ٻ
َتٓاهل َع فٚم عِ ٕل َٔ ايعِٛكَٓٚ ،وذِٕ َع َوتٛا ٙايؿهل ،ٟنإ ٚهٗ ّ١ًٝ
س ٘ٓٝشلـا ١ٜايٓاي ،ثِٸ نإ ٗ ٚقتٺ آػل هبباّ ئ٬شلِ .يـٜٓا نتب هبل شلا إٔ أؿٻتٵ
ت إٍ هب ٌٝاشلـا ١ٜآ٫ف ايٓاي; إ ٓ٫إٔ ٖق ٙايهتب
ٝٚٚؿتٗا ٗ إآٚ ،ٞأكًـٳ ٵ
ت هبباّ ئ ٍ٬عـؿٺ َٔ
ْؿوٗا ،ؾٔ ّ٬عٔ نْٗٛا مل تعٴ ٵـ تٗـ ٟأسـاّ ،ؾإْٗا أُبشٳ ٵ
ايٓاي ًٚهِِّٗ ٚسرلتِٗ»(.)1
يقا ٜٓبػ ٞإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى تكِٜٛٷ َٚلادع ١يًؼطاب ايـٜينٖٚ ،قا َا ٜٓوذِ َع
تعايٚ ِٝتٛدٗٝات ايـ ،ٜٔاييت ؼجټٓا عً ٢ايٓكـ ايقاتٚ ٞاحملاهب ٗ ١كتًـ اجملا٫ت;
َٔ أدٌ ا٫كتكا ٤إٍ ا٭ؾٌٔ ،ؾؿ ٞايلٚا ١ٜايٛاكؿ ٠عٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿم×َ« :ٳٔٔ
ػٝٵ ٳلٖٴُٳا ؾَٗٴٛٳ ٳَ ٵػبٴ ،ْٙٛٳَٚٳٔٵ نَإٳ آػٹلٴ
اهٵتٳٛٳٜ ٣ٳ ٵَٛٳاٙٴ ؾَٗٴٛٳ ٳَ ٵػبٴٕٛٷ ،ٳَٚٳٔٵ نَإٳ آػٹلٴ ٜٳ ٵ ٛٳَٝٵ٘ٹ ٳ
َينٜٳاؿٳ َ٠ؾٹْ ٞٳؿِوٹ٘ٹ ؾَٗٴٛٳ ٔإيَ ٢اَيٓټكِِٳإٔ ،ٳَٚٳٔٵ نَإٳ
ٜٳ ٵ ٛٳَٝٵ٘ٹ ًٳ ٻلٖٴُٳا ؾَٗٴٛٳ َٳ ًِعٴٕٛٷ ،ٳَٚٳٔٵ يَِٵ ٜٳلٳ ا ِّ
شٝٳا٠ٹ»(.)2
ػٝٵ ٷل يَ٘ٴ َٹٔٳ َايِ ٳ
ٔإيَ ٢اَيٓټكِِٳإٔ ؾَايُِٳٛٵتٴ ٳ

ْل ٗ ٣بعض أٚها ٙإتـَ ٌِّٜٓٳٔٵ ٜنعذِٗ ايٓكـ ٚايتك ِٜٛيهٌٸ َا ٜلتب٘
باـطاب ايـٜين ،أ ٚأٟٸ ًإٕٔ َٔ ايٌ ٕٚ٪ايـٚ ،١ٜٝٓنإٔٸ نٌٸ ً٤ٞٺ ؾٗٝا َٔ ايجٛابت
ٚإكـٻهات.
ؾٓذـ ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ ،إٔ أسـ ايعًُا ٤وقِّك َٔ ْكـ أٟٸ ً٤ٞٺ ٜتعًٖل باجملايى
اؿوِّٜ٪ٜٚ ،١ٝٓٝـ قٛي٘ بٓكٌ قِٸ١ٺ عٔ ا٭ثل اـطرل يقيو ٗ اٯػلَٚ ،٠ؿاؿٖا :إٕٸ
إْواْاّ ََٓ٪اّ سٔل فًواّ سوٝٓٝإّٚ ،ا ػلز َٔ اجملًى اْتكـ ً٦ٝاّ ٖا ؿاك ٗ
تٚ ،نإ ٖ َٔ ٛإٖ٪ٻًٌ يـػ ٍٛاؾٓ،١
اجملًى ٗٚ ،ايً ٌٝكأ ٣نإٔٸ ايكٝاَ ١قـ قاَٳ ٵ
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ٚسٌ ْٛل إ٥٬هُ ٗ ١شٝؿت٘ تلن ٙٛآػل ايٓايٚ ،مل ٜوُشٛا ي٘ بايـػ ٍٛإٍ
اؾٓ ١إ ٓ٫بعـ اْتٛاكٕ طٚ .ٌٜٛقايٛا يٖ٘ :قا بوبب ْكـى يٌ٤ٞٺ ٗ اجملًى اؿوٝينٸ!
إٕ ٗ ٖقا ايتشقٜل َبايػً ّ١ـٜـ ،ّ٠نُا إٔ ا٫هتـ ٍ٫بأطٝافٺ ٚأسَٓ ّٕ٬كٛي١ٺ
يٝى َٓٗذٝٸ ّ ١عًَُٛٓٛ ١ٝع.١ٝ
ٚقـ ٜه ٕٛايتؼٛٸف َٔ ْكـ اـطاب ايـٜين كادعاّ إٍ استُاٍ أْ٘ ٜتِٸ بتشلٜضٕ
َٔ ا٭عـا ،٤ايقٜ ٜٔتٸؼق ٕٚايٓكـ ٚه ١ّ ًٝٱٓعاف ايـ.ٜٔ
ْٓ ٫ٚهل ٚدٛؿ أعـا٤ٺ ٜوعٳ ٵَ ٕٛؼتًـ ايطلم ٱٓعاف ايـٚ ،ٜٔإٓعاف ثك١
ايٓاي بإ٪هو ١ايـٚ ،١ٜٝٓيهٔٵ َع فيو ّ ٫هٔ َٓع ايٓكـ ٚايتكٚ ،ِٜٛإِا ٜٓبػ ٞإٔ
ْتعاٌَ َع٘ تعاَ ّ٬إهابٝاّ َُٗا ناْت دٗت٘ َِٚـكٚ ،ٙفيو بوـٸ ايجػلات ٚا٭ػطا٤
ٗ اـطاب ٚإُاكهات ايـٚ ،١ٜٝٓنٌـ إػايطات إٛدٛؿَ ٗ ٠ك٫ٛت ايٓاقـ.ٜٔ
نُا أْ٘ ِٜ ٫ضٸ اتٗاّ نٌٸ ْاقـ بأْ٘ ٜٓطًل َٔ ػًؿٝٸ ٺ ١عـا ،١ٝ٥ؾٗٓاى ْاقـٕٚ
َٔ ؿاػٌ ايٛه٘ ايـٜينٜٓ ،طًك َٔ ٕٛؿاؾع اؿلْ عً ٢زلع ١ايـٚ ،ٜٔاٱػْ٬
يًشكٝكٚ ١إعلؾ.١
ٚدـٜلٷ بايقنل اهتشٔاك َا دا ٗ ٤ػطب١ٺ ٭َرل إ ٌَٓ٪عًٞٸ بٔ أبٞ
طايب× ،وحٸ ؾٗٝا َٔ سٛي٘ عً ٢ايٓكـ ٚايتك ِٜٛػا ٙهٝاهات٘ َٛٚاقؿٜ٘ ،ك:×ٍٛ
ذبٳابٹلٳٚ ،ُ٠ٳ ٫تٳتٳشٳ ٖؿُٛٛا َٹِّٓ ٞبٹُٳا ٜٴتٳشٳؿٖ ُٜبٹ٘ٹ ٹعٓٵـٳ َأٖٵٌٔ
«ؾَ ٬تٴهًَُِّٴْٛٹ ٞبٹُٳا تٴهًَِٖٴ بٹ٘ٹ ايِ ٳ
ٍّ قٹٌٝٳ يٹٚ ،ٞٳ ٫ايٹتُٳايٳ
ٓٛټٛا ٹبٞٳ اهٵتٹجٵكَا ّ٫ؾٹ ٞسٳل
ا ِيبٳاؿٹكٳ٠ٹٚ ،ٳ ٫تٴؼٳا ٹيطُْٛٹ ٞبٹايُِٴِٳا ٳْعٳ١ٹٚ ،ٳ ٫ٳت ُ
شلٻ َإٔٵ ٜٴكَاٍٳ يَ٘ٴ ،أَ ٚايِعٳـٵٍٳ َإٔٵ ٴٜعٵلٳضٳ عٳًَٝٵ٘ٹ ،نَإٳ
إٔ ٵعَٛإّ ٹيٓٳؿِوٹ ،ٞؾَ ٔإْٻ٘ٴ َٳٔٔ اهٵتٳجٵكٌَٳ ايِ ٳ
ٍّ»(.)3
شل
ه ٗؿٛا عٳ ٵٔ ٳَ ُكٛيَ ٺ ١بٹ ٳ
ا ِيعٳُٳ ٴٌ بٹُٗٔٳا َأثٵكٌَٳ عٳًَٝٵ٘ٹَ ،ؾ ٬تٳ ُ
ْٚوتٓتر َٔ فيو أْ٘ يٝى عً ٢إتـ ٌٜٓإٔٵ ٜ ٫لؾٔٛا ايٓكـ ؾشٳوٵبٚ ،إِا إٔ
ٜباؿكٚا إٍ ايٓكـ ايقاتٚ ،ٞتك ِٜٛاـطاب ايـٜين ٗ ،نٌٸ َٓاهب١ٺ ٚنٌٸ َٛهِٕٚ ،إٔ
ٌٜذِّعٛا َٔ سٛشلِ عًٖ ٢اكهت٘ ٚايذلسٝب ب٘ ،نُا دا ٗ ٤ن ّ٬اٱَاّ عًٞٸ×.
ْٚوتشٔل ٖٓا بعض إباؿكات ايٓكـ ١ٜاؾل ١٦ٜاييت قاّ بٗا عًُا ٤أد ٤ٓ٬شلِ
َهاْتِٗ ٗ ايواس ١ايٌٝع:َِٗٓٚ ،١ٝ
1ع احملـِّخ ايٌٝؽ سوٌ ايٓٛكُ ،ٟاسب َوتـكى ايٛهاٚ ،ٌ٥ايق ٟأيٓـ نتاباّ
بعٓٛإ (ايً٪يٚ ٪إلدإ ٗ آؿاب أٌٖ إٓدل) ،هًٖ٘ ؾ ٘ٝا٭ٓٛا ٤عً ٢إُاكهات
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اـطاب ١ٝايلا٥ذ ١إؼايؿ ١ئًٛاب٘ ايٌلعٚ ،١ٝؾٓٻـ نٌٸ َدلِّكاتٗا اينا٥ؿ.١
2ع ايوٝـ قؤ ا٭ٌَ ٗ ،نتاب٘ (اجملايى ايوٓٝٸَٓ ٗ ١اقب َِٚا٥ب ايعذل٠
ايٓب َٔ ٖٛٚ ،)١ٜٛعـٸ ٠أدناٜٚ .٤وذٌِّ ايوٝـ ا٭ٌَ ٗ َكـٸَٖ ١قا ايهتاب ْكـاّ
ًـٜـاّ ـطاب ١نجرلٕ َٔ ايقانلَٓ ٗ ٜٔاهبات أٌٖ ايبٝت^ِٜٚ ،ؿٗا أْٗا كايؿ١
يٓٗر أٌٖ ايبٝت ٚتعاي.)4(ُِٗٝ
رل َٔ فا٫ت اؿاي ١ايـ،١ٜٝٓ
3ع ايٌٝؽ قُـ دٛاؿ َػٓ ،١ٝايق ٟقـٻّ ْكـاّ يهج ٕ
ٚاـطاب ايـٜين ٗ ،عـ ٺؿ َٔ َ٪يٖؿات٘ ٚنتابات٘.
4ع ايٌٝؽ َلتَٔ ٢ٴطٗٻل ،ٟايق ٟلـ ٗ عـؿٺ َٔ نتب٘ ْكـاّ َؿِٻ ّ٬يًُ٪هو١
ايـٚ .١ٜٝٓقـ طُبعت قآلات٘ ايٓكـ ١ٜسَ ٍٛا ٜطلس٘ اـطبا َٔ ٤ايورل ٠اؿو١ٝٓٝ
ٗ ث٬ث ١فًٖـات بعٓٛإ (إًشُ ١اؿوٚ .)١ٝٓٝي٘ نتاباتٷ ٗ ْكـ بعض أٓٚاع
اؿٛمات ايعًُٖٚ ،١ٝاكهات إٓتٌُ إٍ هًهٗاَ ،جٌ( :إسٝا ٤ايؿهل ايـٜين ٗ
اٱهْ( ،)ّ٬كـ ايؿهل ايـٜين)( ،قآلات ٗ ايـٚ ٜٔا٫دتُاع).
5ع ايٌٗٝـ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك ،ايقْ ٟكـ ايلها ٌ٥ايعًُ ١ٝيًؿكٗاٚ ،٤كأ٣
إٔ ا٭هًٛب إتـا ٍٚؾٗٝا مل ٜعٴ ٵـ ٜٓاهب يػ ١ايعِلٚ ،ثكاؾ ١ايٓاي إهًٖؿٌ ،ؾعلض
كأُ ٜ٘لواّ ٗ َكـٸَ ١كهايت٘ (ايؿتا ٣ٚايٛآشٚ .)١ي٘ أٜٔاّ ْكـ عُٝل ػآَ ٙاٖر
اؿٛم ٠ايعًُٚ ١ٝؿكٚهٗا ،نتب٘ ٗ َكـٸَات سًكات٘ ٗ عًِ ا٭ُ .ٍٛنُا اْتكـ
أهًٛب تعاٌَ اؿٛم ٠ايعًَُ ١ٝع اجملتُع ٗ قآلات هذٻًٗا ٗ آػل أٜاّ سٝات٘،
ُٚـكت ٗ نتاب بعٓٛإ (احملٓ.)١
ٖٚهقا ها٥ل ايعًُا ٤ايق ٜٔباؿكٚا إٍ ْكـ اـطاب ايـٜين ،نٌٌّ ٗ فاي٘،
 ُٔٓٚاينا ١ٜٚاييت ْٛل ايٗٝا.
ٜ ٫ٚعين فيو إٔٸ نٌٸ كأ َٔ ٕٟاٯكا ٤ايٓاقـُ ٠شٝضٷ بإطًل ،ؾآكا ٤٫٪ٖ ٤ايعًُا٤
تكبٌ ايٓكاَٚ ،اجملاٍ َؿتٛغٷ يًبشحٚ ،إباؿكات قاٚ .ْ١ُ٥ػ ١ُ٬ايك :ٍٛإٕ ايٓكـ
ٚايتك ِٜٛيًؼطاب ايـٜين ٌَلٚعٷ َٚؿٝـٷ يًشاي ١ايـ.١ٜٝٓ
ْٚٴٌٝـ ٖٓا ببٝإ إلدع ١ٝايـ ١ٜٝٓايعٴًٝا (ايوٝـ عً ٞايوٝوتاْ ،)ٞايقُ ٟـك
َٓاهب ١قلب سًًٗ ٍٛل قلٻّ ٖ1441ع ،نُٛاٜا يًؼطباٚ ٤إبًِّػٌ ،تُٔٻٓت اثٓيت
عٌل ٠سهُ ،١ؾٗٝا تٛدٗٝات َُٗٸ٬َٚ ١سٛات ؿقٝك ،١تعاجل بعض ثػلات اـطاب
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ايـٜين إعاُل َٔٚ ،أِٖٸ ْكا ٙائعـ اييت عاؾٗا ٖقا ايبٝإ إِٗٸٚ ،هًٖ٘ عًٗٝا
ا٭ٓٛاَ ،٤ا ْٓكً٘ َٔ ايّٓٸ ايِاؿك َٔ َهتب زلاست٘.
ع ؾكـ دا ٗ ٤اؿهُ ١ايواؿه« :١ػٓټب طلغ َا ٜجرل ايؿلق ١بٌ إٌَٓ٪
ٚا٫ػت٬ف ؾٚ ،ِٗٝاٖ٫تُاّ باؿؿا ٚعًٚ ٢سـتِٗ ٚتآمكِٖ ٚايتٛاؿٸ بٚ َٔٚ .ِٗٓٝدٙٛ
فيو ػٓټب ايذلنٝن عً ٢دٗات ايتُاٜن بَ ،ِٗٓٝجٌ :اػت٬ؾِٗ ٗ ايتكًٝـٚ ،ؾُٝا
ىتًـ اجملتٗـ ٕٚؾ َٔ ٘ٝتؿاُ ٌٝبعض إعتكـات ،بٌ نٌٸ ػ٬ف بٜ ٫ ِٗٓٝعٴؼٵلٔز
بعِٔٗ عٔ ايتُوٸو بايهتاب ٚايعذل ،٠ستٸ ٢يٌْ ٛأ عٔ ا٫ػت٬ف ٗ ؿكدات إّاِْٗ
أ ٚبِرلتِٗ ،أ ٚايتناَِٗ أ ٚكًـِٖ ،بٌ ستٸ ٢ي ٛنإ عٔ ميٓ١ٺ ُاؿك َٔ ٠بعِٔٗ.
ٜٓ ٫ٚبػ ٞإًٗاك اينيٓٚ ١ايتٌٗرل بِاسبٗا; ؾإٕٸ ٗ فيو َا ٪ٜؿٸ ٟإٍ َنٜـ
اًتٗاكٖاٚ ،إٍ إُلاك ُاسبٗا َٚٳ ٵٔ قـ ٜتأثٻل ب٘ عًٗٝاٜٛٚ ،دب ٚٳ ٵٖٔ اؿكٝك ١اييت
ت َٓ٘،
ٜٴلاؿ اؿؿا ٚعًٗٝا ،ؾٔ ّ٬عٔ عـّ دٛام ايتٌٗرل بإٚ َٔ٪توكٝط٘ بنيٓ١ٺ ُـكٳ ٵ
ت
 ٫ٚهٝٻُا ي ٛأٚس ٢فيو بعـّ تكـٜل ها٥ل ػِاَٚ ِ٘٥ناٜاٚ ،ٙكٴبٸ ميٓ١ٺ ٔـٳ ٵ
ت ببٝاْٗا ٚاؿـٜح عٓٗاٚ ،كٴبٻ ُُتٺ عٔ ً٤ٞٺ
بايوهٛت عٓٗا ٚتلى فنلٖاٚ ،اتٸكـٳ ٵ
ػرلٷ َٔ ن.ّٕ٬
بٌ ٜٓبػ ٞػٓټب َا ٜجرل ايؿلق ١بٌ إوًٌُٜٛٚ ،دب ائػٚ ١ٓٝه ٤ٛائٛٸ ؾُٝا
ب ،ِٗٓٝؾإٕٸ فيو ػ٬ف تعايٚ ُِٗٝهرلتِٗ سٝح ناْٛا (ًُٛات اهلل عً )ِٗٝولُٕٛ
ؤ ايتعاٌَ َع اٯػلٚ ،عـّ إبلام ا٫ػت٬ف عًٚ ٢د٘ٺ ٜٛدب ٚٳ ٵٖٔ اٱهّ٬
ؾٗٝا عً ٢سٴ ٵ
أ ٚتٌ ٜ٘ٛاؿلٸ ،ستٸٚ ٢كؿت ايت ١ُٝٛبايَِ ٠٬عِٗٚ ،ايهـٸ عِٓٗٚ ،سٔٛك
فايوِٗٚ ،تٌٝٝع دٓا٥نِٖٚ ،فيو أَ ٷل َ٪نٖـٷ ٚٚآضٷ ٗ ايتاكٜؽ بايٓٛل إٍ
أساؿٜجِٗ ٚهرلتِٗ َٔٚ ،ثٳِٸ ناْٛا^ َٓٛع اسذلاّ اٯػلٚ ٜٔثٓا ،ِٗ٥بٌ اٖتُٸٛا
بايتعًِٗ َِٓٗ ٚايتؿكٗ٘ يـ.»ِٜٗ
ع ٖٚا دا ٗ ٤اؿهُ ١ايوابع« :١ػٓٸب ايك ٍٛبػرل عً ِٕ ٚبِرل ;٠ؾإٕٸ فيو قلٸّ
ٗ ايـ ،ٜٔأٜٸاّ نإ َُٔ ٕٛايك ،ٍٛنُا قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳ َ٫ٚتٳكِـٴ َٳا َيٝٵىٳ يَوَ بٹ٘ٹ عٹًِِٷ ٔإٕٻ
ؤ
ايوٻُٵعٳ ٚٳا ِيبٳِٳلٳ ٚٳايِؿُ٪ٳاؿٳ نٌُټ أُٚيَ٦ٹوَ نَإٳ ٳعٓٵ٘ٴ َٳوٵ ٴ(﴾ّ٫ٚ٪اٱهلاٚ ،)36 :٤يٝى ٗ سٴ ٵ
قِـ إلٚ ٤ه ١َ٬غاٜت٘ َا ٜبٝض فيو ،نُا ٜ ٫ك َٔ ٘ٝقافٜل فيو َٔٚاعؿات٘.
ٚيٝشقك إل َٔ ٤ا٫بتـاع ٚايبٹ ٳـع ٖٞٚ ،إٓاؾ ٤ًٞ ١إٍ ايـ ٜٔيٝى َٓ٘٫ٚ ،
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سذٸَٛ ١ثٛق ١عً ٘ٝؾ ;٘ٝؾإٕٸ ا٫بتـاع ٗ ايـَ ٜٔٳ ٵٔ أٓلٸ ٚد ٙٛائ٬ي ١ؾ ٖٞٚ ،٘ٝت٪ؿٸٟ
إٍ تٌعټب ايـ ٜٔإٍ عكا٥ـ َتعـٸؿٚ ،٠اْكواّ أًٖ٘ إٍ ؾٹ ٳلم ٚأسناب كتًؿَٚ ١تكاطع ١ع
نُا ٌْٗـ ٗ ٙنجرل َٔ ا٭ؿٜإ ٚإقاٖب عٚ ،قـ دا ٤عٔ ايٓيبٸ| ايتشقٜل َٔ
ش ٳـثاتٗاٚ ،ن ٸٌ بٹ ٵـع٬ٓ ١يٚ ،١نٌٸ ٓ٬ي١ٺ ٗ ايٓاك.
ايبٹ ٵـعٚ ،١إٔٸ ًلٸ ا٭َٛك َٴ ٵ
 َٔٚايك ٍٛبػرل عًِٕ ٚبِرل ٠إبايػ ٗ ١ايٌٚ ٤ٞايتذاٚم ب٘ عٔ سـِّ ،ٙنإٔٵ هعٌ
ا٭َل ايٓٛلٟٸ إتٛقٓـ عً ٢ا٫دتٗاؿ ٚآشاّ ٚبـٜٝٗٸاّ ،أ ٚهعٌ ا٭َل إؼتًـ ؾ ٘ٝبٌ
ٚد ٙٛأٌٖ ايعًِ َتٸؿكاّ عً ٘ٝب ،ِٗٓٝتِلواّ أ ٚتًٛوآّٜٚ ،نِّي٘ َٓنيت٘ ،أ ٚهعٌ إٕٛٓٛ
َكطٛعاّ ،أ ٚهعٌ احملتٌُ َْٛٓٛاّ ،أ ٚهعٌ بعض ايٚٛا٥ـ ايٌلعٝٸ ١ؾٛم ؿكداتٗا،
ؾٝبًؼ بإوتشبٸ ؿكد ١ايٛادب ع َٔ غرل عٓٛإ ثاْٟٛٸ ٚادب ٜٓطبل عً ٘ٝعٚ ،بايٛادب َٔ
غرل ايـعا ِ٥ؿكد ١ؿعا ِ٥ايـ ،ٜٔأٜ ٚعهى فيو ،ؾإٕٸ فيو نًٓ٘ أَلٷ غرل َكبٍٛ
ً ٵلعاّ».
ٳ
ع ٚدا ٗ ٤اؿهُ ١ايجآَ« :١يٝشقك إبًِّػٚ ٕٛايٌعلاٚ ٤ايلٚاؿٜـ أًـٸ اؿقك عٔ
بٝإ اؿلٸ َا  ِٖٜٛايػًٛٸ ٗ ًإٔ ايٓيبٸ ٚعذلت٘ (ًُٛات اهلل عًٚ ،)ِٗٝايػًٛٸ عً٢
ْٛعٌ :إهباؽ ايِؿات ا٭يٖٝٛٸ ١عً ٢غرل اهلل هبشاْ٘; ٚإثبات أَٛك َٚعإٕ مل تكِ سذٸْ١
َٛثٛق ١عًٗٝاَٚ .قٖب أٌٖ ايبٝت^ ػإٍ عٔ ايػًٛٸ بٓٛعٳ ٵ ،٘ٝبٌ ٖ ٛأبعـ َا ٜهٕٛ
عٓ٘ٚ ،إْٸُا ٌٜتٌُ عً ٢اٱفعإ يًٓيبٸ ٚعذلت٘ (ًُٛات اهلل عًَٛ )ِٗٝآعِٗ اييت
ٓٚعِٗ اهلل تعاٍ ؾٗٝا َٔ ،ؿ ٕٚمٜاؿ٠ٺ  ٫ٚإؾلاٙٺ ،بٌ َع ؼقٸك ٗ َٛآع اً٫تبا،ٙ
ٚٚٳ ٳكعٕ عٔ إثبات َا مل تكِ ب٘ اؿذٸ ١إٛثٛق.)5(»١

 ٫بٴـٸ يًٓكـ ٚايتكَ َٔ ِٜٛعاٜرل َٛٓٛعُ ١ٝشٝش ;١ؾٗٓاى َٳ ٵٔ ٜوتؼـّ ايتٗلٜر
ٚايتذلٜض ٚا٭يؿا ٚإوْ ٗ ١٦ٝكـ ٙٯكا ٤اٯػل ،ٜٔأٜ ٚعُِِّ ا٭ػطاٖٚ .٤قا أهًٛبٷ
ػط ْأٜٔ ،لٸ ٜٓ ٫ٚؿعٜٚ ،ٴؿكـ ُاسب٘ إِـاقٚ ،١ٝقـ ٴ َٜٛٸٔ بِاسب ٖقا ا٭هًٛب أْ٘
ٜلٜـ إيؿات ايٓاي إٍ فات٘ ،أ ٚتِؿ ١ٝسوابات َع ٖق ٙاؾٗ ١أ ٚتًوٜٚ ،ٴٌػٌ ايٓاي
بكٔاٜا داْبٖ ١ٝاٌَٜٚ ،١ٝٴٌ ِّٙٛعًُ ١ٝاٱُ٬غ ٚايتطٜٛل .ؾايٓكـ بٗق ٙايهٝؿ ١ٝيٝى
ٗ قًٓ٘ ٫ٚ ،ٴٜعٳ ٸـ أهًٛباّ هًُٝاّ.
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َٔ اؾاْب اٯػل ٖٓاى تك ٜٛٷِ ْٚكـ عً ٢أهايٕ عًُٜٓ ،ٞطًل َٔ ساي ١ؾهل١ٜ
عًُ ،١ٝؾهٌٸ إْوإ يـ ٜ٘ؾهل َٚعلؾ ١ؾُٝا وـخ سٛي٘ َٔ سكِّ٘ إٔ ٜٓتكـ ٜٚٴك.ِّّٛ
 ٌَِّٗٚدـاّ ٗ َوأي ١ايتك ِٜٛإٔ ًْتؿت إٍ َوأي ١ا٫تؿام عً ٢إلدع١ٝ
ايؿهل ;١ٜإف سٌ ؽتًـ إلدع َٔ ١ٝايطبٝع ٞإٔ ؽتًـ اٯكاٚ ٤إٛاقـ ،ؾهٌ اػاٙ
ي٘ َلدعٝت٘ ايؿهل ;١ٜؾإفا داً ٤ؼّ َٔ ػاكز ايؿٔا ٤ايـٜين ٜلٜـ إٔ وانِ
اـطاب ايـٜين ٚؾل َلدعٝت٘ ايعًُاَْ ١ٝج ّ٬ؾٗقا ػطأْ; ٭ٕٸ قانُ ١اـطاب  ٫بٴـٸ
إٔ تٓطًل َٔ إلدع ١ٝاييت ٜكبًٗا ،أ َٔ ٚػ ٍ٬إباؿ ٨ايعكًٚ ١ٝاٱْواْ ١ٝايعاَ ١إتٻؿل
عًٗٝا ،ؿ ٕٚؾلض َلدعٝٸ ٺٚ ١قٓاع١ٺ أػل ٣عً ٢اـطاب ايـٜين.

إٕ َٔ أِٖٸ َٓاٖر ايٓكـ ٚايتك ِٜٛ٭ٟٸ ػطاب قلا ٠٤إؼلدات ٚايٓتا٥ر،
٬َٚس ١ٛاْعهاي اـطاب عً ٢اجملتُع هٳ ًِباّ ٚإهاباّ .ؾُج :ّ٬سٌ لـ إٔٸ اـطاب
ايـٜين هاِٖ ٗ اْتاز فتُعٕ َتكـٸّٕ َتشٔٸلٕ ؾٗقا ٜـٍٸ عً ٢هٚ ١َ٬كقٞٸ ٖقا
اـطاب ،بُٓٝا سٌ لـ إٔٸ ايٓتٝذ ١ناْت تهلٜى ٚاقعٕ َتؼًٓـٺ ٓٚٚعٕ هٝٸ ٧ؾٗٓا ٫
ٜٴُهٔ إٔ مهِ بِٛاب ١ٝفيو ايٓٗر َٔ اـطاب .ؾعً ٢أهاي ايٓتا٥ر ٚاْ٫عهاهات
اييت ُٓعٗا اـطاب ٗ اجملتُع ٜه ٕٛايٓكـ ٚايتك.ِٜٛ
ٚسٌ ْٓٛل إٍ ايٛاقع ا٫دتُاع ٗ ٞعإٓا اٱه َٞ٬لـ ٚاقعاّ غرل إهابٞٸ،
ؾٛٚ ٘ٝاٖل هًب ١ٝػطرل َٔٚ ،٠أبلمٖا:
أٚٸ ّ :٫عـّ كهٛؾ ايكٹ ٳ ِٝا٭هاي يًـْ ٗ ٜٔؿٛي أبٓا ٤اجملتُعٚ ،غٝاب ا٫يتناّ
بٗا ٗ هًٛنِٗ ،نك ١ُٝاؿلٸٚ ١ٜايعـايٚ ١سكٛم اٱْوإٓٚ ،عـ ا٫يتناّ با٭ػ٬م
ايؿآً ،١نايِـم ٚا٭َاَْٚ ١لاعا ٠ايٓٛاّ .ؾٗق ٙايكٹ ٳ ِٝغرل كاهؼ١ٺ ٗ ايٓؿٛيٚ ،غرل
َٓعهو١ٺ عً ٢ايوًٛىَ ٗ ،واس١ٺ ٚاهعٖ َٔ ١ق ٙاجملتُعات.
ثاْٝآّ :عـ اٖ٫تُاّ ايعًُٚ ٞايجكاٗٚ ،غٝاب اٱبـاع ٗ عً ّٛايطبٝعٚ ١اؿٝا.٠
ؾايعايَِ ٜتكـٻّ نٌٸ  ٗ ّٕٜٛكتًـ فا٫ت ايعًَٚ ،ّٛواُٖ ١فتُعاتٓا اٱهٗ ١َٝ٬
نلٚ .سٌ ْٴوًِّ٘ ائ ٤ٛعً ٢بعض إباؿكات ايعإ١ٝ
ٖقا ايتكـټّ ايعًُ ٫ ٞتهاؿ ٴت ٵق َ
يٲًاؿ ٠بإبـعٌ ٚإتُٝن ٗ ٜٔإْتادِٗ ايعًَُ ،ٞجٌ :دا٥ن ٠إًو ؾ ٌِٝايعإ ،١ٝلـ
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أْ٘ قـ ؾام باؾا٥ن ٗ ٠فاٍ ايعً ّٛإؼتًؿ ،١ستٸ 59 ،ّ2019 ٢عإاّ َٔ  14دٓوٝٸ،١
ٚيٝى ؾَ ِٗٝٳ ٵٔ وٌُ دٓوٝٸ ١بًـٺ إه ،َٞ٬عـا ايؿا٥ن ٗ ٜٔفاٍ ا٭ؿب ٚػـَ١
اٱه.ّ٬
ْعِ ،لـ ٗ إوًٌُ َٳ ٵٔ سٌِ عً ٢دا٥نْٛ ٠بٌ ،يهِٓٗ ٜعـٸ ٕٚعً٢
ا٭ُابعٜ ٫ٚ ،ٴكاه ٕٛعـؿاّ َٳ ٵٔ ؾامٚا باؾا٥ن َٔ ٠ايٛٗٝؿ ٚإوٝشٚ ٌٝايـٜاْات
ا٭ػل ،٣ؾًُافا لـ ٓعـ اٖ٫تُاّ ايعًُٚ ٞاٱبـاع إعلٗ ٗ فتُعاتٓا اٱه١َٝ٬؟!
ثايجاّ :انؿاض َوت ٣ٛايؿاعًٚ ١ٝاٱْتاز َٚوت ٣ٛدٛؿ ٠اؿٝا ،٠ناٱْتاز
ايِٓاعٚ ٞاينكاعٚ ٞايتهٓٛيٛد ٗٚ ،ٞكتًـ اجملا٫تٚ .قـ أُبض ؾٛؿ ٠اؿٝا٠
َعاٜرل َٚكاٜٝى عإَ ٗ ١ٝا ٜلتب٘ باــَات ايِشٸٚ ،١ٝؾلْ ايتعًٚ ،ِٝايعٌُ،
ٚا٭َٔ ا٫دتُاعٚ ،ٞايتؼط ٘ٝايعُلاْٚ ،ٞاؿٛنُٚ ،١ايٌؿاؾٚ ،١ٝفا٫ت
ايذلؾٚ ،...٘ٝتتٓاؾى ايـٚ ٍٚاجملتُعات ا٭ػل ٣عً ٢ؼكٝل أعً ٢ايـكدات ؾٗٝا ،بُٓٝا
 ٫تناٍ َع ِٛفتُعاتٓا اٱه ١َٝ٬ؼتٌٸ أؿْ ٢إلاتب ٗ إًِّ٪لات ٚايتكاكٜل ايـٚي١ٝ
ؾٛؿ ٠اؿٝا.٠
كابعآّ :عـ إٌاكنٚ ١اٱقباٍ عً ٢ايعٌُ ايتطٛټع ٞاٱْواَْ ٗ ،ٞكابٌ
اٱقباٍ ا٭نجل عً ٢ا٭عُاٍ ايـ ،١ٜٝٓنبٓا ٤إوادـ ٚاؿوٝٓٝاتٚ ،أؿا ٤اؿرٸ
وٓ١
ٚايعُلٚ ،٠مٜاك ٠ايعتبات إكـٸهٚ ،١سٔٛك إآمت ٚإقاَ ١ايٌعا٥ل ٖٞٚ .أعُاٍٷ سٳ ٳ
َلٓٝٸ ١عٓـ اهلل تعاٍ ،إ ٓ٫أْٓا ْتطًع ٕجٌ ٖقا اٱقباٍ ٚايتؿاعٌ َع اؾُعٝات اـرل،١ٜ
ٚا٭ْـ ١ٜايلٜآٚ ،١ٝؾإ اٖ٫تُاّ بايبٚ ،١٦ٝبق ٟٚا٫ستٝادات اـاُٸَٚ ،١لانن
ايبشح ايعًُٚ ٞاٱبـاع ايؿين; ؾاٱقباٍ عًٖ ٢ق ٙاجملا٫ت ٓعٝـٷ دـٸاّ َكاكّْ١
ت قبٌ هٓٛاتٺ قًٗ ١ًٝ
باجملتُعات ا٭ػل ،٣سٝح تٌرل َج ّ٬اٱسِا ١ٝ٥اييت ُـكٳ ٵ
إًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ١ٜعٔ ايعٌُ ايتطٛٸع ٞإٍ إٔ عـؿ إوذٸًٌ كزلٝاّ نُتطِّٛعٌ
ٗ إًُهٜ ٫ ١تذاٚم  23أيؿاّ ؾك٘ٚ ٗ ،طٔ تعـاؿ ههاْ٘ ٜكاكب ايج٬ثٌ ًَْٛٝاّ!
ٖٓٚاى اٯٕ تطًٗع يلؾع عـؿ إتطِّٛعٌ عًَ ٢وت ٣ٛإًُه ١إٍ ًََ ٕٛٝتطِّٛع عًٍٛ
هٓ ٗ ّ2030 ١هٝام ايل ١ٜ٩إعتُـ.٠
ػاَواّ :نجل ٠اـ٬ؾات ٚايٓناعات ٗ اجملتُعات اٱهٚ ،١َٝ٬ػاُٗ ّ١
ا٭ٚها ٙايـ ،١ٜٝٓست ٢إٔ ايبعض ٜوتؼـّ اـطاب ايـٜين ٚا٭َٛك ايعباؿ ٗ ١ٜإفنا٤
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ساي ١ايِلاع ٚاـ٬فٖٚ .ا ٜٴٓكٌ ٗ ايتاكٜؽ إآ :ٞأْ٘ سٌِ ْناعٷ بٌ قلٜتٌ،
ؾأٚقـ أسـِٖ َنكع ١ن َٔ ٌٝأدٌ اهتؼـاّ (دلٜـ ايٓؼٌ) ٗ ايٓناع قلب ّ١إٍ اهلل
تعاٍٚ ،نإٔٸ ايٓناع ٚايِلاع ٗ بعض ا٭ٚها ٙدن٤ٷ َٔ اؿاي ١ايـٚ ١ٜٝٓا٭عُاٍ
ايعباؿ ١ٜاييت ٜٴتكلٻب بٗا إٍ اهلل تعاٍ.
ٖق ٙبعض ايٛٛاٖل إٛدٛؿَ ٗ ٠ع ِٛفتُعاتٓا اٱه ،١َٝ٬عً ٢هب ٌٝإجاٍ ٫
اؿِلٚ ،قـ ػـ َٳ ٵٔ ٜٴك ِّ ِٝاـطاب ايـٜين َٔ ػٖ ٍ٬قا ايٛاقع ا٫دتُاع.ٞ

ٖٓٚا ْتوا ٍ٤عٔ َـَ ٣وٚ٪ي ١ٝاـطاب ايـٜين عٔ ٖقا ايٛاقع؟
ٜبـ ٚدًٝٸاّ إٔٸ ٖٓاى َٳ ٵٔ وُٸٌ اـطاب ايـٜين ؾٛم طاقت٘ ٚقـكت٘ ،ؾايتؼًٓـ ٗ
اجملتُعات اٱهْ ١َٝ٬تاز عـٸ ٠عٛاٌَ ٚأهباب ،هٝاهٚ ١ٝاقتِاؿٚ ١ٜتعً١ُٝٝ
ٚادتُاعِٜ ٫ٚ ،١ٝضٸ أبـاّ تلى نٌٸ ٖق ٙايعٛاٌَ داْباّٚ ،ؼُ ٌٝاـطاب ايـٜين
ٚإ٪هٸو ١ايـَ ١ٜٝٓوٚ٪ي ١ٝايٛاقع ايق ٟتعٖ ٌ٘ٝق ٙاجملتُعات; ٭ٕ ٖقا ايٛاقع إِا
ٜٴعاجل ُٓٔ َواك هٝاهٚ ٞاقتِاؿٚ ٟادتُاعً ٞاٌَٖٚ ،ق ٙإٌانٌ ؼتاز إٍ
َ٪هٸوات فات قـكٚ ٠هًط ;١يًتِـٸٕ ٟعاؾتٗا.
ْعِ ،إٕ اـطاب ايـٜين ٜتشُٸٌ َوٚ٪ي ،ّ١ٝعذِ إَهاْات٘ ُٔٓ ،سـٚؿٺ
َعٝٸٜٓ ٫ٚ ،١ٴُهٔ ؼُ ً٘ٝنٌٸ َآه ٞا٭َٚ ١اجملتُع .يقا لـ إٔ اهلل تعاٍ مل ٜهًِّـ
ا٭ْبٝا ٤بتػٝرل فتُعاتِٗ; ٭ٕ عًُ ١ٝايتػٝرل ؼتاز إٍ اهتذاب ١ايٓاي ٗ كتًـ
فا٫ت اؿٝاٚ .٠آٜات ايكلإٓ اؿهَٛ ٗ ِٝآع عـٜـ ٠ت٪نِّـ إٔٸ ا٭ْبٝا ٤يٝوٛا
َوٚ٪يٌ عٔ ٚاقع فتُعاتِٗ ،إ ُٔٓ ٓ٫سـٚؿ ايتبًٝؼ ٚتٛد ٘ٝايٓاي إٍ طلٜل اشلـا١ٜ
ٚايِٛاب ،أَا ايتػٝرل ايؿعً ٞؾٗ ٛكٳ ٵٖٔٷ َـ ٣اهتذاب ١اجملتُع ٚاْكٝاؿٜ ،ٙك ٍٛتعاٍ:
 ٬ٴؽ
﴿ٚٳأَطٹٝعٴٛا اهلل ٚٳأَطٹٝعٴٛا ايلٻهٴٍٛٳ ٚٳاسٵقٳكٴٚا ؾَإٕٔ تٳ ٳٛيٖٝٵتٴِٵ ؾَاعٵًَُٴٛا أَْٻُٳا عٳًَ ٢ٳكهٴ ٛٹيٓٳا ا ِيبٳ َ
ايِ ٴُبٹٌٴ﴾ (إا٥ـ ﴿،)92 :٠ٳَا عٳًَ ٢اي ٻلهٴٔ ٍٔٛإ ٖ٫ا ِيبٳ٬ؽٴ ٚٳاهلل ٳٜعٵًَِٴ َٳا ٴتبٵـٴٕٚٳ ٳَٚٳا تٳهِتٴُٴٕٛٳ﴾
(إا٥ـ.)99 :٠
ؾاْط٬قاّ َٔ اٯٜات ايهلّ ١تتذًٓ ٢يٓا َوٚ٪ي ١ٝاـطاب ايـٜين ٖٞٚ ،ايب٬ؽ
إبٌ ،بإِٜاٍ ايتعايٚ ِٝايلهاي ١اٱشل ١ٝبٛٓٛغٕ إٍ اجملتُعٚ ،ؿع ٠ٛايٓاي إٍ َٛادٗ١
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ا٫ملاف ٚايؿواؿ ٗ سٝاتِٗٚ ،إكًاؿِٖ إٍ طلٜل اـرل ٚايِ٬غٚ ،بقيو ٜهٕٛ
تك ِٝٝاـطاب ايـٜين عً ٢أهاي َـ ٣ؼُټً٘ شلق ٙإوٚ٪يٚ ١ٝأؿاٗ٥ا ،أَا ؼٌُٝ
اـطاب ايـٜين ٚاقع اجملتُع َٚآهٌَٚ ٘ٝانً٘ ؾٗقا يٝى ْكـاّ َٛٓٛعٝٸاّ.

اـطاب ايـٜين َ٪ثِّلٷ ٗ اجملتُع ،بٌ يٝى ٖٓاى ػطابٷ أنجل َٓ٘ تأثرلاّ ٗ
ْؿٛي إتـّٚ .ٌِّٜٓهٔ يًؼطاب ايـٜين إٔ ٪ٜؿٸ ٟؿٳ ٵٚكاّ نبرلاّ ٗ ْٗٛض فتُعاتٓا،
ٚإلام ايتُٓ ٗ ١ٝأٚطآْا; ٭ْ٘ ولٸى ايـٚاؾع ايقات ١ٝيٲْوإٚ ،هعً٘ أنجل ايتناَاّ
بايكٹ ٳٚ ِٝإباؿٚ ،٨أنجل سٹ ٵلُاّ عً ٢ايعٌُ ٚايعطاٜٚ .٤تٛقٖـ فيو عًَ ٢وتٖ ٣ٛقا
اـطاب ٚتٛدٸٗات٘ ٚاٖتُاَات٘ ،بإٔ ٜهَ ٗ ٕٛوت ٣ٛا٫هتذاب ١يًتشـٸٜات ٚاشلُّٛ
اييت تعٌٗٝا ٖق ٙاجملتُعاتٚ ،إٔ ٜه ٕٛكًٝـاّٚ ،بًػ١ٺ َعاُلٜ ٠ؿُٗٗا ٜٚتؿاعٌ َعٗا
وب تعبرل ايكلإٓ
س ٵ
إْوإ ايٚ ،ّٛٝبقيو ٜوتشلٸ ٖقا اـطاب ُؿ( ١ايب٬ؽ إبٌ) ،ٳ
ايهل.ِٜ
ٜٚه ٕٛيًؼطاب ايـٜين ؿٳ ٵٚكٷ هًيبٸ ػطرل سٌ ِٜـك َٔ دٗاتٺ َتطلٸؾ١
َتنَٸتٚ ،١قـ عاْت ا ُ٭َٸَٓ ١ق بـا ١ٜتاكىٗا َٔ ؿٳ ٵٚك ٖق ٙاؾٗات إػاي ٗ ١ٝايـٖٛٚ ،ٜٔ
َا سقٻك َٓ٘ ايكلإٓ ايهل ،ِٜسٝح ٜكٜ﴿ :ٍٛٳا َأٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ  َ٫ٳتػٵًُٛا ؾٹ ٞؿٹٜٓٹهُِٵ ٚٳَ٫
شلٻ﴾ (ايٓوا ٤٫٪ٖ َٔٚ .)171 :٤ايػ :٠٬اـٛاكز ٗ إآ،ٞ
تٳكُٛيُٛا عٳًَ ٢اهلل ٔإ ٖ٫ايِ ٳ
ٚاؾُاعات إتطلِّؾ ١إٓتوب ١إٍ ايـ ٗ ٜٔاؿآل; ؾكـ نإ ػطابِٗ َـَِّلاّ
يًُذتُعات ٚا٭ٚطإ.
ٚتهُٔ إٌهً ٗ ١إٔ بعض َٳٔٵ ٜٴٓتذ ٕٛاـطاب ايـٜين ٜلنِّن ٕٚعً ٢بعض
ايِٓ ْٛايـ ،١ٜٝٓبعٝـاّ عٔ إٓ ١َٛٛإتهاًَ ١يًـ ،ٜٔؾتتٔؼٻِ يـ ِٜٗبعض اؾٛاْب
ٗ ايؿهل ايـٜينٜٚ ،ؿُْٗٗٛا غ٬ف سكٝكتٗاٚ ،ػاكز هٝاقٗاٜٚ ،لنِّن ٕٚعًٗٝا،
َتػاؾًٌ عٔ اؾٛاْب ا٭ػل ٗ ٣ايـ ;ٜٔيقيو ٚكؿ عٔ ايٓيبٸ|َ « :يٝٵىٳ ٜٳكُّٛٴ بٹـٹ ٜٔٔاهلل
عٳنٻ ٚٳدٳٌٻ ٔإَ ٖ٫ٳٔٵ سٳاطَ٘ٴ َٹٔٵ دٳُٹٝعٔ دٳٛٳا ٹْبٹ٘ٹ»(ٚ ،)6عٓ٘|« :إٕٻ ؿٜٔٳ اهلل ٳتعٳايَ ٢ئَٵ ٜٳٓٵِٴلٳٙٴ إٔ ٖ٫
ساطَ ٴ٘ َٹٔٵ دٳُٝعٔ دٳٛا ٹْبٹ٘ٹ»(.)7
َٳٔٵ ٳ
ؾتذـ َجَ ّ٬ٳ ٵٔ ٜٗتِ َٛٓٛع اٯػلَ ،٠لنِّناّ عً ٘ٝاٖتُاَ٘ ٗٚ ،نٌِّ فًىٕ
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ٜتشـٻخ عٔ إٛت ٚايكدل ٚاؿواب ٚايِلا ،ٙؿ ٕٚايتطلټم إٍ أَٛك ايـْٝا اييت ٜٛيٗٝا
ايـ ٜٔاٖتُاَاّ َٛامٜاّٜ ،ك ٍٛتعاٍٚ﴿ :ٳابٵتٳؼٔ ؾٹَ ٞٳا آتٳاىَ اهلل ايـٻاكٳ اٯػٹلٳ َ٠ٳ َ٫ٚتٳٓىٳ
و َٹٔٳ اي ټـ ٵْٝٳا﴾ (ايكِّ.)77 :
ْٳِٹٝبٳ َ
نأَْٻوَ ٳتعٹٍٝٴ َأبٳـاّٚ ،ٳاعٵ ٳٌُٵ
ٚٚكؿ عٔ اٱَاّ َٛه ٢ايها« :×ِٚاعٵُٳٌٵ يٹـٴ ٵْٝٳاىَ َ
و تٳُٴٛتٴ غَـاّ»(.)8
ن َأْٻ َ
ٯٹػٹ ٳلتٹوَ َ
ٚسٌ ْتشـٻخ عٔ سكٛم اهلل عً ٢ايعباؿ ٜٓبػ ٞإٔ ْ ٫ػؿٌ سكٛم ايٓاي; ٭ْٗا َٔ
َـ ٳَّ١
هبٵشٳاْٳ٘ٴ سٴكُٛمٳ ٹعبٳاؿٹٙٹ َٴك ِّ
دعٳٌٳ اهلل ٴ
ايـ ٜٔأٜٔاّ ،ؾٗقا أَرل إ ٌَٓ٪عًٞٸ× ٜك « :ٍٛٳ
و َٴ٪ٳؿِّٜاّ ٔإيَ ٢اَيِ ٹكٝٳا ّٔ بٹشٴكُٛمٔ اهلل»(.)9
يٹشٴكُٛقٹ٘ٹ ،ؾَُٳٔٵ قَاّٳ بٹشٴكُٛمٔ عباؿٹ اهلل نَإٳ فٳيٹ َ
إٕ ؿٜٓٓا اؿٓٝـ ًاَ ٷٌ يهٌِّ ْٛاس ٞاؿٝا ٠بتٛامٕٕ ٚاعتـاٍ; ؾهُا أنٖـ عً٢
ايتٛسٝـ هلل تعاٍ أنٖـ عً ٢سلٸ ١ٜاٱْوإٚ ،سٌ ؾلض اؾٗاؿ ٓٚع أهاي ايوًِ
ٚايوٚ ،ّ٬سٌ سحٻ عً ٢ايتدلٸ َٔ ٟأعـا ٤اهلل ٚأعـا ٤كهٛي٘ ٚأعـا ٤أٌٖ ايبٝت سحٻ
عً ٢سؿٚ ٜسـ ٠ا٭َٸٚ ،١عً ٢ايتكٝٸٚ ١إـاكاٚ ٠ايتعاٌَ بعٳ ٵـ ٍٕ ٚإسوإٕ َع اٯػل،ٜٔ
ٚنُا أنٖـ عً ٢اٖ٫تُاّ باٯػل ٠ؾكـ أنٖـ عً ٢إُ٬غ ً ٕٚ٪ايـْٝا.
يقا ٜٓبػ ٞعً ٢اـطاب ايـٜين ايذلنٝن عً ٢إٛآٝع اييت تلتك ٞعٝا٠
ايٓاي َٔٚ ،فيو ايذلنٝن عً ٢طًب ايعًِ ٚإعلؾ ،١ؾأٚٸٍ َا ْنٍ َٔ ايكلإٓ يٝى
ا٭َل بايِ ٠٬أ ٚايِ ّٛأ ٚاؿرٸ ،بٌ ا٭َل بإعلؾ ٗ ،١قٛي٘ تعاٍ﴿ :اقِلٳأِ بٹاهٵِٔ ٳكبٹٸوَ
ايَٸقٹ ٟػٳًَلٳ﴾ (ايعًل ،)1 :ؾإعلؾ ٖٞ ١ا٭هايٚ ،هب ايذلنٝن عًٗٝا قبٌ ايذلنٝن
عً ٢ايعباؿ.٠
ْٚوٛم ٖٓا َجاَ :ّ٫ا ْكً٘ ايٌٝؽ عباي ايكُٸ ٗ ٞنتاب٘ (َؿاتٝض اؾٓإ) عٔ
أؾًٔ ١ٝايتؿهرل ٚطًب ايعًِ ٗ ي ١ًٝايكـك عً ٢ها٥ل ا٭عُاٍ ايعباؿ ١ٜإوتشبٸ،١
ٜٓٚكٌ فيو عٔ ايٌٝؽ ايِـٚم ،ؾؿ ٞآػل سـٜج٘ عٔ ايًِٛات ٚا٭ؿع ١ٝايٛاكؿٗ ٠
أعُاٍ ي ١ًٝاؿاؿٚ ٟايعٌلًٗ َٔ ٜٔل كَٔإ ٖٞٚ ،ايً ١ًٝايجاْ َٔ ١ٝيٝاي ٞايكـك،
ٜكٚ« :ٍٛقـ قاٍ ًٝؼٓا ايِـٚم :إٕ إسٝاٖ ٤اتٌ ايًًٝتٌ ع ٚاسـ ٚعٌلٚ ٜٔث٬ث١
ٚعٌل ٜٔع َقانل ٠ايعًِ أؾٌٔ َٔ نٌٸ فيو»(.)10
َٚجاٍٷ آػلَ :ا دا ٗ ٤اؿـٜح عٔ ُ ٠٬ي ١ًٝايـؾٔ ٗ ،ايعل ٠ٚايٛثك ،٢سٝح
ْكٌ اؿـٜح إلٟٚٸ عٔ كه ٍٛاهلل|ٜ ٫« :أت ٞعً ٢إٝت أًـٸ َٔ أٚٸٍ ي١ًٝٺ ،ؾاكٓٛا
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ٍّ أسـنِ كنعتٌٜ ،كلأ ٗ ا٭ ٍٚاؿُـ
َٛتانِ بايِـق ،١ؾإٕٵ مل ػـٚا ؾًٌِٝ
ٚآ ١ٜايهله ٗٚ ،ٞايجاْ ١ٝاؿُـ ٚايكـك عٌلاّ» ،ثِ عكٖب ايوٝـ ايٝنؿ ٟبكٛي٘:
«َٚكتٖٔ ٢ق ٙايلٚا ١ٜإٔ ايِ ٠٬بعـ عـّ ٚدـإ َا ٜتِـٻم ب٘»(ٚ ،)11ايٌاٖـ ٖٓا
أٚي ١ٜٛايعطاٚ ٤ايِـقٚ ،١اٖ٫تُاّ عادات ايٓاي.
 ٌَِّٗٚدـٸاّ ايذلنٝن عًٖ ٢ق ٙايتٛدټٗاتٚ ،عً ٢ايٓؼب ٗ اجملتُع إٔ تواعـ ٗ
تلًٝـ ٚتطٜٛل اـطاب ايـٜينٚ ،عً ٢اؾُٗٛك ايتؿاعٌ َع اـطاب ايتٛع ٟٛايتٜٓٛل.ٟ
 ٗٚبعض ا٭سٝإ َ ٌّٝ ٫ناز اؾُٗٛك إٍ اـطاب اٱُ٬س ٞايتػٝرل،ٟ
ٜٚلا ٙثك ّ٬ٝعً ;٘ٝيتقنرل ٙبإوٚ٪يٝات ا٫دتُاع ،١ٝؾٝبشح ٖقا اؾُٗٛك عٔ ػطابٺ
ٜـغـؽ عٛاطؿٜ٘ٚ ،وًِّ ٘ٝبكِّ ايتاكٜؽ إآ ،ٞيهٔٵ ٗ إكابٌ تؿٝـْا ايتذاكب
إعاُل ٠إٔ بعض ايعًُا ٤اهتطاعٛا غطابِٗ ايـٜين ايٛاع ٞإٔ ٜػِّٝلٚا سٝا٠
فتُعاتِٗٚ ،إٔ ٜٛدِّٗ ِٖٛإٍ اٖ٫تُاّ بطًب ايعًِ ٚإعلؾَٔٚ ،١اعؿ ١ايؿاعً١ٝ
ٚاٱلامٚ ،ايوٻ ٵٝل ٗ طلٜل ايتُٓٚ ١ٝايتكـټّ.

ٜتعاط ٢ايبعض َع اـطاب ايـٜين نطَ ِكى (ٚبلٚتٛن ٗ )ٍٛإٓاهبات
ايـ.١ٜٝٓ
طًَل عٓـ غرل إوًٌُ عً ٢أؾعاٍ ايعباؿ ٠اييت ٪ٜؿِّٜٗا
ٚايطكى ايـٜينَِ :طً ٷض ٴِ ٜ
أعٔاْ ٤اع١ٺ ؿ.١ٜٝٓ
ٕٚع ِٛا٭ؿٜإ طكٛهٗا ايـ ١ٜٝٓاـاُٸ ١بٗا.
«ٚايطكٛي ٖ ٞفُٛع ْ َٔ ١اٱدلا٤ات اييت ٪ٜؿِّٜٗا بعض ا٭ًؼاْٚ ،اييت تٴكاّ
أهاهاّ يكُٝتٗا ايلَنٚ .١ٜقـ وـٸؿ تًو ايطكٛي أ ٚإلاهِ تلاخ اؾُاع ١إٌذلن.١
ه ٳُات اجملتُعات اٱْواْ ،١ٝهٛاٗ ٤
ٚتعتدل إلاهِ ٚايطكٛي بأْٛاعٗا إؼتًؿ ١إسـ ٣ٹ
إآ ٞأ ٚاؿآلٚ .تٌٌُ إٍ داْب طكٛي ايعباؿ ٠كتًـ ايعاؿات ٚايتكايٝـ
ا٫دتُاع ،١ٝنكوِ ايَٚ ٤٫ٛلاهِ ايتتٜٛرَٚ ،لاهِ اينٚاز ٚاؾٓاماتٚ ،تكايٝـ
ايـكاهٚ ١ايتؼلټزٚ ،ا٫دتُاعاتٚ ،ا٭سـاخ ايلٜآ.)12(»١ٝ
ٖٓٚاى كأٟٷ ؾكٜٗٗٛ ٞل َٓ٘ تبٓٸَ ٞا ٜكاكب ٖقا ا٫ػا ٙايطكٛه ٞبعٓٛإ
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(ايتعبټـ ٗ ١ٜتٛد ٘ٝاـطاب ايـٜين) ،ستٸٚ ٢إٕٵ مل ٜهٔ ي٘ ؾا٥ـ ْ٠يًُوتُعٌ ،نُا
ٞ
إفا نإ بػرل يػتِٗ ،سٝح ْاقٍ ايؿكٗا َٔ ٤ايوٓٸٚ ١ايٌٝعً ١ل ٙايعلب ٗ ١ٝػطبتٳ ٵ
ُ ٠٬اؾُع« ;١ؾقٖب ْٗٛك ؾكٗا ٤ايوٓٸ ١إٍ اًذلا ٙن ٕٛػطب ١اؾُع ١بايعلب١ٝ
تعبټـاّ; ي٬تِّباع; ٚ٭ْٗا فنلٷ َؿلٚض ،ؾاًذل ٙؾ ٘ٝفيو ،نتهبرل ٠اٱسلاّٚ ،يٛ
ذُاّ ٜ ٫علؾ ٕٛايعلب.)13(»١ٝ
نإ اؾُاع ١ٳع ٳ
نُا فٖب ٌَٗٛك ؾكٗا ٤ايٌٝع ١أٜٔاّ إٍ اعتباك ايعلب ٗ ١ٝػطبيت اؾُع،)14(١
َٓٚع أنجلِٖ إدلا ٤اـطب ١بػرل ايعلب ;١ٝيًتأهٸ.ٞ
ٚؾلٻم ُاسب اؾٛاٖل بٌ اؿُـ ٚايِٚ ٠٬بٌ ايٛٳ ٵع ،ٜؾؿ ٘ٝهٛم بػرلٖا
اػتٝاكاّ ،غ٬ف اؿُـ ٚايِ ٠٬ؾ ٬هٛم بػرلٖا; يٛٗٛك ا٭ؿي ٗ ١إكاؿ ٠ايًؿ ٜؾٗٝا،
ٚإعٓ ٗ ٢ايٛٳ ٵعٚ ،ٜإٕٵ نإ ايٛاقع َٓ٘× ايعلب ٗ ١ٝايٛٳ ٵع ٜأٜٔاّ; يهٔٵ يعًٓ٘
٭ْ٘× علبٜ ٌّٞتهًِٖ بًواْ٘ ٫ ،يٛدٛب٘(.)15
ٜٚل ٣ايٌٝؽ ٜٛهـ ايبشلاْ ٞين ّٚايعلب ٗ ١ٝػطب ١اؾُعٚ ،١إٕٵ مل ٜؿُٗٗا
إوتُع ;ٕٛ٭ْٗا عباؿ ْ٠تٛقٝؿ ،١ٝقاٍ ٗ (اؿـا٥ل ايٓآلّ :)٠هٔ إٔ ٜٴكاٍ :إٕ ٜكٌ
ايدلاَٛ ٠٤قٛفٷ عً ٢فيوٚ ،أْٗا عباؿ ْٚ ،٠ايعباؿات تٛقٝؿٜ ،١ٝتبع ؾٗٝا َا كزل٘ ُاسب
ايٌلٜعٖٚ ،١قا ٖ ٛايق ٟدا ٤عِٓٗ^.
ٚايتعً ٌٝبإٔ إكِٛؿ َٔ اـطب ١ؾِٗ ايعـؿ ٕعاْٗٝاَ ،ع توًٚ ِٝكٚؿ٫ ،ٙ
ٜكتٔ ٞن ْ٘ٛنًٓٝاّ ،ؾإٕ عًٌ ايٌلع يٝوت عً ّ٬سكٝكٜ ،١ّ ٝـٚك إعًَ ٍٛـاكٖا ٚدٛؿاّ
ت َٔ ايعذِ
ٚعٳ ٳـَاّٚ ،إِا َٖ ٞعلِّؾات ٚتكلٜبات إٍ ا٭فٖإ .عً ٢إٔ ايبًـإ اييت ؾُتشٳ ٵ
ت ؾٗٝا ا٭ُ٥ٸ ١يًذٴ ٴُعات ٚاؾُاعات ،مل ٜٴ ٵٓ َكٌ أِْٗ ناْٛا
ٚايلٚ ّٚمُٖٛاٚ ،عٴ ِّ ٝٳٓ ٵ
ٜذلْ ٕٛشلِ اـطبٚ ،يٚ ٛقع يٓٴكٌ َ٘ٓٚ ،مَإ ػ٬ؾ ١أَرل إٚ .×ٌَٓ٪نٝـ نإ
ؾا٭س ٙٛاـطب ١بايعلبٚ ،١ٝتلْ ١بعض إٛاكؿ اييت ٜتٛقٖـ عًٗٝا إكِٛؿ َٔ
اـطب.)16(١

ٖٓٚاى سـٜحٷ عٔ َُٔ ٕٛاـطب ;١ؾإٕ ايبعض ٜكلأ ػطبت٘ َٔ نتب ػطب
اؾُع ١ايكـّ.١
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فنل أسـ ايهتٸاب ايوٛكَ ٗ ٌٜكإٍ ي٘ َا  ٗٚ :ًٜٞبًـت ٞاييت عٌت ؾٗٝا
طؿٛييت نإ اٱَاّ ىطب َٔ نتاب (ابٔ أبْ ٞبات َٔ )١أٜٸاّ ايوًطإ قٕٚٚ٬
(إِٓٛك هٝـ ايـ ٜٔق ٕٚٚ٬ا٭يؿ ٞايِاؿ ٞع ت ٗٛهٖٓ689 ١ع)ٖٓٚ .اى  52ػطب١
عًَ ٢ـاك ايوٓٚ ،١سوب إٛاهِٚ ،نٓٸا ُٝاَاّ ؾتشـٻخ عٔ اؿرٸ ،ثِٸ اْتب٘ إٍ أْ٘
بـٸٍ إٛاهِ ،ؾبـأ ٜكًِّب عً ٢عذٌٕ عٔ اـطب ١إٓاهب ،١بعـ إٔ ٌٓٸ طلٜك٘ إيٗٝا(.)17
ٚلـ َجٌ ٖق ٙايطلٜك ١عٓـ ايبعض ٗ إسٝا ٤إٓاهبات إلتبط ١بأٌٖ
ايبٝت^ ،ؾإطًٛب إٔ ٜه ٕٛاـطاب بٓؿى ايِٝػٚ ١ا٭هًٛب ٚايطلٜك ١إتٛاكث،١
ٚأٟٸ تطٜٛلٕ أ ٚتػٝرل ؾٗ ٛؼلٜـٷ يًػٳ ٳلض ُٝٝٚعٷ شلٜٛٸ ١إٓاهب!١
ؾإطًٛب ٗ َٛهِ عاًٛكاَ ٤ج ٖٛ ّ٬ايورل ٠ؾك٘ ُٔٓٚ ،كٚا١ٜٺ َعٝٻٓٚ ،١قـ
قلأْا بعض ايهتابات اييت تعذلض عً ٢طلغ َٛآٝع ثكاؾٚ ١ٝادتُاعَٛ ٗ ١ٝهِ
عاًٛكاٚ ،٤تل ٣إٔ فيو ٌَلٚعٷ ٚآضٴ إعامل ٗ اؿلب عً ٢ايٌعا٥لَ ٫ ،دلِّك
يًٌُاكن ١ؾ ٫ٚ ،٘ٝؿعُ٘ ٫ٚ ،إٓؿا ٤ايٌلع ١ٝعًٚ ،٘ٝإٔ قلٻّ َٛهِٴ عنا٤ٺ٫ ،
َٛهِ ثكاؾ.١
ٚنإٔٸ ٖ ٤٫٪أسلْ عً ٢إٓاهبٚ ١اي ٤٫ٛ٭ٌٖ ايبٝت^ َٔ ا٭ُ٥ٸ ١أْؿوِٗ،
ايق٪ٜ ٜٔنِّـ ٕٚإٔ إسٝا( ٤أَلِٖ) ٖ ٛببحٸ عً ،َِٗٛنُا ٚكؿ عٔ عبـ ايو ّ٬بٔ
س ٳٝا أَ ٵَ ٳلْٳا»،
ُاحل اشللٟٚٸ قاٍ :هٳُٹعتٴ أبٳا اؿَوٳٔٔ ايلِّٓا× ٜٳكٍٛٴ« :كٳسٹِٳ اهلل ٳعبٵـاّ َأ ٵ
ؾَكًُتٴ يَ٘ٴ :ؾَهَٝـٳ ٜٴشٵ ٹ ٞٝأَ ٵَلٳنُِٵ؟ قاٍٳٜ« :ٳ ٳتعٳًِٖٴ عٴًَُٛٳٓا ٚ ،ٴٜعٳًُِّٴٗٳا ايٓٻايٳ; ؾَإٕٔٻ ايٓٻايٳ َيٛٵ
عٳًٹُٴٛا َٳشٳاهٹٔٳ نَ ٬ٹَٓٳا  ٫ٻت ٳبعٴْٛٳا»(.)18
أَا ا٫هتٌٗاؿ بايلٚاٜات اييت تتشـٻخ عٔ بعض ٌَاٖـ ايعنا ٤عٓـ ا٭ُ٥ٸ،^١
نؼدل أبٖ ٞاك ٕٚإهؿٛف قاٍ :قاٍ ي ٞأب ٛعبـ اهلل×« :أٌْـْ ٗ ٞاؿوٌ×»،
ؾأٌْـتٴ٘ ،قاٍ« :أٌْـْ ٞنُا تٌٓـٜ ،»ٕٚعين بايلقٓ ،١ؾأٌْٳ ٵـ ٴت٘:
ُاَٵعععععع علٴكٵ عٳًَعععععع ع٢ٵ دٳعععععع عـٳخٹ اؿُوٳعععععع عٝٵٔٔ

نٝٳٸعععععععع عِ١
ٚٴقُعععععععع عٌٵ ٭َ ٵعُُٛٹعععععععع ع٘ٹ اينٳٸ ٹ

()19

ؾٜٗ ٛؿٝـ أَلاّ دٖٛلٜٸ ّاَٛ ٖٛ ،ادٗ ١ايتعت ِٝعً ١ًََٝٛٛ ٢أٌٖ ايبٝت بقنلٖا
ٚتـاٚشلاٚ ،يهٔٸ فيو ٜ ٫كِّٝـٖا بأهًٛبٺ َعٌ ٫ٚ ،وِلٖا ٗ ٖق ايـا٥ل ٠ؾك٘.

٭ٕ ػطٝب إٓاهبات ايـ ٗ ١ٜٝٓفتُعاتٓا ايٌٝعٜ ٫ ١ٝعتُـ عً ٢دٗ١ٺ ٗ تأٌَ
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ْؿكات سٝات٘ ٚسادات أهلت٘ ؾكـ دل ٣ايعٴ ٵلف إٔ تكـٻّ ي٘ َهاؾأَ ٗ ٠كابٌ ػطابات٘
ٚقلا٤ات٘ٚ .فيو أَلٷ طبٝعٞٸ ٌَٚلٚع ٫ ،إًهاٍ ؾ َٔ ٘ٝايٓاس ١ٝايٌلع.١ٝ
كٓ ٣ٚن ٠بٔ ٓلإ :هٳُٹعتٴ أبا عبـ اهلل (دعؿل ايِاؿم)× ٜكٍٛٴَ« :ٳٔٔ
اهتٳأنَ ٳٌ ٹبعٹًُٹ٘ٹ اؾتٳكَلٳ» ،قًُتٴ :إٕٻ ٗ ًٝعٳتٹوَ َٚٳٛايٝوَ قَٛٵَاّ ٜٳتٳشٳُٻًٕٛٳ عٴًَُٛٳهُِ ٚ ،ٳٜبٴجټْٛٳٗا
و
ٗ ًٝعٳتٹهُِ ،ؾ ٬ٴٜعٵ ٳـَٴٕٛٳ َٹٓٗٴِٴ ايبٹلٻ ٚايًَِِّٚ َ١اٱنِ ٳلاّٳ ،ؾكاٍ×َ :يٝٵىٳ ُأٚيَ ٹَ ٦
بٹُٴوٵ ٳتأِنٹًٹٌٳ ،إْٔٻُٳا فٳاىَ ايٖ ٹقٜ ٟٴؿِ ٹت ٞٹب ٳػٝٵلٔ عٹًِِٕ ٚٳٖ ٫ٴـ٣ٶ َٹٔٳ اهلل ٹ; ٹي ٴٝبٵطٹٌٳ بٹ٘ٹ اؿُكُٛمٳ طَُٳعاّ
سطَأّ ايـټ ٵْ ٳٝا(.)20
ٗ ٴ
ؾإوتأنٌ بعًُ٘ ٖ ٛايق ٟهِّٝل عًُ٘ ًِٕشَ ١ٳ ٵٔ ٜطًب َٓ٘ اـطاب ،ؾٝؼايـ
طًَباّ يًُاٍ ٖٛٚ ،أَ ٷل َقَّٛٷ َٓٗٞٸ عٓ٘ ًلعاّ.
اؿلٸ َ
أَا إٔ ٜه ٕٛاٱْوإ َلًـاّ َٛٚدِّٗاّ ،وٌُ عً ّٛأٌٖ ايبٝت إٍ ايٓاي،
ؾٝشٌِ عًَ ٢هاؾأ٠ٺ َايَ ١ٝكابٌ فيو ،ؾٓ ٬ٳ ٵ ٝٳل  ٫ٚإًهاٍٳ ؾ.٘ٝ
ٚقـ ٚكؿ إٔ بعض ا٭ُ٥ٸ ١ناؾأٚا ايٌعلا ٤عًَ ٢ـوِٗ; ؾكـ َـغ ايؿلمؿم
اٱَاّ عًٞٸ بٔ اؿوٌ م ٜٔايعابـ ×ٜٔبكِٝـت٘ إعلٚؾ:١
طعععشٳا ٴٚ ٤ٳطِع َأ ٳتععع٘ٴ
ٳٖ عقٳا ا ٖي عق ٟٳت ٵعععع ٔلفٴ ايِ ٳب ِ

ت ٳٜعٵعلٔؾُععععع ٴ٘ ٚٳايِشٹعععععٌټ ٚٳايِشٳععععع ٳلّٴ
ٚٳايِبٳعٝٵععععع ٴ

ؾًُا زلع ٌٖاّ ٖق ٙايكِٝـ ٠غٔبٚ ،سبى ايؿلمؿم ع بعوؿإ بٌ َه١
س ٴت٘ هلل تعاٍ،
ٚإـ ١ٜٓعٚ ،أْؿق ي٘ اٱَاّ اثين عٌل أيـ ؿكُٖاّ ،ؾلؿٻٖاٚ ،قاٍ :أْا َٳ ٳـ ٵ
 ٫يًعطا ،٤ؾكاٍ×« :إْٸا أٌٖٴ بٝتٺ إفا ٚٳ ٳٖ ٵبٓا ً٦ٝاّ ْ ٫وتعٝـ ،»ٙؾكبًٗا(.)21
يهٔٸ إٌهً ١إ تِبض إهاؾأ ٠قٛكاّ ٗ ؿٳ ٵٚك اـطٝبٚ ،عاَ٪َ ّ٬ثِّلاّ ٗ
وباّ يًُاٍ ،س٦ٓٝقٺ ٜٓطبل عًَ ٘ٝا ٚكؿ
ن ٵ
تٛد ٘ٝػطابت٘ ،ؾٝكَ ٍٛا يٝى َكتٓعاّ ب٘; َ
هابكاّ عٔ اٱَاّ ايِاؿم×ٜ« :ٴؿيت ٹبػٳرلٔ عٹًِٕ ٖ ٫ٚٴـ٣ٶ َٹٔٳ اهللٹ عٳنٻ ٚدٌٻ; ٹي ٴٝبٵطٹٌٳ بٹ٘ٹ
سطَأّ ايـټْٝا».
اؿُكٛمٳ; طَُٳعاّ ٗ ٴ

ايلهاي ١اييت وًُٗا اـطاب ايـٜين يًُذتُع ٖ ٞكهاي ١ايـٚ ،ٜٔشلا بٴ ٵعـإ
أهاه ٸٝإ:
ا٭ٚٸٍ :تقنرل ايٓاي باهلل ػايكِٗ ٚكبٸِٗٚ ،ايق ٟإيَِ ٘ٝرلِٖٚ ،إٔ عًِٗٝ
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طاعت٘ ٚعباؿت٘ٚ ،ايتطًٗع إٍ كٓاَٚ ،ٙا ٜلتب٘ بٗقا ايبٴ ٵعـ َٔ قٔاٜا عكـٚ ١ٜعباؿ١ٜ
ٚٚعٚ ،١ٝٛنقيو تعنٜن ايٚ ٤٫ٛاحملب ١يًٓيب ٚآي٘ ايهلاّ ،بقنل هرلتِٗ ايعطل،٠
َٚا قـٻَٛا َٔ تٔشٝاتٚ ،ؼ ٻًُٛا َٔ آٓ ٗ ّ٫ا ١ٜايـٚ ٜٔػـََِ ١احل ا٭َ.١
ؤ اٱؿاكٚ ٠ايتـبرل ٗ سٝاتِٗ إعٚ ١ٌٝٝا٫دتُاع.١ٝ
ايجاْ :ٞإكًاؿ ايٓاي ؿُ ٵ
ؾايـ ٜٔيٝى ٌَلٚعاّ يًؼ ٗ ْ٬اٯػل ٠ؾك٘ ،بٌ ٖ ٛع إٍ داْب فيو ع ٌَلٚع
هلل ٳٚيٹً ٻلهٴ ٍٔٛإٔفٳا
يًشٝا ٠ا٭ؾٌٔ ٗ ايـْٝاٜ ،ك ٍٛتعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا اهٵتٳذٹٝبٴٛا ٹ
وٓٳٚ ّ١ٳؾٹٞ
شٝٹٝهُِٵ﴾ (ا٭ْؿاٍٜٚ ،)24 :ك ٍٛتعاٍ ﴿ :ٳك ٻبٓٳا آ ٹتٓٳا ؾٹ ٞاي ټـ ٵْٝٳا سٳ ٳ
ؿٳعٳانُِٵ يٹُٳا ٜٴ ٵ
وٓٳ( ﴾ّ١ايبكل.)201 :٠
اٯػٹلٳ٠ٹ سٳ ٳ
ٚيعٌٸ َٔ أِٖٸ أٚيٜٛات كهاي ١ايـ ٗ ٜٔاؿٝا ٠ا٫دتُاع ١ٝاييت هب إٔ ٪ٜنِّـ
عًٗٝا اـطاب ايـٜين ٖ ٛتعنٜن ايكٹ ٳ ِٝا٭ػ٬ق ٗ ١ٝايتعاٌَ ا٫دتُاع ;ٞسٝح ٪ٜنِّـ
ايكلإٓ ايهل ِٜإٔ ٖـف بعج ١ا٭ْبٝاٚ ٤إْناٍ ايٌلا٥ع اٱشل ٖٛ ١ٝإقاَ ١ايعـٍ بٌ
ايبٌلٚ ،تباؿٍ اٱسوإ ؾُٝا بٜ ،ِٗٓٝك ٍٛتعاٍ﴿ :يَكَـٵ أَ ٵكهٳ ًِٓٳا ٴكهٴًَٓٳا بٹا ِيب ِّٳٓٝٳاتٹ ٚٳ َأْٵ ٳن ِيٓٳا
َٳعٳٗٴِٵ ايِهٹتٳابٳ ٚٳايُِٹٝنٳإٳ ٹيٝٳكُّٛٳ ايٓٻايٴ بٹايِكٹوٵ٘ٹ﴾ (اؿـٜـٜٚ ،)25 :ك ٍٛتعأٍ ﴿ :إٕٻ اهلل
ٳٜأَِٴلٴ بٹا ِيعٳـٵٍٔ ٚٳاٱٔسٵوٳإٔ ٳٚإٜٔتٳا٤ٹ فٹ ٟايِكُ ٵلبٳ ٢ٳ ٚٳٜٓٵٗٳ ٢عٳٔٵ ايِ َؿشٵٌٳا٤ٹ ٚٳايُِٴٓهَلٔ ٚٳا ِي ٳب ٵػ ٔٞٳ ٜٹعُٛهُِٵ
َيعٳًٖهُ ٵِ تٳقٳنٖلٴٕٚٳ﴾ (ايٓشٌ.)90 :
نُا وـِّؿ ايٓيب| َُٗ ١كهايت٘ ا٭هاي با٫كتكاَ ٤وت ٣ٛا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ
ػ٬مٔ»(َٔ ،)22
ت ٭ُتٳُِِّٳ َٳها ٔكّٳ ا٭َ ٵ
ٗ اجملتُع اٱْواْ ،ٞسٝح ٚكؿ عٓ٘|« :إْٻُا بٴعٹج ٴ
ٖقا إٓطًل ؾإٕ اـطاب ايـٜين هب إٔ ٜلنِّن عًَٛٓٛ ٢ع ايتعاٌَ بٌ ايٓاي،
هلٚ ١ٜايع٬قات ا٫دتُاع.١ٝ
ٚايتناّ ايكٹ ٳ ِٝا٭ػ٬ق ٗ ١ٝاؿٝا ٠ا٭ُ ٳ
ػٝٵلٳ ؾٹ ٞنَجٹرلٕ َٹٔٵ ْٳذٵٛٳاٖٴِٵ ٔإَ ٖ٫ٳٔٵ
ٖٚقا َا ّهٔ اهتٓتاد٘ َٔ قٛي٘ تعاٍ ٫َ ﴿ :ٳ
َأَٳلٳ بٹِٳـٳقَ١ٺ أَٚٵ ٳَعٵلٴٚفٺ أَٚٵ إُٔٵَ٬غٕ ٳبٝٵٔٳ ايٓٻائ ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ِؿ ٳعٌٵ فٳيٹوَ ابٵ ٹتػٳا٤ٳ َٳلٵٓٳا٠ٹ اهلل ؾَوٳٛٵفٳ
ْٴ ٵ٪تٹ٘ٝٹ أَدٵلاّ ٳعٛٹُٝاّ﴾ (ايٓوا.)114 :٤
٪ٜٚنِّـ اٱَاّ عًَ ×ٞا زلع٘ َٔ كه ٍٛاهلل| َٔ إٔ اٖ٫تُاّ بإُ٬غ
ايع٬قات بٌ ايٓاي ٖ ٛػرلٷ َٔ ها٥ل ايعباؿات ،قاٍ× ٗ ُٝٚٸت٘ يًشؤ
ٚاؿوٌ’« :أُُٚٹٝهُُٳا ٚدٳُٹٝعٳ ٳٚيَـٹَ ٚ ٟأٖٵًٹَٚ ٞٳٔٵ بٳًَػٳ٘ نٹتٳابٹ ٞع بٹتٳكِٛٳ ٣اهلل  ٚٳِِْٔٛ
ٌٔٴ
َأَٵلٔنُِٵ ُٚٳَ٬غٔ فٳاتٹ ٳب ٵٓٝٹهُِٵ; ؾَإِّْٔ ٞهٳُٹعٵتٴ دٳـٻنُُٳا| ٳٜكٍُٛٴُ :ٳَ٬غٴ فٳاتٹ ا ِي ٳبٝٵٔٔ أَؾِ ٳ
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ٚايِٝٳأّ»(.)23
ِّ
َٹٔٵ عٳاَٻ١ٹ ايِٻ٠َ٬ٹ
إٕ إغؿاٍ اـطاب ايـٜين َٛٓٛع سكٛم ايٓاي ٪ٜؿٸ ٟإٍ ٚدٛؿ أًؼاْ
َتـٜٗ ٌِّٜٓتُٸ ٕٛبأَٛك ايِٚ ٠٬اي ٤ٛٓٛإٍ سـٸ اشلَ ٳٛي ،يهِٓٗ ٜتٗا ْٕٛٚعكٛم
اٯػل ُٔٓ ٜٔسٝاتِٗ ايعاٚ ١ًٝ٥ا٫دتُاعٚ ،١ٝفيو ػ٬ف كهاي ١ايـ.ٜٔ
ٚنُا ٚكؿ أْ٘ قٹٌٝٳ يٹ ٳلهٴ ٍٔٛاهلل| :اَٵلٳأَ ْ ٠تٳِٴّٛٴ ايٓٻٗٳاكٳ ،ٳٚتٳكُّٛٴ ايًٖٝٵٌٳ ،ٳٚتٴ٪ٵفٹٟ
َ ٞٹٔٵ َأٖٵٌٔ ايٓٳٻا ٔك»(.)24
ػٝٵلٳ ؾٹٗٝٳا ،ٹٖ ٳ
دٹرلٳاْٳٗٳا بٹًٹوٳاْٹٗٳا؟ قَاٍٳ َ٫« :ٳ
ٚا٭َل اٯػل ايق ٟهب ايذلنٝن عً ٗ ٘ٝاـطاب ايـٜين ٖ ٛاٖ٫تُاّ ظٛؿ٠
اؿٝاٚ ٠ؼوٌ َوت ٣ٛإع.١ٌٝ
سٝح ٜبـ َٔ ٚايِٓٚ ْٛايتعاي ِٝايـ ،١ٜٝٓإٔ ايـٜ ٫ ٜٔلٜـ يٲْوإ إٔ ٜعٍٝ
ٗ أؿَْ ٢وت ٣ٛيًشٝا ،٠بٌ ٜلٜـ ي٘ ايعٳ ٵ ٗ ٍٝإوت ٣ٛا٭ؾٌٔ ٚا٭كق ،٢غ٬ف
ايٓٛل ٠اييت ٜتـاٚشلا بعِٔٗ ،بتؿورل بعض إؿاٖ ِٝا٭ػ٬ق ،١ٝناينٖـٚ ،ايكٓاع،١
ٚايلٓا ،بأْٗا تعين ػٓټب ا٫هتُتاع باؿٝاٚ ،٠إُٖاٍ ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ػرلاتٗا!
ٚبوبب ٖق ٙايٓٛل ٠تل ٣إٔ بعض إتـٜ ٌِّٜٓع ٌٕٛٝسٝا ٠ايؿكل ٚايتؼًٗـ
ٚايؿ!٢ٓٛ
ت إٍ بًـٺ ؾَ ٘ٝوًُٚ ٕٛغرل َوًٌُ قـ ػـ إٔ سٝا ٠غرلِٖ أنجل
ؾإفا فٖبٵ ٳ
تلتٝب ّا ٚتكـټَاّ َٔ سٝاتِٗ.
ش ٹ ٝٳٓٝٻ٘ٴ
إٕ اهلل تعاٍ ٜكَ﴿ :ٍٛٳٔٵ عٳُٹٌٳ ُٳايٹشاّ َٹٔٵ فٳنَلٕ َأٚٵ أُْجٳ ٢ٳٖٚٴٛٳ َٴ ٵَ٪ٹٔٷ ؾًََٓٴ ٵ
سٝٳا ّ٠ط َِّٝبٳ ّ١ٳَ ٚيٓٳذٵ ٔن ٳٜٓٻٗٴِٵ أَدٵ ٳلٖٴِٵ ٹبأَسٵوٳٔٔ َٳا نَاْٴٛا ٳٜعٵُٳًُٕٛٳ﴾ (ايٓشٌ ،)97 :ؾأ ٜٔاؿٝا٠
ٳ
ايطِّٝبٚ ٗ ١اقع نجرل َٔ فتُعاتٓا؟!
يكـ أُبض َؿٗ ّٛدٛؿ ٠اؿٝاَ ٠ؿَٗٛاّ ٚاهعاّ ،ي٘ ًَِّ٪لاتٷ ًاًََ ١عتُـ ٠عإٝاّ
نُلادع أهاهَٗٓ ،١ٝا( :ايتِٓٝـ ايعإ ٞيكابً ١ٝايعًِّ٪َ ٖٛٚ ،)ٍٝلٷ هِِّٜٓٓ ٟٛـ
وب دٛؿ ٠اؿٝا ٠ؾٗٝا ،بٓا٤ٶ عً ٢تك ِٝٝا٫هتكلاك ٚايلعا١ٜ
س ٵ
إـٕ ٗ  140ؿٚي١ٺ ٳ
ايِشٸٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ايبٚ ١٦ٝايتعًٚ ِٝايلٜآٚ ١ايبٓ ١ٝايتشت.١ٝ
َٗٓٚاًِّ٪َ( :ل ايوعاؿ ٠ايعإ ،)ٞايقٓٚ ٟع هٓٚ ،ّ2017 ١ايقِِّٜٓ ٟـ 155
ؿٚيٚ ١ؾكاّ ٕوتٜٛات ايوعاؿٚ ،٠فيو بٓا٤ٶ عً ٢اؾٛاْب ايتاي :١ٝايؿواؿٚ ،سلٸ١ٜ
ا٫ػتٝاكَٚ ،تٛهٸ٘ ايعُل إتٛقٓعٚ ،إْاي ٞايٓاتر احملًٓ ٞيًؿلؿٚ ،ايـعِ ا٫دتُاع،ٞ
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ٚايعطا.٤
إٕ دٛؿ ٠اؿٝاَ ٠كِ ٷـ ؿٜينٸ تـع ٛي٘ ايِٓ ْٛايـٜ ،١ٜٝٓك ٍٛتعاٍٜ﴿ :ٳا ٳبٓٹ ٞآ ٳؿّٳ
ػٴقٴٚا مٜٔٓٳتٳهُِٵ عٹٓٵـٳ نٌُِّ َٳوٵذٹـٺ ٚٳنًُُٛا ٚٳاًٵ ٳلبٴٛا ٚٳ ٫تٴوٵلٔؾُٛا ٔإْٻ٘ٴ ٜ ٫ٴشٹبټ ايُِٴوٵلٔؾٹٌٳ *
قٌُٵ َٳٔٵ سٳ ٻلّٳ مٜٔٓٳ َ١اهلل ايٖتٹ ٞأَػٵلٳزٳ ٹي ٹعبٳاؿٹٙٹ ٚٳايط ِّٖٝبٳاتٹ َٹٔٵ ايلِّمٵمٔ قٌُٵ ٖٹٞٳ يٹًٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ؾٹٞ
شٝٳا٠ٹ اي ټـ ٵْٝٳا ػٳايٹِٳ ّٜ ١ٳ ٵّٛٳ ايِ ٹكٝٳاَٳ١ٹ﴾ (ا٭علاف 31 :ع .)32
ايِ ٳ
ٜلٜـ اهلل تعاٍ يٲْوإ إ َٔ٪إٔ ٜوتُتع عٝاتٜ٘ٚ ،ع ٍٝايلؾاٖٜٚ ،١ٝبـَٔ ٚ
اٯٜات ايكلآْ ١ٝإٔ ا٭ٌُ ٗ إ َٔ٪إٔ ٜه ٕٛثلٜٸاّ ،ؾشٌ تتشـٸخ عٔ ايِ ٠٬غايباّ َا
تلؿؾٗا باينناَ ،٠جٌٚ﴿ :ٳأَقَاَٴٛا ايِٻٚ َ٠٬ٳآتٳٛٵا اينٻنَا( ﴾َ٠ايبكلَ ﴿،)277 :٠ؾأَقٹُٝٴٛا
ايِٻٚ َ٠٬ٳآتٴٛا اينٻنَا( ﴾َ٠اؿرٸ﴿،)78 :ايٖقٹٜٔٳ ٜٴكٹُٝٴٕٛٳ ايِٻ َ٠٬ٳٜٚٴ ٵ٪تٴٕٛٳ اينٻنَا( ﴾َ٠إا٥ـ:٠
ٚ ،)55فيو ٜعين إٔ ا٭ٌُ ٗ إ َٔ٪إٔ ٜه ٕٛغٓٝاّ; ٭ٕ ايننا ٠يٝوت ٚادب ّ١عً٢
ايؿكلا.٤
ٍّ ٚكؿ عٔ اٱَاّ عًٞٸ× ٗ ْٗر ايب٬غ٪ٜ ١نِّـ إٔ سٝا ٠إتـ ٌِّٜٓإتٻكٌ
ّْ ٗٚ
ٗ ههِٓٗ ٚأنًِٗ ٚاهتُتاعِٗ باؿٝا ٗ ٖٞ ٠ؿكد١ٺ أكق َٔ ٢سٝا ٠إذلؾٌ
دٌٔ
ٚإتذبِّل ،ٜٔسٝح ٜكٚ« :×ٍٛاعٵًَُٴٛا ،ٹعبٳاؿٳ اهللَ ،إٔٻ ايُِٴتٻكٹٌٳ ٳف ٳٖبٴٛا ٹبعٳادٹٌٔ اي ټـ ٵْٝٳا ٚآ ٹ
اٯػٹلٳ٠ٹ ،ؾٌَٳاكٳنُٛا َأٖٵٌٳ ايـټ ٵْٝٳا ؾٹ ٞٴؿ ٵْٝٳاٖٴِٵٚ ،يَِٵ ٜٴٌٳاكٔنُٛا َأٖٵٌٳ اي ټـ ٵْٝٳا ؾٹ ٞآػٹ ٳلتٹِٗٔٵ،
شُٛٛا َٹٔٳ اي ټـ ٵْٝٳا
هٓٳتٵٚ ،أَنًَُٖٛٳا ٹبأَؾِٔٳٌٔ َٳا أُنٹًَتٵ ،ؾَ ٳ
هٓٴٛا اي ټـ ٵْٝٳا ٹبأَؾِٔٳٌٔ َٳا هٴ ٹ
هٳ َ
ذبٳابٹلٳ ُ٠ايُِٴتٳهَبِّلٴٕٚٳ ،ثٴِٻ اْٵكًََبٴٛا ٳعٓٵٗٳا
ٞٛٳ بٹ٘ ايُِٴتٵلٳؾُٕٛٳٚ ،أَػٳقٴٚا ٹَٓٵٗٳا َٳا أَػٳقٳ ٙايِ ٳ
سٹ
بٹُٳا ٳ
بٹاينٻاؿٹ ايِ ٴُبٳًِّؼٔ ٚايُِٳتٵذٳلٔ ايلٻابٹضٔ ،أَُٳابٴٛا يَقٻ َ٠ٴمٖٵـٹ اي ټـ ٵْٝٳا ؾٹ ٞٴؿ ٵْٝٳاٖٴِٵ ٚ ،ٳتٝٳ ٖكٓٴٛا َأْٻٗٴِٵ دٹرلٳإٴ
ب َٹٔٵ يَقٻ٠ٺ»(.)25
اهلل غَـاّ ؾٹ ٞآػٹ ٳلتٹِٗٔٵ ٫َ ،تٴلٳؿټ يَٗٴِٵ ؿٳعٵٛٳ ْ َ٫ٚ ،٠ٳٜٓٵكُّٴ يَٗٴ ٵِ ْٳِٹ ٝٷ
ؾلهاي ١ايـ ٜٔا٫كتكا ٤باؿٝاٚ ٠إُ٬غ اجملتُعٚ ،اٱَاّ اؿوٌ× دعٌ
اٱُ٬غ عٓٛاْاّ ؿلنت٘ ْٔٗٚت٘ ،ؾؿ ٞأ ٍٚبٝإٕ ُـك عٓ٘ ٗ ُٝٚٸت٘ ٭ػ ٘ٝقُـ بٔ
اؿٓؿٜ ١ٝك« :×ٍٛإْٸ ٞمل أَػلزٵ َأًٹلاّ  ٫ٚٳبطٹلاَّ ٫ٚ ،ٴؿوٹـاّ َٚ ٫ٚايٹُاّٚ ،إْٸُا ػٳلدٵتٴ
ٹيطًََبٹ اٱُٔ ٬غ ٗ أَُٸ١ٹ دـٸٚ ٟأب ،ٞأكٜـٴ إٔ آَلٳ بإعلٚفٹٚ ،أْٗ ٢عٔ ا ُٕٓٵهَلٔ»(.)26

يًؼطاب إٛدٻ٘ يًذُٗٛك تأثرلٷ عً ٢تٌه ٌٝثكاؾ ١اجملتُعٚ ،تٛدَٛ ٘ٝاقـ
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ٚهًٛنٝات أبٓا.٘٥
نإ ٖقا َٔ قـ ِٜاينَإ ،سٝح ناْت ػطب اينعُاٚ ٤ايكٝاؿاتٚ ،قِا٥ـ
ايٌعلاٚ ٤ا٭ؿبا ،٤تًٗب إٌاعلٚ ،ؼلِّى ا٭ساهٝىٚ ،تِٓع ايلأ ٟايعاّ ٗ
فتُعاتٗاٚ ،تكٛؿِٖ م ٛايتٛدټٗات إطًٛب.١
 ٗٚاجملتُعات ايـٜ ١ٜٝٓه ٕٛيًؼطاب ايـٜين تأثرلٷ أندل َٔ ها٥ل اـطابات;
٭ْ٘ ٗ ْٛل إتـٜ ٌِّٜٓعبِّل عٔ َكاُـ إشلٚ ،١ٝأٚاَل ؿٚ ،١ٜٝٓا٫هتذاب ١ي٘ ؼكِّل كٓا
اهللٚ ،تٓذ َٔ ٞهؼط٘.
َٔ ٖٓا نإ يلٚاٜات احملـِّثٌٚ ،ؾتا ٣ٚايؿكٗاٚ ،٤ػطب ايٛاعٚ ٌٛايـټعا،٠
ْؿٛفٷ ٗ ْؿٛي ايٓايٚ ،تأثرلٷ عً ٢أؾهاكِٖ ٚهًٛنِٗ.
 ٗٚعِلْا اؿآل ؾإٕٸ تطٛٸك ٚها ٌ٥اٱعٚ ،ّ٬تهٓٛيٛدٝا ايتٛاٌُ
ا٫دتُاع ،ٞأعط ٢يًؼطاب ايـٜين أُ ُؾكاّ أٚهع ٗ اْ٫تٌاك ٚايتأثرل ،سٝح ايؿٔاٝ٥ات،
ٚايبحٸ إباًلٚ ،ايٌبه ١ايعٓهبٛتٚ ،١ٝاــَات إتطٛٸك ٠يًٗٛاتـ ايٓكٓاي.١
ٚتٛؾِّل إٛاهِ ايـ ١ٜٝٓؾُ ٳلُاّ ٖٝن ٠يًؼطاب ايـٜين ،سٝح ٜٴكبٌ ايٓاي عً٢
اٱُػا ٤ي٘ٚ ،ايتؿاعٌ َع٘ ،عهِ طبٝع ١ا٭دٛا ٤اؾَ ٵُع ١ٝايٌعا٥ل.١ٜ
إٕٸ تأثرل اـطاب ايـٜين َِٖ ٛـك أُٖٸٝت٘ ٗٚ ،ايٛقت فات٘ َهُٔ ػطٛكت٘،
ؾإفا مل ٜهٔ ٗ ا٫ػا ٙايِشٝض ؾوِٝٝب ايـٚ ٜٔا٭َٸ ١بأٓلاك دوٚ ،١ُٝإفا مل ٜكُ ٵِ
بٝٚٛؿت٘ إطًٛب ١ؾوِّٝٔٝع عً ٢اجملتُع أع ِٛايؿلْ ٚإهاهب.
ٚكؿ عٔ اٱَاّ عًٞٸ× أْ٘ قاٍ :زلعتٴ كه ٍٛاهلل| ٜكٜ« :ٍٛا عًٞٸ٬ٖ ،ى
 ٟنٌٸ َٓاؾلٕ عً ِٝايًوإ»(.)27
أَيت عًٜ ٢ـٳ ٵ
(ٚعً ِٝايًوإ) أ ٟإتشـِّخ ايق ٟي٘ تأثرل ٗ َوتُع ;٘ٝؾإفا مل ٜهٔ كًِاّ
ُاؿقاّ ؾإٕٸ ٖ٬ى ا٭َٜ ١ه ٕٛعًٜ ٢ـٳ ٵ ;ٜ٘٭ٕٸ تٛد ٘ٗٝقـ ٜأػق ايٓاي إٍ َواكٕ ٴَ ٵٗٹًو
شلِ.
إٕٸ يًؼطٝب َٛقعاّ ػطرلاّ ٖٛٚ ،قاهٳبٷ عً ٢تعاًَ٘ َع ٖقا إٛقعٚ ،عً ٘ٝإٔ
ٜـكى فيوٜٚ ،ه ٕٛسلِٜاّ عًَ ٢لاعا ٠ائٛاب٘ ايٌلعٚ ١ٝإًِش ١ايعاَ.١

ّهٔ اؿـٜح عٔ أِٖٸ ٓٛاب٘ إوٚ٪ي ٗ ١ٝاـطاب ايـٜينُٖٚ ،ا ٓابطإ:
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ا٭ٚٸٍ :اْ٫ط٬م َٔ قٹ ٳ ِٝايـٚ ٜٔتعاي ،ُ٘ٝؾِٜ ٬ضٸ ا٫ؾذلا ٤عً ٢ايـ٫ٚ ،ٜٔ
ػٝرل ٙــَ ١إِاحل ٚا٭ٖٛا.٤
ايجاْ :ٞكعا ١ٜإًِش ١ايعاَ ١يًـٚ ٜٔاجملتُعٚ ،أػق ايٛلٚف ٚا٭ٓٚاع
اؿآل ٠بعٌ ا٫عتباكٚ ،اػتٝاك ا٭هًٛب إٓاهب يًطلغ; ستٜ ٫ ٢هَٓ ٕٛؿِّلاّ يًٓاي
َٔ ايـ.ٜٔ
إٕٸ ايـ َٔ ١ْ ََٛٛٓ ٜٔايعكا٥ـ ٚإؿاٖٚ ِٝا٭سهاّ ٚاٯؿاب ٗٚ ،ايذلاخ ايـٜين
قٔاٜا َٛٚآٝع نجرل ،٠يهٔٸ اـطاب هب إٔ ٜلاع ٞسادات اجملتُع إؼاطب،
ٚٚلٚؾ٘ َِٚاؿ٘ ،ؾتهٖٓ ٕٛاى أٚي٫ ١ْ ٜٛػتٝاك إٛآٝع اييت تعاجل ايكٔاٜا إُٗ١
اؿآلٜ ٫ٚ ،٠لبو اجملتُع بطلغ ايكٔاٜا اؾاْب ١ٝايؿلع ،١ٝأٜ ٚوتػلم اـطاب ٗ
ه ٵلؿٜٸات تاكى ،١ٝقـ تٌبع ؾٔ ٍٛإوتُع ،يهٓٸٗا  ٫تكـِّّ ي٘ َا ٜٓؿع٘ ٗ سٝات٘.
ٳ
هٍٛٴ اهلل| إَوٵذٹـٳ ؾَإفٳا دٳُٳاعٳْ١
ٚكؿ عٔ اٱَأّ ايها ×ِٔٚأْ٘ قاٍ :ؿٳػٳٌٳ كٳ ٴ
طاؾُٛا بٹلٳدٴٌٕ ،ؾكاٍَ :ٳا ٖٳ ٳقا؟ ؾك :ٌٝعٳَٖ٬ٳ ،ْ١قاٍٚ :ٳ ٳَا ايعٳَٖ٬ٳُ١؟ قايٛاَ :أ ٵعًَِٴ ايٓٻائ
قَـٵ َأ َ
ً ٳعاكٔ ٚٳايعٳ ٳل ٹبٝٻ١ٹ ،ؾكاٍ ايٓبٹٞټ| :فٳاىَ
وابٹ ايعٳلٳبٹ ٚٚٳقَا٥ٹعٹٗٳاٚ ،ٳ َأ ٻٜأّ اؾَاٖٹًٹٝٻ١ٹٚ ،ٳبٹا٭َ ٵ
ٹبأَ ٵْ ٳ
عٹًِِٷ ٜ ٫ٳٔٴ ټل َٳٔٵ دٳًَٗٔ٘ٴٚ ،ٳٜ ٫ٳٓؿَ ٴع َٳٔٵ عٳًٹُٳ٘ٴ(.)28
ٜٚك ٍٛتعاٍٜ﴿ :ٳا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا اتٻكُٛا اهلل ٚٳقُٛيُٛا قَٛٵ ّ٫هٳـٹٜـاّ﴾ (ا٭سناب:
هُاّ ٫ ،ته ٕٛؾ ٘ٝثػلاتٷ ؽٌٸ َِاحل ايـٚ ٜٔاجملتُع.
ش َ
 ،)70أ ٟق ّ٫ٛكُّ ٓٝا َٴ ٵ
هبٹ ٌٔٝكٳبِّوَ بٹايِشٹهُِٳ١ٹ ٚٳايُِٳٛٵ ٹع١َٛٹ ايِشٳوٳٓٳ١ٹ﴾ (ايٓشٌ:
ٜٚك ٍٛتعاٍ﴿ :اؿٵعٴ ٔإيَ ٢ٳ
ٚ ،)125اؿهُ ١تعين ٓٚع ايٌ ٤ٞإٓاهب ٗ إهإ إٓاهب.
هِٳ
طبٹٝبٷ ،ٳؿٚٻاكٷ ٹبطٹبِّ٘ٹ ،قَـٵ أَسٵ َ
ٍّ× ٗ فنل ايٓيب|َ « :
ٚدا ٤عٔ عًٞ
سٝٵحٴ ايِشٳادٳٔ ُ١إ َيٝٵ٘ٹ»(.)29
َٳلٳاٖٹُٳ٘ٴٚ ،ٳأَسٵُٳَ ٢ٳٛٳاهٹُٳ٘ٴٜ ،ٳٔٳعٴ ٳفيٹوَ ٳ
(َٳلٳاٖٹُٳ٘ٴ) تعبرل عٔ إـاكاٚ ٠ايًٌ.
(َٳٛٳاهٹُٳ٘ٴ) َا ٜوتؼـّ يًهٞٸ ٗ ،ايطبٸ ايكـ ،ِٜنٓا ١ٜعٔ ايٌـٸٚ ،٠نٌٌّ ٗ
َٓٛع٘.
ٚٚكؿ عٔ اٱَاّ ايِاؿم× ٫« :تٳهًَِٖٵ بٹُٳا  ٫ٳٜعٵ ٹٓٝوَٚ ،ٳؿٳعٵ نَجٹرلاّ َٹٔٳ ايهَٗ ّٔ٬
ٓعٹ٘ٹ
ٳَا ٳٜعٵ ٹٓٝوَ سٳتٻ ٢تٳذٹـٳ يَ٘ٴ َٳٛٵٓٹعاّ; ؾَلٴبٻ َٴتٳهًَِِّٕ تٳهًَِٖٳ بٹاؿَلِّ بٹُٳا ٳٜعٵ ٹٓ٘ٝٹ ٗ َغٝٵلٔ َٳٛٵ ٹ
َؾ ٳتعٹبٳ»(.)30
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ؾُكٝاي اؿكٓاْ ١ٝيٝى ٖ ٛإكٝاي ايٛسٝـ ٫ػتٝاك ايه.ّ٬
بٌ ٜٓبػ ٞايتؿهرل ٚايتوآٜ ٌٖ :ٍ٩اهب ايٛلٚف ايلآٖ ١أّ ٫؟!
 ٗٚاؿـٜح عٓ٘|ٔ « :إْٻا َٳ ٳعاًٹ ٳل ا٭َ ٵْ ٹب ٳٝا٤ٹ ُأَٹ ٵل ٳْا أَ ٵٕ ْٴهًَِّ ٳِ ايٓٻايٳ ٳعًَ ٢قَ ٵـ ٔك
ٴع ُكٛيٹ ٔٗ ٵِ»(.)31
قاٍ ابٔ ايك ِِّٝاؾٛمٜٸ« :١نإ كه ٍٛاهلل| ىطب ٗ نٌٸ ٚقتٺ َا ٜكتٔ٘ٝ
ساد ١إؼاطبٌ ًَِٚشتِٗ»(.)32
ٚنُا ق :ٌٝيٝى نٌٸ َا ٜٴ ٵع ٳلف ٜٴكاٍٚ ،يٝى نٌٸ َا ٜٴكاٍ سٔل أًٖ٘ٚ ،يٝى
ن ٸٌ َا سٔل أًٖ٘ سإ ٚقت٘ٚ ،يٝى ن ٸٌ َا سإ ٚقت٘ ُضٸ قٛي٘.
إٕٸ إوأي ٫ ١تهُٔ ؾك٘ ٗ إٔٸ ايكُ ٍٛشٝضٷ أّ  ;٫ؾكـ ٜهُ ٕٛشٝشاّ يهٔٸ
تٛقٝت ايطلغ قـ ٜه ٕٛغرل َٓاهبٺ ،ؾِٝبض اـطاب ٓاكٸاّ بٳ ٳـٍ إٔ ٜهْ ٕٛاؾعاّ.

يٝى ػطأّ إٔ ٜؿهِّل اـطٝب ٗ اهتكطاب اؾُٗٛك ْٚٳ ٵ ٌٝكٓا ،ٙيٝشٔلٚا
ػطاب٘ٚ ،يٝتؿاعًٛا َع أطلٚسات٘ ،بٌ ٖ ٛأَ ٷل َطًٛبٚ ،فيو ٜتِٸ عدل َعاؾَُِٖٗٛ ١
ٚقٔاٜاِٖٚ ،اػتٝاك ايًػ ١اؾافبٚ ،١ا٭هًٛب إ٪ثِّل .يهٔٵ ٜؿذلض إٔ ته ٕٛيًؼطٝب
س ٞايتناَ٘ بٔٛاب٘
كهايٜ ْ١لٜـ إِٜاشلا يًذُٗٛكٚ ،إٔ ته ٕٛيـ ٜ٘كٚ َٔ ْ١ٜ٩ٳ ٵ
وب اؾاٙ
ن ٵ
إوٚ٪ي ٫ ،١ٝإٔ ٜه ٕٛا٫هتكطاب ٖٳ ٳـؾاّ عـٸ فات٘; يتشكٝل ايدلٚم ،أَ ٚ
ٚايٓؿٛفٚ ،ؼِ ٌٝإِاحلٚ ،يٝى اشلـف إَتاع اؾُٗٛك ،بٌ تٛعٝت٘ ٚتٛد.٘ٗٝ
ٚكؿ عٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿم×« :ايٌٝع ١ث٬خ :قبٌّ ٚاؿٸ ،ؾَٗٓ ٛٸا; َٚتنِّٜٔٷ
بٓاٚ ،مٔ مٳ ٵٜٔٷ َٕ ٵٔ تنٜٻٔ بٓا; َٚوتأن ٷٌ بٓا ايٓايَٚ ،ٳ ٵٔ اهتأنٌ بٓا اؾتكل»(.)33
ٚوقِّك اؿـٜح َٔ ا٫كتنام بقنل أٌٖ ايبٝت^ ،ؾٗ ٛكهايٚ ،ْ١يٝى َِـك
كمم ،أ ٚؿنٓإ ػاكَٚ ،٠ٳ ٵٔ تعاٌَ َع فنل أٌٖ ايبٝت بٗق ٙايطلٜك ١ؾإْ٘ ِٜاب
بايؿكلٚ ،قـ ٜ ٫ه ٕٛايؿكل إاؿٸ ،ٟبٌ ايؿكل إعٓ ،ٟٛأ ٚايؿكل ا٭ػل ،ٟٚيقيو ٫
ِٜضٸ إٔ ٜه ٕٛاشلِٸ ا٭ٚٸٍ يًؼطٝب ٖ ٛاؿِ ٍٛعً ٢إاٍ أ ٚايٓؿٛف ا٫دتُاع.ٞ

وـِّؿ قاَٛي (بٛت ٞكٚبرل) ،طبع ١عاّ  ،ّ2013ايٌعب ١ٜٛبأْٗا« :ػطابٷ
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ؼب»(.)34
هٝاهَٛ ،ٞدٻ٘ٷ إٍ ايطبكات ايٌعب ،١ٝقاِ٥ٷ عً ٢اْتكاؿ ايٓٛاّ َٚوٚ٪يٚ ٘ٝايٓټ ٳ
ٜٚك ٍٛايباسح ا٭َلٜهَ( ٞاكى ؾًٛكبا َٔ )ٟداَع ١بلٜٓوت :ٕٛإٕٸ ايٌعب١ٜٛ
ٖ« ٞايبشح َٔ قٹ ٳبٌ هٝاه ٌٝو َٛٵ ٕٛبهاكٜنَا عٔ ؿعِٕ ًعيب َباًل ٗ ػطابٺ عاّٸ
ٜتشـٸ ٣إ٪هٻوات ايتكًٝـٚ ١ٜايـّٛقلاط.)35(»١ٝ
يكـ بات َِطًض ايٌعبٜ ١ٜٛتهلٻك َع نٌٸ عًُ ١ٝاقذلاعٕ.
وب َـٜل
س ٵ
ٚايٌعب ٗ ١ٜٛؾلْوا َٳ ٵٔ ٜت٬عب بأؾهاك ايٓاي يػاٜاتٺ هٝاه ،١ٝٳ
فً« ١نلٜتٝو» ؾًٝٝب كٚد.)36(٘ٝ
ٚأػق َِطًض ايٌعب ١ٜٛطلٜك٘ إٍ ايتـا ٗ ،ٍٚايوٓٛات ا٭ػرل َٔ ٠ايكلٕ
ايتاهع عٌل ،إثل ا٫ستذادات اييت قاّ بٗا ايؿ٬س ٗ ٕٛكٚهٝا; ٭دٌ ؼلټكِٖ.
ٜٚتِٸ تُٝٛـ اـطابات بايٌعب ١ٜٛيًـ٫ي ١عً ٢أْٗا تجرل إٌاعل ايعاَ ١يًٓاي;
يهْٗٛا تتٛدٻ٘ إي ِٗٝبطلٜك ١غرل َٓت ،١ُٛتتؼطٓ ٢ايعكٚ ١ْٝ٬ايٛقا٥عٚ ،تعُـ إٍ
تٔؼ ِٝبعض ا٭َٛك; يً ٍُٛٛإٍ ْتا٥ر تٓاهب ايلغبات أ ٚا٭ٖـاف إطلٚس.١
ٖٓٚاى َِطًضٷ ٗ َِل« :اؾُٗٛك عاٜن نٹ ٳـ ;»ٙيًـؾاع عٔ ا٫مطاٚ ٙاشلبٙٛ
ت يًهتابات
ايق ٟأُاب اٱْتاز ايؿين ٗ َِل َٔ غٓا٤ٺ َٚولغٕ ٚأؾ ،ّٕ٬ثِ هٳ ٳل ٵ
ٚاـطابات.
ٚبعض اٱفاعات يـٜٗا بلْاَر (َا ٜطًب٘ إوتُع.)ٕٛ
يهٔٵ ِٜ ٫ضٸ إٔ ٜه ٕٛاـطاب ايـٜينٸ ًعبٜٛاَّ ،عٓ ٢اهتٗـاؾ٘ ؿغـغ١
إٌاعل ٚايعٛاطـ عً ٢سواب اؿكا٥ل ٚإِاحل ايٛاقع ٫ٚ ،١ٝإٔ ٜٓكاؿ يلغبات
اؾُٗٛك عً ٢سواب ايٝٚٛؿ ١ايٌلع.١ٝ
فنل ا٭يباْ ٗ ،ٞهًوً ١ا٭ساؿٜح ايِشٝش ،١إٔٸ كه ٍٛاهلل| قاٍ « :ٳَ ٵٔ
نً٘ اهلل
أكٓ ٢اهلل بوؼ٘ ايٓاي نؿا ٙاهلل ايٓايَٚ ،ٳ ٵٔ أهؼ٘ اهلل بلٓا ايٓاي ٚٳ َ
إٍ ايٓاي»(.)37
أػلز ايذلَق ٟعٔ كه ٍٛاهلل| أْ٘ قاٍ « :ٳَ ٵٔ ايتُىٳ كٓا اهلل بوٳؼ٘ٹ ايٓٻائ
ي بوؼ٘ٹ اهلل ٚٳنًََ٘ٴ اهلل إٍ ايٓٻائ»(.)38
نؿاٙٴ اهلل َ َ١ْ٪ايٓٻائَٚ ،ٳ ٵٔ ايتُىٳ كٓا ايٓٻا ٔ
ٚٚكؿ عٔ اٱَاّ عًٞٸ×َ« :ا أع ٔٚ ِٛٵمك َٳ ٵٔ طًب كٓا إؼًٛقٌ بوؼ٘
اـايل»(.)39
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نُا ٚكؿ عٔ اٱَاّ اؿوٌ× « :ٳَ ٵٔ طًب كٓا اهلل بوؼ٘ ايٓاي نؿا ٙاهلل
نًَ٘ اهلل إٍ ايٓاي»(.)40
أَٛك ايٓايَٚ ،ٳ ٵٔ طًب كٓا ايٓاي بوؼ٘ اهلل ٚٳ َ

ّٚهٔ كُـ ث٬ث ١أهايٝب يًؼطاب ايـٜينٸ ايٌعبٟٛٸ:

ؾًًٌعٛب ٗ نٌٸ ايبًـإ قٔاٜا َٚطايب ٚاٖتُاَاتٚ ،عاؿَ ّ٠ا ٜتؿاعٌ ايٓاي
َع َٳ ٵٔ ٜلؾع ُٛت إعاكٓٚ ١ا٫ستذازٖٓٚ ،ا  ٫بٴـٸ إٔ ت٪ػق ايٛلٚف ٚا٭ٓٚاع ٗ
نٌٸ بًـٺ ٚفتُع بعٌ ا٫عتباك ،ؾُا ٜهَ ٕٛؿٝـاّ ٗ بًـٺ قـ ٜهَٔ ٕٛلٸاّ ٗ بًـٺ
آػلَٚ ،ا ٜهَٓ ٕٛاهباّ يٛلفٺ ٚمَٕٔ قـ ٜ ٫هَٓ ٕٛاهباّ ٗ ٚلفٺ ٚمَٕٔ كتًـ.

ٖٓاى أكٓ ١ْ ٝػِب ٗ ١فتُعاتٓا يًتؿاعٌ َع اـطاب إقٖيب ٚايطا٥ؿ;ٞ
بوبب ٚدٛؿ تلاخ تاكىٚ ٞثكاٗ ٓؼِ عٓـ نٌٸ طا٥ؿ١ٺ ٗ ايوذاٍ إقٖيب; ٚبوبب
ٚدٛؿ ػًٌٕ ٗ ايع٬قات بٌ ايطٛا٥ـ ،سٝح توتعً ٞطا٥ؿ ْ١عً ٢أػلٚ ،٣تعاْ ٞطٛا٥ـ
َٔ ايتُٗٚ ٍٝاٱقِاٚ ،٤سٝح توتعل ْرلإ ايؿً ٚايِلاعات ايطا٥ؿ ،١ٝؾُٔ ايطبٝعٞٸ
إٔ ٜتؿاعٌ اؾُٗٛك َٔ كتًـ ايطٛا٥ـ َع ايطلٚسات إقٖبِٜٚ ،١ٝبض هٛقٗا كا٥ذاّ.
ٚأبلم ًاٖـ عً ٢فيو ٖق ٙايؿٔاٝ٥ات ايطا٥ؿَٚ ،١ٝٳ ٵٔ ٜلنب ٖق ٙإٛدِٜ ١بض ْعذُاّ
وب شلِ سوابٷ!
ش ٳ
ٚبط ،ّ٬نُا كأٜٓا إٔٸ أؾلاؿاّ ْهلاتٺ أُبشٛا أكقاَاّ ٜٴ ٵ
ِب
يهٔٸ اـطٝب ايٛاعَ ٖٛ ٞٳ ٵٔ هعٌ إًِش ١ايعاَ ١يًـٚ ٜٔا٭َٚ ١ايٛطٔ ْٳ ٵ
عٓٝٳ ٵ ،٘ٝؾٝتك ٞاهلل ٗ َا ٜطلغ ٜٚك ،ٍٛؾهجرلاّ َا تتأثٻل ايع٬ق ١بٌ أبٓا ٤ايٛطٔ
ايٛاسـ غطب ايتعب ١٦ايطا٥ؿٚ ،١ٝقـ ٜـؾع فيو يًؿتٓٚ ١ا٫سذلاب.

ً ٫و إٔٸ يًعاطؿ ١ؿٳ ٵٚكاّ ٜٓبػ ٞإٔ ٜوتجُل ٗ اـطاب ايـٜين ،بإثاك ٠اـٌَٔ ١ٝ
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اهلل ٚايٌٛم إٍ كٓاٚ ،ٙاؿبٸ ٭ٚيٝا ٤اهللٚ ،ايتأثټل ِٕا٥بِٗ َٚعاْاتِٗ.
يهٔٵ ٜٓ ٫بػ ٞا٫هتػلام ٚإبايػ ٗ ١اؾاْب ايعاطؿ ،ٞعٝح ٜتذاٚم اؿـٚؿ
إٌلٚع ،١بوٳ ٵلؿ قِّ كتٳًَك ،١أْ ٚوب ١نقب ٕكاَات ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ُ٥ٸٚ ١ا٭ٚيٝا.٤
قـ ٜل ٣ايبعض إٔ غلض اٱبها ٤عً ٢اٱَاّ اؿوٌ َدلِّكٷ يقنل َا  ٫أٌُ
ي٘ ،أ ٚايتِٜٛل بًوإ اؿاٍ ٕا ًٜٝ ٫ل َكاّ ا٭ُ٥ٸٚ ١ا٭ٚيٝا.٤
ٖٚقا ػط ْأ ٜٓ ٫بػ ٞايٛقٛع ؾ.٘ٝ
فنل ايوٝـ سؤ ايكنٜٚين َٔ ،عًُا ٤ايٌٝع ١ايباكم ٗ ٜٔايٜ٫ٛات إتشـ٠
ا٭َلٜه ٗ ،١ٝنتابٺ ي٘ عٔ ػلبت٘ ايتبًٝػٖٓ ١ٝاى ،ؼت عٓٛإ( :ايٌُى تٌلم َٔ
إػلب) ،إٔٸ ػطٝباّ ٗ َوذـ يًذاي ١ٝايبانوتاْ ٗ ١ٝنايٝؿٛكْٝا نإ َٛيعاّ بقنل
وبٚ ،إِا يؿَ ٳلي اٱَاّ اؿوٌ×،
إعادن ٚايهلاَات ،يٝى يٮُ٥ٸ ١ايطاٖل ٜٔؾشٳ ٵ
ؾؿ ٞأنجل َٔ ي١ًٝٺ ؼـٻخ ٚبٌهٌٕ َوٗب عٔ ٚد ٙٛاٱعذام ٚايهلاَات شلقا
ايؿلي(.)41
ٚقـ ُٓٻـ ايع ١َ٬ايٌٝؽ سوٌ ايٓٛكٖ1330(ٟع)ُ ،اسب َوتـكى ايٛها،ٌ٥
نتاب٘ (ايً٪يٚ ٪إلدإ ٗ آؿاب أٌٖ إٓدل); ٕعاؾٖ ١ق ٙإٌهً ١اييت ٜعاَْٗٓ ٞا
َع ِٛاـطاب ايـٜين ٗ ايواس ١ايٌٝع.١ٝ
ٖٚا دا ٤ؾ ٗ« :٘ٝفنل بعض ايٌبٗات اييت ًٓت ٖق ٙاؾُاع ،١بٌ بعض
أكباب ايتأيٝـ ،عًْ ٢كٌ ا٭ػباك ٚاؿهاٜات اييت  ٫أهاي شلاٚ ،ايلٚاٜات اييت ٫
وتٌُ ُـقٗا ،أ ٚاييت ٜه ٕٛاستُاٍ ُـقٗا ٗ غا ١ٜائعـٚ ،عً ٢اؾذلا٤
ٓعٗاٚ ،اػت٬م اؿهاٜات إتُٔٸٓ ١يًُِا٥ب اييت ٫
ايهقبٚ ،دٳ ٵعٌ ا٭ػباك ٚٚٳ ٵ
ٚاقع شلا; َٔ أدٌ إبها ٤إٚ ٌَٓ٪إٓؿا ٤ايلٻ ٵْٚل عً ٢فايى ايعنا.»٤
ٜٚتابعَ« :ا ْكٌ عٔ بعض كتًك ٞايهقب َٔ ا٭ػباك اييت ُـغ اٱبها،٤
ٚتلغِّب ؾَٚ ،٘ٝا هٴطِّل ٗ ٖقا اجملآٍٖ ،ا ٜٛس ٞبإٔ نٌٸ َا وٌُ عً ٢ايبهاَٚ ،٤ا
ٖٚ ٛه ١ْ ًٝيًتؿذټع ٚإهاي ١ايـَٛعٖ ،ـ ٚٷغ َٚوتشؤٷٚ ،ي ٛنإ نقباّ ٚاؾذلا٤ٶ».
ٜٝٔٚـ ٫ٚ« :ىؿ ٢عً ٢نٌٸ فً ٟعٛكٕ إٔٸ ٖقا ايٓٻ ٳُ٘ َٔ ايه ّ٬ػ٬ف
ٓلٚكٜات ايـٚ ٜٔإقٖبٚ ،ػلٚزٷ عٔ إًٓٚ ١اٱهٚ .ّ٬دٛاب أٌُ ٖق ٙايٌبٌَٗ ١لٚغٷ
ٗ ايؿك٘ ٗ نتاب إهاهبٚ ،فًُ٘ ايقّ ٟهٔ إٜلاؿٖٓ ٙا :إٕٸ إوتشب َُٗا
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نإ عُٝٛاّ ّ ٫هٓ٘ إٔ ٜعاكض اؿلاّ َُٗا نإ سكرلاّٜ ٫ٚ ،ٴطاع اهلل َٔ سٝح
ٴٜعِٜ ٫ٚ ،٢هَ ٕٛا ٜٛدب عكٛب ١اهلل ٚهؼط٘ ؿاعٝاّ يًتكلټب َٓ٘ٚ ،إٕ َٛكؿ نٌٸ
إوتشبات َا نإ دا٥ناّ ٗ ْؿوَ٘ ،باساّ بقات٘ ،أَا إفا نإ سلاَاّٚ ،تذلتٻب عً٘ٝ
َؿوـ ْ ٠ع ،١ُٝٛتوتٛدب تٛدټ٘ ايٓٗ ٞعٜٓ٘ ٫ ،بك ٢يقيو إوتشبٸ قٌٌّ  ٫ٚفاٍٷ»(.)42
إٕٸ فنل ايِٓ ْٛإعتدل ٠عٔ ساؿث ١عاًٛكاٚ ،٤عٔ َِا٥ب أٌٖ ايبٝت^،
تهؿ ٞٱثاك ٠إٌاعل اي ١ٝ٥٫ٛايٓب ،١ًٝؿ ٕٚاؿاد ١إٍ ايتًؿٝل ٚا٫ػت٬م.

1ع اـطاب ايـٜين َِـ ٷك أهاي ٭بٓا ٤ا٭َٸ ٗ ١ايتعلټف عًَ ٢ؿاٖ ِٝايـٜٔ
ٚتعايٚ ،ُ٘ٝي٘ ؿٳ ٵٚكٷ كٝ٥ى ٗ تٌه ٌٝثكاؾتِٗ ايـٚ ١ٜٝٓهًٛنِٗ ا٫دتُاع.ٞ
2ع عً ٢ايكٝاؿات ايٛاع ١ٝإؼًِ ٗ ١ا٭َٸ ١إٔ تبـ ٟأعً ٢ؿكدات اٖ٫تُاّ بٌإٔ
اـطاب ايـٜين ٗ فتُعاتٗا; ٭ٕ أٟٸ ٓعـٺ أ ٚػٳًَ ٌٕ ٜتوًٌٖ إٍ ٖقا اـطاب هتهٕٛ
ْتا٥ذ٘ ػطرل ٠عً ٢ايـٚ ٜٔاجملتُع.
ت فتُعاتٓا مثٓاّ باٖٛاّ يلٚاز ػطاباتٺ ع تٓتوب إٍ ايـ ٜٔع نلٻهت
3ع ؿؾعٳ ٵ
ت عٔ ايـُٛ ٜٔكّ٠
ت اـ٬ؾات ٚايؿًٚ ،أعطَ ٵ
ايتؼًٗـٌْٚ ،لت ايهلاٖٚ ،١ٝهبٻ ٳب ٵ
ؼ ٴٌ َٔ ٚدٛؿ
ٌَٛٻَٖٓ ١ؿِّل .٠يهٔٸ اٱِْاف ٜكتٔ ٞاٱًاك ٠إٍ إٔ هاس ١ا٭َٸ ١مل تٳ ٵ
ػطابٺ ؿٜين أُٜ ،ٌٝبحٸ ايٛٳ ٵعٜٚ ،ٞـع ٛإٍ ايٛسـٜٚ ،٠عنِّم ا٫هتكلاك ٚايوًِ
اجملتُعٚ ،ٞوؿِّن يًتُٓٚ ١ٝايٓٗٛض ٚايتكـټّ.
4ع  ٫بٴـٸ َٔ اٖ٫تُاّ بتأٖٚ ٌٝإعـاؿ اـطباٚ ٤ايـټعاٚ ٠إبًِّػٌ ،عًُٝاّ ٚثكاؾٝاّ
ٚتلبٜٛاّ; يٝهْٛٛا ٗ َوت ٣ٛايهؿا ٠٤اي٬مَ ١٭ؿاَُٗ ٤تِٗ اـطرل.٠
وب
5ع ػب إباؿك ٠يتكـ ِٜك١ٜ٩ٺ َـكٚه ١يتٛدټٗات اـطاب ايـٜين ٚأٚيٜٛات٘ ،سٳ ٵ
ساد ١نٌٸ فتُعَٕٚ ،وتًنَات نٌٸ َلسً١ٺ ٚٚلفٚ ،فيو ٜكتٔٚ ٞدٛؿ َلانن
٪َٚهٸوات أعاخ تٗتِٸ بٗقا ايٌإٔ.
ُ ٺـ يٮؿا ٤اـطاب ٗ ٞنٌٸ َٓاهب١ٺ
6ع َٔ ائلٚكَ ٠هإٕ ٚدٛؿ َتابع١ٺ ٚكٳ ٵ
َٛٚهِٕ ؿٜين; َٔ أدٌ ايتكٚ ،ِٜٛتـٜٚل ايتذاكب ايٓادشَٚ ،١عاؾَٓ ١اطل ائعـ،
ٚهـٸ ايجػلات.
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7ع ؼتاز ايواس ١ا٫دتُاع ١ٝيلؾع َوت ٣ٛايٛٳ ٵع ٞبأُٖٸ ١ٝاـطاب ايـٜين،
ٚايتعاٌَ َع٘ َوٚ٪ي١ٝٺ ٚايتناّٚ ،ايكٝاّ ػاٖ٘ بـٳ ٵٚك ايتكٚ ِٜٛايٓكـ ايبٓٸا ٤٭ؿا،٘٥
اْط٬قاّ َٔ إعاٜرل ٚائٛاب٘ ايِشٝش..١

الهوامش

(5) https://www.sistani.org/arabic/archive/26341/

(12) https://www.alfurja.com/?p=39035
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قزٍٖ ٛالشٗاق
ٔ َدِٔرِا يف استٍباط األحلاً الشزعّٗٛ

إٕ ْٝع ايباسجٌ ٗ ايٌإٔ ايـٜين ،بهاؾٓ ١ا٫ػاٖات ٚا٭هايٝب اييت ٜتبعْٗٛا
ٗ أعاثِٗ ،وتاد ٕٛإٍ َِـكٕ كٚاْٚ ٞ٥كً ،ٞنُا أِْٗ ٗ ا٫هتؿاؿٖ َٔ ٠قا
إِـك ايٓكً ٞوتاد ٕٛإٍ نٌـ ايٛٗٛك ،أنجل َٔ سادتِٗ إٍ ايوٓـ ٚاؾٗ.١
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ،ؾإٕ َٔ بٌ أِٖٸ إوا ،ٌ٥اييت هب إٔ تكع َٛكؿ اٖتُاّ
ايعًُاٖ ٗ ٤قا اجملاٍ ٗ َا ٜتعًٖل بؿِٗ إِاؿك ايٓكً ،١ٝتٓكٝض إوا ٌ٥إ٪ثِّلٗ ٠
تٌه ٌٝايٛٗٛك َٔٚ .ايٛآض دـٸاّ إٔ ايكلا ٔ٥إتٸًِ ١ؼ ٢ٛبـٳٚٵكٕ نبرل ؾُٝا مٔ
ؾٖٓ َٔٚ .٘ٝا ؾإٕ اي ٻـٚٵك ايِاكؾ يًكلا ٔ٥إتًِ ٗ ١ؾِٗ ايهٚ ،ّ٬تٌه ٌٝايٛٗٛك،
ٜٔاعـ َٔ أُِّٖٓٚ ١ٝلٚك ٠ايتشكٝل س ٍٛأقواّ ًٚلاٚ ٘٥سـٚؿ ٚثػلات ٖق ٙايكلا.ٔ٥
ٚعً ٢ايلغِ َٔ اؾٗٛؿ إتٛاًُ َٔ ١قٹ ٳبٌ ايعًُا ٤ايعٛاّ ٗ إطاك اي ٍُٛٛإٍ
ٓٛاب٘ ٚقٛاٌْ ا٫هتٗٛاكٜ ٫ ،ناٍ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايكلا ٔ٥اييت مل ٜتِٸ عجٗا
بٌهٌٕ داَع َٚـٚٻٕ ،نُا مل ٜتِٸ إؾلاؿ ؾٌِٕ َوتكٌٸ شلق ٙا٭عاخ.
×
×

 َٔٚفيو ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ :مل ٜتِٸ ست ٢اٯٕ ؾتض أٟٸ باب يًكلا ٔ٥ايعاَ ٗ ١عًِ
ا٭ُ ٍٛؼت عٓٛإ :ايتعًٚ ،ٌٝاؿهَُٓٚ ،١اهبات اؿهِ ٚإٛٓٛعٚ ،ايوٝام،
ٚايتُجَٚ ،ٌٝا إٍ فيوٖ .قا َع إٔ ايعًُاٚ ٤إِّٓٛل ٗ ٜٔفاٍ ايعً ّٛاٱْواْ١ٝ
اٱهٜ ١َٝ٬تُوٸه ٕٛبٗق ٙايعٓا َٔ ٜٔٚايٓاس ١ٝايعًُ ،١ٝهٛا ٗ ٤ا٭ُ ٍٛأ ٚايؿك٘
ٚايكاْ ،ٕٛبٌ ٜٓتكـ ٕٚبعِٔٗ أسٝاْاّ بوبب أػطا ٗ ِٗ٥تٌؼٚ ّٝتٝٚٛـ ٖقٙ
ايكلآٖ َٔٚ .ٔ٥ا ؾإِْٗ ٜعُـ ٕٚإٍ طلغ َباسح َٔ قب :ٌٝقل ١ٜٓايتعًٚ ٌٝاؿهُ،١
ط ٵلؿاّ يًبابٚ ،عً ٢م ٕٛغرل َٓٔب٘.
ٚقل ١ٜٓايوٝامٚ ،قل ١ٜٓايتُجَٚ ،ٌٝا إٍ فيو; َ
ْٚوعٖ ٗ ٢ق ٙإكاي ١إٍ بٝإ ًٚلغ قل ١ٜٓايوٝام إتٸًِ ١بٌهٌٕ َـٚٻٕ
ٚداَعٚ .عً ٢هب ٌٝإجاٍْ :قنل ٗ َا ِٛ ًٜٞفداّ يتطبٝكات ٖق ٙايكل ١ٜٓإتٸًِ،١
ٚايتُوټو بٗا ٗ نًُات ايؿكٗا:٤
إٕ َٔ بٌ تطبٝكات قل ١ٜٓايوٝام نٌـٳ إلاؿ اؾـٸ ٟؿ ٕٚايتِلټف ٚايتػٝرل
ٗ إلاؿ ا٫هتعُاي َٔٚ .ٞفيو ع عً ٢هب ٌٝإجاٍ عَ :ا فنل ٙايوٝـ اـُٝين& ٗ
نٓٻا ٴَعٳقِّبٹٌٳ سٳتٻ ٢ٳْ ٵب ٳعحٳ كٳهٴ( ﴾ّ٫ٛاٱهلا ،)15 :٤سٝح قاٍ طَا
قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا ُ
َعٓاٙص« :إٕ إلاؿ َٔ ايعقاب ٗ ٖق ٙاٯ ٖٛ ١ٜايعقاب ٗ اٯػل ;٠يٛكٚؿ ٗ ٙهٝام آٜاتٺ
تلتب٘ ب ّٛٝايكٝاَ.)1(»١
إٕ إلاؿ ا٫هتعُاي َٔ ٞنًُ ١ايعقاب َٖ ٛطًل ايعقاب قطعاّٚ ،إ ٓ٫نإ َٔ
قب :ٌٝاهتعُاٍ ايًؿ ٗ ٜإِـام فاماّ ،بٌ إلاؿ اؾـٸ َٔ ٟايعقاب ع بايٓٛل إٍ
هٝام اؾًُ ١ايعاّٸ ع قـ اػتّٸ بايعقاب ا٭ػل.ٟٚ
ٚهٛف ْتعلٻض ٗ ٖق ٙإكاي ١أٚٸ ّ :٫إٍ عح إؿاٖٚ ِٝا٭َٛك ايعاَ ١إلتبط١
بٗقا إٛٓٛع; ثِٸ ْعٌُ ثاْٝاّ :عً ٢بٝإ أقواّ ايوٝام (ايوٝام ائُينٚ ،ايوٝام
ايذلتٝيبٚ ،هٝام ايتأػرلٚ ،هٝام ايعـٚ ،ٍٚهٝام إكابًٚ ،١هٝام اْ٫تؼاب)ٚ ،أقواّ
ناًؿٝٸتٗا (ايهٌـ عٔ إلاؿ اؾـٸٚ ،ٟايهٌـ عٔ إلاؿ ا٫هتعُايٚ ،ٞنٌـ
اـِاٚ ،ّ٥ايهٌـ إكـٻكٚ ،نٌـ إِـامٚ ،نٌـ ايـاعْٚ ;)ٞبشح ثايج ّا:
 ٞإسلام أطلاف ايوٝامٚ ،إسلام قـٚؿٜٸ ١قل١ٜٝٓ
ًلا ٘٥إسلام ٖق ٙايكل ٗ ١ٜٓقوُٳ ٵ
ايوٝام.
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رل َلنٖب َٔ« :ايكل«ٚ ;»١ٜٓإتًِ.»١
إٕ «ايكل ١ٜٓإتًِ »١تعب ٷ
ٚايكل ١ٜٓيػٌَ ّ١تكَ َٔ ١اؿٸ( ٠م ك ٕ) .قاٍ ابٔ ؾاكي( « :قلٕ) :ايكاف ٚايلا٤
ٚايٓ ٕٛأُُ ٕ٬شٝشإ; أسـُٖاٜ :ـٍٸ عًْ ٢ع ً٤ٞٺ إٍ ًٚ ;٤ٞاٯػلٜٓ ٤ًٞ :تأ
طًَل عً ٢مٚد ١ايلدٌ
بكٛٸ٠ٺ ًٚـٸ .)2(»٠نُا تطًل عًَِ ٢اسب ايكلٖٓ َٔٚ ،ٜٔا ٜٴ ِ
«قل.)3(»١ٜٓ
«ٚإتٸًِ »١يػٌَ ّ١تكَٓ َٔ ١اؿَ ،)ٍ ْ ٚ( ٠عِٓٓ ٢ٸ ايٌ ،٤ٞعٝح ٜعًل اٯػل
ب٘(.)4
نُا تٓكوِ ايكل ١ٜٓطبكاّ يًُِطًض ا٭ُٛي ٞع بٓا ٤عً ٢بعض ايتكوُٝات ع إٍ
قوٌُُٖٚ ،ا :ايكل ١ٜٓإتًِٚ ;١ايكل ١ٜٓإٓؿًِٚ .١ايكل ١ٜٓإتًِ ٖٞ ١نٌٸ ً٤ٞ
ٜتٸٌِ بهًُ١ٺ أػلٚ ،٣تبطٌ ٛٗٚكٖا ٚتٛدٸ٘ إعٓ ٢ايعاّٸ إٍ َا ٜٓوذِ َع هٝام
ايه.)5(ّ٬
إٕ ا٫ػت٬ف إٌٗٛك بٌ ٖاتٌ ايكلٜٓتٌ ٖ ٛا٫ػت٬ف ايتطبٝكٚ ;ٞإٕ ٌَٗٛك
ا٭ُٛي ٌٝبايٓوب ١إٍ ايكل ١ٜٓإتٸًِ ٖٛ ١ا٫عتكاؿ بأْٗا ٖاؿَ ْ١يٛٗٛك ايهٚ ;ّ٬أَا
ايكل ١ٜٓإٓؿًِ ١ؾٜ ٬لٳ ٵ ٕٚؾٗٝا فيوٚ ،إِا ٜلٳ ٵْٗٚا َ٪ثِّل ٗ ٠اؿذ ١ٝؾك٘(.)6
إٕ ايتؿاٚت ايقات ٞيًكل ١ٜٓإتًِ ١عٔ ايكل ١ٜٓإٓؿًِٜ ١هُٔ ٗ أْٗا يٝوت
َتًِ ّ١بايهٚ ،ّ٬ايتؿاٚت ايتطبٝك ٞشلا ع عًَ ٢ا تكـٻّ فنل ٙع ٖ ٛأْٗا  ٫تنٌٜ
ايٛٗٛكٚ ،إِا ت٪ثِّل ٗ سذِّٝت٘ ؾك٘(.)7

إٕ «ايٛٗٛك» ٗ ايًػَِ ١ـ ٷك ٌَتلٸ َٔ َاؿٗٚ( ٠ل ٜٗٛ /ل)ٓ ،ـٸ ايبطٔ; َعٓ٢
ٛٗٚك ايٌ ٤ٞبعـ اـؿا .٤إِا توتعٌُ َاؿٖ ٠ق ٙايهًُ ١سٝح ٜنٜض ً٤ٞٷ اؿذاب عٔ
ٚدٖٗ٘ٓ َٔٚ .ا ٜطًل عًَٓ ٢تِـ ايٓٗاك أْ٘ ٗٚلٷ; إف إْ٘ أٗٚل ٚأٓٚض أٚقات اي.)8(ّٛٝ
ٚبطبٝع ١اؿاٍ قـ ٜه ٕٛايٛٗٛك ٗ بعض إٛاكؿ ْعاّ يع «َٗٚٳل»(ٚ ،)9يهٔٸ ٖقا ػاكزٷ
عٔ قٌٸ عجٓا.
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إٕ ايٛٗٛك ٗ إِطًض َعٓ ٢إٔ ٜه ٕٛايًؿٚ ٜاٖلاّ ٗ َعٓ٢ٶ ػاْٸ عٝح ٫
 ٌِٜإٍ سـٚؿ ايّٓٸٜٚ ،هٖٓ ٕٛاى استُاٍٷ ٓعٝـ ٗ إٔ ٜه ٕٛإلاؿ َٓ٘ ٖٛ
ػ٬ف ايٛاٖل(ٚ .)10يهٔٵ ٜبـ ٚإٔ ٖقا ايتعلٜـ ع بايٓٛل إٍ ايتعلٜـ ايق ٟهٓقنلٙ
عٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك عًٖ ٢اٍَ بٝإ ايٛٗٛك ايتِٛټكٚ ٟايٛٗٛك
ايتِـٜك ٞع أػّٸ َٔ تعلٜـ ايٛٗٛك ٗٚ .اؿكٝك ١إْ٘ إِا ٜب ِّٔٝفلٸؿ ٛٗٚك ايتِٛٸكات
إكاي ١ٝؾك٘ ٌٌُٜ ٫ٚ ،ايٛٗٛكات ايتِـٜكَٚ ١ٝطًل ايٛٗٛكات اؿاي.١ٝ

ٜٓكوِ ايٛٗٛك ٗ إِطًض إٍ :ايٛٗٛك ايٓاً َٔ ٧ايـ٫ي ١ايتِٛټكٚ ;١ٜايٛٗٛك
ايٓاً َٔ ٧ايـ٫ي ١ايتِـٜكٚ .١ٝقاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ٗ َكاّ تعلٜـ ٖقٜٔ
ايٛٗٛك« :ٜٔأسـُٖاٛٗٚ :ك ايًؿَ ٗ ٜلسً ١ايـ٫ي ١ايتِٛكَ ٗ ١ٜعَٓ ٢عٌَٚ .عٓ٢
ايٛٗٛك ٗ ٖق ٙإلسً ١إٔ ٖقا إعٓ ٢أهلع اْوباقاّ إٍ تِٛټك اٱْوإ عٓـ زلاع ايًؿٜ
َٔ غرل َٔ ٙإعاْ ،ٞؾٗ ٛأقلب إعاْ ٞإٍ ايًؿ ٜيػٚ ;ّ١اٯػلٛٗٚ :ك ساٍ إتهًِِّ ٗ
إٔ َا ٜلٜـَ ٙطابل يٛٗٛك ايًؿَ ٗ ٜلسً ١ايـ٫ي ١ايتِٜٛل ،١ٜأ ٟإْ٘ ٜلٜـ أقلب
إعاْ ٞإٍ ايًؿ ٜيػٖٚ ،ّ١قا َا ٜٴوُٸ ٢بٛٗٛك ايتطابل بٌ َكاّ اٱثبات َٚكاّ ايجبٛت،
 َٔٚإكلٻك ٗ عًِ ا٭ُ ٍٛإٔ ٛٗٚك ساٍ إتهًِِّ ٗ إكاؿ ٠أقلب إعاْ ٞإٍ ايًؿٜ
سذٸ.)11(»ْ١

إٕ ايٛٗٛك ايقٜ ٟهٌَٓ ٕٛأ تبًٛك ٖٛ ٙايًؿٜ ٜوُٸ ٢بع «ايٛٗٛك إكاي،»ٞ
ٚايٛٗٛك ايقٜ ٟهٌَٓ ٕٛأ تبًٛك ٙغرل ايًؿ َٔ ،ٜقبَ :ٌٝا ٜـٍٸ عً ٢إيناَ ١ٝأَلٕ أٚ
عـّ إيناَٝت٘ َٔ ػ ٍ٬اٱًاك ٠أْ ٚدل ٠ايِٛت ،ٴٜعٳ ٸـ َٔ ايٛٗٛك اؿاي.)12(ٞ

إٕ «ايوٝام» َِـ ٷك َأػٛف َٔ َاؿ( ٠ي  ٚم)َ ٖٛٚ ،كًٛبٷ عٔ «هٛام»( .)13إٕ
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ا٭ٌُ ايٛاسـ ٗ ٖق ٙإاؿ ٖٛ ٠بعح ٚؼلٜو ايٌ .٤ٞقاٍ ابٔ ؾاكي« :ايوٌ ٚايٛاٚ
ٚايكاف أُ ٷٌ ٚاسـ ٖٛٚ ،سٳ ٵـٚٴ ايٌٻَٚ .)14(»٤ٞع فيو قـ توتعٌُ ٌَتكات٘ ٗ كتًـ
إعاْ َٔ ،ٞقبْ :ٌٝنع ايلٚغ ٚإٛت(ٚ ،)15ايتعاقب ٚايتتابع(ٚ ،)16ايوشب(،)17
ٚايتش ;)18(ٌٜٛإف ٗ ْٝع ٖق ٙإعآْٖ ٞاى ْ ٛٷع َٔ ايوٻ ٵٛم ٚايبعح ٚاؿَ ٵـ َٔٚ .ٚفيو إٔ
ْنع ايلٚغ ٚإٛت ؾ ْٛ ٘ٝٷع َٔ هٳٛٵم ايلٚغ ٚسٳ ٵـٖٚا َٔ ايبـٕٚ ،ايتتابع ٚايتعاقب ْٖٛ ٛعٷ
َٔ طلؿ ايؿلؿ اي٬سل عٔ ايؿلؿ ايوابل.
إٕ عباك« ٠قل ١ٜٓايوٝام» َ٪يٖؿ« :َٔ ١ايكل«ٚ ;»١ٜٓايوٝام»ٖ َٔٚ .ق ٙايٓاس ١ٝؾإٕ
عح َِطًض «ايوٝام» ٜب ِّٔٝإلاؿ َٔ قل ١ٜٓايوٝامٚ .بايٓٛل إٍ هع ١اهتعُاٍ ايوٝام
ٗ ايعً ّٛإؼتًؿ ١لـ إٔ تطبٝكات «ايوٝام» ٌَٚتكٓات٘ نجرل ْ٠دـٸاّ; ٳبٝٵـٳ إٔ ايبٝإ
ايـقٝل ؿـٚؿ ٖق ٙايهًَُٚ ١عاْٗٝا ًش ٝٷض يًػاٚ .١ٜشلقا ايوبب ؾإٕ بٝإ إعٓ٢
إِطًض شلق ٙايهًُ ١كٳ ٵٖٔٷ ببشح تطبٝكاتٗا ٗ إت ٕٛايعًُ.١ٝ
ْٛ ٗٚل٠ٺ إْايّ ١ٝهٔ ايك :ٍٛإٕ ا٭ُٛيٚ ٌٝايؿكٗا ٤مل هُعٛا عً ٢تكـِٜ
تعلٜـٺ اُط٬سٞٸ ٚاسـ يًوٝامَٚ .ع فيو ؾإٕ ؿكاه ١اهتعُا٫تِٗ يًوٝام تجبت إٔ ي٘
َِطًشٌ :أسـُٖا :أعِٸ; ٚاٯػل :أػّٸٚ .إِطًض ا٭عِٸ  ٌٌُٜايكلا ٔ٥ا٭ػلَٔ ،٣
قب :ٌٝايو٪اٍٚ ،ايتُجٚ ،ٌٝايتعًَٚ ،ٌٝا إٍ فيوٚ ،أَا إِطًض ا٭ػّٸ ؾٝكع ٗ
علٓٗا.

َٔ إعلٚف بٌ ايؿكٗاٚ ٤ا٭ُٛي ٌٝإٔ ٖٓاى أؿاتٌ ٕعلؾ ١ايّٓٸُٖٚ ،ا:
ايوٝام; ٚايوبامٜ .ك ٍٛايٌٝؽ دٛاؿ ٟاٯًَٖ ٗ ٞقا ايٌإٔ :يـٜٓا عِٓلإ يؿِٗ
ايِٓ :ْٛأسـُٖا :ايوبام; ٚاٯػل :ايوٝامٚ .ايوبام ٖ ٛإعلٚف ٗ ا٭ُ ٍٛبع
«ايتباؿك»ٚ ،ايوٝام ٖ ٛنٝؿْٛٚ ١ٝع ُـك ايهٚ ّ٬ف .ًٜ٘ؾإفا أكاؿ ًؼّٷ إٔ ٜؿِٗ آّ١ٜ
أ ٚكٚاٚ ّ١ٜدب عً ٘ٝإٔ ٜتنٚٻؿ بٗق ٜٔايولادٌ (ايوبام ٚايوٝام); يٝؿِٗ َا ايقٜ ٟلٜـ
طلٜك٘ قٛي٘»(ٖٚ .)19قا إعٓ َٔ ٢ايوٝام ٚاهعٷ دـاّ; عٝح إْ٘ َ ٌٌُٜطًل ايكلأ٥
إتًِ ،١ايًؿٚ ١ٝٛاؿاي.١ٝ
ٚقاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـكْٚ« :لٜـ بع «ايوٝام» نٌٸ َا ٜهٌـ
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ايًؿ ٜايقْ ٟلٜـ ؾُٗ٘ َٔ ؿٚاٍٸ أػل ،٣هٛا ٤ناْت يؿ ،ّ١ٝٛنايهًُات اييت
تٌهٌِّ َع ايًؿ ٜايقْ ٟلٜـ ؾُٗ٘ نَ٬اّ ٚاسـاّ َذلابطاّ ،أ ٚساي ،ّ١ٝنايٛلٚف
ٚإ٬بوات اييت ؼ ٘ٝبايهٚ ّ٬ته ٕٛفات ؿ٫ي١ٺ ٗ إٛٓٛع»(.)20
ٚايٌاٖـ اٯػل تطبٝل ايوٝام عً ٢ايكلا ٔ٥ايًؿ َٔ ،١ٝٛقب :ٌٝه٪اٍ ايوٝـ أبٛ
ايكاهِ اـ .&ٞ٥ٛسٝح قاٍ ُٓٔ بٝإ كٚا ١ٜمٜـ ايٌشٸاّ« :هأيٓا أبا عبـ اهلل× عٔ
ايٌذٸ ١إأَ١َٛ؟ ؾكاٍ :ؾٗٝا ثًح ايـ ٗٚ ،١ٜاؾا٥ؿ ١ثًح ايـ ٗٚ ،١ٜإٓٛشٔ ١ى
َٔ اٱبٌ»(« :)21إٕ إلاؿ َٔ اؾا٥ؿ ١ؾٗٝا :ايٌذٸ ١اؾا٥ؿ ;١بكل ١ٜٓايوٝام»(.)22

تٓكوِ ايكلا ٔ٥إتٸًِ ١إٍ ث٬ث ١أقواّ:
ؾتاك ّ٠ته ٕٛايكلاَٛ ٔ٥دٛؿ ٗ ّ٠ايهٖٚ ،ّ٬ق ٙب ٳـٚٵكٖا تٓكوِ إٍ :يؿ;١ٝٛ
ٚغرل يؿ.١ٝٛ
ٚتاك ّ٠أػل ٣ته َٔ ٕٛػاكز ايه ٖٞٚ ،ّ٬اييت ٜتِٸ ايتعبرل عٓٗا بايكلأ٥
اؿاي ٖٞٚ ،١ٝع عً ٢هب ٌٝإجاٍ ع قلا َٔ ٔ٥قب :ٌٝايتعًٚ ،ٌٝايتٌبٚ ،٘ٝايو٪اٍَٚ ،ا
إٍ فيو َٔ ايكلا ٔ٥ايًؿٚ ،١ٝٛقلا َٔ ٔ٥قب :ٌٝايؿٔا ٤ايتاكى ٞيِـٚك ايه،ّ٬
ٚتاكٜؽ إوأيٚ ،١ػِا ّ٥إتهًَِِّٚ ،ا إٍ فيو َٔ ايكلا ٔ٥اؿاي.١ٝ
 ٗٚإكابٌ ٖٓاى قلاَٛ ٔ٥دٛؿ ٠ؿاػٌ ايهٚ ،ّ٬يهٔٵ ٜٛ ٫دـ يؿ ْٜبإماٗ٥ا.
َٔ قب :ٌٝبٝإ َوأي١ٺ إٍ داْب َوأي١ٺ أػل ،٣أ ٚتهلاك َطًب أ ٚأسهاّ َطًب ،أٚ
َا إٍ فيو.
ٚا٫هتعُا٫ت تعبِّل عٔ ٚدٛؿ َِطًشات أػل ٣يًوٝام  ٫تطًل إ ٓ٫عً ٢ايكلأ٥
إتًِٚ ١غرل ايًؿ ١ٝٛؿاػٌ ايهٚ .ّ٬بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ايوٝام ٗ ٖقا إِطًض قلْ١ٜٓ
مٌِ عًٗٝا َٔ نٝؿ ١ٝاػتٝاك إتهًِِّ بايٓوب ١إٍ تبٜٛب ايهٚ ،ّ٬نقيو اػتٝاكٙ
٭يؿاَٚ ٚؿلؿات ايه.ّ٬
ٚايٌاٖـ إٛدٛؿ عً ٢إِطًش ١ٝايجٓا ١ٝ٥يًوٝام ٖ ٛايتكابٌ بٌ ايكلا ٔ٥ايًؿ١ٝٛ
ٚايوٝام ٗ عباكات ايعًُاٚ .٤إٕ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ع ايقِٜ ٟلِّغ بإٔ ايوٝام أعِٸ
َٔ ايكلا ٔ٥ايًؿٚ ١ٝٛاؿاي ١ٝع قاٍ ٗ ؼً ٌٝايكلا ٔ٥اييت تجبت إٔ سـٜح ايلؾع
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يَ٬تٓإ طَا َعٓاٙص« :أَا ايكل ١ٜٓايًؿ ١ٝٛعً ٢اَ٫تٓإ ؾٗ ٞنًُ« ١عٔ» ٗ طسـٜحص
« ٴكؾع عٔ أَيت»ٚ ...أَا ايكل ١ٜٓايوٝاق ١ٝعً ٢اَ٫تٓإ ؾٗ ٞإٔ ايلؾع قـ أُٓٝـ إٍ ا٭َٸ.١
ٖٚقا يوإٴ يطـٺ ٚقبٸ ٺٚ ١اَتٓإٕ»(.)23
نُا قاٍ ايوٝـ اـ ،&ٞ٥ٛايق ٟطبٸل ايوٝام عً ٢ايكل ١ٜٓايًؿٚ« :١ٝٛنٕٛ
ايكٔ ١ٝػاكد ّ١ٝأ ٚسكٝك ّ١ٝإِا ٜٴوتؿاؿ َٔ هٝام ايه ٫ٚ ،ّ٬كب٘ ي٘ َـايٌٝ
ا٭يؿاْٛ ،ٚرل :اهتؿاؿ ٠اٱػباك ٚاٱٌْا ١٦ٖٝ َٔ ٤ايؿعٌ إآ.)24(»ٞ
ٚٚاٖل ايتكابٌ بٌ ايكل ١ٜٓايًؿٚ ١ٝٛايكل ١ٜٓايوٝاق ٗ ١ٝايعباك ٠أعٜ ٙ٬جبت إٔ
ايوٝام ٜٴطًل أسٝاْاّ عً ٢ايكلا ٔ٥غرل ايًؿ ١ٝٛأٜٔاّ.
ٚايٌاٖـ اٯػل إٔ ايتعابرل ايتؿورل ١ٜيًعًُا ٤ع َٔ قب« :ٌٝبكل ١ٜٓايوٝام
ٚإكاّ»(«ٚ ،)25بكل ١ٜٓايوٝام ٚإلاؿؾ«ٚ ،)26(»١بكل ١ٜٓايوٝام ٚايتؿلٜع»( )27ع تجبت ٚسـ٠
ايوٝام ٚايكلا ٔ٥غرل ايًؿ ١ٝٛؿاػٌ ايهٚ ;ّ٬فيو ٭ٕ ايتعابرل ايتؿورل َٔ ،١ٜقب:ٌٝ
«بكل ١ٜٓايوٝام ٚايتعً ،»ٌٝأ« ٚبكل ١ٜٓايوٝام ٚايو٪اٍ» ،أَ ٚا إٍ فيو ،يٝوت َعٗٛؿّ٠
ٗ نًُات ايعًُا.٤
إٕ ٖق ٙإكايُ ٗ ١ـؿ عح ايوٝام َعٓا ٙا٭ػّٸ; ٚفيو ٭ٕ ايوٝام بإعٓ٢
ا٭عِٸ يٝى ً٦ٝاّ آػل غرل قلا ٔ٥ايتعًٚ ٌٝايتُجَٚ ٌٝا إٍ فيوٖ َٔٚ .ق ٙايٓاس ١ٝؾإٕ
ايبشح عٔ قل ١ٜٓايتعًٚ ٌٝايتُجَٚ ٌٝا إيٗٝا ٖ ٛع بٓش َٔ ٕٛا٭ما ٤ع عحٷ عٔ قل١ٜٓ
ايوٝام بإعٓ ٢ا٭عِٸ.
 َٔٚاؾـٜل فنل ٙأْٓا هٓبشح ٗ ٖق ٙإكاي ١ؿٳٚٵك ايوٝام ٗ إهاؿ ايٛٗٛك.
ٖٓ َٔٚا ؾإٕ ا٭عاخ اييت ٖ َٔ ٞقب :ٌٝايٓهل ٗ ٠هٝام ايٓؿٚ ٞايٓٗ ٞته ٕٛػاكدّ١
عٔ قٌٸ عجٓا; إف ايوٝام ٗ ٖق ٙإٛاكؿ ٜ ٫ٴٓتر ٛٗٚكاّ ،بٌ ٜٴٌهٌِّ ٗ سـٸ فات٘ ُػل٣
يكاعـ٠ٺ عكً .١ٝإٕ ايٓهل ٗ ٠هٝام ايٓؿ ٞإِا تـٍٸ عً ٢ايعُ ;ّٛ٭ْٗا تـٍٸ عًْ ٢ؿٞ
ايطبٝعٖ َٔٚ .١ق ٙايٓاس ١ٝؾإْٗا تٓـكز ُٓٔ قاعـ« ٠ايطبٝع ١تٓعـّ باْعـاّ ْٝع
أؾلاؿٖا»ٚ ،تـٍٸ بقيو عً ٢ايعُٚ .ّٛعًٜ ٘ٝتٸٔض ُاَاّ إٔ ايوٝام مل ٜٴٓتر ٛٗٚكاّ ،بٌ إٕ
فلٸؿ ْؿ ٞايطبٝع ١بأُْاّ اؿهِ ايعكًٞٸ ٖ ٛايق ٟأْتر ايٛٗٛك ٚنإ ي٘ َجٌ ٖقا
ا٭ثلٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣يٝى َلاؿِٖ َٔ ايٓهل ٗ ٠هٝام ايٓؿ ٞأنجل َٔ إِٜاٍ َؿّٗٛ
ْؿ ٞايطبٝع َٔٚ .١اؾـٜل فنل ٙع بطبٝع ١اؿاٍ ع إٔ بعض ايعًُا َٔ ،٤أَجاٍ :ايوٝـ
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وب ايكاعـ ٠ع إٔ ا٫مٗ ٍ٬
ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـكٚ ،إٕٵ ناْٛا ٜلٳ ٵ ٕٚع عَ ٳ
ايٓهل ٗ ٠هٝام ايٓٗ ٞهب إٔ ٜه َٔ ٕٛباب سهِ ايعكٌ; ٚيهٔٵ ٴك ٳبُا أَهٔ
ايك :ٍٛسٝح ٜه ٕٛيًُؿاهـ ٗ ايٓٗ ٞسلٍٛٷ بٌهٌٕ عاّٸ ؾإٕ ايعٴلٵف ٜـكى ايتعَُٔ ِٝ
ٖقا اٱطاك عًً ٢هٌ ٛٗٚكٕ ن .)28(َٞ٬ؾشت ٢إفا نإ يـٜٓا َجٌ ٖقا ايتشًَ ٌٝع
فيو ٜ ٫هٖ ٕٛقا ا٭َل ساُ َٔ ّ٬ايوٝام; ٚفيو ٭ْ٘ ْاً٧ٷ َٔ فلٸؿ ػاُ ١ٝايٓؿٞ
ٚايٓٗٚ ،ٞيٝى هٝام اػتٝاك ٚتلتٝب ايه.ّ٬

قبٌ اـَ ٵٛض ٗ أقواّ قل ١ٜٓايوٝام هٛف نٛض ٗ أقواّ ايوٝام; ٭ٕ َعلؾ١
ا٭ْٛاع إؼتًؿ ١يًوٝام ٜٴوٵ ِٔٗ بٌهٌٕ ًَش ٗ ٚٛتِـٜل ايكلٚ ،١ٜٝٓؾِٗ نٝؿ١ٝ
ايكل.١ٜٝٓ

نُا فنَ ٵلْا هابكاّ ؾإٕ ايوٝام بإعٓ ٢ا٭ػّٸ ٜعين نٝؿ ١ٝتلتٝب ايهّ٬
ٚاػتٝاك إؿلؿاتٚ .أَا هٝام ائُٓ ١ٝؾٗ ٛعباك ْ ٠عٔ تلتٝب ايه ّ٬عٝح ٜتِٸ بٝإ
َُٔٚ ٕٕٛقت٣ٛٶ ُٓٔ َُٔٚ ٕٕٛقت٣ٛٶ آػل ،أ ُٔٓ ٚساي١ٺ سانُ ١عً ٢ايه.ّ٬
إٕ ُٓٓ ١ٝإُٔٚ ٕٛاحملت َُٕٕٛٔ ٗ ٣ٛآػل نجرل ٠ا٫هتعُاٍٚ .قـ أًاك
اٯػْٛـ ٗ فٖ ٌٜق ٙايلٚا...« :١ٜايبِّٝعإ باـٝاك َا مل ٜؿذلقا )29(»...إٍ ٖق ٙايٓكط،١
 ٖٞٚإٔ إلاؿ َٔ ا٫ؾذلام ٖ ٛا٫ؾذلام َٔ اجملًى ايق ٟعكـا َٔ ٙأدٌ ايبٝعٚ ،يٝى
اجملًى ايقٜ ٟعكـٚ ٙنُٖ٩٬اٜٚ ،ه ٕٛشلُا فلٻؿ سٔٛكٕ ؾٚ ،٘ٝقاّ بإهٓاؿ ٖقا
ايؿِٗ عً ٢ايٓش ٛايتاي...« :ٞإٕ إٓوامٳ َٓ٘; بكل ١ٜٓايوٝام ،ا٫ؾذلامٴ عٔ ا٫دتُاع
.)30(»...ٞ
ايبٝع ٸ
ٳقبٹٌٳ سٳتٻ ٢ٳْ ٵب ٳعحٳ
نٓٻا ٴَع ِّ
ٚقاٍ ايوٝـ اـُٝين ٗ ،تؿورل قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا ُ
ٳكهٴ( ﴾ّ٫ٛاٱهلا« :)15 :٤إٕ إلاؿ َٔ ايعقاب ٖ ٛايعقاب ا٭ػل ;ٟٚيٛكٚؿ ٗ ٙهٝام
آٜاتٺ تلتب٘ ب ّٛٝايكٝاَ.)31(»١
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ٚقـ اْتكـ ايوٝـ اـ ٞ٥ٛايق ٜٔؾُٗٛا َٔ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا ُأَٹلٴٚا إٔ ٓ ٫ٹي ٳ ٝٵعبٴـٴٚا
اهللَ َٴؼٵًٹِٹٌٳ يَ٘ٴ ايـِّٜٔٳ﴾ (ايب )5 :١ِّٓٝإٔ ا٭ٌُ ا٭ٚٸي ٗ ٞا٭ٚاَل اٱشل ٖٛ ١ٝعباؿٜٸتٗا،
ؾكاٍ« :إٕ ٚكٚؿ ٖقا ايه ٗ ّ٬هٝام قٛي٘ تعاٍ﴿ :يَِٵ ٜٳهُٔٔ ايٖقٹٜٔٳ نَؿَلٴٚا َٹٔٵ َأٖٵٌٔ
ٌ ٴَٓٵؿَهٌِّٳ سٳتٻ ٢ٳت ِأ ٹتٝٳٗٴِٴ ا ِيب ِّٳٓٝٳ( ﴾ُ١ايبٝٸٓ.)32(»)1 :١
ب ٚٳايُِٴٌٵلٔنٹ ٳ
ايِهٹتٳا ٹ
ؾؿْٝ ٞع ٖق ٙإٛاكؿ ٜٴوتؿاؿ ً٤ٞٷ َٔ بٝإ َُٔٚ ٕٕٛقت٣ٛٶ َٔ ،قب:ٌٝ
اـٝاكٚ ،ايعقابٚ ،امِاك ا٭َلٚ َُٕٕٛٔ ُٔٓ ٗ ،قت٣ٛٶ آػل َٔ ،قب :ٌٝايبٝع،
ٚأسٛاٍ ايكٝاَٚ ،١إُاّ اؿذٸ ١عً ٢ايهؿاك.
إٕ َٛاكؿ ائُٓ ٫ ١ٝتكتِل عً ٢بٝإ َُٔٚ ٕٕٛقت٣ٛٶ ُٓٔ َُٔٚ ٕٕٛقت٣ٛٶ
آػل .بٌ قـ ٜتِٸ ٗ بعض ا٭سٝإ بٝإ قت٣ٛٶ  ُٔٓ َُٕٕٛٔٚساي١ٺ سانُ١ٺ عً٢
ايه .ّ٬قاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاك ٗ ،ٟف ٌٜقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳِ ٜأَٴ ٴلٖٴِٵ بٹايِ ٳُعٵلٴٚفٹ ٳٜٚٳٓٵٗٳاٖٴِٵ عٳٔٔ
ايِ ٴُٓٵهَلٔ﴾ (ا٭علاف ٗ ،)157 :إثبات إ٬مَ ١بٌ سهِ ايعكٌ ٚسهِ ايٌلع ٗ
اؿُوٵٔ ٚايكُ ٵبض ايعكً...« :ٞإٕ إعلٚف ٖ ٛاؿُوٵٔٚ ،إٓهل ٖ ٛايكُ ٵبض ايعكًٚ .ٞايتعُِٝ
ب ٳـٚٵكٜ ٙٴوتؿاؿ َٔ هٝام َكاّ إـغ»( .)33إٕ ؾٔا ٤إـغ ايق ٟمتٸ إهاؿ ٙؾٗ ١ػاُٸ١ٝ
مت بٝاْ٘ ُٓٔ ايه.ّ٬
احملت ٗ ٣ٛايه٪ٜ ّ٬ؿٸ ٟإٍ تعُ ِٝاحملت ٣ٛايق ٟٸ
 َٔٚاؾـٜل فنل ٙإٔ ايق ٟٴٜعٳ ٸـ عً ٢ا٭يوٓ ١بُٛؿ٘ قل ١ٜٓإٛكؿ ٜعٛؿ إٍ ٖقا
ايكوِ ٗٚ .اؿكٝك ١إٕ َٔ بٌ سا٫ت ائُٓ ١ٝبٝإ ا٭َل ُٓٔ َٛكؿٺ.

إٕ تلتٝب ايه ٗ ّ٬هٝام ايذلتټب عٝح ٜه ٕٛؾن٤ٺ َٔ ايه ّ٬ٳؿٚٵك تلنٝب
َتواَ ٚع اؾن ٤اٯػل َٓ٘ ،نإٔٵ تهْٝ ٕٛع ايهًُات ؾ ٘ٝؾٛاعٌ أَ ٚؿع٫ٛت أٚ
عباكات َوتأْؿَٚ ١ا إٍ فيوٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٔ ته ٕٛايعباكات ٗ هٝامٕ َؿَٗٞٛٸ
ٌَذلىٚ .أنجل ٖقا ايٓٛع َٔ ايوٝام ٜتشكٖل بٛاهط ١ايعطـ.
ٚشلقا ايٓٛع َٔ ايوٝام اهتعُا٫تٷ ًا٥ع ٗ ١ا٭ُٚ ٍٛايؿك٘.
َٚجاي٘ ا٭ُٛي ٞإعلٚف ٖ ٛسـٜح ايلؾع( ;)34سٝح َكتٔ ٢تلتټب ؾكلَ« ٠ا ٫
ٜعًُ »ٕٛعً ٢ها٥ل ايؿكلات ٜتِٸ اؿهِ باؼاؿ َِـام إ ٍُٛٛؾٗٝا(.)35
ٚإجاٍ اٯػل شلقا ايٓٛع َٔ ايوٝام عح إلدِّشات ٗ ف ٌٜا٭ػباك ايع٬د،١ٝ
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سٝح قاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاك ٗ &ٟفيوَ« :ع إٔ ٗ هٝام تًو إلدِّشات َٛاؾك١
ايهتاب ٚايوٓٸٚ ١كايؿتُٗاّ ٫ٚ ،هٔ ًٓ٘ عً ٢ا٫هتشباب ،ؾً ٌٓ ٛغرل ٙعً٘ٝ
ينّ ايتؿهٝو»(.)36
 ٗٚايؿك٘ أٜٔاّ قاٍ ايوٝـ اـ ٗ ،&ٞ٥ٛفُ ٌٜشٝش ١سؿّ ،عٔ أب ٞعبـ
اهلل× قاٍ« :يٝى عً ٢اٱَاّ هٗ ٷ ٫ٚ ،ٛعًَ ٢ٳ ٵٔ ػًـ اٱَاّ هٗٛٷ ٫ٚ ،عً ٢ايوٗٛ
هٗ ٷ ٫ٚ ،ٛعً ٢اٱعاؿ ٠إعاؿ ْ« :)37(»٠ؾإٕ إلاؿ َٔ ايوٖٗ ٗ ٛق ٙا٭ػباك ٖ ٛايٌوٓ،
نُا أطًل عً ٗ ٘ٝنجرل َٔ ايلٚاٜات ٫ٚ ،هٝٻُا ٗ إكاّ; بكل ١ٜٓايوٝام; ؾإٕ اٱَاّ
أ ٚإأَ ّٛي ٛهٗا دل ٣عً ٘ٝسهِ ايوٗ ،ٛؾً ٛتقنٖل ْكّ ايتٌٗټـ َج ّ٬كدع يًتـاكى
د ٵنَاّ»(.)38
ب ٬إًهاٍ ،ؾإلاؿ ب٘ ايٌوٓ ٳ
 َٔٚاؾـٜل فنل ٙإٔ ايهجرل َٔ إٛاكؿ اييت ٜتِٸ بٝاْٗا بُٛؿٗا ًلا٘٥
يكل ١ٜٝٓايوٝام يٝوت ًلطاّ يًكل ،١ٜٝٓبٌ ًٖ ٞلا ٘٥يتشكٗل ايوٝام َٔٚ .فيو ،عً٢
هب ٌٝإجاٍ :عٓـَا ًٜعب ايوٝام ٳؿٚٵك ايذلتټب عَُٛاّ ٜعتدلٚ ٕٚسـ ٠ايوٝام ًلطاّ .إٕ
ٚسـ ٠ايوٝام ٗ اؿكٝكٚ ١ايٛاقع ٖ ٞفات ؼ ٗكل ايذلتټبٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣قـ متٸ اـً٘
ٗ ٖق ٙإٛاكؿ بٌ ًلا ٘٥إسلام إٛٓٛع ًٚلا ٘٥ؼكٗل اؿهِ.

إٕ هٝام ايتأػټل عباك ْ ٠عٔ تأػټل بٝإ َُٔٚ ٕٛقت ٣ٛبايٓوب ١إٍ َُٕٕٔ ٛ
ٚقت٣ٛٶ آػلٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣عٓـَا ىتاك إتهًِِّ ْكط ّ١يٝكٛشلا أٚٸ ّ ،٫ثِٸ ٜلؿؾٗا بٓكط١ٺ
أػلٜ ،٣هٖ ٕٛقا ا٫ػتٝاك قـ أٚدـ هٝاق ّا ٗ ايهٜ ،ّ٬هٌَٓ ٕٛأّ يًكل.١ٜٝٓ
قاٍ احملكِّل ايـاَاؿ ٗ ،عح أؿي ١ايدلا ٗ ،٠٤ف ٌٜقٛي٘ تعاٍ ...﴿ :ٳَٚٳٔٵ قُـٹكٳ عٳًَٝٵ٘ٹ
كٔمٵقُ٘ٴ ؾَ ًِ ٴٓٝٵ ٹؿلٵ َٹُٻا آتٳاٙٴ اهللُ ٜ َ٫ٴهًَِّـٴ اهللُ ْٳؿِواّ إٔ َٖ ٫ٳا آتٳاٖٳا( ﴾...ايط٬مْ ٗ ،)7 :كـ
ايق ٜٔقايٛا بإٔ إلاؿ َٔ قٛيَ٘« :ا آتاٖا» ٖ ٛإاٍ ايق ٟأعطا ٙاهلل شلِ« :إٕ ٖقا إعٓ;٢
ؾٗ ١قل ١ٜٓايوٝام ،عً ٢ػ٬ف ٚاٖل اٯ ;١ٜإف ٚكؿ قبٌ ٖق ٙاٯ ١ٜقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ
قُـٹكٳ عٳًَٝٵ٘ٹ كٔمٵقُ٘ٴ ؾَ ًِ ٴٓٝٵ ٹؿلٵ َٹُٻا آتٳاٙٴ اهللُ﴾ ،ؾإفا نإ إلاؿ َٔ إ ٖٛ ٍُٛٛػِ ْٛإاٍ
أ ٚاٱْؿام ينّ َٔ فيو تهلاك إُٔ.)39(»ٕٛ
ٚايٓكط ١اؾـٜل ٠بايقنل ٖ ٞإٔ ا٭قواّ إؼتًؿ ١يًوٝام تتُاٖ ٢ؾُٝا بٗٓٝا،
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ؾكـ ؼتٚ ْ١ًْ ٟٛاسـ ٠عً ٢هٝاقٌ كتًؿٌ َٔٚ .فيو ع عً ٢هب ٌٝإجاٍ ،إٔ اٱَاّ
اـُٝين ٗ إجاٍ إتكـَِّّ ٗ ،كاّ بٝإ ا٫ستُا٫ت ايجبٛت ،١ٝقـ فٖب إٍ ايك ٍٛبقات
ايؿِٗ ٚايل ١ٜ٩اييت ْؿاٖا احملكِّل ايـاَاؿ; بوبب قل ١ٜٝٓهٝام ايتأػټلٚ ،فيو َٔ ػٍ٬
ايتُوټو بكل ١ٜٝٓهٝام ايذلتټب ،سٝح قاٍ زلاست٘« :ا٫ستُاٍ ايجايح ٗ َعٖٓ ٢ق ٙاٯ١ٜ
ايهلّ ٖٛ ١إٔ ٜه ٕٛإلاؿ َٔ إ ;ٍُٛٛبوبب قل ١ٜٓايوٝام ،إاٍٚ ،اٱٜتاَ ٤عٓ٢
اٱعطا.)40(»٤
إٕ اػت٬ف ٖقا ايكوِ َٔ ايوٝام عٔ هٝام ائُٜٓ ١ٝهُٔ ٗ إٔ ايٓهتَٔ ١
بٝإ احملت ٣ٛتوتؿاؿ ُٓٔ أَلٕ آػلٚ ،أَا ٗ هٝام ايتأػټل ؾٝتِٸ اُطٝاؿ ايٓهتَٔ ١
فلٸؿ تأػټل أَ ٕل عٔ أَلٕ آػل.

إٕ هٝام ايعـ ٍٚعباك ْ٠عٔ اِْ٫لاف عٔ بٝإ َوأي١ٺ إٍ بٝإ َوأي١ٺ أػل،٣
هٛا ٤أناْت َلتبطَ ّ١ا قبًٗا أ ٚيٝوت َلتبطَ ّ١ا قبًٗاٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣سٝح ٜتؼًٓ٢
إتهًِِّ عٔ قتٛا ٙا٭ٚٸٍِٜٚ ،رل إٍ قت٣ٛٶ آػلٜ ،تبًٛك ٗ اؾًُ ١هٝام ايعـ.ٍٚ
ٚقـ قاٍ ايوٝـ اـ ٗ ،&ٞ٥ٛعح َكـاك ؿ ١ٜأْٛاع ايعطب ٗ َؿٌِ ايؿؼق،
ٗ فَ ٌٜعتدلٚ ٠لٜـ ،عٔ أَرل إ ٗ...« :×ٌَٓ٪ايٛكى إفا نُوٹل ؾذدل عً ٢غرل عجِ
 ٫ٚعٝب ٔى ؿ ١ٜايلدٌ; َ٦تا ؿٜٓاك ;...يهولٖا َ ١٦ؿٜٓاكٚ ،يٓكٌ عٛاَٗا ٔوٕٛ
ت ٚعجُت ؾـٜتٗا ث٬مثٚ ١٦ث٬ثٚ ١ث٬ث ٕٛؿٜٓاكاّ« :»...ثِٸ إٕ إلاؿ َٔ
ؿٜٓاكاّ ...ؾإٕٵ كٴٓٻ ٵ
 ٞايلدًٌ ط ٫أسـُٖاص; ؾإْ٘ ع َٔاؾاّ إٍ إٔ ٗ
ايٛكى ٗ ُـك إعتدل ٖٛ ٠نٚ ٬كنَ ٵ
ْوب ١ؿٜت٘ إٍ ؿ ١ٜايلدًٌ ؿ ٕٚؿ ١ٜايٓؿى ًٗاؿ ٠عً ٢فيو ع قـ ُلٸغ ٗ ٖق ٙإعتدل٠
بإٔ ؿ ١ٜنول أسـ ايٛكنٌ َ ١٦ؿٜٓاك ٖٛٚ ،قٛي٘×« :يهولٖا َ ١٦ؿٜٓاك»; ٚعً٢
فيو ؾإلاؿ َٔ كٓٸ٘ َع ايعجِ كضٸ أسـُٖا; بكل ١ٜٓايوٝام; سٝح إٕ ايعـ ٗ ٍٚايتعبرل
عٔ بٝإ ايٛكنٌ إٍ ايٛكى ايٛاسـ ٜـٍٸ عًٖ ٢قا ا٭َل»(.)41
 َٔٚاؾـٜل فنل ٙإٔ ايوٝام إقنٛك يٝى ٖ ٛهٝام ائُٓ ;١ٝ٭ٕ ن٬
ا٭َل ٜٔقـ متٸ بٝاُْٗا ُٓٔ عح ايـ ;١ٜبٳٝٵـٳ إٔ ايعـ َٔ ٍٚؾلضٕ دنٞ٥ٸ ٗ ايهّ٬
٪ٜؿٸ ٟإٍ ػلٚز أسـ ايطلؾٌ َٔ ا٫ستُاٍ.
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نُا هب ا٫يتؿات إٍ ٖق ٙايٓكط ٖٞٚ ،١أْ٘ طبكاّ يل ١ٜ٩ايوٝـ اـ٫ &ٞ٥ٛ
ٜه ٕٛهٝام ايعـ ٍٚفلٻؿ ٖاؿّٕ يًٛٗٛك; يٝذعٌ ايه ّ٬فُ ،ّ٬بٌ إْ٘ ٜػِّٝل اػاٙ
ت ٗ بعض ا٭سٝإ
ايٛٗٛك م ٛإعـ ٍٚإيٚ ،٘ٝعًٜ ٫ ٘ٝبعـ إٔ ٜه ٕٛكأ ٜ٘أْ٘ إفا ٚكؿٳ ٵ
ًَْ ْ١طًك ١بعـ هٝام ايعـ ٍٚته ٕٛيوٝام ايعـ ٍٚايكـك ٠عً ٢إهاؿ اِْ٫لاف.

إٕ هٝام إكابًٜ ١عين «إكابًٚ ١إٛادٗ ١بٌ دن ٳ ٤ٵ َٔ ٜٔايه ،ّ٬هٛا ٤أناْت
ٖق ٙإكابً ١يؿ ّ١ٝٛأّ َعٓ .»ّ١ٜٛؾتاك ّ٠ته ٕٛإكابً ١يؿٚ ;١ٝٛفيو سٝح تكتٔ ٞإٓني١
ايه ١َٝ٬ؾن َٔ ٤ايه ّ٬غرل َا ٜكتٔ ٘ٝاؾن ٤اٯػل َٓ٘ َٔ ،قب« :ٌٝايٛا( »ٚغرل
ايتؿورل«ٚ ،)١ٜأ »ٚأ« ٚإَٸا»ْ َٔٚ .اس١ٝٺ أػل ٣قـ ته ٕٛإكابًَ ١عٓٚ ،١ٜٛفيو سٝح
ٜه ٕٛإعَٓ ٌٝتٔاؿٸ ،ٜٔأٜ ٚه ٕٛأسـُٖا كايؿاّ يٰػل َٔ ،قب« :ٌٝايلًـ» ايقٟ
ٖٓ ٛـٸ «ايػٞٸ»ٚ ،إؼايـ يع «ايٌلٸ».
إٕ إِطًض ا٭ُٛي ٞيًُكابًٜ ٫ ١كتِل عً ٢إكابً ١إعٓ ١ٜٛؾك٘ ،بٌ ٌٌُٜ
إكابً ١ايًؿ ١ٝٛأٜٔاّٚ .أَا ٗ إِطًض ايب٬غ ٞؾٗٓاى َٛٓٛعٝٸ ْ١يًُكابً ٗ ١إعٓ.٢
ٖٓ َٔٚا ٜه ٕٛإِطًض ا٭ُٛي ٞأعِٸ َٔ إِطًشٌ اٯػل َٔٚ .ٜٔفيو ،عً ٢هبٌٝ
إجاٍ :ي ٛقاٍ ؿي ٝٷٌ« :دا ٤عًٞٸ ٚابٔ أٓـ»  ٫تهٖٓ ٕٛاى َكابً َٔ ْ١ايٓاس ١ٝايب٬غ;١ٝ
إف  ٫تٛدـ أٟٸ َكابً١ٺ َعٓ ١ٜٛبٌ عًٞٸ ٚابٔ أٓـٚ .أَا َٔ ايٓاس ١ٝا٭ُٛي ،١ٝؾشٝح
تهٖٓ ٕٛاى «ٚا ٗ »ٚاؾًُ ١ته ٕٛإكابً ١ا٭ُٛيَ ١ٝتشكِّكٖٓ َٔٚ .١ا يُ ٛـف إٔ
ٜه ٕٛاهِ ٚايـ عًٞٸ أٓـ ؾإٕ ا٭ُٛيٞٸ; َٔ ػ ٍ٬تٝٚٛـ قل ١ٜٓإكابً ،١هٛف ٜل٣
ابٔ أٓـ ٖ ٛغرل عًٞٸ.
ٚػـك اٱًاك ٠إٍ ٖق ٙايٓكط ٖٞٚ ،١إٔ ايهٚ َٔ ّ٬دْٗٛ ١ل ا٭ُٛي ٞستٸ٢
إفا مل ٜهٔ ٌَتُ ّ٬عً ٢أٟٸ أؿا٠ٺ ع َٔ قب :ٌٝإَاٚ ،أٚ ،ٚايٛاَٚ ،ٚا إٍ فيو عٚ ،إِا
نإ ٖٓاى فلٸؿ قل١ٜٓٺ َعٓ ١ٜٛتـٍٸ عً ٢إٔ دن٤اّ َٔ ايه ّ٬غرل دن ٘٥اٯػل،
ته ٕٛإكابًَ ١تشكِّك َٔٚ .ّ١فيو ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ ،إٔ ايوٝـ اـ ٞ٥ٛقـ قاٍ ٗ ،فٌٜ
كٚا ١ٜأب ٞبِرل ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ٗ« :كدٌٕ ًُٓ ٗ ٢ثٛبٺ ؾ ٘ٝدٓاب ١كنعتٌ ،ثِٸ
عًِ ب٘؟ قاٍ× :عً ٘ٝإٔ ٜبتـ ٨ايِ .٠٬قاٍ طايلاٟٚصٚ :هأيتٴ٘ عٔ كدٌٕ ًُٓ ٗٚ ٢ثٛب٘
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ت ُ٬ت٘٤ًٞ ٫ٚ ،
دٓاب ْ ١أ ٚؿ ٷّ ستٸ ٢ؾلؽ َٔ ُ٬ت٘ ،ثِٸ عًِ؟ قاٍ× :قـ َٔٳ ٵ
عً« :)42(»٘ٝإٕ إلاؿ َٔ ايو٪اٍ ا٭ ٍٚع بايٓٛل إٍ قل ١ٜٓإكابًَ ١ع طايو٪اٍص ايجاْ ٞع أْ٘
عًِ بٛدٛؿ إين طاؾٓاب١ص ٗ ايجٛب أثٓا ٤ايِ ٠٬بعـ إُاّ ايلنع ١ايجاْ .)43(»١ٝؾإٕ
زلاست٘ قـ اهتؿاؿ ٖقا ا٭َل َٔ فلٻؿ إٔ ٜه ٕٛيًو٪ايٌ ايِاؿك ٜٔعٔ ًؼّٕ
ٚاسـ طٗ َكإّ ٚاسـص ٛٗٚكاّ ٗ إػاٜلٚ ،٠قاٍ :إٕ َلاؿ ٢ًُٓ« َٔ ٙكنعتٌ» أْ٘ قـ
أنٌُ كنعتٌ َٔ ُ٠٬ٺ كباع ١ٝأ ٚث٬ث ٫ ،١ٝأْ٘ أمتٸ ُ ّ٠٬ناًَ َٔ ١كنعتٌٚ ،قـ
أطًل عً ٢فيو عٓٛإ قل ١ٜٓإكابًٖٚ .١قا ا٫هتعُاٍ غرل َٓشِلٕ بوُاست٘ ،بٌ ايعًُا٤
اٯػل ٕٚقـ عبٻلٚا ٗ إٛاكؿ إٌابٗ ١بإكابً ١أٜٔاّ(.)44

إٕ هٝام ا٫ػتٝاك عباك ْ ٠عٔ اػتٝاك بٝإ ئًُُٚ ٕٛاحملت َٔ ٣ٛبٌ اـٝاكات
ا٭ػلٚ .٣بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ إتهًِِّ ٜوتطٝع إٔ ٜبَ ِّٔٝلاؿ ٙبأهايٝب َتعـِّؿٚ ،٠يهٓ٘
سٝح ىتاك َٔ بٌ ْٝع ا٭هايٝب أهًٛباّ ٚاسـّا ٜتبًٛك عٓـْا هٝام ا٫ػتٝاك.
يكـ قاٍ ايٌٝؽ اٯػْٛـ& ٗ ،عح ايؿٛك ٚايذلاػ ،ٞعًٖ ٢اٍَ اٯٜتٌ
ايهلّتٌ ﴿ :ٳٚهٳاكٔعٴٛا ٔإيَ ٢ٳَػٵؿٹلٳ٠ٺ َٹٔٵ كٳبِّهُِٵ﴾ (آٍ عُلإ﴿ٚ ;)133 :ؾَاهٵ ٳتبٹكُٛا
ؼٝٵلٳاتٹ﴾ (ايبكل ;148 :٠إا٥ـ )48 :٠ع ٗ َعلض ْكـ ايق ٜٔاهتٗٛلٚا ٚدٛب ايؿٛك١ٜ
ايِ ٳ
ٗ ا٭ٚاَل اٱشلٖ َٔ ١ٝاتٌ اٯٜتٌ عٚ« :ؾ َٓ ٘ٝٷع; ٓلٚك ٠إٔ هٝام طٖاتٌ اٯٜتٌص إِا
ٖ ٛايبعح م ٛإواكع ١إٍ إػؿلٚ ٠ا٫هتبام إٍ اـرل َٔ ،ؿ ٕٚاهتتباع تلنُٗا
يًػٔب ٚايٌلٸ; ٓلٚك ٠إٔ تلنُٗا ي ٛنإ َوتتبعاّ يًػٔب ٚايٌلٸ نإ ايبعح
بايتشقٜل عُٓٗا أْوب»( .)45إٕ إتهًِِّ ٗ بٝإ نٌٸ َا َٖ ٛطًٛبٷ ٗ ٚدٛؿ ٙي٘ طلٜكإ
ٗ ايبٝإ :أسـُٖا :ا٭َل بقيو ايٌٚ ;٤ٞاٯػل :ايٓٗ ٞعٔ ٓـٸٚ .ٙسٝح إٕ اهلل هبشاْ٘
ٚتعاٍ قـ اػتاك ايبٝإ ا٭ٚٸٍ ؾكـ فٖب ايٌٝؽ اٯػْٛـ إٍ اهتٗٛاك عـّ ايٛدٛب،
ٚأطًل عً ٢فيو عٓٛإ ايوٝامٚ .بطبٝع ١اؿاٍ  ٫بٴـٻ َٔ ايتقنرل بإٔ ايٌٝؽ اٯػْٛـ،
بعـ بٝإ ٖقا ا٫هتٗٛاك ،ػتِ ن َ٘٬بعباك« :٠نُا  ٫ىؿ ،...٢ؾاؾٗٳ ٵِ»ٚ .قـ ؾوٻل
ايبعض فيو ٗ ساًٖ ١ٝق ٙايعباك ٠بٔعـ ٖقا ايكٚ ٍٛايؿِٗ(ٚ .)46يهٔٵ بػضٸ ايٓٛل
عٔ ُشٸ ١أ ٚهكِ ٖقا ايؿًِٗ ٫ ،ٳوٖ ٗ أٌُ ٚدٛؿ ٖقا ايوٝامٚ ،إٕٵ نإ ٖٓاى
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إًها ٷٍ ٗ قلٜٝٓت٘ ٗ ػِٖ ْٛقا إٛكؿ.

بعـ ايتعلټف عً ٢كتًـ أْٛاع ايوٝام ٌِْ ،إٍ ايبشح عٔ ؿ٫٫ت أْٛاع٘
إؼتًؿٖ ٗٚ .١قا ايكوِ هٛف ْبشح كتًـ أقواّ قل ١ٜٓايوٝام ،سٝح تـٍٸ عًٗٝا
أْٛاع ايوٝام إؼتًؿ.١

إٕ تٝٚٛـ نٌـ إلاؿ ا٫هتعُايٚ ٞاس ٷـ َٔ أنجل اهتعُا٫ت قل ١ٜٓايوٝام
ًٛٝعاّ ٗٚ .ؿ٫ي ١إلاؿ ا٫هتعُايٜ ٞتِٸ ايهٌـ عٔ َٛاؿ ٦ٖٝٚات اؾًُ ١بٛاهط١
قل ١ٜٓايوٝام.
إٕ ا٫هتؿاؿ َٔ ٠قل ١ٜٓايوٝام; يًهٌـ عٔ إلاؿ ا٫هتعُاي ،ٞإِا توتعٌُ
إفا ناْت إاؿٸ ٠أ ٚاشل ١٦ٝؼت ٟٛعًَ ٢عٓ ٌٝبٌه ٌٕ ٌَذلى عً ٢م ٕٛيؿٞٛٸ أ ٚعً٢
هب ٌٝاؿكٝكٚ ١اجملام ،ؾتأت ٞقل ١ٜٓايوٝام يتع ِّٔٝا٫هتعُاٍ ٗ أسـ إعٓ َٔٚ .ٌٝفيو
س ٵٝحٴ َيِٵ
ع عً ٢هب ٌٝإجاٍ ع إٔ ُاسب ايؿِ ٗ ،ٍٛف ٌٜقٛي٘ تعاٍَ ...﴿ :ؾ َأتٳاٖٴِٴ اهللُ َٹٔٵ ٳ
وبٴٛا ٚٳقَقٳفٳ ؾٹ ٞقًُُٛبٹِٗٔٴ ايلټعٵبٳ ٜٴؼٵ ٔلبٴٕٛٳ ٴبٝٴٛتٳٗٴِٵ ٹب َأٜٵـٹِٜٔٗٵ ٚٳ َأٜٵـٹ ٟايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ ؾَاعٵ ٳتبٹلٴٚا ٜٳا
ٜٳشٵتٳ ٹ
أُٚيٹ ٞا٭َبٵِٳاكٹ﴾ (اؿٌل )2 :ع ٗ ْكـ ٙ٭ٚي٦و ايق ٜٔؾوٻلٚا ا٫عتباك َعٓ ٢ايعبٛك
ٚايتذاٚمَ ،تٻؼق ٜٔفيو َوتٓـاّ يًك ٍٛعذِّ ١ٝايكٝاي (ايعبٛك َٔ اؿهِ ا٭ًُ ٞإٍ
اؿهِ ايؿلع )ٞع ،قاٍ« :إٕ إلاؿ َٔ ا٫عتباك ٖٓا; بكل ١ٜٓايوٝام ٚايتؿلٜعٖٛ ،
ا٫تِّعا ;ٚإف ي ٫ٛفيو َا نإ ٖٓاى قِٻٌٷ يكٛي٘ تعاٍٜ﴿ :ٴؼٵ ٔلبٴٕٛٳ ٴبٝٴٛتٳٗٴِٵ ٹب َأٜٵـٹِٜٔٗٵ
ٚٳ َأٜٵـٹ ٟايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ﴾»(.)47
نُا فٖب ايوٝـ اؿه ٗ ،ِٝف ٌٜاؿـٜح ايكا« :ٌ٥ؾإٕ اهلل تعاٍ دعٌ
ايذلاب طٗٛكاّ نُا دعٌ إا ٤طٗٛكاّ»( )48ع ٗ هٝام ْؿ ٞاستُاٍ اؾعٌ ايتهٜٛين
يطٗاك ٠إا ٤ع ،إٍ ايك« :ٍٛيكل ١ٜٓايوٝام هب ٌٓ اؾعٌ عً ٢اؾعٌ ايتٌلٜع٫ ،ٞ
ايتهٜٛين; ٚفيو ٭ٕ َطِّٗل ١ٜايذلاب ع نُا ٜٴؿِ ٳِٗ َٔ ايِٓ ْٛا٭ػل ٣ع تٌلٜع،١ٝ
ٚيٝوت ته.)49(»١ٜٝٓٛ
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إٕ َٔ بٌ إٛاكؿ ا٭ػل٫ ٣هتعُاٍ قل ١ٜٓايوٝام ٖ ٛايهٌـ عٔ إلاؿ
اؾٹ ٸـ ،ٟؿ ٕٚايتِلٸف ٗ إلاؿ ا٫هتعُاي َٔٚ .ٞفيو َج ّ٬إٔ ايوٝـ اـُٝين ٗ ،فٌٜ
نٓٻا ٴَعٳقِّبٹٌٳ سٳتٻ ٢ٳْ ٵب ٳعحٳ ٳكهٴ( ﴾ّ٫ٛاٱهلا ،)15 :٤قاٍ« :إٕ إلاؿ َٔ
قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳا ُ
ايعقاب ٖ ٛايعقاب ا٭ػل ;ٟٚيٛكٚؿ ٗ ٙهٝام اٯٜات إلتبط ١ب ّٛٝايكٝاَ .)50(»١إٕ إلاؿ
ا٫هتعُاي َٔ ٞنًُ ١ايعقاب َٖ ٛطًل ايعقاب قطعاّٚ ،إ ٓ٫نإ َٔ اهتعُاٍ ايًؿٜ
ٗ إِـام فاماّ ،بٌ إٕ إلاؿ اؾٹـٸ َٔ ٟايعقاب ع بايٓٛل إٍ فُٛع اؾًُ ١ع قـ
اػتّٸ بايعقاب ا٭ػل.ٟٚ
يكـ عح ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ٗ أقواّ ايوٝام َٓاهب ١ايبشح
ٗ سـٜح ايلؾعٚ .كٴ ٳبُا أَهٔ ايك :ٍٛإٕ إٓٛع ايٛسٝـ ايقٜ ٟتٓا ٍٚأقواّ ايوٝام ٗ
 ٞايهٌـ عٔ إلاؿ
عًِ ا٭ُٖ ٖٛ ٍٛقا إٛكؿ .ؾكـ أًاك زلاست٘ إٍ قوُٳ ٵ
ا٫هتعُايٚ ٞايهٌـ عٔ إلاؿ اؾٹ ٸـ ،ٟٳبٝٵـٳ إٔ ن ّ٬زلاست٘ إِا ٖ ٗ ٛقوِ
ايوٝام ايذلتټيب ؾك٘ .ثِ ٗ َكاّ بٝإ كأ ٜ٘قَ ٹب ٳٌ بايهٌـ عٔ إلاؿ ٗ إلاؿ
ا٫هتعُايٞٸٚ ،كؾٔ٘ ٗ إلاؿ اؾٹ ٸـٚ .ٟقاٍ ٗ فيو« :إٕ ا٫ػت٬ف بٌ َؿاؿات اؾٌُ
إتعاقب ١إتعاطؿ ١ايٛاقع ٗ ١هٝامٕ ٚاسـ ٜٴتِٛٻك عً ٢ث٬ث ١أما :٤ايٓش ٛا٭ٚٸٍ ٖٛ :إٔ
ٜه ٕٛا٫ػت٬ف بٌ َؿاؿاتٗا ٗ َلسً ١إـي ٍٛا٫هتعُاي َٔ ،ٞقب :ٌٝإٔ ٜٴكاٍ َج:ّ٬
(ٌُِّ ػًـ اٱَاّٚ ،مٴكٵ اٱَاّ) ،ؾهًُ« ١اٱَاّ» ٗ اؾًُ ١ا٭ ٍٚتٴوتعٌُ ٗ إَاّ
اؾُاع ،١بُٓٝا نًُ« ١اٱَاّ» ايجاْ ١ٝتوتعٌُ ٗ اٱَاّ إعًِ ٫ٚ .×ّٛٳوٖ ٗ إٔ
ٖقا ا٫ػت٬ف عً ٢ػ٬ف ٚاٖل ايوٝام ٚٚسـت٘ .إفٕ ؾ ٬بٴـٻ َٔ ٌٓ نًُ« ١اٱَاّ»
ايجاْ ١ٝعً ٢إَاّ اؾُاع ;١يٛسـ ٠ايوٝام .ايٓش ٛايجاْ ٖٛ :ٞإٔ ٜه ٕٛا٫ػت٬ف ٗ
َلسً ١إـي ٍٛاؾٹـٸ ،ٟؾُج :ّ٬ي ٛقاٍ( :أنلّ ايعًُاٚ ،٤قًِّـ ايعًُاٚ ،)٤نإ ٜٴلاؿ َٔ
نًُ« ١ايعًُا »٤ا٭ ٍٚعً ٢إط٬قٗا ،بُٓٝا ٜٴلاؿ َٔ ايجاْ ١ٝػِ ْٛايعـ ،ٍٚؾٗٓا يٝى
نل ٗ عح ايعاّٸ ٚاـاْٸ،
ا٫ػت٬ف ٗ َلسً ١إـي ٍٛا٫هتعُاي ،ٞبٓا٤ٶ عًَ ٢ا ٜٴقٵ َ
َٔ إٔ ايتؼِٜ ٫ ّٝلتب٘ َلتب ١إـي ٍٛا٫هتعُاي ،ٞبٌ ٜلتب٘ َلسً ١إـيٍٛ
اؾٹـٸٚ ،ٟشلقا قايٛاًٜ ٫ :نّ َٓ٘ ايتذٛټم بوبب ايتؼِ ،ّٝغا ١ٜا٭َل إٔ ا٫ػت٬ف
ٜهَ ٗ ٕٛلسً ١إـي ٍٛاؾٹ ٸـٖ ٗٚ ،ٟقا ايٓش ٛا٭قلب عـّ دلٜإ ٚسـ ٠ايوٝام،
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ؾًٜ ٬نّ إهلا ٤ايتؼِ َٔ ّٝايجاْ ٞإٍ ا٭ٚٸٍ; ٭ٕ ٚسـ ٠ايوٝام إِا ٖ ٞبًشاٚ
إـي ٍٛا٫هتعُاي ٞيًه ٫ ،ّ٬بًشا ٚإـي ٍٛاؾٹـٸ .ٟايٓش ٛايجايح ٖٛ :إٔ ٜهٕٛ
ا٫ػت٬ف َٔ سٝح َِاؿٜل إؿاٖ َٔ ،ِٝقب :ٌٝإٔ ٜٴكاٍ ٫( :هٛم إٔ تػِب َا
تأنً٘ ٫ٚ ،إٔ تػِب َا تًبو٘ ٫ٚ ،إٔ تػِب َا تكلأ ؾ ;)٘ٝؾإٕ ٖقا ايهَٔ ّ٬
سٝح إـي ٍٛا٫هتعُاي ٞاؾٹ ٸـٚ ٟاس ٷـ ٗ ٖق ٙاؾٌُٚ ،يهٔٵ َٔ ايٛآض إٔ َِـام
نٌ غرل َِـام َا ٜٴًِ ٳبىٚ ،غرل َِـام َا ٜٴكِ ٳلأ ؾٖٚ ،٘ٝقا ا٫ػت٬ف ٖٓا ٫
َا ٜٴ ٵَ ٪
إًهاٍ ٗ أْ٘ ّ ٫هٔ ْٳ ِؿ ٘ٝبٛسـ ٠ايوٝام; ٭ٕ ايوٝام ًإٔ ايهٚ ،ّ٬تطبٝل
إؿاٖ ِٝعًَِ ٢اؿٜك٘ أدٓيبٌّ عٔ ايه ٫ٚ ،ّ٬كٳ ٵب٘ ي٘ بٛد٘ٺ َٔ ايٛد.)51(»ٙٛ
 َٔٚاؾـٜل فنل ٙإٔ ٖقا ا٫هتعُاٍ  ٫ىتّٸ بايهًُ ١ؾك٘ ،بٌ هلٗ ٟ
اشل ١٦ٝأٜٔاّٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ا٫كتباطات إتٓ ١ٝع َٔ قب :ٌٝايكٛٝؿ ع شلا أْٛاعٷ كتًؿ،١
َٔ قب :ٌٝايكٛٝؿ ا٫سذلامٚ ;١ٜايكٛٝؿ ايتٝٓٛشٚ .١ٝإٕ قل ١ٜٓايوٝام تواعـ عً٢
انتٌاف ْٛع ٖقا ا٫كتبا .ٙقاٍ ُاسب اؾٛاٖل ٗ ،فٖ ٌٜق ٙاٯ ١ٜايهلّ:١
ًٞٵ٤ٺ ٳَٚٳٔٵ كٳمٳ ِقٓٳاٙٴ ٹَٓٻا كٔمٵقاّ سٳوٳٓاّ ؾَٗٴٛٳ ٴٜٓٵؿٹلٴ
﴿ٓٳلٳبٳ اهللُ َٳجٳ ّ٬عٳبٵـاّ َٳُٵًُٛناّ ٜ َ٫ٳكِـٹكٴ عٳًَ ٢ٳ
َٹٓٵ٘ٴ هٹلٸاّ ٚٳدٳٗٵلاّ ٖٳٌٵ ٜٳوٵتٳٛٴٕٚٳ﴾ (ايٓشٌَ ٗ ،)75 :علض إثبات إٔ ايعبـ ًّ ٫و ً٦ٝاّ:
«إٕ ُٚـ ايعبـ بعـّ ايكـكَٓ ٠ني ١اؿهِ عً ٘ٝبقيو; ٭ٕ طايػأَ ١ٜص ايِؿ ١طٖٓا
ٖ ٞايعص ناًؿ ١بكل ١ٜٓايوٝام ٚإكاّ طؿ ٕٚايتؼِّٝصٚ ،إٕٵ نإ ا٭ٌُ ؾٗٝا طأٗ ٟ
ايِؿات ٖٛص ايتؼِ .)52(»ّٝإٕ ٖق ٙاٯ ١ٜايهلّٚ ١اكؿ ُٔٓ ْ٠عح عـّ َايه١ٝ
غرل اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍٖٚ ،قا ا٭َل قـ أؿٸ ٣إٍ إْتاز هٝام ائُٓٚ .١ٝقـ اهتؿاؿ
ُاسب اؾٛاٖل ائُٓ َٔ ١ٝايوٝامٚ ،قاٍ بإٔ قٝـ «ٜ ٫كـك عً٤ًٞ ٢ٺ» تٝٓٛش،ٞ
ٚيٝى ؽِِٝٝاّٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ْٝع ايعبٝـ «ٜ ٫كـك ٕٚعً٤ًٞ ٢ٺ».

إٕ َٔ بٌ أِٖٸ اهتعُا٫ت قل ١ٜٓايوٝامٚ ،أنجلٖا ُٝټناّ ٖٛ ،ايهٌـ عٔ
اـُِٝٛاتٚ ،اييت توتعٌُ ٗ ايػايب ٗ ايوٝام ايذلتټيبٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ؾن٤ٺ َٔ
ايه ّ٬ػُِٝٛٸ ّ ١تٓتكٌ ٚتول ٟإٍ ايطلف اٯػل ؾٗ ١ايذلتټب َع اؾن ٤اٯػل َٔ
ايه .ّ٬ي ٛاعتبٳ ٵلْا اهِ قوِٕ َٔ ايه ّ٬ايٛادـ ـُِٝٛٸ ٺ ١قطعٝٸ ٺ ١أُٚ ،ّ٬اهِ
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قوِٕ َٔ ايه ّ٬ايق ٟتٓتكٌ إي ٘ٝتًو اـِ ١ُٝٛؾٗ ١ايوٝام ؾلعاّ ،هٛف مٌِ
ٗ تبٜٛبٺ أٚٸي ٞعًْٛ ٢عٌ َٔ ايهاًؿُٖٚ ،١ٝا :تاك ّ٠ته ٕٛػُِٝٛٸ ١ا٭ٌُ َبٝٸٓ١
ٗ ايهٜٚ ،ّ٬ه ٕٛايهْ ّ٬اٚلاّ إيٗٝاٖ ٗٚ ،ق ٙاؿاي ١ته ٕٛناًؿ ١ٝايوٝام
أنجل ًٗٛؿٜٸ ّٚ ;١تاك ٫ ّ٠ته ٕٛػِ ١ُٝٛا٭ٌُ َبٝٻٓ ٗ ١ايهٜ ٫ٚ ،ّ٬هٕٛ
ايهْ ّ٬اٚلاّ إيٗٝا ،بٌ اـِ ١ُٝٛايٛاقع ١ٝي٘ ٖ ٛايٌ.٤ٞ
ٖ ٗٚقا ايكوِ ْقنل َجا ّ٫يه ٬إٛكؿْٚ ،ٜٔبشح اهتعُاٍ ايعًُا ٤شلُا.
إٛاكؿ اييت ٜه ٕٛايه ّ٬ؾٗٝا ْاٚلاّ إٍ ػِ ١ُٝٛا٭ٌُ ،ؾٓعٌُ عًْ ٢كٌ
اـِ ١ُٝٛع اييت بٝٻٓٗا ايه ٗ ّ٬ا٭ٌُ ع إٍ ايؿلع َٔٚ .فيو ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ ،إٔ
هٓٴ٫َ * ٕٕٛ
نلِٜٔٷ * ؾٹ ٞنٹتٳابٺ َٳ ِ
ايوٝـ اؿه ٗ ،ِٝف ٌٜقٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻ٘ٴ يَكُلٵ َإٓٷ َ
ٜٳُٳوټ٘ٴ إٔ ٖ ٫ايِ ٴُطَٗٻلٴٕٚٳ﴾ (ايٛاقع 77 :١ع  ،)79قاٍ ٗ إطاك ْكـ ايك ٍٛبٌلط ١ٝايطٗاكٗ ٠
هٌ بإٔ ايٛاٖل َٓ٘ ع بكل١ٜٓ
ٌ َ
دٛام َىٸ ايكلإٓ اهتٓاؿاّ إٍ ٖق ٙاٯٚ« :١ٜيهٔٵ ٴ ٜٵ
ايوٝام ع ن ْ٘ٛسها ّ١ٜعٔ ُٚـٺ ػاكدٞٸ يًكلإٓ ٫ ،دعٌ سهِٕ تٌلٜع.)53(»ٞ
هٓٴْ ﴾ٕٕٛاٚلٷ إٍ اٱػباك ٗ
ب َٳ ِ
ٚايه ٗ ّ٬ؾكلٔ ﴿ ٠إْٻ٘ٴ يَكُلٵ َإٓٷ نَلِٜٔٷ * ؾٹ ٞنٹتٳا ٺ
َٛكؿ ايكلإٓٚ .قـ اهتؿاؿ زلاست٘ َٔ تلتټب ؾكلٜ ٫َ ﴿ ٠ٳُٳوټ٘ٴ إٔ ٖ ٫ايِ ٴُطَٗٻلٴٕٚٳ﴾ َعٗا إٔ
ٖق ٙاٯ ١ٜبـٳٚٵكٖا هب إٔ تهَ ٗ ٕٛكاّ اٱػباك أٜٔاّ ،ؿ ٕٚاٱٌْا.٤
إٕ ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايوٝام; يهٌـ اـِ ٫ ،١ُٝٛتكتِل عًٖ ٢ق ٙإٛاكؿ ،بٌ
إٕ ايعًُا ٤قـ فٖبٛا إٍ أبعـ َٔ فيو ،سٝح اهتؿاؿٚا َٔ ايوٝام ٗ اْتكاٍ
ػُِٝٛٸاتٺ ع ٜ ٫ه ٕٛايهْ ّ٬اٚلاّ إيٗٝا بأٟٸ ٚد٘ٺ َٔ ايٛد ،ٙٛبٌ َٖ ٞعًْ١َٛ
يٮٌُ َٔ اـاكز ع إٍ ايؿلع َٔٚ .فيو ع عً ٢هب ٌٝإجاٍ ع :لـ احملكِّل ايـاَاؿٗ ،
ف ٌٜكٚا ١ٜعُل بٔ ٜنٜـ ،عٔ اٱَاّ ايِاؿم× ٫« :بأي عوٓ ايلأي ٚايًشَ ،١ٝا مل
ٴٔ ًِ ٜل ايٌعل; ٚعوٓ اؾوـ َا مل ٜٴ ٵـ ٹَ٘»(ٜ ،)54ك ٗ ٍٛإثبات َٛٓٛعٝٸ« ١اٱؿَاٗ »٤
اؿلَٚ ،١ي ٛمل ٜهٔ َٔ طلٜل اؿوٓ ،طَا َعٓاٙصٜٗٛ« :ل َٔ ٖق ٙايلٚا ١ٜأَلإ:
ا٭ٚٸٍ :بٝإ سهِ إٓع; ٚايجاْ :ٞإٔ َِبٸ ٚقٌٸ اْعكاؿ ٖقا إٓع ْٖ ٛؿى اٱؿَا٫ ،٤
إٔ ٜه ٕٛإِبٸ َا ٪ٜؿٸ ٟإٍ اٱؿَا ،٤أ ٚإِبٸ ْؿى اٱؿَا ٤إوتٓـ إٍ اؿوٓ.
ٚايؿِٗ ا٭ ٍٚع إٓع ع بوبب ايٛٗٛك ا٭ٚٸٍ يًهٚ ،ّ٬ايؿِٗ ايجاْ ٞؾٗ ١قل ١ٜٓايوٝام
ٚايذلتټب; ٭ٕ إيكا ٤ايٌعل َٛٓٛعٷ ٗ سـٸ فات٘»(ٖ ٗ .)55قا إجاٍ ٜ ٫ه ٕٛايهّ٬
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ْاٚلاّ إٍ اهتك ٍ٬أ ٚعـّ اهتك ٍ٬إيكا ٤ايٌعل ٗ اؿلَٚ .١يهٔٵ سٝح ٜهٕٛ
اهتك ٍ٬إيكا ٤ايٌعل ٗ اؿلََ ١عًَٛاّ َٔ اـاكز ؾكـ متٸ تولٖ ١ٜق ٙاـِ ١ُٝٛإٍ
اٱؿَا ٤أٜٔاّ.
ٖٚهقا قاٍ احملكِّل اي٬ك ٗ ،ٟف ٌٜكٚا ١ٜأَرل إ« :×ٌَٓ٪إ٪فِّٕ َ٪تٳ ٳُٔٷ،
ٚاٱَاّ ٓأَٷ»( ٗ ،)56بٝإ إثبات ًلط ١ٝايعـاي ٗ ١ا٫عتُاؿ عً ٢إ٪فِّٕ طَا َعٓاٙص:
«ٌٖ هٛم ا٫عتُاؿ عً ٢أفإ ايعـَ ٍٚطًكاّ; ؾَٗ ١ا ٚكؿ ٗ ايلٚا« :١ٜإ٪فِّٕ َ٪تٳ ٳُٔٷ،
ٚاٱَاّ ٓاَ ٷٔ» ٫ ،هٝٻُا بايٓٛل إٍ قل ١ٜٓايوٝام ٚسـٖا؟»( .)57إٕ ايهٖ ٗ ّ٬قا
إجاٍ يٝى ْاٚلاّ إٍ ًلط ١ٝايعـاي ١بايٓوب ١إٍ اٱَاّ; ٚيهٔٵ سٝح تهً ٕٛلط١ٝ
ت تولٜتٗا إٍ إ٪فِّٕ أٜٔاّ.
ايعـاي ١بايٓوب ١إٍ اٱَاّ َعً َٔ ّ١َٛاـاكز ؾكـ ُٖ ٵ
إٕ ايكل ٗ ١ٜٝٓايكوِ ا٭ٚٸٍ ع اْتكاٍ اـِ ١ُٝٛاييت ٜه ٕٛايهْ ّ٬اٚلاّ إيٗٝا
ع أنجل ًٗٛؿٜٸ ّٚ ;١فيو ٭ٕ إتهًِِّ عٓـَا ٜهُ ٗ ٕٛـؿ بٝإ أَلٕ ،ثِٸ ٜلب٘ ب٘ أَلاّ
آػل ٗ هٝامٕ ٚاسـ ،هٛف ٜعٌُ بقيو عً ٢إهاؿ ٛٗٚكٕ ٜه ٕٛاٯػل ٌَذلناّ ؾ.٘ٝ
ٚأَا ٗ ػِ ْٛايكوِ ايجاْ ٞؾٜٛ ٬دـ َجٌ ٖقا ايٛٓٛغٚ .تٌرل ايتشكٝكات إٍ إٔ
ايعامل ايٛسٝـ ايق ٟأًاك إٍ ٖقا ايتؿِ ٌٝتًٛواّ ٖ ٛإرلما ٖاًِ اٯًَ .ٞؾكـ ؼـٻخ
د ٳلت ايوٓٸ ٗ ١ا٫هتٓذا ٤بج٬ث ١أسذاك
زلاست٘ ٗ ،ف ٌٜكٚا ١ٜاٱَاّ ايِاؿم× « :ٳ
أبهاكٜٚ ،تبع بإا ،)58(»٤بعـ إقاَ ١اٱْاع عً ٢اهتشباب ؾكلٜ« ٠تبع بإا ،»٤ؾكاٍ ٗ
َعلض ْكـ اْتكاٍ ا٫هتشباب َٓٗا إٍ «ث٬ث ١أسذاك أبهاك» طَا َعٓاٙص« :إٕ اًتُاٍ
ايلٚا ١ٜعً ٢ؾكل٠ٺ متٸ ًٓٗا عً ٢ا٫هتشباب بكل١ٜٓٺ ػاكدٜ ٫ ١ٝوتٛدب إٔ تهٕٛ
ْٝع ايؿكلات نقيو»( .)59ؾإٕ تِلٜض زلاست٘ بايكل ١ٜٓاـاكدٜ ١ٝـٍٸ عً ٢إٔ
ت اهتؿاؿتٗا َٔ اـاكز ؾك٘.
ايه ّ٬مل ٜهٔ ْاٚلاّ إيٗٝاٚ ،إِا ُٖ ٵ

إٕ اهتعُاٍ ايهٌـ عٔ إكـٻك إِا ٜٴوتؿاؿ َٓ٘ سٝح ٜه ٕٛدن٤ٷ َٔ اؾًُ ١ع
َٔ قب :ٌٝإؿع ،ٍٛأ ٚإٔاف إي ،٘ٝأ ٚإٔافَٚ ،ا إٍ فيو ع ققٚؾاّٜٚ ،هٖٓ ٕٛاى
ٗ احملقٚف عـٸ ٠استُا٫تَ ٗٚ .جٌ ٖق ٙاؿاي ١تأت ٞقل ١ٜٓايوٝام يتواعـ عً٢
نٌـ إكـٻك ،ؾتعٌُ عً ٢تع ،٘ٓٝٝأ ٚؼـٸ َٔ ها٥ل ا٫ستُا٫ت ٗ اؿـٸ ا٭ؿْ.٢
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قاٍ ايوٝـ اؿه ٗ ،ِٝف ٌٜقٛي٘ تعاٍ﴿ :قٌُٵ يٹًُِٴ ٵ ٪ٹَٓٹٌٳ ٳٜػٴٔټٛا َٹٔٵ َأبٵِٳا ٔكٖٹ ٵِ
ٳٜٚٳشٵ َؿُٛٛا ؾُلٴٚدٳٗٴِٵ﴾ (ايٓٛك ٗ ،)30 :إطاك ْكـ َٳ ٵٔ ؾِٗ َٓٗا سلَ ١ايٓٛل إٍ ا٭دٓب:١ٝ
«َٔ احملتٌُ إٔ ٜه ٕٛإلاؿ ايؿلٚز طػاُٸّ١ص; بكل ١ٜٓايوٝام ٫ ،ايعُ ّٛطَعٓ ٢غضٸ
ايطلف عٔ نٌٸ عٕٔٛصَ .ع إٔ إكاؿ ٠ايعُ ّٛتكتٔ ٞاؿٌُ عً ٢اؿهِ ا٭ ٸٚيٖٛٚ ،ٞ
غضٸ ايٓٛل عٔ نٌٸ ً٤ٞٺ»( .)60ؾؿٖ ٞقا إجاٍ لـ إٔ َؿع« ٍٛايػضٸ» ققٚفٷٚ ،إٕ
زلاست٘ ع َٔ ػ ٍ٬ا٫هتؿاؿ َٔ ٠تلتټب ٖق ٙايؿكل ٠عً ٢ؾكل« ٠وؿٛٛا ؾلٚدِٗ»; سٝح
مت ؾٗٝا بٝإ إؿع ٍٛع عٌُ عً ٢انتٌاف احملقٚف.
ٸ

إٕ ايهٌـ عٔ إِـام ٴٜعٳـٸ ٚاسـاّ َٔ أنجل اهتعُا٫ت ايوٝام إ٪ثِّلٗ ٠
ايؿك٘ ٚا٭ُٚ ،ٍٛا٭عاخ اشلاَٸ َٔ ،١قب :ٌٝسـٚؿ ايدلا ٠٤ايٌلع ;١ٝيتٛقٗـ فيو عًٗٝا.
ٚهبب توُٖ ١ٝقا ا٫هتعُاٍ بايهٌـ عٔ إِـام إٔ َعٓ ٢ا٭زلا ٤إُ ٵب ٳَُٗٔ ،١
قب :ٌٝإ٫ُٛٛت ٚايٌَٚ ٤ٞا إٍ فيو ٖٛ ،فاى ا٭َل إُ ٵب ٳِٗ ٚايقٜ ٫ ٟتػٝٻلٖٓ َٔٚ ،ا
ٜتِٸ كؾع اٱبٗاّ ٗ ْاسَِ ١ٝـام فيو ايٌٚ .٤ٞقـ عُـ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك إٍ بٝإ
ٖقا ايكوِ ٗ هٝام ايذلتټب قا« :ّ٬٥ايٓش ٛايجايح ٖٛ :إٔ ٜه ٕٛا٫ػت٬ف َٔ سٝح
َِاؿٜل إؿاٖ َٔ ،ِٝقب :ٌٝإٔ ٜٴكاٍ ٫( :هٛم إٔ تػِب َا تأنً٘ ٫ٚ ،إٔ تػِب َا
تًبو٘ ٫ٚ ،إٔ تػِب َا تكلأ ؾ ;)٘ٝؾإٕ ٖقا ايه َٔ ّ٬سٝح إـي ٍٛا٫هتعُايٞ
نٌ غرل َِـام َا
اؾٹ ٸـٚ ٟاس ٷـ ٗ ٖق ٙاؾٌُٚ ،يهٔٵ َٔ ايٛآض إٔ َِـام َا ٜٴ ٵَ ٪
ٜٴًِ ٳبىٚ ،غرل َِـام َا ٜٴكِ ٳلأ ؾ.)61(»٘ٝ
إٕ إٛكؿ ا٭ِٖٸ شلقا ا٫هتعُاٍ ،ايقُٖ ٟت ا٫هتؿاؿ ٗ َ٘ٓ ٠ا٭ُٖٛ ،ٍٛ
ايدلا ٠٤ايٌلع .١ٝقاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاكْ ٗ ،ٟكـ ا٫هتؿاؿ َٔ ٠سـٜح ايلؾع( ;)62ٱثبات
هُّ« :١ٝهٔ إٔ ٜٴٛكٳؿ عً ٘ٝبإٔ ايٛاٖل َٔ إَ ٗ ٍُٛٛا ٫
ايدلا ٗ ٠٤ايٌبٗات اؿُ ِ
ٜعًُ ;ٕٛبكل ١ٜٓأػٛاتٗا ٖٛ ،إٛٓٛع ع أعين ؾعٌ إهًٖـ غرل إعً ّٛع ،نايؿعٌ ايقٟ
ٜ ٫عًِ إٔ طٜهَٔ ٕٛص ًلب اـُل أً ٚلب اـٌٸٚ ،غرل فيو َٔ ايٌبٗات إٛٓٛع،١ٝ
ؾ ٌٌُٜ ٬اؿهِ غرل إعً.)63(»ّٛ
إٕ ٖقا ا٫هتعُاٍ َٔ ايوٝام ايذلتټيب تعلٸض بعـ ايٌٝؽ ا٭ِْاك &ٟيْ٬تكاؿ
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بٌـٸ٠ٺ.
قاٍ ايوٝـ اـْ ٗ &ٞ٥ٛكـ ٖق ٙايلٚ« :١ٜ٩ا٫ػت٬ف ٗ اْ٫طبام َٔ باب
ا٫تؿام َٔ دٗ ١اػت٬ف ايًِٜٛ ٫ ١دب اػت٬ف إعٓ ٢ايق ٟاهتعٌُ ؾ ٘ٝإ;ٍُٛٛ
نٜٔ ٞلٸ بٛسـ ٠ايوٝام ،ؾإٕ إوتعٌُ ؾ ٗ ٘ٝقٛيٓاَ« :ا تلى مٜـٷ ؾٗ ٛيٛاكث٘» َ«ٚا
تلى عُل ٚؾٗ ٛيٛاكث٘» َ«ٚا تلى ػايـ ؾٗ ٛيٛاكث٤ًٞ »١ٷ ٚاسـ ،ؾٛسـ ٠ايوٝام
قؿٚ .١ٚٛي ٛنإ ٖقا إؿَٗٓ ّٛطبكاّ عً ٢ايـاك ٗ اؾًُ ١ا٭ٚ ،ٍٚعً ٢ايعكاك ٗ
ايجاْٚ ،١ٝعً ٢ا٭ًذاك ٗ ايجايج ،١ؾًٗ ٬اؿ ٠يٛسـ ٠ايوٝام عً ٢إٔ َذلٚنات اؾُٝع
َٓطبك ْ١عً ٢دٓىٕ ٚاسـٚ .إكاّ طسـٜح ايلؾعص َٔ ٖقا ايكب ٌٝبعٳ ٵ.)64(»٘ٓٝ
نُا قاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك& ٗ ْكـ ٖقا ايؿِٖٗٚ« :قا ا٫ػت٬ف ٖٓا ٫
إًهاٍ ٗ أْ٘ ّ ٫هٔ ٳْ ِؿ ٘ٝبٛسـ ٠ايوٝام; ٭ٕ ايوٝام ًإٔ ايهٚ ،ّ٬تطبٝل
إؿاٖ ِٝعًَِ ٢اؿٜك٘ أدٓيبٌّ عٔ ايه ٫ٚ ،ّ٬كٳ ٵب٘ ي٘ بٛد٘ٺ َٔ ايٛد.)65(»ٙٛ
 َٔٚاؾـٜل فنل ٙإٔ ايقٚ ٟقع َٛكؿاّ يًٓكـ ٚاٱْهاك َٔ قٹ ٳبٌ ايوٝـ
اـٚ &ٞ٥ٛايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك& ٖ ٛا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايوٝام ايذلتټيب
يهٌـ إِـام .ٳبٝٵـٳ إٔ ٖقا ٜ ٫عين إٔ ايوٝام ٜ ٫هٌـ عٔ إِـام َٔٚ .فيو إٔ
ٜك ٍٛايهاتب ٗ عح إكخ إلأ َٔ ٠ايعكاك َج« :ّ٬إٕ َا ٜذلن٘ ايلدٌ  ٫تلث٘ إلأ;»٠
ؾإٕ هٝام ائَُٓ ٗ ١ٝجٌ ٖقا إٛكؿ إٔ ٜهَِ ٕٛـام «َا» ٖ ٛايعكاك.

يكـ ؼـٻخ ايوٝـ اؿه ٗ ،ِٝف ٌٜقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ يَِٵ ٜٳوٵ ٳتطٹعٵ ٹَٓٵهُِٵ طَ ٵ٫ّ ٛ
ِٓٳاتٹ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٹ ؾَُٹٔٵ َٳا َٳًَهَتٵ َأٜٵُٳاْٴهُِٵ َٹٔٵ ؾَ ٳتٝٳاتٹهُِٴ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٳاتٹ...
َإٔٵ ٳٜٓٵهٹضٳ ايُِٴشٵ ٳ
ٌٞٳ ا ِي ٳعٓٳتٳ ٹَٓٵهُِٵ( ﴾...ايٓوا ٗ ،)25 :٤إطاك إثبات اًذلا ٙعـّ ايكـك٠
ٳفيٹوَ يٹُٳٔٵ ػٳ ٹ
إايٚ ١ٝاـٛف َٔ ايوك ٗ ٙٛإعِ ١ٝيِش ١اينٚاز َٔ ا٭َ ٳَ ،١قاٚ« :ّ٬٥ثايج :)66(١بإٔ
ؿ٫ي ١إؿٗ ّٛطٗ اٯ١ٜص عً ٢إٓع بـ ٕٚايٌل ٙإفا مل ٜهٔ ٚاكؿاّ َٛكؿ اٱكًاؿ إٍ َا
ؾًَِ ٘ٝش ١إهًٖـ ،بٌ نإ ٚاكؿاّ ٗ َكاّ دعٌ اؿهِ ايٌلع ;ٞط ٳبٝٵـٳ إٔ ا٭َل
يٝى نقيو ٗ َا مٔ ؾ ;٘ٝؾكـ ٜه ٕٛإلاؿ َٔ اٯ ١ٜفلٻؿ اٱكًاؿ إٍ ًَِش١
ـ َٔ ايٛقٛع ٗ
إهًٖـٚ ،تك :ٍٛإفا مل نإ يـٜو اٱَهاْ ١ٝإاؿٸ ١ٜأ ٚمل ؽَ ٵ
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إعِ ،١ٝؾاينٚاز َٔ ا٭َ ٳَ ١يٝى ُاؿاّصٜٚ .ـؾعٗا إٔ قل ١ٜٓهٝام اٯ ٗ ١ٜهٝام آٜات
ايتشًٚ ٌٝايتشلٜ ِٜكتٔ ٞايجاْ .)67(»ٞؾؿٖ ٞقا إٛكؿ; سٝح نإ ايهْ ّ٬اٚلاّ ٗ
ا٭ٌُ إٍ بٝإ سهِٕ َٛي ،ٟٛاهتؿاؿ زلاست٘ إٔ ايؿلع هب إٔ ٜهَٛ ٕٛيٜٛٸاّ أٜٔاّ.

ىتّٸ ٖقا ايكوِ ببشح ايٌلا ٘٥اييت ٜوتٛدب إسلامٖا اؿًٛٝي ١ؿ ٕٚايٛقٛع
ٗ ا٭ػطا ٤ا٫هتٗٛاك َٔ ١ٜقل ١ٜٓايوٝامٚ .عً ٘ٝؾإٕ إلاؿ َٔ ًلا ٘٥قل ١ٜٓايوٝام
تًو ايٌلا ٘٥اييت ٜتعٝٻٔ عً ٢اجملتٗـ ؼًِٗٝا ي٬هتؿاؿ َٔ ٠قل ١ٜٓايتعًٚ .ٌٝايطلٜل
إٍ َعلؾٖ ١ق ٙايٌلاٜ ٘٥هُٔ ٗ ؿكاه ١ن ّ٬ايعًُاٚ ،٤اْ٫تكاؿات اييت قاَٛا
بتٛدٗٗٝا إٍ بعِٔٗ ٗ ا٫هتٗٛاك َٔ قل ١ٜٓايوٝامٚ .تهُٔ ؾا٥ـَ ٠علؾتٗا ٗ أْٗا
تواعـ اجملتٗـ عً ٢ايؿِٗ ايـقٝل ٕٛقع قل ١ٜٓايوٝامٚ ،ؼ ٍٛؿ ٕٚاهتعُاشلا بٌهٌٕ
ػاط.٧

إٕ قلٜٝٓٸ ١بعض أقواّ ايوٝام فات ا٭طلاف َٔ ،قب :ٌٝهٝام إكابًٚ ;١هٝام
ايذلتټبَٚ ،ا إٍ فيو ،تٛاد٘ ؼـِّٜاّ ٗ تٌؼ ّٝأطلاف ايوٝام َٔٚ .فيو ،عً ٢هبٌٝ
حلٚ ،تًو إلأ ٠ايبان ١ٝطاؿ »ْ١لـ
إجاٍ ،أْ٘ ٗ َجٌ عباك« :٠فيو ايلدٌ ايٛاقـ ُا ٷ
ػٌ شلُا
إٔ إلأٚ ٠ايلدٌ ٚاقعإ ٗ هٝام إكابًٚ ،١إٔ نًُ« ١ايٛاقـ» «ٚايبان ٫ »١ٝؿٳ ٵ
ٗ هٝام إكابً ٫ٚ ،١تكعإ دن٤اّ ٗ أطلاف إكابً ،١غ٬ف ايوٝام ٗ عباك« :٠إٕ
ايلدٌ ايقٜ ٟبه ٞػرلٷ َٔ إلأ ٠اييت تٔشو َكٗكٗ ّ١عٔٛك ا٭داْب» ،ؾؿٖ ٞقا
إجاٍ ٜه ٕٛنٌٌّ َٔ ايلدٌ ٚإلأ ٠طَ ٳلؾ ّا ٗ إكابًٚ ،١نقيو ايبهاٚ ٤ايكٗكٗ١
عٔٛك ا٭دٓيبٸ أٜٔاّ.
ٚعً ٘ٝؾإٕ إسلام أطلاف ايوٝام كٳ ٵٖٔٷ بايتـقٝل ٗ كتًـ ايعٓاُل َٔٚ ،أُٖٸٗا
ٗ إٛكؿ :ايتـقٝلٴ ٗ اشلٚ ،١٦ٝايتـقٝلٴ ٗ َجايٝٸ ١ايطٖ ٳلف إقنٛك ٗ ايعباك.٠

عٓـ ا٫هتٗٛاك َٔ ايوٝاقات فات ا٭طلاف هب ايتـقٝل ٚايتأنٗـ َٔ إسلام
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ا٭طلاف بٌهٌٕ ناٌَ ،ثِٸ ايكٝاّ بعـ فيو بتٝٚٛـ ايكلٜٝٓٸٚ ١اهتعُاشلاٚ .نُا
ّهٔ يًُاؿٸ ٠إٔ ته٪َ ٕٛثِّل ّ٠يته ٕٛطلؾاّ ٗ ايوٝام ،نقيو ّهٔ يًٗ ١٦ٝإٔ
يهٌ َٔ إاؿٸٚ ٠اشل ١٦ٝإٔ تكعا َع
ٍّ
ته ٕٛطلؾاّ ٗ ايوٝام أٜٔاّٚ ،عًّ ٘ٝهٔ
بعُٔٗا طلؾاّ ٗ ايوٝام.
إٕ ايتشً ٌٝايٓاقّ يٮطلاف أؿٸ ٣إٍ استـاّ ْناعٕ بٌ ايٌٝؽ ايٓاٝ٥ين&
ٚايوٝـ اـ .&ٞ٥ٛؾؿُٝا ي ٛناْت ٝٚٚؿ ١إهًٖـ ٖ ٞايتُٝټِ ٗ ٚلف إَهإ
اي ٤ٛٓٛع نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ َٛاكؿ ائٻ ٳلك أ ٚاؿَ ٳلز ع ٜٳ ٔل ٴؿ ٖقا ايو٪اٍ ايكا :ٌ٥ي ٛإٔ
إهًـ تٓٛٸأ ٤ٛٓٚاّ ٓٳ ٳلكٜاّ أ ٚسٳ ٳلدٝاّ ؾٌٗ ٜهَ ٗ ٙ٩ٛٓٚ ٕٛجٌ ٖق ٙاؿاي١
ُشٝشاّ أّ ٫؟ فٖب بعض ايعًُا ٤إٍ ايك ٍٛبإٔ اي ٗ ٤ٛٓٛاؿاي ١ايعاؿٚ ١ٜادبٷ
تعٓٝٝاّ ٗٚ ،ساي ١ائٻ ٳلك أ ٚاؿَ ٳلز ٜه ٕٛاؿهِ ٖ ٛايتؼٝرل بٌ ايٚ ٤ٛٓٛايتُٝټِ.
ٚعًٜ ٘ٝه ٤ٛٓٚ ٕٛإهًٖـ ٗ سا٫ت ائٻ ٳلك ٚاؿَ ٳلز ُشٝشاّ.
ٚقـ أًهٌ ايٌٝؽ ايٓاٝ٥ين عًٖ ٢قا ايلأٚ ،ٟقاٍ بأْ٘ ٜوتًنّ ادتُاع
ايٓك ٗ ٌٔٝاٯ ،١ٜؾإٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٜ﴿ :ٍٛٳا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا إٔفٳا قُُٵتٴِٵ إٔيَ٢
نٓٵتٴِٵ َٳلٵٓٳَ ٢أٚٵ عٳًَ ٢هٳؿَلٕ َأٚٵ دٳا٤ٳ أَسٳـٷ ٹَٓٵهُِٵ َٹٔٳ
ايِٻ٠َ٬ٹ ؾَاغِوٹًُٛا ٚٴدٴٖٛٳهُِٵ ...ٳٔٚإٕٵ ُ
ُعٹٝـاّ طَِّٝباّ﴾ (إا٥ـ ;)6 :٠إف ٖٓاى
ا ِيػٳا٥ٹ٘ٹ َأٚٵ ََ٫ٳوٵتٴِٴ ايِّٓوٳا٤ٳ ؾًََِٵ تٳذٹـٴٚا َٳا٤ٶ ؾَ ٳتٝٳُٻُٴٛا ٳ
ٗ ايٛٳ ٵًٖ ١ا٭ ٍٚتكاب ٷٌ بٌ ايٚ ٤ٛٓٛايتُٝټِٚ .قـ عُـ ايوٝـ اـ &ٞ٥ٛإٍ ْكٌ ٖقا
اٱًهاٍ ايق ٟأٚكؿ ٙايٌٝؽ ايٓاٝ٥ينٚ ،قاّ بٓكـ.ٙ
قاٍ ايٌٝؽ ايٓاٝ٥ين :سٝح ٜٛدـ ٗ ايٚ ٤ٛٓٛايتُٝټِ هٝام ايتكابٌ إفٕ عٓـَا
ٜهَٛٓٛ ٕٛع ايتُٝټِ «عـّ ٚدـإ إاٜ »٤هَٛٓٛ ٕٛع ايٚ« ٤ٛٓٛدـإ إا .»٤ؾؿٞ
َجٌ ٖق ٙاؿاي ١ي ٛقًٓا بإٔ ايٚ ٤ٛٓٛادب ؽٝرلاّ ٗ ساي ١ائٻ ٳلك ٚاؿَ ٳلز ٚدب عًٓٝا
ايك ٍٛبٛدٛب اي ٗ ٤ٛٓٛسايٚ ١دـإ إا ٗٚ ٤ساي ١عـّ ٚدـإ إاٖٚ ،٤قا تعبرلٷ آػل
عٔ ادتُاع ايٓك.ٌٔٝ
ٚقـ أًهٌ عً ٘ٝايوٝـ اـ &ٞ٥ٛبايك :ٍٛإْو مل تعٌُ عً ٢تِٜٛل أطلاف
هٝام إكابً ١بٌهٌٕ ُشٝض; ؾإٕ أطلاف ايوٝام يٝوت ٖ ٞفلٻؿ ايٚ ٤ٛٓٛايتُٝټِ،
بٌ ا٭طلاف ٖٓا عباك ْ ٠عٔ ايٛدٛب ايتعٝٝين يًٚ ٤ٛٓٛايٛدٛب ايتعٝٝين يًتُٝټًِ ٫ٚ ،ٳوٖ
ٗ إٔ َٛٓٛع ايٛدٛب ايتعٝٝين يًٚ ٖٛ ٤ٛٓٛدـإ إاٚ ،٤ايٛدٛب ايتعٝٝين يًتُٝټِ ٖٛ
االجتهاد والتجديد

ؾكـإ إا.)68(٤
إٕ ؼًٖ ٌٝقا ايٓناع ٜٴجبت إٔ ايٌٝؽ ايٓاٝ٥ين قـ اعتدل هٝام إكابً ١بٌ َاؿ٠
ايتُٝټِ َٚاؿ ٠ايػوٌ (غوٌ ايٛد٘  ٖٛٚ ...ٚايٚ .)٤ٛٓٛأَا ايوٝـ اـ &ٞ٥ٛؾٝك :ٍٛإٕ
ٛٗٚك ٖ ١٦ٝا٭َل ٗ ايتعٝټٓ ١ٝؿاػ ٷٌ ٗ طلف هٝام إكابً ١أٜٔاّ.

قـ ٜ ٫ه ٕٛايطلؾإ ايٛاقعإ ٗ هٝامٕ ٚاسـ طلؾٌ سكٝكٝٸٌ ٗ بعض
ا٭سٝإ ،بٌ قـ ٜهْٛإ أ ٚأسـُٖا ع ٗ اؿـٸ ا٭ؿْ ٢ع َجا ّ٫٭َلٕ آػل ،سٝح ٜهٕٛ
فيو ا٭َل ٗ اؿكٝك ١طلؾاّ ٗ ايوٝامٚ ،إٕ إٛكؿ إِلٻغ ب٘ ٗ ايـي ٖٛ ٌٝفلٻؿ َجإٍ
ي٘.
قاٍ ُاسب ايهؿا ٗ ،&١ٜعح دٛام اي ٤ٛٓٛبإا ٤إوتعٌُ ٗ ايطٗاكَٔ ٠
اؿَ ٳـخ ا٭ندل ٗ ،ف ٌٜكٚا ١ٜعبـ اهلل بٔ هٓإَ :ا أػدلْ ٞب٘ ايٌٝؽ ع أٜٻـ ٙاهلل
تعاٍ ع ،عٔ أب ٞايكاهِ دعؿل بٔ قُـ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ،عٔ اؿؤ
بٔ عًٞٸ ،عٔ أٓـ بٔ ٖ ،ٍ٬عٔ اؿؤ بٔ قبٛب ،عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ ،عٔ أبٞ
عبـ اهلل× قاٍ ٫« :بأي إٔ ٜتٓٛٸأ بإا ٤إوتعٌُ»ٚ .قاٍ« :إا ٤ايقٜ ٟػوٌ ب٘ ايجٛب
أٜ ٚػتوٌ ب٘ ايلدٌ َٔ اؾٓاب ٫ ١هٛم إٔ ٜتٓٛٸأ َٓ٘ ٚأًباٖ٘ٚ ،أَا إا ٤ايقٜ ٟتٓٛأ
ايلدٌ ب٘ ؾٝػوٌ ب٘ ٚدٗ٘ ٜٚـ٤ًٞ ٗ ٙٺ ْٝٛـٺ ؾ ٬بأي إٔ ٜأػق ٙغرلٜٚ ٙتٓٛٸأ ب٘»(،)69
ٗ َعلض ْكـ أٚي٦و ايق ٜٔاهتؿاؿٚا ايتؿِ ٌٝبٌ اؿَ ٳـخ ا٭ندل ٚاؿَ ٳـخ ا٭ُػل ٗ
دٛام اي َٔ ٤ٛٓٛهٝام إكابً ١بٌ غوٌ اؾٓابٚ ١اي َٔ« :٤ٛٓٛايكلٜب دـٸاّ إٔ ٜهٕٛ
إٓع عٔ ايتٓٛټَ ٪ا ٤ايػوٌ ٗ ايلٚاٚ ،١ٜعٔ ا٫غتواٍ بػواي ١اؿُٸاّ ٗ غرلٖا ،إِا
نإ ٭دٌ تًٛټخ بـٕ اؾُٓٴب بايٓذاه ;١ؾإٕ ايػايب إمايتٗا عٓـ ايػوٌ ،غ٬ف
اي ٗ ٤ٛٓٛاٱْا ٤ايٓٝٛـ ،ؾٝهَ ٕٛكابًَ ١ا ٤اي ٤ٛٓٛي٘ ٗ ايلٚا َٔ ١ٜسٝح ايٓٛاؾ١
ٚعـَٗا َٔ ٫ ،سٝح ا٫هتعُاٍ ٗ كؾع اؿَ ٳـخ ا٭ُػل ٚا٭ندل»( .)70إٕ ايتـقٝل ٗ
نُ ّ٬اسب ايهؿاٜ ١ٜجبت أْ٘ ٜل ٣إٔ إا ٤إوتعٌُ ٗ غوٌ اؾٓابَ ١جاٍٷ يًُا٤
ايٓذىٚ ،إا ٤إوتعٌُ يً ٗ ٤ٛٓٛاٱْا ٤ايٓٝٛـ َجاٍٷ يًُا ٤ايطاٖلٚ .عً ٘ٝؾإٕ ٖقٜٔ
إا ٳ ٤ٵُٖ ٜٔا ايطلف ٗ هٝام إكابًٚ ،١إٕ تؿِ ٌٝاؿهِ ٜك ّٛعً ٢أهاهُٗاٚ .أَا َا
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فنل ٗ ايه ّ٬ؾٗ ٛفلٸؿ َجإٍٚ ،يٝى طلؾاّ سكٝكّ ٝا ٗ هٝام إكابً.١

إٕ َٔ ايٓكا ٙاشلاَٸ ١دـاّ ٗ اهتعُاٍ ايكلَ ١ٜٓعلؾ ١سـٚؿ ؿ٫يتٗا; نٜ ٫ ٞت ٸِ
اعتباك ا٭َل ايقٜ ٫ ٟٴوتؿاؿ َٔ ايكل ُٔٓ ١ٜٓؿا٥ل ٠تًو ايكلً ٫ ١ٜٓعٛكٜاّ َٔٚ .فيو إٔ
هٝام إكابًٜ ١كتٔ ٞع عً ٢هب ٌٝإجاٍ ع إٔ ٜه ٕٛايطلؾإ ٗ َكابٌ بعُٔٗاٚ ،أَا
إٔ ٜهٖ ٕٛقا ايتكابٌ عً ٢أهاي أٟٸ ً٤ٞٺ ؾٗقا َا  ٫تـٍٸ عً ٘ٝقل ١ٜٓايوٝام.
ٚنقيو هٝام ائُٜٓ ١ٝكتٔ ٞإٔ ته ٕٛإوأي ١عٝح تٓوذِ ُٓٓاّ َع إوأي١
ا٭ػلٚ ،٣أَا َا ٖٖ ٞق ٙإوأي ١اييت تٓوذِ َعٗا ؾٗقا َا  ٫تـٍٸ عً ٘ٝقل ١ٜٓايوٝام.
ٚفات ٖقا ا٭َل بعٳ ٵ ٘ٓٝهل ٟبايٓوب ١إٍ ها٥ل أقواّ ايوٝام ا٭ػل.٣
إٕ ايٌٝؽ ا٭ِْاك ُٔٓ ،&ٟعح َاْع ١ٝاؿا ٌ٥اينداد َٔ ٞاتٸِاٍ إأَّٛ
باٱَاّ ،كؾض إاْعٚ ،١ٝأًاك ٗ ا٭ثٓا ٤إٍ ٖق ٙايٓكط .١إٕ إسـ ٣أِٖٸ َوتٓـات
َاْع ١ٝاؿا ٠٬ُ ٗ ٌ٥اؾُاعُ ١شٝش ١مكاك ;٠إف ٜك ٍٛؾٗٝا :عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ:
«إٕٵ ًُ ٢قّٛٷ ٚبٚ ِٗٓٝبٌ اٱَاّ َا ٜ ٫ٴتؼطٓ ٢ؾًٝى فيو اٱَاّ شلِ بإَاّ ...ؾإٕٵ نإ
ب ِٗٓٝهٴتٵ ٳل ٠أ ٚدـا ٷك ؾًٝوت تًو شلِ بِ٠٬ٺ ،إَ ٓ٫ٳٔٵ نإ َٔ سٝاٍ ايباب ،)71(»...سٝح
ٖٓاى هٝام إكابً ٗ ١ؾكل( ٠هٴذل ٠أ ٚدـاك)ٚ .قـ ْٛٻ ٙايٌٝؽ ا٭ِْاك &ٟقا٫ :ّ٬٥
ٜقٖيٸ بهِ ائٛٸ إٍ ايك ٍٛبإٔ إط٬م اؾـاك ّهٔ ايتُوټو ب٘ يٌُ ٍٛإاْع ١ٝست٢
بايٓوب ١إٍ اؾـاك اينداد ٞأٜٔاّٚ .قاٍ ٗ َكاّ بٝإ عًٓ ١عـّ دٛام ايتُوٸو
باٱط٬م« :إٕ دعٌ اؾـاك َكاب ّ٬يًوذل ٠إِا ٖ ٛباعتباك فات ايواتل; َعٓ ٢إٔ ايواتل
قـ ٜه ٕٛدـاكاّ ٚقـ ٜه ٕٛغرل ٫ ،ٙباعتباك أٌُ ايوذل ،ؾش٦ٓٝقٺ ٜعتدل ٗ َاْع١ٝ
ايوذل نػرل .ٙؾاؾـاك إِٓٛع َٔ اينداز عٝح ٴٌٜاٖٳـ َٳ ٵٔ ػًؿ٘  ٫بأي ب٘ عً٢
ا٭قٚ .)72(»٣ٛػ ١ُ٬ن :َ٘٬إٕ ايقٜ ٟكتٔ ٘ٝهٝام إكابً ٖٛ ١إٔ اؾـاك ٗ َكابٌ
ايوذل .٠إٕ ايقٜ ٟتُوٸو باٱط٬م ٜل ٣إٔ ايتكابٌ بُٗٓٝا ٜهُٔ ٗ أٌُ اؿا،١ًٝ٥
ٚنإٔٸ ايٌّ ٌ٦ٝهُٓٗا إٔ ٜهْٛا سا :ًٌ٥أسـُٖا :اؾـاكٚ ،اٯػل :ايوذلٗ .٠
سٌ إٔ تكابًُٗا ٗ اؿكٝك ١إِا َٖ ٛجا ٷٍ يًشذب ٚايتػطَ ،١ٝعٓ ٢إٔ نٌٸ ً٤ٞٺ
سادبٺ ٴٜعٳـٸ َاْعاّٚ ،قـ فنل يقيو َجا :ٕ٫أسـُٖا :ايوذلٚ ;٠اٯػل :اؾـاكٚ .قـ
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فٖب ايوٝـ اـ ٞ٥ٛإٍ تأٜٝـ ك ١ٜ٩ايٌٝؽ طا٭ِْاكٟص أٜٔاّ(.)73
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عكد الصمح االبتدائّ٘
ٌعزاتٌ يف أدلّ ٛاملشزٔعّٗٔ ٛعدوّا

ٜقٖب إٌٗٛك َٔ ؾكٗا ٤اٱَاَ ١ٝإٍ ايك ٍٛبإٔ ايًِض عكـٷ عاّٸ ّهٔ تٛهٝع
ؿا٥لت٘ بٌهٌٕ نبرل ٗٚ ،إكابٌ فٖب بعض اٱَاَٚ ١ٝعُ ّٛأٌٖ ايوٓٸ ١إٍ اًذلاٙ
إٔ ٜه ٕٛعكـ ايًِض َوبٛقاّ باـِٚ ١َٛايٓناع ،أ ٚاستُاٍ فيو; ٱٓؿا ٤إٌلٚع١ٝ
عً .٘ٝإٕ ٖ َٔ ;٤٫٪ػ ٍ٬ايتُوټو بًؿ ٜايًِضٚ ،إثبات ايٓٛع ايًػٚ ٟٛإتؿاِٖ
ايعٴ ٵلٗ ،قـ أثبتٛا هبل اـِْ َٔٚ ،١َٛاس ٝٺ ١أػل ٣قايٛا بإٔ ايًِض عً ٢ػ٬ف َقام
ايٌاكعٚ .قاٍ ٖ ٗ ٤٫٪بٝإ اهتـ٫شلِ :نٝـ ّهٔ يًٌاكع إٔ ٜعٌُ َٔ دٗ١ٺ عً٢
ٓٚع أسهاّ ٚعكٛؿ ػاُٸ ١يهٌٸ ٚاسـ ٺ َٔ ٠إعاَ٬ت عً ٢أهاي َٔ إِاحل
ٚإؿاهـ ايٛاقعٜٚ ،١ٝعُـ ٗ ايٛقت ْؿو٘ َٔ دٗ١ٺ أػل ٣إٍ ايوُاغ يًُهًٖؿٌ ٗ
ايتٗلټب َٔ ٖق ٙا٭سهاّ ٚايعكٛؿ اـاُٸ َٔ ١ػ ٍ٬تػٝرل ٛٚاٖل ٖق ٙايعكٛؿ ؼت
عٓٛإ ايًِض; ن ٫ ٞهل ٟأ َٔ ٌّٟتًو ايعكٛؿ بعـ ؼكٗل ٖقا ايتػٝرل ايٛاٖلٚ .ٟعً٢
سـٸ تعبرل بعض اؿكٛق« :ٌٝإٕ ايًِض ا٫بتـاٚ ٞ٥هٚ ْ١ًٝفكٜع٫ ْ١كتهاب أْٛاع ايػٍٸ
ٚاؿٹٝٳٌ ايكاْ٪ٜٚ ،١ْٝٛؿٸ ٟإٍ اػت ِْٛ ٍ٬ايكٛاٌْٚ ،عـّ دـٚا ١ٝ٥ايهجرل َٔ

ايعكٛؿ»(.)1
َٔ ايطبٝعٞٸ أْٓا إفا اعتدلْا تٛقٝؿٝٸ ١ايعكٛؿٚ ،اًذلطٓا َٔ دٗ١ٺ أػل ٣هبل
اـٌَِ ٗ ١َٛلٚع ١ٝايًِض ،هٛف ْٛاد٘ ؼـٸٜاّ ٗ َا ٜتعًٖل ٌَلٚع ١ٝايعكٛؿ
ش ٳـث ١كٳ ٵٖٔٷ بأسـ أَل:ٜٔ
ش ٳـث ;١٭ٕ إٓؿا ٤إٌلٚع ١ٝعً ٢ايعكٛؿ إوتٳ ٵ
إوتٳ ٵ
1ع إٔ ْ ٫عتدل ايعكٛؿ أَلاّ تٛقٝؿٝاّْٚ ،كٌَ ٍٛلٚع ١ٝنٌٸ عكـٺ هل ٟعً ٢بٓا٤
ايعكٜ ٫ٚ ،٤٬تٓاؾَ ٢ع ايكٛاعـ ايٌلعٝٸ ١إوًُٖ ٗ ١إعاَ٬ت.
2ع إٔ ْعتدل ايًِض ا٫بتـاَ ٗ ٞ٥كاّ إعاَ٬ت ٌَلٚعاّٚ ،عٓـٖا هٛف ٜهٕٛ
ش ٳـث ٗ ١إطاك عكـ ايًِض ا٫بتـا ٞ٥أَلاّ ٖهٓاّ; ٭ٕ َاٖ١ٝ
ايكٝاّ بتًو إعاًَ ١إوتٳ ٵ
ايًِض ٖ ٞايتواملٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣هب إٔ ٜه ٕٛإكِٛؿ ا٭ًُ ٗ ٞايًِض ٖٛ
ايتواملٚ ،أَا ا٭َٛك ا٭ػل َٔ ،٣قب :ٌٝايتًُٝو ٚايتًُٓو ،ؾٝذب إٔ تهَ ٕٛكِٛؿّ٠
بايتٻ ٳبع.
ْٚوعٖ ٗ ٢ق ٙإكاي ١إٍ إثبات ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ;ٞ٥با٭ؿي ١ايعاَ١
يًعكٛؿ َٔ ،قبَ ﴿ :ٌٝأٚٵؾُٛا بٹايِعٴكُٛؿٹ﴾ (إا٥ـ﴿ٚ ،)1 :٠تٹذٳاكٳ ّ٠عٳٔٵ تٳلٳاضٕ ٹَٓٵهُِٵ﴾ (ايٓوا:٤
«ٚ ،)29إوًُ ٕٛعٓـ ًلٚطِٗ»(ٚ ;)2بعض ا٭ؿيٓ ١اـآُٖ َٔٚ .١ا ؾإْٓا; شلق ٙا٭ؿي،١
ْعتدل ايًِض ا٫بتـاٌَ ٞ٥لٚعاّْٚ ،عتدل ا٭ؿيٓ ١إقنٛك ٠ٱثبات عـّ ٌَلٚعٝٸ ١ايًِض
ا٫بتـا ٞ٥غرل تاَٸ١ٺ.
ٚػـك اٱًاك ٠إٍ أْ٘ قـ متٸ ايوعٖ ٗ ٞق ٙإكاي ١إٍ بٝإ ا٭ؿي ١اييت أقاَٗا
ايؿكٗا ٤عًً ٢لع ١ٝعكـ ايًِض ا٫بتـاٚ ،ٞ٥إٕٵ نإ ؾٗٝا ٓعـٷ عُـْا إٍ تلَُ٘ٝ
ٚتهَُ ،ً٘ٝع بٝاْٗا ٚتكلٜبٗا بٌهٌٕ ٚآض ،باٱٓاؾ ١إٍ اهتكِاْٝ ٤ع ا٭ؿيٓ،١
َا ٗ فيو ا٭ؿي ١غرل ايتاَٸ ١أٜٔاّ.

يكـ عكـ ايؿكٗا٪َ ٗ ٤يٖؿاتِٗ ٚآثاكِٖ ايؿكٗٚ ١ٝايلٚا ١ٝ٥ؾلٚعاّ كتًؿُٔٓ ١
أبٛاب ايًِضٚ .دا ٗ ٤ايهتب ايلٚا ١ٝ٥ع َٔ قب« :ٌٝايهاٗ» «ٚ ،ٳَ ٵٔ  ٫ؤلٙ
ايؿك«ٚ ،»٘ٝتٗقٜب ا٭سهاّ» ع بابٷ َوتكٌٸ ؼت عٓٛإ ايًِض( ٗٚ .)3ايهتب ايؿكٗٝٸ١
يًُتكـٌَِّ ،نُا ٗ «إكٓع »١يًٌٝؽ إؿٝـ«ٚ ،اْ٫تِاك» يًوٝـ إلتٔ ،٢عً ٢ايلغِ
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ؼٌٴ َٔ اٱًاك ٠إٍ بعض
َٔ عـّ عكـ باب َوتكٌٸ يًًِضٚ ،يهٔٸ ٖق ٙايهتب مل تٳ ٵ
ؾلٚعات عكـ ايًِض( ٤ٛٓ ٗٚ .)4ايتشكٝكات إبقٚي ١تعٛؿ اؾقٚك ا٭ ٍٚيؿتض بابٺ
َوتكٌٸ يبشح إوا ٌ٥اـاُٸ ١بعكـ ايًِض ٗ ايهتب ايؿكٗ ١ٝإٍ آثاك أب ٞايِ٬غ
اؿًيبٚ ،هٓ٬ك ايـٚ ،ًُٜٞايٌٝؽ ايطٛهٚ ،ٞقـ نإ ٖ ٤٫٪ايؿكٗاَ ٤عاُلٜٔ
يبعِٔٗ(َٓٚ .)5ق فيو اؿٌ ٚإٍ اي ّٛٝأػق نتاب ايًِض ٜكع َٛكؿاّ يًبشح ٚتـاٍٚ
اٯكاٚ ٤ا٭ْٛاك.
ٚبٌ اٯثاك ٚا٭عُاٍ إعاُلٖٓ ٠اى َكاي ْ١س ٍٛايًِض ا٫بتـا ،)6(ٞ٥ٳبٝٵـٳ إٔ
ناتبٗا نإ ٗ ُـؿ إثبات عـّ ٌَلٚعٝٸ ١ايًِض ا٫بتـا .ٞ٥ؾكـ كأ ٣إٔ ٌَلٚع١ٝ
ايًِض إِا ته ٗ ٕٛإطاك ٚدٛؿ اـِٚ ١َٛايٓناع ايوابل أ ٚاستُاي٘ ؾك٘ .إ ٓ٫أْٓا
عجٓا ٗ أؿيٌَ ١لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاْٚ ،ٞ٥عتدل ؿ٫يتٗا عًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض
ا٫بتـا ٞ٥تاَٸٚ ،ّ١يقيو ْك ٍٛبعـّ ُاَ ١ٝا٭ؿي ١اييت أُقُٝت عً ٢عـّ ٌَلٚعٝٸت٘.

إٕ يؿ ٜايًِض ٗ يوإ ايؿكٗا ٤ع إأػٛف َٔ اٯٜات ٚايلٚاٜات ع يٝى أدٓبٝٸاّ عٔ
َعٓا ٙايًػٚ ،ٟٛإٕ ايٌاكع إكـٻي مل ىذلع شلقا ايًؿ ٜع َجٌ ايهجرل َٔ أيؿاٚ
إعاَ٬ت ا٭ػل ٣ع َعٓ ٢آػل كايؿاّ ٕعٓا ٙايعٴلٵٗ ٚايًػَ ،ٟٛعٓ ٢إٔ ايًِضَ ،جٌ
ايعباؿات ،يٝى ي٘ سكٝكً ْ١لع.١ٝ

َٔ ػ ٍ٬ايلدٛع إٍ عباكات ايًػْ ٌٜٛـكى إٔ بعض عًُا ٤ايًػٜ ١ؿوِّلٕٚ
ايًِض بايوِّ ًِِ ٚايٛؾام .نُا ؾوٻلٚا َؿلؿ ٠ايوِّ ًِِ ٗ َعلض بٝاْٗا ٚإٜٔاسٗا
بايًِض(ٚ .)7تعٛؿ ٖق ٙإكابً ٗ ١تؿورل ٚإٜٔاغ ٖاتٌ ايهًُتٌ ببعُٔٗا ٗ ،ؿٳٚٵكٕ
ٚآض ،إٍ بـاَٖ ١ؿٗ ّٛايًِض بايٓوب ١إٍ ايٓاطكٌ بايًػ ١ايعلب .١ٝنُا قاٍ بعض
ايًػ ٗ ٌٜٛبٝإ َعٓ ٢اؿلب أْٗا ٓـٸ ايوِّ ًِِ ْٚكّٚ ،)8(٘ٔٝهٔ ايتُٛټٌ َٔ ػٍ٬
فيو إٍ إٔ ٖٓاى ٓـٸٚ ْ١ٜتكاب ٷٌ ٗ َعٓ ٢ايًِض َع اؿلب.
ٚقـ ُلٻغ بعض عًُا ٤ايًػ ١بإٔ ايًِض ٚؾا ٷم بعـ اـِٚ ١َٛايٓناع .قاٍ ؾؼل
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ايـ ٜٔايطلو ٗ ،ٞفُع ايبشل ٗ ،ٜٔتؿورل ٖقا اؿـٜح« :ايًِض دا٥نٷ بٌ
إوًٌُ»« :أكاؿ بايًِض ايتٛاؾل بٌ إتٓامعٌ»; َعٓ ٢إٔ هبل ايٓناع ٚاـِ ١َٛقـ
ػ ٳق بُٛؿ٘ أَلاّ َؿلٚغاّ عٓ٘.
ُأ ٹ

مل ٜكـِّّ ايع ١َٓ٬اؿًٓ ٗ ،ٞنتاب ايتشلٜل ،تعلٜؿاّ يعكـ ايًِضٚ ،قـ ُلٻغ
بإٔ ايًِض عكـٷ َوتكٌٸٚ ،يٝى َتؿلِّعاّ عٔ ايعكٛؿ ا٭ػلٚ .)9(٣دا ٗ ٤نتاب إوايو
ً ِّلع يكطع ايتذافب ...يهٓٸ٘ عٓـْا قـ ُاك
ٗ تعلٜـ عكـ ايًِض« :عكـ طايًِضص ٴ
عكـاّ َوتك ٘٬بٓؿوٜ٘ ٫ ،تٛقٖـ عً ٢هبل ػِ .١َٛبٌ يٚ ٛقع ابتـا٤ٶ عً ٢عٌٕ بعٛض
َعً ّٛنإ نايبٝع ٗ إؾاؿْ ٠كٌ إًو ;...ٱط٬م ايِٓ ْٛظٛام َٔ ،ٙغرل تكٝٝـٺ
باـِ.)10(»١َٛ
ٚدا ٗ ٤نتاب (كٜاض إوا ٗ )ٌ٥تعلٜـ عكـ ايًِض« :ايًِضٌَ ٖٛٚ ،لٚعٷ
ٗ ا٭ٌُ يكطع إٓامع ١ايوابك ١أ ٚإتٛقٖعٚ ...١ايِْٓٛٴ طَٔ إط٬م اٯٜات ٚايلٚاٜاتص
َٔ ايِشاغ طباٱٓاؾ ١إٍ إْاع ايؿكٗا٤ص إوتؿٚ ١ٔٝغرلٖا َٔ إعتدل ٠ايٛاكؿٗ ٠
َٛاكؿ كِ ١ُٛب٘ َوتؿ ١ْ ٔٝطٗ ؿ٫يتٗا عً ٢عـّ ين ّٚهبل اـٌَِ ٗ ١َٛلٚع١ٝ
ايًِضص»(.)11
قاٍ اٱَاّ اـُٝين& ٗ ،ؼلٜل ايٛه ٗ ،١ًٝتعلٜـ ايًِض ٖٛ« :ايذلآٞ
ٍّٚ ،غرل فيو٫ٚ .
ٚايتوامل عً ٢أَلٕ; َٔ ًُٝو عٌٕ أَٓ ٚؿع١ٺ أ ٚإهكا ٙؿٳ ٵ ٕٔ ٜأ ٚسل
ٜٴٌذل ٙبهَ ْ٘ٛوبٛقاّ بايٓناعٚ .هٛم إٜكاع٘ عً ٢نٌٸ أَلٕ إَ ٓ٫ا اهتٴجين ،نُا ٜأتٞ
بعٔٗا ٗٚ ،نٌٸ َكإّ إ ٓ٫إفا نإ قلَِّاّ ؿ ٍٕ٬أ ٚقًِّ ّ٬ؿلإّ»(ٚ .)12قاٍ أّ ٜٔا:
«ايًِض عكـٷ َوتكٌٸ بٓؿو٘ٚ ،عٓٛا ٷٕ بلأه٘ ،ؾًِ ًٜشك٘ أسهاّ ها٥ل ايعكٛؿٚ ،مل
ذ ٔل ؾً ٘ٝلٚطٗاٚ ،إٕٵ أؾاؿ ؾا٥ـتٗا ،ؾُا أؾاؿ ؾا٥ـ ٠ايبٝع  ٫تًشك٘ أسهاَ٘
ٳت ٵ
 ٟاجملًى ٚاؿٛٝإ٫ٚ ،
ًٚلٚط٘ ،ؾ ٬هل ٟؾ ٘ٝاـٝاكات إؼتِٸ ١بايبٝع ،نؼٝاكٳ ٵ
ايٌټؿع.)13(»١
ٜٴؿِ ٳِٗ َٔ عباكات ايؿكٗا ٤إتكـَِّ َٔٚ ،١ػ ٍ٬ايلدٛع إٍ نًُات ايهجرل َٔ
ايؿكٗا ،٤أٚٸ ّ :٫إٕ ايًِض عكـٷ َوتكٌٸٜٚ ،ٴعٳـٸ ٗ علض ها٥ل ايعكٛؿ ا٭ػلٚ .٣يقيو ؾٗٛ
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وت ٟٛعً ٢آثاك ٙاـاُٸ ،١كغِ فٖاب قًٓ َٔ ١ؾكٗا ٤ايٌٝع ١إٍ عـّ اعتباك ايًِض
عكـاّ َوتكٚ ،٘٬قايٛا بأْ٘ تاب ٷع يًعكٛؿ ا٭ػلٚ .)14(٣ثاْٝاّ :إٕ أٌُ ٌَلٚع ١ٝايًِض
يكطع اـِٚ ،١َٛيهٔٵ سٝح ٜه ٕٛ٭ؿيٌَ ١لٚع ١ٝايًِض إط٬مٷ ؾإْ٘  ٌٌُٜست٢
إٛاكؿ اييت  ٫تٓط ٟٛعًْ ٢ناعٕ أ ٚػِٚ .١َٛثايجاّ :بايٓٛل إٍ اتواع ؿا٥ل ٠عكـ ايًِض
ش ٳـثٚ .١يقيو ؾكـ ُلٻغ اٱَاّ
ّهٔ ا٫هتؿاؿ َ٘ٓ ٠بُٛؿ٘ أؿإٌ ّ٠لٚع ١ٝايعكٛؿ إوتٳ ٵ
اـُٝين بإٔ ٖقا ايعكـ قابٌٷ يًتٝٚٛـ ٗ نٌٸ َكإّ ،إ ٓ٫إفا أسٌٸ سلاَاّ أ ٚسلٻّ س.ّ٫٬

إٕ َٔ اـِا ّ٥اشلاَٸ ١يعكـ ايًِض أْ٘ ّهٔ َٔ ػ٬ي٘ اي ٍُٛٛإٍ آثاك
ْٚتا٥ر ايهجرل َٔ ايعكٛؿ إتعاكؾّ .١هٔ يهٌٸ ٚاسـٺ َٔ ايطلؾٌ ٗ عكـ ايًِض ٗ
ٍّ ٗ َكابٌ عٛضٕ أٚ
إطاك ايًِض إٔ ٜعٌُ عًًُٝ ٢و عٌٕ أَٓ ٚؿع١ٺ أ ٚإهكا ٙؿٳ ٵٚ ٕٔ ٜسل
بػرل عٛضٕٚ .قـ اعتدل ايٌٝؽ ايطٛه ٗ ٞنتاب «إبو )15(»ٙٛع اهتٓاؿاّ إٍ ايؿك٘
ايٌاؾع ٞع إٔ عكـ ايًِض ٌٜتٌُ عً ٢ؾٛا٥ـ ايعكٛؿ اـُو ١إتعاكؾ :ٖٞٚ ،١ايبٝع،
ٚاٱبلاٚ ،٤ايعاكٚ ،١ٜاٱداكٚ ،٠اشلب.١
ٚقـ ُلٻغ بعض ايؿكٗا ٤إتأػِّل ٜٔبإٔ عكـ ايًِض ّهٓ٘ إٔ ٜٓط ٟٛعً ٢ؾٛا٥ـ
ْٚتا٥ر تؿٛم ٖق ٙايعكٛؿ اـُوٖٓ َٔٚ .١ا ؾكـ أًاك ايوٝـ اـُٝين إٍ هع ١ؿا٥ل٠
عكـ ايًِض ،بكٛي٘« :هٛم إٜكاع٘ عً ٢نٌٸ أَلٕ ٗٚ ،نٌٸ َكاّ ،إَ ٓ٫ا أسٌٸ سلاَاّ
ٚسلٸّ س.)16(»ّ٫٬
ٚقـ أنٖـ ايوٝـ قُـ ايطباطباُ ،ٞ٥اسب نتاب «إٓاٌٖ»ُ ،لاس ّ١إٔ
عكـ ايًِض ّهٔ إٔ ٜٓط ٟٛعً ٢مثاك ْٚتا٥ر ْٝع ايعكٛؿٚ ،ايعكـ ايٛسٝـ ايق ٟمتٸ
اهتجٓا َٔ ٙ٩بٌ ٖق ٙايعكٛؿ ٖ ٛعكـ ايٓهاغ ،سٝح ٜ ٫تطلٻم إي ٘ٝايًِض(.)17
ٚقـ فٖب ايوٝـ قُـ ايِـك ع َٔ ايؿكٗا ٤إعاُل ٜٔع إٍ اهتجٓا ٤عكـ
ايٓهاغ َٔ بٌ ايعكٛؿٚ ،ايط٬م ٚايعتل َٔ بٌ اٱٜكاعاتٚ ،قاٍ ٗ فيوٚ« :قـ ٜٴؿٝـ
طايًِضص ؾٛا٥ـ إناكعٚ ١إواقاٚ ٠ايكَ ٵلض ٚايلٻ ٵٖٔ إٍ غرل فيو َٔ إعاَ٬ت ..بٌ ٜٴؿٝـ
أٜٔاّ ؾا٥ـ ٠اٱٜكاعات ،ناٱبلاٚ ،٤إٕٵ نإ ْؿٛف ٗ ٙايعتل ٚايط٬م ٚايٓهاغ ٖٓا مل
ٜكُ ٵٌ ب٘ أسـٷ»(.)18
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ْٛ ٗٚل ايؿكٗا ٤إتأػِّلٚ ٜٔإعاُلٜٓ ٫ ٜٔط ٟٛعكـ ايًِض عً ٢ؾا٥ـْٝ ٠ع
ش ٳـث١
وب ،بٌ اعتدلٚا ٌَلٚع ١ٝايهجرل َٔ إعاَ٬ت ٚايعكٛؿ إوتٳ ٵ
ايعكٛؿ إتعاكؾ ١ؾشٳ ٵ
ش ٳـث ١ع عً ٢هبٌٝ
ٚاجملٗٛي ١ؼت عٓٛإ عكـ ايًِض أٜٔاّ َٔٚ ،بٌ ٖق ٙايعكٛؿ إوتٳ ٵ
إجاٍ ع َا ٴٜعٵ ٳلف بعكـ «ايتاً ِٜرل» أ« ٚإًهٝٸ ١اينَٓ.»١ٝ
ٜعُـ َايو ايعٌ ٗ ٖقا ايعكـ إٍ ْكٌ ًَهٝٸت٘ إٍ فُٛع١ٺ َٔ ا٭ًؼاْ،
عٝح ٜتُهٔ نٌٌّ َِٓٗ ٗ ؾذل٠ٺ قـٻؿ ٠ع نإٔ ٜتِٸ ؼـٜـٖا بعإّ ٚاسـ ع َٔ إٔ
ِٜبض َايهاّ يًُاٍ ٗ َـٸ٠ٺ مََٓ ١ٝعٝٻٓٚ ١قـٻؿ َٔ ٠فيو ايعاّٚ ،عًٖ ٢قا ا٭هاي
ته ٕٛػِاٖ ّ٥قا ايعكـ نُا :ًٜٞ
أع إٕ اـِ ١ِٝا٭ًُ ١ٝشلقا ايعكـ تهُٔ ٗ اْتكاٍ إًهَ َٔ ١ٝايوٺ إٍ
آػلٖٓ َٔٚ ،ا ٜهٖ ٕٛقا ايعكـ َٔ ايعكٛؿ ٚإعاَ٬ت ايتًُٝه.١ٝ
ب ع ٜتِٸ ٗ ٖقا ايعكـ ًُٝوُ ايعٌ ٯػلٚ ،تٓتكٌ إٓاؾع إي ٘ٝتٳ ٳبعاّ ْ٫تكاٍ ايعٌ
إيٚ .٘ٝعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ٖقا ايعكـ َٔ سٝح ايتشـٜـ ٚايتشِ ّٝاينَين ٜبـٚ
ًبٗٝاّ بعكـ اٱداك ،٠إ ٓ٫إٔ ٚدٛؿ ًُٝو ايعٌ ٗ ايبٌ هعٌ ٖقا ايعكـ كتًؿاّ عٔ
اٱداك.٠
ز ع عً ٢ايلغِ َٔ اْتكاٍ ايعٌ إٍ عـؿٺ َٔ ا٭ًؼاْٚ ،يهٔٵ سٝح ٜ ٫هٕٛ
ٖقا اْ٫تكاٍ بايتٛام ٟؾُٝا بٚ ٗٚ ،ِٗٓٝقتٺ ٚاسـ ،ؾإٕ ٖقا ايعكـ هٝه ٕٛكتًؿاّ
عٔ ايبٝع إٌاع َٔ ٖق ٙايٓاس.١ٝ
ؿ ع إٕ ًَه ١ٝنٌٸ ًؼّٕ ٗ اؿكٝك ١تٴ ٳعـٸ ًَهٝٸ ّ٪َ ١قٖتٚ ١قـٻؿ ;٠إف ايعٌ ٫
تبكًَ ٗ ٢ه ١ٝأسـ إايهٌ بٌهٌٕ ؿا ِ٥أبـاّ ،ؾٗ ٞتٓتكٌ عً ٢ايتٛايً َٔ ٞؼّٕ
إٍ آػل.
ٚايٓتٝذ ٖٞ ١أْ٘ ٱثبات ٌَلٚعَ ١ٝجٌ ٖقا ايعكـ ،ايق ٫ ٟوت ٟٛعًٛٓ ٢اب٘
ايعكٛؿ إعٗٛؿ َٔ ،٠قب :ٌٝعكـ ايبٝع; ٚعكـ اٱداك ،٠هب إَا كؾض تٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ،
ش ٳـث ،١باٱٓاؾ ١إٍ اؿؿاٚ
أ ٚإٔ ْبشح عٔ طلٜك ١تجبت ٌَلٚعٖ ١ٝق ٙايعكٛؿ إوتٳ ٵ
عً ٢تٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ أٜٔاّ.
ٜٚل ٣ناتب ٖق ٙايوطٛك إٔ إٓؿا ٤إٌلٚع ١ٝعًٖ ٢قا ايٓٛع َٔ إعاَ٬ت
ش ٳـثٜ ٫ ١أت َٔ ٞطلٜل ا٫يتناّ بعـّ تٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ ؾك٘ ،بٌ ستٸ ٢ي ٛايتنَٓا
إوتٳ ٵ
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ش ٳـث َٔ ١طلٜل ايًِض
بتٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ ّهٔ يٓا إٓؿا ٤إٌلٚع ١ٝعً ٢ايعكٛؿ إوتٳ ٵ
ا٫بتـا ،ٞ٥أ ٚبعباك٠ٺ أػل :٣ايًِض ٗ َكاّ إعاًَٚ .١ايًِض ب ٳـٚٵك َٔ ٙايعكٛؿ إتعاكؾ،١
ٚنإ ًا٥عاّ بٌ ايٓاي ٗ عِل ْنُٚ ٍٚـٚك إطًكات ٚايعَُٛات ٗٚ .اؿكٝك ١ؾإٕ
تُٝٛـ عكـ ايًِض بأْ٘ «أْؿع ايعكٛؿ» ٜعٛؿ ٗ ايٛاقع إٍ أْ٘ ٜوتطٝع ٌْل ًَٓٛت٘ عً٢
ش ٳـث.١
ْٝع ايعكٛؿ إتعاكؾٚ ١إوتٳ ٵ

هب ا٫يتؿات ع قبٌ إقاَ ١ا٭ؿي ١عًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥ع إٍ ْكطتٌ،
ُٖٚا:
أٚٸ ّ :٫إٕ ا٭ؿي ١إقنٛك ٠إِا ٖ ٞأؿيّٓ ْ١هٔ إٔ تٳ ٔل ٳؿ بُٛؿٗا َوتٓـاّ ٫ٚ ،تٓاٗ
إٔ ٜه ٕٛبعٔٗا ؿي ّ٬ٝإفا مل تهٔ ٖٓاى ٗ ايبٌ أؿيٓ ْ١أػل َٔٚ .٣فيو ع عً ٢هبٌٝ
ت أٜـٜٓا عٔ اي ٍُٛٛإٍ
إجاٍ ع إٔ ايتُوټو با٭ٌُ إِا ٜهُ ٕٛشٝشاّ إفا قِلٳ ٵ
ايـي ٌٝا٫دتٗاؿَٚ ،ٟع اؾذلاض ُاَ ١ٝا٭ؿي ١ا٫دتٗاؿ َٔ ،١ٜقب :ٌٝايعَُٛات
ٚاٱط٬قات أ ٚايلٚاٜات اـاُٸ ٗ ١باب ايًِض ،عٓـٖا  ٌِٜ ٫اي ٻـٚٵك إٍ ايتُوټو
با٭ٌُ ،أ ٚإٔ ايتُوټو باٱْاع إِا ٜهَ ٕٛعتدلاّ بُٛؿ٘ ناًؿاّ تعبټـٜاّ عٔ كأٟ
إعِ ;ّٛسٝح ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى ؿي ٝٷٌ ػاْٸ عً ٢ثبٛت اؿهَِٚ ،ع اؾذلاض ٚدٛؿ
ايـيُٚ ٌٝاَٝٸت٘  ٫تهٖٓ ٕٛاى ساد ْ١إٍ ايتُوټو باٱْاعٚ ،يهٔٵ سٝح َٔ
إُهٔ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ْكاَٷ ٗ ايتُوټو با٭ؿيٜ ١أت ٞٳؿٚٵك اٱْاع أ ٚا٭ٌُ،
بُٛؿُٗا ؿي ّ٬ٝعًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا.ٞ٥
ثاْٝاّ :إٕ ا٭ؿي ١اييت ٜٳ ٔل ٴؿ فنلٖا إِا ٖ ٞا٭ؿيٓ ١ايٛسٝـ ٠اييت متٸ ايتُوټو بٗا ٗ
نًُات ايؿكٗاٚ ،٤إٕ فلٸؿ فنلٖا ٌٜ ٫هٌِّ ؿي ّ٬ٝعً ٢ايكب ٍٛبٗاٚ ،إٕٵ نإ
ناتب ٖق ٙإكايُ ٗ ١ـؿ بٝإ إٓاقٌات ٚا٭عاخ ايٛاكؿ ٗ ٠نٌٸ َٛكؿٺ ٜ ٫تِٸ ؾ٘ٝ
ايـي.ٌٝ

إٕ َٔ بٌ أِٖ ا٭ؿي ١عًُ ٢شٸ ١ايًِض ا٫بتـا ٞ٥عٓـ ايؿكٗا ٖٛ ٤اٱْاعٚ .قـ
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ت سها ١ٜؿع ٣ٛاٱْاع ٚثبٛت ا٫تؿام بٌ ايؿكٗا ٤عًُ ٢شٸ ١ايًِض ا٫بتـا ٞ٥عً٢
ُ ٵ
ٖ
ُٛكتٌ:
ايِٛك ٠ا٭ :ٍٚاٱْاع ايبوٚ .٘ٝإلاؿ َٓ٘ اتٸؿام ْٝع ايؿكٗا ٤عً ٢ؾت٣ٛ
ٚاسـ٠ٺ .إٕ أ ٍٚؾك٘ٝٺ فنل َوأي ١ينٚ ّٚعـّ ين ّٚهبل اـِٚ ١َٛايٓناع ٖ ٛايع١َٓ٬
اؿً ٗ ٞايتقنلٚ .٠إْ٘ بعباك« :٠عٓـْا» عُـ ٗ اؿكٝك ١إٍ ْوبٌَ ١لٚع ١ٝايًِض
ا٫بتـاٚ ٞ٥عـّ ين ّٚهبل اـِ ١َٛإٍ ايٌٝع .١إٕ ٖقا ايتعبرل نإ ٜٴوتعٌُ عاؿّ٠
يًشها ١ٜعٔ اٱْاع ٗ ٖٛٚ ،اؿكٝك ١بٝا ٷٕ عً ٢إٔ إوأي َٔ ١كتِٸات ايٌٝع.١
ٚقـ فٖب ايؿكٗا ٤بعـ ايع ١َٓ٬إٍ اؿعاٖ ٤قا اٱْاع أٜٔاّ .ؾكـ أًاك ايٌٗٝـ
ايجاَْ ٗ ٞوايو ا٭ؾٗاّ بعباك« :٠عٓـْا» إٍ ايك ٍٛبإٔ ٖق ٙإوأي ١فُعٷ عًٗٝاٚ .إٕ
احملكِّل ا٭كؿب ًٞٝب ٳـٚٵك ،ٙبعـ ا٫هتـ ٍ٫بايلٚاٜات َٓٚاقٌتٗا ،قاٍ ٗ اـتاّٚ...« :غرل
فيو َٔ ا٭ػباكٚ ،اٱْاعٴ نافٺ ٗ فيوَ ،ع عـّ ٛٗٚك إؼايـ َٓٸا»ٚ .فٖب
ت ْاع ْ١أػل َٔ ٣ايؿكٗا ٤إٍ
ايوبنٚاك ٟبـٳٚٵك ٙإٍ اؿٸعا ٤عـّ اـ٬ف(ٚ .)19قـ عُـٳ ٵ
اهتعُاٍ نًُ« ١اٱْاع» ُلاس ،ّ١بُٛؿ٘ َوتٓـّا ٌٕلٚع ١ٝايًِض َٔٚ ،ب:ِٗٓٝ
ُاسب اؾٛاٖل(ُٚ )20اسب ايلٜاض( .)21إٕ ْكٌ اٱْاع ٗ ٖق ٙإوأي ١قـ بًؼ سـٸاّ
َٔ ايهجل ٠عٝح اعتدل ٙايوٝـ ايطباطبا ٗ ٞ٥نتاب ايلٜاض أَلاّ َوتؿٔٝاّ.
ايِٛك ٠ايجاْ :١ٝاٱْاع إلنٖب ٗ ٖٛٚ .اؿكٝك ١فات ايك ٍٛبعـّ ايؿٌِ .قاٍ
ُاسب ايلٜاض ٗ ٖقا ايٌإٔٚ« :يهٔٵ ّهٔ ايقبٸ عٓ٘ بعـّ ايكا ٌ٥بايؿلم بٌ
ا٭ ٸَ ،١ؾهٌٸ ٳَ ٵٔ قاٍ بإٌلٚع ;١ٝيـؾع َٓامع١ٺ َتٛقٖع ١ع ٚإٕٵ مل تهٔ هابك ،ّ١نُا ؿٍٸ
عًٗٝا إط٬م ا٭ػباك إقنٛك ٠ع قاٍ بٗا ٗ ايِٛك ٠إنبٛك ،٠اييت مل تهٔ إٓامع١
ؾٗٝا هابكَ ٫ٚ ،ّ١تٛقٖع.)22(»١
عً ٢ايلغِ َٔ إٔ تعاكٜـ ايؿكٗا ٤ايوابكٌ يًًِض تب ِّٔٝأِْٗ قـ علٻؾٛا ايًِض
َٔ أدٌ كؾع ايٓناع احملكٓل أ ٚاحملتٌُٚ ،يهٔٵ ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ :إٕ أٌُ ٌَلٚع١ٝ
ايًِض  ٫تٓشِل ٗ كؾع ايٓناع ٚاـِٚ ،١َٛإٕ ايتعلٜـ إِا ٜب ِّٔٝفلٸؿ داْبٺ َٔ
عكـ ايًِضٚ .إٕ اٱًاك ٠إٍ قطع ايتذافب ٚايٓناع إِا ٖ ٗ ٞاؿكٝك ١إًاك ْ٠إٍ ايؿلؿ
ايػايبٚ ،ايكٛٝؿ ايػايب ١ب ٳـٚٵكٖا  ٫تؿٝـ َؿَٗٛاّ; ببٝإ أْ٘ ّ ٫هٔ ايتُوټو بِلف
اٱًاك ٠إٍ قطع اـِٚ ١َٛايتذافبٚ ،ايعٌُ عًْ ٢ؿٌَ ٞلٚع ١ٝايًِض غرل إوبٛم
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بايٓناع; إف إٕ ًل ٙايـ٫ي ١عً ٢إؿٗ ٖٛ ّٛا٫مِاك ٗ ،سٌ إٔ قٝـ «قطع ايتذافب»

ٗ تعاكٜـ ايؿكٗا ٤إِا ٖ ٛجمللٸؿ اٱًاك ٠إٍ إِاؿٜل ايػايب ،١اييت ٜتِٸ ؾٗٝا ؾٌِ
اـِٚ .)23(١َٛقـ ٚكؿ بٝإ ٖق ٙإوأي ٗ ١نًُات احملكِّل ايعاًَ ،ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ـ غرل َتًكٓ٢ٶ َٔ ايٌاكع ،ؾًٝى عكٝك١ٺ ًلع ،١ٝؾٝذٛم إٔ ٜهٕٛ
«عً ٢أْ٘ تعل ٜٷ
تعلٜؿاّ يًُتٻؿل عً ٘ٝبٌ إوًٌُٜٗٛٚ .ل َٔ ؾؼل اٱه ،ّ٬نُا ُٖ ٛلٜض ايؿآٌ
إكـاؿ ٚايكطٝؿ ،ٞاؾٛاب بأِْٗ أًاكٚا بٗقا ايتعلٜـ إٍ إٔ ايػلض ا٭قَِ٘ٓ ٢
ت ،نايًِض
غايباّ كؾع اـِ ،١َٛهٛا ٤تكـٻَت أّ  ،٫سٝح ٜكـٻك أْ٘ ي ٙ٫ٛؿًَِ ٵ
عً ٢ايعٌ اجملٗٛي ١يًُتِاؿٌ; ؾإٕ ايٓناع وٌِ غايباّ ي ٫ٛعكـ ايًِض»(.)24
ت اٱًاك ٗ ٠ن ّ٬زلاست٘ إٍ عـؿٺ َٔ ايٓكا:ٙ
يكـ ُٖ ٵ
ت اٱًاك٠
ايٓكط ١ا٭ :ٍٚإٕ ايتعلٜؿات إٓكٛي ١عٔ ايؿكٗا ٤إتكـٌَِّٚ ،اييت ُٖ ٵ
ؾٗٝا إٍ ٌَلٚع ١ٝايًِض َٔ أدٌ قطع ايٓناع ٚاـِ ،١َٛيٝوت تعلٜؿاتٺ ُاؿك َّٔ ٠
ت َقنٛك َٔ ْ٠ٹق ٳبٌ ايؿكٗا ،٤سٝح ناْٛا ٜوعٳ ٵٕٛ
ٹق ٳبٌ ايٌاكع إكـٻي ،بٌ ٖ ٞتعلٜؿا ٷ
إٍ تعلٜـ ايعكٛؿ إتٻؿل عًٗٝا َٔ قٹ ٳبٌ ْٝع إوًٌُ ع َٔ ايٌٝعٚ ١أٌٖ ايوٓٸ ١ع،
ٚإتٻؿل عً َٔ ٘ٝقٹ ٳبٌ ْٝع إوًٌُ ٖ ٛايًِض َٔ أدٌ كؾع ايٓناع ٚاـِ ،١َٛإ ٓ٫إٔ
ِل َٛكؿ ايًِض ٗ إٛاكؿ إوبٛق ١بايٓناع ٚاـِ.١َٛ
ٖقا ا٭َل ٜ ٫ـٍٸ عً ٢سٳ ٵ
ايٓكط ١ايجاْ :١ٝإٕ اٱًاك ٠إٍ دٗ ١قطع ايٓناع ٚاـِ ١َٛإِا ٖ ٞجمللٸؿ
اٱًاك ٠إٍ إٛاكؿ ايػايبٚ ،١بوبب عـّ اؿاد ١مل ٜٴٌرلٚا إٍ إٛاكؿ ايٓاؿكٚ ٠غرل
إوبٛق ١بايٓناع ٚاـِ ،١َٛٳبٝٵـٳ إٔ ايؿكٗا ٤أػقٚا بعـ فيو ً٦ٝاّ ؾٌ٦ٝاّ ع بوبب اتواع
ؿا٥ل ٠ا٫ستٝادات ايبٌلٜٸٚ ،١سٌٸ ايهجرل َٔ إعٔ٬ت ايؿكٗٝٸٚ ١ايٌلعٝٸ ٗ ١إعاَ٬ت
بٛاهط ١ايًِض ع ٌٜعل ٕٚباؿاد ١إٍ عـّ طلغ َوأي ١ين ّٚهبل اـِٚ ١َٛايٓناع ٗ
ايًِضٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ّ ٫هٔ اعتباك عـّ فنل ٖق ٙإوأي ٗ ١نًُات ايؿكٗا٤
إتكـٌَِّ أ ٚفلٸؿ اـَ ٵٛض ٗ طلغ ايؿلٚع ٚإوا ٌ٥اييت ٜٛدـ ؾٗٝا ْناعٷ ٚػِ ١َٛأٚ
وتٌُ فيو ،كايؿ ّ١يٲْاعٖٓ َٔٚ ،ا ؾإٕ اٱًهاٍ ايق ٟفنلُ ٙاسب َكاي١
(ايًِض ا٫بتـا )ٞ٥عً ٢ايتُوټو باٱْاع ٜ ٫هٚ ٕٛاكؿاّ(.)25
هٌ بإٔ ٖقا ايٓٛع َٔ اٱْاع إِا ٖ َٔ ٛاٱْاع إٓك،ٍٛ
أدٌ ،قـ ٜٴٌٵ َ
ٚإعلٚف بٌ ا٭ُٛي ٖٛ ٌٝعـّ اعتباك اٱْاع إٓك ;ٍٛ٭ٕ َباْ ٞايهٌـ عٔ كأٟ
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إعِ ٗ ّٛؼِ ٌٝاٱْاع كتٳًَـٷ ؾٗٝا بٌ ايعًُا ،٤ؾلٴ ٳبُا نإ اتؿامٴ ْاع١ٺ َٔ
ايؿكٗا ٤عٓـ ؾك٘ٝٺ َ٬مَاّ يًهٌـ عٔ كأ ٟإعِٜ ٫ٚ ،ّٛه ٕٛعٓـ ؾك٘ٝٺ آػل ع مل
ٜٴٓكٌ ي٘ ٖقا ا٫تؿام ع َ٬مَاّ يًهٌـ عٔ كأ ٟإعِ .ّٛإ ٓ٫إٔ ٖقا اٱًهاٍ بـٳٚٵكٙ
ّهٔ اٱداب ١عٓ٘ بايكٜ :ٍٛبـ ٚإٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ْكٌ اٱْاع; بوبب ايتٔاؾل ٗ ْكً٘
ع نُا اؿٻع ٢ايوٝـ ايطباطبا ٗ ٞ٥ايلٜاض عّ ،هٔ إٔ ٜه ٕٛناًؿاّ عٔ كأٟ
إعِٚ .ّٛبعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ٖقا إٛكؿ َٔ إٛاكؿ اييت ٜه ٕٛؾٗٝا ت٬مّٷ عاؿٟٸ بٌ ْكٌ
ايوبب(ٚ )26إوبٻب( ،)27هٛاٚ َٔ ٤دْٗٛ ١ل ايٓاقٌ ٚإٓك ٍٛإي.)28(٘ٝ

اهتٓـ بعض ايؿكٗا ٗ ٤إثبات ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥إٍ أٌُ عـّ اًذلاٙ
هبل اـِ ٗ ١َٛعكـ ايًِض( ٗٚ .)29تكلٜب ٖقا ا٭ٌُ ع ايق ٖٛ ٟا٫هتِشاب ٚعـّ
دعٌ ايٌلط ١ٝع هب ايك :ٍٛإٕ ايٌو ٗ ُشٸٚ ١ؾواؿ ايًِض ا٫بتـا ٞ٥إِا ٌٜٓأ ع ٗ
اؿكٝكٚ ١ايٛاقع ع َٔ ايٌوٓ ٗ ًلط ١ٝهبل ايٓناع ٗ دٛام ايًِضٚ ،سٝح هل ٟأٌُ
عـّ اًذلا ٙهبل ايٓناع نإ سانُاّ عً ٢أٌُ ايؿواؿ ٗ باب إعاَ٬تٚ ،يقيو
ّهٔ إثبات ايًِض ا٫بتـاٖ َٔ ٞ٥ق ٙايٓاسٚ .١ٝبعباك٠ٺ أػل :٣كغِ إٔ ا٭ٌُ ا٭ٚٸيٞ
ٗ باب إعاَ٬ت ٖ ٛايؿواؿٚ ،عـّ ْكٌ إاٍ ٚاْتكايٜ٘ٚ ،ه ٕٛإهًٖـ ٗ َوأي١
ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاً ٞ٥انٓاّ ٗ ُشٸٚ ١ؾواؿ ايًِض ا٫بتـاٜٚ ،ٞ٥هٌَٓ ٕٛأ
ايٌوٓ بـٳٚٵك ٖٛ ٙايٌوٓ ٗ ين ّٚهبل ايٓناع ٚعـَ٘ٚ ،قـ ثبت ٗ قًِّ٘ أْ٘ إفا سٌِ
ايتعاكض بٌ ا٭ٌُ ايوبيب ٚا٭ٌُ إوبٻيب نإ ايتكـټّ يٮٌُ ايوبيب(.)30
ٚيهٔٵ ٜبـ ٚإٔ ا٭ٌُ إقنٛك ٜ ٫وتطٝع إٔ ٜه ٕٛسانُاّ عً ٢أٌُ ايؿواؿ
ٗ باب إعاَ٬تَ ،ا ؾٗٝا ايًِض ا٫بتـا ;ٞ٥إف إٛٓٛع يًِشٸ ٗ ١باب إعاَ٬ت ٖٛ
ْؿٛف ٚإَٔا ٤فيو ايعكـٚ ،يٝى عـّ اًذلا ٙهبل اـِ ٗ ١َٛعكـ ايًِض ،أ ٟإٕ
ايٌاكع هب إٔ ّٔ ٞإعاًَ ١يه ٞتهَٛٓٛ ٕٛعاّ يًِشٸ ١ايٌلعٝٸٚ ،١فلٸؿ عـّ
دعٌ ايٌلطٝٸٜ ٫ ١عين ُشٸ ١إعاًَ ;١٭ٕ عـّ دعٌ ايٌلطٝٸٜ ١تٓاغِ ستٸَ ٢ع ايوايب١
باْتؿا ٤إٛٓٛع أٜٔاّ; َعٓ ٢أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٜ ٫ه ٕٛايٌاكع قـ دعٌ ايِشٸ١
ٕعاًَ١ٺ َا; يه ٞهعٌ ايٌلطٝٸ ١أ ٫ ٚهعًٗا ،ؾايقٜ ٟه ٕٛي٘ ا٭ثل ٖ ٛدعٌ ايٓؿٛف
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ٚايِشٸٚ ،١يٝى عـّ دعٌ ايٌلطٝٸٚ .١إفا نإ إلاؿ َٔ عـّ دعٌ ايٌلطٝٸ ٖٛ ١إٔ
ايٌاكع قـ دعٌ ايٓؿٛف يًًِض بٌهٌٕ َطًل هٛف ٜهٖ ٕٛقا أَُ ّ٬ٴ ٵج ٹبتاّٚ ،إٕ إثبات
اؾَ ٵعٌ ٚايٓؿٛف غرل إٌلَ ٙٚع أٌُ عـّ دعٌ ايٌلطٝٸَِ َٔ ١اؿٜل ا٭ٌُ إُ ٵج ٹبت،
ٚيقيو ٜبـ ٚإٔ ا٭ٌُ إقنٛك غرل قابٌ يًتُوټو.

إٕ َٔ بٌ أِٖٸ ا٭ؿي ١اييت ُوٻو بٗا ايؿكٗا ٤ٱثبات ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاٞ٥
ٖ ٞا٭ؿيٓ ١ايعاَ ١عًُ ٢شٸ ١ايعكٛؿ َٔ ،قبَ ﴿ :ٌٝأٚٵؾُٛا بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾ (إا٥ـ﴿ٚ ،)1 :٠تٹذٳاكٳّ٠
عٳٔٵ تٳلٳاضٕ ٹَٓٵهُِٵ﴾ (ايٓوا«ٚ ،)29 :٤ايٓاي َوًٖط ٕٛعً ٢أَٛاشلِ»(«ٚ ،)31إوً ٕٛعٓـ
ًلٚطِٗ»(ٚ .)32تكلٜب نٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙا٭ؿي ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
﴿

﴾

ٗ تكلٜب ا٫هتـ ٍ٫بٗق ٙاٯ ١ٜعًُ ٢شٸ ١ايًِض ا٫بتـاْ ٞ٥ك :ٍٛإٕ نًُ١
« َأ ٵُ ٚؾٛا» ؾعٌٴ أَلٕٚ ،شلا  ٛٗٚٷك ٗ ايٛدٛبْ َٔٚ .اس١ٝٺ أػل ٣ؾإٕ نًُ« ١ايعكٛؿ» قـ
ت عًُٝ ٢ػ ١اؾُع احملًٓ ٢با٭يـ ٚايٚ ،ّ٬قـ ثبت ٗ قً٘ إٔ اؾُع احملًٓ٢
دا٤ٳ ٵ
با٭يـ ٚايٜ ّ٬ؿٝـ ايعُْ َٔٚ .)33(ّٛاس١ٝٺ أػل ٣ؾإٕ ايعكـ إَا َٖ ٛطًل ايعٗـ ع هٛا٤
أنإ ٌَـٻؿاّ أ ٚغرل ٌَـٻؿ ع أ ٖٛ ٚػِ ْٛايعٗـ ايق ٟٴٜطًَِل عً ٘ٝعٓٛإ ايعكـ يػّ١
ٚعٴلٵؾاّٜ ٫ ٖٛٚ ،ه ٕٛإٌَ ٓ٫ـٻؿاّ ٖٛٚ ،وت ٟٛعً ٢طلٗ اٱهاب ٚايكبٚ ،ٍٛسٝح
ٜه ٕٛؿي ّ٬ٝإَٔاٝ٥اّ ؾإْ٘ ٜهْ ٕٛاٚلاّ إٍ ايعكٛؿ اؾاك ١ٜبٌ ايعٴ ٵلف.
إٕ َعٓ ٢ايٛؾا ٤بايعكـ عباك ْ٠عٔ ايعٌُ َؿاؿَٚ ٙكتٔا ،ٙأَ ٟا تـٍٸ عًُٝ ٘ٝػ١
ايعكـ بايـ٫ي ١ايًؿ ٗٚ .١ٝٛقٌٸ عجٓا ع ايق ٖٛ ٟايًِض ا٫بتـا ٞ٥ع ٜه ٗ ٕٛاؿكٝك١
إٌْا٤ٶ يًتوامل ٚايذلآ ٞبٌ ايطلؾٌ ٚ ،ٴٜعٳـٸ َٔ َِاؿٜل عكـ ايًِض; ٚعً ٘ٝهب
ايٛؾاَٚ َُْ٘ٛٔ ٤ؿاؿ ٙقطعاّٚ ،هب إٔ تذلتٻب اٯثاك اـاكد ١ٝعًٖ ٢قا ايتوامل
ٚايذلآٚ .ٞبطبٝع ١اؿاٍ َا مل ٜهٔ ايعكـ ُشٝشاّ ئ ٜهٖٓ ٕٛاى ٚدٛبٷ يًٛؾا٤
أٜٔاّ.
ٜقٖب بعض ايؿكٗا )34(٤إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ قٛي٘ تعاٍَ ﴿ :أٚٵؾُٛا بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾(ّ )35هٔ
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إٔ ْٝ ٌٌُٜع أْٛاع ايعكٛؿ اييت مل ٜٳ ٵٓ ٳ٘ ايٌاكع عٓٗا بٌهٌٕ ػاْٸ ،ستٸ ٢إفا ناْت
َٔ ايعكٛؿ اؾـٜـٚ ٠إوتٳشـٳث ١اييت ّ ٫هٔ ايعجٛك شلا عً ٢أٟٸ هابك١ٺ ٗ ايهتاب
ٚايوٓٸٚ .١بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ايقٜ ٫ ٜٔكٛي ٕٛبتٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ ٫ٚ ،وِل ٕٚإعآٚات ٗ
ش ٳـث ١بايـي ٌٝإتكـِّّ.
ايعٓا ٜٔٚاـاُٸٜ ،١جبتٌَ ٕٛلٚع ١ٝايعكٛؿ إوتٳ ٵ
ٚاٯٕ ٗ ْٓٛ ٤ٛلٌَ ١ٜلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ،ٞ٥هٛا ٤نٓٸا َٔ ايكاًٌ٥
بتٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ أّ مل ْهٔ َٔ ايكا ًٌ٥بٗاّ ،هٔ يٓا بٛاهط ١ا٭ؿيٓ ١ايعاَ١
إقنٛك ٠آْؿاّ إٔ ْجبت إٌلٚع ١ٝيًًِض ا٫بتـا ;ٞ٥إف ستٸ ٢ي ٛاؿٻعٓٝا بإٔ إتكـٌَِّ
ناْٛا ًٜذأ ٕٚإٍ عكـ ايًِض ع بوبب ٛٗٚك َؿلؿ ٠ايًِض ٗ هبل ايٓناع ع يلؾع
اـِ ،١َٛإ ٓ٫إٔ َواست٘ قـ اتٻوعت ً٦ٝاّ ؾٌ٦ٝاّ ٗ ؾك٘ اٱَاَٚ ،١ٝاتٻؼق ًهّ٬
دـٜـاّٚ .اٯٕ إفا مل ْكُ ٵٌ بتٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ أَهٔ يٓا ا٫ؿٸعا ٤بإٔ عكـ ايًِض ايؿعًٞ
ش ٳـخ ٚدـٜـ ،مل ٜٳ ٔل ٵؿ ٳك ٵؿعٷ عٓ٘ َٔ قٹ ٳبٌ
ت ؿا٥لت٘ عٓـ ايؿكٗا ٤عك ٷـ َوتٳ ٵ
ايق ٟتٛهٻ ٳع ٵ
ايٌاكع إكـٻي; ؾٝه ّ٫ٌَُٛ ٕٛيـيَ ﴿ ٌٝأٚٵؾُٛا بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾ٚ ،إٕٵ مل ْوتطع إثبات
ٌَلٚعٝٸت٘ با٭ؿي ١ايعاَٚ ١اـاُٸ ١يقات عكـ ايًِض.
ٚأَا ي ٛاكتٔٳ ٵٓٝا ايك ٍٛبتٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ ع نُا ٜبـٚ َٔ ٚاٖل نًُات إتكـٌَِّ
ِلٜٸ ١ايعكٛؿ ٚإعاَ٬تٚ ،يقيو هعٳ ٵٛا إٍ تٛهٝع ؿا٥ل ٠عكـ ايًِض; عٝح أؿػًٛا
س ٵ
ٳ
َِاؿاتٺ غرل َوبٛق ١بايٓناع ُٓٔ ٚاسـٺ َٔ ايعٓا ٜٔٚإتعاكؾ ١ع ؾً ٬ٳوٖ ً ٫ٚبٗٗ ١
اعتباك ايًِض ا٫بتـاَِ َٔ ٞ٥اؿٜل ايعكٛؿٚ ،يقيو ّهٔ اعتباك ّ٫ٌَُٛ ٙيـيٌٝ
﴿ َأٚٵؾُٛا بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾.

داَ ٗ ٤كاي« ١ايًِض ا٫بتـا ٗ ،»ٞ٥اٱًهاٍ عً ٢ايتُوټو بكٛي٘ تعاٍ:
﴿ َأٚٵؾُٛا بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾ ٱثبات ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاَ ،ٞ٥ا « :ًٜٞإٕ عَُٛات ُشٸ ١ايعكٛؿ
ّهٔ شلا إٔ ته ٕٛؿي ّ٬ٝعًُ ٢شٸ ١ايعكٛؿ اييت ٜٴطًل عًٗٝا عٓٛإ ايًِض ا٫بتـا،ٞ٥
إ ٓ٫إٔ ٖق ٙا٭ؿي ٫ ١تهتوب عٓٛاْاّ ػاُٸاّ ِٕاؿٜكٗا بأٟٸ ٚد٘ٺ َٔ ايٛدٚ ،ٙٛإِا
ٜلٳ ٵْٗٚا َعتدل ّ٠بعٓٛإ َطًل ايعكـ ٚايتذاك ٗ ،٠سٌ إٔ اْ٫تكاؿ ا٭ًُ ٞايقْٛ ٟكؿ ٙعً٢
ٖقا ايٓٛع َٔ ايعكٛؿ ٖ ٛإٔ ٖقا ايٓٛع َٔ إعاَ٬ت ّ ٫هٔ ي٘ إٔ ٜتشكٖل ؼت عٓٛإ
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ايًِضٚ ،عً ٘ٝؾإٕ ايق ٟمٔ ٗ ُـؿ إْهاك ٫ ٙتجبت٘ ٖق ٙا٭ؿيَٓٚ ،١ا تجبت٘ ٖقٙ
ا٭ؿيٓ ١يوٓا ٗ ُـؿ إْهاك.)36(»ٙ
ٜٚٳلٔؿٴ عًٖٓ ٌٖ :٘ٝاى ع عٓـَا ٜتٸِ ايتُوټو بع ﴿ َأٚٵؾُٛا بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾ أ ٚا٭ؿيٓ ١ا٭ػل;٣
ٱثبات ٌَلٚع ١ٝايعكٛؿ إتعاكؾ ١ع ساد ْ ١إٍ ً٤ٞٺ آػل غرل عٓٛإ ايعكـ ٚايتذاك٠؟
ٚعً ،٘ٝعٓـَا ٜه ٕٛايًِض ا٫بتـاَِ َٔ ٞ٥اؿٜل ايعكٛؿ ٚايتذاكاتٚ ،مل ٜٳ ٔل ٵؿ َٓعٷ
عٓ٘ َٔ قٹ ٳبٌ ايٌاكع إكـٻيٜ ،ه ٕٛفيو أَاك ّ٠عً ٢إَٔاٖ ٤قا ايعكـ.
ش ٳـثّ ١هٔ
ٜٚقٖب ناتب إكاي ١إقنٛك ٠إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ ايعكٛؿ إوتٳ ٵ
إثبات ٌَلٚعٝتٗا بع ﴿ َأٚٵؾُٛا بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾ٚ ،أَا ايًِض ا٫بتـا ٞ٥ع ايقَِ َٔ ٖٛ ٟاؿٜل
عكـ ايًِضٚ ،ايق َٔ ٖٛ ٟايعكٛؿ إتعاكؾٚ ،١ايقٜ ٟتشكٖل ايتوامل ٚايذلآ ٞبإٌْا٘٥
ٗ اؿكٝكٚ ١ايٛاقع ع ؾّ ٬هٔ إثبات ٌَلٚعٝت٘ بعٓٛإ ايًِض.
ب ٚغلٜبٷ د ٸـاّ.
 ٖٛٚن ٬ٷّ عذ ٝٷ
﴾

﴿

ّهٔ ايك ٗ ٍٛتكلٜب ؿ٫يٖ ١ق ٙاٯ ١ٜعًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا :ٞ٥عهِ
ٍّ أٚ ٚد٘ٺ
إوتجٓ ٗ َ٘ٓ ٢اٯ ٫ ١ٜولٸ ايتِلټف يًُ ٗ ٌَٓ٪أَٛاٍ بعِٔٗ بػرل سل
ٌَلٚعٚ .عهِ ا٫هتجٓاٜ ٤ه ٕٛاجملِّٛم ايٛسٝـ يًتِلټف ٗ أَٛاٍ بعِٔٗ ٖ ٛإٔ
ته ٕٛايتذاكْ ٠اً ّ١٦عٔ تلاضٕ َٔ قٹ ٳبٌ ايطلؾًٌ ٫ٚ ،ٳوٖ ٗ إٔ ايًِض ا٫بتـاٞ٥
ٜٴعتدل َٔ َِاؿٜل ايتذاكٚ ،٠إٕ قٛاّ ايًِض ا٫بتـا ٞ٥ب ٳـٚٵكٜ ٙه ٕٛبإٌْا ٤ايذلآٞ
ٚايتوامل بٌ ايطلؾٌ أٜٔاّٚ ،عً ٘ٝهٛف ٜه ّ٫ٌَُٛ ٕٛيًُوتجٓٚ ،٢إٕ ايتِلټؾات
بعـ ايًِض ا٫بتـا ٗ ٞ٥ا٭َٛاٍ اؿاًُ ١ئ ته« َٔ ٕٛأنٌ إاٍ بايباطٌ».

ٗ ا٫هتـ ٍ٫بٗق ٙايلٚا ١ٜهب أػق دٗتٌ بٓٛل ا٫عتباك:

ْكٌ ايع ١َٓ٬اجملًو ٞايلٚا ١ٜعٔ نتاب عٛاي ٞايٰي٫ ،٧بٔ أبْٛٗ ٞك
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ا٭سوا.ٞ٥
ٚيهٔٵ يـ ٣احملـِّخ ايبشلاًْ ٞبٗ َْٓٚ ١اقٌ ٗ ْ١تأيٝـ ايهتاب٪َ ٗٚ ،يِّؿ٘(.)37
إٕ يـ ٣زلاست٘ ًبٗ ْ١تتعًٓل بقات إ٪يِّـ; إف ووب٘ ًؼِاّ َتواقاّ
َٚتواْٖ ٗ ّ٬كٌ ا٭ساؿٜح; نُا ٜل ٣نتاب٘ ٌَتُ ّ٬عً ٢إًهإٍ أٜٔاّ; إف ْٝع
ت عًً ٢هٌ َلاهٌٝ
ايلٚاٜات ايٛاكؿ ٠ؾ ٘ٝع  َٔٚبٗٓٝا ايلٚاَٛ ١ٜكؿ ايبشح ع قـ ٚكؿٳ ٵ
َٚلؾٛعاتٖٚ ،قا ٴٜعٳـٸ َٔ أهباب ٓعـ ايلٚاٚ .١ٜعً ٢أٟٸ ساٍ ؾإٕ ٖق ٙايلٚا١ٜ
ٍّ َٔ دٛاَعٓا َِٚاؿكْا ايلٚا ;١ٝ٥يه ٞىٔع كداشلا
َلهً ْٚ ،١مل ٜٳ ٔل ٵؿ شلا فنلٷ ٗ أٟ
يًبشح ٚايتُش.ّٝ
ْعِ ،ي ٛنإ ايٌؼّ َٔ ايكا ًٌ٥بإٔ عٌُ إٌٗٛك ٴٜعٳـٸ دابلاّ ئعـ هٓـ
ايلٚا ١ٜأَهٔ ي٘ دعٌ ٖق ٙايلٚاَ ١ٜوتٓـاّ ي٘ٚ ،يهٔٵ بٌل ٙإٔ ته ٕٛؿ٫يتٗا تاَٸّ١
أٜٔاّ.
ْ َٔٚاس١ٝٺ أػل ;٣سٝح ْعًِ إٔ ؿأب ايؿكٗا ٤قاِ٥ٷ عًَٓ ٢اقٌ ١ايلٚاٜات فات
ايوٓـ; يٝـكنٛا ُشٸ ١ايوٓـ أ ٚهكُ٘ٚ ،يهٔٵ َع فيو ؾكـ عُـ بعض ايؿكٗا ٤إٍ
ْكٌ ايلٚا ١ٜإتكـَِّ ١بًؿ« :ٜقاٍ» ع َعٓ ٢أِْٗ ْكًٖٛا عًً ٢هٌ إهٓاؿٺ قطع ٞعٔ
كه ٍٛاهلل| عٚ ،مل ٜوتؼـَٛا ٗ ْكًٗا عباكاتٺ َٔ قب « :ٌٝٴكٚ ;»ٟٚيقيو ّهٔ إٔ
ْؿِٗ َٔ فيو إٔ ايؿكٗا ٤قـ تعاًَٛا َع ٖق ٙايلٚا ١ٜبُٛؿٗا َٔ ايلٚاٜات إوٓـ.)38(٠

إٕ إلاؿ َٔ هًط ١ايٓاي ٚقـكتِٗ عً ٢ايتِلټف ٗ أَٛاشلِ ْٖ ٛؿٛف تِلټؾاتِٗ
ع َٔ ايٓاس ١ٝايهُٸٚ ١ٝايهٝؿ ١ٝعٚ ،يقيو ّهٔ يًٓاي ٗ ٖٓ ٤ٛق ٙايلٚا ١ٜإٔ
ٜتِاؿٛا عً ٢أَٛاشلِ ًُشاّ ابتـاٝ٥اّٚ ،إٔ ٜلتِّبٛا اٯثاك عًٖ ٢قا ايًِض; إف ّهٔ
شلق ٙايلٚا ١ٜإٔ تٌتٌُ عً ٢ايعُ ّٛيـيُٖٚ ،ًٌٝا:
أع َٔ دٗ ١سقف َتعًٖل ايوًط.١
ب ع َٔ دٗ ١دلٜإ َكـَِّات اؿهُ.١
ٚفيو ببٝإ :أٚٸ ّ :٫إٔ ٜه ٕٛإتهًِِّ ع َٔ دٗ١ٺ ع ٗ َكاّ بٝإ ْٝع َلاؿَٔ ٙ
هًط ١ايٓاي عً ٢أَٛاشلِٚ .ثاْٝاّ :إٔ ِٜٓ ٫ب قل ّ١ٜٓعً ٢ػ٬ف ايٛٗٛك اٱط٬ق.ٞ
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ٚثايجاّ :إٔ ٜٛ ٫دـ قَ ٳـكٷ َتٝكٖٔ ٗ َكاّ ايتؼاطب أٜٔاّ(.)39
َٚع ُاَٖ ١ٝق ٙإكـٸَات ايج٬ثّ ١هٔ ايك ٍٛبإٔ يًٓاي سكٓاّ ٗ ْٝع أْٛاع
ايتِلټف ٗ أَٛاشلِّٚ ،هٔ يهٌٸ ًؼّٕ إٔ ٜٓكٌ َاي٘ إٍ اٯػل بأٟٸ هببٺ َٔ
ا٭هباب.
ٚقـ فٖب ايوٝـ اـ ٞ٥ٛإٍ ايك ٍٛبعـّ ُشٸ ١ايتُوټو بلٚا ١ٜهًط ١ايٓاي عً٢
أَٛاشلِ ٱٓؿا ٤ايٌلع ١ٝعً ٢إعاَ٬تٚ .قـ عُـ زلاست٘ ٗ ْٛرل ٖقا ايبشح (ٗ
إٓؿا ٤إٌلٚع ١ٝعً ٢إعاطاٚ ٠إعاًَ ١ايؿعً )١ٝإٍ ايك ٍٛبعـّ نؿا ١ٜايتُوټو بلٚا١ٜ
هًط ١ايٓاي عً ٢أَٛاشلِ ،سٝح قاٍ« :إٕ ؿي ٌٝايوًطٜٓ ١تهؿٌٖ ببٝإ اهتك ٍ٬إايو
ٗ ايتِلټف ٗ أَٛاي٘ ٗ اؾٗات إٌلٚعٚ ،١عـّ ن ْ٘ٛقذٛكاّ عٔ ايتِلټف ٗ
تًو اؾٗاتٚ ،يٝى يػرل ٙإٔ ٜنآ٘ ٗ فيوٚ .عً ٘ٝؾٌإٔ ؿي ٌٝايوًطًٓ ١إٔ ا٭ٚاَل
إوٛق ١يبٝإ أٌُ ايٛدٛب َٔ ،غرل ْٛلٕ ؾٗٝا إٍ تع ٌٝايٛادب َٔ سٝح ايهِٸ
ٚايهَ ٵٝـ»(.)40
ٗ ٓ ٤ٛنٜ َ٘٬هً ٕٛل ٙايتُوټو باٱط٬م إٔ ٜه ٕٛإتهًِِّ ٗ َكاّ
بٝإ إلاؿٖٚ ،قا ا٭َل هب إسلامٚ ،ٙيقيو سٝح ٜ ٫تِٸ إسلام ن ٕٛإتهًِِّ ٗ َكاّ
ايبٝإ ّ ٫هٔ اؿِ ٍٛعً ٢اٱط٬مٚ .عً ٘ٝؾإٕ زلاست٘ ٜكَٛ ٗ ٍٛكؿ ايلٚا١ٜ
إتكـَِّ :١إٕ ايكَ ٳـك إتٝكٖٔ َٔ ٖق ٙايلٚا ١ٜعُ ١َٝٛهًط ١ايٓاي عً ٢أَٛاشلِٚ .بعباك٠ٺ
أػل :٣إٕ ٖق ٙايلٚا ١ٜإِا تـٍٸ عً ٢إٔ إايهٌ شلِ سلټ ايتِلټف ٗ أَٛاشلِ ٗ
اؾٗات إٌلٚعٚ ،١يٝى ٖٓاى َا ّهٓ٘ إٔ ّٓعِٗ َٔ ايتِلټف ٗ أَٛاشلِ٫ٚ ،
ّهٔ يٰػل ٜٔإٔ ٜنآ ٗ ٙٛايكٝاّ بتِلټؾات٘ٚ ،أَا َا ٖ ٞاؾٗات اييت ؼتٟٛ
عًٌَ ٢لٚعٝٸ ٺ١؟ ؾٗقا َا مل تهٔ ايلٚاُ ٗ ١ٜـؿ بٝاْ٘.
ٚعً ٘ٝؾإٕ ٖق ٙايلٚا ١ٜغرل تاَٸ١ٺ َٔ سٝح ايـ٫ي ١عًٌَ ٢لٚعٝٸ ١ايًِض
ا٫بتـا.ٞ٥
|

ت
يكـ متٸ ْكٌ ٖق ٙايلٚا ٗ ١ٜاؾٛاَع ايلٚا ١ٝ٥بِٝػتٌ; ؾؿ ٞبعض ايلٚاٜات ٚكؿٳ ٵ
بِٝػ« :١إوًُ ٕٛعٓـ ًلٚطِٗ»;  ٗٚبعٔٗا اٯػل بِٝػ« :١إ َٕٛٓ٪عٓـ
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ًلٚطِٗ»(ٚ .)41عً ٢أٟٸ سإٍ ؾكـ ٚكؿ ٖقا ايتعبرل ٗ ايعـٜـ َٔ ايلٚاٜاتَ ٗٚ ،ا ًٜٞ
ٌْرل َٔ بٗٓٝا ع عً ٢هب ٌٝإجاٍ ع إٍ كٚاَِٛٓ ١ٜك بٔ بلمزَ :ا كٚا ٙعًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ
ؾٔٸاٍ ،عٔ أٜٸٛب بٔ ْٛغ ،عٔ ُؿٛإ بٔ و ،٢ٝعٔ َِٓٛك طبٔص بنكز ،عٔ عبـ
ت َٓ٘،
ُاحل× ،قاٍ :قًتٴ ي٘ :إٕ كدَٛ َٔ ّ٬ايٝو تنٚٻز اَلأ ،ّ٠ثِٸ طًٖكٗا ،ؾباْٳ ٵ
ت عً ٘ٝإ ٓ٫إٔ هعٌ هلل عً ٘ٝإٔ ٜ ٫طًِّكٗاٜ ٫ٚ ،تنٚٻز عًٗٝا ،ثِٸ
ؾأكاؿ إٔ ٜلادعٗا ،ؾأبٳ ٵ
ـ يًُلأ ٠بٌلطٗا;
بـا ي٘ ٗ ايتنٜٚر بعـ فيو ،ؾهٝـ ِٜٓع؟ «قاٍ ط×صُ ... :ق ٵٌ ي٘ :ؾًِ ٳ ٝٹ
ؾإٕ كه ٍٛاهلل| قاٍ :إ َٕٛٓ٪عٓـ ًلٚطِٗ»(.)42
ٖٚق ٙايلٚا ١ٜهب عجٗا َٓٚاقٌتٗا َٔ دٗتٌ أٜٔاّ:

سٝح ٚكؿ فنل ٖق ٙايلٚا ٗ ١ٜنتاب ا٫هتبِاك ،يقيو هب أٚٸ ّ٫ايٓٛل ٗ
هٓـ ايٌٝؽ طايطٛهٞص إٍ عًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔاٍٚ .قـ علٻف ايٌٝؽ ايطٛهٗ ٞ
نتاب «ايؿٗلهت» طلٜك٘ إٍ ْٝع نتب ٚكٚاٜات «عًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ» قا:ّ٬٥
«أػدلْا ظُٝع نتب٘ ،قلا ّ٠٤عً ٘ٝأنجلٖاٚ ،ايباق ٞإدام ،ّ٠أٓـ بٔ عبـ ،ٕٚعٔ
عًٞٸ بٔ قُـ بٔ اينبرل ،زلاعاّ ٚإدام ّ٠عٓ٘»(.)43
ٖ ٗٚقا ايطلٜل عًٞٸ بٔ قُـ بٔ اينبرلٚ ،مل تٳ ٔل ٵؿ ٚثاقت٘ بٌهٌٕ ُلٜض،
ٚيهٔٵ سٝح نإ ًؼَِ ّ١ٝعلٚؾّ ١هٔ إثبات ٚثاقت٘ ٚإَهإ ا٫عتُاؿ عًَٔٚ .٘ٝ
ْاس١ٝٺ أػل ٣ستٸ ٢إفا نإ ٓعٝؿاّ ّهٔ تِشٝض طلٜل ايٌٝؽ ايطٛه ٞإٍ عًٞٸ بٔ
اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ َٔ طلٜلٕ آػل; ببٝإ إٔ ايٓذاًٚ ٞايٌٝؽ طايطٛهٞص ع عًَ ٢ا ٜبـ ٚع
قـ ْك ٬كٚاٜات «عًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ» َٔ طلٜلٕ ٌَذلى; إف قاٍ ايٓذاً« :ٞقلأ
أٓـ بٔ اؿوٌ نتاب ايِ ،...ٚ ،٠٬عً ٢أٓـ بٔ عبـ ايٛاسـَ ٗ ،ـٸ ٠زلعتٗا
َع٘ٚ ،قلأتٴ أْا نتاب ايِٝاّ عً ،...٘ٝعٔ ابٔ اينبرل ،عٔ عًٞٸ بٔ اؿؤ....ٚ ،
ٚأػدلْا قُـ بٔ دعؿل ٗ ،آػل ،ٜٔعٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ هعٝـ ،عٔ عًٞٸ بٔ
اؿوٌ ،بهتب٘»(.)44
ٜبـٚ َٔ ٚاٖل ٖق ٙايعباك ٠إٔ ايٓذاًٚ ٞايٌٝؽ طايطٛهٞص ناْا نُٖ٬ا ٗ
فًىٕ ٚاسـٚ ،قـ قلآ نتب عًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ عً ٢أٓـ بٔ عبـ ،ٕٚإ ٓ٫إٔ
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يـ ٣ايٓذاً ٞطلٜكاّ آػل إٍ نتب عًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ بٛاهط ١قُـ بٔ دعؿل
ايٓش ٟٛايجكٖ ٗٚ ،١ق ٙايِٛكّ ٠هٔ ايك ٍٛبإٔ كٚاٜات ايٌٝؽ عٔ عًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ
ؾٔاٍ َعتدل ْٖ َٔ ٠قا ايطلٜل; إف َٔ إوتبعـ إٔ ٜهً ٕٛؼّٷ ٚاسـَ ،جٌ :أٓـ بٔ
عبـ ،ٕٚقـ ْكٌ يًٓذاً ٞأَلّا َػاٜلاّ ٕا ْكً٘ يًٌٝؽ ايطٛه.)45(ٞ
َ ٗٚا ٜتعًٖل بٌؼِ« ١ٝعًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ» ع عً ٢ايلغِ َٔ اْتُا ٘٥إٍ
ايؿطش ١ٝع ؾإٕ ٚثاقت٘ ثابت ْٚ .١قـ علٻؾ٘ ايٌٝؽ ايطٛه ٗ ٞايؿٗلهت بكٛي٘« :عًٞٸ بٔ
اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ ،ؾطشٞٸ إقٖب ،ثك ،ْ١ن ،ٗٛنجرل ايعًِٚ ،اهع ايلٚا١ٜ
ٚا٭ػباك ،دٝٸـ ايتِاْٝـ ،غرل َعاْـٺٚ ،نإ قلٜب ا٭َل إٍ أُشابٓا اٱَاَ١ٝ
وٓٚ .)46(»١ها٥ل كٚا٠
ايكا ًٌ٥با٫ثين عٌلٚ ،نتب٘ ٗ ايؿك٘ َوتٛؾا ْ ٗ ٠ا٭ػباك سٳ ٳ
اؿـٜح نًِٓٗ ثكاتٚ ،ايلٚا َٔ ;١ٜدٗٚ ١دٛؿ عًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ ،تعتدل َٛثٻك ّ.١

إٕ ايٌل ٙيػٜ ّ١عين َطًل ا٫يتناّ(ٚ ،)47يقيو ؾإٕ ايتعٗټـات ا٫بتـا ١ٝ٥ع َٔٚ
بٗٓٝا :ايًِض ا٫بتـا ٞ٥ع َٔ َِاؿٜل ايٌل ،ٙؾًٝى ٖٓاى ٓلٚك ْ٠إٍ ايك ٍٛبإٔ
ايٌلٜ ٙعين ا٫يتناّ ُٓٔ ايعكـٚ ،يقيو ؾإْ٘ ٗ ساي ١اْعكاؿ ايًِض ا٫بتـا ٞ٥هب
ا٫يتناّ ب٘ ،طبكاّ ٕا تكتٔ ٘ٝايلٚا.١ٜ
ٚعً ٢ايلغِ َٔ ٚدٛؿ اػت٬ؾات ع َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايؿكٗا ٤ع ؾُٝا إفا نإ ايٌلٙ
س ٓكاّ ًاَ ّ٬ي٬يتناَات ا٫بتـا ١ٝ٥أّ ٫؟ ٚيهٔٵ ٜ ٫بعـ ٖقا ا٫ؿٸعا َٔ ٤ػ ٍ٬ايكلأ٥
ايًػٚ ١ٜٛايٌٛاٖـ ايلٚآٖ َٔٚ ;١ٝ٥ا ؾكـ فٖب ايٌٝؽ ا٭ِْاك ٗ ٟعح إعاطا ٠ع َٚا
إفا ناْت ٫مَ َ١ايٛؾا ٤أّ ٫؟ ع إٍ اعتباك إعاطا٫ ٠مَ َ١ايٛؾا .)48(٤إٕ أِٖٸ ؿيٜ ٌٕٝتُوٸو
ب٘ ٖ ٖٛ ٤٫٪ا٫هتعُا٫ت ايهجرل ٠ايٛاكؿ ٗ ٠ايِٓ ْٛايـ ١ٜٝٓيًتعٗټـات اييت  ٫تكع
ذامٖٓ َٔٚ ،١ٜا
ُٓٔ ايعكٛؿ; سٝح ّ ٫هٔ سٳ ٵًُُٗا بأْعٗا عً ٢ا٫هتعُا٫ت إَ ٳ
ؾإْ٘ ٜقٖب إٍ ؽط ١٦أٚي٦و ايًػ ٌٜٛايق ٜٔقايٛا ٗ تعلٜـ ايٌل ٙبأْ٘ إيناّٷ ٚايتناّٷ
ٗ ُٓٔ ايعكـٜٚ ،قٖب إٍ ا٫ؿٸعا ٤بأْٗا تعين َطًل ا٫يتناّ ستٸ ٢بًشا ٚايًػ١
أٜٔاّ(ٚ .)49عًٜ ٘ٝبـ ٚإٔ ٖقا ايـي ٌٝٱثبات ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥تاٌّّ ب ٳـٚٵك ٙأٜٔاّ.
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إٕ َٔ بٌ أِٖٸ ا٭ؿيٓ ١اييت أُقُٝت عًُ ٢شٸ ١ايًِض ا٫بتـا ٞ٥ايلٚاٜات اييت
ٜه ٕٛاٱط٬م ٚعُ ّٛعكـ ايًِض ؾٗٝا ًاَ ّ٬يًًِض ا٫بتـا ٞ٥أٜٔاّٚ .قـ اهتٓـ
ايٌٗٝـ ايجاْٚ )50(ٞإكـٻي ا٭كؿب )51(ًٞٝإٍ ٖقا ايٓٛع َٔ ايلٚاٜات َٔٚ ،بٗٓٝا:
1ع عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ أب ٞعُرل ،عٔ سؿّ ،عٔ ايبؼذل ،ٟعٔ
أب ٞعبـ اهلل× قاٍ« :ايًِض دا٥نٷ بٌ إوًٌُ»( ٖٞٚ .)52كٚاُ ْ١ٜشٝش ١ايوٓـ.
2ع َلهً ١ايٌٝؽ ايِـٚم ،عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ| ،قاٍ« :ايبٝٸٓ ١عًَ ٢ٳ ٵٔ اؿٻع،٢
ٚاي ٌُٝعً ٢إـٻع ٢عًٚ ،٘ٝايًِض دا ٥ٷن بٌ إوًٌُ ،إًُ ٓ٫شاّ أسٌٸ سلاَاّ أ ٚسلٻّ
س.)53(»ّ٫٬
ٖٓاى عح سَ ٍٛله٬ت ايٌٝؽ ايِـٚمَٚ ،ا إفا ناْت َعتدل ٠أّ ٫؟ إٕ
ايقٜ ٜٔلٳ ٵ ٕٚا٫عتباك ؾُٝع كٚاٜات ايٌٝؽ ايِـٚم ٗ نتاب (َٳ ٵٔ  ٫ؤل ٙايؿك)٘ٝ
قـ اهتٓـٚا إٍ ن ٗ َ٘٬بـاٖ ١ٜقا ايهتابٚ ،قايٛا بأْ٘ ّجٌِّ ْٛعاّ َٔ ايٌٗاؿ٠
اؿوِّ ١ٝعً ٢اعتباك ْٝع كٚاٜات٘ َٔ قٹ ٳبٌ إ٪يِّـ ْؿو٘; سٝح قاٍ ايِـٚم ٗ إكـٸَ:١
ت إٍ إٜلاؿ َا أؾيت
«مل أقِـ ؾ ٘ٝقِـ إِِّٓؿٌ ٗ إٜلاؿ ْٝع َا ك ،ٙٚٚبٌ قِـٵ ٴ
ت
ب٘ٚ ،أسهِ بِشٸت٘ٚ ،أعتكـ ؾ ٘ٝأْ٘ سذٸ ْ١ؾُٝا بٝين ٚبٌ كبٸ ٞع تكـٻي فنلٚ ٙتعايَ ٵ
قـكت٘ عْٝٚ .ع َا ؾَ ٘ٝوتٳؼلٳزٷ َٔ نتبٺ ٌَٗٛك ،٠عًٗٝا إعٛٻٍٚ ،إيٗٝا إلدع».
ٚإٕ ٖق ٙايعباك ٠ؼه ٞعٔ أَلُٖٚ ،ٜٔا:
أع تِلو٘ بإٔ ْٝع ايلٚاٜات طإٛدٛؿ ٗ ٠نتاب٘ص ُشٝشٚ ْ١سذٸ.١
ب ع إٕ ٖق ٙايلٚاٜات ٌَٗٛكٚ ْ٠قـ متٸ اهتؼلادٗا َٔ ايهتب إعتٳ ٳُـ َٔ ٠قٹ ٳبٌ
عًُا ٤ايٌٝع.١
ٚبٓا٤ٶ عًٖ ٢ق ٜٔا٭َل ٜٔهب ايك ٍٛبإٔ ْٝع كٚاٜات ايٌٝؽ ايِـٚم ع َا ؾٗٝا
ه٬ت٘ ع َعتدل ْ.٠
ٴَ ٵل ٳ
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾكـ متٸ ْكٌ َلاه ٌٝايٌٝؽ ايِـٚم ٗ نتاب (َٳ ٵٔ  ٫ؤلٙ
ايؿك )٘ٝبعباكاتٺ كتًؿ:١
أع ٚكؿ ايتعبرل عٔ بعٔٗا بًؿ« :ٜقاٍ كه ٍٛاهلل» ،أ« ٚقاٍ أَرل إ ،»ٌَٓ٪أٚ
«قاٍ ايِاؿم»َٚ ،ا إٍ فيو ٖٞٚ .ؼه ٞعٔ ُـٚك ٖق ٙايلٚا ١ٜعٔ إعِ ّٛبٌهٌٕ
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قطعٞٸٚ ،عً ٢م ٕٛدامّ.
ب ع ٚقـ ٚكؿ ايتعبرل ٗ بعض ايلٚاٜات بًؿ« :ٜكٴ ٟٚعٔ ايٓيبٸ» ،أ« ٚكٴ ٟٚعٔ أَرل
إ ،»ٌَٓ٪أ« ٚكٴ ٟٚعٔ ايِاؿم».
ز ع  ٗٚبعٔٗا ٚكؿ فنل اهِ ايٌؼّ ايقٜ ٟل ٟٚعٔ اٱَاّ ،بًؿ« ٜكَٔ ،»٣ٚ
قب« :ٌٝك ٣ٚمكاك ٠عٔ ايِاؿم».
ت عٓ٘ ايلٚا َٔٚ ،١ٜفيو
ؿ ع  ٗٚبعض ايلٚاٜات متٸ فنل اهِ ايهتاب ايقْ ٟٴكًَ ٵ
َج ٗ« :ّ٬نتاب قُـ بٔ أٓـ بٔ و.»٢ٝ
ٜل ٣بعض ايعًُا ٤إٔ ًٗاؿ ٠ايٌٝؽ ايِـٚم ٗ بـا ١ٜنتاب٘ تٌٌُ ْٝع ٖقٙ
ا٭قواّٚ ،إٔ ٖقا ا٫ػت٬ف ٗ ايتعبرل  ٫وه ٞعٔ إٔ بعض ايلٚاٜات  ٫تٴ ٳعـٸ َٔ
َله٬ت ايٌٝؽ ايِـٚم(.)54
ٳبٝٵـٳ إٔ ْاع ّ١أػل َٔ ٣ايعًُا ٤فٖبت إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ سذَِّ ١ٝلاه ٌٝايٌٝؽ
ايِـٚم إِا تكتِل عً ٢اجملُٛع ١ا٭ َٔ ٍٚإلاه ٌٝاييت فنلٖا ايٌٝؽ ايِـٚم
ْٚوبٗا إٍ إعِ ّٛبٌهٌٕ قطعٞٸ ،بًؿ« ٜقاٍ»(ٚ .)55بإٓاهب ١ؾإِْٗ ٜ ٫عتدلٖ ٕٚقٙ
ايطا٥ؿَ َٔ ١لاه ٌٝايٌٝؽ ايِـٚم أقٌٸ ًأْ ّا َٔ َلاه ٌٝابٔ أب ٞعٴُٳ ٵٝل.
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ؾإِْٗ  ٜٳلٚٵٕ ايلٚا ١ٜا٭ ٍٚاييت ْكًت عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ|; سٝح
عبٻل عٓٗا ايٌٝؽ ايِـٚم بًؿ« ٜقاٍ»َ ،عتدل.ّ٠
تكلٜب ا٫هتـٖ ٗ :ٍ٫اتٌ ايلٚاٜتٌ ٚكؿ فنل ايًِض بٌهٌٕ َطًلَٔٚ ،
ؿ ٕٚقَ ٵٝـ هبل اـِٚ ١َٛايٓناعٚ ،اعتدل فيو ْاؾقاّ ُٚشٝشاّٚ .فٖب ايؿكٗا ٤إٍ
ا٫عتكاؿ بهؿاٖ ١ٜقا اٱط٬م ٫عتباك ايًِض ا٫بتـا.ٞ٥
ٚيهٔٵ ٜبـ ٚإٔ إط٬م ٖاتٌ ايلٚاٜتٌ ؾٗ ١اهتعُاٍ َؿلؿ ٠ايًِض ٚإتؿاِٖ
ايعٴلٵٗ َٓٗا  ٌٌُٜ ٫ايًِض ا٫بتـا ;ٞ٥إف إْ٘ َٔ ايٓاس ١ٝايًػٚ ١ٜٛايؿِٗ ايعٴ ٵلٗ ىتّٸ
بايًِض إوبٛم بايٓناعٚ .ستٸ ٗ ٢ساي ١ايٌوٓ ّ ٫هٔ ايتُوټو بٗق ٙاٱط٬قات; إف إٕ
ًل ٙايتُوټو باٱط٬م إسلام ُـم عٓٛإ ايطبٝعَ ;١عٓ ٢أْٓا إفا أكٳ ٵؿْا ايتُوٸو
بإط٬م ؿي« ٌٝايًِض دا٥نٷ بٌ إوًٌُ»; يٓؿً ٞلط ١ٝهبل اـِٚ ،١َٛدب إٔ ملم
َا إفا نإ ٴٜطًَِل يؿ ٜايًِض عً ٢ايًِض ا٫بتـا ٞ٥أّ ٫؟ ٚيقيو سٝح ٜهُ ٕٛـم
عٓٛإ ايًِض عً ٢ايًِض ا٫بتـا ٗ ٞ٥ايلٚاٜات ٌَهٛناّ ؾّ ٫ ٘ٝهٔ ايتُوټو
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بإط٬م ا٭ؿيٓٚ .١بعباك٠ٺ أُٛي ٫ :١ٝهٛم ايتُوټو بايـي ٗ ٌٝايٌبٗ ١إِـاق ١ٝيقات
ايـي.)56(ٌٝ
ٚيقيو ؾإٕ ًْ َٔ ّ١ايؿكٗا ،٤عً ٢ايلغِ َٔ ايتناَِٗ ٌَلٚع ١ٝايًِض
ا٫بتـاٜ ٫ ،ٞ٥لٳ ٵ ٕٚايتُوټو با٭ؿي ١إتكـَِّ ١ػايّ ٝا َٔ اٱًهاٍ.
قاٍ ايوٝـ أٓـ اـٛاْواك ،ٟبعـ فنل ايلٚاٜات ايعاَٸٚ« :١قـ ٜتأَٻٌ ٗ ؿ٫ي١
َجٌ ايٓبَٚ ٟٛا ؾ ٘ٝيؿ ٜايًِض َٔ ا٭ػباك عً ٢ايعُ َٔ ;ّٛدٗ ١استُاٍ إٔ َؿّٗٛ
ايًِض َا نإ َوبٛقاّ بايٓناع»(.)57
باٱٓاؾ ١إٍ اًتُاٍ ايلٚا ١ٜايجاْ ١ٝعً ٢عباك٠ٺ إفا مل تهٔ قل ّ١ٜٓعً ٢اًذلاٙ
هبل اـِ ١َٛؾ ٬أقٌٸ َٔ ُ٬سٝٸتٗا يًكلٜٝٓٸٚ ،١يقيو َٔ ًأْٗا إٔ ته ٕٛفًُ ّ،١
َ ٗٚجٌ ٖق ٙاؿاي ١هب ايتُوټو بايكَ ٳـك إتٝكٖٔ َٓٗاُٛ ٖٞٚ ،ك ٠هبل ايٓناع
ت اٱًاك ٗ ٠بـا ١ٜايلٚا ١ٜايجاْ ١ٝإٍ ايكاعـ ٠ايجابت ٗ ١ايكٔا٤
ٚاـِ ;١َٛسٝح ُٖ ٵ
اٱهَٞ٬ٸ ٖٞٚ ،إٔ ايبٚ ١ِّٓٝايـي ٌٝعً ٢إـٻعٚ ،ٞاي ٌُٝعً ٢إُ ٵٓهٹلٖٚ ،قا ا٭َل
ٜعهى إٔ ايًِض ٜأت ٞبعـ ايٓناع ٚاـِ.١َٛ

قبٌ علض ايلٚاٜاتٚ ،تكلٜب ا٫هتـ ٍ٫بٗا ،هب ا٫يتؿات إٍ ْكطتٌُٖٚ ،ا:
1ع ٜتِٸ ايتعلټض إٍ ايلٚاٜات اييت ته ٕٛؿ٫يتٗا عًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاٞ٥
أندل; ٭ٕ ايلٚاٜات ا٭ػل ٣إقنٛك ٗ ٠اؾٛاَع ٚإِاؿك ايلٚا ١ٝ٥تٌرل إٍ ايًِض
ٗ َٛاكؿ ايٓناع ٚاـِ.١َٛ
 2ع ٜٓ ٫بػ ٞايتِٛټك بإٔ بعض ايلٚاٜات; سٝح مل ٜٳ ٔل ٵؿ ؾٗٝا فنلٷ ٕؿلؿ ٠ايًِض،
 ٫تلتب٘ بباب ايًِض; ٭ٕ عجٓا يٝى ٗ ايًِض ا٫بتـا ٞ٥باؿٌُ ا٭ٚٸيٚ ،ٞإِا
ايه ٗ ّ٬ايًِض ا٫بتـا ٞ٥باؿٌُ ايٌا٥ع ايِٓاعَ ،ٞعٓ ٢أْٓا ْتعاٌَ َع عكٛؿٺ ٴت ٳعـٸ
َٔ َِاؿٜل ايًِض ا٫بتـاٚ ،ٞ٥يقيو قـ  ٫ته ٕٛايلٚاٌَ ١ٜتًُ ّ١عً ٢يؿ ٜايًِض،
ٚيهٔٵ َٛكؿ ايلٚاَ ١ٜعاًَ ٫ ْ١تٌتٌُ عًً ٢ل ٙٚإعاَ٬ت ا٭ػلّ ٫ٚ ،٣هٔ إثبات
ٌَلٚعٝٸتٗا إ ٓ٫بعكـ ايًِض ،نُا هٛف ٌْرل إٍ بعٔٗا ُٓٔ ايلٚاٜات ايتاي:١ٝ
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«قُـ بٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ طايِـٚمص بإهٓاؿ ٙعٔ ايع ،٤٬عٔ قُـ بٔ َوًِ،
عٔ أب ٞدعؿل× ،أْ٘ قاٍ ٗ :كدًٌ نإ يهٌٸ ٚاسـٺ َُٓٗا طعاّٷ عٓـ ُاسب٘٫ٚ ،
ٜـك ٟنٌټ ٚاسـٺ َُٓٗا نِ ي٘ عٓـ ُاسب٘ ،ؾكاٍ نٌټ ٚاسـٺ َُٓٗا يِاسب٘ :يو َا
ت أْؿوُٗا»(.)58
عٓـىٚ ،يَ ٞا عٓـ ،ٟؾكاٍ ٫ :بأي بقيو إفا تلآٝا ٚطابٳ ٵ
ٚإٕ ا٫هتـ ٍ٫بٗق ٙايلٚا ١ٜهب عج٘ َٔ دٗتٌ:
ت ٖق ٙايلٚا ٗ ١ٜنتاب (َٳ ٵٔ  ٫ؤل ٙايؿكٚ .)٘ٝإٕ يًٌٝؽ
1ع هٓـ ايلٚاٚ :١ٜكؿٳ ٵ
ايِـٚم عـٸ ٠طلم إٍ ايع ٤٬بٔ كم ،ٜٔنُا :ًٜٞ
أع «قُـ بٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ ،عٔ أبٚ ٘ٝقُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝـ ،عٔ هعـ
بٔ عبـ اهلل ٚاؿُرلْٝ ،ٟعاّ ،عٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ عٝو ،٢عٔ قُـ بٔ ػايـ،
عٔ ايع ٤٬بٔ كم.»ٜٔ
ب ع «عٔ أبٚ ٘ٝقُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝـ ،عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ٚاؿُرل،ٟ
ْٝعاّ ،عٔ قُـ بٔ أب ٞايِٗبإ ،عٔ ُؿٛإ بٔ و ،٢ٝعٔ ايع.»٤٬
ز ع « عٔ أب ،٘ٝعٔ عًٞٸ بٔ هًُٝإ اينكاك ٟايه ،ٗٛعٔ قُـ بٔ ػايـ ،عٔ
ايع ٤٬بٔ كم ٜٔايك.»٤ٓ٬
ؿ ع «عٔ قُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝـ ،عٔ قُـ بٔ اؿؤ ايِؿٓاك ،عٔ أٓـ
بٔ قُـ بٔ عٝو ،٢عٔ اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ ٚاؿؤ بٔ قبٛب ،عٔ ايع ٤٬بٔ كم.»ٜٔ
ْٝٚع ٖق ٙايطلم َٔ ايٌٝؽ ايِـٚم إٍ ايع ٤٬بٔ كمُ ٜٔشٝش.ْ١
ٚايع ٤٬بٔ كمْ ٜٔؿو٘ ًؼّٷ ثكٚ ،١يقيو قاٍ عٓ٘ ايٓذاًُ« :ٞشب قُـ بٔ
دٗاّ»(.)59
َوًِٚ ،ؾَكٹ٘ عًٚ ،٘ٝنإ ثك ّ١ٳ ٚٵ
نُا نإ قُـ بٔ َوًِ ب ٳـٚٵك ٙثك.ّ١
ٖٓ َٔٚا ّهٔ ا٫هتـ ٍ٫بٗق ٙايلٚا.١ٜ
نُا فنلٖا إكـٻي ا٭كؿب ًٞٝأٜٔاّٚ ،عبٻل عٓٗا بايِشٝش.)60(١
2ع تكلٜب ا٫هتـ :ٍ٫تقنل ٖق ٙايلٚا ١ٜكدًٌ ،يـ ٣نٌٸ ٚاسـٺ َُٓٗا طعاّٷ
يٰػل ٫ٚ ،أسـ َُٓٗا ٜعًِ َكـاك فيو ايطعاّ ،ثِٸ تلآٝا عً ٢إٔ ٜه ٕٛنٌٸ ٚاسـٺ
َُٓٗا َايهاّ يقيو إكـاك َٔ ايطعاّ ايق ٟعَ ٵٛمت٘ٚ .نُا ٖٚ ٛآضٷ ؾإٕ ٖق ٙايلٚا١ٜ
االجتهاد والتجديد

 ٫تٌتٌُ عً ٢أٟٸ ْناعٕ بٌ ايطلؾٌٚ ،إِا  ٌِٜنٌٸ ٚاسـٺ َُٓٗا إٍ سكِّ٘ بايذلآٞ
ٚإِاؿ ١ؾك٘ ٫ٚ ،هٝٻُا أْ٘ مل ٜٳ ٔل ٵؿ ايتعبرل ٗ ف ٌٜايلٚا ١ٜبًؿ ٜايًِض; نٜ ٞٴـٸع٢
إٔ ٛٗٚكٖا ايًػٚ ٟٛإتؿاِٖ ايعٴلٵٗ َٓٗا وه ٞعٔ هبل ايٓناع ،بٌ متٸ ا٫هتٓاؿ ٗ
ايلٚا ١ٜع بايٓٛل إٍ تطبٝل ايكٔ ١ٝايٌلط ١ٝعً ٢إٛكؿ إُعبِّل عٔ عًٓ ١اؿهِ أّ ٜٔا ع
إٍ عٓٛإ ايذلآٚ ٞطٝب ايٓؿى; ا٭َل ايقٜ ٟـٍٸ عً ٢أْ٘ سٝجُا نإ ٖٓاى إٌْا٤ٷ
يًذلآٚ ،ٞنإ يـ ٣ايطلؾٌ طٝبٴ ْؿىٕ ،نإ فيو ناؾٝاّ ٫ٚ .تٓـكز ٖق ٙإعاًَ١
ؼت أٟٸ عٓٛا ٕٕ آػل غرل عٓٛإ ايًِضٚ .يقيو ؾإٕ ا٫ؿٸعا ٤بإٔ دٌٗ نٌٸ ٚاسـٺ َٔ
ايٌلناَ ٤اي٘ ٜوتٛدب ٛٗٚك ايٓناعٚ ،عً ٘ٝته ٕٛايلٚا ١ٜػاُٸ ّ ١بإٛكؿ ايقٜ ٟٴتٛقٖع
ؾ ٘ٝايٓناع( ،)61يٝى ُشٝشأَّ .اؾاّ إٍ أْ٘ بايٓٛل إٍ قاْ« ٕٛايعًٓ ١تعُِِّ ٚؽِِّّ» ٫
ٜبـ ٚاؿٸعا ٤عـّ ايتعُ ٗ ِٝدٛاب اٱَاّ(ُ )62شٝشاّ أٜٔاّ.

«قُـ بٔ ٜعكٛب طايهًٝينص ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ قبٛب،
عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ قاٍ :هأيتٴ أبا عبـ اهلل× عٔ كدٌٕ ؿؾع إٍ كدٌٕ غُٓ٘ بؤُٕ
ٚؿكاِٖٳ َعً١َٛٺ يهٌٸ ًا٠ٺ ،نقا ٚنقا ٗ نٌٸ ًٗلٕ؟ قاٍ ٫ :بأي بايـكاِٖ ،ؾأَا
ايؤُ ؾ ٬أسبٸ فيو ،إ ٓ٫إٔ ته ٕٛسٛايب ؾ ٬بأي بقيو»(.)63
1ع هٓـ ايلٚاٚ ٫ :١ٜدٛؿ ٭ٟٸ َٓاقٌ١ٺ ٗ هٓـ ايلٚا ;١ٜكغِ عـّ ٚكٚؿ تٛثٝلٕ
ُلٜض بٌإٔ إبلاٖ ِٝبٔ ٖاًِٚ ،يهٓٸ٘ كدٌٷ ٖـٚغٷٚ ،قـ أنجل عٓ٘ ايلٚا ١ٜلً٘
عًٞٸ بٔ إبلاْٖ َٔٚ ;ِٝاس١ٝٺ أػل ٣قاٍ ايٓذاً ٗ ٞايتعلٜـ ب٘ٚ« :أُشابٓا ٜكٛي:ٕٛ
أٚٸٍ َٳ ٵٔ ٌْل سـٜح ايهٛؾ ٌٝبكِ ٖ َٔٚ .)64(»ٛايٛآض دـٸاّ إٔ ايكُِّ ٌٝقـ اعتُـٚا
عً ٢كٚاٜات٘ٚ ،مل ٜٓهلٚا ً٦ٝاّ َٓٗاٚ ،ي ٛنإ ٗ أساؿٜج٘ إًهاٍٷ يطلؿ َٔ ٙٚقِ،
نُا ؾعًٛا بأٓـ بٔ أب ٞعبـ اهلل ايدلقٞٸ(.)65
2ع تكلٜب ا٫هتـٜ :ٍ٫ٴوتؿاؿ َٔ ٖق ٙايلٚاٚ ،١ٜايلٚاٜات إٌابٹٗ ١شلا ،أْ٘ هٛم
ٕايو اـلاف إٔ ٜعط ٞقطٝع٘ إٍ كاعٕ َـٸ َٔ ّ٠اينَٔ; يٝشؿٗٛا يٜ٘ٚ ،وتؿٝـ َٔ
َٓاؾعٗا َٔ ،قب :ٌٝايِٛف ٚايًي ،طٛاٍ تًو إـ ،٠عً ٢إٔ ٜعط ٘ٝإايو ٗ إكابٌ
ً٦ٝاّ َٔ ايٓكٛؿ ٚايؤُ.
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ي ٛاعتبٳ ٵلْا ٖقا ايؿلض َِـاقاّ يعكـ اٱداكَ ;٠عٓ ٢إٔ ِٜبض ايلاع ٞأدرلّا
عٓـ إايو ،ؾإٕ اٱًهاٍ ايق ٟهٝٳ ٔل ٴؿ ٖ ٛإٔ أدل ٠عًُ٘ اييت ٖ ٞايًي ٚايِٛف غرل
َتع ٗ ،١ِّٓٝسٌ إٔ ا٭دل ٠هب إٔ تهَ ٕٛعًٚ ّ١َٛقـٻؿ ٗ ّ٠عكـ اٱداك ،٠ؾًٛ
ٓٓا إٔ إايو قـ أدٻل ػلاؾ٘ إٍ ايلاع ;ٞيٝوتؿٝـ َٔ َٓاؾعٗا ،هٛف تهٕٛ
اؾذلٳ ٵ
إٌهً ٖٞ ١إٔ ايلاع ٞقـ اهتؿاؿ َٔ يي ُٛٚف اـلاف ٖٞٚ ،أعٝإٚ ،اؿاٍ إٔ
عكـ اٱداك ٠إِا ٜكع عًًُٝ ٢و إٓاؾع ،ؿ ٕٚا٭عٝإٚ ،قاٍ ايؿكٗا ٗ ٤باب اٱداك:٠
إٕ َتعًٖل اٱداك ٖٛ ٠ا٭عٝإ اييت ٜبك ٢أًُٗا ثابتاّ بعـ اهتٝؿآَ ٤اؾعٗا; ؾإفا نإ
إلاؿ ا٭ًُٞٸ َٔ إداك ٠اـلاف ٖ ٛأُٛاؾٗا ٚأيباْٗا ؾإٕ عٗٓٝا هٛف تن ٍٚعٓـ
ا٫هتؿاؿَٓ َٔ ٠اؾعٗا أٜٔاّ(.)66
ٚيقيو ؾكـ فٖب بعض ايؿكٗاَ ،٤جٌ :ايٌٗٝـ ا٭ ،ٍٚإٍ ايك ٍٛظٛام ايعكـ
إقنٛك ٗ ايلٚا ُٔٓ ١ٜعكـ ايًِض( ;)67٭ْٗا  ٫تٓوذِ َع َٛام ٜٔعكـ اٱداك.٠

ّ ؾٝك« :ٍٛسٝح إٕ ٖق ٙايلٚا ١ٜمل تٌتٌُ عًَ ٢ؿلؿ ٠ايًِض
ٚقـ ٜـٻعً ٞؼ ٷ
إفٕ ّ ٫هٔ ا٫ؿٸعا ٤بأْٗا تلتب٘ بايًِض ا٫بتـاٚ ،ٞ٥إٕ عـّ ٚدٛؿ هبل اـِ١َٛ
ؾٗٝا ؿي ٝٷٌ عً ٢عـّ ين ّٚهبل اـِ.)68(»١َٛ
ٚيهٓٸٓا لٝب عٔ ٖقا ا٫ؿٸعا ٤بايك :ٍٛإٕ نَٓ٬ا يٝى ٗ ػِ ْٛايًِض
ا٫بتـا ٞ٥باؿٌُ ا٭ٚٸي ،ٞبٌ ٗ َٛكؿ ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥باؿٌُ ايٌا٥ع،
ٚايعِٓل إك ٗ ِّّٛايلٚا ١ٜإتكـَِّ ٖٛ ١فات ايذلآٚ ،ٞايًِض ا٫بتـاٜ ٞ٥ك ّٛب ٳـٚٵكٙ
عً ٢أهاي عِٓل ايذلآ.ٞ

«قُـ بٔ اؿؤ طايطٛهٞص بإهٓاؿ ٙعٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ ،عٔ ابٔ أب ٞعُرل،
عٔ ٓٓاؿ ،عٔ اؿًيب ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×; ٚغرل ٚاسـٺ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×ٗ ،
ايلدٌ ٜه ٕٛعً ٘ٝايٌ ٤ٞؾِٝاحل ،ؾكاٍ× :إفا نإ بطٝبْ ١ؿىٕ َٔ ُاسب٘ ؾ٬
بأي»(.)69
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1ع هٓـ ايلٚا :١ٜإٕ يًٌٝؽ ايطٛه ٞطلٜكٌ إٍ كٚاٜات ٚنتب اؿوٌ بٔ
هعٝـ ا٭ٖٛامُٖٚ ،ٟا:
أ ع «أػدلْا بهتب٘ ٚكٚاٜات٘ ابٔ أب ٞدٹٝـ ايكُٸ ،ٞعٔ قُـ بٔ اؿؤ ،عٔ
اؿوٌ بٔ اؿؤ بٔ أبإ ،عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ بٔ ٓاؿ بٔ هعٝـ بٔ َٗلإ».
ب ع «أػدلْا بٗا( )70عـٸ َٔ ْ٠أُشابٓا ،عٔ قُـ بٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ طبٔ
بابٜ٘ٛص( ،)71عٔ أبٚ ،٘ٝقُـ بٔ اؿؤ  ٚطقُـ بٔص (َٛ )72ه ٢بٔ إتٛنٌِّ ،عٔ هعـ
بٔ عبـ اهلل ٚاؿُرلٟٸ ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ عٝو ،٢عٓ٘»(.)73
 ٞايٌٝؽ إٍ اؿوٌ بٔ هعٝـ ا٭ٖٛامَ ٟعتدلٷٚ ،عً٘ٝ
ٚهٓـ ٖق ٙايلٚا ١ٜبطلٜكَ ٵ
تهٖ ٕٛق ٙايلٚا ١ٜبـٳٚٵكٖا ُشٝش ١ايوٓـ أٜٔاّ.
2ع تكلٜب ا٫هتـ :ٍ٫تتشـٻخ ايلٚا ١ٜعٔ ًؼّٕ ٳَـ ،ٜٔسٝح ِٜاحل ؿا ٘ٓ٥عً٢
ٳؿ ٵٚ ،ٜ٘ٓيهٓٗا تٌرل ٗ اؾٛاب إٍ ْكط١ٺ َٖٓ ٞني ١ائاب٘;  ٖٞٚكٓا ايطلؾٌ.
ٖٚقا ائاب٘ َٛد ٛٷؿ ٗ ايًِض ا٫بتـا ٞ٥أٜٔاّ; ٭ٕ ايًِض ا٫بتـا ٖٛ ٞ٥إٌْا٤ٴ
ايذلآٚ ٞايتوامل.

ت عً ٢عباك« :٠ؾٝٴِاحل»ٚ ،شلق ٙايعباك٠
ٚقـ ٜٴكاٍ :إٕ ٖق ٙايلٚا ١ٜقـ اًتًَُ ٵ
ٛٗٚكٷ يػٟٛٸ َٚتؿاِٖ عٴ ٵلٗ بوبل اـِ ،١َٛباٱٓاؾ ١إٍ إٔ ٗ َٛكؿ ايلٚآٖ ١ٜاى
أكٓٝٸ ْ١يًٓناعٚ .بعباك٠ٺ أػلَٛ ٗ :٣كؿ ايلٚآٖ ١ٜاى ْناعٷ َتٛقٖعٷ ٚقتٌُٷٚ ،إٕ عكـ
ايًِض قـ ًٴلِّع يلؾع ٖقا ايٓناع(.)74
ٚيهٔٵ ّهٔ ايك ٗ ٍٛاؾٛاب :أٚٸ ّ :٫إٕ عباك« :٠ؾِٝاحل» ،اييت َٖٔ ٞ
ٌَتكٓات ايًِض ،مل تٳ ٔل ٵؿ ٗ ن ّ٬اٱَاّ×ٚ .ثاْٝاّ :عً ٢ايلغِ َٔ إٔ َٛكؿ ايلٚا ١ٜي٘
ٛٗٚك ٗ ايٓناع ،إ ٓ٫أْ٘ ٗ دٛاب اٱَاّ ع سٝح عُـ إٍ تطبٝل ايكٔ ١ٝايٌلطٝٸ ١فات
اٱًاك ٠إٍ ايكاْ ٕٛايهًٓ ٞعً ٢إٛكؿ ع وه ٞعٔ عـّ ا٫ػتِاْ َٛاكؿ ٚدٛؿ
ايٓناع احملكٖل أ ٚاحملتٌُٚ .بعباك ٺ ٠أػل ٤ٛٓ ٗ :٣قاعـ« ٠ػِ ١ُٝٛإٛكؿ  ٫ؽِِّّ
ايعاّٸ ايٛاكؿ»ّ ٫ ،هٔ يٓا ع ٗ هٝام تطبٝل ايكاْ ٕٛايهًٓ ٞعً ٢ايؿلؿ ٚإِـام ع
ِل ٗ ٙفيو ايؿلؿ.
س ٵ
ٳ
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«قُـ بٔ ٜعكٛب طايهًٝينص ،عٔ عـٸ ٺ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ
قُـ بٔ إزلاع ،ٌٝعٔ قُـ بٔ عقاؾل ،عٔ عُل بٔ ٜنٜـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×
طً٘ ستٸَ ٢ات ،ثِٸ ُاحل ٚٳ ٳك ٳثت٘ عً٤ًٞ ٢ٺ
قاٍ :إفا نإ يلدٌٕ عً ٢كدٌٕ ٳؿ ٵٜٔٷ ،ؾُٳ َ
ؾايق ٟأػق ايٛكث ١شلَِٚ ،ا بك ٞؾًًُٝت ستٸٜ ٢وتٛؾ ٗ َ٘ٓ ٘ٝاٯػلٚ ،٠إٕٵ ٖ ٛمل
ض عٓ٘ ؾٗ ٛنًٗ٘ يًُٝت ٜأػق ٙب٘»(.)75
ِٜاؿِٗ عً٤ًٞ ٢ٺ ستٸَ ٢ات ٚمل ٜكِ ٔ
1ع هٓـ ايلٚا :١ٜإٕ ٖق ٙايلٚاُ ١ٜشٝش َٔ ْ١سٝح ايوٓـٚ .عباك« :٠عـٸَٔ ٠
أُشابٓا» مل ٜتٻٔض إلاؿ َِٓٗ ٗ أٟٸ ٚاسـ٠ٺ َٔ كٚاٜات ايهاٗ ،هَ ٣ٛا نإ ٗ
ايلٚا ١ٜا٭ ;ٍٚسٝح قاٍ ايهًٝين« :سـٻثين عـٸ ْ َٔ ٠أُشابٓا :َِٗٓ ،قُـ بٔ و٢ٝ
ايعطاك ،عٔ أٓـ بٔ قُـ»(ٚ .)76ايلٚا ١ٜايجاْ( َٔ ١ٝنتاب اؿذٸ ;)١سٝح قاٍ ٖٓاى:
«عـٸ َٔ ٠أُشابٓا :َِٗٓ ،عبـ ا٭عًٚ ،٢أب ٛعٴبٝـٚ ،٠عبـ اهلل بٔ بٌل اـجعُ.)77(»ٞ
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ٌٖ ،عباك« ٠عـٸ َٔ ٠أُشابٓا» تٛدب إكهاٍ ايلٚا١ٜ؟
ْك ٗ ٍٛاؾٛاب :إٕ ٖقا ايتعبرل ٜٛ ٫دب اٱكهاٍ; إف عً ٢ايلغِ َٔ إٔ
ايهًٝين مل ٜب ِّٔٝأزلا ٤٫٪ٖ ٤ايلٚا ،٠إ ٓ٫إٔ ايع ١َٓ٬اؿًْٓ ٞكٌ ٗ نتاب٘ (ػ١ُ٬
ا٭قٛاٍ) عٔ ايٌٝؽ ايهًٝين قٛي٘ٚ« :إلاؿ بكٛي :ٞعـٸ َٔ ٠أُشابٓا :قُـ بٔ و،٢ٝ
 ٞبٔ إبلاِٖٝ
ٚعًٞٸ بٔ َٛه ٢ايهُٓـاْٚ ،ٞؿاٚٚؿ بٔ نٛكٚ ،٠أٓـ بٔ إؿكٜىٚ ،عً ٸ
بٔ ٖاًِٚ .قاٍ :نًُٓا فنلتٴ٘ ٗ نتاب ٞإٌاك إي :٘ٝعـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ
قُـ بٔ ػايـ ايدلق ،ٞؾِٗ :عًٞٸ بٔ إبلاٖٚ ،ِٝعًٞٸ بٔ قُـ بٔ عبـ اهلل بٔ أف،١ٜٓ
ٚأٓـ بٔ عبـ اهلل بٔ أَٝٸٚ ،١عًٞٸ بٔ اؿؤ»(ٚ .)78عً ٢ايلغِ َٔ إٔ ايع ١َٓ٬اؿًٓٞ
مل ٜبَ ِّٔٝوتٓـ ْكً٘ٚ ،يهٔٵ ً ٫ٳوٖ ٗ أْ٘ قـ ْكٌ فيو َٔ بعض نتب ايٌٝؽ
ايهًٝينٚ .أَا ا٭ًؼاْ إقنٛك ٗ ٕٚايطلٜل ا٭ٚٸٍ; ؾج٬ث َِٗٓ ْ١ثكات بٌٗاؿ٠
ايٌٝؽ ايٓذاً:ِٖٚ ،ٞ
1ع قُـ بٔ و ٢ٝايعطٓاك(.)79
2ع أٓـ بٔ إؿكٜى(.)80
3ع عًٞٸ بٔ إبلاٖ.)81(ِٝ
ٚيهٔٵ ٚكؿ ًؼِإ آػلإ ٗ ايطلٜل ا٭ٚٸٍٚ ،مل ٜٳ ٔل ٵؿ تٛثٝلٷ ُلٜض بٌأُْٗا،
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ُٖٚا:
1ع عًٞٸ بٔ َٛه ٢ايهُٓـاْ.ٞ
2ع ؿاٚٚؿ بٔ نٛك ٠أب ٛهًُٝإ ايكُٸ.ٞ
ت ٚثاق ١ث٬ث١ٺ َٔ ايلٚا:ِٖٚ ،٠
 ٗٚايطلٜل ايجاْ ٞثبتٳ ٵ
1ع عًٞٸ بٔ إبلاٖ ِٝبٔ ٖاًِ.
2ع عًٞٸ بٔ قُـ بٔ عبـ اهلل بٔ أف.)82(١ٜٓ
3ع عًٞٸ بٔ اؿؤ.
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ َ٪يِّـ نتاب أُ ٍٛعًِ ايلداٍ بٌ ايٓٛلٚ ١ٜايتطبٝل قاٍ
بإٔ ٖقا ايٌؼّ ٖ ٛعًٞٸ بٔ اؿوٌ ايوعـآباؿٌَ َٔ ٖٛٚ ،ٟاٜؽ ابٔ قٛي،ٜ٘ٛ
ْٝٚع ًٛٝػ٘ َٔ ايجكات(ٚ .)83أَا أٓـ بٔ عبـ اهلل ع ايق ٖٛ ٟعًَ ٢ا ٜبـ ٚسؿٝـ
ايدلق ٞع ؾًِ ٜٳ ٔل ٵؿ ؾ ٘ٝتٛث ٝٷل(ٚ .)84عً ٢أٟٸ ساٍ ؾإٕ ن ٬ايطلٜكٌ ٌٜتٌُ عً ٢ث٬ث١ٺ َٔ
ايجكات.
إٕ إلاؿ َٔ أٓـ بٔ قُـ ٗ ايوٓـ ،هٛا ٤أنإ ٖ ٛأٓـ بٔ قُـ بٔ
عٝو ٢أ ٚأٓـ بٔ قُـ بٔ ػايـ ايدلق ،ٞثك ْ.١
ٚإلاؿ َٔ قُـ بٔ إزلاع ٌٝع عًَ ٢ا ٜبـ ٚع ٖ ٛقُـ بٔ إزلاع ٌٝبٔ بنٜع.
ٚايـي ٌٝعً ٢فيو ن ّ٬ايٌٝؽ ايطٛه ٞبٌإٔ قُـ بٔ عقاؾل; إف قاٍ« :قُـ بٔ
ب ،كٜٓٚا ٙباٱهٓاؿ ا٭ٚٸٍ عٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ عٝو ،٢عٔ قُـ بٔ
عقاؾل :ي٘ نتا ٷ
إزلاع ٌٝبٔ بنٜع ،عٓ٘»(ٚ .)85عً ٢أٟٸ سإٍ ؾٗ ٛثك ْ.١
ٚقُـ بٔ عقاؾل ثك ْ١ب ٳـٚٵك ;ٙبٌٗاؿ ٠ايٌٝؽ ايٓذاً.)86(ٞ
ٖٚهقا ٜه ٕٛهٓـ ايلٚاُ ١ٜشٝش ّا.
2ع تكلٜب ا٫هتـ :ٍ٫تتشـٻخ ايلٚا ١ٜعٔ ًؼّٕ ٳَـ ،ٕٜٔتأػٻل عٔ هـاؿ ؿٜ٘ٓ
ستٸَ ٢ات ايـا ،ٔ٥ثِٸ قاّ إَـ ٜٔبايًِض َع ايٛٳ ٳكثٚ .١بػضٸ ايٓٛل عٔ نًُ« ١ايًِض»،
إ ٓ٫إٔ ايلٚا ١ٜغرل ٚاٖل٠ٺ ٗ سـٚخ اـِٚ ١َٛايٓناعٖٓ َٔٚ .ا ؾكـ ُوٻو بعض
ايعًُا ٤ع َٔ أَجاٍ :احملكل ا٭ؿكب ًٞٝع بايلٚا ;١ٜٱثبات ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا.)87(ٞ٥
ٚيهٔٵ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ناتب ايوطٛك; سٝح تٌتٌُ ايلٚا ١ٜعً ٢نًُ« ١ايًِض»
ٗ ن ّ٬اٱَاّ إعِٜ ،×ّٛه ٗ ٕٛايلٚاٛٗٚ ١ٜكٷ يػٟٛٸ ٚؾَ ٵِٗٷ عٴلٵٗ عً ٢هبل
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ؼكٗل أ ٚتٛقٗع هبل ايٓناعٚ .عًٜ ٘ٝه ٕٛا٫هتـ ٍ٫بايلٚا ١ٜعًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض
ا٫بتـآَٛ ٞ٥ع تأَټ ٌٕ.

«قُـ بٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ طايِـٚمص بإهٓاؿ ٙعٔ ٓٓاؿ ،عٔ اؿًيب ،عٔ أبٞ
عبـ اهلل× ٗ ،ايلدٌ ٜعط ٢أقؿن َٔ ّ٠سٓط ٺَ ١عًٜ ١َٛطشٓ ٕٛبايـكاِٖ ،ؾًُا ؾلؽ
شٓ٘ ْٳ َك ٳـ ٙايـكاِٖ ٚقؿٝناّ َٓ٘٤ًٞ ٖٛٚ ،ٷ قـ اُطًشٛا عً ٘ٝؾُٝا ب،ِٗٓٝ
ايطشٸإ َٔ طَ ٵ
قاٍ× ٫ :بأي ب٘ٚ ،إٕٵ مل ٜهٔ هاعل ٙعً ٢فيو»(.)88
1ع هٓـ ايلٚا :١ٜإٕ هٓـ ايٌٝؽ ايِـٚم إٍ ٓٓاؿ بٔ عجُإ عباك ٠عٔ« :أب،٘ٝ
عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ٚاؿُرلْٝ ٟعاّ ،عٔ قُـ بٔ ايٛيٝـ اـنٸام ،عٔ ٓٓاؿ بٔ
عجُإ»(ٚ .)89ايطلٜل إقنٛك ُشٝضٷ.
ٓٓٚاؿ بٔ عجُإ ثك ْ١بـٳٚٵك ;ٙبٌٗاؿ ٠ايٌٝؽ ايٓذاً.)90(ٞ
ٚإلاؿ َٔ اؿًيب ٖ ٛعبـ اهلل بٔ عًٞٸ بٔ أبً ٞعب ١اؿًيبٸ ٖٛٚ ،ثك.)91(ْ١
ٚعً ٘ٝؾايلٚاُ ١ٜشٝش ١ايوٓـ.
2ع تكلٜب ا٫هتـ :ٍ٫تتشـٻخ ايلٚا ١ٜعٔ ًؼّٕ ّتًو سٓطٜٚ ،ّ١تٻؿل َع طشٸإٕ
يٝطشٔ ي٘ سٓطت٘ٚ ،مل ٜتٻؿكا عًَ ٢كـاكٕ َعٝٻٔ َٔ ايـكاِٖٚ ،عً ٢ايلغِ َٔ َعً١َٝٛ
َكـاك ايـكاِٖ اييت ناْٛا ٜتكآْٗٛا عً ٢طشٔ نٌٸ قؿٝنٕ َٔ اؿٓط ٗ ١فيو اؿٌ
ٜتِاحل نٌٌّ َُٓٗا بعـ ُاّ ايعٌُ عً ٢إٔ ٜـؾع يًطشٸإ َكـاكاّ َٔ ايـكاِٖ ٚقؿٝناّ
َٔ اؿٓطٜٗٛ ٫ٚ .١ل َٔ ايلٚاٚ ١ٜدٛؿ هبل اـِ ١َٛبُٗٓٝا; يهِٜ ٞرلا إٍ ايًِض
يلؾع اـِ.١َٛ
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ٖٓاى بعض ايؿكٗا ٤ع عً ٢ايلغِ َٔ ايتناَِٗ ٌَلٚع ١ٝايًِض
ا٫بتـا ٞ٥ع أْهلٚا ؿ٫ي ١ايِشٝش ١عًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاٚ ،ٞ٥قاٍ ٗ
َٓاقٌتٗا ٫« :ؿ٫ي ١ؾٗٝا عً ٢ايًِض ،بٌ عً ٢إٔ ً٦ٝاّ إفا ُاك اُط٬ساّ بٚ ِٗٓٝقاعـّ٠
َِٓٗ ؾ ٌُٕٛٝعً ٢اُط٬سِٜٗ ٫ ،ه ٕٛي٘ َاْ ٷع ًلعٚ .)92(»ٞبعباك٠ٺ أػل :٣إفا نإ
فٚ ،عًُٛا عً ٢طبل عٴ ٵلؾِٗ ،ؾ ٬إًهاٍ
ٖٓاى قاعـً ْ٠ا٥ع ١بٌ نٌٸ ُٓـٺ أ ٚعٴلٵ ٺ
ٗ فيو.
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ٗ ٖٓ ٤ٛقا ايبٝإ ته ٕٛايلٚا ١ٜأدٓبٝٸ ّ ١عٔ عكـ ايًِضْ ،اٖٝو عٔ إٔ
تهَ ٕٛوتٓـّا ٱثبات ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا.ٞ٥
ٚيهٔٵ ٜبـٚ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ناتب ايوطٛك أْ٘ ي ٛناْت ٖق ٙايؿلُٓ ١ٝاؿقّ١
ؾإٕ ؿ٫ي ١ايلٚا ١ٜعًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥هٛف ته ٕٛأٓٚض; ببٝإ إٔ ا٭َل
ت عٴلٵؾاّ ٚقاْْٛاّ بٚ ،ِٗٓٝأكاؿ
ش ٵ
إفا نإ َٛكؿاّ يكبُٓ ٍٛـٺ ْٚاع١ٺ َٔ ايٓاي ٚأٓٵ ٳ
اٯػل ٕٚايـػَ ٍٛعِٗ ٗ َجٌ ٖق ٙإعاًَ ;١ؾشٝح إْٗا  ٫تٓـكز ُٓٔ أٟٸ ٚاسـٺ َٔ
ايعكٛؿ إتعاكؾ ١ا٭ػل ٣قطعاّ إفٕ هب إٔ ٜه ٕٛقٛاّ ٖق ٙإعاًَ ١بايذلآٚ ٞايتٛاؾل
بٌ ايطلؾٌٚ ،إٕ اٱَاّ× قـ أَٖٔ ٢ق ٙإعاًَ ١عً ٢أهايٕ َٔ ٖقا ايذلآ.ٞ
ٚيقيو قاٍ اٱَاّ× ٗ فٖ ٌٜق ٙايلٚا ٫« :١ٜبأي ب٘ٚ ،إٕٵ مل ٜهٔ هاعل ٙعً٢
فيو» ،أ ٟستٸٚ ٢إٕٵ مل ٜكَ ٵع ٗ ٖق ٙإعاًَ ١بٝعٷ ًٚلا٤ٷ ٚها٥ل إعاَ٬ت إتعاكؾ١
ا٭ػلْ َٔٚ .٣اس١ٝٺ أػل ٣ؾإٕ ٚدٛؿ عباك« ٠اُطًشٛا» ّهٔ إٔ ٜهً ٕٛاٖـاّ آػل
عً ٢ا٫عتُاؿ عً ٢فلٻؿ ايذلآ ;ٞ٭ٕ عباك« ٠اُ٫ط٬غ» ؼه ٞعٔ َعٓ ٢ا٫تؿام
ٚايذلآٚ .ٞعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإْ٘ َع ٚدٛؿ ايكٛاٌْ ٚا٭علاف ايِٓؿٚ ١ٝايتٛاؾك١ٝ
اييت ّهٔ ؾُٗٗا َٔ عباك« ٠اُ٫ط٬غ» ؾإٕ عـّ ؼـٜـ أدل ٠ايطشٔ ئ تٌهٌِّ
أكٓٝٸ ّ ١يٛٗٛك ايٓناع; ٚعً ٫ ٘ٝته ٕٛايلٚا ١ٜػاُٸ َّٛ ١اكؿ ايٓناع احملتٌُ(.)93

«قُـ بٔ ٜعكٛب طايهًٝينص ،عٔ قُـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ
ه ٵٝل ،عٔ عُل بٔ ٜنٜـ قاٍ :هأيتٴ أبا
عٝو ،٢عٔ قُـ بٔ عٝو ،٢عٔ ابٔ بٴ َ
عبـاهلل× عٔ كدٌٕ ُٓٔ عً ٢كدٌٕ ُٓاْاّ ،ثِٸ ُاحل عً٘ٝ؟ قاٍ :يٝى ي٘ إ ٓ٫ايقٟ
ُاحل عً.)94(»٘ٝ
ٚقـ اهتـٍٸ بٗق ٙايلٚا ١ٜنٌٌّ َٔ :احملكِّل ا٭كؿبٚ ،ًٞٝايوٝـ أٓـ
اـٛاْواكٚ ،ٟعبٻلا عٓٗا بايِشٝش.)95(١
َٓ ٗٚاقٌٚ ١عح ٖق ٙايلٚا ١ٜهب َٛاًُ ١ايبشح ٗ َكاٌَ:
1ع هٓـ ايلٚا :١ٜإٕ إلاؿ َٔ قُـ بٔ و ٖٛ ٢ٝقُـ بٔ و ٢ٝايعطٓاك ايكُٸ،ٞ
ٚقـ قاٍ عٓ٘ ايٌٝؽ ايٓذاًًٝ« :ٞؽٴ أُشابٓا ٗ مَاْ٘ ،ثك ،ْ١عٌٷ ،نجرل
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اؿـٜح»(ٚ ،)96قـ أًاك إي ٘ٝأٓـ بٔ قُـ بٔ عٝو ٢ا٭ًعل ٟايكُٸَٓ ٗ ٞاقٌ١
أهاْٝـ ايلٚاٜات ايوابكٚ ،١قاٍ :إْ٘ ثك.ْ١
قُـ بٔ عٝوٌَ ٢ذلىْ بٌ هبع ١أًؼاْ:
1ع قُـ بٔ عٝو ٢ا٭كَين.
2ع قُـ بٔ عٝو ٢بٔ مٜاؿ.
3ع قُـ بٔ عٝو ٢بٔ هعـ ا٭ًعلٚ ،ٟايـ أٓـ بٔ قُـ بٔ عٝو.٢
4ع قُـ بٔ عٝو ٢بٔ عبٝـ ايٝكطٝين.
5ع قُـ بٔ عٝو ٢ايطًش.ٞ
6ع قُـ بٔ عٝو ٢ايكطٓإ.
7ع قُـ بٔ عٝو ٢ايهٓـ.ٟ
 َٔٚبٌ ٖ ٤٫٪ايوبعٖٓ ١اى ث٬ث ١أًٗل َٔ هٛاِٖ ِٖٚ ،نٌٌّ َٔ :ا٭ًعل;ٟ
ٚايٝكطٝين; ٚايطًش َٔٚ .ٞبٌ ٖ ٤٫٪ايج٬ثٜ ١عتدل ايٝكطٝين ٖ ٛا٭ًٗلٚ ،عً ٘ٝعٓـَا
ٳٔ ٜل ٴؿ فنل قُـ بٔ عٝو ٢بٌهٌٕ َطًل َٔٚ ،ؿ ٕٚفنل ُٚـٺٜ ،ه ٕٛإلاؿ ٖٛ
«قُـ بٔ عٝو ٢بٔ ٴعبٳ ٵٝـ ايٝكطٝين».
ف بٌ عًُا ٤ايلداٍ سٚ ٍٛثاقت٘ أ ٚعـّ ٚثاقت٘ٚ .قاٍ ايٌٝؽ
ٖٓٚاى اػت ٬ٷ
و ٴٔ ايتِاْٝـ.)97(» ...
ايٓذاً ٞعٓ٘« :دًٌٝٷ ٗ أُشابٓا ،ثك ْ ،١عٌ ،نجرل ايلٚا ،١ٜسٳ ٳ
ٳبٝٵـٳ إٔ ايٌٝؽ ايطٛه ٞقـ سهِ بٔعؿ٘ َٔٚ ،ا٭ؾلاؿ ايق ٜٔمتٸ اهتجٓا َٔ ِٖ٩قبٌ
«قُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝـ»ٚ ،قـ متٸ عـټ َٔ ٙكداٍ «ْٛاؿك اؿهُ.)98(»١
ٚقاٍ ُاسب نتاب «إٜٔاغ ايـ »ٌ٥٫بإٔ تٔعٝـ ايٌٝؽ طايطٛهٞص ّ ٫هٔ
إٔ ٜكا ّٚتٛثٝل ايٓذاً ;ٞ٭ٕ تٔعٝـ ايٌٝؽ ايطٛه ٞإِا قاّ عً ٢أهاي اهتجٓا٤
قُـ بٔ ايٛيٝـ ٗ ،سٌ إٔ ٖقا ا٫هتجٓاّ ٫ ٤هٓ٘ إٔ ٜه ٕٛؿي ّ٬ٝعًٓ ٢عؿ٘;
ٚفيو ٭ٕ ابٔ ايٛيٝـ َتٛقِّـٷ ٗ ايلٚاٜات اييت ٜلٜٗٚا قُـ بٔ عٝو ٢بٔ ٴعبٳ ٵٝـ عٔ
ْٜٛى بٔ عبـ ايلٓٔ ٫ ،عً ٢م ٕٛنًِّ.)99(ٞ
ه ٵٝل ٚإٕٵ نإ ؾطشٝٸ ّا ،إ ٓ٫إٔ ايٌٝؽ ايطٛه ٞقـ سهِ ٗ
إٕ عبـ اهلل بٔ بٴ َ
نتاب «ايؿٗلهت» بٛثاقت٘(.)100
ى بٌ ًؼٌُِٖٚ ،ا:
إٕ عُل بٔ ٜنٜـ ٌَذل ْ
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ب.
1ع عُل بٔ ٜنٜـ ايِٝكٌٚ ،يٝى ي٘ نتا ٷ
2ع عُل بٔ قُـ بٔ ٜنٜـ ،بٝٸاع ايوابلٚ ،ٟي٘ نتابٷ.
ٖٚقا ا٫هِ عٓـَا ٜٳ ٔل ٴؿ بٌهٌٕ َطًل ٜه ٕٛإلاؿ َٓ٘ ٖ ٛايجاْٚ ،ٞايقُٚ ٟؿ٘
ايٌٝؽ ايٓذاً ٞبكٛي٘« :عُل بٔ قُـ بٔ ٜنٜـ ،أب ٛا٭هٛؿ ،بٝٸاع ايوابل ...ٟن،ٗٛ
ثك ،ْ١دً.)101(»...ٌٝ
ٚعً ٢أٟٸ سإٍ ؾإٕ ايلٚا َٔ ;١ٜدٗٚ ١دٛؿ عبـ اهلل بٔ بهرل ،تعتدل «َٛثٻك٫ ،»ّ١
ُشٝش.ّ١
ت عًٖ ٢قا احملت ٖٛٚ ،٣ٛإٔ
2ع تكلٜب ا٫هتـ :ٍ٫إٕ ايلٚا ١ٜإتكـَِّ ١قـ اًتًَُ ٵ
ًؼِاّ قـ ُٓٔ ًؼِاّ آػلٚ ،أْ٘ بٓا٤ٶ عً ٢قٛاٌْ «ائُإ» ٜٓتكٌ اؿلٸ ٚايـٻ ٵ ٜٔع
طبكاّ يؿت ٣ٛايٌٝع ١ع َٔ فَٸ١ٺ إٍ فَٸ١ٺ أػلْ َٔٚ .)102(٣اس١ٝٺ أػل ٣ؾإٕ ائأَ
ٚإُٔ ٕٛي٘ قـ تِاؿا عًَ ٢كـاكٕ ،ثِ هٴ ٌ٦اٱَاّ× عٔ إبًؼ إتعًِّل بقَٸ ١ائأَ
يٝـؾع٘؟ ؾكاٍ اٱَاّ ٗ اؾٛاب :إٕ إبًؼ ايق ٗ ٟفَٸ ١ائأَ ٖ ٛإبًؼ ايقٚ ٟقع
َٛكؿاّ يًتِاحل.
ٚيهٔٵ بايٓٛل إٍ اهتعُاٍ ٌَتكٓات يؿ« ٜايًِض» ٚايٛٗٛك ايًػٟٛٸ ٚإتؿاِٖ
ايعٴلٵٗ شلا  ٫ىً ٛايتُوټو بايلٚا ١ٜعً ٢إثبات ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـأَ ٞ٥
اٱًهاٍ.
ٚقـ ثبت ع َٔ فُٛع َا متٸ ايتُٛټٌ إي ٗ ٘ٝا٫هتـ ٍ٫بايلٚاٜات اـاُٸ ١ع إٔ
ا٫هتـ ٍ٫بايلٚاٜات ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ١ٝايجايج ١عًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥تاٌّّٚ ،إٔ َا
دا َٔ ٤ايٓكاَ ٗ ن ّ٬بعض ايعًُا ٤إعاُل ٜٔيٝى ٚاكؿاّ.

يكـ متٸ ايتُوټو ٗ َكاي« ١ايًِض ا٫بتـا »ٞ٥عً ٢عـّ ٌَلٚعٝٸ ١ايًِض
ا٫بتـا ٞ٥بعـّ ٚدٛؿ ايـي ٌٝايًؿٞٛٸ عً ٢إٌلٚع ،١ٝسٝح قاٍ ُاسب ٖق ٙإكاي« :١إٕ
ْٝع ا٭ؿي ١ايًؿ َٔ ،١ٝٛايهتاب ٚايوٓٸ ،١اييت تـٍٸ عًٌَ ٢لٚع ١ٝعكـ ايًِض،
ٚاييت ٚكؿ ؾٗٝا اهتعُاٍ َاؿٸ ٠ايًِض ٗ إسـٌَ ٣تكٓاتٗا; بوبب ايٓٛع ايًػ ٟٛشلقٙ
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إؿلؿ ،٠إِا تٔؿ ٞا٫عتباك عً ٢ػِ ْٛايعكـ إوبٛم بايٓناع ٚاـِ ١َٛأ ٚايقٟ
ٴٜتٛقٖع ؾ ٘ٝفيوٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ ايًِض ا٫بتـاٜ ٞ٥ه ٕٛػاكداّ عٔ ؿا٥ل ٠ؿ٫يٖ ١قا ايٓٛع
َٔ ا٭ؿيْ َٔٚ .١اس١ٝٺ أػل ٣ؾإٕ ا٭ؿي ١ايًؿ ١ٝٛا٭ػل ٣اييت متٸ ا٫هتـ ٍ٫بٗا عً٢
اعتباك عكـ ايًِضٚ ،اييت ؽً َٔ ٛيؿ ٜايًِض ٫ ،ته ٕٛع بوبب ؾكـإ ٖقا ايًؿ ٜع
فات ؿ٫ي١ٺ تاَٸ١ٺ ٚٚآش١ٺ عً ٢عكـ ايًِضٚ ،عً ٘ٝؾإْٗا ئ تٓط ٟٛعً ٢ؿ٫ي١ٺ عً٢
ػِ ْٛايًِض ا٫بتـا ٞ٥بطلٜلٕ َأ ٵ ٍٚأٜٔاّ ...بٌ ّهٔ ايك :ٍٛإٕ ايذلنٝب ايُٛؿٞ
يع «ايًِض ا٫بتـاٜ »ٞ٥عاْ َٔ ٞتٓاقضٕ ٚتٗاؾتٺ ؿاػًٚ ،ٞبقيو ٜه ٕٛاهتعُاي٘ ػاط٦اّ
ٚغرلٳ ُشٝضٕ; ٭ٕ َؿلؿ« ٠ايًِض» تـٍٸ عً ٢هبل اـِ ١َٛإتشكِّك ١أ ٚإتٛقٖعٗ ،١
سٌ إٔ َؿلؿ« ٠ا٫بتـا »ٞ٥أ ٚايبٳ ٵـ ٟٚتـٍٸ عً ٢عـّ ٚدٛؿ هابك ١اـِٖٓ َٔٚ ،١َٛا
ؾإٕ تُٝٛـ ايًِض بٗق ٙايِؿ ١يٝى ُشٝشاًّ ٖٛٚ ،ب٘ٝٷ بكٛيٓا« :ايٓٛك إ »ًِٛأٚ
«ايعامل ا٭َٸَٚ »ٞا إٍ فيو»(.)103

1ع نُا تكـٻّ ؾإٕ بعض ا٭ؿيٓ ١ايعاَٸ ١عًٌَ ٢لٚع ١ٝايعكٛؿ ع  َٔٚبٗٓٝاَ ﴿ :أٚٵؾُٛا
بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾﴿ٚ ،تٹذٳاكٳ ّ٠عٳٔٵ تٳلٳاضٕ﴾ ع ّهٓٗا إٔ تـٍٸ عًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا.ٞ٥
ْ َٔٚاس١ٝٺ أػل ٗ ،٣ا٭ؿي ١اـاُٸ ١بايًِض ا٫بتـا ٞ٥ناْت بعض ايلٚاٜات فات ؿ٫ي١ٺ
ٚآش ١عًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاٚ ،ٞ٥إٕٵ مل تهٔ َؿلؿ ٠ايًِض ا٫بتـاٞ٥
ت ؾ٘ٝ
َوتعًُ ّ١ؾٗٝا; إف ي ٛنٓٸا َٔ ايكا ًٌ٥بتٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿ ٕا نإ إٛكؿ ايقٚ ٟكؿٳ ٵ
ايلٚاٜات قاب ّ٬يًتِشٝض إ ٓ٫بايًِض ٚاٱٌْاٚ ;٤إفا نٓا َٔ ايكا ًٌ٥بعـّ تٛقٝؿ١ٝ
ٚامِاك ايعكٛؿ ؾُع فيو ي ٛنإ َكـٚكْا إؿػاٍ َعاًَ١ٺ ُٓٔ أسـ ايعكٛؿ إتعاكؾ١
ش ٳـخ.
إُٔا ٠قطعاّ ؾوٛف ٜه ٕٛفيو أؾٌٔ َٔ ا٫يتناّ بعكـٺ دـٜـ َٚوتٳ ٵ
2ع نُا ؼـٻثٓا هابكاّ ؾإٕ نَٓ٬ا يٝى ٗ ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥باؿٌُ
ا٭ٚٸي ;ٞن ٞتتٌبٻجٛا باهتعُاٍ َؿلؿ ٠ايًِض ٗ ا٭ؿيٚ ،١ي ٛمل ٜٳ ٔل ٵؿ اهتعُاٍ ٖقٙ
إؿلؿ ٠ناْت ؿ٫ي ١ا٭ؿي ١عًٌَ ٢لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥ؾاقـ ّ٠يًـي .ٌٝبٌ إٕ نَٓ٬ا
ٗ ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـا ٞ٥باؿٌُ ايٌا٥ع ايِٓاع ،ٞأ ٗ ٟإٛاكؿ ٚإِاؿٜل اييت
مت إٌْا ٤ايتٛاؾل ٚايذلآ ٞعًٗٝاٚ ،مل ٜٳ ٔل ٵؿ َٓ ٷع أ ٚكؿعٷ َٔ قٹ ٳبٌ ايٌاكع عً ٢عـّ
ٸ
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دٛامٖا.
3ع ٜبـ ٚإٔ أٚٸٍ َٳ ٵٔ اهتعٌُ َِطًض ايًِض ا٫بتـا ٖٛ ٞ٥ايٌٝؽ ايٓلاقٗ ٞ
نتاب «عٛا٥ـ ا٭ٜاّ»(ٚ ،)104قبٌ فيو مل ٜهٔ اهتعُاٍ ٖقا إِطًض َتـاٗٚ .ّ٫ٚ
نًُات ايعٚ ١َٓ٬بعـ ٙمل ٜٳ ٔل ٵؿ ه ٣ٛعح اًذلا ٙهبل اـِٚ ١َٛايٓناع ٗ ٌَلٚع١ٝ
ايًِض ٚعـَ٘ٚ .عً ٘ٝؾإٕ اًتُاٍ عباك« ٠ايًِض ا٫بتـا »ٞ٥عً ٢ايتٓاقض ّ ٫هٓ٘ إٔ
ت  ٫تطٝل اهتعُاٍ ٖق ٙايعباك ٠أَهٔ يو
ٜه ٕٛإًها ّ٫عً ٢إوأي ،١ؾإٕٵ نٓٵ ٳ
ا٫هتعآ ١عٓٗا بعباك« :٠إٌْا ٤ايذلآٚ ٞايتوامل».

قاٍ ناتب َكاي« ١ايًِض ا٫بتـا ٗ »ٞ٥بٝإ ٖقا ايـي« :ٌٝإٕ عكـ ايًِض ع َجٌ
ايهجرل َٔ ايعكٛؿ ايٌلع ١ٝا٭ػل ٣ع عكـٷ إَٔاٚ ،ٞ٥إٕ ايٌاكع إكـٻي قـ أَٔ٢
ٚأٜٻ ـ عكـ ايًِض ايٌا٥ع ٚإتـا ٍٚبٌ ايٓاي ٗ إطاك ائٛاب٘ اييت هبل إٔ سـٻؿ
بعٔاّ َٓٗاْ َٔٚ ...اس١ٝٺ أػل ٣ؾإْٓا ٗ ايعكٛؿ اٱَٔا ١ٝ٥ع ٚإٕٵ مل ْهٔ َٔ ايكاًٌ٥
بتٛقٝؿ ١ٝايعكٛؿٚ ،نٓٸا ْطًب ؿيٌٝٳ اعتباك نٌٸ عكـٺ عٴلٵٗ ٚعكٞ٥٬ٸ َٔ ا٭ؿي ١ايٌلع١ٝ
اـاُٸ ١ع; سٝح ٜتِٸ إسلام أٌُ إٌلٚع ١ٝايعكٜٚ ،١ٝ٥٬تِٸ ايتٌهٝو ٗ ًلٚطٗا
ٚقٛٝؿٖا ٗ ايٌلٜع ٫ٚ ،١ته ٕٛا٭ؿي ١ايٌلعَ ١ٝبٝٸٓ ّ١يتًو ايكٛٝؿْ ،لدع إٍ هرل٠
ٚبٓا ٤ايعك ٤٬اييت متٸ إَٔاٖ٩ا َٔ قٹ ٳبٌ ايٌاكعٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ سـٚؿ بٓا ٤ايعك ٤٬ع
اييت ٚقع أًُٗا َٛكؿاّ ٱَٔا ٤ايٌاكع ع َا مل ٜٳ ٔل ٵؿ بٌأْٗا تٛهع ْ١أ ٚتٔٝٝلٷ َٔ قٹ ٳبٌ
هٓا ٗ أؿيٓ١
ايٌاكع ته ٕٛقتؿ ّ١ٛعذِّٝتٗا ٚاعتباكٖاٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي يً ٛهَ ِ
ٌَلٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاٞ٥ٸ أَهٔ ايلدٛع إٍ هرل ٠ايعكٖ ٗ ٤٬قا ايٌإًٔ ٫ٚ ،ٳوٖ ٗ
ذ ٴل ٕٚعكـ ايًِض سٝح ٜهٖٓ ٕٛاى ْناعٷ ٚػِ ١َٛهابك ،١أ ٚوتٌُ
إٔ ايعك ٤٬إِا ٜٴ ٵ
ٚدٛؿٖا ٗ اؿـٸ ا٭ؿْ.)105(»٢

أٚٸ ّٜ :٫ل ٣إٌٗٛك َٔ ايؿكٗا ٤إٔ ٖٓاى أؿيٓ َِّّٓٛ ١ش ّ١يًكٛٝؿ ٗ َا مٔ ؾ ;٘ٝؾُٔ
ْاس١ٝٺ ٖٓاى ايعَُٛات ٚاٱط٬قات اييت ّهٔ ايتُوټو بٗاْٚ ،ؿً ٞلطٝٸ« ١ين ّٚهبل
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اـِٚ ١َٛايٓناع ٗ ٌَلٚع ١ٝايًِض»; باٱٓاؾ ١إٍ إٔ ٖٓاى أؿيٓ ّ ١يؿٝٛٸ ّ ١ػاُٸٗ ّ١
إكاَّٚ ،ع ٚدٛؿٖا ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى َ ٓٛٷع يًلدٛع إٍ هرل ٠ايعك ،٤٬نُا أًاك إٍ
فيو ُاسب إكايْ ١ؿو٘.
ٚثاْٝاّ :ستٸ ٢ي ٛهًُٖٓا عـّ ٚدٛؿ َجٌ ٖق ٙا٭ؿيٓ ١إب ،١ِّٓٝإ ٓ٫إٔ ٖقا ا٫ؿٸعا٤
ذ ٴل ٕٚعكـ ايًِض إفا ناْت ٖٓاى ػِْ١َٛ
ايكا ٌ٥بأْ٘ «ً ٫ٳوٖ ٗ إٔ ايعك ٤٬إِا ٜٴ ٵ
هابك ،١أٜ ٚٴشتٌُ ٚدٛؿٖا ٗ اؿـٸ ا٭ؿْ ٖٛ »٢فلٻؿ اؿعا٤ٺ َٔ ؿ ٕٚؿي ;ٌٕٝ٭ٕ بٓا٤
ايعك ٤٬قـ اهتكلٸ عً ٢أٌُ ايذلآٚ ٞايتواملٚ ،إٕ َٛاكؿ ايٓناع إتشكِّل أ ٚاحملتٌُ
َٔ َِاؿٜل ٖقا ايذلآ ٗٚ .ٞاؿكٝكّ ٫ ١هٔ ايك« :ٍٛإٕ ايورل َٔ ٠ا٭ؿيٓ ١ايًبِّ،١ٝ
ٚهب عًٓٝا إٔ ْتُوٻو بايكَ ٳـك إتٝكٖٔ َٓٗاٚ ٖٛٚ ،دٛؿ اـِ ١َٛايوابك ١أ ٚاحملتًُ;»١
٭ٕ أٌُ اْعكاؿ هرل ٠ايعك ٤٬عًْ ٢ؿى ايذلآٚ ٞايتوامل ٗ ا٭َٛك أَلٷ ٜ ٫كبٌ
اٱْهاك.

داَ ٗ ٤كاي« ١ايًِض ا٫بتـا ٗ »ٞ٥تكلٜب ٖقا ايـيَ ٌٝا « :ًٜٞإٕ قب ٍٛايًِض
ا٫بتـا ٗ ٞ٥ايؿك٘ ايٌٝع ٞع بايٓٛل إٍ كٖ ١ٜ٩قا إقٖب ٗ َٛكؿ أُايٚ ١اهتكٖ ٍ٬قا
ايعكـ ،ايق ٖٛ ٟايوبب ٗ عـّ تٳ ٳبعٝٸ ١عكـ ايًِض يًعكٛؿ ا٭ػل ٗ ٣ا٭سهاّ
ٚايكلاكات اـاُٸ ١بهٌٸ ٚاسـٺ َٔ ايعكٛؿٚ ،نقيو ايوع ١ايهبرلٕ ٠واسٖ ١قا
ايعكـ ،بإكاكْ ١إٍ ْتا٥ر ايعكٛؿ ٚاٱٜكاعات ع أَلٷ كايـ يًعكٌ ٚاؿهُ ;١٭ْ٘
ٜوتٛدب اٱػ ٍ٬بايكٛاٌْ ٚإكلٻكات اـاُ ١يًعكٛؿٚ ،إٕ ٓٚع ٚتٌلٜع ٖقا ايٓٛع َٔ
ايكٛاٌْ َٔ ػ ٍ٬ايك ٍٛظٛام عكـ ايًِض ا٫بتـاٜ ٞ٥بـ ٚعٳ ٳبجاّ ،ؾهٝـ ّهٔ
يًٌاكع َٔ دٗ١ٺ إٔ ٜعٌُ عً ٢تٌلٜع أسهإّ َٚكلٻكاتٺ ػاُٸ١ٺ يهٌٸ ٚاسـٺ َٔ
إعاَ٬ت عً ٢أهاي إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقعٜٚ ،١ٝوُض ٗ ايٛقت ْؿو٘ يًُهًٖؿٌ
َٔ ْاس١ٝٺ أػل ٣إٔ ٜعًُٛا ع َٔ أدٌ ايؿلاك َٔ ٖق ٙا٭سهاّ ٚإكلٻكات اـاُ ١ع عً٢
تػٝرل اٱطاك ايٛاٖل ٟيعكـ ٙبعٓٛإ ايًِض ،ستٸ ٫ ٢هل ٟأٟٸ ٚاسـٺ َٔ إكلٻكات
اـاُٸ ١يقيو ايعكـ; بوبب ٖقا ايتػٝرل ايٛاٖل.)106(»ٟ
االجتهاد والتجديد

أٚٸ ّ :٫إٕ ٖقا ايهٜ ّ٬تٓاقض ستٸَ ٢ع إوأي ١اييت فنلٖا ؾًٔٝت٘ ٗ ايبشح
عٔ ايـي ٌٝايجاْ( ٞبٓا ٤ايعكٌ); إف ي ٛنإ َلدعٓا ٗ ساي ١عـّ ٚدٛؿ ا٭ؿيٓ ١ايٛآش١
ٖ ٞهرل ٠ايعك ٤٬ؾإٕ ايعكٜ ٫ ٤٬تٛاؾك ٕٛأٜ ٚذلآ ٕٛعً ٢أَلٕ نٝؿُا اتٻؿلٚ ،إِا
ٜلٳ ٵ ٕٚبعض ائٛاب٘ ٚايكٛٝؿ ستٸ ٢بايٓوب ١إٍ إٌْا ٤ايًِض أٜٔاّ.
ٚثاْٝاّ ٤ٛٓ ٗ :تٌلٜع ايًِض ا٫بتـآٜ ٞ٥ؿتض أَاّ إهًٖؿٌ أؾلٷ ٫سب ،ست٢
إفا ٚقعٛا ٗ ٓٝلٕ; بوبب كعا ١ٜايٌل ٗ ٙٚبعض ايعكٛؿ ٚإعاَ٬تَٓ ،شِٗ ايٌاكع
إكـٻي ؾوش َٔ ّ١اؿلٸ ،١ٜؾٜٛ ٬ادٗ ٕٛطلٜكاّ َوـٚؿاّٜٚ ،عٌُ عً ٢تٌلٜع إعاَ٬ت
ايوا٥ـ ٠ب َٔ ِٗٓٝطلٜلٕ آػل .إ ٓ٫إٔ ٖقا ٜ ٫عين إٔ ايًِض ا٫بتـا ٖٛ ٞ٥سً ْ١ًٝلع،١ٝ
ٚطلٜك ْ١يًتٗلټب َٔ ا٫يتناّ بايٌل ٙٚايعاَٸ ١يًعكٛؿ ،بٌ ايعك ٤٬إِا ًٜذ ٕٚ٪إٍ ٖقا
ايعكـ ٗ َٛاكؿ ػاُٸ ١دـٸاّٚ ،فيو سٝح ٜٛادٗ ٕٛطلٜكاّ َوـٚؿاّ ِّٝٓٚكاّ َٔ ْاس١ٝ
بعض ايٌل َٔٚ ،ٙٚفيو ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ :ايًِض عً ٢ا٭عٝإ اجملٗٛي ،١ؾشٝح
ٌٜذل ٗ ٙايبٝع ايعًِ بايعٜٚ ،ٌٓٛه ٕٛإهًٖـ َٔطلٸاّ إٍ ًلا ٤ايعٌ اجملٗٛي،١
ٚعًّ ٫ ٘ٝهٓ٘ ايًذ ٤ٛإٍ آيٝٸ ١عكـ ايبٝعٚ ،يهٔٵ َع تٌلٜع عكـ ايًِض ا٫بتـاٞ٥
ّهٔ يًُهًٖـ إٔ  ٌِٜإٍ َلاؿَٚ ٙبتػآٖ َٔٚ .ٙا ؾإْ٘ ٗ ايعكٛؿ إقنٛك ٠هابكاّ
ش ٳـث َٔ ،١قب :ٌٝعكـ ائُإٚ ،إًه ١ٝاينََٓٚ ،١ٝا إٍ
ؼت عٓٛإ ايعكٛؿ إوتٳ ٵ
فيو ،مل ٜهٔ باٱَهإ ُٓإ َ٬نات ايعكٛؿ إتعاكؾٚ ،١يهٔٵ ّهٔ يٓا
تٌلٜعٗا ٗ إطاك عكـ ايًِض ا٫بتـا ،ٞ٥ؿ ٕٚايٛقٛع ٗ اؿرلٚ ٠إتاٖ.١
ٚبعباك٠ٺ أػلٜ :٣ل ٣ايهاتب إٔ ٌَلٚع ١ٝعكـ ايًِض ا٫بتـا ٞ٥ٴٜعٳـٸ ٚاسـاّ َٔ
إبـاعات ؾك٘ ايٌٝعٜٚ ،١جبت س ١ٜٛٝايؿك٘ ايٌٝع ،ٞا٭َل ايق ٟسٴلّٔ َٓ٘ أٌٖ ايوٓٸ،١
ّٚهٔ ع ٗ ٖٓ ٤ٛقا ايعكـ ع إٔ لـ س ٘٬بايٓوب ١إٍ ايهجرل َٔ ايعكٛؿ إتعاكؾ١
اييت قـ ٜٛاد٘ إهًٖؿ ٕٛإتـ ِّٕٜٛٓع بوبب ٓٛابطٗا ًٚلا٥طٗا ع طلٜكاّ َوـٚؿأَّٚ ،
ٖٓا ؾإٕ ايٌاكع إكـٻي قـ ًلٻع ٖقا ايعكـ بُٛؿ٘ سٜٔ ٘٬ع٘ بٝـ إهًٖؿٌ يع٬ز تًو
اؿا٫ت.

ٜل ٣ناتب ٖق ٙإكاي ١إٔ عكـ ايًِض ّتام َٔ بٌ ايعكٛؿ ايٌلع ١ٝباَتٝاماتٺ
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ٚػِا ّ٥ؾقٸ٠ٺ ٚؾلٜـ٠ٺ ،ا٭َل ايق ٟدعٌ ٖقا ايعكـ وَ ٢ٛهاْ١ٺ ٖاَٸ ;١إف َٖٔ ٛ
ْاس١ٝٺ عك ٷـ َوتكٌٸ ٚأُ ٝٷٌ; سٝح  ٫وت ٟٛعً ٢ا٭سهاّ ٚايٌلا ٘٥اـاُٸ ١بايعكٛؿ
ا٭ػلْ َٔٚ ;٣اس١ٝٺ أػلّ ٣هٔ شلقا ايعكـ إٔ ٜٔؿ ٞإٌلٚعٝٸ ١عً ٢آثاك ٚؾٛا٥ـ
ش ٳـث ١اييت  ٫تٓـكز ُٓٔ أٟٸ ٚاسـٺ
أنجل ايعكٛؿ ٚاٱٜكاعات إعلٚؾ ،١أ ٚايعكٛؿ إوتٳ ٵ
َٔ ايعكٛؿ;  َٔٚدٗ١ٺ ثايجّ ١هٔ شلقا ايعكـ ع باٱٓاؾ ١إٍ َهاْت٘ ا٭ًُ ،١ٝاييت ٖٞ
عباك ْ٠عٔ َٛاكؿ ايًِض ٚكؾع ايٓناع ٚا٫ػت٬ف بٌ ايطلؾٌ ع إٔ ًٜعب ؿٳٚٵكاّ ٗ
إعاَ٬ت ا٫بتـا ١ٝ٥اييت ؽً َٔ ٛأٟٸ ْناعٕ أ ٚػِ١َٛٺ هابكٚ .١ؿيًُٓٝا عً ٢عـّ ٓلٚك٠
هبل اـِ ١َٛإتشكِّكٚ ١احملتًُ ٖٞ ١أؿي ١ايعكٛؿ ايعاَٸ َٔ ،١قبَ ﴿ :ٌٝأٚٵؾُٛا بٹا ِيعٴكُٛؿٹ﴾،
﴿ٚتٹذٳاكٳ ّ٠عٳٔٵ تٳلٳاضٕ ٹَٓٵهُِٵ﴾«ٚ ،إ َٕٛٓ٪عٓـ ًلٚطِٗ»; ٚنقيو بعض ا٭ؿيٓ ١ايلٚا١ٝ٥
اـاُٸ ،١اييت أًٳ ٵلْا إٍ آساؿٖا ٗ عح أؿيٌَ ١لٚع ١ٝايًِض ا٫بتـاّٚ ،ٞ٥هٔ شلا
إٔ ته ٕٛأؿيٓ ّٚ ١آش ١ٱٓؿا ٤إٌلٚع ١ٝعً ٢ايًِض ا٫بتـاٖ َٔٚ .ٞ٥ق ٙايٓاس ١ٝع ٗٚ
ٓ ٤ٛعكـ ايًِض ا٫بتـا ٞ٥ع ّهٔ ا٫يتناّ ستٸَ ٢ا نإ إتكـَِّٜ ٕٛعتكـَٔ ْ٘ٚ
ش ٳـث ١إٔ ْلؾع
امِاك ١ٜايعكٛؿ أٜٔاّٚ ،يٝى َٔ اي٬مّ ٱثبات ٌَلٚع ١ٝايعكٛؿ إوتٳ ٵ
ايٝـ عٔ امِاكٜٸ ١ايعكٛؿ ٚإعاَ٬تٚ .يقيو ؾإٕ ٖق ٙإهاْ ١اـاُ ١اييت ؼكٖكت
ت بعض ايعًُاِٜ ٤ؿ ْ٘ٛبع «أْؿع ايعكٛؿ»(.)107
يعكـ ايًِض دعًَ ٵ
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آٖ ٛالتبمٗغ ٔأسباب ٌزٔهلا
دراس ٌ ٛحتمٗمّٗ ٛوكارٌٛ

يكـ َٔٻ اهلل تعاٍ عًٖ ٢ق ٙا٭َٸ ١بإٔ دعٌ ؾْ ِٗٝب ٸٝاّ ٜٗـٜٚ ِٜٗلًـِٖ إٍ
ايوعاؿٚ ٠ايؿ٬غٚ ،قـ قاّ ٖقا ايٓيب ايع |ِٝٛط 23 ١ًٝهٓ ١بـع ٠ٛايٓاي إٍ
وٓٚ ١ايتواَض ٚا٭ػ ٠ٛؾُٝا بٚ ،ِٗٓٝؼُٸٌ ايِعٛبات ايٌاقٓ١
ايتٛسٝـ ٚا٭ػ٬م اؿَ ٳ
يتشكٝل ٖقا اشلـف إٍ إٔ اهتطاع إٔ ٜٓكق ايٓاي َٔ فيو إوتٓكع إًٗو ايق ٟناْٛا
ً ٟؼّٕ
ؾٜٚ ،٘ٝنٜض آثاك ايٌلى ٚايهؿل ؾُٝا بً ٫ٚ .ِٗٓٝٳوٖ إٔٸ ايٓيب| أؿك َٔ ٣أ ٸ
آػل إٔٸ سؿٖ ٜق ٙاؾٗٛؿ اييت قاّ بٗا طٖ ١ًٝق ٙايوٓٛات و ِّتِ عً ٘ٝإٔ ىًِّـ َٳ ٵٔ ًٜٝل
َكاّ قٝاؿ ٠ا٭َ َٔ ١بعـٚ ،ٙقـ قاّ ٗ أػلٜات سٝات٘ ٗ ،غـٜل ػِٸ ،بعـَا داٙ٤
اـطاب اٱشل ﴿ :ٞٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َا أْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ﴾ ،بٗق ٙإُٗٸ ،١ؾذعٌ َٳ ٵٔ
ٖ ٛأعًِ ايٓاي ٚأعـشلِ ٚأقٔاِٖ  ...ٚػًٝؿٚ ّ١قا٥ـاّ ٚمعُٝاّ عً ٢ا٭َٸٚ ،١قاٍ « :ٳَ ٵٔ
نٓت َ ٙ٫ٛؾعًٚ ،»ٙ٫َٛ ٌّٞبقيو قـ أنٌُ اهلل ؿ ٜ٘ٓيًٓايٚ ،أمتٸ ايٓعُ ١شلِ.
ٚقـ اهتـٍٸ ايٌٝع ١عً ٢فيو بأؿيٓ ٺَ ١تعـِّؿَٗٓٚ ،٠ا :اٯ َٔ 67 ١ٜهٛك ٠إا٥ـ،٠
إٌٗٛك ٠عٓـِٖ بآ ١ٜايتبًٝؼ ،إ ٓ ٫إٔٸ بعض عًُا ٤ايوٓٸ ١ػايؿ ٗ ِٖٛفيوٚ ،فنلٚا

َعاْ ٞأػل ٗ ٣تؿورل اٯٚ .١ٜهٛف ْوتعلض ٗ ٖق ٙايـكاه ١أ ٸَ :ّ٫ٚوتٓـ ايٌٝعَٔ ١
ٍّ×; ٚثاْٝاّ :أقٛاٍ ايعًُا ٤ايوٓٸ ٗ ١اٯ،١ٜ
ا٭ؿي ١عًْ ٢ن ٍٚاٯ ٗ ١ٜػ٬ؾٚ ١إَاَ ١عًٞ
ٍّ َٓٗا.
ٚأؿيٓتِٗ عًٗٝا; َٓٚاقٌ ١نٌ

ٍّ× ٗ ،غـٜل ػِٸ ٗ ،ايوٓ ١ايعاًل،٠
ٜعتكـ اٱَاَ ١ٝإٔٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ عًٞ
ٚفيو سُٓٝا أْٗ ٢ايٓيبٸ| ٚإوًَُٓ ٕٛاهو سذٸِٗٚ ،نإ عـؿِٖ َا ١٥أيـ أٚ
ٜنٜـ ٗٚ ،ٕٚأثٓا ٤طلٜكِٗ إٍ إـ ١ٜٓعٓـ غـٜل ػِٸ ْنٍ ددل ٌٝ٥عً ٢ايٓيب| بٗقٙ
اٯٚ ،١ٜقاٍ يٜ٘ :ا قُـ ،إ ٸٕ اهلل ٜكل٥و ايوٜٚ ،ّ٬ك ﴿ :ٍٛٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َا أْٵنٍٔٳ
ٍّ ﴿ ،ٳٔٚإٕٵ يَ ٵِ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُا بٳًٖػٵتٳ كٔهايَتٳ٘ٴ﴾ (إا٥ـ.)1()67 :٠
و َٹٔٵ كٳبِّوَ﴾ ٗ عًٞ
ٔإ َيٝٵ َ
ٚقـ اهتـيٓٛا عً ٢قٛشلِ بـي:ًٌٝ

ا٭ساؿٜح اييت اهتـ ٸٍ بٗا ايٌٝع ١عًَ ٢ـٻعاِٖ نجرلَٚ ْ٠تٛاتلٚ ،٠قـ كٚاٖا
عًُا ٤ايعاَٸٚ ١اـاُٸَٗٓٚ ،١ا:
1ع َا كٚا ٙأب ٛدعؿل ايهًٝين ،بوٓـ ٙايِشٝض ،عٔ مكاك ،٠عٔ اٱَاّ
ٍّٚ ،أْنٍ عًٔ ﴿ :٘ٝإْٻُٳا ٳ ٚٹيٝټهُِٵ
ايباقل× قاٍ :أَل اهلل عنٻ ٚدٌٻ كهٛي٘| ب ١ٜ٫ٛعًٞ
اهللُ ٚٳكٳهٴٛيُ٘ٴ ٚٳايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ايٖقٹٜٔٳ ٜٴكٹُٝٴٕٛٳ ايِٻ َ٠َ٬ٳٜٚٴ ٵ٪تٴٕٛٳ اينٻنَاٚ ،﴾َ٠ؾلض  ١ٜ٫ٚأٚيٞ
ا٭َل ،ؾًِ ٜـكٚا َا ٖٞ؟ ؾأَل اهلل قُـاّ| إٔ ٜؿوِّل شلِ اي ،١ٜ٫ٛنُا ؾوٻل شلِ
ايِٚ ٠٬اينناٚ ٠ايِٚ ّٛاؿرٸ ،ؾًُا أتا ٙفيو َٔ اهلل ٓام بقيو ُـك كهٍٛ
اهلل|ٚ ،ؽٛٻف إٔ ٜلتـٸٚا عٔ ؿٚ ،ِٜٗٓإٔ ٜهقِّب ،ٙٛؾٔام ُـكٚ ،ٙكادع كبٻ٘ عنٻ
ٚدٌٻ ،ؾأٚس ٢اهلل عنٻ ٚدٌٻ إيٜ﴿ :٘ٝٳا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َٳا أُْنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ ٳٔٚإٕٵ َيِٵ
تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳايَتٳ٘ٴ ٚٳاهللُ ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٵ ايٓٻائ﴾ ،ؾِـع بأَل اهلل تعاٍ فنل ،ٙؾكاّ
عً ّٜٛ ×ٞغـٜل ػِٸ ،ؾٓاؿ :٣ايِ ٠٬داَعٚ ،ْ١أَل ايٓاي إٔ ٜبًِّؼ ايٌاٖـ
ٍّ
ب١ٜ٫ٛ
ايػا٥ب .قاٍ عُل بٔ أفْ :١ٝقايٛا ْٝعاّ ،غرل أب ٞاؾاكٚؿٚ :قاٍ أب ٛدعؿل×ٚ :ناْت
ايؿل ١ٜٔتٓنٍ بعـ ايؿل ١ٜٔا٭ػلٚ ،٣ناْت اي ١ٜ٫ٛآػل ايؿلا٥ض ،ؾأْنٍ اهلل عنٻ
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ٚدٌٻ﴿ :ا ِيٝٳ ٵّٛٳ أَنُِٳًِتٴ يَهُِٵ ؿٹٜٓٳهُ ٵِ ٚٳ َأتٵُٳُٵتٴ عٳًَٝٵهُ ٵِ ٹْعٵُٳتٹ ،﴾ٞقاٍ أب ٛدعؿل×ٜ :كٍٛ
اهلل ع ٻن ٚدٌٻ ٫ :أْنٍ عًٝهِ بعـ ٖق ٙؾل ،١ٜٔقـ أنًُت يهِ ايؿلا٥ض(.)2
2ع ٚك ٣ٚايعٝاً ٞأٜٔاّ ٗ ،تؿورل ،ٙبإهٓاؿ ٙعٔ سٓإ بٔ هـٜل ،عٔ أب ،٘ٝعٔ
أب ٞدعؿل× قإٍ :ا ْنٍ ددل ×ٌٝ٥عً ٢كه ٍٛاهلل| ٗ سذٸ ١ايٛؿاع بإع ٕ٬أَل
 ٞبٔ أب ٞطايب× ﴿ ٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َا أْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ﴾ إٍ آػل اٯ ،١ٜقاٍ:
عً ٸ
ؾُهح ايٓيب| ث٬ثاّ ستٸ ٢أت ٢اؾشؿ ،١ؾًِ ٜأػق بٝـ ٙؾَ ٳلقاّ َٔ ايٓاي ،ؾًُا ْنٍ
اؾشؿ ّٜٛ ١ايػـٜلَ ٗ ،هإٕ ٴٜكاٍ يَ٘ٝٗ :ع ،١ؾٓاؿ :٣ايِ ٠٬داَع ،١ؾادتُع
ايٓاي ،ؾكاٍ ايٓيبٸ|َ :ٳ ٵٔ أ ٍٚبهِ َٔ أْؿوهِ؟ قاٍ :ؾذٗلٚا ؾكايٛا :اهلل
ٚكهٛي٘ ،ثِٸ قاٍ شلِ ايجاْ ،١ٝؾكايٛا :اهلل ٚكهٛي٘ ،ثِٸ قاٍ شلِ ايجايج ،١ؾكايٛا :اهلل
ٍّ× ؾكاٍَ :ٳ ٵٔ نٓتٴ َ ٙ٫ٛؾعً ،ٙ٫َٛ ٌّٞايًِٗٸ ٚأٍ ٳَ ٵٔ ٚا،ٙ٫
ٚكهٛي٘ ،ؾأػق بٝـ عًٞ
ٚعاؿٹ ٳَ ٵٔ عاؿاٚ ،ٙاِْل َٳ ٵٔ ِْلٚ ،ٙاػقٍ َٳ ٵٔ ػقي٘; ؾإْ٘ َين ٚأْا ََٓ٘ٓ ٖٛٚ ،ٸٞ
َٓنيٖ ١اكَٛ َٔ ٕٚه ،٢إ ٓ٫أْ٘ ْ ٫يبٻ بعـ. )3(ٟ
و ٴع إكاّ يقنلٖا(.)4
ٚغرلٖا َٔ ايلٚاٜات اييت  ٜ٫ٳ
 ٚأَٸا ايلٚاٜات اييت ٚكؿت عٔ طلٜل ايعاَٸ ١ؾٗ ٞنجرلٌْ ْ٠رل إٍ بعٔٗا:
1ع ك ٣ٚابٔ دلٜل ايطدل ٗ ،ٟنتاب اي ،١ٜ٫ٛبإهٓاؿ ٙعٔ مٜـ بٔ أكقِ قإٍٓ :ا
ٚسل
ٍّ
ْنٍ ايٓيبٸﷺ بػـٜل ػٴِٸ ٗ كدٛع٘ َٔ سذٸ ١ايٛؿاعٚ ،نإ ٗ ٚقت ائش٢
ًـٜـ ،أَل بايـٚسات ؾكُُٻتْٚ ،اؿ :٣ايِ ٠٬داَع ْ ،١ؾادتُعٓا ،ؾؼطب ػطب ّ١بايػ،١
و َٹٔٵ كٳبِّوَ ٚٳ ٔإٕٵ يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ
ثِٸ قاٍ« :إٕ اهلل تعاٍ أْنٍ إيٞٻ﴿ :بٳًِّؼٵ َٳا أْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵ َ
ٔكهٳايَتٳ٘ٴ ٚٳاهللُ ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٳ ايٓٻائ﴾ٚ ،قـ أَلْ ٞددل ٌٝ٥عٔ كبِّ ٞإٔ أقٖ ٗ ّٛقا
 ٞبٔ أب ٞطايب أػُٝٚٚ ٞٸٚ ٞػًٝؿيت ٚاٱَاّ
إٌٗـٚ ،أُ ٵعٹً ٳِ نٌٻ أبٝضٕ ٚأهٛؿ إٔٻ عً ٻ
بعـ ،ٟؾوأيتٴ ددل ٌٝ٥إٔ ٜوتعؿٞٳ ي ٞكبِّ ;ٞيعًُ ٞبكًٓ ١إتٻكٌٚ ،نجل ٠إُ٪ٵف ٜٔي،ٞ
ًٍّٚ ،ـٸ ٠إقباي ٞعً ،٘ٝستٸ ٢زلٻ ٵ ْٞٛأُفٴْاّ ،ؾكاٍ تعاٍ:
ٚاي ٌُ٥٬يهجل٬َ ٠مَيت يعًٞ
ػٝٵلٕ يَهُِٵ﴾ٚ ،ي٦ً ٛتٴ إٔ أزلِِّٗٝ
﴿ ٳَٚٹٓٵٗٴِٴ ايٖقٹٜٔٳ ٜٴ٪ٵفٴٕٚٳ اي ٻٓ ٹبٞٻ ٜٚٳكُٛيُٕٛٳ ٖٴٛٳ أُ ٴفٕٷ قٌُٵ أُ ٴفٕٴ ٳ
ٚأؿٍٸ عً ِٗٝيؿعًتٴٚ ،يهٓٸ ٞبوذلِٖ قـ تهلٻَتٴ ،ؾًِ ٜلٵضٳ اهلل إ ٓ ٫بتبًٝػ ٞؾ،٘ٝ
ؾاعًُٛا َعاًلٳ ايٓاي فيو; ؾإٕٸ اهلل قـ ِْب٘ يهِ ٚيٝٸاّ ٚإَاَاّٚ ،ؾلض طاعت٘ عً٢
نٌٸ أسـٺَ ،اضٕ سهُٴ٘ ،دا٥نٷ قٛيًَ٘ ،عٕٛٷ َٳ ٵٔ ػايؿَ٘ ،لسّٛٷ َٳ ٵٔ ُـٸق٘ ،ازلعٛا
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ٚأطٝعٛا; ؾإٕ اهلل َ٫ٛنِٚ ،عً ٌّٞإَاَهِ ،ثِٸ اٱَاَٚ ٗ ١يـًُ َٔ ٟب٘ إٍ
ايكٝاَ.)5(١
2ع ٚك ٣ٚاؿاؾ ٜابٔ َلؿ ٜ٘ٚبإهٓاؿ ٙعٔ ابٔ عبٸاي قإٍٓ :ا أَل اهللُ كهٛيَ٘|
ٍّ ،ؾٝك ٍٛي٘ َا قاٍ ،ؾكاٍٜ« :ا كبِّ إٕ ق َٞٛسـٜج ٛعٗـٺ ظاًٖٝٸ ،»١ثِٸ
إٔ ٜك ّٛبعًٞ
َٔ ٢عذِّ٘ ،ؾًُٸا أقبٌ كادعاّ ْنٍ بػـٜل ػٴِٸ ،أْنٍ اهلل عً ﴿ :٘ٝٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َٳا
ٍّ ،ثِٸ ػلز إٍ ايٓاي ،ؾكاٍ« :أٜټٗا
ُأْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ ...اٯ ،﴾١ٜؾأػق بعٳٔٴـ عًٞ
ايٓاي ،أيوتٴ أَ ٵ ٍٚبهِ َٔ أْؿوهِ؟ قايٛا :بًٜ ٢ا كه ٍٛاهلل ،قاٍ :ايًِٗٸ َٳ ٵٔ نٓتٴ
َ ٙ٫ٛؾعً ،ٙ٫َٛ ٌّٞايًِٗٸ ٚأٍ َٳ ٵٔ ٚاٚ ،ٙ٫عاؿٹ َٳ ٵٔ عاؿاٚ ،ٙأَ ٹعٔٵ َٳ ٵٔ أعاْ٘ٚ ،اػقٴٍٵ َٳ ٵٔ
ض ٳَ ٵٔ أبػٔ٘(.)6
ب َٳ ٵٔ أسبٻ٘ٚ ،أبػٹ ٵ
ػقي٘ٚ ،اِْٴ ٵل َٳ ٵٔ ِْلٚ ،ٙأس ٻ
ٚغرلٖا َٔ ايلٚاٜات إعتدل ٠إل ٚٸ ١ٜعٔ ايِشابٚ ١ايتابعٌ(.)7
ؾٗق َٔ ١ْ ًْ ٙا٭ساؿٜح اييت ؿيٓت عً ٢إٔ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َٳا
ٓٛا ؾكل٠
ُأْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَْ ﴾...نٍ ٗ إَاَٚ ١ػ٬ؾ ١عًٚ ،×ٞػُِٛاّ إفا ٫سٳ ِ
«أيوتٴ أ ٍٚبهِ َٔ أْؿوهِ؟ قايٛا :بًٜ ٢ا كه ٍٛاهلل ،قاٍ :ايًِٗٸ َٳ ٵٔ نٓتٴ َٙ٫ٛ
ؾعً ،ٙ٫َٛ ٌّٞايًِٗٸ ٚا ٍٔ َٳ ٵٔ ٚاٚ ،ٙ٫عا ٹؿ َٳ ٵٔ عاؿا ،»...ٙؾعٓـٖا ٜه ٕٛا٭َل أٓٚض.
ٚب٘ أٜٔاّ ٜٗٛل عـّ ُشٸ ١تًو ا٭ػباك ٚا٭ساؿٜح ائعٝؿٚ ١أػباك اٯساؿ اييت
ؾوٻلت ايلهاي ١اٱشل ١ٝع اييت أَل اهلل تعاٍ ْب ٻ |٘ٝبتبًٝػٗا ع بأَٛك ٚقٔاٜا بعٝـ ٠عٔ
إعٓ ٢ايق ٟتُٔٻٓت٘ اٯ ١ٜايهلّ ،١ناؾٗاؿٚ ،أٌٖ ايهتابٚ ،إٌلنٌ،
ٚغرلٖاٚ .ه ٝٸتٔض فيو ٗ فنل اٱًها٫ت اييت تٳ ٔل ٴؿ عً ٢أقٛاٍ اؾُٗٛك.

إٕٸ أِٖٸ َا اهتٓـ إي ٘ٝعًُا ٤ايعاَ ٌٓ ٗ ١اٯ ١ٜايهلّٚ ١تؿورلٖا ٗ أٌٖ
ايهتاب ٖٓٚ ٛعٗا ٗ هٝام اٯٜات اييت تهًُٖت عٔ ايٛٗٝؿ ٚايِٓاك ،٣قاٍ ايلام:ٟ
«ٚاعًِ إٔ ٖق ٙايلٚاٜات ٚإٕٵ نجلت إ ٓ٫إٔ ا٭َ ٵ ً٘ٓ ٍٚعً ٢أْ٘ تعاٍ آَٓ٘ َٔ َهل
ايٛٗٝؿ ٚايِٓاكٚ ،٣أَل ٙبإٗٚاك ايتبًٝؼ َٔ غرل َبا٠٫ٺ َٓ٘ بِٗ; ٚفيو ٭ٕ َا قبٌ ٖقٙ
اٯ ١ٜبهجرلٕ َٚا بعـٖا بهجرلٕ ٕا نإ نَ٬اّ َع ايٛٗٝؿ ٚايِٓاك ٣اَتٓع إيكاٖ ٤قٙ
اٯ ١ٜايٛاسـ ٗ ٠ايبٌ عًٚ ٢د٘ٺ ته ٕٛأدٓبٝٸ ّ ١عُٸا قبًٗا َٚا بعـٖا»(.)8
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ٚيهٔٵ هب إٔ ْعًِ إٔٸ ايوٝام ٜعتدل قلَ ّ١ٜٓتَ ٢ا نإ ايهَ ّ٬توًو ّ
٬
َٚتتايّ ٝاَ ٫ ،تؿلِّقاّ ،نُا ٖ ٗ ٛتلتٝب اٯٜات ايكلآْ ،١ٝؾكـ كتٻب ايلهٍٛ
ا٭نلّ| اٯٜات ايكلآْ ١ٝعً ٢غرل ْنٚشلا ،نُا ه ٝٻتٔض يو ٫سكاّٖٚ .هقا اٯ١ٜ
 َٔ 67هٛك ٠إا٥ـ ;٠ؾإٕٸ مَٔ ْنٚشلا ىتًـ عٔ اٯٜات اييت قبًٗا ٚبعـٖا ،ؾكـ ْنيت
ٗ أػلٜات سٝا ٠ايٓيبٸ|; ٚأَٸا اٯٜات ايوابك ١عًٖ ٢ق ٙاٯٚ ١ٜاي٬سك ١شلا ؾكـ ْنيت
ٗ أ ٸ ٍٚاشلذل ٗ ،٠ايٛقت ايق ٟناْت تتٛاؾـ عً ٘ٝايٛٗٝؿٚ ،تٗٛل ي٘ اؿبٸ ٚاٱّإ
نقباّ ٚمٚكاّ ،قاٍ تعاٍ ﴿ ٳٚإٔفٳا دا٩ٴٚنُِٵ قايُٛا آ ٳَٓٻا ٚٳقَـٵ ؿٳػٳًُٛا بٹايِهُؿِلٔ ٚٳٖٴِٵ قَـٵ ػٳلٳدٴٛا
بٹ٘ٹ ٚٳاهللُ أَعٵًَِٴ بٹُٳا نَاْٴٛا ٜٳهِتٴُٴ * ... * ٕٛٳٚيَٛٵ َأْٻٗٴِٵ أَقَاَٴٛا ايتٻٛٵكٳاٚ َ٠ٳاٱٔلٹٌٝٳ ٳَٚٳا أُْ ٔنٍٳ
ٔإيَٝٵِٗٔٵ َٹٔٵ كٳبِِّٗٔٵ ٭َنًَُٛا َٹٔٵ ؾَٛٵقٹِٗٔٵ ٳَٚٹٔٵ تٳشٵتٹ أَكٵدٴًٹِٗٔٵ ٹَٓٵٗٴِٵ ُأَٻَ ْ١ٴكِتٳِٹـٳٚ ْ٠ٳنَجٹرلٷ ٹَٓٵٗٴِٵ
ًٞٵ٤ٺ
هٳا٤ٳ َٳا ٳٜعٵُٳًُٕٛٳ﴾ (إا٥ـ 61 :٠ع ٖٚ ،)66هقا آ﴿ :١ٜقٌُٵ ٜٳا أَٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ يَوٵتٴِٵ عٳًَ ٢ٳ
سٳتٻ ٢تٴكٹُٝٴٛا ايتٻٛٵكٳاٚ َ٠ٳاٱٔلٹٌٝٳ ٳَٚٳا أُْنٍٔٳ ٔإيَٝٵهُِٵ َٹٔٵ كٳبِّهُِٵ ٳٚيَٝٳنٔ ٜٳـٕٻ نَجٹرلاّ ٹَٓٵٗٴِٵ َٳا أُْ ٔنٍٳ
 ٬ٳت ِأيٳ عٳًَ ٢ايِكَ ٵ ّٔٛايِهَاؾٹلٜٔٔٳ﴾ (إا٥ـ.)68 :٠
ط ٵػٝٳاْ ّا ٚٳنُؿِلاّ ؾَ َ
و َٹٔٵ كٳبِّوَ ُ
ٔإ َيٝٵ َ
بٌ إْٸٓا ْعتكـ أ ٸٕ هٝام اٯٜ ١ٜتؿل ُاَاّ َع َا فٖبت إي ٘ٝاٱَاَ َٔ ١ٝأ ٸْٗا ْنيت
ٚ ;×ٞفيو إفا ٫سٓٛا اٯٜات  َٔ 68ٚ 66ايوٛكْ ٠ؿوٗا ،ؾوٓذـ
ٗ ػ٬ؾ ١ٜ٫ٚٚ ١عً ٸ
إٔٸ اهلل تعاٍ ؾلض عً ٢أٌٖ ايهتاب إٔ ٜكُٛٝا أَل :ٜٔا٭ٚٸٍ :ايتٛكاٚ ٠اٱل ;ٌٝايجاْ:ٞ
َا أْنٍ إي.ِٗٝ
ٚبقيو ٜٗٛل إٔٸ قٛي٘ تعاٍَ« :ا ُأْنٍ إي »ِٗٝغرل ايهتب ايوُا« ١ٜٚايتٛكا٠
ٚاٱل ;»ٌٝأ ٸ :ّ٫ٚئلٚكٚ ٠دٛؿ ا٫ػت٬ف بٌ إعطٛف ٚإعطٛف عً ٘ٝإفا مل ٜهٔ
إعطٛف َبّ ٓٝا  ٫ٚكِِِّاّ يًُعطٛف عً.٘ٝ
ٚثاّْ ٝا :ي ٛنإ «َا ُأْنٍ إي ٖٛ »ِٗٝنٌٸ َا داٖ ٗ ٤ق ٙايهتب ايوُا ١ٜٚيًنّ
َٔ فيو ايتهلاك.
نُا ّ ٫هٔ أٜٔاّ إٔ ٜه ٕٛإكِٛؿ َٔ «َا ُأْنٍ إي »ِٗٝبعض ا٭سهاّ
ايؿكٗ ١ٝع نُا ق ٌٝع ،ناؾٗاؿ ٚاؿرٸ ٚغرلُٖا; ٭ٕٸ ْ ٝٳع قٛاٌْ ٚأسهاّ ايـٜاْ١
ايٛٗٝؿٚ ١ٜايِٓلاْٚ ١ٝتٌلٜعاتِٗ ايوُاَ ،١ٜٚا ؾٗٝا اؾٗاؿ ٚاؿرٸَٛ ،دٛؿٗ ْ٠
نتبِٗ ايٓامي ،١ؾً ٛنإ إكِٛؿ َٔ «َا ُأْنٍ إيٖ »ِٗٝق ٙا٭سهاّ اؾن ١ٝ٥يًنّ
ايتهلاك َٓٗا.
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ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا تكـٻّ ْوتطٝع; بـ٫ي ١ايوٝام ،إٔ ْ ٻـع ٞإٔٸ َا أكاؿ ٙاهلل هبشاْ٘
َٔ قٛي٘ ﴿ :ٳَا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ﴾ ٗ اٯ َٔ 67 ١ٜهٛك ٠إا٥ـ ٠أَلاّ غرل ايكلإٓ ايهل ،ِٜبٌ
ٖ ٛأَلٷ َِٗٸ آػل ٜعاؿٍ ٜٚوا ٟٚايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜأْٸ٘ هبشاْ٘ أَل ْب ٻ ٘ٝإٔ ٜـعٛا
ايٓاي إيٚ ،٘ٝسقٻك َٔ ٙايتٗا ٗ ٕٚتبًٝػ٘.
ٚبقيو ٜٗٛل يو عـّ ُشٸَ ١ا ق ٗ ٌٝتؿورل قٛي٘ ﴿ :ٳَا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ﴾ َٔ إٔٸ
إكِٛؿ بٗا ٖ ٛبٝإ ْٝع ا٭سهاّ ايـ ١ٜٝٓأ ٚاؾٗاؿ أ ٚاؿرٸ أ ٚغرلٖا; ٭ٕٸ ْٝع
ٖق ٙا٭سهاّ تعتدل دنّ ٤ا َٔ ايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜقـ تبٌ; بـ٫ي ١ايوٝام ،أْٸ٘  ٫بٴـٻ إٔ
ٜه ﴿ ٕٛٳَا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ﴾ َٛٓٛعاّ ػاكداّ عٔ إطاك ايكلإَٓ ،وا ٕٚي٘ ٗ ايٌلف ٚإٓني١
ٚايع.١ُٛ
ٚيهٔٵ َا ٖ ٛا٭َل ايقٜ ٟعاؿٍ ايكلإٓ ٜٚوا ٗ ٜ٘ٚايٌلف ٚإٓنيٚ ١ايع١ُٛ؟
ٗ ايٛاقع إفا كادعٓا ا٭ساؿٜح ايٌلٜؿ ١اييت قاشلا كه ٍٛاهلل| ٗ عذلت٘ ٚأٌٖ
بٝت٘ ايطاٖلًُٛ ٜٔات اهلل عً ِٗٝأْعٌٚ ،أعين بايقات سـٜح ايجكًٌ ع إٌٗٛك ،بٌ
إتٛاتل عٓـ ايٌٝعٚ ١ايوٓٸ ١ع ،يٛدٳ ٵـْا دٛاب ٖقا ايو٪اٍ ،سٝح ْل ٣أْٸ٘| دعٌ أٌٖ
بٝت٘ ًُٛات اهلل عً ِٗٝٹع ٵـ ّ ٫يًكلإٓ ،ؾكاٍ ؾ« :ِٗٝإْٸ ٞأًٚو إٔ أُؿع ٢ؾأدٝبٚ ،إْٸٞ
ى ؾٝهِ ايجِّ ِكًٌَ :نتاب اهلل سب ٷٌ ٖـٚؿ َٔ ايوُا ٤إٍ ا٭كض; ٚعذلت ٞأٌٖ
تاك ْ
 ٞاؿٛض ،ؾاْٛلٚا َا
بٝيتٚ ،إٕٸ ايًطٝـ اـبرل أػدلْ ٞأُْٗا مل ٜؿذلقا ستٸٜ ٢ٳ ٔلؿا عً ٻ
ؽًؿ ْٞٛؾُٗٝا»( ،)9ؾذعٌ| اشلـا ١ٜٳك ٵٖ ٳٔ ايتُوټو ٚاٱّإ بُٗا َعاّٚ ،قاٍ :إْٸُٗا ئ
ٜؿذلقا ستٸ ٢ٳٔ ٜل ٳؿا عً ٘ٝاؿٛضٚ .ي ٛؿقٖكٓا أٜٔاّ عً ٢إُلاكٚ |ٙتأنٝـ ٙإبايؼ عً٢
إٔٸ اشلـا ٫ ١ٜتتشكٖل إ ٓ ٫بايتُوټو با٭َلٳ ٵَ ٜٔعاّ ٜتٻٔض يٓا إٔٸ َا أكاؿ ٙاهلل تعاٍ َٔ قٛي٘
﴿ ٳَا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ﴾ ٖ ٛتبًٝؼ أَل اـ٬ؾٚ ١ايُٛا ١ٜبعـ ايٓيبٸ|ٚ ،إٔٸ ا٭ػق بايكلإٓ
ؿ ٕٚايعذل ٫ ٠هـ ٟاٱْوإ ْٳ ِؿعاّ.
ؾهُا إٔٸ ا٭نٌ َٔ ْعِ اهلل تعاٍ ٚػرلات٘ ٗ قٛي٘﴿ :٭َنًَُٛا َٹٔٵ ؾَٛٵقٹِٗٔٵ ٳَٚٹٔٵ
 ٙبإقاَ ١أَل :ٜٔا٭ ٸ :ٍٚنتاب ٞايتٛكاٚ ٠اٱلٚ ;ٌٝايجاَْٚ :ٞا
تٳشٵتٹ أَكٵدٴًٹِٗٔٵ﴾ ٌَلْ ٚ
ُأْنٍ إي َٔ ِٗٝكبِِّٜٗ ٫ٚ ،هؿ ٞإقاَ ١ايتٛكاٚ ٠اٱلٚ ٌٝسـٖا ٗ ٖـا ١ٜايٛٗٝؿ
ٚايِٓاك ٫ٚ ،٣إْناٍ ايلٓ ١عً ،ِٗٝبٌ كٴ ٳبُا ٪ٜؿٸ ٟفيو إٍ نؿلِٖ ٚطػٝاِْٗٚ ،قـ
أًاكت اٯٜات ايكلآْ ١ٝإٍ إٔ أنجل ٖ ٤٫٪ايق ٜٔاْتٗ ٢بِٗ ا٭َل إٍ ايهؿل ٚايطػٝإ
االجتهاد والتجديد

و﴾ ،قاٍ
ِٖ ايق ٜٔناْٛا  َٕٛٓ٪ٜبايتٛكاٚ ٠اٱلٜٚ ٌٝعًُ ٕٛبٗا ،ؿ ﴿ ٕٚٳَا أُ ٵْ ٔن ٳٍ ٔإ َي ٵَ ٝ
تعاٍ﴿ :قٌُٵ ٜٳا َأٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ يَوٵتٴِٵ عٳًًَ ٢ٳٞٵ٤ٺ سٳتٻ ٢ٴتكٹُٝٴٛا ايتٻٛٵكٳاٚ َ٠ٳاٱْٔٵذٹٌٝٳ ٚٳ ٳَا أُْٵنٍٔٳ
طػٵٝاْاّ ٚٳنُؿِلاّ ؾَ َ٬ٳتأِيٳ
ٔإ َيٝٵهُِٵ َٹٔٵ كٳبِّهُِٵ ٚٳ َيٝٳنٔ ٜٳـٕٻ نَجٹرلاّ ٹَٓٵٗٴِٵ ٳَا أُْٵنٍٔٳ إٔ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ ُ
عٳًَ ٢ايِكَ ٵ ّٔٛايِهَاؾٹلٜٔٔٳ﴾ (إا٥ـ.)68 :٠
ٖٚهقا اؿـٜح بايٓوب ١إٍ قٛي٘ ﴿ :ٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ ٳَا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ
ٳٔٚإٕٵ يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳايَتٳ٘ٴ ٳٚاهللُ ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٳ ايٓٻائ إٕٔٳ اهللَ َٜ ٫ٳٗٵـٹ ٟايِكَٛٵّٳ
ايِهَاؾٹلٜٔٔٳ﴾ (إا٥ـ ،)67 :٠ؾإٕٸ عـّ قبَ ٍٛا أْنٍ عً ٢ايله ٖٛٚ ،|ٍٛايتُوټو
٪ٜ ،×ٞؿٸ ٟباٱْوإ إٍ
بايعذل ٠ايطاٖل ٠ع نُا ٗ سـٜح ايجكًٌ ع ٚعً ٢كأهِٗ عً ٸ
وب ايٛاٖلٚ ،قـ ُأًرل ٗ فٌٜ
ع ٳ
ائ٬يٚ ١ايهؿل ،ستٸ ٢ي ٛآَٔ بايكلإٓ ايهلَ ِٜ
اٯ ١ٜايهلّ ١إٍ فيو ٗ قٛي٘ٔ ﴿ :إٕٻ اهللَ َٜ ٫ٳٗٵـٹ ٟايِكَ ٵّٛٳ ايِهَاؾٹلٜٔٔٳ﴾َٚ ،عٓ ٢ايهؿل
ٖٓا ٖ ٛإْهاك ٚعـّ قبَ ٍٛا ُأْنٍ إٍ ايله ١ٜ٫ٚ ٖٛٚ ،|ٍٛايعذل ٠ايطاٖلٗٚ ٠
َكـٸَتِٗ عًٞٸ× ٫ٚ ،ٴٜلاؿ ب٘ ايهؿل إطًل ،ايقٜ ٟعٓ ٢ب٘ عـّ اٱّإ باهلل ٚكهً٘
٥٬َٚهت٘ .)10(...ٚ

يكـ أٚكؿ بعض عًُا ٤ايعاَٸ ١إًها٫ت عً ٢تؿورل اٱَاَ ١ٝيْٰ ،١ٜقنل
بعٔٗا:

يكـ ا ٻتِٗ ابٔ ت ُٝٸ ١ٝاؿلٸاْ ٞايٌٝع ١بايؿٹ ٵلٚ ١ٜايهقب ٗ َا ا ٻؿعْ َٔ ٙٛن ٍٚاٯ١ٜ
ٍّ×ٚ ،قاٍ بعـ ْكً٘ ن ّ٬ايع ١َٓ٬اؿًَٓ ٞا ِْٸ٘ٚ« :قٛيُ٘ :اتٸؿكٛا عًْ ٢نٚشلا ٗ
ٗ عًٞ
ٍّ أعِٛٴ نقباّ ٖٓا قاي٘ ٗ تًو اٯ ،١ٜؾًِ ٜكُ ٵٌ ٖ ٫قا  ٫ٚفاى أسـٷ َٔ ايعًُا ٤ايقٜٔ
عًٞ
ٜـكَ ٕٚا ٜكٛيٚ .ٕٛأَٸا َا ٜل ٜ٘ٚأبْ ٛع ٗ ِٝاؿً ١ٝأ ٗ ٚؾٔا ٌ٥اـًؿاٚ ٤ايٓكٓاَ
ٚايجعًيب ٚايٛاسـٚ ٟم ٗ ِٖٛايتؿورل ؾكـ اتٸؿل أٌٖ إعلؾ ١عً ٢إٔٸ ٗ َا ٜلْ٘ٚٚ
نجرلاّ َٔ ايهقب إٛٓٛعٚ .اتٸؿكٛا عً ٢إٔٸ ٖقا اؿـٜح إقنٛك ايق ٟكٚا ٙايجعًيب
ٗ تؿورل َٔ ٖٛ ٙإٛٓٛعٚ ....يهٔٸ إكِٛؿ ٖٓا أْٸا ْقنل قاعـ ٠ؾٓك :ٍٛإٓك٫ٛت
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ؾٗٝا نجرل َٔ ايِـم ٚنجرل َٔ ايهقبٚ ،إلدع ٗ ايتُٝٝن بٌ ٖقا ٖٚقا إٍ أٌٖ
عًِ اؿـٜح ;...ؾًهٌٸ عًِٕ كداٍٷ ٜعلؾ ٕٛب٘ٚ ،ايعًُا ٤باؿـٜح أدٌٸ ٖ ٤٫٪قـكاّ،
ٚأعُ ُِٗٛـقاّٚ ،أعَٓ ِٖ٬نيٚ ،١أنجل ؿٜٓاّ َٔ ِٖٚ ،أع ِٛايٓاي ُـقاّ ٚأَاّْ١
دع ؾ ٘ٝإٍ
ٚعًُاّ ٚػدلَ ٗ ّ٠ا ٜقنل َٔ ْ٘ٚاؾلغ ٚايتعـ ....ٌٜؾا٭ٌُ ٗ ايٓكٌ إٔ ٜٴلٵ ٳ
أُ٥ٸ ١ايٓكٌ ٚعًُاٚ ...٘٥فلٸؿ عٳ ٵن ٙٚإٍ كٚا ١ٜايجعًيب ٚم ٙٛيٝى ؿي ّ٬ٝعًُ ٢شٸت٘
باتٸؿام أٌٖ ايعًِ بايٓكٌ; شلقا مل ٜٳ ٵل ٙٔٚأس ٷـ َٔ عًُا ٤اؿـٜح ٗ ً ٞٺ َٔ ٤نتبِٗ»(.)11
 ٗٚاؾٛاب عٔ فيو ْكْ :ٍٛعِ ،ٴك ٳبُا ّ ٫هٔ يٓا إثبات َا ُلٻغ ب٘ ايع١َٓ٬
ٍّ×; يٛدٛؿ كٚاٜاتٺ
اؿًٓٚ َٔ ٞدٛؿ اتٸؿام بٌ ايؿٹ ٳلم اٱه َ٬ٸ ١ٝعًْ ٢ن ٍٚاٯ ٗ ١ٜعًٞ
ٍّ×ٚ ،يهٔٵ هب إٔ ْعًِ أ ٸٕ َا  ٜٻـع ٘ٝابٔ ت ُٝٸ١ٝ
أٜٔاّ تِلِّغ إٔٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ غرل عًٞ
َٔ إٔٸ ٖق ٙا٭ساؿٜح نًٗا َٛٓٛعٚ ،ْ١إٔٸ ايهجرل ٖٓا ْكً٘ أبْ ٛعٚ ِٝايجعًيب ٚايٓكٓاَ
ٚايٛاسـ ٗ ٟنتبِٗ َٛٓٛعٷ ٜ ٫عتُـ عًَ ،٘ٝا ٖ ٛإ ٓ ٫ٹؾ ٵل ْ١ٜعً ٤٫٪ٖ ٢ا٭عٚ ;ّ٬فيو
يٛد:ٙٛ
ا٭ ٸ :ٍٚمل تهٔ ايلٚاٜات اييت ٚكؿت ٗ ْن ٍٚاٯ ٗ ١ٜعًَٓ ×ٞشِلَ ّ٠ا ْكً٘
ت طلم ٚأهاْٝـ تًو ايلٚاٜات َٔ نتب ايعاَٸٚ ،)12(١قـ
أبْ ٛع ِٝأ ٚايجعًيب ،بٌ تٔاؾَ ٳل ٵ
ً ٵلْا إٍ بعٔٗا ٗ َا تكـٸّ.
أ ٳ
 ×ٞقـ
ب إٔٸ ايهجرل َٔ ايلٚاٜات اييت ٚكؿت ٗ ْن ٍٚاٯ ٗ ١ٜعً ٸ
ايجاْٖ :ٞٳ ٵ
ْكًٗا أبْ ٛعٚ ِٝايجعًيب ٚايٛاسـٚ ،ٟيهٔ نٝـ  ٜٸـع ٞابٔ ت ١ُٝٝأْٸٗا ٓعٝؿْ١
ت ُشٸ ١أهاْٝـٖا عً ٤ٛٓ ٢نًُات عًُا ٤ايلداٍ
َٛٓٛٚع ْٚ ١اؿاٍ أْٸ٘ قـ ثبتٳ ٵ
ٚاؿـٜح(.)13
وب ،بٌ
ايجايح :مل ٜعتُـ ايع ١َٓ٬عً ٢كٚاٜات ايعاَ ١ع أبْ ٛعٚ ِٝايجعًيب ع ؾشٳ ٵ
ت َٔ طلم ايٌٝع ١تِلِّغ أ ٸٕ اٯْ ١ٜنيت ٗ
ٖٓاى كٚاٜات ُشٝشَٚ ١تٛاتلٚ ٠كؿٳ ٵ
عًٞٸ× ،ؾُا تِٛٻك ٙابٔ ت ١ُٝٝاؿلٸاْ َٔ ٞإٔٸ تٔعٝـ كٚاٜات أبْ ٞعٚ ِٝايجعًيب
ٚايٛاسـٜ ٟوك٘ أؿيٓ ١ايٌٝع ٖٛ ١تِٛټكٷ ػاطٚ ،٧إْٸُا اعتُـ ايع ١َٓ٬عً ٢تًو ايلٚاٜات
ِِ ٚإقٓاعِٗ ٫ ،غرل.
ٱيناّ اـَ ٵ

يكـ ًٔٸ اٯيٛه ٞأٜٔاّ ٖذًُ ّ١له ١عً ٢ايٌٝعَٚ ١ا فٖبٛا إيْ َٔ ٘ٝن ٍٚاٯ١ٜ
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ٗ عًٞٸ×ٚ ،أْهل ُش ١ا٭ساؿٜح إل ٗ ١ٜٚفيو ٗٚ ،طًٝعتٗا سـٜح ايػـٜل،
ٚبقٍ دٗـاّ َٔاعؿاّ يِلف اؿـٜح عٔ إعٓ ٢ايق ٟأكٜـ َٓ٘; ؾكـ دا ٗ ٤ن:َ٘٬
ٍّ نلٻّ اهلل تعاٍ ٚدٗ٘ٚ ...ػدل
و﴾ ػ٬ؾ ١عًٞ
«معُت ايٌٝع ١إٔ إلاؿ بع ﴿ ٳَا أُ ٵْ ٔن ٳٍ ٔإ َي ٵَ ٝ
ايػـٜل عُـ ٠أؿيٓتِٗ عً ٢ػ٬ؾ ١ا٭َرل نلٻّ اهلل تعاٍ ٚدٗ٘ٚ ...أْت تعًِ إٔ أػباك
ايػـٜل اييت ؾٗٝا ا٭َل با٫هتؼ٬ف غرل ُشٝش ١عٓـ أٌٖ ايوٓٸَ ٫ٚ ،١وًُٖ ١يـِٜٗ
أُ.)14(ّ٬
 ٫ٚىؿ ٢إٔٸ أٚٸٍ ايػً٘ ٗ ٖقا ا٫هتـ ٍ٫دعًِٗ إَ ٍٛعٓ ٢ا٭َ ٵٚ ،ٍٚقـ
أْهل فيو أٌٖ ايعلب ١ٝقاطب ،ّ١بٌ قايٛا :مل هَ ٤٢ؿعٌ َعٓ ٢أؾعٌ أُ.)15(ّ٬
 )ٙ٫َٛ ٞاحملبٸٚ ١ايعـا ،٠ٚؾكـ ْبٸ٘
ٚفنلﷺ (ٗ قٛي٘ :ٳَٔ نٓتٴ َ ٙ٫ٛؾٗقا عً ٌّ
عً ٢إٔ إكِٛؿ إهاب قبٸت٘ نلٻّ اهلل تعاٍ ٚدٗ٘ٚ ،ايتشقٜل َٔ عـاٚت٘ ٚبػٔ٘٫ ،
ايتِلټف ٚعـَ٘(.)16
ٚايٛاٖل س٦ٓٝقٺ ادتُاع ايٜ٫ٛتٌ ٗ مَإٕ ٚاسـٜ ٫ٚ ،تِٛٸك ا٫دتُاع عً ٢تكـٜل
إٔ ٜه ٕٛإلاؿ أٚي ١ٜٛايتِلٸف ،غ٬ف َا إفا نإ إلاؿ احملبٸ.)17(»١
ٚهب قبٌ نٌٸ ً ٤ٞإٔ ْعًِ أ ٸٕ اٯيٛه ٞمل ٜأتٹ بٗق ٙايٌبٗات َٔ عٓـٚ ،ٙإْٸُا
أػقٖا َٔ أه٬ؾ٘ ،ؾٗ ٛيٝى إ ٓ ٫كد ٷٌ َكًِّـٷ َٕ ٵٔ تكـٻّ عً.٘ٝ
 ٟسإٍ ؾكـ أًاك ٗ نٖ َ٘٬قا إٍ ًْ َٔ ١ايٌبٗات ٚاٱًها٫ت،
ٚعً ٢أ ٸ
ْقنلٖا عً ٢ايتٛاي:ٞ
ا٭ ٸ :ٍٚإٕٸ أػباك ايػـٜل غرل ُشٝش ١عٓـ أٌٖ ايوٓٸٚ ،١مل تهٔ َوًُٖ ّ١عٓـِٖ.
 ٗ ٞسـٜح ايٓيبٸ| يٝى َعٓا ٙا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټفٚ ،قـ أْهل
ايجاْ :ٞإٕٸ ايٛي ٸ
أٌٖ ايعلب ١ٝقاطب ّ١إٔ ٜه ٕٛإَ ٍٛعٓ ٢ا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف ،بٌ قايٛا :مل هَ ٤٢ؿعٌ
َعٓ ٢أؾعٌ أُ.ّ٬
ايجايحٚ :إفا مل ٜهٔ إَ ٍٛعٓ ٢ا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف ؾٝذب إٔ ٜهَ ٕٛعٓ٢
احملبٸ ٖٛٚ ،١نقيوٚ ،قـ اهتٓـ إٍ بعض ايكلا ٔ٥يـعِ ٖقا إعٓ ٢يًُ.ٍٛ
ايلابعًٜ :نّ ن ٕٛإَ ٍٛعٓ ٢ا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف ادتُاع ايٜ٫ٛتٌ ع ١ٜ٫ٚ
ايٓيبٸ|  ١ٜ٫ٚٚعًٞٸ× ع ٗ مَإٕ ٚاسـ َٔٚ ،إعً ّٛأ ٸْ٘  ٫ػتُع ٜ٫ٚتإ ٗ مَٕٔ
ٚاسـ .
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 ٗٚاؾٛاب عٔ اٱًهاٍ ا٭ ٸْ ٍٚك :ٍٛإ ٸٕ طلم ٚأهاْٝـ سـٜح ايػـٜل عٓـ أٌٖ
ايوٓٸ ١نجرلَٚ ْ٠عتدلٚ ،٠قـ قاٍ ؾٗٝا ايقٖيب :إٕ « ٳَ ٵٔ نٓت َ ٙ٫ٛؾعًَ ٙ٫َٛ ٌّٞتٛاتلٷ
ٜتٝكٖٔ إٔ كه ٍٛاهللﷺ قاي٘»(ٚ .)18قـ اعتٓ ٢عـٜح ايػـٜل نباك عًُا ٤ايوٓٸ ،١ست٢
أؾلؿٚا ؾ ٘ٝنتباّ َوتكًٓ ،١نابٔ دلٜل ايطدل ،ٟؾكـ ْع ٗ سـٜح ايػـٜل فًـ،ٜٔ
أٚكؿ ؾُٗٝا ها٥ل طلق٘ ٚأيؿاٖٚ .٘ٚقا ٜـ ٓيٓا عً ٢إٔٸ َا قاي٘ اٯيٛه ٞغرل ُشٝض; ؾإٕٸ
ؿـٜح أُٖٸ ١ّ ٝبايػ ّ١عٓـ أٌٖ ايوٓٸ. ١
ٚأَٸا دٛاب اٱًهاٍ ايجاْ :ٞيكـ سا ٍٚاٯيٛهٖ ٗ ٞق ٙايٌبٗ ١إٔ  ِٖٜٛايكاك٨
أ ٸْ٘ مل ُ ٜك ٵٌ أس ٷـ َٔ ايًػ ٌٜٛأ ٸٕ نًُ ١إ ٍٛدا٤ت َعٓ ٢ا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټفٚ ،اؿاٍ أْٸ٘
قـ ُلغ عٌلات ايًػ ٌٜٛإٔٸ َٔ ًَْ ١عاْ ٞإ ٖٛ ٍٛا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټفٚ ،هٓقنل ٗ
َا  ًٜٞنًُات بعض أع ّ٬ايًػٚ ٌٜٛإؿوِّل َٔ ٜٔأٌٖ ايوٓٸ ،١ايقُ ٜٔلٻسٛا بقيو:
قاٍ ايؿؼل ايلام ٗ ،ٟتؿورل قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٹٖٞٳ َٳٛٵ٫نُِٵ ٚبٹ٦ٵىٳ ايُِٳِٹرلٴ﴾ :قاٍ
ايهًيبٜ :عين أَٚٵٍ بهِ ٖٛٚ .ق ٍٛايندٸاز ٚايؿلٸاٚ ٤أب ٞعبٝـ.)19(»...٠
ٚقاٍ أب ٛسٝٸإ ا٭ْـيو ٗ ،ٞتؿورل قٛي٘ تعاٍ﴿ :قٌُٵ ئَٵ ٜٴِٹٝبٳٓا إٔ ٖ ٫ٳَا نَتٳبٳ
اهللُ َيٓٳا ٖٴٛٳ َٳ ٵ َ٫ٛٳْا ٚٳعٳًَ ٢اهللٹ ؾَ ًِٝٳتٳٛٳنٌٖٔ ايُِٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ﴾ :قاٍ ايهًيب :أَٚٵٍ بٓا َٔ أْؿوٓا ٗ
إٛت ٚاؿٝاٚ .٠قَ :ٌٝايهٓا ٚهِّٝـْا ،ؾًٗقا ٜتِلٻف نٝـ ًا.)20(٤
ٚقاٍ ايلام ٟأٜٔاّ :إٕٸ أبا عبٝـ ٠قاٍ ٗ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳَ ِأٚٳانُِٴ ايٓٻاكٴ ٖٹٞٳ
َٳ ٵَ٫ٛنُِٵ﴾َ :عٓا ٖٞ :ٙأَٚٵٍ بهِ(ٚ ;)21فنل ٖقا أٜٔاّ :ا٭ػؿٍ ٚايندٸاز ٚعً ٞبٔ
عٝو:٢
ت نعع ٬ايؿععلدٌ ؼوععب أْٸعع٘
ؾػععـٳ ٵ

َععععع ٍٛإؼاؾععععع ١ػًؿٗعععععا ٚأَاَٗعععععا

قاٍ اؾٖٛل ٟع ٚاؾٖٛلُ ٖٛ ٟاسب نتاب ايِشاغٚ ،قـ ُٚـ ايوٛٝطٞ
نتاب٘ ايِشاغ بكٛي٘« :ؾٗ( ٛايِشاغ) ٗ نتب ايًػْٛ ١رل ُشٝض ايبؼاك ٗ ٟنتب
()22

اؿـٜح

ع ٗ ًلغ ٖقا ايبٝت (ق ٍٛيبٝـ)ٜ :لٜـ :إْٸ٘ أَٚٵٍ َٓٛع إٔ ٜه ٕٛؾ٘ٝ

اـٛف(.)23

ٚقاٍ ايبػ ٗ ،ٟٛتؿورل اٯ ﴿ :١ٜٳَ ِأٚٳانُِٴ ايٓٻاكٴ ٹٖٞٳ َٳٛٵَ٫نُِٵ﴾ٜ :عين ُاسبهِ
ٚأَٚٵٍ بهِ; ٕا أهًَ ِؿ ٴتِ َٔ ايقْٛب(.)24
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ٚقاٍ اينكٌل ٗ ،ٟتؿورلٖا :ق ٖٞ :ٌٝأَ ٵ ٍٚبهِ(.)25
ٚقاٍ أٜٔاّ ٗ ،أهاي ايب٬غَ ٗ ،١اؿٸٚ« ٠ي :ٟ٫َٛٚ :»ٞهٝـٚ ٟعبـٍَٛٚ ،ٟ
َٔ ايْ :١ٜ٫ٛاُل ٖٛٚ ،أَٚٵٍ ب٘(.)26
ٚقاٍ ٗ ،تؿورل اٯ ﴿ :١ٜٳٚاهللُ َٳ ٵَ٫ٛنُِٵ﴾ :أَ ٟتٛيٓ ٞأَٛكنِٚ ،ق :ٌٝأَٚٵٍ بهِ
َٔ أْؿوهِِْٝٚ ،شت٘ أْؿع يهِ َٔ ِْا٥شهِ ٭ْؿوهِ»(.)27
ٚقاٍ ايٓٝوابٛك :ٟق :ٌٝإلاؿ أْٸٗا تتٓ ٛي ٢أَٛكنِ نُا تٛيٓٝتِ ٗ ايـْٝا أعُاٍ
أٌٖ ايٓاكٚ .ق :ٌٝأكاؿ ٖ ٞأَٚٵٍ بهِ(.)28
ٚقاٍ ايكآ ٞايبٔٝا ٗ ،ٟٚتؿورل آ ﴿ :١ٜٹٖٞٳ َٳ ٵَ٫ٛنُِٵ﴾ٜ :عين ٖ ٞأَٚٵٍ
بهِ(.)29
ٖق ٙأقٛاٍ أُ٥ٸ ١ايتؿورل ٚايًػ َٔ ١ايعاَٚ ،١أَٸا نباك إتهًٌُِّ َٔ عًُاِٗ٥
ؾكـ اعذلؾٛا َذ ٤ٞإَ ٍٛعٓ ٢ا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف; ؾكـ داً ٗ ٤لغ إكاُـ ً ٗٚلغ
إٛاقـ ع ُٖٚا َٔ أًٗل نتبِٗ ايعكا٥ـ ١ٜع َا ِْٸ٘ٚ« :يؿ( ٜإ )ٍٛقـ ٜٴلاؿ ب٘:
إعتلٚ ،اؿًٝـٚ ،اؾاكٚ ،ابٔ ايعِٚ ،ايٓاُلٚ ،ا٭َٚٵٍ بايتِلټف(.)30
ٚبٗقا تعلف عـّ ُشٸ ١ق ٍٛاٯيٛهٚ ،ٞتـيٝو٘ عً ٢ايكاك ،٨عٓـَا ٜك :ٍٛقـ
أْهل أٌٖ ايعلب ١ٝقاطب ّ١أ ٸٕ ٜه ٕٛإَ ٍٛعٓ ٢ا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف ،بٌ قايٛا :مل ه٤٢
ٓٛا أ ٸٕ ايهجرل َٔ عًُا ٤ايًػٚ ١ايتؿورل ٚايه ّ٬قـ
َؿعٌ َعٓ ٢أؾعٌ أُ ;ّ٬ؾكـ ٫سٳ ِ
ُلٻسٛا َذ ٤ٞإَ ٍٛعٓ ٢ا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف.
دٛاب اٱًهاٍ ايجايح :يكـ ا ٸؿع ٢اٯيٛه ٞإٔٸ َا أكاؿ ٙايٓيبٸ ا٭نلّ| َٔ
 ٖٛ »ٙ٫َٛ ٞاحملب ١ع بعـ إٔ أبطٌ بنعُ٘ اـاط ٧إٔ
قٛي٘ « :ٳَ ٵٔ نٓت َ ٙ٫ٛؾٗقا عً ٌّ
ٜهَ ٕٛعٓ ٢إ ٖٛ ٍٛا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف عٚ ،قاٍ :إٕٸ َعٓ ٢قٛي٘« :أيوتٴ َأ ٵ ٍٚبهِ َٔ
أْؿوهِ» ٜعين «أيوتٴ أسبٸ يهِ َٔ أْؿوهِ».
ٚيهٔٵ ٴ٬ٜسٳ ٜعً:٘ٝ
أ ٸ :ّ٫ٚقـ دا ٗ ٤بعض ايلٚاٜات أ ٸٕ ايٓيب| ِٓٸ ٗ ؿعا ٘٥نًُ« ١أسبٸ َٔ
 ٞبٔ عؿٓإ
أسبٸ٘» إٍ «ٚأٍ ٳَ ٵٔ ٚا ;»ٙ٫ؾكـ ك ٣ٚأب ٛايعبٸاي ابٔ عكـ ٠عٔ اؿؤ بٔ عً ٸ
ايعاَل ،ٟعٔ عبٝـاهلل بٔ َٛه ،٢عٔ ؾطل ،عٔ أب ٞإهشام ،عٔ عُل ٚبٔ فَ ٟلٸ
ٚهعٝـ بٔ ٖٚبٚ ،عٔ مٜـ بٔ ٜجٝع ،قايٛا« :زلعٓا عًٝٸاّ ٜك ٗ ٍٛايلسب :١ؾقنل م،ٙٛ
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ؾكاّ ث٬ث ١عٌل كد ّ٬ؾٌٗـٚا إٔٸ كه ٍٛاهلل| قاٍَ :ٳ ٵٔ نٓت َ ٙ٫ٛؾعً،ٙ٫َٛ ٌّٞ
ض ٳَ ٵٔ أبػٔ٘ٚ ،اِْٴ ٵل ٳَ ٵٔ
ايًِٗٸ ٚأٍ َٳ ٵٔ ٚاٚ ٙ٫عاؿٹ َٳ ٵٔ عاؿاٚ ،ٙأسبٸ ٳَ ٵٔ أسبٸ٘ٚ ،أبػٹ ٵ
ِْلٚ ،ٙاػقٍ َٳ ٵٔ ػقي٘»( ٖٛٚ .)31قل ١ْ ٜٓعً ٢أ ٸٕ إ ٗ ٍٛاؿـٜح يٝى َعٓ ٢احملبٸ،١
ٚإ ٓ ٫يهإ عطـ ايٌ ٤ٞعًْ ٢ؿو٘.
ثاّْ ٝا :إْٸ٘ قـ ٚكؿ ٗ بعض أيؿا ٚاؿـٜح نًُ« :١بعـَ ،»ٟع تٗٓ ١٦عُل بٔ
 ٞبٔ مٜـ بٔ دـعإ،
اـطٓاب .قاٍ ابٔ نجرل« :قاٍ عبـ ايلمٸام :أْبأْا َعُل ،عٔ عً ٸ
عٔ عـ ٟبٔ ثابت ،عٔ ايدلا ٤بٔ عامب قاٍْ :نيٓا َع كه ٍٛاهلل| عٓـ غـٜل ػِٸ،
ؾبعح َٓاؿٜاّ ٜٓاؿ ،ٟؾًُٸا ادتُعٓا قاٍ :أيوتٴ َأٚٵٍ بهِ َٔ أْؿوهِ؟! قًٓا :بًٜ ٢ا
كه ٍٛاهلل! قاٍ :أيوتٴ؟ أيوتٴ؟ قًٓا :بًٜ ٢ا كه ٍٛاهلل! قاٍَ :ٳ ٵٔ نٓت َ ٙ٫ٛؾإٕٸ عًٝٸاّ
بعـ ،ٙ٫َٛ ٟايًِٗٸ ٚأٍ َٳ ٵٔ ٚ ،ٙ٫ٚعاؿٹ َٳ ٵٔ عاؿا ،ٙؾكاٍ عُل بٔ اـطٓاب٦ٖٝٓ :اّ يو ٜا
ت ايٚ ّٛٝيٞٻ نٌِّ َ.)32(»َٕٔ٪
ابٔ أب ٞطايب ،أُبشٵ ٳ
ؾً ٛنإ ايٓيبٸ| ٜلٜـ «احملبٸٕ »١ا نإ ٚد٘ٷ يتكٝٝـ ن َ٘٬بكٛي٘« :بعـ،»ٟ
ت اي.»...ّٛٝ
ٕٚا ُضٻ يعُل إٔ ٜك« :ٍٛأُبشٵ ٳ
ثايجاّ َٔ :ا٭ؿي ١اييت ؿيٓت عً ٢إٔ إكِٛؿ َٔ إ ٗ ٍٛسـٜح ايػـٜل ٖ ٛا٭َ ٵٍٚ
بايتِلټف َٓاًـ ٠اٱَاّ× ُشاب ١ايٓيبٸ| ٗ فيوٚ ،قـ كٖ ٣ٚق ٙإٓاًـ٠
فُٛع ْ َٔ ١ايلٚاْٚ ،٠كًتٗا نتب ايوِّ ٳٝل ٚاؿـٜح َٔٚ .تًو إٓاًـات َا ْكً٘ ابٔ
ا٭ثرل عٔ أب ٞمٜٓب بٔ عٛف ا٭ِْاك :ٟك ٣ٚا٭ُبؼ بٔ ْبات ١قاٌٍْ« :ـ عً ٢ايٓاي َٳ ٵٔ
زلع كه ٍٛاهللﷺ ٜك ّٜٛ ٍٛغـٜل ػِٸ َا قاٍ إ ٓ ٫قاّ ،ؾكاّ بٔع ١عٌل ،ؾ :ِٗٝأبٛ
أٜٛب ا٭ِْاكٚ ٟأب ٛمٜٓب ،ؾكايٛاٌْٗ :ـ أْٸا زلعٓا كه ٍٛاهللﷺ ٚأػق بٝـى  ّٜٛغـٜل
ت؟ قاٍ :أ ٫إٕٸ اهلل عنٻ ٚدٌٻ
ت ِْٚشٵ ٴ
ػِٸ ،ؾلؾعٗا ،ؾكاٍ :أيوتٴِ تٌٗـ ٕٚأْ ٞقـ بًٖ ٵػ ٴ
 ،ٙ٫َٛ ٞايًِٗ ٚأٍ ٳَ ٵٔ ٚاٚ ،ٙ٫عاؿٹ
ٚيٝٸٚ ،ٞأْا ٚيٞٸ إ ،ٌَٓ٪ؾُٳ ٵٔ نٓتٴ َ ٙ٫ٛؾٗقا عً ٌّ
 ٞ٭ْى
ٳَ ٵٔ عاؿاٚ ،ٙأسبٸ َٳ ٵٔ أسبٸ٘ٚ ،أعٹ ٵٔ ٳَ ٵٔ أعاْ٘ٚ ،ابػض َٳ ٵٔ أبػٔ٘»( ،)33ؾكاٍ عً ٌّ
بٔ َايو ٚايدلا ٤بٔ عامبَ :ا َٓعهُا إٔ تكَٛا ؾتٌٗـا; ؾكـ زلعتُا نُا زلع
ايكّٛ؟ ؾكاٍ :ايًِٗٸ إٕٵ ناْا نتُاٖا َعاْـ ّ٠ؾابٵ ٳتٹًُٗا ،ؾأَٸا ايدلا ٤ؾعُ ،ٞؾهإ ٜوأٍ
عٔ َٓني٘ ،ؾٝك :ٍٛنٝـ ٜلًـ َٳ ٵٔ أؿكنت٘ ايـع٠ٛ؟ ٚأَٸا أْى ؾكـ بلُت قـَا،ٙ
ٚقٕ :ٌٝا اهتٌٗـ عًٞٸ× ق ٍٛايٓيبٸﷺ :ٳَ ٵٔ نٓتٴ َ ٙ٫ٛؾعً ٙ٫َٛ ٌّٞاعتقك بايٓوٝإ
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ؾكاٍ :ايًِٗ إٕٵ نإ نافباّ ؾآلب٘ ببٝاضٕ  ٫تٛاك ٜ٘ايعُاَ ،١ؾدلْ ٚدٗ٘ ،ؾوـٍ
بعـ فيو بلقعاّ عًٚ ٢دٗ٘(.)34
ؾً ٛنإ إ ٍٛايق ٟزلع٘ ٖ َٔ ٤٫٪ايٓيبٸ| َعٓ ٢احملبٸ ٕا اَتٓع أْى
ٚايدلاٚ ٤غرلُٖا إٔ ِٜلِّسٛا ٌٜٗٚـٚا بقيوٚ ،يكاَٛا ٚقايٛاْ :عِ ،إٕٸ كه ٍٛاهلل|
أَلْا َشبتوٚ ،إٔ ْ ٫بػٔوٚ ،إْٸُا ؾُٗٛا َٔ نًُ ١إَ ٍٛعٓ ٢ايٚ ١ٜ٫ٛايكٝاؿ،٠
ٕٓٚا ناْت قٝاؿٚ ٠إَاَ ١اٱَاّ تعاكض َِاؿِٗ أبٳ ٵٛا إٔ ٌٜٗـٚا ي٘ بقيو.
ٍّ× ٫وتاز إٍ تًو إكـٸَات ايهجرلَٔ ،٠
كابعاّ :إٔٸ تقنرل ايٓاي َشبٸ ١عًٞ
إيكا ٤ػطب١ٺ ٗ تًو ايِشلا ٤ايكاسًٚ ،١ؼت تًو اؿلاك ٠احمللق ٫ٚ ،١وتاز إٍ
إٜكاف تًو اؾُٛع ايػؿرل ٠اييت أتعبٗا ط ٍٛايطلٜلٚ ،ؾ ِٗٝايٌٝؽ ٚايٌٝؼٚ ١ايطؿٌ،
 ٫ٚإٍ أػق تًو ا٫عذلاؾات ٚإٛاثٝل إ٪نٖـ.٠
نُا أ ٸٕ فلؿ احملبٸ ١يٝى شلا تًو ا٭ُٖٸ ،١ٝعٝح تتٸؼق اٯ ١ٜفيو ا٭هًٛب
ايٌـٜـ ٗ كاطب ١ايلهٚ ،|ٍٛتك ٍٛي٘ ﴿ :ٳٔٚإٕٵ يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳايَتٳ٘ٴ﴾; ؾإ ٸٕ
نـ عًٗٝا ايـٜٔ
احملب ١بٌ إ ٌَٓ٪تعتدل َٔ أٚٸيٝات ايتعاي ِٝاٱهٚ ،١َٝ٬قـ أ ٖ
اٱهَٓ َٞ٬ق ٛٗٚك ٗ ٙاؾنٜل ٠ايعلب.١ٝ
َٔاؾاّ إٍ إٔٸ ايٓيب| نإ قـ أنٖـ َلاكاَّٛ ٗٚ ،اقـ نجرل ،٠عً ٢قبٸ١
ٍّ×ٚ ،مل ٜهٔ إٛٓٛع أَلاّ دـٜـاّ بايٓوب ١إٍ ايٓاي ،نُا أْٸٗا مل تهٔ َٔ
عًٞ
ا٭َٛك اييت تجرل قًل كه ٍٛاهلل| ٚؽٛټؾ٘ ستٸٜ ٢طُ ٘ٓ٦اهلل تعاٍ بٌأْ٘.
ْ ٫ٚلٜـ إٔ ْوتكِ ٞا٭ؿيٓ ١عً ٢تعٌ إعٓ ٢ايق ٟأكاؿ ٙايٓيب| ٗ قٛي٘ « :ٳَ ٵٔ
ٚ ،»ٙ٫َٛ ٞإٔٸ َعٓ ٢إ ٖٛ ٍٛا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف; ؾكـ فنلٚا ٗ
نٓت َ ٙ٫ٛؾٗقا عً ٌّ
قًٓ٘ أؿيٓ ّ ١نجرل ٠عً ٢فيوٜٚ ،هؿَ ٞا فنلْا ٗ ٙإكاّ.
دٛاب اٱًهاٍ ايلابع :أَٸا قٛي٘ :إفا أػقْا إَ ٍٛعٓ ٢ا٭َ ٵ ٍٚبايتِلټف ًٜنّ
 ٗ ،×ٞمَإٕ ٚاسـ ،ؾٗ ٛإٜٗاّٷ
َٓ٘ إٔ ػتُع ٜ٫ٚتإ ١ٜ٫ٚ :يًٓيبٸ|;  ١ٜ٫ٚٚيعً ٸ
 ٟققٚكٕٚ ،قـ ادتُعت ْٚ ١ٜ٫ٚبٛٸَٛ ٠هٚ ٢أػ٘ٝ
يًكاك ;٨إف يٝى ٗ ادتُاع ايٜ٫ٛتٌ أ ٸ
ٖاك ٗ ٕٚمَٕٔ ٚاسـ ،قاٍ تعاٍٚ﴿ :ٳافٵنُلٵ ؾٹ ٞايِهٹتٳابٹ َٴٛهٳ ٢إْٔٻ٘ٴ نَإٳ َٴؼٵًَِاّ
ذٝٸاّ * ٚٳ ٳٖٚٳبٵٓا يَ٘ٴ َٹٔٵ
نإٳ ٳكهٴ ّ٫ٛٳْ ٹبٝٸاّ * ٳ ٚٳْا ٳؿ ٵٜٓٳاٙٴ َٹٔٵ دٳاْٹبٹ ايطٗٛكٔ ا٭َٜٵُٳٔٔ ٚٳقَ ٻلبٵٓاٙٴ ْٳ ٹ
ٳَ ٚ
كٳسٵُٳتٹٓا أَػٳاٙٴ ٖٳاكٴٕٚٳ ٳْ ٹبٝٸاّ﴾ (َل 51 :ِٜع  ،)53ؾٓل ٣إٔٸ ْب ١ٜ٫ٚٚ ٠ٛا٭ػ ٜٔٛقـ ادتُعت
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َ ٟاْعٕ َٔ فيوْ .عِ احملقٚك ٗ ادتُاع ايتِلټؾٌ إفا نإ
ٗ مَٕٔ ٚاسـٚ ،مل ٜهٔ أ ٸ
أسـُٖا عً ٢ػ٬ف ايجاْٚ ،ٞمل تهٔ  ١ٜ٫ٚاٱَاّ عًٞٸ× نقيو ،بٌ ستٸ ٢ي ٛقًٓا:
إْٸ٘× نإ ي٘ سلٸ ايتِلٸف ٗ مَٔ ايٓيبٸ| ؾٗ ٛمل ىايـ ايٓيبٸ| قٝـ أًِ١ٺ.
ت ٗ أٚاػل عُل ايٓيب| ،نُا ْبٸ٘
ثِ هب إٔ ْعًِ إٔٸ ٖق ٙايٛاقع ١قـ سًَِ ٵ
عً ٢فيو بكٛي٘ٚ« :إْٸ ٞأًٚو إٔ أُ ٵؿ ٳع ٢ؾأدٝب»ٚ ،مل ٜكِـ إعٚ ٕ٬ي ٸ ٌٝأ ٚسانٌُ
عً ٢ايٓاي ،بٌ نإ ٗ ُـؿ تع ٌٝاـًٝؿ ;١يٝهٌُ َورلت٘ َٔ بعـ.)35(ٙ
ٖ ٵٔ
ٖٚهقا تٓـؾع اٱًها٫ت ٚايٌبٗات ايج٬ث ،١اييت أٚكؿٖا اٯيٛهٚ ٞغرلٖ ٙ
هبك٘ َٔ ايعًُاٚ ،٤اييت كؿٻ عًٗٝا عًُاْ٩ا ٗ كتًـ ا٭ؿٚاك.

ٴك ٳبُا ٴٜكاٍ :إٕٸ اٯ ١ٜي ٛناْت تٌرل إٍ ػ٬ؾ ١ٜ٫ٚٚ ١عًٚ ،×ٞتِٓٝب٘ إَاَ ّا
يًٓاي ،ؾُا َعٓ ٢ايؿكل ٠ا٭ػرل ٠اييت تٗـِّؿ إتؼًِّؿٌ عٔ فيو بايهؿل ٚائ٬ي١؟ ٌٖٚ
ٍّ× ايهؿل باهلل تعاٍ؟ ٜ ٌٖٚك ٍٛايٌٝع ١بهؿل ْٝع
ًٜنّ َٔ عـّ قب ٍٛإَاَ ١عًٞ
ٍّ×؟
أٌٖ ايوٓٸ ;١يعـّ قبٛشلِ إَاَ ١عًٞ
ٚيًذٛاب عٔ ٖق ٙايٌبْٗ ١ك :ٍٛدا ٤ايهؿل ٗ ايًػ ٗٚ ١اٯٜات ايكلآَْ ١ٝعٓ٢
اٱْهاك ٚإؼايؿٚ ١ايلؿٸ ٚعـّ ا٫عتٓاٚ ،٤ي٘ َلاتب َٔ سٝح إلؿٚؿ; ؾتاكٜ ّ٠هٕٛ
إْهاك ّا ٚكؿٸ ّا هلل تعاٍ ٚيًلهٚ |ٍٛيً ّٛٝاٯػل ،نُا قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳَٚٳٔٵ ٜٳهِؿُلٵ بٹاهللٹ
ٳَٚٳ٥َ٬ٹهَتٹ ٹ٘ ٚٳنُ ٴتبٹ ٹ٘ ٚٳ ٴكهٴًٹ ٹ٘ ٚٳايِٝٳ ٵ ّٔٛاٯػٹلٔ ؾَكَـٵ ٓٳٌٻ ٓٳ ٫ّ َ٬ٳبعٹٝـاّ﴾.
ٚقـ ٜه ٕٛإْهاك ّا ٚكايؿ ّ١يبعض أسهاّ اهلل تعاٍ ،نُا قاٍ تعاٍ
ب ٚٳتٳهِؿُلٴٕٚٳ ٹب ٳب ٵعضٕ﴾(.)36
﴿أَؾَتٴ ٵ ٪ٹَٓٴ ٛٳٕ ٹب ٳب ٵعضٔ ايِهٹتٳا ٹ
ٚقـ ٜه ٕٛايهؿل َعٓ ٢إْهاك اـ٬ؾٚ ١اٱَاَ ١اييت قاّ بتبًٝػٗا ايٓيبٸ
ا٭نلّ| ٗ غـٜل ػِٸ(ًٜ ٫ٚ ،)37نّ َٔ إْهاكٖا إْهاك إبـأ ٚايلهايٚ ١إعاؿ.
ٌ َٔ إٔٸ َا ٜكٛي٘ اٱَاَ ٸ ٖٛ ١ٝايِاؿك َٔ
ْعِ ،إفا نإ إؼايـ ٚإٓهل عًٜ ٢ك ٕ
كه ٍٛاهلل|ٚ ،أكاؿ َؼايؿت٘ ٭َل ا٭َاَٚ ١اي ١ٜ٫ٛايلؿٸ عً ٢اهلل تعاٍ ٚكهٛي٘|،
ؾً ٬ٳوٖ إٔٸ َجٌ ٖقا وهِ عً ٘ٝبايهؿل ٚاٱؿاؿٚ .يهٔٸ ايهجرل َٔ أٌٖ ايوٓٸ ١مل
طع ّا،
ٜجبت يـَ ِٜٗا ثبت يٲَاَٚ ،١ٝإٔٸ ٖق ٙا٭ساؿٜح ُاؿك َٔ ْ٠كه ٍٛاهلل| َق ِ
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ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾ ٬وهِ ايٌٝع ١بهؿل أٌٖ ايوٓٸٚ ،١أْٸِٗ َٓهل ٕٚيًُبـأ
ٚإعاؿ.

ت نًُ ١ايعاَٸ ٗ ١تؿورل اٯٚ ١ٜبٝإ إعٓ ٢إكِٛؿ َٓٗا; ؾقٖب
اػتًؿَ ٵ
ت ايٓيبٸ| إٔ ٜكّٛ
ْٗٛكِٖ إٍ إٔٸ اٯ ١ٜمل تٗـف َٛٓٛعاّ قـٸؿاّ َٚع ٸٓٝاّ ،بٌ أَلٳ ٵ
 ٟأسـٺ ٗ فيو; ؾإٕٸ اهلل تعاٍ عاُُ٘
بتبًٝؼ نٌٸ َا ُأْنٍ إي َٔ ٘ٝكبِّ٘  ٫ٚىٌ ٢أ ٻ
ٚساؾ.)38(٘ٛ
ٜٚل ٣بعضٷ آػل َِٓٗ إٔٸ اٯ ١ٜتٗـف َٛٓٛعاّ قـٸؿاّ َٚع ٸٓٝاّٚ ،يهٔٵ اػتًؿٛا ٗ
و﴾ٚ ،هٓقنل ٖآٖا
فيو إعٓ ٢احملـٻؿَٚ ،ا أكاؿ ٙاهلل تعاٍ بكٛي٘ ﴿ :ٳَا ُأ ٵْ ٔن ٳٍ ٔإ َي ٵَ ٝ
ٍّ َٓٗا.
ا٭قٛاٍ إتعـِّؿ ٠اييت فنلٖٚاَ ،ع َٓاقٌ ١نٌ

فٖب ْٗٛك عًُا ٤ايعاَٸ ١إٍ إٔٸ َا أَُل ايٓيب| بتبًٝػ٘ ْٖٝ ٛع َا أْني٘
اهلل عًٚ ،٘ٝقـ قاّ| بٗقا ايٛادب بأسؤ َا ّهٔ ،ؾبًٖؼ ايلهايٚ ،١أؿٸ ٣ا٭َاْ،١
ِْٚض ا٭َٸ ،١ثِٸ اهتٌٗـٚا عً ٢فيو َا ٚكؿ عٔ عا ١ٌ٥سٝح قايتَ :ٳ ٵٔ سـٻثو إٔ
ٖا أْنٍ اهلل عً ٘ٝؾكـ نقبٜ ٖٛٚ ،ك ﴿ :ٍٛٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َٳا
قُـاّ نتِ ً٦ٝاّ ٓ
و َٹٔٵ كٳبِّوَ﴾(.)39
ُأْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵ َ

و﴾ فُٛع ايـ ٜٔيًنّ إٔ ٜه ٕٛقٛي٘
أ ٸ :ّ٫ٚي ٛنإ إكِٛؿ َٔ ﴿ ٳَا ُأ ٵْ ٔن ٳٍ ٔإ َي ٵَ ٝ
تعاٍ﴿ :بٳًِّؼٵ َٳا أُْنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ ٳٔٚإٕٵ يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳايَتٳ٘ٴ﴾ َي ٵػٛاّ ٚعبجاّ; ٭ٕٸ
ايه ّ٬س٦ٓٝقٺ ٜه ٕٛنك ٍٛايكاٜ« :ٌ٥ا أٜٗا ايله ٍٛبًِّؼ ايـ ٜٔؾإٕ مل تبًِّؼ ايـ ٜٔؾُا
ٟ
ت ايـٚ ،»ٜٔساًا هلل تعاٍ إٔ ٜتهًِٖ َجٌ ٖقا ايه ّ٬ايًٖ ٵػٚ ،ٛاـاي ٞعٔ أ ٸ
بًٖ ٵػ ٳ
ؾا٥ـ٠ٺ(.)40
ثاّْ ٝا :يُ ٛضٸ ق ٍٛايكا :ٌ٥إٕٸ َا أكاؿ ٙاهلل تعاٍ َٔ قٛيَ٘﴿ :ٳا أُْنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ﴾
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فُٛع ايـٚ ٜٔأًُ٘ يهإ ا٭ْوب ُـٚك فيو ٗ أ ٸ ٍٚبعج ١ايٓيب|; يٝهٕٛ
 ًٞ ٟٺْ ٤نٍ عًَُٗ ،٘ٝا بًػت قاٚي١
ايٓيب| عً ٢عًِٕ َٔ أْٸ٘ ٫هٛم ي٘ إػؿا ٤أ ٸ
ايهؿٓاك ٚإٌلنٌ ٕٓع٘ َٔ تبًٝؼ ايلهايٚ ،١قـ ثبت إٔٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ أٚاػل عُل
ايٓيب|ٚ ،فيو َا تكـٻّ َٔ ا٭ساؿٜح ايهجرلٚ ٠إتٛاتل َٔ ٠إٔٸ تبًٝؼ ﴿ ٳَا ُأ ٵْ ٔن ٳٍ﴾ قـ
ؼكٖل ٗ سذٸ ١ايٛؿاع.
ـ إٍ فيو إٔٸ ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ ٗ أ ٸ ٍٚايبعج ١مل تٌلٻ ٵع بعـ،
أٓٹ ٵ
ؾِٜ ٬ضٸ إٔ ىاطب٘ اهلل تعاٍ بكٛي٘ :إ ٵٕ مل تبًِّؼ ٖق ٙايلهاي ١بأْعٗا ٚبهٌٸ
تؿاًُٗٝا ،نٝـ ٖٞٚ ،مل ٜهتٌُ َٓٗا عٌل َعٌاكٖا؟!
ثايجاّ :إٕٸ اهلل تعاٍ أَل ْب ٻ ٗ |٘ٝأ ٍٚايبعج ٗ ،١ايؿذل ٠إهٓ ١ٝع قبٌ ْن ٍٚآ١ٜ
ايتبًٝؼ ع ،بإب٬ؽ نٌٸ َا ٴ ٜٵ ٪ٳَل ب٘ ٜٓٚنٍ عً ،٘ٝقاٍ تعاٍ﴿ :ؾَاُٵـٳعٵ بٹُٳا تٴ ٵَ٪ٳلٴ ٚأَعٵلٔضٵ
عٳٔٔ ايُِٴٌٵلٔنٹٌٳ * ٔإْٻا نَ َؿٝٵٓٳاىَ ايُِٴوٵتٳٗٵنٔ٥ٹٌٳ﴾ (اؿذل 94 :ع ٚ ،)95اٯٜتإ ْنيتا ٗ
ْاع١ٺ َٔ إٌلنٌ ايق ٜٔناْٛا ّاكهْٛ ٕٛعاّ َٔ ا٫هتٗنا ٤بايٓيب|،
ؾهإ| نًُٓا ُـع بايـعٚ ٠ٛايتبًٝؼ أػقٚا ٜوتٗن ٕٛ٥بٜ٘ٚ ،كًِّـ ْ٘ٚبأؾعاٍ
هؼٝؿ ;١ستٸٜ ٢تؿلٻم ايٓاي َٔ سٛي٘ .ؾذا٤ت اٯٜتإ يتٌـٸا َٔ عنَ٘| ٗ تبًٝؼ
ايلهاي ;١ست ٫ ٢تٔعـ إكاؿت٘ أَاّ َا ٜٛادٗ٘ َٔ اهتٗنا٤ٺ ٚتٗـ ٜٺـ َٔ تًو اؾُاع١
إٌلنٚ ،١قـ أػدل ٙهبشاْ٘ ٚتعاٍ أْٸ٘ هٝهؿٚ ٘ٝوًُ َٔ ٘ٝلِِّٖ.
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ،ؾافا نإ ا٭َل اٱشل ٞقـ ُـك ٗ أ ٸ ٍٚايبعج ١بتبًٝؼ نٌٸ
َا ٜٓنٍ عًٚ ،٘ٝإٔ  ٫ىٌ ٢أسـاّ; ٭ْٸ٘ ٚعـ ٙايباك ٟتعاٍ إٔ وؿٚ ٘ٛؤَُ ٘ٝ
إٌلنٌ ،ؾَ ٬عٓ ٢إٔ ٜأَل ٙهبشاْ٘ ٚتعاٍ َلٸ ّ ٠ثاْ ١ّ ٝبتبًٝؼ ْٝع َا ُأْنٍ عً،٘ٝ
ٚإٔ  ٫ىٌ ٢أسـاّ َٔ ايٓايٜٚ ،عـ ٙباؿؿٚ ٜاؿُاً َٔ ١ٜلٸ ا٭ًلاك ٚنٝـ
و﴾
ايهؿٓاك; ٕا ًٜنّ َٔ فيو ايتهلاك ٚايًٖ ٵػٚ ،١ٜٛعً ٘ٝؾٜٓ ٬بػ ﴿ ٌٓ ٞٳَا ُأ ٵْ ٔن ٳٍ ٔإ َي ٵَ ٝ
عً ٢أٌُ ايـٚ ٜٔفُٛع٘.

دٗاّ آػل يٓن ٍٚآ ١ٜايتبًٝؼ ،ؾكايٛا :إٕٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ
فنل بعض عًُا ٤ايعاَٸ ١ٳ ٚٵ
ايٛٗٝؿ ٚايِٓاك ٣عٓـَا ناْٛا ٜوتٗن ٕٛ٥بايـ ٜٔاٱهٚ ،َٞ٬نإ ايٓيبٸ| ٜتؼق
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أهًٛب ايُِت ػاِٖٗ ،ؾًُٸا ْنيت آ ١ٜايتبًٝؼ نول فيو ايُِتٚ ،قاّ بتبًٝؼ َا
أْني٘ اهلل ؾٚ .ِٗٝقـ اهتـٍٸ أُشاب ٖقا ايلأ ٟعً ٢فيو بكل ١ٜٓهٝام اٯٜات ايٓامي١
 ٬عٔ ايٛٗٝؿ ٚا٭عُاٍ إٓهل ٠اييت
قبٌ ٚبعـ ٖق ٙاٯ ،١ٜؾكـ دا ٤ؾٗٝا اؿـٜح َؿِٻ ّ
ناْٛا ّاكهْٗٛاٚ ،اهتٌٗـٚا أٜٔاّ بلٚاَ ١ٜكاتٌ بٔ هًُٝإ ،سٝح ك ٣ٚإٔ ايٓيبﷺ
ؿعا ايٛٗٝؿ إٍ اٱه ،ّ٬ؾأنجل ايـعا ،٤ؾذعًٛا ٜوتٗنٜٚ ٕٛ٥كٛي« :ٕٛأتلٜـ ٜا قُـ
إٔ ْتٻؼقى سٓاْاّ ،نُا اتٻؼقت ايِٓاك ٣عٝو ٢بٔ َل ِٜسٓاْاّ ،ؾًُا كأ ٣ايٓيبﷺ
فيو ههت عِٓٗ ،ؾشلض اهلل تعاٍ ْبٝٸ٘ﷺ عً ٢ايـعا ٤إٍ ؿّٓ ٫ ،ٜ٘ٓع٘ تهقٜبِٗ
إٜٸاٚ ٙاهتٗنا ِٖ٩ب٘ عٔ ايـعا ،٤ؾكاٍ  ﴿ :ٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َٳا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ ٚٳٔإٕٵ
يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳايَتٳ٘ٴ ٚٳاهللُ ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٳ ايٓٻائ (ٜعٓ َٔ ٢ايٛٗٝؿ ؾ ٬تكتٌ) ٔإٕٻ اهللَ َ٫
ٜٳٗٵـٹ ٟايِكَ ٵّٛٳ ايِهاؾٹلٜٔٔٳ﴾»(.)41

 ٗٚاؾٛاب ْكّ ٫ :ٍٛهٔ قبٖ ٍٛقا ايكٚ ;ٍٛفيو يعـٸٚ ٠د:ٙٛ
ا٭ ٸ :ٍٚإٕٸ هٝام اٯٜ ١ٜأب ٢إٔ تهَ ٕٛلتبطَ ّ١ا قبًٗا َٚا بعـٖا; ٚفيو ٕا دا٤
ؾٗٝا َٔ قٛي٘ ﴿ :ٳٚاهللُ ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٳ ايٓٻائ﴾ ،ؾكـ ٚعـ اهلل ْب |٘ٝباؿؿٚ ٜايعُِ١
َٔ ا٭ػطاك ٚايتٗـٜـات إٛدٻٗ ١إيَٚ ،٘ٝٳ ٵٔ قلأ ايتاكٜؽ اٱه َٞ٬هٝعًِ إٔ ايٛٗٝؿ مل
ًٛ ٟن١ٺ ٚقـك٠ٺ ٜٗـِّؿ ٕٚبٗا ايٓيبٸ ا٭نلّ| ،بٌ مل ٜهٔ شلِ ٳؿٚٵكٷ
ٜهٔ شلِ آْقاى أ ٸ
ٚأث ٷل نبرل ٗ إـ ،١ٜٓؾكـ آطلٸٚا بعـ ؾًٌِٗ ٗ َعلن ١ػٝدل إٔ ٜٗادلٚا َٔ
إـٜٚ ١ٜٓذلنٖٛا ،ؾًِ ٜبلٳ َِٓٗ ؾٗٝا إ ٓ ٫ا٭عـاؿ ايكً ،١ًٝايق ٜٔناْٛا ٜـؾعٕٛ
يًُوًٌُ اؾٹ ٵن ِٖٚ ١ٜأفَٚ ،٤ٓ٫ع فيو ؾهٝـ ٴٜكاٍ :إٕ ايٓيبٸ| نإ ىٌ٢
ايٛٗٝؿ؟! ٚاؿاٍ أ ٸٕ اهلل تعاٍ ٚعـ ٙباؿؿٚ ٜاؿُا٪َ َٔ ١ٜاَلاتِٗ(.)42
ايجاْ :ٞإٕ اٯٜات ايكلآْ ١ٝمل تٓنٍ عً ٢تلتٝبٗا ايؿعً ٞإٛدٛؿ ٗ ايكلإٓ ،بٌ
وب إٓاهبات ٚايٛلٚف اييت ناْت ؼ٘ٝ
س ٵ
ناْت تٓنٍ عً ٢ايٓيبٸ ا٭نلّ| ٳ
بايٓيبٸ| ٚإوًٌُٚ ،نإ ايٓيبٸ| ٜأَل بعض أُشاب٘ بٓٛع اٯٜات ايٓاميٗ ١
ه ١ٝؿػًت ٗ هٛك َـْٚ ،١ٝبايعهى.
َٓٛعٗا اـاْٸٚ ،شلقا لـ بعض اٯٜات إ ٓ
ِّٜ ٪ٜٚـ فيو َا كٚا ٙأب ٛؿاٚٚؿ ٗ ،هٓٓ٘ ،عٔ عجُإ أْٸ٘ قاٍ« :نإ ايٓيب| تٓنٍ عً٘ٝ
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ٓ ٵع ٖق ٙاٯ ٗ ١ٜايوٛك ٠اييت
اٯٜات ،ؾٝـع ٛبعض َٳ ٵٔ نإ ٜهتب يٜ٘ٚ ،ك ٍٛي٘ « :ٳ
ٜقنل ؾٗٝا نقا ٚنقا»ٚ ،تٓنٍ عً ٘ٝاٯٚ ١ٜاٯٜتإ ؾٝكَ ٍٛجٌ فيو»(ٚ .)43عً٘ٝ
ؾهٝـ ٜوتـٍٸ بوٝام اٯٜات عًْ ٢ن ٍٚاٯ ٗ ١ٜايٛٗٝؿ؟!
ـ إٍ فيو إٔٸ َٔ ًل ٙٚا٭ػق بكل ١ٜٓايوٝام ٗ نٌـ إعٓ ٢إلاؿ ٖٛ
ٓ ٵ
أ ٹ
عـّ ٚدٛؿ ؿيٚ ٌٕ ٝقل١ٜٓٺ عً ٢ػ٬ؾ٘ ،ؾً ٛقاّ ؿيٌٝٷ أ ٚقل ْ١ٜٓعً ٢ػ٬ف قل ١ٜٓايوٝام
ؾش ٦ٓٝٺق ْلؾع ايٝـ عٔ قل ١ٜٓايوٝامٖٚ .قا َا اتٻؿل عً ٘ٝإوًُ ٕٛناؾٓ ّ ،١ؾكايٛا :إٕٸ
ا٭ؿي ١تلدٻض عً ٢ايوٝام ،ؾإفا سٌِ تعاكض بٌ ايوٝام ٚايـي ٌٝتلنٛا َـيٍٛ
ايوٝام ٚاهتوًُٛا ؿهِ ايـيَ ٗٚ .)44(ٌٝا ٜلتب٘ بآ ١ٜايتبًٝؼ تٛدـ أساؿٜح َتٛاتل٠
ٍّ×ٚ ،قـ أًٳ ٵلْا ٗ َا تكـٻّ إٍ بعض تًو
ٚقطع ١ٝعً ٢إٔٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ عًٞ
ا٭ساؿٜح.
ايجايح :إٕٸ اٯ ٫ ١ٜؼت ٟٛتهًٝؿاّ ًاقٓ ّا ٜٓشلز ايٛٗٝؿ َٔ أؿا ٫ٚ ،٘٥ق ّ٫ٛساؿٸاّ
عٝح ّٓع ايٓيب| َٔ تبًٝػ٘ َ٘ٓ٪ٜٚ ،اهلل بايعُِ ،َِٗٓ ١نٝـٚ ،قـ تكـٻّ َا ٖٛ
أًـٸ ٚأًلٸ َٔ فيو عً ٢ايٛٗٝؿ؟! نكٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳقَايَتٹ ا ِيٝٳٗٴٛؿٴ ٜٳـٴ اهللٹ ٳَػٵًُٛيَ ْ١غًُٖتٵ
َأٜٵـٹِٜٔٗٵ ٳُ ٚي ٹعٓٴٛا بٹُٳا قَايُٛا﴾ (إا٥ـٚ ،)64 :٠قٛي٘ هبشاْ٘ٚ﴿ :ٳقَايَتٹ ا ِيٝٳٗٴٛؿٴ عٴ ٳنٜٵلٷ ابٵٔٴ اهللٹ
ٳَ ٚقايَتٹ ايٓٻِٳاكٳ ٣ايُِٳوٹٝضٴ ابٵٔٴ اهللٹ فٳيٹوَ قَ ٵٛيُٗٴِٵ ٹبأَؾِٛٳاٖٹِٗٔٵ ٜٴٔٳاٖٹ٦ٴ ٛٳٕ قَٛٵٍٳ ايٖقٹٜٔٳ نَؿَلٴٚا َٹٔٵ
َقبٵٌٴ َقاتٳًَٗٴِٴ اهللُ َأْٻٜ ٢ٴ٪ٵؾَهُٕٛٳ﴾ (ايتٛب ،)30 :١بٌ أنجل َٔ فيو ؾكـ أَل اهلل ْب ٻ|٘ٝ
بتبًٝؼ ايتٛسٝـ ْٚؿ ٞايٌلى ٚتوؿٚ ٘ٝتـَرل آشل ١ايهؿٓاك ٚإٌلنٌ ٖٛٚ ،أًـٸ بطٌاّ
ٍ ايٓيب| َٔ تبًٝؼ َا
ؼ ٳ
ٚأهؿو يًـَا َٔ ٤ؿع ٠ٛايٛٗٝؿ ٚؼقٜلَِٖٚ ،ع فيو ؾًِ ٳ ٜٵ
أَل ب٘ٚ ،مل ٜٗـِّؿ ٙاهلل تعاٍ ٗ أَل تبًٝػِٗٚ ،مل  ٜٹع ٵـ ٙباؿؿٚ ٜاؿُا.١ٜ
ٚبٗقا ٜتٸٔض إٔٸ اٯ ١ٜايهلّ ٫ ١تٌاكى اٯٜات ايوابك ١عًٗٝا ٚاي٬سك ١شلا ٗ
ت بٌ اٯٜات
ايوٝام ،بٌ ٖ ٞآَ ْ١ٜؿلؿَٚ ٠وتكًْٓ ،١نيت ٗ غـٜل ػِٸٚ ،يهٔٵ ٴٓٚعٳ ٵ
ت عٔ ايٛٗٝؿ; ستٸ ٫ ٢تٌِ إيٗٝا  ٜٴـ ايتشلٜـ ٚايتػٝرل.
اييت ؼـٻ ٳث ٵ

فنل بعض َؿوِّل ٟايعاَ )45(١إٔٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ بٝإ سهِ ايلدِ ٚايكِاْ.
ؾكـ داٚ ٤ؾـٷ َٔ ايٛٗٝؿ إٍ ايٓيبٸ ا٭نلّ ٜوأي ْ٘ٛعٔ سهِ اينْ ٢باحملِٓ،١
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ت ؾ ٘ٝبايلدِ ،إ ٓ ٫أْٸِٗ ناْٛا ٜبشج ٕٛعٔ طلٜل يًٗلٚب َٔ
ٚناْت ايتٛكا ٠قـ سهُٳ ٵ
ٖقا اؿهِ اٱشل ،ٞؾًُٸا هأيٛا ايٓيب| عٔ فيو سهِ شلِ بايلدِ .ؾكـ أػلز ابٔ
َلؿ ،ٜ٘ٚبٗقا ايِـؿ ،عٔ ايدلا ٤بٔ عامب قاٍَ :لٸ عً ٢كه ٍٛاهللﷺ ٜٛٗؿٟٸ قُٸِ قـ
دًـ ،ؾوأشلَِ :ا ًإٔ ٖقا؟ قايٛا :مْ ،٢ؾوأٍ كه ٍٛاهللﷺ ايٛٗٝؿَ :ا ػـ ٕٚسـٸ
ايناْ ٗ ٞنتابهِ؟ قايٛا :لـ سـٸ ٙايتشُٚ ِٝاؾًـ ،ؾوأشلِ :أٜټهِ أعًِ؟ ؾٛكنٛا
فيو إٍ كدٌٕ َِٓٗ ،قايٛا :ؾ ،ٕ٬ؾأكهٌ إي ٘ٝؾوأي٘ ،قاٍ :لـ ايتشُٚ ِٝاؾًـ،
ؾٓاًـ ٙكه ٍٛاهللﷺَ :ا ػـ ٕٚسـٻ ايناْ ٗ ٞنتابهِ؟ قاٍ :لـ ايلدِٚ ،يهٓٸ٘
نجل ٗ عُٛآ٥ا ؾاَتٓعٛا َِٓٗ بكٚٚ ،َِٗٛقع ايلدِ عًٓ ٢عؿآ٥ا ،ؾكًٓا ْٔع ًّ ٦ٝا
ًِٜض ب ;ِٗٓٝستٸٜ ٢وتٚٛا ؾ ،٘ٝؾذعًٓا ايتشُٚ ِٝاؾًـ ،ؾكاٍ ايٓيبٸﷺ :ايًِٗٸ إ ٸْ ٞأٚٸٍ
دِ ،قاٍٚٚ :قع ايٛٗٝؿ بقيو ايلدٌ ايق ٟأػدل
ٳَ ٵٔ أسٝا أَلى إف أَات ،ٙٛؾأَل ب٘ ؾلٴ ٹ
ايٓيبٸﷺًٚ ،تُٚ ،ٙٛقايٛا :ي ٛنٓٸا ْعًِ أْو تكٖ ٍٛقا َا قًٓا :إْو أعًُٓا ،قاٍ :ثِ
دعًٛا بعـ فيو ٜوأي ٕٛايٓيبٸﷺَ :ا ػـ ٗ َا أْنٍ إيٝو سـٸ ايناْٞ؟ ؾأْنٍ اهلل
نٝٵـٳ ٜٴشٳهُِّٴْٛٳوَ ٚٳ ٹعٓٵ ٳـٖٴِٴ ايتٻٛٵكٳا ُ٠ؾٹٗٝٳا سٴهِِٴ اهللٹ﴾(.)46
﴿ ٳَ ٚ
نُا تأَل |ٙأٜٔاّ ببٝإ سهِ ايكِاْ ،ايق ٟسا ٍٚايٛٗٝؿ اشللٚب َٓ٘
أٜٔاّ; ؾكـ دا ٗ ٤تؿورل ايطدل ٗ ،ٟتؿورل قٛيٜ٘ ٫َ ﴿ :ٳشٵ ٴنْٵوَ ايٖقٹٜٔٳ ٜٴوٳاكٔعٴٕٛٳ ؾٹٞ
ايِهُؿِلٔ﴾ ،قاٍ :كدٌٷ َٔ ايٛٗٝؿ قتٌ كد َٔ ّ٬أٌٖ ؿ ،ٜ٘ٓؾكايٛا ؿًؿا َٔ ِٗ٥إوًٌُ:
هًُٛا قُـاّﷺ ،ؾإ ٵٕ نإ ٜكٔ ٞبايـ ١ٜاػتِٳ ٵُٓا إيٚ ،٘ٝإ ٵٕ نإ ٜكٔ ٞبايكتٌ مل
ٳ
ْأتٹ٘.
ت يتأَل ايٓيبٸ
ؾكايٛا :إٕٸ اٯ ﴿ ١ٜٳٜا َأٜټٗٳا ايلٻهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َٳا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ﴾ ْنيَ ٵ
ا٭نلّ| بتبًٝؼ ٖق ٜٔاؿهٌُٚ ،إٔ  ٫ىٌ ٢ايٛٗٝؿ ٗ فيو ،ؾإٕٸ اهلل قـ
ن ٵٝـِٖ(.)47
هلِٖ َ ٚ
عُِ٘ َٔ ٳَ ِ

ت إٍ
ا٭ٚٸٍ :إٕٸ اٯٜات ايهلّ ١إتكـَِّ( ١إا٥ـ 41 :٠ؾُا بعـٖا) قـ تطلٸقَ ٵ
َٛٓٛع ايلدِٚ ،قـ ب ٻ ٘ٓٝايله ٍٛا٭نلّ| ع نُا دا ٗ ٤ايلٚا ١ٜإتكـٸَ ١ع بٌهٌٕ
ف ،أ ٚىٌ ٢أسـاّ َٔ ايٛٗٝؿٚ ،عٓـٖا  ٫ؿاع ٞإٔ
َؿِٻٌ َٔ ،ؿ ٕٚإٔ ٜطلأ عً ٘ٝػ ٛٷ
االجتهاد والتجديد

ٜأَل ٙاهلل تعاٍ بتبًٝؼ ٖقا اؿهِ َلٸ ّ ٠ثاْٖٚ .١ٝهقا ا٭َل ٗ ايكِاْ ؾإْٸ٘ ٜعتدل
َٔ ايتٌلٜعات ٚا٭سهاّ ا٭ ٍٚاييت ْنيت عً ٢ايٓيب|ٚ ،قـ قاّ ايٓيبٸ ٗ فيو
ايٛقت ببٝإ ًٚلغ سهِ ايكِاْٚ ،تِشٝض اٯكا ٤ايباطً ١اييت ناْت عٓـ ايعلب
سٖ ٍٛقا اؿهِٚ ،قـ دا ٤فنل ٗ ٙايكلإٓ ايهل ٗ ِٜاٯٜتٌ  َٔ 179ٚ 178هٛك٠
ايبكل ﴿ :٠ٳٜا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا نُتٹبٳ عٳًَٝٵهُِٴ ايِكٹِٳاْٴ ؾٹ ٞايِكَتٵًَ ٢ايِشٴلټ بٹايِشٴلِّ ٚٳا ِي ٳعبٵـٴ
بٹا ِي ٳعبٵـٹ ٚٳا٭ُْٵجٳ ٢بٹا٭ُْٵجٳ ٢ؾَُٳٔٵ عٴ ٹؿٞٳ يَ٘ٴ َٹٔٵ أَػٹ٘ٝٹ ًٳٞٵ٤ٷ ؾَاتِّباعٷ بٹايِ ٳُعٵلٴٚفٹ ٚٳأَؿا٤ٷ ٔإ َيٝٵ٘ٹ بٹإٔسٵوٳإٕ
ـ َٹٔٵ كٳبِّهُِٵ ٚٳكٳسٵُٳ ْ١ؾَُٳٔٔ اعٵتٳـٳ ٣ٳبعٵـٳ فٳيٹوَ ؾًََ٘ٴ عٳقٳابٷ َأيٹِٝٷ * ٚٳيَهُِٵ ؾٹٞ
ٳفيٹوَ تٳؼٵؿٹ ٝٷ
سٝٳاٜ ْ٠ٳا أُٚيٹ ٞا٭َ ِيبٳابٹ َيعٳًٖهُِٵ تٳتٻكُٕٛٳ﴾(ٚ .)48إفا نإ ايٓيب| قـ بٌ سهِ
ايِكٹِٳأْ ٳ
ايكِاْ ٗ أٚا ٌ٥اشلذل ٠ايٓب ٛٸ ١ٜؾ ٬ؿاع ٞإٔ ٜأَل ٙاهلل يًُلٸ ٠ايجاْ ١ٝإٔ ٜك ّٛبتبًٝػ٘
بٌ ايٓاي.
ٞ
ايجاْ :ٞمٔ ْوأٍ أُشاب ٖقا ايلأٜ ٌٖ :ٟعكٌ إٔ ٜه ٕٛؿهِٕ ؾلع ٸ
 ،ٞنشهِ ايكِاْ أ ٚايلدِ ،تًو ا٭ُٖٸ ١ٝايبايػ ١عٓـ اهلل تعاٍ ،عٝح
ٚؾكٗ ٸ
هعٌ تبًٝػ٘ يًٓاي ٜعاؿٍ ٜٚوا ٟٚتبًٝؼ ايلهاي ١بهاًَٗاٚ ،إ ٵٕ مل ٜبًٓػ٘ نأْٸُا مل ٜبًِّؼ
ً٦ٝاّ َٔ ايلهاي١؟!  ٌٖٚنإ بٝإ سهِ ايكِاْ أ ٚايلدِ ٌٜهٌِّ تٗـٜـاّ ؿٝا٠
ايٓيبٸ ا٭نلّ| ،ستٸ ٢ػاف ايٓيبٸ| إٔ ٜك ّٛبتبًٝػ٘ ٗ أٚٸٍ ا٭َل ،ؾُٔٔ اهلل
تعاٍ ي٘ اؿؿٚ ٜايعُِ َٔٚ ،١ثِٸ قاّ ايٓيبٸ| بتبًٝؼ َا أَُل ب٘؟!

ؾكـ دا ٗ ٤نًُات بعِٔٗ :إٕٸ اٯْ ١ٜنيت يذلغٝب إٓاؾكٌ إٍ اؾٗاؿ ،ؾكـ
نإ إٓاؾكٜ ٕٛهلٖ ٕٛاؾٗاؿّ ٚ ،تٓع َٔ ٕٛإٌاكن ٗ ١غنٚات ايٓيبٸ|ٖٛٚ ،
مل و ٸجِٗ عًٚ ،٘ٝشلقا ْنيت اٯ ﴿ :١ٜٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َٳا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ﴾ ،تأَل
ح إٓاؾكٌ عً ٢اؾٗاؿٜ ٫ٚ ،تٗا ٗ ٕٚفيو ٫ٚ ،ىٌ ٢أسـاّ
ايٓيب| إٔ و ٸ
َِٓٗ(.)49

أ ٸ :٫ّ ٚتكـٻّ إٔٸ آػل َا ْنٍ عً ٢ايٓيبٸ| ٖ ٛهٛك ٠إا٥ـٚ ،٠إٔٸ آ ١ٜايتبًٝؼ ْنيت
االجتهاد والتجديد

ٗ أٚاػل عُل ايٓيبٸ|(ٚ ;)50أَٸا اؾٗاؿ ؾكـ ؿعا اهلل تعاٍ إيَٓ ٘ٝق ٖادل إوًُٕٛ
ت شلِ اؿهٚ ،١َٛقـ ٚعـ اجملاٖـ َِٗٓ ٜٔبايلٓٚ ١إػؿل،٠
إٍ إـٚ ،١ٜٓاهتكلٻ ٵ
هبٹ ٌٔٝاهللٹ ُأٚيَ٦ٹوَ ٜٳلٵدٴٕٛٳ كٳسٵُٳ َ ١اهللٹ
داٖٳـٴٚا ؾٹ ٞٳ
ؾكاٍ ﴿ٔإٕٻ ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٚٳايٖقٹٜٔٳ ٳٖادٳلٴٚا ٚٳ ٳ
ٳٚاهللُ غَؿُ ٛٷك كٳسٹ ٝٷِ﴾ (ايبكل ،)218 :٠نُا أْٸ٘ تعاٍ ٖـٻؿ إتؼًِّؿٌ إتكاعـ ،ٜٔايقٜٔ
ُوٻهٛا بأعقاك ٚاٖ ١ٝيٲعلاض عٔ اؾٗاؿ ،بٓاك دٗٓٻِ ،ؾكاٍ﴿ :ؾَ ٔلغٳ ايُِٴؼٳًٖؿُٕٛٳ
هبٹ ٌٔٝاهللٹ
ف ٳكهٴ ٍٔٛاهللٹ ٳٚنَ ٔلٖٴٛا إَٔٵ ٜٴذٳاٖٹـٴٚا ٹب َأَٵٛٳايٹِٗٔٵ ٳَ ٚأْٵؿُوٹِٗٔٵ ؾٹ ٞٳ
بٹُٳ ِكعٳ ٹـٖٹِٵ ػٹ َ٬ٳ
ٳَ ٚقايُٛا  َ٫ٳتٓٵؿٹلٴٚا ؾٹ ٞايِشٳلِّ قٌُٵ ٳْاكٴ دٳ ٳٗٓٻِٳ أًَٳـټ سٳلٸاّ يَٛٵ نَاْٴٛا ٜٳؿِكَٗٴٕٛٳ﴾ (ايتٛب.)81 :١
إفٕ ٖق ٙاٯٜاتٚ ،غرلٖا َٔ آٜات اؾٗاؿ( ،)51مل تٓنٔ ٵٍ ٗ أٚاػل سٝا٠
ايٓيبٸ| ،بٌ ْنيت ط ١ًٝايؿذل ٠اييت أقاَٗا ايٓيبٸ| ٗ إـ ّٜٛ َٔ ،١ٜٓاشلذل ٠إٍ
ب َع ايلٚ ّٚبعض ايكباٌ٥
 ّٜٛؾتض َهٓ ،١بٌ إٍ َا بعـ ؾتض َهٓ ،١عٓـَا ؿػٌ ٗ سل ٺ
ايعلب ٗ ١ٝغنٚات سٌٓ  ٚايطا٥ـ ٚتبٛىٚ ،قـ قاّ ايٓيب| عً ٢طٖ ١ًٝق ٙايوٓٛات
إُتـٸ ٠بتشلٜض إوًٌُ ع َٳ ٵٔ ؾ ِٗٝإٓاؾك ٕٛإتوتِّل ٕٚب ِٗٓٝع ٚتلغٝبِٗ ٗ اؾٗاؿ،
ٚبٝإ ْٝع أسهاَ٘ ،ستٸ ٢أُبشت أُٖٸٝت٘ ٚآش ّ١يـْٝ ٣ع إوًٌُٚ ،قـ فنل
يٓا ايتاكٜؽ ا٫ه َٞ٬قِِ ّا نجرل ٠عٔ ايٌباب ٚايٌٛٝؾ إتٌِّٛقٌ إٍ اؾٗاؿ ،ايقٜٔ
ناْٛا ٜطًب ٕٛايلػِ َٔ ١ايٓيبٸ| يًذٗاؿ ٚايتٔش ٗ ١ٝهب ٌٝاهلل تعاٍ.
ٚيقيو ٜ ٫عكٌ إٔ ٜتطلٻم ايكلإٓ ايهلَ ِٜلٸ ّ٠أػلٚ ،٣بعـ تًو اٯٜات ايهجرل٠
ٚإتهلِّك ٠اييت ْنيت ٗ اؿحٸ عً ٢اؾٗاؿ ،إٍ َٛٓٛع اؾٗاؿٜٚ ،عـ ٙباؿؿٜ
 ٟػطلٕ قتٳ ٳُ ٌٕ ٜتٛدٻ٘ إي.)52(٘ٝ
ٚايعُِ َٔ ١أ ٸ
ثاّْ ٝاً ٫ :ٳوٖ إٔٸ اؾٗاؿ ٚايكتاٍ َع ا٭عـا ٤ٴ ٜٳع ٸـ َٔ ا٭سهاّ إُٗٸ ١اييت تُٔٔ
يٓا ايعنٸٚ ٠ايهلاَٚ ،١ؼؿ ٜيٓا ا٭كض ٚا٭ٚطإٚ ،توذل يٓا ا٭علاض ٚ ....ٚيهٔٵ
عً ٢كغِ َٔ فيو نًٓ٘ ٜبك ٢سهُاّ ؾكّٗ ٝا ؾلعّ ٝا ،تتكـٻَ٘ ا٭ُٚ ٍٛإباؿٚ ٨ا٭هى
اٱهٚ ،١َٝ٬عً ٘ٝؾٜٗ ٫ ٛوتشلٸ إٔ ٜهَ ٕٛجابْٝ ١ع ايتعايٚ ِٝإؿاٖ ِٝايـ،١ٜٝٓ
عٝح ي ٛمل ُ ٜك ٵِ ايٓيبٸ| بتبًٝػ٘ يًٓاي ٕا نإ ي٘ تبًٝؼٷ أبـاّٚ ،يقٖبت دٗٛؿٙ
ـ،
 ٟعاقٌٕ َِٓ ٺ
اؾبٸاك ٠ط 23 ١ًٝهٖٓ ١با٤ٶ َٔٚ ،ايٛآض إٔٸ ٖقا ايكٜ ٫ ٍٛكبً٘ أ ټ
ؾٔ ّ٬عٔ إوًِ.
ثايجاّ :إٕٸ اـطل ٚايتٗـٜـ إتٛقٖع َٔ تبًٝؼ آٜات ايتٛسٝـ ْٚؿ ٞايٌلى ٚعباؿ٠
االجتهاد والتجديد

رل ٖٓا َٖ ٛتٛقٖع َٔ تبًٝؼ آٜات اؾٗاؿٚ ،قـ قاّ ايٓ ٸ
يب
ا٭ُٓاّ أنجل بهج ٕ
ت ؾٗٝا عباؿ ٠ا٭ُٓاّ ٚتٓن ٜ٘اٯشل ١ايِٓاع،١ٝ
ا٭نلّ| ٗ تًو ايؿذل ،٠اييت ًاعٳ ٵ
َٛادٗ ١إٌلنٌ ٚتوؿ ٘ٝآشلتِٗ; ستٸ ٢أكاؿٚا اغتٝاي٘ٚ ،يهٓ٘ مل ٜتٛقٖـ عٔ َُٗت٘
ف أ ٚكعبٷٚ ،مل  ٜٹع ٵـ ٙاهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ
اييت أيكاٖا اهلل تعاٍ عًٚ ،٘ٝمل ٜـػً٘ ػ ٛٷ
بايعُِ ،١ؾً ٛنإ ٜٓبػ ٞؿػ ٍٛاـٌٚ ١ٝاـٛف ٗ قًب٘ َٔ أدٌ تبًٝؼ أَلٕ َٔ ايـٜٔ
ه ١بٌ أيـٸ ايٓاي
يهإ ا٭َ ٵ ٍٚإٔ تـػً٘ ٗ تًو ايؿذل ٠اييت نإ ٜعٌٗٝا ٗ َ ٓ
ٚأًـٸِٖ ػِٜٛ ٖٛٚ ،ّ١َٛادِٗٗ بتوؿ ٘ٝآشلتِٜٗٚ ،ـع ِٖٛإٍ نًُ ١ايتٛسٝـ .نُا
إٔٸ اهلل تعاٍ مل  ُٜٔٔي٘ ٗ تًو ايؿذل ٠ايعُِٚ ١اؿُآٖ َٔٚ .١ٜا  ٜٸتٔض يٓا إٔٸ َا
أكاؿ ٙاهلل تعاٍ َٔ «َا ُأْنٍ إيٝو» يٝى اؾٗاؿ; إف يٝى ؾَ ٘ٝا ٜوتشلٸ إٔ ىٌَٔ ٢
تبًٝػ٘ ،أ ٜ ٚٹع ٳـ ٙاهلل باؿؿٚ ٜايعُِ.)53(١
|

فنل بعِٔٗ إٔٸ اٯْ ١ٜنيت إثل ساؿث١ٺ ناْت ٗ غن ٠ٚبين أِاك ،إعلٚؾ ١بقات
ايلقاعٚ ،إٔ ًؼِاّ دا ٤إٍ ايٓيبٸ|; بكِـ اغتٝاي٘ٚ ،طًب َٓ٘ إٔ ٜعط ٘ٝهٝؿ٘
يرلا ،ٙؾأعطا ٙايٓيبٸ| إٜا ٙبهٌٸ هٗٛي١ٺ; ؾكـ ك ٣ٚابٔ أب ٞسامت عٔ دابل بٔ عبـ
اهلل قإٍٓ :ا غنا كه ٍٛاهللﷺ بين أِاك ْنٍ فات ايلقاع بأعً ٢نٌٕ ،ؾبٓٝا ٖ ٛدايى
عً ٢كأي ب٦لٕ قـ ؿيٓ ٢كدًَ ٵ ،٘ٝؾكاٍ غٛكخ ب٘ اؿلخ :٭قتًٔٸ قُـاّ ،ؾكاٍ ي٘ أُشاب٘:
نٝـ تكتً٘؟ قاٍ :أق ٍٛي٘ :أعطين هٝؿو ،ؾإفا أعطاْ ٘ٝقتًت٘ ب٘ ،ؾأتا ،ٙؾكاٍٜ :ا
ت ٜـ ،ٙؾكاٍ كه ٍٛاهللﷺ :ساٍ اهلل
قُـ ،أعطين هٝؿو أسلٓ٘ ،ؾأعطا ٙإٜٸا ،ٙؾلعـٳ ٵ
و َٹٔٵ كٳبِّوَ﴾(.)54
بٓٝو ٚبٌ َا تلٜـ ،ؾأْنٍ اهلل ﴿ ٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴ ٛٴٍ بٳًِّ ٵؼ َٳا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵ َ

أٚٸ :ّ٫هب إٔ ْعًِ إٔ غن ٠ٚفات ايلقاع أ ٚبين أِاك ناْت ٗ ايوٓ ١ايلابعَٔ ١
اشلذل ٖٛٚ ،٠تاكٜؽٷ ٜوبل ْن ٍٚهٛك ٠إا٥ـ ٠بوتٸ هٓٛات; ٭ ٸْ٘ تكـٻّ إٔٸ هٛك ٠إا٥ـ،٠
ٖٚق ٙاٯ ١ٜبايقات َٔ ٖٞ ،آػل َا ْنٍ َٔ ايكلإٓ عً ٢ايٓيبٸ|(.)55
رل َٔ كٚاٜات
ثاّْ ٝا :إٕٸ كٚا ١ٜابٔ أب ٞسامت ع باٱٓاؾ ١إٍ تعاكٓٗا َع نج ٕ
االجتهاد والتجديد

ايعاََٚ ،١ع َا ْكً٘ أبٖ ٛلٜل ٗ ٠تؿورل اٯ ١ٜع قـ ٓعٻؿٗا بعض ايعًُا:َِٗٓٚ ،٤
ايذلَق ،ٟنُا ْكٌ عٓ٘ ابٔ نجرل; ؾإْٸ٘ قاٍ ،بعـ ْكٌ سـٜح ابٔ أب ٞسامتٖٚ« :قا
ح غلٜب»(.)56
سـ ٜٷ
 ٟع٬ق١ٺ بٌ
ثايجاّ :إٕٸ َا دا ٗ ٤ايلٚآٜ ٫ ١ٜوذِ َع قت ٟٛآ ١ٜايتبًٝؼ ،ؾأ ټ
قِٸ ١فيو اٱعلابَ ٞع َا أْني٘ اهلل تعاٍ عً ٢ايله|ٍٛ؟! ؾكـ ُٓٔ اهلل تعاٍ
يلهٛي٘ إٔ ٜعُِ٘ َٔ ًلٸ ايٓايٚ ،إٔ  ٫ىٌ ٢أسـاّ ٗ تبًٝؼ َا أْنٍ إيٚ ،٘ٝيٝى ٗ
قِٸ ١ا٭علابَ ٞا ٜٛدب اـٛف ٚاـٌ ١ٝيَ٘ٚ ،ا ٜوتشلٸ ايعُِٚ ١اؿؿ َٔ ٜاهلل
تعاٍ ٌٖٚ .إب٬ؽ َا دل ٣بٌ ايٓيبٸ| ٚبٌ فاى ا٭علاب ٞإٍ ايٓاي ٜوا ٟٚايلهاي،١
ٜٚعاؿٍ نٌٸ َا ؼُٻً٘ ايٓيب| ٗ َـٸ 23 ٠هٓ١؟!
كابعاّ :إٔٸ َ٪اَل ٠اغتٝاٍ ايٓيبٸ| عًٜ ٢ـ فيو ا٭علاب ٞيٝوت أَلاّ دـٜـ ّا
ستٸٜ ٢ٳعٹـٳ ٙاهلل تعاٍ باؿؿٚ ٜايعُِ ،١ؾكـ تآَل ايهؿٓاك ٚايٛٗٝؿ ٚإٓاؾك ٕٛعًَ ٢لٸ
ايتاكٜؽَٓ ،ق ٫ٚؿت٘ إٍ ٚؾات٘ٚ ،قـ ٚكؿ ٗ قِٸ ١ايلاٖب ايِٓلاْ ٞقاٚي ١ايٛٗٝؿ
اغتٝاٍ ايٓيب|َٚ ،ا قاّ ب٘ إٓاؾك ٗ ٕٛايعكب ٗ ١طلٜل عٛؿت٘ َٔ تبٛىٚ ،قـ ؾًٌٛا
ٗ تًو احملاٚي ١أٜٔاّ ،أَ ٚا اعذلف ب٘ معُا ٤قل َٔ ٍٜقاٚي ١اغتٝاي٘| ٗ سٌٓ،
ٚأٜٔاّ َا قاَت ب٘ قل ٗ ٍٜي ١ًٝاشلذل ،٠إعلٚؾ ١بً ١ًٝإبٝت ،اييت ْاّ ؾٗٝا عً×ٌّٞ
ت عً ٢ايٓيب| ،ؾً ٛنإ إكِٛؿ
ٗ ؾلاً٘ٚ ،غرلٖا َٔ ا٭سـاخ اـطرل ٠اييت َلٻ ٵ
 ٞيهإ
و ٹَ ٳٔ ايٓٻائ﴾ سؿٚ ٘ٛإْكاف َٔ ٙفيو ا٭علاب ٸ
ِ ٴُ َ
َٔ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚاهللُ ٳ ٜٵع ٹ
ت عً.|٘ٝ
ا٭َ ٵ ٍٚإٔ ىدل عٔ سؿٓٚ ٘ٛاٜت٘ ٗ تًو ايٛقا٥ع إُ ٵٗٹًه ١اييت َلٻ ٵ
|

َٔ ا٭قٛاٍ إٌٗٛك ٠عٓـ ايعاَ ٗ ١تؿورل ٖق ٙاٯ ٖٞ ١ٜإٔٸ اٯْ ١ٜنيت قبٌ
اشلذلَ ٗ ،٠هٓ ،١عٓـَا نإ وله٘ عُټ٘ َٔ إٌلنٌٜٚ ،ـؾع عٓ٘ َا  ٌِٜإي٘ٝ
ٟ
َِٓٗٚ .يهٔٵ بعـَا ْنيت اٯٚ ،١ٜأػدلٳ ٵت٘ إٔٸ اهلل تعاٍ تعٗٻـ عؿٚ ٘ٛسلاهت٘ َٔ أ ٸ
َهلٙٚٺ ٜتٛدٻ٘ إي ،٘ٝأيػ ٢سلاه ١عُِّ٘ٚ .قـ اهتٓـٚا ٗ فيو إٍ بعض ايلٚاٜات إل ٚٸ١ٜ
ٗ ُشاسِٗ َٚواْٝـِٖ ٖٞٚ ،عًْٛ ٢عٌ :بعٔٗا تّٓٸ عً ٢إٔٸ تًو اؿلاه ١ناْت
َٔ قبٌ عُٸ٘ ايعباي بٔ عبـ إطًٖب; ٚبعٔٗا اٯػل تل ٟٚأْٸٗا ناْت ٭ب ٞطايب .ؾكـ
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 ٟآ١ٜٺ أْنيت َٔ ايوُا ٤أًـٸ عًٝو؟
ه ٌ٦كه ٍٛاهللﷺ :أ ٸ
ٴك ٟٚعٔ ابٔ عباي أْٸ٘ قاٍ :ٴ
َ ٳٓ ٢أٜاّ َٛهِٚ ،ادتُع ٌَلن ٛايعلب ٚأؾٓا ٤ايٓاي ٗ إٛهِ ،ؾٓنٍ
ؾكاٍ :نٓتٴ ٔ
 ٞددل ،ٌٜؾكاٍ ﴿ :ٳٜا َأٜټٗٳا اي ٻلهٴٍٛٴ بٳًِّؼٵ َٳا أُْٵنٍٔٳ ٔإ َيٝٵوَ َٹٔٵ كٳبِّوَ ٔٚإٕٵ يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ
عً ٻ
ت عٓـ ايعكب ،١ؾٓاؿٜتٴٜ :ا أٜٸٗا ايٓاي ،ٳَ ٵٔ
ٔكهٳايَتٳ٘ٴ ٚٳاهللُ ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٳ ايٓٻائ﴾ قاٍ :ؾ ُك ٵُ ٴ
ِٜٓلْ ٞعً ٢إٔ أبًؼ كهاي ١كبٸٚ ٞيهِ اؾٓٸ١؟ أٜٗا ايٓاي ،قٛيٛا ٫ :إي٘ إ ٫اهللٚ ،أْا
كه ٍٛاهلل إيٝهِ ،تؿًشٛا ٚتٓذشٛاٚ ،يهِ اؾٓٸ ،١قاٍ :ؾُا بك ٞكدٌٷ  ٫ٚاَلأ٫ٚ ْ٠
 ٞبايذلاب ٚاؿذاكٜٚ ،٠بِكٚ ٗ ٕٛدٜٗٚ ،ٞكٛي :ٕٛنقٸاب ُاب،٧
ُيبٌّ إ ٜٓ ٫لَ ٕٛعً ٻ
 ٞعاكضٷ ،ؾكاٍٜ :ا قُـ ،إ ٵٕ نٓتٳ كه ٍٛاهلل ؾكـ إٓ يو إٔ تـع ٛعًِٗٝ
ؾعلض عً ٻ
نُا ؿعا ْٛغٷ عً ٢ق َ٘ٛباشل٬ى ،ؾكاٍ ايٓيبٸﷺ :ايًِٗٸ اٖٵ ٹـ ق ;َٞٛؾإِْٗ ٜ ٫عًُ،ٕٛ
ٚاِْلْ ٞعً ِٗٝإٔ هٝب ْٞٛإٍ طاعتو ،ؾذا ٤ايعباي عُٸ٘ ،ؾأْكقٚ ،َِٗٓ ٙطلؿِٖ
عٓ٘(.)57

ٓع ٚاؾَ ٵعٌ ٚاٖل ْ ٠عًٖ ٢ق ٙايلٚا ;١ٜؾإْٸٗا تلٜـ إثبات
إٕٸ عٚ ِ٥٬بٛاؿك ايٛٳ ٵ
ؾٔ١ًٝٺ يًعباي بأْٸ٘ نإ ولي ايٓيبٸ| ٗ َهٓ ،١ٳب ٳـٍ أب ٞطايبٚ ،أْ٘ ٖ ٛايقٟ
عِِ اهلل ب٘ كهٛي٘| ،نُا ٜٗٛل فيو َٔ تعًٝل ا٭عٍُ عًٗٝا ،سٝح قاٍ:
س ٳببٵتٳ ٚٳ َيهٹٔٻ اهللَ
ت ﴿ ٔإْٻوَ  َ٫تٳٗٵـٹَ ٟٳٔٵ أَ ٵ
«ؾبقيو تؿتؼل بٓ ٛايعبايٜ ،كٛي :ٕٛؾْ ِٗٝنيَ ٵ
ٜٳٗٵـٹَ ٟٳ ٵٔ ٜٳٌٳا٤ٴ﴾ ٣ٖٛ .ايٓيبﷺ أبا طايبًٚ ،ا ٤اهلل عبٸاي بٔ عبـ إطًٖب»(.)58
ـ إٍ فيو إٔٸ سلاه ١ايعبٸاي يًٓيب|ٚ ،إْكاف ٙي٘ َٔ إٌلنٌ ٫ ،تـٍٸ
ٓ ٵ
أ ٹ
عً ٢إّاْ٘ بله ٍٛاهلل| ،ؾٗ ٛمل  َٔ٪ٜبله ٍٛاهلل ٗ أ ٸ ٍٚايبعجٚ ،١قـ نإ ٗ بـك
ٗ ُـٸ إٌلنٌ ٜكاتٌ إوًٌُ .دا ٗ ٤قِٸ ١بـك أْٸ٘ أػق كه ٍٛاهلل| نؿٓ ّا َٔ
ت ايٛد ،ٙٛؾًِ ٜبٵ ٳل َِٓٗ أسـٷ إٓ٫
تلابٺ ؾلَا ٙإي ِٗٝع ٜعين إٍ إٌلنٌ عٚ ،قاًٍ :اٖٳ ٵ
اًتػٌ بؿَ ٵلى عٓٝٳ ٵٚ ;٘ٝقتٌ اهلل َٔ إٌلنٌ هبعٌ كدٚ ،ّ٬أهل َِٓٗ هبعٌ كد،ّ٬
َِٓٗ :ايعبٸاي بٔ عبـ إطًٖب ،ؾكاٍ ي٘ كه ٍٛاهلل| :ٹا ِؾ ٹـ ْؿوو ،ؾكاٍَ :ا يَ ٞاٍٷ،
قاٍ :ؾأ ٜٔإاٍ ايقٓٚ ٟعٵ ٳت٘ عٓـ أّٸ ايؿٌٔ َهٓٚ ،١يٝى َعهُا أسـٷ ،ؾكًتٳ شلا :إٕ
ت ٗ هؿلٖ ٟقا ؾٗقا إاٍ يبينٸ ايؿٌٔ ٚعبـ اهلل ٚقجِ؟ ؾكاٍ :إٕ ٖقا ً٤ٞٷ َا
ُأُبٵ ٴ
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عًِ ب٘ غرلٚ ٟغرل أّٸ ايؿٌٔ ،ثِ فنل أْ٘ أهًِ(.)59
ثاّْ ٝا :إٕٸ ايلٚا ١ٜػدلٴ ٚاسـٺ ٖٞٚ ،تعاكض ا٭ػباك ا٭ػل ،٣بٌ تعاكض ٚاٖل
ت إٔٸ ايق ٟعِِ ايٓيبٸ| ٖ ٛاهلل تعاٍ ﴿ :ٳٚاهللُ
اٯ ١ٜايهلّ ;١إف ْل ٣إٔٸ اٯ ١ٜفنلٳ ٵ
و ٹَ ٳٔ ايٓٻائ﴾ ،بُٓٝا لـ ٗ ايلٚا ١ٜتأنٝـ ّا َبايػ ّا عً ٢إٔٸ ايق ٟعِِ ايٓيبٸ
ِ ٴُ َ
ٳ ٜٵع ٹ
ا٭نلّ| ٖ ٛايعبٸاي بٔ عبـ إطًٖبٖٚ .قا ٌٜٗـ عً ٢أْٸٗا َٛٓٛع.ْ١
ثايجاّ :تكـٻّ إٔٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ إـ ٗ ،١ٜٓأٚاػل سٝا ٠ايٓيبٸ|ٚ ،عًٖ ٢قا
ا٭هاي ؾٗ ٫ ٞتٓوذِ َع َا كٴ َٔ ٟٚسلاه ١ايعبٸاي أ ٚأب ٞطايب ٗ تًو ايؿذل ٠اييت
عاًٗا ايٓيب ٗ َهٓ ٗ ١نٓـ ٚسلاه ١عُٸ٘ أب ٞطايب×ٚ ،يقيو سا ٍٚبعض عًُا٤
ايعاَ ١إٔ  ٜٸـع ٞإٔٸ اٯْ ١ٜنيت َلتٌَ :لٸ ّ ٗ ٠بـ ٤ايبعج ١عٓـ سلاهت٘; ٚإل ٠ايجاْٗ ١ٝ
أٚاػل سٝات٘( .)60إ ٓ ٫إٔٸ ٖق ٙاحملاٚي ٫ ١ػـ ٗ ٟإكاّ ْؿعاّ; ٭ٕٸ اهلل تعاٍ قـ ُٓٔ ٗ
ٖق ٙاٯ ١ٜيٓب ِّ ٘ٝاؿُاٚ ١ٜايعُِ ،١ؾً ٛناْت اٯْ ١ٜامي ٗ ّ١أ ٍٚايبعجٕ ١ا استاز ايٓيبٸ
ا٭نلّ ٗ إـ ١ٜٓإٍ ٳَ ٵٔ وُٚ ،٘ٝ٭ػدلِٖ إٔٸ اهلل تعاٍ ٚعـَ ٗ ٙهٓ ١باؿؿٜ
ت اؿاد ١إٍ إْناٍ
ٚايعُِ ،١ؾ ٬ؿاع ٞإٔ وُ َٔ ٙٛا٭عـاٚ ;٤بعباك٠ٺ أػلْ٫ :٣تؿَ ٵ
اٯَ ١ٜلٸ ّ٠ثاْ ٗ ١ٝإـٚ .١ٜٓشلقا ؾايك ٍٛبٓن ٍٚاٯَ ١ٜلٸتٌ غرل ُا٥بٺ.

فنل بعض َؿوِّل ٟايعاَ ،١ناينكٌلٚ ٟايلام ،ٟتؿورل ّا آػل شلق ٙاٯ،١ٜ
ؾكايٛا :إْٸ٘| نإ ٜٗاب إٌلنٌ ٗ تبًٝؼ ايلهايٚ ،١ىٌ ٢إٔ  ٌِٜإيَِٗٓ ٘ٝ
ه ٛٷ ،٤ؾأْنٍ اهلل تعاٍ ٖق ٙاٯٜ ١ٜطُٜٚ ،٘ٓ٦عـ ٙباؿؿٚ ٜايعُِٚ ١اؿُاٚ ،١ٜو ِّقكٙ
َٔ ايتواَض ٗ تبًٝؼ ايلهاي ١اٱشل ;١ٝػٌٚ ١ّ ٝػٛؾّا َٔ قلٚ ٍٜإٌلنٌ(.)61

أ ٸ :ّ٫ٚإٕٸ ايله ٍٛا٭نلّ| ع نُا أًاكت اٯ ١ٜايهلّ ١ع نإ َأَٛكّا
بتبًٝؼ كهاي١ٺ َُٗٸ ١تعاؿٍ ْٝع ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ اييت دا ٤بٗا ط 23 ١ًٝهٓ َٔ ١سٝات٘
ت َٔ قٹ ٳبٌ اهلل تعاٍ
ً ِّل ٳع ٵ
ايلهايٚ ،١ٝهب إٔ ْعًِ أ ٸٕ أنجل ايتٌلٜعات ٚايكٛاٌْ اييت ٴ
قـ ناْت ٗ ايؿذل ٠إـْ ،١ٝأ ٗ ٟايٛقت ايقٖ ٟادل ؾ ٘ٝايٓيبٸ| إٍ إـ ،١ٜٓسٝح
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ت ي٘ ايؿلُ ١يٌٓل ٚتبًٝؼ ايـٚ ٜٔايلهاي ١اٱشل ،١ٝأَٸا ايؿذل ٠إهٓ ١ٝاييت عاَ
ش ٵ
ُأت ٝٳ
 ٟقل ،ٍٜؾٗ ٛمل ٜؤٸ ؾٗٝا قٛاٌْ ٚتٌلٜعات
ؾٗٝا ٗ َهٓ ١إهلٻَٚ ،١بٌ  ٜٳـ ٵ
نجرلَ ،٠ا عـا بعض ا٭ُ ٍٛإلتبط ١بإبـأ ٚإعاؿ ،ؾًِ ٜهٔ ايـ ٗ ٜٔتًو ايؿذل٠
ناَٚ ،ّ٬مل ٜبًِّؼ ايله٦ًٝ |ٍٛاّ نجرلّا َٔ ايـ ،ٜٔستٸِٜ ٢ضٸ قٛي٘ تعاٍ ؾ:٘ٝ
﴿ ٳٔٚإٕٵ يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳايَتٳ٘ٴ﴾ٖٚ ،قا غ٬ف ايؿذل ٠اييت عاًٗا ٗ إـ ،١ٜٓاييت
ت ؾٗٝا ايكٛاٌْ ٚايتٌلٜعات اٱه ،١َٝ٬ؾ ٬بأي س ٦ٓٝٺق إٔ ىاطب٘ تعاٍ بٗقا
انتًَُ ٵ
اـطابٜٚ ،ك ٍٛي٘ ﴿ :ٳٔٚإٕٵ يَِٵ تٳ ِؿعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ كٔهايَتٳ٘ٴ﴾.
ثاّْ ٝا :يكـ ٚعـ اهلل تعاٍ ٗ ٖق ٙاٯ ١ٜكهٛي٘| باؿؿٚ ٜايعُِٚ ١اؿُا،١ٜ
ؾكاٍٚ﴿ :اهللُ ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٳ ايٓٻائ﴾ ،ؾً ٛقًٓا :إٕٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ قل ٗٚ ،ٍٜايؿذل ٠اييت
رل ُاؿمٕ
هلل ٳٜعٵِٹُٴوَ َٹٔٳ ايٓٻائ﴾ غ ٳ
عاًٗا ايٓيب| ٗ َهٓ ،١يهإ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚا ُ
ت قل ٍٜبتعقٜب٘ ٚإٜقا ٘٥بٌتٸ٢
ع  ٚايعٝاف باهلل ع; إف نٝـ ٜه ٕٛعاُُ ّا ي٘ ٚقـ قاَٳ ٵ
ا٭ْٛاع طٛاٍ  13هٓ ١عاًٗا ب ،ِٗٓٝست ٢قاٍ|َ« :ا أُٚفْ ٟيبٌّ نُا أُٚفٜت»ٖٚ ،قا
غ٬ف َا إفا قًٓا :إٕٸ اٯْ ١ٜنيت ٗ إـ ٗٚ ،١ٜٓأٚاػل سٝات٘| ،سٝح ؽًّٖ ؾٗٝا
و َٹٔٳ ايٓٻائ﴾(.)62
َٔ ًلٸ قلٚ ٍٜغرلِٖٚ ،فيو ٕا ٚعـ ٙاهلل تعاٍ ﴿ :ٳٚاهللُ ٜٳعٵِٹُٴ َ
ثايجاّ َٔ :ايكلا ٔ٥اييت ػعًٓا ْكطع بإٔٸ اٯ ١ٜمل تهٔ َهٓ ١ّ ٝإٔٸ ايوٝام
 ٞايق ٟاهتٴؼـّ ٗ ٖق ٙاٯ ١ٜايهلّ ١ىتًـ ُاَاّ َع هٝام
ٚا٭هًٛب اـطاب ٸ
ٚأهايٝب اٯٜات إهٓ ،١ٝسٝح ْ٬س ٜإٔٸ ا٭هًٛب اـطاب ٗ ٞاٯٜات إهٓ ١ٝؾْٛ ٘ٝعٷ
َٔ ايًٌ ٚايٓع ،١َٛؾٗ ٞعٓـَا تأَل ايٓيبٸ| ،أ ٚتٓٗا ٙعٔ ً ٞٺ ٤توتؼـّ أهًٛب
ايلقٓٚ ١ايلػا ،٠ٚنكٛي٘ تعاٍ﴿ :اقِلٳأِ بٹاهٵِٔ كٳبِّوَ ايٖقٹ ٟػٳًَلٳ﴾ ،ؾٓذـ إٔ اٯ ١ٜعٓـَا
تأَل ايٓيبٸ| بايكلا ٠٤تعطـ عً ٘ٝباـًكٚ ،١تلقِّل َٔ ًـٸ ٠ا٭َل إقنٛك ٗ
اـطاب .أَٸا ٗ آ ١ٜايتبًٝؼ ؾٓ٬س ٜإٔٸ اـطاب ؾْٛ ٘ٝعٷ َٔ ايٌـٸٚ ٠ايػً ،١ٛعٝح
ت ٗ اٯٜات إهٓ.١ٝ
ّ ِّٝن ٙعٔ اـطابات اييت ٴفنلٳ ٵ
ؾٗق ٙاٱًها٫ت ٚايتوا٫٩ت ٚغرلٖا ػعًٓا ْطُٔ٦ٸ إٍ إٔٸ اٯ ١ٜمل تٓنٍ ٗ
َهٓ ٗٚ ،١قل ،ٍٜبٌ ٖ ٞتٓوذِ ٗ ايوٝام ٚإعَٓ ٢ع اٯٜات إـْ.١ٝ
ٚأَٸا َٔ َٓطًل ايلٚاٜات ؾكـ ثبت با٭ساؿٜح ايهجرلٚ ٠إوتؿ ١ٔٝع بٌ إتٛاتل٠
عٓـ ايٌٝع ١ع إٔٸ اٯَ ١ٜـْ ٸْ ،ْ١ٝنيت ٗ أٚاػل سٝا ٠ايٓيبٸ|.
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بعـ ٖق ٙايـكاه ١إؼتِل ٠يٰ ١ٜايهلّٚ ،١بٝإ ا٭قٛاٍ ؾٗٝاَٚ ،ا اهتٴـٍٸ ب٘
يتًو ا٭قٛاٍٚ ،بٝإ إٓاقٌات ٚاٱًها٫ت ٚايٌټ ٴبٗات ،ا ٻتٔض دً ٸٝاّ إٔٸ ايك ٍٛاؿلٸ،
ٚايقٜ ٟكتٔ ٘ٝايطبع ايوًٚ ِٝايؿِٗ إوتك ،ِٝبعٝـاّ عٔ ا٭ٖٛاٚ ٤ايلٻ َغباتٚ ،طبكاّ ٕا
تكتٔ ٘ٝإٛام ٜٔايعًُْ ٖٛ ،١ٝن ٍٚاٯ ١ٜايهلّ ١ٜ٫ٚ ٗ ١أَرل إ ٌَٓ٪عًٞٸ×ٚ ،أْٸ٘
اـًٝؿ ١بعـ كه ٍٛاهلل|; ٌٖٚاً ١ا٭قٛاٍ ا٭ػل.٣
 ٫ٚىؿ ٢أْٸٓا عاؾٓا ٗ ٖق ٙايلهاي ١أَلاّ ػطرلاّ  ٗٚغا ١ٜا٭ُٖٸ ،١ٝنُا
ٜهاؿ ٜه ٕٛفيو ُلواّ ٗ اٯ ١ٜايهلّ ﴿ :١ٳٔٚإٕٵ يَِٵ تٳؿِعٳٌٵ ؾَُٳا بٳًٖػٵتٳ كٔهايَتٳ٘ٴ﴾ٚ .ي ٛإٔٸ
إوًٌُ اَتجًٛا أَل ٙهبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ  ١ٜ٫ٚأَرل إ ×ٌَٓ٪يواؿ ايوٚ ّ٬اي٥ٛاّ
ت هعاؿتٗا ٗ ايـْٝا ٚاٯػل.٠
ت ايبٌل ١ٜسٝا ّ٠ط ِّٝبُٓٓٚ ،١ٳ ٵ
ايهل ٠ا٭كٓ ٸٚ ،١ٝيعاًٳ ٵ
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وكدار املّز ٔحتدٖدٓ
وكارٌ ٌٛبني الفكْ اإلواوّ٘ ٔالكإٌُ املدٌّ٘ اإلٖزاٌّ٘

ٴتعٳـٸ قٔ ١ٝإٗل قٔٝٸ َُّٗ ١ٸ ّٚ ١ؿقٝك ٗ ّ١ايٌلٜع ١اٱهٚ ،١َٝ٬سقا سٳ ٵقٖٚا
ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاْ ،ٞسٝح ُأؿكدت أسهاَ٘ ُٓٔ إٛاؿ ايكاْ ١ْٝٛطبكاّ ٭سهاّ
وب اٯٜات ٚايلٚاٜات ي٘ ؾًوؿ ْ١ػاُٸٚ ،١أقواّٷ،
ع ٳ
ايٌاكع إكـٻي; ٭ٕٸ إٗل َ
ٚأسهاّٷٚ ،آثا ٷك ،هٛف ْتعلٻف عًٗٝا ٗ ٖقا إكآٍٖٚ .ا ٜٴ٪هٳـ ي٘ إٔٸ غ ٤٬إٗل ع
مت إٌْا ٙ٩يًُواعـ ٗ ٠تأهٝى ٚتك ١ٜٛايلابط ١اينٚدٚ ،١ٝايق ٖٛ ٟإٗل
ايق ٟٸ
وب تأنٝـ ايلٚاٜاتٚ ،إع ٕ٬ايٌاكع كؾٔ٘ يًُٗٛك ايػاي ،١ٝسٝح ٚكؿ
ع ٳ
اـؿٝـَ ،
خ; ؾٹ ٞايُِٳلٵأَ٠ٹ ٚايـٻابٻ١ٹ
أِْٗ «تٳقٳانَلٴٚا ايٌټ٪ٵّٳ ٹعٓٵـٳ أَبٹ ٞعٳبٵـٹ اهللٹ× ؾَكَاٍٳ :ايٌټ ٵّ٪ٴ ؾٹ ٞثٳ َ٬ٺ
ٚايـٻاكَٔ .ؾ َأَٻا ًٴ ٵّ٪ٴ ايُِٳلٵأَ٠ٹ ؾَهَجٵلٳَ ُ٠ٳٗٵ ٔلٖٳا ٚعٴكِِٴ كٳسٹ ٹُٗٳا»( )1عٚ ،عً ٢ايلغِ َٔ إعٕ٬
ايٌلٜع ١كؾٔٗا يًُػا ٠٫بإٗٛكٚ ،تأنٝـٖا عً ٢نلاٖ ١فيو ،قـ ُاك اي ّٛٝإسـ٣
إٌانٌ ايلٝ٥و ٗ ١اجملتُع اٱه َٞ٬بٌهٌٕ عاّٸ ٗٚ ،اؾُٗٛك ١ٜاٱه١َٝ٬
اٱٜلاْ ١ٝبِٛك٠ٺ ػاُٸ ،١سٝح هل ٟاهتػ٬ي٘ بطلٜك١ٺ غرل ٥٫ك َٔ ١ٹق ٳبٌ بعض
ايعٛا َٔ ،ٌ٥ػ ٍ٬ايتطبٝل غرل ايِشٝض يٰٜات ايكلآْٚ ١ٝكٚاٜات أٌٖ ايبٝت^ َٔ
دٗ١ٺٚ ،ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاْ َٔ ٞدٗ١ٺ أػل ،٣يقيو تًذأ أغًب ايعٛا ٌ٥إٍ طًب َٗٛكٕ
غاي َٔ ;١ٝأدٌ ؼكٝل أٖـافٺ َاي ١ٝؼت عٓٛإ( :أػق ُٓاْ َٔ ١ايلدٌ); عذٸ١
|

وب تؿهرلِٖ،
ع ٳ
اهتُلاك ١ٜاينٚاز ٚعـّ ايًذ ٤ٛإٍ ايط٬م َٔ أؿٌَْ ٢هً١ٺَ ،
ف آػق ٗ ايتذقټك ،بـ ٕٚأٟٸ قاكب١ٺ ي٘ٚ .يقيو; َٔ
عٝح ؼٛٻيت ٖق ٙايٛاٖل ٠إٍ عٴ ٵل ٺ
أدٌ اؿـٸ َٔ ٖق ٙايٛاٖل ٠ايو ،١٦ِّٝؾإٕ ايو٪اٍ إطلٚغ ٗ ٖقا إكاٍَ :ا َٖٛ ٛقـ
ايٌلٜع ١اٱهَٝ٬ٸٚ ١ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاَْ َٔ ٞوأي ١ؼـٜـ ِْاب إٗل؟

مت تٌلٜع٘ يًُواعـ ٗ ٠تأهٝى ٚتك ١ٜٛايلابط ١اينٚدَٔ ١ٝ
ٜعتدل إٗل ،ايق ٟٸ
دٗ١ٺ; ٚإعطا ٤إلأ ٠أُٖٸ ّ١ٝنبرل َٔ ٠دٗ١ٺ أػل ،٣أٓش ٢اي ّٛٝإسـ ٣إٌانٌ
ايلٝ٥و ;١بوبب إط٬ق٘ َٔ قٹبٳٌ ايٌلٜعٚ ١ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاْٚ ،ٞعـّ تكٝٝـَ ٙكـاكٕ
َعٌٚ ،قـ متٻ اهتػ ٍ٬فيو َٔ ٹقبٳٌ ايعٛا ;ٌ٥بٗـف ؼكٝل َكاُـ َاي َٔ ١ٝاينٚز،
ٖا ػًٓـ آثاكاّ هًب ١ٝدو ١ُٝعً ٢ا٭ؾلاؿ ٚاجملتُعٚ .بـٍ إٔ ٜه ٕٛاينٚاز عاََُٗ ّ٬ٸاّ
ٗ ته ٜٔٛا٭هل ٠ؼٛٻٍ; بؿعٌ اهتؼـاّ إلأ ٠سكٖٗا ٗ طًب َٗلٕ َلتؿع ،إٍ نابٛيٕ
ت
ٜع ٌ٘ٝاينٚزٚ ،بايتاي ٞاْٗٝاك ايع٬ق ١اينٚدٚ ،١ٝتؿهٗو ا٭هل ;٠٭ْ٘ ع ٚيٮهـ ع بٴٓٝٳ ٵ
عً ٢أهىٕ َاؿٸ ،١ٜنايبٝع ٚايٌلا ،٤كغِ إٔ َ٬ى اينٚاز ٖ ٛته ٜٔٛع٬ق١ٺ َبٓٝٸ ١عً٢
ا ٕٛؿٸٚ ٠ايلٓ ،١نُا ٚكؿ ٗ نتاب اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ .يقيو نإ اشلـف َٔ
نتابٖ ١ق ٙإكاي ١توً ٘ٝائ ٤ٛعًَ ٢عاؾ ١إٌهً ١إوتؿشً ٗ ١اجملتُع
اٱه َٔ ،َٞ٬ػ ٍ٬اؿـٜح س ٍٛؾًوؿ ١تٌلٜع إٗلٚ ،سكٝكت٘ٚ ،أسهاَ٘،
ًٚلا٥ط٘ٚ ،ا٭ٓلاك اييت تٓذِ عٔ إط٬ق٘ ٚعـّ تكٝٝـٚ ،ٙاؿـٜح س ٍٛإَهاْ١ٝ
ين باؿؿا ٚعً ٢أغلاض ايٌلٜعٚ ١اجملتُع اٱه.َٞ٬
ؼـٜـ َٔ ٙٹقبٳٌ ايٛيٞٸ ايؿك ٘ٝإع ٸ

أَا ٗ ايًػ ١ؾإٚ ِٝاشلاٚ ٤ايلا ٤أُٜ ;ٕ٬ـٍٸ أسـُٖا عً ٢أدلٕ ٗ ً٤ٞٺ ػاْٸ;
ٚاٯػل ًٞ :ٷ َٔ ٤اؿٛٝإ .ؾا٭ٚٸٍ إٗلَٗ :ل إلأ ٠أدلٖا(ٚ ،)2ق :ٌٝإٗل :ايِـام(.)3
ٚأَا اُط٬ساّ ؾإَ ٵٗل بؿتض إُ :ِٝـام إلأٚ ،٠اؾُع َٗٛكٜٚ ،ٴكاٍَٗ :لت
إلأَٗ ٠لاّ ع َٔ باب ْؿع ِْٚل ع أ :ٟأعطٝتٗا إٗلٚ ،أَٗلتٗا با٭يـ :مٚٸدتٗا َٔ كدٌٕ
عًَٗ ٢لٕ(ٚ .)4علٸف أٜٔاّ أْ٘ َا ٚدب يًُلأ ٠بٓهاغٕ أ٤ٙٚ ٚٺ أ ٚتؿٜٛت بٔعٕٚ .فنلٚا
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ٗ توُ ١ٝإٗل ُـاقاّ ٱًعاك ٙبِـم كغب ١بافي٘ ٗ ايٓهاغ ،ايق ٖٛ ٟا٭ٌُ ٗ
إهاب إٗل(.)5

مل ٜقنل ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاْ ٞتعلٜؿاّ ػاُٸ ّا يًُٗل ،إ ٓ٫إٔٸ إاؿٸ 1078 ٠تّٓٸ
عً ٢إٔٸ« :نٌٸ َا ي٘ َايٝٸٜٚ ،١ه ٕٛقاب ّ٬يًتًُٗوّ ،هٔ دعً٘ ٳَ ٵٗلاّ».

ٗ ايًػ ١أٌُ إاؿٸ« َٔ ٠اؿَـٸ ٚاؿُـٴٚؿ»ٚ .اؿاٚ ٤ايـاٍ أُ :ٕ٬ا٭ٚٸٍ :إٓع;
ٚايجاْ :ٞطلف ايٌ ،٤ٞؾٝه ٕٛاؿـٸ :اؿادن بٌ ايٌٜٚ ،ٌ٦ٝٴكاٍ :ؾٕ٬ٷ قـٚؿٷ إفا
نإ ٖٓٛعاّ( ،)6أ ٚإٓع ٚايؿٌِ بٌ ايٌ ;ٌ٦ٝي ٬٦ىتً٘ أسـُٖا باٯػل ،أ ٚي٬٦
ٜتعـٸ ٣أسـُٖا عً ٢اٯػلْٚ ،ع٘ سـٚؿٚ .ؾٌِ َا بٌ نٌٸ ً :ٌ٦ٝسـٸ بُٗٓٝا.
َٓٚتٗ ٢نٌٸ ً.)7(٤ٞ
ٚأَا ٗ اُ٫ط٬غ ؾَٗ ٛا ّٓع احملـٚؿ َٔ اي ٳع ٵٛؿ إٍ َا نإ اكتهب٘ٚ .سـٚؿ
ايٌلعَٛ :اْع ٚمٚادل عٔ اكتهاب أهبابٗاَٚ ،ا  ٫هٛم ؾ ٘ٝاينٜاؿ ٫ٚ ٠ايٓكِإ.
ٚسـٚؿ اهلل تعاٍ :قاكَ٘ ،نكٛي٘ تعاٍ﴿ :تٹًِوَ سٴـٴٚؿٴ اهللٹ ؾَ َ٬تٳكِ ٳلبٴٖٛٳا﴾ (ايبكل:٠
.)8()187

أَا ٗ ايًػ ١ؾايكاْ ٗ ٕٛا٭ٌُ نًُ ْ ١ؾاكهْ ،١ٝع قٛاٌَْٚ ،عٓا ٙا٭ٌُ(.)9
َٓ ٞطب ٷل عًْٝ ٢ع دنٝ٥ٸات٘ اييت ٜتعلٸف أسهاَٗا َٓ٘(.)10
ٚاُط٬ساّ ٖ ٛنًِّ ٌّ

ت َتعـِّؿْ ،٠قنل َٓٗا:
ٚقـ ُأطًل عً ٢إٗل توُٝا ٷ
1ع ايِـام :أُ ٟـام إلأ ،٠هٴ ُِّ ٞبقيو يكٛٸت٘ٚ ،أْ٘ سلٌّ ًٜنّٜٚ .كاٍُ :ٳـٳامٷ
ٚٳُٴـٵقَٚ ْ١ٳُٳـٴقَ .ْ١قاٍ اهلل تعاٍٚ﴿ :ٳآتٴٛا ايِّٓوٳا٤ٳ ُٳـٴقَاتٹٗٔٔٻ ْٹشٵًَ( ﴾ّ١ايٓواٚ .)4 :٤ٳقُلٔ٥ٳتٵ:
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ُ ٳـقَاتٹٗٔٔٻ» .ٳٚطَٹٔٳص ا ِيبٳابٹ ايِٻـٳقََ :ُ١ٳا ٜٳتٳِٳـٻمٴ بٹ٘ٹ ايُِٳلٵ٤ٴ عٳٔٵ ْٳؿِوٹ٘ٹ ٳَٚٳايٹ٘ٹ(.)11
« ٳ
شًٚ :١أًُٗا ايٓشٌ َٔٚ .إسـ ٣ؿ٫يتٗا ايعطاٜ ،٤ٴكاٍ :مًت٘ نقا أٟ
2ع ايِّٓ ٵ
أعطٝتٜ٘ٚ .كٛي :ٕٛايٓشٌ :إٔ تعط٦ًٝ ٞاّ ب ٬اهتعٛاضٕٚ .مًت إلأَٗ ٠لٖا مً ،ّ١أٟ
عٔ طٝب ْؿىٕ َٔ ،غرل َطايب١ٺ(.)12
دلاّ ،نُا ٚكؿ ٗ قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَُٳا
زل ٢اهلل تعاٍ إَ ٵٗل َأ ٵ
دل :قـ ٸ
3ع ا٭َ ٵ
دٓٳاغٳ عٳًَٝٵهُِٵ ؾٹَ ٞٳا تٳلٳآٳٝٵتٴِٵ بٹ٘ٹ َٹٔٵ
اهٵتٳُٵ ٳتعٵتٴِٵ بٹ٘ٹ ٹَٓٵٗٴٔٻ ؾَآتٴٖٛٴٔٻ أدٴ ٛٳكٖٴٔٻ ؾَلٜٔٔٳ ّ١ٳ َ٫ٚٴ
ٳبعٵـٹ ايِؿَلٜٔٔٳ١ٹ إٕٔٻ اهللَ نَإٳ عٳًٹّ ُٝا سٳهٹّ ُٝا﴾ (ايٓوا.)24 :٤
ٚايتعبرلٴ بهًَُ« ١ا» ٗ بـا ١ٜاٯ﴿ ١ٜؾَُٳا اهٵتٳُٵ ٳتعٵتٴِٵ﴾ ،إوتعٌُ ٗ غرل ايعك،٤٬
إًاك ْ ٠اٍ تعَُ ِٝؿٗ ّٛاْ٫تؿاع ٚا٫هتُتاع بأٟٸ م ٕٚ ،ٛبأٟٸ عٔٚ ،ٕٛبأٟٸ ػُِٝٛٸ١ٺ
تتعًٖل بٗٔٸ ٫ٚ ،اػتِاْ باْ٫تؿاع ٚا٫يتقاف َٔ فُٛع ٚدٛؿٖٔٸٚ .أٜٔاّ ؾ ٘ٝػًٌٝٷ
ٚتع ٝٛٷِ ٕكاّ إلأ ;٠ؾإ ٸٕ إلأ َٔ ٠سٝح ٖ ٞيٝوت كِ ّ١ُٛبا٫هتُتاع ٚاْ٫تؿاع
دعٳٌٳ ٳب ٵٓٝٳهُِٵ
هٓٴٛا ٔإ َيٝٵٗا  ٚٳ
ٚا٫يتقافَٚ﴿ :ٹٔٵ آٜاتٹ٘ٹ َإٔٵ ػٳًَلٳ يَهُِٵ َٹٔٵ َأْٵؿُوٹهُِٵ أَمٵٚاداّ يٹتٳوٵ ُ
َٳٛٳؿٻٚ ّ٠كٳسٵُٳ( ﴾ّ١ايلٚ ،)21 :ّٚأَٸا َٴ ٵتعٳ ُ١ايٓهاغ عًً ٢لاَ ٘٥كلٻكٚ ،٠سؿ ٜايِ٬غ
يًلدٌ ٚإلأٚ ،٠كعا ١ٜعٛاقب ا٭َٛك َٔ ،ايتٛيٝـ ٖٚتو اؿلَٚ ١ا٫بت٤٬ات ايٓأًَ ١٦
ٖقا ايعٌُ(.)13

اتٻؿل عًُاٚ ٤ؾكٗاَٚ ٤تهًَُِّ ٛـكه ١أٌٖ ايبٝت^ باٱْاع عً ٢إٔٸ ا٭سهاّ
ايٌلع ،١ٝهٛا ٤ناْت تهًٝؿ ١ٝأٓٚ ٚع ،١ٝقـ ًلٸعت عً ٤ٛٓ ٢ؾًوؿ١ٺ ػاُ ١بٗا،
 ٖٛٚدٳ ٵعٌ اؿهِ عً ٢أهاي َ٬ناتٺ َعٜٛ ،١ٓٝدـ سهُٚ ١عًٓٚ َٔ ١كا ٤تٌلٜعٗا،
باعتباك أؾعاٍ اهلل َعًًٓ ١با٭غلاض ٚا٭ٖـافٖٚ ،ق ٙإ٬نات ته ٕٛب ٳـٚٵكٖا ػآع١
يًُِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقع ،١ٝاييت تعٛؿ عً ٢ايؿلؿ ٚاجملتُع ؿْٜٛٝٸ ّا ٚأػلٜٚٸ ّاٚ .بٓا٤ٶ عً٘ٝ
ؾإْ٘ َٔ إِٗٸ اؿـٜح عٔ ؾًوؿ ١تٌلٜع إٗلٚ ،غاٜت٘ٚ ،اؿهُٚ ،َ٘ٓ ١عًٓت٘ٚ .قبٌ
اـَ ٵٛض ب٘  ٫بأي بتٝٓٛض َعٓ ٢ا٫هتعُاٍ اُ٫ط٬سٕ ٞؿلؿات إطًب ،ناُط٬غ
(ؾًوؿ ١اؿهِ)َ( ،كِـ ايٌلٜع( ،)١اؿهُ( ،)١ايعًٓ ،)١عًَ ٢ا فٖب إي ٘ٝايؿكٗا٤
ٗ اهتعُا٫تَِٗ ،ا :ًٜٞ
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ت إٍ
تعين يؿ« ١ٛايؿًوؿ »١عٓـَا تلؿ ؿ ٕٚإٓاؾ١ٺَ« :علؾ ١ايٛدٛؿ»ٚ .إفا ُأٓٝؿَ ٵ
ت بٗا نًُ ْ ١أػل ،٣ؾإْٸٗا تهتوب َعٓ٢ٶ آػلٜ ،تٓاهب
يؿ١ٛٺ أػل ،٣نُا ي ٛأؿكَ ٵ
َع َا ٜعهو٘ إلنٖب اؾـٜـ(.)14
إلاؿٴ َٔ ؾًوؿ ١اؿهِ أ ٚاؿهُ ١اشلـفٴ ٚايػلضٴ َٔ اؿهِ ايٌلعٞٸ،
باعتباك ْٝع أؾعاٍ اهلل َعًًٖ ّ١با٭ٖـاف ٚا٭غلاض ،نُا أْع ؾكٗا ٤اٱَاَ،١ٝ
ٚايـيٌٝٴ عً ٢فيو ُٚـٴ اهلل تعاٍ ْؿو٘ ٗ آٜات قلآْ ١ٝنجرل ٠أْٸ٘ «سهِٝٷ»ٚ ،إٔٸ
وبٵتٴِٵ
ْٝع أؾعاٍ اهلل سهٚ ْ١ُٝبعٝـ ْ ٠عٔ ايًٖ ٵػٚ ٛايعٳ ٳبح ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ﴿ :أَؾَشٳ ٹ
َأْٻُٳا ػٳًَ ِكٓٳانُِٵ ٳعبٳجاّ﴾ (إٚ ،)115 :َٕٛٓ٪قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳك ٻبٓٳا ٳَا ػٳًَكِتٳ ٳٖ ٳقا ٳباطٹ( ﴾ّ٬آٍ
عُلإ.)15()19 :

ٚأَا اؿهُ ١ؾكـ أُػق ٗ تعلٜؿٗا َعٓٝإ:
1ع َا عً ٘ٝأنجل ايعًُاَ :ٖٛٚ ،٤ا قِـ إي ٘ٝايٌاكع َٔ دًب ْؿعٕ أ ٚؿؾع ٓلكٕ.
ض :ٖٛٚ ،إٓاهب أ ٚايتٓاهب(.)16
2ع َا عً ٘ٝبع ٷ
ٚعًٜ ،٘ٝهَ ٕٛعٓ ٢اُ٫ط٬سٌ( :سهُ ١اؿهِ) (ٚؾًوؿت٘) ٚاسـاّ:ٖٛٚ ،
ا٭َل ايق ٟي٘ َـػًٝٸَ ١باًل ٗ ٠تٌلٜع اؿهِ َٔ ،غرل إْاطت٘ بٗا ع أ َٔ ٟغرل
إْاطٚ ١دٛؿ اؿهِ ٚعـَ٘ باؿهُ ١عٚ ،بعباك٠ٺ أػل ٖٞ :٣إًِش ١إكِٛؿ ٠يًٌاكع
َٔ تٌلٜع اؿهَِ ،ع عـّ نْٗٛا عًٓ ّ١تاَٸ ّ ٗ ١إهاؿ اؿهِ أ ٚعـََ٘ ،عٓ ٢أْٸ٘
قـ تتٛؾٖل اؿهُ َٔ ١ؿ ٕٚإٔ ٜتٛادـ اؿهِ ،أٜ ٚتٛادـ اؿهِ  ٫ٚتهٕٛ
اؿهُ ،١نإٌكٓ ٗ ١ايوؿل; إف اعتدلٖٚا اؿهُ ٗ ١قِل ايِ ،٠٬يهٔٵ  ٫أسـ
ِلٖٓ َٔٚ ،ا ؾإٕٵ ُأُٝب إل ٤بتعبٺ ٌَٚكٓ ٺ َٔ ١غرل
ٜـٻع ٞبأْٗا تٌهٌِّ ايعًٓ ١ايتاَٸ ١يًكَ ٵ
هؿلٕ ؾشهُ٘ ايتُاّٜ ٫ٚ ،كِل ُ٬ت٘ ٗٚ ،إكابٌ إفا هاؾل َٔ غرل ٌَكٓ ٺ ١ؾشهُ٘
ِل ،ؿ ٕٚايتُاّ; ٚفيو ٭ٕ إًِش ١إكِٛؿ َٔ ٠ايتٌلٜع ،نإٌكٓ ٗ ١إجاٍ
ايكَ ٵ
ايوابل ،يٝوت عًٓ ٗ ّ١دعٌ اؿهِ(.)17
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ٜٴوتٳؼٵـٳّ يؿ ٜايعًَٓٛ ٗ ١اكؿ َتعـِّؿ ٠ؾٗ١ٺ َا ،نايؿعٌ ايقٜ ٟذلتٻب عًْ ٘ٝؿعٷ أٚ
ٓل ٷك ،أَ ٚا ٜذلتٻب عً ٢اؿهِ َٔ ًَِش١ٺ أَ ٚؿوـ ،٠إ ٓ٫إٔٸ ايؿكٗا ٤اهتؼـَٛا يؿٜ
ايعًَٓ ١عٓا ٙاـاْٸ ٖٛٚ ،ايُٛـ ايٛاٖل إٓٔب٘ إذلتِّب عً ٢تٌلٜع اؿهِ،
ناٱههاك ايٓادِ عٔ اـُل ،إوتؿاؿ َٔ ٚاٖل ايّٓٸٚ ،ايق ٟعً ٢أهاه٘ ًٴ ِّلع
اؿهِٚ ،نقيو يٛدٛؿ إًِش ٗ ١تلن٘(.)18

اؿهُ ٖٞ ١إًِش ١بعٗٓٝاٚ ،إًِش ٖٞ ١إكِٛؿ ٠يًٌاكع َٔ تٌلٜع
اؿهِٚ ،إٕٵ مل ِٜلِّغ بٗا ،أُ ٚلٻغ يهٔٵ َٔ غرل فنل اؿهِ ايقٜ ٟـٚك َـاكٖا;
ٗ سٌ إٔٸ ايعً ٖٞ ١ايُٛـ ايقُ ٟأْ ٘ٝب٘ اؿهِ ،بٛدٛؿٜٛ ٙدـ ٚبعـَ٘ ٜٓعـّ ،ؾٗٞ
َٓٛٸ ْ١يتشكٝل إًِش ١إكِٛؿ ٠يًٌاكعٚ ،يٝوت ٖ ٞإًِش ١بعٗٓٝا(.)19

ٖ ٛاُط٬غٷ َلنٖب ،فنلٚا ي٘ ث٬ث ١اهتعُا٫ت ،ٳت ٳبعاّ ٕا أُكٜـ َٓ٘ َٔ َؿّٗٛ
ايٌلٜع ،١يقا هٝتِٸ فنل ا٫هتعُاٍ ايقٜ ٟتٓاهب َع ايبشح.
إلاؿٴ َٔ َكِـ ايٌلٜع ١أٖـافٴ اهلل تعاٍ َٔ تٌلٜع إكلٻكات ا٫عتباكٜٸ١
ٚايعًُٝٸ ٗ ١ؿ ٜٔاٱه َٔٚ ،ّ٬ايبـ ٜٞٗإٔ ٜه ٕٛإلاؿ َٔ «ايٌلٜعٖ ٗ »١قا
ا٫هتعُاٍ ٖ« ٛأسهاّ اٱه.)20(»ّ٬
بعـَا اتٻٔض َعٓ ٢سهُ ١تٌلٜع اؿهِ ٚإكِـ َٓ٘ ٚعًٓت٘ ٜأت ٞاؿـٜح عٔ
ت عٔ إٗل مل تِلِّغ عٔ عًٓ١
ؾًوؿٚ ١سهُ ١تٌلٜع إٗلٚ .اٯٜات ايكلآْ ١ٝاييت ؼـٻ ٳث ٵ
تٌلٜع٘ ،عً ٢غلاك بعض اٯٜات ا٭ػل ٣اييت ؼـٻثت عٔ عًٌ ا٭سهاّْ .عِ ،يكـ
ت ايلٚاٜات عٔ عًٓٚ ١دٛب٘ عً ٢ايلداٍٚ ،ايوبب إٛدب ٫هتشكام إلأ ٠ناٌَ
س ٵ
ُلٻ ٳ
إٗل ٖ ٛايـػ ;ٍٛباعتباك إٔ إلأًُ ٠و ُاّ إٗل بايعكـٜٚ ،وك٘ ِْؿ٘ بايط٬م قبٌ
ايـػٚ .ٍٛيهٔٵ ْوتٌـٸ َٔ ايلٚاٜات ػُِٝٛٸ َّ ١ا ٱبلام اؿهِ ،إ ٓ٫إٔ إكِـ
اؿكٝك ٞػافٺ َٚٴ ٵب ٳِٗٷ ٗ ،سٌ إٔ ايعًُا ٤فنلٚا ٗ ؾًوؿ ١تٌلٜع إٗل عـٸ ٠أَٛك،
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اعتدلٖٚا دنّ ٤ا َٔ اشلـف ٚايػا َٔ ١ٜتٌلٜع إٗل:ٖٞٚ ،
1ع إٗل َكابٌ ا٫هتُتاع :نُا فٖب ايؿكٗاٚ ،)21(٤تبعاّ ٕا ٚكؿ ٗ كٚاٜات أٌٖ
ايبٝت^« :إْٸُا ٌٜذلٜٗا بأغً ٢ايجُٔ»(.)22
ٚإوتؿاؿ َٔ نًُات ايؿكٗا ٤إٔٸ إكِٛؿ َٔ ًَه ١ٝاينٚز يبٔع اينٚدٖٛ ١
سلٸ ا٫هتُتاع ب٘.
ٚفنل ايٌٝؽ ايطٛهٖ ٞق ٙإوأي ١ؾكاٍ« :إفا تنٚٻز ايلدٌ اَلأَٗ ّ٠لٕ َعًّٛ
ت عً ٘ٝإٗل; ٭ْٸ٘
ت إٗل عً ٘ٝبايعكـًَٚ ،و ٖ ٛايبٔع ٗ ايٛقت ايقًَ ٟهَ ٵ
ًَهَ ٵ
عكـ َعا١ٓٚٺ ،ؾًُو نٌٸ ٚاسـٺ َُٓٗا عًُ ٢اسب٘ ٗ ايٛقت ايقًَ ٟو ُاسب٘ عً.٘ٝ
ٚإٕٵ ػايعٗا بعـ ٖقا بعٛضٕٚ ،بقيَ ٵت٘ يًَ٘ ،و ايعٛض ايق ٟعكـ اـًع ب٘ٚ ،ماٍ ًَه٘
عٔ بٔعٗا ٗ ايٛقت ايقًَ ٟو ايعٛض عًٗٝاٜ ٫ٚ ،كاٍ :ماٍ بٔعٗا إيٗٝا ؾًُهت٘;
٭ْٸٗا ًُ ٫و بٔعٗا ،ؾإٕٸ ايبٔع عباك ْ ٠عٔ ا٫هتُتاع.)23(»...
2ع إٗل ٖـٜٸَ ١ًْ َٔ :ْ١ا فٖب إي ٘ٝايعًُا ٗ ٤ؾًوؿ ١تٌلٜع إٗل أْ٘ ٖبْ١
ت َٔ أدٌ تك ١ٜٛٴعل ٣ا٭يؿٚ ١أٚاُل احملبٸ ١بٌ اينٚز ٚاينٚدٚ ،١إٔ ٜبك ٢اؿبٸ
ً ِّل ٳع ٵ
ٴ
ٚايٛؿاؿ َوتكلٸاّ َٚوتُلٸاّ إٍ ا٭بـٚ .تٌلٜع إٗل بٗق ٙايهٝؿٜٓ ١ٝوذِ َع قإْٛ
وب ٖقا ايكاْ ٖٛ ٕٛإٔ ٜبـأ َٔ ايلدٌَٔ ٫ ،
ع ٳ
ايؿطلٚ ٠ايطبٝع ;١ؾإٕٸ اؿبٸ ٚايٛؿاؿ َ
إلأٚ ،٠أَٸا سبٸٗا ي٘ ؾٗ ٛكؿټ ؾعٌٕ ؿبِّ٘ٚ ،اهتذاب ْ ١يٜ٘ٚ .ـٍٸ عً ٢ن ٕٛإٗل ٖبٖٚ ّ١ـٜٸ ّ١
شً ،١أٟ
قٛي٘ هبشاْ٘ ٚتعاٍٚ﴿ :ٳآتٴٛا ايِّٓوٳا٤ٳ ُٳـٴقَاتٹٗٔٔٻ ْٹشٵًَٚ .)24(﴾ّ١يكـ تكـٻّ تعلٜـ ايِّٓ ٵ
عطا ٤بَ ٬كابٌ ،أَ ٟعٓ ٢اشلـٜٸ ١أ ٚاشلب.١
3ع إٗل عاَ ٷٌ ٚقا ٞ٥إما ٤ايط٬م :إٗل غرل ايٓكـ ٟعاٌَٷ ٚقا ٞ٥إما ٤ايط٬م.
ٚيعٌٸ ٖقا ٖ ٛايوبب ايق ٟدعٌ ايٌاكع إكـٻي ٜ ٫عٌ ي٘ سـٸاّٚ ،مل ٜكُ ٵٌ بٓٛعٕ َعٌ،
بـ٤اّ با٭َٛك اييت تكتِل عً ٢اؾاْب إعَٓ ،ٟٛجٌ« :تعً ِٝايكلإٓ»ٚ ،اْتٗا٤ٶ بإٗٛك
وب اػت٬ف ايٌلاٚ ،٘٥تؿاٚت ا٭ؾلاؿ(.)25
إاؿٸ ١ٜايػاي ;١ٝسٳ ٵ
4ع إٗل ٚثٝك ١تأٌَ َكابٌ ايط٬م :يكـ ق ٗ ٌٝؾًوؿ ١إٗلَ :ا إٔ ايط٬م سلٌّ
إٜكاع ٞيًلدٌ ،ؾٝوتطٝع إٔ ٜطًِّل مٚدت٘ َت ٢أكاؿ ٖقا ايؿعٌ ،ؾؿ ٞإكابٌ ًلٻع اهلل
تعاٍ إٗل; يٝهٚ ٕٛثٝكَ ّ١ايٝٸ ١يًُلأ ،٠تُٔٔ اهتُلاكٜٸ ١سٝاتٗا بعـ ايط٬م ،كٜجُا
تلتِّب أَٛكٖا.
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إ ٖ ٫إٔ ٖقا ايلأَ ٟلؿ ٚٷؿ عً :٘ٝإْ٘ ي ٛنإ َٔ ًْ ١أٖـاف تٌلٜع إٗل إٔ
ت ايٌلٜع ١عً ٢تكً ٌٝإٗٛك؟! ٕٚافا دعٌ
ٜهُٓ ٕٛاَْ ّ١اي ١ٝيًُلأ ٠إفٕ ٕافا سجٻ ٵ
ايلهَٗ |ٍٛل مٚدات٘ ٚابٓت٘ اينٖلاَ ÷٤تٛآعاّ؟! ٕٚافا ًذٻع ايٓوا ٤عً ٢إبلا٤
شًَ ّ﴾١؟!(.)26
ُ ٴـ َقاتٹ ٔٗ ٻٔ ٹْ ٵ
وا٤ٳ ٳ
اينٚز َٔ إٗل؟! ٕٚافا قاٍ اهلل تعاٍ ﴿ :ٳٚآتٴٛا ايِّٓ ٳ

إٕٸ اؿـٜح عٔ ؾًوؿ ١إٗل ٗ ايكاْ ٕٛاٱٜلاَْ ٖٞ ٞجٌ ؾًوؿ ١تٌلٜع بك١ٝ
إٛاؿ ايكاْ ١ْٝٛا٭ػلٚ ،٣اييت ته ٕٛػآع ّ١يًؿك٘ اٱَاَ ،ٞؾته ٕٛايعًٓ ١ايلٝ٥و١
يتٌلٜع إٛاؿ ايكاْ ٖٛ ١ْٝٛتٓ ِٝٛع٬قات ايٓاي ٗ ايـٚي ١اٱهٚ .)27(١َٝ٬بايتايٞ
ّهٔ إٔ ْؿِٗ إٔٸ ؾًوؿ ١تٌلٜع قاْ ٕٕٛسكٛقٞٸ ٜتعًٖل بإٗل ٖ َٔ ٛأدٌ تٓ ِٝٛسٝا٠
ا٭هل ٠اٱٜلآْٚ ،١ٝاٜتٗاٚ ،اؿؿا ٚعً ٢سكٛم إلأ.٠

فنل ايعًُا ٤بعض ا٭َٛك س ٍٛإٗلّ ،هٔ إٔ تعتدل َٔ َكَِّٛات٘ ٚسكٝكت٘،
:ٖٞٚ
نٌٸ َا ِٜضٸ إٔ ًّه٘ إوًِ ،ٳع ٵٓٝاّ نإ أَٓ ٚؿع ،ّ١يعكاكٕ أ ٚسٛٝإٕ أٚ
ٍّٚ ،ي ٛاينٚز ْؿو٘; يٮٌُٚ ،إعتدل ٠إوتؿ ٗ ١ٔٝؼـٜـ ايِـام
سل
إْوإٕ ،عبـٺ أ ٚٴ
َا تلآٝا عًٚ ،٘ٝإٔ إٓوام َٓٗا فيو بايٓوب ١إٍ ايهجلٚ ٠ايكًٓ ،١ؾكـ ٚكؿ ٗ
ُشٝض ايهٓاْ« :ٞهأيتٴ٘ عٔ إٗلَ ،ا ٖٛ؟ ؾكاٍَ :ا تلآ ٢عً ٘ٝايٓاي»(ُٚ ;)28شٝض
مكاك ،٠عٔ أب ٞدعؿل×« :ايِـام نٌٸ ً ٞٺٜ ٤ذلآ ٢عً ٘ٝايٓاي ،قٌٻ أ ٚنجل»(;)29
ُٚشٝض ؾٔ ،ٌٝعٓ٘× أٜٔاّ« :ايِـام َا تلآ ٢عً ٘ٝايٓاي َٔ ،قً ٌٕٝأ ٚنجرل،
ؾٗ ٛايِـام»(.)31()30
نٌٸ َا ًّه٘ إوًِ ِٜضٸ دعً٘ َٗلاّ; عٳ ٵٓٝاّ نإ أ ٚٳؿ ٵٜٓاّ أَٓ ٚؿع ّ١يعٌٕ
ًٖٛن١ٺ َٔ ،ؿاكٕ أ ٚعكاكٕ أ ٚسٛٝإِٕٜٚ .ضٸ دعً٘ َٔ َٓؿع ١اؿُ ٸل ،نتعًُٓ ِٝع١
ٚم َٔ ٙٛنٌٸ عٌُٕ قًٖ ٌٕ ،بٌ ايٛاٖل ُشٸ ١دعً٘ سكٓاّ َايٝٸاّ قاب ّ٬يًٓكٌ ٚاْ٫تكاٍ،
نشلٸ ايتشذرل ٚمٜ ٫ٚ .ٙٛتكـٻك بكَ ٵـ ٕك ،بٌ َا تلآ ٢عً ٘ٝاينٚدإ ،نجرلاّ نإ أٚ
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قًَ ،ّ٬ٝا مل ىلز بوبب ايكًٓ ١عٔ إايٝٸْ .١عِٜ ،وتشبٸ ٗ داْب ايهجل ٠إٔ ٜ ٫نٜـ
عًَٗ ٢ل ايوټ ٻٓٔ ٖٛٚ ،١وُا ١٥ؿكِٖ(.)32
َ َٔٚتؿلِّعات سكٝكت٘:
1ع بايٓوب ١إٍ ايعكـ ايـا :ِ٥فنل ايعًُاَ ٗ ٤ا ٜلتب٘ عكٝك ١إٗل بأْٸ٘ يٝى
ًلطاّ ٗ ُشٸ ١عكـ ايٓهاغ ايـاٚ ،ِ٥إِا ٜعتدل َٔ ايتٛابع; ٭ْ٘ يٝى كنٓاّ ٗ ايعكـ;
٭ٕٸ عكـ ايٓهاغ  ٫ىً ٗ َ٘ٓ ٛايٛاقع; ٭ٕٸ ايٓهاغ إفا نإ َع ايـػ ٫ ٍٛىًَٔ ٛ
َٗلٕ ع ٚإٕٵ نإ َٗل إٹ ٵجٌ ع; باٱْاعٚ ،بِلٜض ايِٓ ;ْٛؾإٕٸ ٖب ١ايٓؿى َٔ ْاس١ٝ
إلأ ٠ع أ ٟايعكـ بـَٗ ٕٚلٕ َطًكاّ ع باط ٷٌ باٱْاعٚ ،قـ ُلٻسٛا بإٔٸ فيو َٔ ػِاّ٥
ٔ ٞإٕٵ أَكٳاؿٳ
ايٓيبٸ|ٚ ،قـ ٚكؿ ٗ آ ١ٜا٭سنابٚ﴿ :ٳاَٵلٳأََ ّ٠ٴ ٵ ٪ٹَٓٳٔ ّ١إٕٵ ٳ ٚٳٖبٳتٵ ْٳؿِوٳٗٳا يٹً ٻٓبٹ ِّ
َ ٞإٔٵ ٜٳوٵتٳٓهٹشٳٗٳا ػٳايٹِٳ ّ١يَوَ َٹٔٵ ؿٴ ٕٔٚايُِٴ ٵَ٪ٹٓٹٌٳ( ﴾...ا٭سناب.)33()33 :
اي ٻٓبٹ ټ
2ع بايٓوب ١إٍ ايعكـ إ٪قٖتٜ :عتدل إٗل ًلط ّا ؾ ٘ٝػاُٸ ّ ،١ؾً ٛأػٌٻ ب٘ بطٌ
س ٻـ ي٘
 ٬أ ٚٳ ٚٵمْاّ أٌَ ٚاٖـ ّ٠أُٚ ٚؿاّ ٫ٚ .ٳ
ن ٵّ ٝ
ايعكـٌٜٚ .ذل ٙإًهٚ ١ٝايعًِ بكَ ٵـكَ ،ٙ
ت ببعٔٗا
ت بإـٸٚ ;٠إ ٵٕ أػًٖ ٵ
قًٓ ّٚ ١نجلٚ .ّ٠هب ؿؾع٘ بايعكـ ،ؾإ ٵٕ ؿػٌ اهتكلٸ إ ٵٕ ٳَ ٚؾ ٵ
ٓٚع َٓ٘ بٓوبتٗاٚ .يٖٚ ٛبٗا إـٸ ٠قبٌ ايـػ ٍٛينَ٘ ايِٓـ(.)34

إٕ سكٝك ١إٗل ٗ ايكاْ ٕٛاٱٜلاْ ٞته ٕٛتٳ ٳبعاّ يًؿك٘ اٱَاَ ،ٞيقيو  ٜٓٸ
ّ
ايكاْ ٕٛإـَْ ٗ ،ٞاؿٸت٘  ،1078عً ٢إٔٸ «نٌٸ َا ي٘ َايٝٸٜٚ ،١ه ٕٛقاب ّ٬يًتًُٗو،
ّهٔ دعً٘ َٗلاّ».
بٓا٤ٶ عً ٢تًو إاؿٸ ٠إطبٻك ٗ ١ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاّْ ٞهٔ ايك :ٍٛإٕٸ إٗل;
ٳت ٳبعاّ يعكـ ايٓهاغ ،هب إٔ ٜه ٕٛي٘ َايٝٸٚ ،ْ١بايتايِٜ ٞبض ًَهاّ يًُلأ ،٠أ ٚسكٓاّ َٔ
سكٛقٗا ،أَٸا ا٭ًٝا ٤ايؿاقـ ٠يُٛـ إاي ١ٝؾ ٬تًِض إٔ تهَٗ ٕٛلاّ.

ٖا ًّه٘ إتعاقـإ ،ؾِٜ ٬ضٸ ايعكـ يًُوًِ
1ع ٌٜذل ٗ ٙإٗل إٔ ٜهٓ ٕٛ
عً ٢اـُل ٚاـٓنٜلٌٜٚ .ذل ٙنًٖٛ ْ٘ٛناّ يًعاقـ ،ؾً ٛعكـ يٓؿو٘ عًَ ٢اٍ ايػرل
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مل ِٜضٸ; َ٫تٓاع إٔ ًّو ايبٔع َاٍ غرل ٫ٚ ،ٙأثل يلٓا إايو بعـ ايعكـ.
2ع ٌٜذل ٙايعًِ بكَ ٵـك ،ٙبايهَ ٵ ٌٝأ ٚايٛٳ ٵمٕ ٗ إه ٌٝأ ٚإٛمٚ ،ٕٚبإٌاٖـ٠
ؾُٗٝا  ٗٚغرلُٖا(.)35
3ع ٌٜذل ٙتع ٌٝإٗل ،ؾإٕٵ أبِٗ ثبت َٗل إٹ ٵجٌ َع ايـػٚ ،ٍٛإتعَ ١ع ايط٬م
قبًٜ٘ٚ .هؿ ٗ ٞإٗل ٌَاٖـت٘ إٕٵ نإ سآلاّ(.)36

ّٜٓٸ ايكاْ ٕٛاٱٜلاْ ٞعً ٢إٔ إٗل ٜ ٫عتدل أهاهاّ َٚكَِّٛاّ يعكـ اينٚاز ،إ ٓ٫أْ٘
ٜعتدل َٔ َتؿلِّعات٘ٚ ،ي٘ ًلا٥ط٘ اـاُ ١ب٘ ٫ٚ ،بٴـٻ َٔ َلاعاتٗا سٌ إدلا ٤عكـ
اينٚاز:ٖٞٚ ،
1ع ٌٜذل ٗ ٙإٗل إٔ ٜه ٕٛي٘ َايٝٸٚ ،١قاب ٬يًتًُٗو طإاؿٸ1078 ٠ص.
2ع هب تع ٌٝإٗل ٚكؾع اؾٗاي ١عٝح ٜهَ ٕٛعًَٛاّ عٓـ ايطلؾٌ إتعاقـٜٔ
طإاؿ1079 ٠ص.

يكـ فنل ايعًُا ٤أسهاَاّ َتعًِّك ١بإٗل:ٖٞٚ ،
1ع ًُٝو إٗلًُ :و إلأ ٠إٗل بايعكـ( ;)37يعُ ّٛقٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳآتٴٛا ايِّٓوا٤ٳ
ُٳـٴقاتٹٗٔٔٻ﴾ (ايٓوآٜٚ .)4 :٤تِـ بايط٬م; بايٓٸّ ٚايٛؾامٚ ،ا٭َ ٍٚتٛاتلٷ َعتٔـٷ
بّٓٸ ايهتاب ﴿ :ٳٔٚإٕٵ طًَٖكِتٴُٴٖٛٴٔٻ َٹٔٵ َقبٵٌٔ َإٔٵ تٳُٳوټٖٛٴٔٻ ٚٳقَـٵ ؾَلٳٓٵتٴِٵ يَٗٴٔٻ ؾَلٜٔٔٳَ ّ١ؾٓٹِٵـٴ
ٳَا ؾَلٳٓٵتٴِٵ﴾.
 ٬أٚ
2ع اهتكلاك إٗلٜ :وتكلٸ إٗل بأسـ أَٛك أكبع :١بايـػ ٖٛٚ ،ٍٛايُ ٤ٙٛق ٴب ّ
ٴؿ ٴبلاّ(ٚ ;)38بلؿٸ ٠اينٚز عٔ ؾطل٠ٺ; َٛٚت اينٚز(َٛٚ ;)39ت اينٚد ;١يِشٝش ١مٴكٳاكٳ َ٠قَا ٳٍ:
ه َأيِتٴ َأبٳا عٳبٵـٹ اهللٹ× عٳٔٵ كٳدٴٌٕ تٳ ٳنٚٻزٳ اَٵلٳأَٚ ّ٠يَِٵ ٜٳـٵػٴٌٵ بٹٗٳا؟ قَاٍٳٔ :إٕٵ ٖٳًَهَتٵ َأٚٵ ٖٳًَوَ َأٚٵ
« ٳ
طًَٖكَٗٳا ؾًََٗٳا ايِِّٓٵـٴٚ ،عٳًَٝٵٗٳا ا ِيعٹـٻ ُ٠نَُٳٚ ،ّ٬يَٗٳا ايُِٹرلٳاخٴ»(ٜ ٫ٚ .)40وك٘ َع٘ ٚي ٛمل
ٜكبضٜ ٫ٚ .وتكلٸ َذلٸؿ اـَ ًِ ٠ٛعً ٢ا٭ًٗل; يٮٌُ; ٚقٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٔٚإٕٵ طًَٖكِتٴُٴٖٛٴٔٻ
َٹٔٵ َقبٵٌٔ َإٔٵ تٳُٳوټٖٛٴٔٻ﴾ٚ .ايِٓ ْٛإعتدل ٠ب٘ َوتؿَٗٓ ،ْ١ٔٝا :ػدل ٜٴْٛٴىٳ بٵٔٔ ٳٜعٵكُٛبٳ
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ه َأيِتٴ َأبٳا ٳعبٵـٹ اهللٹ× عٳٔٵ كٳدٴٌٕ تٳ ٳنٚٻزٳ اَٵلٳأََ ،ّ٠ؾأَغًَِلٳ بٳاباّٚ ،أَكٵػٳ ٢هٹتٵلاّٚ ،يَُٳىٳ
قَاٍٳ « :ٳ
َ ٚقبٻٌٳ ،ثٴِٻ طًَٖكَٗٳاَ ،أٜٴٛدٹبٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ايِٻـٳامٳ؟ قَاٍٳٜ ٫ :ٴٛدٹبٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ايِٻـٳامٳ ٔإ ٖ٫ائِٛقَاعٴ»(.)42()41
ت عً ٘ٝبكُٝت٘(.)43
3ع ُٓإ إٗل :ؾَُٕٗٛٔ ٛٷ ٗ ٜـ اينٚز ،ؾً ٛتًـ كدعٳ ٵ

فنل ايؿكٗا َٔ ّ١ًْ ٤ا٭سهاّ إتعًِّك ١بإٗل قبٌ ايـػ:ٖٞٚ ،ٍٛ
1ع إفا تنٚٸز ايلدٌ إلأٚ ،٠مل ٜوِِّ شلا َٗلاّٚ ،قـٻّ إيٗٝا ً٦ٝاّ قبٌ ايـػ،ٍٛ
نإ فيو َٗلٴٖاَ ،ا مل ٌٜذل ٙقبٌ ايـػ ٍٛإٔٸ إٗل غرلٴ ;ٙبه ْ٘ٛبعض إٗل أٚ
َبآٜاّ ي٘(.)44
2ع إفا طًٖل قبٌ ايـػ ٍٛكدع بايِٓـ إٕٵ نإ أقبٔٗا; أ ٚطايبت بايِٓـ إفا
مل ٜهٔ أقبٔٗاٜ ٫ٚ .وتعٝـ اينٚز َا ػـٻؿ َٔ ايُٓا ٤بٌ ايعكـ ٚايط٬مَ ،تِّ٬
نإ ،نايًي ،أَٓ ٚؿِ ،ّ٬نايٛيـ(.)45
3ع ي ٛنإ ايُٓاَٛ ٤دٛؿاّ ٚقت ايعكـ كدع بِٓؿ٘ ،ناؿٌُٚ .ي ٛنإ تعًِٝ
ُٓع١ٺ أ ٚعًِٕ ،ؾعًُٖٗا ،كدع بِٓـ أدلت٘ٚ .ي ٛأبلأَ ٵت٘ َٔ ايِـام كدع بِٓؿ٘(.)46

ي ٛاػتًـ اينٚدإ ٗ أٌُ إٗل ،بإٔ اؿٻعت٘ إلأٚ ،٠أْهل ٙاينٚز ،ؾايك ٍٛقٍٛ
اينٚز ب ،ُ٘ٓٝٝإٕٵ نإ ا٫ػت٬ف قبٌ ايـػٚ ;ٍٛنقا ي ٛنإ بعـ ايـػٚ .ٍٛي ٛاؿٸع٢
أسـ اينٚدٌ ايتؿٜٛضٚ ،اٯػل ايتوُ ،١ٝؾا٭ٗٚل إٔٸ ايك ٍٛقَ ٍٛـٻع ٞايتؿٜٛض(.)47
ت
ٚي ٛاػتًؿا ٗ إكـاك ؾإ ٸٕ ايك ٍٛقَٓ ٍٛهل اينٜاؿَ ٠طًكاّ(ٚ .)48نقا ي ٛػ ٬بٗا ؾاؿٻ ٳع ٵ
إٛاقعٚ ،١أْهلٖا اينٚز ،نإ ايك ٍٛقٛي٘ ب.ُ٘ٓٝٝ

يًُلأ ٠إٔ ُٓع َٔ توًْ ِٝؿوٗا إٍ اينٚز ست ٢تكبض َٗلٖا(.)49

 ٙبذلآ ٞايطلؾٌ طإاؿٸ1080 ٠ص.
ا٭ٚٸٍ :تع ٌٝإٗل َْٓ ٛ
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ايجاًُْٝ :ٞو إٗلٚ :تبعاّ يًؿك٘ اٱَاَ ٞأؿكز ٗ ايكاْ ٕٛإـَْ ٞاؿٸ ٠تّٓٸ عً٢
إٔٸ إلأًُ ٠و إٗل بايعكـٖٚ ،قا ايتًُو ٜ ٫وتكلٸ إ ٓ٫بعـ ايـػ ٍٛطإاؿٸ1082 ٠ص.
َٛٚدب طإاؿٸ2 ٠ص يًتعـ ٗ ٌٜايًٛا٥ض ايتٓؿٝقٜٸ ١يًكاْ ٕٛاٱٜلاْ ٞأؿكت بع طإاؿٸ1082 ٠ص
َٛاؿ سكٛقَ ١ٝتؿلٸع ١عًٗٝا ،مل ٜتعلٸض شلا ايؿك٘ اٱَاَ ،ٞؾٗ ٞسكٛمٷ َـَْٛٓٛ ١ٝع١
َٔ قٹ ٳبٌ إٌلِّعٌ ايكاْ ٗ ٌْٛإٜلإُٓ ،ت إٛاؾك ١عًٗٝا هٖٓ1377 ١عٚ .َ.بطبٝع١
اؿاٍ ؾإٕ ٖق ٙإٛاؿ إِٓ ْٛعًٗٝا  ٫تتٓاؾَ ٢ع أسهاّ ايٌلٜع ;١باعتباك إٔ ايكإْٛ
إعتُـ ٗ إٜلإ ٖ ٛايكاْ ٕٛاٱهٚ َٞ٬ؾل إقٖب ايٌٝع ٞا٫ثين عٌلٖٚ .ٟق ٙإٛاؿ
اييت أُؿكت بإاؿ:ٖٞ 1082 ٠
1ع إفا نإ إٗل ٖا تتؿاٚت قُٝت٘ َع تػٝټل اينَإٚ ،بٓا٤ٶ عً ٢طًب أسـ
اينٚدٌ ،ؾإٕ ٖق ٙإاؿٸ ٠تّٓٸ عً ٢إٔ استواب ق ١ُٝإٗل عٓـ ؿؾع٘ تهَ ٕٛطابكّ١
يوٓٚ ١قٛع ايعكـ طإاؿٸ1 ٠ص.
ًَش ٗ :١ٚٛساٍ تٛاؾل اينٚدإ عً ٢ػ٬ف ٖق ٙإاؿٸ ٠ؾإٕٸ اؿهِ ايكاْْٞٛ
ايٓٛعٜ ٞطبٸل عً ٢طبل َا تٛاؾل عً ٘ٝاينٚدإ.
2ع ٚطلٜك ١استواب إٗل افا نإ ٖا تتػٝٻل قُٝت٘ َع اينَإ ته ٕٛنايتاي:ٞ
إٕٸ ًَ٪ل ايوعل إتٛه٘ ٗ هٓ ١ايعكـ ٜكوٸِ عً ٢ايلقِ ايكٝاه ٞيك ١ُٝإٗل ٗ هٓ١
ايعكـَٔ ،لٚب ّا عً ٢إٗل إِٓ ْٛعً ٗ ٘ٝايعكـ طإاؿٸ2 ٠ص.
نت٘ٚ ،ؼوب ق ١ُٝإٗل طبل
ٜ ٢ٴؼٵ ٳلز إٗل َٔ تٳ ٔل َ
3ع إفا نإ اينٚز َتٛؾٓ ٶ
ايك ١ُٝايؿعًٝٸ ١يوَٓٛ ١ت اينٚز طإاؿٸ3 ٠ص.
4ع َٛدب طإاؿٸ4 ٠ص ٜهًٖـ ايبٓو إلنن ٟاٱٜلاْ ٞبايكٝاّ با٭َٛك ايتاي:١ٝ
أع إعـاؿ ًَِّ٪لات أهعاك ايوٓٛات ايوابكٚ ،١تكـّٗا يًكٔا ،٤قبٌ تٓؿٝق
اؿهِ ايكاْ.ْٞٛ
ب ع هب هٜٓٛٸ ّا تٗ ١٦ٝا٭كقاّ ايكٝاه ١ٝيٮهعاك إتعًِّك ٗ ١نٌٸ هٓ١ٺٜٚ ،تِٸ
إعْٗ٬ا يًكٛٸ ٠ايكٔاَ ،١ٝ٥ـٸ ٺ ٠أقِاٖا ْٗاًٗ ١ٜل ػلؿاؿ (سنٜلإ).
وب َكـاك
5ع تًنّ احملانِ ٚايـٚا٥ل اٱؿاك ١ٜيتوذ ٌٝايعكاكات ٚا٭َ٬ى سٳ ٵ
إٗلٜٚ ،طبل ٚؾل إاؿٸ ،2 ٠نُا تكـٻّ ،أَا بايٓوب ١اٍ تػٝرل إًِّ٪ل ايكٝاه ٞيك١ُٝ
ت عً ٘ٝإاؿٸ 4 ٠طإاؿٸ5 ٠ص.
إٗل ؾٝطبل اؿهِ ايٓٛع ٞايقِْ ٟٻ ٵ
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6ع تّٓٸ ٖق ٙإاؿٸ ٠اْ٘ بإَهإ اينٚز ؿؾع دن٤ٺ َٔ إٗل إٍ َـٸ ٺَ ٠عٝٻٓ ١أٚ
تكوٝط٘ عً ٢ؿؾعاتٺ طإاؿٸ1083 ٠ص.
7ع إفا نإ إٗل عٳ ٵّ ٓٝا َعَٚ ١ٓٝعً ،١َٛإ ٓ٫أْ٘ سـخ ؾ ٘ٝعٳ ٵٝبٷ قبٌ ايعكـ أٚ
بعـ ،ٙأ ٚتًـ ،ؾٝه ٕٛاينٚز ٓآَ ّا ي٘ طإاؿٸ1084 ٠ص.
8ع إفا نإ إٗل سا ٘٫ولٸ يًُلأ ٠إ ُتٓع عٔ ايكٝاّ بٛادباتٗا ػا ٙمٚدٗا إٍ
إٔ توتًِ إٗلٖٚ ،قا اَ٫تٓاع ٜ ٫وك٘ سكٖٗا ٗ ايٓؿك ١طإاؿٸ1085 ٠ص.
ت اينٚدْ ١ؿوٗا باػتٝاكٖا قبٌ اهت ّ٬إٗل ؾٜ ٬عٛؿ شلا سلټ
9ع إفا َهٖ ٳٓ ٵ
ا٫هتؿاؿ َٔ ٠إاؿٸ ،1085 ٠إ ٓ ٫أْ٘ ٜ ٫وك٘ سكٗٗا ٗ إطايب ١بإٗل طإاؿٸ1086 ٠ص.
 ٙبذلآ ٞايطلؾٌ طإاؿٸ1080 ٠ص.
3ع تع ٌٝإٗل َْٓ ٛ

اتؿل ايؿكٗا ٤أْ٘  ٫سٳ ٻـ ٭نجل إٗلٚ ،إٕٵ اػتًؿٛا ٗ ؼـٜـْ َٔ ٙاس ١ٝايكًٓ .١إ ٓ٫
أْ٘ ٜٗٛل َٔ كهاي ١إٗل ،يًٌٝؽ إؿٝـ ،إٔ ٖٓاى اػت٬ؾاّ ٗ ؼـٜـ إٗل نجلّ٠
أٜٔاّ; ؾكـ ُلٸغ ايٌٝؽ إؿٝـ إٔٸ ٖٓاى َٳ ٵٔ قاٍ بتشـٜـ إٗل ٗ عكـ اينٚاز ايـا،ِ٥
ؾهتب كهايت٘ ٖق ٙيًلؿٸ عً ;٘ٝنُا أْ٘ ٜٗٛل َٔ ايوٝـ إلتٔ ،٢بٌ ُٖ ٛلٜض
ن ،)50(َ٘٬إٔ إٗل ٜتشـٻؿ َٔ ْاس ١ٝايهجلٚ ،٠أْ٘ ٜ ٫تذاٚم َٗل ايوٓٸ500 ٖٛٚ ،١
ؿكِٖ دٝاؿاّ ،ؾُا ماؿ عً ٢فيو كٴ ٻؿ إٍ ٖق ٙايوٓٸ.١
ٖٓ َٔٚا  ٫بٴـٻ َٔ ايبشح ٗ َوأي ١ؼـٜـ إٗٛك ،قًٓٚ ّ١نجل:ّ٠

أَا َٔ سٝح ايهُٸ ١ٝؾًِ وـِّؿ اٱه ّ٬يًُٗل سـٸاّ َعٝٻٓاّ َٔ سٝح ايهجل٠
ٚايكًٓ ،١بٌ إـاك ؾ ٖٛ ٘ٝكٓا اينٚدٌ ،ؾُت ٢تلآٝا عً ًٞ ٢ٺ ٤ع َُٗا نإ ع ؾٗٛ
إٗل.
ٚقـ دا٤ت ٖق ٙاؿكٝك ١عً ٢يوإ أُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝت^ ،بكٛشلِ :إٕٸ إٗل َا
تلآ ٢عً ٘ٝايٓاي.
ٖٚقا ايّٓٸ َطً ٷل ٗ ٚاٖل يؿْٝ ٌٌُٜ ،٘ٛع أْٛاع ايٓهاغ ،ايـاَ٘ٓ ِ٥
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ٚإٓكطع ع ايق ٟٴٜوُٸ ٢بإتع ١ع(ٜ ،)51هؿ ٞؾَ ٘ٝا تلآ ٢ب٘ ايٓاي ،نُا ٚكؿ ٗ
ايلٚاٜات عٔ أُ٥ٸ ١أٌٖ ايبٝت^ بإٔٸ إٗل عباك ْ٠عُٸا تلآ ٢عً ٘ٝايٓاي( .)52ؾٗقٙ
ا٭ػباك تٓطل بإٔ نٌٸ َا تلآ ٢عً ٘ٝاينٚدإ َٔ ،قً ٌٕٝأ ٚنجرلٕ ،ؾٗ ٛإٗل; ٭ٕ
نُٸ ١ٝإٗل تتعًٖل بلٓاُٖا ،نآ٥اّ َا نإ; ٚ٭ٕ اهلل تعاٍ ؾلض ايِـام ٚمل وـٸ
ؾ ٘ٝسـٸ ّا بكً ٫ٚ ٌٕٝنجرل ،ؾُا ٚقع عً ٘ٝكٓاُٖا ؾإٕ فيو ٴٜوُٸَٗ ٢لاّ.
ٚايـيٌٝٴ اٯػل عً ٢إٔ يٝى يًُٗل سـٌّ ٜعكـ عً ٘ٝايٓهاغ ع إفا داٚمٚا فيو اؿـٸ
ٜٓ ٫عكـ ايٓهاغ ،أ ٚإفا ٴعكـ ايٓهاغ عً ًٞ ٢ٺ ٤ؿ ٕٚبًٛؽ فيو اؿـٸ ؾٜٓ ٬عكـ
ايٓهاغ ٚإٗل غ٬ف ايوٓٸ ١ع إ ٓ٫بلٓا اينٚدٌ ٖٛ ،إٔ ايلدٌ إفا تنٚٻز اَلأٚ ،ّ٠مل
ٜؿلض شلا َٗلاّ ،ؾطًٖكٗا أَ ٚات عٓٗا قبٌ إٔ ٜـػٌ بٗا ،ؾَٗ ٬ل شلا ٖٞٚ ،اَلأت٘،
تلث٘ ٜٚلثٗا إٕٵ َاتت ٖ ،ٞنُا ٗ اؿـٜح عٔ ايِاؿم×( ،)53ؾً ٛنإ يًُٗل سـٌّ
َعلٚف يٛدب عًٖ ٢قا ايق ٟمل ٜؿلض إٗل عٓـ عكـ ٠ايٓهاغ تٛؾرل إٗل إتعاكف
بٌ ايٓايٚ ،إٕٵ مل ٜوُِّ٘ عٓـ ايٓهاغ ،نُا ًٜنّ إتُتِّعٌ ًل ٙٚإتع ١إفا ْوٴٛا
فنل بعٔٗا عٓـ عكـ ايٓهاغ; ٭ٕ ًل ٙٚإتعَ ١علٚؾَ ْ١تعاكؾ ١بٓٓٝاٖٚ .قا ؿيٌٝٷ
ٚآض.
ٚأَا اؿـٜح ايق ٟكٴ ٟٚعٔ ايِاؿم× أْ٘ قاٍَ« :ٳا ٳمٚٻزٳ ٳكهٴٍٛٴ اهللٹ| هٳا٥ٹلٳ
ٍّ .ا٭ٚقٹٝٻُ١
ًٝٵ٦اّ َٹٔٵ ْٹوٳا٥ٹ٘ٹ ،عٳًَ ٢أَنِجٳلٳ َٹٔٔ ا ٵثٓٳتٳٞٵ عٳٌٵلٳ َ٠أ ٚٹقٝٻْٚ ّ١ٳٍ
ٳبٓٳاتٹ٘ٹ ٫َ ٚ ،تٳ ٳنٚٻزٳ ٳ
()54
أَ ٵك ٳبعٴٕٛٳٚ ،ايٓٻٍټ عٹٌٵلٴٕٚٳ ؿٹكٵٖٳُاّ»  ،ؾهإ فيو ٔوُا ١٥ؿكِٖ ،ؾٜٓ ٬كض َا
فنلْا ;ٙ٭ٕ كه ٍٛاهلل| ؾعً٘ اهتشباباّ ،بٌ تٛآعاّ هلل تعاٍٚ ،كٓ ّ١عً ٢أَٸت٘;
ي٪ٝدل إكتـ ٟب٘(.)55
ؾتبٌ أْ٘  ٫ػ٬ف عٓـ ؾكٗا ٤اٱَاَ ٗ ١ٝعـّ ؼـٜـ إٗل َٔ سٝح ايكًْٓ .١عِ،
ٚقع اـ٬ف عٓـ إقاٖب اٱه ١َٝ٬ا٭ػل ;٣ؾُِٓٗ :ٳَ ٵٔ فٖب إٍ ؼـٜـ ٚ ;ٙٳَ ٵٔ
اػتًـ ٗ ؼـٜـ ٙاػتًـ ٗ َكـاك.ٙ

فٖب ٌَٗٛك ؾكٗا ٤اٱَاَ ١ٝإٍ إٔٸ إٗل ٜ ٫تشـٻؿ َٔ سٝح ايهجل ،٠ؾٝذٛم
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ايعكـ عً ٢أنجل َٔ َٗل ايوٓٸ ،١أٓعاؾاّ َٔاعؿ.١

َ ٗٚكابٌ إٌٗٛك فٖب بعض ايؿكٗا ٤إعاُل ٜٔيًٌٝؽ إؿٝـ ٚايوٝـ إلتٔ٢
إٍ إٔٸ إٗل ٜتشـٻؿ نجلَٗ ّ٠ل ايوٓٸ ٫ٚ ،١هٛم ػاٚمٚ .ٙأَٸا َا ٚكؿ َطًكاّ ؾكـ ػِٸ٘
إعاُل يًٌٝؽ إؿٝـ بايٓهاغ إٓكطعٚ ،أَٸا ٗ ايعكـ ايـا ِ٥ؾإٗل يٝى َطًكاّ َٔ
سٝح ايهجلٚ ،٠إِا َٖ ٛكٝٻـ َٗل ايوٓٸ.١

ّٚهٔ إٔ ٜوتـٍٸ يك ٍٛغرل إٌٗٛك عًٖ ٢قا ايتؿَِ ٌٝا ٚكؿ ٗ كٚا ١ٜقُـ
بٔ َوًِ قاٍ« :هأيتٴ أبا عبـ اهلل× :نِ إٗل ع ٜعين ٗ إتع ١ع؟ ؾكاٍَ :ا تلآٝا
عً ٘ٝإٍ َا ًا٤ا َٔ ا٭دٌ»(.)56
ؾٛاٖل ٖقا اؿـٜح أْٸ٘ ػاٌّْ بإتع ;١يكٛيٜ٘« :عين ٗ إتعٚ ;»١يقنل ٙا٭دٌ،
ايقٜ ٫ ٟهَ ٕٛع ايٓهاغ ايـا.ِ٥
ؾـٍٸ عً ٢إٔ نؿاَ ١ٜا ٜكع عً ٘ٝايذلآ ٗ ٞإٗل ػاٌّْ بعكـ إتعٚ ،١بٗقا
اؿـٜح تكٝٻـ ايلٚاٜات إطًك ١ايٛاكؿ ٗ ٠ايباب(.)57
ٚأَٸا ايوٝـ إلتٔ ٢ؾكـ اهتـٍٸ عً ٢إٔ إٗل يٝى َطًكاّ َٔ ْاس ١ٝايهجل،٠
بٌ َٖ ٛكٝٻـٷ َٗل ايوٓٸَ ،١ا :ًٜٞ
أٚٸ ّ :٫إْاع ايطا٥ؿ.)58(١
ثاْٝاّ :ػدل إؿٔٻٌ بٔ عُل قاٍ :ؿػًتٴ عً ٢أب ٞعبـ اهلل^ ؾكًتٴ ي٘« :أػدلْٞ
عٔ َٗل إلأ ٠ايق ٫ ٟهٛم يًُ ٌَٓ٪إٔ هٛم ،ٙٚقاٍ :ؾكاٍ :ايوٓٸ ١احملُٸـٔ ١ٜوُا١٥
ؿكِٖ ،ؾُٳ ٵٔ ماؿ عً ٢فيو ٴك ٸؿ إٍ ايوٓٸ ٤ًٞ ٫ٚ ،١عً ٘ٝأنجل َٔ اـُوُا ١٥ؿكِٖ»(.)59
د ٹُع عً ٢إٔ ا٭سهاّ
ثايجاّ :إٕ ايكَٗ« ٍٛل» ٜتبع٘ أسها ٷّ ًلعٚ ،١ٝقـ ُأ ٵ
ايٌلع ١ٝتتبع َا ق ٌٝب٘ (َٗل ايوٓٸ )١إفا ٚقع ايعكـ عًَٚ ،٘ٝا ماؿ عً( ٘ٝعًَٗ ٢ل
ايوٓٸ ٫ )١إْاع عً ٢أْ٘ ٜهَٗ ٕٛلاّ ٫ٚ ،ؿيً ٌٝلعٝاّ ،ؾٝذب ْؿ ٞاينٜاؿ.)60(٠
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ٚأَٸا إٌٗٛك ؾكـ اهتـيٓٛا عً ٢إط٬م إٗل َٔ ْاس ١ٝايهجلَ ٠ا :ًٜٞ
ًٝٵ٦اّ َأتٳأِػٴقٴْٚٳ٘ٴ بٴٗٵتٳاْاّ
أٚٸ ّ :٫قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳآ ٳتٝٵتٴِٵ إٔسٵـٳاٖٴٔٻ ٹقٓٵطاكاّ ؾَ َ٬تٳأِػٴقٴٚا ٹَٓٵ٘ٴ ٳ
ٓ ٴت ٵِ﴾ (ايبكلٚ ،)237 :٠قٛي٘:
ـ ٳَا َؾ ٳل ٵ
ِ ٴ
ٳٔٚإثٵُاّ ٴَبٹٓٝاّ﴾ (ايٓواٚ ،)20 :٤عُ ّٛقٛيَ٘ ﴿ :ؾ ٹٓ ٵ
شًَ ّ( ﴾١ايٓوا.)4 :٤
ُ ٴـ َقاتٹ ٔٗ ٻٔ ٹْ ٵ
وا٤ٳ ٳ
﴿ ٳٚآتٴٛا ايِّٓ ٳ
ثاْٝاَّ :ا ٚكؿ ٗ ُشٝش ١ايًٛٸا ،٤عٔ ايلٓا× ،قاٍ :زلعتٴ٘ ٜك« :ٍٛي ٛإٔ
كد ّ٬تنٚٸز اَلأٚ ،ّ٠دعٌ َٗلٖا عٌل ٜٔأيؿاّٚ ،دعٌ ٭بٗٝا عٌل ٠آ٫ف ،نإ إٗل
دا٥ناّٚ ،ايق ٟدعً٘ ٭بٗٝا نإ ؾاهـاّ»(.)61
ثايجاّ :إٕٸ إٗل ْٛعٴ َعا١ٓٚٺ ،ؾهاْت تابع٫ ّ١ػتٝاك إتعا ٗ ٌٓٚايكَ ٵـك،
نإعآٚات ايباق.)62(١ٝ

ْٛٚقٌت أؿيٓ ١إاْعٌ ٗ َوأي ١اٱط٬م ٗ إٗل َٔ سٝح ايهجلَ ٠ا :ًٜٞ
ع أَٸا ؿي ٌٝإعاُل يًٌٝؽ إؿٝـ ؾإٕٸ ايتكٝٝـ بإتع ١بكٛيٜ٘« :عين ٗ إتع »١إْٸُا
دا ٗ ٤ه٪اٍ ايلا٫ٚ ،ٟٚمّ فيو إٔ ٜه ٕٛإْٸُا ػّٸ ه٪اي٘ عٔ إٗل ٗ عكـ إتع١؟
دٌ(.)63
ؾًقا أداب٘ اٱَاّ× بقنل ا٭َ ٳ
ع ٚأَٸا بايٓوب ١إٍ ايوٝـ إلتٔ ٢ؾُٝهٔ َٓاقٌ ١اهتـ٫ي٘ َا :ًٜٞ
أَٸا بايٓوب ١يٲْاع إـٻع ٢ؾٗ ٛقتٌُٴ إَ ٵـ ٳكنٝٸ ،١إٕٵ مل ٜهٔ َعًّٛ
إَ ٵـ ٳكنٝٸ.١
ٚأَٸا كٚا ١ٜإؿٔٻٌ ؾٗ ٞأ ٸٓ :ّ٫ٚعٝؿ ْ١ع عً ٢إٌٗٛك ع بوٌٗ بٔ مٜاؿ; ٚثاْٝاّ :يٛ
هًُٖٓا بتُاَ ١ٝهٓـٖا ؾإْٗا َعاكٳَٓ ْ١ا ؿٍٸ عً ٢عـّ تكٝٝـ إٗل َٗل ايوٓٸٚ ،١أْ٘
عًَ ٢ا تلآ ٢عً ٘ٝاينٚدإ; َٚا إٔ ٖقا ايتعاكض يٝى َوتكلٸاّ ؾُٝهٔ ٌٓ كٚا١ٜ
إؿٔٻٌ عً ٢ا٫هتشباب; ٚعً ٢ؾلض اهتكلاك ايتعاكض ؾإلدع بعـ ايتواق٘ قٛي٘
تعاٍٚ﴿ :ٳآ ٳتٝٵتٴِٵ إٔسٵـٳاٖٴٔٻ ٹقٓٵطاكاّ﴾ٜ ٖٛٚ ،كتٔ ٞعـّ ايتشـٜـ.
ٚأَٸا َا اهتـٍٸ ب٘ ثايجاّ ؾبُٓع عـّ اٱْاع عًٚ .٘ٝعً ٢ؾلض عـّ اٱْاع ٫
ًٜنّ َٔ ْؿ ٞاٱْاع ْؿ ٞباق ٞا٭ؿيٓ.)64(١
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َا تكـٻّ َٔ علض ا٭ؿيَٓٚ ١اقٌتٗا ٖٚ ٛؾل َا تكتٔ ٘ٝايِٓاع ١ايعًُ١ٝ
ايؿكٗ ،١ٝإ ٓ٫أْ٘ ّهٔ إٔ ٜكاٍ بإٔ َا ٚكؿ َٔ أػباكٕ ٗ ؼـٜـ إٗل َٔ ْاس ١ٝايهجل٠
َٗل ايوٓٸ 500( ٖٛٚ ،١ؿكِٖ)ٚ ،إٔٸ َا ماؿ عٓٗا ؾرلؿٸ إيٗٝاّ ،هٔ إٔ وٌُ عً٢
ن ْ٘ٛسهُاّ ٝ٥٫ٚٸاّ َٔ قٹ ٳبٌ اٱَاّ×; ْٛلاّ ٕا تكتٔ ٘ٝبعض ايٛلٚف ٚإ٬بوات
ٍّ يًُٗل.
ايكآ ١ٝبٓٛع سـ
ٕٚنٜـ تٝٓٛضٕ شلق ٙايؿهلْ ٠ك:ٍٛ
1ع إٕٸ عـّ ؼـٜـ إٗل َٔ سٝح ايهجلٚ ،٠تلى فيو إٍ ايعٴ ٵلف ،ػًٖـ آثاكاّ
ت عً ٘ٝايٌلٜع ١إكـٻه ١ع بٌ ٜعتدل ٚادباّ ٗ نجرلٕ
هًبٝٸ ّ ١عًْ ٢ؿى ايٓهاغ ايق ٟسجٻ ٵ
َٔ اؿا٫ت عٚ ،بوبب غ ٤٬إٗٛك عنف نجرلٷ َٔ ايٌباب عٔ اينٚازٚ ،كدٻشٛا
هل.ٙ
ايعنٚب ،١ٝاييت ؽًِّـ ْتا٥ر هٝٸ ١٦دـٸ ّا عً ٢ايؿلؿ ٚا٭هل ،٠بٌ اجملتُع اٱه َٞ٬بأَ ٵ
2ع إٕ عـّ قـك ٠ا٭مٚاز عً ٢ؿؾع إٗٛك أؿٸ ٣إٍ:
ٍّ ٜك ّٛعُاٜتٗاٚ ،إهاؿ ساي١ٺ
أع امؿٜاؿ عـؿ ْن ٤٫ايوذٚ ،ٕٛتلى ا٭هل ٠بٚ ٬يٞ
ْؿوٝٸ ٺ ١هٝٸ ١٦عٓـ ا٭طؿاٍ; بوبب ٚدٛؿ ا٭ب ٗ ايوذٔ.
ب ع امؿٜاؿ َعـٸٍ ايط٬م ،ايقٜٓ ٟتر عٓ٘ أطؿاٍٷ سٝاك ٣بٚ ٬ايـٚ ،ٜٔبايتايٞ
سً ٍٛأسـ ا٭قلبا ٤قٌٸ ا٭ب أ ٚا٭ّٸ; يًكٝاّ َُٗٸ ١سٔاْتِٗ ٚكعاٜتِٗٚ ،اييت ٜٓتر
عٓٗا آثاكٷ ٚػ ١ُٝعً ٢ايؿلؿ ٚاجملتُع.
مت إٌْا ٙ٩يًُواعـ ٗ ٠تأهٝى ٚتك ١ٜٛايلابط ١اينٚدُ ،١ٝاك
3ع إٕ إٗل ،ايق ٟٸ
اي ّٛٝإسـ ٣إٌانٌ ايلٝ٥و ٗ ١اجملتُعٚ ،اهتؼـَ٘ بعض ا٫هتػ٬ي ٌٝبطلٜك١ٺ غرل
٥٫ك َٔ ;١أدٌ ؼكٝل أٖـاف َايٚ ;١ٝفيو عدل ايتطبٝل غرل ايِشٝض يبعض اٯٜات
ٚايلٚاٜات ٚإٛاؿٸ اؿكٛق ١ٝيًكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاْ.ٞ
4ع بوبب ابتعاؿ اجملتُع اٱه َٞ٬ع ٸُا ٚكؿ ٗ ايلٚاٜات س ٍٛايتأنٝـ عً ٢إٗل
ايكًٕ ;ٌٝا ي٘ َٔ آثاك إهاب ١ٝعً ٢اينٚدٌٚ ،بٓا٤ٶ عًَ ٢ا ٖ ٛإًُٛي ٚاقعاّ َٔ اٯثاك
ٍّ ٚؾتاٚ ،٠نٌٸ مٚزٕ ٚمٚد١ٺ ،هٛف ؼٌٸ ايلٖباْ١ٝ
ايوًب ١ٝاييت ٌٜعل بٗا نٌٸ ًاب
ت عً٘ٝ
ٚايعنٚبٚ ١ٝغرلٖا َٔ ا٫ملاؾات َهإ اينٚاز ٚته ٜٔٛا٭هل ،٠ايق ٟسجٻ ٵ
ايٌلٜع ١عدل عـؿٺ نبرل َٔ ايلٚاٜات إقنٛك ٗ ٠ايهتب اؿـٜجٖٚ .١ٝقا هٛف ٪ٜؿٸٟ
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ٍّ يػ ٤٬إٗٛك ع إٍ ٌٓ ٖقا ايهِٸ ايهبرل َٔ
ٓع سـ
ع إٕٵ مل ٜتِٸ ؼـٜـ إٗل ٚٚٳ ٵ
ذٔٷ ٴع ٵلؾاّٜٚ ،كبض ٌٓ ٖق ٙايلٚاٜات عً.٘ٝ
ايلٚاٜات عً ٢ايؿلؿ ايٓاؿكٖٚ ،قا َوتٳ ٵٗ ٳ
سٌ
ٍّ
َٚا أْ٘ ّ ٫هٔ ايعٌُ بٗق ٙايلٚاٜات ٗ ٌٚٸ إٗل غرل إكٝٸـ إفٕ  ٫بٴـٻ َٔ
شلق ٙإعًٔ ١اييت تٗـِّؿ أغلاض ايٌاكع ،عٝح ته ٕٛاحملاؾ ١ٛعً ٢ايلٚاٜات ايـايٓ١
عً ٢إٔ إٗل َطً ٷل ٚغرلٴ َكٝٻـ ْاقٔ ّ ١يػلض ايٌاكعَِّٝٔٚ ،ع ّٕ ١كِـٖٚ ٙـؾ٘ َٔ
تٌلٜع اينٚازٖٓٚ ،ا هب عً ٢اؿانِ (أ ٚايٛيٞٸ ايؿك )٘ٝإٔ ٜتـػٻٌ َٔ باب ٜ٫ٚت٘،
ٚي َٔ ٛػ ٍ٬ايعٓٛإ ايجاْ ،ٟٛؾٝشـِّؿ َكـاك إٗل َٔ ْاس ١ٝايهجل ،٠عٝح ٜ ٫تٓاؾ٢
َع َكِـ ١ٜاؿؿا ٚعً ٢نلاَ ١إلأ٪ٜ ٫ٚ ،٠ؿٸ ٟإٍ تعذٝن اينٚز ٌٓٚ .ايلٚاٜات
ايـاي ١عً ٢ايتشـٜـ عً ٢نْٗٛا ٓٳ ٵلباّ َٔ اؿهِ ايْٛ ٖٛ ٞ٥٫ٛعٷ َٔ اؾَ ٵُع بٌ
ايلٚاٜات ،بٓا٤ٶ عًْٛ ٢ل ١ٜاؾَ ٵُع ا٫هتٓباط ،ٞأ ٚنُا ّهٔ إٔ ٜعبٻل عٓ٘ باؾَ ٵُع
ائٛابطٚ ٞايكٛاعـ.ٟ
ٚايٓتٝذ َٔ ١نٌٸ َا فٴنل ٖ ٞإٔ إًِش ١ايعاَٚ ١اؿؿا ٚعً ٢ايٓٛاّ اٱْواْٞ
ٍّ ٕٗل اينٚاز َٔ ْاس١ٝ
ع ٚعً ٢ا٭قٌٸ ٗ ٌٚٸ ايٛلٚف ا٫قتِاؿ ١ٜاـاُٸ ١ع وتِِّ ٓٚع سـ
ايهجل.٠

ول ٚاؿَ ٳلز َٔ سٝح تأثرل ٙعً ٢اجملتُع.
ٚايهٜ ّ٬ـٚك س ٍٛايعٴ ٵ
وب ايؿلض ؾإٕ اؿَ ٳلز إوبٻب عٔ اكتؿاع إٗٛك  ٫ىؿ ٢عً ٢أسـٺ.
ٚعَ ٳ
ول
ول ٚاؿَ ٳلز ٖٓا نٌٸ أقواََ٘ ،ا ٗ فيو اؿَلٳز ايٓؿوٚ ٞايعٴ ٵ
ٚإلاؿ َٔ ايعٴ ٵ
ايبـْٚ .ٞبٝإ فيو:
ول ايبـْ ٞأ ٚإايَ ٖٛ :ٞا نإ تأثرلٚ ٙاقعاّ عً ٢ايبـٕ ٗ ،اؿاٍ أٚ
أٚٸ :ّ٫ايعٴ ٵ
إاٍ ،نايـػ ٗ ٍٛا٭عُاٍ ايٌاقٓ ١فات ايتأثرل إباًل عً ٢ايكٛٸ ٠ايبـْ ١ٝايٛاٖل،٠
نايـٚاّ عً ٢ايعٌُ ب ٬كاس١ٺٖ ،ا ٜوبِّب تأثرلا هًبٝٸاّ عً ٢بـٕ اٱْوإ.
ثاْٝاّ :اؿَ ٳلز ايٓؿو ٞأ ٚإعَٓ ٖٛ :ٟٛا نإ تأثرلٚ ٙاقعاّ عً ٢ايٓؿى ،نُٳ ٵٔ
ٜك ّٛبعٌُٕ ؾٓٝـّ عً ٢اكتهاب٘ ،ؾإٕ ٖق ٙا٭َٛك ؼـخ قًكاّ ٚإٔاّ ٗ ايٓؿى.
ول ٚاؿَ ٳلز ،عً ٢إوت ٣ٛايٌؼِ ٞأ ٚايٓٛعٚ ،ٞعً٢
ٚنٌٸ َا تكـٻّ َٔ اي ٴع ٵ
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إوت ٣ٛايبـْٚ ٞايٓؿوٚ ٞإاي ،ٞؾَٗٓ ٛؿ ٌّٞباٯٚ ١ٜايلٚا .١ٜإفَٕ ،ا إٔٸ إٗل غرل إكٝـ
ول
ول ٚاؿَ ٳلز َٔٚ ،ايٛآض إٔ ايعٴ ٵ
ٚإطًل َٔ سٝح ايهجلًٜ ٠نّ َٓ٘ َا فٴنل َٔ ايعٴ ٵ
ٚاؿَ ٳلز مل ٜأتٝا َٔ أٌُ إٗلٚ ،إِا دا٤ا َٔ ْاس ١ٝإط٬ق٘ ٚعـّ ؼـٜـ ،ٙؾ ٬بٴـٻ
سـ ي٘ ٜٴ ٵٓ َؿ٢
ٍّ
َٔ ؼـٜـٚ ٙكؾع إط٬ق٘; إف َٖ ٛا ًٜنّ َٓ٘ اؿَ ٳلز ،ؾبتكٝٝـٓٚٚ ٙع
ت إٍ دعً٘
ول ٚاؿَ ٳلزٜٚ ،بك ٢أٌُ ؾلض إٗل عً ٢سايَ٘ٚ .ا إٔ ايلٚاٜات قـ ْـبٳ ٵ
ايعٴ ٵ
ٚؼـٜـَٗ ٙل ايوٓٸ ١ؾُٔ إٓاهب إ هعٌ إٗل َٔ سٝح ايهجل ٠بٓشٜ ٫ ٕٛتذاٚم َٗل
وب َا ٖ ٛإٌاٖٳـ ٚإعاُٳل ٜٓاهب أغًب ايلداٍٜٛ ٫ٚ ،قعِٗ
ايوٓٸٖٚ .١قا إكـاك عَ ٳ
ذ ٕن بـْ ٞأْ ٚؿو ٞأَ ٚاي ،ٞنُا أْ٘ ٜٓ ٫اٗ احملاؾ ١ٛعً ٢نلاَ ١إلأ ;٠ؾٗقٙ
ٗ عٳ ٵ
َٗٛك مٚدات ايٓيبٸ| ٚهٝـْ ٠وا ٤ايعإٌ ؾاطُ ١اينٖلا ÷٤ناْت بٗقا إكـاك.

ٚإلاؿ بائٻ ٳلك إبشٛخ عٓ٘ ٖٓا ائٻ ٳلك ايٓادِ عٔ إط٬م إٗل َٔ سٝح
ايهجل ،٠ايقٜ ٟوبِّب ػواكَ ّ٠ايٚ ١ٝدوـٓٚ ،١ٜٳ ٳلكاّ َعٜٓٛاّ يٮمٚاز بِٛك٠ٺ ػاُٸ،١
هل بِٛك٠ٺ عاَٸٖٚ .١ق ٙا٭ٓلاك تهُٔ ٗ َا :ًٜٞ
ٚيٮُ ٳ
ع عًَ ٢وت ٣ٛاـواك ٠إاي :١ٝإٕ إيناّ ايلداٍ َتٛهِّط ٞاؿاٍ ٚايؿكلا ٤إكبًٌ
عً ٢اينٚاز بإٔ ٜتعٗٻـٚا بـؾع َٗلٕ ػٝايٞٸ ٚتعذٝنٟٸ ع ًٖ َٔ ٛإٔ ا٭ثلٜا ٤ؾك٘ ع ٜوبِّب
يًنٚز ػواكَ ّ٠ايٝٸ ّ ١دو.ّ١ُٝ
وـٜٔ :ٟطل اينٚز إٔ ٜكٔ ٞنٌٸ عُلٜ ٖٛٚ ٙعٌُ
ع عًَ ٢وت ٣ٛائٻ ٳلك اؾَ ٳ
يْٗٚ ّ٬ٝاكاّ َٔ أدٌ تأٌَ َٗل مٚدت٘; ن ٞتدلأ فَٸت٘.
ع عًَ ٢وت ٣ٛائٻ ٳلك ايٓؿو َٔ :ٞػَٓ ٍ٬ع ا٫هتكلاك ٚايتٛامٕ; بوبب ايكًل
ايٌـٜـٚ ،اـٛف َٔ ؿػ ٍٛايوذٔ; دلٸا ٤إطايب ١بإٗلٚ ،اشلادى َٔ إواي بٌلف
ٚنلاَ ١أ ٚزلع ١اينٚز.
ٚبايٓٛل إٍ ايعلض إتكـِّّ ئًٻ ٳلك ،إتعـِّؿ ٚقكٖل ايٛقٛع ،ايٓادِ عٔ إط٬م
إٗل ٚعـّ تكٝٝـ ،ٙؾٗٓ ٛٳ ٳلكٷ َعتـًٌّ ،لعاّ ٚعكٝ٥٬اّٚ ،إٕ قاعـٓ ٫ ٠ٳ ٳلك تٓؿ ٞإط٬م
ٍّ َكب.ٍٛ
إٗل ٚعـّ ؼـٜـ ٙعـ
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ٍّ َعٝٸٔ نإ عاَ ٗ ّ٬إهاؿ اػت ٗ ٍ٬ايٓٛاّ
إٕ إط٬م إٗل ٚعـّ تكٝٝـ ٙعـ
هلٚ ٟإايٚ .ٞتٝٓٛض فيو َا :ًٜٞ
ا٫دتُاعٚ ٞا٭ُ ٳ
ت عٔ اينٚاز بوبب
ع عً ٢إوت ٣ٛا٫دتُاع :ٞإٕ ؾ ّ١٦نبرل َٔ ٠ايٌباب أعلٓٳ ٵ
عـّ ايكـك ٠عً ٢تأٌَ إٗلٚ ،تعتدل ٖق ٙايٛاٖل ٠ػطرل ّ٠دـٸ ّاٚ ،تٛدب اػتٗ ّ٫٬
ايٓٛاّ ا٫دتُاع.ٞ
هٓاّ َٛٚؿٸ ّ٠
هل :ٟإٕ اينٚد ،١اييت ػًكٗا اهلل يته ٕٛهٳ َ
ع عً ٢إوت ٣ٛا٭ُ ٳ
ت إٍ عِٓلٕ اهتػ٬يٞٸ ،تتادل َٗلٖا ،ايقً ٟٴ ِّلع با٭هاي ؿؿٜ
ٚكٓ ،ّ١ؼ ٸٛيَ ٵ
نلاَتٗا ،تٔشٸ ٞبنٚدٗا ٚأطؿاشلا َٔ أدٌ اؿِ ٍٛعً ٢إاٍٚ ،بايتايُ ٞاكت
هٓ ّا َٛٚؿٸ ّ ،٠نُا أكاؿٖا اهلل.
اينٚدَِ ُ١ـك تٗـٜـٺ ٚػٛف ٫ ،هٳ َ
ع عً ٢إوت ٣ٛإاي :ٞإٕ غ ٤٬إٗٛك بٗقا ايٌهٌ ٜوِٗ بٌهٌٕ نبرل ٗ عـّ
ايتُٓ ١ٝا٫قتِاؿْ ٗ ١ٜؿى ايبًـ اييت تعاكف ؾٗٝا اكتؿاع إٗٛك; ؾإٕٸ هع ٞا٭مٚاز إٍ
ػُٝع إاٍ َٔ أدٌ تأٌَ َٗل اينٚدٜ ١وبِّب تهـٜى نُٸ١ٝٺ نبرل٠ٺ َٔ ا٭َٛاٍ،
ٚعـّ اهتجُاكٖاٖ ،ا ٪ٜثِّل هٳ ًِباّ عً ٢ايعاٌَ ا٫قتِاؿ ٟيًـٚي ١اٱه.١َٝ٬
إٕٸ ايوهٛت عٔ ٖق ٙايٛٛاٖل اـطرلٜٛ ٠دب اػت ٗ ّ٫٬ايٓٛاّ ٖٛٚ ،غرل
دا٥نٕ ًلعاّ; يكبض ايتهايٝـ إٛدب٫ ١ػت ٍ٬ايٓٛاّ; ٭ٕ إكِـ ا٭زلٚ ٢ا٭قِ٢
يًٌاكع إكـٻي َٔ تهايٝؿ٘ يٝى إ ٓ٫سؿ ٜايٓٛاّ.

إٕ ؼـٜـ َكـاك إٗل ٗ ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاْٜ ٞه ٕٛتبعاّ يًؿك٘ اٱَاَ،ٞ
َٚا إٔٸ كأٌَٛٗ ٟك ايؿكٗا ٖٛ ٤إط٬م إٗل ٚعـّ تكٝٝـَٚ ،ٙا إٔ ؼـٜـ َكـاكٙ
َلتبْ٘ بايطلؾٌ ،نقيو ؾإٕ إاؿٸ 1080 ٠تّٓٸ عً ٢إٔٸ ؼـٜـ إٗل َٓ ْٙٛبذلآٞ
ايطلؾٌٖٓ َٔٚ .ا مل ٜقنل ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاَْ ٞاؿٸ ّ ٠تّٓٸ عًَ ٢كـاكٕ َعٌ،
ٚيقيو لـ دلأَٓ ّ٠كطع ١ايٓٛرل ٗ إٜلإ عً ٢طًب إٗل اـٝايٚ ٞايتعذٝن ٗ ٟأغًب
اؿا٫ت.
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ؾؿ ٌٚ ٞايتكًٗبات ٚاْ٫عطاؾات يكآْ ٕٛا ١ٜا٭هلٚ ،٠بعـ َٔٞٸ هٓٛاتٺ قً١ًٝ
عً ٢إٛاؾك ١ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢قلاك ايدلٕإ سٌَ ٍٛلٚع ١ٝؼـٜـ إٗلّٜٓ ،ٸ قاْ ٕٛاٱساي١
اؿه َٞٛعًَ ٢ا :ًٜٞ
ع هب عً ٢اؿه ١َٛايعٌُ بلٜٚٸ١ٺ َٔ ،ػ ٍ٬إ٪هٻوات ايجكاؾ ،١ٝيتعنٜن ثكاؾ١
وب ايٓٛع ا٫قتِاؿ ٟايعاّ نٌٸ
س ٵ
اينٚازَٚ ،لاعا ٠إٗٛك ايعٴ ٵلؾٜٚ .١ٝعًٔ َكـاك إٗل ٳ
ث٬خ هٓٛات َٔ ٹق ٳبٌ كٝ٥ى ايكٔا .٤إفا نإ إٗل ٚقت ايعكـ َتعاكؾ ّا عًَٚ ٘ٝكب،ّ٫ٛ
ٚاَتٓع اينٚز عٔ ؿؾع٘ ،عٓـ٥قٺ ىٔع يكاْ ٕٛايعكٛب ;١أَا إفا نإ إٗل أغً ٢قَٔ ّ١ُٝ
إكـاك إتعاكف عً ٗ ٘ٝهٓ ١ايعكـ ؾإٕ اينٚز ٜدلأ َٔ ايـؾع ٫ٚ ،ىٔع يًعكٛب.١
ت َٔ قٹ ٳبٌ اشل١٦ٝ
ٚيٮهـ ؾإٕ ٖق ٙإاؿ ٠اييت ؼـِّؿ هكؿاّ َعٝٻٓاّ يًُٗل أُيػٝٳ ٵ
اؿكٛقٚ ١ٝايكٔا ٗٚ .١ٝ٥إكابٌ قاّ إوٚ٪ي ٕٛغط ٛٺَ ٠عانو ٖٞٚ ،١إؿام َقنل٠ٺ
إٜٔاسٝٸ ١بع (إاؿٸ َٔ ;)1082 ٠أدٌ اؿـٸ َٔ تـْٸ ٞإٗلٚ ،بايتاي ٞتلى ؼـٜـ هكـ
َؿتٛغ يًُٗل ،سٝح ّهٔ إٔ ٜعتدل ٖقا ْٛعاّ َٔ ايتٌذٝع عً ٢كؾع٘(.)65
ٍّ شلق ٙإعًٔ ١اييت توبٻبت بٓٛع ا٭مٚاز ٗ
َٚع فيو ع  ٗٚقاٚي١ٺ يٓٛع سـ
ايوذٔٚ ،مٜاؿَ ٠عـٻٍ ايط٬م ع ؾأ إٌلِّع َٔ ،ٕٛػ ٍ٬تٓا ٍٚإاؿٸ َٔ 34 ٠قإْٛ
ٓا ١ٜا٭هلَ ٠وأي ١ؼـٜـ إٗل بك١ُٝٺ َعٝٻٓ ،١إٍ تأنٝـ إٔ َا ٜنٜـ عٔ تًو ايك١ُٝ
ف ب٘ َٔ قٹ ٳبٌ ايكاَْٚ ،ٕٛعـٻٍ ق ١ُٝإٗل َا ٜعاؿٍ  110عُ٬ت َعـْ.١ٝ
غرل َعتٳ ٳل ٺ
َٛٚدب إاؿٸ َٔ 2 ٠قاْ ٕٛتٓؿٝق ا٭سهاّ إاي ١ٝته ٕٛايعكٛب ١بايوذٔ يًنٚز ٗ ساٍ
مل ًٜتنّ بـؾع إٗل ف ٟإكـاك إقنٛك ،أَٸا إفا ػاٚم إٗل ٖقا إكـاك ؾٝدلأ اينٚز َٔ
ايـؾع.
ٚقـ تعلٻض ٖقا ايتٌلٜع اؿكٛق ٞؾًُ١ٺ َٔ اْ٫تكاؿات ،سٝح قايٛا ٗ ٖقا
اجملاٍ :إٕٸ ؼـٜـ إٗل َٔ قٹ ٳبٌ اؿكٛق ٌٝقـ وٌٸ إٌهً ٗ ١ؿا٥ل٠ٺ ٓٝٸك١ٺ دـٸ ّا،
يقيو ؾايوذ ٕٛاٱٜلاَْ ١ٝا مايت ًَ ّ١٦ٝبا٭مٚاز ايق ٜٔمل ٜتُهٖٓٛا َٔ ؿؾع إٗلَٚ ،ع
إقلاك َجٌ ٖهقا قاَْ ٕٛا ماٍ باب ايوذٔ َؿتٛساّ أَاّ ايهجرل َٔ ايلداٍ; ٭ٕ 110
قطع َعـْ ١ٝع فٖب ١ٝنُا ٖ ٛإتعاكف ع يٝى بإبًؼ ايكً ٌٝبايٓوب ١إٍ أؾلاؿ اجملتُع
اٱٜلاْ.ٞ
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 َٔ ٬أًهاٍ ائػ٘ َٔ
ه ّ
ً ِ
ٚإٕٸ َوأي ١سبى ايلداٍ بٗق ٙايطلٜكٜ ١عتدل ٳ
سٌ
ٍّ
أدٌ ايٓواٌَ ،٤رلاّ إٍ إٔ ايق ٜٔأُـكٚا ٖقا ايكاْ ٕٛنإ بإَهاِْٗ ايبشح عٔ
أؾٌٔٚ ،اقذلاغ ْٛعٕ دـٜـ َٔ ايعكـ إاي ٞبٌ اينٚز ٚاينٚدٚ .١عً ٢هب ٌٝإجاٍ :يٛ
ت عً ٘ٝايلٚاٜات(.)66
ْاقٌٛا َوأيَٗ ١ل ايوٓٸ ،١ايق ٟسجٻ ٵ
ٖ ٗٚقا ايِـؿٚ ،بٓا٤ٶ عً ٢إٛاؾك ١عًٖ ٢قا ايكاْ ،ٕٛهٝتِٸ إيػا ٤ؼـٜـ إٗٛك
ٍّ َا ،إ ٓ٫أْ٘ ٗ ا٭هاي مل ٜهٔ إٗل إلتؿع قاؿك ّا عًُٓ ٢إ اهتُلاك
إلتؿع ١إٍ سـ
اؿٝا ٠اينٚدٚ ،١ٝمل ٜوبِّب ه ٣ٛإتاعب يًلداٍ; ٭ْ٘ َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝمل ؼكِّل
هلٚ ،ٟإِا زلض شلا بإٔ تؿهِّو ا٭هلٚ ،٠دعٌ اينٚز
إلأّ ٦ًٝ ٠ا عً ٢إوت ٣ٛا٭ُ ٳ
أهرلاّ شلا; ٭ْ٘ َلغ ٷِ عً ٢تأٌَ قطع١ٺ أ ٚقطعتٌ َٔ ايوهو ايقٖب ٗ ١ٝايٌٗل،
ٖٚقا َا ٜتعاكض َع إاؿٸ ،1104 ٠اييت تّٓٸ عً ٢أْٸ٘ َٔ ٚادب اينٚدٌ تٌٝٝـ أكنإ
ا٭هلٚ ،٠إٔٸ َٔ ٚادب ا٭مٚاز إٔ ٜواعـٚا بعِٔٗ ايبعض ٗ بٓا ٤أهى ا٭هلٚ ٠تلب١ٝ
أطؿاشلِٚ .أٖ ٜٔقا ايتٌٝٝـ ٗ ٌٚٸ إكٖام اينٚز بإٔ ٜه ٕٛػايّ تعب٘ ينٚدت٘؟!
ّٚهٔ ايك ٍٛأٜٔاّ :إٕ اكتؿاع إٗٛك بٗقا ايٌهٌ ٜوبِّب بعـّ إَهاْ ١ٝتطبٝل إاؿٸ٠
 ،1105اييت تّٓٸ بإٔ إؿاك ٠ايبٝت َٔ ً ٕٚ٪اينٚز; ٭ٕٸ ػٛف اينٚز َٔ َطايب ١مٚدت٘
ٖا ٜٔعـ ؿٳٚٵك ٙنُو ٍٕٚ٪عٔ ا٭هل.٠
بإٗل ػعً٘ أهرلاّ أ ٚعبـاّ ينٚدت٘ٓ ،

1ع إٕٸ ؾًوؿ ١إٗل ٖ ٛأْ٘ سه ٷِ فع ٍٛعً ٢أهاي َ٬ناتٺ َعٝٻٓ ،١تٛدـ
سهُٚ ْ١عًٓٚ َٔ ْ١كا ٤تٌلٜعٗا; باعتباك أؾعاٍ اهلل َعًًٓ ّ١با٭غلاض ٚا٭ٖـافٖٚ ،قٙ
إ٬نات ته ٕٛبـٳٚٵكٖا ػآع ّ١يًُِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقع ،١ٝاييت تعٛؿ عً ٢ايؿلؿ
ٚاجملتُع ،ؿْٜٛٝٸ ّا ٚأػلٜٚٸ ّا.
2ع إٕٸ اؿـٜح عٔ ؾًوؿ ١إٗل ٗ ايكاْ ٕٛاٱٜلاَْ ٖٞ ٞجٌ ؾًوؿ ١تٌلٜع بكٝٸ١
إٛاؿ ايكاْ ١ْٝٛا٭ػلٚ ،٣اييت ته ٕٛػآع ّ١يًؿك٘ اٱَاَ.ٞ
3ع إٕ سكٝك ١إٗل ٗ ايؿك٘ اٱَاَ ،ٞنُا فنلٖا ايؿكٗا ٖٞ ،٤نٌٸ َا ِٜض
ٍّٚ ،يٛ
سل
إٔ ًّه٘ إوًِ ،ٳع ٵٓٝاّ نإ أَٓ ٚؿع ّ١يعكاكٕ أ ٚسٛٝإٕ أ ٚإْوإٕ ،عبـٺ أ ٚٴ
اينٚز ْؿو٘.
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4ع إٕ سكٝك ١إٗل ٗ ايكاْ ٕٛاٱٜلاْ ٞته ٕٛٳت ٳبعاّ يًؿك٘ اٱَاَ ،ٞيقيو  ٜٓٸ
ّ
ايكاْ ٕٛإـَْ ٗ ،ٞاؿٸت٘  ،1078عً ٢إٔٸ «نٌٸ َا ي٘ َايٝٸٜٚ ،١ه ٕٛقاب ّ٬يًتًُٗو،
ّهٔ دعً٘ َٗلاّ».
ٖا ًّه٘ إتعاقـإٚ ،ايعًِ
5ع َٔ ًلا ٘٥إٗل ٗ ايؿك٘ اٱَاَ ٞإٔ ٜهٓ ٕٛ
بكَ ٵـكٚ ،ٙايتعٚ ،ٌٝإتعَ ١ع ايط٬م قبًٜ٘ٚ .هؿ ٗ ٞإٗل ٌَاٖـت٘ إٕٵ نإ سآلاّ.
6ع ٌٜذل ٗ ٙإٗل ٗ ايكاْ ٕٛاٱٜلاْ ٞإٔ ٜه ٕٛي٘ َايٚ ،١ٝقاب ّ٬يًتًُٗو،
ٚتعٚ ٘ٓٝٝكؾع اؾٗاي ،١عٝح ٜهَ ٕٛعًَٛاّ عٓـ ايطلؾٌ إتعاقـ.ٜٔ
7ع َٔ أسهاّ إٗل ٗ ايؿك٘ اٱَاًَُٝ :ٞو إلأ ٠إٗل بايعكـٜٚ .وتكلٸ
بايـػٚ ;ٍٛبلؿٸ ٠اينٚز عٔ ؾطل٠ٺ; َٛٚت اينٚز أ ٚاينٚدٚ .١غرل فيو َٔ ا٭سهاّ
إتؿلِّع ١عٓٗا.
8ع أسهاّ إٗل ٗ ايكاْ ٕٛإـْ ٞاٱٜلاْْ ٖٞ ٞؿى َا فٴنل َٔ ا٭سهاّ ٗ
ايؿك٘ اٱَاَٚ .ٞقـ أُٓٝـ إيٗٝا قٛاٌْ َتؿلٸع ١عٓٗا ،ناؿـٜح عٔ تؿاٚت ق١ُٝ
إٗلٚ ،استوابٗاٚ ،غرل فيو.
9ع متٸ اؿـٜح سَ ٍٛكـاك إٗل بٌ اٱط٬م ٚايتكٝٝـ ٗ ايؿك٘ اٱَاَٚ ،ٞػًّ
ايك ٍٛإٍ إٔٸ كأٌَٛٗ ٟك ؾكٗا ٤اٱَاَ ٖٛ ١ٝإط٬م إٗل ٚعـّ تكٝٝـ.ٙ
10ع بٓا٤ٶ عًْٛ ٢ل ١ٜاؾَ ٵُع ا٫هتٓباط ٞأ ٚاؾَ ٵُع ايكٛاعـ ٟأ ٚائٛابط ،ٞايقٟ
ٜعتُـ َٓٗر ػاُٸ ّا ٗ اؾُع بٌ ايلٚاٜات إتعاكّٓ ،١هٔ ٌٓ ايلٚاٜات احملـِّؿ٠
يًُٗل َٔ سٝح ايهجلَٗ ٠ل ايوٓٸ ١عً ٢ن ْ٘ٛسهُاّ ٝ٥٫ٚٸ ّا ُـك َٔ اٱَاّ َٔ دٗ١
ن ْ٘ٛسانُاّ ٚٚيٝٸاّ.
11ع نقيو إٕ اٱٌُ ٗ تٌلٜع إٗل ٗ ايكاْ ٕٛاٱٜلاْ ٖٛ ٞاٱط٬م ٚعـّ
مت ٗ ايوٓٛات ا٭ػرل ٠تٌلٜع َٛاؿٸ تّٓٸ عًٓٚ ٢ع َكـاكٕ قـٻؿ
ايتكٝٝـ ،إ ٓ٫أْ٘ ٸ
يًُٗل 110 ٖٛٚ ،قطع َعـْ.١ٝ
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استٍطاق اآلٖات الكزآٌّٗٛ
كشفٌ ألسباب االترتاق بني العالّوتني الطباطبائ٘ ٔتضن اهلل

وتٌٸ ايكلإٓ ايهلَ ِٜهاْ ّ١ع ١ُٝٛيـ ٣إوًٌُ ،عً ٢اػت٬ف اْتُا٤اتِٗ
إعلؾٝٸ ;١ؾٗ ٛإِـك ايتٌلٜعٞٸ ا٭َٗٓٚ ،ٍٚر اؿٝا ٠ايق ُٜٔٔ ٟيٲْوإ ؾُٝا ي ٛايتنّ
ب٘ هعاؿت٘ ٚنُاي٘ٚ ،نقيو ٖ ٛؤَ ٟٛاٌَ كؾٝعَٚ ١عاكف عُٝك ٗ ١ناؾٓ١
اجملا٫ت اييت تعٖٓٓ َٔ .٘ٝا ،عٳلٻف ايكلإٓ ايهلْ ِٜؿوٳ٘ عً ٢أْ٘ نتابٴ ٖـا١ٜٺٔ﴿ :إٕٻ
ٳٖقٳا ايِكُلٵإٓٳ ٜٳٗٵـٹ ٟيٹًٖتٹ ٞٹٖٞٳ أَقِٛٳّٴ﴾ (اٱهلاٚ .)9 :٤قـ علٻف إوًُ ٕٛايكلإٓٳ بأْ٘ نّ٬
اهلل ايق ٟأُْنٍ َٔ ايًٛغ احملؿ ٚٛإٍ ايٓيب| بٛاهط ١إ٬ى ددل.ٌٝ٥
ٖقا إكـاك اتٸؿل عًْٝ ٘ٝع إوًٌُٚ ،هاكت عً ٘ٝناؾٓ ١ا٫ػاٖات إعلؾ،١ٝ
َٔ احملـِّثٌ ٚايؿكٗاٚ ٤إتهًٌُِّ ٚايؿ٬هؿ ،١إ ٓ٫إٔٸ َٛكؿ ا٫تؿام ٖقا مل ٜهٔ
ناؾٝاّ ئُإ عـّ ا٫ػت٬ف ٗ نٝؿ ١ٝاهتٓطام ايكلإٓ; يًهٌـ عٔ َـي٫ٛت٘،
ؾٛقع اـ٬ف ايهبرل بٌ إؿوِّل ٗ ٜٔاػتٝاك ا٭هًٛب ٚإٓٗر ا٭ُضٸ ٗ تؿورل نتاب
ت عـٜـ.٠
اهللٚ ،بلمت ْتٝذ ّ١يقيو اػاٖا ٷ
ْ ٫كِـ بٗق ٙا٫ػاٖات إٓاٖرٳ ايتؿورلٜٸ ١إتعـِّؿ ٠إقنٛك ٗ ٠ايهتب اييت
تتٓآَ ٍٚاٖر ايتؿورل َكاكًْٚ ّ١ٳ ٵلساّ ،نإٓٗر ايؿًوؿٞٸ ٚا٭ثلٟٸ ٚغرلُٖا ،بٌ
إكِٛؿ إٔ إطايع يتؿاهرل ايعًُاٜ ٤ل ٣هلٜعاّٚ ،بٛٓٛغُٕ ،اٜنِٖ ٗ ايتعاٌَ َع
ايكلإٓ ٚاهتٓطام اٯٜات ايكلآْ ١ٝنُٸ ّا ْٚٳ ٵٛعاّ .ؾعً ٢هب ٌٝإجاٍ ٗ :تؿورل اٯ ١ٜايتاي:١ٝ
﴿ٜٳ ٵّٛٳ ْٳكٍُٛٴ يٹذٳ ٳٗٓٻِٳ ٖٳٌٔ اَٵتٳٮِتٹ ٳٚتٳكٍُٛٴ ٖٳٌٵ َٹٔٵ ٳَنٜٔـٺ﴾ (م )30 :فٖب بعض إؿوِّل ٜٔإٍ

أْٗا فلٸؿ تِٜٛل نٓاٞ٥ٸ عٔ اتٸواع دِٗٓ يهٌٸ ايهؿٓاك ٚاجمللٌَ ،سٝح إْٗا ٫
تٔٝل بِٗ َُٗا ندل عـؿِٖ( ،)1ؾ ٬ؿ٫ي ١يٰ ١ٜعً ٢أنجل َٔ فيو; غرل إٔ بعِٔٗ
اٯػل مل ٜٛاؾكِٗ عً ٢اهتؿاؿٖ ٠قا إكـاك ؾك٘ٚ ،اعتدل إٔ اـطاب ٚاؾٛاب عً٢
ٚاٖل ٙاؿكٝك ;ٞبـ٫ي ١إٔ ايعًِ ٚايٌعٛك هاكٕ ٗ ْٝع إٛدٛؿات(ٚ ،)2عً ٢فيو
ؾذِٗٓ كًٛمٷ س ٌّٞعاقٌ ،ٴٜؼاطَب  ٚهٝب.
إفٕٖٓ ،اى ُاٜنٷ ُلٜضٷ بٌ أُشاب ٖق ٜٔإٓٗذٌ عً ٢إوت ٣ٛايـ٫يٞٸ
ايهُٸ ،ٞسٝح انتؿُ ٢اسب ايلأ ٟا٭ٚٸٍ بـ٫ي١ٺ ٚاسـ َٔ ٠اٯ ٖٞٚ ،١ٜاتٸواع دٗٓٸِ،
ٚماؿ عً ٘ٝايجاْ ٞؿ٫ي ّ١أػل ٖٞ ،٣أْٗا كًٛمٷ سٚ ٌّٞعاقٌٷٚ ،أٜٔاّ عً ٢إوت ٣ٛايـ٫يٞٸ
ايهٝؿ ،ٞسٝح ٌٓ ا٭ٚٸٍ اٯ ١ٜعً ٢ايهٓاًٗٓٚ ،١ٜا ايجاْ ٞعً ٢ا٫هتعُاٍ
اؿكٝك.ٞ
ٚشلقا ًٛاٖـ نجرل ٗ ٠تؿاهرل ٖق ٜٔا٫ػاٌٖ ،ؾلٴ ٳبُا اقتِل اػاٙٷ عً٢
اهتؿاؿ ٠ؿ٫ي١ٺ أ ٚؿ٫يتٌ َٔ اٯَٓٚ ،١ٜع اهتؿاؿ ٠أنجل َٔ فيو; ٚقابً٘ اػاٙٷ آػل
بايك ٍٛبإَهإ اهتؿاؿ ٠عٌلات ايـ٫٫ت َٔ اٯ ١ٜايٛاسـ ،٠بٌ أنجل.
ت إٍ اػت٬ف
ٖٓٚا ٜكـِّّ ايو٪اٍ ايتايْ ٞؿو٘ أنٝـاَّ :ا ٖ ٞا٭هباب اييت أؿٻ ٵ
ت
ٖق ٜٔا٫ػاٌٖ ٗ عًُ ١ٝايتؿورل؟ ؾٌٗ ٜٛدـ َتبٓٸٝات قـٻؿ ٠اػتًؿٛا ؾٗٝا اْعهوٳ ٵ
بايٓتٝذ ١عً ٢تؿورل اٯٜات؟ ٚإٕٵ نإ اؾٛاب باٱهاب ؾُا ٖ ٞتًو إتبٓٻٝات؟
تٗـف ٖق ٙإكاي ١إٍ إكداع اػت٬ؾات ٖق ٜٔا٫ػاٌٖ إٍ بعض إتبٓٻٝات
إتكابً ١يـ ٣نٌٸ ؾلٜلٕٚ ،تٝٓٛض نٝؿ ١ٝاْعهاي ٖق ٙإتبٓٻٝات عً ٢عًُ ١ٝايتؿورل.
ٚقـ عُـٵتٴ إٍ اْتؼاب عٳًٌَُ اثٌٓ َٔ أعٖ ّ٬ق ٜٔا٫ػاٌٖٚ ،كدعتٴ إٍ نتبِٗ
ايتؿورلٚ ،١ٜأٜٔاّ آكا ٗ ِٗ٥عً ّٛايكلإٓ; يلُـ ٖق ٙإتبٓٸٝاتُٖٚ ،ا :ايع ١َٓ٬ايوٝـ
 ٬ا٫ػا ٙا٭ٚٸٍ ،ايق ٟسـٻؿ َـاي ٌٝاٯٜات َكـاك َا
قُـ سوٌ ؾٌٔ اهللٖ ،جِّ ّ
 ٬ا٫ػا ٙايجاْ،ٞ
ٜؿُٗ٘ ايعٴ ٵلف ؾك٘; ٚايع ١َٓ٬ايوٝـ قُـ سوٌ ايطباطباٖ ،ٞ٥جِّ ّ
ايق ٟزلض باهتؿاؿَ ٠ـي٫ٛتٺ أنجل.
ّهٔ ايك :ٍٛإٕ اػت٬ف ٖق ٜٔايعٳًٌَُ ٗ بعض َوا ٌ٥عً ّٛايكلإٓ اْعهى
عً ٢اػت٬ؾُٗا ٗ ايتؿورلٚ ،إٕٵ تٛاؾكا ٗ بعض ايٓكا ٗ ٙإٓٗر ايتؿورل .ٟؾُٗا َجّ٬
اتؿكا عً ٢اهتك٬ي ١ٝايكلإٓ ٗ بٝإ َعاكؾَ٘ ،عٓ ٢أْ٘ ٌّّْ َوتكٌٸ بقات٘ ٫ ،وتاز
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َٔ سٝح إبـأ ٗ ؾِٗ َلاؿات٘ ٚؼـٜـ َعاْ ٘ٝإٍ َلدعٕ آػلٚ ،عً ٢ن ٕٛايوٝام
قل ّ١ٜٓتؿورلٜ ١ٜوتؿٝـ َٓٗا إؿوِّل ٗ ؼـٜـ إلاؿ .إ ٓ٫أُْٗا بايلغِ َٔ فيو غرل
َتٸؿكٌَ عًَ ٢وا ٌ٥أػل ،٣قـ ٴٜعٵ ٳن ٣هبب ا٫ػت٬ف ؾٗٝا إٍ َوأي١ٺ أهاه ١ٝدـٸ ّا،
ٖ :ٞسكٝك ١ايكلإٓ ايهل.ِٜ
هِ ٚإُتٌابٹ٘ٚ ،بطٕٛ
ش َ
ؾكـ اػتًؿا ٗ سكٝك ١ا٭يؿا ٚإتٌابٹَٗٚ ،١وأي ١إُ ٵ
ايكلإٓٚ ،ا٭هًٛب ايبٝاْ ٞي٘ٚ ،ايطلٜك ١اييت اعتُـٖا ٗ إِٜاٍ َلاؿات٘ٚ .نٌٸ ٖقٙ
إوا ٌ٥تعٛؿ باؾقٚك إٍ تػاٜل ؾُِٗٗ ؿكٝك ١ايكلإٓ ايهلٖ .ِٜقا ايتػاٜل ْؿو٘ ٖٛ
ايق ٟأتاغ يًوٝـ ايطباطبا ٞ٥إٔ ٜٛهِّع َٔ ايـ٫٫ت ايكلآْٚ ،١ٝمل ٜوُض يًوٝـ ؾٌٔ
اهلل بقيو.
إفٕ ،باٱَهإ إٔ ْك :ٍٛإٕ إتبٓٸٝات اييت اػتًؿا بٗا تعٛؿ إٍ أكبع١ٺ:ٖٞ ،
1ع سكٝك ١ايكلإٓ ايهل;ِٜ
2ع يػ ١ايكلإٓ;
3ع بط ٕٛايكلإٓ ٚتأ;ًٜ٘ٚ
4ع ْٛلٜٸ ١كٚغ إعٓ.٢
ٜٚٴ٬سٳ ٜإٔ ايجاْٚ ٞايلابع شلُا ع٬ق ١بايطلٜك ١إعتُـ ٗ ٠ايتؼاطب بٌ ايكلإٓ
ٚايبٌل ٖٞ ٌٖٚ ،طلٜك ْ١ؾٛم عكٝ٥٬ٸٚ ١غرل ٴع ٵلؾٝٸ ١أ٫ ٚ؟ ٖٚق ٙإوأي ١تلتب٘ أٜٔاّ
بٌهٌٕ ٚثٝل َوأي ١بط ٕٛايكلإٓ ،اييت تلتب٘ بكٔٝٸ ١ؾَ ٵِٗ سكٝك ١ايكلإٓ ايهل،ِٜ
ٚؼـٜـ طبٝعت٘.
ٚعً ،٘ٝإتبٓٻٝات ايج٬ث ١ا٭ػرل ٠تعٛؿ بايٓٗا ١ٜإٍ سكٝك ١ايكلإٓ ايهل،ِٜ
ت عً ٢اهتٓطام اٯٜات.
ْٝٚعٗا أثٻ ٳل ٵ

ٜل ٣ايوٝـ ؾٌٔ اهللٚ ،ؾكاّ يًٓٛل ٠ايعاَٸ ٗ ١ؾِٗ سكٝك ١ٝايكلإٓ ايهل ،ِٜأْ٘
نتاب اهلل إٓنٍٚ ،ايق ٟنإ َٛدٛؿاّ ٗ ايًٛغ احملؿ ،ٚٛايق ٖٛ ٟنٓا ْ١ٜعٔ عًِ
اهلل تعاٍ ،أْني٘ اهلل بٛاهط ١ددل ٌٝ٥عً ٢قًب ايٓيب| بِٛك ٠أيؿاٚ ٚنًُات،
َعتُـاّ ؾك٘ عً ٢أهايٝب ايعلب ٗ ايبٝإ ٚاٱؾٗاّ َٔ ،سٝح اـِا ّ٥ايؿٓٝٸ ١اييت
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ؼٌُ اٱوا٤ات ٚاٱًاكات إطًٛب إِٜاشلا بٛاهطٖ ١ق ٙايًػ ١ايعٴ ٵلؾٝٸ ١ايبوٝط.)3(١
ٚقـ اعتُـ ٗ هب ٌٝإثبات ٖقا إـٻع ٢عً ٢بعض آٜات ايكلإٓ ،اييت تؿِض عٔ نْ٘ٛ
قلآْاّ علبٝٸ ّاَ ،جٌ :قٛي٘ تعأٍ ﴿ :إْٻا أَْ ٳن ِيٓٳاٙٴ قُلٵآْ ّا عٳ ٳل ٹبٝٸ ّا ٖيعٳًٖهُِٵ ٳتعٵكٹًُٕٛٳ﴾ (ٜٛهـ،)2 :
ٹ ٞٴَبٹٌٕ﴾
ٍّ
ْ﴿ٚٳنٳٍٳ بٹ٘ٹ ايلټٚغٴ ا٭ََٹٌٴ * عٳًَ ٢قَ ًِبٹوَ يٹتٳهُٕٛٳ َٹٔٳ ايِ ٴُٓٵقٹكٜٔٔٳ * بٹًٹوٳإٕ عٳ ٳلب
(ايٌعلا 193 ٤ع ٚ .)195بٗقا ؾإٕ ايوٝـ ؾٌٔ اهلل مل وتٳ ٵر إٍ أمٜـ ٖا بٝٻٓ٘ ايكلإٓ
عٔ سكٝكْ ١ؿو٘ ٗٚ ،طبٝع ١ايًػ ١اييت اهتؼـَٗا ،ؾاعتُـ عً ٢آٜات ايكلإٓ ؾك٘،
ٚتبٓٸٖ ٢ق ٙايٓٛل ٠ايبوٝط ١اـاي َٔ ١ٝايتعكٝـ ٗ ؾِٗ سكٝك ١ايكلإٓٚ ،طلٜك١
كاطبت٘.
ٚبقيو ؾكـ ٌٓ اٯٜات اييت ٜؿِٗ َٓٗا ايعلبٞٸ ايبو ٘ٝإعٓ ٢ايهٓا ٞ٥أٚ
وب أهايٝب ايبٝإ
اجملام ٟعً ٢ايهٓاٚ ١ٜاجملامٚ ،١ٜاسترٸ بقيو إٔ ٖقا ٖ ٛإؿٗ ّٛعَ ٳ
ايعلبٞٸٚ ،قـ ُلٻغ ايكلإٓ بأْ٘ اعتُـٖاَ .ج ٌٓ :ّ٬قٛي٘ تعاٍ﴿ :إٕٻ ايٖقٹٜٔٳ ٜٳأِنًُُٕٛٳ
َأَٵٛٳاٍٳ ايِٝٳتٳاَٳّ ًُُِٚ ٢ا ٔإْٻُٳا ٜٳأِنًُُٕٛٳ ؾٹ ٞٴبطُْٛٹِٗٔٵ ْٳاك ّا﴾ (ايٓوا )10 :٤عً ٢ا٫هتعاك ;)4(٠٭ٕ
ٖقا َا ٜؿُٗ٘ ايعلبٞٸ بٌهٌٕ طبٝعٞٸ ،عً ٢أهاي ايكٛاعـ ايب٬غٝٸ ،١بٓشٜ ٕٛتباؿك ٖقا
إعَٓ ٢باًل ّ٠إٍ فٖٓ٘ عٓـ ايوُاع ،ثِٸ ْكض عً ٢ايع ١َٓ٬ايطباطبا ،ٞ٥سٝح ٌٓ
اٯ ١ٜعً ٢ا٫هتعُاٍ اؿكٝك ;ٞيتـٍٸ بقيو عً ٢ػوټِ ا٭عُاٍ( ;)5عذٸ ١إٔ ٖقا بعٝـٷ
عٔ أفٖإ عُ ّٛايعلب.
َ ٗٚكابٌ فيو نًِّ٘ ،فٖب ايع ١َٓ٬ايطباطباٚٚ ،ٞ٥ؾكاّ يٓٛل ٠ايعلؾا ٤يًٛدٛؿ،
إٍ ؾِٗ سكٝك ١ايكلإٓ بٌهٌٕ أنجل عُكاّ ٚتعكٝـاّ .ؾٜٗ ٛل ٣إٔ سكٝكت٘ أعً َٔ ٢إٔ
تٓاشلا ا٭ؾٗاّ ايبوٝطٚ ،١أْٗا ْنيت إٍ َلتب ١ايقنل بًوإ ايٓيبٸ|; نٜ ٞعكًٗا
عاَٸ ١ايٓايٚ ،إ ٓ٫ؾإْ٘ ٗ َلتبت٘ ايعاي ١ٝعٓـ اهللٚ ،إعبٻل عٓٗا بأّٸ ايهتاب٫ ،
ٜتُهٖٔ َٔ ؾُٗ٘ إ ٓ٫إطٗٻل ،ٕٚايق ٜٔأفٖب اهلل عِٓٗ ايلدى ٚطٗٻلِٖ تطٗرلاّ.
ٖٚقا وتاز إٍ َنٜـ بٝإٕ; يٓؿِٗ نٝـ كب٘ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥بٌ سكٝك١
ايكلإٓ ٚايٛدٛؿٜ .ل ٣ايطباطبا ٞ٥إٔ ٖقا ايٛدٛؿ بهٌٸ َا ؾَٛ َٔ ٘ٝدٛؿات ع ٚايكلإٓ
 ٞايٓنٚ ٍٚايِعٛؿَ ،عٓ ٢إٔ ٖقا ايٛدٛؿ ٜٓشِل ٗ اهلل
ٚاس ٷـ َٓٗا ع ٜعٛؿ إٍ قٛهٳ ٵ
تعاٍ سكٝك ٖٛٚ ،ّ١تعاٍ ٗ َلتبت٘ ٚد ٛٷؿ َطًلٚ ،أًـٸ نُا َٔ ّ٫نٌٸ َا عـأَ ٙ
َلاتب ،ثِٸ ٖقا ايٛدٛؿ يًقات اٱشلْ ١ٝنٍ ؿكد ّ١إٍ إلتب ١ايجاْٚ ،١ٝػًٓ ٢ؾٗٝا ،ؾِاك
االجتهاد والتجديد

أٓعـ َٔ ايـكد ١ا٭عً ،٢ثِٸ ْنٍ ؿكد ّ١أػل ،٣ؾِاك أٜٔاّ أٓعـ ٖٓا هبك٘ ،ست٢
 ٌُٚإٍ ايـكد ١ا٭ؿْٚ ٢ا٭ٓعـ ٚدٛؿاّ ٚنُا ٖٞٚ ،ّ٫عامل إاؿٸ.٠
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾايكلإٓ ايهلَٛ ِٜدٛؿٷ أٜٔاّ ٗ إلتب ١ا٭ٜٚ ،ٍٚوُٸ٢
ؾٗٝا أّٸ ايهتاب ،أ ٟايعًِ اٱشل ٞإطًل ،ثِ ْٖ ٛؿو٘ َٛدٛؿٷ أٜٔاّ ٗ إلتب ١ايجاْ١ٝ
َوت ٣ٛأٓعـ نُا ّ ،٫سٝح ػًٓ ٗ ٢عامل اجمللٻؿاتُٚ ،اك ي٘ ْوؼ ْ١فلٸؿ ،٠ثِٸ
ْنٍ إٍ إلتب ١ايجايج ،١ؾِاك ي٘ َلتب ٗ ْ١عامل إجاٍ أقٌٸ نُا ،ّ٫ستٸ ٌُٚ ٢أػرلاّ إٍ
إلتب ١ا٭ؿْ ٗ ٢عامل ايـْٝا ،ؾِاك ايكلإٓ ؾٗٝا أسلؾاّ ٚأيؿاٚاّ ٚنًُاتٺ علب.١ٝ
ٜتٸٔض دًٝٸ ّا إٔ ايطباطبا ٞ٥قـ اْطًل ٗ ؾُٗ٘ ؿكٝك ١ايكلإٓ َٔ ٚدْٗٛ ١ل
علؾاْ ،١ٝقـ طبٻكٗا إُ ٓ٬ـكا أٜٔاّ ٗ ؾًوؿت٘ٚ ،نقيو اٱًلاقٖ ،ٕٛٝق ٙايٓٛل٠
ت ٖقا ايؿِٗ ؿكٝك ١ايكلإٓ ايهل.ِٜ
ايؿًوؿٚ ١ٝايعلؾاْ ١ٝيًٛدٛؿ أْتذٳ ٵ
يهٔٸ إًؿت ٖٓا إٔ ن ٬ايعٳًٌَُ إؿوِّ ٳل ٵ ٜٔقـ اهتٓـ أٜٔاّ إٍ ْؿى اٯٜات
تكلٜباّ يتشـٜـ سكٝك ١ايكلإٓ; ؾٗقا ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥قـ اهتٌٗـ عً ٢فيو باٯ١ٜ
دعٳ ًِٓٳاٙٴ قُلٵآْ ّا عٳ ٳل ٹبٝٸ ّا َيعٳًَٸهُِٵ ٳتعٵكٹًُٕٛٳ﴾ (اينػلف ،)3 :سٝح قاٍٚ« :دعٌ
ايتائ ﴿ :١ٝإْٳٸا ٳ
غا ١ٜتعكًٗ٘ غا ّ١ٜيًذعٌ إقنٛك ٌٜٗـ بإٔ ي٘ َلسً َٔ ّ١ايهٚ ١ْٛٓٝايٛدٛؿ ٜٓ ٫اشلا
عك ٍٛايٓايً َٔٚ ،إٔ ايعكٌ إٔ ٜٓاٍ نٌٸ أَلٕ ؾهلٟٸٚ ،إٕٵ بًؼ َٔ ايًطاؾَ ١ا بًؼ،
وب َٛطٓ٘ ايق ٟي٘ ٗ ْؿو٘ أَلٷ ٚكا ٤ايؿهل ،أدٓيبٸ عٔ
ؾُؿاؿ اٯ ١ٜإٔ ايهتاب عَ ٳ
ايعك ٍٛايبٌلٚ ،١ٜإِا دعً٘ اهلل قلآْاّ علبٝٸ ّاٚ ،أيبو٘ ٖقا ايًباي ،كدا٤ٳ إٔ توتأْى
ب٘ عك ٍٛايٓاي .)6(»...يهٔٸ ايوٝـ ؾٌٔ اهلل عًٓل عً ٢فيو بأْ٘ ػ٬ف ايٛاٖل َٔ
اٯ ،١ٜؾكاٍ« :ايتأَټٌ ٗ اٯٜ ٫ ١ٜـٍٸ عًَ ٢ا فنل ،ٙبٌ ايٛاٖل َٓٗا إٔ اهلل قـ أْني٘
نتاباّ علبٝٸ ّا بًػتهِ; يتؿُٗٚ ٙٛتعكً ،ٙٛنُا ٜؿِٗ أٌٖ نٌٸ يػ١ٺ ايه ّ٬ايٓامٍ عًِٗٝ
بٗق ٙايًػ ;١باعتباك ٛٓٚغ ايًػ ١ايقّٓ ٟض اٱْوإ ٛٓٚساّ ٗ إطًب»( .)7إفٕ ،ايوٝـ
ايطباطبا ٞ٥اهتؿاؿ َٔ اٯ ١ٜبٝإ سكٝك ١ايكلإٓ; ٚايوٝـ ؾٌٔ اهلل اعتدل أْٗا تلٜـ
اَ٫تٓإ عً ٢ايعلب بإٔ ايكلإٓ قـ ْنٍ بًػتِٗ; نٜ ٞعكً.ٙٛ
ػبٹرلٕ﴾
ب أُسٵهٹُٳتٵ آٜٳاتٴ٘ٴ ثٴِٻ ؾًَُِِّتٵ َٹٔٵ يٖ ٴـٕٵ سٳهٹ ِٕٝٳ
ٚنقيو ٗ آ﴿ :١ٜنٹتٳا ٷ
(ٖٛؿ ;)1 :سٝح اػتاك ايطباطبا ٞ٥إٔ َعٓ ٢اٱسهاّ كب٘ بعض ايٌ ٤ٞببعٔ٘ اٯػل،
عٝح ٜعٛؿ اؾُٝع ً٦ٝاّ ٚاسـاّ بوٝطاّ غرل ف ٟأدناٚ ٤أبعاضٚ ،إلاؿ بايتؿِ ٌٝإهاؿ
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ايؿٌِ بٌ أدنا ٤ايٌ ٤ٞإتٸٌِ بعٔٗا ببعضٕ(ٚ ،)8بٓا٤ٶ عً ٢فيو فٖب إٍ إٔ يًكلإٓ
 ٬إٍ
هُاّ ،ثِٸ َلتب ١أػلُ ٣اك ؾٗٝا َؿِٸ ّ
ش َ
سكٝكَٚ ّ١لتبٜ ّ١ه ٕٛؾٗٝا بوٝطاّ َٚٴ ٵ
آٜاتٺ .بٳٝٵـٳ إٔ ؾٌٔ اهلل اػتاك َعٓ٢ٶ آػل يٲسهاّ ٚايتؿِ ;ٌٝبكل ١ٜٓايوٝام ،ؾاعتدل
إٔ اٱسهاّ َعٓ ٢اٱتكإ ٚايٛٓٛغ ٗ ايـ٫ي ١عً ٢إعاْٚ ،ٞايتؿَِ ٌٝعٓ ٢ا٭هًٛب
إبوٻ٘ ٗ تأؿ ١ٜإعٓ ،٢عٝح تٌِ إؿاٖ ِٝبطلٜك١ٺ  ٫ػؿا ٤ؾٗٝا(.)9
ٚعً ،٘ٝؾايطباطبا ٞ٥ؾِٗ اٯ ١ٜعً ٢أْٗا َوٛق ْ١يبٝإ سكٝك ١ايكلإٓ; ٚؾُٗٗا
ؾٌٔ اهلل عً ٢أْٗا ٗ َكاّ ايتعلټض يًذاْب ايؿٓٸ ٞيٰٜات ،عٝح إْٗا ْعت بٌ
اؾاْب ايب٬غ ٞع يٓاس ١ٝايـقٓ ٗ ١ا٭هًٛب ع ٚايٛٓٛغ ٗ ايعلض.
ٗٚل إٍ ٖٓا إٔ ك ١ٜ٩ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥يًكلإٓ ايهل ٖٞ ِٜإٔ ي٘ سكٝك ّ١عاي١ٝ
دـٸ ّا ٖٞٚ ،تتذًٓ ٗ ٢نٌٸ َلاتب ايٛدٛؿ بـكد١ٺ نُاي ١ٝتتٓاهب ٚتًو إلتب ،١إٍ إٔ
ت أيؿاٚاّ علبٝٸ ّ ٗ ١عامل إاؿٸ ;٠يٝعكًٗا ايبٌل; ٜٚل ٣ايوٝٸـ ؾٌٔ اهلل أْ٘ فلٸؿ
ػًٖ ٵ
نتابٺ نإ قؿٚٛاّ ٗ ايًٛغ احملؿ ،ٚٛثِٸ أْني٘ اهلل عًْ ٢بٝٸ٘| بًػ ١ق ;َ٘ٛيهٞ
ٜعكًٖٛا.

إكِٛؿ ٖ ٛايو٪اٍ ايتاي ٌٖ :ٞايكلإٓ ايهلْ ِٜنٍ بًػ١ٺ عكٝ٥٬ٸ ١عٴ ٵلؾٝٸ،١
ٜوتطٝع َٔ ػ٬شلا أٟٸ إْوإٕ إٔ ٜؿِٗ َـي٫ٛت٘ بٌهٌٕ بو ٘ٝغرل َعكٖـ ،ؾٝهٕٛ
بٝاْ٘ ٖ ٛايبٝإ ايعلبٞٸ إعلٚف َا وٌُ َٔ أهايٝب ب٬غٝٸٚ ١ؾِّٓ ١ٝؾك٘ ،أّ يًكلإٓ
يػت٘ اـاُٸٚ ١بٝاْ٘ اـاْٸ أٜٔاّ ،عٝح ّ ٫هٔ َع٘ ا٫قتِاك ؾك٘ عًٖ ٢ق ٙايًػ١
ايعٴ ٵلؾ ،١ٝبٌ هب ايتؿت ٍٝعٔ ا٭هًٛب ايق ٟاعتُـ ;ٙيٓوتهٌـ َٔ ػ٬ي٘
إـي٫ٛت؟
ٗ اؿكٝكّ ٫ ١هٔ ايؿٌِ بٌ اؾٛاب عٔ ٖقا ايو٪اٍ ٚبٌ ؾِٗ طبٝع١
ايكلإٓ ايهل ;ِٜؾاؾٛاب ٖٓاى ٪ٜثِّل عً ٢اؾٛاب ٖٓا.
ت بعض ايتٝاكات إعلؾ ١ٝاٱهَٝ٬ٸ ١ع  َِٗٓٚاػا ٙايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥ع
يقا كبطَ ٵ
بٌ يػ ١ايكلإٓ ٚسكٝكت٘ ،ؾِٗ ٜكٛيَ :ٕٛا إٔ يًكلإٓ سكٝكَ ّ١طًك ّ١تٛدـ ؾٗٝا ْٝع
اـِاٚ ّ٥ايهُا٫ت ايٛدٛؿَ ٗ ١ٜلتب ١ايقات اٱشل ١ٝؾ ٬بٴـٻ إٔ ٜهٚ ٕٛادـاّ
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ؾُٝع ايعً ّٛبٌهٌٕ تاّٸ; سٝح إٕ عًِ اهلل تعاٍ ؾْٝ ٘ٝع ايعًٖٚ ،ّٛقا َعٓ ٢قٛي٘
تعاٍ :إٕ ايكلإٓ تبٝإٷ يهٌٸ ً٤ٞٺ.
ٚعً ٢فيوَٚ ،ا إٔ ٗ ايكلإٓ َعًَٛاتٺ غرل َتٓاٖ ١ٝع ٭ٕ عًُ٘ تعاٍ غرل َتٓا ٺ ٙع
هب إٔ ْؿتٍِّ عٔ ايًػٚ ١ايبٹ ٵٓ ٳ ١ٝايـ٫يٝٸ ١اييت اعتُـٖا ٗ هب ٌٝإِٜاٍ ٖق ٙإعًَٛات;
إف َٔ ايطبٝعٞٸ إٔ ايًػ ١ايعلب ١ٝايعٴ ٵلؾ ١ٝع نُا ٖ ٞأٟٸ يػ١ٺ بٌلٜٸ ١أػل ٣ع غرل قاؿك٠ٺ عً٢
اهتٝعاب ٖق ٙإـاي ;ٌٝ٭ٕ ايكلإٓ قـٚؿٷ بٗق ٙايهًُات اييت بٌ أٜـٜٓاٚٚ ،آضٷ أْ٘
 ٫هب ٌٝيـ٫يتٗا عًٖ ٢ق ٙإعًَٛات ايَ٬تٓاٖ.١ٝ
إفٕ ،يػ ١ايكلإٓ ٖ ٞيػ ْ١غرل عٴ ٵلؾٚ ١ٝؾٛم عك ٖٞٚ ،١ٝ٥٬إتع ٗ ١ِّٓٝايتعاٌَ َع
ايّٓٸ ايكلآْ ،ٞأَا ايتعاٌَ َع٘ بطلٜك ١ايًػ ١ايعٴ ٵلؾ ١ٝايعك ١ٝ٥٬ؾٗٚ ٛإٕٵ نإ ّـٸْا
بإعًَٛاتٜٚ ،واعـْا عً ٢اهتهٌاف بعض إـاي ،ٌٝإ ٓ٫أْٗا َـايَ ٌٝعـٚؿ ْ٠دـٸ ّا،
ٚبوٝط ْ ١يًػا ٫ ،١ٜتعـ ٚإٔ ته ٕٛقطل ٗ ّ٠عاك ايكلإٓ ايهل.ِٜ
َٔ ٖٓاٜ ،ػـ َٔ ٚاي٬مّ عًٓٝا إٔ ْقٖب إٍ ايكلإٓ بٓوؼت٘ ا٭عً ٢إٛدٛؿٗ ٠
عامل إجاٍ أ ٚعامل اجمللٸؿاتْٚ ،لٖٓ ٣اى َـاي ،ً٘ٝثِٸ ْأت ٞإٍ ْوؼت٘ إاؿ ١ٜع أٟ
إٛدٛؿ ٗ ٠عإٓا ع ،إ٪يٖؿ َٔ ١ا٭يؿا ٚايعلبْٚ ،١ٝطبِّكٗا عًٗٝاٖٚ ،قا َا ٜكِـٙ
ايعلؾا ٤بكٛشلِ :إٕ ػطاب اهلل ٜٴ ِؿ ٳِٗ َٔ َلاؿ ٫ ،ٙايعهى.
ٚعً ٢اـ٘ٓ إٛام ٟيقيو ٜكـ ايع ١َٓ٬ؾٌٔ اهلل ،ؾٜٗٓ ٛطًل َٔ اعتكاؿ ٙايقٟ
بٝٻ ٸٓا ٙهابكاّ َٔ ،إٔ ايكلإٓ نإ قؿٚٛاّ ٗ ايًٛغ ثِٸ ْنٍ عً ٢ايٓيبٸ| بًػ ١ايعلب
ٚأهايٝبِٗ ٚطلم بٝاْاتِٗ ،يقيو  ٫هب ٌٝيؿُٗ٘ إَ ٓ٫ا ٜؿُٗٚ .ْ٘ٛعً ٢فيو ،ؾايكٛاعـ
هِ ٗ َوأي ١اٱؾٗاّ ٚايتـي،ٌٝ
ش ٖ
ايعلب ٗ ١ٝا٫هتعُا٫ت اؿكٝكٚ ١ٝاجملام ٖٞ ١ٜإُ ٳ
ؾُا ٜؿُٗ٘ ايعلبٞٸ َٔ نًُات ايكلإٓ ٚتلانٝب٘ ٖ ٛإلاؿ ؾكٖ٘ َٔ .قا إٓطًل ٜعتدل
ايوٝـ ؾٌٔ اهلل أْ٘  ٫ؿاع ٞأبـاّ ي٬هتػلام ٗ سٳ ٵلؾٝٸ ١ايه ّ٬ايكلآْ ;ٞنْ ٞقٖب
ْٚوأٍ عٔ َورل اؾباٍ ٚسلنتٗإٚ ،افا ْلاٖا ثابت١؟ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٚتٳلٳ٣
ػبٹرلٷ
ًٞٵ٤ٺ ٔإْٻ٘ٴ ٳ
نٌٻ ٳ
ُٓٵعٳ اهللٹ ايٖقٹ ٟأتٵكَٔٳ ُ
وبٴٗٳا دٳاَٹـٳ ّ ٠ٳٖٚٹٞٳ تٳُٴلټ َٳلٻ ايوٻشٳابٹ ٴ
ذبٳاٍٳ تٳشٵ ٳ
ايِ ٹ
بٹُٳا تٳ ِؿعٳًُٕٛٳ﴾ (ايٌُٓٚ ،)88 :غرلٖا َٔ ا٭ه ،١ً٦اييت تبتعـ بٓا عٔ اؾاْب اؾُايٞ
ايب٬غ ٗ ٞايكلإٓ ،ايكا ِ٥عً ٢ا٫هتعاكات ٚايهٓاٜات ،ؾٗق ٙإعاْ ٞإتباؿك ٠عٴ ٵلؾاّ ٗ
فٖٔ ايعلبٞٸ َٖ ٞا ٜلٜـ ٙايكلإٓ ٫ ،غرل.
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ْٔٚلب يقيو َجا :ّ٫اٯ ١ٜايتاي﴿ :١ٝاهللُ ٳ ٚٹيٞټ ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٜٴؼٵلٔدٴٗٴِٵ َِّٔٳ ايًُُٗٛٳاتٹ
ٔإ َي ٢ايٓټٛكٔ ٚٳايٖقٹٜٔٳ نَؿَلٴٚا َأ ٵٚيٹٝٳا ٴٖ٩ٴِٴ ايطٖاغُٛتٴ ٜٴؼٵلٔدٴْٛٳٗٴِٵ َِّٔٳ ايٓټٛكٔ إٔ َي ٢ايًُُٗٛٳاتٹ أُٚيَ٦ٹوَ
أَُٵشٳابٴ ايٓٻا ٔك ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا ػٳايٹـٴٕٚٳ﴾ (ايبكل.)257 :٠
ٜعتكـ ايوٝٸـ ؾٌٔ اهلل أْٗا ٚاكؿ ْ٠عً ٢هب ٌٝا٫هتعاك ٠اجملامٜٸ ،١سٝح اهتعاك
ايكلإٓ نًُيت ايٓٛك ٚاي ،١ًُٛإٛٓٛعتٌ يًُعٓ ٢إاؿٸ ٗ ،ٟإعٓ ٢إعٟٓٛٸ شلُا(،)10
ؾاٱػلاز إػلازٷ فام.ٟ
()11

وب
أَا ايع ١َٓ٬ؾإْ٘ ٜل ٣إٔ ٖقا اٱػلاز سكٝكٚ ; ٌّٞايوبب ٗ فيو ٜعٛؿ عَ ٳ
ايوٝٸـ ؾٌٔ اهلل إٍ إٔ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥قـ اْطًل َٔ ساي١ٺ عكًٝٸ ١ؼً ًٝٸ ،١ٝايٌ٤ٞ
ايقْ ٟتر عٓ٘ ايبشح عٔ ع٬ق ١اي ١ٜ٫ٛباٱّإ ٚايهؿل ٚايٚ ١ًُٛايٓٛك ٚغرلٖا
بايٌهٌ ايـقٓ ،ٞايق ٟاهتعًُ٘ ايع ،١َٓ٬ؾابتعـ بقيو عٔ ؾِٗ ايهًُات َا تتُٔٸٓ٘
َٔ َعإٕ ٴع ٵلؾٜ ،١ٝـكنٗا ايٓاي ايقٜ ٜٔع ٌٕٛٝأدٛا ٤ايًػ ١ايعلبَٓ ١ٝتٗ ٢ايبواط.١
بٌ فٖب ايوٝـ ؾٌٔ اهلل أبعـ َٔ فيو ،ؾاعتدل إٔ ا٭ساؿٜح اييت قـ تٛسٞ
بٛدٛؿ سكا٥ل أػلٚ ،٣تؿتض اجملاٍ ٕجٌ ٖق ٙا٭ه ١ً٦ايبعٝـ ٠عٔ فٖٔ ايعلب ،ٞهب إٔ
ؽٔع ٖ ٞيًعٓاٚ ٜٔٚايٛٗٛكات ايكلآْٝٸ ٫ ،١ايعهى ،ؾتٴ ٳل ٸؿ ٖ ٞأ ٚتٚ٪ٻٍ ٫ ،إٔ
ْتُوٻو بٗا  ٍِّٚ٪ْٚؾُٗٓا ايعٴ ٵلٗ يًكلإٓ(ٖٓ َٔ .)12اًٜ ،نّ عًٓٝا إٔ ماؾ ٜعًٛٗٚ ٢ك
بعض اٯٜات ايكلآْ ١ٝايٛاٖل ٠باؾاْب ايب٬غْٚ ،ٞلؿٸ َا ىايؿٗا َٔ ا٭ساؿٜح،
ؾٝه ٕٛايكلإٓ سانُاّ عًٗٝا َعٓ٢ٶ َٔ إعاْ.ٞ
ٚبإكاكْ ١بٌ تؿورل ايعٳًٌَُ ٜٗٛل اؾذلاقُٗا نجرلاّ; بوبب ٖق ٙايٓكط ،١سٝح
إٕ ايعـٜـ َٔ اٯٜات قاّ ايوٝـ ايطباطبا ٞ٥بعًُ ١ٝتأ ٌٕٜٚشلا ،قـ ته ٕٛبعٝـ ّ٠عٔ
أفٖإ ايعلب ٗ عِل ايٓن ،ٍٚؾاهتؿاؿ َٓٗا فُٛع َٔ ّ١ايـ٫٫تٚ ،أٜٸـٖا ببعض
ايلٚاٜات; بُٓٝا لـ ايوٝـ ؾٌٔ اهلل قـ ساؾ ٜعًٛٗٚ ٢كٖا ايعٴ ٵلٗ ع هٛا ٤اؿكٝكٞ
أ ٚايب٬غ ٞعٚ ،تِلٻف بتًو ايلٚاٜات ،نُا ٗ ايلٚاٜات اييت قـ ٜٴؿِ ٳِٗ َٓٗا ػوټِ
ا٭عُاٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١اييت اعتُـٖا ايطباطبا ٞ٥نُِّٜ٪ـات شلق ٙايكٔ ،١ٝػ ٍ٬عج٘
ايعـٜـ َٔ اٯٜات اييت اهتؿاؿ َٓٗا ٖقا إعٓ ،)13(٢بُٓٝا ساؾ ٜؾٌٔ اهلل عً ٢نٓاٝ٥ٸ١
ٖق ٙإعاْ.ٞ
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وب ا٫ػا ٙايقٜٓ ٟتُ ٞإي ٘ٝايع١َٓ٬
َا إٔ يًكلإٓ بٓٝت٘ ايـ٫ي ١ٝاـاُ ١ب٘ ع سٳ ٵ
طٓاّ،
ايطباطبا ٞ٥ع ٜػـ َٔ ٚايوٌٗ قب ٍٛايلٚاٜات اييت قـ ٜٴؿِ ٳِٗ َٓٗا إٔ يًكلإٓ  َٚٵٗلاّ ٚبٳ ِ
ٚإٔ ٖق ٙايبط ٕٛتٌِ إٍ هبعٌ بطٓاّ ٗ ؿ٫ي١ٺ عً ٢نجلتٗا ،بٌ إٕٸ ٖقا ا٫ػا ٙقـ
اعتُـ عًَ ٢جٌ ٖق ٙايلٚاٜات نـي ٌٕٝٱثبات ٖقا إـٻع ،٢ؾكبٖ ٍٛقا إعٓ ٢بايٓوب١
إيَ ٘ٝوتواؽٷ دـٸ ّاٚ ،إٕٵ نإ بعٝـاّ عٔ طلٜك ١ايعك ٗ ٤٬عًُ ١ٝايتؼاطب .يهٔٸ
ا٫ػا ٙايجاْ ،ٞايقّ ٟجًِّ٘ ايوٝـ ؾٌٔ اهللّ ٫ ،هٔ إٔ ٜكبٌ ٖقا إعٓ ٢ايبتٸٚ ;١فيو
يٓؿى ايٓهت ١إقنٛك ٖٞٚ ،٠إٔ ٖقا ٜٓ ٫وذِ َع أهًٛب ايبٌل ايتؼاطيب ٚطلق٘
بايبٝإ ٗ ،سٌ إٔ ايكلإٓ قـ ْنٍ عًٖ ٢ق ٙا٭هايٝب ٚايطلمٖٓ َٔ ،ا ؾِٗ ايع١َٓ٬
ؾٌٔ اهلل تًو ايلٚاٜات بٌهٌٕ آػلٚ ،مل ٜكبٌ إٔ ته ٕٛؿي ّ٬ٝعًَ ٢ا اؿٸعا ٙايوٝـ
ايطباطبا.ٞ٥
ت ؾهل ٠بط ٕٛايكلإٓ ٗ ؾٔا ٤ايؿِٗ اـاْٸ ايق ٟتبٓٸا ٙاػا ٙايطباطباٞ٥
ٴٚيـٳ ٵ
ٗ ؾِٗ ايكلإٓ ع ٚإٕٵ اؾذلقٛا ٗ َعٓ ٢ايبط ٕٛأٜٔاّ ع ،ؾِٗ ٜكٛي :ٕٛإٕٸ َُٔ ٕٛايكلإٓ
ٚاهعٷ دـٸ ّاّ ٫ ،هٔ إٔ ْتعاٌَ َع٘ ع ٗ هب ٌٝاهتهٌاؾ٘ ع َع ٖق ٙايًػ ١ايعٴ ٵلؾ ;١ٝ٭ٕ
ٖق ٙايًػ ٫ ١تَ٬ى إٚ ٓ٫اٖل ايكلإٓ ،ؾ ٬بٴـٻ َٔ اعتُاؿ ايطلٜك ١اـاُٸ ١ب٘ ،اييت
تٓوذِ َع يػت٘ اـاُٸ ١أٜٔآّٖ َٔ ،ا اؾذلٓٛا إٔٸ ي٘ بطْٛاّ أٜٔاّٚ ،إٔ عًٓٝا إٔ
ْػ ٗ ْٛأعُاق٫ ١قتٓاْ ٖق ٙايبط ٕٛغرل احملـٚؿٚ .٠اهتـيٓٛا يقيو بلٚاٜات تِلِّغ
طٓاَّٗٓٚ ،اَ :ا كٴ ٟٚعٔ ؾٔ ٌٝبٔ ٜواك قاٍ« :هأيتٴ أبا دعؿل×
بإٔ يًكلإٓ  َٚٵٗلاّ ٚبٳ ِ
عٔ ٖق ٙايلٚاَ« :١ٜا َٔ آ١ٜٺ َٔ ايكلإٓ إٚ ٓ٫شلا  ٗٚٷل ٚبطٔٷ»؟ ؾكاٍٗٚ :ل ٙتٓنٚ ،ًٜ٘بطٓ٘
تأَ َ٘ٓ ،ًٜ٘ٚا قـ ََٔ َ٘ٓٚ ،٢ا مل ٜهٔ ،هل ٟنُا ػل ٟايٌُى ٚايكُل،
نًُٓا دا ٤تأ ٜٚٷٌ َٓ٘ ٜه ٕٛعً ٢ا٭َٛات نُا ٜه ٕٛعً ٢ا٭سٝا ،٤قاٍ اهلل تعاٍ:
ؼٕٛٳ ٗ ايِ ٹع ًِ ِٔ﴾ٚ ،مٔ ْعًُ٘»(.)14
﴿ ٳ ٚٳَا ٜٳ ٵعًَ ٴِ ٳت ِأ ٔ ًَٜٚٴ٘ ٔإ ٖ ٫اهللُ ٚٳايلٻاهٹ ٴ
طٓ ّا،
َٗٓٚاَ :ا كٴ ٟٚعٔ دابل قاٍ :قاٍ أب ٛعبـ اهلل×ٜ« :ا دابل ،إٕٸ يًكلإٓ بٳ ِ
ٚيًبطٔ  َٚٵٗلاّ ،ثِ قاٍٜ :ا دابلٚ ،يٝى ً ٤ٞأبعـ َٔ عك ٍٛايلداٍ َٓ٘ ،إٕٸ اٯ ١ٜيتٓنٍ
أٚٸشلا ٗ ً٤ٞٺٚ ،أٚهطٗا ٗ ً٤ٞٺٚ ،آػلٖا ٗ ً ٖٛٚ ،٤ٞنّ٬ٷ َتٸٌِ َتِلِّف عً٢
ٚدٙٛٺ»(.)15
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ٖق ٙبعض ايلٚاٜات اييت اهتـٍٸ بٗا ايطباطبا ٞ٥عًْٛ ٢لٜٸ ١بط ٕٛايكلإٓ،
ٚاعتدل إٔ بعض بط ْ٘ٛىتّٸ عًُٴٗا بإعِ ،×ّٛنُا تٌرل ايلٚا ١ٜايجاْ .١ٝنُا
اهتٌٗـ أٜٔاّ ببعض ايلٚاٜات اييت تب ِّٔٝعًُ ١ٝتؿورل اٱَاّ× يبعض اٯٜاتٚ ،اييت
ٜٗٛ ٫ل َٓٗا إعٓ ٢ايق ٟبٝٻٓ٘ اٱَاّ×َ ،ج :ّ٬عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ ،عٔ فٴكٜض
احملاكب ٞقاٍ :قًتٴ ٭ب ٞعبـ اهلل ايِاؿم× :إٕٸ اهلل أَلْ ٗ ٞنتاب٘ بأَلٕ ،ؾأسبٸ إٔ
أعًُ٘ ،قاٍَٚ :ا فاى؟ قًتٴ :ق ٍٛاهلل عنٻ ٚدٌٻ﴿ :ثٴِٻ ِيٝٳكِٔٴٛا تٳؿَجٳٗٴِٵ ٳِ ٚيٝٴٛؾُٛا ْٴقٴ ٚٳكٖٴِٵ﴾،
قاٍِ ﴿ :يٝٳكِٔٴٛا تٳؿَجٳٗٴِٵ﴾ يكا ٤اٱَاّ ﴿ ،ٳِ ٚيٝٴٛؾُٛا ْٴقٴ ٚٳكٖٴِٵ﴾ تًو إٓاهو .قاٍ عبـ اهلل بٔ
هٓإ :ؾأتٝتٴ أبا عبـ اهلل ايِاؿم× ،ؾكًتٴ :دٴعًتٴ ؾـاى ،ق ٍٛاهلل عنٻ ٚدٌٻ﴿ :ثٴِٻ
ِيٝٳكِٔٴٛا تٳؿَجٳٗٴِٵ ٳِ ٚيٝٴٛؾُٛا ْٴقٴٚكٳٖٴِٵ﴾؟ قاٍ :أػق ايٌاكب ٚقّٸ ا٭ٚؿاك َٚا أًب٘ فيو،
قاٍ :قًتٴ :دٴعًتٴ ؾـاى ،إٕٸ فكٜض احملاكب ٞسـٻثين عٓو بأْو قًتٳ يِ٘ ﴿ :يٝٳكِٔٴٛا
تٳؿَجٳٗٴِٵ﴾ يكا ٤اٱَاّ ،...ؾكاٍُ :ـم فكٜضُٚ ،ـقتٴ .إٕٸ يًكلإٓ ٚاٖلاّ ٚباطٓاَّٚ ،ٳ ٵٔ
وتٌُ َا وتٌُ فكٜض؟!(.)16
نُا كب٘ ايطباطبا ٞ٥بٌ بط ٕٛايكلإٓ َٚوأي ١ايتأ ٖٛٚ ،ٌٜٚأٜٔاّ َا تٌرل
وب ايع١َٓ٬
ع ٳ
إي ٘ٝايلٚا ١ٜايجاْ ١ٝبكٛشلاٚ« :باطٓ٘ تأ .»ًٜ٘ٚؾايتأ ٗ ٌٜٚعٴ ٵلف ايكلإٓ ع َ
ايطباطبا ٞ٥ع يٝى َٔ قب :ٌٝإعٓ ٢إـي ٍٛيًؿ ،ٜبٌ ٖ ٛاؿكٝك ١اـاكد ١ٝإتعاي ١ٝعٔ
إاؿٸٜات ٚاؾوُاْٝات ٖٞٚ ،أٚهع َٔ قٛايب ا٭يؿأَ ٖٞٚ ،ٚبٛط ٗ ْ١أّٸ
ايهتاب( َٔ .)17ػٖ ٍ٬قا اْطًل ٗ اػتٝاك ٙيٓٛلٜت٘ ٗ تؿورل سكٝك ١ايبطٚ ،ٕٛاييت
تعٛؿ إٍ ايكلا ٠٤ايعلؾاْ ١ٝيًكلإٓ ،نُا قًٓاّٚ ،هٔ إٔ ٜطًل عًٗٝا اهِ ْٛلٜٸ١
ايبط ٕٛايٛدٛؿَٚ ،)18(١ٜؿاؿٖا :إٕ بط ٕٛايكلإٓ ٗ سكٝكتٗا بطٕٛٷ طٛيٝٸٚ ١دٛؿٜٸ،)19(١
ٜعين إٔٸ ايباطٔ يٝى باطٓاّ ؿ٫يٝٸاّ ،بٌ باطٔٷ ٚدٛؿٟٸ ،يقيو َٔ اـطأ إٔ أَعبٴل إٍ تًو
ايبط َٔ ٕٛػ ٍ٬ا٭يؿا ٚاييت تتٸٌِ بعامل ايـ٫٫ت ،بٌ هب ايػ ٗ ْٛكٴ ٳتب ايٛدٛؿ
يً ٍُٛٛإيٗٝا; باعتباك إٔٸ ايكلإٓ سكٝكَ ْ١تعاي ١ٝتعٛؿ إٍ ايقات اٱشلٜ ٖٛٚ ،١ٝتذًٓٗ ٢
ْٝع إلاتب ع نُا أهًَ ِؿٓا ع ،ؾُا عًٓٝا إ ٓ٫إٔ ٌِْ إٍ تًو إلاتبْٛٓٚ ،ل إٍ
سكٝك ١ايكلإٓ ؾٗٝاٚ ،بٗقا ْوتهٌـ تًو ايبط.ٕٛ
نُا ٌٜـِّؿ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥أٜٔاّ عً ٢أْ٘  ٫ػ٬ف بٌ ٚاٖل ايكلإٓ
ٚباطٓ٘; ٭ْ٘ سكٝك ْٚ ١اسـٚ ،٠يقيو  ٫هٛم ايتُٛټٌ َٔ ػ ٍ٬ايباطٔ إٍ ْكٝض َا
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ٜٗٛل َٔ ا٭يؿاٚ .)20(ٚيهٔٵ َٔ دٗ ١أػلٜ ٣عتكـ أْ٘ َ ٫عٝاك ١ٜيؿِٗ ايعلبٞٸ َٔ سٝح
اؿـٸ ا٭عً ،٢ؾ ٬هٛم إٔ ْكتِل عً ٢إـي٫ٛت اييت تُٛٻٌ إيٗٝا ايعلبٞٸ ؾك٘،
ْٚعتدلٖا غاَ ١ٜا ٜلٜـ ٙايكلإٓ ،بٌ ايكَٔ ١ٝؿتٛس ْ١عً٦َ ٢ات إعاْ ٞاييت ٜٴتُٛٻٌ إيٗٝا
عدل ٖق ٙايبط .ٕٛقاٍ&َ ٗ ،كاّ ًلس٘ يًٛاٖل ٚايباطٔ ٗ نتاب (ايكلإٓ ٗ
اٱهٚ« :)ّ٬عًٖ ٢قا يًكلإٓ ٚاٖ ٷل ٚباطٔٷ ،أٗٚ ٚلٷ ٚبطٔٷٚ ،ن ٬إعٜٓ ٌٝٴلاؿإ َٔ
اٯٜات ايهلّ ،١إ ٓ٫أُْٗا ٚاقعإ ٗ ايط ٗ ٫ ،ٍٛايعلض; ؾإٕ إكاؿ ٠ايٛاٖل  ٫تٓؿٞ
إكاؿ ٠ايباطٔٚ ،إكاؿ ٠ايباطٔ  ٫تناسِ إكاؿ ٠ايٛاٖل»(.)21
يقيو َ ٗٚكاّ بٝإ ايع٬ق ١بٌ ايٛاٖل ٚايباطٔ ُلٻغ ايطباطبا ٞ٥بإٔٸ ايكلإٓ
اعتُـ ٗ بٝاْ٘ ايًػ ٟٛعً ٢يػ ١إجاٍ(ٖٚ ،)22ق ٙايٓتٝذ ١تٴ ٳعـٸ سِ ّ١ًٝطبٝع ١ٝيًؿِٗ
ايٛدٛؿ ٟيًكلإٓ ٚتعـټؿ َلاتبٜ٘ .قٖب ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٞ٥إٍ إٔٸ ايكلإٓ ؾأ إٍ
أهًٛب إجاٍ ٚايًػ ١ايلَن ٗ ١ٜبٝإ َلاؿاتٖ٘ٚ ،ق ٙا٭َجً ١يٝوت فلٸؿ أؿٚات ٜٴلاؿ
َٓٗا إِٜاٍ إٔاٌَ ايعاي ١ٝبأهًٛبٺ بوٜ ٘ٝوتوٝػ٘ ايعاَٸ ،١بٌ ٖ ٞقٛايب تٌرل إٍ
سكا٥ل نآَٚ ١كاٖ٤اَ ،جُٚ :ّ٬ـ اٱّإ بايٓٛك ٚايهؿل باي ١ًُٛيٝوا ُٚؿٌ
ُجًٝٝٸٌ ،بٌ ُٖا سكا٥ل ٚاقع ١ٝتٌٓأ َٔ اؿاي ١ايباطٓ ١ٝيًُٚ َٔ٪ايهاؾل(ٖٓ َٔ .)23ا
قلك ايطباطبا ٞ٥إٔٸ ايبٝاْات ٖ ٞأَجاٍٷٚ ،شلا َا ٚكاٖ٤ا َٔ اؿكا٥ل إُجٻً.)24(١
ٖقا باػتِاكٕ سَِ ُ١ًٝا ٜلا ٙايع ١َٓ٬ايطباطباٖ ٗ ٞ٥ق ٙإوأي.١
ٚعً ٢ايطلف إكابٌ ٜكـ ايع ١َٓ٬ؾٌٔ اهلل ،ايق ٟأؾلم َواس ٫ ّ١بأي بٗا َٔ
َكـٸَت٘ ٗ تؿورل (َٔ ٚس ٞايكلإٓ) ٕٓاقٌت٘.
ٚباٱَهإ ايك :ٍٛإٕ ايوٝـ ؾٌٔ اهلل ٜٴ ٳعـٸ َٔ أُشاب ايؿَ ٵِٗ إعلٗ ٫
ايٛدٛؿ ٟؿكٝك ١ٝايبطٚ ،ٕٛإفا نإ ايطباطبا ٞ٥قـ كب٘ بٌ بط ٕٛايكلإٓ ٚسكٝك١
تأٚ ًٜ٘ٚيػ ١إجاٍ ؾإٕ ؾٌٔ اهلل قـ كب٘ بٌ ايبطٚ ٕٛايتأٚ ٌٜٚؾهل ٠ا٫هتٝشا.٤
ٜعتكـ ايع ١َٓ٬ؾٌٔ اهلل إٔ بط ٕٛايكلإٓ َا ٖ ٞإ ٓ٫تًو ا٫هتٝشا٤ات ٚايًٛامّ
ايهجرل ٠اييت ٜتُٔٸٓٗا ايكلإَٓ ٗٚ .كاّ بٝإ َعٓ ٢ا٫هتٝشا ٤ايقٜ ٟكِـُ ٙلٻغ بأْ٘
اْ٫ط٬م َٔ اؾن ٞ٥إٍ ايهًٓ ،ٞأ َٔ ٚإاؿٸ ٟإٍ إعٓ ;ٟٛأَا ا٭ٚٸٍ ؾبُعٓ ٢إٔ
ايكلإٓ قـ ٜطًل بعض إٛاكؿ اؾن٪ٜٚ ،١ٝ٥هِّى َٔ ػ٬شلا قٛاعـ نًِّْ ٖٛٚ ،١ٝؿى
ض(ٜ ،)25عين إفا قًت :إٕٸ آَ ﴿ ١ٜأ ٵُ ٚؾٛا
ْٛلٜٸ ١إِاؿٜل ٗ تؿورل ايبط ٕٛاييت تبٓٸاٖا بع ٷ
االجتهاد والتجديد

ٹبايِ ٴع ُكٛؿٹ﴾ تـٍٸ عً ٢أْ٘ هب ايٛؾا ٤بهٌٸ عٗـٺ ٚثٝل ،ثِٸ بعـ أيـ عإّ ٗٚل عكـٷ دـٜـ
طٔٷ شلاٜ ،عين َِٖ ٛـامٷ دـٜـ َٔ
ٗ سٝا ٠ايعكْ ،٤٬كٖ :ٍٛقا ٌَُ ٛٷٍ شلق ٙاٯٚ ١ٜبٳ ِ
َِاؿٜل تًو اٯ ١ٜايكلآْ .١ٝؾأْت يًٛٳ ٵًٖ ١ا٭ ٍٚعٓـَا تكلأ اٯِٜٓ ١ٜلف إٍ فٖٓو
َِـامٷ َٔ َِاؿٜكٗاٚ ،يهٔ ٖٓاى َِاؿٜل نجرل ٠أْت غرل ًَتؿتٺ إيٗٝاٚ .عً٘ٝ
طٔٷ قـ اْهٌـ يو .نُا ٜكِـ ايوٝـ ؾٌٔ اهلل َٔ
ؾهًُا ٗٚل يو َِـا ٷم ؾٗ ٛبٳ ِ
ايجاْ ٞع أ ٟاْ٫تكاٍ َٔ إاؿٸ ٟإٍ إعٓ ٟٛع إٔ ايكلإٓ نجرلاّ َا ٜطًل يؿٛاّ َاؿٸٜاّ
وإٴ ٔإ َي٢
 ٛٵل اٱٔ ٵْ ٳ
ٚيهٓ٘ ٜلٜـ تطبٝك٘ عً ٢إعٜٓٛات أٜٔاَّ ،ج ٗ :ّ٬قٛي٘ تعاٍَ ﴿ :ؾ ًِ ٳ ٝٵٓ ُ
ط ٳعاَٹ ٹ٘﴾ ٜتِٸ تٛهٝع َؿٗ ّٛايطعاّ ،عٝح ٜ ٫كتِل عً ٢ايطعاّ إاؿٸ ،ٟبٌ ٌٌُٜ
َ
ت بعض ايلٚاٜات بتطبٝك٘ بايؿعٌ.
ايطعاّ إعٓ ٟٛأٜٔاّ ،نايعًِ َجٖٚ ،ّ٬قا َا قاَٳ ٵ
ٖٚقا ًٜتكَ ٞع َا قاي٘ ايطباطبا َٔ ٞ٥إٔٸ ايكلإٓ قـ ٜكلب إعاْ ٞإعٓ ٟٛإٍ ايقٖٔ
ايبٌل ٟبإعاْ ٞاحملوٛه ١اييت ٜأيؿٗا(.)26
نُا ٜٛدـ تؿورلٷ إٓاٗ ي٬هتٝشا ٤يؿت إي ٘ٝايٌٝؽ سٝـك سبٸ اهللٖٛٚ ،
عباك ْ٠عٔ ػاٚمٕ َـكٚي ؿلؾ ١ٝايّٓٸ أ ٚايكٔ ١ٝإطلٚس ٗ ١اٯٖٚ ،١ٜقا ايتذاٚم ٫
بٴـٻ إٔ ٜه ٕٛػآعاّ ٕٓٗر ايؿِٗ ايًػ ٟٛايعٴ ٵلَٗ ،عٓ ٢أْٓا ْوتطٝع إٔ ًْش ٜإًاكات
ٚيطا٥ـ ٚؿ٫٫ت ّهٔ اهتٝشاٖ٩ا ٚؾكاّ يٓٛاّ ايًػ ١ايعلب ،١ٝنُا ي ٛأَهٔ
وٓ َٔ ١قِٸ ١هبأ(.)27
اهتٝشاَ ٤ؿٗ ّٛقـك ٠إلأ ٠عًٖ ٢اكه ١اٱؿاك ٠ايوٝاه ١ٝاؿَ ٳ
ٚبٗقا لـ إٔٸ ايوٝـ ؾٌٔ اهلل كب٘ بٌ ايبطٚ ٕٛايتأٚ ٌٜٚا٫هتٝشاٖٛٚ ،٤
ْؿو٘ ُلٻغ بقيو قا« :ّ٬٥إٕٸ ايتأ ٌٜٚيٝى إ ٓ٫عًُ ١ٝاهتٝشا ٤يًُعٓ َٔ ،٢ػ ٍ٬ايتكا٤
إعاْ ٞببعٔٗا ايبعض ٗ ا٭ٖـاف اييت ٜوتٗـؾٗا ايكلإٓ ٗ ،ايكٔاٜا اييت ٜجرلٖا
أَاّ ايٓايٚ ،إؿاٖ ِٝاييت ٜٛسٗٝا إي.)28(»...ِٗٝ
ٚهـك ٖٓا أٜٔاّ إٔ ْب ِّٔٝقٔٝٸ ّ ١فنلٖا ايع ١َٓ٬ايطباطباَ ٗ ٞ٥كاّ بٝإ ٕافا
تهًِٖ ايكلإٓ بأهًٛب ايٛاٖل ٚايباطٔ؟ سٝح ٜل ٣ايطباطبا ٞ٥إٔٸ ايكلإٓ ايهلِٜ
نُا أْٸ٘ نتابٴ ٖـا١ٜٺ ٖ ٛنتابٴ َعلؾ١ٺ أٜٔاّ ٖٛٚ ،بقيو و ٟٛايهجرل َٔ إٔاٌَ
ايػٝب ١ٝايعايٚ ١ٝإعاكف ايعُٝكٚ ١ايػأَ َٔٚ ;١دٗ١ٺ أػل ٣ؾإٕٸ أغًب ايٓاي ٜأْوٕٛ
بإاؿٸٜات ٚاؾوُٝات ِٖٚ ،بعٝـ ٕٚدـٸّا عٔ إواٚ ٌ٥ايعٛامل إعٓ ١ٜٛغرل احملوٛه،١
ؾتتؿاٚت بتٳ ٳبع فيو إؿكاناتِٗ إعْٓٛٚ ،١ٜٛلاّ يقيو ٜ ٫ٴ ٵ ٪ٳَٔ اـطل عٓـ إيكاٖ ٤قٙ
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إعاكف ايعاي ١ٝنُا ٖ ٞعً ٢عاَٸ ١ايٓاي ،يقيو اهتعلض ايكلإٓ اؿه ِٝتعايُ٘ٝ
بأهًٛبٺ بو ٘ٝدـٸّا ٜتٓاهب ٚؾَ ٵِٗ ايعاَ ،١ؾأيكٖ ٢ق ٙإعاكف بكٛايب َاؿٸ ١ٜتـٍٸ عًٗٝا
ا٭يؿاٚ ،ٚأػؿٚ ٢كاٖ٤ا ٖق ٙاؿكا٥ل إعٖٓٚ ،١ٜٛق ٙاؿكا٥ل ٖ ٞفات َلاتب نجرل،٠
ٚإلتب ١باؿـٸ ا٭عًّ ٫ ٢هٔ ٭سـٺ ؾُٗٗا ه( ٣ٛإطٗٻل ،)ٜٔؾٗٴِٵ ايقًُٜ ٜٔوٕٛ
اؿكٝك ١ايكلآْ ًِٕٜٛٚ ،١ٝإٍ أعُام َعاكؾٗاٖٚ .قا نُا ٜلتب٘ ببط ٕٛايكلإٓ ٜلتب٘
أٜٔاّ بتأ.)29(ًٜ٘ٚ
يهٔٸ ايوٝـ ؾٌٔ اهلل كؾض إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َٓطك ْ١ػاُّ ٫ ١هٔ
إؿكانٗا ٌِٜ ٫ٚ ،إيٗٝا إ ٓ٫اـاُٸ ;١ؾايكلإٓ عٓـ ٙنتابٷ َٛٓٛع يًٓاي ناؾٓ ّٖٛٚ ،١
نتاب وترٸ ب٘ اهلل عً ٢عباؿْٝ ٙعاّ; ٚيقيو ُٚؿ٘ بأْ٘ َبِّٔٝٷ ٖٚاؿٺٖٚ ،قا ٜؿلض إٔ
ته ٕٛايؿهل ٠ايٛاٖل َٔ ٠اٯٜات ٖ ٞإلاؿٚ ،٠بايتايَ ٞا ٜؿُٗ٘ ايعلب عٴ ٵلؾاّ ٖٛ
اؿذٸٚ ١إلاؿ َٔ اٯٜات ٫ٚ ،ؿي ٌٝعً ٢إكاؿ ٠أمٜـ َٔ فيو( ،)30ؾإفا ؾُٗٛا اجملام ؾٗٛ
فامٷٚ ،إفا ؾُٗٛا اؿكٝك ١ؾٗ ٛاؿكٝك.١

ايهٖٓ ّ٬ا ٜتعًٖل بتأ٬ٜٚت ايعلؾا ٤إلتبط ١بعامل ايّٓٸ إهتٛب يًكلإٓ
ايهل ،ِٜسٝح قـٻَٛا َواُٖ ّ١شلا ًُ ْ ١بتأ ٌٜٚايكلإٓ ٚقٔٝٸ ١ايبطْٛ ٖٞٚ ،ٕٛلٜٸ١
ٓٚع ا٭يؿا ٚيلٚغ إعاْ.ٞ
ت ٖق ٙايٓٛلٜٸ ٗ ١هٝام َوأي ١ا٭يؿا ٚإتٌابٗ ٗ ١ايكلإٓ ،ؾايكٔ١ٝ
ٌْأَ ٵ
ا٭هاي اييت ًػًت باٍٳ ٚآعٖ ٞق ٙايٓٛلٜٸ ٖٞ ١ا٭يؿا ٚاييت تتعًٖل بايٛٛاٖل ايػٝب،١ٝ
نايكًِ ٚإٝنإ ٚايهلهٞٸ ٚايعلَٚ ،اييت ٜبـ ٚأْٗا تتهًِٖ عٔ إاؿٸٜاتَ ،ع أْٗا
تتهًِٖ عٔ غٝبٝٸاتٺٖ .ق ٙا٭يؿا ٚاييت اهتعًُٗا ايكلإٓ ايهل ٗ ِٜبٝإ أزلا ٤اهلل
ُٚؿات٘ ّ ٫هٔ إٔ تٴشٵ ٳٌُ عًٛٚ ٢اٖلٖا إاؿٸ ;١ٜ٭ْ٘ تعاٍ َٓنٻٙٷ عٔ إاؿٸٜاتٖٛٚ ،
يٝى دوُاّ .يقا سا ٍٚبعض ايعلؾا ٤ابتهاك ٖق ٙايٓٛلٜٸ ;١يًؼلٚز َٔ ٖقا إأمم.
تٴؿٝـ ٖق ٙايٓٛلٜٸ ١ع ٚػ٬ؾاّ يٓٛلٜٸ ١ايٓٛع ايوا٥ـ ٠ع إٔ ايٛآع عٓـَا ٓٚع
 ٜإِـام إاؿٸ ٟشلا ،ثِ ٜٔع ايًؿ ٜشلقا إِـام ،بٌ ايٌ٤ٞ
ا٭يؿا ٚيًُعاْ ٞمل ًٜشٳ ِ
ايق ٟؿ ٖٛ ٘ٛإعٓ ٢إٌذلى بٌ إِـام إاؿٸٚ ٟإعٓ ،ٟٛثِ ٓٚع ايًؿ ٜشلقا إعٓ٢
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إٌذلىَ .ج :ّ٬عٓـَا ٓٚع ايٛآع يؿ ٜإٝنإ ٕعٓا ٙمل ٜتِٛٻك إٝنإ إاؿٸٟ
إعلٚف ،بٌ تِٛٻك إعٓ ٢إٌذلى بٚ ٘ٓٝبٌ إٝنإ اجمللٸؿ َٔ َٛاُؿات٘ إاؿٸ،١ٜ
ؾٛٳٓٳعٳ ايًؿ ٜي٘ٚ .بٗقا عٓـَا ٜطًل ايكلإٓ يؿ ٜايهلهٞٸ ٚايعلَ إٝنإ ٗ َا ٜتعًٖل
باهلل تعاٍ ٖٜ ٫ ٛوتعًُٗا بإعٓ ٢إاؿٸ ;ٟنْٔ ٞطلٸ ؿًُٗا عً ٢ا٫هتعُا٫ت
اجملام ،١ٜبٌ اهتعًُٗا بإعٓ ٢ا٭عِٸ ،ؾٝه ٕٛاهتعُاي٘ شلا عً ٢اؿكٝك.١
ٚبايتاي ٞإطًٛب َٓا عٓـ تؿورل ايكلإٓ تؿورلاّ سكٝكٝٸ ّا ػلٜـ أٟٸ َؿلؿ٠ٺ َٔ
َؿلؿات٘ َٔ اـِا ّ٥إاؿٸٚ ،١ٜايٓٛل إٍ كٚسٗا ،ؾٓعنٍ بقيو ايتِٛټك إاؿٸ ٟايقٟ
ٜٓوبل إٍ ايقٖٔ أٚٸ ّ ;٫٭ْ٘ ٗ ايٛاقع قـ ٌْأ َٔ ا٭ُ ٵْى ايقٖين بإِاؿٜل إاؿ،١ٜ
ٚبٗقا ٖٜ ٫ ٛعبِّل عٔ ايٓٛع اؿكٝك.ٞ
تًتكٖ ٞق ٙايٓٛلٜٸَ ١ع ايٓٛلٜٸ ١ايتٌهٝه ١ٝيًٛدٛؿ ،اييت تؿٝـ إٔ إعًْ ٍٛؿى
ايعًٓٚ ١يهٔٵ َلتب١ٺ أٓعـٚ ،إٔ نٌ َا ْلاٖ ٗ ٙق ٙايٓوؼ ١إاؿٸَٛ ١ٜدٛؿٷ سكٝكٗ ّ١
ايٓوؼ ١ا٭عً ٢ثِٸ ا٭عًٚ .٢عً ٘ٝؾأيؿا ٚإٝنإ ٚايِلاٚ ٙغرلٖا ،اييت شلا َِاؿٜل
َاؿٸًُ ،١ٜو أٜٔاّ َِاؿٜل غٝب ١ٝقٝط ١بٗا .ؾإٝنإ إٛدٛؿ بٌ أٜـٜٓا اي ٗ ّٛٝعامل
إاؿٸ ٠ي٘ ْوؼ َْٛ ١دٛؿ ٠أٜٔاّ ٗ عامل إجاٍٚ ،أٜٔاّ ٗ عامل ايعكٌٚ ،نٌٸ ْوؼ١ٺ َٔ
ٖق ٙؼٛم عً ٢نُا٫تٺ أعً َٔ ٢ا٭ؿَْٗٓ ٢اٚ ،قٝط١ٺ بٗا.
ٖق ٙايؿهل ٠ايعاَٸ ١يٓٛلٜٸ ١كٚغ إعاْ .ٞٳبٝٵـٳ إٔ أُشابٗا اؾذلقٛا ٗ تكلٜلٖا،
ٚإٕٵ ناْت ايٓتا٥ر ٚاسـَٚ ،ّ٠ا ُٜٗټٓا ٖ ٛك ١ٜ٩ايع ١َٓ٬ايطباطبا ،ٞ٥ايق ٟتبٓٸاٖا
ٍّ ٗ ،تؿورل.ٙ
ْٛلٜٸ ّاٚ ،طبٸكٗا عًُٝٸ ّاٚ ،ي ٛبٓش ٕٛدنٞ٥
وب َا ٜٴوتٳ ٵٛس َٔ ٢عباكات٘ ع إٔٸ ايٛآع ٖ ٛاٱْوإٖٛٚ ،
ع ٳ
ٜل ٣ايطباطبا ٞ٥ع َ
وتوٓ أٚٸ ّ ٫بإِاؿٜل إاؿٸ ١ٜيٮًٝا ;٤يقيو ٓٚع ا٭يؿا ٚشلا أٚٸ ّ .٫ثِٸ بـأت تٗٛل ا٭َٛك
إعٓ ٗ ١ٜٛسٝات٘ ،ؾبـأ ٜوتؼـّ ايهًُ ١اييت ٓٚعٗا يًُِـام إاؿٸ ٗ ٟإعٓ;ٟٛ
يع٬ق ١ايٌب٘ بُٗٓٝا٦ًٝٚ ،اّ ؾٌ٦ٝاّ تطٛٸك اهتؼـاَ٘ يًهًُ ٗ ١ا٭عِٸ َٔ إاؿٸٟ
ٚإعَٓ .)31(ٟٛج :ّ٬ؾول ٗ ا٭ٌُ ٖ ٞػلٚز ايٓٛا َٔ ٠ايتُل ،٠ثِٸ ًب٘ ساي ١اٱْوإ ٗ
ػلٚد٘ عٔ داؿٸ ٠ايِٛاب غلٚز ايٓٛا َٔ ٠ايتُلٚ ،٠زلٸا ٙؾوكاّ ،ثِٸ ً٦ٝاّ ؾٌ٦ٝاّ بـأت
إعاْ ٞتتٻوع ،ؾًٌُت إعٓ َٔ ٢إاؿٸٚ ٟإعٓ ،ٟٛؾِاكت ا٭يؿا ٚبٓٛعٗا ايتطٛټكٟ
ايطَٛٓٛ ٌٜٛع ّ١يٮعِٸٚ .قـ طبٻل ايطباطباٖ ٞ٥ق ٙايٓٛلٜٸ ١نجرلاّ ٗ تؿورلٚ ،ٙإٕٵ
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ػاٚمٖا ٗ بعض اٯٜات .ؾُج ٗ :ّ٬تؿورل َؿلؿ ٠ايٓٛك ٜك :&ٍٛإٕٸ ايولاز قـّّا
نإ ٜوتعٌُ ٗ َا ي٘ ؾتٌٝٷٚ ،عٓـَا ٗٚل ايولاز ايهٗلبا ٞ٥اهتعٌُ أٜٔاّ ؾ،٘ٝ
ٓٛا سٝا ٠ايبٌل ْل٣
ؾإوأي ٫ ١تتعًٖل بإِاؿٜل ،بٌ بلٚغ ٖق ٙإِاؿٜل .ؾٓشٔ إفا ٫سٳ ِ
أْ٘ نًُا ٗٚل َِـا ٷم دـٜـ اهتؼـَٛا ؾ ٘ٝايهًُ ١ايكـّ ١ؿ ٕٚأٟٸ ققٚكٕٖٚ ،قا
ٜٓب ٧عٔ إٔٸ ايٓٛع ٗ ايهًُ ١نإ َٔ ا٭ٚٸٍ يًُعٓ ٢ا٭عِٸ َٔ إِـام ايكـِٜ
ٚإِـام اؾـٜـٚ ،ايًؿٖٓ ٜا مل ٜٓٛع يًُِـام ،بٌ يلٚس٘ ٖٛٚ ،اٱٓا ،٠٤ؾهًُا
ت اٱٓاَ ٗ ٠٤هإٕ نإ ا٫هتعُاٍ سكٝكٝٸ ّا ،ؾإفا دا٤ت اٱٓا ٠٤ايٛدٛؿ١ٜ
ؼكٖ َك ٵ
ض﴾ ؾٗ ٛاهتعُا ٷٍ سكٝك.ٞ
﴿اهللُ ٴْٛكٴ ايوٻ ٳُا ٳٚاتٹ ٳٚا٭َ ٵك ٔ
٬ٜٚس ٜإٔٸ ٖق ٙايٓٛلٜٸ ١تكذلب نجرلاّ َٔ ْٛلٜٸ ١إْهاك اجملام ٗ ايكلإٓ
ايهلٚ .ِٜايع ١َٓ٬ايطباطباٚ ٞ٥إٕٵ مل ٜٓهل اجملام ؾ ،٘ٝيهٓ٘ بتٳ ٳب ِّٖٓ ٘ٝق ٙايٓٛلٜٸ١
قًًٖ٘ نجرلاّ ٗ تؿورل اٯٜاتًٗٓٚ ،ا بقيو عً ٢ا٫هتعُا٫ت اؿكٝك.١ٝ
َ ٗٚكابٌ فيو لـ ايع ١َٓ٬ؾٌٔ اهلل; ْٚتٝذ ١عـّ تبِّٖٓ ٘ٝق ٙايٓٛلٜٸٚ ١كٜ٩ت٘
ا٭ػل ٣يٮهًٛب ايبٝاْ ٗ ٞايكلإٓ ،ايقٜ ٟك ّٛعً ٢اٱنجاك َٔ ا٫هتعاكات
ٚايهٓاٜات ،لـ ٙقـ ٓٚع ايهجرل َٔ اٯٜات ٗ ؿا٥ل ٠اجملاماتٚ ،اهتبعـ دـٸ ّا إٔ
تبك ٢عًٛٚ ٢اٖلٖا اؿكٝكٚ ،١ٝاعتدل أْٸ٘ َ ٫دلِّك يًن ّٚتب ٌٝإعاكف ايعاي ١ٝبأهًٛب
اؿكٝكٚ ،١ايتُوټو بقيو عذٸ ١إٔ بٝاْٗا با٭هًٛب اجملام ٟكايـٷ يًقٻ ٵٚم ،نُا ؾعٌ
ايطباطبا.ٞ٥
ٜتٸؿل ايوٝـ ؾٌٔ اهلل َع ْٗٛك ا٭ُٛي ٗ ٌٝإٔ ايٛآع ٖ ٛاٱْوإ ٖٛٚ ،ع
أ ٟاٱْوإ ع إِا ٜكابٌ إاؿٸٜات ٚاحملوٛهات أٚٸ ّ ،٫ثِ ٜٔع ا٭يؿا ٚشلق ٙاحملوٛهات،
 َٔٚثِٸ ؾا٭يؿاَٛٓٛ ٚع ْ١ـِ ْٛإِاؿٜل إاؿٸ ٖٞٚ ،١ٜتوتعٌُ ٗ إعٜٓٛات
فاماّ(.)32
ٖٓ َٔٚا ٜقٖب ايوٝـ ؾٌٔ اهلل إٍ إٔ ْٝع اٯٜات اييت اهتعًُت ا٭يؿاٚ
إاؿٸ ٗ ١ٜإوا ٌ٥إعٓٚ ١ٜٛايػٝب ٫ ١ٝبٴـٻ إٔ ؼٌُ عً ٢اجملام; ٭ٕ ٖقا َٖ ٛا ٜتٓاهب َع
ا٭هايٝب ايب٬غ ١ٝاييت ٜعتُـٖا ايعلب ٗ بٝإ إعٜٓٛاتَ ٖٛٚ ،ا ؾُٗ٘ ايعلب ا٭ٚاٌ٥
سٌ ايٓنٖٚ .ٍٚق ٙايطلٜك ١ايعلب ٖٞ ١ٝاييت اعتُـٖا ايكلإٓ ايهل ٗ ِٜإِٜاٍ َعاْ٘ٝ
ايلؾٝع ١إٍ ناؾٓ ١ايٓايٚ ،تٌٗـ عً ٢فيو ايعـٜـ َٔ اٯٜات ايكلآْ.١ٝ
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َٔ ٖقا إٓطًل ،اؾذلم ايع ١َٓ٬ؾٌٔ اهلل ٗ تؿورل عـؿٺ َٔ اٯٜات عٔ تؿورل
ايع ١َٓ٬ع نُا قًٓا ع; ؾَٗ ٛج ّ٬وٌُ آ ١ٜايهلهٞٸ عً ٢اجملام ،أَا ايع١َٓ٬
ايطباطبا ٞ٥ؾٗٚ ٛإٕٵ ٌٓ ايهلهٞٸ عً ٢إعٓ ٢ايهٓا ،ٞ٥إ ٓ٫أْ٘ ِٜلِّغ بإٔ اهلل تعاٍ
ْٛك ايوُاٚات ٚا٭كض سكٝك ّ١ع نُا فنَ ٵلْا هابكاّ عٖٚ ،قا َا ٜ ٫كبً٘ ايوٝـ ؾٌٔ
اهلل( ;)33عذٸ ١إٔ يؿ ٜايٓٛك َٛٓٛع يًٓٛك احملوٛي سكٝكٖٚ ،ّ١قا َ ٫عٓ ٢ي٘ بايٓوب١
إٍ اهلل تعاٍ ،ؾ ٬بٴـٻ إٔ ٜه ٕٛا٫هتعُاٍ ٖٓا فامٜاّ.

ت ٗ اؾذلام ايع ١َٓ٬ؾٌٔ
ػًِٓا ٗ ٖق ٙإكاي ١إٍ ٚدٛؿ أكبع َتبٓٻٝات هاُٖٳ ٵ
اهلل عٔ ايع ١َٓ٬ايطباطبا ٗ ٞ٥تؿورل اٯٜاتٗٚٚ ،ل إٔٸ ٖق ٙإتبٓٻٝات تعٛؿ ْٝعٗا إٍ
ا٭ٚٸٍ ٖٛٚ ،سكٝك ١ايكلإٓ.
ؾايطباطباٜ ٞ٥ل ٣إٔٸ يًكلإٓ سكٝكَ ّ١تعايّ ٫ ّ١ٝوٸٗا إ ٓ٫إطٗٻل ٖٛٚ ،ٕٚبقيو
ت ٗ عإٓا عًً ٢هٌ نًُاتٺ
سكٝكٚ ١دٛؿ ١ٜتتذًْٓٝ ٗ ٢ع ايعٛاملٚ ،قـ ػًٖ ٵ
ٚأيؿاٖٚ ،ٚقا َا أثٻل بائلٚك ٗ ٠ؾُٗ٘ يًػ ١ايكلإٓ إوتؼـََٚ ،١وأي ١بطْ٘ٛ
وب
ع ٳ
ٚتأٚ ،ًٜ٘ٚأثٻل أٜٔاّ ٗ اػتٝاك ٙيٓٛلٜٸ ١كٚغ إعاْْٚ ،ٞتر عٔ ْٝع فيو ع َ
ايطباطبا ٞ٥ع إٔٸ يًكلإٓ ؿ٫٫تٺ َ ٫تٓاٖ ;١ٝ٭ْٸ٘ عكٝكت٘ ٜعٛؿ إٍ عًِ اهلل ايَ٬تٓاٖ،ٞ
نُا إٔٸ أغًب آٜات٘ قُٛي ْ١عً ٢اؿكٝك.١
بُٓٝا ٚدٳ ٵـْا إٔٸ ايع ١َٓ٬ؾٌٔ اهلل; ْٚتٝذَ ١ػاٜلت٘ يًوٝـ ايطباطبا ٗ ٞ٥ؾِٗ
سكٝك ١ايكلإٓ ايهل ،ِٜقـ سٳ ٻـ َٔ ٖق ٙايـ٫٫ت اييت تلٜـٖا اٯٜات ٌٓٚ ،نجرلاّ
َٓٗا عً ٢ا٫هتعُا٫ت ايب٬غٝٸ ،١اييت تٓوذِ َع أهايٝب ايبٝإ ايعلبٖٚ .ٞقا أثٻل ٗ
ها٥ل إتبٓٻٝات ا٭ػل ،٣نُا ٗٚل.
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«حدٖح املكاتَمٔ »ٛأثزٓ يف تٕلٗد التطزُّف الدٖينّ
إثاراتٌ ٌكدّٖ ٛيف الشٍد ٔالداللٛ

هى ٚقٛاعـ ايتطلټف ٗ
ٜوع ٢ايباسح ٗ ٖقا إكاٍ إٍ إواُٖ ٗ ١تٗـ ِٜأُ ٴ
اجملتُعٚ ،فيو َٔ ػَٓ ٍ٬اقٌ ١إباْ ٞايـ ١ٜٝٓاييت توتٓـ عًٗٝا اؾُاعات
ٚايتُٓٝٛات إتطلِّؾ ;١٭دٌ ؿؾع تُٗ ١ايتطلټف عٔ ايتٌلٜع اٱهٚ ،َٞ٬إبلام دٛاْب
ايلٓٚ ١اٱْواْٝٸ ٗ ١ايتعاٌَ َع َطًل إؼايـ ٗ ايعكٝـٚ ٠ايؿهل ٚإٓٗر .ؾٜٛ ٬دـ
َا ٜـٍٸ عً ٢اهتٔعاف إؼايـ أ ٚقتً٘; جمللٸؿ ايهؿل ،بٌ ايكتٌ عٓٛإٷ وٌِ
٭هباب َٛٓٛعٝٸ ،١نلؿٸ ايعـٚإ ،أ ٚايـؾاع عٔ إوتٔعؿٌٜٚ .وت ٗ ٟٛفيو إوًِ
ٚايهاؾل.
ٚقـ قاّ ايباسح بـكاه« ١سـٜح إكاتٳً ،»١ايقٜ ٟـٍٸ بٛاٖل ٙعً ٢ن ٕٛايهؿل
 ٞايوٓـ ٚايـ٫ي ;١ؾٓاقٍ ْٝع أهاْٝـ ٖقا اـدل عٓـ
هبباّ يٛدٛب ايكتاٍ َٔ ،دٗتٳ ٵ
ايٌٝع ١اٱَاَٚ ١ٝغرلِٖ َٔ إقاٖب اٱه.١َٝ٬
نُا ْاقٍ ٗ ؿ٫يت٘ ،بعـ إٔ علٓ٘ عً ٢ايهتاب ايٌلٜـ ٚايوٓٸ ١إعتدل٠
ٚايورل ٠ايكطعٝٸ ١يًُعِٚ ،×ّٛتُٛٻٌ إٍ اػتِاْ إكاتً ١عاي ١كؿٸ ايعـٚإ،
ٚايـؾاع عٔ ب ١ٔٝاٱه ّ٬أ ٚإوتٔعؿٌ ٗ ا٭كضّ ٫ٚ ،هٔ تعُ ُ٘ٝيهٌٸ ناؾلٕ
ٗ ْٝع بكاع ا٭كض.

ً ٫بٗ ٗ ١إٔ ايكاعـ ٠ا٭هاي ٗ ايتعاَ٬ت اٱْواَْ ١ٝع اٯػل ٗ ايـٜٔ
اٱهَ َٞ٬بٓٝٸ ١عً ٢ايلٓٚ ١احملبٸٚ ١ايتواَضٜ ٫ٚ ،ٴِاك إٍ اؿلب ٚايكتاٍ إٗ ٓ٫
سا٫ت كؿٸ ا٫عتـاٚ ٤اي ًِٛأ ٚايـؾاع عٔ إوتٔعؿٌ ٗ ايب٬ؿ ا٭ػلٚ ،٣م ٛفيو ٖٓا
ووِّٓ٘ ايعكٌٜٚ ،لًـ ٜٚـع ٛإي ٘ٝايعك.٤٬
ت طٛا٥ـ تـٸع ٞاْ٫تُا ٤يًـ ٜٔاٱهٚ ،َٞ٬تتشـٸخ بًػ ١ايكلإٓ
ٳبٝٵـٳ أْ٘ بلمٳ ٵ
ٚايوٓٸ ،١قـ سؿٛٛا قٌٛكاّٚ ،غاب عِٓٗ كٚغ ايـِّٚ ٜٔأٖـاؾ٘ َٚكاُـ ،ٙأهٻوٛا يؿك٘
ت ََٓٛٛتِٗ ايتٌلٜع ١ٝعً ٢فُٛع١ٺ َٔ ا٭ساؿٜح ٚا٭ػباك،
ايتطلټف ٚايتهؿرلٚ ،بٴٓٝٳ ٵ
اييت ُجٌِّ ايكاعـ ٠ا٭هاي شلِ ٗ إثبات ايكتٌ يهٌٸ ناؾلٕ ٚكايـٺ ،بٌ يهاؾٓ ١ا٭َِ
ٚإًٌ ،عٝح  ٫ىلز عٔ ٖق ٙايـا٥ل ٠إ ٓ٫ػِ ْٛٳَ ٵٔ ٜـَ ٜٔقٖبِٜٗٚ ،عتكـ ظُٝع
اعتكاؿاتِٗ.
ٖٚقا كايـٷ ئلٚك ٠ايعكٌٚ ،هرل ٠ايعك ;٤٬إف ّ ٫هٔ إٔ ِٜـك َٔ عاقٌٕ
اؿهِ بٛدٛب قتٌ ْٝع َٳ ٵٔ ٗ ا٭كض ،إٚ ٖٛ ٓ٫أتباع٘ ،ايقّ ٫ ٜٔجًِّ ٗ ٕٛعِل
ٍّ َعَِ ّٕٛوـٻؿ َٔ اهلل
ُـٚك ٖق ٙايِٓ ْٛإ 1 ٓ٫أ ،%2 ٚؾٔ ّ٬عٔ ُـٚك ٙعٔ ْيب
تعاٍ اؿه ِٝايعاؿٍٚ .ي ٛتتبٻعٓا ِْ ْٛايكلإٓ ٚهرل ٠ايلهٚ |ٍٛأػ٬قٝات
إعِ ،^ٌَٛاييت تتعاكض ٚٚاٖل ِْ ْٛايتطلټف ،٭َهٔ اؿهِ ببطٖ ٕ٬قا
ايؿَ ٵِٗٚ ،قُ ٵبض ٖقا ايوًٛى.
ّٚهٔ تكوٖ ِٝق ٙا٭ػباك ٚا٭ساؿٜح إٍ قوٌُ:
ايكوِ ا٭ٚٸٍَ :ا ناْت ٓعٝؿ ،ّ١بٌ َٛٓٛع ّ١عً ٢يوإ ايله ٍٛا٭نلّ|،
أَجاٍ« :د٦تٴهِ بايقبض»(ٚ ،)1شلا ؿٚاعٕ ٚأهبابٷ َعلٚؾ ،١عكـٜٸ ،ْ١نتٌُٛ ٜ٘ٛك٠
اٱه ّ٬ايوُش ;١أ ٚهٝاهٝٸ ،ْ١يتٛهٝع ْؿٛف اؿانِ ٚايوٝطل ٠عً ٢أندل عـؿٺ
ٖهٔ َٔ ا٭كآٚ ٞايبًـإ; بـٚاعٕ ؿ.١ٜٝٓ
ايكوِ ايجاَْ :ٞا ناْت ُشٝش ١ايوٓـ ،إ ٓ٫إٔ اـطأ ٚاقعٷ ٗ ؾَ ٵُِٗٗ شلا،
ت ُٓٔ أدٛا ٤ايِـٚك ٚايكلا ٔ٥احملٝط ١بايّٓٸ ي ُكطٹعٳ غطأ ايؿِٗ
عٝح ي ٛيٛس َٛٵ
ٚهٴ ِكُ٘.
ت إٔ أقاتٌ ايٓاي ستٸٌٜٗ ٢ـٚا إٔ  ٫إي٘
ٖ َٔٚق ٙا٭ػباك «سـٜح إكاتٳًُ « :»١أ ٹَ ٵل ٴ
إ ٓ٫اهلل».
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ٖ ٵٔ ىايؿِٗ ٗ إعتكـ ،ستٸ٢
ٚقـ بٓٳ ٵٛا عًٚ ٘ٝدٛب َكاتً ١أٌٖ ا٭كض ناؾٓ ّٖ ١
ٚإٕٵ نإ ٜـ ٜٔبٓؿى ؿٚ ،ِٜٗٓكتٻبٛا عً ٢فيو فُٛع َٔ ّ١ايجُلات اييت ت٪هِّى
ٖا هٓتطلٻم إٍ بعٔ٘ ٗ طٝٸات ايبشح.
يًتطلټف ايـٜينٓ ،
ٚشلقا هٛف ْك ّٛبـكاهٖ ١قا اـدل ،هٓـّا ٚؿ٫ي ،١عٓـ ايؿلٜكٌ :ايٌٝع١
اٱَاَٚ ١ٝأٌٖ ايوٓٸ ;١يٓلِٜ ٌٖ ٣ضٸ هٓـ ٙأٚٸّ٫؟ ٚإفا ؾلٓٓا ُشٸت٘ ؾٌٗ ٜٓوذِ
تؿورلِٖ ي٘ َع كٚغ اٱهٚ ُِْ٘ٛٚ ّ٬أػ٬قٝٸات٘؟

ً ٫ٳوٖ ٗ ٚدٛؿ أؾلاؿٺ أْ ٚاعاتٺ ٗ نٌٸ فتُعٕ أ ٚؿ ٕٜٔوًُ ٕٛهٹ ٳُ ١ايتطلټف
ٚايتعِټب ػاَ ٙعتكـاتَِٗ ،ا ًٜػٚ ٞدٛؿ اٯػل ٜٚوتٔعؿ٘ ،ؾٓٝتٗر بعٔٗا ايكتٌ
ٚه ّ١ًٝٱػٔاع اٯػل يل٩ا ،ٙؼت أهبابٺ ٚؿٚاعٕ َتعـٸؿٖ ،٠ا ٜٓب ٧عٔ تـاعٝات ٚآثاك
ػطرل ٠تعٛؿ عً ٢اجملتُع.
ٚيعٌٸ َٔ أبلم ٖق ٙايٛٛاٖل ٖ ٛايتطلټف ايـٜين عٓـ بعض اؾُاعات اييت تٓوب
ْؿوٗا إٍ اٱهٚ ،ّ٬تـٸع ٞهٳ ٵعٗٝا يتطبٝل ايٌلٜعٚ ١ؾل ؾَ ٵٗ ِٕ ػاْٸٚ ،قـ سامٚا عً٢
َهاْ١ٺ ؿٜٝٓٸْ ٗ ١ؿٛي بعض ايٓاي; بوبب اْتُا ِٗ٥ايـٜين ٚايعٳ ِكـ ،ٟستٸ ٢عٴ ٻـ
ؾ ًِب اـلاب ٚايـَاكٚ ،هبب ّا يعـّ ا٫هتكلاك
ٚدٛؿِٖ ٗ بعض ايـَٗٛ ٍٚل ّا َ
ا٫دتُاعٚ ٞايوٝاه ٞؾٗٝاٚ ،إٜكاف عذً ١ايتطٛټك ا٫قتِاؿٚ ٟايعُلاْ.ٞ

ايتطلټف يػ َٔ ّ١ا٭ػق بايطلف َٔ ايٌٜ« ٖٛٚ ،٤ٞـٍټ عً ٢سـِّ ايٌ٤ٞ
هطٜٚ ،١ٝتذاٚم سـٸ ا٫عتـاٍ ٖٛٚ ،ا٫ملاف عٔ
ٚسٳلٵؾ٘ٹ»( ،)2ؾٝؼلز بقيو عٔ ايٛٳ ٳ
داؿٸ ٠ايِٛابَ ،ا  ٍٚ٪ٜإٍ آ٫طلابٚ ،ا٫ػت ٍ٬بإٓٗر ٚايعٌُ عٓـ ايعك.٤٬
ه٘ ،ؿٕٚ
هط ،١ٝاييت ُ ِّجٌ ايوًٛى إعتـٍ ،سٝح ايٛقٛف ٗ ايٛٳ ٳ
ٜٚكابً٘ ايٛٳ ٳ
ٍّ أ ٚتكِرلٕ.
ا٫ػآّٝ ٙاّ أ ٚسلا َٔ ،ّ٫ؿ ٕٚغًٛ
ٚأَا اُط٬ساّ ؾ ٬ىتًـ عٔ َعٓا ٙايًػ ،ٟٛسٝح ٜؿوٻل به ْ٘ٛػاٚم اؿـٚؿ
ٗ ؾَ ٵِٗ أ ٚتؿورل اػاٙٺ ؾهلٟٸ أ ٚؿٜينٸ أ ٚهٝاهٞٸٚ ،ايػًٛٸ ٗ ا٫عتكاؿ ب٘ٚ ،اـلٚز عٔ
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ايكٛاعـ ٚا٭ٖـاف ايٛاقع ١ٝإعـٸ ٠يَ٘ ،ا ٜه ٸ ٕٛفُٛع َٔ ّ١ا٭ؾهاك ،اييت ُجٌِّ
هو ّا ٕٓٗرٕ ؾهلٟٸ دـٜـٜٛ ،يِّـ هًٛناّ غلٜباّٚ ،وا ٍٚؾلٓ٘ بايكٛٸٚ ٠ا٫نلا.ٙ
ُأ ٴ

يًتطلټف َِاؿٜل ٚأْٛاع ٚأًهاٍ نجرل ،٠تبشح َٔ سٝجٝٸاتٺ ٚدٗاتٺ عـٸ،٠
ٳت ٳبعاّ يٓٛع إٔاف إي ;٘ٝؾتاكًٜ ّ٠ش ٜداْب ايتؿهرل; ٚأػل ٣ايوًٛى ٚايعٌُٚ .يقا
هٓكتِل عً ٢أُِّٖٗا:
أع ايتطلټف ايوٝاه :ٞوـخ عٓـَا تتذاٚم ايوًط ١اؿـٚؿ ايـهتٛكٚ ١ٜايكاْ١ْٝٛ
ٗ ايتعاٌََ ،ا  ٍٚ٪ٜإٍ ا٫هتبـاؿ ٚاهتعُاٍ ايعٓـ ٗ إقِا ٤إعاكٌٓٚ ،بايعهى.
ب ع ايتطلټف ايؿهلّ :ٟجٌِّ ساي ١ايتعِټب ػا ٙكأَ ٕٟعٌَ ،ع ٛٗٚك ػط٘٦
ٚؾواؿ أهو٘ ٚقٛاعـ ،ٙؾٝوع ٢أُشاب٘ إٍ إيػا ٤آكا ٤اٯػلٚ ،ٜٔإٕٵ أؿٸ ٣فيو إٍ
ايكٛٸٚ ٠ايعٓـ ٗ بعض ا٭سٝإ ،قاٚيٌ بقيو إٌْا ٤فتُعاتٺ َػًك١ٺ عً ٢أؾهاكٕ
ٚك٣٩ٶ ػاُٸ ٺ ،١ؽـّ َِاحل ٚأٖـاؾ ّا َعٝٻٓ.١
ٚيقا ؾُٔ أًـٸ أْٛاع ايتطلټف ػطٛك ّ٠عً ٢اجملتُع ٖ ٛايتطلټف ايعًُاْ ٞأٚ
اٱؿاؿٚ ،ٟمٖٛا َٔ َٓاٖر ايتؿهرل ،اييت  ٫تكٌٸ ػطٛك ّ٠عٔ ايتطلټف ايـٜين; سٝح
هبٻب بعٔٗا فامك َٚقابض يٮيٛف ،بٌ إ ،ٌٜ٬عدل سلٚبٺ عإ ،١ٝتبتين عًُ ٢لاع
إِاحل ايٌؼِٚ ١ٝايل ٣٩ائٝك ،١ؾٔ ّ٬عٔ اهتعباؿ ايٌعٛبٚ ،هٳ ًِب سلِّٜاتِٗ
ٚسكٛقِٗ ،عدل ٚهاٚ ٌ٥أهايٝب ٚأٜـٜٛيٛدٝات ٚإ ١عٓـ ايعك.٤٬
ز ع ايتطلټف ا٫دتُاع :ٞوـخ سُٓٝا ٜتٸذ٘ أؾلاؿٷ أْ ٚاعاتٷ إٍ ا٫عتكاؿ
بأؾهاك َعٝٻْٓ ;١تٝذ ّ١يكَ ٵبًٝٸات َٚوًُٖات ثكاؾ ١ٝأ ٚق ١َٝٛأ ٚعلق َٔ ،١ٝؿ ٕٚإٔ توتٓـ
إٍ أهى َٛٚام ٜٔعكٝ٥٬ٸ ،١ؾٝبقيٛا ْٝع ايٛها ٗ ٌ٥هب ٌٝؼكٝل بٴ ٵػ ٳٝتِٗٚ ،اْ٫تِاك
٭ؾهاكِٖ.
 :َ٘ٓٚاهتبـاؿ ا٭ب بلأ ٜ٘ؿاػٌ ا٭هل َٔ ،٠ؿٌَٛ ٕٚك ٠مٚدت٘ ٚأبٓاٗ ،٘٥
قٔاٜا ؽّٸ ا٭هل ٠ناؾٓ ّ ،١سٝح ٜعُـ عاؿ ّ٠إٍ ؾلض ك٩ا ٙبايكٛٸٚ ٠ايػٳًَبٖ ،١ا
ٜوتتبع ْتا٥ر هًبٝٸ ّ ١عً ٢ا٭هل ٠أ ٚبعض أؾلاؿٖا.
ؿ ع ايتطلټف ايـٜين :وـخ سُٓٝا ٜٛيـ تٝا ٷك ٜٓتُ ٞإٍ ايـٚ ٜٔاٖلاّٜٚ ،عتُـ
عً ٢فُٛع١ٺ َٔ ايِٓ ٗ ْٛا٫هتـ ٍ٫عًٌَ ٢لٚعٝٸ ١عًُ٘ ،هٛا ٤أؿل ٓٳ ٳلكاّ
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با٭ؾلاؿ أّ ٚ ،٫إٕٵ ٫مّ ايعٓـ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ،ؾ٪ٝؿٸ ٟإٍ إسـاخ ػٳًَ ٌٕ ٗ ايٛاقع
اجملتُعْ ;ٞتٝذ ّ١ؿِ ٍٛؾَ ٵٗ ِٕ ػاط ٕ٧يٮٚاَل ايٌلع.١ٝ
َ ٖٛٚا ْلا ٗ ٙعُ ّٛايعامل ،نُا عٓـ ايٛٗٝؿ ػا ٙغرلِٖ َٔ ا٭َِ ،أ ٚعٓـ
إوٝش ٗ ٌٝاؿلٚب ايًِٝبٚ ١ٝقانِ ايتؿتٚ ٍٝغرلٖا إٍ َٜٓٛا ٖقا( ،)3أ ٚعٓـ
اشلٓـٚي ٗ اشلٓـ ٚغرلٖا ػا ٙإوًٌُ ،أ ٚبعض ايؿٹلٳم ٚاؿلنات اٱهَٝ٬ٸٓ ١ـٸ
غرلِٖ َٔ إقاٖب أ ٚا٭ؿٜإٚ ،غرلٖا َٔ اؿلنات إٓشلؾ ١اييت تتُوٸو بايكٌٛك
ٚتذلى ايًبٸ.
ٚقـ ٜطًل عً ٗ ٘ٝبعض ا٭سٝإ (ايتعِټب ايـٜين).
ٳبٝٵـٳ أْ٘ غرلٴ ُشٝضٕ; ؾايتعِټب إفا نإ َعٓ ٢ايتٌـټؿ ٗ اٱّإ ٚايعٌُ ،أٚ
طعاّ;
ايوع ٞيتطبٝك٘ نُا ٜل ٣ايٌاكع ،ؿ ٕٚإهكا ٙك٣٩ٶ ًؼِٝٸ ٺ ١عً ،٘ٝؾٗ ٛقُٛؿٷ َق ِ
ؤ ػًك٘ ٚتعاًَ٘ َع اٯػل،
إف إْ٘ نًُا ماؿ اٱْوإ إّاْاّ ٚتطبٝكاّ يًٌلٜع ١نًُا سٳ ٴ
ؾايٌلٜعَ ِْْٛ ٗ ١تٔاؾل َٔ ٠ايهتاب ٚايوٓٸ ١تـع ٛإٍ اسذلاّ اٱْوإٚ ،سؿٜ
سكٛق٘ٚ ،إعاًَ ١باؿوٓ.٢
ٚإٕٵ نإ َعٓ ٢إَ ٵ ٌٝم ٛاػاٙٺ َعٌٚ ،كؾض اؿلٸَ ،ع ٛٗٚك ايـي ٌٝعً،٘ٝ
هط ٗ ١ٝايٌلٜع ،١ؾٗقا قبٝضٷ عكًٚ ّ٬لعاّ;
ٚاعتُاؿ ايؿِٗ اـاطٚ ،٧ايتعـٸ ٟعٔ ايٛٳ ٳ
إف ايـ ٜٔقاِ٥ٷ عًَِ ٢احل َعٝٻٜٓ ٫ ،١عًُٗا إ ٓ٫إٌلِّع اؿكٝكٚ ،ٞايتعـٸ ٟعًٗٝا ٜٛدب
بط ٕ٬ايعٌُ أٚٸ ّٚ ،٫ثبٛت إوا٤ي ١ايـْٚ ١ٜٛٝا٭ػل ١ٜٚثاْٝاّ.

َٔ ايٛآض أْ٘  ٫بٴـٻ يهٌٸ اػاٙٺ ؾهلٟٸ أ ٚؿٜينٸ َٔ دقٚكٕ ٜٓطًل َٓٗاٜٚ ،بين
عًٗٝا قٛاعـ ٖٞٚ .ٙتاك ّ٠تهٚ ٕٛاقع ،١ٝؼـِّؿ ا٭هباب بٓشَٓ ٕٛطكٞٸ ٚعكٞ٥٬ٸ; ٚأػل٣
ٚاٖلٜٸٜ ،١تُوٸو بٗا أُشاب ا٫ػاْ ٙؿو٘ يتدلٜل آكاَٚ ِٗ٥تبٓٸٝاتِٗ.
ٚعٓـ ايبشح ٚايتشكٝل لـ إٔ أهباب ايتطلټف ايـٜين عٓـ بعض ايتٝاكات
اٱه ٫ ١َٝ٬تتٻؿل عً ٢دٗ١ٺ ٚاسـ:٠
ؾبعٔٗا ٜٓطًل َٔ دٗ ١سبِّ٘ يًـٚ ٜٔفاٖـت٘ ٗ هب ٌٝإع ٤٬كاٜت٘ ،ؾٝتُوٻو
بهٌٸ ٚه١ًٝٺ ٴب ٵػ ١ٝؼكٝل ٖق ٙايػاٚ ،١ٜإٕٵ ناْت ػاط ،ّ١٦أ ٚتبتين عًَ ٢كـٸَات
ؾاهـ ;٠يه ٕٛايػا ١ٜعٓـِٖ تدلِّك ايٛه.١ًٝ
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ٚبعٔٗا ٜٓطًل َٔ أٖـاف ًؼِ ،١ٝسٝح إٕ ايتطلف ٜوـٸ بعض َا ْكّ عٓ٘
َٔ إاٍ أ ٚايٌٗل ٠أ ٚاينعاَٚ ١ايل٥اهٖ ،١ا ٜ ٫وتطٝع ؼِ ٗ ً٘ٝاجملتُع عا٫ت٘
ايطبٝع.١ٝ
ٚبعٔٗا ع  ٖٛٚا٭نجل ع ي٘ دق ٚٷك هٝاه ،١ٝىـّ ؾٗٝا أدٓـات أدٓب ،١ٝنـٍٚ
ا٫هتهباك ايعإ ،ٞاييت تٗـف إٍ تٌ ٜ٘ٛايـ ٜٔاٱهٚ َٞ٬زلاست٘ ٚإهاؿ
آ٫طلابات ٗ ايـ ٍٚاٱه ;١َٝ٬ٴب ٵػ ١ٝؼكٝل َآكبِٗ ا٫هتعُاكٚ ،١ٜهًب َكـٸكات
ايٌعٛب ٚاهتٔعاؾٗاٚ ،احملاؾ ١ٛعً ٢ايهٝإ ايِٗ ْٞٛٝايػاُب.
ٚيعٌٸ ايؿكل ٚساد ١ايٓاي أِٖټ َـػٌٕ يًك ٣ٛا٫هتهباك ٗ ١ٜايوٝطل ٠عً٢
عك ٍٛايبوطاٚ ٤ايوټ ٻقز َٔ ايٓاي; ؾاٱْوإ إفا مل تتٛاؾل ي٘ سادات٘ ا٭هاهَٔ ،١ٝ
إأنٌ ٚإٌلب ٚإًبى ،هٛف ئ ٜتُهٔ َٔ إلام أعُاي٘ بِٛك٠ٺ طبٝع ;١ٝؾايؿكل
ٌٌٜٸ عكٌ اٱْوإ عٔ ايتؿهرل ،ؾّ ٬هٓ٘ إٔ ٜؿهِّل َا ؿاّ دا٥عاّ إ ٗ ٓ٫نٝؿ١ٝ
ت إٍ ايكتٌ أ ٚايولقٚ ،١يقا ٚكؿ عٔ كه ٍٛاهلل| أْ٘
هـٸ دٛع٘ بأٟٸ ُٛك٠ٺٚ ،إٕٵ أؿٻ ٵ
قاٍ« :ناؿ ايؿكل إٔ ٜه ٕٛنؿلاّ»( ،)4ؾٝشٌُ اٱْوإ عً ٢اكتهاب َا ًٜٝ ٫ل بأٌٖ
ايـٚ ٜٔإل ،٠٤ٚبٌ عً ٢عـّ إبا ٗ ٠٫ؾعٌ اؿلاّٚ ،ايٓطل َا ٜٛدب ايهؿل،
وـٚ ،قـ ٚكؿ ٗ ا٭ثل« :يُ ٛجٻٌ
ُلواّ أ ٚبإ٬مَ ،١نا٫عذلاض عً ٢اهلل تعاٍ ٚاؿَ ٳ
 ٬يكَ ٳت ًِ ٴت٘»( ;)5٭دٌ ؽً ّٝايبٌل َٔ ١ٜآثاك ٙايوًب.١ٝ
ي ٞايؿكل كد ّ
هى اييت
ٚيقا نإ  ٫بٴـٻ َٔ ؿكاه ١إٓاٖر اييت ٜعتُـ عًٗٝا ٖٚ ،٤٫٪ا٭ُ ٴ
ٜٓطًكَٗٓ ٕٛا ٗ ،إيػا ٤اٯػل ايـٜينٸ أ ٚإقٖيبٸٚ .أناؿ أدنّ به« ٕٛسـٜح إكاتٳً»١
هى ٚإٓطًكات اييت بٓ ٢ايؿهل ايتهؿرل ٟعًٗٝا بٓٝاْ٘ ٗ ،إْتاز ػطاب
ّجٌِّ أِٖٸ ا٭ُ ٴ
ايهلاٖٚ ١ٝقتٌ اٯػل ،أ ٚإػٔاع٘ ٕعتكـات٘ بايكَ ٵٗل ٚاي ٳػًَب.١

ٴ ٜٳع ٸـ «سـٜح إكاتٳً َٔ »١ا٭ػباك اييت نجل فنلٖا ٗ نتب اؿـٜح،
ٖا  ِٖٜٛاهتؿآت٘
ت طلق٘ ٚأهاْٝـٓ ،ٙ
ٚا٫هتـ ٍ٫بٗا ٗ نتب ايؿك٘ٚ .قـ تعـٻ ٳؿ ٵ
ًٗٚلت٘ ،ؾٔ ّ٬عٔ ُشٸت٘ ٚاعتباك ،ٙبٌ ا ټؿع ٞتٛاتل ٙعٓـ ايعاَٸ.١
ٚشلقا ٜٓبػ ٞايلدٛع إٍ َِاؿك ٙا٭هاهٚ ،١ٝؿكاه ١أهاْٝـٚ ٙطلق٘; يًٛقٛف
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عً ٢يؿ ٘ٛايِشٝضٚ ،ؼكٝل هٓـ٫ ;ٙنتٌاف َٚعلؾَ ١ـُ ٣شٸت٘ ٚاعتباك.ٙ

ٚكؿ ٖقا اؿـٜح بطلم هتٸ ،١نًٓٗا ٓعٝؿ:١
ت
ٍّ× قاٍ :قاٍ ايٓيبٸ|ُ « :أ ٹَ ٵل ٴ
ايطلٜل ا٭ٚٸٍَ :ا كٚا ٙايِـٚم بوٓـ ٙعٔ عًٞ
إٔ أقاتٌ ايٓاي ستٸٜ ٢كٛيٛا ٫ :إي٘ إ ٫اهلل ،ؾإفا قايٖٛا ؾكـ سلّ عًٞٻ ؿَاِٖ٩
ٚأَٛاشلِ»(.)6
 ٗٚهٓـ ٙاؿؤ بٔ عبـ اهلل ايتُٚ ،ُٞٝأب.ٙٛ
ٚا٫بٔ َُٗ ٷٌ ،مل ٜتعلٻض عًُا ٤ايلداٍ يقنل ،ٙقاٍ ايُٓام« :ٟاؿؤ بٔ عبـ
اهلل بٔ قُـ بٔ ايعباي ،أب ٛقُـ ايلام ٟايتُ :ُٞٝمل ٜقنل .ٙٚك ٣ٚايِـٚم ٗ
ا٭َاي ٞعٔ قُـ بٔ عُل بٔ قُـ اؾعاب ٞايبػـاؿ ،ٟعٓ٘ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ َْ٫ٛا
ايلٓا ًُٛات اهلل عً.)7(»٘ٝ
ٚأب ٙٛفٗ ٛٷٍ; سٝح مل ٜقنل َـغٕ أ ٚفّٸ ،قاٍ عٓ٘ ايٓذاً« :ٞعبـ اهلل بٔ
قُـ بٔ عً ٞبٔ ايعباي بٔ ٖاك ٕٚايتُ ُٞٝايلام :ٟي٘ ْوؼ ْ١عٔ ايلٓا× .أػدلْا
أب ٛاؿوٌ قُـ بٔ عجُإ ايِٓٝيب قاٍ :سـٻثٓا أب ٛبهل قُـ بٔ عُل قاٍ :سـٻثٓا
أب ٛقُـ اؿؤ بٔ عبـ اهلل بٔ قُـ بٔ ايعباي قاٍ :سـٻثٓا أب ٞقاٍ :سـٻثٓا عً ٞبٔ
َٛه ٢ايلٓا×»(.)8
ايطلٜل ايجاَْ :ٞا كٚا ٙايِـٚم أٜٔاّ بوٓـٺ َتٸٌِ ،قاٍ :سـٻثين قُـ بٔ
َٛه ٢بٔ إتٛنٌ قاٍ :سـثين قُـ بٔ دعؿل قاٍ :سـثين َٛه ٢بٔ عُلإ قاٍ:
سـثين عُٸ ٞاؿوٌ بٔ مٜـ ،عٔ ٓاؿ بٔ عُل ٚايِٝين ،عٔ أب ٞاؿؤ
اـلاهاْ ،ٞعٔ َٝول ٠بٔ عبـ اهلل ،عٔ أب ٞعبـ اهلل ،عٔ أب ٞعا ١ٌٜايوعـ ،ٟعٔ
ٜنٜـ بٔ عُل بٔ عبـ ايعنٜن ،عٔ أب ٞهًُ ١بٔ عبـ ايلٓٔ ،عٔ أبٖ ٞلٜلٚ ٠عبـ اهلل
بٔ عبٸاي قا« :٫ػطبٓا كه ٍٛاهلل| قبٌ ٚؾات٘ ٖٞٚ ،آػل ػطب١ٺ ػطبٗا بإـ:...١ٜٓ
أٚ ٫إٕ كبٸ ٞأَلْ ٞإ أقاتٌ ايٓاي ستٜ ٢كٛيٛا ٫ :إي٘ إ ٫اهلل ،ؾإفا قايٖٛا اعتُِٛا
َين ،ؿَاٚ ِٖ٤أَٛاشلِ إ ٓ٫عكِّٗاٚ ،سوابِٗ عً ٢اهلل عنٻ ٚدٌٻ.)9(»...
ٚايطلٜل َبتً٢ٶ بعـٸ ٺ َٔ ٠اجملآٖ :َِٗٓ ،ٌٝاؿ بٔ عُل ٚايِٝين ،ؾٌَُٗٗ ٛٷ،
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ٚإفا نإ ايًكب ٖ ٛايِٓٝيب ؾٗ ٛفٍٗٛٷ; َٝٚول ٠بٔ عبـ اهلل; ٚأب ٞعبـ اهلل; ٚأبٞ
عا ١ٌٜايوعـٜٚ ;ٟنٜـ بٔ عُل بٔ عبـ ايعنٜن; ٚأب ٞهًُ ١بٔ عبـ ايلٓٔ ٖٛٚ ،عاَٸٞ
ٌَُٗٷ عٓـْا.
ايطلٜل ايجايحَ :ا كٚا ٙايطٛه ٞبوٓـٺ َتٸٌِ قاٍ :أػدلْا أب ٛاؿؤ عً ٞبٔ
أٓـ بٔ عُل بٔ سؿّ إكل ،٨إعلٚف بابٔ اؿُاَ ،ٞقلا ّ٠٤عً ،٘ٝقاٍ :أػدلْا أبٛ
بهل أٓـ بٔ هًُإ بٔ اؿؤ ايؿك ،٘ٝقلا ّ٠٤عً ،٘ٝقاٍ :سـثٓا َعاف بٔ إجٓ ٢قاٍ:
سـثٓا َوـٸؿ قاٍ :سـثٓا أب ٛعٛاْ ،١عٔ هٗ ،ٌٝعٔ أب ،٘ٝعٔ أبٖ ٞلٜل ٠قاٍ :قاٍ
كه ٍٛاهلل|« :٭عطٌٸ ايلا ١ٜغـاّ كد ّ٬وب اهلل ٚكهٛي٘ٚ ،وبٸ٘ اهلل ٚكهٛي٘٫ ،
ت اٱَاك ٠قبٌ ٦َٜٛقٺ ،ؾـعا عًٝٸ ّا×
ٜلدع ستٸٜ ٢ؿتض اهلل عً .٘ٝقاٍ عُلَ :ا أسبٳ ٵب ٴ
ت ،ؾٌُ ٢هاع ،ّ١أٚ
ب ؾكاتٹ ٵٌ ستٸٜ ٢ؿتض اهلل عنٻ ٚدٌٻ عًٝوَ ٫ٚ ،تًتؿٹ ٵ
ؾبعج٘ ،ؾكاٍ :افٖٳ ٵ
ت ،ؾكاٍٜ :ا كه ٍٛاهلل ،ع ٬ٳّ أقاتٌ ايٓاي؟ قاٍ :قاتًِٗ
قاٍ :قً ،ّ٬ٝثِٸ ٚقـ ٚمل ًٜتؿٹ ٵ
ستٸٌٜٗ ٢ـٚا إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهللٚ ،إٔ قُـاّ كه ٍٛاهلل ،ؾإفا ؾعًٛا فيو ؾكـ َٓعٛا َٓو
ؿَاٚ ِٖ٤أَٛاشلِ إ ٓ٫عكِّٗاٚ ،سوابِٗ عً ٢اهلل عنٻ ٚدٌٻ»(.)10
ٖٚقا اـدل ع بعٝـاّ عٔ اػتِاُ٘ عاٍ ايكتاٍ بٌ طلؾٌ ع َبتً٢ٶ بعـؿٺ َٔ
اجملاٖٚ ،ٌٝايعاَٸ ،١ستٸٜٓ ٢تٗ ٞبأبٖ ٞلٜلٚ ،٠دٴًِٗٗ َٔ ائعاف .ؾوٓـ ٙهاقْ٘ عٔ
ا٫عتباك.
ت إٔ
ايطلٜل ايلابعَ :ا كٚا ٙايكُٸَ ،ٞله ّ٬عٔ ايٓيبٸ| أْ٘ قاٍٚ« :إ ٸُْ ٞأَلٵ ٴ
أقاتٌ ايٓاي ستٜ ٢كٛيٛا ٫ :إي٘ إ ٓ٫اهلل ،ؾإفا قايٖٛا ؾكـ عُِٛا َٓٸ ٞؿَاٚ ِٖ٤أَٛاشلِ
إ ٓ٫عكِّٗاٚ ،سوابٴِٗ عً ٢اهلل.)11(»...
ايطلٜل اـاَىَ :ا كٚا ٙايكآ ٞايٓعُإَ ،له ّ٬عٔ كه ٍٛاهلل| ،أْ٘
ػطب ايٓاي  ّٜٛايٓشل َٔ ٳٓ ٢ؾكاٍ« :أٜٗا ايٓاي ٫ ،تلدعٛا بعـ ٟنؿٓاكأّٜ ،لب
ت إٔ أقاتٌ ايٓاي ستٸٜ ٢كٛيٛا ٫ :إي٘ إ ٓ٫اهلل ،ؾإفا
بعٔهِ كقاب بعضٕ ،ؾإِا أُ ٹَ ٵل ٴ
قايٛا فيو ؾكـ عُِٛا َٓٸ ٞؿَاٚ ِٖ٤أَٛاشلِ إٍ ًٜ ّٜٛك ٕٛكبٻِٗ ،ؾٝشاهبِٗ .أٌٖ ٫
ت؟ قايٛاْ :عِ ،قاٍ :ايًِٗٻ اًٗٳ ٵـ»(.)12
بًٖ ٵػ ٴ
 ٬عٔ كه ٍٛاهلل| ،أْ٘ قاٍ:
ايطلٜل ايواؿيَ :ا كٚا ٙا٭سواَ ،ٞ٥له ّ
ت إٔ أقاتٌ ايٓاي ستٸٜ ٢كٛيٛا ٫ :إي٘ إ ٫اهللٚ ،إْ ٞكه ٍٛاهللٜٚ ،كُٛٝا ايِ،٠٬
« ُأ ٹَ ٵل ٴ
()13
٪ٜٚتٛا ايننا ،٠ؾإفا قايٖٛا سكٓٛا َٓٸ ٞؿَاٚ ِٖ٤أَٛاشلِٚ ،سوابٴِٗ عً ٢اهلل. »...
االجتهاد والتجديد

ؾٗٛٝل ٖا تكـٻّ ٓعـ ْٝع ايطلم; إَا َٔ ػ ٍ٬دٗاي ١بعض كٚاتٗا ،نُا
ٗ ا٭هاْٝـ ايج٬ث ١ا٭ ;ٍٚأ َٔ ٚػ ٍ٬اٱكهاٍ ،نُا ٗ ايطلم ايج٬ث ١ا٭ػرل،٠
ؾٝه ٕٛاؿـٜح هاقطاّ عٔ ا٫عتباك عٓـ اٱَاَٝٸ.١
ٚأٓعـ ٖق ٙا٭ػباك ٖ ٛا٭ػرل إلٟٚٸ ٗ عٛاي ٞايٰيً٫ ;ٞتُاي٘ عً ٢مٜاؿ٠
طٜٚكُٛٝا ايِ٪ٜٚ ،٠٬تٛا ايننا٠ص ،اييت مل تٳ ٔل ٵؿ ٗ َت ٕٛإِاؿك ا٭ػل.٣
ٜٚبـ ٚي ٞإٔ ٖقا اـدل ٖا تولٻب إيٓٝا َٔ أساؿٜح ايعاَٸ ;١بكل ١ٜٓإٔ ايلاٗ ٟٚ
بعض ايطلم ايج٬ث ١ا٭ ٖٛ ٍٚابٔ عبٸاي أ ٚأبٖ ٛلٜل ٗٚ ،٠ايوٓـ كٚا َٔ ْ٠ايعاَٸ،١
ؾٔ ّ٬عٔ دٗاي ١أغًب كٚاتٗا ،نُا تكـٻِّّٜ٪ٜٚ .ـ َا فنَ ٵل ٴت٘ إٔ ايِـٚم قـ ْكٌ عٔ
ايعاَٸ ١نجرلاّ ٗ بعض نتبَ٘ٗٓٚ ،ا :ايعَِ ٖٛٚ ،ٕٛٝـك ٖقا اـدل.

ٚكؿ ٖقا اؿـٜح بطلم َتعـِّؿٚ ٠أهاْٝـ نجرل ٠عٔ ايٓيبٸ|ٚ ،كٴ ٟٚعٔ
ٔو ١عٌل ُشابٝٸ ّا( ،)14نأبٖ ٞلٜلٚ ٠أْى بٔ َايو ٚعُل بٔ اـطٓاب ٚابٓ٘
ٚغرلِٖٚ ،إٕٵ نإ ٗ نجرل َٔ ا٭هاْٝـ ْٛلٷ إ ٓ٫إٔ بعٔٗا ُشٝض اٱهٓاؿٖٛٚ ،
َتٻؿل عً ٘ٝعٓـِٖ; يلٚاٜت٘ ٗ َا ٜٴوُٸ ٢بايِشٝشٌٚ ،قـ اؿټع ٞتٛاتلَ ٙعٓ٢ٶ(،)15
َٗٓٚا:
1ع َا أػلد٘ ايبؼاك ٟبوٓـ ٙعٳٔٔ ابٵٔٔ عٴُٳلٳَ « :إٔٻ ٳكهٴٍٛٳ اهللٹﷺ قَاٍٳُ :أَٹلٵتٴ َإٔٵ
أُقَاتٹٌٳ ايٓٻايٳ سٳتٻٜ ٢ٳٌٵٗٳـٴٚا إَٔٵ ٔ َ٫إيَ٘ٳ إٔ ٖ ٫اهللُٚ ،ٳإَٔٻ َٴشٳُٻـ ّا ٳكهٴٍٛٴ اهللٹ ،ٳٜٚٴكٹُٝٴٛا ايِٻ،َ٠َ٬
،ّٔ٬
ٳٜٚٴ ٵ٪تٴٛا اينٻنَا ،َ٠ؾَإٔفٳا َؾعٳًُٛا ٳفيٹوَ عٳِٳُٴٛا َٹِّٓ ٞٹؿَٳا٤ٳٖٴِٵ ٚٳ َأَٵٛٳايَٗٴِٵ إٔ ٓ ٫بٹشٳلِّ اٱٔهٵ َ
ٚٳسٹوٳابٴٗٴِٵ عٳًَ ٢اهللٹ»(.)16
2ع َا أػلد٘ َوًِ بوٓـ ٙعٳٔٵ َأبٹٖ ٞٴ ٳلٜٵلٳ ،َ٠عٳٔٵ كٳهٴ ٍٔٛاهللٹﷺ قَاٍٳ« :أُقَاتٹٌٴ ايٓٻايٳ
ت بٹ٘ٹ ،ؾَإٔفٳا َؾعٳًُٛا فٳيٹوَ عٳِٳُٴٛا َٹِّٓٞ
سٳتٻٜ ٢ٳٌٵٗٳـٴٚا َإٔٵ ٔ َ٫إيَ٘ٳ إٔ ٖ ٫اهللُ ،ٳٜٚٴ ٵ ٪ٹَٓٴٛا بٹٚ ،ٞٳبٹُٳا دٹ٦ٵ ٴ
ٹؿَٳا ٳٖ٤ٴ ٵِ ٚٳ َأَٵٛٳايَٗٴِٵ إٔ ٓ ٫بٹشٳكِّٗٳاٚ ،ٳسٹوٳابٴٗٴِٵ عٳًَ ٢اهللٹ»(.)17
ٚعٓـ تتبټع إِاؿك اؿـٜج ١ٝعٓـ ايعاَٸ َٔ ،١إِٓٻؿات ٚإواْٝـ ٚايِشاغ،
لـ بٗٓٝا اػت٬ؾ ّا ٚآش ّا َٔ سٝح اينٜاؿٚ ٠ايٓكِإ; ؾبعٔٗا ٜكتِل عً ٢فنل
ايٌٗاؿ ٠بايتٛسٝـ; ٚبعٔٗا ٜٝٔـ ايٌٗاؿ ٠بايلهايٚ ;١بعٔٗا ٜٝٔـ إقاَ ١ايِ٠٬
ٚأنٌ ايقبا٥ض ٚمٖٛا.
االجتهاد والتجديد

ٳبٝٵـٳ إٔ ايهجرل َٔ نباك ا٭ُ٥ٸٚ ١احملـِّثٌ قـ اقتِلٚا ٗ ْكٌ اؿـٜح عً٢
ٌ ٹعل بٔٳ ٵعؿٗا ٚٚٳ ٵٖٓٗا ،ؾكـ ك ٣ٚأبٛ
ايٌٗاؿ ٠بايتٛسٝـٚ ،أًُٖٛا ها٥ل اٱٓاؾاتٖ ،ا ٜٴ ٵ
سٓٝؿ ١عٳٔٵ َأبٹ ٞاي ټن ٳبٝٵلٔ ،عٳٔٵ دٳابٹلَٕ :إٔٻ ٳكهٴٍٛٳ اهللٹﷺ قاٍُ « :أَٹلٵتٴ إَٔٵ أُقَاتٹٌٳ ايٓٻايٳ سٳتٻ٢
ٜٳكُٛيُٛأ َ٫ :إيَ٘ٳ إٔ ٖ ٫اهللُ ،ؾَإٔفٳا قَايُٖٛٳا عٳِٳُٴٛا َٹِّٓ ٞٹؿَٳا٤ٳٖٴِٵ ٚٳأََٵٛٳايَٗٴِٵ إٔ ٖ ٫بٹشٳكِّٗٳاٚ ،ٳسٹوٳابٴٗٴِٵ
عٳًَ ٢اهللٹ عٳنٻ ٚدٳٌٻ»(.)18
ٚايػلٜبٴ أْٓا ،كغِ نجل ٠ؽله٘ ٗ إواْٝـ ٚإِٓٻؿات ٚنتب ايِشاغ،
لـ إٔ َايو بٔ أْى إَاّ إقٖب إايه ٞقـ أهك٘ ؽله٘ ٗ َٛطٓأ ،ٙبعـ
نل إْ ٗ ٓ٫وؼ١ٺ أْ ٚوؼتٌ َٔ أٌُ أكبع ١عٌل ْوؼ ١يع (إٛطٓأ)،
تٗقٜب٘ ،ؾًِ ٜٴ ٵق َ
ْ ٖٞٚوؼ ١ابٔ ٖٚب أب ٛقُـ عبـ اهلل بٔ هًُ ١ايؿٗل ٟإِل ،ٟنُا ٜٛدـ ٖقا
اؿـٜح ٗ َٛطٓأ ابٔ ايكاهِ.
ط ٳُأ ٸٕ بِـٚكَ ،ٙع
ْ ٖٛٚؿى َكـاك َا كٚا ٙأب ٛسٓٝؿٖٚ .١قا إكـاك ٖ ٛايقٜ ٟٴ ِ
ت ٭غلاض هٝاهٖٞٚ ،١ٝ
نجل ٠أهاْٝـٚ ٙطلق٘ٚ .أَا اينٜاؿات ؾإْٗا قـ أُٓٝؿَ ٵ
تِشٝض قتاٍ َا ٜٴوُٸ ٢بع (َاْع ٞايننا.)٠
ٚايقٜ ٟـٍٸ عً ٢نقب اينٜاؿ ٠أَٛك عـٸ ،٠أُٖٗا:
1ع إٕ أبا بهل ٕا أكاؿ قتاٍ إؼايؿٌ ي٘ استرٸ عُل بٔ اـطٓاب عً ٘ٝبأٌُ
اؿـٜح َٔ ،ؿ ٕٚاينٜاؿات .ؾُلاؿٴ عُل إٔ ايٌٗاؿ ٠بايتٛسٝـ ناؾ ٗ ْ١ٝعـّ قتاشلِ،
ٚي ٛناْت اينٜاؿُ ٠شٝشٕ ّ١ا ُضٸ ا٫ستذازٚ ،يهإ سذٸ ّ ١٭ب ٞبهل عً ٢عُل
ٚغرل َٔ ٙإعذلٌٓ ٗ تِشٝض ؾعً٘.
ؾكـ أػلز ايبؼاك ٟبوٓـ ٙعٔ اينٖل :ٟسـثٓا عبٝـ اهلل بٔ عبـ اهلل بٔ عتب ١بٔ
َوعٛؿ إٔ أبا ٖلٜل ٠قإٍ :ا ت ٗٛكه ٍٛاهلل|ٚ ،نإ أب ٛبهلٚ ،نؿل َٳ ٵٔ نؿل
ت إٔ أقاتٌ
َٔ ايعلب ،ؾكاٍ عُل :نٝـ تكاتٌ ايٓاي ٚقـ قاٍ كه ٍٛاهلل|ُ « :أ ٹَ ٵل ٴ
ايٓاي ستٸٜ ٢كٛيٛا ٫ :إي٘ إ ٓ٫اهلل ،ؾُٳ ٵٔ قاشلا ؾكـ عِِ َٓٸَ ٞاي٘ ْٚؿو٘ إ ٓ٫عكِّ٘،
ٚسوابٴ٘ عً ٢اهلل»؟! ؾكاٍٚ :اهللٹ ،٭قاتًٔٸ ٳَ ٵٔ ؾلٻم بٌ ايِٚ ٠٬ايننا ;٠ؾإٕ ايننا٠
سلٸ إاٍٚ .اهللٹ ،يَٓ ٛع ْٞٛعٓاقاّ ناْٛا ٪ٜؿٸْٗٚا إٍ كه ٍٛاهلل| يكاتًتٴِٗ عً٢
ت أْ٘
َٓعٗا .قاٍ عُل :ؾٛاهللٹَ ،ا ٖ ٛإ ٓ٫إٔ قـ ًلغ اهلل ُـك أب ٞبهل يًكتاٍ ،ؾعلٳ ِؾ ٴ
اؿلٸ»(.)19
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2ع إٕ إً ا٭ًَُ ٞل ٗ ٌّٟٚنجرل َٔ ايهتب َٔ ؿٖ ٕٚق ٙاينٜاؿاتٚ ،إِا
دا٤ت اينٜاؿ ٠يتِشٝض ؾعٌ أب ٞبهل; ٳت ٳبعاّ يعًُٓٚ ١ٝع ا٭ػباك إُٓٗذ ٗ ١هبٌٝ
هُاّ
ش َ
اْ٫تِاك يٰكاٚ ٤إباْ ٞايه ١َٝ٬يًُقاٖب ٚايؿٹ ٳلمٖٚ .قا ايؿعٌ َُٗا نإ َٴ ٵ
ؾ ٬ىً َٔ ٛثػلاتٺ تهٌـ ٚاقع٘ٚ ،تبطٌ مٜؿ٘ ،ؾٗٴ ٵِ بؿعًِٗ ٖقا ْوبٛا اؾَ ٵٌٗ بايوٓٸ١
إٍ ايٌٝؼٌ أب ٞبهل ٚعُل; ؾُٔ دٗ١ٺ إٕ عُل قاّ ببٳ ٵتل اؿـٜح ٚايت٬عب ب٘; َٔٚ
دٗ١ٺ إٕ أبا بهل مل ًٜتؿت إٍ ٖقا ايبٳ ٵتل ،كغِ أُٖٸٝت٘ ٗ إثبات ٌَلٚع ١ٝتِلټؾات٘
ٚأؾعاي٘.

ٳَ ٵٔ ٜكلأ ٖق ٙايلٚا ١ٜ٭ٚٸٍ ٚٳ ٵًٖ١ٺ ٜؿِٗ َٔ ٚاٖلٖا ٚدٛب َكاتًْٝ ١ع ايهؿٓاك;
٭دٌ إدباكِٖ عً ٢ايٓطل بايٌٗاؿتٌ ٚؿػ ٍٛاٱه َٔ ،ّ٬ؿ ٕٚؾلم بٌ احملاكب
ٚإوامل ٖٛٚ .بإط٬ق٘  ٌٌُٜأٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ َٔ إٌلنٌ ٚإًشـ٫ٚ .ٜٔ
ت ؿَاٚ ِٖ٩أَٛاشلِٚ ،إٓ٫
ٜتشكٖل فيو إ ٓ٫بعلض اٱه ّ٬عً ِٗٝأٚٸ ّ ،٫ؾإفا قبً ٙٛسكٓٳ ٵ
ؾٝذب قتاشلِٚ .قـ اهتٓـ إٍ ٖقا ايؿِٗ ٗ إثبات ٌَلٚعَ ١ٝا ٜٴوُٸ ٢بع (ايؿتٛسات
اٱه.)١َٝ٬
ؾُٓطٛم اؿـٜح هعٌ هبب ايكتاٍ ٖ ٛايهؿلٚ ،غا ١ٜسٳ ِكٔ ايـَاٖٛ ٤
اٱه ،)20(ّ٬ؾُٳ ٵٔ ٜٓطل ايٌٗاؿتٌٜٚ ،عًٔ ايتٛبٚ ،١يٚ ٛاٖلاّ ،وهِ بإه،َ٘٬
ٚتطبل عً ٘ٝأسهاّ اٱهٚ ،ّ٬وٛم سكٛم إوًِ ،ؾ ٬هٛم ايتعـٸ ٟعً ٢ؿَ٘ أٚ
ٍّ أ ٚتعنٜلٕ أ ٚقِإْ.
َاي٘ ،إ ٓ٫إفا ُـك َٓ٘ َا ٜٛدب فيو ،نشـ
ؾإٕٵ ق :ٌٝإٕ ؿػٛشلِ يٲهٜ ٫ ّ٬عين سِ ٍٛا٫عتكاؿ بِشٸٖ ١قا ايـٜٔ
ٚاٱّإ بِشٸت٘ ،ؾٜ ٬تشكٖل َٓ٘ ايػلضٜٚ ،ه ٕٛؾعًِٗ يَ ٵػٜٛاّ؟
ُأدٝب :إٕ َعلؾ ١ايولا٥ل ٚاؿواب عً ٢ائُا٥ل َٛنٍٛٷ إٍ اهلل تعاٍ;
يكٛي٘ٚ« :سوابِٗ عً ٢اهلل»ٚ ،إِا هب عً ِٗٝإٗٚاك اٱه ;ّ٬ؿكٔ ؿَا.ِٗ٥
ٚايػلٜب إٔ بعض ؾكٗا ٤ايعاَٸ ١قـ ؾلض عكٛب ١ايكتٌ عً ٢تاكى ايِ٠٬
ٚايننا ،٠ستٸَ ٢ع إّاْ٘ بٛدٛبٗا; ً٫ذلاطٗا ٗ بعض َت ٕٛاؿـٜح .ؾايعاُٞ
ٴٜوتتاب ،ؾإفا مل ٪ٜؿِّ ُقتٌٖٚ .قا ايتطلټف ٗ ؾِٗ ايِٓٚ ،ْٛايتُوټو َا ٖ ٛقٌٸ
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ػ٬ف ٗ هٓـٚ ٙؿ٫يت٘ ،ىايـ ا٫ستٝا ٗ ٙايـَاٚ ،٤إلتهن ٗ أفٖإ إتٌلِّعَٔ ١
ٍّ ،ؾإفا ناْت اؿـٚؿ إِٓ ْٛعًٗٝا ٗ ايهتاب ايعنٜن
سلَ ١ايكتٌ بػرل ٚد٘ سل
ٴت ٵـ ٳكأ بايٌټ ٴبٗات ؾهٝـ بػرلٖا؟!
ٳبٝٵـٳ إٔ ٖقا ايؿِٗ هك ٝٷِٜ ٫ ،تٓاهب َع كٚغ اٱهٚ ّ٬هرل ٠ايلهٚ |ٍٛأٌٖ
بٝت٘ ا٭طٗاك^ عً ٢ط ٍٛايتاكٜؽ; ٭هباب نجرلَٗٓ ،٠ا:
أٚٸ ّ :٫كايؿت٘ يًّٓٸ ايكلآْ ٗ ٞبٝإ سلِّ ١ٜإعتكـ ٖٞٚ ،نجرلَٗٓ ،ْ٠ا :قٛي٘
تعاٍ ٫َ ﴿ :إٔنِلٳاٙٳ ؾٹ ٞايـِّ ٜٔٔقَـٵ ٳت ٳبٝٻٔٳ ايلټًٵـٴ َٹٔٳ ا ِيػٳ ِّٞؾَُٳٔٵ ٜٳهِؿُلٵ بٹايطٖاغُٛتٹ ٳٜٚٴ ٵَ٪ٹٔٵ
ٹباهللٹ ؾَكَـٹ اهٵتٳُٵوٳوَ بٹا ِيعٴ ٵلٚٳ٠ٹ ايِ ٴٛثٵكَ َ٫ ٢اْٵؿٹِٳاّٳ يَٗٳا ٚٳاهللُ هٳُٹٝعٷ عٳًٹِٝٷ﴾ (ايبكل،)256 :٠
شلټ َٹٔٵ كٳبِّهُِٵ ؾَُٳٔٵ ًٳا٤ٳ ؾَ ًِٝٴ ٵ ٪ٹَٔٵ ٚٳَٳٔٵ ًٳا٤ٳ ؾَ ًِٝٳهِؿُلٵ ٔإْٻا أَعٵتٳ ٵـْٳا
ٚقٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳقٌُٔ ايِ ٳ
يٹًٖٛايٹُٹٌٳ ْٳاكّا أَسٳا َٙبٹِٗٔٵ هٴلٳاؿٹقُٗٳا ٳٔٚإٕٵ ٜٳوٵ ٳتػٹٝجٴٛا ٴٜػٳاثٴٛا بٹُٳا٤ٺ نَايُِٴٗٵٌٔ ٜٳٌٵ ٟٔٛايِٛٴدٴٙٛٳ بٹ٦ٵىٳ
ايٌٻلٳابٴ ٳٚهٳا٤ٳتٵ َٴ ٵلتٳؿَك ّا﴾ (ايهٗـٚ ،)29 :قٛي٘ تعاٍ﴿ :يَهُِٵ ؿٹٜٓٴهُِٵ ٳ ٚٹيٞٳ ؿٹ﴾ٜٔٔ
(ايهاؾل.)6 :ٕٚ
ثاْٝاّ :كايؿت٘ يٝٚٛؿ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤ايتبًٝؼ ٚايبٝإ ٫ ،اؾَ ٵبل ٚاٱنلا ،ٙؾكـ سـٻؿ
ايكلإٓ ٝٚٚؿ ١اْ٫بٝا ِْْٛ ٗ ٤نجرلَٗٓ ،٠ا :قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳقٌُٵ يٹًٖقٹٜٔٳ أُٚتٴٛا ايِهٹتٳابٳ
ٚٳا٭ٌَُِِّّٝٳ أَأَهٵًَُٵتٴِٵ ؾَإٕٔٵ َأهٵًَُٴٛا ؾَكَـٹ اٖٵتٳ ٳـٚٵا ٳٔٚإٕٵ تٳ ٳٛيٖٛٵا ؾَإْٔٻُٳا عٳًَٝٵوَ ا ِيبٳَ٬ؽٴ ٚٳاهللُ بٳِٹرلٷ
بٹا ِي ٹعبٳاؿٹ﴾ (آٍ عُلإٚ ،)20 :قٛي٘ تعاٍَ﴿ :ٳا عٳًَ ٢ايلٻهٴ ٍٔٛإٔ ٖ ٫ايِبٳَ٬ؽٴ ٚٳاهللُ ٳٜعٵًَِٴ َٳا
٬ؽٴ
ٴتبٵـٴٕٚٳ ٳَٚٳا تٳهِتٴُٴٕٛٳ﴾ (إا٥ـٚ ،)99 :٠قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَ ٔإٕٵ تٳ ٳٛيٖٛٵا ؾَ ٔإْٻُٳا عٳًَٝٵوَ ايِبٳ َ
َقبٴٛا ؾَكَـٵ نَقٻبٳ ُأَٳِٷ َٹٔٵ َقبٵًٹهُِٵ ٳَٚٳا
ايِ ٴُبٹٌٴ﴾ (ايٓشٌٚ ،)82 :قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٔٚإٕٵ تٴه ِّ
عٳًَ ٢اي ٻلهٴ ٍٔٛإٔ ٖ ٫ا ِيبٳَ٬ؽٴ ايُِٴبٹٌٴ﴾ (ايعٓهبٛتٚ ،)18 :قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَ ٔإٕٵ أَعٵلٳٓٴٛا ؾَُٳا
أَ ٵكهٳ ًِٓٳاىَ عٳًَٝٵِٗٔٵ سٳؿٹّ ٛٝا ٔإٕٵ عٳًَٝٵوَ إٔ ٖ ٫ا ِيبٳَ٬ؽٴ ٳٔٚإْٻا إٔفٳا أَفٳ ِقٓٳا اٱْٔٵوٳإٳ ٹَٓٻا كٳسٵُٳ ّ١ؾَ ٔلغٳ بٹٗٳا ٳٔٚإٕٵ
ه٦ِّٝٳ ْ ١بٹُٳا قَ ٻـَٳتٵ أَٜٵـٹِٜٔٗٵ ؾَ ٔإٕٻ اٱْٔٵوٳإٳ نَؿُٛكٷ﴾ (ايٌٛكٚ ،)48 :٣قٛي٘ تعاٍ:
ِبٵٗٴِٵ ٳ
تٴ ٹ
و ٵٝطٹلٕ﴾ (ايػاً 21 :١ٝع ٚ ،)22قٛي٘ تعاٍ:
﴿ؾَقٳنِّلٵ ٔإْٻُٳا َأْٵتٳ َٴقٳنِّلٷ * يَوٵتٳ عٳًَٝٵِٗٔٵ بٹُٴ ٳ
﴿ ٳٔٚإٕٵ نَ ٻقبٴٛىَ ؾَكٌُٵ يٹ ٞعٳُٳًٹ ٞٳٚيَهُِٵ عٳُٳًُهُِٵ َأْٵتٴِٵ بٳلٔ٦ٜٴٕٛٳ َٹُٻا أَعٵُٳٌٴ ٚٳ َأْٳا بٳلٔ٤ٟٷ َٹُٻا
ٳتعٵُٳًُٕٛٳ﴾ (ْٜٛى.)41 :
ثايجاّ :كايؿت٘ يًّٓٸ ايكلآْ ٗ ٞبٝإ نٝؿ ١ٝايـعٚ ٠ٛايتبًٝؼ ،نكٛي٘ تعاٍ:
وٓٳ١ٹ ٚٳدٳا ٹؿيِٗٴِٵ بٹايٖتٹ ٞٹٖٞٳ أَسٵوٳٔٴ ٔإٕٻ ٳكبٻوَ
﴿ اؿٵعٴ ٔإيَ ٢هٳبٹ ٌٔٝكٳبِّوَ بٹايِشٹهُِٳ١ٹ ٚٳايُِٳٛٵ ٹع١َٛٹ ايِشٳ ٳ
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هبٹًٝٹ ٹ٘ ٳٖٚٴٛٳ أَعٵًَ ٴِ بٹايُِٴٗٵتٳـٹٜٔٳ﴾ (ايٓشٌٚ ،)125 :قٛي٘ تعاٍ﴿ :قُ ٵٌ ٜٳا
ٖٴٛٳ أَعٵًَِٴ بٹُٳٔٵ ٓٳٌٻ عٳٔٵ ٳ
َأٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ ٳتعٳايَٛٵا ٔإيَ ٢نًَٹُٳ١ٺ هٳٛٳا٤ٺ ٳبٝٵ ٳٓٓٳا ٳ ٚٳب ٵٓٝٳهُِٵ إَٔٵ ْ َ٫ٳ ٵعبٴـٳ إٔ ٖ ٫اهللَ ٳْ َ٫ٚٴٌٵلٔىَ ٹب٘ٹ
ٔٓٳا ٳبعٵٔ ّا أَ ٵكبٳاب ّا َٹٔٵ ؿٴ ٕٔٚاهللٹ ؾَ ٔإٕٵ تٳ ٳٛيٖٛٵا ؾَكُٛيُٛا اًٵٗٳـٴٚا ٹب َأْٻا َٴوٵًٹُٴٕٛٳ﴾
ًٝٵّ ٦ا ٳٜ َ٫ٚٳتٻؼٹقٳ ٳبعٵ ٴ
ٳ
(آٍ عُلإ.)64 :
كابعاّ :كايؿت٘ يًّٓٸ ايكلآْ ٗ ٞتلدٝض ايوِّ ًِِ ٚايو ،ّ٬نكٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٔٚإٕٵ
دٓٳضٵ يَٗٳا ٳٚتٳٛٳنٌٖٵ عٳًَ ٢اهللٹ ٔإْٻ٘ٴ ٖٴٛٳ ايوٻُٹٝعٴ ا ِيعٳًٹِٝٴ﴾ (ا٭ْؿاٍٚ ،)61 :قٛي٘
دٓٳشٴٛا يٹًوٻًِِٔ ؾَا ٵ
ٳ
دعٳٌٳ اهللُ يَهُِٵ عٳًَٝٵ ِٔٗٵ
تعاٍ﴿ :ؾَ ٔإٕٔ اعٵتٳ ٳنيُٛنُِٵ ؾًََِٵ ٜٴكَاتٹًُٛنُِٵ ٚٳ َأيِكَٛٵا ٔإ َيٝٵهُِٴ ايوٻًَِٳ ؾَُٳا ٳ
هبٹ( ﴾ّ٬ٝايٓواٚ ،)90 :٤قٛي٘ تعاٍ﴿ :أُ ٹفٕٳ يٹًٖقٹٜٔٳ ٜٴكَاتٳًُٕٛٳ ٹبأَْٻٗٴِٵ ًُٚٹُٴٛا ٳٔٚإٕٻ اهللَ عٳًَ٢
ٳ
ٍّ إٔ َٖ ٫إٔٵ ٜٳكُٛيُٛا ٳك ټبٓٳا اهللُ ٳٚيَ ٵ َ٫ٛؿٳؾِعٴ
ْٳِٵ ٔلٖٹِٵ يَكَـٹ ٜٷل * ايٖقٹٜٔٳ أُػٵلٔدٴٛا َٹٔٵ ٹؿٜٳا ٔكٖٹِٵ ٹب ٳػٝٵلٔ سٳل
اهللٹ ايٓٻايٳ بٳعٵٔٳٗٴِٵ بٹبٳعٵضٕ يَٗٴـَِّٳتٵ ُٳٛٳاَٹعٴ ٚٳبٹٝٳعٷ ٚٳُٳًَٛٳاتٷ ٚٳَٳوٳادٹـٴ ٜٴقٵنَلٴ ؾٹٗٝٳا اهٵِٴ اهللٹ
نَجٹرل ّا ٳَ ٚي ٳٓٝٵِٴ ٳلٕٻ اهللُ َٳٔٵ ٳٜٓٵِٴلٴٙٴ إٕٔٻ اهللَ يَكَ ٌّٟٔٛعٳنٜٔنٷ﴾ (اؿرٸ 39 :ع ٚ ،)40قٛي٘ تعاٍ:
هبٹ ٌٔٝاهللٹ ايٖقٹٜٔٳ ٜٴكَاتٹًُْٛٳهُِٵ ٳ َ٫ٚٳتعٵتٳـٴٚا ٔإٕٻ اهللَ ٜ َ٫ٴشٹبټ ايِ ٴُعٵتٳـٹٜٔٳ﴾ (ايبكل:٠
﴿ٚٳقَاتٹًُٛا ؾٹ ٞٳ
.)190

ٚبايتاي ٞؾإٕ ٚاٖل ٖقا اـدل ٖٓا ٜتٓاؾَ ٢ع قطعٞٸ ايهتاب ايعنٜن ،ؾٝوك٘
ٚاٖل ٙعٔ ا٫عتباكٚ ،يقا ٌٓ بعِٔٗ اـدل عً ٢غرل ٚاٖل ;ٙيٛد:ٙٛ

ؾإٕ عباك« ٠ايٓاي» ايٛاكؿ ٗ ٠اـدل إَٸا ػطأْ َٔ ايلا ;ٟٚأ ٚعاٌّّ ٴٜلاؿ َٓ٘
ػاٌّْ ِٖٚ ،ػِ ْٛاحملاكبٌ َٔ إٌلنٌ أٌَ ٚلن ٞايعلب أٌَ ٚلنَ ٞهٓ،١
نُا دا ٗ ٤بعض طُ ٴلق٘; سٝح إٕ ٝٚٚؿ ١اؿانِ ػاِٖٗ ٖ ٞايكتاٍ ،ستٸٜ ٢كلٸٚا
بايتٛسٝـٜٚ ،عًٓٛا ايتٛب ١عٔ ًلنِٗ.
ٚشلقا ْٛا٥ل ٗ اهتعُا٫ت ايهتاب ٚايوٓٸَٗٓ ،١ا :قٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳأَ ٸفٹٕٵ ؾٹ ٞايٓٳٻائ
بٹايِشٳ ٸرٔ ٳِ ٜأتٴٛىَ كٔدٳا( ﴾ّ٫اؿرٸ ،)27 :ؾايٓاي عاٌّّ ٜٚٴلاؿ َٓ٘ ػاٌّْ ِٖٚ ،إوًُ.ٕٛ
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ٚايكل ُ١ٜٓعًَ ٢ا تكـٻّ إٔ قتاٍ احملاكبٌ َٔ أٌٖ ايهتاب ٜٓتٗ ٞبإعطا ٤اؾٹ ٵن،١ٜ
ٌٜ ٫ٚذل ٙإع ِْٗ٬ايتٛبٚ ١ؿػٛشلِ اٱهٚ ،ّ٬إ ٫نإ ٖقا اـدل ْاهؼاّ يًكلإٖٓٛٚ ،
بعٝـٷ; يه ْ٘ٛػدل آساؿٺٓٚ ،ٸ ٞايِـٚك ،بٌ ٓٚٸ ٞايـ٫يٜٓ ٫ٚ ،١وؽ ايكطعٞٸ بايٓٛٸ.ٞ

إٕ إكاتٳً ١عًٚ ٢مٕ َؿاعٳً ،١اييت تـٍٸ عًٌَ ٢اكن ١بٌ طلؾٌ ،نُباؿي ٺ١
ٌَٚاؾٗ١ٺ ،ؾُت ٢سٌِ اعتـا٤ٷ َٔ ايهؿٓاك ينّ قتاشلِ ،إ ٓ٫إفا أهًُٛا ،ؾتشكٔ س٦ٓٝقٺ
ؿَاٚ ِٖ٩أَٛاشلِ ٫ٚ ،هٛم ا٫عتـا ٤عً ;ِٗٝ٭ٕ اٱه ّ٬هبٸ َا نإ قبً٘ٚ .بقيو
ٜه ٕٛاـدل أدٓبٝٸاّ عٔ قتٌ نٌٸ ناؾلٕٚ ،إٕٵ مل ٜهٔ قاكباّٚ .ي ٛأكٜـ غرل ٖقا
ت إٔ أقتٌ ايٓاي.»...
إعٓ ٢يهإ ايِشٝض إٔ ٜٴكاٍُ « :أ ٹَ ٵل ٴ
ؾٝهَ ٕٛعٓ ٢اؿـٜح َٛاؾكاّ يكٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳقَاتٹًُٖٛٴِٵ سٳتٻ َ٫ ٢تٳهُٕٛٳ ؾٹ ٵت ٳْٓ١
ٳٜٚٳهُٕٛٳ ايـِّٜٔٴ هللٹ ؾَ ٔإٕٔ اْٵتٳٗٳٛٵا ؾَ َ٬عٴـٵٚٳإٳ إٔ ٖ ٫عٳًَ ٢ايٖٛايٹُٹٌٳ﴾ (ايبكلٚ ،)193 :٠قٛي٘
تعاٍٚ﴿ :ٳقَاتٹًُٖٛٴِٵ سٳتٻ َ٫ ٢تٳهُٕٛٳ ؾٹتٵٓٳ ْ١ٳٜٚٳهُٕٛٳ ايـِّٜٔٴ نًُٗ٘ٴ هللٹ ؾَ ٔإٕٔ اْٵتٳٗٳٛٵا ؾَإٕٔٻ اهللَ بٹُٳا
رل﴾ (ا٭ْؿاٍ.)39 :
ٳٜعٵُٳًُ ٛٳٕ بٳِٹ ٷ
َٚا ٚكؿ ٗ اؿـٜح ،عٔ أبٖ ٞلٜل ،٠إٔ كه ٍٛاهللﷺ قاٍ  ّٜٛػٝدل« :٭عطٌٸ
ٖق ٙايلا ١ٜكد ،ّ٬وبٸ اهلل ٚكهٛي٘ٚ ،وبٸ٘ اهلل ٚكهٛيٜ٘ٚ ،ؿتض اهلل عً ،٘ٝقاٍ عُل
ت اٱَاك ٠إ٦َٜٛ ٓ٫قٺ ،ؾـعا كه ٍٛاهللﷺ عًٞٻ بٔ أب ٞطايب،
بٔ اـطٓابَ :ا أسبٳ ٵب ٴ
ت ستٸٜ ٢ؿتض اهلل عًٝو ،ؾواك عً ٌّٞثِ تٛقٖـ،
ٍ ٫ٚ ،تًتؿٹ ٵ
ؾأعطا ٙإٜٸاٖاٚ ،قاٍ :اَٵ ٔ
ؾِلؾٜ :ا كه ٍٛاهللﷺ ،ٳعّ٬ٳ أقاتٌ ايٓاي؟ قاٍ :قاتًِٗ ستٸٌٜٗ ٢ـٚا إٔ  ٫إي٘ إ ٓ٫اهلل
ٚأْ ٞكه ٍٛاهلل ،ؾإفا ؾعًٛا فيو ؾكـ َٓعٛا َين ؿَاٚ ِٖ٤أَٛاشلِ إ ٓ٫عكِّٗاٚ ،سوابٴِٗ
عً ٢اهلل»(.)21
ٜ َ٘ٓٚٴ ٵعًَِ عـّ دٛام قتٌ نٌٸ ناؾلَٕ ،ا مل ؼٌِ َٓ٘ َباؿك ْ٠بايكتاٍ
ٚاؿلب ،ؾٝذب س٦ٓٝقٺ كؿٸ ايعـٚإ; ؿؾاعاّ عٔ ايٓؿى.
وب ا٫هتعُاٍ ايًػ ،ٟٛنإهاؿ
ع ٳ
ٚقـ ٜٴكاٍ :إٕ يِٝػ ١إؿاعًَ ١عاَْ ٞتعـِّؿَ ّ٠
ت قُـاّ أ ٟبعجتٴ ي٘ ،ؾإكاتٳً ١نُا تًِض يلؿٸ
َاؿ ٠ايؿعٌ ػاكداّ ،نكٛيو :كاهٳ ًِ ٴ
ايعـٚإ نقيو تًِض يًبـ ٤ب٘.
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ت عً ٢اهتعُاشلا ٗ ػِ ْٛإٌاكن ،١اييت
ٳبٝٵـٳ إٔ ايكلا ٔ٥اـاكد ١ٝقـ ؿيٖ ٵ
تكتٔ ٞكؿٸ ايعـٚإ ،سٝح عًُٓا طبٝع ١تعاٌَ ايٌلٜع ١اٱهَ ١َٝ٬ع ايهاؾل ،هٛا٤
نإ َٔ أٌٖ ايهتاب أّ َٔ غرلَٚ ،ٙع عـَٗا تبك ٢ؿ٫ي ١اـدل فًُ َٔ ّ١سٝح
ؼـٜـ اؾٗ ١اييت ًلعت بايكتاٍ ،ؾّ ٬هٔ ايتُوټو ب٘ ٗ إكاّ ٱثبات ٌَلٚع١ٝ
قتٌ نٌٸ ناؾلٕٚ ،إٕٵ مل ٜهٔ قاكباّ ،ؾتأَٻ ٵٌ.
|

ٚكؿ ٗ ف ٌٜبعض ايِٓ ْٛإٔ ايٓيب| قلأ قٛي٘ تعاٍ﴿ :ؾَقٳنِّلٵ ٔإْٻُٳا َأْٵ ٳ
ت
َٴقٳنِّ ٷل * يَوٵتٳ عٳًَٝٵِٗٔٵ بٹُٴوٳ ٵٝطٹلٕ﴾ (ايػاً 21 :١ٝع  ٖٞٚ ،)22بٛاٖلٖا تٓاٗ ايؿِٗ
ايوك ِٝبكتاٍ ْٝع ايٓاي; إف َعٓاٖا :إِا ٝٚٚؿتو ايٛٳ ٵعٚ ٜايتقنرل ٫ ،ايوٝطل٠
عًٚ ِٗٝإدباكِٖ عًَ ٢عتكـٺ َعٌ.
ؾكـ أػلز َوًِ بوٓـ ٙعٳٔٵ دٳابٹلٕ قَاٍٳ :قَاٍٳ ٳكهٴٍٛٴ اهللٹﷺُ « :أَٹلٵتٴ إَٔٵ أُقَاتٹٌٳ ايٓٻايٳ
سٳتٻٜ ٢ٳكُٛيُٛأ َ٫ :إيَ٘ٳ إٔ ٖ ٫اهللُ ،ؾَإٔفٳا قَايُٛأ َ٫ :إيَ٘ٳ إٔ ٖ ٫اهللُ عٳِٳُٴٛا َٹِّٓ ٞٹؿَٳا ٳٖ٤ٴِٵ ٚٳ َأَٵٛٳايَٗٴِٵ إٔ ٖ٫
و ٵٝطٹلٕ﴾(.)22
ت َٴقٳنِّلٷ * يَوٵتٳ عٳًَٝٵٗٔ ٵِ بٹُٴ ٳ
بٹشٳكِّٗٳاٚ ،ٳسٹوٳابٴٗٴِٵ عٳًَ ٢اهللٹ» ،ثٴِٻ قَلٳأَٔ ﴿ :إْٻُٳا َأْٵ ٳ
ؾًٝنّ ًٓٗا عً ٢ساي١ٺ ػاُٜ ٫ ،١هَ ٕٛكتٔاٖا اٱنلا ٙعً ٢ؿػٍٛ
اٱه ٖٞٚ ،ّ٬ن ٕٛاٱهَ َٔ ّ٬وكطات ايكتٌ َٛٚدبات سكٔ ايـَا ٗ ٤ساٍ
سَِ ٍٛكاتًَ ١ع إٌلنٌ ٚايهؿٓاك.
|

ثبت إٔ ايٓيبٸ| مل ٜكُ ٵِ بكتٌ أسـٺ ٭دٌ ايهؿل طٛاٍ َورل ٠ؿعٛت٘ ،هٛا ٤قبٌ
تٌلٜع سهِ اؾٗاؿ أّ بعـ ،ٙكغِ قـكت٘ عًَٗ ٢اْ ١ايكبا ٌ٥ايِػرلٚ ٠إٌتٻتٗ ١
ا٭كآ ٞايعلب ،١ٝبٌ إٕ ْٝع اؿلٚب ايٓبٜٛٸ ١ناْت ٭غلاض ؿؾاعٚ ،١ٝأهباب
َٛٓٛع ١ٝؿعٳ ٵت٘ إٍ ايكتاٍٚ ،مل ٜهٔ ايهؿل أسـٖا َٔ ،قب :ٌٝكؿٸ ايعـٚإ أ ٚؼلٜل
إوتٔعؿٌ ٚايـؾاع عِٓٗ ،ؾًِ ٜبـأ أسـاّ بكتإٍ ،ؾهإ فيو َٓبِّٗاّ ٚدـاْٝاّ عً ٢عـّ
ُـٚك اؿـٜح ،أ ٚتؿورل ٙعً ٢غرل ايٛد٘ ايقٜ ٟتٚ ّ٤٬زلاس ١ايـ ٜٔاؿٓٝـ.
ٚٚؾكاّ ٕا تكـٻّ ٜهَ ٕٛعٓ ٢اؿـٜح :إٕ ايٌاكع ٜأَل َكاتً ١احملاكبٌ ؿؾاعاّ
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عٔ ب ١ٔٝايـٚ ٜٔإوتٔعؿٌ ٗ ا٭كض ،ؾإفا سٌِ ايَ ٖٛؿل بِٗ ؾ ٬بٴـٻ َٔ قتًِٗ َا مل
ٜعًٓٛا ا٫هتوٚ ،ّ٬فيو بإع ٕ٬ؿػٛشلِ يٲهٚ ،ّ٬يٚ ٛاٖلاّ ٖٞٚ ،ايػا ١ٜاييت ٜٓتٗٞ
َعٗا ايكتاٍٚ .بٗقا ٜٓتؿ ٞإًهاٍ ْٳ ِكض ايػلض عِ ٍٛايعًِ بعـّ اٱّإ ايكًيب
يًُشاكب ،ؾإٌلِّع ٜ ٫لٜـ اٱّإ ٗ ٖق ٙاؿاي ١بكـك َا ٜلٜـ َِٓٗ إبلام اي ٤٫ٛيًـٚي١
اٱه.١َٝ٬
ٜٛ ٫ٚدـ ٗ ايٌلٜع ١ؿي ٝٷٌ ٚاسـ ّهٔ ا٫هتٓاؿ إي ٗ ٘ٝقتاٍ نٌٸ ناؾلٕ ،بٌ
عل،
ٍّ
ايِٓ ْٛايِلو َٔ ١ايهتاب ٚايوٓٸٚ ١آش ١ايـ٫ي ٗ ١عُِ ١ؿّ اٱْوإ إٓ٫
ٚبٗقا ٜلتؿع ايؿَ ٵِٗ ايوك ِٝيًؼدل ايٓبٟٛٸ .ؾايجابت إٔ ايهؿل يٝى هبباّ َٛدباّ يًكتٌ.

يهٌٸ عح ْتا٥ر ٚمثاك توتٛدب بقٍ اؾُ ٵٗـ ٚإؾلاؽ ايٛهع ٭دٌ ؼًِٗٝاٚ ،إ٫
نإ يَ ٵػٛاّ ٚعٳ ٳبجاّ ٜٛدب تٔٝٝع ايٛقت ٖٚٳ ٵـك ايطاقَ ١ا  ٫ؾا٥ـٚ .َ٘ٓ ٠قـ تًؼٻّ ٖا
تكـٻّ فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر ،اييت ُجٌِّ ػ ١ُ٬ايبشحٚ ،أِٖٸ َٔاَ:ٖٞٚ ،٘ٓٝ
1ع إٕ ايتطلټف ايـٜين يـ ٣اؾُاعات اييت تٓتٗر ايكٛٸ ٠نوب ٌٕٝيتشكٝل غاٜاتٗا
ي٘ أهبابٷ َتعـِّؿ ;٠ؾبعٔٗا ع  ٖٛٚا٭نجل ع ٜعٌُ ــَ ١أدٓـاتٺ أدٓبٝٸ ١ؽـّ ؿٍٚ
ا٫هتهباك ايعإٚ ;ٞبعٔٗا ٜوتٓـ ٗ تدلٜل أؾعاي٘ ٚتِلټؾات٘ إٍ ِْ َٔ ْٕٛايهتاب
ٚايوٓٸ.١
2ع ّجٌِّ «سـٜح إكاتٳً ،»١بٛاٖل ٙايقٜ ٟـٍٸ عً ٢ن ٕٛايهؿل هبباّ يٛدٛب
هى اييت ٜٴوتٳ ٳٓـ إيٗٝا ٗ تأهٝى ايتطلټف ايـٜين يـ ٣اؾُاعات
ايكتاٍ ،أسـ أبلم ا٭ُ ٴ
اٱكٖابٝٸ.١
2ع إٕ ؿكاه ١ايوٓـ ٜٗٛل ٓعـ ْٝع أهاْٝـ ٖقا اـدل عٓـ ايٌٝع ١اٱَاَ،١ٝ
َا هعً٘ هاقطاّ عٔ ا٫عتباك; ٗ سٌ ثبت اعتباك ٙع ٚي ٗ ٛاؾًُ ١ع عٓـ ْٗٛك
ذ ٹـ ١ٜبعـ اهتؿآت٘
إقاٖب اٱه ١َٝ٬ا٭ػل ;٣إف إٓاقٌ ٗ ١بعض أهاْٝـ ٙغرل َٴ ٵ
ٚنجل ٠طلق٘.
ب َٔ سٝح اينٜاؿٚ ٠ايٓكِإ; سٝح أُٓٝـ إي ٘ٝعـؿٷ
3ع إٕ ًَ اؿـٜح َٔطل ٷ
َٔ ايكٛٝؿ ،نٛدٛب إقاَ ١ايِٚ ٠٬ؿؾع اينناٚ ٠اهتش ٍ٬ايقبا٥ض ٚمٖٛاٚ ،مل
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تجبت عٓـ ايتشكٝل ،ؾٝكتِل ؾ ٘ٝعً ٢ايكـك إتٝكٖٔ :ٖٛٚ ،ايكتاٍ عً ٢ايتٛسٝـ.
4ع إٕ ؿ٫ي ١اـدل ،بعـ علٓ٘ عً ٢ايهتاب ايٌلٜـ ٚايوٓٸ ١إعتدلٚ ٠ايورل٠
ايكطعٝٸ ١يًُعِ ،×ّٛؽتّٸ عاي ١كؿٸ ايعـٚإ ٚايـؾاع عٔ ب ١ٔٝاٱه ّ٬أٚ
إوتٔعؿٌ ٗ ا٭كضّ ٫ٚ ،هٔ تعُ ُ٘ٝيهٌٸ ناؾلٕ ٗ ْٝع بكاع ا٭كضَ ٗٚ .ا
عـا فيو ٜه ٕٛهاقطاّ عٔ ا٫عتباك.
ٖق ٙأبلم ايٓتا٥ر ٚايجُلات اييت تواِٖ ٗ إكداع اؿـٜح إٍ إٓ١َٛٛ
ايتٌلٜع ١ٝايِشٝش ١يًـ ٜٔاٱه ،َٞ٬عٝح تـؾع عٓ٘ تُٗ ١ايتطلټف ،ايقٜ ٟـع ٛإٍ
هى ٚقٛاعـ ايتطلټف ٗ
اهتٔعاف إؼايـ ٚقتً٘ جمللٸؿ ايهؿلٚ ،ت٪ؿٸ ٟإٍ تٗـ ِٜأُ ٴ
اجملتُع.
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وباٌ٘ تّي الٍصّ
يف الفلز األصٕلّ٘ لمشّٗد ذل ّىد باقز الصدر

هى اييت ٴٜبٵ ٳٓ ٢عًٗٝا ؾِٗ ايّٓٸ ،عً ٢طبل
اشلَ ٳـف َٔ ٖقا إكاٍ ٖ ٛبٝإ ا٭ُ ٴ
ك ١ٜ٩ايوٝـ قُـ باقل ايِـك .يقا ،نإ َٔ إٓاهب ايبشح ٗ إًهاي ١ٝؾِٗ ايّٓٸ
عٓـ عًُا ٤ا٭ُ ٍٛايٌٝعٚ ،١عٓـ اشللَٓٛٝطٝك ٌٝايػلب; ٫هتهٌاف إباْ ٞاييت
قـٸَٖٛاٚ ،اٱًها٫ت اييت ٚادٖٗٛا; ثِٸ ْكـ بٌ ٜـ ٟايٌٗٝـ ايِـك ،يٓل ٣إباْٞ
اييت قـٸَٗا نُؿتاغٕ ؿٌ إًهاي ١ٝؾِٗ ايّٓٸٚ .قـ ػٓٸبٵتٴ اٱطايٚ ١ايتؿِٚ ٌٝبٝإ
ا٭َجً ٫ ،١هٝٻُا ٗ بٝإ إًهاي ١ٝؾِٗ ايّٓٸ ،ؾهتبتٴٗا بأهًٛبٺ َهجٻـَ ،ٴلدٹعاّ إٍ
إِاؿك اييت اعتُٳ ٵـتٴ عًٗٝا ،عٝح ّهٔ يًباسح إٔ ٜتابعٳ َا ًا َٔ ٤تؿِ٬ٝت
أَْ ًِتٴٗاٜٚ ،عجلٳ عً ٢ا٭َجً ١اييت اػتنٳ ِيتٴٗا; ٚمل أعكـ ؾِ ّ٬يبٝإ َباْ ٞايػلب ٗ
إكاّ ،بٌ أًٳ ٵلتٴ إيٗٝا ٗ ط ٸٝات ايبشح بٌهٌٕ كتِل دـٸاّ; ٭ٕ إلاؿ ٗ ٖقا إكاٍ
توً ٘ٝائ ٤ٛعًَ ٢باْ ٞايٌٗٝـ ايِـك.
ٚقـ ػًِٵتٴ إٍ هتٸَ ١بإٕ عٓـ ايوٝـ ايِـك ،أًٳ ٵلتٴ ٗ اشلٛاٍَ إٍ بعض
تطبٝكاتٗا إقنٛك ٗ ٠نًُات٘.

ٜٴعـٸ ايّٓٸ ايـٜين عٓـ إوًٌُ َِـكاّ َٔ َِاؿك إعلؾٚ ،١ي٘ ؿا٥لت٘
اـاُ ،١سٝح ّهٔ ا٫هتؿاؿ ٗ َ٘ٓ ٠إْتاز إعلؾٕٓٚ .١ا نإ َٔ ايٛآض عـّ

ُشٸ ١ؾِٗ ٖقا ايّٓٸ بٌهٌٕ ؾ ،ٟٛٓٛنإ  ٫بٴـٻ َٔ آيٝٸ ٺ ١شلقا ايؿِٗ ٫ٚ .ىؿ ٢إٔ أ ٸ
ٟ
آيٝٸ ٺ ١يؿِٗ ايّٓٸ ايـٜين هٛف توتٓـ ٗ َلسً١ٺ هابك ١عًَ ٢بإٕ أهاه ٫ ١ٝبٴـٻ َٔ
تٓكٝشٗا.
ٚايبشح ٗ ٖق ٙإباْ ٞي٘ اكتباٚ ْٙثٝل بعًِ ا٭ُ ;ٍٛإف إـٻع ٢إٔ عًِ ا٭ٍُٛ
َٓط ٷل يؿِٗ ايّٓٸ ايـٜينٚ ،باسحٷ عٔ ايكٛاعـ اي٬مَ ٗ ١ؾِٗ ٖقا ايّٓٸٕٓٚ .ا نإ
ايٌٗٝـ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك أسـ أبلم أعٖ ّ٬قا ايعًِ ٗ اؿكب ١ا٭ػرل ٠يعًِ
ا٭ُ ٍٛاكتأَ ٵٜٓا إٔ نٛض غُاك ٖقا ايبشح بٌ ٜـٖ ٟقا إؿهِّل ايع ،ِٝٛيٓلَ ٣ا
اًتٌُ عً َٔ ٘ٝأؾهاك َٚبإٕ ٗ عًُ ١ٝؾِٗ ايّٓٸ.
َٚلاؿْا َٔ إبٖٓ ٗ ٢قا ايبشح ٖ :ٛنٌٸ َا ٜك ّٛعً ٘ٝؾِٗ ايّٓٸ; ٚبعباك٠ٺ
أػل ٖٞ :٣ايًبٓات ا٭ ٍٚاييت ٜعتُـ عًٗٝا ن ٸٌ َٳ ٵٔ ٜٛاد٘ ِْٸاّ بٗـف ؾُٗ٘ ٚتؿورل.ٙ
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ،ىلز َٔ ؿا٥ل ٠عجٓا ايكٔاٜا إلتبط ١بآيٝات ؾِٗ ايّٓٸ،
نايع٬ق ١بٌ ايًؿٚ ٜإعٓٚ ،٢أْٛاع ا٫هتعُاٍٚ ،ؿ٫٫ت ايه ّ٬ايتِٛټك١ٜ
ٚايتِـٜكٚ ،١ٝأعاخ ايعاّٸ ٚاـاْٸٚ ،إطًل ٚإكٝٸـٚ ،اجملٌُ ٚإبٝٸَٔٚ ،ا ًانٌ.
َٚلاؿْا َٔ ايّٓٸ ٖ ٛػِ ْٛايّٓٸ ايـٜين عٓـ ايٌٝع ١اٱَاَٝٸ ،١إتُجٌِّ
بايكلإٓ ايهلٚ ِٜكٚاٜات إعِ.^ٌَٛ
ت ٗ نًُات ا٭ُٛي ٌٝايٌٝعٚ ١اشللَٓٛٝطٝك ٌٝايػلب ٭تابع هٳ ٵٝل
ٚقـ عجٵ ٴ
تطٛټك إًهاي ١ٝؾِٗ ايّٓٸ عٓـِٖ ،ست ٢أهتهٌـ أِٖٸ ا٭هٚ ١ً٦اٱًهايٝات اييت
ٚادٖٗٛا ،ثِٸ أقلأ نتابات ايٌٗٝـ ايِـك غًؿٝٸ ١ايباسح عٔ آثاك ٖق ٙا٭ه١ً٦
ٚأدٛبتٗا َٚا و ّٛسٛشلا .يقا ،كتٻ ٵبتٴ ٖق ٙإكاي ١عً ٢أكبعَ ١باسح:
1ع إًهاي ١ٝؾِٗ ايّٓٸ عٓـ عًُا ٤ا٭ُ ٍٛايٌٝع.١
2ع إًهاي ١ٝؾِٗ ايّٓٸ عٓـ اشللَٓٛٝطٝك ٌٝايػلب.ٌٝ
3ع َباْ ٞايٌٗٝـ ايِـك نُؿتاغٕ ؿٌٸ إًهايٝٸ ١ؾِٗ ايّٓٸ.
4ع ٚقؿ ْ١ؼًَ ١ًٝٝع َباْ ٞايٌٗٝـ ايِـك.

َٔ ػ٬َ ٍ٬س ١ٛأِٖٸ ايهتب ا٭ُٛيٝٸ ١عٓـ ايٌٝعَٓ ،)1(١ق ايٌٝؽ
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إؿٝـ(ٖ413ع) إٍ اٯػْٛـ اـلاهاْٖ1329(ٞع)ّ ،هٔ ايٛقٛف عً ٢ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
1ع اتٸؿل أُٛي ٛٝايٌٝع ١عً ٢إَهإ ؾِٗ ايِٓ ْٛايٌلع ;١ٝبُٓٝا ؾِٻٌ
اٱهذلآباؿ ٟع  َٔ ٖٛٚا٭ػباك )2(ٌٜع بٌ إَهإ ؾِٗ بعض ايوٓٸٚ ١بٌ عـّ إَهإ
ؾِٗ ايكلإٓ ايهل ِٜؿ ٕٚايلدٛع إٍ ايوٓٸ ،١اييت ّهٔ ؾُٗٗا(.)3
2ع فٖب ايٌٝؽ اٱهذلآباؿ ٟإٍ قطع ١ٝؿ٫ي ١أنجل ايِٓ ْٛايـ ،)4(١ٜٝٓبُٓٝا
َاٍ أغًب ا٭ُٛي ٌٝع ايق ٜٔتتبٻعٓا نتبِٗ ع إٍ نْٗٛا ٝٓٚٸ ّ.١
3ع ٚقؿٛا عٓـ عح ٛٚاٖل ايكلإٓ ايهل ;ِٜؾقٖب بعِٔٗ إٍ اػتِاْ ؾِٗ
بعض آٜات٘ بإؼاطَبٌ ٗ فيو اينَإ; بُٓٝا ػاٚم بعضٷ آػل ٖق ٙإعًٔ.)5(١
4ع ايتؿتٛا ٗ أٚاػل ايكلٕ اؿاؿ ٟعٌل اشلذلٟٸ إٍ َوأي ١تػٝټل ايعٴ ٵلفٚ ،عـٸٚا
 ٬شلا(.)6
َباسح ا٭يؿا ٚس ٘
وب كأ ;ٜ٘إف
5ع بٝٻٔ بعض ا٭ُٛي )7(ٌٝهبب قطع ١ٝايـ٫ي ١عٓـ ايكـَا ٤ع عَ ٳ
ػايؿ٘ ٗ ٖق ٙايٓوب ١بعضٷ آػل َٔ ا٭ُٛي )8(ٌٝع ،ؾعناٖا إٍ قلبِٗ َٔ عِل ُـٚك
ايّٓٸٚ ،نجل ٠ايكلا ٔ٥إٛدٹب ١شلقا ايكطع.
6ع تٛدـ َوأي َْ ١ٴًؿت ْ ٖٞٚ ،١إٔ ا٭ُٛي ٌٝبٌهٌٕ عاّٸ ٕٓا ٚادٗٛا ٌَهً١ٝٓٚ ١
ّ ،بٌ سًٖٓٛا َباًلٚ .ّ٠ايولټ ٗ فيو أِْٗ ٜعًُٕٛ
ّ ٳبٝٵ ٳ
ؿ٫ي ١ايِٓ ْٛمل ٜكعٛا ٗ سٳ ٵ ٝٳ
قطعاّ بتٛدټ٘ تهايٝـ ًلع ١ٝم ٫ٚ ،ِٖٛهٛم شلِ تلى ايعٌُ بٗا ،ؾإٕٵ مل ٜتٝوٻل شلِ
ايٝكٌ ٚايكطع ؾعً ِٗٝباتٸباع ائٛٸ ع َع تؿِ ٌٕٝبٌ ائٛٸ ايق ٟؿٍٸ ايـي ٌٝعً ٢اعتباك ٙأٚ
 ٫عٚ .بعباك٠ٺ أػلْٛ :٣لٴ ا٭ُٛي ٌٝإٍ َوأي ١إٓذِّنٚ ١ٜإعقِّك ،١ٜأَ ٟوأي ١ايجٛاب
وب َا ٜبـ ٚيٓا ع ٖ٬َ ٛس ١ٛايِٓ ْٛ٭دٌ َعلؾ١
ٚايعكاب ،ؾذٴٌټ ُِِّٖٗ ع سٳ ٵ
ايتهًٝـ ايٌلعٞٸ ٚا٭َل اٱشلٞٸ إتٛدِّ٘ مٚ .)9(ِٖٛعًٖ ٢قا ا٭هاي ،مل ًٜتؿتٛا إٍ
ٖق ٙاٱًهاي ٗ ١ٝايِٓ ْٛاييت َ ٫عٓ ٢يًشذِّ ١ٝؾٗٝا ،نايِٓ ْٛاؿان ١ٝعٔ
سكا٥ل تهٜٝٓٛٸ ١ع َج ّ٬عٚ ،اييت  ٫تٌتٌُ عً ٢تهايٝـ إشلٝٸ ;١أ ٟاييت  ٫تٌتٌُ عًَ ٢ا
هب إٔ ٜٴعُٳٌ .ؾايِٓ ْٛاؿان ١ٝعٔ اؿكا٥ل ايتهٚ ١ٜٝٓٛايكِّ ايتاكى١ٝ
ٚايكٔاٜا ا٫عتكاؿ ١ٜغرلٴ ؿاػً١ٺ ؼت ٖقا اؿٌٸ ،إ ٓ٫إٕٵ نإ شلا دٜٗ ْ١ذلتٻب عًٗٝا عٌُٷ.
ٚبايتاي ٫ ٞبٴـٻ َٔ َعاؾٖ ١ق ٙإٌهًَ ٗ ١جٌ ٖق ٙايِٓ.ْٛ
إفٕٜ ،تٸٔض إٔ ا٭ُٛي ٌٝايٌٝعٖ ٗ ،١ق ٙاؿكب ١ايتاكى ،١ٝبٌ َٳ ٵٔ ٜعتكـ
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بإَهإ ؾِٗ ايّٓٸ ايـٜين ؾَ ٵُٗاّ قطعٝٸ ّا  ٚٳَ ٵٔ ٜعتكـ بإٔ أغًب ايِٓ ْٛايـٓٚ ١ٜٝٓٸ١ٝ
ايـ٫ي ،١ؾّ ٬هٔ ايكطع َلاؿ إتهًِِّٖٚ .قا أٜٔاّ مل ٌٜهٌِّ أمَ ّ١عٓـِٖ; ٭ٕ
اشلِٸ عٓـِٖ نإ ايتٓذٝن ٚايتعقٜل ،ايق ٫ ٟتٔلٸٓٚ ٙٸ ١ٝايـ٫ي.١
ٚبايتاي ،ٞإٍ ٖق ٙايؿذل ٠اينَٓ ،١ٝأ ٟقب :ٌٝايوٝـ قُـ باقل ايِـك ،مل
ٜٴًتٳؿَت إٍ نجرلٕ َٔ ا٭ه ١ً٦اييت تعلٻض شلا ايػلب ٗ َباسح ؾِٗ ايّٓٸ ،اييت تعلٸٓٛا
شلا ٗ إباسح اشللَٓٛٝطٝك.١ٝ
ٚهٛف ٌْرل ٗ َا  ًٜٞإٍ أِٖٸ ٖق ٙا٭ه ،١ً٦ثِٸ ْـػٌ إٍ ايبشح ا٭هاي ٗ
ٖق ٙإكاي ٖٛٚ ،١بٝإ إباْ ٞاييت تٴوتٳ ٵٓبٳ٘ َٔ نًُات ايٌٗٝـ ايِـك نُؿتاغٕ ؿٌٸ
إًهايٝٸ ١ؾِٗ ايّٓٸ.

َٔ ػ ٍ٬ا٫طٓ٬ع عً ٢أِٖٸ َـاكي اشللَٓٛٝطٝكا ٗ ايعامل ايػلبّ )10(ٞهٔ
ايٛقٛف عً ٢توا٫٩تٺ َُٗٸ ٺَ ١لتبط ١بإًهاي ١ٝايّٓٸ ايـٜين ع ٚإٕٵ نإ بعٔٗا أعِٸ
َٔ ايّٓٸ ايـٜين عٚ ،كتٻبٛا عًٗٝا بعض إباْ ٗ ٞؾِٗ ايّٓٸ.
ـ شلقٙ
ٚبٝاْ٘ بٌهٌٕ َؿِٻٌ وتاز إٍ عحٺ َوتكٌٸ ،يهٔٵ هأًرل بٓشَ ٕٛهجٻ ٺ
إباْ ُٔٓ ٞعلٓ ٞيتًو ايتوا٫٩ت ،ؾٗ ٞاييت ُٜٗټٓا فنلٖا ُٗٝـاّ يًُبشح اٯت،ٞ
ستٸْ ٢ل ٌٖ ٣تعلٸض ايوٝـ قُـ باقل ايِـك شلاٚ ،قـٸّ إدابات٘ ،أّ ٫؟
ض ٖق ٙايتوا٫٩ت ْؿوٳ٘ أَلٷ َِٗٸ; إف ولِّى عذً١
 َٔٚدٗ١ٺ أػل ،٣إٕ عٳ ٵل ٳ
ايبشح ا٭ُٛي ٞايٌٝع ،ٞؾٝتِـٸ ٣ايباسج ٕٛيٲداب ١عٓٗا ،أ ٚيبٝإ عـّ أُٖٸ١ٝ
ايتعلټض شلا.
ٚنٝؿُا نإ ؾٗق ٙايتوا٫٩ت ٖ:ٞ
1ع ٌٖ ّهٔ اي ٍُٛٛإٍ ؾِٕٗ يًّٓٸ َطابل ٕلاؿ إ٪يِّـ أّ إٔ غاَ ١ٜا ّهٔ
ؾعً٘ ٖ ٛا٫قذلاب َٔ َكِٛؿ إ٪يِّـ؟ ٖٚقا َا اػتًـ ايباسج ٕٛايػلبٝٸ ٗ ٕٛاؾٛاب
عٓ٘ بٌ َ ِّٜ٪ٺـ(َٚ )11عاكضٕ.
2ع ٌٖ ا٭ٌُ ٗ نٌٸ ؾِٕٗ ٖ ٛه ٤ٛايؿِٗ; ٚبعباك ٺ ٠أػل ٌٖ :٣إؿوِّل ؿاُ٥اّ ٗ
َعلض ه ٤ٛايؿِٗ؟(.)12
االجتهاد والتجديد

3ع ٌٖ هب ايٓؿٛف إٍ فٖٓ ١ٝإ٪يِّـ ْٚؿوٝٸت٘ ست ٌِْ ٢إٍ ؾِٕٗ ٚتؿورلٕ
ُشٝشٳٌ؟(.)13
4ع ٌٖ ايّٓٸ أَلٷ تاكى ،ٞبإعٓ ٢إِطًض يًتاكى ١ٝأ ٚايتاكىاْ١ٝ؟(.)14
5ع ي ٛنإ ايّٓٸ تاكىٝٸ ّا ؾٌٗ ّهٔ ايعبٛك عٔ ٖقا إاْع ٚايتؼًّٗ َٓ٘؟ ٖقا
ض.
أٜٔاّ قٌٸ دٳ ٳـ ٍٕ بٌ عًُا ٤ايػلب ،بٌ َ ِّٜ٪ٺـ َٚعاك ٕ
6ع ٌٖ ّهٓٓا تؿلٜؼ ايؿِٗ أ ٚايتؿورل َٔ نٌٸ ا٭سهاّ إوبكٚ ١ايكبًٝات
إعلؾ١ٝ؟( ٌٖٚ .)15عـّ إَهإ فيو أَلٷ َٔلٸ بعًُ ١ٝايؿَ ٵِٗ ٚايتؿورل ،عٝح ٫
ّهٓٓا اي ٍُٛٛإٍ َلاؿ إ٪يِّـ؟
وبٳكٚ ١ايكبًٝات إعلؾ ١ٝعًُ ُ١ٝاِْٗاك اٯؾام(،)16
7ع تتؿلٻع عٔ ا٭سهاّ إُ ٵ
سٝح ٜه ٕٛايؿِٗ عباك ّ٠عٔ ؿٳ ٵَر أُ ُؾل إؿوِّل ٚإ٪يِّـ .يهٔٵ ٌٖ ايؿِٗ عباك ْ٠عٔ سٛاكٕ
بٌ ايّٓٸ ٚايكاك٨؟(ٖ ٌٖٚ .)17قا ٜعين أْ٘ ٜ ٫ه ٕٛايؿِٗ ناًؿاّ عٔ َلاؿ إ٪يِّـ؟
8ع ٌٖ اؿٛاك بٌ ايّٓٸ ٚايكاك ،٨عً ٢م ٛاي ٻـٚٵك اشللَٓٛٝطٝك ٞايق ٟبٝٻٓ٘
غاؿاَل(ٜ ،)18وتُلٸ إٍ َا ْٗ ٫ا١ٜ؟

أًٳ ٵلْا ؾُٝا هبل إٍ إًهاي ١ٝؾِٗ ايّٓٸ عٓـ ا٭ُٛي ٌٝايٌٝع ،١نُا فنَ ٵلْا
أِٖٸ ا٭ه ١ً٦اشللَٓٛٝطٝك ١ٝع إلتبط ١بؿِٗ ايّٓٸ ع عٓـ ايػلبٚ ،ٌٝهٓشاٖ ٗ ٍٚقا
 ٬أ ٚبعٔاّ ،أّ
إبشح إٔ ْل ٌٖ ٣ايتؿت ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك إيٗٝا ،ن ٘
مل ًٜتؿت إيٗٝا أهاهاّ ،أ ٚأغؿًٗا نػرل َٔ ٙا٭ُٛي ،ٌٝأّ أْ٘ ع َٔاؾاّ إٍ فيو ع
ايتؿت إٍ أه١ً٦ٺ دـٜـ٠؟ َٚا ٖ ٞإعاؾات اييت قـٻَٗا؟
 ٗٚهبَ ٌٝعلؾ ١فيو ناْت ي ٞدٛيَ ُ١طايع١ٺ ٗ نتابات ايٌٗٝـ ايِـك،
ؾعجٳ ٵلتٴ عً ٢إباْ ٞايتاي ،١ٝاييت ّهٔ تكـّٗا نُؿاتٝض ؿٌٸ إًهايٝات ؾِٗ ايّٓٸ
ايـٜين:ٖٞٚ ،
1ع إَهإ ؾِٗ ايّٓٸ.
2ع ايٛٗٛك ايقاتٚ ٞايٛٗٛك إٛٓٛع.ٞ
3ع َ٬س ١ٛإعِ ^ٌَٛعً ٢أِْٗ ٚاس ٷـ.
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4ع ايكبًٝات ائلٚك ١ٜيؿِٗ ايّٓٸ.
5ع ايكبًٝات إٔلٸ ٗ ٠ؾِٗ ايّٓٸ.
6ع اؿٛاك بٌ إؿوِّل ٚايّٓٸ.

ايّٓٸ ايـٜين اٱهَ َٞ٬هٛٻٕٷ َٔ أَلٳ ٵ :ٜٔايكلإٓ ايهلٚ ;ِٜكٚاٜات
إعِ .^ٌَٛأَا بايٓوب ١إٍ ايلٚاٜات ؾكـ اتؿل ايعًُا :َِٗٓٚ ،٤ايٌٗٝـ ايِـك،
عًٚ ٢دٛؿ إكتٔ ٞيؿُٗٗا(ٚ .)19أَا بايٓوب ١إٍ إَهإ ؾِٗ ايكلإٓ ايهل ِٜؾكـ
اػتًؿت نًُات عًُا ٤ايٌٝع ;١ؾقٖب بعِٔٗ إٍ عـّ إَهإ ا٫هتٓاؿ إٍ اٯٜات
ايكلآْ ;١ٝيعـٸ ٠أهبابٺ فنلٖٚا ع نعـّ اْعكاؿ ٛٗٚك يٰٜات ايكلآْ ،١ٝأ ٚعـّ
ض آػل إٍ إَهإ فيو.
سذِّٝتٗا ع; بُٓٝا فٖب بع ٷ
ٚايٌٗٝـ ايِـك ٖ َٔ ٛايعًُا ٤ايق ٜٔقبًٛا إَهإ ا٫هتٓاؿ إٍ اٯٜات ايكلآْ١ٝ
ٚؾُٗٗا ،بٌ اهتؼلاز ايٓٛلٜات َٓٗا .ؾُٔاؾاّ إٍ اهتٌٗاؿ ٙباٯٜات ايكلآْٗ ١ٝ
نتابات٘ ٚأعاث٘( ،)20تلا ٙقـ اهتـٍٸ عً ٢فيو بعـؿٺ َٔ ا٭ؿيْٓ ،١قنل َٓٗا:
1ع كٚاٜات ايتـبټل( :)21ؾايتـبټل ٗ ايكلإٓ ؾلع ؾُٗ٘ ،نُا ٖٚ ٛآضٷ.
2ع ٖـف ايكلإٜٓ :عتكـ ايٌٗٝـ ايِـك إٔ ايتأَټٌ ٗ أٖـاف ايكلإٓ ايهلِٜ
ٚكهايت٘ ٜٴؿٔ ٞإٍ ٓلٚك ٠إٔ ٜهٖ ٕٛقا ايهتابٴ ايوُاٟٚٸ ٖهٔٳ ايؿِٗ(.)22
3ع إعذاب ايبًػا ٤ايعلب بايكلإٓ ايهلٖٚ :)23(ِٜقا ؾلع ؾُِٗٗ يًكلإٓ ايهل،ِٜ
ٚي ٗ ٛاؾًُ.١
4ع كٚاٜات ايعلض عً ٢ايكلإٓ ايهل :)24(ِٜؾعلضٴ ايلٚا ١ٜعً ٢ايكلإٓ ايهل;ِٜ
يٮػق َا ٜٛاؾك٘ ٚك ٸؿ َا ىايؿ٘ ،ؾلعٴ إَهإ ؾِٗ ايكلإٓ ايهل.ِٜ
ْعِ ،قـ ٜٴـٻعٚ ٢دٛؿ َاْعٌ ٗ إكآّّ ،عآْا َٔ ؾِٗ ايلٚاٜات ع بٌ بعض
اٯٜات ايكلآْ ١ٝأٜٔاّ عُٖٚ ،ا :اػتِاْ ايؿِٗ َٳ ٵٔ قُِـ إؾٗاَ٘; ٚاػتِاْ ايؿِٗ
بإعاُل ينَٔ ُـٚك ايّٓٸ.
أَٸا إاْع ا٭ٚٸٍ ؾكـ ػاٚم ٙايٌٗٝـ ايِـك َٔ ػ ٍ٬اهتعلاض َٓاً ٧ايٌوٓ
بايٓوب ١إٍ غرل إكِٛؿ باٱؾٗاّ ٗ َلاؿ إتهًِِّ .ؾبعـ إٔ اهتعلض ايٌٗٝـ ٔو١
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َٓاً ٧يًٌوٓ ،فٖب إٍ إٔ سذِّ ١ٝايٛٗٛك بايٓوب ١إٍ غرل ايواَع ٖٖ ٵٔ مل ٜكِـ
إؾٗاَ٘ َتٛقِّؿ ْ ١عً ٢إبلام سٝجٝات نٌـٺ َدلٻك ٠عٓـ ايعك ;٤٬يٓؿ ٞتًو ا٫ستُا٫ت
اـُو ١بٌأْٜ٘ ٫ٚ ،هؿ ٞفلٸؿ ايك ٍٛبايلدٛع إٍ أُاي ١عـّ ايكل َٔ ،١ٜٓؿٕٚ
إبلام تًو اؿٝجٝٸات; ٖٚق ٙاؿٝجٝٸات َٛدٛؿ ْ٠ؾع ٗ ّ٬نٌٸ ٚاسـٺ َٔ تًو ا٫ستُا٫ت
 ٗ ٬عٛث٘ ا٭ُٛي.)25(١ٝ
اـُوٚ .١قـ بٝٻٔ فيو َؿِٻ ّ
ٚأَا إاْع ايجاْ )26(ٞؾًُٸا نإ اشلـف ٖ ٛاهتهٌاف َعٓ ٢ايّٓٸ ٗ عِل
ُـٚك اـطاب ٗ ٫ ،عِل اي ،ٍُٛٛسا ٍٚا٭ُٛي ٕٛٝايتٛهټٌ بأُاي ١عـّ ايٓكٌ;
يٲداب ١عٔ ٖقا إاْع .يهٔٸ ايٌٗٝـ ايِـك طلغ «أُاي ١عـّ ايتػٝټل ٗ ايًػ«ٚ »١أُاي١
ثبات ايًػ »١ٳب ٳـ َّٗٓ ٫ا; ؾٗ ٞأْوب; ٭ٕٸ إتػِّٝل ٗ ايًػ ١يٝى ؾك٘ ػِ ْٛايٛٛاٖل
ا٭ؾلاؿٜٸ ١اييت تٓكٌ َٔ َعٓ٢ٶ إٍ َعٓ٢ٶ آػل ،بٌ قـ تتػٝٻل ٛٚاٖل اؾٌُ ايذلنٝبٝٸ،١
َٔ باب تػٝټل ايوٝام َٔ ٫ ،باب ايٓكٌ إؼِ ْٛبباب ايٓٛع ٚايٛٗٛكات ايتِٛټك.١ٜ
ٚايـي ٌٝعًٖ ٢ق ٙا٭ُاي ٖٛ ١بٓا ٤ايعك ٤٬بٓا٤ٶ عاَٸاّ اكتهامٜٸاّ عً ٢أُاي ١ايجبات ٗ
ايًػٚ ،١إٔٸ ايتػٝرل ساي ْ ١اهتجٓاٝ٥ٸٜ ٫ ١ٴعتٳ ٳٓ ٢باستُاشلاٖٚ .قا ا٫كتهام سٌِ شلِ
وب ػلبت٘ ٗ ايؿذل٠
نٓتٝذ١ٺ ػاط ١٦يًتذلب ،١سٝح إٕٸ نٌٸ ؾلؿٺ َِٓٗ كأ ٣عَ ٳ
ايكِرل َٔ ٠اينَٔ عـّ تػٝټل ايًػ ١عاؿٚ ،ّ٠ن ٕٛتػٝټلٖا ساي ّ١اهتجٓاٝ٥ٸٖٓ ،١ا أٚس٢
وب عُٛؿ اينَإ ايطٖٚ .ٌٜٛقا تعُِٝٷ
إي ٘ٝاكتهام إٔٸ ٖقا َكتٔ ٢طبٝع ١ايًػ ١عَ ٳ
ٴع ٵلٗ َٓ ٫طك ٌّٞيتذلب١ٺ عاًٗا نٌٸ ؾلؿٺ َٔ أؾلاؿ ايعٴ ٵلفَٛٚ .اٖل ٖقا ا٫كتهام
ايعاّٸ ،أ ٟاكتهام عـّ تػٝټل ايًػ ١عاؿٚ ،ّ٠إٕٵ ناْت  ٫تٗٛل ٗ باب اؿذِّ ١ٝبايٓوب١
إٍ ا َٕٛاي ٞاٯػل ٜٔغرل ايٌاكع; يعـّ ٚدٛؿ َٳٛإٍ ٚعبٝـ ٜتشكٖل بٌ مَاُْٗا ؾٌِٷ
ط ،ٌٜٛيهٓٸٗا تٗٛل ٗ فاٍ أغلآِٗ َٚكاُـِٖ .ؾُج :ّ٬ي ٛنإ بٌ أٜـُٝٚ ِٜٗٸْ١
َات َُٗٝٛا ،ؾإِْٗ ٜعًَُ ٕٛا ٜوتٗٛلَٗٓ ٕٚاٚ ،ي ٛنإ مثٸَ ١واؾ ْ١تاكىٝٸ ْ١ط١ًٜٛ
بٌ َٛت إٚ ُٞٛبٌ قلا٤تِٗ يًُٝٛٸٚ ١عًُِٗ بٗا.
َٚا إٔٸ ٖقا ايبٓا َٔ ٤ٹقبٳٌ ايعكٌٜ ٤٬هٌِّ ػطلاّ عً ٢أغلاض ايٌاكع ٜهٕٛ
طلٖا عً ٢أغلاض ايٌاكع إٕٵ
عـّٴ كؿع٘ عٓ٘ ؿي ّ٬ٝعً ٢إَٔاٚ .٘٥ؾعًٝٸٖ ١ق ٙايورلٚ ٠ػٳ َ
ناْت َتأػِّل ّ٠عٔ مَٔ ايٌاكع ؾٗقا ّٓ ٫ع عٔ ين ّٚايلؿع عٓٗا عً ٢تكـٜل عـّ كٓاٙ
بٗا; ؾإٕٸ ا٫يتؿاتٳ إٍ أْٸ٘ هٝه ٕٛأَلٷ َٔ ٖقا ايكب ،ٌٝأ ٚعً ٢ا٭قٌٸ استُاي٘ ،أَلٷ
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طبٝعٞٸ.
ت ٖق ٙايورلٚ ،٠ؼكٖل اـطل بايؿعٌ ٗ مَٔ
ٖقأَ ،اؾاّ إٍ أْٸ٘ قـ ؼكٖ َك ٵ
إعِ ;×ّٛإف إٕٸ إتٌلِّع ١ناْٛا ٜعًُ ٕٛبٛٛاٖل ايِٓ ْٛإأثٛك ٠عٔ إعٌَِٛ
ا٭ٚاَ ،^ٌ٥ع إٔٸ ايؿاٌُ اينَينٸ بٌ كه ٍٛاهلل| ٚاشلاؿٚ ٟايعوهلٟٸ’ ؾاٌُٷ
طٚ ،ٌٜٛتًو ايؿذل ٠اينَٓٝٸ ١ؾذل َْ ٠تطِّٛك َٔ ٠ايٓٛاس ٞا٫دتُاعٝٸٚ ١ايؿهلٜٸٚ ١إاؿٸ،١ٜ
ٚمل ٜهٔ مثٸ ١كاؿ ٷع أَ ٚاْ ٷع َٔ ٹقبٳٌ ا٭ُ٥ٸٚ ،^١عـّٴ ايلؿع ؿيٌٝٴ اٱَٔا.٤
ٚيٝى ٖقا إَٔا٤ٶ ٭ُاي ١ايجبات ٗ إكـاك ايجابت ٗ مَٔ إعِ َٔ ّٛاستُاٍ
ايتطٛٸك ؾك٘ ،ستٸٜ ٢كاٍ :إٕٸ ايتطٛٸك ٗ ايًػ ١قـ اًتـٸ ٗ مَآْا بط ٍٛإـٸ ،٠بٌ ٖقٙ
ايورل ٠هٓؽٴ هرل٠ٺ ٜه ٕٛايوهٛتٴ عٓٗا إَٔا٤ٶ يٓهتتٗاٜ ٫ٚ .ٴلاؿ بإَٔا ٤ايٓهت١
إَٔا٤ٴ ػطأ ايعك ٗ ٤٬ؽٝټًِٗ إٔٸ إـٸ ٠ايط ١ًٜٛنإـٸ ٠ايكِرل ٗ ٠ايجبات ايٓويبٸ
يًٓػ ،١نٜ ٞكاٍ :إْٸ٘ ٜ ٫عكٌ َٔ ايٌاكع إَٔا ٤اـطأٚ ،إْٸُا إلاؿ بإَٔاٗ٥ا ايبٓا٤
عً ٢أُاي ١عـّ ايتػٝټل اييت ٖ ٞايٓهت ١يعًُِٗٚ ،إَٔاٖ٩ا ًٜ ٫نّ إَٔاَ ٤باْٗٝا،
ؾُباْٗٝا ٚإٕٵ ناْت ػاط ،ّ١٦يهٔٸ ايٌاكع كأ ٣عهُت٘ ايبايػ ١إٔٸ إكداع ايٓاي إٍ
أُاي ١عـّ ايتػٝټل أًُض َٔ إكداعِٗ إٍ َلدعٕ آػل ،ؾأَٔ ٢ا٭ٌُ.

َٝٻن ايٌٗٝـ ايِـك بٌ ْٛعٌ َٔ أْٛاع ايٛٗٛكُٖٚ ،ا :ايٛٗٛك ايقاتٚ ;ٞايٛٗٛك
إٛٓٛع.)27(ٞ
ؾايٛٗٛك ايقات ٖٛ ٞايٛٗٛك اؿاٌُ ٗ فٖٔ إْوإٕ َعٝٸٔٚ ،إتأثِّل بايٛلٚف
وب أُ ٵْو٘ ايقٖين .ؾٗق ٙايٛلٚف
ع ٳ
ايٌؼِ ١ٝيًقٖٔ ،اييت ؽتًـ َٔ ؾلؿٺ إٍ آػلَ ،
اـاُ ١بإْوإٕ َاٚ ،اييت ٌٜ ٫ذلى ؾٗٝا َع أبٓاْٛ ٤ع٘ ،قـ تٛدب ٗ بعض ا٭سٝإ
ع٬ق ّ١ػاَُ ١عٓ٢ٶ قـٻ ٺؿ غرل إعٓ ٢ايقٜ ٟؿُٗ٘ أبٓا ٤ايعٴ ٵلف ايعاّٸ َٔ ايًؿ،ٜ
ؾٝشٌِ عٓـٛٗٚ ٙكٷ ٕعٓ٢ٶ َٔ يؿٜٺ َا ،عً ٢ػ٬ف ايٛٗٛك اؿاٌُ عٓـ أبٓا ٤ايعٴ ٵلف.
أَا ايٛٗٛك إٛٓٛع ٞؾٗ ٛايٛٗٛك َٛدب ع٬قات ايًػٚ ١أهايٝب ايتعبرل ايعاّٸ.
ٜٚٴوُٸٖ ٢قا ايٛٗٛك بايٛٗٛك إٛٓٛعٞٸ; بوبب ٚدٛؿ ٚاقعٕ َٛٓٛعٞٸ قـٻ ٺؿ ٜهٕٛ
ٓع( .)28نُا إٔ ٖقا ايٛٗٛك ٜٴوُٸ ٢بايٛٗٛك
َدلِّكاّ شلقا ايٛٗٛك; ٖٚقا ايٛاقع ٖ ٛايٛٳ ٵ
االجتهاد والتجديد

ايٓٛعٞٸ; ٭ٕ أبٓا ٤ايٓٛع ،أ ٟأبٓا ٤ايعٴ ٵلف ٚاحملاٚكٜ ،٠ؿُٗ ;ْ٘ٛؾٗٛٗٚ ٛكٷ ٌَذلى ب،ِٗٓٝ
ى أٜٔاّ بٚ ِٗٓٝبٌ نٌٸ ٳَ ٵٔ هل ٟعًٚ ٢ؾل ا٭هايٝب ايعاَٸ ٗ ١ايتعبرل.
بٌ ٌَذل ْ
ٜٚعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك إٔ َٛٓٛع اؿذِّ ٗ ١ٝعح سذِّ ١ٝايٛٗٛك ٖ ٛايٛٗٛك
إٛٓٛع ،ٞؿ ٕٚايٛٗٛك ايقات.ٞ

ٖٓٚا ٜلٔؿٴ إًهاٍٷ إٍ ايقٖٔ ،ايتؿت إي ٘ٝايٌٗٝـ ايِـكَٚ ،ؿاؿٴ :ٙإٕٵ نإ
ايٛٗٛك ايقاتَ ٖٛ ٞا ٜتباؿك إٍ فٖٔ ايؿلؿ ٜٓٚوبل إيٜٚ ،٘ٝتأثٻل َا هبل ،ؾهٝـ يٓا
إٔ ٌِْ إٍ ايٛٗٛك إٛٓٛعٞ؟
ٚهٝب ايٌٗٝـ ايِـك بأْ٘ ي٫ ٛسٓٛا ايعك ٤٬يٛدٳ ٵـْاِٖ هعًَ ٕٛا ٜتباؿك
ٜٓٚوبل إٍ فٖٔ نٌٸ ًؼّٕ أَاكٚ ّ٠ناًؿاّ عٔ ايٛٗٛك إٛٓٛع ٞإٌذلى عٓـ أبٓا٤
ب عٔ أسـ أَلٳ ٵ:ٜٔ
ايعٴ ٵلف; ٭ٕ ٖقا اْ٫وبام َوبٻ ٷ
ٓع(;)29
ع إَا إٔ ٜه ٕٛبوبب ايٛٳ ٵ
ى فٖين عٓـ ٙبٌ
ت إٍ سِ ٍٛأُ ٵْ ٕ
ع ٚإَا إٔ ٜه ٕٛبوبب عٛاٌَ ػاُٸ ١ب٘ أؿٻ ٵ
ايًؿٚ ٜبٌ َعٓ٢ٶ ػاْٸ تابعٕ شلق ٙايعٛاٌَ.
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ،ي ٛؾشّ اٱْوإٚ ،مل هـ عٛاٌَ ػاُٸٜ ١ؿوِّل بٗا فيو
اْ٫وبام ،اْتؿ ٢ايوبب ايجاْ ،ٞؾٝتعٝٻٔ ايوبب ا٭ٚٸٍٚ .بايتايٜ ٞه ٕٛايٛٗٛك ايقات،ٞ
بعـ ايؿشّ ،أَاك ّ٠عً ٢ايٛٗٛك إٛٓٛع.)30(ٞ

يهٔٸ ٖقا  ٫وٌٸ ُاّ إٌهً ;١إف مثٸ ١إًهاٍٷ آػل َؿاؿٴ :ٙهًٖ ٵُٓا إٔ ايٛٗٛك
ايقات ٞناًـٷ عك ٞ٥٬عٔ ايٛٗٛك إٛٓٛع ،ٞيهٔٸ ايٛٗٛك ايقات ٞيًُؿوِّل ٗ مَٓ٘
ـ عٔ ايٛٗٛك إٛٓٛعْ ٗ ٞؿى اينَٔ ٫ ،عٔ ايٛٗٛك إٛٓٛع ٗ ٞمَٔ
ناً ٷ
ُـٚك ايّٓٸ; طبعاّ َع ؾلض اػت٬ف اينٌَٓ ،نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ عِلْا.
ٚقـ أداب ايٌٗٝـ ايِـك عٔ ٖقا اٱًهاٍ( َٔ )31ػ ٍ٬ا٫هتؿاؿ َٔ ٠إٌُٔ
عكٞ٥٬ٸ ٜٴوُٸ ٢بع «أُاي ١عـّ ايٓكٌ»(ٚ ،)32ايٌٗٝـ ايِـك ٜٴوُٸ ٘ٝبع «أُاي ١ايجبات ٗ
االجتهاد والتجديد

ايًػ .»١ؾٗقا ا٭ٌُ ايعكٞ٥٬ٸ وه ٞعٔ اهتكلاك ايًػٚ ١ثباتٗا بٓٛل ا٭ؾلاؿ ،ؾٝعُـ
ايعك ٤٬بٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ا٭ٌُ إٍ إيػا ٤استُاٍ تػٝټل ايٛٗٛك بٌ مَٕٔ ٚمَٕٔ; ٭ْ٘ استُاٍٷ
ٓ ٝ٦ٷٌ ٚساي ْ ١اهتجٓاٝ٥ٸ.١
ٖٚقا ا٭ٌُ ايعك ٞ٥٬يٝى تعبټـٜاّ ،بٌ ٖ ٛناًـٷ عٓـ ايعك ٤٬عٔ ثبات ايًػ١
عٓـ استُاٍ ايتػٝټل ٚايتبـټٍٖٚ .قا اؾٛاب قـ تكـٻّ بٌهٌٕ أنجل تؿِ ٗ ّ٬ٝإاْع
ايجاْ.ٞ
^

ٖقا إبٓ ٌَِّٗ ٢دـٸ ّا ٗ قلا ٠٤ايّٓٸ ايـٜين ايلٚا ٞ٥عٓـ ايٌٗٝـ ايِـكٚ .ي٘
ٴبعٵـإ:
1ع عُِ ١ايٓيبٸ| ٚا٭ُ٥ٸٖٚ :)33(^١قا َا ٜذلتٻب عً ٘ٝأثلٷ َِٗٸ ٗ ؾِٗ
ايلٚاٜات ٖٛٚ ،اهتشايٚ ١قٛع ايتعاكض بٌ نًُاتِٗ .ؾؿٖ ٞق ٙاؿاي ٫ ١بٴـٻ إٔ ٜٴشٵ ٳٌُ
ايتعاكض عً ٢أْ٘ تعاكضٷ بـ ،ٟٚثِ ٜٴِاك إٍ سًِّ٘ بإسـ ٣طلم ع٬ز ايتعاكض.
2ع اًذلاى ا٭ُ٥ٸ ٗ ^١اشلـفٜ :عتكـ ايٌٗٝـ ايِـك أْ٘ هب إٔ ْـكي سٝا٠
ا٭ُ٥ٸ ^١بٓش ٕٛفنٸأ َٚوتكٌٸٖٚ ،قا ٌَِّٗ ٱلام ؿكاه١ٺ ناًَٚ ١قلا٠٤ٺ نًِّ ١ٝعِٓٗ^.
ٍّ ٖهٔ،
ؾ ٬بٴـٻ َٔ ؿكاه ١سٝا ٠نٌٸ إَإّ عً ٢سـٚ ،٠بٓش ٕٛفتنأٚ ،إٍ أٚهع سـ
ٍّ،
٬ْٚس ٜأٖـاؾ٘ ٌْٚاطات٘ ،ستٸْ ٢تُهٖٔ بعـ فيو َٔ ؿكاهتِٗ^ نهٌ
ؾٓوتؼًّ اي ٻـٚٵك إٌذلى( )34يٮُ٥ٸ.)35(^١
 ٫ٚىؿٓ ٢لٚكٖ ٠قا ا٫ػا ٙع بٓٛل ايوٝـ ايٌٗٝـ ع يؿِٗ ايِٓ ْٛايـَٚ ١ٜٝٓا
ؼه ٞعٓ٘ ،بٌ ي ٙ٫ٛقـ ْكع ٗ اًتباٖاتٺ ٚأػطا ٗ ٤ايؿِٗ(.)36

إلاؿ َٔ ايكبًٝات ائلٚك ٖٛ ١ٜايعًٚ ّٛإ ٍٛٝاييت متاز إيٗٝا يؿِٗ ايّٓٸٚ .ئ
ْؿلِّم ٖٓا بٌ ايكبًٝات اييت ٜتٛقٖـ عًٗٝا ايؿِٗ ايِشٝض ٚايكبًٝات اييت ٜتٛقٖـ عًٗٝا
ايؿِٗ ا٭عُل ٚا٭نٌُ(.)37
 َٔٚػَ ٍ٬طايع ١آثاك ايٌٗٝـ ايِـك ّهٓٓا ايعجٛك عً١ًْ ٢ٺ َٔ ٖقٙ
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ايكبًٝات ،أُٖٸٗا:
1ع ايؿِٗ ايًػٟٛٸ.
2ع إطاك ايّٓٸ ايتاكىٞٸ ٚايؿهلٟٸ.
3ع ا٫كتهام ا٫دتُاعٞٸ.
4ع إوت ٣ٛإعلٗ يًُؿوِّل.

ّْ نإ .ؾؿَ ٞجٌ ايّٓٸ
ٍّ
ٖٚق َٔ ٙايكبًٝات ائلٚك ١ٜيؿِٗ ايّٓٸ ،أٟٸ
ايكلآْٞٸ  ٫بٴـٻ َٔ اٱٕاّ بايًػ ١ايعلب ;١ٝؾايكلإٓ ْنٍ بٗا(.)38
ٚا٫طٓ٬ع عً ٢قٛاعـ احملاٚك ٠ايعٴ ٵلؾَٓ ١ٝـك ٷز ُٓٔ ٖق ٙايكبً ،١ٝؾٗٓ ٛلٚكٌّٟ
أٜٔاّ ٗ َكاّ ؾِٗ ايّٓٸ ٫ٚ .أك ٣ساد ّ١يًتؿِٖ ٗ ٌٝق ٙايكبً ;١ٝإف قـ ؾِٸٌ ايٌٗٝـ
ايِـك ع نػرل َٔ ٙا٭ُٛي ٌٝع ٖقا ايبشح ٗ َباسح ا٭يؿا َٔ ٚعًِ أُ ٍٛايؿك٘،
نُا ُلٻغ بأُِّٖٝتٗا ٗ بعض نتب٘(.)39

هب عً ٢إؿوِّل إٔ ٜؿِٗ ايّٓٸ ُٓٔ ايٛلف ايقُ ٟـك ؾَٚ ،٘ٝع َ٬س١ٛ
إطاك ٙاـاْٸ ،ؾٝذب إٔ ٜ ٫ٴؼٵ ٔلز ايّٓٸ عٔ إطاكٚٚ ٙلف ُـٚك ،ٙثِ ٜؿوِّل.ٙ
ٖٚقا اٱطاك يًّٓٸ قـ ٜه ٕٛتاكىٝٸ ّا; ٚقـ ٜه ٕٛؾهلٜٸ ّا:

ؼـٳَ ٗ ١ايّٓٸ; إف
ٜٓؿع اٱطاك ايتاكى ٞيًّٓٸ ٗ ؾِٗ ايهًُات ٚايعباكات إوتٳ ٵ
ت ؾٚ ،٘ٝعً ٢أهاي ايكلأ٥
 ٫بٴـٻ َٔ ؾُٗٗا عً ٤ٛٓ ٢اٱطاك ايتاكى ٞايقُ ٟـكٳ ٵ
ايتاكى ١ٝاؿاؾٓ ١بِـٚك ايّٓٸٖٚ .قا َا ٌٜرل إي ٘ٝايٌٗٝـ ايِـك ،سٝح ٜقنل عـٸ٠
ِافز شلقا اٱطاكْ ،قنل َٓٗا:
1ع أهباب ُـٚك ايّٓٸ.
2ع ايعاؿات ٚايتكايٝـ.
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3ع اؾٛٸ ايؿهلٟٸ ايوا٥ـ.

تٴعـٸ أهباب ُـٚك ايّٓٸ ،أ ٚإعلٚؾ ١بع (أهباب ايٓن َٔ ،)ٍٚايكبًٝات اييت َٔ
كتّ
ٍّ
ائلٚكٟٸ ا٫طٓ٬ع عًٗٝا; ستٸٜ ٢ٴؿِٗ ايّٓٸ ُٓٔ إطاك ٙايِشٝضٖٚ .قا غرل
بايّٓٸ ايكلآْ ،ٞبٌ ّهٔ هلٜاْ٘ ٗ ايعـٜـ َٔ ايِٓٚ .ْٛقـ أًاك ايٌٗٝـ ايِـك
إٍ ٖقا ايُٓٛفز ،بُٛؿ٘ ٴَعٹٓٝاّ عً ٢ايؿِٗ اٱْايٞٸ يًّٓٸ ايكلآْ.)40(ٞ
نُا ِّٜٓٛض ايٌٗٝـ ايِـك ٗ َٓٛعٕ آػل ايؿا٥ـ َٔ َ٠ايتعلټف عً ٢أهباب
ايٓن ;ٍٚسٝح ٜعتكـ بأُٖٸٝتٗا ٗ ؾِٗ َـي ٍٛاٯَٚ ١ٜؿاؿٖاَٚ ،واُٖتٗا ٗ ا٫ط٬ع
ؼـٳَ ٗ ١اٯ ;١ٜإف مثٸ ١اكتباٚ ْٙثٝل بٌ اٯ١ٜ
عًْ ٢هات بعض ايعباكات ٚا٭هايٝب إوتٳ ٵ
ٚبٌ ٚلف ْنٚشلا(.)42()41
قـ ٜٴ ٳتٖٛٻِ( )43أْ٘ إفا علٳ ِؾٓا هببٳ ايٓن ٍٚؾإٕ اٯ ١ٜتكٝٻـ ب٘ ؾك٘ٚ .بعباك٠ٺ أػل:٣
قـ ٜٴكاٍ :إفا ْنيت اٯ ١ٜبوببٺ ػاْٸ ؾإٕ ٖق ٙاٯ ١ٜهتؼتّٸ بٗقا إٛكؿِٜ ٫ٚ ،ضٸ
َؾ ٵُٗٗا بٌهٌٕ أٚهع َٔ ٖقا ايوبب.
يهٓ٘ َـؾ ٛٷع بأْ٘ ي ٛنإ ايًؿ ٜإقنٛك ٗ اٯ ١ٜعاَٸ ّا ؾايعدل ٖٞ ٠بعُّٛ
ايًؿ ٫ ،ٜغِ ْٛايوببٚ .عًٖ ٢قا ا٭هايِٜ ٫ ،ضٸ تكٝٝـ إـي ٍٛايكلآْ ٞبوبب
ايٓن ٍٚاـاْٸ ،بٌ ٜٴ٪ػٳق بعُ ّٛيؿٚ .٘ٛايولټ ٗ فيو بلأ ٟايٌٗٝـ ايِـك إٔ ٳؿٚٵك
هبب ايٓن ٖٛ ٍٚاٱًاك ٠إٍ قٌٸ ايه ٫ ،ّ٬أْ٘ ىِِّّ ايه ّ٬بٗقا إٛكؿ.
ٜٝٔٚـ ايٌٗٝـ ايِـك بإٔ عاؿ َ٠ايكلإٓ ايهل ٖٞ ِٜإْناٍٴ ا٭سهاّ ٚايتعاي ِٝبوبب
ايٛقا٥ع ٚا٭سـاخ ،ستٜ ٢ه ٕٛايبٝإ ايكلآْٞٸ أًـ تأثرلاّ ٗ ْؿٛي إوًٌُٚ ،أنجل
أُِّٖ ١ٝبٓٛلِٖٚ ،إٕٵ نإ َُٔ ْ٘ٛعاَٸاّ ًإَٛ ّ٬اكؿ أػل.٣

أَا ايُٓٛفز ايجاِْ َٔ ٞافز ايكبًٝات إلتبط ١باٱطاك ايتاكىٞٸ ؾٗ ٛايعاؿات
ٚايتكايٝـ ايوا٥ـ ٗ ٠مَٔ ُـٚك ايّٓٸ .ؾكـ  ٫تهٖ ٕٛق ٙايعاؿات ٖ ٞايوبب ٗ
ُـٚك ايّٓٸ ،يهٔٵ قـ ٜه ٕٛإتهًِِّ ْاٚلاّ إيٗٝا ،أَ ٚوتؿٝـاّ َٔ بعض إؿلؿات
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اييت ّ ٫هٔ ؾُٗٗا إ ٓ٫بعـ ا٫ط٬ع عً ٢ايعاؿات ٚايتكايٝـ.
َ ٗٚا ٜلتب٘ بؿِٗ ايّٓٸ ايكلآْٞٸ ٌٜرل ايٌٗٝـ ايِـك إٍ إٔ ؾِٗ ايعاؿات
ٚايتكايٝـ ايعلبٜ ١ٝواعـ عً ٢ؾِٗ ايكلإٓ أٜٔاّٚ ،ي ٛعًَ ٢وت ٣ٛايؿِٗ اٱْايٞٸ; إف
ٜٛدـ بعض إؿلؿات اييت ّهٔ ؾُٗٗا َٔ ايٓاس ١ٝايًػ ،١ٜٛيهٔٵ ٕٓا ناْت ٌَرلّ٠
إٍ عاؿاتٺ ٚتكايٝـ ؾإْ٘ ّ ٫هٔ اي ٍُٛٛإٍ ؿٳ ٵكى َعٖٓ ٢ق ٙإؿلؿات بٌهٌٕ
ُشٝض; بوبب تٌبټعٗا َعا ٕٕ َلتبط ١بٗق ٙايعاؿات ،ؾٜ ٬ؿُٗٗا إ ٓ٫ٳَ ٵٔ نإ ٜعٌٗٝا أٚ
إطًٖع عًٗٝا(.)44

ٚأَا ايُٓٛفز ايجايح َٔ قبً ١ٝاٱطاك ايتاكىٞٸ يًّٓٸ ؾٗ ٛعباك ْ٠عٔ اؾ ٸٛ
ايؿهل ٟايوا٥ـ أثٓاُ ٤ـٚك ايّٓٸٚ .هب عً ٢إؿوِّل ا٫طٓ٬ع عً ;٘ٝستٸٜ ٢وتطٝع إٔ
ٜؿِٗ َؿلؿات ايّٓٸ بٌهٌٕ ُشٝضٖٚ .قا َا فنل ٙايٌٗٝـ ايِـك عٓـَا تعلٻض
ت
يًطا٥ؿ ١ايجايج َٔ ١ايلٚاٜات اييت اؿټع ٞؿ٫يتٗا عً ٢عـّ سذِّ ١ٝايكلإٓ ٖٞٚ ،اييت ْٗٳ ٵ
عٔ تؿورل ايكلإٓ بايلأ ،ٟؾأبـ ٣ايٌٗٝـ ايِـك استُإ ّ٫عٓ ٢ايلأ ،ٟقٛٸ ٣إٔ ٜهٕٛ
ٖ ٛإلاؿٖٚ .قا إعٓ ٢اهتؿاؿ َٔ ٙػ٬َ ٍ٬س ١ٛاٱطاك ايتاكى ٞيًّٓٸ(.)45
ٚقـ أنٖـ ايٌٗٝـ ايِـك عًٖ ٢ق ٙإ٬سَٛ ٗ ١ٛكؿٺ آػل; سٝح فنل إٔ بعض
ايِشاب ١ناْٛا ٜ ٫وتٛعب ٕٛايّٓٸ ايكلآْٞٸ; بوبب عـّ اطٓ٬عِٗ عً ٢إ٬بوات
ٚا٭َٛك اييت هب إٔ ٜٴكِ ٳلٕ بٗا ايّٓٸ ايكلآْ.)46(ٞ

ٖقا ٗ َا ٜلتب٘ باٱطاك ايتاكى .ٞأَا اٱطاك ايؿهل ٟيًّٓٸ ؾإلاؿ ب٘ ايٓٛاّ
ايؿهل ٟاؿانِ عٓـ إ٪يِّـ أ ٚإتهًِِّٚ ،ايقٜٓ ٟعهى ٗ ػطاب٘  .ِِّْ٘ٚؾًٛ
نإ ايّٓٸ إـكٚي ٚإلاؿ تؿورلِْ ٙٸ ّا إهَٝ٬ٸ ّا ؾ ٬ولٸ يًُؿوِّل إٔ ٜـكه٘ عً٢
طلٙ
طل ؾهل ١ٜغرل إه ،١َٝ٬عٝح ٚ٪ٜٸٍ ايّٓٸ إفا نإ ٜٓ ٫وذِ َع أُ ُ
ٓ ٤ٛأُ ُ
ايؿهلٚ .١ٜقـ عبٻل ايٌٗٝـ ايِـك عٔ تؿورل ايّٓٸ َٔ ػ ٍ٬إػلاد٘ عٔ إطاكٙ
ايؿهل ٟبع «ؿَر ايّٓٸ ُٓٔ إطاك ػاْٸ»(ٚ .)47يقا ٪ٜنِّـ ايٌٗٝـ ايِـك عًٓ ٢لٚك٠
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ؾِٗ ايّٓٸ ايكلآْٚ ٞؿكاهت٘ ُٓٔ إطاك ٙايؿهلٟٸ اٱهَٞ٬ٸ(.)48
ثِٸ ٜب ِّٔٝايٌٗٝـ ايِـك إدلِّك ايعًُ ٞئلٚكٖ ٠ق ٙايكبً ،١ٝؾرل ٣إٔ إٛقـ
ايعًُٞٸ ٜكتٔٗٝا; ٭ٕ ٖقا اٱطاك ايؿهلٜٓ ٟعهى هًباّ ٚإهاباّ عً ٢ؾِٗ ايتؿاُ.ٌٝ
ؾ ٬بٴـٻ َٔ ؾِٗ اٱطاك ايؿهلٟٸ يًّٓٸ بٌهٌٕ ُشٝض ستٸ ٢تٓذض عًُٝٸ ١ؾِٗ ايّٓٸ
ٚتؿورل.)49(ٙ
ٖٚقا ايٓش َٔ ٛايكبًٝات قـ ٜتكاطع َع ؾهل ٠ايٓؿٛف إٍ فٖٓ ١ٝإ٪يِّـ ،اييت
فٖبت إيٗٝا اشللَٓٛٝطٝكا ايلَٚاْوَ ١ٝع ًٜ٬لَاػل;  ٫ٚهٝٻُا إٔٸ ايٌٗٝـ ايِـك
ُلٻغ بأْ٘ عباك ْ٠عٔ اْـَازٕ ٗ ايكلإٓ(ٖٚ .)50قا َا هٌٓرل إيَ ٘ٝلٸ ّ ٠أػل ٗ ٣ايٛقؿ١
ايتشً ٗ ١ًٝٝآػل ٖقا إكاٍ.

مث ١ؾل ٷم بٌ إـي ٍٛايًػ ٟٛع أ ٚايًؿ ٞٛع يًّٓٸ َٚـيٛي٘ ا٫دتُاعٞٸُٚ .شٝضٷ إٔ
ٸ
ايؿكٗا ،٤أثٓاٖ ٤اكهتِٗ يعًُ ١ٝا٫هتٓبا ٙايؿكٜٗ ،١ٝعتُـ ٕٚعً ٢عِٓل ايؿِٗ
ا٫دتُاع ،ٞإٍ داْب اعتُاؿِٖ عً ٢اؾاْب ايًؿ ٞٛيًـ٫ي ،١إ ٓ٫أِْٗ غايباّ َا ٫
ٜؿهِّه ٕٛبُٗٓٝاٜ ٫ٚ ،ب ِّٕٛٓٝسـٚؿ نٌٸ عِٓلٕ َُٓٗا.
ٚقـ هع ٢ايٌٗٝـ ايِـك ،تٳ ٳبعاّ يًٌٝؽ قُـ دٛاؿ َػٓٝٸ ،)51(١إٍ إٔ ٜوًِّ٘
ائ ٤ٛعً ٢اؾاْب ا٫دتُاعٞٸٜٚ ،ب ِّٔٝٳؿٚٵك ٗ ٙؾِٗ ايّٓٸ.

ايٌؼّ ايق ٟوا ٍٚؾِٗ ايّٓٸ ّ ٫هٓ٘ إٔ  ٌِٜإٍ َعٓا ٙايٓٗاٞ٥ٸ اعتُاؿّا
عً ٢ايـ٫٫ت ايًؿ ١ٝٛؾك٘ ع هٛا ٤ناْت ٓٚعٝٸ ّ ١أ ٚهٝاقٝٸ ّ ١ع; ٭ْ٘ ًؼّٷ عاَ اؿٝا٠
ا٫دتُاعَ ١ٝع ها٥ل ايعكٚ ،٤٬بايتاي ٞي٘ فٖٓٝٸَٛ ْ١سٻـَ ٠عَِٗٔ ،اؾاّ إٍ فٖٓٝٸت٘
اـاُٸٖٚ .١ق ٙايقٖٓ ١ٝإٌذلن ١بٚ ٘ٓٝبٌ ها٥ل ايعك ٗ ٤٬فتُع٘ تٌهٌِّ أهاهاّ
ٕلتهناتٺ عاَٸ ٗ ١فا٫تٺ عـٜـَٗٓ ،٠ا :اجملاٍ ايتٌلٜعٚ ٞايتكٓٝينٖٚ .قٙ
إلتهنات ايعاَٸ ١تٴوُٸ ٢عٓـ ايؿكٗا ٤بع «َٓاهبات اؿهِ ٚإٛٓٛع».
 ٗ ٖٞٚاؿكٝك ١تٴعبِّل عٔ فٌَٖٓ ١ٝذلنٚ ١اكتهامٕ تٌلٜع ٞعاّٸ ،تٴؿِٗٳِ عً٢
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ٓ ٘٥ٛايِٓ ْٛبٓش ٕٛأٚهع أ ٚأٓٝل َٔ ايـ٫ي ١ايًػٜٛٸٖٚ .١قا ٖ ٛإلاؿ بايؿِٗ
ا٫دتُاع ٞيًّٓٸ(.)52

ٜعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك إٔ إدلِّك ي٬عتُاؿ عً ٢ا٫كتهام ا٫دتُاعٞٸ ٗ ؾِٗ ايّٓٸ
َٖ ٛبـأ أ ٚقاعـ« ٠سذِّ ١ٝايٛٗٛك»(.)53
ٚعًٖ ٢قا ا٭هايٜ ،ه ٕٛا٫كتهام ا٫دتُاعٞٸ يًّٓٸ َواُٖاّ ٗ تهٛټٕ
ٛٗٚك ايّٓٸ ٗ َعٓ٢ٶ قـٻؿ; ؾِٝبض ٖقا ايٛٗٛك سذٸ ّ.١
ٚإٕٵ قًتٳ :إْ٘ مث ١ؾلمٷ بٌ ايٛٗٛك ايًػٚ ٟٛايٛٗٛك ا٫دتُاع ٞيًّٓٸ ،ؾورل٠
ايعك ٤٬تـٍٸ عً ٢سذِّ ١ٝايٛٗٛك ايًػٟٛٸ ،ؿ ٕٚايٛٗٛك ا٫دتُاعٞٸ ،أ ٫ ٚأقٌٸ َٔ ايٌوٓ،
ؾٓكتِل عً ٢ايكـك إتٝكٖٔ; ٭ْٗا ؿيٌٝٷ يبِّ.ٞ
س٦ٓٝقٺ ٜك ٍٛيو ايٌٗٝـ ايِـك :إتهًِِّ بُٛؿ٘ ؾلؿاّ ُيػٳٜٛٸ ّا ٜٴؿِٗٳِ ن َ٘٬ؾُٗاّ
ُي ٳػٜٛٸ ّا; ؾِٝبض ايٛٗٛك ايًػٟٛٸ سذٸ ّ ١عٓـ ايعكٚ .٤٬نقيو ا٭َل ،ؾٗقا إتهًِِّ ْؿو٘،
بُٛؿ٘ ؾلؿاّ ادتُاعٝٸ ّاٜ ،ٴؿِٗٳِ ن َ٘٬ؾُٗاّ ادتُاعٝٸ ّاٚ .قـ أَٔ ٢ايٌاكع ٖق ٙايطلٜك١
ٗ ايؿِٗ(.)54
ثِ إْ٘ ٜ ٫ٴٌٵهٌَ عً ٢ايٌٗٝـ ايِـك بإٔ َبٓاى ٗ ايؿِٗ ا٫دتُاع ٞيًّٓٸ ٖٛ
ت سلَت٘ ٗ ايؿك٘ اؾعؿل ;ٟإف اؾٛاب ٚآضٷ; ؾايؿِٗ
ْؿى ايكٝاي ايق ٟثبتٳ ٵ
ا٫دتُاع ٞايق ٟبٝٻٓ٘ ايٌٗٝـ ايِـك ٜ ٫عـ ٚإٔ ٜه ٕٛعُ ّ٬بٛٗٛك ايّٓٸٚ ،سٌ
تٴعُٻِ ايؿهل ٠إقنٛك ٗ ٠ايّٓٸ إٍ ؾهل٠ٺ أػل ٣مل تٴقٵنَل ؾ ٘ٝؾإْ٘ ٜ ٫هَٔ ٕٛ
باب ايكٝاي ،بٌ َٔ باب ا٫عتُاؿ عً ٢ا٫كتهام ا٫دتُاعٞٸ; ٚبعباك٠ٺ أػلٖ :٣قا
ا٫كتهام ا٫دتُاعً ٞهٌٖ قل ّ١ٜٓيٛٗٛك ايّٓٸ ٗ اؿهِ ايعاّٸ ،ايقٜٓ ٟطبل عً٢
نل ؾ.)55(٘ٝ
إٛكؿ إقنٛك ٗ ايّٓٸ ٚعًَ ٢ا مل ٜٴ ٵق َ

ٜعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك أْ٘ تٛدـ ٌَهً ْ ١نبرل ٗ ٠ايؿك٘ ،تٴشٳٌٸ اعتُاؿاّ عً٢
ت عً ٢طلٜك ١ايو٪اٍ
ٖقا إبٓ .٢أَا إٌهً ١ؾٗ ٞن ٕٛايهجرل َٔ ا٭سهاّ قـ ب ِّٴٓٝٳ ٵ
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ٚاؾٛاب; ؾايلاٜ ٟٚوأٍ اٱَاّ× عٔ َوأي١ٺٚ ،اٱَاّ× هٝب٘; ٚغايباّ َا ٜوأٍ
ايلٚا ٠عٔ سا٫تٺ ػاُٸ ١وتاد ٕٛإٍ َعلؾ ١سهُٗا ،ؾٝأت ِٗٝدٛاب اٱَاّ× ٚؾكاّ
ؿـٚؿ ه٪اشلِ ،ؾٝب ِّٔٝاؿهِ ُٓٔ اؿاي ١إو ٍٚ٪عٓٗا .ؾًِ تٴبٝٻٔ أغًب ا٭سهاّ
ابتـا٤ٶٚ ،بٌهٌٕ ؿهتٛكٟٸ َكٓٻٔ.
وب ناْت
ؾإفا اقتِٳ ٵلْا ٗ اهتٓبا ٙاؿهِ َٔ ايّٓٸ عً ٢ايؿِٗ ايًػٟٛٸ ؾشٳ ٵ
ايٓتٝذ ١إٔ اؿهِ ايقْ ٟوتؿٝـ ٖٛ ٙسهِٷ ػاْٸ بتًو اؿا٫ت اـاُٸ ١بايواَ .ٌ٥ع
أْٓا قـ ْهٚ ٕٛاثكٌ َٔ إٔ اٱَاّ× قـ بٝٻٔ اؿهِ بٓش ٕٛأٚهع ٚأسلٌ َٔ تًو
اؿاي ١اـاُٸ ،١غاٜت٘ إٔ ٚلف بٝإ ٖقا اؿهِ ايٛاهع نإ سٌ ايو٪اٍ عٔ ساي١ٺ
ػاُٚ .١بايتاي ٞي ٛؾُٗٓا ايّٓٸ ؾُٗاّ ادتُاعٝٸ ّا س٦ٓٝقٺ هٓه ٕٛأقلب إٍ ٚاقع اؿـٚؿ
احملتٳ ٳًُ ١يتًو ا٭سهاّ اييت بٝٻٓٗا اٱَاّ×(.)56

فٖبت بعض ا٫ػاٖات ايؿهل )57(١ٜإٍ نؿا ١ٜاٱٕاّ بايكٛاعـ ايًػ ;١ٜٛ٭دٌ
اي ٍُٛٛإٍ ؾِٕٗ ُشٝض يًّٓٸٜٚ .بـ ٚإٔ ايٌٗٝـ ايِـك ٜ ٫هتؿ ٞبٗقا إكـاك; َعٓ٢
أْ٘ ٜعتدل اٱٕاّٳ بايكٛاعـ ايًػٜٛٸ ١ؾك٘ غرلٳ نافٺ يً ٍُٛٛإٍ ؾِٕٗ ُشٝض يًّٓٸٚ ،إٕٵ
نإ أَلاّ ٓلٚكٜٸ ّا ٫ٚمَاّ.
ؾِش ٝٷض إٔ ايكلإٓ ايهلُٝ ِٜٻن بًػت٘ ايعلب ١ٝايؿِٝش ١ايبًٝػ ،١بٌ  ٌُٚؾٗٝا
إٍ سـٸ اٱعذامٚ ،مل ىلز عٔ اٱطاك ايًػٟٛٸ ايعاّٸ يًػ ١ايعلب ٗ ١ٝفيو ايعِلٖٓ ،ا
سٞ
أثاك إعذاب ايبًػاٚ ٤ايؿِشا ٗ ٤فيو ايٛقت; يهٔٸ ٖقا ٜ ٫عين إٔ إعاُل ٜٔيًٛٳ ٵ
ناْٛا ٜؿُٗ ٕٛايّٓٸ ايكلآْ ٞبتُاَ٘ ٚنُايْ٘ .عِ ،ناْٛا ٜؿُٗ ْ٘ٛبٓش ٕٛعاّٸ
ٚإْاي ،ٞيهٔٵ مل ٜٳ ٵلمٳ ؾُٗ٘ إٍ َوت ٣ٛايؿِٗ ايتاّٸ ٚايهاٌَ ،عٝح ٜوتٛعبٕٛ
نٌٸ َؿلؿات٘ ٚتلانٝبٜ٘ٚ ،ـكنَ ٕٛا ٜـٍٸ عً ٘ٝايًؿ ٜايكلآْ َٔ ٞأسهاّ َٚؿاٖ.ِٝ
ٚايولٸ ٗ فيو أَٛك:
ا٭َل ا٭ٚٸٍ :إٕ فلٸؿ ن ٕٛايٌؼّ َٔ أبٓا ٤ايًػَٚ ،١ٴًُٸاّ بٗاٜ ٫ ،عين أْ٘
َطًٓعٷ عًٗٝا اطٓ٬عاّ ًاَ ،ّ٬بٌ ٖقا ٜعين ؾَ ٵُٗ٘ يًػ ١بايكَ ٵـك ايقٜ ٟـػٌ ٗ سٝات٘
ب ٗ ا٭َل ايجاْ.ٞ
ا٫عتٝاؿٖٚ .١ٜقا ا٭َل ؾع ّ٬يٝى ؿاػ ّ٬بكٛٸ٠ٺ ٗ ٖقا إبشح ،بٌ ايً ٸ
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ا٭َل ايجاْٜ ٫ :ٞتٛقٖـ ؾِٗ ايه ّ٬ايكلآْ ٞعً ٢ا٫ط٬ع عً ٢ايًػٚ ،١اهتٝعاب
إعًَٛات ايًػ ،١ٜٛبٌ  ٫بٴـٻ ع َٔاؾاّ إٍ فيو ع َٔ ٚدٛؿ اهتعـاؿٺ ؾهلٟٸ ػاْٸ عٓـ
ٍّ ٜتٓاهب َع َوت ٣ٛايهّ٬
إؿوِّل ٚايكاك ٫ٚ ،٨بٴـٻ َٔ إٔ ٜتُتٻع إؿوِّل َوت٣ٛٶ عكًٞ
ٚإعاْ ٞإًكاٖ ٗ ٠قا ايّٓٸ ايكلآْٚ .ٞعًٖ ٢قا ا٭هايُ ،شٝضٷ إٔ ايعلب ٗ فيو
ايٛقت نإ يـ ِٜٗايكـك ٠ايًػٜٛٸ ١اييت ُهِِّٓٗ َٔ ؾِٗ ا٭هايٝب ايًػٜٛٸٚ ،١اهتٝعاب
إـي٫ٛت ايًػٜٛٸ ١يًؿ ٜايكلآْ ،ٞيهٔٸ فٖٓٝٻتِٗ مل تهٔ بإوت ٣ٛايقًِِّٖٗ٪ٜ ٟ
٫هتٝعاب إعاْ ٞايكلآْ ١ٝبٓش ٕٛتاّٸ(.)58
ٖٓ َٔٚا ٜتٻٔض يٓا ايتؿات ايٌٗٝـ إٍ أَلٕ ٗ غا ١ٜا٭ُِّٖ ٗ ١ٝعًُ ١ٝؾِٗ
ايِٓ ٖٛٚ ،ْٛإوت ٣ٛايؿهلٟٸ ٚإعلٗ يًُؼاطَب(.)59
ا٭َل ايجايح :إْ٘ ٜ ٫هؿ ٗ ٞعًُ ١ٝؾِٗ ايّٓٸ ايكلآْ٬َ ٞس١ًْ ١ٛٺ قلآْ١ٝ
أَ ٚكطعٕ قلآْٞٸ قـٻؿ ،بٌ قـ متاز إٍ َ٬س ١ٛها٥ل اؾُ ٳٌُ ٚايؿكلاتٚ ،إكاكْ١
بٗٓٝاٚ ،ؼـٜـ ٚلٚف ْن ٍٚاٯ.١ٜ
ؾاْط٬قاّ َٔ ٖق ٙا٭َٛك ايج٬ثٜ ١تٸٔض إٔ عًُ ١ٝؾِٗ ايّٓٸ ايكلآْ ٞؿكاه« ْ١شلا
قلوتٗاًٚ ،لٚطٗا ايؿهلٜٸ ١اـاُٸٚ ،١كا ٤ايؿِٗ ايًػٟٛٸ ايوافز»(.)60
٪ٜٚنِّـ ايٌٗٝـ ايِـك عً ٢عـّ نؿا ١ٜا٫طٓ٬ع عً ٢ايًػ ١٭دٌ ؾِٗ ايّٓٸ
ايكلآْ َٔ ،ٞػ ٍ٬اٱًاك ٠إٍ إٔ طبٝع ١ا٭ًٝا ٤تـٍٸ ٖقا ا٭َلٚ ،تِّٜ٪ـ ٙايٛقا٥ع
ايتاكى ١ٝايهجرل .٠ؾايهجرل َٔ ايِشاب ١ناْٛا ٜ ٫وتٛعب ٕٛايّٓٸ ايكلآْٞٸ٫ٚ ،
ٜؿَُٗ ٕٛعٓا ;ٙإَا ؾًِٗٗ بإعٓ ٢ايًػ ٟٛيًُؿلؿ ٠ايكلآْٚ ;١ٝإَا يعـّ ٚدٛؿ اهتعـاؿٺ
ؾهلٟٸ ٜتٝض شلِ ؾِٗ إـي ٍٛايهاٌَ يٰ ;١ٜأ ٚيؿٌِ اٯ ١ٜعٔ ايكلا ٔ٥اؿاؾٓ ١بٗا(.)61

ٗ إطاك ٖقا ايٓٛع َٔ ايكبً ١ٝع أ ٟإوت ٣ٛإعلٗ يًُؿوِّل ع ٜٓـكز اٱٕاّ
بايتذاكب ايبٌل ;١ٜؾٗقا هعٌ إؿوِّل ٜؿِٗ ايكلإٓ بٌهٌٕ أؾٌٖٔٚ .قا قـ أًاك إي٘ٝ
ايٌٗٝـ ايِـك أٜٔاّ; ؾٗ ٛايتؿورل إٛٓٛع ،ٞسٝح هًى دًو ١إُشأٚك يًكلإٓ،
ٚفٖٓٴ٘ ًَ ٞٷ ٤بايتذاكب ايبٌل.)62(١ٜ
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تكـٻّ اؿـٜح عٔ ايكبًٝات ائلٚك ٗ ١ٜعًُٝٸ ١ؾِٗ ايّٓٸ ،يهٔٵ ٜٛدـ بعض
ايكبًٝات إٔلٸ ٗ ٠ؾِٗ ايّٓٸ;  ٖٞٚتًو ايطا٥ؿ َٔ ١إعاكف ٚإ ٍٛٝاييت ت٪ثِّل بٓشٕٛ
هًيب ٗ ؾِٗ ايّٓٸ .ؾٝعُـ إؿوِّل أ ٚايكاك ٨إٍ إعُاٍ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكبًٝات
ٚإهكاطٗا عً ٢ايّٓٸ ،ؿ ٕٚا٫عتُاؿ عً ٢قل١ٜٓٺ أ ٚؿيٜ ٌٕٝدلِّك ي٘ ٖق ٙايعًُ ١ٝايؿَ ٵُٗ.١ٝ
ٚإطايعٴ يهًُات ايٌٗٝـ ايِـك ٚنتب٘ هـ ٙقـ سقٻك َٔ عـؿٺ َٔ ٖقٙ
ايكبًٝات إٔلٸ ،٠أُٖٸٗا:
1ع إهكا ٙا٭ؾهاك إُوبٳك ١عً ٢ايّٓٸ.
2ع اؽاف َٛقـٺ ٴَوبٳل َٔ ايّٓٸ.
3ع ا٭ُ ٵْى َطًبٺ عًُٞٸ.

ايكبً ١ٝإٔلٸ ٠ا٭ ٍٚاييت أًاك إيٗٝا ايٌٗٝـ ايِـك ٖ :ٞإهكا ٙا٭ؾهاك
إُوبٳك ١عً ٢ايّٓٸ إلاؿ ؾُٗ٘ أ ٚتؿورلّٚ .ٙهٔ ايتعبرل عٔ ٖق ٙايكبً ١ٝبع (ايتؿورل
بايلأ )ٟأٜٔاّ(ٚ .)63قـ أبـ ٣ايٌٗٝـ ايِـك َٛقؿ٘ ايوًيبٸ ػاٖ ٙقا ايٓٛع َٔ ايتؿورل،
سٝح عـٻ َٔ ٙأًٓع ا٭عُاٍٚ ،أًاك إٍ أْ٘ َوا ٚٷم يتشلٜـ اؿكا٥ل(.)64
ٚيتتٸٔض ٖق ٙايكبً ١ٝأنجل ٌْرل إٍ عـؿٺ َٔ ا٭َجً ١اييت تعلٻض شلا ايٌٗٝـ
ايِـك ،سٝح ٜٗٛل َٓٗا ػطٛك ٠إعُاٍ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكبًٝات:

ٗ َكاّ بٝإ ايٌل ٙٚاييت هب تٛؾٗلٖا ٗ إؿوِّل أًاك ايٌٗٝـ ايِـك إٍ ْٕ ٛع
ٔلٸ ٗ ٠عًُ ١ٝايتؿورل ٚايؿِٗ ،عٝح ت٪ؿٸ ٟإٍ ؾِٕٗ َٓشلف ٚػاط٧
َٔ ايكبًٝٸات إُ ٹ
عٔ ايّٓٸَٚ .جٻٌ بإوتٌلقٌ ايقٜ ٟعتُـَ ٕٚكاٜٝى قـٻؿ ٠يـكاه ١أٟٸ نتابٺ أْ ٚتاز
بٌلٟٸ ،ثِ وهُِّٖ ٕٛق ٙإكاٜٝى عً ٢ايكلإٓ ايهلٖٓ ،ِٜا ٪ٜؿٸ ٟإٍ ٚقٛعِٗ ٗ
ا٫هتٓتادات اـاطٚ .١٦هبب ٖق ٙا٭ػطا ٖٛ ٤إهكاطِٗ تًو إكاٜٝى عً ٢ايّٓٸ
ايكلآْٞٸ ،ؿ ٕٚؿي ٌٕٝأَ ٚدلِّك َعلٗ(.)65
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|

َ ٖٛٚا فنل ٙايٌٗٝـ ايِـك عٓـ سـٜج٘ عٔ ايتؿورل ٗ عِل ايله.|ٍٛ
ؾبعـ إٔ بٝٻٔ إٔ ايؿِٗ اٱْاي ٞيًكلإٓ مل ٜهٔ ناؾٝاّ يهٜ ٞؿِٗ ايِشاب ١ايكلإٓ
ؾُٗاّ ؿقٝكاّ ًٚاَ ،ّ٬نُا مل ٜهٔ اْتواب ايِشاب ١غايباّ إٍ ايًػ ١ايعلبُٓ ١ٝاْاّ
ناؾٝاّ ٫هتٝعاب ايّٓٸ ايكلآْٚ ،ٞإؿكاى َعآْٚ ،٘ٝٻض إهاْ ١ايع ٢ُٛيًكلإٓ
ايهل ٗ ِٜسٝا ٠إوًٌُ ،ؾًِ ٜهٔ فلٻؿ نتابٺ أؿبٞٸ ،أ ٚنتابٺ َلتب٘ بايطكٛي
وب ،بٌ نإ نتابٳ ٖـا١ٜٺ ٚإػلازٕ َٔ ايًُٛات إٍ ايٓٛك،
ايـٜٝٓٸٜ ١ٴل ٻتٌ ؾٗٝا ؾشٳ ٵ
ٚنتابٳ تنن١ٝٺ ٚتجكٝـٺٜٗٚ ،ـف ي٬كتؿاع بهٌٸ َوتٜٛاتِٗٚ ،بٓا ٤ايٌؼِ١ٝ
اٱهٚ .١َٝ٬إفا نإ نقيو ؾإفا تٴلى ايكلإٓ بـ ٕٚتؿورلٕ َٛدٻ ٺ٘ تٛدٗٝاّ كهايٝاّ
وب
ؾوٛف ٜٴؿِٗٳِ َٔ قٹبٳٌ إوًٌُ عً ٤ٛٓ ٢إطاكاتِٗ ايؿهلٜٸٚ ١ايقٖٓٝٸٚ ،١عَ ٳ
ٍّ َِٓٗ ،ؾٝٔٝع ايؿِٗ ايهاٌَ يًكلإٓ .إفٕٜٗٛ ،ل بٛٓٛغٕ َٔ
إوتٜٛات ايؿهلٜٸ ١يهٌ
ايٌٗٝـ ايِـك ٓٳ ٳل ٴك ٖهقا ْٛعٕ َٔ اٱطاكات ايقٖٓٝٸٚ ١ايكبًٝات ايؿهلٜٸ ٗ ١ؾِٗ
ايّٓٸ ايكلآْ.)66(ٞ

ٚقـ فنل ٙايٌٗٝـ ايِـك عٓـَا تعلٻض ٗ ا٭ُ ٍٛي٬عذلآات عً ٢أؿي١
ايدلا ،٠٤ؾٓكٌ كٚا ّ١ٜاهتـٍٸ بٗا إعذلٓ ٖٞٚ ،ٕٛكٚا ١ٜأب ٞهعٝـ اينٖل ،ٟعٔ أبٞ
دعؿل× أْ٘ قاٍ« :ايٛقٛف عٓـ ايٌبٗ ١ػرلٷ َٔ ا٫قتشاّ ٗ اشلًه.»١
ؾقنل ايٌٗٝـ ايِـك نٝؿ ١ٝاهتـ٫شلِ بايلٚا ;١ٜ٭دٌ ا٫عذلاض عً ٢أؿي١
ايدلا ،٠٤ثِٸ أًهٌ عً ِٗٝبأِْٗ أهكطٛا إِطًض ا٭ُٛيٞٸ يًٌبٗ ١عً ٢ايلٚا،١ٜ
ؾؿُٖٗٛا بٓش ٕٛػاط.)67(٧

أًاك ايٌٗٝـ ايِـك إٍ إٔ بعِٔٗ ٜقٖب إٍ ؼهَ ِٝعتكـات٘ إقٖبٝٸٚ ١آكا٘٥
عً ٢ايّٓٸ ايكلآْ ،ٞؾٝشا ٍٚيٞٸ عٓل ايّٓٸ; ٭دٌ ؼُ ً٘ٝإٜٸاٖا(.)68
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َٔ ايكبًٝات ايوًب ،١ٝاييت سقٻك َٓٗا ايٌٗٝـ ايِـك أٜٔاّ ٖٛ ،اؽاف َٛق ٺ
ـ
ٴَو ٳبلٕ ػا ٙايّٓٸ; إف ٪ٜثِّل هًباّ عً ٢ايؿِٗ .ؾٗقا َٔ باب تأثرل ْؿو ١ٝإؿوِّل ع َٔ ٖٞٚ
ايكبًٝات ع هٳ ًِباّ عً ٢ايؿِٗٚ .يه ٞتتٻٔض ٖق ٙايؿهلّ ٠جٌِّ يٓا ايٌٗٝـ ايِـك َجا ٍٕ،
سٝح ٜؿلض ًؼٌِ ّاكهإ عًُ ١ٝؿكاه ١ايِٓ ْٛايـٚ ١ٜٝٓاهتٓبا ٙا٭سهاّ
ايٌلعَٗٓ ١ٝا .ؾا٭ٚٸٍ َُٓٗا ّ ٌٝم ٛانتٌاف اؾٛاْب ا٫دتُاع ٗ ١ٝايّٓٸ; بُٓٝا
ٜٓذقب ايجاْ ٞم ٛاؾٛاْب ايؿلؿٜٸ ١يٮسهاّٖٚ .قا َا هٛف ٪ٜثِّل عً ٢ؾُُٗٗا شلقٙ
ٍّ َُٓٗا عٔ َعطٝاتٺ أندل ٗ فاٍ اٖتُاَ٘ ،يهٓٸ٘
ايِٓ ;ْٛإف هٛف ٜهٌـ يهٌ
وب إ٫ٛٝت
هٝؼؿ ٞعٓ٘ إعطٝات إلتبط ١باؾاْب ايٓؿوٞٸ ايق ٟمل ٜتٻذ٘ إيٚ .٘ٝعَ ٳ
ٚا٫ػاٖات ايٓؿو ١ٝقـ تتؿاقِ ا٭مَ َٔ ١فلٸؿ إػؿاَ ٤عًَٛاتٺ إٍ تًٔ ٗ ٌٕٝؾِٗ
ايّٓٸ ايٌلعٞٸٚ ،ا٫هتٓبا ٙبٌهٌٕ ػاط.)70()69(٧
ٜٚعتدل ايٌٗٝـ ايِـك اؿَ ٳقكٳ َٔ ٖق ٙايكبً ١ٝع اييت ٖ ٞتأثرل ْؿوٝٸ ١إؿوِّل ع،
ٚعـّٳ ا٫مٝام ،ؾٔ :ٖٞ ،ّ١ًٝايٓناٖ ١ايعًُٝٸ.)71(١

نُا إٔ َٔ ايكبًٝات إٔلٸ ،٠اييت ّهٔ إٔ ْوتٌؿٓٗا َٔ نًُات ايٌٗٝـ
ايِـك ٖٛ ،ا٭ُ ٵْى َطايب عًُٝٸ ٺَ ١ا ،عٝح ي ٛفٖٳ ٵبٓا م ٛايّٓٸ يٓؿُٗ٘ ؾُٗٓا ٙػطأّ
عًٖ ٤ٛٓ ٢ق ٙإطايب .يهٓٸٗا يٝوت بايكبًٝات اييت ّ ٫هٔ ايتؼًّٗ َٓٗا ،بٌ
ّهٔ فيو يًًُتؿت إٛٓٛع.)73()72(ٞ

ؼـٻخ ايٌٗٝـ ايِـك عٔ ٖق ٙإوأي ١إٓٗذ ١ٝأثٓا ٤عج٘ ٗ ايتؿورل إٛٓٛعٞ
يًكلإٓ ايهلٚ ،ِٜبٝإ نٝؿ ١ٝايعٌُ ٗ ٖقا ايتؿورلِٜٚ .لِّغ بإٔ إؿوِّل ٜ ٫بـأ عًُ٘
َٔ ايّٓٸ ،بٌ َٔ ٚاقع اؿٝا ،٠ؾرلنِّن ْٛل ٙعًَٛٓٛ ٢عٕ َٔ َٛٓٛعات اؿٝا،٠
ٜٚوتٛعب َا أثاكت٘ ػاكب ايؿهل اٱْواْٞٸَٚ ،ا طلس٘ ايتطبٝل ايتاكىٞٸ َٔ ،أه١ً٦ٺ
ْٚكا ٙؾلاؽ ،ث ٸِ ٜأػق ايّٓٸ ايكلآْ ٫ ،ٞيٝتٻؼق َٔ ْؿو٘ بايٓوب ١إٍ ايّٓٸ ؿٳٚٵك
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وب ،بٌ يٝطلغ بٌ ٜـ ٟايّٓٸ َٛٓٛعاّ داٖناّ َٴٌلٻباّ بعـؿٺ نبرل َٔ
إوتُع ؾشٳ ٵ
ا٭ؾهاك ٚإٛاقـ ايبٌلٜٚ ،١ٜبـأ َع ايّٓٸ ايكلآْ ٞسٛاكاّ :إؿوِّل ٜوأٍ عًَ ٤ٛٓ ٢ا
سِٻً٘ َٔ ايتذاكب ايبٌلٚ ،١ٜايكلإٓ هٝب .ؾٝذًى إؿوِّل هاَٚ ّ٬٥وتؿُٗاّ َٚتـبِّلاّ
َٚوتٓطكاّ يًكلإٓٚ .بايتايًٜ ٞتشِ ايكلإٓ َع ايٛاقع ٚاؿٝا .٠ؾته ٕٛعًُ ١ٝايتؿورل قـ
ت إي ،٘ٝعٝح
ت َٔ ايكلإٓٚ ،اْتٗٳ ٵ
ت إٍ ايكلإٓ ٫ ،أْٗا بـأَ ٵ
ت َٔ ايٛاقعٚ ،اْتٗٳ ٵ
بـأَ ٵ
ته ٕٛعًُٝٸ َّٓ ١عني ّ١عٔ ايٛاقعَٓٚ ،ؿًِ ّ١عٔ تلاخ ايتذلب ١اٱْوآْٖ َٔٚ .)74(١ٝا
ٜتٸٔض أْ٘ ٜٴوتؿاؿ َٔ ايٛاقع ٗ عًُ ١ٝؾِٗ ايّٓٸ ٚتؿورل ٙعًَ ٢وت:ٌٜٛ
إوت ٣ٛا٭ٚٸٍ :عًَ ٢وت ٣ٛاػتٝاك إٛٓٛع إلاؿ َعلؾ ١كأ ٟايّٓٸ ؾ.٘ٝ
إوت ٣ٛايجاْ :ٞعًَ ٢وت ٣ٛايتٌبټع بايتذاكب ايبٌل ١ٜايٛاقعٖٓ ،١ٝا ٜلؾع َٔ
َوت ٣ٛأًٖٝٸ ١ايباسح يؿِٗ ايّٓٸ ايكلآْ .ٞؾٗٓا ٜٗٛل َـ ٣ايع٬ق ١ايٛثٝك ١بٌ ايتطبٝل
اـاكد ٞع  ٖٛٚايتذلب ١ايبٌل ١ٜع ٚبٌ ايٓٛلٜٸ ١ع  ٖٞٚؾِٗ ايّٓٸ ايكلآْ ٞعٚ .قـ بٝٻٔ
ايٌٗٝـ ايِـك أُِّٖ ١ٝايع٬ق ١بٌ ايٓٛلٚ ١ٜايتطبٝلٚٚ ،دٛؿ تلاب٘ٺ ٚثٝلٕ بُٗٓٝا ،غا١ٜ
ا٭َل أْ٘ طبٻك٘ عً ٢ايع٬ق ١بٌ ايؿك٘ ٚا٭ُ ،)75(ٍٛيهٔٵ ّهٓٓا إٔ ْأػق كٚغ
ايؿهلْٚ ،٠طبِّكٗا ٖٓا عً ٢إوت ٣ٛايجاْ ٞإقنٛك.
ٚيعٌٸ اػتٝاك ايٌٗٝـ ايِـك يبشح ايوٓٔ ايتاكىَٚ ،١ٝعاؾت٘ َعاؾ ّ١قلآْ،١ٝ
َِـامٷ يه ٬إوت ;ٌٜٛؾهأْ٘ كأٌَ ٣هً ّ١طلسٗا ايتٝٸاك إاكنوٞٸ ايق ٟؼـٻخ
عٔ قٛاعـ ايتاكٜؽ ٚقٛاْ ،٘ٓٝؾهإٔٸ ايٌٗٝـ ايِـك اهتؿاؿ َٔ ايٛاقع ايق ٟعا،ٌٜ٘
ؾأػق ٖقا إٛٓٛع ،ثِٸ سا ٍٚطلس٘ عً ٢ايّٓٸ ايكلآْ ;ٞستٜ ٢ل ٣دٛاب ايكلإٓ
عٓ٘(.)76
ٖٚق ٙايٓٛل ٗ ٠تؿورل ايكلإٓ ايهل ِٜتٴًِؿٹت ْٛل إؿوِّل إٍ أَٛكَٗٓ ،ا:
ا٭َل ا٭ٚٸٍ :إٔ ٜٛٓ ٫ل إؿوِّل إٍ ايكلإٓ بٓٛل٠ٺ ػن ،١ٝ٦ٜبٌ ٬ٜس ١ٛنٛسـ٠ٺ
َتهاًَٚ .١٭دٌ فيو َٳ ٵٔ ٜطايع نتابات ايٌٗٝـ ايِـك هـ ٗ ٙبعض ا٭سٝإ
ٜوتؿٝـ َٔ آٜاتٺ قلآْٝٸَ ١تعـِّؿ َٔٚ ،٠هٛكٕ كتًؿ ،١٭دٌ َعاؾَٛ ١قـٺ قـٻؿ ٚقٔٝٸ ٺ١
ػاُٸ .١ؾٗقا َا هعٌ إؿوِّل ٜكـِّّ ؾُٗاّ َتهاَ ّ٬يًّٓٸ ايكلآْ.)77(ٞ
ا٭َل ايجاْ :ٞهب عًَ ٢ٳ ٵٔ ٜلٜـ تؿورل ايكلإٓ ايهل ِٜإٔ ٜ ٫هَٓ ٕٛعن ّ٫عٔ
ايٛاقع; بٌ هب إٔ ٜعا ٍٜايٛاقع بٌَُٗٚ َ٘ٛه٬ت٘ ،ؾٝٳ ٹع ٳٗٝا بٌهٌٕ ُشٝض ،ثِٸ
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هًى أَاّ ايّٓٸ ايكلآْ ،ٞؾٝطلغ ٖق ٙإٌهً ١عًَٓ ،٘ٝتٛلاّ اؾٛاب ايكلآْ.ٞ
ٚبايتايٜ ٫ ٞهٖ ٕٛـف إؿوِّل ؾِٗ ايّٓٸ بٓش ٕٛهطشٞٸٚ ،تؿهٝو نًُات٘
ٚعباكات٘ ،بٌ وا ٍٚإٔ ٜوتؿٝـ َٔ ايّٓٸ ايكلآْ ٞ٭دٌ سٌٸ إٌه٬ت ايٛاقعٝٸ.١
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣هب إٔ ٜ ٫كـ إؿوِّل ٗ ؾِٗ ايّٓٸ عً ٢ؾِٗ عباكات٘ ،بٌ هب إٔ
ٜتذاٚم فيو إٍ ايٛاقع; يٝتٻؼق َٔ ايكلإٓ ٚهٕ ّ١ًٝعاؾ ١إعٔ٬ت ايٛاقع.)78(١ٝ
 ٫ٚبٴـٻ َٔ ا٫يتؿات أٜٔاّ إٍ إٔ ايٌٗٝـ ايِـك ٜعتكـ بإٔ ايكلإٓ ايهل ِٜفٚ
َعإٕ َ ٫تٓاٖ ،١ٝيقا ّهٓٓا إٔ ْوتٓتر إٔ عًُ ١ٝاؿٛاك ٖق ٫ ٙتٓتَٗ ;ٞعٓ ٢أْ٘ ٫
ّهٔ إٔ ٌِْ إٍ َلسً١ٺ ْه ٕٛقـ اهتٛعٳ ٵبٓا ؾٗٝا نٌٸ إعاْ ٞايكلآْ.)79(١ٝ

بعـ بٝإ َا عجٳ ٵلْا عًَ َٔ ٘ٝبإٕ يؿِٗ ايّٓٸ عٓـ ايٌٗٝـ ايِـك ّهٔ ايكٍٛ
بأْ٘ قـ قاّ غطٛاتٺ نبرل ٗ ٠فاٍ ؾِٗ ايّٓٸ ايـٜين ٚإباسح اشللَٓٛٝطٝك.١ٝ
ٜٚبـ ٚأْ٘ اهتطاع إٔ ٜتذاٚم إ٬س ١ٛاييت تٴوذٻٌ عً ٢غرل َٔ ٙا٭ُٛي ;ٌٝسٝح مل
ىلدٛا عٔ إطاك عح سذِّ ١ٝايّٓٸ ايـٜين ع َعٓ ٢إٓذِّنٚ ١ٜإعقِّك ١ٜعٚ .قـ ؾعٌ فيو
أثٓا ٤كؿٸ ٙعً ٢إاْع ا٭ ٍٚع اػتِاْ ايؿِٗ َٳ ٵٔ قُِـ إؾٗاَ٘ ع ٗٚ ،طٝٸات بعض إباْٞ
ا٭ػل.٣
ٚنٝؿُا نإ ،ؾإْ٘ ّهٓٓا; اْط٬قاّ َٔ َباْ ٞايٌٗٝـ ايِـك ،إٔ لٝب عٔ
بعض ا٭ه ١ً٦اشللَٓٛٝطٝك ١ٝاييت تكـٻّ فنلٖا:
ٗ َا ٜلتب٘ بإَهإ ؾِٗ ايّٓٸ ،ؾكـ فٖب ايٌٗٝـ ايِـك إٍ إَهإ فيو،
ٜٚه ٕٛقـ ٚاؾل بقيو بعض ا٫ػاٖات اشللَٓٛٝطٝك ;١ٝيهٓ٘ نٌـ عٔ ْهاتٺ
َُٗٸ ٺ ١دـٸ ّا ٗ عًُ ١ٝؾِٗ ايّٓٸٚ ،اي ٍُٛٛإٍ َلاؿ إ٪يِّـ ٖٞٚ ،ا٭ُ ٍٛايٓٛع١ٝ
ايعك ،١ٝ٥٬اييت شلا سٝجٝٸ ١نٌـ عٔ إلاؿ.
ٚتعلٻض ٕوأي ١تاكىٝٸ ١ايّٓٸَ ،عٓ ٢إٔ ايّٓٸ ٚٴيـ ٗ ٚلفٺ تاكىٞٸ قـٻؿ،
ؾ ٬بٴـٻ َٔ َ٬س ١ٛفيو ايٛلف; ستْ ٢تُهٖٔ َٔ ؾُٗ٘ بٌهٌٕ ُشٝضٚ .قـ قـٻّ
 ٬يتذاٚم ٖق ٙإواؾ ١ايتاكى ١ٝبٌ إؿوِّل ٚايّٓٸٌٜٚ .ذلى ٗ ٖقا
ايٌٗٝـ ايِـك س ٘
اؿٌٸ إباْ ٞايتاي :١ٝايٛٗٛك إٛٓٛع ٗ ٞعِل ايّٓٸٚ ،ايكبًٝات ائلٚك ١ٜيؿِٗ
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ايّٓٸ.
َ ٗٚا ٜلتب٘ بايكبًٝات إعلؾ ،١ٝؾإْٓا ْعًِ إٔ أِْاك اشللَٓٛٝطٝكا ايؿًوؿ١ٝ
فٖبٛا إٍ ايك:ٍٛ
أٚٸ ّ :٫إٕ ؼكٗل ايؿِٗ َلتبْ٘ بٗق ٙايكبًٝات;
ٚثاْٝاّ ٫ :هٔ شلق ٙايكبًٝات إٔ تٓؿو عٔ إؿوِّل ،بٌ إْ٘ ٜعتُـ عًٗٝا بٓش٫ ٕٛ
ٶ
إكاؿٟٸ ٗ ؾِٗ ايّٓٸ;
ٚثايجا :إٕ نٌٸ ٖق ٙايكبًٝات ٚا٭سهاّ إوبكُٓ ١ع إؿوِّل َٔ اي ٍُٛٛإٍ
ٶ
َلاؿ إ٪يِّـ ،ؾ ٬تٓوذِ ؿػايتٗا ٗ ايؿِٗ َع ن ٕٛايكاكَٛٓٛ ٨عٝٸ ّا سٝاؿٜٸ ّا.
يهٔٵ ٜبـ ٚإٔ ايٌٗٝـ ايِـك قـ ؾهٖو بٌ ْٛعٌ َٔ ٖق ٙايكبًٝات:
1ع ايكبًٝات ائلٚك ١ٜيؿِٗ ايّٓٸ;
2ع ايكبًٝات إٔلٸ ٗ ٠ؾِٗ ايّٓٸ.
ٖٚقا َا تكـٻّ بٝاْ٘ٚ ،بايتاي:ٞ
أٚٸ ّ :٫يٝى نٌټ ؾِٕٗ َلتبط ّا بايكبًٝاتٚ ،إًٜ ٓ٫نّ ايتوًؤٌَ .اؾاّ إٍ إٔ ايعًِ
اؿٔٛك ٖٛ ٟهٓؽ ؾَ ٵٗ ِٕ َٚعلؾ١ٺ غرل َبتٓ ١ٝعًَ ٢عاكف هابكٖٚ .١قا ايلؿٸ مل ٜٴٌٹ ٵل إي٘ٝ
ايٌٗٝـ ايِـك ،يهٓ٘ كؿٌّ ٚآض.
ٚثاْٝاّ :بعض ايكبًٝات ٓلٚكٜٸ ْ١يتشكٗل ؾِٗ ايّٓٸ ،ؾّ ٬هٔ ايتؼًٓ ٞعٔ
ؿػايتٗا ٗ َكاّ ؾِٗ ايّٓٸ.
ْعِٜ ،بك ٢ايو٪اٍ عٔ ايكبًٝات إٔلٸّ ٌٖ :٠هٔ ايتؼًّٗ َٓٗا ،أ ٚإٓع َٔ
تأثرلٖاٚ ،يَ ٛع بكاٗ٥ا ،أّ ٫؟ ٖٚقا مل ٜٴذٹب ايٌٗٝـ ايِـك عٓ٘ َباًل ،ّ٠يهٔٵ َٔ
ػ ٍ٬ؼقٜلٖ َٔ ٙقا ايٓٛع َٔ ايكبًٝات ْؿِٗ أْ٘ أَلٷ اػتٝاكٟٸٚ .بٝاْٴ٘ َٓٸا بإٔ ْك:ٍٛ
إٕ إهاؿ بعض أْٛاع ايكبًٝات إٔلٸ ٠أَلٷ اػتٝاك ،ٟؾبإَهآْا إٔ ْعـٍِّ َٔ
َٛٝيٓا ،ؾٓتِلٻف س٦ٓٝقٺ ٗ بعض قبًٝاتٓا إٔلٸ ٠بٓش ٕ ٛاػتٝاكْ .ٟعِ ،قـ ٜه ٕٛػٓټب
ا٫عتُاؿ عًٖ ٢ق ٙايكبًٝات إٔلٸ ٠أَلاّ ُعباّ بايٓوب ١إٍ بعض ا٭ًؼاْ ع بوبب
ٓعؿِٗ ٗ اؾاْب ا٭ػ٬قٞٸ َج ّ٬ع ،يهٔٵ ّهٔ ايتـكټب; يًتػًٗب عً ٢سانُٝٸتٗا
ايكَ ٵٗل.١ٜ
ٖقا نًٓ٘ َع َ٬س ١ٛأْ٘  ٫هب ايتؼًٓ ٞعٔ نٌٸ ايكبًٝات إٔلٸَ ٗ ٠كاّ
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َؾ ٵُٗٓا يِٓ ْٛاٯػل ،ٜٔبٌ ٜهؿ ٞإٔ ْ ٫عتُـ عًٗٝا ٗ ؾِٗ ايّٓٸ ،ؿ ٕٚقل١ٜٓٺ أٚ
ًاٖـٺٖٚ .قا َٔ قب :ٌٝايٌؼّ ايق ٟيـ ٗ ٜ٘سكٝبت٘ أؿٚات َتٓٛع ،١ؾعٓـَا ٜٛاد٘
ٌَهً ّ١قـٻؿٜ ٠وتؿٝـ َٔ ا٭ؿٚات إٓاهب ١شلا .ؾُا ّهٔ إٔ ٪ٜؿٸ ٟإٍ بعض
إٌانٌ ٖ ٛا٫هتؿاؿ َٔ ٠ا٭ؿٚات غرل إٓاهبٚ ،١يٝى ٚدٛؿٖا ُٓٔ تًو اؿكٝب.١
ٚبايتاي ٫ ٞهب أثٓا ٤ايؿِٗ ايِشٝض إٔ ْتؼًٓ ٢عٔ ؿٚاؾعٓا ايٌؼَِٛٝٚ ١ٝيٓا
ٚكغباتٓا ،بٌ إِٗٸ إٔ ْ ٫عتُـ عًٗٝا ٗ َكاّ ايؿِٖٗٚ .قا أَلٷ اػتٝاكٟٸٖٚ ،هٔٷ،
َ ٖٛٚٴٌاٖٳـ ٗ نتب نجرلٕ َٔ إؿهِّل ،ٜٔايقٌٜ ٟلس ٕٛآكا ٤كايؿ ،ِٗٝثِ
ٜٓكـْٗٚا ،ؾَٗٴِٵ ٗ ايعـٜـ َٔ ا٭سٝإ ٜٔع ٕٛقبًٝٸاتِٗ ٖق ٙداْباّ ،ثِ ٜؿُٗ ٕٛنّ٬
ِِ بٓشَٛٓٛ ٕٛعٞٸ قاٜـ ،ثِ ٜعُـ ٕٚإٍ ؼًْٚ ً٘ٝٳ ِكـ .ٙؾٗقا ؿيٌٝٷ عً ٢إٔ عـّ
اـَ ٵ
ا٫عتُاؿ عً ٢ايكبًٝات إٔلٸ ٠أَلٷ اػتٝاكٟٸ ،ؾايٛقٛع أؿٍټ ؿي ٌٕٝعً ٢اٱَهإ(.)80
َ ٗٚا ٜلتب٘ باؿٛاك بٌ إؿوِّل ٚايّٓٸ ،ؾكـ تعلٻض ايٌٗٝـ ايِـك شلقٙ
ايؿهلْٛ ٗ ٠لٜت٘ ٗ ايتؿورل إٛٓٛعٚ ،ٞاييت أًٳ ٵلْا إيٗٝا ٗ إبٓ ٢ايواؿي،
ٚفنلْا أُِّٖٖ ١ٝقا إبٓ ٗ ٢ؾِٗ ايّٓٸ ايكلآْْ .ٞعِٜ ٫ ،ك ٍٛايٌٗٝـ ايِـك َكاي١
غاؿاَل ،بأْ٘ عٓـَا هل ٟسٛاك بٌ إؿوِّل ٚايّٓٸ ؾإٕ إعٓ ٢ايق ٌِٜ ٟإي ٘ٝإؿوِّل
ٜ ٫هَٓ ٕٛوٛباّ إٍ ايّٓٸ ٫ٚ ،إٍ إؿوِّل ،بٌ ٖ ٛعباك ْ٠عٔ َنٜرٕ بٌ ا٭ؾل إعٓاٞ٥
يًّٓٸ َع ا٭ؾل إعٓا ٞ٥يًُؿوِّل ،بٌ أنٖـ ايٌٗٝـ ايِـك عً ٢أُِّٖ ١ٝاؿٛاك َع
ايّٓٸٚ ،اْ٫ط٬م َٔ ايٛاقع إٍ ايّٓٸ ،نٌٸ فيو ٭دٌ ايهٌـ عٔ إلاؿ ايتاّ
ٚايهاٌَ يًُ٪يِّـ ٗ ٖقا اجملاٍ.
ْعِ ،بك ٞث٬ث ١أه ١ً٦مل ٜٴذٹبٵ عٓٗا ايٌٗٝـ ايِـك:ٖٞٚ ،

مل ٜعاجل ايٌٗٝـ ايِـك ٖقا ايو٪اٍ َباًل ،ّ٠يه ٵٔ َٔ ػَ ٍ٬ا فنلٙ
ّهٔ اؾٛاب عٓ٘ باٱهاب .ؾإؿوِّل ؿاُ٥اّ ٜٛاد٘ ػطل ه ٤ٛايؿِٗ; بوبب ايكوِ
إٔلٸ َٔ ايكبًٝات إعلؾٚ ،١ٝبوبب ايتأثټل ايٓؿوٞٸ إُوبٳلٚ ،غرل فيو ٖا تكـٻّ
فنل .ٙيهٔٸ ٖقا ٜ ٫عين أْ٘ ّ ٫هٔ يًُؿوِّل إٔ ٜتذاٚم ٖق ٙايعكبات ،بٌ ّهٔ
يًُؿوِّل إٔ ٜتؼًّٖ َٔ ه ٤ٛايؿِٗ; ي ٌِٝإٍ َلاؿ إ٪يِّـ.
االجتهاد والتجديد

مل ٜٴذٹبٵ ايٌٗٝـ ايِـك بٌهٌٕ َباًل عٔ ٖقا ايو٪اٍٚ .يعٌٸ َا تكـٸّ اؿـٜح
عٓ٘ َٔ أُٖٸ ١ٝاْ٫ـَاز َع اٱطاك ايؿهل ٟيًّٓٸ ٚا٫كتهام ا٫دتُاع ٞيًّٓٸ قلٜبإ
دـٸاّ َٔ ؾهل ٠ايٓؿٛف إٍ فٖٓٝٸ ١إ٪يِّـ ٚ ،إٕٵ ناْا ْٓ٬ُٜٛ ٫ا إٍ إعاؿ ٠بٓا ٤فٖٓٝٸ١
إ٪يِّـ ُاَاّ.
سٓا ٖقا ايو٪اٍ عً ٢ايٌٗٝـ ايِـك اٯٕ ٭َهٔ إٔ ٜؿٌِِّ بٌ ايّٓٸ
ٚي ٛطلٳ ٵ
ايكلآْٚ ٞايّٓٸ ايلٚا ;ٞ٥ؾًٝى َ٪يِّـ ايّٓٸ ايكلآْ ٞبٌلٜٸاّ ّهٔ ايٓؿٛف إٍ فٖٓٝٸت٘;
غ٬ف ايّٓٸ ايلٚاَٚ .ٞ٥ع فيو ؾإٕ َٴًك ٞايّٓٸ ايلٚاَ ٞ٥عِّٛٷٚ ،ي٘ ؿكدٚ ْ١دٛؿٜٸْ١
أعًٚ ٢أنٌُ َٔ ها٥ل ايبٌل.
يهٔٵ ،قـ ٜتذاٚم ايٌٗٝـ ايِـك ٖق ٙإٌهً َٔ ،١ػ ٍ٬ايك ٍٛبإٔ إُتٻ ٳبع ٗ
ايِٓ ْٛايٌلع ٖٛ ١ٝطلٜك ١احملاٚك ٠ايعٴ ٵلؾٚ ١ٝإتـاٚي ١بٌ أبٓا ٤ايعٴ ٵلفٚ ،بٓا٤ٶ عً٘ٝ
ّهٓٓا ؾِٗ ايّٓٸ ؿ ٕٚايٓؿٛف إٍ أعُام فٖٓٝٸ ١إ٪يِّـ ٚإتهًِِّْ .عِٖ ،قا ٜ ٫عين أْ٘
هب إٔ ْ ٫ٴ٬س ٜإتهًِِّ ٚإطاك ٙايؿهلٟٸ ،بٌ  ٫بٴـٻ َٔ َ٬سٛت٘ .ثِٸ إٕ ٖقا
ايه ّ٬قـ هلټْا إٍ ايتؿلٜل بٌ ايّٓٸ ايكلآْٚ ٞايّٓٸ ايلٚا ;ٞ٥ؾُ٪يِّـ ايّٓٸ
ايكلآْ ٞعاملٷ َطًلًٜ ،ك ٞن َ٘٬يهٌٸ ايٓاي إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١يهٌٸ ؾ٦اتَِٗٔ ،
ايعاَٸٚ ٞكاع ٞاٱبٌ إٍ ايعامل ايؿًٝوٛف إتأيِّ٘ ٚايؿكٚ ٘ٝعامل ا٫دتُاع َٚا ًانٌ;
أَا ايّٓٸ ايلٚا ٞ٥ؾًٝى ؿاُ٥اّ ٖهقا.
ٚنٝؿُا نإ ،ؾٗقا ه٪اٍٷ ٌَِّٗ دـٸ ّاٚ ،اؾٛابٴ عٓ٘ ٓلٚك ،ٌّٟيهٔٵ مل
ٜتعلٻض ايٌٗٝـ ايِـك ي٘; ٚإٕٵ أَهٔ إٔ مـي بأْ٘ هٝذٝب بإٔ ُاسب ايّٓٸ
وب ايطلٜك ١ايعٴ ٵلؾ ;١ٝيهٔٸ ايه ّ٬نٌٸ ايه ٗ ّ٬ؾِٗ ٖقٙ
ايـٜينٸ ٜتهًِٖ عَ ٳ
ايطلٜك ١بٓش ٕٛؿقٝلٖٚ ،قا َا وتاز إٍ عحٺ َوتكٌٸ.

وب تتبټع ٞع مل ٜتعلٻض ي٘ ايٌٗٝـ ايِـكْ .عِ ،مثٸٚ ١د٘ٷ يٲداب١
ٖقا ع سٳ ٵ
باٱهاب عٔ ٖقا ايو٪اٍ ،يهٔٵ  ٫عً ٢م ٛاي ٻـٚٵك إبٝٻٔ ٗ اشللَٓٛٝطٝكا ،بٌ عً٢
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مٜ ٕٛٴوُٸ ٢بع «اي ٻـٚٵك ا٫هتٓباطٖٚ .)81(»ٞقا َا قـ ْوتٌٗـ ي٘ بايتأَټٌ ٗ إتهًِِّ ٗ
هى ٖقا اي ٻـ ٵٚك ا٫هتٓباطَٔ ٞ
ايّٓٸ ايـٜين ٚػُِٝٛٸات٘ ،نُا ّهٔ إٔ ْوتؼلز أُ ٴ
ايّٓٸ ايلٚا ،ٞ٥ايقِٜ ٟلِّغ بإٔ ايكلإٓ هل ٟفل ٣ايٌُى ٚايكُل ٖٛٚ ،عٓـ نٌٸ
ق ّٕٛغضٌَّٚ ،ا ًانٌٖٚ .قا أٜٔاّ عحٷ ًلٜـَ ،لتبْ٘ بؿِٗ ايّٓٸ دـٸ ّاٚ ،وتاز إٍ
ٍّ أٜٔاّ.
ؼكٝلٕ َوتكٌ
ٜبك ٢إٔ ْوأٍ ٌٖ :ايتؿت ايٌٗٝـ ايِـك إٍ َبٓ٢ٶ مل ًٜتؿت إي ٘ٝايباسجٕٛ
ايػلبٝٸ ٗ ٕٛفاٍ اشللَٓٛٝطٝكا؟
قـ ٜبـ ٚيٓا إٔ ن َ٘٬عٔ ؿٳٚٵك ا٫كتهام ا٫دتُاعٞٸ ٗ ؾِٗ ايّٓٸ إقنٛك ٗ
شٓا إيٗٝا ٗ إبٓ ٢ا٭ٚٸٍٖٓ ٖٛ ،ا مل
إبٓ ٢ايلابعٚ ،سٝجٝٸات ايهٌـ ايٓٛعٝٸ ١اييت إَٔ ٵ
ًٜتؿتٛا إي.٘ٝ
ٚبٗقا ٜه ٕٛقـ متٸ ايبشح عٔ َباْ ٞؾِٗ ايّٓٸ عٓـ ايٌٗٝـ ايِـكّٚ ،هٔ
ايبٓا ٤عً ٘ٝيتكـ ِٜأعاخ َكاكْ١ٺ ٗ ٖقا اجملاٍ ،نايبشح إكاكٕ بٚ ٘ٓٝبٌ ٖاٜـغل
أ ٚغاؿاَل ،أ ٚاْ٫ط٬م َٓ٘ يتأهٝى عحٺ َوتكٌٸ ٗ َباْ ٞؾِٗ ايّٓٸَ ،ع ا٫يتؿات
إٍ اؾٗات اييت مل ٜتعلٻض شلا ايٌٗٝـ ايِـك ،نشاٍ ايلٚا ٟيًّٓٸ ايـٜينٸٚ ،غرل
فيو ٖٓا ٜٴعٵ جٳل عً ٘ٝباهتكلا ٤ا٭هٚ ١ً٦إباْ ٞاييت طلسٗا ايباسجٖ ٗ ٕٛقا اجملاٍ،
ٚبايتأَټٌ ٗ َباْ ٞؾِٗ ايّٓٸ ْؿوٹٗا.
ت اهتؼلاد٘ َٔ ػَ ٍ٬طايع١ٹ نجرلٕ َٔ نًُات ايٌٗٝـ
ٖقا َا اهتطعٵ ٴ
ايِـكٜٚ ،ٴشتٳُٳٌ إٔ أن ٕٛقـ غؿًِتٴ عٔ بعض إباْ ٞا٭ػل ٣إقنٛك ٗ ٠طٝٸات
ت َق ٳـَ ٗ ٞؾَ ٵِٗ بعض َا طايَ ٵعتٴ٘ .يقا ،أُٓٸ َٔ ٢نٌٸ قاك ٕ٨أ ٚباسحٺ
نًُات٘ ،أ ٚميٖ ٵ
ٖ ٗ ٬قا إكاٍ ،أٜ ٚعجل عًَ ٢ا ٜوـٸ ب٘ ْكِاّ ؾ ،٘ٝإٔ ٴٜطًِعين عًٚ ،٘ٝي٘
هـ ػٳًَ ّ
دن ٌٜايٌهل ٚع ِٝٛا٭دل.
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وعامل وٍّذّٗ ٛيف تكْ األقمِّٗات املشمىٛ
ٔحبحٌ يف آتاقْ ٔوآالتْ االسرتاتٗذّٗٛ

ٗ تكـٜل ٟإٕ َِطًض ؾك٘ ا٭قًِّٝات قـ ػاٚم َلسً ١ايتوا ٍ٩عٔ ًلعٝٸت٘ َٔ
عـَٗا; ٭ٕ إلسً ١اييت ْعٌٗٝا اْتكًت َٔ ؿ ١ٛبٓا ٤إِطًض إٍ َلسً ١ا٫دتٗاؿ َٔ
ؿاػً٘ٚ ،عًٓ ٫ ٘ٝٳ ٵ ٝٳل ٗ ايتؿهرل ٗ َا بعـ ؾك٘ ا٭قًِّٝات ،نُا ٜٛدـ عٓـْا ؾك٘
ْٛعٞٸ عٔ ؾك٘ إلأٚ ،٠ؾك٘ ايِٚ ،٠٬ؾك٘ إٛاكٜحٚ ،غرلٖا.
ٚؼً ١ٝفُٛع َٔ ١إوا ٌ٥ايٌلعٚ ١ٝنب َٔ ١ا٫دتٗاؿات ايؿكٗ ١ٝبًكبٺ َعٌ
اشلَ ٳـف َٓ٘ ْع ًتات َواٚ ،ً٘٥سِل َٛاؿٸَ ٗ ،ٙا ٜتعًٖل ب٘ َٛٓٛعاّ; يًتـي ٌٝعً٢
أسهاَ٘ٚ ،يتقي ٌٝايٓؿاف إٍ َٛاْٸ٘ ،تٝورلاّ يؿُٗ٘ ٚاٱبـاع ؾ.٘ٝ
 ٖٛٚيٝى ؾكٗاّ َبتـعاّ ٗ ايـ ،ٜٔغرل َأُ ٍٛعًٖ ٢ـا ;ٙؾكٔاٜا ا٭قًِّٝات
قـّ ْ١باؾٓى ،سـٜج ْ ١بايٓٛعٚ ،قـ ناْت إكٖاُات٘ َعلٚؾ ٗ ّ١تاكىٓا ايؿكُٗٔٓ ٞ
ادتٗاؿات ايؿكٗا ٗ ،٤إطاك َا ٜوُٸ ٢بع (َٓطك ١ايؿلاؽ ايتٌلٜع ،)ٞاييت يٝى ؾٗٝا
ت عكبٗا بع (ؾك٘ أٌٖ
هٛابل سهُ ،١ٝؾٛيـٚا ؾٗٝا ادتٗاؿات ٚؾتاٚ ٣ٚأقٔ ،١ٝٴعلؾَ ٵ
ايقَٸْٛٚ ١امٍ إوتأٌَٓ).
يهٔٸ ؼً ١ٝؾك٘ ا٭قًِّٝات بُٛـٺ ما٥ـ ٜعبِّل عٔ ُْٖ ّٛاع١ٺ َع ١ٓٝبقاتٗا
يتتكِٸـ ْاع َٔ ّ١إوًٌُ ،يٝه ٕٛايعٓٛإ ؿاٚ ٘٫كُِٛاّ بع «ؾك٘ ا٭قًِّٝات
إوًُ ،»١ؾٗقا إٛٓٛع مل ٜتبًٛك ٗ إـٚٻْات ايؿكٗ ١ٝنٓٛلٜٸ ٺ ١ؾكٗٝٸٚ ١قاْ ،١ْٝٛنُا

َٖٛ ٛد ٛٷؿ ٗ ؾك٘ إوتأٌَٓ ٚايقَٸ٫ ،ٌٝعتباكات تتعًٓل بايٓٛع ايوٝاهٚ ٞاؿٔاكٟ
ايقٜ ٟع ٌ٘ٝإوًُ ٗ ٕٛايعِٛك ايكـّ ،١قبٌ غن ٚايتتاك ٚاؿلٚب ايًِٝبٚ ١ٝهكٙٛ
ا٭ْـيى ،سٝح نإ إوًَُٓ ٗ ٕٛع١ٺ َٔ أَِٓٗ ٚاهتكلاكِٖ ،ؾُا ناْٛا وتادٕٛ
إٍ اٱقاَ ٗ ١بًـٺ غرل َوًِٕ; ٭ٕ نٌ بًـإ إوًٌُ َٖٛ ٞطٔٷ شلِ عهِ آُل٠
ايعكٝـ .٠يهٔٵ بعـ فيو ؾاؿادَ ١اهٸ ْ١إٍ تطٜٛلٚ ٙتأهٝو٘ عً ٢قٛاعـ قاكٸ٠
َٚتُاهه ،١ؽلد٘ عٔ إطاك ا٭سهاّ ايعٴ ٵلؾٚ ١ٝايٛلٚف ا٫هتجٓا ،١ٝ٥يٝتشٛٸٍ إٍ
ؾك٘ٺ ٖٝٻن َٚوتكٌٸٜ ،عبِّل عٔ سادات ْاع١ٺ ِٛفد.١ٝ
ؾُا َٖ ٞعامل ٖقا ايؿك٘ ايُٓٛفدٞ؟ َٚا ٖ ٞآؾاق٘ َٚآ٫ت٘ ا٫هذلاتٝذ١ٝ؟

إٕ ؾك٘ ا٭قًِّٝات ٖ ٛؾك٘ٷ ْٛعٚ ٞػاْٸٜ ،لتب٘ عايَ ١عٚ ١ٓٝؾلٜـ َٔ ٠سٝح
ا٭ًؼاْ ٚإهإ ،عٝح ىتّٸ بٗا َا ًٜٝ ٫ل بػرلٖا ٗ ا٭سهاّ ٚايتكـٜلات،
شلقا ايوبب وتاز اـا٥ض ؾ ٘ٝإٍ فػرل٠ٺ َٛهع َٔ ١إٓاٖر ٚإعاكف ٗ ،فا٫ت
ايجكاؾٚ ١ايؿهل ٗٚ ،فا٫ت ا٫دتُاع ٚا٫قتِاؿ ٚايوٝاهٚ ١ايكاْٚ ٕٛاٯؿاب ،إٓاؾ١
إٍ ايؿك٘ ٗ ايٌلٜعٚ ١ؾِٗ ايٛاقع.
ٜ ٫ٚعين فيو إٔ ٜه ٕٛؾك٘ ا٭قًِّٝات ؾك٘ ايذلػټّ ٚإلٚم َٔ ايـٚ ،ٜٔايتػلٜـ
ٚكا ٤ا٭ٖٛا .٤إٕ َعٓا ٙإٔ تِـك ايؿت ٣ٛعٔ ؾك٘ٺ ٜٛامٕ بٌ ايـيٚ ٌٝإـيٚ ،ٍٛهُع بٌ
ؤ ايؿِٗ عٔ ايّٓٸ ٚعٔ ايٛاقع َعاّ ،ثِ إؿكاى سذِ ػِ ١ُٝٛايٛاقع اؾـٜـٗ ،
س ٵ
ٴ
ٓٚ ٤ٛدٛؿ ٓلٚكات ٚؼـٸٜات تِٗٸ َوًُ ٞايػلب ،ؿ ٕٚغرلِٖ ٗ ب٬ؿ اٱه.)1(ّ٬
ؾبعض إتِـٸ ٜٔيًٛٳ ٵعٚ ٜاٱكًاؿ ايـٜين ٚايتٛد ٘ٝايذلبٜٛ ٫ ٟٛدـ عٓـِٖ
َٖ٪ٸٌ ًلع ٗ ٞايؿك٘ ٚايـعٚ ،٠ٛبعِٔٗ عٓـ ٙؽِٸّ عًُٞٸ ٗ اٱهَٝ٬ات،
ٚيهٓٸ٘ وٌُ ؾهلاّ عٌٛاٝ٥اّٜٚ ،عٛم ٙإٓٗر ٚايٓٛل ٠ايهًٓ ١ٝيٮَٛك ،أ ٚتٓكِ٘
ايـكب ١ايؿكٗ ٗ ١ٝتهٝٝـ إواٚ ٌ٥اؿٛاؿخٜٚ ،ػًب عً ٘ٝايتعذټٌ ٗ اؿهِ عًٗٝا.
ٚكغِ ؾٌٔ ُٖٚ ٤٫٪ـم ْٝٸاتِٗ ؾجُاك فٗٛؿاتِٗ قـ تعٛؿ عًَٗ ٢اَٸِٗ با٫ؾت٦ات.
يقيو ؾٌؼِ ١ٝايؿكٚ ٘ٝإؿيت ت٪ثِّل هًباّ أ ٚإهاباّ ٗ طبٝع ١ؾتاٚا ،ٙؾهًُا
نإ ايؿكَٓ ٘ٝؿتشاّ َٚطًٓعاّ أنجل نًُا أمثل فيو ٗ عًُ٘ ٚٚٳ ٵع ;٘ٝإف إٕ «َعلؾت٘
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ٚإساطت٘ ٚطلام ْٛلت٘ إٍ ايعامل ت٪ثِّل تأثرلاّ نبرلاّ ٗ ؾتاٚا .ٙعً ٢ايؿك ٘ٝإٔ ٜهٕٛ
قٝطاّ إساط ّ١ناًَ ١بإٛٓٛع إطًٛب َٓ٘ إُـاك ؾت ٣ٛؾ.)2(»٘ٝ
ؾعًُ ١ٝايتأٖ ٌٝيؿك٘ ايّٓٸ ٚايٛاقع ؼتاز إٍ َؿتٺ ٚؾك٘ٝٺ ًذاعٕ ،ىٛض بعًِٕ
ٚٚكعٕ; نًِٜ ٞض ٚاقع٘ٚ ،إٍ تـكٜب عً ٢ايؿت ٣ٛاييت تعاجل آٖ ّ٫قا ايٛاقع(٫ٚ ،)3
تٓكٌ َُٖٛاّ تاكى ١ٝأ ٚبعٝـَ ّ٠هاْاّ إٍ َٛقعٕ ّتً ٧با٭مَات.
ٚايكٔ ُ١ٝبٚ ١ْ ِّٓٝآش ٫ ١ؼتاز إٍ َنٜـ أؿيٓ ٺ ١ٱثباتٗا ،بكـك َا ؼتاز إٍ دٗـٺ
دٗٝـ يتشكٝل َٓاطٗاٚ ٗ ،اقع اجملايى ايؿكٗ ٗٚ ،١ٝتـكٜب ا٭ٚ ١ُ٥ايكٝاؿات
اٱه ،١َٝ٬ستٸ ٢تِـك ايؿت َٔ ٣ٛاَتناز ؾك٘ ايَِٓٚ ْٛكاُـٖا ايٌلعَ ١ٝع ٚاقع
إٌه٬ت ايٓامي ١ب٘.
إٕ أٓٚاع ٖق ٙايؿّ ١٦هٔ إٔ تُٛـ بأْٗا أٓٚاعٴ ٓلٚك٠ٺ بإعٓ ٢ايعاّٸ
ئًلٚك ،٠ايق ٌٌُٜ ٟاؿادٚ ١ائلٚك ٠بإعٓ ٢اـاْٸ(ٖ ،)4ا ٜكتٔ ٞادتٗاؿاّ ؾكٗٝاّ
َعٓ٢ٶ َٔ َعاْ ٞا٫دتٗاؿ ٖٛٚ ،ادتٗا ٷؿ ٜوتٓؿل ايِٓٚ ْٛإكاُـ ٚايؿلٚع ٚايكٛاعـ،
 ٖٞٚقٛاعـ أهاهٗا ايتٝورل ٚكؾع اؿَ ٳلز ،بٔٛابط٘ ًٚلٚط٘.
يقيو ؾايؿت ٣ٛشل ٤٫٪ايقٜ ٜٔع ٗ ٌٕٛٝتًو ايـٜاك بأسها ّٕ عاَٸ ٗ ١ايؿك٘ ٫
ٜٓوذِ َع ؾك٘ ٖق ٙا٭قًِّ ،١ٝبٌ  ٫بٴـٻ يًُؿيت إٔ ٜوتنٜـ ٗ ايتؿِ ٖٖ ٌٝٵٔ ٜوأي٘
ٱٜٔاغ أَٛك ػاُٸٚ ،١ي٬هتبٝإ عٔ دٛاْب َُٗٸ ١ت٪ثِّل ٗ اؿهِٜٚ ،لاع ٞإكاُـ
ٗ ا٭سهاّ ٚؿٳ ٳٚكاْٗا َع ايعًٌٚ ،تػٝټل ايؿت ٣ٛبتػٝټل اينَإ ٚإهإ ٚايعٴ ٵلف
ٚاؿاٍ(ٜٚ ،)5عتدل َآ٫ت ا٭سهاّ ٚا٭ؾعاٍٜٛٓٚ ،ل إٍ عإ ١ٝاٱهٚ ّ٬سلٍٛ
كهايتٜ٘ٚ ،لاع ٞغاٜات٘ ٗ اْ٫تٌاك ٚايتُهٌ عً ٢إـ ٣ايبعٝـ ،عٓـٖا ٜؿيت َا
ًّ ٘ٝعًْٛ ٘ٝلَٚ ،ٙا تُٛٻٌ إي ٘ٝؾَ ٵُٗ٘; اعتباكاّ بهٌ َا هبل.
ٖٚقا اؾاْب َٔ إٓٗر ٗ ايؿتَ ٣ٛلتبْ٘ َعلؾ ١ايٓايٚ ،قـ عٳ ٻـ اٱَاّ أٓـ
ٖقا ا٭َل َٔ ًْٔ ١ى ػِاٍ ٜٓبػ ٞتٛؾٗلٖا ٗ إؿيت( ،)6ستٜ ٢تشكٓل يٓا فيو
ايؿك٘ إٌٓٛؿ ايقٜ ٟلؾع ائٝل ٚاؿَ ٳلز عٔ ايٓايٚ ،وبِّب ايٌلٜع ١إٍ ْؿٛهِٗ،
« ؾإؿيت ايبايؼ فك ٠ٚايـكد ٖٛ ١ايق ٟوٌُ ايٓاي عً ٢إعٗٛؿ ايٛه٘ ٗ َا ًٜٝل
باؾُٗٛك ،ؾٜ ٬قٖب بِٗ َقٖب ايٌـٸ ٌّٝ ٫ٚ ،٠بِٗ إٍ طلف ا٫م.)7(»ٍ٬
وب ايٌاطيب ؿاُ٥اّ ،ؾإْ٘ ٜٓبػ ٞعً ٢اجملتٗـ «ايٓٛل ٗ َا ًِٜض
٭ْ٘ٚ ،سٳ ٵ
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وب ٚقت ؿٚ ٕٚقتٚ ،ساٍ ؿ ٕٚساًٍٚ ،ؼّ ؿٕٚ
ع ٳ
ـ ٗ ْؿوَ٘ ،
بهٌٸ َهًٖ ٺ
ًؼّ; إف ايٓؿٛي يٝوت ٗ قب ٍٛا٭عُاٍ اـاُ ١عًٚ ٢مإ ٚاسـ ( ،)...ؾٗ ٛوٌُ
عً ٢نٌٸ ْؿىٕ َٔ أسهاّ ايَِٓ ْٛا ًٜٝل بٗا ،بٓا٤ٶ عً ٢إٔ فيو ٖ ٛإكِٛؿ
ايٌلع ٗ ٞتًك ٞايتهايٝـ»(.)8

ٚتبين ؾك٘ ايتٝورل َٚلاعا ٠ايتـكټز َٔ ػِا ّ٥اٱه َٔٚ ،ّ٬زلات٘ :ايلٓ،١
 َٔٚقٛاعـ :ٙكؾع اؿَ ٳلز َٓٚع ائٻ ٳلكٖٚ .ق ٙهب إٔ تبكَ ٢عامل ٚقٛاعـ ؼهِ
ا٫دتٗاؿ ٚاٱؾتا ٗ ٤ايـ ;ٜٔ٭ٕ ٖقا ٖ ٛدٖٛل ايٌلٜعٚ ،١قـ ُضٸ عٔ ايٓيبﷺ أْ٘ «َا
ػ ِّٝل بٌ أَل ٜٔإ ٓ٫اػتاك أٜولُٖاَ ،ا مل ٜهٔ إمثاّ»(.)9
ٴ
ٚإٕ اهتكلا ٤ايتاكٜؽ ايؿكٗ٪ٜ ٞؿٸ ٟإٍ َ٬س١ٛٺ ٖاَ ٖٞٚ ،١إٔ أعً ٢ؿكدات
ايتٝورل ٚكؾع اؿَ ٳلز ٚايتـكټز ناْت ٗ ؾك٘ ايٓيبٸﷺ ،ثِٸ ايِشاب َٔ ١بعـ ،ٙايقٜٔ
سَ ٞع٘ٚ ،بـأ ا٭ػق با٫ستٝا٦ًٝ ٙاّ ؾٌ٦ٝاّ ،ستٸ ٢ناؿ إٔ ٜطبل ا٫ستٝاٙ
ًٗـٚا ايٛٳ ٵ
هًَـ ا٭َٸُٚ ١ـك عٗـٖا ٗ اتِّباع ايلؾل
بهٌٸ أبٛاب ايتٝورلٚ ،ا٭َ ٵ ٍٚايعٛؿ ٠إٍ ٳ
بايٓاي.
ؾايتؼؿٝـ هبٌٝٷ إٍ ؼبٝب ايـ ٜٔإٍ عاَٸ ١اـًل ٗ ،سا٫تٺ ٜه ٕٛؾٗٝا
إهًٖـ َػًٛباّ عً ٢أَلٜٚ ،ٙػـ ٚؾٗٝا ايتهًٝـ بإٌكٓ ١هبباّ يطلغ ا٫يتناّ ب٘ ًْ،١
ول ستٸٜ ٫ ٢تِٸ ايتهًٝـ َا ٜ ٫ٴطامٚ ،قـ قاٍ تعاٍ:
ول ؿاؾعٷ نافٺ ؾًب ايٝٴ ٵ
ٚايعٴ ٵ
ولاّ﴾ (ايط٬مٚ ،)7 :قاٍ
و ٕل ٴ ٜٵ
ذ ٳع ٴٌ اهللُ ٳب ٵع ٳـ ٴع ٵ
ـ اهللُ ٳْ ِؿواّ ٔإ ٖ ٫ٳَا آتٳاٖٳا هٳ ٳ ٝٵ
هًِّ ٴ
﴿ َ ٫ٴَ ٜ
ولاّ﴾ (اٌْ٫لاغ 5 :ع
و ٔل ٴ ٜٵ
ولاّ * ٔإ ٻٕ ٳَ ٳع ايِ ٴع ٵ
و ٔل ٴ ٜٵ
َلٸتٌ ٗ هٛك٠ٺ ٚاسـَ ﴿ :٠ؾ ٔإ ٻٕ ٳَ ٳع ايِ ٴع ٵ
و ٳل ٵ َ٘ٓٚ ،)10(»ٜٔاقتبى ايؿكٗا ٤قاعـتِٗ
ولٷ ٴ ٜٵ
 ،)6ستٸ ٢اًتٗل قٛشلِ« :ئ ٜػًب عٴ ٵ
ايؿكٗ« :١ٝإٌكٓ ١ػًب ايتٝورل»(.)11
أَا َلاعا ٠ايتـكټزٚ ،ػاُٸ َّ ١ع إوًِ اؾـٜـ ،سـٜح ايعٗـ با٫يتناّٚ ،إوًِ
اٯؾاق ٗ ٞب٬ؿ ايػلب ،١ؾْٗٛ ٛعٷ َٔ اؿهُ ٗ ١ايتؼؿٝـ ٚعـّ اٱعٓات ٗ تلتٝب
ا٭سهاّ ْٛٚ ،ٷع َٔ تعاط ٞايع٬ز عً ٢دلعاتٺقـٸؿ ٠يٌؿا ٤دوِٕ عً ،ٌٝستٜٓ ٢اهب
ايـٚا ٤تؿاعٌ اؾوِ ٚقـكت٘ عً ٢تكبټٌ ايع٬ز ،ؾٝتُاثٌ يًٌؿا ٖٛٚ ،٤ؿكيٷ ٜوت ٟٛؾ٘ٝ
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ٔآٍٜ ٫ ،ؿع َع٘
ايطبٝب ٚايؿك ;٘ٝيٜ ٓ٬٦وتؿشٌ إٌهٌٜٚ ،وتش ٌٝإٍ َلضٕ ٴع ٳ
ايتـا.ٟٚ
ٚاٱؾتا ٤بايتؼؿٝـ ٚايتـكټز ٜه ٕٛيٮؾلاؿ ،نُا ٜه ٕٛيًذُاع ١إوًُ.١
دًٌَ
يهٔ ٖاكهٖ ١ق ٙايعًًُ ٗ ١ٝإٔ ُٖ ّٛاؾُاعٚ ١ايكٔاٜا إٌذلن ١أَلٷ ٳ
طبٷ نبرل ،ؾكـ ٜلتكَ ٞؿيت ا٭ؾلاؿ ٗ تبٌ اؿً ٍٛايٓادع ،١هٛاْ ٤اق ّ٬يًؿت ٣ٛأٚ
ٚػٳ ِ
فتٗـاّ أُاي ،ّ١يهٓ٘ ٜهب ٛي ٛتعلٻض يًؿت ٣ٛايعاَ ٗ ١اجملا٫ت اييت تعِٸ بٗا ايبً،٣ٛ
ؾا٭ٌُ إٔ ؼاٍ إٍ ايعكٌ ايؿكٗ ٞاؾُاع ٞايق ٟتوتٛعب٘ اجملاَع ايؿكٗ ،١ٝؾكـ
نإ ايِشاب ١ايهلاّ ًٜذأ ٕٚإٍ كٚ٩ي اجملتٗـ ٜٔيبشح ْٛامٍ عِلِٖ ،سٌ ؾكـ
()12
ت بقيو ايعاؿ ٠أٜٸاّ اـًٝؿتٌ أب ٞبهل
ايـي َٔ ٌٝايهتاب ٚايوٓٸ ،١نُا دٳ ٳل ٵ
ٚعُل(.)13
ٚا٫دتٗاؿ اؾُاعْ ٞعٷ َهٛٸٕ َٔ اـدلا ٗ ٤ايؿكَ٘ٔ ،اؾاّ إي ِٗٝف ٚٚايباع
ٗ ايتؼِټِات ايعًَُ ،)14(١ٝجٌ :ايطبٸ ٚايؿًو ٚا٫قتِاؿ ٚايوٝاهٚ ١ا٫دتُاع
ٚايكاْٚ ٕٛغرلٖا ،يهٔٵ يٝى َٔ باب ا٫هتٓ٦اي ،بٌ عً ٢أهاي ا٫هتـَاز ايٛادب،
ت ب٘ اؿٝا ٠إعاُل ،٠ػ٬ؾاّ يبواط ١اؿٝا٠
َلاعا ّ٠يًتطٛټك ٚايتعكٗـ ايق ٟاُطبٳ ٳػ ٵ
ٚهٗٛيتٗا َٔ قبٌ ،سٝح نإ ايعامل ايٌلعًِٜ ٞٸ بأُ ٍٛاؿٝا ٠اييت ُهِّٓ٘ َٔ
ت
ايؿت ٣ٛؿ ٕٚسٳ ٳل ٕزْٛ ،لاّ ٕٛهٛعٝتً٘ٛٝٚ ،ع إناٚد ١بٌ عـٸ ٠ؽِټِاتٺٚ ،ي ٛبعٴ ٳـ ٵ
بٗٓٝا ايٌټ ٓك ،١نايطبٸ ٚايؿك٘ أ ٚايلٜآٝات ٚايتاكٜؽ.
َ ٫ٚاْع ٖٓا إٔ ٜه ٤٫٪ٖ ٕٛاـدلا ٤غرل َوًٌُ َا ؿاَت ايٓناٖٚ ١ايهؿا٠٤
قؿ ١ٚٛاؾاْبَ ،ع اؿلْ عًٓ ٢لٚك ٠اٱًاك ٠إٍ ته ٜٔٛإتؼٌِِِّ َٔ أبٓا٤
ا٭قًِّٝات إوًُ ;١يٝهْٛٛا كٚاؾـ ٖاَٸٕ ١جٌ ٖق ٙاجملاَع ايؿكٗ ،١ٝبعـ إعـاؿِٖ ٗ
دٛاْب ايتٓٛرل ٚايتٓن ٗ ٌٜايجكاؾٚ ١اجملتُع.

 َٔٚؾك٘ ايتؼؿٝـ ٚايتـكټز ٜٓبع ؾك٘ٷ آػلٜ ،لاع ٞا٭ٚيٜٛات(ٚ )15ؾكاّ يٲَهاْات
ايـاػًٚ ١ٝايٛلٚف اـاكد ;١ٝ٭ٕ تلتٝب ا٭َٛك ٚإػٔاعٗا يتوًوٌٕ َٓطكٞٸ ٜؿٝـ ٗ
وب َهاْتٗا ٚسذُٗا اؿكٝك ،ٞؾٝكـٸّ َا
ؤ دٳ ٵٓ ٞمثاكٖاٚ ،إٍ تكـٜل ا٭ًٝا ٤عَ ٳ
س ٵ
ٴ
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سكٓ٘ ايتكـ٪ٜٚ ،ِٜػٸل َا سكٓ٘ ايتأػرلٖٚ ،هقا.
 ٗٚهايـ ا٭مَإ َٔ تاكٜؽ اٱه ّ٬نإ أَل ايـع ٠ٛهابكاّ عً ٢ايـٚي ;١٭دٌ
بٓا ٤ا٭دٝاٍ ٚتلب ١ٝا٭تباع عً ٢ايعًِ ٚايِدلٚ ،متٸ إْناٍ َكتٔٝات ايعكٝـ ٠قبٌ
ايٌلٜع ;١يٝوتشهِ ايتٛسٝـ عً ٢ايعكٚ ٍٛايكًٛب ،ؾتهٖ٪َ ٕٛٸً ّ١يتشُټٌ بك١ٝ
ايتهايٝـ.
ٚأٚيٜٛٸات ا٭قًِّٝات أٚيٜٛات ُهٌٕ ٚاْـَاز; ٭ٕ ايعِل إهٓ ٞنإ مَٔ
ُهٌ يًُوًٌُ ا٭ُ ٳ ِٖٚ ،ٍٚأقًِّ ١ْ ٝعـؿ ٗ ١ٜأسٔإ قل ،ٍٜؾبـُ ٕٚهٌٕ
يًُذُٛع ١إوًُٜ ١وتش ٌٝإٔ نط ٛبٗا إٍ َلاسٌ َتكـَِّ.١
 ٗٚؿكاه ١ا٭ٚيٜٛات ٜوبل بٓا ٤ايلداٍ ٚايٓواٚ ٤ايٌباب بٓا ٤إ٪هٸواتٗٚ .
إ٪هٸوات تبـ ٚاييت تعٓ ٢بايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝأَ ٵ ٍٚكتب َٔ ّ١اييت ؽتّٸ ٗ ا٫قتِاؿ َج.ّ٬
 ٗٚتـبرل ا٫ػت٬ف ٜتِٸ اؿلْ عً ٢إتٻؿل عًٜٚ ،٘ٝذلى إؼتًـ ؾ ٘ٝإٍ أدً٘ٚ .تعط٢
ا٭ُِّٖ ١ٝايكِ ٣ٛيٮُ ٍٛقبٌ ايؿلٚعٚ .تلدٻض َِاحل اؾُاعٚ ١ا٭َٸ ١عًَِ ٢احل
ا٭ؾلاؿ.
ٚؿاػٌ اؾُاع ١تؿلم أٚيٜٛات ايٌباب ايِاعـ عٔ أٚيٜٛات ايطاعٌٓ ٗ ايو ٸٔ،
ٚتكـٻّ أٚيٜٛات ايتُهٌ يًٓوا ٤عً ٢سواب ايلداٍ َٔٚ .ؿاػٌ ايكاك ٠ا٭ٚكٚبَ ١ٝجّ٬
وب َـ ٣هلع ١اْ٫ـَاز ٗ ٖقا ايبًـ أ ٚفاى،
ع ٳ
ؽتًـ ا٭ٚيٜٛات بٌ ؿٚي١ٺ ٚأػلَ ،٣
ٚبايكٝاي َع ايٛلٚف إ ١ُ٥٬اييت تٛؾِّلٖا ٖق ٙايبًـإ ٗ ايلػا ٤ا٫قتِاؿٗٚ ،ٟ
ثكاؾ ١سكٛم اٱْوإ ٚغرلٖاٚ .ؿاػٌ ايـٚي ١ايٛاسـ ٠ؽتًـ ا٭ٚيٜٛٸات بايٓٛل إٍ اؾٛٸ
ايعاّٸ ،ايوٝاهٚ ٞا٫قتِاؿ ،ٟايق ًّ٘ٝ ٟتٛدټ٘ اؿنب اؿانِ أ ٚاؿه١َٛ
إٓتؼب ٖٛٚ .١فاٍٷ ٫ػتباك هٖ ١َ٬قا ايؿك٘ ٚعاؾٝت٘(ٚ .)16كغِ أْ٘ ُعب إٓاٍ،
ٚيهٓ٘ قُٛؿ ايػبٸ ،بتعبرل ًٝؽ إكاُـ ايٌاطيب.

ٚعٛؿ ٠إٍ قٔ ١ٝاٱؾتاٚ ٤سواهٝت٘ إؿلط ،١إفا ثاك ه٪اٍٷ ي٘ ًُ ْ١بؿك٘ ا٭قًِّٝات
عً ٢يوإ ؾلؿٺ أْ ٚاع١ٺ ؾإٕ إؿيت إعاُل وتاز إٍ ػاٚم إٛقـ ايبو ٘ٝايقٟ
وِل ا٭َل بٌ هاٚ ٌٕ٥فٝبٺ ،نُا اًتٗل عٓـ ايٓٛاميَ ٗ ٌٝـٚٻْاتِٗ ٚػاكبِٗ:
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ه ٌ٦ؾأؾت.»٢
« ٴ
بٌ إطًٛب تبٓٸَٛ ٞقـٺ عًُٜ ٞبشح ٗ ػًؿ ١ٝايو٪اٍ ٚايواَ ٌ٥عاّٚ ،ايعٛاٌَ
ا٫دتُاع ١ٝاييت ٚيٖـت ايو٪اٍٚ ،أبلمت اٱًهاٍ ٖٛ ٌٖٚ ،ه٪اٍٷ َكب ٍٛبِٝػت٘
إجاك ٠أّ ٜتعٌ كؾٔ٘ بٗق ٙايِٝػٚ ،١إعاؿ ٠تلنٝب٘ ٗ ُٛك ٠إًهإٍ ؾكٗ ،)17(ٞثِ
َعاؾت٘ ٗ ٓ ٤ٛك١ٜ٩ٺ ًاًََٗٓٚ ١رٕ عًُٜ ،ٞوتِشب إباؿ ٨ا٫دتٗاؿ ١ٜائابط١
ؿلن ١ايِٓٚ ،ْٛايٓٛاَٝى ا٫دتُاع ١ٝإ٪طٓل ٠يتؿاعٌ اجملتُعات؟
ؾايو٪اٍ ايؿكٜٗٓٛ ٞع ُٓٔ أه١ً٦ٺ ندل ٣تتعًٖل بايٛدٛؿ اٱه َٞ٬بايػلب،
ست ٢توتذً ٞكتًـ ايٓٛاس ٞايوٝاهٚ ١ٝا٫قتِاؿٚ ١ٜايذلبٚ ١ٜٛايؿهل١ٜ
ٚا٫دتُاع ،١ٝاييت ؼ ٘ٝب٘; ستٸ ٢ته ٕٛإعلؾَ ١طابك ّ١يًٛاقع.
ٚغا ١ٜاهتؿلاؽ اؾٗـ ٗ ٖق ٙإُاكه ١ايعًُ ١ٝإٔ وؤ إؿيت تٓكٝض إٓاٗ ٙ
إوأي ١إجاك ;٠ٱُاب ١اؿلٸ ٗ اـًلٚ ،تٓن ٌٜايلٓٚ ١اشلـا ١ٜعً ٢أؾعاٍ إهًٖؿٌ
أُٜٓا سًٓٛا ٚاكؼًٛا.
ٚبٓا٤ٶ عًٖ ٢ق ٙايتٝٓٛشات إتعًِّك ١بإٓٗر ٚبتشكٝل إٓاٚ ٙعذِ ا٭ه ١ً٦إجاك٠
ْوتطٝع بٓا ٤ؾك٘ٺ ْٛع ٗ ٞقٔاٜا ا٭قًِّٝاتٜ ،وذلٚغ َٔ نًِّٝات ايٌلٜعٚ ١أٍُٛ
ايؿكٜ٘ٚ ،تؿاعٌ َع قٛاعـ ايبٓا ٤ا٫دتُاع ٞبٌتٸَ ٢ـاػَ ،ً٘ٝلاعٝاّ تٛامٕ إؿاع ٌٝبٌ
ايّٓٸ ٚايٛاقع ٗ تلَ ِٝأسهاّ إػذلبٌ ٗ اٯؾام.
ٚػِ ١ُٝٛايؿت ٗ ٣ٛايػلب ْاْ ْ ١أٜٔاّ عٔ تعكٓـ ايكٔاٜا اييت تٓنٍ بإوًٌُ
د ّ٬ٝبعـ د ;ٌٝؾايكٔاٜا اييت اٌْػٌ بٗا اؾ ٌٝا٭ٚٸٍ إٗادل إٍ ايػلب مل تعٴ ٵـ ٖٞ
ْؿوٗا نُٸ ّا ٚنٝؿاّ بايٓوب ١إٍ اؾ ًٌٝايجاْٚ ٞايجايح ،سٝح ُاك شلا ُٖٚ ّٛأه١ً٦
ٚإًها٫ت َٔاؾ ;١ؾاٖتُاَات ا٭بٓاَ ٤ػاٜل ُْ ٠اَاّ ٖ٫تُاَات آباٚ ِٗ٥أدـاؿِٖ،
ٚقـ أِْٸ إٍ ا٭دٝاٍ ايِاعـ َٔ ٠أبٓا ٤إوًٌُ أٚي٦و ايق ٜٔاعتٓكٛا اٱهَٔ ّ٬
أبٓاٖ ٤ق ٙايـٜاك ايػلب.١ٝ
ٚكغِ ٚسـ ٠ا٭ُ ٍٛايؿكٗ ١ٝبٌ ايٌلم ٚايػلب ،ؾايٛاقع ايػلب ٞي٘ ؼـِّٜات٘
اـاُٚ ،١مل ىط ٧ايباسح كٜتٌ ،Richon ٕٛايق ٟفٖب إٍ إٔ إِطًشات َجٌ
ايٌلم ٚايػلب يٝوت فلٸؿ نًُاتٚ ،إِا ٖ ٞأزلاٖٝ ٤ن ٠تبين ٖٜٛٸات أُبشت
أقاي.)18(ِٝ
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ٖٚقا ا٭َل ْابعٷ َٔ اعتباك بٴ ٵعـ إهإ ٗ بٓا ٤إعلؾ ١أَ ٚا ٜعبٻل عٓ٘ بع
«اؾػلاؾٝا ايجكاؾٚ ،»١ٝسل ٌّٟبٓا إٔ ْتشـٸخ ٗ عِلْا عٔ «اؾػلاؾٝا ايؿكٗ ،»١ٝاييت
تأهٸى عًٗ٥ٛٓ ٢ا ؾُٝا قبٌ ايتعـټ ٴؿ إقٖيب ٚايؿكٗٚ ،ٞاػت٬فٴ ايؿتاٚ ٣ٚايٓٛامٍ
ٚا٭علاف.

ٕٚا نإ ايؿك٘ ٗ ايٌلٜع ١ؾَ ٵُٗاّ بٌلٜٸ ّا قاب ّ٬يًتأثټل َشٝط٘ ،غ٬ف ايٌلٜع١
ت ٜ ٫كبٌ ايتػٝرل ،ؾإٕ ايؿك٘; يقيو ،نإ ْوبٝٸ ّا ٜٔ ٫اٖٞ
اييت ٖ ٓٚ ٞٷع إشلٞٸ ثاب ٷ
إط٬قٝٸ ١ايٌلٜع َٔٚ ،١ث ٸِ ؼٛٸٍ ايؿك٘ إقٖيب إٍ َـاكي تأثٻلت با٭قاي ِٝاييت
ت ؾٗٝاٚ ،ا٭َِاك اييت دل ٣بٗا ايعٌُ ؾٗٝا.
اْتٌلٳ ٵ
ٖٚهقا لـ ٗ إقاٖب ايؿكٗ ١ٝاػاٖات:
ؾؿ ٞإقٖب ايٌاؾعْ ٞوُع عٔ ايكـٚ ِٜاؾـٜـ ٗ ؾك٘ ايٌاؾعٕ ٞا نإ
بايعلام ثِٸ اْتكٌ إٍ َِل.
ٚإايه ١ٝشلِ طلا٥ل َٓٗذٚ ١ٝؾَِّٓٚ ١ٝـاكي إقً ١ُٝٝبٌ ايعلام َِٚل ٚايكرلٚإ
ٚإػلب ٚا٭ْـيىٚ ،عٴلف َايه ١ٝإػلب َلاعاَ ٠ا دل ٣ب٘ٚ ،غًب عًَ ٢ايه١ٝ
ايعلام اٱٜػاٍ ٗ ايلأ.ٟ
أَا اؿٓؿ ١ٝؾايعاؿ ٠عٓـِٖ َٴشٳهُٖٚ .١نجرل َٔ ا٭سهاّ ا٫دتٗاؿ ١ٜاييت قاٍ
بٗا إتكـَِّ ٕٛأعلض عٓٗا إتأػِّلٚ ،ٕٚأؾتٛا َا ىايؿٗا; يتػٝټل ايعٴ ٵلفٚ .ا٫ػت٬ف بٌ
اٱَاّ أب ٞسٓٝؿٚ ١تَٝ٬ق ٙنإ اػت٬ف مَإٕ َٚهإٕٚ ،مل ٜهٔ اػت٬ف سذٸ ٺ١
ٚبلٖإٕ(.)19
 ٗٚفيو ْ ِٛابٔ عابـ ٗ ٜٔأكدٛمت٘ «عكٛؿ ٗ كهِ إؿيت» أبٝاتاّ فنل
ؾٗٝا(:)20
يعععععقا عًععع عع ٘ٝاؿععع ععهِ قعععععـ ٜععع عٴعـاك
ٚايعٴعععع ع ٵلف ٗ ايٌٻعععع ع ٵلع يعععععع٘ اعتبععععععاك
ٚاهتتبعٗا بإٜٔاساتٺ ٗ َعٓاٖا ٗ كهايت٘ «ٌْل ايعلف ٗ بٓا ٤بعض ا٭سهاّ
عً ٢ايعٴ ٵلف» ،ؾأحلٸ ؾٗٝا عً ٢إٔ «إؿيت يٝى ي٘ اؾُٛؿ عً ٢إٓك ٗ ٍٛنتب ٚاٖل
ايلٚا َٔ ،١ٜغرل َلاعا ٠اينَإ ٚأًٖ٘ٚ ،إٔ ٜٝٔ ٫ع سكٛقاّ نجرلٜٚ ،٠هٓ ٕٛٳ ٳلكٙ
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أعْ َٔ ِٛؿع٘»(.)21
 ٖٛٚقٍٛٷ عٚ ،ِٝٛكأ ٟهـٜـ ٚٚاقع ٗ ٞؼه ِٝا٭علافٚ ،ا٫يتناّ بٗا ٗ
ايؿتٝآِٜٚ ،ٸ عٔ اهتٌعاك ق ١ُٝإهإ ٚا٭سٛاٍ ٗ ا٭سهاّٚ ،عٔ َ٬س ١ٛتػٝټل
ا٭علاف ٚايعاؿات بتػٝټل ا٭مَإ ٚايبًـإ(.)22
ٚأػقاّ ببٴ ٵعـ اٱقً ٗ ١ُٝٝا٭سهاّ اًتٗل عٔ اٱَاّ ايكلاٗ قٛي٘ ٗ ايؿلم
ايجأَ ٚايعٌل َٔ ٜٔنتاب٘ ايؿلٚم« :ؾُُٗا ػـٸؿ ٗ ايعٴ ٵلف اعتدلَُٗٚ ،ٙا هك٘
أهكط٘ ٫ٚ ،ػُـ عً ٢إوطٛك ٗ ايهتب ط ٍٛعُلى ،بٌ إفا دا٤ى كدٌٷ َٔ غرل
د ٔل ٙعً،٘ٝ
ذ ٔل ٙعً ٢علف بًـىٚ ،اهأي٘ عٔ عٴ ٵلف بًـٚ ،ٙأَ ٵ
أٌٖ إقًُٝو ٜوتؿتٝو  ٫تٴ ٵ
ٚأَ ِؾ ٹت٘ ب٘ ،ؿ ٕٚعٴ ٵلف بًـى ٚإكلٻك ٗ نتبو ،ؾٗقا ٖ ٛاؿلٸ ايٛآضٚ .اؾُٛؿ عً٢
إٓك٫ٛت أبـاّ ٍٓ٬ٷ ٗ ايـٚ ،ٜٔدٌٗٷ َكاُـ عًُا ٤إوًٌُ ٚايوٻًَـ إآٌ»(.)23
ٚعً ٢غلاك ايكلاٗ إايه ،ٞعكـ ابٔ ايك ِِّٝاؿٓبً ٗ ٞإع َ٘٬ؾِٖ ّ٬اَٸ ّا
وب تػٝټل ا٭مَٓٚ ١ا٭َهٓٚ ١ا٭سٛاٍ
ؼت عٓٛإ« :ؾٌِ ٗ تػٝټل ايؿتٚ ٣ٛاػت٬ؾٗا عَ ٳ
ٚايٓٝٸات ٚايعٛا٥ـ»ٚ ،اؾتتش٘ َكٛيت٘ ايٌٗرلٖ« :٠قا ؾٌِٷ ع ِٝٛايٓؿع دـٸ ّاٚ ،قع بوبب
اؾٌٗ ب٘ غًََْ٘ ع ِٝٛعً ٢ايٌلٜع ،١أٚدب َٔ اؿَ ٳلز ٚإٌكٓٚ ١تهًٝـ َا  ٫هبٌٝ
إيَ ٘ٝا ٜٴ ٵعًَِ إٔ ايٌلٜع ١ايباٖل ٠اييت ٖ ٗ ٞأعً ٢كتب إِاحل  ٫تأت ٞب٘»(.)24
ٚتػٝټل ايؿت ٣ٛبتػٝټل اينَإ ٚإهإ ْاترٷ عٔ تلدٝض ًَِش١ٺ ًلع ١ٝمل تهٔ
كادشٚ ٗ ّ١قت َٔ ا٭ٚقات ،أ ٚيـٳ ٵكَ ٤ؿوـ٠ٺ ساؿث ١مل تهٔ قا ٗ ّ١ُ٥مَٕٔ َٔ ا٭مَٓ.١
ٚاينَٔ ٜ ٫تػٝٻلٚ ،ايقٜ ٟتػٝٻل ٖ ٛأسٛاٍ أٌٖ اينَٔٚ ،إِاحل ٚإؿاهـ اييت تطلأ
عً ،٘ٝؾذلاع ٢دٳ ًِباّ ٚؿٳ ٵك٤اّ; ٭ٕ ايٌلٜع ٗ ١ػُ٬تٗا ايتٌلٜعْ ١ٝؿعٷ ٚؿؾعٷَ ٖٛٚ ،ا
ىتِل ٙابٔ كًـ ٗ قٛي٘« :إٕ هلل أسهاَاّ مل تهٔ أهبابٗا َٛدٛؿ ٗ ّ٠ايِـك
ت أهبابٗا تلتٻبت عًٗٝا أسهاَٗا»(.)25
ا٭ٚٸٍ ،ؾإفا ٚٴدـٳ ٵ

ٚإفا نإ اعتباك ايعٴ ٵلف ٗ ايؿك٘ ايعاّ أٚنـ ؾإْ٘ ٗ ؾك٘ ا٭قًِّٝات أَ ٵ.ٍٚ
ٚتتأهٻى ايع٬ق ١بٌ ايؿكٌٗ بتبعٝٸ ١ايجاْ ٞيٮٚٸٍٚ ،ايتناَ٘ َعإ٘ ،ؾٗ ٛيٝى بٌاكؿٺ
عٔ َكَِّٛاتَ٘ ٫ٚ ،أُ ٍٛعً ٢غرل َِاؿكٚ ٙأُٛي٘ٚ ،إِا ٖ ٛؾلعٷ نوا٥ل ؾلٚع٘،
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ٌٜاكن٘ فات إِاؿك ٚا٭ُُٛ ٗ ٍٛك٠ٺ عاَٸ.١
إ ٓ٫أْ٘ عٓـ ايتؿِ ٌٝؾإْ٘ ٜٓنع أنجل إٍ نًِّٝات ايٌلٜع ،١ايكآ ١ٝبلؾع
اؿَ ٳلزٚ ،تٓن ٌٜأسهاّ اؿادات عً ٢أسهاّ ائلٚكاتٚ ،اعتباك عُ ّٛايبًٗ ٣ٛ
ا٭سهاّٚ ،تػٝټل ايؿت ٣ٛبتػٝټل إهإ ٚاينَإ٬َٚ ،س ١ٛإِاحل إعتدلٚ ٠إلهً،١
ٚإعُاٍ ؾك٘ إٛامْات ٚايذلدٝض بٌ إِاحل ٚإؿاهـ.
ٚىتًـ َع٘ ٗ نٜٓ ْ٘ٛط ٟٛعً ٢ػِٓٚ ١ُٝٛع ا٭قًِّٝات ،ؾٝتٻذ٘ إٍ
ايتؼِټّ ٗ َعاؾتٗا تٛهټعاّ ٚتطٜٛلاّ ٚتٓكٝشاّ ٕٛآٝع٘ ٗ ْطام ايؿك٘ اٱهَٞ٬
ْٛٚلٜات٘ٚ ،فيو هٛا َٔ ٤سٝح مثلات فيو ايؿك٘ َٔ ا٭سهاّ أ َٔ ٚسٝح ا٭ٍُٛ
ت بٗا.
ت عًٗٝا ٚاهتٓبطَ ٵ
ٚايكٛاعـ اييت بٴٓٝٳ ٵ
ؾُٔ سٝح مثلات ايؿك٘ َٔ ا٭سهاّ ؾإٕ ؾك٘ ا٭قًِّٝات ٜٓبين دوُ٘ ا٭ندل
عً ٢تًو ايجُلات; إف ايكـك ا٭ندل َٓٗا َتعًٓل َا ٖ ٛثابتٷ تٌذلى ؾ ٘ٝأٓٚاع
إوًٌُ َُٗا تػٝٻلت ٚلٚؾٗا ٗ اينَإ ٚإهإ.
ٚيهٔٵ َع فيو ؾإْ٘ ٜعُـ إٍ ادتٗاؿاتٺ ناْت َلدٛس ّ١أ ٚغرل ٌَٗٛك٠ٺ أٚ
َذلٚن ;ّ١يوببٺ أ ٚآػل َٔ أهباب ايذلى ،ؾٝوتذًبٗا ٌٜٓٚطٗا ٚوٗٝٝا; ٕا ٜل ٣ؾٗٝا
َٔ َٓاهب١ٺ يبعض أٓٚاع ا٭قًِّ ١ٝإوًُ ،١تتشكٖل بٗا إًِش ،١ؾٝعاجل بٗا تًو ا٭ٓٚاع
ٗ غرل اعتباكٕ ٕقٖبٝٸٝٓ ١ٸك ١أ ٚعِبٝٸَ ١ؿِّٛت ١يًًُِشَ ،١ا ؿاّ نٌٸ فيو َوتٓـاّ إٍ
إٌُٔ ٗ ايـَ ٜٔعتدلٕ.
 َٔٚسٝح ا٭ُٚ ٍٛايكٛاعـ ،ؾٗقا ايؿك٘ ىتاك َٔ بٌ ايكٛاعـ ايؿكٗ١ٝ
ٚإباؿ ٨ا٭ُٛيَ ١ٝا ٜلآَ ٙاهباّٚ ،أنجل ؾاعً ٗ ١ٝتكلٜب أسٛاٍ ا٭قًِّٝات إٍ ٓٚع
ايٌاكع ،ثِ ٜٓتنع َٓٗا َا ب٘  ُٜٔٔاهتُلاكٜٸت٘ ٚتطٛټك ٗ ٙاؿٝا ،٠كغِ ايتشـِّٜات
ٚايِعٛباتٚ ،قـ ٜؿتل َٔ َكاُـ ايٌلٜع ١ايعاَْٛ ١لٜات عًُٚ ١ٝقٛاعـ ادتٗاؿ١ٜ
ساؿث ٗ ١إُاكه ١ايؿكٗ ،١ٝؾُٔٝٸٗا إٍ أؿٚات ايٓٛل ا٫دتٗاؿٜٚ ،ٟهِّٝؿٗا َع
َوتذـٸات ايعِل.
أًٜ ٚذأ إٍ قٛاعـ َعًًٓٚ ١َٛت قـٚؿ ٠ا٫هتعُاٍ ٚاْ٫تٌاك ،ؾٗٓٝض إٍ
تٌٓٝطٗا ٚاهتـكادٗا ٚؾل إٓاؾ اؾـٜـَ ،ا تكتٔ ٘ٝطبٝع ١أٓٚاع ا٭قًِّٝات إوًُ;١
يٝتشِٻٌ َٔ فيو نًِّ٘ ؾك ٷ٘ يٮقًِّٝاتٜٓ ،بين عً ٢ايؿك٘ اٱه َٞ٬إأثٛكٜٚ ،تذ٘
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غِ١ُٝٛٺ ٗ ٖقا ايٌإٜٔٝٔ ،ـ بٗا ؾكٗاّ دـٜـاّ ٜه ٕٛنؿَ ّ٬ٝعاؾٖ ١قا ايٓٛع
اؾـٜـ.
ٚموب إٔ َٔ بٌ أِٖٸ َا ّهٔ إٔ ٜوتؿاؿ َٓ٘ ٗ ؾك٘ ا٭قًِّٝات َٔ ا٭ٍُٛ
ايؿكٗ ١ٝأٌُ اعتباك إآ٫ت(ٚ ;)26فيو ٭ٕ ٖقا ا٭ٌُ َبينٌّ عً ٢تعـ ٌٜاؿهِ
ايٌلع ٞإتعًِّل بؿعٌٕ َٔ ا٭ؾعاٍ ،إفا مل ٜهٔ قكٓكاّ ٕكِـ ٙؾ ،٘ٝإٍ سهِٕ آػل
وكِّل ؾَ ٘ٝكِـٚ .ٙبتعكٗـ اؿٝا ٠اٱْواْ ١ٝايؿلؿٚ ١ٜاؾُاعٚ ١ٝتٌابهٗا ٚتٛهټعٗا
ٜه ٕٛشلقا ا٭ٌُ اجملاٍ ا٭ٚهع ي٬دتٗاؿ.
 ٖٞٚأٓٚا ٷع تٌتـٸ ُٛك ايتعكٝـ ٚايتٌابو ؾٗٝا ٗ ٚاقع ا٭قًِّٝات إؤًُُٓ ١
أنجلٜٸ ٺ ١غرل َوًُ ،١ايق ٟته ٕٛؾ ٘ٝايوٝاؿ ٠يكاْْٛٚ ٕٛاّ اؿهِ ا٭دٓيبٖ ،ا
ٜـيٌِّ عً ٢إٔ «ٖق ٙا٭ٓٚاع َٔ ًأْٗا إٔ تهوب أسٛا ّ٫نجرل َٔ ٠أسٛاٍ إوًٌُ
ت عًٗٝا ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝايعاَ ١إٍ
ػُِٝٛات فاتَٛٓٛٚ ١ٝع ،١ٝت ٍٚ٪بٗا ي ٛطُ ِّب َك ٵ
َآ٫ت ؽايـ َكاُـ تًو ا٭سهاّ ،ؾٝه ٕٛإفٕ يكاعـَ ٠آ٫ت ا٭ؾعاٍ ٳؿٚٵكٷ ادتٗاؿٟ
َِٗ ٗ ؾك٘ ا٭قًِّٝات إوًُ ،١بٌ يعًٗا ته َٔ ٕٛأِٖٸ ايكٛاعـ ا٭ُٛي ١ٝاييت ٜٓبػٞ
ؼهُٗٝا ٗ فيو ايؿك٘»(.)27
ٚاؿهِ ايٌلع ٞإِا ٜتؼًٖـ ؼكٗل َكِـ ٙعٓـ إدلا ٤ايؿعٌ عً ;٘ٝبأهباب
تعٛؿ ٗ ايػايب إٍ ػِ١ُٝٛٺ تطلأ عً ٢فيو ايؿعٌ ،تهَ ٕٛاْع َٔ ّ١ؼكٝل اؿهِ
ٕكِـ ٙؾٚ .٘ٝأسٛاٍ ا٭قًِّٝات إوًُ ٖٞ ١أسٛاٍٷ ٌَبٳع ١باـُِٝٛات إتِّٓٛع ١بايٓوب١
إٍ أسٛاٍ إوًٌُ ٗ أٓٚاعِٗ ايعاؿٚ ،١ٜفيو َا هعٌ َعاؾتٗا با٭سهاّ ايٌلع١ٝ
ا٭ًُ ١ٝإٛٓٛع ١٭دٓاهٗا نجرل ٠ا٭ًٜٛي ١ؾٗٝا إٍ غرل َكاُـٖاٖ ،ا وتِِّ إٔ
تعاجل بٌهٌٕ َٛهٻع بأسهإّ تبٓ ٢عً ٢اعتباك إآ٫ت; يتشكٝل َكاُـ ايٌلٜع.١
ٜٚتبٌ ٖقا ا٭َل بٛٓٛغٕ َٔ ػ ٍ٬تبٝإ ٚد ٙٛاـِ ٗ ١ُٝٛأسٛاٍ ا٭قًِّٝات
إوًُ ،١ثِٸ بتبٝإ ٚد ٙٛتأثرل تًو اـُِٝٛات ٗ إآ٫ت; يتهَ ٕٛعتدل ّ ٗ ٠إعاؾ١
ايؿكٗ َٔٚ ،١ٝفيو ٜتٸٔض اي ٻـٚٵك ايهبرل شلقا ا٭ٌُ ايؿكٗ ٗ ٞإثلا ٤ؾك٘ ا٭قًِّٝات
ٚتُٓٝت٘ ٚتطٜٛلٚ ٙتجٜٛل.ٙ

َ ٗٚا ٜتعًٖل باٱؾتا ٤إقٖيب ايقٌٜ ٟهٌِّ أسٝاْاّ عا٥كاّ َٚاْعاّ َٔ تٛسټـ ايؿت٣ٛ
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بايػلبٚ ،إٍ إْناٍ ايعٳ ٳٓت ٚايٌـٸ ٠عً ٢ايٓايٚ ،إثاك ٠ايبًبًْ ٗ ١ؿٛهِٗ; بؿعٌ تٔاكب
ايؿتاٚ ،٣ٚتـػټٌ اؾٗات ايلزل ١ٝيبًـإ ا٭قًِّٝات ٗ تٛد ٘ٝكعاٜاٖا َٛٚاطٓٗٝا يتبٓٸٞ
ْٛعٕ َٔ ا٭سهاّ ايؿكٗ ،١ٝؿ ٕٚغرلٖاٚ ،نأْٗا َوتكلٸ ْ٠عً ٢أكٓٗا.
ٚإجاٍ إاثٌ بٌ ٜـ ٖٛ ٟا٫ػت٬ف ايعَ ٗ ّٜٛطايع ايٌٗٛك ٚإثبات ا٭ًٗل
ايكُل ٗ ١ٜسا٫ت ايِٚ ّٛاٱؾطاك ،اييت تعلف ؿٳ ٵَٚاّ ْكاًاّ ساؿٸّا بٌ اؾايٝات
إوًُٚ ،١تٓتر عٓٗا تأ٬ٜٚتٷ هٝاه ١ٝيٮَل ٫ ،ؽـّ َوتكبٌ ايٛدٛؿ اٱهَٞ٬
ٖٓاى ٫ٚ ،تلاع ٞػُِٝٛات٘.
ؾايو٪اٍ إجاك إماٖ ٤ق ٙايٛاٖل ٌٖ :ٖٛ ٠تكًٝـ َقٖبٺ َعٌ َٔ ٓلٚكات
ايـَ َٔٚ ،ٜٔوتًنَات اؿٝا ٠اٱه ٗ ١َٝ٬ايػلب؟
شٓا
إٕ بٓا ٤ؾك٘ ا٭قًِّٝات ٜٓ ٫بػ ٞإٔ ٜٴشاُٳل بٗق ٙإقٖب ١ٝائٝكَ ،١ا ؿَٓا أؿَ ٵ
عً ٢ػِ ١ُٝٛايٓٛع ٗ ٖق ٙإٓاطلٚ ،اييت فنَ ٵلْا إٔ َٔ ًَْ ١ا ٜكتٖٔ ٘ٝقا
ا٫ػتِاْ ٖ ٛإهاؿ ؾك٘ٺ ْٛعٞٸ ًِٜض ؾُاع١ٺ ِٛفد ،١ٝؽتًـ ٗ ؼـِّٜاتٗا عٔ
اؾُاع ١إوًُ ٗ ١بًـاْٗا ا٭ًُ.١ٝ
ٖ ٗٚق ٙاؿايْ ١قٖب َع ايٌاطيب ٗ كأ ٜ٘اؿاٌَ عً ٢اْ٫تكاَ ٤ع ا٫كتكا ٤إٍ
ايتٛهټ٘ ٗ ا٭سهاّ; إف «ايتٛهټ٘ ٖ ٛإٛاؾل يكِـ ايٌاكع ٖٛٚ ،ايق ٟنإ عً٘ٝ
ايوٻًَـ ايِاحل ،ؾًٛٓٝل إكًِّـ أٟٸ َقٖبٺ نإ أدل ٣عً ٢فيو ايطلٜل ؾٗ ٛأػًل
با٫تباعٚ ،أَ ٵ ٍٚبا٫عتباكٚ ،إٕٵ ناْت إقاٖب نًٓٗا طلقاّ إٍ اهللٚ ،يهٔٸ ايذلدٝض
ؾٗٝا  ٫بٴـٻ َٓ٘; ٭ْ٘ أبعـ َٔ اتباع اشل ،٣ٛنُا تكـٻّٚ ،أقلب إٍ ؼلٸ ٟقِـ ايٌاكع
ٗ َوا ٌ٥ا٫دتٗاؿ»(.)28
ٚعً ٢اجملاَع ايؿكٗ ٗ ١ٝايػلب ،ناجملًى ا٭ٚكٚب ٞيٲؾتاٚ ،٤اجملًى ايؿكٗٞ
٭َلٜها ايٌُاي ،١ٝإٔ ٜٓؼلطٛا ٗ َوًوٌ ايتكلٜب بٌ اٯكاٚ ٤إقاٖب ٕا ؾ ٘ٝػرل
ا٭قًِّٝاتٚ ،ا٫بتعاؿ عٔ ايتعِټب إقٖيب ٚاْ٫ػ٬م عً ٢إـٚٻْات ايؿكٗ ١ٝايتاكى١ٝ
ٚسـٖاٚ ،اْ٫ؿتاغ عًَٓ ٢ذنات اؿٔاك ٠اٱْواْ ١ٝعً ٤ٛٓ ٢إكاُـ ايهًِّ ١ٝيًـٜٔ
ٚايكٹ ٳ ِٝايهدل ٗ ٣ايتعاٌَ َع اٯػل.
 َٔٚاـطأ ايهبرل اعتباك إقٖب ايؿكٗ ٖٛ ٞايـِّ ٜٔنًٓ٘ .ؾ ٬بٴـٻ َٔ ا٫ػتٝاك
ٚاْ٫تكا َٔ ٤إقاٖب ايتوع :١اؿٓؿٚ ٞإايهٚ ٞايٌاؾعٚ ٞاؿٓبًٚ ٞايٛاٖلٟ
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ٚاينٜـٚ ٟاؾعؿلٚ ٟاٱَاَٚ ٞاٱبآٚ .ٞيقا هب إٔ توٛؿ كٚغ ايتواَض ٗ ا٭ػق
با٭ق ٣ٛؿيٚ ّ٬ٝا٭ْوب سا َٔ ّ٫أٟٸ َقٖبٺٚ ،قـ ٜٔطلٸ إوًُ ٕٛإٍ ا٭ػق بإقٖب
إلدٛغ ًِٕش١ٺ أندل.
ٚيقا ِٜ ٫ضٸ اٱْهاك عً ٢اجملًى ا٭ٚكٚب ٞيٲؾتا ٗ ٤ؾتٛا ٙظٛام َرلاخ إوًِ
َٔ غرل إوًِ ،ايقٚ ٟاؾل كأ ٟبعض ايِشابٚ ١ايتابعٌ ٚايعًُا ٤اجملتٗـٚ ،ٜٔدا ٤عً٢
ػ٬ف كأ ٟاؾُٗٛك .نُا ِٜ ٫ضٸ اٱْهاك عً ٗ ٘ٝايؿت ٣ٛظٛام بكا ٤إلأ ٠إوًُ١
يـ ٣مٚدٗا ايق ٟمل ٜوًِٚ ،إوأي ١تتٓامعٗا آكا ٤أٌٖ ايعًِ ،قـّاّ ٚسـٜجاّ ،يهٓٸٗا
دـٜل ْ ٠بٓٛلٕ ؾكٗٞٸ دـٜـ; ٕا ٜتشِٻٌ َٓٗا َٔ َِاحل ؿٚ ١ٜٝٓادتُاعَ ١ٝعتدل.)29(٠

 َٔٚا٭ؿٚاك ايط٥٬ع ١ٝاييت ٜٓبػ ٞإٔ تٗتِٸ ب٘ ٖق ٙاجملاَع إٔ ٜتِٸ إٌْاَ ٤لانن
َٛام١ٜٺ تابع١ٺ شلا تعهـ عً ٢ؿكاه ١اجملتُعات ايػلب ،١ٝتاكىاّ ٚؼـٸٜاتٚ ،آَاّ٫
ٌَٚه٬ت ،ؿكاهاتٺ ََٓٚ ١ُٖٛعُٻكٚ ،١يٝوت قلا٤اتٺ عٌٛاٝ٥ٸ ّ ١اْتكاٝ٥ٸ ١أ ٚتعُُٝٝٸ.١
 ٖٛٚأَلٷ  ٫غٓ ٢عٓ٘; ستٸ ٢توتطٝع إٔ تٌاكى ٗ بٓا ٤ايٌؼِ ١ٝاٱه ١َٝ٬اؿٝٸٗ ،١
ٍّ َٔ سٝح ايتكـټّ ٗ ًَِّ٪لات ايع.ٍٝ
فتُعٕ قؿٛف بإؼاطلٚ ،غين
ٖٚهقا ِٜرل ايبشح عٔ ايبـا ٌ٥ايٌلعٕ ١ٝؼتًـ إٌانٌ ايتٓٚ ١ُٝٝٛايؿكٗ١ٝ
اييت تكع جملُٛع أؾلاؿ ا٭قًِّٝات أ ٚ٭غًبٝتٗا أَلاّ ٓلٚكٜٸ ّا; ٭دٌ ٓاٖ ١ٜقا ايٛدٛؿ َٔ
ايٛقٛع ٗ اٯثاّٚ ،ايقٚبإ ٗ قٛايب ايـٚي ١إوتكطب ١اييت ؽايـ ٓٛاب٘ ايٌلٜع.١
ؾا٫دتٗاؿ ٗ إهاؿ ٖق ٙايبـا ٌ٥إٌلٚعَ ١طًٛبٷ; إف ٜ ٫هؿ ٞبٝإ اؿلَ ١أٚ
ايهلاٖ ٗ ١سهِ قٔٝٸ ٺ ،١ؿ ٕٚايٌلٚع ٗ ٓٚع ٌَاكٜع سًْ ٍٛاؾع ٗ ١ػاٚمٖا.
ؾؿ ٞقٔاٜا اينٚاز ٚايط٬م  ٫بٴـٻ َٔ تأهٝى َ٪هٻوات يًًِض ٚايتكلٜب بٌ
ٚدٗات ْٛل اينٚدٌ إتؼاٌَُُ ٗٚ .وا ٌ٥ا٭َٛاٍ  ٫بٴـٻ َٔ إهاؿ َ٪هٸوات
يٲقلاض بٳ ٳـٍ َِاؿك ايتُ ٌٜٛايتكًٝـ ١ٜايلب ٗٚ ،١ٜٛفاٍ اــَات ا٫دتُاع ١ٝايعاَ١
وتاز إػذلب ٕٛإٍ تٌٓ٪َ ٘ٝهٸو ١ايٛقـ يـعِ ٌَاكٜع اٱِا ٤ا٫دتُاعَٗٓٚ ،ٞا:
بٓاَ ٤ـاكي يًتعًٚ ِٝايتٌَٓٗٓٚ ،١٦اَ :واكغ يًذلؾٚ ٘ٝتًكٌ اٯؿاب ٚايؿٓ ،ٕٛعً٢
ايطلٜك ١اؾاك ٟبٗا ايعٌُ ٗ ايبًـإ ا٭ّٸًِٖٚ ،ٸ دلٸّا...
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 ٗٚاؾًُ ،١هب إٔ ٜٓؼل ٙاجملتٗـٚ ٕٚايؿكٗاٚ ٤ا٭ُ٥ٸٚ ١إًِش ٕٛع ؾلاؿ٣
ٚأعٔا ٗ ٤اجملاَع ايؿكٗ ١ٝع ٗ ٓٚع ؾك٘ٺ دـٜـ يٮقًِّٝات إوًُ ،١اْط٬قاّ َٔ ؾك٘
إٛاطٔ  ٫إٗادلٚ ،إك ٫ ِٝايلاسٌٚ ،ابٔ ايبًـ ٚيٝى ايـػ ;ٌٝأ ٸ :ّ٫ٚ٭ٕ ٖقا ٖٛ
ايٛاقع; ٚثاْٝاّ :٭ٕ ايٛؾا ٤يًُهإ ٜٛدب إٔ ٌٜعل علٸ ٖقا ايبًـ عً ٗ ٘ٝاٱُ٬غ
ٚإٌاكن ١اؾاؿٸِٛ ٗ ٠ٸٖا ٚاهتكلاكٖا.
ٖٚقا ّٓ ٫ع َٔ اؿٌٓ إٍ إٛطٔ ا٭ًُ ٞإٕٵ ٴٚدـ يـ ٣إٗادل ،ٜٔنُا
نإﷺ تـَع عٓٝاّ ٖٛٚ ٙـغ َهَٓٛ ١طٓ٘ ا٭ًُٚ ،ٞقـ اهتٛطٔ بعـٖا إـٚ ١ٜٓأقاّ
بٗاٚ ،سٛٻشلا إٍ َلننٕ ْ٫ب٬ز ؾذل اؿلٸٚ ١ٜايعـايٚ ١ايِ٬غ.
ٖٚقا اؿٌٓ إٍ بًـ اي٫ٛؿٚ ٠إٌٓأ َعٓا ٙكؾع اؿَ ٳلز ٗ تهلٜى إكاّ ٗ بًـ
آػل َعتكـٺ كايـَ ،ع إٌاكن ٗ ١إُ٬س٘ ٚايٛؾا ٤ؿكِّ٘ ٚسبِّ٘ ٚسبِّ أًٖ٘ أّ ٜٔا،
 ٖٛٚأَلٷ أٚنـ بايٓوب ١يًُوًٌُ ايقٚ ٜٔٴيـٚا ٗ ٖق ٙايـٜاك ايػلب ٗ ٖٞٚ ،١ٝسكِِّٗ
َجاب ١ا٭ّٸ ٚإٓبت(.)30
٬
س ٵُ ّ
َ ٖٞٚعإٕ ؿاػً ْٚ ٗ ١دٛب اٱقاَٚ ١ايتٛطٗٔ ٗ ايب٬ؿ غرل اٱهَٝ٬ٸ ،١ٳ
ػ ٵ ٝٳل
ن ٵٓ ٴت ٵِ ٳ
يٮَاْٚ ،١تبًٝػاّ يًلهايٚ ،١ابتعاثاّ ٗ اـرل ،نُا ّْٸ عً ٢فيو ايكلإُٓ ﴿ :
ت ٹيًٓٻائ﴾ (آٍ عُلإٚ ،)110 :نُا تلْ٘ ايٓيبٸﷺ ٗ ػ ١ُ٬كهايت٘:
د ٵ
ػ ٔل ٳ
ُأ ٻَ ٺُ ١أ ٵ
ت ؾهل ٠ا٫بتعاخ إٍ اـرل عً٢
ت ٭ُِِّ َهاكّ ا٭ػ٬م»(ٚ ،)31قـ ُٖٓٝٳ ٵ
«إِا بٴعجٵ ٴ
ت بؿًِٔٗ ؿٚي ١اٱه ّ٬تٛهټعاّ عُلاْٝاّ ٚبٌلٜاّ قٌٸ ْٛرلٗ ٙ
ايؿاؼٌ ا٭ُ ٳ ،ٍٚستًٗ ٢ـٳ ٵ
تاكٜؽ اؿٔاكات اٱْواْ.١ٝ

هى
ٗ ا٭ػرلٕ ،افا نٌٸ ٖقا اؿلْ عً ٢تأٖ ٌٝؾك٘ ا٭قًِّٝاتٚ ،بٓا ٘٥عً ٢أُ ٴ
دـٜـٚ ٠غا ٗ ١ٜايتطٛټك؟
٭ٕ ؾك٘ ا٭قًِّٝات ٖ ٛايٛد٘ اـاكد ٞيًؿك٘ اٱه ٗ َٞ٬ع٬قت٘ َع قٝط٘،
 ٖٛٚايتُل ٜٔايعًُ ٞايقٜ ٟجبت َـ ٣قـك ٠إوًِ عً ٢ايتعاَ ٍٜع كايؿٚ ،٘ٝعً٢
قـكت٘ عً ٢بٓا ٤فات٘ ػاكز أٚطاْ٘ ٚبٌ أقلاْ٘ ٖٛٚ ،ؾك٘ٷ ٗ َٛادٗ١ٺ َباًلَ ٠ع ايطٖ ِؿل٠
ايعًُٚ ١ٝايتهٓٛيٛد ١ٝايػلبَٚ ،١ٝع ايتكـټّ اؿٔاك ٟايقٜ ٟؿلض قَ ٵـكاّ َٔ ايٓـِّ١ٜ
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ايؿهلٚ ١ٜإٓٗذ.١ٝ
ٍّ َٔ
 ٖٛٚؾٛم فيو ؿيٌٝٷ عًُ ٞعً ٢عإ ١ٝاٱهٚ ّ٬سلٛي ١ٝكهايت٘ٚ ،ػٌ
ػًِّٝات اـرلٚ ،١ٜاٱػلاز يًٓاي عًَٗٓ ٢ر ايدلٸ ٚإعلٚف ٚايكو٘; يٝتًُٻى ايػرل
كٓ ١ايـ ٜٔعٔ قلبٺًٜٛٗٓٚ ،ا َٔ ؿع ٠ٛاؿل بٌ َٛاطٓ ،ِٗٝايقٌٜ ٜٔاكنْ ِْٗٛؿى
ا٭كض ْٚؿى ايكاْ.ٕٛ
َا ٜعين إٔ ٖٓاى َُٗٸ ّ ١إؿاكٚ ١ٜؾِّٓ ٗ ١ٝاْتٛاك ٖق ٙاجملايى ٚػٜ٬ا ايبشح
ايتابع ١شلا; ٭ٕ عً ّٛاٱؿاك ٠قـ تطٛٸكت ُٚاكت تعتُـ ايتؼط ٘ٝيًشآل ٚإوتكبٌ،
 ٫ٚبٴـٻ إٔ ٜبٓ ٢ايتؼط ٘ٝعً ٢ؾَ ٵٗ ِٕ ٚعًِٕ بعٓاُل ايكٚ ٠ٛعٓاُل ائعـ ٗ اجملتُع،
َٚعلؾ ١ايؿلْ إتاسٚ ١ايتٗـٜـات إتٛقٖع.١
 ٖٞٚفلٸؿ قاعـ ٠بٝاْات قبٌ ٓٚع اشلَ ٳـف ايهًٓٚ ،ٞا٭ٖـاف ايتؿِ ،١ًٝٝثِٸ
ايٛها ٌ٥ايعًُ ١ٝإٓاهب ;١يٝأت ٞتٓنًٜٗا ٗ أٚقات مَٓٚ ١ٝػطٛات عًَُ ٗٚ ١ٝلاسٌ
قـٸؿ ،٠تعكبٗا إتابع ١إٝـاْٚ ١ٝإلاقب ١إوتُلٸٚ .٠بإٛاماَ ٠ع ٖقا إؼطٖ٘ تلُـ
َٝناَْ ١ٝاي ١ٝنؿ ١ًٝبتٓؿٝقٜٓٛٚ .ٙع ٖقا ايدلْاَر نًٓ٘ ؼت تِلټف اـدلا ٤ا٭نؿا٤
ٗ كتًـ ايتؼِټِات ايعًُ.١ٝ

الهوامش

االجتهاد والتجديد

«

»

«

»

«

»

ﷺ
ﷺ

«

»

«
»

االجتهاد والتجديد

«
»
«

»
»

«

«

»
االجتهاد والتجديد

«

»

«

ﷺ

»
«

االجتهاد والتجديد

»

قاعدٌ ٚف٘ خم ّٕ الٕقائع وَ احللي الشزعّ٘
ٔأثزِا يف عمي أصٕه الفكْ

ؤ ٚايكُ ٵبض اٍ إِاحل ٚإؿاهـ
ٚا٭ؾٌٔ إٔ ْعُِِّ ايه ّ٬عٔ ػِ ْٛاؿُ ٵ
ايٛاقع ،١ٝؾٓـٸع ٞإ٬مَ ١بٌ إؿكانٗا ٚبٌ اٱكاؿٚ ٠ايهلاَٖٚ ،١ا إٔٸ اهلل تباكى
مل ظُٝع إِاحل ٚإؿاهـ ايهآَٚ ١ايٛاٖلُ ٠ضٸ ايك ٍٛبٗق ٙإ٬مَٗ ١
ٚتعاٍ عا ٷ
ًأْ٘ تعاٍ ًأْ٘.
ٚإٌهً ١ايلٝ٥و ١اييت ْٛادٗٗا ٗ ٖق ٙايطلٜك ٖٞ ١أٜٔاّ :إثبات عـّ ػًٛٸ
ٚاقع١ٺ َٔ ايٛقا٥ع َٔ إًِش ١أ ٚإؿوـ.٠
ٚايتشكٝل إٔٸ ايٛاقع ١بعـ تٔاكب إِاحل ٚإؿاهـ ؾٗٝا  ٫ىً ٛأَلٴٖا َٔ أسـ
ٚد ٙٛث٬ث :١ؾإَٸا إٔ ته ٕٛفات ًَِشٚ ;١إَٸا إٔ ته ٕٛفات َؿوـٚ ;٠إَٸا تهٕٛ
ػاي َٔ ّ١ٝأٟٸ َ٬ىٺ َؿلٚضٖٚ ،قا أٜٔاّ عً ٢قوٌُ; إف قـ ته ٕٛػايَُٗٓ ّ١ٝا كأهاّ
 ٞإ٬ى ،أعين :إًِشٚ ١إؿوـ ;٠إٓ٫
 َٔٚايبـاٚ ;١ٜقـ ته ٕٛؾٗٝا َٔ نْٛ ٬عٳ ٵ
أُْٗا تواقطا بعـ تواُٜٗٚا ٚعـّ كدشإ أسـُٖا عً ٢اٯػل ،ؾبكٝت ايٛاقع ١نأْٸٗا
٬َ ٟىٺ.
ػاي َٔ ١ْ ٝأ ٸ

ٚايه ٗ ّ٬ايٛدٌٗ ا٭ٚٸيٌ ٌٜاب٘ ُاَاّ َا تكـٸّ ٗ ايطلٜك ١ا٭ ٗ ٍٚتكلٜب
إ٬مََٚ ،١ا ٜٳ ٔل ٴؿ عًٗٝا َٔ اٱًها٫ت ٚاٱداب ١عٓٗا.
ٚأَٸا ايٛد٘ ايجايح به ٬قوُٳٝٵ٘ ؾٗ ٛعً ٢مٛٳ ٵ:ٜٔ
ؾتاكٜٛ ّ٠دـ ٖٓاى َا ٜكتٔ ٞدعٌ اٱباس ١يتًو ايٛاقع ،١ؾاٱباس ١اجملعٛيٗ ١
َجٌ فيو إباس ْ ١اقتٔا ،١ٝ٥نُا إفا نإ ٖٓاى ًَِش ٗ ْ١توٗ ٌٝا٭َل عً ٢ايعباؿ
ٚإط٬م عٓاِْٗ ٗ تًو ايٛاقع.١
ٚأػلٜ ٫ ٣تٛؾٖل َا ٜكتٔ ٞفيوٚ ،اٱباسٖ ٗ ُ١قا ايكوِ إباس ٫ ْ١اقتٔا.١ٝ٥
ٚقـ سا ٍٚاٱَاّ اـُٝين& إٔ ٜٓكض عً ٢ايكاعـ ٠بٗقا ايٓش ٛا٭ػرل ،عً٢
أهاي أْٸ٘ َ ٫عٓ ٢ؾعٌ اٱباسَ ٗ ١جٌ فيو ،بعـ إٔ نإ ايؿعٌ ػايٝاّ َٔ أٟٸ َ٬ىٺ
ٜـع ٛإي ;٘ٝؾإْٸ٘ يػ ٷ ،ٛنُا أْٸ٘  ٫فاٍ يتشكٝل اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ١ؾ ٘ٝأٜٔاّ; ٭ُْٗا َٔ
تٛابع ايعًِ بإِاحل ٚإؿاهـًَِ ٫ٚ ،شَ ٫ٚ ١ؿوـ ٠عً ٢ايؿلض ٗ ايبٌٖٚ ،قا
شت.١
ٜعين إٔٸ اٱباسَ ٗ ١جٌ فيو إباس ْ١عكًٝٸ ١بٳ ٵ
قاٍ ٗ (َٓاٖر ا٭ُٚ :)ٍٛثاْٝاّ :مل ٜكُ ٵِ ؿيٌٝٷ عً ٢عـّ ػًٛٸ ايٛاقعَٔ ١
اؿهِ ،بٌ ايـي ٌٝعً ٢ػ٬ؾ٘; ؾإٕٸ ايٛاقع ١ي ٛمل ٜهٔ شلا اقتٔا٤ٷ أُٚ ،ّ٬مل ٜهٔ
ؾعٌ اٱباس ١أٜٔاّ ًَِش ،ْ١ؾ ٬بٴـٻ إٔ  ٫ته ٕٛقه ّ١َٛعهِٕٚ ،اٱباس ١ايعكً١ٝ
غرل ايٌلعٝٸ ١إـٻعا...٠إخل(.)2
ٚاٱِْاف إٔٸ اؾذلاض ن ٕٛايؿعٌ ػايٝاّ َٔ أٟٸ َ٬ىٺ ٜـع ٛاٍ ايبعح ٚايندل،
ؤ ٚايكُ ٵبض،
ٚي ٛبايعٓا ٜٔٚايجاْ ١ٜٛايطاك ،١٥بعٝـٷ دـٸاّ ،نُا علٳ ِؾٓا َجٌٳ فيو ٗ اؿُ ٵ
ٖٚقا ٖا ٪ٜؿٸ ٟإٍ ا٫طُٓ٦إ بإٔٸ ايؿعٌ ع أٟٸ ؾعٌٕ ع  ٫ىً ٛإَا إٔ ٜه ٕٛفا ًَِش ;١أٚ
فا َؿوـ ،٠إَا بٓؿو٘ أ ٚبايعٓا ٜٔٚايعٳلٳٓٝٸ ١ايجاْ ،١ٜٛنُا ٌٜٗـ ب٘ ايٛدـإ.
إ ٓ٫إٔٸ ٖقا إكـاك َٔ ايبٝإ قـ ٜ ٫هؿ ٞٱثبات ايكاعـ ٠إثباتاّ عًُٝاّ نًِّٝاّ
َدلٖٓاّ ،ؾٓكٖ ٗ ٍٛقا ايِـؿ :إٕٸ اؾٛاب عً ٢فيو ٜلتب٘ َا ٜتؼق َٔ َٛقـٺ ٗ
تؿورل سكٝك ١اٱباس ١نشهِٕ ًلعٞٸ َٚا ٜوبكٗا َٔ َ٬ىٺ ٚإكاؿٜٚ ،٠وتِعب ا٭َل
ؾٗٝا إفا قٝوت اٍ أػٛاتٗا ،نايٛدٛب ٚاؿلَ ;١سٝح إْٗا أسهاّٷ تتعًٖل با٭ؾعاٍ أٚ
ايذلٚى ٗ إلاسٌ ايج٬خ ،أعين :إ٬ى ٚاٱكاؿٚ ٠اٱٌْاَ ،٤عٓ ٢إٔٸ إ٬ى ٗ
ايٛدٛب َجَِٓ ّ٬بٌّ عً ٢ايؿعٌ ،نُا إٔٸ ايٌٛم ٚاٱٌْآَِ ٤بٸإ عً ٘ٝأٜٔاّٖٚ ،قا
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غ٬ف اٱباس ;١إف إؿلٚض أ ٸٕ َتعًل اٱٌْا ٤ؾٗٝا يٝى َتعًٓكاّ يًُ٬ى ٚاٱكاؿ.٠
ؾٌٗ اٱباس ١غرل َوبٛق١ٺ بٌ٤ٞٺ َُٓٗا؟ ٚنٝـ فيو ،بعـ اؾذلاض تبعٝٸ١
ا٭سهاّ يًُِاحل ٚإؿاهـ؟! أ ٚإٔٸ إ٬ى ٚاٱكاؿ ٠ؾٗٝا َِٓبٸإ عً٤ًٞ ٢ٺ آػل غرل
َتعًٓل اٱٌْا٤؟ َٚا ٖ ٛفاى ايٌ٤ٞ؟
ت ببعض احملكِّكٌ إٍ
ٚقـ علؾٓا ٗ ا٭عاخ إتكـٸَ ١إٔٸ ٖق ٙايِعٛب ١قـ أؿٻ ٵ
ايك :ٍٛإٕٸ إ٬ى ٗ اٱباس ١قاِ٥ٷ بٓؿى اؾعٌ .نُا علؾٓا ٖٓاى أٜٔاّ َا ٖ ٖٜٔٛقا
ا٫ػا ،ٙعٝح وتِِّ عًٓٝا إٔ مًُٗا عً ٢ايوٻ ٵٗٚ ٛإواق ;١بـاٖ ١أْٸ٘ ي ٛنإ إ٬ى
قاُ٥اّ بٓؿى اؾعٌ نإ َعٓا ٙايوك ٙٛبٓؿى ايجبٛتَٔ .اؾاّ إٍ أ ٸٕ اؾعٌ ًٜػ ٛعٓـ٥قٺ
بايٓوب ١إٍ إهًٖؿٌٜ ٫ٚ ،عٛؿ إي َٔ ِٗٝفيو أٟٸ ْؿعٕ ،نُا ٖٚ ٛآضٷٚ .هٝأتٗ ٞ
ا٭عاخ ايكاؿََ ١ا تٓشٌٸ ب٘ ٖق ٙايعكـ.٠
ٚفٌُ ايك :ٍٛإٕٸ ا٭ؾٌٔ إٔ ٜكاٍ :إٕٸ إ٬ى ٗ اٱباس ١ا٫قتٔا ١ٝ٥قاِ٥ٷ بٓؿى
إكػا ٤عٓإ ايعبـ ٚإط٬قٖ٘ٚ ،قا ً ٞٷ ٤غرل اؾعٌ ايٌلع ٞيٲباسٜ ٫ٚ ،١وك٘ بٓؿى
ايجبٛت ،نُا ٜ ٫ه ٕٛيَ ٵػّٛا بايٓوب ١إٍ إهًٖؿٌٚ .ايتؿَِٓٛ ٗ ٌٝع٘.
ٚايقْ ٟلٜـ إٔ ْـٻع ٗ ٘ٝإكاّ ٖ ٛايك ٍٛبتٛؾٗل ٖقا إ٬ى; أعين َا ٜكتٔٞ
ت إْاي٘ ع ٗ نٌٸ َٛكؿٺ ٬َ ٫ى ؾ ،٘ٝأ ٫ ٚتلدٝض
دعٌ اٱباس ١ع بايٛد٘ ايق ٟعلؾِ ٳ
٭سـ إ٬نٌ عً ٢اٯػل; ٚفيو بـع ٣ٛإٔٸ ايتوٗٚ ٌٝإط٬م اي ٳعٓٳإ بٓؿو٘ ًَِشْ١
تهؿ٬َ ٞناّ ؾعٌ اٱباس َٔ ،١ؿ ٕٚإٔ ٬ٜس ٜأْٸ٘ ٪ٜؿٸ ٟإٍ َ٬ىٺ آػل أ٪ٜ ٫ ٚؿٸ،ٟ
( )3
ؾٓؿىٴ ن ٕٛإهًٖـ َطًل ايعٓإ َٚلػٸِاّ ٗ َكاّ ايعٌُ ،عٝح  ٫وىٸ بائٝل
ٚايهًؿْ َٔ ١اس ١ٝايٌلٜع ،١أَلٷ ٌَتٌُٷ عًًَِ ٢ش١ٺ عاَٖٚ ،١قا َعَٓ ٢ا قـ ٜٴكاٍ
َٔ إٔٸ ًَِش ١ايتوًَِٗ ٌٝش ْ١عكْٛ ١ٝ٥٬عٝٸ.١
ٖٚقا اٱط٬م ٚايتوٜٗ ٌٝكتٔ ٞدعٌ اٱباس ١ايٌلع ،١ٝي ٫ٛإٛاْع ايلاؿع ١عٓ٘.
َ ٟاْعٕ .نُا
ٚأَٸا تعًٓل اٱكاؿٚ ٠ايٌٛم بٗقا اٱكػاٚ ٤اٱط٬م ؾّ ٬هٔ إٔ ّٓع عٓ٘ أ ٸ
هبل إٔ علٳ ِؾٓا إٔٸ اٱكاؿ ٖٞ ٠يبټ اؿهِ ٚكٚس٘.
ْعِٜ ،بك ٢عًٓٝا ؼكٝل إٔٸ ٖق ٙاٱكاؿ ٠تٌلٜعٝٸ ْ١بؿعٌ ايػرل أ ٚأْٸٗا إكاؿْ٠
تهٜٝٓٛٸ ١تتعًٖل بؿعٌ ايٓؿى; بـع ٣ٛإٔٸ اٱباسٚ ١إط٬م ايعٳٓإ ٖٓا ٜتكٛٸّ باؾعٌ
ايٌلعٚ ٫ٚ ،ٞدٛؿ شلا ٚكاٖٚ .ٙ٤قا َا ٜٓبػ ٞايتهًِٗ عٓ٘ ٗ ا٭عاخ اٯتَ ٗ ،١ٝا
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تؿذلم ب٘ ا٭سهاّ اـُو ١عٔ بعٔٗا.
ٚمٔ ْعتكـ إٔٸ ٖق ٙايـع ٣ٛع أ ٟن ٕٛإط٬م ايعٓإ بٓؿو٘ ًَِش ّ١تـع ٛاٍ
دعٌ اٱباس ١ع ٖٓا ٌٜٗـ ب٘ ايٛدـإ ٖٛٚ ،ػرلٴ بلٖإٕ يٲٜكإ ٫ٚ ،أقٌٻ َٔ ا٫طُٓ٦إ.
ٖٓٚاى طلٜك ْ ١أػل ٫ ،٣فاٍ يًتٌهٝو ؾٗٝا :ٖٞٚ ،إٕٸ إط٬م ايعٓإ
ٚاٱكػا ٤إٕٵ مل ٜهـٹ بٓؿو٘ ًَِشَ ّ١كتٔ ّ١ٝؾعٌ اٱباس ،١ؾ ٬أقٌٻ َٔ توبٝب٘
ُهٓٔ إهًٖـ َٔ إهٓاؿ ايؿعٌ ٚايذلى إٍ إ ٍٛهبشاْ٘; ؾإٕٸ اٱهٓاؿ نُا ٜتٝوٻل
بايٛدٛب ٚاؿلَ ١أ ٚايٓـب ٚايهلاٖ ،١نقيو ٜتٝوٻل باٱباس.١
 َٔٚايٛآض أْٸ٘  ٫فاٍ بعـ فيو ٫ؾذلاض ايؿعٌ ػايٝاّ َٔ أٟٸ َ٬ىٺ ،بٌ ٖٓاى
ى ٜـع ٛؿاُ٥اّ إٍ دعٌ اٱباس ،١ؾُٝا إفا نإ ايؿعٌ ػايٝاّ َٔ َ٬ىٺ ٗ ٚدٛؿٙ
َْ ٬
ٚعـَٖ٘ٚ ،قا ٜعين إٔٸ اٱباس ٫ ١ته ٕٛإ ٓ٫اقتٔاٝ٥ٸ ّ ،١ػ٬ؾاّ ٕا ٖ ٛإٌٗٛك َٔ
اْكواَٗا إٍ :ا٫قتٔاٚ ;١ٝ٥اي ٬اقتٔا.١ٝ٥
 ٫ٚىؿ ٢أْٸ٘  ٫فاٍ يًتٔاكب بٌ ٖق ٙإًِشٚ ١بٌ َا قـ ٜه ٗ ٕٛايؿعٌ أٚ
ايذلى َٔ َؿوـ٠ٺ َٔٚ ،ثِٸ ػًٛٸ ايؿعٌ ٚايذلى َٔ أٟٸ َ٬ىٺ ٜـع ٛإٍ اؾَ ٵعٌ ،نُا قـ
ٴٜتٖٛٻِ; ؾإٕٸ ٖق ٙإًِش ٫ ١ؽٔع يًتٔاكب ٚاْ٫هواك; ٭ٕٸ ايؿعٌ ع بعـ اؾذلاض ٖقا
ايتٔاكب ٚايتواق٘ ع ٜ ٫ناٍ وؤ إهٓاؿ ٙإٍ إ ٍٛهبشاْ٘ ،ؾٝه ٕٛؾ ٘ٝاقتٔا٤ٷ
ؾعٌ اٱباسٚ ١ايلػِ.١
بٌ ّهٔ إٔ ٜٴكاٍ :إٕٸ ٖٓاى طلٜك ّا ثايج :ٖٞٚ ،١إٕٸ إكػا ٤ايعٳٓإ بٓؿو٘ َطًٛبٷ
إ َٔ ،ٍٛؿْٛ ٕٚلٕ إٍ ًَِش ١ايتوَٗ ،ٌٝعٓ ٢إٔٸ َطًٛب إٖٓ ٍٛا َجٌ َطًٛب١ٝ
إكػا ٤ايعٳٓإ عٓـ ايعكٌ ،ؾهُا أْٸ٘ ٜل ٣إهًٖـ َلػٞٸ ايعٳٓإ عٓـ تواٟٚ
إ٬نات ،ؾهقى إٖٚ ،ٍٛقا ٜعين أْٸٓا ْكطع بإٔٸ إكػا ٤عٓإ ايعبـ ثابتٷ عٓـ
ايٌاكع أٜٔاّٚ ،ي ٛمل هعٌ عً ٢طبك٘ إباسً ّ١لعٝٸ ;١ؾإٕٸ ٖقا ايجبٛت بٓؿو٘ نافٺ
ٱٓاؾ ١إكػا ٤ايعٓإ إٍ إٚ ٗ ٍٛعا ٤ايتٌلٜع.
ؼًَّ َٔ ْٝع َا تكـٻّ إٔٸ ٖٓاى طلٜكتٌ عكًٝتٌ ٱثبات إطًٛب:
ٚإوتٳ ٵ
ؤ ٚايكُ ٵبضَٚ ،ا إٔٸ اهلل تعاٍ عاملٷ
أُٖ٫ٚا :ؿع ٣ٛعـّ ػًٛٸ ايٛقاٜع َٔ اؿُ ٵ
ظُٝع فيو ؾ ٬بٴـٻ إٔ ته ٕٛيـ ٜ٘إكاؿ ْ٠أ ٚنلاٖ ْ ١ي٘.
ِل ا٭َٛك ٗ
ٚإٌهً ١ايلٝ٥وٖ ٗ ١ق ٙايطلٜك ٖٞ ١عـّ ايـي ٌٝعً ٢سٳ ٵ
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اؿَوٳٔ ٚايكبٝض ،ؾّ ٬هٔ ٗ ٓٗ٥ٛا ا٫ستذاز بايكاعـَ ٗ ٠كاّ ايبشحٚ ،إ ٵٕ ُضٸ
ا٫هتٓاؿ إيٗٝا ٗ َكاّ ا٫هتٓبا ،ٙبعـ تٛؾٗل ايٛثٛم ٚا٫طُٓ٦إ.
ٚايجاْ : ١ٝؿع ٣ٛعـّ ػًٛٸ ايٛقاٜع َٔ إِاحل أ ٚإؿاهـ ،إكتٔ ١ٝيًذعٌ
ٚايتٌلٜع بايٓوب ١إيٗٝا.
ٖٚق ٙطلٜك ْ١تاَٸ ١قطعٝٸَ ٤ٛٓ ٗ ١ا هبلٚ ،إٕٵ مل ٜجبت بٗا ٫ٚ ،بوابكتٗا،
تٖ .قا نًٗ٘ ٗ إلسً ١ا٭.ٍٚ
أنجل َٔ اٱكاؿٚ ٠ايهلاٖ ١نُا علؾِ ٳ

أًٳ ٵلْا ٗ َا هبل إٍ إٔٸ ا٭ُشاب مل ٜتعلٻٓٛا شلق ٙاؾٗ ١بايتؿِ،ٌٝ
ٚاقتِلٚا عً ٢ايك :ٍٛإٕٸ إوأيٓ ١لٚك ;ْ١ٜأ ٚإْٗا قٌٸ ا٫تؿام ٚاٱْاع; أ ٚإٕٸ ا٭ػباك
َتٛاتل ْ ٠بٗا; أ ٚغرل فيو َٔ ايتعابرل إؼتًؿ.١
 ٫ٚىؿ ٢أْٸ٘  ٫فاٍ ٗ إكاّ يـع ٣ٛائلٚك ،٠بكـك َا تكـٻّ َٔ إْهاك بعض
نباك ا٭ُشاب ،ناحملكِّل اـلاهاْٚ ٞاحملكِّل ايلًيت ٚاٱَاّ اـُٝين(.)4
ٚأَٸا اٱْاع ؾشٝح إْ٘ َـكن ٌّٞقطعاّ; بعـ ُوټو ا٭نجل ٜٔب٘ٚ ،ي ٛباٱًاك٠
ٚاٱُٓاك ،أ ٚأْٸ٘ قتٌُ إـكنٝٸ ٗ ١ا٭قٌٸ; إفا استُٳ ًِٓا إٔٸ اهتٓاؿِٖ إي ٘ٝمل ٜهٔ إٓ٫
تدلٜلاّ ٕا اْتكٌ إي َٔ ِٗٝاكتهامٕ ،ؾ ٬فاٍ ي٬هتٓاؿ إي ٗ ٘ٝإكاّ.
شت ،١بٌ إكِٛؿ ؾٗٝا
َٔاؾاّ إٍ َا قـ ٜٴكاٍ َٔ إٔٸ إوأي ١يٝوت تعبټـٜٸ ّ ١ٳب ٵ
نٌـ ايٛاقعٚ ،أْٸ٘ ٌٖ ؽًٚ ٛاقع َٔ ْ١سهِٕ أّ ٫؟ ؾٜٓ ٬بػ ٞا٫هتٓاؿ ؾٗٝا إٍ َا ٫
ٜؿٝـ ايٝكٌ باٱتكإ ،نُا قـ وٌُ عًَ ٘ٝا تكـٻّ عٔ احملكِّل ايلًيت& ٗ ٖقا
إكاّٚ ،إٕٵ نإ  ٫ىً ٛعٔ إًهاٍ أ ٚإبٗاّ; ٭ٕٳٸ إوأيٚ ١إٕٵ ناْت فات ٚدٗ١
نٚ ،١َٝ٬قـ سكِّل ٗ قًٓ٘ أْٸ٘  ٫فاٍ يًتعبټـ ٗ َا نإ إطًٛب ؾ ٘ٝاؿِ ٍٛعً٢
ْؿى ايٛاقع; إ ٓ٫أْٗا تـكي ٗ إكاّ نُبـأ يًُذا٫ت ايؿكٗٝٸٚ ١ا٭ُٛيٝٸ;ٖٞٚ ،١
باعتباكٖا باسج ّ١عٔ تع ٌٝايٝٚٛؿ ١ايعًُٝٸٖٓ ،١ا ِٜضٸ تـػټٌ ايتعبټـ ٚايتٓن ٌٜؾٗٝا،
ٜٚه َٔ ٕٛايِشٝض س٦ٓٝقٺ إٔ ٜوتٓـ ٗ إثبات إوأي ١اٍ اٱْاع ٚا٭ػباك.
َُٗٚا نإ ؾا٭َل ٜٓتٗ ٞأػرلاّ إٍ ا٭ػباك ايهجرل ٠اييت ٜوتٓـ إيٗٝا ٗ ٖقا
ايِـؿ.
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ٜ ٫ٚؿٛتٓا ،قبٌ اهتعلآٗا ٚؿكاهتٗا ،إٔ ٌْرل إٍ َا ٜبشح عٓ٘ ٗ أعاخ
ؾًوؿ ١ايـ ٜٔبعٓٛإْ :طام ايـَٚ ٜٔـ ٣هعتَ٘ٚ ،ا بٌ فاى ايبشح ٖٚق ٙإوأئَ ١
ايًِٚ ١ايذلاب٘; ٚايػلض إٔٸ ايلٚاٜات اٯتٚ ١ٝآش ١ايـ٫ي ٗ ١تًو إوأي ،١ؿ ٕٚإكاّ;
إف  ٫ؽً ٛؿ٫يتٗا عً َٔ ٘ٝغُٛضٕ أ ٚإبٗاّ.
ٚتٝٓٛض اؿاٍ :اػتًؿت ايهًُ ٗ ١إٔٸ ايـ ٜٔاؿٓٝـ ٌٖ ٜتهؿٌٓ ْٝع ايٌٕٚ٪
ايـػ ٗ ١ًٝاؿٝا ٠اٱْواْ َٔ ،١ٝايعكا٥ـ ٚإعاكف ٚا٭ػ٬م ٚايعباؿات ٚإعاَ٬ت
ٚايٌ ٕٚ٪ايهْٝٛٸٚ ١ايعً ّٛايتذلٜبٚ ١ٝغرلٖا ،نُا ٖ ٛإؼتاك; أ ٚىتّٸ َا ي٘ ؿػٌٷ
ٗ ٖـا ١ٜاٱْوإ ٚإكًاؿ ٙإٍ ايوعاؿ ٠ا٭بـ ،١ٜنُا عً ٘ٝعـؿٷ َٔ ا٭ع ;ّ٬أ ٚإٔ
ايـٜ ٫ ٜٔتعلٸض إ ٓ٫يًُذا٫ت ايٌؼِٚ ١ٝايٚٛاٜـ ايؿلؿ ،١ٜنايعباؿات ٚقوِ َٔ
ا٭ػ٬قٝات ،نُا عً ٘ٝايهجرل َٔ أتباع ايػلبٝٸٌ إٓتشًٌ ًلٜع ١اٱه ;ّ٬أ ٚغرل
فيو َٔ ا٫ػاٖات اـاكد ١عٔ قٛٝؿ ايتـٜټٔ ٚايتٌلټع؟
ٚعُـ ٠إوتٓـ يًُؼتاك ع َٔاؾاّ إٍ ايٛد ٙٛايعكً ١ٝع ٖ ٞإوتٓـات ايٓكً،١ٝ
إتُجًِّ :ٗ ١آ ١ٜايتبٝإ ايٌلٜؿَٚ ;١ا ٚكؿ َٔ ا٭ػباك ٗ تؿورلٖا أَ ٚا تـٍٸ َٓٗا عً٢
فيو عً ٢سـ٠ٺ َٔ ،ؿْٛ ٕٚل إٍ اٯ ١ٜايٌلٜؿٚ .١هٛف ٜتٸٔض فيو أنجل َٔ ػٍ٬
ا٭عاخ اٯت ،١ٝؾاْتٛٹ ٵل.
ٚنٝـ نإ ؾُا ّهٔ ا٫هتـ ٍ٫ب٘ ٗ باؿ ٨ايٓٛل عً ٢إطًٛب عـ٠
كٚاٜات:
ايلٚا ١ٜا٭َ :ٍٚا كٚا ٙايهًٝين ،عٔ قُـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ
عٝو ،٢عٔ عًٞٸ بٔ سـٜـ ،عٔ َلامّ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ« :إٕٸ اهلل تباكى
ٚتعاٍ أْنٍ ٗ ايكلإٓ تبٝإ نٌٸ ً٤ٞٺ ،ستٚ ٢اهللٹ َا تلى اهلل ً٦ٝاّ وتاز إي ٘ٝايعباؿ،
ستٸٜ ٫ ٢وتطٝع عبـٷ ٜك :ٍٛي ٛنإ ٖقا أُْنٍ ٗ ايكلإٓ ،إ ٓٚ ٫قـ أْني٘ اهلل ؾ.)5(»٘ٝ
ٚايلٚاَ ١ٜعتدل ْ ٠بٓا ٤عً ٢إؼتاك َٔ اعتباك كٚاٜات نتاب ايهاٗ.
ٚقـ ؾوٻل اٱَاّ× بقيو قٛي٘ تعاٍ ﴿ :ٳٜٚٳ ٵّٛٳ ٳْ ٵب ٳعحٴ ؾٹ ٞنٌُِّ أَُٻ١ٺ ًٳٗٔٝـاّ عٳًَٝٵِٗٔٵ
ًٞٵ٤ٺ ٳٖٚٴـٶ٣
َٹٔٵ أَْؿُوٹِٗٔٵ ٚٳدٹ ٵٓ٦ٳا بٹوَ ًٳٗٔٝـاّ عٳًَٖ ٢ٳ ٴ ٤َ٫٪ٳْٚٳ ٻن ِيٓٳا عٳًَٝٵوَ ايِهٹتٳابٳ ٹت ٵبٝٳاْاّ يٹهٌُِّ ٳ
ٚٳكٳسٵُٳ ّ١ٳٚبٴٌٵلٳ ٣يٹًُِٴوٵًٹُٹٌٳ﴾ٚ .اهتٗٛل َٓٗا نجرلٷ َٔ ا٭ع ;ّ٬بكلَ ١ٜٓا ٗ فًٜٗا َٔ
ن ٕٛايكلإٓ ٖـاٚ ّ١ٜكٓٚ ;١نقا غرلٖا َٔ ايكلا ٔ٥ايعكً ،١ٝاػتِاْ ْطام ايـٜٔ
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َا ٜـػٌ ٗ ايوعاؿ ٠ا٭بـ ١ٜيٲْوإ ،ؾ ٬فاٍ يٮػق بايعُ ّٛإوتؿاؿ َٔ «نٌٸ
ً٤ٞٺ»ٜ ٫ٚ .بعـ إٔ ته ٕٛايلٚا ١ٜإتكـٸَِّٜ٪َ ١ـ ّ٠شلقا ا٫هتٗٛاك.
ٚيهٔٸ ايِشٝض ٖ ٛا٭ػق بعُ ّٛاؿهِ ،بعـ إٔ نإ ايٛاٖل َٓٗا ايؿلم بٌ
ف بعـ ٠أُٚاف كتًؿَٗٓ ،١ا :إْٸ٘ تبٝإ
ُؿ ١ايبٝاْٝٸٚ ١اشلـا ،١ٜؾهإٔٸ ايكلإٓ َ ُٛٛٷ
يهٌٸ ًَٗٓٚ ،٤ٞا :إْٸ٘ ٖـ٣ٶ ٚكٓٚ ١بٌل٣ٶ يًُوًٌٌُٜٗٚ .ـ شلقا ايتعَُ ِٝا تعـٻؿت
كٚاٜت٘ عٔ ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاك^ َٔ ،عًُِٗ ظُٝع َا نإ َٚا ٜه ،ٕٛبعـ إٔ نإ
عٓـِٖ ايكلإٓ ايق ٖٛ ٟتبٝإٴ نٌٸ ًْ .)6(٤ٞعِّ ٫ ،هٔ إٔ ٜه ٕٛايكلإٓ بٗقٙ
ايٛٗٛكات ايعٴ ٵلؾ ١ٝاييت ْؿُٗٗا نقيو ،ؾ ٬بٴـٻ إٔ ٜٴلاؿ ب٘ تًو إلاتب ٚايبٛاطٔ اييت ٫
ّوٸٗا إ ٓ٫إطٗٻل ٗ ،ٕٚنتابٺ َهٜٓ ٫ٚ ،ٕٛعنب عٓ٘ َٔ َجكاٍ فكٸ ٺٚ ،٠اهلل بهٌٸ
ً ٤ٞعً.ِٝ
ٚأَٸا ؿ٫ي ١ايلٚا ١ٜعًَ ٢ا مٔ ؾ ٘ٝؾتكلٜبٴ ا٫هتـ ٍ٫بٗا إٔٸ ٖق ٙايلٚا ١ٜتـٍٸ
عً ٢إٔٸ اهلل تباكى ٚتعاٍ مل ٜذلى ً٦ٝاّ وتاز إي ٘ٝايعباؿ إٚ ٓ٫قـ أْني٘ ٗ نتاب٘،
ٚبٝٻٓ٘ يلهٛي٘.
 ٫ٚىؿ ٢عً ٢ايٓاٚل قِٛك ايلٚا ٗ ١ٜباؿ ٨ايٓٛل عٔ إثبات إطًٛب; إف  ٫بٴـٻ
إٔ ٜه ٗ ٕٛايؿعٌ ًَِش ْ ١أَ ٚؿوـ ْ٠ستٜ ٢ٴكاٍ :إٕٻ ايٓاي قتاد ٕٛإٍ اؿهِ
ايٌلع ;ٞيهٜ ٞتُهٓٓٛا َٔ ػ٬ي٘ َٔ اهتٝؿا ٤إًِشٚ ١ؿؾع إؿوـٚ ،٠أَا إفا نإ
ػايٝاّ عُٓٗا ؾ ٬ساد ١شلِ س٦ٓٝقٺ إٍ اؿهِ.
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إٕٸ ايلٚا ٫ ١ٜتـٍٸ عً ٢أنجل َٔ تٛؾٗل اؾعٌ ايٌلع ٗ ٞنٌٸ
َٓٛعٕ وتاز إي ٘ٝايٓايٚ ،أَٸا أْٸِٗ وتاد ٕٛإٍ اؿهِ ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ ؾٗقا َا ٫
ؿ٫ي ١شلا عً.٘ٝ
ْعِ ،قـ ٜكاٍ :إٕٸ اؿهِ ايٌلعٞٸ بٓؿو٘ ٖٓا وتاز إي ٘ٝايٓاي; إف ٜتٝوٸل
إهٓاؿ ايؿعٌ ٚايذلى إٍ إ ٍٛهبشاْٖ٘ٚ ،قا بٓؿو٘ َٔ َِشِّشات اؾعٌ ايٌلع،ٞ
عًَ ٢ا تكـٻّٖٚ ،هقا تِضٸ ؿ٫يَ ١ا ٚكؿ بٗقا إُٔ َٔ ٕٛا٭ػباك ايهجرل ٠عً٢
إطًٛب.
إ ٓ٫أْٸ٘ ٜ ٫بك ٢س٦ٓٝقٺ إط ٬ٷم يًكاعـ ٠تٌٌُ ب٘ بعض إٛآع اييت اهتٓـ إيٗٝا
ؾٚ ،٘ٝفيو َجٌَ :وأي ١ائـٸ ،عًَ ٢ا ٜأت ٗ ٞاـاُ ;١إف إٕٸ ا٫ستٝاز َلؾٛعٷ بعـ
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ايعًِ علَ ١عـّ اٱماي ١بٓا٤ٶ عً ٢ثبٛت إ٬مَ ٗ ١ائـٸ ايعاّ ٫ٚ ،تبك ٢ساد ْ١س ٦ٓٝٺق
إٍ ايعًِ عهِ ايِ ٠٬اييت ٖ٬َ ٞمَ ُ١اٱماي ١عً ٢ايؿلض; ٭ْٸٗا غرل دا٥ن٠ٺ عً ٢أٟٸ
سإٍ ،هٛا ٤تعًٖل بٗا سهِٷ ػاْٸ أّ .٫
ايلٚا ١ٜايجاَْ :١ٝا كٚا ٙايهًٝين ،عٔ قُـ بٔ و ،٢ٝعٔ ابٔ قبٛب ،عٔ
ابٔ ك٥اب ،عٔ أب ٞعبٝـ ٠قاٍ :هأٍ أبا عبـ اهلل× بعضٴ أُشابٓا عٔ اؾَ ِؿل؟ ؾكاٍ:
ٖ ٛدًـٴ ثٛكٕ ًٖ٤ٛٷ عًُاّ ،قاٍ ي٘ :ؾاؾاَع١؟ قاٍ :تًو ُشٝؿ ،ْ١طٛشلا هبع ٕٛفكاعاّ ٗ
علض ا٭ؿَ ،ِٜجٌ :ؾؼق ايؿاجل ،ؾٗٝا نٌٸ َا وتاز إي ٘ٝايٓايٚ ،يٝى َٔ قٔٝٸ ٺ ١إٓ٫
 ٖٞٚؾٗٝا ،ستٸ ٢أَ ٵكَ اـَ ٵـَ»(.)7
َٓٛٚع ا٫هتـ ٖٛ ٍ٫ايؿكل ٠ايكا« :١ً٥يٝى َٔ قٔٝٸ ١إ ٖٞٚ ٓ٫ؾٗٝا»; إف قـ
ٜكاٍ :إٕٸ إكِٛؿ بايكٔٝٸ ٖٛ ١ايٛاقعٚ ١ايؿعٌٚ ،ن ٕٛايكٔ ١ٝؾٗٝا إْٸُا ٖ ٛبٛدٛؿٖا
ايتٌلٜعَ ،ٞعٓ ٢إٔٸ يهٌٸ قٔ ١ٝسهُاّ ًلعٝٸاّ عٓـ اهلل تعاٍ.
إ ٓ٫إٔٸ ا٭ًب٘ إٔٸ إكِٛؿ بايكٔٝٸَ ٖٛ ١ا قٔ ٢اهلل تعاٍ ب٘ٚ ،سهِ عً٢
ٚؾك٘ ،ؾايكٔٝٸ ١تعين اؿهِ ٚايتٌلٜعٜٚ ،ه ٕٛإعٓ ٢س٦ٓٝقٺ :إْٸ٘ َا َٔ سهِٕ
ًلع ٞإ ٖٛٚ ٓ٫ؾٖٚ ،٘ٝقا أدٓيبٌّ عٔ إطًٛبٚ .ايتأنٝـ بأَ ٵكَ اـَ ٵـَ ،ايقٖٛ ٟ
َٛٓٛع اؿهِ ْ ٫ؿو٘ ،إْٸُا ٖ ٛباعتباك سهُ٘ عً ٢أٟٸ تكـٜلٕ ،هٛا ٤ناْت
ايكٔ ١ٝتعين اؿهِ أ ٚايٛاقع.١
ايلٚا ١ٜايجايجَ :١ا كٚا ٙايهًٝين ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ قُـ بٔ عٝو،٢
عٔ ْٜٛى ،عٔ سوٌ بٔ إٓقك ،عٔ عُل بٔ قٝى ،عٔ أب ٞدعؿل× ،قاٍ :زلعتٴ٘
ٜك« :ٍٛإٕٸ اهلل تباكى ٚتعاٍ مل ٜٳ ٳـ ٵع ً٦ٝاّ وتاز إي ٘ٝا٭َٸ ١إ ٓ٫أْني٘ ٗ نتاب٘ٚ ،بٝٻٓ٘
يلهٛي٘|ٚ ،دعٌ يهٌٸ ً ٤ٞسـٸاّٚ ،دعٌ عً ٘ٝؿيٜ ّ٬ٝـٍٸ عًٚ ،٘ٝدعٌ عًَ ٢ٳ ٵٔ
تعـٸ ٣فيو اؿـٸ سـٸاّ»(.)8
ٚنإٔٻ ُاسب ايؿِ &ٍٛقـ اهتٓـ ٗ َا سهَ ٵٓٝا عٓ٘ هابكاّ إٍ َجٌ ٖقٙ
ايلٚإ ،١ٜا أًاك إي َٔ ٘ٝإٔٸ هلل تعاٍ ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ سهُاّ ،أْني٘ ٗ نتاب٘ٚ ،بٝٻٓ٘
يلهٛي٘.
ٚؾكل ٠ا٫هتـ ٖٞ ٍ٫قٛي٘×ٚ« :دعٌ يهٌٸ ً ٤ٞسـٸاّ»; إف ايٛاٖل إٔٸ إكِٛؿ
باؿـٸ ٖ ٛاؿهِ ،هٛا ٤نإ إيناَٝٸاّ أ ٚتلػِٝٝٸاّ.
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ٜ ٫ٚٳ ٔل ٴؿ اٱًهاٍ بإٔٸ قٛي٘×ٚ« :دعٌ عًَ ٢ٳ ٵٔ تعـٸ ٣فيو اؿـٸ سـٸاّ» إِا ٖٛ
ٗ غرل اٱباس ١بإعٓ ٢ا٭عِٸ.
ٚايٛد٘ٴ ٗ ايـؾع إٔٸ ايتعـٸ ٟعٔ اٱباسَ ١عكٍٛٷ أٜٔاّٚ ،شلقا ْعتكـ إٔٸ بعض
ا٫ستٝاطات ايؿكٗٝٸ ١ػ٬ف ا٫ستٝا.ٙ
ٚتِّٜ٪ـ إطًٛب ْؿىٴ ٖق ٙايعباك ،٠أعين قٛي٘×ٚ« :دعٌ عًَ ٢ٳ ٵٔ تعـٸ ٣فيو
اؿـٸ سـٸاّ»; ؾإْٸٗا تعين أ ٸٕ تًو اؿـٚؿ قابً ْ١يًتعـٸٚ ٟايعِٝإ ،ؾ ٬تٓطبل عً ٢اؿـٚؿ
إاٖٜٛٸ ١إكـٻكَ ٗ ٠لسً ١اـًل ،بٌ ٜٓشِل اْطباقٗا عً ٢اؿـٚؿ ايٌلع.١ٝ
ٚاؿاٌُٴ إٔٸ ايٛاٖل ُاَٝٸٖ ١ق ٙايلٚا ٗ ١ٜإثبات إطًٛبٚ ،قـ ٚكؿ بٗقا
إُٔ ٕٛكٚاٜاتٷ أػل ،٣تبًؼ هتٸاّْ ،عٗا ايٌٝؽ اؿُ ٸل ايعاًَ ٗ &ٞايؿِ ٍٛإُٗٸ.)9(١
ايلٚا ١ٜايلابعَ :١ا كٚا ٙايهًٝين أٜٔاّ عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ قُـ بٔ
عٝو ،٢عٔ ْٜٛى ،عٔ ٓٓاؿ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ،قاٍ :زلعتٴ٘ ٜكَ« :ٍٛا َٔ ً٤ٞٺ
ب أ ٚهٴٓٸ.)10(»ْ١
إٚ ٓ٫ؾ ٘ٝنتا ٷ
ٚقـ نٓٸا ْل ٣إٔٸ ٖق ٙايلٚاَٚ ١ٜا ٚكؿ َُْٔٗٛا َٔ ايلٚاٜات  ٫ؿ٫ي ١شلا عً٢
إطًٛب ،نُا إٔٸ ا٭َل نقيو ي ٛمل ْ٬سَ ٜعٗا ً٦ٝاّ آػل َٔ ايكلا ٔ٥اؿاؾٓ ١بػرل
ٖق ٙايلٚا ;)11(١ٜإف فلٻؿ ٚكٚؿ ً٤ٞٺ َٔ ايهتاب أ ٚايوټٓٸ ١عً٤ًٞ ٢ٺ ٜ ٫عين ثبٛت
اؿهِ ايٌلع ٞي٘ ،ؾلٴ ٳبُا نإ فاى ايٌ َٔ ٤ٞإعاكف ٚايعكا٥ـ ٚا٭ػ٬قٝات أٚ
غرلٖا َٔ ا٭عاخ ايهْٝٛٸ ،١إ ٓ٫إٔٸ ايِشٝض ع نُا تؿطٖٔ إي ٘ٝبعضٴ سآل ٟفًى
ايبشح ع ُاَٝٸ ١ؿ٫يتٗا عً ٢إطًٛب ،عٓـَا ْ٬س ٜايكلا ٔ٥اؿاؾٓ ١بٗا.
ت ٗ ف ٌٜا٭ػباك ايٓاٖ ١ٝعٔ
ٚتٝٓٛض ا٭َل :إٕٸ أنجل ٖق ٙايلٚاٜات قـ ٚكؿٳ ٵ
ايعٌُ بايكٝايٚ ،سٝح إٕٸ ايكٝاي إْٸُا ٖ ٗ ٛا٭سهاّ نإ َٔ ايٛادب إٔ ٜهٕٛ
إكِٛؿ بٗق ٙا٭ػباك إٔٸ يهٌ ً٤ٞٺ سهُاّ َبٝٻٓاّ ٗ ايهتاب ٚايوټٓٸٚ ،١إ ٓ٫مل ٜهٔ
ٖٓاى تٓاهبٷ بٌ ايلؿٸ ٚإلؿٚؿ ،نُا ٖٚ ٛآضٷ.
إٕٵ قًتٳ :إٕٸ ايكٝاي هل ٟنقيو ٗ غرلٖا ،نايعكا٥ـ ،ؾًٝى َٔ ايٛآض إٔ
ٜه ٕٛإٓع ايٛاكؿ ٗ ا٭ػباك عٔ ػِ ْٛايكٝاي ٗ ا٭سهاّ; بٌ يعٌٸ إٓع ٗ
ا٭ػباك ايـايٓ ١عً ٢إٔٸ أٚٸٍ َٳ ٵٔ قاي إبًٝى ايًعٌ َِٓبٌّ عً ٢ايكٝاي ٗ ا٫عتكاؿ.
ٚتٝٓٛش٘ :إٕٸ ابًٝى يعٓ٘ اهلل قاي ًلاؾ ١ايٓاك َٔ ايطٌ عًً ٢لاؾْ ١ؿو٘ َٔ
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آؿّ ،ؾنعِ أْٸ٘ ٕٓا ػٴًل ٖ َٔ ٛايٓاك ٖٞٚ ،أًلف ٖٓا ػٴًل َٓ٘ آؿّ ،ؾ ٬قايٜ ١هٕٛ
ٖ ٛأًلف َٔ آؿَّ .ع إٔٸ ٖقا ٜ ٫هؿ ٞؿي ّ٬ٝعً ٢معُ٘ ايؿاهـ; ؾإٕٸ ايٌلاؾ ١بٝـ اهلل
تعاٍ ،ىلز اؿٞٸ َٔ إٝٸتٚ ،إِّٝت َٔ اؿٞٸٚ ،ايٌلٜـ َٔ ايٝٓٛعٚ ،ايٝٓٛع َٔ
ايٌلٜـٖٚ .قا نُا تل ٣قٝايٷ ٗ ا٫عتكاؿ.
قًتٴ :أ ٸ :ّ٫ٚإٕٸ ايكٝاي ايـاكز ٗ عِل ا٭ُ٥ٸ ^١نإ َِٓبٸاّ عً ٢ا٭سهاّ
ٚاؿٚ ٍ٬اؿلاّ ،نُا ٜتٻٔض بأؿَْ ٢لادع ٺ.١
ٚثاْٝاّ :ي ٛهٴًِِّ إٔٸ ايكٝاي نإ َوتعُ ٗ ّ٬ا٭سهاّ ٚغرلٖا نؿ ٢فيو
ٱثبات إطًٛب أٜٔاّ; ٭ْٸ٘  ٫فاٍ يًتٌهٝو ٗ إٔٸ ايكٝاي نإ ٜوتعٌُ ٗ
ا٭سهاّٚ ،ي ٗ ٛاؾًُ ،١ؾٝذب إٔ تـٍٸ ٖق ٙايلٚاٜات عً ٢عـّ ػًٛٸ ايٛاقعَٔ ١
اؿهِ ايٌلعٞٸ ٗ ا٭قٌٸٚ ،إ ٓ٫مل ًِٜض ٖقا ايتعً ،ٌٝأعين «َا َٔ ً٤ٞٺ إ،»...ٚ ٓ٫
ت َٔ
يًلؿع عٔ ايكٝاي ٗ ا٭سهاّ ،نُا ٚكؿ ٗ بعض ا٭ػباك; يٓؿى َا علؾِ ٳ
ايٓهت.١
ايلٚا ١ٜاـاَو :١ؾكل َٔ ْ٠ػطب ١ايٓيبٸ| ٗ سذٸ ١ايٛؿاعٚ ،قـ كٚاٖا
ايهًٝين ،عٔ عـٸ٠ٺ َٔ أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،عٔ ابٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ عاُِ بٔ
سٴُٳ ٵٝـ ،عٔ أبٓ ٞن ٠ايجُاي ،ٞعٔ أب ٞدعؿل× قاٍ« :ػطب كه ٍٛاهللﷺ ٗ سذٸ١
ايٛؿاع ؾكاٍ :أٜٸٗا ايٓايٚ ،اهللٹَ ،ا َٔ ً٤ٞٺ ٜكلِّبهِ َٔ اؾٓٸٜٚ ١باعـنِ َٔ ايٓاك
إٚ ٓ٫قـ أَلتٴهِ بَ٘ٚ ،ا َٔ ً٤ٞٺ ٜكلٸبهِ َٔ ايٓاك ٜٚباعـنِ َٔ اؾٓٸ ١إٚ ٓ٫قـ
ْٗٝتٴهِ عٓ٘ ،...اؿـٜح»(ٚ .)12قـ فنلٖا احملـِّخ ايٓٛك ٗ &ٟإوتـكىْ ،ك ّ٬عٔ
نتاب عاُِ بٔ سٴُٳ ٵٝـ ،عٔ أبٓ ٞنَ ،٠جً٘(.)13
ٚتكلٜب ا٫هتـ ٍ٫إٔٸ ايٛاٖل إٔٸ إلاؿ َا ٜكلِّب َٔ اهلل تعاٍ ٚدٓٸت٘ ٖٛ
إِاحل ايهآَ ٗ ١ا٭ًٝا ،٤نُا إٔٸ إلاؿ َا ٜبعِّـ َٓٗا ٖ ٛإؿاهـ نقيوٚ ،قـ
ؿٍٸ ايٓيبٸ ا٭ع |ِٛعً ٢نٌٸ فيو با٭َل ٚايٖٓٗٚ ،ٞقا ٜعين أْٸ٘ َا َٔ ٚاقع١ٺ ؾٗٝا
ًَِش ْ١أَ ٚؿوـ ْ ٠إٚ ٓ٫قـ أَل اهلل تعاٍ بٗا أ ٢ْٗ ٚعٓٗاٚ ،سٝح إْٓا قـ أثبٳ ٵتٓا عـّ
ػًٛٸ ايٛقا٥ع َٔ إِاحل ٚإؿاهـ ،بٓا٤ٶ عً ٢تٛؾٗل ًَِش ١ايتوٗٚ ٌٝاٱٓاؾ ١ايعبٛؿٜٸ١
ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ ،ناْت ايٓتٝذ ١عـّ ػًٛٸ ايٛقا٥ع َٔ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ.١
 ٫ٚىؿ ٢إٔٸ ا٫هتـ ٍ٫بٗا بٗقا ايتكلٜب قـ ٜعين إٔٸ إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقعٝٸ١
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ٓٓا إٔٸ إكِٛؿ
َكلِّب ْ ١إٍ اؾٓٸ ١أَ ٚبعِّـ ٠عٓٗا قبٌ إٔ ٜأَل بٗا ايٓيبٸ| ،إفا اؾذلٳ ٵ
بإكلِّبات ٚإب ِّعـات فيو ،نُا ٖ ٛايٛاٖل َٔ ايلٚا.١ٜ
َع إٔٸ ٖقا َ ٫عَٓ ٢عك ّ٫ٛي٘; إف إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقعٝٸٚ ١إ ٵٕ ناْت شلا آثاكٷ
ته ١ٜٝٓٛػاُٸ ،١نُا إٔٸ شلا اقتٔا ٤ايكُ ٵلب ٚايبٴ ٵعـَ ،عٓ ٢إٔٸ اكتهابٗا ٚؾَ ٵٛتٗا قـ
ٜوبِّب ساي ّ١اقتٔا٫ ١ٝ٥كتهاب إعاُٚ ٞتلى ايؿلا٥ض ،إ ٓ٫أْ٘  ٫فاٍ يًكٍٛ
بهْٗٛا بأْؿوٗاٚ ،ي ٛمل ٜعًِ إهًٖـ بٗاَ ،كلِّباتٺ َٚبعِّـاتٺ ؾعًٚ .١ٝقـ اتؿكٛا عً٢
ْؿ ٞفيو ٗ َوأي ١ايتذلٸ ;ٟإف كأَ ٵٚا إٔ ايعكاب بايٓاك ٚايجٛاب باؾٓٸٜ ٫ ١ذلتٻب إ ٓ٫عً٢
ايـٚاع ،ٞؿ ٕٚإِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقعٝٸ.١
ٚاؿاٌُٴ أْٸ٘  ٫فاٍ يًك ٍٛبإٔٸ إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقعٝٸَ ١كلِّباتٷ قبٌ تعًٗل
ا٭َل ٚايٓٗ ٞبٗا.
ٜٚبك ٢س٦ٓٝقٺ إٔ ٜٴلاؿ َا ٜكلِّب إٍ اؾٓٸ ١أٜ ٚبعِّـ عٓٗا ا٭ؾعاٍ اـاكدٝٸ .١إ ٓ٫إٔٸ
اتٸِاؾٗا بِؿ ١ايتكلٜب ٚايتبعٝـ إْٸُا ٖ َٔ ٛدٗ ١تعًٗل ا٭َل ٚايٓٗ ٞب٘ .ؾإعٓ ٢أْٸ٘ َا
َٔ ً٤ٞٺ ٜكلٸبهِ َٔ اؾٓٸٜٚ ١باعـنِ َٔ ايٓٸاك إَ ١ًْ ٗ ٖٛٚ ٓ٫ا أَلتٴهِ بَ٘ٚ ،ا
َٔ ً٤ٞٺ ٜب ِّعـنِ َٔ اؾٓٸٜٚ ١كلٸبهِ إٍ ايٓاك إ َٓ ١ًْ ٗ ٖٛٚ ٫ا ْٗٝتٴهِ عٓ٘.
ٚيهٓٸ٘ ػ٬فٴ ٚاٖل ايلٚا ،١ٜنُا ٖٚ ٛآضٷ ٫ٚ ،ؿ٫ي ١شلا س٦ٓٝقٺ عً٢
إطًٛب ،نُا ٫ىؿ ٢عً ٢إتأٌَِّ.
أٜ ٚٴلاؿ بقيو َا متٸ سهُ٘ َٔ داْب ايعكٌ ،نايهقب ٚايٖٓ ،ًِٛا  ٫ىؿ٢
نْٗٛا َكلِّب ّ١إٍ ايٓاك َٚبعِّـ َٔ ٠اؾٓٸ ،١ؾإٕٸ اتِاؾٗا بايتكلٜب ٚايتبعٝـ ٜ ٫تٛقٓـ
عً ٢تعًٗل ا٭َل ٚايٓٗ ٞبٗا.
ٖٚقا أٜٔاّ ىايـ ايعُ ّٛإِلٻغ ب٘ ٗ ايلٚا ،١ٜبكٛي٘|َ« :ا َٔ ً ٞٺ.»٤
ٚيهٓٸ٘ أقلب ايٛدٚ .ٙٛعـّ ؿ٫ي ١ايلٚا ١ٜعً ٢إطًٛب بٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ايٛد٘ أٓٚض َٔ
هابك٘ ،ؾتأَٻ ٵٌ دٝٸـاّ.
ايلٚا ١ٜايواؿه :١ايٓبٟٛٸ إٌٗٛك إلٟٚٸ ٗ َكبٛي ١عُل بٔ سٓٚ ١ًٛغرلٖا،
ايكا« :١ً٥إْٸُا ا٭َٛك ث٬ث :١أَ ٷل بٝٸٔٷ كًـٴ ٙؾٝٴتبٻع; ٚأَلٷ بٝٸٔٷ غٝټ٘ ؾٝٴذ ٳت ٳٓب; ٚأَلٷ ٌَهٌٷ،
ٴ ٜٳل ټؿ عًُٴ٘ إٍ اهلل ٚإٍ كهٛي٘ ،قاٍ كه ٍٛاهلل| :سٍ٬ٷ بٝٸٔ; ٚسلاّٷ بٝٸٔ; ًٚبٗاتٷ
بٌ فيو .ؾُٳ ٵٔ تلى ايٌبٗات لا َٔ احمللٻَاتَٚ ،ٳ ٵٔ أػق بايٌبٗات اكتهب
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احمللٻَاتًٖٚ ،و َٔ سٝح ٜ ٫عًِ»(.)14
ٚتكلٜب ا٫هتـ ٍ٫بٗا ع نُا عٔ بعض إعاُل )15(ٜٔع إٔٸ ا٭َٛك قـ سِلت
ؾٗٝا ٗ اؿٚ ٍ٬اؿلاّٚ ،أَٸا ايٌبٗ ١ؾٗ ٞؿا٥ل ْ٠بُٗٓٝا ،نُا ٜٗٛل َٔ ايلٚا،١ٜ
ٚإلاؿ باؿَ ٍ٬عٓا ٙا٭عِٸ ،ؾٝه ٕٛإكِٛؿ إٔٸ ايٛاقع  ٫ىً ٛأَلٴ ٙعٔ اؿًٝٸ ١أٚ
اؿلَٚ ،١إهًٖـ ٗ ؾلض ايٌو َلؿٻؿٷ بُٗٓٝا َٔٚ ،ايٛآض إٔ ٖقا  ٫هاَع
اؾذلاض ػًٛٸ ايٛاقع َٔ اؿًٝٸٚ ١اؿلََ ١عاّ.
ٚيهٔٸ ايِشٝض إٔٸ إكوِ ٖٓا ٖ ٛإهًٖـ إًتؿتْٛ ٫ٚ ،ل يًلٚا ١ٜإٍ ايٛاقع،
ستٜ ٢ٴكاٍ :إٕٸ ايٛاقع  ٫ىً َٔ ٛغرلُٖا.
ٚؿع ٣ٛأْٸ٘ ي ٛنإ ٖٓاى ٗ ايٛاقع ساي ْ ١ثايج ْ١ػاي َٔ ْ١ٝاؿهِ يهإ َٔ
ايٛادب إٔ ته ٕٛؿاػً ٗ ّ١أطلاف اً٫تبا ،ٙؾ ٬تـٚك ايٌبٗ ١بٌ اؿٚ ٍ٬اؿلاّ
ؾكَ٘ ،ـؾٛع ْ ١بأْٸ٘ ٬َ ٫مَ ١بٌ عًِ إهًٖـ أ ٚدًٗ٘ ٚبٌ َا ٖ ٛايٛاقع ٚكا ٤فٖٓ٘،
ؾكـ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى سه ٷِ أَُ ،ّ٬ع إٔٸ إهًٖـ ٜتؼٝٻٌ ؿٳ ٳٚكإ ا٭َل بٌ اؿًٝٸ١
ٚاؿلَ.)16(١
ْعِ ،تتِٸ ؿ٫يٖ ١ق ٙايلٚا ١ٜأٜٔاّ ،بٓا٤ٶ عًَ ٢ا تكـٻّ َٔ امِاك اٱباسٗ ١
ا٫قتٔا ;١ٝ٥إف ايؿعٌ ٜ ٫ه ٕٛػايٝاّ َٔ أٟٸ ًَِش١ٺ ،ؾٝهَ ٕٛكتٔٝاّ ؾعٌ اٱباس،١
َعٓ ٢إٔٸ ايؿعٌ إفا مل ٜهٔ سلاَاّ ٚ ٫ٚادباّ َٓ ٫ٚـٚباّ َ ٫ٚهلٖٚاّ ؾَٗ ٛباغٷ
باٱباس ١اؾَ ٵعً ٫ ١ٝقاي ;١أ ٚاٱكاؿٜٸ ١ع إفا نإ ٖٓاى َا ّٓع َٔ اؾعٌ ع َٔٚ ،ثٳ ٻِ
ِل ٗ ايلٚا.١ٜ
ُضٸ اؿَ ٵ
رل بإٔٸ ٖقا يٝى َٔ ؿ٫ي ١ايلٚا٤ًٞ ٗ ١ٜٺٚ ،إْٸُا ٖ ٛايـي ٌٝايعكًٞ
ٚيهٓٸو ػب ٷ
إتكـِّّٚ .نٝـ نإ ؾ ٬ؿ٫ي ١يًلٚا ١ٜبٓؿوٗا ٫ٚ ،بِٔٸ غرلٖا ،عً ٢إطًٛب.
ٖقْ ٙبق ْ َٔ ٠ايلٚاٜات ٚا٭ػباك اييت ّهٔ إٔ ٜٴ ٻـع ٗ ٢باؿ ٨ايٓٛل ؿ٫يتٗا
عً ٢إطًٛبٚ .ؾٗٝا َا ٖ ٛتاٌّّ ٗ ايـ٫يٚ ١ايوٓـ ،ؾٝجبت ب٘ ايكاعـ .٠إ ٓ٫إٔ ايتٛاتل
إـٻع ٢عٓـ ا٭ُشاب غرلٴ ثابتٺ عٓـْا.

ٚقـ ػطل بايباٍ أػرلاّ أْٸ٘ باٱَهإ ا٫هتـ ٍ٫عً ٢ايكاعـ ٠بطلٜك١ٺ ثايج،١
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َلنٓب١ٺ َٔ ايـي ٌٝايعكًٚ ٞايٓكً.ٞ
ٚتكلٜب٘ إٔ ٜٴكاٍ :إٕٸ ايٛقا٥ع اـاكدٝٸ ١إٕٵ ناْت فات َِاحل أَ ٚؿاهـ ؾ٬
ًٳوٖ ٗ عـّ ػًِّٖٛا س٦ٓٝقٺ َٔ اؿهِٚ ،إٕٵ ناْت ػاي َٔ ّ١ٝأٟٸ ًَِش١ٺ أَ ٚؿوـ ٠ع
ٚفيو عً ٢ؾلض عـّ ُاَٝٸَ ١ا هبل َٔ امِاك اٱباس ٗ ١ا٫قتٔاٝ٥ٸ ١ع ؾ ٬بٴـٻ إٔ
ته ٕٛقه ّ١َٛبٌ َٔ ٤ٞا٭سهاّ ا٭كبع ،١نُا ٖٚ ٛآضٷ.
ٚس٦ٓٝقٺ ْوتـٍٸ عً ٢دعٌ اٱباس ١ايٌلع ١ٝؾٗٝا ببعض َا ٚكؿ َٔ ا٭ػباك
ٚاٯٜات ايـايٓ ١عً ٢إٔٸ َا ٜ ٫ه ٕٛسلاَاّ ٗ ايٌلٜع ١ؾٗ ٛسٍ٬ٷ ،نُا قـ ٜٴ ٻـع ٢ؿ٫ي١
قٛي٘ تعاٍٖ﴿ :ٴٛٳ ايٖقٹ ٟػٳًَلٳ يَهُ ٵِ َٳا ؾٹ ٞا٭َكٵضٔ دٳُٹٝعاّ﴾ (ايبكل )29 :٠عً ٢فيو.
ٚقـ سا ْ ٍٚٷع َٔ ايؿكٗاٚ ٤احملـِّثٌ إٔ ٜجبتٛا إٔٸ ا٭ًٝا ٤نًٓٗا عً ٢اؿٌٸ،
عـا َا اهتٴجين َٓٗا; اهتٓاؿاّ إيٗٝا ٚإٍ َجًٗا َٔ اٯٜات ٚا٭ػباكَٗٓٚ ،ا:
دعًتٴ ؾـاى ،يٹِٳ
ع َا ٗ ايهاٗ ٚاحملاهٔ :قًتٴ ٭ب ٞعبـ اهلل× :أػدلْ ،ٞٴ
سلٻّ اهلل اـُل ٚايـّ ٚؿِ اـٓنٜل؟ ؾكاٍ :إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ مل ولِّّ فيو عً٢
عبـٚ ،ٙأسٌٸ شلِ هٛا َٔ ،ٙكغب١ٺ َٓ٘ ٗ َا سلٻّ عً ٫ٚ ،ِٗٝمٖـٺ ٗ َا أسٌٻ شلِ،
ٚيهٓٸ٘ عنٻ ٚدٌٻ ػًل اـَ ًِ ٳلٚ ،عًِ َا تك ّٛب٘ أبـاِْٗ َٚا ًِٜشِٗ ،ؾأسًٓ٘ شلِ
ٚأباس٘; تؿٔټ َ٘ٓ ّ٬تباكى ٚتعاٍ عًًِٕ ;ِٗٝشتِٗٚ ،عًِ عنٻ ٚدٌٻ َا ٜٔلٸِٖ،
ؾٓٗاِٖ عٓ٘ ٚسلٻَ٘ عً ،ِٗٝثِٸ أباس٘ ئًُطلٸ ٚأباس٘ ي٘ ٗ ايٛقت ايقٜ ٫ ٟك ّٛبـْ٘
إ ٓ ٫ب٘ ،ؾأَل ٙإٔ ٜٓاٍ َٓ٘ بكـك ايبٴ ًِػ ٫ ،١غرل فيو(.)17
ٚؾكل ٠ا٫هتـ ٖٞ ٍ٫قٛي٘×ٚ« :أسٌٸ شلِ هٛا ;»ٙؾإْٸ٘ ٚاٖلٷ ٗ سًِّ ١ٝنٌٸ ً٤ٞٺ
هَ ٣ٛا سلٻَ٘ عً ٢ايعباؿْ .عِ ،ايٛاٖل إٔٸ إكِٛؿ بقيو ػِ ْٛا٭طعُ ،١أ ٚؾكُ ٵٌ:
إْٸ٘ إٛكؿ ٗ ايلٚا ،١ٜإ ٓ٫أْٗا تتِٸ ؿ٫يتٗا عً ٢إطًٛب بأُْاّ عـّ ايك ٍٛبايؿٌِ بٌ
إأن٫ٛت ٚغرلٖا; إف مل ٜكُ ٵٌ ٚاس ٷـ َٔ ايؿكٗا ٤بايتؿِ ٗ ٌٝإكاّ بٌ ا٭نٌ ٚها٥ل
ا٭ؾعاٍ.
ٚباؾًُ ،١ؾٗق ٙطلٜك ْ١ثايجَ ١لنٖب َٔ ١ايعكٌ ٚايٓكٌٚ .يعٌٸ ٖٓاى بعضٳ اٯٜات
ٚايلٚاٜات ا٭ػل ٣شلا ؿ٫ي ْ١عً ٢سًَِّ ١ٝا مل ٜٴشلٻّ ،قـ تٗٛل بايؿشّ ٚايتأَټٌ أنجل
َٔ فيو.
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ٳع ٳل ِؾٓا ٗ َا هبل إٔٸ شلق ٙايكاعـ ٠تأثرلاّ َُٗٸاّ ٗ ا٭عاخ ايهَٝ٬ٸ ٫ٚ ،١هٝٻُا
َوأيْ ١طام ايـ ٜٔاٱهَٚ َٞ٬ـ ٣هعت٘.
ٚأَٸا ا٭عاخ ا٭ُٛيٝٸ ١ؾكـ تٛقٖـ ايبشح ٗ ًطلٕ َٓٗا عًٖ ٢قا إبـأ،
ّ بايقنل َٓٗا:
ٚن ٸ
أٚٸ َّ :٫وأي ١ايتؼطٚ ١٦ايتِٜٛب ٖٞٚ .بقاتٗا أٜٔاّ تـػٌ ٗ عـٸ ٠أعاخ،
نا٫دتٗاؿ ٚايتكًٝـٚ ،نقا ٗ َوأي ١ايتعبټـ باي ٕٛٓٛعٓـَا ٜعذلض عً ٘ٝباهتًناَ٘
ايتِٜٛب أ ٚتؿٜٛت إًِشٚ ١اٱيكا ٗ ٤إؿوـٚ ،٠نُٖ٬ا باطٌٷ  ٫هب ٌٝإٍ ا٫يتناّ
وب تكلٜبٳ ٵ:٘ٝ
ب٘ ،ؾكـ اهتٓـ إٍ قاعـْ ٠ؿ ٞاـًٛٸ ٗ تدلٜل بط ٕ٬ايتِٜٛب سٳ ٵ
إعتنيٚ ;ٞا٭ًعل.ٟ
ٚتٝٓٛض اؿاٍ :إٕٸ ايتِٜٛب قـ ٜٴلاؿ ب٘ ػًٛٸ ايٛاقع َٔ أٟٸ سهَِٕ ،ع قطع
ايٓٛل عُٸا ت٪ؿٸ ٟإي ٘ٝاٱَاكٚ ٠كأ ٟاجملتٗـ ،ؾٝه ٕٛاؿهِ ايٛاقعٞٸ َا ٪ٜؿٸ ٟإي٘ٝ
ْٛل إؿيت ٚا٭َاكٚ ٫ٚ ،٠اقع يًشهِ ٚكا ٤فيوٖٚ ،قا َا ٜٴوُٸ ٢بايتِٜٛب ا٭ًعل;ٟ
ٚقـ ٜٴلاؿ ب٘ تكٝټـ ا٭سهاّ ايٛاقعٝٸ ١بعـّ قٝاّ ا٭َاك ٠عً ٢اـ٬ف ،ؾإٕٵ قاَت تبـٸيت
ا٭سهاّ ايٛاقعٝٸ ١إٍ َا ت٪ؿٸ ٟإي ٘ٝا٭َاكٖٚ .٠قا َا ٜٴوُٸ ٢بايتِٜٛب إعتني.ٞ
أَٸا ايكوِ ا٭ٚٸٍ ؾ ٬ٳكٜٵبٳ ٗ بط ;ْ٘٬إف َ ٫عٓ ٢يٮَاكٚ ٠سذِّٝتٗا إفا مل ٜهٔ
ٖٓاى سهِٷ ٗ ايٛاقع.
ٚأَٸا ايكوِ ايجاْ ٞؾا٭نجل عً ٢اهتشايت٘; ٫هتًناَ٘ أػق ايعًِ باؿهِ ٗ
شاٍ ،نُا عً ٘ٝايك ;ّٛأ ٚايًٖ ٵػ ،١ٜٛنُا ٖٛ
َٛٓٛع ًؼِ٘ ،إوتتبع يً ٻـٚٵك إَ ٳ
إؼتاك ،تٳ ٳبعاّ ؾًُ١ٺ َٔ ا٭عاٚ ،ِٚػايـ ٗ فيو ايٌٗٝـ ايِـك&; إف كأ ٣إٔٸ أػق
ايعًِ باؾعٌ ٗ َٛٓٛع اجملع ٍٛأَ ٷل ٖهٔ٪ٜ ٫ٚ ،ؿٸ ٟإٍ اي ٻـٚٵكٖٓ َٔٚ ،ا ساٍٚ
إبطاٍ ٖقا ايكوِ َٔ ايتِٜٛب ،بٌ ن ٬ايكوٌُ َٓ٘ َٔ ،طلٜلٕ آػل ٖٛٚ ،نُْٗٛا
َوتًنٌَ ـًٛٸ ايٛاقع َٔ اؿهِ ،ؾٝبط ٕ٬بائلٚكٖٚ ،٠هقا تتٛقٖـ إوأي ١عً٢
قاعـ ٠عـّ اـًٛٸ(.)18
إ ٓ٫إٔٸ ايِشٝض عٓـْا عـّ تٛقٗـ إبطاٍ ايتِٜٛب عًٖ ٢ق ٙايكاعـٕ ;٠ا تكـٻّ ٗ
قًٓ٘ َٔ اهتشاي ١أػق ايعًِ باؿهِ ٗ َٛٓٛع٘ٚ ،إٕٵ ُضٸ عٳ ټـ ٖق ٙايكاعـَ ٠ع فيو
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َٔ إباؿ ٨ا٭سهاَ ;١ٝيتٛقٗـ ايبشح ا٭ُٛيٞٸ عًٗٝاٚ ،ي ٛعً ٢بعض إباْ.)19(ٞ
ٚثاْٝاَّ :وأي ١إٔ ا٭َل بايٌٜ ٌٖ ٤ٞكتٔ ٞايٓٗ ٞعٔ ٓـٸ ٙأّ ٫؟
ٚقـ اهتٓـ ٗ تدلٜل فيو إٍ أسـ ٚدٌٗ:
ا٭ٚٸٍ :ؿعَ ٣ٛكـٸَٝٸ ١أسـ ائ ٻـ ٵ ٜٔيعـّ اٯػلَٚ ،ا إٔٸ عـَ٘ سلاّٷ ،يجبٛت
إوأي ٗ ١ائـٸ ايعاّٸ ،ناْت َكـٸَت٘ سلاَاّ أٜٔاّ.
ايجاْ :ٞؿع ٣ٛإ٬مَٚ ١ايولا ١ٜعً ٢أهاي إٔٸ عـّ أسـ ائـٻ ٵ ٜٔإ ٵٕ مل ٜهٔ
َكـٸَ ّ١يٛدٛؿ اٯػل ،ؾ ٬أقٌٸ َٔ ن٬َ ْ٘ٛمَاّ ي٘ ،ؾتول َ٘ٓ ٟاؿلَ ١إيٚ ;٘ٝؾكاّ
و ٳبكاّ :ٖٞٚ ،هلا ١ٜسهِ أسـ إت٬مٌَ إٍ اٯػل.
يهدل ٣هب إثباتٗا َٴ ٵ
ٚقـ اعذلض عًٖ ٢قا ايٛد٘ ع َٔاؾاّ إٍ إٓع َٔ سلَ ١ائـٸ ايعاّٸٚ ،ندل٣
ايولا ١ٜع بإٔٸ عـّ أسـ ائ ٻـ ٵ ٜٔإِا ٬ٜمّ ٚدٛؿ اٯػل إفا ناْا ب ٬ثايحٺ ،ؿَ ٕٚا إفا
مل ٜهْٛا نقيو ،نايِٚ ٠٬عـّ اٱماي.١
ٖٓ َٔٚا ساٚيٛا ؿؾع ٖقا ا٫عذلاض عً ٢أهاي إٔٸ إ٬مَ ١قا ْ١ُ٥بٌ ايِ٠٬
ٚعـّ اٱماي ،١ؿ ٕٚايعهىَٚ ،ا إٔٸ عـّ اٱماي ١سلاّٷ; يًتوً ِٝبايكاعـ ٗ ٠ائـٸ
ايعاّٸ ،ؾ ٬بٴـٻ َٔ إٔ ته ٕٛايِ ٠٬قه ّ١َٛبٗا أٜٔاّ; ٚفيو أْ٘ ّ ٫هٔ إٔ تهٕٛ
قه ّ١َٛبػرلٖا َٔ ا٭سهاّ اـُو٫ ;١دتُاع اؿهٌُ إتٔاؿٻ ٵ ٗ ٜٔعـّ
اٱماي ،١بعـ تولٸ ٟسهِ ايِ ٠٬إٍ َ٬مَٗاّ ٫ٚ ،هٓٗا إٔ  ٫ته ٕٛقهّ١َٛ
بٌ٤ٞٺ َٓٗا; يعـّ ػًٛٸ ايٛاقع َٔ اؿهِ ،ؾٓٝتٗ ٞا٭َل أػرلاّ إٍ اؿلَٖٚ .١هقا
ٜوتٓـ إٍ ٖق ٙايكاعـٖ ٗ ٠ق ٙإوأي ١ا٭ُٛيٝٸ.١
ٚقـ فنل ايٌٗٝـ ايِـك& ٗ ٖقا ايِـؿ إٔٸ فيو َٛقٛفٷ عً ٢ن ٕٛقاعـ٠
عـّ اـًٛٸ َعٓ٢ٶ ػاْٸ يًشهِ ،أعين اٱٌْاٚ ٤ايتولٜعَ ٫ ،عٓ ٢عـّ ػًٛٸ ايٛاقع
وب ايٛاقع; إف ٫
َٔ إٛقـ ايٌلعٚ ،ٞعـّ ؼٝټل إهًٖـ ًلعاّ ٗ َكاّ ايعٌُ عَ ٳ
َاْع س٦ٓٝقٺ َٔ ػًٛٸ ايِ َٔ ٠٬أٟٸ سهِٕ; ٭ٕٸ إهًٖـ يٝى َتشِّٝلاّ ٗ فيو ٗ َكاّ
ايعٌُ ،ستٸٚ ٢إٕٵ مل تهٔ ايِ ٠٬قلٻًَ ّ١لعاّ(.)20
ٚقـ ههت& عٔ إوأي ١بٗقا إكـاكٚ ،إ ٵٕ نإ ايٛاٖل َٓ٘ إَ ٵ ٌٝإٍ ايجاْ،ٞ
وب
ٚأْٸ٘ ٜ ٫ٴلاؿ بايكاعـ ٠إ ٓ٫فلٸؿ عـّ ن ٕٛإهًٖـ َتشِّٝلاّ ٗ َكاّ ايعٌُ عَ ٳ
إٛاقـ ايٌلعٝٸ ١اٱشلٝٸ.١
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ٚقـ ك ٸؿ ُاسبٴ إٓتك &٢عًٖ ٢ق ٙايطلٜك ١ع أعين ايتتُ ِٝإقنٛك ع بٓؿى
ايبٝإ أٜٔاّ(.)21
ٚنٝـ نإ ؾايٛد٘ ٗ َبـٝ٥ٸ ١ايكاعـ ٠شلق ٙإوأي ١تٛقٗـ ايبشح ؾٗٝا عً٢
ٖق ٙايكاعـٚ ،٠ي ٛعً ٢بعض ا٭هى ٚإباْ ،ٞنُا هبل ْٛرل.ٙ
ٚثايجاّ :قاعـٓ ٫ ٠ٳ ٳلكٚ ٖٞٚ ،إٕٵ ناْت ٗ ايٛاقع قاعـ ّ٠ؾكٗٝٸ ،١إ ٓ٫إٔٸ إتـاٍٚ
عٓـ ا٭ُشاب فنلٖا ٗ عًِ ا٭ُ ٍٛعًٚ ٢د٘ ا٫هتطلاؿ.
ٚقـ اهتٓـ ٗ إثبات سلٛشلا يٮسهاّ ايعٳ ٳـَٝٸ ١إٍ قاعـَٓ ٠ع ػًٛٸ ايٛاقع َٔ
اؿهِ.
ٚتٝٓٛض ا٭َل :إْٸ٘ قـ اعذلض عً ٢ايك ٍٛبايتعُ ِٝعً ٢أهاي إٔٸ ايٛاٖل َٔ
أػباك ايباب إْٸُا ْٖ ٛؿ ٞايتٌلٜع ٚاؿهِ ائٻ ٳلك َٔٚ ،ٟايٛآض ع نُا ٜكتٔ٘ٝ
ايتكٝٝـ باٱه ّ٬ع إٔٸ ايعـّ يٝى عهِٕ ،ؾٜ ٬ـػٌ ٗ َٛٓٛع ايٓؿ.ٞ
ٚقـ أداب عٔ فيو بعِٔٗ بإٔٸ عـّ اؿهِ ٜٴ ٳعـٸ عٓـ ايعٴ ٵلف كػِٚ ّ١إباس ّ،١
 َٔٚايٛآض إٔٸ ايذلػٚ ّٝاٱباس ١سه ٷِ َٔ ا٭سهاّ اـُو ،١ؾٝـػٌ ٗ َٛٓٛع
ايكاعـ ،٠ثِٸ ٜلتؿع بٗا عٔ إٛكؿٜٓٚ ،تر َٔ فيو إٔ ايؿعٌ ايؿْٞ٬ٸ يٝى َباغَٕٚ ،ا إٔٸ
ايٛاقع ٫ ١ؽً َٔ ٛسهِٕ نإ َكتٔ ٢ايتٓاهب بٌ اؿهِ َٛٓٛٚع٘ إٔ ٜهٕٛ
ٓ ٳلك يٮسهاّ
فاى ايؿعٌ قلٻَاّٖٚ ،هقا توتعٌُ قاعـتٓا ٖق ٗ ٙإثبات سل ٍٛاي ٬ٳ
ايعٳ ٳـَٝٸ.١
ٚاعذلض عً ٢فيو ايٌٗٝـ ايِـك&; إف كأ ٣إٔٸ إكِٛؿ بكاعـْ ٠ؿ ٞاـًٛٸ
يٝى إ ٓ٫إٔٸ ايٌلٜع ١ناًَ ْ١تاَٸْ ٫ٚ ،ْ١كِإ ؾٗٝا ٫ٚ ،إُٖاٍ ،ؾًٗا ٗ نٌٸ ٚاقع١ٺ
ـ ػاْٸ بٗاٖٚ .قا أعِٸ َٔ اٱيناّ ٚايذلػَ ،ّٝعٓ ٢عـّ اؿهِ; ٭ٕٸ ٖقا
َٛق ٷ
ايعٳ ٳـّ ٜٴ ٳعـٸ َٛقؿاّ ًلعٝٸاّ أٜٔاّ إفا نإ َوبٛقاّ با٫يتؿاتٚ ،ا٭ؿيٓ ٫ ١تكتٔ ٞأنجل َٔ
فيو(.)22
أقٖ :ٍٛآٖا َ٬سٛتإ:
ا٭ :ٍٚتتٛدٻ٘ عً ٢أٌُ ٖقا إٓٗر ي٬هتـ ;ٍ٫إف  ٫ىً َٔ ٛغلاب١ٺ; ٚفيو ٭ْٓا
إفا اؾذلٓٓا ؿػ ٍٛايذلػَٛٓٛ ٗ ّٝع ايكاعـ ٠ع بعـ ايتوً ِٝبه ْ٘ٛعٳ ٳـَٝٸاّ ع ؾ٬
ػٌ
ساد ١بعـ فيو إٍ ِٓٸ قاعـ ٠عـّ اـًٛٸ ٚاهتٓتاز اؿلَٚ ،١بعباك٠ٺ أػل ٫ :٣ؿٳ ٵ
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ٓ ٳلك يٮسهاّ ايعٳ ٳـَ ١ٝإفا اؾذلٓٓا أ ٸٕ
يكاعـ ٠عـّ اـًٛٸ ٗ إثبات سل ٍٛاي ٬ٳ
ايذلػ ّٝسهِٷ عٴ ٵلؾاّ; ٭ٕٸ إكِٛؿ ساُ ٷٌ بٓؿى ٖقا ا٫ؾذلاض َٔ ،ؿ ٕٚساد١ٺ إٍ
ا٫هتٓاؿ إٍ عـّ اـًٛٸ.
ٓ ٳلك ٫
ْعِّ ،هٔ إٔ ٜـؾع اعذلاضٷ َكـٻك ٖٛٚ ،إٔٸ فلٸؿ اكتؿاع اٱباس ١باي ٬ٳ
ٜعين ثبٛت سهِٕ آػل ،ؾٜ ٬بك ٢سا ٥ٷٌ ؿٖ ٕٚقا ا٫كتؿاع.
ٚيهٔٸ ايِشٝض أْٸ٘  ٫سادَ ١ع فيو إٍ ٖق ٙاحملا٫ٚت; إف ٜ ٫تٛقٓـ تلتټب
ايؿا٥ـٚ ٠ايجُل ٠ايعًُ ١ٝعً ٢إثبات اؿلَ ١عـٸٖا يًؿعٌ بعـ إٔ اْتؿ ٢عٓ٘ ايذلػّٝ
ٓ ٳلك; ؾإٕٸ اكتؿاع اٱباسٜ ٫ ١هؿ ٞبٓؿو٘ ؿهِ ايعكٌ بايتٓذټن ٚؾكـإ
ٚاٱباس ١باي ٬ٳ
ايعقك.
ايجاْ :١ٝتتٛدٻ٘ عًَ ٢ا أؾاؿ ٙايٌٗٝـ ايِـك& ٗ ٖقا ايِـؿ َٔ ،إٔٸ إكِٛؿ
بقيو يٝى إ ٓ٫إٔٸ يًٌلٜعَٛ ١قؿاّ ػا ٙأٟٸ ٚاقع١ٺ َٔ ٚقاٜع اؿٝاٖٚ ،٠قا أعِٸ َٔ
اؿهِ ٚعـَ٘.
ٚتٝٓٛض إ٬س :١ٛإٕٸ ٖقا إبـأ إٕٵ نإ َبـأّ عكًٝٸاّ ،ؾُٔ ايٛآض ٗ َٓ ٤ٛا
تكـٸّ إٔٸ ايٛاقع ٫ ١ؽً َٔ ٛيبٸ اؿهِ ٚسكٝكتٜ٘ ٫ٚ ،عكٌ ػًٛٸٖا عٔ أٟٸ إكاؿ٠ٺ أٚ
نلاٖ١ٺ ،ؾٜ ٬تِٛٻك ايعٳ ٳـّ ٗ أٟٸ ٚاقع١ٺ ست ٢متاز اٍ تؿورل اؿهِ ٗ ٖقا إبـأ
بإٛقـٚ ،إٕٵ نإ َبـأّ ْكًٝاّ ،ؾبُا إٔٸ ايعُـ َٔ ٠إـاكى ايٓكًَ ١ٝا تكـٻّ بعٓٛإ« :إٕ
اهلل قـ دعٌ يهٌٸ ً٤ٞٺ سـٸاّ»ٚ ،إٔٸ ايٛاٖل َٔ اؿـٸ ٖ ٛاؿهِ ،نُا تكـٻّ ،نإ
إكِٛؿ باؿهِ ٗ ايكاعـ ٠ػِ ْٛاؿهِ َعٓا ٙاٱثباتٚ ،ٞأَٸا ايوًيب ؾًٝى َٔ
ايبَ ِّٔٝا ٜدلِّك إط٬م اؿـٸ عًٚ ،٘ٝإٕٵ ُضٸ إط٬م إٛقـ عً ٘ٝإفا نإ َوبٛقاّ
با٫يتؿات.
نُا إٔٸ ٚاٖل نجرلٕ َٔ ايتعابرل فيو أٜٔاّ ،نكٛشلِ^« :ؾ ٘ٝنتابٷ أٚ
ه ٸٓ«ٚ ،»ْ١أْنٍ ٗ ايكلإٓ تبٝإٴ نٌٸ ً٤ٞٺ»ٚ« ،بٝٻٓ٘ يلهٛي٘»; إف  ٫ىؿٛٗٚ ٢كٖا ٗ
ٴ
ا٭َٛك ايٛدٛؿ ٗ ٫ ،١ٜفلٸؿ عـّ اؿهِٚ ،إٕٵ نإ َوبٛقاّ با٫يتؿات.
ٖٓٚاى َٛآعٴ أػل ٣قـ ٜٴوتعإ ؾٗٝا بٗق ٙايكاعـ ٠تٗٛل بايؿشّ ٚايتأَټٌ.
ٚبٗقا نتتِ ايه ّ٬عً ٢قاعـ( ٠عـّ ػًٛٸ ايٛاقع َٔ اؿهِ) ،كادٌ َٔ اهلل
هبشاْ٘ َا ٖ ٛأًٖ٘ٚ ،آػل ؿعٛاْا إٔ اؿُـ هلل كبٸ ايعإٌ.
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قاعد ٚالتشاوح يف أدلّ ٛالشٍََُّ
ٔ َدِٔرِا يف تشزُّب املٕضٕعات

ت عٔ ايتٛهټع ايق ٟأدلاٙ
 ٫ىؿ ٢إٔٸ ايهجرل َٔ ايوًبٝٸات إٌاك إيٗٝا قـ ْتذٳ ٵ
ايؿكٗا ٤عً ٢قاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳَٓٔٚ ،ع ِٛتٛهټعاتِٗ ٖٓا ٜ ٫واعـ عًٗٝا
ايـيّٚ .ٌٝهٔ تِٓٝـ ٖق ٙايتٛهټعات إٍ ْٛعٌ:

ت نجرل ،٠دعًت َ٦ات ايؿلٚع تٓـكز ٗ قاعـ ٠ايتواَضَ ،عٓ ٢أْ٘
 ٖٞٚتٛهټعا ٷ
ي ٫ٛايكاعـ ٠ؾًٔ لـ ؿي ّ٬ٝعًٖ ٢ق ٙايؿلٚعٚ .إيٝو أِٖٸ ٖق ٙايتٛهټعات:
ت عً َٔ ٘ٝإعطا ٤ايجٛاب عً٢
أع اـلٚز عٔ َؿاؿ أػباك ايكاعـَ ٗ ٠ا ِْٻ ٵ
ا٭عُاٍ اييت تُٔٸٓتٗا ا٭ػباك ائعٝؿ ،١يتٌٌُ نٌٸ ػدلٕ ٓعٝـ تُٔٻٔ أَلاّ أٚ
تلغٝباّ بعٌُٕ َا ،ؾٝؿت ٢باهتشباب٘ٚ ،ي ٛمل ٜتُٔٻٔ اـدل ثٛاباّ.
ٖٚقا تٛهټعٷ نبرل دـٸاّٚ ،ا٭نجل عً ٢ا٭ػق ب٘ٚ ،إٕٵ كؾٔ٘ بعِٔٗ ،نايٌٝؽ
قُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٌٗٝـ ايجاْ.)1(ٞ
ب ع اؿهِ با٫هتشباب اهتٓاؿاّ إٍ ؾت ٣ٛايؿكٗا ٤أْؿوِٗ ،ؾكـ ٜ ٫هٗ ٕٛ
إوأيَ ١وتٓـٷ كٚاٚ ،ٞ٥يٓ ٛعٝؿاَّٚ ،ع فيو وهِ با٫هتشباب; انتؿا٤ٶ بٌٗل٠

ايؿت ،)2(٣ٛبٌ انتؿا ٶ ٤بؿت ٣ٛؾك٘ٝٺ ٚاسـ( ;)3بقكٜع ١سل ٍٛقاعـ « ٠ٳَ ٵٔ بًؼ» شلا.
ٖٚقا ايتٛهع ٜ ٫كٌٸ عٔ هابك٘ ٗ هعَ ١ا سلً٘ َٔ ؾلٚعٕ ؾكٗٚ .١ٝا٭ق ٣ٛأْٸ٘
تٛهټعٷ غرل َدلٻكٚ ،كايـٷ يكٛي٘×ٚ« :إٕٵ نإ كه ٍٛاهلل مل ٜكُ ًِ٘» ،ايٛاٖل ٗ إٔٸ
إب٬ؽ ايجٛاب نإ بٛاهط ١ػدلٕ ٜٓكٌ نَ |َ٘٬باًلٚ ّ٠سوٸ ّا ٫ ،سٳ ٵـه ّا ٚبايٛاهط.١
ز ع تٛهع ١ايكاعـ ٠ؿا٫ت ٚكٚؿ ايلٚاٜات ائعٝؿ ١ايٛاٖل ٗ ٠ايٛدٛب ،عً٢
اعتباك إٔٸ اـدل ائعٝـ إفا نإ قاُلاّ عٔ إثبات اؿهِ اٱيناَٞٸ ؾٜٗ ٫ ٛكِل ع
بدلن ١قاعـ ٠ايتواَض ع عٔ إثبات ا٫هتشباب(.)4
ؿ ع تٛهع ١ايكاعـ ٠ؿا٫ت ٚكٚؿ اـدل ائعٝـ ايٛاٖل ٗ اؿلَ ،١ؾإْ٘ إفا
نإ ٜٗٓ ٫ض ٱثبات ايتشل ِٜؾٝؿت ٢بايهلاٖ ;١يًتواَض ٗ ؿيًٗٝا(.)5
 ٖٛٚتٛهټعٷ ٓعٝـٷ; يعـّ َواعـ ٠أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» عً.٘ٝ
ٖع ع ايتٛهټع يًهلاٖ ،١ؾكـ أؾتٳ ٵٛا بايهلاَٖٛ ٗ ١اكؿ ؿ٫ي ١اـدل ائعٝـ
عًٗٝا.
ٚبلٻك ٙبعِٔٗ بأ ٸٕ تلى إهلَ ٙٚوتشبٸ ٖٛٚ .تدلٜلٷ ٓعٝـ(.)6
ٚقـ كؾض بعض ايؿكٗاٖ ٤قا ايتٛهټع ،أ ٚاهتٌهًٛا ؾٚ .)7(٘ٝايٛد٘ٴ ٗ ٓعـ
ٖقا ايتٛهټعٚ ،نقا هابك٘ ،أ ٸٕ ايٛاٖل َٔ ايجٛاب عً ٢ايعٌُ ٖ ٛايجٛاب عً ٢ايؿعٌ،
 ٫عً ٢ايذلىٚ ،يٝى ايذلى َوتشبٸ ّا ًلعٝاّ; يعـّ ام ٍ٬اؿهِ إٍ سهٌُ(.)8
ٜ ٫ٚعٓٓٝا ٖٓا ايبشح ايتؿِ ٗ ًٞٝايتٛهټعات إتكـَِّ ،١ؾُشٌټ فيو ٗ ا٭ٍُٛ
أ ٗ ٚايكٛاعـ ايؿكٗ ،١ٝسٝح ٜتِٸ عح تًو ايكاعـ .٠عً ٢أْٓا بعـ كؾض ايكاعـَٔ ٠
أهاهٗا ٜهَ ٕٛا بٴين عًٗٝا َٔ تٛهټعاتٺ باط.ّ٬
 ٚع سل ٍٛايكاعـ ٠يًلٚاٜات إلٜٚٸ َٔ ١طلم ايوټ ٸًٓ ٗ )9(١تٸ ٢ايؿلٚع ايؿكٗ،١ٝ
ٚاؿكٝك ١إٔٸ ٖقا تٛهټعٷ نبرل يًػا ١ٜعٳ ٳل َؾ ٵت٘ ايكاعـَ ،٠ا دعًٗا ًاًَ ّ١يًذلاخ اؿـٜجٞ
غرل اٱَاَٚ ،ٞعً ٢كأي فيو ا٭ػباك إل َٔ ١ٜٚطلم ايوٓٸٚ .١أػباكِٖ ٚإٕٵ ناْت ٗ
ْٛل إٌٗٛك غرل سذٸ ٺٜ ٫ٚ ،)10(١عتُـ ٕٚعًٗٝاٚ ،يهٔٸ ايٛاكؿ َٓٗا ٗ ػِ ْٛايوټ ٳٓٔ
َٚا ًٜشل بٗا ّهٔ بٓٛلِٖ ا٫عتُاؿ عًٗٝا; يٌُ ٍٛأػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» شلاٚ .قـ ّْٸ عً٢
فيو غرل ٚاسـٺ َٔ ايؿكٗا.٤
قاٍ ايٌٝؽ سوٌ بٔ عبـ ايُِـ ايعاًَٚ« :ٞشلقا مل ٜنٳ ٵٍ عًُاْ٩ا إتكـَِّٕٛ
االجتهاد والتجديد

ٚإتأػِّلٜ ٕٚتـاٚيْ ٕٛكٌ ُشاسِٗ ٚكٚاٜاتِٗ بايلٚاُٚ ،١ٜاك فيو َتعاكؾاّ ب ،ِٗٓٝستٸ٢
اتٌِ إيٓٝا َٔ طلقٓا ٚطلقِٗٚ .إِا ْكًٗا أُشابٓا ٕا ٜذلتٻب عًٗٝا َٔ دٛام ايعٌُ
بايوټ ٳٓٔ ٚا٭ؿب ٚإٛاعٚ ٜنٌٸ َا ٜ ٫تعًٖل با٭سهاّ ُٚؿات ف ٟاؾٚ ٍ٬اٱنلاّ،
عًَ ٢ا اًتٗل بٌ ايعًُاّٚ .٤هٔ إٔ ٜوتـٍٸ يقيو عـٜح « :ٳَ ٵٔ بًػ٘ ً٤ٞٷ َٔ أعُاٍ
اـرل ؾعٌُ ب٘ أعطا ٙاهلل فيوٚ ،إٕٵ مل ٜهٔ ا٭َل عًَ ٢ا بًػ٘»; ٕٚا تؿٝـَٔ ٙ
ا٫عتباك ٚايٌٛاٖـ ٗ بعض إٛاكؿ ،نُا ْبَٓٛ ٗ ِّ٘ٓٝع٘ ،إ ٵٕ ًا ٤اهلل تعاٍ»(.)11
ٚقاٍ إرلؿاَاؿ« :اػتّٸ دٛام ايعٌُ باؿـٜح ائعٝـ َا ٜهَ ٗ ٕٛوتشبٸات
أبٛاب ايعباؿات;  َٔٚثٳِٻ تل ٣ا٭ُشاب ع كٓٛإ اهلل تعاٍ عً ِٗٝع ٗ نتبِٗ
ا٫هتـ٫يٝٸ ١كٴ ٳبُا وتذٸ ٗ ٕٛهٓٔ ايعباؿات ٚٚٚا٥ـ إوتشبٸات بأساؿٜح َٔ طلم
ايعاَٸ.)12(»١
ٚا٭َجً ُ١عً ٢فيو نجرل:ْ٠
َٓٗاَ :ا أًاك إي ٘ٝايٌٗٝـ ا٭ٚٸٍ ،قاٍ ٗ بٝإ َوتشبٸات ايِ ٠٬عً ٢إٝت:
«قاٍ ايؿآٌٚ :يٝهْٛٛا ث٬ثُ ١ؿٛف; ٕا ك ٟٚعٔ ايٓيبٸ| « :ٳَ ٵٔ ًُٓ ٢عً ٘ٝث٬ث١
ُؿٛف ؾكـ أٚدب» .قًتٴ :اـدل عاَٸٚ ،ٞيهٔٸ ؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ كٴ ٳبُا تجبت باـدل
ائعٝـ»(.)13
َٗٓٚاَ :ا فنل ٙايٌٝؽ ايبٗا ،ٞ٥قاٍٚ« :قـ اًتٗل بٌ أُشابٓا كٓٛإ اهلل
عًٚ ،ِٗٝهٝٻُا إتأػِّل ،ٜٔاهتشباب قلا ٠٤هٛك إؿِٻٌ ٗ ايِ ٖٞٚ ،٠٬مثإ ٚهتٕٛ
هٛك َٔ ،٠هٛك ٠قُـ| إٍ آػل ايكلإٓٚ ،أْ٘ ٜوتشبٸ ؽِ ّٝايِبض
َطٛٻ٫ت٘ َٔ ٖٞٚ ،قُـ إٍ عِٸٚ ،ايعٌاَ ٤تٛهِّطات٘ َٔ ٖٞٚ ،عِٸ إٍ ائش،٢
ٚايٗٛلٚ ٜٔإػلب بكِاك َٔ ٖٞٚ ،ٙائش ٢إٍ آػل ايكلإٖٓٚ .قا ً٤ٞٷ فنلٙ
ايٌٝؽ&ٚ ،مل ْطًٖع ٗ َا  ٌُٚإيٓٝا َٔ ا٭ساؿٜح إلٜٚٸ َٔ ١طلقٓا عًَ ٢ا ٜتُٔٸٔ
فيو ،بٌ أُٛيٓا إتـاٚي ٗ ١مَآْا ػاي ْ١ٝعٔ ٖقا ا٫هِ أٜٔاّٖٚ ،قا ايتؿِ ٌٝإِا ٖٛ
َقنٛكٷ ٗ نتب ايؿلٚعٚ ،قـ كٚا ٙايعاَٸ ١بطلٜلٕ ؾ ٘ٝعُل بٔ اـطٓابٚ .يعٌٸ ٚد٘
فنل أُشابٓا ي٘ ٗ نتب ايؿلٚع إٔ َٔ عاؿتِٗ قـٻي اهلل أكٚاسِٗ ايتواَض ٗ ؿٌ٥٫
ؤ إٌٗٛك ايـاٍٸ عً٢
ايوټ ٳٓٔٚ ،ايعٌُ ؾٗٝا با٭ػباك ائعٝؿ ;١تع ّ٬ٜٛعً ٢اؿـٜح اؿَ ٳ
دٛام ايعٌُ ٗ ايوټ ٳٓٔ با٭ساؿٜح ائعٝؿ.)14(»١
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َٗٓٚاَ :ا فنل ٙايٌٝؽ اجملًو ،ٞتعًٝكاّ عًَ ٢ا أٚكؿٚ ٙايـ َٔ ٙكٚاٜاتٺ َلٜٚٸ١
َٔ طلم ايوټ ٸٓ ٗ ١ايتشقٜل َٔ ايػٝب ،١قاٍٚ« :أَا َا أٚكؿ ٙايٛايـ (قـِّي هلټٗ )ٙ
كهايت٘ َٔ ا٭ػباك ،اييت ٜٗٛل َٓٗا عُ ّٛإٓع ،نًٓٗا َٔ أػباك ايعاَ ،١ؾ ٬تًِض
ٱثبات سهِٕ ًلعٚ ،ٞعقكٴ ٗ ٙإٜلاؿٖا أْ٘ إِا فنلٖا ٗ هٝام ايذلٖٝبًٚ ،أِْٗ
ايتواَض ٗ َجً٘»(.)15
َٗٓٚا ٠٬ُ :ايلغا٥ب.

وب َا ٫سٓٛا ٗ نّ٬
ٖٚقا ايٓٛع ُٜٗټٓا ايتٛقٗـ عٓـ ;ٙيًِت٘ ببشجٓاٚ .عَ ٳ
ا٭عّ ّ٬هٔ كُـ ايعـٜـ َٔ ايتٛهټعات غرل ايؿكٗ ،١ٝعٝح ّهٔ ايك :ٍٛإٕٸ
ت ب٬ٛشلا عً ٢ايؿهل ٚايؿك٘ ٚايتاكٜؽ ٚايورلٚ ٠ايٛٳ ٵعٜ
قاعـ ٠ايتواَض قـ أكػٳ ٵ
ٚاٱكًاؿ .يكـ ؿػٌ ايتواَض إٍ ايلٚاٜات فات ايبٴ ٵعـ ايعكا٥ـٚ ،ٟإٍ بعض ايلٚاٜات
فات ايـ٫٫ت ايعلؾاْٚ ،١ٝإٍ اجملاٍ ا٭ػ٬قٚ ،ٞنقيو إٍ اجملاٍ ايطيبْ ،اٖٝو
عٔ اجملاٍ ايتاكىٚ .ٞكُـٴ ايتٛهټعات اؾاك ٗ ١ٜنٌٸ ٖق ٙاجملا٫ت وتاز إٍ تتبټ ٕع،
ٚيهٓٸ ٞهٛف أنتؿ ٞباٱًاك ٠إٍ ث٬ث ١تٛهټعات:

ايطٗلاْ ،ٞتعًٝكاّ عًَ ٢ا ؾعً٘ ايـكبٓـ ٗ ٟنتاب٘ «أهلاك
قاٍ آقا
ايٌٗاؿ َٔ ،»٠إؿػاٍ بعض ٓعاف ا٭ػباكً َٔٚ« :ـٸ ٠ػًُٚ ُ٘ٛؿاْ ٤ؿو٘ ْكٌ ٗ
ٖقا ايهتاب أَٛكاّ  ٫تٛدـ ٗ ايهتب إعتدلٚ ،٠إِا أػقٖا عٔ بعض اجملاَٝع
اجملٗٛي ;١اتها ّ٫عً ٢قاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳَٓٔ ،ع أْ٘ ِٜ ٫ـم ايبًٛؽ عٓ٘
ٍّ فٗ.)16(»ٍٛ
َذلٸؿ ايٛداؿ ٠غ٘
أق :ٍٛتطبٝل قاعـ ٠ايتواَض ٗ اجملاٍ ايتاكى ٞإَا إٔ ٜه:ٕٛ
1ع بًشا ٚاٯثاك ايٌلع ١ٝإذلتِّب ١عً ٢بعض ايكٔاٜا ايتاكى.١ٝ
2ع أ ٚبًشاْ ٚكٌ ايتاكٜؽ ٚكٚاٜت٘ ،باعتباك إٔ ايٓكٌ ٖ ٛأَلٷ ٜكع َٛقع ايتوا ٍ٩عٔ
سهُ٘ ايٌلع.ٞ
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3ع أ ٚبًشاَ ٚعلؾ ١ايتاكٜؽ َٚا دل ٣ػ٬ي٘ َٔ أسـاخٖٚ ،قا ا٭ػرلٴ ي٘ ؾٛا٥ـ
نجرل.٠
أَا ا٭ٚٸٍ ،أعين تُٔټٔ ايٓكٌ ايتاكى ٞهٴ ٳٓٓاّ ًلع ،١ٝؾٝذل ٟعًَ ٘ٝا هلٟ
عً ٢ناؾٓ ١ا٭ػباك ايٓاقً ١يًوټ ٳٓٔ.
ٚأَا ايجاْ ،ٞأعين ْكٌ ايتاكٜؽ ُٹ ٵلؾاّ ٚسهاٜت٘ ،ؾُعًّٛٷ إٔ ْكٌ ا٭سـاخ غرل
ايجابتٚ ١ا٭ػباك ائعٝؿ ١غرلٴ دا٥نٕ; ٭ْ٘ ق ٛٷٍ بػرل عًِٕ ٫ٚ ،سذٸ ٺ ٌَّٞٗٓ ٖٛٚ ،١عٓ٘،
نُا هٓقنل ٗ ايتٛهټع اٯتَٚ ،ٞع فيو ّهٔ تدلٜل ٙبأسـ تٛد:ٌٗٝ
ايتٛد ٘ٝا٭ٚٸٍ :ايتُوټو بكاعـ ٠ايتواَضٚ ،فيو بتٛد ٘ٝإٔ َؿاؿ ٖق ٙا٭سـاخ
ايتاكى ،١ٝنُذلٜات  ّٜٛنلبَ ٤٬جٚ ،ّ٬إٕٵ مل ٜهٔ سهُاّ ًلعٝاّ َوتشبٸ ّا;
واَض ٗ ؿيٚ ،ً٘ٝيهٓ٘ َٛٓٛعٷ ٕا َٖ ٛوتشبٌّ ،ؾإ ٸٕ ايبها ٤عً ٢اؿوٌ بٔ
يٝٴ ٳت ٳ
ٍّ’ ٜهَ ٕٛوتشبٸ ّاٜٚ ،ذلتٻب عً ٘ٝايجٛاب ايهجرلِٜٚ ،رل ٖقا ايٓكٌ هبباّ ٕا
عًٞ
ٜه ٕٛسهُ٘ ا٫هتشباب(.)17
ت ؿ٫يتٗا ع تـٍٸ عً ٢ايتواَض ٗ
ٚيهٔٵ ٴ٬ٜسٳ ٜعً :٘ٝإٕٸ أػباك َٳ ٵٔ بًؼ ع ي ُٖ ٛٵ
ؿي ٌٝاؿهِ ايٌلعْ ٞؿو٘ ٫ ،ؿيَ ٌٝا ٜهَٛٓٛ ٕٛعاّ يًشهِ.
ايتٛد ٘ٝايجاَْ :ٞا فٖب إي ٘ٝبعض ايؿكٗا َٔ ٤دٛام ْكٌ اؿٛاؿخ ايتاكىٝٸ،١
اييت مل ٜكُ ٵِ ؿي ٌٝعًٗٝا ،بعٓٛإ اؿها ٫ ،١ٜبعٓٛإ ايٛكٚؿ أ ٚاؾَ ٵنّ ،ؾٓكًٗا بِٛك٠
اؾنّ َ ٫دلِّك ي٘(.)18
ه ٌ٦ايوٝـ اـ ٌٖ« :ٞ٥ٛهٛم يًؼطٝب اؿوٝينٸ إٔ ٜٓكٌ ايكٔاٜا اييت مل
ٴ
ٜجبت ٚقٛعٗا ،بعٓٛإ أْٸٗا ٚاقع ْ ،١ننٚاز ايكاهِ بٔ اؿؤ× َٔ هه ١ٓٝبٓت
اؿوٌ× ،أّ  ٫بٴـٻ َٔ ايتجبټت ٗ ْكٌ َا أثبت٘ ايعًُاٚ ٤طلغ َا طلسٙٛ؟ ؾأداب٫ :
هٛم ايٓكٌ بعٓٛإ ايٛكٚؿٚ ،أَا بعٓٛإ اؿها ١ٜعٔ نتابٺ أً ٚؼّٕ ؾ ٬بأي ب٘»(.)19
ٚقاٍ إرلما ٖاًِ اٯًَ...« :ٞإفا نإ ايتعبرل ٗ ْكٌ إِٝب ١بعٓٛإ ( :ٴْكٌ نقا
أ ٚنقا)ٜٚ ،هٖ ٕٛقا ايٓكٌ أٜٔاّ َٔ باب ايلدا ،٤ؾ ٬إًهاٍ ؾ ،٘ٝؾُا ٖٛ
إٌُهٹ ٴٌ ٜه ٕٛايٓكٌ بعٓٛإ اؾَ ٵنّ»(.)20
ٚكٴ ٳبُا ٜٴكاٍ بعـّ ساد ١ايٓاقٌ إٍ اهتؼـاّ تعابرل َٔ قب :ٌٝك ٣ٚؾ ،ٕ٬أ ٚدا٤
ٗ ايهتاب ايؿ ،ْٞ٬بٌ ٜهؿ ٞعـّ قِـ ن ٕٛاـدل َطابكاّ يًٛاقع.
االجتهاد والتجديد

٬ْٚس ٜعًٖ ٢قا ايتٛد ٘ٝايق ٟطلس٘ ايعٳًَُإ (اـٚ ٞ٥ٛاٯًَ٬َ )ٞسٛتٌ:
ٍّ ًلع ٞيًٓاقٌ َا ٜوِّٛؽ ي٘
إ٬س ١ٛا٭ :ٍٚإٕٸ ٖقا ايتٛدْ ٘ٝاٚلٷ إٍ إعطا ٤سٌ
كٚا ١ٜاـدل ؿ ٕٚايٛقٛع ٗ ققٚكٕ ًلع ٖٛٚ .ٞبٗقا ايًشا ٚتٛد٘ٝٷ هً ،ِٝيهٓٸٓا ْٔع
ي٘ ًٳ ٵلطاّ ٖٛٚ ،إٔ ٜ ٫تِٸ إٜٗاّ ايٓاي َٔ ػ ٍ٬طلٜك ١ايطلغ بإٔٸ َا ٴٜطِ ٳلغ عًٖٛ ِٗٝ
سكا٥ل تاكى ;١ٝ٭ٕ فيو ٜٴعـٳٸ َٔ أْٛاع ايهقب ،ؾإٕٸ ايهقب يٝى ٖ ٛكٚا ١ٜأْ ٚكٌ َا
وب ،بٌ ٖ ٛعٴ ٵلؾاّ ًاٌَٷ يٓكٌ
تعًِ أْٸ٘ ػ٬ف ايٛاقع ؿ ٕٚتٓب ٘ٝإوتُع إٍ فيو ؾشٳ ٵ
ٚكٚاَ ١ٜا مل تعًِ أْ٘ َطاب ٷل يًٛاقع َع اٱوا ٤يًُوتُع بهَ ْ٘ٛطابكاّ ي٘ ٫ٚ ،ىؿ٢
أْٸ٘ عٓـَا ٜتِٸ تـا ٍٚايلٚاٜات ٗ ايؿٔا ٤ايٌعيب ايعاّٸ بعٓٛإ ايٓكٌ َٔ نتابٺ ؾػايباّ
َا ٜه ٕٛفيو بكِـ اؿها ١ٜعٔ ايٛاقع ٫ ،فلٸؿ اٱػباك عُٸا ٚكؿ ٗ نتابٚ ،يٛ
قِـ ايٓاقٌ فيو ؾإٕ إتًكًٜٓ ٫ ٞتؿت إي ٫ٚ ،٘ٝهٝٻُا َع تهلاك ايٓكٌ أ ٚاٱوأَ ٤
وُات ايٛد٘ ٚطلٜك ١ايتعبرل به ٕٛاـدل َعتدلاّ َٚطابكاّ يًٛاقعٚ .ايقٜ ٟـؾع
ػ ٍ٬قَ ٳ
اـطٝب إٍ فيو أْ٘ ٜ ٫لغب ٗ تولټب ايٌوٓ إٍ نٚ ،َ٘٬عاَٸ ١ايٓاي ًٜ ٫تؿتٕٛ
إٍ أْٸ٘ بكٛي٘« :ك ٣ٚؾٚ »ٕ٬م ُٜٔٔ ٫ ٙٛشلِ ُشٸ ١ايٓكٌٚ ،هعٌ ايعٴ ٵٗـ ٠عً٢
ايلاٖٚ ،ٟٚقا َا هعٌ اـدل ًٜك ٢كٚاداّ إٍ سـٸ ايتِـٜل ب٘ٚ ،تِٛټك أْٸ٘ ّجٌِّ
اؿكٝكٚ ،١يقا ِٜعب بعـ فيو ْكـ ;ٙبوبب تلهټؼ٘ ٗ ا٭فٖإٚ ،اـطٝب َٖ ٛٳ ٵٔ
أهِٗ ٗ ٖقا ايذلهټؽ.
ٜ َ٘ٓٚتٸٔض إٔ عـّ قِـ إطابكٜ ٫ ١هؿ ،ٞبٌ ٖ ٛأنجل إًها َٔ ّ٫طلٜك١
ايٓكٌ َٔ نتابٚ ،اٱساي ١إي.٘ٝ
إ٬س ١ٛايجاْ :١ٝإٕٸ إًهايْ ١ٝكٌ ا٭ػباك َٔ ايهتب غرل إعتدلٚ ٠كٚاٜتٗا
يًٓاي  ٫تٓشِل باٱًهاٍ ايٌلعٞٸ ايقٜ ٟكع ؾ ٘ٝايٓاقٌٚ ،أْ٘ ٗ ساٍ ْكٌ عً ٢مٛ
اؾَ ٵنّ ؾكـ قَ َؿا َا يٝى ي٘ ب٘ عً ٷِ ٚٚقع ٗ ايهقبٖٓ َٔٚ ،ا ما ٍٚإهاؿ كلزٕ
ًلع ٞي٘ بإٔ ٜٓ ٫كٌ اـدل بعٓٛإ ايٛكٚؿ ٚاؾَ ٵنّٚ ،إِا ٜٓكٌ َٔ نتابٺ .إٕٸ
ٍّ تتعـٸٖ ٣قا اؿـٸ; ؾٗ ٞع َٔ دٗ١ٺ ع
اٱًهايٝٸ ١أٚهع َٔ فيو بهجرلٕ ٖٞٚ ،ؿً ٕٚو
تتٻٌِ بايِٛك ٠اؿكٝك ١ٝيتاكىٓا اٱهٚ ،َٞ٬اييت ُٖٛ ٞك ْ٠شلا اْعهاهٗا عً٢
َؿآُٖٝا ٚقٹ ٳُٓٝا َٚٴ ٴجًٓا ايعًٝاُٚ ،ىٸ أسٝاْاّ قٔاٜا ا٫عتكاؿ ٚايتٌلٜعٚ ،تتٸٌِ بذلبٝتٓا
ايـ ٖٞٚ ;١ٜٝٓع َٔ دٗ١ٺ أػل ٣ع تتٸٌِ بهٝؿ ١ٝكؿٸ ٠ؾعٌ اؾُٗٛك إتًكٓ ٞشلق ٙايِٛك٠
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ٚإوتُع شلقا اـطاب ،أنإ ْٗٛكاّ إهَٝ٬ٸاّ أ ٚغرل إهَٞ٬ٸ ،ؾُا ٖ ٛايتأثرل
ٚايِـ ٣ايقٜ ٟذلن٘ َجٌ ٖقا اـطاب ايعاّٸ غرل إتجبِّت ٗ ْكٌ ٚقا٥ع ايتاكٜؽٚ ،دٌټ
اعتُاؿ ٙعً ٢ا٭ػباك غرل إعتدلٚ ،٠يْ ٛكًٗا إُؼٵ ٹبل بعٓٛإ :دا ٗ ٤ايهتاب ايؿ ،ْٞ٬أٚ
فنل ايلا ٟٚايؿْٞ٬؟ ٌٖ متٸ كُـ تًو اٯثاك ٚايتـاعٝات؟ إٕٸ َا ْ٬سْ ٖٛ ٘ٛؿٛك
نجرلٕ َٔ إوًٌُ ،ؾٔ ّ٬عٔ غرلَِٖ َٔ ،جٌ ٖقا اـطابٚ ،اتِّٗاَ٘ باعتُاؿ
اـلاؾ ٗ ١تجكٝـ ايٓايٚ ،ايهقب ٗ ْكٌ ا٭سـاخ ٚايٛقا٥ع.
إٕٸ َٔ ايػلابَ ١هإٕ إٔ ػـ ٗ ا٭َٸَ ١واكٳ ٵٜ ٜٔتشلٻنإ بٌهٌٕ َتٛامٕ ٗ
ايتعاٌَ َع ٖقا ايتاكٜؽ; ؾجَُ ١وا ٷك ؼكٝكٜٓ ٞطًل ب٘ بعض احملكِّكٌ ٚايباسجٌ; ٗٚ
َٛامات٘ َواكٷ آػل ً ٫ػٌ ي٘ بايتشكٝل ٚايبشحٜ ٫ٚ ،وتؿٝـ إٕ ٓ٫اَاّ َٔ دٗٛؿ
احملكِّكٌ ْٚتا٥ر أعاثِٗ ،بٌ كٴ ٳبُا كآٖا غرل َؿٝـ٠ٺ; يهْٗٛا تأت ٞعً ٢سواب ػطاب٘
ايعاطؿ ٞايقٜ ٟعتُـ اٱثاك.٠
ٚأَا ايجايح ،أعين َعلؾ ١ايتاكٜؽ َٚا دل ٣ػ٬ي٘ َٔ أسـاخ ،ؾ ٬فاٍ
ٍّ ٚطُىٕ
يًتعاٌَ َع٘ بتواٌٖٕ ٚتواَضٕ ٫ٚ ،هٝٻُا َ٬سَ ١ٛا انتٓؿ٘ َٔ ت٬عبٺ ٚؿي
ٚتنٜٚل يًشكا٥لٖ .قا ْاٖٝو عٔ إٔٸ َع ِٛنُتٸاب ايتاكٜؽ ناْٛا ٪ٜكِّػ ٕٛيًو٬طٌ،
ٜٚهتبٚ ٕٛؾل أٖٛا.ِٗ٥
ٚايـع ٠ٛإٍ ايتٛثټل َٔ اـدل ايتاكى ٞئ ت٪ؿٸ ٟإٍ هـٸ باب إعلؾ ١بأسـاخ
ٖقا ايتاكٜؽٚ ،ػؿا ٤سكا٥ك٘ ،نُا قـ ٜنعِ ايبعض; ٚفيو ٭ْٸ٘ باٱَهإ ؼٌِٝ
ايٛثٛم ب٘ بٓش َٔ ٕٛأما ٤ا٫عتباكٚ .يعٌٸ َٔ أٚهع ا٭بٛاب اييت ّهٔ َٔ ػ٬شلا
ايٛثٛم با٭ػباك ايتاكى ١ٝػُٝعٳ ايكلاٚ ٔ٥ايٌٛاٖـ إتعـِّؿَ ،٠ا ٜبعح عً ٢ايٛثٛم
بٛقٛع اؿاؿث ١أ ٚعـّ ٚقٛعٗاَٚ .ا مل ْتشلٻ َٔ ُـم اـدل ٚاعتباك ٙؾِٜ ٬ضٸ اٱػباك
عٓ٘ٚ ،تجكٝـ ايٓاي ب٘.
ٖقاّٚ ،هٔ ايك :ٍٛإٕٸ ايٛثٛم باـدل ايتاكى ٞأقٌٸ َٚ ّ١ْٚ٪نًؿ َٔ ّ١ايٛثٛم
باـدل ايعٳ ِكـٚ ،ٟايؿكٗ ٞأٜٔاّٚ .باٱَهإ طلغ عـٸَ ٠وتٜٛات ٫عتباك اـدل:
ا٫عتباك ايهٚ :َٞ٬فيو ٭ٕٸ ايكٔٝٸ ١إفا ناْت تتٸٌِ ببٝإ َؿٗ ّٕٛعكٝـٟٸ ؾ٬
بٴـٻ عٓـ إٌٗٛك َٔ ايعجٛك شلا عً ٢ؿي ٌٕٝقطع ،ٞعكًٝاّ نإ أْ ٚكًٝاّ.
ا٫عتباك ايؿكَٗ :ٞعٓ ٢ا٫عتُاؿ عً ٢ػدلٕ َٛثٛم أُ ٚشٝض ٜل ٜ٘ٚايجِّكات،
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ٚفيو عٓـَا ٜه ٕٛإؿٗ ّٛإطلٚغ َتٸِ ّ٬ببٝإ سهِٕ ًلع.ٞ
ا٫عتباك ايتاكى :ٞعٓـَا ٜتٸٌِ ا٭َل بٓكٌ ساؿث١ٺ تاكىٝٸ ٫ ١ع٬ق ١شلا ببٝإ
سهِٕ ًلعٞٸ أَ ٚؿٗ ّٕٛٳع ِكـ ٟؾٗٓا قـ ٜهؿٓٝا ا٫عتباك ايتاكىٞٸَ ،عٓ ٢إٔ ٜهٕٛ
دل َٚعتـٌّ بٜ٘ ٫ٚ ،ه ٕٛإُٕٔٛ
يًشاؿث ١اييت ٴتك ٻـّ إٍ ايٓاي َِـكٷ تاكىَ ٞعت ٷ
كايؿاّ ئٛاب٘ ًٚل ٙٚقب ٍٛاـدلٚ .ايتٌـټؿ ٖٓا ٜٛ ٫ام ٟايتٌـټؿ ايقٌْ ٟذلط٘ ٗ
ا٫عتباك ايعٳ ِكـ ٟأ ٚايؿكٗ.ٞ
ٚاؿكٝك ١إٔٸ عًُٝٸ ١ايبشح ايتشكٝكٚ ٞاؾٗـ ايتٓكٝيب ٗ إِاؿك ايتاكى١ٝ
إعتدل ٠قـ ت ٌُٛايباسح إٍ ايهجرل َٔ اؿكا٥ل إـؾٖ ٗ ١ْٛقا ايلناّ ايتاكى،ٞ
ٜٚتُهٖٔ با٫عتُاؿ عً ٢أهايٝب ايبشح ايعًُُٝٝ َٔ ٞن ايػحٸ َٔ ايوٌُ.

قاٍ ايٌٗٝـ ايجاْٚ« :ٞدٛٻم ا٭نجلٴ ايعٌُٳ ب٘ ع أ ٟباـدل ائعٝـ ع ٗ م:ٛ
ايكِّٚ ،إٛاعٚ ،ٜؾٔا ٌ٥ا٭عُاٍ ٗ ٫ ،مُ :ٛؿات اهلل إتعاٍٚ ،أسهاّ
ؤٷ ،سٝح ٜ ٫بًؼ ائعـ سـٸ ايٓٛع ٚا٫ػت٬م; ٕا اًتٗل بٌ
اؿٚ ٍ٬اؿلاّ ٖٛٚ .سٳ ٳ
شض
ايعًُا ٤احملكِّكٌ َٔ ايتواٌٖ بأؿي ١ايوټ ٳٓٔٚ ،يٝى ٗ إٛاعٚ ٜايكِّ غرل َٳ ٵ
اـرل; ٕا ٚكؿ عٔ ايٓيبٸ| ع َٔ طلٜل اـاُٸٚ ١ايعاَ ١ع أْ٘ قاٍ « :ٳَ ٵٔ بًػ٘ عٔ اهلل
تعاٍ ؾٔ ١ًٝؾأػقٖا ٚعٌُ َا ؾٗٝا; إّاْاّ باهلل ٚكدا٤ٳ ثٛاب٘ ،أعطا ٙاهلل تعاٍ فيو،
ٚإٕٵ مل ٜهٔ نقيو»(.)21
ٚقاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاك« :ٟإُلاؿ باـدل ائعٝـ ٗ ايكِّ ٚإٛاعْ ٖٛ ٜكًٗا
ٚاهتُاعٗا ٓٚبطٗا ٗ ايكًبٚ ،تلتٝب اٯثاك عًٗٝا ،عـا َا ٜتعًٖل بايٛادب ٚاؿلاّ.
هل.
وب فيو ايٌٖٚ .٤ٞقا أَلٷ ٚدـاْٞٸ ٜ ٫ٴ ٵٓ َ
ٚاؿاٌُ :إٕ ايعٌُ بهٌٸ ً٤ٞٺ عً ٢سٳ ٳ
ٜٚـػٌ سها ١ٜؾٔا ٌ٥أٌٖ ايبٝت^ َِٚا٥بِٜٗٚ ،ـػٌ ٗ ايعٌُ اٱػباك بٛقٛعٗا
َٔ ؿْ ٕٚوب١ٺ إٍ اؿها ١ٜعً ٢سـٸ اٱػباك با٭َٛك ايٛاكؿ ٠بايطلم إعتدل ،٠بإٔ ٜكاٍ:
نإ أَرل إ ًِٜٞٓ ×ٌَٓ٪نقاٜٚ ،به ٞنقاْٚ ،نٍ عًْ٫َٛ ٢ا هٝٸـ
ايٌٗـا ×٤نقا ٚنقا ٫ٚ .هٛم فيو ٗ ا٭ػباك ايهافبٚ ،١إٕٵ نإ هٛم
سهاٜتٗا; ؾإٕٸ سها ١ٜاـدل ايهافب يٝى نقباَّ ،ع أْ٘ ٜ ٫بعـ عـّ اؾٛام ،إٓ٫
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َع بٝإ نْٗٛا نافب.)22(»ّ١
ٚتعًٝكاّ عً ٢ن ّ٬ايعٳًٌَُ (ايٌٗٝـ ايجاْٚ ٞا٭ِْاكْ )ٟك :ٍٛإٕٸ ؾٔاٌ٥
ا٭عُاٍ ٜٴلاؿ بٗا ثٛاب ايعٌُ إوٓ ،ٕٛؾُلؿټٖا إٍ َا تكـٻّ َٔ ايتواَض ٗ أؿي١
ايوټ ٳٓٔٚ ،يهٔٵ َا إلاؿ بايتواَض ٗ إٛاعٚ ٜايكِّ؟
أق :ٍٛإٕ إٛاع ٜتاك ّ٠ته ِْْٛ ٕٛأػباك ٜٓكًٗا ايٛاع ٜيًٓاي; ٚأػل٣
ته ٕٛنًُاتٺ بًٝػ َٔ ّ١إٌْا ٘٥أ ٚإٌْا ٤غرلً ،ٙعلاّ أْ ٚجلاّ أ ٚأسـاثاّ َعٝٻٓٚ ١اقع ١ٝأٚ
قِِ ّا اؾذلآٝٸٜٓ ّ١كًٗا يًٓاي بٗٳ ٳـف ٚٳ ٵعٚ ِٗٛتٓب ،ِٗٗٝؿ ٕٚإٔ تهَٔ ٕٛاٌَ أػباك
َٓكٛي١ٺ عٔ ايٓيبٸ| أ ٚا٭ُ٥ٸ ^١أ ٚغرلِٖ .أَا ايجاْ ٞؾٌَ ٬هً ١ؾٚ ،٘ٝي ٛسٌِ
ؾ٤ًٞ ٘ٝٷ َٔ ايتواَض; ٚأَا ا٭ٚٸٍ ٖٛٚ ،إكِٛؿ بهًُات ايؿكٗا ٤إتكـَِّ ،١ؾٚ ٬د٘
يًتواَض ؾ ،٘ٝنُا اهتكلب بعض ايؿكٗا ٤إعاُل ،ٜٔقاٍٜ ٫« :بعـ إٔ ٜه ٕٛإلاؿ
بايتواَض ؾٗٝا (إٛاعٚ ٜايكِّ) ٖ ٛايتواَض ٗ ْكًٗا َٔ ،ؿْ ٕٚوبتٗا إٍ ايلٚا،١ٜ
ؾٜ ٬تكٝٻـ بجبٛتٗا بطلم َعتدل ،٠نُا عً ٘ٝؿٳ ٵ ٜٳـٕ ايٛعٸاٚ ٚػطبا ٤إٓدل اؿوٝين ٗ
عِٛكْا ٖقٚ .ٙيهٔٸ ايٛد٘ ؾ ٘ٝغرلٴ ٚاٖلٕ َع َا ٖ ٛإؿلٚؽ عٓ٘ ٚاٖلاّ َٔ سلَ١
اٱػباك َٔ ؿ ٕٚعًِٕ»(.)23
َٚا فنلُ ٙش ٝٷض; ؾإٕٸ اٱػباك بػرل عًِٕ َٓٗ ٌّٞعٓ٘ ًلعاّ ،قاٍ تعاٍ ﴿ :ٳ٫َ ٚ
و ٹب ٹ٘ ٹع ًِِٷ﴾ (اٱهلا ،)36 :٤نُا أْ٘ قبٝضٷ عك ،ّ٬قاٍ احملكِّل
ى َي َ
ـ ٳَا يَ ٵ ٝٳ
ٳت ِك ٴ
اٱُؿٗاْ :ٞؾإٕٸ «ٌْل ايؿٔ ١ًٝاييت  ٫سذٸ ١عًٗٝاٚ ،فنل إِٝب ١اييت  ٫سذٸ ١عًٗٝا،
قبٝضٷ عكٚ ،ّ٬قلٻّٷ ًلعاّ ،ؾهٝـ ٜعُٸٗا أػباك َٳ ٵٔ بًؼ؟!»(.)24
عً ٢إٔٸ ايتواٌٖ ٗ فاٍ ايٛعٚ ٜايكِّ قـ ؾتض ايباب عًَِ ٢لاعٳ ٵ ،٘ٝؾػـا
َٓدل ايتٛدٚ ٘ٝاٱكًاؿ بٌهٌٕ عاّٸ َلتعاّ يٌب٘ ا٭َِّٚ ٌٝاؾَ ٳًٗ ،١ايقٜ ٜٔتً ٕٛعً٢
ايٓاي ا٭ػباك اـلاؾٚ ١ٝايكِّ اـٝايَ ،١ٝا هاِٖ ع َٔ دٗ١ٺ ع ٗ بٓا ٤دَٔ ٌٕٝ
اـلاؾٚ ،ٌٝهاِٖ ع َٔ دٗ١ٺ أػل ٣ع ٗ ايتٓؿرل عٔ إقٖب ٚأتباع٘ ،نُا ْ٬سٗ ٜ
أٜٸآَا ،سٝح اهتػٌٸ ػِّٛٴ ػ٘ٓ أٌٖ ايبٝت× َا تتُٔٻٓ٘ َٛاع ٜايهجرل َٔ
اـطبا َٔ ٤قِّ ػلاؾٌْٚ ،١ٝلٖٚا عدل ٚها ًِٗ٥اٱعَٝ٬ٸ ١ايتشلٓٝٸ ;١بٗٳ ٳـف
اٱها ٠٤إٍ إقٖب ٚت.ٖ٘ٓٝٛ
ض اـرل» ؾٗٛ
ش ٔ
ٚأَا ق ٍٛايٌٗٝـ ايجاْٚ« :ٞيٝى ٗ إٛاعٚ ٜايكِّ غرل َٳ ٵ
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ن ٬ٷّ غرل ؿقٝلٕ; إف ا٭َل ىتًـ بٓٛع ١ٝإٛعَٚ ١ٛا تتُٔٻٓ٘ ،ؾهجرلٷ َٔ إٛاعٜ
ٚايكِّ تٌتٌُ عًَ ٢عإٕ غرل ُشٝش ١أَ ٚؿاٖ ِٝقًكٚ .١يعٌٸ ايٛٴ ٸعا ٗ ٚمَاْ٘ ناْٛا
شض اـرل!
َٔ أٌٖ ايعًِ ،ايقٜ ٫ ٜٔقنلَٛ ٗ ٕٚاع ِٗٛإ ٓ٫ٳَ ٵ
^

ٖٚقا ايٓش َٔ ٛايتٛهټع ع ي ٛق ٌٝب٘ ع هٛف ٜه ٕٛأغلب تٛهټ ٕع ٳع ٳل َؾ ٵت٘ ايكاعـ،٠
ؾٌٗ َٔ قا ٌٕ٥بإَهإ ايتواَض ٗ ا٭ػباك ايٛاكؿ ٗ ٠قٔاٜا ا٫عتكاؿ؟
ٜٗٛل َٔ ن ّٕ٬يبعض ايؿكٗا ٤إعاُل ٜٔقبٛي٘ بٗقا ايتواَضَ ،واٜٚاّ بٌ
ا٭ػباك فات إٔاٌَ ايعٳ ِكـٚ ١ٜبٌ أػباك إوتشبٸاتَٚ ،تذاٚماّ َا َٖ ٛعلٚفٷ بٌ
ا٭ع َٔ ،ّ٬إٔٸ ػدل ايٛاسـ يٝى سذٸٜ ٫ٚ ّ١عٛٸٍ عً ٗ ٘ٝأُ ٍٛايعكا٥ـ ؾُٝا ي ٛنإ
ُشٝض ايوٓـ ،ؾٔ ّ٬عُٸا ي ٛنإ ٓعٝؿاّ .قاٍ َا ِْټٖ٘ٚ« :قا ايتـقٝل ٚايتشكٝل
ٚايتجبټت; ٫هتشِاٍ ا٫طُٓ٦إ بِـٚك اؿـٜح عٔ إعِٜ ،ّٛتأنٖـ ٗ َا ٜتعًٖل
با٭ساؿٜح إلتبط ١باؿهِ اٱيناََ ،ٞجٌ :ايٛادب ٚاؿلاّ ،أ ٚإعاَ٬ت ٚا٭َٛك
إايٝٸٚ ١اؿكٛقٝٸٚ ١ايوٝاهٝٸ ٗ ،١سٌ إٔٸ ايتعاٌَ َع ا٭ساؿٜح ا٭ػل ٣ع نإتشـِّث ١عٔ
أُ ٍٛايعكا٥ـ ٚإوتشبٸات ع  ٫وتاز إٍ ٖقا إكـاك َٔ ايتشكٝل ٚايـقٓ.)25(»١
إٕٸ َا ٜجرل ا٫هتػلاب ٗ ٖقا ايه ّ٬ع ي ٛسٴُٹٌ عًٚ ٢اٖل ٙع ٖ ٛإٔٸ ايتشكٝل
ٚايتجبټت إطًٛب ٗ ا٭ػباك فات إٔاٌَ ايؿكٜٗ ١ٝوتـع ٞتجبټتاّ بـكد١ٺ أعًٗ ٢
ا٭ػباك فات إٔاٌَ ايعٳ ِكـٚ .١ٜأَٸا َواٚا ٠أػباك أُ ٍٛايعكا٥ـ بأػباك إوتشبٸات ؾٗٛ
ي َع ايؿاكم; ٭ٕٸ أػباك أُ ٍٛايعكا٥ـ
أًـټ غلابٚ .ّ١قٝايٴ إسـاُٖا با٭ػل ٣قٝا ٷ
ت٪هِّى يًبٓا ٤إعلٗ ايقٜ ٫ ٟهٌُ إه ّ٬ايٌؼّ ٚإّاْ٘ إ ٓ٫ب٘ ،بُٓٝا إوتشبٸات
ٖ ٞفلٸؿ ْٛاؾٌ عًُٝٸ ٫ ،١ىـَ اٱػ ٍ٬بٗا ٗ اهتكاَ ١إوًِ ٚعـايت٘ ،ؾٔ ّ٬عٔ
إّاْ٘ ٚإه.َ٘٬
ٖقاٚ ،يهٔٵ ٴك ٳبُا ٴٜكاٍ :إْٸٓا ْوتبعـ إٔ ٜهٚ ٕٛاٖل ايهَ ّ٬لاؿاّ ي٘ ،ؾٗ ٛقـ
ُلٻغ ٗ َٛاكؿ أػل ٣بإٔٸ ػدل ايٛاسـ ع ستٸ ٢ي ٛنإ ُشٝض ايوٓـ ع ِٜ ٫ضٸ ا٫هتٓاؿ
إي ٗ ٘ٝإثبات إعتكـات ،بٌ ّ ٫هٔ إيناّ إهًٖـ با٫عتكاؿ َُٔ ٕٛاـدل ايٛاكؿ
ٗ اجملاٍ ايعٳ ِكـٚ .)26(ٟعً ;٘ٝؾإَٸا أْ٘ سٌِ ػط ْأ طباع ٞأ ٚم ٗ ٙٛايه ّ٬إقنٛك;
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أ ٚأْ٘ ٜكِـ بعـّ ايتـقٝل ٗ أػباك أُ ٍٛايعكا٥ـ أْٸ٘ سٝح ناْت َٔاَٗٓٝا ثابتّ١
بايـي ٌٝايعكً ٞؾ ٬وتاز َعٗا إٍ ايتجبټت ٗ أػباكٖا.
إٕ أػباك ايؿٔا ٌ٥تواِٖ ٗ ته ٜٔٛتِٛټكات عٳ ِكـ ،١ٜؾ ٬بٴـٻ َٔ ايتجبټت ؾٗٝا.
ْعِ ،قـ ٜٴكاٍ :إٕ َوتٓـٖا َٖ ٛا كٴ ٟٚعِْٓٗ« :نِّْٖٛا عٔ ايلبٛبٝٸٚ ،١قٛيٛا ؾٓٝا َا
ً٦تِ».
ٚقـ أهًَ ِؿٓا ْكٌ ن ّ٬احملكِّل اٱُؿٗاْ ،ٞايق ٟقاٍ ؾٌْ« :٘ٝل ايؿٔ ١ًٝاييت ٫
سذٸ ١عًٗٝاٚ ،فنل إِٝب ١اييت  ٫سذٸ ١عًٗٝا ،قبٝضٷ عكٚ ،ّ٬قلٻّٷ ًلعاّ ،ؾهٝـ
ٜعُٸٗا أػباك َٳ ٵٔ بًؼ؟!»(.)27
ٚقِاك ٣ايك :ٍٛإْٸ٘ ي ٛقبًٓا ا٭ػق بأػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» ٗ َٛكؿ ايوټ ٳُٓٔٚ ،لؾٓا
ايٓٛل عُٸا ؿاك َٔ ْكإَ أُٛيٞٸ سَ ٍٛـ ٣ؿ٫يتٗا عً ٢قاعـ ٠ايتواَض إقنٛك ،٠إٓ٫
أْٸ٘  ٫فاٍ ع عإٍ ع يتعَُ ِٝؿاؿٖا إٍ غرل ؿا٥ل ٠ايوټ ٳٓٔ ،نُا ؾعٌ نجرل ;ٕٚ٭ْ٘ ٫
َدلِّك شلقا ايتعُ ،ِٝايقً ٟهٌٓ غطا٤ٶ زلض بتوًٌٗ أػباك ايػًٛٸ ٚاـلاؾ ١إٍ ا٭فٖإ
ٚايعكٚ ،ٍٛأعام اْط٬م دٗٛؿٺ أ ٚعٛخٺ داؿٸٖ ٠ـؾُٗا غلبً ١ايذلاخ ٚتِؿٝت٘ َٔ
إٛٓٛعات.
ٚقاٍ بعض ايعًُا ،٤اعذلآاّ عًٖ ٢قا ايتٛهټع« :نٝـ ٜوٛؽ يًعًُا ٤إٔ
ٜتواًٖٛا ٗ ؿ ٜٔاهلل ،ؾرل ٕٚٚعٔ كه ٍٛاهلل| َا مل ٜكُ ًِ٘؟! إف بإَهاِْٗ إٔ ٜلؾعٛا
ت أسهاّ اهلل ٚايؿٔا ٌ٥تعطُٛ ٞكّ٠
َٓني ١ايوؼٝـٚ ،ىؿٔٛا قـك ايٌلٜـَ ،أ ٳٚيٝوٳ ٵ
ت ُٛكَ ّ٠با١ٜٓ
عٔ ايـ ٜٔاٱه َٞ٬اؿٓٝـ؟ ؾإٕٵ مل ٜٴتٌـٻؿ بأؿي ١ايوټ ٳٓٔ أعطَ ٵ
ٚػاط.)28(»...١٦

نل بعض ايٌلا ٘٥ٱدلاٗ٥ا.
ثِ إْ٘ بٓا٤ٶ عً ٢ايكب ٍٛبكاعـ ٠ايتواَض ،ؾكـ تٴقٵ َ
ُٜٗٚين اٱًاك ٠إٍ ًلطٌ; ٭ُْٗا ٜتٸِ ٕ٬بكٔٝٸ ١ايتٛهټعات اييت ؼـٻثٓا عٓٗا ٚأًٳ ٵلْا
نلٜ ،عين تٛهټعاّ إٓاؾٝٸاّ ٗ تطبٝل ايكاعـ.٠
إٍ بعٔٗاٚ ،إهكاً ٙلطٝٸَ ١ا هٝٴ ٵق َ
ٚإيٝو ايٌلطإ إقنٛكإ:
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ٌٖ ٜٴ٪ػٳق بكاعـ ٠ايتواَض ٗ ا٭ػباك ائعٝؿ ،١اييت ٜه ٕٛاستُاٍ ايِـم
ؾٗٝا ٓعٝؿ ّا ٚٚاٖٝاّ؟
ٜبـ َٔ ٚبعِٔٗ ايتُوټو بإط٬قٗا يِٛك ٠ن ٕٛا٫ستُاٍ ٓعٝؿاّٚ ،نٌٸ ٳَ ٵٔ
قاٍ بأْ٘ ٜٴعٌُ بايكاعـَ ٠ا مل ٜعًِ بهقب اـدل ٓٚٚع٘ ؾٛاٖل ٙا٫نتؿا ٤با٫ستُاٍ
ائعٝـ.
يهٔٸ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٌٜ ٟذل ٙإٔ ٜ ٫ه ٕٛا٫ستُاٍ ََٖٛٛاّ ،قاٍٜ ٌٖ« :عتدل
ٗ ايلٚا ١ٜائعٝؿ ١إٔ تؿٝـ ائٛٸ أٜ ٚهؿ ٞؾٗٝا إٔ  ٫ته ّ١َْٖٛٛ ٕٛأٜ ٫ ٚعتدل فيو
أٜٔاّ؟ ٚدٛٷٌَٓ ،ٙأٖا إط٬قات ايِٓٚ ْٛايؿتاٚ ،٣ٚإَهإ ؿع ٣ٛاِْلاف
ايِٓ ،ْٛاييت َٖ ٞوتٓـ ايؿتا ،٣ٚإٍ ُٛك ٠عـّ ن َُٕٛٔ ٕٛايلٚاََٖٛٛ ١ٜاّ ،أٚ
إٍ ُٛك ٠نَْٛٓٛ ْ٘ٛاّٚ .ا٫ستُاٍ ا٭ٚه٘ أٚه٘»(.)29
َٚا اػتاك ٙايٌٝؽ ٖ ٛا٭ٗٚل ٖٛٚ ،كتاك ايٌٝؽ ايبٗا« ٗ ٞ٥ا٭كبع ٕٛسـٜجاّ»،
قاٍٚٚ« :اٖل اٱط٬م إٔ ٔٚٸ ُـم ايٓاقٌ غرل ًلٙٺ ٗ تلتټب ايجٛاب ،ؾً ٛتوا٣ٚ
ُـق٘ ٚنقب٘ ٗ ْٛل ايواَعٚ ،عٌُ بكٛي٘ ،ؾام با٭دلْ .عٌِٜ ،ذل ٙعـّ ٔٚٸ
نقب٘ بكٝاّ بعض ايكلا.)30(»ٔ٥
ت عٓ٘
ٚايٛد٘ٴ ٗ ُشَ ١ا فنلا ٙاهتبعاؿٴ ؼكٗل عٓٛإ ايبًٛؽ ايق ٟؼـٻ ٳث ٵ
ايلٚاٜات باـدل إ ٫ٚ ،ّٖٛٛأقٌٸ َٔ إٔٸ قٛي٘| « :ٳَ ٵٔ بًػ٘» َِٓلفٷ عٔ ُٛكٔٚ ٠ٸ
نقب ايلاٚ ;ٟٚايكل ١ٜٓعً ٢فيو إٔٸ ايتٌـټؿ ايٌلع ٞإًش ٚٛإماَِ ٤اؿك تًكٓ ٞاـدل،
ٚنقا إماُ ٤ؿات إؼدل َٔ ايٛثاقٚ ١ايِـم ،...ىًل دٛٸاّ َتٌلِّعٝاّ كاؾٔاّ يًعٌُ
بأػباك ايهقٸابٌ ٚغرل ايجكاتَٚ ،تشوِّواّ إماٖ ٤قا ا٭َل ٘٥ٛٓ ٗٚ .ي ٛناْت كٚاٜات
« ٳَ ٵٔ بًؼ» َطًكًٚ ّ١اًَ ّ١يِٛك ٠استُاٍ ُـم اـدلٚ ،نإ ا٫ستُاٍ َْٖٛٛاّ ،يٌهٌٖ
فيو اهتجٓا٤ٶ ُاؿَاّ يًذٛٸ ايتٌلٜع ٞإقنٛك ،ا٭َل ايقٜ ٟجرل سؿ ١ٛٝإتٌلِّع،١
ٜٚـؾعِٗ يٲنجاك َٔ ا٭ه ١ً٦سٖ ٍٛقا ا٫هتجٓاٚ ٤سـٚؿَ ،ٙع أْٓا مل لٹ ٵـ ً٦ٝاّ َٔ
فيو ٗ ايلٚاٜات ،ا٭َل ايقٜ ٟـيٌِّ عً ٢عـّ سل ٍٛكٚاٜات « ٳَ ٵٔ بًؼ» يِٛك ٠استُاٍ
ُـم اـدل.
 ٫ٚىؿ ٢إٔٸ ا٫نتؿا ٤با٫ستُاٍ ع ٚيٓ ٛعٝؿاّ ع قـ ًهٌٖ َولباّ يـػ ٍٛتلاخ
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ايهقٸابٌ ٚايٓٛٸاعٌ إٍ ايؿٔا ٤ايٌلع ،ٞعً ٢اعتباك إٔ ايهقٸاب قـ ِٜـم
شٓا باب ايٓٛع عً٢
أسٝاْاّٜ ٫ٚ ،كطع بهقب كٚاٜات٘ بأْعٗاٚ ،بٗقا ْه ٕٛقـ ؾتٳ ٵ
َِلاعٳ ٵٚ ،٘ٝأٓؿَ ٵٓٝا عً ٘ٝغطا٤ٶ ًلعٝٸ ّاٚ .عًَ ٫ ،٘ٝدلِّك شلق ٙايتٛهع ٗ ١ايكاعـ٠
يِٛك ٠استُاٍ ُـم ايلاَ ٟٚع ن ٕٛا٫ستُاٍ ٓعٝؿ ّاٚ .يعًٓ٘ ٭دٌ فيو فٖب
إامْـكاْ ٞإٍ ٌٓ أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» عًُٛ ٢كٔٚ ٠ٸ ايواَع ُـم اـدل ،قاٍ« :نإٔٸ
وب  ،ِّ٘ٓٚؿايٓ ّ ١عً ٢ايجٛاب إذلتِّب عً ٢ؾعٌ ً٤ٞٺ أٚ
ع ٳ
إلاؿ إٔٸ ٳَ ٵٔ زلع كٚاُ ّ١ٜاؿقَ ١
تلن٘ ،ؾِٓع فيو ايٌٚ ٤ٞأت ٢ب٘; طًباّ يقيو ايجٛاب ،نإ ي٘ أدل فيو ايٌٚ ،٤ٞإ ٵٕ
مل ٜهٔ إوُٛع عًَ ٢ا بًػ٘»(.)31
ٚأَا َا قـ ٜقنل َٔ إٔ ايبًٛؽ ِٜ ٫ـم إ ٓ٫عً ٢اي َٔ ٍُٛٛػ ٍ٬ايطلٜل
إعتدل; ٌٜٗٚـ بقيو نًُ ١ايبًٛؽ ٗ ايًػ ;١ؾإْٗا َعٓ ٍُٛٚ ٢ايٌ ٤ٞإٍ ايػا ١ٜأٚ
ِ ٵٌ
إٌاكؾ ١عً ٢فيو ،نُا فنل ايلاغب اٱُؿٗاْٚ ،)32(ٞعً ٘ٝؾاـدل إفا مل  ٜٹ
ـ َٚلؿٚؿٷ; ٭ٕٸ:
بطلٜلٕ َعتدل ؾِٜ ٬ـم عً ٘ٝايبًٛؽ ،ؾٗٓ ٛع ٝٷ
أع ايبًٛؽ ِٜـم عً ٢اـدل ائعٝـ ايٓٛٸ ٞنُا ِٜـم عً ٢اـدل ايِشٝض; أ٫
دل نافبٚ .سٝج ٍُٛٚ ُ١ٝايٌ ٤ٞإٍ َٓتٗا ٙي ٛؾلض
تل ٣أْٓا ْك :ٍٛبًػين ن ٬ٷّ أ ٚػ ٷ
ؿػايتٗا ٗ َؿٗ ّٛايبًٛؽ ،يػ ّ١أ ٚعٴ ٵلؾآُّ ٫ ،ع َٔ ُـم ايبًٛؽ عً ٢اـدل ائعٝـ،
ؾاـدل ايِشٝض ٜبًؼ  ٌِٜٚإٍ َٓتٗاٚ ،ٙنقيو اـدل ائعٝـ.
ب ع ٚي ٛهًِِّ بإٔ إلاؿ ببًٛؽ ايجٛاب بًٛغ٘ بٛاهط ١اـدل ايِشٝض ؾإٕٸ ٗ أػباك
« ٳَ ٵٔ بًؼ» قل ّ١ٜٓتكتٔ ٞايتعَُ ِٝا  ٌٌُٜبًٛغ٘ باـدل ائعٝـ; ٚايكلَ ٖٞ ١ٜٓا
تُٔٻٓ٘ ف ٌٜاؿـٜح ،أعين قٛي٘ٚ« :إٕٵ نإ كه ٍٛاهلل| مل ٜكُ ًِ٘» ،ؾٗق ٙايؿكل٠
ت إٔ ٓعـ اـدل إٕٵ  ٌُٚإٍ َوت٣ٛٶ
بإط٬قٗا تٌٌُ اـدل ائعٝـْ .عِ ،قـ علؾِ ٳ
نإ استُاٍ ايِـم ؾٚ ٘ٝاٖٝاّ ؾٜ ٬ه ّ٫ٌَُٛ ٕٛ٭ػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ».

إٕٸ َٛاكؿ تطبٝل ايكاعـ ٠تاك ّ٠تهَ ٕٛكطٛع ١ايتشلٚ ;ِٜأػل ٣قتًُ ١ايتشل.ِٜ
دل ٓعٝـ ٜعط ٞثٛاباّ عً ٢ايعٌُ احمللٻّ ؾ ٬ٳكٜٵبٳ ٗ إٔٸ
أَٸا ٗ ايِٛك ٠ا٭ ٍٚؾإفا ٚكؿ ػ ٷ
أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ»  ٫سل ٍٛشلا يقيو; ٭ٕ ٫مّ سلٛشلا يِٛك ٠ن ٕٛايؿعٌ ثابتٳ ايتشل،ِٜ
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ٚكايؿاّ يًوٓٸ ١ايكطعٝٸ ٖٛ ،١ين ّٚؼً ٌٝاؿلاّٚ ،إًاع ١ايبٹ ٳـعٚ ،ؽلٜب ايـ .ٜٔقاٍ
ايع ١َٓ٬اجملًوٚ« :&ٞأَا ايؿكٗاٚ ٤احملـِّث َٔ ٕٛا٭ُشاب ع كٓٛإ اهلل عً ِٗٝؾإِا
ْكًٛا ٖق ٙا٭ساؿٜح َٚا ٓاٖاٖا ٗ نتبِٗ إـٚٻْ ١٭عُاٍ ايٚ ّٛٝايً ١ًٝع َع اعذلاؾِٗ
بٔعـ هٓـٖا ع; تع ّ٬ٜٛعً ٢قاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ ،إبتٓ ١ٝعً ٢أساؿٜح « ٳَ ٵٔ
بًؼ» ،مٳ ٵعُاّ َِٓٗ أْٸٗا تٌٌُ نٌٻ سـٜحٺ ٴك ٟٚؾ ٘ٝثٛابٷ عً ٢عٌَُٕ ،طًكاّٚ ،إٕٵ نإ
ايعٌُ كايؿاّ يًوٓٸ ١ايكطعٚ .١ٝيٝى نقيوٚ ،إ ٓ ٫يهإ َؿاؿٖا تِٜٛب ايبٹ ٳـع،
ٚاؿهِ ٌَلٚعٝتٗاٚ ،ايهقب إؿذلع( )33عً ٢أُ٥ٸ ١ايـٚ ٜٔسٴُاتٖ٘ٚ .قا ع نُا تل ٣ع
ـ ئلٚك ٠إقٖب»(.)34
كاي ٷ
ٚأَا ٗ ايِٛك ٠ايجاْ ،١ٝأعين نْٗٛا قتًُ ١ايتشل ،ِٜؾُا عً ٘ٝبعض ايؿكٗا٤
ٖ ٛعـّ إدلا ٤ايكاعـ ٠أٜٔاّ ،ؾٝه ٕٛإدلاٖ٩ا ٌَلٚطاّ باْتؿا ٤استُاٍ ايتشل،ِٜ
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إِا ػلَٛ ٗ ٟكؿٺ ٜه ٕٛاستُاٍ ا٫هتشباب غرل فاَعٕ ٫ستُاٍ
ايتشل ،ِٜؾٝـٚك ا٭َل بٌ اٱباسٚ ١ا٫هتشباب ،أ ٚايهلاٖٚ ١ا٫هتشبابظ ٖٚقا
ايٌل ٗ ٙقًِّ٘ أٜٔاّ; ّٚهٔ ا٫هتـ ٍ٫عً ٘ٝبإٔٸ سـٜح اٱَاّ× عٔ «بًٛؽ ايجٛاب»
شض ٫ ،ايجٛاب إٌٛب بايعكاب ايٓاتر عٔ استُاٍ ايتشل.ِٜ
ف إٍ ايجٛاب إَ ٵ
َِٓل ٷ
ٚقٛي٘× ٗ بعض ايلٚاٜات« :ؾؿعً٘ كدا ٤فيو ايجٛاب» ٚاٖلٷ(ْٚ )35اٚلٷ إٍ ُٛك ٠عـّ
ٚدٛؿ استُاٍ اؿلَ.١
ٖقا ي ٛأػٳ ٵقْا بتؿورل أػباك « ٳَ ٵٔ بًؼ» ٚؾكاّ يًٛد٘ ا٭ٚٸٍ َٔ ايٛد ٙٛاـُو١
ت ا٭ػباك عً ٢ايكاعـٚ ;٠أَا بٓا٤ٶ عً ٢أقلب ايٛدٗ ٙٛ
إتكـَِّٚ ،١ايقَٛ ٟدب٘ ؿيٖ ٵ
تؿورل ايكاعـُٖٚ ،٠ا :ايٛد٘ ايجايح (َطعٻُاّ بايلابع); أ ٚايٛد٘ اـاَى ،ؾا٭َل ٜػـٚ
ؤ
أنجل ٛٓٚساّ .أَا عً ٢ايٛد٘ ايجايح ،ايكا :ٌ٥إْٸٗا إكًاؿ إٍ سهِ ايعكٌ عُ ٵ
اْ٫كٝاؿ ،ؾإٕ ايعكٌ وهِ بقيو ٗ َٛكؿٺ ٜه ٗ ٕٛاْ٫كٝاؿ ُلفٴ استُأٍ ايٓٻ ِؿع،
وٓ٘.
ع ٵ
ٚأَا إفا نإ ؾ ٘ٝع باٱٓاؾ ١إٍ استُاٍ ايٓٻ ِؿع ع استُاٍ ائٻ ٳلك ؾ ٬وهِ ُ
ٚأَا عً ٢ايٛد٘ اـاَى ،ايكا :ٌ٥إٕٸ ْٛل ايلٚاٜات إٍ دعٌ ايجٛاب عً ٢ايعٌُ إؿلٚؽ
ن ْ٘ٛطاعَ ٗ ّ١لتب١ٺ هابك ،١ؾٗقا ٜعين إٔ استُاٍ اؿلََٓ ١تـٺ دٳ ٵنَاّ.
 َٔٚػَ ٍ٬ا تكـٻّ ٜتٻٔض إٔٸ ُوټو ايٌٝؽ ا٭ِْاكَ ٟطًكات ا٭ػباك ايٛاكؿ٠
د ٳلٜاْٗا ستَ ٢ع ٚدٛؿ استُاٍ ايتشل ٗ ٖٛ ،ِٜغرل قًِّ٘ ،قاٍ:
ٗ ايكاعـ ;٠ٱثبات ٳ
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«ايٛاٖل إط٬قٗا ٚعـّ تكٝٝـٖا بعـّ استُاٍ اؿلَْ .١عَِ ،ا اًتٌُ َٓٗا عً ٢ايتعًٌٝ
ت إٔ إعتُـ ٗ
بلدا ٤ايجٛاب ٚاٖ ٷل ٗ ُٛك ٠عـّ استُاٍ اؿلَ .١يهٓو قـ علؾِ ٳ
ا٫هتـ ٖٛ ٍ٫إط٬م غرلٖاٚ ،إطًل ٖٓا  ٫وٌُ عً ٢إكٝٸـ ،نُا  ٫ىؿ .٢ايًِٗٸ إٓ٫
إٔ ٜٴ ٻـع ٢اِْلاف تًو اٱط٬قات أٜٔاّ إٍ غرل ُٛك ٠استُاٍ ايتشل.)36(»ِٜ
ٚايٛد٘ٴ ٗ ٓعؿ٘ ع باٱٓاؾ ١إٍ ُشٸ ١اِْ٫لاف إقنٛك ع إٔٸ ٖق ٙا٭ػباك ٖٞ
ٗ ُـؿ بٝإ سكٝك١ٺ ٚاسـ ،٠ؾُا اًتٌُ عً ٘ٝبعٔٴٗا ٖ ٛقل ١ٜٓيبٝإ تًو اؿكٝك ،١ؾ٬
ٜٓعكـ اٱط٬م ٗ اـدل ايجاْ.ٞ

ثِ إٕٸ ايؿكٗا ٫ٚ ،٤هٝٻُا ايلاؾٌٔ يكاعـ ٠ايتواَض ٗ أؿي ١ايوټ ٳٓٔ ،قـ ؾتشٛا
باباّ يًعٌُ َا دا ٗ ٤اـدل ائعٝـ ،ؿ ٕٚاٱؾتا ٤ب٘ ْٚوبت٘ إٍ اهلل تعاٍٖٚ .قا ايباب
ٖ ٛإٔٸ فلٸؿ ا٫ستُاٍ ٚإٕٵ نإ ٜ ٫دلِّك اٱؾتا ٤با٫هتشباب ٫ٚ ،اٱتٝإ بايعٌُ بعٓٛإ
ايٛكٚؿ ،يهٓٸ٘ نافٺ ٗ اٱتٝإ بايعٌُ كدا ٤إطًٛبٝٸٚ .١قـ ؿكز ايؿكٗا ٤إتأػِّلٕٚ
ايلاؾٔ ٕٛيكاعـ ٠ايتواَض عً ٢ؿعَ ٠ٛكًِّـ ِٜٗإٍ اٱتٝإ بإوتشبٸات إقنٛكٗ ٠
ايلها ٌ٥ايعًُ ١ٝبكِـ كدا ٤إطًٛبٝٸ ;١٭ٕٸ اهتشبابٗا مل ٜجبت عٓـِٖ بايـي.)37(ٌٝ
ٚايعبـ ايقٜ ٟأتَ ٞا وتٌُ أْ٘ َطًٛبٴ إ ٫ ٍٛٳكٜٵبٳ أْ٘ ٜوتشلٸ إـغ ٚايجٓا ٤عك،ّ٬
ٖٚهقا ايعبـ ايق ٟهتٓب َا وتٌُ أْ٘ َهلٙٚٷ َٚبػٛضٷ يًُ.ٍٛ
ٚطبٝع ٌّٞإٔ ىلز عٔ فيو َا ي ٛقطع بهقب ايلٚا ;١ٜؾإْٗا إفا ناْت َهقٚب ّ١
 ٫فاٍ ًلعاّ يٲتٝإ بايعٌُ ايق ٟتُٔٻ ٳٓ ٵت٘ٚ ،ي ٛبعٓٛإ ايلداْ٫ ;٤تؿا ٤استُاٍ
إطًٛبٝٸ .١ؾايعٌُ بكِـ ايلداٜ ٤تٛقٖـ عً ٢استُاٍ ُـٚك اـدل عٔ ايٓيبٸ| أٚ
اٱَاّ×.
يهٔٵ مثٸ٬َ ١سْ ْ١ٛلٜـ إٔ ْوذًِّٗا ٗ إكاّ ٖٞٚ ،إٔٸ ؾتض ٖقا ايبابٖٛٚ ،
اٱتٝإ بايعٌُ بكِـ «ايلدا ;»٤جمللؿ ا٫ستُاٍ غرل ايٓآًٌَ َٔ ٧أ ٜٴ ٵع ٳت ٸـ ب٘ عكٝ٥٬اّ
أً ٚلعاّْٛٚ ،رل :ٙاٱتٝإ بايعٌُ  ٫بكِـ اؾنٝ٥ٸ ٗ ١إٛاكؿ اييت ٜه ٕٛقِـٖا
َٔلٸاّ ،إٕٸ ٖقا ٚفاى  ٫ىًٛإ ٗ بعض ايِٛك ٚاؿا٫ت َٔ ًا٥ب ١ا٫بتـاعٌَٓٚ ،أ
ايٌبٗ ١أْٸ٘ َع ن ٕٛايعٌُ إأتٞٸ ب٘ بعٓٛإ ايلدا ٤عُ ّ٬عباؿٜاّ ع نُا ٗ ُ٠٬
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ه ٸٓ »١عًُٝٸ١
ايلغا٥ب َج ّ٬عٜ ٫ٚ ،ٴلاؿ اٱتٝإ ب٘ بِٛك٠ٺ عؿٜٛٸ ،١بٌ ٜٴلاؿ تهلٜو٘ نع « ٴ
ٜتِٸ إٛاٚب ١عًٗٝا بهٝؿٝٸتٗا اـاُٸ ١غرل ايجابتٜٚ ،١ٴشٳحٸ ايٓاي عً ٢أؿاٗ٥ا ٗ
إوادـ( ،)38ؾإٕٸ استُاٍ اؿلَٚ ١اؿاٍ ٖق ٙهٝـػٌ ٗ ايبٌ; يكٛٸ ٠استُاٍ إٔ ٜهٕٛ
ٖقا ايتهلٜىٴ ايعًُ ٞع ٚإٕٵ مل ٜذلاؾل فيو َع قِـ ايٛكٚؿ ع يِ٠٬ٺ مل تٳ ٵـعٴ ايٌلٜع١
إٍ تهلٜوٗا َِـاق ّا يعٓٛإ ا٫بتـاع ٗ ؿ ٜٔاهلل تعاٍَٚ ،ع ٚكٚؿ ٖقا ا٫ستُاٍ ٫
ِٜضٸ ايعٌُ; ٭ٕٸ استُاٍ إطًٛبٝٸٜ ١كابً٘ استُاٍ إبػٖٚ ،١ٝٓٛقا َا هعٌ إٛكؿ
ػاكداّ عٔ َؿاؿ كٚاٜات « ٳَ ٵٔ بًؼ»ٚ ،بعباك٠ٺ أػل :٣إٕٸ َا ؿٍٸ عً ٢سلَ ١ا٫بتـاع
ٚايتٌلٜع ٗ ؿ ٜٔاهلل ًاٌَٷ ع ٚي ٛعً ٢م ٛائٛٸ ٚا٫ستُاٍ ع يِٛك ٠ايتهلٜى ايعًُٞ
ايٛاهع «يًِ »٠٬أ« ٚايعباؿ »٠اييت مل تجبت ًلعٝٸتٗا بـي ٌٕٝٴ ٜٵع ٳت ٸـ ب٘ ،ا٭َل ايق ٟهعٌ
استُاٍ إطًٛبَ ١ٝناسٳُاّ باستُاٍ إبػ.١ٝٓٛ

الهوامش
«

«
»

»

«
»
«

االجتهاد والتجديد

»

«
»
»

«
«
×

«
»
&

»
×

«
»
«
»
«
»
«

االجتهاد والتجديد

»

»

«
«

|

»

×
^

«
﴾
﴾

﴿
﴿

﴿

﴾

»
×

»

االجتهاد والتجديد

«

«
»

االجتهاد والتجديد

تمشف ٛاألخالق يف تلز الشّٗد وطَّّزٙ
الذات بني األمل ٔالشعادٔ ،ٚوزدعّٗ ٛالضبط األخالقّ٘

()1

قـ ته ٕٛائٛاب٘ ايكاْ ١ْٝٛتٓ ِٛعٌُ ا٭ؾلاؿ ٗ َ٪هٻوات ايـٚي ،١إ ٫إٔ
سـٜجٓا عٔ ايكٛاٌْ ٓابط ّ١يع٬قات اٱْوإ َع احمل ٘ٝاٱْواْٛٓ ٖٞٚ ،ٞاب٘
ٍّ هاست٘ ايؿهلْٛ ١ٜلٜاّ َٔٚ ،ثِ هاست٘ ٗ ائب٘ ادتُاعّ ٝا،
أػ٬قٚ ١ٝقٹ ٳٚ .١ُٝٝيهٌ
كغِ ايتـاػٌ ايٛاٖل ٟبٌ ايكٚ ١ُٝا٭ػ٬مٖٓٚ .اى هعٞٷ سكٝك ٞبٌ إؿهِّلٜٔ
ت تٗـف إٍ طلغ ٌَلٚعٕ ّهٔ َٔ ػ٬ي٘ إعاؿ ٠ا٭يؿٚ ١اي٥ٛاّ
ٚايؿ٬هؿٚ ،١قا ٫ٚٷ
بٌ كتًـ ا٭ؿٜإٚ ،بٌ اٱْوإ ٚأػ ٘ٝاٱْوإ :٤٫٪ٖ َٔٚ .إؿهِّل ايـٜين
ايوٜٛول ٟإعاُل ٖاْن نْٛر( ٖٛٚ ،)2()ّ1928أسـ أِٖٸ ايٌؼِٝٸات اييت اًتػًت
عًٌَ ٢لٚع «ايو ّ٬ا٭ؿٜاْ ٞايعإ ،»ٞسٝح اعتدل إٔ ٌَلٚع٘ ٗ إوٚ٪يٚ ١ٝا٭ػ٬م
ايعإ ٖٛ ١ٝسِ ١ًٝعُلٚ ،ٙإٔ ٖـؾ٘ َٔ ايبشح ايـٜين نًٓ٘ نإ ؼكٝل ًُضٕ ؿٜين
عإٜ ٖٛٚ ،ٞك ٍٛبِلاس١ٺًُ ٫« :ض بٌ ا٭َِ ؿ ٕٚايًِض بٌ ا٭ؿٜإًُ ٫ٚ ،ض بٌ
ا٭ؿٜإ ؿ ٕٚاؿٛاك بٗٓٝا ٫ٚ ،سٛاك بٗٓٝا ؿٚ ٕٚدٛؿ َعاٜرل أػ٬ق ١ٝعإ( ١ٝأَ ٟتعاي١ٝ
عٔ ؿ ٕٜٔػاْ) ٫ٚ ،بكا ٤يًهل ٠ا٭كٓ ١ٝؿٖ ٕٚق ٙإٓ ١َٛٛا٭ػ٬ق ١ٝايه.)3(١ْٝٛ
إ ٓ٫إٔ ايٌٗٝـ ٚايؿًٝوٛف ايٌٝؽ َلتَٔ ٢طٗٻل ّ1919( ٟع  )4()ّ1979قاكب
إٛٓٛع َٔ ما١ٜٚٺ كتًؿ ٗ ١أؾهاك ،ٙؼت عٓٛإ« :إؿٗ ّٛايتٛسٝـ ٟيًعامل»َٔ ،
ػ ٍ٬تأهٝو٘ ٕعٝاك تك ِٝٝيًتِٛټك ايقٜ ٟوتطٝع إٔ ٜه ٕٛقاعـ ّ٠يٮٜـٜٛيٛدٝا سٌ
ٜتٸِـ با٫هتشهاّ ٚهٹعٳ ١ايتؿهرل ايؿًوؿٚ ٞقـه ١ٝإباؿ ٨ايـ.١ٜٝٓ

ؾٗ &ٛأهٸى يكاعـ٠ٺ َعٝاك ;١ٜست ُٜٔٔ ٢دٛؿ ٠ايتِٛټك يًهٚ ٕٛايعامل:ٖٞٚ ،
1ع إٔ ٜه ٕٛقاب ّ٬يٲثبات ٚا٫هتـ ،ٍ٫أ ٟإٔ ٜه ٕٛع بعباك٠ٺ أػل ٣ع َٜ٪ٻـاّ
بايعكٌ ٚإٓطلٚ ،بقيو ٜٛؾِّل ا٭كٓ ١ٝايعكً ١ٝيتكبټًٜ٘ٚ ،ن ٌٜاٱبٗاّ ٚايػُٛض عٔ طلٜل
ايعٌُ.
2ع إٔ ّٓض اؿٝاَ ٠عٓ٢ٶٚ ،إٔ ٜن َٔ ٌٜا٭فٖإ أؾهاك عبج ١ٝاؿٝاٜٚ ،٠نٌٜ
اٱبٗاّ ٚايػُٛض عٔ طلٜل ايعٌُ أٜٔاّ.
3ع إٔ ٜبعح ٗ ايٓؿٛي اْ٫ـؾاع ٚايٌٛم ٚاشلـؾ ;١ٝيته ٕٛي٘ قـك ٠اؾَ ٵقب َٓٚض
ايطاقٚ ١اؿلاك.٠
4ع قـكت٘ عً ٢إعطا ٤طابع ايتكـٜى يٮٖـاف اٱْواْٚ ١ٝا٫دتُاع ;١ٝيٝبعح ٗ
ْؿٛي َعتٓك ٘ٝا٫هتعـاؿ ٚايتٔشٚ ١ٝػاٚم ايقاتٚ ،بقيو ٜٛؾِّل عِٓل «ُٓإ
ايتٓؿٝق» يًُـكه ١ايؿهل ١ٜايكا ١ُ٥عً ٢فيو ايتِٛټك.
5ع قـكت٘ عً ٢ػًل كٚغ ا٫يتناّ ٚاٱسواي بإوٚ٪يُٓ ٗ ١ٝرل ا٭ؾلاؿ أَاّ
أْؿوِٗ ٚفتُعِٗ.
ٚاعتدل إٔ ايتِٛټك ايتٛسٝـٜ ٟتٛؾٖل عًْٝ ٢ع اـِا ّ٥اي٬مَ ١يًتِٛټك
إطًٛب ،بٌ ٖ ٛايتِٛټك ايٛسٝـ ع ٚؾل َٓٛٛك ايٌٗٝـ ع ايكاؿك عًْ ٢ع نٌٸ ٖقٙ
اـِا.ّ٥
ِّٜٓٛٚض إٔ ايتِٛټك ايتٛسٝـٜ ٟعين ؾِٗ ايعامل عً ٢أْ٘ ػٴًل ْتٝذٚ ،١٦ٌٕٝ ّ١إٔ
ْٛاّ ايٛدٛؿ ٜك ّٛعً ٢أهاي اـرل ٚايلٓٚ ،١عً ٢أهاي بًٛؽ إٛدٛؿات نُايَٗا
إطًٛبٜ ٖٛٚ ،عين إٔ ايعامل ف ٚقطبٺ ٚاسـٚ ،قٛكٕ ٚاسـٚ ،إٔ َبـأَٚ ٙلدع٘ ٚاسـ:
«إْا هلل ٚإْا إي ٘ٝكادع .»ٕٛؾُٛدٛؿاتٴ ٖقا ايعامل ع ٚؾل ٖقا ايتِٛټك ع تتٸذ٘ ٗ اػاٙٺ
ٚاسـٚ ،مَ ٛلنن تهإٌَ ٚاسـٚ ،ؾل ْٛاّ َٓوذِٚ ،يٝوت اـًٝكَٛ ١دٛؿاّ عبجٝاّ
 ٫ ِٛتتؼًٖـ ٗ «ايوٓٔ اٱشل.»١ٝ
ػاٜٚاّ بـٖ ٕٚـفٚ ،ايعامل ٜورل ٚؾل فُٛعْ ١ٴ ُ
ٚاٱْوإ ٜتُتٸع بٌ إٛدٛؿات بهلاَ١ٺ ػاُٚ ،١كهاي١ٺ ػاُٜٚ ،١تشٌُ َوٚ٪ي ١ٝتلب١ٝ
ْؿو٘ٚ ،إُ٬غ فتُع٘(ٖٓ ٖٛٚ .)5ا اهتًِٗ ايؿهل َٔ ٠اٯ﴿ :١ٜقٌُٵ ٜٳا َأٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ
ؼقٳ
ًٝٵ٦اّ ٳٜ َ٫ٚٳتٻ ٹ
ٳتعٳايَٛٵا ٔإيَ ٢نًَٹُٳ١ٺ هٳٛٳا٤ٺ ٳب ٵٓٝٳ ٳٓا ٚٳ ٳب ٵٓٝٳهُِٵ إَٔٵ  َ٫ٳْ ٵعبٴـٳ إٔ ٖ ٫اهللَ ٳْ َ٫ٚٳٌٵلٔىُ بٹ٘ٹ ٳ
ٔٓٳا ٳبعٵٔ ّا أَ ٵكبٳاب ّا َٹٔٵ ؿٴ ٕٔٚاهللٹ ؾَإٕٔٵ تٳ ٳٛيٖٛٵا ؾَكُٛيُٛا اًٵٗٳـٴٚا ٹب َأْٻا َٴوٵًٹُٴٕٛٳ﴾ (آٍ عُلإ:
ٳبعٵ ٴ
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ٚبٌ نْٛر ع ايقٜ ٟقٖب إٍ «ايو ّ٬ا٭ؿٜاْ ٞايعإ »ٞع َٚطٗٻل ٟع ايقٜ ٟقٖب
إٍ «إؿٗ ّٛايتٛسٝـ ٟيًعامل» ع ؾاكمٷ َِٗٸ ٖٛٚ ،ايوع ١اييت هتشكِّكٗا نٌٸ ْٛل٠ٺ .ؾبُٓٝا
٪ٜهِّى نْٛر ٭ػ٬م عإ ١ٝن ،١ْٝٛنٓٛعٕ َٔ ائٛاب٘ اييت تكًٌِّ َواسات
ا٫ػت٬ف بٌ ايٓايٚ ،ػاُٸ ١ا٭ؿٜإ ايوُا ;١ٜٚؾإٕ ايٌٗٝـ َطٗٻلٜٛ ٟسِّـ ايهٗ ٕٛ
ْٛلت٘ٚ ،هعً٘ ؼت َ ١ًٓٛقطبٺ ٚاسـ ٖٛ ،اهللٖٓٚ .ا ايؿلم ٜهُٔ ٗ إلدع١ٝ
إعٝاك ١ٜيهٌٸ ٚدْٗٛ ١لٕ ٗ ايتأهٝى يًُٓ ١َٛٛا٭ػ٬ق ،١ٝاييت َٔ ػ٬شلا ّهٔ
تٛسٝـ ايعامل ٚؼكٝل ايوٖٚ .ّ٬قا ايؿاكم اؾٖٛل ٖٛ ٟؾاكمٷ ٗٚل بٌهٌٕ دًٞٸ ٗ
أمَ ١ايٛبا ٤ايعإ ،»COVID19« ٞايق ٟػًٖت ػ٬ي٘ ْٛلْ ١ٜوب ١ٝا٭ػ٬م ٗ ايعامل
ايػلبٚ ،ٞاييت ًهًٓت يـَ ِٜٗأمقاّ سكٝكٝاّ أػ٬قٝاّ ،نٌـ اـًٌََ إعلٗ إِـكٟ
ٚإعٝاك ٗ ٟتٌؼ ّٝائٛاب٘ ايكٹ ٳٚ ١ُٝٝا٭ػ٬قٚ ١ٝإعٝاك.١ٜ
ٚػٖ ٍ٬قا ايبشح هٓتٓا ،ٍٚبكـكٕ َٔ اٱَهإ ،ك ١ٜ٩ايٌٗٝـ َطٗٻلٟ
ٚؾًوؿت٘ ا٭ػ٬ق ١ٝس ٍٛايقات ٚا٭مل ٚايوعاؿٚ ،٠اييت تٓطًل َٔ تأهٝو٘ ايؿًوؿٗ ٞ
إؿٗ ّٛايتٛسٝـ ٟيًعاملٚ ،تعتدل َِـاق ّا دًٝٸ ّا َٔ َِاؿٜل ٖق ٙايل ;١ٜ٩إف ّهٔ إٔ
تٓطبل عًٗٝا ٓٛاب٘ ايتِٛټك ايق ٟاْطًل َٓٗا ايٌٗٝـ َطٗٻلَ ٗ ٟؿٗ َ٘ٛايتٛسٝـٟ
يًعامل; ٭ٕ نجرلاّ َٔ إـاكي ايؿًوؿ ١ٝا٭ػ٬ق ١ٝناْت تل ٣إٔ اٱْوإ ايعاقٌ ٫
ٜتًـ عُل ٗ ٙايبشح عٔ ايؿعٌ ا٭ػ٬ق ،ٞؾج ٸِ هقادَ ١تٓاٖٚ ،١ٝإِا ٖ ٛولْ عً٢
ايًقات ٚإِاحل ٚأْٛاع ايوعاؿ٪ٜٚ ،٠نِّـ عً ٢أْ٘ ٜٛ ٫دـ ٗ ايعامل ه ٣ٛايًق٠
ٚإٓؿعٚ ١ايوعاؿ.٠
س ٵتُْٗ ١ٝا ;١ٝ٥٭ْ٘ إٍ اٯٕ َٓٚق آ٫ف ايوٌٓ
ٚمٔ ٖٓا ْ ٫ـٻع ٞأْٗا قلا٤اتٷ ٳ
إتِلَِّ ،١مل تتٻؿل آكا ٤ؾ٬هؿ ١ايعامل عً ٢تٌؼَ ّٝاٖ ١ٝايؿعٌ ا٭ػ٬قٚ ،ٞعً٢
ن ٕٛايؿعٌ ايؿ ْٞ٬ؾع ّ٬أػ٬قٝاّ أٚ ،٫ ٚاػتًؿت إـاكي اػت٬ؾاّ نبرلاّ ،أغًب٘ قاِ٥
عًَِ ٢ـك ١ٜتٌؼَ ّٝعٝاك ؼـٜـ ايؿعٌ ا٭ػ٬ق َٔ ٞعـَ٘.

ّهٔ بٝإ اـًٛؿ ٗ ا٭ػ٬م ،اييت ْوُٸٗٝا اُط٬ساّ «اؿكٝك ،»١بإٔ قٛيٓا:
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وٓ ٗ ١عٗٓٝاٖٚ ،هقا يٚ ٛٴُؿت بايكُ ٵبض .أ ٟإٕ ن ٻٌ
وٜٓ )١عين أْٗا سٳ ٳ
(ٖقَ ٙعاًَ ١سٳ ٳ
وٓ ّا ٗ
س ٳ
ؤٷ ٗ ع ،٘ٓٝأ ٚقب ٝٷض ٗ عّٚ ،٘ٓٝهٔ ايك ٍٛبإٔ بعض ا٭ؾعاٍ يٝى ٳ
س ٳ
ؾعٌٕ ٳ
ع ٫ٚ ،٘ٓٝقبٝش ّا ٗ ع.٘ٓٝ
ؤ ٚايكُ ٵبض عٝٓٝٸإٚ ،ايِؿ ١ايع ٫ ١ٝٓٝتتؼًٖـ  ٫ٚؽتًـ،
َٚعٓ ٢فيو إٔ اؿُ ٵ
ؤ
وٓاّ ٚايكبٝض قبٝشاّ َا ؿاّ ايعاملٚ .سهِ ايعكٌ بإلام اؿَ ٳ
ؤ سٳ ٳ
ٚهٝبك ٢اؿَ ٳ
ٚادتٓاب ايكبٝض ٜوتٓـ عاؿ ّ٠إٍ فات ١ٝاؿُوٵٔ ٚاي ُكبٵض ٗ ا٭ًٝا.)6(٤
ؤ ٚايكُ ٵبض كتًؿإ عٓـ ا٭َِ ٚا٭قٛاّٚ ،يهٔٵ نٝـ
ٚهبل ايتقنرل إٔ اؿُ ٵ
عاجل ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟإًهايٖ ١ٝقا ا٫ػت٬ف ،ايق٪ٜ ٟؿٸ ٟإٍ ايٓوب١ٝ؟
ٜل ٣ايٌٗٝـ َطٗٻل ٟع غ٬ف أهتاف ٙايوٝٸـ ايطباطبا ّ1904( ٞ٥ع ،)7()ّ1981
ايق ٟقاٍ :إٕ دٗامٳ اٱْوإ اؿوَِّ ٞطابلٷ ؾٗام ٙايطبٝع ٞايتهٜٛين ع إٔ ا٫هتؼـاّ
أُ ٷٌ عاٌّّ ٓٚلٚك ،ٌّٟؾُجًُا تولع ايطبٝع ١إٍ دٗ ١نُاٍ ايؿلؿ ًَِٚشت٘ تولع إٍ
نُاٍ ايٓٛع ًَِٚشت٘ ،ؾًٝى نُاٍ ايؿلؿ َعنٍٕ عٔ نُاٍ ايٓٛعٚ ،إِا َٖ ٛلتبْ٘
ب٘ اكتباطاّ ٚثٝكاّٚ .شلقا ؼحٸ ايطبٝع ١اؾُٝع عً ٢سبٸ أًٝاٜ ٤تشكٓل بٗا نُاٍ ايٓٛع.
ٖٚق ٙاحملبٛبات َتٌابٗ ْ ،١ؿا ،١ُ٥نًَ ،١ٝطًكَ ٖٞٚ ،١عٝاك احملاهٔ ٚإوا.)8(٨ٚ
ؤ ٚايكُ ٵبض ايهًٌِّٝ؟ َٚا َٖ ٛبٓ٢
ثِٸ ٜطلغ توا ّ٫٩ؾٝكَ« :ٍٛا ٖ ٛدقك اؿُ ٵ
ؤ ٚايكُ ٵبض بعـَا قًٓا ٗ
نُْٗٛا فاتٚ ،ٌٝيٝى عٚ ،ٌٝٓٝؾل كأٜٓا؟ نٝـ ٜٛدٻ٘ اؿُ ٵ
ايٓٗا :١ٜإُْٗا كابط ْ ١بٌ اٱْوإ ٚايٌ٤ٞ؟
ٚهٝب ايٌٗٝـ بإٔ ٖٓاى ث٬ث ١تٛدٗٝات:
ا٭ٚٸٍ ٖٛ :إٔ يٲْوإ أٖـاؾاّ يوـٸ سادت٘ ايقات ،١ٝؾإفا داع ٚٴدـ ي٘ ٖـفٷ ٖٛ
طعٳِٚ ،أَجاٍ فيو.
إٔ ٴِ ٜ
ايجاْ :ٞيٲْوإ أٖـافٷ أػل ٖٞٚ ،٣ا٭ٖـاف ايٓٛع ،١ٝؾٗ ٛوبٸ ائٌَ ٫ ٤ٞ
أدٌ ْؿو٘ٚ ،إِا َٔ أدٌ اٯػل.ٜٔ
ايجايحْ :تٝذ ١يٮٚٸٍ ٚايجاْٜ ٞه ٕٛايعٌُ اعتٝاؿٜاّ َٚبتق ّ٫إفا عاؿ عً ٢عاًَ٘،
ٜٚهَ ٕٛتعايٝاّ ٚنلّاّ إفا عاؿ عً ٢اٯػل .ٜٔؾايػرل٬َ ١ٜى ايلؾعٚ ،١ايقات٬َ ١ٝى
ائع .١ؾُعٝاك ا٭ػ٬ق ٖٛ ١ٝايعَُٚ ،١َٝٛعٝاك غرل ا٭ػ٬ق ٖٛ ١ٝاـِ.١ُٝٛ
ؾايعُ ١َٝٛتٔؿ ٞعً ٢ايؿعٌ قَ ،ّ١ُٝع أْ٘  ٫ىتًـ عٔ ايؿعٌ ايقات.ٞ
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ؤ َٖ ٛا أسبٸٚ ،يهين أسبٸ سٓٝاّ يٓؿوٚ ;ٞسٓٝاّ يٰػلٜٔ
ؾِش ٝٷض إٔ اؿَ ٳ
ٚغرلَٚ ،ٟا أسبٸ٘ يػرل ٟىلز عٔ ايبعٔ( ١ٝايٓوبٝٸ )١إٍ ايهًِّ ١ٝقَ ٵٗلاِّٜٚ ،رل عاَٸّا
ؿاُ٥اّ أػ٬قٝاّ; ٭ْ٘ ٜٓبع َٔ سبٸ اـرل يٰػلٖٚ .ٜٔقا أٌُٷ نًٓ ٞؿا.)9(ِ٥
ثِٸ ٜطلغ ه٪اَ ّ٫ـاك ّا يًبشح ٌٖ :ٖٛٚ ،ا٭ُ ٍٛا٭ػ٬ق ١ٝثابت ْ١أ٫ ٚ؟
ٜك :ٍٛمٔ يـٜٓا أَٛك وهِ عًٗٝا اؾُٝع سهُاّ ٚاسـاّٚ ،نًِٗ ٜلٳ ٵْٗٚا فات
ق ،١ُٝناٱسوإ يًُشؤٚ ،عٌُ اـرل يٰػلٚ ،ٜٔايجبات عً ٢إبـأٜٓٚ .كٌ يٓا
ايتاكٜؽ قِِاّ نجرل ّٖ َٔ ٠قا ايكبَ .ٌٝـغ ايٓاي عدل أدٝاٍ ٚأدٝاٍ بٓؿى إوت.٣ٛ
ؤٷ ــَت٘ يٰػل .ٜٔؾُ٬ى
ؤٷ َا ُٖ ٛـ ٷمٚ ،يهٓ٘ سٳ ٳ
ٚؾل فيو ؾايِـم سٳ ٳ
وٓ٘ ا٭ًُٖ ٖٛ ٞق ٙاــَ ١ايعاَٸ ،١ؾً ٛتلتٻب عًٓ ٘ٝٳ ٳلكٷ يٰػل ٜٔنإ قبٝشاّ.
س ٵ
ٴ
ٖٚقا ٜعين إٔ ا٭ػ٬م ادتُاع ١ٝايطابعٖٓ ٌِْٚ .اٚ ،ؾل ٖقا ايتٛد ،٘ٝإٍ إٌُٔ
تٚ ،ايؿلمٴ نبرلٷ بٌ تػٝټل ا٭ٌُ ٚتػٝټل
أػ٬ق ٞنًٓ ٞػايـ ،تتػٝٻل َِاؿٜك٘  ٖٛٚثاب ٷ
ٍّ ٚبٌ ايؿعٌ ا٭ػ٬ق ٞنُِـام
َِاؿٜك٘ ،أ ٟؾلم بٌ ايٓٛل ١ٜا٭ػ٬ق ١ٝنهًٓٞ
يقيو ايهًِّ ٞايجابتٚ .ػـَ ١اٯػلٖٓ ٜٔا  ٫تعين ؾلؿاّ بقات٘ ،اــَ ١نُعٝاكٕ ٖٓا
ٖ ٞػـَ ١ايٓٛع اٱْواْ ،ٞأ ٟايعٌُ ايقٜ ٟعٛؿ عً ٢ايٓاي باـرل ٫ ،ايقٜ ٟعٛؿ عً٢
ٖقا أ ٚفاى بائلٸ أ ٚايٓؿع.
ٖٚقا ٜعٛؿ إٍ َؿٗ ّٛايٓؿى نتٛهع١ٺ ي٘ ،ؾايعٌُ عٓـَا ٜه ٕٛأػ٬قٝاّ هتام
سـٚؿ ايٓؿى إٍ ايٓاي عاَٸٚ ،١إفا ادتام ؿا٥ل ٠ايٓاي إٍ ؿا٥ل ٠أٚهع ٖ ٞاهلل ؾٝهٕٛ
أػ٬قٝاّ بٌهٌٕ أزلٚ ٢أكؾع .ؾهًُا نول ايعٌُ طٛم ايٓؿى ٢َٔٚ ،إٍ ؿا٥ل٠
أٚهع ،نإ أػ٬قٝاّ(.)10
ٚهٝب س ٍٛإًهاي ١ٝعـّ اْ٫وذاّ بٌ دٗام اٱؿكاى ٚدٗام ايطبٝع ١ايؿلؿ١ٜ
بإٔ طبٝع ١اٱْوإ ايؿلؿ ١ٜتتشلٸى إٍ دٗ١ٺٚ ،طبٝعت٘ اٱؿكان ١ٝتتشلى إٍ دٗ١ٺ
أػلٚ ،٣توع ٢إٍ ايهُاٍ ايٓٛع َٔ ٞغرل عب٤ٺ بايهُاٍٚ ،دٗام اٱؿكاى ايقٖٛ ٟ
ٗ ػـَ ١اؾٗام ايطبٝعٚ ،ٞهب أٜٔاّ إٔ ٜه ٕٛنقيو ٗ ٖٛ ،ػـَ ١ايٓٛعَٔ ،
ؿ ٕٚاكتبا ٙبايؿلؿ َِٚاؿ٘.
ٜٚعتدل ايٌٗٝـ َطٗٻل ٟإٔ ػـَ ١ايٓٛع يٝوت دن٤اّ َٔ طبٝع ١ايؿلؿ ،يهٔٸ ايؿلؿ
وىٸ بًقٸ ٺ ٠سٌ وؤ إٍ اٯػلٚ ،ٜٔيٝوت ٖق ٙايًقٸ ٠هـ٣ٶ; ٭ْ٘ ّ ٫هٔ ا٫يتقاف
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إفا مل تبًؼ ايطبٝع ١ايؿلؿ ١ٜايهُاٍٜٚ .ك :ٍٛإٕ اٱْوإ إفا أؿكى ايًق ٠ؾًٝى ٭ٕ
ايطبٝع ١فات دلٜإ ٚإسوايٚ ،إِا ٭ٕ ٖق ٙايطبٝع ١تٌٓـ ايهُاٍٚ ،إف تبًػ٘ ؾإٕ
عًِ ايٌ ٤ٞعًُاّ سٔٛكٜاّ نإ باعجاّ عً ٢اٱسواي بايًقٸٖٚ .٠قا ٜعين عبٛك ايطبٝع١
َٔ ايكٛٸ ٠إٍ ايهُاٍٚ ،إٕ عًِ ايٌ ٤ٞعًُاّ سٔٛكٜاّ ٖ ٛعٌ ايًقٸٜ ،٠عين ْ ٌٝايًقٸٖٛ ٠
ايهُاٍٚ ،فيو عٓـ اقذلإ ٖقا ايٓ ٌٝباٱؿكاىّ ٫ٚ ،هٔ يٲْوإ إٔ ًٜتقٸ ؿ ٕٚإٔ
تبًؼ ايطبٝع ١ايهُاٍ(.)11
وب ا٭ْا إًهٛتٖٞٚ ،١ٝ
ع ٳ
ٚس ٍٛا٭ْا ايهًِّٜ ١ٝك :ٍٛيٲْوإ نُا٫تٷ َ
نُا٫تٷ ٚاقع ٫ ،١ٝإٌْا ;١ٝ٥٭ٕ اٱْوإ يٝى بـْاّ ؾك٘ٚ ،إِا ٖ ٛدوِٷ ٚكٚغ.
ٚايعٌُ إتٓاهب ٚنُاٍ اٱْوإ إعٓ ٟٛايلٚس ٞعٌُٷ عً ٟٛقٚ ،ِِّٝايعٌُ ايق٫ ٟ
ٜتٚ ّ٤٬عًٛٸ ايلٚغ عُ ٷٌ اعتٝاؿٟٸٜٚ ،ٴ ٳع ٸـ تاؾٗاّٜٚ .توآٖ :ٍ٤ا ايبشح عٔ أٟٸ (أْا) مبٸٗا،
ايتشيت أّ ايعًٟٛ؟
ؾإفا نإ احملبٛب ٖ ٛا٭ْا ايؿٛق ٞنإ اؿبٸ أػ٬قٝاّ ٚفا ق١ُٝٺٚ .إسواي
ٖٓ َٔ ٧اٚ .ك ١ٜ٩اٱْوإ دٓبٚ َٔ ّ١دٛؿ ٙهاَٚ ،ّ١ٝا٭عُاٍ
اٱْوإ با٭ػ٬م ْاً ٷ
إلتبط ١بٗا كؾٝع ،ّ١يٝى اعتباكاّ; بٌ ٭ْ٘ ٜل ٣تًو اؾٓبٚ ٗ ١دٛؿ ٙأنٌُ ٚأقَٔ ٣ٛ
غرلٖا.
ٚنٌٸ ايهُا٫ت تلدع إٍ ٖقا ايٛدٛؿٚ ،نٌٸ إٓاقّ تلدع إٍ عـَ٘ٚ .يقا
كٴؿٸ ايِـٸ ٚايِٛاب ٚاٱسوإ ٚايلٓٚ ١اـرل ٚأَجاشلُا إٍ ا٭ْا ا٭عً ٗ ٢اٱْوإ.
ؾاٱْوإ وىٸ بايوُٛٸ عهِ َا يـً َٔ ٜ٘لفٺ ٚنلاَ١ٺ فاتُٖٚ ،ٌٝا دٓب١
ًَهٛتْٚ ٘ٝؿش ١إشل َٔ ١ٝؿ ٕٚاْتباٙٺ .ؾايٓاي ػٴًكٛا َتٌابٌٗ ٗ ايهُاٍٚ ،إِْٗ
َتٌابٌٗ ٗ ايهُاٍ ايِعٛؿٚ ٟإعٓ ،ٟٛعً ٢ايلغِ َٔ اػت٬ؾِٗ ٗ ا٭دواّ
ٚا٭َانٔٚ ،تػٝټلِٖ ٗ اؿادات ايبـْ ٫ٚ ،١ٝبٴـٻ إٔ ته ٕٛاحملبٛبات ٚايطٝبات
ٚإواٚ ٟٚإٓهلات ٚاسـ ّ٠ؿاٚ ١ُ٥نًٖ َٔٚ .١ٝقا ا٭ٌُ إبٌ ؾُٝع احملاهٔ
ٚإواٚ ،ٟٚأْٗا ْاً َٔ ١ْ ٦اكتبا ٙايٌ ٤ٞبهُايْ٘ ،وتهٌـ إٔ ٖق ٙاحملاهٔ
ٚإواٌَ ٟٚذلن ْ١نًٚ ١ٝؿا.)12(١ُ٥

ؾع ٷٌ ٚهًٛىْ ٌٜهٌِّ سلن ١اٱْوإ ا٫دتُاعٚ ١ٝايع٥٬كٜٚ ،١ٝعُـ ؿؿ ٜقٹ ٳُ٘ٝ
االجتهاد والتجديد

ايقاتٚ ١ٝا٫دتُاعِّّٝٚ .١ٝن ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗل ٟبٌ ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬قٚ ١ٝا٭ؾعاٍ
ايعاؿ ١ٜايطبٝع ١ٝبإٔ ايؿعٌ ا٭ػ٬ق ٞقاب ٷٌ يًجٓاٚ ٤إـغٜٔٚ ،ؿ ٞايٓاي ق ّ١ُٝعًَ ٢جٌ
ٖقا ايؿعٌ ،يهٔٸ ٖق ٙايك ١ُٝيٝوت َٔ ْٛع ايك ١ُٝاييت ٜك ِٝبٗا عٌُ أسـ ايعُاٍ; ٭ٕ
ايعاٌَ ٜٛدـ قَ ّ١ُٝاؿٸ ،١ٜؾٝوتشل َبًػاّ َٔ إاٍ أ٦ًٝ ٚاّ َٔ ايوًع ٗ َكابٌ عًُ٘،
بُٓٝا ايؿعٌ ا٭ػ٬قٜ ٞتُٝٻن بك١ُٝٺ تؿٛم ايكٹ ٳ ،ِٝعٝح ّ ٫هٔ تكّٗٛا بإاٍ٫ٚ ،
بايوًع إاؿٚ ،١ٜتٓؿلؿ ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق ١ٝبك١ُٝٺ مث ٖٞٚ ،١ٓٝقٜ ٫ ْ١ُٝوتٛعبٗا ايقٖٔ
ايبٌلٕٚ ،ٟا نإ ْٛع ايكَ ١ُٝتؿاٚتاّ ؾٓشٔ َُٗا كؾعٓا َوت ٣ٛإعٝاك ٚإكٝاي ؾإْٓا
ْ ٫وتطٝع إٔ ْكٝى ايكٹ ٳ ِٝا٭ػ٬ق ١ٝبإعاٜرل إاؿ.)13(١ٜ

ايبٓ ١ٝايتٓ ١ُٝٝٛيٲهَ ّ٬تهاًََٚ ْ١ذلاُٸَٚ ١تٸًِ ،١عٝح ّ ٫هٔ
تؿهٝو بٓٝإ َٓٗا أ ٚؾًِ٘; يًتـاػٌ ايٝٚٛؿ ٞبٌ بٓاٖا ايلٝ٥و ١ٝإ٪هٸو ١شلا،ٖٞٚ .
سوب بعض ايتِٓٝؿات ،تتٌهٌٖ َٔ :ايعكٝـٚ ;٠ايؿك٘; ٚا٭ػ٬مٚٚ .ؾل تِٓٝؿات
أػل :َٔ ٣ايكاْٚ ;ٕٛاٯؿاب; ٚايكٹ ٳ.ِٝ
ٖق ٙايبٓ ٢ايتأهٝو ١ٝتتٛام ٣طٛيٝاّ ٚتتـاػٌ أؾكٝاّ ،عٝح ٪ٜثِّل بعٔٗا ٗ اٯػل
بٌهٌٕ تباؿيٜ ،ٞعتُـ عً ٢ايٛعا ٤ايكابٌٚ ،ي ٛكدض أسـٖا عً ٢اٯػل أ ٚغٝٸب أسـٖا
ؿواب اٯػل هٗٛٝل اـًٌََ ايٝٚٛؿ ٞعً ٢اٱْوإٚ ،تبـأ تٗٛل ا٫ملاؾات ٗ ايؿِٗ
ٚايوًٛى.
ٖٚقا ايتكو ِٝقـِٜٷ َٚتٻؿل عً ;٘ٝنٜ ْ٘ٛعٛؿ إٍ تكوَ ِٝـكنات ايعكٌ إٍ:
ْٛلٟٸ; ٚعًُٞٸ .ؾايعكٌ ايٓٛلٜ ٟتعًٖل َا ٖ ٛنأ٥ٷ (ايعكٝـٚ ،)٠ايعكٌ ايعًُ ٞأَ ٟا
ٜٓبػ ٞإٔ ٜه( ٕٛؾك ٷ٘ ٚأػ٬م) .ايؿك٘ ٜتعًٖل َؿلؿات ا٭ؾعاٍٚ ،ا٭ػ٬م تتعًٖل
بهًِّٝاتٗا (ايعاؿات ٚإًََهات).
تأت ٞأُِّٖ ١ٝا٭ػ٬م ٗ ٖق ٙإٓ ١َٛٛنْٗٛا تٌهٌِّ ائابط ٗ ١بٴ ٵع ٳـ ٵُٖ ،ٜٔا:
1ع ايبٴ ٵعـ ايؿلؿ ،ٟسٝح تٔب٘ دٛامٝاّ أعُام اٱْوإٚ ،تلبطٗا بكٹ ٳ ِٝايوُا٤
ٚأػ٬م اهلل تعاٍٖ .قا أْ٫با ٙايٓؿو ٖٛ ٞايٓٛا ٠اييت تٓطًل َٓٗا ائٛاب٘ ٗ
ٴب ٵعـٖا اٯػل .ايبعـ ايؿلؿٜ ٟكتِل عً ٢هاس ١ايهُاٍ ايؿلؿ ٟاٱْواْ ;ٞؾأْ٫باٙ
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ا٭ْؿو ٖٛ ٞاْط٬مٷ م ٛأْ٫با ٙا٫دتُاع ٞاـاكد.ٞ
ٍّ َٔ
2ع ايبٴ ٵعـ ا٫دتُاعٖٓ :ٞا ٖ ٞهاس ١ايتؿاعٌ اٱْواْ ٗ ٞايوٻ ٵٝل م ٛنٌ
ايهُاٍ ٚايتهاٌَ اٱْواْٚ .ٞقٛك ١ٜا٭ػ٬م ٖٓا تأت ٞنٔابط١ٺ ُٓع ٚقٛع ايؿواؿ
ا٫دتُاعٚ ،ٞتـؾع باػا ٙايتطٛټك ٚايتُٓ ١ٝايبٌل ١ٜعً ٢ناؾٓ ١ا٭ُعـ.٠
نٝـ ّهٔ إٔ تٌهٌِّ ا٭ػ٬م ٓابط ّ١ؾلؿٚ ١ٜادتُاعٌٚ ٗ ١ٝٸ ٚدٛؿ ا٭ْا
ٚايقات ٚايٓؿى؟
عاجل ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻلٖ ٟق ٙاٱًهاي ١ٝسُٓٝا تٓاَٛٓٛ ٍٚع ايقات
ٚايوعاؿٚ ٠ايًقٸٚ ٠ا٭مل.

أُِّٖٖ ١ٝقا ايتأهٝى ،ايقٜ ٟهُٔ ٗ هٹ ٳُ ٺ ١عاَٸ ١عٓـ نٌٸ ايبٌلٗٚ ،
ؾطلتِٗ« :ٖٞٚ ،سبٸ ايقات» ،أْ٘ ٜعتدل احمللِّى ايلٝ٥ى ٚايباعح ا٭هاي يًـاؾع
ٚاٱكاؿ ،٠بٌ إ٪ثِّل ا٭ ٗ ٍٚايوًٛى اٱْواْ.ٞ

ٖ ٛته ٜٛٷٔ َعلٗ ََٓٚ ِٓٛتعًِٓ يًُـكنات ايٌعٛكٚ ١ٜايتِٛټكات ٚايتكُٝٝات
اـاُ ١بايقاتٜ ،بًٛك ٙايؿلؿٜٚ ،عتدل ٙتعلٜؿاّ ْؿوٝٸ ّا يقاتٜ٘ٚ .تهٛٻٕ َؿٗ ّٛايقات َٔ
أؾهاك ايؿلؿ ايقات ١ٝإٓوٸكٚ ،١قـٸؿ ٠ا٭بعاؿ عٔ ايعٓاُل إؼتًؿ ١يهْٛٓٝت٘ ايـاػً١ٝ
ٚاـاكدٚ .١ٝتٌٌُ ٖق ٙايعٓاُل إـكنات ٚايتِٛټكات اييت ؼـِّؿ ػِا ّ٥ايقات،
نُا تٓعهى إدلاٝ٥اّ ٗ ُٚـ ايؿلؿ يقات٘ نُا ٜتِٛٻكٖا َٖ« :ٛؿٗ ّٛايقات
إـكى»; ٚإـكنات ٚايتِٛټكات اييت ؼـِّؿ ايِٛك ٠اييت ٜعتكـ إٔ اٯػل ٗ ٜٔاجملتُع
ٜتِٛٸكْٗٚاٚ ،اييت ٜتُجٻًٗا ايؿلؿ َٔ ػ ٍ٬ايتؿاعٌ ا٫دتُاعَ ٞع اٯػلَ« :ٜٔؿّٗٛ
ايقات ا٫دتُاعٚ ;»ٞإـكنات ٚايتِٛټكات اييت ؼـِّؿ ايِٛك ٠إجاي ١ٝيًٌؼّ ايقٟ
ٜٛؿٸ إٔ ٜهَ« :ٕٛؿٗ ّٛايقات إجاي.)14(»ٞ
ـ آػل ٖٞ :ايِٛك ٠اييت ٜعلف اٱْوإ ْؿو٘ بٗا ٖٞ .اٱطاك ايقٟ
ٜٚك ٍٛتعل ٜٷ
ٜوتطٝع اٱْوإ إٔ ٜطبع ْؿو٘ بٗا ،عٝح ٜهًَُ ٕٛٸ ّا َا ٗ ْؿوٖ٘ٚ .ق ٙإعًَٛات
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اييت ٜتُٛٸٌ إيٗٝا اٱْوإ عٔ ْؿو٘ تعتدل أًٝا ٤تعًُٖٗا عٔ ْؿو٘ٚ ،شلقا ايوبب
اهتطاع إٔ ِِّٜٛك ْؿو٘ بأهًٛبٺ ٜوتطٝع َٔ ػ٬ي٘ َعلؾ ١ايهجرل عٔ سكٝكت٘(.)15

ٝٚٚؿَ ١ؿٗ ّٛايقات ٝٚٚؿ ْ١ؿاؾعٚ ،١ٝنقيو ٝٚٚؿ ١تهاٌَ ٚتٓٚ ِٝٛبًٛك ٠عامل
اـدل ٠إتػِّٝل ،ايقٜٛ ٟدـ ايؿلؿ ٗ ٚهط٘ٚ .يقا ؾإْ٘ ٚ ِٜٛٓوـِّؿ ايوًٛىُٜٛٓٚ ،
ب َع ايـاؾع ايـاػً ٞيتأنٝـ
د ٵٓباّ إٍ دٳ ٵٓ ٺ
تهٜٝٓٛاّ نٓتازٕ يًتؿاعٌ ا٫دتُاعٞٸ ،ٳ
ايقاتٚ .بايلغِ َٔ أْ٘ ثابتٷ تكلٜباّ ،إ ٓ٫أْ٘ ّهٔ تعـ ًٜ٘ؼت ٚلٚف َع.)16(١ٓٝ
ؾُؿٗ ّٛايقات أِٖٸ َٔ ايقات اؿكٝك ٗ ١ٝتكلٜل ايقاتٚ ،نٌٸ ؾلؿٺ ٜتأثٻل
بايٛكاثٚ ١ايب ١٦ٝاؾػلاؾٚ ١ٝإاؿٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايوًٛنٜٚ ،١ٝتأثٻل باٯػل ٜٔإُٗٸٌ ٗ
سٝا ٠ايؿلؿٜٚ ،تأثٻل بايٓٔر ٚايتعًِٜٓٚ ،تأثٻل باؿادات ٚبإٛدٸٗات(ٜٚ .)17طلغ ايٌٗٝـ
َلتَٔ ٢طٗٻل ٟايو٪اٍ قإ :ّ٬٥افا ِْشْٛا َعلؾ ١ايقات؟ ٚإٍ أٟٸ ً٤ٞٺ ٌِْ َٔ
ػَ ٍ٬علؾ ١ايقات؟ ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إٕ َعلؾ ١ايقات تهَ ٕٛكـٸَ ّ١٭٤ًٞ ٟ؟(.)18
ٚهٝب ايٌٗٝـ َطٗٻل :ٟإِْٗ أُْٛٚا بقيو; شلـؾٌ:
أسـُٖا ٖٛ :أْٓا إفا علؾٓا فٚاتٓا ؾوٛف ْـكى أِٖٸ َوأيٜٛ ١ادٗٗا اٱْوإ ٗ
سٝات٘ٚ ،تعتدل ايولٸ ا٭هاي يًعاملَ ٖٛٚ ،علؾ ١اهلل.
ثاُْٗٝا ٖٛ :أْٓا ْعلف فٚاتٓا; يهْ ٞعلف َافا ٜٓبػ ٞيٓا إٔ ْؿعٌ ٗ اؿٝا٠
ٚايعامل؟ ٚنٝـ ْتِلٸف ٗ فاٍ ا٭ػ٬م ٚايعٌُ؟ ٚي ٛمل ْعلف فٚاتٓا ؾوٛف ئ
ْعلف نٝـ هب عًٓٝا إٔ ِْٛؽ أػ٬قٓا ٚهًٛنٓا ،أ ٟنٝـ هب إٔ ْهٕٛ؟
ٚفيو ٭ٕ ا٭ػ٬م ع َٔ سٝح إْٗا فُٛع ْ َٔ ١إًََهات ع تعٛؿ إٍ أْٓا نٝـ هب إٔ
ْهْٚ ٕٛتِلٸف؟(َ ٖٞٚ ،)19ا ٜكٛؿْا تًكاٝ٥ٸ ّا إٍ َؿٗ ّٛايوًٛى.

ٌْٖ ٛاَٛ ْٙدٸ٘ مٖ ٛـفٺ َٔ داْب ايؿلؿ; يتشكٝل ٚإًباع سادات٘ نُا
ىدلٖا ٗ اجملاٍ ايٛاٖل ٟنُا ٜـكن٘(.)20
ؾشبټ اٱْوإ يقات٘ ،أ ٟسبٸ٘ يًقٚ ٠ايوعاؿْٚ ،٠ؿٛك َٔ ٙا٭مل ٚايٌكا ،٤غلٜنْ٠
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عاَٸٚ ١قـّ ٗ ١نٌٸ ايبٌل; «ؾايٛاقع اؿكٝك ٞايطبٝع ٞايقٜ ٟهُٔ ٚكا ٤اؿٝا٠
اٱْواْ ١ٝنًٗاٜٛٚ ،دِّٗٗا بأُابع٘ ٖٛ ،سبٸ ايقات ،ايقْ ٟعبِّل عٓ٘ عبٸ ايًقٸٚ ٠بػض
ا٭ملٚ ،إلتب٘ بطبٝع ١اؿاٍ بائُرلّ ٫ٚ .هٔ تهًٝـ اٱْوإ إٔ ٜتشٌُ كتاكاّ
ت َٓ٘
َلاك ٠ا٭مل ،ؿ٤ًٞ ٕٚٺ َٔ ايًق ٗ ،٠هب ٌٝإٔ ًٜتقٸ اٯػلٜٓٚ ٕٚعُٛا ،إ ٓ٫إفا هًبٳ ٵ
إْواْٝت٘ٚ ،أُعط ٞطبٝع ّ١دـٜـ ٫ ،٠تتعٌٻل ايًقٸ ٫ٚ ٠تهل ٙا٭مل.)21(»...
ٜطلغ ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟعٛخ عًِ ايٓؿى إتعًِّك ١بُٔا٥ل ايٓايَٚ .ا
ُٜٓٗا ٖٓا ٖ ٛإبشح اـاْٸ بايٛدـإ ا٭ػ٬ق ٞسٝح ٜتوا ٍ٤ايٌٗٝـ& قاٌٖ :ّ٬٥
وب ؾطلت٘؟ أَٓ ٌٖ ٟض ٚدـاْاّ ٜـع ٙٛإٍ ؾعٌ اـرل
اٱْوإ قـ ػٴًل ؾاع ّ٬يًؼرل عَ ٳ
ٜٚأَل ٙباٱسوإ؟(.)22

ٜٓاقٍ ايٌٗٝـ َطٗٻلٖ ٗ ٟقا ايِـؿ ْٛل« ١ٜناْٵت» س ٍٛايٛدـإ ،سٝح
ٜعتكـ «ناْٵت» بٛدٛؿ سكا٥ل توبل ايتذلب.١
ؾإٛٓٛع إطلٚغ يًبشح ٖ ٌٖ :ٛإٔ ْٝع قتٜٛات فٖٔ اٱْوإ ْٝٚع
فػا٥ل ٙايؿهلٚ ١ٜايٛدـاَْ ١ٝأػٛف ْ َٔ ٠أساهٝو٘ ٚػاكب٘ ،عٝح مل تهٔ َٛدٛؿ٠
عٓـ َٔ ٙبـا ١ٜػًكت٘ٚ ،قـ سٌِ عًٗٝا عٔ طلٜل اؿٛايٸ ،أّ إٔ ٖٓاى فُٛعَٔ ّ١
ا٭سهاّ ناْت َلاؾك ّ١يقٖٔ اٱْوإ َٓق ايبـاَ ٖٞٚ ،١ٜػلٚه ٗ ْ١أعُاق٘؟(.)23
 ٗٚعلٓ٘ يٲدابٌٜ ١لغ ايٌٗٝـ& إٔ ٖٓاى كأ ٌٜسٖ ٍٛقا إٛٓٛع:
أسـُٖا :إٕ فٖٔ اٱْوإ نُؼنٕ نإ ؾاكغاّ ٗ بـا ١ٜا٭َل ،ثِٸ ُأيكٝت ٗ
ٖقا إؼنٕ أًٝا ٤عٔ طلٜل اؿٛايٸ ٫ ٖٛٚ ،وت٦ًٝ ٟٛاّ قـ دا ٙ٤عٔ غرل ٖقا
ايطلٜل.
ٚاٯػل :إٕ َا ٖ ٛكنٕٚٷ ٗ فٖٔ اٱْوإ ٜٓكوِ إٍ قوٌُ :أسـُٖأِٜ :ٸ َا
دا ٙ٤عٔ طلٜل ٖق ٙاؿٛايٸ ايٛاٖلٚ ;١ٜايجاَْ ٌٌُٜ :ٞا نإ َٛدٛؿاّ ٗ ايقٖٔ قبٌ
اٱسواي.
وب ايٌٗٝـ َطٗٻل ٟع ايلأ ٟايجاْ ،ٞؾٜٗ ٛعتكـ بٛدٛؿ
ٚقـ اػتاك «ناْٵت» ع سٳ ٵ
اؿكا٥ل ايوابك ١يًتذلب.)24(١
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ْٚاقٍ ايٌٗٝـ َطٗٻل ٟآكا« ٤ناْٵت» .ؾع «ناْٵت» ٜك :ٍٛإٕ ايٛدـإ أ ٚايعكٌ
ايعًُٜ ٞتُٔٸٔ فُٛع َٔ ّ١ا٭سهاّ ايكبً ،١ٝأ ٟاييت مل وٌِ عًٗٝا اٱْوإ َٔ
طلٜل اؿىٸ ٚايتذلبٚ ،١إِا ٖ ٞدن٤ٷ َٔ ؾطلت٘ ٚنٝاْٜ٘ٚ .طلغ َجا ّ٫س ٍٛايِـم،
قا :ّ٬٥ا٭َل بأْٓا هب إٔ ْهُ ٕٛاؿقٌٚ ،إٔ ْ ٫ه ٕٛنافبٌ ٖٛ ،أَلٷ َٛدٛؿ ٗ
ُٓرل اٱْوإ قبٌ إٔ ته ٕٛي٘ ػلب ْ ٗ ١فاٍ ايِـم ٚايهقب ٖٛٚ ،أَلٷ ؾطل٫ ٟ
ع٬ق ١ي٘ باؿىٸ ٚايتذلب ٖٛٚ ،١أَلٷ َطبل ٜ ٫تٛقٖـ عًْ ٢تا٥ر ا٭عُاٍَ ،عتدلاّ إٔ
ايٛدـإ ا٭ػ٬قٜ ٫ ٞعرل با ّ٫٭ٟٸ ْتا٥ر َذلتِّب ١عً ٢ايهقب ٚايِـمٚ ،يهٔٸ ايعكٌ
ٖ ٛايقٜٗ ٟتِٸ بإًِش ،١ؾٜٗ ٛأَل بايٌ ٤ٞسُٓٝا ٜـٚك س ٍٛقٛك إًِشَٚ ،١ذلؿ
إٔ تٓتؿ ٞإًِش ١ؾإٕ ايعكٌ ٜهـٸ عٔ سهُ٘ ٚأَل.ٙ
ٚقـ ْاقٍ ايٌٗٝـ ايوعٝـْ ٗ ،كـ ٙشلق ٙايٓٛل ،١ٜقاٖ ٗ :ّ٬٥ق ٙايٓٛل١ٜ
وب اُط٬غ
شض ع سٳ ٵ
وب اُط٬غ ايؿ٬هؿ ١إوًٌُ ع ٚايعكٌ إَ ٵ
استٴكلٳت ايؿًوؿ ١ع سٳ ٵ
«ناْٵت» ْؿو٘ ع استكاكاّ ًـٜـاَّٚ .ا ٜكٛي٘ «ناْٵت»« :مٔ ْ ٫وتطٝع إٔ ْجبت أٟٸ
َوأي١ٺ َٔ ٖق ٙإوا ٌ٥عٔ طلٜل ايعكٌ ايٓٛل ٖٛ »ٟػطأْ قطعاّ ،ؾٓشٔ ْوتطٝع إٔ
ْجبت عٔ طلٜل ايعكٌ ايٓٛل ٟع  َٔٚؿ ٕٚإٔ ًْذأ إٍ إْهاك طلٜل ايٛدـإ ٚايعكٌ
ايعًُ ٞع سلٸ ١ٜاٱْوإ ٚاػتٝاكٚ ،ٙبكا ٤ايٓؿى ٚػًٛؿٖاٚٚ ،دٛؿ اهلل تعاٍ ،ؾٓؿى
ا٭ٚاَل ا٭ػ٬ق ١ٝع إوتًُٗ َٔ ١ايٛدـإ ع ٜوتطٝع ايعكٌ ايٓٛلٟٸ إؿكانٗا ايٓٛلٟٸ
ٚإُـاكٖاٚ ،عً ٢أقٌٸ ايتكاؿٜل بعٓٛإ نِّٜ٪َ ْ٘ٛـاّ يًٛدـإ(.)25

يػلٜن ٠سبٸ ايقات آثا ٷك ٖاَٸ ١دـٸاّ ٗ تٌه ٌٝايهٝإ ايـاػً ٞيٲْوإ،
ٚػاُٸ ّ ٗ ١فاي٘ اٱؿكان ٞايقٖينَٚ ،ا ٜتٌهٌٓ َٔ تِٛټكات ٚتِـٜكات ،تٓتِٛ
َٓٗا فُٛع ُ١أسهإّ تٓعهى بعـ فيو عً ٢فُٛع ١ا٫عتكاؿات اييت ٜعتكـٖا،
ٚعً ٢تٌه ٌٝعٛاطؿ٘ٚ ،عًَ ٢اٖ ١ٝهًٛن٘ ايؿلؿٚ ٟا٫دتُاع« .ٞؾايكاْ ٕٛايقاتٞ
ؿبٸ ايقات ٖ ٛأْ٘ َكتضٕ أ ٚعًٓ ْ١تاَٸ ١ؾَ ًِب اـرل إٍ ايٓؿىٚ ،ؿؾع ايٌلٸ عٓٗا،
ب يـٜٗاٚ ،ايتؿهرل بهٌٸ َا ٖ ٛكادضٷ ٗ ْٛلٖاٚ ،إبعاؿ
ٚا٫عتكاؿ بهٌٸ َا ٖ ٛقب ٛٷ
نٌٸ َا َٖ ٛهلٙٚٷ عٓٗا إبعاؿاّ ً ٫عٛكٜاّ تًكاٝ٥اّ...
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 َٔٚآثاك سبٸ ايقات عً ٢ايٌؼِ ١ٝاٱْواْٚ ،١ٝعً ٢ايتؿهرل اٱْواْٞ
باـِ ٖٛ ،ْٛأْ٘ ٜوًؽ َٛٓٛعٝٸت٘ ٗ ايٓٛل َكـاكٕ َاٖٚ .قا إكـاك ٗ بعض
سـٚؿٓ ٙلٚكّ ٫ ،ٌّٟهٔ يٲْوإ ٜٚوتش ٌٝإٔ ٜٓؿوٓ عٓ٘ .ؾٗ ٛؿاُ٥اّ ٜع ٗ ٍٝإطاك
فاتٜ٘ٚ ،ع ٗ ٍٝسًك١ٺ َؿلغ َٔ ١تؿهرلات٘ ايقاتٚ ١ٝتأَټ٬ت٘ ايباطَٓ ،١ٝا ٜٛس ٘ٝإي٘ٝ
ها٥ل إسواهات٘ ،اييت عً ٢كأهٗا سبٸ ايقاتٜٚ ،تـػٸٌ نٌٸ فيو ٗ تؿهرلات٘ ايعًُ١ٝ
ٚتأَټ٬ت٘ ايٓٛلٖ ،١ٜا ٪ٜثِّل قطعاّ ؾٗٝاّ ٫ٚ ،هٔ إٔ ٜتؼًٓ ٢عٓٗا»(.)26

سبٸ اٱْوإ يقات٘ ىًل يـ ٜ٘ايـاؾع يًتؿاعٌ ا٫دتُاعٚ ،ٞايتأثرل ٗ قٝط٘،
إ ٓ٫أْ٘ ٜتؿاعٌ عً ٢قاعـ ٠ايتُاثٌ ٜؿٝـ أُْ٫اّ ،أٜٓ ٟذقب; ْتٝذ ١سبِّ٘ يقات٘ ،إٍ
نٌٸ ٳَ ٵٔ ٜتٛاؾل َع٘ ٗ إٚ ٍٛٝايلغبات ٚا٭ٖـاف ٚا٭ؾهاكٜٚ ،تٓاؾل َع نٌٸ ٳَ ٵٔ
ىايؿ٘; ٭ٕ سبٸ ايقات ؽتًـ تلْت٘ بٌ ايٓايٚ ،ؽتًـ ك٩اٚ ٙتؿورلات٘ ٚقٝط٘
ٚهاسات تطبٝكات٘ ،بٌ ؽتًـ أٜٔاّ ؿٚاؾع٘ َٚواكات ايهُاٍ ؾٖٚ ،٘ٝقا ا٫ػت٬ف
ب يتٌهٌٗ اؾُاعات ،أَ ٚا ٜوُِّ ٘ٝعًِ ا٫دتُاع بع( :ايٌعٛك بع «مٔ»).
هب ٷ
«ٜٚتؼق ايع «مٔ» نٝاْاّ َوتك ٘٬عٔ نٝاْات أؾلاؿٚ ،ٙتتًبٸو٘ ُؿات
ٚػِاٜ ٫ ّ٥تٸِـ بٗا آساؿ أؾلاؿٚ .ٙ٭ُٖٖ ١ٝق ٙاـِاٌْ ّ٥أ عًِ ْؿى
اؾُاع ،١أ ٚاؾُٗٛك أ ٚايكطٝع َٔٚ .أبلم َٳ ٵٔ نتب ٗ ٖقا اجملاٍ :غٛهتاف يٛبٕٛ
ٗ نتاب٘ (كٚغ اؾُاعات) أ( ٚهٝهٛيٛد ١ٝاؾُاٖرل); ٚهٝػُْٛـ ؾلٜٚـ ٗ (عًِ
ْؿى اؾُاٖرل)»(.)27
ؾتٌهٌٗ اؾُاع ١أ ٚايع «مٔ» ٜأت ٞاْعهاهاّ ؿبٸ ايقات عً ٢اؾُاع ،١اييت
ت أٖـاؾِٗ َٛٝٚشلِ ٚأؾٗاَِٗ ٚكغباتِٗ س« ٍٛسبٸ ايقات»،
تتٌهٌٖ َٔ أؾلاؿٺ تٌابٳ ٳٗ ٵ
ٚقـ ُجٌِّ ايع « مٔ « تعِټباّ يًذُاعٚ ،١ؼنټباّ ٭ؾهاكٖا ٚأٖـاؾٗا.
ؾٓتٝذٖ ١قا ا٫ػت٬ف ٗ إؿكاى غلٜن ٠سبٸ ايقات ٚؾُٗٗاٚ ،اييت ٪ٜثِّل ؾٗٝا
أٜٔاّ  ٗٚتٌه٬ٝت فاٍ إؿكاى ايؿلؿ سٛشلا ا٭هلٚ ُ٠اجملتُعٴ ،ؾإٕ ٖقا ا٫ػت٬ف
٪ٜؿٸ ٟتًكاٝ٥ٸ ّا إٍ اػت٬ف ا٭ٖـاف ٚايػاٜات ٚاٯيٝات ،بٌ ٚإلدعٝٸات إعلؾ١ٝ
إعٝاك ١ََٛٛٓٚ ،١ٜايكٹ ٳٚ ِٝإباؿ ;٨٭ْٗا نًٓٗا تأت ٞؼت عٓٛإ ايًقٸٚ ٠ايوعاؿٚ ٠ا٭مل،
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ٚتٌه ٌٝا٭ؾهاك سٖ ٍٛق ٙإؿاٖ.ِٝ
٪ٜؿٸ ٟاػت٬ف إلدعٝات إعٝاك ١ٜإٍ اػت٬ف ايكٛاٌْ ايٓا ٗ ١ُٚاجملتُعات،
بٌ ٪ٜؿٸ ٟإٍ اػت٬ف إَ ٳجٌ ا٭عًٚ ،٢آيٝات ايتػٝرل ا٫دتُاعٚ ،ٞا٭ؾهاك إ٪هِّو١
يٓٛلٜات ايتػٝرلٖٚ .قا ا٫ػت٬ف ْاترٷ َٔ ا٭هاي َٔ غلٜن ٠سبٸ ايقاتٚ ،فا٫ت
تطبٝكٗا ٚػًِّٗٝاٚ ،اَتـاؿات َؿاٖ ِٝايًقٸٚ ٠ايوعاؿٚ ٠ا٭مل.
بٌ إٕ ٌَٓأ أٟٸ تػٝرلٕ ادتُاع ٖٛ ٞسبٸ ايقات ،ايقَ َٔ ٟكَِّٛات٘ ايوع ٞإٍ
ايهُاٍ ٚايوعاؿٚ ٠ايٌعٛك بايًقٸٚ ،٠ا٫بتعاؿ عٔ نٌٸ إٓػِِّات .ؾُا إٔ ٜتٛيٖـ ًعٛكٷ
د ٵُعٞٸ با٭ملٚ ،تذلانِ تًو إٌاعل ا٫دتُاعٚ ،١ٝػاُٸ ١عٓـ تلانِ ايٌعٛك بايًِٛ
ٳ
ٚايػي ٚهًب اؿكٛم ،ايقَ ٖٛ ٟـعا ْ ٠يًعكٛم ،ست٪ٜ ٢ؿٸ ٟسبٸ ايقات إٍ ػًل ايـاؾع
م ٛايتػٝرل يًشِ ٍٛعً ٢ايوعاؿْٚ .٠تٝذ ١تٌهٌٗ اؾُاعات عً ٢أهاي إٌذلنات
إٓطًك َٔ ١سبٸ ايقاتٚ ،فا٫ت ؼكٝك٘ ٚأٖـاؾ٘ ٚآيٝات٘ ،ؽتًـ آيٝات ايتػٝرل
َٚكٛٸَات٘ ،إ ٓ٫أْٗا تتٻؿل ٗ ايٌهٌ ايعاّٸ ٖٛٚ ،ايوع ٞم ٛايهُاٍٚ ،ايتؼًّٗ َٔ
ٌَاعل ا٭مل َٔٚ ،نٌٸ إٓػِِّات اييت تعٝل ؼكٝل ايوعاؿٚ ،٠تػٝرل ايٛاقع إٍ ٚاقعٕ
أنٌُ ٚأكق.٢
ٜٚعتُـ ًعٛك اؿاد ١يًتػٝرل ٚاْبعاخ إكاؿ ٠ايؿلؿ أ ٚاؾُاع ١يًتػٝرل عًَ ٢ـ٣
إؿكاى ٚٚٳ ٵعٖ ٞقا ايؿلؿ ٚاجملتُع ؿاد ١ايتػٝرل; ؾاٱؿكاى ََُٗ ْ١ًٓٛٸ ١يٮؾهاك ايباعج١
يًشلنٚ ،١ايٛٳ ٵع ْ١ًَٓٛ ٞأعُل ،باعج ١يًـاؾع ٚإكاؿ ٠اؿلن ،١بٌ ا٫ػتٝاك بٌ
فُٛع ١ػٝاكاتٚ ،إؿكاى ٚٚٳ ٵعٚ ٞدٛؿ إًهايٝات ،بٌ ٚؾِٗ ايًقٸٚ ٠ا٭مل ٚايوعاؿ٠
َِٚاؿٜكٗا اـاكد ١ٝإاؿٚ ١ٜإعٓ.١ٜٛ
يهٔٸ ٖق ٙايـاؾعٚ ١ٝاٱكاؿ ٠ايٓاً َٔ ١٦سبٸ ايقات ٗ ايوع ٞم ٛايتػٝرل
ا٫دتُاعٞٸ يٝوت ػاكد ّ١عٔ قٛاٌْ ايتاكٜؽ ٚهٴ ٳٓٓ٘ ،بٌ نُا إٔ يًطبٝع ١قٛاْٗٓٝا،
ٚيًه ٕٛنقيو قٛاْٜ ،٘ٓٝؿُٗٗا اٱْوإ ،ثِٸ ٜوتطٝع ايتشهِ بٗا إٍ ؿكد ٺَ ١ع،١ٓٝ
نقيو يًتاكٜؽ قٛاْٚ ٘ٓٝهٴ ٳٓٓ٘ ٗ فاٍ ايتػٝرل ا٫دتُاع ،ٞإفا أؿكنٗا اٱْوإ
ّهٓ٘ بعـ فيو اهتؼـاَٗا ٗ ؼكٝل غاٜت٘ ٗ ايتػٝرل ٚايذلقٓ .ٞإ ٓ٫إٔ اػت٬ف
ايػاٜات ٚاٱؿكانات ٚا٭ؾٗاّ يًهُاٍ ٚايذلقٓ ٖٛ ٞايق٪ٜ ٟؿٸ ٟإَا يًتهاٌَ أٚ
يًتواؾٌٚ ،إٍ اْك٬بات َتذـٸؿ ٠تعٝـ إواك ايطبٝع ٞيًُذتُع ٚؾل هٴ ٳٓٔ ايتاكٜؽ ،اييت
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ّ ٫هٔ ؼـِّٜٗا إ ٓ٫يؿذلاتٺ قِرل ،٠ثِ تٓكًب يتعٛؿ إٍ َواكٖا ايطبٝع ٞمٛ
ايهُاٍٚٚ ،ؾل ؼكٗل ًلٚطٗا اييت ؼكِّل ايٓتٝذ ١إتٻًِ ١بٗا.

َٛٓٛ ٗٚع ايًقٸٚ ٠ا٭مل ٚايوعاؿٜٓ ٠اقٍ ايٌٗٝـ َطٗٻل ٟإٛٓٛع ،طاكس ّا
ْٛل« ١ٜناْٵت» س ٍٛعقاب ائُرل ،إف ٜك« ٍٛناْٵت» :يٝى ٗ ايـْٝا َٳ ٵٔ قاّ بؿعٌٕ
غرل أػ٬قٚ ٞمل ٌٜعل َلاك ٠ايٓـّ عً .٘ٝؾاٱْوإ سُٓٝا ٜلتهب ػطأّ أ ٚكفّ١ًٜ
أػ٬ق ١ٝؾٗ ٗ ٛأثٓاٖ ٤قا ايؿعٌ ٜع ٍٝعلاك ٠إٛقـ ،ؾٌٜٗ ٫ ٛعل بأثل ٖقا ايؿعٌ إٓ٫
بعـ ػاٚم ايؿعٌ ٚاهتعاؿ ٠سايت٘ ايطبٝع ،١ٝؾإْ٘ عٓـ٥قٺ ٌٜعل باٯ ،ّ٫ؾٗ ٛوبٸ إٔ
ٜٓؿٌِ عٔ فاتٜ٘ٛٚ ،بِّؽ ْؿوٜ٘ٓٚ ،ش ٛباي ١ُ٥٬عًٗٝاٖٚ .قا ٖ ٛعقاب ائُرل ،ايقٟ
ٴ ٜٳع ٸـ َٔ اؿكا٥ل إوًُٓ...١
ٚعً ٢ايعهى َٔ ٖقا ،أنجل أٌٖ ايِ٬غ ٚايتكٚ ٣ٛا٭ػ٬مٚ ،ايقِٜٓ ٜٔتٕٛ
ؿاُ٥ا إٍ ْـا٤ات ُٓا٥لِٖ ٫ ،وبٸ ٕٛاشللٚب َٔ فٚاتِٗ ،بٌ وبٸ ٕٛإٔ ٜتؿلٻغٛا
ٜٚتأَٻًٛا فٚاتِٗ; ٭ٕ عإِٗ ايباطين أهًِ ٗ ايٛاقع َٔ ايعامل اـاكد.ٞ
ٚايوبب ٗ إٔ اٱْوإ ٜ ٫وتطٝع اْ٫ؿلاؿ بقات٘ ٖ ٛأْ٘ ؾكـ فات٘ ايٛاقع ،١ٝؾٗٛ
ٜ ٫وتطٝع اـً ٠ٛبُٔرل ;ٙ٭ْ٘ ُٓرلٜٛ ٙبِّؼ٘ ِّْ٪ٜٚبٜ٘ٛٚ .اٌُ «ناْٵت» قا :ّ٬٥ي ٛمل
تهٔ َجٌ ٖق ٙايوًط ٗ ١أعُام اٱْوإ ؾإْ٘  ٫تٛدـ ؾٗٝا َجٌ ٖق ٙإلاكٖٚ ٠قا
ايٓـّ ٖٚقا ايعقاب ايلٚسٚ ،ٞ٭َو ٢اٱْوإ كآٝاّ عٔ أؾعاي٘ ،أ ٚعً ٢أقٌ تكـٜلٕ مل
ػن ٖق ٙاٯٚ ;ّ٫فيو ٭ٕ ٖق ٙايك٠ٛ
ٌٜعل بٗق ٙاٯ ،ّ٫يهٔٸ اٱْوإ وىٸ ؿاُ٥اّ بٛٳ ٵ
هابك ْ١يًتذلبَ ٖٞٚ ،١طًك ْ ١ع يٝوت ٌَلٚط ّ١بإًِش ،١نأسهاّ ايعكٌ عٚ ،عاَٸْ١
تِـم ٗ ْٝع إٛاكؿ بٌهٌٕ ٚاسـ ،ؾُٗ ٞاؿق ْ١عًٞٻ َكـاك ُـقٗا عًٝوٖٞٚ ،
ُاؿق ْ١عًٝو َكـاك ُـقٗا عً ٢اٯػل.ٜٔ
ٜٚعتدل «ناْٵت» إٔ ايٛدـإ ا٭ػ٬قٜ ٞـع ٛإٍ ايهُاٍ ٫ ،إٍ ايوعاؿٖٛٚ .٠
ٜؿلِّم بٌ ايهُاٍ ٚايوعاؿ ،٠ؾٝك ٗ :ٍٛايعامل نًِّ٘ ٜٛ ٫دـ إ ٓ٫ػرلٷ ٚاسـٖٛٚ ،
اٱكاؿ ٠اـٝٸل ،٠أ ٟايطاع ١إطًك ١٭ٚاَل ائُرل ،هٛا ٤ناْت ؾٗٝا يقٸٚ ْ٠ؾا٥ـ٠
ت كاس ّ١أّ عقاباّ .ؾائُرل  ٫ع٬ق ١ي٘ بايوعاؿ ;٠٭ٕ
يٲْوإ أّ مل تهٔٚ ،هٛا ٤أْتذٳ ٵ
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ايوعاؿ ٖٞ ٠ايًق ٗ ٠ػاُ ١إطاف ،غا ١ٜا٭َل أْ٘ يٝوت نٌټ يقٸ ٺ ٠هعاؿ ،ّ٠ؾايًقٸ ٠اييت
مل يٝوت هعاؿٚ ،ّ٠ايوعاؿ ٖٞ ُ٠ايًقٸ ٠اـايِ ١اييت ٌٜٛ ٫بٗا أٟٸ أملٕ أ ٚعقابٺ،
ٜعكبٗا أ ٷ
كٚس ٞأ ٚدوُ ،ٞؿْ ٟٛٝأ ٚآػل ...ٟٚؾايوعاؿ ٠عٓـ «ناْٵت» َبٓٝٸ ْ١عً ٢ا٫يتقاف،
ٚايٛدـإ غرل َلتب٘ٺ بايوعاؿٚ ،٠إِا َٖ ٛلتبْ٘ بايهُاٍ(.)28
َٓ ٗٚاقٌت٘ يلأ« ٟناْٵت» س ٍٛايًقٸٚ ٠ا٭مل ٚايوعاؿٜ ٠ك ٍٛايٌٗٝـ َلتٔ٢
َطٗٻل :ٟإٕ َٛٓٛع ايهُاٍ ٚايوعاؿَ ٠طلٚغٷ يًبشح ٗ ايؿًوؿ ١اٱهٚ ،١َٝ٬تٓاٚي٘
ابٔ هٓٝا ٗ «اٱًاكات»ٚ ،غرل ٗ ٙنتب أػلٜٚ .٣عتكـ ايؿ٬هؿ ١إوًُ ٕٛأْ٘ ٫
ّهٔ ؾٌِ ايوعاؿ ٠عٔ ايهُاٍ ٫ٚ ،ؾٌِ ايهُاٍ عٔ ايوعاؿٚ ;٠فيو ٭ٕ نٌ
نُاٍ ٖ ٛي ٛٷٕ َٔ ايوعاؿ .٠أَٸا «ناْٵت» ؾٜٗ ٛعذلف بإٔ ؾٌِ ايتهًٝـ عٔ اؾُاٍ
ٚؾٌِ ا٭ػ٬م عٔ ايوعاؿ ٖٛ ٠أَ ٷل ُعب ،يهٓ٘ َع فيو ٜٴ ِك ٹـّ عً ٢ايؿٌِ بُٗٓٝا.
ْٝٚع ؾ٬هؿ ١اٱه٪ٜ ّ٬نِّـ ٕٚعً ٢ايت٬مّ بٌ ا٭ػ٬م ٚايوعاؿ ،٠بٌ
نٓاّ يٮػ٬م ،نايؿاكابَ ٞج ،ّ٬ايق ٟأيٓـ عـٸ ٠نتب ٗ
ٜعـٸَ ٕٚؿٗ ّٛايوعاؿ ٠كٴ ِ
ا٭ػ٬م ،ؾٗ ٖٖ ٛٵٔ تٛهٻع ٗ ؿكاه ١ايوعاؿٚ ،٠كأ ٣إٔ ا٭ػ٬م ٚايوعاؿ ٠تٛأَإ،
ؾايهُاٍ ٜٓ ٫ؿوٓ عٔ ايوعاؿٚ ،٠إِا نٌٸ نُاٍ ٖ ٛبٓؿو٘ يٕٛٷ َٔ أيٛإ ايوعاؿ،٠
غا ١ٜا٭َل إٔ ايوعاؿ ٠يٝوت قِٛك ٗ ّ٠ايًقات اؿوِّٚ .١ٝايعذٝب إٔ «ناْٵت» وِل
ايوعاؿٖ ٗ ٠قا ايٓطام ائِّٝلٜٚ .وأٍ ايٌٗٝـ َطٗٻل« ٟناْٵت» :إْو تك :ٍٛعٓـَا
ىايـ اٱْوإ ُٓرل ٙؾإْ٘ ٌٜعل َلاك٠ٺ ًـٜـٚ ٗ ٠دـاْٖ٘ٚ ،قا ُشٝضٷ ،يهٓٓا
ْوأيو إفا نإ اٱْوإ ٌٜعل بإلاك ٠عٓـَا ىايـ ُٓرل ٙؾهٝـ ٌٜ ٫عل بايًقٸ٠
ٚايوعاؿ ٠عٓـَا ٜطٝع٘ ،غا ١ٜا٭َل أْٗا هعاؿ ْٚ ٠يقٸَ ٗ ْ٠وت ٣ٛأكؾع ٚأعُل ٚأيطـ
ٚأبك٢؟!(.)29
وب كأ« ٟناْٵت» ٌٜعل اٱْوإ
ٜٚٴؿ ِّٓـ ايٌٗٝـ َطٗٻل ٟكأ« ٟناْٵت» قا :ّ٬٥سٳ ٵ
بإلاك ٠أٜٔاّ عٓـَا ٜطٝع أٚاَل ُٓرل ;ٙ٭ْ٘ ٜك ٍٛبايتؿهٝو بٌ ٖق ٙايطاع١
ٚايوعاؿٖٚ .٠قا أَلٷ ٜتعقٻك عًٓٝا تِـٜك٘ ،ؾُٔ إوتش ٌٝإٔ ٌْعل بايعقاب عٓـَا
ْطٝع أٚاَلٌْٚ ،ٙعل بايعقاب عٓـَا نايؿٗا.
إفٕ ٕٓا نإ اٱْوإ ٌٜعل بايعقاب عٓـَا ىايـ أٚاَل ُٓرل ٙؾُٔ إ٪نٖـ
أْ٘ هٛف ٌٜعل بً ٕٕٛػاْٸ َٔ ايًقٸٚ ٠ايولٚك عٓـَا ٜطٝعٗا ٖٞٚ ،يقٸٚ ْ٠هعاؿِٜ ٠عب
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ُٚؿٗا...
ِل
ٚقـ أًاك ابٔ هٓٝا ٗ نتاب٘ «اٱًاكات ٚايتٓبٗٝات» إٍ أْ٘ َٔ اـطأ سٳ ٵ
ايًقٸ ٗ ٠أيٛإ ايًقٸ ٠اؿوِّٚ ،١ٝاهتعلض عـؿاّ َٔ ايًقٸات إعٓٚ .١ٜٛاي ّٛٝقـ أثبت عًِ
ايٓؿى اؿـٜح إٔ يقٸات اٱْوإ يٝوت َٓشِل ٗ ّ٠ايًقٸ ٠اؿوِّ ،١ٝؾايًقٸ ٠اؿوِّ١ٝ
عَٔٚ ١ٜٛتعًكَ ١شلٸى ػاكد ،...ٞإ ٫إٔ ٖٓاى فُٛع َٔ ّ١ايًقٸات اييت  ٫تلتب٘
باؾوِ ،نًقٸ ٠اٱسواي بايبطٛي ١عٓـ اٱْوإ ايبطٌ ،ؾٗ ٛوىٸ بايًقٸ ٠عٓـَا ٌٜعل
إٔ ٜـ ٙأُبشت ؾٛم ا٭ٜـًٜٚ ،ٟتقٸ اٱْوإ أٜٔاّ بايٌعٛك بأْ٘ قـ أَو ٢قبٛباّ عٓـ
ايٓايًٜٚ ،تقٸ ايعايٹِ عٓـَا ٜهتٌـ سكٝك ّ١عًُٝٸٚ ،١أٟٸ ٚاسـ٠ٺ َٔ ٖق ٙايًقات يٝى
شلا عاَ ٷٌ سوٸَٚ ٞاؿٸ.)30(ٟ
ٜٚعتدل ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟإٔ ايًقٸ ٠ؼٌِ ؿاُ٥اّ عٓـ ايٚ ،ٍُٛٛا٭مل
وـخ عٔ عـّ اي ٍُٛٛإٍ نُاٍ ٜتعٌ عً ٢اٱْوإ إٔ  ٌِٜإيٚ .٘ٝبٓا٤ٶ عًٖ ٢قا
ِٜبض ايؿٌِ بٌ ايهُاٍ ٚايًقٸ ٠أَلاّ غرل ُشٝض; ؾهٌټ نُإٍ ٜوتتبع يقٸ ّٓ٦ً ،٠ا أّ
ٍّ بايبشح عٔ
أبٳ ٵٓٝاٚ ،إٕٵ نإ طايب ايهُاٍ سُٓٝا ٜبشح عٔ ايهُاٍ غرلٳ َٗتِ
ايًقٸٚ ،٠إِا ٜطًب ايهُاٍ يقات٘ ،إ ٓ٫إٔ اي ٍُٛٛإٍ ايهُاٍ ٖ ٛبٓؿو٘ وكِّل ايًق٠
يٲْوإ(.)31
ٚيهٔٵ َا ٖ ٛؿٳٚٵك سبٸ ايقات سُٓٝا تتناسِ إِاحل ٚا٭ًُض ٗ اجملتُعات،
ٜٚتطًٖب ٖقا ايتناسِ تلدٝشاّ يٮًُض؟ ؾهٝـ ًٜعب سبٸ ايقات ،ايق ٟىتًـ
باػت٬ف ب٦ٝات ا٭ؾلاؿ ٚبٓٝتٗا ايؿهل ،١ٜٳؿٚٵك ّا ٗ تلدٝض ا٭ًُض؟

«ٚإكتٔ ٞإجرل ؿبٸ ايقات عً ٢إُـاك ا٭َل يًقات بؿعٌ ً٤ٞٺ َعٌ قـ
ٜه ٕٛتهٜٝٓٛاّ ،نُا ٗ اـٛف ٚإلض ٚاؾٛع; ٚقـ ٜه ٕٛتٌلٜعٝاّ ،نُا ٗ
ايكٛاٌْ ايٓٛعٚ ١ٝايٌلا٥ع ايوُاٚ ...١ٜٚإٕ ايتناسِ نُا ٜكع بٌ إكتٌٔٝ
ايته ،ٌٜٝٓٛنُا ٗ سايً ١لب ايـٚا ٤يًُلٜض ،قـ ٜكع أٜٔاّ بٌ َكتضٕ تهٜٛين
َٚكتضٕ تٌلٜعٚ ،ٞفيو َٛدٛؿٷ ؿاُ٥اّ ،ؾإٕ أٟٸ َق ٵ ٝٺـ ؿٜين أ ٚادتُاع ٞأ ٚقاْٜ ْٞٛهٕٛ
ٓـٸ إكتٔ ٞايطبٝع ٞايتهٜٛين يًشلٸٚ ،١ٜايق ٌّٝ ٟإي ٘ٝايؿلؿ بطَ ٵبع٘ .نُا قـ ٜكع
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ايتناسِ بٌ َكتٔ ٌٝتٌلٜعٌٖٚ ،قا ايػايب إفا نإ ايتٌلٜعإ َٔ هٓؼٌ
كتًؿٌ ،نُا يٚ ٛقع ايتناسِ ٗ سٝا ٠اٱْوإ بٌ َاؿٸ ٺ ٠قاْ ١ْٝٛتكتٔ ٞإطاعتٗا
عُ َٔ ّ٬ا٭عُاٍ ٚبٌ تعً ِٕٝؿٜين ىايؿ٘ ،أ ٚبٌ قاْٚ ٕٕٛتكًٝـٺ ادتُاع ،ٞأ ٚتكًٝـٺ
ادتُاعٚ ٞتعً ِٕٝؿٜين.
ٚس٦ٓٝقٺ ٜٛٓل ايؿلؿ إٍ ًَِشت٘ ٗ فيو; ؾرلدِّض إتـ ِّٜٔؿ ٜ٘ٓعً ٢نٌٸ
ـ ٕكتٔٝات سبٸ فات٘ ،ؾٓٝؿل َٓ٘
ا٫عتباكاتٜٚ ،ل ٣إٔ إكغاَ٘ عً ٢غرل فيو كاي ٷ
ٜٚجٛك عًٜٚ ;٘ٝتبع ايلدٌ ايكاَْ ْٞٛكتٔٝات ايكاْٚ ;ٕٛا٫دتُاعَ ٞكتٔٝات ايتكايٝـ
ايوا٥ـٚ ،٠إٕٵ نإ اتباعُٗا يقيو كايؿاّ يتعايٚ ِٝقٛاٌْ أػل.٣
أَا ايتناسِ بٌ تعً َٔ ٌُٝقاْٚ ٕٕٛاسـ ؾٜٗ ٛكع ْاؿكاّ ،إ ٓ٫أْ٘ س٦ٓٝقٺ هب اتباع
ؼ٘ يٮٚٸٍ ،أ ٚا٭ِٖٸ َُٓٗا ٗ ْٛل إٌلِّع...
وٳ
إتأػِّل َُٓٗا; باعتباك ْٳ ٵ
ٖٚقا ايتناسِ إٛدٛؿ بٌ َكتٔٝات ايكٛاٌْ ٚبٌ إكتٔٝات ايطبٝعًَ ١ٝشْٚٛ
يهٌ قآْٜٛ ٕٕٛع ،هٛا َٔ ٤قٹ ٳبٌ ايبٌل أ َٔ ٚقٹ ٳبٌ ػايكِٗ; ٚفيو ٭ٕ ايطبٝع ١ا٭ٚٸي١ٝ
ايعُٝك ١يٲْوإ; َكتٔ ٢سبٸ٘ يقات٘ ،تكتٔ ٞاؿلٸٚ ١ٜسبٸ اْ٫ط٬م ٫ٚ ،تكتٔٞ
ايتكٝټـ بايكاْ ،ٕٛبٌ تكتٔ ٞإٔ ٜوع ٢اٱْوإ يهُاي٘ بايٓش ٛايقٌٜ ٟا ،٤غرل َكٝٻـ
بٓٛإّ  ٫ٚقاْ ٫ٚ ٕٕٛتكًٝـٺ  ٫ٚأػ٬م .إ ٓ٫أْ٘ بعـ إٔ تكٝٻـٚ ،بعـ إٔ تٓ ٗ ِٖٛاجملتُع;
سبٸ ّا يقات٘ ٚتٛػِّٝاّ ًِٕشت٘; ٚ٭ْ٘ ٜل ٣إٔ ٖقا ايتكٝټـ  ٌُٜٛإٍ ايهُاٍ أهلع َٔ تًو
 ِٛبِلف ٚدٛؿٖا ً٤ٞٷ ٓلٚك ٟيًٍُٛٛ
اؿلٸ ١ٜايوا٥ب ١ع ٭ْ٘ ٜل ٣إٔ ايكٛاٌْ ٚايٓټ ُ
إٍ ايهُاٍٚ ،إٔ ٚدٛؿٖا عً ٢نٌٸ سإٍ َٛاؾ ٷل ؿبٸ فات٘ ع ،إفٕ ؾٗ ٛعٓـَا ٜل٣
قاْْٛاّ َٔ ايكٛاٌْ َٛاؾكاّ ًِٕشتَ٘ٚ ،اًٝاّ بايطلٜل م ٛايهُاٍ ،ؾٗ ٛس٦ٓٝقٺ ٜٓـؾع
َع٘ اْـؾاعاّ تًكاٝ٥اّٜٚ ،طٝع٘ إطاع ّ١عُٝاٜٚ ،٤تهٝٻـ ٕكتٔٝات أٚاَلْٛٚ ٙاٖ ،٘ٝغرل
َتٛقِّ ٕع ثٛاباّ أ ٚػا٥ـٺ عكاباّٚ ،إِا ٖٜ ٛطٝع٘ ٭دٌ اي ٍُٛٛإٍ ايٓتٝذ ١اييت ووبٗا أٚ
ٜلاٖا َٛاؾك ّ١يهُايًِٕ٘ٚ ،شْ ١ؿو٘ ٚسبٸ فات٘.
أَا إفا مل ٜتعكٌٖ ايؿلؿ ع ٚايٓاي ٗ ايػايب ٜ ٫تعكًٖ ٕٛفيو ع إٔ ايٓٛاّ إعٌ
ايؿًَِ ٗ ْٞ٬شتِٗٚ ،إٔ اتباع٘ َٛاؾ ٷل يً ٍُٛٛإٍ نُاشلِٚ ،أْ٘ أٌٖٷ يتكٝٝـ
اؿلٸ ١ٜايطبٝع ١ٝاحملبٛب ١شلِ ،ؾإِْٗ وتاد ٕٛبقيو إٍ ٓٚع ايعكاب ٚايجٛاب عً٢
اتباع ٖق ٙايكٛاٌْ ٚعً ٢عِٝاْٗا; يه ٞته ٕٛشلِ َجرلاّ تهٜٝٓٛاّ ٚساؾناّ قٜٛاّ إٍ
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إطاعتٗا ٚعـّ عِٝاْٗا; ٚفيو إٔ نٌٸ ؾلؿٺ ٜٛاد٘ ايتناسِ إٛدٛؿ بٌ ايٌلٸ ايقٟ
هٛف ِٜٝب٘ َٔ اتباع ايكاْ ٕٛع أ ٚػواك ٠إًِش ١اييت هٛف ٜكع ؾٗٝا ع ٚايق ٟهٛف
ِٜٝب٘ َٔ عـّ إطاعت٘  ٖٛٚايعكاب ،ؾٛٝامٕ بُٗٓٝا ٗ فٖٓ٘ ،ؾرل ٣سٳ ٵتُاّ إٔ ايٌلٸ ايقٟ
ِٜٝب٘ َٔ عـّ إطاع ١ايكاْ ٕٛأندل َٔ ايٌلٸ ٚايعكاب ايقِٜٝ ٟب٘ عٓـ عِٝاْ٘،
ٚعٓـ فيو ٜل ٣إٔ َٔ سبٸ فات٘ إٔ ّتجٌ ايكاْ.ٕٛ
َٔ ٖٓا ْل ٣إٔ ايٌؼّ ايقٜ ٟوتطٝع إػؿا ٤ؾعً٘ عٔ ايكاْٚ ،ٕٛاشللب َٔ
ايعكاب ٜ َٔٚـ ايكٔاٜ ،٤كـّ م ٛاؾلّ ١إقـاَاّ; ٭ْ٘ ٜل ٣إٔ عِٝإ ايكاْ ٕٛئ
وب ْٛلٙ
س ٵ
ًٜشل ب٘ ًلٸ ّاٚ ،إٔ ايكٝاّ باؾلًَِّ ٗ ١شتَ٘ٛٚ ،اؾلٷ ؿبٸ فات٘ ،ٳ
ايكاُل.
ٚنقيو بايٓوب ١إٍ ٓٚع ايجٛاب عً ٢ايكٛاٌْ ،ؾإْٗا أٜٔاّ َجرلاتٷ َٚكتٔٝاتٷ
ثاْ ١ٜٛيطاعتٗا ،ؾإٕ ايؿلؿ أٜٔاّ ٜٛامٕ بقٖٓ٘ بٌ إًِش ١اييت هٛف تٓاي٘ عٓـ طاع١
ايكاْ ٕٛع  ٖٛٚايجٛاب ع ٚبٌ إِاحل اييت هٛف تٓاي٘ عٓـ عـّ طاعت٘ ع  ٖٞٚاؿلٸ١ٜ
ايطبٝع ١ٝع ٚعٓـ إٌ ٞعًٖ ٢ٴـاٚ ٙاػتٝاك ،ٙؾٜٗ ٛل ٣سٳ ٵتُاّ إٔ إًِش ١اييت ُٓٓٗا ي٘
ايكاْ ٕٛأندل ٚأنجلٚ ،إٔ ثٛاب٘ أدنٍ ٚأعٚ ،ِٛعًٜ ٘ٝتٛدٻ٘ إٍ ٖقا ايجٛاب ،ؾٝطٝع
ايكاْ ٕٛعًٖ ٢قا ا٭هاي.)32(»...
ٜٓٚاقٍ ايٌٗٝـ َطٗٻلَٛٓٛ ٟع أهاي ايتكٝټـ بايؿٔا ٌ٥ا٭ػ٬ق ١ٝعٓـ اٱْوإ
عٓـ َٛادٗت٘ ِٕاؿ٘ ايٌؼِ ،١ٝؾٝػـَٓ٪َ ٚاّ َعتكـاّٜٚ ،تٓامٍ عٔ َِاؿ٘
ايٌؼِ َٔ ١ٝأدٌ اؿلٸ ٚايِـم ٚايعـايٚ .١عً ٢أٟٸ أهايٕ ْبين ا٭ػ٬م ست ٢ػاٖـ
ايقاتٚ ،تهْ ٗ ٕٛؿى ايٛقت َٓطكٝٸ ّٚ ،١تـعُٗا ػًؿٝٸٚ ،١شلا كُٝـٷ ٫ ،أْٗا ؾاكغ١
َٔ غرل قت٣ٛ؟
ٚقبٌ إدابت٘ عٔ ٖقا ايو٪اٍٜ ،علض ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟئَ ٌْٛ
ا٭ػ٬م; سٝح ٜٓكوِ ايقٜ ٜٔكذلس ٕٛا٭ػ٬م إٍ طا٥ؿتٌ:
ا٭ :ٍٚتك ِٝأػ٬قٗا عً ٢أهاي سبٸ ايقات ٚعباؿتٗا ٚتكٜٛتٗاٚ ،عً ٢ايتٓامع ٗ
ايبكاٚ ٤ايـؾاع عٔ ايقات .ؾايقات ٖ ٞأهاي أػ٬قَِٗٚ ،جاشلا :ا٭ػ٬م اييت ٜكذلسٗا
«ْٝتٌ٘»; ٚنقا ا٭ػ٬م إاكنو ،١ٝؾٗ ٫ ٞتتعـٸ ٣إِاحل ايٌؼِ.١ٝ
ايجاْ ٖٞٚ :١ٝتٌٌُ غرل أٚي٦و ،ؾِٗ ٜـع ٕٛإٍ ايؿٔا ٌ٥ا٭ػ٬ق ،١ٝنايعـاي١
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ٚايِـم ٚا٫هتكاَٚ ١ا٭َاْ ٗٚ ،١نٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙا٭َٛك ٜٛدـ يٕٛٷ َٔ أيٛإ
ت َِاؿِٗ(.)33
اؾٗاؿ ٓـٸ ايقات .ؾِٗ ٜٔ ٫شٸ ٕٛبا٭ػ٬م ست ٢ي ٛتٔلٻ ٳك ٵ
ٚايؿعٌ ا٭ػ٬ق ٞعاؿ ّٜ ٠لتب٘ َٛٓٛع ايقات إتعًِّك ١با٭مل ٚايوعاؿ ،٠سٝح
ٜبشح اٱْوإ ؿٳ ٵَٚاّ عٔ ايوعاؿٜٚ ،٠بتعـ عٔ ا٭ملٚ .تبك ٢اٱًهاي ١ٝتتعًٖل بأهاي
ايتكٝټـ بايؿٔا ٌ٥ا٭ػ٬ق ،١ٝأ ٖٞ ٟإًهايٝٸَ ْ١عٝاكٚ ،١ٜبٖٓٓٚ .١ٜٛٝا ٜبـأ ايٌٗٝـ
َطٗٻل ٟباٱداب ١عٔ ه٪اي٘ ايوابل س ٍٛنٝؿ ١ٝدعٌ اٱْوإ َكٝٸـاّ بايؿٔاٌ٥
ا٭ػ٬ق ١ٝعٓـ َٛادٗت٘ ِٕاؿ٘ ايٌؼِٚ .١ٝيهٔٵ هٓعلِّز قً ّ٬ٝعًٚ ٢دْٗٛ ١ل سٍٛ
َؿٗ ّٛايوعاؿ.٠

ٜهٌـ ايدلٚؾٹوٛك ٗ عًِ ايٓؿى َاكتٔ هًٝػُإ( َٔ ،)34()ّ1942ػْ ٍ٬تاد٘
َع ؾلٜك٘ ايبشجٞٸ س ٍٛايوعاؿ ،٠عٔ  3أْٛاع َٔ اؿٝا« ٠ايوعٝـ:»٠
1ع اؿٝا ٠إُتعٖ :pleasant life ١قا ايٓٛع ٖ ٛإً ٤ٞبا٭سـاخ ٚاـِاّ٥
إُُتع( ١ايٌٗل ،٠إاٍ ،اؿؿ٬ت ،ايوٗلات ،ايٓټ ٴنٖات ،...إخل)ٌَٚ .هًٖ ١قا ايٓٛع
إٔٸ ايوعاؿ ٠ؾ ٘ٝيٝوت َٴوتـاَٚ ،ّ١إٔٸ ايٌؼّ ٜعتاؿ عًٗٝا ،ؾٝشتاز إٍ دلعاتٺ أندل
َع ايٛقت.
ؾُجٖ :ّ٬قا ايٓٛع َٔ ايوعاؿ ،٠ايق ٟتلِّٚز ي٘ اؿهَٛات َٔ ػ ٍ٬اٱع،ّ٬
ٜػلم ايٌعٛب ٗ كؾاٖ١ٝٺ َِطٓع ،١تبعـ ٙعٔ َؿٗ ّٛايلؾاٖ ١ٝاؿكٝك ،ٞيقيو ٌٜٓػٌ
ايؿلؿ ٚاجملتُع ٗ ايعٌُ بهاؾٓ ١أًهايْ٘ٚ ،ع إاٍ بهاؾٓ ١ايوټ ٴبٌ; يتشكٝل َؿّٗٛ
ؼبٚ ،ؾل ٖقا ايؿِٗ يًشٝا ٠يلؾع ٫ٚ ،ًِٕٚ
اؿٝا ٠إُتعٖٓٚ .١ا ٜ ٫وع ٢ايؿلؿ ٫ٚ ،ايٓټ ٳ
اهتبـا ٺؿ ٫ٚ ،ؼكٝل عـاي١ٺ; ٭ٕ اشلـف ٖٓا فاتٞٸ أَْ ٟٛاؿٸ ،ٟغرلٴ ْاٚلٕ إٍ ا٭ٖـاف
بعٝـ ٠إـ ،٣بٌ إٍ أٖـافٺ قلٜب ١إـ ٣فاتِّٝٓ ١ٝك ١ا٭ؾل ٚاؿـٚؿ.
2ع اؿٝا ٠اؾٝٸـٖ :good life ٠قا ايٓٛع ٖ ٛايػينٸ با٭ٌْط ١اييت توتشٛف عً٢
ناٌَ تلنٝن ايٌؼّ ،ؾٝتٛقٓـ اينَٔ يـ ٜ٘عٓـَا ٜبـأ ؾٗٝا (نا٭ًؼاْ
إٗٚٛهٌ بايدلف ١أ ٚايهتاب ١أ ٚايكلا ٠٤أ ٚايلهِ ،...إخل)
ٖٓٚا تهُٔ ؾلؿٜٸ ٗ ١بٴ ٵع ٺـ ؾلؿَ ٟعٓ ،ٟٛوكِّل يقٸ َّ ٠عٓ ١ٜٛفات ،١ٝيهٓٗا
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تعط ١ًٝٝؽـٜل ،١ٜقـ تٛقع٘ ٗ ٚٳ ٵِٖ اٱلامٚٚ ،ٳ ٵِٖ اشلـؾٚٚ ،١ٝٳ ٵِٖ ؼكٝل ايقاتٖٛ .
ٳ ٚٵِٖٷ ٭ْ٘  ٫وكِّل تػٝرلاّ ٚاقعٝاّ يًٛاقع احمل ٘ٝا٫دتُاعٚ ٞايؿلؿ ٫ ،ٟعًَ ٢وت٣ٛ
ايٛطَٔ ٫ٚ ،وت ٣ٛايٌعبٜ ٫ .لؾع ؾواؿ ّا  ٫ٚاهتبـاؿ ّا ّ ًُٚ ٫ٚا.
3ع اؿٝا ٠ايػٓٝٸ ١بإعٖٓ :meaningful life ٢قا ايٓٛع ٜعتُـ عً ٢إٔ ٜٴوؼِّل ْكاٙ
ايكٛٸ ٠يـ ٗ ٜ٘هب ٌٝقٔٝٸ١ٺ أٖ ٚـفٺ أندل َٓ٘.
ٖٓٚا ٜوتؼـّ ايبٴ ٵعـ إاؿٸٚ ٟإعٓ ٟٛباتِّنإٕ ٗ هب ٌٝايكٔاٜا ايهدل،٣
نتشكٝل ايعـايٚ ١ا٫هتك ٍ٬اؿكٝكٚ ٞاؿلٸ َٔ ١ٜنٌٸ أْٛاع ايعبٛؿٜاتٚ ،كؾع ايًِٛ
ٚقاكب ١نٌٸ أْٛاع ايؿواؿٖ .ق ٙايكٔاٜا اييت تتذاٚم فات٘ ٚقٝط٘ إٍ ق٘ٝٺ أندل.
ؾٜٗ ٛتشلٻى سلان ّا تػٝرلّ ٜا َاؿٸّ ٜا َٚعٜٓٛاّ َٔ ،فات٘ إٍ قٝط٘ ا٫دتُاع ،ٞثِٸ قٝط٘
ايعإ.ٞ
ٜٴٌرل ؿ .هًٝػُإ إٍ إٔٸ اؿٝا ٠قـ ته ٕٛغٓٝٸ ّ١با٭ْٛاع ايج٬خ َٔ ايتذاكب،
بٓوب َتؿاٚتٚ ،١يهٔٵ نًُا امؿاؿت ػاكب ايٓٛع ايجايح امؿاؿ َٓوٛب «ايلٓا عٔ
اؿٝا.)life satisfaction( »٠
ٖ َٔٚق ٙايٓكطّ ١هٔ اْ٫ط٬م َع ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟيٲداب ١عٔ
ه٪اٍ آيٝٸٓ ١ب٘ ا٭ػ٬م اٱْواَْٛٚ ١ٝادٗ ١ايقات.

ٜعتدل ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟإٔ يٮػ٬م أهاهاّ َٚلتهناّ; سٝح تٌهٌِّ
َعلؾ ١اهلل ا٭هاي يًـٚ ،ٜٔنقا َعلؾ ١اهلل تٌهٌِّ اؿذل ا٭هاي يٲْواْ،١ٝ
ٜٚعتدل أْ٘ َ ٫عٓ ٢يٲْواْ ٫ٚ ١ٝيٮػ٬م َٔ ؿَ ٕٚعلؾ ١اهلل تعاٍ ،أَ ٫ ٟعٓ ٢٭ٟٸ
ً٤ٞٺ َعٟٓٛٸ إفا مل ٜلتب٘ بلأي إعٜٓٛٸات َٓٚبعٗا(.)35
ت هابكاّ ٗ عِل ايٌٗٝـ
ٚيهٔٸ اٱًهاي ١ٝاييت تطلغ اي ،ّٛٝنُا طُلسٳ ٵ
َلتَٔ ٢طٗٻل :ٖٞ ،ٟإٕ أؿٍٸ ؿي ٌٕٝعً ٢إَهإ ايٌٚ ٤ٞقٛع٘ ،ؾهٝـ ٜٛ ٫دـ
أْبا ٫ٚ ْٙأػ٬مٷ ٗ اجملتُع ايقٜ ٫ ٟعلف اهللٜ ٫ٚ ،تكٝٻـ بايـ ،ٜٔبُٓٝا ٌْٗـ
رل َٔ أؾلاؿ ٖق ٙاجملتُعات ،إٕٵ مل ٜهٔ دًِٗٗ،
بأْؿوٓا أْ٘ ٗ اجملتُعات ايػلب ١ٝنج ٷ
َٓٔبطٜٚ ،َُٕٖٛٛٓٚ ٕٛتُتٻع ٕٛبا٭ػ٬مٜ ٫ٚ ،تذاٚم ٕٚسـٚؿِٖ ٫ٚ ،سكٛقِٗ٫ٚ ،
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ٜتعـٸ ٕٚعً ٢سكٛم اٯػلٜٔ؟
ٜكوِِّ ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻلَ ٗ ٟعلض إدابت٘ عٔ ٖقا ايتواٖٚ ٍ٩قٙ
اٱًهاي ١ٝايقات ٚعباؿ ٠ايقات إٍ أقواّ:

اٱْوإ ايتابع ٚايعابـ يقات٘ تاكٜ ّ٠تبع فات٘ ايٌؼِ ،١ٝؾٜٗ ٫ ٛل ٣إ ٓ٫فات٘
ْٚؿو٘ ،ؾَٗ ٛلننٴ ايـا٥لٚ ،٠قٝطُٗا ٜ ٫تذاٚم َٳ ٵٔ ٜـٚك سٚ ٍٛدٛؿِٖ ايٌؼِٞ
ٚب٦ٝتِٗ اـاُ .١ؾكـ كزلٛا ؿا٥ل ٗ ِٖ ّ٠ؿاػًٗاٚ ،غرلِٖ ٜكع ػاكدٗا; ٭ِْٗ ٜلٜـٕٚ
نٌٸ ً ٤ٞ٭ْؿوِٖٗٚ .قا ٖ ٛايٓٛع ائعٝـ َٔ عباؿ ٠ايقات.

ٚيهٔٵ ٗ بعض ا٭سٝإ تتٻوع ؿا٥ل ٠عباؿ ٠ايقات قً ،ّ٬ٝسٝح ٌٜهٌِّ ٖقا
ايؿلؿ ايعابـ يقات٘ أهل ،ّ٠ؾٝه ٕٛكد ّ٬عاؿ ٗ ّ٫إطاك عاً٥تٜ٘ٔٚ ،شٸ ٞ٭دًِٗ،
٪ٜٚثلِٖ عًْ ٢ؿو٘ ،ؾٜٗ ٛع ٍٝبِؿا٤ٺ َع أهلت٘ ،يهٓٸ٘ َذلٸؿ إٔ ىلز عٔ ب٦ٝت٘
ايعا ١ًٝ٥ؾإٕ نٌٸ ًٜ ٤ٞلٜـ ٙيعاً٥ت٘ٚ .٭ٕ ْٝع ايِؿات ايلفْ ١ًٜاً َٔ ْ١٦عباؿ ٠ايقات
ؾإٕ َٳ ٵٔ ٜعبـ فات٘ عٓـَا ىلز عٔ إطاك عاً٥ت٘ إٍ ب١٦ٝٺ أندل ٌٜتـٸ سلُٜ٘ٚ ،هجل
ٌْاط٘ ،ؾُٝاكي نجرل ّا َٔ ايلفا ٌ٥ا٭ػ٬ق ;١ٝ٭دٌ دًب إٓؿع ١يعاً٥تٖ٘ٓٚ .ا ا٭ٌُ
ت أندلٚ ،إٕ تػٝٻل اجملاٍ ،يهٔٸ ا٭ٌُ
ٗ فيو ٖ ٛعباؿ ٠ايقات ،يهٔٵ ٖٓا ايقات باتٳ ٵ
ٖ ٛعباؿ ٠ايقات.

ٚتتٻوع ايقات يتٌٌُ َا ٖ ٛأندل َٔ ايعٴِٵبٳ ١أ ٚايعا ،١ً٥يتِبض ايقات ايٛطٓ١ٝ
أ ٚايك ،١َٝٛؾٝه ٕٛايٌؼّ بايٓوب ١إٍ ًعب٘ ٚأَٸت٘ أَٓٝاّ ْنٜٗاّ ُاؿقاّ ،ؾٜ ٬هقب
ت
 ٫ٚى ،ٕٛؾٜٗ ٫ ٛلتهب ايو٦ِّٝات ا٭ػ٬قَ ١ٝع فات٘ ،إ ٓ٫إٔ فات٘ ٖٓا قـ أُبشٳ ٵ
أندل ٚأٚهع َٔ ٖٛٚ ،أدٌ ًعب٘ ٚأَٸت٘ ٜلتهب أبٌع ايو٦ِّٝات ا٭ػ٬قَ ١ٝع غرلٖا،
ٚعًْ ٢طامٕ أعِٸ ٚأسلٌ ،ؾذُٝع ايؿٔا ٌ٥ا٭ػ٬قُ َٔ ،١ٝـمٕ ٚاهتكاَٚ ١هّ٬
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ٚعـايٚ ١سبٸ ٓٚا١ٜٺ ئًعٝـ ،إٕٵ ناْت تٓتِٕٗ ٞاحل ًعٛبِٗ ؾُٗ ٞشٝشٚ ،ْ١إٓ٫
ؾٗ ٞغرلٴ ُشٝش١ٺ(.)36
ٜتوا ٍ٤ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟبعـ ٖقا ايعلض قا :ّ٬٥إفٕ َافا ْؿعٌ يهٞ
تػـ ٚأػ٬م ايٓاي أػ٬قاّ إْواْ١ٝ؟ َٚافا ْؿعٌ يهْ ٞكٔ ٞعً« ٢ايقات»١ٝ؟
ٜك َٔ :ٍٛاؾـٜل بايقنل إٔ اٱهٜٗ ٫ ّ٬ـف إٍ ايكٔا ٤عً« ٢ايقاتٚ ،»١ٝإِا
ٜلٜـ إٔ ٜٔؿ ٞهع ّ١عً ٢ايقات ٚايٌؼِ ،١ٝعٝح تِبض ايٌؼِ ١ٝاٱْواَْ ١ٝتٻشـّ٠
َع ًؼِ ١ٝنٌٸ ايعاملٖ .هقا ٜلؾع ايٌؼِ ١ٝاٱْواْٚ ١ٝهعًٗا كقٝك ،ّ١يطٝؿ...ّ١
ٜٚوتطٝع اٱْوإ إٔ هاٖـ ٓـٸ ٖق« ٙايقات »١ٝبأسـ يٚ ،ٌْٛؾل َطٗٻل:ٟ
ا٭ٚٸٍ :إٔ ٜك ّٛبإٓعاف ٖق« ٙايقاتٚ »١ٝايكٔا ٤عًٗٝاٖٚ .قا ػطأْ َٔ ٚدْٗٛ ١ل
اٱه.ّ٬
ايجاْ :ٞإٔ ٜك ّٛبتٛهٝع سـٚؿ «ايقات» يتٌٌُ ْٝع ايٓاي ،بٌ ْٝع َٛدٛؿات
ايعاملَ ،عٓ ٢إٔ تًو «ايقات» تِبض ؿا٥ل ّ٠تتٻوع ٚتتٻوع باهتُلاكٕ يتِٔٸ ؿاػٌ سـٚؿٖا
نٌٸ ً٤ٞٺٜ ٫ٚ ،بك ٢أٟټ ً٤ٞٺ ػاكز سـٚؿٖاٖٚ .قا اؾٗاؿ يٝى هًبٝٸ ّاٚ ،شلقا ُٜٞٛ
اٱه ّ٬باؾٗاؿ ٓـٸ ايقاتْ ٗ ٖٛٚ ،ؿى ايٛقت ٜٛدب احملاؾ ١ٛعً ٢سكٛم ايقات
ٚسـٚؿٖاٜٛٚ ،دب ايـؾاع عٓٗا ،يهٔٸ احملاؾ ١ٛعً ٢ايقات َطًٛب ْ١إفا مل تٴؿِضٔ إٍ
ايلفا ٌ٥ا٭ػ٬ق .١ٝؾاٱهٜٗ ّ٬ـف يتٛهع ١ايقاتٚ ،تٛهع ١ايب ١٦ٝا٭ػ٬ق ،١ٝعٝح ٫
تعذلف عـٚؿٺ ستٸ ٢بٌ إوًٌُ ٚغرلِٖ(.)37
ٜٚأت ٞايو٪اٍ أٜٔاّ ٖٓاَ :ا ٖٓ ٞابط ١ا٫يتناّ با٭ػ٬م؟ ٚعً ٢أٟٸ أهايٕ ٜتِٸ
بٓاٖ ٤ق ٙإٓ ١َٛٛا٭ػ٬ق١ٝ؟

ٜٛٓل إٍ ايكاْ ٕٛعً ٢أْ٘ فُٛع ١قٛاعـ ،ؾٝعلف ايكاْ ٕٛعً ٢أْ٘ «فُٛع١
قٛاعـ عاَٸ ١فلٸؿًَ ٠نَ ،١تٓ ِِّٛايع٬قات بٌ ا٭ًؼاْ ٗ اجملتُع» .ؾايكاعـ٠
ايكاْ ١ْٝٛؽتّٸ بأْٗا عاَٸٚ ١فلٸؿ( ٠تٓطبل عً ٢اؾُٝع) ًَٚنَ .١ؾُٛٓٛع ايكاْٖٛ ٕٛ
ٖ ِٛقا ايوًٛى
اٱْوإ ٚهًٛن٘ ا٫دتُاعٚ ٞأؾعاي٘ ٚكؿٚؿ أؾعايٖ٘ٚ ،ـؾ٘ ْٳ ِ
َذُٛع١ٺ َٔ ايكٛاٌْ إًنَ ;١يتشكٝل ا٭َٔ ٚا٫هتكلاك ا٫دتُاع.ٞ
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ّ ٫ٚهٔ يًكاْ ٕٛإٔ وـخ ا٭ثل إلدٛٸ َٓ٘ٚ ،وكِّل اشلـف إلدٛٸ َٓ٘ ،إٗ ٫
ساٍ دل ٣تطبٝك٘ ٚؾل َبـأ إواٚا ٠عً ٢اؾُٝع ؿ ٕٚؾلمٕٚ ،إ ٓ٫بات ايكاْٜ ٫ ٕٛواٟٚ
اؿدل ايق ٟنُتب ب٘ .ؾايكاْٜ ٕٛلهِ اؿـٚؿٜٔٚ ،ب٘ ايوًٛى اـاكدٚ ،ٞيهٓٸ٘
وتاز عٛاٌَ أػل ;٣ن ٞوكِّل ٖـف ا٫هتكلاك ا٫دتُاع ٞإوتـ.ِٜ
ٚدٖٛل ٖق ٙا٫هتـاَ ٗ ١ا٫هتكلاك ا٫دتُاع ٖٛ ٞإسلام ايكاْ ٕٛيًعـاي١
ا٫دتُاعٚ ،١ٝايعـاي ١ق ١ْ ُٝغا ٫ ،١ٝ٥تعتُـ ٗ ؼكٝكٗا ؾك٘ عً ٢ايكاْٚ ٕٛأْ٫باٙ
ا٫دتُاع ،ٞبٌ ؼتاز بٌهٌٕ نبرل ئْ٬با ٙايكٚ ُٞٝإعٝاكٚ ٟا٭ػ٬ق ٞعً٢
َوت ٣ٛايؿلؿ (ايقات)َ ٖٛٚ ،ا قـ ّهٔ ؼكٝك٘ َٔ ػ ٍ٬بٛٸاب ١ايتكٚ ،٣ٛاييت تًعب
ٳؿٚٵكّا ٖاَٸ ّا ٗ اؿٝا ٠ايـْٝآٚ ،بطٗا ٚؼكٝل ايعـايٚ ،١اهتـاَ ١ا٫هتكلاك ا٫دتُاع.ٞ
ٚيًكاْٚ ،ٕٛيتطبٝك٘ عً ٢اؾُٝع ؿ ٕٚؾَ ٵل ٕم ،ؿٳٚٵكٷ نبرلٷ ٗ ؼكٝل ائب٘
ا٫دتُاع ٞتٌلٜعٝاّٚ ،يهٔٸ ايو٪اٍ ايقٜ ٟطلغ ْؿوَ٘ :ا َِٖ ٞاؿك ايتكٌٓ؟ ٌٖٚ
يًكاْ ٕٛؿٳٚٵكٷ ٗ ائب٘ ا٭ػ٬قٞ؟

ن ٞولم ايكاْٖ ٕٛـؾ٘ ٗ ائب٘ ٚؼكٝل ايعـٍ  ٫بٴـٻ ي٘ َٔ َلدعٝٸ ٺ ١ػبرل٠
ٚقٝط١ٺ باٱْوإ ٚع٬قت٘ بايطبٝعٚ ١اٱْوإ اٯػلٚ ،نٝؿٖ ِْٛ ١ٝق ٙايع٬قات َا
ٜـؾع باػا ٙايتطٛټك ٚايتكـټّ ٚايتُٓ ١ٝإوتـّٜٚ ،١ن ٌٜنٌٸ ايعٛا٥ل ايٓؿو١ٝ
ٚا٫دتُاع.١ٝ
ٚإِـك ٗ ايتكٌٓ هب إٔ ٜتٻِـ باٱساطٚ ١ايٌُٛيٚ ١ٝايتذلټؿ ٚإٛٓٛع;١ٝ
ستٜ ٢وتطٝع هٔٸ قٛاٌْ ؼكِّل اشلـف َٔ ايتكٌٜٓٔٚ ،ب٘ ايوًٛى ايؿلؿٟ
ٚا٫دتُاعَ ٞا وؿ ٜايٓٛع اٱْواْٚ ،ٞوكِّل ايعـٍ.
ؾٓشٔ ٖٓا أَاّ َلدعٝتٌ:
1ع إلدع ١ٝاٱشلٝٸ ،١احملٝط ١ايٌاًَ ١اـبرل ٠غرل احملـٚؿٖٓٚ ،٠ا ْعين َٔ سٝح
ائٛاب٘ ٚايكٛاٌْ ايعاَٸ ،١ؿ ٕٚإْهاكٕ يـٳٚٵك ايعكٌ ايقَٓ ٟش٘ اهلل يٲْوإ ٗ
ايتؿِٚ ،ٌٝتٌؼ ّٝا٭ًُض; يتشكٝل تًو ايػاٜاتٚ ،تطبٝل تًو اؿـٚؿ ايعاَ.١
2ع إلدع ١ٝايبٌلٜٸ ١احملـٚؿٚ ،٠اييت ًٜعب ؾٗٝا نٌٌّ َٔ :ايعكٌ ايبٌلٟ
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احملـٚؿ; ٚايقات ،ٳؿٚٵك ّا نبرلاّ ٗ تٌؼ ّٝايكاْ.ٕٛ
ٚتتُجٻٌ إلدع ١ٝاٱشلٝٸ ١بايكلإٓ ايهلٚ ِٜايوټ ٸٓ ١إعتدلٚ ٠اؿـٜح إُشٳكٖل،
عٝح ٌٜهٌِّ ايكلإٓ إلدع ١ٝإعلؾ ١ٝإعِ ١َٛيباق ٞإِاؿكًٜٚ ،عب ايعكٌ ؿٳٚٵكّا
ٖاَٸ ّا ٚقٛكٜٸ ّا ٗ اي ٍُٛٛإٍ سهِ اهلل.
ٚأَا إلدع ١ٝايبٌل ١ٜؾتتٸه ٧عً ٢ايتذلبَٓ ،١طًك َٔ ّ١لاسٗا ٗ ايتذاكب
ايطبٝعَ ،١ٝع عـّ ايتؿاتٗا ي٬ػت٬ف ايعُٝل ٚايٛاقع ٞبٌ ايتذلب ١ايطبٝعٚ ١ٝايتذلب١
ا٫دتُاعٚ ١ٝايبٌلٚ ،١ٜأُٖٸٗا :فاٍ ايتطبٝلَٚ ،ـٸٛٗٚ ٠ك ايٓتا٥ر ٚاٯثاك إذلتِّب ١عً٢
ايتذلب.١
ٜٚعتدل ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟإٔ فات اهلل ٖ ٞأهاي ايؿٔا ٌ٥اـًُُك،١ٝ
ٜٚتوا :ٍ٤أّهٓٓا إٔ لـ يٮػ٬م َٓطك ّا اهتـ٫يٝٸ ّا بعٝـاّ عٔ طلٜل َعلؾ ١اهلل؟
ٚهٝب بايٓؿَ ،ٞعتدلاّ إٔ اـًؿٚ ١ٝايلُٝـ ؾُٝع ٖق ٙإؿاَٖ ٖٞ ِٝعلؾ١
اهللٚ ،إٔ ؾكـ اٱّإ هعٌ ا٭ػ٬م نكطعْ ١كٛؿٺ  ٫كُٝـ شلاٜٚ .وتـٍٸ عً ٢فيو
بايجٛك ٠ايؿلْو ١ٝاييت أعًٔ بعـٖا ايؿلْو ٕٛٝاٱع ٕ٬ايعإٞٸ ؿكٛم اٱْوإ ،إ ٓ٫أِْٗ
ٗ اؿلبٌ ايعإٝتٌ ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ١ٝػ ٍ٬سلب ا٫هتعُاك ايؿلْو ٞيًٌعب إوًِ ٗ
ت سكٛم اٱْوإ .ؾٝكٖٓ ٍٛا:
اؾنا٥ل غاب ٖقا اٱعٚ ،ٕ٬غابٳ ٵ
إٕ «ايقات» ٗ ايـ ٫ ٜٔتعلف اؿـٚؿ ،أ ٟإٕ ايؿٔا ٌ٥ا٭ػ٬ق ٫ ١ٝسـٚؿ شلا،
ٚا٭ػ٬م ايـ ١ٜٝٓاؿكٝك ٫ ١ٝتؿلم بٌ إتـٚ )38(ِّٜٔغرلٜ ،ٙك ٍٛاهلل تعاٍ ﴿ :ٳٜا َأٜټ ٴٗا
ايٖ ٹقٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا نُْٛٴٛا قَٛٻاَٹٌٳ بٹايِكٹوٵ٘ٹ ًٴٗٳـٳا٤ٳ هللٹ ٳٚيَٛٵ عٳًََ ٢أْٵؿُوٹهُِٵ أَٚٵ ايِٛايٹ ٳـٜٵٔٔ ٚٳا٭َقِ ٳلبٹٌٳ
ٔإ ٵٕ ٜٳهُٔٵ َغ ٹٓٝٸاّ َأٚٵ ؾَكٹٝٹلاّ ؾَاهللُ َأٚٵيَ ٢بٹُٗٔٳا ؾَ َ٬تٳ ٻت ٹبعٴٛا ايِٗٳٛٳَ ٣إٔٵ ٳتعٵ ٹـيُٛا﴾ (ايٓوا.)135 :٤
ؾايٌٗاؿ ٠هب إٔ ت٪ؿٸ ٣هللٚ ،إٕٵ ناْت ٗ ٓٳ ٳلك ايٌاٖـ أ ٚأبٛٳ ٵ ٜ٘أ ٚا٭قلبٌ.
ٖقا َٖٛ ٛقـ ايـ .ٜٔؾأهاي ايؿٔا ٌ٥ا٭ػ٬ق ٖٛ ١ٝاهللٚ ،ايتكٝټـ بٗا َٔ أدٌ اهلل
تعآٍٖٚ .ا ٜطبِّل تِٛټك ٙايتٛسٝـ ٟيًعاملَِ ٗ ،ـاق٘ ا٭ػ٬قٚ ٞايكٹ ٳ ُٞٝايلؾٝع،
سُٓٝا ٜعتدل إٔ فات اهلل ٖ ٞأهاي ايؿٔا ٌ٥اـًُُك.١ٝ
إلدع ١ٝاٱشلٝٸ ١تٓ ِِّٛايكٛاٌْ ٚؾل أهى ثابتٚ ;١أػلَ ٣تػِّٝلٚ ٠ؾل اينَإ
ٚإهإٚ .ته ٕٛؾٗٝا ايجٛابت َلدعٝٸ ّ ١يتًو إتػِّٝلات ،عٝح تٌهٌِّ قٛاعـ نًِّّ١ٝ
ُاؿ ّ١يهٌٸ مَإٕ َٚهإٕٚ ،ته ٕٛإتػِّٝلات ٗ َِاؿٜل ؼكٝل تًو ايهًِّٝات
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ايجابت ;١أ ٚإٕٵ ناْت نًِّٝاتٺ ثابتَ ّ١ع تؿاًُٗٝا ؾإٕ احمللِّى ايعًُٞٸ ٖٓا قٛاعـٴ نًِّ١ْ ٝ
ٳَ ٔلَْٓ ْ١تٳ ٳنع َٔ ْ١ايٌلٜع ،١تعٌُ نُؿٌِٕ ٳَ ٔل ٕٕ هعٌ َٔ ٖق ٙايجٛابت ُاؿ ّ١يهٌ
ِل.
مَإٕ َٚهإٕ ،نكاعـٓ ٫« ٠ٳ ٳلك ٓ ٫ٚٹلاك» ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ  ٫اؿَ ٵ
ٖٚقا ٜ ٫عين إيػا ٤ٳؿٚٵك ايعكٌَٓٚ ،ع ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايتذاكب ايبٌل ١ٜا٫دتُاع،١ٝ
ؾايٓيبٸ| أَٔ ٢سًـ ايؿٔ ،ٍٛايق ٟتأهٻى قبٌ اٱه ;ّ٬يهًٜ ْ٘ٛتكٗ ٞ
َكاُـ ٙا٫دتُاعٚ ١ٝسلان٘ َع قٹ ٳ ِٝاٱه ّ٬ايلؾٝع ،١ؾاٱْوإ َؿطٛكٷ عً ٢سبٸ
اـرل.
إفٕ َعٝاك ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ػاكب اٯػل ٜٔايبٌل ١ٜا٫دتُاعَٚ ١ٝا ٜتعًٖل بايتكٌٓ
ٖ ٛعـّ تعاكٓٗا َع ايكٛاعـ ايهًِّ ١ٝيًٌلٜعَٚ ،١ع َكاُـ اٱه ّ٬ايعًٝاٚ ،ؼكٝكٗا
ؾٖٛل ٠ايكٹ ٳ« ِٝايعـايٚ ،»١عـّ اَتٗاْٗا يهلاَ ١اٱْوإ  ٚٳؿٚٵك ٙا٫هتؼ ٗ٬عً٢
ا٭كض.
ؾايعكٌ أسـ َِاؿك ايتٌلٜع َٔ دٗ١ٺٚ ،أسـ َِاؿك إعلؾ َٔ ١دٗ١ٺ أػل،٣
 ٖٛٚقاؿ ٷك عً ٢نٌـ ايٛاقعٚ ،اْ٫تناع َٔ دنٝ٥اتٺ َوتكلأ ٠قٛاٌْ نًِّ ّ١ٝقاؿك ّ٠عً٢
س( ٞايّٓٸ) ساكهاّ ّٓع ػلٚز ايعكٌ عٔ
ْ ِٛايٛاقع اٱْواْ ٞادتُاعٝٸ ّاٜٚ ،ه ٕٛايٛٳ ٵ
داؿٸ ٠ايتؿهرل إٓطكّٚ ،ٞـٸ ٙبإٛاؿٸ اـاّ ٗ ساٍ عذن عٔ اؿِ ٍٛعًٗٝا َوتك;٘٬
ٕعلؾٚ ١اقع ا٭َل.
ؾُا ْع ٌ٘ٝاي َٔ ّٛٝػلب١ٺ يًُلدعٝات ايبٌل ٗ ١ٜهٔٸ ايكٛاٌْ ايٓا١ُٚ
ٚائابط ١يًشٝا ٠ا٫دتُاعٚ ١ٝإٓ ١َٛٛا٭ػ٬ق ١ٝأندل ؿي ٌٕٝعً ٢عـّ قـكتٗا َٓؿلؿّ٠
ٗ تٌؼ ّٝايٛاقع َٚعاؾت٘; يًكِٛك ايقٜٗٛ ٟل ٗ تًو ايكٛاٌْ ٚإٓ ١َٛٛا٭ػ٬ق١ٝ
بعـ َلٚك مَٕٔ ط ٌٜٛعً ٢تطبٝكٗاٛٗٚٚ ،ك دٛاْب ايكِٛك ؾٗٝا; يعـّ ؼكٝكٗا
ـًَ ٌٕ إَا ٗ
ئْ٬باٚ ٙا٫هتكلاك إوتـٚ ،ِٜعـّ إكهاٗ٥ا يًعـاي ١ا٫دتُاعَ ;١ٝ
ـًَ ٌٕ ٗ تٌؼ ّٝايٛاقع ايق ٟعً ٘٥ٛٓ ٢هٴ ٸٔ ايكاْٚ ٕٛايكٹ ٳِٝ
ايتطبٝل عً ٢اؾُٝع; أَ ٚ
ا٭ػ٬ق.١ٝ
ؾكـ ًٜتنّ ا٭غًب بايكاْٚ ٕٛايكٹ ٳ ِٝا٭ػ٬ق ;١ٝبـاؾع ٓا ١ٜايٓؿى َٔ ايعكاب أٚ
ايتعـٸ ٟعًٗٝا ْ٫تٗاى ايكاْ ،ٕٛأ ٚؿٳ ِؾعاّ ٫هتكلاك اجملتُع ،يهٔٵ قـ ّتًو بعض
ا٭ًؼاْ َٔ ايٓؿٛف إايٚ ٞايوًطَ ٟٛا ّهِِّٓٗ َٔ ػاٚم ايكٛاٌْ ايٓاٚ ١ُٚايكٹ ٳِٝ
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ا٭ػ٬قٝٸ ١ؿ ٕٚكقٝبٺ أ ٚسوٝبٺٚ ،بقيو ٜ ٫ه ٕٛايكاْ ٕٛبقات٘ َايهاّ ُؿ ١اٱيناّ،
ٜ ٫ٚتِٸ تطبٝك٘ عً ٢اؾُٝع; ٕٛاْع ػاكد ،١ٝغايبٗا تأت َٔ ٞتًو اؾٗ ،١إَا ايٛآع١
يًكاْ ٕٛأ ٚإٓؿِّق ٠ي٘; ن ٕٛا٭هاي ا٭ػ٬ق ٞاؿانِ عًَ ٢واك ايتطبٝل ٖ ٛا٭هاي
إٓؿع.ٞ
ؾطإا تتطًٖب إٓؿع ١ػاٚم ايكاْٚ ٕٛعـّ تطبٝك٘ ؾًٔ ٜطبٻل; يتشكٝل ٖقٙ
إٓؿعٚ ،١ػاُٸ ّ ١عٓـ ادتُاع ايوًطٚ ١ايٓؿٛف َع إٓؿعٚ ١إًِش ١ايٌؼِ ،١ٝإٓطًك١
َٔ سبٸ ايقات ،ؾإٕ فيو َع تٛؾٗل ٙئ ًٜنّ ُاسب٘ بتطبٝل ايكاْ.ٕٛ
َٚا ٜهوب ايكاْ ٕٛإيناَٝت٘ ٖ ٛاٱْوإ فاتَ٘ٚ ،ا ًّه٘ َٔ أبعاؿ قٹ ٳ١ُٝٝ
َٚعاٜرل ٓابط ،١تلتب٘ إَا بتُاَٖ ٘ٝع ؾطلت٘ َٚا دٴبٌ عً َٔ ٘ٝاـرل; أَ ٚا ًّه٘
َٔ ُٓرلٕ أػ٬ق ،ٞأ٫ ٚكتباٖ ٙقا ايعِٓل ايبٌلٟٸ بايوُاٚ ٤إسلامٕ ٙكَِّٛات ايتك٣ٛ
إلهِّؼ ١ئْ٬با ٙايقاتٚ .ٞائُرل ا٭ػ٬ق ٞسُٓٝا ٜتشٛٻٍ إٍ ثكاؾ١ٺ ادتُاع،١ٝ
هلاّ ادتُاعٝٸ ّا ،ؾإٕ ٖقا
عٝح ِٜبض اكتهاب ايكبٝض أ ٚإؼايؿ ١ايكاْ ١ْٝٛأَلاّ َوتٳ ٵٓ َ
ا٫هتٓهاك اؾُاع ٞيًكبٝض ٚيًُؼايؿٌٜ ١هٌِّ بقات٘ ٓابط ّ١يًؿلؿ ٚيًُذتُعُٓ ،ع٘ ع
ستٸَ ٢ع عـّ ٚدٛؿ كقٝبٺ ع َٔ اكتهاب ايكبٝض أ ٚكايؿ ١ايكاْ ;ٕٛؼوټباّ ٫هتٓهاك
اجملتُعٚ ،يعٳ ٵني٘ ادتُاعٝٸ ّاٚ ،ؿٛم ايعاك ا٫دتُاع ٞب٘; ْتٝذٖ ١قا اْ٫تٗاى إؼايـ
ئًُرل ا٭ػ٬ق ٞا٫دتُاع.ٞ
ٜكـِّّ ايٌٗٝـ َلتَٔ ٢طٗٻل ٟتِٛټك ٙعٔ ايعامل ٚؾل ُٛكت٘ ايتٛسٝـٜٸ ١ي٘; إف
ٜلدع ايبٌل نًِٓٗ إٍ قطبٺ ٚاسـَِ ٖٛ ،ـكٷ أُ ٌٝيًتكٌٓ ا٭ػ٬ق َٔ ٞدٗ ٺ،١
ب كٝ٥ى ئْ٬با ٙا٭ػ٬ق ،ٞبٌ ٖ ٛا٭ٌُ ٗ قاعـ ٠اٱيناّ ٗ تطبٝل ايكاْ،ٕٛ
ٚهب ٷ
ٚػاُٸ ١ا٭ػ٬ق ٖٛٚ ،َ٘ٓ ٞاهلل .ؾٜٗ ٛكـِّّ ٖقا ايتِٛټك ايتٛسٝـ ٟيًعامل٪ٜٚ ،هِّى
شلق ٙايؿهل ٠إُٗٸَٗٓ ١ذٝٸ ّا ٗ ؾًوؿ ١ا٭ػ٬مَِٚ ،ـاقاّ كُٓٝاّ يًتِٛټك ايتٛسٝـٟ
يًعامل.
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الرتبٗ ٛاالدتىاعّٗٔ ٛالٍفشّٗ ٛلمفزد املشمي
ٔالدِٔر
وطالع ٌٛيف املكِّٕوات ٔالٕظٗفَّ ٛ

ً ٫ٳوٖ بإٔٸ بٓا٤ٳ اٱْوإٚ ،تأٖ ًَ٘ٝايتأٌٖٝٳ ايٓؿوٚ ٞايؿهلٚ ٟا٭ػ٬قٞ
ٚايعًُ« ٚ ٞإٗاكاتَٓ( »ٞق بـاٌْ ١ٜأت٘ ا٭هلٚ ،١ٜتؿتټش٘ ٚتعًُٗ٘ ٚ ،ٳعٝٵٌ٘ اؾُاعٞ
ُٓٔ فتُعٕ قا ِٕ٥عً ١ََٛٛٓ ٢قٹ ٳ ِٕ ٝادتُاع ١ٝأػ٬قَٚ ١ٝباؿ ٨هًٛى عًَُ ١ٝع،١ٓٝ
ٚاهت٬ٛي٘ بـٚي١ٺ ؼهُٗا قٛاٌْ ٪َٚهٻوات ٚأَْ ١ُٛعٓ ،)٢أقً ٫ :ٍٛٳوٖ بإٔٸ بٓا٤
ٖقا اٱْوإ عً ٢أهىٕ ُشٝشٚ ١هًٖٚ ١ُٝاؿؾ َٔ ١ايكٹ ٳ ِٝاٱْواْٚ ١ٝإباؿ ٨ا٭ػ٬ق١ٝ
ٚإعاٜرل ايوًٛن ٖٛ ١ٝايبـا ١ٜا٭ ٍٚإطًٛبْ٫ ١ط٬قت٘ ايِشٝش ١عً ٢طلٜل تهاًَ٘
ايلٚسٚ ٞإاؿٸ ;ٟيًوٻ ٵٝل ب٘ عً ٢طلٜل تؿعٚ ٌٝدٛؿ ٙاؿٞٸ ايؿعٸاٍ ٚإٓترٚ ،اهتجُاك
َٛاٖب٘ ٚطاقات٘ ايقاتَ ١ٝا  ُٜٔٔي٘ ؼكٝل ايتكـټّ ٚا٫مؿٖاك ايؿلؿٚ ٟاجملتُع،ٞ
ُٓٚإ هعاؿت٘ ٚكؾاٖٝت٘ ٚهعاؿت٘ ٗ ايـْٝا ،نُكـٸَ١ٺ يوعاؿت٘ ٗ اٯػل .٠ؾايؿلؿ
ا٭ػ٬قٚ ٞإتٛامٕ ٚاؿاٌُ عً ٢سكٛق٘ ٖ ٛأنجل قـكٚ ّ٠ؾاعً ّ١ٝعً ٢ايعطاٚ ٤اٱْتاز
ٚايجبات ٗ أكض إٛادٗات.
َٔ ٖٓا تبـأ أٚٸٍ َلسً١ٺ َٔ َلاسٌ تطٛټك ايٌعٛب ٚاؿٔاكاتٚ ،هٳ ٵعٗٝا يتشكٝل
امؿٖاكٖا ٚهعاؿتٗا اؿٝاتٖٚ .١ٝق ٙإلسً ١ا٭َ ٖٞ ٍٚلسً« ١ايبٓا ٤ايذلب )1(»ٟٛيًؿلؿ
ٚاؾُاع ١ايبٌل ;١ٜسٝح إٕ ايؿلؿ ٖ ٛدٳ ٵٖٛل ايٛدٛؿ ٚغا ١ٜاؿٝآَٚ ٠طًكٗاٚ ،اؾُاع١
ٖ ٞايهتً ١ا٫دتُاع ١ٝع ايبٌل ١ٜايكٹ ٳٚ ١ُٝٝايؿهلٚ ١ٜايوٝاه ،١ٝاييت تٌهٌِّ «ايكٛٸ٠
احمللِّن ;»١يتشكٝل كهاي ١ايٓٗٛض ٚايبٓا ٤اؿٔاك ٟإٓتٛل ٚإٌٓٛؿ.

إفٕ يكٔ ١ٝايذلب ١ٝأُِّٖ ١ٝس ١ٜٛٝندل ٗ ٣إعـاؿ ٚتٗ ١٦ٝايؿلؿ ٚاجملتُع نهٌٸ،
ٚشلا ا٭ثل ا٭ندل ٗ تؿتټض َٛاٖب٘ ٚتؿتټل إبـاعات٘ ٚإَهاْات٘ ايقاتٚ ،١ٝاينزٸ بكـكات٘
َٗٚاكات٘ عً ٢طلٜل تكـټّ ا٭َِ ٚكؾاٖ ١ٝايٌعٛب ٚامؿٖاكٖا ٚؼكٝكٗا يتهاًَٗا
ايلٚسٚ ٞإاؿٸٚ ...ٟا٭َِٴ ا٭نجل قـك ّ٠عً ٢إثبات فاتٗا َٔ ،ػ ٍ٬ايؿعٌ ٚاٱْتاز
ت اٖتُاَٗا ايٓٛعٞ
ٚإباؿكٚ ٠اؿٔٛك ٗ مَاْٗاَ ،اؿٸٜاّ َٚعٜٓٛاّ ٖٞ ،ا٭َِٴ اييت كنٖ ٳن ٵ
عًَٛٓٛ ٢ع« ١ايذلب ،»١ٝتلب ١ٝأؾلاؿٖا َٛٚاطٓٗٝآَ ،ق إٔ ناْٛا ُػاكاّٜ ،تًك ٕٛع َع
هى ًٚلَٚ ٙٚتطًٓبات ٚدٛؿِٖ اؿٞٸ ايؿعٸاٍ; إعـاؿاّ ٚتلب ّ١ٝيًعكٌ
اؿًٝب ع أُ ٴ
ٚاؾوـ ،يًلٚغ ٚاؾوِٚ ،تٗقٜباّ يًٓؿىٓٚ ،بطاّ َعٝاكٜاّ يًوًٛى ،عً ٤ٛٓ ٢ايكٹ ٳِٝ
ٚإباؿٚ ٨طلا٥ل ايذلب ١ٝايوًٚ ،١ُٝأهايٝبٗا ايِشٝشَِٚ ،١اؿكٖا ا٭ُ ١ًٝإٓتكا٠
بعٓا١ٜٺ ؾا٥كَ ،١ا ٜؿٔ ٞأٚٸ ّ٫إٍ بٓا ٤ايؿلؿ ايؿاعٌ ٚايكاؿك ٚإٓتر ،ايقٜ ٫ ٟؿهِّل
ه ٣ٛبايعكٌٜٚ ،وتٗـ ٟبايتذاكب اؿٝٸٜٚ ،١لانِ اـدلات ٚإٗاكات; َٚا ٜؿٔٞ
ثاْٝاّ إٍ بٓا ٤فتُعٕ َتطِّٛك ٚهعٝـ َٚنؿٖلٜ ،لؾٌ أؾلاؿ ٙب ٍ٬ٛاـرل ٚاحملبٸ١
ٚايتعاٚ ٕٚاٱْتاد ١ٝاؿٔاك ١ٜإجُل.٠
ب يًٓؿى ٚايوًٛى بٓا٤ٶ عًَ ٢كتٔٝات ايكٹ ٳ ِٝإلدع١ٝ
ٚايذلب ٗ ُ١ٝاٱه ّ٬تٗق ٜٷ
ٚإعاٜرل ا٭ػ٬ق ١ٝاٱه ١َٝ٬ايكا ١ُ٥عً ٢اؿلٸ ٚايعـٍ ٚايتٛامٕ ايٓؿوٚ ٞايوًٛن،ٞ
ٚاييت تعتدل اٱْوإ هِّٝـاّ ٗ سٝات٘ ٚؾعايٝت٘ ايٛدٛؿَ ،١ٜا وًُِّ٘ َوٚ٪ي ١ٝايوٻ ٵعٞ
يًتشِ ٌٝايعًُٚ ٞإعلٗٚ ،ايتطبټع غِاٍ ٚهذاٜا ا٭ػ٬م اؿُٝـَٚ ،٠ا ٜٛدٹبٴ
عً ٘ٝأٜٔاّ إٔ ٜتؿهٖل ٜٚعًِ ٜٚعٌُ ٜٓٚتر ٜٚتٛامٕ ،عاطؿٝاّ َٚاؿٸٜاّ; يِٝبض قاؿكاّ عً٢
ايعطا ٤ايقاتٚ ٞإٛٓٛع ،ٞيٓؿو٘ ٚيػرل َٔ ٙأؾلاؿ فتُع٘ ٖٞ .إفٕ تلب ْ١ٝتٌتٌُ عً٢
ايٓاسٝتٌ ايلٚسٚ ١ٝايوًٛن ١ٝيٲْوإ ،كٚسٝٸٖ ١ـؾٗا تعُٝل ًُ ١اٱْوإ بلبِّ٘
ٚػايك٘; َٔ سٝح إْ٘ كً ٛٷم ـايلٕ ٚادب ايٛدٛؿ( ،)2نإٌَ َٚطًل ايكٹ ٳ ٖٛ ،ِٝإجاٍ
()3
ا٭عً ٢إلتؿع ،بتعبرل ايٌٗٝـ ايِـك& ٫ٚ ،بٴـٻ ٳؿ ٵّ َٚا َٔ ايوٻ ٵٝل ا٫كتكا ٞ٥ايهَ ٵـسٞ
م ،ٙٛنُِـكٕ يكٹ ٳ ِٝاؿلٸَٓٚ ،بعٕ يهُاٍ ايِؿات َٔ ،ايعـٍ ٚاـرل ٚاؾُأٍَ ،
سٝح إْٸٗا قٹ ٳ ٝٷِ قاكٸٚٚ ٠ها ٌ٥دٖٛلٜٸ ١يتشكٝل غاٜاتٺ ندل( ٣تُٓٚ ١ٜٛكٚسٚ ١ٝعكً،)١ٝ
عًُ ٢عٝـ ايؿلؿ ٚاجملتُع نهٌٸ َٔ ٖٞٚ ...داْبٺ آػل تلب ْ١ٝهًٛنَٗ ١ٝاكات١ٝ
عًَُ( ١ٝاؿٸ )١ٜيًذوـ ٚايعكٌ ،تٓطًل َٔ ػ ٍ٬تُٓ ١ٝإٗاكات ايبٓ ١ٜٛٝايقاتٚ ١ٝايكـكات
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اؾٛٸاْ ١ٝايهآَ ;١ٱعـاؿ اٱْوإ يًـػ ٍٛإٍ فتُعٕ نبرل; يهٜٛ ٞانب٘،
(ٜٛٚادٗ٘)ٜٓٚ ،ؼلَٝ ٙـاْٝاّ ٗ َ٪هٻوات٘ ايوٝاهٚ ١ٝا٫قتِاؿٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚغرلٖا; بٗـف إٔ ِٜبض ؾلؿاّ ؾاعَٓٚ ّ٬تذاّ ٪َٚثِّلاّ ٚقاؿكاّ عً ٢اؿٔٛك إجُل ٚايتأثرل
اٱهاب.ٞ
ٚتك ّٛتُٓ ١ٝإٗاكات ٗ اٱه ّ٬عًٓ ٢لٚكَ ٠علؾ ١سكٝك ١ايٓؿىَ ،علؾّ١
سكٝكً ٫ ،١ٝهً .١ٝؾايٓؿى ايبٌل ١ٜؽلز إٍ ٖق ٙاؿٝاٚ ٠يٝى يـٜٗا كُٝـٷ ي٘ ق١ُٝ
نل َٔ ايعًِ أ ٚإعلؾ ،١كغِ َا ؾٗٝا َٔ ؾطل٠ٺ هً ١ُٝنآَ١ٺ يٓاس ١ٝايكابً١ٝ
ٴت ٵق َ
ه ًِباّ أ ٚإهاباّ.
ٚا٫هتعـاؿ يتكبټٌ ايؿعايٝات اـاكدٚ ،١ٝايتأثټل بٗاٚ ،ايتطبټع غِاٗ٥ا ،ٳ
ٚيهٔٸ اهلل تعاٍ ٖٝٸأ أَاّ ايٓؿى (ٚايؿلؿ ايبٌلٚ )ٟها ٌ٥ايتعًِٗ ٚايتجكٗـ ٚايذلب،١ٝ
د ٳعٌٳ
ًٝٵ٦اّ ٚٳ ٳ
ٜك ٍٛايكلإٓ ايهلٚ﴿ :ِٜٳاهللُ أَػٵلٳدٳهُِٵ َٹٔٵ ٴبطُُ ٕٔٛأَٻٗٳاتٹهُِٵ  َ٫ٳتعٵًَُٴٕٛٳ ٳ
ذ ٳعٌٵ
يَهُِٵ ايوٻُٵعٳ ٚٳا َ٭بٵِٳاكٳ ٚٳا٭َؾِ٦ٹـٳَ َ٠يعٳًٖهُِٵ تٳٌٵهُلٴٕٚٳ﴾ (ايٓشٌٜٚ ،)78 :كَ ﴿ :ٍٛأيَِٵ ْٳ ٵ
يَ٘ٴ ٳع ٵ ٝٳٓٝٵٔٔ * ٚٳيٹوٳاْاّ ٳًٚٳؿَ ٳتٝٵٔٔ * ٳٖٚٳ ٳـ ٵٜٓٳاٙٴ ايٓٻذٵ ٳـٜٵٔٔ﴾ (ايبًـ 8 :ع ٖ ٗٚ .)11ق ٙاٯٜات
ٚأَجاشلا سحٌّ عً ٢إثاك ٠إٌاعلٚ ،إٜكا ٚاؿٛايٸ ٚؼلٜهٗا; يتشِ ٌٝايذلب١ٝ
ٚايتعً.)4(ِٝ
يكـ ُهٖٔ اٱْوإَٓ ،ق ؾذل ايتاكٜؽَ َٔ ،علؾَ ١ا يًذلب ١ٝايٓؿو ١ٝايكٹ ٳ١ُٝٝ
ٚايوًٛن ١ٝايعًُ َٔ ١ٝأُٖٸ١ٝٺ قِ ٣ٛعً ٢إوت ٣ٛايعًُ ٞاٱْتاد ،ٞبٌ بـا أْٗا قـ
ته ٕٛأِٖٸ َٔ ايتعً( ِٝإـكه ٞإٗين ٚإٗاكات )ٞفات٘ ;...إف ستٸ ٢تتُهٖٔ َٔ ُٓاع١
ؾلؿٺ ي٘ َوتكبٌٷ َُٜٔ ،ٕٛه ٕٛؾٚ ٘ٝاعٝاّ َٚوٚ ٫ّ ٚ٪باْٝاّ ،عًٝو إٔ تعًُِّ٘ إؿاِٖٝ
ا٭ٚ ،ٍٚتـكِّه٘ هٴ ٴبٌ ايٛٳ ٵعٚ ٞايتٛاٌُٚ ،تهوب٘ َٗاكاتٺ فات ١ٝعًُٚ ،١ٝيهٔٸ ٖقا
ايتعً ِٝمل ٜٓذضّ ٫ٚ ،هٔ ي٘ إٔ ٜٓذض (ٜٚجُل عً ٢ايِٛك ٠ا٭سؤ ٚا٭نجل
ؾاعً َٔ ،)١ٝؿٚ ٕٚدٛؿ ه١َ٬ٺ عكًُٚ ،١ٝشٸ ٺْ ١ؿوَِٚ ،١ٝاؿ١ٺ فاتٚ ،١ٝساي ١اْوذإّ
ؿاػًٚ ١ٝػاكد ١ٝيًؿلؿ ْؿو٘ بٌ ايتؿهرل ٚايوًٛىٖٚ .قا ٜعين إٔٸ أكٓ ١ٝايؿلؿ
ايلٚسٚ ١ٝنُاي٘ ايٓؿو( ٞايذلب ١ٝا٫دتُاع ٖٛ )١ٝأَلٷ أهاي يتًكٓٚ( ٞتكبٸٌ ٚاهتٝعاب)
ٖقا ايؿلؿ يهٌٸ إعاكف ايتعًٚ ١ُٝٝإٗاكات ايعًُ ١ٝا٫نتوابٚ ،١ٝبايتاي ٞلاس٘
ايعًُ ٗ ٞاػتناْٗا َٔٚ ،ثِٸ اهتجُاكٖا يًبٓاٚ ٤اٱمثاك ايؿلؿٚ ٟاجملتُعٚ ٞاؿٔاك...ٟ
إفٕٖ ،ق ٙايذلب ١ٝتعين ُٓاع« َ١ايؿلؿ ع إٛاطٔ»ٚ ،بٓا ٳ ٙ٤بٓا٤ٶ قٹ ٳُٝٝاّ ٚعكْٝ٬اّ
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ٚعًُٝٸاّ ٖاؿؾاّٚ ،ايعٌُ عً ٢إعـاؿٚ ٙتٗ٦ٝت٘ نإْوإٕ َٖٛٛب يـ َٔ ٜ٘ا٫هتعـاؿات
ٚايكابًٝات يْ٬ـَاز ايٛاثل ٚايِشٝض ٗ ْٗل اؿٝا ٠بهٌٸ دٛاْبٗا :ايقاتٚ ،١ٝاؿٝات،١ٝ
ٚاجملتُعٚ ،١ٝايعإ ٖٞٚ ...١ٝعًُٝٸَ ْ١وتُلٸ ٠طٛاٍ سٝا ٠ايؿلؿَٓ ،ق ٫ٚؿت٘ ٚهرل ٠ٚسٝات٘
ٗ ا٭هلٚ ٠اجملتُع ٚايعٌُ إٝـاْ.ٞ
ٚمٔ ٗ عإٓا ايعلبٞٸ ع ٚستٸ ٢عإٓا اٱه َٞ٬ا٭سلٌ ،ايق ٟمل ٜعًٔ هاهتٴ٘
ُٓٻاع قلاك ٙع َؼتًـ طبكاتِٗ ٚأعُاشلِ ع نجرلاّ ٚعُٝكاّ بإوأي١
ٚسهٓاَ٘ ٚنب٘  ٚٴ
ايذلب ١ٜٛا٫دتُاع ،١ٝإ ٓ٫قً ;ّ٬ٝبوبب اٌْػا٫تِٗ ايـا ١ُ٥بتجبٝت هًطاِْٗٚ ،تلهٝؽ
َكٛٸَات بكاٚ ،ِٗ٥اٖتُاَِٗ باؾاْب ايوٝاه ،ٞسٝح مل ٜهذلثٛا يؿٌٌ فتُعاتِٗ
ٚؿٚشلِ ٗ ؼكٝل تُٓ١ٝٺ إْواْٚ ١ٝاقتِاؿ ١ٜسكٝكَ ١ٝتٛامْ ١ع أق :ٍٛمٔ ٗ عإٓا ايعلبٞٸ
َا ميٓا َٴلتٳ ٳٌٗٓ يًعاؿٚ ٠ايعٴ ٵلفٚ ،ػآعٌ يًتكًٝـٚ ،أهل ٣يعاؿاتٺ قـّ ١كثٸٚ ١باي،١ٝ
ستٸ ٗ ٢إٛٓٛع ايذلب ،ٟٛتتشهِٖ (تًو ايعاؿات إأيٛؾٚ ١إتوُِّل ٠د ّ٬ٝبعـ آػل)
بٛٳ ٵع ٞايؿلؿ ايعلبٚ ٞإوًِٚ ،هًٛنٝات٘ ٚتِلټؾاتَ٘ ،هلِّه ّ١أِاطاّ ػطرلَٔ ٠
ايذلب ١ٝايٓؿوٚ ١ٝايوًٛن ١ٝي٘ ،بٌ تنؿاؿ ػطٛكتٗا ْتٝذْ ١وبتٗا مٴٚكاّ ٚبٗتاْاّ إٍ ايـٜٔ
ت إٍ إعاٜرل ايـ( ١ٜٝٓاٱه)١َٝ٬
ت غرل ؿ ُُ ٫ٚ ،١ٜٝٓټ
فات٘ (يٲهَ ،)ّ٬ع أْٗا عاؿا ٷ
ايلُ ١ٓٝبٌ٤ٞٺ ١ًُ ٫ٚ ،تلبطٗا بايكٹ ٳ ِٝاٱْواْ ١ٝاييت دا ٤اٱه ّ٬ايعَ ِٝٛعبِّلاّ عٓٗا
 ِٛاؿكٛق ١ََٛٛٓٚ ١ٝا٫عتكاؿات ايؿهل ،١ٜاييت تك ّٛعً٢
بكٛٸ ٺ ،٠عًَ ٢وت ٣ٛايٓټ ُ
تلب ١ٝايلٚغ نُكـٸَ١ٺ يذلب ١ٝاؾوـ.
إفٕ ٖ ٞأمَ ْ١ؾهل ١ٜتعٌٗٝا ايكٔٝٸ ١أَ ٚوأي ١ايذلب ٗ ١ٝفتُعاتٓا ،نذن٤
َٔ أمَ ١بًـآْا ايلٝ٥و ،١إتُجًِّ ٗ ١عذن نبتٗا اؿانُ ١عٔ ؼكٝل أٚٸيٝات ايٓٗٛض
ايوٝاهٚ ٞا٫قتِاؿٚ ٟايتُٓٚ ،ٟٛبٓا ٤فتُعاتٺ قٜٛٸَٓ ١تذَٚ ١نؿٖلَ ،٠هتؿ١ٝٺ
بقاتٗاٚ ،قاؿك٠ٺ عًَٓ ٢اؾو ١غرلٖاْ ،تٝذ ١ؾًٌٗا ايقات ٗ ٞبٓاٚ( ٤بايتاي ٞتلب )١ٝايؿلؿ
اؿُ ٸل ايوًٚ ِٝإعاؾ ،٢إُتً ٧بإٗاكات ايٓٛعٚ ،١ٝعذنٖا عٔ ُه ٘ٓٝيٝه ٕٛقاؿكاّ
عً ٢ايعطاٚ ٤اٱْتاز ٚاؿٔٛك ايؿاعٌٖٚ ...ق ٙا٭مَ ١ايذلب ١ٜٛيٝوت دـٜـ ّ٠بطبٝع١
ت َٓاقٌتٗا ٚايتطلټم إيٗٝا يـ ٣نجرلٕ َٔ باسجٓٝا َٚؿهِّلٜٓا
اؿاٍ ،ؾكـ هبكَ ٵ
ا٫ػتِاُ ،ٌٝايق ٜٔأًاك َع ُِٗٛإٍ إٔٸ ٖق ٙا٭مَ ١اييت تكبع ٗ ًِّٗٚا ايذلب١ٝ
ايعلب ١ٝتتُٝٻن بايعُل ٚايٌُ ،ٍٛيتأػق ُٛكْٛ ٠ؿٺ َتُاهو ٗ إٔاٌَ ٚاؿٝجٝات
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ب ٗ
ايعًُٚ ،١ٝكنٛؿٺ ٗ إٓاٖر ايٓٛلٚ ،١ٜاْػ٬مٕ ٗ ايل ٣٩إؿاٖٚ ،١ُٝٝتًِٗ ٺ
ايتِٛټكات ايؿهل ١ٜايكا.١ُ٥
ٚبايٓٛل إٍ َا تكـٻّٚ ،ػاُٸ َٔ ١ػَ ٍ٬عا ١ٜٓايٛاقع ايعًُ ٞايق ٖٛ ٟآ١ٜ
ايٓذاغ ايٓٛلَٚ ،ٟعٝاك ايتٓؿٝق ايِشٝضّ ،هٔ ايتأنٝـ بإٔ ؾهلْا ايذلب،ٟٛ
ايعلبٞٸ ٚاٱهَٞ٬ٸَ ،ا ماٍ ٜػلِّؿ ٗ عإ٘ ايطٛبا ٟٚاـاْٸ ،سإاّ بٛاقعٕ ادتُاعٞ
علبٚ ٞإه َٞ٬دـٜـَٚ ،ا تناٍ ايذلب ١ٝايعلب ١ٝتعاْ َٔ ٞإٌانٌ فاتٗا اييت تعٌٗٝا
باق ٞايكطاعات ايؿهل ١ُٖٓٝ َٔ ،١ٜأؾهاك َٛٚاقع اْ٫ػ٬م ٚايتنَټت ٚاْ٫كطاع
ٚاؾُٛؿ ،نُا فنَ ٵلْا.
ٖٚهقا ،ؾٓشٔ إفا نٓا ْـع ٛإٍ تكـٻّ فتُعاتٓا ايعلبٚ ١ٝاٱه ١َٝ٬عَُٛاّ،
ْٚٳؿِٔٹٗا يػباك ايتؼًٗـ ٚايذلٖټٌ ٚا٫كتٗإ ٚا٫هت٬ب ٚايبكا ٤عً ٢اؿٛاً َٔ( ;ٞأدٌ
انلاطٗا ايؿعً ٗ ٞعامل اؿـاث ١ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝاؿٔاك ١ٜايهَٛ َٔ ،١ْٝٛقع
ايؿعٌ  ٫اْ٫ؿعاٍ) ،ؾهٝـ ْؿعٌ فيو؟ َٚا ايوب ٌٝايعًُٚ ٞاٯيٝات ايتطبٝك ١ٝإؿذلض
ايورل عًٗٝاٚ ،ػاُٸ ١أْٓا ْعاْٚ ٜٔعا ٍٜأمَ ّ١تلبٜٛٸ ١ساؿٸ ٗ ٠ايوًٛى ٚايؿعٌ ٚايتطبٝل،
وب؟ َع ٓلٚك ٠ايتأَټٌ ٚايٓٛل إٍ َوأي١ٺ َُٗ :ٖٞٚ ،١إٕٸ تكـټّ
ٚيٝى ٗ ايٓٛل ١ٜؾشٳ ٵ
تًو اجملتُعات َلٖ ٛٷٕ ٚػآعٷ بكٛٸ ٺ ٠يتكـټّ ٓٚعٗا ايٓؿو ٞايقاتٚ ٞطبٝع ١سايتٗا
ايذلب( ١ٜٛأَْٚ ١ُٛعاْٚ ٞأهى تؿهرل ٚبٓٝات ٚٳ ٵعٖٚ ،)ٞق ٙا٭ػرلّ ٫ ٠هٔ إٔ ٌِْ
إيٗٝا ٗ ٌٚٸ ٖ ١ُٓٝكٚغ ايطػٝإ ايوٝاهٚ ،ٞاهتُلاك ساي ١ايتٻ ٳبعٚ ١ٝايتكًٝـ ايتاكى،ٞ
ٚاهتشهاّ أؾهاك إآ ٞايؿا٥ت ٚأدٛا ٤اؾُٛؿٚ ،كؾض ايٓكـ ٚإوا٤ي ١يٮؾهاك
ٚايوًٛنٝات ٚأْ ١ُٛايك ِٝإٛكٚث.١
ٗ ٌٚٸ ٖقا ايٛاقع ايبا٥ى ،إؿتكل إٍ اؿـٸ ا٭ؿْ َٔ ٢ايٛٳ ٵع ٞايكٹ ٳ ُٞٝإـكٚي
ٚايعًُٞٸ ٭ُ ٍٛايعٌُ ايذلبٚ ،ٟٛاْعـاّ ؾلْ اهتجُاك َباؿٚ ٨قٹ ٳ ِٝايـ ٜٔإتواق١
إعلٚؾ ،١إُهٔ إعاؿ ٠ؾَ ٵُٗٗا ٚٚٳ ٵعٗٝا (َٔ ايـاػٌ) فـٻؿاّ; يًتهٝټـ َع اؿٝا٠
ٚايعِل ٫ ،بٴـٻ َٔ ايٛقٛف بكٛٸ ٺ ٠أَاّ َؿاٌُ اٖ٫ذلا ٤ا٫دتُاع ٞايذلبٚ ،ٟٛؼً ٌٝعًً٘
ايقاتٚ ،١ٝنٌـ ْكاٚ ِ٘٥أَلآ٘ٚ ،تكـُٚ ِٜؿات ايع٬ز ايٓادعَ ،ا ّهٔ إٔ
ٜوِٗ ٗ تطٜٛل ٚاقع ايذلب ١ٝايعلبٚ ١ٝاٱه ١َٝ٬إعاُل ،٠ايػاؾ ١ٝعً ٢أس ّ٬ايتذلٜـ
ايكٹ ٳ ُٞٝاؿكٛق ٞايٓٛل.ٟ
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ٖٚق ٙايذلب ١ٝإطًٛب إعاؿٓ ٠ب٘ َواكاتٗا ٖ ٞدن٤ٷ أهاي ٚكٝ٥ى ٗ ٌَلٚع
ت إٍ اي;ّٛٝ
ت ٚاهتطايَ ٵ
ٍّ َٔ نَ ٵبٛتِٗ اؿٔاك ١ٜإـْ ،١ٝاييت طايَ ٵ
ْٗٛض ايعلب نهٌ
٭هباب نجرل ،٠يٝى فاٍ ْكاًٗا َتاساّ ٗ ٖق ٙايكلا .٠٤ؾايؿلؿ ٖ ٛايبٹ ٵٓ ١ٝا٭ٗ ٍٚ
ايبٓا ٤ايذلبٚ ،ٟٛايكلإٓ ايهلٜ ِٜتٻذ٘ إٍ ايؿلؿ يرلًـٜٗٚ ٙـٜٚ ٜ٘لبِّ ،ُِّٜ٘ٝٓٚ ٘ٝؾٝشقِّكٙ
ٌ﴾ (ٜٛهـٚ ،)5 :وقِّك ٙايػلٚكٜ﴿ :ٳا
ٌ ٵٝطَإٳ يٹٲْٔوٳإٔ عٳـٴَ ٌّٚٴبٹ ٷ
عـا ٠ٚايٌٝطإٔ ﴿ :إٕٻ اي ٻ
َأٜټٗٳا اٱْٔوٳإٴ َٳا غَلٻىَ بٹلٳبِّوَ ايِهَلٔ * ِٜٔايٖقٹ ٟػٳًَكَوَ ؾَوٳٛٻاىَ َؾعٳـٳيَوَ * ؾٹ ٞأَُ ِّٟٴٛكٳ٠ٺ َٳا
طػٳَ * ٢إٔٵ كٳآٙٴ
نبٳوَ﴾ (اْ٫ؿطاك 6 :ع ٚ ،)8وقِّك ٙايطػٝإ﴿ :نَٔ ٖ٬إٕٻ اٱْٔوٳإٳ َي ٳِ ٝ
ًٳا٤ٳ كٳ ٖ
اهٵ ٳت ٵػٓٳٔ * ٢إٕٻ ٔإيَ ٢كٳبِّوَ ايلټدٵعٳ( ﴾٢ايعًل 6 :ع ٜٚ ،)8قنِّل ٙبتشُټٌ ايتٻ ٹبعٚ﴿ :١ٳنٌُٻ إْٔوٳإٕ
َأيِ ٳن ٵَٓٳاٙٴ طَا٥ٹلٳٙٴ ؾٹ ٞٴعٓٴكٹ٘ٹ ٳْٚٴؼٵلٔزٴ يَ٘ٴ ٜٳ ٵّٛٳ ايِ ٹكٝٳاَٳ١ٹ نٹتٳاباّ ٜٳًِكَاٙٴ َٳٌٓٴٛكاّ * اقِلٳأِ نٹتٳابٳوَ
نَؿَ ٢ٹبٓٳؿِوٹوَ ا ِيٝٳ ٵّٛٳ عٳًَٝٵوَ سٳوٹٝباّ * َٳٔٵ اٖٵتٳـٳ ٣ؾَ ٔإْٻُٳا ٜٳٗٵتٳـٹ ٟٹيٓٳؿِوٹ٘ٹ ٳَٚٳٔٵ ٓٳٌٻ ؾَ ٔإْٻُٳا
نٓٻا ٴَعٳقِّبٹٌٳ سٳتٻ ٢ٳْ ٵب ٳعحٳ ٳكهٴ( ﴾ّ٫ٛاٱهلا13 :٤
ٜٳٔٹٌټ عٳًَٝٵٗٳا ٳ َ٫ٚتٳنٔكٴ ٚٳامٔكٳٔٚ ْ٠مٵكٳ أُػٵلٳ ٣ٳَٚٳا ُ
ع .)15
ٚمٔ عٓـَا ْلادع نجرلاّ َٔ أؿبٝاتٓا ايذلب ١ٜٛإعاُل ،٠اييت ؼـٻثت ع
ت ٗ اؿـٜح ع عٔ ايذلبٚ ١ٝا٭ُ ٍٛا٫دتُاع ١ٝيًذلب٬ْ ،١ٝس ٜغًََب ١ايولؿ
ٚاهتؿآٳ ٵ
ايٓٛلٟٸ ،بعٝـاّ عٔ ُجټٌ َعٓ ٢ايبشح ٗ اؾاْب ايعًُ ٞايتطبٝك ،ٞإتعًِّل بـكاه١
(ٚؼـٜـ) ا٭هباب ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ،١ٝستٸ ٢ايوٝاه( ١ٝؾهًٓا ْع ٗ ٍٝعُل
ايوٝاهْٚ ،١تأثٻل بٗا هًباّ ٚإهاباّ)ٕ ،ا تعاْ ٘ٝأدٝايٓا ايعلبٝٸٚ ١إوًُ ١إعاُلَٔ ٠
أمَات هٝاه ١ٝؿاَُٖٚ ١كٌَٚ ،١ُٝه٬ت تلب ١ٜٛادتُاعَ ١ٝلنٖبَٚ ١عكٖـ ،٠تتُجٻٌ
ٗ اهتٓهاف أدٝايٓا ايعلب ١ٝعٔ ايؿعٌ ٚاؿٔٛكٚ ،اْهؿاٗ٥ا عٔ بٓاٚ ٤تطٜٛل
فتُعاتٗاٚ ،عـّ انلاطٗا دـِّٜاّ ٗ أٟٸ ٌَلٚعٕ ْٗٔٚ ٟٛتُٓ ٟٛطٛعٝاّ ٚإكاؿٜاّ ستٸ٢
ت َوتعِ ١ٝعً ٢ايع٬ز
ايٚ ،...ّٛٝقاٚيُٚ ١ـ ايع٬ز إٓاهب شلق ٙا٭مَ ١اييت باتٳ ٵ
ٚاؿٌٸ ايٓادع...
ٖق ٙايَ٬با ٠٫ايعًُ ١ٝع إفا دام ايتعبرل ع ٭دٝايٓا ايذلب ٫ ١ٜٛؼٌٸ بايُٛـ
ايتشً ًٞٝؾك٘ ،ؾٓشٔ ٜٓ ٫كِٓا َن ٜٷـ َٔ ايل ٣٩ا٭ناؿّٚ ١ٝايٓٛلٜات ايؿهل١ٜ
(عً ٢أُٖٸٝتٗا ٚتلانُٗا إؿٝـ) ،بكـك َا مٔ عاد١ٺ َاهٸ ١إٍ سً ٍٛعًُ ١ٝسكٝك،١ٝ
ٚاقعٚ ١ٝدـٸ ،١ٜتٓؿٖق عً ٢ا٭كض ،بعٝـاّ عٔ أس ّ٬ايتذلٜـ ايٓٛلٚ ،ٟتهـٜى إتٕٛ
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ٚايٌلٚسات ٕٛٓٛعٕ سٚ ٟٛٝػطرل ،نإٛٓٛع ايذلبٟٛٸ ،ايق ٟي٘ َهاَْ ْ١لننٗ ١ٜ
سٝا ٠اجملتُعات ايبٌل ;١ٜباعتباك ٙايٛه ١ًٝا٭هاه ١ٝيٓكٌ قٹ ٳُٗٝا ٚتلاثٗاٚ ،يتهٜٔٛ
ٌْٗ٦ا ٚإعـاؿ ٙإعـاؿاّ هًُٝاّ; يٝه ٕٛقاؿكاّ عً ٢ايتهٝټـ ٚايتهٝٝـٚ ،إواُٖٗ ١
تُٓ ١ٝاجملتُع تًُٓ ّ١ٝاًَ ١ناًَ.١
ْعِ ،متاز ٭ؾعاٍ ٚأعُاٍ تطبٻل ُٓٔ اهذلاتٝذٝات عٌُٕ ٚػط٘ ٚبلاَر
ذ ٳن ُٔٓ ،٠سـٚؿ َٚعاٜرل مَٓٝٸ ،١بٚ ٬عٛؿ  ٫ٚأَٓٝات «كغبَ »١ٜٛوتكبً .١ٝؾهًٗٓا
ٴَ ٵٓ ٳ
ٜعًِ إٔ داَعاتٓا سٴ ٵبً ٢بأناؿّٝات ٚنًِّٝات عً ّٛا٫دتُاع ايٓٛلٚ ١ٜاٯؿاب
ت؟ َا ٖ ٞسًِٝتٗا ايعًُ ١ٝعًُ ٢عٝـ ايتأثرل
اٱْواْ ،...١ٝؾُافا تؿعٌ؟ َٚافا قـٻ ٳَ ٵ
ت َٔ ػططٗا ٚبلافٗا عًَ ٢وت١ْٔٗ ٣ٛ
ت ْٚؿٖ ٳق ٵ
اؿٞٸ إٓتٛل َٓٗا؟ َافا سكٖ َك ٵ
ت؟  ٌٖٚمتٸ تطبٝل أؾهاكٖا إعٝاك١ٜ
اجملتُعات ٚا٭َ ١نهٌٸ؟ ٚإٍ أ ًَُٚ ٜٔٵ
ا٫دتُاع ;١ٝيتؼلز َٔ سِّٝنٖا ايـؾذل ٟايتـكٜو ٞإٍ ا٭ؾل ا٫دتُاع ٞايعًُ ٞايٛاهع
إؿتٛغ؟
نًٓٗا أه ١ْ ً٦ؼتاز إٍ إداباتٺ دـٸٚ ،١ٜسكٝكٚ .١ٝمٔ ْ ٫طلسٗا إ ٓ٫٭ٕ ايذلب١ٝ
ايِشٸٚ ١ٝايوً ٖٞ ١ُٝإعٝاك اؿاهِ يًتطٛټك ا٫دتُاع ٖٞٚ ،ٞإٝنإ ايؿاٌُ يبٓا٤
ايؿلؿ ٚاجملتُعٚ ،تطٛټكُٖا إوتكًيب ،عً ٢طلٜل ايٓٗٛض ٚايتُٓ ،١ٝستٸٖ ٌِٜ ٢قا
ايؿلؿ إٍ َٛاقع ايكـك ٠عً ٢ا٫بتهاك ٚاٱبـاعٚ ،ؼكٗل ايػاٚ َٔ ١ٜدٛؿ...ٙ
ٚعٓـَا ْك ٍٛبإٔٸ ايذلب ٖٞ ١ٝإعٓٚ ١ٝإوٚ٪ي ١عٔ بٓا ٤ا٭دٝاٍ ِٛٚٸ ايٍٓ،٤
ٚتُٓٝت٘ فٖٓٝاّ ٚعكًٝاّ ،ؾٝذب إٔ تتٓكٌ عً ّٛايذلب ١ٝإٍ اؾاْب ايعًُٚ ،ٞتتشلٸى
تطبٝكٝاّٚ ،يٝى ْٛلٜاّ ؾك٘; ٚفيو َٔ أدٌ ُجټٌ َٛاٖل ٖقا ايُٓٛٸ إتٛقٖع يًؿلؿٗ ،
إتكإ َٗاكات ايتٛاٌُ ٚايتؿاعٌ اـٓ٬مٚ ،تعًِٗ (ٚتؿع )ٌٝطاقات ٚقـكات اؿٔٛك
ايقاتٚ ،ٞاَت٬ى ايكـك ٠عً ٢ايتؿهرل احملًٌِّ ايٓاقـٚ ،يٝى ا٫تِّباع ٞا٫هت٬ب...ٞ
نُا تتُجٻٌ ٗ ا٫نلا ٙإُ ٵت َكٔ بعً ّٛايعِلٚ ،ايتُهٗٔ َٔ ؾُٗٗا ٚاٱساط ١بـقا٥كٗا
ٚتؿاًُٗٝا ٚنٌٸ َا ٜتٸٌِ بتكٓٝاتٗا إتطِّٛكٚ ،٠انتواب َٗاكات تطبٝكٗا ٗ ايعٌُ
ٚاٱْتاز اؿكٝك.ٞ
ْعِ ،هب إٔ ْعذلف ْٚكلٸ بٛدٛؿ أمَ١ٺ ٗ ايؿهل ايذلب ٟٛايعلب ،...ٞأمَ ١ؾعٌٕ
ٚسٔٛكٕٚ ،قـك٠ٺ عً ٢إثبات ايٛدٛؿٚ ،اْ٫تكاٍ َٔ اؿِّٝن ايٓٛل ٟإٍ ايؿعٌ ايتطبٝك...ٞ
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ٜٚبـ ٚي ٞإٔ ايوبب ٚكاٖ ٤ق ٙا٭مَٜ ١عٛؿ بايـكد ١ا٭هاه ١ٝإٍ نٖ ٕٛقا ايؿهل
دن٤اّ َٔ فٌُ ا٭ؿبٝات ٚاـطابات ايلزل ١ٝايٓؼب ١ٜٛيًـٚي ١ايعلب ٖٛٚ ،١ٝعَُٛاّ
ػطابٷ ْٛلً ٌّٟعاكاتُ ٞذٝـ ٟٳ ٚٵع ٞٛإٌْا ٞ٥تكـٜو ،ٞبعٝـٷ عٔ يػ ١ا٭كقاّ
ٚايبٝاْات ٚا٫سِاٝ٥ات ايـقٝك ،١سٝح ُهٖٓت نب ايـٚي« ١ايتوًٗط ١ٝايعلبَٔ »١ٝ
اشل ١ُٓٝعًَ ،٘ٝجٌ غرل َٔ ٙفا٫ت اجملتُع َٛٚاقع٘ إؼتًؿٚ ،١ػٝرلًِٕ ٙش ١ػطابٗا
ْٗٚذٗا ايعاّ.
إٕٸ ٖق ٙاشل ١ُٓٝايهًِّٚ ١ٝايٌاًَ ١تلنَتٵ أثلٖا ايؿعً ٞعً ٢أدٝايٓا ايوابكَٚ ،١ا
ْلا ٙاي َٔ ّٛٝساي ١سطإّ ادتُاع ٞعلبٞٸ عاّٸ ٖ ٞإآ٫ت ا٭ػرل ٠يتًو ايذلب١ٝ
ت تؿتكل يًُٗاكات
ايٌُٛي ،١ٝبٓتا٥ذٗا ايوٛؿا ١ٜٚايهاكث ١ٝعً ٢بًـآْا ،اييت باتٳ ٵ
ٚاـدلٚ ٠ايتٓٚ ِٝٛايتؿهرل ايعًُ ٞإٓ ٫ٚ ،...ِٖٛبٴـٻ إٔٵ تذلى أثلاّ أندل عً ٢طبٝع١
ايذلب ١ٝاي٬سكٚ( ١اييت ٖ ٞغايباّ تلب ْ١ٝتًكُ ١ٝٓٝذٝـٜٖٛٚ ١ٜات ١ٝاْػ٬ق ،)١ٝاييت تتًكٓاٖا
ا٭دٝاٍ ٗ إـاكي اي٫ٚ ّٛٝسكاّ ٗ إوتكبٌَ ،ا مل ٜٴتٳ ٳـاكى ا٭َلَ ،...عٓ ٢إٔ أدٝايٓا
 ٫تتًكٓ ٢تلبٝتٗا ٚتعًُٗٝا ٗ ؾلاؽ أ ٚبٓاَ َٔ ٤ـاكي سـٜجْٝٛٚ ١ؿَٝٗٚ ١ٸأً ٠هًٝاّ
 ِٛتلب ١ٜٛهلَٓ ُٔٓ ٟاػات ٚأدٛا ٤فتُعٕ قهّٛ
يًذلب ،١ٝبٌ َا تتًكٓاْ َٔ ٙٴ ُ
( ١ُٝ٬ؿ ١ٜٝٓأّ ٓٚع)١ٝ
بأْ١ُٛٺ هٝاه ١ٝسلٛي ١ٝعـٚاْ ،١ٝتتٻؼق َٔ ا٭ٜـٜٛيٛدٝات اـَ َ
ع ايكا ١ُ٥عً ٢ايطاعٚ ١اي ٤٫ٛا٭عُ ٢ع َكٝاهاّ يهٌٸ ً٤ٞٺ ػاْٸ ٚعاّٸٚ ،تٔؽٸ ٗ
أُٚاٍ اجملتُع نًٓ٘ (ابتـا َٔ ٤إـكه )١ثكاؾ ١عِبُ ،١ٜٛذِّـ فات اؿانِٚ ،تًػٞ
ٳؿٚٵك إوا٤يٚ ،١تػِّٝب اؿىٸ ايٓكـ( ٟباعتباك ٙأسـ أِٖٸ َكٛٸَات ايتعً ِٝايذلبٟٛ
ايعًُٚ ،)ٞيٝى ؾٗٝا أٟٸ ؾوش١ٺ أ ٚفإٍ يًٌٓا ٙايؿلؿ ٟاؿُ ٸل ،ستٸ ٢ي ٛنإ تلبٜٛاّ
ٚعًُٝاّ ،إ ُٔٓ ٓ٫أدٓـ ٠ايٌُٛي ١ٝايوٝاه ١ٝاؿانُٚ ...١تأثټل إـكه ١بٗقا ايٓٗر
ايٌُٛي ٞائاغ٘ ،ايقٜ ٟؿلِّؽ ايؿلؿ َٔ قتٛا ٙايكٹ ٳ ُٞٝايٓؿو ٞاٱبـاعٚ ،ٞوِّٛي٘ إٍ
فلٸؿ ؾلؿٺ َٓؼٛكٕ غرل قابٌ يًؿعٌٜ ،أت ٞ٭ْٗا دن٤ٷ َٔ ْٛإّ فتُعٚ ٞهٝاه٪َ ٞطٖل
َٚوبل ايِٓع ٗ نٛايٝى ايوٝاه ١إػًك ;١يتتشـٻؿ ٝٚٚؿتٗا ٚآيٝات عًُٗا ُٚرلٚكتٗا
ٗ هٝام ٚإطاك ٖقا ايٓٛاّ ا٫دتُاعٚ ٞايوٝاه ٞايعاّٸ ،ايٌاٌَ إٗ ُٔٝعً ٢سٝا٠
ايؿلؿَٓ ،ق ٫ٚؿت٘ ٚإٍ ٖ ّٜٛات٘.
بلأٖٓ ،ٜٞا تهُٔ عًٓ ١إلض ايذلبٖٓٚ ،ٟٛا تتأطٖل ٚتتشـٻؿ بايقات إٌهً١
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ا٭هاه ١ٝيًذلب ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝيعًِ ا٫دتُاع ايعلبٌَ ٖٞٚ ...ٞهً ْ١فات ًُٚ ١ثٝك١
ببشج٘ عٔ ا٭ُ ٍٛا٫دتُاع ١ٝيًذلب ...١ٝؾُٳ ٵٔ ٜلٜـٴ إٔ ٜبشح ٗ ادتُاعٝات ايذلب،١ٝ
ٜٚعلض ٕعاٜرلٖا ٛٓٚابطٗاٜٚ ،وتعلض تاكٜؽ عًِ ا٫دتُاعٜٚ ،عاجل كتًـ
ا٫ػاٖات ا٫دتُاعٜٚ ،١ٝتشـٸخ عٔ ايب ١٦ٝإـكهٚ ١ٝائب٘ ا٫دتُاعٚ ٞكأي إاٍ
ا٫دتُاعٚ ٞغرلٖا ،نإ ا٭َ ٵ ٍٚب٘ إٔ ٜوتهٌُ اؿـٜحٳ ع ٚي ٛباٱًاكات ايعاَٸ ١ع عٔ
أِٖٸ ٴَعٝكات ايذلب ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝعكباتٗا ٌَٚه٬تٗا ٚعٹًًَٗا ايقات ١ٝايبٓ ١ٜٛٝإ٪ثِّل،٠
اييت ٜٔرٸ بٗا عإٓا ايعلبٚ ،ٞاييت تتُجٻٌ ٗ عكٝـت ٞايؿهل ١ٜع ٚنُا قًتٴ ع ٗ اشل١ُٓٝ
ٚايتوًٗ٘ ٚا٫هت٬ب ٚإيػا ٤ايؿلؿ نقاتٺ قابً١ٺ ٚقا١ُ٥ٺ َٔ قٛاَٝى ايٛدٛؿ ايوٝاهٞ
اـاْٸ ٚايعاّٸٚ ،تهلٜى قٹ ٳ ِٝايوهٚ ٕٛاـٓٛع ٚا٫هذلػاٚ ٤ايتًكٌ ٚا٫دذلاك
ايؿلؿٚ ٟاجملتُعٚ ،ٞبايتاي ٞايعطاي ١ايعكًٚ ١ٝاٱبـاعٚ ;...١ٝأٜٔاّ ؿكاه َ١أهباب تؿٌٸٞ
ٹق ٳ ِٝايعِبٚ ١ٝايتنَټت ٚاٱقِاٛٚٚ ،٤اٖل ايعٓـ ٚاٱكٖاب إتٓكٌِّ ٚايتهؿرل ٚإيػا٤
ت َلٓاّ عٴٔا َٔ ّ٫ايِعب َعاؾت٘ دٳ ٵقكٜاّ ،ؿ ٕٚتٌؼ ِ٘ٝبٌهٌٕ
اٯػل ،اييت باتٳ ٵ
ُشٝض ٚسكٝكَٛٓٛ ٞع ،ٞب ٬تنٜٝـٺ َ ٫ٚهابل٠ٺ  ٫ٚإْهاكٕ  ٫ٚعٛاطـٚ ،بعٝـاّ عٔ
ايتوٝٝى ٚا٫هتػٚ ٍ٬ا٫هتجُاك إتهًٖـ...
ٖٓٚا قـ ٜك ٍٛقا ٥ٷٌَ ،ـاؾعاّ ٚهاَٚ :ّ٬٥ا ع٬ق ١عحٺ ادتُاعٞٸ ٜتشـٸخ ُاسبٴ٘
عٔ «ا٭ُ ٍٛا٫دتُاع ١ٝيًذلبَ »١ٝوا ٌ٥هٝاهٚ ١ٝؾهل ،١ٜنايتوًٗ٘ ٚا٫هتبـاؿ
ٚايتهؿرل ٚا٭ُٛيٚ ١ٝغرلٖا ،ستٸ ٢تطايب٘ بايبشح ؾٗٝا؟!
ٗ ايٛاقعٖٓ ،اى بهٌٸ تأنٝـٺ ع٬ق ًْ ١ـٜـ ٠ايِٸً ١بُٗٓٝا; ؾُٔ دٗ١ٺ ٖٓاى
ايذلبٚ ١ٝقٔاٜاٖا َٚعاٜرلٖا ا٫دتُاعَ ،١ٝع ٳؿٚٵك ا٭هلٚ ٠ايعاٚ ١ً٥إـكه ٗ ١تلب١ٝ
أدٝايٓا ْٚاً٦تٓاٚ ;...يهٔٵ ٖٓاى أٜٔاّ َا أُاب ٖق ٙايٌؼِ ١ٝايعلب َٔ ١ٝأَلاضٕ،
َٚا تتعلٻض ي٘ َٔ تٌٛټٖات قٹ ٳ ١ُٝٝتلب ١ٜٛػطرلْ ;٠تٝذ ١ه ٤ٛايذلبٚ ،١ٝؾٌٌ أهايٝبٹٗا،
ٚعذن ايكا ٌُ٥بٗا ٚإٌلؾٌ عًٗٝاٚ ،ؾٌٌ ا٫دتُاع ايعلبٚ ٞستٸ ٢اٱهَٞ٬ٸ ٗ اؿـٸ
ت ًؼِٝتٓا ايعلب ١ٝعَُٛاّ
َٔ ػطٛك ٠اْتٌاك (ٚتؿٌٸ ٞتًو) ا٭َلاض ايكاتً ،١ؾباتٳ ٵ
ٌْ ;١تٝذٚ ١قٛعٗا إوتُلٸ ؼت تأثرل تًو ايعٛاٌَ إَلٳٓ ،١ٝعً٢
ٖن ّ١ًٜقطُٖٖٚ ١ٳ ٻ
ٚد٘ ايعُ ،ّٛكغِ إٔ قًٓ َٔ ّ١ايعلب ٚإوًٌُ ٜك َٕٛٛبٗا ٖٓا ٖٓٚاى َٔ عإٓا
إعاُل.
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ت تتٸوِ اي ّٛٝبايعٓـ ٚاٱقِا٤
ْعِ هب إٔ ْكلٸ بإٔ ًؼِٝتٓا ايعلب ١ٝباتٳ ٵ
ٚايتهؿرل ٚايتعِب ،نُا تكـٻّٖٚ ،قا نًٓ٘ دا ٤عً ٢ػًؿٚ ١ٝاقع هٝاه ٞادتُاعٞ
تلبَ ٟٛتـاػٌ َٚعكٖـٚ ،دا ٤أٜٔاّ نُشًِِّ ١يٛاقع اشلٚ ١ُٓٝا٫هتبـاؿ ٚايتوًٗ٘
ت ايٌعٛب ايعلبٚ ١ٝاٱه١َٝ٬
ٚيٝاي ٞايكُع «ايوٝاه ٞع ايذلب ،»ٟٛسٝح سٴهٹ ٳُ ٵ
ت يتهٕٛ
باؿـٜـ ٚايٓاك ،ؼت ًعاكاتٺ ٚاَٖ ،١ٝجًٌ :عاك قٔ ١ٝؾًوطٌ ،اييت كٴؾعٳ ٵ
ت ؾٗٝا أدٛا ٤ايكَ ٵٗل ٚايهَ ٵبت
َٓبعاّ يٌلعٝٸ ١بكا٤ٺ ٗ ايوًط ،...١سٝح اهتشهُٳ ٵ
«ايبطلٜلٜه« »ٞا٭نًرلٚه( »ٞإفا ُضٸ ايتعبرل) بإعٓ ٢ايوٝاهٚ ٞا٫دتُاعَٔ ،ٞ
ه ٵٝل ٙإـكه ٞإٍ أعًَ ٢لاسٌ اشلَ ٳلّ ا٫دتُاعٞ
بـا٫ٚ ١ٜؿٚ ٠تلب ١ٝايطؿٌ ٗ ا٭هل ٚ ٠ٳ
ت ايذلبَ ١ٝعٓٝٸ ّ ١بٗق ٙايٓتٝذ ١إاهأ ١ٜٚاييت ٜٛادٗٗا ا٫دتُاع ايعلبٞ
ٚايوٝاه ...ٞأَ ٳٚيٝوٳ ٵ
ٚايذلب ١ٝايعلب ٖٞٚ ،١ٝإؿذلض إٔ تـؾع إعٓ ٌٝبعًِ ا٫دتُاع ايعلب ٞإٍ عح
ٚاهتكِا ٤أهباب تٌٛټ ٙايٌؼِ ١ٝايعلب ،١ٝأّ إٔ ٖقا إٛٓٛع  ٫ع٬ق ١شلِ ب٘ٚ ،إٕ
ٳؿٚٵك عًُا ٤ادتُاعٓا ايعلبٜٓ ٞشِل ؾك٘ ٗ ايتٓٛرل ايؿهلٚ ،ٟايوٻ ٵلؿ ايتاكى،ٞ
ٚتهـٜى ايهتب ٚإلادع ( ٚايهلاكٜى) اؾاَع١ٝ؟!
َٔ ٖٓا َا مل تتؿهٖو ًلع ١ٝبكا ٤تًو ا٭ْ ١ُٛا٫هتبـاؿ ١ٜايٌُٛي ١ٝإٗ١ُٓٝ
عً ٢نٌٸ َؿاٌُ اؿٝاَ ،٠ا ؾٗٝا ايذلب َٔ ;١ٝأدٌ إط٬م ٖقا اٱْوإ ايعلبٞٸ ٚإوًِ
س ٸل ٠نلّٚ ،١يتتِٸ تلبٝت٘ ٚؾكاّ
َٔ قُكِ ايهَ ٵبت ٚاٱكٖاب ٚا٫هتبـاؿ; يٝع ٍٝسٝا ّ٠ٴ
ٕعاٜرل ا٭ػ٬م ٚايذلب ١ٝايِشٝش ١إتٛامْ ،١ؾًٔ ٜتػٝٻل أٟٸ ً٤ٞٺ ٗ َعاؿي ١ايذلبٗٚ ،١ٝ
غرلٖا َٔ إعاؿ٫ت ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتِاؿٚ ١ٜايذلبٚ ١ٜٛايوٝاه ;...١ٝؾايهٌٸ َتٸٌِٷ
٘ عّٔ ٜٛا باًتػا٫تٗا َٚآ٫تٗا.
بٗاَٚ ،لتب ْ
إٕ ايػا َٔ ١ٜايذلب ١ٝتهُٔ أهاهاّ ٗ بٓا ٤إْوإٕ هً ِٕٝعكٚ ّ٬كٚساّ ،قٟٛٸ
ايٌؼَِٓ ،١ٝـَرٕ ٗ ب٦ٝت٘ ايعًُٚ ١ٝا٫دتُاعَٓٚ ،١ٝؼلٙٺ ٗ ٚاقع٘ ٚفتُع٘
ٚعِلَٓ ،ٙؿتضٕ عً ٢اٯػل ،ؾاعٌٔ اؿٔٛك ،قاؿكٕ عً ٢اٱْتاز ٚايبٓاٚ ٤ايعطاٚ ٤اٱبـاع
ٚا٫بتهاك ٚػـَ ١فات٘ ٚفتُع٘ٚ ...ست ٢تتشلٻى ايذلب( ١ٝايعلب )١ٝاي ّٛٝعًٖ ٢قا
ايطلٜل ع كغِ ٚعٛكت٘ ٚأًٛان٘ٚ ،كغِ َعاْاتٓا َٚآهٓٝا ٚأمَاتٓا ايهدل ٣ؾَٗٓٚ ،٘ٝا:
أمَات ايذلب ،١ٝنُا فنَ ٵلْا آْؿاّ ع  ٫بٴـٻ إٔ ٜٴعاؿ بٓا ٤ايذلب ١ٝفاتٗا; يته ٕٛتلبّ١ٝ
َتذـِّؿ ّ٠قاؿك ٠عً ٢بٓاٖ ٤قا اٱْوإٚ ،إْٗاَ ٤عاْات٘ٚ ،اْ٫تكاٍ ب٘ َا أَهٔ إٍ عاملٕ
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علبٞٸ توٛؿ ٙقٹ ٳ ِٝايعـايٚ ١اؿلٸ ٚإواٚا ،٠وتٌٸ ؾ ٘ٝايؿلؿ كأي ا٭ٚيٜٛٸٚ ١اٖ٫تُاّ.
ٚأػتِ بآٜاتٺ َٔ نتاب اهلل تعاٍ ،كٴ ٳبُا ؽتِل نجرلاّ َٔ َعامل ايذلب١ٝ
ش٫ ْ١هتؼـاّ اؿٛايٸ ،نايوُع ٚايبِل،
ايلٚسٚ ١ٝايعًُٚ ،١ٝؾٗٝا ؿعٚ ْ٠ٛآش ًَ ١ٸ
ٗ ايٓٛل ٚايتأَټٌ; يًبٓا ٤ايعًُٚ ٞايذلب ٟٛايلٚسٚ ٞايعًُٜ ،ٞك ٍٛتعاٍ:
و ٴ( ﴾ّ٫ٚ٪اٱهلا.)36 :٤
﴿إٕٳٻ ايوٳٻُٵعٳ ٚٳا ِيبٳِٳلٳ ٚٳايِؿُ٪ٳاؿٳ نٌُټ ُأ ٵٚيَ٦ٹوَ نَإٳ ٳعٓٵ٘ٴ َٳ ٵ
﴿ َأتٳ ِأَٴلٴٕٚٳ ايٓٻايٳ بٹا ِيبٹلِّ ٳٚتٳٓوٳ ٵٕٛٳ أَْؿُوٳهُِٵ ٚٳ َأْٵتٴِٵ تٳتٵًُٕٛٳ ايِهٹتٳابٳ أَؾَ َ٬ٳتعٵكٹًُٕٛٳ﴾
(ايبكل.)44 :٠
﴿ٜٳا َأٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ يٹِٳ تٴشٳادټٕٛٳ ؾٹٔ ٞإبٵلٳاٖٹِٝٳ ٳَٚٳا ُأْٵ ٔنيَتٵ ايتٻٛٵكٳاٚ ُ٠ٳاٱٔلٹٌٝٴ ٔإَ ٖ٫ٹٔٵ
 ٬ٳتعٵكٹًُٕٛٳ﴾ (آٍ عُلإ.)65 :
ٳبعٵـٹٙٹ أَؾَ َ
﴿نَقٳيٹوَ ْٴؿَِِّ ٴٌ اٯٜٳاتٹ يٹكَ ٵ ّٕٛٳٜعٵًَُٴٕٛٳ﴾ (ا٭علاف.)32 :
وعٹرلٔ﴾ (إًو.)10 :
نٓٻا ؾٹ ٞأَُٵشٳابٹ اي ٻ
نٓٻا ْٳوٵُٳعٴ َأ ٵ ٚٳْعٵكٹ ٴٌ َٳا ُ
﴿ٚٳقَايُٛا يَٛٵ ُ
ًٞٵ٤ٺ عٳًٹِٝٷ﴾ (ايبكل.)282 :٠
هلل بٹهٌُِّ ٳ
هلل ٳ ٚٴٜعٳًُِّٴهُِٵ اهللُ ٚٳا ُ
﴿ٚٳاتٻكُٛا ا َ
ذعٳٌٵ يَهُِٵ ؾُلٵقَاْاّ( ﴾...ا٭ْؿاٍ.)29 :
هلل ٜٳ ٵ
﴿ٜٳا َأٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٔإ ٵٕ تٳتٻكُٛا ا َ
ؾٗ ٞآٜاتٷ تعهى ؿع ّ٠ٛيًذلبٚ ١ٝايتهاٌَ ايذلبٟٛٸ ايلٚسٚ ٞايعكً ،...ٞؿع٠ٛ
ٚاقع ،١ٝتأػق بعٌ ا٫عتباك َاؿٸ ٠اؾوـ ٚكٚساْٝتَ٘ ٫ ،جاي ١ٝكٚس ١ٝؾٗٝا ٫ٚ ،عك١ْٝ٬
َاؿٸ ،١ٜبٌ ٖ ٞتلبَ ١ْ ٝاؿٸ ١ٜعكًٝٸ ١إشلاَ ١ٝكٚسٚ ١ٝاقع ١ٝتٌٓٗ َٔ ايٛاقعَ ،جًُا تٌٓٗ َٔ
ايلٚغ ٚايعاطؿٚ ١ايٛدـإ ٚايكٹ ٳ ِٝاٱه ١َٝ٬ا٭ُ.١ًٝ
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العمًٕ اإلٌشاٌّٗ ٛيف الرتاخ العزبّ٘ اإلسالوّ٘
بني دعٕى الغٗاب ٔاعرتاف احلضٕر

ٴٜعٳـټ ؼـٜـ إؿاٖٚ ِٝتع ٌٝإِطًشات ٗ ايعً ّٛبِؿ١ٺ عاَ١ٺ عُ ّ٬ٴَ ًِ ٔنَ ّا،
َٚوًهاّ ًَشٸ ّا يهٌٸ ؿاكيٕ أ ٚباسحٺ ٜٛؿٸ َكاكب ١آٚ ١ٜاٖل ،٠ثكاؾ ١ٝأ ٚؾهل ١ٜأٚ
ّ َٔ ايتؼِټِات،
تلب ١ٜٛأ ٚإْواْ ١ٝأ ٚؿ ٗ ،١ٜٝٓأٟٸ عًِٕ َٔ ايعً ٗٚ ،ّٛأٟٸ ؽِټ ٕ
هٛا ٤أناْت تًو ايعً ّٛعًَٛاّ سكٓ ١أّ عًَٛاّ إْواْ ١ٝأّ عًَٛاّ ًلع ;١ٝباعتباك إٔ
يهٌٸ ُٓاع١ٺ أ ٚعًِٕ َِطًشات٘ َٚؿاٖ ُ٘ٝاـاُ ١ب٘ ،اييت عاؿَ ّ٠ا ٜتُٝٻن ٚىتّٸ
بٗا فيو ايعًِ عٔ غرل َٔ ٙايعًٚ ّٛإعاكف ،ظُٝع ؾلٚعٗا ٚؽِټِاتٗا.
ٚ٭ٕ إؿٗ ّٛنإ ؿاُ٥اّ ٖ ٛايٓٛا ٠ا٭ ٗ ٍٚتلنٝب ُٓٚاع ١ا٭ؾهاكٚ ،بٓا٤
ٚتٌه ٌٝايٓٛلٜات ايعًُ ،١ٝؾإٕ أٟٸ يبىٕ أ ٚػؿا ٤أ ٚتعُ ٗ ِٝؼـٜـ ٚبٝإ إؿّٗٛ
ه٪ٝثِّل  ٫قاي ١عً ٢تًو ا٭ؾهاك إلنٓب ١يًُعاكف ٚايٓٛلٜات احملُٛي ٗ ١تًو
ايعًَ ٖٛٚ ،ّٛا ٜعين إٔ ؼـٜـ إِطًشات ٚإؿاٖ ِٝأَلٷ ٓلٚكٟٸٓٚ ،بطٗا
ٚاػتٝاكٖا عًَُ ١ٝٴ ًِ ٔنَ ;١٭ٕ اـًٌََ ايق ٟعاؿَ ّ٠ا ٜكع ٗ ايبشٛخ ايعًُٜ ١ٝعٛؿ إٍ عـّ
أْبا ٙايًػ ١إِطًشٚ ١ٝإؿاٖٚ ،١ُٝٝغٝاب ايتشكٗل ايعًُ َٔ ٞإؿاٖ ٫ٚ ،ِٝهٝٻُا
َا نإ َٔ إؿاٖ ِٝايٌا٥ع ٗ ١ايتـاٚ ٍٚايقا٥ع ٗ ١ا٫هتعُاٍ.
ٚقـّاّ قاٍ ابٔ سنّ :إٕ أندل َا ٜعذلض ايعً ٖٛ ّٛإٔ تكع ا٭زلا ٤عً ٢غرل
َوُٻٝاتٗا (.)1

ٚايبشح ٖقا ٖ ٛتواٍ٩ٷ عٔ َـ ٣سٔٛك ايعً ّٛاٱْواْ ٗ ١ٝايذلاخ اٱه،َٞ٬
ٖاكهٚ ّ١نتابٚ ّ١تٓٛرلاَّ ،ع ايعًِ إٔ ايعً ،ّٛبػضٸ ايٓٛل عٔ ْٛعٗا ٚدٓوٗا ،عاؿَ ّ٠ا
تتطٛٻك تٳ ٳبعاّ يًُواك ٚايوٝام ايتاكى ٞايق ٟتكطع٘ أغًب ايعً ،ّٛظُٝع أقواَٗا
ٚأْٛاعٗا َٚواكاتٗاٚ .ايعً ّٛاٱْواْ ٫ ١ٝؽلز عٔ ٖق ٙايكاعـ ٠إعلؾٚ ١ٝايكٓاع١
اٱبوتُٛيٛد ١ٝايعاَ ،١اييت تكطعٗا أغًب ايعً ٗ ّٛتطٛټكٖا أ ٗ ٚاْتكاشلا ٚتؿاعًٗا َع
باقٚ ٞكتًـ ايعً ّٛا٭ػل ;٣إف إٕ أٟٸ عًِٕ َٔ ايعًّ ّٛلٸ بعـؿٺ َٔ إلاسٌٜٚ ،كطع
فُٛع َٔ ّ١ا٭ًٛا ،ٙإٍ إٔ ٜوتكٌٸ َٛٓٛع٘ اـاْٸ بٜ٘ٚ ،تُٝٻن َٓاٖذٜ٘ٓٚ ،ؿلؿ
بًػت٘ إؿاٖ.١ُٝٝ

َٔ عاؿ ٠ايباسجٌ ٚإٌتػًٌ بايـكاهات اٱْواْ ١ٝإٔ ٜتِٸ ؼـٜـ ايعً ّٛاٱْواْ١ٝ
بأْٗا تًو ايعً ّٛاييت تكاكب اٱْوإ ٗ أسـ أبعاؿ ٙا٭هاه ١ٝإٌهًِّ ١يٌؼِٝٸت٘،
ٖاؿؾٖ َٔ ّ١قا اً٫تػاٍ ٚإـاكه ١ا٫كتكا ٤باٱْوإ م ٛا٭ؾٌٔٚ .يكـ دا ٤اً٫تػاٍ
بٗق ٙايعً ٗ ّٛايػلب ٗ هٝام ايٛٳ ٵع ٞايق ٟأػق ٜتٓاَٜٚ ٢تٻوع س ٍٛق ١ُٝايعً ّٛاييت
تٌتػٌ عً ٢اٱْوإ ٗ أسـ دٗات٘ ٚأبعاؿ ٙايباكم ٠إٌهًِّ ١يٌؼِٝت٘ ٫ٚ ،هٝٻُا َا
نإ َٓتُٝاّ إٍ اؾٗ ١ايٓؿو ١ٝأ ٚايذلب ١ٜٛأ ٚا٫دتُاع ١ٝأ ٚايكٹ ٳ ،١ُٝٝأَٓ ٚتُٝاّ إٍ
إ٪هٻوات ٚايؿٔا٤ات إٌهًِّ ١يًُذتُع ٪ٕٚهٻوات٘ٚ ،اييت ٜتؿاعٌ َعٗا اٱْوإ
بٌهٌٕ ؿاٚ ِ٥بِؿ١ٺ َوتُلٸٖٚ ،٠ق ٙاـاُِّ َٔ ١ٝأِٖٸ ا٭ُٚاف اييت بٗا تتُٝٻن ايعًّٛ
اٱْواْ.١ٝ
ٚيعٌٸ َا ِّّٝن ايعً ّٛاٱْواْ ٖٛ ١ٝأْٗا تكاكب اٱْوإ ٗ سـٚؿ ٙاينَاْ١ٝ
ٚإهاْ ١ٝاييت ٜتٛادـ ٜٚتؿاعٌ ؾٗٝا ٫ٚ ،تـكي اٱْوإ َٔ سٝح ٖ ٛفاتٷ َطًك١
َٚوتكًٓ ١عٔ ٖق ٙاؿـٚؿ.

َٔ أٖـاف ايعً ّٛاٱْواَْٚ ١ٝلاَٗٝا ايبعٝـ ٠ا٫هتذاب ُ١ؿادٝات اٱْوإ،
ٚايعٌُ عً ٢تًبَ ١ٝتطًٓبات٘ٚ ،سٌٸ ٌَانً٘ٚ ،ايتؼؿٝـ َٔ سـٸ ٠اٱنلاٖاتَٔٚ ،
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سذِ ائػٛطات ٚايِعٛبات اييت ٜعٌٗٝا اٱْوإ ٜٚتؿاعٌ َعٗا بٌهٌٕ َٜٞٛٸ; بوبب
ت تٛاد٘
ايتطٛټك ايولٜع ايق ٟعلؾت٘ اجملتُعات إعاُل ٖٞٚ ،٠ايِعٛبات اييت أػقٳ ٵ
ٖقا اٱْوإ ٚتتٻوع ٗ سٝات٘ٚ ،قـ دا٤ت ْتٝذ ١ايتػٝټل ايولٜع ٚايتشٛټٍ ايطاك ٨ايقٟ
طلأ عً ٢فلٜات َٚواك اؿٝا ٠إعاُلٖٚ ،٠ق ٙايتػٝټلات دا٤ت ٗ َعُٗٛا ْتٝذّ١
جملُٛع١ٺ َٔ ايتشٛټ٫ت ايجكاؾٚ ١ٝايكٹ ٳٚ ١ُٝٝا٫دتُاع ١ٝايعُٝك ١اييت ًٗـٖا ايعامل اي،ّٛٝ
ٚبا٭ػّٸ َا سـخ َٔ ؼٛټ٫ت ٗ ايوٓٛات ا٭ػرلٚ ،٠نإ ٖقا بؿٌٔ ايتأثرل ايهبرل
ايق ٟتلنَ ٵت٘ ايجٛك ٠ايِٓاعٚ ١ٝايجٛكات إعلؾ ١ٝاييت علؾتٗا اجملتُعات إعاُل٫ٚ ،٠
ت عً٢
هٝٻُا ايجٛك ٠ايلقَُٚ ،١ٝا ًٓت٘ َٔ آثاك  َٔٚتـاعٝاتٺ ْ َٔٚتا٥ر عُٝك ،١أثٻ ٳل ٵ
اٱْوإ ٗ سٝات٘ ايعاَٸٚ ١اـاُٸ ،١بٌ ستٸ ٢عً ٢إ٪هٻوات اييت ٜتؿاعٌ َعٗا .ؾهاْت
ٚدٗ ١ايعً ّٛاٱْواْ ٗ ١ٝايكلٕ ايتاهع عٌل ٖ ٞايتؿاعٌ َع فلٜات اؿٝا ٠اؾـٜـ٠
باعتُاؿ ا٭هى إٓٗذٚ ١ٝا٫هتعاْ ١بإلدعٝات ايعًَُ ٗ ١ٝكاكبَ ١ا ٖ ٛإْواْٞٸ،
با٫هتعاْٚ ١ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايبشٛخ ايعًُ َٔٚ ١ٝاٯيٝات ٚإٓاٖر اٱدلاٚ ،١ٝ٥اهتجُاكٖا
ٗ ؿكاهٚ ١ؾَ ٵِٗ َٚعلؾً ١ؼِ ١ٝاٱْوإ ،بأبعاؿٖا إتعـِّؿٚ ،٠باػاٖاتٗا إؼتًؿ;١
يػا ١ٜتعـ ٌٜايوًٛى اٱْواْٞٸ ٚايبٌلٟٸٚ ،تِٜٛب ايعاؿات ٚايوًٛنات ٚا٭ؾعاٍ
ايوٚ ،١٦ِّٝا٫هتذاب ١يًٌُانٌ اؿٝات ١ٝإذلانُٚ ١إعكٖـ ٠أسٝاْاّٚ ،اييت هاِٖ ؾٗٝا
ايتطٛټك ايهبرل ايق ٟعلؾت٘ اجملتُعات اٱْواْ ٗ ١ٝايؿذل ٠إعاُلَ ،٠ا ٜـٍٸ إٔ َٔ
أبلم ايوٝاقات اييت ناْت َٔ ٚكاٌْ ٤أٖ ٠قا ايٓٛع َٔ ايعً٬َٝ ٖٛ ّٛؿ اجملتُع
ايِٓاعٞٸٚ ،تطٛٸك ِ٘ اٱْتاز ايلأزلاي ١ُٖٓٝٚ ،ٞثكاؾ ١ا٫هتٗ٬ىَ ،ا ٜعين إٔ ايعًّٛ
اٱْواْ ١ٝدا٤ت َٛانب ّ ١جملٌُ ايتػٝټلات ٚايتشٛټ٫ت اييت علؾٗا ايػلب ا٭ٚكٚبٗ ٞ
هٝام تطٛٸك اجملتُعٚ ،تطٛٸك ع٬قات اٱْوإ بايطبٝعٚ ١اجملتُع ٚبايتاكٜؽٚ ،هٳ ٵعٖ ٞقا
اٱْوإ ٗ هٝام ٖق ٙايتشٛٸ٫ت إٍ تؿورل َٚعلؾَٛ ١اٖل ايوًٛى اٱْواْٞٸ ٗ كتًـ
أبعاؿَٚ ٙوتٜٛات٘ٚ .إ ٵٕ نإ ايبٴ ٵعـ ايٓؿوٚ ٞا٫دتُاع ٖٛ ٞايػايب.

إٕ ايعاؿ ٠ايوا٥ـ ٠بٌ ايباسجٌ ٚايـاكهٌ إٔ ٜتِٸ اػتناٍ ايعً ّٛاٱْواْ١ٝ
ٚتُٝٛؿٗا بأْٗا تًو ايعً ّٛاييت تـكي ٚتٌتػٌ عً ٢اٱْوإ ٗ أسـ أبعاؿ ٙا٭هاه١ٝ
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إٌهًِّ ١يقات٘ ٚيٌؼِِّٝت٘ ٗ ،بٴ ٵعـٖا ايٓؿو ٞأ ٚا٫دتُاع ٞأ ٚايكٹ ٳ ،ُٞٝعًُاّ إٔ َٔ
ت ٗ ٛٗٚك ٖق ٙايعً ٖٛ ّٛهٝام ٛٗٚك ايٓنع١
ايوٝاقات إٌذِّعٚ ١احملؿِّن ٠اييت هاُٖٳ ٵ
ت بٌهٌٕ ػاْٸ بعِل ا٭ْٛاك ا٭ٚكٚب.١ٝ
اٱْواْ ١ٝاييت علؾٗا ايعامل إعاُلٚ ،اكتبطَ ٵ
يهٔٸ أندل َا ؼكٖل ٗ ايعً ّٛاٱْواَْ ٗ ١ٝواكٖا ٚتطٛټكٖا ايتاكى ٞايبعٝـ ٖٛ
اهتك٬شلا ٚاْؿِاشلا بٌهٌٕ نًِّْٗٚ ٞا ٞ٥عٔ ايؿًوؿ ،١اييت ناْت قتٔٓ ّ١شلا
َٚتعاَ ّ١ٌٜعٗا يؿذل٠ٺ طٚ ،١ًٜٛاْؿلاؿٖا ُٝٚټنٖا َٛٓٛعٗا ٚاػتِاُٗآَ ،اٖذٗا
َٚؿاُٖٗٝا.
ٚبايتاي ٞؾكـ ٗٚلت ايعً ّٛاٱْواْٝٸٚ ١ا٫دتُاعٝٸ ;١يتتبٛٸأ َهاْ ّ١عًُٝٸَُٗ ّ١ٸ١
ٚػاُٸ ١بٌ ايعً ّٛاؿـٜجٚ ;١يتعدل ٚتٌؼّ يًتشٛټٍ ايهبرل ٚيًٓكً ١ايعًُٚ ١ٝيًطؿل٠
ت ٗ اجملتُعات ايػلب ٗ ١ٝإوت ٣ٛايجكاٗ ٚايؿهلٟ
ت ٚسـثٳ ٵ
ايعُٝك ١اييت طلأَ ٵ
ٚا٫دتُاعٚ ٞإ٪هٻواتٚ ٞايذلبٚ ٟٛايكٹ ٳ َٔ ُٞٝدٗ١ٺ; ٚيتذٝب عً ٢أِٖٸ إٌانٌ
ت ٖقا ايتشٛټٍ ايعُٝل ٖٚقٙ
اؿٝات ١ٝإذلانُٚ ١اٱنلاٖات إتعاقب ،١اييت أعكبٳ ٵ
ت ٗ َلاؾل ٚقطاعات اجملتُع إعاُل َٔ دٗ١ٺ أػل.٣
ايٓكً ١ايهبرل ٠ايقٚ ٟقعٳ ٵ
ٚأَاّ ٖقا ايتشٛټٍ ايهبرل ايق ٟعلؾ٘ ايعامل ٗ كتًـ قطاعات٘ َٚلاؾك٘ ؾكـ
امؿاؿ ٚاتٻوع ايطًب ٚاؿاد ١إٍ ٖق ٙايعً ;ّٛيته ٕٛعًَٛاّ ػاؿَ ١يٲْوإًَٚ ،بِّ١ٝ
ؿادٝات٘ ايٓؿوٝٸٚ ١ايواٜهٛيٛدٚ ١ٝا٫دتُاعَٚ ،١ٝوتذٝبٚ ّ١فٝب ّ١٭ِٖٸ إٌانٌ
ٚاٱنلاٖات ا٫دتُاعٚ ١ٝايِعٛبات ا٫قتِاؿ ١ٜاييت أسـثٗا ٖقا ايتطٛټك ايهبرل
ٖٚقا ايتكـټّ ايولٜع ٗ َلاؾل ٪َٚهٻوات اجملتُعات إعاُل.٠
ؾكٹ ٳ ِٝايتِٓٝع ٚايتكٓٚ ١ٝايعكٚ ١ْٝ٬ايجٛك ٠ايلقُٝٸ ٗ ١ايتٛاٌُ ٚآثاك ٚكًٖؿات
ت نجرلاّ َٔ ايوًٛنات اييت مل
ت يٲْوإ نجرلاّ َٔ ايتشـِّٜاتٚ ،أسـثٳ ٵ
ايع ١ٕٛدًبٳ ٵ
ٜعٗـٖا اٱْوإ َٔ قَ ٵب ٴٌَ ،ا دعٌ ٖقا ايٓٛع َٔ ايعًٜٓ ّٛؼل ٗ ٙاٱداب ١عٔ ٖقا ايٓٛع
َٔ ا٭ه ١ً٦ايكًك ،١اييت تتٻٌِ بٛاقع اٱْوإ ٚعٝات٘ َٚوتكبً٘.

َٔ أهاهٝات ٚأٚٸيٝات ايعً ّٛاٱْواْ ١ٝإقلاكٖا ٚاعذلاؾٗا بأْ٘ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ
اٱْوإ َٛٓٛعاّ ٚفات ّا قابً ّ١يًـكاهٚ ١إكاكب ١اٱدلا ،١ٝ٥كغِ َا ِّّٝن ًؼِ١ٝ
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اٱْوإ َٔ ػاُٸ ١ٝايتشٛټٍ ٚايتػٝټل ايولٜع ٗ ًؼِٝٸت٘ٚ ،عًْ ٘ٝك :ٍٛإٕ ايعًّٛ
ى عً ٢إَهاْٝات عًُ،١ٝ
اٱْواْ ،١ٝكغِ سـاثتٗا ٖٞ ،عًّٛٷ ساًَ ْ ١ـطابٺ َ٪هٻ ٕ
ٚعً ٢قـكات َعلؾ ،١ٝتتٝض ٚتكـِّّ َواُٖات عًُ ،١ٝتواعـ عًَ ٢كاكب٬َٚ ١س١ٛ
ٚؾَ ٵِٗ ًؼِٚ ١ٝهًٛى اٱْوإ .ؾًٗا َهاْ َْ ١تُِّٝنٚ ٠قـكات ػاُٚ ١سٔٛك َتُِّٝن ٗ
ايبشح اٱدلاٖ ،ٞ٥ا هعًٗا تتُٝٻن َذُٛع١ٺ َٔ اـُِٝٛات ٚإٛاُؿات ؿاػٌ
فاٍ ايعًٚ ّٛإعاكف بٌهٌٕ عاّٸ ،بٌ ستٸ ٢ؿاػٌ اجملتُع ٚايٛدٛؿ ا٫دتُاعٞ
ٚاٱْواْٞٸ ،ؾُٔ عاؿتٗا أْٗا تتٸِـ باهتك٬يٝٸ ٺ ١عًَُٛٓٛ ٗ ١ٝعٗاٚ ،بتُٝټ ٕن
ٚػِ١ُٝٛٺ ٗ َٓاٖذٗاٚ ،بًػ١ٺ ػاُٸَ ٗ ١ؿاُٖٗٝا َِٚطًشاتٗا إٌهًِّ ١يبٓاٗ٥ا.
ت ايعً ّٛاٱْواْ ١ٝٴتشـٻؿ بهْٗٛا
ٖق ٙا٫عتباكات ٚا٭ُٚاف إٌاك إيٗٝا دعًَ ٵ
تًو ايعً ّٛاييت ًٓت فا٫تٗا ٚأقطابٗا ٚعٓاُلٖا قٔاٜا عًَُٛ ١ٝدٸٗ ١بٌهٌٕ
أهاي إٍ اً٫تػاٍ عًً ٢ؼِٝٸ ١اٱْوإ ،ؾٗ ٞتعٌُ بٌهٌٕ ؿاٚ ِ٥بِؿ١ٺ َوتُلٸ٠
ُـ ٚتتبټع كتًـ ايورلٚكات ٚايتشٛټ٫ت ٚايتؿاع٬ت ايٓؿوٚ ١ٝايعكً١ٝ
عً ٢ٳك ٵ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايكٹ ٳ ١ُٝٝيٲْوإ.
ٚبعباك٠ٺ أػل ،٣أنجل إهاماّ ٚتعبرلاّ ٚؿقٓ ّ :١إٕ ايعً ّٛاٱْواْ ٖٞ ١ٝتًو ايعًّٛ
اييت تتٓا ٍٚبايـكاه ١ايٓكـٚ ١ٜإتعـِّؿ ٠ايٌٓا ٙاٱْواْٚ ٞايوًٛى ايبٌل ٗ ٟعـؿٺ َٔ
أبعاؿٚ ،ٙؿٚاؾع تًو ا٭ٌْطٚ ١ػِاِٗ٥اٚ ،نٝؿ ١ٝتطٛټكٖا ٚا٫كتكا ٤بٗاٚ ،ايلؾع َٔ
ٚترل ٠تًو ا٭ٌْط ١اٱْواْ ١ٝم ٛايتُٝټن ٚا٭ؾٌٔ.
 ٗٚإكابٌ ؾإ أندل َا ؼكٓل يًعً ّٛاٱْواَْ ٗ ١ٝواكٖا ايتاكى ٫ٚ ،ٞهٝٻُا
ٗ ايوٌٓ ا٭ػرل ٖٛ ،٠ط٬قٗا ٚاْؿِاشلا بٌهٌٕ ْٗاٞ٥ٸ عٔ ايؿًوؿٚ ،١اػتٝاكٖا ٚدٗ١
ا٫ػتِاْ ٚايتؿلټؿ ٚايتُٝټن َٛٓٛعٗا اـاْٸَ ،ذاشلا اـاْٸ ْٚطاقٗا ايعًُ،ٞ
ٚستٸ ٢بًػتٗا إؿاٖ.)2(١ُٝٝ
إٕ اـطاب ايؿًوؿَ ٗ ٞواك ٙايتاكى ٞاستٔٔ نجرلاّ َٔ ا٫دتٗاؿات ٗ
قٔاٜا اٱْوإٚ ٗ ،اقع٘ َٚوتكبً٘; ؾايكٚ ٍٛاـطاب ايؿًوؿ ٞس ٍٛاٱْوإ ٜعتدل
ؼ ٴٌ نتابات ايؿ٬هؿ َٔ ١آكاٚ ٤تأَټ٬ت ٚقٔاٜا
قـّ ّا ٹق ٳـّ ايتؿًوـ ْؿو٘ ،سٝح مل تٳ ٵ
ٚػٛاطل تِبٸ نًٓٗا ٗ اجملا٫ت اييت شلا قلابَ ْ١باًل ْ١ًُٚ ٠قلٜب ١بٌؼِٝٸ ١اٱْوإ.
ؾايؿًوؿ ١ايْٛٝآًْ ١ٝت أؾهاكاّ ٚآكاٚ ٤ػٛاطل س ٍٛاٱْوإٚ ،سً ٍٛؼِٝٸت٘
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َِٚرلَ ،ٙا ٜـٍٸ عً ٢إٔ اٱْوإ َٔ سٝح ٖ ٛفاتٷ ٜٖٛٚٸٚ ْ١ن ْ١ْٛٓٝؤل بٌهٌٕ
نبرل ٗ ايؿًوؿ ١ايْٛٝاْ ٫ٚ ،١ٝهٝٻُا ٗ ؾًوؿ ١أؾ٬طْٛٗ ٗٚ ٕٛكٜت٘.
ؾلغِ إٔ ػطاب اٱْوإ ٜتٻوع ٗ ْٗٛك ١ٜأؾ٬ط ،ٕٛإ ٓ٫إٔ إٓش ٢ايؿًوؿٞ
ٚاـطاب ايتأَټًٌٜٛ ٞٸ ٖ ٛإٓش ٢إٗٚ ُٔٝاـطاب ايػايب ٗ ٖقا اؿـٜح(.)3

إٓاؾ ّ١إٍ ْٝع ٖق ٙا٫عتباكات إقنٛكٚ ٠إٌاك إيٗٝا ،ؾإٕ ايعً ّٛاٱْواْ١ٝ
ٗ بٴ ٵعـٖا اٱبوتُٛيٛدٚ ٞإعلٗ  ٫تـٸع ٞيٓؿوٗا اي ٍُٛٛإٍ إعلؾ ١بٌهٌٕ َطًل
ْٗٚاٜٚ ٞ٥كٝينٚ ،إِا ناْت ؿاُ٥اّ تأػق َا ْٖ ٛويبٸ ٗ ؼًِٗٝا ٚانتوابٗا
يًُعاكفَٓ .طًكُٗا ًٚعاكٴٖا إبـٞ٥ٸ ٖ ٛا٫عذلاف ٚاٱقلاك بايبٴ ٵعـ ايٓويبٸ ٗ ايٓتا٥ر.
ٖٚقا َٔ أهلاك قٛٸتٗا ٚتؿٛټقٗا َٔٚ ،ػًِّٝات اهتُلاكٜٸتٗا َٔٚ ،أُٚاف ؿَّٛتٗا ،بٌ
أٜٔاّ ٖقا أسـ ػًِّٝات ُٝټنٖا عٔ ايعً ّٛاؿكَٓ ،١جٌ :ايلٜآٝات; ٚايعً ّٛايؿنٜا.١ٝ٥
ؾلغِ ٖقا اٱًهاٍ اٱبوتُٛيٛد ،ٞايق ٟؤل ٗ ايعً ّٛاٱْواْ ،١ٝتٝوٻل
ٚتوٓٸ ٢شلق ٙايعً ّٛإٔ ؼكِّل ْتا٥ر إهابٚ ١ٝنبرلٚ ،٠ؼٌُ ؾا٥ـ ّ٠ؽّٸ سٝا ٠اٱْوإ
ت ايٛاٖل٠
ٗ سآلَٚ ٙوتكبً٘ ،كغِ ْٝع ٖق ٙاٱنلاٖات ٚايِعٛبات اييت اعذلٓٳ ٵ
اٱْواْ ٫ٚ ،١ٝهٝٻُا َا نإ َتعًِّكاّ ٚػاُٸ ّا ظٗ ١إٓاٖر ٚاٯيٝات اييت توتؼـَٗا ٖقٙ
ايعًٚ ،ّٛتتٛهٻٌ بٗا; يًٚ ٍُٛٛايتأنٝـ ٚايدلٖٓ ١عًَ ٢كـٸَاتٗاٚ ،ؾل اـِ١ُٝٛ
إلنٓب ١يًٛاٖل ٠اٱْواْ ١ٝإتُِّٝنَ ٠ذُٛع١ٺ َٔ اـِا.ّ٥
ٚكغِ ٖقا ا٫عذلاف بٗقا اٱًهاٍ ؾإْ٘ ٜ ٫عين ٗ نَٓ٬ا ٖقا ايتٓكَٔ ّٝ
إهاْ ١ايعًُٝٸ ١يًعً ّٛاٱْواْٝٸٜ ٫ٚ ،١عين إٔ سٔٛكٖا َٔ سٝح إُاكهَ ١تٛقِّـٷ عً٢
ايكٔا ٤عًٖ ٢ق ٙإٌانٌ اٱبوتُٛيٛد ١ٝإلتبط ١ببٓاٗ٥ا َٛٓٛٚعٗا َٚلدعٝاتٗا.
ؾٗقا ايه ّ٬إتعًِّل باٱًهاٍ إٓذٜ ٫ ٞكـ عا٥كاّ ٗ قٝاّ ايعً ّٛاٱْواْ،١ٝ
ٌٜ ٫ٚهٌِّ ؼـٸٜاّ ٕوتكبٌ ٖق ٙايعً.ّٛ

َٔ ايعاؿ ٠إذلهِّؼٚ ١اؿآل ٠بٌ ايباسجٌ ٚإٌتػًٌ عً ٢ايبشٛخ ٚايـكاهات
اٱْواْ ١ٝإٔ ٜتِٸ تكوٖ ِٝق ٙايعًٚ ّٛتؿلٜعٗا إٍ ؾلٚع ٚأقطاب عـٜـَٗٓ ،٠ا :عًِ
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ايٓؿى ،ايقٜٗ ٟتِٸ بـكاه ١ايوًٛى ٚا٭ٌْط ١ايعكًٚ ١ٝايٛدـاْ ١ٝيًٓؿى ايبٌل;١ٜ
يؿُٗٗا ٚتؿورلٖاٚ ،ايبشح عٔ ع٬داتٺ ٭َلآٗاٚ ،اقذلاغ تكّٛات ٌٕانًٗاَ ،ا
ٜـٍٸ عً ٢إٔ عًِ ايٓؿى بٌهٌٕٺ عاّٸ ٌٜتػٌ عً ٢اجملاٍ ايٓؿوٞٸ ٚايوًٛنٞٸ
ٚايٌعٛكٚ ،ٟعً ٢ايهٝؿ ١ٝاييت بٗا ٜهتوب اٱْوإ إعاكفٚ ،ايطلٜك ١اييت بٗا
ٜتًكٓ ٢ايتعًُٝات.
أَا عًِ ا٫دتُاع ؾٗ ٛىتّٸ بـكاه ١اجملاٍ ا٫دتُاع ٞيٲْوإ ٚهًٛن٘ ٗ
اجملتُع ايقٜ ٟتٛادـ ٜٚع ٍٝؾ ،٘ٝإٓاؾ ّ١إٍ تؿاعً٘ َع قٝط٘ .ؾٗ ٛبٗقا ايُٛـ ٜٴ ٳع ٸـ
ايعًِ ايقٜٗ ٟتِٸ بـكاه ١ايع٬قات ايلابطٚ ١إتباؿي ١بٌ ا٭ؾلاؿ ٚاؾُاعاتٚ ،ع٬قتِٗ
ٚتٛاًُِٗ َع بعِٔٗٚ ،تؿاعًِٗ إباًل ٚإوتُلٸ َع إ٪هٻوات اييت ٜتٛادـ ٕٚؾٗٝا،
ٚايوع ٞم ٛتؿورل ٚؾِٗ تًو ايتؿاع٬ت عًُٝٸاّ ٚإدلاٝ٥ٸ ّا; َٔ أدٌ ا٫كتكا ٤بٗا مٛ
ا٭ؾٌٔ(.)4
 ٚٴتعٳـٸ اؾٗ ١ا٫دتُاع ١ٝأِٖٸ دٗ١ٺ َٔ ؾلٚع ايعً ّٛاٱْواْ ٖٞٚ ،١ٝدٗ ْ١تتٻذ٘ إٍ
ؿكاه ١اجملتُع ٚكُـ ايٛٛاٖل ٚايتػٝرلات ا٫دتُاعَٚ ،١ٝـ ٣تأثرلٖا عً ٢اٱْوإ.
 َٔٚايعاؿ ٠إٔ تعلٻف ايعً ّٛا٫دتُاعٚ ١ٝؼـٻؿ بأْٗا فُٛع« َٔ ْ١إعاكف
إتعًِّك ١بـكاه ١ايؿلؿ ٚاجملتُعٚ ،ع٬ق ١ايؿلؿ باجملتُع ٪َٚهٻوات٘ٚ ،ع٬قات ا٭ؾلاؿ
بعِٔٗ َع بعضٕ ٗ ،تؿاعًِٗ ٚتٛاًُِٗ َٔٚ .أٖ ٸِ ٖق ٙايعً :ّٛعًِ ا٫دتُاع; ٚعًِ
ايٓؿى; ٚعًِ ا٫قتِاؿ; ٚعًِ ايتاكٜؽ»(.)5
أَا عًِ ايتاكٜؽ ؾٗ ٛايعًِ ايقٜ ٟتٓا ٍٚؿكاهات إآ ٞاٱْواْ ٗ ٞناؾٓ١
فا٫تَ٘ٚ ،ـ ٣تأثرل فيو إآ ٞعً ٢سآل اٱْوإ َٚوتكبً٘ٚ ،نٝؿٝٸ ١ا٫هتؿاؿ٠
َٔ ؿكٚي ٚأسـاخ ٖقا إآ ٗ ٞبٓا ٤اؿآل ٚإوتكبٌ(.)6
ٖٚقا ًَِّ٪لٷ ٚآض ٚبِّٔٝٷ عً ٢إٔ ايعً ّٛاْ٫واْ ١ٝفات ٚسـ٠ٺ َعلؾٝٸَ ١تهاًَ،١
َٛٚآٝع َٓوذَُ ١تٛاؾكٚ ،١أقطاب َتذاْوَ ١تٓاهك ٫ ،١تكبٌ ايتؿلق٫ٚ ،١
اْ٫ؿِاٍ أ ٚايتكاطع بٌ أدناٗ٥ا ٫ٚ ،تكبٌ ايتٻ ٳبعٝٸ ١يػرلٖا َٔ ايعً ،ّٛبٌ شلا اهتك٬ي١ٝ
ػاُٸ.)7(١

إٕ ٖق ٙايعً ّٛإوُٸا ٠باٱْواْ ١ٝسـٜج ١ايعٗـ ٗ ٌْأتٗا ٚتطٛټكٖاَ ،كاكَْ ّ١ع
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ايعً ّٛا٭ػلٖٚ .٣قا ايتأػټل ٗ ايٌٓأٚ ٠ايتطٛټك ٚإواك ي٘ َا ٜدلِّك ٗ ٙأنجل َٔ
َوت٣ٛٶ; ؾٜٗ ٛلدع بايـكد ١ا٭ ٍٚإٍ ايطبٝع ١إعلؾ ١ٝإلنٓبٕٛٓٛ ١ع ٖق ٙايعًٗ ّٛ
اكتباطٗا َباًل ّ٠بٌؼِٝٸ ١اٱْوإ ٖٞٚ ،ايٌؼِ ١ٝاييت عاؿَ ّ٠ا تتٸِـ بايذلنٝب
إتعـِّؿٚ ،بايتػٝټل إوتُلٸ ٚبايتشٛټٍ إؿادَ ٖٛٚ ،٧ا ًٜنّ عٓ٘ ؼٖ ٌٝق ٙايعًّٛ
ٚػـٜـٖا ستٸ ٢توتذٝب يًُتػِّٝلات إت٬سكٚ ١ايولٜع ١اييت تعلؾٗا ايعً ،ّٛؾٗ ٞتعلف
ؼ ٸٚ ٫ّ ٛتػٝٸلاّ هلٜعاّ ٗٚ ،بعض ا٭سٝإ ٜهٖ ٕٛقا ايتػٝرل بٌهٌٕ َؿاد.)8(٧
ٖقا ايتأػټل ٗ ٌْأٖ ٠قا ايٓٛع َٔ ايعً ،ّٛأعين ايعً ّٛاٱْواْٜ ،١ٝعٛؿ إٍ إٔ
اٱْوإ عدل ايتاكٜؽ كانِ َعاكف نجرل ٠ؽّٸ َعلؾ ١ايعامل إاؿٸٚ ٟايطبٝع ٞشلقا
ايهَ ٵ ٕٛبتٓٛټعات٘ ٚبتعكٝـات٘ٚ ،لض ٚتؿٛٸم بٌهٌٕ نبرل ٗ ؾِٗ ٚتؿورل ايٛٛاٖل
ايطبٝعٚٚ ،١ٝقـ عً ٢قٛاْٗٓٝا ٚهٴ ٳٓٓٗا ْٛٚاَٝوٗا إوِّٝل ٠شلق ٙايٛٛاٖلٚ ،سٌٸ نجرلاّ
َٔ إعٔ٬ت ٚإٌانٌ اييت تلتب٘ بايعامل إاؿٸ ٟيٲْوإٚ ،اْتٗ ٢إطاف بٗقا
اٱْوإ إٍ ايٓذاغ ٗ اَت٬ى نجرلٕ َٔ ايٓٛلٜات ايعـٜـ ٠س ٍٛأٌُ ايهَ ٵٚ ٕٛأٌُ
اؿٝاٚ ٠عامل ايطبٝع.)9(...١
يهٔٵ ٗ إكابٌ ؾإٕ ايعامل ايٓؿوٚ ٞايعكًٚ ٞايٛدـاْ ٞيٲْوإ ٜ ٫ناٍ ٗ بـا١ٜ
ا٫هتهٌاف ٚإعلؾٚ ،١قـ سإ ايٛقت أنجل َٔ أٟٸ ٚقتٺ َٔ ٢يًتٛدټ٘ مٖ ٛقٙ
اؾٗٚ ،١ايعٓا ١ٜبإعلؾ ١ايعًُ ١ٝايـقٝك ١أ ٚاٱدلا ١ٝ٥اييت ؽّٸ ايعامل ايٓؿوٞ
ٚا٫دتُاع ٞشلقا اٱْوإَ ،ع ا٫بتعاؿ قَ ٵـك اٱَهإ عٔ اـطابات ٚايبشٛخ غرل
ذ ٹـٚ ١ٜغرل ايٓاؾع ١يٲْوإ.)10(...
إُ ٵ
ٖٚقا ايتأػټل ٗ ايٌٓأِّ ٪ٜ ٫ ٠ثل عًٖ ٢ق ٙايعً ٫ٚ ،ّٛعًَ ٢واكٖا; ٭ْ٘ قبٌ إٔ
ٜٓتكٌ اٱْوإ إٍ َعلؾ ١فات٘ٚ ،كغِ إٔ ٖق ٙإعلؾ ١مل تهٔ َتٝوِّل ّ٠إٚ ٗ ٓ٫قتٺ
ت ا٭ٚي ٖٞ ١ٜٛدٗ ١ايهَ ٵ ٕٛاحمل ٘ٝباٱْوإَ ٖٛٚ ،ا ٜؿوِّل
َتأػِّل ،ؾإٕ اؾٗ ١اييت ْايَ ٵ
ت َٓ٘ ايعً ّٛاٱْواٌْْ ٗ ١ٝأتٗا ٚتطٛټكٖا،
ٜٚدلِّك يٓا َـ ٣ايتأػټل ايق ٟعاًٳ ٵت٘ َٚلٻ ٵ
ٚاْتكاشلا بٌ اؿٔاكات ٚايجكاؾاتٚ ،إ ٵٕ ناْت اؿاد ١تنؿاؿ إٍ ٖق ٙايعً ّٛبٌهٌٕ
أندل ٗ ايوٓٛات ا٭ػرل ;٠بوبب تطٛټك ٚتعكٗـ اؿٝا.)11(٠

ت َٓٗا ايعً ّٛاٱْواْ.١ٝ
ٴت ٳع ٸـ إلسً ١ايؿًوؿ َٔ ١ٝأِٖٸ إلاسٌ اييت قطعٳ ٵتٗا َٚلٻ ٵ
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ٚقبٌ ٖق ٙإلسً ١ناْت إُاكهات ٚايبشٛخ ٗ اٱْواْٝات  ٗٚنٌٸ َا ٜتٸٌِ بايبٴ ٵعـ
ايٓؿوٚ ٞا٫دتُاعٚ ٞايكٹ ٳ ُٞٝيٲْوإ ّاكٳي بٌهٌٕ تًكاٞ٥ٸٚ ،أسٝاْاّ بٌهٌٕ عؿٟٛ
َٔ سٝح إُاكهٚ ١ايؿعٌ ٚاؿٔٛك ٚإكاكب ;١٭ٕ إعاكف اييت ٜتًكٓاٖا أ ٚوٌِ عًٗٝا
اٱْوإ ػا ٙفات٘ ْٚؿو٘ ،أ ٚستٸ ٗ ٢استهان٘ ٚتٛاًُ٘ َع ايػرل ،أ ٗٚاػا ٙتؿاعً٘
َع احملٚ ٘ٝاجملاٍ ايقٜ ٟع ٍٝؾ ،٘ٝعاؿَ ّ٠ا ته ٕٛتًو َعاكف تًكاٚ ١ٝ٥بوٝط،١
ٚأسٝاْاّ عؿ ،١ٜٛوٌِ عًٗٝا اٱْوإ تًكاٝ٥اّ عٔ طلٜل ا٫ستهاى ٚإُاكه ١اي،١َٝٛٝ
أ ٚعدل ايعٌُ ٚايتٛاٌُ ٚإُاكه ١ايتًكا ١ٝ٥اييت ٜهتوبٗا َٔ َعٌٝت٘ اي.)12(١َٝٛٝ
ٖٚقا َا ٜـٍٸ عً ٢إٔ ايبـاٜات ا٭ٚٸي ١ٝيًُُاكهات ايبشج ٗ ١ٝايعً ّٛاٱْواْ١ٝ
نإ ٖ ٛاً٫تػاٍ عً ٢اٱْوإ َٔ مٚاٜا ؾًوؿٝٸَ ١تعـِّؿٚ ،٠ناْت بـاٜات٘ َٚكـٸَات٘
ٖ ٛا٫ستٔإ ٚإعاَ ١ٌٜع ايؿًوؿ .١ؾؿ ٞايبشٛخ ايؿًوؿ ١ٝايْٛٝاْ ١ٝا٭ ٍٚاهتشٔل
ؾ٬هؿ ١ايْٛٝإ إوا ٌ٥ايجكاؾٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاع ،١ٝؾهجرلٷ َِٓٗ اًتػٌ
عًَٗ ٢اّٸ ايذلبٚ ،١ٝعًٚٚ ٢ا٥ؿٗا ٚأؿٚاكٖا ٗ اجملتُع ٖٛٚ ،ا٫ػا ٙايػايب عًَ ٢عِٛ
ؾ٬هؿ ١ايْٛٝإ ،ايق ٜٔاتٻذٗٛا بٌهٌٕ ػاْٸ إٍ ٳؿٚٵك ايذلبٚ ١ٝايتٌُٓٓ ٗ ١٦اع١
ٚإعـاؿ اٱْوإ إجايٞٸ اؿاٌَ يًكٹ ٳ ِٝايعًٝا ،اييت تلٓ ٞاٯشلٚ ،١تِٓع اجملتُع
إجاي.)13(ٞ
نُا إٔ ؾ٬هؿ ١ايْٛٝإ :َِٗٓٚ ،أؾ٬ط ،ٕٛقـ ؼـٻثٛا عٔ ايقناٚ ،٤قٝٻـٚا
ايقنا ٗ ٤عًِ ايلٜآٝات; ؾاٱْوإ ايقنٞٸ ٖ ٛايعاكف بإعاؿ٫ت ايلٜآٚ ١ٝغباٜا
عًِ اشلٓـه.١
ٖقا اؿٔٛك ايٛاهع يًُباسح ايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاع ٗ ١ٝإُاكهات ٚا٭ٌْط١
ايؿًوؿ ١ٝسٔل ٚتلهٻؽ بٌهٌٕ قٟٛٸ ٚؾعًٞٸ ٚٚآض بٌ أغًب ؾ٬هؿ ١ايْٛٝإَ ،ا ٗ
فيو ايؿ٬هؿ ١ايلٚٸاؿ ،ايق ٜٔاػتنيٛا ايبشح ايٓؿوٚ ٞايذلب ٗ ٟٛايكٹ ٳ ِٝايعًٝا ،اييت
ٜٓبػ ٞإٔ ٜتشًٓ ٢بٗا اٱْوإ إجايٚ ،ٞاييت ٜٓبػ ٞإٔ وًُٗا اٱْوإ ٗ هًٛن٘
ايَٞٛٝٸٜٓٚ ،كًٗا إٍ غرل َٔ ٙأؾلاؿ اجملتُع ايقٜ ٟعَ ٌٕٛٝع٘; يٓٳ ٵ ٌٝكٓا اٯشل.١
 َٔٚاٱًاكات ٚا٭ؾهاك ايذلبٚ ١ٜٛايٓؿو ٗ ١ٝايؿًوؿ ١ايْٛٝاْ ١ٝإًاكُ٠
ايؿًٝوٛف ايْٛٝاْ ٞأؾ٬ط ،ٕٛايق ٟفنل إٔ ايذلب ١ٝهًٛىْ َ٬مّٷ َٚلاؾلٷ يٲْوإ َٓق
٫ٚؿت٘ ،بٌ ٖٖ ٞتـٸَٚ ْ٠تعاَٚ ١ٌٜوتُلٸَ ٠ع٘ إٍ ٖات٘ ،عٝح تهاؿ تػطٓ ٞايذلب١ٝ
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ْٝع سٝاَٚ ٠لاسٌ اٱْوإٖٓٚ .ا قاي٘ أؾ٬طٖ ٗ ٕٛقا إٛٓٛع :إْٓا متاز يِٓاع١
كدٌٕ ٔوٌ عاَاّ(.)14
 َٔٚأعُاٍ أؾ٬ط ٗ ٕٛاجملاٍ ا٫دتُاع ٞايذلب ٟٛتأهٝو٘ «ا٭ناؿّٖٞٚ ،»١ٝ
َ٪هٸو ْ ١تعً ،١ُٝٝأٌْاٖا أؾ٬ط ٕٛيًتـكٜى ٚيًتعًٚ ،ِٝأطًل عًٗٝا ٖقا ا٫هِٚ ،نإ
عًِ ايلٜآٝات ٖ ٛايعًِ إٗٚ ُٔٝايػايب عًَٓ ٢اٖذٗا ٚعً ٢بلافٗا ايتعًٖٛٚ .١ُٝٝ
أَ ٷل غرل َوتٳ ٵػ ٳلب َا ؿاّ َـػٌ ا٭ناؿّ ١ٝوٌُ ًعاكاّ ٫ٚؾت ّ١نبرل ٠نُتب ْٚٴشت
عًٗٝآّ...« :ع ٚيٛز َٳٔٵ  ٫وؤ ايلٜآٝات إٍ «ا٭ناؿّٚ .»»١ٝناْت ايؿذل ٠اييت
ٜوتػلقٗا ايتعًٖ ٗ ِٝق ٙإ٪هٻوُ ١تـٸ إٍ عٌل هٓٛاتٜ ،تًكٓ ٢ايطايب ؾٗٝا اؿواب
ٚاشلٓـه ١ايلٜآٝات.)15(...
ٚبايعٛؿ ٠إٍ تاكٜؽ ايؿًوؿ ١بٌهٌٕ عاّٸ لـ أؾ٬ط ٕٛقـ دعٌ َٔ ايٌٓاٙ
ذٹً ٞيًقنا ٤اٱْواْٚ ٞقٛٸت٘،
ايعًُٚ ٞايلٜآ ٞايٌٓا ٙايٛسٝـ إٌؼِّّ ٚإُ ٵب ٔلم ٚإُ ٵ
ؾاٱْوإ ايقنٞٸ ٚإتؿٛٸم عٓـ أؾ٬ط ٖٛ ٕٛايعاكف ٚإتُهٓٔ َٔ عًِ ايلٜآٝات،
ٚإتُلِّي َباؿٖ ٨قا ايعًِٚ ،بػٝاب ايقنا ٤ايلٜآٚ ٞايتكِرل أ ٚاؾٌٗ ٗ سٌٸ
إعاؿ٫ت ايلٜآٜ ١ٝػٝب ٌْا ٙايقنا ٤عٓـ اٱْوإ بٌهٌٕ عاّٸٚ ،ؾل ايل١ٜ٩
ا٭ؾ٬ط.)16(١ْٝٛ
ٖ ٗٚقا ايوٝام قـٸّ أؾ٬ط ٕٛإٍ أهتاف ٙهكلا ٗ ٙقاٚك ٠اؾُٗٛكْٛ ١ٜلٜٸت٘
س ٍٛايكـكات ايعكً ١ٝيٲْوإٚ .تكٖ ّٛق ٙايٓٛل ١ٜعً ٢أْ٘ ّهٔ تكو ِٝايبٌل إٍ
ث٬ث ١أقواّ :ايكوِ ا٭ٚٸٍ ِٖ :ايؿ٬هؿ ٖٛٚ ،١أعً ٢هًِٓ ايكـكات ايعكً ًٜ٘ٝ ;١ٝايكاؿ٠
ايعوهل ًِٜٗٝٚ ،ٕٜٛايعُٸاٍ ٚايؿ٬س ;ٕٛأَا ايعٛاّٸ ؾِٗ ٗ ايلتب ١ايجايج ٗ ِٖٚ ،١أؿْ٢
ايوًِٓ(.)17
ؾايقنا ٤بٗقا ايؿَ ٵِٗ ايؿًوؿٚ ٞايتؿورل ا٭ؾ٬طٜ ْٞٛلدع أسٝاْاّ إٍ َا ٖٛ
ٚكاثٞٸ ٚأبـٟٸ أنجل ٖا ٜلدع إٍ ا٫هتعـاؿات ٚإٖ٪ٸ٬ت ايكبً ١ٝاييت ٜهتوبٗا ايؿلؿ
س ٵتُٞٸ
ٗ هٝام تؿاعً٘ ٚاستهان٘ َع فتُع٘ ٚب٦ٝت٘; إف ٜتشـٻؿ ايقنا ٤بٌهٌٕ ٳ
َٚوبل َع َ٬ٝؿ اٱْوإ ٖٛٚ ،غرل قابٌٕ يًتش ٌٜٛأ ٚيًتػٝرل ،كغِ إلاسٌ ايعُل ١ٜاييت
ّلٸ بٗا ٜٚكطعٗا اٱْوإ .ؾطبٝع ١ايقنا ٫ ٤تتػٝٻل ،ؾٗ ٞنطبٝع ١إعاؿٕ ،نُا قاٍ
أؾ٬ط.)18(ٕٛ
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ٜنعِ بعضٷ ٜٚـٸع ،ٞبـ ٕٚهٓـٺ عًُ ٞأَ ٚلدعٕ َعلٗ ،إٔ ايعً ّٛاٱْواْ ١ٝاييت
تٌتػٌ عً ٢اٱْوإ ٚعًً ٢ؼِٝٸت٘ ٗ ،عـؿٺ َٔ أبعاؿٖا َٚوتٜٛاتٗا َٚهٛٸْاتٗا،
ت غا٥ب ٗ ّ١ايذلاخ ايعلب ٞاٱه ٗٚ ،َٞ٬نتابات َٚـٚٸْات عًُا ٤اٱهٚ ،ّ٬طاٍ
 ًٖٚٵ
غٝابٗا يٝػطٖٓ ٞقا ايػٝاب أَـاّ بعٝـاّٜٚ ،وتػلم َـٸ ّ ٠مَٓ ١ٝط ،١ًٜٛؼت ؿع ٣ٛإٔ
ا٫هتشٛاف ٚايكٛٸٚ ٠اشلٚ ١ُٓٝايػٳًَب ٗ ١عً ّٛايذلاخ ايعلب ٞاٱه َٞ٬ناْت يًعًّٛ
ايـٚ ١ٜٝٓايؿكٗٚ ١ٝايبٝاْٚ ١ٝإعذُ ،١ٝاييت تٓنع م ٛايبٝإٚ ،تٓش ٛم ٛايتؿورل،
ٚتأػق بايتأ ،ٌٜٚأنجل َٔ ْنٚعٗا م ٛاً٫تػاٍ عًً ٢ؼِٝٸ ١اٱْوإ ،بأبعاؿٖا
إتعـِّؿَٚ ،٠ذا٫تٗا إؼتًؿٚ ،١عً ٢إنلاٖات٘ ٗ اجملتُع ايقٜ ٟعٚ ٍٝوٝا ؾ.٘ٝ
ٚإوتٓـ ٗ ٖقا ا٫ؿٸعا ٤إٔ َا هُع ايعً ٗ ّٛايذلاخ ايعلب ٞاٱهٖٛ َٞ٬
تػًٝبٗا إٓنع ايًػٚ ٟٛايبٝاْٚ ٞايتأٖ ٗ ًٜٞٚقا اً٫تػاٍ ،ؿ ٕٚأٟٸ اٖتُإّ أ ٚعٓا١ٜٺ َا
ٜلدع إٍ ايبشح ٗ اٱْوإ.
ٚتػًٝب ٖقا إٓنع ايبٝاْ ٞدعٌ بعِٔٗ ٜوُٸٖ ٞق ٙاؿٔاك ٠عٔاك ٠ايّٓٸ; ٭ٕ
إـاك ٚإلنن ايق ٟتعٛؿ إيٖ ٘ٝق ٙاؿٔاك ٖٛ ٠ايّٓٸ.
ت يٓؿوٗا ٚدٗ ١ايعٓا ١ٜبتؿٗټِ ٚؾك٘ ايِْٓٛ
ؾأغًب ايعً ّٛايذلاث ١ٝاػتاكٳ ٵ
ايٌلع ;١ٝئب٘ َعٓاٖاٚ ،تًكٓ ٞؿ٫٫تٗاٚ ،ؼَِ ٌٝكاُـٖا ،أعين تعًٓكٗا بؿَ ٵِٗ ٚؾك٘
ٚتًك ٞايّٓٸ ايٌلع ،ٞعً ٢سواب اً٫تػاٍ عً ٢ايكٔاٜا إلتبطٌَ ١انٌ اٱْوإ
بأبعاؿٖا إتعـٸؿٚ ٠بكٔاٜاٖا إؼتًؿٚ ،١با٭ػّٸ َا اتٻٌِ بايبٴ ٵعـ ايٓؿوٚ ٞا٫دتُاع،ٞ
ٖ ١ًُٚقا ايبٴ ٵعـ عآل ٖقا اٱْوإ ٚبٌؼِٝٸت٘ َٚوتكبً٘.
ت ٗ أسٔإ ايذلاخ ايعلبٞ
ٖٚقا اـطاب ايِلٜض ٜـٍٸ عً ٢إٔ ايعً ّٛاييت ٌْأَ ٵ
اٱهٚ ،َٞ٬كغِ َا تتُٝٻن ب٘ َٔ ايتعـټؿَٚ ،ا ؼ ٢ٛب٘ َٔ ايتٓٛټعَٚ ،ا تأػقٙ
ت اْط٬قاّ ٚاعتباكاّ َٔ ايتعاٌَ إباًل َع
قٔاٜاٖا َٔ ا٫ػت٬ف ٗ ايبٓا ،٤قـ ٌْأَ ٵ
س ،ٞايق ٖٛ ٟايّٓٸ.
ايٛٳ ٵ
ؾايبٴ ٵعـ اؿانِ ٗ ايجكاؾ ١ايعلب ١ٝاٱه ٗ ١َٝ٬بـاٌْ ١ٜأتٗا ٖ ٛاعذلاؾٗا بإٔ
اؿادَ ١اهٸٓٚ ْ١لٚك ْ١ٜإٍ تأهٝى َٓٗرٕ ٜٔب٘ عًُ ١ٝايؿِٜٗٚ ،وـِّؿ عًُ ١ٝايبٝإ،
 ِِّٜٛٓٚعًُ ١ٝايتأ َٔ ،ٌٜٚػ ٍ٬إٗٚاك ا٭ُ ٍٛإعتُـٓٚٚ ،٠ع ايٌلٚ ٙٚائٛاب٘
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إعٚ ١ٓٝإواعـ ٠عً ٢ايتؿورل.
َ ٖٛٚا ؿؾع بعًُا ٤ايتؿورل إٍ ا٫عتٓاٚ ٤اٖ٫تُاّ َٓٗر ايؿَِٗٚ ،وايو ايبٝإ
ت ًبه١
ٚا٫هتُـاؿ ،عٝح ْتر عٔ ٖقا ايتعاٌَ إباًل َع ايّٓٸ ايٌلع ٞإٔ قاَٳ ٵ
َتهاًََٚ ١تـاػً َٔ ١ايعً ،ّٛتتـاػٌ ؾٗٝا ايعً ّٛايًػ ١ٜٛايبٝاَْ ١ٝع ايعً ّٛايٌلعٝٸ،١
ٚاييت َٔ أبلمٖا :عًِ ايًػٚ ١إعذِٚ ،عًِ ايـ٫يٚ ١ايتِلٜـٚ ،عًِ أُ ٍٛايؿك٘،
ٚعًِ أُ ٍٛايتؿورلٚ ،عًِ ايكلا٤ات; يتٌلى ٖق ٙايعًْٝ ّٛعاّ ٗ ٖـفٺ ٚاسـ داَع
ٌَٚذلى ٖٛٚ ،اهتُـاؿ ٚتًكٓ ٞإعٓ َٔ ٢ايّٓٸٚ ،ؼِ ٌٝايكِـ احملُٖ ٗ ٍٛقا
ايّٓٸ( ;)19إف اقذلٕ بٗقا ايعًِ «عًِ ايؿك٘» عً ٷِ َٓٗذٞٸ « ٖٛٚعًِ أُ ٍٛايؿك٘»ٚ .اؿلٸ
إٔ أُاي ١ايؿك٘ اٱهٚ ،َٞ٬ػِ ١ُٝٛايعكٌ ايعلب ،ٞإِا تلدع إٍ ٖقا ايعًِ إٓٗذٞ
ايق ٫ ٟلـ ي٘ ْٛرلاّ َ ٫ٚجً ٫ٚ ّ٬ٝبٗٝاّ ٗ ايجكاؾات ٚاؿٔاكات ا٭ػلٖٛٚ ،٣
ا٫عتباك ايق ٟدعٌ ايـنتٛك قُـ ٓٝـ اهلل ٜك :ٍٛإٕ «عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٖ ٛأٍٚ
ت إٌْا ٤عًِٕ ٜؿوِّل ايكاْ ِْْٛٚ ٕٛايكٛاٌْ ايتؿِٖٛٚ ،١ًٝٝ
قاٚي١ٺ ٗ ايعامل اهتٗـؾَ ٵ
عًِٷ اتٻذ٘ إٍ تؿٗټِ ٚبٝإ اؿُٛي ١ايتٌلٜع ٗ ١ٝايِٓ ْٛايكاْ ١ْٝٛايٌلع.)20(»١ٝ
عل
ٍّ
ٚبًػ ١ايـنتٛك ط٘ عبـ ايلٓإ عٓـَا قاٍ« :إٕ عًِ أُ ٍٛايؿك٘ ٜٴ ٳع ٸـ
أع ِٛعًِٕ أٌْأت٘ اؿٔاك ٠اٱه ١َٝ٬إٌْا٤ٶ.)21(»...
ٚبايتٛامَ ٟع ٖقا ا٫عذلاف ٚاٱقلاك بكٛٸ ٠عًِ ايؿك٘ َٚلننٜٸت٘ ٗ ايذلاخ
ايعلب ٞاٱه ،َٞ٬ؾإٕ إؿهِّل ط٘ عبـ ايلٓإ اػتاك إٔ ٜلؿٸ بكٛٸ ٺ ٠عًَ ٢ٳ ٵٔ اهتِػل
ٖقا ايعًِ ،أ ٚقًٌٖ َٔ ًأْ٘ أ َٔ ٚقُٝت٘ ايعًُٚ ١ٝإٓٗذٚ ١ٝايتٌلٜع ;١ٝ٭ٕ ايكٔاٜا
ٚإباسح ٚاٱًهايٝات ايهدل ٣اييت دا٤ت ٗ ٖقا ايعًِ ٜتعقٻك عً ٢ايباسجٌ
إعاُل ٜٔاهتشٔاكٖا ايَ ،)22(...ّٛٝا ٜعين إٔ قِـ عً ّٛايؿِٗ ٚايتًكٚ ٞايبٝإ ٗ
ايذلاخ ايعلب ٞاٱهٓ ٖٛ َٞ٬ب٘ عًُ ١ٝايؿِٗ ٚايتأ ٌٜٚيًِٓ ْٛايـٓ ،١ٜٝٓا ّ١ٜشلقٙ
ايِٓ َٔ ْٛايتؿورلات ٚايتأ٬ٜٚت ايؿاهـ َٔٚ ،٠اػذلام إقاٖب; ْتٝذ ١ايِلاع
إقٖيب ايٌـٜـ ٚايكٟٛٸ ايق ٟنإ بٌ ايؿٹ ٳلم ايهٚ ١َٝ٬ايعٳ ِكـ ٖٛٚ ،١ٜايِلاع ايقٟ
ت َِٓٗ مَٓاّ نبرلاّ،
أٓاع َٔ اينَٔ ايهجرل عً ٢إوًٌُ يٌٝتػًٛا بكٔاٜا اهتٓؿَ ٳـ ٵ
ؾ ٳب ٳـٍ إٔ ٜتٸذ٘ ايبشح إٍ ايعٓا ١ٜباٱْوإ ٚبٌؼِٝٸٖ ١قا اٱْوإ ٌَٚانً٘،
ذ ٳَٓٗٓ ٢ا ْؿعٷ; إف َٖٔ ٞ
أقشُٳتٵ نجرلٷ َٔ ايعًْ ّٛؿوٗا ٗ ُلاعاتٺ َقٖبٜ ٫ ،١ٝٴ ٵ
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ايِلاعات ايؿاكغ.١
رل َٔ ايـاكهٌ ٚايباسجٌ ٗ ايذلاخ ايعلب ٞاٱه َٞ٬إٔ عـؿاّ
ٖٓٚا ٫س ٘ٛنج ٷ
ُلف ؾٗٝا مَ ٷٔ ط ،ٌٜٛيهٓٗا  ٫ؼٌُ َعٓ٢ٶ  ٫ٚغاْ ٫ٚ ّ١ٜٳ ِؿعاّ يٲْوإ،
َٔ ايعً ّٛقـ ٴ
ٗ عادًت٘ أ ٗ ٚآدًت٘(َ ،)23جٌ :ايكٔاٜا ٚإوا ٌ٥اييت تٓتُ ٞإٍ عًِ ايه ،ّ٬ؾلغِ
ت إٍ أٖـاؾٗا ،إ ٓ٫إٔ نجرلاّ َٔ
ت أغلآٗا ًَُٚٚ ،ٵ
أْٗا اهتٓؿـت مَٓٗاٚ ،قٔٳ ٵ
ايعًُا ٤أعاؿٚا اً٫تػاٍ عًٗٝا ،ؿ ٕٚاعتباك يًوٝام ٫ٚ ،يًٛلٚف .ؾابٔ ػًـٜ ٕٚل ٣إٔ
اؿاد ١إٍ عًِ ايه ّ٬مل تٳ ٴع ٵـ ٓلٚك ٗ ّ١ٜعِلٚ ٙمَٓ٘; إف اْكلٓت إبتـع١
ٚإًشـٚ ،٠مل ٜعٴ ٵـ شلِ تٛاد ٷـ.
يهٔٸ َٔ ايباسجٌ َٳ ٵٔ ٜل ٣إٔ إعٝاك اؿانِ يًعًٚ ،ّٛايق ٟناْت تلدع إي٘ٝ
ايعً ٗ ّٛايذلاخ ايعلب ٞاٱهَ ٖٛ ،َٞ٬عٝاك اؾـٚ ٣ٚإٓؿع ;١ؾك ١ُٝايعًِ ٗ اٱهّ٬
ٍّ عً ٢اٯػلٚ ،إِا ا٭ؾًٔ١ٝ
َا أؿٸ ٣إٍ اـ ٗ ْ٬ايـْٝا ٚاٯػل ،٠ؾ ٬أؾًٔ ١ٝ٭ٟ
تهَ ٕٛا وًُ٘ ايعًِ َٔ َٓؿع١ٺ ٚؾا٥ـ ٠يٲْوإ(.)24
ؾأؾٌٔ ايعً ،ّٛنُا قاٍ ابٔ سنَّ« ،ا أؿٸ ٣إٍ اـ ٗ ْ٬ؿاك اـًٛؿ،
 ٌُٚٚإٍ ايؿٛم ٗ ؿاك ايبكا.)25(»٤
ت يـٚاعٕ
ؾشتٸ ٢ايعً ّٛاييت ؿػًت إٍ ؿاك اٱه ٗ ّ٬ايعِل ايعباه ٞإِا ٌْأَ ٵ
سٔاكٚ ١ٜبٛاعح ثكاؾ َٔٚ ،١ٝأبلم ٖق ٙايـٚاؾع اؿاد ١إٍ ٖق ٙايعً ;ّٛإف مل تهٔ
ف ؾهل ،ٟأٌْ ٚأت ؿ ٕٚساد١ٺٚ ،إِا ٌْأ ايعًِ ٗ اٱهّ٬
ٖق ٙايٌٓأ ٠فلٸؿ تٳ ٳل ٺ
يـٚاعٕ اقتٔٳ ٵتٗا اؿاد ١اؿٔاك ١ٜإٍ فيو ايعًِ; يٲداب ١عٔ إٌاغٌ ٚإٌانٌ اييت
َلٻت بٗا ٚعاًٳ ٵتٗا اؿٔاك ٠ايعلب ١ٝاٱه.)26(١َٝ٬

َٔ إوتٓـات احملـٸؿ ٗ ٠غٝاب ايعً ّٛاٱْواْ ١ٝعٓـ بعض ايـاكهٌ إٌتػًٌ
بذلاخ اؿٔاك ٠ايعلب ١ٝاٱه ٖٛ ١َٝ٬إٔ اؿٔاك ٠ايعلب ١ٝاٱه ١َٝ٬عاؿَ ّ٠ا توُٸ ٢بع
«سٔاك ٠ايؿك٘»ٖٚ ،ق ٙايتوُ ١ٝيٝوت عٳ ٵٝباّ أ ٚٳْ ِكِاّ ٗ سلٸ اؿٔاك ٠ايعلب١ٝ
اٱه ،١َٝ٬بكـك َا ؽتنٍ ٖق ٙايتوُ ١ٝاجملاٍ احملٛك ٟايق ٟنإ إٛٓٛع ايػايب
ٚإٗ ٗ ُٔٝاًتػاٍ عًُا ٤اٱه ;ّ٬ؾايؿك٘ نإ سآلاّ بكٛٸ ٺ ٗ ٠تلاخ إوًٌُ٫ٚ ،
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ت ٗ ايؿك٘
أؿٍٸ عً ٢فيو َٔ تًو إؼتِلات ٚإطٛٸ٫ت ٚاؿٛاً ٞاييت امؿٖٳ ٳل ٵ
اٱه ٖٞٚ ،َٞ٬ايٛد٘ اـاْٸ ايػايب ٗ ايجكاؾ ١ايعلب ١ٝاٱه ;١َٝ٬ؾايؿك٘ ٖ ٛأقلب
إٓتذات إٍ ايعكٌ ايعلبٞٸ ٖٛٚ ،ايٛد٘ إعبِّل ٚاجملوِّـ ـِ ١ُٝٛاؿٔاك ٠ايعلب١ٝ
اٱه ،)27( ١َٝ٬بٌ َٔ ايـاكهٌ ٚإؿهِّل َٔ ٜٔقٝٻـ عبكل ١ٜاؿٔاك ٠ايعلب١ٝ
اٱهٚ ١َٝ٬ػِٻٗا ٗ ايـكاهات ايؿكٗٚ ١ٝا٭ُٛيٚ ١ٝايتٌلٜع ٖٛٚ ،١ٝا٫ػتٝاك ايقٟ
ؿاؾع عٓ٘ َِطؿ ٢عبـ ايلمٸام ٗ أطلٚست٘ اؾاَع ،١ٝاييت قـٻَٗا بايؿلْو ١ٝإٍ
داَع ١ايوٛكب ٗ ٕٛؾلْواٚ ،ناْت بعٓٛإُٝٗ« :ـ ٗ تاكٜؽ ايؿًوؿ ١اٱه.)28(»١َٝ٬

رل َٔ ايباسجٌ إٍ ايتشؿٖٗ َٔ ٜقا ايكٜٚ ،ٍٛعـٸ ْ٘ٚق٫ّ ٛ
ٗ إكابٌ ٜقٖب نج ٷ
بعٝـاّ عٔ إٛٓٛع ;١ٝؾا٫عذلاف قا ٥ٷِ عٔٛك ايـكاهات ٚايبشٛخ ٚإُاكهات فات
إٓنع ايٓؿوٚ ٞاٱْواْٚ ٞا٫دتُاع ٗ ٞايذلاخ ايعلب ٞاٱه ;َٞ٬إف تبـ ٚايبشٛخ
ايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْواْ ١ٝبٌهٌٕ عاّٸ سآلٖ ٗ ّ٠قا ايذلاخَ ٖٛٚ ،ا ٜتذوٻـ
بٌهٌٕ ٚآضٚ ،عٔٛكٕ َتُِّٝنَٛٚ ،قعٕ ٚاه ٕع ،بٌ عًُا ٤اٱهٚ ّ٬ؾ٬هؿت٘
َٚؿهِّل ،ٜ٘ايق ٜٔقاكبٛا اٱْوإ ٗ نجرلٕ َٔ أبعاؿ ٙإٌهًِّ ١يٌؼِٝتَ٘ ٖٛٚ ،ا
ٴت ٵب ٹـ ٜ٘ايـكاهات ٚايبشٛخ ٚايهتب إتؼِٸِٚ ١إِٓٸؿات إِٓٸؿٖ ٗ ١قا إٛٓٛع; إف
قاكب ايؿ٬هؿ ١إوًًُ ٕٛؼِٝٸ ١اٱْوإ َٔٚ ،أبلمِٖ :أب ٛبهل بٔ منلٜا ايلامٟ
ٚايؿاكابٚ ٞابٔ هٓٝا ٚإػٛإ ايِؿا ٚايػنايٚ ٞابٔ َوهٛٳ ٵٚ ٜ٘ابٔ كًـ ٚابٔ سنّ ٚابٔ
بادٖٚ .١ق ٙا٭زلاُ ٤جٌِّ إلسً ١ايؿًوؿ ٗ ١ٝايـكاهات اييت شلا ًَُ ْ١باًل ٠بٌؼِٝٸ١
اٱْوإ ،ؾِٗ هوِّـ ٕٚإلسً ١ايؿًوؿ ٗ ١ٝؿكاهتِٗ يًٓؿى ايبٌلٚ ،١ٜيٌؼِ١ٝ
اٱْوإ ٗ بٴ ٵعـٖا ا٫دتُاع ٞبٌهٌٕ عاّٸَ ،ا ٜـٍٸ عً ٢إٔ إعلؾ ١باٱْوإ ناْت َٔ
٘ إفا قًٓا :إٕ عًُا٤
ايعً ّٛايلا٥ذ ٗ ١اؿٔاك ٠ايعلب ١ٝاٱه ،)29( ١َٝ٬عٝح ٓ ٌْ ٫
ايعلب ٚإوًٌُ قـٻَٛا إهٗاَاتٺ دًٌَٚ ّ١ًٝاكناتٺ كا٥ـَٚ ّ٠تُِّٝن ٗ ٠فاٍ ايعًّٛ
اٱْواْٚ ،١ٝإ ٵٕ ناْت ٖق ٙإٌاكن ١تعبِّل عٔ ايعِل ٚايجكاؾ ١اييت عاًٗا َٚلٸ بٗا
عًُا ٤اٱهٖٚ ،ّ٬قا ًإٔٷ ٜعِٸ ْٝع ايعً ;ّٛ٭ٕ أٟٸ عًِٕ ،نػرل َٔ ٙايعًٜ ،ّٛتطٛٻك
ٳت ٳبعاّ يًُواك ايتاكى ٞايق ٟتكطع٘ أغًب ايعً ّٛاٱْواْٚ ،١ٝعًِ ايٓؿى  ٫وٝـ ٫ٚ
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ىلز عٔ ٖق ٙايكاعـ ٠إعلؾٚ ١ٝاٱبوتُٛيٛد ،١ٝاييت ُ ٸل بٗا أغًب ايعًٌْ ٗ ّٛأتٗا
ٚتطٛټكٖا.
ٖٓٚا ٜٓبػ ٞاٱًاك ٠إي ٘ٝإٔ عًِ ايٓؿى ٗ ايذلاخ اٱه َٞ٬مل ٜهٔ «ُٓع ّ»١
ػتُع عًٗٝا ؾ َٔ ١ْ ٦ايـاكهٌ ٚايباسجٌ ،نُا نإ ايٌإٔ ٗ عًِ ايٓش ،ٛايقٟ
ؼٛٸٍ إٍ ُٓع١ٺ ػُع ايٓشٜٛٸٌ; إف نإ يًُوًٌُ ؾٌٔٴ ايوٻ ٵبل ٚاٱٓاؾ ٗ ١نجرلٕ
َٔ فا٫ت ايـكاهات ايٓؿو.١ٝ

إٕ أندل ايـ ٌ٥٫ايـايٓٚ ١ايٌاٖـٚ ٠ايهاًؿ ١عًَ ٢ـ ٣اٖتُاّ عًُا ٤اٱهّ٬
بايـكاهات ايٓؿوٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛا٫دتُاع ٖٛ ١ٝسٔٛك ايتِٓٝـ ٚايتأيٝـ ٗ ٖقا ايٓٛع
َٔ ايتؼِټّ إتعًِّل بايذلاخ ايذلب ٟٛاٱهَٞ٬ٸ بٌهٌٕ نبرلٚ ،ايق ٟنإ َٓٛع
اًتػاٍ عًُا ٤اٱه.ّ٬
ٚايقٜ ٟعهى ٖقا اؿٔٛك ٖقا ايهِٸ اشلا َٔ ٌ٥إ٪يٖؿات ٚايـكاهات
ت عً ٢ايذلبٚ ،١ٝعً ٢طلم ايتعًٚ ِٝايتـكٜى ٗ ،اٱه،ّ٬
ٚإِٓٻؿات اييت اًتػًَ ٵ
َٗٓٚا:
ع أؿب ايـْٝا ٚايـ ،ٜٔيًُاٚكؿٖ450(ٟع)(.)30
ع هٝاه ١ايِبٝإ٫ ،بٔ هٓٝا.
ع نتاب ايعًِ ،يًشاكخ احملاهيب(ٖ243ع)(.)31
ع كهاي ١إعًٌُِّ; ٚكهاي ١تٗقٜب ا٭ػ٬م ،يًذاسٖ299(ٜع).
ع تٗقٜب ا٭ػ٬م٫ ،بٔ َوهٛٳ ٵٖ421(ٜ٘ع).
ع ا٭ػ٬م ٚايورل٫ ،بٔ سنّ(ٖ456ع).
ع داَع بٝإ ايعًِ ٚؾًٔ٘٫ ،بٔ عبـ ايدلٸ ايُٓل ٟايكلطيب (.)32
ع ايلهاي ١إؿِٻً ١٭سٛاٍ إتعًٌُِّ ٚأسهاّ إعًٌُِّ ٚإتعًٌُِّ،
يًكابوٖ349(ٞع).
ع إكـٸَ٫ ،١بٔ ػًـٖ808(ٕٚع)(.)33
ع ايكاْ ٗ ٕٛأسهاّ ايعًِ ٚأسهاّ إعًِِّ ٚأسهاّ إتعًِِّ ،يًٌٝؽ ايع١َٓ٬
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اؿؤ ايٛٝه ٞإػلب ،ٞؼكٝلٝٓ :ـ ٓاَْ ،ٞطبع ١ؾٔاي ،١إػلب.)34(ّ2013 ،
ف دًٞٸ بٌ ايباسجٌ ٚايـاكهٌ عٔٛك ايبشح ٗ ايكٔاٜا
ؾٗق ٙايهتب اعذلا ٷ
اٱْواْٝٸ ،١ؾايعلب ٚإوًُ ٕٛقـٻَٛا إهٗاَاتٺ دًٌَٚ ّ١ًٝاكناتٺ كا٥ـٚ ّ٠نتب ّا َتُِّٝن٠
ٗ فاٍ ايعً ّٛاٱْواْٚ ،١ٝإ ٵٕ ناْت ٖق ٙإٌاكنات تعبِّل عٔ أسٛاٍ ايعِلٚ ،عٔ
ت ٗ مَِٓٗ ٚعِلِٖٖٚ ،قا ًإٔٷ عاّٸ ٌَٚذلىْٜ ،عِٸ ْٝع
ايجكاؾ ١ايعاَ ١اييت هاؿٳ ٵ
أُٓاف إعلؾ ١اٱْواْٚ ١ٝايعًٌْ ٗ ّٛأتٗا ٗٚ ،تطٛټكٖا ٗٚ ،إواك ايقُ ٟلٸ ب٘
ٚتكطع٘(.)35

 ٫تتأهٻى ايعً ّٛاٱْواْ َٔ ١ٝؾلاؽٕ ٫ٚ ،تتأهٻى اعتباطاّٚ ،إِا تٌٓأ ٚتتأهٻى
ْتٝذ ّ١يوٝاقاتٺ تتشـٻؿ ٗ اؿاد ١إٍ فيو ايعًِ ،تؿلض فُٛع َٔ ّ١إعطٝات ،نُا
إٔ ػطاب ايلٜاؿٚ ٠ا٭هبكٚ ،١ٝمٔ ا٭هبل ٚايوبٸاقٜ ٫ ،ٕٛواِٖ ٜ ٫ٚؿٔ ٞإٍ
تأهٝى ػطاباتٺ عًُ ،١ٝإْواْ ١ٝأ ٚغرلٖا َٔ ايعً ّٛباػت٬ف أدٓاهٗا ،اييت
بإَهاْٗا إٔ ػٝب ٚتوتذٝب يًٌُانٌ اييت ٜعٌٗٝا اٱْوإ ٗ سآلَٚ ٙوتكبً٘.
َا ْٖٓٗ َٔ ٘ٝق ٙايٛكق ١ايبشج ١ٝس ٍٛايعً ّٛاٱْواْٚ ١ٝسٔٛكٖا ٗ ايذلاخ
ايعلب ٞاٱه َٞ٬إٔ ا٫عذلاف أ ٚاٱْهاك ؿٔٛك ايبشح ٗ ايعً ّٛاٱْواْ ٫ ١ٝأُِّٖ١ٝ
ي٘ ،إفا مٔ أؿكنٓا احملـٚؿ ١ٜيًك ١ُٝايعًُٚ ١ٝإعلؾ ١ٝشلق ٙايبشٛخ ايذلبٚ ١ٜٛايٓؿو١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝإٓذن ٗ ٠ايذلاخ ٫ٚ ،هٝٻُا َا تعًٖل بكـكات ٖقا إٓتٛز ايعًُ ٞايذلاثٞ
عً ٢إوت ٣ٛإعلٗ ٚايعًُ.ٞ
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أحادٖح «ٔسائن الشٗع»ٛ
تأوُّالتٌ يف خصائص األساٌٗد ٔاملتُٕ

ٜٴعتدل نتاب «ٚها ٌ٥ايٌٝع ١إٍ ؼَِ ٌٝوا ٌ٥ايٌلٜع٪ٕ ،»١يِّؿ٘ ايٌٝؽ قُـ
بٔ اؿؤ اؿُلٸ ايعاًَ َٔ ،ٞأِٖٸ إٛهٛعات اؿـٜجٝٸ ١إتؼِِِّ ١عٓـ اٱَاَٝٸ ،١اييت
أُيِّؿت ٗ ايكلٕ اؿاؿ ٟعٌل اشلذلٟٸٚ .قـ فنل ؾ٪َ ٘ٝيِّؿُ٘ ا٭ساؿٜحٳ ايؿكٗٝٸَٓٛ ١ع
اؿاد ،١بوٓـٖا َٚتٓٗا َعاّٚ .قـ ُٝٻنت ٖق ٙا٭هاْٝـ ٚإت ٕٛببعض اـِا،ّ٥
ٖٚقا َا هٛف ْوتعلٓ٘ ٗ ٖق ٙإكايَ ٗ ١بشجٌ:

ّتام نتاب «ٚها ٌ٥ايٌٝع »١عٔ بعض ايهتب ٚاجملاَٝع اؿـٜجٝٸ ١بعـٸ ٠أَٛك،
َٗٓٚا:

ؾكـ أثبت ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ نتاب «ٚها ٌ٥ايٌٝع »١ا٭ساؿٜحٳ بأهٓاؿٖا،
عٝح ٜه ٕٛبإَهإ ايباسح ا٫طٓ٬ع عً ٢هٓـ اؿـٜح ٚقانُت٘ ،ؾُِّٝٝن بٌ
ايِشٝض ٚاؿَوٳٔ ٚإٛثٻل ٚائعٝـ(.)1

ٜٚقنل ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع عاؿ ّ٠ع ايطلم ايوٓـٜٸ ١ا٭ػل ٣يًشـٜح( ٗ )2ف،ًٜ٘

ْٚعين بٗا َِاؿك اؿـٜح ٚأهٓاؿ ٙا٭ػل َٔٚ ،٣فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب َكـٸَ ١ايعباؿات ،غ  ،3سٝح قاٍٚ« :طقُٸـ بٔ
ٜعكٛبص عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ عًٞٸ بٔ ايٓعُإ ،عٔ ابٔ
َوهإ ،عٔ هًُٝإ بٔ ػايـ ،عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ....:
ٚكٚا ٙايدلقٞٸ ٗ «احملاهٔ» ،عٔ أب ،٘ٝعٔ عًٞٸ بٔ ايٓعُإ.
ٚكٚا ٙايٌٝؽ بإهٓاؿ ٙعٔ اؿؤ بٔ قُٸـ بٔ زلاع ،١عٔ ابٔ كبا ،ٙعٔ ابٔ
َوهإ ،عٔ هًُٝإ بٔ ػايـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ،عٔ كه ٍٛاهلل| ،م.ٙٛ
ٚكٚا ٙاؿوٌ بٔ هعٝـ ٗ نتاب «اينٖـ» ،عٔ عًٞٸ بٔ ايٓعُإَ ،جً٘ ،إٍ
قٛي٘ اؾٗاؿ.
ٚطقُٸـ بٔ ٜعكٛبص عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ عٝو ،٢عٔ
ابٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ ثعًب ،١عٔ عًٞٸ بٔ عبـ ايعنٜن ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ،م.ٙٛ
ٚكٚا ٙايٌٝؽ بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و.٢ٝ
ٚكٚا ٙايِـٚم بإهٓاؿ ٙعٔ عًٞٸ بٔ عبـ ايعنٜن.
ٚكٚا ٙايدلقٞٸ ٗ «احملاهٔ» ،عٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ بٔ ؾٔٸاٍَ ،جً٘»(.)3

ٚقـ ىط ٧ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ فيو ،ؾٝقنل َِـكاّ آػل ؿـٜحٗ ٖٛٚ ،
ايٛاقع َِـكٷ ؿـٜحٺ آػل قلٜبٺ َٓ٘ َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب ايكِاْ ٗ ايٓؿى ،غ  ،5ٚ 4سٝح قاٍ4« :ع ٚعٓ٘
طقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاِٖٝص ،عٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ أب ٞعُرل ،عٔ َِٓٛك بٔ
ْٜٛى ،عٔ أبٓ ٞن ٠ايجُايٞٸ ،عٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ’ قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل|٫ :
سب ايقكاعٌ بايـّ; ؾإ ٸٕ ي٘ عٓـ اهلل قاتّٛ ٫ ّ٬ت ،قايٛاٜ :ا كه ٍٛاهلل،
ٜػلٻ ٻْهِ كٳ ٵ
َٚا قات ٷٌ ّٛ ٫ت؟ ؾكاٍ :ايٓاك.
ٚكٚا ٙايِـٚم بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ أب ٞعُرل.
ٚكٚاَ« ٗ ٙعاْ ٞا٭ػباك» ،عٔ أب ،٘ٝعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ،عٔ أٓـ بٔ
قُٸـ ،عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ ،عٔ ابٔ أب ٞعُرل.
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ٚكٚا ٙايدلقٞٸ ٗ «احملاهٔ» ،عٔ قُٸـ بٔ عًٞٸ ،عٔ ُؿٛإ بٔ و ،٢ٝعٔ
عاُِ بٔ ٓٝـ ،م.ٙٛ
5ع ٚطقُٸـ بٔ ٜعكٛبص عٔ عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ عبـ
ايلٓٔ بٔ أب ٞللإ ،عٔ عاُِ بٔ ٓٝـ ،عٔ أب ٞعبٝـ ،٠عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ:
سب ايقكاعٌ بايـّ; ؾإ ٸٕ ي٘ عٓـ اهلل قاتّٛ ٫ ّ٬ت.
قاٍ كه ٍٛاهلل|ٜ ٫ :عذبو كٳ ٵ
ٚكٚا ٙايِـٚم ٗ «عكاب ا٭عُاٍ» ،عٔ أب ،٘ٝعٔ هعـ ،عٔ قُٸـ بٔ
اؿوٌ ،عٔ ُؿٛإ بٔ و ،٢ٝعٔ عاُِ بٔ ٓٝـَ ،جً٘»(.)4
ٚعًٖل احملكِّك٪َ ٗ ٕٛهٻو ١آٍ ايبٝت^ ٱسٝا ٤ايذلاخ ،عً ٢قٛي٘ٚ« :كٚا ٙايدلقٞٸ
ٗ «احملاهٔ» ،عٔ قُٸـ بٔ عًٞٸ ،عٔ ُؿٛإ بٔ و ،٢ٝعٔ عاُِ بٔ ٓٝـ،
م ،»ٙٛبكٛشلِٜ ٖٛٚ« :عٛؿ يًشـٜح  5اٯت ;ٞ٭ْٸ٘ ٜتطابل َع٘ هٓـاّ َٚتٓاّ»(.)5
َٚلادع ١نتاب «احملاهٔ» ،٭ٓـ بٔ قُٸـ بٔ ػايـ ايدلقٞٸ ،تبٝٸٔ بايؿعٌ أْٸ٘
ٜل ٟٚاؿـٜح اـاَى «عٔ قُٸـ بٔ عًٞٸ ،عٔ ُؿٛإ بٔ و ،٢ٝعٔ عاُِ بٔ
ٓٝـ ،عٔ أب ٞعبٝـ ،٠عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ.)6(»...:
ٜ ٫ٚل ٟٚاؿـٜح ايلابع أُ.ّ٬
إفٕ ؾُا فنل ٙايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ ف ٌٜاؿـٜح ايلابع ٜعٛؿ يًشـٜح اـاَى.

يًُواُٖ ٗ ١اػتِاك ايهتاب ٚؼذ ُ٘ٝعُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& إٍ اػتِاك
أهٓاؿ ا٭ساؿٜحٚ ،اعتُـ& ٗ فيو ًْ ّ َٔ ١ايطلم.
 َٔٚتًو ايطلم:
&

عُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع ٚي٬ػتِاك ع إٍ سقف بعض ايعباكات َٔ أهٓاؿ ايٌٝؽ
ايِـٚم& ٚغرل َٔ ٙاحملـِّثٌ َٔ ،قب« :ٌٝس ٻـثٳٓا»«ٚ ،س ٻـثٳين»«ٚ ،قاٍ :س ٻـثٳٓا»،
«ٚقاٍ :س ٻـثٳين»«ٚ ،أػبٳلٳْا»«ٚ ،أػبٳلٳْ«ٚ ،»ٞقاٍ :أػبٳلٳْا»«ٚ ،قاٍ :أػبٳلٳْٚ ،»ٞأت٢
قًٓٗا بًؿ« ٜعٔ».
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ٚقـ أًاك& إٍ فيو بكٛي٘ٚ« :أَٸا أهاْٝـ ٗ ٙغرل نتاب « ٳَ ٵٔ  ٫ؤلٙ
ايؿك »٘ٝؾكـ أٚكؿتٴٗا نُا أٚكؿٖا ٖ ،ٛإ ٓ٫أْٸ ٞسقؾتٴ َٔ نجرلٕ َٓٗا يؿ« ٜقاٍ:
سـٻ ٳثٓا»«ٚ ،قاٍ :أػبٳ ٳلْا»ٚ ،أتٝتٴ َهاْٗا بًؿ« ٜعٔ»; ي٬ػتِاكٚ ،نقيو أهاْٝـٴ
غرل َٔ ٙقـِّثٓٝا»(.)7
ٚقـ عٴبِّل عٔ ٖق ٙايطلٜك ١بع «سقف أيؿا ٚا٭ؿاٚ ٤ايتشُټٌٚ ،تبـًٜٗا نًٓٗا
علف «عٔ»»(.)8

ٚيهٓٸ٘& ٜٴبك ٞع أسٝاْاّ ع عًَ ٢جٌ تًو ايعباكاتَ ،ع إَهإ سقؾٗأَٚ ،
فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 3أبٛاب َكـٸَ ١ايعباؿات ،غ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ بٔ ٜعكٛب
قاٍ :سـٻ ٳثين عـٸ َٔ ْ٠أُشابٓا :َِٗٓ ،قُٸـ بٔ و ٢ٝايعطاك ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ،
عٔ اؿؤ بٔ قبٛب ،عٔ ايع ٤٬بٔ كم ،ٜٔعٔ قُٸـ بٔ َوًِ ،عٔ أبٞ
دعؿل×.)9(»...
ٚيعًٓ٘& قـ أبك ٢عً ٢تًو ايعباك ٠يٲًاك ٠إٍ إٔٸ ٖقا اؿـٜح ٖ ٛاؿـٜح
ا٭ٚٸٍ َٔ «أُ ٍٛايهاٗ»; إف ؾ ٘ٝاهتعٌُ ايٌٝؽ ايهًٝينٸ& َجٌ تًو ايعباك،)10(٠
ٚاهتعًُٗا نقيو ٗ اؿـٜح ا٭ٚٸٍ َٔ «ؾلٚع ايهاٗ»( ،)11بٌ  ٗٚأٚٸٍ بعض ايهتب
َٔ«ايهاٗ» ،نهتاب ايِ.)12(٠٬

«سقف ايٌٝؽ اؿُلٸ& َٔ أهٓاؿ أساؿٜح «ايٛها »ٌ٥ا٭يكابٳٚ ،ايهُٓ،٢
وبٚ ،ايتٛاكٜؽٚ ،ا٭َهَٓٚ ،١ا أًب٘ٚ ،فيو ٗ أنجل إٛاكؿٚ ،ػاُٸٗ ١
ٚأعُـ َ٠ايٓٻ ٳ
ا٭هاْٝـ إتهلِّكٚ ،٠ا٭زلا ٤إعلٚؾ ١إتـاٚي.١
ٚاقتِل& عً ٢ا٭زلا ،٤أ ٚا٭يكاب إعلٚؾَ ،١جٜ :ّ٬هتؿ ٞبهًُ١
(اؿٹ ٵُ ٳٝلٟٸ) عٔ فنل (عبـ اهلل بٔ دعؿل اؿٹ ٵُ ٳٝلٟٸ)»(.)13
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ٗ ْكً٘ ٭ساؿٜح «ايهاٗ» تِلٸف ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ أهٓاؿ بعض تًو
ا٭ساؿٜحٚ ،فيو ي٬ػتِاك قـك اٱَهإ.
وب تتبټعٓا ع ٗ أَ ٳلٜٵُٖٔٚ ،ا:
ٚتٓشِل تًو ايتِلټؾات ع عَ ٳ
&

ت عباكت٘ ع ٗ
ٚقـ أًاك ايٌٝؽ اؿُلٸ& شلقا ا٭َل سٝح قاٍٚ« :قـ أٚكٳ ٵؿ ٴ
ا٭هاْٝـ ع بعٗٓٝا ،إ ٓ٫أْٸ٘ إفا تهلٻك قٛي٘« :عـٸ َٔ ٠أُشابٓا» ٗ هٓـ سـٜجٳ ٵ ٔٝقًتٴ ع ٗ
ايجاْ ٞعٚ« :عِٓٗ ،عٔ ؾ ;»ٕ٬ي٬ػتِاك.)14(»...
َٛ َٔٚاكؿ ٖقا ايتِلټف:
* َا ٗ ايباب  َٔ 6أبٛاب َكـٸَ ١ايعباؿات ،غ  ،2ٚ 1سٝح قاٍ1« :ع قُٸـ بٔ
ٜعكٛب ،عٔ عـٸ ٺ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ ٌٖاّ بٔ
هامل ،عٔ أب ٞبِرل ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ....:
ٚكٚا ٙايدلقٞٸ ٗ «احملاهٔ» ،عٔ ابٔ قبٛبَ ،جً٘.
2ع ٚعِٓٗ ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ ػايـ ،عٔ عًٞٸ بٔ أهبا ،ٙعٔ قُٸـ بٔ
إهشام بٔ اؿوٌ بٔ عُل ،ٚعٔ سؤ بٔ أبإ ،عٔ أب ٞبِرل قاٍ :هأيتٴ أبا عبـ
اهلل×....
ٚكٚا ٙايدلقٞٸ ٗ «احملاهٔ» ،عٔ عًٞٸ بٔ أهباَ ،ٙجً٘»(.)15
َٚلادع« ١أُ ٍٛايهاٗ» تبٝٸٔ إٔٸ اؿـ ٜٳجٝٵٔ عًٖ ٢قا ايٓش:ٛ
«3ع عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ ٌٖاّ بٔ
هامل ،عٔ أب ٞبِرل ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ....:
4ع عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ ػايـ ،عٔ عًٞٸ بٔ أهبا ،ٙعٔ
قُٸـ بٔ إهشام بٔ اؿوٌ ،عٔ عُل ،ٚعٔ سؤ بٔ أبإ ،عٔ أب ٞبِرل قاٍ:
هأيتٴ أبا عبـ اهلل×.)16(»...

ؾايٌٝؽ اؿُلٸ& إفا ْكٌ سـ ٜٳجٝٵٔ َتتاي ٳٝٝٵٔ َٔ َِـكٕ ٚاسـٺ عٔ كاٚ ٕٚاسـٺ ،فنل
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ايوٓـ ٗ اؿـٜح ا٭ٚٸٍ نُا ٖ ٗ ٛإِـكٚ ،أَٸا ٗ ايوٓـ ايجاْ ٞؾٝوتبـٍ ا٫هِ
ايِلٜض يًلا ٟٚايقٜ ٟل ٟٚعٓ٘ ُاسب إِـك بُٔرلٕ ٜعٛؿ إي ٗ ٘ٝايوٓـ ا٭ٚٸٍ،
ٜٚٴعبِّل عٔ فيو عاؿ ّ٠بًؿٚ« ٜعٓ٘».
َٛ َٔٚاكؿ ٖقا ايتِلټف:
* َا ٗ ايباب  َٔ 6أبٛاب أعـاؿ ايؿلا٥ض ،غ  ،4ٚ 3سٝح قاٍ3« :ع ٚعٓ٘ طٜعين
قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و٢ٝص ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ قُٸـ بٔ
إزلاع ،ٌٝعٔ أب ٞإزلاع ٌٝايولٸاز ،عٔ ابٔ َوهإ ،عٔ أب ٞبِرل قاٍ :قاٍ أبٛ
اؿؤ ا٭ ٸ....:×ٍٚ
4ع ٚعٓ٘ طٜعين قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و٢ٝص ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ
ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ ايوهْٞٛٸ ،عٔ دعؿل ،عٔ أب ٘ٝقاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل|.)17(»...:
َٚلادع ١إِـك« ٖٛٚ ،ايهاٗ» ،تبٝٸٔ إٔٸ ٖ ٳقٜٵٔ اؿـ ٜٳجٝٵٔ عًٖ ٢قا ايٓش:ٛ
«15ع قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ قُٸـ بٔ إزلاع ،ٌٝعٔ أبٞ
إزلاع ٌٝايولٸاز ،عٔ ابٔ َوهإ ،عٔ أب ٞبِرل قاٍ :قاٍ أب ٛاؿؤ ا٭ ٸ....:×ٍٚ
16ع قُٸـ ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ ايوهْٞٛٸ ،عٔ دعؿل ،عٔ
أب ’٘ٝقاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل |.)18(»...:
ؾ٬سٹ ِٜنٝـ إٔٸ ايٌٝؽ اؿُلٸ& قـ اهتبـٍ تعبرلٳٟٵ ايٌٝؽ ايهًٝينٸ&:
«قُٸـ بٔ و«ٚ ;»٢ٝقُٸـ» ،بُٔرل «اشلا ٗ »٤قٛي٘ٚ« :عٓ٘»(.)19

ْٴوب إٍ ايٌٝؽ اؿُلٸ& أْٸ٘ ع ٫ٚػتِاك نتاب٘ «ايٛها »ٌ٥ع «ْع بٌ
ٍّ ٚاسـٺ عٔ َِـكٕ ٚاسـٺ ،ؾُٝا إفا اػتًؿت َٛآعٴٗا; أ ٚعٔ
ت بّٓ
ا٭هاْٝـ ،إفا ٚٳ ٳك ٳؿ ٵ
ه ٵٗ ٕٕ ;َ٘ٓ ٛا ٜلاٙ
أنجل َٔ َِـكٕ ،بايـٻ ٵَر ٚايتًؿٝل ،ؾٔٛٝٸ ٳَ ٵٔ  ٫ػدل ٠ي٘ بايؿٔٸ ٚقٛعٳ ٳ
َٔ مٜاؿ ٗ ٠ايوٓـ»(.)20
ٚيهٔٸ اؿلٸ أْٸ٘& ٜتبع إِـك ايقٜٓ ٟكٌ اؿـٜح َٓ٘; ؾإٕٵ دٴُع بٌ أهٓاؿ
اؿـٜح ٗ إِـك ْكً٘ نُا ٖٚ ;ٛإٕٵ مل ٜٴذُع بٌ أهٓاؿ اؿـٜح ٗ إِـك مل
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هُع& بٗٓٝا ،بٌ ْكٌ اؿـٜح بوٓـ ٙا٭ٚٸٍ ،ثِٸ فنل ايوٓـ ايجاْ ٞي٘ َٔٚ ،فيو:
* َا فنل ٗ ٙايباب  َٔ 26أبٛاب ايـؾٔ ،غ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ بٔ ٜعكٛب،
عٔ عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿٚ ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبْٝ ٘ٝعاّ ،عٔ
ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ ايوهْٞٛٸ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ.)21(»...:
ٖٚقا ايوٓ ٴـ ٜٓشٌٸ إٍ هٓ ٳـٜٵُٖٔٚ ،ا:
ايوٓـ ا٭ٚٸٍ :قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ
ايٓٛؾًٞٸ....
ايوٓـ ايجاْ :ٞقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ايٓٛؾًٞٸ....
ٚايٛاقع أْٸ٘& قـ ْكٌ اؿـٜح نُا ٖ« َٔ ٛايهاٗ»ٚ ،ؾ« :٘ٝعـٸَٔ ْ٠
أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿٚ ،عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبْٝ ٘ٝعاّ ،عٔ ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ
ايوهْٞٛٸ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ.)22(»...:
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 27أبٛاب ايتهؿٌ ،غ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ بٔ ٜعكٛب،
عٔ عًٞٸ ابٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ ايوهْٞٛٸ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×
قاٍ :إفا أعـٸ ايلدٌ نَ َؿ ٳٓ٘ ؾَٗ ٛأدٛكٷ نًُٓا ْٛل إي.٘ٝ
ٚعٔ عـٸ ٺ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ ايٓٛؾًٞٸَ ،جً٘»(.)23
ٚبايلدٛع إٍ إِـك« ٖٛٚ ،ايهاٗ» ،تبٝٸٔ إٔٸ ايٌٝؽ ايهًٝينٸ& قـ فنل
شلقا اؿـٜح هٓ ٳـٜٵٔ كتً َؿٝٵٔٚ ،مل هُع بُٗٓٝا ٗ سـٜحٺ ٚاسـ.
ؾؿ« ٞايهاٗ»9« :ع عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ ايوهْٞٛٸ،
عٔ أب ٞعبـ اهلل× ،قاٍ :إفا أعـٸ ايلدٌ نَ َؿ ٳٓ٘ ؾَٗ ٛأدٛكٷ نًُٓا ْٛل إي.٘ٝ
12ع عـٸ َٔ ْ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ ايوهْٞٛٸ ،عٔ أبٞ
عبـ اهلل× ،قاٍ :إفا أعـٸ ايلدٌ نَ َؿ ٳٓ٘ ؾَٗ ٛأدٛكٷ نًُٓا ْٛل إي.)24(»٘ٝ
ٚقـ تبع٘ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ،ؾقنل اؿـٜح بوٓـ ٙا٭ٚٸٍ ؾك٘ ،ثِٸ فنل هٓـٙ
ايجاٌَْ ،ٞرلاّ إٍ تطابل اؿـ ٜٳجٝٵٔ ٗ إً بكٛيَ٘« :جً٘».
ٚقـ نإ بإَهإ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ي ٛأكاؿ اعتُاؿ طلٜك ١اؾُع بٌ ا٭هٓاؿ
ي٬ػتِاك ع نُا ْٴوب إي ٘ٝع إٔ ٜقنل اؿـٜح بٗقا ايٓش :ٛقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ
عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبٚ ،٘ٝعٔ عـٸ ٺ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿْٝ ،عاّ ،عٔ
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ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ ايوهْٞٛٸ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ،قاٍ :إفا أعـٸ ايلدٌ نؿٓ٘ ؾَٗ ٛأدٛكٷ
نًُٓا ْٛل إي.٘ٝ
ٚيهٓٸ٘ مل ٜؿعٌ فيو ،ا٭َل ايقٜ ٟـؾعٓا يًك ٍٛبأْٸ٘& مل ٜعتُـ طلٜك ١اؾُع
بٌ ا٭هٓاؿٚ ،إْٸُا تبع إِـك ايقٜٓ ٟكٌ َٓ٘; ؾإٕٵ نإ قـ ْع بٌ ا٭هٓاؿ ْكً٘
نُا ٖٚ ،ٛمل ٜٴؿهِّو بٌ تًو ا٭هٓاؿ; ٚإٕٵ نإ مل هُع بٌ ا٭هٓاؿ ْكً٘ نُا ٖٛ
أٜٔاّٚ ،مل هُع بٗٓٝا َٔ تًكاْ ٤ؿو٘(.)25
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 64نتاب ايعتل ،غ  ،2ٚ 1سٝح قاٍ1« :ع قُٸـ بٔ اؿؤ
 ٞبٔ قبٛب ،عٔ قُٸـ بٔ اؿوٌ ،عٔ قُٸـ بٔ و٢ٝ
بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ عً ٸ
اـنٸام ،عٔ غٝاخ ابٔ إبلاٖ ِٝايلامٟٸ ،عٔ دعؿل ،عٔ أب :’٘ٝإ ٸٕ كد ّ٬أعتل بعض
 ٖٛ :×ٞسٴ ٌّل نًٓ٘ ،يٝى هلل ًلٜو.
غ ،َ٘٬ؾكاٍ عً ٸ
2ع ٚبإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ أٓـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ قُٸـ بٔ
و ،٢ٝعٔ طًش ١بٔ مٜـ ،عٔ دعؿل ،عٔ أب :’٘ٝإ ٸٕ كد ّ٬أعتل بعض غ ،َ٘٬ؾكاٍ:
ٖ ٛسٴ ٌّل نًٓ٘ ،يٝى هلل ًلٜو»(.)26
ٚبايلدٛع إٍ إِـك« ٖٛٚ ،تٗقٜب ا٭سهاّ» ،تبٝٸٔ إٔٸ ايٌٝؽ ايطٛهٞٸ& قـ
فنل شلقا اؿـٜح هٓ ٳـٜٵٔ كتً َؿٝٵٔٚ ،مل هُع بُٗٓٝا ٗ سـٜحٺ ٚاسـ.
ؾؿ« ٞتٗقٜب ا٭سهاّ»57« :ع عٓ٘ طعٔ قُٸـ بٔ عًٞٸ بٔ قبٛبص ،عٔ قُٸـ
بٔ اؿوٌ ،عٔ قُٸـ بٔ و ٢ٝاـنٸام ،عٔ غٝاخ بٔ إبلاٖ ِٝايـاكٟٸ ،عٔ دعؿل،
عٔ أب :×٘ٝإ ٸٕ كد ّ٬أعتل بعض غ ،َ٘٬ؾكاٍ× ٖٛ :سٴ ٌّل ،يٝى هلل ًلٜو.
58ع قُٸـ بٔ أٓـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ
طًش ١بٔ مٜـ ،عٔ دعؿل ،عٔ أب :×٘ٝإ ٸٕ كد ّ٬أعتل بعض غ ،َ٘٬ؾكاٍ ٖٛ :سٴ ٌّل
نًٓ٘ ،يٝى هلل ًلٜو»(.)27
ٚقـ تبع٘ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ،ؾقنل اؿـٜح َ ٸل ٳتٝٵٔ.
ٚقـ نإ بإَهإ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ي ٛأكاؿ اعتُاؿ طلٜك ١اؾُع بٌ ا٭هٓاؿ
ي٬ػتِاك ع نُا ْٴوب إي ٘ٝع إٔ ٜقنل اؿـٜح بٗقا ايٓش :ٛقُٸـ بٔ اؿؤ بإهٓاؿٙ
 ٞبٔ قبٛب ،عٔ قُٸـ بٔ اؿوٌ ،عٔ قُٸـ بٔ و ٢ٝاـنٸام،
عٔ قُٸـ بٔ عً ٸ
عٔ غٝاخ ابٔ إبلاٖ ِٝايلامٟٸٚ ،بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ أٓـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ
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قُٸـ ،عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ طًش ١بٔ مٜـْٝ ،عاّ ،عٔ دعؿل ،عٔ أب :’٘ٝإ ٸٕ
كد ّ٬أعتل بعض غ ،َ٘٬ؾكاٍ× ٖٛ :سٴ ٌّل نًٓ٘ ،يٝى هلل ًلٜو.
ٚيهٓٸ٘ مل ٜؿعٌ فيو ،ا٭َل ايقٜ ٟـؾعٓا يًك ٍٛبأْٸ٘& مل ٜعتُـ طلٜك ١اؾُع
بٌ ا٭هٓاؿٚ ،إْٸُا تبع ٗ فيو إِـك ايقٜٓ ٟكٌ َٓ٘(.)28

إفٕ تبع ايٌٝؽ اؿُلٸ&َ ٗ ،وأي ١اؾُع بٌ ا٭هٓاؿ ٚعـَٗا ،إِاؿكٳ اييت
ٜٓكٌ اؿـٜح َٓٗا.
ٚايتنّ& َا دا ٗ ٤تًو إِاؿك ُاَاّ ،كغِ ن ٕٛاؾُع ٗ بعض إٛاكؿ
ٴَٖٛٹُاّ دـٸاّٚ ،وتاز إٍ تٝٓٛضٕ َٔٚ ،فيو:
* َا فنل ٗ ٙايباب  َٔ 60أبٛاب ايكِاْ ٗ ايٓؿى ،غ  ،1سٝح قاٍ:
«قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـٚ ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ،ِٝ
عٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ قبٛب ،عٔ أبٓ٫ٚ ٞؿ اؿٓٸا ٙقاٍ :هأيتٴ أبا عبـ اهلل×.)29(»...
ؾهٝـ ْؿهٓو ٖقا ايوٓـ؟
ايِشٝضٴ إٔٸ ايوٓ ٳـٜٵٔ ُٖا:
ايوٓـ ا٭ٚٸٍ :قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ
ابٔ قبٛب ،عٔ أبٓ٫ٚ ٞؿ اؿٓٸا....ٙ
ايوٓـ ايجاْ :ٞقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ
قبٛب ،عٔ أبٓ٫ٚ ٞؿ اؿٓٸا....ٙ
ٚيهٔٵ قـ ٌٜتب٘ أسـٴ ايباسجٌٖٖٔ ،ٵ  ٫ػدل ٠ي٘ ٗ عًِ ايلداٍ ،ؾٝعتكـ إٔٸ
ايوٓ ٳـٜٵٔ بٗقا ايٌهٌ:
ايوٓـ ا٭ٚٸٍ :قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ
أبٓ٫ٚ ٞؿ اؿٓٸا....ٙ
ايوٓـ ايجاْ :ٞقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ
قبٛب ،عٔ أبٓ٫ٚ ٞؿ اؿٓٸا....ٙ
ؾ٬سٹ ِٜاٱٜٗاّ ٗ ٖقا ا٫ػتِاك.
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ٚقـ ؽًِٖٛا َٔ فيو اٱٜٗاّ ٗ بعض إٛاكؿ بقنل نًُْٝ« ١عاّ» ٗ آػل
اؾن ٤إعطٛف َٔ ايوٓـ ايجاْ َٔٚ ،ٞفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 51أبٛاب دٗاؿ ايعـٚٸ َٚا ٜٓاهب٘ ،غ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ
بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبٚ ،٘ٝقُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ،
عٔ قُٸـ بٔ وْٝ ،٢ٝعاّ ،عٔ عبـ اهلل بٔ إػرل ،٠عٔ طًش ١بٔ مٜـ ،عٔ أب ٞعبـ
ت ايوټ ٸٓ ١إٔ  ٫ت٪ػق اؾٹ ٵن َٔ ١ٜإعت َٔ ٫ٚ ،ٙٛإػًٛب عً ٢عكً٘»(.)30
اهلل× قاٍ :دلٳ ٵ
ٚهٓـا اؿـٜح ُٖا:
ايوٓـ ا٭ٚٸٍ :قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ عبـ اهلل بٔ
إػرل ،٠عٔ طًش ١بٔ مٜـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×....
ايوٓـ ايجاْ :ٞقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ
قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ عبـ اهلل بٔ إػرل ،٠عٔ طًش ١بٔ مٜـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×....
ٚي ٫ٛنًُْٝ« ١عاّ» يتٖٛٻِ نجرل ٕٚإٔٸ هٓـٳٟٵ اؿـٜح ُٖا:
ايوٓـ ا٭ٚٸٍ :قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ قُٸـ بٔ
و ،٢ٝعٔ عبـ اهلل بٔ إػرل....٠
ايوٓـ ايجاْ :ٞقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ
قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ عبـ اهلل بٔ إػرل....٠

ٚػـك اٱًاكٖٓ ٠ا إٍ إٔٸ ايعطـ ٗ ا٭هٓاؿ تاكٜ ّ٠ه ٕٛعاؿٜٸاّ; ٚأػلٜ ٣هٕٛ
عاؿ.ٟ
ٍّ
غرل
ؾايعطـ ايعاؿٟٸ َٖ ٛا نإ عطؿاّ يطبك١ٺ عً ٢طبك ،١أ ٟيلاٚ ٕٚاسـٺ عً ٢كإٚ
ٚاسـٺ آػل َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب َٳٔٵ ِٜضٸ َٓ٘ ايِ ،ّٛغ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ بٔ
ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبٚ ٘ٝعبـ اهلل بٔ ايًِت ْٝعاّ ،عٔ ٓٓاؿ بٔ
عٝو ،٢عٔ سلٜن ،عٔ مكاك ،٠عٔ أب ٞدعؿل× ع ٗ سـٜحٺ ع قاٍ.)31(»...:
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ٚأَٸا ايعطـ غرل ايعاؿٟٸ ؾَٗ ٛا نإ عطؿاّ يطبك ٳتٝٵٔ أ ٚأنجل عً ٢طبك ٳتٝٵٔ أٚ
أنجلٜٚ ،ٴوُٸ« ٢ايتش ٗ ٌٜٛايوٓـ»ٚ ،قـ تكـٸّ ؾُٝا َلٸ فنل بعض ا٭َجً ١ي٘.
ٚيعٌٸ ٖقا ايعطـ َٖ ٛا فنل ٙايوٝٸـ ايدلٚدلؿٟٸ& بعٓٛإ «تكطٝع ا٭هاْٝـ»،
ؾكاٍَٚ« :ع فيو نًٓ٘  ٫ىً ٛعٔ تهلاك ا٭بٛابٚ ،ا٭ساؿٜحٚ ،تكطٝع ا٭ػباك،
ٚا٭هاْٝـ»(.)32

ٗ ْكً٘ يًشـٜح َٔ َِـكٜ ٙعُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& إٍ فنل هٓـ ٙأ ٸ ،ّ٫ٚثِٸ ٜٓكٌ
ًَ اؿـٜح ،ؾإفا أكاؿ إٔ ٜٓكٌ اؿـٜح َٔ َِـ ٕك آػل غرل إِـك ا٭ٚٸٍ انتؿ٢
بقنل ايوٓـ إٍ سٝح ٌٜذلى َع هٓـ ٗ ٙإِـك ا٭ٚٸٍ ،ؾٝؿِٗ ايكاك ٨إٔٸ َا بعـ
إقنٛك َٔ ايوٓـ ايجاْْ ٖٛ ٞؿى إقنٛك ٗ ايوٓـ ا٭ٚٸٍ َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 11أبٛاب ايتُٝٸِ ،غ  ،3سٝح قاٍٚ« :عٓ٘ طقُٸـ بٔ ٜعكٛب،
عٔ عًٞٸ بٔ إبلاِٖٝص ،عٔ أبٚ ،٘ٝعٔ عًٞٸ بٔ قُٸـ ،عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿْٝ ،عاّ ،عٔ
أٓـ بٔ قُٸـ بٔ أبِْ ٞل ،عٔ ابٔ بهرل ،عٔ مكاك ٠قاٍ :هأيتٴ أبا دعؿل× عٔ
ايتُٝټِ....
ٚكٚا ٙايٌٝؽ بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ ٜعكٛب»(.)33
ٖٚٴٓا ٜٴـكى ايكاك ٨إٔٸ ايٌٝؽ كٚا ٙبإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ
نل ٙأ ٸ.ّ٫ٚ
إبلاٖ ،ِٝعٔ أب...٘ٝإٍ آػل اؿـٜح ايق ٟفٳ َ

ٌٜٚرل ع أسٝاْاّ ع إٍ أْٸ٘ تلى فنل باق ٞايوٓـ بكٛي٘ ٗ آػل نَ« :َ٘٬جً٘»،
 َٔٚفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب َكـٸَ ١ايعباؿات ،غ  ،3سٝح قاٍٚ« :طقُٸـ بٔ
ٜعكٛبص عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ عًٞٸ بٔ ايٓعُإ ،عٔ ابٔ
َوهإ ،عٔ هًُٝإ بٔ ػايـ ،عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ....:
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ٚكٚا ٙاؿوٌ بٔ هعٝـ ٗ نتاب «اينٖـ» ،عٔ عًٞٸ بٔ ايٓعُإَ ،جً٘ ،إٍ
قٛي٘ اؾٗاؿ»(.)34
ٚقـ أًاك شلقا ا٭َل ايوٝٸـ ايدلٚدلؿٟٸ& بكٛيَ٘ٚ« :ع فيو نًٓ٘  ٫ىً ٛعٔ
تهلاك ا٭بٛابٚ ،ا٭ساؿٜحٚ ،تكطٝع ا٭ػباكٚ ،ا٭هاْٝـ»(.)35

ٚقـ وقف ايٌٝؽ اؿُلٸ& أٚٸٍ ايوٓـٌَ ،رلاّ يقيو بكٛي٘« :بإهٓاؿَٔٚ ،»ٙ
فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 15أبٛاب اي ،٤ٛٓٛغ  ،3سٝح قاٍٚ« :طقُٸـ بٔ ٜعكٛبص عٔ
عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ أب ٞعُرل ،عٔ عُل بٔ أف ،١ٜٓعٔ مكاكٚ ٠بهرل،
أْٸُٗا هأ ٫أبا دعؿل× عٔ  ٤ٛٓٚكه ٍٛاهلل|....
ٚكٚا ٙايٌٝؽ بإهٓاؿ ٙعٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ ،عٔ ابٔ أب ٞعُرل ،م....،ٙٛ
ٚكٚا ٙأٜٔاّ بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ ٜعكٛب»(.)36
ٚعًٖل ايٌٝؽ ايلبٸاْٞٸ ٗ ؼكٝك٘ يهتاب «ايٛها ،»ٌ٥عًٖ ٢قا اؿـٜح ،بايك:ٍٛ
«ٚأهك٘ ُاسب «ايٛهاَ َٔ »ٌ٥بتـأ ايوٓـ ايجاْ ٞطهٓـ ايٌٝؽ ايطٛهٞٸ& إٍ ايٌٝؽ
ايهًٝينٸ&ص ايٛها ٘٥بٌ ايٌٝؽ ٚقُٸـ بٔ ٜعكٛب :ِٖٚ ،إؿٝـ ،عٔ دعؿل بٔ قُٸـ
ابٔ قٛي.)37(ٜ٘ٛ
َ َٔٚبتـأ ايوٓـ ا٭ ٸ ٍٚطهٓـ ايٌٝؽ إٍ اؿوٌ بٔ هعٝـص :إؿٝـ ،عٔ أٓـ
بٔ قُٸـ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ اؿوٌ بٔ اؿؤ بٔ أبإ(.)38
ٚنقيو أهك٘ ٖ َٔ ٤٫٪ابتـا ٤هٓـ اؿـٜح ايتاهع طٚ« :ٖٛٚعٓ٘ طايطٛهٞٸ
عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـص ،عٔ أٓـ بٔ ٓنٚ ،٠ايكاهِ بٔ قُٸـ ،عٔ أبإ بٔ عجُإ،
عٔ َٝول ،عٔ أب ٞدعؿل× ،قاٍ :أ ٫أسه ٞيهِ  ٤ٛٓٚكه ٍٛاهلل|)39(»...ص»(.)40

ٚيعًٓ٘& قـ أٚنٌ ايباسح ع ٗ َعلؾ ١ايوك٘ ع إٍ َا فنل ٙايٌٝؽ
ايطٛهٞٸ& ٗ ٌَٝؼ« ١تٗقٜب ا٭سهاّ» «ٚا٫هتبِاك» َٔ طلمٕ إٍ بعض ايلٚا،٠
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سٝح ٜتطابل َا أهكط٘& َع بعض طلم ايٌٝؽ ايطٛهٞٸ& إي ٤٫٪ٖ َٔٚ ،ِٗٝايلٚا:٠
1ع اؿوٌ بٔ هعٝـ(.)41
2ع قُٸـ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينٸ(.)42

ِّٜ٪ٜٚـ فيو أْٸ٘& تلى بعض ا٭هٓاؿ عً ٢ساشلا ٗ إِـكٚ ،مل وقف َٓٗا
ً٦ٝاَّ ،ع أْٸ٘ قـ ٜبـ ٚع يًٛٳ ٵًٖ ١ا٭ ٍٚع إَهإ سقف أٚٸٍ ايوٓـٚ ،اهتبـاي٘ بًؿ:ٜ
«بإهٓاؿ َٔٚ ،»ٙفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 15أبٛاب اي ،٤ٛٓٛغ  ،11سٝح قاٍٚ« :طايطٛهٞٸص عٔ
إؿٝـ ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ،
 ٞأعٌ ،أ ٸُْٗا هأ ٫أبا
عٔ عجُإ بٔ عٝو ،٢عٔ ابٔ أف ،١ٜٓعٔ بهرل ٚمكاك ٠ابٓٳ ٵ
دعؿل× عٔ  ٤ٛٓٚكه ٍٛاهلل|.)43(»...
َٚلادع ١إِـك« ٖٛٚ ،تٗقٜب ا٭سهاّ» ،تبٝٸٔ إٔٸ ايٌٝؽ ايطٛهٞٸ& فنل
اؿـٜح بٗقا ايٌهٌَ« :ا أػدلْ ٞب٘ ايٌٝؽ أٜٻـ ٙاهلل تعاٍ ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ
أب ،٘ٝعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ عجُإ بٔ عٝو ،٢عٔ ابٔ
 ٞأعٌ ،أ ٸُْٗا هأ ٫أبا دعؿل× عٔ  ٤ٛٓٚكهٍٛ
أف ،١ٜٓعٔ بهرل ٚمكاك ٠ابٓٳ ٵ
اهلل|.)44(»...

ٖٓٚا قـ ٜتٖٛٻِ بعض ايباسجٌ أْٸ٘ نإ بإَهإ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع ٚي٬ػتِاك ع
إٔ وقف أٚٸٍ ايوٓـٜٚ ،كٚ :ٍٛبإهٓاؿ ٙعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل....
ٚيهٔٸ فيو غرلٴ ُشٝض; إف ي ٛؾعٌ ايٌٝؽ اؿُلٸ& فيو ٭ٚقع ايباسحٳ ٗ اًتباٙٺ
نبرلٕ ٖٛٚ ،إٔٸ ايباسح هٝعتُـ ٗ َعلؾ ١طلٜل ايٌٝؽ ايطٛهٞٸ& إٍ هعـ عًَ ٢ا
فنل ٙايٌٝؽ ايطٛهٞٸ& َٔ طلٜلٕ إيٌَٝ ٗ ٘ٝؼ« ١تٗقٜب ا٭سهاّ» «ٚا٫هتبِاك ٗ
َا اػتًـ َٔ ا٭ػباك»َٚ« :ٖٛٚ ،ا فنَ ٵل ٴت٘ ٗ ٖقا ايهتاب عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ؾكـ
أػدلْ ٞب٘ ايٌٝؽ أب ٛعبـ اهلل طإؿٝـص ،عٔ أب ٞايكاهِ دعؿل بٔ قُٸـ بٔ قٛي ،ٜ٘ٛعٔ
االجتهاد والتجديد

أب ،٘ٝعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل; ٚأػدلْ ٞب٘ أٜٔاّ ايٌٝؽ طإؿٝـص ،عٔ أب ٞدعؿل قُٸـ بٔ
عًٞٸ بٔ اؿوٌ طايِـٚم ا٫بٔص ،عٔ أب ،٘ٝعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل»(.)45
ٚن ٬ايطلٜكَٝٵٔ كتًـٷ عُٸا نإ هٝٴوكط٘ ٖا ٖٓا ،ؾً ٛسقف ايٌٝؽ اؿُلٸ&
أٚٸٍ هٓـ ٖقا اؿـٜح ٚاعتُـ ايباسح عً ٢أسـ ايطلَ ٜكٝٵٔ إقن ٛٳكٜٵٔ يٛقع ٗ
اً٫تباٚ ٙاـطأٖٚ ،قا َا ٜ ٫لٜـٜ ٫ٚ ٙلٓا ٙايٌٝؽ اؿُلٸ&.

تكـٸّ ايهَ ٗ ّ٬ا ؾعً٘ ايٌٝؽ اؿُلٸ& َٔ تأػرل فنل أهٓاؿ ايٌٝؽ ايِـٚم
ٚايٌٝؽ ايطٛهٞٸ كُٓٗا اهلل إٍ آػل ايهتاب ،سٝح عكـ يبٝاْٗا ؾا٥ـتٌ:
ا٭ :ٍٚيبٝإ أهاْٝـ ايٌٝؽ ايِـٚم&; ٚايجاْ :١ٝيبٝإ أهاْٝـ ايٌٝؽ
ايطٛهٞٸ&.
ت أهاْٝـُٖا طأ ٟأهاْٝـ ايٌٝؽ ايِـٚم
ٚقـ أًاك& إٍ فيو بكٛي٘ٚ« :أػٸ ٵل ٴ
ٚايٌٝؽ ايطٛهٞٸ كُٓٗا اهللص أٜٔاّ إٍ آػل ايهتاب; ٕا فنلْاٖ ٗ ٙقا ايباب طأٟ
ي٬ػتِاك ٚسقكاّ َٔ اٱطٓابص»(.)46
ٚقـ عُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& أٜٔاّ ع ٚي٬ػتِاك ع إٍ سقف أهٓاؿ بعض ا٭ساؿٜح.
ٚقـ أًاك& إٍ ٖقا ا٭َل ٗ ػاُ« ١ايٛها ،»ٌ٥ؾؿ ٞايؿا٥ـ ٠ايجاْ ١ٝقاٍٚ« :ك٣ٚ
ايٌٝؽ ٗ نتاب «اجملايى ٚا٭ػباك» ُٝٚٸ ّ ١٭ب ٞفكٸ ،عٔ ْاع ،١عٔ أب ٞإؿٔٻٌ ،عٔ
كدا ٤بٔ و ٢ٝايعدلتاٞ٥ٸ ،عٔ قُٸـ بٔ اؿؤ بٔ سل ،ٕٛعٔ عبـ اهلل بٔ عبـ
ايلٓٔ ا٭ُِٸ ،عٔ ايؿٔ ٌٝبٔ ٜواك ،عٔ ٖٚب بٔ عبـ اهلل اشلُـاْٞٸ ،عٔ أب ٞسلب
بٔ أب ٞا٭هٛؿ ايـ٩يٞٸ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ أب ٞفكٸ ،عٔ كه ٍٛاهلل|ٚ ،...فنل ايُٝٛٸ١
بطٛشلا.
ت ايوٓـ اػتِاكاّ»(.)47
ت َٓٗا ؾَِٛ ٗ ّ٫ٛآع نجرلٚ ،٠تلنِ ٴ
ٚقـ أٚكٳ ٵؿ ٴ
ٚقـ عجٳ ٵلْا عً ٢بعض ٖق ٙإٛآع ،ؾٛدٳ ٵـْا ا٭َل نُا قاٍ َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 5أبٛاب َكـٸَ ١ايعباؿات ،غ  ،8سٝح قاٍ« ٗٚ« :اجملايى
ٚا٭ػباك» بإهٓاؿ ٙاٯت ٞعٔ أب ٞفكٸ ،عٔ كه ٍٛاهلل|ُٝٚ ٗ ،ٸت٘ ي٘ ،قاٍٜ :ا أبا فكٸ،
يٝهٔ يو ٗ نٌٸ ً٤ٞٺ ْٝٸ ،ْ١ستٸ ٗ ٢ايٓٚ ّٛا٭نٌ»(.)48
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 ٗٚايؿا٥ـ ٠ايجايج ١قاٍٚ« :قـ ك ٣ٚطأ ٟايٌٝؽ ايهًٝينٸ&ص كهاي ّ١ط ١ًٜٛ٭بٞ
ت هٓـٖا ٗ َٛآع
عبـ اهلل× ع ٗ أٚٸٍ نتاب ايل« َٔ ١ٓٚايهاٗ» ع ٚقـ سقؾِ ٴ
اػتِاكاُّٛٚ ،كت٘ :قُٸـ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينٸ قاٍ :سـٸثين عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ
أب ،٘ٝعٔ ابٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ سؿّ إ٪فٸٕ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×.
ٚعٔ قُٸـ بٔ إزلاع ٌٝبٔ بنٜع ،عٔ قُٸـ بٔ هٓإ ،عٔ إزلاع ٌٝبٔ دابل،
عٔ أب ٞعبـ اهلل× :أْٸ٘ نتب بٗق ٙايلهاي ١إٍ أُشاب٘ٚ ،أَلِٖ َـاكهتٗا ٚايٓٛل
ؾٗٝا ٚتعاٖـٖا ٚايعٌُ بٗا ،ؾهاْٛا ٜٔعْٗٛا ٗ َوادـ بٛٝتِٗ ،ؾإفا ؾلغٛا َٔ
ايِْٛ ٠٬لٚا ؾٗٝا.
قاٍٚ :سـٸثين اؿؤ بٔ قُٸـ ،عٔ دعؿل بٔ قُٸـ بٔ َايو ايه ،ٗٛعٔ
ايكاهِ بٔ ايلبٝع ايِشٸاف ،عٔ إزلاع ٌٝبٔ كًـ ايولٸاز ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×.
ت ٖق ٙايلهاي َٔ ١أب ٞعبـ اهلل× إٍ أُشاب٘ٚ ،فنل ايلهاي١
قاٍ :ػلدٳ ٵ
بطٛشلا»(.)49
ٚقـ عجٳ ٵلْا عً ٢بعض ٖق ٙإٛآع ،ؾٛدٳ ٵـْا ا٭َل نُا قاٍ َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 6أبٛاب ُؿات ايكآَٚ ٞا هٛم إٔ ٜكٔ ٞب٘ ،غ  ،2سٝح
قاٍٚ« :بإهٓاؿ ٙطايهًٝينٸص اٯت ٞعٔ أب ٞعبـ اهلل× ٗ ،كهاي١ٺ ط ١ًٜٛي٘ إٍ أُشاب٘
أَلِٖ بايٓٛل ؾٗٝا ٚتعاٖـٖا ٚايعٌُ بٗاًْ َٔ ،تٗا :أٜٸتٗا ايعِاب ١إلس١َٛ
إؿًش.)50(»...١

ٚنُا ٜٴ٬سٹ ٜايكاك ٨ؾإْٸ٘& ٌٜرل إٍ سقف ايوٓـ بكٛي٘« :بإهٓاؿ ،»ٙؾٝعلف
نل ٖاٖٴٓاٚ ،يهٓٸ٘ َقنٛكٷ ٗ َهإٕ َا َٔ
ايباسح إٔٸ شلقا اؿـٜح هٓـاّ ،مل ٜٴقٵ َ
«ايٛها ،»ٌ٥أ ٚعً ٢ا٭قٌٸ ّهٔ َعلؾت٘ َٔ إِـك.
ٌٜٚرل& إٍ ٚدٛؿ ايوٓـ ٗ اـاُ ١بكٛي٘« :اٯتٚ ،»ٞيهٓٸ٘  ٫وـٸؿ َٓٛع٘
بـقٓ١ٺ ،ؾِٝرل ايبشح عٓ٘ أَلاّ ُعباّ ْٛعّا َا.
ٚقـ ٚؾٖل احملكِّك٪َ ٗ ٕٛهٻو ١آٍ ايبٝت^ ٱسٝا ٤ايذلاخ عً ٢ايباسح ٌَكٓ١
ايبشح عٔ ٖقا ايوٓـ; إف سـٸؿٚا َٓٛع٘ ٗ اـاُ ١بـقٓ١ٺ َٔٚ ،فيو:
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* َا ٗ ايباب  َٔ 16أبٛاب آؿاب اؿُٸاّ ،غ  ،6سٝح قاٍ ٗ فٚ« :ًٜ٘كٚاٗ ٙ
«اـِاٍ» بايوٓـ اٯت ٞعٔ أْى بٔ قُٸـَ ،جً٘».
ٚعًٖل احملكِّك ٕٛبكٛشلِٜ« :أت ٗ ٞايؿا٥ـ ٠ا٭ َٔ ٍٚاـاُ ١بلَن (ؾ)»(.)51
 ٫ٚىؿ ٢عً ٢ايكاكَ ٨ا ٗ تعبرل ايٌٝؽ اؿُلٸ& َٔ اٱبٗاّ ،ؾشٌ ٜك:ٍٛ
«بايوٓـ اٯت ،ٞأ ٚبا٭هاْٝـ اٯت »١ٝىتً٘ ا٭َل عً ٢ايباسحٜ ٫ٚ ،ـك ٌٖ ٟإٔٸ ٖقا
ايوٓـ هٝٴقنل ٗ أسـ ا٭ساؿٜح اي٬سك ،١أ ٚأْٸ٘ هٝٴقنل ٗ اـاُ١؟
ٜٚنٜـ َٔ ٖقا اٱبٗاّ َا ؾعً٘& َٔ اهتؼـاّ َجٌ ايتعبرل إقنٛك يٲًاك ٠إٍ
إٔٸ ايوٓـ هٝٴقنل ٗ أسـ ا٭ساؿٜح اي٬سك ٗ ٫ ،١اـاُ َٔٚ ،١فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا ،٤غ  ،3سٝح قاٍٚ« :كٚا ٙطايطٛهٞٸص
أٜٔاّ بأهاْٝـ ٙاٯت ١ٝإٍ نتاب ٚلٜـٚ ،نقا ايِـٚم ،إ ٓ٫إٔٸ ٗ كٚاٜتُٗا.)52(»...:
ٚيٝى ٗ ايؿا٥ـ ٠ا٭ٚ ٍٚايجاْ َٔ ١ٝاـاُُٖٚ ،١ا إؼِٻِتإ يقنل طلم
ايٌٝؽ ايِـٚم ٚايٌٝؽ ايطٛهٞٸ كُٓٗا اهلل ،أٟٸ فنل يوٓـ ايٌٝؽ ايِـٚم ٚايٌٝؽ
ت ٖق ٙا٭هاْٝـ؟
ايطٛهٞٸ كُٓٗا اهلل إٍ نتاب ٚلٜـ ،ؾأ ٜٔفٴنلٳ ٵ
ايِشٝضٴ أْٸٗا فٴنلت ٗ ايباب  َٔ 2أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا ،٤غ  ،4سٝح قاٍ:
«ٚكٚا ٙايِـٚم بإهٓاؿ ٙعٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ بٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض ،عٔ عبـ
اهلل بٔ أٜٸٛب ،عٔ اؿوٌ ايلٚاهٞٸ ،عٔ أب ٞعُل ٚإتطبِّب قاٍ :علٓتٴ ٖق ٙايلٚا١ٜ
عً ٢أب ٞعبـ اهلل× ،ؾكاٍْ :عِ ٖٞ ،سلٸٚ ،قـ نإ أَرل إٜ ×ٌَٓ٪أَل عُٸاي٘
بقيو ،ثِٸ فنل اؿـٜح بطٛي٘.
ٚكٚا ٙايٌٝؽ بإهٓاؿ ٙعٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ.
ٚبإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝـ ،عٔ قُٸـ بٔ اؿؤ ايِؿٓاك ،عٔ
أٓـ بٔ قُٸـ بٔ عٝو ،٢عٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ بٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض.
ٚعٓ٘ ،عٔ أٓـ بٔ إؿكٜى ،عٔ قُٸـ بٔ سوإ ايلامٟٸ ،عٔ إزلاع ٌٝبٔ
دعؿل ايهٓـٟٸ ،عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض.
ٚبإهٓاؿ ٙعٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ ايعبٸاي بٔ َعلٚف ،عٔ اؿؤ بٔ
عًٞٸ بٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض.
ٚبإهٓاؿ ٙعٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض.
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ٚبإهٓاؿ ٙعٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ،عٔ اؿؤ بٔ ٚلٜـ ،عٔ أبٚ ٘ٝلٜـ بٔ ْاُض،
قاٍ :علٓتٴ ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢أب ٞعبـ اهلل×»(.)53

ٚعً ٘ٝؾُا أسؤ َا ؾعً٘& ٗ بعض إٛاكؿ َٔ ايتشـٜـ ايعاّٸ ٕٓٛع فنل
ايوٓـ!  َٔٚفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 55أبٛاب ا٭طعُ ١احمللٻَ ،١غ  ،2سٝح قاٍ« ٗٚ« :عٕٛٝ
ا٭ػباك»« ٗٚ ،ايعًٌ» ،با٭هاْٝـ اٯت ٗ ١ٝآػل ايهتاب ،عٔ قُٸـ بٔ هٓإ ،عٔ
ايلٓا×.)54(»...

ٖٓٚا تكـٻّ ْعلف إٔٸ ايٌٝؽ اؿُلٸ& قـ ٜذلى فنل بعض ا٭هٓاؿ اعتُاؿاّ عً٢
فنلٖا ٗ أبٛاب أ ٚأساؿٜح أَٛ ٚآع أػل« َٔ ٣ايٛها.»ٌ٥
 ٗ ٖٛٚفيو قـ ٜذلى اٱًاك ٠إٍ تكـټّ ا٭هٓاؿ أ ٚتأػټلٖا; ٚقـ ٌٜرل إٍ فيو
عً ٢م ٛايعُٚ ;ّٛقـ وـِّؿ َٓٛع فنل تًو ا٭هٓاؿ عً ٢م ٛايعُ ّٛأ ٚاـِ.ْٛ

َٔ إٛاكؿ اييت تلى ؾٗٝا اٱًاك ٠إٍ تكـټّ ا٭هٓاؿ أ ٚتأػټلٖا َا ٗ ايباب َٔ 4
أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا ،٤غ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ بٔ ٜعكٛب بأهاْٝـ ٙإٍ نتاب ٚلٜـ
عٔ أَرل إ.)55(»...×ٌَٓ٪
ٖٚق ٙا٭هاْٝـ تكـٻّ فنلٖا ٗ ايباب  َٔ 2أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا ،٤غ .3ٚ 2ٚ 1

َٔ إٛاكؿ اييت أًاك ؾٗٝا إٍ تكـټّ ا٭هٓاؿ أ ٚتأػټلٖا عً ٢م ٛايعَُ ّٛا :ًٜٞ
* َا ٗ ايباب  َٔ 90أبٛاب أسهاّ ايعٌل ،٠غ  ،4سٝح قاٍٚ« :قـ تكـٸّ
سـٜح عكب ١بٔ ػايـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل ،عٔ آبا ،^٘٥قاٍ :قاٍ أَرل إ:×ٌَٓ٪
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سل ِٜإوذـ أكبع ٕٛفكاعاّ.»...
ٚفنل احملكِّك٪َ ٗ ٕٛهٻو ١آٍ ايبٝت^ ٱسٝا ٤ايذلاخ أْٸ٘ «تكـٻّ ٗ اؿـٜح 1
َٔ ايباب  َٔ 6أبٛاب أسهاّ إوادـ»(.)56
ٚبايلدٛع إٍ إٓٛع إٌاك إي ٘ٝتبٝٸٔ إٔٸ ايوٓـ بٗقا ايٌهٌ« :قُٸـ بٔ عًٞٸ
بٔ اؿوٌ ٗ «اـِاٍ» ،عٔ اؿوٌ بٔ أٓـ بٔ إؿكٜى ،عٔ أب ،٘ٝعٔ قُٸـ بٔ
عًٞٸ بٔ قبٛب ،عٔ قُٸـ بٔ اؿوٌ ،عٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ بٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ عًٞٸ بٔ
عكب ،١عٔ أب ٘ٝعكب ١بٔ ػايـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ،عٔ أب ،٘ٝعٔ آبا ،^٘٥قاٍ:
قاٍ أَرل إ :×ٌَٓ٪سل ِٜإوذـ أكبع ٕٛفكاعاّ.)57(»...
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 31أبٛاب إناك َٚا ٜٓاهب٘ ،غ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ بٔ
اؿؤ بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ أٓـ بٔ ؿاٚؿ طايِشٝض :ؿاٚٚؿص ،عٔ قُٸـ بٔ بهٓاك
ايٓكٓاَ ،عٔ اؿوٌ بٔ قُٸـ ايؿناكٟٸ ،عٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ ايٓؼٸاي ،عٔ دعؿل بٔ
قُٸـ ايلَاْٞٸ ،عٔ و ٢ٝاؿُاْٞٸ ،عٔ قُٸـ بٔ عبٝـ ايطٝايوٞٸ ،عٔ كتاك
ايتُٸاك ،عٔ أبَ ٞطل ،قإٍٓ :ا ٓلب ابٔ ًَذِ ايؿاهل يعٓ٘ اهلل أَرل إ....×ٌَٓ٪
ٚكٚا ٙعبـ ايهل ِٜبٔ طاٚي طايِشٝض :طاٚٚيص ٗ «ؾلس ١ايػلٟٸ» باٱهٓاؿ
ايوابل عٔ قُٸـ بٔ أٓـ بٔ ؿاٚؿَ ،جً٘».
ٚعًٖل احملكِّك ،ٕٛعً ٢قٛي٘« :باٱهٓاؿ ايوابل عٔ قُٸـ بٔ أٓـ بٔ ؿاٚؿ»،
بكٛشلِ« :هبل ٗ اؿـٜح  َٔ 2ايباب ٖ َٔ 30ق ٙا٭بٛاب»(.)58
ٚبايلدٛع إٍ إٓٛع إٌاك إي ٘ٝتبٝٸٔ إٔٸ ايٌٝؽ اؿُلٸ& قاٍ ٗ ف ٌٜاؿـٜح 2
َٔ ايباب ٚ« :30كٚا ٙايوٝٸـ عبـ ايهل ِٜبٔ أٓـ بٔ طاٚي ٗ «ؾلس ١ايػلٟٸ» ،عٔ
ِْرل ايـ ٜٔقُٸـ بٔ قُٸـ بٔ اؿؤ ايطٛهٞٸ ايٛمٜل ،عٔ أب ،٘ٝعٔ ايوٝٸـ ؾٌٔ
اهلل اؿوينٸ ،عٔ ف ٟايؿكاك بٔ َعبـ ،عٔ ايٌٝؽ ايطٛهٞٸ ،عٔ إؿٝـ ،عٔ قُٸـ بٔ
أٓـ بٔ ؿاٚؿ.)59(»...
إفٕ ؾايوٓـٴ ايجاْ ٞيًشـٜح  َٔ 1ايباب  :ٖٛ 31ايوٝٸـ عبـ ايهل ِٜبٔ أٓـ
بٔ طاٚٚي ٗ «ؾلس ١ايػلٟٸ» ،عٔ ِْرل ايـ ٜٔقُٸـ بٔ قُٸـ بٔ اؿؤ ايطٛهٞٸ
ايٛمٜل ،عٔ أب ،٘ٝعٔ ايوٝٸـ ؾٌٔ اهلل اؿوينٸ ،عٔ ف ٟايؿكاك بٔ َعبـ ،عٔ ايٌٝؽ
ايطٛهٞٸ ،عٔ إؿٝـ ،عٔ ق ٸُـ بٔ أٓـ بٔ ؿاٚٚؿ ،عٔ قُٸـ بٔ بهٓاك ايٓكٓاَ ،عٔ
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اؿوٌ بٔ قُٸـ ايؿناكٟٸ ،عٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ ايٓؼٸاي ،عٔ دعؿل بٔ قُٸـ
ايلَاْٞٸ ،عٔ و ٢ٝاؿُاْٞٸ ،عٔ قُٸـ بٔ عبٝـ ايطٝايوٞٸ ،عٔ كتاك ايتُٸاك ،عٔ
أبَ ٞطل قإٍٓ :ا ٓلب ابٔ ًَذِ....
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 8أبٛاب آؿاب ايكآ ،ٞغ  ،2سٝح قاٍ ٗ فٚ« :ًٜ٘كٚاٙ
ايٌٝؽ نُا َلٸ ٗ قًٓ٘».
ٚعًٖل احملكِّك ٕٛبكٛشلِ ٗ« :اؿـٜح  َٔ 8ايباب  َٔ 1أبٛاب قوُ ١اـُى;
ٚاؿـٜح  َٔ 4ايباب  َٔ 1أبٛاب ا٭ْؿاٍ; ٚاؿـٜح  َٔ 2ايباب  َٔ 41أبٛاب دٗاؿ
ايعـٚٸ»(.)60
ٚبايلدٛع إٍ ايباب  َٔ 41أبٛاب دٗاؿ ايعـٚٸ َٚا ٜٓاهب٘ ،غ ٚ ،2دٳ ٵـْا إٔٸ
ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٜك ٗ ٍٛفٚ« :ًٜ٘كٚا ٙايٌٝؽ نُا تكـٻّ ٗ اـُى».
ٚعًٖل احملكِّك ٕٛبكٛشلِ« :تكـٸّ ٗ اؿـٜح  َٔ 9ايباب  َٔ 2أبٛاب َا هب ؾ٘ٝ
اـُى;  ٗٚاؿـٜح  َٔ 8ايباب  َٔ 1أبٛاب قوُ ١اـُى»(.)61
ٚكدٳ ٵعٓا َٔ دـٜـ إٍ ايباب  َٔ 1أبٛاب ا٭ْؿاٍ ،غ  ،4ؾٛدـْاٜ &ٙكٗ ٍٛ
فٚ« :ًٜ٘كٚا ٙايٌٝؽ نُا َلٸ».
ٚعًٖل احملكِّك ٕٛبكٛشلَِ« :لٸ ٗ ف ٌٜاؿـٜح  َٔ 8ايباب  َٔ 1أبٛاب قوُ١
اـُى»(.)62
ـْا&ٙ
ٚكدٳ ٵعٓا َٔ دـٜـ أٜٔاّ إٍ ايباب  َٔ 1أبٛاب قوُ ١اـُى ،غ  ،8ؾٛدٳ ٵ
ٜك8« :ٍٛع ٚعٓ٘ طقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاِٖٝص ،عٔ أب ،٘ٝعٔ ٓٓاؿ بٔ
عٝو ،٢عٔ بعض أُشابٓا ،عٔ ايعبـ ايِاحل× قاٍ :اـُ ٵُى َٔ ٔو ١أًٝأَ :٤
ايػٓاٚ ;ِ٥ايػٳ ٵ َٔٚ ;ْٛايهٓٛم;  َٔٚإعاؿٕ; ٚإ٬س....١
قُٸـ بٔ اؿؤ بإهٓاؿ ٙعٔ عًٞٸ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ عًٞٸ بٔ ٜعكٛب،
عٔ أب ٞاؿؤ ايبػـاؿٟٸ ،عٔ اؿؤ بٔ إزلاع ٌٝبٔ ُاحل ايُِٝلٟٸ ،عٔ اؿؤ
بٔ كاًـ ،عٔ ٓٓاؿ بٔ عٝو ،٢م.)63(»ٙٛ
ؾ٬سٹَ ِٜـ ٣ايعٓا ٤ايقٜ ٟتهبٸـ ٙايباسح ٕعلؾ ١هٓـ بعض ا٭ساؿٜح ْتٝذ١
ٖق ٙايطلٜكٚ ،١قـ نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜك ٗ ٍٛنٌٸ تًو إٛاكؿٚ :كٚا ٙايٌٝؽ نُا َلٸ
ٗ قوُ ١اـُىٚ ،ي ٛؾعٌ فيو يٛؾٓل عً ٢ايباسح ايهجرل َٔ ايتعب ٚايعٓا.)64(٤
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سـٸؿ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ بعض ا٭سٝإ َٓٛع فنل ا٭هٓاؿ احملقٚؾٚ ;١يهٓٸ٘
وـٸؿ َٓٛع فنل تًو ا٭هٓاؿ عً ٢م ٛايعُ ّٛتاكٚ ;ّ٠عً ٢م ٛاـِ ْٛتاك ّ٠أػل.٣

َٔ إٛاكؿ اييت سـٸؿ& ؾٗٝا َٓٛع فنل ا٭هٓاؿ احملقٚؾ ١عً ٢م ٛايعَُ ّٛا
ٗ ايباب  َٔ 8أبٛاب ُؿات ايكآَٚ ٞا هٛم إٔ ٜكٔ ٞب٘ ،غ  ،19سٝح قاٍٚ« :قـ
تكـٻّ ٗ اينٜاكات سـٜح قُٸـ بٔ َاكؿ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ٗ ؾٌٔ مٜاك ٠أَرل
إ ×ٌَٓ٪ع إٍ إٔ قاٍ :ع ثِٸ قاٍٜ :ا ابٔ َاكؿ طايِشٝضٜ :ا بٔ َاكؿص ،انتب ٖقا
اؿـٜح َا ٤ايقٖب»(.)65
ٚمل وـِّؿ ٗ أٟٸ باب َٔ أبٛاب اينٜاكات قـ فنل ٖقا اؿـٜحٚ ،بإلادع١
إتعٹب ١تبٝٸٔ أْٸ٘ ٗ ايباب  َٔ 23أبٛاب إناك َٚا ٜٓاهب٘ ٖٛٚ ،بعٓٛإ« :باب اهتشباب
مٜاك ٠أَرل إ ٌَٓ٪عًٞٸ بٔ أب ٞطايب×ٚ ،نلاٖ ١تلنٗا»( ٖٛٚ ،)66اؿـٜح ٗ 3
ايباب.
ٚقـ نإ بإَهإ ايٌٝؽ اؿُلٸ& إٔ وـِّؿ ايباب ايق ٟفنل ؾٖ ٘ٝقا
اؿـٜح ،ؾٝكٚ :ٍٛقـ تكـٻّ ٗ اينٜاكات ٗ ،باب اهتشباب مٜاك ٠أَرل إ،×ٌَٓ٪
سـٜح قُٸـ بٔ َاكؿ....

َٔ إٛاكؿ اييت سـٸؿ& ؾٗٝا َٓٛع فنل ا٭هٓاؿ احملقٚؾ ١عً ٢م ٛاـِْٛ
َا ٗ ايباب  َٔ 146أبٛاب أسهاّ ايعٌل ،٠غ  ،6سٝح قاٍ« ٗٚ« :ع ٕٛٝا٭ػباك»
ت ٗ إهباؽ اي ،٤ٛٓٛعٔ ايلٓا ،عٔ آبا ،^٘٥قاٍ :قاٍ كهٍٛ
بأهاْٝـ تكـٻ ٳَ ٵ
اهلل|.)67(»...:
ٚباب إهباؽ اي ٖٛ ٤ٛٓٛايباب  َٔ 54أبٛاب اي.٤ٛٓٛ
ؾ٬سٹ ِٜنِ أْٸ٘ ع َع ٖقا ايتشـٜـ َٔ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع أُبض َٔ ايوٌٗ عً٢
ايباسح إٔ  ٌِٜيًشـٜح إلاؿَٚ ،علؾ ١ايوٓـ َٔ ػ ٍ٬فيو(.)68
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ٚقـ وقف ايٌٝؽ اؿُلٸ& هٓـ بعض ا٭ساؿٜح ؿ ٕٚأٟٸ إًاك٠ٺ شلقا اؿقف،
ؾٝقنل اؿـٜح ٗ ُٛك ٠اؿـٜح إُ ٵلهٳٌ ايق ٫ ٟهٳ ٳٓـ ي٘ ،بُٓٝا ٖ ٗ ٛإِـك
ح َوٓٳـٷ َٔٚ ،فيو:
سـ ٜٷ
* َا ٗ ايباب  َٔ 94أبٛاب ا٭طعُ ١إباس ،١غ  ،2سٝح قاٍ« :قاٍٚ :قاٍ ي:ٞ
ت ً٦ٝاّ ؾأنجل إلق ;١ؾإْٸٗا أسـ ايًشٌُ ،ؾإٕٵ مل ِٜٝبٛا َٔ ايًشِ
ٜا عًٞٸ ،إفا طبؼٵ ٳ
ِٜٝبٛا َٔ إلق.)69(»١
َٚلادع ١إِـك« ٖٛٚ ،ع ٕٛٝأػباك ايلٓا×»ٚ ،دـْا اؿـٜح بٗقا
ايٌهٌ339« :ع ٚبٗقا اٱهٓاؿ ،عٔ عًٞٸ بٔ أب ٞطايب× قاٍ :قاٍ ايٓيبٸ|ٜ :ا عًٞٸ،
إفا طبؼتٳ ً٦ٝاّ ؾأنجل إلق ;١ؾإ ٸْٗا أسـ ايًشٌُٚ ،اغلف يًذرلإ ،ؾإٕٵ مل ِٜٝبٛا
َٔ ايًشِ ِٜٝبٛا َٔ إلم»(.)70
َٚلاؿٴ ايٌٝؽ ايِـٚم& بكٛي٘ٚ« :بٗقا اٱهٓاؿ» َا فنل ٗ ٙاؿـٜح ،338
سٝح قاٍ338« :ع سـٸثٓا قُٸـ بٔ أٓـ بٔ اؿوٌ بٔ ٜٛهـ ايبػـاؿٟٸ ،قاٍ :سـٸثٓا
عًٞٸ بٔ قُٸـ بٔ ع ،١ٓٝٝقاٍ :سـٸثٓا ؿاكّ بٔ قب ،١ِٝقاٍ :سـٸثين عًٞٸ بٔ َٛه٢
ايلٓا× ،عٔ أبَٛ ٘ٝه ،٢عٔ أب ٘ٝدعؿل ،عٔ أب ٘ٝعًٞٸ ،عٔ أب ٘ٝاؿوٌ ،عٔ أب٘ٝ
ٍّ× قاٍ :ؿػًتٴ عً ٢كهَٜٛ |ٍٛاّ ٜ ٗٚـ ٙهؿلدً ،١ؾذعٌ ٜأنٌ
عًٞ
ٜٚطعُين.)71(»...
ٚقـ فنل ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٖقا ايوٓـ ٗ ْؿى ايباب ،غ ٚ ،)72(1يهٓٸ٘ مل ٜٴٌٹلٵ
إٍ إٔٸ هٓـ اؿـٜح ايجاْْ ٖٛ ٞؿى هٓـ اؿـٜح ا٭ٚٸٍ ،بٌ فنل اؿـٜح ايجاْٗ ٞ
ُٛك ٠اؿـٜح إُ ٵلهٳٌ ايق ٫ ٟهٳ ٳٓـ ي٘.

تكـٻّ ؾُٝا َٔ ٢إٔٸ َٔ عاؿ ٠ايٌٝؽ اؿُلٸ& إٔ ٜقنل ٗ ف ٌٜاؿـٜح أهٓاؿٙ
ا٭ػل ٣إٕٵ ناْتٚ ،يهٓٸ٘& أٌُٖ فيو ٗ بعض إٛاكؿ ،ؾقنل اؿـٜح بوٓـٺ
ٚاسـٺٚ ،مل ٜقنل أهٓاؿ ٙا٭ػل ٗ ٣فٕٓٚ ،ًٜ٘ا ْكٌ اؿـٜح ٗ َٓٛعٕ آػل فنلٙ
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بوٓـٺ كتًٹـٺ عُٸا فنل َٔ ٙقبٌ ،ؾعلٳ ِؾٓا إٔٸ يًشـٜح أنجل َٔ هٳ ٳٓ ٺـ َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 74أبٛاب ْهاغ ايعبٝـ ٚاٱَا ،٤غ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ بٔ
اؿؤ بإهٓاؿ ٙعٔ ايبنٚؾلٟٸ ،عٔ أٓـ بٔ إؿكٜى ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ ابٔ
أب ٞعُرل ،عٔ ٓٓاؿ ،عٔ اؿًيبٸ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :أٜٸُا كدٌٕ ٚقع عًٚ ٢يٝـ٠
ق ّٕٛسلاَاّ.»...
ٚعًٖل احملكِّك٪َ ٗ ٕٛهٻو ١آٍ ايبٝت^ ٱسٝا ٤ايذلاخ عًٖ ٢قا اؿـٜح بكٛشلِ:
«ٚأػلد٘ بإهٓاؿ آػل عٓ٘ٚ ،عٔ «ايهاٗ» ٗ ،اؿـٜح  َٔ 1ايباب  َٔ 8أبٛاب
َرلاخ ٚيـ إ٬عٳٓ.)73(»١
َٚلادع ١إٓٛع إٌاك إي ٘ٝتبٝٻٔ أْٸ٘ قاٍ« :قُٸـ بٔ اؿؤ بإهٓاؿ ٙعٔ
اؿوٌ بٔ هعٝـ ،عٔ ابٔ أب ٞعُرل ،عٔ ٓٓاؿ ،عٔ اؿًيبٸ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل×،
قاٍ :أٜٸُا كدٌٕ ٚقع عًٚ ٢يٝـ ٠ق ّٕٛسلاَاّ....
ٚكٚا ٙايهًٝينٸ عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ أب ٞعُرلَ ،جً٘.
ٞ
ٚعٓ٘ طايطٛهٞٸ بإهٓاؿ ٙعٔ اؿوٌ بٔ هعٝـص ،عٔ ايكاهِ بٔ قُٸـ ،عٔ عً ٸ
بٔ أبٓ ٞن ،٠عٔ أب ٞعبـ اهلل×َ ،جً٘»(.)74

 ٗٚبعض إٛاكؿ ٜهتؿ ٞايٌٝؽ اؿُلٸ& باٱًاك ٠إٍ إٔٸ يًشـٜح إٓك ٍٛأهٓاؿاّ
أػلٜٓ ٫ٚ ،٣كًٗا يطٛشلا َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب َكـٸَ ١ايعباؿات ،غ  ،22سٝح قاٍٚ« :طايِـٚم ٗ
«ايعًٌ»ص عٔ قُٸـ بٔ َٛه ٢بٔ إتٛنٌِّ ،عٔ عًٞٸ بٔ اؿوٌ ايوعـآباؿٟٸ ،عٔ أٓـ
بٔ أب ٞعبـ اهلل ايدلقٞٸ ،عٔ إزلاع ٌٝبٔ َٗلإ ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ دابل ،عٔ
ٍّ× قايت :قايت ؾاطُ ٗ ÷١ػطبتٗا :ؾلض اهلل اٱّإ تطٗرلاّ َٔ
مٜٓب بٓت عًٞ
ايٌلى....
ٚكٚا ٙأٜٔاّ بعـٸ ٠أهاْٝـ ط.)75(»١ًٜٛ

ٜعُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ فنل بعض ا٭هٓاؿ إٍ ا٫نتؿا ٤باٱًاك ٠إيٗٝا ؿٕٚ
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فنلٖا تؿِ ،ّ٬ٝؾتٴعلف ٖٓا تكـٻّ َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 31أبٛاب أسهاّ ايـٚابٸ ،غ  ،9سٝح قاٍٚ« :باٱهٓاؿ
ايجاْ ٞعٔ أب ٞػـه ١قاٍ :زلعتٴ أبا عبـ اهلل× ٜكٖ :ٍٛق ٙاؿَ ٳُاّ ع ٓاّ اؿلّ ع
َٔ ْوٌ ٓاّ إزلاع ٌٝبٔ إبلاٖ ِٝاييت ناْت ي٘»(.)76
َٚلاؿٴ َٔ &ٙقٛي٘ «اٱهٓاؿ ايجاَْ »ٞا فنل ٗ ٙاؿـٜح ْ َٔ 8ؿى ايباب،
سٝح قاٍٚ« :باٱهٓاؿ عٔ ايًٛٸاٚ ،٤عٔ عًٞٸ بٔ قُٸـ ،عٔ ُاحل بٔ أبٓٓ ٞاؿ
ْٝعاّ ،عٔ ايًٛٸا ،٤عٔ أٓـ بٔ عا٥ق ،عٔ أب ٞػـه ،١عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ:
ب أٌٖ فيو ايبٝت آؾ َٔ ْ١اؾٔٸ.)77(»...
ِ ٵ
يٝى َٔ بٝت ؾٓ ٘ٝا ٷّ إ ٓ٫مل ٜٴ ٹ
َٚلاؿٴ َٔ &ٙقٛي٘ «ٚباٱهٓاؿ عٔ ايًٛٸاَ »٤ا فنل ٗ ٙاؿـٜح ْ َٔ 6ؿى
ايباب ،سٝح قاٍٚ« :طقُٸـ بٔ ٜعكٛبص عٔ اؿوٌ بٔ قُٸـ ،عٔ َعًٓ ٢بٔ قُٸـ،
عٔ ايًٛٸا ،٤عٔ ٓٓاؿ بٔ عجُإ ،عٔ عبـ ا٭عً ٍَٛ ٢آٍ هاّ قاٍ :زلعتٴ أبا عبـ
اهلل× ٜك :ٍٛإٕٸ أٚٸ ٳٍ ٓإّ نإ َهٓٓ ١اّٷ نإ ٱزلاع ٢ًُٓ(ٌٝاهلل عً.)78(»)٘ٝ
إفٕ ؾايوٓـٴ إٌاك إي ٘ٝبكٛي٘ٚ« :باٱهٓاؿ ايجاْ :ٖٛ »ٞقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عًٞٸ
بٔ قُٸـ ،عٔ ُاحل بٔ أبٓٓ ٞاؿ ،عٔ ايًٛٸا ،٤عٔ أٓـ بٔ عا٥ق ،عٔ أب ٞػـه١
قاٍ :زلعتٴ أبا عبـ اهلل× ٜكٖ :ٍٛق ٙاؿَ ٳُاّ.)79(...
^
^

ٜعُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ بعض ا٭ساؿٜح إٍ سقف أزلا ٤بعض ا٭ُ٥ٸَٔ ^١
ايوٓـ َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 26أبٛاب دٗاؿ ايٓؿى َٚا ٜٓاهب٘ ،غ  ،12سٝح قاٍ:
«ٚطايِـٚم ٗ «اـِاٍ»ص عٔ هًُٝإ بٔ أٓـ بٔ أٜٸٛب ،عٔ عبـ ايٖٛٸاب بٔ ػلاد،١
عٔ أب ٞنلٜب ،عٔ عًٞٸ بٔ سؿّ ايعبوٞٸ ،عٔ اؿؤ بٔ اؿوٌ ايعًٟٛٸ ،عٔ أب٘ٝ
ٍّ^ قاٍ :قاٍ كهٍٛ
اؿوٌ بٔ ٜنٜـ ،عٔ دعؿل بٔ قُٸـ ،عٔ آبا ،٘٥عٔ عًٞ
اهلل|ٚ :ايقْ ٟؿو ٞبٝـَ ٙا دٴ ٹُ ٳع ً٤ٞٷ إٍ ً٤ٞٺ أؾٌٔ َٔ سًِٕ إٍ عًِٕ»(.)80
ٚبايلدٛع إٍ «اـِاٍ» ٚدٳ ٵـْا ايعباك ٠نُا ...« :ًٜٞعٔ دعؿل بٔ قُٸـ ،عٔ
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أب ٘ٝقُٸـ بٔ عًٞٸ ،عٔ أب ٘ٝعًٞٸ بٔ اؿوٌ ،عٔ اؿوٌ بٔ عًٞٸ ،عٔ عًٞٸ بٔ أبٞ
طايب^.)81(»...
ؾ٬سٹ ِٜنٝـ أْٸ٘& قـ اهتبـٍ هًوً ١أزلا ٤ا٭ُ٥ٸ ^١بكٛي٘« :عٔ آبا.»٘٥
ٚقـ ُلٸغ ايٌٝؽ اؿُلٸ& بقيو ،ؾكاٍ« :إْٸ ٞاػتِلتٴ كٚاٜات ايلٓا×،
ٚغرل َٔ ٙا٭ُ٥ٸ ،^١عٔ آبا ،^٘٥بايتؿِٚ ،ٌٝأ ٳتٝٵتٴ بًؿ« :ٜعٔ آبا.)82(»»٘٥
^

ٜٚعُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ بعض ا٭ساؿٜح إٍ اػتِاك أزلا ٤بعض ا٭ُ٥ٸ،^١
 َٔٚفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 53أبٛاب أسهاّ ايعٌل ،٠غ  ،1سٝح قاٍ« :قُٸـ بٔ
ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ عٝو ،٢عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ
ت إٍ طبٝبٺٖٛٚ ،
عبـ ايلٓٔ بٔ اؿذٸاز قاٍ :قًتٴ ٭ب ٞاؿؤ× :أكأٜتٳ إٕ استذٵ ٴ
ِْلاْٞٸ.»...
ٚعًٖل احملكِّك٪َ ٗ ٕٛهٻو ١آٍ ايبٝت^ ٱسٝا ٤ايذلاخ ،عً ٢قٛي٘« :٭بٞ
اؿؤ×» ،بكٛشلِ ٗ« :إِـك :أب ٞاؿؤ َٛه.)83(»×٢
َٚلادع ١إِـك« ٖٛٚ ،ايهاٗ»ٚ ،دٳ ٵـْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ« :قُٸـ بٔ
و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ عٝو ،٢عٔ ابٔ قبٛب ،عٔ عبـ ايلٓٔ بٔ اؿذٸاز
ت إٍ ايطبٝبِْ ٖٛٚ ،لاْٞٸ.)84(»...
قاٍ :قًتٴ ٭ب ٞاؿؤ َٛه :×٢أكأٜتٳ إٕٵ استذٵ ٴ

ٜعُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ بعض ا٭ساؿٜح إٍ سقف ٌَؼِِّات بعض ايلٚا٠
إقنٛك ٗ ٠إِـك َٔ ايوٓـٖٚ ،قا َا قـ هعٌ َٔ بعض ايعٓا ٗ ٜٔٚايوٓـ عٓٛاْاّ
ٌَذلٳناّ بٌ ايجكٚ ١غرل ،ٙأٜ ٚٴٖٛٹِ َٳ ٵٔ  ٫ػدل ٠ي٘ ٗ عًِ ايلداٍ بإٔٸ ٖقا ايلأَ ٟٚ
ايطبك ١ايؿْٝ٬ٸٚ ،١اؿاٍ أْٸ٘ يٝى نقيو ،بٌ إٕٸ كاٜٚاّ آػلٌَ ،ذلٔناّ َع٘ ٗ ا٫هِ،
ٖ َٔ ٛتًو ايطبك.١
 َٔٚفيو:
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* َا ٗ ايباب  َٔ 69أبٛاب أسهاّ ايعٌل ،٠غ  ،3سٝح قاٍٚ« :طايِـٚم ٗ
«َعاْ ٞا٭ػباك»«ٚ ،ع ٕٛٝأػباك ايلٓا×»ص عٔ قُٸـ بٔ اؿؤ ،عٔ ايِؿٓاك ،عٔ
أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ بٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ عًٞٸ بٔ اؾِٗ قاٍ :زلعتٴ أبا
اؿؤ× ٜكٜ ٫ :ٍٛأب ٢ايهلاَ ١إٓ ٓ٫اكٷ.)85(»...
َٚلادع ١إِـكَ« ٖٛٚ ،عاْ ٞا٭ػباك»ٚ ،دـْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ2« :ع
سـٸثٓا قُٸـ بٔ اؿؤ بٔ أٓـ بٔ ايٛيٝـ ع كٓ ٞاهلل عٓ٘ ع ،قاٍ :سـٸثٓا قُٸـ بٔ
اؿؤ ايِؿٓاك ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ ابٔ ؾٔٸاٍ ،عٔ عًٞٸ بٔ اؾِٗ قاٍ :زلعتٴ
أبا اؿؤ َٛهٜ ×٢كٜ ٫ :ٍٛأب ٢ايهلاَ ١إٓ ٓ٫ا ٷك.)86(»...
َٚلادع ١إِـك ايجاْ« ٖٛٚ ،ٞع ٕٛٝأػباك ايلٓا×»ٚ ،دٳ ٵـْا اؿـٜح بٗقا
ايٌهٌ« :سـٸثٓا قُٸـ بٔ اؿؤ بٔ أٓـ بٔ ايٛيٝـ كٓ ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :سـٸثٓا
قُٸـ بٔ اؿؤ ايِؿٓاك ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ عٝو ،٢عٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ بٔ
 ٞبٔ اؾِٗ قاٍ :زلعتٴ أبا اؿؤ× ٜكٜ ٫ :ٍٛأب ٢ايهلاَ ١إٓ٫
ؾٔٸاٍ ،عٔ عً ٸ
ٓاكٷ.)87(»...
ؾ٬سٹ ِٜنٝـ إٔٸ ايٌٝؽ اؿُلٸ& قـ سقف ٌَؼِِّات ث٬ث َٔ ١ايلٚا.٠
ٚيعٌٸ فيو َٓ٘& اعتُاؿاّ عًًٗ ٢لتِٗ َٚعلٚؾٝٸتِٗ عٓـ ايعًُا.)88(٤
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب دٗاؿ ايعـٚٸ َٚا ٜٓاهب٘ ،غ  ،10سٝح قاٍ:
«ٚطقُٸـ بٔ ٜعكٛبص عِٓٗ ،عٔ ابٔ ػايـ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ أب ٞايبؼذلٟٸ ،عٔ أب ٞعبـ
ت ب٘ عٝين.)89(»...
اهلل× قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل| :إٕٸ ددل ×ٌٝ٥أػدلْ ٞبأَلٕ قلٻ ٵ
َٚلادع ١إِـك« ٖٛٚ ،ايهاٗ»ٚ ،دٳ ٵـْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ« :عـٸَٔ ْ٠
أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ ػايـ ،عٔ أب ٞايبؼذلٟٸ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ:
ت ب٘ عٝين.)90(»...
قاٍ كه ٍٛاهلل| :إٕٸ ددل ٌٝ٥أػدلْ ٞبأَلٕ قَلٳٻ ٵ
ؾ٬سٹ ِٜنٝـ أْٸ٘ انتؿ َٔ ٢ق ٍٛايٌٝؽ ايهًٝينٸ&« :عٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ
ػايـ» بكٛي٘« :عٔ ابٔ ػايـ».
ٚيعٌٸ فيو َٓ٘& اعتُاؿاّ عًَ ٢ا فنل ٗ ٙاؿـٜح ْ َٔ 9ؿى ايباب :ٖٛٚ
«ٚطقُٸـ بٔ ٜعكٛبص عٔ عـٸ ٺ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ ػايـ ،عٔ بعض
أُشاب٘ ،عٔ عبـ اهلل بٔ عبـ ايلٓٔ ا٭ُِٸ ،عٔ سٝـك ،٠عٔ أب ٞعبـ اهلل×،
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قاٍ :اؾٗاؿ أؾٌٔ ا٭ًٝا ٤بعـ ايؿلا٥ض»(.)91
ؾٝه ٕٛايٌٝؽ اؿُلٸ& قـ َاكي ايتعًٝل ايُٛؿٞٸ ٗ هٓـ بعض ا٭ساؿٜح.

ٜعُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ بعض ا٭ساؿٜح ايط ١ًٜٛإٍ ْكٌ ؾكل٠ٺ ٚاسـَٗٓ ٠ا
ؾك٘ٚ ،يهٜ ٞه ٕٛإٓكٚ ٍٛآشاّ ٜٴٔطلٸ& إٍ إٓاؾ ١بعض ايلٚا ٠إٍ هٓـ
اؿـٜحٚ ،فيو اعتُاؿاّ عًَ ٢ا دا َٔٚ ،َُْ٘ٛٔ ٗ ٤فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 4أبٛاب ا٭ْؿاٍ ،غ  ،12سٝح قاٍٚ« :طايطٛهٞٸص بإهٓاؿ ٙعٔ
هعـ بٔ عبـ اهلل ،عٔ أب ٞدعؿل ،عٔ اؿؤ بٔ قبٛب ،عٔ عُل بٔ ٜنٜـ ،عٔ أبٞ
هٝٸاك َوُع بٔ عبـ إًو ع ٗ سـٜحٺ ع قاٍ :قًتٴ ٭ب ٞعبـ اهلل× :إْٸ ٞنٓتٴ ٚيٝتٴ
ت أكبعُا ١٥أيـ ؿكِٖ.)92(»...
ايػ ْٛؾأُبٵ ٴ
َٚلادع ١إِـك« ٖٛٚ ،تٗقٜب ا٭سهاّ»ٚ ،دٳ ٵـْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ:
«هعـ بٔ عبـ اهلل ،عٔ أب ٞدعؿل ،عٔ اؿؤ بٔ قبٛب ،عٔ عُل بٔ ٜنٜـ قاٍ:
كأٜتٴ أبا هٝٸاك َوُع بٔ عبـ إًو بإـٚ ،١ٜٓقـ نإ ٌٓ إٍ أب ٞعبـ اهلل× َاّ٫
ٓ ًِ ٳت٘ إي٘ٝ؟
ٗ تًو ايوٓ ١ؾلؿٸ ٙعً ،٘ٝؾكًتٴ ي٘ :يٹ ٳِ ٳك ٻؿ عًٝو أب ٛعبـ اهلل× إاٍ ايقَ ٟ
ت أكبعُا ١٥أيـ
ت إي ٘ٝإاٍ :إ ٸْ ٞنٓتٴ ٚيٝتٴ ايػ ْٛؾأُبٵ ٴ
ؾكاٍ :إ ٸْ ٞقًتٴ ي٘ سٌ َٓ ًِ ٴ
ؿكِٖ.)93(»...
ؾ٬سٹ ِٜنٝـ أْٸ٘ ُاؽ هٓـ اؿـٜح بٌهٌٕ كتًـٺ عُٸا ٗ إِـكَ ،ا
ٜٛس ٞبإٔٸ أبا هٝٸاك َقنٛكٷ ٗ هٓـ اؿـٜح ٗ إِـكٚ ،ا٭َلٴ يٝى نقيو.

ٜعُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع ٚبوبب تكـٚ ِٜتأػرل بعض ا٭ساؿٜح عُٸا ٖ ٞعًٗ ٘ٝ
إِـك ع إٍ تعًٝل أهٓاؿ بعض ا٭ساؿٜح عً ٢أهٓاؿ ا٭ساؿٜح اييت قبًٗاَ ،ع نْٗٛا
غرل َعًٖك ٗ ١إِـك.
ٚيهٔٸ ٖقا َا هعً٘ ٜلؾع تعًٝل بعض ا٭هٓاؿٜٚ ،قنل ْٝع ايلٚا ٠ؾٗٝاَ ،ع
أْٸٗا َعًٖك ْ ٗ ١إِـك.
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 َٔٚفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 93أبٛاب أسهاّ ايعٌل ،٠غ  ،2ٚ 1سٝح قاٍ1« :ع قُٸـ بٔ
ٜعكٛب ،عٔ عـٸ ٺ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ٚهٌٗ بٔ مٜاؿ ْٝعاّ ،عٔ ابٔ
قبٛب ،عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :كؿٸ دٛاب ايهتاب ٚادبٷ
نٛدٛب كؿٸ ايو ،...ّ٬اؿـٜح.
2ع ٚباٱهٓاؿ عٔ ابٔ قبٛب ،عُٻ ٵٔ فنل ،ٙعٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :ايتٛاٌُ
بٌ اٱػٛإ ٗ اؿٔل ايتناٚك ٗٚ ،ايوؿل ايتهاتب»(.)94
َٚلادع ١إِـك« ٖٛٚ ،ايهاٗ»ٚ ،دٳ ٵـْا اؿـٜجٌ بٗقا ايٌهٌ1« :ع عـٸَٔ ْ٠
أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ٚهٌٗ بٔ مٜاؿ ْٝعاّ ،عٔ ابٔ قبٛب ،عُٻ ٵٔ فنل،ٙ
عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :ايتٛاٌُ بٌ اٱػٛإ ٗ اؿٔل ايتناٚك ٗٚ ،ايوؿل
ايتهاتب.
2ع ابٔ قبٛب ،عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :كؿٸ دٛاب
ب نٛدٛب كؿٸ ايوٚ ،ّ٬ايباؿ ٟبايو ّ٬أَ ٵ ٍٚباهلل ٚكهٛي٘»(.)95
ايهتاب ٚاد ٷ

ْٛٚلاّ يًشاد ١إٍ بو٘ ايهٖ ٗ ّ٬قا إبشح ؾكـ آثٳ ٵلْا ايتعلټض ي٘ ٗ َكاي١ٺ
َوتكًٓ ،١ٴتٓٵٌٳل ٫سكاّ ٗ عـؿٺ قاؿّ ،إٕٵ ًا ٤اهلل تعاٍ.

 َٔٚأبلم ػِا ًَ ّ٥ا٭ساؿٜح ٗ نتاب «ايٛها »ٌ٥ا٫ػتِاك.

ٚقـ اتٸبع ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ اػتِاك ًَ أساؿٜح نتاب٘ ًْ َٔ ّ١ا٭هايٝب،
َٗٓٚا:
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ٚقـ أًاك ايوٝٸـ ايدلٚدلؿٟٸ& إٍ ٖقا ا٭َل بكٛيَ٘ٚ« :ع فيو نًِّ٘  ٫ىً ٛعٔ
تهلاك ا٭بٛابٚ ،ا٭ساؿٜحٚ ،تكطٝع ا٭ػباكٚ ،ا٭هاْٝـ»(.)96
ٚإكِٛؿ َٔ «تكطٝع ًَ اؿـٜح» إٔٸ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٜعُـ إٍ «اؿـٜح
ايٛاسـ إٌتٌُ عً ٢عـٸ ٠ؾكلاتٺ ،ؾٝؿلِّم بٌ ؾكلاتٜ٘ ٫ٚ ،قنلٖا ٗ بابٺ ٚاسـ ،بٌ
ٜقنل نٌٸ ؾكل٠ٺ ٗ بابٗا إٓاهب»(.)97
ٚبعباك٠ٺ أػل :٣إٕٸ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع ٗ بعض ا٭ساؿٜح ع وقف بعض ؾكلات
اؿـٜح(.)98

ٗ نجرل َٔ ا٭ساؿٜح اييت قاّ بتكطٝعٗا ٌٜرل ايٌٝؽ اؿُلٸ& إٍ أْٸ٘ قـ
سقف بعض ؾكلات اؿـٜحٚ ،فيو َٔ ػ ٍ٬عـٸُٛ ٠ك:
ايِٛك ٠ا٭ :ٍٚإٕٵ نإ احملقٚف ٗ أٚٸٍ اؿـٜح ؾٝك ،&ٍٛبعـ فنل ايوٓـ
ٚقبٌ فنل ًَ اؿـٜح ٗ« :سـٜحٺ» َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 24أبٛاب ٚدٛب اؿرٸ ًٚلا٥ط٘ ،غ  ،2سٝح قاٍ...« :عٔ
اؿًيبٸ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ع ٗ سـٜحٺ ع قاٍٚ :إٕٵ نإ َٛهٹلاّ.)99(»...
ايِٛك ٠ايجاْ :١ٝإٕٵ نإ احملقٚف ٗ ٚه٘ اؿـٜح ؾٝكٚ ٗ &ٍٛه٘ ًَ
اؿـٜح« :ثِٸ قاٍ ،»:أ« ٚإٍ إٔ قاٍ َٔٚ ،»:فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 26أبٛاب أسهاّ إ٬بى ،غ  ،5سٝح قاٍ...« :عٔ إزلاعٌٝ
ابٔ عًٞٸ ايـعبًٞٸ ،عٔ أب ،٘ٝعٔ ايلٓا ،عٔ آبا ،^٘٥عٔ أَرل إ ×ٌَٓ٪ع ٗ
سـٜحٺ ع ،أْٸ٘ اًذل ٣قُِٝاّ بج٬ث ١ؿكاِٖ ،ؾًبو٘ َا بٌ ايلهػٌ إٍ ايهعبٌ ،ثِٸ
أت ٢إوذـ ،ؾًِٓ ٢ؾ ٘ٝكنعتٌ ،ثِٸ قاٍ :اؿُـ هلل ايق ٟكمقين َٔ ايلٜاَ َا
أػُٸٌ ب٘ ٗ ايٓايٚ ،أ٩ؿٸ ٟؾ ٘ٝؾلٜٔيتٚ ،أهذل ؾ ٘ٝعٛكت ،ٞثِٸ قاٍ :زلعتٴ كهٍٛ
اهلل| ٜك ٍٛفيو عٓـ ايهو.)100(»٠ٛ
َِ ٗٚـك اؿـٜح« ٖٛٚ ،أَاي ٞايطٛهٞٸ» ،بٳ ٳـٍ قٛي٘« :ثِٸ قاٍٖ »:ق ٙايعباك:٠
«ؾكاٍ ي٘ كدٌٷٜ :ا أَرل إ ،ٌَٓ٪أعٓو ْلٖ ٟٚقا أ٤ًٞ ٚٷ زلعٵ ٳت٘ َٔ كه ٍٛاهلل|؟
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قاٍ :بٌ ً ٞٷ ٤زلعٵ ٴت٘ َٔ كه ٍٛاهلل|»(.)101
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 11أبٛاب ا٭غواٍ إوٓ ،١ْٛغ  ،2سٝح قاٍ&...« :عٔ ابٔ
بهرل ،عٔ أب ٘ٝقاٍ :هأيتٴ أبا عبـ اهلل× ٗ أ ِّٟايًٝاي ٞأغتوٌ َٔ ًٗل كَٔإ ع
إٍ إٔ قاٍ ع ٚايػوٌٴ أٚٸٍ ايً ،ٌٝقًتٴ :ؾإٕٵ ْاّ بعـ ايػوٌ؟ قاٍَ ٖٛ :جٌ غوٌ ّٜٛ
ت بعـ ايؿذل أدنأى»(.)102
اؾُع ،١إفا اغتوًِ ٳ
َِ ٗٚـك اؿـٜح« ٖٛٚ ،تٗقٜب ا٭سهاّ» ،بٳ ٳـٍ قٛي٘« :إٍ إٔ قاٍ» ٖقٙ
ايعباك« :٠قاٍ ٗ :توع عٌل ٗٚ ،٠إسـٚ ٣عٌل ٗٚ ،ٜٔث٬خ ٚعٌل.)103(»ٜٔ
ايِٛك ٠ايجايج :١إٕٵ نإ احملقٚف ٗ آػل اؿـٜح ؾٝك ٗ &ٍٛآػل ًَ
اؿـٜح« :اؿـٜح» ،أ« ٚاؿـٜح كتِل» ،أ« ٚثِٸ فنل اؿـٜح بطٛي٘» َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 93أبٛاب أسهاّ ايعٌل ،٠غ  ،1سٝح قاٍ...« :عٔ عبـ اهلل
بٔ هٓإ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :كؿټ دٛاب ايهتاب ٚادبٷ نٛدٛب كؿٸ ايو،...ّ٬
اؿـٜح»(.)104
َِ ٗٚـك اؿـٜح« ٖٛٚ ،ايهاٗ» ،مٜاؿٚ« :٠ايباؿ ٟبايو ّ٬أَ ٵ ٍٚباهلل
ٚكهٛي٘»(.)105
ٜٚٴ٬سٳٖ ٗ ٜقا إجاٍ إٔٸ احملقٚفٳ َٔ ًَ اؿـٜح ٖٚ ْ١ًْ ٛاسـ٫ ،٠
أنجل(.)106
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 86أبٛاب أسهاّ ايعٌل ،٠غ  ،2سٝح قاٍ2« :ع...عٔ طًش١
ٍّ× أ ٸٕ كهٍٛ
بٔ مٜـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل ،عٔ أب ،’٘ٝقاٍ :قاٍ :قلأتٴ ٗ نتاب عًٞ
اهلل| نتب بٌ إٗادلٚ ٜٔا٭ِْاك َٚٳ ٵٔ ؿل بِٗ َٔ أٌٖ ٜجلب إٔٸ اؾاك نايٓؿى
ٍّ  ٫ٚآثِٕٚ ،سلَ ١اؾاك عً ٢اؾاك نشلَ ١أَٸ٘ ،اؿـٜح كتِلٷ»(.)107
غرل َٔاك
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 2أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا ،٤غ  ،4سٝح قاٍ4« :ع...عٔ أب ٞعُلٚ
إتطبِّب ،قاٍ :علٓتٴ ٖق ٙايلٚا ١ٜعً ٢أب ٞعبـ اهلل× ،ؾكاٍْ :عِ ٖٞ ،سلٌّٚ ،قـ
نإ أَرل إٜ ×ٌَٓ٪أَل عُٸاي٘ بقيو ،ثِٸ فنل اؿـٜح بطٛي٘»(.)108

 ٗٚبعض ا٭ساؿٜح اييت قاّ بتكطٝعٗا ٌٜ ٫رل ايٌٝؽ اؿُلٸ& إٍ سقف بعض
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ؾكلات اؿـٜح بٌ ،٤ٞؾٛٝقع ايباسح ٗ اً٫تباٚ ٙايٛٳ ٵِٖ ،سٝح ٜعتكـ أ ٸٕ َا فٴنل ٗ
«ايٛهاُ ٖٛ »ٌ٥اّ اؿـٜح ،بُٓٝا ٜه ٕٛإقنٛك ٖ ٛبعض اؿـٜح ؾكَ٘ٔٚ ،
فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 82أبٛاب ايطٛاف ،غ  ،5سٝح قاٍ...« :عٔ إبلاٖ ِٝبٔ أبٞ
ايب٬ؿ أْٸ٘ قاٍ ٱبلاٖ ِٝبٔ عبـ اؿُٝـ ٜوأٍ ي٘ أبا اؿؤ َٛه ×٢عٔ ايعُل٠
إؿلؿ ٠عًُ ٢اسبٗا طٛاف ايٓوا٤؟ ؾذا ٤اؾٛاب إٔ ْعِٚ ٖٛ ،ادبٷ  ٫بٴ ٻـ َٓ٘ ،ؾـػٌ
عً ٘ٝإزلاع ٌٝبٔ ٓٝـ ،ؾوأي٘ عٓٗا ،ؾكاٍْ :عِٚ ٖٛ ،ادبٷ ،ؾـػٌ بٌرل بٔ
إزلاع ٌٝبٔ عُٸاك ايِرلٗٸ ،ؾوأي٘ عٓٗا ،ؾكاٍْ :عِٚ ٖٛ ،ادبٷ»(.)109
ٚبايلدٛع إٍ َِـك اؿـٜح« ٖٛٚ ،تٗقٜب ا٭سهاّ»( ،)110تبٝٸٔ يٓا إٔٸ ايٌٝؽ
اؿُلٸ& قـ تِلٸف ٗ اؿـٜح ،عقف بعض ايعباكاتٚ ،بِٝاغ١ٺ دـٜـ ٠يبعض
عباكات٘ ا٭ػلٚ ،٣نٌٸ فيو طًََباّ ٫ػتِاك اؿـٜح قَ ٵـك اٱَهإ.

ٗ بعض ا٭سٝإ ّاكي ايٌٝؽ اؿُلٸ& تكطٝع ًَ اؿـٜح بٌهٌٕ ٪ٜؿٸ ٟإٍ
تٌ ًَ ٜ٘ٛايلٚا َٔٚ ،١ٜفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 7أبٛاب ايتعكٝب ،غ  ،2سٝح قاٍ...« :عٔ قُٸـ بٔ َوًِ
ت ً٦ٝاّ َٓٚٛؿاّ غرل توبٝض ؾاطُ،١
قاٍ :هأيتٴ أبا دعؿل× عٔ ايتوبٝض؟ ؾكاٍَ :ا عًُٵ ٴ
ٚعٌل َلٸات بعـ ايؿذل ،...اؿـٜح»(.)111
ٚبايلدٛع إٍ َِـك اؿـٜح« ٖٛٚ ،ايهاٗ» ،تبٝٻٔ إٔٸ تتُٸ ١اؿـٜح ٖ:ٞ
«ٚعٌل َلٸات بعـ ايؿذل تك ٫ :ٍٛإي٘ إ ٓ٫اهلل ٚسـً ٫ ٙلٜو ي٘ ،ي٘ إًو ٚي٘ اؿُـ،
وّٝٚ ٞٝت ٖٛٚ ،عً ٢نٌٸ ً٤ٞٺ قـ ٜٷلٜٚ ،ٴوبِّض َا ًا ٤تطٛټعاّ»(.)112
ؾ٬سٹ ِٜنِ نإ ٌَِّٖٛاّ يًلٚا ١ٜقٛي٘ٚ« :عٌل َلٸات بعـ ايؿذل ،...اؿـٜح»،
ٚي ٛأْٸ٘ ْكٌ َٔ ايلٚا ١ٜإٍ قٛي٘« :توبٝض ؾاطُ ،»١ثِٸ قاٍ« :اؿـٜح» ،يهإ أؾٌٔ
ٚأسؤ.
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«اعتٴلض عًَٗٓ ٢ر ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ تكطٝع ًَ اؿـٜح بأْٸ٘ ٴك ٳبُا ٜهٗ ٕٛ
ػٌٷ ٗ ؾَ ٵِٗ إلاؿ ايؿكٗٞٸ»(ٚ ،)113بايتاي ٞؾإٕٸ هٝاه١
ها٥ل ؾكلات اؿـٜح َا ي٘ ؿٳ ٵ
تكطٝع اؿـٜح قـ ت٪ؿٸ ٟإٍ ػطأ ؾت ٣ٛايؿكٗا.٤

ٚقـ أُدٝب عٔ ٖقا ا٫عذلاض بعـٸ ٠أدٛب:١
أ ٸ« :ّ٫ٚإٕٸ هٝاه ١ايتكطٝع إْٸُا ناْت َلاعا ّ٠ي٬ػتِاك ،ايق ٖٛ ٟغلضٷ كٝ٥ىٷ
يًُ٪يِّـ.
ؾً ٛايتنٳ ٵَٓا َٓٗر إ٪يِّـ& ٗ ُػل سذِ ايهتاب ،مل ٜهٔ يٓا طلٜلٷ ُشٝضٷ
َكب ٛٷٍ إَ ٓ٫ا قاّ ب٘ َٔ ايتكطٝع»(.)114
ٚثاْٝاّ« :إٕٸ إ٪يِّـ قـ ُلٻغ بايتناّ هٝاه ١ايتكطٝع ٖقٚ ،)115(ٙبٓ ٢عًٗٝا بٓٝإ
نتاب٘.
َٚع فنلَِ ٙـك اؿـٜحٚ ،تع ٌٝقٌٸ اؿـٜح ٗ َِاؿكٚ ،ٙإٛآع اييت
 ٗ ،٬ايطبع ١احملكٖك َٔ ١قبٌ َ٪هٻو ١آٍ
ُ ٵـكاّ ٚفٳ ٵّ ٜ
طع اؿـٜح ،ٳ
ت ؾٗٝا بكٝٸ ١قٹ َ
ٚكؿٳ ٵ
ايبٝت^ ٱسٝا ٤ايذلاخ ،وٌِ ايػلض ايق ٟأًاك إي ٘ٝإُعتٳ ٔلضٜ ٫ٚ ،بك ٢شلقا
نل»(.)116
اٱًهاٍ أث ٷل ٴ ٜٵق َ
ٚثايجاّ« :إٕٸ إعٗٛؿ َٔ إ٪يِّـٚ ،ايقٜ ٟكتٔ ٘ٝسٴؤٴ ائٛٸ ب٘ ،أْٸ٘ ٜ ٫ذلى َٔ
ػٌٷ ع ٚي ٛاستُا ّ٫ع ٗ ؾَ ٵِٗ اؿهِ َٓ٘ ،نُا ٖ ٛإُ٬سٳ َٔ ٜعاؿت٘،
اؿـٜح َا ي٘ ؿٳ ٵ
ػٌ ي٘ ٗ فيوٚ ،إ ٓ٫يهإ ْاقٔ ّا يػلٓ٘»(.)117
ٚإْٸُا ٜذلى َا  ٫ؿٳ ٵ

ٖٚٴٓا ػـك اٱًاك ٠إٍ إٔٸ ايتكطٝع مل  ٌٌُٜنٌٸ ا٭ساؿٜح; يعـّ إَهإ
تكطٝعٗاٚ ،يقا بكٝت بعض ا٭سهاّ ٗ غرل ا٭بٛاب إؼِٻِ ١شلا.
ٚعًٜٓ ٘ٝبػ ٞيًباسح ٗ َوأي١ٺ َا إٔ ٜٴهجل َٔ ايتتبټع يٮساؿٜح إلتبط١
َٛٓٛع عج٘.
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ٖٚقا َا أًاك إي ٘ٝايٌٝؽ اؿُلٸ& ْؿوٴ٘ سٝح قاٍ« :ؾعًٝوَ بهجل ٠ايتتبټع شلقٙ
ت أسهاّٷ
ا٭ساؿٜحٚ ،إطايع ١شلا ٫ٚ ،تكتِل عً ٢ايباب ايق ٟتلٜـ ،ؾكـ بكٝٳ ٵ
َِٓ ٗ ْ١ُٛغرل َٛاْٸٗا; إف مل ّهٔ تكطٝع ا٭ساؿٜح نًِّٗا أ ٚأنجلٖا٫ٚ ،
اٱًاك ٠إٍ َُٔ ٕٛاؾُٝع; يعـّ ا٫هتشٔاكٚ ،ي٬نتؿا ٤بايبعضٚ ،غرل فيو»(.)118

عُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ أنجل َٔ سـٜحٺ إٍ اػتِاك ًَ اؿـٜح ،أ ٚبعٔ٘،
بِٝاغ١ٺ دـٜـ ٠٭يؿا َٔٚ ،٘ٚفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 92أبٛاب أسهاّ ايعٌل ،٠غ  ،1سٝح قاٍ...« :عٔ َوعـ٠
بٔ ُـق ،١عٔ أب ٞعبـ اهلل ،عٔ آبا ،^٘٥إٔٸ أَرل إُ ×ٌَٓ٪اسب كد ّ٬فَٸ ٸّ ٝا،
ٞ
 :ٞأ ٜٔتلٜـ ٜا عبـ اهلل؟ قاٍ :أكٜـ ايهٛؾ ،١ؾًُٸا عـٍ ايطلٜل بايقَٸ ٸ
ؾكاٍ ي٘ ايقَٸ ٸ
ت َعٞ؟ ؾكاٍ ي٘ أَرل
 :ٞيٹ ٳِ ٳع ٳـ ِي ٳ
عـٍ َع٘ أَرل إ ،×ٌَٓ٪ع إٍ إٔ قاٍ :ع ؾكاٍ ي٘ ايقَٸ ٸ
ؤ ايِشب ،١إٔ ٌٜٝٸع ايلدٌ ُاسب٘ ٖٓ ّ١٦ٝإفا ؾاكق٘،
إٖ :×ٌَٓ٪قا َٔ ُاّ سٴ ٵ
 ٞأهًِ يقيو»(.)119
ٚنقيو أَلْا ْبٝټٓا ،...اؿـٜحٚ ،ؾ ٘ٝإٔٸ ايقَٸ ٸ
ٚبايلدٛع إٍ َِـك اؿـٜح« ٖٛٚ ،ايهاٗ» ،تبٝٸٔ إٔٸ تتُٸ ١اؿـٜح ٖ:ٞ
 ٫ :ٞدٳ ٳل ٳّ أ ٸُْا تبع٘ َٳ ٵٔ تبع٘ ٭ؾعاي٘
ٖ :ٞهقا قاٍ؟ قاٍْ :عِ ،قاٍ ايقَٸ ٸ
«ؾكاٍ ي٘ ايقَٸ ٸ
َ ٞع أَرل إ ،×ٌَٓ٪ؾًُٸا علؾ٘
ايهلّ ،١ؾأْا أًٗـ أْٸ ٞعً ٢ؿٜٓوٚ ،كدع ايقَٸ ٸ
أهًِ»(.)120
ؾ٬سٹ ِٜنٝـ أْٸ٘& قـ اػتِل ٖق ٙاينٜاؿ ٠بكٛي٘ٚ« :ؾ ٘ٝإٔٸ ايق ٸَٞٸ أهًِ
يقيو»(.)121

ٗ فنلِٕ ٙاؿك اؿـٜح ا٭ػلٜ ٣عُـ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع ٚي٬ػتِاك ع إٍ
سقف ًَ اؿـٜح إتٻشٹـ َع َا ٗ إِـك ا٭ًُٞٸ يًشـٜح.
ٚنقيو وقف قوُاّ َٔ أهٓاؿٖا ٖٛٚ ،ايكوِ إٌذلى بٗٓٝا ٚبٌ هٓـ
اؿـٜح ٗ إِـك ا٭ًُٞٸ ي٘.
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غرل أْٸ٘ تاكٜ ّ٠ذلى اٱًاك ٠ؿِٖ ٍٛقا اؿقف; ٚتاك ّ٠أػلٜ ٣ٴٌرل إٍ ٖقا
اؿقف بكٛيَ٘« :جً٘» ،أ« ٚم.»ٙٛ
 َٔٚا٭َجً ١عً ٢فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 26نتاب ايُٛاٜا ،غ  ،3سٝح قاٍ3« :ع ٚطايِـٚمص بإهٓاؿٙ
عٔ ابٔ أب ٞعُرل ،عٔ قُٸـ بٔ أبٓ ٞنٚ ٠سوٌ بٔ عجُإ ،عٔ إهشام بٔ عُٸاك،
عٔ أب ٞعبـ اهلل× ٗ ،كدٌٕ َات ؾأقلٸ بعضٴ ٳ ٚٳكثت٘ يلدٌٕ بـٳ ٵ ،ٕٔ ٜقاًٍٜ :نّ فيو ٗ
سِٸت٘.
 ٞبٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ أب ٞعُرلَ ،جً٘.
ق ٸُـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ عً ٸ
ٚكٚا ٙايٌٝؽ بإهٓاؿ ٙعٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ عٝو ،٢عٔ قُٸـ بٔ أبٞ
عُرل»(.)122
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب ايكبً ،١غ  ،1سٝح قاٍ1« :ع قُٸـ بٔ اؿؤ
بإهٓاؿ ٙعٔ ٓٓاؿ ،عٔ سلٜن ،عٔ مكاك ٠قاٍ :هأيتٴ أبا دعؿل× عٔ ايؿلض ٗ
ايِ٠٬؟ ؾكاٍ :ايٛقتٚ ،ايطٗٛكٚ ،ايكبًٚ ،١ايتٛدٸ٘ٚ ،ايلنٛعٚ ،ايوذٛؿٚ ،ايـعا،٤
قًتٴَ :ا ه ٣ٛفيو؟ ؾكاٍ :هٓٸ ٗ ْ١ؾل١ٜٔٺ.
ٚطايطٛهٞٸص بإهٓاؿ ٙعٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ عًٞٸ بٔ
سـٜـ ،عٔ عبـ ايلٓٔ بٔ أب ٞللإ ٚاؿوٌ بٔ هعٝـ ،عٔ ٓٓاؿ بٔ عٝو،٢
م.ٙٛ
ٚكٚا ٙايهًٝينٸ ،عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبٚ ،٘ٝعٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ
أٓـ بٔ قُٸـٚ ،عٔ قُٸـ بٔ إزلاع ،ٌٝعٔ ايؿٌٔ بٔ ًافإْٝ ،عاّ ،عٔ ٓٓاؿ،
َجً٘»(.)123
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 56أبٛاب ايـؾٔ ،غ  ،3سٝح قاٍ3« :ع ٚطقُٸـ بٔ ٜعكٛبص
عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ بٔ عٝو ،٢عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ ،عٔ
ايٓٔل بٔ هٜٛـ ،عٔ ايكاهِ بٔ هًُٝإ ،عٔ دلٸاغ إـا٥ينٸ قاٍ :هأيتٴ أبا عبـ
اهلل× نٝـ ايتوً ِٝعً ٢أٌٖ ايكبٛك؟ قاٍ :تك :ٍٛايو ّ٬عً ٢أٌٖ ايـٜاك َٔ
ػلٚ ،ٜٔإْٸا ع إٕٵ ًا ٤اهلل ع بهِ
إٚ ٌَٓ٪إوًٌُ ،كسِ اهلل إوتكـٹٌَ َٓٸا ٚإوتأ ٹ
٫سك.ٕٛ
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ٚكٚا ٙايِـٚم بإهٓاؿ ٙعٔ دلٸاغ إـا٥ينٸَ ،جً٘ ،إ ٓ٫أْٸ٘ قاٍ :كسِ اهلل إتكـٌَِّ
َٓٸا ٚإتأػِّل.)124(»ٜٔ
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 53أبٛاب ا٭طعُ ١احمللٻَ ،١غ  ،2سٝح قاٍ2« :ع ٚطقُٸـ بٔ
ٜعكٛبص عٔ قُٸـ بٔ و ،٢ٝعٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ عًٞٸ بٔ اؿهِ ،عٔ عبـ اهلل
بٔ و ٢ٝايهاًٖٞٸ قاٍ :هٴ ٌ٦أب ٛعبـ اهلل× عٔ قَ ّٕٛوًٌُ ٜأنًٚ ،ٕٛسٔلِٖ
فٛهَ ،ٌّٞأ ٳ ٜٵـع ْ٘ٛإٍ طعاَِٗ؟ ؾكاٍ :أ ٸَا أْا ؾ ٬أٚانٌ اجملٛهٞٸٚ ،أنل ٙإٔ ُأسلِّّ
عًٝهِ ً٦ٝاّ تِٓع ٗ ْ٘ٛب٬ؿنِ.
ٚكٚا ٙايٌٝؽ بإهٓاؿ ٙعٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ ،عٔ ؾٔاي ،١عٔ ايهاًٖٞٸ،
م.)125(»ٙٛ

ت آكا ٤احملكٓكٌ ٚايباسجٌ ٗ َوأي ١ايؿلم بٌ قٛيَ٘« :جً٘» ٚقٛي٘« :م.»ٙٛ
اػتًؿَ ٵ
ؾكاٍ بعضٴ احملكِّكٌ« :نجرلاّ َا ٜٓكٌ ًَ سـٜحٺ َٔ أسـ إٌاٜؽ كٓ ٞاهلل
عِٓٗ ،ث ٸِ ٜعطـ عً ٘ٝبكٛي٘« :كٚا ٙؾٕ٬ٷ َجً٘»ٚ ،قـ ٜعبِّل بكٛي٘« :كٚا ٙم.»ٙٛ
ٚايقٚ ٟقَ ِؿٓا عً ٘ٝبايتتبټع ٖٚ ٛدٛؿ اػت٬فٺ أنجل بٌ ًَ ايلٚاٜتٌ عٓـ ايتعبرل
ايجاْ.)126(»ٞ
 ٫ٚىؿَ ٢ا ٗ ٖقا ايك َٔ ٍٛا٫ػتِاك ٚاٱْاٍ ٗ بٝإ ايؿلم بٌ ن٬
رلٜٵٔ.
ايتعب ٳ
ض آػل« :إٕٸ ُاسب «ايٛها »ٌ٥قـ ٜٴعكِّب بعـ إٔ ٜٛكؿ ايلٚا ١ٜبكٛي٘:
ٚقاٍ بع ٷ
«ٚكٚا ٙايدلقٞٸ ٗ «احملاهٔ»» َج ،ّ٬أٜ ٚكٚ« :ٍٛك ٣ٚايدلقٞٸ َجً٘» ،أٜ ٚكٚ« :ٍٛك٣ٚ
ايدلقٞٸ م.»ٙٛ
ٖٚق ٙايتعابرل ايج٬ث ١نجرل« ٗ ْ٠ايٛهاٚ ،...»ٌ٥بٗٓٝا دٗ ١اًذلاىٺ ٚدٗ ١اػت٬فٺ.
أَٸا دٗ ١اً٫ذلاى ؾٗ ٞإٔٸ ايلٚاٚ ١ٜاسـٖ ٗ ْ٠ق ٙإٛاكؿ ايج٬ثٚ ،١إ ٓ٫ي ٛناْت
كٚا ّ١ٜأػل ٣يقنلٖا عً ٢م ٛا٫هتك َٔ ،ٍ٬ؿ ٕٚساد١ٺ إٍ ايعطـ.
ٚأَٸا دٗ ١ا٫ػت٬ف ؾإٕٸ قٛي٘« :كٚاٖا» ٜعين إٔٸ ايلٚا ١ٜبعٗٓٝا ٖ ٞايلٚا ١ٜايوابك١
َٔ ؿ ٕٚمٜاؿ٠ٺ ْٚك ِٝٺ.١
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ٚأَٸا إفا قاٍَ« :جً٘» ؾإلاؿ أْٸٗا يٝوت عٌ ايلٚا ١ٜايوابك ،١بٌ ؾٗٝا مٜاؿ ْ٠أٚ
ْك.ْ١ِٝ
ٚأَٸا إفا قاٍٚ« :ك ٣ٚم »ٙٛؾإلاؿ أْٸٗا يٝوت عٌ ايلٚا ١ٜايوابك ١أٜٔاّ ،بٌ
ؾٗٝا مٜاؿْْٚ ٠كَ ْ١ِٝعاّٚ ،إٕٵ نإ اؾُٝع كٚاٚ ّ١ٜاسـ.ّ٠
ٖٚقا ايق ٟفنَ ٵلْا ٗ تؿورل إجٌ ٚايٓش ٛإْٸُا ٖ ٛعً ٢م ٛايػايبٚ ،إ ٓ٫ؾؿٞ
بعض إٛاكؿ قـ ٜكع ػ٬ف َا تكـٻّ فنل.)127(»ٙ
ٖٚقا ايك ٍٛايجاْ ٞقلٜبٷ دـٸاّ إٍ ايِٛاب(.)128

سٌ وقف ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع َٔ ْكً٘ عٔ َِاؿك اؿـٜح ا٭ػل ٣ع ًَ
اؿـٜح إتٻشٹـ َع َا ٗ إِـك ا٭ًُٞٸ يًشـٜحٌَ ،رلاّ إٍ ٖقا اؿقف بكٛي٘:
«َجً٘» ،أ« ٚم ،»ٙٛؾإْٸ٘ ٜلٜـ إٔٸ ٖق ٙايلٚاٚ ١ٜاسـٖ ٗ ْ٠ق ٙإِاؿكٜٚ ،لٜـ أٜٔاّ
اٱًاك ٠إٍ إٔٸ َا أثبت٘ َٔ ًَ اؿـٜح ،إٓك ٍٛعٔ إِـك ا٭ًُٞٸَ ،ػاٜلٷ بعض
ايٌ ًٕ ٤ٞاؿـٜح ٗ إِاؿك ا٭ػل.٣
ٚإتشٌِِّ أْٸ٘ ٗ ٖق ٙاؿاٍ ٜذلى& اٱًاك ٠إٍ َٛاكؿ ا٫ػت٬ف ٗ ايهتب
اييت ٜٓكٌ عٓٗا.
ٖٚقا َا أًاك إي ٘ٝايوٝٸـ ايدلٚدلؿٟٸ ،سٝح قاٍٚ« :مل ٜٔبِ٘ أساؿٜح ايهتب
ا٭كبع ١نُا ٗ ا٭ُ ،ٍٛبٌ انتؿ ٢بقنل اـدل عٔ أسـ ايٌٛٝؾ ،ثِٸ قاٍٚ :كٚاٙ
ايهًٝينٸ ،أ ٚايٌٝؽ ،أ ٚايِـٚمَ ،ع أْٸ٘ كٴ ٳبُا ؽتًـ َتْٗٛا ٗ ا٭يؿا ،ٚاييت ىتًـ
بٗا إعٓ ٢إكِٛؿ.
()129
ٚأٌُٖ ٖقا ٗ غرل ا٭كبع ١أنجل ٖٓا أًُٖ٘ ؾٗٝا» .
ٚعً« ٘ٝؾّ ٬هٔ يًباسح اؾَ ٵنّ بإٔٸ َا أثبت٘ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٗ «ايٛها»ٌ٥
َتطاب ٷل َع إِـك ايقٜٓ ٟكٌ عٓ٘ ،ؾ ٬بٴـٸ ي٘ َٔ َلادع ١إِـك; يًٛقٛف عًّْ ٢ٸ
ايعباك.)130(»٠

تبٝٻٔ ٖٓا تكـٻّ إٔٸ ايٌٝؽ اؿُلٸ& ٜٴعبِّل عٔ إً احملقٚف بكٛيَ٘« :جً٘» ،أٚ
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«م ،»ٙٛتاكناّ اٱًاك ٠ي٬ػت٬ف بٌ َا أثبت٘ َٔ ًَ اؿـٜح ٚإً احملقٚف.
غرل أْٸ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ ٌٜرل& إٍ فيو ا٫ػت٬ف بٌ إت ٳٓٝٵَٔ ،ع نْ٘ٛ
ٜورلاّ دـٸاّ.
 َٔٚا٭َجً ١عً ٢فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 47أبٛاب ا٫ستٔاك ،غ  ،2سٝح قاٍ2« :ع ٚطايطٛهٞٸص بإهٓاؿٙ
عٔ قُٸـ بٔ أٓـ بٔ و ،٢ٝعٔ إبلاٖ ِٝبٔ ٖاًِ ،عٔ ايٓٛؾًٞٸ ،عٔ ايوهْٞٛٸ،
عٔ أب ٞعبـ اهلل ،عٔ آبا ،^٘٥قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل| :ث٬ثَ ١ا أؿك ٟأٜٸِٗ أعِٛ
د ٵلَاّ :ايقَ ٌّٞ ٟع اؾٓام ٠بػرل كؿا٤ٺ ،أ ٚايقٜ ٟك :ٍٛقؿٛا ،أ ٚايقٜ ٟك :ٍٛاهتػؿلٚا
ٴ
ي٘ غؿل اهلل يهِ.
ٚكٚا ٙايِـٚم ٗ «اـِاٍ»َ ،له.ّ٬
ٚكٚا ٙأٜٔاّ ،ؾ ،٘ٝعٔ أب ،٘ٝعٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبَ ،٘ٝجً٘ ،إ ٓ٫أْٸ٘ قاٍ ع
ٳب ٳـٍ قٛي٘« :قؿٛا» ع :اكؾكٛا ب٘»(.)131
* َٚا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب ا٭َل ٚايٓٗ ،ٞغ  ،22سٝح قاٍ22« :ع ٚطايِـٚم ٗ
«اـِاٍ»ص بإهٓاؿ ٙعٔ ا٭عٍُ ،عٔ دعؿل بٔ قُٸـ× ع ٗ سـٜح ًلا٥ع ايـ ٜٔع
ـ عً٢
قاٍٚ :ا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهل ٚادبإ عًَ ٢ٳ ٵٔ أَهٓ٘ فيوٚ ،مل ىَ ٵ
ْؿو٘ ٫ٚ ،عً ٢أُشاب٘.
« ٗٚع ٕٛٝا٭ػباك» بإهٓاؿ ٙعٔ ايؿٌٔ بٔ ًافإ ،عٔ ايلٓا× ٗ ،نتاب٘
إٍ إأَ ،ٕٛمٚ ،ٙٛأهك٘ قٛي٘ ٫ٚ :عً ٢أُشاب٘»(.)132

ٚقـ ٚقع ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع ٗ ٖقا ا٭هًٛب َٔ ا٫ػتِاك ع ٗ اً٫تباٚ ٙاـطأ.
ؾؿ ٞبعض إٛاكؿ عبٻل& عٔ ًَ اؿـٜح احملقٚف بكٛيَ٘« :جً٘» ،إ ٓ٫إٔٸ
َلادع ١إِـك أثبتت إٔٸ إً ايقٜ ٟعَٓ ٘ٝػاٜلٷ ُاَاّ يًًُ ايق ٟأثبت٘ َٔ إِـك
ا٭ًُٞٸ يًشـٜح َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 2أبٛاب ٚدٛب ايِْٝٚ ّٛٸت٘ ،غ  ،4سٝح قاٍ4« :ع ٚعٓ٘
طايطٛهٞٸ بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ عًٞٸ بٔ قبٛبص ،عٔ أٓـ ،عٔ اؿوٌ ،عٔ
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ؾٔاي ،١عٔ ُاحل بٔ عبـ اهلل ،عٔ أب ٞإبلاٖ ،×ِٝقاٍ :قًتٴ ي٘ :كدٌٷ دعٌ هلل عً٘ٝ
ايِٝاّ ًٗلاّ ،ؾِٝبض ٟٜٛٓ ٖٛٚ ،ايِ ،ّٛثِٸ ٜبـ ٚي٘ ؾٝؿطلِٜٚ ،بضٟٜٛٓ ٫ ٖٛٚ ،
ايِ ،ّٛؾٝبـ ٚي٘ ؾِّٛٝ؟ ؾكاٍٖ :قا نًٗ٘ دا٥نٷ.
ٚكٚا ٙايهًٝينٸ ،عٔ عـٸ َٔ ٠أُشابٓا ،عٔ أٓـ بٔ قُٸـ ،عٔ ابٔ ؾٔٸاٍ،
عٔ ُاحل بٔ عبـ اهللَ ،جً٘».
ٚعًٖل احملكِّك٪َ ٗ ٕٛهٻو ١آٍ ايبٝت^ ٱسٝا ٤ايذلاخ ،عً ٢قٛي٘ٚ« :كٚاٙ
ايهًٝينٸَ ،...جً٘» ،بكٛشلِ ٗ اشلاٍَٚ« :كؿ ٖقا ايوٓـ ٗ «ايهاٗ» ،يهٔٸ ًَ
ـ عُٸا أٚكؿ ٙإِِّٓـ»(.)133
اؿـٜح كتً ٷ
ٚقـ كدٳ ٵعٓا بايؿعٌ إٍ نتاب «ايهاٗ» ،ؾٛدٳ ٵـْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ:
«أٓـ بٔ قُٸـ طَعًٖكاّ عًَ ٢ا قبً٘ ٗٚ ،أٚٸي٘ :عـٸ َٔ ْ٠أُشابٓاص ،عٔ ابٔ ؾٔٸاٍ،
عٔ ُاحل بٔ عبـ اهلل اـجعُٞٸ قاٍ :هأيتٴ أبا عبـ اهلل× عٔ ايلدٌ  ٟٜٛٓايِّٛ
وب ي٘; ٚإٕٵ
ؾًٝكا ٙأػ ،ٙٛايق ٖٛ ٟعً ٢أَل ،ٙأٜٴؿطل؟ قاٍ :إٕٵ نإ تطٛټعاّ أدنأٚ ،ٙسٴ ٹ
نإ قٔا ٤ؾل ١ٜٔقٔا.)134(»ٙ
ؾ٬سٹ ِٜنٝـ عبٻل ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع ػطأّ ع عُٸا سقؾ٘ َٔ ًَٕ بكٛيَ٘« :جً٘».
ٚايِشٝضٴ إٔٸ إً احملقٚف َػاٜلٷ ُاَاّ ٕا فنل ٙقبٌٴ(.)135
 ٗٚبعض إٛاكؿ عبٸل& عٔ هٓـ اؿـٜح احملقٚف بكٛيَ٘« :جً٘» ،إ ٓ٫إٔٸ
َلادع ١إِـك أثبتت إٔٸ ايوٓـ ايقٜ ٟعٓ ٘ٝكتًـٷ ٗ بعض كٚات٘ عٔ ايوٓـ ايقٟ
أثبت٘ َٔ إِـك ا٭ًُٞٸ يًشـٜح َٔٚ ،فيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 24أبٛاب ؾعٌ إعلٚف ،غ  ،6سٝح قاٍ6« :ع ٚطقُٸـ بٔ
ٜعكٛبص عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ أب ٞعُرل ،عٔ ٌٖاّ بٔ اؿهِ ،عٔ
أب ٞعبـ اهلل× قاٍ َٔ :أسبٸ ا٭عُاٍ إٍ اهلل عنٻ ٚدٌٻ إؿػاٍ ايولٚك عً ٢إ:َٔ٪
إًباع دٳ ٵٛعت٘ ،أ ٚتٓؿٝى نُ ٵلبت٘ ،أ ٚقٔا ٤ؿٳ ٵ.ٜ٘ٓ
ٚكٚا ٙايٌٝؽ بإهٓاؿ ٙعٔ قُٸـ بٔ ٜعكٛبَ ،جً٘».
ٚعًٖل احملكِّك ٗ ٕٛاشلاٍَ ،عً ٢قٛي٘ٚ« :كٚا ٙايٌٝؽَ ،...جً٘» ،بكٛشلِ ،بعـ
تعَٓٛ ٌٝع اؿـٜح ٗ إِـكٚ« :هٓـٴ :ٙقُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ إزلاع،ٌٝ
عٔ ايؿٌٔ بٔ ًافإ ،عٔ ابٔ أب ٞعُرل ،عٔ ٌٖاّ بٔ اؿهِ.)136(»...
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ٚقـ كدٳ ٵعٓا بايؿعٌ إٍ نتاب «تٗقٜب ا٭سهاّ» ،ؾٛدٳ ٵـْا اؿـٜح بٗقا
ايٌهٌ« :قُٸـ بٔ ٜعكٛب ،عٔ قُٸـ بٔ إزلاع ،ٌٝعٔ ايؿٌٔ بٔ ًافإ ،عٔ ابٔ
أب ٞعُرل ،عٔ ٌٖاّ بٔ اؿهِ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ َٔ :أسبٸ ا٭عُاٍ إٍ اهلل
ع ٻن ٚدٌٻ إًباع دٳ ٵٛع ١إٚ ،َٔ٪تٓؿٝى نُ ٵلبت٘ٚ ،قٔا ٤ؿٳ ٵ.)137(»ٜ٘ٓ
ؾ٬سٹ ِٜنٝـ عبٸل ايٌٝؽ اؿُلٸ& ع ػطأّ ع عُٸا سقؾ٘ َٔ ايوٓـ بكٛيَ٘« :جً٘».
ٚايِشٝضٴ إٔٸ ايوٓـ احملقٚف كتًـٷ ٗ بعض كٚات٘ عُٸا فنل ٙقبٌٴ(.)138

ٗ بعض إٛاكؿ عبٸل ايٌٝؽ اؿُلٸ& عٔ هٓـ اؿـٜح احملقٚف بكٛي٘« :باٱهٓاؿ
ت عٓ٘ ايلٚاٗ ١ٜ
ت إٔٸ اٱَاّ× ايقْ ٟٴكًَ ٵ
إقنٛك» ،إ ٓ٫إٔٸ َلادع ١إِـك أثبتٳ ٵ
ت عٓ٘ ايلٚا ٗ ١ٜإِـك ا٭ًُٞٸ يًشـٜح،
(ايٛها )ٌ٥كتًـٷ عٔ اٱَاّ× ايقْ ٟٴكًَ ٵ
 َٔٚفيو:
* َا ٗ ايباب  َٔ 1أبٛاب َكـٸَ ١ايعباؿات ،غ  ،2سٝح قاٍ2« :ع ٚطقُٸـ بٔ
ٜعكٛبص عٔ عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبٚ ٘ٝعبـ اهلل بٔ ايًِت ْٝعاّ ،عٔ ٓٓاؿ بٔ
عٝو ،٢عٔ سلٜن بٔ عبـ اهلل ،عٔ مكاك ،٠عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ :بٴين اٱه ّ٬عً٢
ٔو ١أًٝا....:٤
ٚكٚا ٙأٓـ بٔ أب ٞعبـ اهلل ايدلقٞٸ ٗ «احملاهٔ» ،عٔ عبـ اهلل بٔ ايًِت،
باٱهٓاؿ إقنٛك».
ٚعًٓل احملكِّك ٗ ٕٛاشلاٍَ ،عً ٢قٛي٘ٚ« :كٚا ٙأٓـ ،...باٱهٓاؿ إقنٛك»،
بكٛشلِ ،بعـ تعَٓٛ ٌٝع اؿـٜح ٗ إِـك« :إ ٓ٫أْٸ٘ كٚا ٙعٔ أب ٞعبـ اهلل×»(.)139
ٚقـ كدٳ ٵعٓا بايؿعٌ إٍ نتاب «احملاهٔ» ،ؾٛدٳ ٵـْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ:
«عٓ٘ ،عٔ أب ٞطايب عبـ اهلل بٔ ايًِت ،عٔ ٓٓاؿ بٔ عٝو ،٢عٔ سلٜن بٔ عبـ
اهلل ،عٔ مكاك ،٠عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :بٴين اٱه ّ٬عًٔ ٢و ١أًٝا :٤عً٢
ايِٚ ،٠٬اينناٚ ،٠اؿرٸٚ ،ايِٚ ،ّٛاي.)140(»...،١ٜ٫ٛ
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تأثري ٔجتدٖد كتاب «اقتصادٌا»
وٍاقش ٌٛيف ضٕء تطٕٖز وٍّذّٗ ٛاألحباخ اإلسالوّٗٛ

ٜتٓاٖ ٍٚقا ايبشح َٛٓٛع إهٗاَات عٌُ «اقتِاؿْا» ،يًوٝـ قُـ باقل
ايِـكَٓ ،طًكاّ َٔ أطلٚس١ٺ فـٸؿَ ،٠ؿاؿٴٖا إٔ ايذلنٝن عًٖ ٢ق ٙاٱهٗاَات هب
إٔ ٜه َٔ ٕٛايناٜٚتٌ اٱبوتُٛيٛدٚ ١ٝإٓٗذ ،١ٝسٝح ٜهُٔ سذل ماٜٚتٗا ،غ٬ف
ت إي ٘ٝأنجل ايـكاهات سٖ ٍٛقا ايعٌُٜٚ .كـٸّ ٖقا ايبشح اقذلاساّ ٜٗـف إٍ
َا فٖبٳ ٵ
ػـٜـ ٚتطٜٛل َٓٗذ ١ٝايبشٛخ إه ١َٝ٬ايطابع بٌهٌٕ عاّٸَ ٖٛٚ ،بينٸ عً ٢ايتكلٜب
بٌ إهٗاَات «اقتِاؿْا» إٓٗذٝٸٚ ١طلٚسات َـكهَ ١انى ؾٝدل إٓٗذٝٸ ١ا٭هاه.١ٝ
ٜٚكذلغ ،إفٕ ،بٌهٌٕ كٝ٥ى ،ايتكلٜب بٌ ؾًوؿَٗٓ ١ذ ١ٝبٓا« ٤إؿاٖ ِٝاٱه»١َٝ٬
طل
عٓـ ايِـك ٚؾًوؿَٗٓ ١ذٝٸ ١بٓا« ٤ايُٓٛفز ع إجاي »ٞعٓـ َانى ؾٝدلَ ،ع ا٭ػق با٭ُ ُ
اٱبوتُٛيٛد ١ٝا٭هاه ١ٝشلق ٙا٭ػرل.٠

إْ٘ ٕٔ إؿاد ٧سكٝك ّ١يًباسح ا٭ٌَ ٚاحملاٜـ إٔ ٬ٜس ٜقًٓ ١ايـكاهات ايعًُ ١ٝع
ت أعُاٍ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك ٫ٚ ،هٝٻُا
ا٭ناؿّ ١ٝبٌهٌٕ ػاْٸ ع اييت تٓاٚيَ ٵ
َٓٗا :ا٫قتِاؿٚ ١ٜايوٝاهٚ ١ٝا٫دتُاع ،١ٝبٌهٌٕ كٌُ ٚؿقٝلٚ ،ا٭ِٖٸ بٌهٌٕ
عًُٞٸ قاٜـ أٜـٜٛيٛدٝٸ ّاٚ .يٓأػق َج ّ٬عٌُ ايِـك ايٌٗرل س ٍٛايبشح عٔ إقٖب
ا٫قتِاؿ ٟيٲه ٖٛٚ ،ّ٬عٌُ (اقتِاؿْا)(ٚ .)1قـ ٌْل ٙايوٝـ ايِـك ( 1935ع

 ٗ )ّ1980ػِٔٸ ايِلاع ايؿهل ٟا٭ٜـٜٛيٛد ٞبٌ إاكنو َٔ ١ٝدٗ١ٺ ٚايلأزلاي١ٝ
َٔ دٗ١ٺ أػل ٗ ،٣ايِٓـ ايجاْ َٔ ٞايكلٕ ايعٌل .ٜٔؾُٔ ايٓاؿك إٔ لـ سٛي٘ أعاثاّ
ْكـ ١ٜقاٜـٚ ٠دـٸٚ ١ٜاقعاّٚ ،فيو َٔ ٚدٗ ١ايٓٛل ايعًُُ ٗ ٫ ،١ٝـٸ إـاؾعٌ٫ٚ ،
ت عً ٢إوت ٣ٛايٌؼِ ،ٞسكٝك ،ّ١عٓـَا ًُٚتين
ٗ ُـٸ إٗاٌْٚ .قـ ؾٛد٦ٵ ٴ
ؾٝـٖٜٛات َٚك٫ٛت يِشاؾٚ ٌٝكداٍ ؿ ٕٜٔتوؼل بٌهٌٕ ٚآض َٔ ٖقا ايعٌَُٔٚ ،
ُاسب٘ ،ؿ ٕٚأٟٸ اعتباكٕ يًشٝاؿ ٚا٭َاْ ١ايعًُٝٸٌ.
ٚاي٬ؾت َٖ ٛا ىلز َٔ ٖق ٙايؿٝـٖٜٛات ٚإك٫ٛت َٔ َوا ٌ٥تـيٌِّ فـٻؿاّ
عً ٢دٌٕٗ عُٝل بإوا ٌ٥اٱبوتُٛيٛد ١ٝإ٪هِّو ١٭ٟٸ عحٺ .ؾٓل ٣أسـِٖ ىً٘ بٌ
ا٫قتِاؿ َعٓ ٢عًِ ا٫قتِاؿ ( :َ٘ٓٚا٫قتِاؿ ايوٝاه ٞإـكٻي اي ٗ ّٛٝاؾاَعات
ايػلب ١ٝػُِٛاّ) ٚا٫قتِاؿ َعٓ ٢إقٖب ا٫قتِاؿ( ٟأ ٟايؿًوؿ ١أ ٚا٭ٜـٜٛيٛدٝا أٚ
ايعكٝـ ٠ا٫قتِاؿْٚ .)١ٜل ٣اٯػلٜ ٜٔكع ٗ ٕٛاـطأ فاتَ٘ ،ع إغؿاشلِ ًب٘ ايتاّٸ
ت عً ٢طبٝع ١عٌُ
ٍّ ع قـ أثٻ ٳل ٵ
ـًؿ ١ٝأب ٞدعؿل ايِـك ايؿًوؿٝٸٚ ،١اييت ع ب ٬أؿًْ ٢ٳو
(اقتِاؿْا) ،نُا عًُٓٛ ٢عات٘ ْٚتا٥ذ٘ .مٔ إفٕ أَاّ ٌَهً١ٺ سكٝكَ ٗ ١ٝا
ىّٸ َكاكبٖ ١قا ايعٌُ ٚإهٗاَات٘ َٔ ،قٹ ٳبٌ نٌٸ ا٭طلاف عَُٛاّٚ ،بايتاي ،ٞأَاّ
ٌَهً ١أػطل بلأٜٓا ٖٞٚ ،ؽّٸ تؿٜٛت ؾلُ١ٺ ػـٜـٜٸ ١ندل ٣أَاّ َوتكبٌ َٓٗذ١ٝ
ٍّ.
ايبشح اٱه ،َٞ٬بٌ كٴ ٳبُا أَاّ َوتكبٌ ايؿهل ا٫هَٞ٬ٸ نهٌُ
ؾإٕٸ أطلٚستٓا إلننٖ ٗ ١ٜق ٙايٛكق ١تتُشٛك س ٍٛؾهلتٌ َلننٜتٌ  ٫بٴـٻ
َٔ فنلُٖا ،بلأٜٓا; إِْاؾاّ يًبشح ايعًُٞٸ بٌهٌٕ عاّٸٕٚ ،وتكبٌ ايعً ّٛاٱه١َٝ٬
ايطابع بٌهٌٕ ػاْٸ ،نُا أهًَ ِؿٓا.
أٚٸٍ ٖاتٌ ايؿهلتٌ ٖ :ٞايتٌـٜـ عً ٢إٔٸ عٌُ اقتِاؿْا يٝى عُ ّ٬عابلاّ ٗ
فاٍ ا٭عاخ إعٓ ١ٝبتذـٜـ ايؿهل اٱه َٞ٬إعاُل.
ٚثاُْٗٝا :إٕٸ ايذلنٝن هب إٔ ٜتُشٛك ،بايتاي ،ٞس ٍٛاٱهٗاَات
اٱبوتُٛيٛدٚ ١ٝإٓٗذ( ١ٝايٛاٖلَٗٓ ٠ا ٚائُٓ )١ٝشلقا ايعٌُ ،أنجل َٔ اٱهٗاَات
إؿاُٖ ١ٝاؾن ١ٝ٥ايٓٗا( ١ٝ٥نطَ ٵلس٘ َج ّ٬سَ ٍٛؿٗ« ّٛايعٌُ إٓؿل» ٗ ٚد٘
ايلأزلايٚ ،١ٝس« ٍٛاهتُلاك ١ٜإًهٚ ٗ »١ٝد٘ إاكنو ،...١ٝإخل).
إْٓا ْعتكـ ،بِلاس١ٺ ،إٔ أغًب ْاقـٖ ٟقا ايبشح إَا ٚقعٛا ٗ ؾؽٸ اؿُهِِ
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ايكٹ ٳ ُٞٝنُا سـٻؿ َعٓا ٙايؿًٝوٛف ٚايعامل ا٭ٕاْ ٞا٫دتُاعَ ٞانى ؾٝدل( ;)2أٚ
أػطأٚا ٗ ايتِٜٛب عً ٢اؾٛاْب اؾن )3(١ٝ٥ؿ ٕٚاؾٛاْب ا٭ِٖٸ ٖٞٚ ،اؾٛاْب
إعلؾ( ١ٝأ ٟاٱبوتُٛيٛدٚ )١ٝإٓٗذٖٚ .١ٝق ٙا٭ػرل ٠تٌهٌِّ بلأٜٓا ع ٚبهٌٸ َٛٓٛعٝٸ ٺ ١ع
ثٛك ٗ ّ٠عامل ايبشح س ٍٛإٛآٝع اٱهٖٚ ،١َٝ٬قا َا مل ٬ٜس ٘ٛأنجل ْاقـٟ
(اقتِاؿْا) ،نُا هٓؿٌِِّ(.)4
 َٔٚإِٗٸ ٗ ٖقا ايوٝام ايتٌـٜـ عً ٢أْٓا يوٓا ٗ ُـؿ ايـؾاع ا٭ٜـٜٛيٛد ٞأٚ
ايـٜين أ ٚاؿنب ٞعٔ ايوٝـ قُـ باقل ايِـكٚ ،إِا ٗ ُـؿ ايـؾاع عٔ ا٭َاْ١
ايعًُٝٸٚ ،١ػُِٛاّ ٗ ُـؿ ايهٌـ عٔ نٓٛم مثٕ ١ٓٝوتكبٌ ايـكاهات س ٍٛػـٜـ
َٓٗذ ١ٝايبشٛخ اٱه ١َٝ٬أ ٚفات ايطابع اٱه َٞ٬عَُٛاّ(.)5

ٗ بـا ١ٜعٳ ٵلٓٓا  ٫بٴـٻ َٔ ايتٛقٗـ عٓـ بعض إِطًشات اييت ْوتعًُٗا،
ٚبٌهٌٕ َكتٔب(َِ ٖٞٚ .)6طًشاتٷ  ٫بٴـٻ يًباسح س ٍٛاٱهَٝ٬ات (أ ٚيًباسح
اٱه َٞ٬ببواط١ٺ) َٔ ايتٛقٗـ عٓـٖا َٳٹً ٸّ ٝا ،نُا هٓبٌ طٛاٍ ٖق ٙايٛكق .١باػتِا ٕك،
ؾاٱبوتُٛيٛدٝا بٌهٌٕ عاّٸ ٖ« :ٞؾلعٷ َٔ ؾلٚع ايؿًوؿٜٗ ،١تِٸ بٓٛل ١ٜإعلؾ ،»١نُا
ٜعلٸؾٗا َٛقع قاَٛي إعاَْ ٞج .)7(ّ٬أ ،ٟببواط١ٺ ،بعـ ؼـٜـ َٛقـ ايباسح َٔ
«ايٛاقع» ٫ٚ ،هٝٻُا «اـاكدٖٚ( َ٘ٓ »ٞقا ؾلع ا٭ْطٛيٛدٝا أ ٚايعًِ إعينٸ بايٛدٛؿ
ٚطبٝعت٘) ،عً ٘ٝإٔ وـِّؿ َا َٖٛ ٛقؿ٘ َٔ تأثرل إٌُاٖٹـ عً٘ٝ؟ أ ٚبعباك٠ٺ أؿمٸَ :ا ٖٛ
َٛقؿٓا َٔ تأثرلْا (أ ٟمٔ نباسجٌ) عً ٢ايٛاقع اـاكدٚ( ٞبايتاي ٞعًَٛٓٛ ٢ع
ايبشح)؟
عً ٢هب ٌٝإجاٍ ٌٖ :إٔ ؿكاهتٓا يٛاٖل٠ٺ طبٝعٝٸَ ١ا ت٪ثِّل عًٖ ٢ق ٙايٛاٖل،٠
ٚبايتاي ٞعًْ ٢تا٥ر ٚاهتٓباطات ايبشح؟ ْ ٗٚؿى ايوٝامٖٓ ٌٖ :اى «َٛٓٛعٝٸ»ْ١
سكٝك١ٝ؟
ت
ِٚ ،٢قـ اْتٗٳ ٵ
ش ٳ
ت َـاكي ٚاػت٬ؾات  ٫تٴ ٳع ٸـ  ٫ٚتٴ ٵ
َٔ ٖق ٙايتوا٫٩ت ٌْأَ ٵ
َج ٗ ،ّ٬ايػلب ،إٍ تأهٝى َقاٖب بقاتٗا ٗ فا٫ت ايبشح ايعًُ ،ٞنايٓٛع١ٝ
َٚا بعـ ايٓٛعٚ ،١ٝايتأٚ ،١ًٜٝٚايبٓا ،...١ٝ٥إخل.
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ٚأَا إٝتٛؿٚيٛدٝا (أ ٟإٓٗذ )١ٝؾٗ ٞببواط ١ايعًِ إعينٸ َٓٗذ ١ٝايبشح .ؾبعـ
إٔ سـٻؿْا َٛقؿٓا َٔ ايٛدٛؿ ٚايٛاقعُٖٚ ،ا ٜتُٔٸٓإ َٛٓٛع ايبشح (َعٓObjet :٢
َٛٚ ،)de la rechercheقؿٓا َٔ ايع٬ق ١بٌ ايباسح ٚبٌ َٛٓٛع ايبشح ٖقا ،عًٓٝا
إٔ ْٗٛل ،عقكٕ ٚؿقٓ ٺً ١ـٜـ ،ٜٔايهٝؿ ١ٝاييت ْلٜـ إٔ ٌِْ َٔ ػ٬شلا إٍ اهتٓتادات
ايبشح(.)8
َٔ ٖق ٙايتعلٜؿات إبوٻطٚ ١إكتٔبّ ١هٓٓا ايٛيٛز إٍ إهٗاَات (اقتِاؿْا)
ا٭هاه ١ٝبلأٜٓا ٖٞٚ ،فات أبعاؿ كٝ٥و ١ٝث٬ث ،١نُا هٓل.٣
ؾبعـ ْكـ ٙيًؿًوؿتٌ ا٫قتِاؿٜتٌ :إاكنوٚ ;١ٝايلأزلاي ٌِٜ ،١ٝايِـك إٍ
يبٸ إٛٓٛع ٖٛٚ ،اهتهٌاف إقٖب ا٫قتِاؿ ٟيٲه( ّ٬أ ٚإقٖب اٱهٗ َٞ٬
ا٫قتِاؿ) ،ٖٛٚ .بهٌٸ أَاْ١ٺ عًُ ٗٚ ،١ٝؾٌِٕ َٓٗذٞٸ هٓعٛؿ إيَ ٗ ٘ٝا ٌٜ ،ًٜٞـِّؿ
عً ٢ايتُٝٝن بٌ عًِ ا٫قتِاؿ ٚبٌ ايعًِ بإقٖب ا٫قتِاؿٌٜٚ ،ٟـِّؿ عً ٢أْ٘ ٗ
ُـؿ ؿكاه ١ايجاْ ٖٞٚ ،ٞقٔٝٸٜ ٫ ْ١ناٍ ٌٜتب٘ عٓـٖا نجرلٷ َٔ ايباسجٌ ٚإلاقبٌ.
ٚيقيو ٌْـِّؿ فـٻؿاّ عً ٢أُٖٓٚ ١ٝع ايكٔاٜا اٱبوتُٛيٛد ٗ ١ٝأٚٸٍ قا ١ُ٥ايعًّٛ
ايبشج ١ٝإعٓ ١ٝباٱهَٝ٬ات .إِٗٸ ٗ ،اؾن ٤ايجايح َٔ اقتِاؿْاٜ ،بـأ ايِـك بعلض
َٓٗذْٚ ١ٝتا٥ر عج٘ س ٍٛإقٖب اٱه ٗ َٞ٬عـٸَٛ ٠آٝع اقتِاؿَ( ١ٜج :ّ٬ايتٛمٜع
َا قبٌ اٱْتاز ،ايتٛمٜع َا بعـ اٱْتاز ،اٱْتاز ،إعاؿ ٠ايتٛمٜع ،...إخل).
َٚا ٜتٛدٻب إٔ ًٜؿت ْٛل ايباسح ،بلأٜٓا ،ٖٛ ،قبٌ أٟٸ ً٤ٞٺ ،إ٬س ١ٛايتاي،١ٝ
 :ٖٞٚإْٓا أَاّ عامل ؾك٘ٺ َوًَِٚ ،لدعٕ إه َٞ٬فتٗـٜ ،تعاٌَ َع ا٭سهاّ ايؿكٗ١ٝ
ٚآكا ٤ايؿكٗا َٔ( ٤نٌٸ إقاٖب ٚايعِٛك) عً ٢أْٗا َعطٝات يًـكاه ١اؿٝاؿْ ١ٜوبٝٸ ّا
(عً ٢ا٭قٌٸ نُا ٜلٜـٖا َٖٚ .)ٛا ٖق ٙإوأي ١بايعابل ٠بإعٓ ٢اٱبوتُٛيٛد ،ٞنُا
ت أقٛاٍ ايؿكٗاٚ ٤أسهاَِٗ َعطٝاتٺ يًبشح
كأَ ٵٜٓا ٚهٓل ٣بٌهٌٕ أؿمٸ; ؾكـ أُبشٳ ٵ
ايعًُ«( ٞإٛٓٛع »ٞنُا ِٜؿ٘ ايِـك طٛاٍ ُؿشات ٖقا ايعٌُ).
إْٗا إفٕ ْكط ْ ١دٖٛل ;١ٜؾايِـك ٜوُض يٓا َٔ دٗ١ٺ إٔ ْتعاٌَ نباسجٌ َع
ٍّ;  َٔٚدٗ١ٺ أػلٜٓ ٫ ٣ؿ ٞؾهل ٠إٔ ْبكَ ،٢ع
َعطٝات ٖ ٞفات طابعٕ ؿٜين أً ٚب٘ ؿٜين
فيو ُٔٓ ،ايبشح ايقِٜ ٟؿ٘ بإٛٓٛع.ٞ
غرل إٔ إهٗاَات ٖقا ايعٌُ إُٗٸ ٫ ١تكـ عٓـ ٖقا اؿـٸ .ؾايوٝـ ايِـك
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ٜتشـٸخً ُٔٓ ،لس٘ إٓٗذ ،ٞعٔ طلٜك١ٺ ٜوُِّٗٝا بع «طلٜك ١ايطبكات» (أ« ٚايطٛابل»).
 ٖٞٚتعين أْ٘ ّهٔ يًباسح إٔ ٜوتكل َٔ( ٟاهتكلا )٤إعاْ ٞإؿاُٖ ١ٝثِ ا٭بٓ١ٝ
ايٓٛلٚ ،١ٜفيو َٔ ػ ٍ٬ؿكاه ١أبٛاب ايؿك٘ .ؾايؿلٓ ١ٝا٭ْط ٛع إبوتُٛيٛد ١ٝايِـك١ٜ
ٗ (اقتِاؿْا) تعتكـ بٛدٛؿ ٖقا إعٓ ٢إؿاٖ ُٞٝػًـ أقٛاٍ ايؿكٗا ٤إتعـِّؿٚ ٠إتٌعِّب١
ٚإتكابً َٔ ١دٗ١ٺ َٔٚ ،دٗ١ٺ ثاْ ١ٝتعتكـ بإَهاْ ١ٝاهتكلاٗ٥ا أ ٚاهتؼلادٗا أٚ
اهتٓتادٗا َع اؿؿا ٚعً ٢إٛٓٛع .١ٝمٔ إفٕ ٗ عامل «ؾَٗٵُ( »ٞأ« ٚتأ )»ًٜٞٚباَتٝامٕ،
بإعٓ ٢ايق ٟتتبٓٸا ٙإـكه ١ايؿَ ٵُٗ ١ٝع ايتأ ١ًٜٝٚإعاُل ٗ ٠ايعً ّٛا٫دتُاع،١ٝ
ٚػُِٛاّ َ٪هِّوٗا ا٭بلم ٖٛٚ ،ايعامل ٚايؿًٝوٛف ا٫دتُاع ٞا٭ٕاَْ ٞانى ؾٝدل
( 1864ع .)ّ1920
ٚيقيو ٌِْ ٖٓا ،بٛٓٛغٕ  ٫ٳكٜٵبٳ ؾ ،٘ٝإٍ أُِّٖ ١ٝتؿع ٌٝايلاب٘ بٌ تؿهرل
قُـ باقل ايِـك ٚإـكه ١ايؿٝدل.١ٜ
ْٚقنِّل ٖٓاَ ،ع كاّْٛـ آك ،)9(ٕٚإٔ يًعًِ ايؿٝدل ٟزلتٌ كٝ٥وتٌ سكٝك،ّ١
ُٖٚا« :عـّ ا٫نتُاٍ اؾٖٛل«( »ٟايعًِ َٖ ٛوتكبٌ ايعًِ») َٔ دٗ١ٺ; «ٚإٛٓٛع»١ٝ
َٔ دٗ١ٺ أػل .٣يقيوٜ ،ه َٔ ٕٛإِٗٸ إٔ ْبك ٢قلٜبٌ َٔ ْٛل ٠ؾٝدل ا٭هاه ١ٝاييت
تٌـِّؿ عً ٢إٛٓٛع ،١ٝغ٬ف ايتٝٸاك إعاُل إٗ ُٔٝسايٝٸ ّا ٗ إـكه ١ا٫دتُاع١ٝ
ايتأٚ ،١ًٜٝٚايقٜ ٟعتدل ايتأ« ٌٜٚتُٓٝٛاّ يًُعٓ ٢ايقات( ٞغرل إٛٓٛع َٔ )ٞػٍ٬
إؿاٖ .»ِٝأَا مٔ ؾٓأػق ايؿِٗ ع عً ٢غلاك ايِـك ٚؾٝدل ع عً ٢أْ٘ «اْتناعٷ ،يهٔٵ
َٛٓٛع ،ٌّٞيًُعٓ ٢إُهٔ» (أ ٚعح عٓ٘); ٚايتأ ٌٜٚعً ٢أْ٘ «تِٓٝٛٷ ع تلَْٔ ،ْ١
ػ ٍ٬إؿاٖ ِٝأٜٔاّ ،يهٔٵ يًُعاْ ٞإٛٓٛع ١ٝإُهٓ ،»١اييت ّهٔ اهتكلاٖ٩ا َٔ
أقٛاٍ ْٚكاًات ايؿكٗا.)10(٤
إٕٸ طلٜك ١ايطبكات (أ ٚايطٛابل) ٖق ٙتك ٍٛإفٕ باْ٫تكاٍ َٔ ؿكاه ١ا٭سهاّ
ايؿكٗ ١ٝاؾن ١ٝ٥ايتؿِ ١ًٝٝسَٛٓٛ ٍٛعٕ َعٌ إٍ اهتكلا ٤إعاْ ٞإؿاُٖ ١ٝإُهٓ ١أٚ
إلدٻش ١سٛي٘ أٜٔاّ ،ثِٸ إٍ اهتكلا ٤إباْ ٞايٓٛل( ١ٜبإعٓ ٢ا٭ٜـٜٛيٛد )ٞسٛي٘.
ٚمٔٚ ،ي ٛاػتًَ ِؿٓا أْطٛيٛدٝٸاّ َع ايوٝـ ايِـك س ٍٛا٫عتكاؿ بٛدٛؿ (أ ٚعـّ ٚدٛؿ)
َعٓ٢ٶ َؿاٖ ُٞٝع ْٛل٪َ ٟنٖـ ٜٚكٝينٸ ػًـ أسهاّ ايؿكٗا ٗ ٤نٌٸ بابٺ ،ؾُٔ
اؿهُ ١إٔ ًْتكَ ٞع٘ سَ ٍٛبـأ اهتعُاٍ أسهاّ ايؿكٗا ٤نُعطٝاتٚ ،سَ ٍٛبـأ
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طلٜك ١ايطبكاتٚ ،فيو ٗ هب ٌٝايؿِٗ ايعًُ ٞإٛٓٛع ٞيًُعاْ ٞإؿاُٖ ١ٝع ايٓٛل١ٜ
إُهٓ ١ػًـ ػطاب ٖ.٤٫٪
ً َٔٚإٔ ٖقا ا٫يتكا ٤ا٭ناؿّ ٞإٔ ٪ٜهِّى يِؿش١ٺ دـٜـَٗٓ ٗ ٠ذ ١ٝايعًّٛ
اٱهٖٚ ،١َٝ٬قا َا هٓعٛؿ إي٫ ٘ٝسكاّ .يهٔٸ دلأ ٠ايِـك ايتذـٜـ ٫ ١ٜتتٛقٖـ عٓـ
ٖقا اؿـٸ أٜٔاّ ،بٌ تتعـٸا ٙإٍ َؿٗ ّٕٛأُبض َعلٚؾاّ ٗ ايعً ّٛاؿٛم ١ٜٚايٌٝع ١ٝع
اٱَاَ ١ٝإعاُلَ ٖٛٚ ،٠ؿَٗٓ« ّٛطك ١ايؿلاؽ» (كادٹ ٵع َا  .)ًٜٞؾؿ ٞػِٔٸ ْكاً٘ ٕواٌ٥
ْٛل ١ٜدن ٗ ١ٝ٥باب ايتٛمٜعٌ :ا٫بتـا ٞ٥يًُٛاكؿ ايطبٝعٚ ;١ٝايجاْ ٟٛع ايٝٚٛؿ ٞيعٛا٥ـ
اٱْتازٜ ،عذلف ايِـك بكٔٝٸ ٺ ١أْطٛيٛدَُٗ ١ٝٸ .١ؾِٜٗ ٛلِّغ بأْ٘ ،ػ ٍ٬ايػٗ ْٛ
ايطبكات (أ ٚايطٛابل) إقنٛك ،٠قـ ٫س ٜإٔ ايٌاكع إكـٻي ( ٖٛٚاهلل دٌٻ ٚع٬
وب اعتكاؿ )ٙقـ تلى ع ؿهُ١ٺ َا ع َٓاطل
ٚكهٛي٘ إِطؿْٗ ٗ ،|٢ا ١ٜا٭َل ،سٳ ٵ
وب هٝام نٌٸ عِلٕ ٚنٌٸ ٚاقعٕ
ؾلاؽٕ تٌلٜع ٫ ،١ٝبٴـٻ يٲَاّ اجملتٗـ َٔ إٔ ّٮٖا سٳ ٵ
(ُٓٔ اشلاٍَ إٌلٚع طبعاّ) .ثِٸ ٌٜلغ ايوٝـ ايِـك إٔ َٓطك ١ايؿلاؽ ايتٌلٜعٖ ١ٝقٙ
 ٫بٴـٻ َٔ إٔ ت٪ؿٸ ٟإٍ َٓاطل ؾلاؽٕ َؿاُٖ ١ٝبطبٝع ١اؿاٍ ٖٛٚ .قٍٛٷ هـٜـٷ طبعأَّٚ .
ٖٓاٜ ،ؿتض ايِـك باباّ نبرلاّ آػل أَاّ ايتكلٜب بٌ ايبشح اٱهٚ َٞ٬ايبشح ايعًُ،ٞ
 ٫ٚهٝٻُا ايبشح ايعًُ ٞايتأ ،ًٜٞٚنُا علٻؾٓا ;ٙإف ٜكلٸ َا ّهٔ توُٝت٘ بعٚ :دٛؿ
تأ٬ٜٚت َؿاَُٖ ١ٝتعـٸؿٖ ٠هٓ ١ع  ٫تأٚ ٌٜٚاسـ ع يهجرلٕ َٔ إٛآٝع .يقيو ْل٣
ايوٝـ قُـ باقل ايِـك ٜتشـٸخ عٔ عـٸْٛ ٠لٜٸاتٺ إهٖ ١َٝ٬هٓ ١س ٍٛإٛٓٛع
ايٛاسـٖٚ .قا أَلٷ َِٗٸ آػل عً ٢إوت ٣ٛاٱبوتُٛيٛدٚ ٞإٓٗذ ;ٞإف ٜـؾع بٓا ؿٳ ِؾعاّ مٛ
إؿاٖ ِٝايؿٝدل ١ٜا٭هاه ٗ ١ٝاٱبوتُٛٝيٛدٝا ،نُا ٗ إٓٗذ( ١ٝكادٹ ٵع إكاطع
ايتاي.)١ٝ
ٗ اـ ٗٚ ،١ُ٬هب ٌٝايـؾاع عٔ أطلٚستٓا ٗ ٖق ٙايٛكق ،١ؾكـ ًـٻؿْا عً٢
ْكا ٙأهاه ١ٝث٬ثَ ٗ ١ا ىّٸ إهٗاَات (اقتِاؿْا) اٱبوتُٛٝيٛدٚ ١ٝإٓٗذ:١ٝ
ايٓكط ١ا٭َ ٖٞ :ٍٚبـأ اؽاف أقٛاٍ ٚأسهاّ ايؿكٗا( ٤أ ٟػطابِٗ بٌهٌٕ
عاّٸ) نُعطٝات يًبشح ايعًُ ٞاحملاٜـ أً ٚب٘ ع احملاٜـ (نُا ٗ (اقتِاؿْا)) ،أٟ
نُعطٝات ّهٔ ايتعاٌَ َعٗا عًٖ ٢قا ا٭هاي ،كغِ طبٝعتٗا ايكلٜب َٔ ١عامل
إكـٻي ٚعامل ايكٹٝٳِٚ ،ؿ ٕٚايتؼًِّ ٞعٔ ٖـف ايبكا ُٔٓ ٤إٛٓٛع ١ٝايعًُ.١ٝ
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ايٓكط ١ايجاْ ٖٞ :١ٝطلغ «طلٜك ١ايطبكات أ ٚايطٛابل» ،سٝح ْل ٣إٔ ايوٝـ
ايِـك ٜٓطًل َٔ أسهاّ أبٛاب ايؿك٘ ،يٝػ ْٛم ٛايعٴ ٵُكٌ :إؿاٖٚ ;ُٞٝايٓٛلٟ
(ايًٖ ٳق ٵٜ ٜٔهِّْٛإ «إقٖب اٱه »َٞ٬بلأَ ،)ٜ٘ع اعتباك ٙع ا٭ْطٛيٛد ٞع إٔ ٖٓاى،
ٚبايتأنٝـٚ ،دٛؿاّ شلق ٜٔايعٴ ٵُكٌ ػًـ أسهاّ ايؿك٘ ايؿلعٚ ١ٝاؾن ٗ ١ٝ٥نٌٸ
َٛٓٛعٕ.
ٍّ ،عً٢
ٚباٱٓاؾ ١إٍ ٖاتٌ ايٓكطتٌ اؾٖٛلٜتٌ ٚايوبٸاقتٌ ب ٬أؿًْ ٢ٳو
إوت ٣ٛاٱبوتُٛٝيٛد ،ٞنُا عً ٢إوت ٣ٛايٓٛلٚ ،)11(ٟايًتٌ تكلِّبآْا بٌهٌٕ ٫ؾت
َٔ ايبشح «ايؿَٗٵُ ٞع ايتأ »ًٜٞٚبإعٓ ٢ايعًُ ٞإعاُل ،نُا أهًَ ِؿٓا ،تبك ٢ايٓكط١
إلنن ١ٜإبوتُٛٝيٛدٝٸاّ ٖ:ٞ
ايٓكط ١ايجايجَ :١وأيَٓ ١طك ١ايؿلاؽ ايتٌلٜع ١ٝع إؿاٖٚ ،١ُٝٝاييت ّ ٫هٔ إٓ٫
اعتباكٖا ثٛكٜٸ ّ ١عً ٢إوت ٣ٛايعًُٞٸ ايِِّ ٵلف .ؾٗق ٙايؿهل ٠تعتدل ،نُا ٌٜلغ ايِـك
ٗ َا هٝتِٸ ٳع ٵلٓ٘ ٫سكاّٚ ،نُا أًٳ ٵلْا هابكاّ ،إٔ ايٌاكع قـ تلى َٓاطل ؾلاؽ
تٌلٜعٚ( ١ٝبايتايَ ٞؿاٖ ٫ )١ُٝٝبٴـٻ َٔ إٔ ّٮٖا اٱَاّ ع اجملتٗـ ٗ نٌٸ مَإ
َٚهإ ُٔٓ ،اشلاٍَ إكب ٍٛطبعاّ.
ٖٚقا َا ٜؿتض اجملاٍ أَاّ ايوٝـ ايِـك يًكب ٍٛبؿهل ٠إَهاْٚ ١ٝدٛؿ «عـٸ٠
سـ
ٍّ
ْٛلٜات إه ١َٝ٬سَٛٓٛ ٍٛعٕ َا» ،قـ ته ٕٛنًٓٗا إهٚ ١َٝ٬نًٓٗا ُشٝش ١إٍ
نبرلّٚ ،هٔ َكابًتٗا ؾُٝا بٗٓٝاَٚ ،ع ايٛاقع ايتطبٝكَ ،ٞع بكا ٤اؿهِ ايٓٗاٞ٥
ت
بٝـ اٱَاّ ع اجملتٗـ ٗ اينَإ ٚإهإ احملـٻؿٖٚ .ٜٔق ٙإوأي ١ا٭ػرل ٖٞ ٠اييت ؿعٻ ٳُ ٵ
عٓـْاْٗ ،اٝ٥ٸ ّا ،ؾهل ٠ايتكلٜب بٌ ٖق ٙايؿًوؿٚ ١ؾًوؿ« ١ايُٓٛفز ع إجاي »ٞعٓـ
ـ قً ّ٬ٝعٓـ بعض إكتطؿات إُٗٸ ١يًوٝـ
َانى ؾٝدل ،نُا ه .ًٞٝيهٔٵ ،يٓتٛقٖ ٵ
ط ٵلس٘ ٗ ٖق ٙايٛكق،١
قُـ باقل ايِـك ٗ (اقتِاؿْا)ٚ ،اييت تب ،ِّٔٝإهاماَّ ،ا ٜتِٸ َ
اييت تعتدل بايتايُ ،ٞلاس ،ّ١أْٓا أَاّ عٌُٕ ثٛكٟٸ َعلؾٝٸ ّا َٗٓٚذٝٸ ّا ،مل ٜتِٸ اهتجُاكٙ
بايطلٜك ١ايِشٝشٚ ١ايهاؾ َٔ ١ٝقٹ ٳبٌ ايباسجٌ اٱه ٌَٝ٬أ ٚإٗتُٸٌ بإٛآٝع
اٱه:)12(١َٝ٬

«َع إٔ ايعًِ ٚإقٖب كتًؿإ ٗ طلٜك ١ايبشح ٚأٖـاؾَ٘ٛٓٛ ٗ ٫ ،ع٘
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ٚفا٫ت٘ ،ؾايبشح إقٖيب ٌٜٛٸ َقٖبٝٸ ّا ٚقاؾٛاّ عً ٢طابع٘ َا ؿاّ ًٜتنّ طلٜكت٘
ٚأٖـاؾ٘ اـاُٸٚ ،١ي ٛتٓا ٍٚاٱْتاز ْؿو٘ ،نُا إٔٸ ايبشح ايعًُٜ ٫ ٞؿكـ طبٝعت٘
ايعًُ ١ٝإفا تهًِٖ عٔ ايتٛمٜع ٚؿكه٘ بايطلٜكٚ ١ا٭ٖـاف اييت تتٓاهب َع ايعًِ»(.)13
َٔ ايبـاٜ ،١ٜبـ ٚايوٝـ ايِـك ٗ َٛقع إٌـِّؿ عً ٢ا٭َاْ ١ايعًُٝٸ ٗ ١ايؿٌِ
ايلاؿٜهاي ٞبٌ إقٖب (ا٭ٜـٜٛيٛد َٔ )ٞدٗ١ٺ ،إعين ػُِٛاّ َوا ٌ٥ايعـٍ
ٚايتٛمٜع ٚا٭سهاّ ايكٚ ،١ُٝٝبٌ ايعًِ َا ٖ ٛعًِ ا٫قتِاؿ (أ ٚا٫دتُاع أ ٚغرلٙ
بطبٝع ١اؿاٍ)ٖٚ .قا َا ٪ٜنِّـ يٓا عُل ايتؿهرل اٱبوتُٛيٛد ٞايواْـ ٚايوابل يعٌُ
(اقتِاؿْا).
عً ٢أْ٘ ،أ ٟايِـكٌٜ ،ـِّؿ عً ٢ؾهلٚ ٠دٛؿ بٴعٵ ٺـ َؿاُٖٞٝٸ ػًـ أقٛاٍ
ٚأسهاّ ايؿكٗا ٤إتِّٓٛعٚ ١إتٌعِّبٚ ١إتؿلِّق ،١عدل إقاٖب ٚايعِٛك ٖٞٚ ،أطلٚسْ١
أطلٚسات (اقتِاؿْا) ،غ٬ف َا تٛقٖـ عٓـ ٙا٭نجلْ« :ٕٚعلف َٔ فيو نًِّ٘ إٔ
ٝٚٚؿ ١إقٖب ا٫قتِاؿٓٚ ٖٞ ٟع سًٌٕ ٍٕٛانٌ اؿٝا ٠ا٫قتِاؿ ،١ٜتلتب٘
( ٟاؿٚ ٍ٬اؿلاّ)
بؿهلت٘ َٚٴ ٴجً٘ ٗ ايعـايٚ ،١إفا أٓٳ ِؿٓا إٍ ٖق ٙاؿكٝك ١إٔ تعبرلٳ ٵ
ٗ اٱه ّ٬ػوٝـإ يًكٹ ٳٚ ِٝإُ ٴجٌ اييت  َٔ٪ٜبٗا اٱه ّ٬ؾُٔ ايطبٝعٞٸ إٔ ْٓتَٗٔ ٞ
فيو إٍ ايٝكٌ بٛدٛؿ اقتِاؿٺ َقٖيبٸ إهْ .)14(»َٞ٬هاؿ ْٔٛٸ َٔ ػٖ ٍ٬قٙ
ايهًُات أْٓا ْكلأ باسجاّ ؾٝدلٜاّ باَتٝامٕ( .)15إٕ ٖق ٙاؾًُ ١ا٭ػرل ٠عٓـ ايٌٗٝـ ايِـك
ؽتِل بٌهٌٕ ٚآض طلٜك ١ايطٛابل إقنٛكَ ٠ع ؾًوؿتٗا إ٪هِّو.١
ؾٜٗٝٔ ٛـٚ« :مٔ سٌ ْ٪نِّـ عًٓ ٢لٚك ٠ايتُٝٝن بٌ ايهٝإ ايٓٛلٟ
يًُقٖب ا٫قتِاؿٚ ٟبٌ ايكاْ ٕٛإـْ ٫ ٞما ٍٚبقيو قطع ايًِ ١بُٗٓٝا ،بٌ ْ٪نِّـ
ٗ ْؿى ايٛقت عً ٢ايع٬ق ١إت ١ٓٝاييت تلب٘ إقٖب بايكاْ ،ٕٛبُٛؿُٗا دن ٳ ٤ٵَٔ ٜٔ
بٓا٤ٺ ْٛلٟٸ ناٌَ يًُذتُع»(ٖٓ َٔٚ .)16ا ٌْلف عً ٢دٖٛل طلٜك ١ايطٛابلٚ« :نٕٛ
إقٖب قاعـْٛ ٠ل ١ٜيًكآْٜ ٫ ٕٛؿ ٞاعتباك إقٖب بـٳٚٵك ٙبٓا٤ٶ عًٜٛٸ ّا يكاعـ٠ٺ ٜلتهن
عًٗٝا; ؾإٕ ايبٓا ٤ايٓٛل ٟايهاٌَ يًُذتُع ٜك ّٛعً ٢أهاي ْٛل٠ٺ عاَٸِٜٔٚ ،١ٸ طٛابل
َتعـِّؿٜ ٠لتهن بعٔٗا عً ٢بعضٕٜٚ ،عتدل نٌٸ طابلٕ َتكـٸَ ّا أهاهاّ ٚقاعـ ّ٠يًطابل
ايعً ٟٛإٌُاؿ عً .٘ٝؾإقٖب ٚايكاْ ٕٛطابكإ َٔ ايبٓا ٤ايٓٛلٚ ،ٟايكاْ ٖٛ ٕٛايطابل
ايعًٟٛٸ َُٓٗا ،ايقٜ ٟتهٝٻـ ٚؾكاّ يًُقٖبٜٚ ،تشـٻؿ ٗ ٓ ٤ٛايٓٛلٜات ٚإؿاِٖٝ
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ا٭هاه ١ٝاييت ٜعبِّل عٓٗا فيو إقٖب»(.)17
إفٕ مٔ ،بايؿعٌ ُٔٓ ،طلٜك١ٺ تأ ١ًٜٝٚع ؾَ ٵُٗ ١ٝباَتٝامٕ ،بإعٓ ٢ايعًُٞ
إعاُلٖ ،ـؾُٗا ٖ ٛاهتكلا( ٤أ ٚبٓا ٤أ ٚإعاؿ ٠بٓا )٤إؿاٖ َٔ ِٝػ ٍ٬ؿكاه ١أسهاّ
 ِْْٛٚؾكٗ( ١ٝفات طابع ؿٜين أٜٔاّ).
غرل إٔ ايِـك ٜعتكـ ،أْطٛيٛدٝٸ ّا ،إٔ ايباسح اٱه ٖٛٚ( َٞ٬باسحٷ غرلٴ
قاٜـٺ عكا٥ـٜٸ ّا ،نُا ّهٔ ا٫هتٓتاز َٔ ػ ٍ٬ػطاب ايِـك) ٜوتهٌـ َؿاِٖٝ
َٖٛ ٞدٛؿ ْٚ ٠قا ْ١ُ٥أُ ،ّ٬بعهى ايباسح «ايلأزلايٚ ٞاً٫ذلان »ٞايقٜ ٟكّٛ
عًُٝٸ ّا بتهٖ ٜٔٛق ٙإؿاَٖ .)18(ِٝع اسذلاّ ُٓٛع ايوٝـ ايِـك ،اٱه َٞ٬طبعاّ،
ؾإْٓا ْعتدل إٔ ايباسح احملاٜـ ُٖ ٗ ٛـؿ بٓاٖ ٤ق ٙإؿاٖ َٔ ِٝػ ٍ٬بٓا ٤ايُٓافز ع
إجاي ٗ ١ٝنٌٸ َٛٓٛعٕ ٚفإٍ ،نُا هٓل َٔٚ .٣إُهٔ إٔ ْتبٓٸُٓٛ ٢عاّ قلٜباّ َٔ
ايتُٓٛع اٱهٖ َٞ٬قا َٔ ػ ٍ٬اؿـٜح عٔ «قاٚي ١إعاؿ ٠بٓاٖ »٤ق ٙإؿاٖ،ِٝ
يهٔٵ َٔ ائلٚك ،ٟبلأٜٓا ،إٔ ْبك ُٔٓ ٢عًُٝٸ« ١بٓاٚ ;،»٤فيو يًشؿا ٚعً ٢اؿٝاؿ
ا٭نوٛٝيٛدٚ ٞايطابع ايعًُ( ٞكادٹ ٵع ايؿكلات ايتاي.)١ٝ
غرل إٔ إكاطع ا٭نجل ب٬غَ ٗ ّ١ا ىّٸ عجٓا ٖ ٞبايطبع إتعًِّكَٓ ١طك١
ايؿلاؽ ْٚكاَ ايقاتٝٸٚ« :)19(١سٝح دٓ٦ا عً ٢فنل َٓطك ١ايؿلاؽ ٗ ايتٌلٜع ا٫قتِاؿٟٸ
هب إٔ ْعطٖ ٞقا ايؿلاؽ أُٖٸ ّ١ٝنبرل ٠ػ ٍ٬عًُ ١ٝانتٌاف إقٖب ا٫قتِاؿ;ٟ
٭ْ٘ ّجٌِّ داْباّ َٔ إقٖب ا٫قتِاؿ ٗ ٟاٱهٚ .)...(ّ٬مٔ سٌ ْكَٓ( :ٍٛطك ١ؾلاؽ)
ؾإْٓا ْعين فيو بايٓوب ١إٍ ايٌلٜع ١اٱهُِْٗٛٚ ١َٝ٬ا ايتٌلٜع ٫ ،١ٝبايٓوب ١إٍ
ايٛاقع ايتطبٝكٞٸ يٲه ،ّ٬ايق ٟعاًٳ ٵت٘ ا٭َٸ ٗ ١عٗـ ايٓبٛٸ« ;٠فيو إٔ ايٓيبٸ
ا٭نلّ| ٖ ٛايقَ ٟٮ ايؿلاؽ ٗ ٖقا ايعٗـ بِؿت٘ ٚيٞٸ ا٭َل (أ ٚاٱَاّ ٚاجملتٗـ
َعاّ) ٫ ،ايٓيبٸ ٚايله ٖٞٚ( ٍٛؾهلً ٠ـٜـ ٠اؾلأُ ٠لاس ،ّ١غرل أْ٘| سٌ قاّ
بعًَُ ١ٝٳ ٵٌٖ ٤قا ايؿلاؽ مل ّٮ ٙبُٛؿ٘ ْبٝٸ ّا َبًِّػاّ يًٌلٜع ١اٱشل ،١ٝايجابت ٗ ١نٌٸ
َهإٕ ٚمَإٕ(ٚ ،)...إِا َٮ ٙبُٛؿ٘ ٚيٞٸ ا٭َل ،إهًٖـ َٔ قٹ ٳبٌ ايٌلٜعَ ١ٳ ٵٌ٤
وٓا أَاّ
َٓطك ١ايؿلاؽٚ ،ؾكاّ يًٛلٚف»(ّ ٌٖ .)20هٔ ا٫ؿٸعا ٤بعـ َكطعٕ نٗقا أْٓا َي ٵ
عٌُٕ «ػطرل» بإعٓ ٢ايعًُٞٸٚ ،ػُِٛاّ بإعٓ ٢اٱبوتُٛيٛد ٞع إٝتٛؿٚيٛد( ٞأٟ
إعلٗ ع إٓٗذ)ٞ؟!
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بايطبع ،اؾٛاب عٓـْا ٖ ٛبايٓؿٚ .ٞنجرل ٖٞ ْ٠إكتطؿات اييت ّهٔ
اهتؼلادٗا َٔ نتاب (اقتِاؿْا) تأٜٝـاّ يطلسٓا ٗ ٖق ٙايٛكق ١بطبٝع ١اؿاٍ.
ٍّ ٖ ٞإتعًِّك ١بايٓتا٥ر إذلتِّب ١عً ٢ؾلٓ١ٝ
عً ٢إٔ إكاطع ا٭ِٖٸ ب ٬أؿًْ ٢ٳو
َٓطك ١ايؿلاؽ ٖق« :ٙإٕ ايِٛك ٠اييت ْهِّْٗٛا عٔ إقٖب ا٫قتِاؿٟٸ ٕا ناْت َتٛقِّؿّ١
عً ٢ا٭سهاّ ٚإؿاٖ ِٝؾٗ ٞاْعهايٷ ٫دتٗاؿٺ َعٌ; ٭ٕ تًو ا٭سهاّ ٚإؿاِٖٝ
 ٜتعبرل «ايِٛك »٠إلتب٘ ُٓٝٝٸ ّا َؿٗ« ّٛايُٓٛفز ع
اييت تتٛقٖـ عًٗٝا ايِٛك ٠ط٫سٹ ِ
ٜ
إجاي »ٞايؿٝبرل ،ٟنُا هٝتِ إدٙ٩٬ص ْتٝذ٫ ْ١دتٗاؿٺ ػاْٸ ٗ ؾِٗ ايِٓ ْٛط٫سٹ ِ
تعبرل « َؾ ٵِٗ» اؾَ ٵٖٛلٖ ٗ ٟقا اٱطاكصٚ ،طلٜك ١تٓوٝكٗا ٚاؾُع بٗٓٝاَٚ .ا ؿاَت
ايِٛك ٠اييت ْهِّْٗٛا عٔ إقٖب ا٫قتِاؿ ٟادتٗاؿٜٸ ّ ١ؾًٝى َٔ اؿَ ٵتِ إٔ تهٖٞ ٕٛ
ايِٛك ٠ايٛاقع ;١ٝ٭ٕ اـطأ ٗ ا٫دتٗاؿ ٖه ٷٔ».
ْبـأ ٖٓا بايـػ ،ٍٛأنجل ؾأنجلَٓ ٗ ،طكً ٫ ١ٳوٖ بكلبٗا اؿَُٓ َٔ ِٝطك١
عح ايُٓٛفز ع إجاي ٞعٓـ َانى ؾٝدلٚ« :٭دٌ فيو نإ َٔ إُهٔ ٕؿهِّلٜٔ
إه ٌَٝ٬كتًؿٌ إ ٜكـَِّٛا ُٛكاّ كتًؿ ١يًُقٖب ا٫قتِاؿ ٗ ٟاٱه ،ّ٬تٳ ٳبعاّ
٫ػت٬ف ادتٗاؿاتِٗٚ ،تعتدل نٌٸ ٖق ٙايِٛك ُٛكاّ إه ١َٝ٬يًُقٖب ا٫قتِاؿ.)...(ٟ
ٖٚهقا ته ٕٛايِٛك ٠إهَٝ٬ٸ َّ ١ا ؿاَت ْتٝذ٫ ّ١دتٗاؿٺ دا٥ن ًٳ ٵلعاّ ،بكطع ايٓٛل عٔ
َـ ٣اْطباقٗا عًٚ ٢اقع إقٖب ا٫قتِاؿٟٸ ٗ اٱهِْ .)21(»ّ٬بض إفٕ ،عٓـ ٖقا
اؿـٸ ،كزلٝٸ ّا ٜٚكٓٝاّ ٗ ،عامل ايُٓافز ع إجاي ١ٝايؿٝدل ،١ٜأ ٗ ٟعامل ْٛلٜٸت٘ عٔ بٓا٤
إؿاٖٚ .ِٝإْٗا يٓكطَ ْ١لنن ٗ ١ٜفٌُ أعُاٍ َانى ؾٝدلٚ ،إْٗا ٗ قًب َا ْعتكـ
إٔ ايِـك قـ قـٻَ٘ ٗ ٖقا اجملاٍ ٖٞٚ .بطبٝع ١اؿاٍ ٗ قًب ايطلغ ايقْ ٟكـَِّ٘ ٗ
ٖق ٙايٛكقٕٚ ،١وتكبٌ ا٭عاخ اٱه ١َٝ٬أ ٚفات ايطابع اٱه.َٞ٬
ٚيٓؼتِل ايؿهل ٠اؾَ ٵٖٛلٖ ٗ ١ٜقا ايوٝام بايك :ٍٛإٕ ايتكلٜب بٌ طلٜك١
ايطبكات (أ ٚايطٛابل) ٖقٚ ٙبٌ ؾًوؿ ١ايُٓٛفز ع إجاي ٖٛ ٞأَلٷ بـٜٞٗٸ بايٓوب ١إٍ نٌٸ
باسحٺ َِٓـ ٚأٌَ; ٚفيو ٭هباب أهاه ١ٝث٬ث:١
1ع ٭ْٓا ٗ ُـؿ عًُ ١ٝبٓاَ ٤ؿاٖٚ ِٝباَتٝامٕ (نإؼاطل ٠اؾا٥نٚ ،٠ايعٌُ
إٓؿلٚ ،إًه ،...١ٝإخل.
2ع يًشؿا ٚعً ٢ايطابع ايعًُ ٞشلقا اؾٗـَ ُٔٓ ،ا هبل عٔ ايتُٓٛع
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اٱبوتُٛيٛد.ٞ
ٍَّ ،عطٝاتٴٗا ٖٞ
ًو
3ع ٭ْٓا ُٓٔ عًَُ ١ٝؾ ٵُٗ ١ٝع تأ ١ًٜٝٚباَتٝامٕ أٜٔاّٚ ،ب ٬ٳ
ػطابٴ عًُاً ٤لٜع١ٺ ؿٖٚ ،١ٜٝٓـؾُٗا ٖ ٛقاٚيَ ُ١ؾ ٵِٗ تؿهرلِٖ ٗ ،هب ٌٝبٓاَ ٤ؿاِٖٝ
ْٛٚلٜٸات عً ٢أهاهٗا.
مٔ ْعتدل إٔ اهتعُاٍ ٖق ٙإـكه ٖٛ ١ف ٚأُِّٖ ١ٝػطرلٖ ٗ ٠قا ايٓٛع َٔ
ا٭عاخ ،نُا ٗ نٌٸ ا٭عاخ س ٍٛإٛآٝع اٱهَٝ٬ٸٚ َٔ ،١دْٗٛ ١لٕ عًُ.)22(١ٝ
ْٚعتدل أٜٔاّ إٔ إهٗاّ (اقتِاؿْا) ا٭ِٖٸ ٖ ٗ ٛؾتض ايباب أَاّ ٖقا ايتكلٜب فٟ
اـطٛك ٠إٓٗذ ١ٝايكِٚ ،٣ٛعً ٢ا٭كدض ،ف ٟاـطٛك ٠ايتاكى ٗ ١ٝهٝام تطٛټك
ايعً ّٛاٱه ١َٝ٬بٌهٌٕ عاّٸ.

ٗ ػتاّ ٖق ٙايٛكق ٌِْ ،١إٍ ايكٓاع ،١إٜ٪ٻـٚ ٠ايلاهؼ ١عٓـْا اٯٕ ،بإٔٸ عٌُ
(اقتِاؿْا) ّ ٫هٔ إٔ ٜٴعتدل عابلاّ بإعٓ ٢ايعًُٞٸ ٫ٚ ،هٝٻُا بعـ َا ْاقٌٓا ٙعٔ
إهٗاَات٘ اـطرل ٠بايٓوب ١إٍ َوتكبٌ ايبشح اٱهٚ ،َٞ٬با٭ػّٸ َٔ ايناٜٚتٌ
إعلؾ( ١ٝأ ٚاٱبوتُٛيٛدٚ )١ٝإٓٗذ( ١ٝأ ٚإٝتٛؿٚيٛد .)١ٝإٕٸ ٖق ٙايكٓاع ،١نُا
سٓا ،تٓطًل َٔ ٓلٚك ٠اؿؿا ٚعً ٢ا٭َاْ ١ايعًُٝٸ ،١نُا َٔ ٓلٚك ٠اؿؿا ٚعً٢
ًلٳ ٵ
ايطبٝع ١ايتطٛټك ١ٜايذلانُ ١ٝيٲهٗاّ ايعًُٞٸ .إٕ أطلٚستٓا إلنن ١ٜتتُشٛك إفٕ سٍٛ
اٱهٗاّ إعلٗ ٚإٓٗذ ٞيعٌُ (اقتِاؿْا) ،ايق ٟتػؿً٘ أنجل ا٭عاخ س ٍٛا٫قتِاؿ
اٱهَٞ٬ٸ (ٚس ٍٛإٛآٝع ا٭ػل ٣أٜٔاّ ،بطبٝع ١اؿاٍ)ٚ ،ايق ٟقاؿٳْا ،نُا كأَ ٵٜٓا،
إٍ ايتؿهرل بٔلٚك ٠ايتكلٜب بٚ ٘ٓٝبٌ إهٗاّ َـكهَ ١انى ؾٝدل ٗ ؾًوؿ ١إعلؾ١
إعٓٝٸ ١بايعً ّٛا٫دتُاع.١ٝ
أَا ا٭هباب اييت تـعْٛا إٍ ٖهقا طلغٕ ؾكـ ؾِٻًٓاٖا ٗ َا هبل(ٚ .)23أَا
ٍّ ،نُا أهًَ ِؿٓا :ؾًوؿ« ١ايُٓٛفز ع
ْكط ١اْ٫ط٬م شلقا ايطلغ اجملـِّؿ ؾٗ ٞب ٬أؿًْ ٢ٳو
إجاي L’idéal( »ٞـ  ،)type ou le type idéalاييت ؽتِل أغًب ايتؿهرل ايؿٝدل ٟسٍٛ
َٛٓٛعٓاٚ ،اييت ْعتدل إٔ ايِـك ٗ (اقتِاؿْا) قـ أُابٗا ،ؿ ٕٚفنلٕ َباًلٕ شلا(.)24
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ٚأَا أُِّٖٝت٘ ؾٗ ،ٞنُا كأَ ٵٜٓا ،أْ٘ ٜتٝض قٝاّ ثٛك٠ٺ َعلؾ ١ٝع َٓٗذ ١ٝسكٝكٝٸٗ ١
عامل ايبشح اٱه ،َٞ٬سٝح ٜوُض َٔ دٗ١ٺ بتُٓٛع ايباسح احملاٜـ ػاَ ٙعطٝات
ايذلاخ اٱه َٔٚ ،َٞ٬دٗ١ٺ أػلٜ ٣وُض بتأطرل ايٓكاَ ؾُٝا بٌ ايطلٚسات إؿاُٖ١ٝ
ٚايٓٛل ١ٜع إقٖبٝٸ ١اٱه ;١َٝ٬إف تِبض ٖق ٙا٭ػرلِ« ٠افز ع َجايٜ »١ٝتِٸ بٓاٖ٩ا اْط٬قاّ
َٔ عًُٝٸ ٺ ١اهتكلا ١ٝ٥ع ؾَٗٵُٝٸٕ ١عطٝات ايذلاخ اٱه.َٞ٬
نُا ّهٔ َكابًتٗا ؾُٝا بٗٓٝاّٚ ،هٔ َكابًتٗا َع ايٛاقع ،ؿ ٕٚايٛقٛع ٗ
ا٫تٗاَات ا٭ٜـٜٛيٛدٚ ١ٝا٭سهاّ ايكٹ ٳ.١ُٝٝ
ٚطبعاّٜ ،ٴذلى ايكلاك ايٓٗا ٗ ٞ٥تبٓٸٖ ٞقا ايُٓٛفز ع إجاي ٞأ ٚفاى يٛيٞٸ ا٭َل ،أٚ
زلٓٝا ٙباٱَاّ ع اجملتٗـ ٗ ،نٌٸ مَإٕ َٚهإ.
َٕ ٵٔ ٻ
ؾِٝبض بٌ أٜـٜٓا:
1ع َٔ دٗ١ٺ ،دٗ ٷـ عًُٞٸ قاٜـٜ ،بين إؿاٖٜٚ ِٝكاكْٗا ؾُٝا بٗٓٝاٚ ،بٗٓٝا ٚبٌ
ايٛاقع ،ؿ ٕٚسهِٕ ٹقٝٳُ.ٞ
2ع  َٔٚدٗ١ٺ أػل ،٣إَا ٷّ ع فتٗـ ٖٜ ٛتٛيَٖ ٢وأي ١اؿُهِ ايكٹٝٳُ ٞعًُٝٸ ّا،
ٚايذلدٝض ايٓٗا ٞ٥بٌ ايُٓافز ع إجاي ١ٝإطلٚسَ ،١وتعٓٝاّ باؾٗـ ايعًُ ٞفاى٫ٚ ،
هٝٻُا ٗ ْٓٛ ٤ٛل ١ٜإًِش ١اٱه( ١َٝ٬ػُِٛاّ ٗ اٱه ّ٬ايوٓٸ.))25(ٞ
إٕٸ ٖقا ايطلغ إعلٗ ع إٓٗذ ٞايقْ ٟكـَِّ٘ ،اْط٬قاّ َٔ ايت٬ق ٞغرل إُ ٵعًَٔ بٌ
ايؿٌِ إٓٗذ( ٗ ٞاقتِاؿْا)(ٚ )26بٌ دٛاْب أهاه َٔ ١ٝأعُاٍ َانى ؾٝدل
(َٚذلْٚ ٘ٝأتباع َـكهت٘ ،نذٛيٝإ ؾلٜٓٚـ; ٚكّْٛـ آكٜ ،)ٕٚكـِّّ سً ّ٫ٛمث١ٓٝ
يهجرلٕ َٔ إٌانٌ إتعًِّك ١بايبشح اٱه ٫ٚ ،َٞ٬هٝٻُا َٓ٘ إقٖيبٸ ٖٛٚ .قـ ٜواِٖ
إهٗاَاّ ًَشٚٛاّ ٗ تطٛټك ايؿهل اٱه َٞ٬بٌهٌٕ عاّٸ ٫ٚ ،هٝٻُا ٗ َا ىّٸ ايعًّٛ
اٱْواْٚ ١ٝا٫دتُاعٚ( ١ٝأَٛك اؿٝا ٠اٱْواْ ١ٝبٌهٌٕ عاّٸ ،بٌ كٴبٳُا أبعـ َٔ فيو.)...
ؾَٗ ٛج ّ٬وٌٸ ْٗاٝ٥ٸ ّا ٌَهً ١تعاط ٞايباسح (ػُِٛاّ اؿٝاؿ ٟؿٜٝٓٸ ّا) َع ايِْٓٛ
فات ايطابع ايـٜينٸ; بٗـف ؾَ ٵُٗٗا ؾَ ٵُٗاّ عًُٝٸ ّا (كادٹ ٵع َا  ًٜٞعٔ إؿاٖ ِٝاٱبوتُٛيٛد١ٝ
هُاّ يبٓا ٤إؿاٖ ،ِٝاْط٬قاّ
ش َ
ا٭هاه ١ٝعٓـ ؾٝدل)ٜ ٖٛٚ .كـِّّ ،أٜٔاّ ،إطاكاّ َٓٗذٝٸ ّا ٴَ ٵ
َٔ ؾِٗ ٖق ٙايَِٓ ٖٛٚ ،ْٛنٜرٷ َٔ طلٜك ١ايطبكات ايِـكٚ ١ٜطلٜك ١ايُٓٛفز ع
إجاي ٞايؿٝدل.ٟ
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ٜ ٖٛٚوُض يٓا ،نباسجٌ ،بإٔ ْٓاقٍ أبٓٝتٓا ايٓٛلٚ ١ٜإؿاُٖ ١ٝس ٍٛايؿهل
اٱهٖ ٗ ،َٞ٬قا إٛٓٛع أ ٚفاى ،ؿ ٕٚإٔ ْتٻِٗ بعٔٓا بعٔاّ باـلٚز عُٸا َٖ ٛكبٍٛٷ
ؿٜٝٓٸ ّا ،أ ٚباـلٚز عٔ اٱه ّ٬ببواط١ٺ ،أٜ ٟوُض يٓا بإٔ ْٓاقٍ ٖق ٙايٓٛلٜات
ٚإؿاٖ ِٝؿ ٕٚايٛقٛع ٗ اؿهِ ايكٹ ٳ .ُٞٝأػرلاّٚ ،يٝى آػلاّٜ ٖٛ ،تٝض يًؿهل
اٱهٚ َٞ٬٭ٚيٝا ٤أَل ٙبإٔ ٜوتؿٝـٚا َٔ ايعًِ َٔ ،ػ ٍ٬إكاكْ ١إٛٓٛع ١ٝبٌ
ايُٓافز ع إجاي ١ٝإطلٚسٚ ،١بٗٓٝا ٚبٌ ايٛاقع.

ْوتٌٗٸ ٖق ٙاـاُ ١بايتقنرل ببعض إؿاٖ ِٝاٱبوتُٛيٛد ١ٝا٭هاه ١ٝعٓـ
ٍّ ُٔٓ ،سـٚؿ ٖقٙ
َانى ؾٝدل ،آًٌَ إٔ ٜه ٕٛطلسٓا ٚآض إعامل إٍ أقِ ٢سـ
ايٛكقَ ٖٞٚ .١ؿاَٖ ِٝتعًِّك ١بعامل ايكٹ ٳ ِٝبطبٝع ١اؿاٍَ ،ع تأطرلٖا يؿًوؿ ١ايُٓٛفز ع
إجاي ٞبٌهٌٕ عاّٸَٚ ،ع تأطرلٖا ايبـٜٞٗٸ ،أٜٔإّ ،ا ْكـَِّ٘ َٔ طلغٕٖ ٗ ،ق ٙايٛكق.١
إٕ إؿٗ ٌَٛايؿٝدل ،ٌٜا٭هاهٌ ٖٓاَ ،ا ُٖا إ :ٓ٫اؿٝاؿ ا٭نوٛٝيٛدLa ( ٞ
ٚ ;)neutralité axiologiqueايع٬قَ ١ع ايكٹ ٳ ،)Le rapport aux valeurs( ِٝنُا ّهٔ
تلْتُٗا عٔ تلْيت ؾلٜٓٚـ ٚآك ;)27(ٕٚباٱٓاؾ ١إٍ ايعامل ا٫دتُاع ٞع ايوٝاهٞ
ايؿلْو ٞؾًٝٝب كا.)28(ٜٛٓ
ٜٛدب إؿٗ ّٛا٭ٚٸٍ عً ٢ايباسح إٔ ٜبك ٗ ،٢نٌٸ َلاسٌ ايبشح ،قاؾٛاّ
عً ٢اؿٝاؿ َٔ ما ١ٜٚإعتكـات ٚاٱّاْٝات ٚإوًُٖات إقٖبٚ .١ٝعً ٘ٝإٔ ٜجبت فيو ٗ
نٌٸ إٛآعٚ ،إٔ ٜه ٕٛقاؿكاّ عً ٢ايـؾاع عٔ سٝاؿٜت٘ ٗ أٟٸ ٚقتٺ.
ٗ سٌ ٜقنِّل ٙايجاْ ٞأْ٘ ٗ َٛقع «ايتعاٌَ ايعًَُ ٞع اي ٹكٝٳِ»ْ ،اٖٝاّ إٜٸا ٙعٔ
ايـػَِٝ ٗ ٍٛـ« ٠اؿُهِ ايكٹ ٳ .)Jugement de valeur( »ُٞٝؾتػـ« ٚايكٹ ٳٖ ٗ »ِٝقٙ
هِ عًٗٝا َٔ ٚدٗ١
ايؿًوؿ ،١عًُٝٸ ّاَ ،عطٝاتٺ «ػاكدٝٸ ّٜ ،»١تٛدٻب ؿكاهتٗا ؿ ٕٚاؿُ ِ
ْٛل ًؼِ /ٚ ١ٝأ ٚاّاْ.١ٝ
أَا أؿا« ٠ايُٓٛفز ع إجاي( »ٞأ« ٚايُٓ٘ ع إجاي )»ٞؾٗ ٞتٌهٌِّ ؾًوؿ ّ١عـٸ فاتٗا
ٗ هب ٌٝبٓا ٤إؿاٖ ٗ ِٝايعً ّٛاٱْواْٚ ١ٝا٫دتُاع ،١ٝبٌ أبعـ َٔ فيو ،نُا أهًَ ِؿٓا.
وب طبٝع ١ايبشح َٛٓٛٚع٘،
ٚإْٓا ْكذلغ ،إفٕ ،تطبٝل ٖق ٙا٭ؿاَ ،٠ع تطٜٛلٖا سٳ ٵ
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عً ِْْٛ ٢ايؿك٘ اٱه ِْْٛٚ( َٞ٬ايذلاخ اٱه َٞ٬بٌهٌٕ أعِٸ( .))29ؾكـ ؾِٗ
ؾٝدل إٔ بٓا ٤إؿاٖ ٗ ِٝايعً ّٛبٌهٌٕ عاّٸ ٗٚ ،ايعً ّٛاٱْواْٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝبٌهٌٕ
ػاْٸّ ٫ ،هٔ إ ٓ٫إٔ ّلٸ َٔ ػ ٍ٬بٓاِ ٤افز «َٴجٴًَ( »١ٝعٓ ،Idéél ٢أ َٔ ٟعامل
ا٭ؾهاك ٫ ،نُا تلْٗا ا٭نجلَ ٕٚجايٝٸ ١أ ٖٞٚ ،)Idéal ٟأبٓ( ْ١ٝأ ٚتلنٝبات)
فٖٓ ١ٝسٚ ٍٛاٖل٠ٺ َعٚ ٫ ،١ٓٝدٛؿ شلا بٌهٌٕ عًُٞٸ عً ٢أكض ايٛاقع ،يهٓٸٗا ؽتِل
ايوُِّات ا٭هاه ١ٝيًٛاٖل ٠اييت ٜٴلاؿ ؾَ ٵُٗٗا (َج« :ّ٬ايلأزلاي »١ٝنُا ٜعلِّؾٗا أٟټ
نتابٺ اقتِاؿ ٖٞ ٟفلٸؿ ِٛفز ع َٴجٴً ٞيٛاٖل٠ٺ َعٖٚ ،١ٓٝقا ايُٓٛفز ع إُ ٴجً ،ٞكغِ
عـّ ٚدٛؿ ٙاؿكٝك ٗ ٞايٛاقعٜ ،واعـ عً ٢اػتِاك إعامل اؾٖٛل ١ٜشلق ٙايٛاٖل٠
بطلٜكَ« ١ٴجٴً ،»١ٝأ ٟفٖٓ.)١ٝ
باػتِاكٕ ،تعتدل ٖق ٙايؿًوؿ ١إٔ ايعكٌ ايبٌلّ ٫ ٟهٔ إٔ ٜؿِٗ ايٛاقع إعكٖـ
( ٫ٚهٝٻُا َٓ٘ اٱْواْٚ ٞا٫دتُاع )ٞإ َٔ ٓ٫ػ ٍ٬بٓاٖ ٤هقا ٖٝانٌ فٖٓ ١ٝؽتِل
َعإ٘ ع زلات٘ ا٭هاه .١ٝإٕ ايُٓٛفز ع إجاي ٞعٓـ َانى ؾٝدلٚ ،نُا تؿُٗ٘ ٖقٙ
ايٛكق ٖٛ ،١أؿا ُ٠قٝايٕ َؿٗ( ١َٝٛقٝاي َعٓ )Mesure conceptuelle ٢باَتٝامٕ.
ٜ ٫ٚوتطٝع ايباسح:
1ع إٔ ٜـٸع ٞؾِٗ َٛٓٛعٕ أٚ ٚاٖل٠ٺ َا َٔ ؿ ٕٚبٓاِٛ ٤فز ع َجاي ٞعٓ٘ أ ٚعٓٗا.
2ع إٔ ٜبين ع٬قاتٺ هبب( ١ٝاقتِاؿ ١ٜأ ٚادتُاع ١ٝأ ٚهٝاه ١ٝأ ٚتاكى ،...١ٝإخل)
إ ٓ٫بعـ ٖقا ايبٓا ٤ايقٖين إٓطًل َٔ ؿكاه ١إعطٝات .إٕ َٓٗذ ١ٝايُٓٛفز ع إجايٞ
توُض بايتعاطَ ٞع ايذلنٝبات إؿاُٖٚ ١ٝايٓٛل ١ٜع إقٖبٖ ١ٝق ٙػاكز إطاك اؿُهِِ
ايكٹٝٳُٚ ،ٞتتعاٌَ َعٗا عً ٢أْٗا ،ببواط١ٺ ،أؿا ْ ٠يًبشح ايعًُ ٫ ،ٞأنجلٚ .بايتاي،ٞ
ِٜبض ايباسح إٗتِٸ بإٛآٝع اٱه ١َٝ٬عَُٛاّ قاؿكاّ عً ٢بٓاٖ ٤ق ٙإؿاِٖٝ
ٚايٓٛلٜاتٚ ،ؿكاهتٗا ،ثِٸ ٓٚعٗا ؼت ايتذلب ١ا٭َدلٜكَ ،١ٝع ػٓټب كاطل
ب دـٸ ٟدـٸ ّا بٌ ايعًّٛ
ايتُٓٛع اٱبوتُٛيٛدٖٚ .ٞقا َا ٜؿتض بايتاي ٞايباب أَاّ تكل ٜٺ
ايتذلٜب َٔ ١ٝدٗ١ٺ ٚإٛآٝع ايـ َٔ ١ٜٝٓدٗ١ٺ أػل.٣
َع تلى تؿاُٖ ٌٝق ٙايتعلٜؿات إٍ إلادع إقنٛكٚ ،٠إٍ أعاثٓا
ا٭ػلْ ،)30(٣كـِّّ طلغ ٖقا ايتكلٜب بٌ ايتؿهرل :ٜٔاٱبوتُٛيٛد ٞع إٝتٛؿٚيٛدٞ
ايِـكٚ ٟايؿٝدل ٟبٌهٌٕ عاّٸٚ ،بٌ طلٜك ١ايطبكات (أ ٚايطٛابل) ايِـكٚ ١ٜطلٜك١
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ايُٓٛفز ع إجاي ٞايؿٝدل ٟبٌهٌٕ ػاْٸْ ،كـَِّٗا إٍ فٌُ ايباسجٌ ٗ ايعً ّٛاٱْواْ١ٝ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝاٱه ،١َٝ٬عً ٢أٌَ إٔ تؿتض اجملاٍ أَاّ ْكإَ عًُٞٸ ٚسٔاكِّّٗ ،ٟـ
يتطٛټ ٕك أهلع ٚأنجل ُشٸ ّ ١يهجرلٕ َٔ فا٫ت ايبشح اٱه.َٞ٬
ٚمٔ ْعتدل إٔٸ ُٓٛع ايباسح ا٭ْوب ،نُا اعتُٳ ٵـْا ٗ ٙنتابٓا(٫ٚ ،)31
هٝٻُا ٗ ايبشح ا٭ناؿّ ٞس ٍٛا٫قتِاؿ ٚإايٚ ١ٝا٫دتُاع ٚايوٝاهَٛٓ َٔ ١اكٕ
ٍّ َع ُٓٛع ايِـك« :ٖٛ ،ايتُٓٛع َا ع بعـ ع
إهَٚ ،َٞ٬ا ٜتٛاؾل إٍ أبعـ سـ
ايٓٛع ٞإُطٛٻك»  Positionnement postـ  ،positiviste aménagéأَ ٟطٛٻك َا ٜتٓاهب
َع طبٝع ١إعطٝات َٔ دٗ١ٺَٚ ،ع ا٫ستٝاطات اٱبوتُٛيٛد ١ٝايؿٝدل ١ٜإقنٛك ٠أعٙ٬
َٔ دٗ١ٺ أػل.)32(٣
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االشرتاك السنوي




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