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َِّواُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت ١ ب اجملًٓتلس

، ٚعًِ اؿـٜح، ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٚأُٛي٘

 ٚإٓاقٌات.، ايهتبَٚلادعات ، ٚايلداٍ

إٔ تًتنّ بأٍُٛ ١ إله٠ً ٌٜذلٙ ٗ إاؿٸ

ٞٸ ، إٓٗر: كتًـ إوتٜٛات٢ عً ايبشح ايعًُ

ٌلت أٚ ٚإٔ ٫ تهٕٛ قـ ْٴ، ايتٛثٝل١، إٓٗذٝٸ

ٝٸ١ أٚ ؿٚكٜٸ أكهًت يًٌٓل ٗ نتابٺ ٣.أػل١ علب

٫ٚ ، ايتشلٜل١ ١٦ٖٝ ٕلادع١ إله٠ً ؽٔع إاؿٸ

ٌلت أّ مل تٌٓل.ْٴ ،ُاسبٗا عاؿ إٍتٴ

ايِْٓٛ اييت ١ ُٝاغ٠ ايتشلٜل إعاؿ١ ولٸ شل٦ٝ

ًلٙ إٔ ٫ ، فيو٠ إيٝٗا إفا اقتٔت ائلٚك ؿٴتٔل

اٱػ٬ٍ َكِٛؿ ايهاتب. ٟ إٍٜ٪ؿٸ

ًٓ١ّ َٓؿ٠ًِ، ٌْل إٛاؿ إٌٓٛك٠ سلٸ إعاؿ١ يًُذ

أٚ ُٓٔ نتاب.

ًٓ١ عٔ ٚد٠ٗ ٫ ٜعبِّل بائلٚك١ َا تٌٓلٙ اجمل

ْٛلٖا.

ٝٸ ٫عتباكاتٺ٠ إٌٓٛك ىٔع تلتٝب إٛاؿٸ ١ ؾٓٸ

١.عت
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ّةٕ َالهفسّةٕ للفزد املسلم ِّيات َالُظّفٕ   الرتيّٕ االدلماع ٌٕ يف املق يطالع

َِر  َالدَّ

 384  ..................................................................  عًٞ ُاحل أ. ْبٌٝ

ْة ْة اإللسماي ّةٕ يف الرتاخ العزي  ي ن دعُى الغّاب َاعرتا  احلضُر  العلُم اإلنسان

 396  ......................................................................  قُـ بٓعُل ؿ.

 قزاءات 

 تأيُّماٌت يف وصائص األلسانّد َامللُى  «َلسائل الشّعٕ»أحادِح 

 414  ........................................................ ايٌٝؽ قُـ عبٸاي ؿٖٝين 

 يهاقشٌٕ يف ضُء تطُِز يهًذّةٕ األحباخ   «اقلصادنا»تأثري َجتدِد كلاب

ّةٕ  اإللسماي

 461  .................................................................  ؿ. َايو أبٛ ٓـإ
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ِٸ ٗ َواك  ـٸ ب٘ آػلٕٚ ٜبك٢ ٖٛ ايعٓٛإ ا٭ٖ َُٗا غاٍ ب٘ بعضٷ أٚ اهتؼ

َٸ١.  ُٵأ٠ ايتشلٜض اؿلنات اٱه٬َٝٸ١ ايٛاع١ٝ، ٚايتا٥ك١ يٓذا٠ ٚػ٬ْ ا٭ ؾؿٞ سٳ

ٞٸ  ِّ بٝتٺ، عدل ًاًاتٹ ايطا٥ؿ ُٕتباؿٳٍ، ٚايقٟ تٛهٻعٳتٵ ؿا٥لتٴ٘، ٚؿػٌ إٍ ن ٚإقٖيبٸ ا

قٓٛات ايؿت١ٓ ٚبحٸ ايؿٹلٵق١ بٌ إٛاطٌٓ، ع٢ً اػت٬ف أؿٜاِْٗ، بٌ بٌ إوًٌُ 

 ٗ ٕٔ أْؿوٹِٗ، بٌ كٴبٳُا ٌُٚ ا٭َل إٍ ؼلٜض ا٭ؾ ع٢ً أػٝ٘ ٗ إقٖب ايٛاسـ; يتباٜ

ـٴ ايـاع١ُٝ ٚإبِّؼ بعض اٯكا٤ ٚا٭ؾها ك ٚايلټ٣٩ ٖٓا ٖٚٓاى، ٗ َجٌ ٖقٙ ايٛلٚف ٫ ٜٳذٹ

ِّ َٓاهب١ٺ ع٢ً َٛٓٛع ايٛسـ٠ بٌ إوًٌُ، ٚايتعاٍٜ بٌ  َٳَؿلٸّا َٔ ايذلنٝن ٗ ن

أٌٖ ا٭ؿٜإ ايوُاٜٚٸ١ نآؾ١ّ، ٫ُّٛٚ إٍ ايتٛاٌُ بٌ ا٭َِ ٚايٌعٛب ع٢ً اػت٬ف 

 ٛنٝٸ١.اْتُا٤اتٗا ايعٳِكـٜٸ١ ٚايوټًُ

ِٵ ٜكلِأ إوًُٕٛ ٗ نتاب اهلل ايعنٜن َا ٜـعِٖٛ إٍ ايٛسـ٠ ؾُٝا بِٝٓٗ؟!  َأَي

ٛٵٕ ايٛسـ٠ اؿكٝكٝٸ١ ايها١ًَ؟! يعًِٓٗ ىتًؿٕٛ ٗ َاٖٝٻتٗا َٚؿَٗٛٗا. ؾُافا  ٌٳ ؾًُافا ى

 تعين ايٛسـ٠ بٌ إوًٌُ؟

 

ٛٻك يًٛسـ٠  ٕٕتٴتِ ـٸ٠ُ َعا   :اٱه٬َٝٸ١ ع

ٛٸ٠، ٚنأْٸ٘ ٜوتًِٗ فيو َٔ 1 ع ؾايبعض واٍٚ كب٘ َؿّٗٛ ايٛسـ٠ َؿّٗٛ اُ٭ػ

ُٕ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ُٳا ا ْٻ ٛٳ٠ْٔإ ٕٳ ٔإػٵ ٓٴٛ َٹ  (.10)اؿذلات:  ﴾٪ٵ

ُٸات ٚايٌـا٥ـ، بعٝـّا  ًُٕٹ ِٴ هٳٓٳـ إوًِ ٗ ا ٖٚقا إع٢ٓ ٜوتًنّ إٔ ٜهٕٛ إوً
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ٟٸ ؼلٜٕض ٚعـا٠ٚٺ ٝٸ١ٺ ُٚلإع.  عٔ أ  ٚبػٔا٤ٳ ٚعِب

ع ٜٚقٖب آػلٕٚ إٍ اعتباك قٛاّ ايٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١ ٗ إٔ ٜهٕٛ يًُوًٌُ 2

ٝٵٓاٙ )اـ٬ؾ١( أٚ )ايـٚي١(. ـٷ، هٛا٤ أزلٳ ِٕ ٚاس ّٴ سه  ْٝعّا ْٛا

3 ٌّ ٕٸ َع٢ٓ ايٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى هٴِّٓ ِٷ ثايح إٍ أ ع ٌٜٚرل قو

ٞٸ، بٌ ْعٷ َٔ إ  وًٌُ، ٫ ٜتُٝٻنٕٚ عٔ بعِٔٗ.ًٚٝع

ٕٸ إعٌٓٝ ا٭ػرلٜٔ ُٖا ايًقإ ًٖه٬ ٌٜٚه٬ِّٕ َاْعّا أَاّ ايوعٞ  ٚأعتكـ أ

 اؾاؿٸ يًٛسـ٠ بٌ إوًٌُ. 

ـٷ؟ قـ ٜهٕٛ ٖقا ايٖطلٵغ   ع  ِٕ ٚاس ّٴ سه َا َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ يًُوًٌُ ْٝعّا ْٛا

َټ ٖٵ١ً ا٭ٍٚ ع دٳقٸابّا، ٚيهٓٸ٘ بعـ تأ ٛٳ ٔٵ ع يً َٳ  ِّ ٌٕ ٚتؿهرل هٝٴٌهٌِّ ٖادوّا كٝؿّا يه

ّٕ نٗقا. ـٳؿٜٸ١ ّهٔ إٔ تقٚب ٚتت٢ً٬ ٗ َجٌ ْٛا ٝٸ١ْ عٳ  ٜل٣ أْٸ٘ أقِّ

ٝٸ١ٺ ي٘. ِّٟ تل١ْٺ عًُ ٔٵ ٫ ٭ ٌِّعاك، ٚيه ٝٳبٵلٳ اي  إفٕ َؾًِ

ٞٸ؟ ٖقا ٜعين ؿع٠ّٛ غرلٳ ُلو١ يتؼًٓٞ ع  ٌّ ٚهٴِّٓ َافا ٜعين إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ًٝع

ٞٸ ٕٔ  ايوٓٸ عٔ َعتكـات٘ ٚا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١ اييت ٌْأ عًٝٗا، ٚٚكثٗا عٔ أه٬ؾ٘ َٓق مَ

 بعٝـ.

ٞٸ نٞ ٜتؼ٢ًٓ عٔ ََٓٛٛت٘ ايؿهلٜٸ١، ٗ  ٖٚهقا ٖٞ ؿع٠ْٛ َبٖط١ْٓ يًٌٝع

ـٺ ٗ تأهٝى ٚتأٌُٝ  ٗٵ ٌٻ َا بقي٘ ايعًُا٤ٴ إإٓٛ َٔ دٴ ُٹ٬ّ ن ٗٵ َٴ ايعكٝـ٠ ٚايٌلٜع١، 

 ٖقٙ ا٭ؾهاك ٚإباؿ٨.

ٝوٛؿ دلٸا٤ ٖقا ايتؿورل يًٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١ ٖادىٴ ايؿٓا٤ ٚايت٬ًٞ إفٕ ه

ٗٵـّا ناؾّٝا يتشكٝل ايٛسـ٠  ٟٸ ع٢ً ايقات، ٚبايتايٞ مل ٚئ ٌْٗـ دٴ ٚايكٔا٤ ا٫ػتٝاك

 ايٛاقعٝٸ١ بٌ إوًٌُ.

ٜٵٔ. ٚاَؿلټ ٝٵٔ إقنٛكٳ ٝٳ ٕٸ ايٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١ يٝوت بإعٓ  أ

ٚٳٍ ـټ ِّ سـٜحٺ عٔ ؿٚي١ٺ إه٬َٝٸ١  ؾٓشٔ ايّٝٛ ْعٍٝ عِل اي إوتك١ًٓ، ٫ٚ ُأُؾلٳ ٭

ٌِّ ب٬ؿ إوًٌُ. ٌٕ يه ّٔ ػ٬ؾ١ٺ ًاَ  ٚاسـ٠، أٚ ْٛا

ٞٸ. ٚيٝى َطًٛبّا َُٓٗا  ٞٸ ئ ٜتؼ٢ًٓ عٔ تٌٝټع٘، ٚنقيو ايوټِّٓ ٕٸ ايٌٝع نُا أ

 فيو.

ٚإْٸُا ناْت ايـع٠ٛ إٍ ايٛسـ٠ بٌ إوًٌُ، ٚايتعاٍٜ بٌ أٌٖ ا٭ؿٜإ 
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ٌٸ أٚ ٜهاؿ ٜٓعـّ ؾٝ٘  ٟٸ بٌ ايبٌل ْٝعّا، يبٓا٤ فتُٕع ٜكٹ نآؾ١ّ، ٚايتٛاٌُ اؿٔاك

ٕٵ بكٞ ا٫ػت٬ف، ٚتنٍٚ َٓ٘ ايِلاعات ٚاؿلٚب.  اـ٬ف، ٚإ

 إفٕ يٝى إطًٛب إٔ ْتٓاه٢ َا نتًـ ؾٝ٘، نُوًٌُ، أٚ نأتباع َقٖبٺ

ِٕ ـٺ نتًـ ٗ عكٝـ٠ٺ ٖٓا ٚسه ٞٸ ٖٓاى، ٚإْٸُا إط ٚاس ِٴ ٖقا ًلع ًٛبٴ تٓٛٝ

ا٫ػت٬ف، عٝح ٫ ٜ٪ؿٸٟ إٍ اـ٬ف ٚايتكاتٌ، ٚايت٬عٔ، ٚايتهؿرل، ٚايتًٌٔٝ، 

ٖٵِ  ٛٳ ٌٷ، ٚيٝى بجابتٺ ع٢ً ايٖطلٳف اٯػل، ٚإْٸُا ٖٞ ْتاز اي ٗٳِ ع ٚأغًبٴٗا باط ٚايذلاًل بايتټ

ٝٸ١ إكٝت١ ع.  ٗٵِ; بوبب ايعِب  ٚا٫ًتباٙ ٚاـطأ ٗ ايَؿ

ٕٸ ا٫ػت٬ف ٗ اي ٞٸ أٚ إ لأٟ ٚا٫دتٗاؿ سلٌّ ٌَلٚعٷ، َا مل ٜهٔ قٹباٍ ٍّّْ إشل

ّٕ، ؾٝٓبػٞ إٔ ٜٴتٻبٳع. ٟٸ َعِٛ ٚٳَيٛ ٟٸ أٚ   ْٳبٳٛ

ٌٳ ا٫ػت٬ف إٍ ساي١ٺ َٔ اـ٬ف ٚايتؼايـ  ِٹ ٜٳ ٔٻ إُٓٛع ٚاحملٛٛك إٔ  ٚيه

ٔٴِٗ بعّٔا  .ٚايتؼًٗـ، عٝح ٜتٓاؾلٕٚ، ٜٚتكٖطعٕٛ أَلِٖ، ٜٚكتٴٌ بع

ّٳ تٗـؾٕٛ َٔ ايـع٠ٛ إٍ ايٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١؟ أيٝى اْتِاكٴ ٚقـ ٜوأٍ ايبعضٴ : إ٫

ٌّ ٜعتدل ْؿو٘ ع٢ً سلٍّ ٖٚـ٣، ناؾّٝا يبٓا٤ اجملتُع ايِاحل  ٖقا إقٖب أٚ فاى، ٚن

ٌٻ؟ ٞٸ هلل عنٻ ٚد ٓٹ َٕلٵ  ا

 

ُٸٝتٗا:، ٚيهٓٻٓا هٓتٓاٍٚ ث٬ث١ّ َٓٗا ع٢ً ٚد٘ اـِْٛ; ٖٞ أٖـافٷ نجرل٠ْ  ٭ٖ

ٟٸ1 : ؾُٔ ايٓاؿك إٔ ٌْٗـ إْواّْا ُاؿّا ع بٓا٤ اٱْوإ ايِاحل ٚاجملتُع ايوٛ

ـٸ ايت٬عٴٔ ٚايتهؿرل  ِٳبٝٸ١، ٫ُّٛٚ إٍ س ٚٳٔكعّا ٗ فتُٕع ٤ًَٞٺ بايعـا٠ٚ ٚاؿٹِكـ ٚايعٳ

ٗٳِ، ٚاػتتاَّا  ٔٻلٵب أٚ اَؾلٵغ أٚ ايَكتٵٌ.ٚايتًٌٔٝ ٚتباؿٍ ايتټ  باي

ٔٷ أٚ ػٴًُلٷ أٚ ؾهلٷ. ؾايؿعٌ هٝكابً٘  ٗ فتُٕع نٗقا ِٜعب إٔ ٜوًِ يٲْوإ ؿٜ

ُٳـ عٴِكباٙ، ٗ ايـْٝا  ِٸ تٓذلټ ا٭َٛك إٍ َا ٫ تٴشٵ ٞٸ ع، ث ٌٕ ع ٖٚقا طبعٷ إْواْ كؿٸ٠ُ ؾع

 ٚاٯػل٠.

ّٕ، ؾٝٴٓوٳب إيِٝٗ َا مل ٜك ِٸ ا٫ؾذلا٤ ع٢ً قٛ ٛيٛٙ أٚ ٜؿعًٛٙ، أٚ تٴشلٻف سٌ ٜت

ـٸّا إٔ ػـ َٔ  ٞٸ د ٚتٴكٖطع نًُاتٴِٗ، يتٛٗل ٗ أبٌع ُٛك٠ٺ، ٚأقبض َطلٵٕغ، ؾُٔ ايطبٝع

ٚٸٍ. ٖٚهقا  ٛٵٕ يًبشح عٔ بعض ايوٻَكطات ٚاينٻ٫ٓت عٓـ ايٖطلٳف ا٭ ٖ٪٤٫ ُنجٴلّا ٜٳوٵعٳ
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ٕٔ تٌتعٌ اؿلبٴ ايه٬َٝٸ١ بِٝٓٗ، ٫ٚ ؽًٛ ٗ أغًب ا٭سٝإ َٔ ػ لٜٕض ٚتٌهٝوٺ َٚيعٵ

ٞٸ ايِاحل؟! ِٕ. ؾٌٗ ٖقا ٖٛ َٛٗل اجملتُع اٱه٬َ ًٳتٵ ٚ 

ٞټ بٔ أبٞ طايب أَرل إ٪ٌََٓٔ ٖٓا ْؿِٗ ٕافا ٚقـ  ، ٚقـ زلع بعضٳ ×عً

ٌٸ ٌٳ اي ُٹؿٌِّ ٜٳوٴبټٕٛ أٖ ٜٴكاتًُِٗ ّٚٓعٴ أُشاب٘ ٗ  اّ، ٚقـ يٝٓٗاِٖ عٔ ؾعًِٗ ٖقا. َأ

ٕٸ إعلن١  هتٔع أٚماكٖا عادٹ٬ّ أٚ آدٹ٬ّ، ٖٚٛ ٜلٜـ إٔ ٜبك٢ ٭ؾلاؿ هبٻِٗ؟! ْعِ، ٭

ٚٳكٳٕع ٞٸ بعـ إعلن١ بكٝٸ١ْ َٔ ٬ُٕغ ٚ  ×يقيو قاٍ، ٚٚأػ٬ٕم اجملتُع اٱه٬َ

 أعُاَيِٗ، ُٚؿتٴِ يٛ ٚيهٓٸهِ، هبٸابٌ تهْٛٛا إٔ يهِ َأِنلٙٴ إْٸٞ»٭ُشاب٘: 

ٛٵٍ، ٗ أُٛبٳ نإ ساَيِٗ، ٚفنلتٴِ ِٵ، قٵكايعٴ ٗ ٚأبًؼٳ ايَك ٕٳ ٚقًتٴ  إٜٸاِٖ: هٳبِّهِ َها

ِٻ ٗٴ ٔٵ ايً ـٹِٖ، ٚبِٝٓٗ بٝٓٓا فاتٳ ٚأًُٹضٵ، ٚؿَا٤ٳِٖ ؿَا٤ٳْا اسكٹ ٖٵ  ستٸ٢ ٬ٓيتِٗ; َٔ ٚا

ٔٵ اؿلٻ ٜعلف ًَٗٔ٘، َٳ ِّ عٔ ٜٚٳلٵعٳٟٛ دٳ ـٵٚإ ايػٳ ٔٵ ٚايعٴ ٗٔرٳ َٳ ع  185: 2ْٗر ايب٬غ١ ) «ب٘ َي

186). 

ـٸ٣ إٍ  ×ٚٗ ن٬َ٘ ِٵل اـ٬ف بايؿعٌ، ؾ٬ ٜتع ٖقا إًاك٠ْ إٍ ينّٚ سٳ

َٸا ايؿاعٌ ؾٗٛ اَل٩ٷ قـ أػطأ،  ايؿاعٌ، ؾاـ١َِٛ ٚإٛاد١ٗ إِا ٖٞ يًؿعٌ ْؿو٘، ٚأ

 ٚماٍٚ إ٬ُس٘، ٫ إهكاط٘.   

ٕٸ ها٥ل اُ٭َِٳع اؿؿاٚ ع٢ً ا٫سذلاّ بٌ اُ٭2 ـٷ أ ٕٸ أس ِ ُِّن بٌ َٳ: ؾ٬ ٜعتكـ

ـٷ ٫ ٜتذنٸأ. َقٖبٺ ٚآػل َٸ١ اٱه٬َٝٸ١. ؾِٗ ٜتعإًَٛ َعٓا ع٢ً أْٸٓا ٚاس  ٗ ا٭

ّٕ َو١٦ٝ يًٓيبٸ ، أٚ |ٖٚقا َا ًٗـْاٙ ٗ َا قاّ ب٘ بعض اؿاقـٜٔ َٔ كهٛ

ٞٸ. ٞٸ ٚايتبًٝػ ّٕ ؽـَ ٗ هًٛن٘ ايٌؼِ  إْتاز أؾ٬

ٞٸ، تلاخ ايوٓٸ١  ٞٸ غرل ايٓك ٚبعض ايقٟ فنلٚٙ َٛدٛؿٷ ٗ بعض تلاثٓا اؿـٜج

ٔٵ ٌٖ َٝٻن أٚي٦و اؿاقـٕٚ بٌ َقٖبٺ ٚآػل، أٚ بٌ ١ََٛٛٓٺ ٚاي ٌٝع١ ع٢ً ايوٛا٤. ٚيه

ؾهلٜٸ١ ٖٓا ٚأػل٣ ٖٓاى؟ أبـّا، ؾٗقٙ بٓٛلِٖ هًٛنٝٸاتٴ ْيبِّ اٱه٬ّ ٚإوًٌُ، 

ُٴتټ إٍ اٱه٬ّ  ِّ َا ٜٳ ًٳعٵٛا٤ ع٢ً ن ٓټٛا ١ًّٓ  ًٳ ظُٝع َقاٖبِٗ ٚؾٹلٳقٹِٗ. ٚيقيو 

ِٹ١ًَٺ، ٚيٛ مل ِّٝٓا  بٹ ٜهٔ ٜلتٔٞ َجٌ تًو ايوًٛنٝٸات إٓوٛب١ َنقٹبّا ٚمٴٚكّا إٍ ْب

 .|ا٭نلّ قُـ

َٸا يٛ ناْت ايٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١ قا١ُّ٥ علٍّ بٌ إوًٌُ، ٚناْٛا قـ تباسجٛا  أ

ٝٸ١ٺ، ٗ ُشٸ١ ْوب١ ٖقٙ ا٭ػباك  ِٳب ٟٸ عٳ ٜٸ١ٺ، ٚبعٝـّا عٔ أ ٔٚ ٚؼاٚكٚا ؾُٝا بِٝٓٗ، بٗـ٤ٚٺ ٚكٳ
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ٌْٓو يًش١ٛٺ أْٸٗا َٛٓٛع١ْ َـهٛه١ْ ع، يهاْٛا قـ أمايٖٛا َٔ ايهتب،  ع اييت ٫

ـٺ، ٜوتٗـف اٱها٠٤ يٲه٬ّ ٚأًٖ٘.  ِّ ساق َٴشٵَهُّا أَاّ ن ـټٚا ايباب   ٚهٳ

: ٖٚقا ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ إ٫ٓ بتٔاؾل اؾٗٛؿ، ع ؼكٝل ا٫ْتِاك ع٢ً ا٭عـا3٤

ِّ ايِؿٛف، ٚٚسـ٠ إٛقـ ٗ ايكٔاٜا ايهدل٣ ، اييت ُىٸ أَٔ اجملتُع ٚكٳ

ٞٸ أٚ اقتِاؿٙ أٚ هٝاهت٘.  اٱه٬َ

 

٫ ٜهؿٞ إٔ ْـعٛ إٍ ايٛسـ٠ بٌ إوًٌُ، ٚإٔ ْعكـ إ٪ُلات بٌ ؾذل٠ٺ 

ُٳٌ اؾاؿٸ ٚأػل٣; إف  ٕٵ بايعٳ ٟټ ق١ُٝٺ َا مل تٳِكذٔل يٝى يًـع٠ٛ إٍ ايٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١ أ

 يٛسـ٠ ٗ اـاكز.يتشكٝل ٖقٙ ا

ُٸ١، تتٖٛؾل ع٢ً  ٝٸاتٺ ػا ـٸ َٔ اعتُاؿ آي ٚ٭دٌ ؼكٝل ٚتلهٝؽ ٖقٙ ايٛسـ٠ ٫ بٴ

ِټ تًو ايوټبٴٌ:سٍّٜ َٔ ايٓذاغ ٗ ٖقا اجملاٍ.   ٚأٖ

ٔٸ ببعِٔٗ، : ع تِؿ١ٝ ايكًٛب ٚايٓٛاٜا1 ـٸّا إٔ ٜٴشٵوٹٔ إوًُٕٛ ايٛ ِٸ د ؾُٔ إٗ

ـٺ  ٌٸ َٛق ٌّ َِٓٗ أػاٙ ع٢ً ٦َات احملاٌَ اَؿوٳ١ٓ، اييت ئ ٜؿكـٖا ٗ ن ٚوٌُ ن

ـٳخٺ.   ٚسٳ

ِٴ بِؿ١ إٔ  ـٸّا ٗ فاٍ تلهٝؽ ايٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١ إٔ ٜتش٢ًٖ إوً َٚٔ إؿٝـ د

ٕٕ إٔ ٜٴشٹبٻ ٭ػٝ٘ َا ٜٴشبټ يٓؿو٘، ٜٚهلٙ ي٘ َا  ٌټ إْوا ٜهلٙ شلا. ؾهُا ٜهلٙ ن

ِّٓق١ ٗ َا ٜٓكً٘ عٔ  ٌٳ اي ًِ٘ ؾعًٝ٘ إٔ ٜتشلٸ٣ ناَ ُٳ ٜؿذلٟ عًٝ٘ اٯػلٕٚ َا مل ُٜكًِ٘ أٚ ٜع

ِټب ٚايلغب١  ٍٕ أٚ ؾٹعٵٌ; نٞ ٫ ٜكع، ٚيٛ َٔ سٝح ٫ ٜلٜـ; بوبب ايتع ٛٵ اٯػلٜٔ َٔ َق

. ٖٚٛ َا ٜنٜـ اـاط٧ أٚ اجملتنأ ٗ ايتٌٓؿٞ ٚكؿِّ ايعـٚإ إفا نإ، ٗ ققٚك ايٓٻِكٌ

ٔٵ  ُٳ ٛٸ٠، ٜٚجرل ايب٬بٌ ٚايك٬قٌ، ٚكٴبٳُا ناْت ؾت١ْٓ َٔ ن١ًُٺ. ؾ ِّل اشُل ٌٻلٵؾ، ٜٚع اي

ٝٸ١؟! ُٻٌ إو٪ٚي  ٜتش

عٓـَا ؿعا ايكلإٓ ايهلِٜ يًشٛاك بٌ ؾ: ع ايعٛؿ٠ إٍ ٓٛاب٘ ٚسـٚؿ ايكلآ2ٕ

ٔٵ ؿعا إٍ فيو ع ٚيٮهـ ؾكـ َٳ ٚٸٍ  ايِشٝض ع،  املف ايّٝٛ عٔ َواكٙ  ا٭ؿٜإ، ٖٚٛ أ

َ٘ شلقا اؿٛاك، َٚٓع َٔ ػاٚمٖا، سٝح قاٍ:  ٛٵا ﴿ٚٓع ٓٛاب ٌٳ اِيهٹتٳابٹ تٳعٳاَي ٖٵ ٜٳا َأ ٌٵ  ُق

ِٵ َأ ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ٛٳا٤ٺ بٳ ُٳ١ٺ هٳ ـٳ ٔإ٫ٖ ٫ٕٵ ٔإَي٢ َنًٹ ٓٳا  ْٳعٵبٴ ٔٴ ٚٳ٫َ ٜٳتٻؼٹقٳ بٳعٵ ٝٵ٦ّا  ًٳ ٘ٹ  ٌٵٔلَى بٹ ْٴ ٚٳ٫َ  اهلَل 
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ٕٳ ُٴٛ َٴوٵًٹ ْٻا  ـٴٚا بٹَأ ٗٳ ًٵ ٛٵا َؾُكُٛيٛا ا ٛٳٖي ٕٵ تٳ ٕٔ اهللٹ َؾٔإ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ، (64آٍ عُلإ: ) ﴾بٳعٵّٔا َأكٵبٳابّا 

ٔٴ ٔإ٫ٖ﴿ٚقاٍ أّٜٔا:  ٞٳ َأسٵوٳ ٖٹ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ ٔإٖيا بٹاٖيتٹٞ  ٖٵ ِٵ  ٚٳ٫َ تٴذٳاؿٹُيٛا َأ ٗٴ ٓٵ َٹ ُٴٛا  ًََٚ ٔٳ  اٖيقٹٜ

ٓٻا بٹاٖيقٹٟ ُأ َٳ ٕٳٚٳُقُٛيٛا آ ُٴٛ َٴوٵًٹ ٘ٴ  ٔٴ َي ٚٳْٳشٵ ـٷ  ٚٳاسٹ ِٵ  ٗٴُه ٚٳٔإَي ٓٳا  ٗٴ ٚٳٔإَي ِٵ  ٝٵُه ٍٳ ٔإَي ْٵٔن ٚٳُأ ٓٳا  ٝٵ ٍٳ ٔإَي  ﴾ْٵٔن

 .(46ايعٓهبٛت: )

ـٸ َٔ ا٫يتناّ بٗقٙ ائٛاب٘، ٗ سٛاك ا٭ؿٜإ، ٚسٛاك إقاٖب، ٚسٛاك  ؾ٬ بٴ

ٕٹًٌَ ٚايِّشٳٌ.   ايؿٹلٳم ٚا

ـٸّا، ؾ٬ تكاكبٗا ع عـؿّا ٖٚ: ع إٚٗاك إٌذلنات َٚواسات ايتٛاؾل3 ٞ نجرل٠ْ د

ٝٸ١ٺ،  ٕٞ كهايٍّٞ، ٚبِرل٠ٺ إّاْ ٚٳعٵ ٔٸ فيو وتاز إٍ  ٚهع١ّ ع َٛاكؿٴ ا٫ػت٬ف، ٚيه

ـٺ نبرٕل، ٫ٚ هٝٻُا ٗ اجملا٫ت ايعًُٝٸ١، نا٭عاخ ٚايـكاهات  ٗٵ ٘ٺ ٖاؿفٺ، ٚدٴ ٚؽطٝ

يعكٝـ٠ ٚايٌلٜع١، إكاك١ْ، اييت توِّ٘ اي٤ٛٔ بٕٛٓٛغ ع٢ً َواسات ايتٛاؾل ٗ ا

 ٚاؾقٚك إٌذلن١ يهجرٕل َٔ ايكٛاعـ ٚإباؿ٨ اييت ٜ٪َٔ بٗا ٖقا ايؿلٜل أٚ فاى.

ـٸ َٔ ايتٓبٝ٘ ٚايتشقٜل َٔ أبٛام ايؿت١ٓ ، هٛا٤ٷ ناْٛا ٚٗ ٖقا ايوٝام ٫ بٴ

ِٻ شلِ، بٌ ٖٞ ٚٚٝؿتٴِٗ  ٖٳ ٝٸ١ّ، ايقٜٔ ٫  أًؼاُّا أٚ ْعٝٸاتٺ أٚ إفاعاتٺ أٚ قٓٛاتٺ تًؿنْٜٛ

ٛٵٕ اَ٭دٵل عًٝٗا، ٱثاك٠ ايٓٻعٳلات بٌ ايوټٓٻ١ ٚايٌٝع١، ا ٓٳ ؿلاّ ٚغرل ايٌلعٝٸ١، اييت ٜتكا

ٌٻلٵم ٚايػٳلٵب، ٚبٌ ايعٳلٳب  َٕلٵدٹع ٚفاى، ٚبٌ إوًٌُ ٚإوٝشٝٸٌ، ٚبٌ اي ٚبٌ ٖقا ا

 ٚايُؿلٵي، َٚا إٍ فيو.

ٕٴ إبًٝى، ؾ٬ هٛم ا٫ ٔٵ»هتُاع إيِٝٗ، ؾع إْٸِٗ أبٛامٴ ايؿت١ٓ، إْٸِٗ أعٛا ُٵػ٢ َٳ  َأ

ـٳٙ; ؾكـ ْاطٕل إٍ ٕٵ عٳبٳ ٌٻ عنٻ اهلل عٔ ٜٴ٪ٳؿٸٟ ايٓاطلٴ نإ ؾإ ـٳ ؾكـ ٚد ٕٵ اهلل; عٳبٳ  نإ ٚإ

ـٳ ؾكـ ايٌٝطإ عٔ ٜٴ٪ٳؿٸٟ ايٓاطلٴ ، سـٜح 434: 6ايهاٗ  ،ايهًٝين) «ايٌٝطإ عٳبٳ

 .(×اٱَاّ اؾٛاؿ
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ٗ عامل ايّٝٛ أُبض ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعاّ، ٚتؿٌٔٝ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٗ اتٸؼاف 

ِٸ اػتٝاك ْٛع اؿه١َٛ، ايكإْٛ  ايكلاكات اؾُاع١ٝ، ق١ُّٝ عا١ٕٝ. ٗ أغًب ايـٍٚ ٜت

ا٭هاهٞ، أع٢ً َِٓب ٗ ايـٚي١، أعٔا٤ فًى ايٓٛاب، بٓا٤ٶ ع٢ً كأٟ ا٭نجل١ٜ. 

ِٸ اتٸؼاف ايكلاك ٗ اجملايى ٚاجمل ع٢ً أهاي تؿٌٔٝ كأٟ ا٭نجلٜٸ١. قاعـ٠ أّٜٔا اَع ٜت

ُټعات ايِػرل٠ ٚايعا١ًٝ٥. ٚأعٔا٤  اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ هاك١ْٜ ستٸ٢ ٗ ايهجرل َٔ ايتذ

ّٸ ا٭عٔا٤، ٚفيو بعـ  فُٕع َا ٜعًُٕٛ بلأٟ ا٭نجل١ٜ ٗ ا٭َٛك اـ٬ؾ١ٝ اييت ؽ

 أػق آكا٤ اؾُٝع.

ِٸ ْٚٛاّ اؾُٗٛك١ٜ اٱه٬َٝٸ١  أّٜٔا يٝى َوتج٢ٓٶ َٔ ٖقٙ ايكاعـ٠. ٚتٴتٻؼق أٖ

ٞٸ  ايكلاكات اؾُاع١ٝ ؾٝٗا، َجٌ: اػتٝاك ْٛع اؿه١َٛ، ايكإْٛ ا٭هاهٞ، ايٛي

ٞٸ ٚفًى اـدلا٤، ع٢ً  ايؿكٝ٘، ك٥ٝى اؾُٗٛك١ٜ، ْٚٛاب فًى ايٌٛك٣ اٱه٬َ

 أهاي اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ.

ّٸ، ٚتؿٌٔٝ كأٟ ٚايّٝٛ، تعتدل ٚد١ٗ ْٛل اٱه٬ّ سٍٛ ايل دٛع إٍ ايلأٟ ايعا

ا٭نجل١ٜ، ٚفاٍ اعتُاؿٖا، ايٌػٌ ايٌاغٌ يًهجرل َٔ إوًٌُ. ٚقـ ألن 

ـٻَٛا ٚدٗات  ْٛل إؿهِّلٕٚ إوًُٕٛ ٚغرل إوًٌُ أعاثّا كتًؿ١ ٗ ٖقا اجملاٍ، ٚق

                                           

^
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 َتبا١ٜٓ أّٜٔا ٗ ٖقا ايِـؿ.

ُٸ١ٝ إٕ ايٍُٛٛ إٍ ٚد١ٗ ْٛل اٱه٬ّ ٗ ٖقا ايٌإٔ  َوأي١ْ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

بايٓوب١ إٍ ايٌعب اٱٜلاْٞ ْٚٛاّ اؾُٗٛك١ٜ اٱه١َٝ٬، ايقٜٔ واٚيٕٛ إٔ ٜعٌٝٛا ٗ 

ٌٸ سه١َٛٺ قا١ُ٥ ع٢ً تعايِٝ اٱه٬ّ. ٚ 

ـٷ ٌٸ: َ٪ٜٸ ; ٗ َا ٜتعًٖل باعتباك أٚ عـّ اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ ٜٛدـ ق٫ٕٛ ع٢ً ا٭ق

َټٌ ٚدٗات ْٛل ضٷَٚعأك ٔٵ بتأ إ٪ِّـٜٔ ٚإعاكٌٓ ْوتٓتر إٔ يـِٜٗ قٛاعـ . ٚيه

كتًؿ١، ٫ٚ ّهٔ اعتباك ْٝع إٛاؾكٌ أٚ إؼايؿٌ أُشاب ْٛلٜٸ١ٺ ٚاسـ٠. كٴبٳُا 

َعوٳب كأٟ ايبعض ٜهٕٛ كأٟ ا٭نجل١ٜ َعتدلّا ُٚشٝشّا َٔ د١ٗٺ، ٚغرل َعتدٕل َٔ 

ٚٵكّا ك٥ٝوّا د١ٗٺ أٚ دٗاتٺ أػل٣. يقيو تًعب ا٭هى ٚإلتهنات اييت ٜعتُـ ٕٚ عًٝٗا ؿٳ

ـٺ ٚؿكاه١ شلا. َٚٔ ٖقا إٓطًل هب َٓاق١ٌ  ٗ ؼًٌٝ ٚدٗات ايٓٛل، َٚا ٜتبعٗا َٔ ْك

 ٚدٗات ايٓٛل بٓا٤ٶ ع٢ً إباؿ٨ ٚإلتهنات.

ِٸ ا٭هى اييت تكّٛ عًٝٗا ُشٸ١ ا٭ػق بلأٟ ا٭نجل١ٜ ٖٞ اؿلٸ ٗ تكلٜل  إٕ أٖ

١ٝٓ، إًِش١ ٚايكبٍٛ. ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ ١ ايـٜإِرل، ٚتٛٓٝض اؿكا٥ل، ايٌلعٝٸ

ٝٸّا أٚ ؿي٬ّٝ  َٸا ؿي٬ّٝ عكً ـٺ َٔ ٖقٙ ا٭هى، إ ٌٸ ٚاس َوتٓـ ُشٸ١ كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚؾل ن

ٝٸّا.   ْكً

تكلٜل  عا٤، ٖٚٛ إٔ َبـأ سلٸؿٸثبات ٖقا ا٫إٓا ٗ ٖقٙ إكاي١ إٍ ٝٵٚقـ هعٳ

ـأ إتٌ ايٛسٝـ ايقٟ ٖٛ إب ،قه١ُ ًٚلع١ٝٺ عك١ًٝٺ ايكا٥ِ ع٢ً أؿي١ٺ ،إِرل

ّٸ ٫  ،فتُعات ايّٝٛأغًب  ٗ ٜوتطٝع تدلٜل أنجل سا٫ت ا٫عتُاؿ ع٢ً ايلأٟ ايعا

 .ٗانًٓ

َٛل بٗقا إبـأٓا إٍ بٝإ إٔ ٝٵنُا هعٳ إٔ ٚ ،عـّ اٖتُاّ أنجل أُشاب ايٓٻ

ِٖ سٍٛ اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ أٚ عـَ٘ ع٢ً أهاي ها٥ل إباؿ٨ ع ٤ِٖ آكا٤بـاإ

 ك١ بٗقا إٛٓٛع.تٌٍٜٛ إباسح إتعِّٗ ب ٜتوبٻ ،َبـأ نٌـ اؿكٝك١ ع ّاٚػُِٛ

إؼتًؿ١ ٭ُشاب ايلأٟ سٍٛ  ٚإٓطًكات ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ؾإٕ تبٌٝ إباؿ٨

ٌٸتبٌٝ ٚ ،اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ أٚ عـَ٘  ،ٚاسـ َٔ ٖقٙ إباؿ٨ َكتٔٝات ن

ِٷ ٖـفٷ ،قا إٛٓٛعٖ بٌإٔـً٘ إباسح ايع١ًُٝ  ّاػٓب ;ٚتؿهٝهٗا آػل ْوع٢  َٗ

 يتشكٝك٘ ٗ ٖقٙ إكاي١.
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ِٸ َٛل ٗ فاٍ ايؿك٘  اييت تجبتٗا ٖقٙ إكاي١ ٚايٓكط١ ا٭ٖ إٔ َعِٛ أُشاب ايٓٻ

بإْهاك اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ. ع  ٕبـأ نٌـ اؿكٝك١ ّاٚؾكع قاَٛا  ٞٚايؿهل اٱه٬َ

ٝٸ عٛا إٔ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٫ ٜهٌـ عٔ اؿكٝك١، ؾكـٚاؿٸ ، ع٢ً سلٍّ فتُٕع ١ُتهٕٛ أقً

ٌٕ ايعٌُ بلأٟ ا٭نجل١ٜ.  ، ؾ٬ هـك ٗ اؽاف ايكلاكات اؾُاع١ٝٚا٭نجل١ٜ ع٢ً باط

ِٷ ع٢ً َبـأ نٌـ  عا٤ ٖقٙ اجملُٛع١ َٔ ايعًُا٤ عـّ اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜٚاؿٸ قا٥

إٔ ا٭َل ايقٟ  إ٫ٓ ;َٚٓطكٞ أهاي ٖقا إبـأ، ُشٝضٷ ٢عً ،عا٤ٖٚقا ا٫ؿٸ .اؿكٝك١

غؿًٛا عٓ٘ إٔ أنجل سا٫ت ا٫عتُاؿ ع٢ً ايلأٟ ايعاّ ٗ فتُعات ايّٝٛ يٝوت ٭دٌ 

ّٕ ،كٚا ؿٝاتِٗبٌ ٭ٕ ايٓاي أْؿوِٗ هب إٔ ٜكلِّ ;نٌـ اؿكٝك١  ٫ٚ ّهٔ يٌؼ

ـٸ ٤ٺَٞا إدباكِٖ ع٢ً ؾعٌ ً ٕٵ ٓ ل نإ َا ٜكَٕٛٛ ب٘ غرل ُشٝض. ٚقـ عٴبِّ إكاؿتِٗ، ٚإ

تكلٜل إِرل، ٚآيٝت٘ ايتٓؿٝق١ٜ ٗ اؽاف ايكلاكات اؾُاع١ٝ  أ علٸعٔ ٖقا إبـ

ٝٸ ،ايعاّ ا٫هتؿتا٤ٴ  ١.ٚتؿٌٔٝ ُٛت ا٭غًب

ٚٸهٛف ْتطلٻعا٤ ثبات ٖقا ا٫ؿٸٱٚ ِٸ  ٫ّم أ إٍ ًلغ إؿاِٖٝ فات اي١ًِ، َٚٔ ث

ِٸ ًلغ ايٓتا٥ر إٓطك١ٝ يِشٸ١ كأٟ ٞٸ. ٚهٝت ٌٕ عك٬ْ  ْٓاقٍ ٖقٙ ا٭هى اـُو١ بٌه

ا٭نجل١ٜ بٓا٤ٶ ع٢ً تًو ا٭هى. ٚٗ إلس١ً ايتاي١ٝ هٓجبت اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ َٔ 

 ،تكلٜل إِرل ع٢ً أهاي َبـأ سلٸ ^ٚد١ٗ ْٛل ايكلإٓ ايهلِٜ ٚهرل٠ إعٌَِٛ

 ٚعـّ اعتباكٙ ع٢ً أهاي َبـأ نٌـ اؿكٝك١.

 
 

ٟٸ ًلغ قبٌ طلغ ٚؿكاه١ إباْٞ إؼتًؿ١ سٍٛ  اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ َٔ ائلٚك

 بعض إؿاِٖٝ ٚإِطًشات، ٚأّٜٔا ُٚـ بعض أبعاؿ ايبشح.

 

ٚٸٍؿ٠ اٱْوا١ْٝ ْٛعٌ َٔ إٓع ٚاؾدل: كاتٛاد٘ اٱ عٝين ٚتهٜٛين، ٜعٝل  : َٓعٷا٭

. ٖٚقا ايٓٛع َٔ إٓع ٜهٕٛ أسٝاّْا اٱْوإ عٔ ايعٌُ ٚؾل كغبات٘ باٱنلاٙ ٚاٱدباك

بكطع طلم ايعٌُ ا٫ػتٝاكٟ أَاّ اٱْوإ; ٚأسٝاّْا أػل٣ بإدباكٙ ع٢ً عٌُ مل ىتٳلٵٙ. 

ٚٗ نًتا اؿايتٌ ٜٴكاٍ ي٘: إدباكٷ، سٝح ٜهٕٛ ايؿاعٌ ؾاقـّا ي٬ػتٝاك ٚايكِـ. 
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١، ٚكغِ إٔ ايؿاعٌ ٚأسٝاّْا ٜتشٖكل ايعا٥ل اـاكدٞ بايتٗـٜـ بايعكٛب١. ٚٗ ٖقٙ اؿاي

ٖٓا ٜلغب ؾٝ٘، ٜٚٴكاٍ عٔ ٖقا  كاؿ٠ٜتُتٸع بإ ا٫ػتٝاك، ؾإٕ ايكٝاّ بايؿعٌ أٚ تلن٘ يٝى 

. ٚٗ نًتا اؿايتٌ تٛاد٘ سلٸ١ٜ اٱْوإ عا٥كّا ػاكدّٝا، ٚبعباك٠ٺ أػل٣: «إنلاٙ»إٓع: 

ِٸ هًب سلٸٜت٘.  ٜت

ٞٸ ايكوِ ايجاْٞ ٚا٫عتباكٟ.  َٔ هًب اؿلٸ١ٜ َٔ اٱْوإ ٖٛ إٓع ٚاؾدل ايكاْْٛ

ٟٸ َإْع ػاكدٞ ٚعٝ ٛٵعّا ٚعٔ ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ قـ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى أ ين، ِٜٚـك ايؿعٌ َط

ٍٕ ٔٵ ٖٓاى قٛاعـ ٚقٛاٌْ إدباكٜٸكٓا ٚقبٛ ١ تكـ عا٥كّا اعتباكّٜا ٚقاّْْٛٝا ٱكاؿ٠ ، ٚيه

ّ با٭عُاٍ أٚ عـّ ايكٝاّ بٗا. ٌَٚٓأ ايكٛاٌْ اٱدباك١ٜ اٱْوإ اؿلٸ٠، ٚتأَلٙ بايكٝا

ٟٸ ٤ًٞٺ آػل.  ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايعكٌ أٚ ايٌلع أٚ ايعٴلٵف أٚ اؿه١َٛ أٚ أ

اٱْوإ اؿلٸ٠ ّهٔ  كاؿ٠ٚبايٓٛل إٍ ٖقٜٔ ايٓٛعٌ َٔ ايعٛا٥ل اييت تعذلض إ

إكاب١ً يًشلٸ١ٜ  تكوِٝ اؿلٸ١ٜ إٍ قوٌُ: سلٸ١ٜ ته١ٜٝٓٛ; ٚسل١ٜ تٌلٜع١ٝ. ايٓكط١

ايته١ٜٝٓٛ ٖٞ اٱدباك ٚاٱنلاٙ ايٛاقعٞ ٚايعٝين; ٚايٓكط١ إكاب١ً يًشلٸ١ٜ ايتٌلٜع١ٝ 

ٙ ع٢ً لٳِهل أٚ ٜٴبٳذٵؾايؿلؿ أٚ اجملتُع ايقٟ مل ٜٴ إفٕٖٞ ايكإْٛ ٚايكٛاعـ إٛٓٛع١. 

ايؿلؿ ٖقا ايؿعٌ أٚ تلن٘، ٚإٍ بايٓوب١ ١ٜ ته١ٜٝٓٛ سلٸايكٝاّ بايؿعٌ أٚ تلن٘ يـٜ٘ 

ّٕنٳًِأٚ اجملتُع ايقٟ مل ٜٴ ٞ ٚقاْْٛ ٞاعتباكٟ تٌلٜع ّ ايكٝاّ بايؿعٌ أٚ تلن٘ ٚؾل ْٛا

 ١ٜ تٌلٜع١ٝ. يـٜ٘ بايٓوب١ شلقا ايؿعٌ أٚ تلن٘ سلٸ

َٛل، ٚبايتٻبٳع  إٕ اـً٘ ايٛاقع بٌ ٖقٜٔ إؿٌَٗٛ يـ٣ ايهجرل َٔ أُشاب ايٓٻ

َٸ١ ايٓاي، أؿٸ٣ إٍ ايهجرل َٔ ه٤ٛ ايؿٗ  «سلٸ١ٜ»ِ. ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ: إٕ ن١ًُ يـ٣ عا

ٞٸ بٌ ٖقٜٔ إعٌٓٝ طأٟ اؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ  «اٱه٬ّ َع اؿلٸ١ٜ»ٗ ١ًْ  ٌَذلْى يؿٛ

ٟٸ إعٌٓٝ ٖٛ إكِٛؿ؟ ُٳ١ًْ، ٚعاد١ إٍ ؼـٜـ أ َٴذٵ  ٚاؿلٸ١ٜ ايتٌلٜع١ٝص، ٚيقيو ٖٞ 

ٗ ٖقٙ اؾ١ًُ ٖٞ اؿلٸ١ٜ ايتٌلٜع١ٝ ؾُع٢ٓ فيو  «سلٸ١ٜ»ؾإفا نإ إكِٛؿ َٔ ن١ًُ 

ٌٸ اجملا٫ت ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، أٚ ٗ  إٔ اٱه٬ّ ٜؿتكـ إٍ ايكٛاٌْ اٱدباك١ٜ ٗ ن

ؾُع٢ٓ فيو إٔ اٱه٬ّ، ٚكغِ  «اؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ»أنجلٖا; ٚإفا نإ إكِٛؿ ٖٛ 

ٌٸ اجملا٫ت ايؿلؿ١ٜ ٚ ا٫دتُاع١ٝ، أٚ ٗ أنجلٖا، تٛٗؾلٙ ع٢ً قٛاٌْ إدباك١ٜ ٗ ن

 ٘ مل هدل ايٓاي ع٢ً اتٸباعٗا.ٚيهٓٸ

إع٢ٓ ايجايح ايقٟ ٜٴلاؿ َٔ اؿلٸ١ٜ أسٝاّْا ٖٛ ُؿ١ ا٫ػتٝاك يـ٣ اٱْوإ، ٖٚٛ 



  االجتهاد والتجديد

. ٚأُشاب اؾدل ِٖ ايقٜٔ ٜعذلٕٓٛ ع٢ً «اٱْوإ ػٴًل سلٸّا»إكِٛؿ َٔ ٖقٙ اؾ١ًُ 

يـ٣ اٱْوإ. ٚاؿلٸ١ٜ بٗقا إع٢ٓ ٫ ّهٔ ٖقا إع٢ٓ; إف إِْٗ ٜٓهلٕٚ ُؿ١ ا٫ػتٝاك 

ـٺ غرل اهلل هًبٗا َٔ اٱْوإ. ايؿلؿ أٚ ايٓٛاّ ايطاغٞ ّهٓ٘ ؾك٘ إٔ ّٓع  ٭س

ٌٕ َا، ٚبعباك٠ٺ  اٱْوإ َٔ ايعٌُ َكت٢ٔ ُؿ١ ا٫ػتٝاك يـٜ٘، ٚهدلٙ ع٢ً ايكٝاّ بعُ

ٝٸ ٙ ايِؿ١ ١، ٚيهٓ٘ ٫ ٜوتطٝع إٔ ٜوًب َٓ٘ ٖقأػل٣: ٜوًب سلٸٜت٘ ايتهٜٛٓ

ٕٔ غرل كتاك، ناؾُاؿات. ِّي٘ إٍ نا٥  ايهُاي١ٝ، ٖٚٞ ا٫ػتٝاك، ٚو

ِٸ عح ٖقا إع٢ٓ ٗ ٖقا إكاٍ، ٚإِا قبٛي٘ َٔ ايؿلٓٝٸات إو١ًُٖ ي٘.  ٚئ ٜت

 

 ٗ َوأي١ ؼـٜـ اؿان١ُٝ ايوٝاه١ٝ جملتُٕع َا ٜٓبػٞ ايؿٌِ بٌ َلسًتٌ:

ٞٸا٭ٍٚ  ٥٬َِ. : ٖٞ تكـِٜ ِٛفٕز سهَٛ

ٞٸايجا١ْٝ ٗ سا٫ت اػت٬ف ايٓاي ٗ ؼـٜـ اؿه١َٛ  : تعٌٝ اؿهِ ايٓٗا٥

 إٌٓٛؿ٠.

ٗ إلس١ً ا٭ٍٚ ٜهٕٛ اؿـٜح عٔ اؿلٸ ٚايباطٌ، ٚاؾٝٸـ ٚايوٝٸ٧، يٓٛلٜٸ١ٺ 

ٱه١َٝ٬; َا ٗ اؿه١َٛ. ٗ ٖقٙ إلس١ً َٔ إُهٔ إٔ ٜكذلغ ايبعض اؿه١َٛ ا

ًٳوٍّ ٗ أْ٘ َٔ ايٓاؿك إٔ ٜتٸؿل  ٔٵ َا َٔ  ٚايبعض اٯػل ِافز أػل٣ يًشه١َٛ. ٚيه

ٌٸ َا  ُټٌ إٍ ِٛفٕز َعٝٸٔ َٔ اؿه١َٛ ٚن ِٸ ايتٛ اؾُٝع ع٢ً سه١َٛٺ ٚاسـ٠، أٟ ٜت

 ٜتعًٓل بٗا َٔ ػ٬ٍ ا٫تؿام بٌ ا٭طلاف إؼتًؿ١.

بعـ ٚدٛؿ ا٫ػت٬ف بٌ ايٓاي ٗ ٖٚٓا ْهٕٛ عاد١ٺ إٍ إلس١ً ايجا١ْٝ، أٟ 

ٟٸ ٤ًٞٺ ٜتعًٓل بايوٝاؿ٠ ع٢ً اجملتُع، ؾٓشٔ  ؼـٜـ ِٛفٕز َٓاهب يًشه١َٛ، أٚ أ

ٞٸ ٞٸ عاد١ٺ إٍ سٌٍّ عك٬ْ يًؼلٚز َٔ ايٓناعات، ٚتعٌٝ تطبٝل ِٛفٕز سهَٛٞ  ٚأػ٬ق

ٞٸ( ٗ ٞٸ ٖٛ )اؿهِ ايٓٗا٥ ٌٸ ايعًُ سا٫ت  َٔ بٌ ايُٓافز إتٓامٳع عًٝٗا. ٖقا اؿ

ٞٸ ٟٸ قلإك ْاع ٌٷ بٌ ٖاتٌ إلسًتٌ ٗ أ ٌٸ  اـ٬ف بٌ ايٓاي. ٖٚٓاى أّٜٔا ؾِ ق

ْنإع. تتُجٻٌ اـط٠ٛ ا٭ٍٚ َٔ ؼـٜـ ايكلاك ا٭ؾٌٔ; ٚاـط٠ٛ ايجا١ْٝ ٖٞ ؼـٜـ سٌٍّ 

 يتكـِٜ أسـ ايكلاكات إعل١ٓٚ َٔ أدٌ تٓؿٝقٙ.

ٍٸ  «اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ»ؼـٜـ ٚقبٍٛ سهِ  ٗ ايكلاكات اؾُاع١ٝ ٗ اجملتُع ٜـ
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ع٢ً ا٫يتناّ بكٛاعـ ايًعب١ ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ. ٗ يعب١ٺ كٜا١ٝٓ ٜتعًٖل ا٭َل أسٝاّْا 

بايوًٛى ايِشٝض أٚ اـاط٧ ي٬عب. قـ تهٕٛ ٖٓاى آكا٤ كتًؿ١ ٗ ٖقٙ إلس١ً، 

ـٸ فات٘ إٍ  ٔٸ ايتؼطٝ٘ شلقٙ اٯكا٤ َٚٓاقٌتٗا ئ ٜ٪ؿٸٟ ع هٝاه١ٝ  تٌهٌٝ يعب١ٺيه

بػضٸ ايٓٛل عُا إفا  عستٸ٢ ِٜبض سهُ٘  «سٳَهِ»ه١ًُٝ َٚٓٔبط١، بٌ وتاز إٍ 

 ٬ّ ٗ اـ٬ؾات.ِٵ، َؾعنإ َكب٫ّٛ َٔ أٍّٟ َٔ ايطلؾٌ 

ٖـف ايٓاي ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ أّٜٔا ايتُتټع بؿٛا٥ـ ايعٍٝ َع اٯػلٜٔ، 

ٚبػضٸ  ع١ٝ ه١ًُٝ. َٚٔ ٖقا إٓطًل ؾإٕ اجملتُع ٖٚقا ئ ٜتٌٖهٌ إ٫ٓ ٗ سٝا٠ٺ ادتُاع

ِٕ ْٗا٥ٞ»وتاز إٍ  عايٓٛل عٔ ْٝع ا٫ػت٬ؾات إٛدٛؿ٠ ٗ ك٩اٙ ا٫دتُاع١ٝ   «سٳَه

 َتٻؿل عًٝ٘ َٔ قٹبٳٌ اؾُٝع، ٜٚهٕٛ كأٜ٘ ؾٌِ اـطاب ٗ ا٫ػت٬ؾات.

ا٫ػت٬ؾات  هب إٔ ٜتُتٻع اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ جملتُٕع َا غًِتٌ; ستٸ٢ ٫ ت٪ؿٸٟ

ـټع ايٓٛاّ ٚاؿٝا٠ ايو١ًُٝ:  ايٓا١٦ً ؾٝ٘ إٍ اْٗٝاكٙ ٚتِ

ٌٸ اتؿام اؾُٝع، ٭ْ٘ إفا مل تكبٌ ْاع١ْ َا  :ا٭ٍٚ ٕٵ ناْت  عإٔ ٜهٕٛ ق ٚإ

عهُ٘ ؾإٕ َعاكٓتٗا ايع١ًُٝ يلأٟ اَؿَهِ قـ تؿوـ ا٭َل، ٚتنعنع ْٛاّ  عأق١ًّٝٓ 

ب كتًؿ١، ٚأؾهاك ٚأؿٜإ ًتٸ٢، ٫ ّهٔ اجملتُع. يقيو ٗ فتُٕع تٛدـ ؾٝ٘ َقاٖ

ٝٸّا; ٭ٕ إؼتًؿٌ َع فيو إقٖب ٚايؿهل ئ ٜكبًٛا  ٭ٍّٟ َٓٗا إٔ ٜهٕٛ سٳَهُّا ْٗا٥

 عهُ٘.

: هب إٔ ٜهٕٛ كأٟ اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ ٚآشّا ٚؿقٝكّا، عٝح ٫ ٜ٪ؿٸٟ ايجا١ْٝ

ٗا٥ٞ، ٚهتهٕٛ يٓتٌؼّٝ كأٜ٘ إٍ سـٚخ اػت٬فٺ، ٚإ٫ٓ ؾًٔ ٜهٕٛ ٖٛ اَؿَهِ ا

ِٕ ِّ ٖٓاى ساد١ْ َؿَه  ؿ كأٜ٘.آػل ستٸ٢ و

 ِٕ يٓؿذلض إٔ أؾلاؿ اجملتُع نًِٓٗ َوًُٕٛ، ٜٚكبًٕٛ بايكلإٓ ايهلِٜ نشٳَه

بِٝٓٗ، ٚيهٓٸِٗ ىتًؿٕٛ ٗ ؾُِٗٗ يًكلإٓ، ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ هتٌٓأ اـ٬ؾات َلٸ٠ّ 

ٌٸ ٌَه١ً اـ٬ؾات  ِٕ آػل; ؿ بٌ أؾلاؿ أػل٣، ٚهتهٕٛ ٖٓاى ساد١ْ َؿَه

 .(1)اجملتُع

 

ٜلتب٘ َؿّٗٛ ايـّكلاط١ٝ ٗ ايجكاؾ١ ايوٝاه١ٝ جملتُعات ايّٝٛ اكتباطّا ٚثٝكّا 
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َوأي١ ٬ُس١ٝ ٚهٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ. َٚٔ ٖٓا ٌْٗـ ايّٝٛ ايعـٜـ َٔ اؿٛاكات 

اؿـاثٜٛٸٌ ؾُٝا بِٝٓٗ َٔ ْاس١ٝٺ، ٚبِٝٓٗ ايع١ًُٝ بٌ إؿهِّلٜٔ إوًٌُ ايذلاثٝٸٌ ٚ

 ،ٚبٌ اؿـاثٜٛٸٌ غرل إتـٌِّٜٓ َٔ ْاس١ٝٺ أػل٣، سٍٛ قبٍٛ أٚ كؾض ايـّكلاط١ٝ

ٚأّٜٔا سٍٛ َٛاؾكتٗا أٚ كايؿتٗا يٲه٬ّ. ٚتلدع ايهجرل َٔ ٖقٙ ا٫ػت٬ؾات إٍ 

ٛابٺ ُشٝض ٗ غٝاب تؿورٕل ُشٝض يًُؿاِٖٝ إؼتًـ عًٝٗا. َٚٔ أدٌ ايٍُٛٛ إٍ د

 إٍ ًلٕغ ٚتؿورل ٚآشٌ. «ايـّكلاط١ٝ»ٚ «اٱه٬ّ»ٖقا ايٌإٔ وتاز َؿَٗٛا 

ع١ٝٓٝ ٚٚاسـ٠، ٫ٚ فاٍ ي٬ػت٬ف ؾٝ٘; أَا  ؾاٱه٬ّ ٗ َكاّ ايجبٛت ٚاٖل٠ْ

ِـَّت قلا٤اتٷ ٗ أعاخ تٛاؾل  «اٱه٬ّ»كتًؿ١. إٕ ًلغ َؿّٗٛ  ٗ َكاّ اٱثبات ؾكـ ُق

اٱه٬ّ ٚايـّكلاط١ٝ، َع اٱًاك٠ إٍ تؿورلاتٺ كتًؿ١ يٲه٬ّ ٗ ايعامل إعاُل، 

ٌٕ أٚ بآػل، ٚبٴقَيتٵ دٗٛؿٷ ٗ ٖقا ايِـؿ.  قـ متٸ بٌه

ٌٸ ٗ ٖقا ايبشح ٫  ٞٸ، أٚ ع٢ً ا٭ق تؿتكل ايـّكلاط١ٝ إٍ ايٛاقع ايعٝينٸ ٚايتاكى

ٞٸ ُټٌ إٍ ٜكِـ ٚاقعٗا ايعٝينٸ ٚايتاكى ٞٸ أّٜٔا ٫ ّهٔ ايتٛ ، ٚٗ َٛكؿ ٚاقعٗا ايعًُ

ّٕ ٚاسـ َتٻؿل عًٝ٘. ٚٗ ٖقا اؾاْب تتٌاب٘ َع اٱه٬ّ . ٚيعـّ ايتٛاؾل ع٢ً (2)َؿٗٛ

ٞٸ، إهإ ايقٟ ٌَْأتٵ ؾٝ٘ع َع٢ٓٶ ٚاسـ يًـّكلاط١ٝ  ٜل٣  ع دقٚكٴٙ ٗ ايعامل ايػلب

ـٺ ٚآض يًـ ّكلاط١ٝ ّجٌِّ ٌَه١ًّ ك٥ٝو١ّ ٗ ايػلبٝٸٕٛ أّٜٔا إٔ عـّ ٚدٛؿ تعلٜ

 .(3)اـطاب ا٭ناؿّٞ

 ٖٗٛ ايذلؿټؿ  «ايـّكلاط١ٝ»إٕ أسـ إِاؿٜل ايٌا٥ع١ ي٬ػت٬ف ٗ َع٢ٓ 

ـٸ ا٭ؿ٢ْ، أٟ  ـٸ ا٭ق٢ِ، «سهِ كأٟ ا٭نجل١ٜ»ؼـٜـ َعٓاٖا بٌ اؿ ، َٚؿاِٖٝ اؿ

، «ٛم اٱْوإسك»، ٖٚٞ َٔ قبٌٝ: «سهِ كأٟ ا٭نجل١ٜ»اييت ٚٗلت نًٛاسل يع 

ُٸ١ «اؿلٸ١ٜ»ٚ  .«اسذلاّ سكٛم ا٭قًٓٝات»; ٚ«سلٸ١ٜ ايتعبرل»، ٚػا

ايًٝدلاي١ٝ; ٚايدلاغُات١ٝ; ٚايٓوب١ٝ; ٚأُاي١ ايعكٛؿ، ٚأُاي١  ٚقـ فنل بعضٷ

ٝٸ١ ايؿلؿ١ٜ، ٚأُاي١ ايكإْٛ، ٚإٛاط١ٓ،  َٸ١; ٚأُاي١ إواٚا٠، ٚا٫هتك٬ي إٛاؾك١ ايعا

 .(4)ٚايوٝاؿ٠، ٚسكٛم اٱْوإ، باعتباكٖا ا٭هى ايؿهل١ٜ يًـّكلاط١ٝ

ِٕ ٗ ٖقا ايٌٓو ٗ َؿّٗٛ ايـّكلاط١ٝ ٗ نجرٕل َٔ اؿا ٫ت توبٻب ٗ ه٤ٛ ؾٗ

َٳ ِٸ. إهاؿ َؿٗٛ ـٸ ا٭ؿ٢ْ َٔ ايـّكلاط١ٝ»: ٞٵٖقا ايبشح ايعًُٞ إٗ ـٸ »; ٚ«اؿ اؿ

ٗٵـّا دـٜلّا با٫ٖتُاّ; (5)، ايقٟ ًاع ٗ ٖقٙ ا٭ٜاّ«ا٭ق٢ِ َٔ ايـّكلاط١ٝ ، ٜٴعتدل دٴ
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ـٸ ا٭». ٌٜرل َِطًض «ايـّكلاط١ٝ»ٱماي١ ايػُٛض إٛدٛؿ ٗ َؿّٗٛ  ؿ٢ْ َٔ اؿ

ـٸ ا٭ق٢ِ َٔ ايـّكلاط١ٝ»إٍ فلؿ هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٌٜٚرل  «ايـّكلاط١ٝ  «اؿ

اسذلاّ سكٛم »، «سلٸ١ٜ ايتعبرل»، «سكٛم اٱْوإ» إٍ هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ َع ا٫يتناّ بع

 ، ٚغرلٖا َٔ إؿاِٖٝ إُاث١ً.«ا٭قًِّٝات

إفا ناْت أغًب١ٝ اجملتُع تلٜـ سه١َّٛ َتطلٸؾ١ ٚهًط١ٜٛ، ٚدا٤ت ٖقٙ 

ٌّ أؿ٢ْ َٔ ايـّكلاط١ٝ»اؿه١َٛ ٚؾكّا ٱكاؿ٠ ايٌعب، ؾٗٓاى  ٗ فيو اجملتُع،  «س

ـٸ ا٭ق٢ِ َٔ ايـّكلاط١ٝ»يهٔ أٟ هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ;  ٜعين هٝاؿ٠ كأٟ  «اؿ

غرل  ، ٖٚٛايؿلؿ١ٜ ٚسكٛم ا٭قًِّٝاتٜات َع اسذلاّ سكٛم اٱْوإ ٚاؿلِّ ،ا٭نجل١ٜ

ـٸ ا٭ؿ٢ْ َٔ ايـّكلاط١ٝ». ٜٚٴعبٸل عٔ َٛدٛؿٺ ـٸ ا٭ق٢ِ َٔ »بـٕٚ  «اؿ اؿ

 .«١اهتبـاؿ ا٭نجلٜٸ»بع  «ايـّكلاط١ٝ

ْٵ :َٔ أَجاٍ ،ٖٓاى أعاخ ٚآكا٤ كتًؿ١ بٌ ايؿ٬هؿ١ ايػلبٌٝ ٛ، ، كٚهټ٘نا

ـٸ ،دٕٛ كٚين ٖٚابلَاي لٜٔ ايقٜٔ . بلأٟ بعض إؿهِّ«جل١ٜاهتبـاؿ ا٭ن»ٟ سٍٛ ؼ

، ايكٛاٌْ إعتدل٠ ٖٞ ايكٛاٌْ اييت (ٛكٚهټع )ن ،ـكه١ ايٛٓع١ٝ ايكا١ْْٝٛإًّٕٝٛ إٍ 

ٌٸ، ٚٚاؾكٛا عًٝٗا ،ٚٓعٗا ايبٌل َعٝاك ػاكز إطاك إكاؿ٠  ٚأقإْٛ  أٚ ٠ٺقاعـ ٚن

ٔٵٚ. «١ا٭نجلٜٸاهتبـاؿ »١ ٌَلٚعٝٸ ٖٛ كأٟ كٚهٛؾإٕ  إف٬ٕ اعتباك ي٘. ؾا٭نجل١ٜ   يه

ْٵع )ن ،ب كأٟ ايؿ٬هؿ١ ايقٜٔ اػتاكٚا َـكه١ ايكإْٛ ايطبٝعٞوٵسٳ ٖٓاى  ؾإٕ (،٘نا

يٮنجل١ٜ ْكض  ، ٫ٚ ولٸ١ٌَْٚلٚعٝٸ اعتباكٷ ٚشلا ،قٛاٌْ َٔ ػاكز إطاك اٱكاؿ٠ ايعا١َ

 .(6)«١اهتبـاؿ ا٭نجلٜٸ»١ عـّ ٌَلٚعٝٸ ْتٝذ١ ٖقا ايلأٟٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٛاٌْ.  تًو

ـٸ ا٭ؿ٢ْ َٔ ايـّكلاط١ٝ»ٚٗ قبٍٛ أٚ عـّ قبٍٛ  ـٸ ا٭ق٢ِ َٔ »أٚ  «اؿ اؿ

ـٻّ،  «ايـّكلاط١ٝ ُٖتٵ َٓاقٌتُٗا ٗ َا تك هب ايتُٝٝن بٌ َلسًيت ايبشح اييت 

ٚٸ٫ُّٖٚا:  : إهاؿ طلٜك١ ع١ًُٝ يًؼلٚز َٔ ٚثاّْٝا: اػتٝاك ِٛفز اؿهِ إلغٛب ؾٝ٘; أ

ُٓع ايكلاك اؾُاعٞ، ٚبعباك٠ٺ أػل٣: ٖٓاى ؾلمٷ بٌ ا٫ػت٬ؾات بٌ ايٓاي ٗ 

ؿّكلاط١ٝٺ ُجٌِّ ق١ُّٝ فات أٖـاف ادتُاع١ٝ ٚتاكى١ٝ ٚؿّكلاط١ٝٺ ُجٌِّ طلٜك١ّ ٚآي١ٝ 

ٟٸ ٖـفٺ ادتُاعٞ ٚتاكىٞ.  ؾاقـ٠ ٭

ـٸٖا ا٭ق٢ِ»إفا ناْت  ع ٚبػضٸ ايٓٛل عٔ نٕٛ َؿاُٖٝٗا  «ايـّكلاط١ٝ ع

ٚمٖٛا، َكبٛي١ّ  «سكٛم ا٭قًِّٝات»ٚ «سلٸ١ٜ ايتعبرل»ٚ «اٱْوإسكٛم »ايـاػ١ًٝ، نع 
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ـٸٖا ا٭ؿ٢ْ»ُـؿ ْؿٞ ٗ إفا ناْت  عّٚهٔ ايـؾاع عٓٗا  بِؿتٗا  «ايـّكلاط١ٝ ٗ س

ٝٸ١ َٚتٓاق١ٔ بطبٝعتٗا;  «اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ» ؾوتهٕٛ ٗ ٖقٙ اؿاي١ ْٛلٜٸ١ّ غرل عك٬ْ

 تٌ هبل فنلُٖا.بوبب اـً٘ اؿاٌُ بٌ تًو إلسًتٌ ايً

 مل ًٜتؿٹتٵ بعضٴ إـاؾعٌ عٔ ٖقا ايلأٟ إٍ سكٝك١ أْ٘ َٔ أدٌ إقا١َ سه١َٛٺ

ُشٝش١ ٗ اجملتُع هب اٱداب١ عٔ ايو٪ايٌ إقنٛكٜٔ ظٛابٌ َٓؿًٌِ، ٫ إٔ 

ٝٵُٗا.  ْعطٞ دٛابّا ٚاسـّا يهًَ

ٚٸٍ  : َا ٖٛ ِٛفز اؿهِ ايِشٝض ٚا٭دـك؟ايو٪اٍ ا٭

َافا هب إٔ ْؿعٌ إفا مل ٜٛاؾل أؾلاؿ اجملتُع ع٢ً قبٍٛ ِافز  :ايو٪اٍ ايجاْٞ

 كتًؿ١ َٔ اؿهِ؟

ٚٸ ٍ ّهٔ يًذُٝع ايتعبرل عٔ ٚد١ٗ ْٛلِٖ اييت ٜلغبٕٛ ٚيٲداب١ عٔ ايو٪اٍ ا٭

 بٗا.

ـٺ إقشاّ اؾذلآات٘ اييت  ٔٵ ٗ اٱداب١ عٔ ايو٪اٍ ايجاْٞ ٫ ولٸ ٭س ٚيه

ٜٛاؾل عًٝٗا اٯػلٕٚ; ٭ْ٘ ٗ ٖقٙ اؿاي١ هٛف اػتاكٖا ٗ ِٛفز اؿهِ ٗ ساٍ مل 

ٌٸ ايٓناع.  تتهلٻك اـ٬ؾات، ٫ٚ ّهٔ إٔ تهٕٛ اٱداب١ ٖٞ اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ ؿ

ـٸٖا ا٭ق٢ِ»ٚعًٝ٘ ّهٔ إٔ تهٕٛ  ٚٸ ٔع إداب١ّ «ايـّكلاط١ٝ ٗ س ٍ، ايو٪اٍ ا٭

ٔٵٚ  ايو٪اٍ ايجاْٞ. ٔع ٫ ّهٓٗا إٔ تهٕٛ إداب١ّ يه

ٝٸ١ اجملتُع ٫ تكبٌ َؿاِٖٝ   «سكٛم اٱْوإ»ٚبعباك٠ٺ أػل٣: إفا ناْت غايب

ٚؾل تؿورل ايعامل إعاُل ؾُا ايعٌُ ٗ ٖقٙ  «سكٛم ا٭قًِّٝات»ٚ «سلٸ١ٜ ايتعبرل»ٚ

ـٸٖا ا٭ق٢ِ»اؿاي١، بٓا٤ٶ ع٢ً   «سكٛم اٱْوإ»؟ ٌٖ هب ؾلض «ايـّكلاط١ٝ ٗ س

ع٢ً ايٓاي، إفا ناْت ؽايـ َٝٛشلِ؟ ٗ ٖقٙ  «تسكٛم ا٭قًِّٝا»ٚ «سلٸ١ٜ ايتعبرل»ٚ

ِٸ تٌهٌٝ «هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ»اؿاي١ هتٔٝع  ، اييت ٖٞ دن٤ٷ َٔ ٖقا ايلأٟ، ٚهٝت

ـٸٖا  اؿهِ ايـٜهتاتٛكٟ يٮق١ًِّٝ، ٚبايٓتٝذ١ ؾكـإ ايـّكلاط١ٝ، هٛا٤ ناْت ٗ س

 ا٭ق٢ِ أٚ ا٭ؿ٢ْ.

ـٸٖا ا٭ق٢ِ ايـّكلاط١ٝ ٗ»إفا نإ دٛاب َ٪ِّـٟ ْٛل١ٜ  ٖٛ إٔ ٖقٙ  «س

ِٸ تٌهٌٝ اؿه١َٛ بـٕٚ ٖقٙ إؿاِٖٝ، ؾإٕ  إؿاِٖٝ ئ تٴِؿلٳض ع٢ً اجملتُع، ٚهٝت

ـٸٖا ا٭ؿ٢ْ»ْٛلٜتِٗ ٖٞ ْٛل١ٜ  ، اييت ػعٌ َٔ كأٟ ا٭نجل١ٜ «ايـّكلاط١ٝ ٗ س
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ٔٵ تًو ا٭نجل١ٜ َعاك١ّٓ يع  َعٝاكّا ٗ قبٍٛ ِافز كتًؿ١ َٔ اؿهِ، َُٗا تُه

 .«سكٛم ا٭قًِّٝات»ٚ «سلٸ١ٜ ايتعبرل»ٚ «اٱْوإسكٛم »

إـاؾعٕٛ عٔ اؿه١َٛ اٱه١َٝ٬ أّٜٔا، ٗ اؾٛاب عٔ ايو٪اٍ ايجاْٞ، ٫ 

ٜوتطٝعٕٛ َٓطكٝٸّا إؿكاز اؾذلآاتِٗ ٗ ِٛفٕز َ٪اتٺ; ٭ٕ دٛابِٗ ٗ ٖقٙ اؿاي١ ٫ 

عٔ ايو٪اٍ  ٗ َٛاطٔ ا٫ػت٬ف; ؾإفا أدابٛا «اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ»ّهٔ إٔ ٜهٕٛ 

: إٕ كأٟ ا٭نجل١ٜ َعتدلٷ طإا «اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ»ايجاْٞ، أٟ قايٛا كؿٸّا ع٢ً َوأي١ تعٌٝ 

قؿ١ْٚٛ، ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١  «اؿكٛم اٱشلٝٸ١»أٚ  «ٓلٚكٜٸات إقٖب»أٚ  «ايٌلٜع١»إٔ 

هٝهٕٛ ايو٪اٍ: َا ايقٟ هب ؾعً٘ إفا ناْت ا٭نجلٜٸ١ ٫ تكبٌ ٖقٙ إؿاِٖٝ، أٚ 

َلٸ٠ّ أػل٣.  «اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ»تؿورلٖا شلا كتًؿّا؟ ٚبعباك٠ٺ أػل٣: ٜٴطلغ ه٪اٍ نإ 

، ٚإْٸُا نإ «اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ»ٖٚقا ٌٜٞ بإٔ دٛابِٗ مل ٜهٔ دٛابّا َٔ أدٌ تعٌٝ 

َٔ أدٌ ؼـٜـ ِٛفٕز ُشٝض يًشهِ. ٖٚقا دٛابٷ عٔ ايو٪اٍ ا٭ٍٚ، ٚيٝى دٛابّا عٔ 

 ايو٪اٍ ايجاْٞ.

ٌ عٔ اؿه١َٛ اٱه١َٝ٬، َجًِٗ َجٌ إعاكٌٓ شلا، إٔ ّهٔ يًُـاؾع

ٔٵ هب عًِٝٗ إٔ  «كأٟ ا٭نجل١ٜ»ٜكبًٛا  نُعٝإك ٗ دٛابِٗ عٔ ايو٪اٍ ايجاْٞ، ٚيه

ٔٻٌ يًشهِ.  ٚٵٖا تتعاكض َع ِٛفدِٗ إؿ ًٜتنَٛا بايٓتٝذ١ َُٗا ناْت، ٚيٛ كَأ

ٝٸّا آػل، َجٌ:  . ٖقا إعٝاك ٖٛ «ًط١ ٚاٱنلاٙهٝاؿ٠ ايو»ّٚهٔ إٔ ٜكبًٛا َعٝاكّا عًُ

إداب١ْ عٔ ايو٪اٍ ايجاْٞ، ٫ٚ ٜتُٔٔ إًها٫ّ َٓطكٝٸّا نٗقا ايقٟ نإ ٗ ا٭دٛب١ 

ايوابك١، اييت مل تهٔ كؿٸّا عٔ ايو٪اٍ ايجاْٞ، ع٢ً ايلغِ َٔ أْ٘ يٝى دٛابّا َٓاهبّا 

ٝٸ١ ٚأػ٬قٝٸ١.  َٔ ٚد١ٗ ْٕٛل عك٬ْ

٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚبعباك٠ٺ أػل٣: بايطبع ؾإٕ تطبٝل اهتُلاك طلٜك١ هٝاؿ

ـٸٖا ا٭ؿ٢ْ» ٟٸ فتُٕع توتًنّ ٚدٛؿ ًَشكاتٺ، ٗ ساٍ «ايـّكلاط١ٝ ٗ س ، ٗ أ

 سـٚثّا، ٫ٚ بكا٤ٶ. «كأٟ ا٭نجل١ٜ»اؾتكاؿٖا ئ تتٌٖهٌ هٝاؿ٠ 

، ستٸ٢ «هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ» ـّا إٓاؾّٝا يعٝٵٖٚقٙ ايًٛامّ ٚإًشكات ٫ تٌهٌِّ َق

ايوابل، ٚيهٓٸٗا ٬َم١َْ شلا ٗ ايتطبٝل، أٟ إْ٘ بـْٚٗا ٫ ّهٔ ٜٛٗل اٱًهاٍ 

 اؿٍِٛ ع٢ً كأٟ ا٭نجل١ٜ.

. إفا مل ٜتُٖهٔ أُشاب ايعكا٥ـ ٚايل٣٩ «سلٸ١ٜ ايتعبرل»إسـ٣ ٖقٙ إًشكات 
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ٛٸ إٓاهب ٫ػتٝاك ايٓاي اؿلٸ.  إؼتًؿ١ َٔ طلغ أؾهاكِٖ ٗ اجملتُع ؾًٔ ٜتٖٛؾل اؾ

ٔٵ شلِ ْؿى ايتؿهرل ؾك٘ اؿلٸ ٜسـ، ايقٟ فتُع ايِٛت ايٛا َٳ هٕٛ ؾٝ٘ يًشٓهاّ ٚ

َٛلٕٚ، فتُعٷ نٗقا ئ  ٗ ايه٬ّ، ٜٚٴشٵلٳّ اٯػلٕٚ َٔ ايتعبرل عٔ آكا٥ِٗ ٜٚٴشٵ

ِٸ ا٫يتناّ بٗا، َُٗا ناْت  ؼؿٜ ؾٝ٘ هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚئ توتُلٸ، ٚئ ٜت

ٝٸ١ّ ع٢ً  ايِٛت ايٛاسـ ٚهًب  هًط١ت اْ، بٌ ستٸ٢ يٛ ن«كأٟ ا٭نجل١ٜ»اؿه١َٛ َبٓ

ُٖ «سلٸ١ٜ ايتعبرل» ٚؾل إكاؿ٠ ا٭نجل١ٜ; إف إٕ آكا٤ ايٓاي تتػٝٻل، ٚيٮدٝاٍ اؾـٜـ٠  تٵقـ 

ْٙ عؿٜ «كأٟ ا٭نجل١ٜ»َطايب كتًؿ١. إفٕ اهتُلاك هٝاؿ٠  ، َجٌ سـٚث٘، َٓٛ

ا٭ك١ٝٓ  ا٭دٛا٤ اؿلٸ٠ يًُذتُع. ٚاجملتُع ايقٟ ٜؿتكـ إٍ سلٸ١ٜ ايتعبرل هٛف ٜعـّ

َٸ١، ٚبايتايٞ هتٔٝع هٝاؿ٠   .«كأٟ ا٭نجل١ٜ»إٓاهب١ يتكِٝٝ اٯكا٤ ايعا

ـٸ١َّ ٫ػتٝاكِٖ اؿلٸ،  ٚبعباك٠ٺ أػل٣: ٜٴعتدل ٚٓع ػٝاكات كتًؿ١ أَاّ ايٓاي َك

ِٸ ؾٝ٘ اقذلاغ ػٝإك ٚاسـ ؾك٘ «كأٟ ا٭نجل١ٜ»ٚبايتايٞ هٝاؿ٠  . ٚأَا ٗ اجملتُع ايقٟ ٜت

ِـَّٛ تًو اـٝاكات  يًٓاي، بـٕٚ إٔ ٜهٕٛ ِٷ بٛدٛؿ ػٝاكاتٺ أػل٣; أٚ ٜهٕٛ َك شلِ عً

َ٪ِّـٜٔ ـٝإك ٚاسـ، ٜٚٓٛلٕٚ يػرلٙ َٔ اـٝاكات ٗ أسؤ ا٭سٛاٍ ع٢ً أْٗا ْاقـ٠ْ 

َٴػٵٔل١ْٓ، ٗ َجٌ ٖقا اجملتُع ٫ ٜٛدـ أكٓٝٸ١ْ يًشلٸ١ٜ  ٚتتِٝٻـ ا٭ػطا٤، أٚ أْٗا 

ّٷ ؿلٸ تكلٜل  َِرلِٖ، َُٗا نإ فيو اـٝاك ٖٛ اـٝاك ايته١ٜٝٓٛ يًٓاي، ٚاسذلا

 ايٛسٝـ ايقٟ ّتًو اؿلٸ.

ـٸ١َّ ي٬ػتٝاك  ايكلإٓ ايهلِٜ أّٜٔا ٜعتدل إٔ ا٫هتُاع يٮقٛاٍ إؼتًؿ١ ٜعتدل َك

ٞٸ، ايقٟ ٧ِّٜٗ ا٭ك١ٝٓ إٓاهب١ يًٗـا١ٜ اٱشلٝٸ١:  ِّلٵ عٹبٳاؿٹ ﴿اؿلٸ ٚإكبٍٛ ٚايعك٬ْ  *َؾبٳ

ٚٵُيٛ  ِٵ ُأ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٚٳُأ ِٵ اهلُل  ٖٴ ـٳا ٖٳ ٔٳ  ٚٵَي٦ٹَو اٖيقٹٜ ٘ٴ ُأ ٓٳ ٕٳ َأسٵوٳ ٝٳتٻبٹعٴٛ ٍٳ َؾ ٛٵ ٕٳ اِيَك ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳوٵتٳ اٖيقٹٜ

 (.18ع  17)اينَل:  ﴾اَ٭ِيبٳابٹ

 «اؿلٸ ٗ ا٫هتُاع»أٚ  «ا٫هتُاع»إفٕ ٗ اجملتُع ايقٟ متٸ ؾٝ٘ سلَإ ايٓاي َٔ 

لٸ ٗ اػتٝاك ايطلٜل ا٭ؾٌٔ، ٚاؿٝا٠ اؿه١ُٝ، ٚاشلـا١ٜ ؾكـ هٴًٹب َِٓٗ أّٜٔا اؿ

ٖٓا  ًٳٖواٱشل١ٝ. ٚ سلٸ »َِشٛبٷ بايتأنٝـ ع٢ً  «سلٸ ا٫هتُاع»ؾٝ٘ إٔ ايتأنٝـ ع٢ً  ٫ 

ـٸ١َ اؿٝا٠ ايعك١ْٝ٬ ٚاشلـا١ٜ اٱشلٝٸ١ ٖٞ اهتُاع ا٭قٛاٍ «ايتعبرل ٕٸ َك . ٚبايتايٞ ؾإ

ـٸَات ٖقا ا٫هتُاع ٖٞ  سلٸ١ٜ ايتعبرل. ٚا٫يتناّ بوٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجلٜٸ١ إؼتًؿ١. َٚك

ٕٕ آػل.«إواٚا٠ ٗ سلٸ إبـا٤ ايلأٟ»ِٜشب٘ أّٜٔا   ، ٚايقٟ هب إٔ ٜٴبٵشٳح ٗ َها
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ـٸٖا ا٭ق٢ِ»إفا نإ قِـ إـاؾعٌ عٔ   َٔ َعاكٓتِٗ يع «ايـّكلاط١ٝ ٗ س

ـٸٖا ا٭ؿ٢ْ» ل١ٜ ٖٛ ًلغ ٚإٓاؾ١ قٝٛؿٺ إٍ هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نج «ايـّكلاط١ٝ ٗ س

ايٛها٥ٌ اـاكد١ٝ يًتطبٝل ٚا٫يتناّ بوٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚبعباك٠ٺ أػل٣: فنل 

ل هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚيٝى فنل قٝٛؿ ع٢ً َؿّٗٛ ايٌلٚٙ ايٛادب تٛٗؾلٖا يتشٗك

، ؾإٕ اٱًهاٍ ايوابل ئ ٜعلض شلِ. َٚع «اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ»ايـّكلاط١ٝ بِؿتٗا 

ِٸ فيو ؾإٕ ٖقا ٫ ٜعين أ ٌٸ َا أًاكٚا إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ قٝٛؿٷ ع٢ً ايـّكلاط١ٝ هٝت ٕ ن

بائلٚك٠ قبٛي٘ بِؿت٘ يٛامّ ػاكد١ٝ ي٬يتناّ بلأٟ هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٚتطبٝك٘ 

 عًُّٝا.

ٕٸ ا٫ػت٬ف ٗ َع٢ٓ ايـّكلاط١ٝ بٌ ايباسجٌ، هٛا٤ ناْٛا غلبٌٝ  ٚأػرلّا ؾإ

ٝٸ١ يًـّكلاط١ٝ  أٚ ًلقٌٝ; ٚػً٘ إؿاِٖٝ سٍٛ ٖقا إٛٓٛع; ٚنقيو ايعٛاقب ايوًب

ّٸ; ٚأّٜٔا  ٖٓا دعًٗا فكٜع١ّ يًوعٞ إٍ ايوًط١ ٚػـاع ايعٛا ٗ ايعـٜـ َٔ ايبًـإ، 

ٌټ فيو أؿٸ٣  «ايـّكلاط١ٝ»١ ٕؿّٗٛ اـًؿٝٸ١ اؾـٜـ٠ أٚ ايوٝٸ٦ يـ٣ بعض ايكلٸا٤، ن

َٛٓٛعّا ٕكاي٘. ٚبػضٸ ايٓٛل عٔ َع٢ٓ  «ايـّكلاط١ٝ»بإ٪يِّـ إٍ إٔ ٫ هعٌ َٔ 

ٌٕ َباًل إٍ إع٢ٓ ايقٟ  ايـّكلاط١ٝ، ٌٖٚ ٖٞ َكبٛي١ إه٬َّٝا أّ ٫؟ تٛدٻ٘ بٌه

 َٚـ٣ اعتباكٙ.ٜلٜـٙ، أٟ اعتباك أٚ عـّ اعتباك كأٟ ا٭نجلٜٸ١، 

 

ّٸ ٚكأٟ ا٭نجل١ٜ  َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ ٚدٗات ايٓٛل إؼتًؿ١ سٍٛ اعتباك ايلأٟ ايعا

ى اييت ٜعتُـ عًٝٗا هٴٗ اتٸؼاف ايكلاكات اؾُاع١ٝ ٜتٻٔض إٔ ٖٓاى اػت٬ؾّا ٗ اُ٭

َعتدلّا َٔ د١ٗٺ; ٚغرل َعتدٕل َٔ د١ٗٺ ايٓٓكاؿ ٗ ٖقا ايِـؿ. قـ ٜهٕٛ كأٟ ا٭نجل١ٜ 

ِٕ ٚآض ٗ ٖقا ايٌإٔ إ٫ٓ َٔ ػ٬ٍ َعلؾ١  ُټٌ إٍ ؾٗ أػل٣. يقيو ٫ ّهٔ ايتٛ

ا٭هى اييت ٜكّٛ عًٝٗا كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚؾًِٗا عٔ بعٔٗا. ٜٚٓاقٍ إ٪يِّـ إباؿ٨ 

ـٻع ٌٸ اـُو١، ٜٚـكي آكا٤ ايٓٓكاؿ ٚايباسجٌ ٗ ٖقا ايوٝام، كغِ أْ٘ ٫ ٜ ٞ أْ٘ ْع ن

 ا٭هى ٗ ٖقا ايِـؿ. ٚأػرلّا ٌٜلغ ايٓتا٥ر ايعك١ْٝ٬ يهٌٍّ َٔ تًو إباؿ٨.

 

اؿل ايطبٝعٞ ٚاٱشلٞ ٭ؾلاؿ ايٓٛع »إٕ أسـ أهى اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ 
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ُٸٜٝٚتطًب ًلغ ٖقا ا٭هاي تٛٓ .«اٱْواْٞ ٗ تعٌٝ َِرلِٖ بٓا٤  ،١ض ٬َسٛات َٗ

 عًٝٗا ٜجبت ٖقا ا٭هاي.

 

ٔٷ ٜتُتٻع بإكاؿ٠ٺ سلٸ٠. ٚا٫ػتٝاك َٔ ُؿات٘ ايهُاي١ٝ; ٚهببٷ  اٱْوإ نا٥

ٚٸ٫ّيتؿًٔٝ٘ ع٢ً بكٝٸ١ ايها٥ٓات ؾاقـ٠ ا٫ػتٝاك. يقيو  : سلٸ اٱْوإ ايطبٝعٞ ٖٛ أ

: ٜتشٖكل ايلًـ ا٭ػ٬قٞ يًبٌل عٓـَا ٜهٕٛ ٚثاّْٝاايتُتټع بٗقٙ إٖٛب١ اٱشلٝٸ١; 

هًٛن٘ ا٭ػ٬قٞ سلٸّا، بـٕٚ ددٕل، ٫ٚ إنلاٙ. ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜتشٖكل اٱّإ 

 ٚا٫عتكاؿ ٚاـِاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ اؿُٝـ٠ بـٕٚ اػتٝإك سٴلٸ.

ٛٻكٚا إٔ ٖٓاى إْواّْا ٫ ٜكٍٛ إ٫ٓ ايِـم ٗ عُلٙ نًٓ٘، ٚمل ٜٳذٵٔل ايهقب  تِ

َٴذٵبٳلٷ ع٢ً ا٫يتناّ باؿكٝك١ ٚايتٛكټع عٔ ايهقب، ٚمل ع٢ً ي ٘ٓ، ٚيهٓٸ٘  واْ٘ ق

ُٖا بإكاؿت٘ اؿلٸ٠، ٗ ٖقٙ اؿاي١ ٫ ّهٓٓا ايكٍٛ: إْ٘ ّتًو ؾ١ًّٝٔ أػ٬ق١ٝ ٗ لٵىتٳ

ٟٸ ُٓرٕل أػ٬قٞ إٔ ٜعتدلٙ َتُتٸعّا بٗقٙ ايِؿ١  َا ٜتعًٓل بايِـم، ٚنقيو ٫ ّهٔ ٭

ّٕ آػل، ٜتذٓٻب اؿكٝك١ باهتُلإك، باػتٝاكٙ اُؿلٸ، ٚبعـ سٝا٠ٺ ا٭ػ٬قٝٸ١; ػ٬ؾّا  يٌؼ

نا١ًَ َٔ ايهقب ٜكلِّك قٍٛ اؿكٝك١، ٚٗ غُل٠ إغلا٤ ايهقب ٗ ؿ١ٛ ا٫ػتٝاك 

اؿلٸ ىتاك قٍٛ ايِـم علٸ١ٜٺ نا١ًَ. إْ٘ أُبض ّتًو ؿكد١ّ َٔ ايِؿ١ ايٓؿو١ٝ 

 يًِـم ْتٝذ١ ُـق٘ شلقٙ إلٸ٠ ايٛاسـ٠.

اك٠ٺ أػل٣: ٫ تُٓٛ ايلٚغ ايبٌل١ٜ ٫ٚ تٌٓأ ؾٝٗا ايؿ١ًٝٔ ا٭ػ٬ق١ٝ إ٫ٓ ٚبعب

ٚٸٍبٌلطٌ:  : ٖٛ إٔ ٌٜٓأ ؾعً٘ ايٓؿوٞ ٚا٭ػ٬قٞ َٔ اػتٝاكٙ ٚإكاؿت٘ اؿلٸ٠، ا٭

 : اًتُاٍ ع١ًُٝ ا٫ػتٝاك بٌ ايكٝاّ بايؿعٌ أٚ تلن٘ ع٢ً إغلا٤ٺ بإع١ِٝ.ٚايجاْٞ

٭َلٜٔ يلًـ اٱْوإ ٚنُاي٘، ايقٟ ٖٛ ٚايـيٌٝ ع٢ً ٓلٚك٠ ٚاًذلاٙ ٖقٜٔ ا

ٞٸ ٚائُرل ا٭ػ٬قٞ يًبٌل. ٚائُرل  ـٳف ا٭ًُٞ ـًك٘، ٖٛ سهِ ايعكٌ ايعًُ اشَل

ِٸ، بٌ إلدع ايٛسٝـ يتٌؼّٝ ٚتكِٝٝ ايؿٔا٥ٌ ٚايلفا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ.  ا٭ػ٬قٞ ٖٛ ا٭ٖ

ٌٕ دٝٸـ ٚ ٌٸ إْوإ بُٔرلٙ ا٭ػ٬قٞ إٔ أٚي٦و ايقٜٔ ٜتِلٸؾٕٛ بٌه اٖلّٜا إفا هـ ن

ِٸ ايجٓا٤ عًِٝٗ أػ٬قّٝا. ايٌؼّ ايقٟ ٜتذٓٻب  مل ٜوتٛؾٛا أسـ ٖقٜٔ ايٌلطٌ ؾًٔ ٜت

ٔٵ ٫ ٜٛدـ  َٴذٵبٳلّا ع٢ً فيو، أٚ ايقٟ ٜتذٓٻب إعاُٞ بإكاؿت٘، يه َٴِهلٳّٖا ٚ إعاُٞ 
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ِٻ ايجٓا٤ عًِٝٗ أػ٬قٝٸ ٍٕ أٚ إغلا٤ٺ ٜـؾع٘ ٫كتهاب إعاُٞ، ٖ٪٤٫ ئ ٜت ٟٸ َٝٛ ّا يـٜ٘ أ

ٍٕ َٔ ا٭سٛاٍ.  عا

ايلٓٛؾ ٱكاؿ٠ ميٝؼا اي٬ٌَلٚع١  ×ؾع٢ً هبٌٝ إجاٍ: إفا كؾض ايٓيبٸ ٜٛهـ

ّٕ آػل، أٚ إٔ تهٕٛ تًو إلأ٠ اييت ؿٳعٳتٵ٘ إٍ ْؿوٗا عذٛمّا  عٔ طلٜل إدباك ًؼ

ٌٕ مٖٛا، ٗ تًو اؿايتٌ ئ  ٟٸ َٝ قبٝش١ إٓٛل، عٝح مل ٌٜعل ايٓيبٸ ٜٛهـ بأ

ٜٛهـ إـغ ا٭ػ٬قٞ. ٖقا ٗ ساٍ نإ سهِ ايعكٌ ايعًُٞ ٚائُرل  ٜوتشلٸ ايٓيبٸ

ا٭ػ٬قٞ يًبٌل ناًؿّا ٗ ٖقٙ اؿا٫ت عٔ ٚدٛؿ أٚ عـّ ٚدٛؿ ؾ١ًٝٔٺ أػ٬ق١ٝ 

 ٚكٚس١ٝ ٗ اٱْوإ ايقٟ ٜكّٛ بايعٌُ أٚ وذِ عٓ٘.

 «ا٫َتشاْات»ٚ «ايؿً»ٚ «ا٫بت٤٬ات»نجرل٠  ايكلإٓ ايهلِٜ ٗ آٜاتٺ ُٚـقـ ٚ

ـٻ ،ٔ اهلل تعآٍٳَٔ هٴ ١ْٓٸهٴبأْٗا  يٍُٛٛ  ّادعًٗا ٖـؾ ، ٚقـلٍ ٫ٚ تتػٝٻاييت ٫ تتب

ٛټ بأْ٘ «ا٫بت٤٬»نُا علٸف . (7)اٱْوإ إٍ ايهُاٍ ٚايوعاؿ٠ ا٭ػل١ٜٚ ٍ، إهاؿ ايتش

 َا ٜٛدب اػت٫ّ٬ بأْٗا «ايؿت١ٓ»ٚعلٸف . (8)َٓٛٛك٠ أٟ ايتكًب ٚايتشٌٜٛ يتشٌِٝ ْتٝذ١ٺ

ـٸ ٗ ايعٌُبأْ٘  «ا٫َتشإ»; ٚ(9)َع آطلاب  إفٕ. (10) اػتباك ْتٝذ١ بايـأب ٚاؾ

ُٻ ؾايهًُات ايج٬خ َٔ ٚد١ٗ ْٛل ٫ طلٜل ع ٔ َع٢ٓ ايعول ٚايِعٛب١. ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ تتٔ

طلٜل ايِعٛبات  ّاباػتٝاك اٱْوإ سلٸ يًٍُٛٛ إٍ ايهُاٍ إ٫ٓ ع ايكلإٓ ايهلِٜ

 ات.ٚإٌٓك

اهٞ إإَٔٛ سٍٛ ه٪اٍ اـًٝؿ١ ايعبٸ ٔٗ دٛاب٘ ع ،×ّ ايلٓاـ اٱَاأٖنٚقـ 

ٚٸ ،(11)َٔ هٛك٠ ْٜٛى 99اٯ١ٜ  ٍ; أٟ ٓلٚك٠ إٔ ٌٜٓأ هًٛى اٱْوإ َٔ ايٌلٙ ا٭

ِّ ;كاؿت٘ اؿلٸ٠إاػتٝاكٙ ٚ ـٸٙ أَرل يٌِٝ إٍ ايهُاٍ ٚو ٌ ايجٛاب. ٜٓكٌ عٔ د

: يٛ |قايٛا يلهٍٛ اهللٕ إوًٌُ إأْ٘ قاٍ ٗ ًإٔ ْنٍٚ ٖقٙ اٯ١ٜ:  ×إ٪ٌَٓ

ٖٵ َٳ تٳأنل هجل عـؿْا ٚقٜٛٓا ع٢ً يقـكت عًٝ٘ َٔ ايٓاي ع٢ً اٱه٬ّ  ٔٵٜا كهٍٛ اهلل 

ٚٸ ٌٻ ٭يك٢ اهلل عنٻ : َا نٓتٴ|ْا، ؾكاٍ كهٍٛ اهللعـ ؾٝٗا  ٞٸمل وـخ إي ع١ٺـٵببٹ ٚد

ٛٵ﴿ ،ٜا قُـ»ؿٌ، ؾأْنٍ اهلل تباكى ٚتعاٍ: ، َٚا أْا َٔ إتهِّّا٦ًٝ ًٳا٤ٳ كٳبٴٸَو  ٚٳَي

ُٹٝعّاٯ ِٵ دٳ ٗٴ ٔٵ ؾٹٞ اِيَأكٵٔض ُنًُٸ َٳ ٔٳ  نُا  ،ؾا٤ ٚا٫ٓطلاك ٗ ايـْٝاع٢ً هبٌٝ اٱ ﴾َٳ

 ّافيو بِٗ مل ٜوتشكٛا َين ثٛاب ٜ٪َٕٓٛ عٓـ إعا١ٜٓ ٚك١ٜ٩ ايبأي ٗ اٯػل٠، ٚيٛ ؾعًتٴ

اينيؿ٢  ٛا َينيٝوتشٓك ;أكٜـ َِٓٗ إٔ ٜ٪َٓٛا كتاكٜٔ غرل َٔطلٜٔ يهينٚ، ّا٫ٚ َـس
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ٙٴ ايٓٳٸايٳ سٳتٳٸ٢ ٜٳُهْٛٴٛا ﴿ :ٚايهلا١َ ٚؿٚاّ اـًٛؿ ٗ د١ٓ اـًـ ْٵتٳ تٴِهٔل َأَؾَأ

ٌٳ ٓٹ َٹ  .(12)«؟!﴾َٴ٪ٵ

ٞٸٚ ايٌلٙ ايجاْٞ;  ،ٗ اـطب١ ايكاُع١ ،بٕٛٓٛغ ّاأٜٔ ×بٝٸٔ أَرل إ٪ٌَٓ عً

 ;بإع١ِٝأٟ ٓلٚك٠ اًتُاٍ ع١ًُٝ ا٫ػتٝاك بٌ ايكٝاّ بايؿعٌ أٚ تلن٘ ع٢ً إغلا٤ٺ 

×يًٍُٛٛ إٍ ايهُاٍ ٚايلًـ ٗ ث٬ث١ َِاؿٜل: هذٛؿ ا٥٬ٕه١ ٯؿّ
، ٚبعج١ (13)

^ا٭ْبٝا٤
 .(15)ٚؾل١ٜٔ اؿرٸ (14)

َٔ أدٌ ايٍُٛٛ  ;١ٜ عٌُ اٱْوإٚقـ ُلٸغ نقيو عًُا٤ إوًٌُ بٔلٚك٠ سلٸ

ٕٵ»دا٤ ٗ كها٥ٌ إػٛإ ايِؿا:  ، ؾكـإٍ ايهُاٍ  ؾأَا ايـٜٔ ؾ٬ إنلاٙ ؾٝ٘، ؾإ

. ٜٚكٍٛ أٌَ اٱه٬ّ (16)«نلٙ عًٝ٘ مل ٜٓؿع ايقٜٔ أنلٖٛا ع٢ً قبٛيُ٘أ

ٝٻإ»ٗ تؿورلٙ:  ،ّاٖع( أ548ٜٔ)ايطدلهٞ ٔ هبشاْ٘ إٔ فيو يٛ ٕ إّإ إًذأ غرل ْاؾع، ب

ٗ ثٓاٜا  بهجل٠ٺ ؿٷٛدٛ. َٚجٌٝ ٖقٙ ايهًُات َ(17)«نإ ٜٓؿع ٭نلٙ أٌٖ ا٭كض عًٝ٘

 .(18)١ايهتب اٱه٬َٝٸ

ٛٸ ايبٌل ٚكًـِٖ قـ ػًل ن٬٘ َٔ ٖاتٌ  ؾاهلل تعاٍ ايقٟ ٫ ٜلٜـ ه٣ٛ زل

ٝٵٌ اٱْوإ يًهُاٍ ٗ ْٛاّ اـًل، ُٖٚا َٔ ؾٝض ك١ٓ اهلل  ـٸَتٌ َٔ أدٌ ْٳ إك

ـٸَتٌ  اي٬َتٓا١ٖٝ. يقيو َٔ إوتشٌٝ ٚغرل إلغٛب ؾٝ٘ قاٚي١ إيػا٤ ٖاتٌ إك

إْٗا ؾهل٠ْ ؾذٸ١ إٔ ايبٌل ّهٔ ائلٚكٜٸتٌ بـاؾع لا٠ ايبٌل، ٚبعباك٠ٺ أػل٣: 

ِٸ تلبٝتِٗ ٗ ب١٦ٝٺ ػاي١ٝ َٔ إغلا٤  إدباكِٖ ع٢ً إٔ ٜٓايٛا ايؿٛم ٜٚـػًٛا اؾٓٸ١، أٚ إٔ تت

 اـط١٦ٝ.

ُٸ ـٸ١َّ يلًـٙ ٖٚقٙ اـا ١ٝ ٗ ػًل اٱْوإ ايقٟ ٜهٕٛ اػتٝاكٙ اُؿلٸ َك

تـعٛ إٍ كًـ ٚنُاٍ  ايلٚسٞ ٚإعٟٓٛ ٜ٪ؿٸٟ با٭ؿٜإ اٱشل١ٝ ٚإقاٖب اٱْوا١ْٝ اييت

ِـّّ تعايُٝٗا يًٓاي ٗ هٝام ا٫ػتٝاك اؿلٸ.  ٌٸ ا٫يتناّ بتعايُٝٗا إٔ تك اٱْوإ ٗ ٚ

ّٕ تٌلٜعٞ، ٚيهٓٸ٘ ٫ ٜوتطٝع إٔ هدل  ؾايـٜٔ ٚيٛ أْ٘ دا٤ بأسهاّ فات ايتنا

إهًٖؿٌ ٗ ْٛاّ ايتهٜٛٔ ع٢ً ايعٌُ بٗقٙ ا٭سهاّ، ٜٚوًبِٗ سلٸ ا٫ػتٝاك اُؿلٸ ٗ 

قبٍٛ ايـٜٔ ٚايعٌُ بأسهاَ٘; ٭ْ٘ ئ ٜتُٖهٔ ٗ ٖقٙ اؿاي١ إٔ ٌِٜ إٍ أٖـاؾ٘ ٗ 

ِٸ اؿـٜح  ٛٻض غاٜت٘ إٌٓٛؿ٠، ٚهٛف ٜت ٛٸ ايلٚسٞ يٲْوإ، ٚتتك ًٵـ ٚايوُ ؼكٝل ايلټ

عٔ إٔ ٚدٛؿ عكٛباتٺ ؿ١ْٜٛٝ ٚأػل١ٜٚ يًُذلٌَ، ايقٟ ٖٛ َٔ َوًُٖات ايتعايِٝ 
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 ا ا٫ؿٸعا٤.ايـ١ٜٝٓ، ٫ ٜتٓاقض َع ٖق

ٛٸ  ٫ ٜتٓاقض ايٛعـ بايعقاب ا٭ػلٟٚ ٗ ا٭ؿٜإ اٱشلٝٸ١ َع إهاؿ أكٓٝٸ١ٺ سلٸ٠ يًُٓ

ٔٸ إٔ ايٛعـ بايعقاب ٗ اٯػل٠، َجٌ ايتٗـٜـ  ا٭ػ٬قٞ يٲْوإ، ٫ٚ ٜٓبػٞ ايٛ

ٞٸ يًبٌل; ٭ٕ سكٝك١ ٝٸبايعكٛبات ايـ١ْٜٛٝ، ّٓع َٔ ت١٦ٝٗ ا٭كٓ ًٵـ ا٭ػ٬ق ١ اي٬م١َ يًلټ

ػل٠ ٚعامل َا بعـ إٛت ٚاؾنا٤ ٚايعكٛب١ ؾٝ٘ يٝى ه٣ٛ اْعهإي تهٜٛين اٯ

 .(19)ٚسكٝك١ تًو ا٭عُاٍ ييت قاّ بٗا اٱْوإ، بٌ ٖٞ باطٔيٮعُاٍ ا٫ػتٝاكٜٸ١ ا

ـٺ ستٸ٢ ٜتٓاؾ٢ َع  ٖٚهقا ؾإٕ سكٝك١ ايٛعـ بايعقاب ا٭ػلٟٚ يٝى ػًل تٗـٜ

ًٳوٍّ إٔ اؿلٸ١ٜ، ٚيهٓٸ٘ إػباكٷ عٔ ٚاٖل٠ٺ ٚاقع١ٝ هٛف  ؼـخ بعـ إٛت، َٚا َٔ 

 ؾإفا أػدل طبٝبٷإػباك اٱْوإ ٚإع٬َ٘ بٓتا٥ر هًٛن٘ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع إكاؿت٘ اؿلٸ٠. 

وٛف ٜتؿاقِ ؾ ،١ٝ ايػقا١ٝ٥ُٵباؿٹًٜتنّ  ملٚ ،َلٜٔ٘ أْ٘ ٗ ساٍ تٓاٍٚ بعض ا٭طع١ُ

، ٫ٚ ٜهٕٛ ايػقا١ٝ١ٝ٥ ُٵ٘ ع٢ً ا٫يتناّ باؿٹي ؾإْ٘ ٫ ٜهٕٛ فبٹلّا أٚ َهٔلّٖاَلٓ٘، 

٘ ؾك٘ إٍ عٛاقب هًٛن٘. ٚا٭ْبٝا٤ ٗٳْبٻإْٸ٘ قـ ٜت٘ ايته١ٜٝٓٛ، بٌ َٔ سلٸ َاْعّا ي٘

ـٻثٛا باهتُلإك عٔ عامل اٯػل٠ ،ٕٛاٱشلٝٸ عٔ ناْٛا ٜلَٕٚٛ إػباك ايٓاي  ،ايقٜٔ ؼ

 ١ يوًٛنِٗ ٗ ٖقٙ ايـْٝا.ايٓتا٥ر ايتهٜٛٓٝٸ

 

ٜٴعتٳبٳل اؿهِ باؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ، أٚ سلٸ تكلٜل إِرل ؾُٝع ايبٌل، سهُّا 

 َٔ ػاكز ايٓطام ايـٜينٸ، َٚٔ ػاكز ايؿك٘; ٚفيو يوببٌ:

ٚٸٍ ُٸٔ سٴوٵّٓا فاتّٝا ا٭ : ٭ْ٘ سهِ ايعكٌ ايعًُٞ; إف إٕ كًـ ٚنُاٍ اٱْوإ ٜتٔ

ـٸ َات ائلٚك١ٜ يقى ايلًـ ٚايهُاٍ، َٔ سٝح ايٓٛل ايعكًٞ، ٚبايتايٞ ؾإٕ إك

ـٸَاتّٝا; َٚٔ ْاس١ٝٺ أػل٣ أسهاّ  ُٸٔ سٴوٵّٓا َك ٚاييت ٖٞ اؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ أّٜٔا، تتٔ

ايعكٌ ايعًُٞ ػاكز ؿ١ٜٝٓ، ٚايـٜٔ أّٜٔا ٜتبع تًو ا٭سهاّ. ٖٚقا ٖٛ َكت٢ٔ ايكٍٛ 

ٔ ايعًُا٤ إوًٌُ، باُؿوٵٔ ٚايُكبٵض ايعكًٞ ٚايقاتٞ يٮؾعاٍ، ايقٟ ٜعتكـ ب٘ ايهجرل َ

ٔٵ ؾِٝٗ ؾ٬هؿ١ ايٌٝع١ َٚتهُِِّٝٗ. يقيو َٔ أدٌ إثبات ٖقا اؿلٸ يٲْوإ ٫  َٳ

ٚٸٍ.  ٜٓبػٞ يًُل٤ إٔ ٜقٖب إٍ اؿذر ايكلآ١ْٝ ٚايلٚا١ٝ٥ ٗ إكاّ ا٭

، ايقٟ هعٌ ٖقا اؿهِ َٔ ػاكز ايـٜٔ، إٔ َٛٓٛع ٖقا ٚايوبب ايجاْٞ
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ٖٛ ٜأتٞ ٗ ايـكد١ ايجا١ْٝ ٗ ايِـٚك بعـ  اؿهِ ٖٛ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ. إفٕ

ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ، َٚع٢ٓ آػل: ٜؿلض ايعكٌ ٗ َٛاد١ٗ َا هب َٚا ٫ هب ؾعً٘ 

ٗ ايٌلٜع١ إٔ ٜتُتٻع ْٝع ايبٌل باؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ ٗ ايعٌُ بايٌلٜع١، ٚيٛ ناْٛا 

ٜع١ ٗ ْٛاّ ايتٌلٜع، ٜؿتكـٕٚ يًشلٸ١ٜ ايتٌلٜع١ٝ، أٟ إِْٗ َهًٖؿٕٛ بايعٌُ ٚؾكّا يًٌل

ـٺ إدباكِٖ ع٢ً ايتكٝټـ بأسهاّ ايـٜٔ ٚتٌلٜعات٘ ٗ ْٛاّ ايتهٜٛٔ.  ٔٵ ٫ ولٸ ٭س ٚيه

ٚبايطبع; ٚؾكّا يكاعـ٠ ت٬مّ سهِ ايعكٌ ٚايٌلع، ٚنقيو ا٭ؿٓي١ ايكلآ١ْٝ ٚايلٚا١ٝ٥ 

تكلٜل سلٸ »أٚ  «اؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ» اييت تٌرل إٍ سلٸ تكلٜل إِرل، ؾإٕ اؿهِ بع

 ٜهتوب أّٜٔا ًلعٝٸ١ّ ؿ١ٜٝٓ. «إِرل

 «سانُّا»شلقا ايوبب ؾإٕ سهِ ايعكٌ علٸ تكلٜل إِرل يًبٌل ٜٴعتٳبٳل سهُّا 

ٞٸ ٌٸ َا هب ؾعً٘ َٚا ٫ هب ؾعً٘ بايٓوب١ إٍ ها٥ل أسهاّ ايعكٌ ايعًُ ; ٚفيو ٭ٕ ن

ل ًَنَٕٛ َا ٖٛ َٛٓٛعٴ ٖقا اؿهِ أّٜٔا. ٚوهِ ايعكٌ أْ٘ ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ايبٌ

ـٺ إٔ هدلِٖ ع٢ً  هب ؾعً٘ َٚا ٫ هب ؾعً٘ َٔ سٝح ايٓٛل ايعكًٞ، ؾ٬ ٜٓبػٞ ٭س

ـٻخ عٔ َلسًتٌ ٗ  ُٸا ٫ هب ؾعً٘. يقيو مٔ ْتش ايكٝاّ َا هب ؾعً٘ أٚ َٓعِٗ ع

 ْٛاّ ايتٌلٜع ٚٚٓع ايكٛاٌْ:

ٔٸ قٛاٌْ إينا١َٝ ٗ فاٍ ايوًٛى إلس١ً ا٭ٍٚ ٔٸ أٚ عـّ ه  اٱْواْٞ;: ه

ٔٸ قٛاٌْ َؿاؿٖا إدباك أٚ إنلاٙ اٯػلٜٔ ع٢ً إلس١ً ايجا١ْٝ ٔٸ أٚ عـّ ه : ٖٞ ه

 ايعٌُ ٚؾل قٛاٌْ إلس١ً ا٭ٍٚ.

ٚع٢ً ايلغِ َٔ اكتباٙ ٖقٜٔ اؿهٌُ ايتٌلٜعٝٸٌ ببعُٔٗا، إ٫ٓ أُْٗا 

ـٺ . ؾُج٬ّ: ٗ سهِ ٚدٛب اي٠٬ِ عً«٘ـ بإهًٖ»ٚ «إهًٖـ»ىتًؿإ َٔ سٝح  ٢ مٜ

ٔٵ ٌٜٓأ عٔ ٖقا  َٔ ايٓاي إهًٖـ ٖٛ ًؼّ مٜـ، ٚإهًٖـ ب٘ ٖٞ اي٠٬ِ، ٚيه

ِٷ آػل َٔ ايعكٌ ٚايٌلع، ٖٚٛ أْ٘ ٫ هٛم يٰػلٜٔ إٔ هدلٚا مٜـّا ع٢ً  اؿهِ سه

ْٷ غرل مٜـ، ٚإهًٖـ ب٘ أّٜٔا  اي٠٬ِ، ٚإهًٖؿٕٛ ٗ ٖقا اؿهِ ا٭ػرل ِٖ أًؼا

ٓٵتٳنٳع َٔ اؿهِ ايجاْٞ سلٸ تكلٜل إِرل ٗ إقا١َ «ي٠٬ِعـّ إدباك مٜـ ع٢ً ا»ٖٛ  ، ٜٚٴ

ٗ ٖقا اؿهِ ٜوتتبع ٖقٙ  «٘إهًٖـ ب»ٚ «إهًٖـ»اي٠٬ِ بايٓوب١ إٍ مٜـ. اػت٬ف 

ّٕ بتهًٝؿ٘ ٚاقعٷ ع٢ً عٗـت٘ َٚو٪ٚيٝت٘. يقيو  ٟٸ ًؼ ايٓتٝذ١، ٖٚٞ إٔ عـّ ايتناّ أ

ِّ مٜـ، ٚنإ ّتًو سلٸ تكلٜل إِرل، ؾإْ٘ ٜهٕٛ عاُّٝا َٚوتشٓكّا  إفا مل ِٜ
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يًعكاب; ٚإفا أددلٙ عُلٚ ع٢ً اي٠٬ِ ٜهٕٛ عُلٚ ٗ ٖقٙ اؿاي١ ٖٛ ايعاُٞ إوتشلٸ 

 يًعكاب.

ٛٻؾ، ٭فٖإ بعٕض ٬ًَِّّٔٴ «سلٸ تكلٜل إِرل»قـ ٜهٕٛ َِطًض  َٔ ع  ٕكٚٝتِ

َا تأتٞ ٗ ْٛاّ ايتٌلٜع  ّااييت غايب ع ٗ ٖقا إِطًض «سلٸ»ػ٬ٍ اهتؼـاّ ن١ًُ 

يٲْوإ ٖٛ َع٢ٓ أْ٘  «سلٸ تكلٜل إِرل»إٔ ثبٛت  ع «١ٜ١ ايتٌلٜعٝٸاؿلٸ»َع  َذلاؿؾ١ّ

ٟٸأْ٘ ٚ ،ًعٌُ بأسهاّ ايٌلٜع١ي «١تٌلٜعٝٸ ١ّٜسلٸ»ّتًو  ٕٕ ٫ ٜٛدـ أ ٞٸ قاْٛ ثابت  إيناَ

ـٻ آػل ي٘ ه٣ٛ إٔ ٫ َع٢ٓ  «سلٸ تكلٜل إِرل»ّ إٔ بايٓوب١ ي٘; بُٝٓا اتٔض ؾُٝا تك

ـٺ ٭ٍّٟ أْ٘ ٫ ولٸ ; إ٫ٓ«١تٌلٜعٝٸ ١ّٜسلٸ»٫ ًّهٕٛ ٕٚ، ٛؿَهًٖ ايبٌل إٔ هدل أٚ  أس

ايعٌُ عٓـ  عٛاهب إٔ ٜتُتٻبٌ ؿٌ ع٢ً ايعٌُ بتهايٝؿِٗ ايٌلع١ٝ، ٜهلٙ إهًٖ

ٝٸ سلٸ١ٜٺ»بتهايٝؿِٗ ايٌلع١ٝ بع   .«١تهٜٛٓ

 

ٌٸ ايٛادبات ٚاحمللٻَات ٖٛ كًـ ايبٌل َا إٔ ٖـف  ِـّٜٔ َٔ ن ايعكٌ ٚاي

ـٸ١َٺ ٓلٚكٜٸ١ يقيو  ٛٸِٖ; َٚٔ ْاس١ٝٺ أػل٣ تٴعتٳبٳل اؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ َجاب١ َك ٚزل

 ايلًـ، إفٕ سلٸ تكلٜل إِرل، أٟ سلٸ ايتُتټع باؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ، ٖٛ سلٌّ َطًلٷ

ٌٷ  يؿلؿ١ٜ َٓٗا ٚاؾُاع١ٝ.ؾُٝع أعُاٍ اٱْوإ ا٫ػتٝاكٜٸ١، ا ًٚاَ

ٟٸ سه١َٛٺ ٚبكا٤ٖا  بـٕٚ  ع ^ستٸ٢ سه١َٛ إعٌَِٛ عٚبايتايٞ ؾإٕ تأهٝى أ

ًٳلٵعّا ٚعٳِك٬ّ. ٚيقيو تؿتكل إٍ ايٌلع١ٝ ايع ّٷ  ١. ك١ْٝ٬ ٚايـٜٓٝكٓا ايٓاي ٚإكاؿتِٗ سلا

١ ٚبعباك٠ٺ أػل٣: كٓا ايٓاي دن٤ٷ َٔ ايع١ًٓ ايٌلع١ٝ اؿهَٛٝٸ١، ٚاؾن٤ ا٭ٍٚ يٌلعٝ

ِٻٌ َٔ َطابكتٗا َع سهِ ايعكٌ ٚايٌلع ٗ إلس١ً ا٭ٍٚ َٔ ْٛاّ  سه١َٛٺ َا تتش

ِٻٌ َٔ إطابك١ َع سهِ ايعكٌ ٚايٌلع باؿلٸ١ٜ  ايتٌلٜع; ٚدن٩ٖا اٯػل ٜتش

ِٷ ايته١ٜٝٓٛ يًٓاي ٚعـّ إدباكِٖ ع٢ً ايعٌُ بٓٛاّ ايتٌل ٜع. ٖٚقا ا٭ػرل أّٜٔا سه

َٔ ْٛاّ تٌلٜع ايعكٌ ٚايـٜٔ. إفٕ ٖٓاى ث٬خ ًٚلعٞ ٗ إلس١ً ايجا١ْٝ  عكًٞ

 ١:ت ؾاقـ٠ يًٌلع١ٝ ايعك١ًٝ ٚايـٜٓٝسهَٛا

: ٖٞ اؿه١َٛ اييت تؿتكـ يه٬ َلسًيت ايٌلع١ٝ ايعك١ًٝ ٚايـ١ٜٝٓ. َجٌ: ا٭ٍٚ

 اكٜٔ ٚاي١ًُٛ، اييت تٌٖهًت بـٕٚ كٓا ايٓاي.سه١َٛ اؾبٸ
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ٍٚ، ٚيهٓٗا تؿتكـ : ٖٞ اؿه١َٛ اييت ُتًو ًلع١ٝ إلس١ً ا٭ايجا١ْٝ

َٕشٳاٍ  ^يٌلع١ٝ إلس١ً ايجا١ْٝ، َجٌ: سه١َٛ إعٌَِٛ اييت  عع ع٢ً ؾلض ا

 ×تتٌٖهٌ بـٕٚ كٓا ايٓاي. ٚهبب اهتشاي١ ٖقا ايؿلض إٔ عـّ ايتناّ إعِّٛ

 باؿهِ ايجاْٞ ٜتٓاقض َع ؾلٓٝٸ١ عُِت٘.

٢ ايٌلع١ٝ ل عً: ٖٞ اؿه١َٛ اييت تؿتكـ يًٌلع١ٝ ا٭ٍٚ، ٚتتٖٛؾايجايج١

َٳ إٔ ايٓاي ٜلٜـْٚ٘ إٔ وهُِٗ،  ٫ ًٜٝل باؿهِ، إ٫ٓ ٔٵايجا١ْٝ، َجٌ: سه١َٛ 

 ؾشهُِٗ بٓا٤ٶ ع٢ً إكاؿتِٗ.

ٚٸٍ ؾُٝع أؾعاٍ اٱْوإ ا٫ػتٝاك١ٜ، اييت ٖٞ َجاب١  ٖٚهقا ؾإٕ ا٭هاي ا٭

ـٸ١َ يلًـٙ إعٟٓٛ، ٖٛ سلٸ اػتٝاكٙ اُؿلٸ ٗ تكلٜل َِرلٙ. ٖٚٓا تهُٔ ٚٚٝ ؿ١ إك

ْٚٝع إًِشٌ ٗ إب٬ؽ كهاي١ اؿلٸ، ٚتٛٓٝض طلٜل ايوعاؿ٠  ^ا٭ْبٝا٤ ٚأُٚٝا٥ِٗ

يًبٌل. ٚاؿه١َٛ أّٜٔا يٝوت ه٣ٛ ٚٗٛك اٱكاؿ٠ اؾُاع١ٝ يًٓاي َٔ أدٌ إؿاك٠ 

 فتُعاتِٗ.

ٖٚهقا ؾاؿٓهاّ يٝوٛا ه٣ٛ ٖجًٌِّ عٔ ايٓاي; َٔ أدٌ ؼكٝل َطايبِٗ. 

اؿلٸ ايطبٝعٞ ٗ ا٫ػتٝاك اُؿلٸ، ِٖٚ َجًِٗ ٗ اتٸباع ٜتُتع اؿٓهاّ، َجٌ ايٓاي، ب

ا٭سهاّ ايعك١ًٝ ٚايٌلع١ٝ. ٚإفا نإ اؿٓهاّ ِٖ إٓؿِّقٕٚ ؾك٘ ٕطايب ايٌعب، 

ٞٸ  ٚناْت َطايب ايٓاي كايؿ١ّ يكٛاٌْ ايعكٌ ٚايٌلع، ؾإٕ ٚادب اؿٓهاّ ايعكً

 جٌٝ ايٓاي.ٚايـٜينٸ ٖٛ ايتٛٗقـ عٔ تٓؿٝقٖا، ٚايتٓامٍ عٔ ايوًط١ ُٚ

ٚبعباك٠ٺ أػل٣: إفا ناْت َطايب ايٓاي كايؿ١ّ يًعكٌ ٚايٌلع ؾأَاّ اؿٓهاّ 

 ث٬خ ؾلٓٝات:

: إٔ ٜطبِّل أسهاّ ايعكٌ ٚايٌلع بٓا٤ٶ ع٢ً تٌؼِٝ٘ يٮَٛك، ٚيٛ نإ ا٭ٍٚ

فيو كايؿّا ٕطايب ايٓاي. ٖٚقٙ ايؿل١ٝٓ َلؾ١ْٓٛ; ٭ْٗا َٓاق١ْٔ يًشلٸ ايطبٝعٞ ٗ 

 ؿلؿٟ أٚ اؾُاعٞ.ا٫ػتٝاك اي

: إٔ ٜعٌُ ٚؾل إطايب اي٬عك١ْٝ٬ ٚاي٬ًلع١ٝ يًٓاي. ٖٚقٙ ايؿل١ٝٓ ايجا١ْٝ

 أّٜٔا َلؾ١ْٓٛ; ٭ْٗا تٓاقض ا٭سهاّ ايعك١ًٝ ٚايٌلع١ٝ يٌؼّ اؿانِ.

: إٔ ٜعتنٍ اؿانِ، ٜٚذلى َوٓـ اؿه١َٛ، ٫ٚ وٍٛ بٌ ايٓاي ٚبٌ ايجايج١

ايعٌُ اؿلٸ ٚؾل َطايبِٗ. ٖٚقٙ ايؿل١ٝٓ ٖٞ ايٛسٝـ٠ إعكٛي١، اييت ؼذلّ سلٸ سلٸ١ٜ 
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ـٷ ٭سهاّ ايعكٌ ٚايٌلع. ٚهٛف  ٌٷ كاي ايٓاي، ٚٗ ايٛقت ْؿو٘ ٫ ِٜـك َٓٗا عُ

 ّا َٛاؾك١ّ يًؿل١ٝٓ ا٭ػرل٠.ناْت ؿا٥ُ ^ٜأتٞ ٫سكّا إٔ هرل٠ إعٌَِٛ

ٔٸ  ٔٸ ايبًٛؽ أٚ قبٌ ه ٖٚٓاى سا٫تٷ، َجٌ: اٱيناَات ايذلب١ٜٛ يٮطؿاٍ قبٌ ه

ٖٵ١ً ا٭ٍٚ َتٓاق١ّٔ َع أٌُ اؿلٸ١ٜ ايتهٜٛين. ٛٳ  ايلًـ، تبـٚ يً

ٚايّٝٛ ْل٣ ْٝع اٯبا٤ ايقٜٔ ٜلٜـٕٚ ًَِش١ أبٓا٥ِٗ، ٚنقيو غرل اٯبا٤، ٫ 

٠ إدباك ا٭طؿاٍ ع٢ً ايكٝاّ ببعض ا٭عُاٍ، َجٌ: ايتعًِٝ ٌٜٓهٕٛ ٗ دٛام بٌ ٓلٚك

ٚايـكاه١، ٚاٱق٬ع عٔ بعٔٗا اٯػل. ّٚهٔ ايكٍٛ: إٕ ػلٚز َجٌ ٖقٙ اؿا٫ت عٔ 

ِټِٞ، ٚيٝى ػلٚدّا  ٞٸ ٗ اؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ ٖٛ ػلٚزٷ ؽ ايكاعـ٠ إطًك١ يًعكٌ ايعًُ

 ٌ.ؽِِٝٝٸّا، ٚيقيو ٫ ٜٔلٸ بإط٬م ٚعُّٛ ٖقا ا٭ُ

ٌٕ َٔ إٔ ًؼِّا آػل  ٚتٛٓٝض ٖقا ا٫ؿٸعا٤ أْ٘ أسٝاّْا ٜهٕٛ ايٌؼّ ع٢ً ٜك

ـٺ َ٪ٖقت ْاتر عٔ اؾٌٗ ٚاٱُٖاٍ،  غرل قاؿك ع٢ً اتٸؼاف ايكلاك ايِا٥ب; بوبب َٛق

ـٷ أْ٘ هٝٓـّ ٫سكّا ع٢ً َا قاّ ب٘ َٔ  ٌٕ غرل ُا٥ب، ٖٚٛ َتأنِّ ٖٚٛ واٍٚ ايكٝاّ بؿع

ٚٵٙ ٜكّٛ بتًو أعُاٍ غرل ُشٝش١، ٚستٸ٢ أْ٘  هًّٝٛ ْؿو٘ ًّٜٚٛ اٯػلٜٔ ايقٜٔ كَأ

ا٭عُاٍ اـاط١٦; ٭ِْٗ مل ٜٓٗٛٙ ٚمل ّٓعٛٙ عٓٗا، ٗ َجٌ ٖقٙ اؿا٫ت ًّٞ ايعكٌ 

ايعًُٞ يٲْوإ إٔ ٜأػق ايلغبات ايكطع١ٝ ٚاي٬سك١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ك١ٜ٩ٺ َوتٓرل٠ يًؿاعٌ 

ِٸ َواعـت٘ َق ٗ َجٌ ٖقٙ اؿا٫ت َواعـ٠ُ ايؿاعٌ ك إوتطاع. ـٵبعٌ ا٫عتباك، ٚإٔ ٜت

ع٢ً اتٸباع َا ًُٝ٘ عًٝ٘ إكاؿت٘ اؿلٸ٠ َا ٖٞ إ٫ٓ َٓع٘ َٔ ايٍُٛٛ إٍ كغبت٘ ايوابك١ 

ًِ٘ ايتؼِّٝ، ٚإْٸُا ِٖ ايٓاي  ٚاؾا١ًٖ. ٖٚهقا ؾإٕ أٌُ اؿلٸ١ٜ ايته١ٜٝٓٛ مل ٜٓٳ

ّ با٭عُاٍ اؿلٸ٠ ايقٜٔ وبٸٕٛ اـرل يبعِٔٗ ايبعض، ٜتعإْٚٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ع٢ً ايكٝا

ايٛاع١ٝ، َجٌ: ايٌؼّ ايقٟ ٜتٸذ٘ بإكاؿت٘ مٛ اشلا١ٜٚ ٗ اي٬ّٛ، ٚاٱْوإ ايٛاعٞ 

ًٳٖوٜعٌُ ع٢ً َٓع٘ َٔ ايٛقٛع ؾٝٗا. ٚبايطبع  ٞٸ  ٫  ٞٸ ٚايعك٬ْ ٗ إٔ ٖقا ايتدلٜل ا٭ػ٬ق

 ّهٔ إٔ ٜهٕٛ فكٜع١ّ ــاع اٯػلٜٔ َٔ قٹبٳٌ ايطػا٠ ٚايٛإٌ.

ؿٌ ع٢ً ايكٝاّ بايٛٚا٥ـ ٕ إدباك إهًٖبأ ،ٖقا اٱًهاٍ ٚقـ ٜٛكؿ بعضٷ

ؿٌ هٝؿُٕٗٛ بعـ إٛت إٔ ٭ٕ إهًٖ ;ّاأٜٔ شلقا إٛكؿ ا٭ػرل ايـ١ٜٝٓ ٖٛ َِـامٷ

ٔٵٚ ،ٗ ًَِشتِٗ إدباكِٖ ع٢ً ايٛٚا٥ـ ايـ١ٜٝٓ نإ ِٜبٸ ٭ِْٗ ناْٛا غاؾًٌ  يه

ؾؿٞ ٖهقا  ،ٜعِٕٛ أٚاَل اهلل ناْٛاؾإِْٗ عٔ سٝا٠ َا بعـ إٛت ْٚتا٥ر أعُاشلِ 
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ٞٸ ّاَٛاكؿ أٜٔ ـٻيٲْوإ أْ٘  وهِ ايعكٌ ايعًُ ١ ٚاي٬سك١ َٔ أػق اٱكاؿ٠ ايكطعٝٸ ٫ بٴ

َٳ تٵيًؿاعٌ اييت ٌَْأ ، ّاػطرل٠ دـ ه١ًَْٗٵَٔ تٜٓٛلٙ با٫عتباك. ٚبعباك٠ٺ أػل٣: اؾشِٝ 

ُٵ ٕٵٓٳٚا٭دـك باٱْوإ إٔ ٜٴ ٛٸ ع عٔ ايوكٛٙ ؾٝٗا ع ٚإ ع نُا  ٠ ٚاٱنلاٙنإ فيو بايك

 ١ٜ.ـ١ٜ أٚ إاؿٸوٳّٓع عٔ ايوكٛٙ َٔ إٗايو اَؾ

ُكاك١ْ إدباك ا٭٫ٚؿ ع٢ً ايـكاه١ أٚ إدباك ؾ ;ٖقا اٱًهاٍ ٚآضٷ ٔٚاؾٛاب ع

ٝٸاٱْوإ إعلٻ ١ يًٓذا٠ َٔ ض يًوكٛٙ َٔ َٓشـك باٱدباك ع٢ً ايكٝاّ بايٛٚا٥ـ ايـٜٓ

َعٓا إٔ ايلبض ٚاـواك٠ ٗ اٯػل٠  َع ايؿاكم; ٭ْ٘ نُا َلٸ قٝايٷ اشل٬ى ٗ اٯػل٠

ٟٸ إَلتبط ٙ ع٢ً ايكٝاّ بايٛٚا٥ـ ايـ١ٜٝٓ لٳِهل أٚ ٜٴبٳذٵيٲْوإ. َٚٔ ٜٴ بايؿعٌ ا٫ػتٝاك

ِّؾَٓ٘  َٔ غرل اػتٝإك ٟٸًٔ و ٛټ ،إفٕٗ اٯػل٠.  ؾا٥ـ٠ٺ ٌ أ ُٕذٵؾتِ بٹل أْ٘ بؿعً٘ ٖقا ك ا

ٖټ ّاٚأػلٜٚ ّاٜٸاٯػلٜٔ َعٓٛ ٜٞٓذٸ ١. ٚايلٚا١ٜ ٫ أهاي ي٘ َٔ ايِشٸ ّا٫ُ ٜعـٚ نْٛ٘ تٛ

أْ٘ يٛ نإ اٱدباك ٚاٱنلاٙ ب ٖقا ا٭َل تٵـٳأٖن ×ٓاٖا عٔ اٱَاّ ايلٓاًِاييت َْك

ٝٸ  ٭نلٙ اهلل عباؿٙ عًٝ٘. ١ ٜٓؿعع٢ً اٱّإ ٚايكٝاّ بايٛٚا٥ـ ايـٜٓ

 

ٜ٪ؿٸٟ أسٝاّْا اؿلٸ ٗ ا٫ػتٝاك اؿلٸ ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ إٍ تناسِ اٱكاؿات 

ٚايِلاعات بٌ ايبٌل، ٜٚعطٌِّ ْٛاّ ُٚاهو اجملتُع، أٟ إٕ ايلغبات ٚايتطًٗعات 

ٝٸ١ إٌٓٛؿ٠، ُٖٚا: اؿلِّ ـٸ١َ اٱْواْ ١ٜ ٗ ا٫ػتٝاك; ٚاؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٚن٬ُٖا َك

ٚٗ ٖقٙ ا٭ثٓا٤ ٫ ػٝاك أَآَا إ٫ ٘، تتنآإ َع بعُٔٗا. يلًـ اٱْوإ ْٚٔذ

ـٸ ،تٌهٌٝ سه١َٛ بػلض اؿؿاٚ  ;ٜات ا٭ؾلاؿَٔ سلٸ ٚٚٓع قٛاٌْ إدباك١ٜ يًش

 .(20)ع٢ً اْوذاّ اجملتُع ُْٚٛ٘

 ٫ ّهٔ ا٫هتػٓا٤ عٓٗا. َٚٔ د١ٗٺ ٓلٚك٠ْ ؾٛٓع قٛاٌْ إدباك١ٜ ٗ اجملتُع

ـٻكٴ بٹَكـ» :ًكاعـ٠ ايعك١ًٝي ّاأػل٣، طبك ٔٳلٴٚكاتٴ تٴَك ّ َٔ اؿهِ ٚايكاعـ٠ ٜلػٻ «كٖااي

ٚٸ ٚٗ ٖقٙ اؿاٍ، ٚبكـك اٱَهإ، هب ب. وٵك ايقٟ تٓـؾع ب٘ ائلٚك٠ ؾشٳـٵي١ٝ ايَكا٭

اؿؿاٚ ع٢ً سلٸ ا٫ػتٝاك اُؿلٸ ٭ؾلاؿ اجملتُع أثٓا٤ إٛام١ْ بٌ ٓػ٘ ْٛاّ اجملتُع 

ايقٟ ُٜٔٔ اهتُلاك اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚبٌ َطايب ا٭ؾلاؿ. أؾٌٔ ػٝإك ٕجٌ ٖقا 

ٔٸ قٛاٌْ إيناَٝٸ١ ٗ فاٍ ايتٌلٜع، ٚإدباكٜٸ١ ٗ فاٍ  ايتهٜٛٔ; يًشؿاٚ اشلـف ٖٛ ه
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ع٢ً ْٛاّ اجملتُع ٚا٫ػتٝاك اُؿلٸ ٭ؾلاؿٙ. ٗ ٖقٙ اؿاي١; ٚبوبب ٓلٚك٠ اؿٝا٠ 

ٚٸٍ اؿلٸ١ٜ  ا٫دتُاع١ٝ، ٚبكـك َا تتطًٖب٘ ٖقٙ ائلٚكات، ْتؼ٢ًٓ عٔ إبـأ ا٭

ـٸ٠ّ إ٫ٓايته١ٜٝٓٛ ؾُٝع ايبٌل،  َٔ  إٔ ٖقٙ ايكٛاٌْ اٱدباك١ٜ هب إٔ تهٕٛ َوتُ

ٔٻ ;«ٓايإكاؿ٠ اي»  ١.ك اي٬سل َبـأ اؿلٸ١ٜ ايتهٜٛٓٝٸلٳيتكًٌٝ اي

ٚٸ غٚقـ ُلٻ  بُٛؿ٘ قاعـ٠ّ «عـّ اٱدباك»يٞ ايؿكٗا٤ ع٢ً ايـٚاّ با٭ٌُ ا٭

ٚٸؾكٗٝٸ ٌٸ١. ٚا٭ٌُ ا٭ ـٺ يٞ بٓٛلِٖ إٔ ن ٗ َٛآع  ٫ ًّو إدباك غرلٙ، إ٫ٓ أس

ٚٸ . ٚاهتٓـ ايؿكٗا٤ ٗ أبٛاب ايؿك٘ إؼتًؿ١ ع٢ً(21)ك٠َدلٻ عـّ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً »يٞ ا٭ٌُ ا٭

. ٚع٢ً أهاي ٖقا ا٭ٌُ ٫ (22)١ُإوًٖايؿك١ٝٗ  َٔ ايكٛاعـ ّاٚاسـ ـٸعٳايقٟ ٜٴ ،«ايػرل

ـٷ ـٺ سلٻ ًّو أس ك١ بٌ٪ٕٚ اؽاف ايكلاكت إتعِّ، ٫ٚ ّهٓ٘ اي١ٜ٫ٛ ٚاٱًلاف ع٢ً أس

ٌٷ سٝات٘ إؼتًؿ١ َهاْ٘، إ٫ٓ  َعتدل ع٢ً فيو. إفا نإ ٖٓاى ؿيٝ

ٌٷ ٚإبـُأ ل عٓٗا ٗ ٚقاعـ٠ أػل٣، ٜعبٻ ايعكًٞ ٚايعك٥٬ٞ ع٢ً ٖقٜٔ ا٭ًٌُ أُ

ـٺ. ٚبعباك٠ٺ أٚٓض: عًٓ(23)«قاعـ٠ ايوًط١ٓ»ايؿك٘ بع  ـٺ ١ أْ٘ ٫ ١ٜ٫ٚ ٭س ٚأْ٘ ٫  ،ع٢ً أس

ٌٻ ي٘ إدباكٙ ع٢ً هًٛىٺ ولٸ ّٕ َعٌ، إٔ ن ع٢ً ْؿو٘ ًٚ٪ٕٚ سٝات٘  ي٘ هًط١ْ ًؼ

 َع ٖقٙ ايوًط١ٓ. ٝإإؼتًؿ١، ٚادباك ١ٜ٫ٚٚ اٯػل ٜتٓاؾ

ٞٸ ٚإـكُى َٴوًٖ»: |ايٓيب ع٢ً قاعـ٠ ايوًط١ٓ كٚا١ُٜ ايٓكً  ٢عً ٕٛطايٓايٴ 

; إ٫ أْٗا َع (25)ٚٓعٝؿ١ َٔ سٝح ايوٓـ . ٚع٢ً كغِ إٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َله١ًْ(24)«ِشلاأَٛ

ٌٸ، ٚقـ َع ا٫كتهامات ايعك١ًٝ ٚايعك١ٝ٥٬ يًؿكٗا٤ فيو َتٓاهب١ْ ٗ  توامٕل ٚقعت ق

 .(26)ّاٚاهتـيٛا بٗا نجرل ،١َُو١ًٖ ؾكٗٝٸ بُٛؿ٘ قاعـ٠ّٖا ٚقبًٛا َؿاؿ ،ايؿك٘

ٚايـيٌٝ ع٢ً إٔ ايؿكٗا٤ قـ قبًٛا بٗقٙ ايكاعـ٠ ع٢ً أهاي إباؿ٨ ايعك١ًٝ 

ٗ ايهتب ايلٚا١ٝ٥  ؿٵٔل، ٚمل تٳايوٓـ ١ؿٝٓع ع ؾٗٞ ٫ َـكنٗا ايٓكًٞ ،ٚايعك١ٝ٥٬

 إِاؿكٗ آػل ايكاعـ٠ ٗ ايهجرل َٔ  «ع٢ً أْؿوِٗ» :إٓاؾتِٗ يعباك٠ ،ع إعتدل٠

ٌٸ ،يتِبض ٖقٙ ايكاعـ٠ ًا١ًَّ(27)ايؿك١ٝٗ كغِ إٔ  ،ك١ َِرلٙأعُاٍ اٱْوإ إتعِّ يه

ٟٸ ؿٵٔلٖقٙ ايعباك٠ مل تٳ ِٸ(28)كٚا١ٜٺ ٗ أ َوتٓـِٖ ا٭ًُٞ ٗ ٖقٙ  عٔ إٔ . ٖٚقا ا٭َل ٜٓ

ٓٹ ،ايكاعـ٠ ٖٛ سهِ ايعكٌ ٚايعك٤٬ إٍ فيو إٔ بعض ايؿكٗا٤  ـٵ٫ ايلٚا١ٜ إٓكٛي١. أ

سٛا إٔ ٖقٙ ايكاعـ٠ تلتهن ع٢ً ايـيٌٝ ايعكًٞ ٚايعك٥٬ٞ أنجل َٔ اكتهامٖا قـ ُلٻ

ع إٔ  َٔ إباؿ٨ ايعك١ًٝ ٚايعك١ٝ٥٬ ّاع اْط٬ق اعتدلٚا ؾايؿكٗا٤ إفٕ. (29)١ ايٓك١ًٝع٢ً ا٭ؿٓي
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ٚٸ ٝٸ١ يٲْوإ ٗ أعُاي٘ إتعِّا٭ٌُ ا٭  لٚا عٔك١ ب٘ ٚسـٙ، ٚعبٻيٞ ع٢ً اؿلٸ١ٜ ايتهٜٛٓ

 .«أٌُ عـّ اي١ٜ٫ٛ»ٚ  «أٌُ عـّ اٱدباك»ٚ، «قاعـ٠ ايوًط١ٓ»بع  فيو

 

١ٜ ايته١ٜٝٓٛ َع ايِٓٛ أْ٘ عٓـ تناسِ َبـأ اؿلٸَلٸ ٗ بـا١ٜ ايؿٌِ ايوابل 

ـٻؾ ا٫دتُاعٞ ٞٸئَ ٚٓع قٛاٌْ إدباك١ٜ  ٬ بٴ ، ٚيتشكٝل ًشؿاٚ ع٢ً ايِٓٛ ا٫دتُاع

ٌٸ ايكٛاٌْ اٱدباك١ٜ ، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ ١ٖهٔ َبـأ اؿلٸ١ٜ ايتهٜٛٓٝٸ ٓلٕك أق

ـٸ٠ َٔ إ إٔ أؾلاؿ اجملتُع ٗ ٖقٙ ايؿل١ٝٓ، ٚع٢ً ايلغِ َٔ . «إكاؿ٠ ايٓاي»وتُ

ٔٸ ٖقٙ  فدلٕٚ ع٢ً ايكٝاّ ببعض ا٭عُاٍ أٚ ايتؼًٓٞ عٔ بعض اٱدلا٤ات، َٔ ػ٬ٍ ه

ٔٸ ٖقٙ ايكٛاٌْ  ٕٸ ه ٚٸ٫ّايكٛاٌْ، ؾإ ٌّ يًشؿاٚ ع٢ً اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، اييت أ : ٓلٚك

تايٞ : ايكٛاٌْ ْؿوٗا متٸ اػتٝاكٖا َٔ قٹبٳًِٗ، ٚبايٚثاّْٝاٜطًبٗا ْٝع أؾلاؿ اجملتُع; 

ـٷ عٔ ا٫ػتٝاك اُؿلٸ ٭ؾلاؿ اجملتُع َٳإأٟ  ;ؾإٕ ٖقا اٱدباك َتٛيِّ أكاؿٚا  ٔٵٕ ايٓاي ِٖ 

ّ اجملتُع َٔ ايؿ٢ٓٛ ٚاْعـاّ ايٓٛاّ. َٔ أدٌ إٔ ٜتؼًٖ ;ٚٓع ٖهقا قٛاٌْ ٭ْؿوِٗ

 ٫ ٜ٪ثِّل بتاتّا ع٢ً َبـأ سلٸ١ٜ اٱكاؿ٠. ٚيقيو ؾٗٛ

ٔٵ َا إٔ أؾلاؿ اجملتُع قًُٖا  ٜتٸؿكٕٛ ع٢ً قلإك ٚاسـ، ٚبايتايٞ وـخ ٚيه

ٌٸ ا٭ٓلاك  ٍٕ; يًٍُٛٛ إٍ أق ٕٸ أؾٌٔ سا ٔٸ ايكٛاٌْ اٱينا١َٝ، ؾإ ا٫ػت٬ف ٗ ع١ًُٝ ه

َبـأ ا٫ػتٝاك اُؿلٸ يًبٌل، ٖٞ تؿٌٔٝ كأٟ ا٭نجل١ٜ ع٢ً ا٭ق١ًٝٓ. ٚٗ ٖقٙ اؿاٍ 

ايلغِ َٔ إٔ ا٭ق١ًٝٓ تكبٌ ْٛعّا َا تٴذٵبٳل أق١ًِّْٝ ؾك٘ ع٢ً ا٫َتجاٍ يكٛاٌْ ٫ ؼبٸٗا، ع٢ً 

إينا١َٝ ايكٛاٌْ إؼتاك٠ َٔ قٹبٳٌ ا٭نجل١ٜ; عهِ أْٗا تكبٌ بكٛاعـ اؿٝا٠ 

 ا٫دتُاع١ٝ، نتؿٌٔٝ كأٟ ا٭نجل١ٜ ع٢ً ا٭ق١ِّٝ ٗ اؽاف ايكلاكات اؾُاع١ٝ.

 

ع١ٝ، باٱٓاؾ١ إٍ اؿؿاٚ ع٢ً إٕ تؿٌٔٝ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٗ ايكلاكات اؾُا

، ٖٛ ٚه١ًْٝ ٚآش١ ٚؿقٝك١ ٱكها٤ ايٓٛاّ ٗ اجملتُع. كأٟ ا٭نجل١ٜ ٖٛ «اؿلٸ١ٜ»َبـأ 

ٟٻ  ٞٸ. إٕ أ ِّ ايٓناعات بٌ ايٓاي، ٚاؿؿاٚ ع٢ً ا٫ْٔباٙ ا٫دتُاع أؾٌٔ ػٝاك ؿ

ٌٸ  «اؿهِ ايٓٗا٥ٞ»ػٝإك آػل، َا ه٣ٛ كأٟ ا٭نجل١ٜ، إفا متٸ اػتٝاكٙ يٝهٕٛ  ؿ
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 ايٓناعات بٌ أؾلاؿ اجملتُع هٝٛاد٘ ٌَهًتٌ ك٥ٝوتٌ:

: إٕ َا ٜكبً٘ اَؿَهِ ايٓٗا٥ٞ إَا أْ٘ ٜٛاؾل كأٟ ا٭نجل١ٜ أٚ إٌه١ً ا٭ٍٚ

ىتًـ َعٗا; ؾإفا ٚاؾكٗا ؾعٓـ٥قٺ ٜهٕٛ كأٟ ا٭غًب١ٝ ٖٛ ايوا٥ـ; ٚإفا ػايؿٗا ٜهٕٛ 

ٜتعلٸض َبـأ اٱكاؿ٠ اُؿلٸ٠  ايلأٟ إؼايـ يٮنجل١ٜ ٖٛ ايوا٥ـ، ٚٗ ٖقٙ اؿاٍ

ٔٻلٳك. بُٝٓا ٗ ساي١  ٛٸِٖ، إٍ ايهجرل َٔ اي ـٸ١َ يلًـِٖ ٚزل يًبٌل، اييت ٖٞ َك

ٌٸ ٓلٕك ٖهٔ.  هٝاؿ٠ كأٟ ا٭نجل١ٜ ئ ٜتعلٸض ه٣ٛ إٍ أق

٫ ّهٔ إٔ ُٜٔٔ تطًٗعات ايٓاي  «اؿهِ ايٓٗا٥ٞ»: إٕ ٖقا إٌه١ً ايجا١ْٝ

اّ ٗ اجملتُع; ٭ٕ ٖقا اؿهِ ايٓٗا٥ٞ قـ متٸ قبٛي٘ اٯػلٜٔ، أٟ اؿؿاٚ ع٢ً ايٓٛ

ِ َٔ قٹبٳٌ غايب١ٝ اجملتُع. ٚٗ ٖقٙ اؿاٍ ٜهٕٛ اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ٗ َهباعتباكٙ اَؿ

ايٛاقع ٖٛ كأٟ ا٭نجل١ٜ; أَا ايقٟ مل ٜكبً٘ ؾٗٞ إكاؿ٠ ا٭ق١ًِّٝ. ٚٗ ٖقٙ اؿاٍ ؾإٕ 

ٌٸ ا٭قًِّٝات اٯػلٜٔ ّٓشٕٛ ٭ْؿوِٗ اؿلٸ ٗ تعٌٝ اؿهِ ايٓٗا٥ٞ.  ا٭نجل١ٜ ٚن

 ٖٚقٙ بـا١ٜ ايؿ٢ٓٛ، ٚغٝاب َطايب ايٓاي اٯػلٜٔ ٗ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ.

َٚٔ ايوُات ا٭ػل٣ يلأٟ ا٭نجل١ٜ، اييت ػعً٘ ٜوتشلٸ اؿهِ ٗ ْناعات 

اجملتُع ٚٓٛس٘ ًٚؿاؾٝٸت٘; ؾاؿٍِٛ ع٢ً كأٟ ا٭نجل١ٜ ٚؼـٜـٙ بطلٜك١ٺ ٫ ٜٛدـ بٗا 

ًٳوٍّ.ْناعٷ ٜهاؿ ٜهٛ  ٕ أَلّا طبٝعّٝا، ٚبـٕٚ أؿ٢ْ 

 

ّٸ ٚهٝاؿ٠ كأٟ  ٖقا ايٌهٌ َٔ ايـؾاع عٔ سلٸ اؿلٸ١ٜ ٚايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا

ا٭نجل١ٜ ٫ ٜعين بائلٚك٠ قبٍٛ َجاٍ اؿلٸ١ٜ ع٢ً أْٗا َوتك١ًْٓ بقاتٗا. ٜبـٚ إٔ سلٸ١ٜ 

ايبعض اْكًبٳتٵ إٍ اؿٍِٛ ع٢ً أؾٌٔ ساي١ٺ َٔ أدٌ سٝا٠ اٱْوإ اٱكاؿ٠ بايٓوب١ إٍ 

ٚنُاي٘ َٚطًٛب٘ ايٓٗا٥ٞ، ٗ سٌ إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ اؿلٸ١ٜ، ايقٟ ٜكّٛ ع٢ً أهاي 

ـٸ١َٺ ٓلٚك١ٜ ٚأكٓٝٸ١ ٫م١َ يلًـ اٱْوإ ٚنُاي٘.  سلٸ تكلٜل إِرل، ٜٴعتٳبٳل َجاب١ َك

ـٸ١َ ا ئلٚك١ٜ َٔ أدٌ هعاؿت٘ أٚ ًكا٥٘. ٖٚهقا ّٚهٔ يٲْوإ اهتؼـاّ ٖقٙ إك

ٚاؿلٸ١ٜ اييت ٖٞ  «ايهُاٍ ايٓٗا٥ٞ يٲْوإ»ْل٣ َؾلٵقّا نبرلّا بٌ اؿلٸ١ٜ َجاب١ 

ـٸ١َ َٔ أدٌ ايٍُٛٛ إٍ ايهُاٍ ايٓٗا٥ٞ»  .(30)«َك
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إؿاك٠ ايـٚي١ ٗ ايكإْٛ ا٭هاهٞ ؾُٗٛك١ٜ ٗ متٸ إقلاك سلٸ تكلٜل إِرل يًٓاي 

َا  :، هٛا٤ َٔ باب ايتِلٜض أٚ اٱًاك٠. َٚٔ ًْتٗاعـٜـ١٠ ٗ َٛاكؿ إٜلإ اٱه٬َٝٸ

ـٸ َٔ تأنٝـ إٔ اشلـف َٔ إقا١َ ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ َٓض  ،١َ ايكإْٛ ا٭هاهٞدا٤ ٗ َك

١٦ٝٗ ايٛلٚف اي٬م١َ بت ا٭هاهٞ ايكإْٜٛكّٛ نُا  تكلٜل َِرلٙ بٓؿو٘، ايٌعب سلٸ

 .(31)١١ ٚإِرلٜٸٌٕاكن١ ْٝع أؾلاؿ اجملتُع ٗ ْٝع َلاسٌ اؽاف ايكلاكات ايوٝاهٝٸ

ٌَاكن١ » ايبٓـ ايجأَ َٔ إاؿ٠ ايجايج١ ٗ ايكإْٛ ا٭هاهٞ اعتدلٚنقيو 

َٔ  «ْٝع ايٓاي ٗ تكلٜل َِرلِٖ ايوٝاهٞ ٚا٫قتِاؿٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكاٗ

 ١.ٚٚا٥ـ سه١َٛ اؾُٗٛك١ٜ اٱه٬َٝٸ

تـاك ً٪ٕٚ ايب٬ؿ ٗ ْٗٛك١ٜ إٜلإ اٱه١َٝ٬ »: ّا٠ ايواؿه١ أٜٔٚدا٤ ٗ إاؿٸ

َٸ ـ ٗ ا٫ْتؼابات، َا ؾٝٗا اْتؼاب ك٥ٝى ١ ايقٟ ٜتذوٻبا٫عتُاؿ ع٢ً كأٟ ا٭

ٚأعٔا٤ ها٥ل فايى ايٌٛك٣  ،اؾُٗٛك١ٜ، ٚأعٔا٤ فًى ايٌٛك٣ اٱه٬َٞ

ّٸْٚٛ ّٸ ا٥لٖا، أٚ عٔ طلٜل ا٫هتؿتا٤ ايعا  ايكإْٛعًٝٗا  ٗ اؿا٫ت اييت ٜٓ

 .«ا٭هاهٞ

هٝاؿ٠ »ؼت عٓٛإ  ،، دا٤ ٗ ايؿٌِ اـاَى َٔ ايكإْٛ ا٭هاهّٞاٚأػرل

ايوٝاؿ٠ »َا ًٜٞ:  ،٠ ايواؿه١ ٚاـُوٌ، ٗ إاؿٸ«ايٌعب ٚايوًطات ايٓا١٦ً عٓٗا

ٖٛ ايقٟ دعٌ اٱْوإ هٝٸـّا ع٢ً َِرلٙ إطًك١ ع٢ً ايعامل ٚاٱْوإ هلل، ٚ

ـٺ هًب ٖقا اؿلٸ اٱشلٞ أٚ توؼرلٙ ٗ ػـ١َ َِاحل ؾلؿٺ أٚ  ا٫دتُاعٞ، ٫ٚ ولٸ ٭س

١ٓ ٗ إٛاؿ ْاع١ٺ َع١ٓٝ. ٚايٌعب ّاكي ٖقا اؿلٸ إُٓٛغ َٔ اهلل بايطلم إبٝٻ

 .«اي٬سك١

تطايعٓا  ،اٱه١َٝ٬ى اؾُٗٛك١ٜ َ٪هِّ ،ٚٗ ثٓاٜا ػطابات اٱَاّ اـُٝين

ـٸ٠  ;سا٫تٷ متٸ ايتأنٝـ ؾٝٗا ع٢ً ٖقا ا٭هاي َٔ أدٌ ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعاّ; ؾؿٞ ع

ٍٸ  َٓاهباتٺ، ٗ ػطابات٘ َٚكاب٬ت٘ قبٌ اْتِاك ايجٛك٠، ٚٗ سا٫تٺ نجرل٠، نإ ٜوتـ

ُٳًَهٝٸ١ ايوٝاهٝٸع٢ً اي٬ًلعٝٸ َٸ١ إٔ تكلِّك بٓؿوٗا، ٫ٚ ّهٔ ١ يً ١ بإٔ ع٢ً ا٭

َٸ١ٺ َا إٔ ٜكلِّكٚا بايٓٝاب١ عٔ اي٬سكٌ، أٚ هعًٛا َٔ أبٓا٤ ؾ٬ٕ سٓهاَّا  يًوابكٌ ٗ أ

ًََٕهٝٸ ٜولٟ عًِٝٗ  ١عًِٝٗ. ٜعذلف اٱَاّ اـُٝين إٔ ايكلاك اـاط٧ يًُآٌ بكبٍٛ ا
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ـٺ إٔ ٜٓكٔ٘، ٚيهِٓٗ ٫ ٜوتطٝعٕٛ إٔ ٜكلِّكٚا عٔ ا٭دٝاٍ  ؾك٘، ٫ٚ ولٸ ٭س

ًَٕٹو سانُّا عًِٝٗ، ٜكٍٛ:  اي٬سك١، ٚهعًٛا إفا اؾذلٓٓا أْ٘ متٸ »َٔ أبٓا٤ فيو ا

ِٸب ًؼِّا َا َع ْٳوٵً٘ ٗ ايوًط١، ؾإْٓا ع ١٦َ با١٦ٕ ٚطينٸ عتأهٝى فًٕى ٚطين  ْٚ ،

ْكٍٛ شلقا اجملًى ايتأهٝوٞ: سوّٓا، أْتِ ولٸ يهِ إٔ تكلِّكٚا َِرلنِ بأٜـٜهِ 

ِّ َٓاهب ٔٵ بأ ١ٺ تكلِّكٕٚ َِرلْا، مٔ ايقٜٔ د٦ٓا إٍ سُٝٓا نٓتِ َٛدٛؿٜٔ، ٚيه

ٛٸيهِ تكلٜل َِرلْا مٔ ايقٜٔ ايـْٝا بعـنِ ٦َيت ه١ٓٺ ٟٸ سلٍّ ى ٕٕ ٚأ ٟٸ قاْٛ ؟ أ

ـٳ ٌٸ إْوإ ٗ ٜ ٘. َذلٸؿ إٔ ٜٵْعٍٝ ٗ ٖقا اينَإ؟ سكٛم اٱْوإ تكتٔٞ إٔ َِرل ن

تكلٜل َِرل  ْهٕٛ ْٝعّا ٗ إٜلإ، َذلٸؿ إٔ ْهٕٛ ْٝعّا َوًٌُ، ؾ٬ ّهٓٓا

ٟٸ ْاع١ٺ غرل َٛدٛؿ٠ٺ اٯٕ، ستٸ٢ تهٕٛ فبٛك٠ّ ع٢ً تعٌٝ ٖقا ايوٝٸـ بِؿت٘ د٬ي١  أ

ًَٕٹو  .(32)«ا

َٸ١ّ بأنًُٗا »نٖلا٤: اي دٓٸ١ٖع.َ، ٗ 1357بُٗٔ عاّ  12ٚقاٍ ّٜٛ  يٓؿذلض إٔ أ

ّٕ ٚاسـ ٛٻتٳتٵ يٌؼ ًَٕٹو. سوّٓا; ٭ِْٗ ٜتشٖهُٕٛ ٗ َِرلِٖ، ِٖٚ أسلا ;ُ ك يٝهٕٛ ا

َٸ١ْ َا  ،ٗ تعٌٝ َِرلِٖ ٛٻتٳتٵ أ ٔٵ إفا ُ ٚيٛ عٔ بهل٠  عؾإٕ تِٜٛتِٗ ُاحلٷ شلِ. ٚيه

َٸ١ٺ قبٌ  عأبٝٗا  ًَٕٹو أّٜٔا ًَْٛى ؾُا ٖٛ ٖقا اؿلٸ ايقٟ ٜوُض ٭ ع٢ً إٔ أبٓا٤ ٖقا ا

َٸ١ اييت تًٝٗا؟ َٸ١ٺ بٝـٖا !ٔوٌ ه١ٓ َٔ اٯٕ إٔ تكلِّك َِرل ا٭ ٌٸ أ  .(33)«َِرلٴ ن

ٔٵ اعتدل إٔ إٌاكن١ ٗ ا٫ْتؼابات سٓكّا ؾك٘ يلداٍ  َٳ نُا قاٍ، كؿٸّا ع٢ً 

ـٺ، ٚيٝوت سٹِهلّا ع٢ً كداٍ »ايـٜٔ ٚاجملتٗـٜٔ:  ا٫ْتؼابات يٝوت سٹِهلّا ع٢ً أس

َٴًِْو  ايـٜٔ، ٚيٝوت سٹِهلّا ع٢ً ا٭سناب، ٚيٝوت سٹِهلّا ع٢ً اؾُاعات. ا٫ْتؼابات 

ٌٸ ايٓاي. َِرل ايٓاي بأٜـٜ ِٗ ِٖ أْؿوِٗ. ٚا٫ْتؼابات َٔ أدٌ ايتأثرل ع٢ً يه

إٔ بعض ايٓاي فٖبٛا إٍ اؾاَع١، ٚقايٛا: إٕ ايتـػټٌ ٗ ا٫ْتؼابات  َِرلى. زلعتٴ

ٌٷ ٗ ايوٝاه١، ٖٚقا سلٸ اجملتٗـٜٔ. ستٸ٢ اٯٕ ناْٛا ٜكٛيٕٛ: ٫ ٜٓبػٞ ع٢ً  تـػټ

ٗـٜٔ. يكـ ؾًٌٛا ٖٓاى، اجملتٗـٜٔ ايتـػټٌ ٗ ايوٝاه١، ٖٚقا ٜتعاكض َع سلٸ اجملت

ٚاٯٕ ٜكٛيٕٛ ايعهى ُاَّا. ٚٗ اجملاٍ ْؿو٘ ٜكٛيٕٛ: إٕ ا٫ْتؼابات َٔ ا٭َٛك 

١ َٔ سلٸ اجملتٗـٜٔ. ايك٫ٕٛ ػطْأ; ؾا٫ْتؼابات تكلِّك َِرل ايوٝاهٝٸ١، ٚا٭َٛك ايوٝاهٝٸ

 ا٭َِ. ٚع٢ً ؾلض إٔ ا٫ْتؼابات هٝاهٝٸ١ْ، ٖٚٞ نقيو، ؾإْٸٗا تكلِّك َِرل ايٌعب

ْٙ بٗقٙ ا٫ْتؼابات. يٝى  َٸ١ ٚسٝاتِٗ ٗ ايـْٝا ٚاٯػل٠ َٓٛ نًٓ٘، أٟ إٕ َِرل أؾلاؿ ا٭
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ا٭َل أْ٘ ٜٓبػٞ إدلا٤ ا٫ْتؼابات َٔ قٹبٳٌ عـؿٺ قًٌٝ َٔ اجملتٗـٜٔ. هب إٔ ٜعًِ 

ٕٛ أْ٘ َجًُا هب ع٢ً اجملتٗـ إٔ ٜتـػٻٌ ٗ َِرلٙ هب ع٢ً ايطايب ا٭ناؿّٝٸ

ٌ ٗ َِرلٙ. ٫ ؾلم بٌ داَعٍّٞ ٚطايبٺ َٚـكِّٕي ٚبٌ ٖ٪٤٫. ِٖ ايٌابٸ أّٜٔا إٔ ٜتـػٻ

 .(34)«ْٝعّا َعّا

ٛٸاب فًى ايٌٛك٣ اٱه٬َٞ ١ ٖٛ ؾُا تكٛي٘ ا٭نجلٜٸ»: قا٬ّ٥ ،ٚػاطب ْ

ٛٻ ّاأٚ َٔلٸ ّا٢ يٛ نإ كايؿستٸ ،ايٓاؾق ٕ ٖقا إ :يٌ إٔ تكٛيٛاشلِ، ؾأْتِ يوتِ ك

ٚأْا أكدٛ  .ٚيوتِ أٚيٝا٤ أَلٙ ،٫ٚ ْلٜـ تٓؿٝقٙ، ؾأْتِ ٚن٤٬ ايٌعب ،بايٌعب ٜٔلٸ

ـٺ َٔ أٚي٦و ايقٜٔ ٜلٜـٕٚ طلغ إَٔل ٫ ٜطلسٛٙ َٓق ٕ أ ت٘ٱكاؿ٠ ايٌعب َٚورل كاي

ٛٸ ٚايطلٜل ايقٟ اػتاكٙ  ،ْٝابتٗا يهِ تٵعطٝٳؾك٘ با٭َٛك اييت ُأ ابٷايبـا١ٜ، ؾأْتِ ْ

نٓتِ تعتكـٕٚ إٔ ٖقا ايطلٜل ٫ ًِٜض.  ٕٵإ، ّٚاعًعبٓا ٖٛ ايقٟ هب إٔ ْورل ؾٝ٘ ْٝ

َٳ ٜلٜـ ٖقا، ؾ٬ ؿػٌ يٞ أٚ يهِ ب٘، ٖٛ أكاؿ ػ٬ف ًَِشت٘. ايٌعب  ٔٵايٌعب ٖٛ 

َٴتٸبٳعٷ  .(35)«أبـ٣ كأٜ٘; ٚايلأٟ ايقٟ أبـاٙ 

 .(36)ٚأٚٓض اٱَاّ اـُٝين ٖقا اؿلٸ ايٌعيب ٗ َٛآع أػل٣

 

ّٸ ا َلٸٖٓٔض اتٸ تكلٜل إِرل  َٔ سلٸ ّااْط٬ق إٔ ا٫عتُاؿ ع٢ً ايلأٟ ايعا

 .١ ؾُٝا بعـ١ُ. نُا هٝأتٞ عح ا٭ؿي١ ايٓكًٝٸَهشٵَٴ عك١ًٓٝ ١ٺٜلتهن ع٢ً أؿٓي

١ ْتا٥ر ١ ٗ ايكلاكات اؾُاعٝٸٕبـأ سلٸ تكلٜل إِرل ٗ اعتباك كأٟ ا٭نجلٜٸٚ

ٝٸ  ١، ْوتعلض بعٔٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:عكً

ٚٸ٫ّ ٟٸ قلإك ْاعٞ. ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ ٫ أ ّٸ ٗ أ ـٻ َٔ ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا : ٫ بٴ

ٟټ اهتجٓا٤اتٺ; ٭ْ٘  ُٸا ٖٛ ُٛابٷ أٚ ػطْأ  عتٴِكبٳٌ أ هب ع٢ً ايٓاي إٔ  عبػضٸ ايٓٛل ع

ٝٸّا ؾعٌ ايِٛاب ٚتلى اـطأ، أٚ ايعهى; َٔ أدٌ كًـِٖ ٚنُاشلِ.  ٜكلِّكٚا عًُ

ٝٸ١ّ ع٢ً  ^ٌَٛٚستٸ٢ ٗ عِل إعِ ٌٸ ايكلاكات اؾُاع١ٝ ٗ اجملتُع َبٓ ناْت ن

 إكاؿ٠ ا٭نجل١ٜ.

: أُشاب ايكلاك ٗ اؿه١َٛ ِٖ َٔ آساؿ ايٓاي، ٚاؿٓهاّ ٖجًِّٕٛ عٔ ثاّْٝا

 ايٓاي ٗ تٓؿٝق قلاكاتِٗ.
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ٝٸ١ َع سلٸ ثايجّا : ٫ تتعاكض ايكٛاٌْ اٱينا١َٝ ٗ اجملتُع اييت تطايب بٗا ا٭غًب

ٝٸ١ يًبٌل.تكلٜل إ  ِرل ٚاؿلٸ١ٜ ايتهٜٛٓ

ٟٷ ٚاسـ ؾك٘. ٚق١ُٝ اٯكا٤ ٚاسـ٠ْ. إّإ ا٭ؾلاؿ كابعّا ٌٸ ؾلؿٺ ٗ اجملتُع كأ : يه

ٌٻ ِټِِٗ ٫ ٜنٜـ َٔ ق١ُٝ آكا٥ِٗ; ٭ٕ ن ايٓاي َتوإٚٚ ٗ ايٍُٛٛ  ٚأػ٬قِٗ ٚؽ

ـٸَت٘، اييت ٖٞ ا٫ػتٝاك اُؿلٸ.  إٍ ايهُاٍ، ٚبايتايٞ ٗ َك

 

اؿا٫ت اييت  َبـأ نٌـ اؿكٝك١ ٗ اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٜعين أْ٘ ٗ

 ّا، ؾإٕ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٜهٕٛ ناًؿَعلٚؾ١ٺ ٚغرلٳ ،عًٝٗا ّاتهٕٛ ؾٝٗا اؿكٝك١ َتٓامع

عٓٗا. ٚعًٝ٘ نًُا ناْت اؿكٝك١ بايٓوب١ ٭ُشاب ايكلاك ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ 

ِٸ أٚ كأٟ ْاع١ٺ ،ٕ إٍ كأٟ ْٝع ايٓايؾإِْٗ ٜلدعٛ فٗٛي١ّ ٌ، َٔ ايعًُا٤ ٚإؼت

 بٓا٤ٶ عًٝ٘. ٕكٜٚٚكلِّ ،١ ٜكبًٕٛ ب٘ ع٢ً أْ٘ اؿكٝك١اٙ ا٭نجلٜٸٚاـٝاك ايقٟ تتبٓٸ

ـٺ َٔ ايتٛٓٝض ْٓتكٌ اٯٕ إٍ تكلٜل ٚدٗات ايٓٛل إطلٚس١ َٔ قٹبٳٌ  ٕٚنٜ

ٌِِّ إ٪ِّـٜٔ ٚإعاكٌٓ ٫عتباك كأٟ  ا٭نجل١ٜ، ايكا٥ِ ع٢ً أهاي نٌـ إتؼ

 اؿكٝك١.

 

َٔ ػ٬ٍ تؿشټّ نًُات فٟٚ اـدل٠ ٜتٻٔض إٔ َعِٛ أٚي٦و ايقٜٔ ٜٛاؾكٕٛ أٚ 

ٟٷ ٗ َبـأ نٌـ اؿكٝك١،  ٚأِْٗ قـ ٜعذلٕٓٛ ع٢ً اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ يـِٜٗ كأ

ُٻتكلٜل إِرل. ٚع٢ً ٖ غؿًٛا عٔ َبـأ سلٸ إٍ ٖقٙ  ّاًٛا ْٝعقا ا٭هاي قـ تٛ

بٌ قـ  ،٫ ٜهٌـ اؿكٝك١٘ ٭ْ ;إٔ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٫ اعتباك ي٘ب ،ايٓتٝذ١ ايِشٝش١

 ١ٝ ٗ اجملتُع ٖٛ ايقٟ ٜٛاؾل اؿكٝك١.ٜهٕٛ كأٟ ا٭قِّ

ٟٕ تٵؿَكَا قـ اتٻ ١ فتُٕعأنجلٜٸٚ٭ٕ  ِٖ ٫ ٜعين إٔ ػٝاكٳ ؾٗٛ َعٌ ع٢ً كأ

ٞٸ ،ُشٝضٷ ٟٸ قلإك ْاع ـٻ َٔ ايلدٛع إيٝ٘ ٗ أ ٟٸ ٚأْ٘ ٫ بٴ . ٖٚقٙ اؾُاع١ َٔ أٚ ؾلؿ

تكلٜل إِرل، قـ ًُٚٛا بائلٚك٠  ٗٗا إٍ َبـأ سلٸبوبب عـّ تٛدټ ;أُشاب ايٓٛل

َٔ ايلدٛع إٍ  ،إٍ عـّ اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚإٔ هرل٠ ايعك٤٬ ٗ سٝا٠ ايبٌل ايّٝٛ
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 .ٚغرل َعكٛي١ٺ ك٠ٺاؾُاع١ٝ، غرل َدلٻ ايلأٟ ايعاّ ٗ ايكلاكات

كأٟ ٖقٙ اؾُاع١ إعاك١ٓ ٫عتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ ايكا٥ِ ع٢ً أهاي نٌـ 

ـَ ، إ٫ٓاؿكٝك١ ُشٝضٷ تكلٜل إِرل،  ٌ ٗ ْٛلٜتِٗ أِْٗ مل ٜٓتبٗٛا إٍ َبـأ سلٸًَإٔ ا

ٔٵ  مل ٜأػقٚٙ با٫عتباك. أٚ أِْٗ اْتبٗٛا ي٘ يه

ّٸ ٓا إٔتٵأثبٳ ٚقـ هبل إٔ ٚتلدٝض كأٟ ا٭نجل١ٜ يٝى  ا٫عتُاؿ ع٢ً ايلأٟ ايعا

ع هب إٔ  ٚايباطٌ ايٓٛل عٔ اؿلٸ ٭دٌ نٌـ اؿكٝك١، بٌ ٭ٕ ايٓاي أْؿوِٗ ع بػضٸ

 .يًِٝٛا إٍ ايلًـ ٚايهُاٍ ;كٚا ؿٝاتِٜٗكلِّ

 سٍٛ آكا٤ أُشاب ايٓٛل بٗقا ايٌإٔ: ْٚٓتكٌ اٯٕ إٍ تكلٜٕل قِرٕل

ٟٸ ْٕٛع َٔ  تعتكـ فُٛع١ْ َٔ إؿهِّلٜٔ ايػلبٌٝ إ٪ِّـٜٔ يًـّكلاط١ٝ إٔ أ

ٌٕ َباًل أٚ غرل َباًل  ِٸ تعٝٝٓ٘ بٌه ّٕ ؿّكلاطٞ ٜت اتٸؼاف ايكلاكات اؾُاع١ٝ ٗ ْٛا

ِٸ ٗ ًهٌ ايدلٖإ اٱْٸٞ )ا٫هتـ٫ٍ َٔ  َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إٍ كأٟ أؾلاؿ اجملتُع، ث

ٕٛ إٍ ٖقٙ ايٓتٝذ١، ٖٚٞ إٔ ايـّكلاط١ٝ تكّٛ ع٢ً ايٓوب١ٝ، أٟ إعًٍٛ إٍ ايع١ًٓ( ًِٜ

ٌٸ ا٭ؾلاؿ » ُٕوًُٖات، ٖٚٞ إٔ ن ٗ سهِ ا٭نجل١ٜ تٴعتٳبٳل ٖقٙ اؿكٝك١ َٔ ا

ـٸعٞ استهاك اؿكٝك١ أٚ  ٟٸ فُٛع١ٺ إٔ ت ٜوتطٝعٕٛ تعٌٝ َِاؿِٗ، ٫ٚ ّهٔ ٭

َع ٖقا ا٫ؿٸعا٤ ايقٟ ٜكٍٛ: إٕ ايتعٗكٌ ايوٝاهٞ. ٚيقيو ؾإٕ سهِ ا٭نجل١ٜ ٫ ٜٓوذِ 

ّٸ َا١ٖٝ اٱْوإ، اؿٝا٠ اؾٝٸـ٠ ايوعٝـ٠، أٚ اجملتُع ايعاؿٍ بٝـ  مثٸ١ سكٝك١ ٚاسـ٠ ؽ

ّٕ َا أٚ فُٛع١ٺ َا، ّٚهٔ إٔ ٜطبِّكٛٙ ع٢ً اٯػلٜٔ  .(37)«ًؼ

ٟٸ  ٝٸ١ْ، ٫ٚ ٜٛدـ أ ٗ اعتكاؿ ٖقٙ ايؿ١٦ َٔ إؿهِّلٜٔ ايػلبٌٝ َا إٔ اؿكٝك١ ْوب

ٌٸ ايكلاكات اؾُاع١ٝ.  سكٝك١ٺ َطًك١ ٚٚآش١، ٜٓبػٞ ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعاّ ٗ ن

َٚٔ ايٛآض إٔ أهاي ٖقٙ ايؿ١٦ َٔ ايـؾاع عٔ اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ ٖٛ ايٍُٛٛ إٍ 

 اؿكٝك١.

اْتكـ بعضٷ َوأي١ اعتُاؿ ؾهل٠ ايـّكلاط١ٝ ع٢ً ايٓوب١ٝ، قا٥ًٌ: إٕ 

ٝٸ١ إطًك١ ت٪ؿٸٟ إٍ ٖقٙ ايٓ» تٝذ١، ٖٚٞ إٔ ايـّكلاط١ٝ بِؿتٗا فُٛع١ّ َٔ ايٓوب

ٝٳِ ايوٝاه١ٝ يٝوت أؾٌٔ َٔ ا٭١ُْٛ ا٭ػل٣ . ٚبعباك٠ٺ أػل٣: إٕ ٖقا ايٓٛع َٔ (38)«ايكٹ

ايٓوبٝٸ١ هٌٌُٝ أّٜٔا ؾهل٠ ايـّكلاط١ٝ، ٜٚٴوكطٗا َٔ ا٫عتباك. ٖٚقا اٱًهاٍ 

ُټٌ ع٢ً ايلأٟ ايوابل ٜوتٓـ أّٜٔا ع٢ً َبـأ إٔ هبب ايلدٛع إٍ اي ّٸ ٖٛ ايتٛ لأٟ ايعا
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 إٍ اؿكٝك١.

إٕ »بايكٍٛ:  «َؿاكق١ اٱه٬ّ ٚايـّكلاط١ٝ» يكـ بلٻك بعضٴ إعاُلٜٔ اؿٸعا٤ِٖ بع

; «أسـ ا٭هى إعلؾ١ٝ يًـّكلاط١ٝ ٖٛ غُٛض اؿكٝك١ ٚتٛمٸعٗا ع٢ً ايبٌلٜٸ١ ْعا٤

ا٭ؿٜإ ٚإقاٖب  َٛٗل اؿلٸ ٚاؿكٝك١، ٜٚعتدل هٛاٙ َٔ»أَا اٱه٬ّ ؾإْ٘ ٜعتدل ْؿو٘ 

ٕٷ يًشهِ ايـّكلاطٞ»، يقيو «ػًّٓٝا يًهؿل ٚايٌلى ٚاي٬ٍٔ . (39)«ئ ٜهٕٛ َها

ّٸ ٖٛ ايٍُٛٛ إٍ  ؾِٗ ٖقٙ اجملُٛع١ ٬ٕى قبٍٛ ايـّكلاط١ٝ ٚايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا

 اؿكٝك١ أّٜٔا.

 ِٕ ُٸًٛا إٍ سه ٟٸ ؾلؿٺ أٚ ْاع١ٺ تٛ َٚٔ ايٛآض، بٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ا٫هتـ٫ٍ، إٔ أ

ٟٸ َٕٛٓٛع هٛف ٜعتدلٕٚ إٔ تطبٝل ايـّكلاط١ٝ ٚأػق آكا٤  ٞٸ ٚآض سٍٛ أ ٞٸ ٚعًُ عكً

ٞٸ ٫ َع٢ٓ ي٘; ٭ٕ َبـأ ٚؾل١ٝٓ ايـّكلاط١ٝ  عـّ »ايٓاي سٍٛ فيو إٛٓٛع أَلٷ عبج

َٸا إٔ ٜعذلؾٛا . ٚع٢ً ٖقا ا٭«ٚٓٛغ اؿكٝك١ هاي هب ع٢ً إطايبٌ بايـّكلاط١ٝ إ

ٟٸ سكٝك١ٺ ٚآش١، ٚأْ٘ ٫ ّهٔ ايـؾاع عٔ سكٛم اٱْوإ  ُٸًٛا إٍ أ بأِْٗ مل ٜتٛ

ـٻعٝٗا ايعامل اؿـٜح، ٫ٚ ّهٔ إثباتٗا عًُٝٸّا; أٚ إٔ  ٚهٛاٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت ٜ

ٔٵ ٫ ّهٔ تطبٝل ٜكلِّكٚا إَهإ ايـؾاع عٔ ٖقٙ ا٭َٛك، ٚإثباتٗا عً ُٝٸّا، ٚيه

 ايـّكلاط١ٝ عًٝٗا.

ٖٚقا تٗاؾتٷ ٚآض تكع ؾٝ٘ ٖقٙ اجملُٛع١ َٔ إـاؾعٌ عٔ ايـّكلاط١ٝ ٚهٝاؿ٠ 

 .كأٟ ا٭نجل١ٜ بٓا٤ٶ ع٢ً َبـأ نٌـ اؿكٝك١

ـٻ ـٸ عٔثٓا ؾُٝا هبل ٚقـ ؼ ِٸٖقا ايتش يًعامل اؿـٜح ؼت عٓٛإ  ٟ إٗ

ـٸإ ا٭ؿ٢ْ ٚا٭ق٢ِ َٔ ا»  .«١اهتبـاؿ ا٭نجلٜٸ»ٚ «يـّكلاط١ٝاؿ

يقيو ؾإٕ بعض إعاُلٜٔ ايقٜٔ ٜٓاؿٕٚ بايـّكلاط١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً نٌـ 

اؿكٝك١ قـ قٝٻـٚا َٔ إط٬م ايـّكلاط١ٝ، ٜٚعتكـٕٚ أْ٘ ٗ ا٭َٛك اييت تهٕٛ ؾٝٗا 

ٞٸ، َٔ غرل اؾا٥ن  اؿكٝك١ ٚآش١; أٚ ٖٓاى طلٜك١ْ يتشكٝكٗا َٔ ػ٬ٍ ايبشح ايعًُ

ّٸ تهٕٛ اي لدٛع إٍ كأٟ ايٓاي. ٚٗ اؿا٫ت اييت ٜتٛدٻب ؾٝٗا ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا

 .(40)اؿكٝك١ غرل ٚآش١

ا ٛٵإَا أِْٗ بٓٳ ;ؾايقٜٔ ٜٓاؿٕٚ بايـّكلاط١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً نٌـ اؿكٝك١ ،إفٕ

ٝٸ أٚ أِْٗ قٝٻـٚا َٔ إط٬م  ;يٝدلكٚا ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعاّ ;١ْٛاَِٗ إعلٗ ع٢ً ايٓوب
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ٗ ا٭َٛك اييت تهٕٛ ؾٝٗا  ايـّكلاط١ٝ، ٚاعتدلٚا إٔ ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعاّ قِٛكٷ

 .اؿكٝك١ فٗٛي١ّ

َٚٔ ْاس١ٝٺ أػل٣ ٜعتكـ بعضٴ َعاكٓٞ ايـّكلاط١ٝ أّٜٔا إٔ أهاي 

كأٟ ايـّكلاط١ٝ ٚاعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ ٖٛ نٌـ اؿكٝك١. َٚا أِْٗ ٫ ٜعتدلٕٚ إٔ 

ا٭نجل١ٜ ّهٔ إٔ ٜ٪ؿٸٟ إٍ نٌـ اؿكٝك١ ؾإِْٗ ٜعتكـٕٚ إٔ ايلدٛع إٍ ايلأٟ 

ّٸ َٔ أدٌ اتٸؼاف ايكلاكات ٗ ا٭َٛك اؾُاع١ٝ غرل َكبٍٛ.  ايعا

ٚٗ غٕٔٛ فيو نإ ايهجرل َٔ إعذلٌٓ ع٢ً اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚبعض 

باك َبـأ نٌـ اؿكٝك١ إ٪ِّـٜٔ شلا َٔ بٌ عًُا٤ ايـٜٔ، ٜأػقٕٚ بعٌ ا٫عت

 نأهإي ٜوتـٓيٕٛ َٔ ػ٬ي٘ ع٢ً اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ أٚ كؾٔ٘.

ٝٸ١ )إٌلٚط١( ٌْأت ػ٬ؾاتٷ بٌ فُٛعتٌ َٔ  ػ٬ٍ ايجٛك٠ ايـهتٛكٜٸ١ اٱٜلاْ

ِٕ يًُعاك١ٓ  ِٸ معٝ عًُا٤ ايـٜٔ ايٌٝع١; يًـؾاع عٔ ايـهتٛك١ٜ أٚ َعاكٓتٗا. ٚنإ أٖ

سـ ايكاؿ٠ إـاؾعٌ عٔ ايـهتٛك١ٜ ٗ ايٓذـ إرلما قُـ ايٌٝؽ ؾٌٔ اهلل ايٓٛكٟ، ٚأ

سوٌ ايٓا٥ٝين. نإ َٔ َطايب ايـهتٛكٌٜ تٌهٌٝ ايدلٕإ، ٚنإ اْتؼاب أعٔا٤ 

ايدلٕإ َٔ قٹبٳٌ ايٌعب ع٢ً أهاي إدلا٤ اْتؼاباتٺ سٴلٸ٠ ٚاعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ، نُا 

ٛٸاب ٚا عتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ. َٔ ٖٓا نإ اهتٓـت ايكلاكات ايدلٕا١ْٝ ع٢ً تِٜٛت ايٓ

َٔ ْكاٙ اـ٬ف بٌ إ٪ِّـٜٔ ٚإعاكٌٓ يًـهتٛكٜٸ١. َٚعوٳب  «اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ»

 . (41)«اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ غرلٴ دا٥ٕن ٗ َقٖب اٱَا١َٝ»ايٌٝؽ ؾٌٔ اهلل ايٓٛكٟ ؾإٕ 

ٌٵ ايٓا٥ٝين ٖقا ايلأٟ، ٚقاٍ ٗ دٛاب٘: إٕ أهاي اؿهِ ٗ ِٷ  مل ٜكبٳ اٱه٬ّ قا٥

أق٣ٛ »ع٢ً ايٌٛك٣. ٚإفا اػتًـ أطلاف ايٌٛك٣ ؾُٝا بِٝٓٗ ؾإٕ أنجل١ٜ اٯكا٤ تهٕٛ 

 .(42)«إلدِّشات ايٓٛعٝٸ١

ِٷ ع٢ً ايل١ٜ٩ اييت تكٍٛ: إٕ ايلدٛع  ّٸ أٚ آكا٤ إكأٟ ايٓا٥ٝين ٖقا قا٥ ٍ ايلأٟ ايعا

َٸ١ ايٓاي ٗ ايكلاكات اؾُاع١ٝ، ٛٸاب إٓتؼبٌ َٔ قٹبٳٌ عا ٚتؿٌٔٝ كأٟ ا٭نجل١ٜ  ايٓ

ِٸ ايٌٛك٣ ٗ اؿا٫ت اييت ٫  ع٢ً ا٭ق١ًِّٝ، إِا ٜعتُـ ع٢ً نٌؿ٘ عٔ ايٛاقع; بُٝٓا تت

 تهٕٛ ؾٝٗا اؿكٝك١ ٚآش١ّ، ٜٚوع٢ إوتٌاك يًٍُٛٛ إٍ اؿكٝك١.

ّٸ ع٢ً أْ٘ ٗ اؿا٫ت  ّٚهٔ ايكٍٛ; يتٛٓٝض كأٟ ايٓا٥ٝين: إٕ هرل٠ ايعك٤٬ تٓ

ٔٸ ايعًُا٤ اييت ٜهْٕٛٛ ؾٝٗا  داًٌٖ بإَٔل َا، ٚوتادٕٛ يًلدٛع إٍ ايعامل، ٚيه
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هعًٕٛ َٔ كأٟ  عأٟ ايعك٤٬  عٚأٌٖ ا٫ػتِاْ أّٜٔا كتًؿٕٛ ٗ فيو إٛٓٛع، ؾإِْٗ 

أنجل١ٜ ايعًُا٤ َلدِّشّا ٚٓٸّٝا يتك١ٜٛ أسـ ا٭قٛاٍ، َجٌ: إلٜض ايقٟ ىتًـ ا٭طبا٤ ٗ 

ٗ أَٛك ايطبٸ، ؾإْ٘ ىتاك كأٟ أنجل١ٜ  طلٜك١ ع٬د٘، ٫ٚ ػدل٠ يًُلٜض أّٜٔا

ِّّ. نُا هٝأتٞ عح كأٟ  ّٕ غرل َتؼ ا٭طبا٤، ؾٗٛ ا٫ستُاٍ ا٭كدض بايٓوب١ يٌؼ

 ؾُٝا بعـ. ايٓا٥ٝين

إٕ أنجل ايؿكٗا٤ ٚعًُا٤ اٱه٬ّ إعاُلٜٔ ايقٜٔ تٓاٚيٛا َوأي١ اؿه١َٛ ٗ 

ٚٵٕ إٔ كأٟ ا٭نجل١ٜ َعتدلٷ ع٢ً أهاي نٌ ـ اؿكٝك١. ٜعتدل ايع١َ٬ٓ اٱه٬ّ ٫ ٜلٳ

ايوٝـ قُـ سوٌ ايطباطبا٥ٞ إٔ اٱه٬ّ ٜعاكض اتٸباع كأٟ ا٭نجل١ٜ ٚايـّكلاط١ٝ. 

ٍٸ ع٢ً اؿٸعا٥٘ بٗقٙ ايٓكط١، ٖٚٞ إٔ اٱه٬ّ ٜـاؾع عٔ اتٸباع اؿلٸ، ٚكأٟ  ٜٚوتـ

 .(43)أنجل١ٜ ايٓاي ٗ نجرٕل َٔ ا٭سٝإ ٫ ٜتٛاؾل َع اؿلٸ

٫ ا٭نجل١ٜ ب كأٜ٘، َا إٔ كأٟ وٵـ٫ٍ تكٍٛ بٕٛٓٛغ: سٳٖقٙ ايطلٜك١ َٔ ا٫هت

ـٷ ي٬عتباك.  ٜهٌـ عٔ اؿكٝك١ ؾٗٛ ؾاق

َٔ َوا٨ٚ ايـّكلاط١ٝ إٔ كأٟ »: ٜكٍٛ ايٌٝؽ يطـ اهلل ايِاٗ 

ٝٸ ع ا٭نجل١ٜ ٞٸ ّاهٛا٤ نإ سنب َا  ّاؿل ؿا٥ُّا َع إًِش١; بٌ غايب٫ ٜتٸ ع أّ غرل سنب

ُٸ١ عٓـَا ٫ ٜهْٕٛٛ تابعٌ ؿنبٺٚ ،أقلب يًِٛاب ١ٜٝهٕٛ كأٟ ا٭قِّ ، أٚ ناْٛا ػا

١ِّ َٔ سٝح ايهٝؿٝٸأنجل َٛثٛقٝٸ ٌِ ايوٝاهٌٝ ١; نُا يٛ ناْٛا َج٬ّ َٔ إتؼ

ـٳ ،ٚايكاٌْْٛٝ  .(44)«يلأٟ ا٭نجل١ٜ ّاكايؿ ّاكأٜهٝاه١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ  ١ٺٗ قٔٝٸا ٚٵٚأب

ٚأّٜٔا ٜعتُـ ايٌٝؽ ْاُل َهاكّ ايٌرلامٟ، ٗ كؾٔ٘ اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ، 

َا إٔ بلاَر ٚأسهاّ ا٭ْبٝا٤ ايِاؿقٌ »ع٢ً َبـأ نٌـ اؿكٝك١. َٚعوٳب ْٛلٙ 

ٌٸ عٳ ّٕ ٚػطأٝٵػاي١ْٝ َٔ ن ، «ا٭نجل١ٜ َعلٻ١ْٓ يًؼطأ»، َٚٔ ْاس١ٝٺ أػل٣ «بٺ ْٚك

ٔٸ ؾاجملتُع إ٪َٔ بلهاي١ ا٭ْبٝا٤ ٫  ًِنٳَّا باتٸباع كأٟ ا٭نجل١ٜ ٗ ه َٴ ٜل٣ ٗ ْؿو٘ 

. ٖٚٛ ٜعتكـ إٔ اهتٓاؿ ايعامل إعاُل ع٢ً ا٭نجل١ٜ ٖٛ ٗ اؿكٝك١ ْٛعٷ َٔ «ايكٛاٌْ

 .(45)«اٱنلاٙ ٚاٱيناّ ا٫دتُاعٞ، ٚسٳوٳه١ْ ٗ سٳًِل اجملتُعات

ّٸ كدٛعٷ إٍ»ٜكٍٛ ايوٝـ قُـ سوٌ ايطٗلاْٞ:   ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا

ا٭نجل١ٜ اؾا١ًٖ ٚغرل إٖطًع١. هب ايلدٛع اٍ أٌٖ اـدل٠ ٚإتًِّٔعٌ ٚأٌٖ ايٝكٌ 

. إْ٘ ٜعتدل إٔ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٗ اْتؼاب اؿانِ ٚايؿكٝ٘ ٗ عِل ايػٝب١ (46)«ٚايـكاه١
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 .(47)٫ ق١ُٝ ي٘

ّٸ  ِٕ آػل َٔ نتاب٘ ٜبشح بايتؿٌِٝ ٗ بعض اٯٜات ايكلآ١ْٝ اييت تق ٚٗ قو

ّٸ. ٜٚٛدِّ٘ ه٪ا٫ّ اٍ أتباع (48)١ا٭نجلٜ ْٸ; ٚعٛا ِٸ ٜكوِِّ ايٓاي إٍ: ػٛا . َٚٔ ث

ايـّكلاط١ٝ ايقٜٔ ّٓشٕٛ اؿلٸ ٗ اػتٝاك اؿانِ ٚاٱَاّ ؾُٝع أؾلاؿ ْٚاٖرل 

أْتِ ُٓشٕٛ اؿلٸ ٗ ايتِٜٛت بٓا٤ٶ ع٢ً هٛاؿ ايٓاي ٚتعـاؿ »، قا٬ّ٥ شلِ: «ايٌعب

ٚعإّا أٚ دا٬ّٖ ٚأٓكّا، ٚهٛا٤ نإ ايعكٌ  ا٭ؾلاؿ، هٛا٤ نإ أسـِٖ ؾا٬ّٓ

ٌٕ ؾاكؽ. ٖٚقا ػطْأ ٗ َٓطل ايعكٌ ٚايـكا١ٜ. ٖقا اٱدلا٤  إؿهِّل يًبًـ أٚ فا عك

ِّض ق١ُٝ ايعكٌ ٚايعك٤٬، ٚايعًِ ٚايعًُا٤. ٚٗ َٝنإ ايكٝاي ٜواٟٚ بٌ  ٚايتكًٝـ ٜك

ِټل اؿهِٝ ٚاؿهُا٤ ٚعًُا٤ ا٫دتُاع ٚكأٟ ّٕ داٌٖ غرل َٖطًع.  ق١ُٝ كأٟ ٚتب ًؼ

ـٸّا... ٚيقيو ؾإٕ  ٜٚٔٝع أُشاب ايـكا١ٜ ٚايبِرل٠ ٗ ٍـُّ ٚاسـ َع ايٓاي ايعاؿٜٸٌ د

ٌٷ. َج٬ّ: ايتِٜٛت ٭ٚي٦و ايقٜٔ ٜقٖبٕٛ إٍ  ٕٕ باط ٌٸ َها ايقٖاب إثل ا٭نجل١ٜ ٗ ن

 .(49)«فًى ايٌٛك٣ ٗ ايٛٓع ا٫ْتؼابٞ اؿايٞ ٫ أهاي ي٘ َٔ ايكلإٓ ٚا٭ػباك

ِٸ ؾإْ٘ ٜعتدل إٔ ايطلٜك١ احملُٛؿ٠ ٗ اٱه٬ّ ٖٞ ٚ ٌٸ »َٔ ث ايتٌاٚك َع أٌٖ اؿ

. ٚشلقا ايوبب ٜعتدل إٔ ايِشٝض ؾك٘ ٖٛ كأٟ «ايتٌاٚك َع ا٭نجل١ٜ»، ٚيٝى «ٚايعكـ

ٚكأٜ٘ ٖقا ٌٜب٘ كأٟ أنجل١ٜ أٌٖ اـدل٠ عٓـ ايٌٓو، نع١َ٬ٺ َٔ أدٌ نٌـ ايٛاقع. 

ٛٻتٳتٵ أغًب١ٝ »َٚٔ ٖٓا  ٚٓٸٞ عٔ اؿكٝك١. ـٷايٓا٥ٝين ٗ إٔ كأٟ ا٭نجل١ٜ ناً إفا ُ

ٛٻتٳ  ٌِّ كأٟ ا٭ق١ًِّٝ، ٚإفا ُ ٞٸ ايؿكٝ٘ ٜوتطٝع إٔ ٜؿ فًى ايٓٛاب ي٤ٌٞٺ َا ؾإٕ ايٛي

 .«ْٝع أعٔا٤ ايدلٕإ باٱْاع ؾُٝهٓ٘ إٔ ٜعاكِٓٗ ْٝعّا، ٚىتاك كأٜ٘

عباك٠ عٔ ، ؾكـ ناْت |َٚٔ ثِ ٌٜرل إٍ طلٜك١ ٌَٛك٠ ايٓيبٸ ا٭نلّ

ـٸ١َٺ ؾإٌٛك٠ يٝوت تِٜٛتّا ٚاػتٝاكّا يلأٟ ا٭نجل١ٜ، إِا إٌٛك٠ »يكلاكٙ ايٓٗا٥ٞ.  َك

ٟٴ ايٓٗا٥ٞ ٜهٕٛ  َٔ أدٌ إٔ ٜهٕٛ إٛٓٛع ٚآشّا بايٓوب١ إٍ اٱْوإ ْؿو٘، ٚايلأ

ّٕ إٔ  ٟٸ ًؼ يقيو ايٌؼّ ايقٟ ٖٛ ُاسب إٌٛك٠. ٚٗ َكاّ اي١ٜ٫ٛ ٫ ّهٔ ٭

ٞٸ ؾ ٕٕ ٚاسـٜواٟٚ ايٛي  .(50)«هلّا ٚؿكد١ّ، ٚهعٌ َٔ ٌَٛكت٘ َٓاؾو١ّ ي٘ ٚٗ َٝنا

ٍٸ بٕٛٓٛغ ّاٚن٬ّ ايوٝـ قُـ سوٌ ايطٗلاْٞ أٜٔ ع٢ً إٔ كأٜ٘ ٗ ايلدٛع  ٜـ

ِٷ ـٹع٢ً َبـأ نٌـ اؿكٝك١، ٚأْ٘ مل ٜٴ يًلأٟ ايعاّ قا٥ ٟٸ بٵ ّٕ أ تكلٜل  َبـأ سلٸ اٖتُا

 إِرل.
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ٌٕ َطًل َع كأٟ بعـ إًهاي٘ ع٢ً ايـّكلاط١ٝ ايػلبٝ ١ بأْٗا تكـ بٌه

ِـّّ أسـ إعاُلٜٔ  ا٭نجل١ٜ، ا٭َل ايقٟ دعًٗا تٌلِّع أنجل ايكٔاٜا اي٬أػ٬ق١ٝ، ٜك

َا ٖٛ ايـيٌٝ ع٢ً إٔ اٯكا٤ »اٱه٬ّ ع٢ً أْ٘ َعأكضٷ شلهقا ؿّكلاطٝٸ١، ٜٚكٍٛ: 

ٓطل ٚائٛاب٘ إكبٛي١ َٔ قٹبٳٌ ا٭نجل١ٜ هب إٔ تهٕٛ ؿا٥ُّا َتطابك١ّ َع ايعكٌ ٚإ

ايِشٝش١؟ ايكلإٓ ايهلِٜ ٜعُِّٓا إٔ ٫ ْعتدل آكا٤ ٚعكا٥ـ ْٚٛلٜات ا٭نجل١ٜ ؿا٥ُّا 

ٕٳ﴿ُشٝش١:  ٖٴٛ ِٵ يٹًِشٳلِّ َنأك ٖٴ ٚٳَأِنجٳلٴ ِٵ بٹاِيشٳلِّ  ٖٴ ٌٵ دٳا٤ٳ  .«(70)إ٪َٕٓٛ:  ﴾بٳ

ِٸ ٜوتٓتر أْ٘  ٗ ايٓٛاّ اٱه٬َٞ إجايٞ ٜهٕٛ اتٸباع ا٭نجل١ٜ ًلعّٝا »َٚٔ ث

ؾك٘ إفا نإ ػآعّا يًشلٸ، ٚإ٫ٓ إفا نإ ْٝع ايٓاي أّٜٔا ٜ٪ِّـٕٚ كأّٜا َا أْنٍ اهلل 

ٕٕ ؾ٬ ّهٔ ايعٌُ ب٘ ٗ اؿه١َٛ اٱه١َٝ٬... ٚإفا ناْت بعض َطايب  ب٘ َٔ هًطا

ٔٵ َعوٳب تٌؼّٝ إلًـ ا٭ع٢ً َٚو٪ٚيٞ  ٝٳِ اٱه١َٝ٬، ٚيه ـٸ ايكٹ ايٓاي يٝوت ٓ

ُٸ١ ايٓٛاّ اٱه٬َٞ ؾإٕ ا يعٌُ بٗقٙ إطايب هٝ٪ؿٸٟ إٍ ايتٔش١ٝ َِاحل نجرل٠ َٚٗ

ٚأهاه١ٝ يقيو اجملتُع، ٖٓا... ٭ٕ َو٪ٚيٞ ايٓٛاّ اٱه٬َٞ َو٪ٚيٕٛ أَاّ اهلل 

ّٸ، ٚإْٸُا عًِٝٗ إٔ ٜتٻؼقٚا اٱدلا٤ات  ٚايٓاي ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ ٜكعٛا ٗ ػـاع ايعٛا

 .(51)«ائلٚك١ٜ بٌذاع١ٺ

 

ُٻ ١ ع٢ً أهاي َبـأ نٌـ اؿكٝك١ إٍ ٓا سٍٛ اعتباك كأٟ ا٭نجلٜٸًِقـ تٛ

 ٖقٙ ايٓتا٥ر:

ّٸ غرل ُشٝض ٗ اؿا٫ت اييت تهٕٛ ؾٝٗا ا٭ٍٚ : ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا

اؿكٝك١ ٚآش١ّ يًُلادع، َُٗا نإ ايـيٌٝ ايقٟ ٜعتُـ عًٝ٘، هٛا٤ نإ عًُّٝا أٚ 

 ؿّٜٓٝا أٚ ه٣ٛ فيو.

ٌٷ ؾشٳوٵب، بٌ إْٗا ٫ ايجا١ْٝ : آكا٤ ايٓاي يٝى أْٗا ٫ تكلِّك َا ٖٛ سلٌّ َٚا ٖٛ باط

ٌٕ ػاكد١ٝ، ٚايهٌـ عٓ٘  ٌٕ قاطع. اؿلٸ ٚايباطٌ تابعٷ يعً تهٌـ اؿلٸ ٚايباطٌ بٌه

ْٙ با٭ؿي١ ايع١ًُٝ، ٚكأٟ ا٭نجل١ٜ يٝى ع١ًّٓ ػاكد١ٝ ٱهاؿ اؿلٸ ٚايباطٌ، ٚٗ  َٛٓ

ـ إط٦ُٔ عٔ اؿكٝك١. ٚبايطبع ؾإٕ كأٟ ا٭نجل١ٜ; أنجل اؿا٫ت ٜعذن عٔ ايهٌ

بايٓٛل إٍ ًؼِٝٸ١ أُشاب ايلأٟ، ٚاؿا٫ت اييت ٜـيٕٛ ؾٝٗا بآكا٥ِٗ، ّهٔ إٔ 
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ٝٸ١ ٚٓٸ١ٝ أٚ ٜـعٛ إٍ ا٫ط٦ُٓإ ٗ هبٌٝ ايٍُٛٛ إٍ اؿكٝك١;  ٜهٕٛ قل١ّْٝ استُاي

ا٭نجل١ٜ ٜهٌـ  ّٚهٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ نقيو أّٜٔا. يقيو ٫ ّهٔ ا٫ؿٸعا٤ إٔ كأٟ

 اؿكٝك١ ؿا٥ُّا.

: بٓا٤ٶ ع٢ً َبـأ نٌـ اؿكٝك١ ؾإٕ ُاْع ايكلاك أٚ ُٓٸاع ايكلاك ايجايج١

ـٵُيٕٛ بآكا٥ِٗ. ُاْع ايكلاك أٚ ُٓٸاع ايكلاك ِٖ أؾلاؿٷ أٚ  ٜٴ ىتًؿٕٛ عٔ ا٭ؾلاؿ ايقٜٔ 

ـٻؿ٠ اعذلاِٖ ايٌٓو ٗ ايكلاكات اييت ٜلٜـٕٚ اتٸؼافٖا، ؾطًبٛا ٌَٛك٠  فُٛعاتٷ ق

اٯػلٜٔ; ٫نتٌاف اؿكٝك١ ٚاتٸؼاف ايكلاك ايِشٝض; ػ٬ؾّا ٕبـأ سلٸ تكلٜل إِرل، 

 ؾإٕ ايٓاي ٜهْٕٛٛ ُٓٸاع ايكلاك، َٚا اؿٓهاّ ه٣ٛ ٖجًٌِّ َٚٓؿِّقٜٔ يكلاكِٖ.

ٝٸ١ اجملًى إعتُـ٠ عك٬ّ : أسٝاّْا ٜوتؼـّ ايعك٤٬ ايلابع١ ٗ ا٭١ُْٛ اٱؿاك١ٜ آي

ُټٌ إٍ ايكلاك ايِشٝض. اشلـف َٔ اجملًى  ٖٛ  عنُا هٝأتٞ  عًٚلعّا َٔ أدٌ ايتٛ

ٚا٫ط٬ع ع٢ً آكا٤ ٚسذر اٯػلٜٔ ٚاػتٝاك  «ايتٌاٚك»ايٍُٛٛ إٍ اؿكٝك١، َع٢ٓ 

ٓٗذ١ٝ َٔ آكا٤ أؾًٔٗا. ٚٗ َجٌ ٖقٙ ا٭١ُْٛ; َٚٔ أدٌ ا٫هتؿاؿ٠ ايٛآش١ ٚإ

ٔٸ اٱؿاك٠ ٗ  ا٫هتٌاكٌٜ، ؾإِْٗ هعًٕٛ َٔ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٬َنّا ٫تٸؼاف ايكلاك، يه

ٛٻٍ اٍ  ِّض سلٸ اتٸؼاف ايكلاك إٍ نٌٍّ َٔ «إؿاك٠ اجملًى»اجملُٛع١ إقنٛك٠ تتش ، ٚتؿ

إؿاك٠ »أعٔا٤ اجملًى َكـاك سلٸ ايلأٟ ايقٟ يـٜ٘. يقيو ؾإٕ ايػلض َٔ تٌهٌٝ 

ٖٛ نٌـ اؿكٝك١، ٚٗ ايٛقت ْؿو٘ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ آكا٤ إوتٌاكٜٔ بطلٜك١ٺ  «ًىاجمل

ِٸ َٓشِٗ اؿلٸ ٗ اتٸؼاف ايكلاك ٚؾكّا يٓٛاّ اعتباك كأٟ  َٓٗذٝٸ١ َٚٓٔبط١، ٜٚت

 ا٭نجل١ٜ.

: َٛاؾك١ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٗ َبـأ نٌـ اؿكٝك١ غايبّا ٜهٕٛ قل١ّٜٓ اـاَو١

َع ايكلا٥ٔ ايٛٓٸ١ٝ ٖٞ ؿكاه١ ٚتكِٝٝ ايكلا٥ٔ إٛاؾك١  ٚٓٸ١ٝ، ٚهرل٠ ايعك٤٬ ٗ ايتعاٌَ

ٚإؼايؿ١ َعّا، ؾؿٞ ايٓٗا١ٜ إفا كدشٳتٵ بٓٛلِٖ قلا٥ٔ اعتباك كأٟ ا٭ق١ِّٝ ؾوٛف ٜتؼًٕٓٛ 

ٔٸ ع٢ً اؾذلاض ؾكـإ ايعًِ.  عٔ كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚبعباك٠ٺ أػل٣: ايعك٤٬ ٜعًُٕٛ بايٛ

ل ايعًُا٤; ٚإْٸُا تٛدـ قلا٥ٔ أػل٣. إفٕ، ٚايكلا٥ٔ ايٛٓٸ١ٝ غرل قِٛك٠ٺ ٗ كأٟ أنج

َؼايؿ١ كأٟ ا٭نجل١ٜ يًشكٝك١، تٛدـ سا٫تٷ  عٗ بعض اؿا٫ت  عباٱٓاؾ١ إٍ ايعًِ 

ٔٸ بلأٟ  ِٸ ايعٌُ ؾٝٗا ٚؾكّا يلأٟ ا٭نجل١ٜ، ٖٚٞ اييت وٌِ ؾٝٗا ايٛ أػل٣ أّٜٔا ٫ ٜت
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 ا٭ق١ًِّٝ بعـ تناسِ ايكلا٥ٔ.

ٚا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ يٮًؼاْ ايقٜٔ ٜـيٕٛ  : ّهٔ يٓٛع إعلؾ١ايواؿه١

ٚٵكّا سازلّا ٗ نٌـ اؿكٝك١. ٚكٴبٳُا ٜهٕٛ  بآكا٥ِٗ، إٍ داْب عـؿِٖ، إٔ ًٜعب ؿٳ

ّٸ، بٌ َٔ  كأٟ أق١ًِّٝ عا١ٕ ًَتن١َ أؾٌٔ يهٌـ اؿكٝك١ َٔ كأٟ أنجل١ٜٺ َٔ ايعٛا

ٌِِّ ٗ اؿا٫ت اييت  ِٸ ايلدٛع إٍ ايٛاعٌ ٚإتؼ ٌٷ اؿه١ُ إٔ ٜت ٜٛدـ ؾٝٗا دٗ

َٕٛٓٛع َا. ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ ّهٔ يلأٟ أنجل١ٜ ايعًُا٤ ٗ فيو إٛٓٛع إٔ ٜهٕٛ 

قل١ّٜٓ ٚٓٸ١ٝ أٚ ت٪ؿٸٟ إٍ ا٫ط٦ُٓإ ٗ نٌـ اؿكٝك١. إفٕ بٓا٤ٶ ع٢ً َبـأ نٌـ 

ق١ُٝ آكا٤ أؾلاؿ اجملتُع يٝوت َتوا١ّٜٚ،  عٚػ٬ؾّا ٕبـأ سلٸ تكلٜل إِرل  عاؿكٝك١ 

 ٚكأٟ اـدلا٤ ٚأٌٖ ا٫ػتِاْ ٜتُتٻع بك١ُٝٺ أندل.

ّٸ يهٌـ ايوابع١ : ع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا

اؿكٝك١; ؾإْ٘ ّهٔ اٱقـاّ ع٢ً فيو ٗ ساٍ نإ ايطلؾإ أٚ ا٭طلاف إؼتًؿٕٛ 

ّٸ ٌٜهٌِّ طلٜكّا يهٌـ اؿكٝك١; ٜكلٸٕٚ ظًِٗٗ، ٜٚعتدلٕٚ  إٔ ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا

أَا إفا ناْٛا ٜعتدلٕٚ أْؿوِٗ، أٚ نإ بعِٔٗ ٜعتدل ْؿو٘، عاكؾّا باؿكٝك١، ٫ٚ 

ِٸ بٗقٙ  ّٸ، ؾ٬ ّهٔ ٚاؿاٍ ٖقٙ إٔ ٜت ٜل٣ َٔ هببٺ َكٓع يًلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا

ٌٸ ايٓناعات ٚاـ٬ؾات بٌ ايٓاي ُټٌ ؿ  ٗ إؿاك٠ اجملتُع. ايطلٜك١ ايتٛ

: ع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ّهٔ تدلٜل َعِٛ اؿا٫ت ايٌا٥ع١ ٗ ايلدٛع إٍ ايجا١َٓ

ّٸ ٗ اجملتُعات ٚايـٍٚ إؼتًؿ١، ٜٚتكًّٖ نجرلّا ْطام ايلدٛع إٍ ايلأٟ  ايلأٟ ايعا

ٚٸٍ اْتؼاباتٺ بعـ اْتِاك ايجٛك٠ اٱه٬َٝٸ١ ّٸ. ؾع٢ً هبٌٝ إجاٍ: ٫ ّهٔ تدلٜل أ ٗ  ايعا

ُِّٞ ٖقٙ ا٫ْتؼابات مل  إٜلإ بكبٍٛ اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه١َٝ٬ أٚ عـّ قبٛشلا; ٭ٕ َٓ

 ٜهْٛٛا ٌٜٓهٕٛ ٗ ًلعٝٸ١ اؾُٗٛك١ٜ اٱه١َٝ٬.

: ايهجرل َٔ اٱًها٫ت اييت أثاكتٗا ٖقٙ اجملُٛع١ َٔ عًُا٤ ايـٜٔ ايتاهع١

أَا اٱًهاٍ ع٢ً اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ بٓا٤ٶ ع٢ً َبـأ نٌـ اؿكٝك١ ُشٝش١ْ. 

ُٸ١ سلٸ تكلٜل  ـٸِٖ ؾٗٛ أِْٗ ػاًٖٛا ها٥ل إباؿ٨ ٫عتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ، ٚػا ٓ

ِٸ بعـ كؾض اعتباك كأٟ ا٭نجل١ٜ بٓا٤ٶ ع٢ً َبـأ نٌـ اؿكٝك١  إِرل، َٚٔ ث

ّٸ ٚتؿٌٔٝ كأٟ ا٭نجل١ٜ ٫  ُٻًٛا إٍ ٖقٙ ايٓتٝذ١ اـاط١٦. إٕ ايلدٛع إٍ ايلأٟ ايعا تٛ
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ٟٸ أهإي ٌٕ يًـؾاع عٓ٘. ًّو أ  قاب
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ّٗحذِّ  يف غري العبادات ٛٗٛ الشريٚ العكالئ

ّٔ قاعدٌٚ  أٔ ثإٌّٖٛ؟لٗٛ أ
 

 

تـا٫ّٚ ٗ عًِ أٍُٛ ايؿك٘. نجل ا٭ايبشٛخ  أســٸ ايبشح عٔ هرل٠ ايعك٤٬ عٳٜٴ

ٟٸ بٳٚكٴ ٕٸ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ٖقٙ إوأي١ ٗ عًِ ا٭ٍُٛ ايّٝٛ أنجل َٔ أ ُا أَهٔ إٔ ٜكاٍ بأ

ٔٵ ،(1)أػل٣ َوأي١ٺ يٝوت ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ٖقٙ إوأي١ ٗ ايؿك٘ بٗقا إوت٣ٛ، ٚفيو  ٚيه

ٕٸ أنجل ايطلم آييت متٸ إٍ ا٫ػت٬ف ٗ ه كادعٷ رل٠ ايعك٤٬ بٌ ا٭ٍُٛ ٚايؿك٘; ؾإ

، ^ٗ عِل سٔٛك إعٌَِٛ ٝتٗا بايورل٠ ٗ عًِ ا٭ٍُٛ ناْت سآل٠ّإثبات سذِّ

 ِٖٚ مل ٜلؿعٛا عٓٗا. 

ٕٸ عًُا٤ ا٭ٍُٛ عٓـ ُوټ هِٗ بايورل٠ ٱثبات إوا٥ٌ ا٭ُٛي١ٝ َٚٔ ٖٓا، ؾإ

ِّ ٕٸ ايورل٠ داكإتع ٌٸ ا٭م١َٓ ١ْٜؿ٠ ٜكٛيٕٛ بأ ، أٚ ايورل٠ ع٢ً (2)ع٢ً ٖقٙ إوأي١ ٗ ن

إٍ  ايّٝٛ، أٚ ايورل٠ قا١ُ٥ ع٢ً ٖقا َٔ (3)ايّٖٝٛقٙ إوأي١ َٔ ُـك اٱه٬ّ إٍ 

  .(4)ععِل ايتٌلٜ

ؾبعٔٗا ناْت هرل٠ ايعك٤٬ ٗ مَٔ  ;بُٝٓا إوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ع٢ً ْٛعٌ

ٔٸ هرل٠ ايعك٤٬ ٗ  ;عًٝٗا إعٌَِٛ داك١ّٜ ٚبعٔٗا مل تهٔ ايورل٠ عًٝٗا آْقاى، يه

ل ٝٳع٢ً اعتباكٖا، ؿٕٚ إٔ تهٕٛ َٔ ايوِّ ايعـٜـ َٔ اجملتُعات ايبٌل١ٜ إعاُل٠ قا١ُْ٥

ْٸ.  احملـٚؿ٠ َذتُٕع  ػا
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َطًك١ أٚ ٌَلٚط١ ع  ٚايو٪اٍ ايقٟ ٜطلغ ٖٓا ٖٛ: ٌٖ يٓا إٔ ْكٍٛ ع بِٛك٠ٺ

َٸ١ دـٜـ٠ لٷٝٳتوتكلٸ عًٝٗا هٹ عذٸ١ٝ إوا٥ٌ ٚايطلم اييت اعتباك  :َجٌ ،عك١ٝ٥٬ عا

سكٛم ايتأيٝـ، ٚا٭ػق بآكا٤ ا٭غًب١ٝ ٗ تِٓٛٝ ايٌ٪ٕٚ ايوٝاه١ٝ يًـٍٚ، ٚٗ اْتؼاب 

ٌٕ َو٪ٚيٞ اؿهَٛات؟ ٚبعباك٠ٺ َعتدل ع٢ً سذٸ١ٝ  أػل٣: ٌٖ ّهٔ اؿٍِٛ ع٢ً ؿيٝ

٘ ٫ ٜٛدـ أّ أْ ^ك إع١ًٌَِٛ بعـ عِل سٔٛل ايعك١ٝ٥٬ اؾـٜـ٠ ٚإتٌهِّٝٳايوِّ

ٌٷ  َطًك١ ٫ٚ بِٛك٠ٺ ل ايعك١ٝ٥٬، ٫ بِٛك٠ٺٝٳَعتدل ع٢ً سذٸ١ٝ ٖقا ايكوِ َٔ ايوِّ ؿيٝ

 ٌَلٚط١؟ 

ـٸؿ٠ ٱثبات سذٸ١ٝ ايورل٠ ل ٝٳاؿذٸ١ٝ ايقات١ٝ يًوِّ :َجٌ ،ٚقـ اتٸؼقت طلم َتع

 ـٵيهٓٸين مل أقٹ .(6)عٓٗاكٗا ٚأػدل ل اييت عًِ إعِّٛ بتشٗكٝٳ، ٚسذٸ١ٝ ايوِّ(5)ايعك١ٝ٥٬

َٳ ٕٸ ؾهل٠ ايبشح تعتدل دـٜـ٠ّ ٔٵع٢ً   . طلم إٛٓٛع َٔ ٖقٙ اؾ١ٗ. يقيو ؾإ

 

ٞٸ تطًل ايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ ع٢ً طلٜك١ٺ ع٢ً ؾعٌ  َوتُلٸ٠ يًٓاي ٗ ٚاقعِٗ ايعًُ

ٕٸ ايورل٠ ٚايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ تؿذلم عٔ ا٫كتهام  .(7)٤ٺأٚ تلى ًٞ ٤ًٞٺ ايعك٥٬ٞ; ؾإ

 ٗ ايوًٛى اـاكدٞ يًٓاي، بُٝٓا ا٫كتهام أَلٷ ٌٜذلٙ ؾٝٗا إٔ تهٕٛ َتذوٸـ٠ّ

بٌ ايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٚهرل٠  مٷلٵػاكدٞ. نُا ٜٛدـ َؾ ـٷفٖين، ٚيٝى ي٘ بٓؿو٘ ػوټ

ُٸ١، ٗ أَٛكِٖ ايٌلعٝٸَوتُلٸ٠ يًُتـِّ ع١; ٭ْٸٗا طلٜك١ْإتٌلِّ ؾعٌ  ع٢ً ١، قا١ُْ٥ٌٓ ػا

ٞٸأٚ تلى ٤ًٞٺ ٤ًٞٺ  . (8)، ٗ ٚاقعِٗ ايعًُ

  

ّٷ ِّ يًورل٠ ايعك١ٝ٥٬ أقوا ؿ فنلٖا ْٝعّا، ٚإْٸُا ْهتؿٞ ـٳُٳٗ ؿ٠، يوٓا َتع

ِٕ  ٚاسـ َٓٗا، ٖٚٛ اْكواَٗا إٍ:  بتكوٝ

لآٙ َٚ، ×: ٖٚٞ ايورل٠ إٛدٛؿ٠ ٗ مَٔ سٔٛك إعِّٛأع ايورل٠ إعاُل٠

 ٚؼت ْٛلٙ. 

، ×: ٖٚٞ ايورل٠ اييت ؼٌِ بعـ مَٔ سٔٛك إعِّٛث١ـٳشٵب ع ايورل إوتٳ

 ٚبعٝـّا عٔ ْٛلٙ. 
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 ل ايعك١ٝ٥٬ اؾـٜـ٠. ٝٳَٚلاؿْا َٔ ايورل٠ ٗ ٖقا ايبشح ٖٛ ػِْٛ ايوِّ

ٚإفا د٦ٓا إٍ عًُا٤ ا٭ٍُٛ ٚايؿك٘ ؾوٓذـ َعُِٛٗ قـ اًذلطٛا ٗ سذٸ١ٝ 

يقيو  .أٚ عـّ كؿع٘ عٓٗا ٚإبطاي٘ ٫عتباكٖا ،(9)اشل ×َٔا٤ إعِّٛايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ إ

ـٻؾكـ فنلٚا أْٸ٘  َٔ ٚدٛؿ ايورل٠ ٗ مَإ سٔٛك إعِّٛ، ؿٕٚ إٔ ِٜـك َٓ٘  ٫ بٴ

ل إعاُل٠ يًُعِّٛ. نقيو ٝٳايوِّ غرل١ٝ َٚٔ ٖٓا ؾِٗ مل ٜكٛيٛا عذٸ .(10)اعٓٗ كؿعٷ

ـٸَٛا  ٕٸ غايب ايعًُا٤ مل ٜك ل ايعك١ٝ٥٬ اؾـٜـ٠ ٝٳؿي٬ّٝ ع٢ً سذٸ١ٝ ايو٬ِّْسٜ أ

ٛع١ َِٓٗ قـ ُ. ٖٚٓاى ف^ًت بعـ مَإ سٔٛك إعٌَِٛث١، اييت تٌٖهـٳشٵٚإوتٳ

 . (11)ع٢ً اؿذٸ١ٝ، ْٚاقٌٖٛا طلسٛا أؿٓي١ّ

ـٸَٗا عـؿٷإٍ ٚهٓوع٢ ٗ ٖقٙ إكاي١  قًٌٝ َٔ عًُا٤  إٔ ْبشح ا٭ؿٓي١ اييت ق

ـٸّ أؿٓي١ّ َٸ١ ٚاؾـٜـ٠. ٝٳأػل٣ ع٢ً سذٸ١ٝ ايوِّ ا٭ٍُٛ، نُا هٓك  ل ايعك١ٝ٥٬ ايعا

 

ٌٕ .عـٜـ٠ يًعباؿات ٚإعا٬َت اهتعُا٫تٷ ٌٸ عُ  َٚلاؿْا َٔ ايعباؿ٠ ٖٓا ٖٛ ن

ٝٸت٘ عٓـ اهلل تعاٍ، ٌٜٚذلٙ ٗ ُشٸت٘ قِـ ايكلب١  وتٟٛ ع٢ً ًَِش١ٺ تٛدب قبٛب

 :ع٬ق١ ايعبـ بلبٸ٘، ٚايـٜٔ ٖٛ أهاهٗا، َٚٔ أَجًتٗا ـ ا٭ًُٞ يًعباؿ٠عٵ. ؾايبٴ(12)بأؿا٥٘

 ٚايِّٛ ٚغرلٖا.  اي٠٬ِ ٚاؿرٸ

ٌٕ ٌٸ عُ ٕٸ إلاؿ َٔ إعا١ًَ ن َٛدب١ حملبٛبٝت٘  ٫ وتٟٛ ًَِش١ٺ ٚٗ إكابٌ ؾإ

ايبٝع، ٚاٱداك٠، ٚايتأٌَ،  :عٓـ اهلل تعاٍ، ٫ٚ ٌٜذلٙ ٗ ُشٸت٘ قِـ ايكلب١، َجٌ

ٚٵكسٝح ٜهٕٛ  ٚايتأٜٝـ، ٚٗ بعٔٗا  ٖقٙ إٛاكؿ ٖٛ اٱَٔا٤إٍ ٜع١ بايٓوب١ ايٌل ؿٳ

ٚٵكٷٜهٕٛ ي٘   إ٬ُسٞ ٚتٛدٝٗٞ.  ؿٳ

 

ـٸعا٠ ؾٝ٘ تعتُـ ع٢ً فُٛع١ٺ َٔ إباْٞ ٚا٭هى  ؾل١ٝٓ ايبشح ٚايؿهل٠ إ

 ن بايٛٓٛغ، ٚقـ متٸ إثباتٗا ٗ قًٓٗا، ٖٚٞ: ٚا٭ٍُٛ إٛٓٛع١، تتُٝٻ

عّا ٌَلِّ |. ٜٚعتدل ايلهٍٛ(13)تعاٍ اهلل ٖٛ با٭ُاي١ اٱه٬ّ ٗ عع إٌل1ِّ

 . (14)عبٳبايتؿٜٛض ٚبايتٻ
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ٌٷ ٜٛدـ ع 2٫  ع٢ً ١ّٜ٫ٚ |ا٭نلّ ٚكهٛي٘ هبشاْ٘ اهلل يػرل ٜجبت َعتدل ؿيٝ

 . (15)ٚا٭بـ١ٜ ايـا١ُ٥ ا٭سهاّ تٌلٜع

 نا١ًَْ، ٚبايطبع ؾايٌلٜع١ (16)لَّٔ ايلهٍٛ ا٭نم ٗ ايـٜٔ انتُاٍ ع متٸ3

ٌٸ إَٔلأّٜٔا. ٚايٌاكع قـ بٝٻ ـٷ ٔ كأٜ٘ ٗ ن   .(17)٘ػاٖ هًيبٸ ي٘ َٛق

 ُـك ٗ اييًٓ َٛدٸ١ّٗ يٝوت اٱه٬َٞ ايٌاكع ٜٔعٗا اييت ع ايكٛا4ٌْ

 . (18)ايكٝا١َ ّٜٛ إٍ يًبٌل اٱه٬ّ، بٌ

ع٢ً  ايكٝا١َ يـٜ٘ آط٬عٷ ّٜٛ إٍ يًٓاي ايكٛاٌْ ٚٓع ايقٟ اٱه٬َٞ ع ايٌاكع5

ّٸ ٌٌُٜ ايوِّ ، ٖٚٛ آط٬عٷ(19)إوتكبٌ ـُ ٫ٓل إوتكب١ًٝ، ٚإٝٳعا  . (20)ـًِينّ ا

ٚٴ ٕٸ َكِٛؿْا َٔ ٖقا ايبشح ٖٛ أْٸ٘ إفا  ٌٷٚإ ّٸ دـ ؿيٝ  ،ُـٚكّا ٚؿ٫ي١ّ ٚد١ّٗ ،تا

، ٚتـػٌ ُٓٔ ؿا٥ل٠ ل ايعك١ٝ٥٬ ؾإْٸٗا تهٕٛ غرل َعتدل٠ٺٝٳَٔ ايوِّ ع٢ً ْؿٞ اعتباك هرل٠ٺ

ٔ اؿذٸ١ٝ، ٚٗ غرل ٖقٙ اؿاي١ ٫ ٜهٕٛ َٛقـ ايٌاكع ػاٙ ايورل٠ هًبّٝا، ا٫هتجٓا٤ َ

ٚٸي١ٝ، ٚتهٕٛ َعتدل٠ّ  ٚتـػٌ ٗ ايـا٥ل٠ إكاب١ً ي٬هتجٓا٤، ٚبايتايٞ تًٌُٗا ايكاعـ٠ ا٭

 . ٚسذٸ١ّ

ٞٸ ِٸ َٔ ايـيٌٝ ايكطع عكًّٝا نإ أٚ  ،ٚايـيٌٝ إعتدل ايقٟ ْكِـٙ ٖٓا أع

ٞٸ ١ًلعّٝا، ٚا٭َاك٠ قطعٝٸ  . ا٫عتباك، ٚا٭ٌُ ايعًُ

ٚٸي١ٝ ؿذٸ١ٝ هرل٠ ايعك٤٬ إٔ ْعتدلٖا ؿي٬ّٝ َوتك  ،٬٘ٚيٝى َلاؿْا َٔ ايكاعـ٠ ا٭

١، بٌ ْكٍٛ بأْٸٓا ْوتٓتر َٔ ا٭ؿٓي١ ٗ علض ايهتاب ٚايوٓٸ١، ٚإٔ ٜهٕٛ شلا َٛٓٛعٝٸ

ِّ ـٸْا ٗ عًُٓا َكت٢ٔاييت هٓك ٟٸ هرل٠ٺ َٗا ٗ ٖقا ايبشح أْٸ٘ ٫ سذٸ١ يًٌاكع ٓ إفا  أ

ٌٷ ِٵمل ُٜك مٔ  ،ٚيقا ْهٕٛ َعقٚكٜٔ ٗ فيو. إفٕ; بٗقٙ ا٭ؿٓي١ ،ع٢ً ْؿٞ اعتباكٖا ؿيٝ

ٖٚقا ْٛرل اٱْاع ايقٟ ي٘ ع بٓا٤ٶ ع٢ً كأٟ  .ْوتهٌـ َٛقـ ايٌاكع َٔ ايورل٠

 ١. ١، ٚيٝى ي٘ َٛٓٛعٝٸاٱَاَٝٸ١ ع طلٜكٝٸ

ٌٸ هرل٠ٺأ ٚإْٸين ٕٸ ن ـٸ٠ سذٸ عتكـ بأ ٌٷ ٫ٓ، إ١ْعك١ٝ٥٬ َوتذ عكًٞ أٚ  إفا قاّ ؿيٝ

ٌٳبٳْكًٞ َعتٳ ِٳ ل ع٢ً ػ٬ف فيو، َجًُا اعتدل بعضٷ ا٭ُ ع٢ً طلٜك١ ايٌاكع ٗ  اؿان

إفا ثبت ػ٬ف فيو  غرل ايعباؿات ٖٛ اٱَٔا٤ ٚتِشٝض بٓا٤ات ايٓاي َٚباِْٝٗ، إ٫ٓ

ٕٵ بطلٜٕل ـٸعاِٖ َعتدل، ٚإ  . (21)مل ٜوتـٓيٛا ع٢ً َ

ٕٸ ع٢ً ايؿكٝ٘ سٌ ٜٛاد٘ هرل٠ّٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ايلأٟ،  َٸ١ دـٜـ٠ إٔ  ؾإ عك١ٝ٥٬ عا
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ٌٕ عٔ  َعتدل كاؿٕع ٜبقٍ قِاك٣ دٗـٙ يًشٍِٛ َٔ بٌ ا٭ؿٓي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ ع٢ً ؿيٝ

ٌٕ«ؿيٌٝ قطعٞ أٚ أَاك٠ أٚ أٌُ عًُٞ»ٖقٙ ايورل٠  َعتدل ؾً٘  ، ٚعٓـَا ٫ ٜعجل ع٢ً ؿيٝ

ايِشٸ١ »ع ايٛٓعٞ إتٓاهب َع٘، ن، ٚاؿهِ «اؾٛام»إٔ ٜؿيت باؿهِ ايتهًٝؿٞ 

 . «أٚ إًه١ٝ ٚغرلُٖا

ٕٸ إباْٞ ايه١َٝ٬ يًٌلٜع١ ناؾ١ْٝ ـٸع٢ ٚؾل١ٝٓ  َٚٔ ٚد١ٗ ْٛلٟ ؾإ ٱثبات َ

َټ ٚاٱًها٫ت اييت ّهٔ إٔ تطلأ ع٢ً ايقٖٔ ْا١ْ٦ً .ايبشح ٌ ٚايتـقٝل َٔ عـّ ايتأ

ٕٸ أنجل اي٬مّ ٗ إباْٞ ايه١َٝ٬ يًٌلٜع١، ٚعـّ ا٫يتؿات ايت ّٸ إٍ يٛامَٗا. يقيو ؾإ ا

ٓٳ ا٭ؿٓي١ كادع١ْ  أػل٣ إيٝٗا أّٜٔا.  ٓا أؿٓي١ِّؿإٍ تًو إباْٞ ٚا٭هى، َٚع فيو ؾكـ أ

 

ٌٸ ٕٸ َع٢ٓ سلٛي١ٝ ايٌلٜع١ ٖٛ ٚدٛؿ َٛقـ يًٌاكع َٔ ن ، ٖٚقا ٫ ىلز ٤ًٞٺ إ

 عٔ استُايٌ ؿا٥لٜٔ بٌ ايٓؿٞ ٚاٱثبات: 

ـٷ هًيب. ٖٚقٙ اؿاي١ أّٜٔا ٫ ؽلز عٔ ؾلٌٓ ؿا٥لٜٔ  أع إٔ ٜهٕٛ يًٌاكع َٛق

َٸا إٔ ٜهٕٛ َٛقـ ايٌاكع ايوًيب قـ ٌُٚ إيٝٓا ٚٗ ٖقا  ،بٌ ايٓؿٞ ٚاٱثبات; ؾإ

ٚإَا إٔ  ;ايؿلض ْكٍٛ بعـّ اعتباك ايورل٠، ؾتـػٌ ُٓٔ ؿا٥ل٠ ا٫هتجٓا٤ َٔ اؿذٸ١ٝ

ِٹ  إيٝٓا، ٚٗ ٖقا ايؿلض ػلٟ ايدلا٠٤.  ٌٵٜهٕٛ إٛقـ ايوًيب مل ٜ

ـٷ هًيب، ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ ٜجبت َطًٛبٓا، ٖٚٛ  ب ع إٔ ٫ ٜهٕٛ يًٌاكع َٛق

 اؿذٸ١ٝ. 

 

ٕٵؾ ّٸ ٖٛ ايؿواؿ ٚعـّ تلتټ :قٌٝ إ ب ا٭ثل، ا٭ٌُ ٗ إعا٬َت بإع٢ٓ ا٭ػ

 . (22)َٔ ايؿكٗا٤ نُا فنل فيو نجرلٷ

 : ْكٍٛ ٗ اؾٛاب

ٚٸ٫ّ ٌٕ: إفا ناْت إعا١ًَ عك١ٝ٥٬ ؾؿواؿٴأ َعتدل، نُا فنل  ٖا وتاز إٍ ؿيٝ

ٕٸ ايٌاكع ٗ فاٍ إعا٬َ(23)نبرل٠ َٔ ايؿكٗا٤ فيو أّٜٔا فُٛع١ْ ت يٝى ; ٭
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٘ٷَ٪هِّ ٌٕ ، ٚكؿع ْٚؿٞ اعتباك إَٔلٚكاؿعٷ وّا، بٌ َٛدٸ  كا٥ر بٌ ايعك٤٬ وتاز إٍ ؿيٝ

 َعتدل. 

ٕٸ أسـّا َقثاّْٝا ّٸ بٹ: إفا ؾلٓٓا أ ٌ بأُاي١ ايؿواؿ ٗ إعا٬َت بإع٢ٓ ا٭ػ

ٔٵ ّٸ ؾك٘، ٚيه ٗ  ؾٓتٝذ١ كأٜ٘ عـّ اعتباك ايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٗ إعا٬َت بإع٢ٓ ا٭ػ

ٌٷ  ع٢ً ْؿٞ ا٫عتباك.  غرل ٖقا اجملاٍ ٫ ٜٛدـ ؿيٝ

ٍٷ : ْٛاؾكهِ ع٢ً قٛيهِ بهٕٛ ايؿواؿ ٚعـّ َؿاؿٙ ٖٚٓا قـ ٜطلغ ه٪ا

ٌٕ ٌٷا٫عتباك قتادّا إٍ ؿيٝ ٔٸ ا٭ٌُ ايعًُٞ ؿيٝ  َعتدل.  ، ٚيه

ٌٷٚدٛاب٘ بإٔ ْكٍٛ  : ا٭ٌُ ايعًُٞ ٜعتدل ؿي٬ّٝ ٗ اؿاي١ اييت ٫ ٜٛدـ ؾٝٗا ؿيٝ

ٌٷ(24)ك٠َٔ ؿيٌٝ قطعٞ أٚ أَا ،َعتدل ٌٸ ن٬َٓا ٜٛدـ ؿيٝ ـٻ . ٚٗ ق  ّٷَعتدل، ٖٚٛ َك

 ع٢ً ا٭ٌُ ايعًُٞ. 

ٕٸ كاٍقـ ٜٴٚ : إلاؿ َٔ ا٭ٌُ ٖٓا ٖٛ ايكاعـ٠، ٫ ا٭ٌُ ايعًُٞ، ستٸ٢ ٜكاٍ بأ

ٌٕ  َعتدل.  اعتباكٙ ٜهٕٛ ٗ ساي١ عـّ ٚدٛؿ ؿيٝ

 ٜتٸٔض عدل ْكاٙ:  ٖقا اٱًهاٍ ٔٚاؾٛاب ع

ٚٸ٫ّ  : إلاؿ َٔ ا٭ٌُ ٖٓا ٖٛ ا٭ٌُ ايعًُٞ، ٫ ايكاعـ٠. أ

ٕٸ إلاؿ َٔ ا٭ٌُ ٖٓا ٖٛ ايكاعـ٠ ؾُب٢ٓ ٚأهاي اعتباكٖا ٖٛ ثاّْٝا : يٛ ؾلٓٓا أ

 . (25)ا٭ٌُ ايعًُٞ، نُا ُلٸغ بقيو ايكا٥ًٕٛ بأُاي١ ايؿواؿ

ٕٸ َب٢ٓ اعتباكٖثايجّا ٕٸ إلاؿ َٔ ا٭ٌُ ٖٓا ٖٛ ايكاعـ٠، ٚأ ا يٝى : يٛ ؾلٓٓا أ

ٖٛ ا٭ٌُ ايعًُٞ، ؾوٝهٕٛ أهاهٗا ؿي٬ّٝ َكاب٬ّ يًـيٌٝ إتكٔ ع٢ً هرل٠ ٚطلٜك١ 

ِ ب٘ تكـِٜ هرل٠ ايٌاكع ع٢ً فيو ايـيٌٝ ايٌاكع ٗ فاٍ إعا٬َت، َٚٔ إوًٖ

 إؿذلض. 

ٚٸي١ٝ ب ا٭ثل ؾإْٸ٘ ٫ تتأثٻ: ٚإفا دل٣ ٖٓا اهتِشاب عـّ تلتټكابعّا ل ايكاعـ٠ ا٭

ٚٸي١ٝ، ٜٚـػٌ ٗ ؿا٥ل٠ ا٫هتجٓا٤. ب اؿٸوٵسٳ  عا٥ٓا، بٌ ىلز ٖقا إٛكؿ عٔ ايكاعـ٠ ا٭

 

ـٸَاتٺ  : ّٚهٔ بٝإ ٖقا ايـيٌٝ عدل َك

ـٻ، ٚىٷَ٪هِّ ايعباؿات فاٍ ٗ ع ايٌاكع1  إهاب١ٝ، ٚيقا َٛاقـ ي٘ تهٕٛ إٔ ٫ بٴ
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 ػقٚا» :كٚاٜات ٗ دا٤ إٓاهو، نُا تؿاٌُٝ َٓ٘ ْٚأػقإيٝ٘،  ْلدع بإٔ أَل قـ ؾٗٛ

ٔٸ ايٌاكع ٗ غرل فاٍ  .(27)«ًُٓٛا نُا كأٜتُْٛٞ أًُٓٞ»، ٚ(26)«َٓاهههِ عٓٸٞ ٚيه

ٌٸ َا ايعباؿات يٝى َ٪هِّ وّا. يقا ؾورل٠ ايٌاكع ٚطلٜكت٘ ٗ غرل ايعباؿات هًب١ٝ، ٚن

ايبٝع ايلبٟٛ، ٚإعا١ًَ  :َجٌ ،نإ َٓتٌلّا بٌ ايعك٤٬ ٚمل ٜهٔ ٜكبً٘ ؾكـ كؿع عٓ٘

ػقٚا عٓٸٞ » ع أْ٘ قاٍ: ٚيٛ ٗ كٚاٜات ٓعٝؿ١ ع ك١ٜ، ٚغرلُٖا، ٚمل ٜٓكٌ عٓ٘لٳايػٳ

 ، َٚجً٘ َٔ ايتعبرلات. «َعا٬َتهِ

ل ٝٳايٌاكع ٗ غرل ايعباؿات ٖٛ قبٍٛ ٚإَٔا٤ ايوِّ َٛاقـ هًب١ٝ ع َع2٢ٓ

 عتدل٠. ٗ ساي١ إسلام كؿع٘ عٓٗا بايطلم إ ٫ٓايعك١ٝ٥٬، إ

 ايٌاكع آط٬ع ٜكتٔٞ ايكٝا١َ ّٜٛ إٍ اٱه٬ّ ًلٜع١ اعتباك ع اهتُلاك3

ٌٸ ع٢ً، ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، اٱه٬َٞ  . عٓ٘ ٜلؿع ٜكبً٘; ستٸ٢ ٫ٚ هٝكع َا ن

ٌٸ هرل٠ٺ ٜلؿع إٔ ع ًٜٚن4ّ ـٸ إفا مل  طٗ مَإ سٔٛكٙص عٔ ن عك١ٝ٥٬ هتوتذ

َٸ١، َجٌ تهٔ َكبٛي١ّ  ِٵُهٓٳٝٵبٳ ِٵُهاَيٛٳَٵٛا َأًُُنِأتٳ ٫َٚٳ﴿ :عٓـٙ، ٚيٛ بعٓاٜٚٔ عا

 ، أٚ بأٍُٛ ع١ًُٝ. ﴾ٌٔاطٹبٳاِيبٹ

ٌٷ  ٌٕٚعُ إَٔل عٔ َعتدل ع٢ً كؿٕع ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ٗ غرل ايعباؿات إفا مل ٜٛدـ ؿيٝ

ٕٸ فيو ايعٌُ غرل ٖٕٓٛع  ًلعّا.  َا ؾٓكٍٛ بأ

 

ـٸَاتّٚهٔ إٔ ْكلِّ ـٸ٠ َك  ٖٞ:  ،ب ٖقا ايـيٌٝ َٔ ػ٬ٍ ع

 بايكاعـ٠ ايعباؿات فاٍ غرل ٗ ٜعًُٕٛ اؿٔٛك عِل ٗ ايٓٸاي ع نا1ٕ

ٚٸي١ٝ، ؾًِ ١; يهٞ وًِٛا ع٢ً يًٌاكع أٚ ايهتاب أٚ ايوٓٸؾٝٗا  ٜلدعٕٛ ٜهْٛٛا ا٭

إفا كؿعِٗ إعِّٛ عٓٗا،  ٫ٕٓٚ ٚؾكٗا، إلٴذٵايعك١ٝ٥٬، بٌ ناْٛا ٜٳ لٝٳإَٔا٤ ٚتأٜٝـ يًوِّ

 أٚ ٚدـٚا ٗ ايهتاب ٚايوٓٸ١ ؿي٬ّٝ ع٢ً ايلؿع عٓٗا. 

ٚٸي١ٝ بايكاعـ٠ ع ايع2ٌُ  ٜجبت ٚمل ،^إعٌَِٛ َٔ ْٕٚٛل َلأ٣ٶ نإ ٖقٙ ا٭

ٕٸ َعتدل بطلٜٕل  يو. ف عٔ كؿع قـ إعٌَِٛ َٔ ٚاسـّا أ

ـٸعٞ ٔٵَٳ اؿٔٛك، ٚع٢ً بنَٔ ايكاعـ٠ ٖقٙ اعتباك امِاك ع٢ً ؿيٌٝ ع 3٫ ٜ 

ٌٕ ٜأتٞ إٔ ا٫مِاك  ايػٝب١ يًنّ مَٔ ٗ َعتدل٠ّ ايكاعـ٠ ٖقٙ تهٔ مل يٛ بٌ. بـيٝ
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 ٚغاٜات ٭سهاّ بايٓوب١ ػطلّا ٌتٌهِّ إْٸٗا اعتباكٖا; سٝح عـّ عٔ ٜعًٔ إٔ إعِّٛ

ك َٔ ٘ ٚوقِّعك٬ّ ْٚك٬ّ ع٢ً إعِّٛ إٔ ٜٓبِّ٘ َٔ اي٬مّ أْ ٘قًٓ ٗ كإكلٻ ؾُٔ. ايٌاكع

ِّ ٌٸ َا ٜٗ ، َجًُا ْبٸ٘ إٍ عـّ (28)ؿ أٖـاف ايٌلٜع١ ٚأسهاَٗا; باعتباكٙ ساؾّٛا شلان

ٚٸي١ٝ َعتدل٠ْ(29)ك َُٓٗاٟ، ٚسقٻأاعتباك ايكٝاي ٚايتؿورل بايل ٗ  . إفٕ ؾٗقٙ ايكاعـ٠ ا٭

ٕٸ ايبعض قـ ُوٻ و َا مَٔ ايػٝب١، ٫ٚ َاْع َٔ ايعٌُ بٗا. َٚٔ اؾـٜل بايقنل أ

 . (30)ٌٜب٘ ٖقا ايـيٌٝ ٱثبات ايدلا٠٤

 

ٚٸي١ٝ بٌ مَاْٞ  إْ٘ :ٚإفا قٌٝ وتٌُ اػت٬ف اؿاٍ ٗ اعتباك ايكاعـ٠ ا٭

ع عٔ ايورل٠ إؼايؿ١ اؿٔٛك ٚايػٝب١; سٝح ٜوتطٝع إعِّٛ ٗ عِل اؿٔٛك إٔ ٜلؿ

 ٗ عِل ايػٝب١; ستٸ٢ ّهٓ٘ إٔ ٜلؿع عٓٗا.  يًٌلٜع١، بُٝٓا ٖٛ غرل ٚاٖٕل

ٕٸ إعِّٛ غرل ٚاٖٕل : ُشٝضٷْكٍٛ ٗ اؾٛاب ٔٸ ٖقٙ ايكاعـ٠ ناْت أ ، ٚيه

٭سهاَ٘ ٚأٖـاؾ٘ يهإ قـ كؿع  ٗ مَإ سٔٛكٙ، ؾًٛ نإ ٜلاٖا َٓاؾ١ّٝ َٛدٛؿ٠ّ

 عٓٗا آْقاى. 

ك يعـّ اٱب٬ؽ َدلِّ ٘ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ عٓـ إعِّٛ عقكٷإْ :ٚيٛ قٌٝ أّٜٔا

ٟٸ :ٚايتبٌٝ، َٔ قبٌٝ ٚٸ عٓٛإ ثاْٛ ِٕطل ِٸ. بٺَع ٚاد ، أٚ سٍِٛ تناس  أٖ

ل ٖقٙ اؿاي١ : إٕ استُاٍ سٍِٛ ٖقا ا٭َل ٚؼٗكؾٓكٍٛ ٗ ٖقٙ ايِٛك٠ أّٜٔا

ٔٷ ٗ ٚقتٺ ـٸ٠ٺ قِرل ٖه ٔٸ استُاٍ سِٛي٘ بايٓوب١ إٍ َ  ،مَا١ْٝ ط١ًٜٛ عك٥٬ّٝا، يه

ـٸ إٍ ٍٷاس ه١ٓ، ٖٛ 270 ُت ـٷ تُا ـٸ ب٘ ايعك٤٬.  ٓعٝ ـٸّا، ٫ ٜعت  د

 

|

ٍٴ اهلل ٍٳ |ػٳَطبٳ كٳهٴٛ ٛٳؿٳأع َؾَكا ٗٳا ايٓٻايٴ» :ؾٹٞ سٳذٻ١ٹ اِي ٜټ َٳا اهللٹٚ ،ٜٳا َأ ٞٵ  ًٳ ٔٵ  ٤ٺ  َٹ

ٔٳ ايٓٻأك ٔإ َٹ ِٵ  ـٴُن ٔٳ اِيذٳٓٻ١ٹ ٜٚٴبٳاعٹ َٹ ِٵ  ٘ٹ ٫ٜٓٴَكلِّبٴُه ِٵ بٹ َٳلٵتٴُه ـٵ َأ ٞٵ ،َٚق ًٳ ٔٵ  َٹ َٳا  ِٵ  ٚ ٤ٺ ٜٴَكلِّبٴُه

ٔٳ اِيذٳٓٻ١ٹ ٔإ َٹ ِٵ  ـٴُن ٔٳ ايٓٻأك ٜٚٴبٳاعٹ ٘ٴ ٫َٓٹ ٓٵ ِٵ عٳ ٝٵتٴُه ٗٳ ْٳ ـٵ   ٚقـ ٚكؿ ٖقا اؿـٜح ٗ عـؿٺ. (31)«َٚق

، (32)ؿـٜج١ٝ ايٌٝع١ٝ ايكـ١ّ، ٚبأهاْٝـ َعتدل٠ غايبّا، ناحملاهَٔٔ اؾٛاَع ا

 . (34)ٚنقيو متٸ ْكً٘ ٗ نتب أٌٖ ايوٓٸ١ ;(33)ٚؿعا٥ِ اٱه٬ّ
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ٕٸ ايٓيب ٝٻ |َٚؿاؿ ٖقا اؿـٜح أ ٌٸ ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ إ٪ثِّقـ ب ل٠ ٗ هعاؿ٠ ٔ ن

ـٸّا َٔ  .اٱْوإ ٖٚقٙ ايك١ٝٔ غرل َٓشِل٠ بايٓاي ٗ فيو اينَإ، ٜٚتٸٔض فيو د

 ػ٬ٍ ايكلا٥ٔ ٚايـ٫٫ت ايتاي١ٝ: 

ٌٸ شلـا١ٜ اٱه٬ّ كهاي١ ع دا٤ت1 ايٓاي، إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٫ شلـا١ٜ ػِْٛ  ن

ُٕ |ايٓاي اؿآلٜٔ ٚإوتُعٌ ـطب١ ايلهٍٛ  ٌاك إيٝٗا. ا

 ٌٌُٜ ػطابٷ يًُوًٌُ، ؾٗقا ٚؿاع٘ ساٍ ٗ اـطب١ ٖقٙ |ايٓيبٸ ع أيك2٢

 . ا٫دتُاع١ٝ ٚايٌؼِٝات ايكاؿ٠ ٚؿاع َٔ إتعاكف ٖٛ اي٬سك١، نُا ا٭دٝاٍ

ا٭ؾعاٍ إ٪ؿٸ١ٜ إٍ اقذلاب اٱْوإ َٔ اؾٓٸ١ ٚابتعاؿٙ عٔ  بٝإ َكاّ ٗ ع ايٓيبٸ3

َا بعـٙ  ي ٗايٓاٚايٓاك، ٫ٚ وتٌُ ا٫ػت٬ف ٗ فيو بٌ ايٓاي ٗ مَٔ ُـك اٱه٬ّ 

إٍ ا٫بتعاؿ عٔ  ٝب١ ٗ ُـك اٱه٬ّ َ٪ؿٸ١ّٜ; ؾ٬ وتٌُ َج٬ّ إٔ تهٕٛ ايػٹَٔ أم١َٓٺ

أٚ إٔ  ;ٝب١ نقيو ٗ ايعِٛك اي٬سك١اؾٓٸ١ ٚا٫قذلاب َٔ ايٓاك، بُٝٓا ٫ تهٕٛ ايػٹ

ٜهٕٛ ايكٝاّ با٭َا١ْ َ٪ؿٸّٜا إٍ ا٫بتعاؿ عٔ ايٓاك ٚا٫قذلاب َٔ اؾٓٸ١ ٗ ُـك 

أَلّا  |ٖٚهقا بكٝٸ١ ا٭ؾعاٍ اييت أَل بٗا ايٓيبٸ ;ؿٕٚ غرلٙ َٔ ايعِٛك ،اٱه٬ّ

 نقيو.  ،إيناَّٝا، باعتباكٙ ًاكعّا، أٚ ٢ْٗ عٓٗا ّْٗٝا إيناَّٝا

ٕٸ ايلهٍٛ ا٭نلّإٍ فيو يـٜٓا كٚاٜات َؿاؿ َٚٔاؾّا ٝٻ |ٖا أ ٔ ْٝع َا ب

ٍٸا ٜٖٚق. (35)وتاد٘ أبٓا٤ دًٝ٘ ٚا٭دٝاٍ اي٬سك١، إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٕٸ ع٢ً ـ  ايٌاكع أ

ـٸي اٱه٬َٞ ٌٻ قاٍ قـ إك  . قٛي٘ ٜٓبػٞ َا ن

ـٻ ايٌاكع نإ إفٕ، ؾإفا ٝٻ قـ يإك ٌٸ ٔب َٸ١ أٚ عا بعٓاٜٚٔ ،ا٭سهاّ ن

ـٻ ُٸ١، أٚ س بٌ ايعك٤٬ ٗ  تٵقـ كادٳ ْا طلٜك١ّـٵايع١ًُٝ ػاٖٗا، ٚٚدٳؿ ايٛٚٝؿ١ ػا

ٕٸ ايؿكٝ٘ ّهٓ٘ إٔ ٜوتٓب٘  عِلْا، ٚمل تهٔ َٛدٛؿ٠ّ ٗ عِل إعِّٛ، ؾإ

ّٸ ٚايـقٝل ع إٍ عـّ اؿهِ باؾٛام ايتهًٝؿٞ ٚايٛٓعٞ، إفا ٌُٚ ع بعـ ايتتبټ ع ايتا

ٕٞ ْٸ ع٢ً ٖقٙ ايطلٜك١، ٚمل ٜٛدٳ اْطبام ْٗ ّٸ أٚ ػا ٌٷ ـٵعا ٞٸ ٜكتٔٞ عـّ  أُ عًُ

 اعتباكٖا. 

 

ٕٸ غا١ٜ َا ٜجبت٘ ٖقا ايـيٌٝ ٖٛ عـّ اؿل١َ ايتهًٝؿ١ٝ، ؾهٝـ  ٚإفا ُأًهٌ بأ
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ِٸ إثبات عـّ اؿل١َ ايٛٓع١ٝ  ؟!ٜت

٬ بٓٛل ايٌاكع، ؾ هتٛدـ ٗ إوتكبٌ، ٖٚٞ باط١ًْ : إفا ناْت ٚاٖل٠ْؾٓكٍٛ

ـٻ ٛټ بٴ ٕٸ عـّ فيو ٜ٪ؿٸٟ إٍ تِ ٛټَٔ دعٌ ٚبٝإ بط٬ْٗا; ٭ ك ايِشٸ١ ك ُشٸتٗا، ٚتِ

ف ٗ ا٭ًٝا٤ اييت تٓتكٌ إٍ اٱْوإ بٛاهط١ ا٫عتُاؿ ع٢ً تًو ٜ٪ؿٸٟ إٍ ايتِلټ

ـٸ٠، َع نٕٛ ٖقا ايتِلټ ؾشٝح  ،ًلعّا. إفٕ ف غرل دا٥ٕنايطلٜك١ ايعك١ٝ٥٬ إوتذ

ؿ١ٝ ّهٓٓا أّٜٔا اهتٓتاز ايِشٸ١ ٝتهاب اؿل١َ ايتهًٜٓتٗٞ ايبط٬ٕ ايٛٓعٞ إٍ اك

 ايٛٓع١ٝ. 

قـ  ^ٚإفا متٸ اٱًهاٍ ع٢ً ا٭ؿٓي١ ايوابك١ بأْٸ٘ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ إعَِٕٛٛ

ٝٸبٝٻ ِٹٓٛا َطًبّا طٜؿِٗ َٔ ٖقا إطًب عـّ سذٸ١ٝ ٖقٙ ايطلٜك١ ايعك٥٬  ٌٵ١ص يهٓٸ٘ مل ٜ

ّهٔ إٔ ْٓتكٌ َٔ عـّ ايٛدـإ إٍ إٍ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ أٚ اؿآل٠، ؾًقيو ٫ 

ٌٕ عـّ ايٛدٛؿ، ٚفلٸؿ استُاٍ عـّ اؿذٸ١ٝ نافٺ ٕٸ اؿذٸ١ٝ ؼتاز إٍ ؿيٝ  ٖٓا; ٭

 َعتدل.

 : ْكٍٛ ٗ اؾٛاب

ٚٸ٫ّ ٕٔأ ٕٸ ٖقا ا٭َل ٫ ٜٴشتٌُ بايٓوب١ إٍ ؿٜ ٌٸ  ٌَٕتهؿِّ : إ بٗـا١ٜ ايبٌل ٗ ن

ٕٸ ، (36)ٌُ ٚايؿكٗا٤ٕتهِّايعاَيِ، ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، نُا فنل فيو بعض ا َٚٔ ٖٓا ؾإ

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت |ايلهٍٛ ا٭نلّ ٌٸ ا٭سهاّ  ^ٚأ٥ ٌٸ ايٓاي ن قـ أبًػٛا يه

َٸ١ ٚايتعايِٝ اي٬م١َ بِٛك٠ٺ اي ع٢ً تبًٝؼ ا٭سهاّ إٍ اٯػلٜٔ، ٛا ايٓبٌ قـ سجٸ ،(37)عا

 . (38)إٍ اؾُٝع ^ٚأٌٖ بٝت٘ |نإِٜاٍ نًُات ايٓيبٸ ،َٔ ا٭هايٝب بعـؿٺ

ـٷثاّْٝا ٕٸ إعِّٛ : ٚيٛ استٌُ أس ٝٻ ×أ ٔٵب ِٹ ٔ، يه بٝاْ٘ إيٝٓا، ؾرلتؿع  ٌٵمل ٜ

ْٚؿ٢ اعتباكٖا، ، بأؿٓي١ ايدلا٠٤ تٓذٝن فيو اؿهِ; ؾًٛ ٢ْٗ ايٌاكع ٚاقعّا عٔ ايورل٠

ٌٕ ؾُا ٕٸ ايدلا٠٤ داك١ْٜ ؿاّ بٝاْ٘ غرل ٚاُ ٕٸ أؿٓي١ ايدلا٠٤ تٌٌُ َٚٔاؾّا إٖٓا.  ؾإ ٍ فيو ؾإ

 . (39)١ نُا تٌٌُ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝايٛٓعٝٸا٭سهاّ 

ْٝع ا٭ؾعاٍ إ٪ؿٸ١ٜ إٍ ايوعاؿ٠ أٚ  |يٝى إلاؿ بٝإ ايٓيبٸ :كاٍّٚهٔ إٔ ٜٴ

ٞٸ ٌٸ ايٓاي، بٌ بعٔٗا قـ فنلٙ يٲَاّ عً ٖٛ  ،ايٓ٘ يًٓ، ستٸ٢ ٜبِّ×ايٌكا٤ يه

ُٸ١ ^ٚبكٝٸ١ ا٭٥
(40) . 

 : ؾٓكٍٛ ٗ اؾٛاب
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ٚٸ٫ّ ٚسـٙ  ×نل بعض ا٭سهاّ ٭َرل إ٪ٌَٓف |: ؿع٣ٛ نٕٛ ايٓيبٸأ

ٌٕ عاد١ٺ ٌٸ ا٭سهاّ ؾُٝع ايٓاي;  ٔٳ، بٌ ٖٛ بٝٻإٍ ؿيٝ  . (41)ٗا تهايٝؿِٗ ْٝعّا٭ْن

ٕٸ أَرل إ٪ٌَٓ: ٚيٛ هًٖثاّْٝا ٝٻ ^ٚبكٝٸ١ إعٌَِٛ ُٓا بٗقٙ ايـع٣ٛ ؾإ ٓٛا قـ ب

 شلِص.  |يًٓاي تًو ا٭سهاّ طاييت فنلٖا ايٓيبٸ

ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ يتُاّ  |عًٝٓا بكطع١ٝ عـّ بٝإ ايلهٍٛ اٱًهاٍٚإفا متٸ 

 : اؾٛابؾايٓاي 

ٚٸ٫ّ ـٷأ ٔٵ : بٝإ ْٝع ؾلٚع ٚتطبٝكات ا٭سهاّ ايه١ًٝٓ بعٝ ـٸّا، يه ٫ ٜٛدـ  د

ٟٸ بٴ ، ٚنقيو «طٕٛ ع٢ً أَٛاشلِايٓاي َوًٖ» :ٗ بٝإ ْٝع ايكٛاعـ ايه١ًٝٓ، َجٌ ـٺعٵأ

ٓٳ» :َج١ٌٝ، ا٫هتجٓا٤ات ايهِّ  . (42)«كلٳ٫ 

ٌ بٳع٢ً بٝإ ا٭سهاّ نًٓٗا يًٓاي ْٝعِٗ َٔ قٹ ؿ١ّ: ؿعٛاْا يٝوت َتٛقِّثاّْٝا

ٝٻ |ايٓيبٸ ٌٴْؿو٘، بٌ ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ قـ ب  . ^ايبٝت ٓٗا أٖ

ّٕ إْ٘ :ٚإفا قٌٝ ٕٸ اٱَاّ اؿذٸ١ ٜأتٞ بأسها إفا » :دـٜـ٠ دا٤ ٗ بعض ايلٚاٜات أ

ٜٴ(43)«دـٜـ قاّ ايكا٥ِ دا٤ بإَٔل ِ بهٕٛ بعض ا٭سهاّ قـ أٚؿعت عٓـ أٌٖ ًَعٵ، َٚٓ٘ 

ٌٸ بعض تًو ا٭سهاّ َلتبط١ْ .(44)ـٴعٵؼ يًٓاي بٳٚمل تبًٖ ،^ايبٝت ل ايعك١ٝ٥٬ ٝٳبايوِّ ٚيع

ـٸ٠  ٖٚقا ا٫ستُاٍ نافٺ ٗ ْؿٞ اؿذٸ١ٝ عٓٗا.  .إوتذ

 : ؾٓكٍٛ ٗ اؾٛاب

ٚٸ٫ّ ، ٫ ×َا بعـ ٚٗٛكٙ : ٚاٖل ٖقٙ ايلٚاٜات نٕٛ تًو ا٭سهاّ َلتبط١ّأ

ٚٸي١ٝ بنَٓٓا، أٟ مَٔ ايػٝب١ َٚا قبٌ ايٛٗٛك. ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜتٓاؾ٢ َؿاؿٴ ٖا َع ايكاعـ٠ ا٭

 . ×إلتبط١ بعِل ايػٝب١، َٚا قبٌ ٚٗٛكٙ

ٌٸ  ُٓا نٕٛ ٖقٙ ايلٚاٜات َلتبط١ّ: يٛ هًٖثاّْٝا َا قبٌ ايٛٗٛك ؾٗٞ ٫ ؽ

ـٻ ٚٸي١ٝ، ٚمٔ قـ قبًٓا با٭ػق عاْا; ٭ْٸٗا هتـػٌ ٗ ؿا٥ل٠ ا٫هتجٓا٤ َ َٔ ايكاعـ٠ ا٭

ٍٸ ع٢ً ايلؿع عٔ ايورل٠، ٚاهتجٓا٥ٗا َٔ ا٫عتباك. ٚعًٝ٘، ؾإفا ؿٖي  تٵبايـيٌٝ إعتدل إفا ؿ

ُٸ١ ؾوٛف تِبض تًو ايورل٠ ؾاقـ٠ّ َٔ تًو ايلٚاٜات ع٢ً ايلؿع عٔ هرل٠ٺ كٚا١ْٜ  ػا

 ي٬عتباك. 

 

ـٸّا إٍ  ٕٸ َكت٢ٔ ػًٛؿ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ أؾل ْٛل ايٌاكع ٖت إ
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ٕٸ ْٛل٠ ايٌاكع ػاٙ ا٭َٛك ايباط١ً ٚإبػ١ٓٛ يٝوت  :آػل ّٜٛ ايكٝا١َ. ٚبتعبرٕل إ

ـٸ٠ سٝات٘ ايٛاٖل١ٜ، بٌ إبػٛٓات ٚا٭َٛك ايباط١ً نًٓٗا قـ متٸ  َٓشِل٠ّ َ

ّٷ ينّ إٔ ٫ ٜهٕٛ دعٌ ايٌاكع  ٫ٓٚٓع١ٝ، ٚإتهًٝؿ١ٝ ٚ تٌؼِٝٗا، ٚدعًت شلا أسها

ٚٳ  . ـٷًِ، ٖٚقا ػٴٚايتؿاتٺ ٕٞعٵْا٦ًّا عٔ 

 ٌ أّٜٔا عٔ سايتٌ ؿا٥لتٌ بٌ ايٓؿٞ ٚاٱثبات: عٵ٫ٚ ىلز َا بعـ اَؾ

َٸا إٔ ٜهٕٛ اؿهِ قـ متٸ تبًٝػ٘ بعـ دعً٘. ع أ  إ

 أٚ ٫ ٜهٕٛ اؿهِ قـ متٸ تبًٝػ٘ بعـ دعً٘. ع ب 

 :٫ ؽلز عٔ ُٛكتٌ أّٜٔا، ؿا٥لتٌ بٌ ايٓؿٞ ٚاٱثبات ٚاؿاي١ ا٭ٍٚ

ٔٵ َٸا إٔ ٜهٕٛ اؿهِ قـ دعٌ ٚمتٸ تبًٝػ٘، يه ِٹ إ إيٝٓا. ٚٗ ٖقٙ  ٌٵمل ٜ

 ايِٛك٠ ػلٟ ايدلا٠٤.

َٸا إٔ ٜهٕٛ اؿهِ قـ ٌُٚ إيٝٓا، ٚس٦ٓٝقٺ هٝكع ٗ ؿا٥ل٠ ا٫هتجٓا٤ َٔ  ٚإ

ٚٸي١ٝ.   ايكاعـ٠ ا٭

 :ؽلز عٔ ُٛكتٌ نقيو٫  «ب»ٚاؿاي١ ايجا١ْٝ 

َٸا إٔ ٫ ٜهٕٛ يعـّ تبًٝػ٘ َدلِّ  .َع سه١ُ ايٌاكع ، ٖٚقا غرل َتٓاهبٺكٷإ

َٸا إٔ ٜهٕٛ ي٘ َدلِّ ِٸ تبًٝؼ اؿهِ ستٸ٢ ٜهٕٛ كٷٚإ ، ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ مل ٜت

 َٓذٸنّا. 

َټٚبٓا٤ٶ عًٝ٘، إفا مل ٜعجل ايؿكٝ٘ بعـ ايتتبټ ٌٕع ٚايتأ َعتدل ٜؿٝـ ايبط٬ٕ  ٌ ع٢ً ؿيٝ

ٌٕ َعتدل ع٢ً ايبط٬ٕ، ٚاهتٓاؿّا إٍ ا٭هى ايوابك١،  ؾإْٸ٘ ٜوتٓتر َٔ عـّ ٚدٛؿ ؿيٝ

 . نٕٛ ٖقٙ ايورل٠ َعتدل٠ّ

كأِٜٗ ايوًيب ايلاؾض  ^فنل ؾٝٗا إعَِٕٛٛ إٍ فيو يـٜٓا كٚاٜاتٷ َٚٔاؾّا

 . (45)َبػ١ٓٛ، هتشٌِ ٗ إوتكبٌ ٭َٕٛك

 

ـٸَات ايتاي١ٝ:   ّٚهٓٓا تٛٓٝض ٖقا ايـيٌٝ عدل إك

ٚٵك ٜهٔ ع مل1 ٟٸ ؿٳ ٕٔ أ ٌٸ ب، بٌوٵؾشٳ مَٓ٘ أٌٖ ٖـا١ٜ ايوُا١ٜٚ ا٭ؿٜإ َٔ ؿٜ  ن

ُٸٌ ناْت ا٭ؿٜإ َٳ أٌٖ ٖـا١ٜ ي١َٝٚو٪ تتش ٍٕ َٔ بعـِٖ ٔٵأمَاْٗا، ٚ  سٌ ، إٍأدٝا
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 . دـٜـ ْيبٍّ بعج١

ِّ أؿٓي١ْ ع تٛدـ2 َٴ ؿ٠َتع ٍٸ ١َُهشٵٚ ٕٸ ع٢ً تـ  آػل |ا٭عِٛ اٱه٬ّ ْيبٸ أ

ٕٸ ٖـا١ٜ ايٓاي إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ناْت َو٪ٚيٝت٘ ٚٗ عٗـت٘، اٱشلٌٝ، ٚأ ا٭ْبٝا٤

ٕٳا َنَٳ﴿ :نكٛي٘ تعاٍ ٍٳهٴكٳ ٔٵهٹَيٚٳ ِٵُهايٹدٳٔك ٔٵَٹ ـٺسٳا َأبٳَأ ـٷُٻشٳَٴ ا  ِٳاتٳػٳٚٳ اهللٹ ٛ

ٟٸ ٗ نتب ايؿلٜكٌ، ٚاؿـٜح (40)ا٭سناب:  ﴾ٌٳِّٝبٹايٓٻ ٟٸ إلٚ ٕٸ  ،أٜٸٗا ايٓاي» :ايٓبٛ إ

ٝٸّا َٓٸٞ نٗاكٕٚ َٔ َٛه٢ ٍٸ آ١ٜ  .(46)«بعـٟ أْٸ٘ ٫ ْيبٻ ٫ٓإ ،عً  تٴًُِٳِنَأ ّٳٛٵٝٳاِي﴿نُا تـ

اي. َٚٔ يًٓ |ـُاٍ ايـٜٔ ايقٟ بًٓػ٘ ايٓيبٸ قُع٢ً انت (3)إا٥ـ٠:  ﴾ِٵُهٜٓٳؿٹ ِٵُهَي

ٌٷ ٕٸ نٌ َا ي٘ ؿػ ٌٕ ٖٓا ؾإ  ٗ هعاؿ٠ ًٚكا٤ ايبٌل إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ قـ متٸ بٝاْ٘، بٌه

َٸ١ّ  . تهٕٛ َع٘ اؿذٸ١ ع٢ً ايٓٸاي تا

ؾٝشٌِ يـٜٓا َا  ٭َٕل ٚكاؾّٔا هًبّٝا َٛقؿّا اٱه١َٝ٬ ايٌلٜع١ تعًٔ مل ع إفا3

 ايعًِ بعـّ ٖٓٛعٝٸت٘ ًلعّا. 

ـٺ ٚدٛؿ عـّ وتٌُ اييت ا٭َٛك َٔ ث١ـٳشٵإوتٳ ايعك١ٝ٥٬ لٝٳع ايو4ِّ  هًيب َٛق

 عـّع  ٚؼكٝك٘ عج٘ بعـع  ايؿكٝ٘ ٜل٣ اييت ايورل٠ سذٸ١ٝ اهتٓباٙ فيو ػاٖٗا، ْٚتٝذ١

ٌٕ ٚدٛؿ  . سذٸٝتٗا ْؿٞ ع٢ً َعتدل ؿيٝ

ٕٸ نُا: كاٍٜٴ ُاٚكٴبٳ ٌٷؿي ايًؿٛٞ ا٭ٌُ أ ٌٷ ٝ َعتدل  َعتدل ؾا٭ٌُ ايعًُٞ ؿيٝ

 ثل َ٪ؿٸّٜا إٍ ؾواؿ إعا١ًَ. ب ا٭أّٜٔا، ٖٚٓا ٜهٕٛ اهتِشاب عـّ تلتټ

ٕٸ ا٭ٌُ ايعًُٞ َعتدلٷ فيو ٔلٝب عٚ ٌٕ بأ ، ٖٚٓا ٜٛدـ ٗ ساي١ عـّ ٚدٛؿ ؿيٝ

ٌٷ ـٻ يـٜٓا ؿيٝ ّ ع٢ً ا٭ٌُ ايعًُٞ، ٖٚٛ هرل٠ ٚطلٜك١ ايٌاكع ٗ غرل فاٍ َك

ـٸ١َ.  ٚٸي١ٝ، نُا َلٸ َعٓا ٗ ا٭ؿٓي١ إتك  ايعباؿات، ٚاعتباك ايكاعـ٠ ا٭

 

ـٸَات، ٖٞ:  ْٚكلٸب ٖقا ايـيٌٝ بقنل عـؿٺ  َٔ إك

ـٸ ع 1  . ايٛآش١ اٱه١َٝ٬ ايٛادبات أسـ إٓهل عٔ ايٜٓٗٞٴعٳ

ـٷ عًِ ع إفا2 ، (47)ؿؾع فيو إٓهل عًٝ٘ إوتكبٌ ؾٝذب ٗ ٕلَهٓٵَٴ عٍِٛ أس

ٕٸ ًٖؾًٛ نإ أسـ إهنٛدٛب ايٓٗٞ عٓ٘;  ّٕؿٌ ٜعًِ بأ آػل  ًؼِّا ٜٟٓٛ قتٌ ًؼ

 ؿؾع فيو ايكتٌ، ٚاؿًٝٛي١ ؿٕٚ ٚقٛع٘.  ؾٝذب عًٝ٘ س٦ٓٝقٺ
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 ايٓٗٞ عًٝ٘ إوتكبٌ، ؾٝذب ٗ إٓهل٠ لٝٳايوِّ عٍِٛ ايعًِ ايٌاكع ع يـ3٣

 . عٓٗا

ـٸّ ْوتٓتر َا ع٢ً ٚبٓا٤ٶ ؼت  ؿاػ١ًّ رل٠ يًٌلع إفا مل تهٔايؿ١ ايوِّك عـّ تك

 شٗا. بٵ١ٝ، ٚمل ٜهٔ ايعكٌ وهِ بُكايٌلع ايٓٛاٖٞأسـ عٓاٜٚٔ 

 

ٍٷع أ ـٸ١َ ايجا١ْٝ، ٖٚٛ ٜٛدـ ه٪ا ٕٸ :َلتب٘ بإك  ٚدٛب ؿؾع إٓهل ثابتٷ ٌٖ أ

ٌّبايٓوب١ ؾُٝع احمللٻ ُٸ١باحمللٻ َات أّ ٖٛ كت قتٌ ايٓؿى احملذل١َ،  :َجٌ ،َات إٗ

ٚاشلتو، ٚإت٬ف إُتًهات إٌلٚع١، ٖٚـّ أهاي ايـٜٔ، ٚتٔعٝـ ًٛن١ 

ـٸ١َ َٔ ، (48)؟ع إًًٌٔٓـٳإوًٌُ، ٚتلٜٚر بٹ ؾؿٞ ايِٛك٠ ايجا١ْٝ هتهٕٛ ٖقٙ إك

َٸ١ٺ  . ا٫هتـ٫ٍ غرل تا

ّٕ كاٍ ٗ اؾٛابٜٚٓبػٞ إٔ ٜٴ ٌٸ قلٸ ٕٸ ٚدٛب ؿؾع ن ٌٕ عاد١ٺ بأ عتدل، َ إٍ ؿيٝ

ٔٵ(49)نتٓكٝض إٓاٙ ايكطعٞ ّهٔ فنل ٬َى ع٢ً ٚدٛب ؿؾع إٓهل ٗ  ، ٚيه

ُٸ١ٝ سـ احمللٻ٭ٜهٕٛ ٫ ٖقا اجملاٍ، ٖٚٛ أْٸ٘ َٔ إُهٔ ٗ بعض ا٭سٝإ إٔ  َات أٖ

ّٷ ٌٕ ًـٜـ٠، ٜٚلٜـ ًؼ ًؼِٞ ٚدن٥ٞ، ٚٚدٛب ؿؾع  ٗ إوتكبٌ إٔ ٜلتهب٘ بٌه

ٌٕ ٔٸَهشٵَٴ إٓهل ٗ ٖقٙ ايِٛك٠ وتاز إٍ ؿيٝ ُا ٜلٜـ بٳٖقا إٓهل ْؿو٘ كٴ ِ، ٚيه

ّٷ ِّ ًؼ هٝٸ١٦ ٗ اجملتُع، ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ ّهٔ  ٓٸ١ٺد٘ نوٴأسٝاّْا إٔ ٜطًك٘ ٜٚل

ٟٸ ايكا٥ٌ:  فنل أؿٓي١ٺ ٔٵ ه»ع٢ً ٚدٛب ؿؾع ٖقا إٓهل، َٚٔ ُٓٓٗا اؿـٜح ايٓبٛ ٔٸ َٳ

ٔٸ هٓٸ١ّ هٓٸ١ّ ٔٵ ه َٳ َٳ١ٹ، ٚ ٝٳا ّٔ َاِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٗٳا ٔإَي٢  ٌٳ بٹ ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٖٳا َٚأدٵلٴ  ٘ٴ َأدٵلٴ ٓٳ١ّ َؾًَ ٕٳ  هٝٸ١ّ٦ سٳوٳ َنا

َٳ١ ٝٳا ّٔ َاِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٗٳا ٔإَي٢  ٌٳ بٹ ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٚٔمٵكٴ  ٖٳا ٚ ٚٔمٵكٴ ٘ٹ  ٝٵ  . (50)«عٳًَ

ٕٸ َبػ١ٝٓٛ تأهٝى إٓهل طٚتلٚه٘  صٜٚوتؿاؿ َٔ إط٬م ٖقا اؿـٜح أ

ـٸ َوت٣ٛٶ و٘ ٠ ػعٌ آثاّ ٚأٚماك إلتهبٌ يقيو إٓهل ٗ كقب١ َ٪هَِّٔ ايٌ

ِّ ُٸ١ٝ. ٚطَٚل إٍ فيو  َٔاؾّاد٘ص، ستٸ٢ يٛ مل تهٔ تًو ايوٝٸ١٦ ٚإع١ِٝ ًـٜـ٠ ا٭ٖ

ٕٸ ايعكٌ وهِ بًنّٚ اؿ٪ٍٚ ؿٕٚ كٚاز إٓهل، َٚٓع ٌْلٙ نوٴ  ٗ اجملتُع.  ٓٸ١ٺؾإ

ـٸ١َ ايجايج١ َٔ ا٫هتـ٫ٍ، َؿاؿٴ لٷٜٚٛدـ ه٪اٍ َتعِّع ب  ٙ: إفا نإ عًِ بإك

غرل َتعاكف ؾٌٗ ٜ٪ؿٸٟ فيو  سا٬ُّ عٔ طلٜٕل ٤ٺٱْوإ ع َا ٌٌُٜ إعِّٛ ع بٌٞا
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ٕٸ إعِّٛ غرل َهًٖؾكـ ٜٴ ؟ايعًِ إٍ َو٪ٚي١ٝ ايعامل عٔ ايتهًٝـ إلتب٘ ب٘  ـٺكاٍ بأ

 .(51)غرل َتعاكف بتأؿ١ٜ َا ٜعًُ٘ بطلٜٕل

ٔٸ  َٳٚيه ـٸعٞ عـّ  ٔٵعُّٛ ٚإط٬م ا٭ؿٓي١ ٜ٪ؿٸٜإ إٍ ثبٛت ايتهًٝـ، ٚع٢ً  ٜ

 ايجبٛت إقا١َ ؿيٌٝ َعتدل. 

ٔٵ كاٍَٚا ٜٴ ٕٸ إعِّٛ نإ ٜعًِ بهؿل إٓاؾكٌ، يه مل ٜهٔ َٔ  َٔ أ

َو٪ٚيٝات٘ ٚٚادبات٘ ادتٓابِٗ ٚقطع ع٬قت٘ ٚاكتباط٘ بِٗ، أٚ قتًِٗ، ٚيٛ نإ عًُ٘ 

ٟٸ يهاْت تًو ا٭َٛك َٔ ٚادبات٘ بقيو عٔ طلٜٕل ; ؼتاز إٍ إثباتٺ ؾٗٞ ؿع٣ٛ، (52)عاؿ

ٌٸ عـّ إقـاّ إعِّٛ ع٢ً تًو ا٭َٛك هبب٘ ؼٗك نعٓٛإ  ،ل بعض ايعٓاٜٚٔإف يع

ِٸ، ٚيقا يعًٓ٘ مل ٜهٔ ٜكـّ ع٢ً تًو ا٭َٛك، ستٸ٢ يٛ سٌِ ي٘ ايعًِ بطلٜٕل ٟٸ;  ا٭ٖ عاؿ

ِٸ.   يٛدٛؿ فيو ايعٓٛإ ا٭ٖ

ٍٷٖٚٓع ز  ْ٘ اى ه٪ا ـٸ١َ ايجايج١ أّٜٔا، ٖٚٛ: ٌٖ ناْت طلٜك١  آػل َلتب بإك

 .(53)ع٢ً اؿـٜح ايػٝيب ٚاٱػباك عٔ إوتكبٌ أّ ٫؟ ايٌاكع ٗ بٝإ ا٭سهاّ قا١ُّ٥

ٔٵ ٌٕ ٚيه ٟٸ ؿيٝ ٛٸ٠ ٚأهاي ايٌلٜع١ َعتُـّا  أ ع٢ً ْؿٞ فيو بعـَا نإ أٌُ ايٓب

ـٸؿ٠ َٔ إِاؿك ، ٚسٝح متٸ اٱػباك عٔ ع٢ً اؿـٜح ايػٝيبٸ إوتكبٌ ٗ َٛآع َتع

ـٻ !ايـ١ٜٝٓ؟ ٌٕٚع٢ً َ كاٍ ع نُا قٌٝ . ْعِ، ّهٔ إٔ ٜٴعٞ ػ٬ف فيو إٔ ٜأتٞ بـيٝ

ٕٸ إعٌَِٛ مل ٜهٔ تعاطِٝٗ َع َٛٓٛعات ا٭سهاّ َعتُـّا ع٢ً  ×ؾع٬ّ ع بأ

 . (54)إعُاٍ ايػٝب

ْٙع ؿ  ـٸ٠ ًلٚٙ، َٚٓٗا ٚدٛب ايٓٗٞ عٔ إٓهل ٌَلٚ ن ايتهًٝـ. ؾإفا تٓذټ :بع

١ٓ، نػرلِٖ َٔ َعٝٻ ا ع٢ً هرل٠ٺٚٵغؿٌ إ٪َٕٓٛ عٔ سل١َ بعض إٓهلات، ٚدلٳ

ٕٸ غؿًتِٗ ت٪ؿٸٟ إٍ عـّ تٓذټ ن ايتهًٝـ عًِٝٗ، ٚبايتايٞ ٫ ٜهٕٛ ايٓٗٞ ايعك٤٬، ؾإ

 .(55)عٔ إٓهل ٚؿؾع٘ ٚادبّا

ٔٵ ٕٸ ا٭سهاّ ٚيه ُٸ١; ٭ ُٸ١ توتًنّ  ٫ ّهٔ قبٍٛ ٖقا إطًب ٗ ا٭َٛك إٗ إٗ

 ا٫ستٝاٙ. 

ػاٙ ايٌؼّ ايعامل بإٓهل، ٫ اؾاٌٖ ب٘. يقيو  ؿؾع إٓهل ٚادبٷع  عٖ

. ٖٚقا ىتًـ عٔ إكًاؿ اؾاٌٖ، يقيو (56)فنل ايؿكٗا٤ ايعًِ ُٓٔ ًلا٥٘ ايٛدٛب

و ؾٝٗا ٫ ّهٔ ا٫هتٓاؿ ٗ ٖقٙ إوأي١ إٍ أؿٓي١ ٚدٛب ؿؾع إٓهل، بٌ ٜٓبػٞ ايتُوټ
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 ٚدٛب إكًاؿ اؾاٌٖ. بأؿٓي١ 

ٍٷ ٌٕٖٚٓا ه٪ا ٚاسـ ع سذٸ١ٝ  : َكت٢ٔ ا٭ؿٓي١ إقنٛك٠ ٗ ايبشح ع باهتجٓا٤ ؿيٝ

ٌٷ ل ايعك١ٝ٥٬ بِٛك٠ٺٝٳايوِّ ١ٝ ٖقٙ ايكاعـ٠ ٗ آػل ٜجبت عـّ سذِّ َطًك١; ؾٌٗ ٜٛدـ ؿيٝ

 فاٍ ايعباؿات؟ 

ٚٸ٫ّ: ٚدٛاب٘ هلٟ عًٝٗا  رل٠ اييترل٠ ايعك١ٝ٥٬ ع٢ً ايوِّ: ٜطًل َِطًض ايوِّأ

ـٜات ؾوتهٕٛ ٗ أبٛاب ايعباؿات ٚايتعبټ هرل٠ْ تٵًَايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬، ٚإفا تٌٖه

 . (57)ع١، ٫ هرل٠ عك١ٝ٥٬هرل٠ َتٌلِّ

ٕٸ ايعك٤٬ ٗ فاٍ ايعباؿات أّٜٔا يـِٜٗ هٹثاّْٝا هلٕٚ عًٝٗا َا  لٷٝٳ: يٛ قًٓا بأ

ٔٸ ا٭ٌُ ٗ ايعباؿ٠ ٖٛ هِٝـم عًٝٗا عٓٛإ ايورل٠ ايعك ِٖ عك٤٬ ؾش٦ٓٝقٺ ١ٝ٥٬، يه

ٌٕ ؿل . ٖٚقا َٔ ا٭َٛك إتٻايؿواؿ ٚعـّ إٌلٚع١ٝ، ٚمتاز ٗ إثبات ايِشٸ١ إٍ ؿيٝ

ٕٸ ايٌاكع ٗ فاٍ ايعباؿات َ٪هِّ(58)عًٝٗا يـ٣ اؾُٝع ـٻ، ؾىٷ; ٭ إٔ ٜٴلدع إيٝ٘،  ٬ بٴ

 ق َٓ٘ ايتأٜٝـ ٚاٱَٔا٤، ٫ٚ ٜهؿٞ فلٸؿ عـّ ايلؿع. ٜٚٴ٪ػٳ

 

ٝٻ ٕٸ ايورل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٖٞ دٳيكـ تب  ٟ ايعك٤٬ إوتُلٸ ع٢ً إَٔللٵٔ ٗ ٖقا ايبشح أ

ع١ ؾٗٞ عًُِٗ إوتُلٸ إٓطًل َٔ د١ٗ ا هرل٠ إتٌلَِّٸٚأَٔ د١ٗ سٝجٝٸتِٗ ايعك١ٝ٥٬، 

غرل ايعباؿات ٚا٭َٛك اٱَٔا١ٝ٥ ٖٞ أَٛك  َٚا إٔهِٗ بايٌلٜع١. ِٓٗ ُٚوټتـٜټ

ستٸ٢ قبٌ ف٤ٞ ايٌلٜع١، ٚايٌاكع ٗ ٖقا اجملاٍ يٝى  ناْت َٛدٛؿ٠ّعك١ٝ٥٬، 

َٔ ٖٓا  ،٘ٷَٚٛدِّ ; ستٸ٢ ًٜنّ عًٝ٘ إبـا٤ تأٜٝـٙ ٚكأٜ٘ إٛاؾل شلا، بٌ ٖٛ ًَِضٷٕىَ٪هِّ

ٕٸ طلٜك١ ايٌاكع ناْت عٝح ٜبِّ ٌٸؾإ ىتًـ َٛقؿ٘ بايٓوب١ إيٝ٘ َع  َٛكؿٺ ٔ كأٜ٘ ٗ ن

 كأٟ َٚٛقـ ايعك٤٬. 

ٚكهايتٗا ٖٞ ٖـا١ٜ ّا َٔ نٕٛ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ػا١ُ ايٌلا٥ع، ٚاْط٬ق

ٌّ ؾإٕاي إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ; ايٓ ٌٸ َا مل  أؾل ك١ٜ٩ ايٌاكع ْٚٛلٙ ٖت إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚن

ٕٛع بلٓا ايٌاكع اٱه٬َٞ ٚقبٛي٘ ع٢ً اَتـاؿ اينَٔ ؾكـ بٝٻٜهٔ ٜتُتٻ َا، نُا  ٓ٘ بٓش

 دا٤ ٗ ايلٚاٜات إعتدل٠. 

ـٻيقيو ؾ يٝشٌِ  ;ع ا٭ؿٓي١ بـٓق١ٺيًؿكٝ٘ ٗ غرل فاٍ ايعباؿات َٔ إٔ ٜتتبٻ ٬ بٴ
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ٌٕ ٌٕ ،ُـٚكّا ٚؿ٫ي١ّ ٚد١ّٗ ،َعتدل ع٢ً ؿيٝ  ع٢ً ػ٬ف ايورل٠. ٚإفا مل ٜكـ ع٢ً ؿيٝ

َٸ١، ٚمل  ١َٔ ايٓٛاسٞ ايج٬ث َعتدٕل إقنٛك٠، ٜهٕٛ كايؿّا يًورل٠ ايعك١ٝ٥٬ ايعا

ٌٷ  رل٠. ١ٝ تًو ايوِّايـ أّٜٔا، ؾوٛف تجبت سذِّعًُٞ ك ٜهٔ ٖٓاى أُ

ـٻ ـٸ٠ أؿٓي١ ع٢ً ٖقا إ ٕٵٚيكـ متٸ ٗ ٖقا ايبشح فنل ع نإ بعض ا٭ؿٓي١  ع٢، ٚإ

ٔٸ أغًب تًو ا٭ؿٓي١ قه١ًُْٛ َٔ َٓاق١ٌٺىع نـيٌٝ ٚدٛب ؿؾع إٓهل ع ٫   . ٚيه

ٖـا١ٜ ْٝع َكت٢ٔ سلٛي١ٝ ايٌلٜع١، َٚكت٢ٔ ػًٛؿٖا، َٚو٪ٚي١ٝ  :، َجٌَٚتك١ْٓ

ٚٸي١ٝ ٗ  ا٭دٝاٍ، ٚػطب١ ايٛؿاع، ٚطلٜك١ ايٌاكع ٗ غرل ايعباؿات، ٚاعتباك ايكاعـ٠ ا٭

 عِل اؿٔٛك.
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ّٗ اخلطاب الدٖيّن  ٛٔالٕظٗفٛ االدتىاع

 ن الرتشٗدُبٔالضٕابط ُٔساألسالٗب 
 

 

ٔٷاـطابٴ ايـٜين دن٤ٷ ٫ ٜتذنٸ ٗ  أ َٔ سٝا٠ فتُعاتٓا اٱه١َٝ٬، ٖٚٛ كن

بعٔض ايعباؿات ايـ١ٜٝٓ، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ٠٬ُ اؾُع١ ٠٬ُٚ ايعٝـٜٔ ايٛادبتٌ، 

ع٢ً ؿع٠ٛ ايٓاي إٍ اـرل،  ٚدن٤ٷ َٔ اي٠٬ِ ؾُٝٗا. نُا إٔ اؿحٸ ؾاـطب١ ٚادب١ْ

، ٖٚـاٜتِٗ إٍ ايـٜٔ، ٚا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهل، ٚإكًاؿِٖ إٍ اؿلٸ

، نًٗٗا َؿاِٖٝ تٛدٹب ٚدٛؿٳ ػطابٺ ؿٜين ٗ اجملتُع ^ٚإسٝا٤ أَل أٌٖ ايبٝت

 اٱه٬َٞ. 

ٓٵ يتأثرل، ؾٗٛ دن٤ٷ َٔ ايٌإٔ ايعاّ، يقا ل َٔ اَهٚيًؼطاب ايـٜين َواس١ْ ٫ تٴ

ِٸ ُٸ ٜٓبػٞ إٔ ٜٗت ٌټ أؾلاؿ اجملتُع، ُاَّا نُا ٜٗت ٕٛ بوا٥ل ايٌ٪ٕٚ إلتبط١ ب٘ ن

ـٷ ؾٝ٘ ٚػاٖ٘ ٟٷ َٚٛق بّا أٚ إهابّا، ؾًٝى ًِهٳ ،عٝاتِٗ، ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ شلِ كأ

ٝ٘، ٚبك١ٝ ايٓاي كاٍ: إٔ ا٫ٖتُاّ باـطاب ايـٜين ٜٓشِل ٗ ؿا٥ل٠ َٓتذُشٝشّا إٔ ٜٴ

ـٚا كأّٜا ػاٖ٘، بٌ ع٢ً ايعهى َٔ فيو، َا بٵ٫ ًإٔ شلِ ب٘، ٚيٝى َٔ سٓكِٗ إٔ ٜٴ

ل ٗ سٝا٠ ايٓاي، ؾُٔ ٚادب ايٓاي َٚٔ اـطاب َٔ قٔاٜا ايٌإٔ ايعاّ، ٜٚ٪ثِّ ؿاّ

ُٸسكِّ  ٛا بٗقا اـطاب. ِٗ إٔ ٜٗت

َٸعٵٚيٛ كدٳ ١ ايٓاي تُِٗٗ سٝاتِٗ ٓا إٍ ٚاقع اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ هابكّا لـ إٔ عا

ُٸٚٵاـا١ُ، ٫ٚ ٜلٳ ١ َٔ نباك اجملتُع ٕ أْؿوِٗ َعٌٓٝ بايٌإٔ ايعاّ، عـا ؾ١٦ ػا
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َٸا اٯٕ ؾكـ تػٝٻٚٵٚمعاَت٘، ؾإِْٗ ٜلٳ ل ايٛاقع ا٫دتُاعٞ، ٕ أْؿوِٗ إعٌٓٝ بقيو، أ

ٕٸ ا٫ٖتُاّ بايٌإٔ ايعاّ اتوعت كقعت٘ ٗ اجملتُعات بوبب اكتؿاع  ;ٚأُبشٓا ْل٣ أ

َوت٣ٛ ايتعًِٝ، ٚاْتٌاك إعلؾ١، ٚمٜاؿ٠ ثك١ ايٓاي بأْؿوِٗ، ٚقـكتِٗ ع٢ً ايتعبرل عٔ 

ٕٕ تٵآكا٥ِٗ، عدل ٚها٥ٌ ا٭ع٬ّ ٚايتٛاٌُ اؿـٜج١، اييت أتاسٳ ٌٸ إْوا ل عٔ إٔ ٜعبِّ يه

ساي١ ايٓكـ ٚايتكِٜٛ ، ٖٚقا ٜعين أْٸ٘ َٔ ايطبٝعٞ سٍِٛ كأٜ٘ ٌٜٚٓلٙ ٗ أٚهع ْطإم

 ايـٜين.  ؼطابيً

ُٻ ٚتٝاكاتٷ كايؿ١ ي٬ػاٙ ايـٜينٸ ٖٓاى قٹ٣ٛٶ َٚٔاؾّا إٍ فيو   ـ َا تلاٙتذل

 ،َٔ أدٌ إٓعاف تأثرلٙ ;ٗا ٗ اجملتُعٚثػلاتٺ ٗ اـطاب ايـٜين، ٚتبجٸ أػطا٤ٶ

ٞٸ ٗات ٗ هاسات ايِلاع ٚإٓاؾو١ بٌ ايتٛدټ ٚإٓعاف ثك١ ايٓاي ب٘، ٖٚقا أَلٷ طبٝع

 ٚايتٝاكات. 

أهاهّا ؾإٕ اـطاب ايـٜين أؿا٤ٷ بٌلٟ ٗ َُْٔٛ٘ ٚأهًٛب٘، َٚا ؿاّ نقيو ٚ

ّٕ ٭ٕ ايع١ُِ قِٛك٠ْ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ،  ;عٔ اـطأ ٚائعـ ؾٗٛ غرل َعِٛ

ّٸ ٔٵ .ايجابت عٔ إعِّٛ ٚايٓ َٳ َٸا  ب ادتٗاؿٙ وٵٜٓتر اـطاب ايـٜين ؾٗٛ هتٗـ، ٚسٳ أ

ـٻ ٌٸٚكأٜ٘ ٜتش ٥ٌّأؿا خ ٚىُطب ٜٚهتٴب، ٚن ض يًٓكّ ٚاـطأ، يقيو َٴعلٻ ٘ بٌل

 ـ١ٜ ٚايؿك١ٝٗ.ٜٴؼٓط٧ ايعًُا٤ بعِٔٗ بعّٔا ٗ كتًـ إوا٥ٌ ايعٳِك

ٕ ايٌٝؽ إؿٝـ كأ٣ عـّ ُش١ كأٟ ايٌٝؽ ايِـٚم ألـ  :َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً فيو

، ؾهتب إؿٝـ نتابّا «ا٫عتكاؿ»ـ١ٜ، فنلٖا ٗ نتاب٘ ِكٗ ث٬خ ٚأكبعٌ َوأي١ عٳ

 .«تِشٝض ا٫عتكاؿ»بعٓٛإ 

ٚلـ فيو أّٜٔا ٗ تعًٝكات ايؿكٗا٤ ع٢ً نتب ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ، نهتاب 

ٌٸٖٚٞ ؾتا٣ٚ ايوٝـ قُـ ناِٚ ايٝنؿٟ، سٝح ٜوذِّ ،«ايعل٠ٚ ايٛثك٢» ٘ٺ ٌ ن ٗ  ؾكٝ

ساًٝت٘ ع٢ً ايهتاب َٛاكؿ كايؿت٘ ٯكا٤ ايوٝـ ايٝنؿٟ، َع٢ٓ عـّ تِٜٛب٘ يتًو 

ٌٸ ٕٵإاٯكا٤، ٚ ٘ٺ نإ ن  اْط٬قّا َٔ ٌَلٚع١ٝ ا٫دتٗاؿ. ;َا ٜقٖب إيٝ٘ َعقٚكّا ٗ ؾكٝ

ـٟ أٚ ايؿكٗٞ ؾٝعـٍ عٓ٘ ِكبٌ قـ ٜهتٌـ ايؿكٝ٘ أْ٘ نإ كط٦ّا ٗ كأٜ٘ ايعٳ

 ٍ كأٟ دـٜـ. إ

َٔ د١ٗٺ أػل٣، ٚبعٝـّا عٔ َوأي١ اـطأ ٚايِٛاب، ؾإٕ اـطاب ايـٜين ٚ

ٛٸك اؿٝا٠ ٍ ايتطٜٛل َٚٛانب١ ايتػرلات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫إعاد١ٺ  دتُاع١ٝ، ػُِّٛا َع تط



  االجتهاد والتجديد

ـټّ ايعًِ ؿٜين  ٚبايٓكـ ٚايتكِٜٛ وٌِ ايتطٜٛل ٚايتػٝرل، ؾكـ ٜهٕٛ ػطابٷ ،ٚتك

ٕٔ َٔ ا٭م١َٓ، إ٫ٓ نقيو  أْ٘ قـ ٫ ٜهٕٛ ُشٝشّا َٚٓاهبّا ٗ ٚقتٺ َٔ ا٭ٚقات ٚمَ

ٕٔ آػل ٛټ ;ٗ مَ  ك ٚتػٝرل ٗ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ. ْٛلّا ؿٍِٛ تط

ُٸ ايٌٝؽ َلت٢ٔ َطٗلٟ إٍ ٬َس١ٛٺٌٜٚرل  قـ »٘: إف ٜكٍٛ ٗ أسـ نتب ;١َٗ

ِٸ َا ٚه١ًّٝ ٜهٕٛ ٤ًٞٷ ٕٕ يًٗـا١ٜ، ث  آػل ٚه١ًّٝ قـ ِٜبض اي٤ٌٞ ْؿو٘ ٗ َها

ٔٹ َ٪١َّٓ ي٬ًٔي١ ٚائٝاع. إٕ إٓطل ايقٟ دعٌ اَلأ٠ّ  نتابٺ بٻـ، ٚكٴإجٖك ٌټقـ ٜٴ

ِٕ ٕلَتٓاهل َع فٚم عِ ٗ  َع َوتٛاٙ ايؿهلٟ، نإ ٚه١ًّٝ َٔ ايعِٛك، َٚٓوذ

ِٸ  يـٜٓا نتب هبل شلا إٔ أؿٻتٵ .آػل هببّا ي٬ٔشلِ نإ ٗ ٚقتٺ سٝٓ٘ شلـا١ٜ ايٓاي، ث

ـٳ إٔ ٖقٙ ايهتب  إ٫ٓ ;إٍ هبٌٝ اشلـا١ٜ آ٫ف ايٓاي تٵٚٚٝؿتٗا ٗ إآٞ، ٚأكً

َٔ  هببّا ي٬ٍٔ عـؿٺ تٵتٗـٟ أسـّا، ؾإْٗا أُبشٳ ـٵؾ٬ّٔ عٔ نْٛٗا مل تعٴ ،ْؿوٗا

 . (1)«ِٗ ٚسرلتِٗايٓاي ًٚهِّ

ِٷ َٚلادع١ يًؼطاب ايـٜين، ٖٚقا َا ٜٓوذِ َع  يقا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تكٜٛ

 ;ٓا ع٢ً ايٓكـ ايقاتٞ ٚاحملاهب١ ٗ كتًـ اجملا٫تتعايِٝ ٚتٛدٝٗات ايـٜٔ، اييت ؼجټ

ٔٔ »: ×اّ دعؿل ايِاؿمَٔ أدٌ ا٫كتكا٤ إٍ ا٭ؾٌٔ، ؾؿٞ ايلٚا١ٜ ايٛاكؿ٠ عٔ اٱَ َٳ

ٕٳ آػٹلٴ ا ٔٵ َنا َٳ ٚٳ  ،ْٙ َٳػٵبٴٛ ٛٳ  ٗٴ ُٳا َؾ ٖٴ ٝٵلٳ ٘ٹ ػٳ ٝٵ َٳ ٛٵ ٜٳ ٕٳ آػٹلٴ  ٔٵ َنا َٳ ٚٳ ٕٷ،  َٳػٵبٴٛ ٛٳ  ٗٴ َٳاٙٴ َؾ ٛٵ ٜٳ ٛٳ٣  هٵتٳ

ٔٵ َٳ ٚٳ  ،ٕٔ ِٳا ٛٳ ٔإَي٢ َايٓټِك ٗٴ ٘ٹ َؾ ٜٳاؿٳ٠َ ؾٹٞ ْٳِؿوٹ ِٵ ٜٳلٳ َاينِّ ٔٵ َي َٳ ٚٳ ٕٷ،  ًِعٴٛ َٳ ٛٳ  ٗٴ ُٳا َؾ ٖٴ ًٳلٻ ٘ٹ  ٝٵ َٳ ٛٵ ٕٳ  ٜٳ َنا

ٝٳا٠ٹ ٔٳ َاِيشٳ َٹ ٘ٴ  ٝٵلٷ َي ٛٵتٴ ػٳ ُٳ ٕٔ َؾاِي ِٳا  . (2)«ٔإَي٢ َايٓټِك

 

ٔٵْل٣ ٗ بعض أٚهاٙ إتـِّ َٳ ٌٸ ٌٓ  َا ٜلتب٘  ٜنعذِٗ ايٓكـ ٚايتكِٜٛ يه

ٟٸ ٕٕ باـطاب ايـٜين، أٚ أ ٕٸ ًأ ٌٸ َٔ ايٌ٪ٕٚ ايـ١ٜٝٓ، ٚنأ ؾٝٗا َٔ ايجٛابت  ٤ًٞٺ ن

ـٻ  هات. ٚإك

ٟٸأسـ ايعًُا٤ وقِّ إٔ ،ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ،ؾٓذـ ل باجملايى ٜتعًٖ ٤ًٞٺ ك َٔ ْكـ أ

ِٸاؿو١ٝٓٝ، ٜٚ٪ِّ ٕٸ إَؿاؿٖا: ١ٚٺ عٔ ا٭ثل اـطرل يقيو ٗ اٯػل٠، ـ قٛي٘ بٓكٌ ق

ا ؿاك ٗ إْواّْا َ٪َّٓا سٔل فًوّا سوّٝٓٝا، ٕٚا ػلز َٔ اجملًى اْتكـ ٦ًّٝا ٖ

َٳ ٕٸ ايكٝا١َ قـ قا ٖٻتٵاجملًى، ٚٗ ايًٌٝ كأ٣ نأ ًٌ يـػٍٛ اؾ١ٓ، ، ٚنإ ٖٛ َٔ إ٪
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ٚسٌ ْٛل ا٥٬ٕه١ ٗ ُشٝؿت٘ تلنٛٙ آػل ايٓاي، ٚمل ٜوُشٛا ي٘ بايـػٍٛ إٍ 

 !طٌٜٛ. ٚقايٛا ي٘: ٖقا بوبب ْكـى ي٤ٌٞٺ ٗ اجملًى اؿوٝينٸ بعـ اْتٛإك اؾ١ٓ إ٫ٓ

ّٕ َٓكٛي١ٺ ًـٜـ٠ّ ٜل َبايػ١ّٖقا ايتشقٗ إٕ  ، نُا إٔ ا٫هتـ٫ٍ بأطٝافٺ ٚأس٬

 ع١ًُٝ َٛٓٛع١ٝ.  ١ّيٝى َٓٗذٝٸ

ِٸ ٛٸف َٔ ْكـ اـطاب ايـٜين كادعّا إٍ استُاٍ أْ٘ ٜت بتشلٜٕض  ٚقـ ٜهٕٛ ايتؼ

 .َٔ ا٭عـا٤، ايقٜٔ ٜتٸؼقٕٚ ايٓكـ ٚه١ًّٝ ٱٓعاف ايـٜٔ

ٱٓعاف ايـٜٔ، ٚإٓعاف ثك١  ٕ َؼتًـ ايطلمٛٵ٫ٚ ْٓهل ٚدٛؿ أعـا٤ٺ ٜوعٳ

ٔٵ ِا ٜٓبػٞ إٔ إَع فيو ٫ ّهٔ َٓع ايٓكـ ٚايتكِٜٛ، ٚ ايٓاي بإ٪هو١ ايـ١ٜٝٓ، ٚيه

ـٸْتعاٌَ َع٘  ٚا٭ػطا٤  ايجػلات تعا٬َّ إهابّٝا َُٗا ناْت دٗت٘ َِٚـكٙ، ٚفيو بو

 . ٗ اـطاب ٚإُاكهات ايـ١ٜٝٓ، ٚنٌـ إػايطات إٛدٛؿ٠ ٗ َك٫ٛت ايٓاقـٜٔ

ٌٸ نُا أْ٘ ٫ ِٜضٸ عـا١ٝ٥، ؾٗٓاى ْاقـٕٚ  ١ٺْاقـ بأْ٘ ٜٓطًل َٔ ػًؿٝٸ اتٗاّ ن

َٔ ؿاػٌ ايٛه٘ ايـٜين، ٜٓطًكٕٛ َٔ ؿاؾع اؿلْ ع٢ً زلع١ ايـٜٔ، ٚاٱػ٬ْ 

 يًشكٝك١ ٚإعلؾ١. 

ٞٸ بٔ أبٞ  ٚدـٜلٷ بايقنل اهتشٔاك َا دا٤ ٗ ػطب١ٺ ٭َرل إ٪ٌَٓ عً

: ×٢ً ايٓكـ ٚايتكِٜٛ ػاٙ هٝاهات٘ َٚٛاقؿ٘، ٜكٍٛؾٝٗا َٔ سٛي٘ ع ، وحٸ×طايب

٘ٹ َؾ٬» ُٜ بٹ ُٳا ٜٴتٳشٳٖؿ َٹِّٞ بٹ ُٛٛا  ٚٳ٫ تٳتٳشٳٖؿ ٘ٹ اِيذٳبٳابٹلٳ٠ُ،  ِٴ بٹ ُٳا تٴَهًٖ ُٴْٛٹٞ بٹ ٌٔ  تٴَهِّ ٖٵ ـٳ َأ ٓٵ عٹ

ٚٳ٫ ٚٳ٫ تٴؼٳاِيبٳاؿٹكٳ٠ٹ،  ِٳاْٳعٳ١ٹ،  ُٴ ٞٳ اهٵتٹجٵايٹُطْٛٹٞ بٹاِي ٓټٛا بٹ ُٛ ٚٳ٫َكا٫ّ ؾٹٞ  تٳ ٌٳ يٹٞ،  ُٳايٳ سٳلٍّ قٹٝ  ايٹت

٘ٴ ٍٳ َي ٜٴَكا ٕٵ  ٌٳ اِيشٳلٻ َأ ٔٔ اهٵتٳجٵَك َٳ ٘ٴ  ْٻ ّٕ يٹٓٳِؿوٹٞ، َؾٔإ َٛا ٘ٹ ،ٔإعٵ ٝٵ ٕٵ ٜٴعٵلٳضٳ عٳًَ ٍٳ َأ ـٵ ٕٳ  ،َأٚ اِيعٳ َنا

٘ٹ ٝٵ ٌٳ عٳًَ ُٳا َأثٵَك ٔٗ ٌٴ بٹ ُٳ  . (3)«لٍّشٳ١ٺ بٹَٛيُكَٳ ٔٵٛا عٳٗؿُه٬ تٳَؾ، اِيعٳ

ٕٵ ٫ ٜلؾٔٛا ايٓكـ ٘ يٝىأْْٚوتٓتر َٔ فيو   ، ٚإِا إٔؾشٳوٵب ع٢ً إتـٌٜٓ أ

ٌٸ ٌٸ َٓاهب١ٺ ٜباؿكٚا إٍ ايٓكـ ايقاتٞ، ٚتكِٜٛ اـطاب ايـٜين، ٗ ن ِٕ ٚن ، ٚإٔ َٛه

ٞٸٌٜذِّ  . ×عٛا َٔ سٛشلِ ع٢ً ٖاكهت٘ ٚايذلسٝب ب٘، نُا دا٤ ٗ ن٬ّ اٱَاّ عً

٤ شلِ بٗا عًُا٤ أد٬ْٓٚوتشٔل ٖٓا بعض إباؿكات ايٓكـ١ٜ اؾل١٦ٜ اييت قاّ 

 َهاْتِٗ ٗ ايواس١ ايٌٝع١ٝ، َِٚٓٗ: 

ِّع 1 ُاسب َوتـكى ايٛها٥ٌ، ٚايقٟ أٓيـ نتابّا  ،خ ايٌٝؽ سوٌ ايٓٛكٟاحمل

٘ ؾٝ٘ ا٭ٓٛا٤ ع٢ً إُاكهات هًٖ ،بعٓٛإ )ايً٪ي٪ ٚإلدإ ٗ آؿاب أٌٖ إٓدل(



  االجتهاد والتجديد

ٌٸاـطاب١ٝ ايلا٥ذ١ إؼايؿ١ ئًٛاب٘ ايٌلع١ٝ، ٚؾٓٻ  كاتٗا اينا٥ؿ١. َدلِّ ـ ن

ٝٸ ،ايوٝـ قؤ ا٭ٌَع 2 ١ ٗ َٓاقب َِٚا٥ب ايعذل٠ ٗ نتاب٘ )اجملايى ايوٓ

ـٸ ـٸٜٚوذِّ .٠ أدنا٤ايٓب١ٜٛ(، ٖٚٛ َٔ ع ١َ ٖقا ايهتاب ْكـّا ٌ ايوٝـ ا٭ٌَ ٗ َك

ِٜٚؿٗا أْٗا كايؿ١  ،^َٔ ايقانلٜٔ ٗ َٓاهبات أٌٖ ايبٝت ًـٜـّا ـطاب١ نجرٕل

 . (4)ٝت ٚتعايُِٝٗيٓٗر أٌٖ ايب

ـٻ ،ايٌٝؽ قُـ دٛاؿ َػ١ٝٓع 3 ّ ْكـّا يهجرٕل َٔ فا٫ت اؿاي١ ايـ١ٜٝٓ، ايقٟ ق

 ؿات٘ ٚنتابات٘. ٚاـطاب ايـٜين، ٗ عـؿٺ َٔ َ٪ٖي

ٗٻع 4 َٴط ِٻ ، ايقٟلٟايٌٝؽ َلت٢ٔ  ٬ّ يًُ٪هو١ لـ ٗ عـؿٺ َٔ نتب٘ ْكـّا َؿ

َا ٜطلس٘ اـطبا٤ َٔ ايورل٠ اؿو١ٝٓٝ بعت قآلات٘ ايٓكـ١ٜ سٍٛ ٚقـ ُط. ايـ١ٜٝٓ

ٗ ْكـ بعض أٚٓاع  ٚي٘ نتاباتٷ .ـات بعٓٛإ )إًش١ُ اؿو١ٝٓٝ(ٗ ث٬ث١ فًٖ

اؿٛمات ايع١ًُٝ، ٖٚاكهات إٓتٌُ إٍ هًهٗا، َجٌ: )إسٝا٤ ايؿهل ايـٜين ٗ 

 قآلات ٗ ايـٜٔ ٚا٫دتُاع(. )، (ْكـ ايؿهل ايـٜين)، (اٱه٬ّ

لها٥ٌ ايع١ًُٝ يًؿكٗا٤، ٚكأ٣ ايقٟ ْكـ اي ،يوٝـ قُـ باقل ايِـكايٌٗٝـ اع 5

ؿٌ، ؾعلض ٜٓاهب يػ١ ايعِل، ٚثكاؾ١ ايٓاي إهًٖ ـٵا٭هًٛب إتـاٍٚ ؾٝٗا مل ٜعٴ إٔ

ـٸ ٚي٘ أّٜٔا ْكـ عُٝل ػاٙ َٓاٖر  .١َ كهايت٘ )ايؿتا٣ٚ ايٛآش١(كأٜ٘ ُلوّا ٗ َك

ـٸ نُا اْتكـ  .َات سًكات٘ ٗ عًِ ا٭ٍُٛاؿٛم٠ ايع١ًُٝ ٚؿكٚهٗا، نتب٘ ٗ َك

ًٗا ٗ آػل أٜاّ سٝات٘، أهًٛب تعاٌَ اؿٛم٠ ايع١ًُٝ َع اجملتُع ٗ قآلات هذٻ

 ُٚـكت ٗ نتاب بعٓٛإ )احمل١ٓ(. 

ٌّ ٗ فاي٘،  ،ٖٚهقا ها٥ل ايعًُا٤ ايقٜٔ باؿكٚا إٍ ْكـ اـطاب ايـٜين ن

 ُٚٓٔ اينا١ٜٚ اييت ْٛل ايٝٗا. 

ٟٕ ٫ٚ ٜعين فيو ٌٸ كأ ٕٸ ن بإطًل، ؾآكا٤ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤  َٔ اٯكا٤ ايٓاقـ٠ ُشٝضٷ أ

إٕ ايٓكـ  :. ٚػ١ُ٬ ايكٍٛيًبشح، ٚإباؿكات قا١ُْ٥ تكبٌ ايٓكاَ، ٚاجملاٍ َؿتٛغٷ

ـٷ يًشاي١ ايـ١ٜٝٓ.   ٚايتكِٜٛ يًؼطاب ايـٜين ٌَلٚعٷ َٚؿٝ

ايقٟ ُـك  (،ايوٝوتاْٞايوٝـ عًٞ )ْٚٴٌٝـ ٖٓا ببٝإ إلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ ايعٴًٝا 

ُٻنُٛاٜا يًؼطبا٤ ٚإبِّ ،ٖع1441ّ َٓاهب١ قلب سًٍٛ ًٗل قلٻ  يتٓت اثٓػٌ، تٔ

ُٸ ٠عٌل ١ ٬َٚسٛات ؿقٝك١، تعاجل بعض ثػلات اـطاب سه١ُ، ؾٝٗا تٛدٝٗات َٗ
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ِٸأايـٜين إعاُل، َٚٔ  ِٸ ٖ ٘ عًٝٗا ، ٚهًْٖكاٙ ائعـ اييت عاؾٗا ٖقا ايبٝإ إٗ

ّٸ ا٭ٓٛا٤،  .ايِاؿك َٔ َهتب زلاست٘ َا ْٓكً٘ َٔ ايٓ

ب طلغ َا ٜجرل ايؿلق١ بٌ إ٪ٌَٓ ػٓټ» ؾكـ دا٤ ٗ اؿه١ُ ايواؿه١:ع 

ٚا٫ػت٬ف ؾِٝٗ، ٚا٫ٖتُاّ باؿؿاٚ ع٢ً ٚسـتِٗ ٚتآمكِٖ ٚايتٛاؿٸ بِٝٓٗ. َٚٔ ٚدٛٙ 

، ٚؾُٝا اػت٬ؾِٗ ٗ ايتكًٝـ :َجٌ ،ب ايذلنٝن ع٢ً دٗات ايتُاٜن بِٝٓٗفيو ػٓټ

ٌٸ ػ٬ف بِٝٓٗ ٫ ٜعٴؼٵ ٔلز ىتًـ اجملتٗـٕٚ ؾٝ٘ َٔ تؿاٌُٝ بعض إعتكـات، بٌ ن

بعِٔٗ عٔ ايتُوٸو بايهتاب ٚايعذل٠، ستٸ٢ يٛ ٌْأ عٔ ا٫ػت٬ف ٗ ؿكدات إّاِْٗ 

 ُاؿك٠ َٔ بعِٔٗ.  أٚ بِرلتِٗ، أٚ ايتناَِٗ أٚ كًـِٖ، بٌ ستٸ٢ يٛ نإ عٔ مٓي١ٺ

ٕٸ ٗ فيو َا ٜ٪ؿٸٟ إٍ َنٜـ ; ٚايتٌٗرل بِاسبٗا٫ٚ ٜٓبػٞ إًٗاك اينٓي١  ؾإ

َٳ ٚٳقـ ٜتأثٻ ٔٵاًتٗاكٖا، ٚإٍ إُلاك ُاسبٗا ٚ ٔ اؿكٝك١ اييت ٖٵل ب٘ عًٝٗا، ٜٚٛدب 

 ،َٓ٘ تٵُـكٳ ؾ٬ّٔ عٔ عـّ دٛام ايتٌٗرل بإ٪َٔ ٚتوكٝط٘ بنٓي١ٺ ،ٜٴلاؿ اؿؿاٚ عًٝٗا

ـٳ أٚس٢ فيو بعـّ تكـٜل ها٥ل ػِا٥ِ٘ َٚناٜاٙ، ٚكٴبٸ مٓي١ٺ يُٛا ٫ هٝٻٚ  تٵٔ

ـٳ  عٔ ٤ًٞٺ ُُتٺ ببٝاْٗا ٚاؿـٜح عٓٗا، ٚكٴبٻ تٵبايوهٛت عٓٗا ٚتلى فنلٖا، ٚاتٸك

ّٕ ػرلٷ  . َٔ ن٬

ٔٸ ؾُٝا  ،ب َا ٜجرل ايؿلق١ بٌ إوًٌُبٌ ٜٓبػٞ ػٓټ ٜٚٛدب ائػ١ٓٝ ٚه٤ٛ ايٛ

ٕٸ فيو ػ٬ف تعايُٝ ِٗ ٚهرلتِٗ سٝح ناْٛا )ًُٛات اهلل عًِٝٗ( ولُٕٛ بِٝٓٗ، ؾإ

٘ٺ ،ٔ ايتعاٌَ َع اٯػلوٵؾٝٗا ع٢ً سٴ ٚٳ ٚعـّ إبلام ا٫ػت٬ف ع٢ً ٚد ٔ اٱه٬ّ ٖٵٜٛدب 

ـٸ عِٓٗ ،أٚ تٌٜٛ٘ اؿلٸ، ستٸ٢ ٚكؿت ايت١ُٝٛ باي٠٬ِ َعِٗ ٚسٔٛك  ،ٚايه

بايٓٛل إٍ ٗ ايتاكٜؽ  ٚٚآضٷ ـٷَ٪ٖن ٚتٌٝٝع دٓا٥نِٖ، ٚفيو أَلٷ ،فايوِٗ

ِٸ ناْٛا ُٸٛا  ،َٛٓع اسذلاّ اٯػلٜٔ ٚثٓا٥ِٗ ^أساؿٜجِٗ ٚهرلتِٗ، َٚٔ ثٳ بٌ اٖت

 . «٘ يـِِٜٗ َِٓٗ ٚايتؿٗكبايتعًٗ

ٕٸ فيو قلٸّ  ;ٚبِرل٠ ِٕػٓٸب ايكٍٛ بػرل عً»ٖٚا دا٤ ٗ اؿه١ُ ايوابع١: ع  ؾإ

ٕٻ  ٚٳ٫َ﴿أٜٸّا نإ َُٕٔٛ ايكٍٛ، نُا قاٍ تعاٍ:  ،ٗ ايـٜٔ ِٷ ٔإ ًِ ٘ٹ عٹ ٝٵىٳ َيَو بٹ َٳا َي ـٴ  تٳِك

َٳوٵ ٘ٴ  ٓٵ ٕٳ عٳ ٌټ ُأَٚي٦ٹَو َنا ٚٳاِيُؿ٪ٳاؿٳ ُن ِٳلٳ  ٚٳاِيبٳ ُٵعٳ  ٔ وٵ(، ٚيٝى ٗ سٴ36اٱهلا٤: )﴾٫ّٚ٪ٴايوٻ

 قِـ إل٤ ٚه١َ٬ غاٜت٘ َا ٜبٝض فيو، نُا ٫ ٜكٝ٘ َٔ قافٜل فيو َٚٔاعؿات٘. 

٫ٚ  ،ٖٚٞ إٓاؾ١ ٤ًٞ إٍ ايـٜٔ يٝى َٓ٘ع، ـٳٚيٝشقك إل٤ َٔ ا٫بتـاع ٚايبٹ
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َٳ ;عًٝ٘ ؾٝ٘ سذٸ١ َٛثٛق١ ٕٸ ا٫بتـاع ٗ ايـٜٔ  أٓلٸ ٚدٛٙ اي٬ٔي١ ؾٝ٘، ٖٚٞ ت٪ؿٸٟ  ٔٵؾإ

ـٸؿ٠إٍ تٌعټ م ٚأسناب كتًؿ١ َٚتكاطع١ ع لٳٚاْكواّ أًٖ٘ إٍ ؾٹ ،ب ايـٜٔ إٍ عكا٥ـ َتع

ايتشقٜل َٔ  |ايٓيبٸنُا ٌْٗـٙ ٗ نجرل َٔ ا٭ؿٜإ ٚإقاٖب ع، ٚقـ دا٤ عٔ 

َٴ ،ع١ـٵايبٹ ٕٸ ًلٸ ا٭َٛك  ٌٸ بٹ ،ثاتٗاـٳشٵٚأ ٌٸ ٬ٓي١ٺ ،ع١ ٬ٓي١ـٵٚن  ٗ ايٓاك.  ٚن

ِٕ ِّ َٚٔ ايكٍٛ بػرل عً ٕٵٚبِرل٠ إبايػ١ ٗ اي٤ٌٞ ٚايتذاٚم ب٘ عٔ س هعٌ  ٙ، نأ

ٟٸ إتٛٓقـ ع٢ً ا٫دتٗاؿ ٚآشّا ٚبـٜٗٝٸّا، أٚ هعٌ ا٭َل إؼتًـ ؾٝ٘ بٌ  ا٭َل ايٓٛل

ي٘ َٓنيت٘، أٚ هعٌ إٕٛٓٛ ٜٚٓنِّ ،تِلوّا أٚ تًٛوّا ،ٚدٛٙ أٌٖ ايعًِ َتٸؿكّا عًٝ٘ بِٝٓٗ

 ،َكطٛعّا، أٚ هعٌ احملتٌُ َّْٛٓٛا، أٚ هعٌ بعض ايٛٚا٥ـ ايٌلعٝٸ١ ؾٛم ؿكداتٗا

ٟٸ ٚادب ٜٓطبل عًٝ٘ ع ٚبايٛادب َٔ  ،ؾٝبًؼ بإوتشبٸ ؿكد١ ايٛادب ع َٔ غرل عٓٛإ ثاْٛ

ٕٸ فيو نًٓ٘ أَلٷ ،غرل ايـعا٥ِ ؿكد١ ؿعا٥ِ ايـٜٔ غرل َكبٍٛ  أٚ ٜعهى فيو، ؾإ

 . «عّالٵًٳ

ـٸ اؿقك عٔ يٝشقك إبِّ»ٚدا٤ ٗ اؿه١ُ ايجا١َٓ: ع  ػٕٛ ٚايٌعلا٤ ٚايلٚاؿٜـ أً

ٛٸ ع٢ً  بٝإ اؿلٸ َا ٛٸ ٗ ًإٔ ايٓيبٸ ٚعذلت٘ )ًُٛات اهلل عًِٝٗ(، ٚايػً ِٜٖٛ ايػً

ٕٕ مل تكِ سذٸ١ْ ;ْٛعٌ: إهباؽ ايِؿات ا٭يٖٛٝٸ١ ع٢ً غرل اهلل هبشاْ٘  ٚإثبات أَٛك َٚعا

ٛٸ بٓٛعٳ ^َٚقٖب أٌٖ ايبٝت .َٛثٛق١ عًٝٗا ٍٕ عٔ ايػً ٘، بٌ ٖٛ أبعـ َا ٜهٕٛ ٝٵػا

ٓيبٸ ٚعذلت٘ )ًُٛات اهلل عًِٝٗ( َٛآعِٗ اييت عٓ٘، ٚإْٸُا ٌٜتٌُ ع٢ً اٱفعإ يً

ٙٺ َٔ ؿٕٚ مٜاؿ٠ٺ ،ٚٓعِٗ اهلل تعاٍ ؾٝٗا ، بٌ َع ؼقٸك ٗ َٛآع ا٫ًتباٙ، ٫ٚ إؾلا

ٚٳ  . (5)«ٕع عٔ إثبات َا مل تكِ ب٘ اؿذٸ١ إٛثٛق١كٳٚ

 

ـٸ يًٓكـ ٚايتكِٜٛ َٔ َعاٜرل َٛٓٛع١ٝ ُشٝش١ َٳ ;٫ بٴ ٜوتؼـّ ايتٗلٜر  ٔٵؾٗٓاى 

ِّ  ٖٚقا أهًٛبٷ .ِ ا٭ػطا٤ٚايتذلٜض ٚا٭يؿاٚ إو١٦ٝ ٗ ْكـٙ ٯكا٤ اٯػلٜٔ، أٚ ٜع

َٛ ٫ٚ ٜٓؿع، ٜٚٴؿكـ ُاسب٘ إِـاق١ٝ، ، ٜٔلٸػطْأ ٘ بِاسب ٖقا ا٭هًٛب أْ ٔٸٚقـ ٜٴ

ٜلٜـ إيؿات ايٓاي إٍ فات٘، أٚ تِؿ١ٝ سوابات َع ٖقٙ اؾ١ٗ أٚ تًو، ٜٚٴٌػٌ ايٓاي 

ِّبك ؾايٓكـ بٗقٙ ايهٝؿ١ٝ يٝى  .ٙ ع١ًُٝ اٱ٬ُغ ٚايتطٜٛلٔاٜا داْب١ٝ ٖا١ٌَٝ، ٜٚٴٌ

 أهًٛبّا هًُّٝا.  ـٸ٫ٚ ٜٴعٳ ،ٗ قًٓ٘



 

 والتجديداالجتهاد  

ِٷ عًُٞ، ٜٓطًل َٔ ساي١ ؾهل١ٜ  ْٚكـ ع٢ً أهإي َٔ اؾاْب اٯػل ٖٓاى تكٜٛ

ٌٸ ِّ٘ إٔ ٜٓتكـ إْوإ يـٜ٘ ؾهل َٚعلؾ١ ؾُٝا وـخ سٛي٘ َٔ سكِّ ع١ًُٝ، ؾه  ّ. ٜٚٴك

ٌّ دـّا ٗ َوأي١ ايتكِٜٛ إٔ ًْتؿت إٍ َوأي١ ا٫تؿام ع٢ً إلدع١ٝ  َٚٗ

إف سٌ ؽتًـ إلدع١ٝ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ؽتًـ اٯكا٤ ٚإٛاقـ، ؾهٌ اػاٙ  ;ايؿهل١ٜ

ؾإفا دا٤ ًؼّ َٔ ػاكز ايؿٔا٤ ايـٜين ٜلٜـ إٔ وانِ  ;ي٘ َلدعٝت٘ ايؿهل١ٜ

ـٸ  ;ًُا١ْٝ َج٬ّ ؾٗقا ػطْأاـطاب ايـٜين ٚؾل َلدعٝت٘ ايع ٕٸ قان١ُ اـطاب ٫ بٴ ٭

ؿل إٔ تٓطًل َٔ إلدع١ٝ اييت ٜكبًٗا، أٚ َٔ ػ٬ٍ إباؿ٨ ايعك١ًٝ ٚاٱْوا١ْٝ ايعا١َ إتٻ

 ػل٣ ع٢ً اـطاب ايـٜين. أ ٚقٓاع١ٺ ١ٺعًٝٗا، ؿٕٚ ؾلض َلدعٝٸ

 

ِٸ ٟٸ ٖر ايٓكـَٓا إٕ َٔ أٖ ػطاب قلا٠٤ إؼلدات ٚايٓتا٥ر،  ٚايتكِٜٛ ٭

ٕٸ اـطاب ٬ًَِٚس١ٛ اْعهاي اـطاب ع٢ً اجملتُع هٳ بّا ٚإهابّا. ؾُج٬ّ: سٌ لـ أ

ـٸ ٍٸايـٜين هاِٖ ٗ اْتاز فتُٕع َتك ٔٸٕل ؾٗقا ٜـ ٞٸ ّٕ َتش ٖقا  ع٢ً ه١َ٬ ٚكق

ٕٸ ـٺ ٕٚٚٓع هٝٸ ايٓتٝذ١ ناْت تهلٜى ٚاقٕع اـطاب، بُٝٓا سٌ لـ أ ٗٓا ٫ ؾ ٧َتؼًٓ

ٜٴُهٔ إٔ مهِ بِٛاب١ٝ فيو ايٓٗر َٔ اـطاب. ؾع٢ً أهاي ايٓتا٥ر ٚا٫ْعهاهات 

 اييت ُٓعٗا اـطاب ٗ اجملتُع ٜهٕٛ ايٓكـ ٚايتكِٜٛ. 

ٞٸ غرلٚسٌ ْٓٛل إٍ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٗ عإٓا اٱه٬َٞ لـ ٚاقعّا  ، إهاب

 ؾٝ٘ ٚٛاٖل هًب١ٝ ػطرل٠، َٚٔ أبلمٖا: 

ٚٸ ِ ا٭هاي يًـٜٔ ٗ ْؿٛي أبٓا٤ اجملتُع، ٚغٝاب ا٫يتناّ ٝٳ: عـّ كهٛؾ ايكٹ٫ّأ

١ٜ ٚايعـاي١ ٚسكٛم اٱْوإ، ٚٓعـ ا٫يتناّ با٭ػ٬م بٗا ٗ هًٛنِٗ، نك١ُٝ اؿلٸ

 ايٓؿٛي، ٚغرل ٗ ِ غرل كاهؼ١ٺٝٳؾٗقٙ ايكٹ .نايِـم ٚا٭َا١ْ َٚلاعا٠ ايٓٛاّ ،ايؿا١ًٓ

 ٚاهع١ َٔ ٖقٙ اجملتُعات.  ٗ َواس١ٺ ،ع٢ً ايوًٛى َٓعهو١ٺ

 .: ٓعـ ا٫ٖتُاّ ايعًُٞ ٚايجكاٗ، ٚغٝاب اٱبـاع ٗ عًّٛ ايطبٝع١ ٚاؿٝا٠ثاّْٝا

ٌٸ ـٻّ ن ّٕ ؾايعاَيِ ٜتك ٗ كتًـ فا٫ت ايعًّٛ، َٚوا١ُٖ فتُعاتٓا اٱه١َٝ٬ ٗ  ٜٛ

ـټ ٘ اي٤ٛٔ ع٢ً بعض إباؿكات ايعا١ٕٝ ٚسٌ ْٴوِّ .لَنقٵتٴّ ايعًُٞ ٫ تهاؿ ٖقا ايتك

دا٥ن٠ إًو ؾٌِٝ ايعا١ٕٝ، لـ  :يٲًاؿ٠ بإبـعٌ ٚإتُٝنٜٔ ٗ إْتادِٗ ايعًُٞ، َجٌ
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دٓوٝٸ١،  14عإّا َٔ  59ّ، ٢2019 ستٸ ،أْ٘ قـ ؾام باؾا٥ن٠ ٗ فاٍ ايعًّٛ إؼتًؿ١

َٳ ـٺوٌُ دٓوٝٸ ٔٵٚيٝى ؾِٝٗ  إه٬َٞ، عـا ايؿا٥نٜٔ ٗ فاٍ ا٭ؿب ٚػـ١َ  ١ بً

 اٱه٬ّ. 

َٳ ،ْعِ ـٸٕٚ ع٢ً  ،سٌِ ع٢ً دا٥ن٠ ْٛبٌ ٔٵلـ ٗ إوًٌُ  يهِٓٗ ٜع

َٳ ؾامٚا باؾا٥ن٠ َٔ ايٝٗٛؿ ٚإوٝشٌٝ ٚايـٜاْات  ٔٵا٭ُابع، ٫ٚ ٜٴكاهٕٛ عـؿّا 

  !ُعاتٓا اٱه١َٝ٬؟ا٭ػل٣، ؾًُافا لـ ٓعـ ا٫ٖتُاّ ايعًُٞ ٚاٱبـاع إعلٗ ٗ فت

: انؿاض َوت٣ٛ ايؿاع١ًٝ ٚاٱْتاز َٚوت٣ٛ دٛؿ٠ اؿٝا٠، ناٱْتاز ثايجّا

ايِٓاعٞ ٚاينكاعٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ، ٚٗ كتًـ اجملا٫ت. ٚقـ أُبض ؾٛؿ٠ اؿٝا٠ 

١ٝ، ٚؾلْ ايتعًِٝ، ٚايعٌُ، َا ٜلتب٘ باــَات ايِشٸ َعاٜرل َٚكاٜٝى عا١ٕٝ ٗ

ٚايٌؿاؾ١ٝ، ٚفا٫ت  ،ؼطٝ٘ ايعُلاْٞ، ٚاؿٛن١ُٚا٭َٔ ا٫دتُاعٞ، ٚايت

ٚتتٓاؾى ايـٍٚ ٚاجملتُعات ا٭ػل٣ ع٢ً ؼكٝل أع٢ً ايـكدات ؾٝٗا، بُٝٓا ...، ايذلؾٝ٘

ٌٸ ِّ ٫ تناٍ َعِٛ فتُعاتٓا اٱه١َٝ٬ ؼت لات ٚايتكاكٜل ايـٚي١ٝ أؿ٢ْ إلاتب ٗ إ٪

 ؾٛؿ٠ اؿٝا٠. 

ٛټقباٍ ع٢ً : ٓعـ إٌاكن١ ٚاٱكابعّا عٞ اٱْواْٞ، ٗ َكابٌ ايعٌُ ايتط

 اٱقباٍ ا٭نجل ع٢ً ا٭عُاٍ ايـ١ٜٝٓ، نبٓا٤ إوادـ ٚاؿوٝٓٝات، ٚأؿا٤ اؿرٸ

ـٸ ٍٷ سٳ .ه١، ٚسٔٛك إآمت ٚإقا١َ ايٌعا٥لٚايعُل٠، ٚمٜاك٠ ايعتبات إك ١ٓ وٳٖٚٞ أعُا

ع اؾُعٝات اـرل١ٜ، أْٓا ْتطًع ٕجٌ ٖقا اٱقباٍ ٚايتؿاعٌ َ َلٓٝٸ١ عٓـ اهلل تعاٍ، إ٫ٓ

ُٸ ١، َٚلانن ٚا٭ْـ١ٜ ايلٜا١ٝٓ، ٚؾإ ا٫ٖتُاّ بايب١٦ٝ، ٚبقٟٚ ا٫ستٝادات اـا

ـٸ ;ايبشح ايعًُٞ ٚاٱبـاع ايؿين ـٷ د ّا َكاك١ّْ ؾاٱقباٍ ع٢ً ٖقٙ اجملا٫ت ٓعٝ

ق١ًًٝ ٗ  قبٌ هٓٛاتٺ تٵباجملتُعات ا٭ػل٣، سٝح تٌرل َج٬ّ اٱسِا١ٝ٥ اييت ُـكٳ

ٛٸإًُه١ ا ِّعٞ إٍ إٔ عـؿ إوذٸيعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ عٔ ايعٌُ ايتط عٌ ًٌ كزلّٝا نُتط

 !ٗ ٚطٔ تعـاؿ ههاْ٘ ٜكاكب ايج٬ثٌ ًَّْٝٛا ،أيؿّا ؾك٘ 23ٗ إًُه١ ٫ ٜتذاٚم 

ِّٖٚٓاى اٯٕ تطًٗ ِّع يلؾع عـؿ إتط ع عًٍٛ عٌ ع٢ً َوت٣ٛ إًُه١ إٍ ًَٕٝٛ َتط

 ّ ٗ هٝام ايل١ٜ٩ إعتُـ٠. 2030ه١ٓ 

ٚػا١ُّ ٗ  ،: نجل٠ اـ٬ؾات ٚايٓناعات ٗ اجملتُعات اٱه١َٝ٬ػاَوّا

ا٭ٚهاٙ ايـ١ٜٝٓ، ست٢ إٔ ايبعض ٜوتؼـّ اـطاب ايـٜين ٚا٭َٛك ايعباؿ١ٜ ٗ إفنا٤ 
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قلٜتٌ، ٖٚا ٜٴٓكٌ ٗ ايتاكٜؽ إآٞ: أْ٘ سٌِ ْناعٷ بٌ  .ساي١ ايِلاع ٚاـ٬ف

ٍ اهلل إ ؾأٚقـ أسـِٖ َنكع١ نٌٝ َٔ أدٌ اهتؼـاّ )دلٜـ ايٓؼٌ( ٗ ايٓناع قلب١ّ

ٕٸ ايٓناع ٚايِلاع ٗ بعض ا٭ٚهاٙ دن٤ٷ ،تعاٍ َٔ اؿاي١ ايـ١ٜٝٓ ٚا٭عُاٍ  ٚنأ

 ب بٗا إٍ اهلل تعاٍ. تكلٻايعباؿ١ٜ اييت ٜٴ

ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ٫  ايٛٛاٖل إٛدٛؿ٠ ٗ َعِٛ فتُعاتٓا اٱه١َٝ٬، ٖقٙ بعض

َٳ  ِ اـطاب ايـٜين َٔ ػ٬ٍ ٖقا ايٛاقع ا٫دتُاعٞ. ِّٜٝٴك ٔٵاؿِل، ٚقـ ػـ 

 

 ٖٚٓا ْتوا٤ٍ عٔ َـ٣ َو٪ٚي١ٝ اـطاب ايـٜين عٔ ٖقا ايٛاقع؟ 

ٝٸ َٳٜبـٚ دً ٕٸ ٖٓاى  ُٸٌ اـطاب ايـٜين ؾٛم طاقت٘ ٚقـكت٘، ؾايتؼًٓ ٔٵّا أ ـ ٗ و

ـٸ ٠ عٛاٌَ ٚأهباب، هٝاه١ٝ ٚاقتِاؿ١ٜ ٚتع١ًُٝٝ اجملتُعات اٱه١َٝ٬ ْتاز ع

ٌٸ ٚادتُاع١ٝ، ٫ٚ ِٜضٸ ٖقٙ ايعٛاٌَ داْبّا، ٚؼٌُٝ اـطاب ايـٜين  أبـّا تلى ن

ِا إ٭ٕ ٖقا ايٛاقع  ;و١ ايـ١ٜٝٓ َو٪ٚي١ٝ ايٛاقع ايقٟ تعٌٝ٘ ٖقٙ اجملتُعاتٚإ٪هٸ

ادتُاعٞ ًاٌَ، ٖٚقٙ إٌانٌ ؼتاز إٍ ٜٴعاجل ُٓٔ َواك هٝاهٞ ٚاقتِاؿٟ ٚ

ـٸ ;وات فات قـك٠ ٚهًط١َ٪هٸ  ٟ ٕعاؾتٗا. يًتِ

ُٸ ،ْعِ ُٓٔ سـٚؿٺ  ،عذِ إَهاْات٘ ،ٌ َو٪ٚي١ّٝإٕ اـطاب ايـٜين ٜتش

ٌٸَعٝٸ ـ يقا لـ إٔ اهلل تعاٍ مل ٜهِّ .َآهٞ ا٭١َ ٚاجملتُع ١ٓ، ٫ٚ ٜٴُهٔ ؼًُٝ٘ ن

ٕ ع١ًُٝ ايتػٝرل ؼتاز إٍ اهتذاب١ ايٓاي ٗ كتًـ ٭ ;ا٭ْبٝا٤ بتػٝرل فتُعاتِٗ

ٕٸ ا٭ْبٝا٤ يٝوٛا ٚآٜات ايكلإٓ اؿهِٝ ٗ َٛآع عـٜـ٠ ت٪نِّ .فا٫ت اؿٝا٠ ـ أ

ٍ طلٜل اشلـا١ٜ إُٓٔ سـٚؿ ايتبًٝؼ ٚتٛدٝ٘ ايٓاي  َو٪ٚيٌ عٔ ٚاقع فتُعاتِٗ، إ٫ٓ

اجملتُع ٚاْكٝاؿٙ، ٜكٍٛ تعاٍ: َـ٣ اهتذاب١  ٔٷٖٵٚايِٛاب، أَا ايتػٝرل ايؿعًٞ ؾٗٛ كٳ

ُٳا عٳ٢ًَ ﴿ ْٻ ُٴٛا َأ ِٵ َؾاعٵًَ ٝٵتٴ ٛٳٖي ٚٳاسٵقٳكٴٚا َؾٔإٕ تٳ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايلٻهٴٛ ٓٳاٚٳَأطٹٝعٴٛا اهلل   ؽٴِيبٳ٬َا كٳهٴٛيٹ

ٌٴ ُٴبٹ ٍٔ ٔإ٫ٖ اَٳ﴿(،92)إا٥ـ٠:  ﴾اِي َٳا اِيبٳ٬ عٳ٢ًَ ايلٻهٴٛ ٚٳ ٕٳ  ـٴٚ َٳا تٴبٵ ِٴ  ٚٳاهلل ٜٳعٵًَ ٕٳؽٴ  ُٴٛ  ﴾تٳِهتٴ

  .(99)إا٥ـ٠: 

ٖٚٞ ايب٬ؽ  ،٢ يٓا َو٪ٚي١ٝ اـطاب ايـٜينؾاْط٬قّا َٔ اٯٜات ايهل١ّ تتذًٓ

جملتُع، ٚؿع٠ٛ ايٓاي إٍ َٛاد١ٗ إٍ ا إبٌ، بإِٜاٍ ايتعايِٝ ٚايلهاي١ اٱشل١ٝ بٕٛٓٛغ
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ٜهٕٛ ا٫ملاف ٚايؿواؿ ٗ سٝاتِٗ، ٚإكًاؿِٖ إٍ طلٜل اـرل ٚاي٬ِغ، ٚبقيو 

ُټٝتك ً٘ شلقٙ إو٪ٚي١ٝ ٚأؿا٥ٗا، أَا ؼٌُٝ ِٝ اـطاب ايـٜين ع٢ً أهاي َـ٣ ؼ

 ّا. اـطاب ايـٜين ٚاقع اجملتُع َٚآهٝ٘ ٌَٚانً٘ ؾٗقا يٝى ْكـّا َٛٓٛعٝٸ

 

ٗ اجملتُع، بٌ يٝى ٖٓاى ػطابٷ أنجل َٓ٘ تأثرلّا ٗ  لٷاـطاب ايـٜين َ٪ثِّ

كّا نبرلّا ٗ ْٗٛض فتُعاتٓا، ٚٵٟ ؿٳّٚهٔ يًؼطاب ايـٜين إٔ ٜ٪ؿٸ .ٌْٓؿٛي إتـِّ

 ى ايـٚاؾع ايقات١ٝ يٲْوإ، ٚهعً٘ أنجل ايتناَّا٭ْ٘ ولٸ ;ٚإلام ايت١ُٝٓ ٗ أٚطآْا

ـ فيو ع٢ً َوت٣ٛ ٖقا ٜٚتٖٛق .ٌُ ٚايعطا٤ُّا ع٢ً ايعلٵِ ٚإباؿ٨، ٚأنجل سٹٝٳبايكٹ

ـٸاـطاب ٚتٛدٸ ٜات ٚاشلُّٛ ٗات٘ ٚاٖتُاَات٘، بإٔ ٜهٕٛ ٗ َوت٣ٛ ا٫هتذاب١ يًتش

َعاُل٠ ٜؿُٗٗا ٜٚتؿاعٌ َعٗا  اييت تعٌٝٗا ٖقٙ اجملتُعات، ٚإٔ ٜهٕٛ كًٝـّا، ٚبًػ١ٺ

تعبرل ايكلإٓ ب وٵسٳ، ٖقا اـطاب ُؿ١ )ايب٬ؽ إبٌ( إْوإ ايّٝٛ، ٚبقيو ٜوتشلٸ

 ايهلِٜ. 

ؾ١ َتطلٸ ػطرل سٌ ِٜـك َٔ دٗاتٺ هًيبٸ كٷٚٵٜٚهٕٛ يًؼطاب ايـٜين ؿٳ

َٸ َٸ١ َٓق بـا١ٜ تاكىٗا َٔ ؿٳَتن ك ٖقٙ اؾٗات إػاي١ٝ ٗ ايـٜٔ، ٖٚٛ ٚٵت١، ٚقـ عاْت اُ٭

ٌٳ اِيهٹتٳابٹ ٫َ﴿: سٝح ٜكٍٛ ،ك َٓ٘ ايكلإٓ ايهلَِٜا سقٻ ٖٵ ٚٳ٫ًَُٛا ؾٹٞ تٳػٵ ٜٳا َأ ِٵ   ؿٹٜٓٹُه

َٚٔ ٖ٪٤٫ ايػ٠٬: اـٛاكز ٗ إآٞ،  .(171)ايٓوا٤:  ﴾اِيشٳلٻ تٳُكُٛيٛا عٳ٢ًَ اهلل ٔإ٫ٖ

ِّ ;يـٜٔ ٗ اؿآلإٍ اؾ١ إٓتوب١ ٚاؾُاعات إتطلِّ لّا ؾكـ نإ ػطابِٗ َـ

 يًُذتُعات ٚا٭ٚطإ. 

ٔٵٗ ٚتهُٔ إٌه١ً  َٳ نٕٚ ع٢ً بعض ٜٴٓتذٕٛ اـطاب ايـٜين ٜلنِّ إٔ بعض 

ِ يـِٜٗ بعض اؾٛاْب ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ، بعٝـّا عٔ ا١َٕٛٛٓ إتها١ًَ يًـٜٔ، ؾتتٔؼٻ

نٕٚ عًٝٗا، ٚػاكز هٝاقٗا، ٜٚلنِّ ،ٗ ايؿهل ايـٜين، ٜٚؿُْٗٛٗا غ٬ف سكٝكتٗا

ٔٔ اهلل »: |يقيو ٚكؿ عٔ ايٓيبٸ ;َتػاؾًٌ عٔ اؾٛاْب ا٭ػل٣ ٗ ايـٜٔ ـٹٜ ّٴ بٹ ٜٳُكٛ ٝٵىٳ  َي

٘ٹ عٳنٻ ٛٳاْٹبٹ ُٹٝٔع دٳ ٔٵ دٳ َٹ ٘ٴ  ٔٵ سٳاَط َٳ ٌٻ ٔإ٫ٖ  ٕٻ ؿٜ»: |، ٚعٓ٘(6)«ٚٳدٳ ٔٵاَئٳ اهلل تٳعٳإ ٓٵ ٢ َي ٙٴ ٔإٜٳ  ٫ِٖٴلٳ

ٔٵ ٔٵسٳ َٳ َٹ ٘ٴ  ٘ٹ اَط  . (7)«دٳُٝٔع دٳٛاْٹبٹ

َٳ ِّ فًٕى َلنِّ ،ٜٗتِ َٛٓٛع اٯػل٠ ٔٵؾتذـ َج٬ّ  نّا عًٝ٘ اٖتُاَ٘، ٚٗ ن
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ـٻ أَٛك ايـْٝا اييت ٜٛيٝٗا إٍ خ عٔ إٛت ٚايكدل ٚاؿواب ٚايِلاٙ، ؿٕٚ ايتطلټم ٜتش

ٚٳ٫َ ٚٳابٵتٳٔؼ ؾٹٞ﴿ايـٜٔ اٖتُاَّا َٛامّٜا، ٜكٍٛ تعاٍ:  ـٻاكٳ اٯػٹلٳ٠َ  تٳٓىٳ  َٳا آتٳاَى اهلل اي

ٝٳا ْٵ ـټ ٔٳ اي َٹ ِٹٝبٳَو   .(77)ايكِّ:  ﴾ْٳ

ـٴ»: ×ٚٚكؿ عٔ اٱَاّ َٛه٢ ايهاِٚ ٌٵ يٹ ُٳ ٝٳاَىاعٵ ٚٳا ْٵ ٍٴ َأبٳـّا،  ٌٵ َنَأْٻَو تٳعٹٝ ُٳ عٵ

ُٴٛتٴ َغـّا ْٻَو تٳ  . (8)«ٯٹػٹلٳتٹَو َنَأ

ـٻ ٭ْٗا َٔ  ;٫ ْػؿٌ سكٛم ايٓايٕ خ عٔ سكٛم اهلل ع٢ً ايعباؿ ٜٓبػٞ أٚسٌ ْتش

ٞٸ ٙٹ »ٜكٍٛ:  ×ايـٜٔ أّٜٔا، ؾٗقا أَرل إ٪ٌَٓ عً ٘ٴ سٴُكٛمٳ عٹبٳاؿٹ ْٳ ٌٳ اهلل هٴبٵشٳا َٳ١ّ دٳعٳ ِـّ َٴَك

ّٳ بٹشٴُكٛٔم عبيٹشٴُك ٔٵ َقا ُٳ ٘ٹ، َؾ ّٔ بٹشٴُكٛٔم اهللٛقٹ ٝٳا َٴ٪ٳؿِّّٜا ٔإَي٢ َاِيكٹ ٕٳ فٳيٹَو   . (9)«اؿٹ اهلل َنا

 ِّ ٌٷ يه ٕٕ ْٛاسٞإٕ ؿٜٓٓا اؿٓٝـ ًاَ ـ ع٢ً هُا أٖنؾ ;ٚاعتـاٍ اؿٝا٠ بتٛام

ع أهاي ايوًِ ١ٜ اٱْوإ، ٚسٌ ؾلض اؾٗاؿ ٚٓع٢ً سلٸ ـايتٛسٝـ هلل تعاٍ أٖن

اهلل ٚأعـا٤ كهٛي٘ ٚأعـا٤ أٌٖ ايبٝت سحٻ  ٟ َٔ أعـا٤ٚايو٬ّ، ٚسٌ سحٻ ع٢ً ايتدلٸ

َٸ ٕٕ ٍٕـٵ١، ٚع٢ً ايتكٝٸ١ ٚإـاكا٠ ٚايتعاٌَ بعٳع٢ً سؿٜ ٚسـ٠ ا٭ َع اٯػلٜٔ،  ٚإسوا

 ـ ع٢ً إ٬ُغ ً٪ٕٚ ايـْٝا. ع٢ً ا٫ٖتُاّ باٯػل٠ ؾكـ أٖن ـٚنُا أٖن

اـطاب ايـٜين ايذلنٝن ع٢ً إٛآٝع اييت تلتكٞ عٝا٠ يقا ٜٓبػٞ ع٢ً 

ٚٸ ٍ َا ْنٍ َٔ ايكلإٓ يٝى ايٓاي، َٚٔ فيو ايذلنٝن ع٢ً طًب ايعًِ ٚإعلؾ١، ؾأ

ِٔ كٳبٹٸَو ﴿، بٌ ا٭َل بإعلؾ١، ٗ قٛي٘ تعاٍ: ا٭َل باي٠٬ِ أٚ ايِّٛ أٚ اؿرٸ اِقلٳِأ بٹاهٵ

ٚهب ايذلنٝن عًٝٗا قبٌ ايذلنٝن  ،ٞ ا٭هاي(، ؾإعلؾ١ 1ٖ)ايعًل:  ﴾ايَٸقٹٟ ػٳًَلٳ

 ع٢ً ايعباؿ٠. 

ُٸ ٞ ٗ نتاب٘ )َؿاتٝض اؾٓإ( عٔ ْٚوٛم ٖٓا َجا٫ّ: َا ْكً٘ ايٌٝؽ عباي ايك

١، أؾ١ًٝٔ ايتؿهرل ٚطًب ايعًِ ٗ ي١ًٝ ايكـك ع٢ً ها٥ل ا٭عُاٍ ايعباؿ١ٜ إوتشبٸ

ٚا٭ؿع١ٝ ايٛاكؿ٠ ٗ ؾؿٞ آػل سـٜج٘ عٔ ايًِٛات  ،ٚمٜٚٓكٌ فيو عٔ ايٌٝؽ ايِـ

ٖٚٞ اي١ًًٝ ايجا١ْٝ َٔ يٝايٞ ايكـك،  ،أعُاٍ ي١ًٝ اؿاؿٟ ٚايعٌلٜٔ َٔ ًٗل كَٔإ

إٕ إسٝا٤ ٖاتٌ ايًًٝتٌ ع ٚاسـ ٚعٌلٜٔ ٚث٬ث١  :ٚمٚقـ قاٍ ًٝؼٓا ايِـ»ٜكٍٛ: 

ٌٸ  . (10)«فيو ٚعٌلٜٔ ع َقانل٠ ايعًِ أؾٌٔ َٔ ن

ٍٷ آػل: َا دا٤ ٗ اؿـٜح عٔ ٠٬ُ ي١ًٝ سٝح  ،ٗ ايعل٠ٚ ايٛثك٢ ،ايـؾٔ َٚجا

ٟٸ ٚٸ»: |عٔ كهٍٛ اهلل ْكٌ اؿـٜح إلٚ ـٸ َٔ أ ؾاكٓٛا  ،ٍ ي١ًٝٺ٫ ٜأتٞ ع٢ً إٝت أً
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ٕٵ ٜكلأ ٗ ا٭ٍٚ اؿُـ  كنعتٌ، أسـنِ مل ػـٚا ؾًٌٍِّٝ َٛتانِ بايِـق١، ؾإ

ب ايوٝـ ايٝنؿٟ بكٛي٘: ، ثِ عٖك«ٚآ١ٜ ايهلهٞ، ٚٗ ايجا١ْٝ اؿُـ ٚايكـك عٌلّا

ـٻ» ، ٚايٌاٖـ ٖٓا (11)«م بَ٘ٚكت٢ٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إٔ اي٠٬ِ بعـ عـّ ٚدـإ َا ٜتِ

 أٚي١ٜٛ ايعطا٤ ٚايِـق١، ٚا٫ٖتُاّ عادات ايٓاي. 

ٌّ ـٸّا ايذلنٝن ع٢ً ٖقٙ ايتٛدټ َٚٗ ٗات، ٚع٢ً ايٓؼب ٗ اجملتُع إٔ تواعـ ٗ د

 ُٗٛك ايتؿاعٌ َع اـطاب ايتٛعٟٛ ايتٜٓٛلٟ. تلًٝـ ٚتطٜٛل اـطاب ايـٜين، ٚع٢ً اؾ

ٚٗ بعض ا٭سٝإ ٫ ٌّٝ َناز اؾُٗٛك إٍ اـطاب اٱ٬ُسٞ ايتػٝرلٟ، 

 يتقنرلٙ بإو٪ٚيٝات ا٫دتُاع١ٝ، ؾٝبشح ٖقا اؾُٗٛك عٔ ػطابٺ ;ٜٚلاٙ ثك٬ّٝ عًٝ٘

ٔٵٜـغـؽ عٛاطؿ٘، ٜٚوِّ تذاكب بٌ تؿٝـْا ايٗ إكا ٝ٘ بكِّ ايتاكٜؽ إآٞ، يه

لٚا سٝا٠ ايعًُا٤ اهتطاعٛا غطابِٗ ايـٜين ايٛاعٞ إٔ ٜػِّ بعضإعاُل٠ إٔ 

٫ٖتُاّ بطًب ايعًِ ٚإعلؾ١، َٚٔاعؿ١ ايؿاع١ًٝ إٍ اِٖٗٛ فتُعاتِٗ، ٚإٔ ٜٛدِّ

ـټٝٵلام، ٚايوٻٚاٱ  ّ. ل ٗ طلٜل ايت١ُٝٓ ٚايتك

 

)بلٚتٛنٍٛ( ٗ إٓاهبات ى ِٚكٜتعاط٢ ايبعض َع اـطاب ايـٜين نَط

 ايـ١ٜٝٓ. 

ٜٗا ل عٓـ غرل إوًٌُ ع٢ً أؾعاٍ ايعباؿ٠ اييت ٜ٪ؿًَِِّطٜٴ ٚايطكى ايـٜين: َِطًضٷ

 ؿ١ٜٝٓ.  أعٔا٤ ْاع١ٺ

ُٸ  ١ بٗا. ٕٚعِٛ ا٭ؿٜإ طكٛهٗا ايـ١ٜٝٓ اـا

ٜٗا بعض ا٭ًؼاْ، ٚاييت تٴكاّ َٔ اٱدلا٤ات اييت ٜ٪ؿِّ ٚايطكٛي ٖٞ فُٛع١ْ»

ـٸ .يكُٝتٗا ايلَن١ٜ أهاهّا  .ؿ تًو ايطكٛي أٚ إلاهِ تلاخ اؾُاع١ إٌذلن١ٚقـ و

ات اجملتُعات اٱْوا١ْٝ، هٛا٤ ٗ ُٳهٹ ٣سـإٚتعتدل إلاهِ ٚايطكٛي بأْٛاعٗا إؼتًؿ١ 

ٚتٌٌُ إٍ داْب طكٛي ايعباؿ٠ كتًـ ايعاؿات ٚايتكايٝـ  .إآٞ أٚ اؿآل

ايتتٜٛر، َٚلاهِ اينٚاز ٚاؾٓامات، ٚتكايٝـ ا٫دتُاع١ٝ، نكوِ اي٤٫ٛ َٚلاهِ 

 . (12)«ز، ٚا٫دتُاعات، ٚا٭سـاخ ايلٜا١ٝٓايـكاه١ ٚايتؼلټ

ٟٷ ٞ َا ٜكاكب ٖقا ا٫ػاٙ ايطكٛهٞ بعٓٛإ ؾكٗٞ ٜٛٗل َٓ٘ تبٓٸ ٖٚٓاى كأ
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ٕٵـ١ٜ ٗ تٛدٝ٘ اـطاب ايـٜين(، ستٸ)ايتعبټ يًُوتُعٌ، نُا  مل ٜهٔ ي٘ ؾا٥ـ٠ْ ٢ ٚإ

 ٞٵ١ ٚايٌٝع١ ًلٙ ايعلب١ٝ ٗ ػطبتٳإفا نإ بػرل يػتِٗ، سٝح ْاقٍ ايؿكٗا٤ َٔ ايوٓٸ

١ إٍ اًذلاٙ نٕٛ ػطب١ اؾُع١ بايعلب١ٝ ؾقٖب ْٗٛك ؾكٗا٤ ايوٓٸ» ;٠٬ُ اؾُع١

ٚيٛ  ،َؿلٚض، ؾاًذلٙ ؾٝ٘ فيو، نتهبرل٠ اٱسلاّ ٚ٭ْٗا فنلٷ ;باعي٬تِّ ;ـّاتعبټ

 . (13)«ُّا ٫ ٜعلؾٕٛ ايعلب١ٝذٳعٳ نإ اؾُاع١

، (14)نُا فٖب ٌَٗٛك ؾكٗا٤ ايٌٝع١ أّٜٔا إٍ اعتباك ايعلب١ٝ ٗ ػطبيت اؾُع١

 ٞ. يًتأهٸ ;َٚٓع أنجلِٖ إدلا٤ اـطب١ بػرل ايعلب١ٝ

ٛٳٚؾلٻ ٜ، ؾؿٝ٘ هٛم بػرلٖا عٵم ُاسب اؾٛاٖل بٌ اؿُـ ٚاي٠٬ِ ٚبٌ اي

هٛم بػرلٖا; يٛٗٛك ا٭ؿي١ ٗ إكاؿ٠ ايًؿٜ ؾٝٗا،  اػتٝاكّا، غ٬ف اؿُـ ٚاي٠٬ِ ؾ٬

ٛٳ ٕٵعٵٚإع٢ٓ ٗ اي ٛٳ ×نإ ايٛاقع َٓ٘ ٜ، ٚإ ٔٵ ;ٜ أّٜٔاعٵايعلب١ٝ ٗ اي ٘ يعًٓ يه

ٌّ ×٭ْ٘  . (15)٫ يٛدٛب٘ ،ِ بًواْٜ٘تهًٖ علب

ٕٵ مل ٜؿُٗٗا  ٜٚل٣ ايٌٝؽ ٜٛهـ ايبشلاْٞ ينّٚ ايعلب١ٝ ٗ ػطب١ اؾُع١، ٚإ

إٕ ٜكٌ  :كاٍتٛقٝؿ١ٝ، قاٍ ٗ )اؿـا٥ل ايٓآل٠(: ّهٔ إٔ ٜٴ عباؿ٠ْ٭ْٗا  ;إوتُعٕٛ

ٜتبع ؾٝٗا َا كزل٘ ُاسب  ،ٚايعباؿات تٛقٝؿ١ٝ ،ٚأْٗا عباؿ٠ْ ،ع٢ً فيو ايدلا٠٤ َٛقٛفٷ

 . ^ايٌلٜع١، ٖٚقا ٖٛ ايقٟ دا٤ عِٓٗ

َع توًِٝ ٚكٚؿٙ، ٫  ،ٚايتعًٌٝ بإٔ إكِٛؿ َٔ اـطب١ ؾِٗ ايعـؿ ٕعاْٝٗا

ٜـٚك إعًٍٛ َـاكٖا ٚدٛؿّا  ،١ّّٝٝا، ؾإٕ عًٌ ايٌلع يٝوت ع٬ًّ سكٝكٜكتٔٞ نْٛ٘ نًٓ

َٔ ايعذِ  تٵتشٳؾات ٚتكلٜبات إٍ ا٭فٖإ. ع٢ً إٔ ايبًـإ اييت ُؾَّا، ٚإِا ٖٞ َعلِّـٳٚعٳ

ُٸ تٵٓٳِّٝٚعٴ ،ٚايلّٚ ٚمُٖٛا ٌ أِْٗ ناْٛا َكٓٵمل ٜٴ ،عات ٚاؾُاعاتُٴ١ يًذٴؾٝٗا ا٭٥

ٚنٝـ نإ  .×كٌ، َٚٓ٘ مَإ ػ٬ؾ١ أَرل إ٪ٌَٜٓذلْٕٛ شلِ اـطب، ٚيٛ ٚقع يٓٴ

ـ عًٝٗا إكِٛؿ َٔ ٚتل١ْ بعض إٛاكؿ اييت ٜتٖٛق ،ؾا٭سٛٙ اـطب١ بايعلب١ٝ

 . (16)اـطب١

 

ؾإٕ ايبعض ٜكلأ ػطبت٘ َٔ نتب ػطب  ;عٔ َُٕٔٛ اـطب١ ٖٚٓاى سـٜحٷ

 اؾُع١ ايكـ١ّ. 
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ٍٕفنل أسـ ايهتٸ ي٘ َا ًٜٞ: ٚٗ بًـتٞ اييت عٌت ؾٝٗا  اب ايوٛكٌٜ ٗ َكا

اّ ايوًطإ ق٬ٕٚٚ طؿٛييت نإ اٱَاّ ىطب َٔ نتاب )ابٔ أبٞ ْبات١( َٔ أٜٸ

ػطب١  52ٖع(. ٖٚٓاى 689)إِٓٛك هٝـ ايـٜٔ ق٬ٕٚٚ ا٭يؿٞ ايِاؿٞ ع تٛٗ ه١ٓ 

ـٻع٢ً َـاك ايو١ٓ، ٚسوب إٛاهِ، ٚنٓٸ ِٸخ عٔ اؿرٸا ُٝاَّا ؾتش اْتب٘ إٍ أْ٘  ، ث

ـٸ ٌٍٕ إٛاهِ، ؾبـأ ٜكِّب ٌٸ ب ع٢ً عذ  . (17)طلٜك٘ إيٝٗا عٔ اـطب١ إٓاهب١، بعـ إٔ ٓ

ٚلـ َجٌ ٖقٙ ايطلٜك١ عٓـ ايبعض ٗ إسٝا٤ إٓاهبات إلتبط١ بأٌٖ 

ٜهٕٛ اـطاب بٓؿى ايِٝػ١ ٚا٭هًٛب ٚايطلٜك١ إتٛاكث١، ، ؾإطًٛب إٔ ^ايبٝت

ٟٸ ـٷ تطٜٕٛل ٚأ   !١ إٓاهب١شلٜٛٸ ض ُٚٝٝعٷلٳيًػٳ أٚ تػٝرل ؾٗٛ ؼلٜ

١ٓ، ٚقـ َعٝٻ ؾإطًٛب ٗ َٛهِ عاًٛكا٤ َج٬ّ ٖٛ ايورل٠ ؾك٘، ُٚٓٔ كٚا١ٜٺ

ٛهِ قلأْا بعض ايهتابات اييت تعذلض ع٢ً طلغ َٛآٝع ثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٗ َ

ك إعامل ٗ اؿلب ع٢ً ايٌعا٥ل، ٫ َدلِّ ٚآضٴ عاًٛكا٤، ٚتل٣ إٔ فيو ٌَلٚعٷ

ِٴ٫ٚ إٓؿا٤ ايٌلع١ٝ عًٝ٘، ٚإٔ قلٻ ،٫ٚ ؿعُ٘ ،يًٌُاكن١ ؾٝ٘ ٫  ،عنا٤ٺ ّ َٛه

 َٛهِ ثكاؾ١. 

ٕٸ ُٸ ^ٖ٪٤٫ أسلْ ع٢ً إٓاهب١ ٚاي٤٫ٛ ٭ٌٖ ايبٝت ٚنأ ١ أْؿوِٗ، َٔ ا٭٥

٬ّ بٔ عًَِٛٗ، نُا ٚكؿ عٔ عبـ ايو ا٤ )أَلِٖ( ٖٛ ببحٸـٕٚ إٔ إسٝايقٜٔ ٜ٪نِّ

ٔٔ ايلِّٓا ُٹعتٴ أبٳا اَؿوٳ ٟٸ قاٍ: هٳ ٍٴ:  ×ُاحل اشللٚ ِٳ اهلل عٳبٵ»ٜٳكٛ ْٳَٵا َأٝٳسٵَأ ـّاكٳسٹ  ،«الٳ

٘ٴ:  ـٳ ٜٴشٵَؾُكًتٴ َي ِٵَٵٞ َأٝٹَؾَهٝ ٍٳ:  ؟لٳُن ِٴ عٴًُ»قا َٳٓاٜٳتٳعٳًٖ ٗٳا ايٓٻ ،ٛ ُٴ ٕٻ ٜٚٴعٳِّ ٛٵايٳ ايٓٻايٳ; َؾٔإ  َي

ُٴ َٳشٳعٳًٹ ٓٳٛا  َٹ ٔٳ َن٬  . (18)«اْٛٳتٻبٳعٴا ٫اهٹ

ـٻ ُٸأَا ا٫هتٌٗاؿ بايلٚاٜات اييت تتش  ،^١خ عٔ بعض ٌَاٖـ ايعنا٤ عٓـ ا٭٥

 ،«×أٌْـْٞ ٗ اؿوٌ»:  ×نؼدل أبٞ ٖاكٕٚ إهؿٛف قاٍ: قاٍ يٞ أبٛ عبـ اهلل

ٌٳ، ٜعين بايلٓق١، «أٌْـْٞ نُا تٌٓـٕٚ»قاٍ: ، ٘ؾأٌْـتٴ  ٘: تٴـٵؾأْ

ٔٔ  ُا ٝٵ ـٳخٹ اُؿوٳعععععععع  َٵععععععععلٴكٵ عٳًَعععععععع٢ٵ دٳعععععععع
 

ٌٵ  ٝٳٸعععععععععع١ِ  ٚٴُقعععععععععع ٘ٹ اينٳٸنٹ ُٹعععععععععع ُٛ  (19)َ٭عٵ
 

ٖٛ َٛاد١ٗ ايتعتِٝ ع٢ً ١ًََٝٛٛ أٌٖ ايبٝت بقنلٖا  ،ّاؾٗٛ ٜؿٝـ أَلّا دٖٛلٜٸ

ٔٸ  َعٌ، ٫ٚ وِلٖا ٗ ٖق ايـا٥ل٠ ؾك٘.  ـٖا بأهًٛبٺفيو ٫ ٜكِّ ٚتـاٚشلا، ٚيه

 
 

ٌَ أٗ ت ٭ٕ ػطٝب إٓاهبات ايـ١ٜٝٓ ٗ فتُعاتٓا ايٌٝع١ٝ ٫ ٜعتُـ ع٢ً د١ٗٺ
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ـٻلٵْؿكات سٝات٘ ٚسادات أهلت٘ ؾكـ دل٣ ايعٴ ّ ي٘ َهاؾأ٠ ٗ َكابٌ ػطابات٘ ف إٔ تك

ٞٸ ٚقلا٤ات٘. ٚفيو أَلٷ  ٌَٚلٚع، ٫ إًهاٍ ؾٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايٌلع١ٝ.  طبٝع

ُٹعتٴ  ٍٴ:  ×أبا عبـ اهلل )دعؿل ايِاؿم(ك٣ٚ ٓن٠ بٔ ٓلإ: هٳ ٔٔ »ٜكٛ َٳ

٘ٹ اؾتٳَكلٳ ُٹ ٌٳ بٹعٹً ٛٵ«اهتٳأَن َٳٛايَٝو َق ٕٻ ٗ ًٝعٳتٹَو ٚ ٕٳ عٴًَُّا ، ُقًتٴ: إ ُٻًٛ َٳُهِ، ٜٚٳبٴجټٜٳتٳشٳ ْٛٳٗا ٛ

َٴٗ ًٝعٳتٹُهِ، ؾ٬ ٜٴعٵ ١ًََِّ ٚاٱِنـٳ ِٴ ايبٹلٻ ٚاي ٗٴ َٹٓ ٕٳ  ّٳ، ؾكاٍلٳٛ ٝٵ×ا  َو٦ٹَٚيُأىٳ : َي

ُٴوٵ ُٳٌٳ، ٔإنٹًٹتٳِأبٹ ٝٵتٹٟ ٜٴِؿقٹاٖي اَىا فٳْٻ ٚٳٔل عٹًِٞ بٹػٳ ٝٴبٵِٕ  ٔٳ اهلل ٹ; يٹ َٹ ٖٴـ٣ٶ  ٘ٹ اُؿُك٫  ٌٳ بٹ ُٳعّا طٹ ٛمٳ َط

ـټٗ سٴَط ّٔ اي  . (20)اٝٳْٵا

َٳؾإوتأنٌ بعًُ٘ ٖٛ ايقٟ هِّ ٜطًب َٓ٘ اـطاب، ؾٝؼايـ  ٔٵل عًُ٘ ًِٕش١ 

ّٷ َلٷأبّا يًُاٍ، ٖٚٛ ًََط اؿلٸ ٞٸ َقَٛ  عٓ٘ ًلعّا.  َٓٗ

ّٗا، وٌُ عًّٛ أٌٖ ايبٝت إٍ ايٓاي، ْوإ َلًـّا َٚٛدِّأَا إٔ ٜهٕٛ اٱ

ٓٳ ؾٝشٌِ ع٢ً َهاؾأ٠ٺ ٍٳ لٳٝٵَاي١ٝ َكابٌ فيو، ؾ٬   ؾٝ٘.  ٫ٚ إًها

ُٸ ؾكـ َـغ ايؿلمؿم  ;ٚا ايٌعلا٤ ع٢ً َـوِٗأ١ ناؾٚقـ ٚكؿ إٔ بعض ا٭٥

ٞٸاٱ  بكِٝـت٘ إعلٚؾ١:  ×بٔ اؿوٌ مٜٔ ايعابـٜٔ َاّ عً

٘ٴتٳعٵعععٔلفٴ اِي  قٟٖٳععقٳا اٖيعع ٚٳِطعَأتٳععع  بٳِطعععشٳا٤ٴ 
 

ٚٳاِيٚٳاِي  ٘ٴ  ٝٵعععععتٴ ٜٳعٵعٔلُؾععععع ٌټبٳع ّٴٚٳاِي شٹععععع  شٳعععععلٳ
 

ٚسبى ايؿلمؿم ع بعوؿإ بٌ َه١  ،ؾًُا زلع ٌٖاّ ٖقٙ ايكِٝـ٠ غٔب

َٳ ،ٖاؾلؿٻ ،ٚأْؿق ي٘ اٱَاّ اثين عٌل أيـ ؿكُّٖا ،ٚإـ١ٜٓ ع  ،٘ هلل تعاٍتٴسٵـٳٚقاٍ: أْا 

ٌٴ»: ×٫ يًعطا٤، ؾكاٍ ٚٳ بٝتٺ إْٸا أٖ  . (21)ؾكبًٗا، «ٓا ٦ًّٝا ٫ ْوتعٝـٙبٵٖٳإفا 

ٔٸ لّا ٗ ك اـطٝب، ٚعا٬َّ َ٪ثِّٚٵإٌه١ً إ تِبض إهاؾأ٠ قٛكّا ٗ ؿٳ يه

َا ٚكؿ بّا يًُاٍ، س٦ٓٝقٺ ٜٓطبل عًٝ٘ وٵَن ;ب٘ تٛدٝ٘ ػطابت٘، ؾٝكٍٛ َا يٝى َكتٓعّا

ٔٳ اهللٹٜٴؿيت بٹػٳ»: ×هابكّا عٔ اٱَاّ ايِاؿم َٹ ٖٴـ٣ٶ   ٫ٚ ِٕ ٝٴبٵ رٔل عٹً ٌٻ; يٹ ٘ٹ عٳنٻ ٚد ٌٳ بٹ طٹ

ُٳعّا ;اُؿكٛمٳ ـټٗ سٴَط َط ّٔ اي  . «ْٝاا

 
 

ـإ عٵايلهاي١ اييت وًُٗا اـطاب ايـٜين يًُذتُع ٖٞ كهاي١ ايـٜٔ، ٚشلا بٴ

 إ: ٝٸأهاه

ٚٸ ِٗ، ٚايقٟ إيٝ٘ َِرلِٖ، ٚإٔ عًِٝٗ : تقنرل ايٓاي باهلل ػايكِٗ ٚكبٸٍا٭
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ـ َٔ قٔاٜا عكـ١ٜ ٚعباؿ١ٜ عٵع إٍ كٓاٙ، َٚا ٜلتب٘ بٗقا ايبٴطاعت٘ ٚعباؿت٘، ٚايتطًٗ

بقنل هرلتِٗ ايعطل٠،  ،ٚٚع١ٝٛ، ٚنقيو تعنٜن اي٤٫ٛ ٚاحملب١ يًٓيب ٚآي٘ ايهلاّ

ـٻ  ًٛا َٔ آ٫ّ ٗ ٓا١ٜ ايـٜٔ ٚػـ١َ َِاحل ا٭١َ. ُٻَٛا َٔ تٔشٝات، ٚؼَٚا ق

  سٝاتِٗ إع١ٌٝٝ ٚا٫دتُاع١ٝ.ٔ اٱؿاك٠ ٚايتـبرل ٗوٵ: إكًاؿ ايٓاي ُؿايجاْٞ

ؾايـٜٔ يٝى ٌَلٚعّا يًؼ٬ْ ٗ اٯػل٠ ؾك٘، بٌ ٖٛ ع إٍ داْب فيو ع ٌَلٚع 

ٗٳا اٖي﴿يًشٝا٠ ا٭ؾٌٔ ٗ ايـْٝا، ٜكٍٛ تعاٍ:  ٜټ ٓٴٛا اهٵتٳذٹٝبٴٛا ٜٳا َأ َٳ ٔٳ آ ٍٔ ٔإفٳا هللٹقٹٜ ٚٳيٹًلٻهٴٛ  

ِٵ ٝٹُٝه ُٳا ٜٴشٵ ِٵ يٹ ٚٳؾٹٞ ﴿ٜٚكٍٛ تعاٍ: (، 24ا٭ْؿاٍ: ) ﴾ؿٳعٳاُن ٓٳ١ّ  ٝٳا سٳوٳ ْٵ ـټ ٓٳا ؾٹٞ اي ٓٳا آتٹ كٳبٻ

ٓٳ١ّ   (.201ايبكل٠: ) ﴾اٯػٹلٳ٠ٹ سٳوٳ

ٌٸ ِٸ ٚيع ـ أٚيٜٛات كهاي١ ايـٜٔ ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ اييت هب إٔ ٜ٪نِّ َٔ أٖ

ـ سٝح ٜ٪نِّ ;ِ ا٭ػ٬ق١ٝ ٗ ايتعاٌَ ا٫دتُاعٞٝٳعًٝٗا اـطاب ايـٜين ٖٛ تعنٜن ايكٹ

ايكلإٓ ايهلِٜ إٔ ٖـف بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٚإْناٍ ايٌلا٥ع اٱشل١ٝ ٖٛ إقا١َ ايعـٍ بٌ 

ٓٳا ﴿تعاٍ:  ايبٌل، ٚتباؿٍ اٱسوإ ؾُٝا بِٝٓٗ، ٜكٍٛ ْٵنٳِي ٚٳَأ ٓٳاتٹ  ِّٝ ٓٳا بٹاِيبٳ ٓٳا كٴهٴًَ ـٵ َأكٵهٳًِ َيَك

٘ٹ ّٳ ايٓٻايٴ بٹاِيكٹوٵ ٝٳُكٛ ٕٳ يٹ ُٹٝنٳا ٚٳاِي ِٵ اِيهٹتٳابٳ  ٗٴ ٕٻ اهلل ﴿ٜٚكٍٛ تعاٍ: (، 25اؿـٜـ: ) ﴾َٳعٳ ٔإ

ٔٵ اِيَؿشٵ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ فٹٟ اِيُكلٵبٳ٢   ٕٔ ٚٳأٱسٵوٳا  ٍٔ ـٵ َٴلٴ بٹاِيعٳ ِٵ ٜٳِأ ُُٛه ٞٔ ٜٳعٹ ٚٳاِيبٳػٵ ُٴَٓهٔل  ٚٳاِي ٌٳا٤ٹ 

ٕٳ ِٵ تٳقٳٖنلٴٚ  (. 90 :)ايٓشٌ ﴾َيعٳًُٖه

ِّ ١َُٗ كهايت٘ ا٭هاي با٫كتكا٤ َوت٣ٛ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ  |ؿ ايٓيبنُا و

ّٳ اَ٭إْٻُا بٴعٹجتٴ ُ٭»: |ٗ اجملتُع اٱْواْٞ، سٝح ٚكؿ عٓ٘ َٳهأك ِٳ  ِّ ، َٔ (22)«٬ٔمػٵتٳ

ن ع٢ً َٛٓٛع ايتعاٌَ بٌ ايٓاي، ؾإٕ اـطاب ايـٜين هب إٔ ٜلنِّٖقا إٓطًل 

 ل١ٜ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ. هٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ ٗ اؿٝا٠ اُ٭ٝٳٚايتناّ ايكٹ

ٔٵ  ٫َ﴿ٖٚقا َا ّهٔ اهتٓتاد٘ َٔ قٛي٘ تعاٍ:  َٳ ِٵ ٔإ٫ٖ  ٖٴ ٛٳا ٔٵ ْٳذٵ َٹ ٝٵلٳ ؾٹٞ َنجٹرٕل  ػٳ

ُٵ٬َ ٚٵ ٔإ َٳعٵلٴٚفٺ َأ ٚٵ  ـٳَق١ٺ َأ ِٳ َٳلٳ بٹ ٛٵفٳ َأ ٓٳا٠ٹ اهلل َؾوٳ َٳلٵ ٌٵ فٳيٹَو ابٵتٹػٳا٤ٳ  ٜٳِؿعٳ ٔٵ  َٳ ٚٳ ٔٳ ايٓٻأي  ٝٵ ٕغ بٳ

ٛٹُّٝا ٘ٹ َأدٵلّا عٳ  (. 114)ايٓوا٤:  ﴾ْٴ٪ٵتٹٝ

َٔ إٔ ا٫ٖتُاّ بإ٬ُغ  |َا زلع٘ َٔ كهٍٛ اهلل ×ـ اٱَاّ عًٜٞٚ٪نِّ

ت٘ يًشؤ ٗ ُٚٝٸ ×َٔ ها٥ل ايعباؿات، قاٍ ايع٬قات بٌ ايٓاي ٖٛ ػرلٷ

ٛٳ»: ’ٚاؿوٌ ٔٵ بٳًَػٳ٘ نٹتٳابٹٞ ع بٹتٳِك َٳ ٖٵًٹٞ ٚ ـٹٟ َٚأ ٚٳَي ُٹٝعٳ  ُٳا ٚدٳ ُٹُٝه ِٔ ُأٚ ِٛ ٣ اهلل ْٚٳ

ُٳ٬َ ِٵ ٚ َٵٔلُن ِٵَأ ٓٹُه ٝٵ ُٳا ;ٔغ فٳاتٹ بٳ ـٻُن ُٹعٵتٴ دٳ ٍٴٜٳ |َؾٔإِّْٞ هٳ ُٔٔٳ٬َ :ُكٛ ٝٵ ٌٴ  غٴ فٳاتٹ اِيبٳ ٔٳ َأِؾ
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ِٻ٬َ َٻ١ٹ اي ٔٵ عٳا َّٔٹ ٝٳا ِِّ )«٠ٹ ٚاي
23). 

ٟ إٍ ٚدٛؿ أًؼاْ إٕ إغؿاٍ اـطاب ايـٜين َٛٓٛع سكٛم ايٓاي ٜ٪ؿٸ

ُٸَتـِّ ـٸٌٓ ٜٗت ي، يهِٓٗ ٜتٗإْٚٛ عكٛم ٛٳاشَل ٕٛ بأَٛك اي٠٬ِ ٚاي٤ٛٓٛ إٍ س

 اٯػلٜٔ ُٓٔ سٝاتِٗ ايعا١ًٝ٥ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚفيو ػ٬ف كهاي١ ايـٜٔ. 

ٍٔ اهلل ٌٳ يٹلٳهٴٛ ٚٳتٴ٪ٵفٹٟ |ٚنُا ٚكؿ أْ٘ قٹٝ ٌٳ،  ٝٵ ّٴ ايًٖ ٚٳتٳُكٛ ٗٳاكٳ،  ّٴ ايٓٻ ِٴٛ َٵلٳَأ٠ْ تٳ : ا

ٗٳا ْٹ ٗٳا بٹًٹوٳا ْٳ ٍٳ:  ؟دٹرلٳا ٔٵ»َقا َٹ ٞٳ  ٖٹ ٗٳا،  ٝٵلٳ ؾٹٝ ٌٔ ٫َ ػٳ ٖٵ  . (24)«أكايٓٳٻ َأ

ٚا٭َل اٯػل ايقٟ هب ايذلنٝن عًٝ٘ ٗ اـطاب ايـٜين ٖٛ ا٫ٖتُاّ ظٛؿ٠ 

 اؿٝا٠ ٚؼوٌ َوت٣ٛ إع١ٌٝ. 

سٝح ٜبـٚ َٔ ايِْٓٛ ٚايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ، إٔ ايـٜٔ ٫ ٜلٜـ يٲْوإ إٔ ٜعٍٝ  

غ٬ف ٍ ٗ إوت٣ٛ ا٭ؾٌٔ ٚا٭كق٢، ٝٵٗ أؿ٢ْ َوت٣ٛ يًشٝا٠، بٌ ٜلٜـ ي٘ ايعٳ

ناينٖـ، ٚايكٓاع١،  ،، بتؿورل بعض إؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ِٝٗايٓٛل٠ اييت ٜتـاٚشلا بعٔ

 ب ا٫هتُتاع باؿٝا٠، ٚإُٖاٍ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ػرلاتٗا! ٚايلٓا، بأْٗا تعين ػٓټ

ـ ٌٓ ٜعٌٕٝٛ سٝا٠ ايؿكل ٚايتؼًٗٚبوبب ٖقٙ ايٓٛل٠ تل٣ إٔ بعض إتـِّ

 ٚايؿ٢ٓٛ! 

ـٺ تٳؾإفا فٖبٵ ؾٝ٘ َوًُٕٛ ٚغرل َوًٌُ قـ ػـ إٔ سٝا٠ غرلِٖ أنجل  إٍ بً

ـټ  َّا َٔ سٝاتِٗ. تلتٝبّا ٚتك

٘ٴ ﴿إٕ اهلل تعاٍ ٜكٍٛ:  ٓٻ ٝٳ ٝٹ ٓٴشٵ ٔٷ َؾًَ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٚٵ ُأْجٳ٢  ٔٵ فٳَنٕل َأ َٹ ُٳايٹشّا  ٌٳ  ُٹ ٔٵ عٳ َٳ

َٳا َناْٴٛا ٜٳعٵ  ٔٔ ِٵ بٹَأسٵوٳ ٖٴ ِٵ َأدٵلٳ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٓٳذٵٔن ٚٳَي ٝٳا٠ّ َطِّٝبٳ١ّ  ٕٳسٳ (، ؾأٜٔ اؿٝا٠ 97)ايٓشٌ:  ﴾ُٳًُٛ

  !ب١ ٗ ٚاقع نجرل َٔ فتُعاتٓا؟ايطِّ

ِّ ًا١ًَ َعتُـ٠ عإّٝا  لاتٷيكـ أُبض َؿّٗٛ دٛؿ٠ اؿٝا٠ َؿَّٗٛا ٚاهعّا، ي٘ َ٪

ِّ :َٓٗا ،نُلادع أهاه١ٝ ـ هٟٓٛ ِِّٜ لٷ)ايتِٓٝـ ايعإٞ يكاب١ًٝ ايعٍٝ(، ٖٚٛ َ٪

اؿٝا٠ ؾٝٗا، بٓا٤ٶ ع٢ً تكِٝٝ ا٫هتكلاك ٚايلعا١ٜ  ب دٛؿ٠وٵسٳ ؿٚي١ٺ 140إـٕ ٗ 

 ١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايب١٦ٝ ٚايتعًِٝ ٚايلٜا١ٓ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ. ايِشٸ

ِّ :َٚٓٗا  155ـ ّ، ٚايقٟ 2017ِِّٜايقٟ ٚٓع ه١ٓ  ،ل ايوعاؿ٠ ايعإٞ()َ٪

١ٜ ٚسلٸ ،: ايؿواؿايتاي١ٝؿٚي١ ٚؾكّا ٕوتٜٛات ايوعاؿ٠، ٚفيو بٓا٤ٶ ع٢ً اؾٛاْب 

ٞ يًؿلؿ، ٚايـعِ ا٫دتُاعٞ، ع، ٚإْايٞ ايٓاتر احملًٓ٘ ايعُل إتٛٓقا٫ػتٝاك، َٚتٛهٸ



  االجتهاد والتجديد

 ٚايعطا٤. 

ـٷ ّٳ ﴿تـعٛ ي٘ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ، ٜكٍٛ تعاٍ:  ؿٜينٸ إٕ دٛؿ٠ اؿٝا٠ َكِ ٜٳا بٳٓٹٞ آؿٳ

٘ٴ ْٻ ٚٳ٫ تٴوٵٔلُؾٛا ٔإ ًٵلٳبٴٛا  ٚٳا ٚٳُنًُٛا  ـٺ  َٳوٵذٹ  ِّ ـٳ ُن ٓٵ ِٵ عٹ ٌٳ  ػٴقٴٚا ٔمٜٓٳتٳُه ُٴوٵٔلؾٹ  *٫ ٜٴشٹبټ اِي

ٓٴٛا ؾٹٞ  َٳ ٔٳ آ ٞٳ يٹًٖقٹٜ ٖٹ ٌٵ  ٔٵ ايلِّمٵٔم ُق َٹ ٚٳايٖطِّٝبٳاتٹ  ّٳ ٔمٜٓٳ١َ اهلل اٖيتٹٞ َأػٵلٳزٳ يٹعٹبٳاؿٹٙٹ  ٔٵ سٳلٻ َٳ ٌٵ  ُق

َٳ١ٹ ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٳ١ّ  ٝٳا ػٳايٹ ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي  (. 32ع  31)ا٭علاف:  ﴾اِيشٳ

َٔ إٔ ٜوتُتع عٝات٘، ٜٚعٍٝ ايلؾا١ٖٝ، ٜٚبـٚ َٔ ٜلٜـ اهلل تعاٍ يٲْوإ إ٪

ـٸاٯٜات ايكلآ١ْٝ إٔ ا٭ٌُ ٗ إ٪َٔ إٔ ٜهٕٛ ثلٜٸ ي٠٬ِ غايبّا َا خ عٔ اّا، ؾشٌ تتش

ٛٵا اينٻَنا٠َ﴿َجٌ: ، تلؿؾٗا بايننا٠ ٚٳآتٳ ِٻ٠َ٬  َٴٛا اي ُٴٛا ﴿(،277ايبكل٠: ) ﴾ٚٳَأَقا َؾَأقٹٝ

ٚٳآتٴٛا اينٻَنا٠َ ِٻ٠َ٬  ٕٳ اينٻَنا٠َ﴿(،78: اؿرٸ) ﴾اي ٜٴ٪ٵتٴٛ ٚٳ ِٻ٠َ٬  ٕٳ اي ُٴٛ ٔٳ ٜٴكٹٝ إا٥ـ٠: ) ﴾اٖيقٹٜ

ع٢ً  ٚفيو ٜعين إٔ ا٭ٌُ ٗ إ٪َٔ إٔ ٜهٕٛ غّٓٝا; ٭ٕ ايننا٠ يٝوت ٚادب١ّ(، 55

 ايؿكلا٤. 

ٞٸ ٚٗ ٍّّْ كٌ ٌٓ إتٻـ إٔ سٝا٠ إتـِّٗ ْٗر ايب٬غ١ ٜ٪نِّ ×ٚكؿ عٔ اٱَاّ عً

أكق٢ َٔ سٝا٠ إذلؾٌ  ٚاهتُتاعِٗ باؿٝا٠ ٖٞ ٗ ؿكد١ٺٗ ههِٓٗ ٚأنًِٗ 

ُٴٛا»: ×لٜٔ، سٝح ٜكٍٛٚإتذبِّ ٌٔ  ،عٹبٳاؿٳ اهلل ،ٚاعٵًَ ٝٳا ٚآدٹ ْٵ ـټ ٌٔ اي ٖٳبٴٛا بٹعٳادٹ ٌٳ فٳ ُٴتٻكٹ ٕٻ اِي َأ

ِٵ ،اٯػٹلٳ٠ٹ ٖٴ ٝٳا ْٵ ٝٳا ؾٹٞ ؿٴ ْٵ ـټ ٌٳ اي ٖٵ ٌٳاكٳُنٛا َأ ٝٳا  ،َؾ ْٵ ـټ ٌٳ اي ٖٵ ٌٳأكُنٛا َأ ٜٴ ِٵ  ِٵَٚي ٔٗ  ،ؾٹٞ آػٹلٳتٹ

َٳا هٴهٹٓٳتٵ  ٌٔ ٔٳ ٝٳا بٹَأِؾ ْٵ ـټ َٳا ُأنٹًَتٵ ،هٳَهٓٴٛا اي  ٌٔ ٔٳ ٖٳا بٹَأِؾ ٝٳا  ،َٚأَنًُٛ ْٵ ـټ ٔٳ اي َٹ ُٛٛا  َؾشٳ

ٕٳ ُٴتٳَهبِّلٴٚ َٳا َأػٳقٳٙ اِيذٳبٳابٹلٳ٠ُ اِي ٗٳا  ٓٵ َٹ ٕٳ، َٚأػٳقٴٚا  ُٴتٵلٳُؾٛ ٞٳ بٹ٘ اِي ٛٹ ُٳا سٳ ٗٳا ، بٹ ٓٵ ْٵَكًَبٴٛا عٳ ِٻ ا ثٴ

ُٳتٵذٳٔل ايلٻابٹٔض بٹاينٻاؿٹ ُٴبٳِّٔؼ ٚاِي ِٵ ،اِي ٖٴ ٝٳا ْٵ ٝٳا ؾٹٞ ؿٴ ْٵ ـټ ـٹ اي ٖٵ ُٳابٴٛا َيقٻ٠َ مٴ ٕٴ  ،َأ ِٵ دٹرلٳا ٗٴ ْٻ ٝٳٖكٓٴٛا َأ ٚتٳ

ِٵ ٔٗ ٛٳ٠ْ ٫َ ،اهلل َغـّا ؾٹٞ آػٹلٳتٹ ِٵ ؿٳعٵ ٗٴ ٔٵ َيقٻ٠ٺ ٫َٚ ،تٴلٳؿټ َي َٹ ِٹٝبٷ  ْٳ ِٵ  ٗٴ ّٴ َي ٓٵُك  . (25)«ٜٳ

دعٌ  ×ٝا٠ ٚإ٬ُغ اجملتُع، ٚاٱَاّ اؿوٌؾلهاي١ ايـٜٔ ا٫كتكا٤ باؿ

ٕٕ ت٘ ٭ػٝ٘ قُـ بٔ ُـك عٓ٘ ٗ ُٚٝٸ اٱ٬ُغ عٓٛاّْا ؿلنت٘ ْٚٗٔت٘، ؾؿٞ أٍٚ بٝا

َٚايٹُّا، ٚإْٸُا ػٳلدٵتٴ »: ×اؿٓؿ١ٝ ٜكٍٛ َٴؿوٹـّا ٫ٚ  ًٹلّا ٫ٚ بٳطٹلّا، ٫ٚ  إْٸٞ مل َأػلزٵ َأ

ـٴ  ـٸٟ ٚأبٞ، أكٜ َٸ١ٹ د ٓٵيٹَطًَبٹ اٱ٬ُٔغ ٗ ُأ ُٕ  . (26)«َهٔلإٔ آَلٳ بإعلٚفٹ، ٚأ٢ْٗ عٔ ا

 

ع٢ً تٌهٌٝ ثكاؾ١ اجملتُع، ٚتٛدٝ٘ َٛاقـ  ٘ يًذُٗٛك تأثرلٷيًؼطاب إٛدٻ
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 ٚهًٛنٝات أبٓا٥٘. 

نإ ٖقا َٔ قـِٜ اينَإ، سٝح ناْت ػطب اينعُا٤ ٚايكٝاؿات، ٚقِا٥ـ  

ى ا٭ساهٝى، ٚتِٓع ايلأٟ ايعاّ ٗ ًٗب إٌاعل، ٚؼلِّايٌعلا٤ ٚا٭ؿبا٤، ت

 ٗات إطًٛب١. فتُعاتٗا، ٚتكٛؿِٖ مٛ ايتٛدټ

أندل َٔ ها٥ل اـطابات;  ٚٗ اجملتُعات ايـ١ٜٝٓ ٜهٕٛ يًؼطاب ايـٜين تأثرلٷ

ل كٓا ل عٔ َكاُـ إشل١ٝ، ٚأٚاَل ؿ١ٜٝٓ، ٚا٫هتذاب١ ي٘ ؼكٌِّٓ ٜعبِّ٭ْ٘ ٗ ْٛل إتـِّ

 ٚتٓذٞ َٔ هؼط٘.  ،اهلل

ِّ ـټَٔ ٖٓا نإ يلٚاٜات احمل عا٠، ثٌ، ٚؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤، ٚػطب ايٛاعٌٛ ٚاي

 ع٢ً أؾهاكِٖ ٚهًٛنِٗ.  ٗ ْؿٛي ايٓاي، ٚتأثرلٷ ْؿٛفٷ

ٛٸك ٚها٥ٌ اٱع٬ّ، ٚتهٓٛيٛدٝا ايتٛاٌُ  ٕٸ تط ٚٗ عِلْا اؿآل ؾإ

ا٫ْتٌاك ٚايتأثرل، سٝح ايؿٔا٥ٝات، كّا أٚهع ٗ ُؾا٫دتُاعٞ، أعط٢ يًؼطاب ايـٜين ُأ

ٛٸ ٚايبحٸ  اي١. ك٠ يًٗٛاتـ ايٓٓكإباًل، ٚايٌبه١ ايعٓهبٛت١ٝ، ٚاــَات إتط

ُّا ٖٝن٠ يًؼطاب ايـٜين، سٝح ٜٴكبٌ ايٓاي ع٢ً لٳل إٛاهِ ايـ١ٜٝٓ ُؾٚتٛؾِّ

 ع١ٝ ايٌعا٥ل١ٜ. ُٵاٱُػا٤ ي٘، ٚايتؿاعٌ َع٘، عهِ طبٝع١ ا٭دٛا٤ اَؾ

ٕٸ تأثرل ُٸإ ٝت٘، ٚٗ ايٛقت فات٘ َهُٔ ػطٛكت٘،  اـطاب ايـٜين ٖٛ َِـك أٖ

َٸ  ِٵ١ بأٓلاك دو١ُٝ، ٚإفا مل ُٜكؾإفا مل ٜهٔ ٗ ا٫ػاٙ ايِشٝض ؾوِٝٝب ايـٜٔ ٚا٭

 بٛٚٝؿت٘ إطًٛب١ ؾوِّٝٔع ع٢ً اجملتُع أعِٛ ايؿلْ ٚإهاهب. 

ٞٸ ٞٸٜا »ٜكٍٛ:  |كهٍٛ اهلل أْ٘ قاٍ: زلعتٴ ×ٚكؿ عٔ اٱَاّ عً ، ٬ٖى عً

ـٳ ٌٸ َٓاؾٕل ٟٵأَيت ع٢ً ٜ  . (27)«عًِٝ ايًوإ ن

ِّ ؾإفا مل ٜهٔ كًِّا  ;خ ايقٟ ي٘ تأثرل ٗ َوتُعٝ٘ٚ)عًِٝ ايًوإ( أٟ إتش

ـٳ ٕٸ ٬ٖى ا٭١َ ٜهٕٛ ع٢ً ٜ ٕٸ تٛدٝٗ٘ قـ ٜأػق ايٓاي إٍ َوإكٜٵُاؿقّا ؾإ و ًٹٗٵَٴ ٘; ٭

 شلِ. 

ٕٸ يًؼطٝب َٛقعّا ػطرلّا، ٖٚٛ قاهٳ ع٢ً تعاًَ٘ َع ٖقا إٛقع، ٚعًٝ٘ إٔ  بٷإ

 ٜـكى فيو، ٜٚهٕٛ سلِّٜا ع٢ً َلاعا٠ ائٛاب٘ ايٌلع١ٝ ٚإًِش١ ايعا١َ. 

 

ِٸ  ٓٛاب٘ إو٪ٚي١ٝ ٗ اـطاب ايـٜين، ُٖٚا ٓابطإ:  ّهٔ اؿـٜح عٔ أٖ
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ٚٸ ٫ٚ  ،ا٫ؾذلا٤ ع٢ً ايـٜٔ ِ ايـٜٔ ٚتعايُٝ٘، ؾ٬ ِٜضٸٝٳ: ا٫ْط٬م َٔ قٹٍا٭

 ػٝرلٙ ــ١َ إِاحل ٚا٭ٖٛا٤. 

: كعا١ٜ إًِش١ ايعا١َ يًـٜٔ ٚاجملتُع، ٚأػق ايٛلٚف ٚا٭ٚٓاع ايجاْٞ

لّا يًٓاي ست٢ ٫ ٜهٕٛ َٓؿِّ ;اؿآل٠ بعٌ ا٫عتباك، ٚاػتٝاك ا٭هًٛب إٓاهب يًطلغ

 َٔ ايـٜٔ. 

ٕٸ ايـٜٔ ١ََْٛٛٓ ٭سهاّ ٚاٯؿاب، ٚٗ ايذلاخ ايـٜين َٔ ايعكا٥ـ ٚإؿاِٖٝ ٚا إ

ٔٸ اـطاب هب إٔ ٜلاعٞ سادات اجملتُع إؼاطب،  قٔاٜا َٚٛآٝع نجرل٠، يه

٫ػتٝاك إٛآٝع اييت تعاجل ايكٔاٜا ا١ُٕٗ  ٚٚلٚؾ٘ َِٚاؿ٘، ؾتهٕٛ ٖٓاى أٚي١ْٜٛ

 اؿآل٠، ٫ٚ ٜلبو اجملتُع بطلغ ايكٔاٜا اؾاْب١ٝ ايؿلع١ٝ، أٚ ٜوتػلم اـطاب ٗ

ِّيهٓٸ ،ات تاكى١ٝ، قـ تٌبع ؾٍٔٛ إوتُعؿٜٸلٵهٳ  ّ ي٘ َا ٜٓؿع٘ ٗ سٝات٘. ٗا ٫ تك

ِٔ ّٔ ايهاٚ ٌٳ كٳهٴ ×ٚكؿ عٔ اٱَا ٍٴ اهللأْ٘ قاٍ: ؿٳػٳ َٕوٵ |ٛ ـٳ َؾا ُٳإفٳذٹ اعٳ١ْ ا دٳ

ـٵ ٌٕ، ؾكاٍاُؾَطَأ َق َٳٛا بٹلٳدٴ ٖٳ:  ٚٳَٳ١ْ، قاٍ: عٳ٬ٖا؟ ؾكٌٝقٳا  ِٴ ايٓٻعٵَأ َٳ١ُ؟ قايٛا:ا ايعٳ٬َٖٳ:  أي ًَ

ٚٳَقوٳْٵبٹَأ ٗٳا٥ٹابٹ ايعٳلٳبٹ ٚ ٚٳعٹ ّٔ اَؾٜٻَأا،  ٚٳا ٝٻ١ٹ،  ٖٹًٹ ٚٳعٳًٵبٹاَ٭ا ٞټأك  ٝٻ١ٹ، ؾكاٍ ايٓبٹ اَى : فٳ|ايعٳلٳبٹ

ٔٵعٹًِ َٳ ٔٴلټ  ٜٳ ٚٳ ِٷ ٫  ٘ٴ،  ًَٔٗ ٔٵدٳ َٳ ٘ٴ ٫ ٜٳَٓؿعٴ  ُٳ  . (28)عٳًٹ

ٓٴٛا اتٻُكٛا ﴿ٜٚكٍٛ تعاٍ:  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ـٹٜـّاٜٳا َأ ٛٵ٫ّ هٳ ٚٳُقُٛيٛا َق  :)ا٭سناب ﴾اهلل 

َٴ70 ٌٸ َِاحل ايـٜٔ ٚاجملتُع.  ُّا، ٫ تهٕٛ ؾٝ٘ ثػلاتٷَهشٵ(، أٟ ق٫ّٛ كُّٝٓا   ؽ

١َٛٹ اِيشٳوٳٓٳ١ٹ﴿ٜٚكٍٛ تعاٍ:  ٛٵعٹ ُٳ ٚٳاِي ُٳ١ٹ  ٌٔ كٳبَِّو بٹاِيشٹِه  :)ايٓشٌ ﴾اؿٵعٴ ٔإَي٢ هٳبٹٝ

 إهإ إٓاهب. (، ٚاؿه١ُ تعين ٚٓع اي٤ٌٞ إٓاهب ٗ 125

٘ٹ ،َطبٹٝبٷ»: |ٗ فنل ايٓيب ×ٚدا٤ عٔ عًٍّٞ ٚٻاكٷ بٹطٹبِّ ِٳ  ،ؿٳ ـٵ َأسٵَه َق

٘ٴ ُٳ ٖٹ ٘ٴ ،َٳلٳا ُٳ ٛٳاهٹ َٳ ُٳ٢  ٘ٹ ،ٚٳَأسٵ ٝٵ ٝٵحٴ اِيشٳادٳ١ُ ٔإَي ٔٳعٴ فٳيٹَو سٳ  . (29)«ٜٳ

٘ٴ( تعبرل عٔ إـاكا٠ ٚايًٌ.   ُٳ ٖٹ َٳلٳا ( 

ٞٸ  ٘ٴ( َا ٜوتؼـّ يًه ُٳ ٛٳاهٹ َٳ ـٸ ، ٗ ايطبٸ) ٌّ ٗ ايكـِٜ، نٓا١ٜ عٔ ايٌ ٠، ٚن

 َٛٓع٘. 

ِٵ»: ×ٚٚكؿ عٔ اٱَاّ ايِاؿم ُٳ ٫ تٳَهًٖ ٚٳٓٹا ٫ ٜٳعٵبٹ ّٔ ٗ َنجٹ ؿٳعٵَٝو،  ٔٳ ايَه٬ َٹ رلّا 

ٛٵَٝو سٳتٻٓٹا ٜٳعٵَٳ َٳ ٘ٴ  ـٳ َي ُٳ٢ تٳذٹ ِٳ بٹاَؿلِّ بٹ ِٕ تٳَهًٖ َٴتٳَهِّ ٝٵٓٹا ٜٳعٵٓٹعّا; َؾلٴبٻ  ٘ٹ ٗ َغ ٛٵٝ َٳ ٘ٹ ٔل  ٓٹعٹ

 . (30)«تٳعٹبٳَؾ



 

 والتجديداالجتهاد  

 ا١ْٝ يٝى ٖٛ إكٝاي ايٛسٝـ ٫ػتٝاك ايه٬ّ. ؾُكٝاي اؿٓك

 بٌ ٜٓبػٞ ايتؿهرل ٚايتوا٩ٍ: ٌٖ ٜٓاهب ايٛلٚف ايلا١ٖٓ أّ ٫؟! 

َٳٔإ»: |ٚٗ اؿـٜح عٓ٘ ًٹعٳْٻا  َٹ ا٤ٹٝٳبٹْٵاَ٭ لٳا  ٔكـٵ٢ َقًَعٳ ايٳايٓٻ ِٳًِّْٴَه ٕٵا َأْٳلٵُأ

 . (31)«ِٵٗٔٛيٹُكعٴ

ٌٸ ٚقتٺ |نإ كهٍٛ اهلل»ِ اؾٛمٜٸ١: ايكِّقاٍ ابٔ  َا ٜكتٔٝ٘  ىطب ٗ ن

 . (32)«ساد١ إؼاطبٌ ًَِٚشتِٗ

ٌٸ َا ٜٴ ٌٸ َا ٜٴف ٜٴلٳعٵٚنُا قٌٝ: يٝى ن كاٍ سٔل أًٖ٘، ٚيٝى كاٍ، ٚيٝى ن

ٌٸ َا سإ ٚقت٘ ُضٸ ٌٸ َا سٔل أًٖ٘ سإ ٚقت٘، ٚيٝى ن  قٛي٘.  ن

ٕٸ ايكٍٛ  ٕٸ إوأي١ ٫ تهُٔ ؾك٘ ٗ أ ٔٸ ;أّ ٫ ُشٝضٷإ  ؾكـ ٜهٕٛ ُشٝشّا يه

 ٍ إٔ ٜهٕٛ ْاؾعّا. ـٳ، ؾِٝبض اـطاب ٓاكٸّا بٳتٛقٝت ايطلغ قـ ٜهٕٛ غرل َٓاهبٺ

 

ٌ كٓاٙ، يٝشٔلٚا ٝٵل اـطٝب ٗ اهتكطاب اؾُٗٛك ْٚٳإٔ ٜؿهِّ يٝى ػطّأ

ِٸ ػطاب٘، ٚيٝتؿاعًٛا َع أطلٚسات٘، بٌ ٖٛ أَلٷ عدل َعاؾ١ َُِٖٛٗ  َطًٛب، ٚفيو ٜت

ٔٵ .لٚقٔاٜاِٖ، ٚاػتٝاك ايًػ١ اؾافب١، ٚا٭هًٛب إ٪ثِّ ٜؿذلض إٔ تهٕٛ يًؼطٝب  يه

ٚٳ ٜلٜـ إِٜاشلا يًذُٗٛك، ٚإٔ تهٕٛ يـٜ٘ ك١ْٜ٩ كهاي١ْ ٞ ايتناَ٘ بٔٛاب٘ سٵَٔ 

ٖٳ ـٸ فات٘ـٳإو٪ٚي١ٝ، ٫ إٔ ٜهٕٛ ا٫هتكطاب  ب اؾاٙ وٵَنيتشكٝل ايدلٚم، أٚ  ;ؾّا ع

 ٚايٓؿٛف، ٚؼٌِٝ إِاحل، ٚيٝى اشلـف إَتاع اؾُٗٛك، بٌ تٛعٝت٘ ٚتٛدٝٗ٘. 

 ٔٷَٚتنِّ ;ٚاؿٸ، ؾٗٛ َٓٸا ايٌٝع١ ث٬خ: قبٌّ»: ×ٚكؿ عٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿم

ٌٷ ;ٔ بٓاتنٜٻ ٔٵَٕ ٔٷٜٵبٓا، ٚمٔ مٳ َٳ َٚوتأن  . (33)«اهتأنٌ بٓا اؾتكل ٔٵبٓا ايٓاي، ٚ

ٚيٝى َِـك  ،، ؾٗٛ كهاي١ْ^َٔ ا٫كتنام بقنل أٌٖ ايبٝتك اؿـٜح وقِّٚ

َٳكمم، أٚ ؿٓن تعاٌَ َع فنل أٌٖ ايبٝت بٗقٙ ايطلٜك١ ؾإْ٘ ِٜاب  ٔٵإ ػاك٠، ٚ

ٟ، بٌ ايؿكل إعٟٓٛ، أٚ ايؿكل ا٭ػلٟٚ، يقيو ٫ بايؿكل، ٚقـ ٫ ٜهٕٛ ايؿكل إاؿٸ

ِٸ ِٜضٸ ٚٸ إٔ ٜهٕٛ اشل  أٚ ايٓؿٛف ا٫دتُاعٞ. ٍ يًؼطٝب ٖٛ اؿٍِٛ ع٢ً إاٍ ا٭

 

ِّ  ػطابٷ»: بأْٗاايٌعب١ٜٛ  ،2013ّطبع١ عاّ  ،ؿ قاَٛي )بٛتٞ كٚبرل(و
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ِٷ ،إٍ ايطبكات ايٌعب١ٝ ٘ٷَٛدٻ ،هٝاهٞ  . (34)«بؼٳع٢ً اْتكاؿ ايٓٛاّ َٚو٪ٚيٝ٘ ٚايٓټ قا٥

ٕٸ ايٌعب١ٜٛ  ٜٚكٍٛ ايباسح ا٭َلٜهٞ )َاكى ؾًٛكباٟ( َٔ داَع١ بلٜٓوتٕٛ: إ

َٛبٳايبشح َٔ قٹ»ٖٞ  ِٕٛٵٌ هٝاهٌٝ و ّٸ ًعيب َباًل ٗ ػطابٺ ٕ بهاكٜنَا عٔ ؿع  عا

ـٸ  . (35)«وات ايتكًٝـ١ٜ ٚايـّٛقلاط٣١ٝ إ٪هٻٜتش

ٌٸ ع١ًُٝ اقذلإعيكـ بات َِطًض ايٌعب١ٜٛ ٜتهلٻ  . ك َع ن

َٳ ب َـٜل وٵسٳ، هٝاه١ٝ ٜت٬عب بأؾهاك ايٓاي يػاٜاتٺ ٔٵٚايٌعب١ٜٛ ٗ ؾلْوا 

 . (36)ؾًٝٝب كٚدٝ٘ «نلٜتٝو»ف١ً 

ٗ ايوٓٛات ا٭ػرل٠ َٔ ايكلٕ  ،ٚأػق َِطًض ايٌعب١ٜٛ طلٜك٘ إٍ ايتـاٍٚ

 كِٖ. ٭دٌ ؼلټ ;إثل ا٫ستذادات اييت قاّ بٗا ايؿ٬سٕٛ ٗ كٚهٝا ،ايتاهع عٌل

ِٸ اـطابات بايٌعب١ٜٛ يًـ٫ي١ ع٢ً أْٗا تجرل إٌاعل ايعا١َ يًٓاي; تُٛٝـ  ٜٚت

٢ ايعك١ْٝ٬ ٚايٛقا٥ع، ٚتعُـ إٍ ٘ إيِٝٗ بطلٜك١ غرل َٓت١ُٛ، تتؼٓطيهْٛٗا تتٛدٻ

 يًٍُٛٛ إٍ ْتا٥ر تٓاهب ايلغبات أٚ ا٭ٖـاف إطلٚس١.  ;تٔؼِٝ بعض ا٭َٛك

يًـؾاع عٔ ا٫مطاٙ ٚاشلبٛٙ  ;«ٙـٳاؾُٗٛك عاٜن نٹ»ٗ َِل:  ٖٚٓاى َِطًضٷ

ّٕ َٚولٕغ ايقٟ أُاب اٱْتاز ايؿين ٗ َِل َٔ غٓا٤ٺ يًهتابات  تٵلٳ، ثِ هٳٚأؾ٬

 ٚاـطابات. 

 ٚبعض اٱفاعات يـٜٗا بلْاَر )َا ٜطًب٘ إوتُعٕٛ(. 

ٔٵ ًعبّٜٛا، َع٢ٓ اهتٗـاؾ٘ ؿغـغ١  اـطاب ايـٜينٸإٔ ٜهٕٛ  ٫ ِٜضٸ يه

اؿكا٥ل ٚإِاحل ايٛاقع١ٝ، ٫ٚ إٔ ٜٓكاؿ يلغبات  إٌاعل ٚايعٛاطـ ع٢ً سواب

 اؾُٗٛك ع٢ً سواب ايٛٚٝؿ١ ايٌلع١ٝ. 

ٕٸ كهٍٛ اهلل ،ٗ هًو١ً ا٭ساؿٜح ايِشٝش١ ،فنل ا٭يباْٞ  ٔٵَٳ»قاٍ:  |أ

َٳ ٚٳ اأهؼ٘ اهلل بلٓ ٔٵأك٢ٓ اهلل بوؼ٘ ايٓاي نؿاٙ اهلل ايٓاي، ٚ ً٘ اهلل َنايٓاي 

 . (37)«إٍ ايٓاي

٘ٹ ايٓٻأي  ٔٵَٳ»أْ٘ قاٍ:  |عٔ كهٍٛ اهللأػلز ايذلَقٟ  ايتُىٳ كٓا اهلل بوٳؼ

َٳ ٚٳَن ٔٵنؿاٙٴ اهلل َ٪١َْ ايٓٻأي، ٚ ٘ٹ اهلل  ٘ٴ اهلل إٍ ايٓٻأيايتُىٳ كٓا ايٓٻأي بوؼ ًَ»(38) . 

ٞٸ ٚٔ»: ×ٚٚكؿ عٔ اٱَاّ عً َٳمٵَا أعِٛ  إؼًٛقٌ بوؼ٘  اطًب كٓ ٔٵك 

 . (39)«اـايل
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طًب كٓا اهلل بوؼ٘ ايٓاي نؿاٙ اهلل  ٔٵَٳ»: ×وٌنُا ٚكؿ عٔ اٱَاّ اؿ

َٳ ٚٳ ٔٵأَٛك ايٓاي، ٚ  . (40)«٘ اهلل إٍ ايٓايًََنطًب كٓا ايٓاي بوؼ٘ اهلل 

 

ٟٸ ّٚهٔ كُـ ث٬ث١ أهايٝب يًؼطاب ايـٜينٸ  : ايٌعبٛ

 

ٌٸ ايبًـإ قٔاٜا  َا ٜتؿاعٌ ايٓاي  َٚطايب ٚاٖتُاَات، ٚعاؿ٠ّؾًًٌعٛب ٗ ن

َٳ ـٸ إٔ ت٪ػق ايٛلٚف ٚا٭ٚٓاع ٗ  ٔٵَع  ٜلؾع ُٛت إعاك١ٓ ٚا٫ستذاز، ٖٚٓا ٫ بٴ

ـٺ ٌٸ بً ـٺ ن ـٺ ٚفتُع بعٌ ا٫عتباك، ؾُا ٜهٕٛ َؿٝـّا ٗ بً  قـ ٜهٕٛ َٔلٸّا ٗ بً

ٕٔ آػل، َٚا ٜهٕٛ َٓاهبّا يٛلفٺ ٕٔ قـ ٫ ٜهٕٛ َٓاهبّا ٗ ٚلفٺ ٚمَ  كتًـ.  ٚمَ

 

 ;ػِب١ ٗ فتُعاتٓا يًتؿاعٌ َع اـطاب إقٖيب ٚايطا٥ؿٞ ٖٓاى أك١ْٝٓ

ٌٸ طا٥ؿ١ٺ ٚبوبب  ;ٗ ايوذاٍ إقٖيب بوبب ٚدٛؿ تلاخ تاكىٞ ٚثكاٗ ٓؼِ عٓـ ن

ٌٕ ـ ع٢ً أػل٣، ٚتعاْٞ طٛا٥ ٗ ايع٬قات بٌ ايطٛا٥ـ، سٝح توتعًٞ طا٥ؿ١ْ ٚدٛؿ ػً

ٞٸ ،َٔ ايتٍُٗٝ ٚاٱقِا٤  ٚسٝح توتعل ْرلإ ايؿً ٚايِلاعات ايطا٥ؿ١ٝ، ؾُٔ ايطبٝع

 .إٔ ٜتؿاعٌ اؾُٗٛك َٔ كتًـ ايطٛا٥ـ َع ايطلٚسات إقٖب١ٝ، ِٜٚبض هٛقٗا كا٥ذّا

َٳ ٜلنب ٖقٙ إٛد١ ِٜبض ْعذُّا  ٔٵٚأبلم ًاٖـ ع٢ً فيو ٖقٙ ايؿٔا٥ٝات ايطا٥ؿ١ٝ، ٚ

ٕٸ أ  ! ب شلِ سوابٷوٳشٵأُبشٛا أكقاَّا ٜٴ ؾلاؿّا ْهلاتٺٚبط٬ّ، نُا كأٜٓا أ

ٔٸ َٳ يه ب ِٵهعٌ إًِش١ ايعا١َ يًـٜٔ ٚا٭١َ ٚايٛطٔ ْٳ ٔٵاـطٝب ايٛاعٞ ٖٛ 

ل ايع٬ق١ بٌ أبٓا٤ ايٛطٔ َا ٜطلغ ٜٚكٍٛ، ؾهجرلّا َا تتأثٻ ٘، ؾٝتكٞ اهلل ٗٝٵعٝٓٳ

 سذلاب. ايٛاسـ غطب ايتعب١٦ ايطا٥ؿ١ٝ، ٚقـ ٜـؾع فيو يًؿت١ٓ ٚا٫

 

ٕٸ يًعاطؿ١ ؿٳ كّا ٜٓبػٞ إٔ ٜوتجُل ٗ اـطاب ايـٜين، بإثاك٠ اـ١ٌٝ َٔ ٚٵ٫ ًو أ
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 ل ِٕا٥بِٗ َٚعاْاتِٗ. اهلل ٚايٌٛم إٍ كٓاٙ، ٚاؿبٸ ٭ٚيٝا٤ اهلل، ٚايتأثټ

ٔٵ ـٚؿ ٫ ٜٓبػٞ ا٫هتػلام ٚإبايػ١ ٗ اؾاْب ايعاطؿٞ، عٝح ٜتذاٚم اؿ يه

ُٸًَؿ قِّ كتٳلٵإٌلٚع١، بوٳ  ١ ٚا٭ٚيٝا٤. ك١، أٚ ْوب١ نقب ٕكاَات ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

يقنل َا ٫ أٌُ  كٷقـ ٜل٣ ايبعض إٔ غلض اٱبها٤ ع٢ً اٱَاّ اؿوٌ َدلِّ

ُٸ  .١ ٚا٭ٚيٝا٤ي٘، أٚ ايتِٜٛل بًوإ اؿاٍ ٕا ٫ ًٜٝل َكاّ ا٭٥

 ٫ ٜٓبػٞ ايٛقٛع ؾٝ٘.  ٖٚقا ػطْأ

َٔ عًُا٤ ايٌٝع١ ايباكمٜٔ ٗ اي٫ٜٛات إتشـ٠  ،يوٝـ سؤ ايكنٜٚينفنل ا

ؼت عٓٛإ: )ايٌُى تٌلم َٔ  ،ي٘ عٔ ػلبت٘ ايتبًٝػ١ٝ ٖٓاى ٗ نتابٺ ،ا٭َلٜه١ٝ

ٕٸ ػطٝبّا ٗ َوذـ يًذاي١ٝ ايبانوتا١ْٝ ٗ نايٝؿٛكْٝا نإ َٛيعّا بقنل  ،إػلب( أ

ُٸ ،إعادن ٚايهلاَات  ،×ي اٱَاّ اؿوٌلٳٚإِا يَؿ ،بوٵؾشٳ ١ ايطاٖلٜٔيٝى يٮ٥

ـٻ ؾؿٞ أنجل َٔ ي١ًٝٺ ٌٕؼ َوٗب عٔ ٚدٛٙ اٱعذام ٚايهلاَات شلقا  خ ٚبٌه

 . (41)ايؿلي

 ،ُاسب َوتـكى ايٛها٥ٌٖع(، 1330)ـ ايع١َ٬ ايٌٝؽ سوٌ ايٓٛكٟٚقـ ُٓٻ

ٞ َٓٗا ٌه١ً اييت ٜعاْإ ٖقٙ ٕعاؾ١ ;(إٓدل أٌٖ آؿاب ٗ ٚإلدإ ايً٪ي٪) نتاب٘

 َعِٛ اـطاب ايـٜين ٗ ايواس١ ايٌٝع١ٝ. 

ٗ فنل بعض ايٌبٗات اييت ًٓت ٖقٙ اؾُاع١، بٌ بعض »ٖٚا دا٤ ؾٝ٘: 

أكباب ايتأيٝـ، ع٢ً ْكٌ ا٭ػباك ٚاؿهاٜات اييت ٫ أهاي شلا، ٚايلٚاٜات اييت ٫ 

وتٌُ ُـقٗا، أٚ اييت ٜهٕٛ استُاٍ ُـقٗا ٗ غا١ٜ ائعـ، ٚع٢ً اؾذلا٤ 

ٚٳعٵايهقب، ٚدٳ ُٸٓٵٌ ا٭ػباك ٚ ١ٓ يًُِا٥ب اييت ٫ عٗا، ٚاػت٬م اؿهاٜات إتٔ

 . «ْل ع٢ً فايى ايعنا٤ٚٵَٔ أدٌ إبها٤ إ٪ٌَٓ ٚإٓؿا٤ ايلٻ ;ٚاقع شلا

َا ْكٌ عٔ بعض كتًكٞ ايهقب َٔ ا٭ػباك اييت ُـغ اٱبها٤، »ٜٚتابع: 

ٖٓب ؾٝ٘، َٚا هٴطِّٚتلغِّ ٌٸ َا وٌُ ع٢ً ايبها٤، َٚا ا ٜٛل ٗ ٖقا اجملاٍ،  سٞ بإٔ ن

ٔٷ ٖـٚغٷ ،ع ٚإهاي١ ايـَٛعيًتؿذټ ٖٛ ٚه١ًْٝ  . «، ٚيٛ نإ نقبّا ٚاؾذلا٤ٶَٚوتشو

ٌٸ فٟ ًعٕٛك»ٜٚٔٝـ:  ٕٸ ٖقا ايٓٻ ٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً ن ٘ َٔ ايه٬ّ ػ٬ف ُٳأ

 ١ ٚاٱه٬ّ. ٚدٛاب أٌُ ٖقٙ ايٌب١ٗ ٌَلٚغٷعٔ إًٓ ٓلٚكٜات ايـٜٔ ٚإقٖب، ٚػلٚزٷ

ٕٸ إوتشب َُٗا إٗ ايؿك٘ ٗ نتاب إهاهب، ٚفًُ٘ ايقٟ ّهٔ إٜلاؿٙ ٖٓا: 
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ٜٴ طاع اهلل َٔ سٝح نإ عُّٛٝا ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜعاكض اؿلاّ َُٗا نإ سكرلّا، ٫ٚ 

ٌٸ إب َٓ٘، ٚع٢ِ، ٫ٚ ٜهٕٛ َا ٜٛدب عكٛب١ اهلل ٚهؼط٘ ؿاعّٝا يًتكلټٜٴ ٕ َٛكؿ ن

ب عًٝ٘ باسّا بقات٘، أَا إفا نإ سلاَّا، ٚتذلتٻإوتشبات َا نإ دا٥نّا ٗ ْؿو٘، َ

ٌّ ٘ ايٓٗٞ عٓ٘، ٫ ٜبك٢ يقيو إوتشبٸع١ُٝٛ، توتٛدب تٛدټ َؿوـ٠ْ ٍٷ ق  . (42)«٫ٚ فا

ٕٸ فنل ايِْٓٛ إعتدل٠ عٔ ساؿث١ عاًٛكا٤، ٚعٔ َِا٥ب أٌٖ ايبٝت ، ^إ

 يتًؿٝل ٚا٫ػت٬م. إٍ اؿٕٚ اؿاد١  ،تهؿٞ ٱثاك٠ إٌاعل اي١ٝ٥٫ٛ ايٓب١ًٝ

 

َٸ ع اـطاب ايـٜين َِـكٷ1 ف ع٢ً َؿاِٖٝ ايـٜٔ ١ ٗ ايتعلټأهاي ٭بٓا٤ ا٭

 ك٥ٝى ٗ تٌهٌٝ ثكاؾتِٗ ايـ١ٜٝٓ ٚهًٛنِٗ ا٫دتُاعٞ.  كٷٚٵٚتعايُٝ٘، ٚي٘ ؿٳ

َٸ2 ١ إٔ تبـٟ أع٢ً ؿكدات ا٫ٖتُاّ بٌإٔ ع ع٢ً ايكٝاؿات ايٛاع١ٝ إؼ١ًِ ٗ ا٭

ٟٸ ـٺ اـطاب ايـٜين ٗ فتُعاتٗا; ٭ٕ أ ٌ إٍ ٖقا اـطاب هتهٕٛ ٜتوًٖ ًٌَٕأٚ ػٳ ٓع

 ْتا٥ذ٘ ػطرل٠ ع٢ً ايـٜٔ ٚاجملتُع. 

هت ع تٓتوب إٍ ايـٜٔ ع نلٻ فتُعاتٓا مثّٓا باّٖٛا يلٚاز ػطاباتٺ تٵع ؿؾعٳ3

 ٔ ُٛك٠ّعٔ ايـٜ تٵاـ٬ؾات ٚايؿً، ٚأعَط تٵبٳـ، ٌْٚلت ايهلا١ٖٝ، ٚهبٻايتؼًٗ

ٛٻ ٔٸ١ٖ َٓؿٌَِّ َٸاٱ ل٠. يه َٔ ٚدٛؿ  ٌٴؼٵ١ مل تٳِْاف ٜكتٔٞ اٱًاك٠ إٍ إٔ هاس١ ا٭

ٛٳ ؿٜين أٌُٝ، ٜبحٸ ػطابٺ م ا٫هتكلاك ٚايوًِ ٜٚعنِّ ،ٞ، ٜٚـعٛ إٍ ايٛسـ٠عٵاي

ـټاجملتُعٞ، ٚوؿِّ  ّ. ن يًت١ُٝٓ ٚايٓٗٛض ٚايتك

ـٸ َٔ ا٫ٖتُاّ بتأٌٖٝ ٚإعـاؿ اـطبا٤ ٚا4 ـټع ٫ بٴ ػٌ، عًُّٝا ٚثكاؾّٝا عا٠ ٚإبِّي

 يٝهْٛٛا ٗ َوت٣ٛ ايهؿا٠٤ اي٬م١َ ٭ؿا٤ َُٗتِٗ اـطرل٠.  ;ٚتلبّٜٛا

ب وٵٗات اـطاب ايـٜين ٚأٚيٜٛات٘، سٳَـكٚه١ يتٛدټ ع ػب إباؿك٠ يتكـِٜ ك١ٜ٩ٺ5

ٌٸ ٌٸ ،فتُٕع ساد١ ن ٚٚلف، ٚفيو ٜكتٔٞ ٚدٛؿ َلانن  َلس١ًٺ َٚوتًنَات ن

ِٸوات َٚ٪هٸ  بٗقا ايٌإٔ.  أعاخ تٗت

6ٕٕ ٌٸ ـٺُٵٚكٳ ٚدٛؿ َتابع١ٺ ع َٔ ائلٚك٠ َها  َٓاهب١ٺ يٮؿا٤ اـطابٞ ٗ ن

ِٕ َٔ أدٌ ايتكِٜٛ، ٚتـٜٚل ايتذاكب ايٓادش١، َٚعاؾ١ َٓاطل ائعـ،  ;ؿٜين َٚٛه

ـٸ ايجػلات.   ٚه



  االجتهاد والتجديد

ٛٳ7 ُٸعٵع ؼتاز ايواس١ ا٫دتُاع١ٝ يلؾع َوت٣ٛ اي ١ٝ اـطاب ايـٜين، ٞ بأٖ

ـٳ ايتعاٌَ َع٘ َو٪ٚي١ٝٺٚ ك ايتكِٜٛ ٚايٓكـ ايبٓٸا٤ ٭ؿا٥٘، ٚٵٚايتناّ، ٚايكٝاّ ػاٖ٘ ب

 . اْط٬قّا َٔ إعاٜرل ٚائٛاب٘ ايِشٝش١.

 

 

 الهوامش
                                           

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

(12) https://www.alfurja.com/?p=39035 
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 الشٗاققزٍٖٛ 

ِٔرِأ ّٗ َد  ٛيف استٍباط األحلاً الشزع
 

 

١ ا٫ػاٖات ٚا٭هايٝب اييت ٜتبعْٛٗا بهآؾ ،إٕ ْٝع ايباسجٌ ٗ ايٌإٔ ايـٜين

كٚا٥ٞ ْٚكًٞ، نُا أِْٗ ٗ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ٖقا  وتادٕٛ إٍ َِـٕك ،ٗ أعاثِٗ

 أنجل َٔ سادتِٗ إٍ ايوٓـ ٚاؾ١ٗ.  ،إِـك ايٓكًٞ وتادٕٛ إٍ نٌـ ايٛٗٛك

ِٸ ،ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي اييت هب إٔ تكع َٛكؿ اٖتُاّ  ،إوا٥ٌ ؾإٕ َٔ بٌ أٖ

ل٠ ٗ إ٪ثِّ ل بؿِٗ إِاؿك ايٓك١ًٝ، تٓكٝض إوا٥ٌَا ٜتعًٖ ٗ اٍايعًُا٤ ٗ ٖقا اجمل

ـٸ ٚٵٕك١ًِ ؼ٢ٛ بّا إٔ ايكلا٥ٔ إتٸتٌهٌٝ ايٛٗٛك. َٚٔ ايٛآض د نبرل ؾُٝا مٔ  ـٳ

ٚتٌهٌٝ ايٛٗٛك،  ،ايِاكؾ يًكلا٥ٔ إت١ًِ ٗ ؾِٗ ايه٬ّ ٚٵكـٻَٚٔ ٖٓا ؾإٕ اي .ؾٝ٘

ِّ  ٖقٙ ايكلا٥ٔ.  لات١ٝ ٚٓلٚك٠ ايتشكٝل سٍٛ أقواّ ًٚلا٥٘ ٚسـٚؿ ٚثػٜٔاعـ َٔ أٖ

ٌ ايعًُا٤ ايعٛاّ ٗ إطاك ايٍُٛٛ إٍ بٳِ َٔ اؾٗٛؿ إتٛا١ًُ َٔ قٹٚع٢ً ايلغ

ِٸ عجٗا  ٓٛاب٘ ٚقٛاٌْ ا٫هتٛٗاك، ٫ ٜناٍ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايكلا٥ٔ اييت مل ٜت

ٌٕ ٚٻ بٌه ٌٕداَع َٚـ ِٸ إؾلاؿ ؾِ ٌٸ ٕ، نُا مل ٜت  شلقٙ ا٭عاخ.  َوتك

                                           

×

×
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ِٸ :ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ،َٔ فيوٚ ٟٸ  مل ٜت باب يًكلا٥ٔ ايعا١َ ٗ عًِ ست٢ اٯٕ ؾتض أ

ا٭ٍُٛ ؼت عٓٛإ: ايتعًٌٝ، ٚاؿه١ُ، َٚٓاهبات اؿهِ ٚإٛٓٛع، ٚايوٝام، 

ِّ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ  فاٍلٜٔ ٗ ٚايتُجٌٝ، َٚا إٍ فيو. ٖقا َع إٔ ايعًُا٤ ٚإٓ

هٕٛ بٗقٙ ايعٓاٜٚٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ، هٛا٤ ٗ ا٭ٍُٛ أٚ ايؿك٘ اٱه١َٝ٬ ٜتُوٸ

ْٕٛ، بٌ ٜٓتكـٕٚ بعِٔٗ أسٝاّْا بوبب أػطا٥ِٗ ٗ تٌؼّٝ ٚتٛٚٝـ ٖقٙ ٚايكا

َٚٔ ٖٓا ؾإِْٗ ٜعُـٕٚ إٍ طلغ َباسح َٔ قبٌٝ: قل١ٜٓ ايتعًٌٝ ٚاؿه١ُ،  .ايكلا٥ٔ

ٕٛ ،ؿّا يًبابلٵَط ;َٚا إٍ فيو ،ٚقل١ٜٓ ايوٝام، ٚقل١ٜٓ ايتُجٌٝ  غرل َٓٔب٘.  ٚع٢ً م

ٌٕقل١ٜٓ ايوٝام إتٸْوع٢ ٗ ٖقٙ إكاي١ إٍ بٝإ ًٚلغ ٚ ٚٻ ١ًِ بٌه ٕ َـ

١ًِ، َا ًٜٞ ِٛفدّا يتطبٝكات ٖقٙ ايكل١ٜٓ إتٸ ْقنل ٗ :ٚداَع. ٚع٢ً هبٌٝ إجاٍ

 و بٗا ٗ نًُات ايؿكٗا٤: ٚايتُوټ

ـٳ إٕ َٔ بٌ تطبٝكات قل١ٜٓ ايوٝام ـٸ نٌ ف ٚايتػٝرل ٟ ؿٕٚ ايتِلټإلاؿ اؾ

ٗ  &اـُٝين ايوٝـَا فنلٙ  :بٌٝ إجاٍ عَٔ فيو ع ع٢ً هٚٗ إلاؿ ا٫هتعُايٞ. 

ٌٳ سٳتٻ٢ ْٳبٵعٳحٳ كٳهٴ٫ّٛ﴿قٛي٘ تعاٍ:  َٴعٳقِّبٹ َٳا ُنٓٻا  (، سٝح قاٍ طَا 15)اٱهلا٤:  ﴾ٚٳ

 إٕ إلاؿ َٔ ايعقاب ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ٖٛ ايعقاب ٗ اٯػل٠; يٛكٚؿٙ ٗ هٝام آٜاتٺ»َعٓاٙص: 

  .(1)«تلتب٘ بّٝٛ ايكٝا١َ

نإ َٔ  ا٫هتعُايٞ َٔ ن١ًُ ايعقاب ٖٛ َطًل ايعقاب قطعّا، ٚإ٫ٓإٕ إلاؿ 

ـٸٟ َٔ ايعقاب ع بايٓٛل إٍ  :قبٌٝ اهتعُاٍ ايًؿٜ ٗ إِـام فامّا، بٌ إلاؿ اؾ

ّٸ ّٸ هٝام اؾ١ًُ ايعا  بايعقاب ا٭ػلٟٚ.  ع قـ اػت

ٚٸض ٗ ٖقٙ إكاي١ هٛف ْتعلٻٚ إلتبط١ إٍ عح إؿاِٖٝ ٚا٭َٛك ايعا١َ  :٫ّأ

ِٸ ;بٗقا إٛٓٛع ع٢ً بٝإ أقواّ ايوٝام )ايوٝام ائُين، ٚايوٝام  :ثاّْٝاْعٌُ  ث

ايذلتٝيب، ٚهٝام ايتأػرل، ٚهٝام ايعـٍٚ، ٚهٝام إكاب١ً، ٚهٝام ا٫ْتؼاب(، ٚأقواّ 

ـٸ ٟ، ٚايهٌـ عٔ إلاؿ ا٫هتعُايٞ، ٚنٌـ ناًؿٝٸتٗا )ايهٌـ عٔ إلاؿ اؾ

ـٻ : ثايجّاْبشح ٚ ;ك، ٚنٌـ إِـام، ٚنٌـ ايـاعٞ(اـِا٥ّ، ٚايهٌـ إك

ُٳ ١ قل١ٜٝٓ إسلام أطلاف ايوٝام، ٚإسلام قـٚؿٜٸ ٞٵًلا٥٘ إسلام ٖقٙ ايكل١ٜٓ ٗ قو

 ايوٝام. 
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 .«إت١ًِ»ٚ ;«ايكل١ٜٓ» :ب ََٔلٖن تعبرلٷ «ايكل١ٜٓ إت١ًِ»إٕ 

ايكاف ٚايلا٤  :)قلٕ( »قاٍ ابٔ ؾاكي:  .٠ )م ك ٕ(ٌَتك١ َٔ َاؿٸ ٚايكل١ٜٓ يػ١ّ

ٍٸ ع٢ً ْع ٤ًٞٺ :أسـُٖا ;ٚايٕٓٛ أ٬ُٕ ُشٝشإ ٤ًٞ ٜٓتأ  :ٚاٯػل ;إٍ ٤ًٞ ٜـ

ٛٸ٠ٺ ـٸ٠ بك ل ع٢ً مٚد١ ايلدٌ ًَِطنُا تطًل ع٢ً َِاسب ايكلٜٔ، َٚٔ ٖٓا ٜٴ .(2)«ًٚ

  .(3)«قل١ٜٓ»

ِٸٌَتٓك يػ١ّ «١ًِإتٸ»ٚ عٝح ٜعًل اٯػل  ،اي٤ٌٞ ١ َٔ َاؿ٠ )ٚ ْ ٍ(، َع٢ٓ ٓ

  .(4)ب٘

نُا تٓكوِ ايكل١ٜٓ طبكّا يًُِطًض ا٭ُٛيٞ ع بٓا٤ ع٢ً بعض ايتكوُٝات ع إٍ 

ٌٸ ;قوٌُ، ُٖٚا: ايكل١ٜٓ إت١ًِ ٤ًٞ  ٚايكل١ٜٓ إٓؿ١ًِ. ٚايكل١ٜٓ إت١ًِ ٖٞ ن

ّٸ ٌِ به١ًُٺٜتٸ إٍ َا ٜٓوذِ َع هٝام  أػل٣، ٚتبطٌ ٚٗٛكٖا ٚتٛدٸ٘ إع٢ٓ ايعا

  .(5)ايه٬ّ

إٕ ٌَٗٛك ٖٛ ا٫ػت٬ف ايتطبٝكٞ; ٚ إٕ ا٫ػت٬ف إٌٗٛك بٌ ٖاتٌ ايكلٜٓتٌ

ٚأَا  ;يٛٗٛك ايه٬ّ ١ًِ ٖٛ ا٫عتكاؿ بأْٗا ٖاؿ١َْا٭ُٛيٌٝ بايٓوب١ إٍ ايكل١ٜٓ إتٸ

  .(6)ل٠ ٗ اؿذ١ٝ ؾكْ٘ٗا َ٪ثِّٚٵؾٝٗا فيو، ٚإِا ٜلٳ ٕٚٵايكل١ٜٓ إٓؿ١ًِ ؾ٬ ٜلٳ

إٕ ايتؿاٚت ايقاتٞ يًكل١ٜٓ إت١ًِ عٔ ايكل١ٜٓ إٓؿ١ًِ ٜهُٔ ٗ أْٗا يٝوت 

ـٻ َت١ًِّ ّ فنلٙ ع ٖٛ أْٗا ٫ تنٌٜ بايه٬ّ، ٚايتؿاٚت ايتطبٝكٞ شلا ع ع٢ً َا تك

  .(7)ٝت٘ ؾك٘ل ٗ سذِّايٛٗٛك، ٚإِا ت٪ثِّ

 

ـٸ ٌَتلٸ ٗ ايًػ١ َِـكٷ «ايٛٗٛك»إٕ  ايبطٔ; َع٢ٓ  َٔ َاؿ٠ )ٚٗل / ٜٛٗل(، ٓ

اؿذاب عٔ  ٚٗٛك اي٤ٌٞ بعـ اـؿا٤. إِا توتعٌُ َاؿ٠ ٖقٙ ايه١ًُ سٝح ٜنٜض ٤ًٞٷ

 .(8)ْ٘ أٚٗل ٚأٚٓض أٚقات ايّٝٛإ; إف ٚٗلٷأْ٘ ٚدٗ٘. َٚٔ ٖٓا ٜطًل ع٢ً َٓتِـ ايٓٗاك 

ٗٳ»ٚبطبٝع١ اؿاٍ قـ ٜهٕٛ ايٛٗٛك ٗ بعض إٛاكؿ ْعّا يع  ٔٸ ،(9)«لَٚ  ٖقا ػاكزٷ ٚيه

ٌٸ  عجٓا.  عٔ ق
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ْٸ ًض َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ ايًؿٜ ٚاٖلّا ٗ َع٢ٓٶطإٕ ايٛٗٛك ٗ إِ عٝح ٫  ػا

ّٸ ٍٷٌِٜ إٍ سـٚؿ ايٓ ٓعٝـ ٗ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٓ٘ ٖٛ  ، ٜٚهٕٛ ٖٓاى استُا

ٔٵ .(10)ػ٬ف ايٛاٖل ٜبـٚ إٔ ٖقا ايتعلٜـ ع بايٓٛل إٍ ايتعلٜـ ايقٟ هٓقنلٙ  ٚيه

ٛټ كٟ ٚايٛٗٛك عٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ع٢ً ٖاٍَ بٝإ ايٛٗٛك ايتِ

ّٸ ٛٸٔ فلٸَٔ تعلٜـ ايٛٗٛك. ٚٗ اؿكٝك١ إْ٘ إِا ٜبِّ ايتِـٜكٞ ع أػ كات ؿ ٚٗٛك ايتِ

 َطًل ايٛٗٛكات اؿاي١ٝ. إكاي١ٝ ؾك٘، ٫ٚ ٌٌُٜ ايٛٗٛكات ايتِـٜك١ٝ ٚ

 

ٛټ :ٜٓكوِ ايٛٗٛك ٗ إِطًض إٍ ٚايٛٗٛك  ;ك١ٜايٛٗٛك ايٓا٧ً َٔ ايـ٫ي١ ايتِ

ايٓا٧ً َٔ ايـ٫ي١ ايتِـٜك١ٝ. ٚقاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ٗ َكاّ تعلٜـ ٖقٜٔ 

َٚع٢ٓ  .ايـ٫ي١ ايتِٛك١ٜ ٗ َع٢ٓ َعٌٚٗٛك ايًؿٜ ٗ َلس١ً  :أسـُٖا»ايٛٗٛكٜٔ: 

ٛټ ْوباقّااايٛٗٛك ٗ ٖقٙ إلس١ً إٔ ٖقا إع٢ٓ أهلع  ْوإ عٓـ زلاع ايًؿٜ ك اٱإٍ تِ

ِ ٗ ٚٗٛك ساٍ إتهِّ :ٚاٯػل; ؾٗٛ أقلب إعاْٞ إٍ ايًؿٜ يػ١ّ، َٔ غرلٙ َٔ إعاْٞ

ْ٘ ٜلٜـ أقلب إ أٟ، ايتِٜٛل١ٜإٔ َا ٜلٜـٙ َطابل يٛٗٛك ايًؿٜ ٗ َلس١ً ايـ٫ي١ 

ُٸٖٚقا َا ٜٴ، ايًؿٜ يػ١ّ إٍإعاْٞ  ثبات َٚكاّ ايجبٛت، ٢ بٛٗٛك ايتطابل بٌ َكاّ اٱو

كاؿ٠ أقلب إعاْٞ إٍ ايًؿٜ إِ ٗ ٍُٛ إٔ ٚٗٛك ساٍ إتهِّك ٗ عًِ ا٭َٚٔ إكلٻ

  .(11)«١ْسذٸ

 

ُٸ٢ بع  ، «ايٛٗٛك إكايٞ»إٕ ايٛٗٛك ايقٟ ٜهٕٛ ٌَٓأ تبًٛكٙ ٖٛ ايًؿٜ ٜو

ٍٸ ع٢ً إينا١َٝ إَٔل أٚ  ٚايٛٗٛك ايقٟ ٜهٕٛ ٌَٓأ تبًٛكٙ غرل ايًؿٜ، َٔ قبٌٝ: َا ٜـ

  .(12)ـٸ َٔ ايٛٗٛك اؿايٞعـّ إيناَٝت٘ َٔ ػ٬ٍ اٱًاك٠ أٚ ْدل٠ ايِٛت، ٜٴعٳ

 

إٕ  .(13)«هٛام»عٔ  ػٛف َٔ َاؿ٠ )ي ٚ م(، ٖٚٛ َكًٛبٷَأ َِـكٷ «ايوٝام»إٕ 
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ايوٌ ٚايٛاٚ »ا٭ٌُ ايٛاسـ ٗ ٖقٙ إاؿ٠ ٖٛ بعح ٚؼلٜو اي٤ٌٞ. قاٍ ابٔ ؾاكي: 

ٌٷ ٌٻ٤ٞ ٚايكاف أُ ٚٴ اي ـٵ َٚع فيو قـ توتعٌُ ٌَتكات٘ ٗ كتًـ  .(14)«ٚاسـ، ٖٚٛ سٳ

 ،(17)ٚايوشب ،(16)ٚايتعاقب ٚايتتابع ،(15)إعاْٞ، َٔ قبٌٝ: ْنع ايلٚغ ٚإٛت

َٔ فيو إٔ ٚٚ. ـٵم ٚايبعح ٚاَؿٛٵَٔ ايوٻ إف ٗ ْٝع ٖقٙ إعاْٞ ٖٓاى ْٛعٷ ;(18)ٚايتشٌٜٛ

ٛٵ ؾٝ٘ ْٛعٷ ٛتْنع ايلٚغ ٚإ  ْٛعٷٖٛ ايتتابع ٚايتعاقب ٖٚٚا َٔ ايبـٕ، ـٵم ايلٚغ ٚسٳَٔ هٳ

 َٔ طلؿ ايؿلؿ اي٬سل عٔ ايؿلؿ ايوابل. 

. َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ؾإٕ «ايوٝام»ٚ ;«ايكل١ٜٓ» :ؿ١ ََٔ٪ٖي «١ٜٓ ايوٝامقل»إٕ عباك٠ 

ٔ إلاؿ َٔ قل١ٜٓ ايوٝام. ٚبايٓٛل إٍ هع١ اهتعُاٍ ايوٝام ٜبِّ «ايوٝام»عح َِطًض 

ـٸ ات٘ نجرل٠ٌَْٚتٓك «ايوٝام»ٗ ايعًّٛ إؼتًؿ١ لـ إٔ تطبٝكات  ـٳّا; د ٝٵ إٔ ايبٝإ  بٳ

يًػا١ٜ. ٚشلقا ايوبب ؾإٕ بٝإ إع٢ٓ  ايـقٝل ؿـٚؿ ٖقٙ ايه١ًُ َٚعاْٝٗا ًشٝضٷ

 ببشح تطبٝكاتٗا ٗ إتٕٛ ايع١ًُٝ.  ٔٷٖٵإِطًض شلقٙ ايه١ًُ كٳ

إْاي١ٝ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ا٭ُٛيٌٝ ٚايؿكٗا٤ مل هُعٛا ع٢ً تكـِٜ  ٚٗ ْٛل٠ٺ

ـٺ ٞٸ تعلٜ ؾإٕ ؿكاه١ اهتعُا٫تِٗ يًوٝام تجبت إٔ ي٘  ٚاسـ يًوٝام. َٚع فيو اُط٬س

ِٸ :أسـُٖا :َِطًشٌ ّٸ: ٚاٯػل ;أع ِٸأػ ٌٌُٜ ايكلا٥ٔ ا٭ػل٣، َٔ  . ٚإِطًض ا٭ع

ّٸ ،قبٌٝ: ايو٪اٍ، ٚايتُجٌٝ، ٚايتعًٌٝ ؾٝكع ٗ  َٚا إٍ فيو، ٚأَا إِطًض ا٭ػ

 علٓٗا. 

 

ّٸَٔ إعلٚف بٌ ايؿكٗا٤  ، ُٖٚا: ٚا٭ُٛيٌٝ إٔ ٖٓاى أؿاتٌ ٕعلؾ١ ايٓ

ًَٞ ٗ ٖقا ايٌإٔ: يـٜٓا عِٓلإ يؿِٗ اٯدٛاؿٟ  ايٌٝؽٚايوبام. ٜكٍٛ  ;ايوٝام

: ايوٝام. ٚايوبام ٖٛ إعلٚف ٗ ا٭ٍُٛ بع ٚاٯػل ;: ايوبامأسـُٖا :ايِْٓٛ

ّٷ«ايتباؿك»  إٔ ٜؿِٗ آ١ّٜ ، ٚايوٝام ٖٛ نٝؿ١ٝ ْٚٛع ُـك ايه٬ّ ٚفًٜ٘. ؾإفا أكاؿ ًؼ

ٚٻ أٚ كٚا١ّٜ يٝؿِٗ َا ايقٟ ٜلٜـ  ;ؿ بٗقٜٔ ايولادٌ )ايوبام ٚايوٝام(ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜتن

ْ٘ ٌٌُٜ َطًل ايكلا٥ٔ إدـّا; عٝح  ٖٚقا إع٢ٓ َٔ ايوٝام ٚاهعٷ .(19)«طلٜك٘ قٛي٘

 ايًؿ١ٝٛ ٚاؿاي١ٝ.  ،إت١ًِ

ٌٸ «ايوٝام»ع ْٚلٜـ ب»ٚقاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك:  َا ٜهٌـ  ن
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ٍٸ ٜايًؿ نايهًُات اييت  ،أػل٣، هٛا٤ ناْت يؿ١ّٝٛ ايقٟ ْلٜـ ؾُٗ٘ َٔ ؿٚا

نايٛلٚف  ،، أٚ ساي١َّٝذلابطّا سـّااٚ ٌ َع ايًؿٜ ايقٟ ْلٜـ ؾُٗ٘ ن٬َّاتٌهِّ

  .(20)«ٗ إٛٓٛع ٚا٬ٕبوات اييت ؼٝ٘ بايه٬ّ ٚتهٕٛ فات ؿ٫ي١ٺ

ه٪اٍ ايوٝـ أبٛ  :ايًؿ١ٝٛ، َٔ قبٌٝ ٚايٌاٖـ اٯػل تطبٝل ايوٝام ع٢ً ايكلا٥ٔ

عٔ  ×هأيٓا أبا عبـ اهلل» :اّ. سٝح قاٍ ُٓٔ بٝإ كٚا١ٜ مٜـ ايٌشٸ&ايكاهِ اـ٥ٛٞ

ايٌذٸ١ إأ١ََٛ؟ ؾكاٍ: ؾٝٗا ثًح ايـ١ٜ، ٚٗ اؾا٥ؿ١ ثًح ايـ١ٜ، ٚٗ إٛٓش١ ٔى 

  .(22)«بكل١ٜٓ ايوٝام ;١ اؾا٥ؿ١إٕ إلاؿ َٔ اؾا٥ؿ١ ؾٝٗا: ايٌذٸ»: (21)«َٔ اٱبٌ

 

 قواّ:١ًِ إٍ ث٬ث١ أتٓكوِ ايكلا٥ٔ إتٸ

ٚٵكٗ ايه٬ّ، ٖٚقٙ ب تهٕٛ ايكلا٥ٔ َٛدٛؿ٠ّ ؾتاك٠ّ  ;يؿ١ٝٛ :ٖا تٓكوِ إٍـٳ

 ٚغرل يؿ١ٝٛ.

ِٸ ايتعبرل عٓٗا بايكلا٥ٔ  ٚتاك٠ّ أػل٣ تهٕٛ َٔ ػاكز ايه٬ّ، ٖٚٞ اييت ٜت

َٚا  ،قلا٥ٔ َٔ قبٌٝ: ايتعًٌٝ، ٚايتٌبٝ٘، ٚايو٪اٍ ع ع٢ً هبٌٝ إجاٍع اؿاي١ٝ، ٖٚٞ 

إٍ فيو َٔ ايكلا٥ٔ ايًؿ١ٝٛ، ٚقلا٥ٔ َٔ قبٌٝ: ايؿٔا٤ ايتاكىٞ يِـٚك ايه٬ّ، 

 ايكلا٥ٔ اؿاي١ٝ.َٚا إٍ فيو َٔ  ،ِٚتاكٜؽ إوأي١، ٚػِا٥ّ إتهِّ

ٔٵ ،ٚٗ إكابٌ ٖٓاى قلا٥ٔ َٛدٛؿ٠ ؿاػٌ ايه٬ّ ْٜ ٫ ٚيه بإما٥ٗا.  ٜٛدـ يؿ

أٚ  ،أٚ تهلاك َطًب أٚ أسهاّ َطًب ،أػل٣ إٍ داْب َوأي١ٺ بٝإ َوأي١ٺ :َٔ قبٌٝ

 و.َا إٍ في

ع٢ً ايكلا٥ٔ  ل عٔ ٚدٛؿ َِطًشات أػل٣ يًوٝام ٫ تطًل إ٫ٓٚا٫هتعُا٫ت تعبِّ

 ١ْٜٓأػل٣: إٕ ايوٝام ٗ ٖقا إِطًض قل إت١ًِ ٚغرل ايًؿ١ٝٛ ؿاػٌ ايه٬ّ. ٚبعباك٠ٺ

ِ بايٓوب١ إٍ تبٜٛب ايه٬ّ، ٚنقيو اػتٝاكٙ مٌِ عًٝٗا َٔ نٝؿ١ٝ اػتٝاك إتهِّ

 ٭يؿاٚ َٚؿلؿات ايه٬ّ. 

ٚايٌاٖـ إٛدٛؿ ع٢ً إِطًش١ٝ ايجٓا١ٝ٥ يًوٝام ٖٛ ايتكابٌ بٌ ايكلا٥ٔ ايًؿ١ٝٛ 

ِٸغ بإٔ ايوٝاٚايوٝام ٗ عباكات ايعًُا٤. ٚإٕ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ع ايقٟ ِٜلِّ  م أع

َٔ ايكلا٥ٔ ايًؿ١ٝٛ ٚاؿاي١ٝ ع قاٍ ٗ ؼًٌٝ ايكلا٥ٔ اييت تجبت إٔ سـٜح ايلؾع 
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ٗ طسـٜحص  «عٔ»أَا ايكل١ٜٓ ايًؿ١ٝٛ ع٢ً ا٫َتٓإ ؾٗٞ ن١ًُ »ي٬َتٓإ طَا َعٓاٙص: 

َٸ١. ... ٚأَا ايكل١ٜٓ ايوٝاق١ٝ ع٢ً ا٫َتٓإ ؾٗٞ إٔ ايلؾع قـ ُأ«ؾع عٔ أَيتكٴ» ٓٝـ إٍ ا٭

ٕٴٖٚقا  ـٺ يوا ٕٕ ١ٺٚقبٸ يط   .(23)«ٚاَتٓا

ٚنٕٛ »ايقٟ طبٸل ايوٝام ع٢ً ايكل١ٜٓ ايًؿ١ٝٛ:  ،&نُا قاٍ ايوٝـ اـ٥ٛٞ

وتؿاؿ َٔ هٝام ايه٬ّ، ٫ٚ كب٘ ي٘ َـايٌٝ ِا ٜٴإ أٚ سكٝك١ّٝ ايك١ٝٔ ػاكد١ّٝ

  .(24)«ٌْا٤ َٔ ١٦ٖٝ ايؿعٌ إآٞاك ٚاٱبػاهتؿاؿ٠ اٱ :ْٛرل، ؿاٚيا٭

ٚٚاٖل ايتكابٌ بٌ ايكل١ٜٓ ايًؿ١ٝٛ ٚايكل١ٜٓ ايوٝاق١ٝ ٗ ايعباك٠ أع٬ٙ ٜجبت إٔ 

 ايوٝام ٜٴطًل أسٝاّْا ع٢ً ايكلا٥ٔ غرل ايًؿ١ٝٛ أّٜٔا. 

بكل١ٜٓ ايوٝام »ٚايٌاٖـ اٯػل إٔ ايتعابرل ايتؿورل١ٜ يًعًُا٤ ع َٔ قبٌٝ: 

ع تجبت ٚسـ٠  (27)«ٝام ٚايتؿلٜعبكل١ٜٓ ايو»ٚ ،(26)«بكل١ٜٓ ايوٝام ٚإلاؿؾ١»ٚ ،(25)«ٚإكاّ

ايوٝام ٚايكلا٥ٔ غرل ايًؿ١ٝٛ ؿاػٌ ايه٬ّ; ٚفيو ٭ٕ ايتعابرل ايتؿورل١ٜ، َٔ قبٌٝ: 

 أٚ َا إٍ فيو، يٝوت َعٗٛؿ٠ّ ،«بكل١ٜٓ ايوٝام ٚايو٪اٍ»، أٚ «بكل١ٜٓ ايوٝام ٚايتعًٌٝ»

 ٗ نًُات ايعًُا٤. 

ّٸٗ إٕ ٖقٙ إكاي١  ٚفيو ٭ٕ ايوٝام بإع٢ٓ  ;ُـؿ عح ايوٝام َعٓاٙ ا٭ػ

ِٸ يٝى ٦ًّٝا آػل غرل قلا٥ٔ ايتعًٌٝ ٚايتُجٌٝ َٚا إٍ فيو. َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ؾإٕ  ا٭ع

ٕٛ عٔ قل١ٜٓ  َٔ ا٭ما٤ ع عحٷ ايبشح عٔ قل١ٜٓ ايتعًٌٝ ٚايتُجٌٝ َٚا إيٝٗا ٖٛ ع بٓش

ِٸ  . ايوٝام بإع٢ٓ ا٭ع

ٚٵَٚٔ اؾـٜل فنلٙ أْٓا هٓبشح ٗ ٖقٙ إكاي١  ايوٝام ٗ إهاؿ ايٛٗٛك.  كؿٳ

 ايٓهل٠ ٗ هٝام ايٓؿٞ ٚايٓٗٞ تهٕٛ ػاكد١ّ :َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ا٭عاخ اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ

ٌٸ ـٸ فات٘ ُػل٣ عجٓا; إف ايوٝام ٗ ٖقٙ إٛاكؿ ٫ ٜٴٓتر ٚٗٛكّا، بٌ ٜٴٌهِّ عٔ ق ٌ ٗ س

ٍٸ يكاعـ٠ٺ ٍٸ عك١ًٝ. إٕ ايٓهل٠ ٗ هٝام ايٓؿٞ إِا تـ ع٢ً ْؿٞ  ع٢ً ايعُّٛ; ٭ْٗا تـ

ايطبٝع١ تٓعـّ باْعـاّ ْٝع »ايطبٝع١. َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ؾإْٗا تٓـكز ُٓٔ قاعـ٠ 

ٍٸ«أؾلاؿٖا ٔض ُاَّا إٔ ايوٝام مل ٜٴٓتر ٚٗٛكّا، بٌ إٕ بقيو ع٢ً ايعُّٛ. ٚعًٝ٘ ٜتٸ ، ٚتـ

ٞٸ ي٘ َجٌ ٖقا  ٖٛ ايقٟ أْتر ايٛٗٛك ٚنإ فلٸؿ ْؿٞ ايطبٝع١ بأُْاّ اؿهِ ايعكً

أػل٣: يٝى َلاؿِٖ َٔ ايٓهل٠ ٗ هٝام ايٓؿٞ أنجل َٔ إِٜاٍ َؿّٗٛ  ا٭ثل. ٚبعباك٠ٺ

ايوٝـ  :َٔ أَجاٍ ،ْؿٞ ايطبٝع١. َٚٔ اؾـٜل فنلٙ ع بطبٝع١ اؿاٍ ع إٔ بعض ايعًُا٤
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ٕٵ ب ايكاعـ٠ ع إٔ ا٫م٬ٍ ٗ وٳٕ ع َعٚٵناْٛا ٜلٳ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك، ٚإ

ٔٵايٓهل٠ ٗ هٝا ُا أَهٔ بٳكٴ م ايٓٗٞ هب إٔ ٜهٕٛ َٔ باب سهِ ايعكٌ; ٚيه

ٍٷ ٌٕ ايكٍٛ: سٝح ٜهٕٛ يًُؿاهـ ٗ ايٓٗٞ سلٛ ّٸ بٌه ف ٜـكى ايتعُِٝ َٔ ؾإٕ ايعٴلٵ عا

ؾشت٢ إفا نإ يـٜٓا َجٌ ٖقا ايتشًٌٝ َع  .(28)ن٬َٞ ٖقا اٱطاك ع٢ً ًهٌ ٕٚٗٛك

َٔ فلٸؿ ػا١ُٝ ايٓؿٞ  ْا٧ًٷ فيو ٫ ٜهٕٛ ٖقا ا٭َل سا٬ُّ َٔ ايوٝام; ٚفيو ٭ْ٘

 ٚايٓٗٞ، ٚيٝى هٝام اػتٝاك ٚتلتٝب ايه٬ّ. 

 

ـَ ض ٗ أقواّ قل١ٜٓ ايوٝام هٛف نٛض ٗ أقواّ ايوٝام; ٭ٕ َعلؾ١ ٛٵقبٌ ا

ٌٕٗٔا٭ْٛاع إؼتًؿ١ يًوٝام ٜٴوٵ ٚؾِٗ نٝؿ١ٝ  ،ًَشٛٚ ٗ تِـٜل ايكل١ٜٝٓ ِ بٌه

 ايكل١ٜٝٓ. 

 

ّٸ هابكّا ْالٵنُا فَن ٜعين نٝؿ١ٝ تلتٝب ايه٬ّ  ؾإٕ ايوٝام بإع٢ٓ ا٭ػ

ِٸ ٚاػتٝاك إؿلؿات. ٚأَا هٝام اي١ُٝٓٔ ؾٗٛ عباك٠ْ بٝإ  عٔ تلتٝب ايه٬ّ عٝح ٜت

ٕٕ ٕٕ ٚقت٣ٛٶ َُٔٛ  ان١ُ ع٢ً ايه٬ّ. س آػل، أٚ ُٓٔ ساي١ٺ ٚقت٣ٛٶ ُٓٔ َُٔٛ

ٕٕ آػل نجرل٠ ا٫هتعُاٍ. ٚقـ أًاك  إٕ ١ُٝٓٓ إُٕٔٛ ٚاحملت٣ٛ ٗ َُٔٛ

ِّ...»اٯػْٛـ ٗ فٌٜ ٖقٙ ايلٚا١ٜ:  إٍ ٖقٙ ايٓكط١،  (29)«عإ باـٝاك َا مل ٜؿذلقا...ايب

ٖٚٞ إٔ إلاؿ َٔ ا٫ؾذلام ٖٛ ا٫ؾذلام َٔ اجملًى ايقٟ عكـاٙ َٔ أدٌ ايبٝع، ٚيٝى 

ؾٝ٘، ٚقاّ بإهٓاؿ ٖقا  ؿ سٕٔٛكايقٟ ٜعكـٙ ٚن٩٬ُٖا، ٜٚهٕٛ شلُا فلٻاجملًى 

عٔ ا٫دتُاع  ا٫ؾذلامٴ ،بكل١ٜٓ ايوٝام ;َٓ٘ ٕ إٓوامٳإ...»: ايتايٞايؿِٗ ع٢ً ايٓشٛ 

  .(30)«...ٞٸايبٝع

ٌٳ سٳتٻ٢ ْٳبٵعٳحٳ ﴿ٗ تؿورل قٛي٘ تعاٍ: اـُٝين، ٚقاٍ ايوٝـ  َٴعٳقِّبٹ َٳا ُنٓٻا  ٚٳ

إٕ إلاؿ َٔ ايعقاب ٖٛ ايعقاب ا٭ػلٟٚ; يٛكٚؿٙ ٗ هٝام »: (15)اٱهلا٤:  ﴾كٳهٴ٫ّٛ

  .(31)«تلتب٘ بّٝٛ ايكٝا١َ آٜاتٺ
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َٹلٴٚا ٔإ﴿ٚقـ اْتكـ ايوٝـ اـ٥ٛٞ ايقٜٔ ؾُٗٛا َٔ قٛي٘ تعاٍ:  َٳا ُأ ـٴٚا  ٫ٓٚٳ ٝٳعٵبٴ يٹ

ٔٳاهلَل ِـّٜ ٘ٴ اي ٌٳ َي ِٹ َٴؼٵًٹ ٚٸ (١ٓ5: )ايبِّ ﴾  تٗا، ا٭ٚاَل اٱشل١ٝ ٖٛ عباؿٜٸيٞ ٗ إٔ ا٭ٌُ ا٭

ٌٔ ﴿إٕ ٚكٚؿ ٖقا ايه٬ّ ٗ هٝام قٛي٘ تعاٍ: »ؾكاٍ:  ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿلٴٚا  ٔٔ اٖيقٹٜ ِٵ ٜٳُه َي

ٓٳ١ُ ِّٝ ِٴ اِيبٳ ٗٴ ٝٳ ٌٳ سٳتٻ٢ تٳِأتٹ ٓٵَؿهِّ َٴ ٌٳ  ٌٵٔلنٹ ُٴ ٚٳاِي ٝٸ١ٓ:  ﴾اِيهٹتٳابٹ    .(32)«(1)ايب

َٕٕٔ بٝإ  ؾؿٞ ْٝع ٖقٙ إٛاكؿ ٜٴوتؿاؿ ٤ًٞٷ ، َٔ قبٌٝ: ٚقت٣ٛٶ َُٔٛ

ٕٕ آػل، َٔ قبٌٝ: ايبٝع،  ٚقت٣ٛٶ اـٝاك، ٚايعقاب، ٚامِاك ا٭َل، ٗ ُٓٔ َُٔٛ

 ١ ع٢ً ايهؿاك. ٚأسٛاٍ ايكٝا١َ، ٚإُاّ اؿذٸ

ٕٕ ٕٕ ٚقت٣ٛٶ إٕ َٛاكؿ اي١ُٝٓٔ ٫ تكتِل ع٢ً بٝإ َُٔٛ  ٚقت٣ٛٶ ُٓٔ َُٔٛ

ِٸ ٗ بعض ا٭سٝإ بٝإ قت٣ٛٶ ٕٕ آػل. بٌ قـ ٜت ع٢ً  سان١ُٺ ُٓٔ ساي١ٺ َُٚٔٛ

ٔٔ ﴿ٗ فٌٜ قٛي٘ تعاٍ:  ،ايه٬ّ. قاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ِٵ عٳ ٖٴ ٗٳا ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵلٴٚفٹ  ِٵ بٹاِي ٖٴ َٴلٴ ٜٳِأ

ٓٵَهٔل ُٴ ٗ إثبات ا٬ٕم١َ بٌ سهِ ايعكٌ ٚسهِ ايٌلع ٗ  ،(157)ا٭علاف:  ﴾اِي

ض ايعكًٞ. ٚايتعُِٝ بٵٓهل ٖٛ ايُكٔ، ٚإإٕ إعلٚف ٖٛ اُؿوٵ...»ض ايعكًٞ: بٵٔ ٚايُكاُؿوٵ

ٚٵكب ُٸ .(33)«ٙ ٜٴوتؿاؿ َٔ هٝام َكاّ إـغـٳ ١ ٝإٕ ؾٔا٤ إـغ ايقٟ متٸ إهاؿٙ ؾ١ٗ ػا

 ٟ إٍ تعُِٝ احملت٣ٛ ايقٟ متٸ بٝاْ٘ ُٓٔ ايه٬ّ. احملت٣ٛ ٗ ايه٬ّ ٜ٪ؿٸ

ع٢ً ا٭يو١ٓ بُٛؿ٘ قل١ٜٓ إٛكؿ ٜعٛؿ إٍ ٖقا  ـٸَٔ اؾـٜل فنلٙ إٔ ايقٟ ٜٴعٳٚ

 . ايكوِ. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ َٔ بٌ سا٫ت اي١ُٝٓٔ بٝإ ا٭َل ُٓٔ َٛكؿٺ

 

ٚٵكَٔ ايه٬ّ  ب عٝح ٜهٕٛ ؾن٤ٺإٕ تلتٝب ايه٬ّ ٗ هٝام ايذلتټ تلنٝب  ؿٳ

ٕٵ ،َتواٚ َع اؾن٤ اٯػل َٓ٘ اعٌ أٚ َؿع٫ٛت أٚ تهٕٛ ْٝع ايهًُات ؾٝ٘ ؾٛ نأ

ٞٸ أػل٣: إٔ تهٕٛ ايعباكات ٗ هٝإم عباكات َوتأْؿ١ َٚا إٍ فيو. ٚبعباك٠ٺ  َؿَٗٛ

 ل بٛاهط١ ايعطـ.ٌَذلى. ٚأنجل ٖقا ايٓٛع َٔ ايوٝام ٜتشٖك

 ًا٥ع١ ٗ ا٭ٍُٛ ٚايؿك٘. ٚشلقا ايٓٛع َٔ ايوٝام اهتعُا٫تٷ

َا ٫ »ب ؾكل٠ سٝح َكت٢ٔ تلتټ ;(34)َٚجاي٘ ا٭ُٛيٞ إعلٚف ٖٛ سـٜح ايلؾع

ِٸ اؿهِ باؼاؿ َِـام إٍُٛٛ ؾٝٗا «ٜعًُٕٛ  .(35)ع٢ً ها٥ل ايؿكلات ٜت

 ،شات ٗ فٌٜ ا٭ػباك ايع٬د١ٝٚإجاٍ اٯػل شلقا ايٓٛع َٔ ايوٝام عح إلدِّ
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شات َٛاؾك١ َع إٔ ٗ هٝام تًو إلدِّ»ٗ فيو:  &سٝح قاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ

ؾًٛ ٌٓ غرلٙ عًٝ٘ ب، ٫ٚ ّهٔ ًٓ٘ ع٢ً ا٫هتشبا، ٚكايؿتُٗا١ ايهتاب ٚايوٓٸ

 .(36)«ينّ ايتؿهٝو

عٔ أبٞ عبـ  ،ٗ فٌٜ ُشٝش١ سؿّ ،&ايوٝـ اـ٥ٛٞ قاٍٚٗ ايؿك٘ أّٜٔا 

ٛٷ»قاٍ:  ×اهلل َٳيٝى ع٢ً اٱَاّ هٗ ٛٷ ٔٵ، ٫ٚ ع٢ً  ، ٫ٚ ع٢ً ايوٗٛ ػًـ اٱَاّ هٗ

ٛٷ ، ػباك ٖٛ ايٌٓوإلاؿ َٔ ايوٗٛ ٗ ٖقٙ ا٭ٕ إؾ»: (37)«، ٫ٚ ع٢ً اٱعاؿ٠ إعاؿ٠ْهٗ

َاّ ٕ اٱإؾ ;بكل١ٜٓ ايوٝام ;ٗ إكاّ ٫ هٝٻُاٚ ،طًل عًٝ٘ ٗ نجرل َٔ ايلٚاٜاتأنُا 

ٗټأٚ إأَّٛ يٛ هٗا دل٣ عًٝ٘ سهِ ايوٗٛ، ؾًٛ تقٖن كدع يًتـاكى  ـ َج٬ّل ْكّ ايتٌ

  .(38)«َّانٵدٳ ًهاٍ، ؾإلاؿ ب٘ ايٌٓوإب٬ 

ِٸ بٝاْٗا بُٛؿٗا ًلا٥٘  َٚٔ اؾـٜل فنلٙ إٔ ايهجرل َٔ إٛاكؿ اييت ٜت

ع٢ً  ،َٔ فيوٚل ايوٝام. يكل١ٜٝٓ ايوٝام يٝوت ًلطّا يًكل١ٜٝٓ، بٌ ٖٞ ًلا٥٘ يتشٗك

ٚٵكعٓـَا ًٜعب ايوٝام  :هبٌٝ إجاٍ ب عَُّٛا ٜعتدلٕٚ ٚسـ٠ ايوٝام ًلطّا. إٕ ايذلتټ ؿٳ

أػل٣: قـ متٸ اـً٘  ب. ٚبعباك٠ٺل ايذلتټٗكٚسـ٠ ايوٝام ٗ اؿكٝك١ ٚايٛاقع ٖٞ فات ؼ

 ل اؿهِ. ٗ ٖقٙ إٛاكؿ بٌ ًلا٥٘ إسلام إٛٓٛع ًٚلا٥٘ ؼٗك

 

ٕٕعٔ تأػټ ل عباك٠ْإٕ هٝام ايتأػټ  ل بٝإ َُٕٔٛ ٚقت٣ٛ بايٓوب١ إٍ َُٔٛ

ٚٸ ِ ْكط١ّأػل٣: عٓـَا ىتاك إتهِّ آػل. ٚبعباك٠ٺ ٚقت٣ٛٶ ِٸ ،٫ّيٝكٛشلا أ  ٜلؿؾٗا بٓكط١ٺ ث

 يًكل١ٜٝٓ.  ٜهٕٛ ٌَّٓأ ،أػل٣، ٜهٕٛ ٖقا ا٫ػتٝاك قـ أٚدـ هٝاقّا ٗ ايه٬ّ

٘ٹ ﴿ٗ عح أؿي١ ايدلا٠٤، ٗ فٌٜ قٛي٘ تعاٍ:  ،ل ايـاَاؿقاٍ احملكِّ ٝٵ ـٹكٳ عٳًَ ٔٵ ُق َٳ ٚٳ ...

ُٻا آتٳاٙٴ  َٹ ٓٵؿٹلٵ  ٝٴ ًِ ٘ٴ َؾ ـٴ   ٫َاهلُلٔكمٵُق ٖٳا... ٫ٖ ْٳِؿوّا ٔإاهلُلٜٴَهِّ (، ٗ ْكـ 7)ايط٬م:  ﴾َٳا آتٳا

 ;إٕ ٖقا إع٢ٓ»ٖٛ إاٍ ايقٟ أعطاٙ اهلل شلِ:  «َا آتاٖا» :ايقٜٔ قايٛا بإٔ إلاؿ َٔ قٛي٘

ٔٵ ﴿ؾ١ٗ قل١ٜٓ ايوٝام، ع٢ً ػ٬ف ٚاٖل اٯ١ٜ; إف ٚكؿ قبٌ ٖقٙ اٯ١ٜ قٛي٘ تعاٍ:  َٳ ٚٳ

ٓٵ ٝٴ ًِ ٘ٴ َؾ ٘ٹ ٔكمٵُق ٝٵ ـٹكٳ عٳًَ ُٻا آتٳاٙٴ  ؿٹلٵُق ، ؾإفا نإ إلاؿ َٔ إٍُٛٛ ٖٛ ػِْٛ إاٍ ﴾اهلُلَٹ

  .(39)«أٚ اٱْؿام ينّ َٔ فيو تهلاك إُٕٔٛ

 ،يًوٝام تتُا٢ٖ ؾُٝا بٝٓٗا ١ٚايٓكط١ اؾـٜل٠ بايقنل ٖٞ إٔ ا٭قواّ إؼتًؿ
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 اٱَاّإٔ  ،َٔ فيو ع ع٢ً هبٌٝ إجاٍٚٚاسـ٠ ع٢ً هٝاقٌ كتًؿٌ.  ؾكـ ؼتٟٛ ١ًْْ

ِـّّاـُٝين ٗ إجاٍ  ، ٗ َكاّ بٝإ ا٫ستُا٫ت ايجبٛت١ٝ، قـ فٖب إٍ ايكٍٛ بقات إتك

ل، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ بوبب قل١ٜٝٓ هٝام ايتأػټ ;ل ايـاَاؿايؿِٗ ٚايل١ٜ٩ اييت ْؿاٖا احملكِّ

١ ا٫ستُاٍ ايجايح ٗ َع٢ٓ ٖقٙ اٯٜ»سٝح قاٍ زلاست٘: ، بو بكل١ٜٝٓ هٝام ايذلتټايتُوټ

ٚاٱٜتا٤ َع٢ٓ  ،بوبب قل١ٜٓ ايوٝام، إاٍ ;ايهل١ّ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ إٍُٛٛ

  .(40)«اٱعطا٤

إٕ اػت٬ف ٖقا ايكوِ َٔ ايوٝام عٔ هٝام اي١ُٝٓٔ ٜهُٔ ٗ إٔ ايٓهت١ َٔ 

ِٸآػل، ٚأَا ٗ هٝام ايتأػټ بٝإ احملت٣ٛ توتؿاؿ ُٓٔ إَٔل اُطٝاؿ ايٓهت١ َٔ  ل ؾٝت

 آػل.  عٔ إَٔل ٕلل أَفلٸؿ تأػټ

 

أػل٣،  إٍ بٝإ َوأي١ٺ عٔ ا٫ِْلاف عٔ بٝإ َوأي١ٺ إٕ هٝام ايعـٍٚ عباك٠ْ

٢ أػل٣: سٝح ٜتؼًٓ َا قبًٗا. ٚبعباك٠ٺ َا قبًٗا أٚ يٝوت َلتبط١ّ هٛا٤ أناْت َلتبط١ّ

ٚٸإتهِّ  آػل، ٜتبًٛك ٗ اؾ١ًُ هٝام ايعـٍٚ.  ٍ، ِٜٚرل إٍ قت٣ٛٶِ عٔ قتٛاٙ ا٭

ٗ عح َكـاك ؿ١ٜ أْٛاع ايعطب ٗ َؿٌِ ايؿؼق،  ،&ايوٝـ اـ٥ٛٞ قاٍٚقـ 

ل ؾذدل ع٢ً غرل عجِ ٗ ايٛكى إفا ُنوٹ...»: ×ٗ فٌٜ َعتدل٠ ٚلٜـ، عٔ أَرل إ٪ٌَٓ

ٕ ٚيٓكٌ عٛاَٗا ٔوٛ ،يهولٖا ١٦َ ؿٜٓاك ;٦َتا ؿٜٓاك... ;٫ٚ عٝب ٔى ؿ١ٜ ايلدٌ

ٕٵ ٓٻ ؿٜٓاكّا... ؾإ ِٸ»: «٬ثٕٛ ؿٜٓاكّا...ٚعجُت ؾـٜتٗا ث٬مث١٦ ٚث٬ث١ ٚث تٵكٴ ٕ إلاؿ َٔ إ ث

ٕ ٗ أإٍ  َٔاؾّاع ْ٘ إؾط٫ أسـُٖاص;  ايلدًٌ ٞٵايٛكى ٗ ُـك إعتدل٠ ٖٛ ن٬ ٚكَن

غ ٗ ٖقٙ إعتدل٠ قـ ُلٸع ْوب١ ؿٜت٘ إٍ ؿ١ٜ ايلدًٌ ؿٕٚ ؿ١ٜ ايٓؿى ًٗاؿ٠ ع٢ً فيو 

ٚع٢ً ; «يهولٖا ١٦َ ؿٜٓاك»: ×ٖٚٛ قٛي٘ ،بإٔ ؿ١ٜ نول أسـ ايٛكنٌ ١٦َ ؿٜٓاك

ٓٸ ٕ ايعـٍٚ ٗ ايتعبرل إسٝح ; بكل١ٜٓ ايوٝام ;أسـُٖا ٘ َع ايعجِ كضٸفيو ؾإلاؿ َٔ ك

ٍٸ عٔ   .(41)«ع٢ً ٖقا ا٭َل بٝإ ايٛكنٌ إٍ ايٛكى ايٛاسـ ٜـ

اي١ُٝٓٔ; ٭ٕ ن٬ َٔ اؾـٜل فنلٙ إٔ ايوٝام إقنٛك يٝى ٖٛ هٝام ٚ

ـٳا٭َلٜٔ قـ متٸ بٝاُْٗا ُٓٔ عح ايـ١ٜ;  ٝٵ ٞٸ إٔ ايعـٍٚ َٔ ؾلٕض بٳ ٗ ايه٬ّ  دن٥

  ػلٚز أسـ ايطلؾٌ َٔ ا٫ستُاٍ.ٜ٪ؿٸٟ إٍ
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٫  &نُا هب ا٫يتؿات إٍ ٖقٙ ايٓكط١، ٖٚٞ أْ٘ طبكّا يل١ٜ٩ ايوٝـ اـ٥ٛٞ

ّٕٜهٕٛ هٝام ايعـٍٚ فلٻ ل اػاٙ يٝذعٌ ايه٬ّ ف٬ُّ، بٌ إْ٘ ٜػِّ ;يًٛٗٛك ؿ ٖاؿ

ٗ بعض ا٭سٝإ  تٵايٛٗٛك مٛ إعـٍٚ إيٝ٘، ٚعًٝ٘ ٫ ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ كأٜ٘ أْ٘ إفا ٚكؿٳ

 َطًك١ بعـ هٝام ايعـٍٚ تهٕٛ يوٝام ايعـٍٚ ايكـك٠ ع٢ً إهاؿ ا٫ِْلاف.  ١ًْْ

 

ٔ َٔ ايه٬ّ، هٛا٤ أناْت ٜٵ٤ٳد١ٗ بٌ دنإكاب١ً ٚإٛا»إٕ هٝام إكاب١ً ٜعين 

تهٕٛ إكاب١ً يؿ١ٝٛ; ٚفيو سٝح تكتٔٞ إٓني١  . ؾتاك٠ّ«أّ َع١ّٜٛٓ ٖقٙ إكاب١ً يؿ١ّٝٛ

)غرل  «ايٛاٚ»ايه١َٝ٬ ؾن٤ َٔ ايه٬ّ غرل َا ٜكتٔٝ٘ اؾن٤ اٯػل َٓ٘، َٔ قبٌٝ: 

َٸ»أٚ  «أٚ»ايتؿورل١ٜ(، ٚ أػل٣ قـ تهٕٛ إكاب١ً َع١ٜٛٓ، ٚفيو سٝح  . َٚٔ ْاس١ٝٺ«اإ

ايقٟ  «ايلًـ»أٚ ٜهٕٛ أسـُٖا كايؿّا يٰػل، َٔ قبٌٝ:  ،ٜٜٔهٕٛ إعٌٓٝ َتٔاؿٸ

ـٸ ٞٸ» ٖٛ ٓ  . «ايٌلٸ»ٚإؼايـ يع  ،«ايػ

إٕ إِطًض ا٭ُٛيٞ يًُكاب١ً ٫ ٜكتِل ع٢ً إكاب١ً إع١ٜٛٓ ؾك٘، بٌ ٌٌُٜ 

يًُكاب١ً ٗ إع٢ٓ.  ١ْ إِطًض ايب٬غٞ ؾٗٓاى َٛٓٛعٝٸٚأَا ٗ .إكاب١ً ايًؿ١ٝٛ أّٜٔا

ِٸ ع٢ً هبٌٝ  ،َٔ فيوَٚٔ إِطًشٌ اٯػلٜٔ.  َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ إِطًض ا٭ُٛيٞ أع

ٌٷ :إجاٍ ٞٸ»: يٛ قاٍ ؿيٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايب٬غ١ٝ;  ٫ تهٕٛ ٖٓاى َكاب١ًْ «ٚابٔ أٓـ دا٤ عً

ٟٸ َكاب١ًٺ ٞٸ إف ٫ تٛدـ أ أٓـ. ٚأَا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ُٛي١ٝ، ؾشٝح  ٚابٔ َع١ٜٛٓ بٌ عً

ك١. َٚٔ ٖٓا يٛ ُـف إٔ ٗ اؾ١ًُ تهٕٛ إكاب١ً ا٭ُٛي١ٝ َتشكِّ «ٚاٚ»تهٕٛ ٖٓاى 

ٞٸ ٞٸ أٓـ ٜهٕٛ اهِ ٚايـ عً َٔ ػ٬ٍ تٛٚٝـ قل١ٜٓ إكاب١ً، هٛف ٜل٣  ;ؾإٕ ا٭ُٛي

ٞٸ  . ابٔ أٓـ ٖٛ غرل عً

٢ ّ َٔ ٚد١ٗ ْٛل ا٭ُٛيٞ ستٸٖٚٞ إٔ ايه٬ ،ٚػـك اٱًاك٠ إٍ ٖقٙ ايٓكط١

ٟٸ أؿا٠ٺ ٚإِا  ،َٚا إٍ فيو ع ،ع َٔ قبٌٝ: إَا، ٚأٚ، ٚايٛاٚ إفا مل ٜهٔ ٌَت٬ُّ ع٢ً أ

ٍٸ نإ ٖٓاى فلٸؿ قل١ٜٓٺ ع٢ً إٔ دن٤ّا َٔ ايه٬ّ غرل دن٥٘ اٯػل،  َع١ٜٛٓ تـ

ٗ فٌٜ  قاٍ،إٔ ايوٝـ اـ٥ٛٞ قـ  ،ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ،َٔ فيوٚ. ك١ّتهٕٛ إكاب١ً َتشكِّ

ٌٕ» :×كٚا١ٜ أبٞ بِرل، عٔ أبٞ عبـ اهلل ِٸ ٢ ٗ ثٛبٺًُٓ ٗ كد  ؾٝ٘ دٓاب١ كنعتٌ، ث

ٌٕ: عًٝ٘ إٔ ٜبتـ٨ اي٠٬ِ. قاٍ طايلاٟٚص: ٚهأيتٴ×عًِ ب٘؟ قاٍ ٢ًُٓ ٚٗ ثٛب٘  ٘ عٔ كد
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ّٷ دٓاب١ْ ِٸستٸ أٚ ؿ ٔٳ×عًِ؟ قاٍ ٢ ؾلؽ َٔ ٬ُت٘، ث ٬ُت٘، ٫ٚ ٤ًٞ  تٵ: قـ َ

إلاؿ َٔ ايو٪اٍ ا٭ٍٚ ع بايٓٛل إٍ قل١ٜٓ إكاب١ً َع طايو٪اٍص ايجاْٞ ع أْ٘ إٕ »: (42)«عًٝ٘

ؾإٕ  .(43)«عًِ بٛدٛؿ إين طاؾٓاب١ص ٗ ايجٛب أثٓا٤ اي٠٬ِ بعـ إُاّ ايلنع١ ايجا١ْٝ

ّٕزلاست٘ قـ اهتؿاؿ ٖقا ا٭َل َٔ فلٻ  ؿ إٔ ٜهٕٛ يًو٪ايٌ ايِاؿكٜٔ عٔ ًؼ

ّٕ أْ٘ قـ  «٢ كنعتًٌُٓ»ٚاسـص ٚٗٛكّا ٗ إػاٜل٠، ٚقاٍ: إٕ َلاؿٙ َٔ  ٚاسـ طٗ َكا

نا١ًَ َٔ كنعتٌ، ٚقـ  ٠ّ٬ُ كباع١ٝ أٚ ث٬ث١ٝ، ٫ أْ٘ أمتٸ أنٌُ كنعتٌ َٔ ٠٬ُٺ

بوُاست٘، بٌ ايعًُا٤  أطًل ع٢ً فيو عٓٛإ قل١ٜٓ إكاب١ً. ٖٚقا ا٫هتعُاٍ غرل َٓشِٕل

  .(44)ٌٕاب١ٗ بإكاب١ً أّٜٔالٚا ٗ إٛاكؿ ااٯػلٕٚ قـ عبٻ

 
 

عٔ اػتٝاك بٝإ ئًُُٕٛ ٚاحملت٣ٛ َٔ بٌ اـٝاكات  إٕ هٝام ا٫ػتٝاك عباك٠ْ

ِِّ ٜوتطٝع إٔ ٜبِّأػل٣: إٕ إتهِّ بعباك٠ٺٚا٭ػل٣.  ؿ٠، ٚيهٓ٘ ٔ َلاؿٙ بأهايٝب َتع

 سٝح ىتاك َٔ بٌ ْٝع ا٭هايٝب أهًٛبّا ٚاسـّا ٜتبًٛك عٓـْا هٝام ا٫ػتٝاك. 

ٗ عح ايؿٛك ٚايذلاػٞ، ع٢ً ٖاٍَ اٯٜتٌ  ،&ايٌٝؽ اٯػْٛـ قاٍيكـ 

ِٵ﴿ايهلّتٌ:  ٔٵ كٳبُِّه َٹ َٳػٵؿٹلٳ٠ٺ  َؾاهٵتٳبٹُكٛا ﴿ٚ ;(133)آٍ عُلإ:  ﴾ٚٳهٳأكعٴٛا ٔإَي٢ 

ٝٵلٳاتٹ ع ٗ َعلض ْكـ ايقٜٔ اهتٛٗلٚا ٚدٛب ايؿٛك١ٜ  (48; إا٥ـ٠: 148بكل٠: اي) ﴾اِيؼٳ

إِا طٖاتٌ اٯٜتٌص ٓلٚك٠ إٔ هٝام  ;ٚؾٝ٘ َٓعٷ»ٗ ا٭ٚاَل اٱشل١ٝ َٔ ٖاتٌ اٯٜتٌ ع: 

ٖٛ ايبعح مٛ إواكع١ إٍ إػؿل٠ ٚا٫هتبام إٍ اـرل، َٔ ؿٕٚ اهتتباع تلنُٗا 

نإ ايبعح  يًػٔب ٚايٌلٸ ُا يٛ نإ َوتتبعّآلٚك٠ إٔ تلنٗ ;يًػٔب ٚايٌلٸ

ٌٸإٕ إتهِّ .(45)«بايتشقٜل عُٓٗا أْوب ٗ ٚدٛؿٙ ي٘ طلٜكإ  َا ٖٛ َطًٛبٷ ِ ٗ بٝإ ن

ـٸٙ. ٚسٝح ٚاٯػل ;: ا٭َل بقيو اي٤ٌٞأسـُٖا :ٗ ايبٝإ ٕ اهلل هبشاْ٘ إ: ايٓٗٞ عٔ ٓ

ٚٸ هتٛٗاك عـّ ايٛدٛب، ايٌٝؽ اٯػْٛـ إٍ ا ٍ ؾكـ فٖبٚتعاٍ قـ اػتاك ايبٝإ ا٭

ـٻٚأطًل ع٢ً فيو عٓٛإ ايوٝام. ٚبطبٝع١ اؿاٍ   ،َٔ ايتقنرل بإٔ ايٌٝؽ اٯػْٛـ ٫ بٴ

ٗٳ ،نُا ٫ ىؿ٢...»بعـ بٝإ ٖقا ا٫هتٛٗاك، ػتِ ن٬َ٘ بعباك٠:  ٚقـ ؾوٻل  .«ِٵؾاؾ

ٔٵ .(46)ايبعض فيو ٗ سا١ًٝ ٖقٙ ايعباك٠ بٔعـ ٖقا ايكٍٛ ٚايؿِٗ ايٓٛل  بػضٸ ٚيه

ًٳٖو١ أٚ هكِ ٖقا ايؿِٗ، عٔ ُشٸ ٕٵ ٫  نإ ٖٓاى  ٗ أٌُ ٚدٛؿ ٖقا ايوٝام، ٚإ
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ٍٷ  ٗ قلٜٓٝت٘ ٗ ػِْٛ ٖقا إٛكؿ.  إًها

 

ف ع٢ً كتًـ أْٛاع ايوٝام، ٌِْ إٍ ايبشح عٔ ؿ٫٫ت أْٛاع٘ بعـ ايتعلټ

ٍٸ عًٝٗا إؼتًؿ١. ٚٗ ٖقا ايكوِ هٛف ْبشح  كتًـ أقواّ قل١ٜٓ ايوٝام، سٝح تـ

 . إؼتًؿ١ أْٛاع ايوٝام

 

ـٷ َٔ أنجل اهتعُا٫ت قل١ٜٓ ايوٝام  إٕ تٛٚٝـ نٌـ إلاؿ ا٫هتعُايٞ ٚاس

ِٸ ايهٌـ عٔ َٛاؿ ٦ٖٝٚات اؾ١ًُ بٛاهط١  ًٝٛعّا. ٚٗ ؿ٫ي١ إلاؿ ا٫هتعُايٞ ٜت

 قل١ٜٓ ايوٝام. 

يًهٌـ عٔ إلاؿ ا٫هتعُايٞ، إِا توتعٌُ  ;ٕ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ قل١ٜٓ ايوٝامإ

ٌٕإفا ناْت إاؿٸ ٕٛ ٠ أٚ اشل١٦ٝ ؼتٟٛ ع٢ً َعٌٓٝ بٌه ٞٸ ٌَذلى ع٢ً م أٚ ع٢ً  يؿٛ

َٔ فيو ٚٔ ا٫هتعُاٍ ٗ أسـ إعٌٓٝ. هبٌٝ اؿكٝك١ ٚاجملام، ؾتأتٞ قل١ٜٓ ايوٝام يتعِّ

ِٴ ...﴿ٗ فٌٜ قٛي٘ تعاٍ:  سب ايؿٍِٛ،ع ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ع إٔ ُا ٖٴ ِٵ اهلُلَؾَأتٳا ٝٵحٴ َي ٔٵ سٳ َٹ  

ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ـٹٟ اِي ٜٵ ٚٳَأ ِٵ  ٔٗ ـٹٜ ٜٵ ِٵ بٹَأ ٗٴ ٝٴٛتٳ ٕٳ بٴ ِٴ ايلټعٵبٳ ٜٴؼٵٔلبٴٛ ٔٗ ٚٳَققٳفٳ ؾٹٞ ُقًُٛبٹ ٜٳا ٜٳشٵتٳوٹبٴٛا  ٌٳ َؾاعٵتٳبٹلٴٚا 

ِٳاكُأٚيٹٞ اَ٭ لٚا ا٫عتباك َع٢ٓ ايعبٛك ع ٗ ْكـٙ ٭ٚي٦و ايقٜٔ ؾوٻ (2)اؿٌل:  ﴾ٹبٵ

١ٝ ايكٝاي )ايعبٛك َٔ اؿهِ ا٭ًُٞ إٍ ؼقٜٔ فيو َوتٓـّا يًكٍٛ عذِّٚايتذاٚم، َتٻ

بكل١ٜٓ ايوٝام ٚايتؿلٜع، ٖٛ  ;إٕ إلاؿ َٔ ا٫عتباك ٖٓا»قاٍ:  ،اؿهِ ايؿلعٞ( ع

ِٻعاٚ; إف يٛا٫تِّ ٝٴ﴿يكٛي٘ تعاٍ:  ٌٷ٫ فيو َا نإ ٖٓاى ق ٕٳ بٴ ِٵ ٜٴؼٵٔلبٴٛ ٔٗ ـٹٜ ٜٵ ِٵ بٹَأ ٗٴ ٛتٳ

ٌٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ـٹٟ اِي ٜٵ   .(47)«﴾ٚٳَأ

ؾإٕ اهلل تعاٍ دعٌ »نُا فٖب ايوٝـ اؿهِٝ، ٗ فٌٜ اؿـٜح ايكا٥ٌ: 

ع ٗ هٝام ْؿٞ استُاٍ اؾعٌ ايتهٜٛين  (48)«ايذلاب طٗٛكّا نُا دعٌ إا٤ طٗٛكّا

٫  ،اؾعٌ ايتٌلٜعٞيكل١ٜٓ ايوٝام هب ٌٓ اؾعٌ ع٢ً »: إٍ ايكٍٛ ،يطٗاك٠ إا٤ ع

ِّ  ،ِ َٔ ايِْٓٛ ا٭ػل٣ ع تٌلٜع١ٝٗٳل١ٜ ايذلاب ع نُا ٜٴِؿايتهٜٛين; ٚفيو ٭ٕ َط

  .(49)«ٚيٝوت ته١ٜٝٓٛ



  االجتهاد والتجديد

إٕ َٔ بٌ إٛاكؿ ا٭ػل٣ ٫هتعُاٍ قل١ٜٓ ايوٝام ٖٛ ايهٌـ عٔ إلاؿ 

َٔ فيو َج٬ّ إٔ ايوٝـ اـُٝين، ٗ فٌٜ ٚؿٕٚ ايتِلٸف ٗ إلاؿ ا٫هتعُايٞ.  ،ٟـٸاؾٹ

ٌٳ سٳتٻ٢ ْٳبٵعٳحٳ كٳهٴ٫ّٛ﴿قٛي٘ تعاٍ:  َٴعٳقِّبٹ َٳا ُنٓٻا  إٕ إلاؿ َٔ »قاٍ:  ،(15)اٱهلا٤:  ﴾ٚٳ

إٕ إلاؿ  .(50)«ايعقاب ٖٛ ايعقاب ا٭ػلٟٚ; يٛكٚؿٙ ٗ هٝام اٯٜات إلتبط١ بّٝٛ ايكٝا١َ

نإ َٔ اهتعُاٍ ايًؿٜ  ايعقاب قطعّا، ٚإ٫ٓا٫هتعُايٞ َٔ ن١ًُ ايعقاب ٖٛ َطًل 

ـٸٟ َٔ ايعقاب ع بايٓٛل إٍ فُٛع اؾ١ًُ ع قـ ٗ إِـام فامّا، بٌ إٕ إلاؿ اؾٹ

ّٸ  بايعقاب ا٭ػلٟٚ.  اػت

يكـ عح ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ٗ أقواّ ايوٝام َٓاهب١ ايبشح 

أقواّ ايوٝام ٗ  تٓاٍٚايٛسٝـ ايقٟ ٜ عُٛٓا أَهٔ ايكٍٛ: إٕ إبٳسـٜح ايلؾع. ٚكٴ ٗ

ُٳٖقا إٛكؿ عًِ ا٭ٍُٛ ٖٛ ايهٌـ عٔ إلاؿ  ٞٵ. ؾكـ أًاك زلاست٘ إٍ قو

ـٳٟ، ـٸا٫هتعُايٞ ٚايهٌـ عٔ إلاؿ اؾٹ ٝٵ إٔ ن٬ّ زلاست٘ إِا ٖٛ ٗ قوِ  بٳ

بايهٌـ عٔ إلاؿ ٗ إلاؿ  ٌٳبٹيب ؾك٘. ثِ ٗ َكاّ بٝإ كأٜ٘ َقايوٝام ايذلتټ

ٞٸ إٕ ا٫ػت٬ف بٌ َؿاؿات اؾٌُ »ٟ. ٚقاٍ ٗ فيو: ـٸ، ٚكؾٔ٘ ٗ إلاؿ اؾٹا٫هتعُاي

ٛٻ ٚاسـ إتعاقب١ إتعاطؿ١ ايٛاقع١ ٗ هٝإم ٚٸ :ك ع٢ً ث٬ث١ أما٤ٜٴتِ : ٖٛ إٔ ٍايٓشٛ ا٭

إٔ ٜٴكاٍ َج٬ّ:  :قبٌٜٝهٕٛ ا٫ػت٬ف بٌ َؿاؿاتٗا ٗ َلس١ً إـيٍٛ ا٫هتعُايٞ، َٔ 

ِّ ٗ اؾ١ًُ ا٭ٍٚ تٴوتعٌُ ٗ إَاّ  «اٱَاّ»اٱَاّ(، ؾه١ًُ  ػًـ اٱَاّ، ٚمٴكٵ )ُ

ًٳٖو. ٚ×ايجا١ْٝ توتعٌُ ٗ اٱَاّ إعِّٛ «اٱَاّ»اؾُاع١، بُٝٓا ن١ًُ  ٗ إٔ  ٫ 

ـٻٖقا ا٫ػت٬ف ع٢ً ػ٬ف ٚاٖل ايوٝام ٚٚسـت٘. إفٕ ؾ  «اّاٱَ»َٔ ٌٓ ن١ًُ  ٬ بٴ

: ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ا٫ػت٬ف ٗ ايٓشٛ ايجاْٞيٛسـ٠ ايوٝام.  ;ايجا١ْٝ ع٢ً إَاّ اؾُاع١

ـ ايعًُا٤(، ٚنإ ٜٴلاؿ َٔ ـٸٟ، ؾُج٬ّ: يٛ قاٍ: )أنلّ ايعًُا٤، ٚقَِّلس١ً إـيٍٛ اؾٹ

ا٭ٍٚ ع٢ً إط٬قٗا، بُٝٓا ٜٴلاؿ َٔ ايجا١ْٝ ػِْٛ ايعـٍٚ، ؾٗٓا يٝى  «ايعًُا٤»ن١ًُ 

ّٸَنع٢ً َا ٜٴقٵ بٓا٤ٶ ،ا٫ػت٬ف ٗ َلس١ً إـيٍٛ ا٫هتعُايٞ ْٸ ل ٗ عح ايعا ، ٚاـا

َٔ إٔ ايتؼِّٝ ٫ ٜلتب٘ َلتب١ إـيٍٛ ا٫هتعُايٞ، بٌ ٜلتب٘ َلس١ً إـيٍٛ 

ٛټـٸٟ، ٚشلقا قايٛا: ٫ ًٜنّ َٓ٘ اؾٹ م بوبب ايتؼِّٝ، غا١ٜ ا٭َل إٔ ا٫ػت٬ف ايتذ

ٟ، ٚٗ ٖقا ايٓشٛ ا٭قلب عـّ دلٜإ ٚسـ٠ ايوٝام، ـٸٜهٕٛ ٗ َلس١ً إـيٍٛ اؾٹ
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ٚٸ ٭ٕ ٚسـ٠ ايوٝام إِا ٖٞ بًشاٚ  ;ٍؾ٬ ًٜنّ إهلا٤ ايتؼِّٝ َٔ ايجاْٞ إٍ ا٭

: ٖٛ إٔ ٜهٕٛ يجايحايٓشٛ اـٸٟ. ٫ بًشاٚ إـيٍٛ اؾٹ ،إـيٍٛ ا٫هتعُايٞ يًه٬ّ

إٔ ٜٴكاٍ: )٫ هٛم إٔ تػِب َا  :ا٫ػت٬ف َٔ سٝح َِاؿٜل إؿاِٖٝ، َٔ قبٌٝ

تأنً٘، ٫ٚ إٔ تػِب َا تًبو٘، ٫ٚ إٔ تػِب َا تكلأ ؾٝ٘(; ؾإٕ ٖقا ايه٬ّ َٔ 

ـٷـٸسٝح إـيٍٛ ا٫هتعُايٞ اؾٹ ٔٵ ٟ ٚاس َٔ ايٛآض إٔ َِـام  ٗ ٖقٙ اؾٌُ، ٚيه

ٖٓا ٫ لٳى، ٚغرل َِـام َا ٜٴِكبٳـام َا ٜٴًٌِ غرل ََِن٪ٵَا ٜٴ أ ؾٝ٘، ٖٚقا ا٫ػت٬ف 

٭ٕ ايوٝام ًإٔ ايه٬ّ، ٚتطبٝل  ;ٝ٘ بٛسـ٠ ايوٝامِؿإًهاٍ ٗ أْ٘ ٫ ّهٔ ْٳ

٘ٺبٵ٫ٚ كٳ ،عٔ ايه٬ّ إؿاِٖٝ ع٢ً َِاؿٜك٘ أدٓيبٌّ   .(51)«َٔ ايٛدٛٙ ٘ ي٘ بٛد

ّٸٚ بايه١ًُ ؾك٘، بٌ هلٟ ٗ  َٔ اؾـٜل فنلٙ إٔ ٖقا ا٫هتعُاٍ ٫ ىت

كتًؿ١،  أػل٣: إٕ ا٫كتباطات إت١ٝٓ ع َٔ قبٌٝ: ايكٝٛؿ ع شلا أْٛاعٷ بعباك٠ٺٚاشل١٦ٝ أّٜٔا. 

ٚايكٝٛؿ ايتٛٓٝش١ٝ. ٚإٕ قل١ٜٓ ايوٝام تواعـ ع٢ً  ;َٔ قبٌٝ: ايكٝٛؿ ا٫سذلام١ٜ

: ٗ فٌٜ ٖقٙ اٯ١ٜ ايهل١ّ ،انتٌاف ْٛع ٖقا ا٫كتباٙ. قاٍ ُاسب اؾٛاٖل

ُٵًُٛنّا ٫َاهلُلٓٳلٳبٳ ﴿ َٳ َٳجٳ٬ّ عٳبٵـّا  ٓٵؿٹلٴ    ٛٳ ٜٴ ٗٴ ٓٻا ٔكمٵقّا سٳوٳّٓا َؾ َٹ ٓٳاٙٴ  ٔٵ كٳمٳِق َٳ ٚٳ ٞٵ٤ٺ  ًٳ ـٹكٴ عٳ٢ًَ  ٜٳِك

ٕٳ ٛٴٚ ٌٵ ٜٳوٵتٳ ٖٳ ٗٵلّا  ٚٳدٳ ٘ٴ هٹلٸّا  ٓٵ ٗ َعلض إثبات إٔ ايعبـ ٫ ًّو ٦ًّٝا:  ،(75)ايٓشٌ:  ﴾َٹ

طٖٓا ايِؿ١ طايػا١ٜ َٔص  ٕ٭ ;اؿهِ عًٝ٘ بقيوإٕ ُٚـ ايعبـ بعـّ ايكـك٠ َٓني١ »

ٕٵ طؿٕٚ ايتؼِّٝص، ناًؿ١ بكل١ٜٓ ايوٝام ٚإكاّٖٞ ايعص  طأٟ ٗ ٌُ ؾٝٗا نإ ا٭ ٚإ

ُٓٔ عح عـّ َايه١ٝ  إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ ايهل١ّ ٚاكؿ٠ْ .(52)«ايتؼِّٝايِؿات ٖٛص 

١ٝ. ٚقـ اهتؿاؿ غرل اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٖٚقا ا٭َل قـ أؿٸ٣ إٍ إْتاز هٝام ائُٓ

 ،تٛٓٝشٞ «٫ ٜكـك ع٢ً ٤ًٞٺ»ُاسب اؾٛاٖل اي١ُٝٓٔ َٔ ايوٝام، ٚقاٍ بإٔ قٝـ 

 . «٫ ٜكـكٕٚ ع٢ً ٤ًٞٺ»ٚيٝى ؽِِّٝٝا. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ْٝع ايعبٝـ 

 

ِٸ نّا، ٖٛ ايهٌـ عٔ ٚأنجلٖا ُٝټ ،اهتعُا٫ت قل١ٜٓ ايوٝام إٕ َٔ بٌ أٖ

َٔ  أػل٣: إٕ ؾن٤ٺ يب. ٚبعباك٠ٺٚاييت توتعٌُ ٗ ايػايب ٗ ايوٝام ايذلتټ ،اـُِٛٝات

ب َع اؾن٤ اٯػل َٔ تٓتكٌ ٚتولٟ إٍ ايطلف اٯػل ؾ١ٗ ايذلتټ ١ّايه٬ّ ػُِٛٝٸ

ِٕلٵايه٬ّ. يٛ اعتبٳ أ٬ُّ، ٚاهِ  ١ٺقطعٝٸ ١ٺَٔ ايه٬ّ ايٛادـ ـُِٛٝٸ ْا اهِ قو
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ِٕ ٓتكٌ إيٝ٘ تًو اـ١ُِٝٛ ؾ١ٗ ايوٝام ؾلعّا، هٛف مٌِ َٔ ايه٬ّ ايقٟ ت قو

ٚٸ ٗ تبٜٛبٺ ٝٸ١ٓ تهٕٛ ػُِٛٝٸ يٞ ع٢ً ْٛعٌ َٔ ايهاًؿ١ٝ، ُٖٚا: تاك٠ّأ ١ ا٭ٌُ َب

ٗ ايه٬ّ، ٜٚهٕٛ ايه٬ّ ْاٚلّا إيٝٗا، ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ تهٕٛ ناًؿ١ٝ ايوٝام 

ه٬ّ، ٫ٚ ٜهٕٛ ١ٓ ٗ اي٫ تهٕٛ ػ١ُِٝٛ ا٭ٌُ َبٝٻ ٚتاك٠ّ ;١ّأنجل ًٗٛؿٜٸ

 اـ١ُِٝٛ ايٛاقع١ٝ ي٘ ٖٛ اي٤ٌٞ. ايه٬ّ ْاٚلّا إيٝٗا، بٌ

 بشح اهتعُاٍ ايعًُا٤ شلُا. ْٚ ،ٚٗ ٖقا ايكوِ ْقنل َجا٫ّ يه٬ إٛكؿٜٔ

إٛاكؿ اييت ٜهٕٛ ايه٬ّ ؾٝٗا ْاٚلّا إٍ ػ١ُِٝٛ ا٭ٌُ، ؾٓعٌُ ع٢ً ْكٌ 

ٝٻ إٔ  ،ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ،َٔ فيوٚٓٗا ايه٬ّ ٗ ا٭ٌُ ع إٍ ايؿلع. اـ١ُِٝٛ ع اييت ب

ِٷ ﴿ايوٝـ اؿهِٝ، ٗ فٌٜ قٛي٘ تعاٍ:  ٕٷ َنٔلٜ ٘ٴ َيُكلٵَآ ْٻ ٕٕ  *ٔإ َٳِهٓٴٛ  ٫َ *ؾٹٞ نٹتٳابٺ 

٘ٴ ٔإ ُٳوټ ٕٳ ٫ٖٜٳ ٗٻلٴٚ ُٴَط قاٍ ٗ إطاك ْكـ ايكٍٛ بٌلط١ٝ ايطٗاك٠ ٗ  ،(79ع  77)ايٛاقع١:  ﴾اِي

ٔٵ»ايكلإٓ اهتٓاؿّا إٍ ٖقٙ اٯ١ٜ: دٛام َىٸ  بكل١ٜٓ  عٌ بإٔ ايٛاٖل َٓ٘ َهٌٵٜٴ ٚيه

ـٺ سها١ّٜ ٘نْٛ عايوٝام  ٞٸ عٔ ُٚ ِٕ يًكلإٓ، ٫ ػاكد  .(53)«تٌلٜعٞ دعٌ سه

ٕٕ﴿ ٚايه٬ّ ٗ ؾكل٠ َٳِهٓٴٛ ِٷ * ؾٹٞ نٹتٳابٺ  ٕٷ َنٔلٜ ٘ٴ َيُكلٵَآ ْٻ إٍ اٱػباك ٗ  ْاٚلٷ ﴾ٔإ

٘ٴ ٔإ ٫َ﴿ ب ؾكل٠زلاست٘ َٔ تلتټ ٚقـ اهتؿاؿَٛكؿ ايكلإٓ.  ُٳوټ ٕٳ ٫ٖٜٳ ٗٻلٴٚ ُٴَط َعٗا إٔ  ﴾اِي

ٚٵكٖقٙ اٯ١ٜ ب  ؿٕٚ اٱٌْا٤.  ،ٖا هب إٔ تهٕٛ ٗ َكاّ اٱػباك أّٜٔاـٳ

بٌ  ،٫ تكتِل ع٢ً ٖقٙ إٛاكؿ ،يهٌـ اـ١ُِٝٛ ;إٕ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايوٝام

إٕ ايعًُا٤ قـ فٖبٛا إٍ أبعـ َٔ فيو، سٝح اهتؿاؿٚا َٔ ايوٝام ٗ اْتكاٍ 

٘ٺ اتٺػُِٛٝٸ ٟٸ ٚد  َٔ ايٛدٛٙ، بٌ ٖٞ َع١ًَْٛ ع ٫ ٜهٕٛ ايه٬ّ ْاٚلّا إيٝٗا بأ

ٗ  ،ل ايـاَاؿلـ احملكِّ :َٔ فيو ع ع٢ً هبٌٝ إجاٍ عٚيٮٌُ َٔ اـاكز ع إٍ ايؿلع. 

ايلأي ٚايًش١ٝ، َا مل  ٫ بأي عٓو»: ×ٔ اٱَاّ ايِاؿمع ،فٌٜ كٚا١ٜ عُل بٔ ٜنٜـ

ٗ  «اٱؿَا٤»١ ٜكٍٛ ٗ إثبات َٛٓٛعٝٸ ،(54)«َ٘ٹـٵاؾوـ َا مل ٜٴ ٚعٓو; ايٌعل ٔلًِٜٴ

 :ٜٛٗل َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أَلإ»طَا َعٓاٙص:  ،ٚيٛ مل ٜهٔ َٔ طلٜل اؿٓو ،اؿل١َ

ٚٸ ٌٸ : إٔ َِبٸٚايجاْٞ ;: بٝإ سهِ إٓعٍا٭ اْعكاؿ ٖقا إٓع ٖٛ ْؿى اٱؿَا٤، ٫  ٚق

. ْؿى اٱؿَا٤ إوتٓـ إٍ اؿٓو ٟ إٍ اٱؿَا٤، أٚ إِبٸَا ٜ٪ؿٸ إٔ ٜهٕٛ إِبٸ

ٚٸ ٍ يًه٬ّ، ٚايؿِٗ ايجاْٞ ؾ١ٗ قل١ٜٓ ايوٝام ٚايؿِٗ ا٭ٍٚ ع إٓع ع بوبب ايٛٗٛك ا٭

ـٸ فات٘ ب; ٭ٕ إيكا٤ ايٌعل َٛٓٛعٷٚايذلتټ ٗ ٖقا إجاٍ ٫ ٜهٕٛ ايه٬ّ  .(55)«ٗ س
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ٔٵ سٝح ٜهٕٛ  ْاٚلّا إٍ اهتك٬ٍ أٚ عـّ اهتك٬ٍ إيكا٤ ايٌعل ٗ اؿل١َ. ٚيه

ٖقٙ اـ١ُِٝٛ إٍ  تول١ٜاهتك٬ٍ إيكا٤ ايٌعل ٗ اؿل١َ َعًَّٛا َٔ اـاكز ؾكـ متٸ 

 اٱؿَا٤ أّٜٔا. 

، ٔٷُٳٕ َ٪تٳ٪فِّإ»: ×ٗ فٌٜ كٚا١ٜ أَرل إ٪ٌَٓ ،ل اي٬كٟاحملكِّقاٍ ٖٚهقا 

ٔٷ ٕ طَا َعٓاٙص: ٗ بٝإ إثبات ًلط١ٝ ايعـاي١ ٗ ا٫عتُاؿ ع٢ً إ٪فِّ ،(56)«ٚاٱَاّ ٓاَ

، ٔٷُٳٕ َ٪تٳإ٪فِّ»ٌٖ هٛم ا٫عتُاؿ ع٢ً أفإ ايعـٍٚ َطًكّا; ؾ١ٗ َا ٚكؿ ٗ ايلٚا١ٜ: »

ٔٷ إٕ ايه٬ّ ٗ ٖقا  .(57)«؟بايٓٛل إٍ قل١ٜٓ ايوٝام ٚسـٖا ٫ هٝٻُا، «ٚاٱَاّ ٓاَ

ٔٵ سٝح تهٕٛ ًلط١ٝ  إجاٍ يٝى ْاٚلّا إٍ ًلط١ٝ ايعـاي١ بايٓوب١ إٍ اٱَاّ; ٚيه

ُٖ ايعـاي١ بايٓوب١ إٍ اٱَاّ َع١ًَّٛ  ٕ أّٜٔا. تولٜتٗا إٍ إ٪فِّ تٵَٔ اـاكز ؾكـ 

ٚٸ ٍ ع اْتكاٍ اـ١ُِٝٛ اييت ٜهٕٛ ايه٬ّ ْاٚلّا إيٝٗا إٕ ايكل١ٜٝٓ ٗ ايكوِ ا٭

ِٸُـؿ بٝإ إَٔلٗ ِ عٓـَا ٜهٕٛ ; ٚفيو ٭ٕ إته١ِّّع أنجل ًٗٛؿٜٸ ٜلب٘ ب٘ أَلّا  ، ث

ٜهٕٛ اٯػل ٌَذلنّا ؾٝ٘.  ٚاسـ، هٛف ٜعٌُ بقيو ع٢ً إهاؿ ٕٚٗٛك آػل ٗ هٝإم

ٚأَا ٗ ػِْٛ ايكوِ ايجاْٞ ؾ٬ ٜٛدـ َجٌ ٖقا ايٛٓٛغ. ٚتٌرل ايتشكٝكات إٍ إٔ 

ـٻايعامل ايٛسٝـ ايقٟ أًاك إٍ خ  ٖقا ايتؿٌِٝ تًٛوّا ٖٛ إرلما ٖاًِ اٯًَٞ. ؾكـ ؼ

١ ٗ ا٫هتٓذا٤ بج٬ث١ أسذاك ت ايوٓٸلٳدٳ»: ×ٗ فٌٜ كٚا١ٜ اٱَاّ ايِاؿم ،زلاست٘

كاٍ ٗ ؾ، «ٜتبع بإا٤»بعـ إقا١َ اٱْاع ع٢ً اهتشباب ؾكل٠  ،(58)«أبهاك، ٜٚتبع بإا٤

إٕ اًتُاٍ »طَا َعٓاٙص:  «ث٬ث١ أسذاك أبهاك»َعلض ْكـ اْتكاٍ ا٫هتشباب َٓٗا إٍ 

ػاكد١ٝ ٫ ٜوتٛدب إٔ تهٕٛ  متٸ ًٓٗا ع٢ً ا٫هتشباب بكل١ٜٓٺ ايلٚا١ٜ ع٢ً ؾكل٠ٺ

ٍٸ ع٢ً إٔ  .(59)«ْٝع ايؿكلات نقيو ؾإٕ تِلٜض زلاست٘ بايكل١ٜٓ اـاكد١ٝ ٜـ

ُٖ  اهتؿاؿتٗا َٔ اـاكز ؾك٘.  تٵايه٬ّ مل ٜهٔ ْاٚلّا إيٝٗا، ٚإِا 

 
 

ـٻ َٔ اؾ١ًُ ع  ؿاؿ َٓ٘ سٝح ٜهٕٛ دن٤ٷتك إِا ٜٴوإٕ اهتعُاٍ ايهٌـ عٔ إك

َٚا إٍ فيو ع ققٚؾّا، ٜٚهٕٛ ٖٓاى  ،َٔ قبٌٝ: إؿعٍٛ، أٚ إٔاف إيٝ٘، أٚ إٔاف

ـٸ٠ استُا٫ت. ٚٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ تأتٞ قل١ٜٓ ايوٝام يتواعـ ع٢ً  ٗ احملقٚف ع

ـٻ ـٸ ا٭ؿ٢ْ. نٌـ إك ـٸ َٔ ها٥ل ا٫ستُا٫ت ٗ اؿ  ك، ؾتعٌُ ع٢ً تعٝٝٓ٘، أٚ ؼ
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ِٵ ﴿ٗ فٌٜ قٛي٘ تعاٍ:  ،اؿهِٝ ايوٝـقاٍ  ٖٹ ِٳأك ٔٵ َأبٵ َٹ ٔټٛا  ٌٳ ٜٳػٴ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ٌٵ يٹ ُق

ِٵ ٗٴ ُٛٛا ُؾلٴٚدٳ ٜٳشٵَؿ َٳ ،(30)ايٓٛك:  ﴾ٚٳ ؾِٗ َٓٗا سل١َ ايٓٛل إٍ ا٭دٓب١ٝ:  ٔٵٗ إطاك ْكـ 

ُٸ١ّ ٌ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ ايؿلٚزَٔ احملتُ» طَع٢ٓ غضٸ  بكل١ٜٓ ايوٝام، ٫ ايعُّٛ ;صطػا

ٌٸ ٕٛ ايطلف عٔ ن يٞ، ٖٚٛ ٚٸَع إٔ إكاؿ٠ ايعُّٛ تكتٔٞ اؿٌُ ع٢ً اؿهِ ا٭ ص.عٔ

ٌٸ غضٸ ، ٚإٕ ققٚفٷ «ايػضٸ»ؾؿٞ ٖقا إجاٍ لـ إٔ َؿعٍٛ  .(60)«٤ٞٺً ايٓٛل عٔ ن

; سٝح «وؿٛٛا ؾلٚدِٗ»ب ٖقٙ ايؿكل٠ ع٢ً ؾكل٠ زلاست٘ ع َٔ ػ٬ٍ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ تلتټ

 ؾٝٗا بٝإ إؿعٍٛ ع عٌُ ع٢ً انتٌاف احملقٚف.  متٸ

 

ل٠ ٗ إ٪ثِّ ايوٝام ـٸ ٚاسـّا َٔ أنجل اهتعُا٫تإٕ ايهٌـ عٔ إِـام ٜٴعٳ

َٸ١، َٔ قبٌٝ: سـٚؿ ايدلا٠٤ ايٌلع١ٝ; يتٛٗق ـ فيو عًٝٗا. ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ، ٚا٭عاخ اشلا

ُٕ َٔ  ،١ُٗٳبٵٚهبب تو١ُٝ ٖقا ا٫هتعُاٍ بايهٌـ عٔ إِـام إٔ َع٢ٓ ا٭زلا٤ ا

ُٕ :قبٌٝ ل، َٚٔ ٖٓا ِ ٚايقٟ ٫ ٜتػٝٻٗٳبٵا٫ُٕٛٛت ٚاي٤ٌٞ َٚا إٍ فيو، ٖٛ فاى ا٭َل ا

ِٸ كؾع اٱبٗاّ ٗ ْاس١ٝ َِـام فيو اي٤ٌٞ. ٚقـ عُـ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك إٍ بٝإ  ٜت

: ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ا٫ػت٬ف َٔ سٝح ايٓشٛ ايجايح»ب قا٬ّ٥: ٖقا ايكوِ ٗ هٝام ايذلتټ

إٔ ٜٴكاٍ: )٫ هٛم إٔ تػِب َا تأنً٘، ٫ٚ إٔ تػِب َا  :َِاؿٜل إؿاِٖٝ، َٔ قبٌٝ

ؾإٕ ٖقا ايه٬ّ َٔ سٝح إـيٍٛ ا٫هتعُايٞ  ؾٝ٘(; تًبو٘، ٫ٚ إٔ تػِب َا تكلأ

ـٷـٸاؾٹ ٔٵ ٟ ٚاس ٌ غرل َِـام َا َن٪ٵَٔ ايٛآض إٔ َِـام َا ٜٴ ٗ ٖقٙ اؾٌُ، ٚيه

  .(61)«أ ؾٝ٘لٳى، ٚغرل َِـام َا ٜٴِكبٳٜٴًِ

ِٸ ُٖ ،شلقا ا٫هتعُاٍ إٕ إٛكؿ ا٭ٖ ت ا٫هتؿاؿ٠ َٓ٘ ٗ ا٭ٍُٛ، ٖٛ ايقٟ 

ٱثبات  ;(62)ٗ ْكـ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ سـٜح ايلؾع ،اٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟايدلا٠٤ ايٌلع١ٝ. ق

ٜٴ»١ُٝ: ِهايدلا٠٤ ٗ ايٌبٗات اُؿ َا ٫  ؿ عًٝ٘ بإٔ ايٛاٖل َٔ إٍُٛٛ ٗٛكٳّهٔ إٔ 

نايؿعٌ ايقٟ  ،ع ـ غرل إعًّٛأعين ؾعٌ إهًٖ ع بكل١ٜٓ أػٛاتٗا، ٖٛ إٛٓٛع ;ٜعًُٕٛ

ٌٸًلب اـُل طٜهٕٛ َٔص  ٫ ٜعًِ إٔ ، ٚغرل فيو َٔ ايٌبٗات إٛٓٛع١ٝ، أٚ ًلب اـ

  .(63)«ؾ٬ ٌٌُٜ اؿهِ غرل إعًّٛ

ي٬ْتكاؿ  &ٟيب تعلٸض بعـ ايٌٝؽ ا٭ِْاكإٕ ٖقا ا٫هتعُاٍ َٔ ايوٝام ايذلتټ
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ـٸ٠ٺ  .بٌ

ٚا٫ػت٬ف ٗ ا٫ْطبام َٔ باب »ٗ ْكـ ٖقٙ ايل١ٜ٩:  &قاٍ ايوٝـ اـ٥ٛٞ

 ;اهتعٌُ ؾٝ٘ إٍُٛٛ ٟٜٛدب اػت٬ف إع٢ٓ ايقا٫تؿام َٔ د١ٗ اػت٬ف اي١ًِ ٫ 

ـٷ»: ٕ إوتعٌُ ؾٝ٘ ٗ قٛيٓاإبٛسـ٠ ايوٝام، ؾ نٞ ٜٔلٸ َا »ٚ «٘ؾٗٛ يٛاكث َا تلى مٜ

ؾٛسـ٠ ايوٝام  ،ٚاسـ ٤ٞٷً «َا تلى ػايـ ؾٗٛ يٛاكث١»ٚ «تلى عُلٚ ؾٗٛ يٛاكث٘

، ٚع٢ً ايعكاك ٗ ٍٚع٢ً ايـاك ٗ اؾ١ًُ ا٭ قؿ١ٚٛ. ٚيٛ نإ ٖقا إؿّٗٛ َٓطبكّا

ؾ٬ ًٗاؿ٠ يٛسـ٠ ايوٝام ع٢ً إٔ َذلٚنات اؾُٝع ، ًذاك ٗ ايجايج١ايجا١ْٝ، ٚع٢ً ا٭

 .(64)«ٓ٘ٝٵَٔ ٖقا ايكبٌٝ بعٳطسـٜح ايلؾعص  ٚاسـ. ٚإكاّ ع٢ً دٕٓى َٓطبك١ْ

ٖٓا ٫ »ٗ ْكـ ٖقا ايؿِٗ:  &نُا قاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ٖٚقا ا٫ػت٬ف 

٭ٕ ايوٝام ًإٔ ايه٬ّ، ٚتطبٝل  ;ٝ٘ بٛسـ٠ ايوٝامِؿْٳ إًهاٍ ٗ أْ٘ ٫ ّهٔ

٘ٺبٵ٫ٚ كٳ ،عٔ ايه٬ّ إؿاِٖٝ ع٢ً َِاؿٜك٘ أدٓيبٌّ   .(65)«َٔ ايٛدٛٙ ٘ ي٘ بٛد

ٌ ايوٝـ بٳَٔ اؾـٜل فنلٙ إٔ ايقٟ ٚقع َٛكؿّا يًٓكـ ٚاٱْهاك َٔ قٹٚ

يب ذلتټٖٛ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايوٝام اي &ٚايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك &اـ٥ٛٞ

ـٳيهٌـ إِـام.  ٝٵ َٔ فيو إٔ ٚإٔ ٖقا ٫ ٜعين إٔ ايوٝام ٫ ٜهٌـ عٔ إِـام.  بٳ

 ;«إٕ َا ٜذلن٘ ايلدٌ ٫ تلث٘ إلأ٠»ٜكٍٛ ايهاتب ٗ عح إكخ إلأ٠ َٔ ايعكاك َج٬ّ: 

 ٖٛ ايعكاك.  «َا»ؾإٕ هٝام اي١ُٝٓٔ ٗ َجٌ ٖقا إٛكؿ إٔ ٜهٕٛ َِـام 

 

ـٻ ٛٵ٫ّ ﴿ٗ فٌٜ قٛي٘ تعاٍ:  ،خ ايوٝـ اؿهِٝيكـ ؼ ِٵ َط ٓٵُه َٹ ِٵ ٜٳوٵتٳطٹعٵ  ٔٵ َي َٳ ٚٳ

ٓٳاتٹ...  َٹ ُٴ٪ٵ ِٴ اِي ٝٳاتٹُه ٔٵ َؾتٳ َٹ ِٵ  ُٳاْٴُه ٜٵ َٳًََهتٵ َأ َٳا  ٔٵ  ُٹ ٓٳاتٹ َؾ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٳاتٹ اِي ِٳ ُٴشٵ ٓٵهٹضٳ اِي ٕٵ ٜٳ َأ

ِٵ... ٓٵُه َٹ ٞٳ اِيعٳٓٳتٳ  ٌٹ ٔٵ ػٳ ُٳ ، ٗ إطاك إثبات اًذلاٙ عـّ ايكـك٠ (25)ايٓوا٤:  ﴾فٳيٹَو يٹ

: بإٔ (66)ٚثايج١»١، قا٬ّ٥: َٳإاي١ٝ ٚاـٛف َٔ ايوكٛٙ ٗ إع١ِٝ يِش١ اينٚاز َٔ اَ٭

كًاؿ إٍ َا َٛكؿ اٱ ع٢ً إٓع بـٕٚ ايٌلٙ إفا مل ٜهٔ ٚاكؿّاطٗ اٯ١ٜص  ؿ٫ي١ إؿّٗٛ

ـٳ; طٗ َكاّ دعٌ اؿهِ ايٌلعٞ بٌ نإ ٚاكؿّا، ـؾٝ٘ ًَِش١ إهًٖ ٝٵ إٔ ا٭َل  بٳ

ؿ اٱكًاؿ إٍ ًَِش١ َا مٔ ؾٝ٘; ؾكـ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ اٯ١ٜ فلٻ يٝى نقيو ٗ

َٔ ايٛقٛع ٗ  ـٵ١ٜ أٚ مل َؽإفا مل نإ يـٜو اٱَها١ْٝ إاؿٸ :ـ، ٚتكٍٛإهًٖ
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١ٜ ٗ هٝام آٜات م اٯٕ قل١ٜٓ هٝاأ ٜٚـؾعٗا١ يٝى ُاؿّاص. َٳإع١ِٝ، ؾاينٚاز َٔ اَ٭

سٝح نإ ايه٬ّ ْاٚلّا ٗ  ;ؾؿٞ ٖقا إٛكؿ .(67)«ايتشًٌٝ ٚايتشلِٜ ٜكتٔٞ ايجاْٞ

ِٕ  ّا أّٜٔا. َٛيٟٛ، اهتؿاؿ زلاست٘ إٔ ايؿلع هب إٔ ٜهٕٛ َٛيٜٛٸ ا٭ٌُ إٍ بٝإ سه

 

ّٸ ببشح ايٌلا٥٘ اييت ٜوتٛدب إسلامٖا اؿًٝٛي١ ؿٕٚ ايٛقٛع  ايكوِٖقا  ىت

ٚعًٝ٘ ؾإٕ إلاؿ َٔ ًلا٥٘ قل١ٜٓ ايوٝام . ٗ ا٭ػطا٤ ا٫هتٛٗاك١ٜ َٔ قل١ٜٓ ايوٝام

ٔ ع٢ً اجملتٗـ ؼًِٝٗا ي٬هتؿاؿ٠ َٔ قل١ٜٓ ايتعًٌٝ. ٚايطلٜل تًو ايٌلا٥٘ اييت ٜتعٝٻ

يعًُا٤، ٚا٫ْتكاؿات اييت قاَٛا إٍ َعلؾ١ ٖقٙ ايٌلا٥٘ ٜهُٔ ٗ ؿكاه١ ن٬ّ ا

بتٛدٝٗٗا إٍ بعِٔٗ ٗ ا٫هتٛٗاك َٔ قل١ٜٓ ايوٝام. ٚتهُٔ ؾا٥ـ٠ َعلؾتٗا ٗ أْٗا 

ٌٕ  تواعـ اجملتٗـ ع٢ً ايؿِٗ ايـقٝل ٕٛقع قل١ٜٓ ايوٝام، ٚؼٍٛ ؿٕٚ اهتعُاشلا بٌه

 ػاط٧. 

 

ٝٸ ٚهٝام  ;َٔ قبٌٝ: هٝام إكاب١١ً بعض أقواّ ايوٝام فات ا٭طلاف، إٕ قلٜٓ

ِّ ،بايذلتټ ع٢ً هبٌٝ  ،َٔ فيوّٜٚا ٗ تٌؼّٝ أطلاف ايوٝام. َٚا إٍ فيو، تٛاد٘ ؼ

لـ  «، ٚتًو إلأ٠ ايبان١ٝ طاؿ١ْفيو ايلدٌ ايٛاقـ ُاحلٷ»ٗ َجٌ عباك٠:  أْ٘ ،إجاٍ

ٌ شلُا ػٵ٫ ؿٳ «بان١ٝاي»ٚ «ايٛاقـ»إٔ إلأ٠ ٚايلدٌ ٚاقعإ ٗ هٝام إكاب١ً، ٚإٔ ن١ًُ 

إٕ »غ٬ف ايوٝام ٗ عباك٠: ، ٗ هٝام إكاب١ً، ٫ٚ تكعإ دن٤ّا ٗ أطلاف إكاب١ً

ؾؿٞ ٖقا  ،«عٔٛك ا٭داْب َٔ إلأ٠ اييت تٔشو َكٗك١ّٗ ايلدٌ ايقٟ ٜبهٞ ػرلٷ

ٌّ ٗ إكاب١ً، ٚنقيو ايبها٤ ٚايكٗك١ٗ  ّاؾلٳَٔ ايلدٌ ٚإلأ٠ َط إجاٍ ٜهٕٛ ن

 أّٜٔا.  عٔٛك ا٭دٓيبٸ

ُٸ ٔٷٖٵٚعًٝ٘ ؾإٕ إسلام أطلاف ايوٝام كٳ ٗا بايتـقٝل ٗ كتًـ ايعٓاُل، َٚٔ أٖ

ٝٸ ٚايتـقٝلٴ ،ٗ اشل١٦ٝ ايتـقٝلٴ :ٗ إٛكؿ  ف إقنٛك ٗ ايعباك٠. لٳ١ ايٖطٗ َجاي

 

ـ َٔ إسلام ا٫هتٛٗاك َٔ ايوٝاقات فات ا٭طلاف هب ايتـقٝل ٚايتأٗنعٓـ 
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ٌٕ ِٸ ا٭طلاف بٌه ٝٸبايكٝاّ بعـ فيو  ناٌَ، ث ١ ٚاهتعُاشلا. ٚنُا تٛٚٝـ ايكلٜٓ

يتهٕٛ طلؾّا ٗ ايوٝام، نقيو ّهٔ ي١٦ًٝٗ إٔ  ل٠٠ّ إٔ تهٕٛ َ٪ثِّّهٔ يًُاؿٸ

٠ ٚاشل١٦ٝ إٔ تكعا َع َٔ إاؿٸ تهٕٛ طلؾّا ٗ ايوٝام أّٜٔا، ٚعًٝ٘ ّهٔ يهٌٍّ

 بعُٔٗا طلؾّا ٗ ايوٝام. 

 &بٌ ايٌٝؽ ايٓا٥ٝين ٣ إٍ استـاّ ْنإعإٕ ايتشًٌٝ ايٓاقّ يٮطلاف أؿٸ

ُټؿُٝا يٛ ناْت ٚٚٝؿ١ إهًٖؾ .&ٚايوٝـ اـ٥ٛٞ ِ ٗ ٚلف إَهإ ـ ٖٞ ايتٝ

ٔٻ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: يٛ إٔ  ٖقا ؿٴٔلز ع ٜٳلٳك أٚ اَؿلٳاي٤ٛٓٛ ع نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ َٛاكؿ اي

ٓٳ ٓٸأ ٤ّٛٓٚا  دّٝا ؾٌٗ ٜهٕٛ ٩ٛٓٚٙ ٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ لٳكّٜا أٚ سٳلٳإهًـ تٛ

 ُشٝشّا أّ ٫؟ فٖب بعض ايعًُا٤ إٍ ايكٍٛ بإٔ اي٤ٛٓٛ ٗ اؿاي١ ايعاؿ١ٜ ٚادبٷ

ٔٻ ُټلٳك أٚ اَؿلٳتعّٝٝٓا، ٚٗ ساي١ اي ِ. ز ٜهٕٛ اؿهِ ٖٛ ايتؼٝرل بٌ اي٤ٛٓٛ ٚايتٝ

ٔٻٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ٤ٛٓٚ إهًٖ  ز ُشٝشّا. لٳك ٚاَؿلٳـ ٗ سا٫ت اي

ٚقـ أًهٌ ايٌٝؽ ايٓا٥ٝين ع٢ً ٖقا ايلأٟ، ٚقاٍ بأْ٘ ٜوتًنّ ادتُاع 

ٓٴ ٜٳا﴿ايٓكٌٝٔ ٗ اٯ١ٜ، ؾإٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ:  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ِٵ ٔإَي٢ َأ ُٵتٴ ٛا ٔإفٳا ُق

ِٻ٬َ ٖٳُهاي ٚٴدٴٛ َٹ٠ٹ َؾاِغوٹًُٛا  ِٵ  ٓٵُه َٹ ـٷ  ٚٵ دٳا٤ٳ َأسٳ ٚٵ عٳ٢ًَ هٳَؿٕل َأ ٓٳ٢ َأ َٳلٵ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٚٳٔإ ٔٳ ِٵ... 

ٚٵ ٫َ ٘ٹ َأ ُٳعٹٝـّا َطِّٝبّااِيػٳا٥ٹ ُٴٛا  ُٻ ٝٳ َٳا٤ٶ َؾتٳ ـٴٚا  ِٵ تٳذٹ ِٴ ايِّوٳا٤ٳ َؾًَ إف ٖٓاى  ;(6)إا٥ـ٠:  ﴾َٳوٵتٴ

ٛٳ ٌٷٖٵٗ اي ُټ ١ً ا٭ٍٚ تكاب إٍ ْكٌ ٖقا  &ٝـ اـ٥ِٛٞ. ٚقـ عُـ ايوبٌ اي٤ٛٓٛ ٚايتٝ

 كؿٙ ايٌٝؽ ايٓا٥ٝين، ٚقاّ بٓكـٙ.اٱًهاٍ ايقٟ أٚ

ُټ ِ هٝام ايتكابٌ إفٕ عٓـَا قاٍ ايٌٝؽ ايٓا٥ٝين: سٝح ٜٛدـ ٗ اي٤ٛٓٛ ٚايتٝ

ُټ . ؾؿٞ «ٚدـإ إا٤»ٜهٕٛ َٛٓٛع اي٤ٛٓٛ  «عـّ ٚدـإ إا٤»ِ ٜهٕٛ َٛٓٛع ايتٝ

ٔٻَجٌ ٖقٙ اؿاي١ يٛ قًٓا بإٔ اي٤ٛٓٛ ٚادب  ز ٚدب عًٝٓا لٳك ٚاَؿلٳؽٝرلّا ٗ ساي١ اي

آػل  ايكٍٛ بٛدٛب اي٤ٛٓٛ ٗ ساي١ ٚدـإ إا٤ ٚٗ ساي١ عـّ ٚدـإ إا٤، ٖٚقا تعبرلٷ

 عٔ ادتُاع ايٓكٌٝٔ.

بايكٍٛ: إْو مل تعٌُ ع٢ً تِٜٛل أطلاف  &ٚقـ أًهٌ عًٝ٘ ايوٝـ اـ٥ٛٞ

ٌٕ ُټٖٞ فلٻ ُشٝض; ؾإٕ أطلاف ايوٝام يٝوت هٝام إكاب١ً بٌه ِ، ؿ اي٤ٛٓٛ ٚايتٝ

ُټ بٌ ا٭طلاف ٖٓا عباك٠ْ ًٳٖوِ، ٚعٔ ايٛدٛب ايتعٝٝين ي٤ًٛٓٛ ٚايٛدٛب ايتعٝٝين يًتٝ  ٫ 

ُټ ِ ٖٛ ٗ إٔ َٛٓٛع ايٛدٛب ايتعٝٝين ي٤ًٛٓٛ ٖٛ ٚدـإ إا٤، ٚايٛدٛب ايتعٝٝين يًتٝ
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  .(68)ؾكـإ إا٤

قـ اعتدل هٝام إكاب١ً بٌ َاؿ٠ إٕ ؼًٌٝ ٖقا ايٓناع ٜٴجبت إٔ ايٌٝؽ ايٓا٥ٝين 

ُټ ؾٝكٍٛ: إٕ  &ِ َٚاؿ٠ ايػوٌ )غوٌ ايٛد٘ ٚ... ٖٚٛ اي٤ٛٓٛ(. ٚأَا ايوٝـ اـ٥ٛٞايتٝ

ٌٷٚٗٛك ١٦ٖٝ ا٭َل ٗ ايتعٝټ  ٗ طلف هٝام إكاب١ً أّٜٔا.  ١ٝٓ ؿاػ

 

ٌ ٗ بعض  سكٝكٝٸٚاسـ طلؾٌ قـ ٫ ٜهٕٛ ايطلؾإ ايٛاقعإ ٗ هٝإم

ـٸ ،ا٭سٝإ آػل، سٝح ٜهٕٛ  ا٭ؿ٢ْ ع َجا٫ّ ٭َٕل بٌ قـ ٜهْٛإ أٚ أسـُٖا ع ٗ اؿ

ٍٕغ ب٘ ٗ ايـيٌٝ ٖٛ فلٻفيو ا٭َل ٗ اؿكٝك١ طلؾّا ٗ ايوٝام، ٚإٕ إٛكؿ إِلٻ  ؿ َجا

 ي٘. 

 ٗ عح دٛام اي٤ٛٓٛ بإا٤ إوتعٌُ ٗ ايطٗاك٠ َٔ ،&قاٍ ُاسب ايهؿا١ٜ

   ـٙ اهلل أٜٻع َا أػدلْٞ ب٘ ايٌٝؽ خ ا٭ندل، ٗ فٌٜ كٚا١ٜ عبـ اهلل بٔ هٓإ: ـٳاَؿ

عٔ اؿؤ ، اهلل عٔ هعـ بٔ عبـ، عٔ أبٝ٘، عٔ أبٞ ايكاهِ دعؿل بٔ قُـ ،ع تعاٍ

ٞٸ بٞ أعٔ ، اهلل بٔ هٓإ عٔ عبـ، عٔ اؿؤ بٔ قبٛب، عٔ أٓـ بٔ ٬ٍٖ، بٔ عً

ٓٸأبأي  ٫»قاٍ:  ×اهلل عبـ إا٤ ايقٟ ٜػوٌ ب٘ ايجٛب »ٚقاٍ: . «أ بإا٤ إوتعٌُٕ ٜتٛ

ٓٸ أٚ ٜػتوٌ ب٘ ايلدٌ َٔ اؾٓاب١ أ َٓ٘ ٚأًباٖ٘، ٚأَا إا٤ ايقٟ ٜتٛٓأ ٫ هٛم إٔ ٜتٛ

ـٺ ٤ٞٺايلدٌ ب٘ ؾٝػوٌ ب٘ ٚدٗ٘ ٜٚـٙ ٗ ً ٓٸأؾ٬ بأي  ْٛٝ  ،(69)«أ بٕ٘ ٜأػقٙ غرلٙ ٜٚتٛ

خ ا٭ُػل ٗ ـٳخ ا٭ندل ٚاَؿـٳٗ َعلض ْكـ أٚي٦و ايقٜٔ اهتؿاؿٚا ايتؿٌِٝ بٌ اَؿ

ـٸ»دٛام اي٤ٛٓٛ َٔ هٝام إكاب١ً بٌ غوٌ اؾٓاب١ ٚاي٤ٛٓٛ:  ّا إٔ ٜهٕٛ َٔ ايكلٜب د

ٓټ ُٸاّ ٗ غرلٖاإٓع عٔ ايتٛ إِا  ،٪ َا٤ ايػوٌ ٗ ايلٚا١ٜ، ٚعٔ ا٫غتواٍ بػواي١ اؿ

ٛټ خ بـٕ اُؾٓٴب بايٓذاه١; ؾإٕ ايػايب إمايتٗا عٓـ ايػوٌ، غ٬ف نإ ٭دٌ تً

اي٤ٛٓٛ ٗ اٱْا٤ ايٓٛٝـ، ؾٝهٕٛ َكاب١ً َا٤ اي٤ٛٓٛ ي٘ ٗ ايلٚا١ٜ َٔ سٝح ايٓٛاؾ١ 

إٕ ايتـقٝل ٗ  .(70)«خ ا٭ُػل ٚا٭ندلـٳٚعـَٗا، ٫ َٔ سٝح ا٫هتعُاٍ ٗ كؾع اَؿ

ٍٷن٬ّ ُاسب ايهؿا١ٜ ٜجبت أْ٘ ٜل٣ إٔ إا٤  يًُا٤  إوتعٌُ ٗ غوٌ اؾٓاب١ َجا

ٍٷ يًُا٤ ايطاٖل. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖقٜٔ  ايٓذى، ٚإا٤ إوتعٌُ ي٤ًٛٓٛ ٗ اٱْا٤ ايٓٛٝـ َجا

ٔ ُٖا ايطلف ٗ هٝام إكاب١ً، ٚإٕ تؿٌِٝ اؿهِ ٜكّٛ ع٢ً أهاهُٗا. ٚأَا َا ٜٵ٤ٳإا
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ٍٕفنل ٗ ايه٬ّ ؾٗٛ فلٸ  إكاب١ً. ، ٚيٝى طلؾّا سكٝكّٝا ٗ هٝام ؿ َجا

 
 

َٸ١ دـّا ٗ اهتعُاٍ ايكل١ٜٓ َعلؾ١ سـٚؿ ؿ٫يتٗا ِٸ  ;إٕ َٔ ايٓكاٙ اشلا نٞ ٫ ٜت

َٔ فيو إٔ ٚاعتباك ا٭َل ايقٟ ٫ ٜٴوتؿاؿ َٔ ايكل١ٜٓ ُٓٔ ؿا٥ل٠ تًو ايكل١ٜٓ ٫ ًعٛكّٜا. 

بعُٔٗا، ٚأَا  َكابٌهٝام إكاب١ً ٜكتٔٞ ع ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ع إٔ ٜهٕٛ ايطلؾإ ٗ 

ٟٸ ٤ًٞٺ ٍٸ عًٝ٘ قل١ٜٓ ايوٝام.  إٔ ٜهٕٛ ٖقا ايتكابٌ ع٢ً أهاي أ ؾٗقا َا ٫ تـ

ٚنقيو هٝام اي١ُٝٓٔ ٜكتٔٞ إٔ تهٕٛ إوأي١ عٝح تٓوذِ ُّٓٓا َع إوأي١ 

ٍٸ عًٝ٘ قل١ٜٓ ايوٝام. ا٭ػل٣، ٚأَا َا ٖٞ ٖقٙ إ وأي١ اييت تٓوذِ َعٗا ؾٗقا َا ٫ تـ

 ٓ٘ هلٟ بايٓوب١ إٍ ها٥ل أقواّ ايوٝام ا٭ػل٣. ٝٵٚفات ٖقا ا٭َل بعٳ

ِاٍ إأَّٛ ُٓٔ عح َاْع١ٝ اؿا٥ٌ ايندادٞ َٔ اتٸ ،&إٕ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ

ِٸباٱَاّ، كؾض إاْع١ٝ، ٚأًاك ٗ ا٭ثٓا٤ إٍ ٖقٙ ايٓكط١. إٕ إسـ٣ أ َوتٓـات  ٖ

قاٍ:  ×ُشٝش١ مكاك٠; إف ٜكٍٛ ؾٝٗا: عٔ أبٞ دعؿل َاْع١ٝ اؿا٥ٌ ٗ ٠٬ُ اؾُاع١

ٕٵ» ّٷ إ ٕٵ ٢ًُ قٛ نإ  ٚبِٝٓٗ ٚبٌ اٱَاّ َا ٫ ٜٴتؼٓط٢ ؾًٝى فيو اٱَاّ شلِ بإَاّ... ؾإ

ٔٵ ، إ٫ٓؾًٝوت تًو شلِ ب٠٬ِٺ ٠ أٚ دـاكٷلٳبِٝٓٗ هٴتٵ سٝح  ،(71)«نإ َٔ سٝاٍ ايباب... َٳ

ٛٻ قا٬ّ٥: ٫  &ٙ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟٖٓاى هٝام إكاب١ً ٗ ؾكل٠ )هٴذل٠ أٚ دـاك(. ٚقـ ْ

ٔٸ و ب٘ يٌٍُٛ إاْع١ٝ ست٢ إٍ ايكٍٛ بإٔ إط٬م اؾـاك ّهٔ ايتُوټ ٜقٖيٸ بهِ ايٛ

بايٓوب١ إٍ اؾـاك ايندادٞ أّٜٔا. ٚقاٍ ٗ َكاّ بٝإ ع١ًٓ عـّ دٛام ايتُوٸو 

ٕ ايواتل أَع٢ٓ ; ِا ٖٛ باعتباك فات ايواتلإيًوذل٠  ٌ اؾـاك َكاب٬ّٕ دعإ»باٱط٬م: 

ٜعتدل ٗ َاْع١ٝ  ؾش٦ٓٝقٺ، ٌُ ايوذلأ٫ باعتباك ، ٚقـ ٜهٕٛ غرلٙ دـاكّا قـ ٜهٕٛ

ٖٳؾاؾـاك إِٓٛع َٔ اينداز عٝح ٜٴ. ايوذل نػرلٙ َٳٌا ػًؿ٘ ٫ بأي ب٘ ع٢ً  ٔٵـ 

تٔٝ٘ هٝام إكاب١ً ٖٛ إٔ اؾـاك ٗ َكابٌ ٕ ايقٟ ٜكإ :ٚػ١ُ٬ ن٬َ٘ .(72)«ق٣ٛا٭

ايوذل٠. إٕ ايقٟ ٜتُوٸو باٱط٬م ٜل٣ إٔ ايتكابٌ بُٝٓٗا ٜهُٔ ٗ أٌُ اؿا١ًٝ٥، 

ٕٸ ايوذل٠. ٗ  :ٚاٯػلاؾـاك،  :أسـُٖا :اي٦ٌٌٝ ّهُٓٗا إٔ ٜهْٛا سا٥ًٌ ٚنأ

ٍٷ ٌٸ ،يًشذب ٚايتػط١ٝ سٌ إٔ تكابًُٗا ٗ اؿكٝك١ إِا ٖٛ َجا  ٤ًٞٺ َع٢ٓ إٔ ن

اؾـاك. ٚقـ  :ٚاٯػل ;ايوذل٠ :أسـُٖا :ـٸ َاْعّا، ٚقـ فنل يقيو َجا٫ٕٜٴعٳ سادبٺ
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 .(73)فٖب ايوٝـ اـ٥ٛٞ إٍ تأٜٝـ ك١ٜ٩ ايٌٝؽ طا٭ِْاكٟص أّٜٔا
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ّ٘  عكد الصمح االبتدائ

ٔ ّٛٗ  ّاعدوٌعزاٌت يف أدّلٛ املشزٔع
 

 

ـٷ َٜٔقٖب إٌٗٛك  ّٸ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايًِض عك ّهٔ تٛهٝع  عا

ٌٕ ١ إٍ اًذلاٙ نبرل، ٚٗ إكابٌ فٖب بعض اٱَا١َٝ ٚعُّٛ أٌٖ ايوٓٸ ؿا٥لت٘ بٌه

ٱٓؿا٤ إٌلٚع١ٝ  ;أٚ استُاٍ فيو ،إٔ ٜهٕٛ عكـ ايًِض َوبٛقّا باـ١َِٛ ٚايٓناع

ٚإثبات ايٛٓع ايًػٟٛ ٚإتؿاِٖ  ،و بًؿٜ ايًِضَٔ ػ٬ٍ ايتُوټ ;عًٝ٘. إٕ ٖ٪٤٫

أػل٣ قايٛا بإٔ ايًِض ع٢ً ػ٬ف َقام  ١ٺقـ أثبتٛا هبل اـ١َِٛ، َٚٔ ْاسٝ ،ٗلٵايعٴ

ع٢ً  ايٌاكع. ٚقاٍ ٖ٪٤٫ ٗ بٝإ اهتـ٫شلِ: نٝـ ّهٔ يًٌاكع إٔ ٜعٌُ َٔ د١ٗٺ

ُٸ ٌٸٚٓع أسهاّ ٚعكٛؿ ػا َٔ إعا٬َت ع٢ً أهاي َٔ إِاحل  ٠ٺٚاسـ ١ يه

ؿٌ ٗ أػل٣ إٍ ايوُاغ يًُهًٖ ٚإؿاهـ ايٛاقع١ٝ، ٜٚعُـ ٗ ايٛقت ْؿو٘ َٔ د١ٗٺ

ُٸايتٗلټ ١ َٔ ػ٬ٍ تػٝرل ٚٛاٖل ٖقٙ ايعكٛؿ ؼت ب َٔ ٖقٙ ا٭سهاّ ٚايعكٛؿ اـا

ٌّ ل ٖقا ايتػٝرل ايٛاٖلٟ. ٚع٢ً َٔ تًو ايعكٛؿ بعـ ؼٗك عٓٛإ ايًِض; نٞ ٫ هلٟ أ

ـٸ تعبرل بعض اؿكٛقٌٝ:  ٍٸ ٚفكٜع١ْ إٕ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٚه١ًْٝ»س  ٫كتهاب أْٛاع ايػ

ٚعـّ دـٚا١ٝ٥ ايهجرل َٔ  ،ٜ٪ؿٸٟ إٍ اػت٬ٍ ِْٛ ايكٛاٌْٝٳٌ ايكا١ْْٝٛ، ٚٚاؿٹ
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 . (1)«ايعكٛؿ

ٞٸ أػل٣ هبل  أْٓا إفا اعتدلْا تٛقٝؿٝٸ١ ايعكٛؿ، ٚاًذلطٓا َٔ د١ٗٺ َٔ ايطبٝع

ـٸ ل ٌَلٚع١ٝ ايعكٛؿ َا ٜتعًٖ ّٜا ٗاـ١َِٛ ٗ ٌَلٚع١ٝ ايًِض، هٛف ْٛاد٘ ؼ

 أَلٜٔ:  بأسـ ٔٷٖٵث١ كٳـٳشٵ٭ٕ إٓؿا٤ إٌلٚع١ٝ ع٢ً ايعكٛؿ إوتٳ ;ث١ـٳشٵإوتٳ

ٌٸ1 ـٺ ع إٔ ٫ ْعتدل ايعكٛؿ أَلّا تٛقٝؿّٝا، ْٚكٍٛ ٌَلٚع١ٝ ن هلٟ ع٢ً بٓا٤  عك

 ١ُ ٗ إعا٬َت. ايعك٤٬، ٫ٚ ٜتٓاؾ٢ َع ايكٛاعـ ايٌلعٝٸ١ إوًٖ

عّا، ٚعٓـٖا هٛف ٜهٕٛ ع إٔ ْعتدل ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٗ َكاّ إعا٬َت ٌَل2ٚ

ث١ ٗ إطاك عكـ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ أَلّا ٖهّٓا; ٭ٕ َا١ٖٝ ـٳشٵايكٝاّ بتًو إعا١ًَ إوتٳ

أػل٣: هب إٔ ٜهٕٛ إكِٛؿ ا٭ًُٞ ٗ ايًِض ٖٛ  ايًِض ٖٞ ايتوامل. ٚبعباك٠ٺ

 ايتًُٝو ٚايتًُٓو، ؾٝذب إٔ تهٕٛ َكِٛؿ٠ّ :َٔ قبٌٝ ،ايتوامل، ٚأَا ا٭َٛك ا٭ػل٣

 ع. بٳبايتٻ

با٭ؿي١ ايعا١َ  ;ْوع٢ ٗ ٖقٙ إكاي١ إٍ إثبات ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞٚ

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿يًعكٛؿ، َٔ قبٌٝ:  ِٵ﴿(، 1ٚ)إا٥ـ٠:  ﴾َأ ٓٵُه َٹ ٔٵ تٳلٳإض  )ايٓوا٤:  ﴾تٹذٳاكٳ٠ّ عٳ

 ،شلقٙ ا٭ؿي١ ;١ اـا١ُ. َٚٔ ٖٓا ؾإْٓاٚبعض ا٭ؿٓي ;(2)«ٕٛ عٓـ ًلٚطُِٗإوً»(، 29ٚ

١ ايًِض ١ إقنٛك٠ ٱثبات عـّ ٌَلٚعٝٸ، ْٚعتدل ا٭ؿٓيٌَلٚعّاْعتدل ايًِض ا٫بتـا٥ٞ 

َٸ١ٺ  . ا٫بتـا٥ٞ غرل تا

ٚػـك اٱًاك٠ إٍ أْ٘ قـ متٸ ايوعٞ ٗ ٖقٙ إكاي١ إٍ بٝإ ا٭ؿي١ اييت أقاَٗا 

ـٷ عُ ٕٵ نإ ؾٝٗا ٓع ـْا إٍ تلَُٝ٘ ايؿكٗا٤ ع٢ً ًلع١ٝ عكـ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ، ٚإ

ٌٕ ٚآض، باٱٓاؾ١ إٍ اهتكِا٤ ْٝع ا٭ؿٓي١،  ٚتهًُٝ٘، َع بٝاْٗا ٚتكلٜبٗا بٌه

َٸ١ أّٜٔا.  َا ٗ فيو ا٭ؿي١ غرل ايتا

 

ؿاتِٗ ٚآثاكِٖ ايؿك١ٝٗ ٚايلٚا١ٝ٥ ؾلٚعّا كتًؿ١ ُٓٔ يكـ عكـ ايؿكٗا٤ ٗ َ٪ٖي

٫ ؤلٙ  ٔٵَٳ»، ٚ«ايهاٗ» :ٚدا٤ ٗ ايهتب ايلٚا١ٝ٥ ع َٔ قبٌٝأبٛاب ايًِض. 

ٌٸ ع بابٷ «تٗقٜب ا٭سهاّ»، ٚ«ايؿكٝ٘ ٝٸ(3)ؼت عٓٛإ ايًِض َوتك ١ . ٚٗ ايهتب ايؿكٗ

ِّ يًوٝـ إلت٢ٔ، ع٢ً ايلغِ  «ا٫ْتِاك»يًٌٝؽ إؿٝـ، ٚ «إكٓع١»ٌَ، نُا ٗ يًُتك
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ٌٸ ٔٸ َٔ عـّ عكـ باب َوتك ٌٴ َٔ اٱًاك٠ إٍ بعض ؼٵقٙ ايهتب مل تٳٖ يًًِض، ٚيه

 ٗ ٤ٛٓ ايتشكٝكات إبقٚي١ تعٛؿ اؾقٚك ا٭ٍٚ يؿتض بابٺٚ. (4)ؾلٚعات عكـ ايًِض

ٌٸ ُٸ َوتك آثاك أبٞ اي٬ِغ  إ١ٍ بعكـ ايًِض ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ يبشح إوا٥ٌ اـا

ٔ َٜعاُلك ايـًُٜٞ، ٚايٌٝؽ ايطٛهٞ، ٚقـ نإ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ اؿًيب، ٚه٬ٓ

أػق نتاب ايًِض ٜكع َٛكؿّا يًبشح ٚتـاٍٚ  ايّٝٛ. َٚٓق فيو اؿٌ ٚإٍ (5)يبعِٔٗ

 اٯكا٤ ٚا٭ْٛاك. 

ـٳ، (6)سٍٛ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٚبٌ اٯثاك ٚا٭عُاٍ إعاُل٠ ٖٓاى َكاي١ْ ٝٵ إٔ  بٳ

١ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ. ؾكـ كأ٣ إٔ ٌَلٚع١ٝ ُـؿ إثبات عـّ ٌَلٚعٝٸٗ ناتبٗا نإ 

أْٓا  إ٫ٓإِا تهٕٛ ٗ إطاك ٚدٛؿ اـ١َِٛ ٚايٓناع ايوابل أٚ استُاي٘ ؾك٘.  ايًِض

عجٓا ٗ أؿي١ ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ، ْٚعتدل ؿ٫يتٗا ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض 

َٸ١ّ  .ت٘قُٝت ع٢ً عـّ ٌَلٚعٝٸ، ٚيقيو ْكٍٛ بعـّ ُا١َٝ ا٭ؿي١ اييت ُأا٫بتـا٥ٞ تا

 

ٝٸّا عٔ إٕ يؿٜ ايًِض ٗ  يوإ ايؿكٗا٤ ع إأػٛف َٔ اٯٜات ٚايلٚاٜات ع يٝى أدٓب

ـٻي مل ىذلع شلقا ايًؿٜ ع َجٌ ايهجرل َٔ أيؿاٚ  َعٓاٙ ايًػٟٛ، ٚإٕ ايٌاكع إك

إعا٬َت ا٭ػل٣ ع َع٢ٓ آػل كايؿّا ٕعٓاٙ ايعٴلٵٗ ٚايًػٟٛ، َع٢ٓ إٔ ايًِض، َجٌ 

 ايعباؿات، يٝى ي٘ سكٝك١ْ ًلع١ٝ.

 

لٕٚ َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إٍ عباكات ايًػٌٜٛ ْـكى إٔ بعض عًُا٤ ايًػ١ ٜؿوِّ

ِ ٗ َعلض بٝاْٗا ٚإٜٔاسٗا ًِلٚا َؿلؿ٠ ايوِِّ ٚايٛؾام. نُا ؾوٻًِايًِض بايوِّ

ٚٵٕكٗ  ،إكاب١ً ٗ تؿورل ٚإٜٔاغ ٖاتٌ ايهًُتٌ ببعُٔٗا ٖٙق عٛؿ. ٚت(7)بايًِض  ؿٳ

إٍ بـا١ٖ َؿّٗٛ ايًِض بايٓوب١ إٍ ايٓاطكٌ بايًػ١ ايعلب١ٝ. نُا قاٍ بعض  ،ٚآض

ـٸ ُټ(8)ِ ْٚكًِٝٔ٘ايوِّ ايًػٌٜٛ ٗ بٝإ َع٢ٓ اؿلب أْٗا ٓ ٌ َٔ ػ٬ٍ ، ّٚهٔ ايتٛ

ـٸ١ْٜ ٌٷ فيو إٍ إٔ ٖٓاى ٓ  ٗ َع٢ٓ ايًِض َع اؿلب.  ٚتكاب

١َِٛ ٚايٓناع. قاٍ ؾؼل بعـ اـ غ بعض عًُا٤ ايًػ١ بإٔ ايًِض ٚؾامٷٚقـ ُلٻ
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بٌ  ايًِض دا٥نٷ» :ٗ تؿورل ٖقا اؿـٜح ،ٗ فُع ايبشلٜٔ ،ايـٜٔ ايطلوٞ

; َع٢ٓ إٔ هبل ايٓناع ٚاـ١َِٛ قـ «أكاؿ بايًِض ايتٛاؾل بٌ إتٓامعٌ»: «إوًٌُ

 بُٛؿ٘ أَلّا َؿلٚغّا عٓ٘.  قٳػٹُأ

 

ِـّّ  غ تعلٜؿّا يعكـ ايًِض، ٚقـ ُلٻ ،ٗ نتاب ايتشلٜل ،ٞاؿًٓ ١َايع٬ٓمل ٜك

ـٷ ٌٸ بإٔ ايًِض عك . ٚدا٤ ٗ نتاب إوايو (9)ايعكٛؿ ا٭ػل٣ ٔعّا ع، ٚيٝى َتؿلَِّوتك

٘ عٓـْا قـ ُاك يهٓٸ... ع يكطع ايتذافبلًِّٴص ايًِضطعكـ »ٗ تعلٜـ عكـ ايًِض: 

ٌٕ ػ١َِٛ. بٌ يٛ ٚقع ابتـا٤ٶـ ع٢ً هبل بٓؿو٘، ٫ ٜتٖٛق َوتك٬٘ عكـّا بعٛض  ع٢ً ع

ـٺ ،ط٬م ايِْٓٛ ظٛامٙٱ ;...َعًّٛ نإ نايبٝع ٗ إؾاؿ٠ ْكٌ إًو  َٔ غرل تكٝٝ

 . (10)«باـ١َِٛ

 ٖٚٛ ٌَلٚعٷ ،ايًِض»ٚدا٤ ٗ نتاب )كٜاض إوا٥ٌ( ٗ تعلٜـ عكـ ايًِض: 

ْٴع١... ٗ ا٭ٌُ يكطع إٓامع١ ايوابك١ أٚ إتٖٛق ٔ إط٬م اٯٜات ٚايلٚاٜاتص طَ ٚايِٓٛ

إوتؿ١ٔٝ ٚغرلٖا َٔ إعتدل٠ ايٛاكؿ٠ ٗ طباٱٓاؾ١ إٍ إْاع ايؿكٗا٤ص َٔ ايِشاغ 

طٗ ؿ٫يتٗا ع٢ً عـّ ينّٚ هبل اـ١َِٛ ٗ ٌَلٚع١ٝ  َٛاكؿ ك١ُِٛ ب٘ َوتؿ١ْٔٝ

 . (11)«ايًِضص

ايذلآٞ ٖٛ »ٗ تعلٜـ ايًِض:  ،ٗ ؼلٜل ايٛه١ًٝ ،&قاٍ اٱَاّ اـُٝين

ٌٕٚايتوامل ع٢ً إَٔل ، ٚغرل فيو. ٫ٚ أٚ سلٍّ ٕٜٔٵأٚ إهكاٙ ؿٳ أٚ َٓؿع١ٺ ; َٔ ًُٝو ع

ٌٸ .ٜٴٌذلٙ بهْٛ٘ َوبٛقّا بايٓناع جين، نُا ٜأتٞ َا اهتٴ إ٫ٓ إَٔل ٚهٛم إٜكاع٘ ع٢ً ن

ٌٸ ّٕ بعٔٗا، ٚٗ ن ٍٕإفا نإ قلِّ إ٫ٓ َكا ّٕأٚ قِّ َّا ؿ٬ : أّٜٔا. ٚقاٍ (12)«٬ّ ؿلا

ـٷ» ٌٸ ايًِض عك ٕٷ ،بٓؿو٘ َوتك ٚمل  ،بلأه٘، ؾًِ ًٜشك٘ أسهاّ ها٥ل ايعكٛؿ ٚعٓٛا

ٕٵ ،ؾٝ٘ ًلٚطٗا ٔلذٵتٳ أؾاؿ ؾا٥ـتٗا، ؾُا أؾاؿ ؾا٥ـ٠ ايبٝع ٫ تًشك٘ أسهاَ٘  ٚإ

ِٸ ٫ٚ  ،اجملًى ٚاؿٝٛإ ٟٵنؼٝاكٳ ،١ بايبٝعًٚلٚط٘، ؾ٬ هلٟ ؾٝ٘ اـٝاكات إؼت

ٌټ  . (13)«ؿع١اي

ِـ١َِّ َٔ عباكات ايؿكٗا٤ ٗٳٜٴِؿ ، َٚٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إٍ نًُات ايهجرل َٔ إتك

ٚٸايؿكٗا٤،  ـٷإ: ٫ّأ ٌٸ ٕ ايًِض عك ـٸ ٗ علض ها٥ل ايعكٛؿ ا٭ػل٣. ٚيقيو ؾٗٛ ٜٚٴعٳ ،َوتك
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ُٸ١  عـّ اعتباك ايًِض ١ َٔ ؾكٗا٤ ايٌٝع١ إٍكغِ فٖاب قًٓ، وتٟٛ ع٢ً آثاكٙ اـا

ٕ أٌُ ٌَلٚع١ٝ ايًِض إ: ٚثاّْٝا. (14)يًعكٛؿ ا٭ػل٣ تابعٷ، ٚقايٛا بأْ٘ عكـّا َوتك٬٘

ٔٵ ؾإْ٘ ٌٌُٜ ست٢  سٝح ٜهٕٛ ٭ؿي١ ٌَلٚع١ٝ ايًِض إط٬مٷ يكطع اـ١َِٛ، ٚيه

: بايٓٛل إٍ اتواع ؿا٥ل٠ عكـ ايًِض ٚثايجّاأٚ ػ١َِٛ.  إٛاكؿ اييت ٫ تٓطٟٛ ع٢ً ْنإع

غ اٱَاّ ث١. ٚيقيو ؾكـ ُلٻـٳشٵٕوتٳٌٕلٚع١ٝ ايعكٛؿ ا ّهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٓ٘ بُٛؿ٘ أؿا٠ّ

ٌٷ ٌٸ اـُٝين بإٔ ٖقا ايعكـ قاب ّٕ يًتٛٚٝـ ٗ ن ٌٸ سلاَّا أٚ سلٻ ، إ٫َٓكا  ّ س٫ّ٬. إفا أس

 

َٸ ١ يعكـ ايًِض أْ٘ ّهٔ َٔ ػ٬ي٘ ايٍُٛٛ إٍ آثاك إٕ َٔ اـِا٥ّ اشلا

ٌٸايعكٛؿ إتعاكؾ١. ّهٔ ايهجرل َٔ ْٚتا٥ر  ـٺ يه َٔ ايطلؾٌ ٗ عكـ ايًِض ٗ  ٚاس

ٌٕ أٚ  ٗ َكابٌ عٕٛض ٚسلٍّ ٕٜٔٵأٚ إهكاٙ ؿٳ أٚ َٓؿع١ٺ إطاك ايًِض إٔ ٜعٌُ ع٢ً ًُٝو ع

ع اهتٓاؿّا إٍ ايؿك٘  (15)«إبوٛٙ». ٚقـ اعتدل ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ نتاب بػرل عٕٛض

كؾ١، ٖٚٞ: ايبٝع، ايٌاؾعٞ ع إٔ عكـ ايًِض ٌٜتٌُ ع٢ً ؾٛا٥ـ ايعكٛؿ اـُو١ إتعا

 ٚاٱبلا٤، ٚايعاك١ٜ، ٚاٱداك٠، ٚاشلب١. 

لٜٔ بإٔ عكـ ايًِض ّهٓ٘ إٔ ٜٓطٟٛ ع٢ً ؾٛا٥ـ غ بعض ايؿكٗا٤ إتأػِّٚقـ ُلٻ

إٍ هع١ ؿا٥ل٠  ايوٝـ اـُٝينًاك أَٚٔ ٖٓا ؾكـ  .ْٚتا٥ر تؿٛم ٖقٙ ايعكٛؿ اـُو١

ٌٸ»عكـ ايًِض، بكٛي٘:  ٌٸ ،إَٔل هٛم إٜكاع٘ ع٢ً ن ٌٸ سلاَّا  َكاّ، إ٫ٓ ٚٗ ن َا أس

 . (16)«ٚسلٸّ س٫ّ٬

إٔ  ُلاس١ّ ،«إٓاٌٖ»ُاسب نتاب  ،ـ ايوٝـ قُـ ايطباطبا٥ٞٚقـ أٖن

عكـ ايًِض ّهٔ إٔ ٜٓطٟٛ ع٢ً مثاك ْٚتا٥ر ْٝع ايعكٛؿ، ٚايعكـ ايٛسٝـ ايقٟ متٸ 

 . (17)م إيٝ٘ ايًِضٜتطلٻ٫ سٝح  ،اهتجٓا٩ٙ َٔ بٌ ٖقٙ ايعكٛؿ ٖٛ عكـ ايٓهاغ

ٚقـ فٖب ايوٝـ قُـ ايِـك ع َٔ ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ ع إٍ اهتجٓا٤ عكـ 

ٚقـ ٜٴؿٝـ »َٔ بٌ اٱٜكاعات، ٚقاٍ ٗ فيو:  ٚايعتل ايٓهاغ َٔ بٌ ايعكٛؿ، ٚايط٬م

ٔ إٍ غرل فيو َٔ إعا٬َت.. بٌ ٜٴؿٝـ ٖٵض ٚايلٻلٵطايًِضص ؾٛا٥ـ إناكع١ ٚإواقا٠ ٚايَك

ٕٵ ،ناٱبلا٤ ،اتأّٜٔا ؾا٥ـ٠ اٱٜكاع ٖٓا مل  ٚإ نإ ْؿٛفٙ ٗ ايعتل ٚايط٬م ٚايٓهاغ 

ـٷ ٌٵُٜك  . (18)«ب٘ أس
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لٜٔ ٚإعاُلٜٔ ٫ ٜٓطٟٛ عكـ ايًِض ع٢ً ؾا٥ـ٠ ْٝع ْٛل ايؿكٗا٤ إتأػِّ ٚٗ

ث١ ـٳشٵٌَلٚع١ٝ ايهجرل َٔ إعا٬َت ٚايعكٛؿ إوتٳ ٚاب، بٌ اعتدلوٵايعكٛؿ إتعاكؾ١ ؾشٳ

ث١ ع ع٢ً هبٌٝ ـٳشٵعٓٛإ عكـ ايًِض أّٜٔا، َٚٔ بٌ ٖقٙ ايعكٛؿ إوتٳٚاجملٗٛي١ ؼت 

 . «١ اين١َٝٓإًهٝٸ»أٚ  «ايتاِٜ ًرل»ف بعكـ لٳإجاٍ ع َا ٜٴعٵ

َٔ ا٭ًؼاْ،  ت٘ إٍ فُٛع١ٺٜعُـ َايو ايعٌ ٗ ٖقا ايعكـ إٍ ْكٌ ًَهٝٸ

ٌّ ـٻ َِٓٗ ٗ ؾذل٠ٺ عٝح ٜتُهٔ ن ِٸ ؼـٜـٖا ق ّٕؿ٠ ع نإٔ ٜت ٚاسـ ع َٔ إٔ  بعا

ـٸ٠ٺ ـٻم١َٝٓ َعٝٻ ِٜبض َايهّا يًُاٍ ٗ َ ؿ٠ َٔ فيو ايعاّ، ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ١ٓ ٚق

 : نُا ًٜٞتهٕٛ ػِا٥ّ ٖقا ايعكـ 

إٍ  أع إٕ اـ١ِِٝ ا٭١ًُٝ شلقا ايعكـ تهُٔ ٗ اْتكاٍ إًه١ٝ َٔ َايوٺ

 ١. آػل، َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ ٖقا ايعكـ َٔ ايعكٛؿ ٚإعا٬َت ايتًُٝهٝ

ِٸ ٗ ٖقا ايعكـ ًُُٝو عّا ٫ْتكاٍ ايعٌ بٳػل، ٚتٓتكٌ إٓاؾع إيٝ٘ تٳٯايعٌ  ب ع ٜت

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ٖقا ايعكـ َٔ سٝح ايتشـٜـ ٚايتشِّٝ اينَين ٜبـٚ  .إيٝ٘

إٔ ٚدٛؿ ًُٝو ايعٌ ٗ ايبٌ هعٌ ٖقا ايعكـ كتًؿّا عٔ  ًبّٝٗا بعكـ اٱداك٠، إ٫ٓ

 اٱداك٠. 

ٔٵ ٢ ايلغِ َٔ اْتكاٍ ايعٌ إٍ عـؿٺز ع عً سٝح ٫ ٜهٕٛ  َٔ ا٭ًؼاْ، ٚيه

ٚاسـ، ؾإٕ ٖقا ايعكـ هٝهٕٛ كتًؿّا  ٚٗ ٚقتٺ ،ٖقا ا٫ْتكاٍ بايتٛامٟ ؾُٝا بِٝٓٗ

 عٔ ايبٝع إٌاع َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ. 

ٌٸ ّٕ ؿ ع إٕ ًَه١ٝ ن ـٻَ٪ٖق ١ّـٸ ًَهٝٸعٳٗ اؿكٝك١ تٴ ًؼ ؿ٠; إف ايعٌ ٫ ت١ ٚق

ٌٕتبك٢  ّٕ ٗ ًَه١ٝ أسـ إايهٌ بٌه  ؿا٥ِ أبـّا، ؾٗٞ تٓتكٌ ع٢ً ايتٛايٞ َٔ ًؼ

 إٍ آػل. 

ايقٟ ٫ وتٟٛ ع٢ً ٓٛاب٘  ،ٚايٓتٝذ١ ٖٞ أْ٘ ٱثبات ٌَلٚع١ٝ َجٌ ٖقا ايعكـ

اٱداك٠، هب إَا كؾض تٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ، عكـ ٚ ;عكـ ايبٝع :َٔ قبٌٝ ،ايعكٛؿ إعٗٛؿ٠

باٱٓاؾ١ إٍ اؿؿاٚ  ١،ثـٳشٵؿ إوتٳٛلٚع١ٝ ٖقٙ ايعكأٚ إٔ ْبشح عٔ طلٜك١ تجبت ٌَ

 .ع٢ً تٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ أّٜٔا

ايوطٛك إٔ إٓؿا٤ إٌلٚع١ٝ ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ إعا٬َت ٖقٙ ٜل٣ ناتب ٚ

٢ يٛ ايتنَٓا ث١ ٫ ٜأتٞ َٔ طلٜل ا٫يتناّ بعـّ تٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ ؾك٘، بٌ ستٸـٳشٵإوتٳ
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ث١ َٔ طلٜل ايًِض ـٳشٵإٌلٚع١ٝ ع٢ً ايعكٛؿ إوتٳ بتٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ ّهٔ يٓا إٓؿا٤

ٚٵكايًِض ٗ َكاّ إعا١ًَ. ٚايًِض ببعباك٠ٺ أػل٣: أٚ  ،ا٫بتـا٥ٞ ٙ َٔ ايعكٛؿ إتعاكؾ١، ـٳ

ٚنإ ًا٥عّا بٌ ايٓاي ٗ عِل ْنٍٚ ُٚـٚك إطًكات ٚايعَُٛات. ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ 

ت٘ ع٢ً ايٛاقع إٍ أْ٘ ٜوتطٝع ٌْل ًَٜٛٓعٛؿ ٗ  «أْؿع ايعكٛؿ»تُٛٝـ عكـ ايًِض بأْ٘ 

 ث١. ـٳشٵْٝع ايعكٛؿ إتعاكؾ١ ٚإوتٳ

 

هب ا٫يتؿات ع قبٌ إقا١َ ا٭ؿي١ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ع إٍ ْكطتٌ، 

 ُٖٚا: 

ٚٸ بُٛؿٗا َوتٓـّا، ٫ٚ تٓاٗ  ؿٳٔلّهٔ إٔ تٳ ١ْ: إٕ ا٭ؿي١ إقنٛك٠ إِا ٖٞ أؿٓي٫ّأ

َٔ فيو ع ع٢ً هبٌٝ ٚ .أػل٣ ١ْإٔ ٜهٕٛ بعٔٗا ؿي٬ّٝ إفا مل تهٔ ٖٓاى ٗ ايبٌ أؿٓي

أٜـٜٓا عٔ ايٍُٛٛ إٍ  تٵو با٭ٌُ إِا ٜهٕٛ ُشٝشّا إفا قِلٳإجاٍ ع إٔ ايتُوټ

َٔ قبٌٝ: ايعَُٛات  ،ايـيٌٝ ا٫دتٗاؿٟ، َٚع اؾذلاض ُا١َٝ ا٭ؿي١ ا٫دتٗاؿ١ٜ

ُٸٚ و إٍ ايتُوټ ٚٵكـٻ١ ٗ باب ايًِض، عٓـٖا ٫ ٌِٜ اياٱط٬قات أٚ ايلٚاٜات اـا

ـّٜا عٔ كأٟ و باٱْاع إِا ٜهٕٛ َعتدلّا بُٛؿ٘ ناًؿّا تعبټبا٭ٌُ، أٚ إٔ ايتُوټ

ٌٷ ْٸ إعِّٛ; سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ؿيٝ ع٢ً ثبٛت اؿهِ، َٚع اؾذلاض ٚدٛؿ  ػا

ٔٵإٍ ايتُوټ ٖٓاى ساد١ْت٘ ٫ تهٕٛ ايـيٌٝ ُٚاَٝٸ سٝح َٔ  و باٱْاع، ٚيه

َٷ ٚٵكو با٭ؿي١ ٜأتٞ ٗ ايتُوټ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ْكا  ،اٱْاع أٚ ا٭ٌُ ؿٳ

 بُٛؿُٗا ؿي٬ّٝ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ. 

و بٗا ٗ ١ ايٛسٝـ٠ اييت متٸ ايتُوټفنلٖا إِا ٖٞ ا٭ؿٓي ؿٴٔل: إٕ ا٭ؿي١ اييت ٜٳثاّْٝا

ٕٵنًُات ايؿكٗا٤، ٚإٕ فلٸؿ فنلٖا ٫ ٌٜهِّ نإ  ٌ ؿي٬ّٝ ع٢ً ايكبٍٛ بٗا، ٚإ

ٌٸٗ ناتب ٖقٙ إكاي١  ِٸ ؾٝ٘  َٛكؿٺ ُـؿ بٝإ إٓاقٌات ٚا٭عاخ ايٛاكؿ٠ ٗ ن ٫ ٜت

 ايـيٌٝ. 

 

إٕ َٔ بٌ أِٖ ا٭ؿي١ ع٢ً ُشٸ١ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ عٓـ ايؿكٗا٤ ٖٛ اٱْاع. ٚقـ 
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سها١ٜ ؿع٣ٛ اٱْاع ٚثبٛت ا٫تؿام بٌ ايؿكٗا٤ ع٢ً ُشٸ١ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ع٢ً  تٵُٖ

 ُٛكتٌ: 

ؿام ْٝع ايؿكٗا٤ ع٢ً ؾت٣ٛ : اٱْاع ايبوٝ٘. ٚإلاؿ َٓ٘ اتٸايِٛك٠ ا٭ٍٚ

٘ٺٚاسـ٠ٺ ١َ فنل َوأي١ ينّٚ ٚعـّ ينّٚ هبل اـ١َِٛ ٚايٓناع ٖٛ ايع٬ٓ . إٕ أٍٚ ؾكٝ

عُـ ٗ اؿكٝك١ إٍ ْوب١ ٌَلٚع١ٝ ايًِض  «عٓـْا» :بعباك٠ اؿًٞ ٗ ايتقنل٠. ٚإْ٘

 ا٫بتـا٥ٞ ٚعـّ ينّٚ هبل اـ١َِٛ إٍ ايٌٝع١. إٕ ٖقا ايتعبرل نإ ٜٴوتعٌُ عاؿ٠ّ

ٕٷ ِٸ يًشها١ٜ عٔ اٱْاع، ٖٚٛ ٗ اؿكٝك١ بٝا  ات ايٌٝع١. ع٢ً إٔ إوأي١ َٔ كت

اع أّٜٔا. ؾكـ أًاك ايٌٗٝـ ١َ إٍ اؿعا٤ ٖقا اٱْٚقـ فٖب ايؿكٗا٤ بعـ ايع٬ٓ

عًٝٗا. ٚإٕ  إٍ ايكٍٛ بإٔ ٖقٙ إوأي١ فُعٷ «عٓـْا» :ايجاْٞ ٗ َوايو ا٭ؾٗاّ بعباك٠

ٚٵكل ا٭كؿبًٝٞ باحملكِّ ٚغرل ...»بعـ ا٫هتـ٫ٍ بايلٚاٜات َٚٓاقٌتٗا، قاٍ ٗ اـتاّ:  ،ٙـٳ

. ٚفٖب «َع عـّ ٚٗٛك إؼايـ َٓٸا ،ٗ فيو نافٺ ٚاٱْاعٴ ،فيو َٔ ا٭ػباك

ٚٵكايوبنٚاكٟ ب ـٳ(19)عا٤ عـّ اـ٬فٙ إٍ اؿٸـٳ أػل٣ َٔ ايؿكٗا٤ إٍ  ْاع١ْ تٵ. ٚقـ عُ

 :، بُٛؿ٘ َوتٓـّا ٌٕلٚع١ٝ ايًِض، َٚٔ بُِٝٓٗلاس١ّ «اٱْاع»اهتعُاٍ ن١ًُ 

ـٸّا  . إٕ ْكٌ اٱْاع ٗ ٖقٙ إوأي١ قـ بًؼ(21)ُٚاسب ايلٜاض (20)ُاسب اؾٛاٖل س

 َٔ ايهجل٠ عٝح اعتدلٙ ايوٝـ ايطباطبا٥ٞ ٗ نتاب ايلٜاض أَلّا َوتؿّٝٔا. 

ب. ٖٚٛ ٗ اؿكٝك١ فات ايكٍٛ بعـّ ايؿٌِ. قاٍ : اٱْاع إلٖنايِٛك٠ ايجا١ْٝ

ٔٵ»ُاسب ايلٜاض ٗ ٖقا ايٌإٔ:  عٓ٘ بعـّ ايكا٥ٌ بايؿلم بٌ  ّهٔ ايقبٸ ٚيه

ٌٸَٸا٭ ٕٵ عع١ َتٖٛق يـؾع َٓامع١ٺ ;قاٍ بإٌلٚع١ٝ ٔٵَٳ ١، ؾه ٍٸمل تهٔ هابك١ّ ٚإ  ، نُا ؿ

قاٍ بٗا ٗ ايِٛك٠ إنبٛك٠، اييت مل تهٔ إٓامع١  ععًٝٗا إط٬م ا٭ػباك إقنٛك٠ 

 . (22)«ع٫ٚ١ َتٖٛق ،ؾٝٗا هابك١ّ

ؾٛا ايًِض ٔ أِْٗ قـ علٻع٢ً ايلغِ َٔ إٔ تعاكٜـ ايؿكٗا٤ ايوابكٌ يًًِض تبِّ

ٔٵاع احملٓكَٔ أدٌ كؾع ايٓن إٕ أٌُ ٌَلٚع١ٝ  :كاٍّهٔ إٔ ٜٴ ل أٚ احملتٌُ، ٚيه

َٔ  ٔ فلٸؿ داْبٺايًِض ٫ تٓشِل ٗ كؾع ايٓناع ٚاـ١َِٛ، ٚإٕ ايتعلٜـ إِا ٜبِّ

إٍ ايؿلؿ  عكـ ايًِض. ٚإٕ اٱًاك٠ إٍ قطع ايتذافب ٚايٓناع إِا ٖٞ ٗ اؿكٝك١ إًاك٠ْ

ٚٵكايػايب، ٚايكٝٛؿ ايػايب١ ب و بِلف تؿٝـ َؿَّٗٛا; ببٝإ أْ٘ ٫ ّهٔ ايتُوټٖا ٫ ـٳ

اٱًاك٠ إٍ قطع اـ١َِٛ ٚايتذافب، ٚايعٌُ ع٢ً ْؿٞ ٌَلٚع١ٝ ايًِض غرل إوبٛم 
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 «قطع ايتذافب»ٕ ًلٙ ايـ٫ي١ ع٢ً إؿّٗٛ ٖٛ ا٫مِاك، ٗ سٌ إٔ قٝـ إبايٓناع; إف 

ِٸ ؾٝٗا ؾٌِ ٗ تعاكٜـ ايؿكٗا٤ إِا ٖٛ جمللٸؿ اٱًاك٠ إٍ إِاؿٜل ا يػايب١، اييت ٜت

: ايتايٞل ايعاًَٞ، ع٢ً ايٓشٛ . ٚقـ ٚكؿ بٝإ ٖقٙ إوأي١ ٗ نًُات احملكِّ(23)اـ١َِٛ

ـٷ»  هٕٜٕٛ ًلع١ٝ، ؾٝذٛم أ ؾًٝى عكٝك١ٺ ،َٔ ايٌاكع غرل َتًٓك٢ٶ ع٢ً أْ٘ تعلٜ

ايؿآٌ  ضُٜل نُا ٖٛ، ٬ّهٱا ؾؼل َٔ ٛٗلٜٚ .ٌإوًُ ٌب ٘ٝؿل عًيًُتٻ ؿّاٜتعل

َٓ٘  ٢قِ٭ٕ ايػلض اأ ٍإ ـًٜاكٚا بٗقا ايتعلأِْٗ أاؾٛاب ب ،ٞؿٝإكـاؿ ٚايكط

ـٻ، كؾع اـ١َِٛ غايبّا ـٻٜ حٝس ،٫ّ أَت هٛا٤ تك نايًِض  ،تٵٙ ؿ٫ًَِْ٘ يٛأ كك

 . (24)«عكـ ايًِض ٫يٛ غايبّا ٌِو عٕ ايٓناإؾ ;ٌيًُتِاؿ ١اجملٗٛي ٌايع ٢عً

ُٖ  َٔ ايٓكاٙ:  اٱًاك٠ ٗ ن٬ّ زلاست٘ إٍ عـؿٺ تٵيكـ 

ِّ لٜؿات: إٕ ايتعايٓكط١ ا٭ٍٚ ُٖإٓكٛي١ عٔ ايؿكٗا٤ إتك اٱًاك٠  تٵٌَ، ٚاييت 

َٔ  ٠ُّاؿك تعلٜؿاتٺ تؾٝٗا إٍ ٌَلٚع١ٝ ايًِض َٔ أدٌ قطع ايٓناع ٚاـ١َِٛ، يٝو

ـٻبٳقٹ ٕ ٛٵسٝح ناْٛا ٜوعٳ ،ايؿكٗا٤ ٌبٳَٔ قٹ ٠َْقنٛك تعلٜؿاتٷ ٞي، بٌ ٌٖ ايٌاكع إك

 ،١ عٌ ْٝع إوًٌُ ع َٔ ايٌٝع١ ٚأٌٖ ايوٓٸبٳؿل عًٝٗا َٔ قٹإٍ تعلٜـ ايعكٛؿ إتٻ

إٔ  ٌ ْٝع إوًٌُ ٖٛ ايًِض َٔ أدٌ كؾع ايٓناع ٚاـ١َِٛ، إ٫ٓبٳؿل عًٝ٘ َٔ قٹٚإتٻ

ٍٸ ع٢ً سٳ  ناع ٚاـ١َِٛ. ل َٛكؿ ايًِض ٗ إٛاكؿ إوبٛق١ بايِٓٵٖقا ا٭َل ٫ ٜـ

: إٕ اٱًاك٠ إٍ د١ٗ قطع ايٓناع ٚاـ١َِٛ إِا ٖٞ جمللٸؿ ايٓكط١ ايجا١ْٝ

اٱًاك٠ إٍ إٛاكؿ ايػايب١، ٚبوبب عـّ اؿاد١ مل ٜٴٌرلٚا إٍ إٛاكؿ ايٓاؿك٠ ٚغرل 

ـٳإوبٛق١ بايٓناع ٚاـ١َِٛ،  ٝٵ بعـ فيو ٦ًّٝا ؾ٦ٌّٝا ع بوبب اتواع  اإٔ ايؿكٗا٤ أػقٚ بٳ

ٌٸ ايهجرل َٔ إع٬ٔت ايؿكٗٝٸ٠ ا٫ستٝادات ايبٌلٜٸؿا٥ل ١ ٗ إعا٬َت ١ ٚايٌلعٝٸ١، ٚس

بٛاهط١ ايًِض ع ٌٜعلٕٚ باؿاد١ إٍ عـّ طلغ َوأي١ ينّٚ هبل اـ١َِٛ ٚايٓناع ٗ 

ايًِض. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ّهٔ اعتباك عـّ فنل ٖقٙ إوأي١ ٗ نًُات ايؿكٗا٤ 

ِّ ـَإتك ٚػ١َِٛ أٚ  ض ٗ طلغ ايؿلٚع ٚإوا٥ٌ اييت ٜٛدـ ؾٝٗا ْناعٷٛٵٌَ أٚ فلٸؿ ا

يٲْاع، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱًهاٍ ايقٟ فنلٙ ُاسب َكاي١  وتٌُ فيو، كايؿ١ّ

 . (25)و باٱْاع ٫ ٜهٕٛ ٚاكؿّا)ايًِض ا٫بتـا٥ٞ( ع٢ً ايتُوټ

ٌٵ ٌ بإٔ ٖقا ايٓٛع َٔ اٱْاع إِا ٖٛ َٔ اٱْاع إٓكٍٛ، َهأدٌ، قـ ٜٴ

ٚإعلٚف بٌ ا٭ُٛيٌٝ ٖٛ عـّ اعتباك اٱْاع إٓكٍٛ; ٭ٕ َباْٞ ايهٌـ عٔ كأٟ 



 

 االجتهاد والتجديد 

َٔ  ْاع١ٺ ُا نإ اتؿامٴبٳؾٝٗا بٌ ايعًُا٤، ؾلٴ ـٷًَإعِّٛ ٗ ؼٌِٝ اٱْاع كتٳ

٘ٺ ٘ٺ٬َمَّا يًهٌـ عٔ كأٟ إع ايؿكٗا٤ عٓـ ؾكٝ آػل ع مل  ِّٛ، ٫ٚ ٜهٕٛ عٓـ ؾكٝ

ٚٵكإٔ ٖقا اٱًهاٍ ب . إ٬َ٫ٓمَّا يًهٌـ عٔ كأٟ إعِّٛ ٜٴٓكٌ ي٘ ٖقا ا٫تؿام ع ٙ ـٳ

اؾل ٗ ْكً٘ ٔبوبب ايت ;ّهٔ اٱداب١ عٓ٘ بايكٍٛ: ٜبـٚ إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ْكٌ اٱْاع

عٔ كأٟ  ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ناًؿّا ،ع٢ ايوٝـ ايطباطبا٥ٞ ٗ ايلٜاض عع نُا اؿٻ

ّٷ إعِّٛ. ٚبعباك٠ٺ ٟٸ أػل٣: إٕ ٖقا إٛكؿ َٔ إٛاكؿ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ت٬م بٌ ْكٌ  عاؿ

 . (28)، هٛا٤ َٔ ٚد١ٗ ْٛل ايٓاقٌ ٚإٓكٍٛ إيٝ٘(27)بٚإوبٻ (26)ايوبب

 

اهتٓـ بعض ايؿكٗا٤ ٗ إثبات ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ إٍ أٌُ عـّ اًذلاٙ 

. ٚٗ تكلٜب ٖقا ا٭ٌُ ع ايقٟ ٖٛ ا٫هتِشاب ٚعـّ (29)اـ١َِٛ ٗ عكـ ايًِضهبل 

دعٌ ايٌلط١ٝ ع هب ايكٍٛ: إٕ ايٌو ٗ ُشٸ١ ٚؾواؿ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ إِا ٌٜٓأ ع ٗ 

ٗ ًلط١ٝ هبل ايٓناع ٗ دٛام ايًِض، ٚسٝح هلٟ أٌُ  اؿكٝك١ ٚايٛاقع ع َٔ ايٌٓو

ع٢ً أٌُ ايؿواؿ ٗ باب إعا٬َت، ٚيقيو  عـّ اًذلاٙ هبل ايٓناع نإ سانُّا

ٚٸ ّهٔ إثبات ايًِض ا٫بتـا٥ٞ َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ. ٚبعباك٠ٺ يٞ أػل٣: كغِ إٔ ا٭ٌُ ا٭

ـ ٗ َوأي١ ٚعـّ ْكٌ إاٍ ٚاْتكاي٘، ٜٚهٕٛ إهًٖ ،ٗ باب إعا٬َت ٖٛ ايؿواؿ

، ٜٚهٕٛ ٌَٓأ ّا ٗ ُشٸ١ ٚؾواؿ ايًِض ا٫بتـا٥ٌَٞلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ًآن

ٚٵكب ايٌٓو ٘ أْ٘ إفا سٌِ ٗ ينّٚ هبل ايٓناع ٚعـَ٘، ٚقـ ثبت ٗ قِّ ٙ ٖٛ ايٌٓوـٳ

ـټ يبايتعاكض بٌ ا٭ٌُ ايوبيب ٚا٭ٌُ إوبٻ  . (30)ّ يٮٌُ ايوبيبنإ ايتك

ٔٵ ٜبـٚ إٔ ا٭ٌُ إقنٛك ٫ ٜوتطٝع إٔ ٜهٕٛ سانُّا ع٢ً أٌُ ايؿواؿ  ٚيه

ٗ باب إعا٬َت، َا ؾٝٗا ايًِض ا٫بتـا٥ٞ; إف إٛٓٛع يًِشٸ١ ٗ باب إعا٬َت ٖٛ 

ٕ إْؿٛف ٚإَٔا٤ فيو ايعكـ، ٚيٝى عـّ اًذلاٙ هبل اـ١َِٛ ٗ عكـ ايًِض، أٟ 

١، ٚفلٸؿ عـّ ٛعّا يًِشٸ١ ايٌلعٝٸايٌاكع هب إٔ ّٔٞ إعا١ًَ يهٞ تهٕٛ َٛٓ

٢ َع ايوايب١ ١ ٜتٓاغِ ستٸ٭ٕ عـّ دعٌ ايٌلطٝٸ ;١ ٫ ٜعين ُشٸ١ إعا١ًَدعٌ ايٌلطٝٸ

باْتؿا٤ إٛٓٛع أّٜٔا; َع٢ٓ أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ ايٌاكع قـ دعٌ ايِشٸ١ 

دعٌ ايٓؿٛف ١ أٚ ٫ هعًٗا، ؾايقٟ ٜهٕٛ ي٘ ا٭ثل ٖٛ َا; يهٞ هعٌ ايٌلطٝٸ ٕعا١ًَٺ
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١ ٖٛ إٔ ١. ٚإفا نإ إلاؿ َٔ عـّ دعٌ ايٌلطٝٸٚيٝى عـّ دعٌ ايٌلطٝٸ ،ٚايِشٸ١

ٌٕ َٴ ايٌاكع قـ دعٌ ايٓؿٛف يًًِض بٌه تّا، ٚإٕ إثبات بٹجٵَطًل هٛف ٜهٕٛ ٖقا أ٬ُّ 

ٌُٕ ٚايٓؿٛف غرل إٌلٚٙ َع أٌُ عـّ دعٌ ايٌلطٝٸعٵاَؾ ت، بٹجٵ١ َٔ َِاؿٜل ا٭ٌُ ا

 و. ا٭ٌُ إقنٛك غرل قابٌ يًتُوټٚيقيو ٜبـٚ إٔ 

 

ِٸ و بٗا ايؿكٗا٤ ٱثبات ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ا٭ؿي١ اييت ُوٻ إٕ َٔ بٌ أٖ

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿١ ايعا١َ ع٢ً ُشٸ١ ايعكٛؿ، َٔ قبٌٝ: ٖٞ ا٭ؿٓي تٹذٳاكٳ٠ّ ﴿(، 1ٚ)إا٥ـ٠:  ﴾َأ

ٔٵ  ِٵعٳ ٓٵُه َٹ إوًٕٛ عٓـ »، ٚ(31)«ايٓاي َوًٖطٕٛ ع٢ً أَٛاشلِ»(، 29ٚ)ايٓوا٤:  ﴾تٳلٳإض 

ٌٸ .(32)«ًلٚطِٗ ـٺ ٚتكلٜب ن  : ايتايَٞٔ ٖقٙ ا٭ؿي١ ع٢ً ايٓشٛ  ٚاس

 
﴿﴾

: إٕ ن١ًُ ْكٍٛٗ تكلٜب ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ اٯ١ٜ ع٢ً ُشٸ١ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ 

ٌٴ «ٛاُؾٚٵَأ» قـ  «ايعكٛؿ»أػل٣ ؾإٕ ن١ًُ  ٗ ايٛدٛب. َٚٔ ْاس١ٝٺ ، ٚشلا ٚٗٛكٷإَٔل ؾع

اؾُع احمل٢ًٓ ع٢ً ُٝػ١ اؾُع احمل٢ًٓ با٭يـ ٚاي٬ّ، ٚقـ ثبت ٗ قً٘ إٔ  تٵدا٤ٳ

أػل٣ ؾإٕ ايعكـ إَا ٖٛ َطًل ايعٗـ ع هٛا٤  . َٚٔ ْاس١ٝٺ(33)ٜؿٝـ ايعُّٛ با٭يـ ٚاي٬ّ

ـٻ ـٻأنإ ٌَ  ل عًٝ٘ عٓٛإ ايعكـ يػ١ًَّأٚ ٖٛ ػِْٛ ايعٗـ ايقٟ ٜٴِطؿ ع ؿّا أٚ غرل ٌَ

ـٻ ؾّا، ٖٚٛ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓٚعٴلٵ ؿّا، ٖٚٛ وتٟٛ ع٢ً طلٗ اٱهاب ٚايكبٍٛ، ٚسٝح ٌَ

 ف. لٵٜهٕٛ ؿي٬ّٝ إَٔا٥ّٝا ؾإْ٘ ٜهٕٛ ْاٚلّا إٍ ايعكٛؿ اؾاك١ٜ بٌ ايعٴ

ٍٸ إٕ َع٢ٓ ايٛؾا٤ بايعكـ عباك٠ْ عًٝ٘ ُٝػ١  عٔ ايعٌُ َؿاؿٙ َٚكتٔاٙ، أٟ َا تـ

ٌٸ عجٓا ع ايقٟ ٖٛ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ع ٜهٕٛ ٗ اؿكٝك١  ايعكـ بايـ٫ي١ ايًؿ١ٝٛ. ٚٗ ق

ـٸ َٔ َِاؿٜل عكـ ايًِض; ٚعًٝ٘ هب يًتوامل ٚايذلآٞ بٌ ايطلؾٌ، ٜٚٴعٳ إٌْا٤ٶ

ك اـاكد١ٝ ع٢ً ٖقا ايتوامل ب اٯثاايٛؾا٤ َُْٔٛ٘ َٚؿاؿٙ قطعّا، ٚهب إٔ تذلتٻ

يًٛؾا٤  ٚايذلآٞ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ َا مل ٜهٔ ايعكـ ُشٝشّا ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚدٛبٷ

 أّٜٔا. 

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ قٛي٘ تعاٍ:  (34)ٜقٖب بعض ايؿكٗا٤ ﴾َأ
ّهٔ  (35)
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ٜٳ ٌٕ ٘ٳٓٵإٔ ٌٌُٜ ْٝع أْٛاع ايعكٛؿ اييت مل  ْٸ ايٌاكع عٓٗا بٌه ٢ إفا ناْت ستٸ ،ػا

ـٳَٔ ايعكٛؿ اؾـٜـ٠ ٚإوتٳ ٟٸ هابك١ٺش ٗ ايهتاب  ث١ اييت ٫ ّهٔ ايعجٛك شلا ع٢ً أ

أػل٣: إٕ ايقٜٔ ٫ ٜكٛيٕٛ بتٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ، ٫ٚ وِلٕٚ إعاٚٓات ٗ  ١. ٚبعباك٠ٺٚايوٓٸ

ُٸ١، ٜجبتٕٛ ٌَلٚع١ٝ ايعكٛؿ إوتٳ ِّّث١ بايـيٌٝ ـٳشٵايعٓاٜٚٔ اـا  . إتك

ا َٔ ايكا٥ًٌ  ٤ٛٓ ْٛل١ٜ ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ، هٛا٤ نٓٸٚاٯٕ ٗ

١ ايعا١َ مل ْهٔ َٔ ايكا٥ًٌ بٗا، ّهٔ يٓا بٛاهط١ ا٭ؿٓي ّبتٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ أ

ِـٌَّ عٝٓا بإٔ ٢ يٛ اؿٻإقنٛك٠ آْؿّا إٔ ْجبت إٌلٚع١ٝ يًًِض ا٫بتـا٥ٞ; إف ستٸ إتك

ٚٗٛك َؿلؿ٠ ايًِض ٗ هبل ايٓناع ع يلؾع عكـ ايًِض ع بوبب ناْٛا ًٜذإٔٚ إٍ 

ؼق ًه٬ّ ، ٚاتٻؾك٘ اٱَا١َٝؾ٦ٌّٝا ٗ ٦ًّٝا  وعتقـ اتٻإٔ َواست٘  اـ١َِٛ، إ٫ٓ

عا٤ بإٔ عكـ ايًِض ايؿعًٞ بتٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ أَهٔ يٓا ا٫ؿٸ ٌٵدـٜـّا. ٚاٯٕ إفا مل ُْك

ـٷ ؿا٥لت٘ عٓـ ايؿكٗا٤ تٵعٳايقٟ تٛهٻ ٌ بٳعٓ٘ َٔ قٹ عٷؿٵكٳ ؿٵٔل ٜٳمل ،خ ٚدـٜــٳشٵَوتٳ عك

ـٻ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿ ي; ؾٝهٕٛ ٫ٌَُّٛ يـيٌٝايٌاكع إك ٕٵ﴾َأ مل ْوتطع إثبات  ، ٚإ

ُٸٌَلٚعٝٸ  ١ يقات عكـ ايًِض. ت٘ با٭ؿي١ ايعا١َ ٚاـا

ٔٳ ِّٝٵٚأَا يٛ اكت ٌَ ٓا ايكٍٛ بتٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ ع نُا ٜبـٚ َٔ ٚاٖل نًُات إتك

ا إٍ تٛهٝع ؿا٥ل٠ عكـ ايًِض; عٝح أؿػًٛا ٛٵٚإعا٬َت، ٚيقيو هعٳ١ ايعكٛؿ لٜٸِٵسٳ

ـٺ َِاؿاتٺ ًٳٖؤَ ايعٓاٜٚٔ إتعاكؾ١ ع ؾ غرل َوبٛق١ بايٓناع ُٓٔ ٚاس ٫ٚ ًب١ٗ ٗ  ٬ 

 اعتباك ايًِض ا٫بتـا٥ٞ َٔ َِاؿٜل ايعكٛؿ، ٚيقيو ّهٔ اعتباكٙ ٫ٌَُّٛ يـيٌٝ

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿  . ﴾َأ

 

و بكٛي٘ تعاٍ: ٗ اٱًهاٍ ع٢ً ايتُوټ، «ايًِض ا٫بتـا٥ٞ»دا٤ ٗ َكاي١ 

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿ ١ ايعكٛؿ إٕ عَُٛات ُشٸ»ٱثبات ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ، َا ًٜٞ:  ﴾َأ

ع٢ً ُشٸ١ ايعكٛؿ اييت ٜٴطًل عًٝٗا عٓٛإ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ،  ّهٔ شلا إٔ تهٕٛ ؿي٬ّٝ

ُٸ إ٫ٓ ٘ٺإٔ ٖقٙ ا٭ؿي١ ٫ تهتوب عٓٛاّْا ػا ٟٸ ٚد َٔ ايٛدٛٙ، ٚإِا  ّا ِٕاؿٜكٗا بأ

إٔ ا٫ْتكاؿ ا٭ًُٞ ايقٟ ْٛكؿٙ ع٢ً  بعٓٛإ َطًل ايعكـ ٚايتذاك٠، ٗ سٌ ْٗا َعتدل٠ّٚٵٜلٳ

ل ؼت عٓٛإ ٖقا ايٓٛع َٔ ايعكٛؿ ٖٛ إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ إعا٬َت ٫ ّهٔ ي٘ إٔ ٜتشٖك
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١، َٚا تجبت٘ ٖقٙ ُـؿ إْهاكٙ ٫ تجبت٘ ٖقٙ ا٭ؿٓيٗ ؾإٕ ايقٟ مٔ ايًِض، ٚعًٝ٘ 

 . (36)«ُـؿ إْهاكٙٗ ١ يوٓا ا٭ؿٓي

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿و بع ٌٖ ٖٓاى ع عٓـَا ٜتٸِ ايتُوټ ٜٚٳٔلؿٴ عًٝ٘: ١ ا٭ػل٣; أٚ ا٭ؿٓي ﴾َأ

آػل غرل عٓٛإ ايعكـ ٚايتذاك٠؟  إٍ ٤ًٞٺ ٱثبات ٌَلٚع١ٝ ايعكٛؿ إتعاكؾ١ ع ساد١ْ

 َٓعٷ ؿٵٔلٜهٕٛ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ َٔ َِاؿٜل ايعكٛؿ ٚايتذاكات، ٚمل ٜٳ عٓـَا ،ٚعًٝ٘

ـٻبٳعٓ٘ َٔ قٹ  .ع٢ً إَٔا٤ ٖقا ايعكـ ي، ٜهٕٛ فيو أَاك٠ٌّ ايٌاكع إك

ث١ ّهٔ ـٳشٵٜقٖب ناتب إكاي١ إقنٛك٠ إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ ايعكٛؿ إوتٳٚ

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿ بعإثبات ٌَلٚعٝتٗا  ايقٟ ٖٛ َٔ َِاؿٜل ع ، ٚأَا ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ﴾َأ

ل ايتوامل ٚايذلآٞ بإٌْا٥٘ عكـ ايًِض، ٚايقٟ ٖٛ َٔ ايعكٛؿ إتعاكؾ١، ٚايقٟ ٜتشٖك

 .ؾ٬ ّهٔ إثبات ٌَلٚعٝت٘ بعٓٛإ ايًِض ع ٗ اؿكٝك١ ٚايٛاقع

ّٷ  ّا. ـٸد ٚغلٜبٷ عذٝبٷ ٖٚٛ ن٬

 
﴿﴾

ايكٍٛ ٗ تكلٜب ؿ٫ي١ ٖقٙ اٯ١ٜ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ: عهِ  ّهٔ

٘ٺ ف يًُ٪ٌَٓ ٗ أَٛاٍ بعِٔٗ بػرل سلٍّايتِلټ إوتج٢ٓ َٓ٘ ٗ اٯ١ٜ ٫ ولٸ  أٚ ٚد

ِّ .ٌَلٚع ف ٗ أَٛاٍ بعِٔٗ ٖٛ إٔ يًتِلټم ايٛسٝـ ٚعهِ ا٫هتجٓا٤ ٜهٕٛ اجمل

ًٳٖوٌ ايطلؾٌ، ٚبٳَٔ قٹ عٔ تلإض تهٕٛ ايتذاك٠ ْا١ّ٦ً ٗ إٔ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ  ٫ 

ٚٵكٜٴعتدل َٔ َِاؿٜل ايتذاك٠، ٚإٕ قٛاّ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ب ٙ ٜهٕٛ بإٌْا٤ ايذلآٞ ـٳ

ؾات ايتِلټٚايتوامل بٌ ايطلؾٌ أّٜٔا، ٚعًٝ٘ هٛف ٜهٕٛ ٫ٌَُّٛ يًُوتج٢ٓ، ٚإٕ 

 . «أنٌ إاٍ بايباطٌ»بعـ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٗ ا٭َٛاٍ اؿا١ًُ ئ تهٕٛ َٔ 

 

 هب أػق دٗتٌ بٓٛل ا٫عتباك:  ايلٚا١ٜٗ ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ 

 

٫بٔ أبٞ ْٗٛك  ،عٛايٞ ايٰي٧لٚا١ٜ عٔ نتاب اي١َ اجملًوٞ ْكٌ ايع٬ٓ
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 .ا٭سوا٥ٞ

ٔٵ ِّ ٚيه  . (37)ؿ٘ٚٗ َ٪يِّ ،ٗ تأيٝـ ايهتاب َٚٓاق١ٌْ خ ايبشلاْٞ ًب١ْٗيـ٣ احمل

ـ; إف ووب٘ ًؼِّا َتواقّا تتعًٓل بقات إ٪يِّ إٕ يـ٣ زلاست٘ ًب١ْٗ

ٍٕ ;َٚتوا٬ّٖ ٗ ْكٌ ا٭ساؿٜح أّٜٔا; إف ْٝع  نُا ٜل٣ نتاب٘ ٌَت٬ُّ ع٢ً إًها

ع٢ً ًهٌ َلاهٌٝ  تٵايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ؾٝ٘ ع َٚٔ بٝٓٗا ايلٚا١ٜ َٛكؿ ايبشح ع قـ ٚكؿٳ

ٟٸـٸ َٔ أهباب ٓعـ ايلٚا١ٜ. ٚع٢ً َٚلؾٛعات، ٖٚقا ٜٴعٳ ساٍ ؾإٕ ٖقٙ ايلٚا١ٜ  أ

يهٞ ىٔع كداشلا  ;َٔ دٛاَعٓا َِٚاؿكْا ايلٚا١ٝ٥ٗ أٍّٟ  شلا فنلٷ ؿٵٔل، ٚمل ٜٳَله١ًْ

 ٚايتُشّٝ. ًبشح ي

ـٸ دابلّا ئعـ هٓـ يٛ نإ ايٌؼّ َٔ ايكا٥ًٌ بإٔ عٌُ إٌٗٛك ٜٴعٳ ،ْعِ

ٔٵ َٸ١ّ ايلٚا١ٜ أَهٔ ي٘ دعٌ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َوتٓـّا ي٘، ٚيه  بٌلٙ إٔ تهٕٛ ؿ٫يتٗا تا

 .أّٜٔا

ِٷ ;أػل٣ َٚٔ ْاس١ٝٺ ع٢ً َٓاق١ٌ ايلٚاٜات فات  سٝح ْعًِ إٔ ؿأب ايؿكٗا٤ قا٥

ٔٵيٝـكنٛا ُشٸ١  ;ايوٓـ َع فيو ؾكـ عُـ بعض ايؿكٗا٤ إٍ  ايوٓـ أٚ هكُ٘، ٚيه

ِـ١َّْكٌ ايلٚا١ٜ  قطعٞ عٔ  َع٢ٓ أِْٗ ْكًٖٛا ع٢ً ًهٌ إهٓاؿٺ ع «قاٍ»: بًؿٜ إتك

; ٚيقيو ّهٔ إٔ «ٟٚكٴ»َٔ قبٌٝ:  ٚمل ٜوتؼـَٛا ٗ ْكًٗا عباكاتٺ ،ع |كهٍٛ اهلل

 . (38)بُٛؿٗا َٔ ايلٚاٜات إوٓـ٠ْؿِٗ َٔ فيو إٔ ايؿكٗا٤ قـ تعاًَٛا َع ٖقٙ ايلٚا١ٜ 

 

ؾاتِٗ ف ٗ أَٛاشلِ ٖٛ ْؿٛف تِلټإٕ إلاؿ َٔ هًط١ ايٓاي ٚقـكتِٗ ع٢ً ايتِلټ

ُٸ١ٝ ٚايهٝؿ١ٝ ع ٚيقيو ّهٔ يًٓاي ٗ ٤ٛٓ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إٔ  ،ع َٔ ايٓاس١ٝ ايه

بٛا اٯثاك ع٢ً ٖقا ايًِض; إف ّهٔ ٜتِاؿٛا ع٢ً أَٛاشلِ ًُشّا ابتـا٥ّٝا، ٚإٔ ٜلتِّ

 شلقٙ ايلٚا١ٜ إٔ تٌتٌُ ع٢ً ايعُّٛ يـيًٌٝ، ُٖٚا: 

 ل ايوًط١. أع َٔ د١ٗ سقف َتعًٖ

ِّ  َات اؿه١ُ. ب ع َٔ د١ٗ دلٜإ َك

ٚٸ :ٚفيو ببٝإ ع ٗ َكاّ بٝإ ْٝع َلاؿٙ َٔ  ِ ع َٔ د١ٗٺإٔ ٜهٕٛ إتهِّ: ٫ّأ

ع٢ً ػ٬ف ايٛٗٛك اٱط٬قٞ.  ٕ ٫ ِٜٓب قل١ّٜٓأ: ٚثاّْٝاهًط١ ايٓاي ع٢ً أَٛاشلِ. 
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 . (39)ٔ ٗ َكاّ ايتؼاطب أّٜٔاَتٖٝك كٷـٳ٫ ٜٛدـ َق إٔ: ٚثايجّا

ـٸ ٗ ْٝع أْٛاع ّا َات ايج٬ث١ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ يًٓاي سٓكَٚع ُا١َٝ ٖقٙ إك

ٌٸايتِلټ ّٕ ف ٗ أَٛاشلِ، ّٚهٔ يه ٟٸ ًؼ َٔ  هببٺ إٔ ٜٓكٌ َاي٘ إٍ اٯػل بأ

 .ا٭هباب

و بلٚا١ٜ هًط١ ايٓاي ع٢ً ٚقـ فٖب ايوٝـ اـ٥ٛٞ إٍ ايكٍٛ بعـّ ُشٸ١ ايتُوټ

ٗ )ٚقـ عُـ زلاست٘ ٗ ْٛرل ٖقا ايبشح  .أَٛاشلِ ٱٓؿا٤ ايٌلع١ٝ ع٢ً إعا٬َت

و بلٚا١ٜ إٍ ايكٍٛ بعـّ نؿا١ٜ ايتُوټ (١ٝ ع٢ً إعاطا٠ ٚإعا١ًَ ايؿع١ًٝإٓؿا٤ إٌلٚع

ٌ ببٝإ اهتك٬ٍ إايو ٕ ؿيٌٝ ايوًط١ٓ ٜتهٖؿإ»هًط١ ايٓاي ع٢ً أَٛاشلِ، سٝح قاٍ: 

ف ٗ عٔ ايتِلټ ٚعـّ نْٛ٘ قذٛكّا، إٌلٚع١ ف ٗ أَٛاي٘ ٗ اؾٗاتٗ ايتِلټ

ٚاَل ٚعًٝ٘ ؾٌإٔ ؿيٌٝ ايوًط١ٓ ًإٔ ا٭ .٘ ٗ فيوٕ ٜنآأٚيٝى يػرلٙ ، تًو اؾٗات

ِٸإ ؾٝٗا ٌُ ايٛدٛب، َٔ غرل ْٕٛلأإوٛق١ يبٝإ   ٍ تعٌٝ ايٛادب َٔ سٝح ايه

 . (40)«ـٝٵٚايَه

ِ ٗ َكاّ و باٱط٬م إٔ ٜهٕٛ إتهِّٗ ٤ٛٓ ن٬َ٘ ٜهٕٛ ًلٙ ايتُوټ

ِٸ  ِ ٗ َكاّ إسلام نٕٛ إتهِّبٝإ إلاؿ، ٖٚقا ا٭َل هب إسلامٙ، ٚيقيو سٝح ٫ ٜت

ايبٝإ ٫ ّهٔ اؿٍِٛ ع٢ً اٱط٬م. ٚعًٝ٘ ؾإٕ زلاست٘ ٜكٍٛ ٗ َٛكؿ ايلٚا١ٜ 

ِـ١َّ  ٔ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع١َُٝٛ هًط١ ايٓاي ع٢ً أَٛاشلِ. ٚبعباك٠ٺك إتٖٝكـٳ: إٕ ايَكإتك

ٍٸ ع٢ً إٔ إايهٌ شلِ سلټ أَٛاشلِ ٗ  ف ٗايتِلټ أػل٣: إٕ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إِا تـ

ف ٗ أَٛاشلِ، ٫ٚ اؾٗات إٌلٚع١، ٚيٝى ٖٓاى َا ّهٓ٘ إٔ ّٓعِٗ َٔ ايتِلټ

ؾات٘، ٚأَا َا ٖٞ اؾٗات اييت ؼتٟٛ ّهٔ يٰػلٜٔ إٔ ٜنآٛٙ ٗ ايكٝاّ بتِلټ

 ُـؿ بٝاْ٘. ٗ ؾٗقا َا مل تهٔ ايلٚا١ٜ  ؟١ٺع٢ً ٌَلٚعٝٸ

َٸ١ٺ ١ ايًِض ـ٫ي١ ع٢ً ٌَلٚعٝٸَٔ سٝح اي ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖقٙ ايلٚا١ٜ غرل تا

 ا٫بتـا٥ٞ. 

 

|

 تٵيكـ متٸ ْكٌ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٗ اؾٛاَع ايلٚا١ٝ٥ بِٝػتٌ; ؾؿٞ بعض ايلٚاٜات ٚكؿٳ

إ٪َٕٓٛ عٓـ »ٚٗ بعٔٗا اٯػل بِٝػ١:  ;«إوًُٕٛ عٓـ ًلٚطِٗ»بِٝػ١: 
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ٟٸ. ٚع٢ً (41)«ًلٚطِٗ ٍٕ أ َا ًٜٞ  ؾكـ ٚكؿ ٖقا ايتعبرل ٗ ايعـٜـ َٔ ايلٚاٜات، ٚٗ سا

ٞٸع إٍ كٚا١ٜ َِٓٛك بٔ بلمز:  ع٢ً هبٌٝ إجاٌٍْرل َٔ بٝٓٗا ع  بٔ اؿؤ بٔ  َا كٚاٙ عً

ٔٸ عٔ عبـ ، بنكزطبٔص  عٔ َِٓٛك، عٔ ُؿٛإ بٔ و٢ٝ، ٛب بٔ ْٛغعٔ أٜٸ، اٍؾ

ٚٻ ي٘: إٕ كد٬ّ قًتٴ :قاٍ، ×ُاحل ِٸ ،َلأ٠ّز أَ َٛايٝو تن ، َٓ٘ تٵؾباْٳ ،كٗاطًٖ ث

ٚٻ ،كٗاإٔ هعٌ هلل عًٝ٘ إٔ ٫ ٜطِّ عًٝ٘ إ٫ٓ تٵؾأبٳ، ؾأكاؿ إٔ ٜلادعٗا ِٸ، ز عًٝٗا٫ٚ ٜتن  ث

; يًُلأ٠ بٌلطٗا ـٹٝٳؾًِ: ي٘ ٌٵُق... ص:×ط قاٍ»ؾهٝـ ِٜٓع؟  ،بـا ي٘ ٗ ايتنٜٚر بعـ فيو

 . (42)«قاٍ: إ٪َٕٓٛ عٓـ ًلٚطِٗ |ؾإٕ كهٍٛ اهلل

 ايلٚا١ٜ هب عجٗا َٚٓاقٌتٗا َٔ دٗتٌ أّٜٔا: ٖقٙ ٚ

 

ٚٸ ٫ّ ايٓٛل ٗ سٝح ٚكؿ فنل ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٗ نتاب ا٫هتبِاك، يقيو هب أ

ٞٸ ف ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ بٔ اؿؤ بٔ ؾٔاٍ. ٚقـ علٻ هٓـ ايٌٝؽ طايطٛهٞص إٍ عً

ٞٸ»طلٜك٘ إٍ ْٝع نتب ٚكٚاٜات  «ايؿٗلهت»نتاب  ٔٸ عً قا٬ّ٥:  «اٍبٔ اؿؤ بٔ ؾ

عٔ ، أٓـ بٔ عبـٕٚ ،ٚايباقٞ إدام٠ّ، عًٝ٘ أنجلٖا قلا٠ّ٤ ،أػدلْا ظُٝع نتب٘»

ٞٸ  . (43)«عٓ٘ ٚإدام٠ّ زلاعّا، بٔ قُـ بٔ اينبرل عً

ٞٸ ٌٕ ؿٵٔلبٔ قُـ بٔ اينبرل، ٚمل تٳ ٚٗ ٖقا ايطلٜل عً ُلٜض،  ٚثاقت٘ بٌه

ٔٵ َعلٚؾ١ ّهٔ إثبات ٚثاقت٘ ٚإَهإ ا٫عتُاؿ عًٝ٘. َٚٔ  سٝح نإ ًؼ١ِّٝ ٚيه

ٞٸأػل٣ ستٸ ْاس١ٝٺ بٔ  ٢ إفا نإ ٓعٝؿّا ّهٔ تِشٝض طلٜل ايٌٝؽ ايطٛهٞ إٍ عً

ٔٸ آػل; ببٝإ إٔ ايٓذاًٞ ٚايٌٝؽ طايطٛهٞص ع ع٢ً َا ٜبـٚ ع  اٍ َٔ طلٜٕلاؿؤ بٔ ؾ

ٞٸ»قـ ْك٬ كٚاٜات  ٔٸ عً قلأ »ى; إف قاٍ ايٓذاًٞ: ٌَذل َٔ طلٜٕل «اٍبٔ اؿؤ بٔ ؾ

ـٸ ،ع٢ً أٓـ بٔ عبـ ايٛاسـ ،أٓـ بٔ اؿوٌ نتاب اي٠٬ِ، ٚ... ٠ زلعتٗا ٗ َ

ٞٸ، عٔ ابٔ اينبرل ،.أْا نتاب ايِٝاّ عًٝ٘.. َع٘، ٚقلأتٴ  ....بٔ اؿؤ، ٚ عٔ عً

ٞٸ، عٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ هعٝـ، ٗ آػلٜٔ ،ٚأػدلْا قُـ بٔ دعؿل بٔ  عٔ عً

 . (44)«بهتب٘ ،ٌاؿو

ٜبـٚ َٔ ٚاٖل ٖقٙ ايعباك٠ إٔ ايٓذاًٞ ٚايٌٝؽ طايطٛهٞص ناْا ن٬ُٖا ٗ 

ٞٸ آٚاسـ، ٚقـ قل فًٕى ٔٸ نتب عً إٔ  اٍ ع٢ً أٓـ بٔ عبـٕٚ، إ٫ٓبٔ اؿؤ بٔ ؾ
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ٞٸ ٔٸ يـ٣ ايٓذاًٞ طلٜكّا آػل إٍ نتب عً بٛاهط١ قُـ بٔ دعؿل  اٍبٔ اؿؤ بٔ ؾ

ٞٸايٓشٟٛ ايجك١، ٚٗ ٖقٙ ايِٛك٠ ّهٔ اي بٔ اؿؤ بٔ  كٍٛ بإٔ كٚاٜات ايٌٝؽ عٔ عً

ّٷ َعتدل٠ْ ؾٔاٍ أٓـ بٔ  :َجٌ ،ٚاسـ َٔ ٖقا ايطلٜل; إف َٔ إوتبعـ إٔ ٜهٕٛ ًؼ

 . (45)ًٌٝؽ ايطٛهٞيقـ ْكٌ يًٓذاًٞ أَلّا َػاٜلّا ٕا ْكً٘  ،عبـٕٚ

ٞٸ»ل بٌؼ١ِٝ َا ٜتعًٖ ٚٗ ٔٸ عً ع ع٢ً ايلغِ َٔ اْتُا٥٘ إٍ  «اٍبٔ اؿؤ بٔ ؾ

ٞٸ»ؾ٘ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ٗ ايؿٗلهت بكٛي٘: . ٚقـ علٻٕ ٚثاقت٘ ثابت١ْؾإايؿطش١ٝ ع  بٔ  عً

ٔٸ ٞٸ، اٍاؿؤ بٔ ؾ ٚاهع ايلٚا١ٜ ، نجرل ايعًِ، نٛٗ ،ثك١ْ، إقٖب ؾطش

ـٺ، ـ ايتِاْٝـدٝٸ، ٚا٭ػباك ، ٚنإ قلٜب ا٭َل إٍ أُشابٓا اٱَا١َٝ غرل َعاْ

. ٚها٥ل كٚا٠ (46)«١ٓوٳٗ ا٭ػباك سٳ  با٫ثين عٌل، ٚنتب٘ ٗ ايؿك٘ َوتٛؾا٠ْايكا٥ًٌ

ٞٸ ;ِٗ ثكات، ٚايلٚا١ٜاؿـٜح نًٓ ٔٸ َٔ د١ٗ ٚدٛؿ عً  . ك١ّتعتدل َٛثٻ ،اٍبٔ اؿؤ بٔ ؾ

 

ٗټ(47)ٜعين َطًل ا٫يتناّ إٕ ايٌلٙ يػ١ّ ـات ا٫بتـا١ٝ٥ ع َٚٔ ، ٚيقيو ؾإٕ ايتع

إٍ ايكٍٛ بإٔ  ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ع َٔ َِاؿٜل ايٌلٙ، ؾًٝى ٖٓاى ٓلٚك٠ْ :بٝٓٗا

ايٌلٙ ٜعين ا٫يتناّ ُٓٔ ايعكـ، ٚيقيو ؾإْ٘ ٗ ساي١ اْعكاؿ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ هب 

 طبكّا ٕا تكتٔٝ٘ ايلٚا١ٜ.  ،ا٫يتناّ ب٘

ؾُٝا إفا نإ ايٌلٙ ٚع٢ً ايلغِ َٔ ٚدٛؿ اػت٬ؾات ع َٔ ٚد١ٗ ْٛل ايؿكٗا٤ ع 

ٔٵّا ٓكس عا٤ َٔ ػ٬ٍ ايكلا٥ٔ ٫ ٜبعـ ٖقا ا٫ؿٸ ًا٬َّ ي٬يتناَات ا٫بتـا١ٝ٥ أّ ٫؟ ٚيه

َٚٔ ٖٓا ؾكـ فٖب ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ٗ عح إعاطا٠ ع َٚا  ;ايًػ١ٜٛ ٚايٌٛاٖـ ايلٚا١ٝ٥

ِٸ(48)ايٛؾا٤ ايٛؾا٤ أّ ٫؟ ع إٍ اعتباك إعاطا٠ ٫م١ََ إفا ناْت ٫م١ََ ٌٕ . إٕ أٖ ٜتُوٸو  ؿيٝ

ٗټ ـات اييت ٫ تكع ب٘ ٖ٪٤٫ ٖٛ ا٫هتعُا٫ت ايهجرل٠ ايٛاكؿ٠ ٗ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ يًتع

ًَُُٕٵُٓٔ ايعكٛؿ; سٝح ٫ ّهٔ سٳ ام١ٜ، َٚٔ ٖٓا ذٳٗا بأْعٗا ع٢ً ا٫هتعُا٫ت ا

ّٷ ّٷ ؾإْ٘ ٜقٖب إٍ ؽط١٦ أٚي٦و ايًػٌٜٛ ايقٜٔ قايٛا ٗ تعلٜـ ايٌلٙ بأْ٘ إينا  ٚايتنا

٢ بًشاٚ ايًػ١ عا٤ بأْٗا تعين َطًل ا٫يتناّ ستٸايعكـ، ٜٚقٖب إٍ ا٫ؿٸٗ ُٓٔ 

ٌّثبات ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٱ. ٚعًٝ٘ ٜبـٚ إٔ ٖقا ايـيٌٝ (49)أّٜٔا ٚٵكب تا  ٙ أّٜٔا. ـٳ
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ِٸ اييت  قُٝت ع٢ً ُشٸ١ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ايلٚاٜات١ اييت ُأا٭ؿٓي إٕ َٔ بٌ أٖ

ٜهٕٛ اٱط٬م ٚعُّٛ عكـ ايًِض ؾٝٗا ًا٬َّ يًًِض ا٫بتـا٥ٞ أّٜٔا. ٚقـ اهتٓـ 

ـٻ (50)ايٌٗٝـ ايجاْٞ  إٍ ٖقا ايٓٛع َٔ ايلٚاٜات، َٚٔ بٝٓٗا:  (51)ي ا٭كؿبًٝٞٚإك

ٞٸ1 بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ أبٞ عُرل، عٔ سؿّ، عٔ ايبؼذلٟ، عٔ  ع عً

 ُشٝش١ ايوٓـ.  . ٖٚٞ كٚا١ْٜ(52)«بٌ إوًٌُ ٥نٷايًِض دا»قاٍ:  ×أبٞ عبـ اهلل

َٳ»قاٍ:  ،|ا٭نلّ ع َله١ً ايٌٝؽ ايِـٚم، عٔ ايٓيبٸ2 ٝٸ١ٓ ع٢ً  ع٢، اؿٻ ٔٵايب

ـٻ ٌٸًُشّا  بٌ إوًٌُ، إ٫ٓ ع٢ عًٝ٘، ٚايًِض دا٥نٷٚايٌُٝ ع٢ً إ ّ أٚ سلٻ سلاَّا أس

 . (53)«س٫ّ٬

َٚا إفا ناْت َعتدل٠ أّ ٫؟ إٕ  ،ٖٓاى عح سٍٛ َله٬ت ايٌٝؽ ايِـٚم

َٳٚٵايقٜٔ ٜلٳ ٫ ؤلٙ ايؿكٝ٘(  ٔٵٕ ا٫عتباك ؾُٝع كٚاٜات ايٌٝؽ ايِـٚم ٗ نتاب )

ٌ ْٛعّا َٔ ايٌٗاؿ٠ قـ اهتٓـٚا إٍ ن٬َ٘ ٗ بـا١ٜ ٖقا ايهتاب، ٚقايٛا بأْ٘ ّجِّ

ـٸايِـٚم قاٍ ; سٝح ـ ْؿوٌ٘ إ٪يِّبٳ١ ع٢ً اعتباك ْٝع كٚاٜات٘ َٔ قٹٝاؿوِّ ١َ: ٗ إك

ـٵقكٚٚٙ، بٌ  ٜلاؿ ْٝع َاإؿٌ ٗ مل أقِـ ؾٝ٘ قِـ إِِّ»  ٜلاؿ َا أؾيتإإٍ  تٴِ

ـٻ ع ٞٚبٌ كبٸ ؾُٝا بٝين ١ْٚأعتكـ ؾٝ٘ أْ٘ سذٸ ،ت٘ٚأسهِ بِشٸ ،ب٘  تٵي فنلٙ ٚتعاَيتك

ٛٻ ،ٌَٗٛك٠ َٔ نتبٺ زٷؼلٳْٚٝع َا ؾٝ٘ َوتٳ .عقـكت٘   .«إلدعيٝٗا إٚ ،ٍعًٝٗا إع

 إٕ ٖقٙ ايعباك٠ ؼهٞ عٔ أَلٜٔ، ُٖٚا: ٚ

 ٚسذٸ١.  ٗ نتاب٘ص ُشٝش١ْ ٠طإٛدٛؿ اٜاتأع تِلو٘ بإٔ ْٝع ايلٚ

ٌ بٳـ٠ َٔ قٹُٳٚقـ متٸ اهتؼلادٗا َٔ ايهتب إعتٳ ب ع إٕ ٖقٙ ايلٚاٜات ٌَٗٛك٠ْ

 عًُا٤ ايٌٝع١. 

ايِـٚم ع َا ؾٝٗا ع٢ً ٖقٜٔ ا٭َلٜٔ هب ايكٍٛ بإٔ ْٝع كٚاٜات ايٌٝؽ  بٓا٤ٶٚ

 . ٬ت٘ ع َعتدل٠ْهٳلٵَٴ

َٳ ٫ ؤلٙ  ٔٵٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾكـ متٸ ْكٌ َلاهٌٝ ايٌٝؽ ايِـٚم ٗ نتاب )

 كتًؿ١:  ايؿكٝ٘( بعباكاتٺ

، أٚ «قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ»، أٚ «قاٍ كهٍٛ اهلل» :أع ٚكؿ ايتعبرل عٔ بعٔٗا بًؿٜ

ٌٕ، َٚا إٍ فيو. ٖٚٞ ؼهٞ عٔ ُـٚك «قاٍ ايِاؿم»  ٖقٙ ايلٚا١ٜ عٔ إعِّٛ بٌه
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ٞٸ ٕٛ ،قطع  دامّ.  ٚع٢ً م

عٔ أَرل  كٴٟٚ»، أٚ «عٔ ايٓيبٸ كٴٟٚ»ب ع ٚقـ ٚكؿ ايتعبرل ٗ بعض ايلٚاٜات بًؿٜ: 

 . «عٔ ايِاؿم كٴٟٚ»، أٚ «إ٪ٌَٓ

، َٔ «ك٣ٚ»بًؿٜ  ،ز ع ٚٗ بعٔٗا ٚكؿ فنل اهِ ايٌؼّ ايقٟ ٜلٟٚ عٔ اٱَاّ

 . «مك٣ٚ مكاك٠ عٔ ايِاؿ»قبٌٝ: 

َٔ فيو ٚعٓ٘ ايلٚا١ٜ،  تٵكًَؿ ع ٚٗ بعض ايلٚاٜات متٸ فنل اهِ ايهتاب ايقٟ ْٴ

 . «ٗ نتاب قُـ بٔ أٓـ بٔ و٢ٝ»َج٬ّ: 

ٜل٣ بعض ايعًُا٤ إٔ ًٗاؿ٠ ايٌٝؽ ايِـٚم ٗ بـا١ٜ نتاب٘ تٌٌُ ْٝع ٖقٙ 

ـٸ َٔ عٳٕ ٖقا ا٫ػت٬ف ٗ ايتعبرل ٫ وهٞ عٔ إٔ بعض ايلٚاٜات ٫ تٴأا٭قواّ، ٚ

 .(54)َله٬ت ايٌٝؽ ايِـٚم

ـٳ ٝٵ ١ َلاهٌٝ ايٌٝؽ ٝأػل٣ َٔ ايعًُا٤ فٖبت إٍ ا٫عتكاؿ بإٔ سذِّ إٔ ْاع١ّ بٳ

ايِـٚم إِا تكتِل ع٢ً اجملُٛع١ ا٭ٍٚ َٔ إلاهٌٝ اييت فنلٖا ايٌٝؽ ايِـٚم 

ٌٕ ٞٸ ْٚوبٗا إٍ إعِّٛ بٌه ٖقٙ . ٚبإٓاهب١ ؾإِْٗ ٫ ٜعتدلٕٚ (55)«قاٍ»، بًؿٜ قطع

ُٳ ٌٸ ًأّْا َٔ َلاهٌٝ ابٔ أبٞ عٴ  .لٝٵايطا٥ؿ١ َٔ َلاهٌٝ ايٌٝؽ ايِـٚم أق

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ٚٵٕؾإْ سا سٝح  ;|ا٭نلّ ايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ اييت ْكًت عٔ ايٓيبٸ ِٗ ٜلٳ

 . َعتدل٠ّ ،«قاٍ»ل عٓٗا ايٌٝؽ ايِـٚم بًؿٜ عبٻ

ٌٕتكلٜب ا٫هتـ٫ٍ:  َٚٔ  ،َطًل ٗ ٖاتٌ ايلٚاٜتٌ ٚكؿ فنل ايًِض بٌه

ٚفٖب ايؿكٗا٤ إٍ  .ـ هبل اـ١َِٛ ٚايٓناع، ٚاعتدل فيو ْاؾقّا ُٚشٝشّاٝٵؿٕٚ َق

 ا٫عتكاؿ بهؿا١ٜ ٖقا اٱط٬م ٫عتباك ايًِض ا٫بتـا٥ٞ. 

ٔٵ  ٜبـٚ إٔ إط٬م ٖاتٌ ايلٚاٜتٌ ؾ١ٗ اهتعُاٍ َؿلؿ٠ ايًِض ٚإتؿاِٖ ٚيه

ّٸلٵٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ ٚايؿِٗ ايعٴْ٘ َٔ ايإٗ َٓٗا ٫ ٌٌُٜ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ; إف ايعٴلٵ  ٗ ىت

ٕ إإف  ;و بٗقٙ اٱط٬قات٫ ّهٔ ايتُوټ ٢ ٗ ساي١ ايٌٓوبايًِض إوبٛم بايٓناع. ٚستٸ

ْا ايتُوٸو ؿٵو باٱط٬م إسلام ُـم عٓٛإ ايطبٝع١; َع٢ٓ أْٓا إفا أكٳًلٙ ايتُوټ

١َٛ، ٚدب إٔ ملم يٓؿٞ ًلط١ٝ هبل اـِ ;«بٌ إوًٌُ ايًِض دا٥نٷ»بإط٬م ؿيٌٝ 

ل يؿٜ ايًِض ع٢ً ايًِض ا٫بتـا٥ٞ أّ ٫؟ ٚيقيو سٝح ٜهٕٛ ُـم ًََا إفا نإ ٜٴِط

و عٓٛإ ايًِض ع٢ً ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٗ ايلٚاٜات ٌَهٛنّا ؾٝ٘ ٫ ّهٔ ايتُوټ
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و بايـيٌٝ ٗ ايٌب١ٗ إِـاق١ٝ يقات أُٛي١ٝ: ٫ هٛم ايتُوټ ١. ٚبعباك٠ٺبإط٬م ا٭ؿٓي

 . (56)ايـيٌٝ

ع٢ً ايلغِ َٔ ايتناَِٗ ٌَلٚع١ٝ ايًِض ، َٔ ايؿكٗا٤ ٚيقيو ؾإٕ ١ًّْ

ِـ١َّو با٭ؿي١ ٕ ايتُوټٚٵا٫بتـا٥ٞ، ٫ ٜلٳ  .ػايّٝا َٔ اٱًهاٍ إتك

َٸ١:  ،ْواكٟاقاٍ ايوٝـ أٓـ اـٛ َٻ»بعـ فنل ايلٚاٜات ايعا ؿ٫ي١ ٗ ٌ ٚقـ ٜتأ

َٔ د١ٗ استُاٍ إٔ َؿّٗٛ  ;ايعُّٛػباك ع٢ً َجٌ ايٓبٟٛ َٚا ؾٝ٘ يؿٜ ايًِض َٔ ا٭

 . (57)«بايٓناع ايًِض َا نإ َوبٛقّا

ع٢ً اًذلاٙ  إفا مل تهٔ قل١ّٜٓ باٱٓاؾ١ إٍ اًتُاٍ ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ ع٢ً عباك٠ٺ

ٌٸ ، ١، ٚيقيو َٔ ًأْٗا إٔ تهٕٛ ف١ًُّتٗا يًكلٜٓٝٸَٔ ٬ُسٝٸ هبل اـ١َِٛ ؾ٬ أق

ٔ َٓٗا، ٖٚٞ ُٛك٠ هبل ايٓناع ك إتٖٝكـٳو بايَكٚٗ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ هب ايتُوټ

ُٖٚاـ١َِٛ;  ٗ بـا١ٜ ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ إٍ ايكاعـ٠ ايجابت١ ٗ ايكٔا٤  اٱًاك٠ تٵسٝح 

ٞٸ ـٻٖٚٞ إٔ ايبِّ ،اٱه٬َ ُٕ ،ع١ٓٞ ٚايـيٌٝ ع٢ً إ هٹل، ٖٚقا ا٭َل ٓٵٚايٌُٝ ع٢ً ا

 ٜعهى إٔ ايًِض ٜأتٞ بعـ ايٓناع ٚاـ١َِٛ. 

 

 ٚتكلٜب ا٫هتـ٫ٍ بٗا، هب ا٫يتؿات إٍ ْكطتٌ، ُٖٚا:  ،ايلٚاٜات علضقبٌ 

ِٸ ايتعلټ1 ض إٍ ايلٚاٜات اييت تهٕٛ ؿ٫يتٗا ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ع ٜت

أندل; ٭ٕ ايلٚاٜات ا٭ػل٣ إقنٛك٠ ٗ اؾٛاَع ٚإِاؿك ايلٚا١ٝ٥ تٌرل إٍ ايًِض 

 ٚاـ١َِٛ. ٗ َٛاكؿ ايٓناع 

ٛټ 2 ٕؿلؿ٠ ايًِض،  ؾٝٗا فنلٷ ؿٵٔلسٝح مل ٜٳ ;ك بإٔ بعض ايلٚاٜاتع ٫ ٜٓبػٞ ايتِ

ٚٸ ;٫ تلتب٘ بباب ايًِض يٞ، ٚإِا ٭ٕ عجٓا يٝى ٗ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ باؿٌُ ا٭

ـٸ عٳتٴ ايه٬ّ ٗ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ باؿٌُ ايٌا٥ع ايِٓاعٞ، َع٢ٓ أْٓا ْتعاٌَ َع عكٛؿٺ

ع٢ً يؿٜ ايًِض،  َِاؿٜل ايًِض ا٫بتـا٥ٞ، ٚيقيو قـ ٫ تهٕٛ ايلٚا١ٜ ٌَت١ًَُّٔ 

ٔٵ ٫ تٌتٌُ ع٢ً ًلٚٙ إعا٬َت ا٭ػل٣، ٫ٚ ّهٔ إثبات  َٛكؿ ايلٚا١ٜ َعا١ًَْ ٚيه

 : ايتاي١ٝبعكـ ايًِض، نُا هٛف ٌْرل إٍ بعٔٗا ُٓٔ ايلٚاٜات  تٗا إ٫ٌَٓلٚعٝٸ
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ٞٸقُـ بٔ ع» بإهٓاؿٙ عٔ ايع٤٬، عٔ قُـ بٔ َوًِ،  طايِـٚمص بٔ اؿوٌ ً

ٌٸ، أ×عٔ أبٞ دعؿل ـٺ ْ٘ قاٍ: ٗ كدًٌ نإ يه ّٷ ٚاس ٫ٚ ، عٓـ ُاسب٘ َُٓٗا طعا

ٌټ ـٺ ٜـكٟ ن ٌټ ٚاس ـٺ َُٓٗا نِ ي٘ عٓـ ُاسب٘، ؾكاٍ ن َُٓٗا يِاسب٘: يو َا  ٚاس

 .(58)«أْؿوُٗا تٵعٓـى، ٚيٞ َا عٓـٟ، ؾكاٍ: ٫ بأي بقيو إفا تلآٝا ٚطابٳ

 إٕ ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ ايلٚا١ٜ هب عج٘ َٔ دٗتٌ: ٚ

َٳ تٵٚكؿٳ: هٓـ ايلٚا١ٜع 1 إٕ يًٌٝؽ ٫ٚ ؤلٙ ايؿكٝ٘(.  ٔٵٖقٙ ايلٚا١ٜ ٗ نتاب )

ـٸ٠ طلم إٍ ايع٤٬ بٔ كمٜٔ،   : ًٜٞنُا ايِـٚم ع

ٞٸقُـ بٔ ع»أع  عٔ هعـ ، ـٝٚقُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛي ٘ٝبأعٔ ، اؿوٌ بٔ ً

 ،عٔ قُـ بٔ ػايـ، و٢ٝٓـ بٔ قُـ بٔ عأعٔ ، عّاْٝ ،ٟرلٚاؿُ اهلل بٔ عبـ

 . «ٜٔكم٤ بٔ ٬عٔ ايع

 ،ٟرلٚاؿُ اهلل عٔ هعـ بٔ عبـ، ـٝ٘ ٚقُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝبأعٔ »ب ع 

 . «ايع٤٬ عٔ ٢ٝ،وعٔ ُؿٛإ بٔ ، ايِٗبإ ٞبأعٔ قُـ بٔ ، عّاْٝ

ٞٸ »ز ع  عٔ قُـ بٔ ػايـ، عٔ ، بٔ هًُٝإ اينكاكٟ ايهٛٗ عٔ أبٝ٘، عٔ عً

 . «٤ايع٤٬ بٔ كمٜٔ ايك٬ٓ

ٓـ أعٔ ، اكعٔ قُـ بٔ اؿؤ ايِٓؿ، ـٝقُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛي عٔ»ؿ ع 

ٔٸ، و٢ٝبٔ قُـ بٔ ع  . «عٔ ايع٤٬ بٔ كمٜٔ، اٍ ٚاؿؤ بٔ قبٛبعٔ اؿؤ بٔ ؾ

 . ْٚٝع ٖقٙ ايطلم َٔ ايٌٝؽ ايِـٚم إٍ ايع٤٬ بٔ كمٜٔ ُشٝش١ْ

ّٷ ُشب قُـ بٔ »ثك١، ٚيقيو قاٍ عٓ٘ ايٓذاًٞ:  ٚايع٤٬ بٔ كمٜٔ ْؿو٘ ًؼ

 .(59)«ّٗادٵٚٳ كٹ٘ عًٝ٘، ٚنإ ثك١َّٚؾ ،َوًِ

ٚٵكنُا نإ قُـ بٔ َوًِ ب  .ٙ ثك١ّـٳ

 .ايلٚا١َٜٚٔ ٖٓا ّهٔ ا٫هتـ٫ٍ بٗقٙ 

ـٻ  . (60)ل عٓٗا بايِشٝش١ي ا٭كؿبًٝٞ أّٜٔا، ٚعبٻنُا فنلٖا إك

ٌٸ ،تقنل ٖقٙ ايلٚا١ٜ كدًٌ: تكلٜب ا٫هتـ٫ٍع 2 ـٺ يـ٣ ن ّٷ ٚاس  َُٓٗا طعا

ِٸ ٌٸ يٰػل، ٫ٚ أسـ َُٓٗا ٜعًِ َكـاك فيو ايطعاّ، ث ـٺ تلآٝا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ن  ٚاس

ؾإٕ ٖقٙ ايلٚا١ٜ  مت٘. ٚنُا ٖٛ ٚآضٷٛٵَُٓٗا َايهّا يقيو إكـاك َٔ ايطعاّ ايقٟ َع



 

 االجتهاد والتجديد 

ٟٸ ْنإع ٌٸ ٫ تٌتٌُ ع٢ً أ ـٺ بٌ ايطلؾٌ، ٚإِا ٌِٜ ن ٘ بايذلآٞ َُٓٗا إٍ سكِّ ٚاس

ـٸع٢  ;ايتعبرل ٗ فٌٜ ايلٚا١ٜ بًؿٜ ايًِض ؿٵٔلأْ٘ مل ٜٳ ٫ هٝٻُاٚٚإِاؿ١ ؾك٘،  نٞ ٜٴ

ٗ َٓٗا وهٞ عٔ هبل ايٓناع، بٌ متٸ ا٫هتٓاؿ ٗ إٔ ٚٗٛكٖا ايًػٟٛ ٚإتؿاِٖ ايعٴلٵ

ُٕعبِّ ايلٚا١ٜ  ل عٔ ع١ًٓ اؿهِ أّٜٔا عع بايٓٛل إٍ تطبٝل ايك١ٝٔ ايٌلط١ٝ ع٢ً إٛكؿ ا

ٍٸ ع٢ً أْ٘ سٝجُا نإ ٖٓاى إٌْا٤ٷ  إٍ عٓٛإ ايذلآٞ ٚطٝب ايٓؿى; ا٭َل ايقٟ ٜـ

٫ٚ تٓـكز ٖقٙ إعا١ًَ  .نإ فيو ناؾّٝا ،ْؿٕى آٞ، ٚنإ يـ٣ ايطلؾٌ طٝبٴيًذل

ٟٸ ع ٌٸٚيقيو ؾإٕ ا٫ؿٸآػل غرل عٓٛإ ايًِض.  ٕٕٓٛاؼت أ ـٺ عا٤ بإٔ دٌٗ ن َٔ  ٚاس

ُٸ ع بإٛكؿ ايقٟ ٜٴتٖٛق ١ّايٌلنا٤ َاي٘ ٜوتٛدب ٚٗٛك ايٓناع، ٚعًٝ٘ تهٕٛ ايلٚا١ٜ ػا

ِّايعًٓ»ٍ أْ٘ بايٓٛل إٍ قإْٛ َٔاؾّا إ ، يٝى ُشٝشّا.(61)ؾٝ٘ ايٓناع ١ِّ تع ٫  «ِّ ٚؽ

 ُشٝشّا أّٜٔا.  (62)عا٤ عـّ ايتعُِٝ ٗ دٛاب اٱَاّٜبـٚ اؿٸ

 

ٞٸ، عٔ طايهًٝينص قُـ بٔ ٜعكٛب» ٛب، ببٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ ق عً

ٌٕ ×اهلل أبا عبـ قاٍ: هأيتٴ هٓإ عٔ عبـ اهلل بٔ ٌٕ عٔ كد ٕٔ ؿؾع إٍ كد  غُٓ٘ بوُ

ِٳ ٌٸ َع١ًَٛٺ ٚؿكاٖ ٌٸ ،ًا٠ٺ يه ؟ قاٍ: ٫ بأي بايـكاِٖ، ؾأَا ًٕٗل نقا ٚنقا ٗ ن

 . (63)«إٔ تهٕٛ سٛايب ؾ٬ بأي بقيو إ٫ٓ ،فيو ايؤُ ؾ٬ أسبٸ

ٟٸ َٓاق١ٌٺ: هٓـ ايلٚا١ٜع 1  ٗ هٓـ ايلٚا١ٜ; كغِ عـّ ٚكٚؿ تٛثٕٝل ٫ ٚدٛؿ ٭

ٌٷُلٜض بٌإٔ إبلاِٖٝ بٔ ٖاًِ، ٚيهٓٸ ، ٚقـ أنجل عٓ٘ ايلٚا١ٜ لً٘ ٖـٚغٷ ٘ كد

ٞٸ ٚأُشابٓا ٜكٛيٕٛ: »أػل٣ قاٍ ايٓذاًٞ ٗ ايتعلٜـ ب٘:  س١ٝٺَٚٔ ْا ;بٔ إبلاِٖٝ عً

ٚٸ َٳأ ـٸ(64)«ٌْٖٛل سـٜح ايهٛؾٌٝ بكِ  ٔٵٍ  ِّ. َٚٔ ايٛآض د ٌٝ قـ اعتُـٚا ّا إٔ ايك

ٍٷ ٚمل ٜٓهلٚا ،ع٢ً كٚاٜات٘ يطلؿٚٙ َٔ قِ،  ٦ًّٝا َٓٗا، ٚيٛ نإ ٗ أساؿٜج٘ إًها

ٞٸ  .(65)نُا ؾعًٛا بأٓـ بٔ أبٞ عبـ اهلل ايدلق

١ٗ شلا، أْ٘ هٛم ٚايلٚاٜات إٌابٹ ،ٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ :تكلٜب ا٫هتـ٫ٍع 2

ـٸ٠ّ ٕايو اـلاف إٔ ٜعطٞ قطٝع٘ إٍ كإع يٝشؿٛٗا ي٘، ٜٚوتؿٝـ َٔ ; َٔ اينَٔ َ

طٛاٍ تًو إـ٠، ع٢ً إٔ ٜعطٝ٘ إايو ٗ إكابٌ  ،ايِٛف ٚايًي :َٔ قبٌٝ ،َٓاؾعٗا

 ٦ًّٝا َٔ ايٓكٛؿ ٚايؤُ. 
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ْا ٖقا ايؿلض َِـاقّا يعكـ اٱداك٠; َع٢ٓ إٔ ِٜبض ايلاعٞ أدرلّا لٵيٛ اعتبٳ

ٖٛ إٔ أدل٠ عًُ٘ اييت ٖٞ ايًي ٚايِٛف غرل  ؿٴٔلؾإٕ اٱًهاٍ ايقٟ هٝٳ ،عٓـ إايو

ـٻ ١ٓ، ٗ سٌ إٔ ا٭دل٠ هب إٔ تهٕٛ َع١ًَّٛتعَِّ ٗ عكـ اٱداك٠، ؾًٛ  ؿ٠ّٚق

ل ػلاؾ٘ إٍ ايلاعٞ; يٝوتؿٝـ َٔ َٓاؾعٗا، هٛف تهٕٛ ٓا إٔ إايو قـ أدٻٓٵاؾذلٳ

ٖٚٞ أعٝإ، ٚاؿاٍ إٔ  ،إٌه١ً ٖٞ إٔ ايلاعٞ قـ اهتؿاؿ َٔ يي ُٚٛف اـلاف

ٚقاٍ ايؿكٗا٤ ٗ باب اٱداك٠:  ،ؿٕٚ ا٭عٝإ ،عكـ اٱداك٠ إِا ٜكع ع٢ً ًُٝو إٓاؾع

ل اٱداك٠ ٖٛ ا٭عٝإ اييت ٜبك٢ أًُٗا ثابتّا بعـ اهتٝؿا٤ َٓاؾعٗا; ؾإفا نإ إٕ َتعًٖ

ٞٸ عٓـ  َٔ إداك٠ اـلاف ٖٛ أُٛاؾٗا ٚأيباْٗا ؾإٕ عٝٓٗا هٛف تنٍٚ إلاؿ ا٭ًُ

 . (66)ا٫هتؿاؿ٠ َٔ َٓاؾعٗا أّٜٔا

ايٌٗٝـ ا٭ٍٚ، إٍ ايكٍٛ ظٛام ايعكـ  :ٌَج ،ٚيقيو ؾكـ فٖب بعض ايؿكٗا٤

 ٭ْٗا ٫ تٓوذِ َع َٛامٜٔ عكـ اٱداك٠. ;(67)إقنٛك ٗ ايلٚا١ٜ ُٓٔ عكـ ايًِض

 

ـٻٚ ّٷقـ ٜ َؿلؿ٠ ايًِض ٕ ٖقٙ ايلٚا١ٜ مل تٌتٌُ ع٢ً إسٝح »: ٝكٍٛؾ عٞ ًؼ

عا٤ بأْٗا تلتب٘ بايًِض ا٫بتـا٥ٞ، ٚإٕ عـّ ٚدٛؿ هبل اـ١َِٛ إفٕ ٫ ّهٔ ا٫ؿٸ

ٌٷ  . (68)«ع٢ً عـّ ينّٚ هبل اـ١َِٛ ؾٝٗا ؿيٝ

: إٕ ن٬َٓا يٝى ٗ ػِْٛ ايًِض عا٤ بايكٍٛٓا لٝب عٔ ٖقا ا٫ؿٸٚيهٓٸ

ٚٸ باؿٌُ ايٌا٥ع، يٞ، بٌ ٗ َٛكؿ ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ا٫بتـا٥ٞ باؿٌُ ا٭

ِّ ِـ١َّّ ٗ ايلٚا١ٜ ٚايعِٓل إك ٚٵكٖٛ فات ايذلآٞ، ٚايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٜكّٛ ب إتك ٙ ـٳ

 ع٢ً أهاي عِٓل ايذلآٞ. 

 

عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ، عٔ ابٔ أبٞ عُرل، بإهٓاؿٙ  صايطٛهٞطقُـ بٔ اؿؤ »

ٓٓ ـٺ ;×اهلل اؿ، عٔ اؿًيب، عٔ أبٞ عبـعٔ  ٗ  ،×اهلل عٔ أبٞ عبـ ،ٚغرل ٚاس

َٔ ُاسب٘ ؾ٬  : إفا نإ بطٝب١ ْؿٕى×ايلدٌ ٜهٕٛ عًٝ٘ اي٤ٌٞ ؾِٝاحل، ؾكاٍ

 . (69)«بأي
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إٕ يًٌٝؽ ايطٛهٞ طلٜكٌ إٍ كٚاٜات ٚنتب اؿوٌ بٔ : هٓـ ايلٚا١ٜع 1

 هعٝـ ا٭ٖٛامٟ، ُٖٚا: 

ُٸأػدلْا بهتب٘ ٚكٚاٜات٘ ابٔ أبٞ دٹ»أ ع  عٔ ، بٔ اؿؤعٔ قُـ ، ٞٝـ ايك

 . «عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ بٔ ٓاؿ بٔ هعٝـ بٔ َٗلإ، اؿوٌ بٔ اؿؤ بٔ أبإ

ـٸ (70)اأػدلْا بٗ»ب ع  ٞٸ، َٔ أُشابٓا ٠ْع طبٔ  بٔ اؿوٌ عٔ قُـ بٔ عً

عٔ هعـ ، ٌَٛه٢ بٔ إتٛنِّ (72)طقُـ بٔص  عٔ أبٝ٘، ٚقُـ بٔ اؿؤ ٚ ،(71)صبابٜٛ٘

ٟٸ  . (73)«عٝو٢، عٓ٘عٔ ، أٓـ بٔ قُـعٔ ، بٔ عبـ اهلل ٚاؿُرل

، ٚعًٝ٘ يٌٝؽ إٍ اؿوٌ بٔ هعٝـ ا٭ٖٛامٟ َعتدلٷا ٞٵٚهٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ بطلَٜك

ٚٵكتهٕٛ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ب  ٖا ُشٝش١ ايوٓـ أّٜٔا. ـٳ

ـٻ: تكلٜب ا٫هتـ٫ٍع 2 ّٕتتش ـٜٔ، سٝح ِٜاحل ؿا٥ٓ٘ ع٢ً َٳ خ ايلٚا١ٜ عٔ ًؼ

 .ايطلؾٌ اٖٞ َٓني١ ائاب٘; ٖٚٞ كٓ إٍ ْكط١ٺٓ٘، ٚيهٓٗا تٌرل ٗ اؾٛاب ٜٵؿٳ

 ٗ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ أّٜٔا; ٭ٕ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٖٛ إٌْا٤ٴ ٖٚقا ائاب٘ َٛدٛؿٷ

 .ايذلآٞ ٚايتوامل

 

، ٚشلقٙ ايعباك٠ «ؾٝٴِاحل» :ع٢ً عباك٠ تٵ: إٕ ٖقٙ ايلٚا١ٜ قـ اًتًَُكاٍٚقـ ٜٴ

ٟٸ ٚٗٛكٷ بوبل اـ١َِٛ، باٱٓاؾ١ إٍ إٔ ٗ َٛكؿ ايلٚا١ٜ ٖٓاى ٗ لٵَٚتؿاِٖ عٴ يػٛ

ٌٷ عٷَتٖٛق أػل٣: ٗ َٛكؿ ايلٚا١ٜ ٖٓاى ْناعٷ يًٓناع. ٚبعباك٠ٺ ١ْأكٓٝٸ ، ٚإٕ عكـ ٚقتُ

ًٴلِّ  . (74)ع يلؾع ٖقا ايٓناعايًِض قـ 

ٔٵ ٚٸ: ايكٍٛ ٗ اؾٛاب ّهٔ ٚيه اييت ٖٞ َٔ  ،«ؾِٝاحل» :إٕ عباك٠ :٫ّأ

ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ َٛكؿ ايلٚا١ٜ ي٘  :ٚثاّْٝا. ×ٗ ن٬ّ اٱَاّ ؿٵٔلمل تٳ ،ات ايًِضٌَتٓك

١ فات أْ٘ ٗ دٛاب اٱَاّ ع سٝح عُـ إٍ تطبٝل ايك١ٝٔ ايٌلطٝٸ ٚٗٛك ٗ ايٓناع، إ٫ٓ

ٞ ع٢ً إٛكؿ ع وهٞ عٔ عـّ ا٫ػتِاْ َٛاكؿ ٚدٛؿ اٱًاك٠ إٍ ايكإْٛ ايهًٓ

ِّ»أػل٣: ٗ ٤ٛٓ قاعـ٠  ٠ٺل أٚ احملتٌُ. ٚبعباكايٓناع احملٖك ّ ػ١ُِٝٛ إٛكؿ ٫ ؽ

ّٸ ٞ ع٢ً ايؿلؿ ٚإِـام ع ، ٫ ّهٔ يٓا ع ٗ هٝام تطبٝل ايكإْٛ ايهًٓ«ايٛاكؿ ايعا

 لٙ ٗ فيو ايؿلؿ. ِٵسٳ
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ـٸقُـ بٔ ٜعكٛب طايهًٝينص، » َٔ أُشابٓا، عٔ أٓـ بٔ قُـ، عٔ  ٠ٺعٔ ع

 ×اهلل قُـ بٔ إزلاعٌٝ، عٔ قُـ بٔ عقاؾل، عٔ عُل بٔ ٜنٜـ، عٔ أبٞ عبـ

ٌٕ ٌٕ قاٍ: إفا نإ يلد ُٳ ،ٔٷٜٵؿٳ ع٢ً كد ِٸ، ٢ َاتً٘ ستٸَطؾ ٚٳ ث  ت٘ ع٢ً ٤ًٞٺثٳكٳُاحل 

ٕٵ٢ ٜوتٛؾٝ٘ َٓ٘ ٗ اٯؾايقٟ أػق ايٛكث١ شلِ، َٚا بكٞ ؾًًُٝت ستٸ  ٖٛ مل ػل٠، ٚإ

 . (75)«٘ يًُٝت ٜأػقٙ ب٘عٓ٘ ؾٗٛ نًٗ ٔض٢ َات ٚمل ِٜكستٸ ِٜاؿِٗ ع٢ً ٤ًٞٺ

ـٸ٠ َٔ » :َٔ سٝح ايوٓـ. ٚعباك٠ إٕ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ُشٝش١ْ :هٓـ ايلٚا١ٜع 1 ع

ٟٸ ٚاسـ٠ٺمل ٜتٻ «أُشابٓا َٔ كٚاٜات ايهاٗ، ه٣ٛ َا نإ ٗ  ٔض إلاؿ َِٓٗ ٗ أ

ـٻ»ايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ; سٝح قاٍ ايهًٝين:  ـٸ٠ْس َٔ أُشابٓا، َِٓٗ: قُـ بٔ و٢ٝ  ثين ع

. ٚايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ َٔ )نتاب اؿذٸ١(; سٝح قاٍ ٖٓاى: (76)«ايعطاك، عٔ أٓـ بٔ قُـ

ـٸ٠ َٔ أُشابٓا، َِٓٗ: »  .(77)«عبـ ا٭ع٢ً، ٚأبٛ عٴبٝـ٠، ٚعبـ اهلل بٔ بٌل اـجعُٞع

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ـٸ٠ َٔ أُشابٓا»ٌٖ عباك٠  ،سا  تٛدب إكهاٍ ايلٚا١ٜ؟  «ع

: إٕ ٖقا ايتعبرل ٫ ٜٛدب اٱكهاٍ; إف ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ٗ اؾٛاب ْكٍٛ

١َ اؿًٓٞ ْكٌ ٗ نتاب٘ )ػ١ُ٬ إٔ ايع٬ٓ ٔ أزلا٤ ٖ٪٤٫ ايلٚا٠، إ٫ٓايهًٝين مل ٜبِّ

ـٸ :ٚإلاؿ بكٛيٞ»ا٭قٛاٍ( عٔ ايٌٝؽ ايهًٝين قٛي٘:  ، قُـ بٔ و٢ٝ: ٠ َٔ أُشابٓاع

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ  ٞٸٚعً، ؿكٜىإٚأٓـ بٔ ٠، ٚؿ بٔ نٛكٚٚؿا، بٔ َٛه٢ ايهُٓـاْٞ ٚعً

ـٸ: يٝ٘إ٘ ٗ نتابٞ إٌاك ُا فنلتٴنًٓ: ٚقاٍ. بٔ ٖاًِ عٔ أٓـ بٔ ، ُشابٓاأ٠ َٔ ع

ٞٸ: ؾِٗ، قُـ بٔ ػايـ ايدلقٞ ٞٸ، بٔ إبلاِٖٝ عً ١، فٜٓأاهلل بٔ  بٔ قُـ بٔ عبـ ٚعً

ٞٸ، ١َٝٸأاهلل بٔ  ٚأٓـ بٔ عبـ ٞ ١َ اؿًٓ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ايع٬ٓ(78)«بٔ اؿؤ ٚعً

ٔٵمل ٜبِّ ًٳٖو ٔ َوتٓـ ْكً٘، ٚيه ٗ أْ٘ قـ ْكٌ فيو َٔ بعض نتب ايٌٝؽ  ٫ 

ٚٸ اؿ٠ َِٗٓٗ ثكات بٌ ٍ; ؾج٬ث١ْايهًٝين. ٚأَا ا٭ًؼاْ إقنٛكٕٚ ٗ ايطلٜل ا٭

 ايٌٝؽ ايٓذاًٞ، ِٖٚ: 

 . (79)اكايعٓط قُـ بٔ و٢ٝع 1

 . (80)أٓـ بٔ إؿكٜىع 2

ٞٸ3  . (81)بٔ إبلاِٖٝ ع عً

ٔٵ ٚٸ ٚيه ُلٜض بٌأُْٗا،  تٛثٝلٷ ؿٵٔلٍ، ٚمل ٜٳٚكؿ ًؼِإ آػلإ ٗ ايطلٜل ا٭



 

 االجتهاد والتجديد 

 ُٖٚا: 

ٞٸ1  بٔ َٛه٢ ايهُٓـاْٞ.  ع عً

ُٸٞ. ٚع ؿا2ٚ  ؿ بٔ نٛك٠ أبٛ هًُٝإ ايك

 َٔ ايلٚا٠، ِٖٚ:  ٚثاق١ ث٬ث١ٺ تٵٚٗ ايطلٜل ايجاْٞ ثبتٳ

ٞٸ1  اِٖٝ بٔ ٖاًِ. بٔ إبل ع عً

ٞٸع 2  . (82)قُـ بٔ عبـ اهلل بٔ أف١ٜٓ بٔ عً

ٞٸ3  بٔ اؿؤ.  ع عً

ـ نتاب أٍُٛ عًِ ايلداٍ بٌ ايٓٛل١ٜ ٚايتطبٝل قاٍ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ َ٪يِّ 

ٞٸ آباؿٟ، ٖٚٛ َٔ ٌَاٜؽ ابٔ قٛيٜٛ٘، ايوعـبٔ اؿوٌ  بإٔ ٖقا ايٌؼّ ٖٛ عً

عبـ اهلل ع ايقٟ ٖٛ ع٢ً َا ٜبـٚ سؿٝـ . ٚأَا أٓـ بٔ (83)ْٚٝع ًٝٛػ٘ َٔ ايجكات

ٟٸ. ٚع٢ً (84)ؾٝ٘ تٛثٝلٷ ؿٵٔلايدلقٞ ع ؾًِ ٜٳ َٔ  ساٍ ؾإٕ ن٬ ايطلٜكٌ ٌٜتٌُ ع٢ً ث٬ث١ٺ أ

 ايجكات. 

بٔ  أٓـ بٔ قُـهٛا٤ أنإ ٖٛ  ،إٕ إلاؿ َٔ أٓـ بٔ قُـ ٗ ايوٓـ

 .بٔ ػايـ ايدلقٞ، ثك١ْ أٓـ بٔ قُـعٝو٢ أٚ 

إزلاعٌٝ ع ع٢ً َا ٜبـٚ ع ٖٛ قُـ بٔ إزلاعٌٝ بٔ بنٜع.  ٚإلاؿ َٔ قُـ بٔ

قُـ بٔ »إف قاٍ:  ;ٚايـيٌٝ ع٢ً فيو ن٬ّ ايٌٝؽ ايطٛهٞ بٌإٔ قُـ بٔ عقاؾل

ٚٸي٘ نتابٷ: عقاؾل عٔ قُـ بٔ ، ٍ عٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ عٝو٢، كٜٚٓاٙ باٱهٓاؿ ا٭

ٟٸ. ٚع٢ً (85)«عٓ٘، إزلاعٌٝ بٔ بنٜع ٍٕ أ  .ؾٗٛ ثك١ْ سا

ٚٵكٙ;  بٔ عقاؾل ثك١ْٚقُـ  ـٳ  .(86)بٌٗاؿ٠ ايٌٝؽ ايٓذاًٞب

 . ّاهٓـ ايلٚا١ٜ ُشٝش ٖٚهقا ٜهٕٛ

ـٻ: تكلٜب ا٫هتـ٫ٍع 2 ّٕتتش َٕٔٳ خ ايلٚا١ٜ عٔ ًؼ ل عٔ هـاؿ ؿٜٓ٘ تأػٻ ،ـٜ

ِٸ ،٢ َات ايـا٥ٔستٸ َٕ ث ٛٳقاّ ا ، «ايًِض»ايٓٛل عٔ ن١ًُ  ث١. ٚبػضٸكٳـٜٔ بايًِض َع اي

و بعض ٗ سـٚخ اـ١َِٛ ٚايٓناع. َٚٔ ٖٓا ؾكـ ُوٻ إٔ ايلٚا١ٜ غرل ٚاٖل٠ٺ إ٫ٓ

 .(87)ٱثبات ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ;احملكل ا٭ؿكبًٝٞ ع بايلٚا١ٜ :ايعًُا٤ ع َٔ أَجاٍ

ٔٵ  «ايًِض»سٝح تٌتٌُ ايلٚا١ٜ ع٢ً ن١ًُ  ;َٔ ٚد١ٗ ْٛل ناتب ايوطٛك ٚيه

ٟٸ لٚا١ٜ ٚٗٛكٷ، ٜهٕٛ ٗ اي×ٗ ن٬ّ اٱَاّ إعِّٛ ٗ ع٢ً هبل عٴلٵ ِٷٗٵَٚؾ يػٛ
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ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ا٫هتـ٫ٍ بايلٚا١ٜ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض  .ع هبل ايٓناعل أٚ تٛٗقؼٗك

َټ  . ٌٕا٫بتـا٥ٞ َٛٓع تأ

 

ٞٸ» ٓٓ طايِـٚمص بٔ اؿوٌ قُـ بٔ عً اؿ، عٔ اؿًيب، عٔ أبٞ بإهٓاؿٙ عٔ 

ؾًُا ؾلؽ ، َع١ًَٛ ٜطشٕٓٛ بايـكاِٖ ١ٺَٔ سٓط أقؿن٠ّٗ ايلدٌ ٜعط٢ ، ×اهلل عبـ

قـ اُطًشٛا عًٝ٘ ؾُٝا بِٝٓٗ،  َٓ٘، ٖٚٛ ٤ًٞٷ ٙ ايـكاِٖ ٚقؿٝنّاـٳَكٓ٘ ْٳشٵإ َٔ َطايطشٸ

ٕٵ ،: ٫ بأي ب٘×قاٍ  . (88)«مل ٜهٔ هاعلٙ ع٢ً فيو ٚإ

ٓٓاؿ بٔ عجُإ عباك٠ عٔ: : هٓـ ايلٚا١ٜع 1 ، ٘ٝبأ»إٕ هٓـ ايٌٝؽ ايِـٚم إٍ 

ٓٓ، اماـنٸ ـٝعٔ قُـ بٔ ايٛي، عّاْٝ ٟرلٚاؿُ اهلل هعـ بٔ عبـ عٔ اؿ بٔ عٔ 

 .. ٚايطلٜل إقنٛك ُشٝضٷ(89)«عجُإ

ٓٓاؿ بٔ عجُإ  ٚٵكبثك١ْ ٚ  .(90)بٌٗاؿ٠ ايٌٝؽ ايٓذاًٞ ;ٙـٳ

ٞٸ  .(91)، ٖٚٛ ثك١ْبٔ أبٞ ًعب١ اؿًيبٸ ٚإلاؿ َٔ اؿًيب ٖٛ عبـ اهلل بٔ عً

 ٚعًٝ٘ ؾايلٚا١ٜ ُشٝش١ ايوٓـ. 

ـٻ: تكلٜب ا٫هتـ٫ٍع 2 ّٕتتش ٕٕٜٚتٻ ،ّتًو سٓط١ّ خ ايلٚا١ٜ عٔ ًؼ  ؿل َع طشٸا

ٔ َٔ ايـكاِٖ، ٚع٢ً ايلغِ َٔ َع١ًَٝٛ َعٝٻ إكؿكا ع٢ً َكـيٝطشٔ ي٘ سٓطت٘، ٚمل ٜتٻ

ٌٸ ٌ َٔ اؿٓط١ ٗ فيو اؿ قؿٕٝن َكـاك ايـكاِٖ اييت ناْٛا ٜتكآْٛٗا ع٢ً طشٔ ن

ٌّ َُٓٗا بعـ ُاّ ايعٌُ ع٢ً إٔ ٜـؾع يًطشٸإ َكـاكّا َٔ ايـكاِٖ ٚقؿٝنّا  ٜتِاحل ن

َٔ اؿٓط١. ٫ٚ ٜٛٗل َٔ ايلٚا١ٜ ٚدٛؿ هبل اـ١َِٛ بُٝٓٗا; يهٞ ِٜرلا إٍ ايًِض 

 يلؾع اـ١َِٛ. 

ٌَلٚع١ٝ ايًِض  ِايؿكٗا٤ ع ع٢ً ايلغِ َٔ ايتناَٗ بعضٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى 

، ٚقاٍ ٗ ٥ٞؿ٫ي١ ايِشٝش١ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا ٚاا٫بتـا٥ٞ ع أْهل

 بِٝٓٗ ٚقاعـ٠ّ إفا ُاك اُط٬سّا ٫ ؿ٫ي١ ؾٝٗا ع٢ً ايًِض، بٌ ع٢ً إٔ ٦ًّٝا»َٓاقٌتٗا: 

أػل٣: إفا نإ  . ٚبعباك٠ٺ(92)«ًلعٞ ٫ ٜهٕٛ ي٘ َاْعٷ، ؾٌُٕٝٛ ع٢ً اُط٬سِٗ َِٓٗ

ٌٸ ٖٓاى قاعـ٠ْ ـٺ ًا٥ع١ بٌ ن ؾِٗ، ؾ٬ إًهاٍ لٵ، ٚعًُٛا ع٢ً طبل عٴفٺأٚ عٴلٵ ُٓ

 ٗ فيو. 
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ٝٸ عٔ عكـ ايًِض، ْاٖٝو عٔ إٔ  ١ّٗ ٤ٛٓ ٖقا ايبٝإ تهٕٛ ايلٚا١ٜ أدٓب

 .تهٕٛ َوتٓـّا ٱثبات ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ

ٔٵ  ٜبـٚ َٔ ٚد١ٗ ْٛل ناتب ايوطٛك أْ٘ يٛ ناْت ٖقٙ ايؿل١ٝٓ ُاؿق١ّ ٚيه

ايلٚا١ٜ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ هٛف تهٕٛ أٚٓض; ببٝإ إٔ ا٭َل  ١ؾإٕ ؿ٫ي

ـٺ ٓٵ ْٚاع١ٺ إفا نإ َٛكؿّا يكبٍٛ ُٓ ؾّا ٚقاّْْٛا بِٝٓٗ، ٚأكاؿ عٴلٵ تٵشٳَٔ ايٓاي ٚأ

ـٺإاٯػلٕٚ ايـػٍٛ َعِٗ ٗ َجٌ ٖقٙ إعا١ًَ; ؾشٝح  ٟٸ ٚاس َٔ  ْٗا ٫ تٓـكز ُٓٔ أ

إفٕ هب إٔ ٜهٕٛ قٛاّ ٖقٙ إعا١ًَ بايذلآٞ ٚايتٛاؾل  قطعّا ػل٣ايعكٛؿ إتعاكؾ١ ا٭

َٔ ٖقا ايذلآٞ.  قـ أ٢َٔ ٖقٙ إعا١ًَ ع٢ً أهإي ×بٌ ايطلؾٌ، ٚإٕ اٱَاّ

ٕٵ ،٫ بأي ب٘»ٗ فٌٜ ٖقٙ ايلٚا١ٜ:  ×ٚيقيو قاٍ اٱَاّ مل ٜهٔ هاعلٙ ع٢ً  ٚإ

ٕٵأٟ ستٸ ،«فيو ٚها٥ل إعا٬َت إتعاكؾ١  ًلا٤ٷٚ ٗ ٖقٙ إعا١ًَ بٝعٷ عٵمل َٜك ٢ ٚإ

هٕٛ ًاٖـّا آػل ّٜهٔ إٔ  «اُطًشٛا»أػل٣ ؾإٕ ٚدٛؿ عباك٠  ا٭ػل٣. َٚٔ ْاس١ٝٺ

ؼهٞ عٔ َع٢ٓ ا٫تؿام  «ا٫ُط٬غ»ؿ ايذلآٞ; ٭ٕ عباك٠ ع٢ً ا٫عتُاؿ ع٢ً فلٻ

ٚايذلآٞ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإْ٘ َع ٚدٛؿ ايكٛاٌْ ٚا٭علاف ايِٓؿ١ٝ ٚايتٛاؾك١ٝ 

ٌ ؾإٕ عـّ ؼـٜـ أدل٠ ايطشٔ ئ تٌهِّ «ا٫ُط٬غ»اييت ّهٔ ؾُٗٗا َٔ عباك٠ 

ُٸ ١ّأكٓٝٸ  . (93)َٛاكؿ ايٓناع احملتٌُ ١ّيٛٗٛك ايٓناع; ٚعًٝ٘ ٫ تهٕٛ ايلٚا١ٜ ػا

 

بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ  قُـ ، عٔطايهًٝينص قُـ بٔ ٜعكٛب»

أبا  قاٍ: هأيتٴ ل، عٔ عُل بٔ ٜنٜـٝٵَهعٝو٢، عٔ ابٔ بٴعٝو٢، عٔ قُـ بٔ 

ٌٕ ×عبـاهلل ٌٕ عٔ كد ِٸ ،ُٓاّْا ُٓٔ ع٢ً كد ايقٟ  قاٍ: يٝى ي٘ إ٫ٓ ؟ُاحل عًٝ٘ ث

 . (94)«ُاحل عًٝ٘

ٍٸ ٌّ ٚقـ اهتـ ل ا٭كؿبًٝٞ، ٚايوٝـ أٓـ احملكِّ :َٔ بٗقٙ ايلٚا١ٜ ن

 .(95)لا عٓٗا بايِشٝش١ْواكٟ، ٚعبٻااـٛ

  :ٚعح ٖقٙ ايلٚا١ٜ هب َٛا١ًُ ايبشح ٗ َكاٌَ ٚٗ َٓاق١ٌ

ُٸٞ، ايعٓط قُـ بٔ و٢ٝإٕ إلاؿ َٔ قُـ بٔ و٢ٝ ٖٛ : هٓـ ايلٚا١ٜع 1 اك ايك

ٌٷأُشابٓا ٗ مَاْ٘، ثك١ْ ًٝؽٴ»ٚقـ قاٍ عٓ٘ ايٌٝؽ ايٓذاًٞ:  ، نجرل ، ع
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ُٸٞ ٗ َٓ(96)«اؿـٜح اق١ٌ ، ٚقـ أًاك إيٝ٘ أٓـ بٔ قُـ بٔ عٝو٢ ا٭ًعلٟ ايك

 . إْ٘ ثك١ْ :أهاْٝـ ايلٚاٜات ايوابك١، ٚقاٍ

 بٌ هبع١ أًؼاْ:  قُـ بٔ عٝو٢ ٌَذلْى

 ا٭كَين.  قُـ بٔ عٝو٢ع 1

 بٔ مٜاؿ.  قُـ بٔ عٝو٢ع 2

 . قُـ بٔ عٝو٢بٔ هعـ ا٭ًعلٟ، ٚايـ أٓـ بٔ  قُـ بٔ عٝو٢ع 3

 بٔ عبٝـ ايٝكطٝين.  قُـ بٔ عٝو٢ع 4

 ايطًشٞ.  قُـ بٔ عٝو٢ع 5

 ايكٓطإ.  قُـ بٔ عٝو٢ع 6

 ايهٓـٟ.  قُـ بٔ عٝو٢ع 7

ٌّ  ;َٔ: ا٭ًعلٟ َٚٔ بٌ ٖ٪٤٫ ايوبع١ ٖٓاى ث٬ث١ أًٗل َٔ هٛاِٖ، ِٖٚ ن

ٚايطًشٞ. َٚٔ بٌ ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ ٜعتدل ايٝكطٝين ٖٛ ا٭ًٗل، ٚعًٝ٘ عٓـَا  ;ٚايٝكطٝين

ٌٕ ؿٴٔلٜٳ ـٺ ،َطًل فنل قُـ بٔ عٝو٢ بٌه إلاؿ ٖٛ  ٜهٕٛ، َٚٔ ؿٕٚ فنل ُٚ

 . «ـ ايٝكطٝينٝٵبٔ عٴبٳ قُـ بٔ عٝو٢»

بٌ عًُا٤ ايلداٍ سٍٛ ٚثاقت٘ أٚ عـّ ٚثاقت٘. ٚقاٍ ايٌٝؽ  ٖٚٓاى اػت٬فٷ

ٌٷ»ايٓذاًٞ عٓ٘:  . (97)«ايتِاْٝـ...  ٔٴوٳ، عٌ، نجرل ايلٚا١ٜ، سٳٗ أُشابٓا، ثك١ْ دًٝ

ـٳ ٝٵ إٔ ايٌٝؽ ايطٛهٞ قـ سهِ بٔعؿ٘، َٚٔ ا٭ؾلاؿ ايقٜٔ متٸ اهتجٓا٩ِٖ َٔ قبٌ  بٳ

ـټ«قُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝـ»  . (98)«ْٛاؿك اؿه١ُ»ٙ َٔ كداٍ ، ٚقـ متٸ ع

بإٔ تٔعٝـ ايٌٝؽ طايطٛهٞص ٫ ّهٔ  «إٜٔاغ ايـ٥٫ٌ»ٚقاٍ ُاسب نتاب 

اّ ع٢ً أهاي اهتجٓا٤ إٔ ٜكاّٚ تٛثٝل ايٓذاًٞ; ٭ٕ تٔعٝـ ايٌٝؽ ايطٛهٞ إِا ق

قُـ بٔ ايٛيٝـ، ٗ سٌ إٔ ٖقا ا٫هتجٓا٤ ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ؿي٬ّٝ ع٢ً ٓعؿ٘; 

ـ عٔ ٝٵٗ ايلٚاٜات اييت ٜلٜٚٗا قُـ بٔ عٝو٢ بٔ عٴبٳ ـٷٚفيو ٭ٕ ابٔ ايٛيٝـ َتٛقِّ

ٕٛ  . (99)ٞنِّ ْٜٛى بٔ عبـ ايلٓٔ، ٫ ع٢ً م

ٕٵٝٵَهإٕ عبـ اهلل بٔ بٴ إٔ ايٌٝؽ ايطٛهٞ قـ سهِ ٗ  ، إ٫ّٓانإ ؾطشٝٸ ل ٚإ

 . (100)بٛثاقت٘ «ايؿٗلهت»نتاب 

 بٌ ًؼٌِ، ُٖٚا:  إٕ عُل بٔ ٜنٜـ ٌَذلْى
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 . ايِٝكٌ، ٚيٝى ي٘ نتابٷ عُل بٔ ٜنٜـع 1

ٝٸ ،ٜنٜـ قُـ بٔ عُل بٔع 2  . اع ايوابلٟ، ٚي٘ نتابٷب

ٜٳ ٌٕ ؿٴٔلٖٚقا ا٫هِ عٓـَا  َطًل ٜهٕٛ إلاؿ َٓ٘ ٖٛ ايجاْٞ، ٚايقٟ ُٚؿ٘  بٌه

ٝٸ»: ٘ايٌٝؽ ايٓذاًٞ بكٛي اع ايوابلٟ... نٛٗ، عُل بٔ قُـ بٔ ٜنٜـ، أبٛ ا٭هٛؿ، ب

 .(101)«...، دًٌٝثك١ْ

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ، ٫ «ك١َّٛثٻ»َٔ د١ٗ ٚدٛؿ عبـ اهلل بٔ بهرل، تعتدل  ;ؾإٕ ايلٚا١ٜ سا

 .ُشٝش١ّ

ِـ١َّإٕ ايلٚا١ٜ : تكلٜب ا٫هتـ٫ٍع 2 ع٢ً ٖقا احملت٣ٛ، ٖٚٛ إٔ  تٵقـ اًتًَُ إتك

ـٻ ٜٓتكٌ اؿلٸ «ائُإ»ع٢ً قٛاٌْ  ًؼِّا قـ ُٓٔ ًؼِّا آػل، ٚأْ٘ بٓا٤ٶ ٔ ع ٜٵٚاي

َٸ١ٺ َٸ١ٺ طبكّا يؿت٣ٛ ايٌٝع١ ع َٔ ف أػل٣ ؾإٕ ائأَ  . َٚٔ ْاس١ٝٺ(102)أػل٣ إٍ ف

َٸ١ ائأَ عٔ إبًؼ إتعِّ ×اٱَاّ، ثِ هٴ٦ٌ ٚإُٕٔٛ ي٘ قـ تِاؿا ع٢ً َكـإك ل بق

َٸ١ ائأَ ٖٛ إبًؼ ايقٟ ٚقع  يٝـؾع٘؟ ؾكاٍ اٱَاّ ٗ اؾٛاب: إٕ إبًؼ ايقٟ ٗ ف

 َٛكؿّا يًتِاحل. 

ٔٵ ٟٸ «ايًِض»ات يؿٜ بايٓٛل إٍ اهتعُاٍ ٌَتٓك ٚيه ٚإتؿاِٖ  ٚايٛٗٛك ايًػٛ

ت ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ َٔ و بايلٚا١ٜ ع٢ً إثباٗ شلا ٫ ىًٛ ايتُوټايعٴلٵ

 .اٱًهاٍ

ُټ ٚقـ ثبت ع َٔ فُٛع َا متٸ ُٸايتٛ ١ ع إٔ ٌ إيٝ٘ ٗ ا٫هتـ٫ٍ بايلٚاٜات اـا

ٌّ اتا٫هتـ٫ٍ بايلٚاٜ ٕ َا أ، ٚا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ تا

 .ٚاكؿّا يٝىدا٤ َٔ ايٓكاَ ٗ ن٬ّ بعض ايعًُا٤ إعاُلٜٔ 

 

١ ايًِض ع٢ً عـّ ٌَلٚعٝٸ «ايًِض ا٫بتـا٥ٞ»و ٗ َكاي١ يكـ متٸ ايتُوټ

ٞٸ إٕ »ع٢ً إٌلٚع١ٝ، سٝح قاٍ ُاسب ٖقٙ إكاي١:  ا٫بتـا٥ٞ بعـّ ٚدٛؿ ايـيٌٝ ايًؿٛ

ٍٸ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ عكـ ايًِض، تاب ٚايوٓٸَٔ ايه ،ْٝع ا٭ؿي١ ايًؿ١ٝٛ ١، اييت تـ

بوبب ايٛٓع ايًػٟٛ شلقٙ  ;اتٗاٌَتٓك إسـ٠٣ ايًِض ٗ اهتعُاٍ َاؿٸؾٝٗا ٚاييت ٚكؿ 
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إؿلؿ٠، إِا تٔؿٞ ا٫عتباك ع٢ً ػِْٛ ايعكـ إوبٛم بايٓناع ٚاـ١َِٛ أٚ ايقٟ 

عٔ ؿا٥ل٠ ؿ٫ي١ ٖقا ايٓٛع  ع ؾٝ٘ فيو. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٜهٕٛ ػاكدّاتٖٛقٜٴ

أػل٣ ؾإٕ ا٭ؿي١ ايًؿ١ٝٛ ا٭ػل٣ اييت متٸ ا٫هتـ٫ٍ بٗا ع٢ً  َٔ ا٭ؿي١. َٚٔ ْاس١ٝٺ

اعتباك عكـ ايًِض، ٚاييت ؽًٛ َٔ يؿٜ ايًِض، ٫ تهٕٛ ع بوبب ؾكـإ ٖقا ايًؿٜ ع 

َٸ١ٺ فات ؿ٫ي١ٺ ع٢ً  ع٢ً عكـ ايًِض، ٚعًٝ٘ ؾإْٗا ئ تٓطٟٛ ع٢ً ؿ٫ي١ٺ ٚٚآش١ٺ تا

إٕ ايذلنٝب ايُٛؿٞ  :بٌ ّهٔ ايكٍٛ .ٍ أّٜٔا..ٚٵَأ ػِْٛ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ بطلٜٕل

ؿاػًٞ، ٚبقيو ٜهٕٛ اهتعُاي٘ ػاط٦ّا  ٚتٗاؾتٺ ٜعاْٞ َٔ تٓاقٕض «ايًِض ا٫بتـا٥ٞ»يع 

ٍٸ «ايًِض»; ٭ٕ َؿلؿ٠ ُشٕٝض ٚغرلٳ ع١، ٗ ك١ أٚ إتٖٛقع٢ً هبل اـ١َِٛ إتشكِّ تـ

ٍٸ ع٢ً عـّـٵأٚ ايبٳ «ا٫بتـا٥ٞ»سٌ إٔ َؿلؿ٠  هابك١ اـ١َِٛ، َٚٔ ٖٓا  ٚدٛؿ ٟٚ تـ

٘ٷ أٚ  «ايٓٛك إًِٛ»بكٛيٓا:  ؾإٕ تُٛٝـ ايًِض بٗقٙ ايِؿ١ يٝى ُشٝشّا، ٖٚٛ ًبٝ

َٸٞ»  . (103)«َٚا إٍ فيو «ايعامل ا٭

 

ـٻّع نُا 1 َٸ١ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايعكٛؿ ع َٚٔ بٝٓٗا: ؾإٕ بعض ا٭ؿٓي تك ٚٵُؾٛا ﴿١ ايعا َأ

ٔٵ تٳلٳإض﴿، ٚ﴾بٹاِيعٴُكٛؿٹ ٍٸع  ﴾تٹذٳاكٳ٠ّ عٳ  .ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ّهٓٗا إٔ تـ

ُٸ ٗ ،أػل٣ َٚٔ ْاس١ٝٺ  ؿ٫ي١ٺ فاتناْت بعض ايلٚاٜات  ١ٞ بايًِض ا٫بتـا٥ا٭ؿي١ اـا

ٕٵ ع٢ًٚآش١  مل تهٔ َؿلؿ٠ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ  ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ، ٚإ

ؾٝ٘  تٵا َٔ ايكا٥ًٌ بتٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ ٕا نإ إٛكؿ ايقٟ ٚكؿٳإف يٛ نٓٸ ;ؾٝٗا َوتع١ًُّ

ٚإفا نٓا َٔ ايكا٥ًٌ بعـّ تٛقٝؿ١ٝ  ;بايًِض ٚاٱٌْا٤ ايلٚاٜات قاب٬ّ يًتِشٝض إ٫ٓ

ايعكٛؿ إتعاكؾ١  أسـُٓٔ  كـٚكْا إؿػاٍ َعا١ًَٺٚامِاك ايعكٛؿ ؾُع فيو يٛ نإ َ

ـٺؾإُٔا٠ قطعّا   خ. ـٳشٵدـٜـ َٚوتٳ وٛف ٜهٕٛ فيو أؾٌٔ َٔ ا٫يتناّ بعك

ـٻ2 ثٓا هابكّا ؾإٕ ن٬َٓا يٝى ٗ ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ باؿٌُ ع نُا ؼ

ٚٸ اهتعُاٍ ٖقٙ  ؿٵٔلجٛا باهتعُاٍ َؿلؿ٠ ايًِض ٗ ا٭ؿي١، ٚيٛ مل ٜٳنٞ تتٌبٻ ;يٞا٭

يًـيٌٝ. بٌ إٕ ن٬َٓا  إؿلؿ٠ ناْت ؿ٫ي١ ا٭ؿي١ ع٢ً ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ؾاقـ٠ّ

ٗ ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ باؿٌُ ايٌا٥ع ايِٓاعٞ، أٟ ٗ إٛاكؿ ٚإِاؿٜل اييت 

ٌ ايٌاكع ع٢ً عـّ بٳَٔ قٹ أٚ كؿعٷ َٓعٷ ؿٵٔلإٌْا٤ ايتٛاؾل ٚايذلآٞ عًٝٗا، ٚمل ٜٳ متٸ
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 ٛامٖا. د

ٚٸ3 َٳع ٜبـٚ إٔ أ اهتعٌُ َِطًض ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٖٛ ايٌٝؽ ايٓلاقٞ ٗ  ٔٵٍ 

ٚٗ  .ٌ فيو مل ٜهٔ اهتعُاٍ ٖقا إِطًض َتـا٫ّٚب، ٚق(104)«عٛا٥ـ ا٭ٜاّ»نتاب 

ه٣ٛ عح اًذلاٙ هبل اـ١َِٛ ٚايٓناع ٗ ٌَلٚع١ٝ  ؿٵٔل١َ ٚبعـٙ مل ٜٳنًُات ايع٬ٓ

ع٢ً ايتٓاقض ٫ ّهٓ٘ إٔ  «ايًِض ا٫بتـا٥ٞ»ٚعًٝ٘ ؾإٕ اًتُاٍ عباك٠ . ايًِض ٚعـَ٘

ٕٵ ٫ تطٝل اهتعُاٍ ٖقٙ ايعباك٠ أَهٔ يو  تٳنٓٵ ٜهٕٛ إًها٫ّ ع٢ً إوأي١، ؾإ

 . «إٌْا٤ ايذلآٞ ٚايتوامل» :ا٫هتعا١ٓ عٓٗا بعباك٠

 

إٕ عكـ ايًِض ع َجٌ »ٗ بٝإ ٖقا ايـيٌٝ:  «ايًِض ا٫بتـا٥ٞ»قاٍ ناتب َكاي١ 

ـٷ ـٻ ايهجرل َٔ ايعكٛؿ ايٌلع١ٝ ا٭ػل٣ ع عك ي قـ أ٢َٔ إَٔا٥ٞ، ٚإٕ ايٌاكع إك

ـٻٚأٜٻ ؿ ـ عكـ ايًِض ايٌا٥ع ٚإتـاٍٚ بٌ ايٓاي ٗ إطاك ائٛاب٘ اييت هبل إٔ س

ٕٵ َٚٔ ْاس١ٝٺ ...بعّٔا َٓٗا مل ْهٔ َٔ ايكا٥ًٌ  أػل٣ ؾإْٓا ٗ ايعكٛؿ اٱَٔا١ٝ٥ ع ٚإ

ٌٳبتٛقٝؿ١ٝ ايعكٛؿ، ٚنٓٸ ٌٸ ا ْطًب ؿيٝ ـٺ اعتباك ن ٞٸعٴلٵ عك َٔ ا٭ؿي١ ايٌلع١ٝ  ٗ ٚعك٥٬

ُٸ ِٸ ; سٝحع ١اـا ِٸ إسلام أٌُ إٌلٚع١ٝ ايعك١ٝ٥٬، ٜٚت ايتٌهٝو ٗ ًلٚطٗا  ٜت

ٝٸ١ّٓ ٠ إٍ هرل ْلدعيتًو ايكٝٛؿ،  ٚقٝٛؿٖا ٗ ايٌلٜع١، ٫ٚ تهٕٛ ا٭ؿي١ ايٌلع١ٝ َب

أػل٣: إٕ سـٚؿ بٓا٤ ايعك٤٬ ع  ٌ ايٌاكع. ٚبعباك٠ٺبٳٚبٓا٤ ايعك٤٬ اييت متٸ إَٔا٩ٖا َٔ قٹ

ٌ بٳَٔ قٹ أٚ تٔٝٝلٷ بٌأْٗا تٛهع١ْ ؿٵٔلاييت ٚقع أًُٗا َٛكؿّا ٱَٔا٤ ايٌاكع ع َا مل ٜٳ

١ ٓا ٗ أؿٓيِهتٗا ٚاعتباكٖا. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي يٛ ًَهٝعذِّ ايٌاكع تهٕٛ قتؿ١ّٛ

ٞٸ ٌَلٚع١ٝ ًٳٖوأَهٔ ايلدٛع إٍ هرل٠ ايعك٤٬ ٗ ٖقا ايٌإٔ، ٚ ايًِض ا٫بتـا٥  ٫  ٗ

ٚػ١َِٛ هابك١، أٚ وتٌُ  ٕٚ عكـ ايًِض سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى ْناعٷلٴذٵإٔ ايعك٤٬ إِا ٜٴ

ـٸ ا٭ؿ٢ْ  . (105)«ٚدٛؿٖا ٗ اؿ

 

ٚٸ ِّ ١ّ: ٜل٣ إٌٗٛك َٔ ايؿكٗا٤ إٔ ٖٓاى أؿٓي٫ّأ ؾُٔ  ;َا مٔ ؾٝ٘ يًكٝٛؿ ٗ ش١َّٛ

ينّٚ هبل »١ و بٗا، ْٚؿٞ ًلطٝٸٖٓاى ايعَُٛات ٚاٱط٬قات اييت ّهٔ ايتُوټ ْاس١ٝٺ
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ُٸ١ّ ١ّيؿٛٝٸ ١ّباٱٓاؾ١ إٍ إٔ ٖٓاى أؿٓي ;«اـ١َِٛ ٚايٓناع ٗ ٌَلٚع١ٝ ايًِض ٗ  ػا

ك إٍ يًلدٛع إٍ هرل٠ ايعك٤٬، نُا أًا إكاّ، َٚع ٚدٛؿٖا ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛٓعٷ

 فيو ُاسب إكاي١ ْؿو٘. 

عا٤ إٔ ٖقا ا٫ؿٸ ١ٓ، إ١٫ٓ إبُِّٓا عـّ ٚدٛؿ َجٌ ٖقٙ ا٭ؿٓي٢ يٛ هًٖ: ستٸٚثاّْٝا

ًٳٖو»ايكا٥ٌ بأْ٘   ٕٚ عكـ ايًِض إفا ناْت ٖٓاى ػ١َِْٛلٴذٵٗ إٔ ايعك٤٬ إِا ٜٴ ٫ 

ـٸ ٌٕ ؿ اؿعا٤ٺٖٛ فلٻ «ا٭ؿ٢ْ هابك١، أٚ ٜٴشتٌُ ٚدٛؿٖا ٗ اؿ ; ٭ٕ بٓا٤ َٔ ؿٕٚ ؿيٝ

ل أٚ احملتٌُ ايعك٤٬ قـ اهتكلٸ ع٢ً أٌُ ايذلآٞ ٚايتوامل، ٚإٕ َٛاكؿ ايٓناع إتشكِّ

١ٝ، ١ ايًبِّإٕ ايورل٠ َٔ ا٭ؿٓي»ٚٗ اؿكٝك١ ٫ ّهٔ ايكٍٛ:  .َٔ َِاؿٜل ٖقا ايذلآٞ

; «بك١ أٚ احملت١ًُٔ َٓٗا، ٖٚٛ ٚدٛؿ اـ١َِٛ ايواك إتٖٝكـٳو بايَكٚهب عًٝٓا إٔ ْتُوٻ

٫ ٜكبٌ  ٭ٕ أٌُ اْعكاؿ هرل٠ ايعك٤٬ ع٢ً ْؿى ايذلآٞ ٚايتوامل ٗ ا٭َٛك أَلٷ

 اٱْهاك. 

 

إٕ قبٍٛ ايًِض »ٗ تكلٜب ٖقا ايـيٌٝ َا ًٜٞ:  «ايًِض ا٫بتـا٥ٞ»دا٤ ٗ َكاي١ 

َٛكؿ أُاي١ ٚاهتك٬ٍ ٖقا ا٫بتـا٥ٞ ٗ ايؿك٘ ايٌٝعٞ ع بايٓٛل إٍ ك١ٜ٩ ٖقا إقٖب ٗ 

١ عكـ ايًِض يًعكٛؿ ا٭ػل٣ ٗ ا٭سهاّ عٝٸبٳايقٟ ٖٛ ايوبب ٗ عـّ تٳ ،ايعكـ

ُٸ ٌٸٚايكلاكات اـا ـٺ ١ به َٔ ايعكٛؿ، ٚنقيو ايوع١ ايهبرل٠ ٕواس١ ٖقا  ٚاس

كايـ يًعكٌ ٚاؿه١ُ; ٭ْ٘  ايعكـ، بإكاك١ْ إٍ ْتا٥ر ايعكٛؿ ٚاٱٜكاعات ع أَلٷ

كات اـا١ُ يًعكٛؿ، ٚإٕ ٚٓع ٚتٌلٜع ٖقا ايٓٛع َٔ ايكٛاٌْ ٚإكلٻب٬ٍ ٜوتٛدب اٱػ

ؾهٝـ ّهٔ  ،جّابٳايكٛاٌْ َٔ ػ٬ٍ ايكٍٛ ظٛام عكـ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٜبـٚ عٳ

ّٕ يًٌاكع َٔ د١ٗٺ ُٸ١ٺ كاتٺَٚكلٻ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تٌلٜع أسها ٌٸ ػا ـٺ يه َٔ  ٚاس

ؿٌ ١ٝ، ٜٚوُض ٗ ايٛقت ْؿو٘ يًُهًٖإعا٬َت ع٢ً أهاي إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقع

كات اـا١ُ ع ع٢ً أػل٣ إٔ ٜعًُٛا ع َٔ أدٌ ايؿلاك َٔ ٖقٙ ا٭سهاّ ٚإكلٻ َٔ ْاس١ٝٺ

ـٺتػٝرل اٱطاك ايٛاٖلٟ يعكـٙ بعٓٛإ ايًِض، ستٸ ٟٸ ٚاس كات َٔ إكلٻ ٢ ٫ هلٟ أ

ُٸ١ يقيو ايعكـ  . (106)«بوبب ٖقا ايتػٝرل ايٛاٖلٟ ;اـا
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ٚٸ ٢ َع إوأي١ اييت فنلٖا ؾًٔٝت٘ ٗ ايبشح : إٕ ٖقا ايه٬ّ ٜتٓاقض ستٸ٫ّأ

١ ايٛآش١ عٔ ايـيٌٝ ايجاْٞ )بٓا٤ ايعكٌ(; إف يٛ نإ َلدعٓا ٗ ساي١ عـّ ٚدٛؿ ا٭ؿٓي

ؿل، ٚإِا نٝؿُا اتٻ ٖٞ هرل٠ ايعك٤٬ ؾإٕ ايعك٤٬ ٫ ٜتٛاؾكٕٛ أٚ ٜذلإٓٛ ع٢ً إَٔل

 ٢ بايٓوب١ إٍ إٌْا٤ ايًِض أّٜٔا. ٔٛاب٘ ٚايكٝٛؿ ستٸٕ بعض ايٚٵٜلٳ

٫سب، ست٢  ؿٌ أؾلٷٗ ٤ٛٓ تٌلٜع ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٜٓؿتض أَاّ إهًٖ: ٚثاّْٝا

بوبب كعا١ٜ ايٌلٚٙ ٗ بعض ايعكٛؿ ٚإعا٬َت، َٓشِٗ ايٌاكع  ;إفا ٚقعٛا ٗ ٕٓٝل

ـٻ طلٜكّا َوـٚؿّا، ٜٚعٌُ ع٢ً تٌلٜع إعا٬َت  ٕؾ٬ ٜٛادٗٛ ،١َٜٔ اؿلٸ ي ؾوش١ّإك

 ،ًلع١ٝ إٔ ٖقا ٫ ٜعين إٔ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٖٛ س١ًْٝ آػل. إ٫ٓ ايوا٥ـ٠ بِٝٓٗ َٔ طلٜٕل

َٸ١ يًعكٛؿ، بٌ ايعك٤٬ إِا ًٜذيًتٗلټ ٚطلٜك١ْ ٕٚ إٍ ٖقا ٪ب َٔ ا٫يتناّ بايٌلٚٙ ايعا

ُٸ ـٸايعكـ ٗ َٛاكؿ ػا كّا َٔ ْاس١ٝ لٜكّا َوـٚؿّا ِّّٚٓا، ٚفيو سٝح ٜٛادٕٗٛ ط١ د

ايًِض ع٢ً ا٭عٝإ اجملٗٛي١، ؾشٝح  :ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ،َٔ فيوٚ ،بعض ايٌلٚٙ

ّا إٍ ًلا٤ ايعٌ اجملٗٛي١، ـ َٔطلٸٌٜذلٙ ٗ ايبٝع ايعًِ بايعٌٛٓ، ٜٚهٕٛ إهًٖ

ٝٸ ٔٵٚعًٝ٘ ٫ ّهٓ٘ ايًذ٤ٛ إٍ آي ا٥ٞ َع تٌلٜع عكـ ايًِض ا٫بتـ ١ عكـ ايبٝع، ٚيه

 إقنٛك٠ هابكّاـ إٔ ٌِٜ إٍ َلاؿٙ َٚبتػاٙ. َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٗ ايعكٛؿ ّهٔ يًُهًٖ

َٚا إٍ  ،ٚإًه١ٝ اين١َٝٓ ،عكـ ائُإ :ث١، َٔ قبٌٝـٳشٵؼت عٓٛإ ايعكٛؿ إوتٳ

ٔٵ ّهٔ يٓا  فيو، مل ٜهٔ باٱَهإ ُٓإ ٬َنات ايعكٛؿ إتعاكؾ١، ٚيه

 ؿٕٚ ايٛقٛع ٗ اؿرل٠ ٚإتا١ٖ.  ،بتـا٥ٞتٌلٜعٗا ٗ إطاك عكـ ايًِض ا٫

ـٸ ٚاسـّا َٔ هاتب إٔ ٌَلٚع١ٝ عكـ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ٜٴعٳايأػل٣: ٜل٣  ٚبعباك٠ٺ

١، ّ َٓ٘ أٌٖ ايوٓٸبـاعات ؾك٘ ايٌٝع١، ٜٚجبت س١ٜٛٝ ايؿك٘ ايٌٝعٞ، ا٭َل ايقٟ سٴٔلإ

بايٓوب١ إٍ ايهجرل َٔ ايعكٛؿ إتعاكؾ١  ٖقا ايعكـ ع إٔ لـ س٬٘ ّٚهٔ ع ٗ ٤ٛٓ

ٕٓٛ ع بوبب ٓٛابطٗا ًٚلا٥طٗا ع طلٜكّا َوـٚؿّا، َٚٔ ؿٕٛ إتـِّاييت قـ ٜٛاد٘ إهًٖ

ـٻ ؿٌ يع٬ز تًو ٜٔع٘ بٝـ إهًٖ ع ٖقا ايعكـ بُٛؿ٘ س٬٘ي قـ ًلٻٖٓا ؾإٕ ايٌاكع إك

 اؿا٫ت. 
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َٸ١; إف ٖٛ َٔ  ، ا٭َل ايقٟ دعٌ ٖقا ايعكـ و٢ٛ َها١ْٺٚؾلٜـ٠ٺ ٚػِا٥ّ ؾقٸ٠ٺ ٖا

ـٷ ْاس١ٝٺ ٌٸ عك ٌٷ َوتك ُٸ١ بايعكٛؿ  ;ٚأُٝ سٝح ٫ وتٟٛ ع٢ً ا٭سهاّ ٚايٌلا٥٘ اـا

١ ع٢ً آثاك ٚؾٛا٥ـ أػل٣ ّهٔ شلقا ايعكـ إٔ ٜٔؿٞ إٌلٚعٝٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ; ا٭ػل٣

ـٺـٳشٵأٚ ايعكٛؿ إوتٳ ،أنجل ايعكٛؿ ٚاٱٜكاعات إعلٚؾ١ ٟٸ ٚاس  ث١ اييت ٫ تٓـكز ُٓٔ أ

اييت ٖٞ  ،ّهٔ شلقا ايعكـ ع باٱٓاؾ١ إٍ َهاْت٘ ا٭١ًُٝ ثايج١ َٚٔ د١ٗٺ ;َٔ ايعكٛؿ

ٚٵكٚا٫ػت٬ف بٌ ايطلؾٌ ع إٔ ًٜعب عٔ َٛاكؿ ايًِض ٚكؾع ايٓناع  عباك٠ْ ّا ٗ ؿٳ

ٟٸ ْنإع ٓا ع٢ً عـّ ٓلٚك٠ هابك١. ٚؿيًُٝ أٚ ػ١َِٛٺ إعا٬َت ا٫بتـا١ٝ٥ اييت ؽًٛ َٔ أ

َٸ١، َٔ قبٌٝ: هبل اـ١َِٛ إتشكِّ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛؿٹ﴿ك١ ٚاحملت١ًُ ٖٞ أؿي١ ايعكٛؿ ايعا ، ﴾َأ

ِٵ﴿ٚ ٓٵُه َٹ ٔٵ تٳلٳإض  ١ ايلٚا١ٝ٥ ٚنقيو بعض ا٭ؿٓي; «ٕٛ عٓـ ًلٚطِٗ٪َٓإ»، ٚ﴾تٹذٳاكٳ٠ّ عٳ

ُٸ ًٳ ،١اـا ْا إٍ آساؿٖا ٗ عح أؿي١ ٌَلٚع١ٝ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ، ّٚهٔ شلا لٵاييت أ

َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ع ٚٗ  .ٚآش١ ٱٓؿا٤ إٌلٚع١ٝ ع٢ً ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ١ّإٔ تهٕٛ أؿٓي

٢ِّ ٤ٛٓ عكـ ايًِض ا٫بتـا٥ٞ ع ّهٔ ا٫يتناّ ستٸ َٕٛ ٜعتكـْٚ٘ َٔ َا نإ إتك

ث١ إٔ ْلؾع ـٳشٵامِاك١ٜ ايعكٛؿ أّٜٔا، ٚيٝى َٔ اي٬مّ ٱثبات ٌَلٚع١ٝ ايعكٛؿ إوتٳ

كت ١ ايعكٛؿ ٚإعا٬َت. ٚيقيو ؾإٕ ٖقٙ إها١ْ اـا١ُ اييت ؼٖكايٝـ عٔ امِاكٜٸ

 .(107)«أْؿع ايعكٛؿ»بعض ايعًُا٤ ِٜؿْٛ٘ بع  تٵيعكـ ايًِض دعًَ
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 ٔأسباب ٌزٔهلا التبمٗغ آٖٛ

ٌٛ حتمٗم  ّٗٛ وكارٌٛدراس
 

 

ٔٻ َٸ يكـ َ لًـِٖ إٍ ِٜ ٜٚٗٗـّٜا ٝٸِٗ ْبٝبإٔ دعٌ ؾ١ اهلل تعاٍ ع٢ً ٖقٙ ا٭

ه١ٓ بـع٠ٛ ايٓاي إٍ  ١ً23 ٝط |ِٝايوعاؿ٠ ٚايؿ٬غ، ٚقـ قاّ ٖقا ايٓيب ايعٛ

ُٸٌ ايِعٛبات ايٌآق١ ١ٓٝ ٚايتواَض ٚا٭ػ٠ٛ ؾُٝا بوٳـ ٚا٭ػ٬م اَؿٝايتٛس ِٓٗ، ٚؼ

ايقٟ ناْٛا  ٓكق ايٓاي َٔ فيو إوتٓكع إًٗوٜل ٖقا اشلـف إٍ إٔ اهتطاع إٔ ٝيتشك

ًٳٖوِٓٗ. ُٚٝا بٝض آثاك ايٌلى ٚايهؿل ؾٜنٜ٘، ٚٝؾ ٕٸ ايٓيب ٫  ّٕ ٟٸَٔ أ ٣أؿك |أ  ًؼ

ٕٸ سؿٜ ٖقٙ اؾٗٛؿ اييت قاّ بٗا ط َٳًِّى٘ إٔ ِٝ عًتِّو١ً ٖقٙ ايوٓٛات ٝآػل أ ل ًٜٝ ٔٵـ 

ِٸ لٜٗ غـ ،ات٘ٝات سٜاؿ٠ ا٭١َ َٔ بعـٙ، ٚقـ قاّ ٗ أػلَٝكاّ ق َا دا٤ٙ بعـ ،ػ

ٔٵ كٳبَِّوٜٳ﴿ :ٞشلاـطاب اٱ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ْٵٔن ٍٴ بٳِّؼٵ َا أ ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ُٸ١ ،﴾ ا َأ َٳ ،بٗقٙ إٗ  ٔٵؾذعٌ 

َٸٝٚقا٥ـّا ٚمع ؿ١ّٖٝٛ أعًِ ايٓاي ٚأعـشلِ ٚأقٔاِٖ ٚ... ػً  ٔٵَٳ» :١، ٚقاٍُّا ع٢ً ا٭

ٌّ  ايٓع١ُ شلِ.  ٓ٘ يًٓاي، ٚأمتٸٜٚبقيو قـ أنٌُ اهلل ؿ ،«٫َٛٙ نٓت ٫َٛٙ ؾعً

ٍٸ ايٌ ِّ ١ٺع١ ع٢ً فيو بأؿٓيٝٚقـ اهتـ  ،َٔ هٛك٠ إا٥ـ٠ ١67 ٜاٯ :َٚٓٗا ،ؿ٠َتع

ٕٸ بعض عًُا٤ ايوٓٸ ٫ٓؼ، إ١ٝ ايتبًٜإٌٗٛك٠ عٓـِٖ بآ ١ ػايؿِٖٛ ٗ فيو، ٚفنلٚا أ
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ٚٸ٫ّٗ ٖقٙ ايـكاه١  ْوتعلضٚهٛف  .١ٜ اٯرلٗ تؿو ٣َعاْٞ أػل َوتٓـ ايٌٝع١ َٔ : أ

 ،١ٜٗ اٯ ايوٓٸ١عًُا٤ اي: أقٛاٍ ٚثاّْٝا ;×١ ٗ ػ٬ؾ١ ٚإَا١َ عًٍّٜٞع٢ً ْنٍٚ اٯا٭ؿي١ 

 َٓٗا.  َٚٓاق١ٌ نٌٍّٚأؿٓيتِٗ عًٝٗا; 

 

ِٸ لٜغـ ٗ ،×عًٍّٞ ْنيت ٗ ١ٜٕٸ اٯأ ١َٝاَعتكـ اٱٜ ، ايو١ٓ ايعاًل٠ ٗ ،ػ

ٚ أيـ أٚنإ عـؿِٖ َا١٥  ،ِٗٚإوًُٕٛ َٓاهو سذٸ |ايٓيبٸ أ٢ْٗ ُٓاٝس وٚفي

ِٸ لٜغـ عٓـ ١ٜٓإـإٍ  كِٜٗثٓا٤ طلأ ٚٗ ،ـٕٜٚنٜ بٗقٙ  |  ٌ ع٢ً ايٓيبٝددل٥ْنٍ  ػ

ٍٳ ٜٳ﴿: كٍٜٛٚ ،ايو٬ّ كل٥وٜ اهلل ٕٸإ ،قُـ اٜقاٍ ي٘: ٚ ،١ٜاٯ ْٵٔن ٍٴ بٳِّؼٵ َا أ ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ا َأ

ٔٵ كٳبَِّو َٹ ٝٵَو  ٘ٴ﴿ ٍّٞ،ٗ عً ﴾ ٔإَي ٌٵ َؾُا بٳًٖػٵتٳ ٔكهاَيتٳ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي  .(1)(67)إا٥ـ٠:  ﴾ ٚٳٔإ

 :ًٌٝبـيقٛشلِ هتـٓيٛا ع٢ً قـ اٚ

  

ٍٸ بٗا ايٌٜا٭ساؿ ـٻٝح اييت اهتـ قـ كٚاٖا ٚ ،َٚتٛاتل٠ ٠ْرلعاِٖ نجع١ ع٢ً َ

َٸ ُٸعًُا٤ ايعا   :َٓٗا١، ١ٚ ٚاـا

َاّ اٱ عٔ ،مكاك٠ عٔ ،ضٝبوٓـٙ ايِش ،ينٝدعؿل ايهً بٛأَا كٚاٙ ع 1

ٌٻ  : أَل اهللقاٍ ×ايباقل ِٵ ﴿ٚأْنٍ عًٝ٘:  ٍّٞ،ب١ٜ٫ٛ عً  |كهٛي٘  عنٻ ٚد ٝټُه ٚٳيٹ ُٳا  ْٻ ٔإ

ٕٳ اينٻَنا٠َ ٜٴ٪ٵتٴٛ ٚٳ ِٻ٠َ٬َ  ٕٳ اي ُٴٛ ٔٳ ٜٴكٹٝ ٓٴٛا اٖيقٹٜ َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيقٹٜ ٘ٴ  ٚٳكٳهٴُٛي أٚيٞ  ، ٚؾلض ١ٜ٫ٚ﴾اهلُل 

ل شلِ ل شلِ اي١ٜ٫ٛ، نُا ؾوٻإٔ ٜؿوِّ |ا٭َل، ؾًِ ٜـكٚا َا ٖٞ؟ ؾأَل اهلل قُـّا

، ؾًُا أتاٙ فيو َٔ اهلل ٓام بقيو ُـك كهٍٛ اي٠٬ِ ٚايننا٠ ٚايِّٛ ٚاؿرٸ

ٛٻ ،|اهلل ـٸٚؽ ٘ عنٻ ٚكادع كبٻ ،بٛٙ، ؾٔام ُـكٙٚا عٔ ؿِٜٓٗ، ٚإٔ ٜهقِّف إٔ ٜلت

ٌٻ ٌٻ إيٝ٘: ؾأٚس٢ اهلل عنٻ  ،ٚد ِٵ ﴿ٚد ٕٵ َي ٚٳٔإ ٔٵ كٳبَِّو  َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔن ٍٴ بٳًِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ٜٳا َأ

ٔٵ ايٓٻأي َٹ ُٴَو  ِٹ ٚٳاهلُل ٜٳعٵ ٘ٴ  ُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳاَيتٳ ٌٵ َؾ ، ؾِـع بأَل اهلل تعاٍ فنلٙ، ؾكاّ ﴾تٳِؿعٳ

ِٸ ×ب١ٜ٫ٛ عًٍّٞ ؼ ايٌاٖـ إٔ ٜبِّ، ٚأَل ايٓاي اي٠٬ِ داَع١ْ :، ؾٓاؿ٣ّٜٛ غـٜل ػ

: ٚناْت ×ٚقاٍ أبٛ دعؿل :غرل أبٞ اؾاكٚؿ ،قاٍ عُل بٔ أف١ْٝ: قايٛا ْٝعّا  .ايػا٥ب

ٚناْت اي١ٜ٫ٛ آػل ايؿلا٥ض، ؾأْنٍ اهلل عنٻ  ،ايؿل١ٜٔ تٓنٍ بعـ ايؿل١ٜٔ ا٭ػل٣
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ٌٻ:  ُٳتٹٞ﴿ٚد ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ُٵتٴ عٳًَ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ ؿٹٜٓٳُه ُٳًِتٴ َيُه ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ : ٜكٍٛ ×قاٍ أبٛ دعؿل ،﴾اِي

ٌٻ: ٫ أْنٍ عًٝهِ بعـ ٖقٙ ؾل١ٜٔ، قـ أنًُت يهِ ايؿلا٥ض  . (2)اهلل عنٻ ٚد

عٔ  ،عٔ أبٝ٘ ،عٔ سٓإ بٔ هـٜل بإهٓاؿٙ ،تؿورلٙ ٗ ،ّٔاٜأٚك٣ٚ ايعٝاًٞ ع 2

١ ايٛؿاع بإع٬ٕ أَل ٗ سذٸ |ع٢ً كهٍٛ اهلل ×ٕا ْنٍ ددل٥ٌٝ  : قاٍ ×أبٞ دعؿل

ٔٵ كٳبَِّوٜٳ﴿ ×بٔ أبٞ طايب ٞٸعً َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ْٵٔن ٍٴ بٳِّؼٵ َا أ ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ إٍ آػل اٯ١ٜ، قاٍ:  ﴾ا َأ

َٔ ايٓاي، ؾًُا ْنٍ  قّالٳؾًِ ٜأػق بٝـٙ َؾ ،٢ أت٢ اؾشؿ١ستٸ ث٬ثّا |  ؾُهح ايٓيب

ٕٕ ،اؾشؿ١ ّٜٛ ايػـٜل َٗٝع١، ؾٓاؿ٣: اي٠٬ِ داَع١، ؾادتُع  :كاٍ يٜ٘ٴ ٗ َها

َٳ|ؾكاٍ ايٓيبٸ ،ايٓاي قاٍ: ؾذٗلٚا ؾكايٛا: اهلل  ؟أٍٚ بهِ َٔ أْؿوهِ ٔٵ: 

ِٸ ِٸ ٚكهٛي٘، ث قاٍ شلِ ايجايج١، ؾكايٛا: اهلل  قاٍ شلِ ايجا١ْٝ، ؾكايٛا: اهلل ٚكهٛي٘، ث

َٳ ×ٍّٚٞكهٛي٘، ؾأػق بٝـ عً ٌّ نٓتٴ ٔٵؾكاٍ:  ِٸ ،٫َٛٙ ٫َٛٙ ؾعً ٍٔ ايًٗ  ،ٚا٫ٙ ٔٵَٳ ٚا

َٳ ،عاؿاٙ ٔٵَٳ ٚعاؿٹ َٳ ،ِْلٙ ٔٵٚاِْل  ٞ ؾإْ٘ َين ٚأْا َٓ٘، ٖٚٛ َٓٸ ;ػقي٘ ٔٵٚاػقٍ 

 .  (3)بعـٟ أْ٘ ٫ ْيبٻ إ٫ٓ ،َٓني١ ٖاكٕٚ َٔ َٛه٢

 . (4)قنلٖايإكاّ  عٴوٳ٫ٜ اييت اتٜايلٚا َٔ ٖارلٚغ

َٸا ايلٚاٜات اييت ٚكؿت عٔ طل َٸٜٚ أ   :ٌْرل إٍ بعٔٗا ٠ْرل١ ؾٗٞ نجل ايعا

ٕٓا قاٍ: كقِ أبٔ  ـٜم عٔ هٓاؿٙإب ،١ٜاي٫ٛ نتاب ٗ ،ٟايطدل لٜابٔ دل ك٣ٚع 1

ِٸ ٗ كدٛع٘ َٔ سذٸ١ ايٛؿاع، ٚنإ ٗ ٚقت ائش٢ ٚسلٍّ بػـٜل ملسو هيلع هللا ىلصْنٍ ايٓيبٸ  ػٴ

ُٻت، ْٚاؿ٣ بايػ١،  ؾؼطب ػطب١ّ ،، ؾادتُعٓااي٠٬ِ داَع١ْ :ًـٜـ، أَل بايـٚسات ؾُك

ِٸ قاٍ:  ٞٻ: اهلل إٕ»ث َٳ﴿ تعاٍ أْنٍ إي ٔٵ بٳِّؼٵ  َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ْٵٔن ٚٳا أ ُٳكٳبَِّو  ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ا بٳًٖػٵتٳ ٔإ

ٚٳٔكهٳ ٘ٴ  ٔٳ ايٓٻأياهلُلاَيتٳ َٹ ُٴَو  ِٹ ، ٚقـ أَلْٞ ددل٥ٌٝ عٔ كبِّٞ إٔ أقّٛ ٗ ٖقا ﴾  ٜٳعٵ

ٌٻ أبٕٝض ِٳًٹعٵإٌٗـ، ُٚأ ٕٻ عً ن بٔ أبٞ طايب أػٞ ُٚٚٝٸٞ ٚػًٝؿيت ٚاٱَاّ  ٞٻٚأهٛؿ أ

ٞٳ يٞ كبِّ بعـٟ، ؾوأيتٴ ُٕ٪ٵٞ; يعًُٞ بك١ًٓ إتٻددل٥ٌٝ إٔ ٜوتعؿ يٞ،  فٜٔكٌ، ٚنجل٠ ا

ـٸ٠ إقبايٞ عًٝ٘، ستٸ  يهجل٠ٚاي٥٬ٌُ فٴّْا، ؾكاٍ تعاٍ: ْٞ ُأٛٵ٢ زلٻ٬َمَيت يعًٍّٞ، ًٚ

ٛٳ ﴿ ٖٴ ٕٳ  ٞٻ ٜٚٳُكُٛيٛ ٕٳ ايٓٻبٹ ٔٳ ٜٴ٪ٵفٴٚ ِٴ اٖيقٹٜ ٗٴ ٓٵ َٹ ٕٷٚٳ ِٵ ُأفٴ ٝٵٕل َيُه ٕٴ ػٳ ٌٵ ُأفٴ ِٝٗ إٔ أزلِّ ٚيٛ ٦ًتٴ، ﴾ُق

ٍٸ  ،بتبًٝػٞ ؾٝ٘ ٫ٓ إاهللضٳ َتٴ، ؾًِ ٜلٵتهلٻٞ بوذلِٖ قـ ٚيهٓٸ ،عًِٝٗ يؿعًتٴ ٚأؿ

ٕٸ  ٝٸّااهللؾاعًُٛا َعاًلٳ ايٓاي فيو; ؾإ ٚإَاَّا، ٚؾلض طاعت٘ ع٢ً   قـ ِْب٘ يهِ ٚي

ـٺ ٌٸ أس ُٴن َٳ ٘، دا٥نٷ، َإض سه ٕٷ  َٳ ٔٵقٛي٘، ًَعٛ ّٷ  ـٸق٘، ازلعٛا  ٔٵػايؿ٘، َلسٛ ُ
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ِٸ ،٫َٛنِ اهلل ؾإٕ ;ٚأطٝعٛا ٌّ إَاَهِ، ث  اٱَا١َ ٗ ٚيـٟ َٔ ًُب٘ إٍ ٚعً

 . (5)ايكٝا١َ 

ٕٓا عٔ بإهٓاؿٙ ٜ٘بٔ َلؿٚااؿاؾٜ  ك٣ٚٚع 2  |٘كهَٛي اهلُلا أَل بٔ عبٸاي قاٍ: 

ـٺ إٕ ٜا كبِّ»ؾكاٍ: ، إٔ ٜكّٛ بعًٍّٞ، ؾٝكٍٛ ي٘ َا قاٍ ٝٸ١ قَٛٞ سـٜجٛ عٗ ِٸ «ظاًٖ ، ث

ُٸا أقبٌ كادعّا ِٸ ٢َٔ عذِّ٘، ؾً َٳٜٳ﴿ عًٝ٘: اهللأْنٍ  ،ْنٍ بػـٜل ػٴ ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ا ا َأ

ٔٵ كٳبَِّو...ُأ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ٔٴـ ،﴾اٯ١ٜ ْٵٔن ِٸ ػلز إٍ ايٓاي، ؾكاٍ:  ؾأػق بعٳ  أٜټٗا»عًٍّٞ، ث

َٳايًقاٍ: ، اهللٍ بهِ َٔ أْؿوهِ؟ قايٛا: ب٢ً ٜا كهٍٛ ٚٵيوتٴ َأأ ،ايٓاي ِٸ  نٓتٴ  ٔٵٗ

ٌّ َٳايً ،٫َٛٙ ٫َٛٙ ؾعً  ٍٔ ِٸ ٚا َٳ ٔٵٗ َٳعٹعاؿاٙ، َٚأ ٔٵٚا٫ٙ، ٚعاؿٹ  َٳ ٔٵٔٵ  ٍٵ   ٔٵأعاْ٘، ٚاػقٴ

َٳ ِٴلٵ  َٳ ٔٵػقي٘، ٚاْ   .(6)أبػٔ٘ ٔٵَٳ ضٵأسبٻ٘، ٚأبػٹ ٔٵِْلٙ، ٚأسبٻ 

  .(7)ٌٚايتابع ايِشاب١ عٔ ١ٜٸإلٚ إعتدل٠ اتٜايلٚا َٔ ٖارلٚغ

َٳٜٳ﴿ :قٛي٘ تعاٍ ٕأؿٓيت ع٢ً  اييت حٜساؿَٔ ا٭ ٗقٙ ١ًْْؾ  ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ا ا َأ

ٔٵ كٳبَِّو...ُأ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ٓا ؾكل٠ ِٛفا ٫سٳإ ٚػُِّٛا ،×  َا١َ ٚػ٬ؾ١ عًٞإ ْنٍ ٗ ﴾ْٵٔن

َٳايًقاٍ:  ،اهللأيوتٴ أٍٚ بهِ َٔ أْؿوهِ؟ قايٛا: ب٢ً ٜا كهٍٛ » ِٸ  نٓتٴ ٫َٛٙ  ٔٵٗ

ٌّ ِٸ ايً ،٫َٛٙ ؾعً َٳٗ  ٍٔ َٳ ٔٵٚا  . َل أٚٓضا٭ هٕٜٛؾعٓـٖا  ،«عاؿاٙ... ٔٵٚا٫ٙ، ٚعاؿٹ 

 اٯساؿ اييتأػباك ٚ ؿ١ٝائع حٜساؿا٭ػباك ٚا٭ تًو ُشٸ١ عـّ ٛٗلٜ ّٔاٜأٚب٘  

 عٔ ـ٠ٝبع اٜع بأَٛك ٚقٔا ػٗاٝبتبً |٘ٝٻْبَل اهلل تعاٍ أ ع اييت ١ٝشللت ايلهاي١ اٱؾوٻ

ُٻ ايقٟ ٢إعٓ  ،ٌٚإٌلن، ٌٖ ايهتابأٚ، ناؾٗاؿ ،١ّايهل ١ٜٓت٘ اٯتٔ

 . قٛاٍ اؾُٗٛكع٢ً أ ؿٴٔلاييت تٳًها٫ت فنل اٱ ٗ فيو ٔضتٸٝٚه .ٖارلٚغ

 

ِٸإٔٸ إ ٌٖ أ ٗ ٖارلٚتؿو ١ّ١ ايهلٌٜٓ اٯ ايعا١َ ٗ ٘ عًُا٤ٝيإهتٓـ اَا  ٖ

: ٟقاٍ ايلام، ٣ٚايِٓاك ٗٛؿُٝت عٔ ايتهًٖ اييت اتٜاٯ امٝه ايهتاب ٖٛ ٚٓعٗا ٗ

ٕٵاٚ» ٍ ًٓ٘ ع٢ً أْ٘ تعاٍ آَٓ٘ َٔ َهل ٚٵإٔ اَ٭ نجلت إ٫ٓ عًِ إٔ ٖقٙ ايلٚاٜات ٚإ

ٚفيو ٭ٕ َا قبٌ ٖقٙ  ;َٓ٘ بِٗ ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣، ٚأَلٙ بإٚٗاك ايتبًٝؼ َٔ غرل َبا٠٫ٺ

ِٓاك٣ اَتٓع إيكا٤ ٖقٙ َع ايٝٗٛؿ ٚاي ٕا نإ ن٬َّا َٚا بعـٖا بهجرٕل اٯ١ٜ بهجرٕل

٘ٺ ٝٸ اٯ١ٜ ايٛاسـ٠ ٗ ايبٌ ع٢ً ٚد ُٸ ١ّتهٕٛ أدٓب   .(8)«ا قبًٗا َٚا بعـٖاع
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ٔٵ  َتوًو٬ّ ايه٬ّ نإ َا ٢َت ١ّٜٓقل عتدلٜ امٕٝٸ ايوإٔ ْعًِ أ به ٚيه

ب ايلهٍٛ ، ؾكـ كتٻ١ٝايكلآْ اتٜاٯ بٝتلت نُا ٖٛ ٗ ،قّا، ٫ َتؿلِّّاَٝٚتتاي

 ١ٜاٯ. ٖٚهقا ٫سكّا يو ٔضتٻٝنُا ه ،ْنٚشلا رلغع٢ً  ١ٝايكلآْ اتٜاٯ |نلّا٭

ؾكـ ْنيت ، بعـٖاٚقبًٗا  اييت اتٜاٯ عٔ تًـىٕٸ مَٔ ْنٚشلا ؾإ ;إا٥ـ٠ هٛك٠ َٔ 67

ٚاي٬سك١ شلا ؾكـ ْنيت  ١ٜاٯ ٖقٙع٢ً  ايوابك١ اتَٜٸا اٯأٚ ;|ايٓيبٸ ا٠ٝس اتٜأػل ٗ

 إّٚتٛٗل ي٘ اؿبٸ ٚاٱ، ٗٛؿٝاي ٘ٝناْت تتٛاؾـ عً ٟايٛقت ايق ٗ، اشلذل٠ٍ ٚٸأ ٗ

ٚٳٚا دا٩ٴٔإفٳٚٳ﴿، قاٍ تعاٍ ٚمٚكّا نقبّا ٓٻا  َٳ ِٵ قاُيٛا آ ٚٳُن ـٵ ؿٳػٳًُٛا بٹاِيُهِؿٔل  ـٵ ػٳلٳدٴٛا َق ِٵ َق ٖٴ

ٚٳ ٘ٹ  ُٳاهلُلبٹ ِٴ بٹ ُٴٕٛا َن َأعٵًَ ٛٵكٳا٠َ  *... *  اْٴٛا ٜٳِهتٴ َٴٛا ايتٻ ِٵ َأَقا ٗٴ ْٻ ٛٵ َأ ٍٳ ٚٳَي َٳا ُأْٔن ٚٳ ٌٳ  ٚٳأٱلٹٝ

ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳَنجٹرلٷ  ـٳ٠ْ  ِٹ َٴِكتٳ َٻ١ْ  ِٵ ُأ ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵ  ٔٗ ٔٵ تٳشٵتٹ َأكٵدٴًٹ َٹ ٚٳ ِٵ  ٔٗ ٛٵقٹ ٔٵ َؾ َٹ ِٵ َ٭َنًُٛا  ٔٗ ٔٵ كٳبِّ َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ِٵ ٔإَي

ٕٳ ُٳًُٛ َٳا ٜٳعٵ ِٵ عٳ٢ًَ ﴿ :١ٜٖٚهقا آ ،(66ع  61)إا٥ـ٠:  ﴾هٳا٤ٳ  ٌٳ اِيهٹتٳابٹ َيوٵتٴ ٖٵ ٜٳا َأ ٌٵ  ٞٵ٤ٺ ُق ًٳ

َٳا ُأْٔن ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٕٻ َنجٹرلّا  ـٳ ٝٳٔنٜ ٚٳَي ِٵ  ٔٵ كٳبُِّه َٹ ِٵ  ٝٵُه ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔن ٚٳ ٌٳ  ٚٳأٱلٹٝ ٛٵكٳا٠َ  ُٴٛا ايتٻ ٍٳ سٳتٻ٢ تٴكٹٝ

ٔٳ ّٔ اِيَهاؾٹٔلٜ ٛٵ ٚٳُنِؿلّا َؾ٬َ تٳِأيٳ عٳ٢ًَ اِيَك ٝٳاّْا  ٔٵ كٳبَِّو ُطػٵ َٹ ٝٵَو    (.68)إا٥ـ٠:  ﴾ٔإَي

ْنيت  ٗاْٸأَٔ  َا١َٝاٱ ٘ٝيإ تَع َا فٖب تؿل ُاَّاٜ ١ٜاٯ امٝه ٕٸأْٸٓا ْعتكـ إبٌ 

ٓذـ وؾ، َٔ ايوٛك٠ ْؿوٗا 68ٚ 66 اتٜفا ٫سٛٓا اٯإ وٚفي ;×ٞٸعً ١ٜػ٬ؾ١ ٫ٚٚ ٗ

ٚٸٔ: َٜلأ ُٛاٝكٜٕ أٌٖ ايهتاب أع٢ً  ؾلضٕٸ اهلل تعاٍ أ : ايجاْٞ ;ٌٝلايتٛكا٠ ٚاٱ: ٍا٭

 ِٗ. ٝيإَا أْنٍ 

ايتٛكا٠ » ١ٜايوُاٚ ايهتب رلغ «ِٗٝيإْنٍ ُأ َا» :قٛي٘ تعإٍٸ ٛٗل أٜٚبقيو 

ٚٸ٫ّ; «ٌٝلٚاٱ  هٜٔمل  إفا ً٘ٝعٚإعطٛف  إعطٛف ٌػت٬ف با٫ ٚدٛؿ ئلٚك٠: أ

ِّ ّآٝإعطٛف َب  ٘. ًٝعِّا يًُعطٛف ٫ٚ ك

ٌٸ ٖٛ «ِٗٝيإْنٍ ُأَا »يٛ نإ : ّاٝثاْٚ يًنّ  ١ٜٖقٙ ايهتب ايوُاٚٗ  دا٤ َا ن

  .ايتهلاك فيؤَ 

سهاّ ا٭ بعض «ِٗٝيإْنٍ ُأَا » إكِٛؿ َٔ هٕٜٕٛ ّٔا أٜأ هّٔ نُا ٫

 ا١ْٜسهاّ ايـأٚ ٌقٛاْ عٳٕٝٸ ْ٭ُٖا; رلغٚٚاؿرٸ  ناؾٗاؿ ع نُا قٌٝ ع، ١ٝايؿكٗ

 ٗ َٛدٛؿ٠ْ ،ٚاؿرٸ اؾٗاؿ ٗاٝؾ َا ،١ٜايوُاٚ عاتِٜٗٚتٌل ١ٝٚايِٓلاْ ١ٜٗٛؿٝاي

يًنّ  ١ٝسهاّ اؾن٥ا٭ ٖقٙ «ِٗٝيإ ْنٍُأ َا» َٔ إكِٛؿ نإ ؾًٛ ،ايٓامي١ نتبِٗ

 . ايتهلاك َٓٗا
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ـٻع٢ً  ٚبٓا٤ٶ كاؿٙ اهلل هبشاْ٘ إٔٸ َا أ عٞـٻٕ ْأ ،امٝايو بـ٫ي١ ;عْٝوتط َّا تك

ٝٵَوا ُأَٳ﴿ :َٔ قٛي٘ ٍٳ ٔإَي بٌ ِ، ٜايكلإٓ ايهل رلَلّا غأ إا٥ـ٠ هٛك٠ َٔ 67 ١ٜاٯ ٗ ﴾ْٵٔن

ِٸ َلٷأٖٛ   ـعٛاٜٕ أ ٘ٝٻَل ْبأْٸ٘ هبشاْ٘ أٚ ،ِٜايهل ايكلإٓ ٟواٜٚٚ عاؿٍٜآػل  َٗ

 . ػ٘ٝتبً كٙ َٔ ايتٗإٚ ٗٚسقٻ ،٘ٝيإ ايٓاي

ٝٵَوا ُأَٳ﴿ :قٛي٘ رلتؿو ٗ ٌٝعـّ ُشٸ١ َا ق يو ٛٗلٜ ٚبقيو ٍٳ ٔإَي ٕٸ أَٔ  ﴾ْٵٔن

 عٕٝٸ ْ٭ ;ٖارلٚ غأٚ اؿرٸ أٚ اؾٗاؿ أ ١ٜٝٓسهاّ ايـا٭ عْٝ إٝإكِٛؿ بٗا ٖٛ ب

ـٻْٸ٘ أ ،امٝايو بـ٫ي١ ;ٌٚقـ تب ،ِٜٕ ايهلآَٔ ايكل ّاسهاّ تعتدل دن٤ا٭ ٖقٙ ٕ أ ٫ بٴ

ٝٵَوا ُأَٳ﴿هٕٛ ٜ ٍٳ ٔإَي ٕٚ ي٘ ٗآطاك ايكلإَٛٓٛعّا ػاكدّا عٔ  ﴾ْٵٔن ٚإٓني١  ايٌلف ٕ، َوا

 ٚايع١ُٛ. 

ٔٵ  ايٌلف ٚإٓني١ ٚايع١ُٛ؟  ٗ٘ ٜواٜٚٚ ٕآايكل عاؿٍٜ ٟايقٖٛ ا٭َل َا  ٚيه

ٌٖ أعذلت٘ ٚ ٗ |قاشلا كهٍٛ اهلل اييت ؿ١ٜايٌل حٜساؿفا كادعٓا ا٭ٗ ايٛاقع إ

بٌ  ،إٌٗٛكع  ٌايجكً حٜبايقات سـ ينأعٚ ،ٌِٗ أْعًُٝٛات اهلل عً ٜٔايطاٖل ت٘ٝب

ٌٖ أدعٌ  |ْٸ٘أ ٣ْل حٝس ،ْا دٛاب ٖقا ايو٪اٍـٵيٛدٳ ،ع ١ٚايوٓٸ ع١ٝإتٛاتل عٓـ ايٌ

  ؿع٢ ؾأدٝب، ٚإْٸٞإْٸٞ أًٚو إٔ ُأ» :ِٗٝؾ ؾكاٍ ،يًكلإٓ ٫ّـٵعٹ ِٗٝعً اهلل ًُٛات ت٘ٝب

ٌٷاهللنتاب  :ٌ ًَِكايجِّ  ؾٝهِ  تاكْى ٚعذلتٞ أٌٖ  ;ُا٤ إٍ ا٭كضٖـٚؿ َٔ ايو  سب

ٕٸ   ااؿٛض، ؾاْٛلٚا َ ٞٻؿا عًٔل٢ ٜٳطٝـ اـبرل أػدلْٞ أُْٗا مل ٜؿذلقا ستٸايًبٝيت، ٚإ

ْٸُٗا ئ إَعّا، ٚقاٍ:  بُٗا إّٚاٱ وايتُوټ ٔٳٖٵكٳ ١ٜاشلـا |ؾذعٌ ،(9)«ؽًؿْٛٞ ؾُٝٗا

تأنٝـٙ إبايؼ ع٢ً ٚ |ُلاكٙكٓا أّٜٔا ع٢ً إاؿٛض. ٚيٛ ؿٖق ٘ٝعً اؿٳٔلٜٳ٢ ستٸ ؿذلقاٜ

ٕٸ َا أكاؿٙ اهلل تعاٍ َٔ قٛي٘ ٜتٻ َعّا ٜٔٵَلٳو با٭بايتُوټ ٫ٓإ لتتشٖك ٫ ١ٜٕٸ اشلـاأ ٔض يٓا أ

ٝٵَوا ُأَٳ﴿ ٍٳ ٔإَي ٕ آػق بايكلٕٸ ا٭ٚأ ،|ٖٛ تبًٝؼ أَل اـ٬ؾ١ ٚايُٛا١ٜ بعـ ايٓيبٸ ﴾ْٵٔن

 . عّاِؿْوإ ْٳاٱ ـٟه ؿٕٚ ايعذل٠ ٫

ٔٵ ﴿ :ٗ قٛي٘ ات٘رلنٌ َٔ ْعِ اهلل تعاٍ ٚػٕٸ ا٭أهُا ؾ َٹ ٚٳ ِٵ  ٔٗ ٛٵقٹ ٔٵ َؾ َٹ َ٭َنًُٛا 

ِٵ ٔٗ ْٙ ﴾تٳشٵتٹ َأكٵدٴًٹ : َٚا ايجاْٞٚ ;ٌٝلايتٛكا٠ ٚاٱ ٞ: نتابٍٚٸا٭ :َٜٔلأقا١َ إب ٌَلٚ

١ ايٝٗٛؿ ٜٖـاٗ  ٚسـٖا ٌٝل١َ ايتٛكا٠ ٚاٱاقإ ٜهؿٞ ٫ٚ ،ِٗكبِّ َٔ ِٗٝيإْنٍ ُأ

ٟ فيو إٍ نؿلِٖ ٚطػٝاِْٗ، ٚقـ ُا ٜ٪ؿٸبٳبٌ كٴ ،عًِْٝٗناٍ ايل١ٓ إ٫ٚ ٚايِٓاك٣، 

 إٝٚايطػ ايهؿلَل إٍ ا٭ بِٗ ٢اْتٗ ٜٔنجل ٖ٪٤٫ ايقأًاكت اٯٜات ايكلآ١ْٝ إٍ إٔ أ
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قاٍ  ،﴾َوٝٵَئإ ٍٳٔنْٵا ُأَٳ﴿ ؿٕٚ ،ٌ ٜٚعًُٕٛ بٗاٝلايتٛكا٠ ٚاٱب ٪َٕٜٓٛ ناْٛا ٜٔايق ِٖ

ٜٳ﴿ :تعاٍ ٌٵ  ٌٳ اِيهٹتٳُق ٖٵ ِٵ عٳًَا َأ ٞٵ  ٢ابٹ َيوٵتٴ ٛٵكٳ ًٳ ُٴٛا ايتٻ ٚٳ٤ٺ سٳتٻ٢ تٴكٹٝ ٚٳأٱا٠َ  ٌٳ  ٍٳ ا ُأَٳْٵذٹٝ ْٵٔن

ٚٳ ِٵ  ٔٵ كٳبُِّه َٹ ِٵ  ٝٵُه ِٵٔإَي ٗٴ ٓٵ َٹ ٕٻ َنجٹرلّا  ـٳ ٝٳٔنٜ ٚٳا ُأَٳ َي ٔٵ كٳبَِّو ُطػٵٝاّْا  َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي تٳِأيٳ  ُنِؿلّا َؾ٬َْٵٔن

ّٔ اِيَه ٛٵ ٔٳعٳ٢ًَ اِيَك   (.68)إا٥ـ٠:  ﴾اؾٹٔلٜ

ٍٴٜٳ﴿ :ٍ قٛي٘إ ح بايٓوب١ٜاؿـٖهقا ٚ ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ٍٳا ُأَٳ  بٳِّؼٵ  ا َأ ٝٵَو  ْٵٔن ٔٵ  ٔإَي   كٳبَِّو  َٹ

ٕٵٚٳ ِٵ  ٔإ ٌٵ  َي ُٳ  تٳِؿعٳ ٘ٴٔكهٳ  بٳًٖػٵتٳا َؾ ُٴَو  اهلُلٚٳ  اَيتٳ ِٹ ٔٳ  ٜٳعٵ ٕٳ  ايٓٻأي  َٹ ـٹٟ ٫َ  اهلَل  ٔإ ٗٵ ّٳ  ٜٳ ٛٵ   اِيَك

ٔٳاِيَه و ايتُوټٖٚٛ  ،|ايلهٍْٛنٍ ع٢ً إٔٸ عـّ قبٍٛ َا إؾ ،(67)إا٥ـ٠:  ﴾ اؾٹٔلٜ

إٍ  ْوإباٱ ٟ٪ؿٸٜ ،×ٞٸعً كأهِٗ ٢ٚعً ع ٌايجكً حٜسـ نُا ٗ ع ٠ايعذل٠ ايطاٖلب

 ٌٜ ٗ فرلًُأٚقـ ، ب ايٛاٖلوٳَع ِٜبايكلإٓ ايهل ٢ يٛ آَٔ، ستٸٚايهؿل اي٬ٔي١

ٕٻ﴿ :قٛي٘ ٗ فيوإٍ  ١ّايهل ١ٜاٯ ـٹٟ ٫َ  اهلَل ٔإ ٗٵ ّٳ  ٜٳ ٛٵ ٔٳاِيَه  اِيَك  ايهؿل ٢َٚعٓ ،﴾اؾٹٔلٜ

 ٚٗ ايطاٖل٠ ايعذل٠ ١ٜٖٚٛ ٫ٚ ،|ايلهٍْٛنٍ إٍ ُأْهاك ٚعـّ قبٍٛ َا إ ٖٛ ٖٓا

ـٸ ٞٸَتِٗ َك ٚكهً٘  باهلل إّاٱ عـّ ب٘ ٢عٜٓ ٟايق ،ايهؿل إطًل ب٘ لاؿٜٴ٫ٚ ، ×عً

 .(10)٥٬َٚهت٘ ٚ...

 

َٸ ١، ْقنل ١ٜ يَٰٝاَ اٱرل١ إًها٫ت ع٢ً تؿويكـ أٚكؿ بعض عًُا٤ ايعا

 بعٔٗا:

 

عٛٙ َٔ ْنٍٚ اٯ١ٜ ؿٻاَا  ٗ ٚايهقب ١ٜلٵبايؿٹ ع١ٝايٌ ٞاؿلٸاْ ١ٝٸُٝتبٔ اِٗ تٻايكـ 

ِٸ٘ َا ١َٞ اؿًٓقاٍ بعـ ْكً٘ ن٬ّ ايع٬ٓٚ، ×ٗ عًٍّٞ اتٸؿكٛا ع٢ً ْنٚشلا ٗ  :٘ٚقُٛي»: ْ

ِٴ عًٍّٞ ٖٓا قاي٘ ٗ تًو اٯ١ٜ، ؾًِ ُٜك أعٛ ـٷ ٌٵنقبّا  قٜٔ َٔ ايعًُا٤ اي ٫ ٖقا ٫ٚ فاى أس

َٸا َا ٜلٜٚ٘ أبٛ ْعِٝ ٗ ؾٔا٥ٌ اـًؿا٤ ٚايٓٓكاَ   اؿ١ًٝ أٚ ٗ  ٜـكٕٚ َا ٜكٛيٕٛ. ٚأ

ٕٸ ٗ َا ٜلْٚٚ٘   ٚايجعًيب ٚايٛاسـٟ ٚمِٖٛ ٗ ايتؿورل ؾكـ اتٸؿل أٌٖ إعلؾ١ ع٢ً أ

ٕٸ ٖقا اؿـٜح إقنٛك ايقٟ كٚاٙ ايجعًيب  نجرلّا َٔ ايهقب إٛٓٛع. ٚاتٸؿكٛا ع٢ً أ

ٔٸ إكِٛؿ ٖٓا أْٸا ْقنل قاعـ٠ ؾٓكٍٛ: إٓك٫ٛت   تؿورلٙ ٗ  ٖٛ َٔ إٛٓٛع.... ٚيه
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ؾٝٗا نجرل َٔ ايِـم ٚنجرل َٔ ايهقب، ٚإلدع ٗ ايتُٝٝن بٌ ٖقا ٖٚقا إٍ أٌٖ 

ِٕ ;عًِ اؿـٜح... ٌٸ عً ٍٷ ؾًه ٌٸ ٖ٪٤٫ قـكّا،  كدا ٜعلؾٕٛ ب٘، ٚايعًُا٤ باؿـٜح أد

جل ؿّٜٓا، ِٖٚ َٔ أعِٛ ايٓاي ُـقّا ٚأَا١ّْ ٚأعُِٛٗ ُـقّا، ٚأع٬ِٖ َٓني١، ٚأن

ع ؾٝ٘ إٍ دٳٚعًُّا ٚػدل٠ّ ٗ َا ٜقنلْٚ٘ َٔ اؾلغ ٚايتعـٌٜ.... ؾا٭ٌُ ٗ ايٓكٌ إٔ ٜٴلٵ

ُٸ١ ايٓكٌ ٚعًُا٥٘... ٚفلٸؿ عٳ ٚٙ إٍ كٚا١ٜ ايجعًيب ٚمٛٙ يٝى ؿي٬ّٝ ع٢ً ُشٸت٘ نٵأ٥

ـٷلٵباتٸؿام أٌٖ ايعًِ بايٓكٌ; شلقا مل ٜٳ  .(11)«َٔ نتبِٗ ٤ٺ َٔ عًُا٤ اؿـٜح ٗ ًٞ ٚٔٙ أس

١َ غ ب٘ ايع٬ٓثبات َا ُلٻيٓا إ هّٔ ُا ٫بٳكٴ: ْعِ، ٗ اؾٛاب عٔ فيو ْكٍٛٚ

 اتٺٜيٛدٛؿ كٚا ;×عًٍّٞ ٗ ١ٜاٯ ْنٍٚع٢ً  ١ٝٸه٬َاٱ ملٳايؿٹ ٌتٸؿام با ٚدٛؿ َٔ ٞاؿًٓ

ٔٵ، ×عًٍّٞ رلغ ٗ ْنيت ١ٜٕٸ اٯأ غتِلِّ أّٜٔا  ١ٝٸُٝبٔ تا ٘ٝعـٻٜٕٸ َا إٔ ْعًِ أ به ٚيه

ٚايٓٓكاَ  ٚايجعًيب ِْٝع بٛأ ْكً٘ ٖٓا رلٕٸ ايهجأٚ ،ٓٛع١َْٛ نًٗا حٜساؿٕٸ ٖقٙ ا٭أ َٔ

 وفيٚ ;٤٫ ا٭ع٬ّ٪ع٢ً ٖ ١ْٜلٵؾٹ ٫ٓإ َا ٖٛ، ٘ٝعً عتُـ٫ٜ  نتبِٗ َٛٓٛعٷ ٗ ٟٚايٛاسـ

  :يٛدٛٙ

 ْكً٘ َا َٓشِل٠ّ ×ٞعً ٗ ١ْٜنٍٚ اٯ ٚكؿت ٗ اييت اتٜ: مل تهٔ ايلٚاٍٚٸا٭

َٸ نتب َٔ اتٜايلٚا تًو ـٝهاْأطلم ٚ تٵلٳاَؾٔ، بٌ تايجعًيب ٚأ ِْٝع بٛأ ٚقـ  ،(12)١ايعا

ـٸّ َا ٗ بعٔٗاْا إٍ لٵًٳأ  .تك

ٖٳٞجاْاي  قـ ×ٞٸعً ٗ ١ْٜنٍٚ اٯ ٚكؿت ٗ اييت اتٜايلٚا َٔ رلهجايٕٸ أ بٵ: 

 ؿ١ْٝٓعأْٸٗا  ١ُٝٝبٔ تاعٞ ـٸٜـ ٝٚيهٔ ن ،ٟٚايٛاسـ ٚايجعًيب ِٝبٛ ْعأْكًٗا 

 ايلداٍ عًُا٤ نًُات ٤ٛٓع٢ً  ـٖاٝهاْأُشٸ١  تٵثبتٳ اؿاٍ أْٸ٘ قـٚ َٚٛٓٛع١ْ

  .(13)حٜٚاؿـ

بٌ  ،بوٵع ؾشٳ ٚايجعًيب ِْٝع بٛأع  ايعا١َ اتٜكٚاع٢ً  ١َايع٬ٓ عتُـٜ: مل ايجايح

 ٗ ْنيت ١ٜاٯ ٕٸأ غتِلِّ ع١َٝٔ طلم ايٌ تٵَٚتٛاتل٠ ٚكؿٳ ش١ُٝش اتٜكٚا ىٖٓا

ٞٸ ٛٻ×عً  ٚايجعًيب ِْٝع ٞبأ اتٜكٚا ـٕٝٸ تٔعأ َٔ ٞاؿلٸاْ ١ُٝٝبٔ تاكٙ ، ؾُا تِ

ٛټ ٖٛ ع١ٝايٌ ؿٓي١أ وكٜ٘ ٟٚايٛاسـ  اتٜايلٚا تًو١َ ع٢ً عتُـ ايع٬ٓاْٸُا إٚ، ٧ػاط كٷتِ

ـَ يناّٱ  . رلغ ٫ ،قٓاعِٗإٚ ِِٵا

 

ٔٸ اٯيٛه  ١ٜاٯ ْنٍٚ َٔ ٘ٝيإَٚا فٖبٛا  ع١ًٝله١ ع٢ً ايٌ ٖذ١ُّ أّٜٔا ٞيكـ ً
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ٞٸ ٗ ل، ٜايػـ حٜسـ عتٗاٝطً ٚٗ ،فيو ٗ ١ٜإلٚ حٜساؿْهل ُش١ ا٭أٚ، ×عً

 :ن٬َ٘ ؾكـ دا٤ ٗ ;َٓ٘ ـٜكأ ٟايق ٢إعٓ عٔ حٜٚبقٍ دٗـّا َٔاعؿّا يِلف اؿـ

 تعاٍ ٚدٗ٘... ٚػدل اهللّ نلٻ ٍّٞػ٬ؾ١ عً ﴾َوٝٵَئإ ٍٳٔنْٵا ُأَٳ﴿ بع معُت ايٌٝع١ إٔ إلاؿ»

... ٚأْت تعًِ إٔ أػباك ٘ تعاٍ ٚدٗاهللّ تِٗ ع٢ً ػ٬ؾ١ ا٭َرل نلٻايػـٜل عُـ٠ أؿٓي

١ُ يـِٜٗ ٫ٚ َوًٖ ،١ايػـٜل اييت ؾٝٗا ا٭َل با٫هتؼ٬ف غرل ُشٝش١ عٓـ أٌٖ ايوٓٸ

 .(14)أ٬ُّ

ٕٸ ٚٸ ٫ٚ ىؿ٢ أ ٍ، ٚقـ ٚٵدعًِٗ إٍٛ َع٢ٓ اَ٭ٍ ايػً٘ ٗ ٖقا ا٫هتـ٫ٍ أ

 .(15)٤ َؿعٌ َع٢ٓ أؾعٌ أ٬ُّ بٌ قايٛا: مل ه٢ ،أْهل فيو أٌٖ ايعلب١ٝ قاطب١ّ

٘ ؾكـ ْبٸ ،١ ٚايعـا٠ٚ( احملبٸ٫َٛٙ ٌّٞعً ؾٗقا ٫َٛٙ نٓتٴ َٔٳ :قٛي٘ )ٗ ملسو هيلع هللا ىلصفنلٚ

٫  ،ٚبػٔ٘ٔ عـاٚت٘ َٚايتشقٜل  ، تعاٍ ٚدٗ٘اهللّ ت٘ نلٻع٢ً إٔ إكِٛؿ إهاب قبٸ

 .(16)ف ٚعـَ٘ايتِلټ

ٕٕا ٚايٛاٖل س٦ٓٝقٺ ٛٸ دتُاع اي٫ٜٛتٌ ٗ مَا دتُاع ع٢ً تكـٜل ا٫ كٚاسـ، ٫ٚ ٜتِ

 .(17)«١غ٬ف َا إفا نإ إلاؿ احملبٸ ،فإٔ ٜهٕٛ إلاؿ أٚي١ٜٛ ايتِلٸ

ٌٸ قبٌ بهٚ ْٸُا إٚ ،عٓـٙ َٔ ايٌبٗات بٗقٙ أتٹٜ مل ٞاٯيٛه ٕٸإٔ ْعًِ أ ٤ًٞ ن

ٌٷ ٫ٓإ ىٝؾٗٛ ي، أه٬ؾ٘ أػقٖا َٔ ـٻ ٔٵَٕ ـٷَكِّ كد  .ّ٘ٝ عًتك

ٍٕ ٟٸأ ٢ٚعً  ،ًها٫تن٬َ٘ ٖقا إٍ ١ًْ َٔ ايٌبٗات ٚاٱ ًاك ٗأ ؾكـ سا

 :ٞايتٛايْقنلٖا ع٢ً 

  .عٓـِٖ ١ُّٚمل تهٔ َوًٖ، ١ٌٖ ايوٓٸأ عٓـ ش١ُٝش رلغ لٜػباك ايػـإٔٸ إ: ٍٚٸا٭

ٚقـ أْهل ، فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ َعٓاٙ ىٝي |ايٓيبٸ حٜسـ ٗ ٞٸٕٸ ايٛيإ: ٞايجاْ

٤ َؿعٌ  بٌ قايٛا: مل ه٢، فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٢َعٓ إٍٛ هٕٜٕٛ أ أٌٖ ايعلب١ٝ قاطب١ّ

 .َع٢ٓ أؾعٌ أ٬ُّ

 ٢َعٓ هٕٜٕٛ أ ذبٝؾ فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٢َعٓ إٍٛ هٜٔفا مل إ: ٚايجايح

  .يًٍُٛ ٢إعٓ ٖقا يـعِ ايكلا٥ٔ بعضهتٓـ إٍ اٚقـ و، ٖٚٛ نقي ،١احملبٸ

 ١ٜع ٫ٚ ٌتٜدتُاع اي٫ٛا فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٢َعٓ إٍٛ نٕٛ ًنّٜ: ايلابع

ٞٸ ٫ٜٚٚ١ |ايٓيبٸ ٕٕ ع ٗ ×عً ٕٔ تإ ٜٗػتُع ٫ٚ ٘ ٫ْٸأَٚٔ إعًّٛ ، ٚاسـ مَا  مَ

  .ٚاسـ
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 ٌٖأ عٓـ لٜايػـ حٜسـ ـٝهاْأطلم ٚ ٕٸإ: ْكٍٛ ٍٚٸا٭ًهاٍ عٔ اٱٛاب اؾ ٚٗ

ٌّ ٔٵَٳ» ٕإ :ايقٖيب ٗاٝقاٍ ؾ قـٚ ،َٚعتدل٠ ٠ْرلنج١ ايوٓٸ  َتٛاتلٷ ٫َٛٙ نٓت ٫َٛٙ ؾعً

ست٢  ،١ايوٓٸ عًُا٤ نباك لٜايػـ حٜعـ ٢عتٓاقـ ٚ .(18)«قاي٘ ملسو هيلع هللا ىلصاهللٔ إٔ كهٍٛ ٜتٖٝك

 ،ٜٔفًـ لٜايػـ حٜسـ ٗ ْع ؾكـ ،ٟايطدل لٜبٔ دلان ،١َوتكًٓ نتبّا ٘ٝؾلؿٚا ؾأ

ٕٸ  ٓا ع٢ًٓيـٜٖٚقا  .يؿاٚ٘أٚ طلق٘ ها٥ل ُٗاٝٚكؿ ؾأ ٕٸ  ;غرل ُشٝض َٞا قاي٘ اٯيٛهأ ؾإ

ُٸأ حٜؿـ   .١أٌٖ ايوٓٸ عٓـ بايػ١ّ ١ّٖٝ

يكاك٨ ا ِٖٜٕٛ أٖقٙ ايٌب١ٗ  ٗ ٞ: يكـ ساٍٚ اٯيٛهٞايجاْ ًهاٍاٱ َٸا دٛابأٚ

ـٷأ ٌٵُكٜ٘ مل ْٸأ ْٸ٘ أٚاؿاٍ ف، بايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٢َعٓ دا٤ت ن١ًُ إٍٛ ٕٸأ ٌَٜٔ ايًػٛ س

 ٚهٓقنل ٗف، بايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٖٛ إٍٛ ٕٞٸ َٔ ١ًْ َعاْأ ٌٜػًٛقـ ُلغ عٌلات اي

  :بقيو سٛاُلٻ ٜٔايق ،١ٌٖ ايوٓٸأ َٔ ٜٔلٚإؿوِّ ٌٜع٬ّ ايًػٛأ بعض نًُات ًٜٞ َا

ِٹرلٴ﴿: تؿورل قٛي٘ تعاٍٗ  ،قاٍ ايؿؼل ايلامٟ ُٳ ِٵ ٚبٹ٦ٵىٳ اِي ٛٵ٫ُن َٳ ٞٳ  قاٍ  :﴾ٖٹ

 .(19)«ٚٵٍ بهِ. ٖٚٛ قٍٛ ايندٸاز ٚايؿلٸا٤ ٚأبٞ عبٝـ٠...ايهًيب: ٜعين َأ

ِٹٝبٳٓا ٔإ﴿تؿورل قٛي٘ تعاٍ: ٗ  ،ٚقاٍ أبٛ سٝٸإ ا٭ْـيوٞ ٜٴ ٔٵ  ٌٵ َي ا َنتٳبٳ َٳ ٫ُٖق

ٓٳاهلُل ٛٵ٫َ َي َٳ ٛٳ  ٖٴ ٚٳْٳا  ٕٳاهللٹعٳ٢ًَ ا  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٌٔ اِي ٛٳٖن ٝٳتٳ َٔ أْؿوٓا ٗ  ٚٵٍ بٓاقاٍ ايهًيب: َأ :﴾ َؾًِ

 . (20)ف نٝـ ًا٤ـْا، ؾًٗقا ٜتِلٻإٛت ٚاؿٝا٠. ٚقٌٝ: َايهٓا ٚهِّ

ٕٸ أبا عبٝـ٠ قاٍ ٗ قٛي٘ تعاٍ: ّٔاٜأٚقاٍ ايلامٟ  ٚٳ﴿: إ ٞٳ َٳِأ ٖٹ ِٴ ايٓٻاكٴ  اُن

ٛٵ٫َ ِٵَٳ   ; ٚفنل ٖقا أّٜٔا: ا٭ػؿٍ ٚايندٸاز ٚعًٞ بٔ(21)ٚٵٍ بهِ: َعٓاٙ: ٖٞ َأ﴾ُن

 :عٝو٢

ـٳ ٘    تٵؾػعع  نعع٬ ايؿععلدٌ ؼوععب أْٸعع
 

 َعععععٍٛ إؼاؾععععع١ ػًؿٗعععععا ٚأَاَٗعععععا    
 

ٚقـ ُٚـ ايوٝٛطٞ ايِشاغ،  نتاب ُاسب ٖٛ ٟٚاؾٖٛل عقاٍ اؾٖٛلٟ 

ؾٗٛ )ايِشاغ( ٗ نتب ايًػ١ ْٛرل ُشٝض ايبؼاكٟ ٗ نتب »نتاب٘ ايِشاغ بكٛي٘: 

ٜهٕٛ ؾٝ٘ ٚٵٍ َٛٓع إٔ )قٍٛ يبٝـ(: ٜلٜـ: إْٸ٘ َأ ٝتًلغ ٖقا ايبٗ ع  (22)اؿـٜح

(23)اـٛف
.  

ٚٳ﴿تؿورل اٯ١ٜ: ٗ  ،ٚقاٍ ايبػٟٛ ٛٵ٫ََٳِأ َٳ ٞٳ  ٖٹ ِٴ ايٓٻاكٴ  ِٵاُن ُاسبهِ  عينٜ: ﴾ُن

 . (24)ِ َٔ ايقْٛبتٴِؿا أهًَٚٵٍ بهِ; َٕٚأ
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 .(25)ٍ بهِٚٵتؿورلٖا: قٌٝ: ٖٞ َأٗ  ،ٚقاٍ اينكٌلٟ

ٚعبـٟ، ٍَٚٛ : ٫َٟٛٚ: هٝـٟ «ٚيٞ» َاؿٸ٠ ٗ ،ايب٬غ١ أهاي ٗ ،ّٔاٜأٚقاٍ 

 .(26)ٚٵٍ بَ٘ٔ اي١ٜ٫ٛ: ْاُل، ٖٚٛ َأ

ٛٵ٫َاهلُلٚٳ﴿تؿورل اٯ١ٜ: ٗ  ،قاٍٚ َٳ ِٵ  ٚٵٍ بهِ أَٛكنِ، ٚقٌٝ: َأ َتٛٓيٞ ٟأ :﴾ُن

 .(27)«َٔ أْؿوهِ، ِْٚٝشت٘ أْؿع يهِ َٔ ِْا٥شهِ ٭ْؿوهِ

أعُاٍ ٢ أَٛكنِ نُا تٛٓيٝتِ ٗ ايـْٝا ٓيؿ أْٸٗا تتٛٚقاٍ ايٓٝوابٛكٟ: قٌٝ: إلا

  .(28)ٚٵٍ بهِأٌٖ ايٓاك. ٚقٌٝ: أكاؿ ٖٞ َأ

ٛٵ٫َ﴿تؿورل آ١ٜ: ٗ  ،ٚقاٍ ايكآٞ ايبٝٔاٟٚ  َٳ ٞٳ  ِٵٖٹ ٚٵٍ ٖٞ َأ عينٜ: ﴾ُن

  .(29)بهِ

ُٸأقٛاٍ أٖقٙ   عًُا٥ِٗ َٔ ٌَُٸا نباك إتهِّأٚ، ٚايًػ١ َٔ ايعا١َ رل١ ايتؿو٥

ؾكـ دا٤ ٗ ًلغ إكاُـ ٚٗ ًلغ  ;فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٢َعٓ إٍٛ ٤ٞعذلؾٛا َذاكـ ؾ

ِٸ٘: ١ٜ ع ُٖٚا َٔ أًٗل نتبِٗ ايعكا٥ـٛاقـ ع إ ٜٴ»َا ْ لاؿ ب٘: ٚيؿٜ )إٍٛ( قـ 

  .(30)فٚٵٍ بايتِلټايعِ، ٚايٓاُل، ٚاَ٭  إعتل، ٚاؿًٝـ، ٚاؾاك، ٚابٔ

: قـ كٍٜٛ عٓـَا ،ايكاك٨ع٢ً  و٘ٝٚتـي ،١ٞ قٍٛ اٯيٛهعلف عـّ ُشٸتبٗقا ٚ

٤  : مل ه٢قايٛا بٌ ،فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٢َعٓ إٍٛ هٕٜٛ ٕٸأ ايعلب١ٝ قاطب١ّ أْهل أٌٖ

ٚايه٬ّ قـ  رلٚايتؿو ايًػ١ عًُا٤ َٔ رلايهج ٕٸأٓا ِٛؾكـ ٫سٳ ;َؿعٌ َع٢ٓ أؾعٌ أ٬ُّ

 . فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٢َعٓ إٍٛ ٤ٞسٛا َذُلٻ

َٔ  |نلّا٭ كاؿٙ ايٓيبٸإٔٸ َا أ ٞاٯيٛه ٢عؿٸا: يكـ ايجايح ًهاٍاٱ دٛاب

ٕ ٧ أبطٌ بنعُ٘ اـاطإٔ أاحملب١ ع بعـ ٖٛ  «٫َٛٙ ٌّٞنٓت ٫َٛٙ ؾٗقا عً ٔٵَٳ» :قٛي٘

 َٔ بهِ ٍٚٵَأ يوتٴأ» :قٛي٘ ٢ٕٸ َعٓإ :ٚقاٍ ،ف عبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ٖٛ  إٍٛ ٢َعٓ هٕٜٛ

 .«ْؿوهِأسبٸ يهِ َٔ أ يوتٴأ» عينٜ «ْؿوهِأ

ٔٵٚ  : ٘ٝعً ٬ٜسٳٜٴ يه

ِٸ |ايٓيب ٕٸأ اتٜايلٚا بعض قـ دا٤ ٫ّٗ: ٚٸأ  َٔ أسبٸ» ن١ًُ ؿعا٥٘ ٗ ٓ

ٍٔ»إٍ  «أسبٸ٘ بٔ عٓؿإ  ٞٸابٔ عكـ٠ عٔ اؿؤ بٔ عً ايعبٸاي أبٛ ٣ؾكـ كٚ ;«ٚا٫ٙ ٔٵَٳ ٚا

  بٔ َٛه٢، عٔ ؾطل، عٔ أبٞ إهشام، عٔ عُلٚ بٔ فٟ َلٸاهللايعاَلٟ، عٔ عبٝـ

ٝٸّا ٜكٍٛ ٗ ايلسب١: ؾقنل مٛٙ»ٚهعٝـ بٔ ٖٚب، ٚعٔ مٜـ بٔ ٜجٝع، قايٛا:   ،زلعٓا عً
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َٳ |اهللٕٸ كهٍٛ أؾكاّ ث٬ث١ عٌل كد٬ّ ؾٌٗـٚا  ٌّ ٔٵقاٍ:  ٫َٛٙ،  نٓت ٫َٛٙ ؾعً

َٳايً  ٍٔ ِٸ ٚا َٳ ٔٵٗ ِٴ ٔٵَٳ ضٵبػٹأٚ ،أسبٸ٘ ٔٵَٳ عاؿاٙ، ٚأسبٸ ٔٵٚا٫ٙ ٚعاؿٹ   ٔٵَٳ لٵأبػٔ٘، ٚاْ

َٳ ،ِْلٙ  ،١احملبٸ ٢َعٓ ىٝي حٜاؿـ ٗ إٍٛ ٕٸأع٢ً  ١ْٜٓ. ٖٚٛ قل(31)«ػقي٘ ٔٵٚاػقٍ 

 ْؿو٘. ع٢ً  ٤ٞعطـ ايٌ هإي ٫ٓإٚ

َع ت١٦ٓٗ عُل بٔ  ،«بعـٟ»: إْٸ٘ قـ ٚكؿ ٗ بعض أيؿاٚ اؿـٜح ن١ًُ: ّاٝثاْ

بٔ مٜـ بٔ دـعإ،  ٞٸْا َعُل، عٔ عًْبأايلمٸام: أ قاٍ عبـ»قاٍ ابٔ نجرل: . اـٓطاب

ِٸ |اهللعٔ عـٟ بٔ ثابت، عٔ ايدلا٤ بٔ عامب قاٍ: ْنيٓا َع كهٍٛ  ، عٓـ غـٜل ػ

ُٸا ادتُعٓا قاٍ: أيوتٴ ٚٵٍ بهِ َٔ أْؿوهِ؟! قًٓا: ب٢ً ٜا َأ ؾبعح َٓاؿّٜا ٜٓاؿٟ، ؾً

َٳاهلل؟ قًٓا: ب٢ً ٜا كهٍٛ ؟ أيوتٴ! قاٍ: أيوتٴاهللكهٍٛ  ٝٸّا ٔٵ! قاٍ:  ٕٸ عً  نٓت ٫َٛٙ ؾإ

َٳايًبعـٟ ٫َٛٙ،   ٍٔ ِٸ ٚا َٳ ،٫ٚٙ ٔٵٗ ؾكاٍ عُل بٔ اـٓطاب: ٦ّٖٝٓا يو ٜا  ،عاؿاٙ ٔٵٚعاؿٹ 

ٞٻ تٳبٔ أبٞ طايب، أُبشٵا ِّ ايّٝٛ ٚي ٕٔ ن َ٪َ»(32) . 

، «بعـٟ»بكٛي٘: ن٬َ٘ يتكٝٝـ  ٚد٘ٷا نإ ٕ «احملبٸ١»ٜلٜـ  |ؾًٛ نإ ايٓيبٸ

 . «ايّٝٛ... تٳأُبشٵ»يعُل إٔ ٜكٍٛ:  ا ُضٻٕٚ

 ٍٚٵاَ٭ ٖٛ لٜايػـ حٜسـ ٗ إٍٛ َٔ إكِٛؿ ٕأع٢ً  ؿٓيت ؿي١ اييتَٔ ا٭: ثايجّا

إٓاًـ٠  ٖقٙ ٣ٚقـ كٚ، فيو ٗ |ايٓيبٸ ُشاب١ ×َاّاٱ َٓاًـ٠ فبايتِلټ

َٔ تًو إٓاًـات َا ْكً٘ ابٔ ٚ .حٜٚاؿـ لٝٳنتب ايوِّ ٗاْكًتٚ ،َٔ ايلٚا٠ فُٛع١ْ

َٳ»ك٣ٚ ا٭ُبؼ بٔ ْبات١ قاٍ:  :مٜٓب بٔ عٛف ا٭ِْاكٟ ٞا٭ثرل عٔ أب  ٔٵٌْـ ع٢ً ايٓاي 

ِٸ ملسو هيلع هللا ىلصاهللزلع كهٍٛ  أبٛ  :ؾِٝٗ ،ؾكاّ بٔع١ عٌل ،قاّ ٫َٓا قاٍ إ ٜكٍٛ ّٜٛ غـٜل ػ

ٚأػق بٝـى ّٜٛ غـٜل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللؾكايٛا: ٌْٗـ أْٸا زلعٓا كهٍٛ  ،ِْاكٟ ٚأبٛ مٜٓبأٜٛب ا٭

ِٸ ٕٸ تٴِْٚشٵ تٴػٵأْٞ قـ بًِٖ تٌٗـٕٚ ؾكاٍ: أيوتٴ ،ؾلؾعٗا ،ػ ٌٻ اهلل؟ قاٍ: أ٫ إ  عنٻ ٚد

ٝٸ ٞٸ إ٪ٌَٓ ،ٞٚي ُٳ ،ٚأْا ٚي ٍٔ ،٫َٛٙ ٫ٌَّٛٞٙ ؾٗقا عً نٓتٴ ٔٵؾ  ٚعاؿٹ ،ٚا٫ٙ ٔٵَٳ ايًِٗ ٚا

َٳ ٔٵَٳ َٳ ،أعاْ٘ ٔٵَٳ ٔٵٚأعٹ ،أسبٸ٘ ٔٵعاؿاٙ، ٚأسبٸ  ٭ْى  ٌّٞؾكاٍ عً، (33)«أبػٔ٘ ٔٵٚابػض 

ؾكـ زلعتُا نُا زلع  ;بٔ َايو ٚايدلا٤ بٔ عامب: َا َٓعهُا إٔ تكَٛا ؾتٌٗـا

ِٸ ٕٵ ايكّٛ؟ ؾكاٍ: ايًٗ َٸا ايدلا٤ ؾعُٞ، ؾهإ ٜوأٍ ًٹتٳؾابٵ ناْا نتُاٖا َعاْـ٠ّ إ ُٗا، ؾأ

َٳ ،عٔ َٓني٘ َٸا أْى ؾكـ بلُت قـَاٙ،  ٔٵؾٝكٍٛ: نٝـ ٜلًـ  أؿكنت٘ ايـع٠ٛ؟ ٚأ

ٞٸ ٌّ نٓتٴ ٔٵَٳ :ملسو هيلع هللا ىلصقٍٛ ايٓيبٸ ×ٚقٌٝ: ٕا اهتٌٗـ عً ٫َٛٙ اعتقك بايٓوٝإ  ٫َٛٙ ؾعً
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ٕٵ ؾوـٍ  ،٫ تٛاكٜ٘ ايعُا١َ، ؾدلْ ٚدٗ٘ ؾآلب٘ ببٝإض نإ نافبّا ؾكاٍ: ايًِٗ إ

  .(34)ع٢ً ٚدٗ٘ بعـ فيو بلقعّا

ْى أٓع اَت ٕا احملبٸ ٢َعٓ |ايٓيبٸ َٔ ٤٫٪ٖ زلع٘ ٟايق ؾًٛ نإ إٍٛ

 |ٕٸ كهٍٛ اهللإ ،ْعِ :ٚيكاَٛا ٚقايٛابقيو،  ٌٗـٚاٜٚ سٛاِلِّٜٕ أ ُٖارلٚايدلا٤ ٚغ

اؿ٠، ٝكايٚ ٫ٜٛ١َع٢ٓ اي ْٸُا ؾُٗٛا َٔ ن١ًُ إٍٛإٚو، ٕ ٫ ْبػٔأٚو، َلْا َشبتأ

ٕٓا ناْت ق  . بقيو ي٘ ٌٗـٚاٜٕ أا ٛٵَاّ تعاكض َِاؿِٗ أبٳَا١َ اٱإٚ اؿ٠ٝٚ

ـٸ تًوإٍ  تازو٫ ×عًٍّٞ َشبٸ١ ايٓاي رلٕٸ تقنأ: كابعّا  َٔ ،٠رلايهجَات إك

وتاز إٍ ، ٫ٚ تًو اؿلاك٠ احمللق١ٚؼت ، ٗ تًو ايِشلا٤ ايكاس١ً إيكا٤ ػطب١ٺ

، ٚايطؿٌ ؼ١ٝٚايٌ ؽٝايٌ ِٗٝٚؾ ،لٜتعبٗا طٍٛ ايطلأ اييت ٠رلايػؿ اؾُٛع تًو إٜكاف

 . ـ٠إ٪ٖن لٝا٫عذلاؾات ٚإٛاث وػق تًأ٫ٚ إٍ 

ُٸا٭ تًو شلا ى١ٝ يفلؿ احملبٸ ٕٸأ نُا ا٭هًٛب  فيو ١ٜاٯ ؼقتتٸ حٝع ،١ٖٝ

ُٳ﴿ :ٚتكٍٛ ي٘ ،|كاطب١ ايلهٍٛ ٗ ـٜايٌـ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٘ٴا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳٚٳٔإ  ٕٸإؾ ;﴾ اَيتٳ

 ٜٔايـ ٗاٝـ عًٖنأقـ ١، ٚٝه٬َاٱ ِٝايتعاي اتٝٚٸيأ َٔ تعتدل ٌإ٪َٓ ٌاحملب١ ب

 ١. ٝايعلب ل٠ٜاؾن َٓق ٚٗٛكٙ ٗ ٞه٬َاٱ

 قبٸ١ع٢ً  ،٠رلَٛاقـ نج ٚٗ ،ـ َلاكّانإ قـ أٖن |ٕٸ ايٓيبأ ٍَٔاؾّا إ

هٔ َٔ تمل  اْٸٗأنُا ايٓاي، بايٓوب١ إٍ  ـّاَٜلّا دـأإٛٓٛع  هٜٔٚمل ، ×عًٍّٞ

ٛټ |اهللا٭َٛك اييت تجرل قًل كهٍٛ   .  تعاٍ بٌأْ٘اهلل٢ ٜط٦ُٓ٘ ؾ٘ ستٸٚؽ

 ٔٵَٳ» :قٛي٘ٗ  |ايٓيب كاؿٙأ ٟايق ٢إعٓ ٌتع١ ع٢ً ؿٓيا٭ ٕٞ ْوتكِأ ـ٫ٜٚ ْل

 ؾكـ فنلٚا ٗ ;فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٖٛ إٍٛ ٢ٕٸ َعٓأٚ، «٫َٛٙ ٌّٞنٓت ٫َٛٙ ؾٗقا عً

 َا فنلْاٙ ٗ إكاّ.  ٞهؿٜٚ ،فيوع٢ً  ٠رلنج ١ّؿٓيأ٘ قًٓ

 ًنّٜ فبايتِلټ ٍٚٵاَ٭ ٢َعٓ ػقْا إٍٛأفا إ :َٸا قٛي٘أايلابع: اٱًهاٍ دٛاب 

ٕٕ ٗ ،×ٞٸيعً ٫ٜٚٚ١ ;|يًٓيبٸ ٫ٜٚ١ :تإٜٕ ػتُع ٫ٚأ َٓ٘ ّٷٜإؾٗٛ  ،ٚاسـ مَا  ٗا

ٛٸ ١ٜدتُعت ٫ٚا ٚقـ ،ققٕٚك ٟٸأ ٌتٜدتُاع اي٫ٛا ٗ ىٝف يإ ;ًكاك٨ي  ٘ٝػأٚ ٠٢ َٛهْٚب

ٕٔ ٗ ٖاكٕٚ َٴٛهٳٚٳافٵُنلٵ ؾٹٞ اِيهٹتٳ﴿ :قاٍ تعاٍ، ٚاسـ مَ ٘ٴ َن  ٢ابٹ  ْٻ َٴؼٵًَِّا ٔإ ٕٳ  ا

ٝٸّاَنٚٳ ٕٳ كٳهٴ٫ّٛ ْٳبٹ ٓٳْٳٚٳ * ا ٜٵ ٔٵ دٳاؿٳ َٹ ٚٳٛٔك اَ٭اْٹبٹ ايٗطاٙٴ   ٔٔ ُٳ ٚٳٜٵ ٝٸّا *  ٔٵ َقلٻبٵٓاٙٴ ْٳذٹ َٹ ٘ٴ  ٖٳبٵٓا َي ٚٳ

ُٳتٹٓا َأػٳ ٖٳكٳسٵ ٝٸّااٙٴ  ٕٳ ْٳبٹ دتُعت ا قـ ٜٔػٛا٭ ١ٜٕٸ ْب٠ٛ ٫ٚٚأ ٣ؾٓل ،(53ع  51: َِٜل) ﴾اكٴٚ
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ٗ ٕٔ فا نإ إ ٌؾدتُاع ايتِلټا ْعِ احملقٚك ٗ .وفي َٔ َإْع ٟٸأ هٜٔٚمل ، ٚاسـ مَ

ٞٸاٱ ١ٜٚمل تهٔ ٫ٚ ،ايجاْٞ ػ٬فسـُٖا ع٢ً أ  :قًٓا ي٢ٛ بٌ ستٸنقيو،  ×َاّ عً

 . ١ًِٺأ ـٝق |ايٓيبٸ ايـىؾٗٛ مل  |مَٔ ايٓيبٸ ٗ ايتِلٸف سلٸ ي٘ نإ ×ْٸ٘إ

٘ نُا ْبٸ ،|  أٚاػل عُل ايٓيب ٗ تٵٕٸ ٖقٙ ايٛاقع١ قـ سًَِإٔ ْعًِ أ بهثِ 

 ٌٚ سانُأ ٌٝٸع٬ٕ ٚيإ كِـٜٚمل  ،«٢ ؾأدٝبعٳؿٵإْٸٞ أًٚو إٔ ُأٚ» :بكٛي٘ فيوع٢ً 

  .(35)بعـٙ َٔ ت٘رلَو هٌُٝي ;ؿ١ٝاـً ٌُٝـؿ تعٗ ٕ نا بٌ ،ايٓايع٢ً 

 ٔٵٖٖ ٙرلٚغ ٞٚكؿٖا اٯيٛهأ اييت ،ًها٫ت ٚايٌبٗات ايج٬ث١ٖهقا تٓـؾع اٱٚ

 . ا٭ؿٚاك كتًـ ٗ عًُا٩ْا عًٝٗا كؿٻ ٚاييت ،عًُا٤اي َٔ هبك٘

 

َاَّا إ ب٘ٝٚتِٓ، ×عًٞ ٫ٜٚٚ١ ػ٬ؾ١إٍ  رلتٌ ناْت يٛ ١ٜٕٸ اٯإ :كاٍٜٴُا بٳكٴ

ِّ اييت ٠رلػا٭ ايؿكل٠ ٢ؾُا َعٓ ،يًٓاي ٌٖٚ ؟ بايهؿل ٚاي٬ٔي١ فيو عٔ ٌؿؿ إتؼِّتٗ

 عْٝ بهؿل ع١ٝايٌ كٌٍٜٖٛٚ ؟ تعاٍ باهلل ايهؿل ×َا١َ عًٍّٞإ قبٍٛ عـّ َٔ ًنّٜ

 ؟ ×َا١َ عًٍّٞإيعـّ قبٛشلِ  ;١ٌٖ ايوٓٸأ

 ٢َعٓ ١ْٝايكلآ اتٜاٯ ايًػ١ ٚٗ : دا٤ ايهؿل ٖٗقٙ ايٌب١ٗ ْكٍٛ ٔيًذٛاب عٚ

 هٕٜٛ ؾتاك٠ّ ;إلؿٚؿ حٝٚي٘ َلاتب َٔ س، عتٓا٤ْهاك ٚإؼايؿ١ ٚايلؿٸ ٚعـّ ا٫اٱ

ٔٵ ٜٳِهُؿلٵ بٹٚٳ﴿ :تعاٍ قاٍ نُا ،اٯػل ًّٛٝٚي |هلل تعاٍ ٚيًلهٍٛ ّاٚكؿٸ ّاْهاكإ  اهللٹَٳ

ٚٳَٳ٬َٚٳ ٘ٹ  ٚٳ٥ٹَهتٹ ٘ٹ  ٚٳُنتٴبٹ ٘ٹ  ّٔ اٯكٴهٴًٹ ٛٵ ٝٳ ٓٳ٬َاِي ٌٻ  ٓٳ ـٵ   .﴾٫ّ بٳعٹٝـّاػٹٔل َؾَك

تعاٍ  قاٍ نُا ،سهاّ اهلل تعاٍأيبعض  ٚكايؿ١ّ ّاْهاكإ هٕٜٛٚقـ 

ٕٳ بٹبٳعٵٔض اِيهٹتٳ﴿ ٓٴٛ َٹ ٚٳَأَؾتٴ٪ٵ ٕٳ بٹبٳعٵٕضابٹ  ﴾تٳِهُؿلٴٚ
(36). 

 ايٓيبٸ ػٗاٝقاّ بتبً َا١َ اييتْهاك اـ٬ؾ١ ٚاٱإ ٢َعٓ ايهؿل هٕٜٛٚقـ 

ِٸ لٜغـ ٗ |نلّا٭ ْهاك إبـأ ٚايلهاي١ ٚإعاؿ. إْهاكٖا إ َٔ ًن٫ّٜ ٚ ،(37)ػ

 َٔ ايِاؿك ٖٛ ١ٝٸَاَاٱ كٛيٜٕ٘ٸ َا أ َٔ ٌٕكٜفا نإ إؼايـ ٚإٓهل ع٢ً إ ،ْعِ

، |ايلؿٸ ع٢ً اهلل تعاٍ ٚكهٛي٘٭َل ا٭َا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ  َؼايؿت٘أكاؿ ٚ ،|اهلل كهٍٛ

ًٳٖوؾ ٔٸ .ؿاؿٚاٱ بايهؿل ٘ٝعً هِوٕٸ َجٌ ٖقا أ ٬  ١ مل ٌٖ ايوٓٸأ َٔ رلايهج ٚيه

 ،عّاِطَق |اهلل كهٍٛ َٔ ُاؿك٠ْ حٜساؿٕٸ ٖقٙ ا٭أٚ ،١َٝاَيٲ ثبت َا ِٜٗيـ جبتٜ
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يًُبـأ  أْٸِٗ َٓهلٕٚٚ ،١بهؿل أٌٖ ايوٓٸ ع١ٝايٌ هِو ؾ٬ هايٖقا ا٭ ٢ٚعً

 ٚإعاؿ. 

 

َٸن١ًُ اي تٵػتًَؿا  ؾقٖب ;َٓٗا إكِٛؿ ٢إعٓ إٝٚب ١ٜاٯ رلتؿو ٗ ١عا

ـٸ َٛٓٛعّا تٗـف مل ١ٜٕٸ اٯأإٍ  ْٗٛكِٖ  كّٜٕٛ أ |ايٓيبٸ تٵأَلٳ بٌ ،ّٓاٝٸَٚع ؿّاق

ٌٸ ؼٝبتبً ـٺ ٟٻأ ٢ٌى٘ ٫ٚ كبِّ َٔ ٘ٝيإْنٍ ُأ َا ن  عإُُ٘ٸ اهلل تعاٍ إؾ ;وفي ٗ أس

  .(38)ٚساؾٛ٘

ـٸ َٛٓٛعّا تٗـف ١ٜٕٸ اٯأ َِٓٗ آػل بعضٷ ٣لٜٚ ٔٵّٓا، ٝٸَٚع ؿّاق  ػتًؿٛا ٗا ٚيه

ـٻ ٢إعٓ وفي  ٖآٖاٚهٓقنل ، ﴾َوٝٵَئإ ٍٳٔنْٵُأ اَٳ﴿ :بكٛيَ٘ٚا أكاؿٙ اهلل تعاٍ ؿ، احمل

ِّقٛاٍ ا٭  . َٓٗا َع َٓاق١ٌ نٌٍّ ،ٖاٚفنل ؿ٠ اييتإتع

 

َٸ ْٗٛكفٖب   ْني٘ أ َا عْٝ ٖٛ ػ٘ٝبتبً |  َل ايٓيبٕٸ َا ُأأ١ إٍ عًُا٤ ايعا

، َا١ْا٭ ٣ٚأؿٸ، ؼ ايلهاي١ؾبًٖهٔ، ّسؤ َا أبٗقا ايٛادب ب |ٚقـ قاّ٘، ٝاهلل عً

َٸ ِٸ، ١ِْٚض ا٭ َٳقايت حٝس ٥١ٌعٔ عا ٚكؿَا  ع٢ً فيوٚا اهتٌٗـ ث ـٻ ٔٵ:  ثو إٔ س

َٳٜٳ﴿ عًٝ٘ ؾكـ نقب، ٖٚٛ ٜكٍٛ: اهللا أْنٍ ٖٓ نتِ ٦ًّٝا قُـّا ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ا ا َأ

ٔٵ كٳبَِّوُأ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ﴾ْٵٔن
(39). 

 

قٛي٘  إٔ ٜهٕٛ يًنّ ٜٔفُٛع ايـ ﴾َوٝٵَئإ ٍٳٔنْٵُأ اَٳ﴿يٛ نإ إكِٛؿ َٔ ٫ّ: ٚٸأ

٘ٴ﴿تعاٍ:  ُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳاَيتٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٚٳٔإ ٔٵ كٳبَِّو  َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔن ٕٸ ;ّٛا ٚعبجّاػٵَي ﴾بٳِّؼٵ   ٭

 ؾُا ٜٔؼ ايـٕ مل تبِّؾإ ٜٔايـ ؼبِّ ايلهٍٛ ٗاٜأ اٜ»ٜهٕٛ نكٍٛ ايكا٥ٌ:  ايه٬ّ س٦ٓٝقٺ

 ٟٸأعٔ  ٞٚاـاي، ٛػٵايًٖ ايه٬ّ ٖقا َجٌ ِتهًٖٜٕ أ هلل تعاٍ ٚساًا ،«ٜٔايـ تٳػٵبًٖ

  .(40)ؾا٥ـ٠ٺ

ٝٵَو﴿ :َٔ قٛي٘أكاؿٙ اهلل تعاٍ ٕٸ َا إ :يٛ ُضٸ قٍٛ ايكا٥ٌ: ّاٝثاْ ٍٳ ٔإَي  ﴾َٳا ُأْٔن
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 هٕٛٝي ;|١ ايٓيبٍ بعجٚٸأ ٗ وًُ٘ يهإ ا٭ْوب ُـٚك فيأٚ ٜٔفُٛع ايـ

ِٕع٢ً  |ايٓيب  قاٚي١ بًػت َُٗا ،٘ٝعً ْنٍ ٤ٺًٞ ٟٸأ ػؿا٤إ ي٘ ٛمهْٸ٘ ٫َٔ أ عً

ٚاػل عُل ٗ أ ْنيت ١ٜٕٸ اٯأقـ ثبت ، ٚايلهاي١ ؼٝتبًَٔ  ٕٓع٘ ٌٚإٌلن اكايهٓؿ

ـٻ وٚفي، |ايٓيب قـ  ﴾ٍٳٔنْٵُأ اَٳ﴿ ؼٕٝٸ تبًأٚإتٛاتل٠ َٔ  ٠رلايهج حٜساؿّ َٔ ا٭َا تك

 .اع١ ايٛؿسذٸ ل ٗؼٖك

ٓٹ ، بعـ عٵٍ ايبعج١ مل تٌلٻٚٸأ ٗ ٌٚايكٛاْهاّ ا٭س َٔ رلٕٸ ايهجإٍ فيو أ ـٵأ

ٌٸأؼ ٖقٙ ايلهاي١ بمل تبِّ ٕٵإ: بكٛي٘تعاٍ  اهلل اطب٘ىٕ أ ِضٸٜؾ٬   ْعٗا ٚبه

 َٓٗا عٌل َعٌاكٖا؟!  هتٌُٜ مل ٖٞٚ ،ـٝن ،ًٗاٝتؿاُ

 ١ٜع قبٌ ْنٍٚ آ ١ٝايؿذل٠ إٓه ٗ ،ٍٚ ايبعج١أ ٗ |٘ٝٻَل ْبإٔٸ اهلل تعاٍ إثايجّا: 

ٌٸإب ،ع ؼٝايتبً ُٳ﴿ :قاٍ تعاٍ٘، ٝعً ٓنٍٜٚ ب٘ لَٳ٪ٵٜٴَا  ب٬ؽ ن ـٳعٵ بٹ ُٵ َٳلٴ َٚأعٵٔلضٵ َؾا ا تٴ٪ٵ

ٓٳ ٝٵ ْٻا َنَؿ ٌٳ * ٔإ ٌٵٔلنٹ ُٴ ٔٔ اِي ٌٳعٳ ٗٵٔن٥ٹ ُٴوٵتٳ  ْنيتا ٗ تإٜٚاٯ ،(95ع  94)اؿذل:  ﴾ اَى اِي

، |  ايٓيببهتٗنا٤ ا٫ َٔ ْٛعّا اكهّٕٛ ناْٛا ٜٔايق ٌَٔ إٌلن ْاع١ٺ

اٍ ؾعبأ ـْٚ٘كِّٜٚ ،ب٘ وتٗن٥ٕٜٛػقٚا أ ؼُٝا ُـع بايـع٠ٛ ٚايتبًنًٓ |ؾهإ

ـٸ تإٜايٓاي َٔ سٛي٘. ؾذا٤ت اٯ متؿلٻ٢ٜ ستٸ ;ؿ١ٝهؼ  ؼٝتبً ٗ |عنَ٘ َٔ ايتٌ

اؾُاع١  تًو َٔ ـٺٜهتٗنا٤ٺ ٚتٗـا َٔ ٛادَٜٗ٘اّ َا أكاؿت٘ إتٔعـ  ست٢ ٫ ;ايلهاي١

 ِٖ. ًلِّ َٔ ُ٘ٝوٚ ٘ٝهؿْٝٸ٘ هأ ػدلٙ هبشاْ٘ ٚتعاٍأٚقـ ، إٌلن١

ٌٸ ؼٍٝ ايبعج١ بتبًٚٸأ قـ ُـك ٗ ٞشلَل اٱؾافا نإ ا٭ ،هايا٭ ٖقاٚع٢ً   ن

 َٔ ُ٘ٝوٚ ؿٛ٘وٕ أتعاٍ  ْٟٸ٘ ٚعـٙ ايباك٭ ;سـّاأ ٢ٌىٕ ٫ أٚ٘، ٝعً ٓنٍٜ َا

٘، ْٝنٍ عًُأ َا عْٝ ؼٝبتبً ١ّٝثاْ ٠َّلٸ ٚتعاٍ هبشاْ٘ أَلٜٕٙ أ ٢، ؾ٬ َعٌٓإٌلن

 ـًٝلاك ٚنا٭ ًلٸ َٔ ١ٜٚاؿُا باؿؿٜ ـٜٙعٚ، سـّا َٔ ايٓايأ ٢ٌىٕ ٫ أٚ

 ﴾َوٝٵَئإ ٍٳٔنْٵُأا َٳ﴿ٌٓ  ٓبػٜٞ ؾ٬ ٘ٝع١ً، ٜٚٛػٵايتهلاك ٚايًٖ فيو َٔ ًنّٜٕا  ;اكايهٓؿ

 . ٚفُٛع٘ ٌُٜٔ ايـأ٢ً ع

 

َٸفنل بعض عًُا٤ اي  ٗ ْنيت ١ٜٕٸ اٯإكايٛا: ؼ، ؾٝايتبً ١ٜيٓنٍٚ آ ّٗا آػلدٵٚٳ ١عا

تؼق ٜ |ٚنإ ايٓيبٸ اٱه٬َٞ،ٔ ٜبايـ ٕوتٗن٥ٜٛ عٓـَا ناْٛا ٣ٚايِٓاك ٗٛؿٝاي
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ُٸا ْنيت آ، أهًٛب ايُِت ػاِٖٗ  َا ؼٝٚقاّ بتبً ،ايُِت فيو نول ؼٝايتبً ١ٜؾً

ٍٸ أُشاب ٖقا ايلأٟ ع٢ً اٚقـ  .ِْٗٝني٘ اهلل ؾأ  ايٓامي١ اتٜاٯ امٝهبكل١ٜٓ  وفيهتـ

ِٻ حٜاؿـ ٗاٝؾكـ دا٤ ؾ١، ٜٚبعـ ٖقٙ اٯ قبٌ  عُاٍ إٓهل٠ اييتٚا٭ ٗٛؿٝاي عٔ ٬َّؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيبسٝح ك٣ٚ  ،ُإٝهً بٔ َكاتٌ ١ٜلٚاب ّٔاٜأ هتٌٗـٚااٚاكهْٛٗا، ّناْٛا 

أتلٜـ ٜا قُـ » :ؾذعًٛا ٜوتٗن٥ٕٛ ٜٚكٛيٕٛ ،ؾأنجل ايـعا٤ ،ؿعا ايٝٗٛؿ إٍ اٱه٬ّ

 ملسو هيلع هللا ىلصؾًُا كأ٣ ايٓيب ،ؼقت ايِٓاك٣ عٝو٢ بٔ َلِٜ سٓاّْا، نُا اتٻؼقى سٓاّْاإٔ ْتٻ

٫ ّٓع٘ تهقٜبِٗ  ،ع٢ً ايـعا٤ إٍ ؿٜٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلص٘ؾشلض اهلل تعاٍ ْبٝٸ ،فيو ههت عِٓٗ

َٳٜٳ﴿  :ؾكاٍ، اٙ ٚاهتٗنا٩ِٖ ب٘ عٔ ايـعا٤إٜٸ ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ٚٳا ُأا َأ ٔٵ كٳبَِّو  َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ٕٵْٵٔن  ٔإ

ُٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٚٳا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳَي ٘ٴ  ٔٳ ايٓٻأياهلُلاَيتٳ َٹ ُٴَو  ِٹ ٕٻ )ٜع٢ٓ َٔ ايٝٗٛؿ ؾ٬ تكتٌ(    ٜٳعٵ   ٫َاهلَلٔإ

ٔٳ ّٳ اِيهاؾٹٔلٜ ٛٵ ـٹٟ اِيَك ٗٵ  .(41)«﴾ٜٳ

 
 

ـٸ٠ ٚدٛٙ وٚفي ;هٔ قبٍٛ ٖقا ايك٫ٍّٛ ٗ اؾٛاب ْكٍٛ: ٚ  :يع

ٕا دا٤  وٚفي ;َا قبًٗا َٚا بعـٖا ٕ تهٕٛ َلتبط١ّأ ٢أبٜ ١ٜاٯ امٕٝٸ هإٍ: ٚٸا٭

ٔٳ ايٓٻأياهلُلٚٳ﴿قٛي٘:  ٗا َٔٝؾ َٹ ُٴَو  ِٹ باؿؿٜ ٚايع١ُِ  |٘ٝؾكـ ٚعـ اهلل ْب ،﴾ ٜٳعٵ

َٳ٘ٝيإ ١ٗإٛدٻ ـاتٜٚايتٗـ ػطاكَٔ ا٭  مل ٗٛؿٕٝ ايأ عًِٝه ه٬َٞاٱ ؽٜقلأ ايتاك ٔٵ، ٚ

ِّٜ قـك٠ٺٚ ًٛن١ٺ ٟٸأ آْقاى شلِ هٜٔ ٚٵكٷ شلِ هٜٔبٌ مل ، |نلّا٭ ايٓيبٸ بٗا ؿٕٚٗ  ؿٳ

 َٔ ٗادلٚاٜٕ أ دلَٝعلن١ ػ ؾكـ آطلٸٚا بعـ ؾًٌِٗ ١ٓٗ، ٜإـ ٗ رلنب ٚأثلٷ

 ـؾعٕٜٛ ناْٛا ٜٔايق ،١ًٝعـاؿ ايكًا٭ ٫ٓإ ٗاٝؾ َِٓٗ بلٳٜؾًِ ذلنٖٛا، ٜٚ ١ٜٓإـ

 ٢ٌنإ ى |ايٓيبٸٕ إ :كاٍٜٴ ـٝؾه فيو٤، َٚع ف٫ٓأ ١ ِٖٜٚنٵ اؾٹٌيًُوًُ

  .(42)َ٪اَلاتِٗ َٔ ١ٜٚاؿُا باؿؿٜ ٚعـٙاهلل تعاٍ  ٕٸأ ٚاؿاٍ ؟!ٗٛؿٝاي

بٌ ، ايكلإٓ إٛدٛؿ ٗايؿعًٞ  بٗاٝتلتع٢ً  تٓنٍ مل ١ٝايكلآْ اتٜٕ اٯإ: ٞايجاْ

 ٘ٝناْت ؼ ب إٓاهبات ٚايٛلٚف اييتوٵسٳ |نلّا٭ ايٓيبٸناْت تٓنٍ ع٢ً 

 ٗ ايٓامي١ اتُٜشاب٘ بٛٓع اٯأبعض  أَلٜ |ايٓيبٸٚنإ ، ٌٚإوًُ |بايٓيبٸ

ْٸ عهى. بايٚ ،١ٝهٛك َـْ ٗ ؿػًت ١ٝٓهإ اتٜٚشلقا لـ بعض اٯ، َٛٓعٗا اـا

ٓنٍ عًٝ٘ ت |نإ ايٓيب»ْٸ٘ قاٍ: أعٔ عجُإ  ،ٗ هٓٓ٘ ،ٚؿٚكٚاٙ أبٛ ؿاَا  فيو ـِّٜ٪ٜٚ
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َٳ ،اٯٜات ٖقٙ اٯ١ٜ ٗ ايوٛك٠ اييت  عٵٓٳ» :ٜٚكٍٛ ي٘ ،نإ ٜهتب ي٘ ٔٵؾٝـعٛ بعض 

 ٚعًٝ٘. (43)« ٚتٓنٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ ٚاٯٜتإ ؾٝكٍٛ َجٌ فيو ،«ٜقنل ؾٝٗا نقا ٚنقا

ٍٸٜ ـٝهؾ   ؟!ٗٛؿٝاي ٗ ١ٜاٯ ْنٍٚع٢ً  اتٜاٯ امٝبو وتـ

ٕٸ َٔ ًلٚٙ ا٭ػق بكل فيوإٍ  ـٵٓٹأ إلاؿ ٖٛ  ٢ام ٗ نٌـ إع١ٓٝٓ ايوٜأ

ام ١ٓٝ ايوٜع٢ً ػ٬ف قل ١ْٜٓٚ قلأ ٌٷٝع٢ً ػ٬ؾ٘، ؾًٛ قاّ ؿي ١ٓٺٜٚقل ٌٕٝعـّ ٚدٛؿ ؿي

ٕٸ  ،١ّ٘ إوًُٕٛ نآؾٝؿل عًام. ٖٚقا َا اتٻ١ٓٝ ايوٜـ عٔ قلْٝلؾع اي قٺ٦ٓٝؾش ؾكايٛا: إ

ؾإفا سٌِ تعاكض بٌ ايوٝام ٚايـيٌٝ تلنٛا َـيٍٛ  ،امٝض ع٢ً ايوؿي١ تلدٻا٭

ح َتٛاتل٠ ١ٜ ايتبًٝؼ تٛدـ أساؿٜلتب٘ بآَٜا  ٗٚ .(44)ايوٝام ٚاهتوًُٛا ؿهِ ايـيٌٝ

ٕٸ اٯٝٚقطع ًٳ ،×١ ْنيت ٗ ع١ًٍّٜٞ ع٢ً أ ـٻلٵٚقـ أ ٍ بعض تًو إّ ْا ٗ َا تك

 ا٭ساؿٜح. 

ّا ٫ٚ ق٫ّٛ ساؿٸ، ؿا٥٘أ َٔ ٗٛؿٝشلز ايٜٓ ّاًآق ؿّاٝتهً ٟؼتٛ ٫ ١ٜٕٸ اٯإايجايح: 

ـٻٚ ،ـٝن، َِٓٗ بايع١ُِ اهلل َٓ٘٪ٜٚ ،ػَ٘ٝٔ تبً |ايٓيب ٓعّ حٝع ّ َا ٖٛ قـ تك

ـٸ ٚأ ـٴ   اَيتٹٚٳَق﴿ :تعاٍ نكٛي٘ ؟!ٗٛؿٝايع٢ً  وًلٸ َٔ فيأً ٜٳ ٗٴٛؿٴ  ٝٳ   َٳػٵًَُٛي١ْ ُغًٖتٵ  اهللٹاِي

ِٵ ٔٗ ـٹٜ ٜٵ ُٳٚٳ  َأ ٔٴ  اَيتٹٚٳَق﴿ :ٚقٛي٘ هبشاْ٘ ،(64)إا٥ـ٠:  ﴾اُيٛاا َقُيعٹٓٴٛا بٹ ٜٵلٷ ابٵ ٗٴٛؿٴ عٴنٳ ٝٳ   اهللٹ  اِي

ِٳ  اَيتٹَقٚٳ ُٳوٹٝضٴ  ٣اكٳايٓٻ ٔٴ  اِي ِٵ  يٹَو فٳاهللٹ  ابٵ ٗٴ ٛٵُي ٛٳ  َق ِٵبٹَأِؾ ٔٗ ٖٹ ٔٳ  ا ٖٹٜٴ ٍٳ  ٕٳ٦ٴٛا ٛٵ ٔٳ  َق ٔٵ  اٖيقٹٜ َٹ   َنَؿلٴٚا 

ٌٴ ِٴَق  َقبٵ ٗٴ ٕٳ  َأْٻ٢  اهلُل  اتٳًَ  |٘ٝٻْب اهلل َلأؾكـ  ونجل َٔ فيأبٌ  ،(30)ايتٛب١:  ﴾ٜٴ٪ٵَؾُهٛ

ـٸ بطٌّا أٖٚٛ ، ٌنٚإٌل اكايهٓؿ آشل١ رلٚتـَ ٘ٝٚتوؿ ىايٌل ْٞٚؿ ـٝايتٛس ؼٝبتبً ً

 َا ؼَٝٔ تبً |  ايٓيب ٍٳؼٵٜٳًِ َع فيو ؾٚلِٖ، ٜٚؼق ٗٛؿٝهؿو يًـَا٤ َٔ ؿع٠ٛ ايأٚ

ِّٜمل ، ٚب٘ َلأ  . ١ٜٚاؿُا باؿؿٜ ٙـٵعٹٜٚمل  ،ػَِٗٝل تبًأ ٗتعاٍ  اهلل ؿٙٗ

 ٚاي٬سك١ شلا ٗ ٗاٝعً ايوابك١ اتٜاٯ تٌاكى ٫ ١ّهلاي ١ٜٕٸ اٯأ تٸٔضٜبٗقا ٚ

ِٸ لٜغـ ْنيت ٗ، ١َٚوتكًٓ َؿلؿ٠ ١ْٜآ ٞبٌ ٖام، ٝايو ٔٵ ،ػ  اتٜاٯ ٌب تٵٓعٳٚٴ ٚيه

ـٻ اييت  . ٝرلٚايتػ ـٜايتشل ـٴٜ ٗاٝيإ تٌِ ٢٫ ستٸ ;ٗٛؿٝعٔ اي تٵثٳؼ

 

 .ٚايكِاْ ايلدِ سهِ إٝب ٗ ْنيت ١ٜٕٸ اٯأ (45)ايعا١َ ٟلفنل بعض َؿوِّ

ـٷ احمل١ِٓ، ب ٢اينْ سهِ عٔ وأيْٜٛ٘نلّ ا٭ ايٓيبٸإٍ  ٗٛؿَٝٔ اي ؾكـ دا٤ ٚؾ
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ُٳٚ  َٔ يًٗلٚب لٜطل عٔ بشجْٕٜٛٸِٗ ناْٛا أ ٫ٓإ ،بايلدِ ٘ٝؾ تٵناْت ايتٛكا٠ قـ سه

ُٸا هأيٛا ايٓيبشلٞ، اؿهِ اٱ ٖقا ؾكـ أػلز ابٔ سهِ شلِ بايلدِ.  وعٔ في |  ؾً

ٟٸ ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً كهٍٛ اهلل َلٸ: عٔ ايدلا٤ بٔ عامب قاٍ ،ِـؿٗقا ايب ،َلؿٜٚ٘ ُٸ ٜٗٛؿ ِ قـ ق

ـٸ :ايٝٗٛؿ ملسو هيلع هللا ىلصٍ كهٍٛ اهللأؾو، م٢ْ :قايٛا ؟َا ًإٔ ٖقا :ؾوأشلِ، دًـ  َا ػـٕٚ س

ـٸ: قايٛا؟ ايناْٞ ٗ نتابهِ ؾٛكنٛا ؟ هِ أعًِأٜټ :ؾوأشلِ، ٙ ايتشُِٝ ٚاؾًـلـ س

ٌٕ ، لـ ايتشُِٝ ٚاؾًـ: قاٍ ،أي٘يٝ٘ ؾوإؾأكهٌ ، ؾ٬ٕ: قايٛا، َِٓٗ فيو إٍ كد

ـٻ :ملسو هيلع هللا ىلصؾٓاًـٙ كهٍٛ اهلل ٘ ٚيهٓٸ ،لـ ايلدِ: قاٍ؟ ايناْٞ ٗ نتابهِ َا ػـٕٚ س

 ّا٦ٝؾكًٓا ْٔع ً ،ٚٚقع ايلدِ ع٢ً ٓعؿا٥ٓا ،نجل ٗ عُٛا٥ٓا ؾاَتٓعٛا َِٓٗ بكَِٛٗ

ِٸ :ملسو هيلع هللا ىلصؾكاٍ ايٓيبٸ ،ؾذعًٓا ايتشُِٝ ٚاؾًـ، ٢ ٜوتٛٚا ؾٝ٘ستٸ ;ًِٜض بِٝٓٗ ٚٸ ْٞٸإ ايًٗ ٍ أ

ٚٚقع ايٝٗٛؿ بقيو ايلدٌ ايقٟ أػدل : قاٍ، ِدٹؾأَل ب٘ ؾلٴ ،سٝا أَلى إف أَاتٛٙأ ٔٵَٳ

ثِ : قاٍ ،ْو أعًُٓاإ :ْو تكٍٛ ٖقا َا قًٓاأا ْعًِ يٛ نٓٸ: ٚقايٛا، ًٚتُٛٙ ،ملسو هيلع هللا ىلصايٓيبٸ

ـٸ َا ػـ ٗ :ملسو هيلع هللا ىلصدعًٛا بعـ فيو ٜوأيٕٛ ايٓيبٸ ْنٍ اهلل أؾ ؟ايناْٞ َا أْنٍ إيٝو س

ـٳ ٚٳ﴿ ٝٵ ٚٳَن ُٴْٛٳَو  ٛٵكٳٜٴشٳهِّ ِٴ ايتٻ ٖٴ ـٳ ٓٵ ٗٳعٹ ِٴ ا٠ُ ؾٹٝ ﴾اهللٹا سٴِه
(46) . 

 َٓ٘ اشللٚب ٗٛؿٝساٍٚ اي ايقٟ ،ايكِاْ سهِ إٝبب ّٔاٜأ |نُا تأَلٙ

ٔٳ ٜٴوٳ ٫َ﴿ :قٛي٘ رلتؿو ٗ ،ايطدلٟ رلتؿو ؾكـ دا٤ ٗ ;ّٔاٜأ ْٵَو اٖيقٹٜ ٕٳ ؾٹٞ ٜٳشٵنٴ أكعٴٛ

ٌٷ: قاٍ ،﴾اِيُهِؿٔل  :ؾكايٛا ؿًؿا٥ِٗ َٔ إوًٌُ، َٔ أٌٖ ؿٜٓ٘ َٔ ايٝٗٛؿ قتٌ كد٬ّ كد

ِٳابايـ١ٜ  ٞنإ ٜكٔ ٕٵإؾ ،ملسو هيلع هللا ىلصٛا قُـّاًُهٳ بايكتٌ مل  ٞنإ ٜكٔ ٕٵإٚ، يٝ٘إٓا ُٵػت

 ٘.ْأتٹ

َٳٜٳ﴿ ١ٜٕٸ اٯإ :ؾكايٛا ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ٔٵ كٳبَِّوا ُأا َأ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي  يتأَل ايٓيبٸ تٵْنَي ﴾ْٵٔن

ٕٸ اهلل قـ إؾو، في ٗ ٗٛؿٝاي ٢ٌىٕ ٫ أٚاؿهٌُ،  ٜٖٔق ؼٝبتبً |نلّا٭

 .(47)ـِٖٝٵَنٚلِٖ ِهَٳ عُِ٘ َٔ

 

ٚٸ ِّ ١ّايهل اتٜٕٸ اٯإ: ٍا٭ إٍ  تٵ( قـ تطلٸَقؾُا بعـٖا 41إا٥ـ٠: ) ١َإتك

ـٸ١َ ١ٜايلٚا ع نُا دا٤ ٗ |نلّا٭ ايلهٍٛ ٓ٘ٝٻٚقـ بايلدِ،  َٛٓٛع ٌٕ إتك  ع بٌه

ِٻ ٕ أ ٫ٞ ؿاع ٗٛؿ، ٚعٓـٖاٝسـّا َٔ ايأ ٢ٌىٚ ، أػٛفٷ٘ ٝطلأ عًٜٕ أَٔ ؿٕٚ  ،ٌَؿ
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 عتدلْٜٸ٘ إايكِاْ ؾ َل ٖٗٚهقا ا٭ .١ٝثاْ ٠َّلٸ اؿهِ ٖقا ؼٝبتبًتعاٍ  اهلل أَلٜٙ

 وفي ٗ ٚقـ قاّ ايٓيبٸ، |  ايٓيبْنيت ع٢ً  اييت سهاّ ا٭ٍٚٚا٭ عاتٜايتٌل َٔ

ناْت عٓـ ايعلب  اييت ايباط١ً اٯكا٤ ضٝٚتِش ،ًٚلغ سهِ ايكِاْ إٝايٛقت بب

 هٛك٠ َٔ 179ٚ 178 تٌٜاٯ ٗ ِٜايكلإٓ ايهل ٚقـ دا٤ فنلٙ ٗ، سٍٛ ٖقا اؿهِ

ِٳٜٳ﴿ :ايبكل٠ ِٴ اِيكٹ ٝٵُه ٓٴٛا ُنتٹبٳ عٳًَ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ ْٴ ؾٹٞ اِيَكتٵًَا َأ ٚٳ  ٢ا ـٴ اِيشٴلټ بٹاِيشٴلِّ  اِيعٳبٵ

ٚٳ ـٹ  ٞٵ  ٢ْٵجٳبٹاُ٭  ٢ْٵجٳاُ٭بٹاِيعٳبٵ ًٳ ٘ٹ  ٔٵ َأػٹٝ َٹ ٘ٴ  ٞٳ َي ٔٵ عٴؿٹ ُٳ ٚٳ َؾ ُٳعٵلٴٚفٹ  ٘ٹ بٹٔإسٵوٳ٤ٷ َؾاتِّباعٷ بٹاِي ٝٵ ٕٕ َأؿا٤ٷ ٔإَي ا

ٚٳفٳ ِٵ  ٔٵ كٳبُِّه َٹ ـٷ  ـٳيٹَو تٳؼٵؿٹٝ ٔٔ اعٵتٳ ُٳ ُٳ١ْ َؾ ـٳ فٳ  ٣كٳسٵ ٘ٴ عٳقٳبٳعٵ ِٷيٹَو َؾًَ ٚٳ ابٷ َأيٹٝ ِٵ ؾٹٞ *  َيُه

ِٳ ٝٳاِيكٹ ْٔ سٳ ٜٳا ٕٳِيبٳٚيٹٞ اَ٭ا ُأا٠ْ  ِٵ تٳتٻُكٛ ﴾ابٹ َيعٳًُٖه
 سهِ ٌقـ ب |ايٓيب فا نإإٚ .(48)

 ػ٘ٝبتبً كّٜٕٛ أ ٠ٝ١ ايجاْاهلل يًُلٸ أَلٜٕٙ أ ؿاعٞ ؾ٬ ١ٜٸٚا٥ٌ اشلذل٠ ايٓبٛأ ٗ ايكِاْ

 .ايٓاي ٌب

ِٕؿ هٕٜٕٛ أ عكٌٌٜٖ  :أُشاب ٖقا ايلأٟ ْوأٍمٔ : ايجاْٞ  ٞٸؾلع ه

ُٸا٭ وٚ ايلدِ، تًأنشهِ ايكِاْ  ،ٞٸٚؾكٗ  حٝع ،ايبايػ١ عٓـ اهلل تعاٍ ١ٖٝ

 ؼبِّْٜٸُا مل نأ بًٓػٜ٘مل  ٕٵإٚبهاًَٗا،  ايلهاي١ ؼٝتبً ٟواٜٚٚ عاؿٍٜ يًٓاي ػ٘ٝتبً عٌه

 ا٠ٝؿ ـّاٜتٗـ ٌٌهِّٜٚ ايلدِ أ ايكِاْ سهِ إٝ؟! ٌٖٚ نإ بايلهاي١ َٔ ٦ّاًٝ

ُٔٔ اهلل ، ؾَلٚٸٍ ا٭أ ٗ ػّ٘ٝ بتبًكٜٕٛ أ |ايٓيبٸ ػاف٢ ستٸ ،|نلّا٭ ايٓيبٸ

ِٸ قاّ ايٓيبٸٚ ،١عُِايؿٜ ٚي٘ اؿتعاٍ    َل ب٘؟!بتبًٝؼ َا ُأ |َٔ ث

 

ؾكـ اؾٗاؿ، إٍ  ٌإٓاؾك بٝيذلغ ْنيت ١ٜٕٸ اٯإ :نًُات بعِٔٗ ؾكـ دا٤ ٗ 

ٖٚٛ ، |غنٚات ايٓيبٸ ٗ إٌاكن١ َٔ تٓعّٕٛ اؾٗاؿ، ٚ هلٖٕٜٕٛ ٛنإ إٓاؾك

َٳٜٳ﴿ :١ٜٚشلقا ْنيت اٯ ،٘ٝعًِٗ جٸومل  ٍٴ بٳًِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ٔٵ كٳبَِّوا ُأا َأ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي تأَل  ،﴾ْٵٔن

 سـّاأ ٢ٌى٫ٚ  ،وفي ٗ تٗا٫ٜٕٚٚ  ،ع٢ً اؾٗاؿ ٌإٓاؾك حٸوٕ أ |ايٓيب

َِٗٓ(49).  

 

ـٻ٫ّٚٸأ  ْنيت ؼٝايتبً ١ٜٕٸ آأٚ، ٖٛ هٛك٠ إا٥ـ٠ |ايٓيبٸٕٸ آػل َا ْنٍ ع٢ً أّ : تك
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|ٚاػل عُل ايٓيبٸأ ٗ
 إوًُٕٛ ٖادل َٓق ٘ٝيإتعاٍ  اهلل اَٸا اؾٗاؿ ؾكـ ؿعأٚ ;(50)

 ،ٚإػؿل٠ بايل١ٓ َِٓٗ ٜٔٚعـ اجملاٖـ قـٚ، ه١َٛاؿشلِ  تٵهتكلٻا١ٓٚ، ٜإـإٍ 

ٕٻ﴿ؾكاٍ  ٔٳ  ٔإ ٚٳ  اٖيقٹٜ ٓٴٛا  َٳ ٔٳآ ٚٳٖٳ  اٖيقٹٜ ـٴٚا ؾٹٞدٳادٳلٴٚا  ٖٳ ٌٔ  ا ٕٳ  ٦ٹَوَٚيُأ  اهللٹ  هٳبٹٝ ُٳ  ٜٳلٵدٴٛ   اهللٹ  ١َكٳسٵ

ِٷ  اهلُلٚٳ ـٻؿأْٸ٘ تعاٍ نُا  ،(218)ايبكل٠:   ﴾َغُؿٛكٷ كٳسٹٝ  ٜٔايق ،ٜٔإتكاعـ ٌؿإتؼِّ ٖ

ٕٳ  َؾٔلغٳ﴿ :ؾكاٍ ،ِبٓاك دٗٓٻ ،علاض عٔ اؾٗاؿيٲ ١ٝعقاك ٚاٖبأ هٛاُوٻ ُٴؼٳًُٖؿٛ   اِي

ِٵ ٖٹ ـٹ ُٳِكعٳ ٍٔ  فٳػٹ٬َ  بٹ ٕٵٚٳ  اهللٹ  كٳهٴٛ ٖٴٛا َأ ٛٳٜٴذٳ  َنٔل َٵ ـٴٚا بٹَأ ٖٹ ِٵا ٔٗ ِٵٚٳ  ايٹ ٔٗ ْٵُؿوٹ ٌٔ  ؾٹٞ  َأ   اهللٹ  هٳبٹٝ

ٓٵؿٹلٴٚا ؾٹٞ اُيٛا ٫ََقٚٳ ٌٵ  تٳ ِٳْٳ  اِيشٳلِّ ُق ٓٻ ٗٳ ٛٵ َن  اكٴ دٳ ـټ سٳلٸّا َي ًٳ ٕٳَأ ٗٴٛ   (.81)ايتٛب١:  ﴾ اْٴٛا ٜٳِؿَك

 ا٠ٝٚاػل سأ ٗ ٍٵمل تٓٔن ،(51)اؾٗاؿ اتٜآ َٔ ٖارلٚغ ،اتٜفٕ ٖقٙ اٯإ

إٍ  اشلذل٠ ّٜٛ َٔ ،١ٜٓإـ ٗ |قاَٗا ايٓيبٸأ اييت ايؿذل٠ ١ًٝطبٌ ْنيت ، |ايٓيبٸ

َع ايلّٚ ٚبعض ايكبا٥ٌ  بٺسل ؿػٌ ٗ عٓـَا ،١َٓه ؾتض بعـ َا إٍبٌ ١، َٓه ؾتض ّٜٛ

 ايوٓٛات ٖقٙ ١ًٝطع٢ً  |  ٚقـ قاّ ايٓيبى، ٚ ايطا٥ـ ٚتبٛ ٌغنٚات سٓ ٗ ١ٝايعلب

ـٸ َٳ ٌض إوًُٜبتشل ٠إُت  ،اؾٗاؿ ٗ ِبٗٝغع ٚتل ِٓٗٝب ٕٚلإتوتِّ ٕٛإٓاؾك ِٗٝؾ ٔٵع 

ُٸأُبشت ٢ أ، ستٸسهاَ٘أ عْٝ إٝٚب قـ فنل ٚ، ٌإوًُ عْٝ ٣يـ ٚآش١ّ تٖ٘ٝ

ِّ ٛؾٝٚايٌ ايٌباب عٔ ٠رلنج ّاقِِ ا٫ه٬َٞ ؽٜيٓا ايتاك  ٜٔايق ،اؾٗاؿإٍ  ٌقإتٌ

 . تعاٍ اهلل ٌٝهب ٗ ١ٝيًذٗاؿ ٚايتٔش |ايٓيبٸ َٔ ايلػ١ِ طًبٕٜٛ ناْٛا

 ٠رلايهج اتٜاٯ وٚبعـ تً ٣،ػلأ٠ّ َلٸ ِٜايهل ايكلإٓ ٜتطلٻمٕ أ عك٫ٌٜ يقيو ٚ

 باؿؿٜ عـٜٙٚ ،اؾٗاؿ َٛٓٛعإٍ اؾٗاؿ، اؿحٸ ع٢ً  ْنيت ٗ ك٠ اييتٚإتهلِّ

 . (52)٘ٝيإ ٘تٛدٻٜ ٌُٕٳقتٳ ػطٕل ٟٸأٔ َٚايع١ُِ 

ًٳٖو: ّاٝثاْ ُٸا٭ َٔ ـٸعٳٜٴعـا٤ ٕٸ اؾٗاؿ ٚايكتاٍ َع ا٭أ ٫  تُٔٔ  ١ اييتسهاّ إٗ

ٔٵ .علاض ٚ...ٚتوذل يٓا ا٭ ،ٚطإكض ٚا٭٭ٚؼؿٜ يٓا ا ،يٓا ايعنٸ٠ ٚايهلا١َ  ٚيه

ـٻت ،ّاٝؾلع ّاٝؾكٗ سهُّا ٢بكٜ٘ نًٓ وفئَ كغِ ع٢ً   هىٍُٛ ٚإباؿ٨ ٚا٭َ٘ ا٭تك

 ،١ٜٝٓايـ ِٝٚإؿاٖ ِٝايتعاي عْٝ َجاب١ هٕٜٕٛ أ وتشلٸٜ ٫ ؾٗٛ ٘ٝٚع١ً، ٝاٱه٬َ

ٚيقٖبت دٗٛؿٙ أبـّا،  ؼٷٝتبً ي٘ نإ ٕا ًٓايي ػ٘ٝتبًب |ايٓيبٸ ِٵُكٜ مل يٛ حٝع

ٌٕ ٟټأ كبًٜ٘ ٕٸ ٖقا ايكٍٛ ٫أَٚٔ ايٛآض ، ٖبا٤ٶ ه١ٓ 23 ١ًٝاؾبٸاك٠ ط ـٺ عاق َِٓ، 

 إوًِ.  عٔ ؾ٬ّٔ

ٚعباؿ٠  ايٌلى ْٞٚؿ ـٝايتٛس اتٜآ ؼٝتبً َٔ عإتٖٛق ـٜٕٸ اـطل ٚايتٗـإ: ثايجّا
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 ٚقـ قاّ ايٓيبٸاؾٗاؿ،  اتٜآ ؼٝتبً َٔ عَتٖٛق ٖٛ ٖٓا رٕلنجل بهجأُٓاّ ا٭

 ،١ٝايِٓاع اٯشل١ ُٜ٘ٓاّ ٚتٓنا٭ عباؿ٠ ٗاٝؾ تٵًاعٳ اييت، ايؿذل٠ وتً ٗ |نلّا٭

 َُٗت٘ عٔ ـتٖٛقٜمل  ٘ٚيهٓاي٘، ٝغتاكاؿٚا أ٢ ستٸ ;آشلتِٗ ٘ٝٚتوؿ ٌإٌلن َٛاد١ٗ

 ٚتعاٍ هبشاْ٘ اهلل ٙـٵعٹٜٚمل  ،ٚ كعبٷأ ػٛفٷ ـػًٜ٘ٚمل ٘، ًٝعيكاٖا اهلل تعاٍ أ اييت

 َٜٔٔ ايـ َٕلأ ؼٝتبً ٗ قًب٘ َٔ أدٌٚاـٛف  ١ٝاـٌ ؿػٍٛٞ ٓبػٜ، ؾًٛ نإ بايع١ُِ

ـٸ ايٓاي أ ١ٌ بٓهَ ٗ ٌٗاٝعٜنإ  ايؿذل٠ اييت وتً ٕ تـػً٘ ٗأ ٍٚٵاَ٭ يهإ ي

ـٸِٖ ػ١َِّٛ،أٚ نُا  .ـٝايتٛس ن١ًُإٍ  ـعِِٖٜٛٚ، ٗآشلت ٘ٝبتوؿ ِٗٛادٜٖٗٚٛ  ً

ٕٸ َا أ يٓا ٔضتٸَٜٚٔ ٖٓا  .١ٜايع١ُِ ٚاؿُاٗ تًو ايؿذل٠  ي٘ ُٜٔٔ ملٕٸ اهلل تعاٍ أ

 َٔ ٢ٌىٕ أ وتشلٸٜ َا ٘ٝؾ ىٝف يإ ;اؾٗاؿ ىٝي «وٝيإْنٍ ُأ َا» َٔكاؿٙ اهلل تعاٍ أ

  .(53)ٚايع١ُِ اؿؿٜب اهلل ٙـٳعٹٜٚ أ ،ػ٘ٝتبً

 

|

إعلٚؾ١ بقات  ،ناْت ٗ غن٠ٚ بين أِاك ثل ساؿث١ٺإ ْنيت ١ٜٕٸ اٯأفنل بعِٔٗ 

ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜعطٝ٘ هٝؿ٘ ، غتٝاي٘ابكِـ  ;|ٍ ايٓيبٸإايلقاع، ٚإٔ ًؼِّا دا٤ 

ٌٸ |يرلاٙ، ؾأعطاٙ ايٓيبٸ  عبـ بٔ دابل عٔ سامت ٞأب ابٔ ٣ؾكـ كٚ ;هٗٛي١ٺ إٜاٙ به

ٌٕأ بين ملسو هيلع هللا ىلصا غنا كهٍٛ اهللٕٓقاٍ:  اهلل ؾبٝٓا ٖٛ دايى  ،ِاك ْنٍ فات ايلقاع بأع٢ً ن

ٔٸ :ؾكاٍ غٛكخ ب٘ اؿلخ ،٘ٝٵ٢ كدًَقـ ؿٓي ع٢ً كأي ب٦ٕل  :أُشاب٘ؾكاٍ ي٘  ،قُـّا ٭قتً

ٜا  :ؾكاٍ ،ؾأتاٙ ،٘ ب٘تؾإفا أعطاْٝ٘ قتً ،أعطين هٝؿو :أقٍٛ ي٘ :قاٍ ؟نٝـ تكتً٘

ـٳ، اٙؾأعطاٙ إٜٸ، ٘أعطين هٝؿو أسٓل ،قُـ ساٍ اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلصؾكاٍ كهٍٛ اهلل ،ٜـٙ تٵؾلع

َٳٜٳ﴿ْنٍ اهلل أؾ، بٝٓو ٚبٌ َا تلٜـ ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ٔٵ ا ُأا َأ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ﴾كٳبَِّوْٵٔن
(54) . 

 

ٚٸ ٕ ْعًِ إٔ غن٠ٚ فات ايلقاع أٚ بين أِاك ناْت ٗ ايو١ٓ ايلابع١ َٔ أ به٫ّ: أ

ـٻْٸ٭ ;هٓٛات بوتٸ إا٥ـ٠ هٛك٠ ْنٍٚ وبلٜٖٚٛ تاكٜؽٷ ، اشلذل٠  ،ٕٸ هٛك٠ إا٥ـ٠أّ ٘ تك

|ايٓيبٸع٢ً  ايكلإٓ َٔ ْنٍ َا آػل َٔ ٖٞ ،بايقات ١ٜٖٚقٙ اٯ
(55).  

 اتٜكٚا َٔ رٕلنج َع عاكٓٗاتٓاؾ١ إٍ باٱ ع سامت ٞبأبٔ ا ١ٜٕٸ كٚاإ: ّاٝثاْ
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 :َِٓٗٚ، ايعًُا٤ؿٗا بعض قـ ٓعٻ ع ١ٜاٯ رلتؿو ٗ ل٠ٜٖل بٛأَٚع َا ْكً٘  ،ايعا١َ

 ٖٚقا» :سامت ٞبأبٔ ا حٜبعـ ْكٌ سـ ،ْٸ٘ قاٍإؾ ;رلْكٌ عٓ٘ ابٔ نج نُا ،ٟايذلَق

 .(56)«غلٜب سـٜحٷ

 ٌب ع٬ق١ٺ ٟټأؾؼ، ٝايتبً ١ٜآ ٟقتٛ َع ٓوذِٜ ٫ ١ٜايلٚا دا٤ ٗ ٕٸ َاإ: ثايجّا

ِٸ ؟! ؾكـ ُٓٔ اهلل تعاٍ |ايلهٍٛع٢ً تعاٍ  ْني٘ اهللأ َا َع ٞعلاباٱ فيو ١ق

 ٗ ىٝٚي٘، ٝيإْنٍ أ َا ؼٝتبً سـّا ٗأ ٢ٌىٕ ٫ أٚايٓاي،  ًلٸ َٔ عُِٜٕ٘ يلهٛي٘ أ

ِٸ ٚاؿؿٜ َٔ اهلل  ايع١ُِ وتشلٸَٜٚا  ،ي٘ ١ٝٚاـٌ اـٛف ٛدبٜ َا ٞعلاب١ ا٭ق

، ايلهاي١ واٟٜٚ ايٓايإٍ  ٞعلابا٭ فاى ٌٚب |ايٓيبٸ ٌب ٣ب٬ؽ َا دلإٌٖٚ . تعاٍ

ٌٸ عاؿٍٜٚ ُٻ ن ـٸ٠ ٗ |  ً٘ ايٓيبَا ؼ  ؟! ه١ٓ 23 َ

 ّاـَٜلّا دـأ توٝي ٞعلابا٭ فيو ـٜع٢ً  |ايٓيبٸ اٍٝغتإٸ َ٪اَل٠ أكابعّا: 

ـٳ٢ ستٸ  َلٸٚإٓاؾكٕٛ ع٢ً  ٗٛؿٝاك ٚايؾكـ تآَل ايهٓؿ، ٚايع١ُِ باؿؿٜتعاٍ  اهلل ٜٙٳعٹ

ِٸ ٗ قـ ٚكؿٚ، إٍ ٚؾاتَ٘ٓق ٫ٚؿت٘  ،ؽٜايتاك  ٗٛؿٝقاٚي١ اي ١ٞ ايلاٖب ايِٓلاْق

ٚقـ ؾًٌٛا  ،تبٛى َٔ عٛؿت٘ لٜطل ايعكب١ ٗ َٚا قاّ ب٘ إٓاؾكٕٛ ٗ، |  ايٓيب اٍٝغتا

، ٌسٓ ٗ |اي٘ٝغتا قاٚي١ َٔ ٍٜعذلف ب٘ معُا٤ قلاٚ َا ّٔا، أٜأاحملاٚي١  وتً ٗ

ٌّ ٗاْٝاّ ؾ اييت ،تٝإب ١ًٝبً إعلٚؾ١ ،اشلذل٠ ١ًٝي ٗ ٍٜب٘ قل تَا قاَ أّٜٔاٚ  ×عً

، ؾًٛ نإ إكِٛؿ |ايٓيبع٢ً  تٵَلٻ اييت ٠رلسـاخ اـطا٭ َٔ ٖارلٚغ، ؾلاً٘ ٗ

يهإ  ٞٸعلابا٭ وْكافٙ َٔ فيإٚ سؿٛ٘ ﴾أيايٓٻ ٔٳَٹ َوُٴِٹعٵٜٳ اهلُلٚٳ﴿ :َٔ قٛي٘ تعاٍ

ُٕ وتً ٗ تٜ٘ٚٓا سؿٛ٘ عٔ دلىٕ أ ٍٚٵاَ٭  . |٘ٝعً تٵَلٻ ه١ اييتًٹٗٵايٛقا٥ع ا

 

|

 قبٌ ْنيت ١ٜٕٸ اٯأ ٖٞ ١ٜاٯ ٖقٙ رلتؿو قٛاٍ إٌٗٛك٠ عٓـ ايعا١َ َٗٔ ا٭

ُټ له٘وَا نإ عٓـ ،١َٓه ٗ ،اشلذل٠  ٘ٝيإ ٌِٜ َا عٓ٘ ـؾعٜٚ ،ٌإٌلن َٔ ٘ع

ٔٵ .َِٓٗ ٗٻـٕٸ اهلل تعاٍ أ٘ تٵػدلٳأٚ ،١َٜا ْنيت اٯبعـ ٚيه  ٟٸأَٔ  عؿٛ٘ ٚسلاهت٘ تع

ِّ سلاه١ ٢يػأ ،٘ٝيإ ٘تٛدٻٜ َهلٚٙٺ  ١ٜٸإلٚ اتٜايلٚا بعضإٍ  وفي هتٓـٚا ٗاقـ ٘. ٚع

ّٸ ع٢ً : ٌْٛعع٢ً  ٖٞٚـِٖ، ُٝشاسِٗ َٚواْ ٗ اؿلاه١ ناْت  وٕٸ تًأبعٔٗا تٓ

ُٸقبٌ َٔ  ؾكـ طايب.  ٞبْٸٗا ناْت ٭أ ٟاٯػل تلٚ ٗاٚبعٔ ;ًب٘ ايعباي بٔ عبـ إٖطع
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ـٸ آ١ٜٺ ٟٸأ :ملسو هيلع هللا ىلص٦ٌ كهٍٛ اهللهٴ: ْٸ٘ قاٍأ عباي ابٔ عٔ ٟٚكٴ ؟ عًٝو أْنيت َٔ ايوُا٤ أً

ؾٓنٍ ، ؾٓا٤ ايٓاي ٗ إٛهِأدتُع ٌَلنٛ ايعلب ٚاٚ، ٢ أٜاّ َٛهِٓٳَٔ نٓتٴ: ؾكاٍ

َٳٜٳ﴿: ؾكاٍ ،ددلٌٜ ٞٻعً ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜټ ُٳا ُأا َأ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٔٵ كٳبَِّو ٚٔإ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ا بٳًٖػٵتٳ ْٵٔن

ٚٳٔكهٳ ٘ٴ  ٔٳ ايٓٻأياهلُلاَيتٳ َٹ ُٴَو  ِٹ  ٔٵَٳ ،ٗا ايٓايٜا أٜٸ :ؾٓاؿٜتٴ ،عٓـ ايعكب١ تٴُٵُكؾ: قاٍ ﴾ ٜٳعٵ

ٚأْا  ،٫ اهللإي٘ إ٫  :قٛيٛا ،أٜٗا ايٓاي؟ ١ٚيهِ اؾٓٸ ِٜٞٓلْٞ ع٢ً إٔ أبًؼ كهاي١ كبٸ

ٌٷ :قاٍ ،١ٚيهِ اؾٓٸ ،ٛاشٚتٓذ، تؿًشٛا كهٍٛ اهلل إيٝهِ ٫ٚ  ٫ٚ اَلأ٠ْ ؾُا بكٞ كد

 ،اب ُاب٧نقٸ :ٜٚكٛيٕٛ ٞ،ٜٚبِكٕٛ ٗ ٚدٗ ،بايذلاب ٚاؿذاك٠ ٞٻٜلَٕٛ عً ٫ٓإ ُيبٌّ

كهٍٛ اهلل ؾكـ إٓ يو إٔ تـعٛ عًِٝٗ  نٓتٳ ٕٵإ ،ٜا قُـ :ؾكاٍ ،عاكضٷ ٞٻؾعلض عً

ِٸ :ملسو هيلع هللا ىلصؾكاٍ ايٓيبٸ ،ع٢ً قَٛ٘ باشل٬ى نُا ؿعا ْٛغٷ ٖٵ ايًٗ  ،ؾإِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ ;قَٛٞ ـٹا

ُٸ ،ٕ هٝبْٛٞ إٍ طاعتوأٚاِْلْٞ عًِٝٗ  ٚطلؿِٖ  ،ؾأْكقٙ َِٓٗ ،٘ؾذا٤ ايعباي ع

  .(57)عٓ٘

 

ٛٳ ٕٸ ع٥٬ِ ٚبٛاؿك اي ثبات إ ـْٜٸٗا تلإؾ ;ع٢ً ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٌ ٚاٖل٠ْعٵع ٚاَؾٓٵإ

ٍ أبٞ طايب، ٚأْ٘ ٖٛ ايقٟ ـٳبٳ ،١ٗ َٓه |ايٓيبٸ ليو٘ نإ بأْٸ يًعباي ١ًٺٝؾٔ

 :قاٍ حٝس ،ٗاٝعً عٍُا٭ لَٝٔ تعً فيو ٛٗلٜنُا ، |عِِ اهلل ب٘ كهٛي٘

ْٻَو ٫َ﴿ تٵِ ْنَيٗؾٝ: ٜكٛيٕٛ ،ؾبقيو تؿتؼل بٓٛ ايعباي» ٚٳ ٔإ ٔٵ َأسٵبٳبٵتٳ  َٳ ـٹٟ  ٗٵ ٔٻ َيتٳ  اهلَلهٹ

ٌٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ـٹٟ  ٗٵ  .(58)«ًباي بٔ عبـ إٖطًٚا٤ اهلل عبٸ ،أبا طايب ملسو هيلع هللا ىلص٣ٖٛ ايٓيب .﴾ا٤ٴٜٳ

ٍٸ ، ٌْكافٙ ي٘ َٔ إٌلنإٚ ،|اي يًٓيبٕٸ سلاه١ ايعبٸأ فيوإٍ  ـٵٓٹأ  ٫ تـ

بـك  نإ ٗ ٚقـ، ٍ ايبعج١ٚٸأ ٗ اهلل بلهٍٛ ٪َٜٔؾٗٛ مل ، |اهلل بلهٍٛ اّْ٘إع٢ً 

ـٸ إٌلن ٗ ِٸ . دا٤ ٌٗإوًُ كاتٌٜ ٌُ َٔ  ّانٓؿ |اهللْٸ٘ أػق كهٍٛ أ١ بـك ق

ٖٳ ،ؾلَاٙ إيِٝٗ ع ٜعين إٍ إٌلنٌ ع تلابٺ ـٷ لٳايٛدٛٙ، ؾًِ ٜبٵ تٵٚقاٍ: ًا  إ٫ٓ َِٓٗ أس

 ،ٚأهل َِٓٗ هبعٌ كد٬ّ ، َٔ إٌلنٌ هبعٌ كد٬ّاهلل٘; ٚقتٌ ٝٵى عٝٓٳلٵاًتػٌ بَؿ

ٍٷ ـٹِؾاٹ: |اهللؾكاٍ ي٘ كهٍٛ   ،ًبعبـ إٖط  بٔ  ايايعبٸ :َِٓٗ  ،ْؿوو، ؾكاٍ: َا يٞ َا

ّٸتٳقاٍ: ؾأٜٔ إاٍ ايقٟ ٚٓعٵ ـٷ ،١ايؿٌٔ َٓه ٘ عٓـ أ إٕ  :شلا ؾكًتٳ ،ٚيٝى َعهُا أس

َا  ٤ٷ إٕ ٖقا ًٞ ٚقجِ؟ ؾكاٍ: اهللٗ هؿلٟ ٖقا ؾٗقا إاٍ يبينٸ ايؿٌٔ ٚعبـ  تٴُبٵُأ
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ّٸ   .(59)ثِ فنل أْ٘ أهًِ ،ايؿٌٔ عًِ ب٘ غرلٟ ٚغرل أ

ـٺ ػدلٴ ١ٜٕٸ ايلٚاإ: ّاٝثاْ بٌ تعاكض ٚاٖل ، ٣ػباك ا٭ػلا٭ تعاكض ٖٞٚ ،ٚاس

 اهلُلٚٳ﴿: ٖٛ اهلل تعاٍ |عِِ ايٓيبٸ ٟٕٸ ايقأ تٵفنلٳ ١ٜٕٸ اٯأ ٣ف ْلإ ;١ّايهل ١ٜاٯ

 عِِ ايٓيبٸ ٟٕٸ ايقأع٢ً  ّاَبايػ ّاـٝتأن ١ٜايلٚا لـ ٗ بُٝٓا ،﴾أيايٓٻ ٔٳَٹ َوُٴِٹعٵٜٳ

 . ٌٗـ ع٢ً أْٸٗا َٛٓٛع١ْٜٖٚقا  .ًباي بٔ عبـ إٖطٖٛ ايعبٸ |نلّا٭

ـٻثايجّا:   ٖقا ٢ٚعً، |ايٓيبٸ ا٠ٝس أٚاػل ٗ ،١ٜٓإـ ٗ ْنيت ١ٜٕٸ اٯأّ تك

 ايؿذل٠ اييت وتً ٗطايب ٞ بأٚ أ ايايعبٸ سلاه١ َٔ ٫ٟٚ تٓوذِ َع َا كٴ ٞهاي ؾٗا٭

ُٸ نٓـ ١ َٗٓه ٗ عاًٗا ايٓيب ساٍٚ بعض عًُا٤  وٚيقي، ×طايبٞ بأ٘ ٚسلاه١ ع

 ٗ ١ٝٚإل٠ ايجاْ ;بـ٤ ايبعج١ عٓـ سلاهت٘ ٗ ٠َّلٸ :ٌَلت ْنيت ١ٜٕٸ اٯأ ٞعـٸٜٕ أايعا١َ 

 ٗ ُٓٔ قـٕٸ اهلل تعاٍ ٭ ;إكاّ ْؿعّا ٗ ٟػـ ٕٸ ٖقٙ احملاٚي١ ٫أ ٫ٓإ .(60)ات٘ٝس أٚاػل

 ستاز ايٓيبٸاٍٚ ايبعج١ ٕا أ ٗ ْامي١ّ ١ٜؾًٛ ناْت اٯ، ٚايع١ُِ ١ٜاؿُا ِّ٘ٝيٓب ١ٜٖقٙ اٯ

١ باؿؿٜ َٓه ٗ ٚعـٕٙٸ اهلل تعاٍ أػدلِٖ ٚ٭٘، ُٝو ٔٵَٳإٍ  ١ٜٓإـ نلّ ٗا٭

ْناٍ إاؿاد١ إٍ  تٵْتَؿ٫ ٣:أػل عـا٤; ٚبعباك٠ٺا٭ َٔ ُٛٙوٕ أ ٞؾ٬ ؿاع، ٚايع١ُِ

 . ُا٥بٺ رلغ ٌتَلٸ ١ٜايكٍٛ بٓنٍٚ اٯؾٚشلقا  .١ٜٓإـ ٗ ١ٝثاْ َلٸ٠ّ ١ٜاٯ

 

 ،١ٜاٯ شلقٙ آػل ّارلتؿو ،ٟٚايلام ٟناينكٌل ،ايعا١َ ٟلفنل بعض َؿوِّ

 َِٓٗ ٘ٝيإ ٌِٜٕ أ ٢ٌىٚايلهاي١،  ؼٝتبً ٗ ٌإٌلن ٗابٜنإ  |٘إْٸ: ؾكايٛا

 كٙقِّوٚ ،١ٜٚايع١ُِ ٚاؿُا باؿؿٜ عـٜٙٚ ،ط٦ُٜٓ٘ ١ٜاٯ ٖقْٙنٍ اهلل تعاٍ ؾأ ،ه٤ٛٷ

  .(61)ٌٚإٌلن ٍٜٚػٛؾّا َٔ قل ١ّٝػٌ ;١ٝشلاٱ ايلهاي١ ؼٝتبً ٗ ضتوأََ اي

 

ع نإ َأَٛكّا  ١ّايهل ١ًٜاكت اٯأع نُا  |نلّٕٸ ايلهٍٛ ا٭إ٫ّ: ٚٸأ 

ُٸ كهاي١ٺ ؼٝبتبً  ات٘ٝس َٔ ه١ٓ 23 ١ًٝدا٤ بٗا ط اييت ٌسهاّ ٚايكٛاْا٭ عْٝ تعاؿٍ ١َٗ

 ٌ اهلل تعاٍبٳَٔ قٹ تٵعٳلًِّٴ اييت ٌٚايكٛاْ عاتٜنجل ايتٌلأ ٕٸإٔ ْعًِ أ به١ٚ، ٝايلهاي

 حٝس١ٓ، ٜإـإٍ  |ايٓيبٸ ٖ٘ٝادل ؾ ٟايٛقت ايق ٗ ٟأ ،١ٝايؿذل٠ إـْ قـ ناْت ٗ
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عاَ  اييت ١َٝٸا ايؿذل٠ إٓه١، أٝشلٱٚايلهاي١ ا ٜٔايـ ؼٝٚتبً يٌٓل ايؿل١ُ ي٘ تٵشٳٝتُأ

ٔٸ ؾٜ مل ؾٗٛ ٍٜ،قل ٟٵـٳٜ ٌٚب ،١١َ إهلٻَٓه ٗ ٗاٝؾ  عاتٜٚتٌل ٌقٛاْ ٗاٝو

ايؿذل٠  وتً ٗ ٜٔايـ هٜٔؾًِ ، ٍُٛ إلتبط١ بإبـأ ٚإعاؿا٭ بعض عـا َا ،٠رلنج

 :٘ٝؾتعاٍ  قٛي٘ ِضٸ٢ٜ ستٸ ،ٜٔايـ َٔ ّارلنج ٦ّاًٝ |ايلهٍٛ ؼبِّٜٚمل ، نا٬َّ

ُٳ﴿ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٘ٴا بٳًٖػٵتٳ ٔكهٳٚٳٔإ  اييت ،١ٜٓإـاييت عاًٗا ٗ ٖٚقا غ٬ف ايؿذل٠  ،﴾اَيتٳ

تعاٍ بٗقا  اطب٘ىٕ أ قٺ٦ٓٝؾ٬ بأي س١، ٝه٬َاٱ عاتٜٚايتٌل ٌايكٛاْ ٗاٝؾ تٵنتًَُا

ُٳ﴿ :ٍ ي٘كٜٛٚ ،اـطاب ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٘ٴٚٳٔإ  . ﴾ا بٳًٖػٵتٳ ٔكهاَيتٳ

١، ٜباؿؿٜ ٚايع١ُِ ٚاؿُا |كهٛي٘ ١ٜٖقٙ اٯ ٗيكـ ٚعـ اهلل تعاٍ : ّاٝثاْ

ٔٳ ايٓٻأي﴿: ؾكاٍ َٹ ُٴَو  ِٹ  ايؿذل٠ اييت ٍٚٗ، ٜقل ٗ ْنيت ١ٜٕٸ اٯإ :ؾًٛ قًٓا ،﴾ٚاهلُل ٜٳعٵ

ٔٳ اهلُلٚٳ﴿ :يهإ قٛي٘ تعاٍ ،١َٓه ٗ |عاًٗا ايٓيب َٹ ُٴَو  ِٹ  ُاؿٕم رلٳغ ﴾ايٓٻأي ٜٳعٵ

َٳ ي٘ ّاعاُُ هٕٜٛ ـٝف نإ ;ع باهلل افٝع ٚ ايع  ٢بٌتٸ قا٥ٜ٘إٚ بٜ٘بتعق ٍٜقل تٵٚقـ قا

ٖٚقا  ،«تٜٚفنُا ُأ ْيبٌّ ٟٚفَا ُأ» :|قاٍست٢  ،ِٓٗٝعاًٗا ب ١هٓ 13 ٍاطٛ ْٛاعا٭

 ٗاٝؾ ّؽًٖ حٝس ،|ات٘ٝس أٚاػل ١ٓٗٚ، ٜإـ ٗ ْنيت ١ٜٕٸ اٯإ :فا قًٓاإ َا غ٬ف

ٔٳ ايٓٻأياهلُلٚٳ﴿ :ٕا ٚعـٙ اهلل تعاٍ وٚفي ،ِٖرلٚغ ٍٜقل ًلٸ َٔ َٹ ُٴَو  ِٹ ﴾ ٜٳعٵ
(62) . 

 امٕٝٸ ايوأ ١َّٝٓه تهٔ مل ١ٜٕٸ اٯأػعًٓا ْكطع ب َٔ ايكلا٥ٔ اييتثايجّا: 

 امٝه َع ُاَّا تًـى ١ّايهل ١ٜٖقٙ اٯ ؼـّ ٗهتٴا ايقٟ ٞٸٚا٭هًٛب اـطاب

 ْٛعٷ ٘ٝؾ ١ٝإٓه اتٜاٯ ٗ ٕٞٸ ا٭هًٛب اـطابأ ٬ْسٜ حٝس١، ٝإٓه اتٜاٯ بٝهايأٚ

توتؼـّ أهًٛب  ٤ٺٞٚ تٓٗاٙ عٔ ً، أ|عٓـَا تأَل ايٓيبٸ ٞؾٗ، ٚايٓع١َٛ ٌايً َٔ

ِٔ اِقلٳِأ﴿ :نكٛي٘ تعاٍ ،٠ٚا١ ٚايلػايلٓق  عٓـَا ١ٜٕ اٯأؾٓذـ  ،﴾ػٳًَلٳ  اٖيقٹٟ  كٳبَِّو  بٹاهٵ

ـٸٚتلقِّ ،باـًك١ ٘ٝبايكلا٠٤ تعطـ عً |ايٓيبٸ تأَل  َل إقنٛك ٠ٗ ا٭ل َٔ ً

ـٸ٠ َٔ ْٛعٷ ٕ٘ٝٸ اـطاب ؾأ ؾ٬ٓسٜ ؼٝايتبً ١ٜآ َٸا ٗأ. اـطاب  حٝع ،ٚايػ١ًٛ ايٌ

 . ١ٝإٓه اتٜاٯ ٗ تٵنلٳفٴ اييت اـطابات عٔ نِّّٙٝ

ٔٸ ػعًٓا ٖارلًها٫ت ٚايتوا٫٩ت ٚغؾٗقٙ اٱ  ٗ تٓنٍ مل ١ٜاٯٕٸ أإٍ  ْط٦ُ

 ١.ٝإـْ اتَٜع اٯ ٢ٚإعٓ امٝايو تٓوذِ ٗ ٖٞ بٌ ،ٍٜقل ٚٗ ،١َٓه

إتٛاتل٠ بٌ ع  ١ٔٝٚإوتؿ ٠رلايهج حٜساؿبا٭ ثبت ؾكـ اتَٜٸا َٔ َٓطًل ايلٚاأٚ

 . |ايٓيبٸ ا٠ٝس أٚاػل ، ْنيت ١ْٗٝٸَـْ ١ٜٕٸ اٯأع  ع١ٝعٓـ ايٌ



  االجتهاد والتجديد

ٍٸ ب٘ ٗا، َٚا اهتٴٝإ ا٭قٛاٍ ؾ١ٝ، ٚبّايهل١ ٜبعـ ٖقٙ ايـكاه١ إؼتِل٠ يٰ ـ

ٌټٝيتًو ا٭قٛاٍ، ٚب ٕٸ ايكٍٛ اؿلٸٝٸٔض دًتٻاٗات، بٴإ إٓاقٌات ٚاٱًها٫ت ٚاي  ،ّا أ

بات، ٚطبكّا ٕا َغـّا عٔ ا٭ٖٛا٤ ٚايلٻِٝ، بعِٝ ٚايؿِٗ إوتكٝ٘ ايطبع ايوًٝكتٜٔٚايقٟ 

ٞٸٌ إ٪َٓرل١ أ١َٜ ٗ ٫ّٚل١ ايه١ٜ، ٖٛ ْنٍٚ اٯٝٔ ايعًُٜ٘ إٛامٝتكتٔ ، ٚأْٸ٘ × عً

 . ٣ٌٖٚا١ً ا٭قٛاٍ ا٭ػل ;|ؿ١ بعـ كهٍٛ اهللٝاـً

ُٸّٜا ٚٗ غارلأْٸٓا عاؾٓا ٗ ٖقٙ ايلهاي١ أَلّا ػط ٢ؿى ٫ٚ ١، نُا ١ٝ ا٭ٖ

ُٳ﴿ :١ّ١ ايهلّٜا ٗ اٯوهٕٛ فيو ُلٜهاؿ ٜ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٘ٴٚٳٔإ ٕٸ يٛ . ٚ﴾ا بٳًٖػٵتٳ ٔكهاَيتٳ أ

يواؿ ايو٬ّ ٚاي٥ٛاّ  ×ٌ إ٪َٓرل١ أَٜٗ ٫ٚ  اَتجًٛا أَلٙ هبشاْ٘ ٚتعاٌٍإوًُ

ًٳٝٸايهل٠ ا٭كٓ  ا ٚاٯػل٠. ٝهعاؿتٗا ٗ ايـْ تٵُٚٓٓٳ ب١،ِّٝا٠ّ ط١ٝ سٜايبٌل تٵ١، ٚيعا
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 املّز ٔحتدٖدٓوكدار 

ٌٛ ّ٘ وكارٌ ّ٘ بني الفكْ اإلواو ّ٘ ٔالكإٌُ املدٌ  اإلٖزاٌ
 

 

ـٸ  ُٸ ١ّقٔٝٸ إٗل ١قٔٝتٴعٳ ٖٚا قٵٚسقا سٳ ،ٗ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ٚؿقٝك١ّ ١َّٗ

٭سهاّ  سهاَ٘ ُٓٔ إٛاؿ ايكا١ْْٝٛ طبكّاأؿكدت ُأسٝح  ،إـْٞ اٱٜلاْٞ ايكإْٛ

ـٻ ٕٸ إٗل ;يايٌاكع إك ُٸ ب اٯٜات ٚايلٚاٜات ي٘ ؾًوؿ١ْوٳَع ٭ ّٷ ،١ػا  ،ٚأقوا

ّٷ ٖٓ .ف عًٝٗا ٗ ٖقا إكاٍهٛف ْتعلٻ ،ٚآثاكٷ ،ٚأسها ٕٸ٪هٳا ٜٴٚ  ع إٗلغ٤٬  ـ ي٘ أ

ايقٟ ٖٛ إٗل ٚ ،اينٚد١ٝ ايلابط١ ٚتك١ٜٛ تأهٝى ٗ يًُواعـ٠ إٌْا٩ٙ متٸ ايقٟ

ٚكؿ  سٝح ،ٚإع٬ٕ ايٌاكع كؾٔ٘ يًُٗٛك ايػاي١ٝ ،ايلٚاٜات تأنٝـب وٳَع ،اـؿٝـ

ّٳ تٳقٳاَنلٴٚا» أِْٗ ٌټ٪ٵ ـٳ اي ٓٵ ـٹ َأبٹٞ عٹ ٍٳ ×اهللٹ عٳبٵ ّٴ :َؾَكا ٌټ٪ٵ ُٳلٵَأ٠ٹ ؾٹٞ; خٺثٳ٬َ ؾٹٞ اي ـٻابٻ١ٹٚ اِي  اي

ـٻأكٚ َٻا .اي ّٴ َؾَأ ُٳلٵَأ٠ٹ ًٴ٪ٵ ٖٳا َؾَهجٵلٳ٠ُ اِي ٗٵٔل ِٴٚ َٳ ٗٳا عٴِك ُٹ ع٢ً ايلغِ َٔ إع٬ٕ ٚ ،ع (1)«كٳسٹ

 سـ٣إايّٝٛ  قـ ُاكٚتأنٝـٖا ع٢ً نلا١ٖ فيو،  ،ايٌلٜع١ كؾٔٗا يًُػا٠٫ بإٗٛك

ٌٕ ه٬َٞاٱ اجملتُع ٗ ايل٥ٝو١ إٌانٌ ّٸ بٌه  اٱه١َٝ٬ اؾُٗٛك١ٜٗ ٚ ،عا

ُٸ ِٛك٠ٺباٱٜلا١ْٝ  بعض  ٌبٳقٹ َٔ ٥٫ك١ غرل هلٟ اهتػ٬ي٘ بطلٜك١ٺ ١، سٝحػا

َٔ  ^ٌٖ ايبٝتأَٔ ػ٬ٍ ايتطبٝل غرل ايِشٝض يٰٜات ايكلآ١ْٝ ٚكٚاٜات  ،ايعٛا٥ٌ

 طًب َٕٗٛك إٍ تًذأ أغًب ايعٛا٥ٌ أػل٣، يقيو ، ٚايكإْٛ إـْٞ اٱٜلاْٞ َٔ د١ٗٺد١ٗٺ

 ١عذٸ(; ايلدٌ َٔ ُٓا١ْ أػق) :ؼت عٓٛإ َاي١ٝ ٖـافٺأ َٔ أدٌ ؼكٝل; غاي١ٝ

                                           

|
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ب تؿهرلِٖ، وٳَع ،ٌَه١ًٺ أؿ٢ْ َٔ ايط٬م ايًذ٤ٛ إٍ ٚعـّ اينٚاز اهتُلاك١ٜ

ٛٻ ٟٸ ،كآػق ٗ ايتذقټ فٺلٵيت ٖقٙ ايٛاٖل٠ إٍ عٴعٝح ؼ َٔ  ;ي٘. ٚيقيو قاكب١ٺ بـٕٚ أ

ـٸ ؾإٕ ايو٪اٍ إطلٚغ ٗ ٖقا إكاٍ: َا ٖٛ َٛقـ  ،١٦َٔ ٖقٙ ايٛاٖل٠ ايوِّ أدٌ اؿ

 ١ ٚايكإْٛ إـْٞ اٱٜلاْٞ َٔ َوأي١ ؼـٜـ ِْاب إٗل؟ايٌلٜع١ اٱه٬َٝٸ

 

اينٚد١ٝ َٔ  ايلابط١ ٚتك١ٜٛ تأهٝى ٗ يًُواعـ٠ تٌلٜع٘ متٸ ايقٟ إٗل، ٜعتدل

ُٸ١ّٝ  إٌانٌ ايّٝٛ إسـ٣ نبرل٠ َٔ د١ٗٺ أػل٣، أٓش٢ د١ٗٺ; ٚإعطا٤ إلأ٠ أٖ

بوبب إط٬ق٘ َٔ قٹبٳٌ ايٌلٜع١ ٚايكإْٛ إـْٞ اٱٜلاْٞ، ٚعـّ تكٝٝـٙ َكـإك  ايل٥ٝو١;

َٔ اينٚز،  َٔ قٹبٳٌ ايعٛا٥ٌ; بٗـف ؼكٝل َكاُـ َاي١ٝ اهتػ٬ٍ فيو َعٌ، ٚقـ متٻ

ُٸّا  ٖا ػًٓـ آثاكّا هًب١ٝ دو١ُٝ ع٢ً ا٭ؾلاؿ ٚاجملتُع. ٚبـٍ إٔ ٜهٕٛ اينٚاز عا٬َّ َٗ

ٛٻٍ; بؿعٌ اهتؼـاّ إلأ٠ سٖكٗا ٗ طًب َٕٗل َلتؿع، إٍ نابٕٛي  ٗ تهٜٛٔ ا٭هل٠ ؼ

 تٵٜعٌٝ٘ اينٚز، ٚبايتايٞ اْٗٝاك ايع٬ق١ اينٚد١ٝ، ٚتؿٗهو ا٭هل٠; ٭ْ٘ ع ٚيٮهـ ع بٴٓٝٳ

ٝٸ١ ع٢ً  ع٢ً أهٕى َاؿٸ١ٜ، نايبٝع ٚايٌلا٤، كغِ إٔ ٬َى اينٚاز ٖٛ تهٜٛٔ ع٬ق١ٺ َبٓ

ٕٛؿٸ٠ ٚايل١ٓ، نُا ٚكؿ ٗ نتاب اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ. يقيو نإ اشلـف َٔ ا

نتاب١ ٖقٙ إكاي١ توًٝ٘ اي٤ٛٔ ع٢ً َعاؾ١ إٌه١ً إوتؿش١ً ٗ اجملتُع 

اٱه٬َٞ، َٔ ػ٬ٍ اؿـٜح سٍٛ ؾًوؿ١ تٌلٜع إٗل، ٚسكٝكت٘، ٚأسهاَ٘، 

ٚاؿـٜح سٍٛ إَها١ْٝ  ًٚلا٥ط٘، ٚا٭ٓلاك اييت تٓذِ عٔ إط٬ق٘ ٚعـّ تكٝٝـٙ،

ٞٸ ايؿكٝ٘ إعينٸ باؿؿاٚ ع٢ً أغلاض ايٌلٜع١ ٚاجملتُع اٱه٬َٞ.  ؼـٜـٙ َٔ قٹبٳٌ ايٛي

 

ٍٸ ;أ٬ُٕ ٚايلا٤ ٚاشلا٤ إِٝأَا ٗ ايًػ١ ؾ ْٸ ٤ًٞٺ ٗ أدٕل ع٢ً أسـُٖا ٜـ  ;ػا

ٚٸ. اؿٝٛإ َٔ ٤ًٞٷ :ٚاٯػل   .(3)ايِـام: ٚقٌٝ: إٗل ،(2)أدلٖا إلأ٠ َٗل: إٗل ٍؾا٭

َٕٚأَا اُط٬سّا ؾ َٗلت  :إلأ٠، ٚاؾُع َٗٛك، ٜٚٴكاٍ ل بؿتض إِٝ: ُـامٗٵا

ٚٸ ٌٕإلأ٠ َٗلّا ع َٔ باب ْؿع ِْٚل ع أٟ: أعطٝتٗا إٗل، ٚأَٗلتٗا با٭يـ: م  دتٗا َٔ كد

ٚفنلٚا  .بٕٔع تؿٜٛت أٚ ٤ٙٚٺ أٚ بٓهإغ يًُلأ٠ ٚدب َا أْ٘ ٚعلٸف أّٜٔا .(4)ع٢ً َٕٗل
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 ٗ ا٭ٌُ ٖٛ ايقٟ ،ايٓهاغ ٗ بافي٘ كغب١ بِـم ٱًعاكٙ ُـاقّا إٗل ٗ تو١ُٝ

 . (5)إٗل إهاب

 

ُٸ مل ٜقنل ايكإْٛ إـْٞ اٱٜلاْٞ تعلٜؿّا ٕٸ إاؿٸ٠ ،يًُٗل ّاػا ّٸ 1078 إ٫ٓ أ  تٓ

ٕٸ ع٢ً ٌٸ»: أ ٝٸ١، ٜٚهٕٛ ي٘ َا ن  . «لّاٗٵَٳ دعً٘ و، ّهٔيًتًُٗ قاب٬ّ َاي

 

ـٸ»٠ َٔ أٌُ إاؿٸ ٗ ايًػ١ ـٴٚؿ اَؿ ٚٸ: أ٬ُٕ ٚايـاٍ اؿا٤ٚ .«ٚاُؿ  ;إٓع :ٍا٭

ـٸ: اؿادن، اي٤ٌٞ طلف :ٚايجاْٞ ٕٷاي٦ٌٌٝ، ٜٚٴ بٌ ؾٝهٕٛ اؿ  إفا قـٚؿٷ كاٍ: ؾ٬

 ي٬٦ أٚ ،باٯػل أسـُٖا ىتً٘ ي٬٦ ;اي٦ٌٌٝ بٌ ٚايؿٌِ أٚ إٓع ،(6)ٖٓٛعّا نإ

ـٸ ٌٸ بٌ َا ٚؾٌِ. سـٚؿ اٯػل، ْٚع٘ ع٢ً أسـُٖا ٣ٜتع ـٸ: ٦ًٌٝ ن . بُٝٓٗا س

ٌٸ َٚٓت٢ٗ   .(7)٤ًٞ ن

 ٚسـٚؿ .اكتهب٘ نإ َا إٍ ؿٛٵايعٳ َٔ احملـٚؿ ّٓع َا ٚأَا ٗ ا٫ُط٬غ ؾٗٛ

 .ايٓكِإ ٫ٚ اينٜاؿ٠ ؾٝ٘ هٛم أهبابٗا، َٚا ٫ اكتهاب عٔ مٚادلٚ ايٌلع: َٛاْع

ـٴٚؿٴ تٹًَِو﴿ تعاٍ: قاكَ٘، نكٛي٘: تعاٍ اهلل ٚسـٚؿ ٖٳ َؾ٬َ اهللٹ سٴ ايبكل٠: ﴾ )اتٳِكلٳبٴٛ

187)(8) . 

 

  .(9)َعٓاٙ ا٭ٌُٚ ،ْع قٛاٌْ ،ؾاكه١ٝ ايكإْٛ ٗ ا٭ٌُ ن١ًُْؾ أَا ٗ ايًػ١

  .(10)َٓ٘ أسهاَٗا فٜتعلٸ اييت ات٘دن٥ٝٸ ْٝع ع٢ً َٓطبلٷ ٌّٖٞٛ نِّاُط٬سّا ٚ

 

ِّ طًل ع٢ً إٗل توُٝاتٷُأٚقـ   ْقنل َٓٗا:  ،ؿ٠َتع

ٛٸ بقيو ُِّٞإلأ٠، هٴ ُـام أٟ: ع ايِـام1 ـٳامٷ: ٜٚكاٍ. ًٜنّ سلٌّ ٚأْ٘ ،ت٘يك  ُٳ

ـٵَق١ْ ُٴ ـٴَق١ْ. قاٍ ٚٳ ُٳ ٔٻ ايِّوٳا٤ٳ ٚٳآتٴٛا﴿: تعاٍ اهلل ٚٳ ٔٗ ـٴَقاتٹ : ٚٳُقٔل٥ٳتٵ. (4: ايٓوا٤﴾ )ْٹشٵ١ًَّ ُٳ
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ٔٻـٳُٳ» ٔٗ ٔٳطٚٳ. «َقاتٹ ـٳَق١ُ اِيبٳابٹص َٹ ِٻ ـٻمٴ َٳا: اي ِٳ ٘ٹ ٜٳتٳ ُٳلٵ٤ٴ بٹ ٔٵ اِي ٘ٹ عٳ ٘ٹ ْٳِؿوٹ َٳايٹ  . (11)ٚٳ

 أٟنقا  كاٍ: مًتَ٘ٔ إسـ٣ ؿ٫يتٗا ايعطا٤، ٜٴٚ .ٚأًُٗا ايٓشٌ: ١ًشٵع اي2ِّ

 ، أٟم١ًّ َٗلٖا إلأ٠ ٚمًت. اهتعٛإض ب٬ ٦ًّٝا تعطٞ إٔ: ايٓشٌ: أعطٝت٘. ٜٚكٛيٕٛ

 . (12)َطايب١ٺ غرل َٔ ،ْؿٕى طٝب عٔ

َٕ تعاٍ اهلل ٢زلٸ قـ: لدٵع اَ٭3 ُٳا﴿: تعاٍ نُا ٚكؿ ٗ قٛي٘ ،لّادٵَأ لٗٵا  َؾ

ِٵ ُٵتٳعٵتٴ ٘ٹ اهٵتٳ ٔٻ بٹ ٗٴ ٓٵ ٔٻ َٹ ٖٴ ٔٻ َؾآتٴٛ ٖٴ ٔٳ١ّ أدٴٛكٳ ِٵ دٴٓٳاغٳ ٚٳ٫َ َؾٔلٜ ٝٵُه ِٵ َٳا ؾٹٞ عٳًَ ٝٵتٴ ٓٳ ٘ٹ تٳلٳا ٔٵ بٹ  َٹ

ـٹ ٔٳ١ٹ بٳعٵ ٕٻ اِيَؿٔلٜ ٕٳ اهلَل ٔإ   (.24ايٓوا٤: ﴾ )ّاسٳهٹُٝ ّاعٳًٹُٝ َنا

ُٳا﴿ ٗ بـا١ٜ اٯ١ٜ «َا» به١ًُ ٚايتعبرلٴ ِٵ َؾ ُٵتٳعٵتٴ  ،ايعك٤٬ غرل ٗ ٕوتعٌُ، ا﴾اهٵتٳ

ٟٸ ا٫هتُتاعٚ ا٫ْتؿاع َؿّٗٛ تعُِٝ اٍ إًاك٠ْ ٕٛ بأ ٟٸٚ ،م ٕٛ بأ ٟٸٚ ،عٔ  ػُِٛٝٸ١ٺ بأ

ٔٸ، ٫ٚ لتتعًٖ ٔٸ فُٛع َٔ ا٫يتقافٚ با٫ْتؿاع اػتِاْ بٗ ٌٷ ؾٝ٘ أّٜٔا. ٚٚدٛؿٖ  ػًٝ

ِٷٚ  ا٫ْتؿاعٚ با٫هتُتاع ك١ُِّٛ يٝوت ٖٞ سٝح َٔ إلأ٠ ٕٸإؾ ;إلأ٠ ٕكاّ تعٛٝ

ٔٵٚ﴿ :ا٫يتقافٚ ٘ٹ َٹ ٕٵ آٜاتٹ ِٵ ػٳًَلٳ َأ ٔٵ َيُه ِٵ َٹ ْٵُؿوٹُه ٝٵٗا يٹتٳوٵُهٓٴٛا َأمٵٚادّا َأ ٌٳٚ ٔإَي ِٵ دٳعٳ ٓٳُه ٝٵ  بٳ

ٛٳؿٻ٠ّ ُٳ١ّٚ َٳ َٸا ،(21ايلّٚ: ) ﴾كٳسٵ  اي٬ِغ سؿٜٚ ،ك٠َكلٻ ًلا٥٘ ع٢ً ايٓهاغ َٴتٵعٳ١ُ ٚأ

 َٔ ايٓا١٦ً ا٫بت٤٬اتٚ اؿل١َ ٖتوٚ ايتٛيٝـ َٔ ،ا٭َٛك عٛاقب كعا١ٜٚ ،إلأ٠ٚ يًلدٌ

  .(13)ايعٌُ ٖقا

 

ٕٸ ا٭سهاّ أ ع٢ً باٱْاع ^ايبٝت أٌٖ َـكه١ َُٛٚتهِّ ٚؾكٗا٤ عًُا٤ ؿلاتٻ

 ،ػا١ُ بٗا قـ ًلٸعت ع٢ً ٤ٛٓ ؾًوؿ١ٺ ،هٛا٤ ناْت تهًٝؿ١ٝ أٚ ٚٓع١ٝ ،ايٌلع١ٝ

 ،١ َٔ ٚكا٤ تٌلٜعٗاٜٛدـ سه١ُ ٚعًٓ ،َع١ٓٝ ٌ اؿهِ ع٢ً أهاي ٬َناتٺعٵٖٚٛ دٳ

ٚٵكٚا٭ٖـاف، ٖٚقٙ ا٬ٕنات تهٕٛ ب با٭غلاض َع١ًًٓ اهلل باعتباك أؾعاٍ ٖا ػآع١ ـٳ

عًٝ٘  ٚبٓا٤ٶ .ّاٚأػلٜٚٸ ّاتعٛؿ ع٢ً ايؿلؿ ٚاجملتُع ؿْٜٝٛٸاييت  ،يًُِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقع١ٝ

ِٸ ٚقبٌ  .ت٘ٚعًٓ، ٚاؿه١ُ َٓ٘ ،ٚغاٜت٘ ،اؿـٜح عٔ ؾًوؿ١ تٌلٜع إٗل ؾإْ٘ َٔ إٗ

ـَ ناُط٬غ  ،اٍ ا٫ُط٬سٞ ٕؿلؿات إطًببأي بتٛٓٝض َع٢ٓ ا٫هتعُ ض ب٘ ٫ٛٵا

يٝ٘ ايؿكٗا٤ إ، ع٢ً َا فٖب (١ايعًٓ)، (اؿه١ُ)، (َكِـ ايٌلٜع١)، (ؾًوؿ١ اؿهِ)

 َا ًٜٞ:  ،ٗ اهتعُا٫تِٗ
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 إٍ تٵَٓٝؿُأ ٚإفا. «ايٛدٛؿ َعلؾ١»: إٓاؾ١ٺ ؿٕٚ تلؿ عٓـَا «ايؿًوؿ١» يؿ١ٛ تعين

 ٜتٓاهب ،آػل َع٢ٓٶ تهتوب أػل٣، ؾإْٸٗا ن١ًُْ بٗا تٵأؿَك يٛ أػل٣، نُا يؿ١ٛٺ

  .(14)اؾـٜـ بإلٖن ٜعهو٘ َا َع

ٞٸ،  اؿهِ َٔ ٚايػلضٴ اؿهِ أٚ اؿه١ُ اشلـفٴ َٔ ؾًوؿ١ إلاؿٴ  ايٌلع

َا١َٝ، نُا أْع ؾكٗا٤ اٱ ،ٚا٭غلاض با٭ٖـاف ١ًّباعتباك ْٝع أؾعاٍ اهلل َعًٖ

ٌٴ ـٴ ع٢ً فيو ٚايـيٝ ِٷ» أْٸ٘ نجرل٠ قلآ١ْٝ آٜات ٗ ْؿو٘ اهلل تعاٍ ُٚ ٕٸ ،«سهٝ  ٚأ

ِٵ﴿نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ،حبٳٚايعٳ ٛػٵايًٖ عٔ ٚبعٝـ٠ْ سه١ُْٝ اهلل أؾعاٍ ْٝع  َأَؾشٳوٹبٵتٴ

ُٳَأ ٓٳ اْٻ ِٵػٳًَِك ٓٳ﴿(، ٚقٛي٘ تعاٍ: 115إ٪َٕٓٛ: ﴾ )عٳبٳجّا اُن آٍ ﴾ )اطٹ٬ّبٳ اقٳٖٳ ػٳًَِكتٳ اَٳ اكٳبٻ

 . (15)(19عُلإ: 

 

 ػق ٗ تعلٜؿٗا َعٓٝإ: ؾكـ ُأاؿه١ُ ٚأَا 

 . أٚ ؿؾع ٓلٕك ٖٚٛ: َا قِـ إيٝ٘ ايٌاكع َٔ دًب ْؿٕع ،ع َا عًٝ٘ أنجل ايعًُا1٤

  .(16)ٖٚٛ: إٓاهب أٚ ايتٓاهب ،ع َا عًٝ٘ بعضٷ2

ٖٚٛ:  ّا،ٚاسـ (ؾًوؿت٘)ٚ (سه١ُ اؿهِ) ا٫ُط٬سٌ:ٜهٕٛ َع٢ٓ  ،ٚعًٝ٘

ٝٸ ٟ َٔ غرل أَباًل٠ ٗ تٌلٜع اؿهِ، َٔ غرل إْاطت٘ بٗا ع ١ ا٭َل ايقٟ ي٘ َـػً

ٖٞ إًِش١ إكِٛؿ٠ يًٌاكع  :أػل٣ ٚبعباك٠ٺ ،إْاط١ ٚدٛؿ اؿهِ ٚعـَ٘ باؿه١ُ ع

َٸ َٔ تٌلٜع اؿهِ، َع عـّ نْٛٗا ع١ًّٓ ٚ عـَ٘، َع٢ٓ أْٸ٘ أٗ إهاؿ اؿهِ  ١ّتا

ٜتٛادـ اؿهِ ٫ٚ تهٕٛ ٕ ٜتٛادـ اؿهِ، أٚ أل اؿه١ُ َٔ ؿٕٚ قـ تتٖٛؾ

ٔٵ ;١ ٗ ايوؿلنإٌٓك، اؿه١ُ ٫ أسـ  إف اعتدلٖٚا اؿه١ُ ٗ قِل اي٠٬ِ، يه

ـٻ َٸٌ ايعًٓعٞ بأْٗا تٌهِّٜ ٕٵِٵ١ يًَك١ ايتا َٔ غرل  ١ٺٌَٚٓك ُٝب إل٤ بتعبٺُأ ل، َٚٔ ٖٓا ؾإ

شهُ٘ ؾ ١ٺإكابٌ إفا هاؾل َٔ غرل ٌَٓكٗ ٫ٚ ٜكِل ٬ُت٘، ٚ ،ؾشهُ٘ ايتُاّ هؿٕل

١ ٗ إجاٍ ٚفيو ٭ٕ إًِش١ إكِٛؿ٠ َٔ ايتٌلٜع، نإٌٓك ;ؿٕٚ ايتُاّ ،لِٵايَك

  .(17)ٗ دعٌ اؿهِ ايوابل، يٝوت ع١ًّٓ
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ـٳّ  ِّٜٴوتٳؼٵ ٚ أ ب عًٝ٘ ْؿعٷَا، نايؿعٌ ايقٟ ٜذلتٻ ؿ٠ ؾ١ٗٺيؿٜ ايع١ًٓ ٗ َٛاكؿ َتع

ٕٸ ايؿكٗا٤ اهتؼـَٛا يؿٜ  ب ع٢ً اؿهِ َٔ ًَِش١ٺ، أٚ َا ٜذلتٻٓلكٷ أٚ َؿوـ٠، إ٫ٓ أ

ْٸ ب ع٢ً تٌلٜع اؿهِ، ٖٚٛ ايُٛـ ايٛاٖل إٓٔب٘ إذلتِّ ،ايع١ًٓ َعٓاٙ اـا

ّٸ ،ناٱههاك ايٓادِ عٔ اـُل ًٴإوتؿاؿ َٔ ٚاٖل ايٓ ع لِّ، ٚايقٟ ع٢ً أهاه٘ 

  .(18)اؿهِ، ٚنقيو يٛدٛؿ إًِش١ ٗ تلن٘

 

اؿه١ُ ٖٞ إًِش١ بعٝٓٗا، ٚإًِش١ ٖٞ إكِٛؿ٠ يًٌاكع َٔ تٌلٜع 

ٕٵ ٔٵأٚ ُلٻ ،غ بٗامل ِٜلِّ اؿهِ، ٚإ  ;َٔ غرل فنل اؿهِ ايقٟ ٜـٚك َـاكٖا غ يه

ٕٸ ايع١ً ٖٞ ايُٛـ ايقٟ  ْٝ٘ ب٘ اؿهِ، بٛدٛؿٙ ٜٛدـ ٚبعـَ٘ ٜٓعـّ، ؾٗٞ ُأٗ سٌ أ

 .(19)ٚيٝوت ٖٞ إًِش١ بعٝٓٗا يتشكٝل إًِش١ إكِٛؿ٠ يًٌاكع، َٛٓٸ١ْ

  

كٜـ َٓ٘ َٔ َؿّٗٛ ٕا ُأ عّابٳتٳ ،اهتعُا٫ت ١فنلٚا ي٘ ث٬ث ،بَلٖن ٖٛ اُط٬غٷ

ِٸ  فنل ا٫هتعُاٍ ايقٟ ٜتٓاهب َع ايبشح.  ايٌلٜع١، يقا هٝت

١ كات ا٫عتباكٜٸاهلل تعاٍ َٔ تٌلٜع إكلٻ َٔ َكِـ ايٌلٜع١ أٖـافٴ إلاؿٴ

ٝٸ ٗ ٖقا  «ايٌلٜع١»ه٬ّ، َٚٔ ايبـٜٗٞ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ ١ ٗ ؿٜٔ اٱٚايعًُ

  .(20)«أسهاّ اٱه٬ّ»ا٫هتعُاٍ ٖٛ 

ت٘ ٜأتٞ اؿـٜح عٔ ٔض َع٢ٓ سه١ُ تٌلٜع اؿهِ ٚإكِـ َٓ٘ ٚعًٓبعـَا اتٻ

ـٻٚ .ؾًوؿ١ ٚسه١ُ تٌلٜع إٗل ١ ًٓغ عٔ ععٔ إٗل مل تِلِّ تٵثٳاٯٜات ايكلآ١ْٝ اييت ؼ

ـٻ ،تٌلٜع٘ يكـ  ،ْعِ .ثت عٔ عًٌ ا٭سهاّع٢ً غلاك بعض اٯٜات ا٭ػل٣ اييت ؼ

ٚايوبب إٛدب ٫هتشكام إلأ٠ ناٌَ  ،١ ٚدٛب٘ ع٢ً ايلداٍايلٚاٜات عٔ عًٓ تٵسٳُلٻ

ٜٚوك٘ ِْؿ٘ بايط٬م قبٌ  ،ٕ إلأ٠ ًُو ُاّ إٗل بايعكـأباعتباك  ;إٗل ٖٛ ايـػٍٛ

ٔٵ .ايـػٍٛ ـٸ ٚيه ٕ إكِـ أ إ٫ٓ ،َا ٱبلام اؿهِ ١َّٔ ايلٚاٜات ػُِٛٝٸ ْوتٌ

َٴ اؿكٝكٞ ػافٺ ـٸِٷٗٳبٵٚ  ،٠ أَٛك، ٗ سٌ إٔ ايعًُا٤ فنلٚا ٗ ؾًوؿ١ تٌلٜع إٗل ع
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 ٖٚٞ:  ،َٔ اشلـف ٚايػا١ٜ َٔ تٌلٜع إٗل ّااعتدلٖٚا دن٤

ٕا ٚكؿ ٗ كٚاٜات أٌٖ  ٚتبعّا ،(21)فٖب ايؿكٗا٤ نُا: ع إٗل َكابٌ ا٫هتُتاع1

  .(22)«ايجُٔ بأغ٢ً ٌٜذلٜٗا إْٸُا» :^ايبٝت

ٕٸ ايؿكٗا٤ نًُات َٔ إوتؿاؿٚ  ٖٛ اينٚد١ يبٔع اينٚز ًَه١ٝ َٔ إكِٛؿ أ

 . ب٘ ا٫هتُتاع سلٸ

ٚٻ إفا»: كاٍؾإوأي١  ٖقٙٚفنل ايٌٝؽ ايطٛهٞ  َعًّٛ  َٕٗل اَلأ٠ّ ايلدٌ زتن

 إٗل; ٭ْٸ٘ عًٝ٘ تٵًََه ايقٟ ايٛقت ٗ ايبٔع ٖٛ بايعكـ، ًَٚو عًٝ٘ إٗل تٵًََه

ٌٸ ، ؾًُوَعا١ٓٚٺ عكـ ـٺ ن  .عًٝ٘ ُاسب٘ ًَو ايقٟ ايٛقت ٗ ُاسب٘ ع٢ً َُٓٗا ٚاس

ٕٵ  ًَه٘ ب٘، ٚماٍ اـًع عكـ ايقٟ ايعٛض ًَو ،ي٘ ٘تٵٚبقَي ،بعٕٛض ٖقا بعـ ػايعٗا ٚإ

ؾًُهت٘;  إيٝٗا بٔعٗا ماٍ: ٜكاٍ عًٝٗا، ٫ٚ ايعٛض ًَو ايقٟ ايٛقت ٗ بٔعٗا عٔ

ٕٸ ًُو ٫ ٭ْٸٗا   .(23)«...ا٫هتُتاع عٔ عباك٠ْ ايبٔع بٔعٗا، ؾإ

 ٖب١ْ َٔ ١ًْ َا فٖب إيٝ٘ ايعًُا٤ ٗ ؾًوؿ١ تٌلٜع إٗل أْ٘: ١ْٖـٜٸإٗل ع 2

 اؿبٸ ٜبك٢ ٚاينٚد١، ٚإٔ اينٚز بٌ احملبٸ١ ٚأٚاُل يؿ١ا٭ ل٣عٴ تك١ٜٛ أدٌ َٔ تٵعٳلًِّٴ

 قإْٛ  َع ٜٓوذِ ايهٝؿ١ٝ بٗقٙ إٗل ٚتٌلٜع. ا٭بـ إٍ َٚوتُلٸّا َوتكلٸّا ٚايٛؿاؿ

ٕٸ ايؿطل٠  َٔ ٫، ايلدٌ َٔ ٜبـأ إٔ ٖٛ ايكإْٛ ٖقا بوٳَع ٚايٛؿاؿ اؿبٸ ٚايطبٝع١; ؾإ

َٸا ٌٕ كؿټ ؾٗٛ ي٘ سبٸٗا إلأ٠، ٚأ ٍٸ .ي٘ ٚاهتذاب١ْ ،٘ؿبِّ ؾع  ١ّٖٚـٜٸ ٖب١ّ إٗل نٕٛ ع٢ً ٜٚـ

ٔٻ ايِّوٳا٤ٳ ٚٳآتٴٛا﴿: ٚتعاٍ هبشاْ٘ قٛي٘ ٔٗ ـٴَقاتٹ ﴾ْٹشٵ١ًَّ ُٳ
ـٻ .(24) أٟ  ،١ًشٵّ تعلٜـ ايِّٚيكـ تك

 ٚ اشلب١. أ١ أٟ َع٢ٓ اشلـٜٸ ،عطا٤ ب٬ َكابٌ

ٌٷإٗل ع 3 ٌٷ ٟايٓكـ غرل إٗل: إما٤ ايط٬م ٞٚقا٥ عاَ . ايط٬م إما٤ ٚقا٥ٞ عاَ

ٌٸ ـٻ ايٌاكع دعٌ ايقٟ ايوبب ٖٛ ٖقا ٚيع ـٸّا ي٘ ٜعٌ ٫ يإك  ،َعٌ بٕٓٛع ٌٵُٜك ٚمل ،س

 بإٗٛك ٚاْتٗا٤ٶ ،«ايكلإٓ تعًِٝ» :َجٌ ،إعٟٓٛ اؾاْب ع٢ً تكتِل اييت با٭َٛك ٤ّابـ

  .(25)ا٭ؾلاؿ ٚتؿاٚت ،ايٌلا٥٘ اػت٬ف بوٵايػاي١ٝ; سٳ ١ٜإاؿٸ

 َا إٔ ايط٬م سلٌّ :يكـ قٌٝ ٗ ؾًوؿ١ إٗل: ٌَ َكابٌ ايط٬مأع إٗل ٚثٝك١ ت4

ع اهلل كاؿ ٖقا ايؿعٌ، ؾؿٞ إكابٌ ًلٻأل مٚدت٘ َت٢ ٕ ٜطِّأؾٝوتطٝع  ،إٜكاعٞ يًلدٌ

ٝٸ يٝهٕٛ ٚثٝك١ّ ;تعاٍ إٗل كٜجُا  ،١ سٝاتٗا بعـ ايط٬متُٔٔ اهتُلاكٜٸ ،١ يًُلأ٠َاي

 َٛكٖا. أب تلتِّ
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تٌلٜع إٗل إٔ ٖـاف أْ٘ يٛ نإ َٔ ١ًْ إعًٝ٘:  إٔ ٖقا ايلأٟ َلؿٚؿٷ ٫ٖإ

ٕٚافا دعٌ ؟! ايٌلٜع١ ع٢ً تكًٌٝ إٗٛك تٵَاي١ٝ يًُلأ٠ إفٕ ٕافا سجٻ ٜهٕٛ ُٓا١ّْ

ع ايٓوا٤ ع٢ً إبلا٤ ًذٻٕافا ٚ ؟!َتٛآعّا ÷َٗل مٚدات٘ ٚابٓت٘ اينٖلا٤ |ايلهٍٛ

  .(26)؟!﴾١ًَّشٵْٹ ٔٻٗٔاتٹَقـٴُٳ ا٤ٳوٳايِّ ٛاآتٴٚٳ﴿: تعاٍ اهلل قاٍ ٕٚافا ؟!اينٚز َٔ إٗل

 

ٕٸ اؿـٜح عٔ ؾًوؿ١ إٗل ٗ ايكإْٛ اٱٜلاْٞ ٖٞ َجٌ ؾًوؿ١ تٌلٜع بك١ٝ  إ

 َاَٞ، ؾتهٕٛ ايع١ًٓ ايل٥ٝو١يًؿك٘ اٱ ٚاييت تهٕٛ ػآع١ّ ،إٛاؿ ايكا١ْْٝٛ ا٭ػل٣

 ٚبايتايٞ .(27)ه١َٝ٬ع٬قات ايٓاي ٗ ايـٚي١ اٱ تِٓٛٝ يتٌلٜع إٛاؿ ايكا١ْْٝٛ ٖٛ

ٕٸ ْؿِٗ ٕأ ّهٔ ٕٕ تٌلٜع ؾًوؿ١ أ ٞٸ قاْٛ  سٝا٠ تِٓٛٝ أدٌ َٔ ٖٛ بإٗل لٜتعًٖ سكٛق

 إلأ٠.  سكٛم ع٢ً ٚاؿؿاٚ ،ٚٓاٜتٗا ،اٱٜلا١ْٝ ا٭هل٠

 

ِّأّهٔ  ،فنل ايعًُا٤ بعض ا٭َٛك سٍٛ إٗل  ،َات٘ ٚسكٝكتٕ٘ تعتدل َٔ َك

 :ٖٞٚ 

ٌٸ  ٕٕ أٚ يعكإك ،َٓؿع١ّ أٚ نإ ّٓاٝٵعٳ ،إوًِ  ًّه٘ إٔ َا ِٜضٸ ن  أٚ سٝٛا

ٕٕ ـٺ ،إْوا  ايِـام ؼـٜـ ٗ إوتؿ١ٔٝ ٚإعتدل٠ ،يٮٌُ ;ْؿو٘ اينٚز ٚيٛ ،لٍّسٴ أٚ عب

 ؾكـ ٚكؿ ٗ ،١ٚايكًٓ ايهجل٠ إٍ بايٓوب١ فيو َٓٗا إٓوام ٚإٔ ،عًٝ٘ تلآٝا َا

 ُٚشٝض ;(28)«ايٓاي عًٝ٘ ٢تلآ َا: ٖٛ؟ ؾكاٍ َا ،إٗل عٔ ٘هأيتٴ» :ايهٓاْٞ ُشٝض

ٌٸ ايِـام» :×دعؿل أبٞ عٔ ،مكاك٠ ٌٻ ،ايٓاي عًٝ٘ ٜذلا٢ٓ ٤ٺ ًٞ ن ; (29)«نجل أٚ ق

ٌٕ َٔ ،ايٓاي عًٝ٘ تلا٢ٓ َا ايِـام» :أّٜٔا ×عٓ٘ ،ؾٌٔٝ ُٚشٝض   ،نجرل أٚ قًٝ

  .(31()30)«ايِـام ؾٗٛ

ٌٸ ٌٕ َٓؿع١ّ أٚ ّٓاٜٵؿٳ أٚ نإ ّٓاٝٵَٗلّا; عٳ دعً٘ ِٜضٸ إوًِ ًّه٘ َا ن  يع

ٕٕ أٚ عكإك أٚ ؿإك َٔ ،ًٖٛن١ٺ  ُٓع١ نتعًِٝ ،لٸاُؿ َٓؿع١ َٔ دعً٘ ِٜٚضٸ. سٝٛا

ٌٸ َٔ ٚمٛٙ ٌٕ ن ٝٸّا سٓكّا دعً٘ ُشٸ١ ايٛاٖل ، بٌٌٕقًٖ عُ  ،ٚا٫ْتكاٍ يًٓكٌ قاب٬ّ َاي

ـٻ. ٚمٛٙ ايتشذرل نشلٸ  أٚ نإ نجرلّا ،اينٚدإ عًٝ٘  تلا٢ٓ َا ، بٌٕكـٵبَك ك٫ٚ ٜتك
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ٝٸ١ عٔ ايك١ًٓ بوبب ىلز مل َا ،ق٬ًّٝ  ٫ ٜنٜـ إٔ ايهجل٠ داْب ٗ ٜوتشبٸ، ْعِ. إاي

 . (32)ؿكِٖ ٔوُا١٥ ١، ٖٚٛٓٻايوټ َٗل  ع٢ً

 : عات سكٝكتَ٘ٚٔ َتؿلِّ

َا ٜلتب٘ عكٝك١ إٗل بأْٸ٘ يٝى ٗ فنل ايعًُا٤ : يعكـ ايـا٥ِإٍ اع بايٓوب١ 1

 ;ايعكـ ٗ كنّٓا يٝى ٭ْ٘ ;ايتٛابع َٔ ٜعتدل ١ عكـ ايٓهاغ ايـا٥ِ، ٚإِاٗ ُشٸ ًلطّا

ٕٸ عكـ ايٓهاغ ٫ ىًٛ َٓ٘ ٕٸ ٗ ٭  َٔ ىًٛ ايـػٍٛ ٫ َع نإ إفا ايٓهاغ ايٛاقع; ٭

ٕٵع  َٕٗل ٕٹ َٗل نإ ٚإ ٕٸ باٱْاع، ٚبِلٜض ;ع ٌجٵا  ْاس١ٝ َٔ ايٓؿى ٖب١ ايِْٓٛ; ؾإ

ٌٷع  َطًكّا َٕٗل بـٕٚ ايعكـ أٟع  إلأ٠ ٕٸ سٛاُلٻ ٚقـ ،باٱْاع باط  ػِا٥ّ َٔ فيو بأ

َٵلٳَأ٠ّ﴿: ا٭سناب آ١ٜ ٗ ٚكؿ ٚقـ، |ايٓيبٸ ٓٳ١ّ ٚٳا َٹ ٕٵ َٴ٪ٵ ٖٳبٳتٵ ٔإ ٗٳا ٚٳ ٕٵ ِّٞيٹًٓٻبٹ ْٳِؿوٳ  َأكٳاؿٳ ٔإ

ٕٵ ٞټايٓٻبٹ ٗٳا َأ ِٳ١ّ ٜٳوٵتٳٓهٹشٳ ٔٵ َيَو ػٳايٹ ٕٔ َٹ ٌٳ ؿٴٚ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ   .(33)(33 ا٭سناب:) ﴾...اِي

ُٸ ؾٝ٘ ّاًلط ٜعتدل إٗل: تيعكـ إ٪ٖقإٍ اع بايٓوب١ 2 ٌٻ ؾًٛ ،١ّػا  بطٌ ب٘ أػ

 ي٘ ـٻسٳ ٫ٚ .ُٚؿّا أٚ ٌَاٖـ٠ّ أٚ ّْامٵٚٳ أٚ ٬ّٝٵَن ،كٙـٵبَك ايعًِٚ إًه١ٝ ٌٜذلٙٚ .ايعكـ

ـٸ تٵَؾٚٳ ٕٵإ اهتكلٸ ؿػٌ ٕٵإؾ ،بايعكـ ؿؾع٘ هبٚ .نجل٠ّٚ ١ّقًٓ  ببعٔٗا تٵأػًٖ ٕٵإٚ ;٠بإ

ـٸ ٖٚبٗا يٛٚ .بٓوبتٗا َٓ٘ ٚٓع   .(34)ايِٓـ ينَ٘ ايـػٍٛ قبٌ ٠إ

 

ّٸ ،عّا يًؿك٘ اٱَاَٞبٳإٕ سكٝك١ إٗل ٗ ايكإْٛ اٱٜلاْٞ تهٕٛ تٳ   يقيو ٜٓ

ٕٸ ع٢ً ،1078 َاؿٸت٘ إـْٞ، ٗ ايكإْٛ ٌٸ» أ ٝٸ١، ٜٚهٕٛ ي٘ َا ن و، يًتًُٗ قاب٬ّ َاي

 . «َٗلّا دعً٘ ّهٔ

 ;ٕٸ إٗلإك١ ٗ ايكإْٛ إـْٞ اٱٜلاْٞ ّهٔ ايكٍٛ: ٠ إطبٻبٓا٤ٶ ع٢ً تًو إاؿٸ 

ٝٸأعّا يعكـ ايٓهاغ، هب بٳتٳ  َٔ سٓكّا يًُلأ٠، أٚ ٚبايتايٞ ِٜبض ًَهّا ،١ْٕ ٜهٕٛ ي٘ َاي

 . َٗلّا٬ تًِض إٔ تهٕٛ ؾَٸا ا٭ًٝا٤ ايؿاقـ٠ يُٛـ إاي١ٝ أسكٛقٗا، 

 

 يًُوًِ ايعكـ ِٜضٸ ، ؾ٬إتعاقـإ ًّه٘ آٖ ٜهٕٛ إٔ إٗل ٗ ع ٌٜذل1ٙ

 ايػرل َاٍ ع٢ً يٓؿو٘ عكـ يًعاقـ، ؾًٛ ًٖٛنّا نْٛ٘ ٌٜذلٙ. ٚاـٓنٜلٚ اـُل ع٢ً
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 . ايعكـ بعـ إايو يلٓا أثل غرلٙ، ٫ٚ َاٍ ايبٔع ًّو إٔ ٫َتٓاع ;ِٜضٸ مل

ٛٳ أٚ ٌٝٵبايَه ،كٙـٵبَك ايعًِ ع ٌٜذل2ٙ  إٛمٕٚ، ٚبإٌاٖـ٠ أٚ إهٌٝ ٗ ٕمٵاي

 . (35)غرلُٖا ٗٚ ؾُٝٗا

ٕٵ ،تعٌٝ إٗل ع ٌٜذل3ٙ ٕٹ َٗل ثبت أبِٗ ؾإ  ايط٬م َع إتع١ٚ ،ايـػٍٛ َع ٌجٵا

ٕٵ ٌَاٖـت٘ إٗل ٗ ٜهؿٞٚ .قبً٘   .(36)سآلّا نإ إ

 

ّٸ ايكإْٛ اٱٜلاْٞ ع٢ً إٔ إٗل ٫ ٜعتدل  ِّأٜٓ أْ٘  َّا يعكـ اينٚاز، إ٫ٓهاهّا َٚك

ـٻٚ ،ي٘ ًلا٥ط٘ اـا١ُ ب٘ٚ ،عاتٜ٘عتدل َٔ َتؿلِّ َٔ َلاعاتٗا سٌ إدلا٤ عكـ  ٫ بٴ

 ٖٚٞ:  ،اينٚاز

ٝٸأع ٌٜذلٙ ٗ إٗل 1  ص. ٠1078 و طإاؿٸتًًُٗٚقاب٬ ي ،١ٕ ٜهٕٛ ي٘ َاي

عٓـ ايطلؾٌ إتعاقـٜٔ  ٚكؾع اؾٗاي١ عٝح ٜهٕٛ َعًَّٛا إٗل ع هب تع2ٌٝ

 ص. 1079طإاؿ٠ 

 

 ٖٚٞ:  ،ك١ بإٗلَتعِّ سهاَّاأيكـ فنل ايعًُا٤ 

 ايِّوا٤ٳ ٚٳآتٴٛا﴿يعُّٛ قٛي٘ تعاٍ:  ;(37)بايعكـ إٗل إلأ٠ ًُو: إٗل ع ًُٝو1

ٔٻ ٔٗ ـٴقاتٹ ـٷ َتٛاتلٷ ٚايٛؾام، ٚا٭ٍٚ بايٓٸّ ;بايط٬م ٜٚٓتِـ .(4ايٓوا٤: ﴾ )ُٳ  َعتٔ

ّٸ ٕٵ﴿: ايهتاب بٓ ٔٻ ٚٳٔإ ٖٴ ُٴٛ ٔٵ َطًِٖكتٴ ٌٔ َٹ ٕٵ َقبٵ ٔٻ َأ ٖٴ ُٳوټٛ ـٵ تٳ ِٵ ٚٳَق ٓٵتٴ ٔٻ َؾلٳ ٗٴ ٔٳ١ّ َي ـٴ َؾٔلٜ ِٵ ٓٹ  َؾ

ِٵ اَٳ ٓٵتٴ  . ﴾َؾلٳ

 أٚ ٬ّبٴُق اي٤ٙٛ أكبع١: بايـػٍٛ، َٖٚٛٛك أإٗل بأسـ  ٜوتكلٸ: ع اهتكلاك إٗل2

ٍٳ يِشٝش١ مٴكٳاكٳ٠َ ;اينٚد١ َٚٛت ;(39)اينٚز ; َٚٛتؾطل٠ٺ عٔ اينٚز ٚبلؿٸ٠ ;(38)لّابٴؿٴ : َقا

ـٹ َأبٳا هٳَأِيتٴ» ٔٵ ×اهللٹ عٳبٵ ٌٕ عٳ ٚٻزٳ كٳدٴ َٵلٳَأ٠ّ تٳنٳ ِٵٚ ا ٌٵ َي ـٵػٴ ٗٳا ٜٳ ٍٳ ؟بٹ ٕٵ :َقا ٚٵ ٖٳًََهتٵ ٔإ ٚٵ ٖٳًََو َأ  َأ

ٗٳا ٗٳا َطًَٖك ـٴ َؾًَ ِٵ ٗٳاٚ ،ايِّ ٝٵ ـٻ٠ُ عٳًَ ُٳ٬ّ اِيعٹ ٗٳاٚ ،َن ُٹرلٳاخٴ َي ٫ٚ ٜوك٘ َع٘ ٚيٛ مل . (40)«اِي

ـََذلٸ ٫ٚ ٜوتكلٸ .ٜكبض ٕٵ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ;يٮٌُ ;٠ٛ ع٢ً ا٭ًٗلًِؿ ا ٔٻ ٚٳٔإ ٖٴ ُٴٛ  َطًِٖكتٴ

ٔٵ ٌٔ َٹ ٕٵ َقبٵ ٔٻ َأ ٖٴ ُٳوټٛ ٔٔ ٜٴْٛٴىٳ ػدلَٓٗا:  ،ٚايِْٓٛ إعتدل٠ ب٘ َوتؿ١ْٔٝ .﴾تٳ  ٜٳعٵُكٛبٳ بٵ
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ٍٳ ـٹ َأبٳا هٳَأِيتٴ»: َقا ٔٵ ×اهللٹ عٳبٵ ٌٕ عٳ ٚٻزٳ كٳدٴ َٵلٳَأ٠ّ تٳنٳ ُٳىٳٚ ،هٹتٵلّا َأكٵػٳ٢ٚ ،بٳابّا َؾَأِغًَلٳ ،ا  َي

ٌٳٚ ِٻ ،َقبٻ ٗٳا ثٴ ٜٴٛدٹبٴ ،َطًَٖك ٘ٹ َأ ٝٵ ـٳامٳ عٳًَ ِٻ ٍٳ ؟اي ٘ٹ ٜٴٛدٹبٴ ٫ :َقا ٝٵ ـٳامٳ عٳًَ ِٻ َٛٔقاعٴ ٔإ٫ٖ اي   .(42()41)«اِي

ٕٷؾٗٛ  :إٗلُٓإ ع 3   .(43)بكُٝت٘ عًٝ٘ تٵكدعٳ تًـ ًٛؾ ،اينٚز ٜـ ٗ َُٔٛ

 

 ٖٚٞ:  ،ك١ بإٗل قبٌ ايـػٍٛسهاّ إتعَِّٔ ا٭ ١ًّْفنل ايؿكٗا٤  

ٚٸز ع إفا1 ِّ ٚمل ،إلأ٠ ايلدٌ تن ـٻ شلا ٜو ايـػٍٛ،  قبٌ ٦ًّٝا إيٝٗا َّٗلّا، ٚق

ٕٸ ايـػٍٛ قبٌ ٌٜذلٙ مل ٖا، َاَٗلٴ فيو نإ  أٚ إٗل بعض بهْٛ٘ ;ٙغرلٴ إٗل أ

  .(44)ي٘ َبآّٜا

ٕٵ بايِٓـ كدع ايـػٍٛ قبٌ لطًٖ ع إفا2  إفا بايِٓـ طايبت أٚ ;أقبٔٗا نإ إ

ـٻ َا اينٚز ٜوتعٝـ ٫ٚ .أقبٔٗا ٜهٔ مل  ٚايط٬م، َت٬ِّ ايعكـ بٌ ايُٓا٤ َٔ ؿػ

  .(45)نايٛيـ ،َٓؿ٬ِّ أٚ ،نايًينإ، 

 تعًِٝ نإ ٚيٛ .ناؿٌُ ،بِٓؿ٘ كدع ايعكـ ٚقت َٛدٛؿّا ايُٓا٤ نإ ع ي3ٛ

ِٕ أٚ ُٓع١ٺ   .(46)بِٓؿ٘ كدع ايِـام َٔ ٘تٵأبلَأ ٚيٛ .أدلت٘ بِٓـ كدع ،ُٗاؾعًٖ ،عً

 

 قٍٛ اينٚز، ؾايكٍٛ ٚأْهلٙ ،إلأ٠ عت٘اؿٻ بإٔ ،إٗل أٌُ ٗ اينٚدإ اػتًـ يٛ

ٕٵ ،بُٝٝٓ٘ اينٚز  اؿٸع٢ ٚيٛ .ايـػٍٛ بعـ نإ يٛ ٚنقا ;ايـػٍٛ  قبٌ ا٫ػت٬ف نإ إ

ٕٸ ايتو١ُٝ، ؾا٭ٚٗل ٚاٯػل ،ايتؿٜٛض اينٚدٌ أسـ ـٻ قٍٛ ايكٍٛ أ  .(47)ايتؿٜٛض عَٞ

 تٵعٳؾاؿٻ بٗا ػ٬ يٛ ٚنقا .(48)َطًكّا اينٜاؿ٠ َٓهل قٍٛ ايكٍٛ ٕٸؾإإكـاك  ٗ اػتًؿا ٚيٛ

 . بُٝٝٓ٘ قٛي٘ ايكٍٛ اينٚز، نإ ٚأْهلٖا ،إٛاقع١

 

  .(49)َٗلٖا تكبض ست٢ اينٚز إٍ ْؿوٗا توًِٝ َٔ ُٓع إٔ يًُلأ٠

 

ٚٸ ْٙ: ٍا٭  ص. ٠1080 بذلآٞ ايطلؾٌ طإاؿٸ تعٌٝ إٗل َٓٛ
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ّٸ ع٢ً  ٚتبعّا: ًُٝو إٗل: ايجاْٞ يًؿك٘ اٱَاَٞ أؿكز ٗ ايكإْٛ إـْٞ َاؿٸ٠ تٓ

ٕٸ إلأ٠ ًُو إٗل بايعكـ  .ص1082 إاؿٸ٠بعـ ايـػٍٛ ط إ٫ٓ ا ايتًُو ٫ ٜوتكلٸقٖٚ ،أ

ص 1082ص يًتعـٌٜ ٗ ايًٛا٥ض ايتٓؿٝقٜٸ١ يًكإْٛ اٱٜلاْٞ أؿكت بع طإاؿٸ٠ 2َٚٛدب طإاؿٸ٠ 

َـ١ْٝ َٛٓٛع١  ض شلا ايؿك٘ اٱَاَٞ، ؾٗٞ سكٛمٷع١ عًٝٗا، مل ٜتعلٸَٛاؿ سكٛق١ٝ َتؿلٸ

ُٓعٌ ايكاٌْْٛ ٗ إٜلإٌ إٌلِّبٳَٔ قٹ ٚبطبٝع١  .َٖع.1377عًٝٗا ه١ٓ  إٛاؾك١ ت، 

باعتباك إٔ ايكإْٛ  ;اؿاٍ ؾإٕ ٖقٙ إٛاؿ إِْٓٛ عًٝٗا ٫ تتٓاؾ٢ َع أسهاّ ايٌلٜع١

إٛاؿ  ٖٚقٙ .عٌلٟ ه٬َٞ ٚؾل إقٖب ايٌٝعٞ ا٫ثينإعتُـ ٗ إٜلإ ٖٛ ايكإْٛ اٱ

 ٖٞ:  1082ؿكت بإاؿ٠ اييت ُأ

سـ أع٢ً طًب  ل اينَإ، ٚبٓا٤ٶٖا تتؿاٚت قُٝت٘ َع تػٝټ نإ إٗل ع إفا1

ّٸ ٖقٙ إاؿٸ٠ؾإٕ  ،اينٚدٌ  َطابك١ّ تهٕٛ ؿؾع٘ عٓـ إٗل ق١ُٝ استواب إٔ ع٢ً تٓ

 ص.٠1 اؿٸإط يو١ٓ ٚقٛع ايعكـ

ٕٸ اؿهِ ايكاْْٛٞ ًَش١ٚٛ: ٗ ساٍ تٛاؾل اينٚدإ ع٢ً ػ٬ف ٖقٙ إاؿٸ  ٠ ؾإ

 ل ع٢ً طبل َا تٛاؾل عًٝ٘ اينٚدإ. ٜطبٸ ايٛٓعٞ

ل قُٝت٘ َع اينَإ تهٕٛ نايتايٞ: ع ٚطلٜك١ استواب إٗل افا نإ ٖا تتػٝٻ2

ٕٸ ِ ع٢ً ايلقِ ايكٝاهٞ يك١ُٝ إٗل ٗ ه١ٓ ٜكوٸ ايعكـ ه١ٓ ٗ إتٛه٘ ايوعل َ٪ًل إ

 ص. ٠2 ايعكـ طإاؿٸ ٗ عًٝ٘ إِْٓٛ إٗل ع٢ً ّأَلٚب ،ايعكـ

ٚؼوب ق١ُٝ إٗل طبل  ،تَ٘نٔلز إٗل َٔ تٳلٳٜٴؼٵ ٢ٶع إفا نإ اينٚز َتٛٓؾ3

 ص. ٠3 ١ يو١ٓ َٛت اينٚز طإاؿٸايك١ُٝ ايؿعًٝٸ

 ـ ايبٓو إلننٟ اٱٜلاْٞ بايكٝاّ با٭َٛك ايتاي١ٝ: ص ٜه4ًٖاؿٸ٠ ع َٛدب طا4ٕ

ِّ قبٌ تٓؿٝق  ،ٚتكـّٗا يًكٔا٤ ،لات أهعاك ايوٓٛات ايوابك١أع إعـاؿ َ٪

 اؿهِ ايكاْْٛٞ. 

ٌٸت١٦ٝٗ ا٭كقاّ ايكٝاه١ٝ يٮهعاك إتعِّ ّاب ع هب هٜٓٛٸ ِٸ  ،ه١ٓٺ ك١ ٗ ن ٜٚت

ٛٸ٠ ايكٔا١ٝ٥ ـٸ ،إع٬ْٗا يًك  أقِاٖا ْٗا١ٜ ًٗل ػلؿاؿ )سنٜلإ(.  ٠ٺَ

ب َكـاك وٵع تًنّ احملانِ ٚايـٚا٥ل اٱؿاك١ٜ يتوذٌٝ ايعكاكات ٚا٭٬َى سٳ5

ـٻ ،٠2 ٜٚطبل ٚؾل إاؿٸ ،إٗل ِّأّ، نُا تك ل ايكٝاهٞ يك١ُٝ َا بايٓوب١ اٍ تػٝرل إ٪

ِٻؾإٗل    ص.5طإاؿٸ٠  ٠4 عًٝ٘ إاؿٸ تٵٝطبل اؿهِ ايٛٓعٞ ايقٟ ْ
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ّٸ6 ـٸإَٔ إٗل  ٠ اْ٘ بإَهإ اينٚز ؿؾع دن٤ٺٖقٙ إاؿٸ ع تٓ ١ٓ أٚ َعٝٻ ٠ٺٍ َ

 ص. ٠1083 طإاؿٸ تكوٝط٘ ع٢ً ؿؾعاتٺ

قبٌ ايعكـ أٚ  بٷٝٵأْ٘ سـخ ؾٝ٘ عٳ َع١ٓٝ َٚع١ًَٛ، إ٫ٓ ّآٝٵع إفا نإ إٗل عٳ7

 ص. ٠1084 ي٘ طإاؿٸ ّاؾٝهٕٛ اينٚز ٓآَ ،أٚ تًـ ،بعـٙ

يًُلأ٠ إ ُتٓع عٔ ايكٝاّ بٛادباتٗا ػاٙ مٚدٗا إٍ  ولٸ إٗل سا٫٘ع إفا نإ 8

 ص. ٠1085 ٗا ٗ ايٓؿك١ طإاؿٸٕ توتًِ إٗل، ٖٚقا ا٫َتٓاع ٫ ٜوك٘ سٖكأ

 ؿ شلا سلټٜٛع اينٚد١ ْؿوٗا باػتٝاكٖا قبٌ اهت٬ّ إٗل ؾ٬ تٵٓٳع إفا َٖه9

 ص. ٠1086 ٗا ٗ إطايب١ بإٗل طإاؿٸك٘ سٗكْ٘ ٫ ٜوأ ٫ٓإ، ٠1085 ا٫هتؿاؿ٠ َٔ إاؿٸ

3ْٙ  ص. ٠1080 بذلآٞ ايطلؾٌ طإاؿٸ ع تعٌٝ إٗل َٓٛ

 

ٕٵ ،٭نجل إٗل ـٻاتؿل ايؿكٗا٤ أْ٘ ٫ سٳ إ٫ٓ  .اػتًؿٛا ٗ ؼـٜـٙ َٔ ْاس١ٝ ايك١ًٓ ٚإ

 إٔ ٖٓاى اػت٬ؾّا ٗ ؼـٜـ إٗل نجل٠ّ ،يًٌٝؽ إؿٝـ ،أْ٘ ٜٛٗل َٔ كهاي١ إٗل

َٳ ;أّٜٔا ٕٸ ٖٓاى   ،قاٍ بتشـٜـ إٗل ٗ عكـ اينٚاز ايـا٥ِ ٔٵؾكـ ُلٸغ ايٌٝؽ إؿٝـ أ

بٌ ٖٛ ُلٜض  ،نُا أْ٘ ٜٛٗل َٔ ايوٝـ إلت٢ٔ; ؾهتب كهايت٘ ٖقٙ يًلؿٸ عًٝ٘

ـٻٕ إٗل ٜت، أ(50)ن٬َ٘  500ٖٚٛ  ،١٘ ٫ ٜتذاٚم َٗل ايوٓٸؿ َٔ ْاس١ٝ ايهجل٠، ٚأْش

 .١ٍ ٖقٙ ايوٓٸإ ؿٻؾُا ماؿ ع٢ً فيو كٴ ،ؿكِٖ دٝاؿّا

ـٻَٚٔ ٖٓا    :ٚنجل٠ّ ق١ًّٓ ،َٔ ايبشح ٗ َوأي١ ؼـٜـ إٗٛك ٫ بٴ

 

ُٸ سٝح َٔ أَا ِّ ١ ؾًِٝايه ـٸّا يًُٗل اٱه٬ّ ؿو  ايهجل٠ سٝح َٔ ّٓاَعٝٻ س

 ؾٗٛع  نإ َُٗاع  ٤ٺ ًٞ ع٢ً تلآٝا اينٚدٌ، ؾُت٢ كٓا ٖٛ ؾٝ٘ إـاك ايك١ًٓ، بٌٚ

 .إٗل

ُٸ يوإ ع٢ً اؿكٝك١ ٖقٙ دا٤تقـ ٚ ٕٸ: ، بكٛشلِ^ايبٝت أٌٖ ١أ٥  َا إٗل إ

 ايٓاي.  عًٝ٘ تلا٢ٓ

ّٸ ٖٚقا   َٓ٘ ايـا٥ِ ،ايٓهاغ أْٛاع ْٝع يؿٛ٘، ٌٌُٜ ٚاٖل ٗ َطًلٷ ايٓ
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ُٸ٢ٜٴ ايقٟع  إٓكطعٚ نُا ٚكؿ ٗ  ،ايٓاي ب٘ تلا٢ٓ َا ؾٝ٘ ٜهؿٞ ،(51)ع بإتع١ و

ُٸ ايلٚاٜات عٔ ٕٸ ^ايبٝت أٌٖ ١أ٥ ُٸ عباك٠ْ إٗل بأ  ؾٗقٙ .(52)ايٓاي عًٝ٘ تلا٢ٓ اع

ٌٸ بإٔ تٓطل ا٭ػباك ٌٕ َٔ، اينٚدإ عًٝ٘ تلا٢ٓ َا ن  ٭ٕ ;إٗل ؾٗٛ ،نجرٕل أٚ قًٝ

ُٸ ـٸ ملٚ ايِـام ؾلض تعاٍ اهلل ٭ٕٚ ;نإ َا نا٥ّٓا ،بلٓاُٖا لتتعًٖ إٗل ١ٝن  و

ـٸ ؾٝ٘ ٌٕ ّاس ُٸٜٴ فيو ؾإٕ كٓاُٖا عًٝ٘ ٚقع ؾُا ،نجرل ٫ٚ بكًٝ  . َٗلّا ٢و

ٌٴايٚ ٌّ يًُٗل يٝى إٔ ع٢ً ػلاٯ ـيٝ ـٸ فيو داٚمٚا إفا ع ايٓهاغ عًٝ٘ ٜعكـ س  اؿ

ـٸ فيو بًٛؽ ؿٕٚ ٤ٺ ًٞ ع٢ً ايٓهاغ كـعٴإفا  أٚ ،ٓهاغاي ٜٓعكـ ٫  ٜٓعكـ ٬ؾ اؿ

ٚٻ إفا ايلدٌ إٔ ٖٛ، اينٚدٌ بلٓا إ٫ٓع  ١ايوٓٸ غ٬ف إٗلٚ ايٓهاغ  ملٚ ،اَلأ٠ّ زتن

 ،اَلأت٘ ٖٞٚ ،شلا َٗل ؾ٬ ،بٗا ٜـػٌ إٔ قبٌ عٓٗا َات أٚ كٗاؾطًٖ ،َٗلّا شلا ٜؿلض

ٕٵ ٜلثٗاٚ تلث٘ ×عٔ ايِاؿم اؿـٜح نُا ٗ ،ٖٞ َاتت إ
ٌّ يًُٗل نإ ، ؾًٛ(53)  س

 إتعاكف إٗل تٛؾرل ايٓهاغ عكـ٠ عٓـ إٗل ٜؿلض مل ايقٟ ٖقا ع٢ً يٛدب َعلٚف

ٕٵٚ ايٓاي، بٌ ِّ٘ مل إ  ْوٴٛا إفا إتع١ ًلٚٙ إتُتِّعٌ ًٜنّ نُا ايٓهاغ، عٓـ ٜو

ٌٷ ٖقاٚ بٝٓٓا. َتعاكؾ١ َعلٚؾ١ْ إتع١ ًلٚٙ ٭ٕ ايٓهاغ; عكـ عٓـ بعٔٗا فنل  ؿيٝ

 .ٚآض

ٚٻزٳ َٳا» :أْ٘ قاٍ ×ايِاؿم عٔ كٴٟٚ ايقٟٚأَا اؿـٜح  ٍٴ مٳ  هٳا٥ٹلٳ |اهللٹ كٳهٴٛ

٘ٹ ٓٳاتٹ ٚٻزٳ ٫َٚ ،بٳ ٝٵ٦ّا تٳنٳ ٔٵ ًٳ ٘ٹ َٹ ٔٔ َأِنجٳلٳ عٳ٢ًَ ،ْٹوٳا٥ٹ ٞٵ َٹ ٓٳتٳ ٌٵلٳ٠َ اثٵ ٝٻ١ّ عٳ ٝٻ١ُا٭ .ْٳٍٍّٚ أٚقٹ  ٚقٹ

ٕٳ ٍټٚ ،َأكٵبٳعٴٛ ٕٳ ايٓٻ ٌٵلٴٚ ٖٳُّا عٹ  َا ٜٓكض ٬ؿكِٖ، ؾ ٔوُا١٥ فيو ؾهإ ،(54)«ؿٹكٵ

َٸ ع٢ً ك١ّٓٚ ،تعاٍ هلل تٛآعّا بٌ ،اهتشبابّا ؾعً٘ |اهلل كهٍٛ ٭ٕ ْاٙ;فنل  ;ت٘أ

  .(55)إكتـٟ ب٘ يٝ٪دل

 ،ْعِ .١َا١َٝ ٗ عـّ ؼـٜـ إٗل َٔ سٝح ايكًٓتبٌ أْ٘ ٫ ػ٬ف عٓـ ؾكٗا٤ اٱؾ

 ٔٵَٳٚ ;ٍ ؼـٜـٙإفٖب  ٔٵَٳ :ؾُِٓٗ ;ه١َٝ٬ ا٭ػل٣ٚقع اـ٬ف عٓـ إقاٖب اٱ

 اػتًـ ٗ ؼـٜـٙ اػتًـ ٗ َكـاكٙ. 

 

ـٻ ٕٸ إٗل ٫ ٜتش ؾٝذٛم  ،ؿ َٔ سٝح ايهجل٠فٖب ٌَٗٛك ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ إٍ أ
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 َٔاعؿ١.  أٓعاؾّا ،١ايعكـ ع٢ً أنجل َٔ َٗل ايوٓٸ

 

فٖب بعض ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ يًٌٝؽ إؿٝـ ٚايوٝـ إلت٢ٔ ٚٗ َكابٌ إٌٗٛك  

ـٻ ٕٸ إٗل ٜتش َٸا َا ٚكؿ َطًكّا ؾك ،١َٗل ايوٓٸ ؿ نجل٠ّإٍ أ ِٸ ـ٫ٚ هٛم ػاٚمٙ. ٚأ ٘ ػ

َٸا ٗ ايعكـ ايـا٥ِ ؾإٗل يٝى َطًكّا َٔ  ،إعاُل يًٌٝؽ إؿٝـ بايٓهاغ إٓكطع ٚأ

 ١. ـ َٗل ايوٓٸٚإِا ٖٛ َكٝٻ ،سٝح ايهجل٠

 

ٍٸأّٚهٔ   ـقُ كٚا١ٜ ايتؿٌِٝ َا ٚكؿ ٗ ايكٍٛ غرل إٌٗٛك ع٢ً ٖق ٕ ٜوتـ

 تلآٝا َا: ؟ ؾكاٍع إتع١ ٗ ٜعينع  إٗل نِ: ×اهلل عبـ أبا هأيتٴ»: قاٍ َوًِ بٔ

 .(56)«ا٭دٌ َٔ ًا٤ا َا إٍ عًٝ٘

ٌّ أْٸ٘ اؿـٜح ٖقا ؾٛاٖل  ا٭دٌ،  يقنلٙٚ ;«إتع١ ٗ ٜعين»: يكٛي٘ ;بإتع١ ػا

 . ايـا٥ِ ايٓهاغ َع ٜهٕٛ ٫ ايقٟ

ٍٸ ٌّ إٗل ٗ ايذلآٞ عًٝ٘ ٜكع َا نؿا١ٜ ٕأ ع٢ً ؾـ  إتع١، ٚبٗقا بعكـ ػا

  .(57)ايباب ٗ ايٛاكؿ٠ إطًك١ ايلٚاٜات ـتكٝٻ اؿـٜح

ٍٸ ع٢ً  َٸا ايوٝـ إلت٢ٔ ؾكـ اهتـ  ،ٕ إٗل يٝى َطًكّا َٔ ْاس١ٝ ايهجل٠أٚأ

 َا ًٜٞ:  ،١َٗل ايوٓٸ ـٷبٌ ٖٛ َكٝٻ

ٚٸ   .(58): إْاع ايطا٥ؿ٫ّ١أ

ٔٻإ ػدل: ثاّْٝا  ػدلْٞأ»: ي٘ ؾكًتٴ ^اهلل عبـ بٞأ ع٢ً ؿػًتٴ: قاٍ عُل بٔ ٌؿ

ُٸ ١ايوٓٸ: ؾكاٍ :قاٍ ،هٛمٚٙ إٔ يًُ٪ٌَٓ هٛم ٫ ايقٟ إلأ٠ َٗل عٔ  ٔوُا١٥ ـ١ٜاحمل

ُٳ ،ؿكِٖ   .(59)«ؿكِٖ اـُوُا١٥ َٔ نجلأ عًٝ٘ ٤ًٞ ٫ٚ ،١ايوٓٸ إٍ ؿٸكٴ فيو ع٢ً ماؿ ٔٵؾ

ّٷ ٜتبع٘ «َٗل» ٕ ايكٍٛإ: ثايجّا  ا٭سهاّ إٔ ع٢ً عُٹدٵُأ ًلع١ٝ، ٚقـ أسها

)ع٢ً َٗل عًٝ٘ ماؿ  عًٝ٘، َٚا ايعكـ ٚقع ١( إفاب٘ )َٗل ايوٓٸ قٌٝ َا تتبع ايٌلع١ٝ

 . (60)اينٜاؿ٠ ْؿٞ ، ؾٝذبًلعّٝا ؿيٌٝ ، ٫َٚٗلّا ٜهٕٛ أْ٘ ع٢ً إْاع ١( ٫ايوٓٸ
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َٸا إٌٗٛك ؾكـ اهتـٓي  ٛا ع٢ً إط٬م إٗل َٔ ْاس١ٝ ايهجل٠ َا ًٜٞ: ٚأ

ٚٸ ِٵ﴿: قٛي٘ تعاٍ: ٫ّأ ٝٵتٴ ـٳ ٚٳآتٳ ٔٻ ٔإسٵ ٖٴ ٓٵطاكّا َؾ٬َا ٘ٴ تٳِأػٴقٴٚا قٹ ٓٵ ٝٵ٦ّا َٹ ٘ٴ ًٳ ٗٵتٳ َأتٳِأػٴقٴْٚٳ  اّْابٴ

 ، ٚقٛي٘:(237ايبكل٠: ) ﴾ِٵتٴٓٵلٳَؾ اَٳ ـٴِٵٓٹَؾ﴿ قٛي٘: ٚعُّٛ (،20ايٓوا٤: ) ﴾َٴبٹّٝٓا ٚٳٔإثٵُّا

 (. 4ايٓوا٤: ﴾ )١ًَّشٵْٹ ٔٻٗٔاتٹَقـٴُٳ ا٤ٳوٳايِّ ٛاآتٴٚٳ﴿

ًٸ ٚكؿ : َاثاّْٝا  إٔ يٛ»: ٜكٍٛ ٘زلعتٴ: قاٍ ،×ايلٓا عٔ، ٤اٗ ُشٝش١ ايٛ

ٚٸ كد٬ّ  إٗل نإ ،آ٫ف عٌل٠ ٭بٝٗا ٚدعٌ ،أيؿّا عٌلٜٔ َٗلٖا ٚدعٌ ،اَلأ٠ّ زتن

  .(61)«ؾاهـّا نإ ٭بٝٗا دعً٘ دا٥نّا، ٚايقٟ

ك، ـٵايَك ٗ إتعاٌٚٓ ٫ػتٝاك تابع١ّ ، ؾهاْتَعا١ٓٚٺ ْٛعٴ ٕٸ إٗلإ: ثايجّا

 .(62)ايباق١ٝ نإعاٚٓات

  

 ١ إاْعٌ ٗ َوأي١ اٱط٬م ٗ إٗل َٔ سٝح ايهجل٠ َا ًٜٞ: ْٚٛقٌت أؿٓي

ٕٸ َٸا ؿيٌٝ إعاُل يًٌٝؽ إؿٝـ ؾإ  إْٸُا «إتع١ ٗ ٜعين» :بكٛي٘ بإتع١ ايتكٝٝـ ع أ

ّٸ إْٸُا ٜهٕٛ إٔ فيو ايلاٟٚ، ٫ٚمّ ه٪اٍ ٗ دا٤ إتع١؟  عكـ ٗ إٗل عٔ ه٪اي٘ ػ

 . (63)ٌدٳاَ٭ بقنل ×اٱَاّ أداب٘ ؾًقا

َٸا بايٓوب١   ُٝهٔ َٓاق١ٌ اهتـ٫ي٘ َا ًٜٞ: ؾيوٝـ إلت٢ٔ إٍ اع ٚأ

ـٻ  َٸا بايٓوب١ يٲْاع إ ٌٴأ َٕ ع٢ ؾٗٛ قتُ ٕٵ ،نٝٸ١كٳـٵا مل ٜهٔ َعًّٛ  إ

َٕ  .نٝٸ١كٳـٵا

ٔٻ َٸا كٚا١ٜ إؿ ٚٸ٫ٌّ ؾٗٞ ٚأ : يٛ ٚثاّْٝا ;بوٌٗ بٔ مٜاؿع ع٢ً إٌٗٛك ع  ٓعٝؿ١ْ: أ

ٍٸ ع٢ً عـّ تكٝٝـ إٗل َٗل ايوٓٸ ١ْْٓٗا َعاكٳؾإُٓا بتُا١َٝ هٓـٖا هًٖ ْ٘ أٚ ،١َا ؿ

ّا ؾُٝهٔ ٌٓ كٚا١ٜ ا ايتعاكض يٝى َوتكلٸَا تلا٢ٓ عًٝ٘ اينٚدإ; َٚا إٔ ٖق ع٢ً

ٔٻ ي٘ ٚع٢ً ؾلض اهتكلاك ايتعاكض ؾإلدع بعـ ايتواق٘ قٛ ;ٌ ع٢ً ا٫هتشبابإؿ

ِٵ﴿تعاٍ:  ٝٵتٴ ـٳ ٚٳآتٳ ٔٻٔإسٵ ٖٴ ٓٵطاكّا ا  ايتشـٜـ.  ّٖٚٛ ٜكتٔٞ عـ، ﴾قٹ

ٍٸ َٸا َا اهتـ  ٚع٢ً ؾلض عـّ اٱْاع ٫ .عًٝ٘ اٱْاع بُٓع عـّؾب٘ ثايجّا  ٚأ

 . (64)١ا٭ؿٓي باقٞ ْؿٞ اٱْاع ْؿٞ َٔ ًٜنّ
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ـٻ َٚٓاقٌتٗا ٖٛ ٚؾل َا تكتٔٝ٘ ايِٓاع١ ايع١ًُٝ ّ َٔ علض ا٭ؿي١ َا تك

ٗ ؼـٜـ إٗل َٔ ْاس١ٝ ايهجل٠  ٘ ّهٔ إٔ ٜكاٍ بإٔ َا ٚكؿ َٔ أػبإكأْ إ٫ٓ ،ايؿك١ٝٗ

ٕٸ َا ماؿ عٓٗا ؾرلؿٸٚ ،ؿكِٖ( 500ٖٚٛ ) ،١َٗل ايوٓٸ ّهٔ إٔ وٌُ ع٢ً  ،إيٝٗا أ

بعض ايٛلٚف ٚا٬ٕبوات  ْٛلّا ٕا تكتٔٝ٘ ;×ٌ اٱَاّبٳّا َٔ قٹنْٛ٘ سهُّا ٥٫ٚٝٸ

 .يًُٗل ايكا١ٝٓ بٛٓع سٍـّ

 : ْكٍٛ قٙ ايؿهل٠شل ٕٚنٜـ تٕٛٓٝض

ٕٸ عـّ ؼـٜـ إٗل َٔ سٝح ايهجل1٠  ـ آثاكّاػًٖ ،فلٵٚتلى فيو إٍ ايعٴ ،ع إ

ـٻ تٵايٓهاغ ايقٟ سجٻ ع٢ً ْؿى ١ّهًبٝٸ  ٗ نجرٕل ه١ ع بٌ ٜعتدل ٚادبّاعًٝ٘ ايٌلٜع١ إك

شٛا ٚكدٻ ،عٔ اينٚاز َٔ ايٌباب نجرلٷ َٔ اؿا٫ت ع، ٚبوبب غ٤٬ إٗٛك عنف

ـٸـ ْتا٥ر هٝٸايعنٚب١ٝ، اييت ؽِّ  لٙ. هٵبٌ اجملتُع اٱه٬َٞ بَأ ،ع٢ً ايؿلؿ ٚا٭هل٠ ّا١٦ د

 ٣ إٍ:عـّ قـك٠ ا٭مٚاز ع٢ً ؿؾع إٗٛك أؿٸإٕ ع 2

 ٜكّٛ عُاٜتٗا، ٚإهاؿ ساي١ٺ ٍّٚٞتلى ا٭هل٠ ب٬ ٚي ،امؿٜاؿ عـؿ ْن٤٫ ايوذٕٛأع 

 بوبب ٚدٛؿ ا٭ب ٗ ايوذٔ.  ;١٦ عٓـ ا٭طؿاٍهٝٸ ١ٺْؿوٝٸ

ـٸب  ٍٷأٍ ايط٬م، ايقٟ ٜٓتر عٓ٘ ع امؿٜاؿ َع  سٝاك٣ ب٬ ٚايـٜٔ، ٚبايتايٞ طؿا

ٌٸ ا٭قلبا٤ أسـ سًٍٛ ّٸ أٚ ا٭ب ق ُٸ١ يًكٝاّ ;ا٭ ٚاييت ٜٓتر  ،ٚكعاٜتِٗ سٔاْتِٗ َٗ

 ٚػ١ُٝ ع٢ً ايؿلؿ ٚاجملتُع.  عٓٗا آثاكٷ

 ُاك ،اينٚد١ٝ ايلابط١ ٚتك١ٜٛ تأهٝى ٗ يًُواعـ٠ إٌْا٩ٙ متٸ ٟقاي ،إٗل إٕع 3

 غرل ٚاهتؼـَ٘ بعض ا٫هتػ٬يٌٝ بطلٜك١ٺ ،ٗ اجملتُع ايل٥ٝو١ إٌانٌ إسـ٣ ايّٝٛ

 اٯٜات يبعض ايِشٝض غرل ايتطبٝل ٚفيو عدل ;َاي١ٝ أٖـاف َٔ أدٌ ؼكٝل ١;٥٫ك

 اٱٜلاْٞ.  إـْٞ يًكإْٛ اؿكٛق١ٝ ٚإٛاؿٸ ٚايلٚاٜات

ا ٚكؿ ٗ ايلٚاٜات سٍٛ ايتأنٝـ ع٢ً إٗل ُٸه٬َٞ عابتعاؿ اجملتُع اٱبوبب ع 4

َٔ اٯثاك  ع٢ً َا ٖٛ إًُٛي ٚاقعّا ٚبٓا٤ٶي٘ َٔ آثاك إهاب١ٝ ع٢ً اينٚدٌ، ٕا  ;ايكًٌٝ

ٌٸ ٌٸ ،ؾتا٠ٚ ًابٍّ ايوًب١ٝ اييت ٌٜعل بٗا ن ٌٸ ،ٚمٚد١ٺ مٕٚز ٚن ايلٖبا١ْٝ  هٛف ؼ

عًٝ٘  تٵسجٻ ايقٟ ،ٚايعنٚب١ٝ ٚغرلٖا َٔ ا٫ملاؾات َهإ اينٚاز ٚتهٜٛٔ ا٭هل٠

ٟ ٖٚقا هٛف ٜ٪ؿٸ .نبرل َٔ ايلٚاٜات إقنٛك٠ ٗ ايهتب اؿـٜج١ٝ ايٌلٜع١ عدل عـؿٺ
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ٕٵ ِٸ ع إ ٚٳ مل ٜت ِٸيػ٤٬ إٗٛك ع إٍ ٌٓ ٖقا ا ع سٍـّٓٵؼـٜـ إٗل ٚ ايهبرل َٔ  يه

 ، ٜٚكبض ٌٓ ٖقٙ ايلٚاٜات عًٝ٘.ؾّالٵعٴ ٔٷذٳٗٵٖٚقا َوتٳ ،ايلٚاٜات ع٢ً ايؿلؿ ايٓاؿك

ٌٸَا أْ٘ ٚ ـٻإٗل غرل إكٝٸـ إفٕ  ٫ ّهٔ ايعٌُ بٗقٙ ايلٚاٜات ٗ ٚ  َٔ سٌٍّ ٫ بٴ

ِّ ١ عٝح تهٕٛ احملاؾ١ٛ ع٢ً ايلٚاٜات ايـآي ،ؿ أغلاض ايٌاكعشلقٙ إع١ًٔ اييت تٗ

ٕكِـٙ ٖٚـؾ٘ َٔ  ١ّعَِّٚٔ ،يػلض ايٌاكع ١ّـ ْاقَٔكٝٻ ٚغرلٴ ع٢ً إٔ إٗل َطًلٷ

ٞٸأٚ ايا هب ع٢ً اؿانِ )ٓتٌلٜع اينٚاز، ٖٚ  ،ٌ َٔ باب ٫ٜٚتٕ٘ ٜتـػٻأايؿكٝ٘(  ٛي

ِّؾ ،ايعٓٛإ ايجاْٟٛ َٔ ػ٬ٍٚيٛ  عٝح ٫ ٜتٓاؾ٢  ٠،َٔ ْاس١ٝ ايهجل إٗل ؿ َكـاكٝش

ٌٚٓ ايلٚاٜات ٟ إٍ تعذٝن اينٚز. ٫ٚ ٜ٪ؿٸ ،َع َكِـ١ٜ اؿؿاٚ ع٢ً نلا١َ إلأ٠

ٓٳ ع بٌ ُٵَٔ اَؾ َٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٖٛ ْٛعٷ بّالٵايـاي١ ع٢ً ايتشـٜـ ع٢ً نْٛٗا 

ع ُٵل عٓ٘ باَؾأٚ نُا ّهٔ إٔ ٜعبٻ ،ع ا٫هتٓباطُٞٵع٢ً ْٛل١ٜ اَؾ بٓا٤ٶ ،ايلٚاٜات

 طٞ ٚايكٛاعـٟ. ائٛاب

ٌٸ ْواْٞ إٔ إًِش١ ايعا١َ ٚاؿؿاٚ ع٢ً ايٓٛاّ اٱ ٞنل َٖا فٴ ٚايٓتٝذ١ َٔ ن

ٌٸ ٌٸ ع ٚع٢ً ا٭ق ُٸ ٗ ٚ ٕٗل اينٚاز َٔ ْاس١ٝ  ِ ٚٓع سٍـ١ّ ع وتِّايٛلٚف ا٫قتِاؿ١ٜ اـا

 ايهجل٠. 

 

 .ز َٔ سٝح تأثرلٙ ع٢ً اجملتُعلٳل ٚاَؿوٵٚايه٬ّ ٜـٚك سٍٛ ايعٴ

ـٺز إوبٻلٳاَؿؾإٕ ب ايؿلض وٳَٚع  .ب عٔ اكتؿاع إٗٛك ٫ ىؿ٢ ع٢ً أس

ٌٸ زلٳل ٚاَؿوٵٚإلاؿ َٔ ايعٴ  لوٵٚايعٴ ٓؿوٞاي َا ٗ فيو اَؿلٳز ،قواَ٘أ ٖٓا ن

 ٚبٝإ فيو:  .بـْٞاي

ٚٸ  أٚ اؿاٍ ٗ ،ايبـٕ ع٢ً ٚاقعّا تأثرلٙ نإ َاٖٛ : إايٞ أٚ ايبـْٞ لوٵ٫ّ: ايعٴأ

ٛٸ ع٢ً إباًل ايتأثرل فات ١ايٌآق ا٭عُاٍ ٗ نايـػٍٛ ،إاٍ  ،ايٛاٖل٠ ايبـ١ْٝ ٠ايك

 ّا ع٢ً بـٕ اٱْوإ. ب تأثرلا هًبٝٸٖا ٜوبِّ ،نايـٚاّ ع٢ً ايعٌُ ب٬ كاس١ٺ

ُٳ ،ايٓؿى ع٢ً ٚاقعّا تأثرلٙ نإ َاٖٛ : إعٟٓٛ أٚ ايٓؿوٞ زلٳثاّْٝا: اَؿ  ٔٵن

ٌٕ ٜكّٛ  . ايٓؿى ٗ ٚإّٔا قًكّا ؼـخ ا٭َٛك ٖقٙ ؾإٕ ،اكتهاب٘ ع٢ً ؾٝٓـّ بعُ

ٌٸ ـٻ ٚن ٚع٢ً  ،ٓٛعٞايٌؼِٞ أٚ ايع٢ً إوت٣ٛ  ،زلٳاَؿل ٚوٵعٴَٔ ايّ َا تك
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ٌّ ،إوت٣ٛ ايبـْٞ ٚايٓؿوٞ ٚإايٞ ٕٸ إٗل غرل إكٝـ  ،إفٕ .باٯ١ٜ ٚايلٚا١ٜ ؾٗٛ َٓؿ َا أ

ل وٵز، َٚٔ ايٛآض إٔ ايعٴلٳل ٚاَؿوٵنل َٔ ايعٴٚإطًل َٔ سٝح ايهجل٠ ًٜنّ َٓ٘ َا فٴ

ـٻؾَٔ ْاس١ٝ إط٬ق٘ ٚعـّ ؼـٜـٙ،  اٚإِا دا٤ ،ز مل ٜأتٝا َٔ أٌُ إٗللٳٚاَؿ  ٬ بٴ

٢ َؿٓٵي٘ ٜٴ ـٙ ٚٚٓع سٍٝـّز، ؾبتكٝلٳإف ٖٛ َا ًٜنّ َٓ٘ اَؿ ;َٔ ؼـٜـٙ ٚكؾع إط٬ق٘

إٍ دعً٘  تٵَٚا إٔ ايلٚاٜات قـ ْـبٳ .ٜٚبك٢ أٌُ ؾلض إٗل ع٢ً ساي٘ ،زلٳل ٚاَؿوٵايعٴ

ٕٛٚؼـٜـٙ َٗل ايوٓٸ ٫ ٜتذاٚم َٗل  ١ ؾُٔ إٓاهب إ هعٌ إٗل َٔ سٝح ايهجل٠ بٓش

ٖٳوٳٖٚقا إكـاك َع .١ايوٓٸ ُٳب َا ٖٛ إٌا ٫ٚ ٜٛقعِٗ  ،ل ٜٓاهب أغًب ايلداٍـ ٚإعا

ؾٗقٙ  ;ٚ َايٞ، نُا أْ٘ ٫ ٜٓاٗ احملاؾ١ٛ ع٢ً نلا١َ إلأ٠أبـْٞ أٚ ْؿوٞ  ٕنذٵٗ عٳ

 بٗقا إكـاك.  تناْ ÷ٚهٝـ٠ ْوا٤ ايعإٌ ؾاط١ُ اينٖلا٤ |مٚدات ايٓيبٸَٗٛك 

 

ٔٻ ٔٻلٳٚإلاؿ باي إٗل َٔ سٝح  ك ايٓادِ عٔ إط٬ملٳك إبشٛخ عٓ٘ ٖٓا اي

ٓٳ ،َاي١ٝ ٚدوـ١ٜ ب ػواك٠ّايهجل٠، ايقٟ ٜوبِّ ُٸ يٮمٚاز بِٛك٠ٺ َعّٜٓٛا كّالٳٚ  ،١ػا

َٸ ل بِٛك٠ٺهٳٚيُٮ  َا ًٜٞ:  ٖٚقٙ ا٭ٓلاك تهُٔ ٗ .١عا

طٞ اؿاٍ ٚايؿكلا٤ إكبًٌ إيناّ ايلداٍ َتٛهِّ إٕ: ع٢ً َوت٣ٛ اـواك٠ إاي١ٝع  

ٗٻب اينٚاز ع٢ً ٞٸ َٕٗلـٚا بـؾع إٔ ٜتع ٟٸ ػٝاي ب ع ٖٛ َٔ ًإٔ ا٭ثلٜا٤ ؾك٘ ع ٜوبِّ ٚتعذٝن

 . دو١ُّٝ ١َّايٝٸ يًنٚز ػواك٠ّ

ٔٻع   ٌٸ: ٜٔطل اينٚز إٔ ٜكٔٞ ـٟوٳك اَؾلٳع٢ً َوت٣ٛ اي عُلٙ ٖٚٛ ٜعٌُ  ن

َٸ تدلأنٞ  ;َٔ أدٌ تأٌَ َٗل مٚدت٘ ْٗاكّاٚ ي٬ّٝ  .ت٘ف

ٔٻع   بوبب ايكًل  ;تٛامٕايهتكلاك ٚا٫ َٓع َٔ ػ٬ٍ: ك ايٓؿوٞلٳع٢ً َوت٣ٛ اي

 ٌلفب إوايا٤ إطايب١ بإٗل، ٚاشلادى َٔ دلٸ ايٌـٜـ، ٚاـٛف َٔ ؿػٍٛ ايوذٔ;

 اينٚز.  زلع١ أٚ نلا١َٚ

ِّ ٔٻٚبايٓٛل إٍ ايعلض إتك ِّ ،كلٳّ يً ايٓادِ عٔ إط٬م  ،ل ايٛقٛعقٖكٚؿ إتع

ٓٳ ،إٗل ٚعـّ تكٝٝـٙ ٌّ كٷلٳؾٗٛ  ٓٳٚٚعك٥٬ّٝا،  ًلعّا ،َعت ك تٓؿٞ إط٬م لٳإٕ قاعـ٠ ٫ 

 َكبٍٛ.  ؼـٜـٙ عٍـّ ّإٗل ٚعـ
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ٗ إهاؿ اػت٬ٍ ٗ ايٓٛاّ  َعٝٸٔ نإ عا٬َّ إٕ إط٬م إٗل ٚعـّ تكٝٝـٙ عٍـّ

 ٚتٛٓٝض فيو َا ًٜٞ:  .لٟ ٚإايٞهٳا٫دتُاعٞ ٚاُ٭

ٓٳ ؾ١ّ٦: إٕ ع٢ً إوت٣ٛ ا٫دتُاعٞع  عٔ اينٚاز بوبب  تٵنبرل٠ َٔ ايٌباب أعل

ـٸ عـّ ايكـك٠ ع٢ً تأٌَ إٗل، ٚتعتدل ٖقٙ ايٛاٖل٠ ػطرل٠ّ ٗ  تٛدب اػت٫ّ٬ٚ ،ّاد

 ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ. 

 ٠َّٚٛؿٸ ّٓاَهاييت ػًكٗا اهلل يتهٕٛ هٳ ،: إٕ اينٚد١لٟهٳع٢ً إوت٣ٛ اُ٭ع 

ٛٸَيٚك١ّٓ ٞٸ ٍ عِٕٓلإ تٵ، ؼ ًٴ، دل َٗلٖاتتا ،اهتػ٬ي ع با٭هاي ؿؿٜ لِّايقٟ 

 ُاكتايتايٞ ٚبٞ بنٚدٗا ٚأطؿاشلا َٔ أدٌ اؿٍِٛ ع٢ً إاٍ، نلاَتٗا، تٔشٸ

ـٺ اينٚد١ُ  نُا أكاؿٖا اهلل.  ،٠َّٚٛؿٸ ّآَه٫ هٳ ،ٚػٛف َِـك تٗـٜ

ٌٕإٕ : ع٢ً إوت٣ٛ إايٞع  نبرل ٗ عـّ  غ٤٬ إٗٛك بٗقا ايٌهٌ ٜوِٗ بٌه

ٕٸ  ;اكتؿاع إٗٛك ؾٝٗاايت١ُٝٓ ا٫قتِاؿ١ٜ ٗ ْؿى ايبًـ اييت تعاكف   إٍا٭مٚاز  هعٞؾإ

ُٸػُٝع إاٍ َٔ أدٌ تأٌَ َٗل اينٚد١ ٜوبِّ  ،َٔ ا٭َٛاٍ نبرل٠ٺ ١ٝٺب تهـٜى ن

 ه١َٝ٬. بّا ع٢ً ايعاٌَ ا٫قتِاؿٟ يًـٚي١ اٱًِل هٳٖا ٜ٪ثِّ ،ٚعـّ اهتجُاكٖا

ٕٸ ايوهٛ غرل  ، ٖٚٛٗ ايٓٛاّ ٛدب اػت٫ّ٬ٜت عٔ ٖقٙ ايٛٛاٖل اـطرل٠ إ

 ٚا٭ق٢ِ ا٭زل٢ إكِـ ٭ٕ ;يكبض ايتهايٝـ إٛدب١ ٫ػت٬ٍ ايٓٛاّ ;ًلعّا دا٥ٕن

ـٻ يًٌاكع  . ايٓٛاّ سؿٜ إ٫ٓ يٝى تهايٝؿ٘ َٔ يإك

 

يًؿك٘ اٱَاَٞ،  إـْٞ اٱٜلاْٞ ٜهٕٛ تبعّاإٕ ؼـٜـ َكـاك إٗل ٗ ايكإْٛ 

ٕٸ كأٟ ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ ٖٛ إط٬م إٗل ٚعـّ تكٝٝـٙ، ٚٚ إٔ ؼـٜـ َكـاكٙ َا َا أ

ْ٘ ّٸ ع٢ً  ٠1080 بايطلؾٌ، نقيو ؾإٕ إاؿٸ َلتب ْٙأتٓ بذلآٞ  ٕٸ ؼـٜـ إٗل َٓٛ

ّٸ ٠ّمل ٜقنل ايكإْٛ إـْٞ اٱٜلاْٞ َاؿٸ َٚٔ ٖٓا .ايطلؾٌ َعٌ،  ع٢ً َكـإك تٓ

 أغًبَٓكطع١ ايٓٛرل ٗ إٜلإ ع٢ً طًب إٗل اـٝايٞ ٚايتعذٝنٟ ٗ  يقيو لـ دلأ٠ّٚ

 اؿا٫ت. 
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ٞٸ  بعـٚ ،ا٭هل٠ ٓا١ٜ يكإْٛ ٚا٫ْعطاؾات باتايتكًٗ ٞ ٌٚؿؾ  ق١ًًٝ هٓٛاتٺَٔ

ّٸ ،ٌَلٚع١ٝ ؼـٜـ إٗلسٍٛ قلاك ايدلٕإ  ع٢ً ١ايٓٗا٥ٝ ٛاؾك١ٕع٢ً ا  اٱساي١ قإْٛ ٜٓ

 : ًٜٞ َا ع٢ً اؿهَٛٞ

 ثكاؾ١ يتعنٜن ،ايجكاؾ١ٝ واتإ٪هٻ ػ٬ٍ َٔ ،بلٜٚٸ١ٺ ايعٌُ اؿه١َٛ ع٢ً ع هب

ٌٸ ايعاّ ا٫قتِاؿٟ ايٛٓع بوٵسٳ إٗل َكـاك ٜٚعًٔ. ؾ١ٝلٵايعٴ إٗٛك َٚلاعا٠ ،اينٚاز  ن

 ،عًٝ٘ َٚكب٫ّٛ ّاَتعاكؾ ايعكـ ٚقت إٗل نإ إفا. ايكٔا٤ ك٥ٝى ٌبٳقٹ َٔ هٓٛات ث٬خ

 َٔ إٗل أغ٢ً ق١ُّٝ نإ إفا أَا ;ايعكٛب١ يكإْٛ ىٔع ؿؾع٘، عٓـ٥قٺ ٚاَتٓع اينٚز عٔ

 ٫ٚ ىٔع يًعكٛب١.  ،ؾإٕ اينٚز ٜدلأ َٔ ايـؾع ايعكـ ه١ٓ ٗ إتعاكف عًٝ٘ إكـاك

ِّ ٌ اشل١٦ٝ بٳَٔ قٹ تٵيػٝٳيًُٗل ُأ ّٓاَعٝٻ ؿ هكؿّاٚيٮهـ ؾإٕ ٖقٙ إاؿ٠ اييت ؼ

 َقنل٠ٺ ٖٚٞ إؿام ،َعانو١ قاّ إو٪ٚيٕٛ غط٠ٛٺٚٗ إكابٌ  .اؿكٛق١ٝ ٚايكٔا١ٝ٥

ـٸ أدٌ َٔ ;(1082 ٠إاؿٸع )ب ١إٜٔاسٝٸ  هكـ ؼـٜـ ٚبايتايٞ تلى ،إٗل تـْٸٞ َٔ اؿ

 . (65)كؾع٘ ع٢ً ايتٌذٝع َٔ ْٛعّا ٖقا ٜعتدل إٔ ّهٔ يًُٗل، سٝح َؿتٛغ

ٓع ا٭مٚاز ٗ ٛبت بشلقٙ إع١ًٔ اييت توبٻ يٛٓع سٍـّ ٗ قاٚي١ٺٚ ع َٚع فيو

ـٻ ،ايوذٔ َٔ قإْٛ  ٠34 َٔ ػ٬ٍ تٓاٍٚ إاؿٸ ،عٕٛؾأ إٌلِّ ع ٍ ايط٬مٚمٜاؿ٠ َع

 تًو ايك١ُٝ ٜنٜـ عٔ إٍ تأنٝـ إٔ َا ،١َٓعٝٻ ٓا١ٜ ا٭هل٠ َوأي١ ؼـٜـ إٗل بك١ُٝٺ

ـٻبٳب٘ َٔ قٹ فٺلٳغرل َعتٳ  .َعـ١ْٝ تع٬ُ 110ٍ ق١ُٝ إٗل َا ٜعاؿٍ ٌ ايكإْٛ، َٚع

ساٍ ٗ ايوذٔ يًنٚز بعكٛب١ اي تهٕٛ َٔ قإْٛ تٓؿٝق ا٭سهاّ إاي١ٝ ٠2 َٛدب إاؿٸٚ

َٸا إفا ػاٚم إٗل ٖقا إكـاك ؾٝدلأ اينٚز َٔ  مل ًٜتنّ بـؾع إٗل فٟ إكـاك إقنٛك، أ

 ايـؾع. 

سٝح قايٛا ٗ ٖقا  ،َٔ ا٫ْتكاؿات لٜع اؿكٛقٞ ؾ١ًُٺض ٖقا ايتٌٚقـ تعلٻ

ٕٸ ؼـٜـ إٗل َٔ قٹ ٌٸبٳاجملاٍ: إ ـٸ ك١ٺٓٝٸ إٌه١ً ٗ ؿا٥ل٠ٺ ٌ اؿكٛقٌٝ قـ و ، ّاد

ٓٛا َٔ ؿؾع إٗل، َٚع با٭مٚاز ايقٜٔ مل ٜتُٖه يقيو ؾايوذٕٛ اٱٜلا١ْٝ َا مايت ١ّ٦ًَٝ

 110٭ٕ  ;أَاّ ايهجرل َٔ ايلداٍ َؿتٛسّاإقلاك َجٌ ٖهقا قإْٛ َا ماٍ باب ايوذٔ 

أؾلاؿ اجملتُع إٍ قطع َعـ١ْٝ ع فٖب١ٝ نُا ٖٛ إتعاكف ع يٝى بإبًؼ ايكًٌٝ بايٓوب١ 

 اٱٜلاْٞ. 
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ٕٸ َوأي١ ائػ٘ َٔ  أًهاٍ َٔ ٬ِّهًٳ ٜعتدل ايلداٍ بٗقٙ ايطلٜك١ سبى ٚإ

 سٌٍّ عٔ ايبشح بإَهاِْٗ نإ ٖقا ايكإْٛ أُـكٚا ايقٜٔ إٔ إٍ ٌَرلّا ،ايٓوا٤ أدٌ

يٛ  :إجاٍ هبٌٝ ع٢ًٚ. ٚاينٚد١ اينٚز بٌ إايٞ ايعكـ َٔ دـٜـ ْٕٛع ٚاقذلاغ ،أؾٌٔ

  .(66)عًٝ٘ ايلٚاٜات تٵايقٟ سجٻ ،١ايوٓٸ َٗل َوأي١ ْاقٌٛا

ِٸ ٖقا ع٢ً ع٢ً إٛاؾك١ ايِـؿ، ٚبٓا٤ٶ ٖقا ٚٗ  إٗٛك ؼـٜـ إيػا٤ ايكإْٛ، هٝت

 اهتُلاك ُٓإ ع٢ً ّاقاؿك إلتؿع إٗل ٜهٔ ا٭هاي مل ٗ َا، إ٫ٓ أْ٘ سٍـّ إٍ إلتؿع١

 لؼكِّ ايع١ًُٝ مل ايٓاس١ٝ َٔ ٭ْ٘ ;يًلداٍ إتاعب ه٣ٛ بٜوبِّ ٚمل ،اينٚد١ٝ اؿٝا٠

و ا٭هل٠، ٚدعٌ اينٚز شلا بإٔ تؿهِّ ٚإِا زلض ،لٟهٳع٢ً إوت٣ٛ اُ٭ ّاإلأ٠ ٦ًٝ

ِٷ ;شلا أهرلّا ايٌٗل،  ٗ قطعتٌ َٔ ايوهو ايقٖب١ٝ أٚ ع٢ً تأٌَ قطع١ٺ ٭ْ٘ َلغ

ّٸ ع٢ً  ،٠1104 ٖٚقا َا ٜتعاكض َع إاؿٸ ْٸ٘ َٔ ٚادب اينٚدٌ تٌٝٝـ أكنإ أاييت تٓ

ٕٸ َٔ ،ا٭هل٠  ٚتلب١ٝ ا٭هل٠ أهى بٓا٤ ٗ ايبعض بعِٔٗ ٜواعـٚا إٔ ٚادب ا٭مٚاز ٚأ

ٌٸٚ .أطؿاشلِ  ؟!إكٖام اينٚز بإٔ ٜهٕٛ ػايّ تعب٘ ينٚدت٘ أٜٔ ٖقا ايتٌٝٝـ ٗ ٚ

٠ ب بعـّ إَها١ْٝ تطبٝل إاؿٸٕ اكتؿاع إٗٛك بٗقا ايٌهٌ ٜوبِّإ :ّٚهٔ ايكٍٛ أّٜٔا

ّٸ ،1105 ٕٸ ػٛف اينٚز َٔ َطايب١ مٚدت٘  ;ؿاك٠ ايبٝت َٔ ً٪ٕٚ اينٚزإبإٔ  اييت تٓ ٭

ٚٵكا ٜٔعـ ٖٓ ،ينٚدت٘ أٚ عبـّا بإٗل ػعً٘ أهرلّا ٍٕٙ نُؿٳ  عٔ ا٭هل٠.  و٪ٚ

 

ٕٸ ؾًوؿ١ إٗل ٖٛ 1 ِٷأْ٘ ع إ  ٛدـت ،١َٓعٝٻ ٬َناتٺ أهاي ع٢ً فعٍٛ سه

 ٚا٭ٖـاف، ٖٚقٙ با٭غلاض َع١ًًّٓ اهلل أؾعاٍ باعتباك ;تٌلٜعٗا ٚكا٤ َٔ ١ْٚعًٓ سه١ُْ

ٚٵكب تهٕٛ ا٬ٕنات  ايؿلؿ ع٢ً تعٛؿ ، اييتايٛاقع١ٝ ٚإؿاهـ يًُِاحل ػآع١ّ ٖاـٳ

 . ّاٚأػلٜٚٸ ّاؿْٜٝٛٸ ،ٚاجملتُع

ٕٸ2  ١بكٝٸ تٌلٜع ؾًوؿ١ َجٌ ٖٞ اٱٜلاْٞ ايكإْٛ ٗ إٗل ؾًوؿ١ عٔ اؿـٜح ع إ

 َاَٞ. اٱ يًؿك٘ ػآع١ّ تهٕٛ ٚاييت ،ا٭ػل٣ ايكا١ْْٝٛ إٛاؿ

ٌٸ ،نُا فنلٖا ايؿكٗا٤ ،ٕ سكٝك١ إٗل ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞإع 3  ِٜض َا ٖٞ ن

ٕٕ أٚ يعكإك َٓؿع١ّ أٚ نإ ّٓاٝٵعٳ ،إوًِ  ًّه٘ إٔ ٕٕ أٚ سٝٛا ـٺ ،إْوا  ٚيٛ ،لٍّسٴ أٚ عب

 . ْؿو٘ اينٚز



  االجتهاد والتجديد

ّٸ يقيو ،اٱَاَٞ يًؿك٘ عّابٳتٳ تهٕٛ اٱٜلاْٞ ايكإْٛ ٗ إٗل سكٝك١ ع إ4ٕ ٜٓ 

ٕٸ ع٢ً ،1078 َاؿٸت٘ إـْٞ، ٗ ايكإْٛ ٌٸ» أ ٝٸ١، ٜٚهٕٛ ي٘ َا ن و، يًتًُٗ قاب٬ّ َاي

 . «َٗلّا دعً٘ ّهٔ

 ٚايعًِ ،إتعاقـإ ًّه٘ آٖ ٜهٕٛ إٔ ع َٔ ًلا٥٘ إٗل ٗ ايؿك٘ اٱَا5َٞ

ٕٵ ٌَاٖـت٘ إٗل ٗ ٜهؿٞٚ .قبً٘ ايط٬م َع إتع١ٚ ،ٚايتعٌٝ ،كٙـٵبَك  . سآلّا نإ إ

و، تًًُٗي ٚقاب٬ّ ،َاي١ٝ ي٘ ٜهٕٛ ٕأ إٗل ٗ ايكإْٛ اٱٜلاْٞ ٗ ع ٌٜذل6ٙ

 إتعاقـٜٔ.  ايطلؾٌ عٓـ َعًَّٛا ٜهٕٛ عٝح ،اؾٗاي١ ٚتعٝٝٓ٘ ٚكؾع

 ٜٚوتكلٸ .ًُٝو إلأ٠ إٗل بايعكـاٱَاَٞ:  ايؿك٘ ٗ إٗل أسهاّ ع 7َٔ

َٔ ا٭سهاّ  فيو ٚغرل .اينٚد١ ٚأَٚٛت اينٚز  ;٠ اينٚز عٔ ؾطل٠ٺٚبلؿٸ ;بايـػٍٛ

 ع١ عٓٗا. إتؿلِّ

نل َٔ ا٭سهاّ ٗ َا فٴٗ ايكإْٛ إـْٞ اٱٜلاْٞ ٖٞ ْؿى  إٗل ع أسها8ّ

ناؿـٜح عٔ تؿاٚت ق١ُٝ  ،ع١ عٓٗايٝٗا قٛاٌْ َتؿلٸإٓٝـ ٚقـ ُأ .َاَٞايؿك٘ اٱ

 ٚغرل فيو.  ،ٚاستوابٗا ،إٗل

اٱَاَٞ، ٚػًّ  ٗ ايؿك٘ ٚايتكٝٝـ ط٬ماٱ بٌ إٗل اؿـٜح سٍٛ َكـاك ع متٸ9

ٕٸ كأٟ ٌَٗٛك ؾكٗا٤ اٱ  . ّٙ تكٝٝـَا١َٝ ٖٛ إط٬م إٗل ٚعـايكٍٛ إٍ أ

ايقٟ  ،ع ايكٛاعـٟ أٚ ائٛابطُٞٵٚ اَؾأع ا٫هتٓباطٞ ُٵع٢ً ْٛل١ٜ اَؾ ع بٓا٤ٶ10

ُٸ ِّ ،ٗ اؾُع بٌ ايلٚاٜات إتعاك١ٓ ّاٜعتُـ َٓٗر ػا ؿ٠ ّهٔ ٌٓ ايلٚاٜات احمل

ٝٸ ١ ع٢ً نْٛ٘ سهُّايًُٗل َٔ سٝح ايهجل٠ َٗل ايوٓٸ َاّ َٔ د١ٗ ُـك َٔ اٱ ّا٥٫ٚ

 ّا. ٚٚيٝٸ نْٛ٘ سانُّا

 ٚعـّ ط٬ماٱ ٖٛ ٜلاْٞاٱ ايكإْٛ ٗ إٗل تٌلٜع ٗ ٌُاٱ إٕ ع نقيو11

ّٸ َٛاؿٸ تٌلٜع ا٭ػرل٠ ايوٓٛات ٗ متٸ أْ٘ إ٫ٓ ،ايتكٝٝـ ـٻ كـإكَ ٚٓع ع٢ً تٓ  ؿق

 َعـ١ْٝ.  قطع 110 ٖٚٛ ،يًُٗل
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ّٛٗ  استٍطاق اآلٖات الكزآٌ

 تضن اهللٔالطباطبائ٘  تنيسباب االترتاق بني العاّلوأل كشٌف
 

 

ٌٸ ايكلإٓ ايهلِٜ َها١ّْ ع٢ً اػت٬ف اْتُا٤اتِٗ  ،ع١ُٝٛ يـ٣ إوًٌُ وت

ٞٸ ;١إعلؾٝٸ َٚٓٗر اؿٝا٠ ايقٟ ُٜٔٔ يٲْوإ ؾُٝا يٛ ايتنّ  ،ا٭ٍٚ ؾٗٛ إِـك ايتٌلٜع

١ ب٘ هعاؿت٘ ٚنُاي٘، ٚنقيو ٖٛ وٟٛ َٔاٌَ كؾٝع١ َٚعاكف عُٝك١ ٗ نآؾ

ٕٻ﴿ :ٖـا١ٜٺ ف ايكلإٓ ايهلِٜ ْؿوٳ٘ ع٢ً أْ٘ نتابٴاجملا٫ت اييت تعٓٝ٘. َٔ ٖٓا، عٳلٻ  ٔإ

ٕٳ قٳاٖٳ ـٹٟ اِيُكلٵآ ٗٵ ٞٳ يٹًٖتٹٞ ٜٳ ّٴ ٖٹ ٛٳ ٕٳ بأْ٘ ٚقـ علٻ (.9)اٱهلا٤:  ﴾َأِق ّ ن٬ف إوًُٕٛ ايكلآ

 بٛاهط١ ا٬ٕى ددل٥ٌٝ.  |  اهلل ايقٟ ُأْنٍ َٔ ايًٛغ احملؿٛٚ إٍ ايٓيب

 ،١ ا٫ػاٖات إعلؾ١ٝٚهاكت عًٝ٘ نآؾ ،ؿل عًٝ٘ ْٝع إوًٌُٖقا إكـاك اتٸ

ِّ ٕٸ َٛكؿ ا٫ثٌ ٚايؿكٗا٤ ٚإتهَِّٔ احمل تؿام ٖقا مل ٜهٔ ٌُ ٚايؿ٬هؿ١، إ٫ٓ أ

يًهٌـ عٔ َـي٫ٛت٘،  ;هتٓطام ايكلإٓائُإ عـّ ا٫ػت٬ف ٗ نٝؿ١ٝ  ناؾّٝا

ٗ تؿورل نتاب  لٜٔ ٗ اػتٝاك ا٭هًٛب ٚإٓٗر ا٭ُضٸؾٛقع اـ٬ف ايهبرل بٌ إؿوِّ

 . ٜـ٠عـ ٚبلمت ْتٝذ١ّ يقيو اػاٖاتٷ ،اهلل

٫ِّ ْكِـ بٗقٙ ا٫ػاٖات إٓاٖرٳ ايتؿورلٜٸ ؿ٠ إقنٛك٠ ٗ ايهتب اييت ١ إتع

ًٳ تتٓاٍٚ َٓاٖر ايتؿورل َكاك١ّْ ٞٸسّالٵٚ ٟٸ ، نإٓٗر ايؿًوؿ ٚغرلُٖا، بٌ  ٚا٭ثل

ايتعاٌَ َع ُاٜنِٖ ٗ ،ٚبٕٛٓٛغ ،إكِٛؿ إٔ إطايع يتؿاهرل ايعًُا٤ ٜل٣ هلٜعّا

ُٸهتٓطام اٯاايكلإٓ ٚ : ٗ تؿورل اٯ١ٜ ايتاي١ٝ :ع٢ً هبٌٝ إجاٍؾ. عّاٛٵْٚٳ ّاٜات ايكلآ١ْٝ ن

ّٳ ﴿ ٛٵ َٵتٳِٮٜٳ ٌٔ ا ٖٳ ِٳ  ٓٻ ٗٳ ٍٴ يٹذٳ ٔٵْٳُكٛ َٹ ٌٵ  ٖٳ ٍٴ  ٚٳتٳُكٛ ـٺَٳ تٹ  لٜٔ إٍ ( فٖب بعض إؿو30ِّم: ) ﴾ٔنٜ
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ٞٸأْٗا فلٸ ٌٸعٔ اتٸ ؿ تِٜٛل نٓا٥ سٝح إْٗا ٫ ، اك ٚاجمللٌَايهٓؿ واع دِٗٓ يه

 ِٗغرل إٔ بعٔ ;، ؾ٬ ؿ٫ي١ ي١ٰٜ ع٢ً أنجل َٔ فيو(1)بِٗ َُٗا ندل عـؿِٖتٔٝل 

ٚاعتدل إٔ اـطاب ٚاؾٛاب ع٢ً  ،اٯػل مل ٜٛاؾكِٗ ع٢ً اهتؿاؿ٠ ٖقا إكـاك ؾك٘

، ٚع٢ً فيو (2)ٚاٖلٙ اؿكٝكٞ; بـ٫ي١ إٔ ايعًِ ٚايٌعٛك هإك ٗ ْٝع إٛدٛؿات

ٌّ ؾذِٗٓ كًٛمٷ  ؼاَطب ٚ هٝب. ٜٴ ،عاقٌ س

ٞٸ ُلٜضٷ ، ٖٓاى ُاٜنٷفٕإ  بٌ أُشاب ٖقٜٔ إٓٗذٌ ع٢ً إوت٣ٛ ايـ٫ي

ُٸ ٚٸايه ِ، واع دٗٓٸٖٚٞ اتٸ ،ٚاسـ٠ َٔ اٯ١ٜ ٍ بـ٫ي١ٺٞ، سٝح انتؿ٢ ُاسب ايلأٟ ا٭

ٌّ ٖٞ أْٗا كًٛمٷ ،أػل٣ ٚماؿ عًٝ٘ ايجاْٞ ؿ٫ي١ّ ٌٷ س ٞٸ ، ٚأّٜٔاٚعاق  ع٢ً إوت٣ٛ ايـ٫ي

ٚٸ ًٚٓٗا ايجاْٞ ع٢ً ا٫هتعُاٍ  ،ٍ اٯ١ٜ ع٢ً ايهٓا١ٜايهٝؿٞ، سٝح ٌٓ ا٭

 .اؿكٝكٞ

ع٢ً  ُا اقتِل اػاٙٷبٳقا ًٛاٖـ نجرل٠ ٗ تؿاهرل ٖقٜٔ ا٫ػاٌٖ، ؾلٴشلٚ

آػل  ٚقابً٘ اػاٙٷ ;َٚٓع اهتؿاؿ٠ أنجل َٔ فيو ،أٚ ؿ٫يتٌ َٔ اٯ١ٜ اهتؿاؿ٠ ؿ٫ي١ٺ

 بٌ أنجل.  ،ايـ٫٫ت َٔ اٯ١ٜ ايٛاسـ٠ بايكٍٛ بإَهإ اهتؿاؿ٠ عٌلات

ِّ إٍ اػت٬ف  تٵَا ٖٞ ا٭هباب اييت أؿٻ :ّ ايو٪اٍ ايتايٞ ْؿو٘ أنٝـّاٖٚٓا ٜك

ـٻٖقٜٔ ا٫ػاٌٖ ٗ ع١ًُٝ ايتؿورل؟ ؾٌٗ ٜٛدـ َتبٓٸ  تٵؿ٠ اػتًؿٛا ؾٝٗا اْعهوٳٝات ق

ٕٵ  ٝات؟ نإ اؾٛاب باٱهاب ؾُا ٖٞ تًو إتبٓٻ بايٓتٝذ١ ع٢ً تؿورل اٯٜات؟ ٚإ

ٝات تٗـف ٖقٙ إكاي١ إٍ إكداع اػت٬ؾات ٖقٜٔ ا٫ػاٌٖ إٍ بعض إتبٓٻ

ٌٸ ٝات ع٢ً ع١ًُٝ ايتؿورل. ٚتٛٓٝض نٝؿ١ٝ اْعهاي ٖقٙ إتبٓٻ ،ؾلٜٕل إتكاب١ً يـ٣ ن

ـٵ ٚكدعتٴ إٍ نتبِٗ  ،ٌُ اثٌٓ َٔ أع٬ّ ٖقٜٔ ا٫ػاًٌَٖتٴ إٍ اْتؼاب عٳٚقـ عُ

ايوٝـ  ع١َ٬ٓاي :ٝات، ُٖٚايلُـ ٖقٙ إتبٓٸ ;كا٥ِٗ ٗ عًّٛ ايكلإٓآ ٚأّٜٔا ،ايتؿورل١ٜ

ٚٸ ٬ّٖجِّ ،قُـ سوٌ ؾٌٔ اهلل ـٻ ،ٍا٫ػاٙ ا٭ ؿ َـايٌٝ اٯٜات َكـاك َا ايقٟ س

 ،ا٫ػاٙ ايجاْٞ ٬ّٖجِّ ،ايطباطبا٥ٞايوٝـ قُـ سوٌ ٚايع١َ٬ٓ  ;ف ؾك٘لٵٜؿُٗ٘ ايعٴ

أنجل.  ايقٟ زلض باهتؿاؿ٠ َـي٫ٛتٺ

ٌُ ٗ بعض َوا٥ٌ عًّٛ ايكلإٓ اْعهى ًَٕ اػت٬ف ٖقٜٔ ايعٳإ :ّهٔ ايكٍٛ

ٕٵ، ع٢ً اػت٬ؾُٗا ٗ ايتؿورل  ؾُٗا َج٬ّ .بعض ايٓكاٙ ٗ إٓٗر ايتؿورلٟٗ تٛاؾكا  ٚإ

ٌّ ،اتؿكا ع٢ً اهتك٬ي١ٝ ايكلإٓ ٗ بٝإ َعاكؾ٘ ٌٸ َع٢ٓ أْ٘ ْ ٫ وتاز  ،بقات٘ َوتك
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ٚع٢ً نٕٛ ايوٝام  ،آػل َٔ سٝح إبـأ ٗ ؾِٗ َلاؿات٘ ٚؼـٜـ َعاْٝ٘ إٍ َلدٕع

إ٫ٓ أُْٗا بايلغِ َٔ فيو غرل  .ل ٗ ؼـٜـ إلاؿتؿورل١ٜ ٜوتؿٝـ َٓٗا إؿوِّ قل١ّٜٓ

ـٸ ي١ٺ٣ هبب ا٫ػت٬ف ؾٝٗا إٍ َوأنٳقـ ٜٴعٵ ،ؿَكٌ ع٢ً َوا٥ٌ أػل٣َتٸ  ،ّاأهاه١ٝ د

 سكٝك١ ايكلإٓ ايهلِٜ.  :ٖٞ

ُٕٚ ،١ٗإتٌابٹ ا٭يؿاٚ ك١كٝؾكـ اػتًؿا ٗ س َُٕهشٵَوأي١ ا ٚبطٕٛ  ،٘تٌابٹِ ٚا

ٌٸٚ .ٚايطلٜك١ اييت اعتُـٖا ٗ إِٜاٍ َلاؿات٘ ،ٚا٭هًٛب ايبٝاْٞ ي٘ ،ايكلإٓ ٖقٙ  ن

ٖقا ايتػاٜل ْؿو٘ ٖٛ  .إوا٥ٌ تعٛؿ باؾقٚك إٍ تػاٜل ؾُِٗٗ ؿكٝك١ ايكلإٓ ايهلِٜ

ٚمل ٜوُض يًوٝـ ؾٌٔ  ،ع َٔ ايـ٫٫ت ايكلآ١ْٝإٔ ٜٛهِّ وٝـ ايطباطبا٥ٞايقٟ أتاغ يً

 قيو. باهلل 

 :ٖٞ ،ٝات اييت اػتًؿا بٗا تعٛؿ إٍ أكبع١ٺٕ إتبٓٸإ :باٱَهإ إٔ ْكٍٛفٕ، إ

  ;ايكلإٓ ايهلِٜ ع سكٝك1١

  ;يػ١ ايكلإٓع 2

  ;ٚتأًٜٚ٘ ايكلإٓ بطٕٛع 3

 .ْٛلٜٸ١ كٚغ إع٢ٓع 4

ٜ إٔ ايجاْٞ ٚايلابع شلُا ع٬ق١ بايطلٜك١ إعتُـ٠ ٗ ايتؼاطب بٌ ايكلإٓ ٬سٳٜٚٴ

 ١ أٚ ٫؟ ٖٚقٙ إوأي١ تلتب٘ أّٜٔاؾٝٸلٵعٴ غرل١ ٚؾٛم عك٥٬ٝٸ طلٜك١ْ ٌٖ ٖٞٚ ،ٚايبٌل

ٌٕ  ،ِ سكٝك١ ايكلإٓ ايهلِٜٗٵ١ َؾاييت تلتب٘ بكٔٝٸ ،ٚثٝل َوأي١ بطٕٛ ايكلإٓ بٌه

 ٚؼـٜـ طبٝعت٘. 

 ،ٝات ايج٬ث١ ا٭ػرل٠ تعٛؿ بايٓٗا١ٜ إٍ سكٝك١ ايكلإٓ ايهلِٜٚعًٝ٘، إتبٓٻ

 ع٢ً اهتٓطام اٯٜات.  تٵلٳْٚٝعٗا أثٻ

 

َٸ ٚؾكّا ،ـ ؾٌٔ اهللٜل٣ ايوٝ أْ٘  ،١ ٗ ؾِٗ سكٝك١ٝ ايكلإٓ ايهلِٜيًٓٛل٠ ايعا

عٔ عًِ  ايقٟ ٖٛ نٓا١ْٜ ،ٗ ايًٛغ احملؿٛٚ ٚايقٟ نإ َٛدٛؿّا ،نتاب اهلل إٓنٍ

 ،بِٛك٠ أيؿاٚ ٚنًُات |  اهلل تعاٍ، أْني٘ اهلل بٛاهط١ ددل٥ٌٝ ع٢ً قًب ايٓيب

ٝٸ ،ؾك٘ ع٢ً أهايٝب ايعلب ٗ ايبٝإ ٚاٱؾٗاّ َعتُـّا ١ اييت َٔ سٝح اـِا٥ّ ايؿٓ
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. (3)١ ايبوٝط١ؾٝٸلٵٖقٙ ايًػ١ ايعٴ ؼٌُ اٱوا٤ات ٚاٱًاكات إطًٛب إِٜاشلا بٛاهط١

ـٻإٚقـ اعتُـ ٗ هبٌٝ  اييت تؿِض عٔ نْٛ٘  ،ع٢ ع٢ً بعض آٜات ايكلإٓثبات ٖقا إ

ٝٸ قلآّْا ٓٳاٙٴ ُقلٵآْ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :، َجٌّاعلب ْٻا َأْنٳِي ٝٸ ّأإ ٕٳ ّاعٳلٳبٹ ِٵ تٳعٵكٹًُٛ  ،(2ٜٛهـ: ) ﴾ٖيعٳًُٖه

٘ٹ ايلټ﴿ٚ ٍٳ بٹ ٌٴ *ٚغٴ اَ٭ْٳنٳ ٔٳ * بٹًٹوٳ  ٢عٳًَ َٹ ٓٵقٹٔكٜ ُٴ ٔٳ اِي َٹ ٕٳ  ٕٕ عٳلٳبٹٍَّٞقًِبٹَو يٹتٳُهٛ ٌٕ ا  ﴾َٴبٹ

ٝٻ رٵمل وتٳ ؾٌٔ اهلل ـٗقا ؾإٕ ايوٝ(. ٚب195ع  193)ايٌعلا٤  ٓ٘ ايكلإٓ إٍ أمٜـ ٖا ب

 ،ٚٗ طبٝع١ ايًػ١ اييت اهتؼـَٗا، ؾاعتُـ ع٢ً آٜات ايكلإٓ ؾك٘ ،عٔ سكٝك١ ْؿو٘

ٚطلٜك١  ،ٝط١ اـاي١ٝ َٔ ايتعكٝـ ٗ ؾِٗ سكٝك١ ايكلآ٢ٕ ٖقٙ ايٓٛل٠ ايبوٚتبٓٸ

 كاطبت٘. 

ٞٸ ايبوٝ٘ إع٢ٓ ايهٓا٥ٞ أٚ  ٚبقيو ؾكـ ٌٓ اٯٜات اييت ٜؿِٗ َٓٗا ايعلب

ب أهايٝب ايبٝإ وٳبقيو إٔ ٖقا ٖٛ إؿّٗٛ َع اجملامٟ ع٢ً ايهٓا١ٜ ٚاجملام١ٜ، ٚاسترٸ

ٞٸ ٕٳ إ﴿ٌٓ قٛي٘ تعاٍ:  :غ ايكلإٓ بأْ٘ اعتُـٖا. َج٬ّٚقـ ُلٻ ،ايعلب ٜٳِأُنًُٛ ٔٳ  ٕٻ اٖيقٹٜ

ًُِ ُٚ َٳ٢  ٝٳتٳا ٍٳ اِي ٛٳا َٵ ِٵ ْٳاك ّاَأ ٔٗ ٕٳ ؾٹٞ بٴُطْٛٹ ٜٳِأُنًُٛ ُٳا  ْٻ ; ٭ٕ (4)( ع٢ً ا٫هتعاك10٠ايٓوا٤: ) ﴾ّأإ

ٞٸ ٌٕ ٖقا َا ٜؿُٗ٘ ايعلب ٞٸ بٌه ٕٛ ،١ع٢ً أهاي ايكٛاعـ ايب٬غٝٸ ،طبٝع ٜتباؿك ٖقا  بٓش

ِٸ إع٢ٓ َباًل٠ّ سٝح ٌٓ  ايطباطبا٥ٞ، ْكض ع٢ً ايع١َ٬ٓ إٍ فٖٓ٘ عٓـ ايوُاع، ث

ٍٸ ;اٯ١ٜ ع٢ً ا٫هتعُاٍ اؿكٝكٞ ـٷعذٸ ;(5)ِ ا٭عُاٍبقيو ع٢ً ػوټ يتـ  ١ إٔ ٖقا بعٝ

 عٔ أفٖإ عُّٛ ايعلب. 

 ،يٓٛل٠ ايعلؾا٤ يًٛدٛؿ ٚٚؾكّا ايطباطبا٥ٞ، ٘، فٖب ايع١َ٬ٓٗ َكابٌ فيو نِّٚ

ٌٕإٍ ؾِٗ سكٝك١  . ؾٗٛ ٜل٣ إٔ سكٝكت٘ أع٢ً َٔ إٔ ٚتعكٝـّا أنجل عُكّا ايكلإٓ بٌه

نٞ ٜعكًٗا  ;|ٚأْٗا ْنيت إٍ َلتب١ ايقنل بًوإ ايٓيبٸ ،تٓاشلا ا٭ؾٗاّ ايبوٝط١

َٸ ّٸ ايهتابٚإعبٻ ،ٚإ٫ٓ ؾإْ٘ ٗ َلتبت٘ ايعاي١ٝ عٓـ اهلل ،١ ايٓايعا ٫  ،ل عٓٗا بأ

ٗٻٜتُٖه ٗٻ ،لٕٚٔ َٔ ؾُٗ٘ إ٫ٓ إط  . لِٖ تطٗرلّاايقٜٔ أفٖب اهلل عِٓٗ ايلدى ٚط

ٕٕ بٌ سكٝك١  ايطباطبا٥ٞ يٓؿِٗ نٝـ كب٘ ايع١َ٬ٓ ;ٖٚقا وتاز إٍ َنٜـ بٝا

ٌٸ ايطباطبا٥ٞايكلإٓ ٚايٛدٛؿ. ٜل٣  َا ؾٝ٘ َٔ َٛدٛؿات ع ٚايكلإٓ  إٔ ٖقا ايٛدٛؿ به

ـٷ َٓٗا ع ٜعٛؿ إٍ قٛهٳ ٛدٛؿ ٜٓشِل ٗ اهلل ايٓنٍٚ ٚايِعٛؿ، َع٢ٓ إٔ ٖقا اي ٞٵٚاس

ـٸ ،ٖٚٛ تعاٍ ٗ َلتبت٘ ٚدٛؿٷ َطًل ،تعاٍ سكٝك١ّ ٌٸ ُا٫ّن ٚأً َا عـاٙ َٔ  َٔ ن

ِٸ ؾِاك  ،ٚػ٢ًٓ ؾٝٗا ،إٍ إلتب١ ايجا١ْٝ ٖقا ايٛدٛؿ يًقات اٱشل١ٝ ْنٍ ؿكد١ّ َلاتب، ث
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ِٸ ،أٓعـ َٔ ايـكد١ ا٭ع٢ً ٖٓ ؾِاك أّٜٔا، أػل٣ ْنٍ ؿكد١ّ ث ست٢  ،ا هبك٘أٓعـ 

 ٠. ، ٖٚٞ عامل إاؿٸٚنُا٫ّ ٌُ إٍ ايـكد١ ا٭ؿ٢ْ ٚا٭ٓعـ ٚدٛؿّاٚ

ُٸ ،ٗ إلتب١ ا٭ٍٚ ع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾايكلإٓ ايهلِٜ َٛدٛؿٷ أّٜٔاٚ ٢ ٜٚو

ّٸ ايهتاب ٗ إلتب١ ايجا١ْٝ  أٟ ايعًِ اٱشلٞ إطًل، ثِ ٖٛ ْؿو٘ َٛدٛؿٷ أّٜٔا ،ؾٝٗا أ

ِٸفلٸ ُٚاك ي٘ ْوؼ١ْ ،ؿاتسٝح ػ٢ًٓ ٗ عامل اجمللٻ ،٫ّاَوت٣ٛ أٓعـ نُ  ؿ٠، ث

ٌٸ ؾِاك ي٘ َلتب١ْ ،ْنٍ إٍ إلتب١ ايجايج١ إٍ  ٢ ٌُٚ أػرلّا، ستٸنُا٫ّ ٗ عامل إجاٍ أق

 علب١ٝ.  ٚنًُاتٺ ٚأيؿاّٚا ؾِاك ايكلإٓ ؾٝٗا أسلؾّا ،إلتب١ ا٭ؿ٢ْ ٗ عامل ايـْٝا

ٝٸٜتٸ ١ ْٛل ْٗطًل ٗ ؾُٗ٘ ؿكٝك١ ايكلإٓ َٔ ٚدقـ ا طباطبا٥ٞإٔ اي ّأض دً

ٚنقيو اٱًلاقٕٝٛ، ٖقٙ ايٓٛل٠  ،ٗ ؾًوؿت٘ ُـكا أّٜٔا كٗا ا٬ٕٓقـ طبٻ ،علؾا١ْٝ

 ٖقا ايؿِٗ ؿكٝك١ ايكلإٓ ايهلِٜ.  تٵايؿًوؿ١ٝ ٚايعلؾا١ْٝ يًٛدٛؿ أْتذٳ

ٔٸ إٍ ْؿى اٯٜات  ٔ قـ اهتٓـ أّٜٔاٜٵلٳٌُ إؿوِّإًؿت ٖٓا إٔ ن٬ ايعٳًَ يه

قـ اهتٌٗـ ع٢ً فيو باٯ١ٜ  ايطباطبا٥ٞ ؾٗقا ايع١َ٬ٓ ;يتشـٜـ سكٝك١ ايكلإٓ تكلٜبّا

ٓٳاٙٴ ُقلٵآْ﴿ايتاي١ٝ:  ًِ ْٳٸا دٳعٳ ٝٸ ّأإ ٕٳ ّاعٳلٳبٹ ِٵ تٳعٵكٹًُٛ ٚدعٌ »سٝح قاٍ:  ،(3اينػلف: ) ﴾َيعٳًَٸُه

١ْٛٓ ٚايٛدٛؿ ٫ ٜٓاشلا َٔ ايهٝ يًذعٌ إقنٛك ٌٜٗـ بإٔ ي٘ َلس١ًّ ً٘ غا١ّٜغا١ٜ تعٗك

ٌٸ ٟٸ إَٔل عكٍٛ ايٓاي، َٚٔ ًإٔ ايعكٌ إٔ ٜٓاٍ ن ٕٵؾهل بًؼ َٔ ايًطاؾ١ َا بًؼ،  ، ٚإ

عٔ  أدٓيبٸ، ٚكا٤ ايؿهل ب َٛطٓ٘ ايقٟ ي٘ ٗ ْؿو٘ أَلٷوٳؾُؿاؿ اٯ١ٜ إٔ ايهتاب َع

ٝٸ ايعكٍٛ ايبٌل١ٜ، ٚإِا دعً٘ اهلل قلآّْا إٔ توتأْى  كدا٤ٳٖقا ايًباي، ٚأيبو٘  ،ّاعلب

ٔٸ(6)«...ب٘ عكٍٛ ايٓاي ـ ؾٌٔ اهلل عًٓل ع٢ً فيو بأْ٘ ػ٬ف ايٛاٖل َٔ ايوٝ . يه

َټ»اٯ١ٜ، ؾكاٍ:  ٍٸايتأ بٌ ايٛاٖل َٓٗا إٔ اهلل قـ أْني٘  ،ع٢ً َا فنلٙ ٌ ٗ اٯ١ٜ ٫ ٜـ

ٌٸ ;بًػتهِ ّاعلبٝٸ نتابّا ايه٬ّ ايٓامٍ عًِٝٗ  يػ١ٺ يتؿُٗٛٙ ٚتعكًٛٙ، نُا ٜؿِٗ أٌٖ ن

وٝـ فٕ، ايإ. (7)«ٗ إطًب باعتباك ٚٓٛغ ايًػ١ ايقٟ ّٓض اٱْوإ ٚٓٛسّا ػ١;ٙ ايًبٗق

ـ ؾٌٔ اهلل اعتدل أْٗا تلٜـ ٚايوٝ ;اهتؿاؿ َٔ اٯ١ٜ بٝإ سكٝك١ ايكلإٓ ايطباطبا٥ٞ

 نٞ ٜعكًٛٙ.  ;َتٓإ ع٢ً ايعلب بإٔ ايكلإٓ قـ ْنٍ بًػتِٗا٫

ُٳتٵ آٜٳنٹتٳ﴿ٚنقيو ٗ آ١ٜ:  ٘ٴابٷ ُأسٵهٹ ٔٵ اتٴ َٹ ًَِّتٵ  ِٻ ُؾ ِٕ ػٳبٹرٕل ثٴ ٕٵ سٳهٹٝ ـٴ  ﴾ٖي

 ،إٔ َع٢ٓ اٱسهاّ كب٘ بعض اي٤ٌٞ ببعٔ٘ اٯػل طباطبا٥ٞسٝح اػتاك اي ;(1)ٖٛؿ: 

ٚإلاؿ بايتؿٌِٝ إهاؿ  ،عٝح ٜعٛؿ اؾُٝع ٦ًّٝا ٚاسـّا بوٝطّا غرل فٟ أدنا٤ ٚأبعاض
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٢ً فيو فٖب إٍ إٔ يًكلإٓ ع ٚبٓا٤ٶ ،(8)ٌِ بعٔٗا ببعٕضايؿٌِ بٌ أدنا٤ اي٤ٌٞ إتٸ

َٴ ٜهٕٛ ؾٝٗا بوٝطّا َٚلتب١ّ سكٝك١ّ ِٸ ،ُّاَهشٵٚ ِٸ ث إٍ  ٬َّلتب١ أػل٣ ُاك ؾٝٗا َؿ

ـٳ. آٜاتٺ ٝٵ بكل١ٜٓ ايوٝام، ؾاعتدل  ;آػل يٲسهاّ ٚايتؿٌِٝ ؾٌٔ اهلل اػتاك َع٢ٓٶإٔ  بٳ

ٚايتؿٌِٝ َع٢ٓ ا٭هًٛب  ،إٔ اٱسهاّ َع٢ٓ اٱتكإ ٚايٛٓٛغ ٗ ايـ٫ي١ ع٢ً إعاْٞ

 . (9)٫ ػؿا٤ ؾٝٗا عٝح تٌِ إؿاِٖٝ بطلٜك١ٺ ،٘ ٗ تأؿ١ٜ إع٢ٓإبوٻ

 ٚؾُٗٗا ;يبٝإ سكٝك١ ايكلإٓ ؾِٗ اٯ١ٜ ع٢ً أْٗا َوٛق١ْ طباطبا٥ٞٚعًٝ٘، ؾاي

عٝح إْٗا ْعت بٌ  ،ٞ يٰٜاتع٢ً أْٗا ٗ َكاّ ايتعلټض يًذاْب ايؿٓٸؾٌٔ اهلل 

 ع يٓاس١ٝ ايـٓق١ ٗ ا٭هًٛب ع ٚايٛٓٛغ ٗ ايعلض.  اؾاْب ايب٬غٞ

عاي١ٝ  يًكلإٓ ايهلِٜ ٖٞ إٔ ي٘ سكٝك١ّايطباطبا٥ٞ ٚٗل إٍ ٖٓا إٔ ك١ٜ٩ ايع١َ٬ٓ 

ـٸ ٌٸٖٚٞ تتذًٓ ،ّاد إٍ إٔ  ،نُاي١ٝ تتٓاهب ٚتًو إلتب١ َلاتب ايٛدٛؿ بـكد١ٺ ٢ ٗ ن

ٝٸ أيؿاّٚا تٵػًٖ ؿ ايوٝٸـ ؾٌٔ اهلل أْ٘ فلٸٜل٣ ٚ ;يٝعكًٗا ايبٌل ;٠ٗ عامل إاؿٸ ١ّعلب

ِٸ ،ٗ ايًٛغ احملؿٛٚ نإ قؿّٛٚا نتابٺ ٝٸ ث يهٞ  ;بًػ١ قَٛ٘ |٘أْني٘ اهلل ع٢ً ْب

 ٜعكًٖٛا. 

 

ٝٸ إكِٛؿ ٖٛ ايو٪اٍ ايتايٞ: ٌٖ ايكلإٓ ايهلِٜ ْنٍ بًػ١ٺ  ،١ؾٝٸلٵ١ عٴعك٥٬

ٟٸ ٕٕ ٜوتطٝع َٔ ػ٬شلا أ ٌٕ إْوا ـ، ؾٝهٕٛ بوٝ٘ غرل َعٖك إٔ ٜؿِٗ َـي٫ٛت٘ بٌه

ٞٸ أّ يًكلإٓ  ،١ٝ ؾك١٘ ٚؾِّإعلٚف َا وٌُ َٔ أهايٝب ب٬غٝٸ بٝاْ٘ ٖٛ ايبٝإ ايعلب

ُٸ ْٸيػت٘ اـا قتِاك ؾك٘ ع٢ً ٖقٙ ايًػ١ عٝح ٫ ّهٔ َع٘ ا٫ ،أّٜٔا ١ ٚبٝاْ٘ اـا

يٓوتهٌـ َٔ ػ٬ي٘  ;ا٭هًٛب ايقٟ اعتُـٙ ٔؾ١ٝ، بٌ هب ايتؿتٍٝ علٵايعٴ

 إـي٫ٛت؟ 

ٗ اؿكٝك١ ٫ ّهٔ ايؿٌِ بٌ اؾٛاب عٔ ٖقا ايو٪اٍ ٚبٌ ؾِٗ طبٝع١ 

 ل ع٢ً اؾٛاب ٖٓا. ؾاؾٛاب ٖٓاى ٜ٪ثِّ ;ايكلإٓ ايهلِٜ

ع  ايطباطبا٥ٞ َِٚٓٗ اػاٙ ايع١َ٬ٓ ١ عبعض ايتٝاكات إعلؾ١ٝ اٱه٬َٝٸ تٵيقا كبَط

تٛدـ ؾٝٗا ْٝع  َطًك١ّ َا إٔ يًكلإٓ سكٝك١ّ :بٌ يػ١ ايكلإٓ ٚسكٝكت٘، ؾِٗ ٜكٛيٕٛ

ـٻاـِا٥ّ ٚايهُا٫ت ايٛدٛؿ١ٜ ٗ َلتب١ ايقات اٱشل١ٝ ؾ  إٔ ٜهٕٛ ٚادـّا ٬ بٴ
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ٌٕ ّٸ ؾُٝع ايعًّٛ بٌه ٕ عًِ اهلل تعاٍ ؾٝ٘ ْٝع ايعًّٛ، ٖٚقا َع٢ٓ قٛي٘ إسٝح ; تا

ٕٷٕ ايكلإٓ تبٝإ :تعاٍ ٌٸ ا  . ٤ًٞٺ يه

ع  ٭ٕ عًُ٘ تعاٍ غرل َتٓاٙٺ غرل َتٓا١ٖٝ ع َٚا إٔ ٗ ايكلإٓ َعًَٛاتٺ ،ٚع٢ً فيو

ٝٸ١ اييت اعتُـٖا ٗ هبٌٝ ٝٳٓٵٍ عٔ ايًػ١ ٚايبٹهب إٔ ْؿتِّ ِاٍ ٖقٙ إعًَٛات; إ١ٜ ايـ٫ي

ٞٸ ٟٸٖٞ ؾ١ٝ ع نُا لٵإٔ ايًػ١ ايعلب١ٝ ايعٴ إف َٔ ايطبٝع ع٢ً  غرل قاؿك٠ٺػل٣ ع أ١ بٌلٜٸ يػ١ٺ أ

أْ٘  بٗقٙ ايهًُات اييت بٌ أٜـٜٓا، ٚٚآضٷ اهتٝعاب ٖقٙ إـايٌٝ; ٭ٕ ايكلإٓ قـٚؿٷ

 ٫ هبٌٝ يـ٫يتٗا ع٢ً ٖقٙ إعًَٛات اي٬َتٓا١ٖٝ. 

١ٓ ٗ ايتعاٌَ َع ؾ١ٝ ٚؾٛم عك١ٝ٥٬، ٖٚٞ إتعِّلٵغرل عٴ إفٕ، يػ١ ايكلإٓ ٖٞ يػ١ْ

ّٸ ٕٵلٵايكلآْٞ، أَا ايتعاٌَ َع٘ بطلٜك١ ايًػ١ ايعٴ ايٓ ـٸْا  ؾ١ٝ ايعك١ٝ٥٬ ؾٗٛ ٚإ نإ ّ

ـٸ إ٫ٓ أْٗا َـايٌٝ َعـٚؿ٠ْ ،ٜٚواعـْا ع٢ً اهتهٌاف بعض إـايٌٝ ،بإعًَٛات  ،ّاد

 ٗ عاك ايكلإٓ ايهلِٜ.  ٫ تعـٚ إٔ تهٕٛ قطل٠ّ ،يًػا١ٜ ٚبوٝط١ْ

إٍ ايكلإٓ بٓوؼت٘ ا٭ع٢ً إٛدٛؿ٠ ٗ  َٔ ٖٓا، ٜػـٚ َٔ اي٬مّ عًٝٓا إٔ ْقٖب

ِٸ ،ْٚل٣ ٖٓاى َـايًٝ٘ ،ؿاتعامل إجاٍ أٚ عامل اجمللٸ أٟ  ْأتٞ إٍ ْوؼت٘ إاؿ١ٜ ع ث

كٗا عًٝٗا، ٖٚقا َا ٜكِـٙ ْٚطبِّ ،ؿ١ َٔ ا٭يؿاٚ ايعلب١ٝإ٪ٖي ،إٛدٛؿ٠ ٗ عإٓا ع

 ٫ ايعهى.  ،ِ َٔ َلاؿٙٗٳِؿٕ ػطاب اهلل ٜٴإ :ايعلؾا٤ بكٛشلِ

ٚٓ٘ ؾٌٔ اهلل، ؾٗٛ ٜٓطًل َٔ اعتكاؿٙ ايقٟ  ع١َ٬ٓإٛامٟ يقيو ٜكـ اي ع٢ً اـ

ِٸ َٔ إٔ ايكلإٓ نإ قؿّٛٚا ،اٙ هابكّآٸبٝٻ بًػ١ ايعلب  |ْنٍ ع٢ً ايٓيبٸ ٗ ايًٛغ ث

ؾايكٛاعـ  ،ٚأهايٝبِٗ ٚطلم بٝاْاتِٗ، يقيو ٫ هبٌٝ يؿُٗ٘ إ٫ٓ َا ٜؿُْٗٛ٘. ٚع٢ً فيو

ُٕايعلب١ٝ  ِ ٗ َوأي١ اٱؾٗاّ ٚايتـيٌٝ، ٖهشٳٗ ا٫هتعُا٫ت اؿكٝك١ٝ ٚاجملام١ٜ ٖٞ ا

ٞٸ عتدل َٜٔ نًُات ايكلإٓ ٚتلانٝب٘ ٖٛ إلاؿ ؾك٘. َٔ ٖقا إٓطًل  ؾُا ٜؿُٗ٘ ايعلب

نٞ ْقٖب  ;١ ايه٬ّ ايكلآْٞؾٝٸلٵهتػلام ٗ سٳي٬ أْ٘ ٫ ؿاعٞ أبـّا ؾٌٔ اهلل ـايوٝ

ٚٳتٳلٳ٣ ﴿: قٛي٘ تعاٍنُا ٗ  ؟ٕٚافا ْلاٖا ثابت١ ،لنتٗاْٚوأٍ عٔ َورل اؾباٍ ٚس

ـٳ َٹ ٗٳا دٳا ٍٳ تٳشٵوٳبٴ ٞٳٚٳ ٠ّاِيذٹبٳا ُٴلټ ٖٹ ٓٵعٳ اهللٹ َٳلٻ تٳ ُٴ ٔٳ ايوٻشٳابٹ  ٞٵ٤ٺٌٻ ُن اٖيقٹٟ أتٵَك ٘ٴ ًٳ ْٻ  ػٳبٹرلٷ ٔإ

ُٳا ٕٳ بٹ اييت تبتعـ بٓا عٔ اؾاْب اؾُايٞ  ،ٚغرلٖا َٔ ا٭ه١ً٦ ،(88ايٌُٓ: ) ﴾تٳِؿعٳًُٛ

ٗ  ؾّالٵايكا٥ِ ع٢ً ا٫هتعاكات ٚايهٓاٜات، ؾٗقٙ إعاْٞ إتباؿك٠ عٴ ،ايب٬غٞ ٗ ايكلإٓ

ٞٸ  ٫ غرل.  ،ٖٞ َا ٜلٜـٙ ايكلإٓ فٖٔ ايعلب
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ٗٴاهلُل﴿: اٯ١ٜ ايتاي١ٝ :ْٔلب يقيو َجا٫ّٚ ٓٴٛا ٜٴؼٵٔلدٴ َٳ ٔٳ آ ٞټ اٖيقٹٜ ٚٳيٹ  ِّ ُٳاتٹ ٔٳ ِٵ  ًُٗٛ اي

ِٴَئإ ٖٴ ٝٳا٩ٴ ٚٵيٹ ٔٳ َنَؿلٴٚا َأ ٚٳاٖيقٹٜ ِّ ٢ ايٓټٛٔك  ِٵ  ٗٴ ُٳاتٹ ُأَٚي٦ٹَو َئٳ ايٓټٛٔك ٔإايٖطاُغٛتٴ ٜٴؼٵٔلدٴْٛٳ ًُٗٛ ٢ اي

ٕٳ ـٴٚ ٗٳا ػٳايٹ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ُٵشٳابٴ ايٓٻأك   .(257)ايبكل٠:  ﴾َأ

١، سٝح اهتعاك ع٢ً هبٌٝ ا٫هتعاك٠ اجملامٜٸ ٜعتكـ ايوٝٸـ ؾٌٔ اهلل أْٗا ٚاكؿ٠ْ

ٟٸ ،ٟإٛٓٛعتٌ يًُع٢ٓ إاؿٸ ،ايكلإٓ نًُيت ايٓٛك ٚاي١ًُٛ ، (10)شلُا ٗ إع٢ٓ إعٓٛ

 .فامٟ ؾاٱػلاز إػلازٷ

ٌّأَا ايع١َ٬ٓ ؾإْ٘ ٜل٣ إٔ  ب وٳفيو ٜعٛؿ َعٗ ٚايوبب ; (11)ٖقا اٱػلاز سكٝك

ٝٸ قـ اْطًل َٔ ساي١ٺ ايطباطبا٥ٞ إٍ إٔ ايع١َ٬ٓؾٌٔ اهلل ايوٝٸـ  ١، اي٤ٌٞ ٝٸ١ ؼًًٝعكً

ايقٟ ْتر عٓ٘ ايبشح عٔ ع٬ق١ اي١ٜ٫ٛ باٱّإ ٚايهؿل ٚاي١ًُٛ ٚايٓٛك ٚغرلٖا 

ُٸ ،ٞبايٌهٌ ايـٓق ٓ٘ ايقٟ اهتعًُ٘ ايع١َ٬ٓ، ؾابتعـ بقيو عٔ ؾِٗ ايهًُات َا تتٔ

ٕٕ  ٜـكنٗا ايٓاي ايقٜٔ ٜعٌٕٝٛ أدٛا٤ ايًػ١ ايعلب١ٝ َٓت٢ٗ ايبواط١.  ،ؾ١ٝلٵعٴ َٔ َعا

ؾاعتدل إٔ ا٭ساؿٜح اييت قـ تٛسٞ  ،ـ ؾٌٔ اهلل أبعـ َٔ فيوبٌ فٖب ايوٝ

هب إٔ  ،ٚتؿتض اجملاٍ ٕجٌ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ ايبعٝـ٠ عٔ فٖٔ ايعلبٞ، بٛدٛؿ سكا٥ل أػل٣

ٚٻ ؿٸلٳؾتٴ ،٫ ايعهى ،١ؽٔع ٖٞ يًعٓاٜٚٔ ٚايٛٗٛكات ايكلآْٝٸ ٍ، ٫ إٔ ٖٞ أٚ ت٪

ِّْتُوٻ . َٔ ٖٓا، ًٜنّ عًٝٓا إٔ ماؾٜ ع٢ً ٚٗٛك (12)يًكلإٓٗ لٵٍ ؾُٗٓا ايعٴو بٗا ْٚ٪

 ،َا ىايؿٗا َٔ ا٭ساؿٜح ْٚلؿٸ ،بعض اٯٜات ايكلآ١ْٝ ايٛاٖل٠ باؾاْب ايب٬غٞ

 َٔ إعاْٞ.  عًٝٗا َع٢ٓٶ ؾٝهٕٛ ايكلإٓ سانُّا

بوبب ٖقٙ ايٓكط١، سٝح  ;ٌُ ٜٛٗل اؾذلاقُٗا نجرلّاٚبإكاك١ْ بٌ تؿورل ايعٳًَ

ٌٕ وٝـ ايطباطبا٥ٞاٯٜات قاّ اي ٕ ايعـٜـ َٔإ عٔ  قـ تهٕٛ بعٝـ٠ّ ،شلا بع١ًُٝ تأٜٚ

ٚأٜٸـٖا ببعض  ،َٔ ايـ٫٫ت ؾاهتؿاؿ َٓٗا فُٛع١ّ ،أفٖإ ايعلب ٗ عِل ايٓنٍٚ

هٛا٤ اؿكٝكٞ  ٗ علٵـ ؾٌٔ اهلل قـ ساؾٜ ع٢ً ٚٗٛكٖا ايعٴبُٝٓا لـ ايوٝ ;ايلٚاٜات

ِ ِ َٓٗا ػوټٗٳُا ٗ ايلٚاٜات اييت قـ ٜٴِؿن ،ف بتًو ايلٚاٜاتٚتِلٻ ،أٚ ايب٬غٞ ع

ػ٬ٍ عج٘  ،ـات شلقٙ ايك١ٝٔنُ٪ِّ طباطبا٥ٞٚاييت اعتُـٖا اي ،ا٭عُاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

١ ع٢ً نٓا٥ٝٸ ؾٌٔ اهلل، بُٝٓا ساؾٜ (13)ايعـٜـ َٔ اٯٜات اييت اهتؿاؿ َٓٗا ٖقا إع٢ٓ

 ٖقٙ إعاْٞ. 
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 ب ا٫ػاٙ ايقٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايع١َ٬ٓوٵبٓٝت٘ ايـ٫ي١ٝ اـا١ُ ب٘ ع سٳَا إٔ يًكلإٓ 

َٚٗٳع ٜػـٚ َٔ ايوٌٗ قبٍٛ ايلٚاٜات اييت قـ ٜٴِؿ ايطباطبا٥ٞ  ،ّٓاِطٚبٳ لّاٗٵِ َٓٗا إٔ يًكلإٓ 

ٕٸ ٖقا ا٫ػاٙ قـ  ٚإٔ ٖقٙ ايبطٕٛ تٌِ إٍ هبعٌ بطّٓا ٗ ؿ٫ي١ٺ ع٢ً نجلتٗا، بٌ إ

ٌٕاعتُـ ع٢ً َجٌ ٖقٙ ايل ـٻ ٚاٜات نـيٝ ع٢، ؾكبٍٛ ٖقا إع٢ٓ بايٓوب١ ٱثبات ٖقا إ

ـٸ إيٝ٘ َوتواؽٷ ٕٵ ،ّاد ٔٸ  نإ بعٝـّا ٚإ عٔ طلٜك١ ايعك٤٬ ٗ ع١ًُٝ ايتؼاطب. يه

ٚفيو  ;٫ ّهٔ إٔ ٜكبٌ ٖقا إع٢ٓ ايبتٸ١ ،ـ ؾٌٔ اهللً٘ ايوٝايقٟ ّجِّ ،ا٫ػاٙ ايجاْٞ

ٖٚٞ إٔ ٖقا ٫ ٜٓوذِ َع أهًٛب ايبٌل ايتؼاطيب ٚطلق٘  ،يٓؿى ايٓهت١ إقنٛك٠

ايع١َ٬ٓ َٔ ٖٓا ؾِٗ بايبٝإ، ٗ سٌ إٔ ايكلإٓ قـ ْنٍ ع٢ً ٖقٙ ا٭هايٝب ٚايطلم، 

ٌٕ ؾٌٔ اهلل ايوٝـ عاٙ ع٢ً َا اؿٸ ٚمل ٜكبٌ إٔ تهٕٛ ؿي٬ّٝ ،آػل تًو ايلٚاٜات بٌه

 . ايطباطبا٥ٞ

ـٳٚٴ ْٸؾهل٠ بطٕٛ ايكلإٓ ٗ ؾٔا٤ ايؿٗ تٵي  طباطبا٥ٞاٙ اػاٙ ايايقٟ تبٓٸ ِ اـا

ٕٵ عٗ ؾِٗ ايكلإٓ  ٕٸ َُٕٔٛ ايكلإٓ إ :، ؾِٗ ٜكٛيٕٛع اؾذلقٛا ٗ َع٢ٓ ايبطٕٛ أّٜٔا ٚإ

ـٸ ٚاهعٷ ؾ١ٝ; ٭ٕ لٵ، ٫ ّهٔ إٔ ْتعاٌَ َع٘ ع ٗ هبٌٝ اهتهٌاؾ٘ ع َع ٖقٙ ايًػ١ ايعٴّاد

ـٻٖقٙ ايًػ١ ٫ ت٬َى إ٫ٓ ٚاٖل ايكلإٓ، ؾ ُٸ ٬ بٴ اييت  ،١ بَ٘ٔ اعتُاؿ ايطلٜك١ اـا

ُٸ ٕٸ ي٘ بطّْٛا١ أّٜٔاتٓوذِ َع يػت٘ اـا ٚإٔ عًٝٓا إٔ  ،أّٜٔا ، َٔ ٖٓا اؾذلٓٛا أ

غ ٛا يقيو بلٚاٜات تِلِّقتٓاْ ٖقٙ ايبطٕٛ غرل احملـٚؿ٠. ٚاهتـٓيْػْٛ ٗ أعُاق١ ٫

َٚ  ×أبا دعؿل هأيتٴ» ٟٚ عٔ ؾٌٔٝ بٔ ٜواك قاٍ:َا كٴ :َٓٗاٚ، ّٓاِطٚبٳ لّاٗٵبإٔ يًكلإٓ 

ٔٷ َٔ ايكلإٓ إ٫ٓ ٚشلا ٚٗلٷ َا َٔ آ١ٜٺ» :عٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ؾكاٍ: ٚٗلٙ تٓنًٜ٘، ٚبطٓ٘  ؟«ٚبط

 ،تأًٜٚ٘، َٓ٘ َا قـ ٢َٔ، َٚٓ٘ َا مل ٜهٔ، هلٟ نُا ػلٟ ايٌُى ٚايكُل

ٌٷنًٓ َٓ٘ ٜهٕٛ ع٢ً ا٭َٛات نُا ٜهٕٛ ع٢ً ا٭سٝا٤، قاٍ اهلل تعاٍ:  ُا دا٤ تأٜٚ

ٜٳَٳٚٳ﴿ ٚٳ ٫ٖٔإ ٘ٴًَِٜٚٔأتٳ ِٴًَعٵا  ٕٳؼٴاهٹايلٻاهلُل   . (14)«، ٚمٔ ْعًُ٘﴾ًِِٔعٹٗ اِي ٛ

ٕٸ يًكلإٓ بٳ ،ٜا دابل»: ×ٟٚ عٔ دابل قاٍ: قاٍ أبٛ عبـ اهللَا كٴ :َٚٓٗا  ،ّٓاِطإ

َٚ ٕٸ اٯ١ٜ يتٓنٍ لّاٗٵٚيًبطٔ  ، ثِ قاٍ: ٜا دابل، ٚيٝى ٤ًٞ أبعـ َٔ عكٍٛ ايلداٍ َٓ٘، إ

ٚٸ ّٷ ،ٚأٚهطٗا ٗ ٤ًٞٺ، شلا ٗ ٤ًٞٺأ ف ع٢ً ٌِ َتِلَِّتٸ ٚآػلٖا ٗ ٤ًٞ، ٖٚٛ ن٬

 . (15)«ٚدٛٙٺ
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ٍٸ  ،ع٢ً ْٛلٜٸ١ بطٕٛ ايكلإٓ ايطباطبا٥ٞبٗا  ٖقٙ بعض ايلٚاٜات اييت اهتـ

ّٸ ُٴ ٚاعتدل إٔ بعض بطْٛ٘ ىت نُا  .نُا تٌرل ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ ،×ٗا بإعِّٛعً

ٚاييت  ،يبعض اٯٜات ×ع١ًُٝ تؿورل اٱَأّ ببعض ايلٚاٜات اييت تبِّ اهتٌٗـ أّٜٔا

ٝٻ عٔ فٴكٜض  ،: عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ، َج٬ّ×ٓ٘ اٱَا٫ّ ٜٛٗل َٓٗا إع٢ٓ ايقٟ ب

ٕٸ اهلل أَلْٞ ٗ نتاب٘ بإَٔل×اهلل ايِاؿم ٭بٞ عبـ احملاكبٞ قاٍ: قًتٴ ، ؾأسبٸ إٔ : إ

ٌٻ : قٍٛ اهلل عنٻأعًُ٘، قاٍ: َٚا فاى؟ قًتٴ ِٻ ﴿: ٚد ِٵثٴ ٖٴ ٝٴُٛؾٛا ْٴقٴٚكٳ ٚٳِي ِٵ  ٗٴ ٔٴٛا تٳَؿجٳ ٝٳِك  ،﴾ِي

ِٵ﴿قاٍ:  ٗٴ ٔٴٛا تٳَؿجٳ ٝٳِك ِٵ﴿يكا٤ اٱَاّ،  ﴾ِي ٖٴ ٝٴُٛؾٛا ْٴقٴٚكٳ تًو إٓاهو. قاٍ عبـ اهلل بٔ  ﴾ٚٳِي

ٌٻ ؾـاى، قٍٛ اهلل عنٻ : دٴعًتٴؾكًتٴ ،×أبا عبـ اهلل ايِاؿم هٓإ: ؾأتٝتٴ ِٻ ﴿: ٚد ثٴ

ٝٴ ٚٳِي ِٵ  ٗٴ ٔٴٛا تٳَؿجٳ ٝٳِك ِٵِي ٖٴ ّٸ ا٭ٚؿاك َٚا أًب٘ فيو ؟﴾ُٛؾٛا ْٴقٴٚكٳ  ،قاٍ: أػق ايٌاكب ٚق

ٕٸ فكٜض احملا ،ؾـاى : دٴعًتٴقاٍ: قًتٴ ـٻكبإ ٔٴٛا ﴿ي٘:  و قًتٳثين عٓو بأْٞ س ٝٳِك ِي

ِٵ ٗٴ ٕٸ يًكلإٓ ٚاٖلّا ،ؾكاٍ: ُـم فكٜض ...،يكا٤ اٱَاّ ﴾تٳَؿجٳ َٳٚباطّٓا ُٚـقتٴ. إ  ٔٵ، ٚ

 . (16)؟!وتٌُ َا وتٌُ فكٜض

َا تٌرل  ٖٚٛ أّٜٔا، بٌ بطٕٛ ايكلإٓ َٚوأي١ ايتأٌٜٚ ايطباطبا٥ٞنُا كب٘ 

 ب ايع١َ٬ٓوٳَعع ف ايكلإٓ لٵؾايتأٌٜٚ ٗ عٴ .«ٚباطٓ٘ تأًٜٚ٘»إيٝ٘ ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ بكٛشلا: 

بٌ ٖٛ اؿكٝك١ اـاكد١ٝ إتعاي١ٝ عٔ  ،إع٢ٓ إـيٍٛ يًؿٜ :يٝى َٔ قبٌٝ ع ايطباطبا٥ٞ

ّٸ  ٖٚٞ َٔبٛط١ْ ،ٖٚٞ أٚهع َٔ قٛايب ا٭يؿاٚ ،ٚاؾوُاْٝاتٜات إاؿٸ ٗ أ

ٚاييت  ،ْطًل ٗ اػتٝاكٙ يٓٛلٜت٘ ٗ تؿورل سكٝك١ ايبطٕٛا. َٔ ػ٬ٍ ٖقا (17)ايهتاب

هِ ْٛلٜٸ١ انُا قًٓا، ّٚهٔ إٔ ٜطًل عًٝٗا  ،تعٛؿ إٍ ايكلا٠٤ ايعلؾا١ْٝ يًكلإٓ

ٕٷ طٛيٝٸٕ بطٕٛ ايكلإٓ إ :، َٚؿاؿٖا(18)ايبطٕٛ ايٛدٛؿ١ٜ ، (19)١١ ٚدٛؿٜٸٗ سكٝكتٗا بطٛ

ٕٸ ايباطٔ يٝى باطّٓا ٝٸّا ٜعين أ ٔٷ ،ؿ٫ي ٟٸ بٌ باط ، يقيو َٔ اـطأ إٔ َأعبٴل إٍ تًو ٚدٛؿ

ب ايٛدٛؿ تٳبٌ هب ايػْٛ ٗ كٴ ،ٌِ بعامل ايـ٫٫تايبطٕٛ َٔ ػ٬ٍ ا٭يؿاٚ اييت تتٸ

ٕٸ ايكلإٓ سكٝك١ْ ٖٚٛ ٜتذ٢ًٓ ٗ  ،َتعاي١ٝ تعٛؿ إٍ ايقات اٱشل١ٝ يًٍُٛٛ إيٝٗا; باعتباك أ

ْٚٓٛل إٍ  ،ؾُا عًٝٓا إ٫ٓ إٔ ٌِْ إٍ تًو إلاتب ،ٓا عِؿنُا أهًَ ْٝع إلاتب ع

 سكٝك١ ايكلإٓ ؾٝٗا، ٚبٗقا ْوتهٌـ تًو ايبطٕٛ. 

 ِّ ع٢ً أْ٘ ٫ ػ٬ف بٌ ٚاٖل ايكلإٓ  أّٜٔا ايطباطبا٥ٞ ؿ ايع١َ٬ٓنُا ٌٜ

ُټ كٝك١ْٚباطٓ٘; ٭ْ٘ س ٌ َٔ ػ٬ٍ ايباطٔ إٍ ْكٝض َا ٚاسـ٠، ٚيقيو ٫ هٛم ايتٛ
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ٔٵ .(20)ٜٛٗل َٔ ا٭يؿاٚ ٞٸ َٔ د١ٗ أػل٣ ٜعتكـ أْ٘ ٫ ٚيه َٔ سٝح  َعٝاك١ٜ يؿِٗ ايعلب

ُٻ ـٸ ا٭ع٢ً، ؾ٬ هٛم إٔ ْكتِل ع٢ً إـي٫ٛت اييت تٛ ٞٸاؿ  ،ؾك٘ ٌ إيٝٗا ايعلب

ُٻ بٌ ايك١ٝٔ َؿتٛس١ْ ،ْٚعتدلٖا غا١ٜ َا ٜلٜـٙ ايكلإٓ ٌ إيٝٗا ع٢ً ٦َات إعاْٞ اييت ٜٴتٛ

ٗ َكاّ ًلس٘ يًٛاٖل ٚايباطٔ ٗ نتاب )ايكلإٓ ٗ  ،&قاٍ .عدل ٖقٙ ايبطٕٛ

ٔٷ ٚع٢ً ٖقا يًكلإٓ ٚاٖلٷ»اٱه٬ّ(:  ٔٷ أٚ ٚٗلٷ ،ٚباط لاؿإ َٔ ، ٚن٬ إعٌٓٝ ٜٴٚبط

ؾإٕ إكاؿ٠ ايٛاٖل ٫ تٓؿٞ  ; ايعلض٫ ٗ  ،اٯٜات ايهل١ّ، إ٫ٓ أُْٗا ٚاقعإ ٗ ايطٍٛ

 . (21)«ٚإكاؿ٠ ايباطٔ ٫ تناسِ إكاؿ٠ ايٛاٖل ،إكاؿ٠ ايباطٔ

ٕٸ ايكلإٓ  طباطبا٥ٞغ اييقيو ٚٗ َكاّ بٝإ ايع٬ق١ بٌ ايٛاٖل ٚايباطٔ ُلٻ بأ

طبٝع١ٝ يًؿِٗ  ـٸ س١ًِّٝعٳ، ٖٚقٙ ايٓتٝذ١ تٴ(22)اعتُـ ٗ بٝاْ٘ ايًػٟٛ ع٢ً يػ١ إجاٍ

ـټ ٕٸ ايكلإٓ ؾأ إٍ  ايطباطبا٥ٞ ٜقٖب ايع١َ٬ٓ .ؿ َلاتب٘ايٛدٛؿٟ يًكلإٓ ٚتع إٍ أ

ؿ أؿٚات ٜٴلاؿ أهًٛب إجاٍ ٚايًػ١ ايلَن١ٜ ٗ بٝإ َلاؿات٘، ٖٚقٙ ا٭َج١ً يٝوت فلٸ

َٸ َٓٗا إِٜاٍ إٔاٌَ ايعاي١ٝ بأهًٛبٺ بٌ ٖٞ قٛايب تٌرل إٍ  ،١بوٝ٘ ٜوتوٝػ٘ ايعا

ُٚـ اٱّإ بايٓٛك ٚايهؿل باي١ًُٛ يٝوا ُٚؿٌ  :٥ل نا١َٓ ٚكا٤ٖا، َج٬ّسكا

. َٔ ٖٓا (23)بٌ ُٖا سكا٥ل ٚاقع١ٝ تٌٓأ َٔ اؿاي١ ايباط١ٝٓ يًُ٪َٔ ٚايهاؾل ،ٌُجًٝٝٸ

ٍٷ طباطبا٥ٞقلك اي ٕٸ ايبٝاْات ٖٞ أَجا  . (24)١ًشلا َا ٚكا٤ٖا َٔ اؿكا٥ل إُجٻ، ٚأ

 .ٗ ٖقٙ إوأي١ ايطباطبا٥ٞ َا ٜلاٙ ايع١َ٬ٓ س١ًُِٝ ٖقا باػتِإك

٫ بأي بٗا َٔ  ايقٟ أؾلم َواس١ّ ،ؾٌٔ اهلل ع١َ٬ٓٚع٢ً ايطلف إكابٌ ٜكـ اي

ـٸ  َت٘ ٗ تؿورل )َٔ ٚسٞ ايكلإٓ( ٕٓاقٌت٘. َك

ِ إعلٗ ٫ ٗٵـٸ َٔ أُشاب ايَؿعٳـ ؾٌٔ اهلل ٜٴٕ ايوٝإ :باٱَهإ ايكٍٛٚ

قـ كب٘ بٌ بطٕٛ ايكلإٓ ٚسكٝك١  طباطبا٥ٞٚإفا نإ ايايٛدٛؿٟ ؿكٝك١ٝ ايبطٕٛ، 

 هتٝشا٤. قـ كب٘ بٌ ايبطٕٛ ٚايتأٌٜٚ ٚؾهل٠ ا٫ ؾإٕ ؾٌٔ اهلل تأًٜٚ٘ ٚيػ١ إجاٍ

إٔ بطٕٛ ايكلإٓ َا ٖٞ إ٫ٓ تًو ا٫هتٝشا٤ات ٚايًٛامّ  ع١َ٬ٓ ؾٌٔ اهللٜعتكـ اي

ُٸ غ بأْ٘ ٝشا٤ ايقٟ ٜكِـٙ ُلٻٚٗ َكاّ بٝإ َع٢ٓ ا٫هت .ٓٗا ايكلإٓايهجرل٠ اييت ٜتٔ

ٚٸ ;ٟ إٍ إعٟٓٛإاؿٸَٔ أٚ  ،ٞا٫ْط٬م َٔ اؾن٥ٞ إٍ ايهًٓ ٍ ؾبُع٢ٓ إٔ أَا ا٭

ٖٚٛ ْؿى  ،١ٝى َٔ ػ٬شلا قٛاعـ نِّٜٚ٪هِّ ،ايكلإٓ قـ ٜطًل بعض إٛاكؿ اؾن١ٝ٥

ٛا ُؾٚٵَأ﴿ٕٸ آ١ٜ إ :فا قًتإ، ٜعين (25)اٖا بعضٷْٛلٜٸ١ إِاؿٜل ٗ تؿورل ايبطٕٛ اييت تبٓٸ
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ٍٸ ﴾ٛؿٹُكعٴاِيبٹ ٌٸ تـ ـٺ ع٢ً أْ٘ هب ايٛؾا٤ به ِٸ عٗ ّٕ ٚثٝل، ث ـٷ بعـ أيـ عا دـٜـ  ٚٗل عك

ٍٷ :ْكٍٛ ،ٗ سٝا٠ ايعك٤٬ دـٜـ َٔ  شلا، ٜعين ٖٛ َِـامٷ ٔٷِطشلقٙ اٯ١ٜ ٚبٳ ٖقا ٌَُٛ

ٛٳ .َِاؿٜل تًو اٯ١ٜ ايكلآ١ْٝ إٍ فٖٓو ١ً ا٭ٍٚ عٓـَا تكلأ اٯ١ٜ ِٜٓلف ٖٵؾأْت يً

ٚعًٝ٘  .إيٝٗا ٚيهٔ ٖٓاى َِاؿٜل نجرل٠ أْت غرل ًَتؿتٺ ،َٔ َِاؿٜكٗا َِـامٷ

َٔ  ؾٌٔ اهلل ـنُا ٜكِـ ايوٝقـ اْهٌـ يو.  ٔٷِطؾٗٛ بٳ ؾهًُا ٚٗل يو َِـامٷ

 ّٜاَاؿٸ َا ٜطًل يؿّٛا ايكلإٓ نجرلّاإٔ ٟ إٍ إعٟٓٛ ع أٟ ا٫ْتكاٍ َٔ إاؿٸ ايجاْٞ ع

ٕٴوٳْٵأٱ لٵُٛٓٵٝٳًَِؾ﴿ ٗ قٛي٘ تعاٍ: :َج٬ّ ،ٚيهٓ٘ ٜلٜـ تطبٝك٘ ع٢ً إعٜٓٛات أّٜٔا ٢ َئإ ا

َٹعٳَط ِٸ ﴾٘ٹا بٌ ٌٌُٜ  ،ٟعٝح ٫ ٜكتِل ع٢ً ايطعاّ إاؿٸ ،تٛهٝع َؿّٗٛ ايطعاّ ٜت

َٳنايعًِ َج٬ّ ،ايطعاّ إعٟٓٛ أّٜٔا  .بعض ايلٚاٜات بتطبٝك٘ بايؿعٌ تٵ، ٖٚقا َا قا

ٕٸ ايكلإٓ قـ ٜكلب إعاْٞ إعٟٓٛ إٍ ايقٖٔ  طباطبا٥ٖٞٚقا ًٜتكٞ َع َا قاي٘ اي َٔ أ

 . (26)ايبٌلٟ بإعاْٞ احملوٛه١ اييت ٜأيؿٗا

اهلل، ٖٚٛ  إٓاٗ ي٬هتٝشا٤ يؿت إيٝ٘ ايٌٝؽ سٝـك سبٸ نُا ٜٛدـ تؿورلٷ

ّٸ عٔ ػإٚم عباك٠ْ ٫ ٖٚقا ايتذاٚم  ،أٚ ايك١ٝٔ إطلٚس١ ٗ اٯ١ٜ َـكٚي ؿلؾ١ٝ ايٓ

ـٻ ع٢ٓ أْٓا ْوتطٝع إٔ ًْشٜ إًاكات َٗ، لٵٕٓٗر ايؿِٗ ايًػٟٛ ايعٴ إٔ ٜهٕٛ ػآعّا بٴ

يٓٛاّ ايًػ١ ايعلب١ٝ، نُا يٛ أَهٔ  ٚيطا٥ـ ٚؿ٫٫ت ّهٔ اهتٝشا٩ٖا ٚؾكّا

ِٸوٳاهتٝشا٤ َؿّٗٛ قـك٠ إلأ٠ ع٢ً ٖاكه١ اٱؿاك٠ ايوٝاه١ٝ اَؿ  . (27)١ هبأ١ٓ َٔ ق

ٕٸ ايوٝلبٗقا ٚ كب٘ بٌ ايبطٕٛ ٚايتأٌٜٚ ٚا٫هتٝشا٤، ٖٚٛ  ؾٌٔ اهلل ــ أ

َٔ ػ٬ٍ ايتكا٤  ،ٕٸ ايتأٌٜٚ يٝى إ٫ٓ ع١ًُٝ اهتٝشا٤ يًُع٢ٓإ»: غ بقيو قا٬ّ٥ْؿو٘ ُلٻ

ٗ ايكٔاٜا اييت ٜجرلٖا  ،إعاْٞ ببعٔٗا ايبعض ٗ ا٭ٖـاف اييت ٜوتٗـؾٗا ايكلإٓ

 .(28)«.أَاّ ايٓاي، ٚإؿاِٖٝ اييت ٜٛسٝٗا إيِٝٗ..

ٗ َكاّ بٝإ ٕافا  ايطباطبا٥ٞ فنلٖا ايع١َ٬ٓ ١ّٔ قٔٝٸإٔ ْبِّ ٚهـك ٖٓا أّٜٔا

ٕٸ ايكلإٓ ايهلِٜ  طباطبا٥ٞسٝح ٜل٣ اي ؟ِ ايكلإٓ بأهًٛب ايٛاٖل ٚايباطٔتهًٖ أ

، ٖٚٛ بقيو وٟٛ ايهجرل َٔ إٔاٌَ أّٜٔا علؾ١ٺَ ٖٛ نتابٴ ٖـا١ٜٺ نُا أْٸ٘ نتابٴ

ٕٸ أغًب ايٓاي ٜأْوٕٛ  َٚٔ د١ٗٺ ;ايػٝب١ٝ ايعاي١ٝ ٚإعاكف ايعُٝك١ ٚايػا١َٔ أػل٣ ؾإ

ـٸ ،ٜات ٚاؾوُٝاتبإاؿٸ  ،عٔ إوا٥ٌ ٚايعٛامل إع١ٜٛٓ غرل احملوٛه١ ّاِٖٚ بعٝـٕٚ د

ٔ اـطل عٓـ إيكا٤ ٖقٙ َٳ٪ٵيقيو ٫ ٜٴ ؿكاناتِٗ إع١ٜٛٓ، ْٚٛلّاإع فيو بٳؾتتؿاٚت بتٳ
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َٸ١ ايٓاي، يقيو اهتعلض ايكلإٓ اؿهِٝ تعايُٝ٘  إعاكف ايعاي١ٝ نُا ٖٞ ع٢ً عا

ـٸ بأهًٛبٺ ٍٸِ ايعا١َ، ؾأيك٢ ٖقٙ إعاكف بكٛايب َاؿٸٗٵٜتٓاهب َٚؾ ّابوٝ٘ د عًٝٗا  ١ٜ تـ

ات َلاتب نجرل٠، ٚأػؿ٢ ٚكا٤ٖا ٖقٙ اؿكا٥ل إع١ٜٛٓ، ٖٚقٙ اؿكا٥ل ٖٞ ف ،ا٭يؿاٚ

ـٸ ـٺ ٚإلتب١ باؿ ٗٻ)ه٣ٛ  اؾُٗٗ ا٭ع٢ً ٫ ّهٔ ٭س ِٵ(ٜٔلإط ٗٴ ايقٜٔ ًُٜوٕٛ  ، ؾ

ًِٜٕٚٛ إٍ أعُام َعاكؾٗا. ٖٚقا نُا ٜلتب٘ ببطٕٛ ايكلإٓ ٜلتب٘  ،اؿكٝك١ ايكلآ١ْٝ

 . (29)بتأًٜٚ٘ أّٜٔا

ٔٸ ايوٝ ػا١ُ ٫ ّهٔ  ـ ؾٌٔ اهلل كؾض إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٓطك١ْيه

ُٸ ،ؿكانٗاإ ٖٚٛ  ،١َّٛٓٛع يًٓاي نآؾ ؾايكلإٓ عٓـٙ نتابٷ ;٫ٚ١ ٌِٜ إيٝٗا إ٫ٓ اـا

، ٖٚقا ٜؿلض إٔ ٖٚاؿٺ ٔٷ; ٚيقيو ُٚؿ٘ بأْ٘ َبِّب٘ اهلل ع٢ً عباؿٙ ْٝعّا نتاب وترٸ

ٖٛ  ؾّالٵتهٕٛ ايؿهل٠ ايٛاٖل٠ َٔ اٯٜات ٖٞ إلاؿ٠، ٚبايتايٞ َا ٜؿُٗ٘ ايعلب عٴ

، ؾإفا ؾُٗٛا اجملام ؾٗٛ (30)كاؿ٠ أمٜـ َٔ فيوإ٫ٚ ؿيٌٝ ع٢ً  ،ٯٜات١ ٚإلاؿ َٔ ااؿذٸ

 ٚإفا ؾُٗٛا اؿكٝك١ ؾٗٛ اؿكٝك١.  ،فامٷ

 

ّٸايه٬ّ ٖٓا ٜتعًٖ إهتٛب يًكلإٓ  ل بتأ٬ٜٚت ايعلؾا٤ إلتبط١ بعامل ايٓ

ـٻ ١ ايبطٕٛ، ٖٚٞ ْٛلٜٸ١ بتأٌٜٚ ايكلإٓ ٚقٔٝٸ شلا ١ًُْ َٛا َوا١ُّٖايهلِٜ، سٝح ق

 ٚٓع ا٭يؿاٚ يلٚغ إعاْٞ. 

َوأي١ ا٭يؿاٚ إتٌاب١ٗ ٗ ايكلإٓ، ؾايك١ٝٔ  هٝامٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ ٗ  تٵٌَْأ

ٍٳ  ،ل بايٛٛاٖل ايػٝب١ٝٚآعٞ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ ٖٞ ا٭يؿاٚ اييت تتعًٖ ا٭هاي اييت ًػًت با

ٞٸ َع أْٗا  ،ٜاتِ عٔ إاؿٸبـٚ أْٗا تتهًٖٜٚاييت  ،ٚايعلَ نايكًِ ٚإٝنإ ٚايهله

ٖقٙ ا٭يؿاٚ اييت اهتعًُٗا ايكلإٓ ايهلِٜ ٗ بٝإ أزلا٤ اهلل  .اتٺِ عٔ غٝبٝٸتهًٖت

ٖٚٛ  ،ٜاتعٔ إاؿٸ ٙٷ١ٜ; ٭ْ٘ تعاٍ َٓنٻٌ ع٢ً ٚٛاٖلٖا إاؿٸُٳُٚؿات٘ ٫ ّهٔ إٔ تٴشٵ

 ا إأمم. يًؼلٚز َٔ ٖق ;. يقا ساٍٚ بعض ايعلؾا٤ ابتهاك ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١يٝى دوُّا

يٓٛلٜٸ١ ايٛٓع ايوا٥ـ٠ ع إٔ ايٛآع عٓـَا ٚٓع  تٴؿٝـ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ ع ٚػ٬ؾّا

ثِ ٜٔع ايًؿٜ شلقا إِـام، بٌ اي٤ٌٞ  ،ٟ شلاإِـام إاؿٸ ِٜا٭يؿاٚ يًُعاْٞ مل ًٜشٳ

ثِ ٚٓع ايًؿٜ شلقا إع٢ٓ  ،ٟ ٚإعٟٓٛايقٟ ؿٛ٘ ٖٛ إع٢ٓ إٌذلى بٌ إِـام إاؿٸ
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ٛٻَج٬ّ .ىإٌذل ٟ ك إٝنإ إاؿٸ: عٓـَا ٚٓع ايٛآع يؿٜ إٝنإ ٕعٓاٙ مل ٜتِ

ٛٻ ،إعلٚف ١ٜ، ؿ َٔ َٛاُؿات٘ إاؿٸك إع٢ٓ إٌذلى بٝٓ٘ ٚبٌ إٝنإ اجمللٸبٌ تِ

ٛٳ ٞٸ ٓٳعٳؾ ل َا ٜتعًٖ ٚايعلَ إٝنإ ٗ ايًؿٜ ي٘. ٚبٗقا عٓـَا ٜطًل ايكلإٓ يؿٜ ايهله

ؿًُٗا ع٢ً ا٫هتعُا٫ت  نٞ ْٔطلٸ ;ٟٜوتعًُٗا بإع٢ٓ إاؿٸباهلل تعاٍ ٖٛ ٫ 

ِٸ  ، ؾٝهٕٛ اهتعُاي٘ شلا ع٢ً اؿكٝك١. اجملام١ٜ، بٌ اهتعًُٗا بإع٢ٓ ا٭ع

ٟٸ ّاسكٝكٝٸ ٚبايتايٞ إطًٛب َٓا عٓـ تؿورل ايكلإٓ تؿورلّا َٔ  َؿلؿ٠ٺ ػلٜـ أ

ٛټ ؾٓعنٍ ،ٚايٓٛل إٍ كٚسٗا ،١َٜؿلؿات٘ َٔ اـِا٥ّ إاؿٸ ٟ ايقٟ ك إاؿٸبقيو ايتِ

ٚٸ ى ايقٖين بإِاؿٜل إاؿ١ٜ، ْٵ; ٭ْ٘ ٗ ايٛاقع قـ ٌْأ َٔ اُ٭٫ّٜٓوبل إٍ ايقٖٔ أ

 ل عٔ ايٛٓع اؿكٝكٞ. ٚبٗقا ٖٛ ٫ ٜعبِّ

اييت تؿٝـ إٔ إعًٍٛ ْؿى  ،تًتكٞ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ َع ايٓٛلٜٸ١ ايتٌهٝه١ٝ يًٛدٛؿ

ٔٵايعًٓ ٗ  سكٝك١ّ ١ٜ َٛدٛؿٷٚإٔ نٌ َا ْلاٙ ٗ ٖقٙ ايٓوؼ١ إاؿٸ ،أٓعـ َلتب١ٺ ١ ٚيه

ِٸ اييت شلا َِاؿٜل  ،ٚعًٝ٘ ؾأيؿاٚ إٝنإ ٚايِلاٙ ٚغرلٖا .ا٭ع٢ً ايٓوؼ١ ا٭ع٢ً ث

ؾإٝنإ إٛدٛؿ بٌ أٜـٜٓا ايّٝٛ ٗ عامل  .َِاؿٜل غٝب١ٝ قٝط١ بٗا ًُو أّٜٔا ،١َٜاؿٸ

ٌٸ ٚأّٜٔا ، إجاٍٗ عامل َٛدٛؿ٠ أّٜٔا ٠ ي٘ ْوؼ١ْإاؿٸ َٔ  ْوؼ١ٺ ٗ عامل ايعكٌ، ٚن

 بٗا.  ٚقٝط١ٺ ،أع٢ً َٔ ا٭ؿ٢ْ َٓٗا ٖقٙ ؼٛم ع٢ً نُا٫تٺ

َٸ ـٳ .١ يٓٛلٜٸ١ كٚغ إعاْٖٞقٙ ايؿهل٠ ايعا ٝٵ  ،إٔ أُشابٗا اؾذلقٛا ٗ تكلٜلٖا بٳ

ٕٵ ُټناْت ايٓتا٥ر ٚاسـ٠ّ ٚإ اٖا ايقٟ تبٓٸ ايطباطبا٥ٞ، ٓا ٖٛ ك١ٜ٩ ايع١َ٬ٓ، َٚا ٜٗ

ٝٸٚطبٸ ،ّاْٛلٜٸ ٕٛ ،ّاكٗا عًُ  ٗ تؿورلٙ.  ،دن٥ٍّٞ ٚيٛ بٓش

ٕٸ ايٛآع ٖٛ اٱْوإٛٵوتٳب َا ٜٴوٳَع ع طباطبا٥ٜٞل٣ اي ٖٚٛ  ،س٢ َٔ عباكات٘ ع أ

ٚٸ وتٓو ٚٸبإِاؿٜل إاؿٸ ٫ّأ ِٸ١ٜ٫ّ يٮًٝا٤; يقيو ٚٓع ا٭يؿاٚ شلا أ بـأت تٛٗل ا٭َٛك  . ث

 ;ٟ ٗ إعٟٓٛإع١ٜٛٓ ٗ سٝات٘، ؾبـأ ٜوتؼـّ ايه١ًُ اييت ٚٓعٗا يًُِـام إاؿٸ

ٛٸ ؾ٦ٌّٝا يع٬ق١ ايٌب٘ بُٝٓٗا، ٦ًّٝٚا ِٸتط ٟ َٔ إاؿٸ ك اهتؼـاَ٘ يًه١ًُ ٗ ا٭ع

ِٸ :. َج٬ّ(31)ٚإعٟٓٛ ًب٘ ساي١ اٱْوإ ٗ  ؾول ٗ ا٭ٌُ ٖٞ ػلٚز ايٓٛا٠ َٔ ايتُل٠، ث

ِٸاٙ ؾوكّاٚزلٸ ،٠ ايِٛاب غلٚز ايٓٛا٠ َٔ ايتُل٠ػلٚد٘ عٔ داؿٸ بـأت  ؾ٦ٌّٝا ٦ًّٝا ، ث

ٛټؾًٌُت إع٢ٓ َٔ إاؿٸ ،وعإعاْٞ تتٻ كٟ ٟ ٚإعٟٓٛ، ؾِاكت ا٭يؿاٚ بٛٓعٗا ايتط

ِٸ ايطٌٜٛ َٛٓٛع١ّ ٕٵ ،ٙٗ تؿورل ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ نجرلّا طباطبا٥ٞل اي. ٚقـ طبٻيٮع  ٚإ
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 ٕٸ ايولاز قـّّاإ :&ٗ تؿورل َؿلؿ٠ ايٓٛك ٜكٍٛ :ُج٬ّ. ؾػاٚمٖا ٗ بعض اٯٜات

ٌٷ ؾٝ٘،  ٚعٓـَا ٚٗل ايولاز ايهٗلبا٥ٞ اهتعٌُ أّٜٔا ،نإ ٜوتعٌُ ٗ َا ي٘ ؾتٝ

ٓا سٝا٠ ايبٌل ْل٣ ِٛؾٓشٔ إفا ٫سٳ .بٌ بلٚغ ٖقٙ إِاؿٜل ،ل بإِاؿٜلؾإوأي١ ٫ تتعًٖ

ٟٸ َِـامٷ أْ٘ نًُا ٚٗل ، ٖٚقا ققٕٚك دـٜـ اهتؼـَٛا ؾٝ٘ ايه١ًُ ايكـ١ّ ؿٕٚ أ

ٚٸ ٕٸ ايٛٓع ٗ ايه١ًُ نإ َٔ ا٭ ِٸٜٓب٧ عٔ أ َٔ إِـام ايكـِٜ  ٍ يًُع٢ٓ ا٭ع

ٖٚٛ اٱٓا٠٤، ؾهًُا  ،بٌ يلٚس٘ ،ٚإِـام اؾـٜـ، ٚايًؿٜ ٖٓا مل ٜٛٓع يًُِـام

ٕٕ تٵَكؼٖك ، ؾإفا دا٤ت اٱٓا٠٤ ايٛدٛؿ١ٜ ّانإ ا٫هتعُاٍ سكٝكٝٸ اٱٓا٠٤ ٗ َها

ٍٷ ﴾ٔضكٵاَ٭ٚٳ اتٹٚٳاُٳايوٻ ٛكٴْٴ اهلُل﴿  سكٝكٞ.  ؾٗٛ اهتعُا

ٕٸ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ تكذلب نجرلّاٚ َٔ ْٛلٜٸ١ إْهاك اجملام ٗ ايكلإٓ  ٬ٜسٜ أ

ٕٵ ايطباطبا٥ٞ ٚايع١َ٬ٓ .ايهلِٜ ٝ٘ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ ِّٓبٳيهٓ٘ بتٳ ،مل ٜٓهل اجملام ؾٝ٘ ٚإ

 .ًٚٓٗا بقيو ع٢ً ا٫هتعُا٫ت اؿكٝك١ٝ ،ٗ تؿورل اٯٜات نجرلّاً٘ قًٖ

ٝ٘ ٖقٙ ايٓٛلٜٸ١ ٚك٩ٜت٘ ْٚتٝذ١ عـّ تبِّ ;ؾٌٔ اهلل ع١َ٬ٓ َكابٌ فيو لـ ايٚٗ

ايقٟ ٜكّٛ ع٢ً اٱنجاك َٔ ا٫هتعاكات  ،ا٭ػل٣ يٮهًٛب ايبٝاْٞ ٗ ايكلإٓ

ـٸ ،اجملامات ٚايهٓاٜات، لـٙ قـ ٚٓع ايهجرل َٔ اٯٜات ٗ ؿا٥ل٠ إٔ  ّاٚاهتبعـ د

هًٛب أك يًنّٚ تبٌٝ إعاكف ايعاي١ٝ بتبك٢ ع٢ً ٚٛاٖلٖا اؿكٝك١ٝ، ٚاعتدل أْٸ٘ ٫ َدلِّ

ـٷو بقيو عذٸٚايتُوټ ،اؿكٝك١ نُا ؾعٌ  ،مٚٵيًقٻ ١ إٔ بٝاْٗا با٭هًٛب اجملامٟ كاي

 . طباطبا٥ٞاي

 عـ ؾٌٔ اهلل َع ْٗٛك ا٭ُٛيٌٝ ٗ إٔ ايٛآع ٖٛ اٱْوإ، ٖٚٛ ؿل ايوٜٝتٸ

ٚٸأٟ اٱْوإ ع إِا ٜكابٌ إاؿٸ ثِ ٜٔع ا٭يؿاٚ شلقٙ احملوٛهات،  ،٫ّٜات ٚاحملوٛهات أ

ِٸ ؾا٭يؿاٚ َٛٓٛع١ْ ٖٚٞ توتعٌُ ٗ إعٜٓٛات  ،١ٜـِْٛ إِاؿٜل إاؿٸ َٚٔ ث

 . (32)فامّا

إٍ إٔ ْٝع اٯٜات اييت اهتعًُت ا٭يؿاٚ  ؾٌٔ اهلل ـٜقٖب ايوَٝٔ ٖٓا ٚ

ـٻ١ٜ ٗ إوا٥ٌ إع١ٜٛٓ ٚايػٝب١ٝ إاؿٸ إٔ ؼٌُ ع٢ً اجملام; ٭ٕ ٖقا ٖٛ َا ٜتٓاهب َع  ٫ بٴ

ٖٚٛ َا ؾُٗ٘ ايعلب ا٭ٚا٥ٌ  ،ا٭هايٝب ايب٬غ١ٝ اييت ٜعتُـٖا ايعلب ٗ بٝإ إعٜٓٛات

ِٜاٍ َعاْٝ٘ إاعتُـٖا ايكلإٓ ايهلِٜ ٗ  سٌ ايٓنٍٚ. ٖٚقٙ ايطلٜك١ ايعلب١ٝ ٖٞ اييت

 ١ ايٓاي، ٚتٌٗـ ع٢ً فيو ايعـٜـ َٔ اٯٜات ايكلآ١ْٝ. ايلؾٝع١ إٍ نآؾ
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َٔ اٯٜات عٔ تؿورل  ٗ تؿورل عـؿٺ ع١َ٬ٓ ؾٌٔ اهللَٔ ٖقا إٓطًل، اؾذلم اي

ٞٸ ؾٗٛ َج٬ّ ;نُا قًٓا ع عايع١َ٬ٓ  ايع١َ٬ٓ ع٢ً اجملام، أَا  وٌُ آ١ٜ ايهله

ٕٵ طباطبا٥ٞاي ٞٸ ؾٗٛ ٚإ غ بإٔ اهلل تعاٍ إ٫ٓ أْ٘ ِٜلِّ ،ع٢ً إع٢ٓ ايهٓا٥ٞ ٌٓ ايهله

ؾٌٔ  ـٖٚقا َا ٫ ٜكبً٘ ايوٝ ،ع ْا هابكّالٵفَننُا  ع ْٛك ايوُاٚات ٚا٭كض سكٝك١ّ

، ٖٚقا ٫ َع٢ٓ ي٘ بايٓوب١ ١ إٔ يؿٜ ايٓٛك َٛٓٛع يًٓٛك احملوٛي سكٝك١ّ; عذٸ(33)اهلل

ـٻإٍ اهلل تعاٍ، ؾ  إٔ ٜهٕٛ ا٫هتعُاٍ ٖٓا فامّٜا.  ٬ بٴ

 

ُٳػًِٓا ٗ ٖقٙ إكاي١ إٍ ٚدٛؿ أكبع َتبٓٻ ؾٌٔ  ع١َ٬ٓٗ اؾذلام اي تٵٝات هاٖ

ٕٸ ٖقٙ إتبٓٻ ٝات تعٛؿ ْٝعٗا إٍ اهلل عٔ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ ٗ تؿورل اٯٜات، ٚٚٗل أ

ٚٸ  .ٖٚٛ سكٝك١ ايكلإٓ ،ٍا٭

ٕٸ يًكلإٓ سكٝك١ّ طباطبا٥ٞؾاي ٗٻ٫ ّوٸ َتعاي١ّٝ ٜل٣ أ ٖٚٛ بقيو  ،لٕٚٗا إ٫ٓ إط

 ٗ عإٓا ع٢ً ًهٌ نًُاتٺ تٵٚقـ ػًٖ ،سكٝك١ ٚدٛؿ١ٜ تتذ٢ًٓ ٗ ْٝع ايعٛامل

َٚوأي١ بطْٛ٘  ،يًػ١ ايكلإٓ إوتؼـ١َل بائلٚك٠ ٗ ؾُٗ٘ ٚأيؿاٚ، ٖٚقا َا أثٻ

ب وٳَعع ٗ اػتٝاكٙ يٓٛلٜٸ١ كٚغ إعاْٞ، ْٚتر عٔ ْٝع فيو  ل أّٜٔاٚتأًٜٚ٘، ٚأثٻ

ٕٸ يًكلإٓ ؿ٫٫تٺع  ايطباطبا٥ٞ ٫ َتٓا١ٖٝ; ٭ْٸ٘ عكٝكت٘ ٜعٛؿ إٍ عًِ اهلل اي٬َتٓاٖٞ،  أ

ٕٸ أغًب آٜات٘ قُٛي١ْ  ع٢ً اؿكٝك١.  نُا أ

ٕٸ ايـٵبُٝٓا ٚدٳ ٗ ؾِٗ  وٝـ ايطباطبا٥ْٞٚتٝذ١ َػاٜلت٘ يً ;ؾٌٔ اهلل ع١َ٬ْٓا أ

ٌٚٓ نجرلّا ، َٔ ٖقٙ ايـ٫٫ت اييت تلٜـٖا اٯٜات ـٻقـ سٳ ،سكٝك١ ايكلإٓ ايهلِٜ

ل ٗ اييت تٓوذِ َع أهايٝب ايبٝإ ايعلبٞ. ٖٚقا أثٻ ،َٓٗا ع٢ً ا٫هتعُا٫ت ايب٬غٝٸ١

 نُا ٚٗل.  ،ٝات ا٭ػل٣ها٥ل إتبٓٻ
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 ف الدٖيّنٔأثزٓ يف تٕلٗد التطزُّ «مٛحدٖح املكاَت»

 يف الشٍد ٔالداللٛ ٌكدّٖٛ إثاراٌت
 

 

ف ٗ ى ٚقٛاعـ ايتطلټهٴإٍ إوا١ُٖ ٗ تٗـِٜ ُأ إكاٍ اٜوع٢ ايباسح ٗ ٖق

وتٓـ عًٝٗا اؾُاعات تَٓاق١ٌ إباْٞ ايـ١ٜٝٓ اييت  ٚفيو َٔ ػ٬ٍاجملتُع، 

بلام دٛاْب إٚ ،ف عٔ ايتٌلٜع اٱه٬َٞؾ١; ٭دٌ ؿؾع ت١ُٗ ايتطلټٚايتُٓٛٝات إتطلِّ

ٝٸ ؾ٬ ٜٛدـ  .ٚايؿهل ٚإٓٗر١ ٗ ايتعاٌَ َع َطًل إؼايـ ٗ ايعكٝـ٠ ايل١ٓ ٚاٱْواْ

ٍٸ ٕٷجمللٸ ;ع٢ً اهتٔعاف إؼايـ أٚ قتً٘ َا ٜـ وٌِ  ؿ ايهؿل، بٌ ايكتٌ عٓٛا

ٜٚوتٟٛ ٗ فيو إوًِ  .أٚ ايـؾاع عٔ إوتٔعؿٌ ،ايعـٚإ نلؿٸ ،١٭هباب َٛٓٛعٝٸ

 ٚايهاؾل. 

ٍٸ ،«١ًسـٜح إكاتٳ»ٚقـ قاّ ايباسح بـكاه١  بٛاٖلٙ ع٢ً نٕٛ ايهؿل  ايقٟ ٜـ

ْٝع أهاْٝـ ٖقا اـدل عٓـ ؾٓاقٍ  ;ايوٓـ ٚايـ٫ي١ ٞٵهببّا يٛدٛب ايكتاٍ، َٔ دٗتٳ

  َٔ إقاٖب اٱه١َٝ٬. ٚغرلِٖاٱَا١َٝ ايٌٝع١ 

١ إعتدل٠ علٓ٘ ع٢ً ايهتاب ايٌلٜـ ٚايوٓٸبعـ إٔ  ،ت٘ؿ٫ي نُا ْاقٍ ٗ

ُٻ ،×١ يًُعِّٛٚايورل٠ ايكطعٝٸ  ،ايعـٚإ عاي١ كؿٸ اْ إكات١ًٌ إٍ اػتِٚتٛ

ٌٸ ،ٚايـؾاع عٔ ب١ٔٝ اٱه٬ّ أٚ إوتٔعؿٌ ٗ ا٭كض  ناؾٕل ٫ٚ ّهٔ تعُُٝ٘ يه

 .ٗ ْٝع بكاع ا٭كض
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ٕ ايكاعـ٠ ا٭هاي ٗ ايتعا٬َت اٱْوا١ْٝ َع اٯػل ٗ ايـٜٔ أ٫ ًب١ٗ ٗ 

ٗ  ِاك إٍ اؿلب ٚايكتاٍ إ١٫ٓ ٚايتواَض، ٫ٚ ٜٴ١ ع٢ً ايل١ٓ ٚاحملبٸاٱه٬َٞ َبٓٝٸ

ٖٓ ،ا٫عتـا٤ ٚايًِٛ أٚ ايـؾاع عٔ إوتٔعؿٌ ٗ ايب٬ؿ ا٭ػل٣ سا٫ت كؿٸ ا ٚمٛ فيو 

 ٜـعٛ إيٝ٘ ايعك٤٬. ٜٚٚلًـ  ،ٓ٘ ايعكٌووِّ

ـٳ  ٝٵ ـٸ تٵْ٘ بلمٳأبٳ ـٸ ،يًـٜٔ اٱه٬َٞ ا٫ْتُا٤عٞ طٛا٥ـ ت خ بًػ١ ايكلإٓ ٚتتش

ِّ ،قـ سؿٛٛا قٌٛكّا ،١ٚايوٓٸ وٛا يؿك٘ ٜٔ ٚأٖـاؾ٘ َٚكاُـٙ، أهٻٚغاب عِٓٗ كٚغ اي

 ،َٔ ا٭ساؿٜح ٚا٭ػباك ََٓٛٛتِٗ ايتٌلٜع١ٝ ع٢ً فُٛع١ٺ تٵٓٝٳف ٚايتهؿرل، ٚبٴايتطلټ

ٌٸاييت ُجِّ ـٺ ناؾٕل ٌ ايكاعـ٠ ا٭هاي شلِ ٗ إثبات ايكتٌ يه ١ ا٭َِ ، بٌ يهآؾٚكاي

َٳ عٝح ٫ ىلز عٔ ٖقٙ ايـا٥ل٠ إ٫ٓ ،ٚإًٌ ٜٚعتكـ ظُٝع  ،ٜـٜٔ َقٖبِٗ ٔٵػِْٛ 

 .اعتكاؿاتِٗ

ـٷ ٌٕ ;ٚهرل٠ ايعك٤٬ ،ئلٚك٠ ايعكٌ ٖٚقا كاي  إف ٫ ّهٔ إٔ ِٜـك َٔ عاق

َٳ ًٕٛ ٗ عِل ايقٜٔ ٫ ّجِّ ،ٖٛ ٚأتباع٘ إ٫ٓ ،ٗ ا٭كض ٔٵاؿهِ بٛدٛب قتٌ ْٝع 

ّٕ عٔ ُـٚكٙ عٔ ْيبٍّ %، ؾ2٬ّٔأٚ  1 ُـٚك ٖقٙ ايِْٓٛ إ٫ٓ ـٻ َعِٛ َٔ اهلل  ؿَو

ٚأػ٬قٝات  |عٓا ِْْٛ ايكلإٓ ٚهرل٠ ايلهٍٛٚيٛ تتبٻ .تعاٍ اؿهِٝ ايعاؿٍ

٭َهٔ اؿهِ ببط٬ٕ ٖقا  ،فتعاكض ٚٚاٖل ِْْٛ ايتطلټت يتاي ،^إعٌَِٛ

 ض ٖقا ايوًٛى. بٵُٚق ،ِٗٵايَؿ

 ٍ قوٌُ: إساؿٜح ّٚهٔ تكوِٝ ٖقٙ ا٭ػباك ٚا٭

ٚٸايكوِ  ، |ع٢ً يوإ ايلهٍٛ ا٭نلّ بٌ َٛٓٛع١ّ ،ٓعٝؿ١ّ: َا ناْت ٍا٭

نتٌٜٛ٘ ُٛك٠  ،١ْعكـٜٸ ،َعلٚؾ١ ٚأهبابٷ ٚشلا ؿٚإع، (1)«هِ بايقبضد٦تٴ»أَجاٍ: 

 يتٛهٝع ْؿٛف اؿانِ ٚايوٝطل٠ ع٢ً أندل عـؿٺ ،١ْأٚ هٝاهٝٸ ;اٱه٬ّ ايوُش١

 بـٚإع ؿ١ٜٝٓ.  ;ٖهٔ َٔ ا٭كآٞ ٚايبًـإ

ُِٗ شلا، ٗٵٗ َؾ ٕ اـطأ ٚاقعٷأ إ٫ٓ ،ُشٝش١ ايوٓـ: َا ناْت ايجاْٞايكوِ 

َٛ ّٸ تٵعٝح يٛ يٛس غطأ ايؿِٗ  يُكطٹعٳ ُٓٔ أدٛا٤ ايِـٚك ٚايكلا٥ٔ احملٝط١ بايٓ

 ُ٘. ِكٚهٴ

٢ ٌٜٗـٚا إٔ ٫ إي٘ إٔ أقاتٌ ايٓاي ستٸ تٴلٵَٹُأ» :«سـٜح إكاتٳ١ً» َٚٔ ٖقٙ ا٭ػباك

 .«اهلل إ٫ٓ



 

 والتجديداالجتهاد  

٢ ستٸ ،ىايؿِٗ ٗ إعتكـ ٔٵٖٖ ١ّأٌٖ ا٭كض نآؾا عًٝ٘ ٚدٛب َكات١ً ٛٵبٓٳٚقـ 

ٕٵ ى َٔ ايجُلات اييت ت٪هِّ بٛا ع٢ً فيو فُٛع١ّنإ ٜـٜٔ بٓؿى ؿِٜٓٗ، ٚكتٻ ٚإ

 .ات ايبشحبعٔ٘ ٗ طٝٸإٍ م طلٻتا هٖٓٓ ،ف ايـٜينيًتطلټ

ايٌٝع١  :عٓـ ايؿلٜكٌ ،هٓـّا ٚؿ٫ي١ ،كّٛ بـكاه١ ٖقا اـدلْٚشلقا هٛف 

ٚٸ يٓل٣ ٌٖ ِٜضٸ ٚأٌٖ ايوٓٸ١;اٱَا١َٝ  ت٘ ؾٌٗ ٜٓوذِ ٫ّ؟ ٚإفا ؾلٓٓا ُشٸهٓـٙ أ

 ات٘؟ تؿورلِٖ ي٘ َع كٚغ اٱه٬ّ ُِْٚٛ٘ ٚأػ٬قٝٸ

 

ًٳٖو ٌٸ أٚ ْاعاتٺ ٗ ٚدٛؿ أؾلاؿٺ ٫  ٕٔأٚ  فتُٕع ٗ ن ف ١ ايتطلټُٳوًُٕٛ هٹ ؿٜ

ِټ ايكتٌ بعٔٗا ٓتٗر ؾٝ ٜٚوتٔعؿ٘،َا ًٜػٞ ٚدٛؿ اٯػل  ،ب ػاٙ َعتكـاتِٗٚايتع

ـٸ ٚؿٚإع أهبابٺؼت  ،يل٩اٙٱػٔاع اٯػل  ٚه١ًّٝ آثاك ٚتـاعٝات عٔ  ٧ٖا ٜٓبؿ٠، َتع

 ع٢ً اجملتُع. تعٛؿ ػطرل٠ 

ٌٸ ف ايـٜين عٓـ بعض اؾُاعات اييت تٓوب ايتطلټ َٛٔ أبلم ٖقٙ ايٛٛاٖل ٖ ٚيع

ـٸ ،ْؿوٗا إٍ اٱه٬ّ ْٸ ِٕٗٵٝٗا يتطبٝل ايٌلٜع١ ٚؾل َؾعٵعٞ هٳٚت ، ٚقـ سامٚا ع٢ً ػا

 ـٻ٢ عٴـٟ، ستٸِكبوبب اْتُا٥ِٗ ايـٜين ٚايعٳ ;١ ٗ ْؿٛي بعض ايٓايؿٜٓٝٸ َها١ْٺ

 ا٫هتكلاكيعـّ  ّاٚهبب، ب اـلاب ٚايـَاكًَِؾ ّاٚدٛؿِٖ ٗ بعض ايـٍٚ َٛٗل

ٛټٚ ،دتُاعٞ ٚايوٝاهٞ ؾٝٗا٫ا  ايعُلاْٞ. ك ا٫قتِاؿٟ ٚإٜكاف عذ١ً ايتط

 

ِّ اي٤ٌٞ »ٖٚٛ  ،َٔ ا٭ػق بايطلف َٔ اي٤ٌٞ ف يػ١ّايتطلټ ٍټ ع٢ً س ٜـ

٘ٹٚسٳلٵ ٛٳ، (2)«ؾ ـٸ ،ط١ٝهٳؾٝؼلز بقيو عٔ اي ا٫عتـاٍ، ٖٚٛ ا٫ملاف عٔ  ٜٚتذاٚم س

 ٚا٫ػت٬ٍ بإٓٗر ٚايعٌُ عٓـ ايعك٤٬.  ،َا ٜ٪ٍٚ إٍ ا٫ٓطلاب ،٠ ايِٛابداؿٸ

ٛٳ ٛٳٗ سٝح ايٛقٛف  ،ٌ ايوًٛى إعتـٍجُِّ يتاي ،ط١ٝهٳٜٚكابً٘ اي ؿٕٚ  ،٘هٳاي

 . أٚ تكِرٕل ا٫ػاٙ ّّٝٓا أٚ سلا٫ّ، َٔ ؿٕٚ غًٍّٛ

ل بهْٛ٘ ػاٚم اؿـٚؿ ٚأَا اُط٬سّا ؾ٬ ىتًـ عٔ َعٓاٙ ايًػٟٛ، سٝح ٜؿوٻ

ٟٸ ِ أٚ تؿورل اػاٙٺٗٵٗ َؾ ٞٸ أٚ ؿٜينٸ ؾهل ٛٸ ،أٚ هٝاه ٗ ا٫عتكاؿ ب٘، ٚاـلٚز عٔ  ٚايػً
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ـٸ ٌ اييت ُجِّ ،َٔ ا٭ؾهاك ٕ فُٛع١ّٛٸ٠ ي٘، َا ٜهايكٛاعـ ٚا٭ٖـاف ايٛاقع١ٝ إع

ٟٸ ٕٕٓٗر ّاوهٴُأ ٛٸ ،ـ هًٛنّا غلٜبّادـٜـ، ٜٛيِّ ؾهل  ٠ ٚا٫نلاٙ.ٚواٍٚ ؾلٓ٘ بايك

 

ٝٸ ،َِاؿٜل ٚأْٛاع ٚأًهاٍ نجرل٠ ًتطلټفي ـٸ ٚدٗاتٺ اتٺتبشح َٔ سٝج  ،٠ع

ٚيقا  .ٚأػل٣ ايوًٛى ٚايعٌُ ;ًٜشٜ داْب ايتؿهرل ؾتاك٠ّ ;عّا يٓٛع إٔاف إيٝ٘بٳتٳ

ِّ  ٗا:هٓكتِل ع٢ً أٖ

عٓـَا تتذاٚم ايوًط١ اؿـٚؿ ايـهتٛك١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ وـخ : ف ايوٝاهٞأع ايتطلټ

 ٚبايعهى. ،إعاكٌٓقِا٤ إَا ٜ٪ٍٚ إٍ ا٫هتبـاؿ ٚاهتعُاٍ ايعٓـ ٗ  ،ٗ ايتعاٌَ

ِټّجِّ: ف ايؿهلٟب ع ايتطلټ ٌٟٕ ساي١ ايتع ٘ ٦َع ٚٗٛك ػط ،َعٌ ب ػاٙ كأ

ٕٵ ،ٚؾواؿ أهو٘ ٚقٛاعـٙ، ؾٝوع٢ أُشاب٘ إٍ إيػا٤ آكا٤ اٯػلٜٔ ٣ فيو إٍ أؿٸ ٚإ

ٛٸ  ع٢ً أؾهإك َػًك١ٺ ٌْا٤ فتُعاتٺإ٠ ٚايعٓـ ٗ بعض ا٭سٝإ، قاٚيٌ بقيو ايك

ُٸ ٚك٣٩ٶ  ١ٓ.َعٝٻ ّاؽـّ َِاحل ٚأٖـاؾ ،١ٺػا

ـٸ ف ايعًُاْٞ أٚ ايتطلټع٢ً اجملتُع ٖٛ  ف ػطٛك٠ّأْٛاع ايتطلټ ٚيقا ؾُٔ أً

ٌٸاييت  ،ٚمٖٛا َٔ َٓاٖر ايتؿهرل ،اٱؿاؿٟ سٝح  ;ف ايـٜينعٔ ايتطلټ ػطٛك٠ّ ٫ تك

لاع تبتين ع٢ً ُ ،عا١ٕٝ عدل سلٚبٺ ،بٌ ا٬ٌٕٜ يٮيٛف،ب بعٔٗا فامك َٚقابض هبٻ

ٜاتِٗ ب سلًِِّٚهٳ، ؾ٬ّٔ عٔ اهتعباؿ ايٌعٛب ،إِاحل ايٌؼ١ِٝ ٚايل٣٩ ائٝك١

 ٚأٜـٜٛيٛدٝات ٚا١ٕ عٓـ ايعك٤٬.عدل ٚها٥ٌ ٚأهايٝب  ،ٚسكٛقِٗ

إٍ ا٫عتكاؿ  أٚ ْاعاتٷ ؾلاؿٷأذ٘ ٜتٸ وـخ سُٝٓا: دتُاعٞف ا٫ز ع ايتطلټ

ٝٸبٵيَك ْتٝذ١ّ; ١ٓبأؾهاك َعٝٻ َٔ ؿٕٚ إٔ توتٓـ  ،ثكاؾ١ٝ أٚ ق١َٝٛ أٚ علق١ُٝات َٚوًٖات ً

 ٚا٫ْتِاك ،تِٗٝٳػٵٝبقيٛا ْٝع ايٛها٥ٌ ٗ هبٌٝ ؼكٝل بٴؾ١، إٍ أهى َٚٛامٜٔ عك٥٬ٝٸ

 ٭ؾهاكِٖ.

ٗ  ،َٔ ؿٕٚ ٌَٛك٠ مٚدت٘ ٚأبٓا٥٘ ،اهتبـاؿ ا٭ب بلأٜ٘ ؿاػٌ ا٭هل٠ :َٚٓ٘

ّٸ ٛٸ ، سٝح ٜعُـ عاؿ١ّ٠ّا٭هل٠ نآؾ قٔاٜا ؽ ٖا  ،ب٠ًَ١ ٚايػٳإٍ ؾلض ك٩اٙ بايك

 ع٢ً ا٭هل٠ أٚ بعض أؾلاؿٖا. ١ّٜوتتبع ْتا٥ر هًبٝٸ

ٜعتُـ ٜٚٓتُٞ إٍ ايـٜٔ ٚاٖلّا،  ٜٛيـ تٝاكٷ وـخ سُٝٓا: ف ايـٜينع ايتطلټ ؿ

ٓٳَٔ ايِْٓٛ ٗ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً ٌَلٚعٝٸ ع٢ً فُٛع١ٺ كّا لٳ١ عًُ٘، هٛا٤ أؿل 
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ٕٵ ٗ ايٛاقع  ًٌَٕسـاخ ػٳإٟ إٍ ٫مّ ايعٓـ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ، ؾٝ٪ؿٸ با٭ؾلاؿ أّ ٫، ٚإ

 يٮٚاَل ايٌلع١ٝ. ػاط٧ٕ ِٕٗٵؿٍِٛ َؾ ْتٝذ١ّ ;اجملتُعٞ

عٓـ أٚ  ،ايٝٗٛؿ ػاٙ غرلِٖ َٔ ا٭َُِا عٓـ ن ،ٖٚٛ َا ْلاٙ ٗ عُّٛ ايعامل

عٓـ أٚ  ،(3)إٍ َٜٛٓا ٖقا ٖاٚغرل ٗ اؿلٚب ايًِٝب١ٝ ٚقانِ ايتؿتٍٝ ٌٝإوٝش

ـٸ بعض ايؿٹلٳم ٚاؿلنات اٱه٬َٝٸ١أٚ  ،اشلٓـٚي ٗ اشلٓـ ٚغرلٖا ػاٙ إوًٌُ ٓ 

و بايكٌٛك تتُوٸ اييتٚغرلٖا َٔ اؿلنات إٓشلؾ١  ،غرلِٖ َٔ إقاٖب أٚ ا٭ؿٜإ

 .ٚتذلى ايًبٸ

ِټ)ٚقـ ٜطًل عًٝ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ   (.ب ايـٜينايتع

ـٳ ٝٵ ِټ ;ُشٕٝض ْ٘ غرلٴأ بٳ ـټؾايتع أٚ  ،ؿ ٗ اٱّإ ٚايعٌُب إفا نإ َع٢ٓ ايتٌ

 ;عّاِطَق ؾٗٛ قُٛؿٷ ،عًٝ٘ ١ٺًؼِٝٸ هكاٙ ك٣٩ٶإؿٕٚ  ،ايوعٞ يتطبٝك٘ نُا ٜل٣ ايٌاكع

ٔ ػًك٘ ٚتعاًَ٘ َع اٯػل، وٴإف إْ٘ نًُا ماؿ اٱْوإ إّاّْا ٚتطبٝكّا يًٌلٜع١ نًُا سٳ

ٚسؿٜ  ،إٍ اسذلاّ اٱْوإ ١ تـعٛؾايٌلٜع١ ٗ ِْْٛ َتٔاؾل٠ َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ

 .ٚإعا١ًَ باؿو٢ٓ ،سكٛق٘

ٕٵ َٕ ٚإ َع ٚٗٛك ايـيٌٝ عًٝ٘،  ،ٚكؾض اؿلٸ ،َعٌ ٌ مٛ اػاٙٺٝٵنإ َع٢ٓ ا

ـٸ ،ٚاعتُاؿ ايؿِٗ اـاط٧ ٛٳٚايتع عك٬ّ ًٚلعّا;  ؾٗقا قبٝضٷ ،ط١ٝ ٗ ايٌلٜع١هٳٟ عٔ اي

ِٷ ـٸ ،ع اؿكٝكٞإٌلِّ ٫ ٜعًُٗا إ٫ٓ ،١ٓع٢ً َِاحل َعٝٻ إف ايـٜٔ قا٥ ٟ عًٝٗا ٜٛدب ٚايتع

ٚٸ  ػل١ٜٚ ثاّْٝا.ي١ ايـ١ْٜٛٝ ٚا٭٤ٚثبٛت إوا ،٫ّبط٬ٕ ايعٌُ أ

 
 

ـٻَٔ ايٛآض  ٌٸي أْ٘ ٫ بٴ ٟٸ اػاٙٺ ه ٜٚبين  ،ٜٓطًل َٓٗا َٔ دقٕٚك أٚ ؿٜينٸ ؾهل

ِّ ،تهٕٛ ٚاقع١ٝ ٖٚٞ تاك٠ّ .عًٝٗا قٛاعـٙ ٕٛؿ ا٭هباب ؼ ٞٸ بٓش ٞٸ َٓطك ٚأػل٣  ;ٚعك٥٬

 .ٝاتِِٗٗ َٚتبٓٸ٥كاآو بٗا أُشاب ا٫ػاٙ ْؿو٘ يتدلٜل ٜتُوٸ ،١ٚاٖلٜٸ

ف ايـٜين عٓـ بعض ايتٝاكات ٚعٓـ ايبشح ٚايتشكٝل لـ إٔ أهباب ايتطلټ

 :ٚاسـ٠ ؿل ع٢ً د١ٗٺاٱه١َٝ٬ ٫ تتٻ

و ؾٝتُوٻ ،ع٤٬ كاٜت٘إ٘ يًـٜٔ ٚفاٖـت٘ ٗ هبٌٝ ؾبعٔٗا ٜٓطًل َٔ د١ٗ سبِّ

ٌٸ ٕٵ ،١ٝ ؼكٝل ٖقٙ ايػا١ٜػٵبٴ ٚه١ًٝٺ به ـٸ ،ناْت ػاط١ّ٦ ٚإ َات أٚ تبتين ع٢ً َك

 .ك ايٛه١ًٝيهٕٛ ايػا١ٜ عٓـِٖ تدلِّ ;ؾاهـ٠
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ـٸ ،ٚبعٔٗا ٜٓطًل َٔ أٖـاف ًؼ١ِٝ بعض َا ْكّ عٓ٘  سٝح إٕ ايتطلف ٜو

ٖا ٫ ٜوتطٝع ؼًِٝ٘ ٗ اجملتُع عا٫ت٘  ،َٔ إاٍ أٚ ايٌٗل٠ أٚ اينعا١َ ٚايل٥اه١

 .ايطبٝع١ٝ

نـٍٚ  ،ىـّ ؾٝٗا أدٓـات أدٓب١ٝ ،هٝاه١ٝ ٚبعٔٗا ع ٖٚٛ ا٭نجل ع ي٘ دقٚكٷ

هاؿ إاييت تٗـف إٍ تٌٜٛ٘ ايـٜٔ اٱه٬َٞ ٚزلاست٘ ٚ ،ا٫هتهباك ايعإٞ

ـٸٚهً ،هتعُاك١ٝ١ٜ ؼكٝل َآكبِٗ ا٫ػٵبٴ ;ا٫ٓطلابات ٗ ايـٍٚ اٱه١َٝ٬ كات ب َك

 ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ايهٝإ ايِْٗٝٛٞ ايػاُب.  ،ايٌعٛب ٚاهتٔعاؾٗا

ٌٸ ِټايؿكل ٚساد١ ايٓاي  ٚيع ٌٕ أٖ يوٝطل٠ ع٢ً ٗ اهتهباك١ٜ يًك٣ٛ ا٫ َـػ

َٔ  ،ؾاٱْوإ إفا مل تتٛاؾل ي٘ سادات٘ ا٭هاه١ٝ ;ز َٔ ايٓايقٻعكٍٛ ايبوطا٤ ٚايوټ

يؿكل ؾا ;طبٝع١ٝ لام أعُاي٘ بِٛك٠ٺإُهٔ َٔ تهٛف ئ ٜ ،إأنٌ ٚإٌلب ٚإًبى

ٌٸ ٗ نٝؿ١ٝ  ل َا ؿاّ دا٥عّا إ٫ٓؾ٬ ّهٓ٘ إٔ ٜؿهِّ ،عكٌ اٱْوإ عٔ ايتؿهرل ٌٜ

ـٸ ٟٸ ه ٕٵ ،ُٛك٠ٺ دٛع٘ بأ ْ٘ أ |إٍ ايكتٌ أٚ ايولق١، ٚيقا ٚكؿ عٔ كهٍٛ اهلل تٵأؿٻ ٚإ

ؾٝشٌُ اٱْوإ ع٢ً اكتهاب َا ٫ ًٜٝل بأٌٖ  ،(4)«ناؿ ايؿكل إٔ ٜهٕٛ نؿلّا»قاٍ: 

، عـّ إبا٠٫ ٗ ؾعٌ اؿلاّ، ٚايٓطل َا ٜٛدب ايهؿلع٢ً ايـٜٔ ٚإل٠٤ٚ، بٌ 

ٌ يٛ ُجٻ»ـ، ٚقـ ٚكؿ ٗ ا٭ثل: وٳنا٫عذلاض ع٢ً اهلل تعاٍ ٚاَؿ ،ُلوّا أٚ با٬ٕم١َ

 اكٙ ايوًب١ٝ. ٭دٌ ؽًّٝ ايبٌل١ٜ َٔ آث ;(5)«٘تٴًِتٳيٞ ايؿكل كد٬ّ يَك

ـٻٚيقا نإ  ى اييت هٴٚاُ٭ ،َٔ ؿكاه١ إٓاٖر اييت ٜعتُـ عًٝٗا ٖ٪٤٫ ٫ بٴ

 «١ًسـٜح إكاتٳ»ٚأناؿ أدنّ بهٕٛ  .أٚ إقٖيبٸ ٗ إيػا٤ اٯػل ايـٜينٸ ،ٜٓطًكٕٛ َٓٗا

ِٸّجِّ ْتاز ػطاب إٗ  ،ى ٚإٓطًكات اييت ب٢ٓ ايؿهل ايتهؿرلٟ عًٝٗا بٓٝاْ٘هٴاُ٭ ٌ أٖ

 ب١. ًَػٳل ٚايٗٵػٔاع٘ ٕعتكـات٘ بايَكإأٚ  ،ايهلا١ٖٝ ٚقتٌ اٯػل

 

 ،اؿـٜحَٔ ا٭ػباك اييت نجل فنلٖا ٗ نتب  «١ًسـٜح إكاتٳ» ـٸعٳٜٴ

ـٻ .ايؿك٘ٚا٫هتـ٫ٍ بٗا ٗ نتب  ا ِٜٖٛ اهتؿآت٘ ٖٓ ،طلق٘ ٚأهاْٝـٙ تٵؿٳٚقـ تع

َٸؿټات٘ ٚاعتباكٙ، بٌ ؾ٬ّٔ عٔ ُشٸ ،ًٚٗلت٘  .١عٞ تٛاتلٙ عٓـ ايعا

يًٛقٛف  ;ٚؿكاه١ أهاْٝـٙ ٚطلق٘ ،ٚشلقا ٜٓبػٞ ايلدٛع إٍ َِاؿكٙ ا٭هاه١ٝ
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ت٘ ٚاعتباكٙ. َعلؾ١ َـ٣ ُشٸ٫نتٌاف ٚ ;ٚؼكٝل هٓـٙ ،ع٢ً يؿٛ٘ ايِشٝض

 

 ٗا ٓعٝؿ١: نًٓ ،١هتٸٚكؿ ٖقا اؿـٜح بطلم 

ٚٸ  تٴلٵَٹُأ»: |قاٍ: قاٍ ايٓيبٸ ×عٔ عًٍّٞ: َا كٚاٙ ايِـٚم بوٓـٙ ٍايطلٜل ا٭

ٞٻ :٢ ٜكٛيٛاقاتٌ ايٓاي ستٸأإٔ  ؿَا٩ِٖ  ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ؾإفا قايٖٛا ؾكـ سلّ عً

 . (6)«ٚأَٛاشلِ

 .ٙٛٚأب ،ٚٗ هٓـٙ اؿؤ بٔ عبـ اهلل ايتُُٝٞ

ٌٷٚا٫ اؿؤ بٔ عبـ »ض عًُا٤ ايلداٍ يقنلٙ، قاٍ ايُٓامٟ: مل ٜتعلٻ ،بٔ َُٗ

اهلل بٔ قُـ بٔ ايعباي، أبٛ قُـ ايلامٟ ايتُُٝٞ: مل ٜقنلٚٙ. ك٣ٚ ايِـٚم ٗ 

ا٭َايٞ عٔ قُـ بٔ عُل بٔ قُـ اؾعابٞ ايبػـاؿٟ، عٓ٘، عٔ أبٝ٘، عٔ ٫َْٛا 

 .(7)«ايلٓا ًُٛات اهلل عًٝ٘

ٍٷ ّٸأ سٝح مل ٜقنل َـٕغ ;ٚأبٛٙ فٗٛ عبـ اهلل بٔ »قاٍ عٓ٘ ايٓذاًٞ:  ،ٚ ف

. أػدلْا ×عٔ ايلٓا ي٘ ْوؼ١ْ :قُـ بٔ عًٞ بٔ ايعباي بٔ ٖاكٕٚ ايتُُٝٞ ايلامٟ

ـٻ :أبٛ اؿوٌ قُـ بٔ عجُإ ايِٓٝيب قاٍ ـٻ :ثٓا أبٛ بهل قُـ بٔ عُل قاٍس ثٓا س

ـٻ :أبٛ قُـ اؿؤ بٔ عبـ اهلل بٔ قُـ بٔ ايعباي قاٍ ـٻ :ثٓا أبٞ قاٍس ثٓا عًٞ بٔ س

 . (8)«×َٛه٢ ايلٓا

ـٺايِـٚم : َا كٚاٙ ايطلٜل ايجاْٞ ـٻ ،ٌَِتٸ أّٜٔا بوٓ ثين قُـ بٔ قاٍ: س

سـثين قُـ بٔ دعؿل قاٍ: سـثين َٛه٢ بٔ عُلإ قاٍ:  :َٛه٢ بٔ إتٛنٌ قاٍ

ُٸ عٔ أبٞ اؿؤ  ،بٔ عُلٚ ايِٝين عٔ ٓاؿ ،ٞ اؿوٌ بٔ مٜـسـثين ع

عٔ  ،عٔ أبٞ عا١ٌٜ ايوعـٟ ،عٔ أبٞ عبـ اهلل ،عٔ َٝول٠ بٔ عبـ اهلل ،اـلاهاْٞ

عٔ أبٞ ٖلٜل٠ ٚعبـ اهلل  ،عٔ أبٞ ه١ًُ بٔ عبـ ايلٓٔ ،ٜنٜـ بٔ عُل بٔ عبـ ايعنٜن

 :ػطبٗا بإـ١ٜٓ... ٖٚٞ آػل ػطب١ٺ ،قبٌ ٚؾات٘ |ػطبٓا كهٍٛ اهلل»اي قا٫: بٔ عبٸ

ؾإفا قايٖٛا اعتُِٛا  ،٫ إي٘ إ٫ اهلل :ٜكٛيٛاٞ أَلْٞ إ أقاتٌ ايٓاي ست٢ ٕ كبٸإأ٫ ٚ

ٌٻ ٚسوابِٗ ع٢ً اهلل عنٻ ،ٗاعكِّ ؿَا٤ِٖ ٚأَٛاشلِ إ٫ٓ ،َين  .(9)«...ٚد

ـٸ ٚايطلٜل َبت٢ًٶ ٌٷ ،ٓاؿ بٔ عُلٚ ايِٝينَِٓٗ:  ،َٔ اجملاٌٖٝ ٠ٺبع  ،ؾٗٛ َُٗ
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ٍٷ ٚأبٞ  ;ٚأبٞ عبـ اهلل ;َٚٝول٠ بٔ عبـ اهلل ;ٚإفا نإ ايًكب ٖٛ ايِٓٝيب ؾٗٛ فٗٛ

َٸ ،ٚأبٞ ه١ًُ بٔ عبـ ايلٓٔ ;ٜٚنٜـ بٔ عُل بٔ عبـ ايعنٜن ;عا١ٌٜ ايوعـٟ ٞ ٖٚٛ عا

ٌٷ  عٓـْا. َُٗ

ـٺايطلٜل ايجايح أػدلْا أبٛ اؿؤ عًٞ بٔ ٌِ قاٍ: َتٸ : َا كٚاٙ ايطٛهٞ بوٓ

أػدلْا أبٛ  :عًٝ٘، قاٍ قلا٠ّ٤ ،إعلٚف بابٔ اؿُاَٞ ،أٓـ بٔ عُل بٔ سؿّ إكل٨

 :سـثٓا َعاف بٔ إج٢ٓ قاٍ :عًٝ٘، قاٍ قلا٠ّ٤ ،بهل أٓـ بٔ هًُإ بٔ اؿؤ ايؿكٝ٘

ـٸ سـثٓا أبٛ عٛا١ْ، عٔ هٌٗٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ أبٞ ٖلٜل٠ قاٍ: قاٍ  :ؿ قاٍسـثٓا َو

ٌٸ»: |كهٍٛ اهلل ٘ اهلل ٚكهٛي٘، ٫ وب اهلل ٚكهٛي٘، ٚوبٸ كد٬ّ ايلا١ٜ غـّا ٭عط

ٝٸاٱَاك٠ قبٌ ٦َٜٛقٺ تٴبٵٜؿتض اهلل عًٝ٘. قاٍ عُل: َا أسبٳ٢ ٜلدع ستٸ  ×ّا، ؾـعا عً

ٖٳ :ؾبعج٘، ؾكاٍ ٌٻ ٢ ٜؿتض اهلل عنٻستٸ ٌٵؾكاتٹ بٵاف أٚ  ،، ؾ٢ٌُ هاع١ّتٵ، ٫ٚ تًتؿٹعًَٝو ٚد

ِٸق٬ًّٝ: قاٍ قاٍ: قاتًِٗ  ؟أقاتٌ ايٓاي ّٳ، ؾكاٍ: ٜا كهٍٛ اهلل، ع٬تٵٚقـ ٚمل ًٜتؿٹ ، ث

ؾإفا ؾعًٛا فيو ؾكـ َٓعٛا َٓو  ،كهٍٛ اهلل إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ٚإٔ قُـّا٢ ٌٜٗـٚا ستٸ

ٌٻ ٗا، ٚسوابِٗ ع٢ً اهلل عنٻعكِّ ؿَا٤ِٖ ٚأَٛاشلِ إ٫ٓ  .(10)«ٚد

َٔ  بعـؿٺ َبت٢ًٶ ع اػتِاُ٘ عاٍ ايكتاٍ بٌ طلؾٌعٔ بعٝـّا  ع ٖٚقا اـدل

َٸ، اجملاٌٖٝ ْ٘ .َٔ ائعاف ًِٗٗٚدٴ ،٢ ٜٓتٗٞ بأبٞ ٖلٜل٠ستٸ ،١ٚايعا عٔ  ؾوٓـٙ هاق

 ا٫عتباك.

ُٸايلابعايطلٜل  ٕ أ تٴَلٵُأٞ ْٸإٚ»ْ٘ قاٍ: أ |َله٬ّ عٔ ايٓيبٸ ،ٞ: َا كٚاٙ ايك

َٛاشلِ أِٖ ٚٞ ؿَا٤فا قايٖٛا ؾكـ عُِٛا َٓٸإؾ ،اهلل ٫ إي٘ إ٫ٓ :قاتٌ ايٓاي ست٢ ٜكٛيٛاأ

 .(11)«ِٗ ع٢ً اهلل...ٚسوابٴ ،ٗاعكِّ إ٫ٓ

ْ٘ أ ،|َله٬ّ عٔ كهٍٛ اهلل ،كٚاٙ ايكآٞ ايٓعُإ: َا اـاَىايطلٜل 

َٔ ٜٔلب  ،اكّا٫ تلدعٛا بعـٟ نٓؿ ،أٜٗا ايٓاي»: ٢ ؾكآٍٳػطب ايٓاي ّٜٛ ايٓشل 

ؾإفا  ،اهلل ٫ إي٘ إ٫ٓ :٢ ٜكٛيٛاإٔ أقاتٌ ايٓاي ستٸ تٴلٵَٹؾإِا ُأ ،بعٔهِ كقاب بعٕض

أ٫ ٌٖ  .ؾٝشاهبِٗ ،ًِٜٗكٕٛ كبٻٞ ؿَا٤ِٖ ٚأَٛاشلِ إٍ ّٜٛ قايٛا فيو ؾكـ عُِٛا َٓٸ

ِٻ :قاٍ ،ْعِ :قايٛا ؟تٴػٵبًٖ ٗٳ ايًٗ  .(12)«ـٵاً

ْ٘ قاٍ: أ ،|َله٬ّ عٔ كهٍٛ اهلل ،سوا٥ٞاٙ ا٭َٚا ك: ايواؿيايطلٜل 

 ،ٜٚكُٝٛا اي٠٬ِ ،ٚإْٞ كهٍٛ اهلل ،٫ إي٘ إ٫ اهلل :٢ ٜكٛيٛاإٔ أقاتٌ ايٓاي ستٸ تٴلٵَٹُأ»

 .(13)«ِٗ ع٢ً اهلل...ٚسوابٴ ،ِٖ ٚأَٛاشل٤ِٞ ؿَاؾإفا قايٖٛا سكٓٛا َٓٸ ،ٜٚ٪تٛا ايننا٠
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ـٻ نُا  ،إَا َٔ ػ٬ٍ دٗاي١ بعض كٚاتٗا ;ّ ٓعـ ْٝع ايطلمؾٝٛٗل ٖا تك

 ،نُا ٗ ايطلم ايج٬ث١ ا٭ػرل٠ ،كهاٍأٚ َٔ ػ٬ٍ اٱ ;ا٭ٍٚ ا٭هاْٝـ ايج٬ث١ٗ 

 ١. ؾٝهٕٛ اؿـٜح هاقطّا عٔ ا٫عتباك عٓـ اٱَاَٝٸ

ٟٸ ع٢ً مٜاؿ٠  ٫ًتُاي٘ ;يٞٗ عٛايٞ ايٰ ٚأٓعـ ٖقٙ ا٭ػباك ٖٛ ا٭ػرل إلٚ

 ٗ َتٕٛ إِاؿك ا٭ػل٣.  ؿٵٔلاييت مل تٳ ،ٜٚ٪تٛا ايننا٠ص ،ٜٚكُٝٛا اي٠٬ِط

َٸ أساؿٜحب إيٝٓا َٔ ٕ ٖقا اـدل ٖا تولٻأٜٚبـٚ يٞ   ٗ ايلاٟٚ ٕأبكل١ٜٓ ; ١ايعا

َٸ كٚا٠ْ ، ٚٗ ايوٓـٖلٜل٠ ٛأب ٚأاي بٔ عبٸا ٖٛ ا٭ٍٚ ايطلم ايج٬ث١بعض  ١، َٔ ايعا

ـٻ ،ؾ٬ّٔ عٔ دٗاي١ أغًب كٚاتٗا ٘ إٔ ايِـٚم قـ ْكٌ عٔ تٴلٵـ َا فَنٜٚ٪ِّ .ّنُا تك

َٸ  َِـك ٖقا اـدل.  ، ٖٚٛايعٕٝٛ :َٚٓٗا ،١ نجرلّا ٗ بعض نتب٘ايعا

 

ِّ ٟٚ عٔ ٚكٴ ،|هاْٝـ نجرل٠ عٔ ايٓيبٸأؿ٠ ٚٚكؿ ٖقا اؿـٜح بطلم َتع

اب ٚابٓ٘ بٞ ٖلٜل٠ ٚأْى بٔ َايو ٚعُل بٔ اـٓطأن ،(14)ّأو١ عٌل ُشابٝٸ

ٕٵ هٓاؿ، ٖٚٛ ٕ بعٔٗا ُشٝض اٱأ إ٫ٓ نإ ٗ نجرل َٔ ا٭هاْٝـ ْٛلٷ ٚغرلِٖ، ٚإ

ُٸَا ٜٴ يلٚاٜت٘ ٗ ;ؿل عًٝ٘ عٓـَِٖتٻ ، (15)عٞ تٛاتلٙ َع٢ٓٶٚقـ اؿټ ،٢ بايِشٝشٌو

 َٚٓٗا: 

ُٳلٳ: أع َا 1 ٔٔ عٴ ٔٔ ابٵ ٍٳ »ػلد٘ ايبؼاكٟ بوٓـٙ عٳ ٕٻ كٳهٴٛ ٕٵ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللٹَأ َٹلٵتٴ َأ ٍٳ: ُأ َقا

٘ٳ ٔإ ٕٵ ٫َ ٔإَي ـٴٚا َأ ٗٳ ٌٵ ٜٳ ٌٳ ايٓٻايٳ سٳتٻ٢  ُٻـاهلُل ٫ُٖأَقاتٹ َٴشٳ ٕٻ  ٚٳَأ ٍٴ  ّا،  ِٻ٠َ٬َ، اهللٹكٳهٴٛ ُٴٛا اي ٜٴكٹٝ ٚٳ  ،

ٜٴ٪ٵتٴٛا اينٻَنا٠َ، َؾٔإفٳا  ِٵ ٔإٚٳ ٗٴ ٛٳاَي َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٖٴ َٳا٤ٳ َٹِّٓٞ ؿٹ ُٴٛا  ِٳ ّٔ،  ٫َٓؾعٳًُٛا فٳيٹَو عٳ بٹشٳلِّ أٱهٵ٬َ

ِٵ عٳ٢ًَ  ٗٴ  . (16)«اهللٹٚٳسٹوٳابٴ

ٍٔ اهللٹ2 ٔٵ كٳهٴٛ ٜٵلٳ٠َ، عٳ ٖٴلٳ ٔٵ َأبٹٞ  ٍٳ:  ملسو هيلع هللا ىلصع َا أػلد٘ َوًِ بوٓـٙ عٳ ٌٴ ايٓٻايٳ »َقا ُأَقاتٹ

ٕٵ ٫َسٳتٻ ـٴٚا َأ ٗٳ ٌٵ ٜٳ ٘ٳ ٔإ ٢  َٹِّٞ  ٫ٖٔإَي ُٴٛا  ِٳ ٘ٹ، َؾٔإفٳا َؾعٳًُٛا فٳيٹَو عٳ ُٳا دٹ٦ٵتٴ بٹ ٚٳبٹ ٓٴٛا بٹٞ،  َٹ ٜٴ٪ٵ ٚٳ اهلُل، 

ِٵ ٔإ ٗٴ ٛٳاَي َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٖٴ َٳا٤ٳ ِٵ عٳ٢ًَ اهللٹ ٫ٓؿٹ ٗٴ ٚٳسٹوٳابٴ ٗٳا،   .(17)«بٹشٳكِّ

َٸٚعٓـ تتبټ  ،ؿات ٚإواْٝـ ٚايِشاغَٔ إِٓٻ ،١ع إِاؿك اؿـٜج١ٝ عٓـ ايعا

ؾبعٔٗا ٜكتِل ع٢ً فنل  ;َٔ سٝح اينٜاؿ٠ ٚايٓكِإ ّاٚآش ّالـ بٝٓٗا اػت٬ؾ

قا١َ اي٠٬ِ إٚبعٔٗا ٜٔٝـ  ;ٚبعٔٗا ٜٔٝـ ايٌٗاؿ٠ بايلهاي١ ;ايٌٗاؿ٠ بايتٛسٝـ

 ٚأنٌ ايقبا٥ض ٚمٖٛا. 



  االجتهاد والتجديد

ـٳ ٝٵ ُٸ ايهجرلٕ أ بٳ َِّٔ نباك ا٭٥ ثٌ قـ اقتِلٚا ٗ ْكٌ اؿـٜح ع٢ً ١ ٚاحمل

ٔٳعٹٌٵٖا ٜٴ ،اٱٓاؾاتٚأًُٖٛا ها٥ل  ،ايٌٗاؿ٠ بايتٛسٝـ ٚٳعٵل ب ؾكـ ك٣ٚ أبٛ  ،ٓٗاٖٵؿٗا ٚ

ٍٳ  ٕٻ كٳهٴٛ ٔٵ دٳابٹٕل: َأ ٝٵٔل، عٳ ٔٵ َأبٹٞ اينټبٳ ٕٵ ُأَقاتٹ»قاٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللٹسٓٝؿ١ عٳ َٹلٵتٴ َأ ٌٳ ايٓٻايٳ سٳتٻ٢ ُأ

٘ٳ ٔإ ٜٳُكُٛيٛا: ٫َ ِٵ اهلُل ٫ٖٔإَي ٖٴ َٳا٤ٳ َٹِّٓٞ ؿٹ ُٴٛا  ِٳ ٖٳا عٳ ِٵ ٔإ، َؾٔإفٳا َقاُيٛ ٗٴ ٛٳاَي َٵ ِٵ  ٫ٖٚٳَأ ٗٴ ٚٳسٹوٳابٴ ٗٳا،  بٹشٳكِّ

ٌٻاهللٹعٳ٢ًَ   . (18)« عٳنٻ ٚدٳ

 ،ؿات ٚنتب ايِشاغكغِ نجل٠ ؽله٘ ٗ إواْٝـ ٚإِٓٻ أْٓا، ٚايػلٜبٴ

بعـ  ،أٙلـ إٔ َايو بٔ أْى إَاّ إقٖب إايهٞ قـ أهك٘ ؽله٘ ٗ َٛٓط

، (إٔٛٓطع )اأٚ ْوؼتٌ َٔ أٌُ أكبع١ عٌل ْوؼ١ ي ٗ ْوؼ١ٺ ل إ٫َٓنقٵؾًِ ٜٴ ،تٗقٜب٘

ٖٚٞ ْوؼ١ ابٔ ٖٚب أبٛ قُـ عبـ اهلل بٔ ه١ًُ ايؿٗلٟ إِلٟ، نُا ٜٛدـ ٖقا 

 أ ابٔ ايكاهِ. اؿـٜح ٗ َٛٓط

َع  ،بِـٚكٙ ٕٸأُٳِطٖٚقا إكـاك ٖٛ ايقٟ ٜٴ .ٖٚٛ ْؿى َكـاك َا كٚاٙ أبٛ سٓٝؿ١

ٖٚٞ  ،٭غلاض هٝاه١ٝ تٵَٓٝؿٚأَا اينٜاؿات ؾإْٗا قـ ُأ .هاْٝـٙ ٚطلق٘أنجل٠ 

ُٸتِشٝض قتاٍ َا ٜٴ  . (َاْعٞ ايننا٠ع )٢ بو

ٍٸ ـٸ ٚايقٟ ٜـ  أُٖٗا:  ،٠ع٢ً نقب اينٜاؿ٠ أَٛك ع

عًٝ٘ بأٌُ  اببٔ اـٓط عُل سترٸاع إٕ أبا بهل ٕا أكاؿ قتاٍ إؼايؿٌ ي٘ 1

ٗ عـّ قتاشلِ،  ايٌٗاؿ٠ بايتٛسٝـ ناؾ١ْٕٝ أعُل  ؾُلاؿٴ .َٔ ؿٕٚ اينٜاؿات ،اؿـٜح

٭بٞ بهل ع٢ً عُل  ١ّٚيهإ سذٸ ،ا٫ستذاز ٕا ُضٸ ٚيٛ ناْت اينٜاؿ٠ ُشٝش١ّ

 ٚغرلٙ َٔ إعذلٌٓ ٗ تِشٝض ؾعً٘. 

سـثٓا عبٝـ اهلل بٔ عبـ اهلل بٔ عتب١ بٔ  :ػلز ايبؼاكٟ بوٓـٙ عٔ اينٖلٟأؾكـ 

َٳ ،ٚنإ أبٛ بهل ،|اهللَوعٛؿ إٔ أبا ٖلٜل٠ قاٍ: ٕا تٛٗ كهٍٛ  نؿل  ٔٵٚنؿل 

إٔ أقاتٌ  تٴلٵَٹُأ»: |نٝـ تكاتٌ ايٓاي ٚقـ قاٍ كهٍٛ اهلل: ؾكاٍ عُل ،َٔ ايعلب

ُٳ ،اهلل ٫ إي٘ إ٫ٓ :٢ ٜكٛيٛاايٓاي ستٸ  ،٘عكِّ ٞ َاي٘ ْٚؿو٘ إ٫ٓقاشلا ؾكـ عِِ َٓٸ ٔٵؾ

ٔٸ ،ؾكاٍ: ٚاهللٹ ؟!«٘ ع٢ً اهللٚسوابٴ ؾإٕ ايننا٠  ;اي٠٬ِ ٚايننا٠م بٌ ؾلٻ ٔٵَٳ ٭قاتً

ِٗ ع٢ً يكاتًتٴ |ْٚٗا إٍ كهٍٛ اهللناْٛا ٜ٪ؿٸ يٛ َٓعْٛٞ عٓاقّا ،ٚاهللٹ .إاٍ سلٸ

أْ٘  تٴِؾؾعلٳيًكتاٍ، إٔ قـ ًلغ اهلل ُـك أبٞ بهل  َا ٖٛ إ٫ٓ ،َٓعٗا. قاٍ عُل: ؾٛاهللٹ

 . (19)«اؿلٸ
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2ٌّ ، ٚإِا اينٜاؿات ٖقٙٗ نجرل َٔ ايهتب َٔ ؿٕٚ  ع إٕ إً ا٭ًُٞ َلٚ

عّا يع١ًُٝ ٚٓع ا٭ػباك إُٓٗذ١ ٗ هبٌٝ بٳتٳ ;دا٤ت اينٜاؿ٠ يتِشٝض ؾعٌ أبٞ بهل

َٴ .ملٳا٫ْتِاك يٰكا٤ ٚإباْٞ ايه١َٝ٬ يًُقاٖب ٚايؿٹ ُّا َهشٵٖٚقا ايؿعٌ َُٗا نإ 

ٗٴ ،تهٌـ ٚاقع٘ ؾ٬ ىًٛ َٔ ثػلاتٺ ١ بايوٓٸٌ ٗٵاَؾبؿعًِٗ ٖقا ْوبٛا  ِٵٚتبطٌ مٜؿ٘، ؾ

َٚٔ  ;ل اؿـٜح ٚايت٬عب ب٘تٵإٕ عُل قاّ ببٳ ؾُٔ د١ٗٺ ;بٞ بهل ٚعُلأإٍ ايٌٝؼٌ 

ُٸ ،لتٵإٕ أبا بهل مل ًٜتؿت إٍ ٖقا ايبٳ د١ٗٺ ؾات٘ ثبات ٌَلٚع١ٝ تِلټإٝت٘ ٗ كغِ أٖ

 . ٚأؾعاي٘

 

ٚٸ ٔٵَٳ ٚٳٜكلأ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٭ اك; ٜؿِٗ َٔ ٚاٖلٖا ٚدٛب َكات١ً ْٝع ايهٓؿ ١ًٺٖٵٍ 

٭دٌ إدباكِٖ ع٢ً ايٓطل بايٌٗاؿتٌ ٚؿػٍٛ اٱه٬ّ، َٔ ؿٕٚ ؾلم بٌ احملاكب 

٫ٚ  .ٖٚٛ بإط٬ق٘ ٌٌُٜ أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ َٔ إٌلنٌ ٚإًشـٜٔ .ٚإوامل

ٚٸ ل فيو إ٫ٜٓتشٖك  ٚإ٫ٓ ،أَٛاشلِؿَا٩ِٖ ٚ تٵؾإفا قبًٛٙ سكٓٳ ،٫ّبعلض اٱه٬ّ عًِٝٗ أ

ُٸثبات ٌَلٚع١ٝ َا ٜٴإٍ ٖقا ايؿِٗ ٗ إٚقـ اهتٓـ  .ؾٝذب قتاشلِ ايؿتٛسات بع )٢ و

  .(اٱه١َٝ٬

ٔ ايـَا٤ ٖٛ ِكٚغا١ٜ سٳ ،ؾُٓطٛم اؿـٜح هعٌ هبب ايكتاٍ ٖٛ ايهؿل

ُٳ(20)اٱه٬ّ  ،وهِ بإه٬َ٘ ،ٚيٛ ٚاٖلّا ،ٜٚعًٔ ايتٛب١ ،ٜٓطل ايٌٗاؿتٌ ٔٵ، ؾ

ـٸ ،ٚوٛم سكٛم إوًِ ،ٚتطبل عًٝ٘ أسهاّ اٱه٬ّ ٟ ع٢ً ؿَ٘ أٚ ؾ٬ هٛم ايتع

ْٕ أٚ تعنٜٕل شٍـّن ،إفا ُـك َٓ٘ َا ٜٛدب فيو إ٫ٓ ،َاي٘  . أٚ قِا

ٕٵ ١ ٖقا ايـٜٔ : إٕ ؿػٛشلِ يٲه٬ّ ٫ ٜعين سٍِٛ ا٫عتكاؿ بِشٸقٌٝ ؾإ

 ؟ ّٜٛاػٵٜٚهٕٛ ؾعًِٗ َي ،ل َٓ٘ ايػلض، ؾ٬ ٜتشٖكت٘ٚاٱّإ بِشٸ

ٍٷإ: دٝبُأ  ;إٍ اهلل تعاٍ ٕ َعلؾ١ ايولا٥ل ٚاؿواب ع٢ً ائُا٥ل َٛنٛ

 ؿكٔ ؿَا٥ِٗ.  ;ه٬ّٚٗاك اٱإٚإِا هب عًِٝٗ  ،«ٚسوابِٗ ع٢ً اهلل»يكٛي٘: 

َٸأٚايػلٜب  ١ قـ ؾلض عكٛب١ ايكتٌ ع٢ً تاكى اي٠٬ِ ٕ بعض ؾكٗا٤ ايعا

ؾايعاُٞ  .ٗ بعض َتٕٛ اؿـٜحًذلاطٗا ٫ ;ّاْ٘ بٛدٛبٗاإ٢ َع ، ستٸٚايننا٠

ٌٸٚايتُوټ ،ف ٗ ؾِٗ ايِْٖٓٛٚقا ايتطلټ .تٌُق ؾإفا مل ٜ٪ؿِّ ،وتتابٜٴ  و َا ٖٛ ق



  االجتهاد والتجديد

ع١ َٔ ٚإلتهن ٗ أفٖإ إتٌلِّ ،ىايـ ا٫ستٝاٙ ٗ ايـَا٤ ،ػ٬ف ٗ هٓـٙ ٚؿ٫يت٘

يعنٜن ، ؾإفا ناْت اؿـٚؿ إِْٓٛ عًٝٗا ٗ ايهتاب اسل١َ ايكتٌ بػرل ٚد٘ سلٍّ

ٌټكٳـٵتٴ   ؟!ٗات ؾهٝـ بػرلٖابٴأ باي

ـٳ ٝٵ ِٷأ بٳ ٚأٌٖ  |٫ ٜتٓاهب َع كٚغ اٱه٬ّ ٚهرل٠ ايلهٍٛ ،ٕ ٖقا ايؿِٗ هكٝ

 َٓٗا:  ،٭هباب نجرل٠ ;ع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ ^بٝت٘ ا٭طٗاك

ٚٸ ّٸ٫ّأ قٛي٘ َٓٗا:  ،١ٜ إعتكـ، ٖٚٞ نجرل٠ْايكلآْٞ ٗ بٝإ سلِّ : كايؿت٘ يًٓ

ٔٵ  ٫َ﴿تعاٍ:  َٹ ٜٴ٪ٵ ٚٳ ٔٵ ٜٳِهُؿلٵ بٹايٖطاُغٛتٹ  ُٳ ِّ َؾ ٔٳ اِيػٳ َٹ ـٴ  ًٵ ٔٳ ايلټ ٝٻ ـٵ تٳبٳ ٔٔ َق ِـّٜ ٔإِنلٳاٙٳ ؾٹٞ اي

ُٵاهللٹبٹ ـٹ اهٵتٳ ٛٴثٵَك٢ ٫َ َؾَك ٚٳ٠ٹ اِي ٚٳ وٳَو بٹاِيعٴلٵ ٗٳا  ّٳ َي ِٳا ْٵؿٹ ِٷاهلُلا ُٹٝعٷ عٳًٹٝ ، (256)ايبكل٠:  ﴾ هٳ

ٔٵ كٳبِّ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  َٹ ٌٔ اِيشٳلټ  ْٳا ٚٳُق ـٵ ْٻا َأعٵتٳ ٝٳِهُؿلٵ ٔإ ًٳا٤ٳ َؾًِ ٔٵ  َٳ ٚٳ ٔٵ  َٹ ٝٴ٪ٵ ًٳا٤ٳ َؾًِ ٔٵ  ُٳ ِٵ َؾ ُه

ٌٳ ْٳاك ُٹ ٖٛايٹ ٛٴدٴٛٙٳ بٹ٦ٵىٳ  ّايٹً ٟٛٔ اِي ٌٵ ٌٔ ٜٳ ٗٵ ُٴ ُٳا٤ٺ َناِي ٕٵ ٜٳوٵتٳػٹٝجٴٛا ٜٴػٳاثٴٛا بٹ ٚٳٔإ ٗٳا  ِٵ هٴلٳاؿٹُق ٔٗ َٙ بٹ َأسٳا

َٴلٵتٳَؿك ٚٳهٳا٤ٳتٵ  ٌٻلٳابٴ  ٔٔ﴿تعاٍ:  ، ٚقٛي٘(29)ايهٗـ:  ﴾ّااي ٞٳ ؿٹٜ ٚٳيٹ ِٵ  ِٵ ؿٹٜٓٴُه  ﴾َيُه

 . (6)ايهاؾلٕٚ: 

ـٻنلاٙٚاٱ لبٵ٫ اَؾ ،: كايؿت٘ يٛٚٝؿ١ ا٭ْبٝا٤ ٗ ايتبًٝؼ ٚايبٝإثاّْٝا ؿ ، ؾكـ س

ٌٵ يٹًٖ﴿َٓٗا: قٛي٘ تعاٍ:  ،ايكلإٓ ٚٚٝؿ١ ا٫ْبٝا٤ ٗ ِْْٛ نجرل٠ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ ٚٳُق قٹٜ

ٌٳ ٚٳاُ٭ ِّ ٛٳٖيَِّ ٕٵ تٳ ٚٳٔإ ٚٵا  ـٳ ٖٵتٳ ـٹ ا ُٴٛا َؾَك ٕٵ َأهٵًَ ِٵ َؾٔإ ُٵتٴ ٝٵَو اِيبٳ٬ََأَأهٵًَ ُٳا عٳًَ ْٻ ٚٳٛٵا َؾٔإ ِٹرلٷ اهلُلؽٴ   بٳ

ٍٔ ٔإ﴿، ٚقٛي٘ تعاٍ: (20)آٍ عُلإ:  ﴾بٹاِيعٹبٳاؿٹ ٚٳاِيبٳ٬َ ٫َٖٳا عٳ٢ًَ ايلٻهٴٛ َٳا اهلُلؽٴ  ِٴ   ٜٳعٵًَ

ٕٳ ُٴٛ َٳا تٳِهتٴ ٚٳ ٕٳ  ـٴٚ ٛٳٖي﴿، ٚقٛي٘ تعاٍ: (99)إا٥ـ٠:  ﴾تٴبٵ ٕٵ تٳ ٝٵَو اِيبٳ٬ََؾٔإ ُٳا عٳًَ ْٻ ؽٴ ٛٵا َؾٔإ

ٌٴ ُٴبٹ َٳا ﴿، ٚقٛي٘ تعاٍ: (82)ايٓشٌ:  ﴾اِي ٚٳ ِٵ  ٔٵ َقبٵًٹُه َٹ ِٷ  َٳ ـٵ َنقٻبٳ ُأ ٕٵ تٴَهقِّبٴٛا َؾَك ٚٳٔإ

ٍٔ ٔإ ٌٴاِيبٳ٬َ ٫ٖعٳ٢ًَ ايلٻهٴٛ ُٴبٹ ُٳا ﴿ ، ٚقٛي٘ تعاٍ:(18)ايعٓهبٛت:  ﴾ؽٴ اِي ٓٴٛا َؾ ٕٵ َأعٵلٳ َؾٔإ

ِٵ سٳؿٹٝٛ ٔٗ ٝٵ ٓٳاَى عٳًَ ٝٵَو ٔإ ّاَأكٵهٳًِ ٕٵ عٳًَ ٓٳا أٱاِيبٳ٬َ ٫ٖٔإ ْٻا ٔإفٳا َأفٳِق ٚٳٔإ ٕٵ ؽٴ  ٚٳٔإ ٗٳا  ُٳ١ّ َؾٔلغٳ بٹ ٓٻا كٳسٵ َٹ ٕٳ  ْٵوٳا

ُٳا َق ٦ِّٳ١ْ بٹ ِٵ هٳ ٗٴ ِٹبٵ ٕٻ أٱتٴ ِٵ َؾٔإ ٔٗ ـٹٜ ٜٵ َٳتٵ َأ ٕٳ َنُؿٛكٷـٻ ٚقٛي٘ تعاٍ:  ،(48)ايٌٛك٣:  ﴾ْٵوٳا

ٝٵطٹٕل﴿ ُٴوٳ ِٵ بٹ ٔٗ ٝٵ َٴقٳنِّلٷ * َيوٵتٳ عٳًَ ْٵتٳ  ُٳا َأ ْٻ ، ٚقٛي٘ تعاٍ: (22ع  21)ايػا١ًٝ:  ﴾َؾقٳنِّلٵ ٔإ

ُٻا ﴿ َٹ ْٳا بٳٔل٤ٟٷ  ٚٳَأ ٌٴ  ُٳ ُٻا َأعٵ َٹ ٕٳ  ِٵ بٳٔل٦ٜٴٛ ْٵتٴ ِٵ َأ ُٳًُُه ِٵ عٳ ٚٳَيُه ُٳًٹٞ  ٌٵ يٹٞ عٳ ٕٵ َنقٻبٴَٛى َؾُك ٚٳٔإ

ٕٳ ُٳًُٛ  . (41)ْٜٛى:  ﴾تٳعٵ

ّٸثايجّا ايكلآْٞ ٗ بٝإ نٝؿ١ٝ ايـع٠ٛ ٚايتبًٝؼ، نكٛي٘ تعاٍ:  : كايؿت٘ يًٓ

ٕٻ كٳبٻَو ﴿ ٔٴ ٔإ ٞٳ َأسٵوٳ ٖٹ ِٵ بٹاٖيتٹٞ  ٗٴ ٚٳدٳاؿٹِي ٓٳ١ٹ  ١َٛٹ اِيشٳوٳ ٛٵعٹ ُٳ ٚٳاِي ُٳ١ٹ  ٌٔ كٳبَِّو بٹاِيشٹِه اؿٵعٴ ٔإَي٢ هٳبٹٝ
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ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ هٳبٹًٝٹ ٌٻ عٳ ٓٳ ٔٵ  ُٳ ِٴ بٹ ٛٳ َأعٵًَ ٔٳٖٴ ـٹٜ ٗٵتٳ ُٴ ِٴ بٹاِي ٜٳا ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  (،125)ايٓشٌ:  ﴾ٛٳ َأعٵًَ ٌٵ  ُق

ِٵ َأ ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ٛٳا٤ٺ بٳ ُٳ١ٺ هٳ ٛٵا ٔإَي٢ َنًٹ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ تٳعٳاَي ٖٵ ـٳ ٔإ ٕٵ ٫ََأ ٚٳ٫َاهلَل ٫ْٖٳعٵبٴ ٘ٹ    ٌٵٔلَى بٹ ْٴ

ٝٵ٦ ٓٳا بٳعٵٔ ٚٳ٫َ ّاًٳ ٔٴ ٕٔ  ّاَأكٵبٳاب ّاٜٳتٻؼٹقٳ بٳعٵ ٔٵ ؿٴٚ ٕٳاهللٹَٹ ُٴٛ َٴوٵًٹ ْٻا  ـٴٚا بٹَأ ٗٳ ًٵ ٛٵا َؾُكُٛيٛا ا ٛٳٖي ٕٵ تٳ  ﴾ َؾٔإ

 . (64)آٍ عُلإ: 

ّٸكابعّا ٕٵ ﴿ِ ٚايو٬ّ، نكٛي٘ تعاٍ: ًِايكلآْٞ ٗ تلدٝض ايوِّ : كايؿت٘ يًٓ ٚٳٔإ

ٌٵ عٳ٢ًَ  ٛٳٖن ٚٳتٳ ٗٳا  ٓٳضٵ َي ِٔ َؾادٵ ًِ ُٹٝعٴاهللٹدٳٓٳشٴٛا يٹًوٻ ٛٳ ايوٻ ٖٴ ٘ٴ  ْٻ ِٴ  ٔإ ، ٚقٛي٘ (61)ا٭ْؿاٍ:  ﴾اِيعٳًٹٝ

ٌٳ ﴿تعاٍ:  ُٳا دٳعٳ ِٳ َؾ ِٴ ايوٻًَ ٝٵُه ٛٵا ٔإَي ٚٳَأِيَك ِٵ  ِٵ ٜٴَكاتٹًُُٛن ِٵ َؾًَ ٕٔ اعٵتٳنٳُيُٛن ِٵ اهلُلَؾٔإ ٔٗ ٝٵ ِٵ عٳًَ  َيُه

ٕٻ ﴿، ٚقٛي٘ تعاٍ: (90)ايٓوا٤:  ﴾هٳبٹ٬ّٝ ٚٳٔإ ُٴٛا  ًُٚٹ ِٵ  ٗٴ ْٻ ٕٳ بٹَأ ٔٳ ٜٴَكاتٳًُٛ ٕٳ يٹًٖقٹٜ  عٳ٢ًَ اهلَلُأفٹ

ٝٵٔل سٳلٍّ ٔإ ِٵ بٹػٳ ٖٹ ٜٳأك ٔٵ ؿٹ َٹ ٔٳ ُأػٵٔلدٴٛا  ـٹٜلٷ * اٖيقٹٜ ِٵ َيَك ٖٹ ِٵٔل ٓٳا  ٫ْٖٳ ٜٳُكُٛيٛا كٳبټ ٕٵ  ٛٵ٫َاهلُلَأ ٚٳَي ؿٳِؾعٴ   

ِٴ اهللٹ ٗٳا اهٵ ـٴ ٜٴقٵَنلٴ ؾٹٝ َٳوٳادٹ ٚٳ ٛٳاتٷ  ُٳًَ ٚٳ ٚٳبٹٝٳعٷ  َٹعٴ  ٛٳا ُٳ َٳتٵ  ِّ ٗٴ ِٵ بٹبٳعٵٕض َي ٗٴ ٔٳ  اهللٹ ايٓٻايٳ بٳعٵ

ٕٻ  ّاَنجٹرل ِٴلٳ ٓٵ ٝٳ ٕٻ اهلُلٚٳَي ٙٴ ٔإ ِٴلٴ ٓٵ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٌّ عٳٔنٜنٷاهلَل  ٔٛ ، ٚقٛي٘ تعاٍ: (40ع  39)اؿرٸ:  ﴾ َيَك

﴿ ٌٔ ٚٳ٫َ اهللٹٚٳَقاتٹًُٛا ؾٹٞ هٳبٹٝ ِٵ  ٔٳ ٜٴَكاتٹًُْٛٳُه ٕٻ  اٖيقٹٜ ـٴٚا ٔإ ٔٳ  ٫َاهلَلتٳعٵتٳ ـٹٜ ُٴعٵتٳ )ايبكل٠:  ﴾ٜٴشٹبټ اِي

190) . 

 

ٖٓ ٞٸٚبايتايٞ ؾإٕ ٚاٖل ٖقا اـدل  ايهتاب ايعنٜن، ؾٝوك٘  ا ٜتٓاؾ٢ َع قطع

 : يٛدٛٙ ;ٚاٖلٙ عٔ ا٫عتباك، ٚيقا ٌٓ بعِٔٗ اـدل ع٢ً غرل ٚاٖلٙ

 

َٸ «ايٓاي»ؾإٕ عباك٠  ٌّ ;َٔ ايلاٟٚ ا ػطْأايٛاكؿ٠ ٗ اـدل إ لاؿ َٓ٘ ٜٴ أٚ عا

ٌّ  ،١ِٖٚ ػِْٛ احملاكبٌ َٔ إٌلنٌ أٚ ٌَلنٞ ايعلب أٚ ٌَلنٞ َٓه ،ػا

ٚا ٢ ٜكلٸستٸ ،سٝح إٕ ٚٚٝؿ١ اؿانِ ػاِٖٗ ٖٞ ايكتاٍ; ق٘لٴنُا دا٤ ٗ بعض ُط

 .ٜٚعًٓٛا ايتٛب١ عٔ ًلنِٗ ،بايتٛسٝـ

ٕٵ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :١، َٓٗاٚشلقا ْٛا٥ل ٗ اهتعُا٫ت ايهتاب ٚايوٓٸ ٓٳٻ ٚٳَأفٹٸ أي ؾٹٞ اي

ٜٳِأتٴَٛى ٔكدٳا٫ّ ٌّ ،(27)اؿرٸ:  ﴾بٹاِيشٳرٔٸ  ٌّٜٚٴ ؾايٓاي عا  ِٖٚ إوًُٕٛ. ،لاؿ َٓ٘ ػا
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ـٻّ كل١ُٜٓٚاي  ،١ٜنٵٕ قتاٍ احملاكبٌ َٔ أٌٖ ايهتاب ٜٓتٗٞ بإعطا٤ اؾٹأ ع٢ً َا تك

ٖٚٛ  ،ٚإ٫ نإ ٖقا اـدل ْاهؼّا يًكلإٓ ،٫ٚ ٌٜذلٙ إع٬ِْٗ ايتٛب١ ٚؿػٛشلِ اٱه٬ّ

ـٷ ٞٸبٌ ٚٓٸ ،ٞ ايِـٚكٚٓٸ ،يهْٛ٘ ػدل آساؿٺ; بعٝ  ٞ. بايٛٓٸ ٞ ايـ٫ي١، ٫ٚ ٜٓوؽ ايكطع

 

ٍٸ ،١ً١ً ع٢ً ٚمٕ َؿاعٳإٕ إكاتٳ  نُباؿي١ٺ ،ع٢ً ٌَاكن١ بٌ طلؾٌ اييت تـ

ؾتشكٔ س٦ٓٝقٺ  ،إفا أهًُٛا إ٫ٓ ،اك ينّ قتاشلَِٔ ايهٓؿ ، ؾُت٢ سٌِ اعتـا٤ٷٌَٚاؾ١ٗٺ

ٚبقيو  .َا نإ قبً٘ ٕ اٱه٬ّ هبٸ٫ٚ هٛم ا٫عتـا٤ عًِٝٗ; ٭ ،ؿَا٩ِٖ ٚأَٛاشلِ

ٌٸٜهٕٛ اـدل أدٓبٝٸ ٕٵٚ ،ناؾٕل ّا عٔ قتٌ ن ٚيٛ أكٜـ غرل ٖقا  .مل ٜهٔ قاكبّا إ

 . «..إٔ أقتٌ ايٓاي. تٴلٵَٹُأ»كاٍ: إع٢ٓ يهإ ايِشٝض إٔ ٜٴ

ِٵ سٳتٻ٢ ٫َ﴿ؾٝهٕٛ َع٢ٓ اؿـٜح َٛاؾكّا يكٛي٘ تعاٍ:  ٖٴ ٕٳ ؾٹ ٚٳَقاتٹًُٛ ٓٳ١ْ تٳُهٛ تٵ

ٛٵا َؾ٬َ ٗٳ ْٵتٳ ٕٔ ا ٔٴ هللٹ َؾٔإ ِـّٜ ٕٳ اي ٜٳُهٛ ٕٳ ٔإ ٚٳ ٚٳا ـٵ ٌٳ ٫ٖعٴ ُٹ ٖٛايٹ ، ٚقٛي٘ (193)ايبكل٠:  ﴾عٳ٢ًَ اي

ِٵ ﴿تعاٍ:  ٖٴ ٓٳ١ْ  سٳتٻ٢ ٫َٚٳَقاتٹًُٛ ٕٳ ؾٹتٵ ٕٳ تٳُهٛ ٜٳُهٛ ٘ٴ هللٹٚٳ ٔٴ ُنًٗ ِـّٜ ٕٻ اي ٛٵا َؾٔإ ٗٳ ْٵتٳ ٕٔ ا ُٳا اهلَل َؾٔإ  بٹ

ِٹرلٷ ٕٳ بٳ ُٳًُٛ  . (39)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ٜٳعٵ

ٌٸ»قاٍ ّٜٛ ػٝدل:  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ كهٍٛ اهلل ،عٔ أبٞ ٖلٜل٠ ،َٚا ٚكؿ ٗ اؿـٜح  ٭عط

قاٍ عُل  ،ٜٚؿتض اهلل عًٝ٘ ،٘ اهلل ٚكهٛي٘ٚوبٸ ،اهلل ٚكهٛي٘ وبٸ ،ٖقٙ ايلا١ٜ كد٬ّ

ٞٻ ملسو هيلع هللا ىلصؾـعا كهٍٛ اهلل ،٦َٜٛقٺ َاك٠ إ٫ٓاٱ تٴبٵَا أسبٳ: اببٔ اـٓط  ،بٔ أبٞ طايب عً

َٵ: ٚقاٍ ،اٖاؾأعطاٙ إٜٸ ٌّ ،٢ ٜؿتض اهلل عًٝوستٸ تٵ٫ٚ تًتؿٹ ،ٍٔا  ،ـثِ تٖٛق ؾواك عً

ّٳعٳ ،ملسو هيلع هللا ىلصٜا كهٍٛ اهلل: ؾِلؾ اهلل  ٢ ٌٜٗـٚا إٔ ٫ إي٘ إ٫ٓقاٍ: قاتًِٗ ستٸ ؟أقاتٌ ايٓاي ٬

ِٗ ٚسوابٴ ،ٗاعكِّ ؾإفا ؾعًٛا فيو ؾكـ َٓعٛا َين ؿَا٤ِٖ ٚأَٛاشلِ إ٫ٓ ،ٚأْٞ كهٍٛ اهلل

 . (21)«ع٢ً اهلل

ٌٸًَعٵَٚٓ٘ ٜٴ بايكتاٍ  َا مل ؼٌِ َٓ٘ َباؿك٠ْ ،ناؾٕل ِ عـّ دٛام قتٌ ن

 ؿؾاعّا عٔ ايٓؿى.  ;ايعـٚإ ٚاؿلب، ؾٝذب س٦ٓٝقٺ كؿٸ

ِّ ِٞٝػ١ إؿاع١ً َعاْي: إٕ كاٍٚقـ ٜٴ نإهاؿ  ،ايًػٟٛ ا٫هتعُاٍب وٳَع ؿ٠َّتع

 ١ً نُا تًِض يلؿٸي٘، ؾإكاتٳ قُـّا أٟ بعجتٴ تٴًِنكٛيو: كاهٳ ،َاؿ٠ ايؿعٌ ػاكدّا

 ايعـٚإ نقيو تًِض يًبـ٤ ب٘. 



 

 والتجديداالجتهاد  

ـٳ ٝٵ اييت  ،ع٢ً اهتعُاشلا ٗ ػِْٛ إٌاكن١ تٵٕ ايكلا٥ٔ اـاكد١ٝ قـ ؿٖيأ بٳ

هٛا٤  ،اٱه١َٝ٬ َع ايهاؾل طبٝع١ تعاٌَ ايٌلٜع١ عًُٓاسٝح  ،ايعـٚإ تكتٔٞ كؿٸ

َٔ سٝح  نإ َٔ أٌٖ ايهتاب أّ َٔ غرلٙ، َٚع عـَٗا تبك٢ ؿ٫ي١ اـدل ف١ًُّ

ٱثبات ٌَلٚع١ٝ و ب٘ ٗ إكاّ ؼـٜـ اؾ١ٗ اييت ًلعت بايكتاٍ، ؾ٬ ّهٔ ايتُوټ

ٌٸ ٕٵ ،ناؾٕل قتٌ ن َٻ ،مل ٜهٔ قاكبّا ٚإ  . ٌٵؾتأ
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ْٵتٳ ﴿قلأ قٛي٘ تعاٍ:  |ٕ ايٓيبأٚكؿ ٗ فٌٜ بعض ايِْٓٛ  ُٳا َأ ْٻ َؾقٳنِّلٵ ٔإ

ٝٵطٹٕل ُٴوٳ ِٵ بٹ ٔٗ ٝٵ ، ٖٚٞ بٛاٖلٖا تٓاٗ ايؿِٗ (22ع  21)ايػا١ًٝ:  ﴾َٴقٳنِّلٷ * َيوٵتٳ عٳًَ

ٛٳ :ايوكِٝ بكتاٍ ْٝع ايٓاي; إف َعٓاٖا ٫ ايوٝطل٠  ،ٜ ٚايتقنرلعٵإِا ٚٚٝؿتو اي

ـٺإعًِٝٗ ٚ  َعٌ.  دباكِٖ ع٢ً َعتك

ٍٴ اهللٹ ٍٳ كٳهٴٛ ٍٳ: َقا ٔٵ دٳابٹٕل َقا ٕٵ ُأَقاتٹ»: ملسو هيلع هللا ىلصؾكـ أػلز َوًِ بوٓـٙ عٳ َٹلٵتٴ َأ ٌٳ ايٓٻايٳ ُأ

ٜٳُكُٛيٛا: ٫َ ٘ٳ ٔإ سٳتٻ٢  ٘ٳ ٔإ اهلُل، َؾٔإفٳا َقاُيٛا: ٫َ ٫ٖٔإَي ِٵ ٔإ ٫ٖٔإَي ٗٴ ٛٳاَي َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٖٴ َٳا٤ٳ َٹِّٓٞ ؿٹ ُٴٛا  ِٳ  ٫ٖاهلُل عٳ

ِٵ عٳ٢ًَ اهللٹ ٗٴ ٚٳسٹوٳابٴ ٗٳا،  ِٻ َقلٳَأ:«بٹشٳكِّ َٴقٳنِّلٷ ﴿ ، ثٴ ْٵتٳ  ُٳا َأ ْٻ ٝٵطٹٕل* ٔإ ُٴوٳ ِٵ بٹ ٔٗ ٝٵ ﴾َيوٵتٳ عٳًَ
(22) . 

اٱنلاٙ ع٢ً ؿػٍٛ  ٜهٕٛ َكتٔاٖا٫  ،ػا١ُ ؾًٝنّ ًٓٗا ع٢ً ساي١ٺ

اٱه٬ّ، ٖٚٞ نٕٛ اٱه٬ّ َٔ َوكطات ايكتٌ َٚٛدبات سكٔ ايـَا٤ ٗ ساٍ 

 اك. سٍِٛ َكات١ً َع إٌلنٌ ٚايهٓؿ
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ـٺ بكتٌ ِٵمل ُٜك |ٕ ايٓيبٸأثبت  هٛا٤ قبٌ  ،ٍ َورل٠ ؿعٛت٘ا٭دٌ ايهؿل طٛ أس

ت١ ٗ تٌلٜع سهِ اؾٗاؿ أّ بعـٙ، كغِ قـكت٘ ع٢ً َٗا١ْ ايكبا٥ٌ ايِػرل٠ ٚإٌتٻ

ٚأهباب  ،١ ناْت ٭غلاض ؿؾاع١ٝا٭كآٞ ايعلب١ٝ، بٌ إٕ ْٝع اؿلٚب ايٓبٜٛٸ

ايعـٚإ أٚ ؼلٜل  كؿٸ :َٔ قبٌٝ ،ٚمل ٜهٔ ايهؿل أسـٖا ،٘ إٍ ايكتاٍتٵَٛٓٛع١ٝ ؿعٳ

ٍٕإوتٔعؿٌ ٚايـؾاع ع ّٗا ٚدـاّْٝا ع٢ً عـّ ، ؾهإ فيو َٓبِِّٓٗ، ؾًِ ٜبـأ أسـّا بكتا

 ّ ٚزلاس١ ايـٜٔ اؿٓٝـ. ٤ٜت٬ ايقٟأٚ تؿورلٙ ع٢ً غرل ايٛد٘  ،ُـٚك اؿـٜح

ـٻٚ : إٕ ايٌاكع ٜأَل َكات١ً احملاكبٌ ؿؾاعّا ٜهٕٛ َع٢ٓ اؿـٜحّ ٚؾكّا ٕا تك
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ٖٛعٔ ب١ٔٝ ايـٜٔ ٚإوتٔعؿٌ ٗ ا٭كض، ؾإفا سٌِ  ـٻل بِٗ ؾَؿاي َٔ قتًِٗ َا مل  ٬ بٴ

ٚاٖلّا، ٖٚٞ ايػا١ٜ اييت ٜٓتٗٞ ٚيٛ  ،ٚفيو بإع٬ٕ ؿػٛشلِ يٲه٬ّ ،ٜعًٓٛا ا٫هتو٬ّ

ض ايػلض عٍِٛ ايعًِ بعـّ اٱّإ ايكًيب ِكًهاٍ ْٳإٚبٗقا ٜٓتؿٞ  .َعٗا ايكتاٍ

بلام اي٤٫ٛ يًـٚي١ إ َِٓٗ ع ٫ ٜلٜـ اٱّإ ٗ ٖقٙ اؿاي١ بكـك َا ٜلٜـيًُشاكب، ؾإٌلِّ

 اٱه١َٝ٬. 

ٌٷ ٌٸٚاسـ ّهٔ ا٫ ٫ٚ ٜٛدـ ٗ ايٌلٜع١ ؿيٝ ، بٌ ناؾٕل هتٓاؿ إيٝ٘ ٗ قتاٍ ن

، علٍّ ١ ٚآش١ ايـ٫ي١ ٗ ع١ُِ ؿّ اٱْوإ إ٫ٓايِْٓٛ ايِلو١ َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ

ٟٸٗٵٚبٗقا ٜلتؿع ايَؿ  ٕ ايهؿل يٝى هببّا َٛدبّا يًكتٌ. أؾايجابت  .ِ ايوكِٝ يًؼدل ايٓبٛ

 

ٌٸ ٚإ٫  ،ؼًِٝٗادٌ ـ ٚإؾلاؽ ايٛهع ٭ٗٵعح ْتا٥ر ٚمثاك توتٛدب بقٍ اُؾ يه

ٖٳبٳّٛا ٚعٳػٵنإ َي ّ ٖا ٚقـ تًؼٻ .ك ايطاق١ َا ٫ ؾا٥ـ٠ َٓ٘ـٵجّا ٜٛدب تٔٝٝع ايٛقت ٚ

ـٻ ِٸ ،ٌ ػ١ُ٬ ايبشحاييت ُجِّ، ّ فُٛع١ َٔ ايٓتا٥رتك  ٖٚٞ:  ،َٔاَٝٓ٘ ٚأٖ

ٛٸف ايـٜين ع إٕ ايتطلټ1 ٌٕيـ٣ اؾُاعات اييت تٓتٗر ايك يتشكٝل غاٜاتٗا  ٠ نوبٝ

ِّ ي٘ أهبابٷ ٝٸ بعٔٗا ع ٖٚٛ ا٭نجل ع ٜعٌُ ــ١َ أدٓـاتٺؾ ;ؿ٠َتع ١ ؽـّ ؿٍٚ أدٓب

ْٕبعٔٗا ٜوتٓـ ٗ تدلٜل أؾعاي٘ ٚتِلټٚ ;ا٫هتهباك ايعإٞ َٔ ايهتاب  ؾات٘ إٍ ِْٛ

  ١.ٚايوٓٸ

ٍٸ ،«١ًسـٜح إكاتٳ»ٌ ع ّج2ِّ ع٢ً نٕٛ ايهؿل هببّا يٛدٛب  بٛاٖلٙ ايقٟ ٜـ

ف ايـٜين يـ٣ اؾُاعات ـ إيٝٗا ٗ تأهٝى ايتطلټٓٳوتٳى اييت ٜٴهٴايكتاٍ، أسـ أبلم اُ٭

 ١. اٱكٖابٝٸ

 ،اٱَا١َٝايٌٝع١ ع إٕ ؿكاه١ ايوٓـ ٜٛٗل ٓعـ ْٝع أهاْٝـ ٖقا اـدل عٓـ 2

 ْٗٛكعٓـ ع ٚيٛ ٗ اؾ١ًُ ع اعتباكٙ ثبت ٗ سٌ  ;ا٫عتباكَا هعً٘ هاقطّا عٔ 

َٴ ا٭ػل٣; إقاٖب اٱه١َٝ٬ ١ٜ بعـ اهتؿآت٘ ـٹذٵإف إٓاق١ٌ ٗ بعض أهاْٝـٙ غرل 

 ٚنجل٠ طلق٘. 

 ٓٝـ إيٝ٘ عـؿٷسٝح ُأ ;َٔ سٝح اينٜاؿ٠ ٚايٓكِإ ع إٕ ًَ اؿـٜح َٔطلبٷ3

ٚمل  ،قا١َ اي٠٬ِ ٚؿؾع ايننا٠ ٚاهتش٬ٍ ايقبا٥ض ٚمٖٛاإنٛدٛب  ،َٔ ايكٝٛؿ



 

 والتجديداالجتهاد  

  ايكتاٍ ع٢ً ايتٛسٝـ. ، ٖٚٛ:ٔؾٝكتِل ؾٝ٘ ع٢ً ايكـك إتٖٝك ،تجبت عٓـ ايتشكٝل

١ إعتدل٠ ٚايورل٠ بعـ علٓ٘ ع٢ً ايهتاب ايٌلٜـ ٚايوٓٸ ،ع إٕ ؿ٫ي١ اـدل4

ّٸ ،×١ يًُعِّٛايكطعٝٸ ١ٔٝ اٱه٬ّ أٚ ايعـٚإ ٚايـؾاع عٔ ب عاي١ كؿٸ ؽت

ٌٸ ،إوتٔعؿٌ ٗ ا٭كض ٚٗ َا  .ٗ ْٝع بكاع ا٭كض ناؾٕل ٫ٚ ّهٔ تعُُٝ٘ يه

 ٜهٕٛ هاقطّا عٔ ا٫عتباك.  عـا فيو

ٍ ا١َٕٛٛٓ إايٓتا٥ر ٚايجُلات اييت تواِٖ ٗ إكداع اؿـٜح  ٖقٙ أبلم

ٟ ٜـعٛ إٍ ايق ،فايتٌلٜع١ٝ ايِشٝش١ يًـٜٔ اٱه٬َٞ، عٝح تـؾع عٓ٘ ت١ُٗ ايتطلټ

ف ٗ ى ٚقٛاعـ ايتطلټهٴتٗـِٜ ُأ إٍٟ ؿ ايهؿل، ٚت٪ؿٸاهتٔعاف إؼايـ ٚقتً٘ جمللٸ

 اجملتُع. 

 

 

 الهوامش
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 الٍّصوباٌ٘ تّي 

ّ٘ فلزال يف ّٗدمل األصٕل  الصدر د باقزذلّى ش
 

 

ّٸٓٳى اييت ٜٴبٵهٴف َٔ ٖقا إكاٍ ٖٛ بٝإ اُ٭ـٳاشَل ، ع٢ً طبل ٢ عًٝٗا ؾِٗ ايٓ

ّٸ  ك١ٜ٩ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك. يقا، نإ َٔ إٓاهب ايبشح ٗ إًهاي١ٝ ؾِٗ ايٓ

٫هتهٌاف إباْٞ اييت  ;ٚعٓـ اشللَٓٝٛطٝكٌٝ ايػلب ،عٓـ عًُا٤ ا٭ٍُٛ ايٌٝع١

ـٸَٖٛا ِٸ ،ق يٓل٣ إباْٞ  ،ْكـ بٌ ٜـٟ ايٌٗٝـ ايِـك ٚاٱًها٫ت اييت ٚادٖٗٛا; ث

ـٸَٗا نُؿتإغ ّٸ اييت ق تٴ اٱطاي١ ٚايتؿٌِٝ ٚبٝإ . ٚقـ ػٓٸبٵؿٌ إًهاي١ٝ ؾِٗ ايٓ

ّٸ ٫ هٝٻُاا٭َج١ً،  َٴلدٹعّا إٍ َهجٻ ؾهتبتٴٗا بأهًٛبٺ، ٗ بٝإ إًهاي١ٝ ؾِٗ ايٓ ـ، 

ُٳ َا ًا٤ َٔ تؿ٬ِٝت  عٝح ّهٔ يًباسح إٔ ٜتابعٳ ،تٴ عًٝٗاـٵإِاؿك اييت اعت

َْ تٴٗا; ٚمل أعكـ ؾ٬ِّ يبٝإ َباْٞ ايػلب ٗ ِيٜٚعجلٳ ع٢ً ا٭َج١ً اييت اػتنٳ ،تٴٗاًِأ

ًٳ ٌٕٝٸتٴ إيٝٗا ٗ طلٵإكاّ، بٌ أ ـٸّا ات ايبشح بٌه ٭ٕ إلاؿ ٗ ٖقا إكاٍ  ;كتِل د

 توًٝ٘ اي٤ٛٔ ع٢ً َباْٞ ايٌٗٝـ ايِـك. 

ِٵ  ًٳتٴ إٍ هتٸٚقـ ػً ٕٕ عٓـ ايوٝـ ايِـك، أ تٴ ٗ اشلٛاٍَ إٍ بعض لٵ١ َبا

 تطبٝكاتٗا إقنٛك٠ ٗ نًُات٘. 

 

ّٸ ـٸ ايٓ ايـٜين عٓـ إوًٌُ َِـكّا َٔ َِاؿك إعلؾ١، ٚي٘ ؿا٥لت٘  ٜٴع

ٕٓا نإ َٔ ايٛآض عـّ  ،اـا١ُ سٝح ّهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٓ٘ ٗ إْتاز إعلؾ١. ٚ
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ّٸُشٸ ٌٕ ١ ؾِٗ ٖقا ايٓ ـٻؾٟٛٓٛ، نإ  بٌه ٝٸ ٫ بٴ ٟٸ ١ٺَٔ آي  شلقا ايؿِٗ. ٫ٚ ىؿ٢ إٔ أ

ٝٸ ّٸ ١ٺآي ٕٕ ايـٜين هٛف توتٓـ ٗ َلس١ًٺ يؿِٗ ايٓ ـٻأهاه١ٝ  هابك١ ع٢ً َبا َٔ  ٫ بٴ

 تٓكٝشٗا. 

ْٙٚايبشح ٗ ٖقٙ إ ـٻ باْٞ ي٘ اكتبا ع٢ إٔ عًِ ا٭ٍُٛ ٚثٝل بعًِ ا٭ٍُٛ; إف إ

ّٸ َٓطلٷ ّٸ ،ايـٜين يؿِٗ ايٓ ٕٓا نإ ٚباسحٷ عٔ ايكٛاعـ اي٬م١َ ٗ ؾِٗ ٖقا ايٓ ٚ .

ايٌٗٝـ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك أسـ أبلم أع٬ّ ٖقا ايعًِ ٗ اؿكب١ ا٭ػرل٠ يعًِ 

ٓل٣ َا ل ايعِٛٝ، يبٌ ٜـٟ ٖقا إؿهِّٓا إٔ نٛض غُاك ٖقا ايبشح ٜٵا٭ٍُٛ اكتَأ

ٕٕ ّٸ اًتٌُ عًٝ٘ َٔ أؾهاك َٚبا  . ٗ ع١ًُٝ ؾِٗ ايٓ

ٌٸ ّٸ َٚلاؿْا َٔ إب٢ٓ ٗ ٖقا ايبشح ٖٛ: ن  ; ٚبعباك٠ٺَا ٜكّٛ عًٝ٘ ؾِٗ ايٓ

َٳ ٌٸ  ِٸّا ٔٵأػل٣: ٖٞ ايًبٓات ا٭ٍٚ اييت ٜعتُـ عًٝٗا ن  بٗـف ؾُٗ٘ ٚتؿورلٙ.  ٜٛاد٘ ْ

ّٸٚع٢ً ٖقا ا٭هاي،   ،ىلز َٔ ؿا٥ل٠ عجٓا ايكٔاٜا إلتبط١ بآيٝات ؾِٗ ايٓ

ٛټ ك١ٜ نايع٬ق١ بٌ ايًؿٜ ٚإع٢ٓ، ٚأْٛاع ا٫هتعُاٍ، ٚؿ٫٫ت ايه٬ّ ايتِ

ّٸ ْٸ ٚايتِـٜك١ٝ، ٚأعاخ ايعا  ٚاجملٌُ ٚإبٝٸٔ، َٚا ًانٌ.  ،ٚإطًل ٚإكٝٸـ ،ٚاـا

ّٸ ّٸ َٚلاؿْا َٔ ايٓ ٌ ١، إتُج١ِّ اٱَاَٝٸايـٜين عٓـ ايٌٝع ٖٛ ػِْٛ ايٓ

 . ^بايكلإٓ ايهلِٜ ٚكٚاٜات إعٌَِٛ

ل ٝٵٗ نًُات ا٭ُٛيٌٝ ايٌٝع١ ٚاشللَٓٝٛطٝكٌٝ ايػلب ٭تابع هٳ تٴٚقـ عجٵ

ٛټ ّٸتط ِٸ ك إًهاي١ٝ ؾِٗ ايٓ ا٭ه١ً٦ ٚاٱًهايٝات اييت  عٓـِٖ، ست٢ أهتهٌـ أٖ

ِٸ أقلأ نتابات ايٌٗٝـ ايِـك غًؿٝٸ١ ايباسح عٔ آثاك ٖقٙ ا٭ه١ً٦  ٚادٖٗٛا، ث

 تٴ ٖقٙ إكاي١ ع٢ً أكبع١ َباسح: بٵٚأدٛبتٗا َٚا وّٛ سٛشلا. يقا، كتٻ

ّٸ1  .عٓـ عًُا٤ ا٭ٍُٛ ايٌٝع١ ع إًهاي١ٝ ؾِٗ ايٓ

ّٸ2  .عٓـ اشللَٓٝٛطٝكٌٝ ايػلبٌٝ ع إًهاي١ٝ ؾِٗ ايٓ

ٌٸ ع َباْٞ ايٌٗٝـ ايِـك نُؿتإغ3 ّٸإًهايٝٸ ؿ  .١ ؾِٗ ايٓ

 .ؼ١ًًٝٝ َع َباْٞ ايٌٗٝـ ايِـك ع ٚقؿ4١ْ

 

ِٸ ٝٸ َٔ ػ٬ٍ ٬َس١ٛ أٖ َٓق ايٌٝؽ  ،(1)١ عٓـ ايٌٝع١ايهتب ا٭ُٛي
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 ٖع(، ّهٔ ايٛقٛف ع٢ً ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: 1329ٖع( إٍ اٯػْٛـ اـلاهاْٞ)413)إؿٝـ

ِٻع 1 ٌ اتٸؿل أُٛيٝٛ ايٌٝع١ ع٢ً إَهإ ؾِٗ ايِْٓٛ ايٌلع١ٝ; بُٝٓا ؾ

ع بٌ إَهإ ؾِٗ بعض ايوٓٸ١ ٚبٌ عـّ إَهإ  (2)هذلآباؿٟ ع ٖٚٛ َٔ ا٭ػباكٌٜاٱ

 . (3)اييت ّهٔ ؾُٗٗا ،ؾِٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ؿٕٚ ايلدٛع إٍ ايوٓٸ١

، بُٝٓا (4)ـ١ٜٝٓهذلآباؿٟ إٍ قطع١ٝ ؿ٫ي١ أنجل ايِْٓٛ ايع فٖب ايٌٝؽ اٱ2

 . ١ّعٓا نتبِٗ ع إٍ نْٛٗا ٚٓٝٸَاٍ أغًب ا٭ُٛيٌٝ ع ايقٜٔ تتبٻ

ؾقٖب بعِٔٗ إٍ اػتِاْ ؾِٗ  ;ع ٚقؿٛا عٓـ عح ٚٛاٖل ايكلإٓ ايهل3ِٜ

 . (5)ع١ًٔآػل ٖقٙ إ بُٝٓا ػاٚم بعضٷ ;بعض آٜات٘ بإؼاَطبٌ ٗ فيو اينَإ

ٟٸع ايتؿتٛا ٗ أٚاػل ايكلٕ اؿاؿٟ عٌل 4 ـٸٚا لٵل ايعٴإٍ َوأي١ تػٝټ اشلذل ف، ٚع

 . (6)شلا ٬َ٘باسح ا٭يؿاٚ س

إف  ;ب كأٜ٘وٳهبب قطع١ٝ ايـ٫ي١ عٓـ ايكـَا٤ ع َع (7)ٔ بعض ا٭ُٛيٌٝع بٝٻ5

ع، ؾعناٖا إٍ قلبِٗ َٔ عِل ُـٚك  (8)آػل َٔ ا٭ُٛيٌٝ ػايؿ٘ ٗ ٖقٙ ايٓوب١ بعضٷ

ّٸ  ايكطع. ٚنجل٠ ايكلا٥ٔ إٛدٹب١ شلقا  ،ايٓ

ٌَٕٴًؿت١ْ ع تٛدـ َوأي6١ْ ّٸ ، ٖٚٞ إٔ ا٭ُٛيٌٝ بٌه ٕٓا ٚادٗٛا ٌَه١ً ١ٝٓٚ  عا

ٝٵ ّٳٝٵؿ٫ي١ ايِْٓٛ مل ٜكعٛا ٗ سٳ ٗ فيو أِْٗ ٜعًُٕٛ  . ٚايولټ، بٌ سًٖٓٛا َباًل٠ّّٳبٳ

ٕٵبتٛدټ قطعّا ل شلِ مل ٜتٝوٻ ٘ تهايٝـ ًلع١ٝ مِٖٛ، ٫ٚ هٛم شلِ تلى ايعٌُ بٗا، ؾإ

ٔٸايٝكٌ ٚايكطع ؾعًِٝٗ باتٸ ٌٕ باع ايٛ ٔٸ ع َع تؿِٝ ٍٸ ايـيٌٝ ع٢ً اعتباكٙ أٚ  بٌ ايٛ ايقٟ ؿ

ك١ٜ، أٟ َوأي١ ايجٛاب ن١ٜ ٚإعقِّ إٍ َوأي١ إٓذٌِّلٴ ا٭ُٛيْٝٛأػل٣:  . ٚبعباك٠ٺع ٫

ِّٚايعكاب، ؾذٴ َا ٜبـٚ يٓا ع ٖٛ ٬َس١ٛ ايِْٓٛ ٭دٌ َعلؾ١ ب وٵِٗ ع سٳٌټ ٖ

ٞٸايتهًٝـ ا ٞٸ يٌلع . ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، مل ًٜتؿتٛا إٍ (9)٘ مِٖٛإتٛدِّ ٚا٭َل اٱشل

١ٝ ؾٝٗا، نايِْٓٛ اؿان١ٝ عٔ ٖقٙ اٱًهاي١ٝ ٗ ايِْٓٛ اييت ٫ َع٢ٓ يًشذِّ

ٝٸ ١; أٟ اييت ٫ تٌتٌُ ع٢ً َا ٚاييت ٫ تٌتٌُ ع٢ً تهايٝـ إشلٝٸ ،ع ١ ع َج٬ّسكا٥ل تهٜٛٓ

ُٳٌ. ؾايِْٓٛ  اؿان١ٝ عٔ اؿكا٥ل ايته١ٜٝٓٛ ٚايكِّ ايتاكى١ٝ هب إٔ ٜٴع

ٌٸ ٚايكٔاٜا ا٫عتكاؿ١ٜ غرلٴ ؿاػ١ًٺ ٕٵ ، إ٫ٓؼت ٖقا اؿ ٌٷٜذلتٻ نإ شلا د١ْٗ إ . ب عًٝٗا عُ

ـٻٚبايتايٞ   َٔ َعاؾ١ ٖقٙ إٌه١ً ٗ َجٌ ٖقٙ ايِْٓٛ.  ٫ بٴ

َٳ ،ٔض إٔ ا٭ُٛيٌٝ ايٌٝع١، ٜتٸإفٕ ٜعتكـ  ٔٵٗ ٖقٙ اؿكب١ ايتاكى١ٝ، بٌ 
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ّٸ ١ٝ ٜعتكـ بإٔ أغًب ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ ٚٓٸ ٔٵَٳٚ ّاُّا قطعٝٸٗٵايـٜين َؾ بإَهإ ؾِٗ ايٓ

٭ٕ  ;عٓـِٖ ٌ أم١َّمل ٌٜهِّ ِ. ٖٚقا أّٜٔاايـ٫ي١، ؾ٬ ّهٔ ايكطع َلاؿ إتهِّ

ِٸ عٓـِٖ نإ ايتٓذٝن ٚايتعقٜل، ايقٟ ٫ تٔلٸٙ ٚٓٸ  ايـ٫ي١. ١ٝ اشل

ايوٝـ قُـ باقل ايِـك، مل  :ٚبايتايٞ، إٍ ٖقٙ ايؿذل٠ اين١َٝٓ، أٟ قبٌٝ

ّٸَٔ ا٭ه١ً٦ اييت تعلٻ َؿت إٍ نجرٕلٜٴًتٳ اييت تعلٸٓٛا  ،ض شلا ايػلب ٗ َباسح ؾِٗ ايٓ

 .شلا ٗ إباسح اشللَٓٝٛطٝك١ٝ

ِٸ ٚهٛف ٌْرل ٗ ِٸ َا ًٜٞ إٍ أٖ ٭هاي ٗ ْـػٌ إٍ ايبشح ا ٖقٙ ا٭ه١ً٦، ث

ٌٸ بٳ٘ َٔ نًُات ايٌٗٝـ ايِـك نُؿتإغٓٵٖٚٛ بٝإ إباْٞ اييت تٴوتٳ، ٖقٙ إكاي١  ؿ

ّٸإًهايٝٸ  . ١ ؾِٗ ايٓ

 
 

ِٸَٔ ػ٬ٍ ا٫ٓط ّهٔ  (10)َـاكي اشللَٓٝٛطٝكا ٗ ايعامل ايػلبٞ ٬ع ع٢ً أٖ

ُٸ ايٛقٛف ع٢ً توا٫٩تٺ ّٸ ١ٺَٗ ٕٵ َلتبط١ بإًهاي١ٝ ايٓ ِٸ ايـٜين ع ٚإ  نإ بعٔٗا أع

ّٸ ّٸايـٜين ع، ٚكتٻ َٔ ايٓ  .بٛا عًٝٗا بعض إباْٞ ٗ ؾِٗ ايٓ

ٌٕ ِٻٌ وتاز إٍ عحٺ ٚبٝاْ٘ بٌه ٌٸ َؿ ٔٵَوتك ٕٛ ، يه شلقٙ  ـٺَهجٻ هأًرل بٓش

ُټ يًُبشح اٯتٞ،  ٓا فنلٖا ُٗٝـّاإباْٞ ُٓٔ علٓٞ يتًو ايتوا٫٩ت، ؾٗٞ اييت ٜٗ

ـٸّ إدابات٘، أّ ٫ ،٢ ْل٣ ٌٖ تعلٸض ايوٝـ قُـ باقل ايِـك شلاستٸ  ؟ٚق

ِٸ ضٳلٵأػل٣، إٕ عٳ َٚٔ د١ٗٺ ى عذ١ً إف ولِّ ;ٖقٙ ايتوا٫٩ت ْؿوٳ٘ أَلٷ َٗ

ُٸ ـٸ٣ ايباسجٕٛ يٲداب١ عٓٗا، أٚ يبٝإ عـّ أٖ ١ٝ ايبشح ا٭ُٛيٞ ايٌٝعٞ، ؾٝتِ

 .ض شلاايتعلټ

 ٚنٝؿُا نإ ؾٗقٙ ايتوا٫٩ت ٖٞ: 

1ِٕ ّٸ ع ٌٖ ّهٔ ايٍُٛٛ إٍ ؾٗ أّ إٔ غا١ٜ َا ّهٔ  ـَطابل ٕلاؿ إ٪يِّ يًٓ

ٕٛ ٗ اؾٛاب ـ؟ ٖٚقا َا اػتًـ ايباسجٕٛ ايػلبٝٸؾعً٘ ٖٛ ا٫قذلاب َٔ َكِٛؿ إ٪يِّ

 . َٚعاكٕض (11)ـٺعٓ٘ بٌ َ٪ِّ

ٌٸ2 ِٕ ع ٌٖ ا٭ٌُ ٗ ن ٗ  أػل٣: ٌٖ إؿوِّل ؿا٥ُّا ٠ٺٖٛ ه٤ٛ ايؿِٗ; ٚبعباك ؾٗ

 .(12)؟َعلض ه٤ٛ ايؿِٗ
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ِٕـ ْٚؿوٝٸع ٌٖ هب ايٓؿٛف إٍ ف١ٖٝٓ إ٪ي3ِّ  ٚتؿورٕل ت٘ ست٢ ٌِْ إٍ ؾٗ

 .(13)؟ُشٝشٳٌ

ّٸ4  .(14)؟تاكىٞ، بإع٢ٓ إِطًض يًتاكى١ٝ أٚ ايتاكىا١ْٝ أَلٷ ع ٌٖ ايٓ

ّٸ5 ّ َٓ٘؟ ٖقا ؾٌٗ ّهٔ ايعبٛك عٔ ٖقا إاْع ٚايتؼًٗ ّاتاكىٝٸ ع يٛ نإ ايٓ

ٌٸ دٳ أّٜٔا  . َٚعاكٕض ـٺبٌ عًُا٤ ايػلب، بٌ َ٪ِّ ٍٕـٳق

ٌٸ6 ا٭سهاّ إوبك١ ٚايكبًٝات  ع ٌٖ ّهٓٓا تؿلٜؼ ايؿِٗ أٚ ايتؿورل َٔ ن

عٝح ٫ ، ِ ٚايتؿورلٗٵبع١ًُٝ ايَؿ َٔلٸ ٌٖٚ عـّ إَهإ فيو أَلٷ .(15)؟إعلؾ١ٝ

 ـ؟ ّهٓٓا ايٍُٛٛ إٍ َلاؿ إ٪يِّ

ُٕع تتؿلٻ7 ، (16)بٳك١ ٚايكبًٝات إعلؾ١ٝ ع١ًُُٝ اِْٗاك اٯؾاموٵع عٔ ا٭سهاّ ا

ٔٵل ٚإ٪يِّل إؿوُِّؾر ُأَٵعٔ ؿٳ سٝح ٜهٕٛ ايؿِٗ عباك٠ّ  عٔ سٛإك ٌٖ ايؿِٗ عباك٠ْ ـ. يه

ّٸ  ـ؟ عٔ َلاؿ إ٪يِّ ٌٖٚ ٖقا ٜعين أْ٘ ٫ ٜهٕٛ ايؿِٗ ناًؿّا .(17)؟ٚايكاك٨ بٌ ايٓ

ّٸ8 ٝٻ ٚٵكـٻع٢ً مٛ اي ،ٚايكاك٨ ع ٌٖ اؿٛاك بٌ ايٓ ٓ٘ اشللَٓٝٛطٝكٞ ايقٟ ب

 إٍ َا ٫ ْٗا١ٜ؟ ، ٜوتُلٸ(18)غاؿاَل

 

ًٳ ّٸْا ؾُٝا هبل إٍ إًهاي١ٝ ؾِٗ لٵأ ْا لٵُٛيٌٝ ايٌٝع١، نُا فَنعٓـ ا٭ ايٓ

ِٸ ّٸ أٖ ع عٓـ ايػلبٌٝ، ٚهٓشاٍٚ ٗ ٖقا  ا٭ه١ً٦ اشللَٓٝٛطٝك١ٝ ع إلتبط١ بؿِٗ ايٓ

أّ  ،أٚ بعّٔا ٬٘إبشح إٔ ْل٣ ٌٖ ايتؿت ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك إيٝٗا، ن

٘ ع َٔاؾّا إٍ فيو ع أّ أْ ،أٚ أغؿًٗا نػرلٙ َٔ ا٭ُٛيٌٝ ،مل ًٜتؿت إيٝٗا أهاهّا

ـٻ ايتؿت إٍ أه١ً٦ٺ  َٗا؟ دـٜـ٠؟ َٚا ٖٞ إعاؾات اييت ق

ٗ نتابات ايٌٗٝـ ايِـك،  َطايع١ٺ ٚٗ هبٌٝ َعلؾ١ فيو ناْت يٞ دٛي١ُ

ّٸلٵؾعجٳ ٌٸ إًهايٝات ؾِٗ ايٓ  تٴ ع٢ً إباْٞ ايتاي١ٝ، اييت ّهٔ تكـّٗا نُؿاتٝض ؿ

 ٖٚٞ:  ،ايـٜين

ّٸ1  .ع إَهإ ؾِٗ ايٓ

 .ع ايٛٗٛك ايقاتٞ ٚايٛٗٛك إٛٓٛع2ٞ

ـٷ ^ع ٬َس١ٛ إع3ٌَِٛ  .ع٢ً أِْٗ ٚاس
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ّٸ4  .ع ايكبًٝات ائلٚك١ٜ يؿِٗ ايٓ

ّٸ5  .ع ايكبًٝات إٔلٸ٠ ٗ ؾِٗ ايٓ

ّٸع اؿٛاك بٌ إؿو6ِّ  .ل ٚايٓ

 

ّٸ ٛٻ ايٓ كٚاٜات ٚ ;ٔ: ايكلإٓ ايهلِٜٜٵَٔ أَلٳ ٕٷايـٜين اٱه٬َٞ َه

ايٌٗٝـ ايِـك،  :يلٚاٜات ؾكـ اتؿل ايعًُا٤، َِٚٓٗإٍ ا. أَا بايٓوب١ ^إعٌَِٛ

إَهإ ؾِٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ؾكـ إٍ . ٚأَا بايٓوب١ (19)ع٢ً ٚدٛؿ إكتٔٞ يؿُٗٗا

اػتًؿت نًُات عًُا٤ ايٌٝع١; ؾقٖب بعِٔٗ إٍ عـّ إَهإ ا٫هتٓاؿ إٍ اٯٜات 

ـٸ; ايكلآ١ْٝ   ّ اْعكاؿ ٚٗٛك يٰٜات ايكلآ١ْٝ، أٚ عـّ فنلٖٚا ع نعـ أهبابٺ ٠يع

 آػل إٍ إَهإ فيو.  ; بُٝٓا فٖب بعضٷع ٝتٗاسذِّ

ًٛا إَهإ ا٫هتٓاؿ إٍ اٯٜات ايكلآ١ْٝ ٝـ ايِـك ٖٛ َٔ ايعًُا٤ ايقٜٔ قبٚايٌٗ

إٍ اهتٌٗاؿٙ باٯٜات ايكلآ١ْٝ ٗ  ٚؾُٗٗا، بٌ اهتؼلاز ايٓٛلٜات َٓٗا. ؾُٔاؾّا

ٍٸ ،(20)نتابات٘ ٚأعاث٘  ١، ْقنل َٓٗا: َٔ ا٭ؿٓي ع٢ً فيو بعـؿٺ تلاٙ قـ اهتـ

 . ل ٗ ايكلإٓ ؾلع ؾُٗ٘، نُا ٖٛ ٚآضٷ: ؾايتـبټ(21)لع كٚاٜات ايتـبټ1

َټع ٖـف ايكلآ2ٕ ٌ ٗ أٖـاف ايكلإٓ ايهلِٜ : ٜعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك إٔ ايتأ

ٟٸ ٚكهايت٘ ٜٴؿٔٞ إٍ ٓلٚك٠ إٔ ٜهٕٛ ٖقا ايهتابٴ ٔٳ ايؿِٗ ايوُاٚ  . (22)ٖه

ٖقا ؾلع ؾُِٗٗ يًكلإٓ ايهلِٜ، ٚ: (23)ع إعذاب ايبًػا٤ ايعلب بايكلإٓ ايهل3ِٜ

 ٚيٛ ٗ اؾ١ًُ. 

 ;ايلٚا١ٜ ع٢ً ايكلإٓ ايهلِٜ : ؾعلضٴ(24)ع كٚاٜات ايعلض ع٢ً ايكلإٓ ايهل4ِٜ

 ؾلعٴ إَهإ ؾِٗ ايكلإٓ ايهلِٜ.  ،يٮػق َا ٜٛاؾك٘ ٚكؿٸ َا ىايؿ٘

ـٻ ع٢ ٚدٛؿ َاْعٌ ٗ إكاّ، ّٓعآْا َٔ ؾِٗ ايلٚاٜات ع بٌ بعض ْعِ، قـ ٜٴ

َٳ ،عأّٜٔا اٯٜات ايكلآ١ْٝ  ٚاػتِاْ ايؿِٗ  ;ُقِـ إؾٗاَ٘ ٔٵُٖٚا: اػتِاْ ايؿِٗ 

ّٸ  . بإعاُل ينَٔ ُـٚك ايٓ

َٸ ٚٸأ  اهتعلاض َٓا٧ً ايٌٓوؾكـ ػاٚمٙ ايٌٗٝـ ايِـك َٔ ػ٬ٍ  ٍا إاْع ا٭

ِ. ؾبعـ إٔ اهتعلض ايٌٗٝـ ٔو١ إكِٛؿ باٱؾٗاّ ٗ َلاؿ إتهِّغرل إٍ بايٓوب١ 



 

 االجتهاد والتجديد 

ٖٖإٍ ١ٝ ايٛٗٛك بايٓوب١ ، فٖب إٍ إٔ سذَِّٓا٧ً يًٌٓو مل ٜكِـ  ٔٵغرل ايواَع 

ـٺإؾٗاَ٘ َتٛقِّ يٓؿٞ تًو ا٫ستُا٫ت  ;ك٠ عٓـ ايعك٤٬َدلٻ ؿ١ْ ع٢ً إبلام سٝجٝات نٌ

َٔ ؿٕٚ  ،يلدٛع إٍ أُاي١ عـّ ايكل١ٜٓاـُو١ بٌأْ٘، ٫ٚ ٜهؿٞ فلٸؿ ايكٍٛ با

ٝٸإبلام تًو اؿٝجٝٸ ٌٸ ات َٛدٛؿ٠ْات; ٖٚقٙ اؿٝج ـٺ ؾع٬ّ ٗ ن َٔ تًو ا٫ستُا٫ت  ٚاس

ِٻاـُو١. ٚقـ بٝٻ  . (25)ٗ عٛث٘ ا٭ُٛي١ٝ ٬ّٔ فيو َؿ

ُٸا نإ  (26)ٚأَا إاْع ايجاْٞ ّٸؾً ٗ عِل  اشلـف ٖٛ اهتهٌاف َع٢ٓ ايٓ

 ;ٌ بأُاي١ عـّ ايٓكٌُـٚك اـطاب، ٫ ٗ عِل ايٍُٛٛ، ساٍٚ ا٭ُٛيٕٝٛ ايتٛهټ

ٔٸيٲداب١ عٔ ٖقا إاْع.  ٝټ»ايٌٗٝـ ايِـك طلغ  يه أُاي١ »ٚ «ل ٗ ايًػ١أُاي١ عـّ ايتػ

ٕٸ إتػِّ ٫ّـٳبٳ «ثبات ايًػ١ ل ٗ ايًػ١ يٝى ؾك٘ ػِْٛ ايٛٛاٖل َٓٗا; ؾٗٞ أْوب; ٭

ٝٸ١آػل، بٌ قـ تتػٝٻ إٍ َع٢ٓٶ اييت تٓكٌ َٔ َع٢ٓٶا٭ؾلاؿٜٸ١   ،ل ٚٛاٖل اؾٌُ ايذلنٝب

ٛټ ،ل ايوٝامَٔ باب تػٝټ ١. ك٫ٜ َٔ باب ايٓكٌ إؼِْٛ بباب ايٛٓع ٚايٛٗٛكات ايتِ

َٸّا اكتهامٜٸّا ٚايـيٌٝ ع٢ً ٖقٙ ا٭ُاي١ ٖٛ ع٢ً أُاي١ ايجبات ٗ  بٓا٤ ايعك٤٬ بٓا٤ٶ عا

ٕٸ ايتػٝرل س ٝٸ١ ٫ ٜٴعتٳ اي١ْايًػ١، ٚأ ٢ باستُاشلا. ٖٚقا ا٫كتهام سٌِ شلِ ٓٳاهتجٓا٥

ٌٸ ؾلؿٺ نٓتٝذ١ٺ ٕٸ ن ب ػلبت٘ ٗ ايؿذل٠ وٳَِٓٗ كأ٣ َع ػاط١٦ يًتذلب١، سٝح إ

ٖٓ لٖا ساي١ّٚنٕٛ تػٝټ ،ل ايًػ١ عاؿ٠ّايكِرل٠ َٔ اينَٔ عـّ تػٝټ ٝٸ١،  ا أٚس٢ اهتجٓا٥

ٕٸ ٖقا َكت٢ٔ طبٝع١ ايًػ١ َع ِٷوٳإيٝ٘ اكتهام أ  ب عُٛؿ اينَإ ايطٌٜٛ. ٖٚقا تعُٝ

ٌّ يتذلب١ٺ ٗلٵعٴ ٌٸ ؾلؿٺ ٫ َٓطك ف. َٚٛاٖل ٖقا ا٫كتهام لٵَٔ أؾلاؿ ايعٴ عاًٗا ن

ّٸ، أٟ اكتهام عـّ تػٝټ ٕٵايعا ١ بايٓوب١ ٝناْت ٫ تٛٗل ٗ باب اؿذِّ ل ايًػ١ عاؿ٠ّ، ٚإ

َٳَٕإٍ ا ٍٕٛايٞ اٯػلٜٔ غرل ايٌاكع; يعـّ ٚدٛؿ  ٌٷٚعبٝـ ٜتشٖك ٛا  ل بٌ مَاُْٗا ؾِ

 ١ْٜـِٜٗ ُٚٝٸأيٛ نإ بٌ  :طٌٜٛ، يهٓٸٗا تٛٗل ٗ فاٍ أغلآِٗ َٚكاُـِٖ. ؾُج٬ّ

ط١ًٜٛ  ١ْتاكىٝٸ ١ َواؾ١ْٚيٛ نإ مثٸ ،َات َُٛٝٗا، ؾإِْٗ ٜعًُٕٛ َا ٜوتٛٗلٕٚ َٓٗا

 ١ ٚعًُِٗ بٗا. بٌ َٛت إُٛٞ ٚبٌ قلا٤تِٗ يًُٛٝٸ

ٕٸ ٖقا ايبٓا ٌ ػطلّا ع٢ً أغلاض ايٌاكع ٜهٕٛ ٤ َٔ قٹبٳٌ ايعك٤٬ ٌٜهَِّٚا أ

ّٴ ٕٵَطكؿع٘ عٓ٘ ؿي٬ّٝ ع٢ً إَٔا٥٘. ٚؾعًٝٸ١ ٖقٙ ايورل٠ ٚػٳ عـ  لٖا ع٢ً أغلاض ايٌاكع إ

عٔ مَٔ ايٌاكع ؾٗقا ٫ ّٓع عٔ ينّٚ ايلؿع عٓٗا ع٢ً تكـٜل عـّ كٓاٙ  ل٠ّناْت َتأػِّ

ٕٸ ا٫يتؿاتٳ ;بٗا ٌٸ استُاي٘، أَلٷ  إٍ أْٸ٘ هٝهٕٛ أَلٷ ؾإ َٔ ٖقا ايكبٌٝ، أٚ ع٢ً ا٭ق
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ٞٸ  . طبٝع

ل اـطل بايؿعٌ ٗ مَٔ ٖقٙ ايورل٠، ٚؼٖك تٵَكَٔاؾّا إٍ أْٸ٘ قـ ؼٖك ،ٖقا

ٕٸ إتٌلِّ×إعِّٛ ع١ ناْٛا ٜعًُٕٛ بٛٛاٖل ايِْٓٛ إأثٛك٠ عٔ إعٌَِٛ ; إف إ

ٕٸ ايؿاٌُ اينَينٸ بٌ كهٍٛ اهلل ،^ا٭ٚا٥ٌ ٟٸٚاشلا |َع أ ٌٷ ’ؿٟ ٚايعوهل  ؾاُ

ٝٸ١ ؾذل٠ْ ِّ طٌٜٛ، ٚتًو ايؿذل٠ اينَٓ ١، ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايؿهلٜٸ١ ٚإاؿٸٜ ك٠ َٔ ايٓٛاسَٞتط

ُٸ١ أٚ َاْعٷ ١ كاؿعٷٚمل ٜهٔ مثٸ ّٴ ،^َٔ قٹبٳٌ ا٭٥ ٌٴ ٚعـ  اٱَٔا٤.  ايلؿع ؿيٝ

ٚيٝى ٖقا إَٔا٤ٶ ٭ُاي١ ايجبات ٗ إكـاك ايجابت ٗ مَٔ إعِّٛ َٔ استُاٍ 

ٛٸك ؾك٘ ـٸ٠، بٌ ٖقٙ  ،ايتط ـٸ ٗ مَآْا بطٍٛ إ ٛٸك ٗ ايًػ١ قـ اًت ٕٸ ايتط ستٸ٢ ٜكاٍ: إ

يٓهتتٗا. ٫ٚ ٜٴلاؿ بإَٔا٤ ايٓهت١  عٓٗا إَٔا٤ٶ ٜهٕٛ ايوهٛتٴ هرل٠ٺ ايورل٠ هٓؽٴ

ـٸ٠ ايكِرل٠ ٗ ايجبات ايٓويبٸإَٔا٤ٴ ػطأ ايعك٤٬ ٗ ؽٝټ ـٸ٠ ايط١ًٜٛ نإ ٕٸ إ  ًِٗ أ

اٍ: إْٸ٘ ٫ ٜعكٌ َٔ ايٌاكع إَٔا٤ اـطأ، ٚإْٸُا إلاؿ بإَٔا٥ٗا ايبٓا٤ يًٓػ١، نٞ ٜك

َباْٝٗا، ل اييت ٖٞ ايٓهت١ يعًُِٗ، ٚإَٔا٩ٖا ٫ ًٜنّ إَٔا٤ ع٢ً أُاي١ عـّ ايتػٝټ

ٕٵ ٔٸ ،ناْت ػاط١ّ٦ ؾُباْٝٗا ٚإ ٕٸ إكداع ايٓاي إٍ  يه ايٌاكع كأ٣ عهُت٘ ايبايػ١ أ

 آػل، ؾأ٢َٔ ا٭ٌُ.  اعِٗ إٍ َلدٕعل أًُض َٔ إكدأُاي١ عـّ ايتػٝټ

 

ٚايٛٗٛك  ;ايٛٗٛك ايقاتٞ :ن ايٌٗٝـ ايِـك بٌ ْٛعٌ َٔ أْٛاع ايٛٗٛك، ُٖٚاَٝٻ

 .(27)إٛٓٛعٞ

ٕٕ ؾايٛٗٛك ايقاتٞ ل بايٛلٚف َعٝٸٔ، ٚإتأثِّ ٖٛ ايٛٗٛك اؿاٌُ ٗ فٖٔ إْوا

و٘ ايقٖين. ؾٗقٙ ايٛلٚف ْٵب ُأوٳَع ،إٍ آػل اييت ؽتًـ َٔ ؾلؿٺ ،ايٌؼ١ِٝ يًقٖٔ

ٕٕ ب ٗ بعض ا٭سٝإ قـ تٛدَا، ٚاييت ٫ ٌٜذلى ؾٝٗا َع أبٓا٤ ْٛع٘،  اـا١ُ بإْوا

ـٻ ػا١ُ َع٢ٓٶ ع٬ق١ّ ّٸلٵغرل إع٢ٓ ايقٟ ٜؿُٗ٘ أبٓا٤ ايعٴ ؿٺق  ،َٔ ايًؿٜ ف ايعا

ٜٺ ٕع٢ٓٶ ؾٝشٌِ عٓـٙ ٚٗٛكٷ  ف. لٵَا، ع٢ً ػ٬ف ايٛٗٛك اؿاٌُ عٓـ أبٓا٤ ايعٴ َٔ يؿ

ّٸايٛٗٛك إٛٓٛعٞ أَا  . ؾٗٛ ايٛٗٛك َٛدب ع٬قات ايًػ١ ٚأهايٝب ايتعبرل ايعا

ُٸ ٞٸٜٚٴو ٞٸ بوبب ٚدٛؿ ٚاقٕع ;٢ ٖقا ايٛٗٛك بايٛٗٛك إٛٓٛع ـٻ َٛٓٛع ٜهٕٛ  ؿٺق

ٛٳ كّاَدلِّ ُٸ . نُا إٔ ٖقا(28)عٓٵشلقا ايٛٗٛك; ٖٚقا ايٛاقع ٖٛ اي ٢ بايٛٗٛك ايٛٗٛك ٜٴو
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ٞٸ ٌَذلى بِٝٓٗ،  ف ٚاحملاٚك٠، ٜؿُْٗٛ٘; ؾٗٛ ٚٗٛكٷلٵ; ٭ٕ أبٓا٤ ايٓٛع، أٟ أبٓا٤ ايعٴايٓٛع

ٌٸ أّٜٔا بٌ ٌَذلْى َٸ ٔٵَٳ بِٝٓٗ ٚبٌ ن  ١ ٗ ايتعبرل. هلٟ ع٢ً ٚؾل ا٭هايٝب ايعا

 ١ٝ ايٛٗٛك ٖٛ ايٛٗٛك١ٝ ٗ عح سذِّٜٚعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك إٔ َٛٓٛع اؿذِّ

 إٛٓٛعٞ، ؿٕٚ ايٛٗٛك ايقاتٞ. 

 

ٍٷ ٜٔلؿٴٖٓا ٚ ٕٵَؿاؿٴٚإٍ ايقٖٔ، ايتؿت إيٝ٘ ايٌٗٝـ ايِـك،  إًها نإ  ٙ: إ

ل َا هبل، ؾهٝـ يٓا ٜٚتأثٻ ،ايٛٗٛك ايقاتٞ ٖٛ َا ٜتباؿك إٍ فٖٔ ايؿلؿ ٜٚٓوبل إيٝ٘

 إٔ ٌِْ إٍ ايٛٗٛك إٛٓٛعٞ؟ 

ْاِٖ هعًٕٛ َا ٜتباؿك ـٵ٫سٛٓا ايعك٤٬ يٛدٳٚهٝب ايٌٗٝـ ايِـك بأْ٘ يٛ 

ٌٸ ّٕ ٜٚٓوبل إٍ فٖٔ ن عٔ ايٛٗٛك إٛٓٛعٞ إٌذلى عٓـ أبٓا٤  أَاك٠ّ ٚناًؿّا ًؼ

 ٔ: ٜٵعٔ أسـ أَلٳ ف; ٭ٕ ٖقا ا٫ْوبام َوبٻبٷلٵايعٴ

ٛٳع   ; (29)عٓٵإَا إٔ ٜهٕٛ بوبب اي

ُٸع  فٖين عٓـٙ بٌ  ٕىْٵإٍ سٍِٛ ُأ تٵ١ ب٘ أؿٻٚإَا إٔ ٜهٕٛ بوبب عٛاٌَ ػا

ْٸ ايًؿٜ ٚبٌ َع٢ٓٶ  شلقٙ ايعٛاٌَ.  تابٕع ػا

ُٸ ،ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، يٛ ؾشّ اٱْوإ ل بٗا فيو ١ ٜؿوِّٚمل هـ عٛاٌَ ػا

ٚٸاْتؿ٢ ايوبب ايجاْٞ، ؾٝتعٝٻ ،ا٫ْوبام ٍ. ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايٛٗٛك ايقاتٞ، ٔ ايوبب ا٭

  .(30)ع٢ً ايٛٗٛك إٛٓٛعٞ بعـ ايؿشّ، أَاك٠ّ

 
 

ٔٸ ٌٸ ُاّ إٌه١ً يه ٍٷإف مثٸ ;ٖقا ٫ و ٓا إٔ ايٛٗٛك ُٵٙ: هًٖآػل َؿاؿٴ ١ إًها

ـٷ ٔٸ ايقاتٞ ناً ايٛٗٛك ايقاتٞ يًُؿوِّل ٗ مَٓ٘  عك٥٬ٞ عٔ ايٛٗٛك إٛٓٛعٞ، يه

ـٷ عٔ ايٛٗٛك إٛٓٛعٞ ٗ ْؿى اينَٔ، ٫ عٔ ايٛٗٛك إٛٓٛعٞ ٗ مَٔ  ناً

ّٸ  نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ عِلْا. ، َع ؾلض اػت٬ف اينٌَٓ ; طبعّاُـٚك ايٓ

ٌٕ (31)ٚقـ أداب ايٌٗٝـ ايِـك عٔ ٖقا اٱًهاٍ  َٔ ػ٬ٍ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ أُ

ٞٸ ُٸ عك٥٬ ُٸٝ٘ بع (32)«أُاي١ عـّ ايٓكٌ»٢ بع ٜٴو أُاي١ ايجبات ٗ »، ٚايٌٗٝـ ايِـك ٜٴو
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ٞٸ«ايًػ١ وهٞ عٔ اهتكلاك ايًػ١ ٚثباتٗا بٓٛل ا٭ؾلاؿ، ؾٝعُـ  . ؾٗقا ا٭ٌُ ايعك٥٬

ٕٔايعك٤٬ بٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ا٭ٌُ إٍ إيػا٤ استُاٍ تػٝټ ٕٔ ل ايٛٗٛك بٌ مَ ٍٷٚمَ  ; ٭ْ٘ استُا

ٌٷ ٝٸ ٚساي١ْ ٦ٓٝ  ١. اهتجٓا٥

ـٷـّٜاٖٚقا ا٭ٌُ ايعك٥٬ٞ يٝى تعبټ عٓـ ايعك٤٬ عٔ ثبات ايًػ١  ، بٌ ٖٛ ناً

ـټعٓـ استُاٍ ايتػٝټ ـٻل ٚايتب ٌٍٕ. ٖٚقا اؾٛاب قـ تك ٗ إاْع  أنجل تؿ٬ِّٝ ّ بٌه

 ايجاْٞ. 

 

^

ٌّ ـٸ ٖقا إب٢ٓ َٗ ّٸ ّاد ٚي٘  .ايـٜين ايلٚا٥ٞ عٓـ ايٌٗٝـ ايِـك ٗ قلا٠٤ ايٓ

 ـإ: بٴعٵ

ُٸ |ع١ُِ ايٓيبٸع 1 ^١ٚا٭٥
ِٸ ب عًٝ٘ أثلٷٖٚقا َا ٜذلتٻ: (33) ٗ ؾِٗ  َٗ

ـٻايلٚاٜات، ٖٚٛ اهتشاي١ ٚقٛع ايتعاكض بٌ نًُاتِٗ. ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١  ٌ ُٳإٔ ٜٴشٵ ٫ بٴ

 ٘ بإسـ٣ طلم ع٬ز ايتعاكض. بـٟٚ، ثِ ٜٴِاك إٍ سِّ ايتعاكض ع٢ً أْ٘ تعاكضٷ

ُٸع 2 : ٜعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك أْ٘ هب إٔ ْـكي سٝا٠ ٗ اشلـف ^١اًذلاى ا٭٥

ُٸ ٕٛ ^١ا٭٥ ٌٸ بٓش ٌّفنٸأ َٚوتك . ^١ٝ عِٓٗنِّ نا١ًَ ٚقلا٠٤ٺ ٱلام ؿكاه١ٺ ، ٖٚقا َٗ

ـٻؾ ٌٸ ٬ بٴ ّٕ َٔ ؿكاه١ سٝا٠ ن ٕٛ ،ع٢ً سـ٠ إَا ٖهٔ،  ٚإٍ أٚهع سٍـّ ،فتنأ ٚبٓش

، نهٌٍّ ^ٔ بعـ فيو َٔ ؿكاهت٢ِٗ ْتُٖه٬ْٚسٜ أٖـاؾ٘ ٌْٚاطات٘، ستٸ

ُٸ (34)إٌذلى ٚٵكـٻؾٓوتؼًّ اي ^١يٮ٥
(35).  

ىؿ٢ ٓلٚك٠ ٖقا ا٫ػاٙ ع بٓٛل ايوٝـ ايٌٗٝـ ع يؿِٗ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ َٚا  ٫ٚ

  .(36)ٚأػطا٤ ٗ ايؿِٗ اًتباٖاتٺٗ بٌ ي٫ٛٙ قـ ْكع  ،ؼهٞ عٓ٘

 

ّٸ . ٚئ إلاؿ َٔ ايكبًٝات ائلٚك١ٜ ٖٛ ايعًّٛ ٚإٍٝٛ اييت متاز إيٝٗا يؿِٗ ايٓ

ـ عًٝٗا ايكبًٝات اييت ٜتٖٛقٚـ عًٝٗا ايؿِٗ ايِشٝض بٌ ايكبًٝات اييت ٜتٖٛق ْؿلِّم ٖٓا

 . (37)ايؿِٗ ا٭عُل ٚا٭نٌُ

َٔ ٖقٙ  َٚٔ ػ٬ٍ َطايع١ آثاك ايٌٗٝـ ايِـك ّهٓٓا ايعجٛك ع٢ً ١ًْٺ
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ُٸ  ٗا: ايكبًٝات، أٖ

ٟٸع 1  .ايؿِٗ ايًػٛ

ّٸع 2 ٞٸ إطاك ايٓ ٟٸ ايتاكى  .ٚايؿهل

ٞٸا٫كتهام ع 3  .ا٫دتُاع

 .إوت٣ٛ إعلٗ يًُؿوِّلع 4

 

ّٸ ٟٸ ٍّّْٖٚقٙ َٔ ايكبًٝات ائلٚك١ٜ يؿِٗ ايٓ ّٸ ، أ  نإ. ؾؿٞ َجٌ ايٓ

ٞٸ ـٻ ايكلآْ  . (38)ؾايكلإٓ ْنٍ بٗا ;َٔ اٱٕاّ بايًػ١ ايعلب١ٝ ٫ بٴ

ٌّ ؾ١ٝ َٓـكزٷلٵ٬ع ع٢ً قٛاعـ احملاٚك٠ ايعٴٚا٫ٓط  ُٓٔ ٖقٙ ايكب١ًٝ، ؾٗٛ ٓلٚك

ّٸ أّٜٔا ِٸٌ ايٌٗٝـ  ;يًتؿٌِٝ ٗ ٖقٙ ايكب١ًٝ . ٫ٚ أك٣ ساد١ّٗ َكاّ ؾِٗ ايٓ إف قـ ؾ

 ،ايِـك ع نػرلٙ َٔ ا٭ُٛيٌٝ ع ٖقا ايبشح ٗ َباسح ا٭يؿاٚ َٔ عًِ أٍُٛ ايؿك٘

ِّنُا ُلٻ  . (39)ٝتٗا ٗ بعض نتب٘غ بأٖ

 

ّٸهب ع٢ً إؿوِّ َٚع ٬َس١ٛ  ،ُٓٔ ايٛلف ايقٟ ُـك ؾٝ٘ ل إٔ ٜؿِٗ ايٓ

ْٸ ّٸٔل، ؾٝذب إٔ ٫ ٜٴؼٵإطاكٙ اـا  لٙ. ثِ ٜؿوِّ ،عٔ إطاكٙ ٚٚلف ُـٚكٙ ز ايٓ

ّٸ  : ّاٚقـ ٜهٕٛ ؾهلٜٸ ;ّاقـ ٜهٕٛ تاكىٝٸ ٖٚقا اٱطاك يًٓ

 

ّٸ ّٸؼٵٗ ؾِٗ ايهًُات ٚايعباكات إوتٳ ٜٓؿع اٱطاك ايتاكىٞ يًٓ ; إف ـٳ١َ ٗ ايٓ

ـٻ ؾٝ٘، ٚع٢ً أهاي ايكلا٥ٔ  تٵَٔ ؾُٗٗا ع٢ً ٤ٛٓ اٱطاك ايتاكىٞ ايقٟ ُـكٳ ٫ بٴ

ّٸ ـٸايتاكى١ٝ اؿآؾ١ بِـٚك ايٓ ٠ . ٖٚقا َا ٌٜرل إيٝ٘ ايٌٗٝـ ايِـك، سٝح ٜقنل ع

 ِافز شلقا اٱطاك، ْقنل َٓٗا: 

ّٸع 1  .أهباب ُـٚك ايٓ

 .ايعاؿات ٚايتكايٝـع 2
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ٟٸع 3 ٛٸ ايؿهل  .ايوا٥ـ اؾ

 

ّٸ ـٸ أهباب ُـٚك ايٓ اييت َٔ ، َٔ ايكبًٝات (أهباب ايٓنٍٚع )، أٚ إعلٚؾ١ بتٴع

ٟٸ ّٸستٸ ;٬ع عًٝٗاا٫ٓط ائلٚك  ُٓٔ إطاكٙ ايِشٝض. ٖٚقا غرل كتٍّّ ٢ ٜٴؿِٗ ايٓ

ّٸ ايكلآْٞ، بٌ ّهٔ هلٜاْ٘ ٗ ايعـٜـ َٔ ايِْٓٛ. ٚقـ أًاك ايٌٗٝـ ايِـك  بايٓ

ٞٸ ،إٍ ٖقا ايُٓٛفز َٴعٹّٝٓا ع٢ً ايؿِٗ اٱْاي ّٸ بُٛؿ٘    .(40)ايكلآْٞ يًٓ

ِّ ف ع٢ً أهباب آػل ايؿا٥ـ٠َ َٔ ايتعلټ ض ايٌٗٝـ ايِـك ٗ َٕٛٓعنُا ٜٛ

ُٸ ;ايٓنٍٚ ؿاؿٖا، َٚواُٖتٗا ٗ ا٫ط٬ع ٝتٗا ٗ ؾِٗ َـيٍٛ اٯ١ٜ َٚسٝح ٜعتكـ بأٖ

ْٙـٳ١َ ٗ اٯ١ٜ; إف مثٸؼٵع٢ً ْهات بعض ايعباكات ٚا٭هايٝب إوتٳ ٚثٝل بٌ اٯ١ٜ  ١ اكتبا

  .(42()41)ٚبٌ ٚلف ْنٚشلا

ٖٻِتٳقـ ٜٴ أػل٣:  ـ ب٘ ؾك٘. ٚبعباك٠ٺٓا هببٳ ايٓنٍٚ ؾإٕ اٯ١ٜ تكٝٻِؾعلٳ فاأْ٘ إ (43)ٛ

ْٸ قـ ٜٴكاٍ: إفا ْنيت اٯ١ٜ بوببٺ ّٸ ػا ٫ٚ ِٜضٸ  ،بٗقا إٛكؿ ؾإٕ ٖقٙ اٯ١ٜ هتؼت

ٌٕٗٵَؾ  أٚهع َٔ ٖقا ايوبب.  ُٗا بٌه

َٸ يهٓ٘ َـؾٛعٷ  ؾايعدل٠ ٖٞ بعُّٛ  ّابأْ٘ يٛ نإ ايًؿٜ إقنٛك ٗ اٯ١ٜ عا

تكٝٝـ إـيٍٛ ايكلآْٞ بوبب  ايًؿٜ، ٫ غِْٛ ايوبب. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ٫ ِٜضٸ

ْٸ ٚٵكٗ فيو بلأٟ ايٌٗٝـ ايِـك إٔ  يؿٛ٘. ٚايولټ ٪ػٳق بعُّٛ، بٌ ٜٴايٓنٍٚ اـا  ؿٳ

ٌٸ ِّ هبب ايٓنٍٚ ٖٛ اٱًاك٠ إٍ ق ّ ايه٬ّ بٗقا إٛكؿ. ايه٬ّ، ٫ أْ٘ ى

ٍٴ ا٭سهاّ ٚايتعايِٝ بوبب  ٜٚٔٝـ ايٌٗٝـ ايِـك بإٔ عاؿ٠َ ايكلإٓ ايهلِٜ ٖٞ إْنا

ٞٸ ٚأنجل  ،ْؿٛي إوًٌُٗ  أًـ تأثرلّا ايٛقا٥ع ٚا٭سـاخ، ست٢ ٜهٕٛ ايبٝإ ايكلآْ

ِّ ٕٵأٖ َٸّا ١ٝ بٓٛلِٖ، ٚإ  ٕٛاكؿ أػل٣.  ًا٬َّ نإ َُْٔٛ٘ عا

 

ٞٸ ؾٗٛ ايعاؿات  أَا ايُٓٛفز ايجاْٞ َٔ ِافز ايكبًٝات إلتبط١ باٱطاك ايتاكى

ّٸ . ؾكـ ٫ تهٕٛ ٖقٙ ايعاؿات ٖٞ ايوبب ٗ ٚايتكايٝـ ايوا٥ـ٠ ٗ مَٔ ُـٚك ايٓ

ّٸ ٔٵُـٚك ايٓ َٔ بعض إؿلؿات  إيٝٗا، أٚ َوتؿٝـّا ِ ْاٚلّاقـ ٜهٕٛ إتهِّ ، يه
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 بعـ ا٫ط٬ع ع٢ً ايعاؿات ٚايتكايٝـ.  اييت ٫ ّهٔ ؾُٗٗا إ٫ٓ

ّٸ ٚٗ ٞٸ َا ٜلتب٘ بؿِٗ ايٓ ٌٜرل ايٌٗٝـ ايِـك إٍ إٔ ؾِٗ ايعاؿات  ايكلآْ

ٞٸ ، ٚيٛٚايتكايٝـ ايعلب١ٝ ٜواعـ ع٢ً ؾِٗ ايكلإٓ أّٜٔا إف  ;ع٢ً َوت٣ٛ ايؿِٗ اٱْاي

ٔٵ ٕٓا ناْت ٌَرل٠ّ  ٜٛدـ بعض إؿلؿات اييت ّهٔ ؾُٗٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ، يه

ٌٕكٵٚتكايٝـ ؾإْ٘ ٫ ّهٔ ايٍُٛٛ إٍ ؿٳ إٍ عاؿاتٺ  ى َع٢ٓ ٖقٙ إؿلؿات بٌه

ٕٕ َلتبط١ بٗقٙ ايعاؿات، ؾ٬ ٜؿُٗٗا إ٫ٓبوبب تٌبټ ;ُشٝض ٌٗا أٚ نإ ٜعٝ ٔٵَٳ عٗا َعا

 .(44)ًع عًٝٗاإٖط

  

ٞٸ ّٸ ٚأَا ايُٓٛفز ايجايح َٔ قب١ًٝ اٱطاك ايتاكى ٛٸ عباك٠ْ ٛؾٗ يًٓ  عٔ اؾ

ّٸ ٢ ٜوتطٝع إٔ ستٸ ;٬ع عًٝ٘. ٚهب ع٢ً إؿوِّل ا٫ٓطايؿهلٟ ايوا٥ـ أثٓا٤ ُـٚك ايٓ

ّٸ ٌٕ ٜؿِٗ َؿلؿات ايٓ ض ُشٝض. ٖٚقا َا فنلٙ ايٌٗٝـ ايِـك عٓـَا تعلٻ بٌه

ٗٳعٞ ؿ٫يتٗا ع٢ً عـّ سذ٥ِّؿ١ ايجايج١ َٔ ايلٚاٜات اييت اؿټيًطا  تٵ١ٝ ايكلإٓ، ٖٚٞ اييت ْ

ٛٸ٣ إٔ ٜهٕٛ  عٔ تؿورل ايكلإٓ بايلأٟ، ؾأبـ٣ ايٌٗٝـ ايِـك استُا٫ّ ٕع٢ٓ ايلأٟ، ق

ّٸٖٛ إلاؿ. ٖٚقا إع٢ٓ اهتؿاؿٙ َٔ ػ٬ٍ ٬َس١ٛ    .(45)اٱطاك ايتاكىٞ يًٓ

سٝح فنل إٔ بعض  ;آػل ـ ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً ٖقٙ ا٬ٕس١ٛ ٗ َٛكؿٺٚقـ أٖن

ّٸ ٞٸ ايِشاب١ ناْٛا ٫ ٜوتٛعبٕٛ ايٓ ٬عِٗ ع٢ً ا٬ٕبوات بوبب عـّ آط ;ايكلآْ

ّٸلٳٚا٭َٛك اييت هب إٔ ٜٴِك  . (46)ايكلآْٞ ٕ بٗا ايٓ

 

ّٸيًأَا اٱطاك ايؿهلٟ  .ٜلتب٘ باٱطاك ايتاكىَٞا  ٖقا ٗ ؾإلاؿ ب٘ ايٓٛاّ  ٓ

ِّـ أٚ إتهِّايؿهلٟ اؿانِ عٓـ إ٪يِّ ٘. ؾًٛ ِ، ٚايقٟ ٜٓعهى ٗ ػطاب٘ ْٚ

ّٸ ِٸ نإ ايٓ ل إٔ ٜـكه٘ ع٢ً يًُؿوِّ ؾ٬ ولٸ ّاإه٬َٝٸ ّاإـكٚي ٚإلاؿ تؿورلٙ ْ

ّٸل ؾهل١ٜ غرل إه١َٝ٬، عٝح ُط٤ٛٓ ُأ ٚٸٍ ايٓ لٙ ُطإفا نإ ٫ ٜٓوذِ َع ُأ ٜ٪

ّٸايؿهل١ٜ. ٚقـ عبٻ َٔ ػ٬ٍ إػلاد٘ عٔ إطاكٙ  ل ايٌٗٝـ ايِـك عٔ تؿورل ايٓ

ّٸ»ايؿهلٟ بع  ْٸ ؿَر ايٓ ٝـ ايِـك ع٢ً ٓلٚك٠ ٗـ ايٌٚيقا ٜ٪نِّ. (47)«ُٓٔ إطاك ػا
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ّٸ ٟٸ ؾِٗ ايٓ ٞٸ ايكلآْٞ ٚؿكاهت٘ ُٓٔ إطاكٙ ايؿهل   .(48)اٱه٬َ

ِٸ ك ايعًُٞ ئلٚك٠ ٖقٙ ايكب١ًٝ، ؾرل٣ إٔ إٛقـ ايٌٗٝـ ايِـك إدلِّٔ ٜبِّ ث

ٞٸ ع٢ً ؾِٗ ايتؿاٌُٝ.  ٚإهابّا ٜكتٔٝٗا; ٭ٕ ٖقا اٱطاك ايؿهلٟ ٜٓعهى هًبّا ايعًُ

ـٻؾ ٟٸ ٬ بٴ ّٸ َٔ ؾِٗ اٱطاك ايؿهل ٌٕ يًٓ ّٸ٢ تٓذض عًُٝٸُشٝض ستٸ بٌه  ١ ؾِٗ ايٓ

  .(49)ٚتؿورلٙ

ـ، اييت ٜتكاطع َع ؾهل٠ ايٓؿٛف إٍ ف١ٖٝٓ إ٪يِّ ٖٚقا ايٓشٛ َٔ ايكبًٝات قـ

ٕٸ ايٌٗٝـ ايِـك  ٫ هٝٻُاٚفٖبت إيٝٗا اشللَٓٝٛطٝكا ايلَٚاْو١ٝ َع ٬ًٜلَاػل;  أ

أػل٣ ٗ ايٛقؿ١  ٠ّٖٚقا َا هٌٓرل إيٝ٘ َلٸ. (50)ٗ ايكلإٓ عٔ اْـَإز غ بأْ٘ عباك٠ُْلٻ

 تش١ًًٝٝ ٗ آػل ٖقا إكاٍ. اي

 

ّٸ ١ ؾلمٷمثٸ ٞٸٚ بٌ إـيٍٛ ايًػٟٛ ع أٚ ايًؿٛٞ ع يًٓ إٔ  . ُٚشٝضٷَـيٛي٘ ا٫دتُاع

ايؿكٗا٤، أثٓا٤ ٖاكهتِٗ يع١ًُٝ ا٫هتٓباٙ ايؿك١ٝٗ، ٜعتُـٕٚ ع٢ً عِٓل ايؿِٗ 

َا ٫  أِْٗ غايبّا ا٫دتُاعٞ، إٍ داْب اعتُاؿِٖ ع٢ً اؾاْب ايًؿٛٞ يًـ٫ي١، إ٫ٓ

ٌٸ عِٕٓل٫ٚ ٜبِّهٕٛ بُٝٓٗا، ٜؿهِّ  َُٓٗا.  ٕٓٛ سـٚؿ ن

ٝٸ عّابٳٚقـ هع٢ ايٌٗٝـ ايِـك، تٳ ٘ إٔ ٜوِّإٍ ، (51)١يًٌٝؽ قُـ دٛاؿ َػٓ

ٞٸ ٚٵكٔ ٜٚبِّ ،اي٤ٛٔ ع٢ً اؾاْب ا٫دتُاع ّٸؿٳ  . ٙ ٗ ؾِٗ ايٓ

 

ّٸ ٞٸ ايٌؼّ ايقٟ واٍٚ ؾِٗ ايٓ  اعتُاؿّا ٫ ّهٓ٘ إٔ ٌِٜ إٍ َعٓاٙ ايٓٗا٥

ّٷع ١ّأٚ هٝاقٝٸ ١ّع٢ً ايـ٫٫ت ايًؿ١ٝٛ ؾك٘ ع هٛا٤ ناْت ٚٓعٝٸ عاَ اؿٝا٠  ; ٭ْ٘ ًؼ

ٝٸ ـ٠ َعِٗ، َٔاؾّاَٛسٻ ١ْا٫دتُاع١ٝ َع ها٥ل ايعك٤٬، ٚبايتايٞ ي٘ فٖٓٝٸ ت٘ إٍ فٖٓ

ُٸ  ٌ أهاهّا١. ٖٚقٙ ايق١ٖٝٓ إٌذلن١ بٝٓ٘ ٚبٌ ها٥ل ايعك٤٬ ٗ فتُع٘ تٌهِّاـا

َٸ ٕلتهناتٺ عـٜـ٠، َٓٗا: اجملاٍ ايتٌلٜعٞ ٚايتكٓٝين. ٖٚقٙ  ١ ٗ فا٫تٺعا

َٸ ُٸإلتهنات ايعا  . «َٓاهبات اؿهِ ٚإٛٓٛع»٢ عٓـ ايؿكٗا٤ بع ١ تٴو

ّٸ ل عٔ ف١ٖٝٓ ٌَذلن١ ٚاكتهإمٖٚٞ ٗ اؿكٝك١ تٴعبِّ ٗٳِ ع٢ً ، تٴِؿتٌلٜعٞ عا
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ٕٛ ١. ٖٚقا ٖٛ إلاؿ بايؿِٗ يًػٜٛٸأٚهع أٚ أٓٝل َٔ ايـ٫ي١ ا ٥ٛٓ٘ ايِْٓٛ بٓش

ّٸ  . (52)ا٫دتُاعٞ يًٓ

 

ٞٸٜعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك إٔ إدلِّ ّٸ ك ي٬عتُاؿ ع٢ً ا٫كتهام ا٫دتُاع  ٗ ؾِٗ ايٓ

 . (53)«١ٝ ايٛٗٛكسذِّ»ٖٛ َبـأ أٚ قاعـ٠ 

ٞٸٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ٜهٕٛ ا٫كتهام  ّٸ ا٫دتُاع ٛټ يًٓ ٕ َواُّٖا ٗ ته

ّٸ ـٻ ٗ َع٢ٓٶ ٚٗٛك ايٓ  . ١ّؿ; ؾِٝبض ٖقا ايٛٗٛك سذٸق

ٕٵ ّٸ : إْ٘ مث١ ؾلمٷقًتٳ ٚإ ، ؾورل٠ بٌ ايٛٗٛك ايًػٟٛ ٚايٛٗٛك ا٫دتُاعٞ يًٓ

ٍٸ ٟٸع٢ً سذِّ ايعك٤٬ تـ ٞٸ١ٝ ايٛٗٛك ايًػٛ ٌٸ، ؿٕٚ ايٛٗٛك ا٫دتُاع ، َٔ ايٌٓو ، أٚ ٫ أق

ٌٷ ;ٔايكـك إتٖٝكؾٓكتِل ع٢ً   ٞ. يبِّ ٭ْٗا ؿيٝ

 ٗٳِ ن٬َ٘ ؾُّٗاٜٴِؿ ّاٜٛٸُيػٳ ِ بُٛؿ٘ ؾلؿّا: إتهِّٜكٍٛ يو ايٌٗٝـ ايِـك س٦ٓٝقٺ

ٟٸّاٜٛٸػٳُي ِ ْؿو٘، عٓـ ايعك٤٬. ٚنقيو ا٭َل، ؾٗقا إتهِّ ١ّسذٸ ; ؾِٝبض ايٛٗٛك ايًػٛ

ٜٴِؿّاادتُاعٝٸ بُٛؿ٘ ؾلؿّا . ٚقـ أ٢َٔ ايٌاكع ٖقٙ ايطلٜك١ ّاادتُاعٝٸ ٗٳِ ن٬َ٘ ؾُّٗا، 

 . (54)ٗ ايؿِٗ

ٌٵ ٜٴ ّٸثِ إْ٘ ٫  ٖٛ  َهٌ ع٢ً ايٌٗٝـ ايِـك بإٔ َبٓاى ٗ ايؿِٗ ا٫دتُاعٞ يًٓ

; ؾايؿِٗ إف اؾٛاب ٚآضٷ ;سلَت٘ ٗ ايؿك٘ اؾعؿلٟ تٵْؿى ايكٝاي ايقٟ ثبتٳ

ٝٻ ّٸ ٓ٘ ايٌٗٝـ ايِـك ٫ ٜعـٚ إٔ ٜهٕٛ ع٬ُّا٫دتُاعٞ ايقٟ ب ، ٚسٌ بٛٗٛك ايٓ

ّٸ ُٻِ ايؿهل٠ إقنٛك٠ ٗ ايٓ َنل ؾٝ٘ ؾإْ٘ ٫ ٜهٕٛ َٔ أػل٣ مل تٴقٵ إٍ ؾهل٠ٺ تٴع

ٞٸ أػل٣: ٖقا  ; ٚبعباك٠ٺباب ايكٝاي، بٌ َٔ باب ا٫عتُاؿ ع٢ً ا٫كتهام ا٫دتُاع

ّٸ ٌ قل١ّٜٓا٫كتهام ا٫دتُاعٞ ًٖه ّٸ يٛٗٛك ايٓ ايقٟ ٜٓطبل ع٢ً  ،ٗ اؿهِ ايعا

ّٸ  . (55)ل ؾَٝ٘نقٵٚع٢ً َا مل ٜٴ إٛكؿ إقنٛك ٗ ايٓ

 

ٌٸ اعتُاؿّا ٛدـ ٌَه١ًْتٜعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك أْ٘  ع٢ً  نبرل٠ ٗ ايؿك٘، تٴشٳ

ٓٳ ِّٝ ع٢ً طلٜك١ ايو٪اٍ  تٵٖقا إب٢ٓ. أَا إٌه١ً ؾٗٞ نٕٛ ايهجرل َٔ ا٭سهاّ قـ بٴ
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َا ٜوأٍ  هٝب٘; ٚغايبّا ×، ٚاٱَاّعٔ َوأي١ٺ ×ؾايلاٟٚ ٜوأٍ اٱَاّ ;ٚاؾٛاب

ُٸ ايلٚا٠ عٔ سا٫تٺ  ٚؾكّا ×١ وتادٕٛ إٍ َعلؾ١ سهُٗا، ؾٝأتِٝٗ دٛاب اٱَاّػا

ٔ اؿهِ ُٓٔ اؿاي١ إو٪ٍٚ عٓٗا. ؾًِ تٴبٝٻٔ أغًب ا٭سهاّ ؾٝبِّ ،ؿـٚؿ ه٪اشلِ

ٌٕ ،ابتـا٤ٶ ٟٸ َكٓٻٔ.  ٚبٌه  ؿهتٛك

ِٳؾإفا  ّٸلٵاقت ٟٸ ْا ٗ اهتٓباٙ اؿهِ َٔ ايٓ ب ناْت وٵؾشٳ ع٢ً ايؿِٗ ايًػٛ

ِٷ ْٸ ايٓتٝذ١ إٔ اؿهِ ايقٟ ْوتؿٝـٙ ٖٛ سه ُٸ ػا ١ بايوا٥ٌ. َع بتًو اؿا٫ت اـا

ٝٻ ×أْٓا قـ ْهٕٛ ٚاثكٌ َٔ إٔ اٱَاّ ٕٛقـ ب أٚهع ٚأسلٌ َٔ تًو  ٔ اؿهِ بٓش

ُٸ  اؿهِ ايٛاهع نإ سٌ ايو٪اٍ عٔ ساي١ٺ١، غاٜت٘ إٔ ٚلف بٝإ ٖقا اؿاي١ اـا

ّٸ هٓهٕٛ أقلب إٍ ٚاقع اؿـٚؿ  س٦ٓٝقٺ ّاؾُّٗا ادتُاعٝٸ ػا١ُ. ٚبايتايٞ يٛ ؾُٗٓا ايٓ

ٝٻُٳاحملتٳ ×ٓٗا اٱَا١ًّ يتًو ا٭سهاّ اييت ب
(56) . 

 

٭دٌ  ;إٍ نؿا١ٜ اٱٕاّ بايكٛاعـ ايًػ١ٜٛ (57)فٖبت بعض ا٫ػاٖات ايؿهل١ٜ

ِٕ ّٸ ايٍُٛٛ إٍ ؾٗ . ٜٚبـٚ إٔ ايٌٗٝـ ايِـك ٫ ٜهتؿٞ بٗقا إكـاك; َع٢ٓ ُشٝض يًٓ

ّٳ ِٕ ١ ؾك٘ غرلٳبايكٛاعـ ايًػٜٛٸ أْ٘ ٜعتدل اٱٕا ّٸ نافٺ يًٍُٛٛ إٍ ؾٗ ٕٵُشٝض يًٓ  ، ٚإ

 . ٫ٚمَّا ّآلٚكٜٸ نإ أَلّا

ن بًػت٘ ايعلب١ٝ ايؿِٝش١ ايبًٝػ١، بٌ ٌُٚ ؾٝٗا ِ ُٝٻإٔ ايكلإٓ ايهلٜ ؾِشٝضٷ

ٟٸ ـٸ اٱعذام، ٚمل ىلز عٔ اٱطاك ايًػٛ ّٸ إٍ س ٖٓ ايعا ا يًػ١ ايعلب١ٝ ٗ فيو ايعِل، 

ٔٸ ٛٳ أثاك إعذاب ايبًػا٤ ٚايؿِشا٤ ٗ فيو ايٛقت; يه ٞ سٵٖقا ٫ ٜعين إٔ إعاُلٜٔ يً

ّٸ ٕٛ ايكلآْٞ بتُاَ٘ ٚنُاي٘. ناْٛا ٜؿُٕٗٛ ايٓ ّٸ ْعِ، ناْٛا ٜؿُْٗٛ٘ بٓش  عا

ٔٵ ّٸلٵمل ٜٳ ٚإْايٞ، يه عٝح ٜوتٛعبٕٛ  ،ٚايهاٌَ مٳ ؾُٗ٘ إٍ َوت٣ٛ ايؿِٗ ايتا

ٌٸ ٍٸ ن  .عًٝ٘ ايًؿٜ ايكلآْٞ َٔ أسهاّ َٚؿاِٖٝ َؿلؿات٘ ٚتلانٝب٘، ٜٚـكنٕٛ َا ٜـ

 ٚايولٸ ٗ فيو أَٛك: 

ٚٸ ُٸّا ،ؿ نٕٛ ايٌؼّ َٔ أبٓا٤ ايًػ١ٕ فلٸإٍ: ا٭َل ا٭ َٴً بٗا، ٫ ٜعين أْ٘  ٚ

ك ايقٟ ٜـػٌ ٗ سٝات٘ ـٵُ٘ يًػ١ بايَكٗٵ، بٌ ٖقا ٜعين َؾًا٬َّ ٬عّاعًٝٗا آط َٓطًعٷ

ٛٸ٠ٺ يٝى ؿاػ٬ّ ا٫عتٝاؿ١ٜ. ٖٚقا ا٭َل ؾع٬ّ  ٗ ٖقا إبشح، بٌ ايًبٸ ٗ ا٭َل ايجاْٞ.  بك
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ٚاهتٝعاب  ،ع٢ً ايًػ١ـ ؾِٗ ايه٬ّ ايكلآْٞ ع٢ً ا٫ط٬ع ٫ ٜتٖٛقا٭َل ايجاْٞ: 

ـٻإعًَٛات ايًػ١ٜٛ، بٌ  ٟٸ َٔ ٚدٛؿ اهتعـاؿٺع إٍ فيو  َٔاؾّاع  ٫ بٴ ْٸ ؾهل عٓـ  ػا

ـٻإؿوِّل ٚايكاك٨، ٚ ٜتٓاهب َع َوت٣ٛ ايه٬ّ  عكًٍّٞ ل َوت٣ٛٶع إؿؤَِّ إٔ ٜتُتٻ ٫ بٴ

ّٸ ايعلب ٗ فيو إٔ  ايكلآْٞ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ُشٝضٷ ٚإعاْٞ إًكا٠ ٗ ٖقا ايٓ

ٚاهتٝعاب  ،١ِٓٗ َٔ ؾِٗ ا٭هايٝب ايًػٜٛٸ١ اييت ُهِّايٛقت نإ يـِٜٗ ايكـك٠ ايًػٜٛٸ

ٔٸإـي٫ٛت ايًػٜٛٸ ٝٻ ١ يًؿٜ ايكلآْٞ، يه ِّفٖٓ ًِٗ تِٗ مل تهٔ بإوت٣ٛ ايقٟ ٜ٪

ٕٛ ّٸ ٫هتٝعاب إعاْٞ ايكلآ١ْٝ بٓش   .(58)تا

ِّغا١ٜ ٗ  ٔض يٓا ايتؿات ايٌٗٝـ إٍ إَٔلَٚٔ ٖٓا ٜتٻ ١ٝ ٗ ع١ًُٝ ؾِٗ ا٭ٖ

ٟٸ  . (59)ٚإعلٗ يًُؼاَطب ايِْٓٛ، ٖٚٛ إوت٣ٛ ايؿهل

ّٸإا٭َل ايجايح:  قلآ١ْٝ  ايكلآْٞ ٬َس١ٛ ١ًْٺ ْ٘ ٫ ٜهؿٞ ٗ ع١ًُٝ ؾِٗ ايٓ

ٞٸ أٚ َكطٕع ـٻ قلآْ ٌ ٚايؿكلات، ٚإكاك١ْ ُٳؿ، بٌ قـ متاز إٍ ٬َس١ٛ ها٥ل اُؾق

 نٍٚ اٯ١ٜ. بٝٓٗا، ٚؼـٜـ ٚلٚف ْ

ّٸَٔ ٖقٙ ا٭َٛك ايج٬ث١ ٜتٸ ؾاْط٬قّا شلا » ايكلآْٞ ؿكاه١ْ ٔض إٔ ع١ًُٝ ؾِٗ ايٓ

ُٸقلوتٗا، ًٚلٚطٗا ايؿهلٜٸ ٟٸ١ اـا  . (60)«ايوافز ١، ٚكا٤ ايؿِٗ ايًػٛ

ّٸـ ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً عـّ نؿا١ٜ ا٫ٓطٜٚ٪نِّ  ٬ع ع٢ً ايًػ١ ٭دٌ ؾِٗ ايٓ

ٍٸ ـٙ ايٛقا٥ع ٖقا ا٭َل، ٚت٪ِّ ايكلآْٞ، َٔ ػ٬ٍ اٱًاك٠ إٍ إٔ طبٝع١ ا٭ًٝا٤ تـ

ّٸ ٞٸ ايتاكى١ٝ ايهجرل٠. ؾايهجرل َٔ ايِشاب١ ناْٛا ٫ ٜوتٛعبٕٛ ايٓ ٫ٚ  ،ايكلآْ

 ٚإَا يعـّ ٚدٛؿ اهتعـاؿٺ ;إَا ؾًِٗٗ بإع٢ٓ ايًػٟٛ يًُؿلؿ٠ ايكلآ١ْٝ ;ٜؿُٕٗٛ َعٓاٙ

ٟٸ  . (61)أٚ يؿٌِ اٯ١ٜ عٔ ايكلا٥ٔ اؿآؾ١ بٗا ;إـيٍٛ ايهاٌَ ي١ٰٜ ٜتٝض شلِ ؾِٗ ؾهل

 

ل ع ٜٓـكز اٱٕاّ ٗ إطاك ٖقا ايٓٛع َٔ ايكب١ًٝ ع أٟ إوت٣ٛ إعلٗ يًُؿوِّ

ٌٕؾٗقا هعٌ إؿوِّ ;بايتذاكب ايبٌل١ٜ أؾٌٔ. ٖٚقا قـ أًاك إيٝ٘  ل ٜؿِٗ ايكلإٓ بٌه

ُٕ; ؾٗٛ ايٌٗٝـ ايِـك أّٜٔا ٚٔك يًكلإٓ، ايتؿورل إٛٓٛعٞ، سٝح هًى دًو١ ا شا

 . (62)بايتذاكب ايبٌل١ٜ ٘ ٤ًَٞٷٚفٖٓٴ
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ـٻ ٝٸُّ اؿـٜح عٔ ايكبًٝات ائلٚك١ٜ ٗ عتك ّٸً ٔٵ١ ؾِٗ ايٓ ٜٛدـ بعض  ، يه

ّٸايكبًٝات إٔلٸ ٕٛٚإٍٝٛ اييت ت٪ثِّ; ٖٚٞ تًو ايطا٥ؿ١ َٔ إعاكف ٠ ٗ ؾِٗ ايٓ  ل بٓش

ّٸ ل أٚ ايكاك٨ إٍ إعُاٍ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكبًٝات ؾٝعُـ إؿوِّ. هًيب ٗ ؾِٗ ايٓ

ّٸ ٌٕ ، ؿٕٚ ا٫عتُاؿ ع٢ً قل١ٜٓٺٚإهكاطٗا ع٢ً ايٓ  ١ُٝ. ٗٵك ي٘ ٖقٙ ايع١ًُٝ ايَؿٜدلِّ أٚ ؿيٝ

َٔ ٖقٙ  ك َٔ عـؿٺيهًُات ايٌٗٝـ ايِـك ٚنتب٘ هـٙ قـ سقٻ ٚإطايعٴ

ُٸايكبًٝات إٔلٸ  ٗا: ٠، أٖ

ُٕع 1 ّٸوبٳإهكاٙ ا٭ؾهاك ا  .ك١ ع٢ً ايٓ

ـٺع 2 ّٸَٴ اؽاف َٛق  .وبٳل َٔ ايٓ

ٞٸ ى َطًبٺْٵاُ٭ع 3  .عًُ

 

ايكب١ًٝ إٔلٸ٠ ا٭ٍٚ اييت أًاك إيٝٗا ايٌٗٝـ ايِـك ٖٞ: إهكاٙ ا٭ؾهاك 

ُٕ ّٸا ايتؿورل ع )إلاؿ ؾُٗ٘ أٚ تؿورلٙ. ّٚهٔ ايتعبرل عٔ ٖقٙ ايكب١ًٝ ب وبٳك١ ع٢ً ايٓ

ػاٙ ٖقا ايٓٛع َٔ ايتؿورل،  ٚقـ أبـ٣ ايٌٗٝـ ايِـك َٛقؿ٘ ايوًيبٸ. (63)أّٜٔا (بايلأٟ

ـٻ  . (64)يتشلٜـ اؿكا٥ل ٙ َٔ أًٓع ا٭عُاٍ، ٚأًاك إٍ أْ٘ َواٚمٷسٝح ع

ض شلا ايٌٗٝـ ا٭َج١ً اييت تعلٻ َٔ ٔض ٖقٙ ايكب١ًٝ أنجل ٌْرل إٍ عـؿٺٚيتتٸ

 :ايِـك، سٝح ٜٛٗل َٓٗا ػطٛك٠ إعُاٍ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكبًٝات

 

 لٖا ٗ إؿوِّل أًاك ايٌٗٝـ ايِـك إٍ ْٕٛعٗ َكاّ بٝإ ايٌلٚٙ اييت هب تٛٗؾ

ٝٸ َُٕٔ ايكبً ِٕلٸ٠ ٗ ع١ًُٝ ايتؿورل ٚايؿِٗ، عٝح ت٪ؿٸٔٹات ا َٓشلف ٚػاط٧  ٟ إٍ ؾٗ

ّٸ ـٻ. َٚجٻعٔ ايٓ ٟٸٌ بإوتٌلقٌ ايقٟ ٜعتُـٕٚ َكاٜٝى ق أٚ ْتاز  نتابٺ ؿ٠ يـكاه١ أ

ٟٸ ٖٓ، ثِ وهِّبٌل ٟ إٍ ٚقٛعِٗ ٗ ا ٜ٪ؿٸُٕٛ ٖقٙ إكاٜٝى ع٢ً ايكلإٓ ايهلِٜ، 

ّٸ  ا٫هتٓتادات اـاط١٦. ٚهبب ٖقٙ ا٭ػطا٤ ٖٛ إهكاطِٗ تًو إكاٜٝى ع٢ً ايٓ

ٞٸ ٌٕ ،ايكلآْ  . (65)ك َعلٗأٚ َدلِّ ؿٕٚ ؿيٝ
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|

. |ٖٚٛ َا فنلٙ ايٌٗٝـ ايِـك عٓـ سـٜج٘ عٔ ايتؿورل ٗ عِل ايلهٍٛ

ٝٻ يهٞ ٜؿِٗ ايِشاب١ ايكلإٓ  ٔ إٔ ايؿِٗ اٱْايٞ يًكلإٓ مل ٜهٔ ناؾّٝاؾبعـ إٔ ب

 إٍ ايًػ١ ايعلب١ٝ ُٓاّْا اْتواب ايِشاب١ غايبّا ، نُا مل ٜهًٔٚا٬َّ ؿقٝكّا ؾُّٗا

ّٸ ناؾّٝا ٓٻ ،ايكلآْٞ ٫هتٝعاب ايٓ ض إها١ْ ايع٢ُٛ يًكلإٓ ٚإؿكاى َعاْٝ٘، ٚ

ٞٸ ؿ نتابٺؾًِ ٜهٔ فلٻ ،ايهلِٜ ٗ سٝا٠ إوًٌُ َلتب٘ بايطكٛي  أٚ نتابٺ ،أؿب

َٔ ايًُٛات إٍ ايٓٛك،  ٚإػلإز ٖـا١ٜٺ ب، بٌ نإ نتابٳوٵٌ ؾٝٗا ؾشٳتٻ١ ٜٴلايـٜٓٝٸ

ـٺ تنن١ٝٺ ٚنتابٳ ٌٸ ،ٚتجكٝ َوتٜٛاتِٗ، ٚبٓا٤ ايٌؼ١ِٝ  ٜٚٗـف ي٬كتؿاع به

 كهايّٝا تٛدّٝٗا ٘ٺَٛدٻ اٱه١َٝ٬. ٚإفا نإ نقيو ؾإفا تٴلى ايكلإٓ بـٕٚ تؿورٕل

ٝٸبٳٌ إوًٌُ ع٢ً ٤ٛٓ إطاكاتِٗ ايؿهلٜٸٗٳِ َٔ قٹؾوٛف ٜٴِؿ ب وٳ١، َٚع١ ٚايقٖٓ

َٔ  ٜٛٗل بٕٛٓٛغ ،إفَِٕٓٗ، ؾٝٔٝع ايؿِٗ ايهاٌَ يًكلإٓ.  ١ يهٌٍّايؿهلٜٸإوتٜٛات 

ٓٳ ١ ٗ ؾِٗ ١ ٚايكبًٝات ايؿهلٜٸَٔ اٱطاكات ايقٖٓٝٸ ٖهقا ْٕٛع كٴلٳايٌٗٝـ ايِـك 

ّٸ  . (66)ايكلآْٞ ايٓ

 

ي٬عذلآات ع٢ً أؿي١ ض ٗ ا٭ٍُٛ ٚقـ فنلٙ ايٌٗٝـ ايِـك عٓـَا تعلٻ

ٍٸ ايدلا٠٤، ؾٓكٌ كٚا١ّٜ ٖٚٞ كٚا١ٜ أبٞ هعٝـ اينٖلٟ، عٔ أبٞ  ،بٗا إعذلٕٓٛ اهتـ

 . «َٔ ا٫قتشاّ ٗ اشلًه١ ايٛقٛف عٓـ ايٌب١ٗ ػرلٷ»أْ٘ قاٍ:  ×دعؿل

٭دٌ ا٫عذلاض ع٢ً أؿي١  ;ؾقنل ايٌٗٝـ ايِـك نٝؿ١ٝ اهتـ٫شلِ بايلٚا١ٜ

ِٸ ،ايدلا٠٤ ٞٸأًهٌ عًِٝٗ بأْٗ ث يًٌب١ٗ ع٢ً ايلٚا١ٜ،  ِ أهكطٛا إِطًض ا٭ُٛي

ٕٛ  . (67)ػاط٧ ؾؿُٖٗٛا بٓش

 

ٝٸ ِٗأًاك ايٌٗٝـ ايِـك إٍ إٔ بعٔ ١ ٚآكا٥٘ ٜقٖب إٍ ؼهِٝ َعتكـات٘ إقٖب

ّٸ ّٸ ع٢ً ايٓ ٞٸ عٓل ايٓ  . (68)٭دٌ ؼًُٝ٘ إٜٸاٖا ;ايكلآْٞ، ؾٝشاٍٚ ي
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ـٺ ،ك َٓٗا ايٌٗٝـ ايِـك أّٜٔااييت سقٻ ،َٔ ايكبًٝات ايوًب١ٝ  ٖٛ اؽاف َٛق

ّٸ وبٳٕلَٴ ع٢ً ايؿِٗ. ؾٗقا َٔ باب تأثرل ْؿو١ٝ إؿوِّل ع ٖٚٞ َٔ  ل هًبّاإف ٜ٪ثِّ ;ػاٙ ايٓ

، ٌٍٕ يٓا ايٌٗٝـ ايِـك َجأض ٖقٙ ايؿهل٠ ّجِّٚيهٞ تتٻع٢ً ايؿِٗ.  بّاًِايكبًٝات ع هٳ

سٝح ٜؿلض ًؼٌِ ّاكهإ ع١ًُٝ ؿكاه١ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ ٚاهتٓباٙ ا٭سهاّ 

ٚٸ ّٸايٌلع١ٝ َٓٗا. ؾا٭ ; بُٝٓا ٍ َُٓٗا ٌّٝ مٛ انتٌاف اؾٛاْب ا٫دتُاع١ٝ ٗ ايٓ

ل ع٢ً ؾُُٗٗا شلقٙ ١ يٮسهاّ. ٖٚقا َا هٛف ٜ٪ثِّٜٓذقب ايجاْٞ مٛ اؾٛاْب ايؿلؿٜٸ

٘ أندل ٗ فاٍ اٖتُاَ٘، يهٓٸ َُٓٗا عٔ َعطٝاتٺ إف هٛف ٜهٌـ يهٌٍّ ;ايِْٓٛ

ٞٸ ب ا٫ٕٛٝت وٳذ٘ إيٝ٘. َٚعايقٟ مل ٜتٻ هٝؼؿٞ عٓ٘ إعطٝات إلتبط١ باؾاْب ايٓؿو

ٌٕ ؿ إػؿا٤ َعًَٛاتٺٚا٫ػاٖات ايٓؿو١ٝ قـ تتؿاقِ ا٭م١َ َٔ فلٸ ٗ ؾِٗ  إٍ تًٔٝ

ّٸ ٞٸ ايٓ ٌٕ ،ايٌلع  . (70()69)ػاط٧ ٚا٫هتٓباٙ بٌه

 ،ل ع١ إؿوِّكٳ َٔ ٖقٙ ايكب١ًٝ ع اييت ٖٞ تأثرل ْؿوٝٸقٳٜٚعتدل ايٌٗٝـ ايِـك اَؿ

ّٳ ا٫مٝام، ؾ١ًّٝٔ   .(71)١ايٓنا١ٖ ايعًُٝٸ :ٖٞ ،ٚعـ

 

اييت ّهٔ إٔ ْوتٌٓؿٗا َٔ نًُات ايٌٗٝـ  ،نُا إٔ َٔ ايكبًٝات إٔلٸ٠

ٖٳ ١ٺى َطايب عًُٝٸْٵٖٛ اُ٭ ،ايِـك ّٸبٵَا، عٝح يٛ ف  يٓؿُٗ٘ ؾُٗٓاٙ ػطّأ ٓا مٛ ايٓ

ّ َٓٗا، بٌ ٗا يٝوت بايكبًٝات اييت ٫ ّهٔ ايتؼًٗع٢ً ٤ٛٓ ٖقٙ إطايب. يهٓٸ

 . (73()72)ّهٔ فيو يًًُتؿت إٛٓٛعٞ

 

ـٻ إٛٓٛعٞ خ ايٌٗٝـ ايِـك عٔ ٖقٙ إوأي١ إٓٗذ١ٝ أثٓا٤ عج٘ ٗ ايتؿورل ؼ

غ بإٔ إؿوِّل ٫ ٜبـأ عًُ٘ ٚبٝإ نٝؿ١ٝ ايعٌُ ٗ ٖقا ايتؿورل. ِٜٚلِّ ،يًكلإٓ ايهلِٜ

ّٸ َٔ َٛٓٛعات اؿٝا٠،  ن ْٛلٙ ع٢ً َٕٛٓٛعبٌ َٔ ٚاقع اؿٝا٠، ؾرلنِّ ،َٔ ايٓ

ٞٸ ٞٸ ،ٜٚوتٛعب َا أثاكت٘ ػاكب ايؿهل اٱْواْ  َٔ أه١ً٦ٺ ،َٚا طلس٘ ايتطبٝل ايتاكى

ّٸ ِٸْٚكاٙ ؾلاؽ، ث ّٸايكلآْٞ، ٫ يٝتٻ ٜأػق ايٓ ٚٵك ؼق َٔ ْؿو٘ بايٓوب١ إٍ ايٓ  ؿٳ
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ّٸوٵإوتُع ؾشٳ نبرل َٔ  بعـؿٺ بّاَٴٌلٻ داٖنّا َٛٓٛعّا ب، بٌ يٝطلغ بٌ ٜـٟ ايٓ

ّٸا٭ ل ٜوأٍ ع٢ً ٤ٛٓ َا : إؿوِّايكلآْٞ سٛاكّا ؾهاك ٚإٛاقـ ايبٌل١ٜ، ٜٚبـأ َع ايٓ

ِٻ  لّاَٚتـبِّ َٚوتؿُّٗا ل ها٬ّ٥كلإٓ هٝب. ؾٝذًى إؿوًِّ٘ َٔ ايتذاكب ايبٌل١ٜ، ٚايس

يًكلإٓ. ٚبايتايٞ ًٜتشِ ايكلإٓ َع ايٛاقع ٚاؿٝا٠. ؾتهٕٛ ع١ًُٝ ايتؿورل قـ  َٚوتٓطكّا

ٗٳ ،َٔ ايٛاقع تٵبـَأ ٗٳ ،َٔ ايكلإٓ تٵإٍ ايكلإٓ، ٫ أْٗا بـَأ تٵٚاْت عٝح  ،إيٝ٘ تٵٚاْت

. َٚٔ ٖٓا (74)عٔ تلاخ ايتذلب١ اٱْوا١ْٝ َٚٓؿ١ًِّ ،عٔ ايٛاقع َٓعني١ّ ١ّتهٕٛ عًُٝٸ

ّٸٜتٸ  ٚتؿورلٙ ع٢ً َوتٌٜٛ:  ٔض أْ٘ ٜٴوتؿاؿ َٔ ايٛاقع ٗ ع١ًُٝ ؾِٗ ايٓ

ٚٸ ّٸٍ: إوت٣ٛ ا٭  ؾٝ٘.  ع٢ً َوت٣ٛ اػتٝاك إٛٓٛع إلاؿ َعلؾ١ كأٟ ايٓ

ٖٓع٢ً َوت٣ٛ ايتٌبټإوت٣ٛ ايجاْٞ:  ٜلؾع َٔ ا ع بايتذاكب ايبٌل١ٜ ايٛاقع١ٝ، 

ٝٸ ّٸَوت٣ٛ أًٖ ايكلآْٞ. ؾٗٓا ٜٛٗل َـ٣ ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بٌ ايتطبٝل  ١ ايباسح يؿِٗ ايٓ

ّٸاـاكدٞ ع ٖٚٛ ايتذلب١ ايبٌل١ٜ ع ٚبٌ ايٓٛلٜٸ ٝٻع ايكلآْٞ ١ ع ٖٚٞ ؾِٗ ايٓ ٔ . ٚقـ ب

ِّ ٘ٺ ،١ٝ ايع٬ق١ بٌ ايٓٛل١ٜ ٚايتطبٝلايٌٗٝـ ايِـك أٖ غا١ٜ  ،بُٝٓٗا ٚثٕٝل ٚٚدٛؿ تلاب

ٔٵ(75)ك٘ ع٢ً ايع٬ق١ بٌ ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛا٭َل أْ٘ طبٻ ّهٓٓا إٔ ْأػق كٚغ  ، يه

 كٗا ٖٓا ع٢ً إوت٣ٛ ايجاْٞ إقنٛك. ْٚطبِّ ،ايؿهل٠

ٌٸ قلآ١ْٝ،  َٚعاؾت٘ َعاؾ١ّ ،اػتٝاك ايٌٗٝـ ايِـك يبشح ايوٓٔ ايتاكى١ٝ ٚيع

ٞٸاك طلسٗا ايتٝٸ ؾهأْ٘ كأ٣ ٌَه١ًّ ;َِـامٷ يه٬ إوتٌٜٛ ـٻ إاكنو خ ايقٟ ؼ

ٕٸ ،عٔ قٛاعـ ايتاكٜؽ ٚقٛاْٝٓ٘ ايٌٗٝـ ايِـك اهتؿاؿ َٔ ايٛاقع ايقٟ عاٌٜ٘،  ؾهأ

ِٸ ّٸ ؾأػق ٖقا إٛٓٛع، ث ست٢ ٜل٣ دٛاب ايكلإٓ  ;ايكلآْٞ ساٍٚ طلس٘ ع٢ً ايٓ

 . (76)عٓ٘

 ل إٍ أَٛك، َٓٗا: ؿٹت ْٛل إؿوِّٖٚقٙ ايٓٛل٠ ٗ تؿورل ايكلإٓ ايهلِٜ تٴًِ

ٚٸا٭َل   ػن١ٝ٦ٜ، بٌ ٬ٜس١ٛ نٛسـ٠ٺ إٔ ٫ ٜٓٛل إؿوِّل إٍ ايكلإٓ بٓٛل٠ٺٍ: ا٭

َٳ ٜطايع نتابات ايٌٗٝـ ايِـك هـٙ ٗ بعض ا٭سٝإ  ٔٵَتها١ًَ. ٚ٭دٌ فيو 

ِّقلآْٝٸ ٜوتؿٝـ َٔ آٜاتٺ ـٺ ؿ٠، َٚٔ هٕٛك١ َتع ـٻ كتًؿ١، ٭دٌ َعاؾ١ َٛق  ١ٺؿ ٚقٔٝٸق

ُٸ ١ِّ. ؾٗقا َا هعٌ إؿوِّل ػا ّٸ َتها٬َّ ّ ؾُّٗاٜك  . (77)ايكلآْٞ يًٓ

َٳا٭َل ايجاْٞ:  عٔ  ٜلٜـ تؿورل ايكلإٓ ايهلِٜ إٔ ٫ ٜهٕٛ َٓعن٫ّ ٔٵهب ع٢ً 

ٌٕٝٳعٹايٛاقع; بٌ هب إٔ ٜعاٍٜ ايٛاقع بَُٗٛ٘ ٌَٚه٬ت٘، ؾٝٳ ِٸ ٗا بٌه  ُشٝض، ث
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ّٸ اؾٛاب ايكلآْٞ.  ايكلآْٞ، ؾٝطلغ ٖقٙ إٌه١ً عًٝ٘، َٓتٛلّا هًى أَاّ ايٓ

ّٸ ٕٛ ٚبايتايٞ ٫ ٜهٕٛ ٖـف إؿوِّل ؾِٗ ايٓ ٞٸ بٓش ٚتؿهٝو نًُات٘  ،هطش

ّٸ ٌٸ إٌه٬ت ايٛاقعٝٸ ٚعباكات٘، بٌ واٍٚ إٔ ٜوتؿٝـ َٔ ايٓ ١. ايكلآْٞ ٭دٌ س

ّٸ ٚبعباك٠ٺ ع٢ً ؾِٗ عباكات٘، بٌ هب إٔ  أػل٣: هب إٔ ٫ ٜكـ إؿوِّل ٗ ؾِٗ ايٓ

  .(78)ٕعاؾ١ إع٬ٔت ايٛاقع١ٝ ؼق َٔ ايكلإٓ ٚه١ًّٝيٝتٻ ;قعٜتذاٚم فيو إٍ ايٛا

ـٻٚ إٍ إٔ ايٌٗٝـ ايِـك ٜعتكـ بإٔ ايكلإٓ ايهلِٜ فٚ  َٔ ا٫يتؿات أّٜٔا ٫ بٴ

ٕٕ ٫ َتٓا١ٖٝ، يقا ّهٓٓا إٔ ْوتٓتر إٔ ع١ًُٝ اؿٛاك ٖقٙ ٫ تٓتٗٞ; َع٢ٓ أْ٘ ٫  َعا

ٌٸبٵْهٕٛ قـ اهتٛعٳ ّهٔ إٔ ٌِْ إٍ َلس١ًٺ   .(79)إعاْٞ ايكلآ١ْٝ ٓا ؾٝٗا ن

 

ٕٕلٵبعـ بٝإ َا عجٳ ّٸ ْا عًٝ٘ َٔ َبا عٓـ ايٌٗٝـ ايِـك ّهٔ ايكٍٛ  يؿِٗ ايٓ

ّٸ غطٛاتٺ قاّبأْ٘ قـ   .ايـٜين ٚإباسح اشللَٓٝٛطٝك١ٝ نبرل٠ ٗ فاٍ ؾِٗ ايٓ

سٝح مل  ;ٜٚبـٚ أْ٘ اهتطاع إٔ ٜتذاٚم ا٬ٕس١ٛ اييت تٴوذٻٌ ع٢ً غرلٙ َٔ ا٭ُٛيٌٝ

ّٸىلدٛا عٔ إطاك عح سذِّ . ٚقـ ؾعٌ فيو ع ك١ٜن١ٜ ٚإعقِّايـٜين ع َع٢ٓ إٓذِّ ١ٝ ايٓ

َٳ ُقِـ إؾٗاَ٘ ع، ٚٗ طٝٸات بعض إباْٞ  ٔٵأثٓا٤ كؿٸٙ ع٢ً إاْع ا٭ٍٚ ع اػتِاْ ايؿِٗ 

 ا٭ػل٣. 

إٔ لٝب عٔ  ،َٔ َباْٞ ايٌٗٝـ ايِـك اْط٬قّا ;ٚنٝؿُا نإ، ؾإْ٘ ّهٓٓا

ـٻ  ّ فنلٖا: بعض ا٭ه١ً٦ اشللَٓٝٛطٝك١ٝ اييت تك

ؾكـ فٖب ايٌٗٝـ ايِـك إٍ إَهإ فيو،  ٸ،َا ٜلتب٘ بإَهإ ؾِٗ ايّٓ ٗ

 ٖات اشللَٓٝٛطٝك١ٝ; يهٓ٘ نٌـ عٔ ْهاتٺٜٚهٕٛ قـ ٚاؾل بقيو بعض ا٫ػا

ُٸ ـٸ ١ٺَٗ ّٸ ّاد ـ، ٖٚٞ ا٭ٍُٛ ايٓٛع١ٝ ٚايٍُٛٛ إٍ َلاؿ إ٪يِّ ،ٗ ع١ًُٝ ؾِٗ ايٓ

 ١ نٌـ عٔ إلاؿ. اييت شلا سٝجٝٸ ،ايعك١ٝ٥٬

ّٸض ٕوأي١ تاكىٝٸٚتعلٻ ّٸ١ ايٓ ٞٸ ٚٴيـ ٗ ٚلفٺ ، َع٢ٓ إٔ ايٓ ـٻ تاكى ؿ، ق

ـٻؾ ٌٕست٢ ْتُٖه ;َٔ ٬َس١ٛ فيو ايٛلف ٬ بٴ ـٻ ٔ َٔ ؾُٗ٘ بٌه ّ ُشٝض. ٚقـ ق

ّٸ ٬٘ايٌٗٝـ ايِـك س . ٌٜٚذلى ٗ ٖقا يتذاٚم ٖقٙ إواؾ١ ايتاكى١ٝ بٌ إؿوِّل ٚايٓ

ٌٸ ّٸ اؿ ، ٚايكبًٝات ائلٚك١ٜ يؿِٗ إباْٞ ايتاي١ٝ: ايٛٗٛك إٛٓٛعٞ ٗ عِل ايٓ
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ّٸ  . ايٓ

، ؾإْٓا ْعًِ إٔ أِْاك اشللَٓٝٛطٝكا ايؿًوؿ١ٝ ٕعلؾ١َٝا ٜلتب٘ بايكبًٝات ا ٚٗ

 فٖبٛا إٍ ايكٍٛ: 

ٚٸ ْ٘: إٕ ؼٗك٫ّأ  بٗقٙ ايكبًٝات;  ل ايؿِٗ َلتب

ٕٛ ،: ٫ ّهٔ شلقٙ ايكبًٝات إٔ تٓؿو عٔ إؿوِّلٶٚثاْٝا ٫  بٌ إْ٘ ٜعتُـ عًٝٗا بٓش

ٟٸ ّٸ إكاؿ  ; ٗ ؾِٗ ايٓ

ٌٸٶٚثايجا ل َٔ ايٍُٛٛ إٍ ٖقٙ ايكبًٝات ٚا٭سهاّ إوبك١ ُٓع إؿوِّ : إٕ ن

 . ّاسٝاؿٜٸ ّاـ، ؾ٬ تٓوذِ ؿػايتٗا ٗ ايؿِٗ َع نٕٛ ايكاك٨ َٛٓٛعٝٸَلاؿ إ٪يِّ

ٔٵ  و بٌ ْٛعٌ َٔ ٖقٙ ايكبًٝات: ٜبـٚ إٔ ايٌٗٝـ ايِـك قـ ؾٖه يه

ّٸع 1  ; ايكبًٝات ائلٚك١ٜ يؿِٗ ايٓ

ّٸايكبًٝات إٔلٸ٠ ٗ ع 2  . ؾِٗ ايٓ

ـٻ  ٚبايتايٞ:  ،ّ بٝاْٖ٘ٚقا َا تك

ٚٸ ٌټ٫ّأ ِٕ : يٝى ن إٍ إٔ ايعًِ  َٔاؾّا .ًٜنّ ايتوًوٌ بايكبًٝات، ٚإ٫ٓ ّاَلتبط ؾٗ

ٌٹ َٚعلؾ١ٺ ِٕٗٵاؿٔٛكٟ ٖٛ هٓؽ َؾ ٜٴ ٘ إيٝ لٵغرل َبت١ٝٓ ع٢ً َعاكف هابك١. ٖٚقا ايلؿٸ مل 

 ٚآض.  ايٌٗٝـ ايِـك، يهٓ٘ كؿٌّ

ّٸيتشٗك ١ْايكبًٝات ٓلٚكٜٸ: بعض ٚثاّْٝا ٞ عٔ ، ؾ٬ ّهٔ ايتؼًٓل ؾِٗ ايٓ

ّٸ  . ؿػايتٗا ٗ َكاّ ؾِٗ ايٓ

ّ َٓٗا، أٚ إٓع َٔ ْعِ، ٜبك٢ ايو٪اٍ عٔ ايكبًٝات إٔلٸ٠: ٌٖ ّهٔ ايتؼًٗ

ٔٵٚيٛ َع بكا٥ٗا، أّ ٫؟ ٖٚقا مل ٜٴذٹب ايٌٗٝـ ايِـك عٓ٘ َباًل٠ّ ،تأثرلٖا َٔ  ، يه

ٟٸ ػ٬ٍ ؼقٜلٙ َٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكبًٝات ْؿِٗ أْ٘ أَلٷ  ٘ َٓٸا بإٔ ْكٍٛ: . ٚبٝاْٴاػتٝاك

ِّ إٕ إهاؿ بعض أْٛاع ايكبًٝات إٔلٸ٠ أَلٷ ٍ َٔ اػتٝاكٟ، ؾبإَهآْا إٔ ْع

ٕٛ ف س٦ٓٝقٺَٝٛيٓا، ؾٓتِلٻ ب اػتٝاكٟ. ْعِ، قـ ٜهٕٛ ػٓټ ٗ بعض قبًٝاتٓا إٔلٸ٠ بٓش

بعض ا٭ًؼاْ ع بوبب إٍ بايٓوب١  ُعبّا ٢ ٖقٙ ايكبًٝات إٔلٸ٠ أَلّاا٫عتُاؿ عً

ٞٸ ٔٵ َج٬ّ ٓعؿِٗ ٗ اؾاْب ا٭ػ٬ق تٗا ب ع٢ً سانُٝٸيًتػًٗ ;بّهٔ ايتـكټ ع، يه

 ل١ٜ. ٗٵايَك

ٌٸٖقا نًٓ ايكبًٝات إٔلٸ٠ ٗ َكاّ  ٘ َع ٬َس١ٛ أْ٘ ٫ هب ايتؼًٓٞ عٔ ن
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ّٸ ُٓا يِْٓٛ اٯػلٜٔ، بٌ ٜهؿٞٗٵَؾ أٚ  ؿٕٚ قل١ٜٓٺ ،إٔ ٫ ْعتُـ عًٝٗا ٗ ؾِٗ ايٓ

ـٺ ايٌؼّ ايقٟ يـٜ٘ ٗ سكٝبت٘ أؿٚات َتٓٛع١، ؾعٓـَا ٜٛاد٘  :. ٖٚقا َٔ قبًٌٝاٖ

ـٻ ٌَه١ًّ ٟ إٍ بعض ؿ٠ ٜوتؿٝـ َٔ ا٭ؿٚات إٓاهب١ شلا. ؾُا ّهٔ إٔ ٜ٪ؿٸق

تًو اؿكٝب١. إٌانٌ ٖٛ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ا٭ؿٚات غرل إٓاهب١، ٚيٝى ٚدٛؿٖا ُٓٔ 

٢ عٔ ؿٚاؾعٓا ايٌؼ١ِٝ َٚٝٛيٓا ٚبايتايٞ ٫ هب أثٓا٤ ايؿِٗ ايِشٝض إٔ ْتؼًٓ

ِٸ ٟٸ ٚكغباتٓا، بٌ إٗ ٔٷإٔ ٫ ْعتُـ عًٝٗا ٗ َكاّ ايؿِٗ. ٖٚقا أَلٷ اػتٝاك ، ، ٖٚه

َٴ ٖٳـ ٗ نتب نجرٕلٖٚٛ  ثِ  ،ايقٟ ٌٜلسٕٛ آكا٤ كايؿِٝٗ ،لَٜٔٔ إؿهِّ ٌا

ِٵ ٗٴ ، ثِ ٜؿُٕٗٛ ن٬ّ اتِٗ ٖقٙ داْبّاايعـٜـ َٔ ا٭سٝإ ٜٔعٕٛ قبًٝٸٗ  ٜٓكـْٚٗا، َؾ

ـَ ِٕٛٵا ٞٸ ِ بٓش ٌٷِكقاٜـ، ثِ ٜعُـٕٚ إٍ ؼًًٝ٘ ْٚٳ َٛٓٛع ع٢ً إٔ عـّ  ـٙ. ؾٗقا ؿيٝ

ٟٸ ٠ أَلٷا٫عتُاؿ ع٢ً ايكبًٝات إٔلٸ ٍټاػتٝاك ٌٕ ، ؾايٛقٛع أؿ  . (80)ع٢ً اٱَهإ ؿيٝ

ض ايٌٗٝـ ايِـك شلقٙ ، ؾكـ تعلٻٸإؿوِّل ٚايَّٓا ٜلتب٘ باؿٛاك بٌ  ٚٗ

ًٳ ْا إيٝٗا ٗ إب٢ٓ ايواؿي، لٵايؿهل٠ ٗ ْٛلٜت٘ ٗ ايتؿورل إٛٓٛعٞ، ٚاييت أ

ِّ ّٸٚفنلْا أٖ ايكلآْٞ. ْعِ، ٫ ٜكٍٛ ايٌٗٝـ ايِـك َكاي١  ١ٝ ٖقا إب٢ٓ ٗ ؾِٗ ايٓ

ّٸ إع٢ٓ ايقٟ ٌِٜ إيٝ٘ إؿوِّل ؾإٕ  غاؿاَل، بأْ٘ عٓـَا هلٟ سٛاك بٌ إؿوِّل ٚايٓ

ّٸ ٫ ٜهٕٛ َٓوٛبّا بٌ ا٭ؾل إعٓا٥ٞ  عٔ َنٜٕر بٌ ٖٛ عباك٠ْ ،٫ٚ إٍ إؿوِّل ،إٍ ايٓ

ّٸ ِّبٌ أٖن ،َع ا٭ؾل إعٓا٥ٞ يًُؿوِّل يًٓ ١ٝ اؿٛاك َع ـ ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً أٖ

ّٸ ّٸ ،ايٓ ٌٸٚا٫ْط٬م َٔ ايٛاقع إٍ ايٓ لاؿ ايتاّ فيو ٭دٌ ايهٌـ عٔ إ ، ن

 ـ ٗ ٖقا اجملاٍ. ٚايهاٌَ يًُ٪يِّ

 عٓٗا ايٌٗٝـ ايِـك، ٖٚٞ:  ْعِ، بكٞ ث٬ث١ أه١ً٦ مل ٜٴذٹبٵ

 
 

َٔ ػ٬ٍ َا فنلٙ  ٔٵ، يهمل ٜعاجل ايٌٗٝـ ايِـك ٖقا ايو٪اٍ َباًل٠ّ

بوبب ايكوِ  ;ٜٛاد٘ ػطل ه٤ٛ ايؿِٗ ّهٔ اؾٛاب عٓ٘ باٱهاب. ؾإؿوِّل ؿا٥ُّا

ٞٸإٔلٸ َٔ ايكبًٝات إعلؾ١ٝ، ٚبوبب ايتأثټ ُٕ ل ايٓؿو ـٻا ّ وبٳل، ٚغرل فيو ٖا تك

ٔٸ تذاٚم ٖقٙ ايعكبات، بٌ ّهٔ ٜٖقا ٫ ٜعين أْ٘ ٫ ّهٔ يًُؿوِّل إٔ  فنلٙ. يه

 ـ. يٌِٝ إٍ َلاؿ إ٪يِّ ;ّ َٔ ه٤ٛ ايؿِٗيًُؿوِّل إٔ ٜتؼًٖ



 

 االجتهاد والتجديد 

 

ٌٕ مل ٜٴذٹبٵ ٌٸ ايٌٗٝـ ايِـك بٌه ـٸّ اؿـٜح  َباًل عٔ ٖقا ايو٪اٍ. ٚيع َا تك

ُٸ ّٸعٓ٘ َٔ أٖ ّٸ ١ٝ ا٫ْـَاز َع اٱطاك ايؿهلٟ يًٓ  إقلٜب ٚا٫كتهام ا٫دتُاعٞ يًٓ

ٝٸ ـٸّا َٔ ؾهل٠ ايٓؿٛف إٍ فٖٓ ٕٵإ٪ي١ِّ د ١ ناْا ٫ ٬ُْٜٛٓا إٍ إعاؿ٠ بٓا٤ فٖٓٝٸ ـ، ٚ إ

 . ـ ُاَّاإ٪يِّ

ِّسٵيٛ طلٳٚ ّٸٓا ٖقا ايو٪اٍ ع٢ً ايٌٗٝـ ايِـك اٯٕ ٭َهٔ إٔ ٜؿ  ٌ بٌ ايٓ

ّٸ ّٸايلٚا٥ٞ; ؾًٝى َ٪يِّ ايكلآْٞ ٚايٓ ت٘; ايكلآْٞ بٌلٜٸّا ّهٔ ايٓؿٛف إٍ فٖٓٝٸ ـ ايٓ

ّٸ ّٸإٕ ؾَع فيو ٚايلٚا٥ٞ.  غ٬ف ايٓ ّٷ َٴًكٞ ايٓ  ١ْٚدٛؿٜٸ ، ٚي٘ ؿكد١ْايلٚا٥ٞ َعِٛ

 أع٢ً ٚأنٌُ َٔ ها٥ل ايبٌل. 

ٔٵ ُٕتٻيه ع ٗ بٳ، قـ ٜتذاٚم ايٌٗٝـ ايِـك ٖقٙ إٌه١ً، َٔ ػ٬ٍ ايكٍٛ بإٔ ا

عًٝ٘  ف، ٚبٓا٤ٶلٵؾ١ٝ ٚإتـاٚي١ بٌ أبٓا٤ ايعٴلٵايِْٓٛ ايٌلع١ٝ ٖٛ طلٜك١ احملاٚك٠ ايعٴ

ّٸ ِ. ْعِ، ٖقا ٫ ٜعين أْ٘ ـ ٚإته١ِّ إ٪يِّٕ ايٓؿٛف إٍ أعُام فٖٓٝٸؿٚ ّهٓٓا ؾِٗ ايٓ

ٟٸهب إٔ ٫ ْٴ٬سٜ إتهِّ ـٻ، بٌ ِ ٚإطاكٙ ايؿهل ِٸ .َٔ ٬َسٛت٘ ٫ بٴ إٕ ٖقا  ث

ّٸايه٬ّ قـ هلټ ّٸ ْا إٍ ايتؿلٜل بٌ ايٓ ّٸؾُ٪يِّ ;ايلٚا٥ٞ ايكلآْٞ ٚايٓ  ـ ايٓ

ٌٸايكلآْٞ عاملٷ َطًل، ًٜكٞ ن٬َ٘  ٌٸ يه َٔ  ،ؾ٦اتِٗ ايٓاي إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيه

َٸٞ ٚكاعٞ اٱبٌ إٍ ايعامل ايؿًٝوٛف إتأيِّ ٘ ٚايؿكٝ٘ ٚعامل ا٫دتُاع َٚا ًانٌ; ايعا

ّٸ  ٖهقا.  ايلٚا٥ٞ ؾًٝى ؿا٥ُّا أَا ايٓ

ٍٷ ٌّ ٚنٝؿُا نإ، ؾٗقا ه٪ا ـٸ َٗ ٌّ ، ٚاؾٛابٴّاد ٔٵعٓ٘ ٓلٚك مل  ، يه

ٕٵض ايٌٗٝـ ايِـك ي٘; ٜتعلٻ ّٸ ٚإ  أَهٔ إٔ مـي بأْ٘ هٝذٝب بإٔ ُاسب ايٓ

ٔٸلٵب ايطلٜك١ ايعٴوٳِ َعٜتهًٖ ايـٜينٸ ٌٸ ؾ١ٝ; يه ايه٬ّ ٗ ؾِٗ ٖقٙ  ايه٬ّ ن

ٕٛ ٌٸ ؿقٝل، ٖٚقا َا وتاز إٍ عحٺ ايطلٜك١ بٓش  . َوتك

 

 

يٲداب١  ١ ٚد٘ٷض ي٘ ايٌٗٝـ ايِـك. ْعِ، مثٸعٞ ع مل ٜتعلٻب تتبټوٵٖقا ع سٳ

ٔٵ إبٝٻٔ ٗ اشللَٓٝٛطٝكا، بٌ ع٢ً  ٚٵكـٻ٫ ع٢ً مٛ اي باٱهاب عٔ ٖقا ايو٪اٍ، يه



  االجتهاد والتجديد

ٕٛ ُٸ٢ بع  م َټ(81)«ا٫هتٓباطٞ ٚٵكـٻاي»ٜٴو ِ ٗ ٌ ٗ إتهِّ. ٖٚقا َا قـ ْوتٌٗـ ي٘ بايتأ

ّٸ ا٫هتٓباطٞ َٔ  كٚٵـٻى ٖقا ايهٴات٘، نُا ّهٔ إٔ ْوتؼلز ُأايـٜين ٚػُِٛٝٸ ايٓ

ّٸ ٌٸايقٟ ِٜلِّ ،ايلٚا٥ٞ ايٓ  غ بإٔ ايكلإٓ هلٟ فل٣ ايٌُى ٚايكُل، ٖٚٛ عٓـ ن

ّٕ ْ٘ عحٷ ، َٚا ًانٌ. ٖٚقا أّٜٔاغضٌّ قٛ ّٸ ًلٜـ، َلتب ـٸ بؿِٗ ايٓ ، ٚوتاز إٍ ّاد

 . أّٜٔا َوتكٌٍّ ؼكٕٝل

مل ًٜتؿت إيٝ٘ ايباسجٕٛ  : ٌٖ ايتؿت ايٌٗٝـ ايِـك إٍ َب٢ٓٶٜبك٢ إٔ ْوأٍ

 ٕٛ ٗ فاٍ اشللَٓٝٛطٝكا؟ ايػلبٝٸ

ٚٵكقـ ٜبـٚ يٓا إٔ ن٬َ٘ عٔ  ٞٸ ؿٳ ّٸ ا٫كتهام ا٫دتُاع إقنٛك ٗ  ٗ ؾِٗ ايٓ

ٝٸ َٕات ايهٌـ ايٓٛعٝٸإب٢ٓ ايلابع، ٚسٝج ٚٸشٵ١ اييت أ ٖٓا مل ٓا إيٝٗا ٗ إب٢ٓ ا٭  ٖٛ ،ٍ

 ًٜتؿتٛا إيٝ٘. 

ّٸ عٓـ ايٌٗٝـ ايِـك، ّٚهٔ  ٚبٗقا ٜهٕٛ قـ متٸ ايبشح عٔ َباْٞ ؾِٗ ايٓ

ٗ ٖقا اجملاٍ، نايبشح إكاكٕ بٝٓ٘ ٚبٌ ٖاٜـغل  ايبٓا٤ عًٝ٘ يتكـِٜ أعاخ َكاك١ْٺ

ٌٸ أٚ غاؿاَل، أٚ ا٫ْط٬م َٓ٘ يتأهٝى عحٺ ّٸ َوتك ، َع ا٫يتؿات ٗ َباْٞ ؾِٗ ايٓ

ّٸإٍ اؾٗات اييت مل ٜتعلٻ ٚغرل  ،ايـٜينٸ ض شلا ايٌٗٝـ ايِـك، نشاٍ ايلٚاٟ يًٓ

ٖٓ جٳل عًٝ٘ باهتكلا٤ ا٭ه١ً٦ ٚإباْٞ اييت طلسٗا ايباسجٕٛ ٗ ٖقا اجملاٍ، ا ٜٴعٵفيو 

َټ ّٸٚبايتأ  ْؿوٹٗا.  ٌ ٗ َباْٞ ؾِٗ ايٓ

يٌٗٝـ نجرٕل َٔ نًُات ا اهتؼلاد٘ َٔ ػ٬ٍ َطايع١ٹ تٴٖقا َا اهتطعٵ

تٴ عٔ بعض إباْٞ ا٭ػل٣ إقنٛك٠ ٗ طٝٸات ُٳٌ إٔ أنٕٛ قـ غؿًِايِـك، ٜٚٴشتٳ

ٌٸتٴ٘. يقا، أُٓٸعٵِ بعض َا طاَيٗٵَٞ ٗ َؾـٳَق تٵأٚ مٖي ،نًُات٘  أٚ باسحٺ قاك٨ٕ ٢ َٔ ن

ـٸ ب٘ ْكِّا ؾٝ٘ ،ٗ ٖقا إكاٍ ٬ًَّهـ ػٳ ًعين عًٝ٘، ٚي٘ إٔ ٜٴِط ،أٚ ٜعجل ع٢ً َا ٜو

 ايٌهل ٚعِٛٝ ا٭دل.دنٌٜ 
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ّٗوعامل   املشمىٛ ٗاتيف تكْ األقمِّ ٛوٍّذ

ّٗٛ وآالتْآتاقْ ٔيف  ٔحبٌح  االسرتاتٗذ
 

 

ت٘ َٔ ايتوا٩ٍ عٔ ًلعٝٸ ٝات قـ ػاٚم َلس١ًإٕ َِطًض ؾك٘ ا٭قِّ ٟٗ تكـٜل

٭ٕ إلس١ً اييت ْعٌٝٗا اْتكًت َٔ ؿ١ٛ بٓا٤ إِطًض إٍ َلس١ً ا٫دتٗاؿ َٔ  ;عـَٗا

ٓٳ نُا ٜٛدـ عٓـْا ؾك٘ ، ٝاتٗ ايتؿهرل ٗ َا بعـ ؾك٘ ا٭قِّ لٳٝٵؿاػً٘، ٚعًٝ٘ ٫ 

ٞٸ  ٚغرلٖا.  ،ٚؾك٘ إٛاكٜح ،ٚؾك٘ اي٠٬ِ ،إلأ٠ عٔ ؾك٘ ْٛع

َعٌ  ٚؼ١ًٝ فُٛع١ َٔ إوا٥ٌ ايٌلع١ٝ ٚنب١ َٔ ا٫دتٗاؿات ايؿك١ٝٗ بًكبٺ

يًتـيٌٝ ع٢ً  ;ل ب٘ َٛٓٛعّاَا ٜتعًٖ ٗ ،ٙٚسِل َٛاؿٸ ،ف َٓ٘ ْع ًتات َوا٥ً٘ـٳاشَل

 يؿُٗ٘ ٚاٱبـاع ؾٝ٘.  تٝورلّا ،٘ٚيتقيٌٝ ايٓؿاف إٍ َٛاْٸ ،أسهاَ٘

ٝات ؾكٔاٜا ا٭قِّ ;غرل َأٍُٛ ع٢ً ٖـاٙ ،ٗ ايـٜٔ َبتـعّا ٖٚٛ يٝى ؾكّٗا

ٗ تاكىٓا ايؿكٗٞ ُٓٔ  بايٓٛع، ٚقـ ناْت إكٖاُات٘ َعلٚؾ١ّ سـٜج١ْ ،باؾٓى قـ١ّْ

ُٸ، ادتٗاؿات ايؿكٗا٤ اييت يٝى ؾٝٗا  (،َٓطك١ ايؿلاؽ ايتٌلٜعٞع )٢ بٗ إطاك َا ٜو

ؾك٘ أٌٖ ع )عكبٗا ب تٵلَؾعٴ ،١ٝٔهٛابل سه١ُٝ، ؾٛيـٚا ؾٝٗا ادتٗاؿات ٚؾتا٣ٚ ٚأق

َٸ  . (١ ْٚٛامٍ إوتأٌَٓايق

ٔٸ ـٺؼ١ًٝ ؾك٘ ا٭قِّ يه َع١ٓٝ بقاتٗا  ل عٔ ُّٖٛ ْاع١ٺما٥ـ ٜعبِّ ٝات بُٛ

ِٸ ٝات ؾك٘ ا٭قِّ» بع ٚكُِّٛا َٔ إوًٌُ، يٝهٕٛ ايعٓٛإ ؿا٫٘ ـ ْاع١ّيتتك

ٚٻ«إو١ًُ ١ ٚقا١ْْٝٛ، نُا ؾكٗٝٸ ١ٺايؿك١ٝٗ نٓٛلٜٸْات ، ؾٗقا إٛٓٛع مل ٜتبًٛك ٗ إـ
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َٸ ٖٛ َٛدٛؿٷ ل بايٛٓع ايوٝاهٞ ٚاؿٔاكٟ ٌٝ، ٫عتباكات تتعًٓٗ ؾك٘ إوتأٌَٓ ٚايق

ايقٟ ٜعٌٝ٘ إوًُٕٛ ٗ ايعِٛك ايكـ١ّ، قبٌ غنٚ ايتتاك ٚاؿلٚب ايًِٝب١ٝ ٚهكٛٙ 

اْٛا وتادٕٛ َٔ أَِٓٗ ٚاهتكلاكِٖ، ؾُا ن ا٭ْـيى، سٝح نإ إوًُٕٛ ٗ َٓع١ٺ

ـٺ ِٕ إٍ اٱقا١َ ٗ بً ٔٷ ;غرل َوً شلِ عهِ آُل٠  ٭ٕ نٌ بًـإ إوًٌُ ٖٞ َٛط

ٔٵايعكٝـ٠.  ٠ إٍ تطٜٛلٙ ٚتأهٝو٘ ع٢ً قٛاعـ قاكٸ ١ْاؿاد١ َاهٸؾ بعـ فيو يه

ٛٸلٵؽلد٘ عٔ إطاك ا٭سهاّ ايعٴ، َٚتُاهه١ ٍ إٍ ؾ١ٝ ٚايٛلٚف ا٫هتجٓا١ٝ٥، يٝتش

٘ٺ ٌٸٖٝٻ ؾك  ِٛفد١ٝ.  ل عٔ سادات ْاع١ٺٜعبِّ ،ن َٚوتك

 آؾاق٘ َٚآ٫ت٘ ا٫هذلاتٝذ١ٝ؟ ٖٞ َٚا  ؟َعامل ٖقا ايؿك٘ ايُٓٛفدٖٞٞ ؾُا 

 

٘ٷإٕ ؾك٘ ا٭قِّ ْٸ ْٛعٞ ٝات ٖٛ ؾك ٜلتب٘ عاي١ َع١ٓٝ ٚؾلٜـ٠ َٔ سٝح  ،ٚػا

ّٸ بٗا َا ٫ ًٜٝل بػرلٖا ٗ ا٭سهاّ ٚايتكـٜلات،  ا٭ًؼاْ ٚإهإ، عٝح ىت

 فا٫تٗ ، َٛهع١ َٔ إٓاٖر ٚإعاكف شلقا ايوبب وتاز اـا٥ض ؾٝ٘ إٍ فػرل٠ٺ

إٓاؾ١ ، ٗ فا٫ت ا٫دتُاع ٚا٫قتِاؿ ٚايوٝاه١ ٚايكإْٛ ٚاٯؿابٚ ،ايجكاؾ١ ٚايؿهل

 . ٚؾِٗ ايٛاقع إٍ ايؿك٘ ٗ ايٌلٜع١

ٚايتػلٜـ  ،َٔ ايـٜٔ ّ ٚإلٚمٝات ؾك٘ ايذلػټؾك٘ ا٭قِّ ٫ٚ ٜعين فيو إٔ ٜهٕٛ

٘ٺ .ٚكا٤ ا٭ٖٛا٤ ٜٛامٕ بٌ ايـيٌٝ ٚإـيٍٛ، ٚهُع بٌ  إٕ َعٓاٙ إٔ تِـك ايؿت٣ٛ عٔ ؾك

ّٸوٵسٴ ٗ ، ، ثِ إؿكاى سذِ ػ١ُِٝٛ ايٛاقع اؾـٜـايٛاقع َعّا ٚعٔ ٔ ايؿِٗ عٔ ايٓ

ـٸ ِٸ٤ٛٓ ٚدٛؿ ٓلٚكات ٚؼ  . (1)ؿٕٚ غرلِٖ ٗ ب٬ؿ اٱه٬ّ ،ايػلب َوًُٞ ٜات تٗ

ـٸ ٛٳؾبعض إتِ ٜ ٚاٱكًاؿ ايـٜين ٚايتٛدٝ٘ ايذلبٟٛ ٫ ٜٛدـ عٓـِٖ عٵٜٔ يً

ٖٸ ِٸَ٪ ٞٸٌ ًلعٞ ٗ ايؿك٘ ٚايـع٠ٛ، ٚبعِٔٗ عٓـٙ ؽ  ،ٗ اٱه٬َٝات ّ عًُ

١ٝ يٮَٛك، أٚ تٓكِ٘ ٜٚعٛمٙ إٓٗر ٚايٓٛل٠ ايهًٓ ،عٌٛا٥ّٝا ٘ وٌُ ؾهلّاٚيهٓٸ

 .ٌ ٗ اؿهِ عًٝٗاٜٚػًب عًٝ٘ ايتعذټ ،ايؿك١ٝٗ ٗ تهٝٝـ إوا٥ٌ ٚاؿٛاؿخايـكب١ 

ٝٸ َٸٚكغِ ؾٌٔ ٖ٪٤٫ ُٚـم ْ  ِٗ با٫ؾت٦ات. اتِٗ ؾجُاك فٗٛؿاتِٗ قـ تعٛؿ ع٢ً َٗا

ٙ، ؾهًُا اٗ طبٝع١ ؾتاٚ أٚ إهابّا ل هًبّايقيو ؾٌؼ١ِٝ ايؿكٝ٘ ٚإؿيت ت٪ثِّ

ٚٳ ًعّاَٚٓط نإ ايؿكٝ٘ َٓؿتشّا َعلؾت٘ »ٕ إإف  ;ٝ٘عٵأنجل نًُا أمثل فيو ٗ عًُ٘ ٚ
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ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜهٕٛ  .ٗ ؾتاٚاٙ نبرلّا ل تأثرلّاٚإساطت٘ ٚطلام ْٛلت٘ إٍ ايعامل ت٪ثِّ

 . (2)«نا١ًَ بإٛٓٛع إطًٛب َٓ٘ إُـاك ؾت٣ٛ ؾٝ٘ إساط١ّ قٝطّا

ّٸ ٘ٺ ؼتاز إٍ َؿتٺ ٚايٛاقع ؾع١ًُٝ ايتأٌٖٝ يؿك٘ ايٓ ِٕ ،ًذإع ٚؾكٝ  ىٛض بعً

٫ٚ ، (3)ايٛاقعٖقا تـكٜب ع٢ً ايؿت٣ٛ اييت تعاجل آ٫ّ  ٍإٚ، نٞ ًِٜض ٚاقع٘ ;ٚٚكٕع

 ّت٧ً با٭مَات.  إٍ َٛقٕع َهاّْا تاكى١ٝ أٚ بعٝـ٠ّ تٓكٌ َُّٖٛا

ـٺ بكـك، ٱثباتٗا ١ٺٚآش١ ٫ ؼتاز إٍ َنٜـ أؿٓي ١ْٓبِّ ٚايك١ُٝٔ  َا ؼتاز إٍ دٗ

ٚٗ تـكٜب ا٭١ُ٥ ٚايكٝاؿات  ،دٗٝـ يتشكٝل َٓاطٗا، ٗ ٚاقع اجملايى ايؿك١ٝٗ

٢ تِـك ايؿت٣ٛ َٔ اَتناز ؾك٘ ايِْٓٛ َٚكاُـٖا ايٌلع١ٝ َع ٚاقع اٱه١َٝ٬، ستٸ

 إٌه٬ت ايٓامي١ ب٘. 

ّٸ ٓلٚك٠ٺ إٕ أٚٓاع ٖقٙ ايؿ١٦ ّهٔ إٔ تُٛـ بأْٗا أٚٓاعٴ  بإع٢ٓ ايعا

ْٸايقٟ ٌٌُٜ ا، ئًلٚك٠  ؾكّٗٝا ٖا ٜكتٔٞ ادتٗاؿّا، (4)ؿاد١ ٚائلٚك٠ بإع٢ٓ اـا

، ٜوتٓؿل ايِْٓٛ ٚإكاُـ ٚايؿلٚع ٚايكٛاعـ ٖٚٛ ادتٗاؿٷ، َٔ َعاْٞ ا٫دتٗاؿ َع٢ٓٶ

 بٔٛابط٘ ًٚلٚط٘.  ،زلٳٖٚٞ قٛاعـ أهاهٗا ايتٝورل ٚكؾع اَؿ

َٸ ّٕيقيو ؾايؿت٣ٛ شل٪٤٫ ايقٜٔ ٜعٌٕٝٛ ٗ تًو ايـٜاك بأسها ٗ ايؿك٘ ٫ ١ عا

ـٻ١ٝ، بٌ ٜٓوذِ َع ؾك٘ ٖقٙ ا٭قِّ ٖٖ ٫ بٴ ٜوأي٘  ٔٵيًُؿيت إٔ ٜوتنٜـ ٗ ايتؿٌِٝ 

ُٸ ُٸ، ١ٱٜٔاغ أَٛك ػا ل ٗ اؿهِ، ٜٚلاعٞ إكاُـ ١ ت٪ثِّٚي٬هتبٝإ عٔ دٛاْب َٗ

ف لٵل اينَإ ٚإهإ ٚايعٴل ايؿت٣ٛ بتػٝټكاْٗا َع ايعًٌ، ٚتػٝټٚٳٗ ا٭سهاّ ٚؿٳ

ٜٚعتدل َآ٫ت ا٭سهاّ ٚا٭ؾعاٍ، ٜٚٓٛل إٍ عا١ٕٝ اٱه٬ّ ٚسلٍٛ ، (5)ٚاؿاٍ

ٜٚلاعٞ غاٜات٘ ٗ ا٫ْتٌاك ٚايتُهٌ ع٢ً إـ٣ ايبعٝـ، عٓـٖا ٜؿيت َا ، كهايت٘

ُٻ ،ًّٝ٘ عًٝ٘ ْٛلٙ  بهٌ َا هبل.  اعتباكّا ;ُ٘ٗٵٌ إيٝ٘ َؾَٚا تٛ

ْ٘ اٱَاّ أٓـ  ـٻي، ٚقـ عٳَعلؾ١ ايٓا ٖٚقا اؾاْب َٔ إٓٗر ٗ ايؿت٣ٛ َلتب

ل يٓا فيو ست٢ ٜتشٓك، (6)لٖا ٗ إؿيتٖقا ا٭َل َٔ ١ًْ ٔى ػِاٍ ٜٓبػٞ تٛٗؾ

ب ايٌلٜع١ إٍ ْؿٛهِٗ، ٚوبِّ ،ز عٔ ايٓايلٳايؿك٘ إٌٓٛؿ ايقٟ ٜلؾع ائٝل ٚاَؿ

َا ًٜٝل  ؾإؿيت ايبايؼ فك٠ٚ ايـكد١ ٖٛ ايقٟ وٌُ ايٓاي ع٢ً إعٗٛؿ ايٛه٘ ٗ»

ـٸ  . (7)«٫ٚ ٌّٝ بِٗ إٍ طلف ا٫م٬ٍ ،٠باؾُٗٛك، ؾ٬ ٜقٖب بِٗ َقٖب ايٌ

َا ًِٜض  ايٓٛل ٗ»ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً اجملتٗـ  ،ب ايٌاطيب ؿا٥ُّاوٵٚسٳ ،٭ْ٘
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ٌٸ ًٚؼّ ؿٕٚ  ،ٚساٍ ؿٕٚ ساٍ ،ب ٚقت ؿٕٚ ٚقتوٳَع، ٗ ْؿو٘ ـٺَهًٖ به

ؾٗٛ وٌُ  إف ايٓؿٛي يٝوت ٗ قبٍٛ ا٭عُاٍ اـا١ُ ع٢ً ٚمإ ٚاسـ )...(، ;ًؼّ

ٌٸ ع٢ً إٔ فيو ٖٛ إكِٛؿ  بٓا٤ٶ، َٔ أسهاّ ايِْٓٛ َا ًٜٝل بٗا ْؿٕى ع٢ً ن

 . (8)«ايٌلعٞ ٗ تًكٞ ايتهايٝـ

 

، ايل١ٓ :اٱه٬ّ، َٚٔ زلات٘ز َٔ ػِا٥ّ تبين ؾك٘ ايتٝورل َٚلاعا٠ ايتـكټٚ

ٔٻلٳكؾع اَؿ :َٚٔ قٛاعـٙ ٖٚقٙ هب إٔ تبك٢ َعامل ٚقٛاعـ ؼهِ  .كلٳز َٚٓع اي

َا »أْ٘  ملسو هيلع هللا ىلصعٔ ايٓيب ٭ٕ ٖقا ٖٛ دٖٛل ايٌلٜع١، ٚقـ ُضٸ ;ا٫دتٗاؿ ٚاٱؾتا٤ ٗ ايـٜٔ

 . (9)«َا مل ٜهٔ إمثّا ،اػتاك أٜولُٖا ل بٌ أَلٜٔ إ٫ِّٓٝػٴ

ٖٚٞ إٔ أع٢ً ؿكدات ، ٖا١َ ٟ إٍ ٬َس١ٛٺايتاكٜؽ ايؿكٗٞ ٜ٪ؿٸٚإٕ اهتكلا٤ 

ِٸ، ملسو هيلع هللا ىلصز ناْت ٗ ؾك٘ ايٓيبٸز ٚايتـكټلٳايتٝورل ٚكؾع اَؿ ايقٜٔ  ،ايِشاب١ َٔ بعـٙ ث

ٛٳ ا٫ستٝاٙ ٜطبل ٢ ناؿ إٔ ستٸ، ؾ٦ٌّٝا ، ٚبـأ ا٭ػق با٫ستٝاٙ ٦ًّٝاٞ َع٘سٵًٗـٚا اي

ٌٸب َٸًَهٳ ٍ ايعٛؿ٠ إٍٚٵأبٛاب ايتٝورل، ٚاَ٭ ه باع ايلؾل ٗ اتِّ ١ ُٚـك عٗـٖاـ ا٭

 . بايٓاي

ٌٷ َٸإٍ ؼبٝب ايـٜٔ إٍ  ؾايتؼؿٝـ هبٝ ٜهٕٛ ؾٝٗا  ٗ سا٫تٺ١ اـًل، عا

يطلغ ا٫يتناّ ب٘ ١ًْ،  ١ هببّاٜٚػـٚ ؾٝٗا ايتهًٝـ بإٌٓك، ع٢ً أَلٙ ـ َػًٛبّاإهًٖ

ِٸل ستٸوٵؾًب ايٝٴ نافٺ ل ؿاؾعٷوٵٚايعٴ ، ٚقـ قاٍ تعاٍ: طامايتهًٝـ َا ٫ ٜٴ ٢ ٫ ٜت

ٖٳا آتٳَٳ ٫ٖٔإ وّاِؿْٳ اهلُل ـٴًَِّهٜٴ ٫َ﴿ (، ٚقاٍ 7)ايط٬م:  ﴾لّاوٵٜٴ ٕلوٵعٴ ـٳعٵبٳ اهلُل ٌٴعٳذٵٝٳا هٳا

ع  5)ا٫ٌْلاغ:  ﴾لّاوٵٜٴ ٔلوٵعٴاِي عٳَٳ ٕٻٔإ * لّاوٵٜٴ ٔلوٵعٴاِي عٳَٳ ٕٻٔإَؾ﴿ٚاسـ٠:  تٌ ٗ هٛك٠ٺَلٸ

، َٚٓ٘ اقتبى ايؿكٗا٤ قاعـتِٗ (10)«ٜٔٵلٳوٵٜٴ لٷوٵئ ٜػًب عٴ» :اًتٗل قٛشل٢ِ (، ستٸ6

 . (11)«١ ػًب ايتٝورلإٌٓك» :ايؿك١ٝٗ

ُٸٚ ،زأَا َلاعا٠ ايتـكټ ٚإوًِ  ،سـٜح ايعٗـ با٫يتناّ، َع إوًِ اؾـٜـ ١ّػا

َٔ اؿه١ُ ٗ ايتؼؿٝـ ٚعـّ اٱعٓات ٗ تلتٝب  اٯؾاقٞ ٗ ب٬ؿ ايػلب١، ؾٗٛ ْٛعٷ

ـٸَٔ تعاطٞ ايع٬ز ع٢ً دلعات ٺ ا٭سهاّ، ْٚٛعٷ ِٕق عًٌٝ، ست٢ ٜٓاهب  ؿ٠ يٌؿا٤ دو

ٜوتٟٛ ؾٝ٘  ؾٝتُاثٌ يًٌؿا٤، ٖٚٛ ؿكيٷ ،ٌ ايع٬زايـٚا٤ تؿاعٌ اؾوِ ٚقـكت٘ ع٢ً تكبټ
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٫ ٜٓؿع َع٘  ،أٍٳعٴ ٜٚوتشٌٝ إٍ َلٕض ،ٜوتؿشٌ إٌهٌ ي٬ٓ٦ ;ايطبٝب ٚايؿكٝ٘

 ايتـاٟٚ. 

. نُا ٜهٕٛ يًذُاع١ إو١ًُ ،ز ٜهٕٛ يٮؾلاؿٚاٱؾتا٤ بايتؼؿٝـ ٚايتـكټ

ٌ ًَدٳ يهٔ ٖاكه١ ٖقٙ ايع١ًُٝ ٗ ًإٔ ُّٖٛ اؾُاع١ ٚايكٔاٜا إٌذلن١ أَلٷ

يًؿت٣ٛ أٚ  هٛا٤ ْاق٬ّ ،نبرل، ؾكـ ٜلتكٞ َؿيت ا٭ؾلاؿ ٗ تبٌ اؿًٍٛ ايٓادع١ بٷِطٚػٳ

ِٸ، يهٓ٘ ٜهبٛ يٛ تعلٻأُاي١ّ فتٗـّا بٗا ايب٣ًٛ،  ض يًؿت٣ٛ ايعا١َ ٗ اجملا٫ت اييت تع

ؾا٭ٌُ إٔ ؼاٍ إٍ ايعكٌ ايؿكٗٞ اؾُاعٞ ايقٟ توتٛعب٘ اجملاَع ايؿك١ٝٗ، ؾكـ 

سٌ ؾكـ ، نإ ايِشاب١ ايهلاّ ًٜذإٔٚ إٍ ك٩ٚي اجملتٗـٜٔ يبشح ْٛامٍ عِلِٖ

 (12)اّ اـًٝؿتٌ أبٞ بهلبقيو ايعاؿ٠ أٜٸ تٵلٳنُا دٳ ،١ٚايوٓٸ ايـيٌٝ َٔ ايهتاب

 . (13)ٚعُل

ٛٸ ْعٷ ٚا٫دتٗاؿ اؾُاعٞ ايباع  ٚفٚ ِٝٗإي َٔاؾّا، ٕ َٔ اـدلا٤ ٗ ايؿكَ٘ه

ِټ ٚايؿًو ٚا٫قتِاؿ ٚايوٝاه١ ٚا٫دتُاع  ايطبٸ :َجٌ، (14)ِات ايع١ًُٝٗ ايتؼ

ٔٵ بٌ ع٢ً أهاي ا٫هتـَاز ايٛادب،  ،يٝى َٔ باب ا٫هت٦ٓاي ٚايكإْٛ ٚغرلٖا، يه

ٛټ َلاعا٠ّ يبواط١ اؿٝا٠  ػ٬ؾّا، ب٘ اؿٝا٠ إعاُل٠ تٵػٳـ ايقٟ اُطبٳك ٚايتعٗكيًتط

ِٸ ٓ٘ َٔ بأٍُٛ اؿٝا٠ اييت ُهِّ ٚهٗٛيتٗا َٔ قبٌ، سٝح نإ ايعامل ايٌلعٞ ًٜ

ـٸ ،ٕٛهٛعٝت٘ ْٛلّا، ٕزلٳايؿت٣ٛ ؿٕٚ سٳ ِټًٚٝٛع إناٚد١ بٌ ع  تٵـٳٚيٛ بعٴ ،ِاتٺ٠ ؽ

ٌټ  ٚايؿك٘ أٚ ايلٜآٝات ٚايتاكٜؽ.  نايطبٸ، ١ٓكبٝٓٗا اي

٫ٚ َاْع ٖٓا إٔ ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ اـدلا٤ غرل َوًٌُ َا ؿاَت ايٓنا١ٖ ٚايهؿا٠٤ 

ِّ ٌِ َٔ أبٓا٤ قؿ١ٚٛ اؾاْب، َع اؿلْ ع٢ً ٓلٚك٠ اٱًاك٠ إٍ تهٜٛٔ إتؼ

َٸ ;إو١ًُ ٝاتا٭قِّ بعـ إعـاؿِٖ ٗ  ،١ ٕجٌ ٖقٙ اجملاَع ايؿك١ٝٗيٝهْٛٛا كٚاؾـ ٖا

 دٛاْب ايتٓٛرل ٚايتٓنٌٜ ٗ ايجكاؾ١ ٚاجملتُع. 

 

٘ٷَٚٔ ؾك٘ ايتؼؿٝـ ٚايتـكټ يٲَهاْات  ٚؾكّا (15)ٜلاعٞ ا٭ٚيٜٛات ،آػل ز ٜٓبع ؾك

ٌٕ ;ايـاػ١ًٝ ٚايٛلٚف اـاكد١ٝ ٞٸ ٭ٕ تلتٝب ا٭َٛك ٚإػٔاعٗا يتوًو ٜؿٝـ ٗ  َٓطك

ـٸوٳٚإٍ تكـٜل ا٭ًٝا٤ َع، ٞ مثاكٖآٵٔ دٳوٵسٴ ّ َا ب َهاْتٗا ٚسذُٗا اؿكٝكٞ، ؾٝك
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 .ٖٚهقا ،٘ ايتأػرلل َا سٓكٜٚ٪ػٸ ،٘ ايتكـِٜسٓك

٭دٌ  ;ع٢ً ايـٚي١ ٚٗ هايـ ا٭مَإ َٔ تاكٜؽ اٱه٬ّ نإ أَل ايـع٠ٛ هابكّا

إْناٍ َكتٔٝات ايعكٝـ٠ قبٌ  بٓا٤ ا٭دٝاٍ ٚتلب١ٝ ا٭تباع ع٢ً ايعًِ ٚايِدل، ٚمتٸ

ٖٸ، يٝوتشهِ ايتٛسٝـ ع٢ً ايعكٍٛ ٚايكًٛب; ايٌلٜع١ ُټ ١ًّؾتهٕٛ َ٪ ٌ بك١ٝ يتش

 ايتهايٝـ. 

ٌٕات ا٭قِّٚأٚيٜٛٸ ٞ نإ مَٔ ٭ٕ ايعِل إٓه ;ٚاْـَاز ٝات أٚيٜٛات ُه

ٌٕ ١ِْٖٝٚ أقِّ، ٍٚٳُهٌ يًُوًٌُ اُ٭  عـؿ١ٜ ٗ أسٔإ قلٍٜ، ؾبـٕٚ ُه

ِّ  ١َ. يًُذُٛع١ إو١ًُ ٜوتشٌٝ إٔ نطٛ بٗا إٍ َلاسٌ َتك

ٚٗ  .واتٚٗ ؿكاه١ ا٭ٚيٜٛات ٜوبل بٓا٤ ايلداٍ ٚايٓوا٤ ٚايٌباب بٓا٤ إ٪هٸ

ّٸ ٍ كتب١ّٚٵوات تبـٚ اييت تع٢ٓ بايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ َأإ٪هٸ  .ٗ ا٫قتِاؿ َج٬ّ َٔ اييت ؽت

ِٸ ٚتعط٢  .ٜٚذلى إؼتًـ ؾٝ٘ إٍ أدً٘ ،ؿل عًٝ٘اؿلْ ع٢ً إتٻ ٚٗ تـبرل ا٫ػت٬ف ٜت

ِّ َٸٚتلدٻ .١ٝ ايك٣ِٛ يٮٍُٛ قبٌ ايؿلٚعا٭ٖ ١ ع٢ً َِاحل ض َِاحل اؾُاع١ ٚا٭

 ا٭ؾلاؿ. 

، ٔٸٚؿاػٌ اؾُاع١ تؿلم أٚيٜٛات ايٌباب ايِاعـ عٔ أٚيٜٛات ايطاعٌٓ ٗ ايو

ـٻ  ب١ٝ َج٬َّٚٚٔ ؿاػٌ ايكاك٠ ا٭ٚك .ّ أٚيٜٛات ايتُهٌ يًٓوا٤ ع٢ً سواب ايلداٍٚتك

ب َـ٣ هلع١ ا٫ْـَاز ٗ ٖقا ايبًـ أٚ فاى، وٳَع ،ٚأػل٣ ؽتًـ ا٭ٚيٜٛات بٌ ؿٚي١ٺ

ٚٗ  ،لٖا ٖقٙ ايبًـإ ٗ ايلػا٤ ا٫قتِاؿٟٚبايكٝاي َع ايٛلٚف ا١ُ٥٬ٕ اييت تٛؾِّ

ٛٸ اتٚيٜٛٸٚؿاػٌ ايـٚي١ ايٛاسـ٠ ؽتًـ ا٭ .ثكاؾ١ سكٛم اٱْوإ ٚغرلٖا  بايٓٛل إٍ اؾ

ّٸ ٘ اؿنب اؿانِ أٚ اؿه١َٛ ايقٟ ًّٝ٘ تٛدټ ،ايوٝاهٞ ٚا٫قتِاؿٟ ،ايعا

ٍٷ .إٓتؼب١  ،ْ٘ ُعب إٓاٍأٚكغِ  .(16)٫ػتباك ه١َ٬ ٖقا ايؿك٘ ٚعاؾٝت٘ ٖٚٛ فا

 . ايٌاطيب برل ًٝؽ إكاُـبتع ،ٚيهٓ٘ قُٛؿ ايػبٸ

 

ٍٷ ٝات بؿك٘ ا٭قِّ ي٘ ١ًُْ ٚعٛؿ٠ إٍ ق١ٝٔ اٱؾتا٤ ٚسواهٝت٘ إؿلط١، إفا ثاك ه٪ا

ؾإٕ إؿيت إعاُل وتاز إٍ ػاٚم إٛقـ ايبوٝ٘ ايقٟ  أٚ ْاع١ٺ ع٢ً يوإ ؾلؿٺ

ٌٕ ٚٻنُا اًتٗل ، ٚفٝبٺ وِل ا٭َل بٌ ها٥ ْاتِٗ ٚػاكبِٗ: عٓـ ايٓٛاميٌٝ ٗ َـ
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 . «٦ٌ ؾأؾت٢هٴ»

ـٺبٌ إطًٛب تبٓٸ ، ٚايعٛاٌَ عًُٞ ٜبشح ٗ ػًؿ١ٝ ايو٪اٍ ٚايوا٥ٌ َعّا ٞ َٛق

ٍٷ ،ـت ايو٪اٍا٫دتُاع١ٝ اييت ٖٚي َكبٍٛ بِٝػت٘  ٚأبلمت اٱًهاٍ، ٌٖٚ ٖٛ ه٪ا

ٍٕٚإعاؿ٠ تلنٝب٘ ٗ ُٛك٠ ، إجاك٠ أّ ٜتعٌ كؾٔ٘ بٗقٙ ايِٝػ١ ، ثِ (17)ؾكٗٞ إًها

ٜوتِشب إباؿ٨ ا٫دتٗاؿ١ٜ ائابط١ ، عًُٞ ًا١ًَ َٕٚٓٗر َعاؾت٘ ٗ ٤ٛٓ ك١ٜ٩ٺ

  ؟ل٠ يتؿاعٌ اجملتُعاتٚايٓٛاَٝى ا٫دتُاع١ٝ إ٪ٓط، ؿلن١ ايِْٓٛ

ل بايٛدٛؿ اٱه٬َٞ بايػلب، ندل٣ تتعًٖ ؾايو٪اٍ ايؿكٗٞ ٜٛٓع ُٓٔ أه١ً٦ٺ

 ايوٝاه١ٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚايذلب١ٜٛ ٚايؿهل١ٜست٢ توتذًٞ كتًـ ايٓٛاسٞ 

 يًٛاقع.  ٢ تهٕٛ إعلؾ١ َطابك١ّستٸ; اييت ؼٝ٘ ب٘، ٚا٫دتُاع١ٝ

ٚغا١ٜ اهتؿلاؽ اؾٗـ ٗ ٖقٙ إُاكه١ ايع١ًُٝ إٔ وؤ إؿيت تٓكٝض إٓاٙ ٗ 

ؿٌ ٚتٓنٌٜ ايل١ٓ ٚاشلـا١ٜ ع٢ً أؾعاٍ إهًٖ ،ٗ اـًل ٱُاب١ اؿلٸ ;إوأي١ إجاك٠

 ٛا ٚاكؼًٛا. أُٜٓا سًٓ

ك١ بإٓٗر ٚبتشكٝل إٓاٙ ٚعذِ ا٭ه١ً٦ إجاك٠ ع٢ً ٖقٙ ايتٛٓٝشات إتعِّ ٚبٓا٤ٶ

٘ٺ ٝات ايٌلٜع١ ٚأٍُٛ َٔ نِّ ٜوذلٚغ ،ٝاتْٛعٞ ٗ قٔاٜا ا٭قِّ ْوتطٝع بٓا٤ ؾك

تٛامٕ إؿاعٌٝ بٌ  ٢ َـاػًٝ٘، َلاعّٝاٜٚتؿاعٌ َع قٛاعـ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ بٌتٸ، ايؿك٘

ّٸ  ٚايٛاقع ٗ تلَِٝ أسهاّ إػذلبٌ ٗ اٯؾام.  ايٓ

ـ ايكٔاٜا اييت تٓنٍ بإوًٌُ عٔ تعٓك أّٜٔا ٚػ١ُِٝٛ ايؿت٣ٛ ٗ ايػلب ْا١ْْ

ٚٸ ;بعـ دٌٝ د٬ّٝ ٖٞ  ـٵمل تعٴ ٍ إٗادل إٍ ايػلبؾايكٔاٜا اييت اٌْػٌ بٗا اؾٌٝ ا٭

ُٸ سٝح ُاك شلا ُّٖٛ ٚأه١ً٦ ، ايجاْٞ ٚايجايح ٌؾًٝ اإٍبايٓوب١  ٚنٝؿّا ّاْؿوٗا ن

٫ٖتُاَات آبا٥ِٗ ٚأدـاؿِٖ،  ُاَّا ؾاٖتُاَات ا٭بٓا٤ َػاٜل٠ْ; ٚإًها٫ت َٔاؾ١

ِٸ إٍ ا٭دٝاٍ ايِاعـ٠ َٔ أبٓا٤ إوًٌُ أٚي٦و ايقٜٔ اعتٓكٛا اٱه٬ّ َٔ  ٚقـ أْ

 أبٓا٤ ٖقٙ ايـٜاك ايػلب١ٝ. 

ِّ ٚكغِ ٚسـ٠ ا٭ٍُٛ ايؿك١ٝٗ ٜات٘ بٌ ايٌلم ٚايػلب، ؾايٛاقع ايػلبٞ ي٘ ؼ

ايقٟ فٖب إٍ إٔ إِطًشات َجٌ  ،Richonاـا١ُ، ٚمل ىط٧ ايباسح كٜتٌٕٛ 

ات أُبشت ؿ نًُات، ٚإِا ٖٞ أزلا٤ ٖٝن٠ تبين ٖٜٛٸايٌلم ٚايػلب يٝوت فلٸ

 . (18)أقايِٝ
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 بع ل عَٓ٘ا ٜعبٻ ـ إهإ ٗ بٓا٤ إعلؾ١ أٚعٵَٔ اعتباك بٴ ٖٚقا ا٭َل ْابعٷ

ٌّ«اؾػلاؾٝا ايجكاؾ١ٝ» ـٸ ، ٚسل اييت ، «اؾػلاؾٝا ايؿك١ٝٗ»خ ٗ عِلْا عٔ بٓا إٔ ْتش

ـټتأهٸ ايؿتا٣ٚ ٚايٓٛامٍ  ٚاػت٬فٴ ،إقٖيب ٚايؿكٗٞ ؿٴى ع٢ً ٥ٛٓٗا ؾُٝا قبٌ ايتع

 ٚا٭علاف. 

 

غ٬ف ايٌلٜع١ ، ل َشٝط٘يًتأثټ قاب٬ّ ّابٌلٜٸ ُّاٗٵٕٚا نإ ايؿك٘ ٗ ايٌلٜع١ َؾ

ٞٸ اييت ٖٞ ٚٓعٷ ٫ ٜٔاٖٞ  ّانإ ْوبٝٸ ،يقيو ;٫ ٜكبٌ ايتػٝرل، ؾإٕ ايؿك٘ ثابتٷ إشل

ٛٸ ِٸث١ ايٌلٜع١، َٚٔ إط٬قٝٸ لت با٭قايِٝ اييت ٍ ايؿك٘ إقٖيب إٍ َـاكي تأثٻؼ

 ٚا٭َِاك اييت دل٣ بٗا ايعٌُ ؾٝٗا.  ،ؾٝٗا تٵاْتٌلٳ

 :ٖٚهقا لـ ٗ إقاٖب ايؿك١ٝٗ اػاٖات

ؾؿٞ إقٖب ايٌاؾعٞ ْوُع عٔ ايكـِٜ ٚاؾـٜـ ٗ ؾك٘ ايٌاؾعٞ ٕا نإ 

ِٸ  .اْتكٌ إٍ َِل بايعلام ث

١ٝ َٚـاكي إق١ًُٝٝ بٌ ايعلام َِٚل ٚايكرلٚإ ٚإايه١ٝ شلِ طلا٥ل َٓٗذ١ٝ ٚؾِّ

لف َايه١ٝ إػلب َلاعا٠ َا دل٣ ب٘، ٚغًب ع٢ً َايه١ٝ ٚإػلب ٚا٭ْـيى، ٚعٴ

 ايعلام اٱٜػاٍ ٗ ايلأٟ. 

َٴ ٚنجرل َٔ ا٭سهاّ ا٫دتٗاؿ١ٜ اييت قاٍ  .١ُشٳٖهأَا اؿٓؿ١ٝ ؾايعاؿ٠ عٓـِٖ 

ِّ ٚا٫ػت٬ف بٌ  .فلٵل ايعٴيتػٝټ ;ٚأؾتٛا َا ىايؿٗا ،لٕٚأعلض عٓٗا إتأػِّ َٕٛبٗا إتك

ٕٕ ٕٕ اٱَاّ أبٞ سٓٝؿ١ ٚت٬َٝقٙ نإ اػت٬ف مَا  ١ٺٚمل ٜهٔ اػت٬ف سذٸ، َٚها

ٕٕ  . (19)ٚبلٖا

فنل  أبٝاتّا «عكٛؿ ٗ كهِ إؿيت»ٚٗ فيو ِْٛ ابٔ عابـٜٔ ٗ أكدٛمت٘ 

 : (20)ؾٝٗا

ٌٻععععععلٵٚايعٴعععععع  ع يعععععع٘ اعتبععععععاك لٵف ٗ اي
 

 ـاكعٴهِ قعععععـ ٜععععععٝ٘ اؿععععععيعععععقا عًععععع 
 

ٌْل ايعلف ٗ بٓا٤ بعض ا٭سهاّ »ٗ َعٓاٖا ٗ كهايت٘  بإٜٔاساتٺٚاهتتبعٗا 

إؿيت يٝى ي٘ اؾُٛؿ ع٢ً إٓكٍٛ ٗ نتب ٚاٖل »ؾٝٗا ع٢ً إٔ  ؾأحلٸ، «فلٵع٢ً ايعٴ

ٓٳ ،نجرل٠ ٫ ٜٔٝع سكٛقّإ ٚأ، َٔ غرل َلاعا٠ اينَإ ٚأًٖ٘، ايلٚا١ٜ كٙ لٳٜٚهٕٛ 
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 . (21)«أعِٛ َٔ ْؿع٘

ٍٷ ٚا٫يتناّ بٗا ٗ  ،ٚكأٟ هـٜـ ٚٚاقعٞ ٗ ؼهِٝ ا٭علاف ،عِٛٝ ٖٚٛ قٛ

ِٸ ل ٚعٔ ٬َس١ٛ تػٝټ، عٔ اهتٌعاك ق١ُٝ إهإ ٚا٭سٛاٍ ٗ ا٭سهاّ ايؿتٝا، ٜٚٓ

 . (22)ل ا٭مَإ ٚايبًـإا٭علاف ٚايعاؿات بتػٝټ

ـ اٱق١ًُٝٝ ٗ ا٭سهاّ اًتٗل عٔ اٱَاّ ايكلاٗ قٛي٘ ٗ ايؿلم عٵببٴ ٚأػقّا

ـٸ»ٚايعٌلٜٔ َٔ نتاب٘ ايؿلٚم: ايجأَ  َُٚٗا هك٘  ،عتدلٙاف لٵؿ ٗ ايعٴؾُُٗا ػ

ٌٷ َٔ غرل  أهكط٘، ٫ٚ ػُـ ع٢ً إوطٛك ٗ ايهتب طٍٛ عُلى، بٌ إفا دا٤ى كد

، ٙ عًٝ٘ٔلدٵَٚأ ،ف بًـٙلٵٙ ع٢ً علف بًـى، ٚاهأي٘ عٔ عٴٔلذٵأٌٖ إقًُٝو ٜوتؿتٝو ٫ تٴ

ٚاؾُٛؿ ع٢ً  .ايٛآض ؾٗقا ٖٛ اؿلٸ، ك ٗ نتبوف بًـى ٚإكلٻلٵؿٕٚ عٴ ،٘ ب٘تٹِؾَٚأ

ٍٷ إٓك٫ٛت أبـّا ٌٷ، ٗ ايـٜٔ ٬ٓ  . (23)«ـ إآًٌََكاُـ عًُا٤ إوًٌُ ٚايوٻ ٚدٗ

َٸ ِ اؿٓبًٞ ٗ إع٬َ٘ ؾ٬ِّٚع٢ً غلاك ايكلاٗ إايهٞ، عكـ ابٔ ايكِّ  ّاٖا

ٝټ»ؼت عٓٛإ:  ل ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ ٚا٭سٛاٍ ب تػٝټوٳل ايؿت٣ٛ ٚاػت٬ؾٗا َعؾٌِ ٗ تػ

ٝٸ ٌٷ»كٛيت٘ ايٌٗرل٠: ، ٚاؾتتش٘ َ«ات ٚايعٛا٥ـٚايٓ ـٸ ٖقا ؾِ ، ٚقع بوبب ّاعِٛٝ ايٓؿع د

١ ٚتهًٝـ َا ٫ هبٌٝ ز ٚإٌٓكلٳعِٛٝ ع٢ً ايٌلٜع١، أٚدب َٔ اَؿ ًَْ٘اؾٌٗ ب٘ َغ

 . (24)«تأتٞ بِ٘ إٔ ايٌلٜع١ ايباٖل٠ اييت ٖٞ ٗ أع٢ً كتب إِاحل ٫ ًَعٵإيٝ٘ َا ٜٴ

ًلع١ٝ مل تهٔ  عٔ تلدٝض ًَِش١ٺ ل اينَإ ٚإهإ ْاترٷل ايؿت٣ٛ بتػٝټٚتػٝټ

ـٳ كادش١ّ ٕٔ ساؿث١ مل تهٔ قا١ُّ٥ ٤ َؿوـ٠ٺكٵٗ ٚقت َٔ ا٭ٚقات، أٚ ي  .َٔ ا٭م١َٓ ٗ مَ

ٚإِاحل ٚإؿاهـ اييت تطلأ ، ل ٖٛ أسٛاٍ أٌٖ اينَٔٚايقٟ ٜتػٝٻ ،لٚاينَٔ ٫ ٜتػٝٻ

، ٖٚٛ َا ٚؿؾعٷ ٭ٕ ايٌلٜع١ ٗ ػ٬ُتٗا ايتٌلٜع١ٝ ْؿعٷ ;٤ّاكٵٚؿٳ بّاًِؾذلاع٢ دٳ ،عًٝ٘

ٗ ايِـك  مل تهٔ أهبابٗا َٛدٛؿ٠ّ إٕ هلل أسهاَّا»ىتِلٙ ابٔ كًـ ٗ قٛي٘: 

ٚٸ ٚٴ ،ٍا٭ ـٳؾإفا   . (25)«بت عًٝٗا أسهاَٗاأهبابٗا تلتٻ تٵد

 

 .ٍٚٵٝات َأف ٗ ايؿك٘ ايعاّ أٚنـ ؾإْ٘ ٗ ؾك٘ ا٭قِّلٵاعتباك ايعٴٚإفا نإ 

ٚٸى ايع٬ق١ بٌ ايؿكٌٗ بتبعٝٸٚتتأهٻ  ٚايتناَ٘ َعإ٘، ؾٗٛ يٝى بٌاكؿٺ ،١ٍ ايجاْٞ يٮ

ِّ  ،نوا٥ل ؾلٚع٘ ٫ٚ َأٍُٛ ع٢ً غرل َِاؿكٙ ٚأُٛي٘، ٚإِا ٖٛ ؾلعٷ ،َات٘عٔ َك
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َٸ ٛك٠ٺٌٜاكن٘ فات إِاؿك ٚا٭ٍُٛ ٗ ُ  ١. عا

ايكا١ٝٓ بلؾع  ،ٝات ايٌلٜع١أْ٘ عٓـ ايتؿٌِٝ ؾإْ٘ ٜٓنع أنجل إٍ نِّ إ٫ٓ

ٚتٓنٌٜ أسهاّ اؿادات ع٢ً أسهاّ ائلٚكات، ٚاعتباك عُّٛ ايب٣ًٛ ٗ  ،زلٳاَؿ

إِاحل إعتدل٠ ٚإله١ً،  ١، ٬َٚسٛل إهإ ٚاينَإل ايؿت٣ٛ بتػٝټٚتػٝټ، ا٭سهاّ

 ٚإعُاٍ ؾك٘ إٛامْات ٚايذلدٝض بٌ إِاحل ٚإؿاهـ. 

ذ٘ إٍ ٝات، ؾٝتٻٚىتًـ َع٘ ٗ نْٛ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً ػ١ُِٝٛ ٚٓع ا٭قِّ

ِټ ٕٛآٝع٘ ٗ ْطام ايؿك٘ اٱه٬َٞ  ٚتٓكٝشّا ٚتطٜٛلّا عّاّ ٗ َعاؾتٗا تٛهټايتؼ

أٚ َٔ سٝح ا٭ٍُٛ  ت فيو ايؿك٘ َٔ ا٭سهاّْٚٛلٜات٘، ٚفيو هٛا٤ َٔ سٝح مثلا

ٝٳٚايكٛاعـ اييت بٴ  بٗا.  تٵعًٝٗا ٚاهتٓبَط تٵٓ

ٝات ٜٓبين دوُ٘ ا٭ندل ؾُٔ سٝح مثلات ايؿك٘ َٔ ا٭سهاّ ؾإٕ ؾك٘ ا٭قِّ

تٌذلى ؾٝ٘ أٚٓاع  ل َا ٖٛ ثابتٷإف ايكـك ا٭ندل َٓٗا َتعًٓ ;ع٢ً تًو ايجُلات

 لت ٚلٚؾٗا ٗ اينَإ ٚإهإ. إوًٌُ َُٗا تػٝٻ

ٔٵ أٚ  أٚ غرل ٌَٗٛك٠ٺ ناْت َلدٛس١ّ َع فيو ؾإْ٘ ٜعُـ إٍ ادتٗاؿاتٺ ٚيه

ٕا ٜل٣ ؾٝٗا  ;أٚ آػل َٔ أهباب ايذلى، ؾٝوتذًبٗا ٌٜٚٓطٗا ٚوٝٝٗا يوببٺ ;َذلٚن١ّ

ٚٓاع ل بٗا إًِش١، ؾٝعاجل بٗا تًو ا٭تتشٖك ،١ٝ إو١ًُيبعض أٚٓاع ا٭قِّ َٔ َٓاهب١ٺ

ِّك١ أٚ عِبٝٸ١ ٓٝٸٕقٖبٝٸ ٗ غرل اعتبإك ٌٸ١ َؿ إٍ  فيو َوتٓـّا ت١ يًًُِش١، َا ؿاّ ن

ٌٕ  . ٗ ايـٜٔ َعتدٕل أُ

ؾٗقا ايؿك٘ ىتاك َٔ بٌ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ  ،َٚٔ سٝح ا٭ٍُٛ ٚايكٛاعـ

ٓع ٝات إٍ ٚٚأنجل ؾاع١ًٝ ٗ تكلٜب أسٛاٍ ا٭قِّ ،ٚإباؿ٨ ا٭ُٛي١ٝ َا ٜلاٙ َٓاهبّا

ٛټايٌاكع، ثِ ٜٓتنع َٓٗا َا ب٘ ُٜٔٔ اهتُلاكٜٸ ِّ ،كٙ ٗ اؿٝا٠ت٘ ٚتط ٜات كغِ ايتش

، ٚقـ ٜؿتل َٔ َكاُـ ايٌلٜع١ ايعا١َ ْٛلٜات ع١ًُٝ ٚقٛاعـ ادتٗاؿ١ٜ اتبٛٚايِع

ُٸ، ساؿث١ ٗ إُاكه١ ايؿك١ٝٗ ؿٗا َع ٜٚهِّ ،ٗا إٍ أؿٚات ايٓٛل ا٫دتٗاؿٟؾٝٔ

ـٸ  ات ايعِل. َوتذ

ت قـٚؿ٠ ا٫هتعُاٍ ٚا٫ْتٌاك، ؾٝٓٗض إٍ إٍ قٛاعـ َع١ًَٛ ًٚٓأٚ ًٜذأ 

 ;ٝات إو١ًَُا تكتٔٝ٘ طبٝع١ أٚٓاع ا٭قِّ، تٌٓٝطٗا ٚاهتـكادٗا ٚؾل إٓاؾ اؾـٜـ

ِٻ ٘ٷٌ َٔ فيو نِّيٝتش ٜٚتذ٘  ،ٜٓبين ع٢ً ايؿك٘ اٱه٬َٞ إأثٛك ،ٝاتيٮقِّ ٘ ؾك
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َعاؾ١ ٖقا ايٛٓع  ٜهٕٛ نؿ٬ّٝ دـٜـّا ٗ ٖقا ايٌإٔ، ٜٔٝـ بٗا ؾكّٗا غ١ُِٝٛٺ

 اؾـٜـ. 

ِٸ ٝات َٔ ا٭ٍُٛ َا ّهٔ إٔ ٜوتؿاؿ َٓ٘ ٗ ؾك٘ ا٭قِّ ٚموب إٔ َٔ بٌ أٖ

ع٢ً تعـٌٜ اؿهِ  ٚفيو ٭ٕ ٖقا ا٭ٌُ َبينٌّ ;(26)ايؿك١ٝٗ أٌُ اعتباك إآ٫ت

ٌٕايٌلعٞ إتعِّ ِٕ ،ٕكِـٙ ؾٝ٘ كّاإفا مل ٜهٔ قٓك، َٔ ا٭ؾعاٍ ل بؿع آػل  إٍ سه

عٗا ـ اؿٝا٠ اٱْوا١ْٝ ايؿلؿ١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ٚتٌابهٗا ٚتٛهټٚبتعٗك .ل ؾٝ٘ َكِـٙوكِّ

 ٜهٕٛ شلقا ا٭ٌُ اجملاٍ ا٭ٚهع ي٬دتٗاؿ. 

ـٸ ٖٚٞ أٚٓاعٷ ٝات إو١ًُ ُٓٔ ُٛك ايتعكٝـ ٚايتٌابو ؾٝٗا ٗ ٚاقع ا٭قِّ تٌت

ٖا ْٕٛ ْٚٛاّ اؿهِ ا٭دٓيب، غرل َو١ًُ، ايقٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ايوٝاؿ٠ يكا ١ٺأنجلٜٸ

نجرل٠ َٔ أسٛاٍ إوًٌُ  ٖقٙ ا٭ٚٓاع َٔ ًأْٗا إٔ تهوب أسٛا٫ّ»ٌ ع٢ً إٔ ٜـيِّ

عًٝٗا ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ايعا١َ إٍ  تٵَكبِّت٪ٍٚ بٗا يٛ ُط، ػُِٛٝات فات١ٝ َٚٛٓٛع١ٝ

ٚٵكٷَآ٫ت ؽايـ َكاُـ تًو ا٭سهاّ، ؾٝهٕٛ إفٕ يكاعـ٠ َآ٫ت ا٭ؾعاٍ  ادتٗاؿٟ  ؿٳ

ِٸَِٗ ٗ ؾك٘ ا٭قِّ ايكٛاعـ ا٭ُٛي١ٝ اييت ٜٓبػٞ  ٝات إو١ًُ، بٌ يعًٗا تهٕٛ َٔ أٖ

 . (27)«ؼهُٝٗا ٗ فيو ايؿك٘

بأهباب  ;ل َكِـٙ عٓـ إدلا٤ ايؿعٌ عًٝ٘ـ ؼٗكٚاؿهِ ايٌلعٞ إِا ٜتؼًٖ

َٔ ؼكٝل اؿهِ  تهٕٛ َاْع١ّ ،تطلأ ع٢ً فيو ايؿعٌ تعٛؿ ٗ ايػايب إٍ ػ١ُِٝٛٺ

ٍٷٚأسٛاٍ ا٭قِّ. ٕكِـٙ ؾٝ٘ ٌَِّبٳ ٝات إو١ًُ ٖٞ أسٛا ع١ بايٓوب١ ع١ باـُِٛٝات إتٓ

أسٛاٍ إوًٌُ ٗ أٚٓاعِٗ ايعاؿ١ٜ، ٚفيو َا هعٌ َعاؾتٗا با٭سهاّ ايٌلع١ٝ إٍ 

ِ إٔ ا٭١ًُٝ إٛٓٛع١ ٭دٓاهٗا نجرل٠ ا٭ًٜٛي١ ؾٝٗا إٍ غرل َكاُـٖا، ٖا وتِّ

ٌٕ َّٕٛهٻ تعاجل بٌه  يتشكٝل َكاُـ ايٌلٜع١.  ;تب٢ٓ ع٢ً اعتباك إآ٫ت ع بأسها

ٝات َٔ ػ٬ٍ تبٝإ ٚدٛٙ اـ١ُِٝٛ ٗ أسٛاٍ ا٭قِّ ٜٚتبٌ ٖقا ا٭َل بٕٛٓٛغ

ِٸ ٗ إعاؾ١  ٠ّيتهٕٛ َعتدل ;بتبٝإ ٚدٛٙ تأثرل تًو اـُِٛٝات ٗ إآ٫ت إو١ًُ، ث

ٝات ايهبرل شلقا ا٭ٌُ ايؿكٗٞ ٗ إثلا٤ ؾك٘ ا٭قِّ ٚٵكـٻٔض ايايؿك١ٝٗ، َٚٔ فيو ٜتٸ

 . ٚتجٜٛلٙ ٚتُٓٝت٘ ٚتطٜٛلٙ

 

ـ ايؿت٣ٛ َٔ تٛسټ َٚاْعّا عا٥كّا أسٝاّْاٌ ل باٱؾتا٤ إقٖيب ايقٟ ٌٜهَِّا ٜتعًٖ ٚٗ
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ـٸٓٳبايػلب، ٚإٍ إْناٍ ايعٳ بؿعٌ تٔاكب  ;ٚإثاك٠ ايبًب١ً ٗ ْؿٛهِٗ ،٠ ع٢ً ايٓايت ٚايٌ

ٞ يتبٓٸ ٝات ٗ تٛدٝ٘ كعاٜاٖا َٚٛاطٓٝٗاٌ اؾٗات ايلزل١ٝ يبًـإ ا٭قِّٚتـػټ ،ايؿتا٣ٚ

 ع٢ً أكٓٗا.  ٠ْٚنأْٗا َوتكلٸ ،ؿٕٚ غرلٖا ،َٔ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ْٕٛع

ل ٚإجاٍ إاثٌ بٌ ٜـٟ ٖٛ ا٫ػت٬ف ايعّٜٛ ٗ َطايع ايٌٗٛك ٚإثبات ا٭ًٗ

بٌ اؾايٝات  ّاساؿٸ ْكاًّا َّاٚٵايكُل١ٜ ٗ سا٫ت ايِّٛ ٚاٱؾطاك، اييت تعلف ؿٳ

٫ ؽـّ َوتكبٌ ايٛدٛؿ اٱه٬َٞ  ،هٝاه١ٝ يٮَل ٚتٓتر عٓٗا تأ٬ٜٚتٷ، إو١ًُ

 ٫ٚ تلاعٞ ػُِٛٝات٘.  ،ٖٓاى

َعٌ َٔ ٓلٚكات  ٌٖ تكًٝـ َقٖبٺ :ؾايو٪اٍ إجاك إما٤ ٖقٙ ايٛاٖل٠ ٖٛ

 ؟ ٗ ايػلب َٚٔ َوتًنَات اؿٝا٠ اٱه١َٝ٬ ،ايـٜٔ

ُٳٝات ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴإٕ بٓا٤ ؾك٘ ا٭قِّ ٓا شٵؿَٓا أَؿ َا، ل بٗقٙ إقٖب١ٝ ائٝك١شا

ْا إٔ َٔ ١ًْ َا ٜكتٔٝ٘ ٖقا لٵع٢ً ػ١ُِٝٛ ايٛٓع ٗ ٖقٙ إٓاطل، ٚاييت فَن

٘ٺ ٞٸ ا٫ػتِاْ ٖٛ إهاؿ ؾك ِّؽتًـ ٗ ، ِٛفد١ٝ ًِٜض ؾُاع١ٺ ْٛع ٜاتٗا عٔ ؼ

 ا٭١ًُٝ.  اؾُاع١ إو١ًُ ٗ بًـاْٗا

ٚٗ ٖقٙ اؿاي١ ْقٖب َع ايٌاطيب ٗ كأٜ٘ اؿاٌَ ع٢ً ا٫ْتكا٤ َع ا٫كتكا٤ إٍ 

ٖٚٛ ايقٟ نإ عًٝ٘ ، ٘ ٖٛ إٛاؾل يكِـ ايٌاكعايتٛهټ»إف  ;٘ ٗ ا٭سهاّايتٛهټ

ٟٸـ ايِاحل، ؾًٝٓٛل إكًَِّايوٻ ؾٗٛ أػًل  نإ أدل٣ ع٢ً فيو ايطلٜل َقٖبٺ ـ أ

ٕٵٚٵَٚأ ،با٫تباع ٔٸ، إٍ اهلل ٗا طلقّاناْت إقاٖب نًٓ ٍ با٫عتباك، ٚإ ايذلدٝض  ٚيه

ـٻؾٝٗا  ـٻ ،٭ْ٘ أبعـ َٔ اتباع اشل٣ٛ ;َٓ٘ ٫ بٴ ٟ قِـ ايٌاكع ٚأقلب إٍ ؼلٸ، ّنُا تك

 . (28)«ٗ َوا٥ٌ ا٫دتٗاؿ

ٚاجملًى ايؿكٗٞ  ،بٞ يٲؾتا٤ٚناجملًى ا٭ٚك ،ٚع٢ً اجملاَع ايؿك١ٝٗ ٗ ايػلب

إٔ ٜٓؼلطٛا ٗ َوًوٌ ايتكلٜب بٌ اٯكا٤ ٚإقاٖب ٕا ؾٝ٘ ػرل ، ٭َلٜها ايٌُاي١ٝ

ِټا٭قِّ ٚٻ ع٢ًب إقٖيب ٚا٫ْػ٬م ٝات، ٚا٫بتعاؿ عٔ ايتع  ْات ايؿك١ٝٗ ايتاكى١ٝإـ

١ٝ يًـٜٔ ٤ٛ إكاُـ ايهِّ، ٚا٫ْؿتاغ ع٢ً َٓذنات اؿٔاك٠ اٱْوا١ْٝ ع٢ً ٓٚسـٖا

 ِ ايهدل٣ ٗ ايتعاٌَ َع اٯػل. ٝٳٚايكٹ

ِّ ايؿكٗٞ َٚٔ اـطأ ايهبرل اعتباك إقٖب ـٻؾ .ٜ٘ٔ نًٖٓٛ اي َٔ ا٫ػتٝاك  ٬ بٴ

ٚا٫ْتكا٤ َٔ إقاٖب ايتوع١: اؿٓؿٞ ٚإايهٞ ٚايٌاؾعٞ ٚاؿٓبًٞ ٚايٛاٖلٟ 
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ٚيقا هب إٔ توٛؿ كٚغ ايتواَض ٗ ا٭ػق  .ٚاينٜـٟ ٚاؾعؿلٟ ٚاٱَاَٞ ٚاٱبآٞ

ٟٸ ٚا٭ْوب سا٫ّ با٭ق٣ٛ ؿي٬ّٝ إوًُٕٛ إٍ ا٭ػق بإقٖب  ، ٚقـ ٜٔطلٸَقٖبٺ َٔ أ

 أندل.  إلدٛغ ًِٕش١ٺ

بٞ يٲؾتا٤ ٗ ؾتٛاٙ ظٛام َرلاخ إوًِ ٚاٱْهاك ع٢ً اجملًى ا٭ٚك ٚيقا ٫ ِٜضٸ

ٚدا٤ ع٢ً  ،اب١ ٚايتابعٌ ٚايعًُا٤ اجملتٗـَٜٔٔ غرل إوًِ، ايقٟ ٚاؾل كأٟ بعض ايِش

اٱْهاك عًٝ٘ ٗ ايؿت٣ٛ ظٛام بكا٤ إلأ٠ إو١ًُ  نُا ٫ ِٜضٸ .ػ٬ف كأٟ اؾُٗٛك

ٗا ، يهٓٸٚسـٜجّا قـّّا ،ٚإوأي١ تتٓامعٗا آكا٤ أٌٖ ايعًِ، يـ٣ مٚدٗا ايقٟ مل ٜوًِ

ٞٸ بٕٓٛل دـٜل٠ْ ِٻ ;دـٜـ ؾكٗ  . (29)ؿ١ٜٝٓ ٚادتُاع١ٝ َعتدل٠ٌ َٓٗا َٔ َِاحل ٕا ٜتش

 

ِٸ ِٸ ب٘ ٖقٙ اجملاَع َٚٔ ا٭ؿٚاك ايط٥٬ع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ تٗت إٌْا٤ َلانن  إٔ ٜت

ـٸ تاكىّا ،شلا تعهـ ع٢ً ؿكاه١ اجملتُعات ايػلب١ٝ تابع١ٺ َٛام١ٜٺ  ٚآَا٫ّ ،ٜاتٚؼ

ٖٛ ٌَٚه٬ت، ؿكاهاتٺ ُٻَٓ ٝٸ ٚيٝوت قلا٤اتٺ ،ك١ُ١ َٚع  .١١ أٚ تعُُٝٝٸاْتكا٥ٝٸ ١ّعٌٛا٥

ٗ ، ٢١ توتطٝع إٔ تٌاكى ٗ بٓا٤ ايٌؼ١ِٝ اٱه١َٝ٬ اؿٝٸستٸ ;٫ غ٢ٓ عٓ٘ ٖٚٛ أَلٷ

ـټ ٚغينٍّ، قؿٛف بإؼاطل فتُٕع َِّٔ سٝح ايتك  لات ايعٍٝ. ّ ٗ َ٪

ٖٚهقا ِٜرل ايبشح عٔ ايبـا٥ٌ ايٌلع١ٝ ٕؼتًـ إٌانٌ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايؿك١ٝٗ 

٭دٌ ٓا١ٜ ٖقا ايٛدٛؿ َٔ  ;ّآلٚكٜٸ ٝات أٚ ٭غًبٝتٗا أَلّاتكع جملُٛع أؾلاؿ ا٭قِّاييت 

 ٚايقٚبإ ٗ قٛايب ايـٚي١ إوتكطب١ اييت ؽايـ ٓٛاب٘ ايٌلٜع١. ، ايٛقٛع ٗ اٯثاّ

إف ٫ ٜهؿٞ بٝإ اؿل١َ أٚ  ;ؾا٫دتٗاؿ ٗ إهاؿ ٖقٙ ايبـا٥ٌ إٌلٚع١ َطًٛبٷ

 ؿٕٚ ايٌلٚع ٗ ٚٓع ٌَاكٜع سًٍٛ ْاؾع١ ٗ ػاٚمٖا. ، ١ٺايهلا١ٖ ٗ سهِ قٔٝٸ

ـٻؾؿٞ قٔاٜا اينٚاز ٚايط٬م  وات يًًِض ٚايتكلٜب بٌ َٔ تأهٝى َ٪هٻ ٫ بٴ

ـٻٚٗ َوا٥ٌ ا٭َٛاٍ  .ٚدٗات ْٛل اينٚدٌ إتؼاٌُُ وات َٔ إهاؿ َ٪هٸ ٫ بٴ

اــَات ا٫دتُاع١ٝ ايعا١َ ٍ َِاؿك ايتٌُٜٛ ايتكًٝـ١ٜ ايلب١ٜٛ، ٚٗ فاٍ ـٳيٲقلاض بٳ

 :و١ ايٛقـ يـعِ ٌَاكٜع اٱِا٤ ا٫دتُاعٞ، َٚٓٗاوتاز إػذلبٕٛ إٍ تٌٓٝ٘ َ٪هٸ

ع٢ً  ،َواكغ يًذلؾٝ٘ ٚتًكٌ اٯؿاب ٚايؿٕٓٛ :َٚٓٗا، بٓا٤ َـاكي يًتعًِٝ ٚايت١٦ٌٓ

ّٸ ِٸ ،ايطلٜك١ اؾاكٟ بٗا ايعٌُ ٗ ايبًـإ ا٭  ... ّادلٸ ًٖٚ



 

 االجتهاد والتجديد 

ُٸهب أ ،ٚٗ اؾ١ًُ ١ ٚإًِشٕٛ ع ؾلاؿ٣ ٕ ٜٓؼلٙ اجملتٗـٕٚ ٚايؿكٗا٤ ٚا٭٥

٘ٺٚٓع ٚأعٔا٤ ٗ اجملاَع ايؿك١ٝٗ ع ٗ  َٔ ؾك٘  ٝات إو١ًُ، اْط٬قّادـٜـ يٮقِّ ؾك

ٚٸ٫ّ ;كِٝ ٫ ايلاسٌ، ٚابٔ ايبًـ ٚيٝى ايـػٌٝإٛاطٔ ٫ إٗادل، ٚإ ٭ٕ ٖقا ٖٛ : أ

ٖقا ايبًـ عًٝ٘ ٗ اٱ٬ُغ  إٔ ٌٜعل علٸ ٭ٕ ايٛؾا٤ يًُهإ ٜٛدب: ثاّْٝاٚ; ايٛاقع

ٛٸٚإٌاكن١ اؾاؿٸ  ٖا ٚاهتكلاكٖا. ٠ ٗ ِ

ٕٵ نُا ، دـ يـ٣ إٗادلٜٔٚٴ ٖٚقا ٫ ّٓع َٔ اؿٌٓ إٍ إٛطٔ ا٭ًُٞ إ

١ َٛطٓ٘ ا٭ًُٞ، ٚقـ اهتٛطٔ بعـٖا إـ١ٜٓ ٚأقاّ تـَع عٝٓاٙ ٖٚٛ ّـغ َٓه ملسو هيلع هللا ىلصنإ

ٛٻ، بٗا  ١ٜ ٚايعـاي١ ٚاي٬ِغ. ٫ْب٬ز ؾذل اؿلٸ شلا إٍ َلنٕنٚس

ز ٗ تهلٜى إكاّ ٗ بًـ لٳَعٓاٙ كؾع اَؿ ٖٚقا اؿٌٓ إٍ بًـ اي٫ٛؿ٠ ٚإٌٓأ

ـٺ ، أًٖ٘ أّٜٔا ٘ ٚسبِّ٘ ٚسبِّكايـ، َع إٌاكن١ ٗ إ٬ُس٘ ٚايٛؾا٤ ؿكِّ آػل َعتك

ٚٴ ٖٚٛ أَلٷ ِٗ ٖٚٞ ٗ سكِّ ،ايػلب١ٖٝقٙ ايـٜاك ٗ يـٚا أٚنـ بايٓوب١ يًُوًٌُ ايقٜٔ 

ّٸ  . (30)ٚإٓبت َجاب١ ا٭

ٕٕ  ٬ُّٵسٳ، ١ٔ ٗ ايب٬ؿ غرل اٱه٬َٝٸٗ ٚدٛب اٱقا١َ ٚايتٛٗط ؿاػ١ًْ ٖٚٞ َعا

ّٸ ،ٗ اـرل ٚابتعاثّا، يًلهاي١ ٚتبًٝػّا ،يٮَا١ْ  لٳٝٵػٳ ِٵتٴٓٵُن﴿ع٢ً فيو ايكلإٓ:  نُا ْ

ٗ ػ١ُ٬ كهايت٘:  ملسو هيلع هللا ىلصٚنُا تلْ٘ ايٓيبٸ (،110)آٍ عُلإ:  ﴾أيًٓٻيٹ تٵدٳٔلػٵُأ ١ٺَٻُأ

ِّ تٴعجٵإِا بٴ» ؾهل٠ ا٫بتعاخ إٍ اـرل ع٢ً  تٵٚقـ ُٖٝٓٳ، (31)«ِ َهاكّ ا٭ػ٬م٭

ـٳ، ٍٚٳايؿاؼٌ اُ٭ ٌٸ ٚبٌلّٜا عُلاّْٝا عّابؿًِٔٗ ؿٚي١ اٱه٬ّ تٛهټ تٵست٢ ًٗ ٗ  ْٛرلٙ ق

 . تاكٜؽ اؿٔاكات اٱْوا١ْٝ

 

ٌٸ ،ٗ ا٭ػرل ى هٴٚبٓا٥٘ ع٢ً ُأ ،ٝاتٖقا اؿلْ ع٢ً تأٌٖٝ ؾك٘ ا٭قِّ ٕافا ن

ٛټ  ؟كدـٜـ٠ ٚغا١ٜ ٗ ايتط

ٝات ٖٛ ايٛد٘ اـاكدٞ يًؿك٘ اٱه٬َٞ ٗ ع٬قت٘ َع قٝط٘، ٭ٕ ؾك٘ ا٭قِّ

ٖٚٛ ايتُلٜٔ ايعًُٞ ايقٟ ٜجبت َـ٣ قـك٠ إوًِ ع٢ً ايتعاٍٜ َع كايؿٝ٘، ٚع٢ً 

٘ٷ قـكت٘ ل٠ ِؿَباًل٠ َع ايٖط ٗ َٛاد١ٗٺ ع٢ً بٓا٤ فات٘ ػاكز أٚطاْ٘ ٚبٌ أقلاْ٘، ٖٚٛ ؾك

ـټَع ٚ، ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايػلب١ٝ ِّ كّاـٵّ اؿٔاكٟ ايقٟ ٜؿلض َقايتك ١ٜ َٔ ايٓ
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 . ٚإٓٗذ١ٝ ايؿهل١ٜ

ٌٷ َٔ  عًُٞ ع٢ً عا١ٕٝ اٱه٬ّ ٚسلٛي١ٝ كهايت٘، ٚػٌٍّ ٖٚٛ ؾٛم فيو ؿيٝ

ُٻ ;ٚإعلٚف ٚايكو٘ ٚاٱػلاز يًٓاي ع٢ً َٓٗر ايدلٸ ،ت اـرل١ٜٝاػِّ ى ايػرل يٝتً

ايقٜٔ ٌٜاكنِْٛٗ ْؿى  ،ًٜٚٓٗٛا َٔ ؿع٠ٛ اؿل بٌ َٛاطِٓٝٗ، ك١ٓ ايـٜٔ عٔ قلبٺ

 ا٭كض ْٚؿى ايكإْٛ. 

ُٸ ٗ اْتٛاك ٖقٙ اجملايى ٚػ٬ٜا ايبشح  ١ٝٚؾِّ إؿاك١ٜ ١َّا ٜعين إٔ ٖٓاى َٗ

ٛٸ ;ايتابع١ شلا كت ُٚاكت تعتُـ ايتؼطٝ٘ يًشآل ٚإوتكبٌ، ٭ٕ عًّٛ اٱؿاك٠ قـ تط

ـٻٚ ِٕ ِٕٗٵإٔ ٜب٢ٓ ايتؼطٝ٘ ع٢ً َؾ ٫ بٴ ، بعٓاُل ايك٠ٛ ٚعٓاُل ائعـ ٗ اجملتُع ٚعً

 ع١. َٚعلؾ١ ايؿلْ إتاس١ ٚايتٗـٜـات إتٖٛق

ِٸ ،١ٚا٭ٖـاف ايتؿًِٝٝ ،ٞف ايهًٓـٳؿ قاعـ٠ بٝاْات قبٌ ٚٓع اشَلٖٚٞ فلٸ  ث

يٝأتٞ تٓنًٜٗا ٗ أٚقات م١َٝٓ ٚػطٛات ع١ًُٝ ٚٗ َلاسٌ  ;ايٛها٥ٌ ايع١ًُٝ إٓاهب١

ـٸ ٘ تلُـ ٚبإٛاما٠ َع ٖقا إؼٖط .٠ؿ٠، تعكبٗا إتابع١ إٝـا١ْٝ ٚإلاقب١ إوتُلٸق

ف اـدلا٤ ا٭نؿا٤ ٘ ؼت تِلټٜٚٛٓع ٖقا ايدلْاَر نًٓ .نؿ١ًٝ بتٓؿٝقَٙاي١ٝ َٝنا١ْٝ 

ِټٗ   ِات ايع١ًُٝ.كتًـ ايتؼ
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ّ٘ ّٕ الٕقائع وَ احللي الشزع  قاعدٚ ٌف٘ خم

 ٔأثزِا يف عمي أصٕه الفكْ

 

 

ِّ ض اٍ إِاحل ٚإؿاهـ بٵٔ ٚايُكوٵػِْٛ اُؿ ِٔ ايه٬ّ عٚا٭ؾٌٔ إٔ ْع

ـٸعٞ ا٬ٕم١َ بٌ إايٛاقع١ٝ،  ٕٸ اهلل تباكى ؾٓ ؿكانٗا ٚبٌ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ، َٚا أ

ظُٝع إِاحل ٚإؿاهـ ايها١َٓ ٚايٛاٖل٠ ُضٸ ايكٍٛ بٗقٙ ا٬ٕم١َ ٗ  ٚتعاٍ عاملٷ

 ًأْ٘ تعاٍ ًأْ٘. 

ٛٸ إٚإٌه١ً ايل٥ٝو١ اييت ْٛادٗٗا ٗ ٖقٙ ايطلٜك١ ٖٞ أّٜٔا:  ثبات عـّ ػً

 َٔ ايٛقا٥ع َٔ إًِش١ أٚ إؿوـ٠.  ٚاقع١ٺ

ٕٸ ايٛاقع١ بعـ تٔاكب إِاحل ٚإؿاهـ ؾٝٗا ٫ ى ٚايتشكٝل ٖا َٔ أسـ ًٛ أَلٴأ

َٸا إٔ تهٕٛ فات ًَِش١ َٸا إٔ تهٕٛ فات َؿوـ٠ ;ٚدٛٙ ث٬ث١: ؾإ َٸا تهٕٛ ٚإ ;ٚإ

ٟٸ ٬َىٺ ػاي١ّٝ َُٓٗا كأهّا  إف قـ تهٕٛ ػاي١ّٝ ;َؿلٚض، ٖٚقا أّٜٔا ع٢ً قوٌُ َٔ أ

٫ٓ إا٬ٕى، أعين: إًِش١ ٚإؿوـ٠;  ٞٵٚقـ تهٕٛ ؾٝٗا َٔ ن٬ ْٛعٳ ;َٚٔ ايبـا١ٜ

قطا بعـ تواُٜٚٗا ٚعـّ كدشإ أسـُٖا ع٢ً اٯػل، ؾبكٝت ايٛاقع١ نأْٸٗا أُْٗا توا

ٟٸ ٬َىٺ ػاي١ْٝ  . َٔ أ
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ـٸّ ٗ ايطلٜك١ ا٭ٍٚ ٗ تكلٜب  ٚٸيٌ ٌٜاب٘ ُاَّا َا تك ٚايه٬ّ ٗ ايٛدٌٗ ا٭

 ٚاٱداب١ عٓٗا.  عًٝٗا َٔ اٱًها٫ت ؿٴٔلا٬ٕم١َ، َٚا ٜٳ

ُٳ َٸا ايٛد٘ ايجايح به٬ قو ٛٳٝٵ٘ ٚأ  ٔ: ٜٵؾٗٛ ع٢ً م

ٜٛدـ ٖٓاى َا ٜكتٔٞ دعٌ اٱباس١ يتًو ايٛاقع١، ؾاٱباس١ اجملعٛي١ ٗ  ؾتاك٠ّ

ٗ توٌٗٝ ا٭َل ع٢ً ايعباؿ  اقتٔا١ٝ٥، نُا إفا نإ ٖٓاى ًَِش١ْ َجٌ فيو إباس١ْ

 ٚإط٬م عٓاِْٗ ٗ تًو ايٛاقع١. 

 قتٔا١ٝ٥. ا ٫ باس١ْٚاٱباس١ُ ٗ ٖقا ايكوِ إل َا ٜكتٔٞ فيو، ٫ ٜتٖٛؾ ٚأػل٣

ع٢ً  ،إٔ ٜٓكض ع٢ً ايكاعـ٠ بٗقا ايٓشٛ ا٭ػرل &اٱَاّ اـُٝينٚقـ ساٍٚ 

ٟٸ ٬َىٺاي أْٸ٘ ٫ َع٢ٓ ؾعٌ اٱأه  باس١ ٗ َجٌ فيو، بعـ إٔ نإ ايؿعٌ ػايّٝا َٔ أ

ٛٷؾإ ;ٜـعٛ إيٝ٘ ٭ُْٗا َٔ  ;، نُا أْٸ٘ ٫ فاٍ يتشكٝل اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ ؾٝ٘ أّٜٔاْٸ٘ يػ

يعًِ بإِاحل ٚإؿاهـ، ٫ٚ ًَِش١ ٫ٚ َؿوـ٠ ع٢ً ايؿلض ٗ ايبٌ، ٖٚقا تٛابع ا

ٕٸ اٱباس١ ٗ َجٌ فيو إباس١ْ ٝٸ١ بٳ ٜعين أ  ت١. شٵعكً

ٌٷ ِٵ: مل ُٜكٚثاّْٝاقاٍ ٗ )َٓاٖر ا٭ٍُٛ(:  ٛٸ ايٛاقع١ َٔ ـع٢ً ع ؿيٝ ّ ػً

ٕٸ ايٛاقع١ يٛ مل ٜهٔ شلا اقتٔا٤ٷ ٬ّ، ٚمل ٜهٔ أُ اؿهِ، بٌ ايـيٌٝ ع٢ً ػ٬ؾ٘; ؾإ

ـٻ، ؾؾعٌ اٱباس١ أّٜٔا ًَِش١ْ ِٕ إٔ ٫ تهٕٛ قه١َّٛ ٬ بٴ باس١ ايعك١ًٝ ٚاٱ، عه

ـٻ  . (2)إخلعا٠...غرل ايٌلعٝٸ١ إ

ٟٸ ٬َىٺ ٕٸ اؾذلاض نٕٛ ايؿعٌ ػايّٝا َٔ أ ٜـعٛ اٍ ايبعح ٚايندل،  ٚاٱِْاف أ

ـٷ، ٚيٛ بايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ ايطاك١٥ ـٸ بعٝ ٌٳ فيو ٗ اُؿ ٓاِؾّا، نُا علٳد ض، بٵٔ ٚايُكوٵَج

ٕٸ ايؿعٌ إٖٚقا ٖا ٜ٪ؿٸٟ  ٌٕع ٍ ا٫ط٦ُٓإ بأ ٟٸ ؾع أٚ  ;٫ ىًٛ إَا إٔ ٜهٕٛ فا ًَِش١ع  أ

 .نُا ٌٜٗـ ب٘ ايٛدـإ ،فا َؿوـ٠، إَا بٓؿو٘ أٚ بايعٓاٜٚٔ ايعٳلٳٓٝٸ١ ايجا١ْٜٛ

ٕٸ ّٝا عًُّٝا نِّ ٖقا إكـاك َٔ ايبٝإ قـ ٫ ٜهؿٞ ٱثبات ايكاعـ٠ إثباتّا إ٫ٓ أ

ٕٸٖقا ايِـؿ: ٗ َدلّٖٓا، ؾٓكٍٛ  ـٺ إ ٗ  اؾٛاب ع٢ً فيو ٜلتب٘ َا ٜتؼق َٔ َٛق

ِٕ ٞٸ َٚا ٜوبكٗا َٔ ٬َىٺ تؿورل سكٝك١ اٱباس١ نشه ٚإكاؿ٠، ٜٚوتِعب ا٭َل  ًلع

ّٷإسٝح  ;نايٛدٛب ٚاؿل١َ ،ؾٝٗا إفا قٝوت اٍ أػٛاتٗا ل با٭ؾعاٍ أٚ تتعًٖ ْٗا أسها

ٕٸ ا٬ٕى ٗ ايذلٚى ٗ  إلاسٌ ايج٬خ، أعين: ا٬ٕى ٚاٱكاؿ٠ ٚاٱٌْا٤، َع٢ٓ أ

ٕٸ ايٌٛم ٚاٱٌْا٤ َِٓبٸإ عًٝ٘ أّٜٔا، ٖٚقا  ايٛدٛب َج٬ّ َِٓبٌّ ع٢ً ايؿعٌ، نُا أ
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ٕٸ َتعًل اٱٌْا٤ ؾٝٗا يٝى َتعًٓكّا   ٬ًُى ٚاٱكاؿ٠. يغ٬ف اٱباس١; إف إؿلٚض أ

َُٓٗا؟ ٚنٝـ فيو، بعـ اؾذلاض تبعٝٸ١  ب٤ٌٞٺ باس١ غرل َوبٛق١ٺؾٌٗ اٱ

ٕٸ ا٬ٕى ٚاٱكاؿ٠ ؾٝٗا َِٓبٸإ ع٢ً ٤ًٞٺ !ا٭سهاّ يًُِاحل ٚإؿاهـ؟ آػل غرل  أٚ أ

 ل اٱٌْا٤؟ َٚا ٖٛ فاى اي٤ٌٞ؟ َتعًٓ

ـٸ ٕٸ ٖقٙ ايِعٛب١ قـ أؿٻٚقـ علؾٓا ٗ ا٭عاخ إتك ٍ إكٌ ببعض احملكِّ تٵ١َ أ

ٕٸ ا٬ٕى ٗ اٱايكٍٛ:  ِٷ باس١إ نُا علؾٓا ٖٓاى أّٜٔا َا ٜٖٛٔ ٖقا  .بٓؿى اؾعٌ قا٥

ٛ ٚإواق١; بـا١ٖ أْٸ٘ يٛ نإ ا٬ٕى ٗٵِ عًٝٓا إٔ مًُٗا ع٢ً ايوٻعٝح وتِّ ،ػاٙا٫

ٕٸ اؾعٌ ًٜػٛ عٓـ٥قٺ إَٔاؾّا  .قا٥ُّا بٓؿى اؾعٌ نإ َعٓاٙ ايوكٛٙ بٓؿى ايجبٛت ٍ أ

ٟٸ ْؿٕعإؿٌ، ٫ٚ ٜعٛؿ ٍ إهًٖإبايٓوب١  ٚهٝأتٞ ٗ  .نُا ٖٛ ٚآضٷ ،يِٝٗ َٔ فيو أ

ٌٸ  ب٘ ٖقٙ ايعكـ٠.  ا٭عاخ ايكاؿ١َ َا تٓش

ٕٸ ا٭ؾٌٔ إٔ ٜكاٍ:  ٕٸٚفٌُ ايكٍٛ: إ ِٷ إ بٓؿى  ا٬ٕى ٗ اٱباس١ ا٫قتٔا١ٝ٥ قا٥

غرل اؾعٌ ايٌلعٞ يٲباس١، ٫ٚ ٜوك٘ بٓؿى  إكػا٤ عٓإ ايعبـ ٚإط٬ق٘، ٖٚقا ٤ًٞٷ

 ٚايتؿٌِٝ ٗ َٛٓع٘.  .ؿٌ إهًٖإٍّٛا بايٓوب١ ػٵهٕٛ َيايجبٛت، نُا ٫ ٜ

ـٻ ل ٖقا ا٬ٕى; أعين َا ٜكتٔٞ عٝ٘ ٗ إكاّ ٖٛ ايكٍٛ بتٛٗؾٚايقٟ ْلٜـ إٔ ْ

ٌٸ َٛكؿٺع إْاي٘  تٳبايٛد٘ ايقٟ علِؾع دعٌ اٱباس١  أٚ ٫ تلدٝض  ،٫ ٬َى ؾٝ٘ ٗ ن

ٕٸ ايتوٗ ;٭سـ ا٬ٕنٌ ع٢ً اٯػل  إ بٓؿو٘ ًَِش١ٌْٝ ٚإط٬م ايعٳٓٳٚفيو بـع٣ٛ أ

آػل أٚ ٫ ٜ٪ؿٸٟ،  ٍ ٬َىٺإٕٚ إٔ ٬ٜسٜ أْٸ٘ ٜ٪ؿٸٟ ؿَٔ  ،تهؿٞ ٬َنّا ؾعٌ اٱباس١

 (3)ـ َطًل ايعٓإ َٚلػٸِّا ٗ َكاّ ايعٌُ، عٝح ٫ وىٸ بائٝلإهًٖ نٕٛٓؿىٴ ؾ

ٌٷ ٚايهًؿ١ َٔ ْاس١ٝ ايٌلٜع١، أَلٷ عا١َ، ٖٚقا َع٢ٓ َا قـ ٜٴكاٍ  ع٢ً ًَِش١ٺ ٌَتُ

ٕٸ  ١. عك١ٝ٥٬ ْٛعٝٸ ًَِش١ ايتوٌٗٝ ًَِش١ْ َٔ أ

 .ٖٚقا اٱط٬م ٚايتوٌٗٝ ٜكتٔٞ دعٌ اٱباس١ ايٌلع١ٝ، ي٫ٛ إٛاْع ايلاؿع١ عٓ٘

ٟٸ َإْع َٸا تعًٓل اٱكاؿ٠ ٚايٌٛم بٗقا اٱكػا٤ ٚاٱط٬م ؾ٬ ّهٔ إٔ ّٓع عٓ٘ أ نُا  .ٚأ

ٕٸ اٱِؾهبل إٔ علٳ  اؿهِ ٚكٚس٘.  كاؿ٠ ٖٞ يبټٓا أ

ٕٸ ،ْعِ  ٗا إكاؿ٠ْأٚ أْٸبؿعٌ ايػرل  ٖقٙ اٱكاؿ٠ تٌلٜعٝٸ١ْ ٜبك٢ عًٝٓا ؼكٝل أ

ٝٸ ٕٸ اٱباس١ ٚإبـع٣ٛ  ;ل بؿعٌ ايٓؿى١ تتعًٖتهٜٛٓ ٛٸّ باؾعٌ ط٬م ايعٳأ ٖٓا ٜتك ٓإ 

َا  ٗ ِ عٓ٘ ٗ ا٭عاخ اٯت١ٝ،ٖٚقا َا ٜٓبػٞ ايتهًٗ .ايٌلعٞ، ٫ٚ ٚدٛؿ شلا ٚكا٤ٙ
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 . عٔ بعٔٗاتؿذلم ب٘ ا٭سهاّ اـُو١ 

ٕٸ ٖقٙ ايـع٣ٛ  تـعٛ اٍ  أٟ نٕٛ إط٬م ايعٓإ بٓؿو٘ ًَِش١ّع ٚمٔ ْعتكـ أ

ٕٕ ٖٓا ٌٜٗـ ب٘ ايٛدـإ، ٖٚٛ ػرلٴع دعٌ اٱباس١  ٌٻ َٔ ا٫ط٦ُٓإ. ٜيٲ بلٖا  كإ، ٫ٚ أق

ٕٸ إط٬م أػل٣، ٫ فاٍ يًتٌهٝو ؾٝٗا، ٖٚٞ:  ٖٚٓاى طلٜك١ْ ايعٓإ إ

ٕٵٚاٱ ـٹ بٓؿو٘ ًَِش١ّ َكت١ّٝٔ كػا٤ إ ٌٻ َٔ ؾعٌ اٱ مل ٜه ب٘ توبٝباس١، ؾ٬ أق

ٕٸٍ إٍٛ هبشاْ٘; إـ َٔ إهٓاؿ ايؿعٌ ٚايذلى ُٓهٔ إهًٖ ل اٱهٓاؿ نُا ٜتٝوٻ ؾإ

 ل باٱباس١. بايٛدٛب ٚاؿل١َ أٚ ايٓـب ٚايهلا١ٖ، نقيو ٜتٝوٻ

ٟٸ ٬َىٺَٚٔ ايٛآض أْٸ٘ ٫ فاٍ بعـ فيو ٫ ، بٌ ٖٓاى ؾذلاض ايؿعٌ ػايّٝا َٔ أ

ٗ ٚدٛؿٙ  ٍ دعٌ اٱباس١، ؾُٝا إفا نإ ايؿعٌ ػايّٝا َٔ ٬َىٺإٜـعٛ ؿا٥ُّا  ٬َْى

ٕٸ اٱباس١ ٫ تهٕٛ إ٫ٓ اقتٔا٥ٝٸ ، ػ٬ؾّا ٕا ٖٛ إٌٗٛك َٔ ١ّٚعـَ٘، ٖٚقا ٜعين أ

 قتٔا١ٝ٥. ا ٚاي٬ ;ا٫قتٔا١ٝ٥ :ٍإاْكواَٗا 

٫ فاٍ يًتٔاكب بٌ ٖقٙ إًِش١ ٚبٌ َا قـ ٜهٕٛ ٗ ايؿعٌ أٚ  أْٸ٘ ٫ٚ٢ ىؿ

ٟٸ ٬َىٺايذلى َٔ َؿوـ٠ٺ ٛٸ ايؿعٌ ٚايذلى َٔ أ ِٸ ػً ٌ، نُا قـ عٵٍ اَؾإٜـعٛ  ، َٚٔ ث

ٖٻٜٴ ٕٸِ; تٛ ٕٸا٫ْهواك; ًٚتٔاكب يٖقٙ إًِش١ ٫ ؽٔع  ؾإ بعـ اؾذلاض ٖقا ع ايؿعٌ  ٭

 ٍ إٍٛ هبشاْ٘، ؾٝهٕٛ ؾٝ٘ اقتٔا٤ٷإهٓاؿٙ إ٫ ٜناٍ وؤ ع ايتٔاكب ٚايتواق٘ 

 ؾعٌ اٱباس١ ٚايلػ١ِ. 

ٕٸكاٍ: هٔ إٔ ٜٴبٌ ّ ٕٸ إثايج١، ٖٚٞ:  ّآٖاى طلٜك إ  ٓإ بٓؿو٘ َطًٛبٷكػا٤ ايعٳإ

ٕٸٍ ًَِش١ ايتوٌٗٝ، َع٢ٓ إ ْٕٛل ٕإٍٛ، َٔ ؿٚ َطًٛب إٍٛ ٖٓا َجٌ َطًٛب١ٝ  أ

ٞٸهًٖٜل٣ إ ٘ٓإ عٓـ ايعكٌ، ؾهُا أْٸكػا٤ ايعٳإ ٓإ عٓـ تواٟٚ ايعٳ ـ َلػ

ٕٸ إ ٖٚقا ٜعين ،ا٬ٕنات، ؾهقى إٍٛ عٓـ  كػا٤ عٓإ ايعبـ ثابتٷأْٸٓا ْكطع بأ

ٕٸًلعٝٸ١;  ٚيٛ مل هعٌ ع٢ً طبك٘ إباس١ّ ،ايٌاكع أّٜٔا ٖقا ايجبٛت بٓؿو٘ نافٺ  ؾإ

 ٍ إٍٛ ٗ ٚعا٤ ايتٌلٜع. إٱٓاؾ١ إكػا٤ ايعٓإ 

ـٻّ َٔ ًَؼٵٚإوتٳ ٕٸ ٖٓاى طلٜكتٌ عكًٝتٌ ٱثبات إطًٛب: ْٝع َا تك  ّ أ

ٛٸ ايٛقاٜع َٔ اُؿ: أ٫ُٖٚا ٕٸضبٵٔ ٚايُكوٵؿع٣ٛ عـّ ػً  اهلل تعاٍ عاملٷ ، َٚا أ

ـٻظُٝع فيو ؾ  .ي٘ أٚ نلا١ْٖ إٔ تهٕٛ يـٜ٘ إكاؿ٠ْ ٬ بٴ

ل ا٭َٛك ٗ ِٵعـّ ايـيٌٝ ع٢ً سٳ ٚإٌه١ً ايل٥ٝو١ ٗ ٖقٙ ايطلٜك١ ٖٞ
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ُضٸ  ٕٵٚإَؿوٳٔ ٚايكبٝض، ؾ٬ ّهٔ ٗ ٥ٛٓٗا ا٫ستذاز بايكاعـ٠ ٗ َكاّ ايبشح، ا

 ل ايٛثٛم ٚا٫ط٦ُٓإ. بعـ تٛٗؾ ،يٝٗا ٗ َكاّ ا٫هتٓباٙا٫هتٓاؿ إ

ٛٸ ايٛقاٜع َٔ إِاحل أٚ إؿاهـ، إكت١ٝٔ يًذعٌ ٚايجا١ْٝ : ؿع٣ٛ عـّ ػً

 .ٚايتٌلٜع بايٓوب١ إيٝٗا

َٸ١ قطعٝٸ ٖٚقٙ طلٜك١ْ ٕٵتا  ،٫ٚ بوابكتٗا ،مل ٜجبت بٗا ١ ٗ ٤ٛٓ َا هبل، ٚإ

 ٘ ٗ إلس١ً ا٭ٍٚ. ٖقا نًٗ .تٳأنجل َٔ اٱكاؿ٠ ٚايهلا١ٖ نُا علِؾ

 

ًٳ ٕٸ ا٭ُشاب مل ٜتعلٻإَا هبل  ْا ٗلٵأ ٓٛا شلقٙ اؾ١ٗ بايتؿٌِٝ، ٍ أ

ٕٸٚاقتِلٚا ع٢ً ايكٍٛ:  ٌٸ ا٫تؿام ٚاٱْاع ;إوأي١ ٓلٚك١ْٜ إ ٕٸ ا٭ػباك  ;أٚ إْٗا ق أٚ إ

 . إؼتًؿ١ أٚ غرل فيو َٔ ايتعابرل ;بٗا َتٛاتل٠ْ

ـٻ ٫ٚ٢ ىؿ ّ َٔ إْهاك بعض أْٸ٘ ٫ فاٍ ٗ إكاّ يـع٣ٛ ائلٚك٠، بكـك َا تك

 . (4)ٚاٱَاّ اـُٝينل ايلًيت ل اـلاهاْٞ ٚاحملكِّناحملكِّ ،نباك ا٭ُشاب

َٸا اٱ ٌّإؾشٝح  ْاعٚأ ٚيٛ باٱًاك٠  ،و ا٭نجلٜٔ ب٘بعـ ُوټ ;قطعّا ْ٘ َـكن

ٌٸأٚ أْٸ٘ قتٌُ إـكنٝٸ ،ٚاٱُٓاك ُٳ ;١ ٗ ا٭ق ٕٸ اهتٓاؿِٖ إيٝ٘ مل ٜهٔ إ٫ٓ ًِإفا است ٓا أ

 ، ؾ٬ فاٍ ي٬هتٓاؿ إيٝ٘ ٗ إكاّ. تدلٜلّا ٕا اْتكٌ إيِٝٗ َٔ اكتهإم

ٕٸ إوأي١ يٝوت تعبټٍ َا قـ ٜٴإَٔاؾّا  ت١، بٌ إكِٛؿ ؾٝٗا شٵبٳ ١ّـٜٸكاٍ َٔ أ

ِٕ ٚأْٸ٘ ٌٖ ؽًٛ ٚاقع١ْ ،نٌـ ايٛاقع ٍ َا ٫ إأّ ٫؟ ؾ٬ ٜٓبػٞ ا٫هتٓاؿ ؾٝٗا  َٔ سه

ـٻ ٝكٌٜؿٝـ اي ٗ ٖقا  &ل ايلًيتّ عٔ احملكِّباٱتكإ، نُا قـ وٌُ عًٝ٘ َا تك

ٕٵ نإ ٫ ىًٛ عٔ إإكاّ،  ٕٵٚإ ٕٳٸ إوأي١ ٚإ ناْت فات ٚد١ٗ  ًهاٍ أٚ إبٗاّ; ٭

َا نإ إطًٛب ؾٝ٘ اؿٍِٛ ع٢ً  ـ ٗل ٗ قًٓ٘ أْٸ٘ ٫ فاٍ يًتعبټن١َٝ٬، ٚقـ سكِّ

ٝٸ أْؿى ايٛاقع; إ٫ٓ أْٗا تـكي ٗ إكاّ نُبـ  ;١، ٖٚٞيًُذا٫ت ايؿكٗٝٸ١ ٚا٭ُٛي

ٖٓا ِٜضٸ تـػټ باعتباكٖا باسج١ّ ٝٸ١،  ـ ٚايتٓنٌٜ ؾٝٗا، ٌ ايتعبټعٔ تعٌٝ ايٛٚٝؿ١ ايعًُ

 ٜٚهٕٛ َٔ ايِشٝض س٦ٓٝقٺ إٔ ٜوتٓـ ٗ إثبات إوأي١ اٍ اٱْاع ٚا٭ػباك. 

ٖقا ٗ ٍ ا٭ػباك ايهجرل٠ اييت ٜوتٓـ إيٝٗا إنإ ؾا٭َل ٜٓتٗٞ أػرلّا  َُٚٗا

 ايِـؿ. 
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ٍ َا ٜبشح عٓ٘ ٗ أعاخ إإٔ ٌْرل  ،اهتعلآٗا ٚؿكاهتٗاقبٌ  ،٫ٚ ٜؿٛتٓا

ؾًوؿ١ ايـٜٔ بعٓٛإ: ْطام ايـٜٔ َٚـ٣ هعت٘، َٚا بٌ فاى ايبشح ٖٚقٙ إوأي١ َٔ 

ٕٸٚايػلض  ;اي١ًِ ٚايذلاب٘  ;ؿٕٚ إكاّ ،ايلٚاٜات اٯت١ٝ ٚآش١ ايـ٫ي١ ٗ تًو إوأي١ أ

  ٗاّ.إبأٚ  ف ٫ ؽًٛ ؿ٫يتٗا عًٝ٘ َٔ غُٕٛضإ

ٕٸٚتٛٓٝض اؿاٍ:  ايـٜٔ اؿٓٝـ ٌٖ ٜتهٓؿٌ ْٝع ايٌ٪ٕٚ  اػتًؿت ايه١ًُ ٗ أ

َٔ ايعكا٥ـ ٚإعاكف ٚا٭ػ٬م ٚايعباؿات ٚإعا٬َت  ،ايـػ١ًٝ ٗ اؿٝا٠ اٱْوا١ْٝ

ّٸ ;ٚايٌ٪ٕٚ ايهْٛٝٸ١ ٚايعًّٛ ايتذلٜب١ٝ ٚغرلٖا، نُا ٖٛ إؼتاك ٌٷ أٚ ىت  َا ي٘ ؿػ

أٚ إٔ  ;َٔ ا٭ع٬ّ ؿٷٍ ايوعاؿ٠ ا٭بـ١ٜ، نُا عًٝ٘ عـإٗ ٖـا١ٜ اٱْوإ ٚإكًاؿٙ 

نايعباؿات ٚقوِ َٔ  ،ايـٜٔ ٫ ٜتعلٸض إ٫ٓ يًُذا٫ت ايٌؼ١ِٝ ٚايٛٚاٜـ ايؿلؿ١ٜ

أٚ غرل  ;ٌ إٓتشًٌ ًلٜع١ اٱه٬ّا٭ػ٬قٝات، نُا عًٝ٘ ايهجرل َٔ أتباع ايػلبٝٸ

 ؟عٔ ٚايتٌلټػاٖات اـاكد١ عٔ قٝٛؿ ايتـٜټفيو َٔ ا٫

 ،ٖٞ إوتٓـات ايٓك١ًٝع ٍ ايٛدٛٙ ايعك١ًٝ إَٔاؾّا ع ٚعُـ٠ إوتٓـ يًُؼتاك 

ٍٸ َٓٗا ع٢ً  ;آ١ٜ ايتبٝإ ايٌلٜؿ١ :١ً ٗإتُجِّ َٚا ٚكؿ َٔ ا٭ػباك ٗ تؿورلٖا أٚ َا تـ

َٔ ػ٬ٍ أنجل ٚهٛف ٜتٸٔض فيو  .ٍ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١إ، َٔ ؿٕٚ ْٛل فيو ع٢ً سـ٠ٺ

ٛٹا٭عاخ اٯت١ٝ  . لٵ، ؾاْت

ٚنٝـ نإ ؾُا ّهٔ ا٫هتـ٫ٍ ب٘ ٗ باؿ٨ ايٓٛل ع٢ً إطًٛب عـ٠ 

 كٚاٜات: 

عٔ أٓـ بٔ قُـ بٔ  ،عٔ قُـ بٔ و٢ٝ ،: َا كٚاٙ ايهًٝينايلٚا١ٜ ا٭ٍٚ

ٞٸ ،عٝو٢ ٕٸ اهلل تباكى »قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،عٔ َلامّ ،بٔ سـٜـ عٔ عً إ

ٌٸ ٤ًٞٺ  ،َا تلى اهلل ٦ًّٝا وتاز إيٝ٘ ايعباؿ ست٢ ٚاهللٹ ،ٚتعاٍ أْنٍ ٗ ايكلإٓ تبٝإ ن

ـٷستٸ  . (5)«إ٫ٓ ٚقـ أْني٘ اهلل ؾٝ٘ ،ْنٍ ٗ ايكلإٜٓكٍٛ: يٛ نإ ٖقا ُأ ٢ ٫ ٜوتطٝع عب

 بٓا٤ ع٢ً إؼتاك َٔ اعتباك كٚاٜات نتاب ايهاٗ.  ٚايلٚا١ٜ َعتدل٠ْ

ّٳ ْٳبٵعٳحٴ ؾٹٞ ﴿بقيو قٛي٘ تعاٍ:  ×ل اٱَاّٚقـ ؾوٻ ٛٵ ٜٳ ِٵ ٚٳ ٔٗ ٝٵ ٗٔٝـّا عٳًَ ًٳ َٻ١ٺ  ِّ ُأ ُن

ـٶ٣  ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٺ  ًٳ  ِّ ٝٳاّْا يٹُه ٝٵَو اِيهٹتٳابٳ تٹبٵ ٓٳا عٳًَ ْٳنٻِي ٚٳ ٖٳ٪ٴ٤٫َ  ٗٔٝـّا عٳ٢ًَ  ًٳ ٓٳا بٹَو  ٚٳدٹ٦ٵ ِٵ  ٔٗ ٔٵ َأُْؿوٹ َٹ

ٌٳ ُٹ ُٴوٵًٹ ٌٵلٳ٣ يٹًِ ٚٳبٴ ُٳ١ّ  بكل١ٜٓ َا ٗ فًٜٗا َٔ  ;َٔ ا٭ع٬ّ . ٚاهتٛٗل َٓٗا نجرلٷ﴾ٚٳكٳسٵ

اػتِاْ ْطام ايـٜٔ  ٚنقا غرلٖا َٔ ايكلا٥ٔ ايعك١ًٝ، ;ٚك١ٓ لإٓ ٖـا١ّٜنٕٛ ايك
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ٌٸ»َا ٜـػٌ ٗ ايوعاؿ٠ ا٭بـ١ٜ يٲْوإ، ؾ٬ فاٍ يٮػق بايعُّٛ إوتؿاؿ َٔ   ن

ـٸ١َ َ٪ِّ ٫ٚ١ٜ ٜبعـ إٔ تهٕٛ ايلٚا .«٤ًٞٺ  شلقا ا٫هتٛٗاك.  ـ٠ّإتك

ٔٸ ايِشٝض ٖٛ ا٭ػق بعُّٛ اؿهِ، بعـ إٔ  نإ ايٛاٖل َٓٗا ايؿلم بٌ ٚيه

ٕٸ ايكلإٓ َُٛٛفٷ ٝٸ١ ٚاشلـا١ٜ، ؾهأ ْٸ٘ تبٝإ إبعـ٠ أُٚاف كتًؿ١، َٓٗا:  ُؿ١ ايبٝاْ

ٌٸ ٤ًٞ، َٚٓٗا:  ـٻ .يًُوًٌُ ْٸ٘ ٖـ٣ٶ ٚك١ٓ ٚبٌل٣ٶإيه ؿت ٌٜٚٗـ شلقا ايتعُِٝ َا تع

َٔ عًُِٗ ظُٝع َا نإ َٚا ٜهٕٛ، بعـ إٔ نإ  ،^كٚاٜت٘ عٔ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاك

ٕٴ ٌٸ ٤ًٞ عٓـِٖ ايكلإٓ ايقٟ ٖٛ تبٝا . ْعِ، ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايكلإٓ بٗقٙ (6)ن

ـٻؾ ،ؾ١ٝ اييت ْؿُٗٗا نقيولٵايٛٗٛكات ايعٴ لاؿ ب٘ تًو إلاتب ٚايبٛاطٔ اييت ٫ إٔ ٜٴ ٬ بٴ

ٗٻ ٌٸ  ،٠ٺ٫ٚ ٜعنب عٓ٘ َٔ َجكاٍ فكٸ ،َهٕٓٛ ٗ نتابٺ ،لّٕٚوٸٗا إ٫ٓ إط ٚاهلل به

 ٤ًٞ عًِٝ. 

َٸا ؿ٫ي١ ايلٚا١ٜ ع٢ً َا مٔ ؾٝ٘ ؾت ٕٸا٫هتـ٫ٍ بٗا  لٜبٴكٚأ ٍٸ  أ ٖقٙ ايلٚا١ٜ تـ

ٕٸ اهلل تباكى ٚتعاٍ مل ٜذلى ٦ًّٝا وتاز إيٝ٘ ايعباؿ إ٫ٓ ٚقـ أْني٘ ٗ نتاب٘ ، ع٢ً أ

 ٓ٘ يلهٛي٘. ٚبٝٻ

ـٻ ف إ ;ثبات إطًٛبقِٛك ايلٚا١ٜ ٗ باؿ٨ ايٓٛل عٔ إ٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً ايٓاٚل  ٫ بٴ

ٕٻ ايٓاي قتادٕٛ ست٢ ٜٴ أٚ َؿوـ٠ْ ٜهٕٛ ٗ ايؿعٌ ًَِش١ْٕ أ ٍ اؿهِ إكاٍ: إ

يهٞ ٜتُٓهٓٛا َٔ ػ٬ي٘ َٔ اهتٝؿا٤ إًِش١ ٚؿؾع إؿوـ٠، ٚأَا إفا نإ  ;ايٌلعٞ

 ؿهِ. إٍ اػايّٝا عُٓٗا ؾ٬ ساد١ شلِ س٦ٓٝقٺ 

ٍٸ ع٢ً أنجل َٔ تٛٗؾ ٚبعباك٠ٺ ٕٸ ايلٚا١ٜ ٫ تـ ٌٸ ل اؾعٌ ايأػل٣: إ ٌلعٞ ٗ ن

َٸا أْٸِٗ وتادٕٛ  َٕٛٓع ٌٸ ٚاقع١ٺإوتاز إيٝ٘ ايٓاي، ٚأ ؾٗقا َا ٫  ٍ اؿهِ ٗ ن

 ؿ٫ي١ شلا عًٝ٘. 

ٞٸقـ ٜكاٍ:  ،ْعِ ٕٸ اؿهِ ايٌلع ٖٓا وتاز إيٝ٘ ايٓاي إ ف ٜتٝوٸل إ ;بٓؿو٘ 

 ،شات اؾعٌ ايٌلعٍٞ إٍٛ هبشاْ٘، ٖٚقا بٓؿو٘ َٔ َِشِّإإهٓاؿ ايؿعٌ ٚايذلى 

ـٻ ّ، ٖٚهقا تِضٸ ؿ٫ي١ َا ٚكؿ بٗقا إُٕٔٛ َٔ ا٭ػباك ايهجرل٠ ع٢ً ع٢ً َا تك

 إطًٛب. 

يًكاعـ٠ تٌٌُ ب٘ بعض إٛآع اييت اهتٓـ إيٝٗا  إ٫ٓ أْٸ٘ ٫ ٜبك٢ س٦ٓٝقٺ إط٬مٷ

ـٸ :ؾٝ٘، ٚفيو َجٌ بعـ  ٕٸ ا٫ستٝاز َلؾٛعٷإف إ ;ع٢ً َا ٜأتٞ ٗ اـا١ُ ،َوأي١ ائ
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ـٸ ّ اٱماي١ بٓا٤ٶايعًِ عل١َ عـ س٦ٓٝقٺ ساد١ْ ايعاّ، ٫ٚ تبك٢  ع٢ً ثبٛت ا٬ٕم١َ ٗ ائ

ٟٸ  ْٸٗا غرل دا٥ن٠ٺ٭اٱماي١ ع٢ً ايؿلض;  ٍ ايعًِ عهِ اي٠٬ِ اييت ٖٞ ٬َم١َُإ ع٢ً أ

ٍٕ ِٷ، هٛا٤ تعًٖسا ْٸ ل بٗا سه  أّ ٫.  ػا

عٔ  ،ٛبعٔ ابٔ قب ،عٔ قُـ بٔ و٢ٝ ،: َا كٚاٙ ايهًٝينايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ

ؾكاٍ:  ؟لِؿأُشابٓا عٔ اَؾ بعضٴ ×عٔ أبٞ عبٝـ٠ قاٍ: هأٍ أبا عبـ اهلل ،ابٔ ك٥اب

ـٴ طٛشلا هبعٕٛ فكاعّا ٗ  ،عًُّا، قاٍ ي٘: ؾاؾاَع١؟ قاٍ: تًو ُشٝؿ١ْ ٤ًٖٛٷ ثٕٛك ٖٛ دً

ٌٸ َا وتاز إيٝ٘ ايٓاي :َجٌ ،علض ا٭ؿِٜ إ٫ٓ  ١ٺٚيٝى َٔ قٔٝٸ ،ؾؼق ايؿاجل، ؾٝٗا ن

ـَكٵ٢ َأستٸ ،ٖٚٞ ؾٝٗا  .  (7)«َـٵَ ا

ف قـ إ; «٫ٓ ٖٚٞ ؾٝٗايٝى َٔ قٔٝٸ١ إ»َٚٛٓع ا٫هتـ٫ٍ ٖٛ ايؿكل٠ ايكا١ً٥: 

ٕٸٜكاٍ:  إكِٛؿ بايكٔٝٸ١ ٖٛ ايٛاقع١ ٚايؿعٌ، ٚنٕٛ ايك١ٝٔ ؾٝٗا إْٸُا ٖٛ بٛدٛؿٖا  إ

ٌٸ ق١ٝٔ سهُّا ًلعٝٸ ٕٸ يه  ّا عٓـ اهلل تعاٍ. ايتٌلٜعٞ، َع٢ٓ أ

ٕٸ ا٭ًب٘  ٕٸإ٫ٓ أ ٚسهِ ع٢ً  ،إكِٛؿ بايكٔٝٸ١ ٖٛ َا ق٢ٔ اهلل تعاٍ ب٘ أ

ِٕإ: ايكٔٝٸ١ تعين اؿهِ ٚايتٌلٜع، ٜٚهٕٛ إع٢ٓ س٦ٓٝقٺؾ، ٘ٚؾك  ْٸ٘ َا َٔ سه

ـَكٵٚايتأنٝـ بَأ .عٔ إطًٛب ًلعٞ إ٫ٓ ٖٚٛ ؾٝ٘، ٖٚقا أدٓيبٌّ ايقٟ ٖٛ  ،َـٵَ ا

ٟٸ تكـٜٕل ،َٛٓٛع اؿهِ ٫ ْؿو٘ ، هٛا٤ ناْت إْٸُا ٖٛ باعتباك سهُ٘ ع٢ً أ

 ايك١ٝٔ تعين اؿهِ أٚ ايٛاقع١. 

ٞٸ ،: َا كٚاٙ ايهًٝينايلٚا١ٜ ايجايج١  ،عٔ قُـ بٔ عٝو٢ ،إبلاِٖٝبٔ  عٔ عً

٘ قاٍ: زلعتٴ ،×عٔ أبٞ دعؿل ،عٔ عُل بٔ قٝى ،عٔ سوٌ بٔ إٓقك ،عٔ ْٜٛى

ٜٳ»ٜكٍٛ:  ٕٸ اهلل تباكى ٚتعاٍ مل  َٸ١ إ٫ٓ أْني٘ ٗ نتاب٘ عٵـٳإ ٝٻ ،٦ًّٝا وتاز إيٝ٘ ا٭ ٓ٘ ٚب

ـٸّا|يلهٛي٘ ٌٸ ٤ًٞ س ٍٸ ،، ٚدعٌ يه َٳ ٚدعٌ عًٝ٘ ؿي٬ّٝ ٜـ  ٔٵعًٝ٘، ٚدعٌ ع٢ً 

ـٸّا ـٸ س ـٸ٣ فيو اؿ  . (8)«تع

ٕٻ ُاسب ايؿٍِٛ ٍ َجٌ ٖقٙ إٓا عٓ٘ هابكّا ٝٵَا سَه قـ اهتٓـ ٗ &ٚنأ

ٕٸايلٚا١ٜ، ٕا أًاك إ ٌٸ ٚاقع١ٺهلل  يٝ٘ َٔ أ ٝٻ ،أْني٘ ٗ نتاب٘ ،سهُّا تعاٍ ٗ ن ٓ٘ ٚب

 يلهٛي٘. 

ـٸّا»: ×ٚؾكل٠ ا٫هتـ٫ٍ ٖٞ قٛي٘ ٌٸ ٤ًٞ س ٕٸ إكِٛؿ إ ;«ٚدعٌ يه ف ايٛاٖل أ

ـٸ ٖٛ اؿهِ، هٛا٤ نإ إيناَٝٸّا أٚ تلػِٝٝٸّا.   باؿ
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ٜٳ ٕٸ قٛي٘ ؿٴٔل٫ٚ  َٳ»: ×اٱًهاٍ بأ ـٸّا ٔٵٚدعٌ ع٢ً  ـٸ س ـٸ٣ فيو اؿ ٖٛ إِا  «تع

ِٸ  .ٗ غرل اٱباس١ بإع٢ٓ ا٭ع

٘ٴ ٍٷ ٚايٛد ـٸٟ عٔ اٱباس١ َعكٛ ٕٸ ايتع ٕٸ بعض  ٗ ايـؾع أ أّٜٔا، ٚشلقا ْعتكـ أ

 ا٫ستٝاطات ايؿكٗٝٸ١ ػ٬ف ا٫ستٝاٙ. 

َٳ»: ×أعين قٛي٘ ،ٖقٙ ايعباك٠ ـ إطًٛب ْؿىٴٚت٪ِّ ـٸ٣ فيو  ٔٵٚدعٌ ع٢ً  تع

ـٸّا ـٸ س ٕٸ تًو اؿـٚؿ «اؿ ـٸٟ ٚايعِٝإ، ؾ٬ تٓطبل ع٢ً اؿـٚؿ  قاب١ًْ; ؾإْٸٗا تعين أ يًتع

ـٻ  ك٠ ٗ َلس١ً اـًل، بٌ ٜٓشِل اْطباقٗا ع٢ً اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ. إاٖٜٛٸ١ إك

ٌٴ ٕٸ ايٛاٖل ُاَٝٸ١ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٗ إثبات إطًٛب، ٚقـ ٚكؿ بٗقا  ٚاؿاُ أ

ُٸ١ ٗ &ايعاًَٞ لٸْعٗا ايٌٝؽ اُؿتبًؼ هتٸّا، ، أػل٣ إُٕٔٛ كٚاٜاتٷ  . (9)ايؿٍِٛ إٗ

ٞٸايهًٝين : َا كٚاٙ ايلٚا١ٜ ايلابع١ عٔ قُـ بٔ  ،إبلاِٖٝبٔ  أّٜٔا عٔ عً

ٓٓ ،عٔ ْٜٛى ،عٝو٢  َا َٔ ٤ًٞٺ»٘ ٜكٍٛ: قاٍ: زلعتٴ ،×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،اؿعٔ 

 .  (10)«ٓٸ١ْأٚ هٴ إ٫ٓ ٚؾٝ٘ نتابٷ

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٚا ٚكؿ َُْٔٛٗا َٔ ايلٚاٜات  ٫ ؿ٫ي١ شلا ع٢ً ٚقـ نٓٸا ْل٣ أ

ٕٸ ا٭َل نقيو يٛ مل ٬ْسٜ َعٗا ٦ًّٝا آػل َٔ ايكلا٥ٔ اؿآؾ١ بػرل  إطًٛب، نُا أ

٫ ٜعين ثبٛت  ٓٸ١ ع٢ً ٤ًٞٺَٔ ايهتاب أٚ ايوټ ؿ ٚكٚؿ ٤ًٞٺف فلٻإ; (11)ٖقٙ ايلٚا١ٜ

ُا نإ فاى اي٤ٌٞ َٔ إعاكف ٚايعكا٥ـ ٚا٭ػ٬قٝات أٚ بٳاؿهِ ايٌلعٞ ي٘، ؾلٴ

ٕٸ ايِشٝض َٔ ا٭عاخ ايهْٛٝٸغرلٖا  سآلٟ فًى  ٔ إيٝ٘ بعضٴنُا تؿٖطع ١، إ٫ٓ أ

 ُاَٝٸ١ ؿ٫يتٗا ع٢ً إطًٛب، عٓـَا ٬ْسٜ ايكلا٥ٔ اؿآؾ١ بٗا. ع ايبشح 

ٗ فٌٜ ا٭ػباك ايٓا١ٖٝ عٔ  تٵٕٸ أنجل ٖقٙ ايلٚاٜات قـ ٚكؿٳإٚتٛٓٝض ا٭َل: 

ٕٸ ايكٝاي إٚسٝح  ،كٝايايايعٌُ ب ا٭سهاّ نإ َٔ ايٛادب إٔ ٜهٕٛ  ْٸُا ٖٛ ٗإ

ٕٸ يهٌ ٤ًٞٺ ٝٻ إكِٛؿ بٗقٙ ا٭ػباك أ ٓٸ١، ٚإ٫ٓ مل ٜهٔ ّٓا ٗ ايهتاب ٚايوټسهُّا َب

 . بٌ ايلؿٸ ٚإلؿٚؿ، نُا ٖٛ ٚآضٷ ٖٓاى تٓاهبٷ

ٕٵ ٕٸ ايكٝاي هلٟ قًتٳ إ ؾًٝى َٔ ايٛآض إٔ  ،نايعكا٥ـ ،ٗ غرلٖانقيو : إ

ٌٸ إٓع ٗ  ٜهٕٛ إٓع ايٛاكؿ ٗ ا٭ػباك عٔ ػِْٛ ايكٝاي ٗ ا٭سهاّ; بٌ يع

َٳ ٚٸٍ  ٕٸ أ  ع٢ً ايكٝاي ٗ ا٫عتكاؿ.  قاي إبًٝى ايًعٌ َِٓبٌّ ٔٵا٭ػباك ايـآي١ ع٢ً أ

ٕٸ ابًٝى يعٓ٘ اهلل قاي ًلاؾ١ ايٓاك َٔ ايطٌ ع٢ً ًلاؾ١ ْؿو٘ َٔ إٚتٛٓٝش٘: 
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ٕٓا ػٴ آؿّ، ؾنعِ ٖٓا ػٴ ،ًل ٖٛ َٔ ايٓاكأْٸ٘  ؾ٬ قاي١ ٜهٕٛ ، ًل َٓ٘ آؿّٖٚٞ أًلف 

ٕٸ ٖقا ٫ ٜهؿٞ ؿي٬ّٝ ع٢ً معُ٘ ايؿاهـ;  .ّؿٖٛ أًلف َٔ آ ٕٸ ايٌلاؾ١ بٝـ اهلل ؾإَع أ

ٞٸ َٔ إٝٸت ٞٸٚإِّ ،تعاٍ، ىلز اؿ ٚايٌلٜـ َٔ ايٛٓٝع، ٚايٛٓٝع َٔ  ،ت َٔ اؿ

 ٗ ا٫عتكاؿ.  ٖٚقا نُا تل٣ قٝايٷ .ايٌلٜـ

ٚٸ٫ّ: قًتٴ ُٸ١أ ٕٸ ايكٝاي ايـاكز ٗ عِل ا٭٥ ّا ع٢ً ا٭سهاّ نإ َِٓبٸ ^: إ

 . ١ٺٔض بأؿ٢ْ َلادعٚاؿ٬ٍ ٚاؿلاّ، نُا ٜتٻ

ٕٸ ايكٝاي نإ َوتع٬ُّ ٗ ا٭سهاّ ٚغرلٖا نؿ٢ فيو ًِّ: يٛ هٴٚثاّْٝا ِ أ

ٕٸ ايكٝ اي نإ ٜوتعٌُ ٗ ٱثبات إطًٛب أّٜٔا; ٭ْٸ٘ ٫ فاٍ يًتٌهٝو ٗ أ

ٛٸ ايٛاقع١ َٔ  ٍٸ ٖقٙ ايلٚاٜات ع٢ً عـّ ػً ا٭سهاّ، ٚيٛ ٗ اؾ١ًُ، ؾٝذب إٔ تـ

ٞٸ ٌٸ اؿهِ ايٌلع  ،«إ٫ٓ ٚ... َا َٔ ٤ًٞٺ»، ٚإ٫ٓ مل ًِٜض ٖقا ايتعًٌٝ، أعين ٗ ا٭ق

َٔ  تٳيٓؿى َا علِؾ ;نُا ٚكؿ ٗ بعض ا٭ػباك، يًلؿع عٔ ايكٝاي ٗ ا٭سهاّ

 ايٓهت١. 

كٚاٖا  ، ٚقـٗ سذٸ١ ايٛؿاع |َٔ ػطب١ ايٓيبٸ : ؾكل٠ْايلٚا١ٜ اـاَو١

ـٸ٠ٺ ،ايهًٝين ٔٸ ،عٔ أٓـ بٔ قُـ ،َٔ أُشابٓا عٔ ع عٔ عاُِ بٔ  ،اٍعٔ ابٔ ؾ

ُٳ ١ ٗ سذٸ ملسو هيلع هللا ىلصػطب كهٍٛ اهلل»قاٍ:  ×عٔ أبٞ دعؿل ،عٔ أبٞ ٓن٠ ايجُايٞ ،ـٝٵسٴ

١ ٜٚباعـنِ َٔ ايٓاك بهِ َٔ اؾٓٸٜكلِّ َا َٔ ٤ًٞٺ ،ٚاهللٹ ،ٗا ايٓايايٛؿاع ؾكاٍ: أٜٸ

ٜكلٸبهِ َٔ ايٓاك ٜٚباعـنِ َٔ اؾٓٸ١ إ٫ٓ ٚقـ  َٚا َٔ ٤ًٞٺ ،هِ بَ٘لتٴأإ٫ٓ ٚقـ 

ِّ(12)«اؿـٜح، ...هِ عْٓ٘ٗٝتٴ ْك٬ّ عٔ  ،ٗ إوتـكى &خ ايٓٛكٟ. ٚقـ فنلٖا احمل

ُٳ  . (13)َجً٘ ،عٔ أبٞ ٓن٠ ،ـٝٵنتاب عاُِ بٔ سٴ

ٕٸٚتكلٜب ا٫هتـ٫ٍ  ٕٸ ايٛاٖل أ ب َٔ اهلل تعاٍ ٚدٓٸت٘ ٖٛ إلاؿ َا ٜكلِّ أ

ٕٸ إلاؿ َا ٜبعِّ ـ َٓٗا ٖٛ إؿاهـ نقيو، ٚقـ إِاحل ايها١َٓ ٗ ا٭ًٝا٤، نُا أ

ٍٸ ايٓيبٸ ا٭عِٛ ٌٸ فيو با٭َل ٚايٓٗٞ، ٖٚقا ٜعين أْٸ٘ َا َٔ ٚاقع١ٺ |ؿ ؾٝٗا  ع٢ً ن

ٓا عـّ تٵا قـ أثبٳإْٓبٗا أٚ ٢ْٗ عٓٗا، ٚسٝح  إ٫ٓ ٚقـ أَل اهلل تعاٍ أٚ َؿوـ٠ْ ًَِش١ْ

ٛٸ ايٛقا٥ع َٔ إِاحل ٚإؿاهـ ل ًَِش١ ايتوٌٗٝ ٚاٱٓاؾ١ ايعبٛؿٜٸ١ ع٢ً تٛٗؾ بٓا٤ٶ ،ػً

ٌٸ ٚاقع١ٺ ٛٸ ايٛقا٥ع َٔ ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١. ٗ ن  ، ناْت ايٓتٝذ١ عـّ ػً

ٕٸ ا٫هتـ٫ٍ بٗا بٗقا ايتكلٜب قـ ٜعين ٫ٚ٢ ىؿ ٕٸ إِاحل ٚ أ إؿاهـ ايٛاقعٝٸ١ أ
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ٕٸ إكِٛؿ ٓٵفا اؾذلٳإ، |ـ٠ عٓٗا قبٌ إٔ ٜأَل بٗا ايٓيبٸٍ اؾٓٸ١ أٚ َبعِّإ ب١َْكلِّ ٓا أ

 ـات فيو، نُا ٖٛ ايٛاٖل َٔ ايلٚا١ٜ. عِّببات ٚإبإكلِّ

ٕٸ ٖقا ٫ َع٢ٓ َعك٫ّٛ  ناْت شلا آثاكٷ ٕٵإِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقعٝٸ١ ٚإ فإي٘;  َع أ

ٕٸ شلا اقتٔا٤ ايُك ُٸ١، نُا أ ٕٸ اكتهابٗا َٚؾعٵب ٚايبٴلٵته١ٜٝٓٛ ػا تٗا قـ ٛٵـ، َع٢ٓ أ

اقتٔا١ٝ٥ ٫كتهاب إعاُٞ ٚتلى ايؿلا٥ض، إ٫ٓ أْ٘ ٫ فاٍ يًكٍٛ  ب ساي١ّٜوبِّ

ٚقـ اتؿكٛا ع٢ً  .ؾع١ًٝ ـاتٺَٚبعِّ باتٺَكلِّ ،ـ بٗاٚيٛ مل ٜعًِ إهًٖ ،بهْٛٗا بأْؿوٗا

ب إ٫ٓ ع٢ً ١ ٫ ٜذلتٻا إٔ ايعكاب بايٓاك ٚايجٛاب باؾٓٸٚٵإف كَأ ;يتذلٸٟاْؿٞ فيو ٗ َوأي١ 

 ؿٕٚ إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقعٝٸ١.  ،ايـٚاعٞ

ٌٴ ٕٸ إِاحل ٚإؿاهـ ايٛاقعٝٸ١ َكلِّ ٚاؿاُ ل عًٗقبٌ ت باتٷأْٸ٘ ٫ فاٍ يًكٍٛ بأ

 ا٭َل ٚايٓٗٞ بٗا. 

ٕٸ  .ـ عٓٗا ا٭ؾعاٍ اـاكدٝٸ١١ أٚ ٜبعٍِّ اؾٓٸإب لاؿ َا ٜكلِّإٔ ٜٴ ٦قٺٜٚبك٢ سٝٓ إ٫ٓ أ

ؾإع٢ٓ أْٸ٘ َا  .ل ا٭َل ٚايٓٗٞ بِ٘اؾٗا بِؿ١ ايتكلٜب ٚايتبعٝـ إْٸُا ٖٛ َٔ د١ٗ تعًٗاتٸ

هِ ب٘، َٚا ١ ٜٚباعـنِ َٔ ايٓٸاك إ٫ٓ ٖٚٛ ٗ ١ًْ َا أَلتٴٜكلٸبهِ َٔ اؾٓٸ َٔ ٤ًٞٺ

 .هِ عٓ٘ ايٓاك إ٫ٓ ٖٚٛ ٗ ١ًْ َا ْٗٝتٴإ١ٍ ٜٚكلٸبهِ ـنِ َٔ اؾٓٸعِّٜب َٔ ٤ًٞٺ

، ٫ٚ ؿ٫ي١ شلا س٦ٓٝقٺ ع٢ً نُا ٖٛ ٚآضٷ ،ٚاٖل ايلٚا١ٜ ٘ ػ٬فٴٚيهٓٸ

ِّ  ٌ. إطًٛب، نُا ٫ىؿ٢ ع٢ً إتأ

ٖٓا ٫ ىؿ٢  ،نايهقب ٚايًِٛ ،لاؿ بقيو َا متٸ سهُ٘ َٔ داْب ايعكٌأٚ ٜٴ

ٕٸ اتِاؾٗا بايتكلٜب ٚايتبعٝـ ٫ ٜتٛٓقٍ ايٓاك َٚبعِّإ ب١ّنْٛٗا َكلِّ  ــ٠ َٔ اؾٓٸ١، ؾإ

 .ل ا٭َل ٚايٓٗٞ بٗاع٢ً تعًٗ

. «َا َٔ ٤ًٞٺ»: |بكٛي٘ ،غ ب٘ ٗ ايلٚا١ٜٖٚقا أّٜٔا ىايـ ايعُّٛ إِلٻ

ٚعـّ ؿ٫ي١ ايلٚا١ٜ ع٢ً إطًٛب بٓا٤ٶ ع٢ً ٖقا ايٛد٘ أٚٓض َٔ  .٘ أقلب ايٛدٛٙٚيهٓٸ

َٻ  دٝٸـّا.  ٌٵهابك٘، ؾتأ

ٟٸ ٗ َكبٛي١ عُل بٔ س١ًٛٓ ٚغرلٖاايلٚا١ٜ ايواؿه١ ٟٸ إٌٗٛك إلٚ  ،: ايٓبٛ

ٔٷ إْٸُا ا٭َٛك ث٬ث١: أَلٷ»ايكا١ً٥:  ٝٸ ـٴ ب ٔٷ ٚأَلٷ ;عتبٻٙ ؾٝٴكً ٝٸ ٌٷ ٚأَلٷ ;بٓٳتٳذ٘ ؾٝٴغٝټ ب ، ٌَه

ُٴ ؿټلٳٜٴ ٍٷ|ٍ كهٛي٘، قاٍ كهٍٛ اهللإٍ اهلل ٚإ٘ عً ّٷ ;بٝٸٔ : س٬  ًٚبٗاتٷ ;بٝٸٔ ٚسلا

ُٳ .بٌ فيو َٳتلى ايٌبٗات لا َٔ احمللٻ ٔٵؾ بٗات اكتهب أػق بايٌ ٔٵَات، ٚ
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 .  (14)«ًٖٚو َٔ سٝح ٫ ٜعًِ ،َاتاحمللٻ

ٕٸع  (15)ٚتكلٜب ا٫هتـ٫ٍ بٗا ع نُا عٔ بعض إعاُلٜٔ ا٭َٛك قـ سِلت  أ

َٸا ايٌب١ٗ ؾٗٞ ؿا٥ل٠ْ نُا ٜٛٗل َٔ ايلٚا١ٜ،  ،بُٝٓٗا ؾٝٗا ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ، ٚأ

ِٸ، ؾٝهٕٛ إكِٛؿ  ٕٸٚإلاؿ باؿ٬ٍ َعٓاٙ ا٭ع ٝٸ١ أٚ ىًٛ أَلٴ ايٛاقع ٫ أ ٙ عٔ اؿً

بُٝٓٗا، َٚٔ ايٛآض إٔ ٖقا ٫ هاَع  ؿٷـ ٗ ؾلض ايٌو َلؿٻاؿل١َ، ٚإهًٖ

ٝٸ١ ٚاؿل١َ َعّا. اؾذلاض  ٛٸ ايٛاقع َٔ اؿً  ػً

ٔٸ ٕٸ إكوِ ٖٓا ٖٛ إهًٖ ٚيه  ،ٍ ايٛاقعإـ إًتؿت، ٫ٚ ْٛل يًلٚا١ٜ ايِشٝض أ

ٕٸ ايٛاقع ٫ ىًٛ َٔ غرلُٖا. ست٢ ٜٴ  كاٍ: إ

َٔ اؿهِ يهإ َٔ  ػاي١ْٝ ثايج١ْ ٚؿع٣ٛ أْٸ٘ يٛ نإ ٖٓاى ٗ ايٛاقع ساي١ْ

ٗ أطلاف ا٫ًتباٙ، ؾ٬ تـٚك ايٌب١ٗ بٌ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ  ايٛادب إٔ تهٕٛ ؿاػ١ًّ

ـ أٚ دًٗ٘ ٚبٌ َا ٖٛ ايٛاقع ٚكا٤ فٖٓ٘، ٘ ٫ ٬َم١َ بٌ عًِ إهًٖبأْٸ ؾك٘، َـؾٛع١ْ

ِٷ ٕٸ إهًٖ ؾكـ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى سه ٝٸ١ ٚٳٌ ؿٳـ ٜتؼٝٻأ٬ُّ، َع أ كإ ا٭َل بٌ اؿً

 . (16)ٚاؿل١َ

ِٸ ؿ٫ي١ ٖقٙ ايلٚاٜ ،ْعِ ـٻ بٓا٤ٶ ،١ أّٜٔاتت ّ َٔ امِاك اٱباس١ ٗ ع٢ً َا تك

ٟٸ ًَِش١ٺ ;ا٫قتٔا١ٝ٥  ،، ؾٝهٕٛ َكتّٔٝا ؾعٌ اٱباس١إف ايؿعٌ ٫ ٜهٕٛ ػايّٝا َٔ أ

ٕٸ ايؿعٌ إفا مل ٜهٔ سلاَّا ٫ٚ ٚادبّا ٫ٚ َٓـٚبّا ٫ٚ َهلّٖٚا ؾٗٛ َباغٷ  َع٢ٓ أ

 ِٻَٚٔ ثٳ ،عنإ ٖٓاى َا ّٓع َٔ اؾعٌ إفا ع أٚ اٱكاؿٜٸ١  ;١ًٝ ٫ قاي١عٵباٱباس١ اَؾ

 ل ٗ ايلٚا١ٜ. ِٵُضٸ اَؿ

ٕٸ ٖقا يٝى َٔ ؿ٫ي١  ٚيهٓٸو ػبرلٷ ْٸُا ٖٛ ايـيٌٝ ايعكًٞ ٚإ، يلٚا١ٜ ٗ ٤ًٞٺابأ

ِّ ِٸ غرلٖا ،ٚنٝـ نإ ؾ٬ ؿ٫ي١ يًلٚا١ٜ بٓؿوٗا .ّإتك  ع٢ً إطًٛب.  ،٫ٚ بٔ

ع٢ ٗ باؿ٨ ايٓٛل ؿ٫يتٗا ـٻَٔ ايلٚاٜات ٚا٭ػباك اييت ّهٔ إٔ ٜٴ ٖقٙ ْبق٠ْ

ٌّ ٛٚؾٝٗا َا ٖ .ع٢ً إطًٛب ٫ٓ إٔ ايتٛاتل إ .ؾٝجبت ب٘ ايكاعـ٠ ،ٗ ايـ٫ي١ ٚايوٓـ تا

ـٻ  عٓـْا.  ثابتٺ ع٢ عٓـ ا٭ُشاب غرلٴإ

 

 ،ثايج١ باٱَهإ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً ايكاعـ٠ بطلٜك١ٺ ٘أػرلّا أْٸٚقـ ػطل بايباٍ 
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 َٔ ايـيٌٝ ايعكًٞ ٚايٓكًٞ.  َلٓنب١ٺ

ٕٵٚتكلٜب٘ إٔ ٜٴ ٕٸ ايٛقا٥ع اـاكدٝٸ١ إ ٬ ناْت فات َِاحل أٚ َؿاهـ ؾ كاٍ: إ

ِّ ًٳٖو ٕٵٗ عـّ ػً ٟٸ ًَِش١ٺ ٖا س٦ٓٝقٺ َٔ اؿهِ، ٚإ ع أٚ َؿوـ٠  ناْت ػاي١ّٝ َٔ أ

ـٻؾع ١ ض عـّ ُاَٝٸ١ َا هبل َٔ امِاك اٱباس١ ٗ ا٫قتٔا٥ٝٸٚفيو ع٢ً ؾل إٔ  ٬ بٴ

 . ب٤ٌٞ َٔ ا٭سهاّ ا٭كبع١، نُا ٖٛ ٚآضٷ تهٕٛ قه١َّٛ

ٍٸ ع٢ً دعٌ اٱباس١ ايٌلع١ٝ ؾٝٗا ببعض َا ٚكؿ َٔ ا٭ػباك  ٚس٦ٓٝقٺ ْوتـ

ٍٷ ٕٸ َا ٫ ٜهٕٛ سلاَّا ٗ ايٌلٜع١ ؾٗٛ س٬ ع٢ ؿ٫ي١ ـٻقـ ٜٴ ، نُاٚاٯٜات ايـآي١ ع٢ً أ

ُٹٝعّا﴿قٛي٘ تعاٍ:  َٳا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض دٳ ِٵ  ٛٳ اٖيقٹٟ ػٳًَلٳ َيُه  ( ع٢ً فيو. 29)ايبكل٠:  ﴾ٖٴ

ِّ ٚقـ ساٍٚ ْعٷ ٌٸَٔ ايؿكٗا٤ ٚاحمل ٕٸ ا٭ًٝا٤ نًٓٗا ع٢ً اؿ  ،ثٌ إٔ ٜجبتٛا أ

 :َٓٗاٚ ،ٍ َجًٗا َٔ اٯٜات ٚا٭ػباكإاهتٓاؿّا إيٝٗا ٚ ;جين َٓٗاعـا َا اهتٴ

ِٳ  عًتٴدٴ ،: أػدلْٞ×٭بٞ عبـ اهلل قًتٴ: َا ٗ ايهاٗ ٚاحملاهٔع  ؾـاى، يٹ

ّ فيو ع٢ً ولِّمل ّ اهلل اـُل ٚايـّ ٚؿِ اـٓنٜل؟ ؾكاٍ: إٕ اهلل تباكى ٚتعاٍ سلٻ

ٌٸ شلِ هٛاٙ ،عبـٙ ـٺ َٗا سلٻ َٓ٘ ٗ َٔ كغب١ٺ ،ٚأس ٌٻ ّ عًِٝٗ، ٫ٚ مٖ شلِ،  َا أس

ٌٻ ٚيهٓٸ٘ عنٻ ـَ ٚد ؾأسًٓ٘ شلِ  ،ٚعًِ َا تكّٛ ب٘ أبـاِْٗ َٚا ًِٜشِٗ ،لٳًِػًل ا

ٔټ ;ٚأباس٘ ٌٻ ًِٕشتِٗ، ٚعًِ عنٻ تباكى ٚتعاٍ عًِٝٗ;٬ّ َٓ٘ تؿ  ،َا ٜٔلٸِٖ ٚد

ِٸ أباس٘ ئًُطلٸ ٚأباس٘ ي٘ ٗ ايٛقت ايقٟ ٫ ٜكّٛ بـْ٘ ؾٓٗاِٖ عٓ٘ ٚسلٻ َ٘ عًِٝٗ، ث

 .  (17)٫ غرل فيو ،ػ١ًِإ٫ٓ ب٘، ؾأَلٙ إٔ ٜٓاٍ َٓ٘ بكـك ايبٴ

ٌٸ شلِ هٛاٙ»: ×ٚؾكل٠ ا٫هتـ٫ٍ ٖٞ قٛي٘ ٌٸ ٤ًٞٺٝؾإْٸ٘ ٚاٖلٷ ٗ سِّ ;«ٚأس  ١ ن

ٕٸ إكِٛؿ بقيو ػِْٛ ا٭طع١ُ، أٚ ؾُك .َ٘ ع٢ً ايعباؿه٣ٛ َا سلٻ : ٌٵْعِ، ايٛاٖل أ

ِٸ ؿ٫يتٗا ع٢ً إطًٛب بأُْاّ عـّ ايكٍٛ  بايؿٌِ بٌ إْٸ٘ إٛكؿ ٗ ايلٚا١ٜ، إ٫ٓ أْٗا تت

ـٷ َٔ ايؿكٗا٤ بايتؿٌِٝ ٗ إكاّ بٌ ا٭نٌ ٚها٥ل  ٌٵإف مل ُٜك ;إأن٫ٛت ٚغرلٖا ٚاس

 ا٭ؾعاٍ. 

ٌٸ ٖٓاى بعضٳ اٯٜات  .ب١ َٔ ايعكٌ ٚايٓكٌثايج١ َلٖن ٚباؾ١ًُ، ؾٗقٙ طلٜك١ْ ٚيع

َټشلٻ١ َا مل ٜٴٝع٢ً سِّ ٚايلٚاٜات ا٭ػل٣ شلا ؿ٫ي١ْ ٌ أنجل ّ، قـ تٛٗل بايؿشّ ٚايتأ

 َٔ فيو. 
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ُٸّا ٗ ا٭عاخ ايه٬َٝٸ١،  ٓا ِٗؾلٳعٳ ٕٸ شلقٙ ايكاعـ٠ تأثرلّا َٗ ُا هٝٻ٫ٚ َا هبل أ

 .ٜٔ اٱه٬َٞ َٚـ٣ هعتَ٘وأي١ ْطام ايـ

َٸا ا٭عاخ ا٭ُٛيٝٸ١ ؾكـ تٖٛق َٓٗا ع٢ً ٖقا إبـأ،  ـ ايبشح ٗ ًطٕلٚأ

ّٸ بايقنل َٓٗا:   ٚن

ٚٸ ـٸ٠ أعاخ، قٖٚٞ ب .: َوأي١ ايتؼط١٦ ٚايتِٜٛب٫ّأ اتٗا أّٜٔا تـػٌ ٗ ع

ـ بايٕٛٓٛ عٓـَا ٜعذلض عًٝ٘ باهتًناَ٘ نا٫دتٗاؿ ٚايتكًٝـ، ٚنقا ٗ َوأي١ ايتعبټ

ٌٷ يتناّ ٍ ا٫إ ٫ هبٌٝ ايتِٜٛب أٚ تؿٜٛت إًِش١ ٚاٱيكا٤ ٗ إؿوـ٠، ٚن٬ُٖا باط

ٛٸ ٗ تدلٜل بط٬ٕ ايتِٜٛب سٳإب٘، ؾكـ اهتٓـ   :٘ٝٵب تكلٜبٳوٵٍ قاعـ٠ ْؿٞ اـً

 ٚا٭ًعلٟ.  ;إعتنيٞ

ِٕ اؿلٕٸ ايتِٜٛب قـ ٜٴإٚتٛٓٝض اؿاٍ:  ٟٸ سه ٛٸ ايٛاقع َٔ أ ، َع قطع ب٘ ػً

ُٸا ت٪ؿٸٟ إيٝ٘ اٱَاك٠ ٚكأ ٞٸ َا ٜ٪ؿٸٟ إيٝ٘  ٟايٓٛل ع اجملتٗـ، ؾٝهٕٛ اؿهِ ايٛاقع

ُٸ٢ بايتِٜٛب ا٭ًعلْٟٛل إؿيت ٚا٭َاك٠، ٫ٚ ٚاقع يًشهِ ٚكا٤ فيو، ٖٚقا َا ٜٴ  ;و

ـٸيت لاؿ ب٘ تكٝټٚقـ ٜٴ ٕٵ قاَت تب ـ ا٭سهاّ ايٛاقعٝٸ١ بعـّ قٝاّ ا٭َاك٠ ع٢ً اـ٬ف، ؾإ

ُٸ٢ بايتِٜٛب إعتنيٞ. قا َا ٜٴٍ َا ت٪ؿٸٟ إيٝ٘ ا٭َاك٠. ٖٚإا٭سهاّ ايٛاقعٝٸ١   و

ٚٸٍ ؾ َٸا ايكوِ ا٭ ٜٵبٳأ تٗا إفا مل ٜهٔ ٝٗ بط٬ْ٘; إف ٫ َع٢ٓ يٮَاك٠ ٚسذِّ ٬ كٳ

ِٷ  .ٗ ايٛاقع ٖٓاى سه

َٸا ايكوِ ايجاْٞ ؾا٭نجل ع٢ً اهتشايت٘; ٫هتًناَ٘ أػق ايعًِ باؿهِ ٗ  ٚأ

َٕ ٚٵكـٻَٛٓٛع ًؼِ٘، إوتتبع يً نُا ٖٛ  ،١ٜٛػٵأٚ ايًٖ ;كّٛاٍ، نُا عًٝ٘ ايشٳا

ٕٸ أػق  ;&، ٚػايـ ٗ فيو ايٌٗٝـ ايِـكعّا ؾ١ًُٺ َٔ ا٭عاِٚبٳإؼتاك، تٳ إف كأ٣ أ

، َٚٔ ٖٓا ساٍٚ ٚٵكـٻٍ ايإٖهٔ، ٫ٚ ٜ٪ؿٸٟ  ايعًِ باؾعٌ ٗ َٛٓٛع اجملعٍٛ أَلٷ

آػل، ٖٚٛ نُْٛٗا  إبطاٍ ٖقا ايكوِ َٔ ايتِٜٛب، بٌ ن٬ ايكوٌُ َٓ٘، َٔ طلٜٕل

ٛٸ ايٛاقع َٔ اؿهِ، ؾٝبط٬ٕ بائلٚك٠، ٖٚهقا تتٖٛق ـ إوأي١ ع٢ً َوتًنٌَ ـً

ٛٸ  .  (18)قاعـ٠ عـّ اـً

ٕٸ ايِشٝض عٓـْا  ـٻ ;بطاٍ ايتِٜٛب ع٢ً ٖقٙ ايكاعـ٠عـّ تٛٗقـ إإ٫ٓ أ ّ ٗ ٕا تك

ٕٵ ٙ ايكاعـ٠ َع فيو ٖق ـټُضٸ عٳ قًٓ٘ َٔ اهتشاي١ أػق ايعًِ باؿهِ ٗ َٛٓٛع٘، ٚإ
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ٞٸتٛٗقي ;َٔ إباؿ٨ ا٭سها١َٝ  . (19)عًٝٗا، ٚيٛ ع٢ً بعض إباْٞ ـ ايبشح ا٭ُٛي

ـٸٚثاّْٝا  ؟ٙ أّ ٫: َوأي١ إٔ ا٭َل باي٤ٌٞ ٌٖ ٜكتٔٞ ايٓٗٞ عٔ ٓ

 ٍ أسـ ٚدٌٗ: إٚقـ اهتٓـ ٗ تدلٜل فيو 

ٚٸ ـٸٍا٭ ٕٸٔ يعـّ اٯػل، ٜٵـٻَٝٸ١ أسـ ائ: ؿع٣ٛ َك ّٷ َٚا أ جبٛت ي، عـَ٘ سلا

ّٸ ـٸ ايعا ـٸإوأي١ ٗ ائ  َت٘ سلاَّا أّٜٔا. ، ناْت َك

ـٻ ١: ؿع٣ٛ ا٬ٕم١َ ٚايولاٜايجاْٞ ٕٸ عـّ أسـ ائ مل ٜهٔ  ٕٵٔ إٜٵع٢ً أهاي أ

ـٸ ٌٸ َٔ نْٛ٘ ٬َمَّا ي٘، ؾتولٟ َٓ٘ اؿل١َ إيٝ٘; ٚ ١ََّك كّا ؾيٛدٛؿ اٯػل، ؾ٬ أق

َٴ  ٍ اٯػل. إٖٚٞ: هلا١ٜ سهِ أسـ إت٬مٌَ  ،كّابٳوٵيهدل٣ هب إثباتٗا 

ّٸإٚقـ اعذلض ع٢ً ٖقا ايٛد٘ ع َٔاؾّا  ـٸ ايعا ٚندل٣  ،ٍ إٓع َٔ سل١َ ائ

ٕٸ عـّ أسـ ائع ايولا١ٜ  َا إفا  ، ؿٕٚا ٬ٜمّ ٚدٛؿ اٯػل إفا ناْا ب٬ ثايحٺٔ إِٜٵـٻبأ

 مل ٜهْٛا نقيو، ناي٠٬ِ ٚعـّ اٱماي١. 

ٕٸ ا٬ٕم١َ قا١ُْ٥ٖقا ا٫ ؿؾع ساٚيٛاَٚٔ ٖٓا  بٌ اي٠٬ِ  عذلاض ع٢ً أهاي أ

ّٷ ،ٚعـّ اٱماي١ ٕٸ عـّ اٱماي١ سلا ـٸ ;ؿٕٚ ايعهى، َٚا أ  يًتوًِٝ بايكاعـ٠ ٗ ائ

ّٸ ـٻ، ؾايعا ٚفيو أْ٘ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ  ;بٗا أّٜٔا َٔ إٔ تهٕٛ اي٠٬ِ قه١َّٛ ٬ بٴ

ٔ ٗ عـّ ٜٵؿهٌُ إتٔاؿٻ٫دتُاع ا ;بػرلٖا َٔ ا٭سهاّ اـُو١ قه١َّٛ

 ٍ ٬َمَٗا، ٫ٚ ّهٓٗا إٔ ٫ تهٕٛ قه١َّٛإاٱماي١، بعـ تولٸٟ سهِ اي٠٬ِ 

ٛٸ ايٛاقع َٔ اؿهِ ;َٓٗا ب٤ٌٞٺ ٖٚهقا  .ٍ اؿل١َإؾٝٓتٗٞ ا٭َل أػرلّا  ،يعـّ ػً

ٝٸ١. إٜوتٓـ   ٍ ٖقٙ ايكاعـ٠ ٗ ٖقٙ إوأي١ ا٭ُٛي

ٕٸ فيو َٛقٛفٷٖقا ٗ  &ٚقـ فنل ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً نٕٛ قاعـ٠  ايِـؿ أ

ٛٸ َع٢ٓٶ ْٸ عـّ اـً ٛٸ ايٛاقع  ػا يًشهِ، أعين اٱٌْا٤ ٚايتولٜع، ٫ َع٢ٓ عـّ ػً

ف ٫ إ ;ب ايٛاقعوٳـ ًلعّا ٗ َكاّ ايعٌُ َعل إهًٖٚعـّ ؼٝټ ،َٔ إٛقـ ايٌلعٞ

ِٕ ٟٸ سه ٛٸ اي٠٬ِ َٔ أ ٕٸ إهًَٖاْع س٦ٓٝقٺ َٔ ػً لّا ٗ فيو ٗ َكاّ ـ يٝى َتشِّ; ٭

ٕٵ  . (20)ًلعّا ١َّمل تهٔ اي٠٬ِ قلٻ ايعٌُ، ستٸ٢ ٚإ

َٕ ٕٵٚإعٔ إوأي١ بٗقا إكـاك،  &ٚقـ ههت  ، ايجاْٞإٌٍ ٝٵنإ ايٛاٖل َٓ٘ ا

ب وٳلّا ٗ َكاّ ايعٌُ َعـ َتشِّؿ عـّ نٕٛ إهًٖلاؿ بايكاعـ٠ إ٫ٓ فلٸٚأْٸ٘ ٫ ٜٴ

 إٛاقـ ايٌلعٝٸ١ اٱشلٝٸ١. 
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بٓؿى ع ايتتُِٝ إقنٛك  أعينع ع٢ً ٖقٙ ايطلٜك١  &ُاسبٴ إٓتك٢ٚقـ كؿٸ 

 .(21)ايبٝإ أّٜٔا

ٝٸ ـ ايبشح ؾٝٗا ع٢ً ١ ايكاعـ٠ شلقٙ إوأي١ تٛٗقٚنٝـ نإ ؾايٛد٘ ٗ َبـ٥

 نُا هبل ْٛرلٙ.  ،ٖقٙ ايكاعـ٠، ٚيٛ ع٢ً بعض ا٭هى ٚإباْٞ

ٓٳثايجّاٚ ٕٵلٳ: قاعـ٠ ٫  ٕٸ إتـاٍٚ  ناْت ٗ ايٛاقع قاعـ٠ّ ك، ٖٚٞ ٚإ ؾكٗٝٸ١، إ٫ٓ أ

 .عٓـ ا٭ُشاب فنلٖا ٗ عًِ ا٭ٍُٛ ع٢ً ٚد٘ ا٫هتطلاؿ

ٛٸ ايٛاقع َٔ إَٝٸ١ ـٳثبات سلٛشلا يٮسهاّ ايعٳٚقـ اهتٓـ ٗ إ ٍ قاعـ٠ َٓع ػً

 .اؿهِ

ٕٸ ايٛاٖل َٔ إٚتٛٓٝض ا٭َل:  ْٸ٘ قـ اعذلض ع٢ً ايكٍٛ بايتعُِٝ ع٢ً أهاي أ

ٔٻ ٛايباب إْٸُا ٖ أػباك نُا ٜكتٔٝ٘ ع كٟ، َٚٔ ايٛآض لٳْؿٞ ايتٌلٜع ٚاؿهِ اي

ِٕع ايتكٝٝـ باٱه٬ّ  ٕٸ ايعـّ يٝى عه  ، ؾ٬ ٜـػٌ ٗ َٛٓٛع ايٓؿٞ. أ

ٕٸ  ،باس١ّٚإ ف كػ١ِّلٵـٸ عٓـ ايعٴعٳعـّ اؿهِ ٜٴ ٚقـ أداب عٔ فيو بعِٔٗ بأ

ِٷ ٕٸ ايذلػّٝ ٚاٱباس١ سه ـُو١، ؾٝـػٌ ٗ َٛٓٛع َٔ ا٭سهاّ ا َٚٔ ايٛآض أ

ِٸ ٞٸ يٝى َبإغ ايكاعـ٠، ث ٕٸ ٜلتؿع بٗا عٔ إٛكؿ، ٜٚٓتر َٔ فيو إٔ ايؿعٌ ايؿ٬ْ ، َٚا أ

ِٕ نإ َكت٢ٔ ايتٓاهب بٌ اؿهِ َٚٛٓٛع٘ إٔ ٜهٕٛ  ايٛاقع١ ٫ ؽًٛ َٔ سه

ك يٮسهاّ لٳٓٳ قاعـتٓا ٖقٙ ٗ إثبات سلٍٛ اي٬ َّا، ٖٚهقا توتعٌُفاى ايؿعٌ قلٻ

 َٝٸ١. ـٳايعٳ

ٕٸ إكِٛؿإ ;&ٚاعذلض ع٢ً فيو ايٌٗٝـ ايِـك ٛٸ  ف كأ٣ أ بكاعـ٠ ْؿٞ اـً

ٕٸ َٸ ايٌلٜع١ نا١ًَْ يٝى إ٫ٓ أ ٌٸ ٚاقع١ٺًؾ، ٫ٚ إُٖاٍ ،٫ٚ ْكِإ ؾٝٗا ،١ْتا  ٗا ٗ ن

ـٷ ِٸ َٔ اٱيناّ ٚايذلػّٝ َٛق ْٸ بٗا. ٖٚقا أع ٕٸ ٖقا َع٢ٓ عـّ اؿهِ; ٭ ،ػا

ٜٴـٳايعٳ يتؿات، ٚا٭ؿٓي١ ٫ تكتٔٞ أنجل َٔ ّا أّٜٔا إفا نإ َوبٛقّا با٫ًلعٝٸ ـٸ َٛقؿّاعٳّ 

 . (22)فيو

 ٖٓا ٬َسٛتإ: ا: ٖأقٍٛ

ا ٚفيو ٭ْٓ; ف ٫ ىًٛ َٔ غلاب١ٺإ٘ ع٢ً أٌُ ٖقا إٓٗر ي٬هتـ٫ٍ; : تتٛدٻا٭ٍٚ

ؾ٬ ع َٝٸّا ـٳبعـ ايتوًِٝ بهْٛ٘ عٳع إفا اؾذلٓٓا ؿػٍٛ ايذلػّٝ ٗ َٛٓٛع ايكاعـ٠ 

ٛٸ ٚاهتٓتاز اؿل١َ، ٚبعباك٠ٺإساد١ بعـ فيو  ِٸ قاعـ٠ عـّ اـً ٌ ػٵأػل٣: ٫ ؿٳ ٍ ٓ
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ٛٸ ٗ إثبات سلٍٛ اي٬ ٕٸ ـٳك يٮسهاّ ايعٳلٳٓٳ يكاعـ٠ عـّ اـً ١َٝ إفا اؾذلٓٓا أ

ِٷ عٴ ٕٸ ;ؾّالٵايذلػّٝ سه ٌٷ ٭ ٍ إ َٔ ؿٕٚ ساد١ٺ ،بٓؿى ٖقا ا٫ؾذلاض إكِٛؿ ساُ

ٛٸ. إا٫هتٓاؿ   ٍ عـّ اـً

ـٻ ّهٔ إٔ ٜـؾع اعذلاضٷ ،ْعِ ٕٸ فلٸؿ اكتؿاع اٱباس١ باي٬ ،كَك ك ٫ لٳٓٳ ٖٚٛ أ

ِٕ ٌٷ ،آػل ٜعين ثبٛت سه  ؿٕٚ ٖقا ا٫كتؿاع.  ؾ٬ ٜبك٢ سا٥

ٔٸ ايِشٝض أْٸ٘ ٫ ساد١ َع فيو  ب ـ تلتټف ٫ ٜتٛٓقإٍ ٖقٙ احملا٫ٚت; إٚيه

ـٸٖا يًؿعثبات اؿ٠ ٚايجُل٠ ايع١ًُٝ ع٢ً إايؿا٥ـ ٌ بعـ إٔ اْتؿ٢ عٓ٘ ايذلػّٝ ل١َ ع

ٕٸ اكتؿاع اٱك; لٳٓٳ باس١ باي٬ٚاٱ ن ٚؾكـإ باس١ ٫ ٜهؿٞ بٓؿو٘ ؿهِ ايعكٌ بايتٓذټؾإ

 ايعقك. 

ٕٸ إكِٛؿ  ،ٖقا ايِـؿٗ  &٘ ع٢ً َا أؾاؿٙ ايٌٗٝـ ايِـك: تتٛدٻايجا١ْٝ َٔ أ

ٟٸ ٚاقع١ٺ ٕٸ يًٌلٜع١ َٛقؿّا ػاٙ أ ِٸ َٔ  بقيو يٝى إ٫ٓ أ َٔ ٚقاٜع اؿٝا٠، ٖٚقا أع

 اؿهِ ٚعـَ٘. 

ٕٵإٚتٛٓٝض ا٬ٕس١ٛ:  ٝٸ نإ َبـّأ ٕٸ ٖقا إبـأ إ ّا، ؾُٔ ايٛآض ٗ ٤ٛٓ َا عكً

ٟٸ إكاؿ٠ٺ ٛٸٖا عٔ أ ٕٸ ايٛاقع١ ٫ ؽًٛ َٔ يبٸ اؿهِ ٚسكٝكت٘، ٫ٚ ٜعكٌ ػً ـٸّ أ أٚ  تك

ٛٻنلا١ٖٺ ٟٸ ٚاقع١ٺـٳك ايعٳ، ؾ٬ ٜتِ ست٢ متاز اٍ تؿورل اؿهِ ٗ ٖقا إبـأ  ّ ٗ أ

ٕٵ ٕٸْكًّٝا،  نإ َبـّأ بإٛقـ، ٚإ ـٻ ؾبُا أ ٕ إ»ّ بعٓٛإ: ايعُـ٠ َٔ إـاكى ايٓك١ًٝ َا تك

ٌٸ ـٸّا ٤ًٞٺ اهلل قـ دعٌ يه ـٸ ٖٛ اؿهِ ،«س ٕٸ ايٛاٖل َٔ اؿ ـٻ ،ٚأ ّ، نإ نُا تك

َٸا ايوًيب ؾًٝى َٔ ثب ايكاعـ٠ ػِْٛ اؿهِ َعٓاٙ اٱإكِٛؿ باؿهِ ٗ اتٞ، ٚأ

ٕٵٔ َا ٜدلِّايبِّ ـٸ عًٝ٘، ٚإ ُضٸ إط٬م إٛقـ عًٝ٘ إفا نإ َوبٛقّا  ك إط٬م اؿ

 با٫يتؿات. 

ٕٸ ٚاٖل نجرٕل أٚ  ؾٝ٘ نتابٷ»: ^َٔ ايتعابرل فيو أّٜٔا، نكٛشلِ نُا أ

ٌٸ ٤ًٞٺ»ٚ، «١ْٓٸهٴ ٕٴ ن ٝٻ»، «أْنٍ ٗ ايكلإٓ تبٝا ٚٗٛكٖا ٗ إف ٫ ىؿ٢ ; «ٓ٘ يلهٛي٘ٚب

ٕٵا٭َٛك ايٛدٛؿ١ٜ، ٫ ٗ فلٸ  نإ َوبٛقّا با٫يتؿات.  ؿ عـّ اؿهِ، ٚإ

َټأػل٣ قـ ٜٴ ٖٚٓاى َٛآعٴ  ٌ. وتعإ ؾٝٗا بٗقٙ ايكاعـ٠ تٛٗل بايؿشّ ٚايتأ

ٛٸ ايٛاقع َٔ اؿهِ( كادٌ َٔ اهلل  ،ٚبٗقا نتتِ ايه٬ّ ع٢ً قاعـ٠ )عـّ ػً

 ايعإٌ.  ؿُـ هلل كبٸٛاْا إٔ اعهبشاْ٘ َا ٖٛ أًٖ٘، ٚآػل ؿ
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ٍََ  قاعدٚ التشاوح يف أدّلٛ الشُّ

ِٔرِا يف تشزُّب املٕضٕعات  َٔد

 

 

ٝٸ ٕٸ ايهجرل َٔ ايوًب ع ايقٟ أدلاٙ عٔ ايتٛهټ تٵات إٌاك إيٝٗا قـ ْتذٳ٫ ىؿ٢ أ

ٖٓٔ، َٚعِٛ تٛهټٓٳايؿكٗا٤ ع٢ً قاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټ ا ٫ ٜواعـ عًٝٗا عاتِٗ 

 عات إٍ ْٛعٌ: ايـيٌٝ. ّٚهٔ تِٓٝـ ٖقٙ ايتٛهټ

 

نجرل٠، دعًت ٦َات ايؿلٚع تٓـكز ٗ قاعـ٠ ايتواَض، َع٢ٓ أْ٘  عاتٷٖٚٞ تٛهټ 

ِٸ .ي٫ٛ ايكاعـ٠ ؾًٔ لـ ؿي٬ّٝ ع٢ً ٖقٙ ايؿلٚع  عات: ٖقٙ ايتٛهټ ٚإيٝو أٖ

ِٻ أع اـلٚز عٔ َؿاؿ أػباك ايكاعـ٠ ٗ عًٝ٘ َٔ إعطا٤ ايجٛاب ع٢ً  تٵَا ْ

ُٸ ٌٸا٭عُاٍ اييت تٔ ُٻ ػدٕل ٓتٗا ا٭ػباك ائعٝؿ١، يتٌٌُ ن ٔ أَلّا أٚ ٓعٝـ تٔ

ٌٕ ُٻ تلغٝبّا بعُ  .ٔ اـدل ثٛابّاَا، ؾٝؿت٢ باهتشباب٘، ٚيٛ مل ٜتٔ

ـٸ عٷٖٚقا تٛهټ ٕٵنبرل د نايٌٝؽ  ،كؾٔ٘ بعِٔٗ ّا، ٚا٭نجل ع٢ً ا٭ػق ب٘، ٚإ

 . (1)قُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٌٗٝـ ايجاْٞ

اهتٓاؿّا إٍ ؾت٣ٛ ايؿكٗا٤ أْؿوِٗ، ؾكـ ٫ ٜهٕٛ ٗ اؿهِ با٫هتشباب ب ع 

ـٷ انتؿا٤ٶ بٌٗل٠  ;ٚيٛ ٓعٝؿّا، َٚع فيو وهِ با٫هتشباب ،كٚا٥ٞ إوأي١ َوتٓ
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٘ٺ(2)ايؿت٣ٛ  .شلا «بًؼ ٔٵَٳ»بقكٜع١ سلٍٛ قاعـ٠  ;(3)ٚاسـ ، بٌ انتؿا٤ٶ بؿت٣ٛ ؾكٝ

ٌٸ عٔ هابك٘ ٗ هع١ َا سلً٘ َٔ ؾلٕٚع ١. ٚا٭ق٣ٛ أْٸ٘ ؾكٗٝ ٖٚقا ايتٛهع ٫ ٜك

ـٷ ،كعٷ غرل َدلٻتٛهټ ٕٵ»: ×يكٛي٘ ٚكاي ٕٸ «ًِ٘نإ كهٍٛ اهلل مل ُٜك ٚإ ، ايٛاٖل ٗ أ

 هّا ٚبايٛاهط١. ـٵ٫ سٳ ،ّاٚسوٸ َباًل٠ّ |ٜٓكٌ ن٬َ٘ إب٬ؽ ايجٛاب نإ بٛاهط١ ػدٕل

ايٛاٖل٠ ٗ ايٛدٛب، ع٢ً  ائعٝؿ١ يلٚاٜاتز ع تٛهع١ ايكاعـ٠ ؿا٫ت ٚكٚؿ ا

ٞٸ ٕٸ اـدل ائعٝـ إفا نإ قاُلّا عٔ إثبات اؿهِ اٱيناَ ع ؾٗٛ ٫ ٜكِل  اعتباك أ

 . (4)ع عٔ إثبات ا٫هتشباب بدلن١ قاعـ٠ ايتواَض

ؿ ع تٛهع١ ايكاعـ٠ ؿا٫ت ٚكٚؿ اـدل ائعٝـ ايٛاٖل ٗ اؿل١َ، ؾإْ٘ إفا 

 .(5)يًتواَض ٗ ؿيًٝٗا ;ايهلا١ٖؾٝؿت٢ بايتشلِٜ نإ ٫ ٜٓٗض ٱثبات 

ـٷ عٷٖٚٛ تٛهټ  عًٝ٘.  «بًؼ ٔٵَٳ»يعـّ َواعـ٠ أػباك  ;ٓعٝ

ا بايهلا١ٖ ٗ َٛاكؿ ؿ٫ي١ اـدل ائعٝـ ٛٵؾكـ أؾتٳع يًهلا١ٖ، ايتٛهټٖع ع 

 .عًٝٗا

ٕٸ تلى إهلٚٙ َوتشبٸٚبلٻ  .(6)ٓعٝـ ٖٚٛ تدلٜلٷ .كٙ بعِٔٗ بأ

٘ٴ(7)ع، أٚ اهتٌهًٛا ؾٖٝ٘قا ايتٛهټبعض ايؿكٗا٤ ٚقـ كؾض  ٗ ٓعـ  . ٚايٛد

 ،ايٛاٖل َٔ ايجٛاب ع٢ً ايعٌُ ٖٛ ايجٛاب ع٢ً ايؿعٌ ٕٸٚنقا هابك٘، أ ،عٖقا ايتٛهټ

 . (8)يعـّ ام٬ٍ اؿهِ إٍ سهٌُ ;ًلعّٝا ّا٫ ع٢ً ايذلى، ٚيٝى ايذلى َوتشبٸ

٫ِّٚ ٜعٓٝٓا ٖٓا ايبشح ايتؿًِٝٞ ٗ ايتٛهټ ٌټعات إتك فيو ٗ ا٭ٍُٛ  ١َ، ؾُش

ِٸ ع٢ً أْٓا بعـ كؾض ايكاعـ٠ َٔ  .عح تًو ايكاعـ٠ أٚ ٗ ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ، سٝح ٜت

 باط٬ّ.  عاتٺين عًٝٗا َٔ تٛهټأهاهٗا ٜهٕٛ َا بٴ

٢ ايؿلٚع ايؿك١ٝٗ، ٗ ًتٸ (9)١ٓٸٚ ع سلٍٛ ايكاعـ٠ يًلٚاٜات إلٜٚٸ١ َٔ طلم ايوټ

ٕٸ ٖقا تٛهټ يًذلاخ اؿـٜجٞ  ٘ ايكاعـ٠، َا دعًٗا ًا١ًَّتٵَؾلٳنبرل يًػا١ٜ عٳ عٷٚاؿكٝك١ أ

ٕٵ١إل١ٜٚ َٔ طلم ايوٓٸغرل اٱَاَٞ، ٚع٢ً كأي فيو ا٭ػباك  ناْت ٗ  . ٚأػباكِٖ ٚإ

ٔٸ ايٛاكؿ َٓٗا ٗ ػِْٛ ايوټ ،(10)١ٺسذٸ غرلْٛل إٌٗٛك  ٔ ٓٳ٫ٚ ٜعتُـٕٚ عًٝٗا، ٚيه

ّٸ ع٢ً  .شلا «بًؼ ٔٵَٳ»يٌٍُٛ أػباك  ;َٚا ًٜشل بٗا ّهٔ بٓٛلِٖ ا٫عتُاؿ عًٝٗا ٚقـ ْ

ـٺ  َٔ ايؿكٗا٤.  فيو غرل ٚاس

ِّ ٍٵٚشلقا مل ٜنٳ»ايعاًَٞ: سوٌ بٔ عبـ ايُِـ قاٍ ايٌٝؽ   َٕٛ عًُا٩ْا إتك



  االجتهاد والتجديد

٢ ستٸ ،ُٚاك فيو َتعاكؾّا بِٝٓٗ ،لٕٚ ٜتـاٚيٕٛ ْكٌ ُشاسِٗ ٚكٚاٜاتِٗ بايلٚا١ٜٚإتأػِّ

ب عًٝٗا َٔ دٛام ايعٌُ ا ْكًٗا أُشابٓا ٕا ٜذلتٻاتٌِ إيٝٓا َٔ طلقٓا ٚطلقِٗ. ٚإِ

ٌٸٓٳبايوټ  ،نلاّل با٭سهاّ ُٚؿات فٟ اؾ٬ٍ ٚاٱَا ٫ ٜتعًٖ ٔ ٚا٭ؿب ٚإٛاعٜ ٚن

ٍٸ َٔ أعُاٍ  بًػ٘ ٤ًٞٷ ٔٵَٳ»: يقيو عـٜح ع٢ً َا اًتٗل بٌ ايعًُا٤. ّٚهٔ إٔ ٜوتـ

ٕٵ ،اـرل ؾعٌُ ب٘ أعطاٙ اهلل فيو ٕٚا تؿٝـٙ َٔ  ;«ع٢ً َا بًػَ٘ل مل ٜهٔ ا٭ ٚإ

 . (11)«ًا٤ اهلل تعاٍ ٕٵإ ،ٓ٘ ٗ َٛٓع٘نُا ْبِّ ،ا٫عتباك ٚايٌٛاٖـ ٗ بعض إٛاكؿ

ّٸ دٛام ايعٌُ باؿـٜح ائعٝـ َا»ٚقاٍ إرلؿاَاؿ:  ٜهٕٛ ٗ َوتشبٸات  اػت

ِٻ عًِٝٗ ع ٗ نتبِٗ  تل٣ ا٭ُشاب ع كٓٛإ اهلل تعاٍ أبٛاب ايعباؿات; َٚٔ ثٳ

ٝٸ١ كٴ َٔ طلم  بأساؿٜح ُا وتذٸٕٛ ٗ هٓٔ ايعباؿات ٚٚٚا٥ـ إوتشبٸاتبٳا٫هتـ٫ي

َٸ١  . (12)«ايعا

 : ع٢ً فيو نجرل٠ْ ١ًَُجا٭ٚ

ٚٸَا أًاك إيٝ٘ َٓٗا:  ات اي٠٬ِ ع٢ً إٝت: ٍ، قاٍ ٗ بٝإ َوتشبٸايٌٗٝـ ا٭

عًٝ٘ ث٬ث١ ٢ ًُٓ ٔٵَٳ»: |ٕا كٟٚ عٔ ايٓيبٸ ;قاٍ ايؿآٌ: ٚيٝهْٛٛا ث٬ث١ ُؿٛف»

َٸ. قًتٴ«ُؿٛف ؾكـ أٚدب ٔٸ: اـدل عا ُا تجبت باـدل بٳؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ كٴ ٞ، ٚيه

 . (13)«ائعٝـ

ٚقـ اًتٗل بٌ أُشابٓا كٓٛإ اهلل »ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ، قاٍ: َا فنلٙ َٚٓٗا: 

ِٻ ،لُٜٔا إتأػِّٚهٝٻ ،عًِٝٗ ٖٚٞ مثإ ٚهتٕٛ  ،ٌ ٗ اي٠٬ِاهتشباب قلا٠٤ هٛك إؿ

ؽِّٝ ايِبض  ْ٘ ٜوتشبٸأٚ ،إٍ آػل ايكلإٓ |َٔ هٛك٠ قُـ ،هٛك٠

ٛٻ ِٸ ،٫تَ٘ط ِٸ ،طات٘ٚايعٌا٤ َتٛهِّ ،ٖٚٞ َٔ قُـ إٍ ع  ،إٍ ائش٢ ٖٚٞ َٔ ع

فنلٙ  ٤ٞٷٖٚقا ً .ٖٚٞ َٔ ائش٢ إٍ آػل ايكلإٓ ،ٚايٛٗلٜٔ ٚإػلب بكِاكٙ

ُٸ١ ًع ٗ َا ٌُٚ إيٝٓا َٔ ا٭ساؿٜح إلٜٚٸٚمل ْٖط ،&ايٌٝؽ ٔ َٔ طلقٓا ع٢ً َا ٜتٔ

ِا ٖٛ إٖٚقا ايتؿٌِٝ  ،عٔ ٖقا ا٫هِ أّٜٔا بٌ أُٛيٓا إتـاٚي١ ٗ مَآْا ػاي١ْٝ ،فيو

َٸ ،ٗ نتب ايؿلٚع َقنٛكٷ ٌٸ .ابؾٝ٘ عُل بٔ اـٓط ١ بطلٜٕلٚقـ كٚاٙ ايعا ٚد٘  ٚيع

ـٻأفنل أُشابٓا ي٘ ٗ نتب ايؿلٚع  ٥ٌ ي اهلل أكٚاسِٗ ايتواَض ٗ ؿ٫ٕ َٔ عاؿتِٗ ق

ٍٸوٳع٢ً اؿـٜح اَؿ تع٬ّٜٛ ;ػباك ائعٝؿ١ٚايعٌُ ؾٝٗا با٭ ،ٔٓٳايوټ ع٢ً  ٔ إٌٗٛك ايـا

 . (14)«ٔ با٭ساؿٜح ائعٝؿ١ٓٳدٛام ايعٌُ ٗ ايوټ
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١ َلٜٚٸ كٚاٜاتٺَٔ ٚايـٙ تعًٝكّا ع٢ً َا أٚكؿٙ  ،ايٌٝؽ اجملًوٞ ٙفنلَا َٓٗا: ٚ

ِّ)ٚأَا َا أٚكؿٙ ايٛايـ » :١ ٗ ايتشقٜل َٔ ايػٝب١، قآٍٸَٔ طلم ايوټ ٗ ( ٙي هلټق

ؾ٬ تًِض  ،ٗا َٔ أػباك ايعا١َنًٓ ،اييت ٜٛٗل َٓٗا عُّٛ إٓع ،ػباككهايت٘ َٔ ا٭

ِٕ ٙ ٗ إٜلاؿٖا أْ٘ إِا فنلٖا ٗ هٝام ايذلٖٝب، ًٚأِْٗ ًلعٞ، ٚعقكٴ ٱثبات سه

 . (15)«ايتواَض ٗ َجً٘

 ٠٬ُ ايلغا٥ب. َٚٓٗا: 

 

ُټ  ب َا ٫سٛٓا ٗ ن٬ّ وٳَٚع .يًِت٘ ببشجٓا ;ـ عٓـٙٓا ايتٛٗقٖٚقا ايٓٛع ٜٗ

ٕٸ  :عات غرل ايؿك١ٝٗ، عٝح ّهٔ ايكٍٛا٭ع٬ّ ّهٔ كُـ ايعـٜـ َٔ ايتٛهټ إ

ٛٳ ب٬ٛشلا ع٢ً ايؿهل ٚايؿك٘ ٚايتاكٜؽ ٚايورل٠ تٵأكػٳقـ قاعـ٠ ايتواَض  ٜ عٵٚاي

ايلٚاٜات ، ٚإٍ بعض ايعكا٥ـٟـ عٵفات ايبٴايلٚاٜات ٚاٱكًاؿ. يكـ ؿػٌ ايتواَض إٍ 

ٚنقيو إٍ اجملاٍ ايطيب، ْاٖٝو ، اجملاٍ ا٭ػ٬قٞ ١ْٝ، ٚإٍعلؾاـ٫٫ت اياي فات

ـٴ .عٔ اجملاٍ ايتاكىٞ ٌٸايتٛهټ ٚكُ ، ٕعٖقٙ اجملا٫ت وتاز إٍ تتبټ عات اؾاك١ٜ ٗ ن

 : عاتٞ باٱًاك٠ إٍ ث٬ث١ تٛهټٚيهٓٸٞ هٛف أنتؿ

 

اك لأه»تعًٝكّا ع٢ً َا ؾعً٘ ايـكبٓـٟ ٗ نتاب٘  ،ٗلاْٞطاي قاٍ آقا  

ـٸ»: َٔ إؿػاٍ بعض ٓعاف ا٭ػباك ،«ايٌٗاؿ٠ ٠ ػًُٛ٘ ُٚؿا٤ ْؿو٘ ْكٌ ٗ َٚٔ ً

اجملاَٝع ٚإِا أػقٖا عٔ بعض ، ٛدـ ٗ ايهتب إعتدل٠ت٫  ٖقا ايهتاب أَٛكّا

َع أْ٘ ٫ ِٜـم ايبًٛؽ عٓ٘  ،ٔٓٳع٢ً قاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټ اتها٫ّ ;اجملٗٛي١

 . (16)«فٍٗٛ غٍّ٘ ؿ ايٛداؿ٠َذلٸ

 : تطبٝل قاعـ٠ ايتواَض ٗ اجملاٍ ايتاكىٞ إَا إٔ ٜهٕٛ: أقٍٛ

 ب١ ع٢ً بعض ايكٔاٜا ايتاكى١ٝ. ع بًشاٚ اٯثاك ايٌلع١ٝ إذلت1ِّ

ٜكع َٛقع ايتوا٩ٍ عٔ  بًشاٚ ْكٌ ايتاكٜؽ ٚكٚاٜت٘، باعتباك إٔ ايٓكٌ ٖٛ أَلٷ أٚع 2

 سهُ٘ ايٌلعٞ. 
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ي٘ ؾٛا٥ـ  بًشاٚ َعلؾ١ ايتاكٜؽ َٚا دل٣ ػ٬ي٘ َٔ أسـاخ، ٖٚقا ا٭ػرلٴ أٚع 3

 نجرل٠. 

ٚٸ ُټٍأَا ا٭ ّٓا ًلع١ٝ، ؾٝذلٟ عًٝ٘ َا هلٟ ٓٳٔ ايٓكٌ ايتاكىٞ هٴ، أعين تٔ

 ٔ. ٓٳك ايٓاق١ً يًوټ١ ا٭ػباع٢ً نآؾ

ُٹٚأَا ايجاْٞ ّٷلٵ، أعين ْكٌ ايتاكٜؽ  إٔ ْكٌ ا٭سـاخ غرل  ؾّا ٚسهاٜت٘، ؾُعًٛ

ٍٷ ;دا٥ٕن ايجابت١ ٚا٭ػباك ائعٝؿ١ غرلٴ ِٕ ٭ْ٘ قٛ ١ٌّٺ٫ٚ سذٸ ،بػرل عً عٓ٘،  ، ٖٚٛ َٓٗ

 ع اٯتٞ، َٚع فيو ّهٔ تدلٜلٙ بأسـ تٛدٌٝٗ: نُا هٓقنل ٗ ايتٛهټ

ٚٸ سـاخ إٔ َؿاؿ ٖقٙ ا٭ٚفيو بتٛدٝ٘  ،و بكاعـ٠ ايتواَضايتُوټٍ: ايتٛدٝ٘ ا٭

ٕٵ ، نُذلٜات ّٜٛ نلب٤٬ َج٬ّ ،ايتاكى١ٝ  ;ّاَوتشبٸ ًلعّٝا سهُّا  ٜهٔملٚإ

ٝٴ اؿوٌ بٔ ايبها٤ ع٢ً  ٕٸإؾ، ٕا ٖٛ َوتشبٌّ ٛٓٛعٷهٓ٘ َٚياَض ٗ ؿيًٝ٘، وٳتٳي

ٕا  ِٜٚرل ٖقا ايٓكٌ هببّا، هجرلايب عًٝ٘ ايجٛاب ٜٚذلتٻ ،ّاٜهٕٛ َوتشبٸ ’عًٍّٞ

 . (17)ا٫هتشباب ٜهٕٛ سهُ٘

ٔٵ َٳٜ ع٬ً٘ٝسٳٜٴ ٚيه ٕٸ أػباك  ُٖ ٔٵ: إ ٍٸ تٵبًؼ ع يٛ  ع٢ً ايتواَض ٗ  ؿ٫يتٗا ع تـ

 ؿيٌٝ اؿهِ ايٌلعٞ ْؿو٘، ٫ ؿيٌٝ َا ٜهٕٛ َٛٓٛعّا يًشهِ. 

 ،ايتاكىٝٸ١َا فٖب إيٝ٘ بعض ايؿكٗا٤ َٔ دٛام ْكٌ اؿٛاؿخ ايتٛدٝ٘ ايجاْٞ: 

ّ، ؾٓكًٗا بِٛك٠ نٵ٫ بعٓٛإ ايٛكٚؿ أٚ اَؾ ،ؿيٌٝ عًٝٗا، بعٓٛإ اؿها١ٜ ِٵاييت مل ُٜك

 . (18)ك ي٘اؾنّ ٫ َدلِّ

إٔ ٜٓكٌ ايكٔاٜا اييت مل  ٌٖ هٛم يًؼطٝب اؿوٝينٸ»: ايوٝـ اـ٥ٛٞ ٦ٌهٴ 

َٔ هه١ٓٝ بٓت  ×ننٚاز ايكاهِ بٔ اؿؤ، ٗا ٚاقع١ْٜجبت ٚقٛعٗا، بعٓٛإ أْٸ

ـٻأّ  ،×اؿوٌ ٫ : ؾأدابت ٗ ْكٌ َا أثبت٘ ايعًُا٤ ٚطلغ َا طلسٛٙ؟ َٔ ايتجبټ ٫ بٴ

ّٕ ٚأَا بعٓٛإ اؿها١ٜ عٔ نتابٺ، هٛم ايٓكٌ بعٓٛإ ايٛكٚؿ  . (19)«ؾ٬ بأي ب٘ أٚ ًؼ

كٌ نقا ْٴ) :إفا نإ ايتعبرل ٗ ْكٌ إِٝب١ بعٓٛإ...»ٚقاٍ إرلما ٖاًِ اٯًَٞ: 

ؾُا ٖٛ ، ؾ٬ إًهاٍ ؾٝ٘ ،َٔ باب ايلدا٤ ٜٚهٕٛ ٖقا ايٓكٌ أّٜٔا (،أٚ نقا

ُٕ  . (20)«ّنٵٜهٕٛ ايٓكٌ بعٓٛإ اَؾ ٌٴٌهٹا

كاٍ بعـّ ساد١ ايٓاقٌ إٍ اهتؼـاّ تعابرل َٔ قبٌٝ: ك٣ٚ ؾ٬ٕ، أٚ دا٤ ُا ٜٴبٳٚكٴ

 ٗ ايهتاب ايؿ٬ْٞ، بٌ ٜهؿٞ عـّ قِـ نٕٛ اـدل َطابكّا يًٛاقع. 



 

 االجتهاد والتجديد 

 ُإ )اـ٥ٛٞ ٚاٯًَٞ( ٬َسٛتٌ: ٢ًًَ ٖقا ايتٛدٝ٘ ايقٟ طلس٘ ايعٳ٬ْٚسٜ ع

ٕٸ ٖقا ايتٛدٝ٘ ْاٚلٷا٬ٕس١ٛ ا٭ٍٚ ِّؽ ي٘  إٍ إعطا٤ سٌٍّ : إ ًلعٞ يًٓاقٌ َا ٜو

٘ٷ هًِٝ، يهٓٸ .ًلعٞ كٚا١ٜ اـدل ؿٕٚ ايٛقٛع ٗ ققٕٚك ٓا ْٔع ٖٚٛ بٗقا ايًشاٚ تٛدٝ

ًٳ ِٸ إٜٗاّ لٵي٘  ٕٸ َا ٜٴِططّا، ٖٚٛ إٔ ٫ ٜت غ عًِٝٗ ٖٛ لٳايٓاي َٔ ػ٬ٍ طلٜك١ ايطلغ بأ

ـٳٸ ;سكا٥ل تاكى١ٝ ٕٸ ايهقب يٝى ٖٛ كٚا١ٜ أٚ ْكٌ َا  ٭ٕ فيو ٜٴع َٔ أْٛاع ايهقب، ؾإ

ٌٷلٵب، بٌ ٖٛ عٴوٵتعًِ أْٸ٘ ػ٬ف ايٛاقع ؿٕٚ تٓبٝ٘ إوتُع إٍ فيو ؾشٳ يٓكٌ  ؾّا ًاَ

ا٤ يًُوتُع بهْٛ٘ َطابكّا ي٘، ٫ٚ ىؿ٢ يًٛاقع َع اٱو ٚكٚا١ٜ َا مل تعًِ أْ٘ َطابلٷ

ِٸ تـاٍٚ ايلٚاٜات ٗ ايؿٔا٤ ايٌع أْٸ٘ عٓـَا ّٸيبٜت ؾػايبّا  بعٓٛإ ايٓكٌ َٔ نتابٺ  ايعا

ُٸَا ٜهٕٛ فيو بكِـ اؿها١ٜ عٔ ايٛاقع، ٫ فلٸ ا ٚكؿ ٗ نتاب، ٚيٛ ؿ اٱػباك ع

هلاك ايٓكٌ أٚ اٱوا٤ َٔ َع ت ٫ هٝٻُاٚ ،ٞ ٫ ًٜتؿت إيٝ٘قِـ ايٓاقٌ فيو ؾإٕ إتًٓك

ُات ايٛد٘ ٚطلٜك١ ايتعبرل بهٕٛ اـدل َعتدلّا َٚطابكّا يًٛاقع. ٚايقٟ ٜـؾع وٳػ٬ٍ َق

َٸ ب ايٌٓواـطٝب إٍ فيو أْ٘ ٫ ٜلغب ٗ تولټ ١ ايٓاي ٫ ًٜتؿتٕٛ إٍ ن٬َ٘، ٚعا

ع٢ً ـ٠ ٗٵ١ ايٓكٌ، ٚهعٌ ايعٴٚمٛٙ ٫ ُٜٔٔ شلِ ُشٸ «ك٣ٚ ؾ٬ٕ»إٍ أْٸ٘ بكٛي٘: 

ـٸايلاٟٚ، ٖٚقا َا هعٌ اـدل ٜ ٛټ ،تِـٜل ب٘اي ًك٢ كٚادّا إٍ س ٌ ك أْٸ٘ ّجِّٚتِ

َٳبوبب تلهټ ;ْٙكـبعـ فيو  ِعبٚيقا ٜ، اؿكٝك١  ٔٵؼ٘ ٗ ا٭فٖإ، ٚاـطٝب ٖٛ 

 ؽ. أهِٗ ٗ ٖقا ايذلهټ

ٔض إٔ عـّ قِـ إطابك١ ٫ ٜهؿٞ، بٌ ٖٛ أنجل إًها٫ّ َٔ طلٜك١ َٚٓ٘ ٜتٸ

 ٚاٱساي١ إيٝ٘.  ،نتاب ايٓكٌ َٔ

ٕٸ إًهاي١ٝ ْكٌ ا٭ػباك َٔ ايهتب غرل إعتدل٠ ٚكٚاٜتٗا ا٬ٕس١ٛ ايجا١ْٝ:  إ

ٞٸ ٚأْ٘ ٗ ساٍ ْكٌ ع٢ً مٛ  ،ايقٟ ٜكع ؾٝ٘ ايٓاقٌ يًٓاي ٫ تٓشِل باٱًهاٍ ايٌلع

ِٷَؿّ ؾكـ َقنٵاَؾ  ٚٚقع ٗ ايهقب، َٚٔ ٖٓا ماٍٚ إهاؿ كلٕز ا َا يٝى ي٘ ب٘ عً

ٕٸ  .ّ، ٚإِا ٜٓكٌ َٔ نتابٺنٵًلعٞ ي٘ بإٔ ٫ ٜٓكٌ اـدل بعٓٛإ ايٛكٚؿ ٚاَؾ إ

ٝٸ١ أٚهع َٔ فيو بهجرٕل ـٸ ، ٖٚٞ ؿٕٚ ًوٍّاٱًهاي ـٸتتع ع  ؾٗٞ ع َٔ د١ٗٺ ;٣ ٖقا اؿ

شلا اْعهاهٗا ع٢ً  ٚاييت ٖٞ ُٛك٠ْ ،ٌِ بايِٛك٠ اؿكٝك١ٝ يتاكىٓا اٱه٬َٞتتٻ

َٴٝٳَؿاُٖٝٓا ٚقٹ ٌِ بذلبٝتٓا قٔاٜا ا٫عتكاؿ ٚايتٌلٜع، ٚتتٸ أسٝاّْا ايعًٝا، ُٚىٸًٓا جٴُٓا ٚ

ٞ شلقٙ ايِٛك٠ ٠ ؾعٌ اؾُٗٛك إتًٓكٌِ بهٝؿ١ٝ كؿٸأػل٣ ع تتٸ ٖٚٞ ع َٔ د١ٗٺ ;ايـ١ٜٝٓ
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ٞٸٚإوتُع شلقا اـطاب، أنإ ْٗٛكّا إه٬َٝٸ ، ؾُا ٖٛ ايتأثرل ّا أٚ غرل إه٬َ

ّٸٚايِـ٣ ايقٟ ٜذلن٘ َجٌ ٖقا اـطاب  ٌټ غرل إتجبِّ ايعا ت ٗ ْكٌ ٚقا٥ع ايتاكٜؽ، ٚد

ُٕؼٵ ل بعٓٛإ: دا٤ ٗ ايهتاب ايؿ٬ْٞ، أٚ بٹاعتُاؿٙ ع٢ً ا٭ػباك غرل إعتدل٠، ٚيٛ ْكًٗا ا

ٕٸ َا ٬ْسٛ٘ ٖٛ ْؿٛك  ؟فنل ايلاٟٚ ايؿ٬ْٞ ٌٖ متٸ كُـ تًو اٯثاك ٚايتـاعٝات؟ إ

ٗاَ٘ باعتُاؿ قا اـطاب، ٚاتَِّٔ َجٌ ٖ ،ؾ٬ّٔ عٔ غرلِٖ ،َٔ إوًٌُ نجرٕل

 اـلاؾ١ ٗ تجكٝـ ايٓاي، ٚايهقب ٗ ْكٌ ا٭سـاخ ٚايٛقا٥ع. 

ٕٕ ٕٸ َٔ ايػلاب١ َها َٸ إ ٌٕٔ ٜتشلٻٜٵ١ َواكٳإٔ ػـ ٗ ا٭ َتٛإم ٗ  نإ بٌه

ٚٗ  ;كٌ ٚايباسجٌؼكٝكٞ ٜٓطًل ب٘ بعض احملكِّ ؾج١ُ َواكٷ ;ايتعاٌَ َع ٖقا ايتاكٜؽ

ٕاَّا َٔ دٗٛؿ  ػل ٫ ًػٌ ي٘ بايتشكٝل ٚايبشح، ٫ٚ ٜوتؿٝـ إ٫ٓآ َٛامات٘ َواكٷ

يهْٛٗا تأتٞ ع٢ً سواب ػطاب٘  ;ُا كآٖا غرل َؿٝـ٠ٺبٳكٌ ْٚتا٥ر أعاثِٗ، بٌ كٴاحملكِّ

 ايعاطؿٞ ايقٟ ٜعتُـ اٱثاك٠. 

، أعين َعلؾ١ ايتاكٜؽ َٚا دل٣ ػ٬ي٘ َٔ أسـاخ، ؾ٬ فاٍ ٚأَا ايجايح

ٌٕ  ٚطُٕى ٬َس١ٛ َا انتٓؿ٘ َٔ ت٬عبٺ ٚؿيٍّ ٫ هٝٻُا، ٚٚتوإَض يًتعاٌَ َع٘ بتواٖ

ٕٸ َعِٛ ُن .ٚتنٜٚل يًشكا٥ل  ،ٌطػٕٛ يًو٬تٸاب ايتاكٜؽ ناْٛا ٜ٪كِّٖقا ْاٖٝو عٔ أ

 ٜٚهتبٕٛ ٚؾل أٖٛا٥ِٗ. 

ـٸ باب إعلؾ١ بأسـاخ ل َٔ اـدل ايتاكىٞ ئ ت٪ؿٸٚايـع٠ٛ إٍ ايتٛثټ ٟ إٍ ه

ٚفيو ٭ْٸ٘ باٱَهإ ؼٌِٝ  ;ٚػؿا٤ سكا٥ك٘، نُا قـ ٜنعِ ايبعض ،ٖقا ايتاكٜؽ

ٕٛ ٌٸ َٔ أٚهع ا٭بٛاب اييت ّهٔ َٔ ػ٬شلا  .َٔ أما٤ ا٫عتباك ايٛثٛم ب٘ بٓش ٚيع

ِّ ايٛثٛم با٭ػباك ايتاكى١ٝ ػُٝعٳ َا ٜبعح ع٢ً ايٛثٛم  ،ؿ٠ايكلا٥ٔ ٚايٌٛاٖـ إتع

اٱػباك  َٔ ُـم اـدل ٚاعتباكٙ ؾ٬ ِٜضٸ تشلٻبٛقٛع اؿاؿث١ أٚ عـّ ٚقٛعٗا. َٚا مل ْ

 ٚتجكٝـ ايٓاي ب٘.  ،عٓ٘

ٌٸ َ٪١ّْٚ ،ٖقا ٕٸ ايٛثٛم باـدل ايتاكىٞ أق َٔ ايٛثٛم  ٚنًؿ١ّ ّٚهٔ ايكٍٛ: إ

ـٸ أّٜٔا. ايؿكٗٞٚ ،ـِٟكباـدل ايعٳ  ٠ َوتٜٛات ٫عتباك اـدل: ٚباٱَهإ طلغ ع

ٕٸ ا٫عتباك ايه٬َٞ ٟٸٌِ ببٝإ ناْت تتٸ إفاايكٔٝٸ١ : ٚفيو ٭ ّٕ عكٝـ ٬ ؾ َؿٗٛ

ـٻ ٌٕ بٴ  عكًّٝا نإ أٚ ْكًّٝا.  ،قطعٞ عٓـ إٌٗٛك َٔ ايعجٛك شلا ع٢ً ؿيٝ

، تكاٜلٜٚ٘ ايجِّ ُشٝضَٛثٛم أٚ  ع٢ً ػدٕل ٢ ا٫عتُاؿعٓ: َٞايؿكٗا٫عتباك  
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ِٕٚفيو عٓـَا ٜهٕٛ إؿّٗٛ إطلٚغ َتٸ  ًلعٞ.  ٬ِّ ببٝإ سه

 تاكىٝٸ١ ٫ ع٬ق١ شلا ببٝإ ٌِ ا٭َل بٓكٌ ساؿث١ٺٜتٸعٓـَا : ا٫عتباك ايتاكىٞ

ٞٸ ِٕ ًلع ّٕ سه ٞٸ، ا٫عتباك ايتؾٗٓا قـ ٜهؿٝٓا  ـِٟكعٳ أٚ َؿٗٛ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ اكى

ٌّ تاكىٞ َعتدلٷ اي َِـكٷإٍ ايٓ ّـٻكتٴيت يًشاؿث١ اي ب٘، ٫ٚ ٜهٕٛ إُٕٔٛ  َٚعت

ـټ .كايؿّا ئٛاب٘ ًٚلٚٙ قبٍٛ اـدل ـټٚايتٌ ؿ ايقٟ ٌْذلط٘ ٗ ؿ ٖٓا ٫ ٜٛامٟ ايتٌ

 . ـٟ أٚ ايؿكِٗٞكا٫عتباك ايعٳ

ٝٸ١ ايبشح ايتشكٝكٞ ٚاؾٗـ ايتٓكٝيب ٗ إِاؿك ايتاكى١ٝ  ٕٸ عًُ ٚاؿكٝك١ أ

إعتدل٠ قـ تٌُٛ ايباسح إٍ ايهجرل َٔ اؿكا٥ل إـؾ١ْٛ ٗ ٖقا ايلناّ ايتاكىٞ، 

 َٔ ايوٌُ.  ايعًُٞ َٔ ُٝٝن ايػحٸا٫عتُاؿ ع٢ً أهايٝب ايبشح بٔ ٜٚتُٖه

 

ٛٻ»ايٌٗٝـ ايجاْٞ: قاٍ  ٌٳ م ا٭نجلٴٚد ب٘ ع أٟ باـدل ائعٝـ ع ٗ مٛ:  ايعُ

ايكِّ، ٚإٛاعٜ، ٚؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ، ٫ ٗ مٛ: ُؿات اهلل إتعاٍ، ٚأسهاّ 

ـٸ، ٔٷوٳاؿ٬ٍ ٚاؿلاّ. ٖٚٛ سٳ ٕا اًتٗل بٌ  ;ايٛٓع ٚا٫ػت٬م سٝح ٫ ٜبًؼ ائعـ س

َٳٓٳكٌ َٔ ايتواٌٖ بأؿي١ ايوټاحملكِّ ايعًُا٤ ض شٵٔ، ٚيٝى ٗ إٛاعٜ ٚايكِّ غرل 

ُٸ |ٕا ٚكؿ عٔ ايٓيبٸ ;اـرل اهلل  بًػ٘ عٔ ٔٵَٳ»١ ٚايعا١َ ع أْ٘ قاٍ: ع َٔ طلٜل اـا

فيو،  ثٛاب٘، أعطاٙ اهلل تعاٍ باهلل ٚكدا٤ٳ إّاّْا ;تعاٍ ؾ١ًٝٔ ؾأػقٖا ٚعٌُ َا ؾٝٗا

ٕٵ  . (21)«مل ٜهٔ نقيو ٚإ

ُٕ»ٚقاٍ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ:  لاؿ باـدل ائعٝـ ٗ ايكِّ ٚإٛاعٜ ٖٛ ْكًٗا ا

 .ل بايٛادب ٚاؿلاّٚتلتٝب اٯثاك عًٝٗا، عـا َا ٜتعًٖ ،ٚٓبطٗا ٗ ايكًب ٚاهتُاعٗا

ٌٸإٚاؿاٌُ:  ٞٸ ٖٚقا أَلٷ .٤ٞب فيو ايٌوٳع٢ً سٳ ٤ٞٺً ٕ ايعٌُ به  .لَهٓٵ٫ ٜٴ ٚدـاْ

ػباك بٛقٛعٗا ٗ ايعٌُ اٱ َِٚا٥بِٗ، ٜٚـػٌ ^ٜٚـػٌ سها١ٜ ؾٔا٥ٌ أٌٖ ايبٝت

ـٸ َٔ ؿٕٚ ْوب١ٺ ايٛاكؿ٠ بايطلم إعتدل٠، بإٔ ٜكاٍ:  ػباك با٭َٛكاٱ إٍ اؿها١ٜ ع٢ً س

ـ نقا، ْٚنٍ ع٢ً ٫َْٛا هٝٸ ٜٚبهٞ ،ٞ نقآًِٜ ×نإ أَرل إ٪ٌَٓ

ٕٵ ٫ٚ هٛم فيو ٗ ا٭ػباك .نقا ٚنقا ×ايٌٗـا٤ نإ هٛم  ايهافب١، ٚإ

ٕٸ ;سهاٜتٗا  إ٫ٓ ،٫ ٜبعـ عـّ اؾٛام ، َع أْ٘سها١ٜ اـدل ايهافب يٝى نقبّا ؾإ
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 . (22)«َع بٝإ نْٛٗا نافب١ّ

ٕٸ ؾٔا٥ٌ ًَٚتعًٝكّا ع٢ً ن٬ّ ايعٳ ٌُ )ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٚا٭ِْاكٟ( ْكٍٛ: إ

ـٻعٌُ إوٕٓٛ، ؾُلؿټلاؿ بٗا ثٛاب ايا٭عُاٍ ٜٴ ّ َٔ ايتواَض ٗ أؿي١ ٖا إٍ َا تك

ٔٵٓٳايوټ  َا إلاؿ بايتواَض ٗ إٛاعٜ ٚايكِّ؟  ٔ، ٚيه

ٚأػل٣  ;تهٕٛ ِْْٛ أػباك ٜٓكًٗا ايٛاعٜ يًٓاي : إٕ إٛاعٜ تاك٠ّأقٍٛ

ٚاقع١ٝ أٚ ١ٓ َٔ إٌْا٥٘ أٚ إٌْا٤ غرلٙ، ًعلّا أٚ ْجلّا أٚ أسـاثّا َعٝٻ بًٝػ١ّ تهٕٛ نًُاتٺ

ٗٳ اؾذلآٝٸ١ّ ّاقِِ ٚٳـٳٜٓكًٗا يًٓاي ب ِٛٗ ٚتٓبِٝٗٗ، ؿٕٚ إٔ تهٕٛ َٔاٌَ أػباك عٵف 

ُٸ أٚ |عٔ ايٓيبٸ َٓكٛي١ٺ أَا ايجاْٞ ؾ٬ ٌَه١ً ؾٝ٘، ٚيٛ سٌِ  .أٚ غرلِٖ ^١ا٭٥

ٚٸ ;َٔ ايتواَض ؾٝ٘ ٤ًٞٷ ِـ١ٍَّ، ٖٚٛ إكِٛؿ بهًُات ايؿكٗا٤ إٚأَا ا٭ ، ؾ٬ ٚد٘ تك

٫ ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ »يًتواَض ؾٝ٘، نُا اهتكلب بعض ايؿكٗا٤ إعاُلٜٔ، قاٍ: 

ؿٕٚ ْوبتٗا إٍ ايلٚا١ٜ،  َٔ ،ٖٛ ايتواَض ٗ ْكًٗا)إٛاعٜ ٚايكِّ( بايتواَض ؾٝٗا 

ٚػطبا٤ إٓدل اؿوٝين ٗ  إٚ ايٛعٸـٳٜٵـ بجبٛتٗا بطلم َعتدل٠، نُا عًٝ٘ ؿٳؾ٬ ٜتكٝٻ

ٔٸعِٛكْا ٖ َٔ سل١َ  َع َا ٖٛ إؿلٚؽ عٓ٘ ٚاٖلّا ٚاٖٕل ايٛد٘ ؾٝ٘ غرلٴ قٙ. ٚيه

ِٕ ػباكاٱ  . (23)«َٔ ؿٕٚ عً

ِٕ ;َٚا فنلٙ ُشٝضٷ ٕٸ اٱػباك بػرل عً ٌّ ؾإ  ٫َٚٳ﴿عٓ٘ ًلعّا، قاٍ تعاٍ:  َٓٗ

ل عك٬ّ، قاٍ احملكِّ (، نُا أْ٘ قبٝضٷ36)اٱهلا٤:  ﴾ِٷًِعٹ ٘ٹبٹ َوَي ىٳٝٵا َيَٳ ـٴِكتٳ

ٕٸ اٱ  ،١ عًٝٗااييت ٫ سذٸ ٚفنل إِٝب١ ،١ عًٝٗاٌْل ايؿ١ًٝٔ اييت ٫ سذٸ»ُؿٗاْٞ: ؾإ

ُٸ ،ًلعّا ّٷٚقلٻ ،عك٬ّ قبٝضٷ َٳأٗا ؾهٝـ ٜع  . (24)«؟!بًؼ ٔٵػباك 

ٕٸ ايتواٌٖ ٗ فاٍ ايٛعٜ ٚايكِّ قـ ؾتض ايباب ع٢ً َِلاعٳ ٘، ؾػـا ٝٵع٢ً أ

ٌٕ ّٸ َٓدل ايتٛدٝ٘ ٚاٱكًاؿ بٌه ِّ عا ايقٜٔ ٜتًٕٛ ع٢ً  ،١ًٗٳٌٝ ٚاَؾَلتعّا يٌب٘ ا٭

ٌٕ َا هاِٖ ع َٔ د١ٗٺ ،ايٓاي ا٭ػباك اـلاؾ١ٝ ٚايكِّ اـٝاي١ٝ َٔ  ع ٗ بٓا٤ دٝ

أػل٣ ع ٗ ايتٓؿرل عٔ إقٖب ٚأتباع٘، نُا ٬ْسٜ ٗ  اـلاؾٌٝ، ٚهاِٖ ع َٔ د١ٗٺ

ٌٸ ،آَاأٜٸ ّٴ سٝح اهتػ ٘ٓ ػِٛ ُٻ ×أٌٖ ايبٝت ػ َٛاعٜ ايهجرل َٔ ٓ٘ َا تتٔ

ٗٳ ;١١ ايتشلٓٝٸٌْٚلٖٚا عدل ٚها٥ًِٗ اٱع٬َٝٸ ،اـطبا٤ َٔ قِّ ػلاؾ١ٝ ف ـٳب

 اٱها٠٤ إٍ إقٖب ٚتٖٛٝٓ٘. 

َٳٚيٝى ٗ »ٚأَا قٍٛ ايٌٗٝـ ايجاْٞ:  ؾٗٛ  «اـرل ٔضشٵإٛاعٜ ٚايكِّ غرل 
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ّٷ ُٻ ;غرل ؿقٕٝل ن٬ ٔ إٛاعٜ َ ٓ٘، ؾهجرلٷإف ا٭َل ىتًـ بٓٛع١ٝ إٛع١ٛ َٚا تتٔ

ٌٸ ٕٕ غرل ُشٝش١ أٚ َؿاِٖٝ قًك١. ٚيع ٛٴ ٚايكِّ تٌتٌُ ع٢ً َعا اٚ ٗ مَاْ٘ ناْٛا عٸاي

 ض اـرل! شٵَٳ ايقٜٔ ٫ ٜقنلٕٚ ٗ َٛاعِٛٗ إ٫ٓ ،َٔ أٌٖ ايعًِ

 

^

٘ ايكاعـ٠، تٵَؾلٳعٳ ٕعهٛف ٜهٕٛ أغلب تٛهټع يٛ قٌٝ ب٘ ع ع ايٓشٛ َٔ ايتٛهټ ٖٚقا 

ٌٕ  ؟بإَهإ ايتواَض ٗ ا٭ػباك ايٛاكؿ٠ ٗ قٔاٜا ا٫عتكاؿ ؾٌٗ َٔ قا٥

ّٕ  ايتواَض، َواّٜٚا بٌقبٛي٘ بٗقا  ا٤ إعاُلٜٔايؿكٗبعض ي ٜٛٗل َٔ ن٬

بٌ ٚبٌ أػباك إوتشبٸات، َٚتذاٚمّا َا ٖٛ َعلٚفٷ  ـ١ِٜكا٭ػباك فات إٔاٌَ ايعٳ

ٕٸ ػدل ايٛاسـا٭ع٬ّ،  ٛٸٍ عًٝ٘ ٗ أُ َٔ أ ٍٛ ايعكا٥ـ ؾُٝا يٛ نإ يٝى سذٸ١ّ ٫ٚ ٜع

ِټُشٝض ايو ُٸا يٛ نإ ٓعٝؿّا. قاٍ َا ْ ٖٚقا ايتـقٝل ٚايتشكٝل »٘: ٓـ، ؾ٬ّٔ ع

ل َا ٜتعًٖ ـ ٫ٗهتشِاٍ ا٫ط٦ُٓإ بِـٚك اؿـٜح عٔ إعِّٛ، ٜتأٖن ;تٚايتجبټ

ايٛادب ٚاؿلاّ، أٚ إعا٬َت ٚا٭َٛك  :با٭ساؿٜح إلتبط١ باؿهِ اٱيناَٞ، َجٌ

١ِّ ٚاؿكٛقٝٸ١ ٚايوٝاهٝٸإايٝٸ ٕٸ ايتعاٌَ َع ا٭ساؿٜح ا٭ػل٣ ع نإتش ث١ عٔ ١، ٗ سٌ أ

  .(25)«١ات ع ٫ وتاز إٍ ٖقا إكـاك َٔ ايتشكٝل ٚايـٓقأٍُٛ ايعكا٥ـ ٚإوتشبٸ

ُٹٌ ع٢ً ٚاٖ ٕٸ َا ٜجرل ا٫هتػلاب ٗ ٖقا ايه٬ّ ع يٛ سٴ ٕٸ ايتشكٝل إ لٙ ع ٖٛ أ

تّا بـكد١ٺ أع٢ً ٗ ت إطًٛب ٗ ا٭ػباك فات إٔاٌَ ايؿك١ٝٗ ٜوتـعٞ تجبټٚايتجبټ

َٸا َواٚا٠ أػباك . ـ١ِٜكا٭ػباك فات إٔاٌَ ايعٳ ايعكا٥ـ بأػباك إوتشبٸات ؾٗٛ أٍُٛ ٚأ

ـټ ٕٸ أػباك  ;َع ايؿاكم إسـاُٖا با٭ػل٣ قٝايٷ ٚقٝايٴ .غلاب١ّ أً ايعكا٥ـ  أٍُٛ٭

ب٘، بُٝٓا إوتشبٸات  قٟ ٫ ٜهٌُ إه٬ّ ايٌؼّ ٚإّاْ٘ إ٫ٓى يًبٓا٤ إعلٗ ايت٪هِّ

ٝٸ١ ٫ ىـَ اٱػ٬ٍ بٗا ٗ اهتكا١َ إوًِ ٚعـايت٘، ؾ٬ّٔ عٔ  ،ٖٞ فلٸؿ ْٛاؾٌ عًُ

 إّاْ٘ ٚإه٬َ٘. 

ٔٵ ،ٖقا ْوتبعـ إٔ ٜهٕٛ ٚاٖل ايه٬ّ َلاؿّا ي٘، ؾٗٛ قـ  كاٍ: إْٸٓاٜٴُا بٳكٴ ٚيه

ٕٸ ػدل ايٛاسـ ُلٻ ا٫هتٓاؿ  ٫ ِٜضٸع ٢ يٛ نإ ُشٝض ايوٓـ ستٸع غ ٗ َٛاكؿ أػل٣ بأ

ـ با٫عتكاؿ َُٕٔٛ اـدل ايٛاكؿ إيٝ٘ ٗ إثبات إعتكـات، بٌ ٫ ّهٔ إيناّ إهًٖ

َٸا أْ٘ سٌِ ػطْأ ;ٚعًٝ٘. (26)ـِٟكٗ اجملاٍ ايعٳ  ;طباعٞ أٚ مٛٙ ٗ ايه٬ّ إقنٛك ؾإ
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 أٚ أْ٘ ٜكِـ بعـّ ايتـقٝل ٗ أػباك أٍُٛ ايعكا٥ـ أْٸ٘ سٝح ناْت َٔاَٝٓٗا ثابت١ّ

 ت ٗ أػباكٖا. ايتجبټإٍ بايـيٌٝ ايعكًٞ ؾ٬ وتاز َعٗا 

ٛټ ـٻـ١ٜ، ؾِككات عٳإٕ أػباك ايؿٔا٥ٌ تواِٖ ٗ تهٜٛٔ تِ ت ؾٝٗا. َٔ ايتجبټ ٬ بٴ

ٝٸْنِّ»ٟٚ عِٓٗ: اٍ: إٕ َوتٓـٖا ٖٛ َا كٴكقـ ٜٴ ،ْعِ ٚقٛيٛا ؾٝٓا َا  ،١ْٖٛا عٔ ايلبٛب

 . «٦ًتِ

ٌْل ايؿ١ًٝٔ اييت ٫ »ايقٟ قاٍ ؾٝ٘:  ،ُؿٗاْٞل اٱٓا ْكٌ ن٬ّ احملكِِّؿٚقـ أهًَ

ؾهٝـ  ،ًلعّا ّٷٚقلٻ ،عك٬ّ قبٝضٷ ،١ عًٝٗااييت ٫ سذٸ ٚفنل إِٝب١ ،١ عًٝٗاسذٸ

ُٸ َٳأٗا ٜع  . (27)«؟!بًؼ ٔٵػباك 

ٔ، ُٚلؾٓا ٓٳايوټ ٗ َٛكؿ «بًؼ ٔٵَٳ»ػق بأػباك قبًٓا ا٭يٛ : إْٸ٘ ِاك٣ ايكٍٛٚق

ٞٸ َٕ أُٛي ُٸا ؿاك َٔ ْكا  سٍٛ َـ٣ ؿ٫يتٗا ع٢ً قاعـ٠ ايتواَض إقنٛك٠، إ٫ٓ ايٓٛل ع

ٍٕ ٭ْ٘ ٫  ;نُا ؾعٌ نجرلٕٚ ،ٔٓٳع يتعُِٝ َؿاؿٖا إٍ غرل ؿا٥ل٠ ايوټ أْٸ٘ ٫ فاٍ ع عا

ٛٸًٓهٌ غطا٤ٶ زلض بتوًٗك شلقا ايتعُِٝ، ايقٟ َدلِّ ٚاـلاؾ١ إٍ ا٭فٖإ  ٌ أػباك ايػً

ٗا غلب١ً ايذلاخ ٚتِؿٝت٘ َٔ داؿٸ٠ ٖـُؾ أٚ عٛخٺ اْط٬م دٗٛؿٺ ٚأعامٍ، ٛايعكٚ

 إٛٓٛعات. 

نٝـ ٜوٛؽ يًعًُا٤ إٔ »ع: اعذلآّا ع٢ً ٖقا ايتٛهټ ،ٚقاٍ بعض ايعًُا٤

٘؟! إف بإَهاِْٗ إٔ ٜلؾعٛا ًَِا مل ُٜك |ؾرلٕٚٚ عٔ كهٍٛ اهلل ،ٜتواًٖٛا ٗ ؿٜٔ اهلل

 أسهاّ اهلل ٚايؿٔا٥ٌ تعطٞ ُٛك٠ّ تٵيٝوٳٚٳَأٚىؿٔٛا قـك ايٌلٜـ،  ،َٓني١ ايوؼٝـ

ٕٵ ـٻمل ٜٴ عٔ ايـٜٔ اٱه٬َٞ اؿٓٝـ؟ ؾإ َبا١ٜٓ  ُٛك٠ّ تٵٔ أعَطٓٳؿ بأؿي١ ايوټتٌ

 . (28)«...ٚػاط١٦

 
 

 .ل بعض ايٌلا٥٘ ٱدلا٥ٗاَنإْ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً ايكبٍٛ بكاعـ٠ ايتواَض، ؾكـ تٴقٵثِ 

ـٻ٬ِٕ بكٔٝٸ١ ايتٛهټ٭ُْٗا ٜتٸ ;ُٜٚٗين اٱًاك٠ إٍ ًلطٌ ًٳعات اييت ؼ ْا لٵثٓا عٓٗا ٚأ

 .ّا ٗ تطبٝل ايكاعـ٠عّا إٓاؾٝٸٜعين تٛهټ ،لَنقٵ١ َا هٝٴإٍ بعٔٗا، ٚإهكاٙ ًلطٝٸ

 ٚإيٝو ايٌلطإ إقنٛكإ: 
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ٜٴ اييت ٜهٕٛ استُاٍ ايِـم  ،ق بكاعـ٠ ايتواَض ٗ ا٭ػباك ائعٝؿ١٪ػٳٌٖ 

 ؾٝٗا ٓعٝؿّا ٚٚاّٖٝا؟ 

ٌٸٜبـٚ َٔ بعِٔٗ ايتُوټ  ٔٵَٳ و بإط٬قٗا يِٛك٠ نٕٛ ا٫ستُاٍ ٓعٝؿّا، ٚن

 ٚٚٓع٘ ؾٛاٖلٙ ا٫نتؿا٤ با٫ستُاٍ قاٍ بأْ٘ ٜٴعٌُ بايكاعـ٠ َا مل ٜعًِ بهقب اـدل

 .ائعٝـ

ٔٸ ٌٖ ٜعتدل »ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ٌٜذلٙ إٔ ٫ ٜهٕٛ ا٫ستُاٍ ََّٖٛٛا، قاٍ:  يه

ٔٸ أٚ ٫ ٜعتدل فيو  ١َّْٖٛٛ أٚ ٜهؿٞ ؾٝٗا إٔ ٫ تهٕٛ ٗ ايلٚا١ٜ ائعٝؿ١ إٔ تؿٝـ ايٛ

اِْلاف ، ٌَٓأٖا إط٬قات ايِْٓٛ ٚايؿتا٣ٚ، ٚإَهإ ؿع٣ٛ ؟ ٚدٛٙٷأّٜٔا

، أٚ َُٕٔٛ ايلٚا١ٜ ََّٖٛٛا إٍ ُٛك٠ عـّ نٕٛ، اييت ٖٞ َوتٓـ ايؿتا٣ٚ ،ايِْٓٛ

 . (29)«ٚا٫ستُاٍ ا٭ٚه٘ أٚه٘. إٍ ُٛك٠ نْٛ٘ َّْٛٓٛا

، «ٕٛ سـٜجّاا٭كبع»ٗ ايبٗا٥ٞ ايٌٝؽ ٖٚٛ كتاك َٚا اػتاكٙ ايٌٝؽ ٖٛ ا٭ٚٗل، 

ٔٸط٬م إٔ ٚاٖل اٱٚ»قاٍ:  ٙٺ ٚ ؾًٛ توا٣ٚ ، ب ايجٛابٗ تلتټ ُـم ايٓاقٌ غرل ًل

ٔٸـٙ عذلٌ، ْٜعِ .دلؾام با٭ ،ٚعٌُ بكٛي٘ ،ُـق٘ ٚنقب٘ ٗ ْٛل ايواَع ٚ ّ 

 . (30)«نقب٘ بكٝاّ بعض ايكلا٥ٔ

٘ٴ ـٻ ل عٓٛإ ايبًٛؽ ايقٟؼٗك اهتبعاؿٴ نلاٙفُش١ َا ٗ  ٚايٛد عٓ٘  تٵثٳؼ

ٌٸ ايلٚاٜات ٔٸ َِٓلفٷ «بًػ٘ ٔٵَٳ»: |ٕٸ قٛيَ٘ٔ أ باـدل إّٖٛٛ، ٫ٚ أق  عٔ ُٛك٠ ٚ

ـټأٚايكل١ٜٓ ع٢ً فيو ; نقب ايلاٟٚ  ،اـدلٞ َِاؿك تًٓكإما٤  ؿ ايٌلعٞ إًشٕٛٚٸ ايتٌ

ٛٸ ...،ُؿات إؼدل َٔ ايٛثاق١ ٚايِـمنقا إما٤ ٚ ّا كاؾّٔا يًعٌُ عّٝا َتٌلِّىًل د

ٚٗ ٥ٛٓ٘ يٛ ناْت كٚاٜات  .وّا إما٤ ٖقا ا٭َل، َٚتشوِّتابٌ ٚغرل ايجكابأػباك ايهقٸ

ٌ يٌٖه ،نإ ا٫ستُاٍ َّْٖٛٛاٚ ،يِٛك٠ استُاٍ ُـم اـدل ًٚا١ًَّ َطًك١ّ «بًؼ ٔٵَٳ»

ٛٸ  ،ع١ايتٌلٜعٞ إقنٛك، ا٭َل ايقٟ ٜجرل سؿ١ٛٝ إتٌلِّ فيو اهتجٓا٤ٶ ُاؿَّا يًذ

ّا َٔ ٦ًٝ ـٵٜٚـؾعِٗ يٲنجاك َٔ ا٭ه١ً٦ سٍٛ ٖقا ا٫هتجٓا٤ ٚسـٚؿٙ، َع أْٓا مل لٹ

يِٛك٠ استُاٍ  «بًؼ ٔٵَٳ»٢ً عـّ سلٍٛ كٚاٜات ٌ عـيِّفيو ٗ ايلٚاٜات، ا٭َل ايقٟ ٜ

 ُـم اـدل. 

ٌ َولبّا يـػٍٛ تلاخ ًٖهقـ ع ٚيٛ ٓعٝؿّا ع ا٫نتؿا٤ با٫ستُاٍ ٕٸ ٫ٚ ىؿ٢ أ
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ٓٸاعٌ إٍ ايؿٔا٤ ايٌلعٞ، ايهقٸ ايهقٸاب قـ ِٜـم  ع٢ً اعتباك إٔابٌ ٚايٛ

ٓا باب ايٛٓع ع٢ً شٵٗا، ٚبٗقا ْهٕٛ قـ ؾتٳع٫ٚ ٜكطع بهقب كٚاٜات٘ بأْ ،أسٝاّْا

ك شلقٙ ايتٛهع١ ٗ ايكاعـ٠ ٫ َدلِّ ،. ٚعًّٝ٘آا عًٝ٘ غطا٤ٶ ًلعٝٸٝٵٚأَٓؿ ،٘ٝٵَِلاعٳ

٘ ٭دٌ فيو فٖب يعًٓٚ. ّاَع نٕٛ ا٫ستُاٍ ٓعٝؿ استُاٍ ُـم ايلاٟٚيِٛك٠ 

ٔٸع «بًؼ ٔٵَٳ»إٍ ٌٓ أػباك  إامْـكاْٞ ٕٸ»: ايواَع ُـم اـدل، قاٍ ٢ً ُٛك٠ ٚ  نأ

ٕٸ أٚ  ب ع٢ً ؾعٌ ٤ًٞٺع٢ً ايجٛاب إذلتِّ ١ّؿآي ،٘ب ِّٚوٳَع ١ُاؿق زلع كٚا١ّٜ ٔٵَٳ إلاؿ أ

 ٕٵإٚ ،نإ ي٘ أدل فيو اي٤ٌٞ ،طًبّا يقيو ايجٛاب ;ؾِٓع فيو اي٤ٌٞ ٚأت٢ ب٘ ،تلن٘

 . (31)«مل ٜهٔ إوُٛع ع٢ً َا بًػ٘

ع٢ً ايٍُٛٛ َٔ ػ٬ٍ ايطلٜل  َٔ إٔ ايبًٛؽ ٫ ِٜـم إ٫ٓ ٚأَا َا قـ ٜقنل

ؾإْٗا َع٢ٓ ٍُٚٛ اي٤ٌٞ إٍ ايػا١ٜ أٚ  ;ٌٜٚٗـ بقيو ن١ًُ ايبًٛؽ ٗ ايًػ١; إعتدل

ِٹ(32)ُؿٗاْٞإٌاكؾ١ ع٢ً فيو، نُا فنل ايلاغب اٱ  ٌٵ، ٚعًٝ٘ ؾاـدل إفا مل ٜ

ـٷ ،َعتدل ؾ٬ ِٜـم عًٝ٘ ايبًٛؽ بطلٜٕل ٕٸ:  ;َٚلؿٚؿٷ ؾٗٛ ٓعٝ  ٭

أ٫  ;ٞ نُا ِٜـم ع٢ً اـدل ايِشٝضأع ايبًٛؽ ِٜـم ع٢ً اـدل ائعٝـ ايٛٓٸ

ّٷ :تل٣ أْٓا ْكٍٛ ٍُٚٛ اي٤ٌٞ إٍ َٓتٗاٙ يٛ ؾلض  ٚسٝج١ُٝ .نافب أٚ ػدلٷ بًػين ن٬

٫ ُٓع َٔ ُـم ايبًٛؽ ع٢ً اـدل ائعٝـ،  ،ؾّالٵأٚ عٴ يػ١ّ ،ؿػايتٗا ٗ َؿّٗٛ ايبًٛؽ

 ٚنقيو اـدل ائعٝـ.  ،ًؼ ٌِٜٚ إٍ َٓتٗاٙؾاـدل ايِشٝض ٜب

ٕٸ ٗ أػباك ب ع ٚيٛ هِّ ِ بإٔ إلاؿ ببًٛؽ ايجٛاب بًٛغ٘ بٛاهط١ اـدل ايِشٝض ؾإ

ٚايكل١ٜٓ ٖٞ َا  ;تكتٔٞ ايتعُِٝ َا ٌٌُٜ بًٛغ٘ باـدل ائعٝـ قل١ّٜٓ «بًؼ ٔٵَٳ»

ُٻ ٕٵ»ٓ٘ فٌٜ اؿـٜح، أعين قٛي٘: تٔ ، ؾٗقٙ ايؿكل٠ «ًِ٘مل ُٜك |نإ كهٍٛ اهلل ٚإ

ٕٵ تٳقـ علِؾ ،بإط٬قٗا تٌٌُ اـدل ائعٝـ. ْعِ  ٌُٚ إٍ َوت٣ٛٶ إٔ ٓعـ اـدل إ

 . «بًؼ ٔٵَٳ»نإ استُاٍ ايِـم ؾٝ٘ ٚاّٖٝا ؾ٬ ٜهٕٛ ٫ٌَُّٛ ٭ػباك 

 

ٕٸ َٛاكؿ تطبٝل ايكاعـ٠ تاك٠ّ  .ٚأػل٣ قت١ًُ ايتشلِٜ ;تهٕٛ َكطٛع١ ايتشلِٜ إ

َٸا ٗ ايِٛك٠ ا٭ٍٚ ؾإفا ٚكؿ ػدلٷ ٜٵبٳّ ؾٓعٝـ ٜعطٞ ثٛابّا ع٢ً ايعٌُ احمللٻ أ ٕٸ  ٬ كٳ ٗ أ

ايتشلِٜ،  ٭ٕ ٫مّ سلٛشلا يِٛك٠ نٕٛ ايؿعٌ ثابتٳ ;٫ سلٍٛ شلا يقيو «بًؼ ٔٵَٳ»أػباك 
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قاٍ  .ع، ٚؽلٜب ايـٜٔـٳٖٛ ينّٚ ؼًٌٝ اؿلاّ، ٚإًاع١ ايبٹ ،١١ ايكطعٝٸٚكايؿّا يًوٓٸ

ِّ»: &١َ اجملًوٞيع٬ٓا ؾإِا  ثٕٛ َٔ ا٭ُشاب ع كٓٛإ اهلل عًِٝٗٚأَا ايؿكٗا٤ ٚاحمل

ٚٻ عُاٍ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ع َع اعذلاؾِٗ ١ْ ٭ْكًٛا ٖقٙ ا٭ساؿٜح َٚا ٓاٖاٖا ٗ نتبِٗ إـ

 ٔٵَٳ»إبت١ٝٓ ع٢ً أساؿٜح  ،ٔٓٳع٢ً قاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټ تع٬ّٜٛ ع;بٔعـ هٓـٖا 

ٌٻَِٓٗ أْٸ ُّاعٵ، مٳ«بًؼ ٌٕ ؾٝ٘ ثٛابٷ ٟٚكٴ سـٜحٺ ٗا تٌٌُ ن ٕٵَطًكّا ،ع٢ً عُ نإ  ، ٚإ

 ،عـٳيهإ َؿاؿٖا تِٜٛب ايبٹ ٫ٓإٚيٝى نقيو، ٚ .١ ايكطع١ٝيًوٓٸ ايعٌُ كايؿّا

ُٸ (33)عٚاؿهِ ٌَلٚعٝتٗا، ٚايهقب إؿذل  ع نُا تل٣ع ٖٚقا  .ُات١٘ ايـٜٔ ٚسٴع٢ً أ٥

ـٷ  . (34)«ئلٚك٠ إقٖب كاي

ٚأَا ٗ ايِٛك٠ ايجا١ْٝ، أعين نْٛٗا قت١ًُ ايتشلِٜ، ؾُا عًٝ٘ بعض ايؿكٗا٤ 

ٖٛ عـّ إدلا٤ ايكاعـ٠ أّٜٔا، ؾٝهٕٛ إدلا٩ٖا ٌَلٚطّا باْتؿا٤ استُاٍ ايتشلِٜ، 

٫ستُاٍ  ٜهٕٛ استُاٍ ا٫هتشباب غرل فإَع أػل٣: إِا ػلٟ ٗ َٛكؿٺ ٚبعباك٠ٺ

ٖٚقا  ظأٚ ايهلا١ٖ ٚا٫هتشباب ،٫هتشبابايتشلِٜ، ؾٝـٚك ا٭َل بٌ اٱباس١ ٚا

ٕٸ سـٜح اٱَاّ ;٘ أّٜٔاايٌلٙ ٗ قِّ  «بًٛؽ ايجٛاب»عٔ  ×ّٚهٔ ا٫هتـ٫ٍ عًٝ٘ بأ

َٕ َِٓلفٷ  .٫ ايجٛاب إٌٛب بايعكاب ايٓاتر عٔ استُاٍ ايتشلِٜ ،ضشٵإٍ ايجٛاب ا

إٍ ُٛك٠ عـّ  ْٚاٚلٷ (35)ٚاٖلٷ «ؾؿعً٘ كدا٤ فيو ايجٛاب» :ٗ بعض ايلٚاٜات ×ٚقٛي٘

 .ٚدٛؿ استُاٍ اؿل١َ

ٚٸ «بًؼ ٔٵَٳ»ْا بتؿورل أػباك قٵٖقا يٛ أػٳ ٍ َٔ ايٛدٛٙ اـُو١ ٚؾكّا يًٛد٘ ا٭

ِّ ٚأَا بٓا٤ٶ ع٢ً أقلب ايٛدٛٙ ٗ  ;ا٭ػباك ع٢ً ايكاعـ٠ تٵٚايقٟ َٛدب٘ ؿٖي ،١َإتك

اـاَى، ؾا٭َل ٜػـٚ ايٛد٘ أٚ  ;ُّا بايلابع(ايٛد٘ ايجايح )َطعٻ :تؿورل ايكاعـ٠، ُٖٚا

ٔ وٵإْٸٗا إكًاؿ إٍ سهِ ايعكٌ ُع :ايكا٥ٌ ،أَا ع٢ً ايٛد٘ ايجايح .أنجل ٚٓٛسّا

ٍٔ ايٓٻ ا٫ْكٝاؿ، ؾإٕ ايعكٌ وهِ بقيو ٗ َٛكؿٺ ع، ِؿٜهٕٛ ٗ ا٫ْكٝاؿ ُلفٴ استُا

ٔٻِؿٚأَا إفا نإ ؾٝ٘ ع باٱٓاؾ١ إٍ استُاٍ ايٓٻ  .ٓ٘وٵُعك ؾ٬ وهِ لٳع ع استُاٍ اي

ٕٸ ْٛل ايلٚاٜات إٍ دعٌ ايجٛاب ع٢ً ايعٌُ إؿلٚؽ  :ايكا٥ٌ ،اـاَىع٢ً ايٛد٘ ٚأَا  إ

ـٺ دٳ ،هابك١ ٗ َلتب١ٺ نْٛ٘ طاع١ّ  َّا. نٵؾٗقا ٜعين إٔ استُاٍ اؿل١َ َٓت

ـٻ ٕٸ ُوټّ ٜتٻَٚٔ ػ٬ٍ َا تك و ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ َطًكات ا٭ػباك ايٛاكؿ٠ ٔض أ

٘، قاٍ: ٖٛ ٗ غرل قِّ ،ٜاْٗا ست٢ َع ٚدٛؿ استُاٍ ايتشلِٜلٳدٳٱثبات  ;ٗ ايكاعـ٠
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ْعِ، َا اًتٌُ َٓٗا ع٢ً ايتعًٌٝ  .استُاٍ اؿل١َ ايٛاٖل إط٬قٗا ٚعـّ تكٝٝـٖا بعـّ»

إٔ إعتُـ ٗ  تٳيهٓو قـ علِؾ .عـّ استُاٍ اؿل١َ ٗ ُٛك٠ بلدا٤ ايجٛاب ٚاٖلٷ

ِٸوٌُ ع٢ً إكٝٸ إط٬م غرلٖا، ٚإطًل ٖٓا ٫ ا٫هتـ٫ٍ ٖٛ  إ٫ٓ ـ، نُا ٫ ىؿ٢. ايًٗ

 .(36)«إٍ غرل ُٛك٠ استُاٍ ايتشلِٜ ط٬قات أّٜٔااٱ ع٢ اِْلاف تًوـٻإٔ ٜٴ

٘ٴ ٕٸ ٖقٙ ا٭ػباك ٖٞ ٗ ٓعؿ٘ ع باٱٓاؾ١ إٍ ُشٸ ٚايٛد ١ ا٫ِْلاف إقنٛك ع أ

ٔٴ ٗ ُـؿ بٝإ سكٝك١ٺ ٗا ٖٛ قل١ٜٓ يبٝإ تًو اؿكٝك١، ؾ٬ ٚاسـ٠، ؾُا اًتٌُ عًٝ٘ بع

 ٜٓعكـ اٱط٬م ٗ اـدل ايجاْٞ. 

 

ٕٸ ايؿكٗا٤ قـ ؾتشٛا  ،ٔٓٳايلاؾٌٔ يكاعـ٠ ايتواَض ٗ أؿي١ ايوټ ٫ هٝٻُاٚ ،ثِ إ

ب ٖٚقا ايبا .ؿٕٚ اٱؾتا٤ ب٘ ْٚوبت٘ إٍ اهلل تعاٍ ،بابّا يًعٌُ َا دا٤ ٗ اـدل ائعٝـ

ٕٸ فلٸ ٕٵٖٛ أ ٫ٚ اٱتٝإ بايعٌُ بعٓٛإ  ،ك اٱؾتا٤ با٫هتشبابنإ ٫ ٜدلِّ ؿ ا٫ستُاٍ ٚإ

ٝٸايٛكٚؿ، يهٓٸ لٕٚ ٚقـ ؿكز ايؿكٗا٤ إتأػِّ .١٘ نافٺ ٗ اٱتٝإ بايعٌُ كدا٤ إطًٛب

ات إقنٛك٠ ٗ ـِٜٗ إٍ اٱتٝإ بإوتشبٸايلاؾٕٔٛ يكاعـ٠ ايتواَض ع٢ً ؿع٠ٛ َكِّ

ٝٸايلها٥ ٕٸ اهتشبابٗا مل ٜجبت عٓـِٖ بايـيٌٝ ;١ٌ ايع١ًُٝ بكِـ كدا٤ إطًٛب . (37)٭

ٜٵبٳإٍٛ  ٚايعبـ ايقٟ ٜأتٞ َا وتٌُ أْ٘ َطًٛبٴ إـغ ٚايجٓا٤ عك٬ّ،  أْ٘ ٜوتشلٸ ٫ كٳ

 . يًٍُٛ َٚبػٛضٷ ٖٚهقا ايعبـ ايقٟ هتٓب َا وتٌُ أْ٘ َهلٚٙٷ

ٌّ  ١ّهقٚبَؾإْٗا إفا ناْت  ;إٔ ىلز عٔ فيو َا يٛ قطع بهقب ايلٚا١ٜ ٚطبٝع

ُٻ٫ فاٍ ًلعّا يٲتٝإ ب ٫ْتؿا٤ استُاٍ  ;ٚيٛ بعٓٛإ ايلدا٤ ،٘تٵٓٳايعٌُ ايقٟ تٔ

أٚ  |عٔ ايٓيبٸـ ع٢ً استُاٍ ُـٚك اـدل ؾايعٌُ بكِـ ايلدا٤ ٜتٖٛق .١إطًٛبٝٸ

 . ×اٱَاّ

ٔٵ ٕٸ ؾتض ٖقا ايبابًٗا ٗ إكاّ، ْلٜـ إٔ ْوذِّ مثٸ١ ٬َس١ْٛ يه ٖٚٛ  ،ٖٚٞ أ

ب٘ عك٥٬ّٝا  ـٸتٳعٵجمللؿ ا٫ستُاٍ غرل ايٓا٧ً َٔ ٌَٓأ ٜٴ ;«ايلدا٤» اٱتٝإ بايعٌُ بكِـ

١ ٗ إٛاكؿ اييت ٜهٕٛ قِـٖا اٱتٝإ بايعٌُ ٫ بكِـ اؾن٥ٝٸ :أٚ ًلعّا، ْٚٛرلٙ

ٕٸ ٖقا ٚفاى ٫ ىًٛإ ٗ بعض َٔلٸ ايِٛك ٚاؿا٫ت َٔ ًا٥ب١ ا٫بتـاع، ٌَٚٓأ ّا، إ

ٞٸايٌب١ٗ أ ب٘ بعٓٛإ ايلدا٤ ع٬ُّ عباؿّٜا ع نُا ٗ ٠٬ُ  ْٸ٘ َع نٕٛ ايعٌُ إأت
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ٝٸ «١ٓٸهٴ» لاؿ تهلٜو٘ نععؿٜٛٸ١، بٌ ٜٴ اٱتٝإ ب٘ بِٛك٠ٺ لاؿ٫ ٜٴٚ ،َج٬ّ عايلغا٥ب  ١ عًُ

ِٸ ُٸإٛاٚب١ عًٝٗا بهٝؿٝٸ ٜت حٸ ايٓاي ع٢ً أؿا٥ٗا ٗ ٜٚٴشٳ ،١ غرل ايجابت١تٗا اـا

ٕٸ استُاٍ اؿل١َ ٚاؿاٍ ٖقٙ هٝـػٌ ٗ ايبٌ ،(38)إوادـ ٛٸي ;ؾإ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ ٠ ك

ٕٵ ٖقا ايتهلٜىٴ عٴ ايٌلٜع١ ـٵمل تٳ مل ٜذلاؾل فيو َع قِـ ايٛكٚؿ ع ي٠٬ِٺ ايعًُٞ ع ٚإ

يعٓٛإ ا٫بتـاع ٗ ؿٜٔ اهلل تعاٍ، َٚع ٚكٚؿ ٖقا ا٫ستُاٍ ٫  ّاَِـاقإٍ تهلٜوٗا 

ٕٸ ;ايعٌُ ِٜضٸ ٝٸ ٭ ١ ٜكابً٘ استُاٍ إبػ١ٝٓٛ، ٖٚقا َا هعٌ إٛكؿ استُاٍ إطًٛب

ٍٸ ع٢ً سل١َ ا٫بتـاع  ، ٚبعباك٠ٺ«بًؼ ٔٵَٳ» كٚاٜاتػاكدّا عٔ َؿاؿ  ٕٸ َا ؿ أػل٣: إ

ٌٷ ٚايتٌلٜع ٗ ؿٜٔ اهلل ٔٸٚيٛ ع٢ً ع  ًاَ يِٛك٠ ايتهلٜى ايعًُٞ ع ٚا٫ستُاٍ  مٛ ايٛ

ٌٕاييت مل تجبت ًلعٝٸ «ايعباؿ٠»أٚ  «ي٠٬ًِ»ايٛاهع  ب٘، ا٭َل ايقٟ هعٌ  ـٸتٳعٵٜٴ تٗا بـيٝ

 ُّا باستُاٍ إبػ١ٝٓٛ.استُاٍ إطًٛب١ٝ َناسٳ
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َّ  زٙتمشفٛ األخالق يف تلز الشّٗد وط

ّٗ ّ٘الذات بني األمل ٔالشعادٚ، ٔوزدع  (1)ٛ الضبط األخالق
 

 

إ٫ إٔ  ،وات ايـٚي١ؾلاؿ ٗ َ٪هٻكا١ْْٝٛ تِٓٛ عٌُ ا٭ايقـ تهٕٛ ائٛاب٘ 

ٖٚٞ ٓٛاب٘  ،يع٬قات اٱْوإ َع احملٝ٘ اٱْواْٞ سـٜجٓا عٔ ايكٛاٌْ ٓابط١ّ

، َٚٔ ثِ هاست٘ ٗ ائب٘ ادتُاعّٝا ،هاست٘ ايؿهل١ٜ ْٛلّٜا ٚيهٌٍّ .١ُٝٝٳأػ٬ق١ٝ ٚقٹ

ٞٷكغِ ايتـاػٌ ايٛاٖلٟ بٌ ايك١ُٝ ٚا٭ػ٬م.  لٜٔ سكٝكٞ بٌ إؿهِّ ٖٚٓاى هع

ّهٔ َٔ ػ٬ي٘ إعاؿ٠ ا٭يؿ١ ٚاي٥ٛاّ  تٗـف إٍ طلغ ٌَلٕٚع ٚقا٫ٚتٷ ،ٚايؿ٬هؿ١

ل ايـٜين إؿهِّ :َٚٔ ٖ٪٤٫ .بٌ كتًـ ا٭ؿٜإ، ٚبٌ اٱْوإ ٚأػٝ٘ اٱْوإ

ِٸ، (2)ّ(1928)ايوٜٛولٟ إعاُل ٖاْن نْٛر ات اييت اًتػًت ايٌؼِٝٸ ٖٚٛ أسـ أٖ

ػ٬م ، سٝح اعتدل إٔ ٌَلٚع٘ ٗ إو٪ٚي١ٝ ٚا٭«ايو٬ّ ا٭ؿٜاْٞ ايعإٞ»ٌَلٚع ع٢ً 

ؿٜين  ٘ نإ ؼكٝل ًُٕضايعا١ٕٝ ٖٛ س١ًِٝ عُلٙ، ٚإٔ ٖـؾ٘ َٔ ايبشح ايـٜين نًٓ

ايًِض بٌ ا٭ؿٜإ، ٫ٚ ًُض بٌ  ؿ٫ٕٚ ًُض بٌ ا٭َِ »: عإٞ، ٖٚٛ ٜكٍٛ بِلاس١ٺ

ا٭ؿٜإ ؿٕٚ اؿٛاك بٝٓٗا، ٫ٚ سٛاك بٝٓٗا ؿٕٚ ٚدٛؿ َعاٜرل أػ٬ق١ٝ عا١ٕٝ )أٟ َتعاي١ٝ 

ٕٔ  .(3)٫ٚ بكا٤ يًهل٠ ا٭ك١ٝٓ ؿٕٚ ٖقٙ ا١َٕٛٛٓ ا٭ػ٬ق١ٝ ايه١ْٝٛػاْ(،  عٔ ؿٜ

ٗٻ ايٌٝؽإٔ ايٌٗٝـ ٚايؿًٝوٛف  إ٫ٓ قاكب  (4)ّ(1979 عّ 1919لٟ )َلت٢ٔ َط

، َٔ «إؿّٗٛ ايتٛسٝـٟ يًعامل» :ؼت عٓٛإ ،كتًؿ١ ٗ أؾهاكٙ إٛٓٛع َٔ ما١ٜٚٺ

ٛټ سٌ  اٜـٜٛيٛدٝيٮ ٜهٕٛ قاعـ٠ّ ك ايقٟ ٜوتطٝع إٔػ٬ٍ تأهٝو٘ ٕعٝاك تكِٝٝ يًتِ

 ِـ با٫هتشهاّ ٚهٹعٳ١ ايتؿهرل ايؿًوؿٞ ٚقـه١ٝ إباؿ٨ ايـ١ٜٝٓ. ٜتٸ
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ٛټ ;َعٝاك١ٜ ى يكاعـ٠ٺأهٸ &ؾٗٛ  ك يًهٕٛ ٚايعامل، ٖٚٞ: ست٢ ُٜٔٔ دٛؿ٠ ايتِ

 ـّاَ٪ٜٻ ع ٣أػل بعباك٠ٺ عيٲثبات ٚا٫هتـ٫ٍ، أٟ إٔ ٜهٕٛ  ع إٔ ٜهٕٛ قاب1٬ّ

بٗاّ ٚايػُٛض عٔ طلٜل ً٘، ٜٚنٌٜ اٱل ا٭ك١ٝٓ ايعك١ًٝ يتكبټبايعكٌ ٚإٓطل، ٚبقيو ٜٛؾِّ

 ايعٌُ. 

، ٚإٔ ٜنٌٜ َٔ ا٭فٖإ أؾهاك عبج١ٝ اؿٝا٠، ٜٚنٌٜ ع إٔ ّٓض اؿٝا٠ َع٢ٓٶ2

 . أّٜٔا بٗاّ ٚايػُٛض عٔ طلٜل ايعٌُاٱ

ب َٚٓض قٵي٘ قـك٠ اَؾيتهٕٛ  ;ع إٔ ٜبعح ٗ ايٓؿٛي ا٫ْـؾاع ٚايٌٛم ٚاشلـؾ3١ٝ

 ايطاق١ ٚاؿلاك٠. 

يٝبعح ٗ  ;ع قـكت٘ ع٢ً إعطا٤ طابع ايتكـٜى يٮٖـاف اٱْوا١ْٝ ٚا٫دتُاع4١ٝ

ُٓإ »ل عِٓل ْؿٛي َعتٓكٝ٘ ا٫هتعـاؿ ٚايتٔش١ٝ ٚػاٚم ايقات، ٚبقيو ٜٛؾِّ

ٛټ «ايتٓؿٝق  ك. يًُـكه١ ايؿهل١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً فيو ايتِ

سواي بإو٪ٚي١ٝ ٗ ُٓرل ا٭ؾلاؿ أَاّ يتناّ ٚاٱع قـكت٘ ع٢ً ػًل كٚغ ا5٫

 أْؿوِٗ ٚفتُعِٗ. 

ٛټ ٛټك ايتٛسٝـٟ ٜتٖٛؾٚاعتدل إٔ ايتِ ك ل ع٢ً ْٝع اـِا٥ّ اي٬م١َ يًتِ

ٛټ ٌٸ عٚؾل َٓٛٛك ايٌٗٝـ  عك ايٛسٝـ إطًٛب، بٌ ٖٛ ايتِ ٖقٙ  ايكاؿك ع٢ً ْع ن

 اـِا٥ّ. 

ِّ ٛټٜٚٛ ١٦ٌٕٝ، ٚإٔ  ًل ْتٝذ١ّؾِٗ ايعامل ع٢ً أْ٘ ػٴك ايتٛسٝـٟ ٜعين ض إٔ ايتِ

ٗا ٚع٢ً أهاي بًٛؽ إٛدٛؿات نُاَي ،ْٛاّ ايٛدٛؿ ٜكّٛ ع٢ً أهاي اـرل ٚايل١ٓ

ٚاسـ، ٚإٔ َبـأٙ َٚلدع٘ ٚاسـ:  ٚقٕٛك ،ٚاسـ إطًٛب، ٖٚٛ ٜعين إٔ ايعامل فٚ قطبٺ

ٛټٚؾل ٖقا اي عٖقا ايعامل  . ؾُٛدٛؿاتٴ«إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ كادعٕٛ»  ذ٘ ٗ اػاٙٺتتٸ عك تِ

ٌٕ  عبجّٝا يٝوت اـًٝك١ َٛدٛؿّاٚ ،ٚاسـ، ٚؾل ْٛاّ َٓوذِ ٚاسـ، ٚمٛ َلنن تهاَ

. «ايوٓٔ اٱشل١ٝ»ـ ٗ ِ ٫ تتؼًُٖٛبـٕٚ ٖـف، ٚايعامل ٜورل ٚؾل فُٛع١ ْٴ ػاّٜٚا

ٜٚتشٌُ َو٪ٚي١ٝ تلب١ٝ  ،ػا١ُ ٚكهاي١ٺ ،ػا١ُ ع بٌ إٛدٛؿات بهلا١َٺٚاٱْوإ ٜتُتٸ

ٜٳ﴿ٖٚٛ ٖٓا اهتًِٗ ايؿهل٠ َٔ اٯ١ٜ:  .(5)ٚإ٬ُغ فتُع٘ ،ْؿو٘ ٌٵ  ٌٳ اِيهٹتٳُق ٖٵ ابٹ ا َأ

ٛٳتٳعٳ ُٳ١ٺ هٳ ٛٵا ٔإَي٢ َنًٹ ٓٳاَي ٝٵ ِٵ َأٓٳا٤ٺ بٳ ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ـٳ ٔإ ٕٵ ٫َا  ٚٳ٫َ ٫ْٖٳعٵبٴ ٚٳ٫َ اهلَل  ٝٵ٦ّا  ًٳ ٘ٹ  ٌٵٔلُى بٹ ٜٳتٻؼٹقٳ  ْٳ

ٓٳ ٔٴ ٔٵ ؿٴ ّاَأكٵبٳاب ّاا بٳعٵٔبٳعٵ ٛٵا َؾُكَٹ ٛٳٖي ٕٵ تٳ ٕٔ اهللٹ َؾٔإ ْٻٚ ـٴٚا بٹَأ ٗٳ ًٵ ٕٳُٛيٛا ا ُٴٛ َٴوٵًٹ )آٍ عُلإ:  ﴾ا 
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14). 

ٗٻ ع «ايو٬ّ ا٭ؿٜاْٞ ايعإٞ»ايقٟ ٜقٖب إٍ ع  نْٛرٚبٌ  ايقٟ ٜقٖب ع لٟ َٚط

ِٸ ؾاكمٷ ع «إؿّٗٛ ايتٛسٝـٟ يًعامل»إٍ  ٌٸٖٚٛ ايوع١ اييت هتشكِّ ،َٗ ؾبُٝٓا  .ْٛل٠ٺ كٗا ن

ٌ َواسات َٔ ائٛاب٘ اييت تكِّ ٭ػ٬م عا١ٕٝ ن١ْٝٛ، نٕٓٛعنْٛر ى ٜ٪هِّ

ُٸ ٗٻ ;١ ا٭ؿٜإ ايوُا١ٜٚا٫ػت٬ف بٌ ايٓاي، ٚػا ـ ايهٕٛ ٗ لٟ ٜٛسِّؾإٕ ايٌٗٝـ َط

ٖٚٓا ايؿلم ٜهُٔ ٗ إلدع١ٝ  .ٖٛ اهلل ،ٚاسـ ١ قطبٺْٛلت٘، ٚهعً٘ ؼت ًَٛٓ

ٌٸ اييت َٔ ػ٬شلا ّهٔ  ،ٗ ايتأهٝى ي١ًَُٛٛٓ ا٭ػ٬ق١ٝ ْٕٛلٚد١ٗ  إعٝاك١ٜ يه

ٌٕ ٖٚقا ايؿاكم اؾٖٛلٟ ٖٛ ؾاكمٷ .تٛسٝـ ايعامل ٚؼكٝل ايو٬ّ ٞٸ ٚٗل بٌه ٗ  دً

ت ػ٬ي٘ ْٛل١ٜ ْوب١ٝ ا٭ػ٬م ٗ ايعامل ، ايقٟ ػًٖ«COVID19»أم١َ ايٛبا٤ ايعإٞ 

ـَأػ٬قّٝا سكٝكّٝا ًت يـِٜٗ َأمقّاايػلبٞ، ٚاييت ًٓه ٌ إعلٗ إِـكٟ ًَ، نٌـ ا

 ١ُٝ ٚا٭ػ٬ق١ٝ ٚإعٝاك١ٜ. ٝٳٚإعٝاكٟ ٗ تٌؼّٝ ائٛاب٘ ايكٹ

ٗٻ بكـٕك ،هٓتٓاٍٚا ايبشح ٚػ٬ٍ ٖق لٟ َٔ اٱَهإ، ك١ٜ٩ ايٌٗٝـ َط

ٚؾًوؿت٘ ا٭ػ٬ق١ٝ سٍٛ ايقات ٚا٭مل ٚايوعاؿ٠، ٚاييت تٓطًل َٔ تأهٝو٘ ايؿًوؿٞ ٗ 

ٝٸ ّاٟ يًعامل، ٚتعتدل َِـاقإؿّٗٛ ايتٛسٝـ إف ّهٔ إٔ  ;َٔ َِاؿٜل ٖقٙ ايل١ٜ٩ ّادً

ٛټ ٗٻتٓطبل عًٝٗا ٓٛاب٘ ايتِ لٟ ٗ َؿَٗٛ٘ ايتٛسٝـٟ ك ايقٟ اْطًل َٓٗا ايٌٗٝـ َط

َٔ إـاكي ايؿًوؿ١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ناْت تل٣ إٔ اٱْوإ ايعاقٌ ٫  ٭ٕ نجرلّا ;يًعامل

هقاد١ َتٓا١ٖٝ، ٚإِا ٖٛ ولْ ع٢ً  ِٸجٞ، ؾٜتًـ عُلٙ ٗ ايبشح عٔ ايؿعٌ ا٭ػ٬ق

ـ ع٢ً أْ٘ ٫ ٜٛدـ ٗ ايعامل ه٣ٛ ايًق٠ ايًقات ٚإِاحل ٚأْٛاع ايوعاؿ٠، ٜٚ٪نِّ

 ٚإٓؿع١ ٚايوعاؿ٠. 

ـٻ ٭ْ٘ إٍ اٯٕ َٚٓق آ٫ف ايوٌٓ  ;١ُٝ ْٗا١ٝ٥تٵسٳ عٞ أْٗا قلا٤اتٷٚمٔ ٖٓا ٫ ْ

 ٢ًع٢ً تٌؼّٝ َا١ٖٝ ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ، ٚع ؿل آكا٤ ؾ٬هؿ١ ايعامل١َ، مل تتٻإتِلِّ

، أغًب٘ قا٥ِ نبرلّا أٚ ٫، ٚاػتًؿت إـاكي اػت٬ؾّا أػ٬قّٝا نٕٛ ايؿعٌ ايؿ٬ْٞ ؾع٬ّ

 ع٢ً َِـك١ٜ تٌؼّٝ َعٝاك ؼـٜـ ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ َٔ عـَ٘. 

 

ُٸ ،ّهٔ بٝإ اـًٛؿ ٗ ا٭ػ٬م قٛيٓا:  بإٔ ،«اؿكٝك١» ٝٗا اُط٬سّااييت ْو
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ٚٴوٳ١ٓ( ٜعين أْٗا سٳوٳ)ٖقٙ َعا١ًَ سٳ ٌٻإض. أٟ بٵُؿت بايُك١ٓ ٗ عٝٓٗا، ٖٚهقا يٛ   ٕ ن

ٌٕ ٗ  ّآوٳسٳ ٘، ّٚهٔ ايكٍٛ بإٔ بعض ا٭ؾعاٍ يٝىٗ عٝٓ أٚ قبٝضٷ ،ٗ عٝٓ٘ ٔٷوٳسٳ ؾع

 ٗ عٝٓ٘.  ّا٫ٚ قبٝش ،عٝٓ٘

ٝٸبٵٔ ٚايُكوٵَٚع٢ٓ فيو إٔ اُؿ ـ ٫ٚ ؽتًـ، تتؼًٖ إ، ٚايِؿ١ ايع١ٝٓٝ ٫ض عٝٓ

ٔ وٳَا ؿاّ ايعامل. ٚسهِ ايعكٌ بإلام اَؿ ٚايكبٝض قبٝشّا ّٓاوٳٔ سٳوٳٚهٝبك٢ اَؿ

 . (6)ض ٗ ا٭ًٝا٤ٔ ٚايُكبٵإٍ فات١ٝ اُؿوٵ ٚادتٓاب ايكبٝض ٜوتٓـ عاؿ٠ّ

ٔٵبٵٔ ٚايُكوٵٚهبل ايتقنرل إٔ اُؿ  نٝـ  ض كتًؿإ عٓـ ا٭َِ ٚا٭قٛاّ، ٚيه

ٗٻ  ٟ إٍ ايٓوب١ٝ؟ ايقٟ ٜ٪ؿٸ ،لٟ إًهاي١ٝ ٖقا ا٫ػت٬فعاجل ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

ٗٻ ، (7)ّ(1981 عّ 1904) ـ ايطباطبا٬ٞ٥ف أهتافٙ ايوٝٸغ ع لٟٜل٣ ايٌٗٝـ َط

إٔ ا٫هتؼـاّ ع  ؾٗامٙ ايطبٝعٞ ايتهٜٛين اٱْوإ اؿوِّٞ َطابلٷ ٕ دٗامٳإ :ايقٟ قاٍ

ٌٷ ٌّ أُ ٌّ عا ُجًُا تولع ايطبٝع١ إٍ د١ٗ نُاٍ ايؿلؿ ًَِٚشت٘ تولع إٍ ؾ ،ٚٓلٚك

ٍٕ ْ٘ نُاٍ ايٓٛع ًَِٚشت٘، ؾًٝى نُاٍ ايؿلؿ َعن  عٔ نُاٍ ايٓٛع، ٚإِا ٖٛ َلتب

 .ل بٗا نُاٍ ايٓٛعأًٝا٤ ٜتشٓك ايطبٝع١ اؾُٝع ع٢ً سبٸ . ٚشلقا ؼحٸٚثٝكّا ب٘ اكتباطّا

 . (8)٨ٖٚٞ َعٝاك احملاهٔ ٚإواٚ َطًك١، ،ن١ًٝ ،ؿا١ُ٥ ،ٖٚقٙ احملبٛبات َتٌاب١ْٗ

ِٸ   ٌٝ؟ َٚا ٖٛ َب٢ٓض ايهِّبٵٔ ٚايُكوٵَا ٖٛ دقك اُؿ»: ؾٝكٍٛ ٜطلغ توا٫ّ٩ ث

ض بعـَا قًٓا ٗ بٵٔ ٚايُكوٵ٘ اُؿٚؾل كأٜٓا؟ نٝـ ٜٛدٻ ،ٌٚيٝى عٝٓٝ ،ٌنُْٛٗا فاتٝ

 بٌ اٱْوإ ٚاي٤ٌٞ؟  ُْٗا كابط١ْإايٓٗا١ٜ: 

 تٛدٝٗات:  ١ث٬ثإٔ ٖٓاى بهٝب ايٌٗٝـ ٚ

ٚٸ ـٸ : ٖٛ إٔ يٲْوإ أٖـاؾّاٍا٭ ٖٛ  ي٘ ٖـفٷ ٚٴدـ سادت٘ ايقات١ٝ، ؾإفا داع يو

  .ٚأَجاٍ فيو ،إٔ ٜٴِطعٳِ

اي٤ٌٞ ٫ َٔ  وبٸ ٛٗؾأػل٣، ٖٚٞ ا٭ٖـاف ايٓٛع١ٝ،  : يٲْوإ أٖـافٷايجاْٞ

 أدٌ ْؿو٘، ٚإِا َٔ أدٌ اٯػلٜٔ. 

ٚٸايجايح إفا عاؿ ع٢ً عاًَ٘،  َٚبتق٫ّ عٌُ اعتٝاؿّٜاٍ ٚايجاْٞ ٜهٕٛ اي: ْتٝذ١ يٮ

إفا عاؿ ع٢ً اٯػلٜٔ. ؾايػرل١ٜ ٬َى ايلؾع١، ٚايقات١ٝ ٬َى  ٚنلّّا ٜٚهٕٛ َتعايّٝا

ائع١. ؾُعٝاك ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ ايع١َُٝٛ، َٚعٝاك غرل ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ اـ١ُِٝٛ. 

 . َع أْ٘ ٫ ىتًـ عٔ ايؿعٌ ايقاتٞ ،ؾايع١َُٝٛ تٔؿٞ ع٢ً ايؿعٌ ق١ُّٝ
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يٰػلٜٔ  ٚسّٝٓا; يٓؿوٞ سّٝٓا ، ٚيهين أسبٸٔ ٖٛ َا أسبٸوٳإٔ اَؿ ؾِشٝضٷ

َٸلّاٗٵ١ٝ َق١( إٍ ايهِّ٘ يػرلٟ ىلز عٔ ايبع١ٝٔ )ايٓوبٝٸٚغرلٟ، َٚا أسبٸ  ّا، ِٜٚرل عا

ٌٷ ٭ْ٘ ٜٓبع َٔ سبٸ ;أػ٬قّٝا ؿا٥ُّا  . (9)ٞ ؿا٥ِنًٓ اـرل يٰػلٜٔ. ٖٚقا أُ

ِٸ  أٚ ٫؟  ٌٖ ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ ثابت١ْٖٚٛ:  ،ًبشحي ّاَـاك ٜطلغ ه٪ا٫ّ ث

ْٗا فات ٚٵ، ٚنًِٗ ٜلٳٚاسـّا مٔ يـٜٓا أَٛك وهِ عًٝٗا اؾُٝع سهُّا :ٜكٍٛ

ٜٚٓكٌ يٓا  .ق١ُٝ، ناٱسوإ يًُشؤ، ٚعٌُ اـرل يٰػلٜٔ، ٚايجبات ع٢ً إبـأ

 ؿى إوت٣ٛ. َـغ ايٓاي عدل أدٝاٍ ٚأدٝاٍ بٓ .َٔ ٖقا ايكبٌٝ ٠ّنجرل ايتاكٜؽ قِِّا

ؾ٬ُى  .ــَت٘ يٰػلٜٔ ٔٷوٳ، ٚيهٓ٘ سٳَا ٖٛ ُـمٷ ٔٷوٳٚؾل فيو ؾايِـم سٳ

َٸوٵسٴ ٓٳ١، ؾًٛ تلتٻٓ٘ ا٭ًُٞ ٖٛ ٖقٙ اــ١َ ايعا . يٰػلٜٔ نإ قبٝشّا كٷلٳب عًٝ٘ 

ٌٕ ،ٚؾل ٖقا ايتٛدٝ٘ ،ٌِْٚ ٖٓا .ٖٚقا ٜعين إٔ ا٭ػ٬م ادتُاع١ٝ ايطابع  إٍ أُ

ل ل ا٭ٌُ ٚتػٝټبٌ تػٝټ نبرلٷ ، ٚايؿلمٴل َِاؿٜك٘ ٖٚٛ ثابتٷتتػٝٻ ،ٞ ػايـأػ٬قٞ نًٓ

ٚبٌ ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ نُِـام  ٍّٞأٟ ؾلم بٌ ايٓٛل١ٜ ا٭ػ٬ق١ٝ نهًٓ ،َِاؿٜك٘

ٖٓا  بقات٘، اــ١َ نُعٝإك عين ؾلؿّاتٞ ايجابت. ٚػـ١َ اٯػلٜٔ ٖٓا ٫ يقيو ايهِّ

ٜعٛؿ ع٢ً ايٓاي باـرل، ٫ ايقٟ ٜعٛؿ ع٢ً  ٖٞ ػـ١َ ايٓٛع اٱْواْٞ، أٟ ايعٌُ ايقٟ

 أٚ ايٓؿع.  ٖقا أٚ فاى بائلٸ

هتام  ي٘، ؾايعٌُ عٓـَا ٜهٕٛ أػ٬قّٝا ٖٚقا ٜعٛؿ إٍ َؿّٗٛ ايٓؿى نتٛهع١ٺ

َٸ ١، ٚإفا ادتام ؿا٥ل٠ ايٓاي إٍ ؿا٥ل٠ أٚهع ٖٞ اهلل ؾٝهٕٛ سـٚؿ ايٓؿى إٍ ايٓاي عا

ٌٕ أػ٬قّٝا ل ايعٌُ طٛم ايٓؿى، ٢َٔٚ إٍ ؿا٥ل٠ ؾهًُا نو .ٚأكؾع ٢أزل بٌه

  .(10)نإ أػ٬قّٝا ،أٚهع

 ٚهٝب سٍٛ إًهاي١ٝ عـّ ا٫ْوذاّ بٌ دٗام اٱؿكاى ٚدٗام ايطبٝع١ ايؿلؿ١ٜ

 ، ٚطبٝعت٘ اٱؿكان١ٝ تتشلى إٍ د١ٗٺى إٍ د١ٗٺإٔ طبٝع١ اٱْوإ ايؿلؿ١ٜ تتشلٸب

ٚدٗام اٱؿكاى ايقٟ ٖٛ  ،أػل٣، ٚتوع٢ إٍ ايهُاٍ ايٓٛعٞ َٔ غرل عب٤ٺ بايهُاٍ

َٔ  ،إٔ ٜهٕٛ نقيو، ٖٛ ٗ ػـ١َ ايٓٛع ٚهب أّٜٔا ،ٗ ػـ١َ اؾٗام ايطبٝعٞ

 ؿٕٚ اكتباٙ بايؿلؿ َِٚاؿ٘. 

ٗٻ ٔٸ لٟ إٔ ػـ١َ ايٓٛع يٝوت دن٤ّاٜٚعتدل ايٌٗٝـ َط ايؿلؿ  َٔ طبٝع١ ايؿلؿ، يه

٭ْ٘ ٫ ّهٔ ا٫يتقاف ; ٠ هـ٣ٶسٌ وؤ إٍ اٯػلٜٔ، ٚيٝوت ٖقٙ ايًقٸ ٠ٺبًقٸ وىٸ
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إٕ اٱْوإ إفا أؿكى ايًق٠ ؾًٝى ٭ٕ  :إفا مل تبًؼ ايطبٝع١ ايؿلؿ١ٜ ايهُاٍ. ٜٚكٍٛ

ٚإِا ٭ٕ ٖقٙ ايطبٝع١ تٌٓـ ايهُاٍ، ٚإف تبًػ٘ ؾإٕ  ،ايطبٝع١ فات دلٜإ ٚإسواي

٠. ٖٚقا ٜعين عبٛك ايطبٝع١ ع٢ً اٱسواي بايًقٸ نإ باعجّا سٔٛكّٜا عًِ اي٤ٌٞ عًُّا

ٛٸ َٔ ٠ ٖٛ ٠، ٜعين ٌْٝ ايًقٸٖٛ عٌ ايًقٸ ٠ إٍ ايهُاٍ، ٚإٕ عًِ اي٤ٌٞ عًُّا سٔٛكّٜاايك

ؿٕٚ إٔ  ايهُاٍ، ٚفيو عٓـ اقذلإ ٖقا ايٌٓٝ باٱؿكاى، ٫ٚ ّهٔ يٲْوإ إٔ ًٜتقٸ

  .(11)تبًؼ ايطبٝع١ ايهُاٍ

ب ا٭ْا إًهٛت١ٝ، ٖٚٞ وٳَع ١ٝ ٜكٍٛ: يٲْوإ نُا٫تٷٚسٍٛ ا٭ْا ايهِّ

ِٷ ;ٚاقع١ٝ، ٫ إٌْا١ٝ٥ نُا٫تٷ ٚكٚغ.  ٭ٕ اٱْوإ يٝى بـّْا ؾك٘، ٚإِا ٖٛ دو

ٌٷ ِ، ٚايعٌُ ايقٟ ٫ عًٟٛ قِّ ٚايعٌُ إتٓاهب ٚنُاٍ اٱْوإ إعٟٓٛ ايلٚسٞ عُ

ٛٸ ٌٷ ٜت٤٬ّ ٚعً ٟٸ ايلٚغ عُ ٟٸتاؾّٗا ـٸعٳٜٚٴ ،اعتٝاؿ ، ٗا)أْا( مبٸ . ٜٚتوا٤ٍ: ٖٓا ايبشح عٔ أ

 شيت أّ ايعًٟٛ؟ ايت

ٚإسواي  .ٚفا ق١ُٝٺ أػ٬قّٝا ؾإفا نإ احملبٛب ٖٛ ا٭ْا ايؿٛقٞ نإ اؿبٸ

ٚا٭عُاٍ  ،َٔ ٚدٛؿٙ ها١َّٝ اٱْوإ دٓب١ّ ٚك١ٜ٩َٔ ٖٓا.  اٱْوإ با٭ػ٬م ْا٧ًٷ

بٌ ٭ْ٘ ٜل٣ تًو اؾٓب١ ٗ ٚدٛؿٙ أنٌُ ٚأق٣ٛ َٔ  ;يٝى اعتباكّا ،إلتبط١ بٗا كؾٝع١ّ

 غرلٖا. 

ٌٸ ٌٸ ٚن ٚيقا  .إٓاقّ تلدع إٍ عـَ٘ ايهُا٫ت تلدع إٍ ٖقا ايٛدٛؿ، ٚن

ـٸ كٴؿٸ  ٚايِٛاب ٚاٱسوإ ٚايل١ٓ ٚاـرل ٚأَجاشلُا إٍ ا٭ْا ا٭ع٢ً ٗ اٱْوإ.  ايِ

ٛٸ ؾاٱْوإ وىٸ ُٖٚا دٓب١  ،فاتٌٝ ٚنلا١َٺ عهِ َا يـٜ٘ َٔ ًلفٺ بايوُ

ِْٗ إًكٛا َتٌابٌٗ ٗ ايهُاٍ، ٚاي ػٴؾايٓ .ًَهٛتٝ٘ ْٚؿش١ إشل١ٝ َٔ ؿٕٚ اْتباٙٺ

َتٌابٌٗ ٗ ايهُاٍ ايِعٛؿٟ ٚإعٟٓٛ، ع٢ً ايلغِ َٔ اػت٬ؾِٗ ٗ ا٭دواّ 

ـٻلِٖ ٗ اؿادات ايبـ١ْٝ، ٚٚتػٝټ ،ٚا٭َانٔ إٔ تهٕٛ احملبٛبات ٚايطٝبات  ٫ بٴ

 ؿا١ُ٥ ٚن١ًٝ. َٚٔ ٖقا ا٭ٌُ إبٌ ؾُٝع احملاهٔ ٚإواٟٚ ٚإٓهلات ٚاسـ٠ّ

احملاهٔ  ٕٙ ٖقأَٔ اكتباٙ اي٤ٌٞ بهُاي٘، ْوتهٌـ  ٚأْٗا ْا١ْ٦ً ،ٚإواٟٚ

  .(12)ن١ًٝ ٚؿا١ُ٥ ٚإواٟٚ ٌَذلن١ْ

 
 

ٌٷ ُ٘ ٝٳٜعُـ ؿؿٜ قٹٚ ،ْوإ ا٫دتُاع١ٝ ٚايع٥٬ك١ٌٝ سلن١ اٱٌٜهِّ ٚهًْٛى ؾع
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ن ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َطٗلٟ بٌ ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚا٭ؾعاٍ ِّّٚ .ايقات١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

ٌٷبايعاؿ١ٜ ايطبٝع١ٝ  ع٢ً َجٌ  يًجٓا٤ ٚإـغ، ٜٚٔؿٞ ايٓاي ق١ُّٝ إٔ ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ قاب

ٔٸ ٭ٕ  ;ٖقٙ ايك١ُٝ يٝوت َٔ ْٛع ايك١ُٝ اييت ٜكِٝ بٗا عٌُ أسـ ايعُاٍ ٖقا ايؿعٌ، يه

َٔ ايوًع ٗ َكابٌ عًُ٘،  ٔ إاٍ أٚ ٦ًّٝاَ ٝوتشل َبًػّاؾ ،١َٜاؿٸ ايعاٌَ ٜٛدـ ق١ُّٝ

٫ٚ  ،عٝح ٫ ّهٔ تكّٛٗا بإاٍ ،ِٝٳتؿٛم ايكٹ ن بك١ُٝٺبُٝٓا ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ ٜتُٝٻ

٫ ٜوتٛعبٗا ايقٖٔ  مث١ٓٝ، ٖٚٞ ق١ُْٝ بايوًع إاؿ١ٜ، ٚتٓؿلؿ ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ بك١ُٝٺ

عٓا َوت٣ٛ إعٝاك ٚإكٝاي ؾإْٓا ؾٓشٔ َُٗا كؾ ايبٌلٟ، ٕٚا نإ ْٛع ايك١ُٝ َتؿاٚتّا

 . (13)ِ ا٭ػ٬ق١ٝ بإعاٜرل إاؿ١ٜٝٳ٫ ْوتطٝع إٔ ْكٝى ايكٹ

 
 

ُٸ ايب١ٝٓ ايت١ُٝٝٛٓ يٲه٬ّ َتها١ًَْ عٝح ٫ ّهٔ  ،١١ًِ َٚتٸَٚذلا

 ،ٖٚٞ .شلاو١ يًتـاػٌ ايٛٚٝؿٞ بٌ بٓاٖا ايل٥ٝو١ٝ إ٪هٸ ;تؿهٝو بٓٝإ َٓٗا أٚ ؾًِ٘

ٚٚؾل تِٓٝؿات  .ٚا٭ػ٬م ;ٚايؿك٘; ٌ َٔ: ايعكٝـ٠تتٌٖه ،سوب بعض ايتِٓٝؿات

 ِ. ٝٳٚايكٹ ;ٚاٯؿاب ;أػل٣ َٔ: ايكإْٛ

ػل اٯٗ بعٔٗا  لعٝح ٜ٪ثِّ ،ٚتتـاػٌ أؾكّٝا ٖقٙ ايب٢ٓ ايتأهٝو١ٝ تتٛام٣ طٛيّٝا

ٌٕ ب أسـٖا ػل أٚ غٝٸٜعتُـ ع٢ً ايٛعا٤ ايكابٌ، ٚيٛ كدض أسـٖا ع٢ً اٯ، تباؿيٞ بٌه

ـَ ٚتبـأ تٛٗل ا٫ملاؾات ٗ ايؿِٗ  ،ٌ ايٛٚٝؿٞ ع٢ً اٱْوإًَؿواب اٯػل هٝٛٗل ا

 ٚايوًٛى. 

ِٷ  :نْٛ٘ ٜعٛؿ إٍ تكوِٝ َـكنات ايعكٌ إٍ ;ؿل عًَٝ٘ٚتٻ ٖٚقا ايتكوِٝ قـٜ

ٟٸ ٞٸ ;ْٛل ٔٷؾايعكٌ ايٓٛلٟ ٜتعًٖ .ٚعًُ ٚايعكٌ ايعًُٞ أٟ َا  ،)ايعكٝـ٠( ل َا ٖٛ نا٥

٘ٷ ل ل َؿلؿات ا٭ؾعاٍ، ٚا٭ػ٬م تتعًٖايؿك٘ ٜتعًٖ .ٚأػ٬م( ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ )ؾك

َٕبهِّ  هات(. ًَٝاتٗا )ايعاؿات ٚا

ِّ  ُٖا:  ،ٜٔٵـٳعٵٌ ائابط١ ٗ بٴ١ٝ ا٭ػ٬م ٗ ٖقٙ ا١َٕٛٛٓ نْٛٗا تٌهِّتأتٞ أٖ

ِ ايوُا٤ ٝٳٚتلبطٗا بكٹ ،ْوإأعُام اٱ سٝح تٔب٘ دٛامّٝا ،ـ ايؿلؿٟعٵايبٴع 1

ٖقا ا٫ْٔباٙ ايٓؿوٞ ٖٛ ايٓٛا٠ اييت تٓطًل َٓٗا ائٛاب٘ ٗ  .ٚأػ٬م اهلل تعاٍ

ؾا٫ْٔباٙ  ;ػل. ايبعـ ايؿلؿٟ ٜكتِل ع٢ً هاس١ ايهُاٍ ايؿلؿٟ اٱْواْٞـٖا اٯعٵبٴ
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 مٛ ا٫ْٔباٙ ا٫دتُاعٞ اـاكدٞ.  ا٭ْؿوٞ ٖٛ اْط٬مٷ

َٔ  ل مٛ نٌٍّٝٵٖٓا ٖٞ هاس١ ايتؿاعٌ اٱْواْٞ ٗ ايوٻ: ا٫دتُاعٞ ـعٵايبٴع 2

ُٓع ٚقٛع ايؿواؿ  ٚقٛك١ٜ ا٭ػ٬م ٖٓا تأتٞ نٔابط١ٺ .ايهُاٍ ٚايتهاٌَ اٱْواْٞ

ٛټ  ١ ا٭ُعـ٠. ك ٚايت١ُٝٓ ايبٌل١ٜ ع٢ً نآؾا٫دتُاعٞ، ٚتـؾع باػاٙ ايتط

ٌٸ ٌ ا٭ػ٬م ٓابط١ّنٝـ ّهٔ إٔ تٌهِّ ٚدٛؿ ا٭ْا  ؾلؿ١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٗ ٚ

 ٚايقات ٚايٓؿى؟

ٗٻ لٟ ٖقٙ اٱًهاي١ٝ سُٝٓا تٓاٍٚ َٛٓٛع ايقات عاجل ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

 ٠ ٚا٭مل. ٚايوعاؿ٠ ٚايًقٸ

 

ِّ َٸ ١ٺُٳايقٟ ٜهُٔ ٗ هٹ ،١ٝ ٖقا ايتأهٝىأٖ ٌٸعا ٚٗ  ،ايبٌل ١ عٓـ ن

ى ايل٥ٝى ٚايباعح ا٭هاي يًـاؾع ٜعتدل احمللِّ أْ٘، «ايقات سبٸ» :ٖٚٞ ،ؾطلتِٗ

 ل ا٭ٍٚ ٗ ايوًٛى اٱْواْٞ. ٚاٱكاؿ٠، بٌ إ٪ثِّ

 

ٔٷ ٛٓ ٖٛ تهٜٛ ٛټِ َٚتعًَٓعلٗ َٓ كات ٚايتكُٝٝات ِ يًُـكنات ايٌعٛك١ٜ ٚايتِ

ٛٻ .يقات٘ ّاْؿوٝٸ اـا١ُ بايقات، ٜبًٛكٙ ايؿلؿ، ٜٚعتدلٙ تعلٜؿّا ايقات َٔ  ٕ َؿّٜٗٛٚته

ـٸٚ ،ك١أؾهاك ايؿلؿ ايقات١ٝ إٓوٸ ؿ٠ ا٭بعاؿ عٔ ايعٓاُل إؼتًؿ١ يهْٝٓٛت٘ ايـاػ١ًٝ ق

ٛټ ِّٚاـاكد١ٝ. ٚتٌٌُ ٖقٙ ايعٓاُل إـكنات ٚايتِ ؿ ػِا٥ّ ايقات، كات اييت ؼ

ٛٻ نُا تٓعهى إدلا٥ّٝا َؿّٗٛ ايقات » :كٖا ٖٛٗ ُٚـ ايؿلؿ يقات٘ نُا ٜتِ

ٛټ ٚإـكنات ;«إـكى ِّٚايتِ ٕ اٯػلٜٔ ٗ اجملتُع أؿ ايِٛك٠ اييت ٜعتكـ كات اييت ؼ

ٛٸ َؿّٗٛ » :ًٗا ايؿلؿ َٔ ػ٬ٍ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ َع اٯػلٜٔٗا، ٚاييت ٜتُجٻْٚكٜتِ

ٛټ ;«ايقات ا٫دتُاعٞ ِّٚإـكنات ٚايتِ ؿ ايِٛك٠ إجاي١ٝ يًٌؼّ ايقٟ كات اييت ؼ

 . (14)«إجايَٞؿّٗٛ ايقات » :إٔ ٜهٕٛ ٜٛؿٸ

ـٷٜٚكٍٛ ت ايِٛك٠ اييت ٜعلف اٱْوإ ْؿو٘ بٗا. ٖٞ اٱطاك ايقٟ ٖٞ آػل:  علٜ

ُٸ ٖٚقٙ إعًَٛات  .َا ٗ ْؿو٘ ّاٜوتطٝع اٱْوإ إٔ ٜطبع ْؿو٘ بٗا، عٝح ٜهٕٛ ًَ
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ُٸ شلقا ايوبب ٚ ،ُٗا عٔ ْؿوٌ٘ إيٝٗا اٱْوإ عٔ ْؿو٘ تعتدل أًٝا٤ تعًٖاييت ٜتٛ

ِّ  . (15)ٜوتطٝع َٔ ػ٬ي٘ َعلؾ١ ايهجرل عٔ سكٝكت٘ ْؿو٘ بأهًٛبٺك اهتطاع إٔ ِٜ

 

ؿاؾع١ٝ، ٚنقيو ٚٚٝؿ١ تهاٌَ ٚتِٓٛٝ ٚبًٛك٠ عامل  ٚٚٝؿ١ َؿّٗٛ ايقات ٚٚٝؿ١ْ

ِّاـدل٠ إتػِّ ؿ ايوًٛى، ُٜٚٓٛ ل، ايقٟ ٜٛدـ ايؿلؿ ٗ ٚهط٘. ٚيقا ؾإْ٘ ِٜٓٛ ٚو

ٞٸ نٓتإز تهّٜٛٓٝا َع ايـاؾع ايـاػًٞ يتأنٝـ  بٺٓٵإٍ دٳ بّآٵدٳ ،يًتؿاعٌ ا٫دتُاع

 . (16)أْ٘ ّهٔ تعـًٜ٘ ؼت ٚلٚف َع١ٓٝ ، إ٫ٓتكلٜبّا ٚبايلغِ َٔ أْ٘ ثابتٷ .ايقات

ِٸ ٌٸ ؾُؿّٗٛ ايقات أٖ ل ٜتأثٻ ؾلؿٺ َٔ ايقات اؿكٝك١ٝ ٗ تكلٜل ايقات، ٚن

ُٸاع١ٝ ٚايوًٛن١ٝ، ٜٚتأثٻبايٛكاث١ ٚايب١٦ٝ اؾػلاؾ١ٝ ٚإاؿ١ٜ ٚا٫دتُ ٌ ٗ ل باٯػلٜٔ إٗ

. ٜٚطلغ ايٌٗٝـ (17)ٗاتل باؿادات ٚبإٛدٸِ، ٜٚتأثٻل بايٓٔر ٚايتعًٓسٝا٠ ايؿلؿ، ٜٚتأثٻ

ٗٻ ٟٸو٪اٍ قا٬ّ٥ايلٟ َلت٢ٔ َط ٌِْ َٔ  ٤ًٞٺ : ٕافا ِْشْٛا َعلؾ١ ايقات؟ ٚإٍ أ

ـٸإٕ َعلؾ١ ايقات  :أػل٣ ػ٬ٍ َعلؾ١ ايقات؟ ٚبعباك٠ٺ  .(18)٭ٟ ٤ًٞ؟ ١َّتهٕٛ َك

ٗٻٚ  شلـؾٌ:  ;ِْٗ أُْٚٛا بقيوإلٟ: هٝب ايٌٗٝـ َط

ِٸ :أسـُٖا َوأي١ ٜٛادٗٗا اٱْوإ ٗ  ٖٛ أْٓا إفا علؾٓا فٚاتٓا ؾوٛف ْـكى أٖ

 ٖٚٛ َعلؾ١ اهلل.  ،ا٭هاي يًعامل ٚتعتدل ايولٸ ،سٝات٘

يهٞ ْعلف َافا ٜٓبػٞ يٓا إٔ ْؿعٌ ٗ اؿٝا٠  ;: ٖٛ أْٓا ْعلف فٚاتٓاثاُْٝٗا

ٚيٛ مل ْعلف فٚاتٓا ؾوٛف ئ  ؟فاٍ ا٭ػ٬م ٚايعٌُ ٗ فٚنٝـ ْتِلٸ ؟ٚايعامل

 ؟ْعلف نٝـ هب عًٝٓا إٔ ِْٛؽ أػ٬قٓا ٚهًٛنٓا، أٟ نٝـ هب إٔ ْهٕٛ

َٕ ٚفيو ٭ٕ ا٭ػ٬م ع َٔ سٝح إْٗا فُٛع١ْ ٕ هات ع تعٛؿ إٍ أْٓا نٝـ هب أًََٔ ا

 إٍ َؿّٗٛ ايوًٛى.  ّاٖٚٞ َا ٜكٛؿْا تًكا٥ٝٸ ،(19)؟فْهٕٛ ْٚتِلٸ

 

ْٙ يتشكٝل ٚإًباع سادات٘ نُا  ;َٔ داْب ايؿلؿ ٘ مٛ ٖـفٺَٛدٸ ٖٛ ٌْا

 .(20)ىدلٖا ٗ اجملاٍ ايٛاٖلٟ نُا ٜـكن٘

 ٘ يًق٠ ٚايوعاؿ٠، ْٚؿٛكٙ َٔ ا٭مل ٚايٌكا٤، غلٜن٠ْاٱْوإ يقات٘، أٟ سبٸ ؾشبټ
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َٸ ٌٸعا ؾايٛاقع اؿكٝكٞ ايطبٝعٞ ايقٟ ٜهُٔ ٚكا٤ اؿٝا٠ » ;ايبٌل ١ ٚقـ١ّ ٗ ن

٠ ٚبػض ايًقٸ ل عٓ٘ عبٸايقات، ايقٟ ْعبِّ ٖٛ سبٸ ،ٗٗا بأُابعٜ٘ٚٛدِّ ،اٱْوا١ْٝ نًٗا

 ٚإلتب٘ بطبٝع١ اؿاٍ بائُرل. ٫ٚ ّهٔ تهًٝـ اٱْوإ إٔ ٜتشٌُ كتاكّا ،ا٭مل

َٓ٘  تٵإفا هًبٳ اٯػلٕٚ ٜٚٓعُٛا، إ٫ٓ َٔ ايًق٠، ٗ هبٌٝ إٔ ًٜتقٸ ؿٕٚ ٤ًٞٺ ،َلاك٠ ا٭مل

ٌٻ ،دـٜـ٠ عطٞ طبٝع١ّإْواْٝت٘، ُٚأ  .(21)«٠ ٫ٚ تهلٙ ا٭مل...ل ايًقٸ٫ تتع

ٗٻ َٚا  .ك١ بُٔا٥ل ايٓايلٟ عٛخ عًِ ايٓؿى إتعِّٜطلغ ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

ْٸ : ٌٖ قا٬ّ٥ &بايٛدـإ ا٭ػ٬قٞ سٝح ٜتوا٤ٍ ايٌٗٝـ ُٜٗٓا ٖٓا ٖٛ إبشح اـا

ٜـعٛٙ إٍ ؾعٌ اـرل  أٟ ٌٖ َٓض ٚدـاّْا ؟ب ؾطلت٘وٳيًؼرل َع ًل ؾاع٬ّاٱْوإ قـ ػٴ

  .(22)؟ٜٚأَلٙ باٱسوإ

 

ٗٻ ْٵ»لٟ ٗ ٖقا ايِـؿ ْٛل١ٜ ٜٓاقٍ ايٌٗٝـ َط سٝح  ،سٍٛ ايٛدـإ «تنا

ْٵ»ٜعتكـ   بٛدٛؿ سكا٥ل توبل ايتذلب١.  «تنا

ؾإٛٓٛع إطلٚغ يًبشح ٖٛ: ٌٖ إٔ ْٝع قتٜٛات فٖٔ اٱْوإ ْٚٝع 

عٝح مل تهٔ َٛدٛؿ٠  ،َٔ أساهٝو٘ ٚػاكب٘ فػا٥لٙ ايؿهل١ٜ ٚايٛدـا١ْٝ َأػٛف٠ْ

 َٔ أّ إٔ ٖٓاى فُٛع١ّ ،ٚقـ سٌِ عًٝٗا عٔ طلٜل اؿٛايٸ ،عٓـٙ َٔ بـا١ٜ ػًكت٘

 .(23)ٗ أعُاق٘؟ ٖٚٞ َػلٚه١ْ ،يقٖٔ اٱْوإ َٓق ايبـا١ٜ ا٭سهاّ ناْت َلاؾك١ّ

 سٍٛ ٖقا إٛٓٛع:  كأٌٜإٔ ٖٓاى  &ٚٗ علٓ٘ يٲداب١ ٌٜلغ ايٌٗٝـ

ِٸ ٕ فٖٔ اٱْوإ نُؼنٕ نإ ؾاكغّاإ: اُأسـٖ يكٝت ٗ ُأ ٗ بـا١ٜ ا٭َل، ث

قـ دا٤ٙ عٔ غرل ٖقا  ٦ًّٝاٖقا إؼنٕ أًٝا٤ عٔ طلٜل اؿٛايٸ، ٖٚٛ ٫ وتٟٛ 

 ايطلٜل. 

ٕٷػلٚاٯ ِٸ :ٗ فٖٔ اٱْوإ ٜٓكوِ إٍ قوٌُ: أسـُٖا : إٕ َا ٖٛ كنٚ َا  ٜٔ

ٗ ايقٖٔ قبٌ  ٌٌُٜ َا نإ َٛدٛؿّا :ٚايجاْٞ ;ايٛاٖل١ٜ دا٤ٙ عٔ طلٜل ٖقٙ اؿٛايٸ

 اٱسواي.

ْٵ»ٚقـ اػتاك  ٗٻوٵع سٳ «تنا ٜعتكـ بٛدٛؿ لٟ ع ايلأٟ ايجاْٞ، ؾٗٛ ب ايٌٗٝـ َط

 . (24)اؿكا٥ل ايوابك١ يًتذلب١
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ٗٻ ْٵت»لٟ آكا٤ ْٚاقٍ ايٌٗٝـ َط إٕ ايٛدـإ أٚ ايعكٌ  :ٜكٍٛ «ناْٵت»ع ؾ. «نا

ُٸ َٔ ا٭سهاّ ايكب١ًٝ، أٟ اييت مل وٌِ عًٝٗا اٱْوإ َٔ  ٔ فُٛع١ّايعًُٞ ٜتٔ

 ،ايِـم سٍٛ ٜٚطلغ َجا٫َّٔ ؾطلت٘ ٚنٝاْ٘.  دن٤ٷٖٞ ٚايتذلب١، ٚإِا  طلٜل اؿىٸ

َٛدٛؿ ٗ  ٖٛ أَلٷ ،٫ ْهٕٛ نافبٌٕ ٚأ ،: ا٭َل بأْٓا هب إٔ ْهٕٛ ُاؿقٌقا٬ّ٥

ؾطلٟ ٫  ٗ فاٍ ايِـم ٚايهقب، ٖٚٛ أَلٷ ُٓرل اٱْوإ قبٌ إٔ تهٕٛ ي٘ ػلب١ْ

إٔ  ـ ع٢ً ْتا٥ر ا٭عُاٍ، َعتدلّاَطبل ٫ ٜتٖٛق ٚايتذلب١، ٖٚٛ أَلٷ ع٬ق١ ي٘ باؿىٸ

ٟٸ ٔٸْتا٥ر َذلتِّ ايٛدـإ ا٭ػ٬قٞ ٫ ٜعرل با٫ّ ٭ ايعكٌ  ب١ ع٢ً ايهقب ٚايِـم، ٚيه

ِٸ بإًِش١، ؾٗٛ ٜأَل باي٤ٌٞ سُٝٓا ٜـٚك سٍٛ قٛك إًِش١، َٚذلؿ  ٖٛ ايقٟ ٜٗت

ـٸ  عٔ سهُ٘ ٚأَلٙ. إٔ تٓتؿٞ إًِش١ ؾإٕ ايعكٌ ٜه

: ٗ ٖقٙ ايٓٛل١ٜ ٬ّ٥قا ،ٗ ْكـٙ شلقٙ ايٓٛل١ٜ ،ٚقـ ْاقٍ ايٌٗٝـ ايوعٝـ

َٕوٵت ايؿًوؿ١ ع سٳكلٳاستٴ ب اُط٬غ وٵض ع سٳشٵب اُط٬غ ايؿ٬هؿ١ إوًٌُ ع ٚايعكٌ ا

ْٵ» ْٵ»َٚا ٜكٛي٘  .ًـٜـّا ْؿو٘ ع استكاكّا «تنا ٟٸ» :«تنا  مٔ ٫ ْوتطٝع إٔ ْجبت أ

، ؾٓشٔ ْوتطٝع إٔ قطعّا ٖٛ ػطْأ «َٔ ٖقٙ إوا٥ٌ عٔ طلٜل ايعكٌ ايٓٛلٟ َوأي١ٺ

ْجبت عٔ طلٜل ايعكٌ ايٓٛلٟ ع َٚٔ ؿٕٚ إٔ ًْذأ إٍ إْهاك طلٜل ايٛدـإ ٚايعكٌ 

ٚٚدٛؿ اهلل تعاٍ، ؾٓؿى  ،ٚبكا٤ ايٓؿى ٚػًٛؿٖا ،١ٜ اٱْوإ ٚاػتٝاكٙايعًُٞ ع سلٸ

ٟٸ ٟٸ ا٭ٚاَل ا٭ػ٬ق١ٝ ع إوت١ًُٗ َٔ ايٛدـإ ع ٜوتطٝع ايعكٌ ايٓٛل  إؿكانٗا ايٓٛل

ٌٸ  . (25)يًٛدـإ ـّاؿٜل بعٓٛإ نْٛ٘ َ٪ِّايتكا ٚإُـاكٖا، ٚع٢ً أق

 

َٸ يػلٜن٠ سبٸ ـٸّا ٗ تٌهٌٝ ايهٝإ ايـاػًٞ يٲْوإ، ايقات آثاكٷ ٖا ١ د

ُٸٚ ٛټٗ فاي٘ اٱؿكانٞ ايقٖين، َٚا ٜتٌٓه ١ّػا كات ٚتِـٜكات، تٓتِٛ ٌ َٔ تِ

ّٕ َٓٗا فُٛع١ُ تٓعهى بعـ فيو ع٢ً فُٛع١ ا٫عتكاؿات اييت ٜعتكـٖا،  أسها

ؾايكإْٛ ايقاتٞ »ٚع٢ً َا١ٖٝ هًٛن٘ ايؿلؿٟ ٚا٫دتُاعٞ.  ،ٚع٢ً تٌهٌٝ عٛاطؿ٘

َٸ ١ْأٚ عًٓ ايقات ٖٛ أْ٘ َكتٕض ؿبٸ  ،عٓٗا ٚؿؾع ايٌلٸ ،ب اـرل إٍ ايٓؿى١ًِ َؾتا

ٌٸ ٌٸ َا ٖٛ قبٛبٷ ٚا٫عتكاؿ به ٗ ْٛلٖا، ٚإبعاؿ  ٛ كادضٷَا ٖ يـٜٗا، ٚايتؿهرل به

ٌٸ  ...تًكا٥ّٝا ٫ ًعٛكّٜا عٓٗا إبعاؿّا َا ٖٛ َهلٚٙٷ ن
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ٚع٢ً ايتؿهرل اٱْواْٞ  ،ايقات ع٢ً ايٌؼ١ِٝ اٱْوا١ْٝ َٔ آثاك سبٸٚ

ٖٚقا إكـاك ٗ بعض  .َا ت٘ ٗ ايٓٛل َكـإكباـِْٛ، ٖٛ أْ٘ ٜوًؽ َٛٓٛعٝٸ

ٌّ ٜعٍٝ ٗ إطاك  عٓ٘. ؾٗٛ ؿا٥ُّا ٜٓؿٓو، ٫ ّهٔ يٲْوإ ٜٚوتشٌٝ إٔ سـٚؿٙ ٓلٚك

َټ فات٘، ٜٚعٍٝ ٗ سًك١ٺ ٬ت٘ ايباط١ٝٓ، َا ٜٛسٝ٘ إيٝ٘ َؿلغ١ َٔ تؿهرلات٘ ايقات١ٝ ٚتأ

ٌٸايقات، ٜٚتـػٸ اييت ع٢ً كأهٗا سبٸ ،ها٥ل إسواهات٘ فيو ٗ تؿهرلات٘ ايع١ًُٝ  ٌ ن

َټ  . (26)«عٓٗا ٢ؾٝٗا، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜتؼًٓ ل قطعّا٬ت٘ ايٓٛل١ٜ، ٖا ٜ٪ثِّٚتأ

 

ٚايتأثرل ٗ قٝط٘،  ،اٱْوإ يقات٘ ىًل يـٜ٘ ايـاؾع يًتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ سبٸ

 إٍ ،٘ يقاتْ٘تٝذ١ سبِّ ;أْ٘ ٜتؿاعٌ ع٢ً قاعـ٠ ايتُاثٌ ٜؿٝـ ا٫ُْٔاّ، أٟ ٜٓذقب إ٫ٓ

ٌٸ ٌٸٜتٛاؾل َع٘ ٗ إٍٝٛ ٚايلغبات ٚا٭ٖـاف ٚا٭ؾهاك، ٜٚتٓ ٔٵَٳ ن  ٔٵَٳ اؾل َع ن

ايقات ؽتًـ تلْت٘ بٌ ايٓاي، ٚؽتًـ ك٩اٙ ٚتؿورلات٘ ٚقٝط٘  ٭ٕ سبٸ ;ىايؿ٘

ؿٚاؾع٘ َٚواكات ايهُاٍ ؾٝ٘، ٖٚقا ا٫ػت٬ف  ٚهاسات تطبٝكات٘، بٌ ؽتًـ أّٜٔا

ِّ ،ٌ اؾُاعاتيتٌٗه هببٷ  . («مٔ»ايٌعٛك بع ع: )ٝ٘ عًِ ا٫دتُاع بأٚ َا ٜو

و٘ ُؿات عٔ نٝاْات أؾلاؿٙ، ٚتتًبٸ َوتك٬٘ نٝاّْا «مٔ» عٜٚتؼق اي»

ٚ٭١ُٖٝ ٖقٙ اـِا٥ّ ٌْأ عًِ ْؿى  .ِـ بٗا آساؿ أؾلاؿٙٚػِا٥ّ ٫ ٜتٸ

َٳ غٛهتاف يٛبٕٛ  :نتب ٗ ٖقا اجملاٍ ٔٵاؾُاع١، أٚ اؾُٗٛك أٚ ايكطٝع. َٚٔ أبلم 

 )عًِ ُْٛـ ؾلٜٚـ ٗػٚهٝ ;اؾُاٖرل( ١يٛدٝٛٗ نتاب٘ )كٚغ اؾُاعات( أٚ )هٝه

 .(27)«ْؿى اؾُاٖرل(

ايقات ع٢ً اؾُاع١، اييت  ؿبٸ ٜأتٞ اْعهاهّا «مٔ» عٌ اؾُاع١ أٚ ايؾتٌٗه

، «ايقات سبٸ»أٖـاؾِٗ َٚٝٛشلِ ٚأؾٗاَِٗ ٚكغباتِٗ سٍٛ  تٵٗٳتٌابٳ ٌ َٔ أؾلاؿٺتتٌٖه

ِټ »مٔ  »ٌ ايع ٚقـ ُجِّ  ٭ؾهاكٖا ٚأٖـاؾٗا. بّاٚؼنټ ،يًذُاع١ بّاتع

ل ؾٝٗا ايقات ٚؾُٗٗا، ٚاييت ٜ٪ثِّ ٖقا ا٫ػت٬ف ٗ إؿكاى غلٜن٠ سبٸؾٓتٝذ١ 

، ؾإٕ ٖقا ا٫ػت٬ف ٚاجملتُعٴ ٚٗ تٌه٬ٝت فاٍ إؿكاى ايؿلؿ سٛشلا ا٭هل٠ُ أّٜٔا

ٝٸٜ٪ؿٸ ات إعلؾ١ٝ إٍ اػت٬ف ا٭ٖـاف ٚايػاٜات ٚاٯيٝات، بٌ ٚإلدعٝٸ ّاٟ تًكا٥

٠ ٚايوعاؿ٠ ٚا٭مل، ٗا تأتٞ ؼت عٓٛإ ايًقٸ٭ْٗا نًٓ; ِ ٚإباؿ٨ٝٳإعٝاك١ٜ، ١ََٛٛٓٚ ايكٹ
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 تٌهٌٝ ا٭ؾهاك سٍٛ ٖقٙ إؿاِٖٝ.ٚ

اػت٬ف إلدعٝات إعٝاك١ٜ إٍ اػت٬ف ايكٛاٌْ ايٓا١ُٚ ٗ اجملتُعات، ٜ٪ؿٸٟ 

َٕبٌ ٜ٪ؿٸ و١ ٚا٭ؾهاك إ٪هِّ ،ٚآيٝات ايتػٝرل ا٫دتُاعٞ ،ٌ ا٭ع٢ًجٳٟ إٍ اػت٬ف ا

ايقات، ٚفا٫ت  َٔ ا٭هاي َٔ غلٜن٠ سبٸ ٖٚقا ا٫ػت٬ف ْاترٷ .يٓٛلٜات ايتػٝرل

 ٠ ٚايوعاؿ٠ ٚا٭مل. ٝٗا، ٚاَتـاؿات َؿاِٖٝ ايًقٸتطبٝكٗا ٚػِّ

ٟٸ ِّ ادتُاعٞ ٖٛ سبٸ تػٝرٕل بٌ إٕ ٌَٓأ أ َات٘ ايوعٞ إٍ ايقات، ايقٟ َٔ َك

ٌٸايهُاٍ ٚايوعاؿ٠ ٚايٌعٛك بايًقٸ  ـ ًعٛكٷا إٔ ٜتٖٛيؾُ .ِاتإٓػِّ ٠، ٚا٫بتعاؿ عٔ ن

ٞٸُٵدٳ ُٸٚبا٭مل، ٚتذلانِ تًو إٌاعل ا٫دتُاع١ٝ،  ع ١ عٓـ تلانِ ايٌعٛك بايًِٛ ػا

ايقات إٍ ػًل ايـاؾع  ٟ سبٸيًعكٛم، ست٢ ٜ٪ؿٸ ٚايػي ٚهًب اؿكٛم، ايقٟ ٖٛ َـعا٠ْ

ٌ اؾُاعات ع٢ً أهاي إٌذلنات ْٚتٝذ١ تٌٗه .مٛ ايتػٝرل يًشٍِٛ ع٢ً ايوعاؿ٠

ايقات، ٚفا٫ت ؼكٝك٘ ٚأٖـاؾ٘ ٚآيٝات٘، ؽتًـ آيٝات ايتػٝرل  ك١ َٔ سبٸإٓطً

ٛٸ ّٸأْٗا تتٻ َات٘، إ٫َٓٚك ّ َٔ ٚايتؼًٗ ،، ٖٚٛ ايوعٞ مٛ ايهُاٍؿل ٗ ايٌهٌ ايعا

ٌٸ ،ٌَاعل ا٭مل  ِات اييت تعٝل ؼكٝل ايوعاؿ٠، ٚتػٝرل ايٛاقع إٍ ٚاقٕعإٓػِّ َٚٔ ن

 أنٌُ ٚأكق٢. 

اؿاد١ يًتػٝرل ٚاْبعاخ إكاؿ٠ ايؿلؿ أٚ اؾُاع١ يًتػٝرل ع٢ً َـ٣ ٜٚعتُـ ًعٛك 

ٚٳ ُٸ ١ْؾاٱؿكاى ًَٛٓ ;ٞ ٖقا ايؿلؿ ٚاجملتُع ؿاد١ ايتػٝرلعٵإؿكاى ٚ ١ يٮؾهاك ايباعج١ َٗ

ٛٳ باعج١ يًـاؾع ٚإكاؿ٠ اؿلن١، بٌ ا٫ػتٝاك بٌ  ،أعُل ١ْٞ ًَٛٓعٵيًشلن١، ٚاي

ٚٳ ٠ ٚا٭مل ٚايوعاؿ٠ ًهايٝات، بٌ ٚؾِٗ ايًقٸٞ ٚدٛؿ إعٵفُٛع١ ػٝاكات، ٚإؿكاى ٚ

 َِٚاؿٜكٗا اـاكد١ٝ إاؿ١ٜ ٚإع١ٜٛٓ. 

ٔٸ ايقات ٗ ايوعٞ مٛ ايتػٝرل  ٖقٙ ايـاؾع١ٝ ٚاٱكاؿ٠ ايٓا١٦ً َٔ سبٸ يه

ٞٸ ٓ٘، بٌ نُا إٔ يًطبٝع١ قٛاْٝٓٗا، ٓٳعٔ قٛاٌْ ايتاكٜؽ ٚهٴ يٝوت ػاكد١ّ ا٫دتُاع

ِٸٜؿُٗٗا اٱ ،ٚيًهٕٛ نقيو قٛاْٝٓ٘ َع١ٓٝ،  ١ٺٜوتطٝع ايتشهِ بٗا إٍ ؿكد ْوإ، ث

ٓ٘ ٗ فاٍ ايتػٝرل ا٫دتُاعٞ، إفا أؿكنٗا اٱْوإ ٓٳنقيو يًتاكٜؽ قٛاْٝٓ٘ ٚهٴ

إٔ اػت٬ف  إ٫ٓ .ّٞهٓ٘ بعـ فيو اهتؼـاَٗا ٗ ؼكٝل غاٜت٘ ٗ ايتػٝرل ٚايذلٓق

ا يًتهاٌَ أٚ ٟ إَٞ ٖٛ ايقٟ ٜ٪ؿٸايػاٜات ٚاٱؿكانات ٚا٭ؾٗاّ يًهُاٍ ٚايذلٓق

ـٸ ،يًتواؾٌ ٔ ايتاكٜؽ، اييت ٓٳؿ٠ تعٝـ إواك ايطبٝعٞ يًُذتُع ٚؾل هٴٚإٍ اْك٬بات َتذ



  االجتهاد والتجديد

ِّ قِرل٠، ثِ تٓكًب يتعٛؿ إٍ َواكٖا ايطبٝعٞ مٛ  يؿذلاتٺ ٜٗا إ٫٫ٓ ّهٔ ؼ

 ١ًِ بٗا. ل ايٓتٝذ١ إتٻل ًلٚطٗا اييت ؼكِّايهُاٍ، ٚٚؾل ؼٗك

 

ٗٻٚٗ َٛٓٛع ايًقٸ  طاكسّا ،لٟ إٛٓٛع٠ ٚا٭مل ٚايوعاؿ٠ ٜٓاقٍ ايٌٗٝـ َط

ْٵ»ْٛل١ٜ  ْٵ»إف ٜكٍٛ  ،سٍٛ عقاب ائُرل «تنا َٳ«تنا ٌٕ ٔٵ: يٝى ٗ ايـْٝا   قاّ بؿع

 أٚ كف١ًّٜ غرل أػ٬قٞ ٚمل ٌٜعل َلاك٠ ايٓـّ عًٝ٘. ؾاٱْوإ سُٝٓا ٜلتهب ػطّأ

 أػ٬ق١ٝ ؾٗٛ ٗ أثٓا٤ ٖقا ايؿعٌ ٜعٍٝ علاك٠ إٛقـ، ؾٗٛ ٫ ٌٜعل بأثل ٖقا ايؿعٌ إ٫ٓ

إٔ  ٌٜعل باٯ٫ّ، ؾٗٛ وبٸ ؾإْ٘ عٓـ٥قٺ ،سايت٘ ايطبٝع١ٝ ٠ؿاهتعابعـ ػاٚم ايؿعٌ ٚ

ايقٟ  ،ٖٚقا ٖٛ عقاب ائُرل .باي١ُ٥٬ عًٝٗا ٜٛٚٓش ،ؽ ْؿوٜ٘ٓؿٌِ عٔ فات٘، ٜٚٛبِّ

 َٔ اؿكا٥ل إو١ًُٓ...  ـٸعٳٜٴ

ٚايقٜٔ ِٜٓتٕٛ ، أنجل أٌٖ اي٬ِغ ٚايتك٣ٛ ٚا٭ػ٬م ،ٚع٢ً ايعهى َٔ ٖقا

غٛا ٕٛ إٔ ٜتؿلٻٕٛ اشللٚب َٔ فٚاتِٗ، بٌ وبٸ٫ وبٸ ،ؿا٥ُا إٍ ْـا٤ات ُٓا٥لِٖ

َٻ  ٭ٕ عإِٗ ايباطين أهًِ ٗ ايٛاقع َٔ ايعامل اـاكدٞ.  ;ًٛا فٚاتِٜٗٚتأ

ؾٗٛ  ،ٱْوإ ٫ ٜوتطٝع ا٫ْؿلاؿ بقات٘ ٖٛ أْ٘ ؾكـ فات٘ ايٛاقع١ٝٚايوبب ٗ إٔ ا

ْٵ»ب٘. ٜٚٛاٌُ ؼ٘ ٜٚ٪ِّ٭ْ٘ ُٓرلٙ ٜٛبِّ ;٫ ٜوتطٝع اـ٠ًٛ بُٔرلٙ : يٛ مل قا٬ّ٥ «تنا

تهٔ َجٌ ٖقٙ ايوًط١ ٗ أعُام اٱْوإ ؾإْ٘ ٫ تٛدـ ؾٝٗا َجٌ ٖقٙ إلاك٠ ٖٚقا 

مل  أٚ ع٢ً أقٌ تكـٜٕل ،ْوإ كآّٝا عٔ أؾعاي٘ايٓـّ ٖٚقا ايعقاب ايلٚسٞ، ٚ٭َو٢ اٱ

ٔٸ ٛٳ اٱْوإ وىٸ ؿا٥ُّا ٌٜعل بٗقٙ اٯ٫ّ، يه ٚفيو ٭ٕ ٖقٙ ايك٠ٛ  ;ن ٖقٙ اٯ٫ّػٵب

َٸ ،نأسهاّ ايعكٌ ع ،بإًِش١ ع يٝوت ٌَلٚط١ّ ٖٚٞ َطًك١ْ ،يًتذلب١ هابك١ْ  ١ْٚعا

ٌٕ ٞٻ ٚاسـ، ؾٗٞ ُاؿق١ْ تِـم ٗ ْٝع إٛاكؿ بٌه َكـاك ُـقٗا عًٝو، ٖٚٞ  عً

 عًٝو َكـاك ُـقٗا ع٢ً اٯػلٜٔ.  ُاؿق١ْ

ْٵ»ٜٚعتدل  ٖٚٛ  .٫ إٍ ايوعاؿ٠ ،إٔ ايٛدـإ ا٭ػ٬قٞ ٜـعٛ إٍ ايهُاٍ «تنا

ٖٚٛ  ،ٚاسـ ػرلٷ ٘ ٫ ٜٛدـ إ٫ٓؾٝكٍٛ: ٗ ايعامل نِّ ،م بٌ ايهُاٍ ٚايوعاؿ٠ٜؿلِّ

ٚؾا٥ـ٠  ٠ْائُرل، هٛا٤ ناْت ؾٝٗا يقٸاٱكاؿ٠ اـٝٸل٠، أٟ ايطاع١ إطًك١ ٭ٚاَل 

٭ٕ  ;ؾائُرل ٫ ع٬ق١ ي٘ بايوعاؿ٠ .أّ عقابّا كاس١ّ تٵيٲْوإ أّ مل تهٔ، ٚهٛا٤ أْتذٳ
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ٌټ ٘ايوعاؿ٠ ٖٞ ايًق٠ ٗ ػا١ُ إطاف، غا١ٜ ا٭َل أْ ٠ اييت ، ؾايًقٸهعاؿ٠ّ ٠ٺيقٸ يٝوت ن

ٟٸ٠ ٞ ايًقٸٖ ، ٚايوعاؿ٠ُيٝوت هعاؿ٠ّ ٜعكبٗا أملٷ  ،أٚ عقابٺ أمٕل اـاي١ِ اييت ٫ ٌٜٛبٗا أ

ْٵ»ؾايوعاؿ٠ عٓـ  .كٚسٞ أٚ دوُٞ، ؿْٟٝٛ أٚ آػلٟٚ.. ٝٸ «تنا ع٢ً ا٫يتقاف،  ١َْبٓ

٘ٺ ْ٘ ،بايوعاؿ٠ ٚايٛدـإ غرل َلتب  . (28)بايهُاٍ ٚإِا ٖٛ َلتب

ْٵ»ٚٗ َٓاقٌت٘ يلأٟ  ٠ ٚا٭مل ٚايوعاؿ٠ ٜكٍٛ ايٌٗٝـ َلت٢ٔ سٍٛ ايًقٸ «تنا

ٗٻ ٚتٓاٚي٘  ،يًبشح ٗ ايؿًوؿ١ اٱه١َٝ٬ ٕ َٛٓٛع ايهُاٍ ٚايوعاؿ٠ َطلٚغٷإلٟ: َط

ٜٚعتكـ ايؿ٬هؿ١ إوًُٕٛ أْ٘ ٫  .ٚغرلٙ ٗ نتب أػل٣ ،«اٱًاكات»ابٔ هٝٓا ٗ 

ٚفيو ٭ٕ نٌ  ;٫ٚ ؾٌِ ايهُاٍ عٔ ايوعاؿ٠ ،ّهٔ ؾٌِ ايوعاؿ٠ عٔ ايهُاٍ

ٕٷ َٸا  نُاٍ ٖٛ يٛ ْٵ»َٔ ايوعاؿ٠. أ ؾٗٛ ٜعذلف بإٔ ؾٌِ ايتهًٝـ عٔ اؾُاٍ  «تنا

 ايؿٌِ بُٝٓٗا.  ٢ّ عًـٹِكيهٓ٘ َع فيو ٜٴ ،ُعب ٚؾٌِ ا٭ػ٬م عٔ ايوعاؿ٠ ٖٛ أَلٷ

بٌ  ،ـٕٚ ع٢ً ايت٬مّ بٌ ا٭ػ٬م ٚايوعاؿ٠ْٚٝع ؾ٬هؿ١ اٱه٬ّ ٜ٪نِّ 

ـٸ ـٸ٠ نتب ٗ ،يٮػ٬م، نايؿاكابٞ َج٬ّ ّٓاِنٕٚ َؿّٗٛ ايوعاؿ٠ كٴٜع  ايقٟ أٓيـ ع

ٖٖ ،ا٭ػ٬م ٚكأ٣ إٔ ا٭ػ٬م ٚايوعاؿ٠ تٛأَإ،  ،ع ٗ ؿكاه١ ايوعاؿ٠تٛهٻ ٔٵؾٗٛ 

ٌٸ ؾايهُاٍ ٫ ٜٓؿٓو ٕٷ عٔ ايوعاؿ٠، ٚإِا ن َٔ أيٛإ ايوعاؿ٠،  نُاٍ ٖٛ بٓؿو٘ يٛ

ْٵ»ٕ أٚايعذٝب  .١ٝٗ ايًقات اؿوِّ غا١ٜ ا٭َل إٔ ايوعاؿ٠ يٝوت قِٛك٠ّ وِل  «تنا

ٗٻايوعاؿ٠ ٗ ٖقا ايٓطام ائِّ ْٵ»لٟ ل. ٜٚوأٍ ايٌٗٝـ َط عٓـَا  :ْو تكٍٛإ: «تنا

، يهٓٓا ًـٜـ٠ ٗ ٚدـاْ٘، ٖٚقا ُشٝضٷ ىايـ اٱْوإ ُٓرلٙ ؾإْ٘ ٌٜعل َلاك٠ٺ

٠ ْوأيو إفا نإ اٱْوإ ٌٜعل بإلاك٠ عٓـَا ىايـ ُٓرلٙ ؾهٝـ ٫ ٌٜعل بايًقٸ

ٗ َوت٣ٛ أكؾع ٚأعُل ٚأيطـ  ٠ْٚيقٸ ١ ا٭َل أْٗا هعاؿ٠ْغاٜ ،ٚايوعاؿ٠ عٓـَا ٜطٝع٘

 .(29)ٚأبك٢؟!

ٗٻِّٜٓٚٴؿ ْٵ»لٟ كأٟ ـ ايٌٗٝـ َط ْٵ»ب كأٟ وٵ: سٳقا٬ّ٥ «تنا ٌٜعل اٱْوإ  «تنا

٭ْ٘ ٜكٍٛ بايتؿهٝو بٌ ٖقٙ ايطاع١  ;عٓـَا ٜطٝع أٚاَل ُٓرلٙ بإلاك٠ أّٜٔا

ؾُٔ إوتشٌٝ إٔ ٌْعل بايعقاب عٓـَا  ،ك عًٝٓا تِـٜكٜ٘تعقٻ ٖٚقا أَلٷ .ٚايوعاؿ٠

 ٌْٚعل بايعقاب عٓـَا نايؿٗا.  ،ْطٝع أٚاَلٙ

ٕٓا نإ اٱْوإ ٌٜعل بايعقاب عٓـَا ىايـ أٚاَل ُٓرلٙ ؾُٔ إ٪ٖن  ـ إفٕ 

ٕٕبأْ٘ هٛف ٌٜعل  ْٸ ًٛ ٚهعاؿ٠ ِٜعب  ٠٠ْ ٚايولٚك عٓـَا ٜطٝعٗا، ٖٚٞ يقٸَٔ ايًقٸ ػا
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 ُٚؿٗا...

ل ِٵأْ٘ َٔ اـطأ سٳإٍ  «اٱًاكات ٚايتٓبٝٗات»ٗ نتاب٘ ٚقـ أًاك ابٔ هٝٓا 

قـ أثبت عًِ ٚايّٝٛ  .ات إع١َٜٛٓٔ ايًقٸ ٚاهتعلض عـؿّا ،٠١ٝ اؿو٠ِّ ٗ أيٛإ ايًقٸايًقٸ

١ٝ ٠ اؿو١ِّٝ، ؾايًقٸ٠ اؿوِّٗ ايًقٸ ات اٱْوإ يٝوت َٓشِل٠ّايٓؿى اؿـٜح إٔ يقٸ

ات اييت ٫ تلتب٘ َٔ ايًقٸ إٔ ٖٓاى فُٛع١ّإ٫  .،ى ػاكدٞ..ع١ٜٛٔ َٚتعًك١ َشلٸ

٠ عٓـَا ٌٜعل بايًقٸ ٠ اٱسواي بايبطٛي١ عٓـ اٱْوإ ايبطٌ، ؾٗٛ وىٸنًقٸ ،باؾوِ

عٓـ  بايٌعٛك بأْ٘ قـ أَو٢ قبٛبّا إٔ ٜـٙ أُبشت ؾٛم ا٭ٜـٟ، ًٜٚتقٸ اٱْوإ أّٜٔا

ٟٸعًُٝٸ ِ عٓـَا ٜهتٌـ سكٝك١ّايعايٹ ايٓاي، ًٜٚتقٸ َٔ ٖقٙ ايًقات يٝى  ٚاسـ٠ٺ ١، ٚأ

ٌٷ  . (30)سوٸٞ َٚاؿٸٟ شلا عاَ

ٗٻ عٓـ ايٍُٛٛ، ٚا٭مل  ٠ ؼٌِ ؿا٥ُّالٟ إٔ ايًقٸٜٚعتدل ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

ع٢ً ٖقا  وـخ عٔ عـّ ايٍُٛٛ إٍ نُاٍ ٜتعٌ ع٢ً اٱْوإ إٔ ٌِٜ إيٝ٘. ٚبٓا٤ٶ

ٌټ ;غرل ُشٝض ٠ أَلّاِٜبض ايؿٌِ بٌ ايهُاٍ ٚايًقٸ ٍٕ ؾه ٦ًٓا أّ  ،٠ّتتبع يقٸٜو نُا

ٕٵٝٵأبٳ بايبشح عٔ  َٗتٍِّ نإ طايب ايهُاٍ سُٝٓا ٜبشح عٔ ايهُاٍ غرلٳ ٓا، ٚإ

ل ايًق٠ ايهُاٍ ٖٛ بٓؿو٘ وكِّ إٔ ايٍُٛٛ إٍ ٠، ٚإِا ٜطًب ايهُاٍ يقات٘، إ٫ٓايًقٸ

 . (31)يٲْوإ

ٔٵ ٚٵكَا ٖٛ  ٚيه ايقات سُٝٓا تتناسِ إِاحل ٚا٭ًُض ٗ اجملتُعات،  سبٸ ؿٳ

ايقٟ ىتًـ  ،ايقات ؾهٝـ ًٜعب سبٸ ؟يٮًُض ب ٖقا ايتناسِ تلدٝشّاٜٚتطًٖ

ٚٵكباػت٬ف ب٦ٝات ا٭ؾلاؿ ٚبٓٝتٗا ايؿهل١ٜ،   ٗ تلدٝض ا٭ًُض؟  ّاؿٳ

 

َعٌ قـ  ايقات ع٢ً إُـاك ا٭َل يًقات بؿعٌ ٤ًٞٺ إجرل ؿبٸ ٞٚإكتٔ»

نُا ٗ  ،ٚقـ ٜهٕٛ تٌلٜعّٝا ;، نُا ٗ اـٛف ٚإلض ٚاؾٛعٜهٕٛ تهّٜٛٓٝا

إٕ ايتناسِ نُا ٜكع بٌ إكتٌٔٝ ٚ. .ايكٛاٌْ ايٛٓع١ٝ ٚايٌلا٥ع ايوُا١ٜٚ.

ٜٛين ته بٌ َكتٕض نُا ٗ ساي١ ًلب ايـٚا٤ يًُلٜض، قـ ٜكع أّٜٔا ،ايتهٌٜٛٓٝ

ٟٸؿا٥ُّا تٌلٜعٞ، ٚفيو َٛدٛؿٷ َٚكتٕض ؿٜين أٚ ادتُاعٞ أٚ قاْْٛٞ ٜهٕٛ  ـٺٝٵَق ، ؾإٕ أ

ـٸ ع٘. نُا قـ ٜكع بٵ١ٜ، ٚايقٟ ٌّٝ إيٝ٘ ايؿلؿ بَطإكتٔٞ ايطبٝعٞ ايتهٜٛين يًشلٸ ٓ
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تٌلٜعٌ، ٖٚقا ايػايب إفا نإ ايتٌلٜعإ َٔ هٓؼٌ  ايتناسِ بٌ َكتٌٔٝ

قا١ْْٝٛ تكتٔٞ إطاعتٗا  ٠ٺتناسِ ٗ سٝا٠ اٱْوإ بٌ َاؿٸكتًؿٌ، نُا يٛ ٚقع اي

ِٕ ع٬ُّ ٕٕ َٔ ا٭عُاٍ ٚبٌ تعًٝ ـٺ ؿٜين ىايؿ٘، أٚ بٌ قاْٛ ـٺ ٚتكًٝ  ادتُاعٞ، أٚ تكًٝ

ِٕ  .ؿٜين ادتُاعٞ ٚتعًٝ

ٌٸض إتـِّؾرلدِّ ;ٜٓٛل ايؿلؿ إٍ ًَِشت٘ ٗ فيو ٚس٦ٓٝقٺ  ٔ ؿٜٓ٘ ع٢ً ن

ـٷ فات٘، ؾٝٓؿل َٓ٘  ٕكتٔٝات سبٸ ا٫عتباكات، ٜٚل٣ إٔ إكغاَ٘ ع٢ً غرل فيو كاي

ٚا٫دتُاعٞ َكتٔٝات ايتكايٝـ  ;ٜٚتبع ايلدٌ ايكاْْٛٞ َكتٔٝات ايكإْٜٛٚجٛك عًٝ٘; 

ٕٵ  يتعايِٝ ٚقٛاٌْ أػل٣.  نإ اتباعُٗا يقيو كايؿّا ايوا٥ـ٠، ٚإ

ٕٕ هب اتباع  أْ٘ س٦ٓٝقٺ ، إ٫ٓؾٗٛ ٜكع ْاؿكّاٚاسـ  أَا ايتناسِ بٌ تعًٌُٝ َٔ قاْٛ

ٚٸؼٳوٵباعتباك ْٳ ;ل َُٓٗاإتأػِّ ِٸ٘ يٮ  ع...َُٓٗا ٗ ْٛل إٌلِّ ٍ، أٚ ا٭ٖ

ْٚ  ٖٚقا ايتناسِ إٛدٛؿ بٌ َكتٔٝات ايكٛاٌْ ٚبٌ إكتٔٝات ايطبٝع١ٝ ًَشٛ

ٕٕ ٚٸ ٚفيو ٭ٌٕ ػايكِٗ; بٳٌ ايبٌل أٚ َٔ قٹبٳٜٛٓع، هٛا٤ َٔ قٹ يهٌ قاْٛ ي١ٝ ايطبٝع١ ا٭

٫ٚ تكتٔٞ  ،ا٫ْط٬م ١ٜ ٚسبٸتكتٔٞ اؿلٸ ،٘ يقاتَ٘كت٢ٔ سبٸ ;ايعُٝك١ يٲْوإ

ـ غرل َكٝٻ، ـ بايكإْٛ، بٌ تكتٔٞ إٔ ٜوع٢ اٱْوإ يهُاي٘ بايٓشٛ ايقٟ ٌٜا٤ايتكٝټ

ّٕ ٕٕ بٓٛا ـٺ ٫ٚ قاْٛ ٖٛأْ٘ بعـ إٔ تكٝٻ ٫ٚ أػ٬م. إ٫ٓ ٫ٚ تكًٝ  ;اجملتُعِ ٗ ـ، ٚبعـ إٔ تٓ

ـ ٌُٜٛ إٍ ايهُاٍ أهلع َٔ تًو ٚ٭ْ٘ ٜل٣ إٔ ٖقا ايتكٝټ ;ًِٕشت٘ ّٝايقات٘ ٚتٛػِّ ّاسبٸ

ٓلٚكٟ يًٍُٛٛ  ِ بِلف ٚدٛؿٖا ٤ًٞٷ١ُٜٛ ايوا٥ب١ ع ٭ْ٘ ٜل٣ إٔ ايكٛاٌْ ٚايٓټاؿلٸ

ٌٸ ٍٕ إٍ ايهُاٍ، ٚإٔ ٚدٛؿٖا ع٢ً ن إفٕ ؾٗٛ عٓـَا ٜل٣  ،فات٘ ع ؿبٸ َٛاؾلٷ سا

ٜٓـؾع  بايطلٜل مٛ ايهُاٍ، ؾٗٛ س٦ٓٝقٺ َٚاًّٝا ،ًِٕشت٘ ٔ ايكٛاٌْ َٛاؾكّاَ قاّْْٛا

ـ ٕكتٔٝات أٚاَلٙ ْٚٛاٖٝ٘، غرل عُٝا٤، ٜٚتهٝٻ ٜٚطٝع٘ إطاع١ّ ،تًكا٥ّٝا َع٘ اْـؾاعّا

ـٺ ثٛابّا ٕعَتٛقِّ ٓتٝذ١ اييت ووبٗا أٚ اي، ٚإِا ٖٛ ٜطٝع٘ ٭دٌ ايٍُٛٛ إٍ عكابّا أٚ ػا٥

 فات٘.  ًِٕٚش١ ْؿو٘ ٚسبٸ ،يهُاي٘ ٜلاٖا َٛاؾك١ّ

ًٕٛ فيو ع إٔ ايٓٛاّ إعٌ ٌ ايؿلؿ ع ٚايٓاي ٗ ايػايب ٫ ٜتعٖكأَا إفا مل ٜتعٖك

ٌٷ ٚإٔ اتباع٘ َٛاؾلٷ ،ايؿ٬ْٞ ٗ ًَِشتِٗ يتكٝٝـ  يًٍُٛٛ إٍ نُاشلِ، ٚأْ٘ أٖ

ٚايجٛاب ع٢ً ١ٜ ايطبٝع١ٝ احملبٛب١ شلِ، ؾإِْٗ وتادٕٛ بقيو إٍ ٚٓع ايعكاب اؿلٸ

إٍ  قّٜٛا ٚساؾنّا تهّٜٛٓٝا يهٞ تهٕٛ شلِ َجرلّا ;اتباع ٖقٙ ايكٛاٌْ ٚع٢ً عِٝاْٗا
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ٌٸإطاعتٗا ٚعـّ عِٝاْٗا;  ايقٟ  ٜٛاد٘ ايتناسِ إٛدٛؿ بٌ ايٌلٸ ؾلؿٺ ٚفيو إٔ ن

هٛف ِٜٝب٘ َٔ اتباع ايكإْٛ ع أٚ ػواك٠ إًِش١ اييت هٛف ٜكع ؾٝٗا ع ٚايقٟ هٛف 

ايقٟ  إٔ ايٌلٸ ُّاتٵإطاعت٘ ٖٚٛ ايعكاب، ؾٝٛامٕ بُٝٓٗا ٗ فٖٓ٘، ؾرل٣ سٳ ِٜٝب٘ َٔ عـّ

ٚايعكاب ايقٟ ِٜٝب٘ عٓـ عِٝاْ٘،  َٔ ايٌلٸأندل ِٜٝب٘ َٔ عـّ إطاع١ ايكإْٛ 

 فات٘ إٔ ّتجٌ ايكإْٛ.  عٓـ فيو ٜل٣ إٔ َٔ سبٸٚ

ٚاشللب َٔ  ،ايكإْٛ َٔٔ ٖٓا ْل٣ إٔ ايٌؼّ ايقٟ ٜوتطٝع إػؿا٤ ؾعً٘ ع

٭ْ٘ ٜل٣ إٔ عِٝإ ايكإْٛ ئ  ;عكاب َٚٔ ٜـ ايكٔا٤، ٜكـّ مٛ اؾل١ّ إقـاَّااي

 ب ْٛلٙوٵسٳ ،فات٘ ؿبٸ َٚٛاؾلٷ ،، ٚإٔ ايكٝاّ باؾل١ّ ٗ ًَِشتّ٘اًٜشل ب٘ ًلٸ

 . ايكاُل

 َٚكتٔٝاتٷ َجرلاتٷ ؾإْٗا أّٜٔا ،ٚنقيو بايٓوب١ إٍ ٚٓع ايجٛاب ع٢ً ايكٛاٌْ

ٜٛامٕ بقٖٓ٘ بٌ إًِش١ اييت هٛف تٓاي٘ عٓـ طاع١  لؿ أّٜٔاثا١ْٜٛ يطاعتٗا، ؾإٕ ايؿ

١ٜ ايكإْٛ ع ٖٚٛ ايجٛاب ع ٚبٌ إِاحل اييت هٛف تٓاي٘ عٓـ عـّ طاعت٘ ع ٖٚٞ اؿلٸ

ٖٴ إٔ إًِش١ اييت ُٓٓٗا ي٘  ُّاتٵـاٙ ٚاػتٝاكٙ، ؾٗٛ ٜل٣ سٳايطبٝع١ٝ ع ٚعٓـ إٌٞ ع٢ً 

ؾٝطٝع  ،٘ إٍ ٖقا ايجٛابٜتٛدٻ ٚعًٝ٘ايكإْٛ أندل ٚأنجل، ٚإٔ ثٛاب٘ أدنٍ ٚأعِٛ، 

 .(32)«ايكإْٛ ع٢ً ٖقا ا٭هاي...

ٗٻ ـ بايؿٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ عٓـ اٱْوإ لٟ َٛٓٛع أهاي ايتكٝټٜٚٓاقٍ ايٌٗٝـ َط

ٜٚتٓامٍ عٔ َِاؿ٘  ،َعتكـّا ؾٝػـٚ َ٪َّٓا ،عٓـ َٛادٗت٘ ِٕاؿ٘ ايٌؼ١ِٝ

ٟٸ .ٚايِـم ٚايعـاي١ ايٌؼ١ِٝ َٔ أدٌ اؿلٸ ْبين ا٭ػ٬م ست٢ ػاٖـ  أهإي ٚع٢ً أ

ـٷ ،١ٚتـعُٗا ػًؿٝٸ ،١ّٚتهٕٛ ٗ ْؿى ايٛقت َٓطكٝٸ ،ايقات ٫ أْٗا ؾاكغ١  ،ٚشلا كُٝ

 َٔ غرل قت٣ٛ؟ 

ٗٻ ٔٚقبٌ إدابت٘ ع  َٔ ٌلٟ يْٖٛقا ايو٪اٍ، ٜعلض ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

 سٝح ٜٓكوِ ايقٜٔ ٜكذلسٕٛ ا٭ػ٬م إٍ طا٥ؿتٌ:  ;ا٭ػ٬م

ايقات ٚعباؿتٗا ٚتكٜٛتٗا، ٚع٢ً ايتٓامع ٗ  : تكِٝ أػ٬قٗا ع٢ً أهاي سبٸا٭ٍٚ

ا٭ػ٬م اييت ٜكذلسٗا  :ايبكا٤ ٚايـؾاع عٔ ايقات. ؾايقات ٖٞ أهاي أػ٬قِٗ، َٚجاشلا

ـٸ ;«ْٝتٌ٘»  ٣ إِاحل ايٌؼ١ِٝ. ٚنقا ا٭ػ٬م إاكنو١ٝ، ؾٗٞ ٫ تتع

نايعـاي١  ،: ٖٚٞ تٌٌُ غرل أٚي٦و، ؾِٗ ٜـعٕٛ إٍ ايؿٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝايجا١ْٝ
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ٌٸ ـٺ ٚايِـم ٚا٫هتكا١َ ٚا٭َا١ْ، ٚٗ ن ٕٷ ٚاس َٔ أيٛإ  َٔ ٖقٙ ا٭َٛك ٜٛدـ يٛ

ـٸ  . (33)َِاؿِٗ تٵكٳٕٛ با٭ػ٬م ست٢ يٛ تٔلٻايقات. ؾِٗ ٫ ٜٔشٸ اؾٗاؿ ٓ

ك١ با٭مل ٚايوعاؿ٠، سٝح ٜلتب٘ َٛٓٛع ايقات إتعِّ ٠ّٚايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ عاؿ

ل بأهاي ٚتبك٢ اٱًهاي١ٝ تتعًٖ .ٜٚبتعـ عٔ ا٭مل ،عٔ ايوعاؿ٠ َّاٚٵٜبشح اٱْوإ ؿٳ

ٝٸايتكٝټ َعٝاك١ٜ، ٚب١ٜٛٝٓ. ٖٚٓا ٜبـأ ايٌٗٝـ  ١ْـ بايؿٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ، أٟ ٖٞ إًهاي

ٗٻ بايؿٔا٥ٌ  ـّادعٌ اٱْوإ َكٝٸ لٟ باٱداب١ عٔ ه٪اي٘ ايوابل سٍٛ نٝؿ١َٝط

ٔٵ ٚد١ٗ ْٛل سٍٛ  ٢عً ز ق٬ًّٝهٓعلِّ ا٭ػ٬ق١ٝ عٓـ َٛادٗت٘ ِٕاؿ٘ ايٌؼ١ِٝ. ٚيه

 َؿّٗٛ ايوعاؿ٠. 

 
 

ْتاد٘  ، َٔ ػ٬ٍ(34)ّ(1942)ؿى َاكتٔ هًٝػُإوٛك ٗ عًِ ايٓايدلٚؾٹ هٌـٜ

ٞٸ سٍٛ ايو  : «ايوعٝـ٠»ا٠ اؿٝ َٔ أْٛاع 3ٔ عاؿ٠، عَع ؾلٜك٘ ايبشج

با٭سـاخ ٚاـِا٥ّ ٛع ٖٛ ا٤ًٕٞ : ٖقا ايpleasant lifeٓع اؿٝا٠ إُتع١ 1

ُُٕتع١ )ايٌٗل٠، إاٍ، اؿؿ٬ت، ايوٗلات، ايٓټ ٌَه١ً ٖقا ايٓٛع ٚإخل(.  ...،ٖاتنٴا

ٕٸ ايو َٴوتـا١َّأ ٕٸ ايٌ ،عاؿ٠ ؾٝ٘ يٝوت  أندل  دلعاتٺإٍ ؾٝشتاز  ،ؼّ ٜعتاؿ عًٝٗاٚأ

 َع ايٛقت. 

ِّ ،ٖقا ايٓٛع َٔ ايوعاؿ٠ :ؾُج٬ّ ع٬ّ، ز ي٘ اؿهَٛات َٔ ػ٬ٍ اٱايقٟ تل

َِطٓع١، تبعـٙ عٔ َؿّٗٛ ايلؾا١ٖٝ اؿكٝكٞ، يقيو ٌٜٓػٌ  ٜػلم ايٌعٛب ٗ كؾا١ٖٝٺ

يتشكٝل َؿّٗٛ  ;ٌبٴ١ ايوټ١ أًهاي٘، ْٚع إاٍ بهآؾهآؾبايؿلؿ ٚاجملتُع ٗ ايعٌُ 

ِٕؼٳ٫ٚ ايٓټ ،اؿٝا٠ إُتع١. ٖٚٓا ٫ ٜوع٢ ايؿلؿ ٫ٚ  ،ب، ٚؾل ٖقا ايؿِٗ يًشٝا٠ يلؾع ًٚ

ٞٸ ;، ٫ٚ ؼكٝل عـاي١ٺؿٺاهتبـا ٭ٖـاف إٍ ا ْإٚل غرلٴ ،ٟأْٟٛ َاؿٸ ٭ٕ اشلـف ٖٓا فات

 ك١ ا٭ؾل ٚاؿـٚؿ. قلٜب١ إـ٣ فات١ٝ ِّٓ أٖـافٺإٍ بعٝـ٠ إـ٣، بٌ 

: ٖقا ايٓٛع ٖٛ ايػينٸ با٭ٌْط١ اييت توتشٛف ع٢ً good life اؾٝٸـ٠ اؿٝا٠ع 2

َٔ يـٜ٘ عٓـَا ٜبـأ ؾٝٗا )نا٭ًؼاْ ؾٝتٛٓقـ اين ،ؼّناٌَ تلنٝن ايٌ

 إخل(  ...،ه١ِ أٚ ايهتاب١ أٚ ايكلا٠٤ أٚ ايلإٗٛٚهٌ بايدلف

١ٝ، يهٓٗا َع١ٜٛٓ فات ٠ّل يقٸؾلؿٟ َعٟٓٛ، وكِّ ـٺعٵ١ ٗ بٴٖٚٓا تهُٔ ؾلؿٜٸ



  االجتهاد والتجديد

ٚٳ ٚٳِ اٱٖٵتعط١ًٝٝ ؽـٜل١ٜ، قـ تٛقع٘ ٗ  ٚٳٖٵلام، ٚ ٖٛ  .ِ ؼكٝل ايقاتٖٵِ اشلـؾ١ٝ، ٚ

يًٛاقع احملٝ٘ ا٫دتُاعٞ ٚايؿلؿٟ، ٫ ع٢ً َوت٣ٛ  ٚاقعّٝا ل تػٝرلّا٭ْ٘ ٫ وكِّ ِٷٖٵٚٳ

 . ّا٫ٚ ًُٚ ّا٫ٚ اهتبـاؿ ّا٫ٚ َوت٣ٛ ايٌعب. ٫ ٜلؾع ؾواؿ ،ايٛطٔ

ٝٸ١ اؿٝا٠ع 3 ل ْكاٙ ٛع ٜعتُـ ع٢ً إٔ ٜٴوؼِّ: ٖقا ايmeaningful lifeٓ بإع٢ٓ ايػٓ

ٛٸ٠ يـٜ٘ ٗ هبٌٝ قٔٝٸ١ٺ  أندل َٓ٘.  أٚ ٖـفٺ ايك

ٕٕٟ ٚإعٟٓٛ باتِّـ إاؿٸعٵٖٚٓا ٜوتؼـّ ايبٴ ٗ هبٌٝ ايكٔاٜا ايهدل٣،  نا

ٌٸنتشكٝل ايعـاي١ ٚا٫هتك٬ٍ اؿكٝكٞ ٚاؿلٸ أْٛاع ايعبٛؿٜات، ٚكؾع ايًِٛ  ١ٜ َٔ ن

ٌٸ ٘ٺ ٚقاكب١ ن  .أندل أْٛاع ايؿواؿ. ٖقٙ ايكٔاٜا اييت تتذاٚم فات٘ ٚقٝط٘ إٍ قٝ

ِٸ ّا،َٚعٜٓٛ ّاَٜاؿٸ ّاتػٝرلٜ ّاى سلانؾٗٛ ٜتشلٻ قٝط٘  َٔ فات٘ إٍ قٝط٘ ا٫دتُاعٞ، ث

 ايعإٞ. 

ٝٸ١ّ ٕٸ اؿٝا٠ قـ تهٕٛ غٓ  ،ذاكبع ايج٬خ َٔ ايتبا٭ْٛا ٜٴٌرل ؿ. هًٝػُإ إٍ أ

ٔٵبٓوب َ ٓا عٔ ايل»ايح امؿاؿ َٓوٛب نًُا امؿاؿت ػاكب ايٓٛع ايج تؿاٚت١، ٚيه

 (. life satisfaction) «اؿٝا٠

ٗٻ لٟ يٲداب١ عٔ َٚٔ ٖقٙ ايٓكط١ ّهٔ ا٫ْط٬م َع ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

 ١ ٓب٘ ا٭ػ٬م اٱْوا١ْٝ َٚٛاد١ٗ ايقات. ه٪اٍ آيٝٸ

 

ٗٻ ٌ سٝح تٌهِّ ;َٚلتهنّا لٟ إٔ يٮػ٬م أهاهّاٜعتدل ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

ٌ اؿذل ا٭هاي يٲْوا١ْٝ، نقا َعلؾ١ اهلل تٌهَِّٚعلؾ١ اهلل ا٭هاي يًـٜٔ، 

ٟٸ ،ٜٚعتدل أْ٘ ٫ َع٢ٓ يٲْوا١ْٝ ٫ٚ يٮػ٬م َٔ ؿٕٚ َعلؾ١ اهلل تعاٍ  أٟ ٫ َع٢ٓ ٭

ٟٸ ٤ًٞٺ   .(35)ات َٚٓبعٗامل ٜلتب٘ بلأي إعٜٓٛٸ إفا َعٓٛ

ٔٸ ايٌٗٝـ  عِلٗ  هابكّا تٵلسٳنُا ُط ،اٱًهاي١ٝ اييت تطلغ ايّٝٛ ٚيه

ٗٻ ٍٸإ :ٖٞ ،لَٟلت٢ٔ َط ٌٕ ٕ أؿ ع٢ً إَهإ اي٤ٌٞ ٚقٛع٘، ؾهٝـ ٫ ٜٛدـ  ؿيٝ

ْٙ ـ بايـٜٔ، بُٝٓا ٌْٗـ ٗ اجملتُع ايقٟ ٫ ٜعلف اهلل، ٫ٚ ٜتكٝٻ ٫ٚ أػ٬مٷ أْبا

ٕٵ ،َٔ أؾلاؿ ٖقٙ اجملتُعات بأْؿوٓا أْ٘ ٗ اجملتُعات ايػلب١ٝ نجرلٷ ِٗ، مل ٜهٔ دًٗ إ

ٖٛ ٫ٚ  ،٫ٚ سكٛقِٗ ،٫ٚ ٜتذاٚمٕٚ سـٚؿِٖ ،عٕٛ با٭ػ٬مُٕٛ، ٜٚتُتٻَٓٔبطٕٛ َٚٓ
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ـٸ  ٕٚ ع٢ً سكٛم اٯػلٜٔ؟ ٜتع

ٗٻٜكوِّ ٖقا ايتوا٩ٍ ٖٚقٙ  ٔلٟ ٗ َعلض إدابت٘ عِ ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

 ١ٝ ايقات ٚعباؿ٠ ايقات إٍ أقواّ: اٱًهاي

 
 

فات٘  ٜتبع فات٘ ايٌؼ١ِٝ، ؾٗٛ ٫ ٜل٣ إ٫ٓ اٱْوإ ايتابع ٚايعابـ يقات٘ تاك٠ّ

َٳٚقُٝط ،ايـا٥ل٠ ْٚؿو٘، ؾٗٛ َلننٴ ٜـٚك سٍٛ ٚدٛؿِٖ ايٌؼِٞ  ٔٵٗا ٫ ٜتذاٚم 

٭ِْٗ ٜلٜـٕٚ  ;ِٖ ٗ ؿاػًٗا، ٚغرلِٖ ٜكع ػاكدٗا كزلٛا ؿا٥ل٠ّكـ ؾ .ٚب٦ٝتِٗ اـا١ُ

ٌٸ  ٤ًٞ ٭ْؿوِٗ. ٖٚقا ٖٛ ايٓٛع ائعٝـ َٔ عباؿ٠ ايقات.  ن

 

 

ٔٵ ٌ ٖقا ، سٝح ٌٜهِّوع ؿا٥ل٠ عباؿ٠ ايقات ق٬ًّٝٗ بعض ا٭سٝإ تتٻ ٚيه

 ،ٞ ٭دًِٗٗ إطاك عا٥ًت٘، ٜٚٔشٸ عاؿ٫ّ ، ؾٝهٕٛ كد٬ّيؿلؿ ايعابـ يقات٘ أهل٠ّا

ؿ إٔ ىلز عٔ ب٦ٝت٘ ٘ َذلٸَع أهلت٘، يهٓٸ ٜٚ٪ثلِٖ ع٢ً ْؿو٘، ؾٗٛ ٜعٍٝ بِؿا٤ٺ

ٌٸ َٔ عباؿ٠ ايقات  ١ًٜ ْا١ْ٦ًفٚ٭ٕ ْٝع ايِؿات ايل .٤ًٞ ٜلٜـٙ يعا٥ًت٘ ايعا١ًٝ٥ ؾإٕ ن

َٳ ـٸ ٜعبـ فات٘ عٓـَا ىلز عٔ إطاك عا٥ًت٘ إٍ ب١٦ٝٺ ٔٵؾإٕ  ٜٚهجل  ،لُ٘س أندل ٌٜت

٭دٌ دًب إٓؿع١ يعا٥ًت٘. ٖٚٓا ا٭ٌُ  ;َٔ ايلفا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ّاٌْاط٘، ؾُٝاكي نجرل

ٔٵ ٔٸ ،ل اجملاٍأندل، ٚإٕ تػٝٻ تٵٖٓا ايقات باتٳ ٗ فيو ٖٛ عباؿ٠ ايقات، يه ا٭ٌُ  يه

 ٖٛ عباؿ٠ ايقات. 

 
 

ِٵبٳ١ أٚ ايعا١ً٥وع ايقات يتٌٌُ َا ٖٛ أندل َٔ ٚتتٻ يتِبض ايقات ايٛط١ٝٓ  ،ايعٴ

َٸ ، ؾ٬ ٜهقب ُاؿقّا ْنّٜٗا ت٘ أَّٝٓاأٚ ايك١َٝٛ، ؾٝهٕٛ ايٌؼّ بايٓوب١ إٍ ًعب٘ ٚأ

 تٵإٔ فات٘ ٖٓا قـ أُبشٳ ٦ات ا٭ػ٬ق١ٝ َع فات٘، إ٫ٚ٫ٓ ىٕٛ، ؾٗٛ ٫ ٜلتهب ايوِّ

َٸ  ،ا٭ػ٬ق١ٝ َع غرلٖا ٦اتت٘ ٜلتهب أبٌع ايوِّأندل ٚأٚهع، ٖٚٛ َٔ أدٌ ًعب٘ ٚأ

ِٸ ٚع٢ً ْطإم ٚاهتكا١َ ٚه٬ّ  َٔ ُـٕم ،ٚأسلٌ، ؾذُٝع ايؿٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ أع
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ٕٵ ٚٓا١ٜٺ ٚعـاي١ ٚسبٸ  ، ٚإ٫ٓناْت تٓتٗٞ ِٕاحل ًعٛبِٗ ؾٗٞ ُشٝش١ْ ئًعٝـ، إ

  .(36)ُشٝش١ٺ ؾٗٞ غرلٴ

ٗٻ َافا ْؿعٌ يهٞ  ٕ: إفلٟ بعـ ٖقا ايعلض قا٬ّ٥ٜتوا٤ٍ ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط

 ؟ «ايقات١ٝ»َٚافا ْؿعٌ يهٞ ْكٔٞ ع٢ً  ؟إْوا١ْٝ تػـٚ أػ٬م ايٓاي أػ٬قّا

، ٚإِا «ايقات١ٝ»ٜكٍٛ: َٔ اؾـٜل بايقنل إٔ اٱه٬ّ ٫ ٜٗـف إٍ ايكٔا٤ ع٢ً 

 شـ٠ّعٝح تِبض ايٌؼ١ِٝ اٱْوا١ْٝ َتٻ ،ع٢ً ايقات ٚايٌؼ١ِٝ ٜلٜـ إٔ ٜٔؿٞ هع١ّ

ٌٸ  ... ، يطٝؿ١ّهقا ٜلؾع ايٌؼ١ِٝ اٱْوا١ْٝ ٚهعًٗا كقٝك١ّٖ .ايعامل َع ًؼ١ِٝ ن

ـٸ ٗٻلٟبأسـ يٌْٛ، ٚؾل  «ايقات١ٝ»ٖقٙ  ٜٚوتطٝع اٱْوإ إٔ هاٖـ ٓ  : َط

ٚٸ َٔ ٚد١ٗ ْٛل  ٖٚقا ػطْأ. ٚايكٔا٤ عًٝٗا «ايقات١ٝ»: إٔ ٜكّٛ بإٓعاف ٖقٙ ٍا٭

 اٱه٬ّ. 

بٌ ْٝع َٛدٛؿات  ،يتٌٌُ ْٝع ايٓاي «ايقات»: إٔ ٜكّٛ بتٛهٝع سـٚؿ ايجاْٞ

ِٸ وع باهتُلإكوع ٚتتٻتتٻ تِبض ؿا٥ل٠ّ «ايقات»ايعامل، َع٢ٓ إٔ تًو  ؿاػٌ سـٚؿٖا  يتٔ

ٌٸ ٟټ ،٤ًٞٺ ن ٝٸ. ػاكز سـٚؿٖا ٤ًٞٺ ٫ٚ ٜبك٢ أ ، ٚشلقا ُٜٛٞ ّاٖٚقا اؾٗاؿ يٝى هًب

ـٸ ايقات، ٖٚٛ ٗ ْؿى ايٛقت ٜٛدب احملاؾ١ٛ ع٢ً سكٛم ايقات  اٱه٬ّ باؾٗاؿ ٓ

ٔٸ ،ٚسـٚؿٖا ٔض إٍ إفا مل تٴِؿ احملاؾ١ٛ ع٢ً ايقات َطًٛب١ْ ٜٚٛدب ايـؾاع عٓٗا، يه

ايلفا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ. ؾاٱه٬ّ ٜٗـف يتٛهع١ ايقات، ٚتٛهع١ ايب١٦ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ، عٝح ٫ 

  .(37)٢ بٌ إوًٌُ ٚغرلِٖستٸ تعذلف عـٚؿٺ

ٟٸ ؟ٖٓا: َا ٖٞ ٓابط١ ا٫يتناّ با٭ػ٬م ٜأتٞ ايو٪اٍ أّٜٔاٚ ِٸ أهإي ٚع٢ً أ  ٜت

 بٓا٤ ٖقٙ ا١َٕٛٛٓ ا٭ػ٬ق١ٝ؟

 

فُٛع١ »أْ٘ فُٛع١ قٛاعـ، ؾٝعلف ايكإْٛ ع٢ً أْ٘  ٢ٜٓٛل إٍ ايكإْٛ عً

َٸ ِّ، ؿ٠ ًَن١١َ فلٸقٛاعـ عا ؾايكاعـ٠  .«ا٭ًؼاْ ٗ اجملتُعِ ايع٬قات بٌ تٓ

ّٸ َٸ ايكا١ْْٝٛ ؽت ؾُٛٓٛع ايكإْٛ ٖٛ  ؿ٠ )تٓطبل ع٢ً اؾُٝع( ًَٚن١.١َ ٚفلٸبأْٗا عا

ِ ٖقا ايوًٛى ِٛاٱْوإ ٚهًٛن٘ ا٫دتُاعٞ ٚأؾعاي٘ ٚكؿٚؿ أؾعاي٘، ٖٚـؾ٘ ْٳ

 يتشكٝل ا٭َٔ ٚا٫هتكلاك ا٫دتُاعٞ.  ;َٔ ايكٛاٌْ إًن١َ َذُٛع١ٺ
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ٛٸ٫ٚ ّهٔ  ٛٸَٓ٘، ٚوكِّ يًكإْٛ إٔ وـخ ا٭ثل إلد إ٫ ٗ  ،َٓ٘ ل اشلـف إلد

بات ايكإْٛ ٫ ٜواٟٚ  ، ٚإ٫ٓساٍ دل٣ تطبٝك٘ ٚؾل َبـأ إواٚا٠ ع٢ً اؾُٝع ؿٕٚ ؾلٕم

٘ ٜٚٔب٘ ايوًٛى اـاكدٞ، ٚيهٓٸ ،تب ب٘. ؾايكإْٛ ٜلهِ اؿـٚؿاؿدل ايقٟ ُن

 ا٫هتكلاك ا٫دتُاعٞ إوتـِٜ.ل ٖـف نٞ وكِّ ;وتاز عٛاٌَ أػل٣

سلام ايكإْٛ يًعـاي١ إا٫دتُاعٞ ٖٛ  ٚدٖٛل ٖقٙ ا٫هتـا١َ ٗ ا٫هتكلاك

٫ تعتُـ ٗ ؼكٝكٗا ؾك٘ ع٢ً ايكإْٛ ٚا٫ْٔباٙ  ،غا١ٝ٥ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايعـاي١ ق١ُْٝ

ٌٕ نبرل ي٬ْٔباٙ ايكُٝٞ ٚإعٝاكٟ ٚا٭ػ٬قٞ ع٢ً  ا٫دتُاعٞ، بٌ ؼتاز بٌه

ٛٸَوت٣ٛ ا اب١ ايتك٣ٛ، ٚاييت تًعب يؿلؿ )ايقات(، ٖٚٛ َا قـ ّهٔ ؼكٝك٘ َٔ ػ٬ٍ ب

ٚٵك َٸ ّاؿٳ   ا٫دتُاعٞ. ٗ اؿٝا٠ ايـْٝا، ٚٓبطٗا ٚؼكٝل ايعـاي١، ٚاهتـا١َ ا٫هتكلاك ّاٖا

ٚٵكٷ ،ٕملٵٚيتطبٝك٘ ع٢ً اؾُٝع ؿٕٚ َؾ ،ٚيًكإْٛ ٗ ؼكٝل ائب٘  نبرلٷ ؿٳ

ٔٸا٫دتُاعٞ تٌلٜعّٝا ايو٪اٍ ايقٟ ٜطلغ ْؿو٘: َا ٖٞ َِاؿك ايتكٌٓ؟ ٌٖٚ  ، ٚيه

ٚٵكٷيًكإْٛ   ٗ ائب٘ ا٭ػ٬قٞ؟  ؿٳ

 

ـٻايكإْٛ ٖـؾ٘ ٗ ائب٘ ٚؼكٝل ايعـٍ  نٞ ولم ػبرل٠  ١ٺي٘ َٔ َلدعٝٸ ٫ بٴ

باٱْوإ ٚع٬قت٘ بايطبٝع١ ٚاٱْوإ اٯػل، ٚنٝؿ١ٝ ِْٛ ٖقٙ ايع٬قات َا  ٚقٝط١ٺ

ٛټ ـټٜـؾع باػاٙ ايتط ٌٸك ٚايتك ايعٛا٥ل ايٓؿو١ٝ  ّ ٚايت١ُٝٓ إوتـ١ّ، ٜٚنٌٜ ن

 .ٚا٫دتُاع١ٝ

 ;ؿ ٚإٛٓٛع١ٝٚايٌُٛي١ٝ ٚايتذلټ باٱساط١ِـ ٚإِـك ٗ ايتكٌٓ هب إٔ ٜتٻ

ٔٸ ل اشلـف َٔ ايتكٌٓ، ٜٚٔب٘ ايوًٛى ايؿلؿٟ ؼكِّ ٌاْٛق ست٢ ٜوتطٝع ه

 ل ايعـٍ.ٚوكِّ ،ٚا٫دتُاعٞ َا وؿٜ ايٓٛع اٱْواْٞ

 ؾٓشٔ ٖٓا أَاّ َلدعٝتٌ: 

احملٝط١ ايٌا١ًَ اـبرل٠ غرل احملـٚؿ٠، ٖٚٓا ْعين َٔ سٝح  ،١شلٝٸإلدع١ٝ اٱ ع1

َٸ ٚٵكي ؿٕٚ إْهإك ،١ائٛاب٘ ٚايكٛاٌْ ايعا ٓش٘ اهلل يٲْوإ ٗ ايعكٌ ايقٟ َ ـٳ

 ٚتطبٝل تًو اؿـٚؿ ايعا١َ.  ،يتشكٝل تًو ايػاٜات ;ايتؿٌِٝ، ٚتٌؼّٝ ا٭ًُض

١ٌّ احملـٚؿ٠إلدع١ٝ ايبٌلٜٸ ع2 ايعكٌ ايبٌلٟ  :َٔ ، ٚاييت ًٜعب ؾٝٗا ن
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ٚٵك ،ٚايقات ;احملـٚؿ  ٗ تٌؼّٝ ايكإْٛ.  نبرلّا ّاؿٳ

ُٕشٳٖكلٓٸٚايوټايكلإٓ ايهلِٜ ب١ شلٝٸإلدع١ٝ اٱٚتتُجٻٌ  ، ١ إعتدل٠ ٚاؿـٜح ا

ٚٵكٌ ايكلإٓ إلدع١ٝ إعلؾ١ٝ إع١َِٛ يباقٞ إِاؿك، ًٜٚعب ايعكٌ عٝح ٌٜهِّ  ّاؿٳ

َٸ  سهِ اهلل.إٍ ٗ ايٍُٛٛ  ّاٚقٛكٜٸ ّاٖا

َٔ لاسٗا ٗ ايتذاكب  ه٧ ع٢ً ايتذلب١، َٓطًك١ّأَا إلدع١ٝ ايبٌل١ٜ ؾتتٸٚ

ا ي٬ػت٬ف ايعُٝل ٚايٛاقعٞ بٌ ايتذلب١ ايطبٝع١ٝ ٚايتذلب١ ايطبٝع١ٝ، َع عـّ ايتؿاتٗ

ُٸ ـٸ ،فاٍ ايتطبٝل :ٗاا٫دتُاع١ٝ ٚايبٌل١ٜ، ٚأٖ ب١ ع٢ً ثاك إذلت٠ِّ ٚٗٛك ايٓتا٥ر ٚاٯَٚ

 ايتذلب١. 

ٗٻ ـُٜٚعتدل ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط ك١ٝ، ًُلٟ إٔ فات اهلل ٖٞ أهاي ايؿٔا٥ٌ ا

ٝٸ ّاأّهٓٓا إٔ لـ يٮػ٬م َٓطك :ٜٚتوا٤ٍ  عٔ طلٜل َعلؾ١ اهلل؟  بعٝـّا ّااهتـ٫ي

إٔ اـًؿ١ٝ ٚايلُٝـ ؾُٝع ٖقٙ إؿاِٖٝ ٖٞ َعلؾ١  هٝب بايٓؿٞ، َعتدلّاٚ

ٍٸ ٕ ؾكـ اٱّإ هعٌ ا٭ػ٬م نكطع١ ْكٛؿٺأٚ، اهلل ع٢ً فيو  ٫ كُٝـ شلا. ٜٚوتـ

ٞٸ أِْٗ  ؿكٛم اٱْوإ، إ٫ٓ بايجٛك٠ ايؿلْو١ٝ اييت أعًٔ بعـٖا ايؿلْوٕٝٛ اٱع٬ٕ ايعإ

ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ ٚػ٬ٍ سلب ا٫هتعُاك ايؿلْوٞ يًٌعب إوًِ ٗ  تٌايعإٝ ٌٗ اؿلب

 سكٛم اٱْوإ. ؾٝكٍٛ ٖٓا:  تٵٚغابٳ ،اؾنا٥ل غاب ٖقا اٱع٬ٕ

ٗ ايـٜٔ ٫ تعلف اؿـٚؿ، أٟ إٕ ايؿٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ سـٚؿ شلا،  «ايقات»إٕ 

ٜټٜٳ﴿ٚغرلٙ، ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  (38)ٔاؿكٝك١ٝ ٫ تؿلم بٌ إتـِّ ٚا٭ػ٬م ايـ١ٜٝٓ ا ٗٴا َأ

ٓٴقٹاٖي َٳ ٔٳ آ ٛٻ ٛا ُنْٛٴٛاٜ ـٳاَق ٗٳ ًٴ ٘ٹ  ٌٳ بٹاِيكٹوٵ ٛٵ عٳًَا٤ٳ هللٹَٹ ٚٳَي ٚٵ اِيٛ  ِٵ َأ ْٵُؿوٹُه ٚٳا٢ َأ  ٔٔ ٜٵ ـٳ ٌٳ اَ٭ِقلٳبٹيٹ

ٚٵ َؾكٹ ٝٸّا َأ ٓٹ ٔٵ َغ ٕٵ ٜٳُه ٚٵٔإ ُٳٝٹلّا َؾاهلُل َأ ٔٗ ٛٳ ٛاتٳتٻبٹعٴ ا َؾ٬ََي٢ بٹ ٗٳ ـٹُياِي ٕٵ تٳعٵ  .(135)ايٓوا٤:  ﴾ا٣ٛ َأ

ٕٵ ،٣ هللؾايٌٗاؿ٠ هب إٔ ت٪ؿٸ ٓٳ ٚإ ٛٳلٳناْت ٗ  ٘ أٚ ا٭قلبٌ. ٜٵك ايٌاٖـ أٚ أب

ـ بٗا َٔ أدٌ اهلل ٖٛ َٛقـ ايـٜٔ. ؾأهاي ايؿٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ اهلل، ٚايتكٝټ اٖق

ٛټتعاٍ. ٖٚٓا ٜطبِّ ُٞ ايلؾٝع، ٝٳامل، ٗ َِـاق٘ ا٭ػ٬قٞ ٚايكٹكٙ ايتٛسٝـٟ يًعل تِ

ـُ  ك١ٝ. ًُسُٝٓا ٜعتدل إٔ فات اهلل ٖٞ أهاي ايؿٔا٥ٌ ا

ِّشلٝٸإلدع١ٝ اٱ ل٠ ٚؾل اينَإ ٚأػل٣ َتػِّ ;ِ ايكٛاٌْ ٚؾل أهى ثابت١١ تٓ

 ١ٌّٝ قٛاعـ نِّلات، عٝح تٌهِّيتًو إتػِّ ١ّتهٕٛ ؾٝٗا ايجٛابت َلدعٝٸٚ .ٚإهإ

ٌٸ ُاؿ١ّ ٕٕ يه ٕٕ مَا ٝات لات ٗ َِاؿٜل ؼكٝل تًو ايهِّ، ٚتهٕٛ إتػَِّٚها
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ٕٵ ;ايجابت١ ٞٸَع تؿاًُٝٗا ؾإٕ احمللِّ ثابت١ّ ٝاتٺناْت نِّ أٚ إ ـٴ ى ايعًُ  ١ْٝنِّ ٖٓا قٛاع

ٌٕ ع١ْنٳَٓتٳ ١ْْٔلَٳ يهٌ  هعٌ َٔ ٖقٙ ايجٛابت ُاؿ١ّ ٕٕٔلَٳ َٔ ايٌلٜع١، تعٌُ نُؿِ

ٕٕ ٕٕ مَا ٓٳ»، نكاعـ٠ َٚها ٓٹلٳ٫   ل. ِٵع٢ً هبٌٝ إجاٍ ٫ اَؿ ،«لاكك ٫ٚ 

ٚٵكٖٚقا ٫ ٜعين إيػا٤  َٚٓع ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايتذاكب ايبٌل١ٜ ا٫دتُاع١ٝ،  ،ايعكٌ ؿٳ

هْٛ٘ ًٜتكٞ ٗ ي ;ه٬ّى قبٌ اٱايقٟ تأهٻ ،أ٢َٔ سًـ ايؿٍٔٛ |ؾايٓيبٸ

 ع٢ً سبٸ َؿطٛكٷ اٱْوإؾه٬ّ ايلؾٝع١، ِ اٱٝٳَكاُـٙ ا٫دتُاع١ٝ ٚسلان٘ َع قٹ

 . اـرل

ل بايتكٌٓ ػلٜٔ ايبٌل١ٜ ا٫دتُاع١ٝ َٚا ٜتعًٖا٫هتؿاؿ٠ َٔ ػاكب اٯ َعٝاك ٕإف

ه٬ّ ايعًٝا، ٚؼكٝكٗا َٚع َكاُـ اٱ ،١ٝ يًٌلٜع١ٖٛ عـّ تعاكٓٗا َع ايكٛاعـ ايهِّ

ٚٵك، ٚعـّ اَتٗاْٗا يهلا١َ اٱْوإ ٚ«ايعـاي١»ِ ٝٳؾٖٛل٠ ايكٹ ع٢ً  هتؼ٬ٗٙ ا٫ؿٳ

 ا٭كض. 

أػل٣،  ، ٚأسـ َِاؿك إعلؾ١ َٔ د١ٗٺؾايعكٌ أسـ َِاؿك ايتٌلٜع َٔ د١ٗٺ

ع٢ً  قاؿك٠ّ ٠١ّٝ قٛاٌْ نِّأَوتكل ع٢ً نٌـ ايٛاقع، ٚا٫ْتناع َٔ دن٥ٝاتٺ ٖٚٛ قاؿكٷ

ٛٳّاِْٛ ايٛاقع اٱْواْٞ ادتُاعٝٸ ّٸسٵ، ٜٚهٕٛ اي ّٓع ػلٚز ايعكٌ عٔ  ( ساكهّاٞ )ايٓ

ـٸ٠ اداؿٸ  ;اـاّ ٗ ساٍ عذن عٔ اؿٍِٛ عًٝٗا َوتك٬٘ ٙ بإٛاؿٸيتؿهرل إٓطكٞ، ّٚ

 ٕعلؾ١ ٚاقع ا٭َل. 

ٔٸ ؾُا ْعٌٝ٘ ايّٝٛ َٔ ػلب١ٺ ايكٛاٌْ ايٓا١ُٚ  يًُلدعٝات ايبٌل١ٜ ٗ ه

ٌٕ ٚا١َٕٛٛٓ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚائابط١ يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ  ع٢ً عـّ قـكتٗا َٓؿلؿ٠ّ أندل ؿيٝ

 ٚا١َٕٛٛٓ ا٭ػ٬ق١ٝ يًكِٛك ايقٟ ٜٛٗل ٗ تًو ايكٛاٌْ ;ٗ تٌؼّٝ ايٛاقع َٚعاؾت٘

ٕٔ يعـّ ؼكٝكٗا  ;طٌٜٛ ع٢ً تطبٝكٗا، ٚٚٗٛك دٛاْب ايكِٛك ؾٝٗا بعـ َلٚك مَ

إَا ٗ  ًٌَٕـَ ;ي٬ْٔباٙ ٚا٫هتكلاك إوتـِٜ، ٚعـّ إكها٥ٗا يًعـاي١ ا٫دتُاع١ٝ

ِ ٝٳٚايكٹ ايكإْٛ ٔٸٗ تٌؼّٝ ايٛاقع ايقٟ ع٢ً ٥ٛٓ٘ هٴ ًٌَٕـَ أٚ ;ايتطبٝل ع٢ً اؾُٝع

 . ا٭ػ٬ق١ٝ

بـاؾع ٓا١ٜ ايٓؿى َٔ ايعكاب أٚ  ;ِ ا٭ػ٬ق١ٝٝٳٚايكٹ ؾكـ ًٜتنّ ا٭غًب بايكإْٛ

ـٸ ٔٵ عّاِؾٟ عًٝٗا ٫ْتٗاى ايكإْٛ، أٚ ؿٳايتع قـ ّتًو بعض  ٫هتكلاك اجملتُع، يه

ِ ٝٳٚايكٹ ِٓٗ َٔ ػاٚم ايكٛاٌْ ايٓا١َُٚا ّهِّا٭ًؼاْ َٔ ايٓؿٛف إايٞ ٚايوًطٟٛ 
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يناّ، ُؿ١ اٱَايهّا ايكإْٛ بقات٘  ٫ ٜهٕٛبقيو ٚ، أٚ سوٝبٺ ؿٕٚ كقٝبٺ ١ا٭ػ٬قٝٸ

ِٸ ٫ٚ ٕٛاْع ػاكد١ٝ، غايبٗا تأتٞ َٔ تًو اؾ١ٗ، إَا ايٛآع١  ;تطبٝك٘ ع٢ً اؾُٝع ٜت

نٕٛ ا٭هاي ا٭ػ٬قٞ اؿانِ ع٢ً َواك ايتطبٝل ٖٛ ا٭هاي  ;ق٠ ي٘يًكإْٛ أٚ إٓؿِّ

 إٓؿعٞ. 

يتشكٝل ٖقٙ  ;لإٓؿع١ ػاٚم ايكإْٛ ٚعـّ تطبٝك٘ ؾًٔ ٜطبٻب تتطًٖؾطإا 

ُٸٚإٓؿع١،  عٓـ ادتُاع ايوًط١ ٚايٓؿٛف َع إٓؿع١ ٚإًِش١ ايٌؼ١ِٝ، إٓطًك١  ١ّػا

 نّ ُاسب٘ بتطبٝل ايكإْٛ. لٙ ئ ًٜايقات، ؾإٕ فيو َع تٛٗؾ َٔ سبٸ

١ُٝ ٝٳَٚا ٜهوب ايكإْٛ إيناَٝت٘ ٖٛ اٱْوإ فات٘، َٚا ًّه٘ َٔ أبعاؿ قٹ

أٚ َا ًّه٘  ;بٌ عًٝ٘ َٔ اـرلَٚعاٜرل ٓابط١، تلتب٘ إَا بتُاٖٝ٘ َع ؾطلت٘ َٚا دٴ

ٟٸ َٔ ُٓرٕل ِّ أػ٬قٞ، أٚ ٫كتباٙ ٖقا ايعِٓل ايبٌل َات ايتك٣ٛ بايوُا٤ ٚإسلامٙ ٕك

ٛٻلهِّإ ادتُاع١ٝ،  ٍ إٍ ثكاؾ١ٺؼ١ ي٬ْٔباٙ ايقاتٞ. ٚائُرل ا٭ػ٬قٞ سُٝٓا ٜتش

، ؾإٕ ٖقا ّاادتُاعٝٸ لّاَهٓٵَوتٳ عٝح ِٜبض اكتهاب ايكبٝض أٚ إؼايؿ١ ايكا١ْْٝٛ أَلّا

ع يًؿلؿ ٚيًُذتُع، ُٓع٘  ٌ بقات٘ ٓابط١ّا٫هتٓهاك اؾُاعٞ يًكبٝض ٚيًُؼايؿ١ ٌٜهِّ

٫هتٓهاك  بّاؼوټ ;َٔ اكتهاب ايكبٝض أٚ كايؿ١ ايكإْٛ ع كقٝبٺ ٢ َع عـّ ٚدٛؿستٸ

ْتٝذ١ ٖقا ا٫ْتٗاى إؼايـ  ;، ٚؿٛم ايعاك ا٫دتُاعٞ بّ٘اي٘ ادتُاعٝٸنٵٚيعٳ ،اجملتُع

 ئًُرل ا٭ػ٬قٞ ا٫دتُاعٞ. 

ِّ ٗٻٜك ٛټّ ايٌٗٝـ َلت٢ٔ َط إف  ;١ ي٘كٙ عٔ ايعامل ٚؾل ُٛكت٘ ايتٛسٝـٜٸلٟ تِ

، أٌُٝ يًتكٌٓ ا٭ػ٬قٞ َٔ د١ٗٺ ٚاسـ، ٖٛ َِـكٷ ِٗ إٍ قطبٺٜلدع ايبٌل نًٓ

 ،ك٥ٝى ي٬ْٔباٙ ا٭ػ٬قٞ، بٌ ٖٛ ا٭ٌُ ٗ قاعـ٠ اٱيناّ ٗ تطبٝل ايكإْٛ ٚهببٷ

ُٸ ِّٚػا ٛټ١ ا٭ػ٬قٞ َٓ٘، ٖٚٛ اهلل. ؾٗٛ ٜك ى ايتٛسٝـٟ يًعامل، ٜٚ٪هِّ كّ ٖقا ايتِ

ُٸ ٛټ كُّٝٓا ٗ ؾًوؿ١ ا٭ػ٬م، َِٚـاقّا ّاذٝٸ١ َٓٗشلقٙ ايؿهل٠ إٗ ك ايتٛسٝـٟ يًتِ

 يًعامل.
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ّٗ ّٗالرتبٗٛ االدتىاع  ٛ لمفزد املشميٛ ٔالٍفش

ٌٛ ِّ وطالع ِٔريف املك  وات ٔالٕظٗفٛ ٔالدَّ
 

 

ًٳٖو ٌٳ ايٓؿوٞ ٚايؿهلٟ ٚا٭ػ٬قٞ  ٫  ٕٸ بٓا٤ٳ اٱْوإ، ٚتأًَٖٝ٘ ايتأٖٝ بأ

ٝٵٌ٘ اؾُاعٞ ٘ ا٭هل١ٜ، ٚتؿتټ)َٓق بـا١ٜ ٌْأت «إٗاكاتٞ»ٚايعًُٞ ٚ  ش٘ ٚتعًُٗ٘، ٚعٳ

ِٕ ُٓٔ فتُٕع ادتُاع١ٝ أػ٬ق١ٝ َٚباؿ٨ هًٛى ع١ًُٝ َع١ٓٝ،  ِٕٝٳع٢ً ١ََٛٛٓ قٹ قا٥

ًٳٖوأقٍٛ:  ،وات ٚأ١ُْٛ َع٢ٓ(ؼهُٗا قٛاٌْ َٚ٪هٻ ٚاهت٬ٛي٘ بـٚي١ٺ ٕٸ بٓا٤  ٫  بأ

ِ اٱْوا١ْٝ ٚإباؿ٨ ا٭ػ٬ق١ٝ ٝٳُشٝش١ ٚه١ًُٝ ٖٚاؿؾ١ َٔ ايكٹ ٖقا اٱْوإ ع٢ً أهٕى

قت٘ ايِشٝش١ ع٢ً طلٜل تهاًَ٘ ٚإعاٜرل ايوًٛن١ٝ ٖٛ ايبـا١ٜ ا٭ٍٚ إطًٛب١ ٫ْط٬

ٞٸٝٵيًوٻ ;ٟايلٚسٞ ٚإاؿٸ اٍ ٚإٓتر، ٚاهتجُاك ايؿعٸ ل ب٘ ع٢ً طلٜل تؿعٌٝ ٚدٛؿٙ اؿ

ـټ ّ ٚا٫مؿٖاك ايؿلؿٟ ٚاجملتُعٞ، َٛاٖب٘ ٚطاقات٘ ايقات١ٝ َا ُٜٔٔ ي٘ ؼكٝل ايتك

ـٸ ؾايؿلؿ  يوعاؿت٘ ٗ اٯػل٠. ١َٺُٚٓإ هعاؿت٘ ٚكؾاٖٝت٘ ٚهعاؿت٘ ٗ ايـْٝا، نُك

ـك٠ّ ٚؾاع١ًّٝ ع٢ً ايعطا٤ ٚاٱْتاز ا٭ػ٬قٞ ٚإتٛامٕ ٚاؿاٌُ ع٢ً سكٛق٘ ٖٛ أنجل ق

 ٚايجبات ٗ أكض إٛادٗات. 

ٚٸ ٛټ ٍ َلس١ًٺَٔ ٖٓا تبـأ أ ٝٗا يتشكٝل عٵك ايٌعٛب ٚاؿٔاكات، ٚهٳَٔ َلاسٌ تط

يًؿلؿ  (1)«ايذلبٟٛايبٓا٤ »ٖٚقٙ إلس١ً ا٭ٍٚ ٖٞ َلس١ً  .امؿٖاكٖا ٚهعاؿتٗا اؿٝات١ٝ

ٖل ايٛدٛؿ ٚغا١ٜ اؿٝا٠ َٚٓطًكٗا، ٚاؾُاع١ ٛٵٕ ايؿلؿ ٖٛ دٳإسٝح  ;ٚاؾُاع١ ايبٌل١ٜ

ٛٸ»ٌ اييت تٌهِّ ١ُٝ ٚايؿهل١ٜ ٚايوٝاه١ٝ،ٝٳٖٞ ايهت١ً ا٫دتُاع١ٝ ع ايبٌل١ٜ ايكٹ ٠ ايك

 يتشكٝل كهاي١ ايٓٗٛض ٚايبٓا٤ اؿٔاكٟ إٓتٛل ٚإٌٓٛؿ.  ;«ن١احمللِّ
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ِّ ١يك١ٝٔ ايذلبٝ إفٕ ٌٸأٖ ، ١ٝ س١ٜٛٝ ندل٣ ٗ إعـاؿ ٚت١٦ٝٗ ايؿلؿ ٚاجملتُع نه

بكـكات٘  ل إبـاعات٘ ٚإَهاْات٘ ايقات١ٝ، ٚاينزٸض َٛاٖب٘ ٚتؿتټٚشلا ا٭ثل ا٭ندل ٗ تؿتټ

ـټ َٚٗاكات٘ ع٢ً طلٜل ّ ا٭َِ ٚكؾا١ٖٝ ايٌعٛب ٚامؿٖاكٖا ٚؼكٝكٗا يتهاًَٗا تك

ِٴايلٚسٞ ٚإاؿٸ ع٢ً إثبات فاتٗا، َٔ ػ٬ٍ ايؿعٌ ٚاٱْتاز  ا٭نجل قـك٠ّ ٟ... ٚا٭َ

ِٴَاؿٸ ،ٚإباؿك٠ ٚاؿٔٛك ٗ مَاْٗا اٖتُاَٗا ايٓٛعٞ  تٵنٳاييت كٖن ّٜا َٚعّٜٓٛا، ٖٞ ا٭َ

َع ع  ، تلب١ٝ أؾلاؿٖا َٚٛاطٓٝٗا، َٓق إٔ ناْٛا ُػاكّا، ٜتًكٕٛ«ايذلب١ٝ»ع٢ً َٛٓٛع١ 

ٞٸبات ى ًٚلٚٙ َٚتطًٓهٴٝب ع ُأًاؿ إعـاؿّا ٚتلب١ّٝ يًعكٌ  ;اٍايؿعٸ ٚدٛؿِٖ اؿ

ِ ٝٳٚٓبطّا َعٝاكّٜا يًوًٛى، ع٢ً ٤ٛٓ ايكٹ ،ٚاؾوـ، يًلٚغ ٚاؾوِ، ٚتٗقٜبّا يًٓؿى

َِٚاؿكٖا ا٭١ًُٝ إٓتكا٠  ،ٚأهايٝبٗا ايِشٝش١ ،ٚإباؿ٨ ٚطلا٥ل ايذلب١ٝ ايو١ًُٝ

ٚٸ بعٓا١ٜٺ ل كاؿك ٚإٓتر، ايقٟ ٫ ٜؿه٫ِّّ إٍ بٓا٤ ايؿلؿ ايؿاعٌ ٚايؾا٥ك١، َا ٜؿٔٞ أ

َٚا ٜؿٔٞ  ;١، ٜٚلانِ اـدلات ٚإٗاكاتٜوتٗـٟ بايتذاكب اؿٝٸٚه٣ٛ بايعكٌ، 

ِّ ثاّْٝا إٍ بٓا٤ فتُٕع ١ ك ٚهعٝـ َٚنؿٖل، ٜلؾٌ أؾلاؿٙ ب٬ٍٛ اـرل ٚاحملبٸَتط

 ٚايتعإٚ ٚاٱْتاد١ٝ اؿٔاك١ٜ إجُل٠. 

ِ إلدع١ٝ ٝٳٚايوًٛى بٓا٤ٶ ع٢ً َكتٔٝات ايكٹ يًٓؿى تٗقٜبٷ ٚايذلب١ُٝ ٗ اٱه٬ّ

ٚايعـٍ ٚايتٛامٕ ايٓؿوٞ ٚايوًٛنٞ،  ٚإعاٜرل ا٭ػ٬ق١ٝ اٱه١َٝ٬ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؿلٸ

ِّ ٞ عٵً٘ َو٪ٚي١ٝ ايوٻٚاييت تعتدل اٱْوإ هِّـّا ٗ سٝات٘ ٚؾعايٝت٘ ايٛدٛؿ١ٜ، َا و

بٴ ا ا٭ػ٬م اؿُٝـ٠، َٚا ٜٛدٹع غِاٍ ٚهذاٜٚايتطبټ ،يًتشٌِٝ ايعًُٞ ٚإعلٗ

يِٝبض قاؿكّا ع٢ً  ;ّٜاعاطؿّٝا َٚاؿٸ ،ل ٜٚعًِ ٜٚعٌُ ٜٚٓتر ٜٚتٛامٕعًٝ٘ أّٜٔا إٔ ٜتؿٖه

ع٢ً  تلب١ْٝ تٌتٌُ إفٕايعطا٤ ايقاتٞ ٚإٛٓٛعٞ، يٓؿو٘ ٚيػرلٙ َٔ أؾلاؿ فتُع٘. ٖٞ 

 ْ٘وإ بلب١ِّ ٖـؾٗا تعُٝل ١ًُ اٱكٚسٝٸايٓاسٝتٌ ايلٚس١ٝ ٚايوًٛن١ٝ يٲْوإ، 

ٌٕ(2)ٚادب ايٛدٛؿ ـايٕل ْ٘ كًٛمٷإَٔ سٝح  ;ٚػايك٘ ِ، ٖٛ إجاٍ ٝٳَٚطًل ايكٹ ، ناَ

ـٻ، ٚ&بتعبرل ايٌٗٝـ ايِـك ،ا٭ع٢ً إلتؿع  (3)سٞـٵل ا٫كتكا٥ٞ ايَهٝٵَّا َٔ ايوٻٚٵؿٳ ٫ بٴ

َٔ  ،اـرل ٚاؾُأٍَ ايعـٍ ٚ ،يهُاٍ ايِؿات َٓبٕعٚ ،اؿلٸِ ٝٳيكٹ نُِـٕك ،مٛٙ

)ت١ُٜٛٓ ٚكٚس١ٝ ٚعك١ًٝ(، ندل٣  غاٜاتٺ ِٷ قاكٸ٠ ٚٚها٥ٌ دٖٛلٜٸ١ يتشكٝلٝٳْٸٗا قٹإسٝح 

ٌٸ ع٢ً ُعٝـ .. ٖٚٞ َٔ داْبٺ آػل تلب١ْٝ هًٛن١ٝ َٗاكات١ٝ .ايؿلؿ ٚاجملتُع نه

تٓطًل َٔ ػ٬ٍ ت١ُٝٓ إٗاكات ايب١ٜٛٝٓ ايقات١ٝ ٚايكـكات  ،١ٜ( يًذوـ ٚايعكٌع١ًُٝ )َاؿٸ
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ٛٸ ، يهٞ ٜٛانب٘ ;نبرل فتُٕع إٍٱْوإ يًـػٍٛ اعـاؿ ٱ ;١ٓا١ْٝ ايهاَاؾ

وات٘ ايوٝاه١ٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٜٚٓؼلٙ َٝـاّْٝا ٗ َ٪هٻ ،)ٜٚٛادٗ٘(

ّا ٚقاؿكّا ع٢ً اؿٔٛك إجُل ٚايتأثرل لبٗـف إٔ ِٜبض ؾلؿّا ؾاع٬ّ َٚٓتذّا َٚ٪ثِّ ;ٚغرلٖا

 اٱهابٞ. 

 ٗ اٱه٬ّ ع٢ً ٓلٚك٠ َعلؾ١ سكٝك١ ايٓؿى، َعلؾ١ّٚتكّٛ ت١ُٝٓ إٗاكات 

ـٷ ايٓؿى ايبٌل١ٜ ؽلز إٍ ٖقٙ اؿٝا٫٠ ًه١ًٝ. ؾ ،سكٝك١ٝ ي٘ ق١ُٝ  ٚيٝى يـٜٗا كُٝ

يٓاس١ٝ ايكاب١ًٝ  ه١ًُٝ نا١َٓٺ كغِ َا ؾٝٗا َٔ ؾطل٠ٺل َٔ ايعًِ أٚ إعلؾ١، َنقٵتٴ

إهابّا.  ٚبّا أًِهٳ ،ع غِا٥ٗاٚايتطبټ ،ل بٗاٚايتأثټ ،ٌ ايؿعايٝات اـاكد١ٝاؿ يتكبټـٚا٫هتع

ٔٸ ـ ٚايذلب١ٝ، ِ ٚايتجٗكٚها٥ٌ ايتعًٗايٓؿى )ٚايؿلؿ ايبٌلٟ(  أ أَاّاهلل تعاٍ ٖٝٸ ٚيه

ٌٳ ﴿ٜكٍٛ ايكلإٓ ايهلِٜ:  ٚٳدٳعٳ ٝٵ٦ّا  ًٳ ٕٳ  ُٴٛ ِٵ ٫َ تٳعٵًَ ٗٳاتٹُه َٻ ٕٔ ُأ ٔٵ بٴُطٛ َٹ ِٵ  ٚٳاهلُل َأػٵلٳدٳُه

ِٳا ٚٳاَ٭بٵ ُٵعٳ  ِٵ ايوٻ ٕٳَيُه ٌٵُهلٴٚ ِٵ تٳ ـٳ٠َ َيعٳًُٖه ٚٳاَ٭ِؾ٦ٹ ٌٵ ﴿ٜٚكٍٛ:  (،78)ايٓشٌ:  ﴾كٳ  ِٵ ْٳذٵعٳ َأَي

 ٔٔ ٝٵ ٓٳ ٝٵ ٘ٴ عٳ ٔٔ  *َي ٝٵ ًٳَؿتٳ ٚٳ ٔٔ *ٚٳيٹوٳاّْا  ٜٵ ـٳ ٓٳاٙٴ ايٓٻذٵ ٜٵ ـٳ ٖٳ ٚٗ ٖقٙ اٯٜات  .(11ع  8)ايبًـ:  ﴾ٚٳ

يتشٌِٝ ايذلب١ٝ  ;ٚؼلٜهٗا ع٢ً إثاك٠ إٌاعل، ٚإٜكاٚ اؿٛايٸ ٚأَجاشلا سحٌّ

 . (4)ٚايتعًِٝ

١ُٝ ٝٳَٓق ؾذل ايتاكٜؽ، َٔ َعلؾ١ َا يًذلب١ٝ ايٓؿو١ٝ ايكٹ ،ٔ اٱْوإيكـ ُٖه

ُٸ إوت٣ٛ ايعًُٞ اٱْتادٞ، بٌ بـا أْٗا قـ  ق٣ِٛ ع٢ً ١ٝٺٚايوًٛن١ٝ ايع١ًُٝ َٔ أٖ

ِٸ َٔ ُٓاع١  ٢ٔ تتُٖهستٸإف  .;َٔ ايتعًِٝ )إـكهٞ إٗين ٚإٗاكاتٞ( فات٘.. تهٕٛ أٖ

ٌٷ ؾلؿٺ ُ٘ إؿاِٖٝ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ٚاعّٝا َٚو٪٫ّٚ ٚباّْٝا، عًٝو إٔ تعِّ ،َُٕٔٛ ي٘ َوتكب

ٛٳبٴه٘ هٴا٭ٍٚ، ٚتـكِّ ٔٸ ٞ ٚايتٛاٌُ، ٚتهوب٘ َٗاكاتٺعٵٌ اي ٖقا  فات١ٝ ع١ًُٝ، ٚيه

٫ٚ ّهٔ ي٘ إٔ ٜٓذض )ٜٚجُل ع٢ً ايِٛك٠ ا٭سؤ ٚا٭نجل  ،ايتعًِٝ مل ٜٓذض

ّٕ َِٚاؿ١ٺ ،ْؿو١ٝ ١ٺُٚشٸ ،عك١ًٝ ٚدٛؿ ه١َ٬ٺ َٔ ؿٕٚ ،ؾاع١ًٝ(  فات١ٝ، ٚساي١ اْوذا

ٕٸ أك١ٝٓ ايؿلؿ  ؿاػ١ًٝ ٚػاكد١ٝ يًؿلؿ ْؿو٘ بٌ ايتؿهرل ٚايوًٛى. ٖٚقا ٜعين أ

ٞ )ٚتكبٸٌ ٚاهتٝعاب( أهاي يتًٓك ايلٚس١ٝ ٚنُاي٘ ايٓؿوٞ )ايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ( ٖٛ أَلٷ

ٌٸ اكات ايع١ًُٝ ا٫نتواب١ٝ، ٚبايتايٞ لاس٘ إعاكف ايتع١ًُٝٝ ٚإٗ ٖقا ايؿلؿ يه

ِٸ   .اهتجُاكٖا يًبٓا٤ ٚاٱمثاك ايؿلؿٟ ٚاجملتُعٞ ٚاؿٔاكٟ.. ايعًُٞ ٗ اػتناْٗا، َٚٔ ث

ُّٝا ٚعك٬ّْٝا ٝٳٙ بٓا٤ٶ قٹ٤ٳٚبٓا ،«إٛاطٔايؿلؿ ع » ُٓاع١َ، ٖقٙ ايذلب١ٝ تعين إفٕ
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ٕٕٙ ٚت٦ٝٗت٘ نإعـاؿّا ٖاؿؾّا، ٚايعٌُ ع٢ً ٚعًُٝٸ َٖٛٛب يـٜ٘ َٔ ا٫هتعـاؿات  إْوا

ٌٸٚايكابًٝات ي٬ْـَاز ايٛاثل ٚايِشٝض ٗ ْٗل ا ٚاؿٝات١ٝ،  ،ايقات١ٝ :دٛاْبٗا ؿٝا٠ به

ٝٸ ..ٚايعا١ٕٝ. ،ٚاجملتُع١ٝ َٓق ٫ٚؿت٘ ٚهرل٠ٚ سٝات٘  ،سٝا٠ ايؿلؿٍ اط٠ٛ َوتُلٸ ١ْٖٚٞ عًُ

 . ٗ ا٭هل٠ ٚاجملتُع ٚايعٌُ إٝـاْٞ

ٞٸ ًٔ هاهتٴ، ٢ عإٓا اٱه٬َٞ ا٭سلٌٚستٸع  ٚمٔ ٗ عإٓا ايعلب ٘ ايقٟ مل ٜع

ٓٻاع قلاكٙ ع َؼتًـ طبكاتِٗ ٚأعُاشلِ ع نجرلّا ٚعُٝكّا بإوأي١ ٚسٓه ُٴ اَ٘ ٚنب٘ ٚ

ٚتلهٝؽ  ،بوبب اٌْػا٫تِٗ ايـا١ُ٥ بتجبٝت هًطاِْٗ ;ق٬ًّٝ إ٫ٓ ،ايذلب١ٜٛ ا٫دتُاع١ٝ

ٛٸ ، سٝح مل ٜهذلثٛا يؿٌٌ فتُعاتِٗ اٖتُاَِٗ باؾاْب ايوٝاهَٞٚات بكا٥ِٗ، َك

ٞٸ ع إْوا١ْٝ ٚاقتِاؿ١ٜ سكٝك١ٝ َتٛام١ْ ٚؿٚشلِ ٗ ؼكٝل ت١ُٝٓٺ  أقٍٛ: مٔ ٗ عإٓا ايعلب

َٴ  ،١ ٚباي١ٝقـ١ّ كثٸ ف، ٚػآعٌ يًتكًٝـ، ٚأهل٣ يعاؿاتٺلٵٌٓ يًعاؿ٠ ٚايعٴٗٳلتٳَا ميٓا 

ِِّ )تًو ايعاؿات ٢ ٗ إٛٓٛع ايذلبٟٛ، تتشٖهستٸ ل٠ د٬ّٝ بعـ آػل( إأيٛؾ١ ٚإتو

ٛٳ ه١ّ أِاطّا ػطرل٠ َٔ ؾات٘، َهلِّٞ ايؿلؿ ايعلبٞ ٚإوًِ، ٚهًٛنٝات٘ ٚتِلټعٵب

يـٜٔ إٍ اٚكّا ٚبٗتاّْا ايذلب١ٝ ايٓؿو١ٝ ٚايوًٛن١ٝ ي٘، بٌ تنؿاؿ ػطٛكتٗا ْتٝذ١ ْوبتٗا مٴ

ُُ فات٘ )يٲه٬ّ(، َع أْٗا عاؿاتٷ ٕعاٜرل ايـ١ٜٝٓ )اٱه١َٝ٬( اإٍ  تټغرل ؿ١ٜٝٓ، ٫ٚ 

لّا عٓٗا ِ اٱْوا١ْٝ اييت دا٤ اٱه٬ّ ايعِٛٝ َعبِّٝٳ، ٫ٚ ١ًُ تلبطٗا بايكٹايل١ُٓٝ ب٤ٌٞٺ

ٛٸ اييت تكّٛ ع٢ً  ،ِ اؿكٛق١ٝ ١ََٛٛٓٚ ا٫عتكاؿات ايؿهل١ُٜٛع٢ً َوت٣ٛ ايٓټ ،٠ٺبك

ـٸ  يذلب١ٝ اؾوـ.  ١َٺتلب١ٝ ايلٚغ نُك

١ أٚ َوأي١ ايذلب١ٝ ٗ فتُعاتٓا، نذن٤ ؾهل١ٜ تعٌٝٗا ايكٔٝٸ ٖٞ أم١َْإفٕ 

ٚٸإتُجِّ ،َٔ أم١َ بًـآْا ايل٥ٝو١ يٝات ايٓٗٛض ١ً ٗ عذن نبتٗا اؿان١ُ عٔ ؼكٝل أ

 ١ َٓتذ١ َٚنؿٖل٠، َهتؿ١ٝٺقٜٛٸ ايوٝاهٞ ٚا٫قتِاؿٟ ٚايتُٟٓٛ، ٚبٓا٤ فتُعاتٺ

ٗا ايقاتٞ ٗ بٓا٤ )ٚبايتايٞ تلب١ٝ( ايؿلؿ ع٢ً َٓاؾو١ غرلٖا، ْتٝذ١ ؾًٌ ٚقاؿك٠ٺ، بقاتٗا

ايوًِٝ ٚإعاؾ٢، إُت٧ً بإٗاكات ايٓٛع١ٝ، ٚعذنٖا عٔ ُهٝٓ٘ يٝهٕٛ قاؿكّا  لٸاُؿ

بطبٝع١  . ٖٚقٙ ا٭م١َ ايذلب١ٜٛ يٝوت دـٜـ٠ّ.ع٢ً ايعطا٤ ٚاٱْتاز ٚاؿٔٛك ايؿاعٌ.

لٜٓا باسجٝٓا َٚؿهَِّٔ  م إيٝٗا يـ٣ نجرٕلَٓاقٌتٗا ٚايتطلټ تٵاؿاٍ، ؾكـ هبَك

ٕٸ ٖقٙ  ،ا٫ػتِاٌُٝ  ايذلب١ٝٗا اييت تكبع ٗ ِّٚ ا٭م١َايقٜٔ أًاك َعُِٛٗ إٍ أ

َتُاهو ٗ إٔاٌَ ٚاؿٝجٝات  ْٛؿٺ ُٛك٠ يتأػقبايعُل ٚايٌٍُٛ،  نتُٝٻايعلب١ٝ ت
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ٗ  بٺٚتًِٗإؿا١ُٖٝٝ،  ايل٣٩ٗ  ٗ إٓاٖر ايٓٛل١ٜ، ٚاْػ٬ٕم ايع١ًُٝ، ٚكنٛؿٺ

ٛټ  كات ايؿهل١ٜ ايكا١ُ٥. ايتِ

ـٻإٍ ٚبايٓٛل  ُٸَا تك ١ َٔ ػ٬ٍ َعا١ٜٓ ايٛاقع ايعًُٞ ايقٟ ٖٛ آ١ٜ ّ، ٚػا

 ،ايٓذاغ ايٓٛلٟ، َٚعٝاك ايتٓؿٝق ايِشٝض، ّهٔ ايتأنٝـ بإٔ ؾهلْا ايذلبٟٛ

ٞٸ ٞٸ ايعلب ْٸَا ماٍ ٜػلِّ ،ٚاٱه٬َ ادتُاعٞ  سإّا بٛاقٕع ،ؿ ٗ عإ٘ ايطٛباٟٚ اـا

َٔ إٌانٌ فاتٗا اييت تعٌٝٗا  تعاْٞ ايعلب١ٝعلبٞ ٚإه٬َٞ دـٜـ، َٚا تناٍ ايذلب١ٝ 

َټ ا٫ْػ٬مَٔ ١ُٖٓٝ أؾهاك َٚٛاقع  ،باقٞ ايكطاعات ايؿهل١ٜ  ٚا٫ْكطاع تٚايتن

 ْا. لٵنُا فَن ،ٚاؾُٛؿ

ـٻ ّ فتُعاتٓا ايعلب١ٝ ٚاٱه١َٝ٬ عَُّٛا، ٖٚهقا، ؾٓشٔ إفا نٓا ْـعٛ إٍ تك

ٔٹْٚٳ ٖټٗا يػباك ايتؼًِٗؿ )َٔ أدٌ  ;ٌ ٚا٫كتٗإ ٚا٫هت٬ب ٚايبكا٤ ع٢ً اؿٛاًٞـ ٚايذل

انلاطٗا ايؿعًٞ ٗ عامل اؿـاث١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ اؿٔاك١ٜ ايه١ْٝٛ، َٔ َٛقع 

َٚا ايوبٌٝ ايعًُٞ ٚاٯيٝات ايتطبٝك١ٝ إؿذلض  ؟ايؿعٌ ٫ ا٫ْؿعاٍ(، ؾهٝـ ْؿعٌ فيو

ُٸٚ ،ايورل عًٝٗا ٠ ٗ ايوًٛى ٚايؿعٌ ٚايتطبٝل، ١ ساؿٸتلبٜٛٸ ْعأٜ ْٚعاٍٜ أم١َّ ١ أْٓاػا

َټ ؟بوٵٚيٝى ٗ ايٓٛل١ٜ ؾشٳ ـټٕٸ إٖٚٞ:  ،١َُٗ ٌ ٚايٓٛل إٍ َوأي١ٺَع ٓلٚك٠ ايتأ  ّتك

ٕٷ جملتُعاتتًو ا ٛٸ ٚػآعٷ َلٖٛ ـټ ٠ٺبك ّ ٚٓعٗا ايٓؿوٞ ايقاتٞ ٚطبٝع١ سايتٗا يتك

ٚٳايذلب١ٜٛ )أ١ُْٛ َٚعاْٞ ٚأهى تؿهرل ٚب ٞ(، ٖٚقٙ ا٭ػرل٠ ٫ ّهٔ إٔ ٌِْ عٵٓٝات 

ٌٸ ع١ٝ ٚايتكًٝـ ايتاكىٞ، بٳ١ُٖٓٝ كٚغ ايطػٝإ ايوٝاهٞ، ٚاهتُلاك ساي١ ايتٻ إيٝٗا ٗ ٚ

ٚكؾض ايٓكـ ٚإوا٤ي١ يٮؾهاك  ،ٚاهتشهاّ أؾهاك إآٞ ايؿا٥ت ٚأدٛا٤ اؾُٛؿ

  .ٚايوًٛنٝات ٚأ١ُْٛ ايكِٝ إٛكٚث١

ٌٸ ـٸإٍ اى، إؿتكل ٖقا ايٛاقع ايبا٥ ٗ ٚ ٛٳ ٢ا٭ؿْ ؿ ُٞ إـكٚي ٝٳٞ ايكٹعٵَٔ اي

ٞٸ ِ ايـٜٔ إتواق١ ٝٳ٭ٍُٛ ايعٌُ ايذلبٟٛ، ٚاْعـاّ ؾلْ اهتجُاك َباؿ٨ ٚقٹ ٚايعًُ

ٚٳٗٵإُهٔ إعاؿ٠ َؾ ،إعلٚؾ١ ـٻعٵُٗا ٚ ـ َع اؿٝا٠ يًتهٝټ ;ؿّاٝٗا )َٔ ايـاػٌ( ف

ـٻٚايعِل،  ٛٸ ٫ بٴ أَاّ َؿاٌُ ا٫ٖذلا٤ ا٫دتُاعٞ ايذلبٟٛ، ٚؼًٌٝ عًً٘  ٠ٺَٔ ايٛقٛف بك

ايقات١ٝ، ٚنٌـ ْكا٥ِ٘ ٚأَلآ٘، ٚتكـِٜ ُٚؿات ايع٬ز ايٓادع، َا ّهٔ إٔ 

ايػاؾ١ٝ ع٢ً أس٬ّ ايتذلٜـ  ،ٜوِٗ ٗ تطٜٛل ٚاقع ايذلب١ٝ ايعلب١ٝ ٚاٱه١َٝ٬ إعاُل٠

 ُٞ اؿكٛقٞ ايٓٛلٟ. ٝٳايكٹ
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أهاي ٚك٥ٝى ٗ ٌَلٚع  ٓب٘ َواكاتٗا ٖٞ دن٤ٷ ٖٚقٙ ايذلب١ٝ إطًٛب إعاؿ٠

 ;إٍ ايّٝٛ تٵٚاهتطاَي تٵاييت طاَي ،ٛتِٗ اؿٔاك١ٜ إـ١ْٝبٵَٔ َن ْٗٛض ايعلب نهٌٍّ

١ٝ ا٭ٍٚ ٗ ٓٵيٝى فاٍ ْكاًٗا َتاسّا ٗ ٖقٙ ايكلا٠٤. ؾايؿلؿ ٖٛ ايبٹ ،٭هباب نجرل٠

ِّٜٚلبِّ يرلًـٙ ٜٚٗـٜ٘ذ٘ إٍ ايؿلؿ ٜتٻايهلِٜ ايكلإٓ ايبٓا٤ ايذلبٟٛ، ٚ كٙ ، ؾٝشقِّٝ٘ٝ٘ ٜٚٓ

ٌٷ﴿عـا٠ٚ ايٌٝطإ:  َٴبٹ  ٌّ ـٴ ٕٔ عٳ ٕٳ يٹٔٲْوٳا ٝٵَطا ٌٻ ٕٻ اي ٜٳا ﴿كٙ ايػلٚك: ٚوقِّ(، 5)ٜٛهـ:  ﴾ٔإ

 ِٔ َٳا َغلٻَى بٹلٳبَِّو اِيَهٔلٜ ٕٴ  ٗٳا أٱْوٳا ٜټ ـٳَيَو  *َأ ٛٻاَى َؾعٳ َٳا *اٖيقٹٟ ػٳًََكَو َؾوٳ ُٴٛكٳ٠ٺ   ِّ  ؾٹٞ َأ

ٝٳِطػٳ٢ ﴿كٙ ايطػٝإ: ٚوقِّ (،8ع  6)ا٫ْؿطاك:  ﴾ًٳا٤ٳ كٳٖنبٳَو ٕٳ َي ٕٻ أٱْوٳا ٕٵ كٳآٙٴ  *َن٬ٖ ٔإ َأ

ٓٳ٢  ٕٻ ٔإَي٢ كٳبَِّو ايلټدٵعٳ٢ *اهٵتٳػٵ ُټٜٚقنِّ (،8ع  6)ايعًل:  ﴾ٔإ ٕٕ ﴿ع١: بٹٌ ايتٻلٙ بتش ٌٻ ٔإْوٳا ٚٳُن

ٌٴٛكّا  َٳٓ ًَِكاٙٴ  ٜٳ َٳ١ٹ نٹتٳابّا  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٘ٴ  ْٴؼٵٔلزٴ َي ٚٳ ٘ٹ  ٓٳاٙٴ َطا٥ٹلٳٙٴ ؾٹٞ عٴٓٴكٹ َٵ اِقلٳِأ نٹتٳابٳَو  *َأِينٳ

ٝٵَو سٳوٹٝبّا  ّٳ عٳًَ ٛٵ ٝٳ ُٳا  *َنَؿ٢ بٹٓٳِؿوٹَو اِي ْٻ ٌٻ َؾٔإ ٓٳ ٔٵ  َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٓٳِؿوٹ ـٹٟ يٹ ٗٵتٳ ٜٳ ُٳا  ْٻ ـٳ٣ َؾٔإ ٖٵتٳ ٔٵ ا َٳ

ٌٳ سٳتٻ٢ ْٳبٵعٳحٳ كٳهٴ٫ّٛ َٴعٳقِّبٹ َٳا ُنٓٻا  ٚٳ ٚٔمٵكٳ ُأػٵلٳ٣  ٚٳأمكٳ٠ْ  ٚٳ٫َ تٳٔنكٴ  ٗٳا  ٝٵ ٌټ عٳًَ ٔٹ  13)اٱهلا٤:  ﴾ٜٳ

 (. 15ع 

ـٻ ،ٚمٔ عٓـَا ْلادع نجرلّا َٔ أؿبٝاتٓا ايذلب١ٜٛ إعاُل٠ ثت ع اييت ؼ

ٓٳ ب١ ايولؿ ًَ، ٬ْسٜ َغب١ٝا٭ٍُٛ ا٫دتُاع١ٝ يًذلٗ اؿـٜح ع عٔ ايذلب١ٝ ٚ تٵٚاهتؿا

ٟٸ بـكاه١  ليبشح ٗ اؾاْب ايعًُٞ ايتطبٝكٞ، إتعٌِّ َع٢ٓ ابعٝـّا عٔ ُجټ ،ايٓٛل

٢ ايوٝاه١ٝ )ؾهًٓا ْعٍٝ ٗ عُل ٚستٸ ،ا٭هباب ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ( ٚؼـٜـ)

ٝٸ ،ل بٗا هًبّا ٚإهابّا(ْٚتأثٻ، ايوٝاه١ إعاُل٠ َٔ ١ ٚإو١ًُ ٕا تعاْٝ٘ أدٝايٓا ايعلب

ٌ ـ٠، تتُجٻب١ َٚعٖكٌَٚه٬ت تلب١ٜٛ ادتُاع١ٝ َلٖن، أمَات هٝاه١ٝ ؿا١ُٖ َٚك١ُٝ

ٗ اهتٓهاف أدٝايٓا ايعلب١ٝ عٔ ايؿعٌ ٚاؿٔٛك، ٚاْهؿا٥ٗا عٔ بٓا٤ ٚتطٜٛل 

ِّ ٟٸفتُعاتٗا، ٚعـّ انلاطٗا د ٢ ْٟٗٔٛ ٚتُٟٓٛ طٛعّٝا ٚإكاؿّٜا ستٸ ٌَلٕٚع ّٜا ٗ أ

َوتع١ِٝ ع٢ً ايع٬ز  تٵ١ ُٚـ ايع٬ز إٓاهب شلقٙ ا٭م١َ اييت باتٳٚقاٚي ،ايّٝٛ...

ٌٸ  . .ايٓادع. ٚاؿ

ٌٸع إفا دام ايتعبرل ع َبا٠٫ ايع١ًُٝ ٖقٙ اي٬ بايُٛـ  ٭دٝايٓا ايذلب١ٜٛ ٫ ؼ

ـٷايتشًًٝٞ ؾك٘، ؾ َٔ ايل٣٩ ا٭ناؿ١ّٝ ٚايٓٛلٜات ايؿهل١ٜ  ٓشٔ ٫ ٜٓكِٓا َنٜ

ُٸ سكٝك١ٝ، ع١ًُٝ سًٍٛ إٍ ١ َاهٸ مٔ عاد١ٺبكـك َا  ؿٝـ(،ٝتٗا ٚتلانُٗا إ)ع٢ً أٖ

ـٸ بعٝـّا عٔ أس٬ّ ايتذلٜـ ايٓٛلٟ، ٚتهـٜى إتٕٛ  ،ق ع٢ً ا٭كض١ٜ، تٖٓؿٚاقع١ٝ ٚد
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ٟٸ ،سٟٝٛ ٚػطرل ٚايٌلٚسات ٕٕٛٓٛع َلنن١ٜ ٗ  ايقٟ ي٘ َها١ْْ ،نإٛٓٛع ايذلبٛ

ٚيتهٜٛٔ ، ُٗا ٚتلاثٗاٝٳباعتباكٙ ايٛه١ًٝ ا٭هاه١ٝ يٓكٌ قٹ ;سٝا٠ اجملتُعات ايبٌل١ٜ

ٚإوا١ُٖ ٗ ، ـ ٚايتهٝٝـيٝهٕٛ قاؿكّا ع٢ً ايتهٝټ ;٦ٌْٗا ٚإعـاؿٙ إعـاؿّا هًُّٝا

 ًا١ًَ نا١ًَ.  ت١ُٝٓ اجملتُع ت١ُّٝٓ

ٌْٕعِ، متاز ٭ؾعاٍ ٚأعُاٍ تطبٻ  ٚبلاَر ٚػط٘ ل ُٓٔ اهذلاتٝذٝات عُ

ٓا ؾهًٗ .َوتكب١ًٝ «كغب١ٜٛ»ب٬ ٚعٛؿ ٫ٚ أَٓٝات  ،١َٚعاٜرل مَٓٝٸُٓٔ سـٚؿ  ،٠نٳذٳٓٵَٴ

ٚاٯؿاب  ٝات عًّٛ ا٫دتُاع ايٓٛل٢ً١ٜ بأناؿّٝات ٚنِّبٵٜعًِ إٔ داَعاتٓا سٴ

ـٻؾ ،...اٱْوا١ْٝ ايع١ًُٝ ع٢ً ُعٝـ ايتأثرل  ؟ َا ٖٞ سًِٝتٗاتٵَٳُافا تؿعٌ؟ َٚافا ق

ٞٸ َٔ ػططٗا ٚبلافٗا ع٢ً َوت٣ٛ ١ْٔٗ  تٵقٳْٖٚؿ تٵَك؟ َافا سٖكإٓتٛل َٓٗا اؿ

ٌٸ تطبٝل أؾهاكٖا إعٝاك١ٜ  ؟ ٌٖٚ متٸتٵ؟ ٚإٍ أٜٔ ًَُٚاجملتُعات ٚا٭١َ نه

٫دتُاعٞ ايعًُٞ ايٛاهع نٖا ايـؾذلٟ ايتـكٜوٞ إٍ ا٭ؾل ايتؼلز َٔ سِّ ;ا٫دتُاع١ٝ

  إؿتٛغ؟

ـٸ إداباتٺإٍ ؼتاز  ٗا أه١ًْ٦نًٓ ٭ٕ ايذلب١ٝ  ٗا إ٫ٓسٚمٔ ٫ ْطل .١ٜ، ٚسكٝك١ٝد

ٛټ١ٝ ٚايو١ًُٝ ٖٞ إعٝاك ايِشٸ يبٓا٤  ايؿاٌُ إٝنإك ا٫دتُاعٞ، ٖٚٞ اؿاهِ يًتط

ٛټ ،ايؿلؿ ٚاجملتُع ٢ ٌِٜ ٖقا ستٸ ،، ع٢ً طلٜل ايٓٗٛض ٚايت١ُٝٓكُٖا إوتكًيبٚتط

  ...ٛؿٙل ايػا١ٜ َٔ ٚدٚؼٗك ،ايؿلؿ إٍ َٛاقع ايكـك٠ ع٢ً ا٫بتهاك ٚاٱبـاع

ٕٸ ٛٸبٓا٤ ا٭دٝاٍ ٚايذلب١ٝ ٖٞ إع١ٝٓ ٚإو٪ٚي١ عٔ  ٚعٓـَا ْكٍٛ بأ اي٤ٍٓ،  ِ

ى ، ؾٝذب إٔ تتٓكٌ عًّٛ ايذلب١ٝ إٍ اؾاْب ايعًُٞ، ٚتتشلٸٚتُٓٝت٘ فّٖٓٝا ٚعكًّٝا

ٛٸ ;تطبٝكّٝا، ٚيٝى ْٛلّٜا ؾك٘ ع يًؿلؿ، ٗ إتٖٛق ٚفيو َٔ أدٌ ُجټٌ َٛاٖل ٖقا ايُٓ

اؿٔٛك  )ٚتؿعٌٝ( طاقات ٚقـكاتم، ٚتعًِٗ ايتٛاٌُ ٚايتؿاعٌ اـ٬ٓ إتكإ َٗاكات

. .باعٞ ا٫هت٬بٞ.ٚيٝى ا٫تِّ، ٌ ايٓاقـايقاتٞ، ٚاَت٬ى ايكـك٠ ع٢ً ايتؿهرل احملِّ

ٌُٕ ٗ نُا تتُجٻ ٗا ٚاٱساط١ بـقا٥كٗا ٔ َٔ ؾُٗايتُٗهٔ بعًّٛ ايعِل، َٚكتٵا٫نلاٙ ا

ٌٸٚٚتؿاًُٝٗا  ِّ آٝاتٗتكٌِ بَا ٜتٸ ن ك٠، ٚانتواب َٗاكات تطبٝكٗا ٗ ايعٌُ إتط

 . اؿكٝكٞ ٚاٱْتاز

ٌٕ ،...ٗ ايؿهل ايذلبٟٛ ايعلبٞ بٛدٛؿ أم١َٺ ْعِ، هب إٔ ْعذلف ْٚكلٸ  أم١َ ؾع

. ..تطبٝكٞاي ايؿعٌن ايٓٛلٟ إٍ ع٢ً إثبات ايٛدٛؿ، ٚا٫ْتكاٍ َٔ اؿِّ ، ٚقـك٠ٺٚسٕٔٛك
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ٜٚبـٚ يٞ إٔ ايوبب ٚكا٤ ٖقٙ ا٭م١َ ٜعٛؿ بايـكد١ ا٭هاه١ٝ إٍ نٕٛ ٖقا ايؿهل 

ًـٚي١ ايعلب١ٝ، ٖٚٛ عَُّٛا لزل١ٝ ايٓؼب١ٜٛ ييات اطاباـؿبٝات ٚا٭دن٤ّا َٔ فٌُ 

ٌّ ػطابٷ ـٷٛٞ إٌْا٥ٞ تكـٜوٞ، عٵٚٳًعاكاتٞ ُذٝـٟ  ْٛل  عٔ يػ١ ا٭كقاّ بعٝ

َٔ  «ط١ٝ ايعلب١ٝايتوًٗ»ايـٚي١  ٓت نبُٖه ٚا٫سِا٥ٝات ايـقٝك١، سٝح ٚايبٝاْات

، ٚػٝرلٙ ًِٕش١ ػطابٗا َٚٛاقع٘ إؼتًؿ١ اشل١ُٓٝ عًٝ٘، َجٌ غرلٙ َٔ فا٫ت اجملتُع

 ْٚٗذٗا ايعاّ. 

ٕٸ  ابك١، َٚا ا ايؿعًٞ ع٢ً أدٝايٓا ايوتٵ أثلٖتلَن١ٝ ٚايٌا١ًَ ٖقٙ اشل١ُٓٝ ايهِّإ

ّٕ ٞٸ ْلاٙ ايّٝٛ َٔ ساي١ سطا ّٸ ادتُاعٞ علب ٖٞ إآ٫ت ا٭ػرل٠ يتًو ايذلب١ٝ  عا

تؿتكل يًُٗاكات  تٵاييت باتٳ ،ايٌُٛي١ٝ، بٓتا٥ذٗا ايوٛؿا١ٜٚ ايهاكث١ٝ ع٢ً بًـآْا

ٖٛ ـٻٚ .،ِ..ٚاـدل٠ ٚايتِٓٛٝ ٚايتؿهرل ايعًُٞ إٓ ٕٵ تذلى أثلّا أندل ٫ بٴ ع٢ً طبٝع١  أ

اٖا اييت تتًٓك ،(اْػ٬ق١ٝ ُذٝـ١ٜ ٖٜٚٛات١ٝتًك١ٝٓٝ  تلب١ْٝغايبّا ٚاييت ٖٞ ) اي٬سك١ ايذلب١ٝ

 ٓاَع٢ٓ إٔ أدٝاي ،...اكى ا٭َلـٳَا مل ٜٴتٳ ،ايّٝٛ ٫ٚسكّا ٗ إوتكبٌ ا٭دٝاٍ ٗ إـاكي

٠ ًهًّٝا أأٚ بٓا٤ َٔ َـاكي سـٜج١ ْٚٛٝؿ١ َٚٗٝٸ ٢ تلبٝتٗا ٚتعًُٝٗا ٗ ؾلاؽ٫ تتًٓك

قهّٛ  ُٔ َٓاػات ٚأدٛا٤ فتُٕعِٓ تلب١ٜٛ هلٟ ُٛاٙ َٔ ْٴَا تتًٓكبٌ يًذلب١ٝ، 

ـَتتٻسلٛي١ٝ عـٚا١ْٝ، هٝاه١ٝ  بأ١ُْٛٺ ١ُٝ )ؿ١ٜٝٓ أّ ٚٓع١ٝ( ٬َؼق َٔ ا٭ٜـٜٛيٛدٝات ا

ٌٸع  اي٤٫ٛ ا٭ع٢ُايطاع١ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً ع  ْٸ ٤ًٞٺ َكٝاهّا يه ّٸ ػا ٗ  ٚتٔؽٸ، ٚعا

ـ فات اؿانِ، ٚتًػٞ ُذِّ ،٘ )ابتـا٤ َٔ إـكه١( ثكاؾ١ عِب١ٜٛأُٚاٍ اجملتُع نًٓ

ٚٵك ِٸ ب اؿىٸإوا٤ي١، ٚتػِّ ؿٳ ٛٸ ايٓكـٟ )باعتباكٙ أسـ أٖ َات ايتعًِٝ ايذلبٟٛ َك

ٟٸ ٍٕ ؾوش١ٺ ايعًُٞ(، ٚيٝى ؾٝٗا أ ٢ يٛ نإ تلبّٜٛا ستٸ ،لٸيًٌٓاٙ ايؿلؿٟ اُؿ أٚ فا

ٓٗر بٗقا ايإـكه١ ل تأثټٚ .ُٓٔ أدٓـ٠ ايٌُٛي١ٝ ايوٝاه١ٝ اؿان١ُ.. إ٫ٓ ،ٚعًُّٝا

ِّٝٳؽ ايؿلؿ َٔ قتٛاٙ ايكٹايقٟ ٜؿلِّ ،ايٌُٛيٞ ائاغ٘ إٍ ي٘ ُٞ ايٓؿوٞ اٱبـاعٞ، ٚو

ّٕ دن٤ٷغرل قابٌ يًؿعٌ، ٜأتٞ ٭ْٗا  َٓؼٕٛك ؿ ؾلؿٺفلٸ ل َ٪ٖطفتُعٞ ٚهٝاهٞ  َٔ ْٛا

ـٻي ;َٚوبل ايِٓع ٗ نٛايٝى ايوٝاه١ إػًك١ ؿ ٚٚٝؿتٗا ٚآيٝات عًُٗا ُٚرلٚكتٗا تتش

ّٸٗ هٝام  إُٗٝٔ ع٢ً سٝا٠  ايٌاٌَ ،ٚإطاك ٖقا ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ٚايوٝاهٞ ايعا

 . َٓق ٫ٚؿت٘ ٚإٍ ّٜٛ ٖات٘ ،ايؿلؿ

ـٻل ١ٚ إلض ايذلبٟٛ، ٖٚٓا تتأٖطعًٖٓٓا تهُٔ بلأٜٞ،  إٌه١ً بايقات ؿ تتش
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فات ١ًُ ٚثٝك١  ٖٚٞ ٌَه١ًْ ...ٚيعًِ ا٫دتُاع ايعلبٞ، ا٭هاه١ٝ يًذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ

ُٳ.بشج٘ عٔ ا٭ٍُٛ ا٫دتُاع١ٝ يًذلب١ٝ.ب ـٴ ٔٵ. ؾ إٔ ٜبشح ٗ ادتُاعٝات ايذلب١ٝ،  ٜلٜ

ٜٚعلض ٕعاٜرلٖا ٚٓٛابطٗا، ٜٚوتعلض تاكٜؽ عًِ ا٫دتُاع، ٜٚعاجل كتًـ 

ـٸ خ عٔ ايب١٦ٝ إـكه١ٝ ٚائب٘ ا٫دتُاعٞ ٚكأي إاٍ ا٫ػاٖات ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚتش

َٸع  إٔ ٜوتهٌُ اؿـٜحٳ ٍ ب٘ٚٵا٫دتُاعٞ ٚغرلٖا، نإ اَ٭ عٔ ع  ١ٚيٛ باٱًاكات ايعا

ِٸ ل٠، ًٗا ايقات١ٝ ايب١ٜٛٝٓ إ٪ثًَِّٗا ٚعٹٌَٚه٬ت ٗاعكباتٚايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ عٝكات َٴ أٖ

ٗ اشل١ُٓٝ ع  ٚنُا قًتٴع  ٗ عكٝـتٞ ايؿهل١ٌٜ ٚاييت تتُجٻ ،عإٓا ايعلبٞبٗا  اييت ٜٔرٸ

َٔ قٛاَٝى ايٛدٛؿ ايوٝاهٞ  ٚقا١ُ٥ٺ قاب١ًٺ ٚإيػا٤ ايؿلؿ نقاتٺ ٘ ٚا٫هت٬بٚايتوًٗ

ْٸ ّٸ اـا ِ ايوهٕٛ ٚاـٓٛع ٚا٫هذلػا٤ ٚايتًكٌ ٚا٫دذلاك ٝٳ، ٚتهلٜى قٹٚايعا

ٌٸ ٚأّٜٔا ؿكاه١َ .;..ايؿلؿٟ ٚاجملتُعٞ، ٚبايتايٞ ايعطاي١ ايعك١ًٝ ٚاٱبـاع١ٝ ٞ أهباب تؿ

َټٝٳقٹ ٌ ٚايتهؿرل ٚإيػا٤ اٱكٖاب إتٓكِّايعٓـ ٖٚل ٚٛات ٚاٱقِا٤، ِٚ ايعِب١ٝ ٚايتن

ٌٕٝؿٕٚ تٌؼ ،كّٜاقٵٔا٫ّ َٔ ايِعب َعاؾت٘ دٳَلّٓا عٴ تٵاييت باتٳ ،اٯػل  ِ٘ بٌه

ـٺ ،ُشٝض ٚسكٝكٞ َٛٓٛعٞ ، ٚبعٝـّا عٔ ٫ٚ عٛاطـ ٫ٚ إْهإك ٫ٚ َهابل٠ٺ ب٬ تنٜٝ

 ... ـإتهًٖ ايتوٝٝى ٚا٫هتػ٬ٍ ٚا٫هتجُاك

ٌٷقـ ٜكٍٛ ٖٓا ٚ ٞٸ َـاؾعّا ٚها٬ّ٥: َٚا ع٬ق١ عحٺ ،قا٥ ـٸ ادتُاع ٘ خ ُاسبٴٜتش

٘ ٚا٫هتبـاؿ نايتوًٗ ،َوا٥ٌ هٝاه١ٝ ٚؾهل١ٜ «ا٭ٍُٛ ا٫دتُاع١ٝ يًذلب١ٝ»عٔ 

  !٢ تطايب٘ بايبشح ؾٝٗا؟ٚايتهؿرل ٚا٭ُٛي١ٝ ٚغرلٖا، ستٸ

ٌٸ ـٺ ٗ ايٛاقع، ٖٓاى به ِٸ ع٬ق١ْ تأنٝ  ٓاىٖ ؾُٔ د١ٗٺ ;١ً بُٝٓٗاًـٜـ٠ اي

ٚٵكَع ايذلب١ٝ ٚقٔاٜاٖا َٚعاٜرلٖا ا٫دتُاع١ٝ،  ا٭هل٠ ٚايعا١ً٥ ٚإـكه١ ٗ تلب١ٝ  ؿٳ

ٔٵ ;أدٝايٓا ْٚا٦ًتٓا... ، َا أُاب ٖقٙ ايٌؼ١ِٝ ايعلب١ٝ َٔ أَلإضٖٓاى أّٜٔا  ٚيه

ٛټَٚا تتعلٻ ، ٗاٚؾٌٌ أهايٝبٹ، ْتٝذ١ ه٤ٛ ايذلب١ٝ ;ػطرل٠ ١ُٝ تلب١ٜٛٝٳٖات قٹض ي٘ َٔ تٌ

ٞٸٚستٸ ايكا٥ٌُ بٗا ٚإٌلؾٌ عًٝٗا، ٚؾٌٌ ا٫دتُاع ايعلبٞعذن ٚ ـٸ ٢ اٱه٬َ  ٗ اؿ

ٌٸ)َٔ ػطٛك٠ اْتٌاك  ًؼِٝتٓا ايعلب١ٝ عَُّٛا  تٵا٭َلاض ايكات١ً، ؾباتٳ( ٞ تًوٚتؿ

ٖٳقٖط ٖن١ًّٜ َٕلٳٓ ؼت تأثرل ٛعٗا إوتُلٸٚقْتٝذ١  ;١ٌٻ١ُ ٚ ع٢ً ١ٝ، تًو ايعٛاٌَ ا

َٔ ايعلب ٚإوًٌُ ٜكَٕٛٛ بٗا ٖٓا ٖٚٓاى َٔ عإٓا  ١ًّٓكغِ إٔ ق ،ٚد٘ ايعُّٛ

 إعاُل. 
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وِ ايّٝٛ بايعٓـ ٚاٱقِا٤ تتٸ تٵْعِ هب إٔ ْكلٸ بإٔ ًؼِٝتٓا ايعلب١ٝ باتٳ

ـٻّنُا  ،ٚايتعِب ٚايتهؿرل ٘ دا٤ ع٢ً ػًؿ١ٝ ٚاقع هٝاهٞ ادتُاعٞ نًٓ، ٖٚقا تك

ِّدا٤ أّٜٔا نٚـ، تلبٟٛ َتـاػٌ َٚعٖك ٘ اشل١ُٓٝ ٚا٫هتبـاؿ ٚايتوًٗ ١ً يٛاقعُش

ايٌعٛب ايعلب١ٝ ٚاٱه١َٝ٬  تٵُٳسٴهٹسٝح ، «ايذلبٟٛايوٝاهٞ ع »ٚيٝايٞ ايكُع 

يتهٕٛ  تٵؾعٳاييت كٴ ،ق١ٝٔ ؾًوطًٌعاك  :َجٌ ،ٚا١ٖٝ اتٺباؿـٜـ ٚايٓاك، ؼت ًعاك

ُٳسٝح  ،...ٗ ايوًط١ ١ بكا٤ٺٌلعٝٸَٓبعّا ي  تبٵل ٚايَهٗٵأدٛا٤ ايَك ؾٝٗا تٵاهتشه

َٔ ايتعبرل( بإع٢ٓ ايوٝاهٞ ٚا٫دتُاعٞ،  )إفا ُضٸ «ا٭نًرلٚهٞ» «ايبطلٜلٜهٞ»

ّ ا٫دتُاعٞ لٳإٍ أع٢ً َلاسٌ اشَل ٞإـكهلٙ ٝٵهٳبـا١ٜ ٫ٚؿ٠ ٚتلب١ٝ ايطؿٌ ٗ ا٭هل٠ ٚ

ٝٸ تٵيٝوٳٚٳ. َأ.ٚايوٝاهٞ. بٗقٙ ايٓتٝذ١ إاهأ١ٜٚ اييت ٜٛادٗٗا ا٫دتُاع ايعلبٞ  ١ّايذلب١ٝ َعٓ

ٚايذلب١ٝ ايعلب١ٝ، ٖٚٞ إؿذلض إٔ تـؾع إعٌٓٝ بعًِ ا٫دتُاع ايعلبٞ إٍ عح 

ٛټ ٕ إٚ ،أّ إٔ ٖقا إٛٓٛع ٫ ع٬ق١ شلِ ب٘ ،ٙ ايٌؼ١ِٝ ايعلب١ٝٚاهتكِا٤ أهباب تٌ

ٚٵك ، ؿ ايتاكىٞلٵٚايوٻ، ايؿهلٟعًُا٤ ادتُاعٓا ايعلبٞ ٜٓشِل ؾك٘ ٗ ايتٓٛرل  ؿٳ

  !ع ٚ )ايهلاكٜى( اؾاَع١ٝ؟دٚتهـٜى ايهتب ٚإلا

ا١ُٕٓٝٗ  ا٭١ُْٛ ا٫هتبـاؿ١ٜ ايٌُٛي١ٝتًو و ًلع١ٝ بكا٤ َا مل تتؿٖهَٔ ٖٓا 

ٌٸ ٞٸٖقا َٔ أدٌ إط٬م  ;َا ؾٝٗا ايذلب١ٝ ،َؿاٌُ اؿٝا٠ ع٢ً ن ٚإوًِ  اٱْوإ ايعلب

ِٸ٠ نل١ّلٸسٴ يٝعٍٝ سٝا٠ّ ;ا٫هتبـاؿت ٚاٱكٖاب ٚبٵَٔ قُكِ ايَه تلبٝت٘ ٚؾكّا  ، ٚيتت

ٟٸٕعاٜرل ا٭ػ٬م ٚايذلب١ٝ ايِشٝش١ إتٛام١ْ، ؾًٔ ٜتػٝٻ ٚٗ  ،ٗ َعاؿي١ ايذلب١ٝ ٤ًٞٺ ل أ

ٌٸ .;غرلٖا َٔ إعاؿ٫ت ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚايذلب١ٜٛ ٚايوٝاه١ٝ.. ٌٷَتٸ ؾايه ِ 

ْ٘ ،بٗا  عّٜٔٛا باًتػا٫تٗا َٚآ٫تٗا.  َٚلتب

ٕٕ ِٕ إٕ ايػا١ٜ َٔ ايذلب١ٝ تهُٔ أهاهّا ٗ بٓا٤ إْوا ٟٸ هًٝ  عك٬ّ ٚكٚسّا، قٛ

ٙٺٗ ب٦ٝت٘ ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ،  ايٌؼ١ِٝ، َٓـَٕر ٗ ٚاقع٘ ٚفتُع٘  َٚٓؼل

ٌٔ ٚعِلٙ، َٓؿتٕض  ع٢ً اٱْتاز ٚايبٓا٤ ٚايعطا٤ ٚاٱبـاع اؿٔٛك، قاؿٕك ع٢ً اٯػل، ؾاع

ى ايذلب١ٝ )ايعلب١ٝ( ايّٝٛ ع٢ً ٖقا ٚست٢ تتشلٻ ...ٚا٫بتهاك ٚػـ١َ فات٘ ٚفتُع٘

 :َعاْاتٓا َٚآهٝٓا ٚأمَاتٓا ايهدل٣ ؾٝ٘، َٚٓٗاكغِ ٚ، كغِ ٚعٛكت٘ ٚأًٛان٘ع ايطلٜل 

ـٻ ع ْا آْؿّالٵنُا فَن ،أمَات ايذلب١ٝ  يتهٕٛ تلب١ّٝ ;عاؿ بٓا٤ ايذلب١ٝ فاتٗاإٔ ٜٴ ٫ بٴ

ِّ  ٚا٫ْتكاٍ ب٘ َا أَهٔ إٍ عامٕل، ٚإْٗا٤ َعاْات٘، ك٠ ع٢ً بٓا٤ ٖقا اٱْوإقاؿ ؿ٠َّتذ
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ٞٸ ٌٸ ِ ايعـاي١ ٚاؿلٸٝٳتوٛؿٙ قٹ علب  ١ ٚا٫ٖتُاّ. ؾٝ٘ ايؿلؿ كأي ا٭ٚيٜٛٸ ٚإواٚا٠، وت

ُا ؽتِل نجرلّا َٔ َعامل ايذلب١ٝ بٳٚأػتِ بآٜاتٺ َٔ نتاب اهلل تعاٍ، كٴ

 ،نايوُع ٚايبِل ،٫هتؼـاّ اؿٛايٸ ١ْشٸٚآش١ ًَ ايلٚس١ٝ ٚايع١ًُٝ، ٚؾٝٗا ؿع٠ْٛ

َټ  ٜكٍٛ تعاٍ:  ،ايلٚسٞ ٚايعًُٞايعًُٞ ٚايذلبٟٛ  يًبٓا٤ ;ٌٗ ايٓٛل ٚايتأ

ٕٳٻ﴿ ٌټ ُٵعٳايوٳٻ إ ٚٳاِيُؿ٪ٳاؿٳ ُن ِٳلٳ  َٳ ٚٳاِيبٳ ٘ٴ  ٓٵ ٕٳ عٳ ٚٵَي٦ٹَو َنا  (. 36: )اٱهلا٤ ﴾٫ّٚ٪ٴوٵُأ

ٕٳ ايٓٻايٳ بٹاِيبٹلِّ ﴿ َٴلٴٚ ٕٳَأتٳِأ ٕٳ اِيهٹتٳابٳ َأَؾ٬َ تٳعٵكٹًُٛ ِٵ تٳتٵًُٛ ْٵتٴ ٚٳَأ ِٵ  ٕٳ َأُْؿوٳُه ٛٵ  ﴾ٚٳتٳٓوٳ

 (. 44: ايبكل٠)

ٔٵ ﴿ َٹ ٌٴ ٔإ٫ٖ  ٚٳأٱلٹٝ ٛٵكٳا٠ُ  ْٵٔنَيتٵ ايتٻ َٳا ُأ ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٕٳ ؾٹٞ ٔإبٵلٳا ِٳ تٴشٳادټٛ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ يٹ ٖٵ ٜٳا َأ

ٕٳ ٙٹ َأَؾ٬َ تٳعٵكٹًُٛ ـٹ  (. 65: )آٍ عُلإ ﴾بٳعٵ

ِّ يٹَوَنقٳ﴿ ّٕ ٜٳاتٹاٯ ٌٴْٴَؿ ٛٵ ٕٳ يٹَك ُٴٛ  (. 32: )ا٭علاف ﴾ٜٳعٵًَ

ُٵشٳابٹ ايوٻعٹرٔل﴿ َٳا ُنٓٻا ؾٹٞ َأ ٌٴ  ٚٵ ْٳعٵكٹ ُٳعٴ َأ ٛٵ ُنٓٻا ْٳوٵ  (. 10إًو: ) ﴾ٚٳَقاُيٛا َي

ِٷ﴿ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ًٳ  ِّ ٚٳاهلُل بٹُه ِٵ اهلُل  ُٴُه ٜٴعٳِّ ٚٳ  (. 282: )ايبكل٠ ﴾ٚٳاتٻُكٛا اهلَل 

ِٵ ُؾلٵَقاّْاٜٳا ﴿ ٌٵ َيُه ٕٵ تٳتٻُكٛا اهلَل ٜٳذٵعٳ ٓٴٛا ٔإ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ   (.29)ا٭ْؿاٍ:  ﴾...َأ

ٟٸ ؾٗٞ آٜاتٷ تعهى ؿع٠ّٛ ؿع٠ٛ  .،ايلٚسٞ ٚايعكًٞ.. يًذلب١ٝ ٚايتهاٌَ ايذلبٛ

٠ اؾوـ ٚكٚساْٝت٘، ٫ َجاي١ٝ كٚس١ٝ ؾٝٗا، ٫ٚ عك١ْٝ٬ تأػق بعٌ ا٫عتباك َاؿٸ ،ٚاقع١ٝ

ٝٸَاؿٸ ١ٜ، بٌ ٖٞ تلب١َْٝاؿٸ ١ إشلا١َٝ كٚس١ٝ ٚاقع١ٝ تٌٓٗ َٔ ايٛاقع، َجًُا تٌٓٗ َٔ ١ٜ عكً

 ِ اٱه١َٝ٬ ا٭١ًُٝ.ٝٳايلٚغ ٚايعاطؿ١ ٚايٛدـإ ٚايكٹ
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ّٗا ّ٘ٛ يف الرتاخ لعمًٕ اإلٌشاٌ ّ٘ العزب  اإلسالو

 بني دعٕى الغٗاب ٔاعرتاف احلضٕر
 

 
 

ـټ ، َّأنًَِٴ ع٬ُّ عا١َٺ ٗ ايعًّٛ بِؿ١ٺؼـٜـ إؿاِٖٝ ٚتعٌٝ إِطًشات  ٜٴعٳ

ٌٸ ّاًَشٸ َٚوًهّا ثكاؾ١ٝ أٚ ؾهل١ٜ أٚ  ،َكاكب١ آ١ٜ ٚاٖل٠ ٜٛؿٸ ٚ باسحٺأ ؿاكٕي يه

ٟٸ أٚ إْوا١ْٝ أٚ ؿ١ٜٝٓ، تلب١ٜٛ ِٕ ٗ أ ٟٸَٔ ايعًّٛ عً ِټ ، ٚٗ أ ِټ ّٕؽ  ،ِاتَٔ ايتؼ

باعتباك إٔ  ;ًلع١ٝ إْوا١ْٝ أّ عًَّٛا ١ أّ عًَّٛاسٓك هٛا٤ أناْت تًو ايعًّٛ عًَّٛا

ٌٸ ِٕأٚ  ُٓاع١ٺ يه ّٸَا ٜتُٝٻ اييت عاؿ٠ّ ،ب٘ ا١َُٚؿاُٖٝ٘ اـَِطًشات٘  عً  ن ٚىت

ِټ ،ٚإعاكف بٗا فيو ايعًِ عٔ غرلٙ َٔ ايعًّٛ  . ِاتٗاظُٝع ؾلٚعٗا ٚؽ

تلنٝب ُٚٓاع١ ا٭ؾهاك، ٚبٓا٤  ٖٛ ايٓٛا٠ ا٭ٍٚ ٗ ٕ إؿّٗٛ نإ ؿا٥ُّاٚ٭

ٟٸإٚتٌهٌٝ ايٓٛلٜات ايع١ًُٝ، ؾ ٚبٝإ إؿّٗٛ ٗ ؼـٜـ  تعُِٝ ٚ ػؿا٤ أٚأ يبٕى ٕ أ

يًُعاكف ٚايٓٛلٜات احملُٛي١ ٗ تًو  ١بل ٫ قاي١ ع٢ً تًو ا٭ؾهاك إلٓنهٝ٪ثِّ

ٟٸ ٖٚٛ َا ٜعين إٔ ؼـٜـ إِطًشات ٚإؿاِٖٝ أَلٷ، ايعًّٛ ، ٚٓبطٗا ٓلٚك

َٴ ـَ٭ ;١َٔنًِٚاػتٝاكٖا ع١ًُٝ  َا ٜكع ٗ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٜعٛؿ إٍ عـّ  ٌ ايقٟ عاؿ٠ًَّٕ ا

 ٫ هٝٻُاٚل ايعًُٞ َٔ إؿاِٖٝ، ػ١ إِطًش١ٝ ٚإؿا١ُٖٝٝ، ٚغٝاب ايتشٗكأْباٙ ايً

 . َا نإ َٔ إؿاِٖٝ ايٌا٥ع١ ٗ ايتـاٍٚ ٚايقا٥ع١ ٗ ا٫هتعُاٍ

ندل َا ٜعذلض ايعًّٛ ٖٛ إٔ تكع ا٭زلا٤ ع٢ً غرل أإٕ  :قاٍ ابٔ سنّ ٚقـّّا

ُٻ  .(1) ٝاتٗاَو
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ٍٷ  ،عٔ َـ٣ سٔٛك ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٗ ايذلاخ اٱه٬َٞ ٚايبشح ٖقا ٖٛ توا٩

َا  عاؿ٠ّ ،ايٓٛل عٔ ْٛعٗا ٚدٓوٗا بػضٸ ،َع ايعًِ إٔ ايعًّٛ، ٚتٓٛرلّا ٚنتاب١ّ ٖاكه١ّ

ٛٻ ظُٝع أقواَٗا  ،غًب ايعًّٛأيًُواك ٚايوٝام ايتاكىٞ ايقٟ تكطع٘  عّابٳك تٳتتط

عٔ ٖقٙ ايكاعـ٠ إعلؾ١ٝ ٚايكٓاع١  ٚايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٫ ؽلز. ٚأْٛاعٗا َٚواكاتٗا

ٛټأبوتُٛيٛد١ٝ ايعا١َ، اييت تكطعٗا اٱ كٖا أٚ ٗ اْتكاشلا ٚتؿاعًٗا َع غًب ايعًّٛ ٗ تط

ٟٸ; إف إباقٞ ٚكتًـ ايعًّٛ ا٭ػل٣ ِٕ ٕ أ ٜٚكطع  ،َٔ إلاسٌ بعـؿٺ َٔ ايعًّٛ ّلٸ عً

ٌٸ ،َٔ ا٭ًٛاٙ فُٛع١ّ ْٸ إٍ إٔ ٜوتك ٜٚٓؿلؿ  ،ن َٓاٖذ٘ب٘، ٜٚتُٝٻ َٛٓٛع٘ اـا

 بًػت٘ إؿا١ُٖٝٝ. 

 

ِٸ ؼـٜـ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ  َٔ عاؿ٠ ايباسجٌ ٚإٌتػًٌ بايـكاهات اٱْوا١ْٝ إٔ ٜت

ت٘، ١ً يٌؼِٝٸسـ أبعاؿٙ ا٭هاه١ٝ إٌهِّأبأْٗا تًو ايعًّٛ اييت تكاكب اٱْوإ ٗ 

ا٫ًتػاٍ ٚيكـ دا٤  .َٔ ٖقا ا٫ًتػاٍ ٚإـاكه١ ا٫كتكا٤ باٱْوإ مٛ ا٭ؾٌٔ ٖاؿؾ١ّ

ٛٳٛايعً ٙبٗق سٍٛ ق١ُٝ ايعًّٛ اييت وع ايقٟ أػق ٜتٓا٢َ ٜٚتٻ ٞعٵّ ٗ ايػلب ٗ هٝام اي

َا  ٫ هٝٻُا١ًٚ يٌؼِٝت٘، سـ دٗات٘ ٚأبعاؿٙ ايباكم٠ إٌهِّأتٌتػٌ ع٢ً اٱْوإ ٗ 

إٍ  ١ُٝ، أٚ َٓتُّٝاٝٳأٚ ايذلب١ٜٛ أٚ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ايكٹايٓؿو١ٝ ١ٗ إٍ اؾ نإ َٓتُّٝا

وات٘، ٚاييت ٜتؿاعٌ َعٗا اٱْوإ ١ً يًُذتُع ٕٚ٪هٻوات ٚايؿٔا٤ات إٌهِّإ٪هٻ

ٌٕ َِّوتُلٸ ؿا٥ِ ٚبِؿ١ٺ بٌه ِٸ٠، ٖٚقٙ اـا ن ايعًّٛ ا٭ُٚاف اييت بٗا تتُٝٻ ١ٝ َٔ أٖ

  اٱْوا١ْٝ.

ٌٸ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٖٛ أْٗا تكاكب اٱْوإ ٗ سـٚؿٙ اينَا١ْٝ ن َا ِّّ ٚيع

َطًك١  فاتٷٖٛ دـ ٜٚتؿاعٌ ؾٝٗا، ٫ٚ تـكي اٱْوإ َٔ سٝح اٚإها١ْٝ اييت ٜتٛ

 عٔ ٖقٙ اؿـٚؿ.  ١َٚوتكًٓ

 

 ،ْٕواؿادٝات اٱ ا٫هتذاب١َُٔ أٖـاف ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ َٚلاَٝٗا ايبعٝـ٠ 

ٌٸَتطًٓايعٌُ ع٢ً تًب١ٝ ٚ ـٸ َٔٚايتؼؿٝـ  ،ٌانًَ٘ بات٘، ٚس ، َٚٔ نلاٖاتاٱ ٠س
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ٌٕ ٕٜعٌٝٗا اٱْوااييت ٚايِعٛبات  ٛطاتػائسذِ  ٞٸ ٜٚتؿاعٌ َعٗا بٌه  ببوب ;َٜٛ

ٛټ  ٘تٛاد تٵٖٚٞ ايِعٛبات اييت أػقٳ ،ايقٟ علؾت٘ اجملتُعات إعاُل٠ عك ايولٜايتط

ٛټْتٝذ١ ايتػٝټ دا٤ت ٚقـٗ سٝات٘، وع ٖقا اٱْوإ ٚتتٻ ٍ ايطاك٨ ايقٟ ل ايولٜع ٚايتش

 لات دا٤ت ٗ َعُٛٗا ْتٝذ١ّطلأ ع٢ً فلٜات َٚواك اؿٝا٠ إعاُل٠، ٖٚقٙ ايتػٝټ

ٛټ جملُٛع١ٺ  ،١ُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايعُٝك١ اييت ًٗـٖا ايعامل ايّٝٛٝٳ٫ت ايجكاؾ١ٝ ٚايكٹَٔ ايتش

ّٸ ٛټ ٚبا٭ػ  ٗ ايوٓٛات ا٭ػرل٠، ٚنإ ٖقا بؿٌٔ ايتأثرل ايهبرل٫ت َا سـخ َٔ ؼ

٫ ٚ ،٘ ايجٛك٠ ايِٓاع١ٝ ٚايجٛكات إعلؾ١ٝ اييت علؾتٗا اجملتُعات إعاُل٠تٵتلَنايقٟ 

ع٢ً  تٵلٳأثٻ ،َٚٔ ْتا٥ر عُٝك١ ثاك َٚٔ تـاعٝاتٺآَٚا ًٓت٘ َٔ  ،ايجٛك٠ ايلق١ُٝ هٝٻُا

َٸ ُٸاٱْوإ ٗ سٝات٘ ايعا ؾهاْت  .وات اييت ٜتؿاعٌ َعٗا٢ ع٢ً إ٪هٻبٌ ستٸ ،١١ ٚاـا

ايتؿاعٌ َع فلٜات اؿٝا٠ اؾـٜـ٠  ٞٚد١ٗ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٗ ايكلٕ ايتاهع عٌل ٖ

ٞٸ ا٭هىباعتُاؿ  ، إٓٗذ١ٝ ٚا٫هتعا١ْ بإلدعٝات ايع١ًُٝ ٗ َكاكب١ َا ٖٛ إْواْ

ٖر اٱدلا١ٝ٥، ٚاهتجُاكٖا ٓاَٚٔ اٯيٝات ٚإ ايع١ًُٝبا٫هتعا١ْ ٚا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايبشٛخ 

ِّ ،ِ َٚعلؾ١ ًؼ١ِٝ اٱْوإٗٵؿكاه١ َٚؾٗ   ;ٚباػاٖاتٗا إؼتًؿ١ ،ؿ٠بأبعاؿٖا إتع

ٞٸ ايوًٛى تعـٌٜيػا١ٜ  ٟٸٚ اٱْواْ ٚايوًٛنات ٚا٭ؾعاٍ  ٚتِٜٛب ايعاؿات، ايبٌل

هاِٖ ؾٝٗا ، ٚاييت ـ٠ أسٝاّْا، ٚا٫هتذاب١ يًٌُانٌ اؿٝات١ٝ إذلان١ُ ٚإعٖك١٦ايوِّ

ٛټ ٍٸ، ٘ اجملتُعات اٱْوا١ْٝ ٗ ايؿذل٠ إعاُل٠تعلؾ ٟايق ك ايهبرلايتط إٔ َٔ  َا ٜـ

ٖٛ ٬َٝؿ اجملتُع  بلم ايوٝاقات اييت ناْت َٔ ٚكا٤ ٌْأ٠ ٖقا ايٓٛع َٔ ايعًّٛأ

ٞٸ ٛٸايِٓاع إٔ ايعًّٛ  ١ٓ ثكاؾ١ ا٫هت٬ٗى، َا ٜعينُٖٚٝك ِ٘ اٱْتاز ايلأزلايٞ، ، ٚتط

ٛټ لاتٌُ ايتػٝټجمل ١ّٛانبدا٤ت َ اٱْوا١ْٝ اييت علؾٗا ايػلب ا٭ٚكٚبٞ ٗ  ٫تٚايتش

ٛٸ ٛٸهٝام تط ٖقا  ٞعٵٚبايتاكٜؽ، ٚهٳٚاجملتُع ك ع٬قات اٱْوإ بايطبٝع١ ك اجملتُع، ٚتط

ٛٸ ٞٸإٍ تؿورل ٚ ٫تاٱْوإ ٗ هٝام ٖقٙ ايتش ٗ كتًـ  َعلؾ١ َٛاٖل ايوًٛى اٱْواْ

 . ـ ايٓؿوٞ ٚا٫دتُاعٞ ٖٛ ايػايبعٵايبٴنإ  ٕٵإٚ .َٚوتٜٛات٘ أبعاؿٙ

 
 

ِٸ اػتناٍ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ  إٕ ايعاؿ٠ ايوا٥ـ٠ بٌ ايباسجٌ ٚايـاكهٌ إٔ ٜت

ٚتُٛٝؿٗا بأْٗا تًو ايعًّٛ اييت تـكي ٚتٌتػٌ ع٢ً اٱْوإ ٗ أسـ أبعاؿٙ ا٭هاه١ٝ 
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إٔ َٔ  عًُّا ُٞ،ٝٳـٖا ايٓؿوٞ أٚ ا٫دتُاعٞ أٚ ايكٹعٵٗ بٴ ،ت١ً٘ يقات٘ ٚيٌؼِِّإٌهِّ

ُٳع١ ٚاحملؿِّايوٝاقات إٌذِّ  ١ٖٛ هٝام ٚٗٛك ايٓنع ٖقٙ ايعًّٛٗ ٚٗٛك  تٵن٠ اييت هاٖ

ٌٕ تٵاكتبَطإعاُل، ٚعلؾٗا ايعامل  اييتاٱْوا١ْٝ  ْٸ بٌه  .بعِل ا٭ْٛاك ا٭ٚكٚب١ٝ ػا

ٔٸ ٛټل ٗ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٗ ندل َا ؼٖكأ يه  كٖا ايتاكىٞ ايبعٝـ َٖٛواكٖا ٚتط

ٌٕاهتك٬شلا ٚاْؿِاشلا   شلا اييت ناْت قت١ّٓٔ، عٔ ايؿًوؿ١ٞ ْٚٗا٥ٞ نِّ بٌه

َٓاٖذٗا  ،نٖا َٛٓٛعٗا ٚاػتِاُٗاط١ًٜٛ، ٚاْؿلاؿٖا ُٚٝټ َعٗا يؿذل٠ٺ َٚتعا١ٌّٜ

 . َٚؿاُٖٝٗا

ٝٸٚبايتايٞ ؾكـ ٚٗلت ايعًّٛ  ٛٸي ;١١ ٚا٫دتُاعٝٸاٱْواْ ُٸ١ أ َها١ّْ عًُٝٸ١ّتتب َٗ 

ُٸ ٛټ ّٚيتعدل ٚتٌؼ ;اؿـٜج١١ بٌ ايعًّٛ ٚػا ايع١ًُٝ ٚيًطؿل٠  ١ٍ ايهبرل ٚيًٓكًيًتش

ٗ اجملتُعات ايػلب١ٝ ٗ إوت٣ٛ ايجكاٗ ٚايؿهلٟ  تٵٚسـثٳ تٵايعُٝك١ اييت طلَأ

ِٸ ;ُٞ َٔ د١ٗٺٝٳواتٞ ٚايذلبٟٛ ٚايكٹٚا٫دتُاعٞ ٚإ٪هٻ إٌانٌ  ٚيتذٝب ع٢ً أٖ

ٛټ تٵاييت أعكبٳ ،نلاٖات إتعاقب١اؿٝات١ٝ إذلان١ُ ٚاٱ ٍ ايعُٝل ٖٚقٙ ٖقا ايتش

 أػل٣.  ٗ َلاؾل ٚقطاعات اجملتُع إعاُل َٔ د١ٗٺ تٵايٓك١ً ايهبرل٠ ايقٟ ٚقعٳ

ٛټ ؾكـ علؾ٘ ايعامل ٗ كتًـ قطاعات٘ َٚلاؾك٘  ٍٟ ايهبرل ايقٚأَاّ ٖقا ايتش

١ٝ ًَٚبِّ ،ػاؿ١َ يٲْوإ يتهٕٛ عًَّٛا ;ٍ ٖقٙ ايعًّٛإاؿاد١ ٚوع ايطًب اتٻامؿاؿ ٚ

ِٸ ٚفٝب١ّ يٛد١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، َٚوتذٝب١ّٜٛها١ ٚايوؿادٝات٘ ايٓؿوٝٸ إٌانٌ  ٭ٖ

ٛټ ٖقاا٫قتِاؿ١ٜ اييت أسـثٗا ايِعٛبات ا٫دتُاع١ٝ ٚنلاٖات ٚاٱ ك ايهبرل ايتط

ـټٖقا ٚ  . اجملتُعات إعاُل٠وات ٗ َلاؾل َٚ٪هٻّ ايولٜع ايتك

ؿات ثاك ٚكًٖآ١ ٗ ايتٛاٌُ ِٚ ايتِٓٝع ٚايتك١ٝٓ ٚايعك١ْٝ٬ ٚايجٛك٠ ايلقُٝٸٝٳؾكٹ

ِّ يٲْوإ نجرلّا تٵايع١ٕٛ دًبٳ َٔ ايوًٛنات اييت مل  نجرلّا تٵٜات، ٚأسـثٳَٔ ايتش

ٖقا ايٓٛع  ٔ، َا دعٌ ٖقا ايٓٛع َٔ ايعًّٛ ٜٓؼلٙ ٗ اٱداب١ عٌٴبٵْوإ َٔ َقٜعٗـٖا اٱ

 . ٌِ بٛاقع اٱْوإ ٚعٝات٘ َٚوتكبً٘اييت تتٻ ،َٔ ا٭ه١ً٦ ايكًك١

 

ٚٸَٔ  ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  ْ٘اٱْوا١ْٝ إقلاكٖا ٚاعذلاؾٗا بأ ايعًّٛيٝات أهاهٝات ٚأ

ن ًؼ١ِٝ ٚإكاكب١ اٱدلا١ٝ٥، كغِ َا ِّّ يًـكاه١ قاب١ًّ ّافاتٚ اٱْوإ َٛٓٛعّا
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ُٸَٔ اٱْوإ  ٛټػا إٕ ايعًّٛ  :ٚعًٝ٘ ْكٍٛت٘، ل ايولٜع ٗ ًؼِٝٸٍ ٚايتػٝټ١ٝ ايتش

ّٷ ،كغِ سـاثتٗا، اٱْوا١ْٝ  ،ع٢ً إَهاْٝات ع١ًُٝ ٕىَ٪هٻ طابٺـ سا١ًَْ ٖٞ عًٛ

ِّ ،١َٝعلؾٚع٢ً قـكات  تواعـ ع٢ً َكاكب١ ٬َٚس١ٛ  ،ّ َواُٖات ع١ًُٝتتٝض ٚتك

ن ٗ َتُِّ ن٠ ٚقـكات ػا١ُ ٚسٔٛكَتُِّ ًٗا َها١ْْؾ .اٱْوإِ ًؼ١ِٝ ٚهًٛى ٗٵَٚؾ

ؿاػٌ َٔ اـُِٛٝات ٚإٛاُؿات  َذُٛع١ٺ نُٝٻهعًٗا تتا ايبشح اٱدلا٥ٞ، ٖ

ٌٕ ايعًّٛ ٚإعاكف فاٍ ّٸ بٌه ؿاػٌ اجملتُع ٚايٛدٛؿ ا٫دتُاعٞ ٢ بٌ ستٸ ،عا

ٞٸ  ٕنبتُٝټٚا، ع١ًُٝ ٗ َٛٓٛعٗ ١ٺباهتك٬يٝٸ ـُِٔ عاؿتٗا أْٗا تتٸؾ، ٚاٱْواْ

ُٸ ا، ٚبًػ١ٺٗ َٓاٖذٗ ٚػ١ُِٝٛٺ  . ١ً يبٓا٥ٗا١ ٗ َؿاُٖٝٗا َِٚطًشاتٗا إٌهِّػا

ـٻتٴ اٱْوا١ْٝايعًّٛ  تٵدعًَٖقٙ ا٫عتباكات ٚا٭ُٚاف إٌاك إيٝٗا  هْٛٗا ب ؿش

١ٌٕٗ اييت ًٓت فا٫تٗا ٚأقطابٗا ٚعٓاُلٖا قٔاٜا ع١ًُٝ َٛدٸ ًّٛو ايعًت  بٌه

ٌٕإٍ ا٫ًتػاٍ ع٢ً ًؼِٝٸأهاي  ٠ َوتُلٸ ؿا٥ِ ٚبِؿ١ٺ ١ اٱْوإ، ؾٗٞ تعٌُ بٌه

ٛټ كتًـ ايورلٚكاتع ٚتتبټـ ُٵكٳ ع٢ً ايٓؿو١ٝ ٚايعك١ًٝ ٫ت ٚايتؿاع٬ت ٚايتش

 . ١ُٝ يٲْوإٝٳٚا٫دتُاع١ٝ ٚايكٹ

تًو ايعًّٛ  ٖٞ اٱْوا١ْٝايعًّٛ  إٕ :١ّٚؿٓق ٚتعبرلّا أنجل إهامّا ،أػل٣ ٚبعباك٠ٺ

ِّ تتٓاٍٚ بايـكاه١ اييت َٔ  ٟ ٗ عـؿٺايبٌلاٱْواْٞ ٚايوًٛى  ٙيٌٓااؿ٠ ايٓكـ١ٜ ٚإتع

ٛټ ٚنٝؿ١ٝ ،ٚػِا٥ِٗا، ٚؿٚاؾع تًو ا٭ٌْط١ أبعاؿٙ كٖا ٚا٫كتكا٤ بٗا، ٚايلؾع َٔ تط

 . ن ٚا٭ؾٌٔايتُٝټ ٛاٱْوا١ْٝ ما٭ٌْط١ رل٠ تًو تٚ

 ٫ هٝٻُاٚ ،يًعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٗ َواكٖا ايتاكىٞل إكابٌ ؾإ أندل َا ؼٓكٚٗ 

ٌٕ ،ٗ ايوٌٓ ا٭ػرل٠ ٞٸ ٖٛ ط٬قٗا ٚاْؿِاشلا بٌه عٔ ايؿًوؿ١، ٚاػتٝاكٖا ٚد١ٗ  ْٗا٥

ْٸؿ ٚايتُٝټا٫ػتِاْ ٚايتؿلټ ْٸ ،ن َٛٓٛعٗا اـا ْٚطاقٗا ايعًُٞ،  َذاشلا اـا

 . (2)٢ بًػتٗا إؿا١ُٖٝٝٚستٸ

َٔ ا٫دتٗاؿات ٗ  نجرلّا َٔواكٙ ايتاكىٞ استٔإٕ اـطاب ايؿًوؿٞ ٗ 

 سٍٛ اٱْوإ ٜعتدلايؿًوؿٞ ٚاـطاب  ايكٍٛؾ ;ٗ ٚاقع٘ َٚوتكبً٘ ،قٔاٜا اٱْوإ

َټ ٌٴؼٵّ ايتؿًوـ ْؿو٘، سٝح مل تٳـٳقٹ ّاقـّ ٚقٔاٜا  ٬تنتابات ايؿ٬هؿ١ َٔ آكا٤ ٚتأ

  ١ اٱْوإ.قلٜب١ بٌؼِٝٸ َباًل٠ ١ًُْٚ ت اييت شلا قلاب١ْا٫اجملٗا ٗ نًٓ ٚػٛاطل تِبٸ

ت٘ ٚسٍٛ ًؼِٝٸ ،كا٤ ٚػٛاطل سٍٛ اٱْوإآٚ ايْٝٛا١ْٝ ًٓت أؾهاكّا ١ؾايؿًوؿ
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ٍٸ ٌٕ ٚن١ْْٛٓٝ ١ْٖٜٚٛٸ إٔ اٱْوإ َٔ سٝح ٖٛ فاتٷع٢ً  َِٚرلٙ، َا ٜـ  ؤل بٌه

 ؾ٬طٕٛ ٚٗ ْٗٛكٜت٘. أٗ ؾًوؿ١  ٫ هٝٻُاٚ ،نبرل ٗ ايؿًوؿ١ ايْٝٛا١ْٝ

إٔ إٓش٢ ايؿًوؿٞ  وع ٗ ْٗٛك١ٜ أؾ٬طٕٛ، إ٫ٓؾلغِ إٔ ػطاب اٱْوإ ٜتٻ

َټ ٌٸٚاـطاب ايتأ   .(3)ٖٛ إٓش٢ إُٗٝٔ ٚاـطاب ايػايب ٗ ٖقا اؿـٜح ًٞ ٜٛ

 

اٱْوا١ْٝ ٕ ايعًّٛ إإٍ ْٝع ٖقٙ ا٫عتباكات إقنٛك٠ ٚإٌاك إيٝٗا، ؾ إٓاؾ١ّ

ـٸبوتُٛيٛدٞ ٚإعلٗ ـٖا اٱعٵٗ بٴ ٌٕيٓؿوٗا ايٍُٛٛ إٍ  ع٫ٞ ت  َطًل إعلؾ١ بٌه

ٗ ؼًِٝٗا ٚانتوابٗا  تأػق َا ٖٛ ْويبٸ ْٚٗا٥ٞ ٜٚكٝين، ٚإِا ناْت ؿا٥ُّا

ٞٸٗا ًٚعاكٴَٓطًُك .يًُعاكف  .ٗ ايٓتا٥ر ـ ايٓويبٸعٵٖٛ ا٫عذلاف ٚاٱقلاك بايبٴ ٖا إبـ٥

ٛٸٖٚقا َٔ أ ٛټ اتٗهلاك ق َٚٔ أُٚاف ؿَّٛتٗا، بٌ  ،تٗاٝات اهتُلاكٜٸقٗا، َٚٔ ػِّٚتؿ

 . ٚايعًّٛ ايؿنٜا١ٝ٥ ;ايلٜآٝات :َجٌ ،١نٖا عٔ ايعًّٛ اؿٓكٝات ُٝټسـ ػِّأٖقا  أّٜٔا

ل تٝوٻ ،ايقٟ ؤل ٗ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ،بوتُٛيٛدٞؾلغِ ٖقا اٱًهاٍ اٱ

ّٸ ٚؼٌُ ؾا٥ـ٠ّ ،هاب١ٝ ٚنبرل٠إل ْتا٥ر شلقٙ ايعًّٛ إٔ ؼكِّ وٓٸ٢ٚت سٝا٠ اٱْوإ  ؽ

ٓٳْٝع ٖقٙ اٱكغِ  ،ٗ سآلٙ َٚوتكبً٘ ايٛاٖل٠  تٵنلاٖات ٚايِعٛبات اييت اعذل

ُٸ كّاَا نإ َتعِّ ٫ هٝٻُاٚ ،اٱْوا١ْٝ ظ١ٗ إٓاٖر ٚاٯيٝات اييت توتؼـَٗا ٖقٙ  ّاٚػا

ـٸنٝـ ٚاأيًٍُٛٛ ٚايت ;ٌ بٗاٚتتٛهٻ ،ايعًّٛ ٚؾل اـ١ُِٝٛ  ،َاتٗايدل١ٖٓ ع٢ً َك

 . َٔ اـِا٥ّ َذُٛع١ٺن٠ ًٛاٖل٠ اٱْوا١ْٝ إتُِّيب١ إلٓن

ن٬َٓا ٖقا ايتٓكّٝ َٔ ٗ ْ٘ ٫ ٜعين إكغِ ٖقا ا٫عذلاف بٗقا اٱًهاٍ ؾٚ

ع٢ً  ـٷَتٛقِّ ١سٔٛكٖا َٔ سٝح إُاكهإٔ ١، ٫ٚ ٜعين ١ يًعًّٛ اٱْواْٝٸإها١ْ ايعًُٝٸ

 . بوتُٛيٛد١ٝ إلتبط١ ببٓا٥ٗا َٚٛٓٛعٗا َٚلدعٝاتٗاايكٔا٤ ع٢ً ٖقٙ إٌانٌ اٱ

ٗ قٝاّ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ،  ل باٱًهاٍ إٓذٞ ٫ ٜكـ عا٥كّاؾٗقا ايه٬ّ إتعِّ

ـٸ٫ٚ ٌٜهِّ   ٕوتكبٌ ٖقٙ ايعًّٛ. ّٜاٌ ؼ

 

ٚايـكاهات ايبشٛخ ٚاؿآل٠ بٌ ايباسجٌ ٚإٌتػًٌ ع٢ً ؼ١ ايعاؿ٠ إذلهَِّٔ 

ِٸاٱْوا١ْٝ  عًِ  :َٓٗا ،عـٜـ٠قٙ ايعًّٛ ٚتؿلٜعٗا إٍ ؾلٚع ٚأقطاب ٖ تكوِٝ إٔ ٜت
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ِٸ ،ايٓؿى  ;ٚا٭ٌْط١ ايعك١ًٝ ٚايٛدـا١ْٝ يًٓؿى ايبٌل١ٜ بـكاه١ ايوًٛى ايقٟ ٜٗت

َا ، تكّٛات ٌٕانًٗا٭َلآٗا، ٚاقذلاغ  ٚايبشح عٔ ع٬داتٺ يؿُٗٗا ٚتؿورلٖا،

ٍٸ ٌٕٺع٢ً  ٜـ ّٸ إٔ عًِ ايٓؿى بٌه ٞٸ عا ٞٸ ٌٜتػٌ ع٢ً اجملاٍ ايٓؿو  ٚايوًٛن

ٚايطلٜك١ اييت بٗا  ،ٚايٌعٛكٟ، ٚع٢ً ايهٝؿ١ٝ اييت بٗا ٜهتوب اٱْوإ إعاكف

 . ُات٢ٝ ايتعًٜتًٓك

ّٸ أَا عًِ ا٫دتُاع ؾٗٛ ٗ ٘ ٚهًٛن وإٲْاجملاٍ ا٫دتُاعٞ ي ـكاه١ب ىت

 ـٸعٳبٗقا ايُٛـ ٜٴ ؾٗٛ .إٍ تؿاعً٘ َع قٝط٘ ايقٟ ٜتٛادـ ٜٚعٍٝ ؾٝ٘، إٓاؾ١ّ اجملتُع

ِٸ ٚع٬قتِٗ ٚاؾُاعات،  بٌ ا٭ؾلاؿٚإتباؿي١  يع٬قات ايلابط١ابـكاه١  ايعًِ ايقٟ ٜٗت

ٜتٛادـٕٚ ؾٝٗا، وات اييت إ٪هٻَع  تؿاعًِٗ إباًل ٚإوتُلٸ، َٚع بعِٔٗٚتٛاًُِٗ 

ٝٸّا عًُٝٸتًو ايتؿاع٬ت  ؾِٗٚ تؿورلايوعٞ مٛ ٚ بٗا مٛ  دٌ ا٫كتكا٤أَٔ  ;ّاٚإدلا٥

 . (4)ا٭ؾٌٔ

ـٸ  ِٸٚتٴعٳ ذ٘ إٍ تتٻ ٖٚٞ د١ْٗ ،َٔ ؾلٚع ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ د١ٗٺ اؾ١ٗ ا٫دتُاع١ٝ أٖ

  اٱْوإ.َٚـ٣ تأثرلٖا ع٢ً كُـ ايٛٛاٖل ٚايتػٝرلات ا٫دتُاع١ٝ، ؿكاه١ اجملتُع ٚ

ـٻف تعلٻٕ أعاؿ٠ َٚٔ اي إعاكف »َٔ  فُٛع١ْ بأْٗاؿ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚؼ

ٚع٬قات ا٭ؾلاؿ  ،٘واتك١ بـكاه١ ايؿلؿ ٚاجملتُع، ٚع٬ق١ ايؿلؿ باجملتُع َٚ٪هٻإتعِّ

ٚعًِ ; عًِ ا٫دتُاع :ايعًّٛ ٖٙق ِٸَٖٚٔ أ .تٛاًُِٗٚٗ تؿاعًِٗ ، بعِٔٗ َع بعٕض

 .(5)«ؽٜايتاكعًِ ٚ ;٫قتِاؿاعًِ ٚ ;ايٓؿى

١ نآؾ ٗ ٞإآٞ اٱْواْٜتٓاٍٚ ؿكاهات  ايقٟ أَا عًِ ايتاكٜؽ ؾٗٛ ايعًِ

 ا٫هتؿاؿ١٠ ٚنٝؿٝٸَٚوتكبً٘،  ٕع٢ً سآل اٱْوا فيو إآٞتأثرل َـ٣ ٚ، فا٫ت٘

 . (6)وتكبٌإاؿآل ٚبٓا٤  ٗ إآٞ ٚأسـاخ ٖقا َٔ ؿكٚي

ِّ  ،١ َتها١ًََعلؾٝٸ ٚسـ٠ٺ فات ا٫ْوا١ْٝايعًّٛ إٔ ع٢ً  ٔٷٚآض ٚبِّ لٷٖٚقا َ٪

٫ٚ  ،٫ تكبٌ ايتؿلق١ ،َتٓاهك١ َتذاْو١ٚأقطاب  َتٛاؾك١، َٓوذ١َُٛآٝع ٚ

بٌ شلا اهتك٬ي١ٝ  ،َٔ ايعًّٛ ١ يػرلٖاعٝٸبٳ٫ تكبٌ ايتٻٚأدنا٥ٗا،  بٌا٫ْؿِاٍ أٚ ايتكاطع 

ُٸ  . (7)١ػا

 

ُٸ ايعًّٛ ٙقٖ إٕ ٛټ ٌْأتٗا ٗ ايعٗـ سـٜج١ باٱْوا١ْٝ ا٠إو  َع َكاك١ّْ ،كٖاٚتط
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ٛټ ايٌٓأ٠ ٗ لايتأػټ ٖٚقا .ا٭ػل٣ ايعًّٛ  َٔ أنجل ٗ كٜٙدلِّ َا ي٘ ٚإواك كٚايتط

 ٗ ايعًّٛ قٖٙ ٛٓٛعٕ ب١إلٓن إعلؾ١ٝ ١ايطبٝع إٍ ا٭ٍٚ بايـكد١ ٜلدع ؾٗٛ ;َوت٣ٛٶ

 بايذلنٝب ِـتتٸ َا عاؿ٠ّ اييت ايٌؼ١ِٝ ٖٚٞ اٱْوإ، ١ِٝٸبٌؼ َباًل٠ّ اكتباطٗا

ِّ ٛټ إوتُلٸ لٚبايتػٝټ ،ؿإتع  ايعًّٛ ٖقٙ ؼٌٝ عٓ٘ ًٜنّ َا ٖٚٛ إؿاد٧، ٍٚبايتش

 تعلف ؾٗٞ ايعًّٛ، تعلؾٗا اييت ٚايولٜع١ إت٬سك١ لاتيًُتػِّ توتذٝب ٢ستٸ ٚػـٜـٖا

ٌٕ ايتػٝرل ٖقا ٜهٕٛ ا٭سٝإ بعض ٚٗ ،هلٜعّا لّاتػٝٸٚ ٫ّٛٸؼ  .(8)َؿاد٧ بٌه

إٔ  إٍ ٜعٛؿ ،اٱْوا١ْٝ ايعًّٛ عينأ ،ايعًّٛ َٔ ايٓٛع ٖقا ٌْأ٠ ٗ لايتأػټ ٖقا

ّٸ ٟ ٚايطبٝعٞ شلقا َعلؾ١ ايعامل إاؿٸ اٱْوإ عدل ايتاكٜؽ كانِ َعاكف نجرل٠ ؽ

ٛټٛٵايَه ٛٸٕ بتٓ ٌٕعات٘ ٚبتعكٝـات٘، ٚلض ٚتؿ نبرل ٗ ؾِٗ ٚتؿورل ايٛٛاٖل  م بٌه

ٌٸٓٗا ْٚٛاَٝوٗا إوِّٓٳٚٚقـ ع٢ً قٛاْٝٓٗا ٚهٴ ،ايطبٝع١ٝ  نجرلّا ل٠ شلقٙ ايٛٛاٖل، ٚس

بٗقا إطاف ٟ يٲْوإ، ٚاْت٢ٗ َٔ إع٬ٔت ٚإٌانٌ اييت تلتب٘ بايعامل إاؿٸ

ٌُ إٔ ٚٛٵَٔ ايٓٛلٜات ايعـٜـ٠ سٍٛ أٌُ ايَه اٱْوإ إٍ ايٓذاغ ٗ اَت٬ى نجرٕل

 .(9)اؿٝا٠ ٚعامل ايطبٝع١...

ٔٵ ٕ ايعامل ايٓؿوٞ ٚايعكًٞ ٚايٛدـاْٞ يٲْوإ ٫ ٜناٍ ٗ بـا١ٜ إإكابٌ ؾٗ  يه

ٟٸ ٘ مٛ ٖقٙ ٢َٔ يًتٛدټ ٚقتٺ ا٫هتهٌاف ٚإعلؾ١، ٚقـ سإ ايٛقت أنجل َٔ أ

ّٸ ،اؾ١ٗ يٓؿوٞ ايعامل ا ٚايعٓا١ٜ بإعلؾ١ ايع١ًُٝ ايـقٝك١ أٚ اٱدلا١ٝ٥ اييت ؽ

ك اٱَهإ عٔ اـطابات ٚايبشٛخ غرل ـٵٚا٫دتُاعٞ شلقا اٱْوإ، َع ا٫بتعاؿ َق

ُٕ   .(10)١ٜ ٚغرل ايٓاؾع١ يٲْوإ...ـٹذٵا

قبٌ إٔ  ْ٘٭ ;ل ع٢ً ٖقٙ ايعًّٛ، ٫ٚ ع٢ً َواكٖاثِّ٪ل ٗ ايٌٓأ٠ ٫ ٜٖٚقا ايتأػټ

 ٗ ٚقتٺ إ٫ٓ ل٠ّٜٓتكٌ اٱْوإ إٍ َعلؾ١ فات٘، ٚكغِ إٔ ٖقٙ إعلؾ١ مل تهٔ َتٝوِّ

ل ٕ احملٝ٘ باٱْوإ، ٖٚٛ َا ٜؿوِّٛٵٚي١ٜٛ ٖٞ د١ٗ ايَها٭ تٵٕ اؾ١ٗ اييت ْاَيإل، ؾَتأػِّ

ًٳك يٓا َـ٣ ايتأػټٜٚدلِّ ٛټ تٵ٘ َٚلٻتٵل ايقٟ عا كٖا، َٓ٘ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٗ ٌْأتٗا ٚتط

ٌٕ ٕٵإٚاْتكاشلا بٌ اؿٔاكات ٚايجكاؾات، ٚ  ناْت اؿاد١ تنؿاؿ إٍ ٖقٙ ايعًّٛ بٌه

ٛټ ; ٗ ايوٓٛات ا٭ػرل٠دلأن  . (11)ـ اؿٝا٠ك ٚتعٗكبوبب تط

 

ِٸ ـٸعٳتٴ  .َٓٗا ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ تٵٗا َٚلٻتٵإلاسٌ اييت قطعٳ إلس١ً ايؿًوؿ١ٝ َٔ أٖ
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ٌٸ ـ عٵٌِ بايبٴَا ٜتٸ ٚقبٌ ٖقٙ إلس١ً ناْت إُاكهات ٚايبشٛخ ٗ اٱْواْٝات ٚٗ ن

ٌُٕٞ يٲْوإ ّاكٳٝٳايٓؿوٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايكٹ ٞٸ ي بٌه ٌٕ ٚأسٝاّْا ،تًكا٥ عؿٟٛ  بٌه

ٌ عًٝٗا ِاٖا أٚ وٜتًٓكإعاكف اييت ٕ ٭ ;١َٔ سٝح إُاكه١ ٚايؿعٌ ٚاؿٔٛك ٚإكاكب

تؿاعً٘  اػاٙأٚٗ ، ٢ ٗ استهان٘ ٚتٛاًُ٘ َع ايػرل، أٚ ستٸْؿو٘فات٘ ٚ ػاٙ اٱْوإ

 ،بوٝط١ٚ َعاكف تًكا١ٝ٥تًو  َا تهٕٛ عاؿ٠ّ، َع احملٝ٘ ٚاجملاٍ ايقٟ ٜعٍٝ ؾٝ٘

، ١ا٫ستهاى ٚإُاكه١ ايَٝٛٝ عٔ طلٜل تًكا٥ّٝااٱْوإ عًٝٗا  ، وٌِعؿ١ٜٛ ٚأسٝاّْا

 . (12)اي١َٝٛٝ ٘ٚايتٛاٌُ ٚإُاكه١ ايتًكا١ٝ٥ اييت ٜهتوبٗا َٔ َعٌٝتأٚ عدل ايعٌُ 

ٍٸ قاٖٚ ٚٸأع٢ً  َا ٜـ ي١ٝ يًُُاكهات ايبشج١ٝ ٗ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٕ ايبـاٜات ا٭

ِّنإ ٖٛ ا٫ًتػاٍ ع٢ً اٱْوإ َٔ مٚاٜا ؾًوؿٝٸ ـٸ١ َتع َات٘ ؿ٠، ٚناْت بـاٜات٘ َٚك

ؾؿٞ ايبشٛخ ايؿًوؿ١ٝ ايْٝٛا١ْٝ ا٭ٍٚ اهتشٔل  .ٖٛ ا٫ستٔإ ٚإعا١ٌٜ َع ايؿًوؿ١

َِٓٗ اًتػٌ  ؾ٬هؿ١ ايْٝٛإ إوا٥ٌ ايجكاؾ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ ٚايٓؿو١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ؾهجرلٷ

ّٸ ٚع٢ً ٚٚا٥ؿٗا ٚأؿٚاكٖا ٗ اجملتُع، ٖٚٛ ا٫ػاٙ ايػايب ع٢ً َعِٛ  ،ايذلب١ٝ ع٢ً َٗا

ٌٕايقٜٔ اتٻ ،ؾ٬هؿ١ ايْٝٛإ ْٸ ذٗٛا بٌه ايذلب١ٝ ٚايت١٦ٌٓ ٗ ُٓاع١  ٚٵكؿٳإٍ  ػا

ٞٸ ٚتِٓع اجملتُع  ،اييت تلٓٞ اٯشل١ ،ِ ايعًٝاٝٳاؿاٌَ يًكٹ ٚإعـاؿ اٱْوإ إجاي

  .(13)إجايٞ

ـٻ ،ؾ٬طٕٛأ :َِٚٓٗ ،نُا إٔ ؾ٬هؿ١ ايْٝٛإ ـٚا ثٛا عٔ ايقنا٤، ٚقٝٻقـ ؼ

ٞٸ ;ايقنا٤ ٗ عًِ ايلٜآٝات ٖٛ ايعاكف بإعاؿ٫ت ايلٜا١ٝٓ ٚغباٜا  ؾاٱْوإ ايقن

 عًِ اشلٓـه١. 

يًُباسح ايٓؿو١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ إُاكهات ٚا٭ٌْط١  عٖقا اؿٔٛك ايٛاه

ٌٕايؿًوؿ١ٝ سٔل ٚتلهٻ ٟٸ ؽ بٌه ٞٸ قٛ َا ٗ  ،غًب ؾ٬هؿ١ ايْٝٛإأٚٚآض بٌ  ٚؾعً

ٚٸ اييت  ،ِ ايعًٝاٝٳٗ ايكٹايقٜٔ اػتنيٛا ايبشح ايٓؿوٞ ٚايذلبٟٛ  ،اؿفيو ايؿ٬هؿ١ ايل

ٚاييت ٜٓبػٞ إٔ وًُٗا اٱْوإ ٗ هًٛن٘  ،٢ بٗا اٱْوإ إجايٜٞٓبػٞ إٔ ٜتشًٓ

ٞٸ  ٌ كٓا اٯشل١. ٝٵيٓٳ ;، ٜٚٓكًٗا إٍ غرلٙ َٔ أؾلاؿ اجملتُع ايقٟ ٜعٌٕٝٛ َع٘ايَٝٛ

 َٚٔ اٱًاكات ٚا٭ؾهاك ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿو١ٝ ٗ ايؿًوؿ١ ايْٝٛا١ْٝ إًاك٠ُ

ّٷ ايقٟ فنل إٔ ايذلب١ٝ هًْٛى ،ايْٝٛاْٞ أؾ٬طٕٛ ايؿًٝوٛف ٲْوإ َٓق ي َٚلاؾلٷ ٬َم

ـٸ ٞ ايذلب١ٝ ٠ َع٘ إٍ ٖات٘، عٝح تهاؿ تػٓطَٚتعا١ٌٜ َٚوتُلٸ ٫ٚ٠ْؿت٘، بٌ ٖٞ ٖت
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ٖٓ .ْٝع سٝا٠ َٚلاسٌ اٱْوإ يِٓاع١  ؾ٬طٕٛ ٗ ٖقا إٛٓٛع: إْٓا متازأا قاي٘ ٚ

ٌٕ ٔوٌ عاَّا  .(14)كد

ٖٚٞ  ،«ا٭ناؿ١ّٝ»َٚٔ أعُاٍ أؾ٬طٕٛ ٗ اجملاٍ ا٫دتُاعٞ ايذلبٟٛ تأهٝو٘ 

هِ، ٚنإ ا٫أٌْاٖا أؾ٬طٕٛ يًتـكٜى ٚيًتعًِٝ، ٚأطًل عًٝٗا ٖقا  ،تع١ًُٝٝ و١َْ٪هٸ

ٖٚٛ  .عًِ ايلٜآٝات ٖٛ ايعًِ إُٗٝٔ ٚايػايب ع٢ً َٓاٖذٗا ٚع٢ً بلافٗا ايتع١ًُٝٝ

شت تب ْٚٴنبرل٠ ُن ؾت٫١ّٚ َـػٌ ا٭ناؿ١ّٝ وٌُ ًعاكّاب َا ؿاّ لٳػٵغرل َوتٳ أَلٷ

ٔٵ ٫ وؤ ايلٜآٝات ّٓع ٚيٛز ...» :عًٝٗا ٚناْت ايؿذل٠ اييت  .««ا٭ناؿ١ّٝ»إٍ َٳ

ـٸٜوتػلقٗا ايتعًِٝ ٗ ٖقٙ إ٪هٻ اؿواب ؾٝٗا ٢ ايطايب إٍ عٌل هٓٛات، ٜتًٓك و١ ُت

  .(15)ٚاشلٓـه١ ايلٜآٝات...

ٌٕايعٛؿ٠ إٍ بٚ ّٸ تاكٜؽ ايؿًوؿ١ بٌه لـ أؾ٬طٕٛ قـ دعٌ َٔ ايٌٓاٙ  عا

ُٕايعًُٞ ٚايلٜآٞ ايٌٓاٙ ايٛسٝـ إٌؼِّ ُٕٔلبٵّ ٚا ٛٸًٹذٵم ٚا ت٘، ٞ يًقنا٤ اٱْواْٞ ٚق

ٞٸ ٛٸ ؾاٱْوإ ايقن  ،ٔ َٔ عًِ ايلٜآٝاتم عٓـ أؾ٬طٕٛ ٖٛ ايعاكف ٚإتُٓهٚإتؿ

ٌٸي َباؿ٨ ٖقا ايعًِ، ٚبػٝاب ايقناٚإتُلِّ  ٤ ايلٜآٞ ٚايتكِرل أٚ اؾٌٗ ٗ س

ٌٕ ّٸ إعاؿ٫ت ايلٜا١ٝٓ ٜػٝب ٌْاٙ ايقنا٤ عٓـ اٱْوإ بٌه ٚؾل ايل١ٜ٩  ،عا

 . (16)ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ

ـٸ ت٘ ٍ أهتافٙ هكلاٙ ٗ قاٚك٠ اؾُٗٛك١ٜ ْٛلٜٸإّ أؾ٬طٕٛ ٚٗ ٖقا ايوٝام ق

تكوِٝ ايبٌل إٍ ْ٘ ّهٔ ع٢ً أٚتكّٛ ٖقٙ ايٓٛل١ٜ . سٍٛ ايكـكات ايعك١ًٝ يٲْوإ

ٚٸ ًٜٝ٘ ايكاؿ٠  ;ِ ايكـكات ايعك١ًِٖٝ ايؿ٬هؿ١، ٖٚٛ أع٢ً هًٓ :ٍث٬ث١ أقواّ: ايكوِ ا٭

ُٸ ًِٜٝٗٚ ،ايعوهلٜٕٛ ّٸ ;اٍ ٚايؿ٬سٕٛايع  ٢ؿْأؾِٗ ٗ ايلتب١ ايجايج١، ِٖٚ ٗ  أَا ايعٛا

 . (17)ِايوًٓ

إٍ َا ٖٛ  ِ ايؿًوؿٞ ٚايتؿورل ا٭ؾ٬طْٛٞ ٜلدع أسٝاّْاٗٵؾايقنا٤ بٗقا ايَؿ

ٞٸ ٟٸأٚ ٚكاث ٖٸٖأنجل  بـ ؿ ايكب١ًٝ اييت ٜهتوبٗا ايؿل٬ت ا ٜلدع إٍ ا٫هتعـاؿات ٚإ٪

ـٻ; ٗ هٝام تؿاعً٘ ٚاستهان٘ َع فتُع٘ ٚب٦ٝت٘ ٌٕإف ٜتش ٞٸتٵسٳ ؿ ايقنا٤ بٌه ُ 

ٌٕ إلاسٌ ايعُل١ٜ اييت  ِكغ ،يًتشٌٜٛ أٚ يًتػٝرل َٚوبل َع ٬َٝؿ اٱْوإ، ٖٚٛ غرل قاب

نُا قاٍ  ،ؾٗٞ نطبٝع١ إعاؿٕ ،لايقنا٤ ٫ تتػٝٻ ١ؾطبٝع .ٗا ٜٚكطعٗا اٱْوإب ّلٸ

  .(18)ؾ٬طٕٛأ
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ـٸ ٜنعِ بعضٷ ـٺ ،عٜٞٚ إٔ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ اييت  ،َعلٗ عًُٞ أٚ َلدٕع بـٕٚ هٓ

ٛٸ اَٚوتٜٛاتٗ أَ أبعاؿٖ ٗ عـؿٺ ،ت٘ٚع٢ً ًؼِٝٸتٌتػٌ ع٢ً اٱْوإ   ،ْاتٗاَٚه

ٚٸ ٗ ايذلاخ ايعلبٞ اٱه٬َٞ، غا٥ب١ّ تٵًٖٚ ٚطاٍ  ،ْات عًُا٤ اٱه٬ّٚٗ نتابات َٚـ

ـٸٚ ،بعٝـّا ٞ ٖقا ايػٝاب أَـّاغٝابٗا يٝػٓط ؼت ؿع٣ٛ إٔ  ،١ًم١َٝٓ طٜٛ ٠ّٜوتػلم َ

ٛٸ ًعًّٛ يب١ ٗ عًّٛ ايذلاخ ايعلبٞ اٱه٬َٞ ناْت ٠ًَ ٚاشل١ُٓٝ ٚايػٳا٫هتشٛاف ٚايك

اييت تٓنع مٛ ايبٝإ، ٚتٓشٛ مٛ ايتؿورل،  ،ٚايؿك١ٝٗ ٚايبٝا١ْٝ ٚإعذ١ُٝ ايـ١ٜٝٓ

بأبعاؿٖا  ،١ اٱْوإَٔ ْنٚعٗا مٛ ا٫ًتػاٍ ع٢ً ًؼِٝٸ لأنج ،ٚتأػق بايتأٌٜٚ

ِّ  ؾٝ٘.  انلاٖات٘ ٗ اجملتُع ايقٟ ٜعٍٝ ٚوٝإٚع٢ً  ،ؿ٠، َٚذا٫تٗا إؼتًؿ١إتع

ٗ ايذلاخ ايعلبٞ اٱه٬َٞ ٖٛ  يعًّٛعا٤ إٔ َا هُع اا٫ؿٸٚإوتٓـ ٗ ٖقا 

ٟٸايبٝاْٞ ايًػٟٛ ٚ إٓنع تػًٝبٗا ّٕ ٚايتأًٜٚٞ ٗ ٖقا ا٫ًتػاٍ، ؿٕٚ أ َا  ٚ عٓا١ٜٺأ اٖتُا

 ٜلدع إٍ ايبشح ٗ اٱْوإ. 

ُٸ ِٗٚتػًٝب ٖقا إٓنع ايبٝاْٞ دعٌ بعٔ ّٸٜو ٕ ٭ ;ٞ ٖقٙ اؿٔاك٠ عٔاك٠ ايٓ

ّٸ نٚإلنإـاك   . ايقٟ تعٛؿ إيٝ٘ ٖقٙ اؿٔاك٠ ٖٛ ايٓ

ٗټ تٵؾأغًب ايعًّٛ ايذلاث١ٝ اػتاكٳ ِ ٚؾك٘ ايِْٓٛ يٓؿوٗا ٚد١ٗ ايعٓا١ٜ بتؿ

ِ ٚؾك٘ ٗٵبَؿٗا كعين تعًٓأٚؼٌِٝ َكاُـٖا،  ،ٞ ؿ٫٫تٗاٚتًٓك، ئب٘ َعٓاٖا ;ايٌلع١ٝ

ّٸٚتًكٞ   ٌانٌ اٱْوإَإلتبط١ كٔاٜا ايٍ ع٢ً اًتػا٫ع٢ً سواب  ،ايٌلعٞ ايٓ

ـٸ ّٸ اكٔاٜاٖبؿ٠ ٚبأبعاؿٖا إتع ـ ايٓؿوٞ ٚا٫دتُاعٞ، عٵٌِ بايبٴَا اتٻ إؼتًؿ١، ٚبا٭ػ

 . ت٘ َٚوتكبً٘ـ عآل ٖقا اٱْوإ ٚبٌؼِٝٸعٵ١ًُٚ ٖقا ايبٴ

ٍٸ ٗ أسٔإ ايذلاخ ايعلبٞ  تٵايعًّٛ اييت ٌَْأإٔ ع٢ً  ٖٚقا اـطاب ايِلٜض ٜـ

ـټ نٚكغِ َا تتُٝٻ اٱه٬َٞ، ٛټب٘ َٔ ايتع َٚا تأػقٙ  ،عؿ، َٚا ؼ٢ٛ ب٘ َٔ ايتٓ

َٔ ايتعاٌَ إباًل َع  ٚاعتباكّا اْط٬قّا تٵقـ ٌَْأ قٔاٜاٖا َٔ ا٫ػت٬ف ٗ ايبٓا٤،

ٛٳ ّٸايقٟ  ،ٞسٵاي  . ٖٛ ايٓ

إٔ ٖٛ اعذلاؾٗا بايجكاؾ١ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬ ٗ بـا١ٜ ٌْأتٗا ـ اؿانِ ٗ عٵؾايبٴ

ِّ إٍ تأهٝى َٕٓٗر ٚٓلٚك١ْٜ ١ْاؿاد١ َاهٸ ؿ ع١ًُٝ ايبٝإ، ٜٔب٘ ع١ًُٝ ايؿِٗ، ٜٚو

ِّ ٚٚٓع ايٌلٚٙ ٚائٛاب٘  ،َٔ ػ٬ٍ إٚٗاك ا٭ٍُٛ إعتُـ٠ ،ِ ع١ًُٝ ايتأٌٜٜٚٚٓ
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 .٠ ع٢ً ايتؿورلٚإواعـإع١ٓٝ 

َٚوايو ايبٝإ  ،ٖٚٛ َا ؿؾع بعًُا٤ ايتؿورل إٍ ا٫عتٓا٤ ٚا٫ٖتُاّ َٓٗر ايؿِٗ

ّٸ، ـاؿٚا٫هتُ َٳ عٝح ْتر عٔ ٖقا ايتعاٌَ إباًل َع ايٓ ًبه١  تٵايٌلعٞ إٔ قا

١، ايعًّٛ ايًػ١ٜٛ ايبٝا١ْٝ َع ايعًّٛ ايٌلعٝٸ اتتـاػٌ ؾٝٗ ،َتها١ًَ َٚتـاػ١ً َٔ ايعًّٛ

 ،ٚعًِ ايـ٫ي١ ٚايتِلٜـ، ٚعًِ أٍُٛ ايؿك٘ ،عًِ ايًػ١ ٚإعذِ :ٚاييت َٔ أبلمٖا

ٚاسـ داَع  ٗ ٖـفٺ يتٌلى ٖقٙ ايعًّٛ ْٝعّا ;ٚعًِ أٍُٛ ايتؿورل، ٚعًِ ايكلا٤ات

ّٸٌَٚذلى، ٖٚٛ اهتُـاؿ ٚتًٓك ٚؼٌِٝ ايكِـ احملٍُٛ ٗ ٖقا  ،ٞ إع٢ٓ َٔ ايٓ

ّٸ ِٷ «عًِ ايؿك٘»ذلٕ بٗقا ايعًِ اقإف ; (19)ايٓ ٞٸ عً  ٚاؿلٸ .«عًِ أٍُٛ ايؿك٘»ٖٚٛ  َٓٗذ

إِا تلدع إٍ ٖقا ايعًِ إٓٗذٞ  ،ٚػ١ُِٝٛ ايعكٌ ايعلبٞ ،إٔ أُاي١ ايؿك٘ اٱه٬َٞ

ٗ ايجكاؾات ٚاؿٔاكات ا٭ػل٣، ٖٚٛ  ٫ٚ ًبّٝٗا ٫ٚ َج٬ّٝ ايقٟ ٫ لـ ي٘ ْٛرلّا

عًِ أٍُٛ ايؿك٘ ٖٛ أٍٚ »إٕ  :ا٫عتباك ايقٟ دعٌ ايـنتٛك قُـ ٓٝـ اهلل ٜكٍٛ

ِٕ تٵٗ ايعامل اهتٗـَؾ قاٚي١ٺ ايكإْٛ ِْْٚٛ ايكٛاٌْ ايتؿ١ًِٝٝ، ٖٚٛ ل ٜؿوِّ إٌْا٤ عً

ِٷ ٗټاتٻ عً  . (20)«ِ ٚبٝإ اؿُٛي١ ايتٌلٜع١ٝ ٗ ايِْٓٛ ايكا١ْْٝٛ ايٌلع١ٝذ٘ إٍ تؿ

ٜٴ»عٓـَا قاٍ: ٚبًػ١ ايـنتٛك ط٘ عبـ ايلٓإ   علٍّ ـٸعٳإٕ عًِ أٍُٛ ايؿك٘ 

ِٕ  . (21)«...أٌْأت٘ اؿٔاك٠ اٱه١َٝ٬ إٌْا٤ٶ أعِٛ عً

ٛٸ ايتٛامٟبٚ ت٘ ٗ ايذلاخ ٠ عًِ ايؿك٘ َٚلننٜٸَع ٖقا ا٫عذلاف ٚاٱقلاك بك

ٛٸ اػتاك إٔ ٜلؿٸل ط٘ عبـ ايلٓإ ٕ إؿهِّإ، ؾايعلبٞ اٱه٬َٞ َٳ ٠ٺبك اهتِػل  ٔٵع٢ً 

ٕ ايكٔاٜا ٭ ;ٚإٓٗذ١ٝ ٚايتٌلٜع١ْٝ٘ أٚ َٔ قُٝت٘ ايع١ًُٝ أٌ َٔ ًٖقا ايعًِ، أٚ قًٖ

ك ع٢ً ايباسجٌ اييت دا٤ت ٗ ٖقا ايعًِ ٜتعقٻٚإباسح ٚاٱًهايٝات ايهدل٣ 

ٕ قِـ عًّٛ ايؿِٗ ٚايتًكٞ ٚايبٝإ ٗ أَا ٜعين ، (22)...ايّٝٛ اهتشٔاكٖا إعاُلٜٔ

شلقٙ  ًِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ، ٓا١ّٜيايذلاخ ايعلبٞ اٱه٬َٞ ٖٛ ٓب٘ ع١ًُٝ ايؿِٗ ٚايتأٌٜٚ 

ْتٝذ١ ايِلاع  ;اٖبَٚٔ اػذلام إق ،ايِْٓٛ َٔ ايتؿورلات ٚايتأ٬ٜٚت ايؿاهـ٠

ٟٸ ـ١ٜ، ٖٚٛ ايِلاع ايقٟ ِكم ايه١َٝ٬ ٚايعٳلٳايقٟ نإ بٌ ايؿٹ إقٖيب ايٌـٜـ ٚايكٛ

، نبرلّا َِٓٗ مَّٓا تٵـٳأٓاع َٔ اينَٔ ايهجرل ع٢ً إوًٌُ يٌٝتػًٛا بكٔاٜا اهتَٓؿ

١ ٖقا اٱْوإ ٌَٚانً٘، ذ٘ ايبشح إٍ ايعٓا١ٜ باٱْوإ ٚبٌؼِٝٸإٔ ٜتٸ ٍـٳبٳؾ

ُٳتٵ ٖٞ َٔ إف  ;َٓٗا ْؿعٷ ٢ٓٳذٵ٫ ٜٴ ،َقٖب١ٝ َٔ ايعًّٛ ْؿوٗا ٗ ُلاعاتٺ نجرلٷ أقش
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 . ايِلاعات ايؿاكغ١

ٖٓ  َٔ ايـاكهٌ ٚايباسجٌ ٗ ايذلاخ ايعلبٞ اٱه٬َٞ إٔ عـؿّا ٫سٛ٘ نجرلٷا ٚ

ٔٷُٴ قـَٔ ايعًّٛ   ،يٲْوإ عّاِؿ٫ٚ ْٳ ٫ٚ غا١ّٜ يهٓٗا ٫ ؼٌُ َع٢ٓٶ ،طٌٜٛ لف ؾٝٗا مَ

لغِ ؾايكٔاٜا ٚإوا٥ٌ اييت تٓتُٞ إٍ عًِ ايه٬ّ،  :َجٌ، (23)دًت٘آٗ أٚ ٗ عادًت٘ 

ٔٳـأْٗا اهتٓؿ إٔ نجرلّا َٔ  إ٫ٓ ،إٍ أٖـاؾٗا تٵأغلآٗا، ًَُٚٚ تٵت مَٓٗا، ٚق

 إٔ ؾابٔ ػًـٕٚ ٜل٣. ٫ٚ يًٛلٚف، ؿٕٚ اعتباك يًوٝام ،ايعًُا٤ أعاؿٚا ا٫ًتػاٍ عًٝٗا

اْكلٓت إبتـع١  إف ;مَٓ٘ٗ عِلٙ ٚ ٓلٚك١ّٜ ـٵعٴمل تٳعًِ ايه٬ّ  إٍ اؿاد١

ـٷ ـٵٚمل ٜعٴ ،ٚإًشـ٠  . شلِ تٛاد

ٔٸ َٳ يه ٜل٣ إٔ إعٝاك اؿانِ يًعًّٛ، ٚايقٟ ناْت تلدع إيٝ٘  ٔٵَٔ ايباسجٌ 

ؾك١ُٝ ايعًِ ٗ اٱه٬ّ  ;ٖٛ َعٝاك اؾـ٣ٚ ٚإٓؿع١ ،ايعًّٛ ٗ ايذلاخ ايعلبٞ اٱه٬َٞ

ػل، ٚإِا ا٭ؾ١ًٝٔ ع٢ً اٯ ؾ٬ أؾ١ًٝٔ ٭ٍّٟ ،٣ إٍ اـ٬ْ ٗ ايـْٝا ٚاٯػل٠َا أؿٸ

 . (24)ٚؾا٥ـ٠ يٲْوإ تهٕٛ َا وًُ٘ ايعًِ َٔ َٓؿع١ٺ

٣ إٍ اـ٬ْ ٗ ؿاك اـًٛؿ، َا أؿٸ»، ُا قاٍ ابٔ سنّن ،ؾأؾٌٔ ايعًّٛ

 . (25)«ٌُٚٚ إٍ ايؿٛم ٗ ؿاك ايبكا٤

 يـٚإع تٵ٢ ايعًّٛ اييت ؿػًت إٍ ؿاك اٱه٬ّ ٗ ايعِل ايعباهٞ إِا ٌَْأؾشتٸ

إف مل تهٔ  ;ٖقٙ ايعًّٛ بلم ٖقٙ ايـٚاؾع اؿاد١ إٍأَٔ ٚ ،سٔاك١ٜ ٚبٛاعح ثكاؾ١ٝ

ايعًِ ٗ اٱه٬ّ  أ، ٚإِا ٌْأٚ ٌْأت ؿٕٚ ساد١ٺ ،ؾهلٟ فٺلٳؿ تٳٖقٙ ايٌٓأ٠ فلٸ

ٔٳ يـٚإع إٌاغٌ ٚإٌانٌ اييت  ٔيٲداب١ ع ;فيو ايعًِإٍ اك١ٜ ٗا اؿاد١ اؿٔتٵاقت

ًٳبت َلٻ  . (26)ٗا اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬تٵٗا ٚعا

 

ـٸ ؿ٠ ٗ غٝاب ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ عٓـ بعض ايـاكهٌ إٌتػًٌ َٔ إوتٓـات احمل

ُٸ اٱه١َٝ٬ عاؿ٠ّبذلاخ اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬ ٖٛ إٔ اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ  ع ٢ بَا تو

ْٳ بّاٝٵ، ٖٚقٙ ايتو١ُٝ يٝوت عٳ«سٔاك٠ ايؿك٘» اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ  ٗ سلٸ ِّاِكأٚ 

بكـك َا ؽتنٍ ٖقٙ ايتو١ُٝ اجملاٍ احملٛكٟ ايقٟ نإ إٛٓٛع ايػايب  ،اٱه١َٝ٬

ٛٸ ;ٚإُٗٝٔ ٗ اًتػاٍ عًُا٤ اٱه٬ّ ٗ تلاخ إوًٌُ، ٫ٚ  ٠ٺؾايؿك٘ نإ سآلّا بك
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ٍٸ ٛٸَٔ ع٢ً فيو  أؿ ٖٳتًو إؼتِلات ٚإط ٗ ايؿك٘  تٵلٳ٫ت ٚاؿٛاًٞ اييت امؿ

ْٸ قلب أؾايؿك٘ ٖٛ  ;ايػايب ٗ ايجكاؾ١ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬ اٱه٬َٞ، ٖٚٞ ايٛد٘ اـا

ٞٸإٍ اإٓتذات   ـ ـ١ُِٝٛ اؿٔاك٠ ايعلب١ٝل ٚاجملوِّٖٚٛ ايٛد٘ إعبِّ ،يعكٌ ايعلب

ـ عبكل١ٜ اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ لٜٔ َٔ قٝٻبٌ َٔ ايـاكهٌ ٚإؿهِّ، (27) اٱه١َٝ٬

ِٻ ٗا ٗ ايـكاهات ايؿك١ٝٗ ٚا٭ُٛي١ٝ ٚايتٌلٜع١ٝ، ٖٚٛ ا٫ػتٝاك ايقٟ اٱه١َٝ٬ ٚػ

ـٻ ،ام ٗ أطلٚست٘ اؾاَع١ٝؿاؾع عٓ٘ َِطؿ٢ عبـ ايلمٸ َٗا بايؿلْو١ٝ إٍ اييت ق

 .(28)«ُٗٝـ ٗ تاكٜؽ ايؿًوؿ١ اٱه١َٝ٬»: ٚناْت بعٓٛإ ،ؾلْواٗ كبٕٛ ٛداَع١ ايو

 

ـٸَٔ ايباسجٌ إٍ ايتشٗؿ إكابٌ ٜقٖب نجرلٷٗ   ْٚ٘ ق٫ّٜٛ َٔ ٖقا ايكٍٛ، ٜٚع

ِٷؾ ;عٔ إٛٓٛع١ٝ بعٝـّا عٔٛك ايـكاهات ٚايبشٛخ ٚإُاكهات فات  ا٫عذلاف قا٥

إف تبـٚ ايبشٛخ  ;إٓنع ايٓؿوٞ ٚاٱْواْٞ ٚا٫دتُاعٞ ٗ ايذلاخ ايعلبٞ اٱه٬َٞ

ٌٕ ّٸ ايٓؿو١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْوا١ْٝ بٌه ـ ٖٚٛ َا ٜتذوٻٗ ٖقا ايذلاخ،  سآل٠ّ عا

ٌٕ ٚؾ٬هؿت٘  بٌ عًُا٤ اٱه٬ّ ،ٕعٚاه َٚٛقٕع ،نَتُِّ ٚآض، ٚعٕٔٛك بٌه

١ً يٌؼِٝت٘، ٖٚٛ َا َٔ أبعاؿٙ إٌهِّ ايقٜٔ قاكبٛا اٱْوإ ٗ نجرٕل ،لَٜ٘ٚؿهِّ

ِٸتٜ٘ ايـكاهات ٚايبشٛخ ٚايهتب إـٹبٵتٴ إف ; ؿ١ ٗ ٖقا إٛٓٛعؿات إِٓٸ١ِ ٚإِٓٸؼ

أبٛ بهل بٔ منلٜا ايلامٟ  َٚٔ أبلمِٖ: ،١ اٱْوإقاكب ايؿ٬هؿ١ إوًُٕٛ ًؼِٝٸ

ٛٳ ٘ ٚابٔ كًـ ٚابٔ سنّ ٚابٔ ٜٵٚايؿاكابٞ ٚابٔ هٝٓا ٚإػٛإ ايِؿا ٚايػنايٞ ٚابٔ َوه

١ َباًل٠ بٌؼِٝٸ ٌ إلس١ً ايؿًوؿ١ٝ ٗ ايـكاهات اييت شلا ١ًُْٖقٙ ا٭زلا٤ ُجِّٚ .باد١

ٚيٌؼ١ِٝ ـٕٚ إلس١ً ايؿًوؿ١ٝ ٗ ؿكاهتِٗ يًٓؿى ايبٌل١ٜ، اٱْوإ، ؾِٗ هوِّ

ٌٕعٵاٱْوإ ٗ بٴ ّٸ ـٖا ا٫دتُاعٞ بٌه ٍٸعا إٔ إعلؾ١ باٱْوإ ناْت َٔ ع٢ً  ، َا ٜـ

 عًُا٤إٕ  :فا قًٓاإ ٌْ٘ٓ عٝح ٫، (29) ايعًّٛ ايلا٥ذ١ ٗ اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬

ـٻ ايعلب ٚإوًٌُ ّ ٛعًايٗ فاٍ ن٠ َٚتُِّ كا٥ـ٠ّ ٌَٚاكناتٺ د١ًًّٝ إهٗاَاتٺَٛا ق

بٗا  ل عٔ ايعِل ٚايجكاؾ١ اييت عاًٗا َٚلٸناْت ٖقٙ إٌاكن١ تعبِّ ٕٵإٚ ،اٱْوا١ْٝ

ِٸ ٕٷأٖٚقا ً ،عًُا٤ اٱه٬ّ ٟٸ٭; ْٝع ايعًّٛ ٜع ِٕ ٕ أ ٛٻ ،نػرلٙ َٔ ايعًّٛ ،عً ك ٜتط

غًب ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ، ٚعًِ ايٓؿى ٫ وٝـ ٫ٚ أيًُواك ايتاكىٞ ايقٟ تكطع٘  عّابٳتٳ
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غًب ايعًّٛ ٗ ٌْأتٗا أٗا ب لٸاييت ُ ،بوتُٛيٛد١ٝكاعـ٠ إعلؾ١ٝ ٚاٱىلز عٔ ٖقٙ اي

ٛټ  كٖا. ٚتط

 ٖٓ  «ُٓع١ّ»إٔ عًِ ايٓؿى ٗ ايذلاخ اٱه٬َٞ مل ٜهٔ ا ٜٓبػٞ اٱًاك٠ إيٝ٘ ٚ

ايقٟ  ،ايٓشٛايٌإٔ ٗ عًِ نُا نإ سجٌ، اٚايب ػتُع عًٝٗا ؾ١ْ٦ َٔ ايـاكهٌ

ٛٸ ٌٴإف  ;ٌػُع ايٓشٜٛٸ ُٓع١ٺٍ إٍ ؼ  ل ٚاٱٓاؾ١ ٗ نجرٕلبٵايوٻ نإ يًُوًٌُ ؾٔ

 . ١ٝايٓؿوايـكاهات َٔ فا٫ت 

 

ع٢ً َـ٣ اٖتُاّ عًُا٤ اٱه٬ّ ايٌاٖـ٠ ٚايهاًؿ١ ١ ٚندل ايـ٥٫ٌ ايـآيأ إٕ

سٔٛك ايتِٓٝـ ٚايتأيٝـ ٗ ٖقا ايٓٛع ٖٛ ٚا٫دتُاع١ٝ  ١ٜٛايذلبايـكاهات ايٓؿو١ٝ ٚب

ِټ ٞٸ ايذلاخل بإتعِّّ َٔ ايتؼ ٌٕ ايذلبٟٛ اٱه٬َ نبرل، ٚايقٟ نإ َٛٓع  بٌه

 . اًتػاٍ عًُا٤ اٱه٬ّ

ِٸٖقا اؿٔٛك ٖقا  ٜعهىٚايقٟ  ؿات ٚايـكاهات اشلا٥ٌ َٔ إ٪ٖي ايه

 ،ٗ اٱه٬ّ ،ٚع٢ً طلم ايتعًِٝ ٚايتـكٜى ،ع٢ً ايذلب١ٝ تٵؿات اييت اًتػًَٚإِٓٻ

  َٚٓٗا:

 . (30)ٖع(450يًُاٚكؿٟ) ،ع أؿب ايـْٝا ٚايـٜٔ

 ٫بٔ هٝٓا. ،ع هٝاه١ ايِبٝإ

 . (31)ع(243ٖ)يًشاكخ احملاهيب ،ع نتاب ايعًِ

 ٖع(. 299يًذاسٜ) ،ٚكهاي١ تٗقٜب ا٭ػ٬م ;ٌُع كهاي١ إعِّ

ٛٳ ،ع تٗقٜب ا٭ػ٬م  ٖع(. 421)ٜ٘ٵ٫بٔ َوه

 ع(. 456ٖ)٫بٔ سنّ ،ع ا٭ػ٬م ٚايورل

 .(32) ايُٓلٟ ايكلطيب ٫بٔ عبـ ايدلٸ ،ع داَع بٝإ ايعًِ ٚؾًٔ٘

ِٻع  ، ٌٌُُ ٚإتعٌُِّ ٚأسهاّ إع١ًِّ ٭سٛاٍ إتعِّايلهاي١ إؿ

 ع(. 349ٖ)ٞيًكابو

ـٸ   .(33)ٖع(٫808بٔ ػًـٕٚ) ،١َع إك

١َ يًٌٝؽ ايع٬ٓ ،ِِ ٚأسهاّ إتعِّع ايكإْٛ ٗ أسهاّ ايعًِ ٚأسهاّ إعِّ
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 .(34)2013ّ ،إػلب ،َطبع١ ؾٔاي١ ،ٓٝـ ٓاْٞ: ؼكٝل ،اؿؤ ايٝٛهٞ إػلبٞ

ٞٸ ؾٗقٙ ايهتب اعذلافٷ بٌ ايباسجٌ ٚايـاكهٌ عٔٛك ايبشح ٗ ايكٔاٜا  دً

ـٻ ٕٛايعلب ٚإو١ًُ، ؾاٱْواْٝٸ ن٠ َتُِّ ّاٚنتب كا٥ـ٠ّ ٌَٚاكناتٺ إهٗاَاتٺ د١ًًَّٝٛا ق

ل عٔ أسٛاٍ ايعِل، ٚعٔ ناْت ٖقٙ إٌاكنات تعبِّ ٕٵإايعًّٛ اٱْوا١ْٝ، ٚ ٗ فاٍ

ّٸ ٕٷأمَِٓٗ ٚعِلِٖ، ٖٚقا ًٗ  تٵايجكاؾ١ ايعا١َ اييت هاؿٳ ِٸ ،ٌَٚذلْى عا ْٝع  ٜع

ٛټ ٘ ب ُلٸ ٟٚٗ إواك ايق ،كٖاأُٓاف إعلؾ١ اٱْوا١ْٝ ٚايعًّٛ ٗ ٌْأتٗا، ٚٗ تط

 . (35)ٚتكطع٘

 

ى أهٻتٚت أ، ٚإِا تٌٓى اعتباطّا٫ٚ تتأهٻ ،ؾلإؽ ى ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٫َٔ تتأهٻ

ـٻ يوٝاقاتٺ ْتٝذ١ّ َٔ إعطٝات، نُا  تؿلض فُٛع١ّ ،ؿ ٗ اؿاد١ إٍ فيو ايعًِتتش

٫ ٜواِٖ ٫ٚ ٜؿٔٞ إٍ  ،اقٕٛٚمٔ ا٭هبل ٚايوبٸ ،ٕ ػطاب ايلٜاؿ٠ ٚا٭هبك١ٝأ

اييت  ،دٓاهٗاأإْوا١ْٝ أٚ غرلٖا َٔ ايعًّٛ باػت٬ف  ،ع١ًُٝ تأهٝى ػطاباتٺ

 . نٌ اييت ٜعٌٝٗا اٱْوإ ٗ سآلٙ َٚوتكبً٘إ ػٝب ٚتوتذٝب يًٌُأبإَهاْٗا 

َا ْٓٗٝ٘ َٔ ٖقٙ ايٛكق١ ايبشج١ٝ سٍٛ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٚسٔٛكٖا ٗ ايذلاخ 

ِّايعلبٞ اٱه٬َٞ إٔ ا٫عذلاف أٚ اٱْهاك ؿٔٛك ايبشح ٗ ايعًّٛ اٱ ١ٝ ْوا١ْٝ ٫ أٖ

ايبشٛخ ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿو١ٝ ٚإعلؾ١ٝ شلقٙ  ١يًك١ُٝ ايعًُٝي٘، إفا مٔ أؿكنٓا احملـٚؿ١ٜ 

ل بكـكات ٖقا إٓتٛز ايعًُٞ ايذلاثٞ َا تعًٖ ٫ هٝٻُاٚٚا٫دتُاع١ٝ إٓذن٠ ٗ ايذلاخ، 

 .ع٢ً إوت٣ٛ إعلٗ ٚايعًُٞ

 

 

 الهوامش
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(8( Les grands penseurs des sciences humaines: Nicolas Journet: 78. 
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)14( Platon ـ   Premier théoricien de l'éducation: Georges Minois: 131.  
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Mongia Arfa Mensia

 Les grandes figures de l'éducation dans le monde

 

  



 

 

 

 

 «ٔسائن الشٗعٛ»أحادٖح 

 تأوُّالٌت يف خصائص األساٌٗد ٔاملتُٕ
 

 

، ٕ٪يِّؿ٘ ايٌٝؽ قُـ «ٚها٥ٌ ايٌٝع١ إٍ ؼٌِٝ َوا٥ٌ ايٌلٜع١»ٜٴعتدل نتاب 

١ِِّ عٓـ اٱَاَٝٸ١، اييت بٔ اؿؤ  ٝٸ١ إتؼ ِٸ إٛهٛعات اؿـٜج اُؿلٸ ايعاًَٞ، َٔ أٖ

ٟٸ. ٚقـ فنل ؾٝ٘ َ٪يُِّؿ٘ ا٭ساؿٜحٳ ايؿكٗٝٸ١ َٛٓع  ُأيِّؿت ٗ ايكلٕ اؿاؿٟ عٌل اشلذل

اؿاد١، بوٓـٖا َٚتٓٗا َعّا. ٚقـ ُٝٻنت ٖقٙ ا٭هاْٝـ ٚإتٕٛ ببعض اـِا٥ّ، 

 قٙ إكاي١ ٗ َبشجٌ:ٖٚقا َا هٛف ْوتعلٓ٘ ٗ ٖ

 

ـٸ٠ أَٛك،  «ٚها٥ٌ ايٌٝع١»ّتام نتاب  ٝٸ١ بع عٔ بعض ايهتب ٚاجملاَٝع اؿـٜج

 َٚٓٗا:

 

، ا٭ساؿٜحٳ بأهٓاؿٖا «ٚها٥ٌ ايٌٝع١»ٗ نتاب  &أثبت ايٌٝؽ اُؿلٸؾكـ 

ع٢ً هٓـ اؿـٜح ٚقانُت٘، ؾُِّٝن بٌ عٝح ٜهٕٛ بإَهإ ايباسح ا٫ٓط٬ع 

 .(1)ايِشٝض ٚاَؿوٳٔ ٚإٛثٻل ٚائعٝـ

 

، ٗ فًٜ٘ (2)ع عاؿ٠ّ ع ايطلم ايوٓـٜٸ١ ا٭ػل٣ يًشـٜح &ٜٚقنل ايٌٝؽ اُؿلٸ
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 ْٚعين بٗا َِاؿك اؿـٜح ٚأهٓاؿٙ ا٭ػل٣، َٚٔ فيو: 

ـٸ١َ ايعباؿات، غ  1* َا ٗ ايباب  ُٸـ بٔ ٚ»، سٝح قاٍ: 3َٔ أبٛاب َك طق

ُٸٜعكٛبص  ُٸعٔ ق ٞٸـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق بٔ ابٔ ايٓعُإ، عٔ  ـ، عٔ عً

 ....قاٍ: ×عٔ أبٞ دعؿل ،َوهإ، عٔ هًُٝإ بٔ ػايـ

ٞٸ ٞٸ ،عٔ أبٝ٘، «احملاهٔ»ٗ  ٚكٚاٙ ايدلق  بٔ ايٓعُإ.  عٔ عً

ُٸإبٚكٚاٙ ايٌٝؽ  بٔ ابٔ كباٙ، عٔ اعٔ  ،ـ بٔ زلاع١هٓاؿٙ عٔ اؿؤ بٔ ق

 مٛٙ.  ،|عٔ كهٍٛ اهلل ،×عٔ هًُٝإ بٔ ػايـ، عٔ أبٞ عبـ اهلل ،َوهإ

ٞٸ، «اينٖـ»ٚكٚاٙ اؿوٌ بٔ هعٝـ ٗ نتاب  َجً٘، إٍ  ،بٔ ايٓعُإ عٔ عً

 قٛي٘ اؾٗاؿ. 

ُٸـ بٔ ٜعكٛبص ٚ ُٸطق ُٸ ،ـ بٔ و٢ٝعٔ ق عٔ  ،بٔ عٝو٢ ـعٔ أٓـ بٔ ق

ٔٸ ٞٸابٔ ؾ   .، مٛٙ×بٔ عبـ ايعنٜن، عٔ أبٞ عبـ اهلل اٍ، عٔ ثعًب١، عٔ عً

ُٸ ُٸٚكٚاٙ ايٌٝؽ بإهٓاؿٙ عٔ ق  ـ بٔ و٢ٝ. ـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ق

ٞٸ  بٔ عبـ ايعنٜن.  ٚكٚاٙ ايِـٚم بإهٓاؿٙ عٔ عً

ٞٸ ٙٚكٚا ٞٸ، «احملاهٔ»ٗ  ايدلق ٔٸ عٔ اؿؤ بٔ عً  .(3)«اٍ، َجً٘بٔ ؾ

 

، ؾٝقنل َِـكّا آػل ؿـٜح، ٖٚٛ ٗ ٗ فيو &ٚقـ ىط٧ ايٌٝؽ اُؿلٸ

 ايٛاقع َِـكٷ ؿـٜحٺ آػل قلٜبٺ َٓ٘، َٚٔ فيو:

 ع ٚع4٘ٓ»، سٝح قاٍ: 5ٚ 4َٔ أبٛاب ايكِاْ ٗ ايٓؿى، غ  1* َا ٗ ايباب 

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝص ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ عً بٔ ، عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ أبٞ عُرل، عٔ َِٓٛك طق

ٞٸ ٞٸْٜٛى، عٔ أبٞ ٓن٠ ايجُاي : ٫ |قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ’بٔ اؿوٌ ، عٔ عً

 ،كهٍٛ اهلل ٫ ّٛت، قايٛا: ٜا ي٘ عٓـ اهلل قات٬ّ ٕٸإؾ ;ب ايقكاعٌ بايـّسٵهِ كٳْٻٜػلٻ

ٌٷ  ٫ ّٛت؟ ؾكاٍ: ايٓاك. َٚا قات

ُٸإٚكٚاٙ ايِـٚم ب  ـ بٔ أبٞ عُرل. هٓاؿٙ عٔ ق

عٔ أبٝ٘، عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل، عٔ أٓـ بٔ ، «ػباكَعاْٞ ا٭»ٚكٚاٙ ٗ 

ُٸ  ـ، عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ، عٔ ابٔ أبٞ عُرل. ق
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ٞٸ ُٸ، «احملاهٔ»ٗ  ٚكٚاٙ ايدلق ٞٸعٔ ق ، عٔ ُؿٛإ بٔ و٢ٝ، عٔ ـ بٔ عً

 مٛٙ.  ،عاُِ بٔ ٓٝـ

ُٸـ بٔ ٜعكٛبص ع 5ٚ ـٸطق ٠ َٔ أُشابٓا، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، عٔ عبـ عٔ ع

قاٍ:  ×للإ، عٔ عاُِ بٔ ٓٝـ، عٔ أبٞ عبٝـ٠، عٔ أبٞ دعؿل ايلٓٔ بٔ أبٞ

 ٫ ّٛت.  ي٘ عٓـ اهلل قات٬ّ ٕٸإؾ ;ب ايقكاعٌ بايـّسٵ: ٫ ٜعذبو كٳ|قاٍ كهٍٛ اهلل

ُٸ، «عُاٍعكاب ا٭»ٚكٚاٙ ايِـٚم ٗ  ـ بٔ عٔ أبٝ٘، عٔ هعـ، عٔ ق

 .(4)«َجً٘ ،اؿوٌ، عٔ ُؿٛإ بٔ و٢ٝ، عٔ عاُِ بٔ ٓٝـ

ٞٸ»ٱسٝا٤ ايذلاخ، ع٢ً قٛي٘:  ^ٚعًٖل احملكِّكٕٛ ٗ َ٪هٻو١ آٍ ايبٝت  ٚكٚاٙ ايدلق

ُٸ، «احملاهٔ»ٗ  ٞٸعٔ ق  ،، عٔ ُؿٛإ بٔ و٢ٝ، عٔ عاُِ بٔ ٓٝــ بٔ عً

 .(5)«اٯتٞ; ٭ْٸ٘ ٜتطابل َع٘ هٓـّا َٚتّٓا 5ٖٚٛ ٜعٛؿ يًشـٜح »، بكٛشلِ: «مٛٙ

ٞٸ، تبٝٸٔ بايؿعٌ أْٸ٘ ، ٭ٓـ بٔ «احملاهٔ»َٚلادع١ نتاب  ُٸـ بٔ ػايـ ايدلق ق

ُٸعٔ »ٜلٟٚ اؿـٜح اـاَى  ٞٸق ، عٔ ُؿٛإ بٔ و٢ٝ، عٔ عاُِ بٔ ـ بٔ عً

 .(6)«قاٍ:... ×، عٔ أبٞ عبٝـ٠، عٔ أبٞ دعؿلٓٝـ

 ٫ٚ ٜلٟٚ اؿـٜح ايلابع أ٬ُّ.

 ٗ فٌٜ اؿـٜح ايلابع ٜعٛؿ يًشـٜح اـاَى. &إفٕ ؾُا فنلٙ ايٌٝؽ اُؿلٸ

 

إٍ اػتِاك  &يًُوا١ُٖ ٗ اػتِاك ايهتاب ٚؼذُٝ٘ عُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ

  .ٗ فيو ١ًّْ َٔ ايطلم &أهٓاؿ ا٭ساؿٜح، ٚاعتُـ

 َٚٔ تًو ايطلم:

 

&

كات َٔ أهٓاؿ ايٌٝؽ ع ٚي٬ػتِاك ع إٍ سقف بعض ايعبا &عُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ 

ِـّثٌ، َٔ قبٌٝ:  &ايِـٚم ـٻثٳٓا»ٚغرلٙ َٔ احمل ـٻثٳين»، ٚ«س ـٻثٳٓا»، ٚ«س ، «قاٍ: س

ـٻثٳين»ٚ ، ٚأت٢ «قاٍ: أػبٳلٳْٞ»، ٚ«قاٍ: أػبٳلٳْا»، ٚ«أػبٳلٳْٞ»، ٚ«أػبٳلٳْا»، ٚ«قاٍ: س

 . «عٔ»قًٓٗا بًؿٜ 
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َٸ»إٍ فيو بكٛي٘:  &ٚقـ أًاك ٫ ؤلٙ  ٔٵَٳ»أهاْٝـٙ ٗ غرل نتاب ا ٚأ

 :قاٍ»َٓٗا يؿٜ  َٔ نجرٕل سقؾتٴٞ أْٸ ٗا نُا أٚكؿٖا ٖٛ، إ٫ٓؾكـ أٚكؿتٴ «ايؿكٝ٘

ـٻ ـٴ ،ي٬ػتِاك ;«عٔ»َهاْٗا بًؿٜ  ، ٚأتٝتٴ«ْالٳأػبٳ :قاٍ»ٚ، «ٓاثٳس  ٚنقيو أهاْٝ

ِّ  .(7)«ثٝٓاغرلٙ َٔ ق

ُټٌ، ٚتبـًٜٗا نًٓٗا »ٚقـ عٴبِّل عٔ ٖقٙ ايطلٜك١ بع  سقف أيؿاٚ ا٭ؿا٤ ٚايتش

 .(8)««عٔ»علف 

 

، َٚٔ ٜٴبكٞ ع أسٝاّْا ع ع٢ً َجٌ تًو ايعباكات، َع إَهإ سقؾٗا &ٚيهٓٸ٘

 فيو: 

ـٸ١َ ايعباؿات، غ  3* َا ٗ ايباب  ُٸ»، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب َك ـ بٔ ٜعكٛب ق

ـٻ :قاٍ ـٸ ينثٳس ُٸ :َِٓٗ ،أُشابٓأَ  ٠ْع ُٸق  ،ــ بٔ و٢ٝ ايعطاك، عٔ أٓـ بٔ ق

ُٸ ،عٔ ايع٤٬ بٔ كمٜٔ ،عٔ اؿؤ بٔ قبٛب ـ بٔ َوًِ، عٔ أبٞ عٔ ق

 .(9)«...×دعؿل

ٕٸ ٖقا اؿـٜح ٖٛ اؿـٜح  &ٚيعًٓ٘ قـ أبك٢ ع٢ً تًو ايعباك٠ يٲًاك٠ إٍ أ

ٚٸٍ َٔ  ، (10)َجٌ تًو ايعباك٠ &; إف ؾٝ٘ اهتعٌُ ايٌٝؽ ايهًٝينٸ«أٍُٛ ايهاٗ»ا٭

ٚٸٍ َٔ  ٚٸٍ بعض ايهتب (11)«ؾلٚع ايهاٗ»ٚاهتعًُٗا نقيو ٗ اؿـٜح ا٭ ، بٌ ٚٗ أ

 .(12)، نهتاب اي٠٬ِ«ايهاٗ»َٔ

 

 ،٢ٓٚايُه ،ا٭يكابٳ «ايٛها٥ٌ»َٔ أهٓاؿ أساؿٜح  &ايٌٝؽ اُؿلٸ سقف»

ُٸ١ ٗ ، ٚايتٛاكٜؽ، ٚا٭َه١ٓ ب،وٳايٓٻ ٚأعُـ٠َ َٚا أًب٘، ٚفيو ٗ أنجل إٛاكؿ، ٚػا

 ا٭هاْٝـ إتهلِّك٠، ٚا٭زلا٤ إعلٚؾ١ إتـاٚي١. 

ٜهتؿٞ به١ًُ  :ع٢ً ا٭زلا٤، أٚ ا٭يكاب إعلٚؾ١، َج٬ّ &اقتِلٚ

ٟٸٝٳُٵ)اؿٹ ٟٸٝٳُٵ( عٔ فنل )عبـ اهلل بٔ دعؿل اؿٹل  . (13)«(ل
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ٗ أهٓاؿ بعض تًو  &تِلٸف ايٌٝؽ اُؿلٸ «ايهاٗ»ٗ ْكً٘ ٭ساؿٜح  

 ا٭ساؿٜح، ٚفيو ي٬ػتِاك قـك اٱَهإ. 

ٜٵٔ، ُٖٚا: وٳٚتٓشِل تًو ايتِلټؾات ع َع  ب تتبټعٓا ع ٗ أَلٳ

 
&

ٗ  ععباكت٘  تٴؿٵٚقـ أٚكٳ»شلقا ا٭َل سٝح قاٍ:  &ٚقـ أًاك ايٌٝؽ اُؿلٸ

ـٸ»ك قٛي٘: إفا تهلٻ٘ أْٸ إ٫ٓ ،بعٝٓٗا عا٭هاْٝـ  ٗ  ع ٔ قًتٴٝٵٗ هٓـ سـٜجٳ «٠ َٔ أُشابٓاع

  .(14)«...ي٬ػتِاك; «ٚعِٓٗ، عٔ ؾ٬ٕ»: عايجاْٞ 

 َٚٔ َٛاكؿ ٖقا ايتِلټف:

ـٸ١َ ايعباؿات، غ  6* َا ٗ ايباب  ُٸ1»، سٝح قاٍ: 2ٚ 1َٔ أبٛاب َك ـ بٔ ع ق

ـٸ ُٸ ٠ٺٜعكٛب، عٔ ع ـ، عٔ ابٔ قبٛب، عٔ ٌٖاّ بٔ َٔ أُشابٓا، عٔ أٓـ بٔ ق

 . ...قاٍ: ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،هامل، عٔ أبٞ بِرل

ٞٸ  عٔ ابٔ قبٛب، َجً٘. ، «احملاهٔ»ٗ  ٚكٚاٙ ايدلق

ُٸ، عٔ أٓـ ٚعِٓٗع 2 ٞٸبٔ ق ُٸ ـ بٔ ػايـ، عٔ عً  ـ بٔبٔ أهباٙ، عٔ ق

أبا عبـ  إهشام بٔ اؿوٌ بٔ عُلٚ، عٔ سؤ بٔ أبإ، عٔ أبٞ بِرل قاٍ: هأيتٴ

 . ...×اهلل

ٞٸ ٞٸ، «احملاهٔ»ٗ  ٚكٚاٙ ايدلق  .(15)«بٔ أهباٙ، َجً٘ عٔ عً

ٝٵٔ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ:  «أٍُٛ ايهاٗ»َٚلادع١  ٕٸ اؿـٜجٳ  تبٝٸٔ أ

ـٸ3» ُٸ٠ ع ع ـ، عٔ ابٔ قبٛب، عٔ ٌٖاّ بٔ َٔ أُشابٓا، عٔ أٓـ بٔ ق

 . ...قاٍ: ×عٔ أبٞ بِرل، عٔ أبٞ عبـ اهلل ،هامل

ـٸع 4 ُٸ٠ َٔ أُشابٓاع ٞٸ، عٔ أٓـ بٔ ق بٔ أهباٙ، عٔ  ـ بٔ ػايـ، عٔ عً

ُٸ عٔ سؤ بٔ أبإ، عٔ أبٞ بِرل قاٍ:  ،ـ بٔ إهشام بٔ اؿوٌ، عٔ عُلٚق

 .(16)«...×أبا عبـ اهلل هأيتٴ

 

ـٺ، فنل  &ؾايٌٝؽ اُؿلٸ ٕٚ ٚاس ـٺ عٔ كا ٝٵٔ َٔ َِـٕك ٚاس ٝٳ ٝٵٔ َتتاي إفا ْكٌ سـٜجٳ
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َٸا ٗ ايوٓـ ايجاْٞ ؾٝوتبـٍ ا٫هِ  ٚٸٍ نُا ٖٛ ٗ إِـك، ٚأ ايوٓـ ٗ اؿـٜح ا٭

ٚٸٍ،  ايِلٜض يًلاٟٚ ايقٟ ٜلٟٚ عٓ٘ ُاسب إِـك بُٔرٕل ٜعٛؿ إيٝ٘ ٗ ايوٓـ ا٭

 .«ٚعٓ٘»ٜٚٴعبِّل عٔ فيو عاؿ٠ّ بًؿٜ 

 َٚٔ َٛاكؿ ٖقا ايتِلټف: 

طٜعين  ٚعٓ٘ع 3»، سٝح قاٍ: 4ٚ 3َٔ أبٛاب أعـاؿ ايؿلا٥ض، غ  6* َا ٗ ايباب 

ُٸـ بٔ و٢ٝص ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ق ُٸق ُٸ، عٔ أٓـ بٔ ق ـ بٔ ـ، عٔ ق

از، عٔ ابٔ َوهإ، عٔ أبٞ بِرل قاٍ: قاٍ أبٛ إزلاعٌٝ، عٔ أبٞ إزلاعٌٝ ايولٸ

  ....:×ٍٚٸاؿؤ ا٭

ُٸـ بٔ و٢ٝص ٚعٓ٘ع 4 ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ق ، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، عٔ طٜعين ق

ٞٸايٓٛ ٞٸؾً  .(17)«...:|، عٔ دعؿل، عٔ أبٝ٘ قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل، عٔ ايوهْٛ

ٝٵٔ ع٢ً ٖقا ايٓشٛ:«ايهاٗ»َٚلادع١ إِـك، ٖٚٛ  ٜٵٔ اؿـٜجٳ ٕٸ ٖقٳ  ، تبٝٸٔ أ

ُٸع 15» ُٸـ بٔ و٢ٝق ُٸ، عٔ أٓـ بٔ ق ـ بٔ إزلاعٌٝ، عٔ أبٞ ـ، عٔ ق

  ....:×ٍٚٸعٔ ابٔ َوهإ، عٔ أبٞ بِرل قاٍ: قاٍ أبٛ اؿؤ ا٭ ،ازإزلاعٌٝ ايولٸ

ُٸع 16 ٞٸـق ٞٸ، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، عٔ ايٓٛؾً ، عٔ دعؿل، عٔ ، عٔ ايوهْٛ

 .(18)«...:|قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل  ’أبٝ٘

ٕٸ ايٌٝؽ اُؿلٸ ِٜ نٝـ أ ٟٵ ايٌٝؽ ايهًٝينٸ &ؾ٬سٹ : &قـ اهتبـٍ تعبرلٳ

ُٸـ بٔ و٢ٝ» ُٸـ»; ٚ«ق  .(19)«ٚعٓ٘»ٗ قٛي٘:  «اشلا٤»، بُٔرل «ق

 

ْع بٌ » ع «ايٛها٥ٌ»ع ٫ٚػتِاك نتاب٘ أْٸ٘  &ْٴوب إٍ ايٌٝؽ اُؿلٸ

ٚٳا٭هاْٝـ ـٺ بٍّّٓ تٵؿٳكٳ، إفا  ـٺ عٔ َِـٕك ٚاس أٚ عٔ  ;ٗاػتًؿت َٛآعٴا، ؾُٝا إفا ٚاس

ـٻأنجل َٔ َِـٕك ٔٸ ،ر ٚايتًؿٝلَٵ، باي ٔٸ ٫ ٔٵَٳ ؾٝٛ ٕا ٜلاٙ  ;َٓ٘ ٕٛٗٵهٳ ٚقٛعٳ ػدل٠ ي٘ بايؿ

 .(20)«َٔ مٜاؿ٠ ٗ ايوٓـ

ٔٸ اؿلٸ أْٸ٘ ٕٵ دٴُع بٌ أهٓاؿ ٜتبع إِـك ايقٟ ٜٓكٌ اؿـٜح َٓ٘ &ٚيه ; ؾإ

ٕٵ مل ٜٴذُع بٌ أهٓاؿ اؿـٜح ٗ إِـك مل  اؿـٜح ٗ إِـك ْكً٘ نُا ٖٛ; ٚإ
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ِٸ فنل ايوٓـ ايجاْٞ ي٘، َٚٔ فيو: &هُع ٚٸٍ، ث  بٝٓٗا، بٌ ْكٌ اؿـٜح بوٓـٙ ا٭

ُٸـ بٔ ٜعكٛب، »، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب ايـؾٔ، غ  26* َا فنلٙ ٗ ايباب  ق

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘ ْٝعّا ـٸ٠ َٔ أُشابٓا، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، ٚعٔ عً ، عٔ عٔ ع

ٞٸ، ٞٸ ايٓٛؾً  . (21)«...اٍ:ق ×، عٔ أبٞ عبـ اهللعٔ ايوهْٛ

ٜٵٔ، ُٖٚا: ـٳ ٌٸ إٍ هٓ ـٴ ٜٓش  ٖٚقا ايوٓ

ٚٸٍ ـٸ٠ َٔ أُشابٓا، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، عٔ ايوٓـ ا٭ ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ع : ق

ٞٸ....  ايٓٛؾً

ٞٸ....ايوٓـ ايجاْٞ ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ايٓٛؾً ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ عً  : ق

ـٸ» ٚؾٝ٘:، «ايهاٗ»قـ ْكٌ اؿـٜح نُا ٖٛ َٔ  &ٚايٛاقع أْٸ٘ َٔ  ٠ْع

ٞٸ ٞٸبٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘ ْٝعّا أُشابٓا، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، ٚعً ، عٔ ، عٔ ايٓٛؾً

ٞٸ  .(22)«...قاٍ: ×، عٔ أبٞ عبـ اهللايوهْٛ

ُٸ»، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب ايتهؿٌ، غ  27* َٚا ٗ ايباب  ـ بٔ ٜعكٛب، ق

ٞٸ ٞٸا عٔ عً ٞٸبٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ايٓٛؾً  ×أبٞ عبـ اهلل ، عٔ، عٔ ايوهْٛ

ـٸ  ُا ْٛل إيٝ٘. نًٓ ٘ ؾٗٛ َأدٛكٷٓٳَؿايلدٌ َن قاٍ: إفا أع

ـٸ ٞٸ ٠ٺٚعٔ ع  . (23)«، َجًَ٘ٔ أُشابٓا، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، عٔ ايٓٛؾً

ٕٸ ايٌٝؽ ايهًٝينٸ«ايهاٗ»ٚبايلدٛع إٍ إِـك، ٖٚٛ  قـ فنل  &، تبٝٸٔ أ

ٝٵٔ، ٚمل هُع بُٝٓٗا ٗ سـٜحٺ ٜٵٔ كتًَؿ ـٳ  ٚاسـ.  شلقا اؿـٜح هٓ

ٞٸع 9»: «ايهاٗ»ؾؿٞ  ٞٸ عً ٞٸبٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ايٓٛؾً ، ، عٔ ايوهْٛ

ـٸ ،×عٔ أبٞ عبـ اهلل  ُا ْٛل إيٝ٘. نًٓ ٘ ؾٗٛ َأدٛكٷٓٳَؿايلدٌ َن قاٍ: إفا أع

ـٸع 12 ٞٸ ٠ْع ٞٸَٔ أُشابٓا، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، عٔ ايٓٛؾً ، عٔ أبٞ ، عٔ ايوهْٛ

ـٸ ،×عبـ اهلل  .(24)«ُا ْٛل إيٝ٘نًٓ ٘ ؾٗٛ َأدٛكٷٓٳَؿايلدٌ َن قاٍ: إفا أع

ِٸ فنل هٓـٙ &ٚقـ تبع٘ ايٌٝؽ اُؿلٸ ٚٸٍ ؾك٘، ث ، ؾقنل اؿـٜح بوٓـٙ ا٭

ٝٵٔ ٗ إً بكٛي٘:   .«َجً٘»ايجاْٞ، ٌَرلّا إٍ تطابل اؿـٜجٳ

يٛ أكاؿ اعتُاؿ طلٜك١ اؾُع بٌ ا٭هٓاؿ  &ٚقـ نإ بإَهإ ايٌٝؽ اُؿلٸ

ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ  ي٬ػتِاك ع نُا ْٴوب إيٝ٘ ع إٔ ٜقنل اؿـٜح بٗقا ايٓشٛ: ق

ٞٸ ـٸ ٚعٔبٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘،  عً عٔ ْٝعّا،  ،َٔ أُشابٓا، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ ٠ٺع
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ٞٸ ٞٸايٓٛؾً ـٸ ،×، عٔ أبٞ عبـ اهلل، عٔ ايوهْٛ  ٛ َأدٛكٷايلدٌ نؿٓ٘ ؾٗ قاٍ: إفا أع

 ُا ْٛل إيٝ٘.نًٓ

مل ٜعتُـ طلٜك١ اؾُع  &ٚيهٓٸ٘ مل ٜؿعٌ فيو، ا٭َل ايقٟ ٜـؾعٓا يًكٍٛ بأْٸ٘

ٕٵ نإ قـ ْع بٌ ا٭هٓاؿ ْكً٘  بٌ ا٭هٓاؿ، ٚإْٸُا تبع إِـك ايقٟ ٜٓكٌ َٓ٘; ؾإ

ٕٵ نإ مل هُع بٌ ا٭هٓاؿ ْكً٘ نُا ٖٛ  نُا ٖٛ، ٚمل ٜٴؿهِّو بٌ تًو ا٭هٓاؿ; ٚإ

 .(25)ّٔا، ٚمل هُع بٝٓٗا َٔ تًكا٤ ْؿو٘أٜ

ُٸع 1»، سٝح قاٍ: 2ٚ 1َٔ نتاب ايعتل، غ  64* َٚا ٗ ايباب  ـ بٔ اؿؤ ق

ُٸإب ُٸ ،بٔ قبٛب ٞٸـ بٔ عًهٓاؿٙ عٔ ق ُٸ ،ـ بٔ اؿوٌعٔ ق ـ بٔ و٢ٝ عٔ ق

ٟٸإبٔ اعٔ غٝاخ  ،اماـنٸ عتل بعض أ كد٬ّ ٕٸإ: ’عٔ أبٝ٘ ،عٔ دعؿل ،بلاِٖٝ ايلام

 يٝى هلل ًلٜو.  ،٘نًٓ لٌّ: ٖٛ سٴ×ٞٸؾكاٍ عً ،غ٬َ٘

ُٸإٚبع 2 ُٸ ،ـ بٔ أٓـ بٔ و٢ٝهٓاؿٙ عٔ ق ُٸ ،ـعٔ أٓـ بٔ ق ـ بٔ عٔ ق

عتل بعض غ٬َ٘، ؾكاٍ: أ كد٬ّ ٕٸإ: ’عٔ أبٝ٘ ،عٔ دعؿل ،عٔ طًش١ بٔ مٜـ ،و٢ٝ

 .(26)«يٝى هلل ًلٜو ،٘نًٓ لٌّٖٛ سٴ

ٞٸ«ا٭سهاّتٗقٜب »ٚبايلدٛع إٍ إِـك، ٖٚٛ  ٕٸ ايٌٝؽ ايطٛه قـ  &، تبٝٸٔ أ

ٜٵٔ ك ـٳ ٝٵٔ، ٚمل هُع بُٝٓٗا ٗ سـٜحٺفنل شلقا اؿـٜح هٓ  ٚاسـ.  تًَؿ

ٞٸ بٔ قبٛبص، عٓ٘ع 57»: «تٗقٜب ا٭سهاّ»ؾؿٞ  ُٸـ بٔ عً ُٸ طعٔ ق ـ عٔ ق

ُٸ ،بٔ اؿوٌ  ،عٔ دعؿل ٟٸ،بلاِٖٝ ايـاكإعٔ غٝاخ بٔ  ،امـ بٔ و٢ٝ اـنٸعٔ ق

 يٝى هلل ًلٜو.  ،لٌّ: ٖٛ سٴ×ؾكاٍ ،أعتل بعض غ٬َ٘ كد٬ّ ٕٸإ :×بٝ٘أعٔ 

ُٸ ع58 ُٸأعٔ  ،ـ بٔ أٓـ بٔ و٢ٝق ُٸ ،ـٓـ بٔ ق عٔ  ،ـ بٔ و٢ٝعٔ ق

 لٌّؾكاٍ: ٖٛ سٴ ،عتل بعض غ٬َ٘أ كد٬ّ ٕٸإ :×بٝ٘أعٔ  ،عٔ دعؿل ،طًش١ بٔ مٜـ

 .(27)«يٝى هلل ًلٜو ،٘نًٓ

ٝٵٔ.، ؾقنل &ٚقـ تبع٘ ايٌٝؽ اُؿلٸ  اؿـٜح َلٸتٳ

يٛ أكاؿ اعتُاؿ طلٜك١ اؾُع بٌ ا٭هٓاؿ  &ٚقـ نإ بإَهإ ايٌٝؽ اُؿلٸ

ُٸي٬ػتِاك ع نُا ْٴوب إيٝ٘ ع إٔ ٜقنل اؿـٜح بٗقا ايٓشٛ:  هٓاؿٙ إـ بٔ اؿؤ بق

ُٸ ُٸ ،بٔ قبٛب ٞٸـ بٔ عًعٔ ق ُٸ ،ـ بٔ اؿوٌعٔ ق  ،امـ بٔ و٢ٝ اـنٸعٔ ق

ٟٸبلاِٖٝ إبٔ اعٔ غٝاخ  ُٸإٚب ،ايلام عٔ أٓـ بٔ  ،ـ بٔ أٓـ بٔ و٢ٝهٓاؿٙ عٔ ق
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ُٸ ُٸ ،ـق  ٕٸإ: ’عٔ أبٝ٘ ،عٔ دعؿل ْٝعّا، ،عٔ طًش١ بٔ مٜـ ،ـ بٔ و٢ٝعٔ ق

 يٝى هلل ًلٜو.  ،٘نًٓ لٌّ: ٖٛ سٴ×ؾكاٍ ،عتل بعض غ٬َ٘أ كد٬ّ

مل ٜعتُـ طلٜك١ اؾُع  &ٚيهٓٸ٘ مل ٜؿعٌ فيو، ا٭َل ايقٟ ٜـؾعٓا يًكٍٛ بأْٸ٘

 .(28)بٌ ا٭هٓاؿ، ٚإْٸُا تبع ٗ فيو إِـك ايقٟ ٜٓكٌ َٓ٘

 

، ٗ َوأي١ اؾُع بٌ ا٭هٓاؿ ٚعـَٗا، إِاؿكٳ اييت &تبع ايٌٝؽ اُؿلٸإفٕ 

 . ٜٓكٌ اؿـٜح َٓٗا

ٛاكؿ َا دا٤ ٗ تًو إِاؿك ُاَّا، كغِ نٕٛ اؾُع ٗ بعض إ &ٚايتنّ

ـٸّا، ٚوتاز إٍ تٕٛٓٝضَٴ ٖٹُّا د  ، َٚٔ فيو: ٛ

، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب ايكِاْ ٗ ايٓؿى، غ  60* َا فنلٙ ٗ ايباب 

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ، » ُٸـ، ٚعٔ عً ُٸـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ق ق

 .(29)«...×قاٍ: هأيتٴ أبا عبـ اهلل عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ قبٛب، عٔ أبٞ ٫ٓٚؿ اؿٓٸاٙ

 ٓـ؟ؾهٝـ ْؿٓهو ٖقا ايو

ٜٵٔ ُٖا:  ـٳ ٕٸ ايوٓ  ايِشٝضٴ أ

ٚٸٍ ُٸـ، عٔ ايوٓـ ا٭ ُٸـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ق : ق

 ابٔ قبٛب، عٔ أبٞ ٫ٓٚؿ اؿٓٸاٙ....

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ ايوٓـ ايجاْٞ ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ عً : ق

 اؿٓٸاٙ....قبٛب، عٔ أبٞ ٫ٓٚؿ 

ٕٸ  ٔٵ ٫ ػدل٠ ي٘ ٗ عًِ ايلداٍ، ؾٝعتكـ أ ٖٖ ـٴ ايباسجٌ،  ٔٵ قـ ٌٜتب٘ أس ٚيه

ٜٵٔ بٗقا ايٌهٌ:  ـٳ  ايوٓ

ٚٸٍ ُٸـ، عٔ ايوٓـ ا٭ ُٸـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ق : ق

 أبٞ ٫ٓٚؿ اؿٓٸاٙ....

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝايوٓـ ايجاْٞ ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ عً ٘، عٔ ابٔ : ق

 قبٛب، عٔ أبٞ ٫ٓٚؿ اؿٓٸاٙ....

ِٜ اٱٜٗاّ ٗ ٖقا ا٫ػتِاك.  ؾ٬سٹ
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ٗ آػل  «ْٝعّا»ِٛا َٔ فيو اٱٜٗاّ ٗ بعض إٛاكؿ بقنل ن١ًُ ٚقـ ؽًٖ

 ، َٚٔ فيو: اؾن٤ إعطٛف َٔ ايوٓـ ايجاْٞ

ٚٸ َٚا ٜٓاهب٘، غ  51* َا ٗ ايباب  ُٸـ »، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب دٗاؿ ايعـ ق

ٞٸبٔ ٜعكٛب، عٔ  ُٸ عً ُٸبٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، ٚق ـ، ـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق

ُٸ ، عٔ عبـ اهلل بٔ إػرل٠، عٔ طًش١ بٔ مٜـ، عٔ أبٞ عبـ ْٝعّا ،ـ بٔ و٢ٝعٔ ق

 .(30)«٫ٚ َٔ إػًٛب ع٢ً عكً٘ ،١ٜ َٔ إعتٛٙنٵق اؾٹ١ إٔ ٫ ت٪ػٓٸايوټ تٵقاٍ: دلٳ ×اهلل

 ٚهٓـا اؿـٜح ُٖا: 

ٚٸٍ ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ايوٓـ ا٭ ٞٸ: ق عٔ عبـ اهلل بٔ  بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عً

 ....×إػرل٠، عٔ طًش١ بٔ مٜـ، عٔ أبٞ عبـ اهلل

ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ايوٓـ ايجاْٞ ُٸ: ق ُٸق عٔ  ـ،ـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق

ُٸ  ....×ـ بٔ و٢ٝ، عٔ عبـ اهلل بٔ إػرل٠، عٔ طًش١ بٔ مٜـ، عٔ أبٞ عبـ اهللق

ٖٻ «ْٝعّا»ٚي٫ٛ ن١ًُ  ٟٵيتٛ ـٳ ٕٸ هٓ  اؿـٜح ُٖا:  ِ نجرلٕٚ أ

ٚٸٍ ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ايوٓـ ا٭ ٞٸ: ق ُٸ ،بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘ عً ـ بٔ عٔ ق

 ....و٢ٝ، عٔ عبـ اهلل بٔ إػرل٠

ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ايوٓـ ايجاْٞ ُٸ: ق ُٸق ـ، عٔ ـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق

ُٸ  ....ـ بٔ و٢ٝ، عٔ عبـ اهلل بٔ إػرل٠ق

 

ٕٸ ايعطـ ٗ ا٭هٓاؿ تاك٠ّ ٜهٕٛ عاؿٜٸّا; ٚأػل٣ ٜهٕٛ  ٚػـك اٱًاك٠ ٖٓا إٍ أ

 .غرل عاؿٍّٟ

ٟٸ ٖٛ َا نإ عطؿّا يطبك١ٺ ع٢ً طبك١،  ٕٚ ؾايعطـ ايعاؿ ـٺ ع٢ً كا ٕٚ ٚاس أٟ يلا

ـٺ  آػل، َٚٔ فيو:  ٚاس

ٔٵ ِٜضٸ َٓ٘ ايِّٛ، غ  1* َا ٗ ايباب  َٳ ُٸ»، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب  ـ بٔ ق

ٞٸ ٓٓ ،اهلل بٔ ايًِت ْٝعّا أبٝ٘ ٚعبـبٔ إبلاِٖٝ، عٔ  ٜعكٛب، عٔ عً اؿ بٔ عٔ 

 .(31)«...قاٍ: ع ٗ سـٜحٺ ع ×عٝو٢، عٔ سلٜن، عٔ مكاك٠، عٔ أبٞ دعؿل
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ٝٵٔ أٚ  ٝٵٔ أٚ أنجل ع٢ً طبكتٳ ٟٸ ؾٗٛ َا نإ عطؿّا يطبكتٳ َٸا ايعطـ غرل ايعاؿ ٚأ

ُٸ٢  ـٸّ ؾُٝا َلٸ فنل بعض ا٭َج١ً ي٘.«ايتشٌٜٛ ٗ ايوٓـ»أنجل، ٜٚٴو  ، ٚقـ تك

ٟٸ ٌٸ ٖقا ايعطـ ٖٛ َا فنلٙ ايوٝٸـ ايدلٚدلؿ ، «تكطٝع ا٭هاْٝـ»بعٓٛإ  &ٚيع

ا٭بٛاب، ٚا٭ساؿٜح، ٚتكطٝع ا٭ػباك، َٚع فيو نًٓ٘ ٫ ىًٛ عٔ تهلاك »ؾكاٍ: 

 . (32)«ٚا٭هاْٝـ

 

ِٸ ٜٓكٌ  &ٗ ْكً٘ يًشـٜح َٔ َِـكٙ ٜعُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ ٚٸ٫ّ، ث إٍ فنل هٓـٙ أ

ٚٸٍ انتؿ٢  ؾإفا أكاؿ إٔ ٜٓكٌ اؿـٜح َٔ َِـٕكًَ اؿـٜح،  آػل غرل إِـك ا٭

ٚٸٍ ٕٸ َا بعـ بقنل ايوٓـ إٍ سٝح ٌٜذلى َع هٓـٙ ٗ إِـك ا٭ ، ؾٝؿِٗ ايكاك٨ أ

ٚٸٍ، َٚٔ فيو:   إقنٛك َٔ ايوٓـ ايجاْٞ ٖٛ ْؿى إقنٛك ٗ ايوٓـ ا٭

ُٸِ، غ  11* َا ٗ ايباب  ُٸـ بٔ ٜعكٛب،  ٚعٓ٘»، سٝح قاٍ: 3َٔ أبٛاب ايتٝ طق

ٞٸ بٔ إبل ٞٸاِٖٝصعٔ عً ُٸ ، عٔ أبٝ٘، ٚعٔ عً ، عٔ ْٝعّا ،ـ، عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿبٔ ق

ُٸ عٔ  ×هأيتٴ أبا دعؿل ـ بٔ أبٞ ِْل، عٔ ابٔ بهرل، عٔ مكاك٠ قاٍ:أٓـ بٔ ق

ُټ  ِ....ايتٝ

ُٸ  .(33)«ـ بٔ ٜعكٛبٚكٚاٙ ايٌٝؽ بإهٓاؿٙ عٔ ق

ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ  ٕٸ ايٌٝؽ كٚاٙ بإهٓاؿٙ عٔ ق ٖٴٓا ٜٴـكى ايكاك٨ أ ٞٸ بٔ ٚ عً

ٚٸ٫ّ.َنإبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘...إٍ آػل اؿـٜح ايقٟ فٳ  لٙ أ

 

، «َجً٘»ٌٜٚرل ع أسٝاّْا ع إٍ أْٸ٘ تلى فنل باقٞ ايوٓـ بكٛي٘ ٗ آػل ن٬َ٘: 

 َٚٔ فيو: 

ـٸ١َ ايعباؿات، غ  1* َا ٗ ايباب  ُٸـ بٔ ٚ»، سٝح قاٍ: 3َٔ أبٛاب َك طق

ُٸٜعكٛبص  ُٸ ـعٔ ق ٞٸبٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق بٔ ابٔ ايٓعُإ، عٔ  ـ، عٔ عً

  ....قاٍ: ×عٔ أبٞ دعؿل ،َوهإ، عٔ هًُٝإ بٔ ػايـ
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ٞٸ، «اينٖـ»ٚكٚاٙ اؿوٌ بٔ هعٝـ ٗ نتاب  ، إٍ َجً٘ ،بٔ ايٓعُإ عٔ عً

 .(34)«قٛي٘ اؾٗاؿ

ٟٸ عٔ  َٚع فيو نًٓ٘ ٫ ىًٛ»بكٛي٘:  &ٚقـ أًاك شلقا ا٭َل ايوٝٸـ ايدلٚدلؿ

 .(35)«تهلاك ا٭بٛاب، ٚا٭ساؿٜح، ٚتكطٝع ا٭ػباك، ٚا٭هاْٝـ

 

ٚٸٍ ايوٓـ، ٌَرلّا يقيو بكٛي٘:  &ٚقـ وقف ايٌٝؽ اُؿلٸ ، َٚٔ «بإهٓاؿٙ»أ

 فيو: 

ُٸـ بٔ ٜعكٛبص ٚ»، سٝح قاٍ: 3َٔ أبٛاب اي٤ٛٓٛ، غ  15* َا ٗ ايباب  عٔ طق

ٞٸ  ،ف١ٜٓ، عٔ مكاك٠ ٚبهرلأبٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ أبٞ عُرل، عٔ عُل بٔ  عً

 ....|عٔ ٤ٛٓٚ كهٍٛ اهلل ×ُٗا هأ٫ أبا دعؿلأْٸ

 . ،...مٛٙ ،، عٔ ابٔ أبٞ عُرلٚكٚاٙ ايٌٝؽ بإهٓاؿٙ عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ

ُٸ ٚكٚاٙ أّٜٔا  .(36)«ـ بٔ ٜعكٛببإهٓاؿٙ عٔ ق

ٞٸ ٗ ؼك ، ع٢ً ٖقا اؿـٜح، بايكٍٛ: «ايٛها٥ٌ»ٝك٘ يهتاب ٚعًٖل ايٌٝؽ ايلبٸاْ

ٞٸايوٓـ ايجاْٞ  أَٔ َبتـ «ايٛها٥ٌ»هك٘ ُاسب أٚ» إٍ ايٌٝؽ  &طهٓـ ايٌٝؽ ايطٛه

ُٸص &ايهًٝينٸ ُٸ ،إؿٝـ :ِٖٚ ،ـ بٔ ٜعكٛبايٛها٥٘ بٌ ايٌٝؽ ٚق ـ عٔ دعؿل بٔ ق

  .(37)بٔ قٛيٜٛ٘ا

ٓـ أعٔ  ،إؿٝـ طهٓـ ايٌٝؽ إٍ اؿوٌ بٔ هعٝـص: ٍٚٸايوٓـ ا٭ أَٚٔ َبتـ

ُٸ  . (38)بإأعٔ اؿوٌ بٔ اؿؤ بٔ  ،بٝ٘أعٔ  ،ـبٔ ق

ٞٸ ٚعٓ٘ »طٖٚٛ:  هك٘ ٖ٪٤٫ َٔ ابتـا٤ هٓـ اؿـٜح ايتاهعأٚنقيو  طايطٛه

ُٸعٔ اؿوٌ بٔ هعٝـص ـ، عٔ أبإ بٔ عجُإ، ، عٔ أٓـ بٔ ٓن٠، ٚايكاهِ بٔ ق

 .(40)«ص(39)«...|قاٍ: أ٫ أسهٞ يهِ ٤ٛٓٚ كهٍٛ اهلل ،×عٔ أبٞ دعؿل ،عٔ َٝول

 

إٍ َا فنلٙ ايٌٝؽ ع ٗ َعلؾ١ ايوك٘ ع  قـ أٚنٌ ايباسح &ٚيعًٓ٘

ٞٸ ، َٔ طلٕم إٍ بعض ايلٚا٠ «ا٫هتبِاك»ٚ «تٗقٜب ا٭سهاّ»ٗ ٌَٝؼ١  &ايطٛه
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ٞٸ &سٝح ٜتطابل َا أهكط٘  إيِٝٗ، َٚٔ ٖ٪٤٫ ايلٚا٠: &َع بعض طلم ايٌٝؽ ايطٛه

 . (41)ع اؿوٌ بٔ هعٝـ1

ُٸـ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينٸ2  . (42)ع ق

 

، ٚمل وقف َٓٗا تلى بعض ا٭هٓاؿ ع٢ً ساشلا ٗ إِـك &ٜٚ٪ِّـ فيو أْٸ٘

ٛٳَع أْٸ٘ قـ ٜبـٚ ٦ًّٝا،  ٚٸٍ ايوٓـ، ٚاهتبـاي٘ بًؿٜ: ١ً ا٭ٍٚ ع ٖٵع يً إَهإ سقف أ

 ، َٚٔ فيو: «بإهٓاؿٙ»

ٞٸص ٚ»، سٝح قاٍ: 11َٔ أبٛاب اي٤ٛٓٛ، غ  15* َا ٗ ايباب  عٔ طايطٛه

ُٸ ُٸـ، عٔ أبٝ٘إؿٝـ، عٔ أٓـ بٔ ق  ،ـ، عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل، عٔ أٓـ بٔ ق

ُٗا هأ٫ أبا ْٸأ ،أعٌ ٞٵف١ٜٓ، عٔ بهرل ٚمكاك٠ ابٓٳأعٔ عجُإ بٔ عٝو٢، عٔ ابٔ 

 .(43)«...|عٔ ٤ٛٓٚ كهٍٛ اهلل ×دعؿل

ٞٸ«تٗقٜب ا٭سهاّ»َٚلادع١ إِـك، ٖٚٛ  ٕٸ ايٌٝؽ ايطٛه فنل  &، تبٝٸٔ أ

ٜٻ»اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ:  ُٸ ،ـٙ اهلل تعاٍَا أػدلْٞ ب٘ ايٌٝؽ أ عٔ  ،ـعٔ أٓـ بٔ ق

ُٸأٔ ع بٔ عبـ اهلل، عٔ هعـ ،بٝ٘أ عٔ ابٔ  ،عٔ عجُإ بٔ عٝو٢ ،ـٓـ بٔ ق

عٔ ٤ٛٓٚ كهٍٛ  ×ُٗا هأ٫ أبا دعؿلْٸأ ،أعٌ ٞٵعٔ بهرل ٚمكاك٠ ابٓٳ ،أف١ٜٓ

 .(44)«...|اهلل

 

ٖٻِ بعض ايباسجٌ أْٸ٘ نإ بإَهإ ايٌٝؽ اُؿلٸ ع ٚي٬ػتِاك ع  &ٖٚٓا قـ ٜتٛ

ٚٸٍ ايوٓـ، ٜٚكٍٛ: ٚبإهٓاؿٙ عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل....  إٔ وقف أ

ٔٸ فيو غرلٴ ُشٝض; إف يٛ ؾعٌ ايٌٝؽ اُؿلٸ فيو ٭ٚقع ايباسحٳ ٗ اًتباٙٺ  &ٚيه

ٞٸ ٕٸ ايباسح هٝعتُـ ٗ َعلؾ١ طلٜل ايٌٝؽ ايطٛه إٍ هعـ ع٢ً َا  &نبرٕل، ٖٚٛ أ

ٞٸ ا٫هتبِاك ٗ »ٚ «تٗقٜب ا٭سهاّ»َٔ طلٜٕل إيٝ٘ ٗ ٌَٝؼ١  &فنلٙ ايٌٝؽ ايطٛه

٘ ٗ ٖقا ايهتاب عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ؾكـ تٴلٵَٚا فَن»، ٖٚٛ: «َا اػتًـ َٔ ا٭ػباك

ُٸأعٔ طإؿٝـص، ػدلْٞ ب٘ ايٌٝؽ أبٛ عبـ اهلل أ عٔ  ،ـ بٔ قٛيٜٛ٘بٞ ايكاهِ دعؿل بٔ ق
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ُٸ ٞبأعٔ طإؿٝـص، ايٌٝؽ  ّٜٔاأػدلْٞ ب٘ أٚ ;عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ،بٝ٘أ ـ بٔ دعؿل ق

ٞٸ  .(45)«عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل ،بٝ٘أعٔ  طايِـٚم ا٫بٔص، بٔ اؿوٌ عً

ُٸا نإ ٚن٬ ايطلَٜك ـٷ ع  &ٖٓا، ؾًٛ سقف ايٌٝؽ اُؿلٸ هٝٴوكط٘ ٖاٝٵٔ كتً

ٜٵٔ يٛقع ٗ  ٝٵٔ إقنٛكٳ ٚٸٍ هٓـ ٖقا اؿـٜح ٚاعتُـ ايباسح ع٢ً أسـ ايطلَٜك أ

 .&ا٫ًتباٙ ٚاـطأ، ٖٚقا َا ٫ ٜلٜـٙ ٫ٚ ٜلٓاٙ ايٌٝؽ اُؿلٸ

 

ـٸّ ايه٬ّ ٗ َا ؾعً٘ ايٌٝؽ اُؿلٸ ٌٝؽ ايِـٚم تأػرل فنل أهٓاؿ ائَ  &تك

ٞٸ كُٓٗا اهلل إٍ آػل ايهتاب  ، سٝح عكـ يبٝاْٗا ؾا٥ـتٌ: ٚايٌٝؽ ايطٛه

: يبٝإ أهاْٝـ ايٌٝؽ ٚايجا١ْٝ; &: يبٝإ أهاْٝـ ايٌٝؽ ايِـٚما٭ٍٚ

ٞٸ  .&ايطٛه

طأٟ أهاْٝـ ايٌٝؽ ايِـٚم  أهاْٝـُٖا تٴلٵٚأػٸ»إٍ فيو بكٛي٘:  &ٚقـ أًاك

ٞٸ كُٓٗا اهللص طأٟ  ٕا فنلْاٙ ٗ ٖقا ايباب ;إٍ آػل ايهتاب أّٜٔا ٚايٌٝؽ ايطٛه

 .(46)«ي٬ػتِاك ٚسقكّا َٔ اٱطٓابص

 .إٍ سقف أهٓاؿ بعض ا٭ساؿٜحع ٚي٬ػتِاك ع  أّٜٔا &عُـ ايٌٝؽ اُؿلٸٚقـ 

ٚك٣ٚ »، ؾؿٞ ايؿا٥ـ٠ ايجا١ْٝ قاٍ: «ايٛها٥ٌ»إٍ ٖقا ا٭َل ٗ ػا١ُ  &ٚقـ أًاك

ٔٻ ،عٔ ْاع١ ،٭بٞ فكٸ ١ُّٚٝٸ «اجملايى ٚا٭ػباك»ايٌٝؽ ٗ نتاب  ٌ، عٔ عٔ أبٞ إؿ

ٞٸ ُٸكدا٤ بٔ و٢ٝ ايعدلتا٥ ـ بٔ اؿؤ بٔ سلٕٛ، عٔ عبـ اهلل بٔ عبـ ، عٔ ق

ِٸ ٞٸايلٓٔ ا٭ُ ، عٔ أبٞ سلب ، عٔ ايؿٌٔٝ بٔ ٜواك، عٔ ٖٚب بٔ عبـ اهلل اشلُـاْ

ٞٸ٩بٔ أبٞ ا٭هٛؿ ايـ ١ ٚفنل ايُٛٝٸ، ...|، عٔ كهٍٛ اهلل، عٔ أبٝ٘، عٔ أبٞ فكٸي

 بطٛشلا. 

 .(47)«ايوٓـ اػتِاكّا تٴٚتلِنٗ َٛآع نجرل٠،  َٓٗا ؾ٫ِّٛ تٴؿٵٚقـ أٚكٳ

 ْا ا٭َل نُا قاٍ، َٚٔ فيو: ـٵْا ع٢ً بعض ٖقٙ إٛآع، ؾٛدٳلٵٚقـ عجٳ

ـٸ١َ ايعباؿات، غ  5* َا ٗ ايباب  اجملايى »ٚٗ »، سٝح قاٍ: 8َٔ أبٛاب َك

 ،ي٘، قاٍ: ٜا أبا فكٸ ٘تٗ ُٚٝٸ ،|، عٔ كهٍٛ اهللأبٞ فكٸعٔ  بإهٓاؿٙ اٯتٞ «ػباكٚا٭

ٌٸ ٝٸ ٤ٞٺً يٝهٔ يو ٗ ن  .(48)«ن٢ٌ ٗ ايّٓٛ ٚا٭، ستٸ١ْْ
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ط١ًٜٛ ٭بٞ  كهاي١ّص &طأٟ ايٌٝؽ ايهًٝينٸٚقـ ك٣ٚ »ٚٗ ايؿا٥ـ٠ ايجايج١ قاٍ: 

ٚٸ ع ×عبـ اهلل هٓـٖا ٗ َٛآع  تٴٚقـ سقِؾع  «ايهاٗ»ٍ نتاب ايل١ٓٚ َٔ ٗ أ

ُٸ ،اػتِاكّا ـٸ ـ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينٸُٚٛكت٘: ق ٞٸقاٍ: س بٔ إبلاِٖٝ، عٔ  ثين عً

ٔٸ  . ×عبـ اهلل ٞعٔ أب ،ٕاٍ، عٔ سؿّ إ٪فٸأبٝ٘، عٔ ابٔ ؾ

ُٸ ُٸإـ بٔ ٚعٔ ق ـ بٔ هٓإ، عٔ إزلاعٌٝ بٔ دابل، زلاعٌٝ بٔ بنٜع، عٔ ق

ٚأَلِٖ َـاكهتٗا ٚايٓٛل  ،أُشاب٘ ٘ نتب بٗقٙ ايلهاي١ إٍأْٸ :×عٔ أبٞ عبـ اهلل

ؾهاْٛا ٜٔعْٛٗا ٗ َوادـ بٝٛتِٗ، ؾإفا ؾلغٛا َٔ  ،ؾٝٗا ٚتعاٖـٖا ٚايعٌُ بٗا

 اي٠٬ِ ْٛلٚا ؾٝٗا. 

ـٸ ُٸقاٍ: ٚس ُٸثين اؿؤ بٔ ق ـ بٔ َايو ايهٛٗ، عٔ ـ، عٔ دعؿل بٔ ق

  .×هللاز، عٔ أبٞ عبـ اايولٸ زلاعٌٝ بٔ كًـإاف، عٔ ايِشٸ ايكاهِ بٔ ايلبٝع

ٚفنل ايلهاي١  ،إٍ أُشاب٘ ×ٖقٙ ايلهاي١ َٔ أبٞ عبـ اهلل تٵقاٍ: ػلدٳ

 . (49)«بطٛشلا

 ْا ا٭َل نُا قاٍ، َٚٔ فيو: ـٵْا ع٢ً بعض ٖقٙ إٛآع، ؾٛدٳلٵٚقـ عجٳ

، سٝح 2َٔ أبٛاب ُؿات ايكآٞ َٚا هٛم إٔ ٜكٔٞ ب٘، غ  6* َا ٗ ايباب 

ي٘ إٍ أُشاب٘  ط١ًٜٛ ٗ كهاي١ٺ ،×أبٞ عبـ اهللتٞ عٔ اٯ طايهًٝينٸص هٓاؿٙإٚب»قاٍ: 

تٗا ايعِاب١ إلس١َٛ َٔ ًْتٗا: أٜٸ ،أَلِٖ بايٓٛل ؾٝٗا ٚتعاٖـٖا ٚايعٌُ بٗا

 .(50)«...إؿًش١

 

، ؾٝعلف «بإهٓاؿٙ»ٌٜرل إٍ سقف ايوٓـ بكٛي٘:  &ؾإْٸ٘ٚنُا ٜٴ٬سٹٜ ايكاك٨ 

ٕٸ شلقا اؿـٜح هٓـّا، مل ٜٴقٵ ٕٕ َا َٔ ل ٖاَنايباسح أ ٖٴٓا، ٚيهٓٸ٘ َقنٛكٷ ٗ َها

ٌٸ ّهٔ َعلؾت٘ َٔ إِـك.«ايٛها٥ٌ»  ، أٚ ع٢ً ا٭ق

ـٸؿ َٛٓع٘ «اٯتٞ»إٍ ٚدٛؿ ايوٓـ ٗ اـا١ُ بكٛي٘:  &ٌٜٚرل ، ٚيهٓٸ٘ ٫ و

 ا.، ؾِٝرل ايبشح عٓ٘ أَلّا ُعبّا ْٛعّا َٺبـٓق١

ٱسٝا٤ ايذلاخ ع٢ً ايباسح ٌَٓك١  ^ٚقـ ٖٚؾل احملكِّكٕٛ ٗ َ٪هٻو١ آٍ ايبٝت

ـٸؿٚا َٛٓع٘ ٗ اـا١ُ بـٓق١ٺ  ، َٚٔ فيو:ايبشح عٔ ٖقا ايوٓـ; إف س
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ُٸاّ، غ  16* َا ٗ ايباب  ٚكٚاٙ ٗ »، سٝح قاٍ ٗ فًٜ٘: 6َٔ أبٛاب آؿاب اؿ

ُٸـ، َجً٘ بايوٓـ اٯتٞ «اـِاٍ»  . «عٔ أْى بٔ ق

 .(51)«ٜأتٞ ٗ ايؿا٥ـ٠ ا٭ٍٚ َٔ اـا١ُ بلَن )ؾ(»ٚعًٖل احملكِّكٕٛ بكٛشلِ: 

، ؾشٌ ٜكٍٛ: َٔ اٱبٗاّ &٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً ايكاك٨ َا ٗ تعبرل ايٌٝؽ اُؿلٸ

ٕٸ ٖقا ىتً٘ ا٭َل ع٢ً ايباسح،  «بايوٓـ اٯتٞ، أٚ با٭هاْٝـ اٯت١ٝ» ٫ٚ ٜـكٟ ٌٖ أ

 اي٬سك١، أٚ أْٸ٘ هٝٴقنل ٗ اـا١ُ؟ايوٓـ هٝٴقنل ٗ أسـ ا٭ساؿٜح 

َٔ اهتؼـاّ َجٌ ايتعبرل إقنٛك يٲًاك٠ إٍ  &ٜٚنٜـ َٔ ٖقا اٱبٗاّ َا ؾعً٘

ٕٸ ايوٓـ هٝٴقنل ٗ أسـ ا٭ساؿٜح اي٬سك١، ٫ ٗ اـا١ُ  ، َٚٔ فيو:أ

ٞٸص ٚكٚاٙ »، سٝح قاٍ: 3َٔ أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا٤، غ  1* َا ٗ ايباب  طايطٛه

ٕٸ إ٫ٓ ،ٚنقا ايِـٚم ،ٝـٙ اٯت١ٝ إٍ نتاب ٚلٜـبأهاْ أّٜٔا  . (52)«...ٗ كٚاٜتُٗا: أ

ِٻِتإ يقنل طلم  ٚيٝى ٗ ايؿا٥ـ٠ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ َٔ اـا١ُ، ُٖٚا إؼ

ٟٸ فنل يوٓـ ايٌٝؽ ايِـٚم ٚايٌٝؽ  ٞٸ كُٓٗا اهلل، أ ايٌٝؽ ايِـٚم ٚايٌٝؽ ايطٛه

ٞٸ كُٓٗا اهلل إٍ نتاب ٚلٜـ، ؾأٜٔ فٴ  ٖقٙ ا٭هاْٝـ؟ تٵنلٳايطٛه

، سٝح قاٍ: 4َٔ أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا٤، غ  2ايِشٝضٴ أْٸٗا فٴنلت ٗ ايباب 

ٞٸإٚكٚاٙ ايِـٚم ب» ٔٸ هٓاؿٙ عٔ اؿؤ بٔ عً اٍ، عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض، عٔ عبـ بٔ ؾ

ٞٸاهلل بٔ أٜٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ  ب قاٍ: علٓتٴ، عٔ أبٞ عُلٚ إتطبِّٛب، عٔ اؿوٌ ايلٚاه

ُٸ ×ٚقـ نإ أَرل إ٪ٌَٓ ،ٖٞ سلٸ ،ؾكاٍ: ْعِ ،×ع٢ً أبٞ عبـ اهلل اي٘ ٜأَل ع

ِٸ  فنل اؿـٜح بطٛي٘.  بقيو، ث

 هٓاؿٙ عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ. إٚكٚاٙ ايٌٝؽ ب

ُٸإٚب ُٸهٓاؿٙ عٔ ق اك، عٔ ـ بٔ اؿؤ ايِٓؿـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝـ، عٔ ق

ُٸ ٞٸـ بٔ عٝو٢، عٔ اؿؤ بٔ عأٓـ بٔ ق ٔٸ ً  ٍ، عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض. ابٔ ؾ

ُٸ ٟٸٚعٓ٘، عٔ أٓـ بٔ إؿكٜى، عٔ ق ، عٔ إزلاعٌٝ بٔ ـ بٔ سوإ ايلام

ٟٸ  ، عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض. دعؿل ايهٓـ

ُٸإٚب اي بٔ َعلٚف، عٔ اؿؤ بٔ ـ بٔ و٢ٝ، عٔ ايعبٸهٓاؿٙ عٔ أٓـ بٔ ق

ٞٸ ٔٸ عً  اٍ، عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض. بٔ ؾ

ٞٸإٚب ٔٸ هٓاؿٙ عٔ عً  اٍ، عٔ ٚلٜـ بٔ ْاُض.بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ ؾ
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 ،هٓاؿٙ عٔ هٌٗ بٔ مٜاؿ، عٔ اؿؤ بٔ ٚلٜـ، عٔ أبٝ٘ ٚلٜـ بٔ ْاُضإٚب

 .(53)«×ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً أبٞ عبـ اهلل قاٍ: علٓتٴ

 

ّٸ ٕٛٓع فنل  &ؾعً٘ٚعًٝ٘ ؾُا أسؤ َا  ٗ بعض إٛاكؿ َٔ ايتشـٜـ ايعا

 َٚٔ فيو:  !ايوٓـ

عٕٝٛ »ٚٗ »، سٝح قاٍ: 2َٔ أبٛاب ا٭طع١ُ احمللٻ١َ، غ  55* َا ٗ ايباب 

ُٸـ بٔ هٓإ، عٔ با٭هاْٝـ اٯت١ٝ ٗ آػل ايهتاب، «ايعًٌ»، ٚٗ «ا٭ػباك ، عٔ ق

 . (54)«...×ايلٓا

 

ـٻ ٖٓا تك ٕٸٚ قـ ٜذلى فنل بعض ا٭هٓاؿ اعتُاؿّا ع٢ً  &ايٌٝؽ اُؿلٸ ّ ْعلف أ

 .«ايٛها٥ٌ»فنلٖا ٗ أبٛاب أٚ أساؿٜح أٚ َٛآع أػل٣ َٔ 

ـټّ ا٭هٓاؿ أٚ تأػټلٖا; ٚقـ ٌٜرل إٍ فيو ٖٚٛ ٗ فيو  قـ ٜذلى اٱًاك٠ إٍ تك

ِّ  .ؿ َٛٓع فنل تًو ا٭هٓاؿ ع٢ً مٛ ايعُّٛ أٚ اـِْٛع٢ً مٛ ايعُّٛ; ٚقـ و

 

ـټّ ا٭هٓاؿ أٚ تأػټلٖا َا ٗ ايباب  َٔ  4َٔ إٛاكؿ اييت تلى ؾٝٗا اٱًاك٠ إٍ تك

ُٸ»، سٝح قاٍ: 1أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا٤، غ  إٍ نتاب ٚلٜـ  بأهاْٝـٙـ بٔ ٜعكٛب ق

 .(55)«...×عٔ أَرل إ٪ٌَٓ

ـٻ  .3ٚ 2ٚ 1َٔ أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا٤، غ  2ايباب ّ فنلٖا ٗ ٖٚقٙ ا٭هاْٝـ تك

 

ـټّ ا٭هٓاؿ أٚ تأػټلٖا ع٢ً مٛ ايعُّٛ َا ًٜٞ:   َٔ إٛاكؿ اييت أًاك ؾٝٗا إٍ تك

ـٸ»، سٝح قاٍ: 4َٔ أبٛاب أسهاّ ايعٌل٠، غ  90* َا ٗ ايباب  ّ ٚقـ تك

: ×قاٍ: قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ ،^٘عٔ آبا٥ ،عٔ أبٞ عبـ اهلل ،ػايـسـٜح عكب١ بٔ 
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 .«...سلِٜ إوذـ أكبعٕٛ فكاعّا

ـٻ»ٱسٝا٤ ايذلاخ أْٸ٘  ^ٚفنل احملكِّكٕٛ ٗ َ٪هٻو١ آٍ ايبٝت  1ّ ٗ اؿـٜح تك

 .(56)«َٔ أبٛاب أسهاّ إوادـ 6َٔ ايباب 

ٕٸ ايوٓـ بٗقا ايٌهٌ:  ُٸ»ٚبايلدٛع إٍ إٛٓع إٌاك إيٝ٘ تبٝٸٔ أ ٞٸق  ـ بٔ عً

ُٸ، «اـِاٍ»بٔ اؿوٌ ٗ  ـ بٔ عٔ اؿوٌ بٔ أٓـ بٔ إؿكٜى، عٔ أبٝ٘، عٔ ق

ٞٸ ُٸ عً ٞٸبٔ قبٛب، عٔ ق ٔٸ ـ بٔ اؿوٌ، عٔ اؿؤ بٔ عً ٞٸبٔ ؾ بٔ  اٍ، عٔ عً

قاٍ:  ،^عٔ آبا٥٘ ،عٔ أبٝ٘ ،×بـ اهلل، عٔ أبٞ ععكب١، عٔ أبٝ٘ عكب١ بٔ ػايـ

 .(57)«...سلِٜ إوذـ أكبعٕٛ فكاعّا :×قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ

ُٸ»، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب إناك َٚا ٜٓاهب٘، غ  31* َٚا ٗ ايباب  ـ بٔ ق

ُٸ ُٸطايِشٝض: ؿاٚٚؿصـ بٔ أٓـ بٔ ؿاٚؿ اؿؤ بإهٓاؿٙ عٔ ق اك ـ بٔ بٓه، عٔ ق

ُٸاَ، عٔ اؿوٌ بٔ ايٓٓك ٟٸق ٞٸـ ايؿناك اي، عٔ دعؿل بٔ ايٓؼٸ ، عٔ اؿؤ بٔ عً

ُٸ ٞٸق ٞٸـ ايلَاْ ُٸ، عٔ و٢ٝ اؿُاْ ٞٸ، عٔ ق ، عٔ كتاك ـ بٔ عبٝـ ايطٝايو

ُٸ ٕٓ ،اك، عٔ أبٞ َطلايت  ....×ا ٓلب ابٔ ًَذِ ايؿاهل يعٓ٘ اهلل أَرل إ٪ٌَٓقاٍ: 

ٟٸؾلس١ اي»ٗ  طايِشٝض: طاٚٚيص ٚكٚاٙ عبـ ايهلِٜ بٔ طاٚي هٓاؿ باٱ «ػل

ُٸ ايوابل  .«َجً٘، ؿٚـ بٔ أٓـ بٔ ؿاعٔ ق

ُٸـ بٔ أٓـ بٔ ؿا»ٚعًٖل احملكِّكٕٛ، ع٢ً قٛي٘:  ، «ؿٚباٱهٓاؿ ايوابل عٔ ق

 .(58)«َٔ ٖقٙ ا٭بٛاب 30َٔ ايباب  2هبل ٗ اؿـٜح »بكٛشلِ: 

ٕٸ ايٌٝؽ اُؿلٸ  2قاٍ ٗ فٌٜ اؿـٜح  &ٚبايلدٛع إٍ إٛٓع إٌاك إيٝ٘ تبٝٸٔ أ

ٟٸ»ـ عبـ ايهلِٜ بٔ أٓـ بٔ طاٚي ٗ ٚكٚاٙ ايوٝٸ»: 30َٔ ايباب  عٔ ، «ؾلس١ ايػل

ُٸ ُٸِْرل ايـٜٔ ق ٞٸـ بٔ ق ـ ؾٌٔ ايٛمٜل، عٔ أبٝ٘، عٔ ايوٝٸ ـ بٔ اؿؤ ايطٛه

ٞٸاهلل اؿوينٸ ُٸ ،، عٔ إؿٝـ، عٔ فٟ ايؿكاك بٔ َعبـ، عٔ ايٌٝؽ ايطٛه ـ بٔ عٔ ق

 .(59)«...ؿاٚؿأٓـ بٔ 

ـٴ ايجاْٞ يًشـٜح  ـ عبـ ايهلِٜ بٔ أٓـ ايوٝٸٖٛ:  31َٔ ايباب  1إفٕ ؾايوٓ

ٟٸ»ي ٗ ٚبٔ طاٚ ُٸ، «ؾلس١ ايػل ُٸعٔ ِْرل ايـٜٔ ق ٞٸـ بٔ ق  ـ بٔ اؿؤ ايطٛه

، عٔ فٟ ايؿكاك بٔ َعبـ، عٔ ايٌٝؽ ـ ؾٌٔ اهلل اؿوينٸايٛمٜل، عٔ أبٝ٘، عٔ ايوٝٸ

ٞٸ ُٸ ،ؿٚـ بٔ أٓـ بٔ ؿاُٚٸعٔ ق ،، عٔ إؿٝـايطٛه اَ، عٔ اك ايٓٓكـ بٔ بٓهعٔ ق
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ُٸ ٟٸاؿوٌ بٔ ق ٞٸـ ايؿناك ُٸايٓؼٸ ، عٔ اؿؤ بٔ عً ـ اي، عٔ دعؿل بٔ ق

ٞٸ ٞٸايلَاْ ُٸ، عٔ و٢ٝ اؿُاْ ٞٸ، عٔ ق ُٸـ بٔ عبٝـ ايطٝايو اك، عٔ ، عٔ كتاك ايت

ٕٓ  ....ا ٓلب ابٔ ًَذِأبٞ َطل قاٍ: 

ٚكٚاٙ »، سٝح قاٍ ٗ فًٜ٘: 2َٔ أبٛاب آؿاب ايكآٞ، غ  8* َٚا ٗ ايباب 

 .«٘ٗ قًٓ نُا َلٸايٌٝؽ 

 ;بٛاب قو١ُ اـُىأَٔ  1َٔ ايباب  8ٗ اؿـٜح »ٚعًٖل احملكِّكٕٛ بكٛشلِ: 

بٛاب دٗاؿ أَٔ  41َٔ ايباب  2ٚاؿـٜح  ;ْؿاٍبٛاب ا٭أَٔ  1َٔ ايباب  4ٚاؿـٜح 

ٚٸ  .(60)«ايعـ

ٚٸ َٚا ٜٓاهب٘، غ  41ٚبايلدٛع إٍ ايباب  ٕٸ ـٵ، ٚدٳ2َٔ أبٛاب دٗاؿ ايعـ ْا أ

ـٻٚكٚاٙ ايٌٝؽ »ٜكٍٛ ٗ فًٜ٘:  &ايٌٝؽ اُؿلٸ  .«ّ ٗ اـُىنُا تك

ـٸ»ٚعًٖل احملكِّكٕٛ بكٛشلِ:  بٛاب َا هب ؾٝ٘ أَٔ  2َٔ ايباب  9ّ ٗ اؿـٜح تك

 .(61)«اـُىبٛاب قو١ُ أَٔ  1َٔ ايباب  8ٚٗ اؿـٜح  ;اـُى

ٜكٍٛ ٗ  &، ؾٛدـْا4َٙٔ أبٛاب ا٭ْؿاٍ، غ  1ٓا َٔ دـٜـ إٍ ايباب عٵٚكدٳ

 .«نُا َلٸٚكٚاٙ ايٌٝؽ »فًٜ٘: 

بٛاب قو١ُ أَٔ  1َٔ ايباب  8ٗ فٌٜ اؿـٜح  َلٸ»ٚعًٖل احملكِّكٕٛ بكٛشلِ: 

 .(62)«اـُى

 &ْاٙـٵ، ؾٛدٳ8َٔ أبٛاب قو١ُ اـُى، غ  1ٓا َٔ دـٜـ أّٜٔا إٍ ايباب عٵٚكدٳ

ٞٸ بٔ إبلاِٖٝصع ٚعٓ٘ 8»ٜكٍٛ:  ُٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ عً ٓٓطق اؿ بٔ ، عٔ أبٝ٘، عٔ 

ـُ ×عٝو٢، عٔ بعض أُشابٓا، عٔ ايعبـ ايِاحل ى َٔ ٔو١ أًٝا٤: َٔ ُٵقاٍ: ا

  ....ٚا٬ٕس١ ;َٚٔ إعاؿٕ ;َٚٔ ايهٓٛم ;ْٛٵٚايػٳ ;ايػٓا٥ِ

ُٸ ٞٸإـ بٔ اؿؤ بق ٔٸ هٓاؿٙ عٔ عً ٞٸبٔ اؿؤ بٔ ؾ بٔ ٜعكٛب،  اٍ، عٔ عً

ٟٸ ٟٸ ،عٔ أبٞ اؿؤ ايبػـاؿ ، عٔ اؿؤ عٔ اؿؤ بٔ إزلاعٌٝ بٔ ُاحل ايُِٝل

ٓٓ  .(63)«مٛٙ ،اؿ بٔ عٝو٢بٔ كاًـ، عٔ 

ِٜ َـ٣ ايعٓا٤ ايقٟ ٜتهبٸـٙ ايباسح ٕعلؾ١ هٓـ بعض ا٭ساؿٜح ْتٝذ١  ؾ٬سٹ

ٌٸ تًو إٛاكؿ:  ٚكٚاٙ ايٌٝؽ نُا َلٸ ٖقٙ ايطلٜك١، ٚقـ نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜكٍٛ ٗ ن

 .(64)ٗ قو١ُ اـُى، ٚيٛ ؾعٌ فيو يٛٓؾل ع٢ً ايباسح ايهجرل َٔ ايتعب ٚايعٓا٤
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ـٸؿ ايٌٝؽ اُؿلٸ ٗ بعض ا٭سٝإ َٛٓع فنل ا٭هٓاؿ احملقٚؾ١; ٚيهٓٸ٘  &س

ـٸؿ َٛٓع فنل تًو ا٭هٓاؿ ع٢ً مٛ ايعُّٛ تاك٠ّ; ٚع٢ً مٛ اـِْٛ تاك٠ّ أػل٣  .و

 

ـٸؿ ؾٝٗا َٛٓع فنل ا٭هٓاؿ احملقٚؾ١ ع٢ً مٛ ايعُّٛ َا  &َٔ إٛاكؿ اييت س

ٚقـ »، سٝح قاٍ: 19َٔ أبٛاب ُؿات ايكآٞ َٚا هٛم إٔ ٜكٔٞ ب٘، غ  8ٗ ايباب 

ـٻ ُٸّ ٗ اينٜاكات تك ٗ ؾٌٔ مٜاك٠ أَرل  ×ـ بٔ َاكؿ، عٔ أبٞ عبـ اهللسـٜح ق

ِٸ عإٍ إٔ قاٍ:  ع ×إ٪ٌَٓ انتب ٖقا  ،بٔ َاكؿصطايِشٝض: ٜا  قاٍ: ٜا ابٔ َاكؿ ث

 .(65)«اؿـٜح َا٤ ايقٖب

ِّ ٟٸ باب َٔ أبٛاب اينٜاكات قـ فنل ٖقا اؿـٜح، ٚبإلادع١ ٚمل و ؿ ٗ أ

باب اهتشباب »َٔ أبٛاب إناك َٚا ٜٓاهب٘، ٖٚٛ بعٓٛإ:  23إتعٹب١ تبٝٸٔ أْٸ٘ ٗ ايباب 

ٞٸ بٔ أبٞ طايب ٗ  3ٖٚٛ اؿـٜح ، (66)«، ٚنلا١ٖ تلنٗا×مٜاك٠ أَرل إ٪ٌَٓ عً

 ايباب.

ِّ &ٚقـ نإ بإَهإ ايٌٝؽ اُؿلٸ ؿ ايباب ايقٟ فنل ؾٝ٘ ٖقا إٔ و

ـٻ  ،×ٗ باب اهتشباب مٜاك٠ أَرل إ٪ٌَٓ ،ّ ٗ اينٜاكاتاؿـٜح، ؾٝكٍٛ: ٚقـ تك

ُٸـ بٔ َاكؿ....  سـٜح ق

 

ـٸؿ قٚؾ١ ع٢ً مٛ اـِْٛ ؾٝٗا َٛٓع فنل ا٭هٓاؿ احمل &َٔ إٛاكؿ اييت س

 «عٕٝٛ ا٭ػباك»ٚٗ »، سٝح قاٍ: 6َٔ أبٛاب أسهاّ ايعٌل٠، غ  146َا ٗ ايباب 

ـٻ قاٍ: قاٍ كهٍٛ  ،^عٔ آبا٥٘ ،عٔ ايلٓا ،ٗ إهباؽ اي٤ٛٓٛ تٵَٳبأهاْٝـ تك

 .(67)«:...|اهلل

 َٔ أبٛاب اي٤ٛٓٛ.  54ٚباب إهباؽ اي٤ٛٓٛ ٖٛ ايباب 

ِٜ نِ أْٸ٘ ع َع ٖقا  ع أُبض َٔ ايوٌٗ ع٢ً  &ايتشـٜـ َٔ ايٌٝؽ اُؿلٸؾ٬سٹ

 .(68)ايباسح إٔ ٌِٜ يًشـٜح إلاؿ، َٚعلؾ١ ايوٓـ َٔ ػ٬ٍ فيو
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ٟٸ إًاك٠ٺ شلقا اؿقف &ٚقـ وقف ايٌٝؽ اُؿلٸ ، هٓـ بعض ا٭ساؿٜح ؿٕٚ أ

ُٕ ـ ي٘، بُٝٓا ٖٛ ٗ إِـك ٓٳهٳٌ ايقٟ ٫ هٳلٵؾٝقنل اؿـٜح ٗ ُٛك٠ اؿـٜح ا

ـٷ، َٚٔ فيو:   سـٜحٷ َوٓٳ

: ٚقاٍ يٞ: قاٍ»، سٝح قاٍ: 2َٔ أبٛاب ا٭طع١ُ إباس١، غ  94* َا ٗ ايباب 

ٞٸ ٕٵ، ٗا أسـ ايًشٌُؾإْٸ ;ؾأنجل إلق١ ٦ًّٝا تٳإفا طبؼٵ ،ٜا عً مل ِٜٝبٛا َٔ ايًشِ  ؾإ

 .(69)«إلق١ٔ ِٜٝبٛا َ

، ٚدـْا اؿـٜح بٗقا «×ػباك ايلٓاعٕٝٛ أ»َٚلادع١ إِـك، ٖٚٛ 

ٞٸهٓاؿٚبٗقا اٱع 339»ايٌهٌ:  ٞٸ|قاٍ: قاٍ ايٓيبٸ ×بٔ أبٞ طايب ، عٔ عً  ،: ٜا عً

ٕٵ ،ٗا أسـ ايًشٌُْٸإؾ ;نجل إلق١أؾ ٦ًّٝا إفا طبؼتٳ مل ِٜٝبٛا  ٚاغلف يًذرلإ، ؾإ

 . (70)«َٔ ايًشِ ِٜٝبٛا َٔ إلم

، 338َا فنلٙ ٗ اؿـٜح  «اٱهٓاؿٚبٗقا »بكٛي٘:  &َٚلاؿٴ ايٌٝؽ ايِـٚم

ـٸع 338»سٝح قاٍ:  ُٸس ٟٸثٓا ق ـٸـ بٔ أٓـ بٔ اؿوٌ بٔ ٜٛهـ ايبػـاؿ ثٓا ، قاٍ: س

ٞٸ ُٸبٔ  عً ـٸ ،ـ بٔ ع١ٓٝٝق ـٸ ،ثٓا ؿاكّ بٔ قب١ِٝقاٍ: س ٞٸقاٍ: س بٔ َٛه٢  ثين عً

ٞٸ ،، عٔ أبٝ٘ َٛه٢، عٔ أبٝ٘ دعؿل×ايلٓا أبٝ٘ ، عٔ عٔ أبٝ٘ اؿوٌ ،عٔ أبٝ٘ عً

ؾذعٌ ٜأنٌ  ،ٚٗ ٜـٙ هؿلد١ً َّٜٛا |ع٢ً كهٍٛ قاٍ: ؿػًتٴ ×عًٍّٞ

 . (71)«...ٜٚطعُين

ٌٹلٵ (72)1ٖقا ايوٓـ ٗ ْؿى ايباب، غ  &ٚقـ فنل ايٌٝؽ اُؿلٸ ٜٴ ، ٚيهٓٸ٘ مل 

ٚٸٍ، بٌ فنل اؿـٜح ايجاْٞ ٗ  ٕٸ هٓـ اؿـٜح ايجاْٞ ٖٛ ْؿى هٓـ اؿـٜح ا٭ إٍ أ

ُٕ  ـ ي٘. ٓٳ٫ هٳهٳٌ ايقٟ لٵُٛك٠ اؿـٜح ا

 

ـٻ ٕٸ تك إٔ ٜقنل ٗ فٌٜ اؿـٜح أهٓاؿٙ  &َٔ عاؿ٠ ايٌٝؽ اُؿلٸّ ؾُٝا ٢َٔ أ

ٕٵ ـٺ أٌُٖ فيو ٗ بعض إٛاكؿ &ناْت، ٚيهٓٸ٘ ا٭ػل٣ إ ، ؾقنل اؿـٜح بوٓ

ٕٓا ْكٌ اؿـٜح ٗ َٕٛٓع آػل فنلٙ  ـٺ، ٚمل ٜقنل أهٓاؿٙ ا٭ػل٣ ٗ فًٜ٘، ٚ ٚاس
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ُٸا فنلٙ َٔ قبٌ، ؾعلٳ ـٺ ع ـٺ كتًٹ ٕٸ يًشـٜح أنجل َٔ هٳِؾبوٓ  ، َٚٔ فيو: ـٺٓٳٓا أ

ُٸ»، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب ْهاغ ايعبٝـ ٚاٱَا٤، غ  74* َا ٗ ايباب  ـ بٔ ق

ٟٸ اؿؤ بإهٓاؿٙ ُٸعٔ ايبنٚؾل ـ، عٔ ابٔ ، عٔ أٓـ بٔ إؿكٜى، عٔ أٓـ بٔ ق

ٓٓ ٌٕقاٍ: أٜٸ ×، عٔ أبٞ عبـ اهللاؿ، عٔ اؿًيبٸأبٞ عُرل، عٔ  ٚقع ع٢ً ٚيٝـ٠  ُا كد

ّٕ  .«...سلاَّا قٛ

ٱسٝا٤ ايذلاخ ع٢ً ٖقا اؿـٜح بكٛشلِ:  ^ٚعًٖل احملكِّكٕٛ ٗ َ٪هٻو١ آٍ ايبٝت

َٔ أبٛاب  8َٔ ايباب  1ٗ اؿـٜح  ،«ايهاٗ»ٚعٔ  ،هٓاؿ آػل عٓ٘إٚأػلد٘ ب»

 . (73)«١َٓرلاخ ٚيـ ا٬ٕعٳ

ُٸ»َٚلادع١ إٛٓع إٌاك إيٝ٘ تبٝٻٔ أْٸ٘ قاٍ:  هٓاؿٙ عٔ إـ بٔ اؿؤ بق

ٓٓ  ،×، عٔ أبٞ عبـ اهللاؿ، عٔ اؿًيبٸاؿوٌ بٔ هعٝـ، عٔ ابٔ أبٞ عُرل، عٔ 

ٌٕقاٍ: أٜٸ ّٕ ُا كد   ....سلاَّا ٚقع ع٢ً ٚيٝـ٠ قٛ

ٞٸ ٚكٚاٙ ايهًٝينٸ  . َجً٘ ،بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ أبٞ عُرل عٔ عً

ٞٸ بإهٓاؿٙ عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـص، ٚعٓ٘ ُٸ طايطٛه  ٞٸـ، عٔ عًعٔ ايكاهِ بٔ ق

 .(74)«َجً٘ ،×بٔ أبٞ ٓن٠، عٔ أبٞ عبـ اهلل

 

ٕٸ يًشـٜح إٓكٍٛ أهٓاؿّا  &ٚٗ بعض إٛاكؿ ٜهتؿٞ ايٌٝؽ اُؿلٸ باٱًاك٠ إٍ أ

 ، َٚٔ فيو: أػل٣، ٫ٚ ٜٓكًٗا يطٛشلا

ـٸ١َ ايعباؿات، غ  1* َا ٗ ايباب  طايِـٚم ٗ ٚ»، سٝح قاٍ: 22َٔ أبٛاب َك

ُٸص «ايعًٌ» ٞٸـ بٔ َٛه٢ بٔ إتٛنِّعٔ ق ٟٸ ٌ، عٔ عً  ـ، عٔ أٓبٔ اؿوٌ ايوعـآباؿ

ٞٸأبٔ  ُٸ، عٔ إزلبٞ عبـ اهلل ايدلق ـ بٔ دابل، عٔ اعٌٝ بٔ َٗلإ، عٔ أٓـ بٔ ق

َٔ  ّإ تطٗرلّاٗ ػطبتٗا: ؾلض اهلل اٱ ÷١قايت: قايت ؾاطُ ×ٍّٞمٜٓب بٓت عً

 ....ايٌلى

ـٸ ّٜٔاأٚكٚاٙ   .(75)«٠ أهاْٝـ ط١ًٜٛبع

 

ٗ فنل بعض ا٭هٓاؿ إٍ ا٫نتؿا٤ باٱًاك٠ إيٝٗا ؿٕٚ  &ٜعُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ
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ـٻ ٖٓا تك  ّ، َٚٔ فيو:فنلٖا تؿ٬ِّٝ، ؾتٴعلف 

هٓاؿ ٚباٱ»، سٝح قاٍ: 9َٔ أبٛاب أسهاّ ايـٚابٸ، غ  31* َا ٗ ايباب 

ع ٓاّ اؿلّ ع اّ ُٳٜكٍٛ: ٖقٙ اَؿ ×أبا عبـ اهلل عٔ أبٞ ػـه١ قاٍ: زلعتٴ ايجاْٞ

 .(76)«إزلاعٌٝ بٔ إبلاِٖٝ اييت ناْت يَ٘ٔ ْوٌ ٓاّ 

َٔ ْؿى ايباب،  8َا فنلٙ ٗ اؿـٜح  «اٱهٓاؿ ايجاْٞ»َٔ قٛي٘  &َٚلاؿٴٙ

ًٸٚباٱ»سٝح قاٍ:  ٞٸٚا٤، هٓاؿ عٔ ايٛ ُٸ عٔ عً ٓٓبٔ ق اؿ ـ، عٔ ُاحل بٔ أبٞ 

ًٸ ،ْٝعّا قاٍ:  ×عبـ اهلل ٞ، عٔ أبا٤، عٔ أٓـ بٔ عا٥ق، عٔ أبٞ ػـه١عٔ ايٛ

ّٷ يٝى َٔ ٔٸ أٌٖ فيو ايبٝت آؾ١ْ بٵِٹمل ٜٴ إ٫ٓ بٝت ؾٝ٘ ٓا  .(77)«...َٔ اؾ

ًٸا٤»َٔ قٛي٘  &َٚلاؿٴٙ َٔ ْؿى  6َا فنلٙ ٗ اؿـٜح  «ٚباٱهٓاؿ عٔ ايٛ

ُٸـ بٔ ٜعكٛبص ٚ»ايباب، سٝح قاٍ:  ُٸطق ُٸـ، عٔ َعًٓعٔ اؿوٌ بٔ ق ـ، ٢ بٔ ق

ًٸ ٤ٓٓاعٔ ايٛ أبا عبـ  آٍ هاّ قاٍ: زلعتٴ ع٢ً ٍَٛاؿ بٔ عجُإ، عٔ عبـ ا٭، عٔ 

ٕٸ ×اهلل ٚٸ ٜكٍٛ: إ ّٕ ٍٳأ ّٷنإ َٓه ٓا  .(78)«)٢ًُٓ اهلل عًٝ٘(زلاعٌٝنإ ٱ ١ ٓا

ـٴ إٌاك إيٝ٘ بكٛي٘:  ُٸـ بٔ ٜعكٛب،  «ٚباٱهٓاؿ ايجاْٞ»إفٕ ؾايوٓ ٞٸٖٛ: ق  عٔ عً

ُٸ ٓٓبٔ ق ًٸا٤، اـ، عٔ ُاحل بٔ أبٞ   عٔ أٓـ بٔ عا٥ق، عٔ أبٞ ػـه١ؿ، عٔ ايٛ

 . (79)...اُّٳٜكٍٛ: ٖقٙ اَؿ ×أبا عبـ اهلل قاٍ: زلعتٴ

 

^

^

ُٸ١ &ٜعُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ َٔ  ^ٗ بعض ا٭ساؿٜح إٍ سقف أزلا٤ بعض ا٭٥

 ، َٚٔ فيو: ايوٓـ

، سٝح قاٍ: 12َٔ أبٛاب دٗاؿ ايٓؿى َٚا ٜٓاهب٘، غ  26* َا ٗ ايباب 

ٖٸعٔ هًُٝإ بٔ أٓـ بٔ أٜٸص «اـِاٍ»طايِـٚم ٗ ٚ» اب بٔ ػلاد١، ٛب، عٔ عبـ ايٛ

ٞٸ ٞٸ عٔ أبٞ نلٜب، عٔ عً ٟٸبٔ سؿّ ايعبو ، عٔ أبٝ٘ ، عٔ اؿؤ بٔ اؿوٌ ايعًٛ

ُٸاؿوٌ بٔ ٜنٜـ،  قاٍ: قاٍ كهٍٛ  ^عٔ عًٍّٞ ـ، عٔ آبا٥٘،عٔ دعؿل بٔ ق

ِٕ ٤ٞٺإٍ ً ٤ٞٷً عٳُٹ: ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ َا دٴ|اهلل ِٕ أؾٌٔ َٔ سً  .(80)«إٍ عً

ُٸ...»ْا ايعباك٠ نُا ًٜٞ: ـٵٚدٳ «اـِاٍ»ٚبايلدٛع إٍ  ـ، عٔ عٔ دعؿل بٔ ق
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ُٸ ٞٸأبٝ٘ ق ٞٸـ بٔ عً ٞٸ ، عٔ أبٝ٘ عً ٞٸبٔ اؿوٌ، عٔ اؿوٌ بٔ عً بٔ أبٞ  ، عٔ عً

 .(81)«...^طايب

ِٜ نٝـ أْٸ٘ ُٸ١ &ؾ٬سٹ  . «عٔ آبا٥٘»بكٛي٘:  ^قـ اهتبـٍ هًو١ً أزلا٤ ا٭٥

، ×إْٸٞ اػتِلتٴ كٚاٜات ايلٓا»بقيو، ؾكاٍ:  &ٚقـ ُلٸغ ايٌٝؽ اُؿلٸ

ُٸ١ ٝٵتٴ بًؿٜ: ، بايتؿٌِٝ، ^، عٔ آبا٥٘^ٚغرلٙ َٔ ا٭٥  .(82)««عٔ آبا٥٘»ٚأتٳ

 

^

ُٸ١ &اُؿلٸٜٚعُـ ايٌٝؽ  ، ^ٗ بعض ا٭ساؿٜح إٍ اػتِاك أزلا٤ بعض ا٭٥

 َٚٔ فيو: 

ُٸ»، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب أسهاّ ايعٌل٠، غ  53* َا ٗ ايباب  ـ بٔ ق

ُٸ ُٸٜعكٛب، عٔ ق ـ بٔ عٝو٢، عٔ ابٔ قبٛب، عٔ ـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق

ٖٚٛ  ،إٍ طبٝبٺ تٴإٕ استذٵ : أكأٜتٳ×٭بٞ اؿؤ از قاٍ: قًتٴعبـ ايلٓٔ بٔ اؿذٸ

ٞٸ  .«...ِْلاْ

٭بٞ »ٱسٝا٤ ايذلاخ، ع٢ً قٛي٘:  ^ٚعًٖل احملكِّكٕٛ ٗ َ٪هٻو١ آٍ ايبٝت

 .(83)«×ٗ إِـك: أبٞ اؿؤ َٛه٢»، بكٛشلِ: «×اؿؤ

ُٸ»ْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ: ـٵ، ٚدٳ«ايهاٗ»َٚلادع١ إِـك، ٖٚٛ  ـ بٔ ق

ُٸ از ابٔ قبٛب، عٔ عبـ ايلٓٔ بٔ اؿذٸـ بٔ عٝو٢، عٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق

ٕٵ : أكأٜتٳ×بٞ اؿؤ َٛه٢٭ قاٍ: قًتٴ ٞٸ ،إٍ ايطبٝب تٴاستذٵ إ  .(84)«...ٖٚٛ ِْلاْ

 

ٗ بعض ا٭ساؿٜح إٍ سقف ٌَؼِِّات بعض ايلٚا٠  &ٜعُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ

إقنٛك٠ ٗ إِـك َٔ ايوٓـ، ٖٚقا َا قـ هعٌ َٔ بعض ايعٓاٜٚٔ ٗ ايوٓـ عٓٛاّْا 

َٳٌَذلٳنّا بٌ ايجك١ ٚغرلٙ، أٚ ٜٴ ٖٹِ  ٕٸ ٖقا ايلاٟٚ َٔ  ٔٵٛ ٫ ػدل٠ ي٘ ٗ عًِ ايلداٍ بأ

ٕٸ ك ٝٸ١، ٚاؿاٍ أْٸ٘ يٝى نقيو، بٌ إ اّٜٚا آػل، ٌَذٔلنّا َع٘ ٗ ا٫هِ، ايطبك١ ايؿ٬ْ

 ٖٛ َٔ تًو ايطبك١.

 َٚٔ فيو: 
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طايِـٚم ٗ ٚ»، سٝح قاٍ: 3َٔ أبٛاب أسهاّ ايعٌل٠، غ  69* َا ٗ ايباب 

ُٸص «×عٕٝٛ أػباك ايلٓا»، ٚ«َعاْٞ ا٭ػباك» اك، عٔ ـ بٔ اؿؤ، عٔ ايِٓؿعٔ ق

ُٸ ٞٸـأٓـ بٔ ق ٔٸ ، عٔ اؿؤ بٔ عً ٞٸبٔ ؾ أبا  ؾِٗ قاٍ: زلعتٴبٔ ا اٍ، عٔ عً

 .(85)«...ٓاكٷ ٜكٍٛ: ٫ ٜأب٢ ايهلا١َ إ٫ٓ ×اؿؤ

ع 2»، ٚدـْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ: «َعاْٞ ا٭ػباك»َٚلادع١ إِـك، ٖٚٛ 

ـٸ ُٸس ـٸ ع،ٞ اهلل عٓ٘ ع كٓـ بٔ اؿؤ بٔ أٓـ بٔ ايٛيٝـ ثٓا ق ُٸقاٍ: س ـ بٔ ثٓا ق

ُٸاكاؿؤ ايِٓؿ ٔٸ، عٔ أٓـ بٔ ق ٞٸـ، عٔ ابٔ ؾ  بٔ اؾِٗ قاٍ: زلعتٴ اٍ، عٔ عً

 .(86)«...ٓاكٷ ٜكٍٛ: ٫ ٜأب٢ ايهلا١َ إ٫ٓ ×أبا اؿؤ َٛه٢

ْا اؿـٜح بٗقا ـٵ، ٚدٳ«×عٕٝٛ أػباك ايلٓا»َٚلادع١ إِـك ايجاْٞ، ٖٚٛ 

ـٸ»ايٌهٌ:  ُٸس ـٸ ٞـ بٔ اؿؤ بٔ أٓـ بٔ ايٛيٝـ كٓثٓا ق ثٓا اهلل عٓ٘ قاٍ: س

ُٸ ُٸ ،اكـ بٔ اؿؤ ايِٓؿق ٞٸ ،ـ بٔ عٝو٢عٔ أٓـ بٔ ق بٔ  عٔ اؿؤ بٔ عً

ٔٸ  ٜكٍٛ: ٫ ٜأب٢ ايهلا١َ إ٫ٓ ×أبا اؿؤ بٔ اؾِٗ قاٍ: زلعتٴ ٞٸعٔ عً ،اٍؾ

 . (87)«...ٓاكٷ

ٕٸ ايٌٝؽ اُؿلٸ ِٜ نٝـ أ  قـ سقف ٌَؼِِّات ث٬ث١ َٔ ايلٚا٠. &ؾ٬سٹ

ٌٸ فيو َٓ٘  .(88)اعتُاؿّا ع٢ً ًٗلتِٗ َٚعلٚؾٝٸتِٗ عٓـ ايعًُا٤ &ٚيع

ٚٸ َٚا ٜٓاهب٘، غ  1* َٚا ٗ ايباب  ، سٝح قاٍ: 10َٔ أبٛاب دٗاؿ ايعـ

ُٸـ بٔ ٜعكٛبص ٚ» ٟٸعٔ ابٔ ػايـعِٓٗ، طق ، عٔ أبٞ عبـ ، عٔ أبٝ٘، عٔ أبٞ ايبؼذل

ٕٸ|قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ×اهلل  .(89)«...ب٘ عٝين تٵقلٻ أػدلْٞ بإَٔل ×ددل٥ٌٝ : إ

ـٸ»ْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ: ـٵ، ٚدٳ«ايهاٗ»َٚلادع١ إِـك، ٖٚٛ  َٔ  ٠ْع

ُٸأُشابٓا،  ٟٸـ بٔ ػايـعٔ أٓـ بٔ ق قاٍ:  ×، عٔ أبٞ عبـ اهلل، عٔ أبٞ ايبؼذل

ٕٸ :|قاٍ كهٍٛ اهلل  .(90)«...ب٘ عٝين تٵلٳٻَٕل َقددل٥ٌٝ أػدلْٞ بأ إ

ِٜ نٝـ أْٸ٘ انتؿ٢ َٔ قٍٛ ايٌٝؽ ايهًٝينٸ ُٸـ بٔ »: &ؾ٬سٹ عٔ أٓـ بٔ ق

 .«ابٔ ػايـعٔ »بكٛي٘:  «ػايـ

ٌٸ فيو َٓ٘ َٔ ْؿى ايباب ٖٚٛ:  9اعتُاؿّا ع٢ً َا فنلٙ ٗ اؿـٜح  &ٚيع

ُٸـ بٔ ٜعكٛبص ٚ» ـٸطق ُٸ ٠ٺعٔ ع ، عٔ بعض ـ بٔ ػايـَٔ أُشابٓا، عٔ أٓـ بٔ ق

ِٸعٔ عبـ اهلل بٔ عبـ ايلٓٔ ا٭ ،أُشاب٘  ،×، عٔ سٝـك٠، عٔ أبٞ عبـ اهللُ
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 . (91)«ًٝا٤ بعـ ايؿلا٥ضقاٍ: اؾٗاؿ أؾٌٔ ا٭

ٞٸ ٗ هٓـ بعض ا٭ساؿٜح &ؾٝهٕٛ ايٌٝؽ اُؿلٸ  .قـ َاكي ايتعًٝل ايُٛؿ

 

ٚاسـ٠ َٓٗا  ٗ بعض ا٭ساؿٜح ايط١ًٜٛ إٍ ْكٌ ؾكل٠ٺ &ٜعُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ

إٍ إٓاؾ١ بعض ايلٚا٠ إٍ هٓـ  &ؾك٘، ٚيهٞ ٜهٕٛ إٓكٍٛ ٚآشّا ٜٴٔطلٸ

 اؿـٜح، ٚفيو اعتُاؿّا ع٢ً َا دا٤ ٗ َُْٔٛ٘، َٚٔ فيو: 

ٞٸص ٚ»، سٝح قاٍ: 12َٔ أبٛاب ا٭ْؿاٍ، غ  4* َا ٗ ايباب  هٓاؿٙ عٔ إبطايطٛه

عٔ عُل بٔ ٜنٜـ، عٔ أبٞ هعـ بٔ عبـ اهلل، عٔ أبٞ دعؿل، عٔ اؿؤ بٔ قبٛب، 

ْٸ×٭بٞ عبـ اهلل قاٍ: قًتٴ ع سـٜحٺ ٗ ع اك َوُع بٔ عبـ إًوهٝٸ  ٚيٝتٴ ٞ نٓتٴ: إ

 . (92)«...أكبعُا١٥ أيـ ؿكِٖ تٴايػْٛ ؾأُبٵ

ْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ: ـٵ، ٚدٳ«تٗقٜب ا٭سهاّ»َٚلادع١ إِـك، ٖٚٛ 

عٔ عُل بٔ ٜنٜـ قاٍ:  ،عٔ اؿؤ بٔ قبٛب ،بٞ دعؿلأعٔ  ،هعـ بٔ عبـ اهلل»

 َا٫ّ ×بٞ عبـ اهللأٍ إاك َوُع بٔ عبـ إًو بإـ١ٜٓ، ٚقـ نإ ٌٓ با هٝٸأ كأٜتٴ

 ٘ إيٝ٘؟تٳًَِٓ ٟإاٍ ايق ×عًٝو أبٛ عبـ اهلل ؿٻكٳ ِٳي٘: يٹ ؾكًتٴ ،ٙ عًٝ٘ٗ تًو ايو١ٓ ؾلؿٸ

َٓ ٞ قًتٴْٸإؾكاٍ:  يـ أكبعُا١٥ أ تٴُبٵأايػْٛ ؾ ٚيٝتٴ ٞ نٓتٴْٸإإيٝ٘ إاٍ:  تٴًِي٘ سٌ 

 .(93)«...ؿكِٖ

ُٸا ٗ إِـك، َا  ـٺ ع ٌٕ كتً ِٜ نٝـ أْٸ٘ ُاؽ هٓـ اؿـٜح بٌه ؾ٬سٹ

ٕٸ أبا هٝٸاك َقنٛكٷ ٗ هٓـ اؿـٜح ٗ إِـك، ٚا٭َلٴ يٝى نقيو.  ٜٛسٞ بأ

 

ُٸا ٖٞ عًٝ٘ ٗ  &ٜعُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ ع ٚبوبب تكـِٜ ٚتأػرل بعض ا٭ساؿٜح ع

، َع نْٛٗا تعًٝل أهٓاؿ بعض ا٭ساؿٜح ع٢ً أهٓاؿ ا٭ساؿٜح اييت قبًٗاٍ إإِـك ع 

 .غرل َعًٖك١ ٗ إِـك

ٔٸ ٖقا َا هعً٘  ، ٜٚقنل ْٝع ايلٚا٠ ؾٝٗا، َع ٜلؾع تعًٝل بعض ا٭هٓاؿٚيه

 . أْٸٗا َعًٖك١ْ ٗ إِـك
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 َٚٔ فيو:

ُٸع 1»، سٝح قاٍ: 2ٚ 1َٔ أبٛاب أسهاّ ايعٌل٠، غ  93* َا ٗ ايباب  ـ بٔ ق

ـٸ ُٸ ٠ٺٜعكٛب، عٔ ع ، عٔ ابٔ ـ ٚهٌٗ بٔ مٜاؿ ْٝعّأَ أُشابٓا، عٔ أٓـ بٔ ق

 دٛاب ايهتاب ٚادبٷ قاٍ: كؿٸ ×، عٔ أبٞ عبـ اهللقبٛب، عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإ

 اؿـٜح. ، ...ايو٬ّ نٛدٛب كؿٸ

ُٻٚباٱهٓاؿ عٔ ابٔ قبٛبع 2 قاٍ: ايتٛاٌُ  ×فنلٙ، عٔ أبٞ عبـ اهلل ٔٵ، ع

 .(94)«بٌ اٱػٛإ ٗ اؿٔل ايتناٚك، ٚٗ ايوؿل ايتهاتب

ـٸ1»ْا اؿـٜجٌ بٗقا ايٌهٌ: ـٵ، ٚدٳ«ايهاٗ»َٚلادع١ إِـك، ٖٚٛ  َٔ  ٠ْع ع

ُٸ ُٻ ،، عٔ ابٔ قبٛبْٝعّا ـ ٚهٌٗ بٔ مٜاؿأُشابٓا، عٔ أٓـ بٔ ق فنلٙ،  ٔٵع

ػٛإ ٗ اؿٔل ايتناٚك، ٚٗ ايوؿل قاٍ: ايتٛاٌُ بٌ اٱ ×عٔ أبٞ عبـ اهلل

 ايتهاتب. 

دٛاب  قاٍ: كؿٸ ×، عٔ أبٞ عبـ اهللابٔ قبٛب، عٔ عبـ اهلل بٔ هٓإع 2

 . (95)«ٍ باهلل ٚكهٛي٘ٚٵٚايباؿٟ بايو٬ّ َأ ،ايو٬ّ نٛدٛب كؿٸ ايهتاب ٚادبٷ

 

َكاي١ٺ ْا ايتعلټض ي٘ ٗ لٵْٚٛلّا يًشاد١ إٍ بو٘ ايه٬ّ ٗ ٖقا إبشح ؾكـ آثٳ

ٕٵ ًا٤ اهلل تعاٍ. َوتك١ًٓ ٌٳل ٫سكّا ٗ عـؿٺ قاؿّ، إ ٓٵ  ، تٴ

 

 ا٫ػتِاك. «ايٛها٥ٌ»َٔ أبلم ػِا٥ّ ًَ ا٭ساؿٜح ٗ نتاب ٚ

 

  ،ٗ اػتِاك ًَ أساؿٜح نتاب٘ ١ًّْ َٔ ا٭هايٝب &اتٸبع ايٌٝؽ اُؿلٸٚقـ 

 َٚٓٗا:
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ٟٸ َٚع فيو نِّ٘ ٫ ىًٛ عٔ »إٍ ٖقا ا٭َل بكٛي٘:  &ٚقـ أًاك ايوٝٸـ ايدلٚدلؿ

 .(96)«تهلاك ا٭بٛاب، ٚا٭ساؿٜح، ٚتكطٝع ا٭ػباك، ٚا٭هاْٝـ

ٕٸ ايٌٝؽ اُؿلٸ «تكطٝع ًَ اؿـٜح»ٚإكِٛؿ َٔ  اؿـٜح »ٜعُـ إٍ  &أ

ـٸ٠ ؾكلاتٺ ٚاسـ، بٌ  ، ؾٝؿلِّم بٌ ؾكلات٘، ٫ٚ ٜقنلٖا ٗ بابٺايٛاسـ إٌتٌُ ع٢ً ع

ٌٸ ؾكل٠ٺ  .(97)«ٗ بابٗا إٓاهب ٜقنل ن

ٕٸ ايٌٝؽ اُؿلٸٚبعباك٠ٺ أػل٣:  ع ٗ بعض ا٭ساؿٜح ع وقف بعض ؾكلات  &إ

 . (98)اؿـٜح

 

إٍ أْٸ٘ قـ  &ٌٜرل ايٌٝؽ اُؿلٸيت قاّ بتكطٝعٗا اي ٗ نجرل َٔ ا٭ساؿٜح 

ـٸ٠ ُٛك:سقف بعض ؾكلات اؿـٜح  ، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ ع

ٚٸٍ اؿـٜح ايِٛك٠ ا٭ٍٚ: ٕٵ نإ احملقٚف ٗ أ ، بعـ فنل ايوٓـ &ؾٝكٍٛ إ

  ، َٚٔ فيو:«ٗ سـٜحٺ»ٚقبٌ فنل ًَ اؿـٜح: 

...عٔ »، سٝح قاٍ: 2َٔ أبٛاب ٚدٛب اؿرٸ ًٚلا٥ط٘، غ  24* َا ٗ ايباب 

ٕٵ نإ َٛهٹلّا... ع ع ٗ سـٜحٺ ×اؿًيبٸ، عٔ أبٞ عبـ اهلل  . (99)«قاٍ: ٚإ

ٕٵ نإ احملقٚف ٗ ٚه٘ اؿـٜح ايِٛك٠ ايجا١ْٝ: ٗ ٚه٘ ًَ  &ؾٝكٍٛ إ

ِٸ قاٍ:»اؿـٜح:    ، َٚٔ فيو:«إٍ إٔ قاٍ:»، أٚ «ث

عٔ إزلاعٌٝ ...»، سٝح قاٍ: 5َٔ أبٛاب أسهاّ ا٬ٕبى، غ  26* َا ٗ ايباب 

ٞٸا ٞٸ بٔ عً ٗ  ع ×، عٔ أَرل إ٪ٌَٓ^، عٔ أبٝ٘، عٔ ايلٓا، عٔ آبا٥٘ايـعبً

ِٸ ،بج٬ث١ ؿكاِٖ قُِّٝا ٣٘ اًذلأْٸ ،ع سـٜحٺ  ؾًبو٘ َا بٌ ايلهػٌ إٍ ايهعبٌ، ث

ِٸ ،ؾٝ٘ كنعتٌ ٢ؾًِٓ ،أت٢ إوذـ قاٍ: اؿُـ هلل ايقٟ كمقين َٔ ايلٜاَ َا  ث

ُٸ ِٸٚأهذل ؾٝ٘ عٛكتٞ،  ،ٟ ؾٝ٘ ؾلٜٔيت٩ؿٸأٚ ،ٌ ب٘ ٗ ايٓايأػ كهٍٛ  : زلعتٴقاٍ ث

 . (100)«ٜكٍٛ فيو عٓـ ايهو٠ٛ |اهلل

ٞٸ»ٚٗ َِـك اؿـٜح، ٖٚٛ  ِٸ قاٍ:»ٍ قٛي٘: ـٳ، بٳ«أَايٞ ايطٛه ٖقٙ ايعباك٠:  «ث

ٌٷ» ؟ |٘ َٔ كهٍٛ اهللتٳزلعٵ ٤ٞٷأعٓو ْلٟٚ ٖقا أٚ ً: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ، ؾكاٍ ي٘ كد
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 .(101)«|٘ َٔ كهٍٛ اهللتٴزلعٵ ٤ٞٷقاٍ: بٌ ً

عٔ ابٔ ...»: &، سٝح قا2ٍَٔ أبٛاب ا٭غواٍ إو١ْٛٓ، غ  11* َٚا ٗ ايباب 

ِّ ×أبا عبـ اهلل بهرل، عٔ أبٝ٘ قاٍ: هأيتٴ  عايًٝايٞ أغتوٌ َٔ ًٗل كَٔإ  ٗ أ

ٌٴ عإٍ إٔ قاٍ  ٚٸ ٚايػو ٕٵٍ ايًٌٝ، قًتٴأ ْاّ بعـ ايػوٌ؟ قاٍ: ٖٛ َجٌ غوٌ ّٜٛ  : ؾإ

  .(102)«بعـ ايؿذل أدنأى تٳاؾُع١، إفا اغتوًِ

ٖقٙ  «إٍ إٔ قاٍ»ٍ قٛي٘: ـٳ، بٳ«تٗقٜب ا٭سهاّ»ٚٗ َِـك اؿـٜح، ٖٚٛ 

 . (103)«قاٍ: ٗ توع عٌل٠، ٚٗ إسـ٣ ٚعٌلٜٔ، ٚٗ ث٬خ ٚعٌلٜٔ»ايعباك٠: 

ٕٵ نإ  ايِٛك٠ ايجايج١: ٗ آػل ًَ  &ؾٝكٍٛ احملقٚف ٗ آػل اؿـٜحإ

ِٸ فنل اؿـٜح بطٛي٘»، أٚ «اؿـٜح كتِل»، أٚ «اؿـٜح»اؿـٜح:     ، َٚٔ فيو:«ث

عٔ عبـ اهلل ...»  ، سٝح قاٍ:1َٔ أبٛاب أسهاّ ايعٌل٠، غ  93* َا ٗ ايباب 

، ...ايو٬ّ نٛدٛب كؿٸ دٛاب ايهتاب ٚادبٷ قاٍ: كؿټ ×عٔ أبٞ عبـ اهلل بٔ هٓإ،

 . (104)«اؿـٜح

ٍ باهلل ٚٵٚايباؿٟ بايو٬ّ َأ»، مٜاؿ٠: «ايهاٗ»ٚٗ َِـك اؿـٜح، ٖٚٛ 

 .(105)«ٚكهٛي٘

ٕٸ احملقٚفٳ ٜٚٴ٬سٳٜ ٗ ٖقا إجاٍ ٫  ،ٚاسـ٠ َٔ ًَ اؿـٜح ٖٛ ١ًْْ أ

 .(106)أنجل

عٔ طًش١ ..ع.2»، سٝح قاٍ: 2َٔ أبٛاب أسهاّ ايعٌل٠، غ  86* َٚا ٗ ايباب 

كهٍٛ  ٕٸأ ×ٗ نتاب عًٍّٞ قلأتٴ :قاٍ: قاٍ ،’أبٞ عبـ اهلل، عٔ أبٝ٘بٔ مٜـ، عٔ 

َٳ |اهلل ٕٸ ٔٵنتب بٌ إٗادلٜٔ ٚا٭ِْاك ٚ اؾاك نايٓؿى  ؿل بِٗ َٔ أٌٖ ٜجلب أ

ِٕ غرل َٔاكٍّ َٸ٫ٚ آث  . (107)«اؿـٜح كتِلٷ٘، ، ٚسل١َ اؾاك ع٢ً اؾاك نشل١َ أ

عٔ أبٞ عُلٚ ع...4»، سٝح قاٍ: 4َٔ أبٛاب ؿٜات ا٭عٔا٤، غ  2* َٚا ٗ ايباب 

ٚقـ  ،ٖٞ سلٌّ ،ؾكاٍ: ْعِ ،×ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً أبٞ عبـ اهلل قاٍ: علٓتٴ ،بإتطبِّ

ُٸ ×نإ أَرل إ٪ٌَٓ ِٸاي٘ بقيو، ٜأَل ع  . (108)«فنل اؿـٜح بطٛي٘ ث

 

إٍ سقف بعض  &٫ ٌٜرل ايٌٝؽ اُؿلٸاييت قاّ بتكطٝعٗا  ٚٗ بعض ا٭ساؿٜح 
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ٛٳؾكلات اؿـٜح ب٤ٌٞ ٕٸ َا فٴنل ٗ ٖٵ، ؾٝٛقع ايباسح ٗ ا٫ًتباٙ ٚاي ِ، سٝح ٜعتكـ أ

ٖٛ ُاّ اؿـٜح، بُٝٓا ٜهٕٛ إقنٛك ٖٛ بعض اؿـٜح ؾك٘، َٚٔ  «ايٛها٥ٌ»

  فيو:

عٔ إبلاِٖٝ بٔ أبٞ ...»، سٝح قاٍ: 5َٔ أبٛاب ايطٛاف، غ  82* َا ٗ ايباب 

عٔ ايعُل٠  ×بلاِٖٝ بٔ عبـ اؿُٝـ ٜوأٍ ي٘ أبا اؿؤ َٛه٢٘ قاٍ ٱأْٸايب٬ؿ 

َٓ٘، ؾـػٌ  ـٻ٫ بٴ ٖٛ ٚادبٷ ،ْعِ إٔإؿلؿ٠ ع٢ً ُاسبٗا طٛاف ايٓوا٤؟ ؾذا٤ اؾٛاب 

بٌرل بٔ ، ؾـػٌ ٖٛ ٚادبٷ ،ؾكاٍ: ْعِ ،ؾوأي٘ عٓٗا ،عًٝ٘ إزلاعٌٝ بٔ ٓٝـ

ُٸ ٗٸإزلاعٌٝ بٔ ع  .(109)«ٖٛ ٚادبٷ ،ؾكاٍ: ْعِ ،ؾوأي٘ عٓٗا ،اك ايِرل

ٕٸ ايٌٝؽ (110)«تٗقٜب ا٭سهاّ»ٚبايلدٛع إٍ َِـك اؿـٜح، ٖٚٛ   ، تبٝٸٔ يٓا أ

دـٜـ٠ يبعض  قـ تِلٸف ٗ اؿـٜح، عقف بعض ايعباكات، ٚبِٝاغ١ٺ &اُؿلٸ

ٌٸ فيو َط  ك اٱَهإ.ـٵبّا ٫ػتِاك اؿـٜح َقًَعباكات٘ ا٭ػل٣، ٚن

 

ٌٕ ٜ٪ؿٸٟ إٍ  &ٗ بعض ا٭سٝإ ّاكي ايٌٝؽ اُؿلٸ تكطٝع ًَ اؿـٜح بٌه

 ، َٚٔ فيو: تٌٜٛ٘ ًَ ايلٚا١ٜ

ُٸ...»، سٝح قاٍ: 2َٔ أبٛاب ايتعكٝب، غ  7َا ٗ ايباب   * ـ بٔ َوًِ عٔ ق

ُٵ :ؾكاٍ ؟عٔ ايتوبٝض ×أبا دعؿل هأيتٴ :قاٍ ٚٓ ٦ًّٝا تٴَا عً  ،غرل توبٝض ؾاط١ُ ؿّاَٛ

 .(111)«اؿـٜح، ...ات بعـ ايؿذلٚعٌل َلٸ

ٝٻ«ايهاٗ»ٚبايلدٛع إٍ َِـك اؿـٜح، ٖٚٛ  ُٸ١ اؿـٜح ٖٞ:، تب ٕٸ تت   ٔ أ

 ،اهلل ٚسـٙ ٫ ًلٜو ي٘، ي٘ إًو ٚي٘ اؿُـ ات بعـ ايؿذل تكٍٛ: ٫ إي٘ إ٫ٓٚعٌل َلٸ»

ٌٸٖٚٛ ع٢ً ، وٝٞ ّٚٝت ٛټوبِّٜٚٴ ،قـٜلٷ ٤ٞٺً ن  .(112)«عّاض َا ًا٤ تط

ِّّٖٛا يًلٚا١ٜ قٛي٘: ِٜ نِ نإ ٌَ   ،«اؿـٜح، ٚعٌل َلٸات بعـ ايؿذل...»  ؾ٬سٹ

ِٸ قاٍ: «توبٝض ؾاط١ُ»ٚيٛ أْٸ٘ ْكٌ َٔ ايلٚا١ٜ إٍ قٛي٘:  ، يهإ أؾٌٔ «اؿـٜح»، ث

 ٚأسؤ.
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ُا ٜهٕٛ ٗ بٳكٴٗ تكطٝع ًَ اؿـٜح بأْٸ٘  &اعتٴلض ع٢ً َٓٗر ايٌٝؽ اُؿلٸ»

ٞٸٗٵٌٷ ٗ َؾػٵها٥ل ؾكلات اؿـٜح َا ي٘ ؿٳ ٕٸ (113)«ِ إلاؿ ايؿكٗ هٝاه١ ، ٚبايتايٞ ؾإ

 .تكطٝع اؿـٜح قـ ت٪ؿٸٟ إٍ ػطأ ؾت٣ٛ ايؿكٗا٤

 

ـٸ٠ أدٛب١: ٚقـ ُأدٝب عٔ ٖقا ا٫عذلاض  بع

ٚٸ٫ّ: ٕٸ » أ ، ايقٟ ٖٛ غلضٷ ك٥ٝىٷ إْٸُا ناْت َلاعا٠ّ ي٬ػتِاكهٝاه١ ايتكطٝع إ

 يًُ٪يِّـ.

 ُشٝضٷ ٗ ُػل سذِ ايهتاب، مل ٜهٔ يٓا طلٜلٷ &ـٓا َٓٗر إ٪يَِّٵؾًٛ ايتنٳ

ٍٷ  .(114)«َا قاّ ب٘ َٔ ايتكطٝع إ٫ٓ َكبٛ

ٕٸ » ٚثاّْٝا: ، ٚب٢ٓ عًٝٗا بٓٝإ (115)إ٪يِّـ قـ ُلٻغ بايتناّ هٝاه١ ايتكطٝع ٖقٙإ

 نتاب٘. 

ٌٸ َٚع فنلٙ إٛآع اييت ٚاؿـٜح ٗ َِاؿكٙ،  َِـك اؿـٜح، ٚتعٌٝ ق

ايطبع١ احملٖكك١ َٔ قبٌ َ٪هٻو١ آٍ ، ٗ ٬ّٜٵٚفٳ كّاـٵُٳ ،ع اؿـٜحَط١ قٹبكٝٸ ٗاؾٝ تٵٚكؿٳ

ُٕ ٱسٝا٤ ايذلاخ، ^ايبٝت شلقا  ٢ٜبك ٫ٚ ،ضٔلعتٳوٌِ ايػلض ايقٟ أًاك إيٝ٘ ا

 .(116)«لَنقٵٜٴ ًهاٍ أثلٷاٱ

ٕٸ » ٚثايجّا: ٔٴـ، ٚايقٟ ٜكتٔٝ٘ سٴإعٗٛؿ َٔ إ٪يِّإ ٔٸ و ٘ ٫ ٜذلى َٔ أْٸ ،ب٘ ايٛ

ُِٕ اؿهِ َٓ٘ٗٵٗ َؾ ع ٚيٛ استُا٫ّع  ٌٷػٵي٘ ؿٳ اؿـٜح َا ٜ َٔ عاؿت٘، ٬سٳ، نُا ٖٛ ا

 .(117)«يػلٓ٘ ّأيهإ ْاق ٌ ي٘ ٗ فيو، ٚإ٫ٓػٵ٫ ؿٳ ُا ٜذلى َاٚإْٸ

 

ٖٴٓا ػـك اٱًاك٠ إٍ  ٌٸ ا٭ساؿٜح; يعـّ إَهإ ٚ ٕٸ ايتكطٝع مل ٌٌُٜ ن أ

ِٻ١ِ شلا  .تكطٝعٗا، ٚيقا بكٝت بعض ا٭سهاّ ٗ غرل ا٭بٛاب إؼ

ٚعًٝ٘ ٜٓبػٞ يًباسح ٗ َوأي١ٺ َا إٔ ٜٴهجل َٔ ايتتبټع يٮساؿٜح إلتبط١ 

 . َٛٓٛع عج٘
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ع شلقٙ بهجل٠ ايتتبټ ؾعًَٝو»قاٍ: ْؿوٴ٘ سٝح  &ٖٚقا َا أًاك إيٝ٘ ايٌٝؽ اُؿلٸ

ّٷ تٵٚإطايع١ شلا، ٫ٚ تكتِل ع٢ً ايباب ايقٟ تلٜـ، ؾكـ بكٝٳ ،ا٭ساؿٜح  أسها

ٗا أٚ أنجلٖا، ٫ٚ إف مل ّهٔ تكطٝع ا٭ساؿٜح نِّ ;ٗاٗ غرل َٛاْٸ ١َُِْٛٓ

 .(118)«ٚغرل فيو ،ٚي٬نتؿا٤ بايبعض ،يعـّ ا٫هتشٔاك ;اٱًاك٠ إٍ َُٕٔٛ اؾُٝع

 

إٍ اػتِاك ًَ اؿـٜح، أٚ بعٔ٘،  ٗ أنجل َٔ سـٜحٺ &عُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ

 ، َٚٔ فيو: دـٜـ٠ ٭يؿاٚ٘ بِٝاغ١ٺ

عٔ َوعـ٠ ...»، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب أسهاّ ايعٌل٠، غ  92َا ٗ ايباب   *

ٕٸ ،^بٔ ُـق١، عٔ أبٞ عبـ اهلل، عٔ آبا٥٘ َٸ ُاسب كد٬ّ ×أَرل إ٪ٌَٓ أ  ،ّاٝٸف

َٸ ُٸأ: أٜٔ تلٜـ ٜا عبـ اهلل؟ قاٍ: ٞٸؾكاٍ ي٘ ايق َٸكٜـ ايهٛؾ١، ؾً  ٞٸا عـٍ ايطلٜل بايق

َٸ عإٍ إٔ قاٍ:  ع ،×عـٍ َع٘ أَرل إ٪ٌَٓ َعٞ؟ ؾكاٍ ي٘ أَرل  تٳِيـٳعٳ ِٳ: يٹٞٸؾكاٍ ي٘ ايق

إفا ؾاكق٘،  ع ايلدٌ ُاسب٘ ١ّ٦ٖٝٓإٔ ٌٜٝٸ ،ٔ ايِشب١وٵ: ٖقا َٔ ُاّ سٴ×إ٪ٌَٓ

ٝټ ٕٸ ،اؿـٜح، ...ٓاٚنقيو أَلْا ْب َٸ ٚؾٝ٘ أ   .(119)«أهًِ يقيو ٞٸايق

ُٸ١ اؿـٜح ٖٞ: «ايهاٗ»ٚبايلدٛع إٍ َِـك اؿـٜح، ٖٚٛ  ٕٸ تت ، تبٝٸٔ أ

َٸؾكاٍ » َٸٞٸي٘ ايق َٳْٸأ ّٳلٳ: ٫ دٳٞٸ: ٖهقا قاٍ؟ قاٍ: ْعِ، قاٍ ايق ؾعاي٘ تبع٘ ٭ ٔٵُا تبع٘ 

َٸ ،ٞ ع٢ً ؿٜٓوًٗـ أْٸأؾأْا  ،ايهل١ّ ُٸ ،×َع أَرل إ٪ٌَٓ ٞٸٚكدع ايق ا علؾ٘ ؾً

 .(120)«أهًِ

ِٜ نٝـ أْٸ٘ ٞٸ أهًِ »قـ اػتِل ٖقٙ اينٜاؿ٠ بكٛي٘:  &ؾ٬سٹ َٸ ٕٸ ايق ٚؾٝ٘ أ

 .(121)«يقيو

 

إٍ ع ٚي٬ػتِاك ع  &ٗ فنلٙ ِٕاؿك اؿـٜح ا٭ػل٣ ٜعُـ ايٌٝؽ اُؿلٸ

ٞٸ يًشـٜح.  سقف ًَ اؿـٜح إتٻشٹـ َع َا ٗ إِـك ا٭ًُ

ٚنقيو وقف قوُّا َٔ أهٓاؿٖا، ٖٚٛ ايكوِ إٌذلى بٝٓٗا ٚبٌ هٓـ 

ٞٸ ي٘  . اؿـٜح ٗ إِـك ا٭ًُ
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غرل أْٸ٘ تاك٠ّ ٜذلى اٱًاك٠ ؿٍِٛ ٖقا اؿقف; ٚتاك٠ّ أػل٣ ٜٴٌرل إٍ ٖقا 

 . «مٛٙ»، أٚ «َجً٘»اؿقف بكٛي٘: 

 َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً فيو: 

بإهٓاؿٙ طايِـٚمص ع 3ٚ»، سٝح قاٍ: 3َٔ نتاب ايُٛاٜا، غ  26* َا ٗ ايباب 

ُٸ ُٸعٔ ابٔ أبٞ عُرل، عٔ ق اك، ـ بٔ أبٞ ٓن٠ ٚسوٌ بٔ عجُإ، عٔ إهشام بٔ ع

ٌٕ ،×عٔ أبٞ عبـ اهلل ٌٕكٳٚٳ بعضٴ َات ؾأقلٸ ٗ كد ـٳ ثت٘ يلد قاٍ: ًٜنّ فيو ٗ  ،ٕٜٔٵب

ِٸ  ت٘. س

 َجً٘.  ،بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ أبٞ عُرل ٞٸـ بٔ ٜعكٛب، عٔ عًُٸق

ُٸإٚكٚاٙ ايٌٝؽ ب ُٸهٓاؿٙ عٔ أٓـ بٔ ق ـ بٔ أبٞ ـ بٔ عٝو٢، عٔ ق

 .(122)«عُرل

ُٸ1»، سٝح قاٍ: 1َٔ أبٛاب ايكب١ً، غ  1* َٚا ٗ ايباب  ـ بٔ اؿؤ ع ق

ٓٓ عٔ ايؿلض ٗ  ×أبا دعؿل اؿ، عٔ سلٜن، عٔ مكاك٠ قاٍ: هأيتٴبإهٓاؿٙ عٔ 

 ،٘، ٚايلنٛع، ٚايوذٛؿ، ٚايـعا٤اي٠٬ِ؟ ؾكاٍ: ايٛقت، ٚايطٗٛك، ٚايكب١ً، ٚايتٛدٸ

 . ٗ ؾل١ٜٔٺ ١ْ: َا ه٣ٛ فيو؟ ؾكاٍ: هٓٸقًتٴ

ٞٸص ٚ ُٸطايطٛه ٞٸبإهٓاؿٙ عٔ هعـ بٔ عبـ اهلل، عٔ أٓـ بٔ ق بٔ  ـ، عٔ عً

ٓٓسـٜـ، عٔ عبـ ايلٓٔ بٔ أبٞ للإ ٚاؿوٌ بٔ هعٝ اؿ بٔ عٝو٢، ـ، عٔ 

 . مٛٙ

ٞٸ ،ٚكٚاٙ ايهًٝينٸ ُٸ عٔ عً ـ بٔ و٢ٝ، عٔ بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘، ٚعٔ ق

ُٸ ُٸأٓـ بٔ ق ْٓٓٝعّا ،ـ بٔ إزلاعٌٝ، عٔ ايؿٌٔ بٔ ًافإـ، ٚعٔ ق اؿ، ، عٔ 

 .(123)«َجً٘

ُٸـ بٔ ٜعكٛبص ٚع 3»، سٝح قاٍ: 3َٔ أبٛاب ايـؾٔ، غ  56* َٚا ٗ ايباب  طق

ُٸ ُٸعٔ ق ـ بٔ عٝو٢، عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـ، عٔ ـ بٔ و٢ٝ، عٔ أٓـ بٔ ق

أبا عبـ  قاٍ: هأيتٴ اغ إـا٥ينٸايٓٔل بٔ هٜٛـ، عٔ ايكاهِ بٔ هًُٝإ، عٔ دلٸ

نٝـ ايتوًِٝ ع٢ً أٌٖ ايكبٛك؟ قاٍ: تكٍٛ: ايو٬ّ ع٢ً أٌٖ ايـٜاك َٔ  ×اهلل

ـٹ ٕٵع ا ٚإْٸ ،لٜٔػٹا ٚإوتأٌَ َٓٸإ٪ٌَٓ ٚإوًٌُ، كسِ اهلل إوتك بهِ  عًا٤ اهلل  إ

 ٫سكٕٛ. 
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ِّأْٸ إ٫ٓ ،َجً٘ ،اغ إـا٥ينٸٚكٚاٙ ايِـٚم بإهٓاؿٙ عٔ دلٸ ٌَ ٘ قاٍ: كسِ اهلل إتك

 .(124)«لٜٔا ٚإتأػَِّٓٸ

ُٸـ بٔ ٚع 2»، سٝح قاٍ: 2َٔ أبٛاب ا٭طع١ُ احمللٻ١َ، غ  53* َٚا ٗ ايباب  طق

ُٸٜعكٛبص  ُٸ ،ـ بٔ و٢ٝعٔ ق ٞٸ بٔ اؿهِ، عٔ عبـ اهلل ـعٔ أٓـ بٔ ق ، عٔ عً

ٞٸ  ّٕ ×عبـ اهلل ٦ٌٛ أبقاٍ: هٴبٔ و٢ٝ ايهاًٖ ٚسٔلِٖ  ،َوًٌُ ٜأنًٕٛ عٔ قٛ

ٌّ ّ سلُِّإٔ أنلٙ أٚ ٞٸ،ْا ؾ٬ أٚانٌ اجملٛهأا َٸأعْٛ٘ إٍ طعاَِٗ؟ ؾكاٍ: ـٵٜٳَأ ،فٛه

 تِٓعْٛ٘ ٗ ب٬ؿنِ.  عًٝهِ ٦ًّٝا

 ٞٸ،عٔ ايهاًٖ ،عٔ ؾٔاي١ ،عٔ اؿوٌ بٔ هعٝـهٓاؿٙ إٚكٚاٙ ايٌٝؽ ب

 .(125)«مٛٙ

 

 .«مٛٙ»ٚقٛي٘:  «َجً٘»آكا٤ احملٓككٌ ٚايباسجٌ ٗ َوأي١ ايؿلم بٌ قٛي٘:  تٵاػتًَؿ

اهلل  َٔ أسـ إٌاٜؽ كٓٞ نجرلّا َا ٜٓكٌ ًَ سـٜحٺ»: ؾكاٍ بعضٴ احملكِّكٌ

ِٸ ٜعطـ عًٝ٘ بكٛي٘: عِٓٗ ٕٷ»، ث  . «كٚاٙ مٛٙ»ل بكٛي٘: ، ٚقـ ٜعبِّ«َجً٘ كٚاٙ ؾ٬

أنجل بٌ ًَ ايلٚاٜتٌ عٓـ ايتعبرل  ٚدٛؿ اػت٬فٺٓا عًٝ٘ بايتتبټع ٖٛ ِؿٚايقٟ َٚق

 . (126)«ايجاْٞ

٫ٚ ىؿ٢ َا ٗ ٖقا ايكٍٛ َٔ ا٫ػتِاك ٚاٱْاٍ ٗ بٝإ ايؿلم بٌ ن٬ 

ٜٵٔ.  ايتعبرلٳ

ٕٸ ُاسب »: ٚقاٍ بعضٷ آػل قـ ٜٴعكِّب بعـ إٔ ٜٛكؿ ايلٚا١ٜ بكٛي٘:  «ايٛها٥ٌ»إ

ٞٸ ٗ » ٞٸ َجً٘»َج٬ّ، أٚ ٜكٍٛ:  ««احملاهٔ»ٚكٚاٙ ايدلق ٚك٣ٚ »، أٚ ٜكٍٛ: «ٚك٣ٚ ايدلق

ٞٸ مٛٙ  . «ايدلق

 .ٚد١ٗ اػت٬فٺ ...، ٚبٝٓٗا د١ٗ اًذلاىٺ«ايٛها٥ٌ»ٖٚقٙ ايتعابرل ايج٬ث١ نجرل٠ْ ٗ 

ٕٸ ايلٚا١ٜ ٚاسـ٠ْ ٗ ٖقٙ إٛاكؿ ايج٬ث١، ٚإ٫ٓ يٛ ناْت  َٸا د١ٗ ا٫ًذلاى ؾٗٞ أ أ

 يعطـ.إٍ أَ ؿٕٚ ساد١ٺ  ،كٚا١ّٜ أػل٣ يقنلٖا ع٢ً مٛ ا٫هتك٬ٍ

َٸا د١ٗ ا٫ػت٬ف  ٕٸ قٛي٘: ٚأ ٕٸ ايلٚا١ٜ بعٝٓٗا ٖٞ ايلٚا١ٜ ايوابك١  «كٚاٖا»ؾإ ٜعين أ

 .١ٺَٔ ؿٕٚ مٜاؿ٠ٺ ْٚكِٝ
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َٸا إفا قاٍ:  ؾإلاؿ أْٸٗا يٝوت عٌ ايلٚا١ٜ ايوابك١، بٌ ؾٝٗا مٜاؿ٠ْ أٚ  «َجً٘»ٚأ

 .ْك١ِْٝ

َٸا إفا قاٍ:  ؾإلاؿ أْٸٗا يٝوت عٌ ايلٚا١ٜ ايوابك١ أّٜٔا، بٌ  «ٚك٣ٚ مٛٙ»ٚأ

ٕٵ نإ اؾُٝع كٚا١ّٜ ٚاسـ٠ّ. ؾٝٗا مٜاؿ٠ْ ْٚك١ِْٝ َعّا  ، ٚإ

ع٢ً مٛ ايػايب، ٚإ٫ٓ ؾؿٞ جٌ ٚايٓشٛ إْٸُا ٖٛ ْا ٗ تؿورل إلٵايقٟ فَن ٖٚقا

ـٻ  .(127)«ّ فنلٙبعض إٛاكؿ قـ ٜكع ػ٬ف َا تك

ـٸّا إٍ ايِٛاب  .(128)ٖٚقا ايكٍٛ ايجاْٞ قلٜبٷ د

 

ًَ ع َٔ ْكً٘ عٔ َِاؿك اؿـٜح ا٭ػل٣ ع  &سٌ وقف ايٌٝؽ اُؿلٸ

ٞٸ يًشـٜح، ٌَرلّا إٍ ٖقا اؿقف بكٛي٘:  اؿـٜح إتٻشٹـ َع َا ٗ إِـك ا٭ًُ

ٕٸ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٚاسـ٠ْ ٗ ٖقٙ إِاؿك، ٜٚلٜـ أّٜٔا «مٛٙ»، أٚ «َجً٘» ، ؾإْٸ٘ ٜلٜـ أ

ٞٸ، َػاٜلٷ بعض  ٕٸ َا أثبت٘ َٔ ًَ اؿـٜح، إٓكٍٛ عٔ إِـك ا٭ًُ اٱًاك٠ إٍ أ

 . ح ٗ إِاؿك ا٭ػل٣اي٤ٌٞ ًٕ اؿـٜ

ٌِّ أْٸ٘ ٗ ٖقٙ اؿاٍ ٜذلى اٱًاك٠ إٍ َٛاكؿ ا٫ػت٬ف ٗ ايهتب  &ٚإتش

 .اييت ٜٓكٌ عٓٗا

ٟٸ، سٝح قاٍ:  ِ٘ أساؿٜح ايهتب »ٖٚقا َا أًاك إيٝ٘ ايوٝٸـ ايدلٚدلؿ ٚمل ٜٔب

ِٸ قاٍ: ٚكٚاٙ ا٭كبع١ نُا ٗ ا٭ٍُٛ ، بٌ انتؿ٢ بقنل اـدل عٔ أسـ ايٌٝٛؾ، ث

ُا ؽتًـ َتْٛٗا ٗ ا٭يؿاٚ، اييت ىتًـ بٳٝينٸ، أٚ ايٌٝؽ، أٚ ايِـٚم، َع أْٸ٘ كٴايهً

 بٗا إع٢ٓ إكِٛؿ. 

ٖٓا أًُٖ٘ ؾٝٗا  .(129)«ٚأٌُٖ ٖقا ٗ غرل ا٭كبع١ أنجل 

ٕٸ َا أثبت٘ ايٌٝؽ اُؿلٸنٵؾ٬ ّهٔ يًباسح اَؾ»ٚعًٝ٘   «ايٛها٥ٌ»ٗ  &ّ بأ

ـٸ ي٘ َٔ َلادع١ إِـك ّٸ  ;َتطابلٷ َع إِـك ايقٟ ٜٓكٌ عٓ٘، ؾ٬ بٴ يًٛقٛف ع٢ً ْ

 . (130)«ايعباك٠

 

ٝٻ ـٻتب ٖٓا تك ٕٸ ايٌٝؽ اُؿلٸٔ  ، أٚ «َجً٘»ٜٴعبِّل عٔ إً احملقٚف بكٛي٘:  &ّ أ
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 .ي٬ػت٬ف بٌ َا أثبت٘ َٔ ًَ اؿـٜح ٚإً احملقٚف، تاكنّا اٱًاك٠ «مٛٙ»

ٝٵٔ، َع نْٛ٘  &غرل أْٸ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ ٌٜرل إٍ فيو ا٫ػت٬ف بٌ إتٓٳ

ـٸّا  .ٜورلّا د

 َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً فيو: 

ٞٸص ع 2ٚ»، سٝح قاٍ: 2َٔ أبٛاب ا٫ستٔاك، غ  47* َا ٗ ايباب  بإهٓاؿٙ طايطٛه

ُٸ ٞٸ ـ بٔ أٓـ بٔ و٢ٝ،عٔ ق ٞٸ ،عٔ إبلاِٖٝ بٔ ٖاًِ، عٔ ايٓٛؾً ، عٔ ايوهْٛ

ٜٸ|قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ،^عٔ أبٞ عبـ اهلل، عٔ آبا٥٘ ِٗ أعِٛ : ث٬ث١ َا أؿكٟ أ

، أٚ ايقٟ ٜكٍٛ: قؿٛا، أٚ ايقٟ ٜكٍٛ: اهتػؿلٚا : ايقٟ ٌّٞ َع اؾٓام٠ بػرل كؿا٤ٺَّالٵدٴ

 ي٘ غؿل اهلل يهِ. 

 . َله٬ّ ،«اـِاٍ»ٚكٚاٙ ايِـٚم ٗ 

ٞٸ ،ؾٝ٘ ،ٚكٚاٙ أّٜٔا  ع٘ قاٍ أْٸ إ٫َٓجً٘،  ،عٔ أبٝ٘ ،بٔ إبلاِٖٝ عٔ أبٝ٘، عٔ عً

 .(131)«اكؾكٛا ب٘ ع: «قؿٛا»: ٍ قٛي٘ـٳبٳ

طايِـٚم ٗ ع 22ٚ»، سٝح قاٍ: 22َٔ أبٛاب ا٭َل ٚايٓٗٞ، غ  1* َٚا ٗ ايباب 

ُٸبإهٓاؿٙ عٔ ا٭ص «اـِاٍ»  ع ايـٜٔع ٥ٗ سـٜح ًلا ع ×ـعٍُ، عٔ دعؿل بٔ ق

َٳ َٞل بإعلٚف ٚايٓٗقاٍ: ٚا٭ ع٢ً  ـٵأَهٓ٘ فيو، ٚمل َى ٔٵعٔ إٓهل ٚادبإ ع٢ً 

 ٫ٚ ع٢ً أُشاب٘.  ،ْؿو٘

ٗ نتاب٘  ،×بإهٓاؿٙ عٔ ايؿٌٔ بٔ ًافإ، عٔ ايلٓا «ػباكعٕٝٛ ا٭»ٚٗ 

 . (132)«ٚأهك٘ قٛي٘: ٫ٚ ع٢ً أُشاب٘ ،مٛٙ ،إٍ إإَٔٛ

 

 . ع ٗ ٖقا ا٭هًٛب َٔ ا٫ػتِاك ع ٗ ا٫ًتباٙ ٚاـطأ &ٚقـ ٚقع ايٌٝؽ اُؿلٸ

ٕٸ «َجً٘»عٔ ًَ اؿـٜح احملقٚف بكٛي٘:  &لؾؿٞ بعض إٛاكؿ عبٻ ، إ٫ٓ أ

ٕٸ إً ايقٟ ٜعٓٝ٘ َػاٜلٷ ُاَّا يًًُ ايقٟ أثبت٘ َٔ إِـك  َلادع١ إِـك أثبتت أ

ٞٸ ي  ، َٚٔ فيو: ًشـٜحا٭ًُ

ٝٸت٘، غ  2* َا ٗ ايباب  ع ٚعٓ٘ 4»، سٝح قاٍ: 4َٔ أبٛاب ٚدٛب ايِّٛ ْٚ

ٞٸ بٔ قبٛبص ُٸـ بٔ عً ٞٸ بإهٓاؿٙ عٔ ق ، عٔ أٓـ، عٔ اؿوٌ، عٔ طايطٛه
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ٌٷ قاٍ: قًتٴ ،×عٔ أبٞ إبلاِٖٝاهلل،  ؾٔاي١، عٔ ُاحل بٔ عبـ دعٌ هلل عًٝ٘  ي٘: كد

ِٸ ،ؾِٝبض ،ايِٝاّ ًٗلّا ٖٚٛ ٫ ٜٟٓٛ  ،ِٜٚبض ،ٜبـٚ ي٘ ؾٝؿطل ٖٚٛ ٜٟٓٛ ايِّٛ، ث

 . ٷ٘ دا٥نؾكاٍ: ٖقا نًٗ ؟ؾٝبـٚ ي٘ ؾِّٝٛ ،ايِّٛ

ـٸٚكٚاٙ ايهًٝينٸ ُٸ، عٔ ع ٔٸ٠ َٔ أُشابٓا، عٔ أٓـ بٔ ق  ،اٍـ، عٔ ابٔ ؾ

 .«َجً٘ ،اهلل عٔ ُاحل بٔ عبـ

ٚكٚاٙ »قٛي٘: ٱسٝا٤ ايذلاخ، ع٢ً  ^ٚعًٖل احملكِّكٕٛ ٗ َ٪هٻو١ آٍ ايبٝت

ٔٸ ،«ايهاٗ»ٚكؿ ٖقا ايوٓـ ٗ »، بكٛشلِ ٗ اشلاٍَ: «َجً٘، ايهًٝينٸ... ًَ  يه

ـٷ ُٸ اؿـٜح كتً  .(133)«ـا أٚكؿٙ إِِّع

ْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ: ـٵ، ؾٛدٳ«ايهاٗ»ٓا بايؿعٌ إٍ نتاب عٵٚقـ كدٳ

ُٸ» ـٸ٠ْ ـأٓـ بٔ ق ٚٸي٘: ع ٔٸَٔ أُشابٓاص طَعًٖكّا ع٢ً َا قبً٘، ٚٗ أ اٍ، ، عٔ ابٔ ؾ

ٞٸ عٔ ايلدٌ ٜٟٓٛ ايِّٛ  ×أبا عبـ اهلل قاٍ: هأيتٴ عٔ ُاحل بٔ عبـ اهلل اـجعُ

ٕٵأٜٴ ،ايقٟ ٖٛ ع٢ً أَلٙ ،ؾًٝكاٙ أػٛٙ ٛټ ؿطل؟ قاٍ: إ ٕٵ ;ب ي٘وٹٚسٴ ،ٙأأدن عّانإ تط  ٚإ

 . (134)«نإ قٔا٤ ؾل١ٜٔ قٔاٙ

ِٜ نٝـ عبٻ ًٕ &ل ايٌٝؽ اُؿلٸؾ٬سٹ ُٸا سقؾ٘ َٔ َ  .«َجً٘»بكٛي٘:  ع ػطّأ ع ع

ٌٴ ٕٸ إً احملقٚف َػاٜلٷ ُاَّا ٕا فنلٙ قب  .(135)ٚايِشٝضٴ أ

ٕٸ «َجً٘»عٔ هٓـ اؿـٜح احملقٚف بكٛي٘:  &ٚٗ بعض إٛاكؿ عبٸل ، إ٫ٓ أ

ـٷ ٗ بعض كٚات٘ عٔ ايوٓـ ايقٟ  ٕٸ ايوٓـ ايقٟ ٜعٓٝ٘ كتً َلادع١ إِـك أثبتت أ

ٞٸ يًشـٜحأثبت٘ َٔ   ، َٚٔ فيو:إِـك ا٭ًُ

ُٸـ بٔ ٚع 6»، سٝح قاٍ: 6َٔ أبٛاب ؾعٌ إعلٚف، غ  24* َا ٗ ايباب  طق

ٞٸ ٜعكٛبص ، عٔ ابٔ أبٞ عُرل، عٔ ٌٖاّ بٔ اؿهِ، عٔ بٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘ عٔ عً

ٌٻ ا٭ أسبٸ قاٍ: َٔ ×أبٞ عبـ اهلل ؿػاٍ ايولٚك ع٢ً إ٪َٔ: إعُاٍ إٍ اهلل عنٻ ٚد

 ٓ٘. ٜٵبت٘، أٚ قٔا٤ ؿٳلٵعت٘، أٚ تٓؿٝى ُنٛٵباع دٳإً

ُٸ  . «َجً٘ ،ـ بٔ ٜعكٛبٚكٚاٙ ايٌٝؽ بإهٓاؿٙ عٔ ق

، بكٛشلِ، بعـ «َجً٘، ٚكٚاٙ ايٌٝؽ...»ٚعًٖل احملكِّكٕٛ ٗ اشلاٍَ، ع٢ً قٛي٘: 

ـٴ»تعٌٝ َٛٓع اؿـٜح ٗ إِـك:  ُٸٚهٓ ُٸٙ: ق زلاعٌٝ، إـ بٔ ـ بٔ ٜعكٛب، عٔ ق

 .(136)«...بٞ عُرل، عٔ ٌٖاّ بٔ اؿهِأعٔ ايؿٌٔ بٔ ًافإ، عٔ ابٔ 
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ْا اؿـٜح بٗقا ـٵ، ؾٛدٳ«تٗقٜب ا٭سهاّ»ٓا بايؿعٌ إٍ نتاب عٵٚقـ كدٳ

ُٸ»ايٌهٌ:  ُٸ ،ـ بٔ ٜعكٛبق عٔ ابٔ  ،عٔ ايؿٌٔ بٔ ًافإ ،زلاعٌٝإـ بٔ عٔ ق

ٍ اهلل إعُاٍ ا٭ قاٍ: َٔ أسبٸ ×بٞ عبـ اهللأعٔ  ،عٔ ٌٖاّ بٔ اؿهِ ،بٞ عُرلأ

ٌٻ   . (137)«ٜٓ٘ٵٚقٔا٤ ؿٳ ،بت٘لٵٚتٓؿٝى ُن ،ع١ إ٪َٔٛٵًباع دٳإعنٻ ٚد

ِٜ نٝـ عبٸل ايٌٝؽ اُؿلٸ ُٸا سقؾ٘ َٔ ايوٓـ بكٛي٘:  &ؾ٬سٹ  .«َجً٘»ع ػطّأ ع ع

ٌٴ ُٸا فنلٙ قب ـٷ ٗ بعض كٚات٘ ع ٕٸ ايوٓـ احملقٚف كتً  .(138)ٚايِشٝضٴ أ

 

باٱهٓاؿ »عٔ هٓـ اؿـٜح احملقٚف بكٛي٘:  &إٛاكؿ عبٸل ايٌٝؽ اُؿلٸٗ بعض 

ٕٸ َلادع١ إِـك أثبتٳ«إقنٛك ٕٸ اٱَاّ تٵ، إ٫ٓ أ عٓ٘ ايلٚا١ٜ ٗ  تٵايقٟ ْٴكًَ ×أ

ـٷ عٔ اٱَاّ )ايٛها٥ٌ( ٞٸ يًشـٜح تٵكًَايقٟ ْٴ ×كتً ، عٓ٘ ايلٚا١ٜ ٗ إِـك ا٭ًُ

 َٚٔ فيو:

ـٸ١َ ايعباؿات، غ َٔ أب 1* َا ٗ ايباب  ُٸـ بٔ ع 2ٚ»، سٝح قاٍ: 2ٛاب َك طق

ٞٸٜعكٛبص  ٓٓبٔ إبلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘ ٚعبـ اهلل بٔ ايًِت ْٝعّا عٔ عً اؿ بٔ ، عٔ 

بٴين اٱه٬ّ ع٢ً  قاٍ: ×عٔ أبٞ دعؿلعٝو٢، عٔ سلٜن بٔ عبـ اهلل، عٔ مكاك٠، 

  ٔو١ أًٝا٤:....

ٞٸ ٞٚكٚاٙ أٓـ بٔ أب  ،عٔ عبـ اهلل بٔ ايًِت، «احملاهٔ»ٗ  عبـ اهلل ايدلق

 .«هٓاؿ إقنٛكباٱ

، «إقنٛك، باٱهٓاؿ ٚكٚاٙ أٓـ...»ٚعًٓل احملكِّكٕٛ ٗ اشلاٍَ، ع٢ً قٛي٘: 

 . (139)«×إ٫ٓ أْٸ٘ كٚاٙ عٔ أبٞ عبـ اهلل»بكٛشلِ، بعـ تعٌٝ َٛٓع اؿـٜح ٗ إِـك: 

ْا اؿـٜح بٗقا ايٌهٌ: ـٵ، ؾٛدٳ«احملاهٔ»ٓا بايؿعٌ إٍ نتاب عٵٚقـ كدٳ

ٓٓعٓ٘، عٔ أبٞ طايب » اؿ بٔ عٝو٢، عٔ سلٜن بٔ عبـ عبـ اهلل بٔ ايًِت، عٔ 

ع٢ً  :ه٬ّ ع٢ً ٔو١ أًٝا٤اٱ ينقاٍ: بٴ ×عٔ مكاك٠، عٔ أبٞ عبـ اهلل ،اهلل

 .(140)«،...، ٚايِّٛ، ٚاي٠١ٜ٫ٛ، ٚاؿرٸا٠، ٚاينناي٬ِ
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 «اقتصادٌا» تأثري ٔجتدٖد كتاب

ٌٛ ّٗ يف ضٕء وٍاقش ّٗٛ األحباخ اإلتطٕٖز وٍّذ  ٛسالو
 

 
 

يًوٝـ قُـ باقل  ،«اقتِاؿْا»هٗاَات عٌُ إٜتٓاٍٚ ٖقا ايبشح َٛٓٛع 

ـٸ طلٚس١ٺأَٔ  ايِـك، َٓطًكّا هٗاَات هب ٖا إٔ ايذلنٝن ع٢ً ٖقٙ اٱَؿاؿٴ ،ؿ٠ف

بوتُٛيٛد١ٝ ٚإٓٗذ١ٝ، سٝح ٜهُٔ سذل ماٜٚتٗا، غ٬ف إٔ ٜهٕٛ َٔ ايناٜٚتٌ اٱ

ـٸ تٵَا فٖبٳ ٜٗـف إٍ  ّ ٖقا ايبشح اقذلاسّاإيٝ٘ أنجل ايـكاهات سٍٛ ٖقا ايعٌُ. ٜٚك

ٌٕػـٜـ ٚتطٜٛ ّٸ ل َٓٗذ١ٝ ايبشٛخ إه١َٝ٬ ايطابع بٌه ع٢ً ايتكلٜب  ، ٖٚٛ َبينٸعا

١ ا٭هاه١ٝ. ١ ٚطلٚسات َـكه١ َانى ؾٝدل إٓٗذٝٸإٓٗذٝٸ «اقتِاؿْا»هٗاَات إبٌ 

ٌٕإٜٚكذلغ،   «ه١َٝ٬إؿاِٖٝ اٱ»ك٥ٝى، ايتكلٜب بٌ ؾًوؿ١ َٓٗذ١ٝ بٓا٤  فٕ، بٌه

ل ُطعٓـ َانى ؾٝدل، َع ا٭ػق باُ٭ «ع إجايٞ ايُٓٛفز»١ بٓا٤ عٓـ ايِـك ٚؾًوؿ١ َٓٗذٝٸ

 بوتُٛيٛد١ٝ ا٭هاه١ٝ شلقٙ ا٭ػرل٠. اٱ

 
 

١ ايـكاهات ايع١ًُٝ ع إْ٘ ٕٔ إؿاد٧ سكٝك١ّ يًباسح ا٭ٌَ ٚاحملاٜـ إٔ ٬ٜسٜ قًٓ

ٌٕا٭ ْٸ ناؿ١ّٝ بٌه  ٫ هٝٻُاٚأعُاٍ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك،  تٵع اييت تٓاَٚي ػا

ٌٕا :َٓٗا ِٸ ٫قتِاؿ١ٜ ٚايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، بٌه ٌٕ كٌُ ٚؿقٝل، ٚا٭ٖ  بٌه

ٞٸ عٌُ ايِـك ايٌٗرل سٍٛ ايبشح عٔ إقٖب  َج٬ّيٓأػق ٚ. ّاقاٜـ أٜـٜٛيٛدٝٸ عًُ

ع  1935. ٚقـ ٌْلٙ ايوٝـ ايِـك )(1)(اقتِاؿْا)ا٫قتِاؿٟ يٲه٬ّ، ٖٚٛ عٌُ 
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ِٸ ٗ( 1980ّ  ٚايلأزلاي١ٝ د١ٗٺ َٔ إاكنو١ٝ بٌ ا٭ٜـٜٛيٛدٞ ايؿهلٟ ايِلاع ػٔ

 أعاثّا سٛي٘ لـ إٔ ايٓاؿك ؾُٔ. ايعٌلٜٔ ايكلٕ َٔ ايجاْٞ ايِٓـ أػل٣، ٗ د١ٗٺ َٔ

ـٸ١ٜ قاٜـ٠ ْكـ١ٜ ـٸ ٗ ايع١ًُٝ، ٫ ايٓٛل ٚد١ٗ َٔ ، ٚفيوٚاقعّا ٚد ٫ٚ  ،إـاؾعٌ ُ

ـٸ ع٢ً إوت٣ٛ ايٌؼِٞ، سكٝك١ّ، عٓـَا ًُٚتين  تٴإٗاٌْ. ٚقـ ؾٛد٦ٵ ٗ ُ

ٕٔ ٌٕ ؾٝـٜٖٛات َٚك٫ٛت يِشاؾٌٝ ٚكداٍ ؿٜ َٚٔ  ،ٚآض َٔ ٖقا ايعٌُ توؼل بٌه

ٟٸ  ٌ. ٭َا١ْ ايعًُٝٸايًشٝاؿ ٚ اعتبإك ُاسب٘، ؿٕٚ أ

ـٻٚاي٬ؾت ٖٛ َا ىلز َٔ ٖقٙ ايؿٝـٜٖٛات ٚإك٫ٛت َٔ َوا٥ٌ تـيِّ  ؿّاٌ ف

ٌٕ ٟٸ٥ٌ اٱعُٝل بإوا ع٢ً دٗ . ؾٓل٣ أسـِٖ ىً٘ بٌ عحٺ بوتُٛيٛد١ٝ إ٪هِّو١ ٭

ي ايّٝٛ ٗ اؾاَعات ا٫قتِاؿ َع٢ٓ عًِ ا٫قتِاؿ )َٚٓ٘: ا٫قتِاؿ ايوٝاهٞ إـكٻ

أٚ  ا( ٚا٫قتِاؿ َع٢ٓ إقٖب ا٫قتِاؿٟ )أٟ ايؿًوؿ١ أٚ ا٭ٜـٜٛيٛدٝايػلب١ٝ ػُِّٛا

ّٸ ايعكٝـ٠ ا٫قتِاؿ١ٜ(. ْٚل٣ اٯػلٜٔ ٜكعٕٛ  ٗ اـطأ فات٘، َع إغؿاشلِ ًب٘ ايتا

ًٳ ،١ـًؿ١ٝ أبٞ دعؿل ايِـك ايؿًوؿٝٸ ع٢ً طبٝع١ عٌُ  تٵلٳع قـ أثٻ وٍّٚاييت ع ب٬ أؿ٢ْ 

َا  سكٝك١ٝ ٗ نُا ع٢ً ُٛٓعات٘ ْٚتا٥ذ٘. مٔ إفٕ أَاّ ٌَه١ًٺ ،(اقتِاؿْا)

ّٸ ٌٸبٳهٗاَات٘، َٔ قٹإَكاكب١ ٖقا ايعٌُ ٚ ى ٚبايتايٞ، أَاّ ، ا٭طلاف عَُّٛا ٌ ن

ّٸ، ٌَه١ً أػطل بلأٜٓا ١ ندل٣ أَاّ َوتكبٌ َٓٗذ١ٝ ػـٜـٜٸ تؿٜٛت ؾل١ُٺ ٖٚٞ ؽ

ٞٸبٳه٬َٞ، بٌ كٴايبشح اٱ  . ٌٍّنُه ُا أَاّ َوتكبٌ ايؿهل ا٫ه٬َ

ٕٸ أطلٚستٓا إلنن١ٜ ٗ ٖقٙ ايٛكق١ تتُشٛك سٍٛ ؾهلتٌ َلننٜتٌ  ـٻؾإ  ٫ بٴ

ٞٸ يًبشح ِْاؾّاإ ;َٔ فنلُٖا، بلأٜٓا ٌٕ ايعًُ ّٸ بٌه ، ٕٚوتكبٌ ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ عا

ٌٕ ْٸ ايطابع بٌه  ٓا.ِؿنُا أهًَ ،ػا

ٚٸ ٕٸ عٌُ اقتِاؿْا يٝى ع٬ُّ ٍ ٖاتٌ ايؿهلتٌأ ٗ  عابلّا ٖٞ: ايتٌـٜـ ع٢ً أ

 بتذـٜـ ايؿهل اٱه٬َٞ إعاُل.فاٍ ا٭عاخ إع١ٝٓ 

هٗاَات اٱٕٸ ايذلنٝن هب إٔ ٜتُشٛك، بايتايٞ، سٍٛ إ :ٚثاُْٝٗا

هٗاَات بوتُٛيٛد١ٝ ٚإٓٗذ١ٝ )ايٛاٖل٠ َٓٗا ٚاي١ُٝٓٔ( شلقا ايعٌُ، أنجل َٔ اٱاٱ

ٗ ٚد٘  «ايعٌُ إٓؿل»سٍٛ َؿّٗٛ  س٘ َج٬ّلٵإؿا١ُٖٝ اؾن١ٝ٥ ايٓٗا١ٝ٥ )نَط

 إخل(.  ...،ٗ ٚد٘ إاكنو١ٝ «اهتُلاك١ٜ إًه١ٝ»ايلأزلاي١ٝ، ٚسٍٛ 

ِ اُؿِه ْاقـٟ ٖقا ايبشح إَا ٚقعٛا ٗ ؾؽٸ، إٔ أغًب إْٓا ْعتكـ، بِلاس١ٺ
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ـٻٝٳايكٹ أٚ  ;(2)ؿ َعٓاٙ ايؿًٝوٛف ٚايعامل ا٭ٕاْٞ ا٫دتُاعٞ َانى ؾٝدلُٞ نُا س

ِٸ (3)أػطأٚا ٗ ايتِٜٛب ع٢ً اؾٛاْب اؾن١ٝ٥ ٖٚٞ اؾٛاْب  ،ؿٕٚ اؾٛاْب ا٭ٖ

ٌٸٌ بوتُٛيٛد١ٝ( ٚإٓٗذ١ٝ. ٖٚقٙ ا٭ػرل٠ تٌهِّإعلؾ١ٝ )أٟ اٱ ع  ١ٺَٛٓٛعٝٸ بلأٜٓا ع ٚبه

ه١َٝ٬، ٖٚقا َا مل ٬ٜسٛ٘ أنجل ْاقـٟ ٗ عامل ايبشح سٍٛ إٛآٝع اٱ ثٛك٠ّ

ِّ (،اقتِاؿْا)  .(4)ٌنُا هٓؿ

ِٸ ُـؿ ايـؾاع ا٭ٜـٜٛيٛدٞ أٚ ٗ ٗ ٖقا ايوٝام ايتٌـٜـ ع٢ً أْٓا يوٓا  َٚٔ إٗ

ُـؿ ايـؾاع عٔ ا٭َا١ْ ٗ ايـٜين أٚ اؿنبٞ عٔ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك، ٚإِا 

ُـؿ ايهٌـ عٔ نٓٛم مث١ٓٝ ٕوتكبٌ ايـكاهات سٍٛ ػـٜـ ٗ  ١، ٚػُِّٛاايعًُٝٸ

  .(5)ه٬َٞ عَُّٛاه١َٝ٬ أٚ فات ايطابع اٱَٓٗذ١ٝ ايبشٛخ اٱ

 
 

ـٻٓٓا لٵٗ بـا١ٜ عٳ عٓـ بعض إِطًشات اييت ْوتعًُٗا، ـ َٔ ايتٛٗق ٫ بٴ

ٌٕ ـٻ ٖٚٞ َِطًشاتٷ .(6)َكتٔب ٚبٌه ه٬َٝات )أٚ يًباسح يًباسح سٍٛ اٱ ٫ بٴ

َٳ( َٔ ايتٛٗقه٬َٞ ببواط١ٺاٱ ، نُا هٓبٌ طٛاٍ ٖقٙ ايٛكق١. باػتِإك ،ّاٝٸًٹـ عٓـٖا 

ٌٕؾاٱ ّٸ بوتُٛيٛدٝا بٌه ِٸ ،َٔ ؾلٚع ايؿًوؿ١ ؾلعٷ»ٖٞ:  عا نُا  ،«بٓٛل١ٜ إعلؾ١ ٜٗت

، بعـ ؼـٜـ َٛقـ ايباسح َٔ أٟ، ببواط١ٺ .(7)ٜعلٸؾٗا َٛقع قاَٛي إعاْٞ َج٬ّ

بايٛدٛؿ  َٓ٘ )ٖٚقا ؾلع ا٭ْطٛيٛدٝا أٚ ايعًِ إعينٸ «اـاكدٞ» ٫ هٝٻُاٚ ،«ايٛاقع»

ِّ ُٕٚطبٝعت٘(، عًٝ٘ إٔ و ٖٹـ عًٝ٘ؿ َا ٖٛ َٛقؿ٘ َٔ تأثرل ا : َا ٖٛ أؿمٸ أٚ بعباك٠ٺ ؟ٌا

َٛقؿٓا َٔ تأثرلْا )أٟ مٔ نباسجٌ( ع٢ً ايٛاقع اـاكدٞ )ٚبايتايٞ ع٢ً َٛٓٛع 

 ايبشح(؟ 

 ،ل ع٢ً ٖقٙ ايٛاٖل١٠ َا ت٪ثِّطبٝعٝٸ ٕ ؿكاهتٓا يٛاٖل٠ٺأع٢ً هبٌٝ إجاٍ: ٌٖ 

 «١َْٛٓٛعٝٸ»ٚبايتايٞ ع٢ً ْتا٥ر ٚاهتٓباطات ايبشح؟ ٚٗ ْؿى ايوٝام: ٌٖ ٖٓاى 

 سكٝك١ٝ؟

ٗٳِٳشٵ٫ٚ تٴ ـٸعٳَـاكي ٚاػت٬ؾات ٫ تٴ تٵايتوا٫٩ت ٌَْأَٔ ٖقٙ   تٵ٢، ٚقـ اْت

نايٛٓع١ٝ  ،ايبشح ايعًُٞ فا٫ت، ٗ ايػلب، إٍ تأهٝى َقاٖب بقاتٗا ٗ َج٬ّ

 إخل. ...،ٚايبٓا١ٝ٥ ،ٚايتأ١ًٜٝٚ ،َٚا بعـ ايٛٓع١ٝ
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يبشح. ؾبعـ َٓٗذ١ٝ ا ٚأَا إٝتٛؿٚيٛدٝا )أٟ إٓٗذ١ٝ( ؾٗٞ ببواط١ ايعًِ إعينٸ

ـٻ ُٸإٔ س  Objetٓإ َٛٓٛع ايبشح )َع٢ٓ: ؿْا َٛقؿٓا َٔ ايٛدٛؿ ٚايٛاقع، ُٖٚا ٜتٔ

de la recherche َٚٛقؿٓا َٔ ايع٬ق١ بٌ ايباسح ٚبٌ َٛٓٛع ايبشح ٖقا، عًٝٓا ،)

ًـٜـٜٔ، ايهٝؿ١ٝ اييت ْلٜـ إٔ ٌِْ َٔ ػ٬شلا إٍ اهتٓتادات  ١ٺٚؿٓق إٔ ْٛٗل، عقٕك

  .(8)ايبشح

 (اقتِاؿْا)هٗاَات إط١ ٚإكتٔب١ ّهٓٓا ايٛيٛز إٍ ٖقٙ ايتعلٜؿات إبوٻ َٔ

 نُا هٓل٣. ١،ا٭هاه١ٝ بلأٜٓا، ٖٚٞ فات أبعاؿ ك٥ٝو١ٝ ث٬ث

 إٍ ٚايلأزلاي١ٝ، ٌِٜ ايِـك ;إاكنو١ٝ :ؾبعـ ْكـٙ يًؿًوؿتٌ ا٫قتِاؿٜتٌ

 ٗ ه٬َٞاٱ قٖبإ أٚ) يٲه٬ّ ا٫قتِاؿٟ إقٖب اهتهٌاف ٖٚٛ ،إٛٓٛع يبٸ

ٌٸ(. ا٫قتِاؿ ٌٕ ع١ًُٝ، ٚٗ أَا١ْٺ ٖٚٛ، به ٞٸ ؾِ ِـّ َا ٗ إيٝ٘ هٓعٛؿ َٓٗذ  ؿًٜٞ، ٌٜ

ِّايع ٚبٌ ا٫قتِاؿ عًِ بٌ ايتُٝٝن ع٢ً ؿ ع٢ً أْ٘ ٗ ًِ بإقٖب ا٫قتِاؿٟ، ٌٜٚ

َٔ ايباسجٌ ٚإلاقبٌ.  ٫ ٜناٍ ٌٜتب٘ عٓـٖا نجرلٷ ١ُْـؿ ؿكاه١ ايجاْٞ، ٖٚٞ قٔٝٸ

ِّ ـٻٚيقيو ٌْ ٚٸع٢ً أ١ُٖٝ ٚٓع ايكٔاٜا اٱ ؿّاؿ ف ٍ قا١ُ٥ ايعًّٛ بوتُٛيٛد١ٝ ٗ أ

ِٸ ، ٗ اؾن٤ ايجايح َٔ اقتِاؿْا، ٜبـأ ايِـك بعلض ايبشج١ٝ إع١ٝٓ باٱه٬َٝات. إٗ

ـٸَٓٗذ١ٝ ْٚتا٥ر عج٘ سٍٛ إقٖب اٱ ايتٛمٜع  :٠ َٛآٝع اقتِاؿ١ٜ )َج٬ّه٬َٞ ٗ ع

 إخل(.  ...،ْتاز، إعاؿ٠ ايتٛمٜعْتاز، اٱْتاز، ايتٛمٜع َا بعـ اٱَا قبٌ اٱ

ٟٸ ،بلأٜٓا ،ب إٔ ًٜؿت ْٛل ايباسحَٚا ٜتٛدٻ  ،، ا٬ٕس١ٛ ايتاي٤ًٞ١ٝٺ ٖٛ، قبٌ أ

٘ٺإ :ٖٚٞ ه٬َٞ فتٗـ، ٜتعاٌَ َع ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ إ َوًِ، َٚلدٕع ْٓا أَاّ عامل ؾك

ٌٸٚآكا٤ ايؿكٗا٤ )َٔ   ّاإقاٖب ٚايعِٛك( ع٢ً أْٗا َعطٝات يًـكاه١ اؿٝاؿ١ٜ ْوبٝٸ ن

ٌٸ نُا  ،بوتُٛيٛدٞنُا ٜلٜـٖا ٖٛ(. َٚا ٖقٙ إوأي١ بايعابل٠ بإع٢ٓ اٱ )ع٢ً ا٭ق

ٌٕٜٵكَأ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ٚأسهاَِٗ َعطٝاتٺ يًبشح  تٵؾكـ أُبشٳ ;أؿمٸ ٓا ٚهٓل٣ بٌه

 ؿشات ٖقا ايعٌُ(.ؿ٘ ايِـك طٛاٍ ُنُا ِٜ «إٛٓٛعٞ»ايعًُٞ )

 َع نباسجٌ ْتعاٌَ إٔ د١ٗٺ َٔ يٓا ٜوُضؾايِـك  ;دٖٛل١ٜ إْٗا إفٕ ْكط١ْ

 ْبك٢، َع إٔ ؾهل٠ ٜٓؿٞ أػل٣ ٫ د١ٗٺ ; َٚٔؿٜينٍّ ًب٘ أٚ ؿٜين طابٕع فات ٖٞ َعطٝات

 عٞ. بإٛٓٛ ِٜؿ٘ ايقٟ ايبشح فيو، ُٓٔ

ُٸإغرل إٔ  ـٸهٗاَات ٖقا ايعٌُ إٗ . ؾايوٝـ ايِـك ١ ٫ تكـ عٓـ ٖقا اؿ
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ـٸ ِّ خ، ُٓٔ ًلس٘ إٓٗذٞ، عٔ طلٜك١ٺٜتش (. «ايطٛابل»)أٚ  «طلٜك١ ايطبكات»ع ٝٗا بٜو

ٖٚٞ تعين أْ٘ ّهٔ يًباسح إٔ ٜوتكلٟ )َٔ اهتكلا٤( إعاْٞ إؿا١ُٖٝ ثِ ا٭ب١ٝٓ 

بوتُٛيٛد١ٝ ايِـك١ٜ إايٓٛل١ٜ، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ أبٛاب ايؿك٘. ؾايؿل١ٝٓ ا٭ْطٛ ع 

ِّ (اقتِاؿْا)ٗ  ب١ ؿ٠ ٚإتٌعِّتعتكـ بٛدٛؿ ٖقا إع٢ٓ إؿاُٖٝٞ ػًـ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ إتع

ثا١ْٝ تعتكـ بإَها١ْٝ اهتكلا٥ٗا أٚ اهتؼلادٗا أٚ  ، َٚٔ د١ٗٺٚإتكاب١ً َٔ د١ٗٺ

ٗٵ»اهتٓتادٗا َع اؿؿاٚ ع٢ً إٛٓٛع١ٝ. مٔ إفٕ ٗ عامل   ،( باَتٝإم«تأًٜٚٞ»)أٚ  «َُٞؾ

١ُٝ ع ايتأ١ًٜٝٚ إعاُل٠ ٗ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، ٗٵاٙ إـكه١ ايَؿتتبٓٸ بإع٢ٓ ايقٟ

ٖٚٛ ايعامل ٚايؿًٝوٛف ا٫دتُاعٞ ا٭ٕاْٞ َانى ؾٝدل  ،وٗا ا٭بلمَ٪هِّ ٚػُِّٛا

 (. 1920ّع  1864)

ٜٵبٳ بٕٛٓٛغ ،ٚيقيو ٌِْ ٖٓا ِّ ،ؾٝ٘ ٫ كٳ ١ٝ تؿعٌٝ ايلاب٘ بٌ تؿهرل إٍ أٖ

 ٚإـكه١ ايؿٝدل١ٜ.ـ باقل ايِـك قُ

إٔ يًعًِ ايؿٝدلٟ زلتٌ ك٥ٝوتٌ سكٝك١ّ،  ،(9)ل ٖٓا، َع كاّْٛـ آكْٕٚٚقنِّ

 «إٛٓٛع١ٝ»ٚ ;( َٔ د١ٗٺ«ايعًِ ٖٛ َوتكبٌ ايعًِ») «عـّ ا٫نتُاٍ اؾٖٛلٟ»ُٖٚا: 

ِٸ َٔ د١ٗٺ إٔ ْبك٢ قلٜبٌ َٔ ْٛل٠ ؾٝدل ا٭هاه١ٝ اييت  أػل٣. يقيو، ٜهٕٛ َٔ إٗ

ِّ ٝٸؿ ع٢ً تٌ ٝٸإٛٓٛع١ٝ، غ٬ف ايت ٗ إـكه١ ا٫دتُاع١ٝ  ّااك إعاُل إُٗٝٔ ساي

يًُع٢ٓ ايقاتٞ )غرل إٛٓٛعٞ( َٔ ػ٬ٍ  تُّٓٛٝا»ايتأ١ًٜٝٚ، ٚايقٟ ٜعتدل ايتأٌٜٚ 

ٔٵاْتناعٷ». أَا مٔ ؾٓأػق ايؿِٗ ع ع٢ً غلاك ايِـك ٚؾٝدل ع ع٢ً أْ٘ «إؿاِٖٝ  ، يه

ٌّ ِٷ»ٚايتأٌٜٚ ع٢ً أْ٘  ;عح عٓ٘()أٚ  «، يًُع٢ٓ إُهَٔٛٓٛع ، َٔ ع تل١ْْ تٓٛٝ

ٔٵػ٬ٍ إؿاِٖٝ أّٜٔا اييت ّهٔ اهتكلا٩ٖا َٔ  ،«يًُعاْٞ إٛٓٛع١ٝ إُه١ٓ ، يه

  .(10)أقٛاٍ ْٚكاًات ايؿكٗا٤

ٕٸ طلٜك١ ايطبكات )أٚ ايطٛابل( ٖقٙ تكٍٛ إفٕ با٫ْتكاٍ َٔ ؿكاه١ ا٭سهاّ  إ

َعٌ إٍ اهتكلا٤ إعاْٞ إؿا١ُٖٝ إُه١ٓ أٚ  َٕٛٓٛعايؿك١ٝٗ اؾن١ٝ٥ ايتؿ١ًِٝٝ سٍٛ 

ِٸش١ سٛي٘ أّٜٔاإلدٻ إٍ اهتكلا٤ إباْٞ ايٓٛل١ٜ )بإع٢ٓ ا٭ٜـٜٛيٛدٞ( سٛي٘.  ، ث

ّا َع ايوٝـ ايِـك سٍٛ ا٫عتكاؿ بٛدٛؿ )أٚ عـّ ٚدٛؿ( ٓا أْطٛيٛدٝٸِؿٚمٔ، ٚيٛ اػتًَ

ٌٸػًـ أ ـ ٜٚكٝينٸَؿاُٖٝٞ ع ْٛلٟ َ٪ٖن َع٢ٓٶ ، ؾُٔ بابٺ سهاّ ايؿكٗا٤ ٗ ن

إٔ ًْتكٞ َع٘ سٍٛ َبـأ اهتعُاٍ أسهاّ ايؿكٗا٤ نُعطٝات، ٚسٍٛ َبـأ  ١ُاؿه
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طلٜك١ ايطبكات، ٚفيو ٗ هبٌٝ ايؿِٗ ايعًُٞ إٛٓٛعٞ يًُعاْٞ إؿا١ُٖٝ ع ايٓٛل١ٜ 

 إُه١ٓ ػًـ ػطاب ٖ٪٤٫. 

ٗ َٓٗذ١ٝ ايعًّٛ  دـٜـ٠ ى يِؿش١ٺَٚٔ ًإٔ ٖقا ا٫يتكا٤ ا٭ناؿّٞ إٔ ٜ٪هِّ

ٔٸ دلأ٠ ايِـك ايتذـٜـ١ٜ ٫ تتٖٛقه١َٝ٬، ٖٚقا َا هٓعٛؿ إيٝ٘ ٫سكّااٱ ـ عٓـ . يه

ـٸ ّٕأّٜٔا ٖقا اؿ ـٸاٙ إٍ َؿٗٛ ٗ ايعًّٛ اؿٛم١ٜٚ ايٌٝع١ٝ ع  أُبض َعلٚؾّا ، بٌ تتع

ِٸ عٵ)كادٹ «َٓطك١ ايؿلاؽ»ٖٚٛ َؿّٗٛ  ،َا١َٝ إعاُل٠اٱ ْكاً٘ ٕوا٥ٌ  َا ًٜٞ(. ؾؿٞ ػٔ

ٚايجاْٟٛ ع ايٛٚٝؿٞ يعٛا٥ـ  ;ا٫بتـا٥ٞ يًُٛاكؿ ايطبٝع١ٝ :ْٛل١ٜ دن١ٝ٥ ٗ باب ايتٛمٜعٌ

ُٸ ١ٺاٱْتاز، ٜعذلف ايِـك بكٔٝٸ غ بأْ٘، ػ٬ٍ ايػْٛ ٗ ١. ؾٗٛ ِٜلِّأْطٛيٛد١ٝ َٗ

ـٻ ٌٻايطبكات )أٚ ايطٛابل( إقنٛك٠، قـ ٫سٜ إٔ ايٌاكع إك ٚع٬  ي )ٖٚٛ اهلل د

َا ع َٓاطل  ب اعتكاؿٙ( قـ تلى ع ؿه١ُٺوٵٗ ْٗا١ٜ ا٭َل، سٳ ،|ٛي٘ إِطؿ٢ٚكه

ـٻتٌلٜع١ٝ،  ؾلإؽ ٌٸوٵيٲَاّ اجملتٗـ َٔ إٔ ّٮٖا سٳ ٫ بٴ ٌٸ عِٕل ب هٝام ن  ٚاقٕع ٚن

ِٸ)ُٓٔ اشلاٍَ إٌلٚع طبعّا ٌٜلغ ايوٝـ ايِـك إٔ َٓطك١ ايؿلاؽ ايتٌلٜع١ٝ ٖقٙ  (. ث

ـٻ ٍٷ .َؿا١ُٖٝ بطبٝع١ اؿاٍ ٍ َٓاطل ؾلإؽٟ إَٔ إٔ ت٪ؿٸ ٫ بٴ ـٷ ٖٚٛ قٛ . َٚٔ طبعّا هـٜ

ه٬َٞ ٚايبشح ايعًُٞ، آػل أَاّ ايتكلٜب بٌ ايبشح اٱ نبرلّا ٖٓا، ٜؿتض ايِـك بابّا

ٚدٛؿ ع: َا ّهٔ توُٝت٘ ب إف ٜكلٸ ;ؾٓاٙنُا علٻ ،ايبشح ايعًُٞ ايتأًٜٚٞ ٫ هٝٻُاٚ

ـٸ َٔ إٛآٝع. يقيو ْل٣  ٫ تأٌٜٚ ٚاسـ ع يهجرٕلؿ٠ ٖه١ٓ ع تأ٬ٜٚت َؿا١ُٖٝ َتع

ـٸ ـٸايوٝـ قُـ باقل ايِـك ٜتش ه١َٝ٬ ٖه١ٓ سٍٛ إٛٓٛع إ اتٺ٠ ْٛلٜٸخ عٔ ع

ِٸ ايٛاسـ. ٖٚقا أَلٷ عّا مٛ ِؾإف ٜـؾع بٓا ؿٳ ;بوتُٛيٛدٞ ٚإٓٗذٞآػل ع٢ً إوت٣ٛ اٱ َٗ

إكاطع  عٵإٓٗذ١ٝ )كادٹنُا ٗ  ،بوتُٝٛيٛدٝاإؿاِٖٝ ايؿٝدل١ٜ ا٭هاه١ٝ ٗ اٱ

 ايتاي١ٝ(. 

ـٻأٗ اـ١ُ٬، ٚٗ هبٌٝ ايـؾاع عٔ  ؿْا ع٢ً طلٚستٓا ٗ ٖقٙ ايٛكق١، ؾكـ ً

ّٸ ْكاٙ أهاه١ٝ ث٬ث١ ٗ  :بوتُٝٛيٛد١ٝ ٚإٓٗذ١ٝاٱ (اقتِاؿْا)هٗاَات إ َا ى

ٌٕ ػطابِٗ أٟ) ايؿكٗا٤ ٚأسهاّ أقٛاٍ اؽاف َبـأ ٖٞ :ا٭ٍٚ ايٓكط١  بٌه

ّٸ ، أٟ (اقتِاؿْا() ٗ نُا) احملاٜـع  ًب٘ أٚ احملاٜـ ايعًُٞ يًبشح نُعطٝات( عا

كغِ طبٝعتٗا ايكلٜب١ َٔ عامل  ،نُعطٝات ّهٔ ايتعاٌَ َعٗا ع٢ً ٖقا ا٭هاي

ـٻي ٚعامل ايكٹ  ف ايبكا٤ ُٓٔ إٛٓٛع١ٝ ايع١ًُٝ.ٞ عٔ ٖـٝٳِ، ٚؿٕٚ ايتؼِّإك
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 ايوٝـ إٔ ْل٣ ، سٝح«ايطٛابل أٚ ايطبكات طلٜك١» طلغ ٖٞ :ايجا١ْٝ ايٓكط١

ٚايٓٛلٟ  ;إؿاُٖٝٞ :كٌُٵيعٴا مٛ ايؿك٘، يٝػْٛ أبٛاب أسهاّ َٔ ٜٓطًل ايِـك

ِّٜٵقٳًٖ)اي بلأٜ٘(، َع اعتباكٙ ع ا٭ْطٛيٛدٞ ع إٔ ٖٓاى،  «إقٖب اٱه٬َٞ»ْإ ٔ ٜه

ٌٸُٵشلقٜٔ ايعٴ ٚبايتأنٝـ، ٚدٛؿّا  كٌ ػًـ أسهاّ ايؿك٘ ايؿلع١ٝ ٚاؾن١ٝ٥ ٗ ن

 . َٕٛٓٛع

ًٳ ، ع٢ً وٍّٚباٱٓاؾ١ إٍ ٖاتٌ ايٓكطتٌ اؾٖٛلٜتٌ ٚايوبٸاقتٌ ب٬ أؿ٢ْ 

ٌٕ، ٚايًتٌ تكلِّ(11)نُا ع٢ً إوت٣ٛ ايٓٛلٟ ،بوتُٝٛيٛدٞإوت٣ٛ اٱ ٫ؾت  بآْا بٌه

ٗٵ»َٔ ايبشح  ٓا، تبك٢ ايٓكط١ ِؿنُا أهًَ ،بإع٢ٓ ايعًُٞ إعاُل «ُٞ ع ايتأًٜٚٞايَؿ

 ّا ٖٞ:ُٝٛيٛدٝٸبوتإإلنن١ٜ 

 إ٫ٓ ّهٔ ٫ ١ُٝ، ٚاييتٝإؿاٖع  ايتٌلٜع١ٝ ايؿلاؽ َٓطك١ َوأي١ :ايٓكط١ ايجايج١

ٞٸإوت ع٢ً ١ّثٛكٜٸ كٖاااعتب ِّ ٣ٛ ايعًُ ف. ؾٗقٙ ايؿهل٠ تعتدل، نُا ٌٜلغ ايِـك لٵاي

ِٸ َا ٗ ًٳ ٚنُا ،٫سكّا ٓ٘لٵعٳ هٝت  ؾلاؽ َٓاطل تلى قـ ايٌاكع ، إٔهابكّا ْالٵأ

ـٻ( ١َُٝٝؿاٖ ٚبايتايٞ) تٌلٜع١ٝ ٌٸ ٗ اجملتٗـع  اٱَاّ ّٮٖا إٔ َٔ ٫ بٴ  مَإ ن

 . طبعّا إكبٍٛ اشلاٍَ َٚهإ، ُٓٔ

ـٸ»َها١ْٝ ٚدٛؿ إٖٚقا َا ٜؿتض اجملاٍ أَاّ ايوٝـ ايِـك يًكبٍٛ بؿهل٠  ٠ ع

 ٗا ُشٝش١ إٍ سـٍّه١َٝ٬ ٚنًٓإٗا ، قـ تهٕٛ نًٓ«َا ه١َٝ٬ سٍٛ َٕٛٓٛعإْٛلٜات 

َٚع ايٛاقع ايتطبٝكٞ، َع بكا٤ اؿهِ ايٓٗا٥ٞ  ،نبرل، ّٚهٔ َكابًتٗا ؾُٝا بٝٓٗا

ـٻ  تٵُٳؿٜٔ. ٖٚقٙ إوأي١ ا٭ػرل٠ ٖٞ اييت ؿعٻبٝـ اٱَاّ ع اجملتٗـ ٗ اينَإ ٚإهإ احمل

عٓـ  «ايُٓٛفز ع إجايٞ»، ؾهل٠ ايتكلٜب بٌ ٖقٙ ايؿًوؿ١ ٚؾًوؿ١ ّاعٓـْا، ْٗا٥ٝٸ

ٔٵ ،َانى ؾٝدل ُٸ ق٬ًّٝ ـٵ، يٓتٖٛقنُا هًٝٞ. يه ١ يًوٝـ عٓـ بعض إكتطؿات إٗ

ِٸٔ، إهامّاٚاييت تبِّ (،اقتِاؿْا)قُـ باقل ايِـك ٗ   ،س٘ ٗ ٖقٙ ايٛكق١لٵَط ، َا ٜت

ٌٕاييت تعتدل بايتايٞ، ُلاس١ّ ٟٸ ، أْٓا أَاّ عُ ِٸّاَٚٓٗذٝٸ ّاَعلؾٝٸ ثٛك اهتجُاكٙ  ، مل ٜت

ُٸٌ ايباسجٌ اٱبٳهاؾ١ٝ َٔ قٹبايطلٜك١ ايِشٝش١ ٚاي ٌ بإٛآٝع ه٬ٌَٝ أٚ إٗت

 : (12)ه١َٝ٬اٱ

 

 

َع إٔ ايعًِ ٚإقٖب كتًؿإ ٗ طلٜك١ ايبشح ٚأٖـاؾ٘، ٫ ٗ َٛٓٛع٘ »
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ٌٸ ع٢ً طابع٘ َا ؿاّ ًٜتنّ طلٜكت٘  ٚقاؾّٛا ّاَقٖبٝٸ ٚفا٫ت٘، ؾايبشح إقٖيب ٜٛ

ُٸ ٕٸ ايبشح ايعًُٞ ٫ ٜؿكـ طبٝعت٘ ٚأٖـاؾ٘ اـا ١، ٚيٛ تٓاٍٚ اٱْتاز ْؿو٘، نُا أ

 .(13)«ِ عٔ ايتٛمٜع ٚؿكه٘ بايطلٜك١ ٚا٭ٖـاف اييت تتٓاهب َع ايعًِايع١ًُٝ إفا تهًٖ

ِّايبـاٜ َٔ ٗ ايؿٌِ ١ ؿ ع٢ً ا٭َا١ْ ايعًُٝٸ١، ٜبـٚ ايوٝـ ايِـك ٗ َٛقع إٌ

َوا٥ٌ ايعـٍ  ، إعين ػُِّٛاايلاؿٜهايٞ بٌ إقٖب )ا٭ٜـٜٛيٛدٞ( َٔ د١ٗٺ

ٚايتٛمٜع ٚا٭سهاّ ايك١ُٝٝ، ٚبٌ ايعًِ َا ٖٛ عًِ ا٫قتِاؿ )أٚ ا٫دتُاع أٚ غرلٙ 

بوتُٛيٛدٞ ايواْـ ٚايوابل يعٌُ ـ يٓا عُل ايتؿهرل اٱبطبٝع١ اؿاٍ(. ٖٚقا َا ٜ٪نِّ

 . (اقتِاؿْا)

ِّع٢ً  ٞٸ ـٺؿ ع٢ً ؾهل٠ ٚدٛؿ بٴعٵأْ٘، أٟ ايِـك، ٌٜ ػًـ أقٛاٍ  َؿاُٖٝ

ِّ  ق١، عدل إقاٖب ٚايعِٛك، ٖٚٞ أطلٚس١ْب١ ٚإتؿلِّع١ ٚإتٌعِّٚأسهاّ ايؿكٗا٤ إتٓ

ٕ أ٘ ْعلف َٔ فيو نِّ»ـ عٓـٙ ا٭نجلٕٚ: غ٬ف َا تٖٛق (،اقتِاؿْا)أطلٚسات 

ٍٕ ٌانٌ اؿٝا٠ ا٫قتِاؿ١ٜ، تلتب٘ ٕ ٚٚٝؿ١ إقٖب ا٫قتِاؿٟ ٖٞ ٚٓع سًٛ

َٴ ٓٳجٴبؿهلت٘ ٚ )اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ(  ٟٵٕ تعبرلٳأٓا إٍ ٖقٙ اؿكٝك١ ِؿً٘ ٗ ايعـاي١، ٚإفا أ

ُٕٝٳٗ اٱه٬ّ ػوٝـإ يًكٹ ٞٸجٴِ ٚا ٕ ْٓتٗٞ َٔ أ ٌ اييت ٜ٪َٔ بٗا اٱه٬ّ ؾُٔ ايطبٝع

ٔٸ ْهاؿ .(14)«إه٬َٞ َقٖيبٸ ٍ ايٝكٌ بٛدٛؿ اقتِاؿٺإفيو   ٖقٙ ػ٬ٍ َٔ ْٛ

 ايِـك ايٌٗٝـ عٓـ ا٭ػرل٠ اؾ١ًُ ٖقٙ إٕ .(15)باَتٝإم ؾٝدلّٜا باسجّا ْكلأ أْٓا ايهًُات

ٌٕ ؽتِل  و١. ا إ٪هِّؿتٗؾًو َع إقنٛك٠ ايطٛابل طلٜك١ ٚآض بٌه

ـ ع٢ً ٓلٚك٠ ايتُٝٝن بٌ ايهٝإ ايٓٛلٟ ٚمٔ سٌ ْ٪نِّ»ؾٗٛ ٜٔٝـ: 

ـ إـْٞ ٫ ماٍٚ بقيو قطع اي١ًِ بُٝٓٗا، بٌ ْ٪نِّيًُقٖب ا٫قتِاؿٟ ٚبٌ ايكإْٛ 

ٔ َٔ ٜٵ٤ٳٗ ْؿى ايٛقت ع٢ً ايع٬ق١ إت١ٓٝ اييت تلب٘ إقٖب بايكإْٛ، بُٛؿُٗا دن

ٟٸ بٓا٤ٺ ٚنٕٛ »: ايطٛابل طلٜك١ دٖٛل ع٢ً ٌْلف ٖٓا َٚٔ .(16)«ناٌَ يًُذتُع ْٛل

ٚٵكإقٖب قاعـ٠ ْٛل١ٜ يًكإْٛ ٫ ٜٓؿٞ اعتباك إقٖب ب ٜلتهن  يكاعـ٠ٺ ّاعًٜٛٸ ٙ بٓا٤ٶـٳ

َٸ ٕ ايبٓا٤ ايٓٛلٟ ايهاٌَ يًُذتُع ٜكّٛ ع٢ً أهاي ْٛل٠ٺإؾ ;عًٝٗا ِٸعا طٛابل  ١، ٜٚٔ

ِّ ٌٸؿ٠ ٜلتهن بعٔٗا ع٢ً بعٕضَتع ـٸ طابٕل ، ٜٚعتدل ن يًطابل  ٚقاعـ٠ّ أهاهّا ّاََتك

ُٕ ْٕٛ ٖٛ ايطابل ٌاؿ عًٝ٘. ؾإقٖب ٚايكإْٛ طابكإ َٔ ايبٓا٤ ايٓٛلٟ، ٚايكاايعًٟٛ ا

ٟٸ ـٻ ـ ٚؾكّاايقٟ ٜتهٝٻ ،َُٓٗا ايعًٛ ؿ ٗ ٤ٛٓ ايٓٛلٜات ٚإؿاِٖٝ يًُقٖب، ٜٚتش
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  .(17)«ل عٓٗا فيو إقٖبا٭هاه١ٝ اييت ٜعبِّ

بإع٢ٓ ايعًُٞ  ،١ُٝ باَتٝإمٗٵتأ١ًٜٝٚ ع َؾ مٔ، بايؿعٌ، ُٓٔ طلٜك١ٺإفٕ 

إؿاِٖٝ َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ أسهاّ ٗا ٖٛ اهتكلا٤ )أٚ بٓا٤ أٚ إعاؿ٠ بٓا٤( إعاُل، ٖـُؾ

 (.ِْْٚٛ ؾك١ٝٗ )فات طابع ؿٜين أّٜٔا

 غرلٴ ه٬َٞ )ٖٚٛ باسحٷ، إٔ ايباسح اٱّاغرل إٔ ايِـك ٜعتكـ، أْطٛيٛدٝٸ

ـٺ نُا ّهٔ ا٫هتٓتاز َٔ ػ٬ٍ ػطاب ايِـك( ٜوتهٌـ َؿاِٖٝ  ،ّاعكا٥ـٜٸ قاٜ

ايقٟ ٜكّٛ  «ًذلانٞايلأزلايٞ ٚا٫»، بعهى ايباسح أ٬ُّ ٚقا١ُْ٥ ٖٞ َٛدٛؿ٠ْ

ٝٸ ، طبعّا ه٬َٞايِـك، اٱ ايوٝـ ُٛٓع اسذلاّ َع .(18)بتهٜٛٔ ٖقٙ إؿاِٖٝ ّاعًُ

ع  ايُٓافز بٓا٤ ػ٬ٍ إؿاِٖٝ َٔ ٖقٙ بٓا٤ ُـؿ ٗ احملاٜـ ٖٛ ايباسح إٔ ْعتدل ؾإْٓا

ٌٸإجا ٍٕ َٕٛٓٛع ي١ٝ ٗ ن َٔ  قلٜبّا ٢ ُٛٓعّانُا هٓل٣. َٚٔ إُهٔ إٔ ْتبٓٸ ،ٚفا

ٖقٙ إؿاِٖٝ،  «قاٚي١ إعاؿ٠ بٓا٤»ه٬َٞ ٖقا َٔ ػ٬ٍ اؿـٜح عٔ ايتُٛٓع اٱ

ٔٵ ٝٸ ،بلأٜٓا ،َٔ ائلٚكٟ يه ٚفيو يًشؿاٚ ع٢ً اؿٝاؿ  ;،«بٓا٤»١ إٔ ْبك٢ ُٓٔ عًُ

 ايؿكلات ايتاي١ٝ(.  عٵا٭نوٝٛيٛدٞ ٚايطابع ايعًُٞ )كادٹ

ّٸ ٗ غرل إٔ إكاطع ا٭نجل ب٬غ١ّ ك١ َٓطك١ عجٓا ٖٞ بايطبع إتعِّ َا ى

ٝٸ١ ٟٸ» :(19)ايؿلاؽ ْٚكاَ ايقات  ٚسٝح د٦ٓا ع٢ً فنل َٓطك١ ايؿلاؽ ٗ ايتٌلٜع ا٫قتِاؿ

ُٸ  ;نبرل٠ ػ٬ٍ ع١ًُٝ انتٌاف إقٖب ا٫قتِاؿٟ ١ّٝهب إٔ ْعطٞ ٖقا ايؿلاؽ أٖ

)َٓطك١ ؾلاؽ(  :ٍ)...(. ٚمٔ سٌ ْكَٛٔ إقٖب ا٫قتِاؿٟ ٗ اٱه٬ّ ٌ داْبّا٭ْ٘ ّجِّ

ؾإْٓا ْعين فيو بايٓوب١ إٍ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ُِْٚٛٗا ايتٌلٜع١ٝ، ٫ بايٓوب١ إٍ 

ٞٸ ًٳ ايٛاقع ايتطبٝك َٸتٵيٲه٬ّ، ايقٟ عا ٛٸ٘ ا٭  فيو إٔ ايٓيبٸ» ;١٠ ٗ عٗـ ايٓب

ٞٸ |ا٭نلّ ا٭َل )أٚ اٱَاّ ٚاجملتٗـ  ٖٛ ايقٟ َٮ ايؿلاؽ ٗ ٖقا ايعٗـ بِؿت٘ ٚي

سٌ قاّ  |ْ٘أغرل ، ٚايلهٍٛ )ٖٚٞ ؾهل٠ ًـٜـ٠ اؾلأ٠ ُلاس١ّ ٫ ايٓيبٸ ،(َعّا

َٳ ٝٸٌٵبع١ًُٝ  ٌٸ ػّاَبِّ ّا٤ ٖقا ايؿلاؽ مل ّٮٙ بُٛؿ٘ ْب  يًٌلٜع١ اٱشل١ٝ، ايجابت١ ٗ ن

ٕٕ ٕٕ َها ٞٸإٚ ،)...(ٚمَا َٳبٳـ َٔ قٹا٭َل، إهًٖ ِا َٮٙ بُٛؿ٘ ٚي ٤ ٌٵٌ ايٌلٜع١ 

 أَاّ ٓاوٵَي أْٓا نٗقا َكطٕع بعـ عا٤ا٫ؿٸ ّهٔ ٌٖ .(20)«يًٛلٚف ٚؾكّا ،َٓطك١ ايؿلاؽ

ٌٕ ٞٸ بإع٢ٓ «ػطرل» عُ  أٟ) إٝتٛؿٚيٛدٞع  بوتُٛيٛدٞاٱ بإع٢ٓ ، ٚػُِّٛاايعًُ

  !(؟إٓٗذٞع  إعلٗ
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ٖٞ إكتطؿات اييت ّهٔ  بايطبع، اؾٛاب عٓـْا ٖٛ بايٓؿٞ. ٚنجرل٠ْ

 بطبٝع١ اؿاٍ. يطلسٓا ٗ ٖقٙ ايٛكق١ تأٜٝـّا (اقتِاؿْا)اهتؼلادٗا َٔ نتاب 

ِٸ ًٳ ع٢ً إٔ إكاطع ا٭ٖ ب١ ع٢ً ؾل١ٝٓ ك١ بايٓتا٥ر إذلتِّٖٞ إتعِّ وٍّب٬ أؿ٢ْ 

ِّ» :َٓطك١ ايؿلاؽ ٖقٙ ٟٸإٕ ايِٛك٠ اييت ْه  ؿ١ّٕا ناْت َتٛقِّ ْٗا عٔ إقٖب ا٫قتِاؿ

سهاّ ٚإؿاِٖٝ ٕ تًو ا٭٭; َعٌ ٫دتٗاؿٺ ع٢ً ا٭سهاّ ٚإؿاِٖٝ ؾٗٞ اْعهايٷ

ايُٓٛفز ع »َؿّٗٛ  ّاإلتب٘ ُٓٝٝٸ «ايِٛك٠»تعبرل  ِٜـ عًٝٗا ايِٛك٠ ط٫سٹاييت تتٖٛق

ْٸ ٫دتٗاؿٺ نُا هٝتِ إد٩٬ٙص ْتٝذ١ْ ،ايؿٝبرلٟ «إجايٞ  ِٜٗ ؾِٗ ايِْٓٛ ط٫سٹ ػا

بٝٓٗا. َٚا ؿاَت ٖلٟ ٗ ٖقا اٱطاكص، ٚطلٜك١ تٓوٝكٗا ٚاؾُع ٛٵاَؾ «ِٗٵَؾ»تعبرل 

ِّ ِ إٔ تهٕٛ ٖٞ تٵؾًٝى َٔ اَؿ ١ّْٗا عٔ إقٖب ا٫قتِاؿٟ ادتٗاؿٜٸايِٛك٠ اييت ْه

ٔٷ ;ايِٛك٠ ايٛاقع١ٝ  .«٭ٕ اـطأ ٗ ا٫دتٗاؿ ٖه

ًٳٖوْبـأ ٖٓا بايـػٍٛ، أنجل ؾأنجل، ٗ َٓطك١  بكلبٗا اؿُِٝ َٔ َٓطك١  ٫ 

لٜٔ فيو نإ َٔ إُهٔ ٕؿهِّ ٚ٭دٌ» :عح ايُٓٛفز ع إجايٞ عٓـ َانى ؾٝدل

ِّ  عّابٳكتًؿ١ يًُقٖب ا٫قتِاؿٟ ٗ اٱه٬ّ، تٳ َٛا ُٛكّاإه٬ٌَٝ كتًؿٌ إ ٜك

ٌٸ )...(. إه١َٝ٬ يًُقٖب ا٫قتِاؿٟ ٖقٙ ايِٛك ُٛكّا ٫ػت٬ف ادتٗاؿاتِٗ، ٚتعتدل ن

ًٳ ٫دتٗاؿٺ َا ؿاَت ْتٝذ١ّ ١ّٖٚهقا تهٕٛ ايِٛك٠ إه٬َٝٸ ايٓٛل عٔ  ، بكطععّالٵدا٥ن 

ٟٸ ِْبض إفٕ، عٓـ ٖقا  .(21)«ٗ اٱه٬ّ َـ٣ اْطباقٗا ع٢ً ٚاقع إقٖب ا٫قتِاؿ

ـٸ ت٘ عٔ بٓا٤ ، ٗ عامل ايُٓافز ع إجاي١ٝ ايؿٝدل١ٜ، أٟ ٗ عامل ْٛلٜٸٜٚكّٝٓا ّا، كزلٝٸاؿ

َلنن١ٜ ٗ فٌُ أعُاٍ َانى ؾٝدل، ٚإْٗا ٗ قًب َا ْعتكـ  إؿاِٖٝ. ٚإْٗا يٓكط١ْ

ـٻ قـإٔ ايِـك  ِّا بطبٝع١ ٖٚٞ. اجملاٍ ٖقا ٗ َ٘ق َ٘ ٗ ؿاٍ ٗ قًب ايطلغ ايقٟ ْك

 ه٬َٞ. ه١َٝ٬ أٚ فات ايطابع اٱٕٚوتكبٌ ا٭عاخ اٱ ،ٖقٙ ايٛكق١

ب بٌ طلٜك١ ٖل١ٜ ٗ ٖقا ايوٝام بايكٍٛ: إٕ ايتكلٜٛٵٚيٓؼتِل ايؿهل٠ اَؾ

ٞٸ ايطبكات )أٚ ايطٛابل( ٖقٙ ٚبٌ ؾًوؿ١ ايُٓٛفز ع إجايٞ ٖٛ أَلٷ ٌٸ بـٜٗ  بايٓوب١ إٍ ن

 :ٚفيو ٭هباب أهاه١ٝ ث٬ث١ ;َِٓـ ٚأٌَ باسحٺ

 ٚايعٌُ ،اؾا٥ن٠ نإؼاطل٠) ٚباَتٝإم َؿاِٖٝ بٓا٤ ع١ًُٝ ُـؿٗ  ٭ْٓا ع1

 .إخل، ...ٚإًه١ٝ ،إٓؿل

 ايتُٛٓع عٔ هبل َا اؾٗـ، ُٓٔ شلقا ايعًُٞ ايطابع ع٢ً يًشؿاٚع 2



 االجتهاد والتجديد

 . بوتُٛيٛدٞاٱ

ٗا ٖٞ َعطٝاتٴ، وًٍّٳ ، ٚب٬أّٜٔا باَتٝإم تأ١ًٜٝٚع  ١ُٝٗٵَؾ ع١ًُٝ ُٓٔ ٭ْٓاع 3

بٓا٤ َؿاِٖٝ ِ تؿهرلِٖ، ٗ هبٌٝ ٗٵَؾ ٗا ٖٛ قاٚي١ُؿ١ٜٝٓ، ٖٚـُؾ عًُا٤ ًلٜع١ٺ ػطابٴ

 ات ع٢ً أهاهٗا.ْٚٛلٜٸ

ِّٕ أمٔ ْعتدل  ١ٝ ػطرل٠ ٗ ٖقا ايٓٛع َٔ اهتعُاٍ ٖقٙ إـكه١ ٖٛ فٚ أٖ

ٌٸ ،ا٭عاخ  .(22)ع١ًُٝ َٔ ٚد١ٗ ْٕٛل ،١ه٬َٝٸا٭عاخ سٍٛ إٛآٝع اٱ نُا ٗ ن

ِٸ (اقتِاؿْا)هٗاّ إإٔ  ْٚعتدل أّٜٔا ٖٛ ٗ ؾتض ايباب أَاّ ٖقا ايتكلٜب فٟ  ا٭ٖ

ٛټ ك اـطٛك٠ إٓٗذ١ٝ ايك٣ِٛ، ٚع٢ً ا٭كدض، فٟ اـطٛك٠ ايتاكى١ٝ ٗ هٝام تط

ٌٕايعًّٛ اٱ ّٸ ه١َٝ٬ بٌه  . عا

 

 

ٕٸ عٌُ كق١، ٌِْ إٍ ايكٓاع١، إ٪ٜٻٗ ػتاّ ٖقٙ ايٛ ـ٠ ٚايلاهؼ١ عٓـْا اٯٕ، بأ

ٞٸ (اقتِاؿْا) َا ْاقٌٓاٙ عٔ  بعـ ٫ هٝٻُاٚ، ٫ ّهٔ إٔ ٜٴعتدل عابلّا بإع٢ٓ ايعًُ

ّٸهٗاَات٘ اـطرل٠ بايٓوب١ إٍ َوتكبٌ ايبشح اٱإ َٔ ايناٜٚتٌ  ه٬َٞ، ٚبا٭ػ

ٕٸ ٖقٙ ايكٓاع١، نُا بوتُٛيٛد١ٝ( ٚإٓٗذ١ٝ إعلؾ١ٝ )أٚ اٱ )أٚ إٝتٛؿٚيٛد١ٝ(. إ

ٓا، تٓطًل َٔ ٓلٚك٠ اؿؿاٚ ع٢ً ا٭َا١ْ ايعًُٝٸ١، نُا َٔ ٓلٚك٠ اؿؿاٚ ع٢ً سٵًلٳ

ٛټ ٞٸايطبٝع١ ايتط طلٚستٓا إلنن١ٜ تتُشٛك إفٕ سٍٛ أ. إٕ ك١ٜ ايذلان١ُٝ يٲهٗاّ ايعًُ

ل ا٭عاخ سٍٛ ا٫قتِاؿ ، ايقٟ تػؿً٘ أنج(اقتِاؿْا)هٗاّ إعلٗ ٚإٓٗذٞ يعٌُ اٱ

ٞٸ ٓا، ٜٵْا، نُا كَأ، بطبٝع١ اؿاٍ(، ٚايقٟ قاؿٳ)ٚسٍٛ إٛآٝع ا٭ػل٣ أّٜٔا اٱه٬َ

هٗاّ َـكه١ َانى ؾٝدل ٗ ؾًوؿ١ إعلؾ١ إٍ ايتؿهرل بٔلٚك٠ ايتكلٜب بٝٓ٘ ٚبٌ إ

 ١ بايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ. إعٓٝٸ

ِٻ ٍ ٖهقا طلٕغإأَا ا٭هباب اييت تـعْٛا  ٚأَا  .(23)َا هبل ًٓاٖا ٗؾكـ ؾ

ِّ ًٳْكط١ ا٫ْط٬م شلقا ايطلغ اجمل ايُٓٛفز ع »ٓا: ؾًوؿ١ ِؿنُا أهًَ ،وٍّؿ ؾٗٞ ب٬ أؿ٢ْ 

اييت ؽتِل أغًب ايتؿهرل ايؿٝدلٟ سٍٛ  ،(type ou le type idéalـ  L’idéal) «إجايٞ

  .(24)شلا َبإًل ؿٕٚ فنٕل ،قـ أُابٗا (اقتِاؿْا)َٛٓٛعٓا، ٚاييت ْعتدل إٔ ايِـك ٗ 
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ِّ ١ ٗ َعلؾ١ٝ ع َٓٗذ١ٝ سكٝكٝٸ ٓا، أْ٘ ٜتٝض قٝاّ ثٛك٠ٺٜٵٝت٘ ؾٗٞ، نُا كَأٚأَا أٖ

بتُٛٓع ايباسح احملاٜـ ػاٙ َعطٝات  ه٬َٞ، سٝح ٜوُض َٔ د١ٗٺعامل ايبشح اٱ

أػل٣ ٜوُض بتأطرل ايٓكاَ ؾُٝا بٌ ايطلٚسات إؿا١ُٖٝ  ه٬َٞ، َٚٔ د١ٗٺايذلاخ اٱ

ِٸ «ِافز ع َجاي١ٝ»إف تِبض ٖقٙ ا٭ػرل٠  ;ه١١َٝ٬ اٱٚايٓٛل١ٜ ع إقٖبٝٸ  بٓا٩ٖا اْط٬قّا ٜت

ٝٸ ٗٵ ١ٺَٔ عًُ  .ه٬َُٞٝٸ١ ٕعطٝات ايذلاخ اٱاهتكلا١ٝ٥ ع َؾ

ؿٕٚ ايٛقٛع ٗ نُا ّهٔ َكابًتٗا ؾُٝا بٝٓٗا، ّٚهٔ َكابًتٗا َع ايٛاقع، 

 ١ُٝ.ٝٳا٭ٜـٜٛيٛد١ٝ ٚا٭سهاّ ايكٹ ا٫تٗاَات

ٞٸٚطبعّا ا٭َل، أٚ  ، ٜٴذلى ايكلاك ايٓٗا٥ٞ ٗ تبٓٸٞ ٖقا ايُٓٛفز ع إجايٞ أٚ فاى يٛي

ٌٸزلٻ ٔٵَٕ ٕٕ ٝٓاٙ باٱَاّ ع اجملتٗـ، ٗ ن  َٚهإ. مَا

 ؾِٝبض بٌ أٜـٜٓا:

ـٷ ،د١ٗٺ َٔ ع1 ٞٸ دٗ  ٚبٌ بٝٓٗا، ٚبٝٓٗا ؾُٝا ٜٚكاكْٗا إؿاِٖٝ ٜبين ،قاٜـ عًُ

ِٕ ايٛاقع، ؿٕٚ  ٝٳُٞ.قٹ سه

ّٷ د١ٗٺ َٚٔ ع2 ٝٸايكٹ اُؿهِ َوأي١ ٢ٜتٖٛي ٖٛ فتٗـع  أػل٣، إَا ، ّاٝٳُٞ عًُ

٫ ٚباؾٗـ ايعًُٞ فاى،  ٚايذلدٝض ايٓٗا٥ٞ بٌ ايُٓافز ع إجاي١ٝ إطلٚس١، َوتعّٝٓا

 (. (25)ٞه٬ّ ايوٓٸٗ اٱ ُّاه١َٝ٬ )ػِٛٗ ٤ٛٓ ْٛل١ٜ إًِش١ اٱ هٝٻُا

ِّ ٕٸ ٖقا ايطلغ إعلٗ ع إٓٗذٞ ايقٟ ْك ُٕ َ٘، اْط٬قّاإ ٔ بٌ ًَعٵَٔ ايت٬قٞ غرل ا

 ؾٝدل َانى أعُاٍ َٔ أهاه١ٝ دٛاْب ٚبٌ (26)(اقتِاؿْا)ايؿٌِ إٓٗذٞ ٗ 

ِّآكٕٚ ٚكّْٛـ ;ؾلٜٚٓـ نذٛيٝإ ،َـكهت٘ تباعأٚ َٚذلْٝ٘) مث١ٓٝ  ّ س٫ًّٛ(، ٜك

. ٖٚٛ قـ ٜواِٖ َٓ٘ إقٖيبٸ ٫ هٝٻُاٚ ،ه٬َٞك١ بايبشح اٱَٔ إٌانٌ إتعِّ يهجرٕل

ٛټ ًَشّٛٚا هٗاَّاإ ٌٕك ايؿهل اٱٗ تط ّٸ ه٬َٞ بٌه ّٸ ٗ ٫ هٝٻُاٚ ،عا ايعًّٛ  َا ى

ٌْٕوا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ )ٚأَٛك اؿٝا٠ اٱاٱ ّٸ ْوا١ْٝ بٌه فيو...(. أبعـ َٔ كٴبٳُا بٌ  ،عا

ٌٸ ؾٗٛ َج٬ّ ( َع ايِْٓٛ ّااؿٝاؿٟ ؿٜٓٝٸ ٌَه١ً تعاطٞ ايباسح )ػُِّٛا ّاْٗا٥ٝٸ و

بوتُٛيٛد١ٝ َا ًٜٞ عٔ إؿاِٖٝ اٱ عٵ)كادٹ ّاُّا عًُٝٸٗٵُٗا َؾٗٵبٗـف َؾ ;فات ايطابع ايـٜينٸ

ِّ  يبٓا٤ إؿاِٖٝ، اْط٬قّا ُّاَهشٵَٴ ّاطاكّا َٓٗذٝٸإ، ّ، أّٜٔاا٭هاه١ٝ عٓـ ؾٝدل(. ٖٚٛ ٜك

َٔ طلٜك١ ايطبكات ايِـك١ٜ ٚطلٜك١ ايُٓٛفز ع  َٔ ؾِٗ ٖقٙ ايِْٓٛ، ٖٚٛ َنٜرٷ

 إجايٞ ايؿٝدلٟ. 
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ٖٚٛ ٜوُض يٓا، نباسجٌ، بإٔ ْٓاقٍ أبٓٝتٓا ايٓٛل١ٜ ٚإؿا١ُٖٝ سٍٛ ايؿهل 

ُٸ ِٗ بعٔٓا بعّٔاه٬َٞ، ٗ ٖقا إٛٓٛع أٚ فاى، ؿٕٚ إٔ ْتٻاٱ ٍٷ اباـلٚز ع  ٖٛ َكبٛ

ٝٸ أٟ ٜوُض يٓا بإٔ ْٓاقٍ ٖقٙ ايٓٛلٜات  ،ط١ٺاه٬ّ ببو، أٚ باـلٚز عٔ اٱّاؿٜٓ

ٖٛ ٜتٝض يًؿهل  ،ٚيٝى آػلّا ،ُٞ. أػرلّاٝٳٚإؿاِٖٝ ؿٕٚ ايٛقٛع ٗ اؿهِ ايكٹ

ه٬َٞ ٚ٭ٚيٝا٤ أَلٙ بإٔ ٜوتؿٝـٚا َٔ ايعًِ، َٔ ػ٬ٍ إكاك١ْ إٛٓٛع١ٝ بٌ اٱ

 إطلٚس١، ٚبٝٓٗا ٚبٌ ايٛاقع. ايُٓافز ع إجاي١ٝ 

 
 

ٌٸ بوتُٛيٛد١ٝ ا٭هاه١ٝ عٓـ ٖقٙ اـا١ُ بايتقنرل ببعض إؿاِٖٝ اٱ ْوتٗ

ُٓٔ سـٚؿ ٖقٙ  ،َانى ؾٝدل، آًٌَ إٔ ٜهٕٛ طلسٓا ٚآض إعامل إٍ أق٢ِ سٍـّ

ايُٓٛفز ع ِ بطبٝع١ اؿاٍ، َع تأطرلٖا يؿًوؿ١ ٝٳك١ بعامل ايكٹايٛكق١. ٖٚٞ َؿاِٖٝ َتعِّ

ٌٕ ّٸ إجايٞ بٌه ٞٸعا ِّ، أّٜٔا، َٚع تأطرلٖا ايبـٜٗ  ٗ ٖقٙ ايٛكق١.، َ٘ َٔ طلٕغ، ٕا ْك

 La: اؿٝاؿ ا٭نوٝٛيٛدٞ )إٕ إؿٌَٗٛ ايؿٝدلٌٜ، ا٭هاهٌ ٖٓا، َا ُٖا إ٫ٓ

neutralité axiologique) ;ٝٳٚايع٬ق١ َع ايكٹ( ِLe rapport aux valeurs)،  ٔنُا ّه

باٱٓاؾ١ إٍ ايعامل ا٫دتُاعٞ ع ايوٝاهٞ  ;(27)ا عٔ تلْيت ؾلٜٚٓـ ٚآكٕٚتلْتُٗ

 .(28)ايؿلْوٞ ؾًٝٝب كآٜٛ

ٚٸ ٌٸٜٛدب إؿّٗٛ ا٭  َلاسٌ ايبشح، قاؾّٛا ٍ ع٢ً ايباسح إٔ ٜبك٢، ٗ ن

ُات إقٖب١ٝ. ٚعًٝ٘ إٔ ٜجبت فيو ٗ ّاْٝات ٚإوًٖع٢ً اؿٝاؿ َٔ ما١ٜٚ إعتكـات ٚاٱ

ٌٸ ٟٸ إٛآع، ٚإٔ ٜهٕٛ قاؿكّا ن  .ٚقتٺ ع٢ً ايـؾاع عٔ سٝاؿٜت٘ ٗ أ

ٝٳ»لٙ ايجاْٞ أْ٘ ٗ َٛقع ٗ سٌ ٜقنِّ اٙ عٔ إٜٸ ، ْاّٖٝا«ِايتعاٌَ ايعًُٞ َع ايكٹ

ٗ ٖقٙ  «ِٝٳايكٹ»(. ؾتػـٚ Jugement de valeur) «ُٞٝٳاُؿهِ ايكٹ»ايـػٍٛ ٗ َِٝـ٠ 

ِ عًٝٗا َٔ ٚد١ٗ ِهب ؿكاهتٗا ؿٕٚ اُؿٜتٛدٻ ،«١ّػاكدٝٸ» ، َعطٝاتٺّاايؿًوؿ١، عًُٝٸ

 أٚ اّا١ْٝ.  ْٛل ًؼ١ِٝ ٚ/

ـٸ ٌ ؾًوؿ١ّ( ؾٗٞ تٌهِّ«ايُٓ٘ ع إجايٞ»)أٚ  «ايُٓٛفز ع إجايٞ»أَا أؿا٠  فاتٗا  ع

ٓا. ِؿنُا أهًَ ،ْوا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، بٌ أبعـ َٔ فيوٗ هبٌٝ بٓا٤ إؿاِٖٝ ٗ ايعًّٛ اٱ

ب طبٝع١ ايبشح َٚٛٓٛع٘، وٵتطبٝل ٖقٙ ا٭ؿا٠، َع تطٜٛلٖا سٳٚإْٓا ْكذلغ، إفٕ، 
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ٌٕه٬َٞ )ِْْٚٛ ايذلاخ اٱع٢ً ِْْٛ ايؿك٘ اٱ ِٸ ه٬َٞ بٌه (. ؾكـ ؾِٗ (29)أع

ٌٕ ّٸ ؾٝدل إٔ بٓا٤ إؿاِٖٝ ٗ ايعًّٛ بٌه ٌٕ، ٚٗ ايعًّٛ اٱعا  ْوا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بٌه

ْٸ أٟ َٔ عامل  ،Idéél)َع٢ٓ  «َٴجٴ١ًٝ»َٔ ػ٬ٍ بٓا٤ ِافز  إٔ ّلٸ ، ٫ ّهٔ إ٫ٓػا

ٝٸ )أٚ تلنٝبات(  ٖٚٞ أب١ْٝٓ ،(١Idéal أٟ ا٭ؾهاك، ٫ نُا تلْٗا ا٭نجلٕٚ َجاي

ٌٕ ف١ٖٝٓ سٍٛ ٚاٖل٠ٺ ٞٸ َع١ٓٝ، ٫ ٚدٛؿ شلا بٌه ٗا ؽتِل ع٢ً أكض ايٛاقع، يهٓٸ عًُ

ٟټنُا ٜعلِّ «ايلأزلاي١ٝ»: ُٗا )َج٬ّٗٵُات ا٭هاه١ٝ يًٛاٖل٠ اييت ٜٴلاؿ َؾايوِّ  ؾٗا أ

َٴجٴاقتِاؿٟ ٖٞ فلٸ نتابٺ ُٕ ًٞ يٛاٖل٠ٺؿ ِٛفز ع  ًٞ، كغِ جٴَع١ٓٝ، ٖٚقا ايُٓٛفز ع ا

عـّ ٚدٛؿٙ اؿكٝكٞ ٗ ايٛاقع، ٜواعـ ع٢ً اػتِاك إعامل اؾٖٛل١ٜ شلقٙ ايٛاٖل٠ 

 أٟ ف١ٖٝٓ(.  ،«١ًَٝٴجٴ»بطلٜك١ 

ـ هٔ إٔ ٜؿِٗ ايٛاقع إعٖك، تعتدل ٖقٙ ايؿًوؿ١ إٔ ايعكٌ ايبٌلٟ ٫ ّباػتِإك 

َٔ ػ٬ٍ بٓا٤ ٖهقا ٖٝانٌ ف١ٖٝٓ ؽتِل  ْواْٞ ٚا٫دتُاعٞ( إ٫َٓٓ٘ اٱ ٫ هٝٻُاٚ)

َعإ٘ ع زلات٘ ا٭هاه١ٝ. إٕ ايُٓٛفز ع إجايٞ عٓـ َانى ؾٝدل، ٚنُا تؿُٗ٘ ٖقٙ 

 .( باَتٝإمMesure conceptuelleَؿ١َٝٛٗ )قٝاي َع٢ٓ  قٝإي ايٛكق١، ٖٛ أؿا٠ُ

 :٫ٚ ٜوتطٝع ايباسح

ـٸ ع1  .عٓٗا أٚ عٓ٘ َجايٞع  ِٛفز بٓا٤ ؿٕٚ َٔ َا ٚاٖل٠ٺ أٚ َٕٛٓٛع ؾِٗ عٞإٔ ٜ

( إخل ...،تاكى١ٝ أٚ هٝاه١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ اقتِاؿ١ٜ) هبب١ٝ ع٬قاتٺ ٜبين إٔع 2

جايٞ إع  ايُٓٛفز َٓٗذ١ٝ إٕ. إعطٝات ؿكاه١ َٔ إٓطًل ايقٖين ايبٓا٤ ٖقا بعـ إ٫ٓ

ِ توُض بايتعاطٞ َع ايذلنٝبات إؿا١ُٖٝ ٚايٓٛل١ٜ ع إقٖب١ٝ ٖقٙ ػاكز إطاك اُؿِه

٫ أنجل. ٚبايتايٞ،  ،يًبشح ايعًُٞ ، أؿا٠ْٝٳُٞ، ٚتتعاٌَ َعٗا ع٢ً أْٗا، ببواط١ٺايكٹ

ِٸ ع٢ً بٓا٤ ٖقٙ إؿاِٖٝ  قاؿكّا ه١َٝ٬ عَُّٛابإٛآٝع اٱ ِٜبض ايباسح إٗت

ِٸ ٚؿكاهتٗا، ،ٚايٓٛلٜات ب كاطل ٚٓعٗا ؼت ايتذلب١ ا٭َدلٜك١ٝ، َع ػٓټ ث

ـٸ بٺَا ٜؿتض بايتايٞ ايباب أَاّ تكلٜبوتُٛيٛدٞ. ٖٚقا ايتُٛٓع اٱ ـٸد بٌ ايعًّٛ  ّاٟ د

 أػل٣.  ٚإٛآٝع ايـ١ٜٝٓ َٔ د١ٗٺ ايتذلٜب١ٝ َٔ د١ٗٺ

ٚإٍ أعاثٓا  ،َع تلى تؿاٌُٝ ٖقٙ ايتعلٜؿات إٍ إلادع إقنٛك٠

ِّ ،(30)ا٭ػل٣  إٝتٛؿٚيٛدٞع  بوتُٛيٛدٞاٱ :ايتؿهرلٜٔ بٌ ايتكلٜب ٖقا طلغ ّْك

ٌٕ ٚايؿٝدلٟ ايِـكٟ ّٸ بٌه  ٚطلٜك١ ايِـك١ٜ( ايطٛابل أٚ) ايطبكات طلٜك١ ٚبٌ ،عا
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ٌٕ ايؿٝدلٟ إجايٞع  ايُٓٛفز ْٸ بٌه ِّػا  ْوا١ْٝاٱ ايعًّٛ ٗ ايباسجٌ فٌُ إٍ َٗا، ْك

َٕ ه١َٝ٬، ع٢ًٚاٱ ٚا٫دتُاع١ٝ ٞٸ أٌَ إٔ تؿتض اجملاٍ أَاّ ْكا ِّ عًُ ـ ٚسٔاكٟ، ّ

ٛټ  ه٬َٞ.َٔ فا٫ت ايبشح اٱ يهجرٕل ١ّأهلع ٚأنجل ُشٸ ٕكيتط

ُٳ ٕٸ ُٛٓع ايباسح ا٭ْوب، نُا اعت ٫ ٚ، (31)نتابٓا ْاٙ ٗـٵٚمٔ ْعتدل أ

 َٓٛإك َٔ ٚايوٝاه١ ٚا٫دتُاع ٚإاي١ٝ ا٫قتِاؿ سٍٛ ا٭ناؿّٞ ايبشح ٗ هٝٻُا

ع  بعـع  َا ايتُٛٓع» :ٖٛ ،َع ُٛٓع ايِـك ه٬َٞ، َٚا ٜتٛاؾل إٍ أبعـ سٍـّإ

ٛٻك ايٛٓعٞ ُٕط ٛٻك َا ٜتٓاهب positiviste aménagéـ  Positionnement post «ا ، أٟ َط

بوتُٛيٛد١ٝ ايؿٝدل١ٜ إقنٛك٠ أع٬ٙ ، َٚع ا٫ستٝاطات اٱَع طبٝع١ إعطٝات َٔ د١ٗٺ

  .(32)أػل٣ َٔ د١ٗٺ
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 ة مثن النسخ

 ٕ3يبٓا 2ا٭كؿٕ يرل٠  6000هٛكٜا  ؿ٫ٚك 5  ؿْاْرل  3ايهٜٛت ؿٜٓاك  5

 ؿٜٓاك  3000ايعلام ؿكُّٖا  30اٱَاكات ايعلب١ٝ ٜٔؿْاْرل  3ايبشل   

 كٜا٫ّ  30قطل كٜا٫ّ  30ايوعٛؿ١ٜ ٕكٜا٫ت  3عُا ُٔٝكٜاٍ  400اي

 دٓٝٗات  7َِل ٕؿٜٓاك  200ايوٛؿا ًًٍّٓا  150ايَِٛا ؿْاْرل  5يٝبٝا

 ؿٜٓاكّا  30اؾنا٥ل ؿْاْرل  3تْٛى ؿكُّٖا  30إػلب 500َٛكٜتاْٝا 

ٚها٥ل  أَلٜها ٚأٚكٚبادٓٝٗات  5قدلْ يرل٠  20000تلنٝا أٚق١ٝ 

 .ؿ٫ٚكات 10ايـٍٚ ا٭ػل٣ 
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