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  التهويز غري امللتزم   

 

 

 

 

 IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda مصــذر الفـًـرسـة: 

 LC :          BP190.5.E5 S5 2019فـيـهـرقـم تص

 الشهذي، حيذر. مؤلف. املؤلـف الشخـصي: 

 .التهوير غري امللتزم: عرض ونقذ الـــعــــهـــــــواى:

حماضرات الشيخ حيذر الشهذي ؛ تقرير مجلة مو املًتمني  بـيــاى املشـؤوليـة:

 بالشأى الثقايف.

 الطبعة االوىل. بـيــانــات الطــبـــع: 

 ة احلشيهية املقذسة، شعبة البحوثكربالء، العراق : العتب يــانــات الـهـشــر:بــ

 للًحرة. 1441/  2012والذراسات، قشم الشؤوى الذيهية، 

 صفحة. 232 الـوصـف الــمــادي : 

 (.266)العتبة احلشيهية املقذسة؛  ســلـشـلـة الـهـشــر :

 (.62)شعبة البحوث والذراسات، قشم الشؤوى الذيهية؛  ســلـشـلـة الـهـشــر :

 (.23 - 68يتضمو يوامش، الئحة املصادر )الصفحات  تبصرة ببليوجرافية :

 االسالم والتهوير. مصطلح موضوعي :

 الفلشفة االسالمية مصطلح موضوعي :

 االسالم واحلرية مصطلح موضوعي :

 االسالم والعلمانية مصطلح موضوعي :

العتبة احلشيهية املقذسة )كربالء، العراق(، شعبة البحوث  اضـايف : اسم يـيـئة

 .والذراسات، قشم الشؤوى الذيهية. جًة مصذرة
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5 
 

 
 

 التنهيذ امور تعزيفية

  

 اعم٘مدُم٦م 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ.. وسمٕمد: ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

رة إومم ُمتتتـ ؿمتتتٝمر تيم٤مٟمتتت٧م هتتتذه مٛمققمتتت٦م ُمتتتـ اعملتتت٤ماات اًمعتتتل  ًم٘مٞمعٝمتتت٤م ذم اًمٕمِمتتت 

وىمتتد ظمّمّمتتعٝم٤م ًمٜم٘متتد اًمعٜمتتقير  ،ُمتتـ ارةتترة اًمٜمٌقيتت٦م اعم٤ٌمريمتت٦م 0441حمتترم احلتترام ذم ؾمتتٜم٦م 

ري٦م وومتتؼ اعمٜمتتع٩م ترا ة سمِمتتاعمعتت٠مصمر سمتت٤مًمٗمٙمر اًمٖمتترع واًمتتدقمقات اعمٙمقٗمتت٦م ٟملتتق ىمتترا ة اًمتتديـ ىمتت

وىمتتد شمٗمْمتتؾ سمع٘مريرهتت٤م  ٚمتت٦م ُمتتـ إظمتتقة اعمتت١مُمٜملم اًمتتقاقملم واعمٝمعٛمتتلم سم٤مًمِمتت٠من  ،ريتاًمٌِمتت

 وهؿ إؾم٤مشمذة اًمٙمرام:  ،اًمديٜمل واعمع٤مسمٕملم سمذيم٤م  وؿمٖمػ رذه إسمل٤مث

 )طمٗمٔمف اهلل(. ت اًمِمٞمخ ُمرشم٣م ارالل 0

 )طمٗمٔمف اهلل(. ت قمكم اًمٞم٤مؾملم 2

 ف اهلل(.)طمٗمٔم ت قمكم اًمٕمةٛمل اًمٕمامين 3

 ت  محد اًمٕمكم )طمٗمٔمف اهلل(. 4

 ت قمٞمًك اًمٌةل٤من )طمٗمٔمف اهلل(. 5

يمتتتتام ألن إؾمتتتتع٤مذ قمٞمًتتتتك اًمٌةلتتتت٤من )طمٗمٔمتتتتف اهلل( شمٗمْمتتتتؾ ُمِمتتتتٙمقرًا سمع تتتتري٩م  

اًمٜمّمتتقص واعمّمتت٤مدر صمتتؿ اؾمتتعٚمٛم٧م ُمٜمتتف اعملتت٤ماات وقمٛمٚمتت٧م قمتتغم شمٜمًتتٞم٘مٝم٤م وألقمتت٤مدة اًمٜمٔمتتر 

لتتتق هبتتتذا اًمٜم  وم٠مصتتتٌل٧م سمٚمٓمتتتػ اهلل وُمٜمتتتف ،ألوتتت٤موم٦م ُمتتت٤م يزيتتتد ذم ٟمٗمٕمٝمتتت٤مو سملتتتذع سمٕمْمتتتٝم٤م

 .اعم٤مصمؾ سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ
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  التهويز غري امللتزم   

 ، ؾمتت٠مل اهلل شمٕمتت٤ممم  ن يقومتتؼ إظمتتقة اًمٙمتترام اًمتتذيـ قمٛمٚمتتقا قمتتغم ألٟمةتت٤مح هتتذا اًمٙمعتت٤مب 

يمتتام  رضمتتق ُمٜمتتف رتتؿ احلٗمتتظ واًم٘مٌتتقل و ن يٜمٗمتتع هبتتذا اوٝمتتد ودٕمٚمتتف ذظمتتػمة يتتقم اعمٕمتت٤مد ألٟمتتف 

 ضمقاد يمريؿ.

 

 

 

 

 

 

  

 طمٞمدر سمـ احل٤مج قمٌد اهلل اًمًٜمدي

 هت 0441رسمٞمع صم٤مين  00
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 التنهيذ 

 أمور تعزيفية  

 

 

 

 

 



 

 



 

ُمتتتـ اًمعٞمتتت٤مرات اعمتتت١مصمرة ذم واىمٕمٜمتتت٤م اًمق٘متتت٤مذم شمٞمتتت٤مر اًمعٜمتتتقير، ومتتت٢من هتتتذا اًمعٞمتتت٤مر  تتت٤مول  

حمتتت٤موٓت طمقٞمقتتت٦م ًمع٘متتتديؿ رليتتت٤م طمتتتقل اًمقضمتتتقد سمِمتتتٙمؾ قمتتت٤مم، وطمتتتقل اًمتتتديـ ذم صمقاسمعتتتف 

وُم٘مدؾمتت٤مشمف ودوره آضمعامقمتتل، وُمتت٤م ي٘مدُمتتف اًمعٜمقيريتتقن ًمتتف شمتت٠مصمػم يمٌتتػم قمتتغم ٟمٔمتترة سمٕمتتض 

ضمتتدًا واًمٜمتت٤مومع  ن ٟم٘متتػ قمتتغم شمٞمتت٤مر اًمعٜمتتقير،  اعمق٘مٗمتتلم ألمم اًمتتديـ، ُمتتـ هٜمتت٤م يمتت٤من ُمتتـ اعمٗمٞمتتد

 ،وٟملتتت٤مول  ن ٟمعٕمتتترع قمتتتغم سمٕمتتتض ضمٝمتتت٤مت ىمقشمتتتف ووتتتٕمٗمف سمع٘متتتديؿ ٟم٘متتتد ًمتتتٌٕمض  صتتتقًمف

 وطمديقٜم٤م طمقل اًمعٜمقير ؾمقع يٙمقن ذم ضمٝم٤مت صمالث:

 سمٞم٤من  صقل وضمذور اًمعٜمقير. اوٝم٦م إومم:

 ذيمر سمٕمض ُمالُمح اًمعٜمقيريلم اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل.  اوٝم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:

 ف،  و شم٠مصمرت سمٌٕمض  صقًمعٞم٤مرهذا اًمد سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمعل  ومرزه٤م ٟم٘م اوٝم٦م اًمق٤مًمق٦م:

 . فوُمٜمٓمٚم٘م٤مشم

 : ُمقر شمٕمريٗمٞم٦م 

سمٕمض إُمقر اًمعقوتٞملٞم٦م واًمعٕمريٗمٞمت٦م طمعتك يعْمتح قمـ وحت٧م هذا اًمٕمٜمقان ؾمقع ٟمعٙمٚمؿ 

رذا  ،وم٘مد يعّمقر اًمٌٕمض  ٟمٜم٤م ذم صدد ٟم٘مد ُمٓمٚمؼ اًمعٜمقير وًمٞمس إُمر يمذًمؽ ،ُمقوقع اًمٌل٨م

 .شمٕم٤ممم ٓ سمد ُمـ حتديد ُم٤ًمر اًمٌل٨م سمعقوٞمح  ُمقر ؾمٞم٘مػ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ألن ؿم٤م  اهلل

 ُمـ إُمقر:ت دوهٜم٤م ؾمقع ٟمعٙمٚمؿ ذم قمد     

 ُمٕمٜمك اًمعٜمقير. إُمر إول:     

 سمٞم٤من اًمعٜمقير اًمذي ٓ ٟم٘مٌٚمف،  و ٓ ٟم٘مٌؾ سمٕمض  صقًمف وٟمًدد اًمٜم٘مد ًمف. إُمر اًمق٤مين:      
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  التهويز غري امللتزم   

 اورة اًمعٗمريؼ سملم اعمةدد اإلؾمالُمل واًمعٜمقيري. ًمق٤مًم٨م:إُمر ا     

 ُمٕمٜمك اًمعٜمقير:      

اًمعٜمقير ذم اًمٚمٖم٦م ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اإلو٤م ة، ألذا  ًم٘مٞم٧م اًمْمق  قمغم ٟم٘مٓم٦م ورومٕم٧م ُمٜمٝمت٤م اًمٔمٚمٛمت٦م    

ٞم٤م ، واوٝمتؾ يم٤مًمٔمٚمٛمت٦م وم٠مٟم٧م ىمد ىمٛم٧م سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمعٜمقير، وطمٞم٨م  ن اًمٕمٚمتؿ يمت٤مًمٜمقر يٙمِمتػ إؿمت

اًمٕمٚمتؿ ٟمتقر ووتٞم٤م ، ": ،  ـمٚمؼ قمغم اًمٕمٚمؿ ًمٗمٔم٦م اًمٜمتقر، ومٗمتل روايت٦م ي٘متقل اًمٜمٌتل ٌٝم٤م ة

، وذم رواي٦م  ظمرى ي٘مقل إُم٤مم اًمّم٤مدق )صتٚمقات اهلل وؾمتالُمف (0)"ي٘مذومف اهلل ذم ىمٚمقب  وًمٞم٤مئف

، وم٤مًمٕمٚمؿ (2)"ًمٞمس اًمٕمٚمؿ سمٙمقرة اًمعٕمٚمؿ واًمعٕمٚمٞمؿ سمؾ هق ٟمقر ي٘مذومف اهلل ذم ىمٚم٥م ُمـ يِم٤م "قمٚمٞمف(: 

عٕمٚمتٞمؿ يءت  ر اًمٕمٚمتؿ يًتٛمك شمٜمتقيرًا، وذًمتؽ ٕن اًمتًمٗمٔم٦م اًمٜمقر، واًمعٕمٚمٞمؿ وهق ٟمِمتيٓمٚمؼ قمٚمٞمف 

قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف، ومٝمق شمٜمقير ي٘مقم سمدور اإلو٤م ة، وـمٌٕمت٤ًم ًمتٞمس يمتؾ شمّمتديؼ  ره٤مإؿمٞم٤م  وئمٝم

ومٞمٙمتقن  يمتذًمؽيًٛمك ٟمقر، وم٤مًمعّمديؼ ىمد يٙمتقن ُمٓم٤مسم٘مت٤ًم ًمٚمقاىمتع ومٞمٙمتقن ٟمتقرًا، وىمتد ٓ يٙمتقن 

 وٟمنمه ُم٤ًممه٦م ذم ٟمنم اًمعةٝمٞمؾ ٓ  ٟمنم اًمعٜمقير. ،ةضمٝماًل ُمريم٤ًٌم، وفمٚمٛم٦م ُمٕمّ٘مد

ألن اًمٕمٚمتتتؿ اًمتتتذي هتتتق ٟمتتتقر هتتتق ذًمتتتؽ اًمٕمٚمتتتؿ اعمٓمتتت٤مسمؼ ًمٚمقاىمتتتع، واًمعٕمٚمتتتٞمؿ اًمتتتذي 

هتتتق شمٜمتتتقير هتتتق اًمعٕمٚمتتتٞمؿ اًمتتتذي يٙمتتتقن سمتتت٤مًمٕمٚمؿ اعمٓمتتت٤مسمؼ ًمٚمقاىمتتتع، ومتتت٤مًمٕمٚمؿ ألذن يًتتتٛمك 

ٟمتتتتقرًا، وشمٕمٚمٞمٛمتتتتف يًتتتتٛمك شمٜمتتتتقيرًا  ذم ُمتتتت٤م ألذا يمتتتت٤من  اًمٕمٚمتتتتؿ ُمٓم٤مسم٘متتتت٤ًم ًمٚمقاىمتتتتع، واًمقاىمتتتتع 

 ،ومٗمتتتتتل اًم٘مْمتتتتت٤مي٤م اًمعٙمقيٜمٞمتتتتت٦م سمٛمٓم٤مسم٘متتتتت٦م ا تتتتت٤مرج ،عٚمتتتتتػ سمتتتتت٤مظمعالع ٟمتتتتتقع اًم٘مْمتتتتت٤مي٤مخي

 ُمتتتتت٤م ذم اًم٘مْمتتتتت٤مي٤م اًم٘مٞمٛمٞمتتتتت٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞمتتتتت٦م ومٌٙمقوتتتتت٤م ٟم٤مومٕمتتتتت٦م حت٘متتتتتؼ اعمّمتتتتت٤مًمح وشمتتتتتدومع و

يٜمٌٖمتتتتل شمريمتتتتف ىمْمتتتتٞم٦م طم٘متتتت٦م صتتتت٤مدىم٦م وُمٕمرومعٝمتتتت٤م ٟمتتتتقر ووم٘مْمتتتتٞم٦م اًمٔمٚمتتتتؿ ىمٌتتتتٞمح  ،اعمْمتتتت٤مر

                                                           

 .0282 ، اًمٗمّمؾ إول طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ، ح2ُمقؾمققم٦م اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م، حمٛمد اًمريِمٝمري، ج   (0)

 .381اًمٚمٛمٕم٦م اًمٌٞمْم٤م ، ًمٚمٛمقمم حمٛمد اًمعؼميزي إٟمّم٤مري، ص (2)



11 
 

 
 

التنهيذ امور تعزيفية

  :وٕن اًمٕمٚمتتتتتؿ احلتتتتتؼ ٟمتتتتتقر  ـمٚمتتتتتؼ اًمٜمتتتتتقر قمتتتتتغم اًمتتتتتقطمل ي٘متتتتتقل شمٕمتتتتت٤ممم .ًمٚمٕم٘متتتتتؾ

 ُتتتتِذي ُ ٟمتتتتِزَل َُمَٕمتتتتف ٌَُٕمتتتتقا اًمٜم تتتتقَر اًمَّ ( سم٠مٟمتتتتف ، وىمتتتتد وصتتتتػ اًمٜمٌتتتتل إيمتتتترم )(0)َواشمَّ

ٌَِّمتتتهاج ُمٜمتتتػم،  َُ ؿَمتتت٤مِهًدا َوُُم تتت٤م َ ْرؾَمتتتْٚمٜم٤َم تتت٤م اًمٜمٌَِّتتتل  ألِٟمَّ َ َوَداقِمًٞمتتت٤م ألمَِم   ًرا َوَٟمتتتِذيًرا تَِيتتت٤م َ ا 

ٜمِتتتتػًمااهللِ اضًمتتتت٤م ُم  ( سم٠مٟمتتتتف هاج ُمٜمتتتتػم ٕٟمتتتتف يمتتتت٤من ي٘متتتتقم ) ووصتتتتٗمف ،(2) سم٢ِمِْذٟمِتتتتِف َوِهَ

سمقاؾمتتتتٓم٦م اًمتتتتقطمل شمٕمتتتت٤مًمٞمؿ  : اورة ان اًمعٕمتتتت٤مًمٞمؿ اًمعتتتتل يمتتتت٤من يٕمٚمٛمٝمتتتت٤مسمتتتتدور اًمعٜمتتتتقير

( وُمتتتتـ ظمتتتتالل اًمتتتتقطمل يٕمٓمتتتتل رليتتتت٤م يمقٟمٞمتتتت٦م، يٌتتتتلّم ًمٜمتتتت٤م ُمتتتتـ ) ومٝمتتتتقطم٘متتتتف، 

ىمتتتتت٤مت اعمقضمتتتتتقدة سمتتتتتلم اعمقضمتتتتتقدات، واًمٕمالظمالرتتتتت٤م طم٘مٞم٘متتتتت٦م اًمقضمتتتتتقد و ىمًتتتتت٤مُمف، 

، واعمٛمٙمتتتتـ سمٓمٌٞمٕمعتتتتف يٜمٌٖمتتتتل  ن خيْمتتتتع واعمقضمتتتتقدات ُمٜمٝمتتتت٤م واضمتتتت٥م وُمٜمٝمتتتت٤م  ٙمتتتتـ

ًمٚمقاضمتتتت٥م، وهٜم٤مًمتتتتؽ حمتتتتقر ذم اًمقضمتتتتقد، هتتتتذه اعملقريتتتت٦م يٜمٌٖمتتتتل  ن شمتتتتٜمٕمٙمس قمتتتتغم 

نميع، وهٜم٤مًمتتتتتؽ حمتتتتتقر ذم قمتتتتت٤مق اًم٘متتتتت٤مٟمقن وهتتتتتق اهلل )شمٌتتتتت٤مرُ تاًمعتتتتتوقمتتتتت٤مق اًمع٘مٜمتتتتتلم 

َّٓ وشمٕمتتتتت٤ممم(  وم٤مًمٌتتتتت٤مري )شمٌتتتتت٤مرُ وشمٕمتتتتت٤ممم( ُمتتتتتـ ظمتتتتتالل اًمتتتتتقطمل  ،(3) هللِألِِن احْلُْٙمتتتتتُؿ ألِ

يقوتتتتتح ًم ٟمًتتتتت٤من اًمٓمريتتتتتتؼ اًمتتتتتذي يٜمٌٖمتتتتتتل  ن يًتتتتتٚمؽ ًمٙمتتتتتتل ئمٗمتتتتتر اإلٟمًتتتتتت٤من 

ن ٟمٜمع٘متتتتتد سم٤مًمًتتتتتٕم٤مدة اًمدٟمٞمقيتتتتت٦م واًمًتتتتتٕم٤مدة إظمرويتتتتت٦م، وُمتتتتتـ اًمٓمٌٞمٕمتتتتتل ألذا  ردٟمتتتتت٤م  

هبتتتذا اعمٕمٜمتتتك وهتتتق شمٕمٚمتتتٞمؿ اًمٕمٚمتتتؿ اًمٜمتتت٤مومع، ومتتت٢من شمٕمٚمتتتٞمؿ اًمٕمٚمتتتؿ ه اًمعٜمتتتقير، وم٢مٟمٜمتتت٤م ٓ ٟمٜمع٘متتتد

 اًمٜم٤مومع هق اًمذي ضم٤م ت اًمعٕم٤مًمٞمؿ اًمًاموي٦م ُمـ  ضمؾ اًم٘مٞم٤مم سمف.

                                                           

 .057ؾمقرة إقمراع، أي٦م  (0)

 .46، 45ؾمقرة إطمزاب، أيع٤من  (2)

 .41ؾمقرة يقؾمػ، أي٦م  (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya46.html
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 اًمعٜمقير اًمذي ٓ ٟم٘مٌٚمف  و ٓ ٟم٘مٌؾ سمٕمض  صقًمف وٟمًدد اًمٜم٘مد ًمف: 

واعمٜمت٤مه٩م، واًمٜمٔمريت٤مت اًمعتل ىمتدُمٝم٤م  ،وهق اًمعٜمقير اًمذي يٕمعٛمد قمغم طمزُمت٦م ُمتـ اعمًت٤مرات

ري٦م ُمتـ تاٟم٘مت٤مذ اًمٌِمتيٛمٙمتـ سمقاؾمتٓمعف وم٘متط اًمٕم٘مؾ اًمٖمرع، ومٝمٜم٤مُ ٟمع٤مج يدقمل  ٟمف اًمٕمٚمتؿ احلتؼ، و

اوٝمؾ واًمٔمٚمٛم٦م، هذا اًمٜملق ُمـ اًمعٜمقيرت وهق شمروي٩م اعمٜمع٩م اًمٖمترع ت هتق اًمعٜمتقير اًمتذي ٟمرومْمتف 

 وذًمؽ ٕن اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل خيعٚمػ قمـ اًم٤ٌمطم٨م اًمعٜمقيري اًمٖمرع ذم قمدة ضمٝم٤مت.  :وٟمٜمع٘مده

 اًمٖمرع: اًمعٜمقيري  وضمف آظمعالع سملم اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل، واًم٤ٌمطم٨م

 ٟمًعٕمرض  وضمف صمالصم٦م شمقوح هذا آظمعالع وهل:تويٛمٙمـ  ن 
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 :اًمقضمف إول: اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري  ؾم٤مس اعمٕمروم٦م

 ن اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل اًمتذي يٕمعٛمتد قمتغم ُمٕمٓمٞمت٤مت اًمتديـ، يترى  ن  ؾمت٤مس اعمٕمرومت٦م هتق اًمٕم٘متؾ  

اًمٗمٓمري، واًمذي يٕمعٛمد قمتغم ُمتدريم٤مت اًمٕم٘متؾ اًمٌداٞمت٦م، اًمعتل ٓ شم٘مٌتؾ اًمِمتؽ، ُمقتؾ اؾمتعل٤مًم٦م 

اعمٗمٙمتر قمٜمتد  ًمٙمتؾ سمٜمت٤م  ُمٕمترذم لةتر اًمزاويت٦موىمٌح اًمٔمٚمتؿ وطمًتـ اًمٕمتدل، وماضمعامع اًمٜم٘مٞمْملم 

يٕمعٛمتد قمتغم ُمتدريم٤مت اًمٕم٘متؾ  قا  يم٤من ذًمؽ اًمٌٜم٤م  سمٜمت٤مً  مترداً اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري، ؾمهق اإلؾمالُمل 

اعمةردة، يم٢مصم٤ٌمت اًمقاضم٥م )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  و اصم٤ٌمت اًمٜمِم٠مة إظمروي٦م،  و يم٤من سمٜم٤مً  طمًٞم٤ًم يٕمعٛمد 

شمًعٜمد ألمم اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمتري، ومت٢مذا ق شمٙمتـ  ىمٞمٛم٦م ُمٕمٓمٞم٤مهت٤مك اًمعةرسم٦م ذم قمغم اًمٕم٘مؾ اًمعةريٌل، وملع

هٜم٤مًمؽ ىمقاقمد ُمًٚمٛم٦م ُمعٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، ومال يٛمٙمـ  ن يْمع اإلٟم٤ًمن سم٤مًمعةرسم٦م طمةترًا قمتغم طمةتر ذم 

ت ي١مُمـ سم٤مًمٜمص  سمٜم٤م  اعمٕمروم٦م. وم٤مًمٕم٘مؾ ؾمقا  يم٤من ٟمٔمري٤ًم  و يم٤من دمريٌٞم٤ًم، وطمعك ًمق يم٤من قم٘ماًل شمٕمٌدي٤مً 

هق يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري اًمذي يٕمعٛمد قمتغم  دًمت٦م، شمٚمتؽ إدًمت٦م  ت ٞم٦مويعٕمٌد سم٤مًمٜمّمقص اًمديٜم

 ُمٙمقٟم٦م ُمـ ُم٘مدُم٤مت سمداٞم٦م  و شمٜمعٝمل ألمم ُم٘مدُم٤مت سمداٞم٦م.

سمٞمتتتٜمام اًم٤ٌمطمتتت٨م اًمعٜمتتتقيري  يتتترى  ن  ؾمتتت٤مس اعمٕمرومتتت٦م هتتتق اًمٕم٘متتتؾ اًمعةريٌتتتل،  ي ُمتتت٤م  

دون  هتتق طمتتؼ واًمعةرسمتت٦م ٟمدريمتتف سمتت٤محلس ُمتتـ ظمتتالل اعمتتٜمٝم٩م اًمعةريٌتتل،  ومتتام يتتدرُ سمتت٤محلس

، وٓ يٛمٙمتتـ  ن يقصتتػ سم٠مٟمتتف طم٘مٞم٘متت٦م،  و سمٕمٌتت٤مرة اظمتترى  ن اًمٕم٘متتؾ ٓ يقصتتؾ ألمم ُمتت٤م قمتتداه

 اًمديـ.

 اًمقضمف اًمق٤مين:ت طمةٞم٦م اًمقطمل واًمٜمٌقة.

سم٠من اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري اًمذي هق طمة٦م سم٤مـمٜمٞم٦م، يق٧ٌم ًمٜم٤م طمةٞم٦م اًمقطمل  اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل ي١مُمـ

ٚمٞمٝم٤م اعم١مُمـ ت  شمق٧ٌم طم٘م٤مٟمٞم٦م اًمديـ، واًمٜمٌقة. ومٝمٜم٤مُ سمراهلم قم٘مٚمٞم٦م حمٙمٛم٦م دىمٞم٘م٦م ت يٜمٌٖمل  ن يٓمٚمع قم
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وشمق٧ٌم  ن اًمقطمل ـمريؼ ُم٠مُمقن ًمعلّمٞمؾ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرع، وهذه إدًم٦م شمرضمع ألمم ُمدريم٤مت 

 اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري، وألذا صمٌع٧م طمةٞم٦م اًمقطمل وم٤مًمقطمل ي٘مقم سم٠مدوار صمالصم٦م:

 إدوار اًمعل ي٘مقم هب٤م اًمقطمل:

 .ي١ميمد ُمدريم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٌداٞم٦م اًمدور إول:

يقػم دوم٤مئـ اًمٕم٘مقل ومٞمٜمٌف اًمٕم٘مؾ ألمم ُمدريم٤مشمف اًمٗمٓمري٦م اًمعل يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف  اًمدور اًمق٤مين:

وسم٥ًٌم اظمعالع اعمّم٤مًمح  و شمداظمؾ اعمِم٤مقمر  و اًمِمٌٝم٤مت، ىمد ختٗمك قمغم قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن سمٕمض 

، و ن سمٕمض اعمدريم٤مت ٦مٖمٗمٚمرذه اًماإلٟم٤ًمن  اًمقطملومٞمٜمٌف احل٘م٤مئؼ اًمعل يدريمٝم٤م سمٗمٓمريعف ألذا شم٠مُمؾ، 

، وٓ يراه٤م شمٜمعٝمل ألمم اًمٕم٘مؾ ُم٤م يرومض اإليامن هب٤م ٗمٓمري، وًمٙمـ سم٥ًٌم ؿمٌٝم٦مشمٜمعٝمل ألمم اًمٕم٘مؾ اًم

ـْ َوًَمَدِه َ ْٟمٌٞم٤َمَ   :اًمٗمٓمري ي٘مقل  ُمػم اعم١مُمٜملم )قمٚمٞمف اًمًالم( ذم و٩م اًمٌالهم٦م َواْصَٓمٗمك ؾُمٌَْل٤مَٟمُف ُِم

َل َ يْمقَُر ظَمْٚمِ٘مِف قَمْٝمَد اهللِ  ؾَم٤مًَم٦ِم َ َُم٤مَٟمعَُٝمْؿ، عم٤ََّم سَمدَّ  ألًَِمٞمِْٝمْؿ، َ ظَمَذ قَمغَم اًْمَقطْمِل ُِمٞمق٤َمىَمُٝمْؿ، َوقَمغَم شَمٌْٚمٞمِغ اًمرِّ

َُذوا آَْٟمَداَد َُمَٕمُف، َواضْمع٤َمًَمعُْٝمُؿ  ُف، واختَّ ـْ قِم٤ٌَمَدشمِِف، وَمَةِٝمُٚمقا طَم٘مَّ ـْ َُمْٕمروَمعِِف، َواىمعََٓمَٕمعُْٝمْؿ قَم ٞم٤َمـملُِم قَم اًمِمَّ

ُروُهْؿ َُمٜمِْسَّ  ع٠َْمُدوُهْؿ ُِمٞمق٤َمَق ومِْٓمَرشمِِف، َوُيَذيمِّ ًْ  ٟمِْٕمَٛمعِِف، وَمٌََٕم٨َم ومِٞمٝمْؿ ُرؾُمَٚمُف، َوَواشَمَر ألًَِمٞمِْٝمْؿ َ ْٟمٌِٞم٤مَ ُه، ًمِٞمَ

ْٚمِٞمِغ، َوُيقػِمُ  قا قَمَٚمٞمِْٝمْؿ سَم٤مًمعٌَّ ـْ ؾَمْ٘مػ وَمْقىَمُٝمْؿ َوَ ْعَة  ـَ اًْمُٕمُ٘مقِل، َوُيُروُهْؿ آَي٤مِت اعمَْْ٘مِدَرِة: ُِم
وا َرُْؿ َدوَم٤مئِ

ٞمِٞمِٝمْؿ، َوآضَم٤مل شُمْٗمٜمِٞمٝمْؿ، َوَ ْوَص٤مب هُتِْرُُمُٝمْؿ، َوَ طْمَداث  عَُٝمْؿ َُمْقُوقع، َوَُمَٕم٤ميَِش حُتْ َُمْروُمقع، َوُِمَٝم٤مد حَتْ

ْ خُيِْؾ اهللُ ؾُمٌْلَ  ٦م َِٓزَُم٦م، َ ْو شَمع٤َمسَمُع قَمَٚمٞمِْٝمْؿ، َوَق ـْ َٟمٌِلٍّ ُُمْرؾَمؾ، َ ْو يمِع٤َمب ُُمٜمَْزل، َ ْو طُمةَّ ٤مَٟمُف ظَمْٚمَ٘مُف ُِم

َل  ـْ ؾَم٤مسمِؼ ؾُمٛمِّ سملَِم َرُْؿ: ُِم ُ هِبِْؿ ىمِٚم٦َُّم قَمَددِِهْؿ، َوَٓ يَمقَْرُة اعمَُٙمذِّ ٦م  ىَم٤مئَِٛم٦م، ُرؾُمٌؾ ٓ شُمَ٘مٍمِّ ـْ حَمَةَّ ًَمُف َُم

ـْ  وَمُف َُم ُهقُر، َوؾَمَٚمَٗم٧ِم آسْم٤مُ ،  سَمْٕمَدُه، َ ْو هَم٤مسمِر قَمرَّ َٚم٧ِم اًمُ٘مُروُن، َوَُمَْم٧ِم اًمد  ًَ ىَمٌَْٚمُف. قَمغَم ْذًمَِؽ َٟم

 .(0)َوظَمَٚمَٗم٧ِم آسَْمٜم٤َم ُ 

                                                           

 .94ص  0و٩م اًمٌالهم٦م ا ٓم٦ٌم إومم ج   (0)
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ألن اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل اًمذي يٕمعٛمد ذم  صقًمف اًمعٗمٙمػمي٦م قمغم : دور اًمعٕمٚمٞمؿ اًمدور اًمق٤مًم٨م:

وشمٜملٍم دائرة يـ اًم٘مٓمٕمٞم٦م، يرى  ن ًمٚمٕم٘مؾ طمدًا، ىمقاقمد اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري، وقمغم ىمقاقمد اًمد

إُمقر اًمعل ٛمقاًل وظم٤مرج هذه اعم٤ًمطم٦م ٓ يٛمٙمـ  ن يعلرُ، وم اًمعٗمٙمػم اًمٕم٘مكم ذم ُم٤ًمطم٦م حمددة،

ؾمقع شم٘مع ذم اعمًع٘مٌؾ ٓ يٛمٙمـ  ن  يدريمٝم٤م اإلٟم٤ًمن سمٕم٘مٚمف، وألذا يم٤من اًمٕم٘مؾ ٓ يًعٓمٞمع  ن 

ومٙمٞمػ يدرُ ُم٤م ؾمقع ي٘مع ذم ٟمِم٠مة  ظمرى  ،يدرُ ُم٤م ؾمقع ي٘مع ذم هذه اًمٜمِم٠مة سمٕمد زُم٤من ىمّمػم

ٞمِٝمؿْ ،هٜم٤م ي٠ميت دور اًمقطمل اًمعٕمٚمٞمٛمل ورا  هذه اًمٜمِم٠مة، ْٙمَٛم٦َم َوُيَزيمِّ . (0)َوُيَٕمٚمُِّٛمُٝمُؿ اًْمٙمِع٤َمَب َواحْلِ

وم٤مًمقطمل هق اًمذي يٌلّم ًم ٟم٤ًمن اًمٜمِم٠مة إظمرى، ويٌلّم ًمف اًمٕمالىم٦م اًمقاىمٕم٦م سملم ؾمٚمقيمف ذم هذه 

ٞمْمع اعمٜمٝم٤مج اًمذي ألذا ؾم٤مر اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمف وماًمٜمِم٠مة،  شمٚمؽ ذم اًمٜمِم٠مة واًمٙمامٓت اًمعل شمؽمشم٥م

 . ومٞمٝم٤ماؾمعٓم٤مع  ن يدرُ يمامٓشمف ذم اًمٜمِم٠مة إظمرى، ويعةٜم٥م اًمٜم٘م٤مئص وأٓم 

ألذن اًمقطمل يًعٜمد ألمم اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم، وي٘مقم سمدور اًمع٠ميمٞمد واًمعٜمٌٞمف واًمعٕمٚمٞمؿ، سمٞمٜمام اًم٤ٌمطم٨م 

 .ضمد قمٜمدي ـمريؼ ألٓ احلس ٟم٤م ٓ يق :ذًمؽ، وي٘مقلاًمعٜمقيري اعمع٠مصمر سم٤مًمؽميم٦م اًمٖمرسمٞم٦م يٜمٙمر يمؾ 

واًمؼمه٤من احلس اًمذي يٕمعٛمد قمغم ُمٜمٓمؼ اًمعةرسم٦م ٓ يق٧ٌم زم اًمقطمل وصدق إٟمٌٞم٤م ، وسم٤مًمع٤مزم 

 . ٟم٤م ٓ  ؾمعٓمٞمع  ن  قمعٛمد قمغم اًمقطمل يمٛمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م

 ت  صقل ت ىمقاقمد ت اًمديـ ىمٓمٕمٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمعٌديؾ.  اًمقضمف اًمق٤مًم٨م:

اهعؿ اًمِم٤مرع  .شمِمٙمؾ حمٙمامت ذم اًمديـ  صقًٓ ىمٓمٕمٞم٦موضمقد  ٙمر اإلؾمالُملاعمٗم يٕمع٘مد

اًمعقوٞمح ومٞمٝم٤م طمعك ( اًمٌالغ وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( وإئٛم٦م )سمٌٞم٤مو٤م، وىمد يمقػ اًمٜمٌل )

ص٤مرت ضمٚمٞم٦م واول٦م، وهذه إصقل صم٤مسمع٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمعٌديؾ، ويرضمع ألًمٞمٝم٤م ذم سمٜم٤م  اعمٕمروم٦م 

اًمديٜمٞم٦م اًمٔمٜمٞم٦م واعمعٖمػمة، ومٝمٜم٤مُ  دًم٦م فمٜمٞم٦م يمٔمقاهر اًمٙمع٤مب  و  ظم٤ٌمر أطم٤مد، يٜمٌٖمل  ن حت٤ميمؿ 

                                                           

 .029ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م   (0)
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ل ي٘مٞمٜمل، سم٤معملٙمامت، وشمٚمؽ اعملٙمامت هل إصقل اًمٌداٞم٦م اًمعل وصٚم٧م ألًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ ىمٓمٕم

ألن ذم  ظم٤ٌمرٟم٤م شمِم٤مهب٤م يمٛمعِم٤مسمف اًم٘مرآن ومردوا ُمعِم٤مهبٝم٤م ألمم (: قمٚمٞمف اًمًالمي٘مقل اإلُم٤مم اًمرو٤م )

( ومٞمف  صقل حمٙمٛم٦م، هل اًم٘مقاقمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًالماعمٕمّمقُملم )اًمٙمع٤مب و، ومام ورد قمـ (0)حمٙمٛمٝم٤م

عمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًمعل يٜمٌٖمل قمغم  ؾم٤مؾمٝم٤م  ن ٟمل٤ميمؿ إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م، و ن ٟملدد سمٜم٤م ٟم٤م اًمٗمقىم٤مين ذم ا

ٞمؼ ىمقاقمد ، ُمـ دون طم٤مضم٦م ألمم شمٓمٌقمٚمٞمٝم٤م ومروع شمٗمريعًمٌٜم٤م   صقل و ومٞم٦مىمقاقمده يم٤م اًمديـٗمل وم

 .اًمٖمرع رُمًعقردة ُمـ اًمٗمٙم

، ورذا يم٤من ُمـ زُم٤من ٔظمر اعمٕمروم٦م شمعٓمقرٞمٝم٤م ٟمةد ان ٟمٕمؿ، ذم ومٝمؿ إصقل ويمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞم٘م

اًمٜملق ُمـ اًمعٓمقر هق شمٓمقر قمٚمؿ إصقل  ىمٌؾ  ًمػ ؾمٜم٦م سمِمٙمؾ وأن هق سمِمٙمؾ آظمر، وهذا 

 ذم يمٞمٗمٞم٦م شمقفمٞمػ إصقل واًم٘مقاقمد اعمًٚمٛم٦م ذم ديٜمٜم٤م، وًمٞمس شمٌدياًل ًمٚم٘مقاقمد.

ٓ وسمٞمٜمام يٜمٔمر اعمٗمٙمر اًمعٜمقيري ألمم اًمديـ قمغم  ٟمف فم٤مهرة اضمعامقمٞم٦م، ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ُم٘مدؾم٤مت  

 يقضمد ومٞمٝم٤م صمقاسم٧م، ومٞمٛمٙمـ  ن ٟمٌدل  ي ىم٤مقمدة طمعك وًمق وصتٚم٧م قمتـ ـمريتؼ اًم٘مٓمتع واًمٞم٘متلم،

وٓ يقضمد ُمِمٙمٚم٦م ذم شم٠مؾمتٞمس ديتـ ضمديتد  و ُمتذه٥م ضمديتد، وٓ يقضمتد  ي ُمِمتٙمٚم٦م ذم  ن ٓ 

( وإئٛمت٦م يٌ٘مك طمةتر قمتغم طمةتر ذم سمٜمت٤م  اعمٕمرومت٦م اًمديٜمٞمت٦م اعمقروصمت٦م قمتـ اًمٜمٌتل إيمترم )

 (؟!اًمًالم )قمٚمٞمٝمؿ

هٜم٤مُ ومرق يمٌػم ُمـ ضمٝم٤مت سملم ُم٤م يذه٥م ألًمٞمف اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل وسملم ُم٤م يذه٥م ألًمٞمف  ،ألذن

 .ًمعٜمقيرياًم٤ٌمطم٨م ا

 

                                                           

 .38ٓم٤ٌمئل، صاًم٘مرآن ذم اإلؾمالم، اًمًٞمد حمٛمد طمًلم اًمٓمٌ  (0)
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التنهيذ امور تعزيفية

 إُمر اًمق٤مًم٨م: اورة اًمعٗمريؼ سملم اعمةدد اإلؾمالُمل واًمعٜمقيري.

ُمٜمٝم٤م ألن دقم٤مة اًمعٜمقير ًمٞمًقا قمغم ٟمًؼ واطمد وم٢من اًمعٜمقير ُم٤ًمرات وشمٞم٤مرات ُمعٕمددة،  

٠موؿ اًمذي يرومض اًمديـ ويراه ظمراوم٦م سم٤موٛمٚم٦م، ويعٝمؿ اعمعديٜملم سم (0)اًمدوهمامئل اعمعِمدد

سملم اعمقروث وُمٕمٓمٞم٤مت اًمديـ وسملم اعمٜمعقج اًمٖمرع،   ن يقومؼُمع ٚمٗمقن، ويقضمد ُمـ  ٤مول 

 ظمّمقص٤ًم ذم م٤مل اًم٘م٤مٟمقن وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن وإطمقال اًمِم ّمٞم٦م.

ن ُمع اظمعالع ـمٌ٘م٤مهتؿ خيعٚمٗمقن اظمعالوم٤ًم يمٌػمًا قمـ اعمةدد اإلؾمالُمل، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م قيواًمعٜمقير

ٟم٤م ٟم٘مّمد ُمٕمٜمك خيعٚمػ سم٠من اًمِمٝمٞمد اًمّمدر )رمحف اهلل( مدد، واًمًٞمد ا قئل )رمحف اهلل( مدد، وم٢م

 قمـ اعمٕمٜمك اًمذي يروج ًمف دقم٤مة اًمعٜمقير ذم ىمرا ة اًمديـ.

٤معمةدد اإلؾمالُمل  ٤مول  ن يعلرُ وٛمـ اًم٘مقاقمد اًمعل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمرق اًم٘مٓمٕمٞم٦م، وم

ول  ن ي٠مظمذ سمرظمص وـم٤مئٗمٞم٦م وقمدا ، و ٤م يٜمزه اًمديـ  ٤م  ًمّمؼ سمف ُمـ شمٓمرع ومٞمًٕمك ٕن

قاضم٥م واحلرام وم٘مط، وظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت واعمًعل٤ٌمت ُمعزُمع٤ًم ذم طمدود اًمف اًمديـ، ومال دٕمٚم

داظمؾ دون اًمُمـ  هواعمٙمروه٤مت، و ٤مول  ن يقفمػ اًم٘مقاقمد اًمق٤مسمع٦م ذم ومٝمؿ اًمديـ ًمٞمةدد

سمٞمٜمام اًمعٜمقيري ٓ ي٘مٞمؿ وزٟم٤م رذه اًم٘مقاقمد، ومٝمق  ٤مول  ن يٖمػم وًمق سم٘مقاقمد   ،حتٓمٞمٛمف وهد  ريم٤مٟمف

 قمد اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمقروصم٦م.ُمًعقردة شمّمٓمدم ُمع ىمقاقمد اًمديـ، وُمع اًم٘مقا

                                                           

طم٤مًم٦م ُمـ اوٛمقد اًمٗمٙمري، يعٕمّم٥م ومٞمٝم٤م اًمِم ص ٕومٙم٤مره  ىمٞمؾ ذم شمٕمريػ اًمدوهمامئٞم٦م:  اوزُمٞم٦م  و دوهمامشمٞم٦م ) و دوهمامئٞم٦م( هك  (0)

ًمدرضم٦م رومْمف آـمالع قمغم إومٙم٤مر اعم ٤مًمٗم٦م، وألن فمٝمرت ًمف اًمدٓئؾ اًمعل شمق٧ٌم ًمف  ن  ومٙم٤مره ظم٤مـمئ٦م، ؾمٞمل٤مرهب٤م سمٙمؾ ُم٤م  ويت ُمـ 

ًمدرضم٦م ُمٕم٤مداة يمؾ ُم٤م  ىمقة، ويّم٤مرع ُمـ  ضمؾ ألصم٤ٌمت صل٦م  ومٙم٤مره وآرائف، طم٤مًم٦م ؿمديدة ُمـ اًمعٕمّم٥م ًمألومٙم٤مر واعم٤ٌمدئ واًم٘مٜم٤مقم٤مت،

خيعٚمػ قمٜمٝم٤م. شمٕمّد طم٤مًم٦م ُمـ اًمعزُّم٧م ًمٗمٙمرة ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ىمٌؾ مٛمققم٦م دون ىمٌقل اًمٜم٘م٤مش ومٞمٝم٤م  و اإلشمٞم٤من سم٠مي دًمٞمؾ يٜم٘مْمٝم٤م عمٜم٤مىمِمعف،  و 

يمام هل ًمدى اإلهمريؼ اوٛمقد اًمٗمٙمري. وهل اًمعِمدد ذم آقمع٘م٤مد اًمديٜمل  و اعمٌد  إيديقًمقضمل،  و ُمقوقع همػم ُمٗمعقح ًمٚمٜم٘م٤مش  و 

. متقؾ آؾمعٌدادي٦م واعمٕمّمقُمٞم٦م واًمدُمٖمٞم٦م "اعمٕمع٘مد إوطمد" و  "اًمر ي"واًمعل شمٕمٜمل  δόγμαًمٚمِمؽ يٕمقد  صؾ اًمٙمٚمٛم٦م ألمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م 

  و اًمالدطمْمٞم٦م...
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قق ًمٜم٤م  ن يمؾ دمديد ًَ و ٤م ي١مؾمػ ًمف  ن سمٕمض اإلقمالُمٞملم وسمٕمض احلداصمٞملم،  ٤مول  ن يُ 

هق شمٜمقير، وًمٞمس إُمر يمذًمؽ، وم٤مًمعةديد هق اًمذي يٕمعٛمد قمغم ىمقاقمد قم٘مالئٞم٦م ُم٘مررة، و ُم٤م 

صم٦م قمـ اًمٜمٌل و ٤مول  ن يٌدل اًم٘مقاقمد اعمقرو ،اًمعٜمقير ومٝمق اعمع٠مصمر سم٤معمٕمٓمك اًمٖمرع همػم اعمٚمعزم

( سم٘مقاقمد  ظمرى ُمقروصم٦م قمـ اًمٗمٙمر اًمٖمرع واًمدقمقة ألمم إٟمًٜم٦م ذم يمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمإئٛم٦م )و

 يش .
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 الفصل االول: جذور التهويز وأصوله الفكزية

 

 يمٞمػ سمد  وٟمِم٠م شمٞم٤مر اًمعٜمقير؟

ومٛمٕمروم٦م  ،سمام ذم ذًمؽ شم٤مريخ شمٞم٤مر اًمعٜمقير ،ُمـ اعمٝمؿ ضمدًا دراؾم٦م شم٤مريخ اعمذاه٥م واًمٜمٔمري٤مت 

شمٙمِمػ ًمٜم٤م اًمٖم٤مي٤مت و سمقوقح، واًمٗمروع اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف ف صقًمو هشم٤مريخ اًمعٜمقير شمٌلم ًمٜم٤م ضمذور

 اًمعل يًٕمك ألًمٞمٝم٤م اًمعٜمقيريقن.

شم٘مري٤ًٌم ذم اًم٘مرن اًمق٤مين قمنم  و ىمٌؾ ذًمؽ ذم  وروسمت٤م، وازدهتر ذم اًم٘مترن سمداي٦م اًمعٜمقير يم٤مٟم٧م 

ردة ومٕمتؾ ُمٕم٤مروت٦م ًمٚمتديـ اعمًتٞملل اًمتذي يمت٤من ر، ويم٤مٟمت٧م سمدايعتف تقمنمت واًمقت٤مُمـ قمِمت اًم٤ًمسمع

 ُمًٞمٓمرًا  قمغم  وروسم٤م.

 ٕم٤مرو٦م ًمٚمديـ ذم  وروسم٤م، ومه٤م:تاعم ردةهذه اًموهٜم٤مُ قم٤مُمالن  ؾم٤مؾمٞم٤من ًمقضمقد       

يم٤مٟم٧م اًمٙمٜمٞم٦ًم شمرى سم٠من اًم٤ٌمسم٤م ت يمٌػم رضم٤مل اًمديـ ذم : ط اًمٙمٜمٞم٦ًمشمًٚم اًمٕم٤مُمؾ إول:

اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞملٞم٦مت ُم٤مًمؽ  اًمّمالطمٞم٤مت اعمٓمٚم٘م٦م اًمعل هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وًمٙمـ ذم إرض، طمعك 

. "ألن ًمٚم٤ٌمسم٤م ُم٤م هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ومٝمق ُمقؾ اهلل ذم إرض" : ن ٟم٘مقٓ إول صّدر سمٞم٤مٟم٤ًم ىم٤مل ومٞمف

يٜم٘مؾ  ٟمف ذم و وروسم٤م،  سمٕمض دول آُمؼماـمقر ذم يٕملم يم٤من ُمٓمٚم٘م٦م ًمدرضم٦م  ٟمفومًٚمٓم٦م اًم٤ٌمسم٤م يم٤مٟم٧م 

اعم١مؾم٦ًم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وم٤موٓمر )هٜمري اًمراسمع(  ن ىمع ظمالع سملم اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م وو م0177ؾمٜم٦م 

ف طم٤مومٞم٤ًم صمالصم٦م  ي٤مم قمغم اًمقٚم٩م، يٕمعذر ُمـ اًم٤ٌمسم٤م اقمعذارًا ق يعٙمرر ذم اًمع٤مريخ، طمٞم٨م وىمػ قمغم ىمدُمٞم

وهذا  ،اإلُمؼماـمقر ألٓ  ٟمف اوٓمر رذا اًمًٚمقُ طمعك يٙم٥ًم رى اًم٤ٌمسم٤م وُمـ ُمٕمفرهمؿ يمقٟمف و

 . يش يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م ًمٞمس ومقىمٝم٤م اًمٙمٜمٞم٦ًم ؾمٚمٓم٦م غم  ن ُم٤م يدل قم



22 

                                                      

 

  التهويز غري امللتزم   

وىمد شمرشم٥م قمغم هذه اًمًٚمٓم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمٗم٤مؾمد يمقػمة، وم٘مد ذيمر  )وول ديقراٟم٧م( ص٤مطم٥م     

 وروسم٤م سمٞمٜمام اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا   ن اًمٙمٜمٞم٦ًم يم٤مٟم٧م  يمقر ُمالُ إرايض ذم "ىمّم٦م احلْم٤مرة"يمع٤مب 

ودير  ظمر يم٤من يٛمٚمؽ ىمراسم٦م  ، ،ىمٍماً  اًمػ ومخًامئ٦ميٛمقشمقن ضمققم٤ًم، ومدير واطمد يم٤من يٛمٚمؽ 

، صمؿ وضمدت حم٤ميمؿ اًمعٗمعٞمش اًمعل يم٤مٟم٧م حت٘مؼ ُمع اًمٜم٤مس ذم قم٘م٤مئدهؿ، وم٠مي ُمـ اًمرىمٞمؼ إًمٗملم

ه٥م ولٞم٦م ؿم ص قمٜمده قم٘م٤مئد ختعٚمػ ُمع اًمٙمٜمٞم٦ًم يم٤من ُيٕمدم سمعٝمٛم٦م اررـم٘م٦م  و اًمزٟمدىم٦م، وذ

يٕمعؼم وح اًمديٜمل، هذه اعمل٤ميمؿ ىمراسم٦م مخ٦ًم ُماليلم ولٞم٦م، صمؿ ضم٤م  سمٕمد ذًمؽ قمٍم اإلصال

صمؿ ضم٤م   سمٕمده  ،0405 ول ُمـ حتدث ذم اإلصالح اًمديٜمل وىمد  قمدم ؾمٜم٦م ، (0))ي٤من هس(

، وسمد ت اعمِم٤ميمؾ ذم  وروسم٤م سملم اًمٙمٜمٞم٦ًم واعمٕم٤مرولم، واؿمعٕمٚم٧م طمروب (2))ُم٤مرشمـ ًمقصمر(

ىمّم٦م "، اًمعل ُمًل٧م ُمدن وىمرى ُمـ قمغم ا ريٓم٦م، طمعك  ن ص٤مطم٥م يمع٤مب قم٤مُم٤مً اًمقالصملم 

ُمٚمٞمقٟم٤ًم،  صمالصم٦م قمنم ق يٌؼ ُمٜمٝمؿ ألُٓمٚمٞمقن،  اًمقالصملمذيمر  ن قمدد اًمعِمٞمؽ يم٤من ىمراسم٦م  "احلْم٤مرة

اًمعل ؾمٌٌٝم٤م و ،وسمٕمض اًمٌالد ذه٥م ىمراسم٦م اًمقٚم٨م ُمٜمٝم٤م ولٞم٦م هذه احلروب اًمديٜمٞم٦م اًمٓم٤مطمٜم٦م

 اعمٕم٤مرولم اًمؼموشمًع٤مٟم٧م.وع سملم اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ا ال

                                                           

( ُمٗمٙمر ديٜمل، وومٞمٚمًقع وُمّمٚمح شمِمٞمٙمل. درس ذم ضم٤مُمٕم٦م شمِم٤مرًمز ذم سمراغ. وقن ويٙمٚمٞمػ اعمّمٚمح 0405-0372ي٤من هس )  (0)

وح ذم  قمامًمف. اىمؽمح هس ومٙمرة ألصالح اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم اًمعِمٞمؽ، واشمٌٕمف اًمٕمديد ُمـ اًمٜم٤مس ذم سمالده، وؾمٛمقا، اإلٟمةٚمٞمزي شم٠مصمػم وا

ٓ اعمٕمعدًملم ُمٜمٝمؿ سم٤مرقؾمٞمعٞملم سمٞمٜمام  ـمٚمؼ اؾمؿ اًمع٤مسمقريعٞملم قمغم  شم٤ٌمقمف اًمراديٙم٤مًمٞملم )اًمع٤مسمقريعٞمقن رومْمقا  ي ألضمرا ات شمعٌٕمٝم٤م اًمٙمٜمٞم٦ًم 

 .0405ؿ ي٤من هس ُمـ ىمٌؾ اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م سم٤مررـم٘م٦م و قمدم طمرىم٤م قم٤مم يقضمد ر٤م  صؾ ذم اًمٙمع٤مب اعم٘مدس(. اهت

( راه٥م  عم٤مين، وىمًٞمس، و ؾمع٤مذ ًمالهقت، وُُمٓمٚمؼ قمٍم اإلصالح ذم 0546ومؼماير  08 - 0483ٟمقومٛمؼم  01ُم٤مرشمـ ًمقصمر )  (2)

وشمًٕملم ٟم٘مٓم٦م شمعٕمٚمؼ  همٚمٌٝم٤م رؾم٤مًمعف اًمِمٝمػمة اعم١مًمٗم٦م ُمـ مخس  0507 وروسم٤م،سمٕمد اقمؽماوف قمغم صٙمقُ اًمٖمٗمران. ٟمنم ذم قم٤مم 

: رومْمف اًمؽماضمع قمـ ٟم٘م٤مـمف ا ٛمس واًمعًٕملم سمٜم٤مً  قمغم ـمٚم٥م "اًمٕم٘م٤مب اًمزُمٜمل ًمٚم ٓمٞمئ٦م"سمالهقت اًمعلرير وؾمٚمٓم٦م اًم٤ٌمسم٤م ذم احلؾ ُمـ 

وـمٚم٥م اإلُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م  قٚم٦م سم٤مإلُمؼماـمقر ؿم٤مرل ا ٤مُمس  دى سمف ًمٚمٜمٗمل واحلرم  0521اًم٤ٌمسم٤م ًمٞمقن اًمٕم٤مرش قم٤مم 

 ٙمٜمس وألداٟمعف ُمع يمع٤مسم٤مشمف سمقصٗمٝم٤م ُمٝمرـم٘م٦م يمٜمًًٞم٤م وظم٤مرضم٦م قمـ اًم٘مقاٟملم اعمرقمّٞم٦م ذم اإلُمؼماـمقرّي٦م.اًم
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هذا اًمٕم٤مُمؾ يم٤من ؾم٤ًٌٌم  ذم يمره اًمٜم٤مس ًمٚمديـ، ومّم٤مر اًمديـ ؾم٤ًٌٌم ٕزُم٦م وُمِمٕماًل  ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م  

 ٓمروم٦م.عوُمـ اًمقاوح  ن اًمديـ ٓ  ٛمؾ شمٌٕم٤مت ومٝمؿ اًمٜم٤مس ا ٤مـمئ  و شمٓمٌٞم٘م٤مهتؿ اعم ،ذم  وروسم٤م

 :ُمـ اًمعٕم٤مًمٞمؿ اإلرٞم٦م ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم وضمقد ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٖمٚمقـم٦م هل ضمز  اًمٕم٤مُمؾ اًمق٤مين:  

ومٛمقالً يم٤مٟم٧م اًمٙمٜمٞم٦ًم شمٕمع٘مد سمٗمٚمٙمٞم٤مت  رؾمٓمق، واًمعل ُمٜمٝم٤م  ن إرض هل حمقر اًمٙمقن  

واًمِمٛمس شمدور طمقل إرض، ويم٤من ؾم٥ٌم  ظمذ رضم٤مل اًمديـ اعمًٞملٞملم هبذه اًمٕم٘مٞمدة وضمٕمٚمٝم٤م 

وشمٕم٤ممم( ت اإلًمف ت  ٟمزل  ن اهلل )شم٤ٌمرُألو ضمز ًا ُمـ اًمعٕم٤مًمٞمؿ اًمٙمٜمًٞم٦م  وؿ  يٕمع٘مدون سمٕم٘مٞمدة اًمٗمدا ،

(، وم٢مذا  راد اهلل اإلًمف  ن يٜمزل اسمٜمف، ومال سمد قمٚمٞمف اًمًالماسمٜمف ًمٙمل يّمٚم٥م شمٙمٗمػمًا قمـ ظمٓمٞمئ٦م آدم )

و ن يٜمزًمف ذم ُمٙم٤من حمؽمم هق إقمٔمؿ وهق ُمريمز اًمٙمقن، ٓ  ن يٜمزًمف ذم يمقيم٥م يٕمعؼم ذرة ذم 

وشمًٕملم ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م وقئٞم٦م، ويقضمد هذا اًمٙمقن اًمٗمًٞمح، واًمذي ُمـ سمدايعف ألمم و٤ميعف ىمراسم٦م صمالصم٦م 

ومٞمف  يمقر ُمـ ُم٤مئ٦م  يمعٚمٞمقن يمقيم٥م ت  ي واطمد سمة٤مٟمٌف شمًٕم٦م وقمنميـ صٗمرًا ت ُمـ اًمٙمقايم٥م، 

وإرض يمقيم٥م صٖمػم ضمدًا ٓ يٙم٤مد يٌلم سملم هذه اًمٙمقايم٥م، وم٢مذا يم٤من اهلل ؾمٞمٜمزل اسمٜمف ت اإلًمف 

 ن إرض هل اعمريمز.  ذم قم٘مٞمدة اعمًٞمح ت وم٢مٟمف ؾمقع يٜمزًمف ذم ُمريمز اًمٙمقن، ُمـ هٜم٤م اقمع٘مدوا

و ظمذوا  ٤ميمٛمقن اًمٕمٚمام  اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من إرض شمدور طمقل اًمِمٛمس، وُمٜمٝمؿ )ضم٤مًمٞمٚمق(، 

طمٞم٨م  ظمذ ألمم اعملٙمٛم٦م وق يع ٚمص ُمـ اًمِمٜمؼ ألٓ سم٢مقمالن اًمعقسم٦م، ويمع٥م رؿ  ٟمف شم٤مب قمـ 

 قم٘مٞمدة  ن إرض شمدور طمقل اًمِمٛمس.

قمدم ؿمٜم٘م٤ًم  و طمرىم٤ًم  و سم٠مي ـمري٘م٦م سمِمٕم٦م و ُم٤م همػمه وم٘مد   ،ًم٘مد يمع٥م ًمف اًمٜمة٤مة سم٢مفمٝم٤مر اًمعقسم٦م

 اإلسمداع!و  راد  صل٤مهب٤م ُمـ ظمالر٤م ردع اًمٕمٚمام  قمـ آيمعِم٤مع
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 وىمد  وضمد هذان اًمٕم٤مُمالن ردة ومٕمؾ ُمٕم٤مرو٦م ًمٚمعٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمٞم٦م ذم  وروسم٤م، وردة اًمٗمٕمؾ هذه

 حتقًم٧م ألمم ُمًٚمٙملم رئٞمًٞملم، مه٤م:

 ُمًٚمؽ اعمعٛمًٙملم سم٤مًمديـ:     

ديٜمٞملم اًمذيـ يٕمع٘مدون سم٤مًمدي٤مٟم٦م اعمًٞملٞم٦م، وًمٙمـ  ٤موًمقن ُمًٚمؽ اًم اعمًٚمؽ إول: 

ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وقم٤مـمٗمعٝمؿ ُمع اًمذيـ ؿ اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞملٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م، واًمعقومٞمؼ سملم شمٕم٤مًمٞم

ىمعٚمقا سمعٝمٛم٦م اررـم٘م٦م، وذم فمؾ هذا اعمًٚمؽ وهذا اعمٜملك، وضمدت ٟمٔمري٦م اًمعٕمددي٦م اًمديٜمٞم٦م، 

ُمـ طمؼ اإلٟم٤ًمن  ن يٕمع٘مد سم٠مي قم٘مٞمدة، وٓ دقز  :٤مواًمعل يروج ر٤م اًمٞمقم، وي٘مقل ومٞمٝم٤م  صل٤مهب

ٕطمد  ن  ٤مؾمٌف قمغم قم٘مٞمدشمف، ووضمدت ت  يْم٤ًم ت  اعمدارس اًمع٠مويٚمٞم٦م، واًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت وُمدارس 

اعم عٚمٗم٦م، ومٛمـ طمؼ  ي ألٟم٤ًمن  ن ي٘مر   ي ٟمص، و ن يذيمر شم٠موياًل  و شمٗمًػمًا ٕي  ارػمُمقٟمٞمٓمٞم٘م٤م

 ٟمص سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمعل هق يريده٤م، وٓ  ؼ ٕطمد  ن يٚمقُمف قمغم ىمرا شمف.

 ُمًٚمؽ اًمالديٜمٞملم:     

ويٛمٙمـ  ن ٟمٕمؼم قمٜمف سمٛمًٚمؽ اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٖمرسمٞملم، وهؿ اًمذيـ يمٗمروا  اعمًٚمؽ اًمق٤مين:

ـ ًمٞمس ُمـ قمٜمد اهلل وٓ يقضمد يش  اؾمٛمف وطمل، وىمد  راح ه١مٓ  ألن  اًمدي :سم٤مًمديـ، وىم٤مًمقا

ُمٕمٓمٞم٤مت اإلٟم٤ًمن احلدي٨م، وىمد حتقل  شم٤ٌمع هذا اًمٕمٚمؿ و ٟمٗمًٝمؿ ُمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمعقومٞمؼ سملم اًمديـ و

 اعمًٚمؽ ت ُمًٚمؽ ألٟمٙم٤مر اًمديـ  واًمقطمل ت ألمم ُمٜم٤مه٩م صمالصم٦م:

 ُمٜم٤مه٩م اًمعٗمٙمػم اًمالديٜمل:      

 شم٤ٌمع هذا اعمٜمٝم٩م، هؿ اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مٟمف ٓ ـمريؼ : اعمٕمروم٦م اعمٜمٝم٩م إول: اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم ـمريؼ

ًمٚمٛمٕمروم٦م ألٓ اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم اعمةرد،  ُم٤م احلس واًمؼمه٤من اًمعةريٌل ومال يٗمٞمد ي٘مٞمٜم٤م سم٤مًمقاىمع، 
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 ،وزقمٞمؿ هذا اعمٜمٝم٩م اًمٗمٞمٚمًقع اعمِمٝمقر )ديٙم٤مرت( ص٤مطم٥م قم٤ٌمرة ) ٟم٤م  ومٙمر ألذن  ٟم٤م ُمقضمقد(

 .م0651وشمقذم شم٘مري٤ًٌم ؾمٜم٦م 

ذه٥م  ٟمّم٤مر هذا اعمٜمٝم٩م ألمم اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ : ٤مين: احلس واًمعةرسم٦م ـمريؼ اعمٕمروم٦ماعمٜمٝم٩م اًمق

ـمريؼ عمٕمروم٦م اًمقاىمع ألٓ احلس، واًمعةرسم٦م اًمعل شمٕمعٛمد قمغم احلس، و ُم٤م اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم اعمةرد  و 

اًمقطمل ومٚمٞم٤ًم ـمري٘ملم عمٕمروم٦م اًمقاىمع، وُم١مؾمس هذا اًمعٞم٤مر ذم  وروسم٤م احلديق٦م )ومراٟمًٞمس 

ومالؾمٗم٦م يم٤من رؿ شم٠مصمػمًا يمٌػمًا ذم شمروي٩م هذا ه م، وضم٤م  سمٕمد0626 ذم قم٤مم سمٞمٙمقن(، واًمذي شمقذم

و)سم٤مريمكم( اًمذي  ٟمٙمر وضمقد إؿمٞم٤م  ذم ا ٤مرج، وم٘م٤مل سم٠مٟمف ٓ  ،اعمٜمٝم٩م، ُمٜمٝمؿ: )ضمقن ًمقُ(

يقضمد قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾ قمغم وضمقد إؿمٞم٤م  ذم ا ٤مرج، وُم٤م قمٜمدٟم٤م هق وم٘مط ُمٕمٚمقُم٤مت طمًٞم٦م، ومٜملـ 

هٜم٤مًمؽ ٟم٤مر؟ وهؾ ًمٚمٜم٤مر طمرارة؟ ومٝمذا  ُمر ٓ يٛمٙمـ  ن ٟمعٕمرع ٟمٚمٛمس طمرارة اًمٜم٤مر،  ُم٤م هؾ 

سمٕمد )سم٤مريمكم( ضم٤م  )ديٗمٞمد هٞمقم(، صمؿ و قمٚمٞمف، ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ ألٓ اًمعّمقرات وٓ ٟمٛمٚمؽ اًمقاىمع.

) وهم٧ًم يمقٟم٧م( ص٤مطم٥م اعمٜمٓمؼ اًمقوٕمل، واًمذي هق شم٘مري٤ًٌم يًٞمٓمر قمغم و ومالؾمٗم٦م ومٞمٞمٜم٤م

 اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل اًمٖمرع ألمم يقم اًمٜم٤مس هذا.

يمع٥م رذا اًمعٞم٤مر اًمٜمة٤مح وص٤مر ُمزدهرًا، ويٕمعؼم )أليامٟمقيؾ يم٤مٟم٧م(  ت وهق   يمؼم ُم٤ًمهؿ  وىمد

يم٤مٟم٧م هذا يم٤من يٕمع٘مد سم٠من اًمٓمريؼ و ،ذم ٟمنم هذا اعمٜمٝم٩م احلس ت اًمٞمقم  ب اًمعٜمقير احلدي٨م

يٕمع٘مد ت  يْم٤ًم ت  وعمٕمروم٦م اًمقاىمع وم٘مط احلس، وسم٤مًمع٤مزم يم٤من ي٘مقل سم٠من اًمديـ ٓ دًمٞمؾ قمغم طم٘م٤مٟمٞمعف، 

 ٟمدريمفهٜم٤مًمؽ واىمٕم٤ًم  ذم ا ٤مرج، وًمٙمٜمف ي٘مقل ٟملـ ٓ يٛمٙمـ  ن ٟمدرُ اًمقاىمع يمام هق وألٟمام  سم٠من

٤م يدرُ ٙمؾ واطمد ُمٜمّ ومسمل٥ًم آٓشمٜم٤م اإلدرايمٞم٦م، ومٗمعح سم٤مب ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٜمًٌٞم٦م ذم ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م، 

اًمقاىمع سملًٌف وسمل٥ًم ألدرايمف، ومٙمؾ واطمد ُمٜم٤ّم قمٚمٞمف ٟمٔم٤مرة ر٤م ًمقن ظم٤مص ويرى اًمقاىمع وومؼ 
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ٌَف قمغم ُمٕمرومعف اًمعل خيعٚمػ هق ُمٕمف ومٞمٝم٤م. وذم   طمدٟم٤موسم٤مًمع٤مزم ٓ دقز  ن  ٤مؾم٥م  ٟمٔم٤مرشمف، ص٤مطم

 فمؾ هذا اعمٜمٝم٩م احلس واًمعةريٌل وًمد ُم٤م يًٛمك سمٛمٗمٝمقم احلداصم٦م.

 احلداصم٦م، ُمٗمٝمقُم٤ًم و صقًٓ:

 وُم٤م هل  صقر٤م؟  ُمٜمٝم٤مٟملـ يمقػمًا ُم٤م ٟمًٛمع سمٛمٗمٝمقم احلداصم٦م، ومام هق اعم٘مّمقد  

  يدًمقضمٞم٦م ظم٤مص٦م شمٌعٜمل قمغم  صقل صمالصم٦م:احلداصم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م 

  صقل احلداصم٦م:ت

 ٓ ـمريؼ عمٕمروم٦م اًمقاىمع ألٓ احلس. إول:

 ألن اًمٕم٘مؾ اًمعةريٌل ٓ يٛمٙمـ  ن يٕمٛمؾ ألٓ ذم ٟمٓم٤مق اعم٤مدة ت ٟمٓم٤مق اًمٓمٌٞمٕم٦م. اًمق٤مين:

 ألن اًمؼمه٤من اًمعةريٌل ٓ يق٧ٌم وضمقد اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم. اًمق٤مًم٨م:

وذم فمؾ هذا إصؾ شمقضمد ادم٤مه٤مت : ًمقاىمع ألٓ احلسٓ ـمريؼ عمٕمروم٦م ا إصؾ إول:

يمقػمة ُمعْم٤مرسم٦م، وم٤مًمٌٕمض ي٘مقل ٟملـ سم٤محلس ٟمدرُ اًمقاىمع يمام هق، واًمٌٕمض أظمر ي٘مقل ٟملـ 

ٓ ٟمدرُ ألٓ صقرًا وٓ ٟمدرُ اًمقاىمع، وٓ دًمٞمؾ قمغم وضمقد اًمقاىمع، واًمٌٕمض اًمق٤مًم٨م ي٘مقل 

 اًمقاىمع.هٜم٤مًمؽ واىمع ُمدرُ  وًمٙمـ يمؾ واطمد يدريمف سملًٌف ٓ سمل٥ًم 

 :إصؾ اًمق٤مين:  ن اًمٕم٘مؾ اًمعةريٌل ٓ يٛمٙمـ  ن يٕمٛمؾ ألٓ ذم ٟمٓم٤مق اعم٤مدة  وقم٤مق  اًمٓمٌٞمٕم٦م

ؿ اًمٌنم ذم ُمٕمروم٦م قم٤مق اعم٤مدة، ومٜمعٕمٚمؿ اًمٗمٚمؽ، واًمٗمٞمزي٤م  وقمغم ذًمؽ، ومال سمد و ن يٙمقن هَ 

واًمٙمٞمٛمٞم٤م ، واًمٕمٚمقم اًمعل شمدقمؿ هذه اًمٕمٚمقم يمٕمٚمؿ اًمري٤موٞم٤مت، و ُم٤م  ن ٟمٍمع اًمقىم٧م ذم 

اًمٜمِم٠مة واوـ و ٦م اًمديـ وُم٤م خيؼم سمف اًمقطمل قمـ وضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ووضمقد اعمالئٙم٦مُمٕمروم



27 

 
 

 
 

 الفصل االول: جذور التهويز وأصوله الفكزية

إظمرى  ت ضمٜم٦م وٟم٤مرتت ومٙمؾ هذه ٓ يٜمٌٖمل  ن يٍمع اإلٟم٤ًمن ضمٝمده ذم شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م، ٕو٤م ٓ شمًعٜمد 

 .ألمم اًمٓمريؼ اًمقطمٞمد عمٕمروم٦م اًمقاىمع وهق اًمٓمريؼ احلس

 يق٧ٌم وضمقد اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم.إصؾ اًمق٤مًم٨م:  ن اًمؼمه٤من اًمعةريٌل ٓ 

وذًمؽ ٕن اًمؼمه٤من اًمعةريٌل يٕمعٛمد قمغم احلس، ووضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ًمٞمس وضمقدًا 

، وُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًم٘مقل سمذًمؽ هق  ن  يمٛمؾ شمٕم٤ممم هطمًٞم٤ًم ومال يٛمٙمـ سم٤مًمعةرسم٦م  ن ٟمق٧ٌم وضمقد

ق  و ومْمؾ ُمقضمقد هق اإلٟم٤ًمن، وم٤مإلٟم٤ًمن هق  يمٛمؾ ظمٚمٞم٦م شمٓمقرت سمل٥ًم ٟمٔمري٦م اًمٜمِم

(، وم٢مذا يم٤من اإلٟم٤ًمن هق  يمٛمؾ ُمقضمقد macro-evolutionوآرشم٘م٤م ،  و ٟمٔمري٦م اًمعٓمقر )

طمل ُمعٓمقر ذم ؾمالٓت احلٞم٤مة اعمقضمقدة قمغم وضمف إرض، ومال سمد و ن ٟمعٕم٤مُمؾ ُمع اإلٟم٤ًمن 

شمٓمٚمٌٝم٤م  ٤مً قمغم  ٟمف هق اعمريمز، سملٞم٨م ٟمْمع ىمقاٟملم شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمّمٚمل٦م اإلٟم٤ًمن، وٟم٘مٜمـ طم٘مقىم

 ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن، وُمـ هذا وضمدت اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م.

 ُمٕمٜمك اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م:ت

شمٕمٜمل طمري٦م اإلٟم٤ًمن اعمٓمٚم٘م٦م واعم٤ًمواة واًمٕمداًم٦م، وُم٤ٌمدئ اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمـ  :اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م 

اإلٟم٤ًمن يمٛمقضمقد  ريض، وقمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمراقمل طم٘مقق اإلٟم٤ًمن ٓ  ن ٟمراقمل طمؼ اهلل )شم٤ٌمرُ 

ًمٜمٔمرة وُمـ هٜم٤م اظمعٚمٗم٧م ا ،إلٟم٤ًمن ٕٟمف ٓ وضمقد ًمف  و هق ذم ُمٕمزل قمٜم٤ّموشمٕم٤ممم( اًمذي ظمٚمؼ ا

، وم٤مإلرل يٜمٓمٚمؼ ُمـ ٦ماًمٚمٞمؼماًمٞم داًم٦م قمـواًمٕم اعم٤ًمواةوواحلري٤مت  اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م احل٘مقق

اًمًام  وُمـ ظم٤مًمؼ اًمٙمقن، اًمذي  وضمد اإلٟم٤ًمن و قمٓمك اإلٟم٤ًمن احلٞم٤مة، سمٞمٜمام اًمٚمٞمؼمازم يٜمٓمٚمؼ 

 ؼ ًم ٟم٤ًمن، ويمؾ ىم٤مٟمقن يٜمٌٖمل  ن يٙمقن ذم ُمّمٚمل٦م طمؼ اإلٟم٤ًمن.ُمـ اإلٟم٤ًمن، ويرى احل
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 اعمٜمٝم٩م اًمق٤مًم٨م: ُمٜمٝم٩م ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م.

ضم٤م  ُمٜمٝم٩م ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م يمرد قمغم احلداصم٦م، واًمذيـ قمٛمٚمقا ذم ُمٜمٝم٩م ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م ت ذم  

وه١مٓ  رومْمقا ُم٤ٌمدئ  ،)ومردريؽ ٟمٞمعِمف(و هؿ ومالؾمٗم٦م  عم٤من يمت)هٞمةؾ( تإقمؿ إهمٚم٥م 

  :، وىم٤مًمقا قمٜمدٟم٤م  صقل صمالصم٦مقمٚمٞمٝم٤ماحلداصم٦م سمام ذم ذًمؽ اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اًمعل شمعٗمرع 

 ٓ ـمريؼ عمٕمروم٦م اًمقاىمع. :إصؾ إول

وم٘م٤مًمقا سم٠مٟمف ٓ يقضمد ـمريؼ عمٕمروم٦م اًمقاىمع ُمـ ر س، وطمعك إؾمٚمقب اًمعةريٌل واحلس ٓ 

عم٤مدة، واعم٤مدة دائاًم ذم طم٤مًم٦م شمٖمػم، وملعك يٛمٙمـ  ن ٟمٕمرع سمف اًمقاىمع، وذًمؽ ٕن اًمقضمقد ي٤ًموق ا

ومال يٛمٙمـ ذم طم٤مًم٦م ؾمٞمالن، يمٚمف اًمقضمقد  سمؾ إومٙم٤مر ُم٤مدي٦م شمعٖمػم وشمعٌدل، وم٢مذا يم٤مٟم٧م إومٙم٤مر

. وهبذا  وصٚمٜم٤م اًمعٜمقير اًمٖمرع ألمم اًمًٗمًٓم٦م، وألٟمٙم٤مر وضمقد ـمريؼ عمٕمروم٦م ادقم٤م  اعمٕمروم٦م اعمٓمٚم٘م٦م

 .وضمداٟمٜم٤مواًمقاىمع، وهذا ُم٤م يّمٓمدم ُمع سمداٞم٤مشمٜم٤م 

وًمألؾمػ اًمِمديد ٟمةد سمٕمض اعمٕم٤مرصيـ يع٤مسمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ، وطمعك  ٟمف يٕمعؼم اًمٕم٘م٤مئد     

 !هب٤ممرد ومروٞم٤مت يعٕمذر اوزم اًمديٜمٞم٦م 

 إصؾ اًمق٤مين: اإلٟم٤ًمن ًمٞمس حمقر اًمٙمقن.

وم٤مإلٟم٤ًمن يم٤مًمٌٕمقض واًمذسم٤مب وؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت اًمعل شمدب قمغم وضمف إرض، يم٤من مرد  

 ظمرى سم٥ًٌم قمقاُمؾ وحتقل ألمم ظمٚمٞم٦م طمٞم٦م، صمؿ ُمٕمٞمٜم٦م سم٥ًٌم قمقاُمؾ وظمٚمٞم٦م وم٤مىمدة ًمٚملٞم٤مة، صمؿ 

وم٠مي ضمٝم٦م شمٕمٓمٞمف طم٘م٤ًم ودمٕمٚمف حمقرًا طمعك شمٙمقن اًم٘مقاٟملم ُمراقمٞم٦م ًمف دون  ،شمٓمقر و صٌح ألٟم٤ًمٟم٤مً 

ألن اإلٟم٤ًمن ُمقضمقد ـمٌٞمٕمل، وٓ يقضمد ضمٝم٦م همػم اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٗم٤مىمدة ًمٚمِمٕمقر شمٕمٓمل  ؾمقاه؟!

 اعمقضمقدات ًمٞمس ًمف ُمٞمزة.  احل٘مقق وشمْمع اًم٘مقاٟملم، وم٤مإلٟم٤ًمن يمٖمػمه ُمـ
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 وألذا يم٤من احل٤مل يمذًمؽ، ومٙمٞمػ يدار اًمٙمقن واًمٜمٔم٤مم آضمعامقمل؟ 

ر ً ّ هق اًمذي ًمف طمؼ  ن يُ و٘م٤مٟمقن احلٞم٤مة هق اًمٌ٘م٤م  ًمألىمقى، ومُيدار سمٛمٌد  اًم٘مقة.  :ىم٤مًمقا

سم٤مًمٜمدم ر إٟمٕم٤مم ٟمذسملٝم٤م وٟمًٚمخ ضمٚمده٤م وٟم٠ميمٚمٝم٤م ُمـ دون  ن ٟمِمٕمر ً ّ همػمه. ومٜملـ اًمٞمقم ٟمُ 

، وهمدًا ىمد شم٠ميت ـمٗمرة ضمٞمٜمٞم٦م ويعٓمقر  طمد إٟمٕم٤مم اًمقالصم٦م، ويعٕم٤مُمؾ اًمْمٛمػم إظمالىملويٚمقُمٜم٤م 

ُمٕمٜم٤م يمام ٟمعٕم٤مُمؾ ُمٕمف اًمٞمقم، وٓ يٜمٌٖمل  ن ٟمع٠مذى  و ٟمٕمؽمض، ٕن ُم٤م  ٙمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م هق ىم٤مٟمقن 

اًمٌ٘م٤م  ًمألىمقى. وهٙمذا  وصٚمٜم٤م اًمعٜمقير اًمٖمرع ألمم اًمٗمقى، و ن يعلقل اعمةعٛمع اإلٟم٤ًمين ألمم 

 .ٞمٓمر ومٞمٝم٤م إىمقى قمغم اًمْمٕمٞمػهم٤مسم٦م يً

 إصؾ اًمق٤مًم٨م: ٓ وضمقد ًمٚم٘مٞمؿ وٓ ًمألظمالق.

وم٢من إظمالق واًمْمٛمػم هل  ُمقر  وضمده٤م اًمْمٕمٗم٤م  ًمٙمل ي٘مٞمدوا هب٤م إىمقي٤م ، وم٢مذا يمٜم٧م  

 ىمقى ومٛمـ طم٘مؽ  ن شمٕمٛمؾ ُم٤م شمِم٤م ، وىمقشمؽ ختقًمؽ  ن شمٕمٛمؾ ُم٤م شمِم٤م ، وهذه اًمٗمٙمرة ًمألؾمػ 

: (0)ًمدول اًمٖمرسمٞم٦م، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمق٤مل ذيمرت ضمريدة اًمقـمـ هل اًمعل شمًٞمٓمر أن قمغم يمقػم ُمـ ا

هل و شم٘مقم سمرُمٞمٝم٤م ذم اًمٌلر،قات قمٜمده٤م وم٤مئض ُمـ  ـمٜم٤من اًم٘مٛمح،  ن  ُمريٙم٤م ذم سمٕمض اًمًٜم

ًمٙمل شمًٞمٓمر قمغم اًمًقق ومعٙمقن هل إىمقى  ه٤مشمٗمٕمؾ ذًمؽ ُمع وضمقد م٤مقم٤مت ذم  ومري٘مٞم٤م وهمػم

 ذم طمريم٦م اعم٤مل. 

ضمزاومٞم٤ًم، سمؾ هق ؾمٚمقُ يٜمٌع ُمـ ومٚمًٗم٦م شمًٞمٓمر قمغم ذهـ ألن هذا اًمًٚمقُ ًمٞمس ؾمٚمقيم٤ًم 

اعمٗمٙمر اًمٖمرع، وهق  ٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ألٓ ُمقضمقدات ُم٤مدي٦م شمعٓمقر، ومٜملـ اًمٞمقم هبذا اًمِمٙمؾ، وهمدًا 

 .ُمـ يم٤من  ىمقى ًمف  ن يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤م و ،ٟمعلقل ألمم ؿمٙمؾ آظمر، واًمًٚمٓم٦م ًمألىمقى

                                                           

 م.02/8/2108ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر سمع٤مريخ   (0)
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اعمعْم٤مرسم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م، هل ألن هذه احلزُم٦م ُمـ اعم٤ًمرات واًمٜمٔمري٤مت واعمٕمٓمٞم٤مت اعمعٜم٤مىمْم٦م و

،  و ذم اًمعل شمًٛمك اًمٞمقم سم٤مًمعٜمقير اًمٖمرع. وُم٤م يٓمٚم٥م ُمٜم٤م اًمٞمقم ًمٞمس اًمِمؽ ذم اًمديـ ومل٥ًم

، سمؾ  ن ٟمِمؽ ذم يمؾ يش ، طمعك ذم ىمٞمٛمٜم٤م اًمٌداٞم٦م اًمعل ٟمدريمٝم٤م اعمٕمٓمٞم٤مت اًمعل خيؼم قمٜمٝم٤م

ٕم٤ممم( ومل٥ًم، سمؾ ٤م  ن ٟمٙمٗمر سم٤مهلل )شم٤ٌمرُ وشمومٝمؿ ٓ يريدون ُمٜمّ  .سم٤مًمقضمدان، و ن ٟمٙمٗمر سم٤مٕظمالق

  ًمٜم كم اًم٤ًمطم٦م ٕومٙم٤مرهؿ وُم٤ٌمدئٝمؿ.،  ن ٟمٙمٗمر سمٙمؾ ُمٌد 

وم٤محلرب اًمٞمقم ُم٤م قم٤مدت طمرسم٤ًم شمٕمعٛمد قمغم اًمًالح اعم٤مدي، وٓ قمغم اًمٜمٔم٤مم آىمعّم٤مدي 

همزو يٌد  ُمـ اًمٕم٘مؾ، ومٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن وـمٌٞمٕم٦م قمالىمعف ُمع اهلل واعمةعٛمع شمعٌع ومٙمره  هقوم٘مط، سمؾ 

 ووقمٞمف. 

 اًمعٜمقيري ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م:  قمقاُمؾ قمدم ٟمة٤مح اًمعٞم٤مر

اًمعٜمقيريقن يٕمٛمٚمقن ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م او  يمقر، وألمم يقم اًمٜم٤مس هذا، ومٚمامذا 

ق شمٜمةح ظمٓمٓمٝمؿ، يمام ٟمةل٧م ظمٓمط اًمعٜمقيريلم اًمٖمرسمٞملم؟ ومٗمل  وروسم٤م ُ ىميص اًمديـ وص٤مر 

سمٞمٜمام ذم  ،قمـ واىمع احلٞم٤مةوحتقل اًمديـ ألمم  ٤مرؾم٦م روطمٞم٦م سمٕمٞمدة  ،ُمٙم٤مٟمف اًمٙمٜمٞم٦ًم وم٘مطو حمٚمف

ًمٞمس اًمديـ و ،واعمًٞمٓمر إول قمغم ؾمٚمقُ اًمٜم٤مس ،اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م يٕمعؼم اًمديـ اًمٗم٤مقمؾ إول

وم٤مقماًل ذم سمالدٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م وم٘مط  سمؾ هق وم٤مقمؾ طمعك ذم اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦م، وم٘مد ذيمرت ضم٤مُمٕم٦م 

 ن  يمقر ديـ يٜمعنم ذم  ُمريٙم٤م هق اًمديـ اإلؾمالُمل   ((University of Georgiaضمقرضمٞم٤م 

 ًمػ ألٟم٤ًمن ؾمٜمقي٤ًم، وم٠مُمريٙم٤م وهل قم٤مصٛم٦م اًمعٜمقير احلدي٨م، وقم٤مصٛم٦م احلداصم٦م وُم٤م  21سمٛمٕمدل 

 يمقر ديـ يٜمعنم اًمٞمقم  ذم اًمٕم٤مق هق اًمديـ و ،، وُمع ذًمؽ اإلؾمالم يٖمزوه٤م سم٘مقة ويٜمعٍمه٤مسمٕمد

، (Pew Research Centerُمريٙمل سمٞمق )اإلؾمالُمل، وهذا ُم٤م  ؿم٤مر ًمف ُمريمز اًمدراؾم٤مت إ

، وسمٕمد ىمراسم٦م ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ىمد شمعلقل  وروسم٤م دي٤من وطمريم٦م إدي٤من ذم اًم٘م٤مراتواعمٕمٜمل سمدراؾم٦م إ
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ألمم  همٚمٌٞم٦م ألؾمالُمٞم٦م، ومام هق اًمن ورا  ٟمة٤مح اإلؾمالم ذم شمٓمقره وومِمؾ  اًمعٜمقيريلم ذم ألوٕم٤مومف ذم 

 ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم وذم اعمةعٛمع اإلؾمالُمل؟

 قم٤مئد ألمم قمقاُمؾ يمقػمة، ُمٜمٝم٤م:  إُمر ذم ذًمؽ

 اإلؾمالم ديـ قمٚمؿ ٓ ديـ ظمراوم٦م:

 ، ن اًمديـ اإلؾمالُمل ق يٙمـ يم٤مًمديـ اعمًٞملل ديـ ظمراوم٦م حم٤مرسم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ اًمٕم٤مُمؾ إول:

ألِنَّ ذِم ظَمْٚمِؼ وم٤مإلؾمالم ديـ قمٚمؿ، يدقمق ألمم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، ي٘مقل اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(: 

َْرِض  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ًَْم٤ٌَمِب اًم ْٕ ُوزِم ا ِّٕ َي٤مٍت  َٔ ، وم٘مد طم٨م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (0)َواظْمعاَِلِع اًمٚمَّٞمِْؾ َواًمٜمََّٝم٤مِر 

ىُمْؾ ؾِمػُموا ذِم قمغم اًمعٗمٙمر ذم ظمٚمؼ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، وطم٨م قمغم ُمٕمروم٦م  هار اًمٙمقن 

َْرِض وَم٤مٟمُٔمُروا يَمٞمَْػ سَمَدَ  اْ َْٚمَؼ  ْٕ  يمقر ُمـ  ن  َم،  اًمٕمٚمؿ"(: ، ي٘مقل اًمٜمٌل إيمرم )(2)ا

، واعمٕمٜمك  ٟمٙمؿ ًمًعؿ ُم٠مُمقريـ وم٘مط سمٛمٕمروم٦م اًمٕم٘م٤مئد واًمٗم٘مف "وم ذوا ُمـ يمؾ يش   طمًٜمف

واًمٜمٔم٤مم إظمالىمل ذم اإلؾمالم،  ٟمعؿ ت  يْم٤مت ُم٠مُمقرون سمٛمٕمروم٦م اًمٙمقن، وُمٕمروم٦م ُم٤ًمئؾ قمٚمؿ 

 ."وم ذو ُمـ يمؾ يش   طمًٜمف"اًمٗمٚمؽ واًمٗمٞمزي٤م  واًمٙمٞمٛمٞم٤م  

ألن احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ؾم٤مدت اًمٕم٤مق سم٤معمٕمروم٦م ىمراسم٦م ؾمع٦م ىمرون، سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م  وروسم٤م شمٕمٞمش  

رصون دراؾم٤مت ذم يمٞمٗمٞم٦م ألسمّم٤مر اًمٕملم، اقمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعمٕم٤م (3)قمٍم اًمٔمٚمامت، وم٘مد ىمدم اسمـ ارٞمقؿ

                                                           

 .091ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م  (0)

 .21ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت، أي٦م  (2)

م( قم٤مق ُمقؾمققمل ُمًٚمؿ ىمدم ألؾمٝم٤مُم٤مت 0141هت/ 431-م965هت/ 354ىمٞمؾ ذم شمر عف:  سمق قمكم احلًـ سمـ احلًـ سمـ ارٞمقؿ )  (3)

يمٌػمة ذم اًمري٤موٞم٤مت واًمٌٍمي٤مت واًمٗمٞمزي٤م  وقمٚمؿ اًمٗمٚمؽ وارٜمدؾم٦م وـم٥م اًمٕمٞمقن واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلدراُ اًمٌٍمي واًمٕمٚمقم 

اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل، وًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت واعمٙمعِمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمعل  يمده٤م اًمٕمٚمؿ سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م سمعة٤مرسمف اًمعل  ضمراه٤م ُمًع دًُم٤م 

احلدي٨م. صلح اسمـ ارٞمقؿ سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمئدة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اقمعامًدا قمغم ٟمٔمري٤مت  رؾمٓمق وسمٓمٚمٞمٛمقس وألىمٚمٞمدس، وم٠مصم٧ٌم اسمـ 
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ـمقر اوراطم٦م وىم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت اؾمعئّم٤مل  (0)اًم٘م٤مؾمؿ اًمزهراوي  سمقاًمٞمقم ذم صٜم٤مقم٦م اًمٙم٤مُمػما، و

، وىمد ىمدم سمرٟم٤مُم٩م  عم٤مين ذم (2)و سمـ اًمٜمٗمٞمس هق اًمذي ايمعِمػ اًمدورة اًمدُمقي٦م اًمّمٖمرى   ورام،

                                                                                                                                                    

قمع٘م٤مد آٟمذاُ، وألًمٞمف شُمٜم٥ًم ُم٤ٌمدئ اظمؽماع اًمٙم٤مُمػما، ارٞمقؿ طم٘مٞم٘م٦م  ن اًمْمق  ي٠ميت ُمـ إضم٤ًمم ألمم اًمٕملم، وًمٞمس اًمٕمٙمس يمام ؾم٤مد آ

وهق  ول ُمـ رّشح اًمٕملم شمنم ٤ًم يم٤مُماًل وووح وفم٤مئػ  قمْم٤مئٝم٤م، وهق  ول ُمـ درس اًمع٠مصمػمات واًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م ًم سمّم٤مر. يمام 

ُم٠ًمًم٦م اسمـ "٤مؾمؿ  ورد يمع٤مسمف اعمٜم٤مفمر ُمٕم٤مدًم٦م ُمـ اًمدرضم٦م اًمراسمٕم٦م طمقل اٟمٕمٙم٤مس اًمْمق  قمغم اعمراي٤م اًمٙمروي٦م، ُم٤م زاًم٧م شمٕمرع سم

.يٕمعؼم اسمـ ارٞمقؿ اعم١مؾمس إول ًمٕمٚمؿ اعمٜم٤مفمر وُمـ رواد اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل، وهق  يْم٤ًم ُمـ  وائؾ اًمٗمٞمزي٤مئٞملم اًمعةريٌٞملم اًمذيـ "ارٞمقؿ

شمٕم٤مُمٚمقا ُمع ٟمع٤مئ٩م اًمرصد واًمعة٤مرب وم٘مط ذم حم٤موًم٦م شمٗمًػمه٤م ري٤موٞم٤ًم دون اًمٚمةق  ًمعة٤مرب  ظمرى.اٟمع٘مؾ اسمـ ارٞمقؿ ألمم اًم٘م٤مهرة طمٞم٨م 

قم٤مش ُمٕمٔمؿ طمٞم٤مشمف، وهٜم٤مُ ذيمر  ٟمف سمٕمٚمٛمف سم٤مًمري٤موٞم٤مت يٛمٙمٜمف شمٜمٔمٞمؿ ومٞمْم٤مٟم٤مت اًمٜمٞمؾ. قمٜمدئذ،  ُمره ا ٚمٞمٗم٦م اًمٗم٤مـمٛمل احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل 

ّٓ  ن اسمـ ارٞمقؿ ُصدم هيٕم٤ًم سم٤مؾمعل٤مًم٦م شمٜمٗمٞمذ  ومٙم٤مره، وقمدل قمٜمٝم٤م، وظمقوًم٤م قمغم طمٞم٤مشمف ادقمك اوٜمقن، وم٠ُمضمؼم قمغم  سمعٜمٗمٞمذ  ومٙم٤مره شمٚمؽ. أل

 ًمف. طمٞمٜمئذ، يمّرس اسمـ ارٞمقؿ طمٞم٤مشمف ًمٕمٛمٚمف اًمٕمٚمٛمل طمعك ووم٤مشمف.اإلىم٤مُم٦م سمٛمٜمز

م( اعمٕمروع ذم اًمٕم٤مق اًمٖمرع سم٤مؾمؿ  0103هت/ 411ىمٞمؾ ذم شمر عف:  سمق اًم٘م٤مؾمؿ ظمٚمػ سمـ قم٤ٌمس اًمزهراوي )اعمعقذم سمٕمد ؾمٜم٦م  (0)

Albucasisإلؾمالُمل، ووصٗمف اًمٙمقػمون ، هق ـمٌٞم٥م قمرع ُمًٚمؿ قم٤مش ذم إٟمدًمس. يٕمد  قمٔمؿ اوراطملم اًمذيـ فمٝمروا ذم اًمٕم٤مق ا

، اًمذي يٕمد ُمقؾمققم٦م ـمٌٞم٦م ُمـ صمالصملم «اًمعٍميػ عمـ قمةز قمـ اًمع٠مًمٞمػ»سم٠مع اوراطم٦م احلديق٦م.  قمٔمؿ ُم٤ًممه٤مشمف ذم اًمٓم٥م هق يمع٤مب 

ك  ن مٚمًدا. يم٤من عم٤ًممه٤مشمف اًمٓمٌٞم٦م ؾمقا  ذم اًمع٘مٜمٞم٤مت اًمٓمٌٞم٦م اعمًع دُم٦م  و إضمٝمزة اًمعل صٜمٕمٝم٤م شم٠مصمػمه٤م اًمٙمٌػم ذم اًمنمق واًمٖمرب، طمع

سمٕمض اظمؽماقم٤مشمف ٓ شمزال ُمًع دُم٦م ألمم اًمٞمقم. ويٕمد اًمزهراوي  ول ـمٌٞم٥م يّمػ احلٛمؾ اعمٜمعٌذ، يمام  ٟمف  ول ُمـ ايمعِمػ اًمٓمٌٞمٕم٦م 

وشمرضمع  صقًمف ألمم إٟمّم٤مر. قم٤مش اًمزهراوي ذم ىمرـم٦ٌم،  اًمقراصمٞم٦م عمرض اًمٜم٤مقمقر )ارٞمٛمقومٞمٚمٞم٤م(.وًمد اًمزهراوي ذم ُمديٜم٦م اًمزهرا ،

واوراطم٦م. وق يعؿ اإلؿم٤مرة ٓؾمؿ اًمزهراوي ألٓ ُمـ ظمالل يمع٤مسم٤مت اسمـ طمزم اًمذي قمّده ُمـ وٛمـ  طمٞم٨م درس وقمّٚمؿ وُم٤مرس اًمٓم٥م

، اًمذي يمعٌف «ضمذوة اعم٘معٌس ذم ذيمر قمٚمام  إٟمدًمس» قمٔمؿ  ـم٤ٌم  إٟمدًمس.  ُم٤م  ول ُمـ يمع٥م ؾمػمشمف اًمذاشمٞم٦م ومٝمق احلٛمٞمدي ذم يمع٤مسمف 

٤ًٌم »وىم٤مل قمٜمف اسمـ  ع  صٞمٌٕم٦م:  «.اًمٗمْمؾ واًمديـ واًمٕمٚمؿ ُمـ  هؾ»قم٤مًُم٤م ُمـ ووم٤مة اًمزهراوي طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمف  ٟمف:  61سمٕمد  يم٤من ـمٌٞم

وم٤مواًل ظمٌػًما سم٤مٕدوي٦م اعمٗمردة واعمريم٦ٌم، ضمٞمد اًمٕمالج، وًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمِمٝمقرة ذم صٜم٤مقم٦م اًمٓم٥م، و ومْمٚمٝم٤م يمع٤مسمف اًمٙمٌػم اعمٕمروع 

يمؼم شمّم٤مٟمٞمٗمف و ؿمٝمره٤م، وهق سم٤مًمزهراوي، و ٚمػ سمـ قم٤ٌمس اًمزهراوي ُمـ اًمٙمع٥م يمع٤مب اًمعٍميػ عمـ قمةز قمـ اًمع٠مًمٞمػ، وهق  

 ؿمٝمر ضمراطمل اًمٕمرب، ووصػ قمٛمٚمٞم٦م ؾملؼ احلّم٤مة ذم اعمق٤مٟم٦م قمغم ا ّمقص، »ووصٗمف همقؾمع٤مع ًمقسمقن سم٠مٟمف: « يمع٤مب شم٤مم ذم ُمٕمٜم٤مه.

ت ُمـ اظمؽماقم٤مت اًمٕمٍم احل٤ما قمغم همػِم طمؼٍّ   «.ومُٕمدَّ

اًمَ٘مريش اًمدُمِم٘مل اعمٚم٘م٥م سم٤مسمـ اًمٜمٗمٞمس ويٕمرع   ىمٞمؾ ذم شمر عف:  سمق احلًـ قمال  اًمديـ قمكم سمـ  ع احلزم ا ٤مًمدي اعم زوُمل (2)

م( هق قم٤مق ُمقؾمققمل  0288هت/687 -م، دُمِمؼ 0203هت/617 طمٞم٤مٟم٤ًم سم٤مًمَ٘مَريش سمٗمعح اًم٘م٤مع واًمرا  ٟم٦ًٌم ألمم ىمٌٞمٚم٦م ىمريش اًمٕمرسمٞم٦م )

٤م  ذم و طمد رواد قمٚمؿ وفم٤مئػ إقمْم وـمٌٞم٥م ُمًٚمؿ، ًمف ألؾمٝم٤مُم٤مت يمقػمة ذم اًمٓم٥م، ويٕمعؼم ُمٙمعِمػ اًمدورة اًمدُمقي٦م اًمّمٖمرى،

٤م ٕـم٤ٌم  ُمٍم. ويٕمعؼمه يمقػمون  قمٔمؿ ومٞمزيقًمقضمٞمّل اًمٕمّمقر  ًً اإلٟم٤ًمن، طمٞم٨م ووع ٟمٔمري٤مت يٕمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمام  ألمم أن. قملم رئٞم

اًمقؾمٓمك. فمؾ اًمٖمرب يٕمعٛمدون قمغم ٟمٔمريعف طمقل اًمدورة اًمدُمقي٦م، طمعك ايمعِمػ ويٚمٞم٤مم ه٤مرذم اًمدورة اًمدُمقي٦م اًمٙمؼمى. وًمد سمدُمِمؼ 
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سمٕمٜمقان قم٤مق اًمٕمة٤مئ٥م، طمٚم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م قمـ ُمٙمعِمٗم٤مت اعمًٚمٛملم اًمعل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م  RTLىمٜم٤مة 

 .اًمٖمرب، وذم اًمنىم٤مت اًمعل هىمٝم٤م قمٚمام  اًمٖمرب ُمـ قمٚمام  اإلؾمالم

 ن  ورسم٤م ت وسم ٤مص٦م سمالد إٟمدًمس ىمٌؾ دظمقل هذا ُم٤م ىمدُمف اعمًٚمٛمقن سمٞمٜمام ذيمر اعم١مرظمقن  

واًمٔمٚمؿ هق اًم٘م٤مٟمقن  ،وم٤معمٙمع٤ٌمت يم٤مٟم٧م ُمٕمدوُم٦م  ،اإلؾمالم ت هم٤مرىم٦م ذم اوٝمؾ واًمع ٚمػ واًمٌدائٞم٦م

٤مم يٛمعٚمٙمقن إُمقال وظمػمات اًمٌالد، واًمِمٕمقُب شمٕمٞمش ذم سم١مٍس ؿمديد، وم٤مختذ  اًم٤ًمئد: وم٤محلٙمَّ

٤مم اًم٘مّمقر واًم٘مالع واحلّمقن: سمٞمٜمام قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م ٓ ددون اعم٠موى وٓ اًمًٙمـ، سمؾ  احلٙمَّ

وا ُمع إرض، ويم٤مٟم٧م إظمالق ُمعدٟمِّٞم٦م،  واحلرُم٤مت وصؾ هبؿ احل٤مل ألمم  ن ُي٤ٌمقُمقا وُيِمؽَمَ

                                                                                                                                                    

هت قمغم وضمف اًمع٘مري٥م، وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ هب٤م ذم م٤مًمس قمٚمامئٝم٤م وُمدارؾمٝم٤م. ىمٞمؾ ألن ًم٘مٌف اًمَ٘مريش ٟم٦ًٌم ألمم 617قم٤مم  ومٞمام ُيٕمرع أن سمًقري٤م

اًم٘مرش، طمٞم٨م ذيمر اسمـ  ع  صٞمٌٕم٦م  و٤م ىمري٦م ىمرب ُمديٜم٦م دُمِمؼ،وشمذيمر دائرة اعمٕم٤مرع اإلؾمالُمٞم٦م  ٟمف وًمد قمغم ُمِم٤مرع همقـم٦م دُمِمؼ، 

(. شمٕمٚمؿ Karashite: اًم٘مريش )سمٗمعح اًم٘م٤مع واًمرا : "اعمقضمز"  ول ـمٌٕم٦م ًمٙمع٤مسمف و صٚمف ُمـ سمٚمدة ىُمريِمٞم٦م ىمرب دُمِمؼ. وورد ًم٘مٌف ذم

ذم اًمٌٞمامرؾمع٤من اًمٜمقري سمدُمِمؼ، يمام يم٤من اسمـ اًمٜمٗمٞمس ُمٕم٤مرًصا عم١مرخ اًمٓم٥م اًمِمٝمػم اسمـ  ع  صٞمٌٕم٦م، ص٤مطم٥م )قمٞمقن إٟم٤ٌم  ذم ـمٌ٘م٤مت 

رشح شمنميح ىم٤مٟمقن »ٞمس  يمقر  قمامًمف ؿمٝمرة، وهق يمع٤مب م، ٟمنم اسمـ اًمٜمٗم0242إـم٤ٌم (، ودرس ُمٕمف اًمٓم٥م قمغم اسمـ اًمدظمقار.ذم قم٤مم 

، اًمذي شمْمٛمـ اًمٕمديد ُمـ آيمعِم٤موم٤مت اًمعنم ٞم٦م اوديدة، و مهٝم٤م ٟمٔمريعف طمقل اًمدورة اًمدُمقي٦م اًمّمٖمرى وطمقل اًمنمي٤من «اسمـ ؾمٞمٜم٤م

إُمراض وقمٚمؿ اًمع٤مضمل، وىمد اقمعؼم هذا اًمٙمع٤مب  طمد  ومْمؾ اًمٙمع٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمعل رشطم٧م سم٤مًمعٗمّمٞمؾ ُمقاوٞمع قمٚمؿ اًمعنميح وقمٚمؿ 

وفم٤مئػ إقمْم٤م ، يمام صّقب ومٞمف اًمٕمديد ُمـ ٟمٔمري٤مت اسمـ ؾمٞمٜم٤م. سمٕمد ذًمؽ سمقىم٧م ىمّمػم، سمد  اًمٕمٛمؾ قمغم يمع٤مسمف اًمِم٤مُمؾ ذم اًمّمٜم٤مقم٦م 

مٚمدا ىمٌؾ  81مٚمد ًمٙمٜمف ق يًعٓمع ٟمنم ؾمقى  311، وقمغم ُمدى اًمٕم٘مقد اًمع٤مًمٞم٦م، يمع٥م 0244مٚمد ذم قم٤مم  43اًمٓمٌٞم٦م، اًمذي ٟمنم ُمٜمف 

.يم٤من اسمـ اًمٜمٗمٞمس ىمٌؾ "اسمـ ؾمٞمٜم٤م اًمق٤مين"اسمـ ؾمٞمٜم٤م،  ٤م ضمٕمؾ اعم١مرظملم يّمٗمقٟمف سم٠مٟمف  "ىم٤مٟمقن"ف طمّؾ يمع٤مسمف هذا حمؾ ووم٤مشمف، وسمٕمد ووم٤مشم

٤ًٌم قمغم اوز  إظمػم ُمـ ىم٤مٟمقن اسمـ ؾمٞمٜم٤م ا ٤مص سم٤مٕدوي٦م، وىمد شمر ف "رشح إدوي٦م اعمريم٦ٌم"ذًمؽ ىمد يمع٥م يمع٤مسمف   ٟمدري٤م "، شمٕم٘مٞم

، واًمعل اؾمعٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ويٚمٞم٤مم ه٤مرذم ذم 0547وٟمنمت ُمٜمف ٟمً ٦م ُمٓمٌققم٦م ذم اًمٌٜمدىمٞم٦م ذم قم٤مم ، 0521ألمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م ذم قم٤مم  " ًم٤ٌمضمق

رشطمف ًمٚمدورة اًمدُمقي٦م اًمٙمؼمى.اشمّمٗم٧م آرا  اسمـ اًمٜمٗمٞمس ذم اًمٓم٥م سم٤مور ة، وم٘مد ومّٜمد اًمٕمديد ُمـ ٟمٔمري٤مت اسمـ ؾمٞمٜم٤م وضم٤مًمٞمٜمقس 

، اًمذي ؿمٝمد ظم٤ًمرة وشمدُمػم اًمٕمديد ُمـ اًمٙمع٥م 0258وصّقهب٤م.وُم٘مدت اًمٕمديد ُمـ ُم١مًمٗم٤مت اسمـ اًمٜمٗمٞمس قم٘م٥م ؾم٘مقط سمٖمداد قم٤مم 

اعمٝمٛم٦م ًمٙمقػم ُمـ قمٚمام  اعمًٚمٛملم. يمام شمٌٕمقرت خمٓمقـم٤مت ُمقؾمققمعف اًمٓمٌٞم٦م وو٤مع  همٚمٌٝم٤م، طمعك ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م اًمديمعقر يقؾمػ زيدان 

ًٗمقرد سم٢مقم٤مدة دمٛمٞمع وحت٘مٞمؼ ضمز  يمٌػم ُمٜمٝم٤م قمغم ُمدى قمنمة ؾمٜمقات، وُمـ خمعٚمػ ُمٙمع٤ٌمت اًمٕم٤مق، ُمـ سمٖمداد ودُمِمؼ، وطمعك  ويم

 م.2111وؾمع٤مٟمٗمقرد وهمػمه٤م، ًمٞمعؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمنمه٤م سم٤مًمعدري٩م ُمٜمذ قم٤مم 
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 -قمغم ؾمٌٞمؾ اعمق٤مل-ُمٜمعٝمٙم٦م، واومع٘م٤مر ٕسمًط ُم٘مقُم٤مت احلٞم٤مة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م: وم٤مًمٜمٔم٤موم٦م اًمِم ّمٞم٦م 

سمقو٤م، ويم٤مٟمقا  يمام -خمعٗمٞم٦م: طمعك ألوؿ يم٤مٟمقا يؽميمقن ؿمٕمقرهؿ شمٜمًدل قمغم وضمقهٝمؿ ومال ُاَذِّ

٤مًم٦م اعمًٚمٛمقن اًمذيـ ضم٤مسمقا هذه اًمٌالد ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قن ذم اًمٕم٤مم -يذيمر اًمرطمَّ ألَّٓ  ٓ يًعلٛم 

٦م رذا اوًد،  شملم، سمؾ ئمٜم قن  ن هذه إوؾم٤مخ اًمعل شمؽمايمؿ قمغم  ضم٤ًمدهؿ هل صلَّ ة  و ُمرَّ ُمرَّ

 !(0)وهل ظمػم ًمف

ويم٤من سمٕمض  هؾ هذه اًمٌالد يعٗم٤ممهقن سم٤مإلؿم٤مرة، ومٚمٞم٧ًم رؿ ًمٖم٦م ُمٜمٓمقىم٦م: ومْماًل قمـ  ن 

َعَقرمَّ قمٜمد شمٙمقن ُمٙمعقسم٦م، ويم٤مٟمقا يٕمع٘مدون سمٕمض اقمع٘م٤مدات ارٜمقد واعمةقس ُمـ ألطمراق اعم

ٌ ف ُمـ اًمٜم٤مس، واًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن او ضم٤مريعف ُمقشمف، وطمرق زوضمعف 
ـْ يم٤من ُ ِ ُمٕمف وهل طمٞم٦َّم،  و َُم

٦م ىمٌؾ اًمٗمعح اإلؾمالُمل يًقده٤م اًمع ٚم ػ  ذًمؽ وُيِم٤مهدون هذا إُمر، ومٙم٤مٟم٧م  ورسم٤م سمّمٗم٦م قم٤مُمَّ

ٌُٕمد اًمع٤مم  قمـ  ي وضمف ُمـ  وضمف احلْم٤مرة واعَمدٟمٞم  .(2)٦مواًمٔمٚمؿ واًمٗم٘مر اًمِمديد، واًم

وداُم٧م مهةٞم٦م  ورسم٤م اًم٤ٌمًمٖم٦م زُمٜم٤ًم ـمقياًل ُمـ همػم  ن شمِمٕمر هب٤م، وق يٌُد ومٞمٝم٤م سمٕمض اعمٞمؾ ألمم 

 .(3)اًمٕمٚمؿ ألَّٓ ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم واًمق٤مين قمنم اعمٞمالديلم

ًمٙمـ ُمع اطمعٙم٤مُ  وروسم٤م سم٤مًمٕم٤مق اإلؾمالُمل، ؾمقا  قمتـ ـمريتؼ إٟمتدًمس وصت٘مٚمٞم٦م  و  صمٜمت٤م  

ع إوروع سم٤مًمّمدُم٦م عم٤م وضمدوه ُمـ شم٘مدم يمٌػم ذم اعمةعٛمٕم٤مت احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م،  صٞم٥م اعمةعٛم

اإلؾمالُمٞم٦م وًمٚمٗمةقة احلْم٤مري٦م اًمٙمٌػمة اًمعل شمٗمّمٚمٝمؿ قمـ اًمٕمت٤مق اإلؾمتالُمل، ًمتذًمؽ وم٘متد قمٛمتد 

إُمرا  واعمٚمقُ قمغم ؾمد هذه اًمٗمةقة ُمـ ظمالل ألرؾم٤مل سمٕمق٤مت شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ألمم او٤مُمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

                                                           

 .80 سمق قمٌٞمد اًمٌٙمري: ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس و ورسم٤م )ُمـ يمع٤مب اعم٤ًمًمؽ واعمامًمؽ(، ص  (0)

 .087، 086 سمق قمٌٞمد اًمٌٙمري: ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس و ورسم٤م )ُمـ يمع٤مب اعم٤ًمًمؽ واعمامًمؽ( ص  (2)

 .567اًمٕمرب صضمقؾمع٤مع ًمقسمقن: طمْم٤مرة   (3)
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ٞمؿ ذم  وروسم٤م قمغم ىمرـم٦ٌم وألؿمٌٞمٚمٞم٦م وـمٚمٞمٓمٚم٦م وهمرٟم٤مـم٦م إٟمدًمس طمعك اقمعٛمدت  ٞمع ُمرايمز اًمعٕمٚم

طمٞم٨م يم٤من اًمٓمالب يِمتدون اًمرطمت٤مل ألًمٞمٝمت٤م وي٘مْمتقن اًمًتٜمقات اًمٓمتقال ذم اًمدراؾمت٦م واًمععٌتع، 

وآـمالع قمغم ُم١مًمٗم٤مت اًمٕمرب ومٞمٝم٤م، ويم٤من رواد اًمٖمرسمٞملم إُول ألمم ُمدارس اعمًٚمٛملم ؿمديدي 

ذم ضمتق ُمتـ احلريت٦م ٓ يٕمرومتقن ًمتف اإلقمة٤مب واًمِمٖمػ سمٙمؾ ُم٤م يًعٛمٕمقن ألًمٞمف ُمـ هذه اًمٕمٚمتقم 

ُمقٞماًل ذم سمالدهؿ. ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي يم٤من ومٞمف قمٚماملٟم٤م يعلدصمقن ذم طمٚم٘م٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞمت٦م وُم١مًمٗمت٤مهتؿ 

قمتتتـ دوران إرض ويمرويعٝمتتت٤م، وطمريمتتت٤مت إومتتتالُ وإضمتتترام اًمًتتتاموي٦م، يم٤مٟمتتت٧م قم٘متتتقل 

 إوروسمٞملم متعٚمئ سم٤م راوم٤مت وإوه٤مم قمـ هذه احل٘م٤مئؼ يمٚمٝم٤م.

١مٓ  اًمراه٥م اًمٗمرٟمس )ضمرسمرت دي اوري٤مُ( اًمذي وومد ألمم إٟمدًمس ويم٤من ذم ُم٘مدُم٦م ه

ودرس قمغم  يدي  ،ُمت(976 – 960هت /  366-351ذم قمٍم ا ٚمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ اعمًعٜمٍم )

اًمٕمٚمام  اعمًٚمٛملم اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٚمؽ واًمٙمٞمٛمٞم٤م ، وطمٞمٜمام قم٤مد ألمم وـمٜمف سمٕمد  ن سمٚمغ ُمـ اًمٕمٚمؿ 

ومٝمق  ُمـ  وائؾ اعمٝمعٛملم سم٤مًمق٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واعمْمٛمقن  ُمٌٚمٖم٤م ظمٞمّؾ ًمٕم٤مُم٦م ومرٟم٤ًم ألذ ذاُ اٟمف ؾم٤مطمر،

اًمعةريٌل ًمٚمٕمٚمؿ، وىمد شمرسمع سمٕمد ذًمؽ قمغم قمرش اًم٤ٌمسمقي٦م ذم روُم٤م حت٧م اؾمؿ ؾمٞمٚمٗمًؽم اًمق٤مين 

ُمت( ويم٤من ًمف اًمدور اًم٤ٌمرز ذم ٟمنم قمٚمقم اًمٕمرب ذم  وروسم٤م  0113 – 999هت /  394 – 391)

   ؾمس شم٘مدُمٞم٦م.وهق  ول ُمـ ادظمؾ اًمعٕمٚمٞمؿ اًمدٟمٞمقي وداومع قمٜمف قمغم

ألن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إوروع اًمِمٖمقع سم٤مًمٕمٚمؿ آٟمذاُ اًمذي ٓ شمروٞمف "ؾمٜمةر:  وي٘مقل ؿم٤مرًمز

اًمدراؾم٦م ذم سم٤مريتس و يمًٗمقرد واًمتذي يم٤مٟم٧م شم٠مظمذ سمٚمٌف إظم٤ٌمر اعمعٜم٤مىمٚم٦م قمـ قمة٤مئت٥م اًمٕمٚمؿ 

يمام  رؾمٚم٧م ألمم إٟمدًمس  ."واحلٙمتٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ألٟمام يم٤من يذهت٥م ًمٚمدراؾم٦م ذم ـمٚمٞمٓمٚم٦م  و ىمرـم٦ٌم

سمٕمق٤مت ذات ـم٤مسمع رؾمٛمل ُمـ ىمٌؾ طمٙمقُم٤مت سمٕمض اًمدول إوروسمٞم٦م، و ظمذت هذه اًمٌٕمق٤مت 

ُمت، ذم 924هت / 302شمعقامم قمغم إٟمدًمس سم٠مقمداد ُمعزايدة ؾمٜم٦م سمٕمد  ظمرى، طمعك سمٚمٖم٧م ؾمٜم٦م 
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ل  عم٤مٟمٞم٤م، ومٗمقمٝمد ا ٚمٞمٗم٦م اًمٜم٤مرص زه٤م  ؾمٌٕمامئ٦م ـم٤مًم٥م وـم٤مًم٦ٌم. ويم٤مٟم٧م ألطمدى هذه اًمٌٕمق٤مت ُمـ 

 رؾمؾ ُمٚمؽ  عم٤مٟمٞم٤م اوشمق اًمٙمٌػم، اًمراه٥م )ضمقن( ألمم ىمرـم٦ٌم ُمٌٕمقصم٤ًم ألمم ُمت 925هت / 303ؾمٜم٦م 

ا ٚمٞمٗم٦م قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤مرص و صمٜم٤م  ُمٙمقصمف ومٞمٝم٤م عمدة صمالصم٦م ؾمٜمقات شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمقم واًمق٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

٨م( ومحؾ ُمٕمف اعم ٓمقـم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. وشمقضمٝم٧م سمٕمق٦م ُمـ ومرٟم٤ًم سمرئ٤مؾم٦م إُمػمة )ألًمٞمزاسمٞم

اسمٜم٦م ظم٤مل اعمٚمؽ ًمقيس اًم٤ًمدس ُمٚمؽ ومرٟم٤ًم. وسمٕم٨م ومٞمٚمٞم٥م ُمٚمؽ سم٤موم٤مري٤م ألمم ا ٚمٞمٗم٦م هِم٤مم 

ُمت( سمٙمع٤مب يٓمٚم٥م ُمٜمف  ن ي٠مذن ًمف سم٢مرؾم٤مل سمٕمق٦م ُمـ  0119-976هت / 399 – 366اعم١ميد )

سمالده ألمم إٟمدًمس ًمالـمالع قمغم ُمٔم٤مهر اًمع٘مدم احلْم٤مري ومٞمٝم٤م وآؾمعٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، ومقاومؼ ا ٚمٞمٗم٦م 

سمٕمق٦م هذا اعمٚمؽ سمرئ٤مؾم٦م وزيره اعمدقمق )ويٚمٛمٞملم( اًمذي يًٛمٞمف اًمٕمرب وًمٞمؿ هِم٤مم، وضم٤م ت 

( ـم٤مًم٤ًٌم وـم٤مًم٦ٌم وزقمقا قمغم  ٞمع ُمٕم٤مهد إٟمدًمس 205إُملم. وىمد شم٠مًمٗم٧م هذه اًمٌٕمق٦م ُمـ )

ًمٞمٜمٝمٚمقا ُمـ ُمقارده٤م اًمق٘م٤مومٞم٦م، وشمذيمر اًمرواي٤مت سم٠من صمامٟمٞم٦م ُمـ  ومراد هذه اًمٌٕمق٦م اقمعٜم٘مقا اًمديـ 

إٟمدًمس ورومْمقا اًمٕمقدة ألمم سمالدهؿ، وُمـ وٛمـ ه١مٓ  اًمقامٟمٞم٦م صمالث اإلؾمالُمل وُمٙمققا ذم 

ومعٞم٤مت شمزوضمـ سمٛمِم٤مهػم ُمـ رضم٤مل إٟمدًمس ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، و ٟمةٌـ قمددًا ُمـ اًمٕمٚمام  يم٤من 

ُمٜمٝمؿ قم٤ٌمس سمـ ُمرداس اًمٗمٚمٙمل. وؾم٤مر ُمٚمقُ آظمرون ُمـ  وروسم٤م قمغم هذا اًمٜمٝم٩م، وم٘مد  وومد 

ْمؿ صمامٟمٞم٦م قمنمة ومع٤مة ُمـ سمٜم٤مت إرشاع وإقمٞم٤من، ُمٚمؽ ويٚمز سمٕمق٦م سمرئ٤مؾم٦م اسمٜم٦م  ظمٞمف،  يم٤مٟم٧م شم

وىمد وصٚم٧م هذه اًمٌٕمق٦م ُمديٜم٦م اؿمٌٞمٚمٞم٦م سمروم٘م٦م اًمٜمٌٞمؾ )ؾمٗمٞمٚمؽ( رئٞمس ُمقفمٗمل اًم٘مٍم ذم ويٚمز 

 .ُمت0131/هت 422ٚمع قم٤مم اًمذي محؾ رؾم٤مًم٦م ُمـ ُمٚمٙمف ألمم ا ٚمٞمٗم٦م هِم٤مم اعمٕمعد سم٤مهلل اًمذي ظُم 

قمـ اًمرىمل اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شمعٛمعع سمٗمٞمْمف  وم٘مد ؾمٛمٕمٜم٤مويم٤من هدع هذه اًمٌٕمق٦م يمام شم٘مقل اًمرؾم٤مًم٦م: )

اًمّم٤مذم ُمٕم٤مهد اًمٕمٚمؿ واًمّمٜم٤مقم٤مت ذم سمالديمؿ اًمٕم٤مُمرة وم٠مردٟم٤م وٕسمٜم٤مئٜم٤م اىمع٤ٌمس ٟمامذج هذه اًمٗمْم٤مئؾ 

ًمعٙمقن سمداي٦م طمًٜم٦م ذم اىمعٗم٤م   صمريمؿ ًمٜمنم  ٟمقار اًمٕمٚمؿ ذم سمالدٟم٤م اًمعل يًقده٤م اوٝمؾ ُمـ  رسمٕم٦م 
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ـ اؾمع٘م٤ٌمل، ورد قمغم رؾم٤مًم٦م ُمٚمؽ ويٚمز، (. وىمد اؾمع٘مٌؾ ظمٚمٞمٗم٦م إٟمدًمس اًمٌٕمق٦م  طمً... ريم٤من

وىمد طمٔمٞم٧م هذه اًمٌٕمق٦م سم٤مهعامم رضم٤مل اًمدوًم٦م اًمذيـ ىمرروا  ن يعؿ اإلٟمٗم٤مق قمغم هذه اًمٌٕمق٦م ُمـ 

 .(0)سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم

ق يٙمـ اًمديـ هق سم٥ًٌم قمقاُمؾ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واؾمعٕمامري٦م، ويم٤من ألن ظم٤ًمرة اعمًٚمٛملم عمقىمٕمٝمؿ 

 ألٓ عم٤م يم٤من اعمًٚمٛمقن ىم٤مدة اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر ذم اًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م. و ،اًم٥ًٌم

 اًمديـ اإلؾمالُمل ٓ يّم٤مدم اًمٕم٘مؾ:

ألن اًمديـ اإلؾمالُمل ًمٞمس يم٤مًمديـ اعمًٞملل ذم آطمعقا  قمغم قم٘م٤مئد   اًمٕم٤مُمؾ اًمق٤مين:

وم٤مًمعٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م  ي ُمٕمروم٦م شمعٜم٤مرم ُمع  ي طم٘مٞم٘م٦م  ،اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾُمع شمّمٓمدم  

 صالً، وهذا ٓ ي٘مقًمف اعمًٚمٛمقن ومل٥ًم، سمؾ طمعك اًمٖمرسمٞمقن ي٘مرون سمذًمؽ، ومٗمل  واظمر قمٚمٛمٞم٦م 

اًم٘مرآن واًمٙمع٤مب "ؾمٌٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ  ًّمػ اًمٓمٌٞم٥م اًمٗمرٟمس ُمقريس سمقيم٤مي يمع٤مسمف 

ويم٤مٟم٧م ٟمعٞمة٦م  ،ىم٤مرن ومٞمف سملم اًمٙمع٥م اًمًاموي٦م ذم احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمعةريٌٞم٦مو "اعم٘مدس واًمٕمٚمؿ

وق  رع  ،اًمعٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمق٧ٌم وىمقع  اًمعلريػ ذم  اًمعقراة واإلٟمةٞمؾسملقف هل  ن إدًّم٦م 

  .شمعٓم٤مسمؼ شمٕم٤مًمٞمٛمف ُمع آظمر ُم٤م وصؾ ألًمٞمف اًمٕمٚمؿو اًم٘مرآن

اًمديـ ًمٚمٕمٚمؿ،  ٤مًمٗم٦مألن ُم٤م ي١مؾمػ ًمف اًمٞمقم هق  ن اًمٙمقػم ُمـ اعمًٚمٛملم يروج قمٜمقان خم

اًمٔمٜمٞم٦م واًمعل ق شمق٧ٌم ىمٓمٕم٤ًم، شمعٜم٤مرم اًمديٜمٞم٦م وقمٜمدُم٤م شمٌل٨م وم٢مٟمؽ ٓ دمد ؾمقى سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت 

                                                           

ُمـ ُم٘م٤مل )احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م.. قمٜمدُم٤م طمرص اًمٖمرب قمغم اًمعٕمٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م( وراضمع يمع٤مب ومْمؾ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ذم   (0)

وٚم٦م  إٟمدًمس سمقاسم٦م اًمعقاصؾ احلْم٤مري اًمٕمرع اإلؾمالُمل ت إوروع،  .د. -اًمع٘مدم اًمٕمٚمٛمل،  د. ومٝمد اًمٕمّمٞمٛمل، ٟمً ٦م اًمٙمؽموٟمٞم٦م 

: 215ُمـ روائع طمْم٤مرشمٜم٤م، ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل، دار اًمقراق، سمػموت، ص  -اعمقصؾ، ٟمً ٦م ألًمٙمؽموٟمٞم٦م.ؿمٝم٤مب  محد، ضم٤مُمٕم٦م 

 .207ص



38 

                                                      

 

  التهويز غري امللتزم   

ومٛمقالً رواي٤مت  ن إرض قمغم ىمرن صمقر، وهل ُمـ اعمقارد  اًمعل يمقػما  ،ُمع سمٕمض طم٘م٤مئؼ اًمٕمٚمؿ

ُم٤م يٕمٛمؾ قمغم شمرودٝم٤م  اًمعٜمقيريقن إلسمراز ومٙمرة شمٜم٤مذم اإلؾمالم ُمع اًمٕمٚمؿ، ُمع  ن هذه اًمرواي٤مت 

ٕقمالم ىمد ُمروا قمغم هذه سم٠من ا ذيمررواي٤مت فمٜمٞم٦م، وم٤مًمِمٞمخ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤م  )ىمدس هه( 

اًمرواي٤مت، وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمًٞمد اعمرشم٣م ) قمغم اهلل ُم٘م٤مُمٝمام(، وم٘م٤مًمقا سم٠من هذه  ظم٤ٌمر آطم٤مد 

فمٜمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد قمٚماًم وٓ قمٛماًل، وىمد  ؿم٤مر اًمًٞمد ا قئل )ىمدس هه( ألمم هذا إُمر ذم شمٗمًػمه 

٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م يٜمٌٖمل  ن ي١مول وٓ اًمٌٞم٤من، وىم٤مل: ألذا شمٕم٤مرض اًمٔم٤مهر اًمٔمٜمل ُمع طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٚمٞم٦م  و طم

 .(0)ي١مظمذ سمف

                                                           

ٟم٘مؾ هذه اًمراوي٦م سمٕمض إقمالم  ومٗمل اًمٙم٤مذم حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، قمـ قمكم سمـ حمٛمد سم٢مؾمٜم٤مده رومٕمف ىم٤مل: ) شمك قمكم سمـ  ع ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف  (0)

 ؿمٞم٤م  ألن  ٟم٧م  ظمؼمشمٜمل هب٤م  ؾمٚمٛم٧م. ىم٤مل: قمكم قمٚمٞمف اًمًالم: ؾمٚمٜمل ي٤م اقدي قمام  اًمًالم اقدي وم٘م٤مل: ي٤م  ُمػم اعم١مُمٜملم ألين  ؾم٠مًمؽ قمـ

هق ؟... وم٘م٤مل قمٚمٞمف  سمداًمؽ، وم٢مٟمؽ ٓ شمّمٞم٥م  طمدا  قمٚمؿ ُمٜم٤م  هؾ اًمٌٞم٧م. وم٘م٤مل ًمف اًمٞمٝمقدي:  ظمؼمين قمـ ىمرار هذه آرض قمغم ُم٤م

 ص رة، واًمّم رة قمغم ىمرن صمقر، واًمققر ىمقائٛمف اًمًالم:  ُم٤م ىمرار هذه آرض ٓ يٙمقن ألٓ قمغم قم٤مشمؼ ُمٚمؽ، وىمدُم٤م ذًمؽ اعمٚمؽ قمغم

 قمغم فمٝمر احلقت ذم اًمٞمؿ آؾمٗمؾ، واًمٞمؿ قمغم اًمٔمٚمٛم٦م، واًمٔمٚمٛم٦م قمغم اًمٕم٘مٞمؿ، واًمٕم٘مٞمؿ قمغم اًمقرى، وُم٤م يٕمٚمؿ حت٧م اًمقرى ألٓ اهلل قمز

ٌِْد اهللِ قمٚمٞمف اًمًالم ىَم٤مَل: ـْ َ ِع قَم  ىَم٤مَل ِهَل قَمغَم طُمقٍت ىُمْٚم٧ُم  وضمؾ(، وذم رواي٦م  ظمرى: قمـ شَمْٖمٚم٥َِم قَم
ٍ
َْرِض قَمغَم َ يِّ يَشْ   ْٕ ـِ ا ؾَم٠َمًْمُعُف  قَم

 ُهَق ىَم٤مَل قَمغَم َصْ َرٍة ىُمٚمْ 
ٍ
 ىُمْٚم٧ُم وَم٤معم٤َْمُ  قَمغَم َ يِّ يَشْ  

ِ
 ُهَق ىَم٤مَل قَمغَم اعم٤َْم 

ٍ
ْ َرُة ىَم٤مَل قَمغَم ىَمْرنِ وَم٤محْلُقُت قَمغَم َ يِّ يَشْ    اًمّمَّ

ٍ
صَمْقٍر  ٧ُم وَمَٕمغَم َ يِّ يَشْ  

 َ ُْمَٚمَس..(.

هت (: )ألن  ؾم٤مـملم قمٚمامئٜم٤م  0373 -هت  0294وإقمالم سملم راومض ر٤م وُم١مول، ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤م  )    

يم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمًٞمد اعمرشم٣م وُمـ قم٤مرصهؿ  و شم٠مظمر قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ألذا ُمّروا هبذه إظم٤ٌمر و ُمق٤مر٤م  ٤م خت٤مًمػ اًمقضمدان وشمّم٤مدم سمدا٦م 

٘مقل، وٓ يدقمٛمٝم٤م طمّة٦م وٓ سمره٤من، سمؾ هل ومقق ذًمؽ  ىمرب ألمم ا راوم٦م ُمٜمٝم٤م ألمم احل٘مٞم٘م٦م اًمقاىمٕم٦م، ٟمٕمؿ ألذا ُمّر قمغم  طمدهؿ  طمد اًمٕم

يٗمٞمدٟم٤م قمٚمام وٓ قمٛمال، وٓ يٕمٛمٚمقن ألٓ سم٤م ؼم اًمّملٞمح اًمذي ٓ يّم٤مدم قم٘مال  هذه إطم٤مدي٨م وذيمرت ًمداؿ ىم٤مًمقا هذا ظمؼم واطمد ٓ

 ن ُمـ اعملعٛمؾ ضمدًا  ن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ قمغم  "ارٞمئ٦م واإلؾمالم "ٞمد حمٛمد قمكِم ه٦ٌم اًمديـ اًمِمٝمرؾمع٤مين ذم وٓ ٟم٘مال(، سمٞمٜمام ذيمر اًمً

وًم٘مد ومعح اهلل قمكم ذم  "ىمرن صمقر  و قمغم طمقت  ن إرض قمغم وٙمؾ ىمرن صمقر وقمغم ؿمٙمؾ طمقت ٕو٤م يمروي٦م سمٞمْم٤موي، وم٘مد ىم٤مل 

طمذوم٤ًم وشم٘مديرًا، ومٞمٙمقن احلدي٨م هٙمذا:  -قمغم قم٤مدة اًمٕمرب  -هذا احلدي٨م  شمٗمًػم هذا احلدي٨م وم٤مهعدي٧م امم احلؾ اًمع٤مزم وهق ان ذم

إرض قمغم ت ؿمٙمؾ ت طمقت، واعمراد ُمـ احلقت اًمًٛمؽ  ي ان ؿمٙمؾ إرض سمٞمْمقي ٓ ُمدور يم٤مًمٙمرة، ومٝمٜم٤م اعملذوع اعم٘مدر هق 

ضم٤م  ذم اًمدر اعمٜمققر ًمٚمًٞمقـمل: اي قمغم ؿمٙمؾ ىمرن صمقر، وم٤من ىمرين اًمققر ويمام  "قمغم ىمرن صمقر  "ًمٗمٔم٦م ؿمٙمؾ، وهٙمذا ىمقل آُم٤مم 

آرض سملم ىمرين صمقر،  ي يمام ان ىمرين اًمققر قمغم ظمالع ىمرون همػمه ُمـ آٟمٕم٤مم ُم٘مقؾم٤من سملٞم٨م يِمٙمالن ُمٕم٤م ؿمٙمال سمٞمْمقي٤م يمذًمؽ 
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 :اًمديـ اإلؾمالُمل وًمٖم٦م اًمقضمدان

ومال ي٘مدم ومروٞم٤مت، وٟمٔمري٤مت  ،ألن اإلؾمالم ٓ ي٘مدم ُمٕمٚمقُم٤مت مردة اًمٕم٤مُمؾ اًمق٤مًم٨م:

مردة قمـ اًمدًمٞمؾ، سمؾ اُمع٤مز سمٛم ٤مـمٌعف اًمٕم٘مؾ سم٤مًمؼمه٤من، وخي٤مـم٥م اًمٜمٗمس واعمِم٤مقمر سم٤مًمقضمدان، 

 ِسمِِذيْمِر اهلل َٓ ـ  اًْمُ٘مُٚمقُب  َ 
اًمعقيمؾ قمغم و ومدقمقة اإلؾمالم ألمم اهلل وحمقري٦م شمنميٕم٤مشمف ،(0)شَمْٓمَٛمئِ

ىمْم٤مئف وطمٙمٛم٦م دقمقة ألمم ُم٤م شمًع٘مر سمف اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م ُمـ ظمقع ُم٤م  دث ذم اعمًع٘مٌؾ اعمةٝمقل 

 واعمّمػم همػم اعمٕمٚمقم.

اًمذي ووع هذا اًمعنميع ووٕمف وهق قم٤مرع  ٕنيعلرُ ُمـ وضمدان اإلٟم٤ًمن، وم٤مإلؾمالم 

ـْ ظَمَٚمَؼ َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ اْ ٌَػِمُ ، فسم ٚم٘م َٓ َيْٕمَٚمُؿ َُم  َ(2) وم٘مدم ىم٤مٟمقٟم٤ًم ُمٜمًةاًم ُمع ومٓمرة اإلٟم٤ًمن، صمؿ ،

ُم٤مم ألن اإلؾمالم ق يٙمعػ سمذًمؽ  سمؾ ىمدم ٟمامذج شمٓمٌؼ اإلؾمالم، ودمٕمؾ اإلؾمالم ُم٤مصماًل ُمعةًدًا  

( ق و هؾ سمٞمعف )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ(، وم٤مًمٜمٌل ) ٜمٌلاًمٜم٤مس، شمٚمؽ اًمٜمامذج هل اًم

وق يٙمـ وم٘مط وضمداٟم٤ًم ُمعلريم٤ًم، سمؾ يم٤من شمٕم٤مًمٞمؿ ُمعةًدة ذم ؿم ّمٞم٦م  ،يٙمـ وم٘مط سمره٤مٟم٤ًم ٟم٤مـم٘م٤مً 

دًده يدقمق ألمم اًمٕمٗمق،  ٕمٜمدُم٤م(، وم٢مٟمف يرى ىمٞماًم ُمعلريم٦م، ومألٟم٤ًمن، وم٢مذا ٟمٔمر اإلٟم٤ًمن ألًمٞمف )

ي٤م ُمٕمنم ىمريش ُم٤م شمرون  ين وم٤مقمؾ ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا ظمػما "ىمريشذم ومٕمٚمف  وًٓ، يمام ذم ومٕمٚمف ُمع 

( يدقمق ألمم اًمزهد ، ويم٤من )(3)"يمريؿ، ىم٤مل:  اذهٌقا وم٠مٟمعؿ اًمٓمٚم٘م٤م  واسمـ  خ يمريؿ  خ

( يم٤من ٓ ي٠ميمؾ ُمـ قمٚمٞمف اًمًالمهذا شمٚمٛمٞمذه إول ورسمٞمٌف  ُمػم اعم١مُمٜملم )وقمٛمالً،  هدًدو

                                                                                                                                                    

شمٙمقن إرض، وم٤من إرض ًمٞم٧ًم ُمدورة سمؾ قمغم هٞمئ٦م ىمرين اًمققر، سمٛمٕمٜمك ان ُمنمىمٝم٤م وُمٖمرهب٤م ُمع٤ٌمقمدان، يمام ان ىمرين اًمققر 

 ن قمٜمد اًمقؾمط، ُمع٘م٤مرسم٤من ذم ـمرومٞمٝمام إقمغم وآؾمٗمؾ، اي قمٜمد اًم٘مٓمٌلم اًمِمامزم واوٜمقع، يم٤مرالًملم اًمذيـ صقرٟم٤ممه٤م ًمؽ(.ُمع٤ٌمقمدا

 .28ؾمقرة اًمرقمد، أي٦م  (0)

 .04ؾمقرة اعمٚمؽ، أي٦م  (2)

 ، صٗم٦م دظمقًمف ُمٙم٦م.4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ج (3)
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يٌٙمل وي٘مقل سم٠مع و ُمل وألذا ؾم٠مًمف  طمد قمـ ذًمؽ، شمراه اًمٓمٕم٤مم ألٓ ا ِمـ وٓ يٜمقع ذم ُمٓمٕمٛمف، 

( اًمذي ضمٕمؾ هذا اًمديـ ذم اًمذي ق ي٠ميمؾ ىمرص سمر يقُملم ُمعع٤مسمٕملم، هذا هق اًمٜمٌل )

 وضمدان إُم٦م.

ألذا دقم٤م ألمم  ،( ذم  ٞمع  ومٕم٤مًمف) ( اًمذي يم٤من يمرؾمقل اهللقمٚمٞمف اًمًالمو ُمػم اعم١مُمٜملم ) 

وضمد درقمف قمٜمد  يمام ذم ظمؼم  ٟمف )قمٚمٞمف اًمًالم(ٓمٌؼ ذًمؽ، ي وألٟماميمالُم٤ًم،  ألًمٞمٝم٤ماعم٤ًمواة ٓ يدقمق 

( قمٚمٞمف اًمًالماقدي وم٤مؿمعٙمك قمٚمٞمف قمٜمد قمٛمر، وم٤مؾمعدقمك قمٛمر اًمٞمٝمقدي صمؿ ىم٤مل ُٕمػم اعم١مُمٜملم )

ىمؿ ي٤م  سم٤م احلًـ واضمٚمس سمةٜم٥م ظمّمٛمؽ اًمٞمٝمقدي، ىم٤مم وهق ُمع٠مصمر، وعّم٤م اٟمعٝم٧م اًم٘مْمٞم٦م، ىم٤مل 

 ن دمٚمس سمةٜم٥م ظمّمٛمؽ اًمٞمٝمقدي؟ وم٘م٤مل  ُمػم قمٛمر ُٕمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م زم  راُ شم٠مصمرت،  اُ 

ظمّمٛمل، وىمد  ىمٚم٧م ىمؿ ي٤م  سم٤م احلًـ ت  وق شمٙمـ ل تٜم(: ٓ، وًمٙمـ يمٜمٞمعقمٚمٞمف اًمًالماعم١مُمٜملم )

وم ٗم٧م  ن ي٘مقل اًمٞمٝمقدي  ،( سم٤معم٤ًمواة سملم اعمع ٤مصٛملم ذم اًم٘مْم٤م  ُمرٟم٤م رؾمقل اهلل )

( اًمذي يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف(. صمؿ ي٠ميت دور اإلُم٤مم احلًـ )و٤مقم٧م احل٘مقق ذم ديـ حمٛمد )

وم٘مد ؿم٤مـمر اهلل صمالث ُمرات، طمعك  :يدقمق ألمم اًمٙمرم وُمقاؾم٤مة اًمٗم٘مرا ، ويم٤من دًد ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مً 

، وظمرج ُمـ يمؾ ُم٤م ُم٤مًمف ُمرشملم، صمؿ ي٠ميت دور ؾمٞمد إظمرىذم اًمٜمٕمؾ شمّمدق سمقاطمدة و سم٘مك 

ًم٤ًمٟم٤ًم، ( واًمذي اضمعٛمٕم٧م ومٞمف ظمّم٤مل إوًمٞم٤م ، ومٚمؿ يٙمـ يدقمق ألمم احلؼ اًمًالم اًمِمٝمدا  )قمٚمٞمف

وق يٙمـ ي٠مُمر سم٤معمٕمروع ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر قمغم ُمًعقى اًمٜمٔمري٦م، سمؾ يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ قمٛمالً، 

 ي٘مقل ًمف اسمـ إؿمٕم٨م:  ٟمزل قمغم طمٙمؿ سمٜمل قمٛمؽ وم٢موؿ ًمـ يروُ ألٓ ُم٤م حت٥م، ومٞم٘مقل )قمٚمٞمف

هذا هق احلًلم اًمذي سمدُمف طمٗمظ  .قمٓم٤م  اًمذًمٞمؾ وٓ  ومر ومرار اًمٕمٌٞمد( ٓ  قمٓمٞمٙمؿ سمٞمدي ألاًمًالم

( وقمغم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( وإئٛم٦م اًم٤ًمسم٘ملم )هذا اًمديـ، ومٝمق دمًٞمد ًمٜمٝم٩م رؾمقل اهلل )ًمٜم٤م 

 وةف ؾم٤مر إئٛم٦م اًمالطم٘مقن  )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ(.
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ـِ يُمٚمِِّف  ُهَق اًمَِّذي َ ْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سم٤ِمْرَُدى  ىم٤مل اهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ  ي ـِ احْلَؼِّ ًمِٞمُْٔمِٝمَرُه قَمغَم اًمدِّ َوِدي

يُمقنَ   .(0)َوًَمْق يَمِرَه اعمنُْْمِ

واًمعٜمقيريقن يعٗم٤موشمقن ذم  ،ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم دقمقات اًمعٜمقير شمٜمٓمٚمؼ ُمـ طمزُم٦م  ومٙم٤مر همرسمٞم٦م

ذم هذا اًمٗمّمؾ ٟم٘مػ قمٜمد ُمق٤مل ًمٚمع٠مصمر ا ٓمػم سم٤مًمٗمٙمر اًمٖمرع حت٧م هذا  ،ُمًعقى اًمع٠مصمر هب٤م

اًمٕمٜمقان ت اًمعٜمقير اًمديٜمل وشمٌٕمٞم٦م اًمٖمرب  ذم ُمنموع ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل اًمذي ىمدُمف اًمديمعقر 

 م.2101حمٛمد  ريمقن اوزائري اعمعقرم ذم ؾمٜم٦م 

ًمعذيمػم وىمٌؾ اًمدظمقل ذم قمرض ُمالُمح ُمنموع ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل وٟم٘مده ٓ سمد ُمـ ا

متقٚمف اًمذي وألن إورسمٞملم قم٤مروقا اًمديـ اعمًٞملل  :سمٌٕمض ُم٤م شم٘مدم ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ وم٘مد ىمٚمٜم٤م

إول هق اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمرضم٤مل اًمديـ واًمعل شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م  ٚم٦م ُمـ اعمٗم٤مؾمد  اًمٙمٜمٞم٦ًم ًمًٌٌلم:

 .لٞم٦ماًمق٤مين هق وضمقد شمٕم٤مًمٞمؿ ًمٞم٧ًم ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع ذم اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞمو .واٟمدًمٕم٧م سمٕمض احلروب

  :هذان اًمٕم٤مُمالن ضمٕمال اعمٗمٙمريـ إورسمٞملم يٜم٘مًٛمقن قمغم ُمًٚمٙملم

 ُمـ ظمالل آقمع٘م٤مدهؿ اًمذيـ يمٗمروا سم٤مًمديـ ؾمقا  يم٤مٟمقا ُمٚملديـ سم٤مإلحل٤مد اًم٘مقي  :إول

 و  ،اًمِمؽ ذم وضمقد ألًمف٤مإلحل٤مد اًمْمٕمٞمػ اًمًٚمٌل وهق  و يم٤مٟمقا ُمٚملديـ سم ،سمٕمدم وضمقد ألًمف

ويٜمٙمرون سمٕمق٦م اًمذيـ يٕمع٘مدون سمقضمقد ألًمف وًمٙمـ يٙمٗمرون سم٢مًمف إدي٤من  يم٤مٟمقا ُمـ اًمرسمقسمٞملم

 .رؾمؾ وق يٜمزل يمع٥م ُمـ اًمًام آٟمٌٞم٤م  واًم

                                                           

 .33ؾمقرة اًمعقسم٦م، أي٦م  (0)
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طم٤موًمقا  ن يقوم٘مقا سملم اًمديـ  ٝمؿوًمٙمٜم ،هق ُمًٚمؽ اعمعديٜمٞملم اًمذيـ ق يٙمٗمروا سم٤مًمديـ :اًمق٤مين

طمقال وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن وإوسملم اًمٕمٚمؿ واعمٜمع٩م اًمٌنمي ظمّمقص٤ًم ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘م٤مٟمقن 

اًمٜمع٤مئ٩م ُمٜمٝم٤م: اًمعٕمددي٦م اًمديٜمٞم٦م، و وىمد مت ض قمـ ُمًٚمٙمٝمؿ   ٚم٦م ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمِم ّمٞم٦م.

 شمٓمقير قمٚمؿ اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٦م، وقمٚمؿ اًمع٠مويؾ وٟمٔمري٦م شمٕمدد اًم٘مرا ات.و

 ُم٤م اًمعٕمددي٦م اًمديٜمٞم٦م، ومٝمل اًمعل شمٕمٓمل احلؼ ًمٙمؾ ألٟم٤ًمن  ن يٕمع٘مد سم٠مي ـمري٘م٦م ؿم٤م  وسم٠مي  

اًمرُمقز، وهذا اًمٕمٚمؿ ٟم٤مومع ضمدًا ذم دومع و قمٚمؿ اإلؿم٤مرة  اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٦م ومٝمق يمٞمٗمٞم٦م ؿم٤م . و ُم٤م قمٚمؿ

يمقػم ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمعل شمق٤مر طمقل اًمديـ، ومٛمقاًل ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمرواي٤مت اًمعل شم٘مقل سم٠من إرض 

قمغم ر س ىمرن صمقر، هذه اًمرواي٤مت يٛمٙمـ  ن شمٕم٤مًم٩م ُمٕم٤مو٦م ؾمٜمدي٦م ومٞم٘م٤مل سم٠من ؾمٜمده٤م وٕمٞمػ، 

رضم٤مزم ت ومٝمل  ظم٤ٌمر آطم٤مد، و ظم٤ٌمر أطم٤مد  و ألذا يم٤من ؾمٜمده٤م صلٞمل٤ًم ت سمل٥ًم آصٓمالح اًم

ًمٞم٧ًم طمة٦م ذم اعمٕم٤مرع ٕو٤م  ظم٤ٌمر فمٜمٞم٦م، وألذا شمٕم٤مرو٧م ُمع احل٘م٤مئؼ اًمٕم٘مٚمٞم٦م وُمع احل٘م٤مئؼ 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمرومض، ومٝمذه ـمري٘م٦م حلؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م، وشمقضمد ـمري٘م٦م  ظمرى، وهل اًمٓمري٘م٦م 

ٞمف، قمغم قمّمٛم٦م اهلل اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٦م، وذًمؽ سم٠من ي٘م٤مل سم٠من اًمديـ ىمدم دًمٞمالً قمغم قمّمٛم٦م اعمعلدث وم

اًم٘مٓمٕمل يق٧ٌم ًمٜم٤م  ن (، وهذا اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمإئٛم٦م )و)شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وقمّمٛم٦م اًمٜمٌل 

ٓ ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م اًمٔم٤مهر، وألٟمام هل رُمقز ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م ُمٕم٤مين ٟملـ ق ٟمعٕمرع قمٚمٞمٝم٤م، هذه اًمٜمّمقص 

٤مسم٦م هذا اًمٕمالج يٕمعٛمد قمغم قمٚمؿ اًمرُمقز وقمٚمؿ اإلؿم٤مرة، ومٌٕمض ا ٓم٤مسم٤مت اًمديٜمٞم٦م هل سمٛمق

 ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م ُمٕم٤مين همػم اعمٕم٤مين اًمٔم٤مهرة.واًمرُمقز، 

سمت٠مي وو ُم٤م ٟمٔمري٦م شمٕمدد اًم٘مرا ات، ومٝمل شم٘متر سم٠مٟمتف يٛمٙمتـ ٕي ؿمت ص  ن ي٘متر   ي ٟمتص، 

يمٞمٗمٞم٦م يِم٤م  ُمـ دون وضمقد ىمقاقمد حتدد قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ذم اؾمعٜمٓم٤مق اًمٜمّمقص، وهذا اًمٕمٚمؿ ومعح 

 اًم٘متتترآن اًمٙمتتتريؿ ي٘متتتقل: متتت٤مٓ واؾمتتتٕم٤ًم ذم اًمعِمتتتٙمٞمؽ ذم طم٘متتت٤مئؼ اًمتتتديـ اًمق٤مسمعتتت٦م، ومٛمتتتقالً 



45 

 
 

 
 

    االسالمي(تبعية العزب )مشزوع نقذ العقل  الفصل الجاني:

 َاَلة ألّٓ إُمتر سم٤مًمّمتالة  "َ ىِمتؿِ "، ويمؾ قمرع سمًٚمٞم٘معف اًمٕمرسمٞم٦م اًمّم٤مومٞم٦م، ٓ يٗمٝمؿ ُمـ (0)َ ىِمِؿ اًمّمَّ

ًمتٞمس طمةت٦م وهتق و ن اًمّمالة واضم٦ٌم،  ُم٤م ٟمٔمري٦م شمٕمدد اًم٘مرا ات ومع٘مقل سم٠من هذا ومٝمؿ إوائتؾ، 

شمٕمةٌف، وهبذا  ضمٝمتز قمتغم ىمقاقمتد ٙمؾ واطمد سم٢مُمٙم٤مٟمف  ن يٗمٝمؿ هذا اًمٜمص سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمعل ومقمٚمٞمٜم٤م، 

 اؾمعٜمٓم٤مق اًمٜمص اًمديٜمل.

 اعمالُمح اعمِمؽميم٦م ٕشم٤ٌمع ُمًٚمؽ اعمعديٜمٞملم:

دمٛمع  شم٤ٌمع هذا اعمًٚمؽ ت ُمًٚمؽ اًمعقومٞمؼ سملم اًمديـ وسملم اًمٕمٚمؿ واعمٜمع٩م اًمٌنمي ت  ُمالُمح و    

 صمالصم٦م:

 اًمٕمٚمؿ واعمٜمع٩م اًمٌنمي. وآقمع٘م٤مد سم٤مًمديـ، ُمع حم٤موًم٦م اًمعقومٞمؼ سملم اًمديـ  إول:

ٕمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم ومٝمؿ اًمٜمص اًمديٜمل. وم٘مد ألًمٖم٤م  اًم٘مقاقمد اعمقضمقدة ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم، واًمعل يُ  اًمق٤مين:

ٓ طم٤مضم٦م ألمم شمٕمٚمؿ إصقل اًمعل يدرؾمٝم٤م رضم٤مل اًمديـ، واًمعل يم٤مٟمقا  :وم٘م٤مل اشم٤ٌمع  هذا اعمًٚمؽ

اقمد وٟم٠ميت سم٘مقاقمد يٕمعٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م، وسم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م  ن ٟملذع هذه اًم٘مق

 ضمديدة، وهل اًم٘مقاقمد اًمعل ىمدُمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي ذم  وروسم٤م. 

 .اعمًٞملٞم٦م، وم٘مد قم٤مؿمقا ذم  وروسم٤م ألن م٤مل قمٛمٚمٝمؿ يم٤من اًمدي٤مٟم٦م اًمق٤مًم٨م:

 حم٤موًم٦م ٟم٘مؾ اًمعةرسم٦م ُمـ  وروسم٤م ألمم اًمديـ اإلؾمالُمل: 

يعٌٜمك اًم٘مقاقمد  سمٕمد  ن اؾمعٓم٤مع  ٟمّم٤مر هذا اعمًٚمؽ اًمع٠مصمػم ذم  وروسم٤م، و وضمدوا ومٙمرًا قم٤مُم٤مً 

، وم٤مؾمعقردوا  ٚم٦م اإلؾمالم اًمعل اىمؽمطمقه٤م ذم ىمرا ة اًمديـ،  ردوا  ن يٙمرروا هذه اًمعةرسم٦م ُمع

ُمـ اًمٕم٘مقل و ىمٜمٕمقا هذه اًمٕم٘مقل سمٛمٜمٝمةٝمؿ ذم ىمرا ة اًمديـ، وُمـ هذه اًمٕم٘مقل ي٠ميت اًمديمعقر 

                                                           

 .78ؾمقرة اإلها ، أي٦م  (0)
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شم٠مصمر  حمٛمد  ريمقن، واًمذي درس ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن سمٗمرٟم٤ًم ويم٤من  ؾمع٤مذًا ومٞمٝم٤م  يْم٤ًم، وىمد

و راد  ن يٓمٌؼ عمًٚمٛملم، سمٛمٜمٝم٩م اًمٖمرب ذم ىمرا ة اًمديـ، ومرومض اعمٜمٝم٩م اعمقضمقد قمٜمد قمٚمام  ا

ىمْم٤مي٤م ذم ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اًمديٜمل "اعمٜمٝم٩م اًمٖمرع، ويمع٥م ذم ذًمؽ قمدة يمع٥م وقمدة ُم٘م٤مٓت ُمٜمٝم٤م: 

 "و "ٟملق شم٘مٞمٞمؿ واؾمعٚمٝم٤مم ضمديديـ ذم اًمعٗمٙمػم اًمديٜمل"و "يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ اإلؾمالم اًمٞمقم؟ 

 . "اإلؾمالم، اعمًٞملٞم٦م، اًمٖمرب

ـم٤مر اًمعٜمقيريقن ومرطم٤ًم سم٤مًمديمعقر حمٛمد  ريمقن ويمعٌقا طمقًمف قمدة يمع٥م، طمعك يمع٥م  طمد 

 قمع٘مد دون ُم٤ٌمًمٖم٦م  ن  ريمقن اعمةدد "  :ُم٤م ُمْمٛمقٟمف (0)اًمٙمع٤مب ذم ضمريدة اًمنمق إوؾمط

. و ـ "ٙم٤ٌمرإيمؼم ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل ذم قمٍمٟم٤م اًمراهـ، و ن  ريمقن  طمد احلٙمام  اعمًٚمٛملم اًم

اًمٖمرع وًمٙمـ ذم  ومٙمرهؿهؿ اًمٖمرسمٞمقون، ٕٟمف  صٌح قمّراسم٤ًم يروج  ـم٤مر ٟمِمقة وومرطم٤ًم سمف  يْم٤مً 

، يٜم٘مؾ (2)"ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل"اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، طمعك  ن اًمديمعقر  ريمقن ٟمٗمًف ذم يمع٤مسمف 

ٟمًٛمع ُمٗمٙمرًا   ن اًمٖمرسملم ىم٤مًمقا زم سم٠من ؿمٞمئ٤ًم  ٞماًل ويٌٕم٨م قمغم إُمؾ  ن :قم٤ٌمرة ًمٚمٖمرسمٞملم، ومٞم٘مقل

ألؾمالُمٞم٤ًم ًمٞمؼماًمٞم٤ًم ُمعلررًا ُمقٚمؽ، وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ  ن شمٙمقن ًمؽ ُمٙم٤مٟم٦م ذم سمالد اعمًٚمٛملم، و ن 

رهمؿ  ٟمف ٟم٘مؾ و  شمٓمرطمف قمٙمس اًمعٞم٤مر  و قمٙمس اإلؾمالم.امشمٙمقن ًمؽ صٗم٦م متقٞمٚمٞم٦م ذم سمالدُ، وم

ؿ هذه اًمٕم٤ٌمرة ذم وصػ اًمٖمرب ًمف سم٠مٟمف يعٙمٚمؿ قمٙمس اًمعٞم٤مر  و  قمٙمس اإلؾمالم، ألٓ  ٟمف يزقم

 اعمع٠مصمرون سمف. أليْم٤مً  وهذا ُم٤م يزقمٛمف ،اًمعٜمقير ذم اًمديـ اإلؾمالُملو ًمٜمٗمًف اًمعةديد

                                                           

 م.2101 يٚمقل  07و 06ذم اًمٕمدديـ  (0)

 .22ذم اًمّمٗمل٦م  (2)



47 

 
 

 
 

    االسالمي(تبعية العزب )مشزوع نقذ العقل  الفصل الجاني:

 ُمع ُمٜمٝمةٞم٦م وُمنموع اًمديمعقر  ريمقن:وىمٗم٦م 

ٟمٔمرًا ألمم ظمٓمقرة ُم٤م ـمرطمف اًمديمعقر  ريمقن ُمـ ضمٝم٦م، وشم٠مصمػمه اًمقاؾمع ذم اًمعٜمقيريلم  

اإلؾمالُمٞملم ُمـ ضمٝم٦م  ظمرى، ٟمريد  ن ٟم٘مػ وىمٗم٦م شم٠مُمؾ ودراؾم٦م طمقل ُمٜمٝمةف، وؾمٜمْمع اًمٙمالم 

 :ذم ُم٘م٤مُملم

 .٦ماعم٘م٤مم إول:  ذم سمٞم٤من ُمٜمٝمةف وُمنموقمف، واًمذي يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمعٓمٌٞم٘مٞم٤مت اإلؾمالُمٞم 

قظم٤مه ُمـ سمٞمت٤من ُمتٜمٝم٩م اًمتديمعقر  ريمتقن، هتق اًمقىمتقع قمتغم  سمٕمت٤مد اعمتٜمٝم٩م واردع اًمذي ٟمع 

اًمعٜمقيري، ومٜملـ ٓ يٜمٌٖمل  ن ٟم٘مػ قمٜمد ًمٗمٔم٦م اًمعٜمقير، ومٚمٗمٔم٦م اًمعٜمقير ًمٗمٔم٦م ضمذاسمت٦م، وهتل ًمٗمٔمت٦م 

دقم٤مئٞم٦م يراد ُمـ ظمالر٤م شمروي٩م مٛمققم٦م ُمـ إومٙم٤مر وحت٘مٞمؼ قمدة ُمتـ إهتداع، واًمتذي يٜمٌٖمتل 

ُم٤م ختٗمٞمف يمٚمٛم٦م اًمعٜمقير، رذا ٟملـ ٟمًعٕمرض ُمنموع و ١مٓ قمٚمٞمٜم٤م هق اًمقىمقع قمغم واىمع ُمٜمٝم٩م ه

 ٟمعٙمٚمؿ ذم ٟم٘مٓمعلم:تو ،اًمديمعقر حمٛمد  ريمقن ذم اعم٘م٤مم إول  وًٓ 

 اًمٜم٘مٓم٦م إومم:ت رومض ُمٜمٝم٩م قمٚمام  اإلؾمالم ذم ىمرا ة اًمديـ.

رومتتض اًمتتديمعقر  ريمتتقن اعمتتٜمٝم٩م اعمقضمتتقد قمٜمتتد قمٚمتتام  اإلؾمتتالم ذم ىمتترا ة اًمتتديـ،  وهتتق  

اعمتتٜمٝم٩م اًمتتذي يٕمعٛمتتد قمتتغم ىمقاقمتتد اًمٚمٖمتت٦م وقمتتغم قمٚمتتؿ إصتتقل، وىمقاقمتتد قمٚمتتؿ اًمٙمتتالم و ٚمتت٦م 

وذيمتتتر ذم ذًمتتتؽ  ؾمتتت٤ٌمسم٤ًم دقمعتتتف ًمتتترومض اعمتتتٜمٝم٩م اًمع٘مٚمٞمتتتدي  ،اًمٗمٚمًتتتٗم٦موُمتتتـ ىمقاقمتتتد اعمٜمٓمتتتؼ 

  رسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م:تاعمقضمقد قمٜمد قمٚمام  اإلؾمالم، ٟمِمػم ألمم 

 ت  اًمٜمٔمرة اًمدوهمامئٞم٦م ًمٚمديـ.0 

وم٤معمًٚمٛمقن يٕمع٘مدون سم٠من اًمتديـ ُم٘متدس، وومٞمتف ُم٘مدؾمت٤مت يمت٤مًم٘مرآن واًمروايت٤مت اًم٘مٓمٕمٞمت٦م  

اعمعقاشمرة، وهٜم٤مُ  ُمقر يدقمك ومٞمٝم٤م اًمع٤ًمق ويدقمك ومٞمٝم٤م اإل ت٤مع، ورصمٝمت٤م اعمًتٚمٛمقن قمتـ اًمًتٚمػ 
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ويٜمٌٖمل  ن يٙمقن اًمٕم٘مؾ ُمعلررًا ُمـ  ُيٜمٔمر ألًمٞمٝم٤م قمغم  و٤م ُم٘مدؾم٦م، واًمٜمٔمرة اًمع٘مديًٞم٦م شم٘مٞمد اًمٕم٘مؾ

 اًم٘مداؾم٦م.

 ا راوم٦م. -2

اًمًٜم٦م، ٤مد اعمًٚمٛملم سم٘مداؾم٦م ًمٖم٦م اًم٘مرآن واعمٜمٝم٩م اعمقضمقد قمٜمد اعمًٚمٛملم ومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٤مت، يم٤مقمع٘م 

( شمٙمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وم٤مقمع٘مد اعمًٚمٛمقن وم٢من اًم٘مرآن ٟمزل وومؼ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واًمٜمٌل )

اًمٚمٖم٦م ويمٞمٗمٞم٦م هذه ُم٤ٌمًمٖم٦م سم٘مداؾم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، صمؿ اقمع٘مدوا سم٘مداؾم٦م اًم٘مقاقمد اًمعل شمدرس 

( وزُمـ ٟمزول اًم٘مرآن، ويمؾ هذا اب ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م، وىمد ذم زُمـ اًمٜمٌل ) هب٤ماعمل٤مورة 

غم ادقم٤م  وضمقد  ؿمٞم٤م  هل همػم ٙمام شمّمدق ا راوم٦م قماعم٤ٌمًمٖم٦م سم٠مو٤م ظمراوم٦م، وم هذه قمـ  ريمقنقمؼم 

يمام سم٤مًمغ اعمًٚمٛمقن ذم ىمٞمٛم٦م  ُمقضمقدة واىمٕم٤ًم، يمذًمؽ شمّمدق قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم شم٘مدير ُم٤م هق ُمقضمقد.

 واًمذي يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م هق  ن ٟم٘مر  اًمديـ سم٠مي ًمٖم٦م، وٓ ٟمع٘مٞمد سم٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. .اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 اًمٜمٔمرة اعمعٕم٤مًمٞم٦م ًمٕمٚمام  اعمًٚمٛملم. -3

أظمر و ٙمؿ  خيٓم٠ماظمعٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وحتقًمقا ألمم ُمذاه٥م، ويمؾ ُمذه٥م قمٚمام  اإلؾمالم  

قمٚمٞمف سم٠مٟمف ُمـ  هؾ اًمٜم٤مر، وهذه اًمٜمٔمرة اعمعٕم٤مًمٞم٦م ٟمٔمرة ظم٤مـمئ٦م، وم٤مًمديـ ىمٜم٤مقم٦م ؿم ّمٞم٦م ويٜمٌٖمل  ن 

، وٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس قمغم ؿ اًمٜم٤مس قمغم  ؾم٤مؾمفر يمؾ ألٟم٤ًمن ذم ُمٕمع٘مده، ومٚمامذا ٟم٤ٌمًمغ ذم اًمديـ وٟم٘مٞمّ ٕمذَ يُ 

 و٤مل ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ! وآظمرذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،  ٤مٍج ٟم وقئف ألمم ُمٝمعدٍ 

  :سملم اًمْمالل وارالُ  ريمقنقمدم متٞمٞمز 

ذم ُمٖم٤مًمٓم٦م سملم احلٙمؿ سم٤مرداي٦م واًمْمالل ُمـ ضمٝم٦م، وسملم  فوُمـ هذا اًمٙمالم يعْمح ًمٜم٤م وىمققم

ًمٞمس يمؾ يم٤مومر و احلٙمؿ سم٤مًمٜمة٤مة وارالُ ُمـ ضمٝم٦م  ظمرى، ومٚمٞمس يمؾ و٤مل ه٤مًمٙم٤ًم ُمـ  هؾ اًمٜم٤مر،
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ضمٝمٜمؿ، ومٛمقؾ هذا اًمعٕمٛمٞمؿ ٓ يقضمد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ٟمٕمؿ ىمد يقضمد قمٜمد ه٤مًمٙم٤ًم ُمـ  هؾ 

سمٕمض اعمذاه٥م اعمعِمددة اعمعٓمروم٦م، وًمٙمـ ذم ُمدرؾم٦م اإلؾمالم احل٘مٞم٘مٞم٦م وهل ُمدرؾم٦م  هؾ اًمٌٞم٧م 

ٓ يقضمد ُمقؾ هذا احلٙمؿ اًمٕم٤مم هبالُ يمؾ خم٤مًمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة، ومٜملـ اًمِمٞمٕم٦م  (قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم)

)شمٕم٤ممم( ٓ يٕمذب ألٓ ُمـ ف  ٟمف دل اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، وُمـ قمدًمٟمٕمع٘مد سم٠من ُمـ  صقل ُمذهٌٜم٤م قم

ًٓ ،  ًم٘مٞم٧م قمٚمٞمف احلة٦م سملَِم طَمعَّك  َٟمٌَْٕم٨َم َرؾُمق وىمد ذيمر اًمًٞمد ا قئل ) قمغم اهلل  ،(0)َوَُم٤م يُمٜم٤َّم ُُمَٕمذِّ

سملِمَ "درضم٤مشمف( ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم   ٟمف يدل قمغم ٟمٗمل ًمٞم٤مىم٦م  ن يٕمذب اًم٤ٌمري  "َوَُم٤م يُمٜم٤َّم ُُمَٕمذِّ

 ي ىمٌؾ  ن ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلة٦م ًمٚمذات اإلرٞم٦م   .(2) شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم يم٤مومرًا ىمٌؾ  ن يٌٕم٨م رؾمقًٓ 

وم٠موًٓ شم٘م٤مم احلة٦م، صمؿ  ،و فمٝمر ُمق٤مل إلىم٤مُم٦م احلة٦م ألرؾم٤مل اًمرؾمقل ،اعمًعةٛمٕم٦م ًمّمٗم٤مت اًمٙمامل

اًمعٕمٌػم دىمٞمؼ ضمدًا وم٢من اًمٕمٌد يٙمقن و ألذا ظم٤مًمػ اإلٟم٤ًمن سم٤مظمعٞم٤مره يٙمقن ُمًعل٘م٤ًم ًمٚمٕم٘م٤مب،

اوقاد اًمٙمريؿ  ُمًعل٘م٤ًم ًمٚمٕم٘م٤مب ٓ  ٟمف يٕم٤مىم٥م، وذًمؽ ٕن هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  ن يٕمٗمق، ومٝمق

ًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة، ويٛمٙمـ  ن يٖمٗمر اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ًمٌٕمض اًمٙمٗم٤مر وًمٌٕمض ااًمرطمٞمؿ، وهق  هؾ 

 .(اعمٜملروملم قمـ ُمٜمٝم٩م احلؼ ُمٜمٝم٩م حمٛمد وآل حمٛمد )

 م اعمًٚمٛملم سم٤مًمٜمع٤مئ٩م اًمديٜمٞم٦م.ت اهعام4

 ذمسم٤مٓهعامم سم٤مًمٜمعٞمة٦م  يمقر ُمـ اعمٜمٝم٩م، وهذا ُم٤م ٟمةده ضمٚمٞم٤ًم قمٚمام  اإلؾمالم  يعٝمؿ  ريمقن 

يمّمٗم٤مت اعم ٚمقىملم  م ٓ؟،  وذم ُم٠ًمًم٦م اعمٕم٤مد  هلهؾ و، ُم٠ًمًم٦م صٗم٤مت اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(

ًمٞم٧ًم ألٓ  ٤مظم٤مـمئ، ٕو، ومٝمؾ اعمٕم٤مد روطم٤مين  م ضمًامين؟ وآهعامم سم٤مًمٜمع٤مئ٩م ُمٜمٝم٩م يمذًمؽ

                                                           

 .05ؾمقرة اإلها ، أي٦م  (0)

 .256، ص2( ُمّم٤ٌمح آصقل: ج2)
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ىمٜم٤مقم٤مت ؿم ّمٞم٦م، واًمذي يٜمٌٖمل  ن وعؿ سمف هق دراؾم٦م اعمٜم٤مه٩م،  ي  سم٤معمٜمٝم٩م اًمذي يقصٚمٜم٤م ألمم 

 اًمٜمعٞمة٦م،  ومٝمؾ هذا اعمٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م صلٞمح  م ٓ؟  

اعمٜمٝم٩م اعمقضمقد قمٜمد اعمًٚمٛملم، وضم٤م  سم٤مىمؽماح ُمٜمٝم٩م   ريمقنرذه إؾم٤ٌمب وًمٖمػمه٤م رومض 

 . هذا اعمٜمٝم٩م دمديداً  ة اًمديـ، واقمعؼمآظمر يٜمٌٖمل  ن يٕمعٛمد قمٚمٞمف ذم ىمرا

 اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:ت  صقل ُمٜمٝم٩م اًمديمعقر  ريمقن ذم ىمرا ة اًمديـ.    

و هٜم٤م ؾمٜمٕمرض إصقل اًمعل ضم٤م  هب٤م  ريمقن ذم ُمٜمٝمةٞمعف اًمعةديدة ذم ىمرا ة اًمديـ، 

وؾمٜمع٠مُمؾ ومٞمٝم٤م ًمٜمرى هؾ ومٕماًل هل  صقل دمدد ذم اًمديـ، وشمٓمقر ذم ىمرا ة اًمديـ،  م هل  صقل 

 وهتدُمف؟ سمفٕمّمػ شم

 اي٤مت واًمققاسم٧م.وٟمٗمل ىمداؾم٦م اًم٘مرآن واًمر إصؾ إول:

ُم٤م يًٛمك اوري٤مت وُمًٚمامت ووم٢من يمؾ هذه اًمٕمٜم٤مويـ: اًم٘مرآن، اًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، 

وأل ٤مقم٤مت، يٜمٌٖمل  ن شمٙمقن ظم٤موٕم٦م ًمٜم٘مد اًم٤ٌمطم٨م، وُمـ طمؼ اًم٤ٌمطم٨م  ن يٜم٘مد اًم٘مرآن، 

 (.اًمرواي٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمقاردة قمـ اًمٜمٌل )و

ُمًٚمؿ، وُمـ صتٗم٤مت  فٕن اعمٗمروض  ٟم :ُمٜمٝم٩م اًمديمعقر  ريمقن   اًمقٖمرة إومم ذموهٜم٤م شمٌد 

)شمٕمتت٤ممم(، ويٕمع٘متتد  ن  ف ن اًمتتديـ ٟمتتزل ُمٜمتتوسمقضمتتقد اهلل )شمٌتت٤مرُ وشمٕمتت٤ممم(، آقمع٘متت٤مد اعمًتتٚمؿ 

ِذي َ ْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سم٤ِمْرَُدى  ( ص٤مدق ذم شمٌٚمٞمغ اًم٘مرآن قمـ اهلل قمز وضمؾ، )اًمٜمٌل ـِ  ُهَق اًمَّ َوِدي

( طمتؼ سمت٤مًم٘مٓمع واًمٞم٘متلم، ومٙمٞمتػ يٙمتقن ُمت٤م ضمت٤م  سمتف اًمٜمٌتل )و، وم٤مًمديـ ديـ طمتؼ، احْلَؼِّ 

 ظم٤موٕم٤ًم ًمٚمٜم٘مد اًمٌنمي؟!
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اًم٘مرا ة شم٘مديؿ اإلؾمالم سمقصٗمف ظمٓم٤مسم٤ًم قمٚمامٟمٞم٤ًم طمداصمقي٤ًم ُمـ إؾم٤مس، هذه وىمد طم٤موًم٧م 

٦م احلديق٦م وسم ٤مص٦م ُم٤م وصٚم٧م اًمٞمف اعمدراس اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ٞموىمد وفمٗم٧م رذه اًمٖم٤مي٦م اعمٜم٤مه٩م اعمٕمروم

احلداصمقي٦م ُمـ سمٜمٞمقي٦م وشمٗمٙمٞمٙمٞم٦م وهرُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م وهمػمه٤م ًمالؾمعٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ًمع٘مديؿ ىمرا ة طمديق٦م 

ًم ؾمالم شم٘مقم قمغم آقمؽماع سم٤مًمٗمٝمؿ اًمذي  ٘م٘مف إومؼ اًمق٘م٤مذم اًمراهـ، دون آقمؽماع سمٛمٕم٤مين 

اعم٘مؽمطم٦م ًم ؾمالم اًمذي اٛملم قمٚمٞمف اًمؽماث ُمـ ظم٤مص٦م  عٗمظ هب٤م اًمٜمص ُمٜمذ اًم٘مدم، وم٤معمٕم٤مو٦م 

ىمٌؾ هذا اعمنموع ٓ شمعؿ ُمـ ظمالل ألٟمِم٤م  ٟمٔم٤مم ُمٕمرذم ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م ومرز اًمؽماث اإلؾمالُمل سملم 

ُم٤م هق قم٘مالئل وهمػم قم٘مالئل، ومال شمٙمعٗمل هذه اًم٘مرا ة سم٢مقم٤مدة شمرشمٞم٥م اًمؽماث وهمرسمٚمعف: إلو٤م ٓ 

قمٜمف هٜم٤مُ، واٟمام اعمٕمٜمل هق اًمذي يعِمٙمؾ شمٕمؽمع سمقضمقد ألؾمالم  عٗمظ سمف اًمؽماث طمعك يٌل٨م 

سمٜم٤مً  قمغم إومؼ اًمق٘م٤مذم اًمذي شمعلٙمؿ ومٞمف اعمرطمٚم٦م، وسم٤مًمع٤مزم همٞم٤مب  ي ُمٗمٝمقم ظم٤مص يٛمٙمـ  ن 

ٟمةد وٛمـ هذا اعمٜمٔمقر ان اإلؾمالم ٓ يٙمعٛمؾ  عٗمظ سمف اإلؾمالم يمديـ، يمام ي٘مقل  ريمقن: 

صم٘م٤مذم وذم يمؾ ُمرطمٚم٦م شم٤مرخيٞم٦م  -ل  سمدًا، سمؾ يٜمٌٖمل ألقم٤مدة حتديده وشمٕمريٗمف داظمؾ يمؾ ؾمٞم٤مق اضمعامقم

. وٓ يعل٘مؼ اًمع٠مؾمٞمس رذه اًم٘مرا ة اعمٜمٗمعل٦م ألّٓ سم٤مٓرشمٙم٤مز قمغم اًمٜمًٌٞم٦م اًمعل ٓ شمٕمؽمع  (0)ُمٕمٞمٜم٦م.

سمل٘مٞم٘م٦م ُمٓمٚم٘م٦م، ٓن اعمٕمٜمك اعمٓمٚمؼ يعلقل ألمم طم٘مٞم٘م٦م د٥م  ن يعقىمػ قمٜمده٤م اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ وٓ 

را ة، وُمٕم٤مو٦م اًمؽماث هبذا اعمٕمٜمك ٓ يًٛمح ًمف سمعة٤موزه٤م، وهق ُم٤م يِمٙمؾ قم٤مئؼ  ُم٤مم هذه اًم٘م

يعقىمػ قمٜمد طمدود اًمؽماث سمقصٗمف اًمٗمٝمؿ إول ًمٚمٜمص، واٟمام يعٕمدى دمرسم٦م شمٗمًػم اًمٜمص ألمم 

اًمٜمص ذاشمف، طمٞم٨م يٖمدو اًمؽماث اعم٘مّمقد هق اًمقطمل ؾمقاً   يم٤من ٟمّم٤ًم ىمرآٟمٞم٤ًم،  م طمديق٤ًم ٟمٌقي٤ًم.  و 

 .(2)ٟم٘مد اًمقطمل ٟمٗمًف ٟمع ٓمك ٟم٘مد اًمعٗم٤مؾمػم واًمنموطم٤مت ألمميمام ي٘مقل قمكم طمرب: 

                                                           

 .21اريمقن حمٛمد: اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمرا ة قمٚمٛمٞم٦م، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ص   (0)

 .212م، ص 0993اًمٕمرع،  ، سمػموت ًمٌٜم٤من، اعمريمز اًمق٘م٤مذم 0طمرب قمكم: ٟم٘مد اًمٜمص، ط  (2)
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سمؾ هٜم٤مُ ُمـ شمٓمرع  يمقر وـمرح ومٙمرة اًمع كم قمـ  ٞمع اًمؽماث يملؾ عمِمٙمالت 

يٕمعٛمد اؾمؽماشمٞمةٞم٦م قمدم  ٕٟمف٤معمنموع اًمذي ي٘مدُمف  سمق زيد، وهق  ؾمٝمؾ احلٚمقل اعمةعٛمع، يم

عم٤مذا يٚمح قمٚمٞمٜم٤م ه٤مضمس )اًمؽماث( هذا اإلحل٤مح »اعمقاضمف وارروب ُمـ اعمِمٙمٚم٦م، يمام ي٘مقل: 

ق، واًمذي يٙم٤مد دٕمٚمٜم٤م  ُم٦م ومريدة ذم شمٕمٚم٘مٝم٤م سمل٤ٌمل اعم٤ميض يمٚمام طمزهب٤م  ُمر ُمـ إُمقر  و  اعم١مرِّ

٘مٌؾ ويدل قمغم احلريم٦م، ُمرت سم٠مزُم٦م ُمـ إزُم٤مت، وُم٤م  يمقره٤م؟ وم٢مذا يم٤من اًمع٘مدم يِمػم ألمم اعمًع

وم٤من )اًمؽماث( يِمػم ألمم اعم٤ميض ويدل قمغم اًمًٙمقن وا ٛمقد، ويم٤من اًمٕمرع ىمد يُمع٥م قمٚمٞمف دون 

ُم٤مم سمٞمٜمام يٚمعٗم٧م ر ؾمف ألمم ا ٚمػ، ومال هق  ٘مؼ اًمع٘مدم وٓ شمًػم ىمدُم٤مه ألمم إ  ناًمٌنم يم٤موم٦م 

ن ٟمع غم  اًمع٘مدم دون ي٘مٜمع سم٤محلٞم٤مة اًمعل ورصمٝم٤م قمـ إؾمالع. وئمؾ اعمِمٙمؾ ُم٤مصمالً: يمٞمػ ٟمل٘مؼ 

«قمـ )اًمؽماث(؟
 

(0).  

ٓ شمًٕمك  ٕو٤مقمـ اعمنموع اإلؾمالُمل اًمعةديدي  توهذا ُم٤م يًعٌٕمد هذه اعمل٤موٓ

طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم، واٟمام زقمزقم٦م شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م واًم٘مْم٤م  و٤مئٞم٤ًم قمغم وضمقده٤م، وم٠مي ُمٕمٜمك  إلفمٝم٤مر

ٙمـ اًم٘مٌقل سمٙمؾ هذه يٌ٘مك ًم ؾمالم قمٜمدُم٤م درد ُمـ  ي ُمٕم٤مين ُمٓمٚم٘م٦م  عٗمظ هب٤م، ومٛمـ اعمٛم

اًمعّمقرات اعمع٤ٌميٜم٦م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم سملم اعمذاه٥م، ومٕمغم  ىمؾ شم٘مدير  عٗمظ يمؾ ُمذه٥م سمٛمٕمٜمك 

قمل يمقٟمف طم٘م٤ًم، وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ  سمدًا اًم٘مٌقل  شمّمقر حمدود  سمٕمدم وضمقدحمدد ًم ؾمالم يدَّ

 ألؾمالم.    سمٕمدم وضمقدًم ؾمالم، ألذ ٓ خيعٚمػ هذا اًم٘مقل قمـ اًم٘مقل 

 ألمم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل:اؾمعٜم٤مد اعمًٚمامت 

وُم٠ًمًم٦م ىمٓمع يد سمر، يمقضمقب اًمّمالة واحل٩م، صمؿ ألن اعمًٚمامت اًمعل ورصمٜم٤مه٤م يم٤مسمرًا قمـ يم٤م 

اًم٤ًمرق  و ضمٚمد اًمزاين، هل ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمًٚمٛم٦م ًمديٜم٤م، وهذه اعمًٚمامت وصٚمعٜم٤م سمٜمٗمس اعمٜمٝم٩م 

ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ، ومٝمل ىمد وصٚم٧م ألًمٞمٜم٤م  و اًمٗمٞمزي٤م    واًمٕمٚمٛمل اًمذي يٕمعٛمد قمٚمٞمف ذم قمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤م  

                                                           
، سمػموت ًمٌٜم٤من، اعمريمز اًمق٘م٤مذم اًمٕمرع اعمٖمرب، 4 سمق زيد، ٟمٍم طم٤مُمد: اًمٜمص واًمًٚمط واحل٘مٞم٘م٦م ألرادة اعمٕمروم٦م وألرادة ارٞمٛمٜم٦م، ط  (0)

 .03م ص 2111
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سم٤مٓؾمع٘مرا  اعمٗمٞمد ًمٚمٞم٘ملم، وٓ يعقىمع ُمـ سم٤مطم٨م شمٜمقيري ُمعةدد  ن يرومض اعمٜمٝم٩م آؾمع٘مرائل، 

 و يرومض اًم٘مقاقمد واًمٜمع٤مئ٩م اعمًعٜمدة ألمم هذا اعمٜمٝم٩م، ومٙمٞمػ يٗمعح اعمة٤مل ًمٜم٘مد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 (.اًمٜمٌل إيمرم ) وٟم٘مد اًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، وٟم٘مد اًمققاسم٧م اًمعل ٟم٘مٓمع سمٜمًٌعٝم٤م ألمم

 .(0): ىمرا ة اًمديـ ىمرا ة سمنمي٦مإصؾ اًمق٤مين

ٚمِؿ  ًِّ طمٞم٨م ئمٝمر ُمـ يمالم  اًمديمعقر  ن  اًمديـ ًمٞمس ألٓ فم٤مهرة سمنمي٦م، ومٝمق ٟمٔمػم فم٤مهرة اًم

وفم٤مهرة احلرب، وفم٤مهرة اًمعٕمٌػم واًمِمٕمر، واًمعالىمل سملم احلْم٤مرات واًمع٤ٌمدل اًمعة٤مري، هذه 

ٝم٤م اًمديـ، واًمديـ ًمٞمس ألٓ دمرسم٦م سمنمي٦م، ومٞمٜمٌٖمل  ن وُمٜم ،مٛمققم٦م ُمـ اًمٔمقاهر آضمعامقمٞم٦م

يدرس وٛمـ ىمقاقمد قمٚمؿ شم٤مريخ اإلٟم٤ًمن، ًمٙمل ٟم٘مػ قمغم  ن اًمديـ  ُمٜمع٩م سمنمي ُمع٠مصمر سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م 

 اًمٌنمي٦م، وسم٤مًمع٤مزم ٓ ٟمٜمٔمر ألًمٞمف سمٜمٔمرة اًم٘مداؾم٦م. 

 اعمٝمدوي٦م واًمٔمقاهر اًمٌنمي٦م:

 ٚم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت طمقل طم٤مول سمٕمض اًمعٜمقيريلم آؾمعٗم٤مدة ُمـ هذا اًمٙمالم إلطمداث 

ألن اًمٗمٙمرة اعمٝمدوي٦م ًمٞم٧ًم ومٙمرة ديٜمٞم٦م شمًعٜمد ألمم اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  :اًمعٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، وم٘م٤مل

 عم٤مذا؟ 

ٕٟمٜم٤م ألذا درؾمٜم٤م شم٤مريخ اإلٟم٤ًمن وشم٤مريخ إدي٤من، ٟمةد  ن هذه اًمٗمٙمرة يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة قمٜمد 

٘م٦م قمغم اًمٞمٝمقد، وهذا اعمًٞمح، ويم٤مٟم٧م ُمقضمقدة قمٜمد اًمٞمٝمقد، ويم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم طمْم٤مرات ؾم٤مسم

 يٕمٜمل  ن هذه اًمٗمٙمرة ُمقروصم٦م ورصمٝم٤م اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ، يمام ورث  ٚم٦م ُمـ إومٙم٤مر اًم٤ًمسم٘م٦م.

                                                           

 244وحترير اًمققمل اإلؾمالُمل ص  32، واًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمرا ة قمٚمٛمٞم٦م ص 080راضمع اإلؾمالم وإٟمًٜم٦م ص  (0)
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و ٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف ووقح قمدم اًمدىم٦م ذم هذا اًمٙمالم، وذًمؽ ٕن ضمقد ومٙمرة قمٜمد اًمدي٤مٟم٤مت    

ق  ن وم٘مد يٙمقن ؾمٌٌف ه ،اًم٤ًمسم٘م٦م،  قمؿ ُمـ يمقن هذه اًمٗمٙمرة ُمقروصم٦م وٓ  ؾم٤مس ر٤م ذم اًمديـ

 هذه اًمٗمٙمرة ومٓمري٦م، ومٓمر قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، واإلٟم٤ًمن هق اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ  ًمػ ؾمٜم٦م وسمٕمد  ًمػ ؾمٜم٦م،

ىمد يٙمقن ُمٜمِم٠م هذه اًمٗمٙمرة هق  ن إٟمٌٞم٤م  )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ( سمٞمٜمقه٤م ًمألُمؿ و

اًم٤ًمسم٘م٦م، ومّم٤مرت هذه اًمٗمٙمرة شمٜمع٘مؾ ُمـ ديـ ألمم ديـ وُمـ معٛمع ألمم معٛمع، وُمـ ا ٓم٠م  ن 

٩م قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ًم٘مرا ة اًمديـ، ظمّمقص٤ًم ألذا اًمعٗمعٜم٤م ألمم إدًم٦م واًمؼماهلم اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمعل ٟمٓمٌؼ ُمٜمٝم

 شمق٧ٌم طم٘م٤مٟمٞم٦م اًمديـ، و ن اًمديـ ُمـ ىمٌؾ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(.

وًمٙمـ ٓ همراسم٦م  ن يٜمٔمر ألًمٞمٝم٤م اعمع٠مصمرون سمٗمٙمر  ،ألن اًمٜمّمقص اعمٝمدوي٦م شمٗمقق طمد اًمعقاشمر    

ن ي٘مقًمف  ريمقن ٟمٗمًف قمٜمدُم٤م يٕمؼم قمـ اًم٘مّمص اًم٘مرآين ومٝمذا ُم٤م يم٤م ، ريمقن قمغم  و٤م مرد وهؿ

يٕمعؼم ا ؼم اًم٘مرآين اًمٖمٞمٌل مرد ظمؼم ومهل ختٞمٞمكم همػم ُمٓم٤مسمؼ و سم٤م ٓم٤مب )اعمٞمقل / إؾمٓمقري(

 .(0)ألٟمام هق اؾمٓمقريو ًمٜمٗمس احل٘مٞم٘م٦م

 .(2)آقمعامد قمغم ٟمع٤مج اًمدراؾم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ذم ىمرا ة اًمديـ إصؾ اًمق٤مًم٨م:

إصؾ   ن ىمرا ة اًمديـ يٜمٌٖمل  ن  شمٙمقن سم٤مٓقمعامد قمغم اعمٜمع٩م اًمٖمرع يرى  اًمديمعقر ذم هذا 

وُمـ شمٚمؽ  ،اًمذي ىمدُمف ذم دراؾم٤مت شمرشمٌط سمٕمٚمقم خمعٚمٗم٦م رّشح هب٤م اًمعقراة واإلٟمةٞمؾ ورشوطمٝمام

                                                           

 .201شم٤مريخ اًمٗمٙمر اًمٕمرع اإلؾمالُمل ص  (0)

و ارقاُمؾ 20واًمٗمٙمر اإلؾمالُمل واؾمعل٤مًم٦م اًمع٠مصٞمؾ ص   025راضمع اًم٘مرآن ُمـ اًمعٗمًػم اعمقروث ألمم حتٚمٞمؾ ا ٓم٤مب ص  (2)

 .80واًمِمقاُمؾ ص 
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 (0)اًمٕمٚمقم قمٚمؿ شم٤مريخ اًمٚمٖم٦م، طمٞم٨م ي٘مؽمح  ن ٟم٘مر  اًمديـ ُمـ ظمالل قمٚمؿ شم٤مريخ اًمٚمٖم٦م )اًمٗمٚمٚمقضمٞم٤م(

 ٦مضمٝم٦م وًمٙمـ ىمد ي٤ًم  اؾمع داُمف ُمـ ضمٝمٓمػمة ضمدًا ومٝمق يٜمٗمع ُمـ وهق يٕمد ُمـ  اًمٕمٚمقم ا 

 . ظمرى

 :(2)َدَراِهَؿ َُمْٕمُدوَدةٍ رد ؿمٌٝم٦م طمقل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

و ًمذًمؽ  ٟمةد  ٚم٦م ُمـ اًمعٜمقيريلم  ٤مول  ن يًعٗمٞمد ُمٜمف ًميب اًمديـ، يمام ذم قمرض 

ْوُه  :)قمٚمٞمف اًمًالم( طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم ٜمٌل يقؾمػاًماًم٘مرآن ىمّم٦م  ـٍ سَمْ ٍس َدَراِهَؿ َورَشَ سمِقََٛم

 ن هذا ، وم٘مد  صم٤مر سمٕمض اًمعٜمقيريلم ألصم٤مرة شمِمٙمٞمٙمٞم٦م شمرشمٌط سمٚمٗمظ )دراهؿ( وم٘مد ىمٞمؾ َُمْٕمُدوَدةٍ 

(، ومٙمٞمػ شم٘مقل أي٦م اًمٙمريٛم٦م  اًمًالم ٜمٌل يقؾمػ )قمٚمٞمفاًمق يٙمـ ُمقضمقدًا ذم زُمـ اًمٚمٗمظ 

 ٍَدَراِهَؿ َُمْٕمُدوَدة!؟ 

قمؼم و( شم٠مصمر سمٌٞمئعف يمع٤مب سمنمي، واًمٜمٌل )قضمقد هذه اًمٚمٗمٔم٦م دًمٞمؾ قمغم  ن اًم٘مرآن وم

 ذم اًم٘مرآن سم٠مًمٗم٤مظ ُم٠مظمقذة ُمـ سمٞمئعف.

 وسم٤مًمٜمٔمر واًمع٠مُمؾ ذم هذا اًمٙمالم ٟمةده يمالُم٤ًم همػم دىمٞمؼ، عم٤مذا ؟ 

(، وٟم٦ًٌم اًم٘مرآن ألمم اهلل )شم٤ٌمرُ ٕٟمٜم٤م ألذا يم٤من قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾ ىمٓمٕمل قمغم قمّمٛم٦م اًمٜمٌل )

 ت :وشمٕم٤ممم( ومٜملـ سملم ظمٞم٤مريـ

                                                           

ُمـ  ضمؾ اًمعل٘مؼ اًمٗمٚمٚمقضمٞم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م: شمٓمٌؼ قم٤مدة اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمٚمقضمل ) ي اًمٚمٖمقي( قمغم ٟمّمقص احلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م واًمٖم٤مسمرة  (0)

ُمـ صلعٝم٤م، وصل٦م ٟمًٌعٝم٤م، وشمقٌٞم٧م ُمٕم٤مين يمٚمامهت٤م، وُم٘م٤مرٟم٦م اًمٜمًخ اعم عٚمٗم٦م ًمٚمٜمص ٟمٗمًف، سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمٌٕمض أظمر. )رشوطم٤مت 

 (.0998، دار اًم٤ًمىمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمق٤مًمق٦م 208ه٤مؿمؿ ص٤مًمح، اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ٟم٘مد واضمعٝم٤مد. ص

 .21ؾمقرة يقؾمػ، أي٦م  (2)
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 شمٙمـ ق ن ٟم٘مقل سم٠من اًمدراؾم٤مت اًمعل ىمدُم٧م وىم٤مًم٧م  ن ُمٗمردة دراهؿ  ا ٞم٤مر إول:

( هل دراؾم٤مت ظم٤مـمئ٦م، ٕو٤م ًمٞم٧ًم ألٓ  سمل٤مث اًمًالم ٜمٌل يقؾمػ )قمٚمٞمفاًمُمقضمقد ذم زُمـ 

 (. فمٜمٞم٦م، وي٘م٤مسمٚمٝم٤م دًمٞمؾ ىمٓمٕمل وهق صدق اًمٜمٌل )

ـٍ سَمْ ٍس ألن اًم٘مرآن ٓ ي٘مّمد سم٘مقًمف :ألن ٟم٘مقل ا ٞم٤مر اًمق٤مين: ْوُه سمِقََٛم  َدَراِهَؿ َُمْٕمُدوَدةٍ َورَشَ

 ن اًمٕمٛمٚم٦م اًمعل يم٤مٟم٧م صمٛمٜم٤ًم دراهؿ، وألٟمام هق ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من  ن اًم٘مٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م زهٞمدة ضمدًا، يم٠مو٤م 

ٕمدودة، وٟملـ ذم اعمدراهؿ اًمدراهؿ ُمٕمدودة ٓ شم٤ًموي ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٞمٛم٦م اًمنمائٞم٦م ألٓ ُم٤م شم٤ًمويف 

٦م ورق شمٜمٙمن سمنقم٦م(  ومٝمؾ قمرومٜم٤م يقضمد قمٜمدٟم٤م ُمقؾ هذه اًمعٕمٌػمات، ومٛمقاًل  ٟم٘مقل )هذه اًمٓم٤موًم

 و٤م ُمـ ورق،  م ٟمريد هبذا اًمعٕمٌػم  ن ٟمٌلّم ورق  ٟمٜم٤م ٟم ؼم قمـ ُم٤مدة اًمٓم٤موًم٦م واعم٘مّمقد ُمـ يمٚمٛم٦م 

 ن اًمٓم٤موًم٦م وٕمٞمٗم٦م، وٟم٤ٌمًمغ ذم سمٞم٤من وٕمٗمٝم٤م ويم٠مو٤م ورق، وم٤مُٕمر يمذًمؽ ىمد يٙمقن ذم هذه أي٦م 

 ٠مو٤م دراهؿ ُمٕمدودة. اعم٤ٌمريم٦م أي٦م، ومٝمل ُم٘م٤مم سمٞم٤من  ن اًم٘مٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م ضمدًا ويم

وُمـ اًمٕمٚمقم اًمعل ُيٓم٤مًم٥م  ريمقن سم٤مٓقمعامد قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمرا ة اًمديـ، هل ٟمع٤مج ُمدرؾم٦م 

اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، وهذه اعمدرؾم٦م شمٕمٜمل:  ن اًمٗمٝمؿ ُمقضمقد ٓ يٛمٙمـ  ن يِمؽمُ ومٞمف  طمد  اررُمقٟمٞمٓمٞم٘مٞم٤م

وٓ يٛمٙمـ  ن يعٗمؼ اصمٜم٤من قمغم ومٝمؿ واطمد، وم٢مذا شمٙمٚمؿ اعمعٙمٚمؿ سمٙمالم  و يمع٥م اًمٙم٤مشم٥م يمالُم٤ًم، ومال 

يٛمٙمـ  ن يٗمٝمؿ اعمعٚم٘مل ُمٜمف ُم٤م ي٘مّمده، وذًمؽ ٕن اًمٗمٝمؿ يع٠مصمر سمق٘م٤موم٦م ظم٤مص٦م وصم٘م٤موم٦م اعمٚم٘مل 

عٚم٘مل، ويرشم٥م قمغم ذًمؽ  ٟمف ًمٞمس ُمـ اعمٝمؿ  ن ٟمٕمرع ُم٤مذا  راد اهلل )شم٤ٌمرُ ختعٚمػ قمـ صم٘م٤موم٦م اعم

( ُمـ إطم٤مدي٨م اعمروي٦م قمٜمف، طمٞم٨م وشمٕم٤ممم( ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُم٤مذا  راد اًمٜمٌل )

  ن هذا إُمر ًمٞمس ُمٝماًم، واعمٝمؿ هق ُم٤م ٟمٗمٝمٛمف ٟملـ. 

هبذا ٟم٘مػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمراد هذا اًمرضمؾ، و ن هدومف ًمٞمس  ن ددد ذم اًمديـ، وألٟمام يريد  ن 

( ًمٞم٤ًم ُمٝمٛملم، وم٠مي ديـ ، وم٢مذا يم٤من ىمّمد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وىمّمد اًمٜمٌل )سمفيٕمّمػ 
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يم٤مَن عم٤مذا  ٟمزل اهلل اًمٙمع٥م وىم٤مل ًمٚمٜم٤مس و ٟمعٕمٌد سمف، و ي يش  ٟم٠مظمذه ُمـ اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م،

٦ًم  ـَ َوَ ٟمَزَل َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمِع٤َمَب سم٤ِمحْلَؼِّ ًمِٞمَْلُٙمَؿ سَملْمَ اًمٜم٤َّمُس ُ ُمَّ ـَ َوُُمٜمِذِري ي ِ ِٞمِّلَم ُُمٌنَمِّ َواطِمَدًة وَمٌََٕم٨َم اهللُ اًمٜمٌَّ

ـَ ُ وشُمقُه ُِمـ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَ هْتُُؿ اًْمٌَٞمِّٜم٤َمُت سمَ  ِذي َّٓ اًمَّ  ٞمْٜمَُٝمؿْ ْٖمٞم٤ًم سمَ اًمٜم٤َّمِس ومِٞماَم اظْمعََٚمُٗمقا ومِٞمِف َوَُم٤م اظْمعََٚمَػ ومِٞمِف ألِ

ـَ احْلَؼِّ سم٢ِمِْذٟمِِف َواهللُ  ـَ آَُمٜمُقا عم٤َِم اظْمعََٚمُٗمقا ومِٞمِف ُِم ِذي عَِ٘مٞمؿٍ وَمَٝمَدى اهللُ اًمَّ ًْ اٍط ُم   (0) َاِْدي َُمـ َيَِم٤مُ  ألمَِم  رِصَ

ِط :وىم٤مل رؿ ًْ ًَمَ٘مْد َ ْرؾَمْٚمٜم٤َم ُرؾُمَٚمٜم٤َم سم٤ِمًْمٌَٞمِّٜم٤َمِت َوَ ٟمَزًْمٜم٤َم َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمِع٤َمَب َواعمِْٞمَزاَن ًمِٞمَُ٘مقَم اًمٜم٤َّمُس سم٤ِمًْمِ٘م

ُه َوُرؾُمَٚمُف سم٤ِمًْمَٖمٞم٥ِْم ألِ  ىَمِقيٌّ  نَّ اهللَ َوَ ٟمَزًْمٜم٤َم احْلَِديَد ومِٞمِف سَم٠مٌْس ؿَمِديٌد َوَُمٜم٤َمومُِع ًمِٚمٜم٤َّمِس َوًمِٞمَْٕمَٚمَؿ اهللُ َُمـ َيٜمٍُمُ

ْٝمعٍَد َويمَ  قَمِزيٌز  َة َواًْمٙمِع٤َمَب وَمِٛمٜمُْٝمؿ ُم  ُقَّ عِِٝماَم اًمٜمٌ  يَّ ٜمُْٝمْؿ َوًَمَ٘مْد َ ْرؾَمْٚمٜم٤َم ُٟمقطًم٤م َوألسِْمَراِهٞمَؿ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ذِم ُذرِّ قػٌِم ُمِّ

ـِ َُمْرَيؿَ   وَم٤مؾِمُ٘مقنَ  ك اسْم ًَ ٞمْٜم٤َم سمِِٕمٞم ٞمْٜم٤َم قَمغَم  آصَم٤مِرِهؿ سمُِرؾُمٚمِٜم٤َم َوىَمٗمَّ ٟمِةٞمَؾ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ذِم  صُمؿَّ ىَمٗمَّ َوآشَمٞمْٜم٤َمُه اإْلِ

َّٓ اسْمعَِٖم٤م َ  ـَ اشمٌََُّٕمقُه َرْ وَم٦ًم َوَرمْح٦ًَم َوَرْه٤ٌَمٟمِٞم٦ًَّم اسْمعََدقُمقَه٤م َُم٤م يَمعٌَْٜم٤َمَه٤م قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ألِ ِذي  ِرْوَقاِن اهللَِّ وَماَم ىُمُٚمقِب اًمَّ

ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمْٝمُ  ِذي ٜمُْٝمْؿ وَم٤مؾِمُ٘مقنَ َرقَمْقَه٤م طَمؼَّ ِرقَم٤مَيعَِٝم٤م وَمآشَمْٞمٜم٤َم اًمَّ  .(2)ْؿ َ ضْمَرُهْؿ َويَمقػٌِم ُمِّ

 اٟمع٘م٤مدات قم٤مُم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م  ريمقن:

شمٕمٛمدٟم٤م ومٞمام ؾمٌؼ ذيمر  .اعمع٘مدمٜمٝم٩م اعماعم٘م٤مم اًمق٤مين: قمرض سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اًمع٠مُمٚمٞم٦م قمغم 

وٟمْمٞمػ ذم هذا اعم٘م٤مم ت  يْم٤ًم ت  ،سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اعمرشمٌٓم٦م سم٠مصقل  ريمقن وُمدقمٞم٤مشمف اًمٗمٙمري٦م

  ٚم٦م ُمـ اعمالطمٔم٤مت اًمع٠مُمٚمٞم٦م: 

 

 

                                                           

 .203اًمٌ٘مرة آي٦م  (0)

 .25آي٦م احلديد  (2)
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 اعمالطمٔم٦م إومم: اًمدقمقة ألمم قمدم شم٘مٞمٞمد اًمٕم٘مؾ  م اًمدقمقة ألمم شم٘مٞمٞمده.

 ٟمف يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟملرر اًمٕم٘مؾ، ومال ٟم٘مٞمده سم٤معمٜمٝم٩م اعمقروث، يم٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م   ريمقنذيمر   

اًمقىم٧م ىمٞمد اًمٕم٘مؾ سم٤مًم٘مقاقمد اعمقروصم٦م ُمـ وقمٚمؿ إصقل، وىمقاقمد قمٚمؿ اًمٙمالم، وًمٙمٜمف ذم ٟمٗمس 

 !ًمٞم٘مع ومٞمٝم٤ماًمٗمٙمر اًمٖمرع، ومٝمق ومر ُمـ اًمدوهمامئٞم٦م 

يٓمٚم٥م ُمٜم٤م  ن ٟمرومض اعمٜمٝم٩م اعمقروث قمـ اًمقطمل سملة٦م  ٟمف ي٘مٞمد اًمٕم٘مؾ، ُمـ اًمٖمري٥م  ن  

اًمٕم٘مؾ ذم صمؿ يٓمٚم٥م ُمٜم٤م  ن ٟمٚمعزم سم٤معمٜمٝم٩م اعمقروث ُمـ اًمٖمرب ُمع  ٟمف ىمقاقمد ٓ سمد   ن يٚمعزم هب٤م 

 !اًمعٗمٙمػم واًمعلٚمٞمؾقمٛمٚمٞم٦م 

ألن يم٤من ذم يمالُمف دقمقة ألمم اًمٗمقى و ،وم٤مًمديمعقر هبذا  يْم٤ًم ُمـ دقم٤مة حتديد اًمٕم٘مؾ ُمـ ضمٝم٦م

 ذم ىمرا ة اًمديـ ُمـ ضمٝم٦م  ظمرى.

 اعمالطمٔم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:  مهٞم٦م اًمٜمع٤مئ٩م  قمٔمؿ ُمـ  مهٞم٦م اعمٜمٝم٩م.

ومٚمٜم٤م  ن  اعمٜمٝم٩م، وهذا اًمٙمالم همري٥م ضمدًا، اعمٝمؿ هق ٓ يٜمٌٖمل  ن وعؿ سم٤مًمٜمع٤مئ٩م و ٟمف زقمؿ 

ٓ اؿ  ن يٙمقن زيد  : ريد ا روج ًمزي٤مرة صدي٘مل زيد، صمؿ ي٘مقل :ٟمعّمقر ؿم ّم٤ًم ي٘مقل

 !واعمٝمؿ  ن  ىمٓمع اًمٓمريؼ  ،ُٓمقضمقدًا  و 

اًمٓمريؼ ُم٤م هق ألٓ واؾمٓم٦م ًمٚمقصقل ألمم صدي٘مؽ ومٙمٞمػ دمٕمؾ إمهٞم٦م ًمف وشمً٘مط  مهٞم٦م 

 ؟! وهل اًمٖم٤مي٦م  زي٤مرة اًمّمديؼ

ٝمل ـمرق شمٗمٙمػمي٦م شمٕمعٛمد قمغم ىمقاقمد واردع وم ،ًمٚمٜمع٤مئ٩مألن اعمٜم٤مه٩م اًمٗمٙمري٦م ـمرق ٟم٘مٓمٕمٝم٤م 

 وألٟمام إمهٞم٦م ًمٚمٛمٜمٝم٩م؟! ،ومٙمٞمػ ي٘م٤مل ٓ  مهٞم٦م ًمٚمٜمعٞمة٦م ،ُمٜمٝم٤م اإليّم٤مل ألمم احل٘مٞم٘م٦م
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    االسالمي(تبعية العزب )مشزوع نقذ العقل  الفصل الجاني:

واًمٖمري٥م  ن اًمديمعقر ٟمٗمًف  ذم ُمنموع اًمعٓمٌٞم٘مٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  قمٓم٤مٟم٤م ٟمعٞمة٦م، وهق يم٤من 

را ة اًمديـ هق اعمٜمٝم٩م اًمذي  ن اعمٜمٝم٩م اًمذي يٜمٌٖمل  ن يًٚمؽ ذم ىم) :ي٘م٤مشمؾ ُمـ  ضمٚمٝم٤م وهل

ٝمٜم٤مًمؽ مٛمققم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب وم ،،وىمد ؾمٚمؽ ذم ذًمؽ ُمٜمٝمة٤ًم ظم٤مص٤مً (يٕمعٛمد قمغم اعمقروث اًمٖمرع

ب هب٤م اعمٜمٝم٩م اعم٘مؽمح، ومٝمق ذم ُم٘م٤مم ألقمٓم٤م  ٟمعٞمة٦م ومٝمؾ ضمٕمٚمعف يرومض اعمٜمٝم٩م اًم٤ًمئد، و ظمرى ىمرّ 

 ر ذم ُم٘مدُم٤مهت٤م؟!واعمٝمؿ يمٞمػ ومٙمر اًمديمعق ر٤م يّمح  ن ي٘م٤مل ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٚمٜمعٞمة٦م  و ٓ  مهٞم٦م

 اعمالطمٔم٦م اًمق٤مًمق٦م: آقمعامد قمغم اررُمقٟمٞمٓمٞم٘م٤م، شمٚمٖمل  مهٞم٦م يمع٥م  ريمقن.

ٓ طم٤مصٚمٝم٤م: )وهل شم٘مرر ٟمعٞمة٦م   ،(اررُمقٟمٞمٓمٞم٘م٤م)  ريمقنُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمعل  قمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م 

، وُمـ طم٘مٜم٤م  ن ٟمقضمف  ًمٚمديمعقر اًمع٤ًملل اًمع٤مزم:  عم٤مذا يمع٧ٌم (يٛمٙمـ  ن ٟمٗمٝمؿ ُم٤م يريده اعمعٙمٚمؿ

 ق شمٙمع٥م هذا اًمٙمع٤مب هبدع  ن شم٘مٜمٕمٜم٤م سمٛمٜمٝمةؽ،  وهمػمه ىمرا ات ذم ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اًمديٜمليمع٤مب 

ُمرادُ ومٜملـ وسمٜم٤م  قمغم اررُمقٟمٞمٓمٞم٘م٤م ٓ يٛمٙمـ  ن ٟمٗمٝمؿ ُم٤م شمٗمٝمٛمف، ٕٟمٜم٤م ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م  ن ٟمّمؾ ألمم 

 !؟وُم٘مّمقدُ

 عم٤مذا شمْمٞمع وىمعؽ ذم يمع٤مسم٦م هذا اًمٙمع٤مب وهمػمه ُمـ اًمٙمع٥م؟! ،ألذن

 ٚمٞم٦م(: ٟم٘مد اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م )اًمع٠موي

 :و ٟمعٙمٚمؿ  طمقل )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م( وٛمـ ٟم٘م٤مط

 شم٤مريخ )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م(. :اًمٜم٘مٓم٦م إومم

وألن يم٤من ُم٘مّمقد  ،(  شمرادع اًمعٗمًػمHERMENEUTIC)اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م      

وىمد ىمٞمؾ  ن  صؾ  ، صل٤مهب٤م ُمٕمٜمك خمعٚمػ ٟمقع ُم٤م قمـ اصٓمالح اًمعٗمًػم ويدٟمق ُمـ اًمع٠مويؾ

 ،أر٦مألًمف اًمرؾم٤مئؾ اعمعداوًم٦م سملم اًمٙمٚمٛم٦م ُمِمعؼ ُمـ )هرُمس( وهق سمل٥ًم إؾم٤مـمػم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م 
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صمؿ  ،( وهق سمٛمٕمٜمك اًمعٗمًػم واًمعٌٞملمHERMENEUINومٛمـ )هرُمس( هذا  ؿمعؼ اًمٗمٕمؾ )

 .(0)(HERMENEUTICُمٜمف  ؿمعؼ ًمٗمظ )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م 

 اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم طمٞم٨م ـمٌع  ول يمع٤مب )هرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م( يم٤من ذمًمٚمتوًمٕمؾ  ول فمٝمقر      

هل ُمًع دُم٦م ىمٌؾ ذًمؽ ذم اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمعل  ،ٟمٕمؿ .)ًمدان ه٤مور(م 0654سم٤مؾمٛمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م 

صمؿ هم٤مدرت سمٕمد ذًمؽ ُم٤ًمطم٦م اًمٜمص اًمديٜمل ًمعٙمقن  ،ٓسمد ُمٜمٝم٤م ذم شمٗمًػم وشمقوٞمح اًمٜمص اًمديٜمل

سمؾ )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م( دم٤موزت  ،ىمقاقمد قم٤مُم٦م ًمٗمٝمؿ يمؾ ٟمص ؾمقا  يم٤من ديٜمٞم٤ًم  و  دسمٞم٤ًم  و قمٚمٛمٞم٤مً 

ضمٖمراومٞم٤م اًمٜمص ذم اًمقىم٧م اًمراهـ ًمعٓم٤مل اعمقاىمػ وشمِم ٞمص ُم٤م يًٛمك سمدٓٓهت٤م احل٤مًمٞم٦م 

 واعم٘م٤مُمٞم٦م.

٦م ضمٝم٤مت ُمعٕمددة شمرشمٌط سم٤مًمٜمّمقص ذم )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م( هتعؿ سمٛمٕم٤مو ألن ىمقاقمد اًمٗمٝمؿ    

وهذا ُم٤م  ،ًمٞمد قمغم اًمٗمٝمؿوشم٠مصمػم اًمؽماث واًمع٘م٤م ،و ص٤مًم٦م اعمٚم٘مل  و اعمعٚم٘مل ،يمل٘مٞم٘م٦م اًمٜمص وومٝمٛمف

 يٕم٤مًم٩م اؾمع٘مالًمٞم٦م اًمٜمص يم زاٟم٦م  ُمٞمٜم٦م قمغم ُمرادات اعمعٙمٚمؿ و مهٞم٦م هذه اعمرادات سم٤مًمٜم٦ًٌم ألمم ُم٤م

ومٝمؾ يٛمٙمـ  ،وقمغم شم٘مدير  ُم٤مٟم٦م اًمٜمص ويمقن ُمراد اعم١مًمػ هق اعملقر ،يٗمٝمٛمف اعمعٚم٘مل  و اعمٗمن

وهل  ،ـ ؾمٞمٓمرة اعمٗمناىمعٜم٤مص ُمٕم٤مٟمٞمف  م  ن قمٛمٚمٞم٦م اًمعٗمًػم شمع٠مصمر سمٕمقاُمؾ ُمعٕمددة ظم٤مرضم٦م قم

وسم٤مًمع٤مزم ٓ يٛمٙمـ اًمريمقن ألمم ُمٕمٜمك صم٤مسم٧م ُمع٤مح  ،ختعٚمػ سم٤مظمعالع اًمزُم٤من واًمٚمٖم٦م واًمٌٞمئ٦م

ًمٚمةٛمٞمع ُمع وطمدة اًمٜمص ُم٤م دام آؿمؽماُ ذم شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ُمعٕمذرًا وـمٚمٌف ـمٚم٥م 

 ًمٚمٛمًعلٞمؾ.

                                                           

 .60راضمع ؾم٤مظمع٤مر وهرُمٜمقشمٞمؽ ص  (0)
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    االسالمي(تبعية العزب )مشزوع نقذ العقل  الفصل الجاني:

ع اًمٜمص وم٢من ألظمْم٤م ،وطمٞم٨م ألن هذا اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ًمٚمٗمٝمؿ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚم الع واًمعٓمقير    

وهذا ُمـ ا ٓمقرة سمٛمٙم٤من يًؽمقمل اهعامم  ،اًمديٜمل ر٤م يقضم٥م شم٠مرضمح اعمٕم٤مين اعمًعٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م

 اًم٤ٌمطمقلم ذم اًمالهقت واًمع٘مٜملم اًمديٜمل.

 ُمراطمؾ  )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م(. اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:    

خيعٚمػ شمٕمريٗمٝم٤م سم٤مظمعالع ُمراطمٚمٝم٤م وىمد ذيمر و ُمرت )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م( سمٛمراطمؾ خمعٚمٗم٦م    

 اًم٤ٌمطمقلم  ن ُمراطمٚمٝم٤م صمالث:سمٕمض 

اًمع٠مويٚمٞم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م، وهل قم٤ٌمرة قمـ ُمٜمٝم٩م ًمٗمٝمؿ اًمٜمص اًمديٜمل ذم  :اعمرطمٚم٦م إومم    

 ول إُمر صمؿ شمٓمقرت ًمعّمٌح ُمٜمٝمة٤ًم ًمٗمٝمؿ يمؾ ٟمص سمؾ ويمؾ ُم٤م ًمف دًٓم٦م وألن يم٤من طم٤مًٓ وُمقىمٗم٤ًم 

ٓمٚمح )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م( ُمّم :وُم٘م٤مُم٤ًم يمام  عملٜم٤م ألمم ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤ًم. ومٗمل يمع٤مب )ألؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة(

مٛمققم٦م اًم٘مقاقمد واعمٕم٤ميػم اًمعل د٥م  ن يعٌٕمٝم٤م اعمٗمن ًمٗمٝمؿ اًمٜمص  امم..يِمػم .ٚمح ىمديؿٓمُمّم

 .(0)اًمديٜمل )اًمٙمع٤مب اعم٘مدس(

وهذه اعمرطمٚم٦م دمٕمؾ إص٤مًم٦م ًمٚمٜمص يمل٤مومظ  ُملم عم٘مّمقد اعمٚم٘مل  و اعم١مًمػ  و ىمّمد     

هذه اعمرطمٚم٦م  هق قمٍم اًمٜمٝمْم٦م  فىمٞمؾ ألن اًمٕمٍم اًمذهٌل اًمذي ازدهرت ومٞمو ،ص٤مطم٥م اعمقىمػ

ووع ىمقاقمد  طمٞم٨م ُم٧ًم احل٤مضم٦م ألمم ،ٕمػ سمؾ ؾم٘مقط ُمٙم٤مٟم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم ورضم٤مر٤م ذم  ورسم٤موو

اًمٗمٝمؿ  )ًمٚمٙمع٤مب اعم٘مدس( ًمعةٜم٥م اًمٗمٝمؿ اًمس  اًمذي  قمٚمٞمف  ىمٞمٛم٧م حم٤ميمؿ اًمعٗمعٞمش وٟمّم٧ٌم 

 اعم٘م٤مصؾ يمام سمٞمٜم٤م ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤ًم.

                                                           

 .03ص  (0)
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اًم٘مقاقمد واعمٜم٤مه٩م  :( ذم يمع٤مب )دان ه٤مور( سم٠مو٤موُمـ هٜم٤م ضم٤م  شمٕمريػ  )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م     

 .اًمالزُم٦م ًمعٗمًػم اًمٙمع٤مب اعم٘مدس

 ٟمًٞم٦م.٤ماًمع٠مويٚمٞم٦م اًمروُم :اعمرطمٚم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م    

( م 0834 شمتُم٤مظمر  واعم١مؾمس ر٤م )ؿمالير ،وهل هتعؿ سمقوع ىمقاقمد دمٜم٥م ؾمق  اًمٗمٝمؿ    

 قمـ ؾم٤مسم٘معٝم٤م ذم ٟم٤مطمٞمعلم: اًمروُم٤مٟمًٞم٦موذم شمّمقري ختعٚمػ اعمرطمٚم٦م 

 هل  ن ىمقاقمد اًمٗمٝمؿ شم٘مقم سمدور واطمد يٛمٙمـ  ن يٕمؼم قمٜمف سمعٕمٌػميـ: :اًمٜم٤مطمٞم٦م إومم    

 ألص٤مسم٦م ومٝمؿ اعم١مًمػ.  :إول  

واًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م  ظمذت  قمدم اًمقىمقع ذم ا ٓم٠م سمعقهؿ ُمٕمٜمك آظمر ٓ ي٘مّمده اعم١مًمػ. :اًمق٤مين   

ٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٗمرق ٓ وسم٤مًمع٤مزم هذه اًم ،ٟمًٞم٦م  ظمذت اًمق٤مين٤مسمٞمٜمام اًمروُم ،اًمعٕمٌػم إول قمٜمقاٟم٤ًم ر٤م

 ،ُمرطمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م ختعٚمػ قمـ اعمرطمٚم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمروُم٤مٟمًٞم٦مشمٕمدو يمقو٤م شمٕمٌػمي٦م ومال شمٜمٗمع وٕمؾ 

ظمّمقص٤ًم ألذا ٓ طمٔمٜم٤م  ن اعمرطمٚمعلم شمِمؽميم٤من ذم  ص٤مًم٦م اًمٜمص سمام هق طم٤مومظ عمراد اعمعٙمٚمؿ 

 .اًمروُم٤مٟمًٞم٦موألُمٙم٤من اًمقصقل ألمم ُمٕمٜمك اعم١مًمػ وًمق ذم سمٕمض ُمٜمٕمٓمٗم٤مت 

 ق شمٙمـاُمعزاج اًم٘مقاقمد احل٤ميمٛم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م سم٘مقاقمد ضمديدة  اًمق٤مين:اًمٜم٤مطمٞم٦م     

ُم٤مظمر( سمٕمد دراؾمعف  وهذا ُم٤م ىم٤مم سمف )ؿمالير ،ور٤م دظمؾ ذم حتديد ُمراد اعم١مًمػ ،ُمقضمقدة

عمةٛمققم٦م ُمـ إسمل٤مث ذات اًمٜمزقم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اعم١مصمرة ذم قمالىم٦م اعم١مًمػ سم٤مًمٜمص  يم٤مًمعةرسم٦م اًمديٜمٞم٦م 

 واًمعٕمددي٦م واًمروُم٤مٟمًٞم٦م إدسمٞم٦م.
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وهق ُم٤م يٗمٝمؿ سمٛمٕمروم٦م دٓٓت  :سمع٤مً ٤موم٘مد  و٤مع )ؿمالير(  ن ًمٚمٜمص ضم٤مٟم٤ًٌم ُمقوققمٞم٤ًم صم     

وهذا او٤مٟم٥م ُمِمؽمُ ذم يمؾ ٟمص سملم اعم١مًمػ  ،٦ماًمٙمٚمامت واًم٘مقاقمد اًمٚمٖمقي٦م احل٤ميمٛم٦م قمغم اًمٚمٖم

وهق قم٤ٌمرة قمـ  ،وًمف ت  يْم٤م ت ضم٤مٟم٥م آظمر يٕمؼم قمٜمف سم٤مو٤مٟم٥م اًمذايت  و اًمٜمٗمس  ،و ٞمع اًم٘مرا 

 ،اًمقصؾ ألمم هذا او٤مٟم٥م ُمٝمؿ ضمدًا ًمٗمٝمؿ ُمراد اعم١مًمػ، واًمعةرسم٦م اًمق٘م٤مومٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ًمٚمٛم١مًمػ

اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمق٘م٤مومٞم٦م ًمٚمٛمعٙمٚمؿ  و  ٕٟمف يعقىمػ قمغم ومٝمؿ ،وًمٙمٜمف ُمـ ضمٝم٦م  ظمرى قمًػم ضمدًا 

 عمٚم٘مٞم٦م.اة ومٝمؿ اًمعةرسم٦م اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمِم ّمٞم٦م وهذا يٕمٜمل اور ،اًمٙم٤مشم٥م

قمٛمٚمٞم٦م اًمٙمع٤مسم٦م  ؿمٌف سمٕمٛمٚمٞم٦م و ،سمف اًمٙم٤مشم٥م ويِمٕمر وم٢من اًمٙمع٤مسم٦م ومـ يٕمٙمس ُم٤م  س      

رذا هل شمٕمٙمس ضم٤مٟم٤ًٌم  سمًعٛمقًمقضمٞم٤م ُمـ ضمٝم٦م و ،ومٙمام  ن اًمٚمقطم٦م شمٗم٤مقمؾ ٟمٗمس ألطم٤ًميس ،اًمرؾمؿ

 .ومٙمذًمؽ اًمٜمص اعمٙمعقب واعمٚمٗمقظ  يْم٤مً  ،٤ًم ؾمٞمٙمقًمقضمٞم٤م ُمـ ضمٝم٦م  ظمرىوضم٤مٟمٌ

ىمد و ،ٓ يٌٕمد  ن يٙمقن ىمد شم٠مصمر ذم ذًمؽ سم٤مًمروُم٤مٟمًٞم٦م إدسمٞم٦م  و ضمذور اًمعٗمًػم اًمٗمٜملو     

ألٓ  ٟمف طم٤مول  ن يزاوج سملم او٤مٟم٥م اًمٙمالؾمٞمٙمل ًمٚمع٠مويٚمٞم٦م   ،يم٤من  ر٤م ؿمٞمققم٤ًم قم٤مُم٤ًم ذم زُم٤مٟمف

 اًمروُم٤مٟمًٞم٦م.إدسمٞم٦م و )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م(

( اٟمعٝمك ألمم  ن ىمقاقمد اًمٗمٝمؿ اًمعل شمٕم٤مًم٩م او٤مٟم٥م ُم٤مظمر وقمكم  ي طم٤مل  وم٢من )ؿمالير      

ن ألطمٞم٨م و ،سمؾ ٓ سمد ُمـ دراؾم٦م او٤مٟم٥م اًمذايت وومٝمؿ ىمقاقمده ،اعمقوققمل ٓ شمٜمٗمع ًمٗمٝمؿ اًمٜمص

هذا او٤مٟم٥م ُمٕم٘مد ضمدًا ظمّمقص٤ًم ُمع اظمعالع زُم٤مين اعمعٙمٚمؿ واعمٗمن ودرضم٦م شمٗم٤موت اعمًعقى 

رذا يٜمٌٖمل  ن ُاعؿ سمدراؾم٦م ىمقاقمد دمٜم٥م  ،وم٤مٕصؾ  ن ي٘مع ومٞمف اإلٟم٤ًمن ذم ا ٓم٠م  ،اًمق٘م٤مذم سمٞمٜمٝمام

وهل ُمرطمٚم٦م شمٓم٤مًم٥م اعمٗمن  ،(اًمروُم٤مٟمًٞم٦موهبذا سمد ت ُمرطمٚم٦م  )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م  ،ؾمق  اًمٗمٝمؿ

سم٤مًمعلٚمٞمؼ سمٕمٞمدًا قمـ ُمقىمٕمف اًمق٘م٤مذم واًمٜمٗمس ألمم ُمقىمع اعمٚم٘مل واعم١مًمػ ًمٚمقىمقع قمغم اوقاٟم٥م 

 .ًمذاشمٞم٦م ًمٗمٝمؿ اًمٜمصا
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وهمػم اًمٜمص اعمٙمعقب ُمـ ٟمع٤مئ٩م  ،وىمد يم٤من شمٕمٛمٞمؿ )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م( ًمٖمػم اًمٜمص اًمديٜمل    

يم٤مٟم٧م ) :)ؿمالير ُم٤مظمر( وًمٕمٔمؿ اًمدور اًمذي ىم٤مم سمف ذم هذا اًمّمدد قمؼم قمٜمف )ديٚمع٤مي( سم٠مٟمف

 اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م(.

و ن اًم٘م٤مرئ يٛمٙمـ  ن  ،وهذه اعمرطمٚم٦م يم٤ًمسم٘معٝم٤م شمرى  ص٤مًم٦م ًمٚمٜمص يمل٤مومظ عمراد اعم١مًمػ     

وًمٙمٜمٝم٤م شمرى اًمٓمريؼ ألمم ذًمؽ  ،يّمؾ ألمم ُمراد اعمعٙمٚمؿ اعملدد وهمػم اًم٘م٤مسمؾ ًمٚم٘مرا ات اعمعٕمددة

ٞمف ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م واعمل٤مورة و ن ُمراد اعمعٙمٚمؿ ىمد يٙمقن  وؾمع  ٤م شمٕمٓم ، يمقر وقمقرة وُمِم٘م٦م

ع اًمّمٕمد  ن ادرايمف يعقىمػ قمغم ُمالطمٔم٦م اًمًةؾ اًمق٘م٤مذم ًمٚمٛمعٙمٚمؿ يم٤مُمالً ذم  ٞم، واًمٕم٤مُم٦م

( يٛمٙمـ  ن يٗمٝمؿ اعمٗمن يمالم اعمعٙمٚمؿ سمٜملق  قمٛمؼ ُمـ ُم٤مظمر وذم سمٕمض يمٚمامشمف )ؿمالير ،اًمق٘م٤مومٞم٦م

 ومٝمؿ اعمعٙمٚمؿ سم٥ًٌم شمٓمقر اًمٕمٚمقم وشمرايمٛمٝم٤م اًمعٙم٤مُمكم.

ًمٚمٛم١مًمػ وصٕمقسم٦م اًمقىمقع قمغم ا ٤مرـم٦م  ألن ألؿمٙم٤مًمٞم٦م ارشم٤ٌمط اًمٜمص سم٤مو٤مٟم٥م اًمٜمٗمس   

 ،ل  ٞمع اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمام ذم ذًمؽ اًمع٤مريخاًمق٘م٤مومٞم٦م ٕي ُم١مًمػ يم٤مٟم٧م ذم اًم٘مرن اًمع٤مؾمع شمٓم٤م

قمغم وم٢من ومٝمؿ اًمع٤مريخ وشمٗمًػم ىمّم٤مص٤مشمف واًمرسمط سمٞمٜمٝم٤م يعقىمػ قمغم ومٝمؿ  ٞمع اعمالسم٤ًمت احل٤ميمٛم٦م 

وم٢من  ،ن ىم٤مرئ اًمع٤مريخ ٓ يٜمعٛمل ألمم ذًمؽ اعمقىمعأل، وطمٞم٨م احلدث ذم ُمقىمٕمف اًمزُمٜمل ا ٤مص

آؿمٙم٤مًمٞم٦م طم٤مول )ديٚمع٤مي(  ن يٕمٛمؿ  وًمٚمع ٚمص ُمـ هذه ،ُمٕمٓمٞم٤مشمف شمٌ٘مك ٟمًٌٞم٦م ٓ ألـمالق ومٞمٝم٤م

( ًمٗمٝمؿ او٤مٟم٥م اًمذايت ُمـ اًمٜمص وٛمٞمع اًمٕمٚمقم آٟم٤ًمٟمٞم٦م سمام ُم٤مظمر اًم٘مقاقمد اًمعل ذيمره٤م )ؿمالير

( ُمعٙمٗمٚم٦م ًمقوع اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمعل اًمروُم٤مٟمًٞم٦موهبذا ضمٕمؾ  )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م  ،ومٞمٝم٤م اًمع٤مريخ

 دمٜم٥م اًم٤ٌمطم٨م ؾمق  اًمٗمٝمؿ ذم  ٞمع اًمٕمٚمقم آٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمع٤مرخيٞم٦م.    

  .اًمع٠مويٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م :اعمرطمٚم٦م اًمق٤مًمق٦م    
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ُم٤م وشمًٕمك ُمـ  ضمؾ ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘معف  وهل اعمرطمٚم٦م اًمعل شمعٕم٤مُمؾ ُمع اًمٗمٝمؿ يمٛمقضمقد     

واًمعٕم٤مُمؾ  ،اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م( ُمٜمٝمة٤ًم ًمٗمٝمؿ اًمٜمصيم٤مٟم٧م ) ٦مومٗمل اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م ،ألقمٓم٤مئف شمٗمًػماً و

و ُم٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م وم٘مد طمذع اًمٜمص وُم٤م  ،ومٞمٝم٤م ُمع اًمٗمٝمؿ  يم٤من شمٕم٤مُمالً آًمٞم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ألمم اًمٜمص

وىمد سمد ت )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م  ،قم٤مد ُمٝماًم سم٘مدر ذات اًمٗمٝمؿ اًمذي يراد  ن يعٕمرع قمغم طم٘مٞم٘معف

ق شمّمٌح ُمذه٤ًٌم واوح اعمٕم٤مق ًمف شم٠مصمػم قم٤مم ( وًمٙمـ تُم0976 تاًمٗمٚمًٗمٞم٦م( قمغم يد )ُم٤مرشمـ هٞمدضمر شم

 ضم٤مداُمػم ضمقرج ه٤مٟمزذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٓؾمٞمام اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت ُمٜمٝم٤م ألٓ قمغم يد شمٚمٛمٞمذه )

( وىمد ص٤مر هذا اعمذه٥م روطم٤ًم  ًمٕمدة ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمعل همٚمٗم٧م سمٕمٜم٤مويـ  ظمرى ُمت2112شمت

وٟم٧ًٌم ألمم  ؿم ٤مص آظمريـ وُمـ شمٚمؽ اًمٜمٔمري٤مت ٟمٔمري٦م اًم٘مٌض واًمًٌط ذم اًمنميٕم٦م اًمعل 

وًمٞم٧ًم ذم احل٘مٞم٘م٦م ألٓ شمٓمٌٞم٘م٤ًم   ،شمٌٜم٤مه٤م اًمٙم٤مشم٥م اعمٕمروع قمٌد اًمٙمريؿ هوش وادقم٤مه٤م ًمٜمٗمًف

 ٓؾمعٗم٤مدة اًمديمعقر  ريمقن ُمٜمٝم٤م. شم٠مصمراً و )ًمٚمٝمرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م(

 :وشمرشمٙمز هذه اعمرطمٚم٦م قمغم إُمقر  اًمع٤مًمٞم٦م    

وذم  ،ف اًمذاشمٞم٦م ا ٤مص٦معظم٤موع ًمق٘م٤مومعف ودمرسم ،اعمٗمن  و اعمعٚم٘ملهق  :إُمر إول    

وًمٙمـ  ،( ذم او٤مٟم٥م اًمذايت ًمٚمٜمصُم٤مظمر شمّمقري  وم٤مد )هٞمدضمر( ذم هذا إُمر  ٤م ذيمر )ؿمالير

 ،ًمٞمٜمعٝمل ألمم  ن يمؾ ُمٗمن يع٠مصمر سمٌٞمئعف اًمق٘م٤مومٞم٦م ذم ومٝمؿ اًمٜمص ،ـمٌ٘مف قمغم اعمعٚم٘مل وًمٞمس قمغم اعمٚم٘مل

 .وم٤مًمٗمٝمؿ اًم٘مٌكم واًمؽميمٞم٥م اعمٕمرذم واًمق٘م٤مذم  ددان ُم٤م يٗمٝمٛمف  يمؾ ُمٗمن

اًم٘مٞمؿ وإظمالق )اًمٕم٤مدات واًمؽماث و :مٛمققم٦م  ُمقر ُمٜمٝم٤م ٦موُم٤م يِمٙمؾ اًمٌٞمئ٦م اًمق٘م٤مومٞم    

 ٤ًمسم٘م٦م ًمٚمٜمص(.واًمعٗمًػمات اًم
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اًمٔمروع اًمدظمٞمٚم٦م ذم او٤مٟم٥م اًمذايت ًمٚمٛمعٚم٘مل ت ألن صح اًمعٕمٌػم ت ًمٞم٧ًم  :إُمر اًمق٤مين     

ٕو٤م خمعٚمٗم٦م ُمـ ُمٙم٤من ألمم آظمر وُمع٠مرضمل٦م ُمعٓمقرة  ،واطمدة وألٟمام ختعٚمػ ُمـ ُمٗمن ألمم ُمٗمن

 ، ويّمٕم٥م اشمٗم٤مىمٝم٤م ذم ُمٗمنيـ ُمـ  ٞمع اوٝم٤مت.(0)ويم٤مئـ طمل ذو ٟمٛمق ُمـ زُم٤من ألمم آظمر 

طمٞم٨م ألن اعمٗمن ٓ يٛمٙمـ  ن يٜمٗمؽ قمـ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم اًمٗمٝمؿ واًمعل  :إُمر اًمق٤مًم٨م    

ومال سمد  ،ختعٚمػ ذم اعم١مًمػ واعمٗمن ُمـ ضمٝم٦م وذم اعمٗمن سم٤مًمٜم٦ًٌم ألمم ُمٗمن آظمر ُمـ ضمٝم٦م  ظمرى

ٓ يٛمٙمـ ألن اعمٗمنيـ  وطمٞم٨م ،و ن شمٙمقن اعملقري٦م ًمٚمٜمص ُمـ ضمٝم٦م ومٝمؿ اعمٗمن ٓ ُمراد اعم١مًمػ

، وم٤مًمذي يٜمٌٖمل  ن شمّم٥م اوٝمقد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم طم٘مؾ )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م ( ا قمغم ومٝمؿ واطمد ن دعٛمٕمق

ورذا يرى )هٞمدضمر(  ن ًمٚمٜمص ؿم ّمٞم٦م ُمًع٘مٚم٦م قمـ  ،ًمٗمٝمٛمف هق ذات اًمٗمٝمؿ اعم عٚمػ واعمعٕمدد

 . (2)ومٚمٞمس اعمٝمؿ ُمٕمروم٦م ىمّمد اعم١مًمػ وطمدوده وألٟمام ُم٤م يٗمٝمٛمف أظمرون ُمـ اًمٜمص ،اعم١مًمػ

اًمٜمص يمقضمقد ُمًع٘مؾ ذم ٟمٗمًف ٓ يمٛمقضمقد ًمٚمٛم١مًمػ سم٘مدر ُم٤م  ن ومٝمؿ  :إُمر اًمراسمع   

 ،ومٜمققمٞم٦م إؾمئٚم٦م اًمعل يٓمرطمٝم٤م اعمٗمن هل اًمعل حتدد اًمٗمٝمؿ ،يٛمٚمؽ اعمٗمن ُمـ قمٚمؿ وصم٘م٤موم٦م

ًعقى اًمٗمٝمؿ ُمرهقن ٛموم ،وطمٞم٨م ألن إؾمئٚم٦م شمٜمٌع ُمـ اًمرصٞمد اًمق٘م٤مذم اًمذي يٛمعٚمٙمف اعمٗمن

، ًمعة٤مربويمٚمام شمٓمقرت اًمٕمٚمقم وشم٘مدُم٧م ا. وطمٞم٨م ألن اعمٕمٚمقُم٤مت شمعٓمقر (3)سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م

وم٢من اًمٗمٝمؿ ٕي ٟمص يعٓمقر وسم٤مًمع٤مزم ٓ يٛمٙمـ  ن ٟمٔمٗمر سمٗمٝمؿ و٤مئل ألٓ ذم آظمر حلٔم٤مت اًمٞمقم 

                                                           

و شمٙمرير اًمققمل 33راضمع ُم٤م ذيمره اًمديمعقر  ريمقن ذم هذا اًمّمدد وُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ٓ ؾمٞمام يمع٤مب اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمرا ة قمٚمٛمٞم٦م ص  (0)

 .322واًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ٟم٘مد واضمعٝم٤مد ص  054اإلؾمالُمل ص 

 .201راضمع هرُمٜمقشمٞمؽ ُمدرن ص  (2)

 .36راضمع ألؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة ص  (3)
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وهذا ُم٤م يم٤من يٙمرره يمقػمًا اًمديمعقر هوش ذم ٟمٔمريعف اًم٘مٌض واًمًٌط  ،إظمػم ُمـ هذا اًمٙمقن

 ٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م(.٦م ُمع شمٓمٌٞمؼ ظم٤مص )ًمٚمٝمرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞماًمعل ٓ شمٕمدو يمقو٤م شمر ٦م وم٤مرؾم

، و ن اًمٜمص يٜمٗمؽ  ن اعمٗمن هق اعملقريعٛمقؾ ذم ) ألن اًمٓم٤مسمع اًمٕم٤مم رذه إُمقر اعمع٘مدُم٦م    

( وهذا اًمٓم٤مسمع اًمٕم٤مم شمِمؽمُ ومٞمف شمقضمٝم٤مت ومٙمري٦م طمديق٦م ُمٜمٝم٤م اًمٌٜمٞمقي٦م اًمعل شمرى قمـ ُمراد اعم١مًمػ

سم٘مٓمع اًمٜمٔمر وًمٙمل يعل٘مؼ اًمٗمٝمؿ ٓ سمد ُمـ ومؽ اًمرُمقز  ،يمؾ ٟمص يم٤مًمقصمٞم٘م٦م ذات اًمرُمقز ا ٤مص٦م

ومٙمذًمؽ  ىمٗم٤مل  ،ومٙمام  ن ومعح  ىمٗم٤مل احلديد سمٛمٗم٤مشمٞملٝم٤م ُمـ دون دظمؾ ًمٚمّم٤مٟمع  ،قمـ اعم١مًمػ

 طمدى ُم٘م٤مٓشمف سمٕمٜمقان  (0)ُمـ هٜم٤م قمٜمقن اًمٌٜمٞمقي )روٓن سم٤مت( ،اعمٕم٤مين اعمعٛمقٚم٦م ذم اًمٜمّمقص

 )ُمقت اعم١مًمػ(.

وٓ يٕمؼم قمـ  يمقر ُمـ حلٔم٦م  ،وهبذا يٙمقن ومٝمؿ اعم١مًمػ  طمدى اًم٘مرا ات اعمعٕمددة    

سمٚمل٤مظ آؾمعٛمرار يٗم٘مد شمٗمرده ذم اًمٗمٝمؿ وشمٜم٤مزقمف ومٞمف  ومٝم٤مم  ٞمع اعمٗمنيـ و ،اطمداث اًمٜمص

ويٛمٙمـ  ن يٛمقؾ رذه آؾمع٘مالًمٞم٦م  ،ويٙمقن اعم١مًمػ ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ يم٠مي ُمٗمن ُمـ اعمٗمنيـ

قمٛمٚمٞم٦م  وُم٤م يم٤من خيعٚم٩م ذم صدره طم٤مل اًمٜمل٤متوم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ اعمٝمؿ ُمٕمروم٦م ىمّمد  ،سم٤مًمعٛمق٤مل

وألٟمام اعمٝمؿ ُمالطمٔم٦م ٟمٗمس اًمٜمع٤مج يمل٤مًم٦م صم٤مسمع٦م ُمعٕمددة إهمراض يٛمٙمـ  ن يًعٚمٝمؿ ُمٜمٝم٤م  ،اًمٜمل٧م

 .ُم٤م ق يٙمـ واردًا ذم ذهـ اًمٜمل٤مت ٟمٗمًف 

                                                           

، 0981ُم٤مرس  25وشُمقذم ذم  0905ٟمقومٛمؼم  02روٓن سم٤مرت: ومٞمٚمًقع ومرٟمس، ٟم٤مىمد  دع، دٓزم، وُمٜمٔمر اضمعامقمل. ُوًمد ذم  (0)

وم٦م واشمًٕم٧م  قمامًمف ًمعِمٛمؾ طم٘مقًٓ ومٙمري٦م قمديدة.  صمر ذم شمٓمقر ُمدارس قمدة يم٤مًمٌٜمٞمقي٦م واعم٤مريمًٞم٦م وُم٤م سمٕمد اًمٌٜمٞمقي٦م واًمقضمقدي٦م، سم٤مإلو٤م

 ألمم شم٠مصمػمه ذم شمٓمقر قمٚمؿ اًمدًٓم٦م.
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ٕن ًمٙمؾ  ،قمدم وضمقد ُمٞمزان وُمٕمٞم٤مر يٛمٙمـ  ن ُٟم٘مّٞمؿ سمف إومٝم٤مم اعمعٕمددة :إُمر ا ٤مُمس   

يمام  ن يمؾ ُمٕمٞم٤مر يذيمر هق ذم ٟمٗمًف ومٝمؿ ظم٤مص ظم٤موع ًمعة٤مرب ُمٕمرومٞم٦م  ،ومٝمؿ ُمؼمراشمف اًمذاشمٞم٦م

 ظم٤مص٦م.

هذه شم٘مري٤ًٌم اعمالُمح اًمٕم٤مُم٦م  )ًمٚمٝمرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م( ومٝمل ضمدًمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م     

 (0)ضم٤مٟم٥م ُمقوققمل صم٤مسم٧م وألن طم٤مول سمٕمض  صل٤مهب٤م  ن يؼمز ضم٤مٟم٤ًٌم ُمقوققمٞم٤ًم يمت)ريٙمقر

 .)هم٤مداُمر(و وىمع ومٞمٝم٤م )ُم٤مرشمـ هٞمدضمر( ( يمؽمُمٞمؿ ًمٚمٜمًٌٞم٦م اًمعل (2)وهػمش

 )ًمٚمٝمرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م(. اًمروُم٤مٟمًٞم٦مذم شم٘مٞمٞمؿ اعمرطمٚم٦م  اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مًمق٦م:      

هذه اعمرطمٚم٦م ومٞمٝم٤م ضمٝم٤مت ُم٘مٌقًم٦م وٓ يقضمد ُم٤مٟمع ُمـ شم٠ميٞمده٤م وىمٌقر٤م يمةٕمؾ ومٝمؿ ُمراد      

اعمعٙمٚمؿ ًمٚمٜمص حمٓم٤ًم ًمالهعامم سمٕمد ضمٕمؾ ُمراد اعمعٙمٚمؿ هق اعملقر واًمٜمص هق احل٤مومظ إُملم قمٚمٞمف 

هٜم٤مُ ضمٝم٤مت  ظمرى همػم  ،ٟمٕمؿ .وقاسمط اًمٚمٖم٦م وىمقاقمد اعمل٤مورة اًمٕم٤مُم٦ممت٧م ُمراقم٤مة ومٞمام ألذا 

 :ُم٘مٌقًم٦م ُمٜمٝم٤م

( ًمٞمس ُمٓمردًا ذم  ٞمع ُم٤مظمر ألن او٤مٟم٥م اًمذايت ًمٚمٜمص اًمذي ذيمره )ؿمالير :اوٝم٦م إومم    

واهلل ًمٞمس  ،وم٢من اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٞمؾ اعمق٤مل ص٤مدر قمـ اهلل شمٕم٤ممم ،اًمٜمّمقص سمام ومٞمٝم٤م اًمٜمص اًمديٜمل

ٓ ٟمعّمقر ذم ٟمّمقص اًمنمع  وسم٤مًمع٤مزم ،ظم٤موٕم٤ًم ًمٔمروع زُمٙم٤مٟمٞم٦م ظم٤مص٦م ودمرسم٦م صم٘م٤مومٞم٦م ؿم ّمٞم٦م

                                                           

، وشمقذم ذم ؿم٤مشمٞمٜم٤مي ُم٤مٓسمري، 0903ومؼماير  27سمقل ريٙمقر ومٞمٚمًقع ومرٟمس وقم٤مق ألٟم٤ًمٟمٞم٤مت ُمٕم٤مرص وًمد ذم وم٤مًمٞمٜمس، ؿم٤مرٟم٧م،  (0)

ق اُمعداد . هق واطمد ُمـ  قكم اًمعٞم٤مر اًمع٠مويكم، اؿمعٖمؾ ذم طم٘مؾ آهعامم اًمع٠مويكم وُمـ صمؿ سم٤مٓهعامم سم٤مًمٌٜمٞمقي٦م، وه2115ُم٤ميق  21

 ًمٗمريديٜم٤مٟمد دي ؾمقؾمػم. يٕمعؼم ريٙمقر رائد ؾم١مال اًمند.

 .82، وارا  طمداصمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمديٜمل ص029طمٚم٘م٦م اٟمع٘م٤مدي ص  (2)
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ومٞمٜملٍم اًمٓمريؼ ذم ومٝمٛمٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مقاقمد  ،اعم٘مدؾم٦م ضم٤مٟم٤ًٌم ذاشمٞم٤ًم ورا  او٤مٟم٥م اعمقوققمل

ذم  وًمٙمـ ذم زُمـ ا ٓم٤مب ٓ زُمـ اعمعٚم٘مل. ٟمٕمؿ، ،اًمٕم٤مُم٦م اًمعل حتٙمؿ ٟمٔم٤مم اًمعل٤مور ذم اًمٚمٖم٦م

وعف شمعؿ ألُم٤م سمعلّمٞمؾ وُمٕم٤م ،اًمٜمّمقص اًمعل شُمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك يٙمقن ًمٚمٙمالم قمـ او٤مٟم٥م اًمذايت م٤مل

 و اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل قمغم طمةٞم٦م ُم٤م يدل قمٚمٞمف اًمٜم٘مؾ اًمٌديؾ اًمذي  ،اًمقصمقق سم٤معمالسم٤ًمت اًمذاشمٞم٦م

 يٗمؽمض ومٞمف  ن يٙمقن حم٤مومٔم٤ًم قمغم اًمٜمص إصٞمؾ اًمذي يراد ٟم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه.

 .دقمقى ألُمٙم٤مٟمٞم٦م  ن يٗمٝمؿ اعمٗمن ُمـ اًمٜمص  يمقر  ٤م يٗمٝمؿ اعم١مًمػ ُمٜمف :اوٝم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م    

( اًمعل دمٕمؾ إص٤مًم٦م اًمروُم٤مٟمًٞم٦مهذه اًمدقمقى حمؾ شم٠مُمؾ ذم فمؾ  )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م وم٢من      

ٕن اًمدٓٓت اًمزائدة طمٞمٜمئذ ًمـ شمٙمقن ُمدًمقًٓ ًمٚمٜمص طم٤مل  ،ًمٚمٜمص سمام هق طم٤مومظ عمراد اعم١مًمػ

و يـ هذا ُمـ ومٝمؿ  ،وألٟمام ًمٚمٜمص ذم ٟمٗمًف سمٚمل٤مظ اعم زون اًمق٘م٤مذم ًمٚمٛمعٚم٘مل ،صدوره قمـ اعم١مًمػ

 و اًمٜمص ذم ضمقه ا ٤مص. ٟمٕمؿ، يعّمقر هذا ومٞمام ألذا ق  ًـ اعم١مًمػ شمريمٞم٥م اعمٗمردات وم٠مو٤مع 

يمام  ٟمف يعّمقر ومٞمام ألذا يم٤من ًمٚمٛمٕمٜمك اعمٗم٤مد  ،ألو٤مومٞم٤ًم  و آظمر ٤مً  ٟم٘مص اًمٜمص سمٜملق ضمٕمٚمف يٗمٞمد ُمٕمٜم

عمٗمردات ًمقوٕمل يمقو٤م ضمز ًا ُمـ اعمدًمقل ا ًمقازم قم٘مٚمٞم٦م  و قمرومٞم٦م همٗمؾ قمٜمٝم٤م اعمعٙمٚمؿ ُمع قمدم

 اًمٜمص ٟمٗمًف.

ويمٞمػ يم٤من ومال يٕم٘مؾ ذًمؽ ذم اًمٜمص اًمديٜمل اًمّم٤مدر ُمـ اًمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ يٕمزب      

 قمٜمف يش  وهق حمٞمط سمةٛمٞمع اًمٔمروع اعمعةددة.

 ذم شم٘مٞمٞمؿ اعمرطمٚم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م )ًمٚمٝمرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م(. :اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م    

 :ويٛمٙمـ  ن يًةؾ قمٚمٞمٝم٤م قمدة ُمالطمٔم٤مت    
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 ع اًمٜمّمقص  ٤مصٞم٦م  انًمزوم اٟمًداد سم٤مب احلقار واًمع ٤مـم٥م ووم٘مد :إومم اعمالطمٔم٦م    

 :سمٞم٤من ذًمؽ ،احلٙم٤مي٦م

عٚمٗمظ سملروع  و رؾمؿ ظمٓمقط قمغم ًمقح اًمألن اًمٖمرض ُمـ اًمعٙمٚمؿ واًمٙمع٤مسم٦م ًمٞمس ألد٤مب     

وًمق ٓ  ن اعمعٙمٚمؿ واًمٙم٤مشم٥م يرى  ،وألٟمام ألوم٤مدة اعمٕم٤مين وٟم٘مؾ ُم٤م ذم اًمذهـ ألمم ذهـ آظمر ، و ورق

ومٚمق ىمٚمٜم٤م سمت)اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م( اًم٘م٤موٞم٦م  ،اًمٙمالمألُمٙم٤مٟمٞم٦م ومٝمؿ ُمراده ُمـ اعمعٚم٘مل عم٤م  ىمدم قمغم 

سم٠من اًمٗمٝمؿ ُمرهقن سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وُم٘مدار ُم٤م يٓمرطمف اعمٗمن قمـ اًمٜمص ُمـ  ؾمئٚم٦م و ن هذه 

ومٚمامذا  ، طمدمه٤م ُم١مًمػ  و يم٤مٟم٤م ُمٗمنيـ اعمٕمٚمقُم٤مت وإؾمئٚم٦م ٓ دعٛمع قمٚمٞمٝم٤م اصمٜم٤من ؾمقا  يم٤من

وقمـ  ي يش  يٌل٨م اعمٗمن ذم اًمٜمّمقص ًمعلّمٞمؾ ألىمرار شم٤مرة   ،يعٙمٚمؿ اعمعٙمٚمؿ  وُمراده ٓ يٗمٝمؿ

وعم٤مذا  صل٤مب )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م( يمعٌقا اًمٙمع٥م ًمنمح  ، و ؿمٝم٤مدة صم٤مًمق٦م ، و ألٟمٙم٤مر  ظمرى

ـ  ن ٤من خيعٚمػ قمٜمٝمؿ وٓ يٛمٙمٟمٔمريعٝمؿ وهؿ يٕمٚمٛمقن سم٠من اًم٘م٤مرئ ًمٙمعٌٝمؿ وٟمّمقصٝمؿ ُمٝمام يم

! وهٙمذا يٚمزم ُمـ شم٤مرخيٞم٦م اًمٗمٝمؿ ؾمد سم٤مب ا ٓم٤مب واًمعل٤مور  يٗمٝمؿ يمالُمٝمؿ يمام يٗمٝمٛمقٟمف هؿ

هٜم٤م  ؿمٙمؾ يمؾ ُمـ   وُمـ ،وهذا ُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم ٟم٘مد  ريمقن ،وحم٤موًم٦م شمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص

٘مد واًمع٘مٞمٞمؿ ٕي ( قمغم اًمع٠مويٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م سمٚمزوم اٟمًداد سم٤مب اًمٜم(2)شمقوو)يم٤مرل ا ،((0))ه٤مسمرُم٤مس

 ٟمص  و شمٗمًػم.      

                                                           

( يٕمعؼم ُمـ  هؿ قمٚمام  آضمعامع  -دؾمٚمدورع  0929-16-08يقرهمـ ه٤مسمرُم٤مس: ومٞمٚمًقع وقم٤مق اضمعامع  عم٤مين ُمٕم٤مرص ) (0)

دوؾمٚمدورع،  عم٤مٟمٞم٤م وُم٤م زال يٕمٞمش سم٠معم٤مٟمٞم٤م.يٕمد ُمـ  هؿ ُمٜمٔمري ُمدرؾم٦م ومراٟمٙمٗمقرت اًمٜم٘مدي٦م ًمف واًمًٞم٤مؾم٦م ذم قم٤معمٜم٤م اعمٕم٤مرص. وًمد ذم 

 ازيد ُمـ مخًلم ُم١مًمٗم٤م يقلدث قمـ ُمقاوٞمع قمديدة ذم اًمٗمٚمًٗم٦م وقمٚمؿ آضمعامع وهق ص٤مطم٥م ٟمٔمري٦م اًمٗمٕمؾ اًمعقاصكم.

يٕمعؼم ُمـ اعمةدديـ ًمٚمٗمٚمًٗم٦م اعمعٕم٤مًمٞم٦م  (2107ُم٤ميق  05 - 0922ُم٤مرس  05يم٤مرل  وشمق آسمؾ ومٞمٚمًقع وُمدرس ومٚمًٗم٦م  عم٤مين، ) (2)

اًمٙم٤مٟمٓمٞم٦م وذًمؽ قمـ ـمريؼ رسمٓمٝم٤م سمٚمٖم٦م آشمّم٤مٓت احلديق٦م. يٕمعؼم آسمؾ  ن اًمٚمٖم٦م هل اًمٙمؿ اعمعٕم٤مزم إول، سمٛمٕمٜمك  و٤م شمِمّٙمؾ رشـم٤ًم 

علٚمٞمٚمٞم٦م وسملم شم٘م٤مًمٞمد ىمٌٚمٞم٤ًم ًمٙمؾ صل٦م ومٝمؿ. ريمز  سمل٤مصمف  يْم٤ًم قمغم ألىم٤مُم٦م رواسمط وصمٞم٘م٦م سملم اًمع٘م٤مًمٞمد إٟمٙمٚمقؾم٤ميمًقٟمٞم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًم
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    االسالمي(تبعية العزب )مشزوع نقذ العقل  الفصل الجاني:

هل  ن شمٕمٛمؿ اًمٜمًٌٞم٦م وٛمع اًمٜمّمقص ذم همػم حمٚمف، وًمٕمؾ ؾم٥ٌم  :اعمالطمٔم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م    

 :طمٔمقا ٟمققملم ُمـ آظمعالوم٤مت اًمقاىمٕم٦مُمـ  صل٤مب هذه اًمٜمٔمري٦م هق  وؿ ٓآؿمع٤ٌمه 

آظمعالع اًمٕمريض سملم اعمٗمنيـ ذم يمقػم ُمـ اًمٜمّمقص اعمةٛمٚم٦م  :اًمٜمقع إول    

 .واًمٔم٤مهرة

 ٦مع ىمقة اعمٗمن ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مقاقمد واًم٘مرائـ وًمٞمس ٟمًٌٞموهذا ىمد يٙمقن ؾمٌٌف اظمعال     

سمٛمٕمٜمك  ن شمٓمٌٞمؼ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمق٤مسمع٦م ُمع ُمالطمٔم٦م اًم٘مرائـ اًمٕم٤مُم٦م وا ٤مص٦م ُمـ  ،اًمٗمٝمؿ ذم ٟمٗمًف

، عمٗمن ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مقاقمد واًم٘مرائـخمعٚمػ سم٥ًٌم اظمعالع  ُمًعقى ااًم٘مقاقمد اًمق٤مسمع٦م واعملٗمقفم٦م 

 وًمٞمس هذا ُمـ شم٤مرخيٞم٦م اًمٗمٝمؿ ذم يش .    

آظمعالع اًمٓمقزم يم٤مٓظمعالع ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٛمس اًمعل يدل قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف  :اًمٜمقع اًمق٤مين    

 و صٚم٤ًٌم  صٖمر ُمـ إرض  و  يمؼم  ومٙمقن اًمِمٛمس ضمًاًم هم٤مزي٤مً  ،ألذا اًمِمٛمس يمقرت  :شمٕم٤ممم

وىمد يعّمقر  ن  ،وًمٙمـ هذا ا الع ٓ رسمط ًمف سمدًٓم٦م اًمٙمٚمٛم٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م ، ٤م وىمع ا الع ومٞمف

 وًمٞمس إُمر يمذًمؽ. ،هذا آظمعالع ُمـ ُم١ميدات ٟمًٌٞم٦م اًمٗمٝمؿ

هل  ن اًمٙمالم ؾمقا  يم٤من ُمٙمعقسم٤ًم  و ُمٚمٗمقفم٤ًم شم٤مرة يٙمقن رص ٤ًم ٓ  :اعمالطمٔم٦م اًمق٤مًمق٦م    

يمدًٓم٦م ىمقًمٜم٤م )ضم٤م   طمد قمنم   ،ودًٓمعف قمغم اعم٘مّمقد طمٞمٜمئذ ىمٓمٕمٞم٦م ،ٛمؾ  يمقر ُمـ ُمٕمٜمك ع

 رضماًل( قمغم اًمٕمدد ا ٤مص.

                                                                                                                                                    

 وروسم٤م اًم٘م٤مري٦م ذم اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م واًمقضمقدي٦م وٟمٔمري٦م اًمعٗمًػم. يم٤من ىمري٤ًٌم ذم شمٗمٙمػمه ُمـ يقرهمـ ه٤مسمرُم٤مس وُمعٛمٞمزًا قمٜمف ذم ٟمٗمس 

 اًمقىم٧م. وهق قمْمق سم٤مٕيم٤مديٛمٞم٦م إوروسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن.
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 ،و ظمرى شمٙمقن دًٓمعف فمٝمقري٦م  عٛمؾ ومٞمٝم٤م  يمقر ُمـ ُمٕمٜمك وًمٙمـ  طمده٤م هق إىمرب    

وهٜم٤م يٙمقن اعمدار ُمدار اًمٔم٤مهر وًمٙمـ سمل٥ًم ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اعمِمؽميم٦م اًمق٤مسمع٦م ذم زُمـ صدور 

،  ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمذايت اًمذي يع٠مصمر ف قمٚمام  إصقل سم٤مًمٔمٝمقر اعمقوققملاًمٜمص وهق ُم٤م يٕمؼم قمٜم

وهذا اًمٔمٝمقر هق ُم٘مّمد اًمٕم٘مال  ذم سم٤مب اًمعل٤مور  ،سمٛمالسم٤ًمت ظم٤مص٦م ختعٚمػ ُمـ ُمٗمن ألمم آظمر

واًمٕم٘مال  ذم يمقػم ُمـ اًمٕمٚمقم ٓ يعلّمٚمقن قمغم  ،ألذ ُمٓمٚمقهبؿ حتّمٞمؾ اًمقصمقق اعمٕمعؼم قم٘مالئٞم٤مً 

حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم ذم و ،يٕمقًمقن قمٚمٞمف ٕٟمف قمٜمدهؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمٞم٘ملم قمٛمالً و ،ٛمئٜم٤من يمقر ُمـ آـم

اًم٘مْم٤مي٤م سمِمٙمؾ قم٤مم ٟم٤مدر وًمٕمٚمف ٓ يعة٤موز ُم٤ًمئؾ اًمٗمٚمًٗم٦م واًمري٤موٞم٤مت وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ذم 

 اًمقوقح.

و ُم٤م اًمٙمالم اعمةٛمؾ  اًمذي ومٞمف اطمعامٓت ُمعٙم٤مومئ٦م ومال قمؼم سمف ألٓ ُمع اًم٘مرائـ اًمعل شمرضمح     

 . طمدى حمعٛمالشمف

ُمـ اعمِم٤مهد وضمقد ىمْم٤مي٤م ذات ومٝمؿ ُمِمؽمُ ُمع اظمعالع اًمٜم٤مس ذم  :اعمالطمٔم٦م اًمراسمٕم٦م    

ًمٕمٚم٦م  ىمقى ُمـ اعمٕمٚمقل ( ( وىمقًمؽ: )ا2=0+0وُمٜمٝم٤م ىمقًمؽ: ) ،اًمزُمٙم٤من واًمٕم٤مدات واًمق٘م٤موم٦م

وهذه ص رة صٚم٦ٌم شمعٙمن قمٜمٝم٤م  ُمقاج ٟمًٌٞم٦م  ،اعمريض سمل٤مضم٦م ألمم قمالج(وىمقًمؽ: )

 ٦م.)اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م( اًمٕم٤مُم

وهل ىمد شمعلد ذم يمقػم ُمـ  ،وم٢من هذا يٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ  ن اًمٗمٝمؿ واطمد ُمع احت٤مد اًمٔمروع    

رذا يٕمعٛمد قمغم و اعمٕمٜمك ت د أليّم٤مليوألذا اًمعٗمعٜم٤م ألمم  ن اعمعٙمٚمؿ احلٙمٞمؿ ه٤مدع وير ،اًم٘مْم٤مي٤م

وم٤مٕصؾ ومٞمف سمٛم٘مع٣م قم٘مٚمف وطمٙمٛمعف  ن ٓ  ت ىمقاقمد اعمل٤مورات اًمٕم٤مُم٦م اًمقاول٦م ًمٚمةٛمٞمع

وهبذا ٟم٘مػ قمغم طمٙمؿ  ،٤م دظمؾ ذم ومٝمؿ اعمٕمٜمك وًمٙمٜمٝم٤م ظم٤مص٦م ٓ يدريمٝم٤م ألٓ هقيقفمػ ىمرائـ ر

 اًمٜمص اًمديٜمل اًمّم٤مدر ُمـ اهلل احلٙمٞمؿ اعملٞمط سمةٛمٞمع احلٞمقٞم٤مت سم٤مُمعداد قمٛمقد اًمزُم٤من.
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شمٗمؽمض )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م(  ن اعمٕمٚمقُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م شم٠مصمر قمغم  :اعمالطمٔم٦م ا ٛم٦ًم   

 وهذا صلٞمح سمٕمد آًمعٗم٤مت ألمم  ُمريـ: ،ومٝمؿ اًمٜمص

 ُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ اورة اًمعٛمٞمٞمز سملم اًمٔمٝمقر اًمذايت واعمقوققمل. :إول     

 ، ن اعمٕمٚمقُم٤مت وإؾمئٚم٦م اًمعل يٓمرطمٝم٤م اعمٗمن قمغم اًمٜمص دوره٤م اؾمعٜمٓم٤مق اًمٜمص :اًمق٤مين     

 .اعمٕمٚمقُم٤مت متٚم١مه سم٤معمٕم٤مينشمٚمؽ و رغ ُمـ اعمٕم٤مين وهذا إؾمئٚم٦مومُ وىمد  ،ٓ  ن اًمٜمص  ص٤مُم٧م

واعمٕمٚمقُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م قمٜمد اعمٗمن ألُم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمل٤مورات يمٛمٕمروم٦م دًٓم٦م     

 ،إؾم٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م واًمٌالهمٞم٦مو ،اًم٘مريٜم٦م وذي اًم٘مريٜم٦مو، واًمؽميمٞمٌٞم٦م اإلومرادي٦ماًمٙمٚمامت 

و ُم٤م ُمٕمٚمقُم٤مت  ،وهذه صم٤مسمع٦م ،واًمعلًٞمٜم٤مت وٟملقه٤م  ٤م يدرس ذم يمع٥م اًمٚمٖم٦م و صقل اًمٗم٘مف

ٟمٔمػم ُمٕمٚمقُم٦م  ن  ،ومعٜم٘مدح  ؾمئٚم٦م  ذم ذهـ اعمٗمن ،شمقضم٥م شمقارد  ُمٚمزوُم٤مت اعمٕمٜمك اعمٗم٤مد سم٤مًمٜمص

 ،وألذا اًمقطمقش طمنمت  :اًمٕم٘م٤مب ٓ  ًـ ألٓ ًمٚمٕم٤مىمؾ اًمعل شمقًمد ُمـ ىمرا ة ىمقًمف شمٕم٤ممم

 عم٤مذا حتنم ُمع  و٤م ٓ شم٘مٌؾ احل٤ًمب ًمٕمدم اًمٕم٘مؾ ؟ :٤مًم١ًمال اًمع٤مزموم

ٓ و وهذه اعمٕمٚمقُم٤مت شم٠مصمر ذم ُم٤م يًعٗم٤مد ُمـ اًمٜمص وًمٙمـ ُمـ ضمٝم٦م شمٕمٛمٞمؼ اعمٕمٜمك ـمقًٓ      

سمٕمض هذه اعمٕمٚمقُم٤مت ىمٓمٕمٞم٦م يم٤مًم٘مرائـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م وهل  ،ٟمٕمؿ .دظمؾ ر٤م ذم ومٝمؿ اعمٕمٜمك ُمـ اًمٜمص

 ،وُمقؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت ٓ ٟمٜمٙمر شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمٗمٝمؿ ،شمقضم٥م شم٠مويؾ اًمٜمص  و شم٘مٞمٞمده وختّمٞمّمف

وُمـ يٖمٗمؾ  ،اًمٜم٤مسٕمٜمل ٟمًٌٞم٦م اًمٗمٝمؿ ٕن هذا اًم٘مقاقمد يٛمٙمـ  ن يدريمٝم٤م  ٞمع وًمٙمـ هذا ٓ ي

ومٙمؿ ومرق سملم  ن ٟمٕمعؼم  ،، ٓ يٛمٙمـ  ن يٕمد ومٝمٛمف ىمرا ة ُمٕمعؼمة وألٟمام هل اؿمع٤ٌمهقمٜمٝم٤م ويزل ومٝمٛمف

هذا آؿمع٤ٌمه شمٗمًػمًا سم٤مًمر ي وٟمٚمٖمٞمف ُمـ آقمع٤ٌمر، وسملم ُم٤م شمدقمق ألًمٞمف )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م( 

 . ُمرًا اوري٤ًم ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ ُمـ اقمع٤ٌمره
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وم٢من  ،(وصدق اًمٜمٌل ) وهل شمٌعٜمل قمغم  دًم٦م اًمٕم٘مؾ سمقضمقد اهلل :اعمالطمٔم٦م اًم٤ًمدؾم٦م    

اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمٜمٝمؿ رصاطم٦م شمٗمٞمد حمقري٦م اًمٜمص يمٙم٤مؿمػ قمـ ُمٕمٜمك صم٤مسم٧م هق 

سمف وطمدي٨م  عٛمًؽ سم٤مًم٘مرآن واًمٕمٛمؾوُمـ شمٚمؽ اًمٜمّمقص أي٤مت أُمرة سم٤مًم ،ُمراد اعمعٙمٚمؿ

 إئٛم٦م اًم٤ًمسم٘ملم )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(.( وي٨م اًمٜمٌل )ألرضم٤مع اعمٕمّمقُملم ألمم  طم٤مدو ،٘مٚملمقاًم

ألؿمٙم٤مل اًمدور اًمذي  ؿم٤مر ألًمٞمف )ؿمالير ُم٤مظمر( طمٞم٨م ذيمر  ٟمف ًمق يم٤من  :اعمالطمٔم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م    

، وُمٜمٝم٤م ُمٕمروم٦م طمٞم٤مشمف ًمٙم٤من ومٝمؿ اًمٜمص ٦م سم٤معم١مًمػومٝمؿ اًمٜمص يعقىمػ  قمغم يمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمرشمٌٓم

وٓ يٛمٙمـ اإلطم٤مـم٦م هب٤م  ألٓ سمٗمٝمؿ ٟمّمقصف ومٞمعقىمػ ومٝمؿ ٟمّمقصف قمغم  ،شمٌط سم٤مإلطم٤مـم٦م سملٞم٤مشمفير

 .ومٝمؿ ٟمّمقصف

هذه وهمػمه٤م ُمالطمٔم٤مت  شمرد قمغم )اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م(اًمعل  ؾم٧ًم ذم سمالد اًمٖمرب     

وومٝمؿ  ،طمةٞم٦م  اًمٜمص اًمديٜملو رادوا هب٤م ألؾم٘م٤مط  ،وـم٤مر هب٤م سمٕمض ُمق٘مٗمل اًمٕمرب واًمٗمرس ومرطم٤مً 

 .اًمٗم٘مٝم٤م  اعمع ّمّملم اعمٕمعٛمديـ ذم ٟمع٤مئةٝمؿ قمغم ىمقاقمد اًمٗمٝمؿ اعم٘مررة قمٜمد اًمٕم٘مال  واًمنمع

 .ٟمرضمع ألمم اعمالطمٔم٤مت اًمعل شمرد قمغم ُمٜمٝم٩م اًمديمعقر  ريمقن
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    االسالمي(تبعية العزب )مشزوع نقذ العقل  الفصل الجاني:

 اعمالطمٔم٦م اًمراسمٕم٦م: ألًمٖم٤م  اًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م ألًمٖم٤م  ًمٗمٝمؿ اًمديـ.      

ٓ طم٤مضم٦م ًم٘مرا ة اًمديـ وٛمـ  :سم٢مًمٖم٤م  ىمٞمٛم٦م ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وىم٤مل  ريمقنـم٤مًم٥م  

 !.(ىمقاقمد اعمل٤مورة اعمقضمقدة ذم زُمـ اًمٜمٌل )

 ٟمف يٕمع٘مد سم٤مإلؾمالم  وسم٤مًمديـ اًمذي ٟمزل قمغم  ومٞمفوهذا اًمٙمالم واوح ا ٓم٠م، وم٤معمٗمؽمض  

 ُهَق اًمَِّذي َ ْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سم٤ِمْرَُدى  هذا اًمديـ ضم٤م  رؾم٤مًم٦م وٛمٞمع اًمٌنم و (،رؾمقل اهلل )

يُمقنَ  ـِ يُمٚمِِّف َوًَمْق يَمِرَه اعمنُْْمِ ي ـِ احْلَؼِّ ًمِٞمُْٔمِٝمَرُه قَمغَم اًمدِّ ًَمَ٘مْد َ ْرؾَمْٚمٜم٤َم ُرؾُمَٚمٜم٤َم سم٤ِمًْمٌَٞمِّٜم٤َمِت َوَ ٟمَزًْمٜم٤َم  ،َوِدي

طِ  ًْ ، وهذا اًمديـ ت اًمذي هق ًمٚمٌنم سم٠م ٕمٝمؿ ت شمؿ (0)َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمِع٤َمَب َواعْمِٞمَزاَن ًمِٞمَُ٘مقَم اًمٜم٤َّمُس سم٤ِمًْمِ٘م

  راد ؿم صومٚمق  ،شمٕمرع ُمٕم٤معمف يٜمٌٖمل ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مو ٜمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٚمٙمل يٗمٝمؿٞمٞمشمٌ

ًمٚمرئٞمس إُمريٙمل ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمف  ن يٗمٝمؿ هذا ا ٓم٤مب ألذا يم٤من ٓ يٕمرع اًمٚمٖم٦م   ن يٗمٝمؿ ظمٓم٤مسم٤مً 

وإُمر يمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم  ! و ٓ يٕمعٛمد قمغم ُمؽمضمؿ يٕمرع ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اإلٟمةٚمٞمزي٦م؟ اإلٟمةٚمٞمزي٦م

اًمعل يم٤مٟم٧م ذم اعمل٤مورة  ىمقاقمدسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٞمٜمٌٖمل  ن ٟمدرس ٜم٧م ٞمّ ألمم شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٜم٤م، ومٝمل سمُ 

 ( وذم زُمـ إئٛم٦م )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ( ًمٙمل ٟمٗمٝمؿ اًمديـ.زُم٤من اًمٜمٌل )

 اًمعةديد احل٘مٞم٘مل ذم اًمديـ:

اًمعٜمقيري ًمٞمس دمديدًا ذم احل٘مٞم٘م٦م، وألٟمام هق ىمعؾ ًمٚمديـ اًمعةديد اًمذي ي٘مدُمف هذا  ألن 

 ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمرومٞم٦م ذم ومٝمؿ اًمديـ  ريمقن، وم٢مذا يم٤من ًمدى ٢مد٤مد مٛمققم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤متسمًمف ألوٕم٤مع و

ٟم٤م أل :ُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمعفو ؽ ومرق سملم  ن ي٘مقل  ريمقنومٝمٜم٤مًم ؟!ومٞمفومٙمٞمػ يٛمٙمٜمف  ن يٙمقن ُمّمٚمل٤ًم 

وم٤محلًلم هق قمدل  ،(قمٚمٞمف اًمًالمد اًمِمٝمدا  )ٟمريد اإلصالح ذم اًمديـ، وسملم  ن ي٘مقل ذًمؽ ؾمٞم

                                                           

 .25ؾمقرة احلديد، أي٦م  (0)
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هق و، (0)"ألين شم٤مرُ ومٞمٙمؿ ُم٤م ألن متًٙمعؿ سمف ًمـ شمْمٚمقا يمع٤مب اهلل وقمؽميت  هؾ سمٞمعل"اًم٘مرآن، 

احلًـ واحلًلم "اعمٜمّم٥م ألُم٤مُم٤ًم قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ ىمٌؾ رؾمقل اهلل و ،اعملٞمط سمٛمٕم٤مرع اًم٘مرآن

ٛمـ ومُمٕم٤مرع اًمديـ، قاىمع هق اعملٞمط سم (قمٚمٞمف اًمًالم، ومًٞمد اًمِمٝمدا  )(2)"ألُم٤مُم٤من ىم٤مُم٤م  و ىمٕمدا

وألٟمام ظمرضم٧م ًمٓمٚم٥م  وٓ فم٤معم٤مً  وٓ ُمٗمًداً  وٓ سمٓمراً  و ين ق  ظمرج  رشاً "طم٘مف  ن ي٘مقل: 

 . (3)"()آصالح ذم  ُم٦م ضمدي 

ًمٚمعنميع ختعٚمػ قمـ  اً طمعك  وؿ ضمٕمٚمقا ُمّم٤مدر ،ن قمـ اًمديـ احلؼقاعمًٚمٛماسمعٕمد  ىم٤مر٤م طملم

(  ن يّمٚمح ًمٚمٜم٤مس قمٚمٞمف اًمًالموم٠مراد اإلُم٤مم احلًلم )(، اًمعل ىمرره٤م رؾمقل اهلل ) شمٚمؽ

( ىمقاقمد قمٚمٞمف اًمًالم ن يرضمٕمٝمؿ ألمم اًمديـ ُمـ ظمالل وْمعف اعم٤ٌمريم٦م، وىمد ووح )وُمًػمهتؿ 

 ريد  ن آُمر سم٤معمٕمروع و وك قمـ اعمٜمٙمر، و ؾمػم سمًػمة ضمدي و ع  "اإلصالح احل٘مٞم٘مٞم٦م سم٘مقًمف: 

اعمٗمردات اًمعل ىمد شمٙمقن وؾم٤مئر  ،اًمعٓمقيرو ٜمقير، ألن اًمعّملٞمح واًمعٕمديؾ واًمعةديد واًمع(4)"قمكم

قمٚمٞمٝمؿ ألٓ قمغم ُمٜمٝم٩م رؾمقل اهلل و ُمػم اعم١مُمٜملم ) ٤مً طم٘مٞم٘مٞم ٤مً ٓ يٛمٙمـ  ن يٙمقن ر٤م ُمّمداىم ُمؽمادوم٦م

  ."و ؾمػم سمًػمة ضمدي  ع": ، سم٘مقًمف(قمٚمٞمف اًمًالماإلُم٤مم احلًلم ) ٟمٌف( يمام اًمًالم

                                                           

 .44ٙمري، صطمدي٨م اًمق٘مٚملم، اًمِمٞمخ ٟمةؿ اًمديـ اًمٕمً (0)

 .063(، ص سم٤مب اُم٤مُم٦م اًمًٌٓملم )قمٚمٞمٝمام اًمًالم، 3ُمٜم٤مىم٥م آل  ع ـم٤مًم٥م، ج (2)

اهلل قمٚمٞمف وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم فم٤معمٞمف   )صٚمقات ألمم ؿمٝم٤مدشمف  ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ، سم٤مب ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف سمٕمد سمٞمٕم٦م اًمٜم٤مس44سمل٤مر إٟمقار، ج (3)

 .329واعم١مازريـ قمٚمٞمف(، ص سم٘معٚمف،  وىم٤مشمٚمٞمف واًمراولم

اهلل قمٚمٞمف وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم فم٤معمٞمف   صٚمقات ألمم ؿمٝم٤مدشمف  ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ، سم٤مب ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف سمٕمد سمٞمٕم٦م اًمٜم٤مس44سمل٤مر إٟمقار، ج (4)

 .329سم٘معٚمف، واعم١مازريـ قمٚمٞمف، ص  وىم٤مشمٚمٞمف واًمراولم

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1351_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A2%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%AC-%D9%A3/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_141
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(   ٟمف ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالماًمقؾم٤مئؾ قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )(  ذم يمع٤مب رهروى احلر اًمٕم٤مُمكم )

 ن شمديـ سمٌم  ُمـ ر يؽ، و ن شمٗمعل اًمٜم٤مس سمٖمػم  ،وألي٤مُ ُمـ ظمّمٚمعلم هتٚمؽ ومٞمٝمام اًمرضم٤مل"

 . (0)"قمٚمؿ

 واىمع اًمعٜمقيريلم ذم اعمةعٛمع اًمِمٞمٕمل:ت

ذات شم٠مصمػم ُم٤ٌمرش ذم اعمةعٛمع  اًمٖمرعحت٧م راي٦م اًمعٜمقير اعمٜمْمقي٦م احلريم٤مت اًمٗمٙمري٦م سم٤مشم٧م 

ُمـ يدقمق اًمٖمرع، ومٝمٜم٤مُ  ذا اًمٗمٙمرٗمقن سم٤مظمعالع درضم٦م اًمع٠مصمر هبخيعٚم احلريم٤متاشم٤ٌمع هذه و. اًمٞمقم

ىمرا ة ئف ًمٙمٜمف يريد  ن ي٘مر، حل٤مد، واًمٌٕمض يٕمع٘مد سم٤مًمديـ، ويروج ًم ألمم ألًمٖم٤م  اًمديـ ُمـ ر ؾمف

 ُمٞم٦ماًمٙمالواًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مدي٦م و اًمرواي٤متا هق يِمٙمؽ ذم ، رذوومؼ اعمٜمٔمقر اًمعٜمقيريضمديدة 

إظمالىمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم شمراصمٜم٤م اًمروائل، سمؾ يقضمد ُمـ يِمٙمؽ طمعك ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمٗم٘مٝمٞم٦م وو

(، (،  و ي٘مقل ألن صدرت آي٤مت اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٌل )ألمم اًمٜمٌل إيمرم ) وذم ٟمًٌعف

 !ألرٞم٤مً ومٝمل صدرت ُمٜمف سمام هق سمنم وسمام هق ألٟم٤ًمن، وم٤مًم٘مرآن يمع٤مب سمنمي وًمٞمس يمع٤مسم٤ًم 

، وُمقاىمع قمغم آٟمؽمٟمٞم٧م، ووؾم٤مئؾ ومٙمري٦م ٟمقادو ٤م ؾم٤مقمد هذه احلريم٤مت اُمعاليمٝم٤م 

وُم٤م يزيد إُمر ظمٓمقرة  ن  يمقر اًمذيـ يرشم٤مدون وؾم٤مئؾ اًمعقاصؾ هؿ ُمـ اًمعقاصؾ آضمعامقمل. 

ِمٌٝم٤مت اًمصم٘م٤موم٦م ٟم٤موة٦م شمٕمّمٛمٝمؿ قمـ اًمقىمقع ذم  يٗمع٘مرون امماًمِم٤ٌمب إطمداث، اًمذيـ 

ًمالؾمعٕمامٓت  ،م0997اإلٟمؽمٟم٧م ؾمٜم٦م   ٧م قم٤مقدظمٚم ذم سمٚمد يم٤مًمًٕمقدي٦م. ومٛمقاًل تؿمٙم٤مٓاإلو

                                                           

 .29قرود احلٙمؿ قمـ اعمٕمّمقُملم )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(، حاًم٘مْم٤م  وآومع٤م  سمٖمػم قمٚمؿ سم ضمقاز ، سم٤مب قمدم27وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، ج (0)
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يم٤من قمدد اًمذيـ يرشم٤مدون م  2111، وذم ؾمٜم٦م م0999صمؿ ص٤مر قم٤مُم٤ًم ذم ؾمٜم٦م  احلٙمقُمٞم٦م وم٘مط،

، ألمم ُمٚمٞمقٟملم وٟمّمػم  2115، وًمٙمـ هذا اًمٕمدد شمْم ؿ ذم ؾمٜم٦م ٤مً آٟمؽمٟم٧م قمنميـ  ًمٗم

ذم اًمقىم٧م احل٤ما اًمٚمذيـ يرشم٤مدون آٟمؽمٟم٧م   ن  وذيمرت اًمٜمنمة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م رٞمئ٦م آشمّم٤مٓت

وُمـ يم٤من  ،%61ؾمٜم٦م ت  08ُمٚمٞمقن ؿم ص، ٟم٦ًٌم إطمداث ُمٜمٝمؿ ت اًمذيـ ق يٌٚمٖمقا  06 يمقر ُمـ 

طمدصم٤ًم ذم هذا اًمًـ ٓ ألؿمٙم٤مل ؾمقع يٙمقن صٞمدًا صمٛمٞمٜم٤ًم ر١مٓ ، ظمّمقص٤ًم ُمع ألمه٤مل أسم٤م  

 وإُمٝم٤مت ًمؽمسمٞم٦م إسمٜم٤م . 

سم٤مدروا  وٓديمؿ سم٤محلدي٨م ىمٌؾ  ن يًٌ٘مٙمؿ ألًمٞمٝمؿ "(: اًمًالمقمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )ي٘مقل 

ُمـ هٜم٤م شمٔمٝمر اعم١ًموًمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم آهعامم سمؽمسمٞم٦م اًمٜمِمئ، وطمٗمٔمٝمؿ ُمـ شمًٚمؾ ، (0)"اعمرضمئ٦م

إومٙم٤مر اعمِمٌقه٦م طمعك يٙمعٛمؾ ٟمقهؿ اًمٗمٙمري ويّمٚمقن امم ُمرطمٚم٦م اًمٜمْمقج، سملٞم٨م يٙمقٟمقا 

 ىم٤مدريـ قمغم متٞمز اًمٖم٨م ُمـ اًمًٛملم. 

ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ شمقوٞمح  ٚم٦م هذه احلريم٤مت، ٟمرى ُمـ اًميورة سمٛمٙم٤من  ظمٓمقرة وٟمٔمرًا ألمم 

 :ؾمقع يٙمقن وٛمـ حم٤مور صمالصم٦مةعٛمع ويمالُمٜم٤م طمقل اًمعٜمقير ذم اعم  ،ورد  ٚم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت

  هداع اًمعٜمقيريلم ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل. اعملقر إول:

 سمٞم٤من ُمالُمح اًمعٜمقيريلم اًمِمٞمٕم٦م.  اعملقر اًمق٤مين:

 ٟم٘مد سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمعل  ومرزه٤م اًمع٠مصمر سم٤مًمعٜمقير اًمٖمرع.  اعملقر اًمق٤مًم٨م:

 وذم هذا اًمٗمّمؾ ؾمقع ٟمعٜم٤مول اعملقر إول.

                                                           

 .5، سم٤مب )شم٠مدي٥م اًمقًمد(، ح6اًمٙم٤مذم، ج (0)
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 :  هداع اًمعٜمقيريلم ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل

ذه وم٤مًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ُم٘معٜمع هب. وٟملـ ذم هذا اعم٘م٤مم ٓ ٟمعٝمؿ يمؾ اًمعٜمقيريلم سمًق  اًمٜمٞم٦م

اًمٕم٤مُمؾ "(: قمٚمٞمف اًمًالماإلُم٤مم اًمّم٤مدق )صالح اعمةعٛمع، ي٘مقل إلاًمٓمريؼ ٤م إومٙم٤مر، ويرى  و

وألٟمام ٟمريد حتديد  ،(0)"قمغم همػم سمّمػمة يم٤مًم٤ًمئر قمغم همػم اًمٓمريؼ ٓ يزيده هقم٦م اًمًػم ألٓ سمٕمداً 

ٟمٗمّمؾ وٟملـ ٓ يٛمٙمـ ذم هذه اًمقىمٗم٦م اًم٘مّمػمة  ن هم٤مي٤مهتؿ وُم٤م ؾمع١مول اًمٞمف هذه إومٙم٤مر، 

ُمـ اعمٛمٙمـ رضمقع و  ٞمع إهداع، ورذا ؾمقع ٟم٘معٍم قمغم ذيمر هدوملم  ؾم٤مؾمٞملم اًمٙمالم ذم

 ًمٚمق٤مين. ويٕمعؼم اردع إول سمٛمق٤مسم٦م إصؾ ،ؾم٤مئر إهداع ألًمٞمٝمام

 حتةٞمؿ وشم٘مزيؿ اًمديـ ًمٚملد ُمـ وم٤مقمٚمٞمعف ذم اعمةعٛمع.اردع إول: 

سملم اًمٗمرد ورسمف، دمرسم٦م روطمٞم٦م ذاشمٞم٦م ٞم١ميمد ه١مٓ  امم ان اًمديـ مرد قمالىم٦م ؿم ّمٞم٦م وم 

وًمٞمس ٟمٔم٤مُم٤ًم ًمٚملٞم٤مة، وسمٕم٤ٌمرة  ظمرى ي٘معٍمون قمغم او٤مٟم٥م اًمٕم٤ٌمدي ُمـ اًمديـ، و ُم٤م ؾم٤مئر 

ومٙمام ُ ريد ًمٚمديـ اعمًٞملل اعمٕم٤مُمالت ومالسمد ان شمٙمقن ظم٤موٕم٦م ًمٕم٘مد اضمعامقمل ُمـ ووع اًمٌنم. 

(  ن يٙمقن قمٚمٞمٝمؿ اًمًالموعمذه٥م  هؾ اًمٌٞم٧م ) ًم ؾمالم ن يٙمقن طمٌٞمس اًمٙمٜمٞم٦ًم يراد  

 ن اًمديـ ، ومٝمؿ يٕمع٘مدون اإلؾمالم. و ٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف  ن ه١مٓ  قمٜمدهؿ ُمِمٙمٚم٦م ذم ىمرا ة ؽيمذًم

٤مٓقمع٘م٤مد سم٤مًمق٤مًمقث، واًمٗمدا  يمقم٤ٌمرة قمـ سمٕمض إومٙم٤مر اًمٕم٘مدي٦م،  يمقٟمف ، ذمعمًٞملٞم٦ماإلؾمالُمل يم٤م

، وسمٕمض إطمٙم٤مم واًم٘مقاٟملم اًمعل شمرشمٌط سم٤مٕطمقال اًمِم ّمٞم٦م ُمقؾ طمرُم٦م اًمعٕمدد ذم وٟملقه٤م

 .اًمٓمالق اًمزواج  و طمرُم٦م

                                                           

آومع٤م  واًم٘مْم٤م  واًمٕمٛمؾ  ضمقاز إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وقمدم ، سم٤مب )ومرض ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  و احلة٦م ذم0ضم٤مُمع  طم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م، ج (0)

 .56سمٖمػم قمٚمؿ وٓ طمة٦م(، ح
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 اعمًٞملٞم٦ماًمٗمرق سملم اإلؾمالم و

 ، ٟمذيمر صمالصم٦م  ُمقر:طمعك ٟمةكم اًمٗمرقو 

 : شم٘مديؿ اًمديـ اإلؾمالُمل رلي٦م وضمقدي٦م قم٤مُم٦م.إُمر إول

سملم اعمقضمقدات،  شُمري اإلٟم٤ًمن طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد واًمٕمالىم٤مت ًم ؾمالمألن اًمرلي٦م اًمٕم٤مُم٦م  

ٚمٗم٦م، وًمًٜم٤م ألٓ ذم حمٓم٦م ُمـ قمقاق خمعشمٙمِمػ ًمٜم٤م  ن اًمٙمقن يِمعٛمؾ قمغم ، ؿم٤مُمٚم٦مرلي٦م يمقٟمٞم٦م ف ومٚمدي

 ا٤م اًمٜم٤مس ظمٚم٘مٜم٤م وألي٤ميمؿ ًمٚمٌ٘م٤م  ٓ ًمٚمٗمٜم٤م  وًمٙمٜمٙمؿ "(: قمٚمٞمف اًمًالم، ي٘مقل  ُمػم اعم١مُمٜملم )فحمٓم٤مشم

اًمديـ اإلؾمالُمل يٕمٓمل ٟمٔم٤مُم٤ًم شمنميٕمٞم٤ًم ُمعٙم٤مُمالً، ومٝمٜم٤مًمؽ  طمٙم٤مم و .(0)"ُمـ دار ألمم دار شمٜم٘مٚمقن

وهٜم٤مُ  طمٙم٤مم شمرشمٌط سمٕمالىم٦م اإلٟم٤ًمن سم٤مإلٟم٤ًمن، شمرشمٌط سمٕمالىم٦م اإلٟم٤ًمن سم٤مهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، 

هذه اًمٕمالىم٤مت ُمؽماسمٓم٦م يعٗمرع سمٕمْمٝم٤م قمغم وقمالىمعف سم٤مًمٌٞمئ٦م وسم٤معمقضمقدات اًمعل وضمدت طمقًمف، و

 .(2)" يمٛمٚمٙمؿ أليامٟم٤ًم  طمًٜمٙمؿ ظمٚم٘م٤م"(: قمٚمٞمف اًمًالم ُمػم اعم١مُمٜملم ) ٕمـوم سمٕمض،

ٟمٔم٤مُم٤ًم  ظمالىمٞم٤ًم ُمٜمًةاًم ايْم٤ًم ي٘مدم و ضمزائٞم٦م، ظمرى طمٙم٤مم شمنميٕمٞم٦م و يِمعٛمؾ قمغم ٤مًمديـ وم

 ٗمل يمؾ واىمٕم٦م يقضمد قمٜمدٟم٤م طمٙمؿ، ألُم٤م واىمٕمل ٟم٘مٓمع سمف،  و فم٤مهري وم اًمقضمدان.ُمع اًمٗمٓمرة و

يم٤محلٙمؿ اعمًعٗم٤مد ُمـ ظمؼم اًمقاطمد اًمٔمٜمل اًمذي ىم٤مم دًمٞمؾ ىمٓمٕمل قمغم طمةٞمعف،  و  ، ظمذ ومٞمف اًمِمؽ

قمٜمدٟم٤م وفم٤مئػ احلٙمؿ اعمًعٗم٤مد ُمـ ومعقى اًمٗم٘مٞمف اًمذي ىم٤مم دًمٞمؾ ىمٓمٕمل قمغم طمةٞم٦م ومعقاه، ويقضمد 

قمٛمٚمٞم٦م، حتدد ُم٤م يٜمٌٖمل  ن ٟمٗمٕمؾ ومٞمام ألذا ق يّمؾ ألًمٞمٜم٤م طمٙمؿ، ؾمقا  قمغم ُمًعقى اًم٘مٓمع  و قمغم 

                                                           

 ُم٤م اؾمعٗم٤مض قمٜمف. اعمقت م وُمقاقمٔمف وذيمره، ومّمؾ وُمـ يمالُمف قمٚمٞمف اًمًال0اإلرؿم٤مد، ج (0)

، سم٤مب اًمذيمر اوٛمٞمؾ وُم٤م يٚم٘مك اهلل ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد ُمـ حم٦ٌم اًمّم٤محللم وُمـ ـمٚم٥م رى اهلل سمً ط اًمٜم٤مس، 68سمل٤مر إٟمقار، ج (2)

 .34ح
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اَلةُمًعقى اًمٔمـ، ومديٜمٜم٤م يٕم٤مًم٩م  ٞمع اًمقىم٤مئع، ألُم٤م سم ٓم٤مب ظم٤مص يمام ذم  ،  و قم٤مم  (0)َ ىمِِؿ اًمّمَّ

َْرِض سَمْٕمَد يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْٕ ُدوا ذِم ا ًِ َٓ شُمْٗم ، ي٘مقل  سمق سمّمػم ؾمٛمٕم٧م اإلُم٤مم (2)ألِْصاَلطِمَٝم٤مَو

ٟملـ وذيمر اسمـ ؿمؼمُم٦م ذم ومعٞم٤مه وم٘م٤مل  يـ هق ُمـ او٤مُمٕم٦م، ت "( ي٘مقل: قمٚمٞمف اًمًالماًمّم٤مدق )

قمكم )قمٚمٞمف  وظمٓمف (رؾمقل اهلل ) ت،  ُمغم  يْم٤ًم ٟم٘مقل  يـ اًمعٜمقيريقن قمـ او٤مُمٕم٦م

ق يؽمُ "،  ذم رواي٦م  ظمرى، (3)"سمٞمده، ومٞمٝم٤م  ٞمع احلالل واحلرام طمعك  رش ا دش ومٞمف اًمًالم(

 . "( ؿمٞمئ٤ًم ألٓ يمعٌفقمٚمٞمف اًمًالم ُمػم اعم١مُمٜملم )

اإلؾمالم ديـ ٟمٔم٤مم ومٞمف ىمقاٟملم حمٙمٛم٦م ُمع٘مٜم٦م، شمٖمٓمل  ٞمع ُم٤م  ع٤مج ألًمٞمف اًمٜم٤مس، وًمٞمس  ،ألذن

يم٤مًمدي٤مٟم٦م اعمًٞملٞم٦م اًمعل اؿمعٛمٚم٧م قمغم سمٕمض اًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم اوزئٞم٦م اًمعل شمرشمٌط سم٤مٕطمقال 

 اًمِم ّمٞم٦م. 

 ألقمٓم٤م  اًمديـ اإلؾمالُمل ُم٤ًمطم٦م إلسمداع اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي. إُمر اًمق٤مين:

ُمـ هذه  اًمعٗمريعدؾمعقري٦م، و قمٓمل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٌنمي طمؼ  ٤مً ًمٜم٤م ىمقاٟمٞمٜم اإلؾمالموم٘مد ىمدم  

اًم٘مقاٟملم  طمٙم٤مُم٤ًم ضمزئٞم٦م، شمٜمٓمٌؼ قمغم  ٞمع وىم٤مئع احلٞم٤مة، يمام  ن اًمديـ اإلؾمالُمل  قمٓمك ًمٚمٕم٘مؾ 

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وـم٤مًمٌف سم٠من يٓمقر ٟمٗمًف ذم  ٞمع ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ هذه  اًمعٙم٤مُمؾطمري٦م 

اًم٘مقاٟملم اًمديٜمٞم٦م  :٘م٤ًم حمٙماًم. وُمـ إُمقٚم٦م قمغم ذًمؽاعمة٤مٓت ًمٙمل يٙمقن شمٓمٌٞم٘مف ًمٚمديـ شمٓمٌٞم

اعمرشمٌٓم٦م سملريم٦م إُمقال ذم اعمةعٛمع، ومٝمٜم٤مُ ُمٕم٤مُمالت  ُمْم٤مه٤م اًمِم٤مرع اعم٘مدس، وهٜم٤مُ 

                                                           

 .78ؾمقرة اإلها ، أي٦م  (0)

 .56ؾمقرة إقمراع، أي٦م  (2)

، سم٤مب ضمٝم٤مت قمٚمقُمٝمؿ )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( وُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمٙمع٥م و ٟمف يٜم٘مر ذم آذاوؿ ويٜمٙم٧م ذم ىمٚمقهبؿ، 26سمل٤مر إٟمقار، ج (3)

 .60ح
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يع، وًمٙمـ يمٞمػ دري اإلٟم٤ًمن هذه ومٕمغم ُمًعقى طمريم٦م اعم٤مل يقضمد شمنم ،ُمٕم٤مُمالت وك قمٜمٝم٤م

سَم٤مشمٕم٤ممم اعمٕم٤مُمالت؟ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمق٤مل ذم ىمقًمف  َم اًمرِّ  :ٟمقاضمف ؾم١مال، (0)َوَ طَمؾَّ اهللَُّ اًْمٌَٞمَْع َوطَمرَّ

ضمقاب هذا اًم١ًمال ُمقيمقل ألمم اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي، وم٢ٌمُمٙم٤من اإلٟم٤ًمن و ؟يمٞمػ دري اإلٟم٤ًمن اًمٌٞمع

 و ضمٝم٦م، وسم٢مُمٙم٤مٟمف  ن يٜمِمئ  ٤مً ؾ ؿم ّموسم٢مُمٙم٤مٟمف  ن يقيمّ  ن دري اًمٌٞمع سمٓمري٘م٦م قمٗمقي٦م ُم٤ٌمرشة، 

ضمقاب ويمذًمؽ  ُم١مؾم٦ًم ُم٤مًمٞم٦م يم٤مًمٌٜمؽ، واًمديـ  ٨م قمغم اًمعٜمٔمٞمؿ ويدقمق ألمم ُمقؾ ذًمؽ.

اًم١ًمال طمقل  اًمٕمٛمٚم٦م اًمعل يعٕم٤مُمؾ هب٤م اإلٟم٤ًمن وم٢من اًمديـ  قمٓمك ُم٤ًمطم٦م إلسمداع اًمٕم٘مؾ 

اًمٌنمي، سم٢مُمٙم٤من اإلٟم٤ًمن  ن يعٕم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٘مديـ )اًمذه٥م واًمٗمْم٦م(  و سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦م، وسم٢مُمٙم٤مٟمف 

 ن يٓمقر ٟمٗمًف ويعٕم٤مُمؾ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمرىمٛمٞم٦م، وم٢مذا حتقًم٧م اًمٕمٛمٚم٦م اًمرىمٛمٞم٦م ألمم ُم٤مل، وص٤مر ر٤م ُم٤مًمٞم٦م، 

 .شمٕمد ُم٤مًٓ  ُم٤م داُم٧مؾمالم ٓ يٕم٤مرض اًمٌٞمع هب٤م وم٤مإل

اًمديـ يمام  قمٓمك ىمقاٟملم قم٤مُم٦م،  قمٓمك ُم٤ًمطم٦م إلسمداع اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي، رذا يٛمٙمـ  ،ألذن

ًمٚمديـ ُمقايم٦ٌم  ٞمع اًمعٓمقرات وُمٕم٤مو٦م  ٞمع اًمقىم٤مئع، ٕٟمف ق  ةر قمغم اًمٕم٘مؾ سمؾ  قمٓمك ًمٚمٕم٘مؾ 

 ُم٤ًمطم٦م. 

اًمٌنمي٦م سمِمٙمؾ وٟمٞم٦م ذم سمٜم٤م  اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م دقمقة اًمديـ اإلؾمالُمل ألمم اًمٕم٘مال إُمر اًمق٤مًم٨م:

 قم٤مم.

ألن اًمديـ اإلؾمالُمل ٓ ي٘مٌؾ  ن يٌٜمل اإلٟم٤ًمن  ومٙم٤مره قمغم اًمٔمـ وآطمعامل،  و قمغم اًمرلى 

ٕمرع قمغم ُمًعٜمده٤م، عُمّمدره٤م، وشم ُمـؾ  ن شم٘معٜمع سمٗمٙمرة دون حت٘مؼ واعمٜم٤مُم٤مت، وم٤مًمديـ ٓ ي٘مٌ

 َص٤مِدىملِمَ ىُمْؾ َه٤مشُمقا سُمْرَه٤مَٟمُٙمْؿ ألِن يُمٜمعُْؿ(2) ،وألي٤مُ قمـ "(: قمٚمٞمف اًمًالمي٘مقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )و

                                                           

 .275ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م  (0)

 .000ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م  (2)
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شمٕمع٘مد ال ، وم."(0) ن شمديـ سمِمئ ُمـ ر يؽ،  و شمٗمعل اًمٜم٤مس سمٖمػم قمٚمؿ :ظمّمٚمعلم هتٚمؽ ومٞمٝمام اًمرضم٤مل

 .سمٌم  اؾمعٜم٤مدًا ألمم ا ػمة  و اعمٜم٤مم،  و ألمم اًمٔمـ  و اعمزاج واًمذوق

ألن اًمديـ ٓ  ي٘مٌؾ  ن شمٌٜمل ُمٕمروم٦م ألٓ ألذا يم٤مٟم٧م ي٘مٞمٜمٞم٦م  و شمرضمع ألمم ُمٕمروم٦م ي٘مٞمٜمٞم٦م، ومٗمعقى 

اًمٗم٘مٞمف ت ُمقالًت  ذم إقمؿ إهمٚم٥م هل ومعقى فمٜمٞم٦م، وم٢مذا  ومعك ًمٜم٤م ومٜملـ ٟملعٛمؾ  ن ومعقاه ُمٓم٤مسم٘م٦م 

وًمٞمس ألُم٤مُم٤ًم  ،(، وم٤مًمٗم٘مٞمف ًمٞمس هق رؾمقل اهلل )ًمٚمقاىمع، وٟملعٛمؾ  و٤م ًمٞم٧ًم ُمٓم٤مسم٘م٦م

ومٗمعقاه ذم إقمؿ إهمٚم٥م فمٜمٞم٦م وٟملـ ُم٠مُمقرون سمع٘مٚمٞمده ذم اًمٗمعقى اًمٔمٜمٞم٦م اًمعل ٓ ُمٕمّمقُم٤ًم، 

ٟمٕمٚمؿ هب٤م،  ُم٤م اًمٗمعقى اًمعل ٟمٕمٚمؿ هب٤م ومٜملـ ًمًٜم٤م ُمٓم٤مًمٌلم سمع٘مٚمٞمده، ًمٙمـ ومعقى اًمٗم٘مٞمف اًمٔمٜمٞم٦م يقضمد 

 .ت ألن ؿم٤م  اهلل ت طم٘م٤مً وهذا ُم٤م ؾمقع ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ٓ ،دًمٞمؾ ىمٓمٕمل قمغم طمةٞمعٝم٤م

قم٤ٌمرة قمـ طمزُم٦م ُمـ أرا  اعم عٚمٗم٦م،  ٟمف  :صالطمٞم٦م اإلؾمالم دًمعٝمؿ قمغم قمدم وُمـ 

، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ  ن ٟمٕمعٛمد اًمديـ ُمع اظمعالع خمعٚمٗمقنواًمٗم٘مٝم٤م  اًمذيـ يعلدصمقن سم٤مؾمؿ اًمديـ 

 ؟اًمٗم٘مٝم٤م 

دع اًمٌٕمض سمٛمقؾ هذا اًمٓمرح، وًمٌٞم٤من ظمٓم٠م هذا اًم٘مقل ووم٤ًمده ٟمٌلم إُمقر وًمألؾمػ ظُم  

 اًمع٤مًمٞم٦م:ت

ألن اًمديـ اإلؾمالُمل ًمٞمس يمٚمف قم٤ٌمرة قمـ  طمٙم٤مم ظمالومٞم٦م، ومٝمٜم٤مُ  طمٙم٤مم يمقػمة ىمٓمٕمٞم٦م   وًٓ: 

 ؟!طمٙم٤ممٓ ظمالع ومٞمٝم٤م، ومٚمامذا ٓ ي٠مظمذ اًمعٜمقيري هبذه إ

هذه اًمٕمٚم٦م وهل آظمعالع ُمعل٘مؼ وسمٙمقرة سملم اًمعٜمقيريلم  ٟمٗمًٝمؿ، وقمٚمٞمف ومٞمة٥م  صم٤مٟمٞم٤ًم: 

 شمرُ إظمذ سم٘مقرؿ سمل٥ًم هذه اًمِمٌٝم٦م. 

                                                           

 29اًمّمٗمل٦م . - 27ج  -احلر اًمٕم٤مُمكم  -وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (0)
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يٜمٌٖمل  ن ٟمرومض و ٟمع٤مئ٩م قمٚمؿ اًمٓم٥م ٕن إـم٤ٌم  خمعٚمٗمقن،يٜمٌٖمل رومض  :٠مي قم٤مىمؾ ي٘مقلوم

 اًمٗمٞمزي٤م  خمعٚمٗمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ؟!وقمٚمؿ اًمٗمٚمؽ وقمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤م  ٕن قمٚمام  اًمٗمٚمؽ ٟمع٤مئ٩م 

وٟملـ ذم  ،ٓ شم٘مٌٚمف  طمٙم٤مم فمٜمٞم٦م شم٘مٌؾ ا الع و طمٙم٤مم ىمٓمٕمٞم٦م ٛمؾ قمغمعيِم٤مًمديـ وم

وُمٜمف احل٤مصؾ ُمـ  ،اًمٔمـسم٤مشم٤ٌمع اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل اًمذي دل قمغم طمةٞم٦م  ونإطمٙم٤مم اًمٔمٜمٞم٦م ُم٠مُمقر

 .ومعقى اًمٗم٘مٞمف

 ذم اعمةعٛمع. رضمؾ اًمديـشم٘مٚمٞمص دور اردع اًمق٤مين:  

وُمـ  هداع اًمعٜمقيريلم اًمعل يًٕمقن اًمٞمٝم٤م ألصم٤ٌمت قمدم صالطمٞم٦م رضمؾ اًمديـ ًم٘مٞم٤مدة 

اعمةعٛمع،سمٞمٜمام ؾم٤مئر اعمةعٛمع، حمعةلم سم٘مٌقل ذًمؽ وىم٧م يم٤من رضمؾ اًمديـ هق اعمق٘مػ اًمقطمٞمد ذم 

اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن طم٤مًم٦م اوٝمؾ، و ُم٤م ذم هذه إزُمٜم٦م وُمع وضمقد اعمع ّمّملم ذم يمؾ قمٚمؿ، 

آىمعّم٤مد ومٛمـ همػم اعم٘مٌقل ىمٞم٤مم ُمرضمع اًمع٘مٚمٞمد سمذًمؽ ًمقضمقد ُمـ هؿ  قمٚمؿ ُمٜمف ذم  ومال، 

  وآضمعامع وهمػمه٤م ُمـ ومروع اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م؟!

 اًمع٤مًمٞملم: سم٤مًمدوريـ ا ٓمػميـ  ي٘مقُمقن لمعٜمقيرياًم ٟمةداًمٗمٙمرة هذه  وذم ُم٘م٤مم شمروي٩م 

 شمعٌع إظمٓم٤م : 

 اًمدور إول: شمعٌع  ظمٓم٤م  وقمقرات ُم٤م يًٛمك قمٜمدهؿ سم٤معم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م. 

ألسمراز ا الوم٤مت وقمـ  ظمٓم٤م  رضم٤مل اًمديـ، اًمٌل٨م ومٞمًٕمقن دائاًم و ٤موًمقن ضم٤مهديـ 

ذم اًم٘مرون  اعمًٞملٞملمرضم٤مل اًمديـ اًمِمٞمٕم٦م يمرضم٤مل اًمديـ  ذم حم٤موًم٦م إلفمٝم٤مر، ٝمؿاعمقضمقدة سمٞمٜم

ٟمالطمٔمف وهذا ُم٤م  .ٓ يٓمٌ٘مقو٤ميرومٕمقن ؿمٕم٤مرات واًمقؾمٓمك، ٓ خيعٚمٗمقن ذم اوِمع واًمٓمٛمع، 
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ععٌع قمقرات اعم١مُمٜملم ُمـ رضم٤مل اًمديـ،  و شمعٌع زٓت ُمـ ظمالل وضمقد ُمٜم٤مسمر وُمقاىمع ظم٤مص٦م سم

 اإلؾمالم.اعمق٘مٗملم اًمذيـ ي١مُمٜمقن سمٛمنموع 

 ت:وذًمؽ ُمـ ضمٝمعلم ،ظمٚمق هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٜمزاه٦م وٓ خيٗمك

 رشقمٜم٤م اعم٘مدس.ُمـ إطمٙم٤مم اًمالزُم٦م اعم٘مررة ذم  شمعٌع قمقرات اعم١مُمٜملم طمرُم٦م اوٝم٦م إومم:

ٓ و ،يعٖم٤مومٚمقن قمـ  ظمٓم٤م  اًمعٜمقيريلمومٝمؿ  ،آزدواضمٞم٦م ذم اًمٕمرض واًمع٘مٞمٞمؿ اوٝم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:

ٍمون اًمذيمر قمغم اوقاٟم٥م اًمًٚمٌٞم٦م، وم٢من ُمًػمة ي٘مو ،ًمرضم٤مل اًمديـ يذيمرون اوقاٟم٥م اإلد٤مسمٞم٦م

وىم٤مُم٧م سم٠مدوار قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا ذم احلقزة متعد ٕيمقر ُمـ  ًمػ قم٤مم، ويقضمد ومٞمٝم٤م  ٟمامذج ُمع٠مًم٘م٦م، 

اًمٜمٌل و هؾ سمٞمعف )قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٩م قمغم شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مس و ذم طمٗمظ اًم٘مٞمؿو ُمّم٤مًمح اعمةعٛمع،طمٗمظ 

 اًمًالم(.

 وم٤مقمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ: حشمًٓمٞم

 واعمق٘مػ. فوسمٞمٜماواعمةعٛمع،  رضمؾ اًمديـاًمدور اًمق٤مين: شمًٓمٞمح اًمٕمالىم٦م سملم  

ودور اعمق٘مػ  رضمؾ اًمديـسملم دور  شم٘م٤مـمع وشمٕم٤مرض شمّمقيرطمٞم٨م  ٤مول اًمعٜمقيريقن  

ُمعذرقملم سم٤من رضمؾ اًمديـ  ٤مرب اعمق٘مػ ٕن  ،اعمع ّمص ذم اًمٕمٚمقم اًمٙمقٟمٞم٦م وآضمعامقمٞم٦م

ديـ ذم اًم٤ًمسمؼ هق ُمـ يٕم٤مًم٩م اعمرى ويدير إظمػم ؾمل٥م اًم٤ًٌمط ُمـ حتعف، ومٙم٤من رضمؾ اًم

 اًمٙمقػم ُمـ إُمقر، وسمٕمد اٟمعِم٤مر اًمٕمٚمؿ ويمقرة اعمع ّمّملم شمريمف اًمٜم٤مس و ُمقا صقب اعمق٘مػ.

 وًمٙمـ يٛمٙمـ ُمالطمٔم٦م إُمقر اًمع٤مًمٞم٦م:

 .رضمؾ اًمديـدور سم٤مًمع٤مزم قمدم ُمٕمروم٦م دور اًمديـ و اعمالطمٔم٦م إومم:
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ومٚمٞمًتت٧م  ،رضمتت٤مل اًمتتديـًم٘متتد همتت٤مب قمتتـ هتت١مٓ  دور اًمتتديـ، وسم٤مًمعتت٤مزم همتت٤مب قمتتٜمٝمؿ دور 

 ن يٌتتتلم  عتتتفألٟمتتتام وفمٞمٗمو ،يٙمعتتت٥م  طمتتترازاً وفمٞمٗمتتت٦م ـم٤مًمتتت٥م اًمٕمٚمتتتؿ  ن ي٘متتتر  قمتتتغم اعمتتترى،  و 

رع قمتتغم طمريمتت٦م اعمةعٛمتتع، سملٞمتت٨م شمٙمتتقن هتتذه احلريمتت٦م ُمٓم٤مسم٘متت٦م ًمعٕمتت٤مًمٞمؿ تُمٕمتت٤مق اًمتتديـ، ويِمتت

( ضمتت٤م  ُمتتـ  ضمتتؾ اًمؽمسمٞمتت٦م وومتتؼ اًمعٕمتت٤مًمٞمؿ اًمعتتل  ٟمزًمتت٧م ُمتتـ ٢من اًمٜمٌتتل إيمتترم )ومتتاًمتتديـ. 

ُٛمُٝمتتُؿ اًمًتتام   ٞمِٝمْؿ َوُيَٕمٚمِّ تتٜمُْٝمْؿ َيْعُٚمتتق قَمَٚمتتْٞمِٝمْؿ آَي٤مشمِتتِف َوُيتتَزيمِّ ًٓ ُمِّ ٞمِّتتلَم َرؾُمتتق ُُمِّ ْٕ تتِذي سَمَٕمتت٨َم ذِم ا ُهتتَق اًمَّ

ْٙمَٛمتت٦مَ  ( ذم وفمٞمٗمعتتف  ن يٙمتتقن ظمٚمٞمٗمتت٦م ًمرؾمتتتقل اهلل ) ورضمتتؾ اًمتتتديـ ،(0)اًْمٙمَِعتت٤مَب َواحْلِ

 اًمٕم٘مٞمتتدة و طمٙمتت٤مم اًمٗم٘متتف، ويقوتتح اًم٘متت٤مٟمقن اًمتتذي ووتتٕمف اهلل ٌتتلّم ٞمتت٤مم هبتتذه إدوار، ومٞمُ اًم٘م

)شمٌتتت٤مرُ وشمٕمتتت٤ممم( ًمٚمٜمتتت٤مس، وُمتتتـ هتتتذا اًم٘متتت٤مٟمقن  ن ًمٚمٗم٘مٞمتتتف ُمٜمّمتتت٥م اإلومعتتت٤م  وُمٜمّمتتت٥م 

 .ظم٤مص٦م اًم٘مْم٤م ، وُمٜمّم٥م اًمقٓي٦م قمغم سمٕمض إُمقر، ؾمقا  يم٤مٟم٧م اًمقٓي٦م  قم٤مُم٦م  و

ىمد يٙمقن ُمـ  ؾم٤ٌمب سمريم٦م اهلل )شم٤ٌمرُ  ألٟمف ُم١مُمـ شم٘مل ورعُمـ طمٞم٨م  رضمؾ اًمديـ ،ٟمٕمؿ

، ألٟمف ُم١مُمـ ت ىمد يٙمقن دقم٤مله سمريم٦م يم٠مي ُم١مُمـ شم٘مل ورع ُمـ طمٞم٨م ورضمؾ اًمديـ ،وشمٕم٤ممم(

 و  ،اوقالار٤مشمػ ًمٞم٧ًم وفمٞمٗمعف ألصالح يمام اٟمف وًمٙمـ ًمٞم٧ًم وفمٞمٗمعف  ن يٕم٤مًم٩م اًمٜم٤مس، 

 ! قمٓمؾألذا  ص٤مهب٤م  ألصالح اًمًٞم٤مرة

 .ورضمؾ اًمديـر اعمق٘مػ د شم٘م٤مـمع سملم دوٓقمع٘م٤مد ا ٤مـمئ سمقضمقااعمالطمٔم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: 

ألن ه١مٓ  يٕمع٘مدون سمقضمقد شم٘م٤مـمع وظمالع سملم دور اعمق٘مػ ودور ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، سمٞمٜمام  

ألن  ي ـم٤مًم٥م قمٚمؿ يٕمع٘مد  ن دور اعمق٘مػ يعٜم٤مرم  : ٟم٤م سمٙمؾ ضمزم  ىمقلو إُمر قمغم ظمالع ذًمؽ،

ادد ُمّم٤محلف و دورهع تتُمع دوره ومٝمق ُمِمعٌف، و ي ُمق٘مػ يٕمع٘مد  ن دور ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يعٜم٤مرم ُم

                                                           

 .2ؾمقرة اوٛمٕم٦م، أي٦م  (0)
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دور  ٤مةترة ُمٜم٤مومتتطمعك يعْمح ًمٜم٤م اؿمع٤ٌمه هذه اًمٗمٙمرة ت  ومٙمو ،وًمٞمتتس ُمق٘مٗم٤ًم واقمٞم٤مً  هق ُمِمعٌف  يْم٤مً 

 ت  ذيمر ذم اعم٘م٤مم اعمق٤مل اًمعقوٞملل اًمع٤مزم:ت ـمت٤مًم٥م اًمٕمٚمتقم اًمديٜمٞمتت٦م ًمٚمٛمق٘متتػ 

 و  سمٜم٤م  اًمٌٞم٧م ٕضمؾ  ن سمٕمض اعم١مُمٜملم دٛمٕمقن  ُمقآً  ُٕمقر اًمعل ٟمٌعكم هب٤م ذم معٛمٕمٜم٤مُمـ ا

وُمـ شمٚمؽ إطمٙم٤مم شمٕمٚمؼ ا ٛمس  ، طمٙم٤مم سمٕمض ٕضمؾ اًمزواج، وهذا اوٛمع يمًٚمقُ شمعٕمٚمؼ سمف

ا ٛمس سمٕمد طمٚمقل احلقل، ومٚمق ومروٜم٤م  ن ؿم ّم٤ًم دظمؾ ذم سمٞمعف و همٚمؼ قمغم  ب ألظمراج ووضمق

ومٙمرة،   ن يٙمع٥م ألمم اًمٗم٘مٞمف اٟم٘مدطم٧م ذم ذهٜمف و ٟمٗمًف همروم٦م و ظمذ ورىم٦م وىمٚمؿ و ظمذ يٗمٙمر،

ن يرومع اًمٞمد قمـ وضمقب ا ٛمس ذم اعم٤مل اًمذي دٛمٕمف اًمٜم٤مس ٕضمؾ اًمزواج  و يٓمٚم٥م ُمٜمف  

ٕضمؾ سمٜم٤م  سمٞم٧م، صمؿ ىم٤مم سمٙمع٤مسم٦م هذه اًمٗمٙمرة وصقره٤م ذم  وراق و ظمذ يقزقمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس،  و 

  يرؾمٚمٝم٤م ألمم اعمراضمع واًمٗم٘مٝم٤م .

ذم هذه اًمٗمٙمرة يقضمد و ٝمٜم٤م ٓ سمد  ن ٟم٘مػ وىمٗم٦م حتٚمٞمؾ وشمدىمٞمؼ ًمع٘مٞمٞمؿ هذه اًمٗمٙمرة،وم

 عامٓن: اطم

 ن يٓمٚم٥م ص٤مطم٥م هذه اًمٗمٙمرة  ُمـ اًمٗم٘مٞمف  ن يٖمػم ر يف اًمٗم٘مٝمل، ومٞم٘مقل  آطمعامل إول: 

سمام  ٟمؽ اٟمعٝمٞم٧م سمل٥ًم إدًم٦م ألمم وضمقب ا ٛمس، وم٠مٟم٤م  ـمٚم٥م ُمٜمؽ  ٓ شمٗمعل سملٙمؿ  :ًمٚمٗم٘مٞمف

 يمكم سمقضمقب ا ٛمس، وُمـ اًمقاوح اًمٌلم وم٤ًمد هذا آطمعامل. 

ومٝمق ًمٞمس ُمٕمٜمٞم٤ًم سمٗمعقى ُمـ يٗمعل سمقضمقب ا ٛمس،  وم٢من يم٤مشم٥م هذه اًمقرىم٦م، ألن يم٤من معٝمداً 

وسم٢مُمٙم٤مٟمف  ن يٕمٛمؾ سمر يف، يمام سم٢مُمٙم٤مٟمف  ن يٜم٤مىمش اًمٗم٘مٞمف ذم احلقاا اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٠مؾمٚمقب قمٚمٛمل 

وم٢مٟمف ُمـ ا ٓم٠م  ن  همػم معٝمد وًمٞمس ُمـ  هؾ آظمعّم٤مص وألن يم٤من ،يٜم٤مؾم٥م اعمع ّمّملم

يدظمؾ قمغم ـمٌٞم٥م،  يٓمٚم٥م ُمـ  هؾ آظمعّم٤مص  ن يٖمػموا ر اؿ، وًمٜم٤م  ن ٟمعّمقر ُمريْم٤مً 
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ومٞمٙمع٥م ًمف اًمٓمٌٞم٥م وصٗم٦م ـمٌٞم٦م، ومٞم٘مقل اعمريض ًمٚمٓمٌٞم٥م  ـمٚم٥م ُمٜمؽ شمٖمػم هذه اًمقصٗم٦م، و ن 

 ذم قمدم ىمٌقل هذا إُمر ُمٜمفٓ ؿمؽ   شمٌدل ر يؽ ومٞمٝم٤م وم٠مٟم٤م همػم ُم٘معٜمع هب٤م، هؾ ي٘مٌؾ ُمٜمف ذًمؽ؟!

ٕٟمف ُمـ همػم اعمع ّمّملم، وًمٞمس ُمـ طم٘مف  ن يٕمؽمض قمغم اعمع ّمّملم. ألن اعمرضمٕمٞم٦م ًمٞم٧ًم 

ومٛم٠ًمًم٦م اإلومع٤م  ُم٠ًمًم٦م شمًعٜمد ألمم  دًم٦م ىمرآٟمٞم٦م وروائٞم٦م، واًمٗم٘مٞمف ٓ يٛمٙمـ  ن  ،)ُم٤م يٓمٚمٌف اعم٘مٚمدون(

  يعٕمدى هذه إدًم٦م.

و اعمرضمع اًمٙمٌػم اًمًٞمد قمغم اًمًٞمًع٤مين )طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم( ذم ؾمٜم٦م ُمـ اًمًٜمقات ق يق٧ٌم 

 طمد اعم١مُمٜملم )هداه اهلل(  ٥مومٙمع قمٜمده هالل ؿمٝمر ُمـ اًمِمٝمقر، و ؿمٞمع سملم اًمٜم٤مس صمٌقت ارالل،

؟( وم٠مضم٤مب ُمٙمع٥م اًمًٞمد )رقم٤مه اهلل  ًمٞمس ُمـ إضمدر  ن حتع٤مط ذم ُم٠ًمًم٦م ارالل) :ي٘مقل ًمف ًمف

ؾمامطم٦م اًمًٞمد )طمٗمٔمف اهلل( ٓ يٗمعل وٓ  ع٤مط ألٓ سم٤معم٘مدار اًمذي شمًعٚمزُمف إدًم٦م ت  شمٕم٤ممم( سم٠من: )

 و  ع٤مط يمام شمِم٤م  وم٤مسمل٨م قمـ ومٝمق وم٘مٞمف ُم٘مٞمد سم٠مدًم٦م وسم٠مطمٙم٤مم ت  وألذا يمٜم٧م شمرهم٥م ومٞمٛمـ يٗمعل 

 (.ُمرضمع آظمر

سمؾ هق ص٤مطم٥م  ،ًمٞمس اعمرضمع ُمرؿمل٤ًم ذم ؾم٤ٌمق ؾمٞم٤ميس ويعٜم٤مومس ُمـ  ضمؾ ُمٜمّم٥م دٟمٞمقي

رشقمٞم٦م حتعؿ قمٚمٞمف  ن يٓمٌع هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وُمـ يريد  ن ي٘مٚمد ُمرضمٕم٤ًم يًػم طم٥ًم  ٦موفمٞمٗم

قمـ اًمِمٝمرة، وٓ يٌل٨م   هقا  اعم٘مٚمديـ ومٝمق وؿم٠مٟمف، وهذا ٓ يي سمٛم٘م٤مم اعمرضمع ٕٟمف  ٓ يٌل٨م

 قمـ قمدد إشم٤ٌمع. 

 ن اعمرضمع قمٜمده وٓي٦م وسم٢مُمٙم٤مٟمف  ن يً٘مط  اًمٗمٙمرة  ٘مّمد ص٤مطم٥م هذهي ن  :آطمعامل اًمق٤مين

هٜم٤م و ًمٞمس  ن يٖمػم اعمرضمع ومعقاه،و ا ٛمس قمـ رش ٦م ُمـ اعم١مُمٜملم ألذا اىمعْم٧م اعمّمٚمل٦م ذًمؽ،

 ذم هذه اعم٠ًمًم٦م شمقضمد ضمٝمع٤من:  :ٟم٘مقل
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 ًمذي دٛمع إُمقال ًمٙمل يٌٜمل سمٞمع٤ًم،  و ًمٙمل يعزوج، ُمّمٚمل٦م اعم١مُمـ ا :إومم

هل ُمّمٚمل٦م ُمّم٤مرع ا ٛمس، وم٤م ٛمس شمقضمد ًمف ُمّم٤مرع ُم٘مررة رشقم٤ًم، ُمقؾ سمٜم٤م   :اًمق٤مٟمٞم٦م

اعمِم٤مريع اًمديٜمٞم٦م، ودومع اورات اعم١مُمٜملم، وُم٤ًمقمدة اًمٗم٘مرا  واعملع٤مضملم ٓ ؾمٞمام ُمـ سمٜمل 

 ه٤مؿمؿ ) قمزهؿ اهلل شمٕم٤ممم(.

ّمٚمل٦م ص٤مطم٥م اعم٤مل اعم ٛمس وُمّمٚمل٦م ُمّم٤مرع ا ٛمس شمزاطمؿ سملم ُميقضمد وذم اعم٘م٤مم 

٤م ا روج ُمـ هذا اًمعزاطمؿ سم٤مًمٜمعٞمة٦م هبٓمٞمع  عًاًمعل ٟمٓسمد  ن ٟم٠ًمل قمـ اعمٕم٤مدًم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمًٚمٞمٛم٦م 

 إومْمؾ؟ 

ألن ذًمؽ يٙمقن سم٤مًمعٜمًٞمؼ سملم دور ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وسملم دور اعمق٘مػ، ومٜملـ هٜم٤م سمل٤مضم٦م ألمم 

اًمقاردات  ُم٘مدار ظمٌػم اضمعامقمل يرصد ًمٜم٤م احل٤مضم٤مت، وسمل٤مضم٦م ألمم ظمٌػم ذم اعمل٤مؾم٦ٌم ًمٞمٕملم ًمٜم٤م 

وهؾ ُم٤م ي٠ميت ُمـ احل٘مقق  يٖمٓمل احل٤مضم٤مت  ،واًمّم٤مدرات ذم ا ٛمس وهمػمه ُمـ احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م

وُمـ صمؿ ي٠ميت دور اًمٗم٘مٞمف ص٤مطم٥م اًمقٓي٦م، ًمٞم٘مرر هؾ ُيً٘مط احلؼ  م ٓ يً٘مط  اًميوري٦م  م ٓ،

 احلؼ؟

 ن  همٚمؼ قمغم ٟمٗمس سم٤مسم٤ًم صمؿ  ومٙمر  وهق  ألن هذه اًم٘مْمٞم٦م ٓ شمٙمقن هبذا اًمِمٙمؾ اًمٕمِمقائل،

سمٓمري٘م٦م ومردي٦م و صدر اىمؽماطم٤مت و وزع  وراق قمغم اعم١مُمٜملم، ألن اعمرضمع ي٘مقم سمدور ُمٝمؿ 

ومٕمغم ص٤مطم٥م هذا اعم٘مؽمح  ن ي٘مقم  يْم٤ًم  سمٛمقؾ هذا اًمدور، سم٠من  ،ينمُ ومٞمف ا ؼما و وظمٓمػم

يًع٘مرئ ُمقارد و دٚمس  وًٓ ُمع ا ؼما  ًمٞمدرس طم٤مضم٤مت اعم١مُمٜملم ذم  ٞمع سم٘م٤مع إرض،

 اًمٍمع، ومٞمدرس ذًمؽ وومؼ ُمٕمٓمٞم٤مت اعمق٘مٗملم اعمع ّمّملم.
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ال وم  ،هٜم٤م يؼمز دور اعمق٘مػ يمدور ُمٙمٛمؾ ًمدور رضم٤مل اًمديـ ذم اًمٜمٝمقض سم٤معمةعٛمع اعمًٚمؿ

سمد ًمٜم٤م ُمـ اطمؽمام يمؾ ؿم ص ذم ختّمّمف، ومٙمؾ ؿم ص ذم ختّمّمف ًمف اًمري٤مدة، واًمٗم٘مٞمف ذم 

وًمف اًمري٤مدة ت  ،ص٤مطم٥م وٓي٦م ًمف اًمري٤مدةو اؾمعٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وذم ُمٜمّمٌف يمٛمٗمعل وىم٤ميض

 يْم٤ًم ت ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ اًمديـ، واعمةعٛمع حمع٤مج ألمم  ٞمع اعمق٘مٗملم اًمذيـ ًمداؿ ظمؼمات ذم  ٞمع 

 احلٞم٤مة. ؿم١مون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الزابع

 مالمح التهويزيني الشيعة

 اعمٚمٛمح إول: اعمقىمػ اًمًٚمٌل ُمـ اعمرضمٕمٞم٦م

 اعمٚمٛمح اًمق٤مين: اًمدقمقة ألمم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم آقمع٘م٤مد واًمٗمٙمر واًمعٕمٌػم واًمًٚمقُ 

 اعمٚمٛمح اًمق٤مًم٨م:  رومض اًمع ّمص ذم ُمٕم٤مرع اًمديـ

 ُمقىمػ اًمعٜمقيريلم ُمـ اًمؽماث اإلُم٤مُمل :اعمٚمٛمح اًمراسمع
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مالمح التهويزيني الشيعةالفصل الزابع: 

     

 

 

سم٤من سمـ شمٖمٚم٥م:  ِٕ اضمٚمس ذم ُمًةد "ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف( 

 .(0)"اعمديٜم٦م واوم٧م اًمٜم٤مس، وم٢مين ُ طم٥م  ن يرى ذم ؿمٞمٕمعل ُمقٚمؽ

 اعملقر اًمق٤مين: سمٞم٤من ُمالُمح اًمعٜمقيريلم اًمِمٞمٕم٦م. 

واعمّمٓمٚمل٤مت يم٤مًمعةديد واإلصالح واًمعٜمقير،  اًمٕمٜم٤مويـ حت٧م هذه اًمٙمقُم٦م ُمـ

ٟمريد  ن ٟمعٕمرع قمغم ُمالُمح اًمعٜمقير اعمع٠مصمر سم٤مًمٗمٙمر  ،ٟم٘مد اًمؽماث ورومض ا راوم٦مواًمعلدي٨م و

 اعمالُمح اًمع٤مًمٞم٦م:ت وٟمذيمر ذم هذا اعملقرزه قمـ همػمه. ، طمعك ٟملدده وٟمٛمٞمّ اًمٖمرع

 إول: اعمقىمػ اًمًٚمٌل ُمـ اعمرضمٕمٞم٦م

اًمٕمٛمؾ ُمـ  ضمؾ اًمعٗمٙمٞمؽ سملم ُمٜمّم٥م اعمرضمٕمٞم٦م وسملم اًمِمٞمٕم٦م، وم٢من  : ول ُمٚمٛمح يقاضمٝمٜم٤م هق

إئٛم٦م ُمٜمّم٥م اعمرضمٕمٞم٦م هق ٟمٞم٤مسم٦م اًمٗم٘مٝم٤م  قمـ اعمٕمّمقم )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف( وم٘مد  راد 

)صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ(  ن يٙمقن اًمٗم٘مٞمف و ن يٙمقن ُمٜمّم٥م اعمرضمٕمٞم٦م هق اعملقر اًمذي 

ورذا يقضمد قمالىم٦م شمٗم٤مقمٚمٞم٦م سملم ُمٜمّم٥م  ،شمدور طمقًمف طمريم٦م اًمعِمٞمع اًمع٤مرخيٞم٦م ذم زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمرضمٕمٞم٦م ىمقي٦م ذم سمٜم٤مئٝم٤م اعمٕمرذم، وىمقي٦م ذم  ،اعمرضمٕمٞم٦م وسملم ىمقة وضمقد وطمريم٦م اًمعِمٞمع

ُمٜمٔمقُمعٝم٤م إظمالىمٞم٦م ٟمزا٦ًم وُمٚمعزُم٦ًم سم٤مًمٕمٗم٦م واًمع٘مقى وإظمالق وأداب، و يْم٤ًم ُمًع٘مٚم٦م ذم 

 ٞمع ؿم١موو٤م قمـ اًمٜمٔمؿ وإطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وم٢من طمريم٦م اًمعِمٞمع شمٙمقن طمريم٦م ىمقي٦م، واًمٕمٙمس 

ذم اًمٌٜم٤م  اعمٕمرذم  و ذم اعمٜمٔمقُم٦م ت  ا وضمد وٕمػ ذم  طمد اوٝم٤مت اًمقالثهق اًمٕمٙمس، وم٢مذ

 ،٦م ذم اىمعّم٤مده٤م ألمم ضمٝم٦م ُمـ اوٝم٤متيمام ألذا يم٤مٟم٧م اعمرضمٕمٞم٦م شم٤مسمٕم تذم آؾمع٘مالل  إظمالىمٞم٦م،  و

                                                           

 .01، ص7ًمٜمة٤ميش، سم٤مب إًمػ، رىمؿ رضم٤مل ا (0)
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رذا ٟمةد اًمعِمٞمع دائاًم يٕمٞمش  :وم٢من طمريم٦م اًمعِمٞمع شمٙمقن وٕمٞمٗم٦م، ووضمقد اًمعِمٞمع يٙمقن وٕمٞمٗم٤مً 

اًم٘مقة واًمعامؾمؽ، وُمٜمِم٠م ذًمؽ ىمقة اعمرضمٕمٞم٦م، ومٝمل ُمٜمذ  ول يقُمٝم٤م ألمم يقم اًمٜم٤مس هذا شمٕمٞمش 

ٕمرذم، وشمٕمٞمش طم٤مًم٦م اًمع٘مقى وآًمعزام وآٟمّمٞم٤مع ٕطمٙم٤مم اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، اًم٘مقة ذم سمٜم٤مئٝم٤م اعم

ٙمؾ و يْم٤ًم شمٕمٞمش آؾمع٘مالل، ومال يقضمد قمٜمقان  قمغم ُمـ قمٜمقان اعمرضمٕمٞم٦م قمٜمدٟم٤م ٟملـ اًمِمٞمٕم٦م، وم

اهلل شمٕم٤ممم ذم  ٗم٤م ضمٕمٞم٦م ُم٘م٤مم ٟمٞم٤مسم٦م اًمٗم٘مٝم٤م  قمـ ظمٚمٕن اعمر :ٟمٔم٤مم ويمؾ طمزب هق دون اعمرضمٕمٞم٦م

 .  روف

وىمد  درُ  صل٤مب اًمعٞم٤مر عمرضمٕمٞم٦م سم٘مل اًمعِمٞمع ُمّم٤مٟم٤ًم وذو ُمٜمٕم٦م قمـ آظمؽماق. ومٌٗمْمؾ ا

ٜمّم٥م هذا اعماًمعٜمقيري ىمقة وشم٠مصمػم اعمرضمٕمٞم٦م، و ٟمف ٓ يٛمٙمـ  ن يٜمةح ُمنموقمٝمؿ ألٓ قمغم ضمق٦م 

هذا اعم٘م٤مم   ٟم٘م٤مضسم٘مٞم٦م وٓ يٛمٙمـ رؿ  ن يٌٜمقا رصطًم٤م صم٘م٤مومٞم٤ًم ذم اًمقاىمع اًمِمٞمٕمل ألٓ قمغم  ،اًمٕمٔمٞمؿ

رذا هؿ يٕمٛمٚمقن دائاًم ُمـ  ضمؾ ألؾم٘م٤مط هذا اعمٜمّم٥م، ورؿ حم٤موٓت يمقػمة ذم و ،اًمرومٞمع ضمدًا 

اب إؾم٤مس اًم٘م٤مٟمقين عمٜمّم٥م اعمرضمٕمٞم٦م، وومٞمام يكم ٟمًعٕمرض صمالث حم٤موٓت ُمـ اعمل٤موٓت 

  .اًمعٜمقيري٦م اًمعل يراد هب٤م ألوٕم٤مع ُم٘م٤مم اعمرضمٕمٞم٦م، سميب إؾم٤مس اًم٘م٤مٟمقين

 سمدقم٦م طم٤مدصم٦م.اعمل٤موًم٦م إومم: دقمقى  ن ضمقاز اًمع٘مٚمٞمد 

٤مب اًمعٜمقيريلم  ن ضمقاز اًمع٘مٚمٞمد سمدقم٦م طم٤مدصم٦م  طمدصمٝم٤م قمٚمام  إصقل ُمـ ٙمعّ ادقمك سمٕمض اًمُ  

وهق  ،ؾمٜم٦م ئعل٤م٘مدُم٦م، ومٕمٛمر اًمع٘مٚمٞمد ىمراسم٦م اعماًمِمٞمٕم٦م، وق يٙمـ وقاز اًمع٘مٚمٞمد وضمقد ذم اًم٘مرون اعمع

ٝمؿ ُيٗمعقن ومًمذا  اإلظم٤ٌمريلم:و ؾمالع اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا ُمـ  ،اعمع٠مظمريـ طم٤مدث قمغم يد إصقًمٞملم

 سمٕمدم ضمقاز اًمع٘مٚمٞمد.
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 اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اعمل٤موًم٦م إومم:ت

ُم٤ًمطم٦م ذم وؾم٤مئؾ  ومٝمق ىمد  ظمذ٩م اًمقاؾمع عمقؾ هذا اًم٘مقل يوؽمو ٤م ي١مؾمػ ًمف ذم اعم٘م٤مم اًم

وهذا اًمٙمالم ذم احل٘مٞم٘م٦م يٙمِمػ قمـ ضمٝمؾ ص٤مطمٌف  ،اًمعقاصؾ ذم سمٕمض اعمةعٛمٕم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م

 صمالصم٦م: ذه اعمل٤موًم٦م  ذيمر  ُمقراً ذم ُم٘م٤مم اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم هو سمع٤مريخ اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل،

ألن اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا وُمـ يقُمٝمؿ إول وٓ يزاًمقن ُمـ إصقًمٞملم اًمذيـ  إُمر إول:

ةد  ن (، ومٜملـ ٟميٚمعزُمقن سمةٛمٚم٦م ُمـ إصقل واًم٘مقاقمد، واًمعل  ظمذوه٤م ُمـ إئٛم٦م )

وقمٚمٞمٙمؿ  ن  إصقل ألًمٞمٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمٚم٘مل ألٟمام"( ىم٤مل ٕصل٤مسمف وؿمٞمٕمعف: اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

 ن اًمِمٞمٕم٦م وُمٜمذ اًمٞمقم ( يقوح ًمٜم٤م . وهذا اًم٘مقل اًمّم٤مدق ُمـ ألُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق )"شمٗمرقمقا

إول يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ ىمقاقمد ذم اًمٗم٘مف،  ظمذوه٤م ُمـ إئٛم٦م )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ( 

 يٕمعٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ذم اؾمعٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م. 

 ؾّمًٝم٤م اعملدث حمٛمد  -يذم سمداي٦م اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ارةر -ٟمٕمؿ، وضمدت ُمدرؾم٦م 

، (اإلظم٤ٌمري٦ماعمدرؾم٦م )هذه اعمدرؾم٦م ُ ـمٚمِؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ و، هت(0123شمت) آؾمؽماسم٤مدي  ُملم

يقضمد قمٜمده٤م ىمقاقمد و صقل، وًمٙمـ ختعٚمػ ُمع اعمدرؾم٦م اعمِمٝمقرة وإيمؼم ذم ُمذه٥م  هؾ و

ومٛمقاًل يرى إصقزم  ،ذم سمٕمض اًم٘مقاقمد آؾمعٜم٤ٌمـمٞم٦م (اعمدرؾم٦م إصقًمٞم٦م)( وهل اًمٌٞم٧م )

 ن سمٕمض اًمرواي٤مت اعمقضمقد ذم اًمٙمع٥م إرسمٕم٦م ًمٞم٧ًم صلٞمل٦م وًمٞم٧ًم طمة٦م، ومال سمد ُمـ 

ز سملم احلدي٨م اًمّملٞمح واحلدي٨م دراؾم٦م ىمقاقمد قمٚمؿ اًمرضم٤مل وُمٕمروم٦م  طمقارؿ، ًمٙمل ٟمٛمٞمّ 

ومٞمٕمع٘مد سملةٞم٦م  ٞمع اًمرواي٤مت اعمقضمقدة ذم اًمٙمع٥م إرسمٕم٦م، وسم٤مًمع٤مزم  اإلظم٤ٌمري،  ُم٤م اًمْمٕمٞمػ

 ألمم ىمقاقمد قمٚمؿ اًمرضم٤مل ذم آؾمعٜم٤ٌمط.  ع٤مجٓ  
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طمعك ًمق ق  ن يٕمع٘مدون سملةٞم٦م فمقاهر اًم٘مرآن ذم اؾمعٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦مقإصقًمٞم و

ومٞم٘مقًمقن سم٠من فم٤مهر اًم٘مرآن ًمٞمس طمة٦م، واحلةٞم٦م وم٘مط  اإلظم٤ٌمريقن ُم٤م  ،شمقضمد رواي٦م ُمٗمنة

 ؟ًٓمٚمرواي٤مت، ومٚمق ؿمٙمٙمٜم٤م ذم قم٘مد اًمّمٌل همػم اًم٤ٌمًمغ هؾ هق صلٞمح  م 

ومٕمٚمام  إصقل ي٘مقًمقن ألذا سملقٜم٤م ذم اًمرواي٤مت وق ٟمةد رواي٦م ظم٤مص٦م  و قم٤مُم٦م شمق٧ٌم صل٦م 

، وم٢مٟمف قم٤مم وفم٤مهره احلةٞم٦م (0) وومقا سم٤مًمٕم٘مقد قم٘مد اًمّمٌل، يٛمٙمـ  ن ٟمرضمع ألمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ومٞم٘مقل ٓ يٛمٙمـ اًمرضمقع ألمم  اإلظم٤ٌمري ُم٤م  .يمؾ قم٘مد سمام ذم ذًمؽ قم٘مد اًمّمٌل صلٞمحهق  ن و

، وم٢من وضمدٟم٤م دًمٞماًل ُمـ اًمرواي٤مت  ظمذٟم٤م سمف وألٓ ٟمعقىمػ ، ٕن أي٦م ًمٞم٧ًم طمة٦مأي٦م اعم٤ٌمريم٦م

 اإلظم٤ٌمريلموٓ ٟمعٛمًؽ سمٔمٝمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ألذن، اًمِمٞمٕم٦م ؾمقا  يم٤مٟمقا ُمـ إصقًمٞملم  و ُمـ 

 قمٜمدهؿ  صقل، وقمٜمدهؿ ىمقاقمد وًمٙمـ خيعٚمٗمقن ذم سمٕمض اًم٘مقاقمد.

اًمع٘مٚمٞمد ُمٓمٚم٘م٤ًم وق يًدوا سم٤مب اًمع٘مٚمٞمد  ق ي٘مقًمقا سمٕمدم ضمقاز اإلظم٤ٌمريلمألن  :إُمر اًمق٤مين

ُمٓمٚم٘م٤ًم، وألٟمام ىم٤مًمقا سمٕمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اعمةعٝمد اًمذي يٕمعٛمد قمغم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمعل 

 ٟمف  ًمٞمس يمؾ  ظم٤ٌمري  ومعك سمٕمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد قمٚمام   ألًمٞمفيرومْمقو٤م، و ٤م يٜمٌٖمل آًمعٗم٤مت 

ىم٤مل سمذًمؽ، وقمٚمام  إصقل َرد وا قمغم ه١مٓ  وذيمروا  اإلظم٤ٌمريلمإصقل، سمؾ اًمٌٕمض ُمـ 

 دًم٦م شمق٧ٌِم طم٘م٤مٟمٞم٦م اعمٜمٝم٩م إصقزم، وضمقاز شم٘مٚمٞمد اًمٗم٘مٞمف اعمةعٝمد اًمذي يٕمعٛمد قمغم قمٚمؿ 

 اإلظم٤ٌمريلمإصقل، سمؾ طمعك سمٕمض اًمٕمٚمام  اعملًقسملم قمغم اعمدرؾم٦م آظم٤ٌمري٦م رد قمغم سمٕمض 

ًم١مًم١مة )( ص٤مطم٥م يمع٤مب رهلدث اًمٌلراين )اًمذي ىم٤مًمقا سمٕمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد قمٚمام  إصقل. وم٤معم

صمؿ سملم  ٟمف  يمقر  ،( و صمٜمك قمٚمٞمف وُمدطمفرهشمٕمرض ًمؽم ٦م إُملم آؾمؽماسم٤مدي ) (اًمٌلريـ

 وىم٤مل  وؿ يًٕمقن ٕضمؾ ظمراب اًمديـ، صمؿ ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م رداً  ،اًمعِمٜمٞمع قمغم قمٚمام  إصقل

                                                           

 .0ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م (0)
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ٓ يقضمد يش  اؾمٛمف   ،ألذن .(0)"ُم٤م  طمًـ وُم٤م  ضم٤مد وٓ وومؼ ألمم اًمّمقاب واًمًداد"قمٚمٞمف، 

سمةقاز  يم٤مٕصقًمٞملم ذم اًم٘مقل وم٤مإلظم٤ٌمريقن، اإلظم٤ٌمريلمحتريؿ اًمع٘مٚمٞمد ُمٓمٚم٘م٤ًم قمٜمد قمٚمامئٜم٤م 

طمةٞمعٝم٤م، وسم٥ًٌم اظمعالومٝمؿ هذا  ذم سمٕمض اًم٘مقاقمد ومال يرونٝمؿ اًمع٘مٚمٞمد، وًمٙمـ خيعٚمٗمقن ُمٕم

  ومعك سمٕمْمٝمؿ سمٕمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد ُمـ يٕمعٛمد قمغم قمٚمؿ إصقل.

يم٤مٟمقا يٗمعقن سمٕمدم ضمقاز اًمع٘مٚمٞمد ُمٓمٚم٘م٤م، وًمٙمـ  اإلظم٤ٌمريلمًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م  ن  :إُمر اًمق٤مًم٨م

احلؼ  طمؼ سم٤مٓشم٤ٌمع، واحلؼ  دده اًمدًمٞمؾ، وىمد  ىم٤مم قمٚماملٟم٤م  دًم٦م يمقػمة ىمٓمٕمٞم٦م قمغم  ن ًمٚمٗم٘مٞمف 

ُمٜمّم٥م آومع٤م  ودقز ًمٖمػم اًمٗم٘مٞمف  ن ي٘مٚمده، سمؾ ذيمر قمٚماملٟم٤م  ن اًمع٘مٚمٞمد ق يٙمـ طم٤مدصم٤ًم ذم اًمٖمٞم٦ٌم 

يٙمـ ُمقضمقدًا وم٘مط ذم اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى سمؾ يم٤من ُمقضمقًدا ذم زُمـ فمٝمقر إئٛم٦م  اًمٙمؼمى، وق

(( وم٤مإلُم٤مم ،) ىمد يٙمقن ُمقضمقدًا ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة   و ذم سمٖمداد، واًمِمٞمٕم٦م ُمٜمعنمون )

ذم  ٞمع سم٘م٤مع اًمدوًم٦م آؾمالُمٞم٦م، وٓ يًعٓمٞمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ  ن يٚمع٘مل سم٤مإلُم٤مم ُم٤ٌمرشة وي٠مظمذ 

( سمؽمسمٞم٦م اًمٕمٚمام  واًمٗم٘مٝم٤م  و ُمروا اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمرضمقع ا ىم٤مم إئٛم٦م )ُمٜمف احلٙمؿ اًمنمقمل، رذ

اضمٚمس ذم ُمًةد اعمديٜم٦م "( ي٘مقل ٕسم٤من: وًمذا ٟمةد اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر ) :ألمم وم٘مٝم٤م   صل٤مهبؿ

(   ُمره سم٠من دٚمس و ن يٗمعل ، ومٝمق)" واوم٧م اًمٜم٤مس، وم٢مين ُ طم٥م  ن يرى ذم ؿمٞمٕمعل ُمقٚمؽ

ألٟمف  " :(قمٌداهلل اسمـ  ع يٕمٗمقر ًم ُم٤مم اًمّم٤مدق ) اًمٜم٤مس، ًمٞمٌلم ًمٚمٜم٤مس ُمٕم٤مق ديٜمٝمؿ، وىم٤مل

ودل  اًمرضمؾ ُمـ  صل٤مسمٜم٤م ومٞم٠ًمًمٜمل وًمٞمس قمٜمدي يمٚمام ، وٓ يٛمٙمـ اًم٘مدوم ًمٞمس يمؾ ؾم٤مقم٦م  ًم٘م٤مُ

ُم٤م يٛمٜمَُٕمَؽ ُمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ  اًمق٘مٗمل، وم٢مٟمف ىمد ؾمٛمع ُِمـ  ع (: وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم )  .ي٠ًمًمٜمل

(، ويم٤من َوِرقًم٤م شم٘مّٞم٤ًم ورذا يم٤من  اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر )،  ي ألٟمف شمعٚمٛمذ قمٜمد (2)"ويم٤مَن قمٜمده وضمٞمٝم٤م

                                                           

هق  ّول ُمـ ومعح سم٤مب اًمٓمٕمـ قمغم اعمةعٝمديـ وشم٘مًٞمؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ألمم  ظم٤ٌمري ومعٝمد، و يمقر ذم يمع٤مسمف  "ىم٤مل )رمحف اهلل(:  (0)

وُم٤م  ضم٤مد، وٓ واومؼ اًمّمقاب واًمًداد، عم٤م  اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م ُمـ اًمعِمٜمٞمع قمغم اعمةعٝمديـ، سمؾ رسمام ٟمًٌٝمؿ ألمم ختري٥م اًمديـ، وُم٤م  طمًـ

 ."ىمد شمرشّم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ قمٔمٞمؿ اًمٗم٤ًمد

 .279، ح0اظمعٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، ج (2)
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(، ومٝمق ُم٠مُمقن قمغم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وسم٢مُمٙم٤مٟمؽ  ن شم٠مظمذ ُمٜمف احلٙمؿ اًمنمقمل. وضمٞمٝم٤ًم قمٜمده )

ئ٦م ؾمٜم٦م، سمؾ هل ُم٠ًمًم٦م شمٕمقد ئعلم ؾمٜم٦م  و صمالصمام٤مُم٠ًمًم٦م اًمع٘مٚمٞمد ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م طم٤مدصم٦م ىمٌؾ ُم ،ألذن

 .(سمةذوره٤م اًمع٤مرخيٞم٦م ألمم زُمـ فمٝمقر إئٛم٦م )

 اعمل٤موًم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: آدقم٤م  سم٠من اًمع٘مٚمٞمد هق ىمٌقل ًمٗمعقى اًمٗم٘مٞمف سمال دًمٞمؾ.

ذيمر سمٕمض اًمعٜمقيريلم  ن اًمع٘مٚمٞمد هق قم٤ٌمرة قمـ ىمٌقل ومعقى اًمٗم٘مٞمف سمال دًمٞمؾ، وم٤مًمع٘مٚمٞمد يٕمٜمل 

 ن ي٠مظمذ اًمتُٛم٘مٚمِّد ُمـ اًمتُٛم٘مٚمَّد احلٙمؿ دون  ن ي٠ًمل  و يعٕمرع قمغم دًمٞمٚمف، ومٚمق   ومعك اًمٗم٘مٞمف سمعٕمٚمؼ 

 –َؿ ا ٛمس سم٤مردي٦م، وم٢من اعم٘مٚمِّد ي٠مظمذ هذا احلٙمؿ ويٕمٛمؾ سمف وٓ ي٠ًمل قمـ دًمٞمٚمف، وألذا طمٙمَ 

ٙمؿ ويٓمٌ٘مف ُمـ احل - اعم٘مٚمِّد ت ي٠مظمذ اًمع كم، طم٤مل اًم٘مٌٚم٦م اؾمعدسم٤مر  و اؾمع٘م٤ٌمل سملرُم٦م - اًمٗم٘مٞمف

ُمٜم٤مع ًمٚمٕم٘مٚمٜم٦م  وهقدون  ن يعٕمرع قمغم اًمدًمٞمؾ، وم٤مًمع٘مٚمٞمد ذم طم٘مٞم٘معف ىمٌقل ىمقل اًمٖمػم سمال دًمٞمؾ، 

 خم٤مًمػ ًمعٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ضمٝم٦م  ظمرى. و ٚمٕم٘مؾ ُمـ ضمٝم٦م،ًمًمٖم٤م  ألٕٟمف 

: ومألن اًمٕم٘مؾ ي٘مقل سم ٓم٠م ىمٌقل  ي ٟمعٞمة٦م ُمـ دون  ن ٟمعٕمرع قمغم ًمٚمٕم٘مٚمٜم٦م شمفوم٤موم٠مُم٤م ُمٜم٤م  

 اًمدًمٞمؾ.

َوٓ شَمْ٘مُػ َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمَؽ سمِِف ومألن اًم٘مرآن  ُمرٟم٤م سم٠من ٟمعٌع اًمٕمٚمؿ،   :ًمٚم٘مرآن شمف٤مو ُم٤م ُمٜم٤موم  

واًمٕمٚمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ، و ظمذ ىمقل اًمٗم٘مٞمف ُمـ دون ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ ُمـ  ،،  ي ٓ شمعٌع ألٓ اًمٕمٚمؿ(0)قِمٚمؿٌ 

ىُمؾ َه٤مشُمقا سُمره٤مَٟمُٙمؿ ألِن  :ق ي٘مؾ اًم٘مرآن آىمعٗم٤م  همػم اًمٕمٚمٛمل وًمٞمس ُمـ آىمعٗم٤م  اًمٕمٚمٛمل!.  

ومٚمامذا ٟملـ ٓ ٟم٘مقل ًمٚمٗم٘مٞمف ألذا  ومعك ه٤مت اًمؼمه٤من، سمؾ ٟم٘مٌؾ ُمـ دون  ،(2)يُمٜمعُؿ َص٤مِدىملِم

ـَ احلَؼِّ ؿَمٞمْئ٤ماًمٙمريؿ قمـ اشم٤ٌمع اًمٔمـ سمره٤من؟! ًم٘مد  ول اًم٘مرآن  َـّ ٓ ُيٖمٜمل ُِم وومعقى  ،(3)ألنَّ اًمٔمَّ

                                                           

 .36ؾمقرة اإلها ، أي٦م  (0)

 .64ؾمقرة اًمٜمٛمؾ، أي٦م (2)

 .36ؾمقرة يقٟمس، أي٦م (3)
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اًمٗم٘مٞمف ألذا يم٤مٟم٧م ٓ شمًعٜمد ألمم اًمدًمٞمؾ ومعقى فمٜمٞم٦م، ومٙمٞمػ ٟمٕمٛمؾ هب٤م وىمد وك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ 

 اشم٤ٌمع اًمٔمـ؟!

 اًمرد قمغم اعمل٤موًم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:ت

٤م، وٟمًةؾ قمٚمٞمف ُمالطمٔمعلم: هذا اًمٙمالم ت هق  يْم٤مً  ٚمِٗمف ًمٞمس شم٤مُمًّ ًَ  ت  يَم

ألن اًمًػمة اًمٕم٘مالئٞم٦م اًمعل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔم٤مم معٛمع اًمٕم٘مال ، ىم٤مئٛم٦م قمغم  اعمالطمٔم٦م إومم:

 رضمقع همػم اعمع ّمص ألمم اعمع ّمص، ورضمقع همػم اًمٗم٘مٞمف ألمم اًمٗم٘مٞمف. 

اًمٌٜم٤م   ألذا ذه٥م اًمٜم٤مس ألمم ُمٝمٜمدس، وىم٤مل رؿ سمل٥ًم ُم٤ًمطم٦م ومٗمل ارٜمدؾم٦م تت ُمقالً ت

وذًمؽ ٕن  :يمال ،ي٠ًمًمف اًمٜم٤مس قمـ اًمدًمٞمؾ ٓلع٤مج ألمم هذا اعم٘مدار ُمـ احلديد، ٟموارشمٗم٤مع اًمٌٜم٤م   

 اًمدًمٞمؾ دًمٞمؾ ختّميص  ع٤مج ألمم دراؾم٦م قمٚمؿ ارٜمدؾم٦م.

رؿ وصٗم٦م، ومٝمؾ ي٠ًمًمقن قمـ اًمدًمٞمؾ؟  يمذًمؽ اعمرى ألذا ذهٌقا ألمم إـم٤ٌم  ووصٗمقا 

 ٕن ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ حتع٤مج ألمم ختّمص ودراؾم٦م اعمراطمؾ اًمعل ُمّر هب٤م إـم٤ٌم .  :ٓ :اوقاب

واًمن ذم ذًمؽ هق  ن  ،ألذن اًمٜمٔم٤مم آضمعامقمل يٜمٌٜمل قمغم ىمٌقل ىمقل ا ٌػم سمال دًمٞمؾ

اعمةعٛمع  ع٤مج ألمم  ٚم٦م ُمـ اًمع ّمّم٤مت،  ع٤مج ألمم ختّمص اًمٓم٥م وختّمص ارٜمدؾم٦م 

ٙم٤مٟمف  ن يع ّّمص ذم  ٞمع هذه اًمع ّمّم٤مت: وختّمص اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، وًمٞمس يمؾ ألٟم٤ًمن سم٢مُم

ع ّمص اًمع ّمص ذم ارٜمدؾم٦م و ٤مقم٦م اًمُمـ هٜم٤م ىم٤مم اًمٕم٘مال  سمعقزيع إدوار، وم٠مقمٓمقا  ٤مقم٦م 

ذم اًمٓم٥م و ٤مقم٦م ذم قمٚمقم اًمديـ، ويمؾ واطمد ُمـ ه١مٓ  ذم همػم م٤مل ختّمّمف يرضمع ألمم 

٦م واًمٜمٔم٤مم آضمعامقمل، اعمع ّمص. هذا ُم٤م شم٘معْمٞمف اًمٕم٘مٚمٜم٦م وُم٤م قمٚمٞمف اًمٕم٘مال  واًمًػمة اًمٕم٘مالئٞم

 وهذا ىم٤مئؿ طمعك ذم اًمٌالد اعمعلية اًمعل شمّدقمل  و٤م ُمعٜمقرة ويراد اؾمعػماد شمٜمقيره٤م.
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همػم اعمع ّمص ألمم اعمع ّمص ٓ يٜم٤مذم اًمٕم٘مٚمٜم٦م، سمؾ اًمٕم٘مٚمٜم٦م ىم٤مئٛم٦م  رضمقعاًمع٘مٚمٞمد يم  ،ألذن

ٛمٙمـ ٓ ياًمٕم٤مم اًمذي يًٚمٙمف  ٞمع اًمٕم٘مال  وقمغم  ٟمف ُم٘مٌقل، سمؾ ىم٤مئٛم٦م قمغم  ٟمف هق اًمًٚمقُ 

 آؾمعٖمٜم٤م  قمٜمف.

 ألن ص٤مطم٥م هذه اعمل٤موًم٦م اظمعٚمط قمٚمٞمف إُمر، وق يٛمٞمز سملم  ُمريـ: اعمالطمٔم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:

وم٢مذا  ومعك اًمٗم٘مٞمف وق يٕمط دًمٞمالً، ومٜملـ ٟملعٛمؾ  ن يمالُمف ًمٞمس ُمٓم٤مسم٘م٤ًم  ،احلةٞم٦مو ٤مسم٘م٦ماعمٓم

ًمٚمقاىمع، ومال ٟمٕمٚمؿ هؾ يمالُمف ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع  م ٓ، ٕٟمف ٓ يقضمد قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾ قمغم اعمٓم٤مسم٘م٦م، 

وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمِمّؽ ذم طمةٞم٦م ىمقًمف، وذًمؽ ًم٘مٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم احلةٞم٦م سمٛمٕمٜمك  ٟمف ألذا  ومعك سمٕمدم ًمزوم 

ًمٌم  واٟمٙمِمػ ذم اًمقاىمع  ٟمف ٓزم، وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمل٤مؾم٥م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يش ، وق ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ ا

وٟمٙمقن ُمٕمذوريـ ذم ذًمؽ، وألذا  ومعك سمقضمقب يش   و طمرُم٦م يش  وق ٟمٚمعزم سمٗمعقاه ويم٤مٟم٧م 

 ،سمذُم٦م اعمٙمٚمػ ومعقاه ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع، وم٢مٟمٜم٤م ٟمل٤مؾم٥م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕن ومعقاه ٟمةزت اًمقاىمع

يقضمد قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ، وهل إدًم٦م اًمعل  ىم٤مُمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤م  قمغم  وم٤محلةٞم٦م سمٛمٕمٜمك  اًمعٕمذير واًمعٜمةٞمز

 طمةٞم٦م ومعقى اًمٗم٘مٞمف. 

رذا ٟمةد قمٚمام  اًمٗم٘مف ي٘مقًمقن سم٠من ُم٠ًمًم٦م ضمقاز اًمع٘مٚمٞمد ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م، ومٙمؾ 

ؿم ص وفمٞمٗمعف  ن يٌل٨م ذم  دًم٦م ضمقاز اًمع٘مٚمٞمد، و ن يٙمقن معٝمًدا سم٤مٓضمعٝم٤مد اًمعٌٕمٞمء ذم هذه 

ومٛم٠ًمًم٦م اًمع٘مٚمٞمد ٓ شمٜم٤مذم اًم٘مرآن،  ،قاز اًمع٘مٚمٞمد طمٞمٜمئٍذ دقز ًمف  ن ي٘مٚمِّداعم٠ًمًم٦م، وم٢مذا اٟمعٝمك ألمم ضم

 ٕن طمةٞم٦م اًمع٘مٚمٞمد شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمؼمه٤من واًمٕمٚمؿ وٓ شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٔمـ.

 و٤مقم٦م ًمٚمديـ.ألاعمل٤موًم٦م اًمق٤مًمق٦م: دقمقى  ن اظمعالع اًمٕمٚمام  

ضمقب ألن اًمٗم٘مٝم٤م  خمعٚمٗمقن ذم ُم٤ًمئؾ يمقػمة، ُمقال: ذم ُم٠ًمًم٦م و ي٘مقل سمٕمض اًمعٜمقيريلم:

ٕمدم شمٕمٚمؼ ًم أظمرٌٕمض اًم ذه٥مسمعٕمٚمؼ ا ٛمس ومٞمٝم٤م، سمٞمٜمام  اومعك ٝمؿٌٕمْموما ٛمس ذم اردي٦م، 
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ا ٛمس، ويمذًمؽ ذم  ُم٠ًمًم٦م طمرُم٦م اؾمع٘م٤ٌمل واؾمعدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م طم٤مل اًمع كّم، ومٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤م  ُيٗمعل 

ذم ُم٠ًمًم٦م ُم٘مدار اًمُٙمّر، ت اعم٤م  اًمٙمقػم اًمذي ٓ َيٜمُةس سمٛمةرد و ،أظمر دٞمزٌٕمض اًمسم٤محلرُم٦م و

اًمٚمقن واًمرائل٦م واًمٓمٕمؿ سم٤مًمٜمة٤مؾم٦م ت، ومٞمقضمد  ة٤مؾم٦م ألٓ ألذا شمٖمػمت صٗم٤مشمف اًمقالثىم٤مة اًمٜمُمال

ن ؿمؼًما، وىم٤مل ومريؼ وقمنموظمالع سملم اًمٗم٘مٝم٤م  ذم ُم٘مدار اًمٙمر، وم٘م٤مل ومريؼ سم٠من ُم٤ًمطمعف ؾمٌٕم٦م 

ن وؾمٌٕم٦م  صمامن اًمِمؼم، ومٞمعْمح ُمـ هذه ؾمع٦م وصمالصمقن ؿمؼًما، وىم٤مل ومريؼ صم٤مًم٨م اصمٜم٤من و رسمٕمق صم٤من 

ومٜملـ ٟمقاضمف ُمِمٙمٚم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمع٘مٚمٞمد، ُمـ هٜم٤م إُمقٚم٦م وهمػمه٤م،  ن هٜم٤مُ ظمالوم٤ًم سملم اًمٗم٘مٝم٤م ، 

َُمـ ُٟم٘مٚمِّد؟، يمؾ قم٤مق قمٜمده ر ي خيعٚمػ قمـ اًمٕم٤مق أظمر! يمام  ن ه١مٓ  عم٤م اظمعٚمٗمقا و٤مع اًمديـ 

٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ذم ُم٘مدار اًمُٙمّر، وم٤معم٠ًمًم٦م هب٤م سملم اظمعالومٝمؿ، وم٠مصٌلٜم٤م ٓ ٟمٕمرع ُم٤م هق طمٙمؿ اهلل )شم

صمالصم٦م  ىمقال وم٠مي ىمقل هق اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع، ٟملـ ٓ ٟمٕمٚمؿ! وقمٚمٞمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمع٘مٚمٞمد ُمع وضمقد 

 .اظمعالع أرا 

 اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اعمل٤موًم٦م اًمق٤مًمق٦م:ت

 ذيمرٟم٤م ومٞمام شم٘مدم ُمٕم٤مو٦م رذه اًمِمٌٝم٦م شمِمعٛمؾ قمغم ضمقاسملم مه٤م: 

 اًمديـ يقضمد ومٞمٝم٤م ظمالع.  ًمٞمس يمؾ شمٕم٤مًمٞمؿ اوقاب إول:

ع ا الع ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمرضمقع ألمم اعمع ّمص، وم٤مٕـم٤ٌم  خمعٚمٗمقن قن وىمأل اوقاب اًمق٤مين:

 وُمع ذًمؽ يرضمع ألًمٞمٝمؿ.

شمٕمعٛمد قمغم حتديد رشوط و٦م  ظمرى، ووألو٤موم٦م ألمم هذه اعمٕم٤مو٦م  ٟمذيمر ذم هذا اعم٘م٤مم ُمٕم٤م

 اًمٗم٘مٞمف اًمذي دقز شم٘مٚمٞمده، طمٞم٨م يقضمد اطمعامٓن:

 ن ٟم٘مقل: ُمـ رشوط اًمٗم٘مٞمف  ن يٙمقن طمٞم٤ًّم و قمَٚمؿ، وقمغم هذا آطمعامل  ول:آطمعامل إ

ومٛمـ اًمقاوح  ٟمٜم٤م ٓ ٟمقاضمف ُمِمٙمٚم٦م، ٕن اعم٘مٚمد ٓ ارشم٤ٌمط ًمف سم٤مٔرا  اعم عٚمٗم٦م، ومِمٖمٚمف ُمع  قمٚمؿ 
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إطمٞم٤م ، و قمٚمؿ إطمٞم٤م  ًمف ر ي واطمد. وم٢مذا سمٜمٞمٜم٤م قمغم اؿمؽماط احلٞم٤مة وإقمٚمٛمٞم٦م، ومًعٙمقن هذه 

 .ُمٜمعٗمٞم٦م ُمـ إؾم٤مساًمِمٌٝم٦م 

 ن ٟم٘مقل: سمٕمدم اؿمؽماط احلٞم٤مة وإقمٚمٛمٞم٦م،  ي: ُمـ طمؼ يمؾ ُم١مُمـ  ن  آطمعامل اًمق٤مين:

ئ٦م ؾمٜم٦م  و ق يٙمـ  قمٚمؿ اًمٕمٚمام . هٜم٤م ىمد يعّمقر اًمٌٕمض  ٟمف امٚمد  ي وم٘مٞمف وًمق يم٤من ُمٞمع٤ًم ىمٌؾ ؾمعي٘م

قضمد شمقضمد ُمِمٙمٚم٦م، وُمع ذًمؽ ٟم٘مقل ألٟمف ٓ شمقضمد  ي ُمِمٙمٚم٦م سمؾ اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ، ومٗمل هذا ي

ختٗمٞمػ قمغم اعم٘مٚمديـ، ٕن يمؾ واطمد ُمٜم٤م سم٢مُمٙم٤مٟمف  ن خيع٤مر أرا  اًمًٝمٚم٦م، ُمقال: ذم ُم٠ًمًم٦م 

وضمقب ا ٛمس ذم اردي٦م ي٘مٚمد اًمٗم٘مٞمف اًمذي يٗمعل سمٕمدم شمٕمٚمؼ ا ٛمس،  ٤م دٕمٚمف ذم ؾمٕم٦م، وذم 

ُم٠ًمًم٦م طمرُم٦م اؾمع٘م٤ٌمل واؾمعدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م طم٤مل اًمع كم، ي٘مٚمد ُمـ يٗمعل سمٕمدم احلرُم٦م، ومٞمٙمقن ذم 

وم٢مذا ق ٟمٌـ قمغم اؿمؽماط احلٞم٤مة وإقمٚمٛمٞم٦م ؾمقع ٟمٗمعح سم٤مب اًمع ٞمػم ذم ُم٠ًمًم٦م اًمع٘مٚمٞمد،  ومًل٦م 

ويٙمقن يمّؾ ألٟم٤ًمن ذم ؾمٕم٦م خمػمًا ذم شم٘مٚمٞمد اًمٗم٘مٝم٤م ، ٕن اًمدًمٞمؾ ىم٤مم قمغم طمةٞم٦م ومعقى اًمٗم٘مٝم٤م  

ًمٙمـ قمغم اعم٘مٚمِّد اًمذي يريد  ن يع ػم سملم آرا   اعمراضمع ُمراقم٤مة وقاسمط و .وهق  صم٧ٌم اًمع ٞمػم

 ن ضمقاز اًمع ٞمػم ُمنموط سمٕمدم شم٠مديعف ألمم خم٤مًمٗم٦م اًمقفمٞمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، ومٛمقاًل ألذا  ػم، وُمٜمٝم٤م:اًمع ٞم

اظمعٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م  ومٞمٛمـ ي٤ًمومر قمنم ُمرات ذم اًمِمٝمر ألمم قمٛمٚمف، هؾ هق يمقػم ؾمٗمر؟ ومقفمٞمٗمعف اًمعامم 

 ،فمٞمٗمعف اًم٘مٍم؟ هٜم٤م ؾمقع يٙمقن اعمٙمٚمػ سمٜم٤م  قمغم قمدم اؿمؽماط احلٞم٤مة وإقمٚمٛمٞم٦م خمػماً ومق م ٓ 

ومٞمّمكم  "يمقػم اًمًٗمر"ٙمـ اًمع ٞمػم ٓ يٕمٜمل  ن ي٘مٚمد ذم اًمٞمقم إول َُمـ ي٘مقل سمقٌقت قمٜمقان وًم

ٕٟمف ؾمقع يٕمٚمؿ سم٠مٟمف ظم٤مًمػ اًمقفمٞمٗم٦م،  ،صمؿ ذم اًمٞمقم اًمق٤مين ي٘مٚمد اًمٗم٘مٞمف أظمر ويّمكم ىمٍماً  ،مت٤مُم٤مً 

 اًم٤ٌمري )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  وضم٥م قمٚمٞمف صالة واطمدة، ألُم٤م قمغم ٟملق اًمعامم وألُم٤م اًم٘مٍم، وم٢مذا٢من وم

صغم ذم يقم مت٤مُم٤ًم وذم يقم آظمر ىمٍمًا، ؾمقع ي٘مٓمع سم٠مٟمف ظم٤مًمػ اًمقفمٞمٗم٦َم ألُم٤م ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمؼ  و 

 ذم اًمٞمقم احل٤مزم. 
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ع ٞمػم، وٟمٌلم ذًمؽ ُمـ ظمالل  يْم٤ًم ألذا وضمد قمٚمؿ أل ٤مزم ُمٜمةز  و طمة٦م أل ٤مًمٞم٦م، ومال دقز اًم

وم٘م٤مل تت  ي اًمٌٞمع اًمذي ٓ يقضمد ومٞمف ًمٗمظ  (تتاًمٌٞمع اعمٕم٤مـم٤ميت)ألذا اظمعٚمػ اًمٗم٘مٝم٤م  ذم  اعمق٤مل:

ئ٦م ري٤مل ُمٕم٤مـم٤مة، وم٢من هذا سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمّمل٦م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٗم٤ًمد، ومة٤م  ؿم ص وسم٤مع يمع٤مسًم٤م سمام

اًمِم ص ؾمقع يٕمٚمؿ سمٗم٤ًمد اًمٌٞمع وم٢من يم٤من ىمد سم٤مع اًمٙمع٤مب وم٤مًمٙمع٤مب سم٤مٍق قمغم ُمٚمٙمف وٓ دقز ًمف 

٤من سم٤مئٕم٤ًم، تت٤مب ألذا يمتتذم اًمٙمع ن يعٍمع ذم اًمقٛمـ  و سمّمل٦م اًمٌٞمع ومال دقز ًمف  ن يعٍمع 

د قمٜمده قمٚمؿ ألُم٤م سمٕمدم ضمقاز اًمعٍمع ذم ت٤م يقضمتقز ًمف  ن يعٍمع ذم اًمقٛمـ، ومٝمٜمتتـ دتوًمٙم

اًمٙمع٤مب  و قمدم ضمقاز اًمعٍمع ذم اًمقٛمـ، وهذا اًمٕمٚمؿ ُمٜمةز قم٘ماًل، ومٞم٘معء هذا اًمٕمٚمؿ  ن 

  ع٤مط اعمٙمٚمػ ٓ  ن يع ػم.

٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمع٘مٚمٞمد، ٕٟمٜم٤م ألُم٤م  ن ٟمِمؽمط ٟملـ ُمع اظمعالع اًمٗم٘مٝم٤م  ٓ ٟمقاضمف ُمِمٙمٚم ،ألًذن

 و ٓ ٟمِمؽمط ذًمؽ ومٜمٙمقن خمػميـ وًمٙمـ  ،احلٞم٤مة وإقمٚمٛمٞم٦م ومٜمٙمقن ُمٕمٜمٞملم سمٗمعقى وم٘مٞمف حمدد

وٛمـ ىمٞمقد ورشوط اًمع ٞمػم، وًمٞمس ذم ذًمؽ ُمِمٙمٚم٦م، ٕٟمٜم٤م قمٌٞمد هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( 

ٛم٦م اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( واًم٤ٌمري)ضمؾ ؿم٠مٟمف(  ُمرٟم٤م سم٤مًمرضمقع ألمم اًمٗم٘مٝم٤م ، وُم٘مع٣م آقمع٘م٤مد سملٙم

 ن ٟم ْمع هلل ؾمٌل٤مٟمف ذم  طمٙم٤مُمف، ومٜملـ ىمد ٓ ٟمدِرُ ُمّمٚمل٦م اإلرضم٤مع ألمم اًمٗم٘مٝم٤م  ذم صقرة 

، (0)َواهللُ َيٕمَٚمُؿ َوَ ٟمعُؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنآظمعالع، ألٓ  ن اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وهق قمالم اًمٖمٞمقب 

ٟم ْمع ٕوًمٞم٤مئف  ُمرٟم٤م سمذًمؽ، ومٛم٘مع٣م اًمٕمٌقدي٦م هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  ن ٟم ْمع ٕطمٙم٤مُمف و ن 

، وُمٕمٜمك )ظمٚمٞمٗم٦م(  (2)أليِنِّ ضَم٤مقِمٌؾ ذِم إَرِض ظَمٚمٞمَٗم٦مؾ ظمٚمٗم٤م ه ذم  روف  اًمذيـ ضمٕمٚمٝمؿ قمّز وضم

 اًمٜم٤مئ٥م اًمذي ي٘مقم ُم٘م٤مم اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وُئمٝمر قمٚمٛمف وألرادشَمف سملم قم٤ٌمده.

 

                                                           

 .66ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م (0)

 .31ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م (2)
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 :ألمم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمدقمقة

 اعمٚمٛمح اًمق٤مين: اًمدقمقة ألمم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم آقمع٘م٤مد واًمٗمٙمر واًمعٕمٌػم واًمًٚمقُ. 

  ذم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م:تُمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمعٜمقيريلم

ُمـ اعمالُمح اًمعل حتدد اًمعٜمقيريلم سمِمٙمؾ قم٤مم واًمذيـ يٕمٛمٚمقن ُمٜمٝمؿ ذم واىمٕمٜم٤م اًمِمٞمٕمل 

آقمع٘م٤مد واًمعٗمٙمػم واًمٗمٙمر، واًمدقمقة ألمم ألًمٖم٤م  سمِمٙمؾ ظم٤مص  اًمدقمقة ألمم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم 

إلصم٤ٌمت احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمعٜمقيريقن يٜمٓمٚم٘مقن و ،اًم٘مٞمقد اًمعل ووٕمٝم٤م اًمديـ ذم اًمًٚمقُ واًمعٕمٌػم

 ُمـ ُمٜمّم٤مت ُمعٕمددة، وذم سمداي٦م طمديقٜم٤م قمـ احلري٦م اًمعٜمقيري٦م ٟمذيمر ُمٜمٓمَٚمَ٘ملْم ًمٚمعٜمقيريلم:

ٜمقيريلم اًمٖمرسمٞملم  ن اإلٟم٤ًمن يمٙم٤مئـ يذيمر سمٕمض اًمع: احلري٦م طمؼ ـمٌٞمٕمل ًم ٟم٤ًمن إول:

طمّل يٕمٞمش قمغم هذا اًمٙمقيم٥م شمقضمد ًمف  ٚم٦م ُمـ احل٘مقق اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمعل شم٘معْمٞمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م، يملؼ 

احلٞم٤مة واًمعقـمـ وإُمـ، وُمـ هذه احل٘مقق اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ي٠ميت طمؼ احلري٦م، ومٛمـ طمؼ اإلٟم٤ًمن ـمٌٞمٕمٞم٤ًّم 

  ن يٙمقن طمرًا.

هذا اعمٜمٓمٚمؼ هق ُم٤م يذيمره اًمعٜمقيريقن اعمًٚمٛمقن، و: طمري٦م اعمٕمع٘مد واًمٗمٙمر ذم اًمديـ اًمق٤مين:

ومٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م يٕمع٘مدون سم٤مًمديـ وُمـ ضمٝم٦م  ظمرى هؿ ُمٕمَةٌقن سم٤معمٜمَع٩م اًمٖمرع ظمّمقص٤ًم ُمٜمع٩م 

اًمٗمٙمر اًمٚمٞمؼمازم وُمٜمف احلري٦م، ورذا هؿ  ٤موًمقن  ن يقوم٘مقا سملم اًمديـ ُمـ ضمٝم٦م وسملم اعمٜمع٩م 

 ن يّمٌٖمقا احلري٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م سمّمٌٖم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمعقومٞمؼ هذه  رادوا و اًمٖمرع ُمـ ضمٝم٦م  ظمرى

٦م، وم٠مظمذوا يًعدًمقن سمةٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م قمغم احلري٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م، وذم إقمؿ رشقمٞمّ 

 إهمٚم٥م هؿ يًعدًمقن سمٜمّملم: 
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يـىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٜمص إول: ، وم٢من هذه أي٦م ذم ُمٜمٔمقرهؿ شمدل قمغم (0)ٓ أليِْمَراَه ذم اًمدِّ

هذا يٕمٜمل  ن ُمـ طمؼ يمؾ ألٟم٤ًمن  ن يٕمع٘مد سم٠مي وطمرُم٦م  ن ُيٙمره اعمًٚمؿ همػمه قمغم قم٘مٞمدشمف، 

 قم٘مٞمدة ويعديـ سم٠مي ديـ ُمـ دون  ي أليمراه وُمـ دون  ي حم٤مؾم٦ٌم وُمٕم٤مشم٦ٌم. 

قمٌد وٓ شمٙمـ "( ذم و٩م اًمٌالهم٦م: ورد قمـ ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م  ُمػم اعم١مُمٜملم ) اًمٜمص اًمق٤مين:

ؾ ٝمذا اًمٜمص يدل قمغم  ن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن طمرًا، وضمٕموم .(2) "همػمُ وىمد ضمٕمٚمؽ اهلل طمراً 

ومال دقز  ن ُي٘مّٞمد ذم ومٙمره وؾمٚمقيمف، سمؾ يٜمٌٖمل  ن يٕمٓمك  ضمز ًا ُمـ شمٙمقيٜمف ووضمقده  ٟمف طمر

 طمري٦م آقمع٘م٤مد وطمري٦م اًمعٕمٌػم.

اعمعديٜمقن ُمعٜمقرو "طمدى اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م سمٕمٜمقان وُمـ اًمٚمٓمٞمػ  ٟمف شمقضمد  ٤مقم٦م ذم ا

ن أليزقمٛمقن  ن اإلٟم٤ًمن طمر طمعك قمـ اًمٕمٌقدي٦م هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، وي٘مقًمقن وهؿ ، "اًمٗمٙمر

اإلٟم٤ًمن ضمٕمؾ وظمٚمؼ طمرًا ُمـ ىمٌؾ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ومال يٙمقن قمٌدًا طمعك هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، 

٦م اًمعل شمٕمؼم قمـ اإلٟم٤ًمن سم٠مٟمف قمٌد هلل )قمّز ويٕمٛمٚمقن قمغم شمقضمٞمف اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمروائٞم

وخم٤مـم٦ٌم  وضمؾ( سم٠مو٤م ٟمّمقص ُمع٠مصمرة سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمعل يم٤مٟم٧م ذم زُمـ ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ت ُمقالً ت ، ومٜملـ )اًمٕمٌد(يٓمٚم٘مقن قمغم اعمٓمٞمع ًمٗمٔم٦م  ذم ذًمؽ اًمزُم٤من  واًمٕمرب ،(اًمٜمٌل )

ًمٚملًلم  ُمٓمٞمٕم٤مً زهرا  وًمٚم ٤مً وٟم٘مّمد ُمـ ذًمؽ ُُمٓمٞمٕم "قمٌداحلًلم ،قمٌداًمزهرا "ٟم٘مقل: 

()،  ،وم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٓمٚمؼ ًمٗمٔم٦م اًمٕمٌقدي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٓم٤مقم٦م، وهذا هق اعم٘مّمقد

 وم٤مإلٟم٤ًمن ًمٞمس ُمٚمٙم٤ًم  و ِرىم٤ًم هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وألٟمام هق طمٌر ُُمٓمٞمٌع هلل )قمز وضمؾ(.

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م:و ُمٕمع٘مدو احلري٦م اًمديٜمٞم٦م

 اعمٓمٚم٘م٦م ُمقىمٗم٤ًم ؾمٚمٌٞم٤ًم دم٤مه  ٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م.٤محلري٦م اًمديٜمٞم٦م سم اعمٕمع٘مدوناختذ وىمد 

                                                           

 .256ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م (0)

 ،  ىمقال طمٙمٞمٛم٦م ذم وصػ اًمدٟمٞم٤م وومٜم٤م  ا ٚمؼ.06رشح و٩م اًمٌالهم٦م، ج (2)
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وم٤مإلٟم٤ًمن ألُم٤م  ن يٙمقن ُمًٚماًم  و  :ر اًمٙم٤مومر همػم اًمٙمع٤مع قمغم ديٜمفقمدم ألىمرااحلٙمؿ إول: 

ُم٤م  و يٙمقن يم٤مومرًا يمع٤مسمٞم٤ًم  و يٙمقن يم٤مومرًا همػم يمع٤مع، وم٢مذا يم٤من ُمًٚماًم  و يم٤مومرًا يمع٤مسمٞم٤ًم ي٘مر قمغم ديٜمف،

وم٘م٤مل ه١مٓ : ٟملـ ٓ يٛمٙمـ  ن ٟم٘مٌؾ هذا احلٙمؿ  ،ٓ ي٘مر قمغم ديٜمف ُمـ اهؾ اًمٙمع٤مب، ألذا ق يٙمـ 

 ٕٟمف يعٜم٤مرم ُمع احلري٦م اًمديٜمٞم٦م. 

ضمدًا، ومٞمف ُمـ اًمٙم٤مومر ُمٚمػ واؾمع  ُمقىمػ اإلؾمالم ن ُمٚمػ ألمم ٓ سمد ُمـ اإلؿم٤مرة هٜم٤م و

وم٘مد  ،عفيوألٟمام يدقمق ألمم هدا ،ٓ يدقمق ألمم ىمعؾ اًمٙم٤مومر ُم٤ٌمرشة ومٝمقطمٞمقٞم٤مت وضمٝم٤مت ُمعٕمددة، 

 :ي٘مقل شمٕم٤مممو( اًمٞمقَم شُمَٕمّز احلرُم٦م اعمرمَح٦ُم اعمرمَح٦مُ ومِمٕم٤مر اإلؾمالم ) :ضم٤م  اإلؾمالم  ًمٚمٝمداي٦م واًمرمح٦م

ـ ًَ ٜم٦َِم َوضم٤مدِرُؿ سم٤ِمًمَّعل ِهَل َ طْم ًَ  .(0)ادُع ألمِم ؾَمٌٞمِؾ َرسمَِّؽ سم٤ِمحِلْٙمَٛم٦ِم َواًمتَٛمققِمَٔم٦ِم احلَ

ـ.  ًَ  وم٤معمقىمػ إوزم ُمـ اًمٙم٤مومر هق اًمدقمقة سم٤مٕؾمٚمقب احلَ

ي٘مًؿ اًمٗم٘مٝم٤م  اعمرشمد اًمذي يم٤من ُمًٚماًم صمؿ ظمرج قمـ اإلؾمالم ألمم  :ىمعؾ اعمرشمداحلٙمؿ اًمق٤مين: 

 هق و ،رشمد تااعمرشمد اًمذيمر ت اًمرضمؾ ألذا و طمٙمٛمف ُ ٌَس.و اعمرشمد إٟمقك، ىمًٛملم رئٞمًٞملم:

وهق اًمذي شمَقًّمد قمغم اإلؾمالم صمؿ ظمرج سمٕمد ذًمؽ ُمـ  ،إول: اعمرشمد قمـ ومٓمرة صٜمٗم٤من:

 يم٤مومراً  هق اًمذي يم٤من و ،اعمرشمد قمـ ُمٚم٦م اًمق٤مين:و ًعع٤مب.اإلؾمالم، واًمٗم٘مٝم٤م   ٙمٛمقن سم٘معٚمف وٓ يُ 

ًعع٤مب، وم٢مذا رضمع ألمم اإلؾمالم وألٓ ىمعؾ.  وطمٙمٛمف  ٟمف يُ  ،ت رضمع ألمم اًمٙمٗمر صمؿ  ؾمٚمؿ  صمؿ  ارشمد ت

ىمٚم٧ُم ًمف: ُمًٚمؿ شمٜمٍم، ىم٤مل: "(:  ع احلًـ اًمٙم٤مفمؿ )ومٗمل صلٞمل٦م قمكم سمـ ضمٕمٗمر قمـ  ظمٞمف 

 ،(2)"ي٘معؾ وٓ يًعع٤مب، ىمٚم٧م: وَمٜمٍَماين َ ؾمٚمؿ صمؿ ارشمد، ىم٤مل: يًعع٤مب وم٢من رضمع وألٓ ىمعؾ

 اًمعٜمقيريقن رؿ ُمقىمػ راومض رذا احلٙمؿ سمدقمقى  ٟمف يعٜم٤مرم ُمع طمري٦م اإلٟم٤ًمن ذم آقمع٘م٤مد.و

                                                           

 .025ؾمقرة اًمٜملؾ  أي٦م (0)

 .01اعمرشمد،ح ، سم٤مب طمد7اًمٙم٤مذم، ج (2)
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اإلىمّم٤م  ٕهؾ اًمْمالل واًمِمٌٝم٤مت، واحلةر قمغم ُم٘م٤مٓهتؿ ويمع٤مسم٤مهتؿ  احلٙمؿ اًمق٤مًم٨م:

 وٟمع٤مضِمٝمؿ اًمٗمٙمري.

 اعمقىمػ ُمـ  هؾ اًمْمالل واإلوالل:

ألذا ": ()(: ىم٤مل رؾمقل اهلل ومٗمل صلٞمل٦م داوود سمـ هطم٤من، ىم٤مل  سمق قمٌد اهلل )

ومٞمٝمؿ اًمؼما ة ُمٜمٝمؿ و يمقروا ُمـ ؾمٌٝمؿ واًم٘مقل ا و هؾ اًمري٥م واًمٌدع ُمـ سمٕمدي وم٠مفمٝمر ر يعؿ

، ومقفمٞمٗمعٜم٤م ٟملـ دم٤مه اًمذيـ يقػمون (0)"واًمقىمٞمٕم٦م وسم٤مهعقهؿ يمٞمال يٓمٛمٕمقا ذم اًمٗم٤ًمد ذم آؾمالم

 اًمِمٌٝم٤مت سمٕمٜمقان طمري٦م اًمٗمٙمر وطمري٦م اًمعٕمٌػم  ن ٟمٔمٝمر اًمؼما ة ُمٜمٝمؿ. 

، وسم٤مًمع٤مزم ٟملـ ٓ يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمقاضمف  هؾ اًمٌدع، سمؾ سم٤مًمعٓمرعاًمٌٕمض  ٝمٛمٜم٤مىمد يعو

يقاضمٝمقن  هؾ اًمٌدع ٕوؿ يقػمون اًمٗمعٜم٦م ذم اعمةعٛمع! وىمد هم٤مب قمـ ٟمقاضمف ه١مٓ  اًمذيـ 

وم٘مد ٟمص وُمٜمٝم٤م صلٞمل٦م داوود سمـ هطم٤من اًم٤ًمسم٘م٦م،  ،ٓ  ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اعمٕمعؼمةه١م

 ٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م،  واؾمعٗم٤مدوا ُمٜمٝم٤م ذم اؾمعٜم٤ٌمطواي٦م هذه اًمر ٦م قمالُمٜم٤م اًمٙم٤ٌمر قمغم صل

وم٠مفمٝمروا اًمؼما ة  "(: وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل إقمٔمؿ ) ،ٌدع هؾ اًمري٥م واًموُمٜمٝم٤م  اًمعٕم٤مُمؾ ُمع 

 ،"ُمٜمٝمؿ و يمقروا ُمـ ؾمٌٝمؿ واًم٘مقل ومٞمٝمؿ واًمقىمٞمٕم٦م وسم٤مهعقهؿ يمٞمال يٓمٛمٕمقا ذم اًمٗم٤ًمد ذم آؾمالم

:  ن (3)واًمًٞمد اًمًٞمًع٤مين )طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم(، (2)ذيمر اعمرطمقم اعمةٚمس )رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف(  ىمدو

                                                           

 .4، سم٤مب م٤مًم٦ًم  هؾ اعمٕم٤ميص، ح2اًمٙم٤مذم، ج (0)

 ن اعمتتتراد سم٤معم٤ٌمهعتتت٦م ألًمتتتزاُمٝمؿ سمتتت٤محلة٩م اًم٘م٤مـمٕمتتت٦م، ، ُمتتت٤م ٟمّمتتتف: واًمٔمتتت٤مهر 222، ص27ي٘متتقل اًمٕمالُمتتت٦م اعمةٚمستتت ذم اًمٌلتتت٤مر ج (2)

و عٛمتتؾ  ن يٙمتتقن ُمتتـ اًمٌٝمعتت٤من ًمٚمٛمّمتتٚمل٦م ومتت٤من  "ومٌٝمتت٧م اًمتتذي يمٗمتتر  "وضمٕمٚمٝمتتؿ ُمعلتتػميـ ٓ  تتػمون ضمقاسمتت٤م يمتتام ىمتت٤مل شمٕمتت٤ممم: 

يمقتتػما ُمتتـ اعمًتت٤موي يٕمتتده٤م  يمقتتر اًمٜمتت٤مس حم٤مؾمتتـ ظمّمقصتت٤م اًمٕم٘م٤مئتتد اًم٤ٌمـمٚمتت٦م، وآول  فمٝمتتر ىمتت٤مل اوتتقهري هبعتتف هبعتت٤م  ظمتتذه سمٖمعتت٦م 

٧م اًمرضمتتؾ سم٤مًمٙمنتت ألذا دهتتش وحتتتػم وذم اعمّمتت٤ٌمح: هبتت٧م وهبتت٧م ُمتتـ سمتت٤مع ىمتترب وشمٕمتت٥م: دهتتش وحتتتػم ويٕمتتدى سمتت٤محلرع وهبتت

 وهمػمه، ي٘م٤مل هبعف يٌٝمعف سمٗمعلعلم ومٌٝم٧م سم٤مًمٌٜم٤م  ًمٚمٛمٗمٕمقل.

 هتت: )ُمت٤م طمتد 0422/ رُمْمت٤من /  02اؾمعٗمع٤م  ظمٓمل ص٤مدر ُمـ اعمرضمع اًمديٜمل اًمًٞمد قمكم احلًٞمٜمل اًمًٞمًع٤مين )دام فمٚمف( سمع٤مريخ  (3)

 اعم٤ٌمهعف او٤مئزة ٓهؾ اًمزيغ واًمٌدع وآهقا ؟
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 صمٌعقا سمٓمالن ُم٤م يٕمعٛمدون و  ي اىمٓمٕمقا طمةةٝمؿ سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم "سم٤مهعقهؿ"اعم٘مّمقد ُمـ 

ًمٙمل "قمٚمٞمف ذم شمروي٩م اًمِمٌٝم٤مت، طمعك ٓ يٓمٛمٕمقا ذم اًمع٠مصمػم ذم اًمٜم٤مس وطمرومٝمؿ قمـ قم٘م٤مئدهؿ 

  ."ٓ يٓمٛمٕمقا ذِم اإلوم٤ًمد ذم اًمديـ

ومٞمزقمؿ اًمعٜمقيري اعمعلرر ٓ يٕمةٌف هذا احلٙمؿ، ٕٟمف يعٜم٤مرم ُمع طمري٦م اًمعٕمٌػم وطمري٦م اًمٗمٙمر،  

 ن ذم هذا احلٙمؿ شمِمدد وُمّم٤مدرة حلؼ اًمٜم٤مس ذم اًمعٕمٌػم، ومٛمـ طمؼ يمؾ ألٟم٤ًمن  ن يٕمؼم يمام يِم٤م . 

ُمـ طمؼ يمؾ ألٟم٤ًمن  ن يٕمؼم يمٞمٗمام يِم٤م ، سم٠من  و ٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف  ٟمف ٓ يقضمد ألٟم٤ًمن ذم اًمٕم٤مق ي٘مقل:

ٝمؾ ي٘مٌٚمقن ًمٚمدواقمش  ن يروضمقا  ومٙم٤مرهؿ ذم وموم٠مُمريٙم٤م اًمٞمقم قم٤مصٛم٦م اًمعٜمقير واًمعٓمقر، 

وٓ  ريد  ٤مً :  ٟم٤م ٓ  ريد  ن  محؾ ؾمالطمٗم٤ميشاًم و  ومٚمق ىم٤مل اًمٜم٤مزي ُمريٙم٤م؟! سم٤مًمٓمٌع ٓ ي٘مٌٚمقن. 

  و  راد ريد  ن  روج ٕومٙم٤مري، ألٟمام و  ن  ىمعؾ  طمًدا، وٓ  صٗمع  طمًدا وٓ  ؾم٥م  طمًدا،

ويٕمٓمقٟمف  ،ٝمؾ ي٘مٌٚمقن ُمٜمفوم ن يروج ًمٚمديٙمع٤مشمقري٦م سم٤مًمٙمع٤مسم٤مت وا ٓم٥م  ؿم ص ديٙمع٤مشمقري

ؿمٕم٤مر احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ ألٟمام يرومع  ٞم٦م ويًٛملقن ًمف  ن يعلدث ُمع اًمٜم٤مس؟!ُمٜمّم٦م ألقمالُم

 سمال ٞمًعٝمزئ سمٕم٘م٤مئد اعم١مُمٜملموم(  و ُمٚملد ٞمِمعؿ اًمٜمٌل )وم ًمٙمل خيرج ىمس  اعمعدّيٜملم

ومِمٕم٤مرات طمري٦م اًمٗمٙمر شمٕمٛمؾ هٜم٤م، وٓ شمٕمٛمؾ ومٞمام ألذا  راد ؿم ص  ن يٕمرض  ومٙم٤مره  ،طم٤ًمب

 ٕمع٘مدون هؿ  و٤م  ومٙم٤مر ُمعلية وُمعٛمدٟم٦م.اًمعل قمغم ظمالع  ومٙم٤مرهؿ، واًمعل ي

 

                                                                                                                                                    

واًمٔم٤مهر  214ص 74اوقاب: اعمذيمقر ذم اًمٜمص )سم٤مهعقهؿ يمٞمال يٓمٛمٕمقا ذم اًمٗم٤ًمد ذم آؾمالم( ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمةٚمس ذم اًمٌل٤مر ج

و عٛمؾ  ن  "اًمذي يمٗمر  ومٌٝم٧م " ن اعمراد سم٤معم٤ٌمهع٦م ألًمزاُمٝمؿ سم٤محلة٩م اًم٘م٤مـمٕم٦م، وضمٕمٚمٝمؿ ُمعلػميـ ٓ  ػمون ضمقاسم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 يٙمقن ُمـ اًمٌٝمع٤من ًمٚمٛمّمٚمل٦م.. وآول افمٝمر .اهت، وهق ذم حمٚمف واهلل اًمٕم٤مق.
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 ُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ احلري٦م:ت

٤مط ت ألن ؿمت٤م  اهلل ت تذه اًمٜم٘متتـ ظمتالل هتتُمتو ،ُمـ اًمٜم٘مت٤مط ٤ًمً ؾمٜمٕمرض حت٧م هذا اًمٕمٜمقان مخ

 و يْم٤ًم ُمـ احلري٦م اًمعل يروج ر٤م اًمعٜمقيريقن: ،سمِمٙمؾ قم٤مم ؾمٞمعْمح ُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ احلري٦م

 و ىم٤ًمُمٝم٤م. اًمٜم٘مٓم٦م إومم: سمٞم٤من ُمٗمٝمقم احلري٦م،

: احلري٦م اًمعٙمقيٜمٞم٦م إول: ألذا  ـمٚم٘م٧م ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م  طمد ُمٕمٜمٞملم: "احلري٦م"يمٚمٛم٦م      

واعم٘مّمقد هب٤م آظمعٞم٤مر اًمذي يٕمرومف اًمٗمالؾمٗم٦م سمٙمقن اًمٗم٤مقمؾ ألذا ؿم٤م   ن يٗمٕمؾ ومٕمؾ، وألذا ق يِم٠م 

ٟملـ سم٤مًمقضمدان ٟمدرُ  ن قمٜمدٟم٤م اظمعٞم٤مرًا سم٤مًمٜم٦ًٌم ألمم  ٚم٦م ُمـ إومٕم٤مل، ومٌٕمض و ،يٗمٕمؾ ق

إومٕم٤مل واىمٕم٦م حت٧م ىمدرشمٜم٤م ضمزُم٤ًم، يمام  ٟمٜم٤م سم٤مًمقضمدان ٟمدرُ  ن طمريعٜم٤م اًمعٙمقيٜمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م، ومٜملـ ٓ 

٤َم اًمٜم٤َّمُس ٟم٘مدر قمغم يمؾ يش ، ٕن سمٕمض إومٕم٤مل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م ألٓ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(،  َي٤م َ ا 

، وٟملـ ٟمدرُ  ن سمٕمْمٜم٤م ي٘مدر قمغم  ومٕم٤مل ٓ ي٘مدر (0)ْٟمعُُؿ اًمُٗمَ٘مَراُ  ألمِم اهللِ َواهللُ ُهَق اًمَٖمٜمِل  احلَِٛمٞمد َ 

وهل آظمعٞم٤مر، واحلري٦م اًمعٙمقيٜمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م، وم٤مهلل  قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٕمض أظمر. ألذن، هٜم٤مُ طمري٦م شمٙمقيٜمٞم٦م 

سمٜملٍق  وىمًٛمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،اًم٘مدرة ًمٚمٕم٤ٌمد)شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( هق اًمذي  قمٓم٤مٟم٤م آظمعٞم٤مر واًم٘مدرة وىمّدر 

قم٘مٞمدشمٜم٤م  ن اًم٤ٌمري )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  قمٓم٤مٟم٤م اًم٘مدرة وهق  يْم٤ًم يديؿ  ُمعٗم٤موت، وٟملـ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ

 يْم٤ًم ذم  صؾ وضمقد اًم٘مدرة وآظمعٞم٤مر و ًمٜم٤م اًم٘مدرة، ومٜملـ ٟملع٤مج ألمم اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(

ٓ ضمؼم وٓ "، "قل وٓ ىمقة ألٓ سم٤مهللٓطم"ٟملع٤مج ألمم اهلل )قمز وضمؾ( ذم سم٘م٤م  اًم٘مدرة وآظمعٞم٤مر، 

 .(2)"شمٗمقيض سمؾ  ُمر سملم إُمريـ

                                                           

 .05ؾمقرة وم٤مـمر، أي٦م (0)

اوؼم واًمعٗمقيض واصم٤ٌمت آُمر سملم آُمريـ، واصم٤ٌمت آظمعٞم٤مر  واوقر قمٜمف شمٕم٤ممم، واسمٓم٤مل اًمٔمٚمؿ ، سم٤مب ٟمٗمك2( سمل٤مر إٟمقار، ج2)

 .31وآؾمعٓم٤مقم٦م، ح
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 ن يٕمع٘مد سمٕم٘مٞمدة ُم٤م  ؼواعم٘مّمقد هب٤م  ن ًم ٟم٤ًمن طم، احلري٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م :ًمٚملري٦م اعمٕمٜمك اًمق٤مينو

 و  ن يٗمٙمر سمٓمري٘م٦م ُم٤م،  و  ن  خيع٤مر ومٙمرًا ُم٤م  و  ن يٗمٕمؾ ؾمٚمقيم٤ًم ُم٤م  ُمـ دون  ن يٕم٤مىم٥م  و 

قم٘مٞمدشمف  و ومٙمره  و ؾمٚمقيمف، وٕن ًمف هذا احلؼ ومال دقز ٕطمد  ن دٕمؾ الم قمغم يٕم٤مشم٥م  و يُ 

آول:  هذه احلري٦م )اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م(  شمٜم٘مًؿ ألمم ىمًٛملم:و قمٚمٞمف ىمٞمقدًا  قم٘مدي٦م  و ومٙمري٦م  و ؾمٚمقيمٞم٦م.

، ذم  ٞمع آقمع٘م٤مدات ىمٞمقد شم٘مٞمد اإلٟم٤ًمن ُمٓمٚم٘م٤مً سمٕمدم وضمقد وهل  ن ي٘م٤مل : احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م

ي ـمري٘م٦م يِم٤م  ويٗمٕمؾ ق ُمٓمٚمؼ اًمٕمٜم٤من سم٠من يٕمع٘مد يمٞمٗمام يِم٤م  ويٗمٙمر سم٠موإومٙم٤مر وإومٕم٤مل، وه

وهل احلري٦م اًمعل شمٕمٜمل  ن ًم ٟم٤ًمن  ن  :احلري٦م اًمٜمًٌٞم٦م اعم٘مٞمدة اًم٘مًؿ اًمق٤مين:و  ي ومٕمؾ يِم٤م .

،  و ًمف  ن -يقضمد ىمٞمقد  -يٕمع٘مد سمٌٕمض اًمٕم٘م٤مئد، و ُم٤م اًمٌٕمض أظمر ُمـ اًمٕم٘م٤مئد ومٝمل حمٔمقرة 

ٌٕمض أظمر ومعقضمد ومٞمف  ىمٞمقد وحمٔمقرات، ومٚمٞمس ًمف  ن يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ سمٕمض إومٕم٤مل و ُم٤م اًم

يِم٤م  دون قم٘مقسم٦م ودون قمع٥م ودون ًمقم. ألن احلري٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ؾمقا  يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م  و ُم٘مٞمدة ر٤م 

 . صٜم٤مع يمقػمة، يم٤محلري٦م اًمديٜمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م، وطمري٦م اًمعقـّمـ واًمًٚمقُ واًمعٕمٌػم وهمػم ذًمؽ

 ًم ٟم٤ًمن. اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: ُمٜمِم٠م صمٌقت طمؼ احلري٦م   

ٟم٠ميت ألمم ٟم٘مٓم٦م  ؾم٤مؾمٞم٦م  ،ي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ت وهق م٤مل طمديقٜم٤مسمٕمد  ن شمٕمّرومٜم٤م قمغم ُمٗمٝمقم احلر  

وضمقهري٦م ذم سمل٨م احلري٦م، ٟمٕمروٝم٤م ُمـ ظمالل هذا اًم١ًمال اًمذي يٜمٌٖمل  ن ٟمٓمرطمف قمغم 

٢مذا يمٜم٤م ٟمٕمع٘مد سم٠من اإلٟم٤ًمن طمر، ؾمقا  ومق ُمٜمِم٠م صمٌقت طمؼ احلري٦م ًم ٟم٤ًمن؟  ٟمٗمًٜم٤م: ُم٤م ه

ٜمِم٠م اًمذي  صم٧ٌم احلري٦م ًم ٟم٤ًمن، ُمٓمٚم٘م٦م  و ُم٘مٞمدة ومٛمـ طم٘مٜم٤م  ن ٟم٠ًمل قمـ اعم يم٤مٟم٧م طمريعف

ٕٟمف  دد ًمٜم٤م هؾ احلري٦م اًمق٤مسمع٦م ًم ٟم٤ًمن طمري٦م ُمٓمٚم٘م٦م  م هل طمري٦م  ،هذا اًم١ًمال ُمٝمؿ ضمداً و

 ُم٘مٞمدة؟

طمؼ احلري٦م   اًمعل  صمٌع٧م اًمٕمٚم٦م، وم٢مذا شمٕمرومٜم٤م قمغم ٤ماًمعل  وضمدهتٕمٚم٦م يِمٙمؾ اًمألن ُمٜمِم٠م احلري٦م 

 ُم٘مٞمدة؟ م ظم٤مص٦م، ُمٓمٚم٘م٦م  مقم٤مُم٦م   وهق ٟمٗمس احلري٦م، هؾ هق طمري٦مومًقع ٟمعٕمرع قمغم اعمٕمٚمقل 
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ألن ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اعم١مُمـ   ن يٙمقن يمٞم٤ًًم ومٓمٜم٤ًم ٓ خيدع سم٤مًمٕم٤ٌمرات اًمٓمٜم٤مٟم٦م واوذاسم٦م، سمؾ    

  قمٚمٞمف  ن  ٗمر ذم ضمذور هذه اًمٕم٤ٌمرات، ًمٙمل يرى هؾ يقضمد  ؾم٤مس يٛمٙمـ  ن يٌٜمك قمٚمٞمف سمٜم٤م

ر، ومالسمد  ن ٟملٗمر وٟمّمؾ ألمم واحلري٦م! وم٤محلري٦م ًمٞم٧ًم ألٓ  همّم٤من و وراق شمعٗمرع ُمـ ضمذ

 اوذور  ًمٜمرى هؾ  شمٜمع٩م ًمٜم٤م طمري٦م ُمٓمٚم٘م٦م  و يٜمع٩م ًمٜم٤م طمري٦م ُم٘مٞمدة.

 احلري٦م:  ُمٜمِم٠م

دم٤مه ُمٜمِم٠م  ُمقىمػًمف  ُمٜمٝمؿ  اٟم٘مًٛمقا ألمم صمالصم٦م  ىم٤ًمم، ويمؾ ىمًؿ اًم٤ٌمطمققن ذم ُمٜمِم٠م احلري٦م 

 احلري٦م: 

 اًمٓمٌٞمٕم٦م. ٦م  إول: ُمٜمِم٠ُم احلرياعمقىمػ 

احلري٦م طمؼ ـمٌٞمٕمل ًم ٟم٤ًمن، وم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م هل اًمعل ـمقرت اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمٚمٞم٦م سمدائٞم٦م وضمٕمٚمعف 

هبذه ارٞمئ٦م، ألذ سمٜم٤م  قمغم ٟمٔمري٦م اًمٜمِمق  وآرشم٘م٤م  حتقل اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمٚمٞم٦م سمدائٞم٦م ألمم هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م 

ـمقر، وهل اًمعل ُمٜملعف  ٚم٦م ُمـ ٟم٘مٚمعف ُمـ ـمقر ألمم و اًمعل هق قمٚمٞمٝم٤م أن، وم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م شمٙمٗمٚم٧م سمف

ٕمؼم يُ  ورذا ،..اًمخ، وُمـ هذه احل٘مقق طمؼ احلري٦م.إُمـو احل٘مقق، يملؼ احلٞم٤مة واًمعقـمـ

 صل٤مب هذا اعمقىمػ قمـ طمؼ احلري٦م سم٠مٟمف طمؼ ـمٌٞمٕمل، وُمٕمٜمك ـمٌٞمٕمل  ن اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمٜمِم٠م صمٌقت 

 هذا احلؼ ٕومراد اإلٟم٤ًمن.

وهق: ألن اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم ألٓ هذه اعم٤مدة ىمد واضمف  صل٤مب هذا اعمقىمػ ؾم١مآً صٕم٤ًٌم ضمدًا و 

وُمـ إضم٤ًمم اًمعل شمٙمقو٤م اعم٤مدة  ضم٤ًمم  ،اًمعل شمٙمقن هذه إضم٤ًمم اعمقضمقدة ذم قم٤مق اعم٤مدة

ٙمٞمػ  شمٙمقن ؾم٤مئر إضم٤ًمم ومو وم٤معم٤مدة ًمٞم٧ًم ؿمٞمئ٤ًم خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٜم٤مس ،ُمٜمٝم٤م  ضم٤ًمم اًمٜم٤مسو إطمٞم٤م 

اًمٕمٛمٞم٤م  اًمّمام ، ومٙمٞمػ يٙمقن ر٤م طمؼ  اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم ألٓ هذه اعم٤مدةو ،ُمٜمِم٠م إلقمٓم٤م  طمؼ احلري٦م

   ن شمقزع احل٘مقق قمغم اعمقضمقدات؟
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 .اًمع٤ٌمين واًمعقاوع وآشمٗم٤مقاعمقىمػ اًمق٤مين: ُمٜمِم٠م احلري٦م هق 

طمٞم٨م ٟم٤ًمن يّم٤مدر هذا احلؼ قمـ إٟمٕم٤مم ألن اًمٚمٞمؼمازم اًمذي يٕمع٘مد سمقٌقت طمؼ احلري٦م ًم 

اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمع شمْم٤مُمٜم٧م ومٚمامذا  ،طمذا ٟمف يذسملٝم٤م وي٠ميمؾ حلٛمٝم٤م ويًٚمخ ضمٚمده٤م و قًمف ألمم صمقب  و أل

وًمٙمٜمٝم٤م ت وهل اًمعل  ٟمعة٧م احلٞمقان  ،(احلري٦مو طمؼ احلٞم٤مة وإُمـيمت) اإلٟم٤ًمن و قمٓمعف طم٘مقىم٤مً 

  يْم٤ًم ت  ق شمٕمط  احلؼ ًمٚملٞمقان؟

ضمٕمؾ  ٚم٦م ُمـ اعمٗمٙمريـ يرومْمقن اعمقىمػ إول )احلري٦م طمؼ  هذا اًم١ًمال صٕم٥م ضمداً  

قل سم٠من اًمٓمٌٞمٕم٦م شمقزع احل٘مقق قمغم اعمقضمقدات، وم٤مظمع٤مر يذهٌقن ألمم  ٟمف ٓ واىمٕمٞم٦م ًمٚم٘مو ـمٌٞمٕمل( 

 ه١مٓ  اعمٗمٙمرون  ن احلري٦م طمؼ ووٕمل.

: اًمٜم٤مس شم٤ٌمٟمقا واشمٗم٘مقا قمغم  ن يٙمقن رؿ طمؼ احلري٦م، وُمٕمٜمك  ن احلري٦م طمؼ ووٕمل هق 

وىمٌؾ  ن يعٗمؼ اًمٜم٤مس ق شمقضمد طم٘مقق ـمٌٞمٕمٞم٦م، ومٚمؿ يقضمد طمؼ احلٞم٤مة وٓ إُمـ وٓ اًمعقـمـ وٓ 

اًمٜم٤مس ٕضمؾ ُمّم٤مًمح ٟمٔم٤مُمٞم٦م، وًمٙمل ي٘مقم ٟمٔم٤مُمٝمؿ آضمعامقمل اضمعٛمٕمقا واشمٗم٘مقا  احلري٦م، وًمٙمـ

قمغم  ن شمٙمقن هٜم٤مُ طم٘مقىم٤ًم، ٕٟمف ُمـ دون احل٘مقق يعلقل اعمةعٛمع اإلٟم٤ًمين ألمم هم٤مسم٦م وومقى، 

ه١مٓ   طمؼ يٕمعؼم وم٤محل٘مقق ُمـ قم٘مقد اضمعامقمٞم٦م وهذه اًمٕم٘مقد  ٟمِم٠مت ًمٜم٤م طمؼ احلري٦م، ورذا 

 قمٚمٞمف وًمٞمس طم٘م٤ًم ـمٌٞمٕمٞم٤ًم.قا شمقاوٕم اًمٜم٤مس  ٕن، ٤مً ووٕمٞمّ  ٤مً احلري٦م طم٘م

 ه١مٓ  ت  يْم٤ًم ت واضمٝمقا  ٚم٦م ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمٗمٙمري٦م، وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م صمالث ُمِم٤ميمؾ:و 

، ري٤ًم ي٘مٓمع اًم١ًمال قمـ ُمٜمِم٠م احلري٦مهل  ن ُمقىمػ ه١مٓ  ق يٕمط ضمقاسم٤ًم ضمذ اعمِمٙمٚم٦م إومم:

وم٢من ىم٤مًمقا: سم٥ًٌم  طمؼ احلري٦م؟ اًمع٤ًملل: ُمـ  يـ ضم٤م  رؿ هذا ، ومٜملـ ٟمقضمفطمالًّ و٤مئٞم٤مً  وق ي٘مدم

طمؼ  ٕمٚمقااشمٗم٤مق اًمٜم٤مس، ومٜملـ  يْم٤ًم ُمـ طم٘مٜم٤م  ن ٟم٠ًمرؿ: وُمـ  يـ ضم٤م  ًمٚمٜم٤مس طمؼ  ن د

ٝمؿ يزقمٛمقن  ن اًمٜم٤مس اشمٗم٘مقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وص٤مر طمؼ احلري٦م ألًمزاُمٞم٤ًم، وٓ دقز ًمِم ص وم احلري٦م؟

 ن يٜم٤مذم هذا احلؼ ذم  ي ومٕمؾ وذم  ي ؾمٚمقُ، ومٛمـ  يـ ضم٤م  هذا اإلًمزام؟ وم٢من ىم٤مًمقا: ُمـ اًمٕم٘مد، 
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وُمـ  يـ ضم٤م  ًمٚمٜم٤مس طمؼ  ن  :واًمٕم٘مد ضم٤م  سم٥ًٌم اشمٗم٤مق اًمٜم٤مس، ومٜمرضمع  اًم١ًمال ُمرة  ظمرى

ه١مٓ  ذم ُم٘م٤مم اوقاب قمٚمٞمف سملم و ،هذا ؾم١مال ٓسمد  ن يذيمر ًمف ضمقابو ا ؟هذ يٚمزُمقا سمٕم٘مدهؿ

  ن يرضمٕمقا ألمم اعمقىمػ إول،  و  ن يذيمروا ُمقىمٗم٤ًم آظمر. 

ألن  صل٤مب هذا اعمقىمػ يزقمٛمقن  ن وضمقد اًمٕم٘مد آضمعامقمل اًمذي يٜمص  :اعمِمٙمٚم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م

ومال  ؼ ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس  ن يٜمًل٥م ُمـ هذا  ،٤مً ٓزُم دقمغم احلري٦م دٕمؾ آؾمعٛمرار ذم اًمٕم٘م

وومٞمف شمٙمٌٞمؾ حلري٦م  ،د ًمٚملري٦مٞماًمٕم٘مد ويعٍّمع قمغم ظمالع طمري٤مت اًمٜم٤مس، وىمقرؿ هذا هق شم٘مٞم

اًمٜم٤مس، ٕن ُمـ طمؼ اإلٟم٤ًمن  ن يٜمًل٥م ُمـ قم٘مد احلري٦م هذا، وًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن ًمٞمس ُمـ طم٘مف، 

ل شمٚمؽ اوٝم٦م؟ ي٘مقًمقن وذًمؽ ٕن هٜم٤مُ ضمٝم٦م شمٚمزُمف سمٕمدم آٟمًل٤مب، وقمٜمدُم٤م ٟم٠ًمرؿ: ُم٤مه

وم٠مي ُمراقم٤مة  ،ُمـ  ضمؾ طمري٦م اًمٜم٤مساًمٜم٤مس، وهٜم٤م شم٘مٗمز اعمِمٙمٚم٦م يمٞمػ ٟمٚمزم اًمٜم٤مس وٟم٘مٞمد طمريعٝمؿ 

 هذه؟!طمريعٝمؿ وًمٙمراُم٦م اًمٜم٤مس 

هل  ن طمؼ احلري٦م ألذا يم٤من ٟمعٞمة٦م قم٘مد اضمعامقمل، ومٝمذا يٕمٜمل  ن اًمتُٛمٚمَزم  اعمِمٙمٚم٦م اًمق٤مًمق٦م:

قا طمقل اًمٓم٤موًم٦م اعمًعديرة وىمرروا  ن يٜمِم١موا سم٤محلري٦م ُمـ يم٤من ـمروم٤ًم ذم اًمٕم٘مد، واًمذيـ اضمعٛمٕم

 ُم٤م ُمـ يم٤من ظم٤مرج همروم٦م آضمعامع، عم٤مذا ُيٚمزم  ،طمؼ احلري٦م ًمٚمٜم٤مس ومٝم١مٓ  هؿ اعمٚمزُمقن وم٘مط

 سمٕم٘مد ه١مٓ ؟

 طمرارًا،  إومراد ئعلم ؾمٜم٦م اشمٗمؼ اًمٜم٤مس قمغم  ن يٙمقن٤مئ٦م ؾمٜم٦م  و ُم٤مومٚمق ومروٜم٤م  ٟمف ىمٌؾ ُم 

ئعلم ؾمٜم٦م، ومٚمامذا ُيٚمَزم ٤مٕم٘مد اًمذي وىمع ىمٌؾ وٓدشمف سمامئ٦م  و ُمومٛمـ شَمَقًّمد اًمٞمقم ًمٞمس ـمروم٤ًم ذم هذا اًم

وسم٤مًمع٤مزم ُمـ طم٘مف  ن يعٍمع قمغم ظمالع احلري٦م، وُمـ طم٘مف  ن يٙمقن ديٙمع٤مشمقري٤ًم ٟم٤مزًي٤م ؟ سمف

ويًٚم٥م  ُمقارؿ وي٘معٚمٝمؿ، وُمـ طم٘مف  ن يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤م  ٕضمؾ  أظمريـوم٤مؿمٞم٤ًم، يّم٤مدر طم٘مقق 

 . ٞمفُمّمٚملعف، ٕٟمف ٓ ُمٚمزم سمرقم٤مي٦م احل٘مقق ألٓ اًمٕم٘مد، واعمٗمروض  ٟمف ًمٞمس ـمروم٤ًم وم
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هذه اعمقىمػ ي١مؾمس ًمٗمعح اعمة٤مل ًمٚمعٞم٤مرات اعمعٓمروم٦م واعمٜملروم٦م اًمعل شمٕمٛمؾ قمغم  ،ألذن

 ٕم٘مد آضمعامقمل.ُمٜمِم٠م احلري٦م اًم سم٠منومال يٛمٙمـ  ن ٟم٘مقل  ،ظمالع طمري٤مت اًمٜم٤مس

 اعمقىمػ اًمق٤مًم٨م: ُمٜمِم٠م احلري٦م هق اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(.

هق اًمذي  قمٓمك اإلٟم٤ًمن  ف شمٕم٤ممماإلرل اًمذي يٕمع٘مد سمقضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( يرى  ٟم 

ألمم شمٜم٥ًم و إلرادة اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(. طمؼ احلري٦م، وسم٤مًمع٤مزم حتديد طمؼ احلري٦م يٙمقن شم٤مسمٕم٤مً 

ألن هلل قمز وضمؾ قمٚمٞمؽ  -رمحؽ اهلل  - قمٚمؿ  "( قم٤ٌمرة ًمٓمٞمٗم٦م ضمدًا وهل: إلُم٤مم اًمًة٤مد )ا

حمٞمٓم٦م سمؽ ذم يمؾ طمريم٦م حتريمعٝم٤م،  و ؾمٙمٜم٦م ؾمٙمٜمعٝم٤م،  و طم٤مل طمٚمعٝم٤م،  و ُمٜمزًم٦م ٟمزًمعٝم٤م،  و  طم٘مقىم٤مً 

ضم٤مرطم٦م ىمٚمٌعٝم٤م،  و آًم٦م شمٍموم٧م هب٤م، سمٕمْمٝم٤م  يمؼم ُمـ سمٕمض. و يمؼم طم٘مقق اهلل قمٚمٞمؽ ُم٤م  وضمٌف 

اًمذي هق  صؾ احل٘مقق، وُمٜمف شمعٗمرع، صمؿ  وضمٌف قمٚمٞمؽ ًمٜمٗمًؽ ُمـ  ًمٜمٗمًف شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم ُمـ طم٘مف

ىمرٟمؽ ألمم ىمدُمؽ قمغم اظمعالع ضمقارطمؽ، ومةٕمؾ ًمٌٍمُ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، وًمًٛمٕمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤مً، 

وًمٚم٤ًمٟمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، وًمٞمدُ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، وًمرضمٚمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، وًمٌٓمٜمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، 

صمؿ ضمٕمؾ قمز وضمؾ ٕومٕم٤مًمؽ  ٕم٤مل.ومٝمذه اوقارح اًمًٌع اًمعل هب٤م شمٙمقن إوم وًمٗمرضمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم.

قمٚمٞمؽ طم٘مقىم٤ًم، ومةٕمؾ ًمّمالشمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، وًمّمقُمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، وًمّمدىمعؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، 

 .(0)"..ألًمخ .ورديؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم، وٕومٕم٤مًمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤مً 

وسم٤مًمذات هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، صمؿ ُمـ   ن احلؼ  وًٓ   وم٢من اعمًعٗم٤مد ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمٜمقري٦م

 .  ٚمٞم٘م٦مشمؽمؿمح طم٘مقق ًمٚم طمؼ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(

                                                           

 .255حتػ اًمٕم٘مقل ص   (0)
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 اًمدًمٞمؾ قمغم   ن اهلل شمٕم٤ممم هق ُمٜمِم٠م احل٘مقق:

ؾمٜمٕمرض دًمٞمالً و ٘مٞمؿ اإلرٞمقن  دًم٦م يمقػمة قمغم  ن ُمٜمِم٠م احلؼ هق اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(،يُ 

 واطمدًا يعٙمقن ُمـ قمدة ُم٘مدُم٤مت:

ّٓ َٓ ألن اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( هق اًمذي ظمٚمؼ اعمٛمٙمٜم٤مت وُمٜمٝم٤م اًمٌنم،  :اعم٘مدُم٦م إومم ألًَِمَف ألِ

ـَ (2) ،َواهللُ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ َوَُم٤م شَمْٕمَٛمُٚمقن(0) ،ُهَق ظَم٤مًمُِؼ يُمؾِّ يَشْ  اهللُ اًّمِذي ظَمَٚمَؼ ؾَمٌَْع ؾَماَمَواٍت َوُِم

ـّ  ، وم٤مًم٤ٌمري )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  وضمد إؿمٞم٤م  وق شمؽ ؿمٞمئ٤ًم ذم اًمزُم٤من اعم٤ميض، (3)إَْرِض ُِمقَْٚمُٝم

، ٟملـ يمٜم٤م قمدم ٓ يش  وٓ حت٘مؼ وٓ وضمقد، صمؿ اًم٤ٌمري )شم٤ٌمرُ "يم٤من اهلل وق يٙمـ ُمٕمف يش "

 قمٓم٤مٟم٤م ٟمٕمٛم٦م و يش  ألمم اًمِمٞمئٞم٦م،الاًموشمٕم٤ممم( سمةقده ويمرُمف  ظمرضمٜم٤م ُمـ اًمٕمدم ألمم اًمقضمقد، وُمـ 

ـّ قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٕمؿ يمقػمة،  وا ٟمِٕمَٛم٦َم اهللِ ٓ حُتُّمقَه٤ماًمقضمقد صمؿ ُم  .(4)َوألِن شَمُٕمد 

ألذا يم٤من ىمد وألذا يم٤من اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( هق اًمذي  وضمدٟم٤م ومٝمق ُم٤مًمؽ ًمٜم٤م،  :اعم٘مدُم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م

َ٘مٜم٤م ومٜملـ ُمٚمٙمف،   َوهللِ ، ومٜملـ هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، وٟملـ ُمٚمٙمف "ألٟم٤م هلل وألٟم٤م ألًمٞمف راضمٕمقن"طم٘مَّ

اَمَواِت َوإَرِض َوألًَِمٞمِف َيرضِمُع إَُمُر يُمٚمَّفُ  ًّ  . (5)هَمٞم٥ُْم اًم

ألذا يم٤من اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٛمقضمقدات واًمٌنم، ومٛمـ طم٘مف )شم٤ٌمرُ  :اعم٘مدُم٦م اًمق٤مًمق٦م

شمٙمقيٜمٞم٦م واضمعامقمٞم٦م شمدير طمٞم٤مة اًمٌنم، ٕن ُمـ ُمٚمؽ ؿمٞمئ٤ًم ومٚمف طمؼ  ن  ٤مً وشمٕم٤ممم(  ن دٕمؾ ىمقاٟمٞمٜم

ذم  ٤مً  ًمٞمس ُمـ طم٘مف  ن دٕمؾ ٟمٔم٤مُم صمؿ سمٜمك ُمّمٜمًٕم٤م ومٚمق  ن ؿم ًّم٤م  ع  ُمقآً   ،يعٍمع ذم ُمٚمٙمف

وفم٤مئػ اعمقفمٗملم، و دد ؾمٚمؿ اًمرواشم٥م وـمٌٞمٕم٦م قمٛمؾ اعمقفمٗملم، ُمع  ٟمف ق  هذا اعمّمٜمع؟ ومٞملدد

                                                           

 .012ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م (0)

 .96ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت، أي٦م (2)

 .02ؾمقرة اًمٓمالق، أي٦م (3)

 .08ؾمقرة اًمٜملؾ، أي٦م (4)

 .023ؾمقرة هقد، أي٦م (5)
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يقضمد اعمّمٜمع ُمـ اًمٕمدم وألٟمام  ٕمف ُمـ ُم٤مدة ُمقضمقدة، وم٢مذا يم٤من عم٤مًمؽ اعمّمٜمع طمّؼ، ومٚمٚمف )شم٤ٌمرُ 

  ضمغم سمّمقرة يعٍمع  ن طمؼٌّ  -اًمٕمدم ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت  وضمد اًمذي اًمقضمقد ُم٤مًمؽ وهق –وشمٕم٤ممم( 

ي٘مقل  (0)وهذا سمره٤من قم٘مكم سمٞمٜمف اًم٘مرآن اًمٙمرم ذم ؾمقرة اًمزُمر ،ع ًمفوقمغم همػمه  ن خيْم ،ووحو 

  :شمٕم٤ممم
ٍ
  يُمؾِّ  قَمغَم   َوُهقَ اهللَُّ ظَم٤مًمُِؼ يُمؾِّ يَشْ 

ٍ
َْرِض  ،َويمِٞمٌؾ  يَشْ  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ُف َُمَ٘م٤مًمِٞمُد اًم ـَ ًمَّ ِذي  َواًمَّ

ئَِؽ  اهللَِّ  سمِآَي٤مِت  يَمَٗمُروا ونَ هُ  ُ وًَم  ٤َم اْو٤َمِهُٚمقنَ  ،ُؿ اْ ٤َمِهُ َوًَمَ٘مْد ُ وطِمَل  ،ىُمْؾ َ وَمَٖمػْمَ اهللَِّ شَم٠ْمُُمُروينِّ َ قْمٌُُد َ ا 

ـَ  ي ـَ اْ ٤َمِهِ َـّ ُِم َـّ قَمَٛمُٚمَؽ َوًَمعَُٙمقَٟم يْم٧َم ًَمٞمَْلٌََٓم ـْ  رَْشَ
ـَ ُِمـ ىَمٌْٚمَِؽ ًَمئِ ِذي سَمِؾ اهللََّ وَم٤مقْمٌُْد  ،ألًَِمٞمَْؽ َوألمَِم اًمَّ

ـَ  ٤ميمِِري ـَ اًمِمَّ اَم  ،َويُمـ ُمِّ ًَّ َْرُض َ ِٞمًٕم٤م ىَمٌَْْمعُُف َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َواًم ْٕ َواُت َوَُم٤م ىَمَدُروا اهللََّ طَمؼَّ ىَمْدِرِه َوا

يُمقنَ  قَمامَّ  َوشَمَٕم٤ممَم   ؾُمٌَْل٤مَٟمفُ  َُمْٓمِقي٤َّمٌت سمِٞمَِٛمٞمٜمِفِ   .ُينْمِ

وسم٤مًمع٤مزم ٓ دقز  ن ُيٕمٌد  ،ومألن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ يش  وم٢من ًمف ُم٘م٤مًمٞمد اًمًٛمقات وإرض 

همػمه، وم٤مًمذي ًمف طمؼ سم٤مٕص٤مًم٦م هق اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، وسم٤مًمع٤مزم ألذا اقمع٘مدٟم٤م سمقضمقد اهلل )قمز 

ف )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، صمؿ ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم  ن اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ىمد عوضمؾ( واقمع٘مدٟم٤م سمٕمٛمقم ؾمٚمٓم

 ورشم٥م مٛمققم٦م ُمـ احل٘مقق، ومٞمة٥م قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمٚمعزم ٤مً يمّٚمٗمٜم٤م سمٌٕمض اًمعٙمٚمٞمٗم٤مت، وضمٕمؾ ًمٜم٤م ىمقاٟمٞمٜم

سم٠مطمٙم٤مُمف وىمقاٟمٞمٜمف، وًمٞمس ُمـ طم٘مٜم٤م  ن ٟمٕمؽمض قمغم  طمٙم٤مُمف )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، ٕٟمف اعم٤مًمؽ 

اعمٓمٚمؼ اًمذي يٕمٓمل احل٘مقق وي٘مٜمّٜمٝم٤م، وم٢من  قمٓمك طمؼ احلري٦م سمٜملق اإلـمالق يٙمقن ُمٓمٚم٘م٤ًم، وألن 

 ىمٞمده يٙمقن ُم٘مٞمدًا. 

 ،ظمٚمؾ ُمٜمٝمةل ومٝمق ،و هذا يٕمٜمل  ن ٟم٘م٤مؿمٜم٤م ُمع اًمٚمٞمؼمازم ٓ يٜمٌٖمل  ن يٌد  ُمـ ُم٠ًمًم٦م احلري٦م

ًمديٙمؿ  ٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم،  يمٕمدم ألىمرار  :ًمألؾمػ اًمٚمٞمؼمازم يٌد  ُمـ هذا اًمٜم٘مٓم٦م ومٞم٘مقل ًمٜم٤مو

 احلةر قمغم  يمع٥م اًمْمالل و ىمعؾ اعمرشمد،و  طمٙم٤مم إُمر سم٤معمٕمروع واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر،و اًمٙم٤مومر،

                                                           

 .67ت 62ذم أي٤مت   (0)
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طمٙم٤مم شمِمعٛمؾ قمغم  شمدظمؾ ذم احلري٤مت اًمِم ّمٞم٦م، و ٟم٤م ٓ  ىمٌؾ ُمٜمٙمؿ هذه إ ت إطمٙم٤مم ت  لوه

 ٕو٤م شمّم٤مدر احلري٦م!

وضمقاسمٜم٤م قمغم  يمالُمف هق: ألن هذه إطمٙم٤مم ذم قم٘مٞمدشمٜم٤م صدرت ُمـ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، 

ُمـ  طمٙم٤مُمف ٟملـ ٟمٜمعزع طمري٦م اإلٟم٤ًمن، و واًم٤ٌمري )ضمؾ ؿم٠مٟمف( قمٜمدٟم٤م هق اًمذي  دد احلري٦م،

٦م، ُمع  ن وٟمٕمرع هؾ هل ُمٓمٚم٘م٦م  و ُم٘مٞمدة، ومٙمٞمػ شمريد ُمٜم٤م  ن ٟمرومع اًمٞمد قمـ إطمٙم٤مم سم٤محلري

 احلري٦م ذم ُمٜمٔمقرٟم٤م شم٤مسمٕم٦م ٕطمٙم٤مم اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(؟!

ألذا  ردت  ن شمٙمقن ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم ُمٜمٝمةٞم٤ًم شمٗمٙمر سمٓمري٘م٦م صلٞمل٦م، ومٕمٚمٞمؽ  ن شمٌد  اًمٜم٘م٤مش  ،ٟمٕمؿ

وصل٦م اًمٜمٌقة وصل٦م ٟم٦ًٌم هذه إطمٙم٤مم ألمم  صم٤ٌمت وضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(ُمٕمٜم٤م ُمـ دًمٞمؾ أل

آقمع٘م٤مد سمٜم٦ًٌم هذه إطمٙم٤مم ألمم ُمـ ًمف احلؼ سم٤مٕص٤مًم٦م وُمـ سمٞمده  ُم٤م ُمع واهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(. 

سمٞمٜمام احلري٦م  ،حتديد احلري٦م، ومٛمقؾ هذا اعمٜمٝم٩م ًمٞمس ُمٜمٝمة٤ًم صلٞمل٤ًم، ٕٟمف ٟم٘م٤مش ذم احلري٦م ٟمٗمًٝم٤م

 قمٜمدٟم٤م ومرع شمٜمٌٜمل  قمغم  صؾ، وهذا ُم٤م دٕمؾ ُمٜم٤مىمِمعؽ ًمٞم٧ًم ُمٜم٤مىمِم٦م قمٚمٛمٞم٦م. 

اًمٞملم، ٟمٕمع٘مد  ٟمف ٓ يٛمٙمـ  ن ُيٌٜمك ىم٤مٟمقن ٟملـ اعمعديٜمقن ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمعٜمقيريلم واًمٚمٞمؼم

طم٘مقىمل، سمؾ ٓ يٛمٙمـ  ن يٌٜمك شمنميع وٓ ٟمٔم٤مم  ظمالىمل ألٓ ذم فمؾ آقمع٘م٤مد سمقضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ 

، ومٙمؾ يش  يٜمعٝمل ألمم اهلل ألمم رسمؽ اعمٜمعٝمكوشمٕم٤ممم(. وًمٙمؿ  ن شمٕمؼموا قمـ هذه اًمٜمٔمري٦م سمٜمٔمري٦م 

 )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( طمعك اًمعنّميع واًمّع٘مٜملم وطمعك اًمٜمٔم٤مم إظمالىمل. 

ـ واًمٔمٚمؿ ىمٌٞمح، ألٟمٜم٤م ٟمدرُ طمًـ  ٚم٦م ُمـ إومٕم٤مل وىمٌح  ٚم٦م ُمـ إومٕم ًَ ٤مل، وم٤مًمٕمدل طَم

، وٟمدرُ  يْم٤ًم  ن سمٕمض ىمٌٞمل٦مُم٘م٤مسمٚم٦م اعملًـ سم٤مإلطم٤ًمن طمًٜم٦م وُم٘م٤مسمٚم٦م اعملًـ سم٤مإلؾم٤م ة و

، ومال دقز  ن ٟمرشمٙم٥م اًمٔمٚمؿ، وٓ دقز  ن ٟم٘م٤مسمؾ اعملًـ سم٤مإلؾم٤م ة، ومٛمـ  يـ إومٕم٤مل ٓزُم٦م

ضم٤م  هذا اإلًمزام؟، ويمٞمػ  ٙمؿ قم٘مٚمٜم٤م سمٚمزوم شمرُ إومٕم٤مل اًم٘مٌٞمل٦م وًمزوم ومٕمؾ إومٕم٤مل 

 احلًٜم٦م؟ 
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ألذا يمٜم٤م ٓ ٟمٕمع٘مد سمقضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وٟمٜمٔمر ألمم اًمقضمقد قمغم  ٟمف ُم٤مدة، ومال يقضمد 

 يؽمشم٥م ار قمغم ومٕمكم ًمٚم٘مٌٞمح وشمريمل ًمٚملًـ، ومٙمٞمػ  قمع٘مد سمٚمزوم طم٤ًمب وٓ قم٘م٤مب وٓ

 ومٕمؾ احلًـ وًمزوم شمرُ اًم٘مٌٞمح ؟!

ٓ سمد  ن ٟمٚمعٗم٧م ألمم اًمٗمرق سملم ألدراُ احلًـ واًمُ٘مٌح وألدراُ ًمزوم اًمٗمٕمؾ، وم٢مدراُ ًمزوم 

 اًمٗمٕمؾ ألٟمام يٙمقن ذم فمؾ آقمع٘م٤مد سمقضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(.

اًمرواي٤مت ٟم٘مٚم٧م ( ذم ُمًػمه ألمم اًمٙمقوم٦م، طمٞم٨م ٝمدا  )هذه احل٘مٞم٘م٦م يٌٞمٜمٝم٤م ًمٜم٤م ؾمٞمد اًمِم

ر ى قمٚمٞمٝمؿ آصم٤مر اًمِمٛمس وطمرارة وم(، اؾمع٘مٌٚمف احلر ويم٤من ُمٕمف  ًمػ ُم٘م٤مشمؾ، ومٜمٔمر ألًمٞمٝمؿ ) ٟمف 

 ، صمؿ اؾم٘مقا اًم٘مقم ورؿّمٗمقا ا ٞمؾ شَمرؿِمٞمًٗم٤ماًمرُمْم٤م ، وم٘م٤مل ٕصل٤مسمف )ريض اهلل قمٜمٝمؿ(: 

ألِّٟمُف ىَمد "(: ة ىم٤مم ظمٓمٞم٤ًٌم: وم٘م٤مل )( يّمكم وصغم احلر و صل٤مسمف ظمٚمٗمف وسمٕمد اًمّمالشم٘مدم )

ا، ومٚمؿ ت ضِمدَّ ت، وَم٠َمدسَمر َُمٕمرووُمٝم٤م َواؾمعَٛمرَّ َ ـَ إَُْمِر َُم٤م ىَمد شَمَرْوَن، َوألِنَّ اًمّدٟمٞم٤م ىَمد شَمٌَّدًَم٧م َوشَمَٖمػمَّ  َٟمَزَل ُِم

احلّؼ ٓ ُيٕمَٛمؾ سمِف؟، يٌؼ ومٞمٝم٤م ألٓ ُص٤ٌمسم٦ٌم يَمُّم٤ٌمسم٦ِم اإلَٟم٤م ، َوَردِيُ  قَمٞمٍْش يَم٤مًمتَٛمرقمك اًمَقسمِٞمؾ، َ ٓ شَمَرْوَن 

ّ٘م٤م(  اهللِ حُمِ
ِ
ـٍ ذِم ًمَِ٘م٤م  ًمػَِمهم٥ْم ، ت وهٜم٤م ُمقوع اًمِم٤مهدت )َواًم٤ٌَمـمُِؾ ٓ ُيعٜم٤َمهك قمٜمف، ًمػَِمهم٥ْم يُمّؾ ُُم١مُِم

ّ٘م٤م  اهللِ حُمِ
ِ
ـٍ ذِم ًمَِ٘م٤م  (، ُم٤م دُم٧َم شمٕمع٘مد سمٚم٘م٤م  اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ومٕمٚمٞمؽ  ن شمٙمقن ُمٜمٙمرًا يُمّؾ ُُم١مُِم

وع وشمٚمعزم سمف، ومٛم٘مع٣م اإليامن سمٚم٘م٤م  اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  ن يٙمقن ًمٚمٛمٜمٙمر، وشمدقمق ألمم اعمٕمر

ٞمٛمل و ظمالىمل، ٕن ًم٘م٤م  اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( هق اًمذي  عؿ قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمٕمٛمؾ قمٜمدٟم٤م ٟمٔم٤مم ىمِ 

 سم٤معمٕمروع و ن ٟمةعٜم٥م اعمٜمٙمر. 

ًمألؾمػ وم٢من اًمٙمقػم ُمـ اًمٜم٤مس ختٗمك قمٚمٞمف ُم٠ًمًم٦م ًم٘م٤م  اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، ويمقػم ُمـ و

ُٝمؿيمؾ آضمعامقمٞم٦م ؾمٌٌٝم٤م اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( اعمِم٤م ًَ ٤مُهؿ َ ْٟمُٗم ًَ قا اهللَ وَم٠َمْٟم ًُ  . (0)َٟم

                                                           

 .09ؾمقرة احلنم، أي٦م (0)
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 اًمديـ ٓ يدقمق ألمم اًمٕمدا  ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ احل٘مد:

، هلل شمٕم٤ممم ُم٤م دام هق  صؾ احل٘مقق احل٘مٞم٘م٦م اًمعل ٟمٜمعٝمل ألًمٞمٝم٤م هل  ٟمف ٓ ُمٕمٜمك إلٟمٙم٤مر طمٙمؿو

، وم٘مد ضم٤م  ذم اًمعقىمٞمع اًمنميػ ُمقاضمٝم٦م  هؾ آٟملراعشمٚمؽ إطمٙم٤مم ٥م ا ْمقع ًمف وُمـ دو

اًمذي صدر ُمـ اإلُم٤مم احلة٦م )قمةؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنميػ( إلؾمل٤مق سمـ يٕم٘مقب ي٘مقل: 

و ُم٤م  سمق ا ٓم٤مب حمٛمد سمـ  ع زيٜم٥م إضمدع ومٛمٚمٕمقن و صل٤مسمف ُمٚمٕمقٟمقن، ومال دم٤مًمس  هؾ "

ومال دم٤مًمس  هؾ "، وقم٤ٌمرة (0)"ُم٘م٤مًمعٝمؿ وم٢مين ُمٜمٝمؿ سمري ، وآسم٤مئل قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمٜمٝمؿ سمرا 

٤م  سمق ا ٓم٤مب شمٕمٜمل: ُم٘م٤مـمٕم٦م اًمذيـ يروضمقن اعم٘م٤مٓت اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمعل يٕمع٘مد هب "ُم٘م٤مًمعٝمؿ

ألن هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمرواي٤مت  ت احل٤مصم٦م قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م  هؾ اًمٌدع  و صل٤مب  ع ا ٓم٤مب.

ُمـ اردومٞم٦م،  ٤مً ٤م ظم٤مًمٞم٤ًم سملعً ٓ ًمعٕمرض ُمٜمٝمة٤ًم قمدائٞمّ  ،رادقم٤مً  واًمْمالل ت ضم٤م ت ًمعٌلم ُمٜمٝمة٤ًم شمرسمقي٤مًّ 

 ويٛمٙمٜمٜم٤م ومٝمؿ هذه اعمٜمٝمةٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل إُمقر اًمع٤مًمٞم٦م:

ٝمذه ، وم: قمدم شمٕمزيز اًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًمٕمدائٞم٦م سملم  صل٤مب اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦مإُمر إول

٤ًم اًمرواي٤مت اًمعل حت٨م قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م  هؾ اًمْمالل واًمٌدع، ٓ ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م  ن يٙمقن اإلٟم٤ًمن ـم٤مئٗمٞمّ 

اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م اًمعل شمٕمع٘مد سمل٘م٤مٟمٞم٦م ُمٕمع٘مداهتؿ، ومٜملـ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمعٕم٤مُمؾ يٕم٤مدي  صل٤مب 

ُمع قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ُ ُمرٟم٤م سم٠من ٟمٙمقن قمغم  ظمالق قم٤مًمٞم٦م، سمؾ ُ ُمرٟم٤م  ن ٟمٙمقن  ومْمؾ ُمٜمٝمؿ ذم يمٞمٗمٞم٦م 

اًمعٕم٤مُمؾ ومٜمٙمقن  يمقر صدىم٤ًم و ُم٤مٟم٦م، و قمٔمؿ طمٗمٔم٤ًم ًمٚمل٘مقق اإلؾمالُمٞم٦م يمل٘مقق اوػمة وُم٤م 

ٕمػم سمف، وم٢من وًمد اًمًق  ألي٤ميمؿ  ن شمٕمٛمٚمقا قمٛمال ٟمُ "( ي٘مقل: ّم٤مدق )ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، وم٤مإلُم٤مم اًم

يٕمػم واًمده سمٕمٛمٚمف، يمقٟمقا عمـ اٟم٘مٓمٕمعؿ ألًمٞمف زيٜم٤م وٓ شمٙمقٟمقا قمٚمٞمف ؿمٞمٜم٤م، صّٚمقا ذم قمِم٤مئرهؿ، 

                                                           

 .4قمـ اًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمف اًمًالم، ح  ، سم٤مب ذيمر اًمعقىمٞمٕم٤مت اًمقاردة0يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، ج (0)
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. (0)"وقمقدوا ُمرو٤مهؿ، واؿمٝمدوا ضمٜم٤مئزهؿ، وٓ يًٌ٘مقٟمٙمؿ ألمم يش  ُمـ ا ػم وم٠مٟمعؿ  ومم سمف ُمٜمٝمؿ

غم  ظمالق طمًٜم٦م ُمع ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم، ٕٟمٜم٤م ألذا يمٜم٤م قمغم إظمالق ألٟمٜم٤م ُم٠مُمقرون سم٠من ٟمٙمقن قم

ج ألٓ رّ ( ويٕمٚمٛمقن  ن هذه اعمدرؾم٦م ٓ خُت احلًٜم٦م يدرُ اًمٜم٤مس صل٦م شمٕم٤مًمٞمؿ  هؾ اًمٌٞم٧م )

( وم٢مذا ر ى اًمٜم٤مس ُمٜم٤ّم آًمعزام اعم١مُمـ اعمٚمعزم اًمذي يراقمل أداب اًمعل ىمرره٤م إئٛم٦م )

وأداب وإظمالق ي٘مقًمقن ُم٤م  طمًـ ُم٤م  دب ضمٕمٗمر سمـ سم٤مٕقمراع اًمٕم٤مُم٦م وإٟمٔمٛم٦م واحل٘مقق 

 .(2)حمٛمد  صل٤مسمف

يمام  ن هذه اًمرواي٤مت ، ْمالل وآسمعداع طمؼ ٕهؾ آظمعّم٤مصاحلٙمؿ سم٤مًم إُمر اًمق٤مين:

اًمعل حت٨م قمغم ُمقاضمٝم٦م  هؾ اًمٌدع واًمْمالل، ٓ ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م  ن يعّمدى يمؾ ألٟم٤ًمن سم٤محلٙمؿ 

وم٤محلٙمؿ سم٤مًمْمالل وآسمعداع ألٟمام هق طمٙمؿ و٤مل، وسمعْمٚمٞمؾ اًمٜم٤مس ويّمٜمػ اًمٜم٤مس ألمم ُمٝمعد 

اعمراضمع اًمٙمرام، وم٤معمرضمع هق اًمذي  دد  اًمٕم٘مٞمدة، وهؿ اًمٗم٘مٝم٤م  اًمٕمٔم٤مم وٕهؾ آظمعّم٤مص ذم

ُمـ هق اًمْم٤مل، وًمٞمس ذًمؽ ُمـ ؿم٠من ا ٓمٞم٥م وٓ ألُم٤مم اعمًةد، وٓ اًمقيمٞمؾ اًمذي قمٜمده ويم٤مًم٦م 

ف اًمذي يٛمٞمز سملم ذم ىمٌض احل٘مقق وذم رصع احل٘مقق، سمؾ هق ُمـ ؿم٠من اعمع ّمص اًمٗم٘مٞم

اًمٕم٘مٞمدة اًمعل ألذا  ٟمٙمره٤م اإلٟم٤ًمن يٙمقن و٤مًٓ، واعم٤ًمئؾ اًمعل ألذا ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ٓ يٙمقن 

 و٤مًٓ.

                                                           

 .2، سم٤مب وضمقب قمنمة اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمع٘مٞم٦م، ح 06وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، ج  (0)

ذم  ًمٚمع٘مٞم٦م، واًمّمالة هبؿ وقمٞم٤مدة ُمرو٤مهؿ وطمْمقر ضمٜم٤مئزهؿ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، سم٤مب اؾمعل٤ٌمب آذان ًمٚمٕم٤مُم٦م واًمّمالة (2)

ي٤م  :  قمـ زيد اًمِمل٤مم قمـ  ع قمٌداهلل )قمٚمٞمف اًمًالم(  ٟمف ىم٤مل:0واوامقم٦م، ح  اعمًةد ُم٤ًمضمدهؿ، وُم٤م يًعل٥م اظمعٞم٤مره ُمـ ومْمٞمٚم٦م

زيد ظم٤مًم٘مقا اًمٜم٤مس سم٠مظمالىمٝمؿ، صٚمقا ذم ُم٤ًمضمدهؿ، وقمقدوا ُمرو٤مهؿ، واؿمٝمدوا ضمٜم٤مئزهؿ، وألن اؾمعٓمٕمعؿ  ن شمٙمقٟمقا إئٛم٦م واعم١مذٟملم 

ه١مٓ  :٤من  طمًـ ُم٤م ي١مدب  صل٤مسمف وألذا شمريمعؿ ذًمؽ ىم٤مًمقاوم٤مومٕمٚمقا وم٢مٟمٙمؿ ألذا ومٕمٚمعؿ ذًمؽ ىم٤مًمقا: ه١مٓ  اوٕمٗمري٦م، رطمؿ اهلل ضمٕمٗمرا ُم٤م يم

 .اوٕمٗمري٦م، ومٕمؾ اهلل سمةٕمٗمر، ُم٤م يم٤من  ؾمق  ُم٤م ي١مدب  صل٤مسمف
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يمام  ن ، ًمح ذم اًمعّمدي ٕهؾ اًمْمالل واًمٌدعاعمقازٟم٦م سملم اعمٗم٤مؾمد واعمّم٤م إُمر اًمق٤مًم٨م:

دى اًمعّمدي إلي٘م٤مع هذه اًمرواي٤مت ٓ شمٕمٜمل  ن يعّمدى يمؾ ألٟم٤ًمن عمة٤مهب٦م  هؾ اًمْمالل، وًمق  

ومعٜم٦م قم٤مُم٦م ذم اعمةعٛمع وشم٘مًٞمؿ اعم١مُمٜملم، ومٛم٠ًمًم٦م اًمعّمدي ٕهؾ اًمْمالل ختْمع ًمْمقاسمط يمع٤مب 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م  ؟إُمر سم٤معمٕمروع واًمٜمّٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وٓسمد  ن ٟمقازن هؾ شمؽمشم٥م ُمٗمًدة  قمٔمؿ  م ٓ

الل،  و شمؽمشم٥م ُمٗمًدة  قمٔمؿ ًمٕمؾ اعمقىمػ  عؿ  ن ٓ يعّمدى اعمٙمٚمػ ًمٚمرد قمغم سمٕمض  هؾ اًمْم

ىمد ي٘معء اعمقىمػ  ن خيٗمػ اإلٟم٤ًمن اًمّٚمٝمة٦م وإؾمٚمقب، ومٞمًع دم  ؾمٚمقسم٤ًم ٟم٤مقماًم ًمٞمٛمرر  ومٙم٤مره 

ويرد قمغم اًمِمٌٝم٤مت ُمـ دون  ن ُ دث ومعٜم٦م ذم اعمةعٛمع، وذم سمٕمض إطمٞم٤من يدور إُمر سملم 

طمٗمظ اإلؾمالم وقم٘مٞمدة اعم١مُمٜملم وسملم شمرشم٥م سمٕمض اًمًٚمٌٞم٤مت، وطمٗمظ ُمّمٚمل٦م اإلؾمالم  هؿ 

ورذا يم٤من قمٚماملٟم٤م إقمالم وُمـ  ول يقُمٝمؿ وألمم يقم اًمٜم٤مس هذا يعّمدون دائام ٕهؾ  و قمٔمؿ،

 اًمري٥م واًمْمالل ويٌٞمٜمقن اعمقىمػ اًمنمقمل ُمٜمٝمؿ.

 

اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مًمق٦م: هؾ اًمدقمقى ألمم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م دقمقى قم٘مالئٞم٦م ي٘مٌٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ،  م هل دقمقى 

 ضمزاومٞم٦م يرومْمٝم٤م اًمٕم٘مؾ؟

دٞم٥م سمٕمض اًمعٜمقيريلم قمغم هذا اًمع٤ًملل سم٤مًم٘مقل: سم٠من اًمدقمقة ألمم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م دقمقة 

ألمم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ظمّمقص٤ًم ذم ُم٠ًمًم٦م آقمع٘م٤مد   يدقمقان٤مًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة واًمٓمٌٞمٕم٦م وم، قم٘مالٟمٞم٦م

دقمقة ضمزاومٞم٦م وٓ ي٘مٌٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ، سمؾ ٓ  ٤مواًمعديـ، سمٞمٜمام اوقاب اًمذي خيع٤مره اإلرل هق:  و

٤مىمؾ ي٘مٌؾ سم٤محلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م، طمعك  وًمئؽ اًمذيـ يرومٕمقن ؿمٕم٤مر احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م هؿ ذم يقضمد قم

ي٦م اعمٓمٚم٘م٦م راضمع ألمم ؾمٌٌلم  ، وُمٜمٓمٚمؼ رومض اإلرل ًمدقمقة احلر٤م يٚمعزُمقن قمٛماًل هبواىمٕمٝمؿ ٓ

وم٤مإلرل يٕمع٘مد سم٠من اهلل )ؾمٌل٤مٟمف وشمٕم٤ممم(  ٟمزل  ،عٜم٤مذم سملم اًمديـ واحلري٦م اعمٓمٚم٘م٦ماًم إول: مه٤م:
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ًَمَ٘مْد َ ْرؾَمْٚمٜم٤َم ُرؾُمَٚمٜم٤َم سم٤ِمًْمٌَٞمِّٜم٤َمِت َوَ ٟمَزًْمٜم٤َم َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمِع٤َمَب  :شمٕم٤ممم يمام ذم ىمقًمفُمـ اًمًام ،   طمٙم٤مُم٤مً 

طِ  ًْ واضم٤ٌمت وحمرُم٤مت  -، وسمٕمض هذه إطمٙم٤مم  طمٙم٤مم ألًمزاُمٞم٦م (0)َواعمِْٞمَزاَن ًمِٞمَُ٘مقَم اًمٜم٤َّمُس سم٤ِمًْمِ٘م

ُِ ُمقؾ:  - اَلَة ًمُِدًُمق ٞمِٝمؿظُمْذ (2) ،َ ىمِِؿ اًمّمَّ ُرُهْؿ َوشُمَزيمِّ ْؿ َصَدىَم٦ًم شُمَٓمٝمِّ ـْ َ ُْمَقاِرِ َوهللَِِّ قَمغَم (3) ،ُِم

 (4)، اًمٜم٤َّمِس طِم٩م  اًْمٌَٞم٧ِْم 
ِ
ـِ اًْمَٗمْلَِم٤م   ذِي اًْمُ٘مْرسَمك  َوَيٜمَْٝمك  قَم

ِ
٤مِن َوألِيع٤َم  ًَ طْم ألِنَّ اهللََّ َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٕمْدِل َواإْلِ

وإطمٙم٤مم اإلًمزاُمٞم٦م يقضمد ذم خم٤مًمٗمعٝم٤م قم٘م٤مب وقمع٤مب، وم٤مإلٟم٤ًمن ذم دائرة  ،(5)َواعمُْٜمَٙمِر َواًْمٌَْٖمِل 

هذه إطمٙم٤مم ًمٞمس طمرًا سم٤محلري٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، سمؾ هق ُم٘مٞمد سم٠مواُمر اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وٟمقاهٞمف، 

ا َيَرُه وقمٚمٞمف  ن يٚمعزم وألٓ يٕم٤مىم٥م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٍة ظَمػْمً َوَُمـ َيْٕمَٛمْؾ ُِمقَْ٘م٤مَل  وَمَٛمـ َيْٕمَٛمْؾ ُِمقَْ٘م٤مَل َذرَّ

ا َيَرهُ  ٍة رَشًّ ٙمؾ ، ومواحلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م (ُم٘معْمٞم٤مت اًمٕم٘مؾ ): اًمعٜم٤مذم سملم اًمٕم٘مٚمٜم٦م اًم٥ًٌم اًمق٤مين .(6)َذرَّ

حت٘مٞمؼ واطمد ُمٜم٤ّم يدرُ سم٤مًمقضمدان  ٟمف ومٓمر قمغم طم٥م ذاشمف، ويمؾ واطمد ُمٜم٤ّم يًٕمك ُمـ  ضمؾ 

: ُمّمٚمل٦م ُمقؾ ،سمٕمض اعمّم٤مًمح يٛمٙمـ  ن  ٘م٘مٝم٤م اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف سمٜمٗمًفو ُمّم٤محلف ويمامٓشمف،

اًمعٜمٗمس حلٗمظ احلٞم٤مة، وسمٕمض اعمّم٤مًمح ٓ يٛمٙمـ  ن  ٘م٘مٝم٤م اإلٟم٤ًمن سمٜمٗمًف سمؾ  ع٤مج ًمٖمػمه ًمٙمل 

شمعل٘مؼ، رذا ي٘م٤مل اإلٟم٤ًمن يٛمٞمؾ ألمم آضمعامع و ٥م  ن يٙمقن ذم فمؾ معٛمع، ٕن ذم اعمةعٛمع 

 ٟمف  ن ُيًّ ر همػمه ًمعل٘مٞمؼ يمامٓشمف و هداومف اًمعل ٓ يٛمٙمـ  ن  ٘م٘مٝم٤م سمٜمٗمًف.سم٢مُمٙم٤م

ألذا يم٤من اإلٟم٤ًمن يًٕمك ًمعً ػم همػمه ُمـ  ضمؾ حت٘مٞمؼ  هداومف، وم٘مد يٓمٖمك وي٤ٌمًمغ ذم شمً ػم 

اًمٖمػم ومٞمقفمػ أظمر ذم ُمّمٚملعف وًمق يم٤من ذم اًمعقفمٞمػ ظمالع ُمّمٚمل٦م أظمر، واًمع٤مريخ ُمكم  

                                                           

 .25( ؾمقرة احلديد، أي٦م 0)

 .78ؾمقرة اإلها ، أي٦م  (2)

 .013ؾمقرة اًمعقسم٦م، أي٦م  (3)

 .97ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م  (4)

 .91ؾمقرة اًمٜملؾ، أي٦م  (5)

 .8و 7ؾمقرة اًمزًمزًم٦م، أيع٤من  (6)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
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 .ٔم٤معملم اعمعةؼميـ اًمذيـ ؾمل٘مقا همػمهؿ ُمـ  ضمؾ حت٘مٞمؼ ُمّم٤محلٝمؿسم٤معمٕم٤مرُ واعمذاسمح وُمكم  سم٤مًم

اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف آضمعامقمٞم٦م سمل٤مضم٦م ألمم ىم٤مٟمقن يٜمٔمؿ قمالىمعف ُمع همػمه، ويٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م  ،ألذن

اعمقضمقدة سملم  ومراد اعمةعٛمع ًمٙمل ٓ يٓمٖمك اًمٌٕمض قمغم اًمٌٕمض أظمر، واًم٘م٤مٟمقن ٓ يٛمٙمـ  ن 

ُمـ  ُمـ  -يٙمقن وم٤مقماًل ألذا ق شمقضمد  طمٙم٤مم ضمزائٞم٦م وق شمٙمقن هٜم٤مُ مٛمققم٦م ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت 

، ومال ومٕم٤مًمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن ألذا ق شمٙمـ هٜم٤مُ قم٘مقسم٤مت عم ٤مًمٗم٦م اًم٘م٤مٟمقن، ومٚمٙمل -دب اًمٕم٘مقسم٦م  ؾم٤م  إ

ي٘مقم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط ذم اعمةعٛمع ٓ سمد ُمـ ىمقاٟملم وٓ سمد ُمـ  طمٙم٤مم ضمزائٞم٦م، ووضمقد ىمقاٟملم 

و طمٙم٤مم ضمزائٞم٦م يٕمٜمل قمدم وضمقد طمري٦م ُمٓمٚم٘م٦م، ومٝمٜم٤مُ  ومٕم٤مل د٥م  ن ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن وألٓ 

قد وهذا ُم٤م يدريمف اًمٕم٘مؾ وُم٤م قمٚمٞمف اًمٕم٘مال ، ومٝمؾ ر يعؿ معٛمٕم٤ًم سمدون يٕم٤مىم٥م، وهٜم٤مُ طمدود وىمٞم

ىم٤مٟمقن وسمدون دؾمعقر؟ ُمقؾ هذا اعمةعٛمع ٓ وضمقد ًمف، طمعك اعمةعٛمٕم٤مت اعمعلية اًمعل 

ىمد  ،صّدرت ًمٜم٤م ُمٗمٝمقم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م هل معٛمٕم٤مت شمٕمعٛمد قمغم ىم٤مٟمقن، وم٤مًم٘مٞمد ٓ سمد ُمٜمف. ٟمٕمؿ

 ٘مٞمقد هذا  ُمر ٓ سمد ُمٜمف. خُيعٚمػ ذم اًم٘مٞمد،  ُم٤م  صؾ وضمقد اًم

 دقم٤مة طمري٦م اًمعٕمٌػم سملم اًمٜمٔمري٦م واًمعٓمٌٞمؼ:ت

ُمـ اهؿ اًمدول اًمعل هل ُمـ  يمؼم اعمةعٛمٕم٤مت اعمعٜمقرة احلداصمٞم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م و ُمريٙم٤م شمٕمعؼم 

قمغم دؾمعقرهؿ   دظمؾ إُمريٙم٤من شمٕمديالً م 0790ٗمل ؾمٜم٦موم ،(طمري٦م اًمعٕمٌػم)شمرومع ؿمٕم٤مر اًمعل 

يٗمرض طمري٦م اًمّمل٤موم٦م وطمري٦م اًمعٕمٌػم وىمٞمدوا سمف مٚمس اًمِمٞمقخ، ومال دقز عمةٚمس اًمِمٞمقخ  ن 

قع إُمريٙمل اعمِمٝمقر ٟمٕمقُمل ٘مقل اًمٗمٞمٚمًشم٘مٞمد ُمـ طمري٦م اًمّمل٤موم٦م، ي ٤مً يّمدر ىمقاٟمٞمٜم

ألذا يمٜم٤ّم ٓ ٟم١مُمـ سملري٦م اًمعٕمٌػم ًمٚمذيـ خيعٚمٗمقن ُمٕمٜم٤م ومٜملـ ٓ ٟمًعلؼ طمري٦م "شمِمقُمًٙمل: 

٤موم٦م وًمٙمـ  ُمريٙم٤م ذم اًمقاىمع ُمـ  ؿمد اًمدول ىمٞمقدًا قمغم اًمّمل ،هذا ُمـ طمٞم٨م اعمٌد . "اًمعٕمٌػم

ومٚمٞمس سم٢مُمٙم٤من  ي ؿم ص  ،فاعمرئل، وم٢مو٤م  يمقر دوًم٦م شمعِمدد ومٞم وقمغم اإلقمالم ظمّمقص٤ًم اإلقمالم
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ٝمؿ يرومٕمقن وم ، ن ي٨ٌم ىمٜم٤مة ومْم٤مئٞم٦م ُمرئٞم٦م ذم  ُمريٙم٤م، وٓسمد ُمـ شمٍميح ووٛمـ ىمٞمقد ظم٤مص٦م

ـ وٛمـ ىمٞمقد ختدم ُمّم٤محلٝمؿ، وقمٜمدُم٤م رؾمٛم٧م اًمرؾمقُم٤مت اًمعل ؿمٕم٤مر احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م وًمٙم

، واٟمعنمت هذه اًمرؾمقُم٤مت ذم م2115( ذم اًمدٟمامرُ ؾمٜم٦م شمس  ألمم اًمرؾمقل إيمرم )

ومرٟم٤ًم وذم اًمٜمروج وذم  عم٤مٟمٞم٤م اصٓمػ اًمٖمرب ُمع راؾمؿ هذه اًمرؾمقُم٤مت، ويم٤من ؾم٥ٌم 

، م2101قريدا ؾمٜم٦م اصٓمٗم٤مومٝمؿ هق طمري٦م اًمعٕمٌػم، وعم٤م  طمرق اًم٘مس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ومٚم

اصٓمٗم٧م  ُمريٙم٤م  يْم٤ًم ُمع هذا اًم٘مس، ويمذًمؽ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمِمذوذ وُم٠ًمًم٦م أله٤مٟم٦م إدي٤من، 

ٝمؿ يرومٕمقن ؿمٕم٤مر طمري٦م اًمعٕمٌػم  دُم٦م ُمّم٤محلٝمؿ وم ،وُم٠ًمًم٦م آؾمع ٗم٤مع سم٤معمٕمع٘مدات

يْمٕمقن و ،ٓ ي٘مٌٚمقن٦م وًمٙمـ ألذا  ردت ت ُمقالً ت   ن شمِمٙمؽ ذم سمٕمض م٤مزر اًمٜم٤مزيّ  ،و ومٙم٤مرهؿ

 ٟملـ يٜمٌٖمل  ن ٟمٗمٝمؿ ُمٕم٤مدٓت اًمٚمٕم٦ٌم ذم هذا اعمٕمؽمُ اًمق٘م٤مذم.و ،ػ ىمٞمد وىمٞمد ُم٤مُمؽ  ًم

 اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م: ذم سمٞم٤من ُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ احلري٦م.

هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، وم٢مذا هق ٟمٕمع٘مد  ن ضمٕمؾ طمؼ احلري٦م و ٟمٛمٚمؽ ٟمٔمرة يمقٟمٞم٦م حمٙمٛم٦مٟملـ 

)ضمؾ ؿم٠مٟمف( طم٘م٤ًم ظم٤مص٤ًم شمٙمقن   فُم٤ًم شمٙمقن احلري٦م قم٤مُم٦م، وألذا ضمٕمٚمضمٕمؾ اهلل )قمز وضمؾ( طم٘م٤ًم قم٤م

ٓمٚم٘م٦م قم٤مُم٦م  و ضمٕمؾ ًمٜم٤م طمري٦م احلري٦م ظم٤مص٦م، ومٝمؾ اًم٤ٌمري )ؾمٌل٤مٟمف وشمٕم٤ممم( ضمٕمؾ ًمٜم٤م طمري٦م ُم

ٟمٌلم و ،اعم عٚمٗم٦م  صٜم٤مع احلري٦مٟمًعٕمرض  ٙمل ٟم٘مػ قمغم ضمقاب هذا اًم١ًمال سمدىم٦مًم ظم٤مص٦م؟

 ت:طمٙمؿ يمؾ صٜمػ
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آقمع٘متت٤مد و تتؼ هتتؾ ُمٜملٜمتت٤م اًمتتديـ طمريتت٦م ُمٓمٚم٘متت٦م ذم : اًمّمتتٜمػ إول: احلريتت٦م آقمع٘م٤مديتت٦م

وم٤مًمتتديـ اإلؾمتتالُمل ذم   ،ٕي ُمٜمتت٤م  ن يٕمع٘متتد سمتت٠مي قم٘مٞمتتدة؟ ألن ضمتتقاب هتتذا اًمًتت١مال اًمٜمٗمتتل

ُمًتت٠مًم٦م آقمع٘متت٤مد ق يٕمتتط احلريتت٦م ُمٓمٚم٘متت٤ًم، ٓ طمريتت٦م ُمٓمٚم٘متت٦م وٓ طمريتت٦م ظم٤مصتت٦م، سمتتؾ  ُمرٟمتت٤م سمتت٠من 

ٟمٕمع٘متتتد سمٕم٘مٞمتتتدة اإلؾمتتتالم وم٘متتتط، ويمتتتؾ قم٘مٞمتتتدة  ظمتتترى ٓ شمٜمعٛمتتتل ألمم اإلؾمتتتالم و٤مٟمتتت٤م قمتتتـ 

ؾْمتتاَلمُ  )شمٌتت٤مرُ وشمٕمتت٤ممم(: آقمع٘متت٤مد هبتت٤م، ي٘متتقل ـَ قِمٜمتتَد اهللَِّ اإْلِ ي )ضمتتؾ وي٘متتقل  ،(0)ألِنَّ اًمتتدِّ

ـَ ؿمتت٠مٟمف(:  ي ـَ اْ َتت٤مِهِ ظِمتتَرِة ُِمتت ْٔ ٌَتتَؾ ُِمٜمْتتُف َوُهتتَق ذِم ا ؾْمتتاَلِم ِديٜمًتت٤م وَمَٚمتتـ ُيْ٘م ٌَْعتتِغ هَمتتػْمَ اإْلِ ، (2)َوَُمتتـ َي

تتت وي٘متتتقل )ؾمتتتٌل٤مٟمف وشمٕمتتت٤ممم(: ًْ تتت٤مَن ًَمِٗمتتتل ظُم ًَ ٟم ـَ آَُمُٜمتتتقا َوقَمِٛمُٚمتتتقا  ٍر تألِنَّ اإْلِ تتتِذي َّٓ اًمَّ ألِ

تتؼْمِ  تت٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصتتْقا سمِتت٤محْلَؼِّ َوشَمَقاَصتتْقا سم٤ِمًمّمَّ صُمتتؿَّ َرَدْدَٟمتت٤مُه  :وي٘متتقل )ضمتتؾ وقمتتال(، (3)اًمّمَّ

تت٤محِل٤َمِت وَمَٚمُٝمتتْؿ َ ضْمتتٌر هَمتتػْمُ َ ُْٜمتتقنٍ   َ ؾْمتتَٗمَؾ ؾَمتت٤مومِٚملَِم  ـَ آَُمُٜمتتقا َوقَمِٛمُٚمتتقا اًمّمَّ تتِذي َّٓ اًمَّ ، ومٗمتتل (4)ألِ

شمقضمتتد طمريتت٦م شمٙمقيٜمٞمتت٦م وم٠مٟمتت٧م  ،ٟمٕمتتؿ .متت٤مل آقمع٘متت٤مد ٓ شمقضمتتد ذم اإلؾمتتالم طمريتت٦م ىم٤مٟمقٟمٞمتت٦م

، ومعقضمتتد طمريتتت٦م شمٙمقيٜمٞمتت٦م ًمٙمتتـ ٓ شمقضمتتتد طمريتت٦م ىم٤مٟمقٟمٞمتتت٦م، ألن شمٙمٗمتتتراو سم٢مُمٙم٤مٟمتتؽ  ن شمتت١مُمـ 

اقمع٘متتدت سمٕم٘مٞمتتدة اإلؾمتتالم شُمقتت٤مب، وألٓ شمٕم٤مىمتت٥م ألٓ ألذا يمٜمتت٧م ىمتت٤مرصًا ق شمٚمتتؼ قمٚمٞمتتؽ احلةتت٦م 

 ومٚمؿ شمؽمُ اًمٕم٘مٞمدة قمٜم٤مدًا  و شم٘مّمػمًا.

هتتؾ  قمٓم٤مٟمتت٤م اإلؾمتتالم طمريتت٦م ذم  ن ٟمٗمٙمتتر سمتت٠مي ـمري٘متت٦م : اًمّمتتٜمػ اًمقتت٤مين: احلريتت٦م اًمٗمٙمريتت٦م

  ي ومٙمرة ت ؾمقا  يم٤مٟم٧م شمرشمٌط سمٛمٕم٤مرع اًمديـ  و سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م ؟ٟمِم٤م  و ن ٟمعٌٜمك 

                                                           

 .09ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م  (0)

 .85ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م  (2)

 .3و 2ؾمقرة اًمٕمٍم، أيع٤من  (3)

 .6و 5ؾمقرة اًمعلم، أيع٤من  (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura95-aya6.html
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اوقاب هق: ألن اإلؾمالم ذم ُم٠ًمًم٦م اًمعٗمٙمػم واًمٗمٙمر  ُم٣م اًمٓمري٘م٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م اعمقضمقدة قمٜمد 

 اًمٕم٘مال ، وم٤مًمٕم٘مال  ي٘مًٛمقن اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرع ألمم ىمًٛملم: 

هذه ىمْمٞم٦م سمداٞم٦م ُمـ  2=  0+  0ُمقال ، : ىمْم٤مي٤م سمداٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ ا العاًم٘مًؿ إول

 ُمـ ٓ ي٘مٌٚمقن  ن ي٠ميتوسمداٞم٤مت قمٚمؿ احل٤ًمب، واًمٕم٘مال  ٓ ي٘مٌٚمقن  ن خيعٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ؿم ّم٤من، 

، وإُمر يمذًمؽ ذم اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م، ومٛمقاًل: ُمـ سمداٞم٤مت اًمديـ 0111= 0+0ي٘مقل:  قمٜمدي 

ُمل ٓ ي٘مٌؾ ظمالع ذم ُمقؾ ُم٠ًمًم٦م اًمٜمٌقة، و ن اًمٜمٌل ذم شمٌٚمٞمٖمف ًمٚمقطمل ُمٕمّمقم، وم٤مًمديـ اإلؾمال

ري٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م ـمٌٕم٤ًم هذه اًم٘مْم٤مي٤م شمٜمدرج وٛمـ اًمٕم٘م٤مئد واًمٙمالم ومٞمٝم٤م يرشمٌط سم٤محل ،هذه اًم٘مْم٤مي٤م

 ًمٙمـ  ذيمره٤م يمٛمق٤مل.

هذه ُم٠ًمًم٦م واول٦م وُمـ اًمقاول٤مت قمٜمدٟم٤م  ٟمف ٓ دقز اًمعٕمٌد سمٖمػم ديٜمٜم٤م،  وُمق٤مل آظمر: 

قز اًمعٕمٌد سم٠مي ديـ طمعك ومٚمق فمٝمر ؿم ص و دقمك  ٟمف مدد وحم٘مؼ، وىم٤مل: دواوري٦م 

سم٤مًمنمُ، وشمق٤مب ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م و ضمرُ قمٔمٞمؿ ألذا  رشيم٧م سم٤مهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ُم٤م دُم٧م شمٕمع٘مد 

ه٤مهٜم٤م اًمديـ ٓ ي٘مٌؾ ُمقؾ هذا اًمٙمالم، ويٕمعؼم صدور هذا  ،سمدًمٞمؾ ٤مً سم٠من هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( رشيٙم

ُمِمٙمٚم٦م ذم ألدرايم٤مشمف اًمٙمالم قمـ شم٘مّمػم  و قمـ ىمّمقر، ومٚمرسمام ص٤مطم٥م هذا اًمٙمالم شمقضمد قمٜمده 

 (. ٛمـ واول٤مت ديٜمٜم٤م  ٟمف ٓ دقز اًمعٕمٌد ألٓ سم٤مًمعٕم٤مًمٞمؿ اًمعل ضم٤م  هب٤م اًمٜمٌل )وم ،سمف ومٞم٘مقل

، وهل سم٤مًميورة اًم٘مْم٤مي٤م اًمٜمٔمري٦م اًمعل ًمٞم٧ًم واول٦م وصم٤مسمع٦م ،ىمْم٤مي٤م ٟمٔمري٦م اًم٘مًؿ اًمق٤مين:

شم٘مٌؾ ا الع ذم  ٞمع اًمٕمٚمقم سمام ذم ذًمؽ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، ومٝمٜم٤م ُمـ طمؼ يمؾ ألٟم٤ًمن  ن اًمعل 

اضمعٝم٤مده، ًمٙمـ يقضمد رشط وهق:  ن يٙمقن اضمعٝم٤مده  يٜمعٝمل ألًمٞمٝم٤مدعٝمد و ن خيع٤مر  ي ٟمٔمري٦م 

ؾ ا الع ذم اًمٓم٥م يقضمد ُم٤ًمطم٦م سمداٞم٦م ٓ شم٘مٌ ٗمـ، ومٛمقالً اًموٕمٚمؿ اًموومؼ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ذم 

، وإـم٤ٌم  خيعٚمٗمقن ومٞمٝم٤م ومٗمل هذه اعم٤ًمطم٦م اًمٜمٔمري٦م ا الع ُم٘مٌقل، في٦م شم٘مٌٚمويقضمد ُم٤ًمطم٦م ٟمٔمر
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وًمٙمـ وومؼ وقاسمط قمٚمؿ اًمٓم٥م، وٓ ي٘مٌؾ ُمـ ؿم ص ُمقالً  ن يِم ص عمريض ويّمػ وصٗم٦م 

، ومٚمٕمٚمؿ اًمٓم٥م ىمقاقمد يٜمٌٖمل  ن مم اًم٘مرقم٦م  و اؾمعٜم٤مدًا ألمم اًمرلي٤ماؾمعٜم٤مدًا ألمم ا ػمة،  و اؾمعٜم٤مدًا أل

ذًمؽ ذم اًمديـ، وم٤مًمديـ سمٕمٚمقُمف اعم عٚمٗم٦م شمقضمد ومٞمف ىمقاقمد ٓسمد و ن يٕمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م، وإُمر يم

، وٓ ؾمعٜم٤مدًا ألمم ا ػمة  و ألمم اًمرلي٤ميٕمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، ومال يٛمٙمـ  ن يق٧ٌم ألُم٤مُم٦م ألُم٤مم ا

 ، و ألمم قمٚمؿ اًمرُمؾ  و قمٚمؿ ا ط ،يٛمٙمـ  ن يق٧ٌم  هٚمٞم٦م ؿم ص ًمٚمع٘مٚمٞمد اؾمعٜم٤مدًا ألمم قمٚمؿ اوٗمر

، ومديـ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ٓ ي١مظمذ ذم اعمٜم٤مم قمٚمٞمٝم٤مومٝمٜم٤مُ ىمقاقمد ُم٘مررة ذم ديٜمٜم٤م يٜمٌٖمل  ن يٕمعٛمد 

وألٟمام ي١مظمذ ُمـ ُمّم٤مدره اعم٘مررة، وملعك ُيٕمٚمؿ سم٠من ؿم ّم٤ًم وم٘مٞمف يقضمد ًمذًمؽ ـمرق، ُمٜمٝم٤م: ؿمٝم٤مدة 

٤مدة  هؾ ا ؼمة، وم٢من يم٤من اًمِم ص ظمٌػمًا يٕمقل قمغم ظمؼمشمف، وألذا ق يٙمـ ظمٌػمًا يٕمعٛمد قمغم ؿمٝم

ن ذم  هؾ ا ؼمة، ٓ  ن ي٘مقل آرا  ومالن  شمقاوم٘مٜمل وشمدظمؾ ُمزاضمل و طمٙم٤مُمف ؾمٝمٚم٦م، وًمديف يُ 

، ومٝمذه ًمٞم٧ًم وقاسمط صلٞمل٦م، ومٞمٜمٌٖمل  ن ٟمٕمعٛمد قمغم اًمْمقاسمط ه طمٙم٤مم ا ٛمس ظمالوم٤ًم ًمٖمػم

 اًمنمقمٞم٦م اعم٘مررة ذم رشقمٜم٤م احلٜمٞمػ.

 ُم٤م يِم٤م ؟هؾ ُمـ طمؼ يمؾ ألٟم٤ًمن  ن يٗمٕمؾ يمؾ : اًمّمٜمػ اًمق٤مًم٨م: احلري٦م اًمًٚمقيمٞم٦م

)ؾمٌل٤مٟمف وشمٕم٤ممم( طمرم قمٚمٞمٜم٤م  ٚم٦م ُمـ إومٕم٤مل و وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م  ًم٘مد شم٘مدم  ن اهلل اوقاب:

قمٜمدٟم٤م ُم٤ًمطم٦م  ،ٓ دقز  ن ٟمٗمٕمٚمٝم٤م واًمقاضم٤ٌمت ٓ دقز  ن ٟمؽميمٝم٤م. ٟمٕمؿ ، وم٤معملرُم٤متاظمرى ٚم٦م 

ٜم٤م  ُمشمقضمد ومٞمٝم٤م طمري٦م وهل ُم٤ًمطم٦م اعمًعل٤ٌمت واعمٙمروه٤مت واعم٤ٌمطم٤مت، ومٝمٜم٤مُ  ومٕم٤مل ق يٚمز

وق يٚمزم سمؽميمٝم٤م، وم٤مإلٟم٤ًمن طمر ومٞمٝم٤م سم٢مُمٙم٤مٟمف  ن يٕمٛمؾ اعمًعل٥م  اًم٤ٌمري )ؾمٌل٤مٟمف وشمٕم٤ممم(هب٤م

وسم٢مُمٙم٤مٟمف  ن ٓ يٕمٛمٚمف وسم٢مُمٙم٤مٟمف  ن يؽمُ اعمٙمروه وسم٢مُمٙم٤مٟمف  ن ٓ يؽميمف، وهٙمذا إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ًمٚمٛم٤ٌمح، وم٤محلري٦م اًمًٚمقيمٞم٦م ُمقضمقدة ذم اإلؾمالم ًمٙمٜمٝم٤م ٟمًٌٞم٦م ظم٤مص٦م ذم دائرة إطمٙم٤مم همػم 

 ًمزاُمٞم٦م.اإل
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يٕمع٘متتد سمتت٠مي ومٙمتترة  ن يتتعٙمٚمؿ ان هتتؾ ُمتتـ طمتتؼ يمتتؾ ألٟمًتت٤من : طمريتت٦م اًمعٕمٌتتػم اًمّمتتٜمػ اًمراسمتتع:

 هؾ  ؼ ٕي ألٟم٤ًمن  ن يعٙمٚمؿ سم٠مي يمالم  ُم٤مم اًمٜم٤مس؟و هب٤م ذم اعمةعٛمع سملم اعم١مُمٜملم؟

ز ًمف ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وم٢مذا يم٤مٟم٧م  ومٙم٤مر اإلٟم٤ًمن ُمٜملروم٦م ومال ألن ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ ٓ دقّ  اوقاب:

يٌقٝم٤م سملم اًمٜم٤مس سمؾ قمٚمٞمف  ن دٚمس ُمع اعم عّملم، ٓ  ن ي٠مظمذ ُمٜمؼم اعمًةد  و دقز ًمف  ن 

احلًٞمٜمٞم٦م وي٨ٌم  ومٙم٤مره اعمٜملروم٦م طمقل ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م  و ُم٠ًمًم٦م اعمرضمٕمٞم٦م  و سمٕمض صمقاسم٧م اًمديـ، 

وم٢من قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ًمٞمًقا ُمنطم٤ًم ًمعل٘مٞمؼ اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وألذا يم٤من قمٜمد اعمِمٙمؽ ألؿمٙم٤مل  و 

 . عّملم، وًمٞمس ًمف  ن  ي٨ٌم ؾمٛمقُمف سملم اًمٜم٤مسؿمٌٝم٦م ومٚمٞمةٚمس ُمع اعم

ٜمف ذم ٟمٔمر وًمٙم ،ُمْمٚم٦م ىمد يٙمقن اًمٙمالم اًم٤ٌمـمؾ ذم ٟمٔمر اًمٌٕمض طم٘م٤ًم  ًمٞمس ؾمٛمقُم٤مً  ،ـمٌٕم٤مً 

( ٕٟمف ـمٗمؾ واًمٓمٗمؾ ٓ ، وم٤مًمِم ص اًمذي ي٘مقل:  ٟم٤م ٓ  قمع٘مد سم٢مُم٤مُم٦م اوقاد )اإلؾمالم سم٤مـمؾ

ه٥م عم عص ذم ؿم١مون يّمٚمح ًم ُم٤مُم٦م، ٟم٘مقل ًمف:  ٟم٧م قمٜمدُ ُمِمٙمٚم٦م ومٙمري٦م، وقمٚمٞمؽ  ن شمذ

ضمد ذم ٓ شمق ،اًمديـ يٕم٤مًم٩م ُم٤م قمٜمدُ ُمـ ظمٚمؾ، ٓ  ن شم٨ٌم  ومٙم٤مرُ هذه سملم اعمةعٛمع. ألذن

ومال  "ٗمل رواي٦م اإلُم٤مم احلة٦م )قمةؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنميػ(: اإلؾمالم طمري٦م شمٕمٌػم ُمٓمٚم٘م٦م وم

عل يعؼم  ، وم٤مٕومٙم٤مر اًم"دم٤مًمس  هؾ ُم٘م٤مًمعٝمؿ وم٢مين ُمٜمٝمؿ سمري ، وآسم٤مئل قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمٜمٝمؿ سمرا 

( ٟملـ قمٚمٞمٜم٤م  يْم٤ًم  ن ٟمعؼم  ُمٜمٝم٤م ) ُمٜمٝم٤م ألُم٤مُمٜم٤م ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من و هؾ اًمٌٞم٧م  ٞمٕم٤مً 

وٟمعؼم  ُمـ  صل٤مهب٤م، وٓ ٟمٗمًح اعمة٤مل ٕصل٤مهب٤م  ن يعلدصمقا ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م، وم٢مذا يم٤من قمٜمدهؿ 

سمٌٞم٤من إضمقسم٦م  واعم عّمقن هؿ  ٚمقن رؿ اعمِم٤ميمؾ ،ُمِمٙمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ  ن يعٙمٚمٛمقا ُمع اعم عّملم

وم٤مًمديـ ق يٗمًح اعمة٤مل ٕن يٕمؼم يمؾ ألٟم٤ًمن سم٠مومٙم٤مره ومٞمام ألذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ إومٙم٤مر ُمٜم٤مومٞم٦م  ،ًمٕمٚمٛمٞم٦ما

 ًمٚمديـ.
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 يم٤ٌمئر اًمذٟمقب وطمري٦م اًمعٕمٌػم:

هٜمتت٤مُ  ٚمتت٦م ُمتتـ اًمتتذٟمقب شمتترشمٌط  سم٤مًمٚمًتت٤من ُمقتتؾ اًمٖمٞمٌتت٦م واًمٜمٛمٞمٛمتت٦م واًمٗملتتش و ن ئمٝمتتر 

اًمعٕمٌتتػم ومٞمٝمتت٤م، ، وهتتل حمرُمتت٦م ذم رشقمٜمتت٤م ًمتتٞمس ًم ٟمًتت٤من طمريتت٦م اعمتت١مُمٜملماإلٟمًتت٤من قمتتقرات 

وهتتؾ يٙمتت٥م اًمٜمتت٤مس ذم اًمٜمتت٤مر قمتتغم وضمتتقهٝمؿ،  و ىمتت٤مل: قمتتغم "(: ي٘متتقل اًمٜمٌتتل إيمتترم )

، ومٝمتتذا اًمٚمًتت٤من ىمتتد شمّمتتدر ُمٜمتتف يمٚمٛمتت٦م ومعؽمشمتت٥م قمٚمٞمٝمتتت٤م (0)"ُمٜمتت٤مظمرهؿ ألٓ طمّمتت٤مد  ًمًتتٜمعٝمؿ

شمّمتتتٌح ؿمتتتةرة ظمٌٞمقتتت٦م شمعٗمتتترع ُمٜمٝمتتت٤م ؾمتتتٛمقم، ومعٗمتتترق سمتتتلم اعمتتت١مُمٜملم ٕوتتت٤م ُمٗم٤مؾمتتتد يمقتتتػمة، 

 قنٕب واسمٜمتتف، وًمألؾمتتػ اًمٙمقتتػم ُمتتـ اًمٜمتت٤مس يعًتت٤مهٚموشمٗمتترق سمتتلم اًمرضمتتؾ وزوضمتتف وسمتتلم ا

ذم ُمًتت٠مًم٦م اًمٖمٞمٌتت٦م واًمٜمٛمٞمٛمتت٦م واًمًتت٥م، ومًتت٥م اعمتت١مُمـ أن صتت٤مر  ُمتترًا قم٤مديتت٤ًم، وم٠مؾمتتٝمؾ ُمتت٤م يتتراه 

ُمتتتـ قمٞمتتتقن ف ئمٝمتتتر قمٞمتتتقب اعمتتت١مُمـ ًمٙمتتتل يًتتت٘مٓم و سمٕمتتتض اًمٜمتتت٤مس  ن يِمتتتعؿ  و يٖمعتتت٤مب 

غم اًمٜمتت٤مس، واًمتتٌٕمض ٓ ي٘متتػ قمٜمتتد قم٤مُمتت٦م اًمٜمتت٤مس، سمتتؾ يعٕمتتدى طمعتتك قمتتغم ُمراضمتتع اًمتتديـ وقمتت

اًمعِمتتتٙمٞمؽ ذم و شمِمتتتقيف صتتتقرهتؿو اًمٕمٚمتتتام  إقمتتتالم، ومٞم٘متتتدح ومتتتٞمٝمؿ سمتتت٤مًمٓمٕمـ ذم ٟمٞمتتت٤مهتؿ

ـ اًمتتذٟمقب اًمٙمٌتتػمة واًمٕمٔمٞمٛمتت٦م ُمتت اوهتتذ ،وصتتدق ٟمٞمتتعٝمؿ ذم ألظمالصتتٝمؿ دائٝمتتؿ اًمنمتتقمل و

 ويٙمقن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ُم٤م سملم اعمنمىملم.  ،يٗمر ُمٜمٝم٤م ن يٌعٕمد اًمعل  قمغم اعم١مُمـ 

ٓ يقضمد ذم ديٜمٜم٤م طمري٦م شمٕمٌػم ُمٓمٚم٘م٦م، ومٞمةقز ًم ٟم٤ًمن  ن يعٙمٚمؿ سم٤محلؼ، وٓ  :اًمٜمعٞمة٦م هلو 

 دقز ًمف  ن يعٙمٚمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمذي شمٕمٚمؼ سمف قمٜمقان ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ اعملرُم٦م، واًمعل ُمٜمٝم٤م ٟمنم اًمْمالل

 .قمٜمقان اًمٌٝمع٤منو قمٜمقان اًمٖمٞم٦ٌمو

  

                                                           

 ، سم٤مب ظمٓمر اًمٚم٤ًمن، اًمعلذير ُمـ ُمزاًمؼ اًمٚم٤ًمن.4ُمٞمزان احلٙمٛم٦م، ج  (0)
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يـاًمٜم٘مٓمتتت٦م ا ٤مُمًتتت٦م: هتتتؾ يتتتدل ىمقًمتتتف شمٕمتتت٤ممم:  قمتتتغم احلريتتت٦م اًمديٜمٞمتتت٦م  ٓ أليِْمتتتَراَه ذم اًمتتتدِّ

 اعمٓمٚم٘م٦م؟

ّٕن هذه أي٦م ًمٞم٧ًم  ،(اعمٓمٚم٘م٦م)احلري٦م ألن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٓ شمدل قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ احلري٦م 

ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من طمٙمؿ رشقمل وهق طمرُم٦م أليمراه اًمٜم٤مس قمغم آقمع٘م٤مد سمديـ اإلؾمالم، وألٟمام هل ذم 

ٟم٤ًمن ٓ ؾمٚمٓم٦م ًمف قمغم ىمٚمقب واإل ،ُم٘م٤مم اإلظم٤ٌمر قمـ  ُمر شمٙمقيٜمل، وهق:  ن آقمع٘م٤مد  ُمر ىمٚمٌل

اًمٜم٤مس، وم٠مٟم٧م ٓ يٛمٙمٜمؽ  ن شمٗمعح ىمٚم٥م ألٟم٤ًمن وشمْمع ومٞمف آقمع٘م٤مد سمقضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( 

ـِ ( ووفمٞمٗمعؽ  ن شمٌلم احلؼ:  و آقمع٘م٤مد سمٜمٌقة اًمٜمٌل إقمٔمؿ ) ي َ  ىَمدَٓ أليِْمَراَه ذِم اًمدِّ  شمٌَّلَمَّ

ؿْمدُ  ـَ  اًمر  ومقفمٞمٗمعؽ  ن شمٌلم اًمرؿمد وم٢من آُمـ اعم ٤مـم٥م سمف ؾمٕمد ووم٤مز  وألٓ يٕم٤مىمٌف اهلل  ،اًْمَٖملِّ  ُِم

رٌ )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٝمذه أي٦م هل ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْر ألِٟمَّاَم َ ٟم٧َم ُُمَذيمِّ ٧َم   وَمَذيمِّ ًْ ًمَّ

 ،( ُمـ طمٞم٨م ألٟمف ُمذيمر ٓ شمقضمد قمٜمده ؾمٚمٓمٜم٦م. ٟمٕمؿ، وم٤مًمٜمٌل إيمرم ) (0)ِٝمؿ سمُِٛمَّمٞمْٓمِرٍ قَمَٚمٞمْ 

ق اًم٘مٚمقب (  ن يًقُمـ طمٞم٨م هق ظمٚمٞمٗم٦م هلل )ضمؾ وقمال( قمٜمده وٓي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م سم٢مُمٙم٤مٟمف )

ـْ َ طْم٧ٌٌََْم شمٕم٤ممم:  هذه أي٦م ٟمٔمػم ىمقًمفيمام ألن  ،(ألمم هداي٦م اهلل )قمز وضمؾ َٓ هَتِْدي َُم َـّ ألِٟمََّؽ 
َوًَم ٙمِ

وٓ شمٙمـ قمٌد همػمُ وىمد  "(: ، وإُمر يمذًمؽ ذم رواي٦م  ُمػم اعم١مُمٜملم )(2)اهللََّ َاِْدي َُمـ َيَِم٤م ُ 

، ومٝمذه اًمرواي٦م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم شمقوٞمح  ن اإلٟم٤ًمن ًمٞمس قمٌدًا هلل )قمز وضمؾ(، "ضمٕمٚمؽ اهلل طمراً 

سمؾ هل ذم  ُم٘م٤مم سمٞم٤من  ن  ،ومال د٥م قمٚمٞمف  ن خيْمع هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( يمام يٗمٝمؿ سمٕمض اًمعٜمقيريلم

، ومال خيْمع مت٤مم ا ْمقع ألٓ هلل )شم٤ٌمرُ ًمرسمفاإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ طمرًا، ًمٞمس قمٌدًا ًم ٟم٤ًمن سمؾ هق قمٌد 

وشمٕم٤ممم(. ألّن اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم ق خيٚمؼ اإلٟم٤ًمن ًمٙمل خيْمع إلٟم٤ًمن ُمقٚمف، وظمْمققمف د٥م  ن 

                                                           

 .22و 20ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م، أيع٤من  (0)

 .56ؾمقرة اًم٘مّمص، أي٦م  (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
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َُ سمِفِ  ىُمْؾ ألِٟمَّاَم ُ ُِمْرُت َ ْن َ قْمٌَُد اهللََّ  يٙمقن هلل قمز وضمؾ: َٓ  رُْشِ َوَُم٤م وىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ: ، (0)َو

ـَ طُمٜمََٗم٤م َ  ي َّٓ ًمِٞمَْٕمٌُُدوا اهللََّ خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدِّ ٟم٤ًمن ، ومٝمذه اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م شمريد  ن خترج اإل(2)ُ ُِمُروا ألِ

احل٘مٞم٘مٞم٦م ، وهذه هل احلري٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، وم٤محلري٦م وم٘مط قمٌدًا هللدمٕمٚمف وُمـ قمٌقدي٦م اإلٟم٤ًمن ًم ٟم٤ًمن 

ألن اًمٕم٤ٌمد صمالصم٦م: ىمقم قمٌدوا اهلل قمز "(:  ن شمٙمقن قمٌدًا هلل دون ؾمقاه، ي٘مقل ألُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق )

وضمؾ ظمقوم٤م ومعٚمؽ قم٤ٌمدة اًمٕمٌٞمد وىمقم قمٌدوا اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم ـمٚم٥م اًمققاب، ومعٚمؽ قم٤ٌمدة 

، وم٤مًمديـ (3)"ًمف، ومعٚمؽ قم٤ٌمدة إطمرار وهل  ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة آضمرا ، وىمقم قمٌدوا اهلل قمز وضمؾ طم٤ٌمً 

عِل يَم٤مَٟم٧ْم ىمد ضم٤م  ًمٞمْمع قمـ اإلٟم٤ًمن اًمٕمٌقدي٦م ًمٚمٕمٌد: هَْماَلَل اًمَّ ْٕ ُهْؿ َوا َوَيَْمُع قَمٜمُْٝمْؿ ألرِْصَ

، و همالل اإلٟم٤ًمن شمعٛمقؾ ذم قمٌقدي٦م اًمِمٝمقة وذم قمٌقدي٦م اًمٕمٌد ًمٚمٕمٌد، وىمد ضم٤م  اًمديـ (4)قَمَٚمٞمِْٝمؿْ 

 ًمف.ٟم ْمع ألٓ ًمٞملررٟم٤م ُمـ هذه اًمٕمٌقدي٤مت ودٕمٚمٜم٤م قمٌٞمدًا هلل )قمز وضمؾ( ٓ 

 رومض اًمع ّمص ذم ُمٕم٤مرع اًمديـ. :اعمٚمٛمح اًمق٤مًم٨م

اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ذم وؾمٓمٜم٤م اًمق٘م٤مذم اًمدقمقة  ُمـ اعمالُمح اًمعل حتدد هقي٦م اًمعٜمقيريـ اعمًٚمٛملم

 ن اًمديـ  ُمر قمٗمقي ُمعٙمقن  قنألمم ألًمٖم٤م  اًمع ّمص ذم ُمٕم٤مرع اًمديـ، ومٌٕمض اًمعٜمقيريـ يروضم

ُمـ مٛمققم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمًٌٞمٓم٦م اًمعل يعٚم٘م٤مه٤م اإلٟم٤ًمن سمّمقرة قمٗمقي٦م ُمـ دون طم٤مضم٦م ألمم شمٕمٚمؿ 

وسمل٨م وٟمٔمر وسمدون طم٤مضم٦م ألمم ختّمص، ُمقؾ: وضمقب آقمع٘م٤مد سمقضمقد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، 

ضمقب اًمّمالة ووضمقب احل٩م، ومٝمذه ىمْم٤مي٤م و(، ووضمقب آقمع٘م٤مد سمّمدق إٟمٌٞم٤م  )

ه٤م اإلٟم٤ًمن دوٟمام شمٕم٘مٞمد  و همٛمقض، ومٚمٞمس اًمديـ قمٚماًم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمع ّمّمٞم٦م يم٤مًمٕمٚمقم ٤مٚم٘ميع

                                                           

 .36ؾمقرة اًمرقمد، أي٦م  (0)

 .5ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م، أي٦م  (2)

 .5، سم٤مب اًمٕم٤ٌمدة، ح 2اًمٙم٤مذم، ج  (3)

 .057ؾمقرة إقمراع، أي٦م  (4)
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وُمـ هٜم٤م يرومض ه١مٓ  اًمعٜمقيريقن اًمع ّمص ذم  ،اًمٌنمي٦م ت يم٤مًمٓم٥م واًمٗمٚمؽ واًمري٤موٞم٤مت ت

اًمديـ، وٓ ي٘مٌٚمقن وضمقد  ٤مقم٦م يٕمؼم قمٜمٝمؿ سم٤معمع ّمّملم ذم ُمٕمروم٦م اًمديـ يِمٙمٚمقن واؾمٓم٦م سملم 

 اًمٜم٤مس وسملم اًمديـ.

 ُمؼمرات ألًمٖم٤م  اًمع ّمص ذم ُمٕم٤مرع اًمديـ:ت

اعمؼمر  ُمٜمٝم٤م:و ، ٚم٦م ُمـ اعمؼمراتي٘مدم اًمعٜمقيريقن  ُم٤مم دقمقاهؿ سم٢مًمٖم٤م  اًمع ّمص اًمديٜمل و

وردت  ٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمعل شمدل قمغم  ن اًمديـ  ُمر ومٓمري، يم٘مقًمف  إول: ومٓمري٦م اًمديـ:ت

ـِ طَمٜمِٞمًٗم٤م  ضمؾ ؿم٠مٟمف شمٕم٤ممم:  ي ، وم٤مًمديـ ومِْٓمَرَت اهللِ اًمَّعِل وَمَٓمَر اًمٜم٤َّمَس قَمَٚمٞمَْٝم٤موَم٠َمىمِْؿ َوضْمَٝمَؽ ًمِٚمدِّ

يقضمد ُمع اإلٟم٤ًمن، وسم٤مًمع٤مزم ومٝمق  ُمر ارشمٙم٤مزي ٓ  ع٤مج اإلٟم٤ًمن ألمم ـمقيؾ سمل٨م  و ُمزيد ٟمٔمر 

وفمٞمٗم٦م  سملّم  نىمد ( ًمٙمل ي٘مػ قمٚمٞمف  و ي٘مػ قمغم ُمٕم٤مرومف، ورذا ٟمةد  ن  ُمػم اعم١مُمٜملم )

ومٌٕم٨م ومٞمٝمؿ رؾمٚمف وواشمره " :ىم٤ملشم٘معْمٞمف اًمٗمٓمرة، طمٞم٨م ألرؿم٤مد اًمٜم٤مس ألمم ُم٤م  ( إٟمٌٞم٤م  )

لٍم شمٜم( ، ومقفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤م  )(0)" ٟمٌٞم٤م ه ًمٞمًع٠مدوهؿ ُمٞمق٤مق ومٓمرشمف ويذيمروهؿ ُمٜمس ٟمٕمٛمعف

ٕن اًمديـ  ُمر ومٓمري ومٝمق واوح ضمكم يم٤ًمئر إُمقر اًمٗمٓمري٦م، و ذم ألرضم٤مع اإلٟم٤ًمن ألمم ومٓمرشمف،

ع٤مج ألمم دًمٞمؾ  و سمره٤من طمعك يدرُ  ٟمف  ٌف ومٙمؾ واطمد ُمٜم٤م يدرُ  ٟمف ومٓمر قمغم طم٥م ذاشمف، وٓ  

ٙمؾ واطمد ُمٜم٤م ألذا  طمس سم٤موقع يٛمٞمؾ ومٓمري٤ًم ألمم إيمؾ ويدرُ ذًمؽ قمغم ٟملق اًمقوقح ومذاشمف، 

وٕن اًمديـ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ذم اًمقوقح ومال طم٤مضم٦م  ،واًمٌداه٦م سمدون طم٤مضم٦م ُمٜمف ألمم سمل٨م وشمٕمٚمؿ

ًمذيـ رؿ وم٘مط احلؼ ذم  ن ًمٚم٘مقل سمقضمقد ختّمص ذم اًمديـ ووضمقد مٛمققم٦م ُمـ اعمع ّمّملم ا

 يعلدصمقا ذم اًمديـ.

                                                           

)قمٚمٞمف اًمًالم(، يذيمر ومٞمٝم٤م اسمعدا  ظمٚمؼ اًمًام  وإرض وظمٚمؼ آدم وومٞمٝم٤م ذيمر احل٩م وحتعقي قمغم محد  و٩م اًمٌالهم٦م، ُمـ ظمٓم٦ٌم ًمف (0)

 اهلل وظمٚمؼ اًمٕم٤مق وظمٚمؼ اعمالئٙم٦م واظمعٞم٤مر إٟمٌٞم٤م  وُمٌٕم٨م اًمٜمٌل واًم٘مرآن وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.
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ألن هتتذا اعمتتؼمر يًتتعٜمد ألمم ومٙمتترة ظم٤مـمئتت٦م، وهتتل:  ن ُمٕمٜمتتك ومٓمريتت٦م  اًمتترد قمتتغم اعمتتؼمر إول:

اًمتتديـ هتتق  ن اًمتتديـ همريتتزة ُمتتـ اًمٖمرائتتز،  و  ٟمتتف مٛمققمتت٦م ُمتتـ اًم٘مْمتت٤مي٤م اًمعتتل خيٚمتتؼ اإلٟمًتت٤من 

اهلل )شمٌتت٤مرُ وشمٕمتت٤ممم( وهتتل ُمقضمتتقدة ذم قم٘مٚمتتف، سمٞمتتٜمام اعم٘مّمتتقد ُمتتـ ومٓمريتت٦م اًمتتديـ، هتتق:  ن 

ظمٚمتتؼ اإلٟمًتت٤من سمٙمٞمٗمٞمتت٦م ظم٤مصتت٦م، وهتتذه اًمٙمٞمٗمٞمتت٦م شمتتدقمقه ألمم اًمعٕمٌتتد وا ْمتتقع واًمعًتتٚمٞمؿ هلل 

٠مٟمف( ُمٜمًتتةٛم٦م ُمتتع ذاشمتتف وُمتتع )شمٌتت٤مرُ وشمٕمتت٤ممم(، وشمريتتف اًمعٕمتت٤مًمٞمؿ اًمعتتل  ٟمزرتت٤م اهلل )ضمتتؾ ؿمتت

 ُمع اًمٙمامٓت اًمعل ٓ سمد  ن  ٘م٘مٝم٤م. شم٤ًمق ذم او ُمّم٤محلف

عِل وَمَٓمَر  اًمذيمر: ألذا ٓطمٔمٜم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ؾم٤مًمٗم٦م  ـِ طَمٜمِٞمًٗم٤م ومِْٓمَرَت اهللَِّ اًمَّ ي وَم٠َمىمِْؿ َوضْمَٝمَؽ ًمِٚمدِّ

  ن قمغم اإلٟم٤ًمن  ن خيْمع  ويعديـ ويًٚمؿ ًمديـ اهلل )قمز وضمؾ(، :، ٟمةده٤م شمٗمٞمداًمٜم٤َّمَس قَمَٚمٞمَْٝم٤م

 ن هذا ا ْمقع ُم٘مع٣م اًمٗمٓمرة، وم٢مىم٤مُم٦م اًمقضمف ًمٚمديـ ُم٘مع٣م اًمٗمٓمرة، وإُمر  يمذًمؽ ذم و

( ضم٤م وا سمٛمةٛمققم٦م ُمـ اًمعٕم٤مًمٞمؿ (، وم٢من إٟمٌٞم٤م  واعمرؾمٚملم )اعم١مُمٜملم ) رواي٦م  ُمػم

اعمٜمًةٛم٦م ُمع اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وًمٙمـ سم٥ًٌم اعمّم٤مًمح ا ٤مص٦م  و اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وسم٥ًٌم 

( سمٞم٤من  ن هذه اًمِمٌٝم٤مت، ىمد يرومض اإلٟم٤ًمن هذه اًمعٕم٤مًمٞمؿ، ومعٙمقن وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤م  )

ض ٓ يٕمقد ألمم ومٓمرة اإلٟم٤ًمن وألٟمام هق قم٤مئد ألمم  ؾم٤ٌمب اًمعٕم٤مًمٞمؿ  ٤م شم٘معْمٞمف اًمٗمٓمرة، واًمروم

ن اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م،   :يٕمٜمل ،"ًمٞمًع٠مدوهؿ ُمٞمق٤مق ومٓمرشمف" :(ـم٤مرئ٦م، وم٘مقًمف )

وشمٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞم٦م هل ُمٞمق٤مق شمٙمقيٜمل همٚمٞمظ، در اإلٟم٤ًمن ٟملق ا ْمقع هلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم، وقمغم 

 ع ذم ـمٌٞمٕمعف وظمٚم٘معف.اإلٟم٤ًمن  ن يٕمٛمؾ وومؼ هذا اعمٞمق٤مق اًمٗمٓمري اًمذي  ود

٦م اًمديـ وسملم شمٕم٤مًمٞمؿ ألن  صل٤مب هذا اعمؼمر ىمد اظمعٚمط قمٚمٞمٝمؿ إُمر، ومٚمؿ يٗمرىمقا سملم ومٓمريّ 

اًمديـ اعمٜمًةٛم٦م ُمع اًمٗمٓمرة. ألن اًمٗمٓمرة اًمديٜمٞم٦م شمٕمٜمل:  ٟمٜم٤م ظمٚم٘مٜم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م شمدقمقن ٕن 

 ٟمٙمقن قمٌٞمدًا هلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، و ُم٤م شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ ومٝمل شمٜم٘مًؿ ألمم ىمًٛملم:ت



136 

                                                      

 

  التهويز غري امللتزم   

شمٕم٤مًمٞمؿ واول٦م ضمٚمٞم٦م، ويًع٘مؾ اإلٟم٤ًمن ذم ألدرايمٝم٤م، ُمقؾ: ىمٌح اًمٔمٚمؿ  اًم٘مًؿ إول:

ْر  ٝم٤م  و ُم٤مل قمٜمٝم٤مًمٞمذيمر اإلٟم٤ًمن هب٤م ومٞمام ألذا ٟمًٞم اًمديـ وطمًـ اًمٕمدل، ومٝمذه اًم٘مْم٤مي٤م ضم٤م  َوَذيمِّ

يْمَرى  شَمٜمَٗمُع اعم١ُْْمُِمٜملِمَ   .(0)وَم٢مِنَّ اًمذِّ

شمٕمتت٤مًمٞمؿ  و ىمْمتت٤مي٤م ٓ يًتتع٘مؾ اًمٕم٘متتؾ ذم ألدرايمٝمتت٤م، ومٝمتتل ًمٞمًتت٧م سمتتذًمؽ  اًم٘مًتتؿ اًمقتت٤مين:

(، ريٕم٦م اًمعتتتل  ٟمزًمتتت٧م قمتتتغم اًمٜمٌتتتل ا تتت٤مشمؿ )تاًمقوتتتقح واوتتتال  ًمٚمٕم٘متتتؾ، يمتتت٠ميمقر اًمِمتتت

ًم ٟمًتتت٤من وم٤مإلٟمًتتت٤من ٓ يٕمتتترع يمٞمتتتػ يٕمٌتتتد اهلل )شمٌتتت٤مرُ وشمٕمتتت٤ممم(، واهلل )ضمتتتؾ ؿمتتت٠مٟمف( سمتتتلم 

ي ومٕمتتتؾ يٙمتتتقن ُمقصتتتاًل ٟمًتتت٤من سمٕم٘مٚمتتتف ٓ يٛمٙمٜمتتتف  ن يتتتدرُ  يمٞمٗمٞمتتت٦م اًمٕمٌتتت٤مدة، ويمتتتذًمؽ اإل

، وًمٙمتتـ اًمٌتت٤مري )ضمتتؾ ؿمتت٠مٟمف( وُمتتـ ظمتتالل  )شمٌتت٤مرُ وشمٕمتت٤ممم( قمٜمتتد ـمٚمتتقع اًمٗمةتترعمروتت٤مة اهلل

اًمنمتتيٕم٦م سمتتلم ًمٜمتت٤م ذًمتتؽ اًمٗمٕمتتؾ وهتتق  ن يّمتتكم اإلٟمًتت٤من ريمٕمعتتلم، ومتتام يعقىمتتػ قمٚمٞمتتف اًمقصتتقل 

ألمم ُمروتت٤مة اهلل )شمٌتت٤مرُ وشمٕمتت٤ممم( ذم ذًمتتؽ اًمقىمتت٧م هتتق اإلشمٞمتت٤من هبتت٤مشملم اًمتتريمٕمعلم ٓ  ىمتتؾ ُمتتـ 

، وم٤مًمٕم٘متتؾ ذًمتتؽ وٓ  يمقتتر، وُمتتـ هٜمتت٤م يتت٠ميت دور اًمتتديـ ذم هتتذه اًم٘مْمتت٤مي٤م وهتتق دور اًمعٕمٚمتتٞمؿ

تٜمُْٝمْؿ َيْعُٚمتق  ًمتف هٜم٤م يٙمتقن شمٚمٛمٞمتذًا ويٙمتقن اًمتديـ ُمٕمٚمتاًم  ًٓ ُمِّ ٞمِّتلَم َرؾُمتق ُُمِّ ْٕ تِذي سَمَٕمت٨َم ذِم ا ُهتَق اًمَّ

ْٙمَٛمتتت٦مَ  ُٛمُٝمتتتُؿ اًْمٙمَِعتتت٤مَب َواحْلِ ٞمِٝمْؿ َوُيَٕمٚمِّ ومٚمقضمتتتقد ىمْمتتت٤مي٤م ٓ يٛمٙمتتتـ  ن  ،(2)قَمَٚمتتتْٞمِٝمْؿ آَي٤مشمِتتتِف َوُيتتتَزيمِّ

، ي٘متتقل اإلُمتت٤مم ذم اًمتتديـسمتت٠من ٟمعٗم٘متتف  ضمتت٤م  إُمتترو  ٟمتتزل اًمتتديـٟمعلّمتتؾ قمٚمٞمٝمتت٤م ألٓ سمتت٤مًمعٕمٚمٞمؿ 

قمٌتتدي  يمٜمتت٧م قم٤معمتت٤م؟ ومتت٢من  يتتقم اًم٘مٞم٤مُمتت٦م ...ألن اهلل شمٕمتت٤ممم ي٘متتقل ًمٚمٕمٌتتد" :(اًمّمتت٤مدق )

 ومتتال قمٛمٚمتت٧م سمتتام قمٚمٛمتت٧م؟ وألن ىمتت٤مل: يمٜمتت٧م ضمتت٤مهال، ىمتت٤مل ًمتتف:  ومتتال  :ىمتت٤مل: ٟمٕمتتؿ، ىمتت٤مل ًمتتف

، وٟملتتـ ُمٓمتت٤مًمٌقن سمتت٠من ٟمتتعٕمٚمؿ، (3)"شمٕمٚمٛمتت٧م طمعتتك ٟمٕمٛمتتؾ؟ ومٞم ّمتتؿ ومعٚمتتؽ احلةتت٦م اًم٤ٌمًمٖمتت٦م

                                                           

 .55ؾمقرة اًمذري٤مت، أي٦م  (0)

 .2ؾمقرة اوٛمٕم٦م، أي٦م  (2)

 .01، سم٤مب اؾمعٕمامل اًمٕمٚمؿ، وآظمالص ذم ـمٚمٌف، وشمِمديد آُمر قمغم اًمٕم٤مق، ح 2سمل٤مر إٟمقار، ج  (3)
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ًمتتتقددت  ن  صتتتل٤مع "وم٘متتتد ورد قمتتتـ ألُم٤مُمٜمتتت٤م اًمّمتتت٤مدق )صتتتٚمقات اهلل وؾمتتتالُمف قمٚمٝمٞمتتتف( 

ومٞمل٘م٘متتتقا  ، ي يعٕمٚمٛمتتتقا  طمٙمتتت٤مم ديتتتٜمٝمؿ ،(0)"طمعتتتك يعٗم٘مٝمتتتقا اسمتتت٧م رلوؾمتتتٝمؿ سم٤مًمًتتتٞم٤مط

رقمٞم٦م ىمتتد يٙمتتقن ؾمتت٤ًٌٌم  تاًمٓم٤مقمتت٦م وخيرضمتتقا ُمتتـ قمٝمتتد اًمعٙمٚمٞمتتػ، ومتت٢من اوٝمتتؾ سم٤مٕطمٙمتت٤مم اًمِمتت

 رقمٞم٦م،تومٞمل٤مؾمتتت٥م قمتتتغم خم٤مًمٗمتتت٦م اًمقفمٞمٗمٞمتتت٦م اًمِمتتت ،ًمٚمقاىمتتتع ذم قمٛمٚمتتتفًمٕمتتتدم ألصتتت٤مسم٦م اإلٟمًتتت٤من 

 وُمـ إُمقٚم٦م قمغم ذًمؽ: ،ظمٓمػمةو يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ًمقازم وآصم٤مر يمقػمةو

ٝمٜم٤م شمؽمشم٥م   طمٙم٤مم رشقمٞم٦م يمقٌقت ومًمق  ٟم٤م ؿم ّم٤ًم اب زوضمعف  و اب  وٓده،   -0

ذا ٟمةد سمٕمض وشمٕمعؼم اًمدي٦م ديٜم٤ًم واًمديـ ًمف ارشم٤ٌمط سم٤محل٩م، وُمـ ه ،ُمع شمٖمػم اًمٚمقن اًمدي٦م

قمـ طمة٦م اإلؾمالم، ٕوؿ يم٤من  ؿلم رؿ  ن طمةٝمؿ ق دزهعٌإؿم ٤مص يذهٌقن ألمم احل٩م صمؿ ي

 ُمديٜملم، ووومؼ ر ي سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م  ) قمغم اهلل يمٚمامهتؿ( اًمديـ يٛمٜمع ُمـ صمٌقت آؾمعٓم٤مقم٦م.

 ؾمٜم٦م وهق يامرس اًميب ذم اًمعالُمٞمذ، ومّم٤مر ُمديٜم٤ًم سمٛمئ٤مت ُمٕمٚمؿ يٕمٛمؾ صمالصملم -2

اٟمع٘م٤مًمف ألمم رمح٦م اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( شم٘مًؿ اًمؽميم٦م قمغم اًمقرصم٦م ُمع يمقو٤م دون أٓع، وسمٕمد 

اًمقرصم٦م ٓ يًعل٘مقن ىمرؿم٤ًم واطمدًا، طمٞم٨م  صٌل٧م هذه اًمؽميم٦م ُمـ طمؼ ُمئ٤مت اًمٓمالب و اًمديـ،

 اًمذيـ شمٕمروقا ًمٚميب قمغم يديف.

 اعمؼمر اًمق٤مين: ؾمػمة اًمٜم٤مس هل اًم١ًمال اعم٤ٌمرش ُمـ اعمٕمّمقم.

ويقوح رؿ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم ُمٜمؼمه،  ،ٓم٥م ذم اًمٜم٤مس( يم٤من خيألن اًمٜمٌل )

( ذًمؽ رؿ، واًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م شم٘مّمده وشم٠ميت ألًمٞمف ًمع٠ًمًمف قمـ ُمٕم٤مق اًمديـ، ومٞمقوح اًمٜمٌل )

واحلداد، ومٝمؿ ًمٞمًقا ُمـ  هؾ  ،اعمزارعو وه١مٓ  اًمٜم٤مس قمغم ُمًعقي٤مت خمعٚمٗم٦م ومٛمٜمٝمؿ: اًمراقمل،

                                                           

 .8ًمٕمٚمؿ ووضمقب ـمٚمٌف واحل٨م قمٚمٞمف، ح ، سم٤مب ومرض ا0اًمٙم٤مذم، ج (0)
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٤مس ُمٜمِمٖمٚملم سمِم١مون طمٞم٤مهتؿ، ويم٤من اًمع ّمص يم٤معمع ّمص اعمقضمقد ذم زُم٤مٟمٜم٤م، وم٘مد يم٤من اًمٜم

( سمٞمٜمف وسملم ( خي٤مـمٌٝمؿ سم٤مًمديـ ُم٤ٌمرشة، ُمـ دون  ن يقؾمط )اًمرؾمقل إقمٔمؿ )

وإُمر قمٞمٜمف ذم زُمـ إئٛم٦م  ،اًمٜم٤مس ُمع ّمّملم يؽم قن يمالُمف ًمٞمٌٞمٜمقه ًمٚمٜم٤مس ُمٕم٤مق اًمديـ

(طمٞم٨م يم٤مٟمقا دٞمٌقن اًمٜم٤مس ُم٤ٌمرشة )  يمالم ُمـ همػم اخت٤مذ وؾم٤مئط شمٌلم ُم٤م هق اعم٘مّمقد ُمـ

 ( ًمٚمٜم٤مس.إئٛم٦م )

( قمغم هذه احل٤مًم٦م ذم زُم٤موؿ، وم٢من ُم٤م يٜمٌٖمل  ن يٙمقن اًمٜم٤مس وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل وإئٛم٦م ) 

( قمٚمٞمف ذم زُم٤مٟمٜم٤م هق ُم٤م يم٤من اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ذم زُمـ اًمرؾمقل إُملم وإئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ )

شمٚم٘مك اًمرواي٤مت قمغم اًمٜم٤مس، وهؿ ُم٤ٌمرشة خيرضمقن ُمٕم٤مق اًمديـ و وذًمؽ سم٠من يٚم٘مك اًم٘مرآن

 وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م. 

ذم هذا اًم٘مقل همٗمٚم٦م قمـ  ٚم٦م ُمـ إُمقر، وطمعك شمعْمح هذه إُمقر ٟمذيمر  اًمرد قمغم اعمؼمر اًمق٤مين:ت

 ذم اعم٘م٤مم ُمالطمٔم٤مت صمالث:ت

 (.ُمـ آئٛم٦م )اٟم٘م٤ًمم اًمٜم٤مس ذم زاعمالطمٔم٦م إومم: 

(، يم٤مٟمقا ُمٜم٘مًٛملم ألمم ًم٘مد هم٤مب قمـ ص٤مطم٥م هذه اًمعؼمير  ن اًمٜم٤مس ذم زُمـ إئٛم٦م )

 ىمًٛملم مه٤م:

( (، ويم٤من إئٛم٦م )قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس،  وسمٕمْمٝمؿ يم٤من يٚمع٘مل سم٤مٕئٛم٦م ) اًم٘مًؿ إول:

 دٞمٌقن قمغم اؾمئٚمعٝمؿ سم٠مضمقسم٦م ظم٤مص٦م، ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م اًمعل اسمعٚمقا هب٤م.

(ًمٞمٙمقٟمقا ُمراضمع   واعمع ّمّمقن اًمذيـ صٜمٕمعٝمؿ شمرسمٞم٦م إئٛم٦م )اًمٗم٘مٝم٤م اًم٘مًؿ اًمق٤مين:

اعمديٜم٦م  ُمًةد اضمٚمس ذم": سمـ شمٖمٚم٥م ٕسم٤من (ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر ) ، ،ًمٚمٜم٤مس ذم ومٝمؿ اًمديـ
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وم٠مسم٤من )ريض اهلل قمٜمف( يم٤من ُمـ  هؾ  ،(0)"واوم٧م اًمٜم٤مس، وم٢مين  طم٥م  ن يرى ذم ؿمٞمٕمعل ُمقٚمؽ

( وسملم قم٤مُم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ  ن آظمعّم٤مص ويِمٙمؾ واؾمٓم٦م سملم اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر )

سمريد سمـ  سمنم اعم ٌعلم سم٤موٜم٦م"(: ( سم٤معم٤ٌمرشة، وي٘مقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )يعّمٚمقا سم٤مإلُم٤مم )

ٚمؿ، وزرارة،  رسمٕم٦م ٟمة٤ٌم  وحمٛمد سمـ ُمً سمـ ًمٞم٨م اًمٌ ؽمي اعمرادي، و سمق سمّمػم اًمٕمةكم، ُمٕم٤موي٦م

، وي٘مقل اإلُم٤مم (2)" ُمٜم٤م  اهلل قمغم طمالًمف وطمراُمف، ًمقٓ ه١مٓ  اٟم٘مٓمٕم٧م آصم٤مر اًمٜمٌقة واٟمدرؾم٧م

ومام يٛمٜمٕمؽ ُمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمق٘مٗمل، وم٢مٟمف ىمد ؾمٛمع ُمـ  ع ويم٤من قمٜمده  "(  يْم٤م: اًمّم٤مدق)

( ًمٞمٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس ُمقضمقديـ ُمٜمذ زُمـ إئٛم٦م ) قا، وم٠مهؾ اًمع ّمص ذم اًمديـ يم٤مٟم(3)"وضمٞمٝم٤م

 ُمٕم٤مق اًمديـ، وهذا  يْم٤ًم ُم٤م شم٘معْمٞمف ـمٌٞمٕم٦م إُمقر يمام شم٘مدم.

 .( ُم٤مٟمع ُمـ اًم١ًمال اعم٤ٌمرشهمٞم٦ٌم اعمٕمّمقم )اعمالطمٔم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: 

( يم٤مٟمقا ي٠ًمًمقن ألن ص٤مطم٥م هذا اعمؼمر يدقمل  ن قم٤مُم٦م  اًمٜم٤مس ذم زُمـ إئٛم٦م )

ُمِم٤مومٝم٦م، وقمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمعٌٕمٝمؿ ذم ( إئٛم٦م ُم٤ٌمرشة، وي٠مظمذون اوقاب ُمـ يمالم إئٛم٦م )

 ذًمؽ سم٤مًمرضمقع ألمم اعمٕمّمقُملم ُم٤ٌمرشة سم٤مًمرضمقع ألمم يمالُمٝمؿ.

ألن قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم زُم٤مٟمٜم٤م ألذا  رادوا اًم١ًمال ومال يٛمٙمٜمٝمؿ اًمعقضمف  :يالطمظ قمغم يمالُمفو 

( ٕٟمف هم٤مئ٥م ُمًعقر )قمةؾ اهلل ومرضمف اًمنميػ(، ومٗمل زُمـ إئٛم٦م ًم ُم٤مم اعمٕمّمقم )

( يم٤من اًمٜم٤مس يِم٤مهدون )( اعمٕمّمقم ذم سمٕمض إوىم٤مت وي٠ًمًمقٟمف، وم٢مذا ؾم٠مًمقا اإلُم٤مم )

( سمدون وؾم٤مئط، ُم٤ٌمرشة ومال شمقضمدهؿ ًمداؿ ُمِمٙمٚم٦م ذم اًمًٜمد ومٝمؿ يعلدصمقن ُمع اإلُم٤مم )

                                                           

 .01رضم٤مل اًمٜمة٤ميش،   سم٤من سمـ شمٖمٚم٥م، ص  (0)

 .398، ص 0اظمعٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )رضم٤مل اًمٓمقيس(، ج (2)

 .383، ص 0اظمعٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )رضم٤مل اًمٓمقيس(، ج (3)
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وٓ شمقضمد قمٜمدهؿ ُمِمٙمٚم٦م دًٓمٞم٦م ٕوؿ يم٤مٟمقا قمرسم٤ًم  ىمل٤مطم٤ًم، وسمًٚمٞم٘معٝمؿ اًمّم٤مومٞم٦م يٗمٝمٛمقن ُم٤م 

( ًمٖمٞمٌعف، وألذا  ردوا  ن ؿ ٓ يٚمع٘مقن سم٤معمٕمّمقم )(،  ُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ومٝمي٘مقًمف اإلُم٤مم )

ي٠ًمًمقا ومال يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ ُم٤ٌمرشة، وقمٚمٞمٝمؿ  ن يٓمرطمقا  ؾمئٚمعٝمؿ قمغم اعمقروث اًمذي سملم  يداؿ 

وهق: اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م، وم٢مذا  رادوا شم٘مديؿ  ؾمئٚمعٝمؿ قمغم هذا اعمقروث ومًعقاضمٝمٝمؿ  ٚم٦م ُمـ 

 اعمِم٤ميمؾ.

 اًمع ّمص:ت اعمقروث اًمروائل شمعٓمٚم٥مومٝمؿ صٕمقسم٤مت  ُم٤مم 

، طمٞم٨م ألن سمٕمض ةق همػم ُمٕمعؼمرواي٤مت اًمعل وصٚم٧م ألًمٞمٜم٤م وصٚم٧م سمٓمرن سمٕمض اًمأل إومم:

رواشمف وٕمٞمػ ق يقصمؼ  و ضُمرح،  و يقضمد ألرؾم٤مل ذم اًمًٜمد، وًمٙمل يع ٚمص قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ُمـ 

هذه اعمِمٙمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ  ن يع ّمّمقا ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل وقمٚمؿ اًمٓمٌ٘م٤مت وشم٤مريخ اًمرواة، ومٞمدرؾمقن 

قمٚمؿ اًمرضم٤مل ًمٞمٛمٞمزوا سملم اًمراوي اًمق٘م٦م واًمراوي همػم اًمق٘م٦م، ويٕمرومقا اًمراوي اًمذي يٕمعٛمد قمٚمٞمف 

اًمذي ٓ يٕمعٛمد قمٚمٞمف ذم ذًمؽ، و يًْم٤م قمٚمٞمٝمؿ  ن يدرؾمقا قمٚمؿ اًمٓمٌ٘م٤مت وشم٤مريخ دون  اًمٜم٘مؾ ذم

( واًمًٜمد اًمذي ومٞمف ٟم٘مص اًمرواة، ًمٙمل يعٛمٙمٜمقا ُمـ اًمعٛمٞمٞمز سملم اًمًٜمد اعمعّمؾ ألمم اعمٕمّمقم )

 و ومٞمف ألرؾم٤مل، ومٌٕمض إؾم٤مٟمٞمد فم٤مهره٤م آشمّم٤مل وًمٙمـ ومٞمٝم٤م ٟم٘مص، وٓ يٕمرع هذا اًمٜم٘مص 

 ؿ يًٛمك سمٕمٚمؿ اًمٓمٌ٘م٤مت.ألٓ ُمـ ظمالل قمٚم

ألن ُٟمًخ اًمٙمع٥م اًمروائٞم٦م ٟم٘مٚم٧م سمٓمرق ُمعٕمددة، ويقضمد سمٞمٜمٝم٤م ظمالع، ومعةد يمع٤مسم٤ًم  اًمق٤مٟمٞم٦م:

دمده سمٓمريؼ يقضمد ذم رواي٤مشمف زي٤مدة، وسمٓمريؼ آظمر ٓ شمقضمد هذه و واطمدًا ًمف  يمقر ُمـ ٟمً ٦م،

، وذم يمقػم ُمـ إطمٞم٤من (0)اًمزي٤مدة،  و سمٓمريؼ شمقضمد ٟم٘مٞمّم٦م وسمٓمريؼ آظمر ٓ شمقضمد هذه اًمٜم٘مٞمّم٦م

                                                           

 وآظمعالع ًمف ٟملقان: (0)
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ُم٤م رواه اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مده قمـ احلًـ سمـ حمٌقب قمـ  ع  يقب قمـ قمامر سمـ ُمروان آظمعالع ذم اًمًٜمد. وُمـ  ُمقٚمعف  اًمٜملق إول:     

َّٓ  ن يٙمقن رضماًل ؾمٗمره ألمم صٞمد،  و ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل،  و » قمـ  ع قمٌد اهلل )قمٚمٞمف اًمًالم ( ىم٤مل:  ؾمٛمٕمعف ي٘مقل: ُمـ ؾم٤مومر ىمٍّم و ومٓمر أل

، واعمقضمقد ذم اًمٙم٤مذم ذم ـمٌٕمعٞمف حمٛمد «قمغم ىمقم ُمـ اعمًٚمٛملم  رؾمقل عمـ يٕميص اهلل،  و ذم ـمٚم٥م قمدّو،  و ؿملٜم٤م ،  و ؾمٕم٤مي٦م،  و ار

 سمـ ُمروان، وذم ه٤مُمش اًمقاذم  ّن ذم سمٕمض ٟمًخ اًمٙم٤مذم حمٛمد سمـ ُمروان. 

 آظمعالع ذم اعمعـ. اًمٜملق اًمق٤مين:      

 وُمـ  ُمقٚم٦م ذًمؽ:     

ؾم٠مًمعف قمـ اًمًةقد قمغم إرض اعمرشمٗمٕم٦م، وم٘م٤مل )قمٚمٞمف اًمًالم (: ألذا  "ظمؼم قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ  ع قمٌد اهلل )قمٚمٞمف اًمًالم (: ت 0     

سم٤مًمٞم٤مئلم  اعمقٜم٤مشملم  "يديؽ  "ىم٤مل ذم اعمًعٛمًؽ: ذم سمٕمض اًمٜمًخ   "يم٤من ُمقوع ضمٌٝمعؽ ُمرشمٗمٕم٤م قمـ ُمقوع سمدٟمؽ ىمدر ًمٌٜم٦م ومال سم٠مس 

سم٤مًم٤ٌم  اعمقطمدة واًمٜمقن ُمع ووع  "سمدٟمؽ  "يين ُمـ ٟمً ٦م ُمٕمعؼمة ُمـ اًمعٝمذي٥م وألن يمع٥م ذم ار٤مُمش ُمـ حت٧م، سمؾ هق يمذًمؽ ومٞمام  

 قمالُم٦م )خ ل ( ويمذا ذم اًمٜمً ٦م اعمّملل٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ.

ت  ُمقصم٘م٦م قمامر قمـ  ع قمٌد اهلل )قمٚمٞمف اًمًالم( ىم٤مل: )ؾم٠مًمعف قمـ اًمرضمؾ يّمكم سم٘مقم وهؿ ذم ُمقوع  ؾمٗمؾ ُمـ ُمقوٕمف اًمذي يّمكم 2     

وم٘م٤مل: ألن يم٤من اإلُم٤مم قمغم ؿمٌف اًمديم٤من  و قمغم ُمقوع  رومع ُمـ ُمقوٕمٝمؿ ق دمز صالهتؿ وم٢من يم٤من  رومع ُمٜمٝمؿ سم٘مدر ألصٌع  و  يمقر ومٞمف 

 و  ىمؾ ألذا يم٤من آرشمٗم٤مع سمٌٓمـ ُمًٞمؾ وم٢من يم٤من  رو٤م ُمًٌقـم٦م  و يم٤من ذم ُمقوع ُمٜمٝم٤م ارشمٗم٤مع وم٘م٤مم اإلُم٤مم ذم اعمقوع اعمرشمٗمع وىم٤مم ُمـ 

ـم٦م ألٓ  وؿ ذم ُمقوع ُمٜملدر ومال سم٠مس، ىم٤مل: وؾمئؾ وم٢من ىم٤مم اإلُم٤مم  ؾمٗمؾ ُمـ ُمقوع ُمـ يّمغم ظمٚمٗمف  ؾمٗمؾ ُمٜمف وإرض ُمًٌق

ظمٚمٗمف ؟ ىم٤مل ٓ سم٠مس، وىم٤مل: ألن يم٤من رضمال ومقق سمٞم٧م  و همػم ذًمؽ ديم٤مٟم٤م يم٤من  و همػمه ويم٤من اإلُم٤مم يّمكم قمغم إرض  ؾمٗمؾ ُمٜمف ضم٤مز 

)ألذا يم٤من آرشمٗم٤مع سمٌٓمـ ُمًٞمؾ ( ُمروي قمـ اًمٙم٤مذم وسمٕمض  ن يّمكم ظمٚمٗمف وي٘معدي سمّمالشمف وألن يم٤من  رومع ُمٜمف سمِمئ يمقػم (. ىمقًمف 

 ٟمًخ اًمعٝمذي٥م، وقمـ سمٕمض  ظمرى )سم٘مٓمع ُمًٞمؾ ( وقمـ صم٤مًمق٦م )سم٘مدر يًػم ( وراسمٕم٦م )سم٘مدر ؿمؼم ( وقمـ اًمٗم٘مٞمف )سم٘مٓمع ؾمٞمؾ (.

ٗمر يم٤مٟمقا ذم ؾمٗمر  طمدهؿ صمالصم٦م ٟم» ت  صلٞمل٦م قمٌد اًمّرمحـ سمـ  ع ٟمةران اعمروي٦م ذم اًمٗم٘مٞمف قمـ  ع احلًـ ُمقؾمك )قمٚمٞمف اًمًالم (: 3     

ضمٜم٥م واًمق٤مين ُمٞم٧م، واًمق٤مًم٨م قمغم همػم ووق ، وطميت اًمّمالة وُمٕمٝمؿ ُمـ اعم٤م  ىمدر ُم٤م يٙمٗمل  طمدهؿ، َُمـ ي٠مظمذ اعم٤م  ويمٞمػ 

يّمٜمٕمقن ؟ ىم٤مل )قمٚمٞمف اًمًالم (: يٖمعًؾ اوٜم٥م ويدومـ اعمٞم٧ِّم سمعٞمٛمؿ، ويعٞمٛمؿ اًمَّذي هق قمغم همػم ووق ، ٕن همًؾ اوٜم٤مسم٦م ومريْم٦م 

 «.ؾمٜم٦ّم واًمعٞمٛمؿ ًممظمر ضم٤مئز وهمًؾ اعمٞم٧ِّم 

َّٓ  ّن اًمّملٞمح هق رواي٦م اًمٗم٘مٞمف، وهل ُمِمعٛمٚم٦م قمغم ًمٗمٔم٦م       ىم٤مل ذم اًمعٜم٘مٞمح: وصٞمػ ص٤مطم٥م اعمدارُ ر٤م سم٤مًمّمّل٦م وألن يم٤من صلٞمل٤ًم أل

َّٓ  ّو٤م وٕمٞمٗم٦م ُمـ ضمٝم٦م ا«  سمعٞمٛمؿ » ٟمٕمؿ، رواه٤م اًمِمٞمخ ذم اًمعٝمذي٥م سمدون ًمٗمٔم٦م «... يدومـ اعمٞم٧ِّم » سمٕمد « سمعٞمٛمؿ »  ؿمعامر٤م قمغم حمّٛمد سمـ أل

قمٞمًك وهق ُمردد سملم اًمق٘م٦م واًمْمٕمٞمػ، وُمـ ضمٝم٦م ألرؾم٤مر٤م، وم٤من قمٌد اًمّرمحـ يروا٤م قمـ رضمؾ طمّدصمف، هذا. وًمٙمـ ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ 
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شمٙمقن اًمزي٤مدة  و اًمٜم٘مٞمّم٦م ُمٖمػمة ًمٚمٛمٕمٜمك، وهذا يٕمٜمل  ن قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس  ع٤مضمقن ألمم اًمع ّمص ذم 

 قمٚمؿ اًمٜمًخ ويمٞمٗمٞم٦م شمقصمٞم٘مٝم٤م واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م، ًمٙمل يع ٚمّمقا ُمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م.

 ألن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمعٓمقر وشمعٖمػم وختعٚمػ ُمـ زُم٤من ألمم زُم٤من آظمر، وم٘مد يمع٥م يمع٤مب اًمق٤مًمق٦م:

ومرسمام  ٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م شم١مدي ذم زُم٤من ُمٕمٜمك  .ٝمل شمعٓمقر وشمٜمٛمقوم ،(0)سمٕمٜمقان )اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مئـ طمل(

ُمٕمٞمٜم٤ًم، وذم زُم٤من آظمر شم١مدي ُمٕمٜمك آظمر، وٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمع ٚمص ُمـ شم٠مصمػم شمٖمػم اًمٚمٖم٦م ذم ىمرا ة 

سم٤مًمقىمقع قمغم  ألٓ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  ت وظم٤مص٦م  ن اًمٜمّمقص صدرت ىمٌؾ  يمقر ُمـ  ًمػ قم٤مم ت

، ُمـ هٜم٤م  ع٤مج قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ألمم  ن يٙمقٟمقا ُمع ّمّملم ذم ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وذم ٚمٖم٦مشم٤مريخ اًم

 (.ىمقاقمد اعمل٤مورة اًمعل يم٤مٟم٧م ذم زُمـ اعمٕمّمقُملم )

ألن اًمرواي٤مت ىمد شمٙمقن ُمعٕم٤مرو٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، واًمرواي٦م اًمعل يقضمد ر٤م ُمٙم٤مومئ  اًمراسمٕم٦م:

يٕم٤مروٝم٤م ًمٞم٧ًم طمة٦م،  و ىمد شمٙمقن رواي٦م قم٤مُم٦م وًمٙمـ يقضمد رواي٦م شم٘مٞمده٤م  و ختّمّمٝم٤م، وٓ 

                                                                                                                                                    

طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد ٟم٘مؾ اًمرواي٦م قمـ اًمٗم٘مٞمف: وٟم٘مٚمف حمّٛمد سمـ احلًـ سم٢مؾمٜم٤مده ألمم « سمعٞمٛمؿ » رواه٤م قمـ اًمٗم٘مٞمف واًمعٝمذي٥م ُمِمعٛمٚم٦م قمغم ًمٗمٔم٦م 

ٟملقه. ألذ ًمق يم٤مٟم٧م رواي٦م اًمعٝمذي٥م همػم ُمِمعٛمٚم٦م قمغم شمٚمؽ اًمٚمَّٗمٔم٦م ٕؿم٤مر ألًمٞمف يمام هق د سمف ذم اًمٙمع٤مب، وٓ ؾمٞمام ذم آظمعالوم٤مت  اًمّمٗم٤مر

 َّٓ اًمَّعل ختعٚمػ إطمٙم٤مم هب٤م، وطمٞم٨م ألن ًمف ـمري٘م٤ًم صلٞمل٤ًم ألمم اًمعٝمذي٥م ومٌٜم٘مٚمف يق٧ٌم  ن ٟمً ٦م اًمعٝمذي٥م ُمِمعٛمٚم٦م قمغم شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م. أل

 وُمٕمف يدظمؾ اعم٘م٤مم ذم اظمعالع اًمٜمًخ.اٟمعٝمك« سمعٞمٛمؿ » س هه ( وهمػمه يروون قمـ اًمعٝمذي٥م ُمـ دون يمٚمٛم٦م  ن ص٤مطم٥م احلدائؼ )ىمد

ت رواي٦م صٗمقان ؾم٠مل  سم٤م احلًـ )قمٚمٞمف اًمًالم( قمـ رضمؾ اطمع٤مج ألمم ووق  اًمّمالة وهق ٓ ي٘مدر قمغم اعم٤م ، ومقضمد ىمدر ُم٤م يعقو٠م 4     

سمؾ يِمؽمي، ىمد  ص٤مسمٜمل ُمقؾ هذا وم٤مؿمؽمي٧م  "ي سمف ويعقو٠م،  و يعٞمٛمؿ ؟ ىم٤مل: سمف سمامئ٦م درهؿ،  و سم٠مًمػ درهؿ، وهق واضمد ر٤م، يِمؽم

 ."وشمقو٠مت، وُم٤م يِمؽمى  سمذًمؽ ُم٤مل يمقػم 

وذم ٟمًخ اًمٙم٤مذم واًمعٝمذي٥م اظمعالع ؿمديد ، ومٗمل سمٕمض ٟمًخ اًمٙم٤مذم: يًقلين، وذم سمٕمْمٝم٤م: ينين، وذم سمٕمْمٝم٤م: يِمؽمى، وذم      

 يمام ذم اًمقاذم. "سمذًمؽ ُم٤مل يمقػم  -ُمٌٜمٞم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل  -ِمؽمى ُم٤م ي "اًمعٝمذي٥م، وذم اًمٗم٘مٞمف: يًقلين. وُمٕمٜمك 

 ورضمل زيدان.  (0)
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مالمح التهويزيني الشيعةالفصل الزابع: 

     

يٛمٙمٜمٜم٤م اًمع ٚمص ُمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م ألٓ سم٠من يٙمقن ًمدى قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس قم٤مرو٦م طمديقٞم٦م، وألطم٤مـم٦م 

(، ومرسمام شمقضمد رواي٦م ذم يمع٤مب اًمّمالة ور٤م ُمٕم٤مرض ذم سم٤مًمرواي٤مت اًمّم٤مدرة قمـ إئٛم٦م )

 يمع٤مب ا ٛمس،  و رواي٦م ذم يمع٤مب اًمٓمٝم٤مرة ر٤م ُم٘مٞمد ذم يمع٤مب اًمّمقم.

ٟم٤مفمرة ألمم فمرع قمٜمٝمؿ ( اًمعل صدرت ُمـ رواي٤مت إئٛم٦م ) ألن يمقػماً  ا ٤مُم٦ًم:

(، وم٢مذا ىمر ت هذه اًمرواي٤مت ظم٤مرج ؾمٞم٤مق ظم٤مص،  و ُمالسم٤ًمت ظم٤مص٦م يم٤مٟم٧م ذم زُمٜمٝمؿ )

وهذا يمام ذم  اًمرواي٤مت  ،اعمالسم٤ًمت واًمٔمرع يٙمقن اًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م  ظم٤مـمئ٤ًم وًمٞمس صلٞمل٤مً هذه 

اًمٙمقػمة اًمعل ضم٤م ت ًمذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمر ي وذم  هؾ آضمعٝم٤مد، ومٝمذه اًمرواي٤مت ًمق ىمر ت سمٛمٕمزل 

قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمع٤مرخيل ومًقع ٟمّمؾ ألمم اًم٘مقل سمٕمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اعمراضمع ذم آرائٝمؿ، ٕن اًمرضمقع 

 اًمٕمٛمؾ سمر اؿ وىمد وعٜم٤م اًمرواي٤مت قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمر ي،  و ؾمقع ٟم ٚمص ُمـ ألًمٞمٝمؿ هق رضمقع ذم

( ذُمقا قمٚمام  إصقل اًمذي يٕمؼم قمٜمٝمؿ سم٤معمةعٝمديـ، سمٞمٜمام ألذا ظمالر٤م ًمٚم٘مقل سم٠من إئٛم٦م )

( ىمر ٟم٤م اًمًٞم٤مق اًمع٤مرخيل رذه اًمرواي٤مت واًمًٞم٤مق هق  فمٝمقر ُمدرؾم٦م ذم زُمـ إئٛم٦م )

ي، وهذه اعمدرؾم٦م شم١مُمـ سملةٞم٦م مٛمققم٦م ُمـ اًمٔمٜمقن همػم شمًٛمك سم٤مؾمؿ ُمدرؾم٦م آضمعٝم٤مد واًمر 

اعمٕمعؼمة، ُمقؾ: طمةٞم٦م اًم٘مٞم٤مس واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م، وؾمد اًمذرائع وطمةٞم٦م فمـ اًمٗم٘مٞمف وألن ق يٙمـ 

ىمد ضم٤م ت هذه اًمرواي٤مت ت اًمذاُم٦م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًمر ي وذم  هؾ آضمعٝم٤مد ت ًمعذم  هؾ و قمٜمده دًمٞمؾ،

وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمقصقل ألمم اًمٗمٝمؿ اًمّملٞمح   ،ؾمقع يعٖمػم اًمٗمٝمؿ ،حتذر ُمٜمٝمؿو هذه اعمدرؾم٦م

وألدراُ اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٙمالم  ألٓ سم٘مرا ة اًمًٞم٤مق اًمع٤مرخيل ًمّمدور هذه اًمرواي٤مت،  ومٜمٕمرع سمذًمؽ 

( هبذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اعمالسم٤ًمت واًمٔمروع اًمعل قمغم وقئٝم٤م شمٙمٚمؿ  هؾ اًمٕمّمٛم٦م )

 اًمرواي٤مت.
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اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م يدقمقا ألمم شمرُ   شمذيمر  ن  طمد اعم١مُمٜملم ت وهق ُمع٠مصمر سمعٞم٤مر ُمٜمعنم ذم سمٕمض

وم٘مٚم٧م ًمف قمٜمدٟم٤م رواي٤مت شمذم اًمٕمٛمؾ  ،شم٘مٚمٞمد اًمٗم٘مٝم٤م  ت اؾمعدل سمرواي٤مت اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمر ي

ٓ ٟمؽمُ سمراهلم وضمقد اهلل ومٚمامذا  ،سم٤مًم٘مٞم٤مس وقمٚمام  اعمٜمٓمؼ يًٛمقن سمراهلم وضمقد اهلل سم٤مٕىمٞم٦ًم

 ٟمٙمٗمر؟!شمٕم٤ممم و

ُمعداوًم٦م ذم  واي٤مت ىمٌؾ  ًمػ ؾمٜم٦م قمغم ُمٕم٤منٍ  اًمروردت ذم ٤مً فم٤مألن ُمـ ا ٓم٠م  ن ٟمٓمٌؼ  ًمٗم

اعمالسم٤ًمت اًمعل يم٤مٟم٧م حتػ سمف و زُم٤مٟمٜم٤م شمًع دم ومٞمٝم٤م ٟمٗمس إًمٗم٤مظ ىمٌؾ  ن ٟمدرس شم٤مريخ اًمٚمٗمظ

 ذم زُم٤من صدور اًمٙمالم.

ُمـ ظمالل هذه اًمّمٕمقسم٤مت اعمع٘مدُم٦م يعْمح   ن قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ألذا  ردوا اؾمعٜمٓم٤مق  ،ألذن

اًمٕمٚمقم: قمٚمؿ اًمرضم٤مل، قمٚمؿ اًمٓمٌ٘م٤مت، قمٚمؿ اًمٜمّمقص، ومٝمؿ سمل٤مضم٦م ألمم اًمع ّمص ذم  ٚم٦م ُمـ 

( ودراؾم٦م شم٤مريخ اًمٜمًخ، ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، قمٚمؿ اعمل٤مورة ذم زُمـ اعمٕمّمقُملم )

اًمعنميع اإلؾمالُمل، ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمد هذا  ٟمف سم٢مُمٙم٤من يمؾ ألٟم٤ًمن  ن يرضمع ُم٤ٌمرشة ألمم اًمرواي٤مت 

ومٝمذا اعمؼمر  ؟!ٕم٤مق ديٜمٝمؿويًعٜمٌط إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م، دوٟمام طم٤مضم٦م ألمم وم٘مٞمف ُمع ّمص يٌلم ًمٚمٜم٤مس ُم

قمغم قمدم ُمٕمروم٦م ص٤مطمٌف سمقاىمع اعمٕم٤مرع اًمعل  يدلوهق  ،اًمًذاضم٦م واًم٤ًٌمـم٦م ٦م  سم٥ًٌم ٘مٞم٘ماحلذم 

شمدرس ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومٝمق ق ي٘مػ قمغم قمٚمقم اًمديـ، وٓ قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمعل 

دقمقة يًع دُمٝم٤م اعمع ّمّمقن ًمٙمل يٕمٓمقن طمٙماًم ضم٤مهزًا، وُمـ هذا اوٝمؾ ضم٤م ت هذه اًم

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م ذم يد قم٤مُم٦م ووع  ضم٤م  زقمؿ يمٗم٤مي٦مو إلًمٖم٤م  اًمع ّمص،

 اًمٜم٤مس ًمٗمٝمٛمقا ُمٜمٝمام ُم٤ٌمرشة ُمٕم٤مرع اًمديـ.

 .اعم٤ًمئؾ آسمعالئٞم٦م قمدم وضمقد رواي٤مت ظم٤مص٦م وٛمٚم٦م ُمـاعمالطمٔم٦م اًمق٤مًمق٦م: 
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 ومٞمٝم٤مألن يمقػمًا ُمـ اعم٤ًمئؾ آسمعالئٞم٦م ٓ شمقضمد ومٞمٝم٤م رواي٤مت ظم٤مص٦م  صاًل، وألٟمام يقضمد  

ىمقاقمد قم٤مُم٦م، وٓ سمد ًم ٟم٤ًمن ُمـ اًمع ّمص ذم هذه اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م وذم  دًمعٝم٤م وُمْمٛمقن 

  دًمعٝم٤م، وذم يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ًمٙمل يعقصؾ ألمم احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝم٤م، وُمـ إُمقٚم٦م قمغم ذًمؽ:

ذم صالشمف ي٘مر ، صمؿ ؿمؽ هؾ هق أن ذم آظمر صالة اعمٖمرب ن واىمٗم٤ًم يم٤مًمق  ن ؿم ّم٤ًم   -0

ٞمٗمف ٞم و ذم  ول صالة اًمٕمِم٤م ، ومٝمذا اًمٗمرض ٓ شمقضمد قمٚمٞمف رواي٦م، سمؾ يٕمعٛمد اًمٗم٘مٝم٤م  ذم شمٙم

 قمغم مٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م.اًمٗم٘مٝمل 

وٓ يٕمٚمؿ هؾ هل  ،ًمق  وك اعمّمكم صالشمف وؾمٚمؿ، وملّمؾ قمٜمده قمٚمؿ سم٠مٟمف  ٟم٘مص ريمٕم٦م -2

ُمعٕمددة، ومع٤مرة  ة ؾم٤مسم٘م٦م، ومٝمذا اًمٗمرض ومٞمف صقرأن،  م ُمـ صال ٝم٤ماًمّمالة اًمعل اٟمعٝمك ُمٜم ُمـ

شمٙمقن يمٚمع٤م اًمّمالشملم ذم اًمقىم٧م، يمام ًمق ؾمٚمؿ سمٕمد صالة اًمٕمٍم ىمٌؾ دظمقل اعمٖمرب، وقمٚمؿ  ٟمف 

 ظمرى  ُمع ظمروج وىم٧م ألطمدى و اٟم٘مص ريمٕم٦م ألُم٤م ُمـ صالة اًمٕمٍم  و صالة اًمٔمٝمر،

ة اعمٖمرب وقمٚمؿ  ٟمف  ٟم٘مص ريمٕم٦م ألُم٤م ُمـ صالة اعمٖمرب  و ُمـ اًمّمالشملم، يمام ًمق ؾمٚمؿ سمٕمد صال

صالة اًمٕمٍم اًمعل ظمرج وىمعٝم٤م، وقمغم يمال اًمع٘مديريـ: ومٝمق ألُم٤م  ن يٙمقن قمٚمٛمف ىمد طمّمؾ سمٕمد  ن 

ضم٤م  سمٛمٜم٤مٍع ُمٓمٚمؼ ت يمام ًمق ؾمٚمؿ ُمـ صالة اعمٖمرب وم٤مؾمعدسمر اًم٘مٌٚم٦م صمؿ طمّمؾ قمٜمده هذا اًمٕمٚمؿ ت 

ومٝمذا اًمٗمرض وسمّمقره اعمعٕمددة شمقضمد ومٞمٝم٤م  ٚم٦م ُمـ  و يٙمقن ذًمؽ ىمٌؾ  ن ي٠ميت سمٛمٜم٤مٍع ُمٓمٚمؼ، 

اًم٘مقاقمد ُمقؾ: ىم٤مقمدة اًمٗمراغ، ىم٤مقمدة اًمعة٤موز، ىم٤مقمدة احلٞمٚمقًم٦م وىم٤مقمدة اؾمعّمل٤مب قمدم آشمٞم٤من 

ٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس همػم اعمع ّمّملم ذم ُمٕم٤مرع اًمديـ  ن ًمسم٤مًمريمٕم٦م، وهذه اًم٘مقاقمد اعمعٜمققم٦م ٓ يٛمٙمـ 

ٓ قمغم ُمْمٛمقن  دًمعٝم٤م، وق يعٛمرؾمقا ذم ـمري٘م٦م هؿ سمٕمد ق ي٘مٗمقا قمغم  دًمعٝم٤م وويٓمٌ٘مقه٤م، يمٞمػ؟! 

 شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘مقاقمد.
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 وضمقب احلذر ُمـ اًمٜمٔمرة اًمعًٓمٞملٞم٦م ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م:ت

دىمٞم٘م٦م ضمدًا، وٓ يٛمٙمـ  ن يعٕمٛمؼ ومٞمٝم٤م  ٤مً ألن اًمديـ اإلؾمالُمل ديـ قمٛمٞمؼ، ويْمؿ قمٚمقُم

ذم  يديٜم٤م اإلٟم٤ًمن ألٓ ألذا رصع قمٛمره ذم اًمعل٘مٞمؼ واًمعدىمٞمؼ واعم٤ٌمطمق٦م واعمٜم٤مىمِم٦م، ومٜملـ ي٘مع 

ٟم٘مر  اًمٗمع٤موى وًمٙمـ ٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م هق اوٝمد اًمذي ىم٤مم سمف اًمٗم٘مٞمف طمعك ويمع٤مب اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ذم شمٓمٌٞمؼ هذا اعمنموع ت ُمنموع  صدر هذه اًمٗمع٤موى، و ٤م ي١مؾمػ ًمف  ن سمٕمض اًمعٜمقيريـ سمد  

ُمٜمِمقر ٕطمدهؿ يعلدث ومٞمف قمـ  ىمد وىمع ذم يدي ُم٘م٤ملوألًمٖم٤م  اًمع ّمص ذم ُمٕم٤مرع اًمديـ ت 

ُم٠ًمًم٦م اًمرىمٞمؼ وُمٚمؽ اًمٞمٛملم ذم اإلؾمالم، وذيمر ومٞمف يمؾ يش  وًمٙمٜمف ق يذيمر ُم٤م يرشمٌط سمٛمقىمػ 

ل، ويم٠مٟمف ىم٤مل ُمقال: سم٤مًمٌل٨م اًمٕمٚمٛمل اًمديٜم اًمديـ هبذه اعم٠ًمًم٦م، ويمؾ ُم٤م ذيمره ٓ قمالىم٦م ًمف  صالً 

يمع٥م ُم٘م٤مًٓ ذم  وضمد سمٕمض اًمعٜمقيريـاًمٌؽمول ُمٕمدن ضم٤مُمد يع٤ًمُمك! ومٝمذا يمالم ٓ ُمٕمٜمك ًمف، و

ٓ ألُمٙم٤مٟمٞم٦م صمٌقت ارالل سم٤مًمٕملم اعمًٚمل٦م وقمدم اؿمؽماط اًمرلي٦م سم٤مًمٕملم اعمةردة، وؾمٓمر ومٞمف يمالُم٤ًم 

ألٟمام و ،٥موملً يدل قمغم قمدم دراؾمعف يمع٥م ُمرطمٚم٦م اًمًٓمقح ومْماًل قمـ ُمرطمٚم٦م اًمٌل٨م ا ٤مرج

سم٥ًٌم وًمٙمٜمف  ،قمغم  ٟمف ق ير  سمٕمٞمٜمف طمعك يمع٥م اعم٘مدُم٤مت وق ي٘مع ٟمٔمره قمغم همالومٝم٤م يدل ت  يْم٤ًم ت 

ي١مُمـ سم٠مٟمف يٛمٙمٜمف ُمـ دون درس وٓ سمل٨م وٓ حت٘مٞمؼ  ن يعلدث ذم ُم٤ًمئؾ اًمق٘م٦م اعمٗمرـم٦م 

 رشقم٦م ًمٙمؾ وارد. ًمٜم٦ًٌم ألًمٞمف اًمديـ، طمٞم٨م ألن ُم٤ًمئؾ اًمديـ سم٤م

ال يٜم دقمقا سمٙمٚمامهتؿ، ومألن قمغم اعم١مُمٜملم  ن يٙمقٟمقا طمّمٞمٗملم ُمعٞم٘مٔملم ُمـ ُمنموع ه١مٓ ، 

يًٕمقن ألمم ألؾم٘م٤مط اًمديـ ُمـ  قمٞمٜمٜم٤م، ًمٞمٙمقن اًمديـ  ُمرًا هٞمٜم٤ًم وسم٢مُمٙم٤من  ي ؿم ص  ن  ١مٓ ومٝم

سملم ُمـ يٌٞم٧م يمؾ ًمٞمٚم٦م قمغم ومرق  قضمدييعٙمٚمؿ ومٞمف، وٓ ىمٞمٛم٦م ًمٙمالم اًمٗم٘مٝم٤م  واعمع ّمّملم، ومال 

 اًمٚمٞم٤مزم ذم اًمعدىمٞمؼ واًمعل٘مٞمؼ واًمٜمٔمر. ون وسملم اًمذيـ يًٝمر  ،٦م ٟمِم٤مط ذهٜمل٤مرؾمسمال   ومراؿمف
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 اعمٚمٛمح اًمراسمع: ُمقىمػ اًمعٜمقيريلم ُمـ اًمؽماث اإلُم٤مُمل

ي٘مقل:  ()قمـ يقٟمس سمـ قمٌداًمرمحـ ىم٤مل: طمدصمٜمل هِم٤مم سمـ احلٙمؿ  ٟمف ؾَمِٛمَع  سم٤م قمٌد اهلل 

دمدون ُمٕمف ؿم٤مهًدا ُمـ  طم٤مديقٜم٤م ٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م طمديق٤ًم ألٓ ُم٤م واومؼ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م،  و "

 .(0)"اعمع٘مدُم٦م

ورذا  ،، وق ُيٜمَْ٘مدًمٕمٛمٚمٞم٦م همرسمٚم٦م ْمعيّدقمل سمٕمض اًمعٜمقيريـ  ن شُمراصمٜم٤م اًمروائل ق يٜمّ٘مح، وق خي

ألّن ٟم٦ًٌم  :ومٞم٘مقُل  ،ومٗمٞمف اًمٙمقػم ُمـ اًمرواي٤مت اعمقوققم٦م واعمدؾمقؾم٦م، ويٕمٓمل سمٕمْمٝمؿ  رىم٤مُم٤مً 

% 91%  و 81%  و 71اًمرواي٤مت اعمقوققم٦م  و آهائٞمٚمٞم٦م  و اعمدؾمقؾم٦م ذم يمعٌٜم٤م اًمروائٞم٦م هل 

ذم ُمقروصمٜم٤م اًمروائل رواي٤مت ه اًمدقمقى صلٞمل٦م؟ وهؾ شُمقضمد ومٝمؾ هذ  و  يمقر ُمـ ذًمؽ!

 ؟روث ًمٚمٜم٘مد واًمٖمرسمٚم٦مُمقوققم٦م يمقػمة سم٥ًٌم قمدم شمٕمرض هذا اعمق

ًمؽماث وقمٛمٚمٞم٦م اًمٖمرسمٚم٦م واًمعٜم٘مٞمح وٛمـ ٟم٘م٤مط وؾمٞمدور طمديقٜم٤م ذم هذا اعمٚمٛمح طمقل ا

 صمالث: 

 :شمٕمريػ سم٠مُمقر ُمٝمٛم٦م

 اًمٜم٘مٓم٦م إومم: ٟم٘م٤مط شمٕمريٗمٞم٦م: 

ٜم٦ُّم ذم اًمٚمٖم٦م هل: اًمٓمري٘م٦م  و اًمدوام يمام ذيمر اًمٙم٤ًمئل ًُ ـّ ؾُمٜم٦ًّم "، وم٤معمراد سملدي٨م (2)اًم ُمـ ؾَم

 ي ُمـ  وضمد ـمري٘م٦ًم طمًٜم٦م،  واعمراد  "طمًٜم٦ًم ومٚمف  ضمره٤م و ضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م ألمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

                                                           

 .244، ص "رضم٤مل اًمٙمٌم"اظمعٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  0

  .95ص  0ألرؿم٤مد اًمٗملقل ألزم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل، ج 2
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.  ي َُمـ (0)"وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م يم٤من قمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"سم٘مقًمف: 

  وضمد ـمري٘م٦م ؾمٞمئ٦م.

( ؾُمٜم٦ّم ومٞم٘مّمد هب٤م: ىمقل اعمٕمّمقم وومٕمٚمف وشم٘مريره، ومٙمالم اعمٕمّمقم ) و ُّم٤م ذم آصٓمالح

، واإلُمْم٤م  يٙمِمُػ قمـ طُمٙمؿ اهلل )شم٤ٌمرُ وومٕمٚمف ؾُمٜم٦ّم، وؾمٙمقشمف قمـ ومٕمٍؾ يدل قمغم ألُمْم٤مئف

وشمٕم٤ممم(، وم٢مُمْم٤مله ؾُمٜم٦ّم. ومٛمقاًل ألذا ر ى اعمٕمّمقُم اًمٜم٤مَس يٕمٛمٚمقن سم ؼم اًمق٘م٦م اًمٔمٜمل، وق 

( يٙمِمُػ قمـ  ن ظمؼم اًمق٘م٦م طمّة٦م قمٜمد اهلل )شم٤ٌمرُ يردقمٝمؿ، ومٕمدم ردقمف  و ألُمْم٤ملُه )

ٕم٤مُمٚم٦م، ومًٙمقشمف يٙمِمُػ قمـ وشمٕم٤ممم(. وألذا ر ى اًمٜم٤مس يعٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمْمامن وق يردع قمـ هذه اعم

 يمقن هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م صلٞمل٦م قمٜمد اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(. 

  احلدي٨م اعمٛمقؾ ًمٚمًٜم٦م:

(  و طمدي٨ٍم ُمٜم٘مقل قمـ اًمٜمٌل ) يمؾهؾ ال اًمذي ٟمٓمرطمف ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م هق اًم١ًمو

 ؟ ر٤ميٛمّقؾ اًمًٜم٦م، ويٙمقُن ُمٌٞمٜم٤ًم  (قمـ  طمد إئٛم٦م  و قمـ اًمّمدي٘م٦م اًمزهرا  )

ُيٛمٙمـ  ن ٟمذيمر شم٘مًٞماًم ًمألطم٤مدي٨م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ  هذه اًم١ًمال ذم ُم٘م٤مم اوقاب قمغم

 (، ويعٙمقن هذا اًمع٘مًٞمؿ ُمـ  ىم٤ًمٍم صمالصم٦م: اعمٕمّمقُملم )

(، (  و إئٛم٦م )إطم٤مدي٨ُم اًمعل ٟمٕمٚمؿ سم٠مو٤م ُمٙمذوسم٦م قمغم اًمٜمٌل ) :اًم٘مًؿ إول

٤ًم ( وًمٙمـ ٟمٕمٚمؿ  يْم ي ٟم٘مٓمع سم٠مو٤م ُمقوققم٦م،  و إطم٤مدي٨م اًمعل ٟمٕمٚمؿ سمّمدوره٤م قمٜمٝمؿ )

 و٤م ق شمّمدر ًمٌٞم٤من احلٙمؿ اًمقاىمٕمل، وألٟمام صدرت ذم فمرع اًمع٘مّٞم٦م  و ًمٖمرٍض آظمر همػم سمٞم٤من 

                                                           

 .041، ص 213، ح 0ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ج ( 0)
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(  وؿ ق احلٙمؿ اًمقاىمٕمل،  و إطم٤مدي٨م اًمٔمٜمٞم٦ّم اًمعل ٟمٕمٚمؿ قمغم شم٘مدير صدوره٤م قمٜمٝمؿ )

 ي٘مّمدوا ومٞمٝم٤م سمٞم٤من احلٙمؿ اًمقاىمٕمل. 

ُمٗم٤مده ًمٞمس ُم٘مّمقدًا ٝمٜم٤مًمؽ ومرٌق سملم احلدي٨م اعمقوقع وسملم احلدي٨م اًمذي ٟمةزُم سم٠مّن وم

، ويقضمد دًمٞمٌؾ ىمٓمٕمٌل قمغم سمٓمالٟمف، ومٚمٞمس يمؾ طمدي٨م ذا يم٤من ُمٗم٤مده سم٤مـمالً (، يمام ألًمألئٛم٦م )

( ىمد يعٙمٚمٛمقن ذم فمرع ) ؿ: ّٕو قمٚمٞمٝمؿٟم٘مٓمع سمٙمذب ُمْمٛمقٟمف ُمقوققم٤ًم وُمدؾمقؾم٤ًم 

ؿمٞمٕمعٝمؿ اًمع٘مٞم٦م سمام خي٤مًمػ احلٙمؿ اًمقاىمٕمل، وم٘مد قم٤مؿمقا فمروم٤ًم صٕم٤ًٌم ضمًدا، ويم٤مٟمقا َيعَُّ٘مقَن وي٠مُمروَن 

. وسم٥ًٌم فمروع اًمع٘مٞم٦م ىمد يعٙمّٚمٛمقن سم الع (0)سم٤مًمع٘مّٞم٦م طمعك ذم رومع اًمٞمد طم٤مل اًمعٙمٌػم ذم اًمّمالة

اًمقاىمع ًمٞمل٤مومٔمقا قمغم وضمقدهؿ  و قمغم وضمقد ؿمٞمٕمعٝمؿ، واًمَٕم٤مًمِتُؿ هق اًمذي ُيٗمّرق سملم اًمٙمالم 

اًمّم٤مدق  اًمّم٤مدر ًمٌٞم٤من احلٙمؿ اًمقاىمٕمل، واًمٙمالم اًمّم٤مدر ذم ُم٘م٤مم اًمع٘مٞم٦ّم، وىمد ورد قمـ اإلُم٤مم

( :ىمقًمف )" طمدي٨ٌم شمدريف ظمػٌم ُمـ  ًمػ طمدي٨م شمرويف، وٓ يٙمقُن اًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ وم٘مٞمًٝم٤م طمعك

يٕمِرع ُمٕم٤مريض يمالُمٜم٤م، وألن اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ يمالُمٜم٤م ًمعٜمٍمع قمغم ؾمٌٕملم وضمٝم٤م ًمٜم٤م ُمـ  ٞمٕمٝم٤م 

 . (2)"اعم رج

ل  و  ٤م ي١مؾمػ ًمف:  ّن سمٕمض  ـ ٓ ظمؼمة ًمف سم٤مًمؽماث اًمروائل، يٗمعُح يمع٤مب اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمو

يمع٤مب اًمعقطمٞمد ًمٚمّمدوق )رمحٝمام اهلل(، وئمٗمر سمٛمةٛمققم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اًمعل فم٤مهره٤م ًمٞمس 

ُم٘مٌقًٓ، ومٞملٙمُؿ سم٠مو٤م ُمقوققم٦ٌم، صمؿ ي٘مقل: يقضمد ذم ُمقروصمٜم٤م اًمروائل رواي٤مت يمقػمة ُمقوققم٦م! 

 سمٞمٜمام إُمر قمغم ظمالع ذًمؽ.

                                                           

سمًٜمده قمـ ألؾمامقمٞمؾ سمـ ضم٤مسمر وهمػمه قمـ  ع قمٌداهلل )قمٚمٞمف اًمًالم( ذم رؾم٤مًم٦م ـمقيٚم٦م يمعٌٝم٤م ألمم  صل٤مسمف ت ألمم  ن ىم٤مل  روى اًمٙمٚمٞمٜمل  (0)

دقمقا رومع  يديٙمؿ ذم اًمّمالة ألّٓ ُمّرة واطمدة طملم يٗمععح اًمّمالة، وم٤مّن اًمٜم٤مس ىمد ؿمٝمرويمؿ سمذًمؽ، واهلل اعمًعٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة ألّٓ »ت 

 «.سم٤مهلل

 .٤2مر، صُمٕم٤مين إظمٌ  (2)
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ُمٙمذوسم٦م، ًمٞم٧ًم يمؾ رواي٦م شمدل  قمغم ُمْمٛمقٍن ًمٞمس ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٚمقاىمع ُمقوققم٦م و ،ألذن

(، وهذا وم٤معمٙمذوُب صٜمٌػ ظم٤مٌص ُمـ اًمرواي٤مت، وهق ُم٤م ٟم٘مٓمُع  ّٟمف ق يّمدر ُمـ إئٛم٦م )

 اًم٘مًؿ ٓ يٛمقؾ اًمًٜم٦م يمام هق واوح.

(، ًمٌٞم٤من احلٙمؿ اًمرواي٤مت اًمعل ٟم٘مٓمُع  و٤م صدرت ُمـ إئٛم٦م ) اًم٘مًؿ اًمق٤مين:

 اًمقاىمٕمل، وهذا اًم٘مًؿ يٛمّقؾ اًمًٜم٦م وضمداٟم٤ًم قمغم ٟملق اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم. 

(، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمرواي٤مت اًمعل ٓ ٟم٘مٓمع سمّمدوره٤م قمـ إئٛم٦م ) اًم٘مًؿ اًمق٤مًم٨م:

 وهل اًمرواي٤مت اعمٔمٜمقٟم٦م.  ،ٓ ٟم٘مٓمُع سمٕمدم صدوره٤م

 ويٜم٘مًؿ هذا  اًم٘مًؿ ألمم صٜمٗملم:ت

: رواي٤مٌت فمٜمٞم٦م ىم٤مم دًمٞمٌؾ ىمٓمٕمل قمغم طمةٞمعٝم٤م يم ؼم اًمق٘م٦م،  و ا ؼم اًمذي اًمّمٜمُػ إول

شمٕمًٌدا ًمقضمقد  قمٚمٞمٝم٤مهمػم صم٘م٦م، وهذا اًمّمٜمػ ُيَٛمقُّؾ اًمًٜم٦م، ويدل   ُيٗمٞمُد اًمقصمقق وألن يم٤من راوا٤م

ٌَّدٟم٤م سملةّٞمعف.  دًمٞمؾ قَم

اًمرواي٤مت اًمٔمٜمٞم٦م اًمعل ٓ يقضمُد دًمٞمٌؾ قمغم طمةٞمعٝم٤م، يم ؼم همػم اًمق٘م٦م  :اًمّمٜمُػ اًمق٤مين

اعمةٝمقل اًمذي ق ُيَقصمَّؼ،  و ا ؼم اعمرؾمؾ،  و ا ؼم اًمذي رواه صم٘م٦ٌم وًمٙمـ يقضمد ظمؼٌم آظمر ًمق٘م٦ٍم 

آظمر ُيٕم٤مروُف ويٙم٤مومئف، وهذا اًمّمٜمػ ٓ ُيٛمقُّؾ اًمًٜم٦ّم، ٓ وضمداٟم٤ًم وٓ شمٕمٌدًا ًمٕمدم وضمقد دًمٞمٍؾ 

 يدل  قمغم طمةٞمعف. 

  ُمران ٓ سُمدَّ  ن ٟمٚمعٗم٧م ألًمٞمٝمام:  هٜم٤مُ  احلدي٨م اعمقوقع واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ:ت

يمام  -٤محلدي٨م اعمقوقع : وماحلدي٨م اعمقوقع واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ اًمٗمرٌق سملم :إول

 قمؿ  (، و ُّم٤م احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ومٝمقهق اًمذي ٟم٘مٓمع سم٠مّٟمف ُمٙمذوٌب قمغم آئٛم٦م ) -شم٘مدم



151 
 
 

 
 

مالمح التهويزيني الشيعةالفصل الزابع: 

     

(، وًمٙمـ ٓ يقضمُد دًمٞمٌؾ قمغم احلدي٨م اًمذي ٟملعٛمؾ  ٟمف صدَر قمـ إئٛم٦م ) ٕٟمف يِمٛمؾ

، وهٜم٤مًمؽ  طمٙم٤مٌم شمؽمشم٥م قمغم احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ٤مً طمةّٞمعف، ومٚمٞمس يمؾ طمدي٨م وٕمٞمػ ُمقوققم

 ُمٜمٝم٤م:

مم همػمه ومٞمِمٙمؾ شمقاشمرًا  و اؾمعٗم٤مو٦م شمٗمٞمد آـمٛمئٜم٤من ت  ن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ىمد يٜمٔمؿ  أل0

 وآـمٛمئٜم٤من طُمّة٦ٌم قمٜمد اًمٕم٘مال .

قمدم ضمقاز اًمعٙمذي٥م، ومٜملـ ىمد ُ ُمرٟم٤م سمٕمدم شمٙمذي٥م إطم٤مدي٨م اًمعل صدرت قمـ  -2

وٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم صمٌقهت٤م: ٕٟمف رسمام ىمد  ألًمٞمٝمؿ(، ويمذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمعل شُمٜم٥ًُم آئٛم٦م )

 .(0)ومٞمٙمقن شمٙمذيٌٝم٤م شمٙمذي٤ًٌم رؿ، ومٕمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمعقىمػ شمٙمقن صدرت قمٜمٝمؿ ذم اًمقاىمع

ٓ يقضمد قمدد ُمٕملّم ًمٚمرواي٤مت : اي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم اًمٙمع٥م اعمٕمعؼمةٟم٦ًٌم اًمرو اًمق٤مين:

 و  ىمؾ  و  يمقر ومٝمق  01111 و  9111اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم يمعٌٜم٤م اعمٕمعؼمة، وُمـ ي٘مقُل سمقضمقد قمدد 

 ُمِمعٌٌف. 

رواي٦م، وٓ ُيٛمٙمـ  ن  ّدد ًمٜم٤م  06099)رمحُف اهلل(  ومٛمقاًل شمقضمُد ذم يمع٤مب اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل

قمدد اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م يمذا ويٙمقن ىمقًمف ُم٘مٌقًٓ قمٜمد  ألن :ؿم ٌص حتديدًا قم٤مُم٤ًم سملٞم٨م ي٘مقل

  ٞمع اًمٕمٚمام ، سمؾ خيْمع ٓضمعٝم٤مد اًمٕمٚمام  ذم قمٚمؿ احلدي٨م وذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل. ومقومؼ سمٕمض اعم٤ٌمين

                                                           

ُمـ اًمرواي٤مت  صلٞمل٦م  ع قمٌٞمدة احلذا  قمـ  ع ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر )قمٚمٞمف اًمًالم(: ىم٤مل ؾمٛمٕمعف ي٘مقل  ُم٤م واهلل ألن  طم٥م  صل٤مع ألزم   (0)

 ورقمٝمؿ و وم٘مٝمٝمؿ و يمعٛمٝمؿ سملديقٜم٤م، وألن  ؾمق هؿ قمٜمدي طم٤مًٓ، و ُم٘معٝمؿ ألزم اًمذي ألذا ؾمٛمع احلدي٨م ُيٜم٥ًم ألًمٞمٜم٤م، ويروى قمٜم٤م، ومٚمؿ 

ف ىمٚمٌف، اؿمٛم٠مز ُمٜمف، وضملده، ويمٗمر سمٛمـ دان سمف، وهق ٓ يدرى ًمٕمؾ احلدي٨م ُمـ قمٜمدٟم٤م ظمرج، وألًمٞمٜم٤م ؾمٜمد، ومٞمٙمقن يٕم٘مٚمف، وق ي٘مٌٚم

سمذًمؽ ظم٤مرضم٤ًم ُمـ وٓيعٜم٤م. وصلٞمل٦م  ع سمّمػم قمـ  ع ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم  و قمـ  ع قمٌد اهلل )قمٚمٞمف اًمًالم(، ىم٤مل: ٓ شمٙمذسمقا 

 (557ومعٙمذسمقا اهلل ومقق قمرؿمف. )سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت:  سملدي٨م  شم٤ميمؿ  طمد، وم٢مٟمٙمؿ ٓ شمدرون ًمٕمٚمف ُمـ احلؼ،



152 

                                                      

 

  التهويز غري امللتزم   

-ام يذه٥ُم ًمذًمؽ إظم٤ٌمريقن واًمِمٞمخ اًمٜم٤مئٞمٜمل يم ،ىمد ي٘م٤مل يمؾ رواي٤مت اًمٙم٤مذم ُمٕمعؼمة ؾمٜمداً 

ألن اعمٜم٤مىمِم٦م ذم  ؾمٜم٤مد رواي٤مت اًمٙم٤مذم »واًمذي ي٘مقل:  - ؾمع٤مذ اًمًٞمد ا قئل )رمحٝمام اهلل قمٚمٞمٝمام(

، ومٗمل ٟمٔمره اًمنميػ ٓ  ع٤مج اًم٤ٌمطم٨م ألمم  ن يدىمؼ ذم  ؾم٤مٟمٞمد اًمٙم٤مذم، سمؾ يٜمٌٖمل (0)«طمروم٦م اًمٕم٤مضمز

ُد ُمـ خي٤مًمُػ هذا اعمًٚمؽ، وي٘مقل يٜمٌٖمل  ن ٟمدىمؼ ذم  ن يٌل٨م ذم دًٓم٦م رواي٤مت اًمٙم٤مذم.  ويقضم

سمٕمض  ؾم٤مٟمٞمد رواي٤مت اًمٙم٤مذم، واًمذيـ يدىم٘مقن  يْم٤ًم خمعٚمٗمقن سمل٥ًم اظمعالع اعم٤ٌمين: ومٝمٜم٤مًمؽ 

ىمقاقمد رضم٤مًمٞم٦م، ُمقؾ: وصم٤مىم٦م ُمـ روى قمٜمف سمٜمق ومْم٤مل  و َُمـ روى قمٜمف  صل٤مب اإل ٤مع  و وصم٤مىم٦م 

خيعٚمػ ومٞمٝم٤م قمٚمام  اًمرضم٤مل،  وم٘مًٌؿ ُمـ وىمقاقمد شمرشمٌط سمعقصمٞمؼ اًمرواة  وهذهؿمٞمقخ اإلضم٤مزة، 

ن ألهذه اًم٘مقاقمد شمق٧ٌم وصم٤مىم٦م اًمراوي، ذم طملم  ّن ىمًؿ آظمر ُمـ اًمٕمٚمام  ي٘مقل ألن اًمٕمٚمام  ي٘مقل 

هذه اًم٘مقاقمد ٓ شُمق٧ٌُم وصم٤مىم٦م اًمراوي، ومدائرة إظم٤ٌمر اًمّملٞمل٦م ؾمقع شمعًع ودائرة إظم٤ٌمر 

ر ي اًم٘مًؿ إول، و ُم٤م سمٜم٤مً  قمغم ر ي اًم٘مًؿ اًمق٤مين وم٤مُٕمر  اًمْمٕمٞمٗم٦م ؾمقع شمْمٞمؼ سمٜم٤م  قمغم

 سم٤مًمٕمٙمس. 

 ن ُٟمٕمٓمل قمددًا ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمٚمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م، وهذا إُمُر ُمقيمقٌل ألمم اضمعٝم٤مد  ٓ ُيٛمٙمـ ،ألذن

اًمٗم٘مٝم٤م  واًمٕمٚمام ، وُمـ هٜم٤م وم٢من قمٚمام ٟم٤م ٓ اعٛمقن يمقػمًا سمقوِع يمع٤مٍب صلٞمٍح ومٞمف  طم٤مدي٨م 

يدقمل  ن يمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّملٞمل٦م، ومًقع و ُع يمع٤مسم٤مً صلٞمل٦م: ٕن  ي قم٤مقٍ يْم

ُي٘م٤مل ًمف: هذا وومؼ ر يؽ ور يؽ ًمٞمس طمّة٦م، وسم٤مب آضمعٝم٤مد قمٜمدٟم٤م ُمٗمعقح، وىمد ي٠ميت وم٘مٞمٌف 

ويًعدرُ قمٚمٞمؽ ويق٧ٌم وٕمػ سمٕمض اًمرواي٤مت،  و وضمقد رواي٤مت يمقػمة ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة ذم 

 .هذا اًمٙمع٤مب وهل صلٞمل٦م

                                                           

وىمد ذيمر همػم واطمد ُمـ إقمالم  ن رواي٤مت اًمٙم٤مذم يمٚمٝم٤م صلٞمل٦م وٓ م٤مل ًمرُمل يش  ُمٜمٝم٤م سمْمٕمػ ؾمٜمده٤م. وؾمٛمٕم٧م ؿمٞم ٜم٤م   (0)

ُمٕمةؿ «. ًمٕم٤مضمزألن اعمٜم٤مىمِم٦م ذم  ؾمٜم٤مد رواي٤مت اًمٙم٤مذم طمروم٦م ا»إؾمع٤مذ اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمل)ىمدس هه( ذم مٚمس سملقف ي٘مقل: 

 .80، ص 0رضم٤مل احلدي٨م، ج 
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 وهمرسمٚم٦م اًمؽماثسمعٜم٘مٞم٦م  ()اهعامم إئٛم٦م 

يعّمّقُر اًمٌٕمُض  ن شمراصمٜم٤م ق  سمعٜم٘مٞم٦م وهمرسمٚم٦م اًمؽماث: ()اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: اهعامم إئٛم٦م 

خيْمع ًمٚمعٜم٘مٞمح،  و  ٟمف ألذا ظمْمع ًمٚمعٜم٘مٞمح وم٢من ذًمؽ يم٤من ذم زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى، وًمٞمس إُمُر 

وم٘مد يم٤من يمذًمؽ، ومعٜم٘مٞمح اًمرواي٤مت يم٤من ىمٌؾ زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى، سمؾ ىمٌؾ زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى، 

ومٝمؿ  ول ُمـ شمّمّدى ًمعٜم٘مٞم٦م هذا اعمقروث اًمذي وصؾ  ، ٟمٗمًٝمؿ(يعؿ ُمـ ىمٌؾ  ئٛمعٜم٤م )

ألًمٞمٜم٤م، وىمد ىم٤مُمقا سم٠مُمقٍر يمقػمة ًمعّمٗمٞم٦م هذا اًمؽماث ُمـ اعمقوققم٤مت وآهائٞمٚمٞم٤مت 

 واعمدؾمقؾم٤مت. 

( هق اًمعلذير  ول  ُمر ىم٤مم سمف آئٛم٦م ) ـ اًمرواة اًمٙمذاسملم:اًمعلذير ُم إُمر إول:

اًمٙمّذاسملم، و ظمؼموا سم٠من هٜم٤مًمؽ ُمـ يٙمذب قمٚمٞمٝمؿ وطمّذروا ُمٜمٝمؿ، وُمٜمٕمقا ُمـ  ظمذ ُمـ 

ألّٟم٤م  هُؾ سمٞم٧ٍم ص٤مدىمقن "(: اًمرواي٤مت قمٜمٝمؿ. وُمـ اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ ىمقُل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

ٓ ٟم ٚمق ُمـ يمّذاٍب يٙمذُب قمٚمٞمٜم٤م، ومٞمًُ٘مُط صدىمٜم٤م سمٙمذسمف قمٚمٞمٜم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس. يم٤من رؾمقل اهلل 

(  صدق ُمـ ويم٤من ُمًٞمٚمٛم٦م يٙمذب قمٚمٞمف، ويم٤من  ُمػم اعم١مُمٜملم ) صدق اًمؼمي٦م رة٦م  ()

(، ويم٤من اًمذي يٙمذب قمٚمٞمف )ويٕمٛمؾ ذم شمٙمذي٥م صدىمف سمام سمر  اهلل ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل )

ىمد اسمعغم ()يٗمؽمى قمٚمٞمف( ُمـ اًمٙمذب قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم ًمٕمٜمف اهلل، ويم٤من احلًُلُم سمـ قمكم 

احل٤مرث اًمِم٤مُمل وسمٜم٤من )سمٞم٤من( يم٤مٟم٤م يٙمذسم٤من قمغم قمكم سمـ  ()سم٤معم ع٤مر صمؿ ذيمر  سمق قمٌد اهلل 

، صمؿ ذيمر اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد وسمزيٕم٤م واًمنى و سم٤م ا ٓم٤مب )وُمٕمٛمرا( وسمِم٤مر ()احلًلم 

إؿمٕمري ومحزة اًمؼمسمري )اًمٞمزيدي( وص٤مئد اًمٜمٝمدي وم٘م٤مل: ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ألّٟم٤م ٓ ٟم ٚمق ُمـ يمّذاٍب 

 . (0)"ؾ يمذاب و ذاىمٝمؿ طمر احلديديٙمذُب قمٚمٞمٜم٤م  و قم٤مضمز اًمر ي، يمٗم٤مٟم٤م اهلل ُم١مٟم٦م يم

                                                           

 .315، ص  "رضم٤مل اًمٙمٌم"اظمعٞم٤مر ُمٕمرومف اًمرضم٤مل   (0)
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ًمٙمؾ رضمٍؾ ُمٜمٝمؿ َُمـ يٙمذب قمٚمٞمف، وُمـ هٜم٤م ذيمروا  ؾمام   (  ندق )ومٌلم اإلُم٤مم اًمّم٤م

 سمٕمض اًمٙمذاسملم وٟمّمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمقؾ:  ع ا ٓم٤مب واعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد واسمـ طمًٙم٦م. 

) قمغم اهلل ُم٘م٤مُمف( يمع٤مسم٤ًم يمٌػمًا  ع ومٞمف اًمرواة اًمذيـ ورد ومٞمٝمؿ ُمدٌح  وىمد يمع٥َم اًمِمٞمُخ اًمٙمٌم

(، واظمعٍمُه اًمِمٞمخ اًمٓمقيس )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( ذم يمع٤مٍب  و ىمدٌح ُمـ ىمٌؾ إئٛم٦م )

 ووىمع اظمعّم٤مرُه ذم مٚمديـ يمٌػميـ وومؼ سمٕمض اًمٓمٌٕم٤مت.  ،(اظمعٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل)سمٕمٜمقان 

ُمـ اًمٙمذاسملم وقمّٞمٜمقا اًمٙمذاسملم ًمٙمل دع٥َم اًمٜم٤مُس  ظمذ  ( اهعٛمقا سم٤مًمعلذيروم٠مئٛمعٜم٤م )

 اًمرواي٤مت قمٜمٝمؿ.

 شمٜم٘مٞم٦ّم اًمرواي٤مت واًمٙمع٥م ُمـ اًمَدس:  إُمر اًمق٤مين:

( وضمقد رواي٤مت ُمقوققم٦م وُمدؾمقؾم٦م ذم اًمٙمع٥م اعمعداوًمت٦م ذم زُمت٤موؿ، سملّم آئٛم٦م )

وطمّققا اًمٕمٚمام  قمغم شمٜم٘مٞم٦م اًمٙمع٥م ُمـ هذه اًمروايت٤مت اعمدؾمقؾمت٦م، وُمتـ ؿمتقاهد ذًمتؽ  ّن اًمِمتٞمخ 

 يمٌت٤مر  طمتد وهتق –اًمٙمٌم )رمح٦م اهلل قمٚمٞمف( يٜم٘مؾ  ّن  طمد اًمِمتٞمٕم٦م ؾمت٠مل يتقٟمس سمتـ قمٌتداًمرمحـ 

ُ ذم احلتدي٨م و يمقتر ": -() واًمرو٤م اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مُملم شمالُمذة قمٚمام  ي٤م  سم٤م حمٛمد ُم٤م َ ؿَمتدَّ

ُ عم٤م يرويف  صل٤مسمٜم٤م، ومام اًمذي  ٛمٚمؽ قمغم رد إطم٤مدي٨م؟ وم٘م٤مل: طمدصمٜمل هِم٤مم سمـ احلٙمؿ  ألٟمٙم٤مر

ي٘مقل: ٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م طمديق٤م ألٓ ُم٤م واومؼ اًم٘مرآن واًمًتٜم٦م  و دمتدون  () ٟمف ؾمِٛمَع  سم٤م قمٌد اهلل 

ن اعمٖمػمة سمـ ؾمتٕمٞمد )ًمٕمٜمتف اهلل( دس ذم يمعت٥م  صتل٤مب  ع ُمٕمف ؿم٤مهدا ُمـ  طم٤مديقٜم٤م اعمع٘مدُم٦م، وم٢م

 ظمتت٤مًمػ ىمتتقل رسمٜمتت٤م شمٕمتت٤ممم وؾمتتٜم٦م  طم٤مديتت٨م ق  تتدث هبتت٤م  ع، ومتت٤مشم٘مقا اهلل وٓ شم٘مٌٚمتتقا قمٚمٞمٜمتت٤م ُمتت٤م

 .()، وم٢مٟم٤م ألذا طمدصمٜم٤م ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ وىم٤مل رؾمقل اهلل () ٟمٌٞمٜم٤م
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، ووضمدت ()ىم٤مل يقٟمس: واومٞم٧م اًمٕمراق ومقضمدت هب٤م ىمٓمٕم٦م ُمـ  صل٤مب  ع ضمٕمٗمر 

ُمعقاومريـ، ومًٛمٕم٧ُم ُمٜمٝمؿ، و ظمذُت يُمعٌَٝمؿ، ومٕمروعٝم٤م ُمـ سمٕمد قمغم  () صل٤مب  ع قمٌد اهلل 

، ()، وم٠مٟمٙمر ُمٜمٝم٤م  طم٤مدي٨َم يمقػمة  ن يٙمقن ُمـ  طم٤مدي٨م  ع قمٌد اهلل () ع احلًـ اًمرو٤م 

، ًمٕمـ اهلل  سم٤م ا ٓم٤مب، ويمذًمؽ  صل٤مب ()وىم٤مل زم: ألن  سم٤م ا ٓم٤مب يمذب قمغم  ع قمٌد اهلل 

 ،ومال()ع ا ٓم٤مب يدؾّمقن هذه إطم٤مدي٨م، ألمم يقُمٜم٤م هذا ذم يُمع٥م  صل٤مب  ع قمٌد اهلل  

قمـ و وم٢مٟم٤م ألن حتدصمٜم٤م طمدصمٜم٤م سمٛمقاوم٘م٦م اًم٘مرآن وُمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م ألٟم٤م قمـ اهلل ،شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ظمالع اًم٘مرآن

ٟٓم٘مقل ىم٤مل ومالن وومالن ومٞمعٜم٤مىمض يمالُمٜم٤م ألن يمالم آظمرٟم٤م ُمقؾ يمالم  وًمٜم٤م و ،رؾمقًمف ٟملدث

ومردوه قمٚمٞمف وىمقًمقا  ٟم٧م   شم٤ميمؿ ُمـ  دصمٙمؿ سم الع ذًمؽ وًمٜم٤م ُمّم٤مدق ًمٙمالم آظمرٟم٤م، وم٢مذا  ويمالم

 ٟٓمقر قمٚمٞمف ومذًمؽو ام ٓطم٘مٞم٘م٦م ُمٕمفقمٚمٞمف ٟمقرا،ومو ُم٤مضمئ٧م سمف وم٢من ُمع يمؾ ىمقل ُمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦مو  قمٚمؿ

 .(0)"ُمـ ىمقل اًمِمٞمٓم٤من

( سمٜمٗمًف  ن سمٕمض اًمرواي٤مت اعمقضمقدة ذم اًمٙمع٥م ذم ذًمؽ ومٝمٜم٤م سملّم اإلُم٤مم اًمرو٤م )

 (. (، وهق ُم٤م  يّمد قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )اًمزُم٤من ٓ شمٜمع٥ًُم ألمم إئٛم٦م اًم٤ًمسم٘ملم )

 ( ًمٚمٙمع٥م ُمـ اًمرواي٤مت اعمدؾمقؾم٦م:شمٜم٘مٞمح إئٛم٦م ) إُمر اًمق٤مًم٨م:

( سم٠مٟمٗمًٝمؿ سمعٜم٘مٞم٦م هذه اًمٙمع٥م ُمـ اًمرواي٤مت اعمدؾمقؾم٦م، ومٗمل رواي٦م ىم٤مم إئٛم٦م )

، وم٘م٤مم اًمٙمقوم٦م ُمـ  صل٤مب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ( ٟم٘مؾ يقٟمس ألًمٞمف يمع٥م قمٚماماإلُم٤مم اًمرو٤م )

( سمٖمرسمٚم٦م هذه اًمٙمع٥م، و ٟمٙمَر ُمٜمٝم٤م رواي٤مٍت يمقػمة، وىم٤مل ًمٞمقٟمس سم٠مّن هذه اًمرواي٤مت )

                                                           

 224، ص "رضم٤مل اًمٙمِمی"اظمعٞم٤مر ُمٕمرومف اًمرضم٤مل   (0)
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( سمٜمٗمًف ىمد (، وهذا يدل قمغم  ن اإلُم٤مم اًمرو٤م )ُمقوققم٦م قمغم ًم٤ًمن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

 ـمّٝمر هذا اًمؽماث ُمـ رواي٤مت يمقػمٍة ُمقوققم٦ٍم.

)روقان اهلل شمٕم٤ممم( قمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ  ع ظم٤مًمد ؿمٞمٜمقًم٦م  يمام يٜم٘مُؾ اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل

ضمٕمٚم٧م ومداُ ألن ُمِم٤مخيٜم٤م رووا قمـ "ىمٚم٧م ٕع ضمٕمٗمر اًمق٤مين )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف(: ىم٤مل: 

 ع ضمٕمٗمر و ع قمٌد اهلل قمٚمٞمٝمام اًمًالم ويم٤مٟم٧م اًمع٘مٞم٦م ؿمديدة، ومٙمعٛمقا يمعٌٝمؿ وق شُمرو قمٜمٝمؿ، ومٚماّم 

( ٓطمظ شمٚمؽ سمٜمٗمًف ) ومٝمق، (0)"طمدصمقا هب٤م وم٢مو٤م طمؼ"ل: ُم٤مشمقا ص٤مرت اًمٙمع٥م ألًمٞمٜم٤م، وم٘م٤م

 اًمٙمع٥م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرواي٤مت صمؿ ىم٤مل طمدصمقا هب٤م.

(، وُمٜمٝم٤م وَيٜم٘مُؾ قُمٚمام  اًمرضم٤مل ُ ٚم٦ًم ُمـ اًمٙمع٥م اًمعل قمرو٧م قمغم اعمٕمّمقُملم )

 ع ظمٚمػ فمئر  ع ضمٕمٗمر  سمـ  محد يمع٤مب )يقم وًمٞمٚم٦م( ًمٞمقٟمس سمـ قمٌداًمرمحـ، وم٘مد طمّدث 

( :ىم٤مل ،) ًيمٜم٧م ُمريْم٤م (ومدظمؾ قمكم  سمق ضمٕمٗمريٕمقدين ذم ُمريض، وم٢مذا قمٜمد ر يس يمع٤مب ) 

وًمٞمٚم٦م، ومةٕمؾ يعّمٗملف ورىم٦م ورىم٦م، طمعك  شمك قمٚمٞمف ُمـ  وًمف ألًمی آظمره، وضمٕمؾ ي٘مقل:  يقم

 .(2)"يقٟمس رطمؿ اهلل يقٟمس رطمؿ اهلل يقٟمس رطمؿ اهلل"

وًمٞمٚم٦م اًمذی  ًّمٗمُف :  دظمٚم٧ُم يمع٤مب يقم و قمـ داود سمـ اًم٘م٤مؾمؿ،  ن  سم٤م ضمٕمٗمر اوٕمٗمري ىم٤مل

هذا "( ومٜمٔمر ومٞمف وشمّمٗملف يمٚمف، صمؿ ىم٤مل: يقٟمس سمـ قمٌداًمرمحـ قمغم  ع احلًـ اًمٕمًٙمري )

 .(3)"هق احلؼ يمٚمفو ديٜمل وديـ آسم٤مئل

                                                           

 .53، ص 0اًمٙم٤مذم، ج    (0)

 .484( رضم٤مل اًمٙمٌم، ص 2)

 .484رضم٤مل اًمٙمٌم، ص   (3)
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(، عمٕمروم٦م ُم٤م ألذا يم٤من يمام قَمَرَض  سمقه٤مؿمؿ اوٕمٗمري اًمٙمع٤مَب قمغم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري )

وم٘مٚم٧م: شمّمٜمٞمػ يقٟمس ُمقمم  "شَمّمٜمٞمُػ َُمـ هذا؟"(: اًمٙمع٤مُب ُمٕمعؼمًا  م ٓ، وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم )

 .(0)" قمٓم٤مه اهللّ سمٙمّؾ طمرع ٟمقرًا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"آل ي٘مٓملم، وم٘م٤مل: 

( يمام ٟمةُد  ّن يقٟمس سمـ قمٌداًمرمحـ سمٜمٗمًف ىمد  ظمذ يُمع٥َم  صل٤مَب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

(، صمؿ ُمـ ضم٤م  سمٕمده  ظمذ يمع٤مسمف وقمروٝم٤م قمغم ُمـ اًمٙمقوم٦م وقمروٝم٤م قمغم اإلُم٤مم اًمرو٤م )

(، وهذا ُم٤م يٙمِمػ قمـ ؿمّدة اًمعدىمٞمؼ واًمعٛملٞمص ذم اًمُٙمع٥م اًمعل شمٜم٥ًم ريلم )اًمٕمًٙم

 (. ألمم  صل٤مب إئٛم٦م )

 –( يمع٤مب قمٌٞمداهلل احلٚمٌل وُمـ اًمٙمع٥م اًمٙمقػمة اًمعل قُمِرَو٧م قمغم اعمٕمّمقُملم ) 

لفُ ( ) اًمّم٤مدق اإلُم٤مم قمغم قُمِرَض  وىمد –ذم اًمٗم٘مف  يمع٤مسم٤مً  ويم٤من :  ىمرا شمف قمٜمد وىم٤مل ومّملَّ

 ،  ي  ٟمك ًمٚمٛم ٤مًمٗملم يمع٤مب ُمقؾ هذا اًمٙمع٤مب ذم اشم٘م٤مٟمف وألطمٙم٤مُمف.(2)"رقٓ  ُمقؾ هذا؟ شمرى "

 ُمـ  ٤مقم٦م وهؿ –(، يُمع٥ُم سمٜمل ومْم٤مل وُمـ اًمٙمع٥م اًمعل قُمرو٧م قمغم إئٛم٦م )

ظمذوا سمام رووا وذروا ُم٤م  ": وم٘م٤مل( ) اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم قمغم قُمرو٧م وم٘مد – اًمٗمٓملٞم٦م

، طمٞم٨ُم ىَمّٞمؿ اًمرواي٤مت وىم٤مل هل ُمٕمعؼمة، وم ذوا اًمرواي٤مت ُمٜمٝمؿ ومٝمل ص٤مدرة قمٜم٤م، (3)"ر وا

 وًمٙمـ ٓ شمٕمع٘مدوا سمٕم٘مٞمدهتؿ. 

( شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمام  يمٞمٗمٞم٦م شمٜم٘مٞمح اًمرواي٤مت: وقمالوة قمغم متلٞمص إئٛم٦م ) إُمر اًمراسمع:

ٛمٝمؿ ًمٚمرواي٤مت، وم٘مد قمّٚمٛمقا اًمٕمٚمام  ذم زُمـ اًمٔمٝمقر شمٜم٘مٞمح ُمْمٛمقن اًمرواي٤مت، وم٢مو٤موم٦ًم ًمعٕمٚمٞم

                                                           

 .447ص ، رضم٤مل اًمٜمة٤ميش  (0)

 .230رضم٤مل اًمٜمة٤ميش، ص   (2)

 .391اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٓمقيس، ص   (3)
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 ،ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م يمٞمٗمّٞم٦م آقمعامد قمغم اًمرواي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمّمدور، وم٘مد قمٚمٛمقهؿ يمٞمٗمّٞم٦م آقمعامد

ٓ شم٘مٌٚمقا "(: وهق ُم٤م يًٛمك سم٤معم٘م٤مي٦ًم اعمْمٛمقٟمٞم٦م. وُمـ ؿمقاهد ذًمؽ ىمقُل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

 .(0)"قمٜم٤م طمديق٤ًم ألٓ ُم٤م واومؼ اًم٘مرآن  و اًمًٜم٦م  و دمدون ُمٕمف ؿم٤مهدًا ُمـ  ظم٤ٌمرٟم٤م اعمع٘مدُم٦م

 و ٟمعؿ ٓ شم٘مٓمٕمقن سمٛمْمٛمقٟمف (ّمقُملم ) ي ٓ شم٘مٌٚمقا  ي طمدي٨ٍم ُيٜم٥ًُم ألمم اعمٕم

سمؾ قمٚمٞمٙمؿ  ن شُمالطمٔمقا ُمقاوم٘م٦م اعمْمٛمقن ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦ّم اًم٘مٓمٕمٞم٦م  ،وحتعٛمٚمقن يمذسمف

 (.اًمقاردة قمـ رؾمقل اهلل وإئٛم٦م )

 حمقري٦م اًمق٘مٚملم ٓ اًم٘مرآن وم٘مط:

اعمقاوم٘م٦م اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م، ٓ ُمقاوم٘م٦م اًمٙمع٤مب ( واعمٞمزان ذم احلدي٨م اعمٜمًقب ًمألئٛم٦م ) 

ألّن اعمدار ذم شم٘مٞمٞمؿ اًمرواي٤مت هق  :ي٘مقلطمٞم٨م  سمذًمؽ َُمـ يرى حمقري٦م اًم٘مرآن وم٘مط، يمام ي٘مقل

  .دون ؾمقاه اًم٘مرآن وم٘مط، و ّن هٜم٤مًمؽ حمقري٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ

ٌُؾ ٟمٔمري٦م وٟملـ ٟم٘مقل ذم اًمرد قمغم هذه اًمدقمقة: ألٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مٌؾ ٟمٔمري٦م حمقرّي٦م اًم٘مرآن يمام ٓ ٟم٘م

)طمًٌٜم٤م يمع٤مب اهلل(، ومال شمٚمؽ اًمٜمٔمري٦م ُم٘مٌقًم٦م، وٓ هذه اًمٜمٔمري٦م ُم٘مٌقًم٦م، واًمٜمٔمري٦م اعم٘مٌقًم٦م ًمديٜم٤م 

(: (، وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )هل اًمٜمٔمري٦م اًمعل ٟم٠مظمذه٤م ُمـ رواي٤مت  هؾ اًمٌٞم٧م )

 . "ألٓ ُم٤م واومؼ اًم٘مرآن  واًمًٜم٦م"

ٜم٦ُّم اًم٘مٓمٕمّٞم٦م  يْم٤ًم هل ُمدار ًمٚملٙمؿ قمغم احلدي٨م ًُ ، سمؾ ألو٤م ىمد شمٙمقن ُمدارًا ًمٚم٘مرآن، وم٤مًم

ألٓ  ّٟمف ًمٞمس ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م ذم  ٞمع آي٤مشمف،  ت ىمٓمٕمل  اًمّمدوريمام ٟمٕمٚمؿ ت وذًمؽ  ّن اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ 

ومدًٓم٦م سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن دًٓم٦ٌم فمٜمّٞم٦ٌم، واًمدًٓم٦م اًمٔمٜمٞم٦م حَتُٙمُؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمدًٓم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ اًمًٜم٦م، 

                                                           

 .224رضم٤مل اًمٙمٌم، ص   (0)
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ٟملّٙمٛمف قمغم اًمٔمٝمقر دًٓم٦م وم٢من قمٚمٞمٜم٤م  ن دور واًموم٢مذا يم٤من قمٜمدٟم٤م طمدي٨ٌم ىمٓمٕمٌل ُمـ طمٞم٨م اًمّم

ألّن  اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن سم٤مًمِمقرى ًم٘مقًمف :اًم٘مرآين  وقمغم اًمٔمـ اًم٘مرآين. ومٛمقاًل: ألذا ضم٤م ٟم٤م ؿم ٌص وىم٤مل

 ٤مً ، ومةقاسمٜم٤م ًمف: يمالُمؽ ًمٞمس صلٞمل٤ًم: ٕن قمٜمدٟم٤م طمديق(0)﴿ َوَ ُْمُرُهْؿ ؿُمقَرى سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ﴾شمٕم٤ممم: 

وهق طمدي٨م اًمٖمدير، ويدل  قمغم  ن اإلُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمّص. وملدي٨م اًمٖمدير اًم٘مٓمٕمل صدورًا  ٤مً ىمٓمٕمٞم

 ودًٓم٦م يٛمٜمٕمٜم٤م  ُمـ شمٗمًػم هذه أي٦م سمعٗمًػٍم ي٠مظمذٟم٤م ألمم  ن اإلُم٤مُم٦م شمق٧ٌم سم٤مًمِمقرى. 

ذم رواي٤مت  (  ن اعملقري٦م ًمٚم٘مٓمٕمل واعملٙمؿ ُمـ اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦موىمد سملّم إئٛم٦م )

ألّن ذم "( ىمقًمف: وم٘مد روى اًمّمدوُق )ىمدس هه( سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م ) ،يمقػمة

وٓ شمعٌٕمقا  ، ظم٤ٌمرٟم٤م حمٙماًم يمٛملٙمؿ اًم٘مرآن وُمعِم٤مهب٤ًم يمٛمعِم٤مسمف اًم٘مرآن ومرّدوا ُمعِم٤مهبٝم٤م ألمم حمٙمٛمٝم٤م

 .(2)"ُمعِم٤مهبٝم٤م دون حمٙمٛمٝم٤م ومعْمّٚمقا

سمّٞمٜمقا يمٞمػ يٕم٤مًم٩م (  نَّ سمٕمض إطم٤مدي٨م ىمد شمٙمقُن ُمعٕم٤مرو٦م، صمؿ يمام سملّم إئٛم٦م )

(  قمٓمقٟم٤م ىمقاقمد اًمعٕم٤مرض، وذيمروا ُمرضمل٤مٍت ُمقؾ ُمقاوم٘م٦م اًمٙمع٤مب  و اًمِمٝمرة. وم٤مٕئٛم٦م )

 شم٘مٞمٞمٛمف. و ٞم٦م، وىمد اقمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م قمٚماملٟم٤م إوائؾ ذم شمٜم٘مٞم٦م اًمؽماثُمْمٛمقٟم

 دور اًمٕمٚمام  ذم طمٗمظ هذا اًمؽماث

 اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مًمق٦م: دور اًمٕمٚمام  ذم طمٗمظ هذا اًمؽماث سمٕمد شمٜم٘مٞمعف وشمّمٗمٞمعف: 

( ذم شمٜم٘مٞم٦م وطمٗمظ اعمٕمّمقُملم ) و٩مؾم٤مر قُمٚماملٟم٤م إقمالم ) قمغم اهلل يمٚمامهتؿ( قمغم 

ي٘مقل اًمِمٞمخ  ،متٞمٞمز اًمق٘م٦م اًمذي ُي٘مٌُؾ ُمٜمف قمـ همػم اًمق٘م٦مو اًمؽماث، واهعٛمقا سمعٛمٞمٞمز اًمرواة،

                                                           

 .38ؾمقرة اًمِمقرى، أي٦م   (0)

 .260، ص39، ح2قمٞمقن  ظم٤ٌمر اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم، ج، (2)
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وضمدٟم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م ُمٞمزت اًمّرضم٤مل اًمٜم٤مىمٚم٦م رذه إظم٤ٌمر، ": "اًمٕمدة"اًمٓمقيس )رمحف اهلل( ذم يمع٤مب 

روايعف، وُمـ ٓ و ووصم٘م٧م اًمق٘م٤مت ُمٜمٝمؿ، ووٕمٗم٧م اًمْمٕمٗم٤م ، وومّرىمقا سملم ُمـ يٕمعٛمد قمغم طمديقف

يٕمعٛمد قمغم ظمؼمه، وُمدطمقا اعمٛمدوح ُمٜمٝمؿ وذُّمقا اعمذُمقم، وىم٤مًمقا ومالن ُمعٝمؿ ذم طمديقف، وومالن 

 اعمذه٥م وآقمع٘م٤مد، وومالن واىمٗمل، وومالن ومٓملل، وهمػم يمذاب، وومالن خمٚمط، وومالن خم٤مًمػ ذم

ذًمؽ ُمـ اًمٓمٕمقن اًمعل ذيمروه٤م، وصٜمّٗمقا ذم ذًمؽ اًمٙمع٥م، واؾمعقٜمقا اًمّرضم٤مل ُمـ  ٚم٦م ُم٤م رووه ُمـ 

 .(0)"وّٕمٗمف سمرواشمفو اًمعّم٤مٟمٞمػ ذم ومٝم٤مرؾمٝمؿ، طمعك ألن واطمًدا ُمٜمٝمؿ ألذا  ٟمٙمر طمديق٤م ٟمٔمر ذم ألؾمٜم٤مده

( ألمم اًم٘مرن اًمراسمع، اًمرواة ُمٜمذ زُمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م )وىمد  يُمع٥َم ُم٤مئ٦م يمع٤مب ذم شمر ٦م 

واظمعزًم٧م هذه اًمٙمع٥م اعم٤مئ٦م ذم يمع٤مب اًمٜمة٤ميش ويمع٤مع اًمِمٞمخ اًمٓمقيس ويمع٤مب اسمـ اًمٖمْم٤مئري 

واؾمعٛمرت ُمًػمة دراؾم٦م  طمقال اًمرضم٤مل ألمم  ن ضم٤م  اعمرطمقم  ،همػمه٤مو )رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم(

 ارسمع وقمنميـ)ُمٕمةؿ رضم٤مل احلدي٨م( ذم  اعم٘مدس اًمًٞمد ا قئل )رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( ومٙمع٥م

مٚمدًا، وق يقضمُد راٍو ُذيمَِر سم٤مٓؾمؿ  و اًمٚم٘م٥م  و اًمٙمٜمٞم٦م ذم يمعٌٜم٤م اعمٕمعؼمة ألٓ شَمْرَ َُف وسملّمَ ـمٌ٘معف 

و يـ شم٘مع رواي٤مشمف ذم  ي سم٤مب، ًم٘مد يم٤من رذا اوٝمد اًمٕمٔمٞمؿ إصمر اًمٙمٌػم ضمدًا ذم طمٗمظ هذا 

 ٘م٤م  واًمّمٗم٤م . اًمؽماث وأليّم٤مًمف قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٜم

 ُم٤م قمغم ُمًعقى احلدي٨م ومٞم٘مقل احلر اًمٕم٤مُمكم )روقا اهلل قمٚمٞمف(  ٟمف ذم زُمـ اًمّم٤مدىملم وُم٤م  

، وهذه اًمٙمع٥م (2)سمٕمده: يمع٥م  صل٤مسمٜم٤م ُم٤م يزيد قمغم ؾمع٦م آٓع وؾمعامئ٦م يمع٤مب ذم  ع إطم٤مدي٨م

ّ٘ملٝم٤م اًمٕمٚمام  ذسم٧م واظمعزًم٧م ذم  رسمٕمامئ٦م ُُمَّمٜمَْػ ٕرسمٕمامئ٦م ُُمَّمٜمِّْػ، وهذه اعمّمٜمٗم٤مت  يْم٤ًم ٟمهُ 

 ،يمام  ؾمٚمٗمٜم٤م وقمروقا سمٕمْمٝم٤م قمغم اًمًٗمرا  ،(ودىم٘مقا ومٞمٝم٤م وقمروقا سمٕمْمٝم٤م قمغم آئٛم٦م )

                                                           

 .040، ص 0اًمٕمدة ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقيس، ج  (0)

 .49، ص 21وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، ج  (2)
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ًمٚمِمٚمٛمٖم٤مين قمغم احلًلم  "اًمعٙمٚمٞمػ"وُمـ ؿمقاهد اًمٕمرض قمغم اًمًٗمرا  ُم٤م ضم٤م  ذم قمرض يمع٤مب 

ألٓ وىمد روي قمـ آئٛم٦م ألٓ   يشُم٤م ومٞمف "سمـ روح )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( طمٞم٨م ي٘مقل: 

.ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤م  ذم ألٟمٗم٤مذ اًمِمٞمخ احلًلم سمـ روح )ريض اهلل قمٜمف( يمع٤مب (0)"ُمقوٕملم  و صمالصم٦م

 ٟمٔمروا ذم هذا اًمٙمع٤مب واٟمٔمروا "ًمٚمِمٚمٛمٖم٤مين ألمم  ٤مقم٦م اًمٗم٘مٝم٤م  ذم ىمؿ، وىمقًمف رؿ:  "اًمع٠مدي٥م"

ًمػ ألٓ ىمقًمف: ذم اًمّم٤مع ذم خي٤م  يشخي٤مًمٗمٙمؿ ؟. ومٙمعٌقا ألًمٞمف: ألٟمف يمٚمف صلٞمح، وُم٤م ومٞمف   يشومٞمف 

 .(2)"اًمٗمٓمرة ٟمّمػ ص٤مع ُمـ ـمٕم٤مم، واًمٓمٕم٤مم قمٜمدٟم٤م ُمقؾ اًمِمٕمػم ُمـ يمؾ واطمد ص٤مع

ن سمٕمض يمؼمائٝمؿ وُمـ اعمٕمروع  ن قمٚمام  ىمؿ يم٤مٟمقا ُمـ اعمعِمدديـ ذم ىمٌقل اًمرواي٦م، طمعك  

عمةّرد ٟم٘مٚمٝمؿ قمـ سمٕمض اًمْمٕم٤مع واعمة٤مهٞمؾ. ومراٍو صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر ُمقؾ  ـَمَرَد رواة  صمِ٘م٤مت

يع٤ًمهؾ ومػموي قمـ اًمْمٕم٤مع، ٓ  ّٟمف ٓ ًمٌم  ؾمقى  ٟمف ذم ٟمٔمر اًم٘مٛمٞملم  ًمؼمىمل ُيٓمرد ُمـ ىمؿا

 ُيٙمقُر اًمرواي٦م قمـ اًمْمٕم٤مع.  ام ٟمألو ق ُي٘مدح ذم ٟمٗمًفومٝمق يروي رواي٤مت ُمقوققم٦م، 

 ضمٝمد اًمٕمٚمام  ذم شمّمٜمٞمػ اًمٙمع٥م إرسمٕم٦م: 

هذا اًمؽماث، ومٜم٘ملقا هذه اهعؿ قمٚماملٟم٤م )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ( اهعامُم٤ًم سم٤مًمٖم٤ًم سمعٜم٘مٞم٦م 

( واًمًٗمرا  )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ( صمؿ وقمروقه٤م قمغم إئٛم٦م ) ،اًمٙمع٥م إرسمٕمامئ٦م

هذسمقه٤م واظمعزًمقه٤م ذم اًمٙمع٥م إرسمٕم٦م وهل: اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، وُمـ ٓ  يه اًمٗم٘مٞمف ًمٚمّمدوق، 

 اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ(. ٦مواًمعٝمذي٥م وآؾمعٌّم٤مر ًمٚمٓمقيس )رمح

ل )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( يمع٤مب اًمٙم٤مذم ذم ىمراسم٦م قمنميـ ؾمٜم٦م، وىمد يمع٥م اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜم

و ظمذ يٜمع٘مؾ ُمـ طم٤ماة قمٚمٛمٞم٦م ٕظمرى، صمؿ  ع هذه اًمرواي٤مت وقمؼّم قمٜمٝم٤م ذم اعم٘مدُم٦م )سم٤مٔصم٤مر 

                                                           

 .419ص اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٓمقيس،   (0)

 .391ص اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٓمقيس،   (2)
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اًمّملٞمل٦م(، و ُّم٤م اًمِمٞمخ اًمّمدوق ) قمغم اهلل درضم٤مشمف( وم٘مد قمؼّم قمـ اًمرواي٤مت اًمعل  ٕمٝم٤م ذم 

طمة٦م ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اهلل ويٗمعل قمغم وقئٝم٤م(، واُّم٤م اًمِمٞمخ يمع٤مب ُمـ ٓ  يه اًمٗم٘مٞمف سم٠مو٤م )

اًمٓمقيس )ىمدس هه( وم٘مد ذيمر ذم يمع٤مع اًمعٝمذي٥م وآؾمعٌّم٤مر سم٠مّٟمف اقمعٛمد ذم يمع٤مسمف قمغم 

إصقل اًمعل يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م، ويم٤من قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمقل واعمٕمعٛمد ذم زُم٤مٟمف، طمعك  ن  ٚم٦م ُمـ قمٚمامئٜم٤م 

هٌقا  ألمم  ٟمٜم٤م ٓ ٟملع٤مج ألمم  ن ٟمدىمؼ ذم ـُمرق اًمِمٞمخ اًمٕمٔم٤مم يم٤مًمِمٝمٞمد اًمق٤مين واًمًٞمد سملر اًمٕمٚمقم ذ

 .  (0))رمحف اهلل( ألمم إصقل اًمعل يروي قمٜمٝم٤م

ومٛمقاًل: هق يروي قمـ  صؾ ٓسمـ حمٌقب، وذيمر ـمري٘م٤ًم ألمم اسمـ حمٌقب، ومٝم١مٓ  اًمٕمٚمام  

ي٘مقًمقن ٓ طم٤مضم٦م ٕن ٟمدىمؼ ذم ـمريؼ اًمِمٞمخ ألمم اسمـ حمٌقب واٟمام ٟمدىمؼ ذم اًمٓمرق اعمقضمقدة ذم 

يمع٥م اسمـ حمٌقب: ٕن اًمٙمع٥م اًمعل اقمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمعقاشمرة ذم زُم٤مٟمف يمعقاشمر اًمٙمع٥م إرسمٕم٦م 

  .وُمٜمٝم٤م يمع٤مب اسمـ حمٌقب ذم زُم٤مٟمٜم٤م، ويقضمد ر٤م ـمرق يمقػمة ُمعٕمددة

هذه اوٝمقد اًمٕمٔمٞمٛم٦م هل اًمعل ضمٕمٚم٧م اًمًٞمد ا قئل )رمحف اهلل( ت وهق ظمٌػم قمٚمؿ احلدي٨م 

اًمعل ٟم٘مٓمع سم٠مو٤م ُمقوققم٦م ذم شمراصمٜم٤م ٓ شمعة٤موز قمدد  ص٤مسمع  ألّن اًمرواي٤مت :ذم دروؾمف  ت  ي٘مقل

، وم٢من هذه اًمِمٝم٤مدة ألٟمام صدرت ُمـ زقمٞمؿ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وظمٌػم قمٚمؿ اًمرضم٤مل، وظمٌػم اًمٞمديـ

 ( ذم اًمٙمع٥م اًمعل وصٚم٧م ألًمٞمٜم٤م. احلدي٨م اعملٞمط سمام صدر قمـ إئٛم٦م )

                                                           

وىمد رصح اًمِمٞمخ ذم )ُمِمٞم ٦م اًمعٝمذي٥م، وآؾمعٌّم٤مر( سم٤مؾمع راج ُم٤م "ًمًّٞمد سملر اًمٕمٚمقم رمحف اهلل ذم ومقائده اًمرضم٤مًمٞم٦م: ذيمر ا  (0)

 ورده ومٞمٝمام ُمـ إظم٤ٌمر ُمـ  صقل آصل٤مب. ويمعٌٝمؿ وألن ووع اعمِمٞم ٦م ًمٌٞم٤من ـمرىمف امم  صل٤مب شمٚمؽ اًمٙمع٥م وإصقل وألن ق 

واًمٔم٤مهر  ن ُم٤م اؿمعٛمؾ قمغم ذيمر اعمِم٤ميخ ُمـ اًمرواي٤مت يمٖمػمه  ٤م شمرُ ومٞمف ذًمؽ و ٟمف ٓ طم٤مضم٦م امم شمقؾمٓمٝمؿ ذم  يٙمقٟمقا وؾم٤مئط ذم اًمٜم٘مؾ

 .31، ص3. اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م ًمٚمًٞمد حمٛمد اعمٝمدي سملر اًمٕمٚمقم، ج"اًمٜمققملم ُمٕم٤م
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مالمح التهويزيني الشيعةالفصل الزابع: 

     

هٜم٤مًمؽ ومرىًم٤م سملم  ٟمٕمؿ شمقضمد رواي٤مت ُمْمٛمقو٤م ًمٞمس صلٞمل٤ًم، وىمد  رشٟم٤م ومٞمام ؾمٌؼ سم٠منّ 

يمقن اعمْمٛمقن ًمٞمس صلٞمل٤ًم ويمقن اًمرواي٦م ُمقوققم٦م، وم٘مد يٙمقن اعمْمٛمقن همػم صلٞمح وًمٙمٜمف 

َصَدَر قمٜمٝمؿ ذم فمرع اًمع٘مٞم٦ّم، وُم٤م شم٘معْمٞمف إدًم٦م هق  ن  ٗمظ هذا اًمؽماث و ن يّمؾ ألًمٞمٜم٤م: ٕن 

يـ يمٚمف، وهذا اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  ٟمزل هذا اًمديـ ًمٙمل يٌ٘مك ألمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمد

ٌُ ومٞمٙمؿ ُم٤م ألن "(: اًمديـ ألٟمام يٜمع٘مؾ سمقاؾمٓم٦م اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م: ىم٤مل اًمٜمٌل إقمٔمؿ ) ألين شم٤مر

ام ًمـ يٗمؽمىَم٤م طمعك يِرَدا قمكمَّ احلقَض  ٙمعُؿ سمف ًمـ شمْمٚم قا: يمع٤مب اهلل، وقِمؽميت  هؾ سمٞمعل: وم٢موَّ ًَّ  ،(0)"مت

 ن (  ومال سُمدَّ يٜمع٘مؾ ُمـ ظمالل اًمٙمع٤مب وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل وؾمٜم٦م إئٛم٦م ) ألن اًمديـ  طمٞم٨مو

 . ألٓ و٤مع اًمديـ سمْمٞم٤مقمٝم٤مو و ن شمٙمقن سم٤مىمٞم٦م حتٗمظ اًمًٜم٦م

ذم دقمقى قمدم دًٓم٦م طمدي٨م اًمق٘مٚملم قمغم وضمقد اإلُم٤مم احلة٦م )قمةؾ اهلل : ُمٗم٤مرىم٦ٌم همري٦ٌم

 ومرضمف(.

ِمٙمؽ  يْم٤ًم ذم  دًم٦م وضمقد ُمـ إُمقر اًمٖمري٦ٌم  ن سمٕمض ُمـ يِمٙمؽ ذم شمراصمٜم٤م اًمروائل، ي

ألن اًمِمٞمٕم٦م يًعدًمقن سملدي٨م اًمق٘مٚملم قمغم وضمقد اإلُم٤مم  :( ذم زُم٤مٟمٜم٤م، ومٞم٘مقلاإلُم٤مم احلّة٦م )

ألين )  :( ذم زُم٤مٟمٜم٤م، ُمع  ن هذا احلدي٨م ٓ يدل قمغم ذًمؽ ٕن ُمٕمٜمك طمدي٨م اًمق٘مٚملماحلّة٦م )

هق ألين شم٤مرُ ومٞمٙمؿ يمع٤مب اهلل ويمالم قمؽميت، وم٤مًم٤ٌمىمل هق يمالم  ،(شم٤مرُ ومٞمٙمؿ يمع٤مب اهلل وقمؽميت

اًمٕمؽمة، وسمٕمد هذا اًمٙمالم ي٠ميت ذم سمل٨م اًمؽماث ومٞم٘مقل سم٠من  همٚم٥م اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م قمـ إئٛم٦م 

( رواي٤مت اهائٞمٚمٞم٦م وُمقوققم٦م سمٜم٦ًٌم شمّمؾ ألمم )و  يمقر.91  % 

اًم٘مقل سم٠من طمدي٨م اًمق٘مٚملم ٓ وم٢من يم٤من يريد  ،ٟملـ ٓ ٟمٕمرع ُم٤مذا يريد هذا اًمرضمؾطم٘مٞم٘م٦م  

( ومٚمامذا يِمٙمؽ سم٘م٤م  يمالم إئٛم٦م )يدل قمغم ( وألٟمام قمغم يدل قمغم سم٘م٤م  اإلُم٤مم احلة٦م )

                                                           

 .250 ُم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٓمقيس: ص (0)
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ئٛم٦م ألن يم٤من يرى احلدي٨م ٓ يدل قمغم سم٘م٤م  يمالم إئٛم٦م سمؾ قمغم سم٘م٤م  إو ذم سم٘م٤م  اًمًٜم٦م؟

( ومٚمامذا يِمٙمؽ ذم دًٓم٦م طمدي٨م اًمق٘مٚملم قمغم وضمقد اإلُم٤مم اعمٝمدي  )()!؟ 

درس شم٤مريخ هذا اًمؽماث ٓ يٛمٚمؽ و ُمـ قمٜمده ظمؼمةو ،هذا اًمؽماث اًمٕمٔمٞمؿ وصؾ ألًمٞمٜم٤م ٟم٘مٞم٤مً 

ألٓ  ن ي٘مٓمع سم٠من هذا اًمؽماث ًمٞمس يمام يّمقره اًمٌٕمض سم٠مٟمف شمراث ق يٜم٘مد وق يٛمّلص، وشمقضمد 

(. واًمذي يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م هق ومٞمف رواي٤مت يمقػمة ُمقوققم٦م ُمٙمذوسم٦م قمغم اعمٕمّمقُملم )

، سمؾ قمٚمٞمٜم٤م ا ٤مدقم٦مإؾم٤مًمٞم٥م  ن ٓ ٟمٙمقن ومري٦ًم و ٟمّمدق  ي يمالٍم ي٘م٤مل، ن ٟمٙمقن طمّمٞمٗملم ٓ 

 ن ٟمٌل٨م ذم ُمْمٛمقن إؾم٤مًمٞم٥م ذم اًمٙمالم اًمذي يقزع ويٜمنم سمٞمٜمٜم٤م هؾ هق يمالم صلٞمح  و 

 ًمٞمس صلٞمل٤ًم وم٤معمدار ُمدار احلؼ.

ٟملرومقا، وم٠ممحد ُمٜمزًم٦م يمٌػمة ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل صمؿ سمٕمد ذًمؽ ا ًم٘مد يم٤من ًمٌٕمض إؿم ٤مص

  طم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ًمٙمقرة رواي٤مشمف ؾم٤مٟمٞمد ظمٓمٌقط ذم ٕيم٤من يم٤من قم٤معم٤ًم يمٌػمًا ويم٤م ًمٕمؼمشم٤مئلسمـ هالل ا

 محد سمـ  "(: 017يمقرة قمٜم٤مي٦م اًمِمٞمٕم٦م سمام يروي  وىمد ىم٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ )رمحف اهلل( ذم اًمٗمٝمرؾم٧م )و

، 081وهق ُمـ سمٜمل ضمٜمٞمد، وًمد ؾمٜم٦م  -وقمؼمشم٤م ىمري٦م سمٜمقاطمل سمٚمد ألؾمٙم٤مع  - هالل اًمٕمؼمشم٤مئل

روى  "قم٤ٌمرة و ."ذم ديٜمف، وىمد روى  يمقر  صقل  صل٤مسمٜم٤م  ، ُمعٝمامً ، ويم٤من هم٤مًمٞم٤مً 267وُم٤مت ؾمٜم٦م 

وًمٙمـ ذم آظمر طمٞم٤مشمف طم٤مرب ؾمٗمرا   ،شمٌلم ُم٘مدار اهعامُمف سم٤مًمٕمٚمؿ واًمرواي٦م " يمقر  صقل  صل٤مسمٜم٤م

ـٌ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م  وم٘مد ذيمر اإلُم٤مم احلّة٦م )قمةؾ اهلل اًمِمٞمخ  هومرضمف(، وظمرج ومٞمف ًمٕم

( ُمـ 802ذيؾ احلدي٨م )ذم  اًمٓمقيس )رمحف اهلل( ذم اًمعٝمذي٥م، ذم سم٤مب اًمقصٞم٦م ٕهؾ اًمْمالل

 ،"ُمِمٝمقر سم٤مًمٖمٚمق واًمٚمٕمٜم٦م وُم٤م خيعص سمروايعف ٓ ٟمٕمٛمؾ قمٚمٞمف،   محد سمـ هالل :وم٘م٤ملاًمع٤مؾمع اوز  

واًمٕمّمٛم٦م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمّملٞمح اًمذي  ،وهمػمهؿ ومال يقضمد قمّمٛم٦م ٕي ؿم ص ُمـ  ؾم٤مشمذة احلقزة

 (، وقمٚمٞمف يًػم قمٚماملٟم٤م إقمالم. رؾمٛمف إئٛم٦م )
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 اًمدقمقة امم سمنمي٦م اًمديـ :اًمٜمٔمري٦م إومم
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 ٟم٘مد اًمدقمقة امم سمنمي٦م اًمديـ

ـِ اْرََقى  ىم٤مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ذم يمع٤مسمف اًمٙمريؿ:  َّٓ َوطْمٌل ُيقطَمك    َوَُم٤م َيٜمٓمُِؼ قَم  .(0)ألِْن ُهَق ألِ

يدقمق سمٕمض اًمعٜمقيريـ اإلؾمالُمٞملم ألمم سمنمي٦م اًمديـ واًمعٕم٤مًمٞمؿ اًمعل ضم٤م  هب٤م اًمٜمٌل  

اإلؾمالم  و سمٕمض شمٕم٤مًمٞمٛمف سم٤مًمّمٌٖم٦م اًمٌنمي٦م، (  وهؿ طمريّمقن يمؾ احلرص قمغم صٌغ )

ًمٙمل يٗمعلقا اعمة٤مل إلي٘م٤مع سمٕمض  طمٙم٤مم اًمديـ وشمٌديٚمٝم٤م سم٠مطمٙم٤مم ُمـ اعمٜمع٩م اًمٌنمي، ورؿ ذم 

 :ذًمؽ حم٤موٓت يمقػمة، وؾمٜم٘مػ ُمـ ظمالل إؾمٓمر اًم٘م٤مدُم٦م قمغم حم٤موًمعلم

ن هذه وشمعٙمق  ،وهل اعمل٤موًم٦م إظمٓمر ٕو٤م شمٕمّمػ سم٤مًمديـ ُمـ ضمذورهاعمل٤موًم٦م إومم: 

 اعمل٤موًم٦م ُمـ  ُمريـ مه٤م:

 اًمٜمٌقة واًمقطمل دمرسم٦م سمنمي٦م.  إُمر إول:

(، وم٤مًمٜمٌل ألن اًمٜمٌقة وشمٚم٘مل اًمقطمل قم٤ٌمرة قمـ دمرسم٦م سمنمي٦م ظم٤مص٦م ي٘مقم هب٤م اًمٜمٌل ) 

ُيّمّٗمل ٟمٗمًف، صمؿ سمٕمد هذه اًمعّمٗمٞم٦م شمٜمٙمِمػ ًمف طم٘م٤مئؼ اعمٚمٙمقت، وألذا ر ى شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ ومٝمق 

يٜمِمئ سمٕمد  ن اًمٙمع٤مب اعم٘مدس  يٗمٕمؾ ( طم٘مٞم٘معٝم٤م، صمؿ اًمٜمٌل ) عف، ٓ يمام هل قمغميراه٤م سمٌنميّ 

 مٛمققم٦م ُمـ اًمعٕم٤مًمٞمؿ وخيؼم اًمٜم٤مس   و٤م ُمـ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(. 

                                                           

 .4و 3ؾمقرة اًمٜمةؿ، أيع٤من  (0)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
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( صٜمع اًم٘مرآن ( يمام هق، وألٟمام اًمٜمٌل )وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ق يٜمزل قمغم اًمٜمٌل )

٤م  ـمٚمع قمغم قم٤مق ( عمّ اًمٙمريؿ، واًم٤ٌمري )ضمؾ ؿم٠مٟمف( ق يٜمزل  طمٙم٤مُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس، وألٟمام اًمٜمٌل )

٤م  ٚم٦م ُمـ يريد ُمٜمّ  ن اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  وظمقاص ؿم ّمٞمعف  عفاعمٚمٙمقت ر ى سمل٥ًم سمنميّ 

 إطمٙم٤مم وسمٚمٖمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس.إطمٙم٤مم وم٠مٟمِم٠م 

( ًمتتدور اًمٜمٌتتل ) ٤مً شمقوتتٞملٞمّ  يتتذيمر صتت٤مطم٥م هتتذه اعمل٤موًمتت٦م ُمقتت٤مٓو اًمالىمٓمتت٦م واًمٜملٚم٦م:تتت

( يٕمع٘متتدون  ن اًمٜمٌتتل ) قم٤مُمتت٦م اعمًتتٚمٛملمألن وهتتق: ُمقتت٤مل اًمالىمٓمتت٦م واًمٜملٚمتت٦م، ومٞم٘متتقل: 

يٚمتتع٘مط اًمتتقطمل ويٌٚمٖمتتف يمتتام هتتق ُمتتـ دون ٟم٘مٞمّمتت٦م وٓ زيتت٤مدة، سمٞمتتٜمام  )اعمٞمٙمرومتتقن(يم٤مًمالىمٓمتت٦م 

( يم٤مًمٜملٚمتتت٦م، وم٤مًمٜملٚمتتت٦م شمٜمع٘متتتؾ ُمتتتـ زهتتترة ألمم زهتتترة ًمع٠مظمتتتذ اًمّمتتتلٞمح   ن اًمٜمٌتتتل )

خترضمتتف اًمٜملٚمتت٦م ُمتتـ ضمقومٝمتت٤م و اًمرطمٞمتتؼ، وقمٜمتتدُم٤م يتتدظمؾ اًمرطمٞمتتؼ ذم ضمقومٝمتت٤م يتتدظمؾ سمِمتتٙمؾ

وإُمتتر يمتتذًمؽ سم٤مًمٜمًتت٦ٌم ألمم اًمٜمٌتتقة وشمٚم٘متتل  ،وخيتترج قمًتتاًل ( سمِمتتٙمؾ آظمتتر، )يتتدظمؾ رطمٞم٘متت٤مً 

( يتتترى اعمٚمٙمتتتقت سمِمتتتٙمؾ ويٌٚمتتتغ اعمٚمٙمتتتقت ًمٜمتتت٤م سمِمتتتٙمؾ آظمتتتر، اًمتتتقطمل، ومتتت٤مًمٜمٌل )

 سمِمٙمؾ يٜمًةؿ ُمع سمنميعٜم٤م.

 اعمٕمةزة ٓ شمق٧ٌم صدق اًمٜمٌقة ًمِمٌٝمٝم٤م سم٤مًمًلر. إُمر اًمق٤مين:

ل ي٠ميت هب٤م، وذًمؽ ٕٟمٜم٤م ( اقمعامدًا قمغم اعمٕمةزة اًمعألٟمٜم٤م ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م ألصم٤ٌمت صدق اًمٜمٌل ) 

( ؾملرًا وًمٞمس ٓ ٟمٗمرق سملم اًمًلر واعمٕمةزة، وسم٤مًمع٤مزم وم٘مد يٙمقن ُم٤م ضم٤م  سمف اًمٜمٌل )

( ذم دقمقشمف ُمـ قمدُمف، ومال ألقمة٤مزًا، وألذا  ردٟم٤م  ن ٟمٙمقن ىم٤مدريـ قمغم ألدراُ صدق اًمٜمٌل )

ٚمٙمقت، (، ومُٜمّمّٗمل  ٟمٗمًٜم٤م ألمم  ن يٜمٙمِمػ ًمٜم٤م قم٤مق اعمسمد  ن ٟمٕمٞمش اًمعةرسم٦م اًمعل قم٤مؿمٝم٤م )

 ( ُمٓم٤مسم٘م٤ًم عم٤م ٟمراه ذم قم٤مق اعمٚمٙمقت، وملٞمٜمئذ ٟمٕمٚمؿ سمّمدىمف.صمؿ ألذا ر يٜم٤م  ُم٤م  ظمؼم سمف اًمٜمٌل )
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

 ُمالطمٔم٤مت قمغم اعمل٤موًم٦م إومم:

 وقمٜمدٟم٤م قمدة ُمالطمٔم٤مت قمغم هذه اعمل٤موًم٦م ُمٜمٝم٤م:

ألن ص٤مطم٥م هذه اعمل٤موًم٦م يدقمل  ٟمف ُمـ اًمعٜمقيريـ  :اعمالطمٔم٦م إومم: طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل

(  ظمؼم قمـ (، واًمرؾمقل إقمٔمؿ )يٕمع٘مد ويّمدق سمٜمٌقة اًمٜمٌل )اعمًٚمٛملم، ومٝمق 

 و سمقاؾمٓم٦م  اً ىمد يٙمقن ُم٤ٌمرشو اًم٤ٌمري )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( سم٠من اًمقطمل شمٕمٚمٞمؿ ُمـ اهلل )ضمؾ ؿم٠مٟمف(،

يش  ت يم٤مًمِمةرة اًمعل حتدث اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( سمقاؾمٓمعٝم٤م ُمع ٟمٌل اهلل ُمقؾمك )قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف 

َوَُم٤م يَم٤مَن ًمٌِنََمٍ َ ن  :،)وقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم( ت وىمد يٙمقن سمقاؾمٓم٦م ُمٚمؽ يمةؼمائٞمؾ )

 طِمَة٤مٍب َ وْ 
ِ
َّٓ َوطْمٞم٤ًم ت ُم٤ٌمرشة ت  َْو ُِمـ َوَرا  ًٓ  ُيَٙمٚمَِّٛمُف اهللَُّ ألِ وَمٞمُقطِمَل سم٢ِمِْذٟمِِف َُم٤م ت سمقاؾمٓم٦م ت  ُيْرؾِمَؾ َرؾُمق

يٙمقن سمقاؾمٓم٦م ُمٚمؽ، ويٙمقن ىمد (  ظمؼم سم٠من اًمقطمل ، وم٤مًمٜمٌل )(0)طَمٙمِٞمؿٌ  قَمكِمٌّ  ألِٟمَّفُ َيَِم٤مُ  

سمعٕمٚمٞمؿ ُمـ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ سم٠من طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل ًمٞمس ألٓ شمّمٗمٞم٦م 

ألن اًمقطمل ًمٞمس هق صٕمقد اًمٜمٗمس ألمم قم٤مق اعمٚمٙمقت، وألٟمام  ؟!اًمٜمٗمس صمؿ اٟمٙمِم٤مع قم٤مق اعمٚمٙمقت

(، وهذا اًمٌٞم٤من ىمد يٙمقن ُم٤ٌمرشًا  و هق ٟمزول شمٕم٤مًمٞمؿ يٌٞمٜمٝم٤م اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ٕٟمٌٞم٤مئف )

( هق ن اًمٜمٌل ): ألسمقاؾمٓم٦م ُمٚمؽ  و سمقاؾمٓم٦م يش  آظمر، سمٞمٜمام ص٤مطم٥م هذه اعمل٤موًم٦م ي٘مقل

 ًمٙمريؿ ٟم٤مزًٓ ُمـ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( يمام هق،ُمـ قمٛمؾ ويمّقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وًمٞمس اًم٘مرآن ا

ألِٟم٤َّم َ ٟمَزًْمٜم٤َمُه ىُمْرآًٟم٤م قَمَرسمِٞم٤ًّم ( قمـ اهلل )ضمؾ ؿم٠مٟمف( ىمقًمف: خي٤مًمٗمف اًم٘مرآن ٟمٗمًف وم٘مد ٟم٘مؾ اًمٜمٌل )و

َٕمٚمَُّٙمْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ  ، وم٤مًم٤ٌمري )قمز وضمؾ( هق اًمذي ضمٕمٚمف ىمرآٟم٤ًم ُي٘مر ، وضمٕمٚمف ذم ًم٤ٌمس  اًمٚمٖم٦م (2)ًمَّ

                                                           

 .50ؾمقرة اًمِمقرى، أي٦م  (0)

 .2ؾمقرة يقؾمػ، أي٦م  (2)
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َوَُم٤م ( اًمعٌٚمٞمغ وم٘مط: آن  ٟمزل ُمـ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( يمام هق، ودور اًمٜمٌل )اًمٕمرسمٞم٦م، وم٤مًم٘مر

َّٓ اًْمٌاََلُغ اعمٌُْلِمُ  ؾُمقِل ألِ  .    (0)قَمغَم اًمرَّ

 :ألؾم٘م٤مط اقمع٤ٌمر اإلظم٤ٌمر اًمٜمٌقي

و ٤م يقػم اًمعٕمة٥م  ن ص٤مطم٥م هذه اعمل٤موًم٦م ي٘مقل سمٕمدم ألُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمعدٓل هبذه أي٤مت 

( يرى اعمٚمؽ  و  ٟمف يٜمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن يمام هق، ٕٟمف ُمـ اًمٜمٌل )إلصم٤ٌمت  ن اًمٙمريٛم٦م 

( ودمٕمٚمف يعقهؿ سم٠مٟمف يرى ُمٚمؽ،  و يعقهؿ اعملعٛمؾ  ن اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م شم١مصمر قمغم اًمٜمٌل )

سم٠من اًم٘مرآن  ٟمزل قمٚمٞمف يمام هق، وًم٧ًم  دري يمٞمػ يٙمقن هذا اًمِم ص ُمٕمع٘مدًا سمٜمٌقة اًمٜمٌل 

 ويٗمؽمي قمغم اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(؟!(، وهق دٞمز قمٚمٞمف  ن يعقهؿ ا ٤مشمؿ )

 رذا شم٘مدم ُمٜم٤م اًم٘مقل سم٠من هذه اعمل٤موًم٦م ظمٓمرة ضمدًا، وومٞمٝم٤م قمّمػ ًمٚمديـ ُمـ ضمذوره. 

 اعمالطمٔم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: اًمٗمرق سملم اعمٕمةزة واًمًلر.

( سمقاؾمٓم٦م ي٘مقل ص٤مطم٥م هذه اعمل٤موًم٦م: ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمعٕمرع قمغم صدق اًمٜمٌل ) 

سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمًلر، وهذا اًمٙمالم قم٤مر قمـ اًمّمل٦م، اعمٕمةزة، وذًمؽ ٕٟمف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمعٗمريؼ 

ُهْؿ خُيَٞمَُّؾ ألًَِمٞمِْف ُِمـ ؾِمْلِرِهْؿ ومٝمٜم٤مُ وم٤مرق يمٌػم سملم اًمًلر واعمٕمةزة، وم٤مًمًلر  شم٠مصمػم قمغم ا ٞم٤مل: 

َٕمك   ًْ ٤َم شَم ورذا يٙمقن اًمًلر حمدودًا، وم٢من اًم٤ًمطمر ٓ  :،  و شم٠مصمػم ظم٤مرضمل يًعٜمد ألمم اًمعٕمٚمؿ(2)َ وَّ

حمدود سم٠مومٕم٤مل ُمٕمٞمٜم٦م يّمؾ ألمم ألُمٙم٤مٟمٞم٦م ومٕمٚمٝم٤م ُمـ يمؾ يش ، سمؾ هق ُم٘مٞمد و ٞمع  ن يٗمٕمؾيًعٓم

و ُم٤م اعمٕمةزة ومٝمل ظمرق ًمٚمٜمقاُمٞمس، وألشمٞم٤من سم٠مومٕم٤مل ٓ يٛمٙمـ  ن  ،ظمالل اًمعٕمٚمؿ اعمع٤مح ًمٚمةٛمٞمع

يٗمٕمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي ألٓ ألذا يم٤من ُم١ميدًا ُمـ ىمٌؾ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، ورذا عم٤م اًمع٘مٗم٧م قمّم٤مة 

                                                           

 .54ؾمقرة اًمٜمقر، أي٦م  (0)

 .66ؾمقرة ـمف، أي٦م  (2)
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 ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم( قميص وطم٤ٌمل اًمًلرة  درُ اًمًلرة ٟمٌل اهلل ُمقؾمك )قمغم

ـَ  ن هذا اًمٗمٕمؾ ظم٤مرج قمـ ىمقاٟملم اًمًلر:  َلَرُة ؾَم٤مضِمِدي ًَّ اعمٕمةزة ومٞمٝم٤م ألظم٤ٌمر و، (0)وَم٠ُمًْمِ٘مَل اًم

ائِٞمَؾ َ ينِّ ىَمْد ضِمئْ سم٤معمٖمٞم٤ٌمت وومٞمٝم٤م ألسمرا  ًمٚمٛمرى وألطمٞم٤م  ًمٚمٛمقت:  ًٓ ألمَِم  سَمٜمِل ألِْهَ عُُٙمؿ سمِآَي٦ٍم َوَرؾُمق

سمُِّٙمؿْ  ـَ  ًَمُٙمؿ َ ظْمُٚمُؼ  َ ينِّ  ُمِّـ رَّ ا وَمٞمَُٙمقنُ  ومِٞمفِ  وَم٠َمٟمُٗمُخ  اًمٓمَّػْمِ  يَمَٝمٞمْئ٦َمِ  اًمٓمِّلمِ  ُمِّ يَْمَٛمفَ  َوُ سْمِرُئ   اهللَِّ  سم٢ِمِْذنِ  ـَمػْمً ْٕ  ا

سَْمَرَص  ْٕ ظِمُرونَ  َوَُم٤م شَم٠ْميُمُٚمقنَ  سماَِم  َوُ َٟمٌِّئُُٙمؿ اهللَِّ  سم٢ِمِْذنِ  اعمَْْقشَمك   َوُ طْمٞمِل َوا هذه و ،(2)ٞمُقشمُِٙمؿْ سمُ  ذِم  شَمدَّ

 إومٕم٤مل ٓ ي٠ميت هب٤م اًم٤ًمطمر.

ق شمٙمعِمػ  اعمٖمٞم٤ٌمت، وم٘مد  ظمؼم سمل٘م٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م ( سمٛمةققم٦م ُمـ٢مظم٤ٌمر اًمٜمٌل إيمرم )يم

( سم٠مًمػ قم٤مم  و يٜمٞمػ، وشمٕمرض اعمٗمنون إلسمراز هذه آظم٤ٌمرات ألٓ سمٕمد ارحت٤مًمف )

 ظمؼم اًم٘مرآن ذم همػم واطمد ُمـ  :وم٘مد ىم٤مل ،)رمحف اهلل( ذم اًمٌٞم٤من وُمٜمٝمؿ اًمًٞمد ا قئل ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ٟمقاُمٞمس اًمٓمٌٞمٕم٦م وإومالُ وهمػمه٤م  ٤م ٓ ؾمٌٞمؾ ألمم اًمٕمٚمؿ سمف ذم و آي٤مشمف قمام يعٕمٚمؼ سمًٜمـ اًمٙمقن

..وىمد  ظمذ اًم٘مرآن سم٤محلزم ذم ألظم٤ٌمره قمـ هذه إُمقر، .سمد  اإلؾمالم ألٓ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمقطمل

و ؿم٤مر ألمم سمٕمْمٝم٤م طمٞم٨م حتٛمد اإلؿم٤مرة، ٓن سمٕمض هذه  ومٍمح سمٌٕمْمٝم٤م طمٞم٨م  ًـ اًمعٍميح،

إؿمٞم٤م   ٤م يًعٕميص قمغم قم٘مقل  هؾ ذًمؽ اًمٕمٍم، ومٙم٤من ُمـ اًمرؿمد  ن يِمػم ألًمٞمٝم٤م ألؿم٤مرة شمعْمح 

 ٕهؾ اًمٕمّمقر اعم٘مٌٚم٦م طملم يع٘مدم اًمٕمٚمؿ، وشمٙمقر آيمعِم٤موم٤مت.

ىمقًمف  وُمـ هذه اإلهار اًمعل يمِمػ قمٜمٝم٤م اًمقطمل اًمًاموي، وشمٜمٌف ألًمٞمٝم٤م اعمع٠مظمرون ُم٤م ذم

ْقُزوٍن﴾  شمٕم٤ممم:  ُمَّ
ٍ
ٌَعْٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م ُِمـ يُمؾِّ يَشْ   ." 09: 05﴿َوَ ٟم

                                                           

 .46ؾمقرة اًمِمٕمرا ، أي٦م  (0)

 .49ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م  (2)
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وم٘مد دًم٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم  ن يمؾ ُم٤م يٜم٧ٌم ذم إرض ًمف وزن ظم٤مص، وىمد صم٧ٌم 

 ظمػما  ن يمؾ ٟمقع ُمـ  ٟمقاع اًمٜم٤ٌمت ُمريم٥م ُمـ  ضمزا  ظم٤مص٦م قمغم وزن خمّمقص، سملٞم٨م ًمق 

وان ٟم٦ًٌم سمٕمض إضمزا  ألمم سمٕمض ُمـ  يم٤ٌم آظمر.زيد ذم سمٕمض  ضمزائف  و ٟم٘مص ًمٙم٤من ذًمؽ ُمر

 اًمدىم٦م سملٞم٨م ٓ يٛمٙمـ وٌٓمٝم٤م حت٘مٞم٘م٤م سم٠مدق اعمقازيـ اعمٕمرووم٦م ًمٚمٌنم.

طم٤مضم٦م ألٟمع٤مج ىمًؿ ُمـ إؿمة٤مر  -اًمعل  ؿم٤مر ألًمٞمٝم٤م اًمقطمل اإلرل  -وُمـ إهار اًمٖمري٦ٌم 

 واًمٜم٤ٌمت ألمم ًم٘م٤مح اًمري٤مح.

َي٤مَح ًَمَقاىمَِح﴾وم٘م٤مل ؾمٌل٤مٟمف:  وم٢من اعمٗمنيـ إىمدُملم وألن محٚمقا ." 22: 05 ﴿َوَ ْرؾَمْٚمٜم٤َم اًمرِّ

اًمٚم٘م٤مح ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم ُمٕمٜمك احلٛمؾ، سم٤مقمع٤ٌمر  ٟمف  طمد ُمٕم٤مٟمٞمف، وومنوا أي٦م اعم٤ٌمريم٦م 

سملٛمؾ اًمري٤مح ًمٚمًل٤مب،  و اعمٓمر اًمذي  ٛمٚمف اًمًل٤مب، وًمٙمـ اًمعٜمٌٞمف قمغم هذا اعمٕمٜمك ًمٞمس ومٞمف 

 حتٛمؾ اًمًل٤مب، وألٟمام شمدومٕمف ُمـ ُمٙم٤من ألمم يمٌػم اهعامم، وٓ ؾمٞمام سمٕمد ُمالطمٔم٦م  ن اًمري٤مح ٓ

 ُمٙم٤من آظمر.

شمٗمٞمدٟم٤م هًا  -سمٕمد ُمالطمٔم٦م ُم٤م ايمعِمٗمف قمٚمام  اًمٜم٤ٌمت  -واًمٜمٔمرة اًمّملٞمل٦م ذم ُمٕمٜمك أي٦م  

 دىمٞم٘م٤ًم ق شمدريمف  ومٙم٤مر اًم٤ًمسم٘ملم، وهق اإلؿم٤مرة ألمم طم٤مضم٦م ألٟمع٤مج اًمِمةر واًمٜم٤ٌمت ألمم اًمٚم٘م٤مح.

ذم اعمِمٛمش واًمّمٜمقسمر واًمرُم٤من واًمؼمشم٘م٤مل  و ن اًمٚم٘م٤مح ىمد يٙمقن سم٥ًٌم اًمري٤مح، وهذا يمام 

واًم٘مٓمـ، وٟم٤ٌمشم٤مت احلٌقب وهمػمه٤م، وم٢مذا ٟمْمة٧م طمٌقب اًمٓمٚمع اٟمٗمعل٧م إيمٞم٤مس، واٟمعقرت 

 ظم٤مرضمٝم٤م حمٛمقًم٦م قمغم  ضمٜمل٦م اًمري٤مح ومعً٘مط قمغم ُمٞم٤مؾمؿ إزه٤مر إظمرى قمٗمقا.

سمةٛمٞمع وىمد  ؿم٤مر ؾمٌل٤مٟمف وشمٕم٤ممم ألمم  ن ؾمٜم٦م اًمزواج ٓ ختعص سم٤محلٞمقان، سمؾ شمٕمؿ اًمٜم٤ٌمت  

﴾  ىم٤ًمُمف سم٘مقًمف: . ﴿ؾُمٌَْل٤مَن اًمَِّذي ظَمَٚمَؼ 3: 03﴿َوُِمـ يُمؾِّ اًمقََّٛمَراِت ضَمَٕمَؾ ومِٞمَٝم٤م َزْوضَملْمِ اصْمٜملَْمِ
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن﴾  ِٝمْؿ َوِ ٤َّم  ًِ ـْ َ ٟمُٗم َْرُض َوُِم ْٕ َْزَواَج يُمٚمََّٝم٤م ِ ٤َّم شُمٜم٧ٌُِم ا ْٕ وُمـ إهار اًمعل  .36: 36ا

َْرَض  وم٘مد ىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ: ،ٕرضيمِمػ قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن هل طمريم٦م ا ْٕ ﴿اًمَِّذي ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ ا

شم٠مُمؾ يمٞمػ شمِمػم أي٦م ألمم طمريم٦م إرض ألؿم٤مرة  ٞمٚم٦م ق شمعْمح ألٓ سمٕمد ىمرون، .53: 21َُمْٝمًدا﴾

ويمٞمػ شمًعٕمػم ًمألرض ًمٗمظ اعمٝمد اًمذي يٕمٛمؾ ًمٚمروٞمع، اعز سمٜمٕمقُم٦م ًمٞمٜم٤مم ومٞمف ُمًؽم ٤م ه٤مدئ٤م ؟ 

رؿ ُمـ ضمٝم٦م طمريمعٝم٤م اًمقوٕمٞم٦م وآٟمع٘م٤مًمٞم٦م، ويمام  ن حترُ  ويمذًمؽ إرض ُمٝمد ًمٚمٌنم وُمالئٛم٦م

اعمٝمد ًمٖم٤مي٦م شمرسمٞم٦م اًمٓمٗمؾ واؾمؽماطمعف،  ومٙمذًمؽ إرض، وم٢من طمريمعٝم٤م اًمٞمقُمٞم٦م واًمًٜمقي٦م ًمٖم٤مي٦م 

عِمػم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ألمم طمريم٦م ومشمرسمٞم٦م اإلٟم٤ًمن سمؾ و ٞمع ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ احلٞمقان واوامد واًمٜم٤ٌمت. 

٤م ٕو٤م ٟمزًم٧م ذم زُم٤من   ٕم٧م قم٘مقل اًمٌنم ومٞمف قمغم ؾمٙمقو٤م، إرض ألؿم٤مرة  ٞمٚم٦م، وق شمٍمح هب

 طمعك  ٟمف يم٤من يٕمد ُمـ اًميوري٤مت اًمعل ٓ شم٘مٌؾ اًمعِمٙمٞمؽ.

وم٘مد ىم٤مل  ،وُمـ إهار اًمعل يمِمػ قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن ىمٌؾ  رسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤م: وضمقد ىم٤مرة  ظمرى 

﴾ ؾمٌل٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ىَملْمِ َوَرب  اعمَْْٖمِرسَملْمِ وهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمد ؿمٖمٚم٧م .07: 55﴿َرب  اعمنَْْمِ

وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: اعمراد ُمنمق   ذه٤من اعمٗمنيـ ىمروٟم٤م قمديدة، وذهٌقا ذم شمٗمًػمه٤م ُمذاه٥م ؿمعك.

 ام، ومحٚمف سمٕمْمٝمؿ قمغم ُمنمىمل اًمّمٞمػ واًمِمع٤م  وُمٖمرسمٞمٝمام.وُمنمق اًم٘مٛمر وُمٖمرهب اًمِمٛمس

ًمألرض  وًمٙمـ اًمٔم٤مهر  ن اعمراد هب٤م اإلؿم٤مرة ألمم وضمقد ىم٤مرة  ظمرى شمٙمقن قمغم اًمًٓمح أظمر

﴿َي٤م ًَمٞم٧َْم سَمٞمْٜمِل َوسَمْٞمٜمََؽ سُمْٕمَد  وذًمؽ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: يالزم رشوق اًمِمٛمس قمٚمٞمٝم٤م همروهب٤م قمٜم٤م.

﴾ ـُ ىَملْمِ وَمٌِئَْس اًْمَ٘مِري وم٢من اًمٔم٤مهر ُمـ هذه أي٦م  ن اًمٌٕمد سملم اعمنمىملم هق  ـمقل .38: 43اعمنَْْمِ

غم ُمنمىمل اًمّمٞمػ ُم٤ًموم٦م حمًقؾم٦م ومال يٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم ُمنمىمل اًمِمٛمس واًم٘مٛمر وٓ قم

واًمِمع٤م ، ٓن اعم٤ًموم٦م سملم ذًمؽ ًمٞم٧ًم  ـمقل ُم٤ًموم٦م حمًقؾم٦م ومال سمد ُمـ  ن يراد هب٤م اعم٤ًموم٦م اًمعل 

وُمٕمٜمك ذًمؽ  ن يٙمقن اعمٖمرب ُمنمىم٤ًم وز  آظمر ُمـ اًمٙمرة إروٞم٦م  ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب.
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ت ُمـ اًمًٜملم ًمٞمّمح هذا اًمعٕمٌػم، وم٤مٔي٦م شمدل قمغم وضمقد هذا اوز  اًمذي ق يٙمعِمػ ألٓ سمٕمد ُمئ٤م

وم٤مٔي٤مت اًمعل ذيمرت اعمنمق واعمٖمرب سمٚمٗمظ اعمٗمرد يراد ُمٜمٝم٤م اًمٜمقع يم٘مقًمف  ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن.

﴾  وأي٤مت اًمعل ذيمرت ذًمؽ سمٚمٗمظ ﴿ وهلل اعمنمق واعمٖمرب وم٠ميٜمام شمقًمقا ومقؿ وضمف اهللشمٕم٤ممم: 

٤مت اًمعل وأي اًمعقٜمٞم٦م يراد ُمٜمٝم٤م اإلؿم٤مرة ألمم اًم٘م٤مرة اعمقضمقدة قمغم اًمًٓمح إظمر ُمـ إرض.

اوٛمع يراد ُمٜمٝم٤م اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب سم٤مقمع٤ٌمر  ضمزا  اًمٙمرة إروٞم٦م يمام ٟمِمػم  ظذيمرت ذًمؽ سمٚمٗم

 ألًمٞمف.

﴿َوَ ْوَرصْمٜم٤َم اًْمَ٘مْقَم  وُمـ اإلهار اًمعل  ؿم٤مر ألًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمروي٦م إرض وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

عَْْمَٕمُٗمقَن َُمَِم٤مِرَق إَْرِض َوَُمَٖم٤مِرهَبَ  ًْ ـَ يَم٤مُٟمقْا ُي ِذي َْرِض َوَُم٤م 037: ٤7م﴾ اًمَّ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ .﴿َرب  اًم

ُؿ سمَِربِّ اعمََِْم٤مِرِق َواعمََْٖم٤مِرِب ألِٟم٤َّم ًَمَ٘م٤مدُِروَن﴾ 5: 37سَمْٞمٜمَُٝماَم َوَرب  اعمََِْم٤مِرِق﴾  ًِ ومٗمل .41: 71.﴿وَماَل ُ ىْم

هذه أي٤مت اًمٙمريٛم٦م دًٓم٦م قمغم شمٕمدد ُمٓم٤مًمع اًمِمٛمس وُمٖم٤مرهب٤م، وومٞمٝم٤م ألؿم٤مرة ألمم يمروي٦م 

ض، وم٢من ـمٚمقع اًمِمٛمس قمغم  ي ضمز  ُمـ  ضمزا  اًمٙمرة إروٞم٦م يالزم همروهب٤م قمـ ضمز  إر

وىمد محؾ اًم٘مرـمٌل  آظمر، ومٞمٙمقن شمٕمدد اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب واول٤م ٓ شمٙمٚمػ ومٞمف وٓ شمٕمًػ.

وهمػمه اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب قمغم ُمٓم٤مًمع اًمِمٛمس وُمٖم٤مرهب٤م سم٤مظمعالع  ي٤مم اًمًٜم٦م، ًمٙمٜمف شمٙمٚمػ ٓ 

ِمٛمس ق شمٙمـ ر٤م ُمٓم٤مًمع ُمٕمٞمٜم٦م ًمٞم٘مع احلٚمػ هب٤م، سمؾ ختعٚمػ شمٚمؽ يٜمٌٖمل  ن يّم٤مر ألًمٞمف، ٓن اًم

ومال سمد ُمـ  ن يراد هب٤م اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب اًمعل شمعةدد ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م سم٤مقمع٤ٌمر  ،سم٤مظمعالع إرايض

 .(0)يمروي٦م إرض وطمريمعٝم٤م

                                                           

 .75ت  70ُمـ ُمقؾمققم٦م اًمًٞمد ا قئل ص  35اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ج  (0)
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(  ظمتتؼم سمل٘متت٤مئؼ قمٚمٛمٞمتت٦م طمريمتت٦م اًمِمتتٛمس ويمتت٤من اًمٜمتت٤مس يٕمع٘متتدون  وتت٤م ومتت٤مًمٜمٌل )

َتتت٤م صم٤مسمعتتت٦م:  تتتَعَ٘مرٍّ رَّ ًْ تتتِري عمُِ تتتْٛمُس دَمْ ًمِتتتَؽ َواًمِمَّ وشمقؾمتتتع اًمٙمتتتقن  ،(0)اًْمَٕمٚمِتتتٞمؿِ  اًْمَٕمِزيتتتزِ  شَمْ٘متتتِديرُ  َذ 

 َتت٤م عَمُقؾِمتتُٕمقن تتاَمَ  سَمٜمَْٞمٜم٤َمَهتت٤م سم٠َِمْيتتٍد َوألِٟمَّ ًَّ شمقؾمتتٕمف  و و ويمتت٤من اًمٜمتت٤مس همتت٤مومٚملم قمتتـ صم٤ٌمشمتتف (2)َواًم

سم٤مًمرليتتت٦م اًمٙمقٟمٞمتتت٦م، ( ضمتتت٤م  سمٜمٔمتتت٤مم قم٘متتتكم ُمتتترشمٌط يمتتتام  ن اًمٜمٌتتتل ) ،يٕمع٘متتتدون سم٤مًمقٌتتت٤مت

وٟمٔمتت٤مم قمٌتت٤مدي وٟمٔمتت٤مم اضمعامقمتتل وٟمٔمتت٤مم اىمعّمتت٤مدي وٟمٔمتت٤مم ىمْمتت٤مئل، وٟمٔمتت٤مم ؾمتتٞم٤ميس وٟمٔمتت٤مم 

( يمتت٤من سمتتلم رقم٤ميتت٦م إهمٜمتت٤مم واًمٕمٛمتتؾ ذم اًمعةتت٤مرة، ومٛمالسمًتت٤مت قمًتتٙمري، وشم٤مرخيتتف )

( ٓ شمًتتت٤مقمد قمتتتغم  ن  تتتدث ذم  ُمعتتتف هتتتذا اًمعٖمٞمتتتػم اًمٕمٔمتتتٞمؿ، طمعتتتك طمًتتت٥م طمٞم٤مشمتتتف )

 .٠مصمػمًا إيمقر شمو اعم٤مئ٦م ام (  ول اًمٕمٔم)

 (:قمٔمٛم٦م اًمٜمٌل )و (3)ُم٤ميٙمؾ ه٤مرت

حتدث اًمٙم٤مشم٥م إُمريٙمل ُم٤ميٙمؾ ه٤مرت قمـ ( اًمٕمٔمام  ُم٤مئ٦م و قمٔمٛمٝمؿ حمٛمد)ذم يمع٤مسمف 

ٕٟمف ٟمةح ٟمة٤مطم٤ًم يمٌػمًا ق ئمٗمر ذم اًمذيمر ٤ًم قمغم همػمه ُمَ دَ ٘مَ ( وضمٕمٚمف إقمٔمؿ ُمُ اًمٜمٌل حمٛمد )

حمٛمد ( ىم٤مل  :إول)ٕمٜمقان سم وهقاًمديٜمل واًمدٟمٞمقي، ومٗمل اًمٗمّمؾ إول  اًمّمٕمٞمد  سمف همػمه قمغم

ذم  ول هذه اًم٘م٤مئٛم٦م، وٓسمد  ن يٜمدهش يمقػمون رذا ()ًم٘مد اظمؽمت حمٛمدًا "ه٤مرت: 

هق اإلٟم٤ًمن اًمقطمٞمد ذم اًمع٤مريخ اًمذي ( )آظمعٞم٤مر، وُمٕمٝمؿ احلؼ ذم ذًمؽ، وًمٙمـ حمٛمدًا 

ه يمقاطمد ٟمةح ٟمة٤مطم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم اعمًعقيلم اًمديٜمل واًمدٟمٞمقي.. وهق ىمد دقم٤م ألمم اإلؾمالم وٟمنم

                                                           

 .38ؾمقرة يس، أي٦م  (0)

 .47ؾمقرة اًمذري٤مت، أي٦م  (2)

وشمٕمرض  "011اًمت "، يمع٤مسمف 0978ُم٤ميٙمؾ ه٤مرت قم٤مق اًمٗمٞمزي٤م  اًمٗمٚمٙمٞم٦م، إُمريٙمل اوٜمًٞم٦م واًمٞمٝمقدي اًمدي٤مٟم٦م  ٟمنم ذم قم٤مم هق  (3)

ًمٖم٦م، وُمٜمٝم٤م اًمؽم ٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٜمٝمؿ اعمؽمضمؿ  05ومٞمف ًمألؿم ٤مص إيمقر شم٠مصمػمًا ذم اًمع٤مريخ،  ـمٌع ُمـ اًمٙمع٤مب ُماليلم اًمٜمًخ  وشمرضمؿ ألمم  

 ."اًمٕمٔمام  ُم٤مئ٦م و قمٔمٛمٝمؿ حمٛمد"ان س ُمٜمّمقر: وٟمنم اًمٙمع٤مب ذم اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمٜمقواًمٙم٤مشم٥م اعمٍمي اًمراطمؾ  ٟمٞم
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ىمرٟم٤ًم ُمـ ووم٤مشمف، وم٢من  صمر  03ُمـ  قمٔمؿ اًمدي٤مٟم٤مت، و صٌح ىم٤مئدًا ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم وقمًٙمري٤ًم وديٜمٞم٤ًم، وسمٕمد 

 ."ٓ يزال ىمقي٤ًم ُمعةّدداً ( )حمٛمد 

 يمقر ه١مٓ  اًمذيـ اظمؽمهتؿ ُوًمدوا وٟمِم٠موا ذم ُمرايمز طمْم٤مري٦م وُمـ ؿمٕمقب " :صمؿ ي٘مقل

ُمٞمالدي٦م ذم ُمديٜم٦م ُمٙم٦م:  571ٜم٦م ومٝمق ُوًمد ؾم ،()ُمعلية ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم وومٙمري٤ًم، ألٓ حمٛمدًا 

ضمٜمقب ؿمٌف اوزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُمع ٚمٗم٦م ُمـ اًمٕم٤مق اًم٘مديؿ، سمٕمٞمدة قمـ ُمرايمز اًمعة٤مرة 

اًمٜم٤مس ( )ىمٌؾ ووم٤مشمف سمًٜمعلم وٟمّمػ اًمًٜم٦م، ؿمٝمد حمٛمد ...واحلْم٤مرة واًمق٘م٤موم٦م واًمٗمـ

يم٤من اإلؾمالم ىمد اٟمعنم ذم ضمٜمقب  ،().، وعم٤م شُمقذم اًمرؾمقل .يدظمٚمقن ذم ديـ اهلل  ومقاضم٤م

. ويم٤من اًمٌدو ُمـ ؾمٙم٤من ؿمٌف اوزيرة ُمِمٝمقريـ سمنماؾمعٝمؿ ذم اًم٘مع٤مل، .ؿمٌف اوزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

ويم٤مٟمقا  زىملم  يْم٤ًم، رهمؿ  وؿ ىمٚمٞمٚمق اًمٕمدد، وق شمٙمـ رؿ ىمقة  و ؾمٓمقة اًمٕمرب ذم اًمِمامل اًمذيـ 

ُمرة، ذم اًمع٤مريخ،  ن  اؾمعٓم٤مع، ٕول ( )قم٤مؿمقا قمغم إرض اعمزروقم٦م.. وًمٙمـ اًمرؾمقل 

يقطّمد سمٞمٜمٝمؿ و ن يٛمألهؿ سم٤مإليامن و ن اداؿ  ٞمٕم٤ًم سم٤مًمدقمقة ألمم اإلًمف اًمقاطمد، وًمذًمؽ 

اؾمعٓم٤مقم٧م ضمٞمقش اعمًٚمٛملم اًمّمٖمػمة اعم١مُمٜم٦م  ن شم٘مقم سم٠مقمٔمؿ همزوات قمرومعٝم٤م اًمٌنمي٦م وم٤مشمًٕم٧م 

ًمٗم٤مرؾمٞم٦م قمغم إرض حت٧م  ىمدام اعمًٚمٛملم ُمـ ؿمامل ؿمٌف اوزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وؿمٛمٚم٧م اإلُمؼماـمقري٦م ا

 ."قمٝمد اًم٤ًمؾم٤مٟمٞملم ألمم اًمِمامل اًمٖمرع وايمعًل٧م سمٞمزٟمٓم٦م واإلُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م

اؾمعٓم٤مع ه١مٓ  "( ذم  ُمعف ومٞم٘مقل  صمؿ يعٕمرض ه٤مرت ًمألصمر اًمٙمٌػم اًمذي ظمٚمٗمف )

اًمٌدو اعم١مُمٜمقن سم٤مهلل ويمع٤مسمف ورؾمقًمف،  ن ي٘مٞمٛمقا ألُمؼماـمقري٦م واؾمٕم٦م  عدة ُمـ طمدود ارٜمد طمعك 

ط إـمٚمس، وهل  قمٔمؿ ألُمؼماـمقري٦م  ىمٞمٛم٧م ذم اًمع٤مريخ طمعك اًمٞمقم، وذم يمؾ ُمرة شمٙمعًح اعملٞم

 ."هذه اًم٘مقات سمٚمدًا، وم٢مو٤م شمٜمنم اإلؾمالم سملم اًمٜم٤مس
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  :( ومٞمةٞم٥م سم٘مقًمف( قمغم قمٞمًك )و يٓمرح ه٤مرت ؾم١مآً طمقل شم٘مديؿ اًمٜمٌل)

ًم٘م٤مئٛم٦م، رهمؿ  ن ذم ر س هذه ا( ) .  ن يٙمقن اًمرؾمقل حمٛمد.رسمام سمدا ؿمٞمئ٤ًم همري٤ًٌم  طم٘م٤م"

( ذم هذه 0هق رىمؿ )  ()قمدد اعمًٞملٞملم وٕمػ قمدد اعمًٚمٛملم، ورسمام سمدا همري٤ًٌم  ن يٙمقن 

(.. ًمٙمـ ًمذًمؽ  ؾم٤ٌمب: ُمـ 06( رىمؿ )(، وُمقؾمك )3( هق رىمؿ )اًم٘م٤مئٛم٦م، سمٞمٜمام قمٞمًك )

يم٤من دوره  ظمٓمر و قمٔمؿ ذم ٟمنم اإلؾمالم وشمدقمٞمٛمف وألرؾم٤م   ()سمٞمٜمٝم٤م  ن اًمرؾمقل حمٛمدا 

( ( ذم اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞملٞم٦م، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ  ن قمٞمًك )ىمقاقمد رشيٕمعف  يمقر  ٤م يم٤من ًمٕمٞمًك )

هق اعم١ًمول قمـ ُم٤ٌمدئ إظمالق ذم اعمًٞملٞم٦م، همػم  ن اًم٘مديس سمقًمس: هق اًمذي  رؾمك  صقل 

..  ُم٤م "اًمٕمٝمد اوديد"اًمٙمقػم  ٤م ضم٤م  ذم يمع٥م  اًمنميٕم٦م اعمًٞملٞم٦م، وهق  يْم٤م اعم١ًمول قمـ يمع٤مسم٦م

ومٝمق اعم١ًمول إول وإوطمد قمـ ألرؾم٤م  ىمقاقمد اإلؾمالم و صقل اًمنميٕم٦م ( )اًمرؾمقل 

واًمًٚمقُ آضمعامقمل وإظمالىمل و صقل اعمٕم٤مُمالت سملم اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م، يمام 

ضمد اعمًٚمٛمقن ُم٤م  ع٤مضمقن ألًمٞمف ذم  ن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل قمٚمٞمف وطمده، وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و

يم٤مُمالً، وؾُمةٚم٧م آي٤مشمف وهق ٓ  ( )واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل قمغم اًمرؾمقل ...دٟمٞم٤مهؿ وآظمرهتؿ

. وًمٞمس ذم اعمًٞملٞم٦م يشٌ  .يزال طمٞم٤ًم، ويم٤من شمًةٞمالً ذم ُمٜمعٝمك اًمدىم٦م، ومٚمؿ يعٖمػّم ُمٜمف طمرٌع واطمدٌ 

لٞم٦م يِمٌف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويم٤من  صمر ُمقؾ ذًمؽ، ومال يقضمد يمع٤مٌب واطمٌد حمٙمٌؿ دىمٞمٌؼ ًمعٕم٤مًمٞمؿ اعمًٞم

قمغم اإلؾمالم  يمقر و قمٛمؼ ( )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٜم٤مس سم٤مًمغ اًمٕمٛمؼ، وًمذًمؽ يم٤من  صمر حمٛمد 

( ىمقة ( قمغم اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞملٞم٦م...وعم٤م يم٤من اًمرؾمقل )ُمـ إصمر اًمذي شمريمف قمٞمًك )

. .اؾمعٕمروٜم٤م اًمع٤مريخ..ألذا . ضم٤ٌمرة، ومٞمٛمٙمـ  ن ُي٘م٤مل  يْم٤م  ٟمف  قمٔمؿ زقمٞمؿ ؾمٞم٤ميس قمرومف اًمع٤مريخ

. ُمقالً: يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ  ن .وم٢مٟمٜم٤م ٟمةد  طمداصم٤ًم يمقػمة ُمـ اعمٛمٙمـ  ن شم٘مع دون  سمٓم٤مر٤م اعمٕمرووملم

شمًع٘مؾ ُمًعٕمٛمرات  ُمريٙم٤م اوٜمقسمٞم٦م قمـ ألؾم٤ٌمٟمٞم٤م دون  ن يعزقمؿ طمريم٤مهت٤م آؾمع٘مالًمٞم٦م رضمٌؾ ُمقؾ 
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رب قمٛمقُم٤ًم وقمـ . وقمـ اًمٕم.. وًمٙمـ ُمـ اعمًعلٞمؾ  ن ُي٘م٤مل ذًمؽ قمـ اًمٌدو.ؾمٞمٛمقن سمقًمٞمٗم٤مر

... ومٚمؿ يٕمرع اًمٕم٤مق يمٚمف رضمالً هبذه ()ألُمؼماـمقريعٝمؿ اًمقاؾمٕم٦م، دون  ن يٙمقن هٜم٤مُ حمٛمد 

اًمٕمٔمٛم٦م ىمٌؾ ذًمؽ، وُم٤م يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ  ن شمعلّ٘مؼ يمؾ هذه آٟمعّم٤مرات اًم٤ٌمهرة سمٖمػم زقم٤مُمعف 

 "وهدايعف وأليامن اوٛمٞمع سمف

همٞمٌٞم٦م  اً يد مم()شم٤ٌمرُ وشمٕم٤م ( يدرُ  ن هٜم٤مُ شم٠ميٞمدًا ُمـ اهللومٛمـ ي٘مر  ؾمػمة اًمٜمٌل )

واًم٤ٌمري )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ٓ ي١ميد  ،(، وُمـ اًمع٠ميٞمد اعمٕمةزة يدت هذا اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ )

 اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مذب، ٕن شم٠ميٞمده ىمٌٞمح وظمداع ًمٚمٜم٤مس، واهلل )ضمّؾ ؿم٠مٟمف( ٓ يّمدر ُمٜمف اًم٘مٌٞمح.

 اعمالطمٔم٦م اًمق٤مًمق٦م: اٟمٙمِم٤مع اعمٚمٙمقت ًمٚمةٛمٞمع يٚمٖمل وم٤مئدة اًمٌٕمق٦م.

( ألٓ سم قض هذه اعمل٤موًم٦م ذه٥م ألمم قمدم ألُمٙم٤من ُمٕمروم٦م صدق اًمٜمٌل ) ألن ص٤مطم٥م 

( قمٜمف ُمٓم٤مسم٘م٤ًم عم٤م ٟمراه وم٢مذا اٟمٙمِمػ ًمٜم٤م اعمٚمٙمقت ور يٜم٤م  ن ُم٤م خيؼم اًمٜمٌل ) ،ٟمٗمس دمرسمعف

 ( قمٌق٤ًم سمال وم٤مئدة!طمٞمٜمئذ ٟمٕمٚمؿ سمّمدق يمالُمف، وهذا اًمٙمالم دٕمؾ سمٕمق٦م إٟمٌٞم٤م  )

وم٢مٟمٜمل  ،اهلل ي٠مُمرُ  ن شم٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ  اًمٙمذائل( وىم٤مل زم ألن ٕٟمف ألذا ضم٤م ين اًمٜمٌل )

ألذا  درُ سم٠من ألظم٤ٌمرُ ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع! وؾم٠مىمقل ًمف:  ٟمعٔمر طمعك يٜمٙمِمػ زم اعمٚمٙمقت وطمعك 

 رى سمٜمٗمس و ، ٟمٙمِمػ زم اعمٚمٙمقت ومًقع  ىمقل ًمٚمٜمٌل: ٓ وم٤مئدة ُمـ سمٕمقؽ وم٢مٟم٤م  درُ يمام شمدرُ

 ومٚمامذا  ٟم٧م ٟمٌل وًم٧ًم  ٟم٤م؟! ُم٤م شمرى 

ٕٟمتتتف ٓ يٛمٙمتتتـ  ن  ًمٚمٜمٌتتتلٓ شمقضمتتتد وم٤مئتتتدة ىمٌتتتؾ  اٟمٙمِمتتت٤مع ُمتتت٤م اٟمٙمِمتتتػ وقمتتتغم هتتتذا 

وٓ وم٤مئتتدة شمرضمتتك سمٕمتتد اٟمٙمِمتت٤مع ُمتت٤م اٟمٙمِمتتػ ًمتتف  ٕٟمتتف ٓ ومتترق  ،(ُيّمتتدق اًمٜمٌتتل )

 .ًمف قم٤مق اعمٚمٙمقت ور ى اًمقطمل  يْم٤مً  ُمٜمٙمِمػ( وسملم همػمه، ومٖمػمه سمٞمٜمف)
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ٜمقيريقن يٕمٛمٚمقن هذه اعمل٤موًم٦م اعمع٠مصمرة سم٤مًم٘مرا ة اًمٖمرسمٞم٦م ًمٚمديـ طمٞم٨م يم٤من اًمع :واحل٤مصؾ 

ضم٤مهديـ قمغم اؾم٘م٤مط شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ  و ومعح اعمة٤مل ًمعٌديٚمٝم٤م سمةٕمٚمٝم٤م مرد  ومٙم٤مر سمنمي٦م ًمٞم٧ًم 

شم٘مقيض وًمٙمـ و ٓ حتٛمؾ ذم طم٘مٞم٘معٝم٤م ٟمٔمرة شمٜمقيري٦م ذم ومٝمؿ اًمديـ، وألٟمام هل ٟمٔمرة هدمو ،شم٤مُم٦م

 سمٕم٤ٌمرة ظم٤مدقم٦م ضمذاسم٦م.

 إصؾ ذم شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٜمٌل آضمعٝم٤مد اًمٌنمي:

 إصؾ ذم شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٜمٌل آضمعٝم٤مد اًمٌنمي: اعمل٤موًم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:

( وم٘مد طم٤مول سمٕمض اًمٙمع٤ّمب  ن دٕمؾ إصؾ ذم إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ُمـ اًمٜمٌل )

ويٛمٙمٜمٜم٤م سمٞم٤من هذه  ،وسم٤مًمع٤مزم يٛمٙمٜمٜم٤م  ن ٟمٖمػم وٟمٌدل ذم إطمٙم٤مم ،آضمعٝم٤مد اًمٌنمي اًم٘م٤مسمؾ ًمٚم ٓم٠م

 اعمل٤موًم٦م وٛمـ ٟم٘م٤مط صمالث:

اًمِم ّمتٞم٦م  ؿم ّمٞمعلم، وٓسمد ًمٜم٤م ُمـ اًمعٛمٞمٞمز سمٞمتٜمٝمام، ومهت٤م:(  ألن ًمٚمٜمٌل ) :اًمٜم٘مٓم٦م إومم 

( ىمت٤مل اهلل شمٕمت٤ممم، إومم: اًمِم ّمٞم٦م اًمٜمٌقيت٦م اًمعٌٚمٞمٖمٞمت٦م، وهتل شمٔمٝمتر ومتٞمام ألذا ىمت٤مل اًمٜمٌتل )

( ُمتـ خيؼميمؿ اهلل )قمتز وضمتؾ(، وُمت٤م يّمتدر ُمتـ اًمٜمٌتل )و ظمؼمين اًم٤ٌمري )ضمؾ ؿم٠مٟمف(، و

 وهتتلاًمِم ّمتتٞم٦م اًمٌنمتتي٦م،  هتتل ٦ماًمِم ّمتتٞم٦م اًمق٤مٟمٞمتتو ضمٝمتت٦م هتتذه اًمِم ّمتتٞم٦م يٕمعتتؼم ُمتتـ اًمتتديـ.

 هتذه  ( ُمتـ) ف(، وُمت٤م يّمتدر ُمٜمتٟمتف حمٛمتد سمتـ قمٌتداهلل )ألُمـ طمٞم٨م ٞم٦م اًمٜمٌل ؿم ّم

، وسم٤مًمع٤مزم ومٝمق ًمٞمس يمٚمٞم٤ًم صم٤مسمعت٤ًم دت٥م  ن ٟمٚمعتزم سمتف ألمم يتقم  فٝم٦م ًمٞمس ضمز ًا ُمـ اًمديـ وٓ يٛمقٚماو

  اًم٘مٞم٤مُم٦م، سمؾ يٛمٙمٜمٜم٤م رومع اًمٞمد قمٜمف.

 :اًمٌنمي٦م  ُمقر  رسمٕم٦م( يٜمدرج وٛمـ ؿم١مون ؿم ّمٞم٦م اًمٜمٌل )و 
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و  ( زوضمتتتف سم٢مطمْمتتت٤مر اعمتتت٤م ، روم٤مشمف اًمِم ّمتتتٞم٦م، يمتتت٠من يتتت٠مُمر اًمٜمٌتتتل )تشمّمتتت إول:

 ( ألمم اًمًقق ًمٞمِمؽمي ًمف ـمٕم٤مُم٤ًم.  ن يذه٥م )

( قمـ ظمقاص إـمٕمٛم٦م، ( اًمعٙمقيٜمٞم٦م، يم٢مظم٤ٌمره )اظم٤ٌمرات اًمٜمٌل ) اًمق٤مين:

 وقمـ وم٤مئدة احلة٤مُم٦م  و احل٦ٌم اًمًقدا .

( يمٌنم معٝمد يم٤ًمئر اعمةعٝمديـ، )ومٝمق، (اضمعٝم٤مدات اًمرؾمقل ) اًمق٤مًم٨م:

ؾ اضمعٝم٤مده ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وومٞمام ٓ ٟمص ومٞمف، وذم شمٓمٌٞمؼ اًمديـ، وًمٙمـ ألذا ٛمِ طمٞم٨م ُيٕمْ 

يم٤من اضمعٝم٤مده ذم  طمٙم٤مم اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وم٢من هذا آضمعٝم٤مد يٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٚمقاىمع ٕٟمف 

خم٤مًمٗم٤ًم  ُمـ اضمعٝم٤مده ىمد يٙمقنُمٕمّمقم، و ُم٤م ألذا يم٤من اضمعٝم٤مده ذم شمٓمٌٞمؼ اًمديـ ومٝمذا اًمٜملق 

 و ي٠مُمر اعمًٚمٛملم سم٤معمع٤مضمرة ًمٚمقاىمع، يمام ًمق  ذن وامقم٦م  ن يٕمعزًمقا احلرب ويم٤من  ذٟمف ذم همػم حمٚمف، 

ؾمٚمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ٕن ومٞمٝم٤م اًمرسمح وا ػم، صمؿ يٙمقن ألظم٤ٌمره خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمقاىمع وخين اعمًٚمٛمقن سم٥ًٌم ذم 

 اعمع٤مضمرة ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمًٚمع.

( ًمديف  طمٙم٤مم ضمزئٞم٦م ( اًمقٓئٞم٦م، وم٤مًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ ) طمٙم٤مم اًمٜمٌل ) اًمراسمع:

وهذا اًمٜمقع ُمـ احلٙمؿ هق  ،ظم٤مص٦م سمزُم٤من ظم٤مص، يمام ذم حتريؿ احلٛمر إهٚمٞم٦م ذم  ُمٕمريم٦م ظمٌػم

 .طمٙمؿ سمنمي ي٘مٌؾ ا ٓم٠م

 اًمٗمرق سملم اإلظم٤ٌمر اإلرل واإلظم٤ٌمر اًمٌنمي. :اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م

)شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ سم٠من هذه احلٙمؿ اعمٌلم  (: ي٘مقل ًمٙمؿ اهللألذا ىم٤مل اًمٜمٌل )

(: د٥م قمٚمٞمٙمؿ يمذا، ُمٜمف طمٙمؿ ألرل ص٤مدر ُمـ ؿم ّمٞمعف اًمعٌٚمٞمٖمٞم٦م، و ُم٤م ًمق ىم٤مل اًمٜمٌل )

٤م هؾ هذا اإلظم٤ٌمر يمذا، ووىمع اًمِمؽ ُمٜمّ و  و  ُمريمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ اعملدد،  و قمٚمٞمٙمؿ  ن شمّمٜمٕمقا يمذا
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

ألظم٤ٌمر سمنمي ُمًعٜمد ألمم ؿم ّمٞم٦م اًمرؾمقل هق ألظم٤ٌمر ألرل ًمٞمٙمقن ضمز ًا ُمـ اًمديـ،  م  ٟمف 

(  ٙمؿ ُمـ ضمٝم٦م ( اًمٌنمي٦م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمرضمع  ذم ذًمؽ ألمم  صؾ وهق:  ص٤مًم٦م  ن اًمٜمٌل ))

يمقٟمف ألٟم٤ًمٟم٤ًم سمنمي٤ًم  ع٤مج ألمم آضمعٝم٤مد، ومٚمٙمقٟمف ألٟم٤ًمن وم٢من ُم٤م شم٘معْمٞمف ـمٌٞمٕم٦م إُمقر  ن يٙمقن 

 ذا احلٙمؿ  ن يعٌدل ويعٖمػم.٤ًم، وسم٤مًمع٤مزم يٛمٙمـ رمعٝمدًا، وم٤مٕصؾ هق  ن يٙمقن احلٙمؿ سمنميّ 

 ٟمامذج ُمـ إدًم٦م اًمعل اقمعٛمدت قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم حم٤موًمعف.  :اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مًمق٦م

قَْمَٛمك   قَمٌََس َوشَمَقممَّ  ىمقًمف )ضمؾ وقمال(:  اًمدًمٞمؾ إول: ْٕ َوَُم٤م ُيْدِريَؽ ًَمَٕمٚمَُّف   َ ن ضَم٤مَ ُه ا

ك   يمَّ يْمَرى    َيزَّ ُر وَمعَٜمَٗمَٕمُف اًمذِّ يمَّ ـِ اؾْمعَْٖمٜمَك    َ ْو َيذَّ ٤م َُم ى    َ ُمَّ َّٓ   وَم٠َمٟم٧َم ًَمُف شَمَّمدَّ َوَُم٤م قَمَٚمٞمَْؽ َ 

ك   يمَّ َٕمك    َيزَّ ًْ َُ َي ٤م َُمـ ضَم٤مَ  ك    َوُهَق خَيَِْمك    َوَ ُمَّ ، ومٗمل هذه أي٤مت يم٤من (0)وَم٠َمٟم٧َم قَمٜمُْف شَمَٚمٝمَّ

( معٝمدًا، وم٘مدر  ن إهؿ هق  ن يٕمٌس ويعٚمٝمك قمـ قمٌداهلل سمـ  م ُمٙمعقم، اًمٜمٌل )

ويعّمدى ًمٚمّمٜم٤مديد وًمٚمعة٤مر وًمٚمقضمٝم٤م  ُمـ ىمريش، ويم٤من هذا آضمعٝم٤مد همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع، 

 )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(.ومٜمزل ذم طم٘مف قمع٤مب ُمـ اهلل 

ـَ ىمقًمف )ضمٚم٧م  ؾمامله(:  اًمدًمٞمؾ اًمق٤مين: ِذي َ ًَمَؽ اًمَّ َ َ ِذٟم٧َم َرُْؿ طَمعَّك  َيعٌَلَمَّ قَمَٗم٤م اهللُ قَمٜمَؽ ِق

( ٕٟمف  ذن ًمٌٕمض اعمٜم٤موم٘ملم ، ومٝمذه أي٦م ٟمزًم٧م ُمٕم٤مشم٦ٌم ًمٚمٜمٌل )(2)َصَدىُمقا َوشَمْٕمَٚمَؿ اًْمَٙم٤مِذسملِمَ 

 ُمر ه١مٓ  اعمٜم٤موم٘ملم، وًمق ق ي٠مذن رؿ  رص٦م يمِمػسمذًمؽ وم ن يع ٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقُ، ومْمٞمع 

ُمٜمف  و٤مع هذه اًمٗمرص٦م اًمقٛمٞمٜم٦م، وًمذا  سم٢مذنٍ و( )ف ٟمٙمِمػ واىمٕمٝمؿ وقُمرع ٟمٗم٤مىمٝمؿ، وًمٙمٜمٓ

  ٟمزل اًم٤ٌمري )ضمؾ ؿم٠مٟمف( هذه أي٦م عمٕم٤مشمٌعف  قمغم هذا اًمعْمٞمٞمع.

                                                           

 .01 – 0ؾمقرة قمٌس، أي٤مت  (0)

 .43ؾمقرة اًمعقسم٦م، أي٦م  (2)
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اًمٜم ؾ، وهل رواي٦م ُمِمٝمقرة ذم يمع٥م  سمٜم٤م  اًمٕم٤مُم٦م و ـ رواه٤م  ٚم٘مٞمحرواي٦م شم اًمدًمٞمؾ اًمق٤مًم٨م:

ـْ ": ُمًٚمؿ سمـ احلة٤مج ذم يمع٤مسمف اعمًٛمك سم٤مًمّملٞمح ـْ  قَم٤مئَِِم٦مَ  قَم ـْ  صَم٤مسم٧ٍِم  ، َوقَم َ ّن  "،  َ َٟمسٍ  ، قَم

ِلَّ ) ُلقنَ اًمٜمٌَّ ْ  :وَمَ٘م٤مَل  ،(، َُمرَّ سمَِ٘مْقٍم ُيَٚم٘مِّ وَمَ َرَج ؿِمٞمًّم٤م ت  ي: ومًد  :ىَم٤مَل  ،شَمْٗمَٕمُٚمقا ًَمَّمُٚمَح ًَمْق َق

ىُمْٚم٧َم يَمَذا َويَمَذا ت  ي  ٟم٧م ُمـ  :ىَم٤مًُمقا ،َُم٤م ًمِٜمَْ ٚمُِٙمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَٛمرَّ هِبِؿْ  ،قمٚمٞمٝمؿ حمّمقرؿ شمٚمؽ اًمًٜم٦م ت 

  "(0) َ ْٟمعُْؿ َ قْمَٚمُؿ سم٠َِمُْمِر ُدْٟمٞم٤َميُمؿْ  :ىَم٤مَل  ،اُمرٟم٤م ويمٜم٧م ؾم٤ٌٌم ذم ذًمؽ ت

 اعمل٤موًم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم

 ذم ُم٘م٤مم رد هذه اعمل٤موًم٦م  ذيمر صمالصم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مت:

هذه اعمل٤موًم٦م اًمعٜمقيري٦م أي٤مت واًمرواي٤مت اعمعقاشمرة ًم٘مد  همٗمٚم٧م  :(إول: يمامٓت اًمٜمٌل )

٤ًم ذم  ٞمع (، واًمعل دمٕمٚمف وضمقدًا ٟمقريّ ( اعمٌٞمٜم٦م ًمٙمامٓت ًمٚمٜمٌل )قمـ  هؾ اًمٌٞم٧م )

ول٦م ذم   ٚم٦م ُمـ إُمقر، وقمٜمد اًمعٗم٤مشمٜم٤م رذه إُمقر ااعم٘م٤مم و ؿم١موٟمف، وم٤مٕدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم هذا

 ( دعٝمد سم٤مٓضمعٝم٤مد اًم٘م٤مسمؾ ًمٚم ٓم٠م، وُمـ شمٚمؽ إُمقر:)ف وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مٌؾ سم٠مٟم

يمِمٗم٧م أي٤مت واًمرواي٤مت ًمٜم٤م  ن : وم٘مد (ألطم٤مـم٦م قمٚمؿ اًمٜمٌل )و ؾمٕم٦م إُمر إول:

( ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن وُم٤م هق يم٤مئـ ألمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وم٠مـمٚمٕمف اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( قمٚمؿ ٟمٌٞمف )

)ضمٚم٧م  ؾمام ه( قمغم قمٚمؿ اعمٜم٤مي٤م واًمٌالي٤م، و ظمؼمه )ضمّؾ ؿم٠مٟمف( سمٙمؾ طم٤مدصم٦م شم٘مع ويمؾ ومعٜم٦م ؾمعٙمقن 

ْ شَمُٙمـ شَمْٕمَٚمُؿ ألمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ي٘مقل اًم٤ٌمري )قمز وضمؾ(:   قَمَٚمٞمَْؽ  اهللَِّ  وَمْْمُؾ  َويَم٤منَ َوقَمٚمََّٛمَؽ َُم٤م َق

َوقَمٚمََّٛمَؽ َُم٤م َقْ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم٘مّمقد، و، وهذه أي٦م ضم٤م ت ذم ُم٘م٤مم اعمدح وألـمالىمٝم٤م ُم(2)قَمٔمِٞماًم 

ومٝمق أن يٕمٚمؿ سمف، ( يٕمٚمؿ سمف ىمٌؾ ظمٚم٘معف يٗمٞمد:  ن يمؾ يش  ق يٙمـ اًمٜمٌل ) شَمُٙمـ شَمْٕمَٚمؿُ 

                                                           

 .4365صلٞمح ُمًٚمؿ، يمع٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب وضمقب اُمعق٤مل ُم٤م ىم٤مًمف رشقم٤م دون ُم٤م ذيمره ُمـ ُمٕم٤ميش اًمدٟمٞم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمر ي، ح  (0)

 .003ؾمقرة اًمٜم٤ًم ، أي٦م  (2)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2009
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2009
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720


183 

 
 

 
 

نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

(، وي٘مقل ( ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ إطمداث واعمالسم٤ًمت اًمعل ؾمع٘مع ذم طمٞم٤مشمف )يمؾوًمٗمٔم٦م )

، ويمٚمٛم٦م )اًمٕمٚمؿ( ضم٤م ت سمٜملق (0)"سم٤مهب٤م  ٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكمٌ "(: )اًمرؾمقل اعمًدد 

اهلل شمٕمّٚمٛمف ُمـ إـمالق، ومٝمل همػم ُم٘مّمقرة قمغم ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مٝمل  و اًمٕم٘مدي، سمؾ يمؾ قمٚمؿ 

( ٓ  ٞمط سمذات  ن اًمٜمٌل )قمغم ًمديٜم٤م ىمريٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م  ،ٟمٕمؿ .)شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(،  ي: اًمٕمٚمؿ يمٚمف

 اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ومام هق اعم٤مٟمع ُمـ اًمعٛمًؽ سم٢مـمالق هذهؾمقى اهلل )قمز وضمؾ(، ًمٙمـ ُم٤م 

( ُمٓمٚمع قمغم ُم٤م دري، ( سمف، ومٞمٙمقن اًمٜمٌل )) عفاًمرواي٦م اًمنميٗم٦م يمدًمٞمؾ قمغم ألطم٤مـم

وقمٜمده قمٚمؿ سم ٤ٌمي٤م إُمقر وشمٕمرض قمٚمٞمف اًمع٘م٤مدير ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ألمم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اعم٘مٌٚم٦م، ومال  ع٤مج 

 ي٘مٌؾ ا ٓم٠م.( سم٤مٓضمعٝم٤مد اًمذي ألمم  ن دعٝمد )

ألن  ٚمتت٦م ُمتتـ اعمرويتت٤مت واًمعتتل ؽ: ( سمتت٠مقمٔمؿ ُمٚمتتاىمتتؽمان اًمٜمٌتتل ) إُمتتر اًمقتت٤مين:

(  قمٔمتتؿ ُمٚمتتؽ، يٙمتتقن شمٗمٞمتتدٟم٤م  ن اهلل )شمٌتت٤مرُ وشمٕمتت٤ممم( ىمتترن سمتت٤مًمٜمٌل ) شمتتقرث اًم٘مٓمتتع 

وًم٘متتد "( ذم وتت٩م اًمٌالهمتت٦م: ( ذم  ٞمتتع ؿمتت١موٟمف، ي٘متتقل  ُمتتػم اعمتت١مُمٜملم )دائتتاًم ُمٕمتتف )

ٞمام  قمٔمتتؿ ُمٚمتتؽ ُمتتـ ُمالئٙمعتتف يًتتٚمؽ سمتتف ـمريتتؼ ُمتتـ ًمتتدن  ن يمتت٤من ومٓمتتىمتترن اهلل سمتتف 

( قمٜمتتدُم٤م قمتتـ اإلُمتت٤مم اًمّمتت٤مدق )و ،(2)"اعمٙمتت٤مرم، وحم٤مؾمتتـ  ظمتتالق اًمٕمتت٤مق ًمٞمٚمتتف ووتت٤مره

وِح : ؾمت٠مل قمتـ ىمقًمتف شمٕمت٤ممم ـِ اًمتر  ت٠َمًُمقَٟمَؽ قَمت ًْ وُح  ىُمتؾِ َوَي ـْ  اًمتر  ظمٚمتؼ وم٘مت٤مل: "، (3)َرعِّ  َ ُْمترِ  ُِمت

                                                           

(:  ٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م وُمديٜم٦م احلٙمٛم٦م وقمكم ، اًم٤ٌمب اًمقالصمقن ذم ىمقًمف )5هم٤مي٦م اعمرام، اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌلراين، ج  (0)

 سم٤مهب٤م.

 و٩م اًمٌالهم٦م، ا ٓم٦ٌم اًم٘م٤مصٕم٦م. (2)

 .85ؾمقرة اإلها ، أي٦م  (3)
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(، ُم٣متت همتتػم رؾمتتقل اهلل ) قمٔمتتؿ ُمتتـ ضمؼمائٞمتتؾ وُمٞمٙم٤مئٞمتتؾ، ق يٙمتتـ ُمتتع  طمتتد  تتـ 

 .(0)"وهق ُمع إئٛم٦م يًددهؿ

ًمديٜم٤م رواي٤مت يمقػمة ضمدًا، شمدل قمغم  ن رؾمقل اهلل  :(: اإلر٤مم ًمٚمٜمٌل )إُمر اًمق٤مًم٨م

( يم٤من ُمٚمٝماًم ُمـ اهلل )ضمؾ ؿم٠مٟمف( ذم يمؾ واىمٕم٦م، ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌٓم٤ٌمئل )ىمدس هه( )

ْ شَمُٙمـ شَمْٕمَٚمؿُ ذم شمٗمًػمه اًمٕمٔمٞمؿ ًم٘مقًمف اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(:  ، قمٚمٛمف سمٖمػم ـمريؼ َوقَمٚمََّٛمَؽ َُم٤م َق

( سمؾ . وهذا اإلر٤مم ق يٙمـ ُم٘مّمقرًا قمغم ؿم ص اًمٜمٌل إقمٔمؿ )(2)اًمقطمل سمٓمريؼ اإلر٤مم

 ":(( يم٤مٟمقا يٚمٝمٛمقن وٓ  ع٤مضمقن ألمم آضمعٝم٤مد، ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر )طمعك إئٛم٦م )

ورد قمٚمٞمف اًمٌم  احل٤مدث ًمٞمس ذم اًمٙمع٤مب وٓ ( يٕمٛمؾ سمٙمع٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف، وم٢مذا يم٤من قمكم )

 (. ظمرهؿ )آ، وُم٤م دري قمغم  ورؿ دري قمغم (3)"ذم اًمًٜم٦م  رٛمف اهلل شمٕم٤ممم ألر٤مُم٤مً 

ُمـ ىمٌؾ اهلل )قمز وضمؾ(، وًمٙمـ  ٤م ي١مؾمػ ًمف  ( ُمٚمٝمؿ وُمًدد) وا الص٦م ان اًمٜمٌل

 ن سمٕمض اعمٜمعًٌلم ألمم اًمِمٞمٕم٦م ًمديف ؾمق  فمـ سم٤مًمؽماث اعمعقاشمر قمـ إئٛم٦م ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل 

( ىمرا ة سمنمي٦م مردة قمـ (، ويريد ىمرا ة اًمٜمٌل وإئٛم٦م )وُم٘م٤مُم٤مت إئٛم٦م )

سم٤مٕظمذ ُمـ  هؾ اًمٌٞم٧م  وناًم٘مداؾم٦م، وقمـ آشمّم٤مل سم٤مًم٤ٌمري )ضمٚم٧م  ؾمام ه(، واحل٤مل  ٟمٜم٤م ُم٠مُمقر

(( وهؿ ،)  سمٞمٜمقا )( ُمًددن اًمٜمٌل إيمرم ) ًذم  ٞمع ؿم١موٟمف، وهذا اًمعًديد  ا

                                                           

 .72يٜم٤مسمٞمع اعمٕم٤مضمز،اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌلراين، ص  (0)

و ٟمزل اهلل قمٚمٞمؽ اًمٙمع٤مب ﴿ وُمـ هٜم٤م ئمٝمر  ن اعمراد سم٤مإلٟمزال واًمعٕمٚمٞمؿ ذم ىمقًمف: 003شمٗمًػم اعمٞمزان، شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜم٤ًم  أي٦م  (2)

( وأظمر: ٟمققم٤من اصمٜم٤من ُمـ اًمٕمٚمؿ،  طمدمه٤م اًمعٕمٚمٞمؿ سم٤مًمقطمل وٟمزول اًمروح إُملم قمغم اًمٜمٌل ) ﴾واحلٙمٛم٦م وقمٚمٛمؽ ُم٤م ق شمٙمـ شمٕمٚمؿ

اإلًم٘م٤م  ذم اًم٘مٚم٥م واإلر٤مم ا ٗمل اإلرل ُمـ همػم ألٟمزال اعمٚمؽ وهذا هق اًمذي شم١ميده اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم قمٚمؿ اًمٜمٌل اًمعٕمٚمٞمؿ سمٜمقع ُمـ 

(.) 

 .2سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، سم٤مب ُم٤م يٚمٝمؿ آُم٤مم ُم٤م ًمٞمس ذم اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ُمـ اعمٕمْمالت، ح  (3)
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(  ي ومٕمؾ طمعك ًمق يم٤من ومٕمالً ضمزئٞم٤ًم، ؿم٤مُمؾ طمعك ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمِم ّمٞم٦م، وم٢مذا ومٕمؾ اًمٜمٌل )

ق يرشمٙمٌف  ٤مً ومٗمٕمٚمف وطمل وهق يم٤مؿمػ قمـ ضمقاز ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، ٕٟمف ًمق يم٤من ذًمؽ اًمٗمٕمؾ حمرُم

( ومٕماًل وألن يم٤من هذا اًمٗمٕمؾ ضمزئٞم٤ًم، ومؽميمف يم٤مؿمػ وألذا شمرُ اًمرؾمقل اعمًدد )(، )

( عمٙم٤من قمّمٛمعف. ألن قمـ قمدم وضمقب ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، ٕٟمف ًمق يم٤من واضم٤ًٌم ُم٤م يم٤من ًمٞمؽميمف )

( هق ًم٤ًمن اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم ( اًمٜم٤مـمؼ ذم  روف، وهق ذم  ٞمع ؿم١موٟمف  قؾ اًمٜمٌل )

 ًمٚم٤ٌمري )ؾمٌل٤مٟمف وشمٕم٤ممم(.

ٟمٜمتت٤م أل :ي٘متتقل صتت٤مطم٥م هتتذه اعمل٤موًمتت٦م (اًمقتت٤مين: ألسمٓمتت٤مل  صتتؾ اضمعٝمتت٤مد اًمٜمٌتتل )اًمعٕمٚمٞمتتؼ 

( سم٠مٟمتتف وطمتتل ُمتتـ اهلل )شمٌتت٤مرُ وشمٕمتت٤ممم(  م ٓ، ًمتتق ؿمتتٙمٙمٜم٤م ذم  ُمتتر صتتدر ُمتتـ اًمٜمٌتتل )

(، )ه اًمٌتت٤مري )ضمتتؾ ؿمتت٠مٟمف(، وهتتق ُمتتـ اضمعٝمتت٤مدومتت٢من إصتتؾ ذم ذًمتتؽ يمقٟمتتف ًمتتٞمس ُمتتـ 

ـِ اْرَتتَقى  وهتتذا اًم٘متتقل خمتت٤مًمػ ًم٘مقًمتتف اًم٘متترآن اًمٙمتتريؿ:  َّٓ َوطْمتتٌل   َوَُمتت٤م َيٜمٓمِتتُؼ قَمتت ألِْن ُهتتَق ألِ

وهتتل  ،( ألذا ٟمٓمتتؼ ومٝمتتق يٜمٓمتتؼ وطمٞمتت٤مً ، ومٝمتتذه أيتت٦م اًمٙمريٛمتت٦م شمقٌتت٧م  ن اًمٜمٌتتل )ُيتتقطَمك  

 اعمرضمع ًمٜم٤م ذم ذًمؽ.

: هتل  ألـمالق هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وم٘م٤ملاًمعِمٙمٞمؽ ذمطم٤مول سمٕمض قمٚمام  اًمعٗمًػم ألؿمٙم٤مل ودومع: 

( اًمٜمٌتقة وٟمًت٥م اًم٘مترآن آي٦م  ُمٙمٞم٦م ٟمزًم٧م ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، وذًمتؽ سمٕمتد  ن  دقمتك اًمٜمٌتل )

ـِ اْرَتَقى  اًمٙمريؿ ألمم اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(، وم٤معم٘مّمقد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  : ُمت٤م يٕمٜمتل  َوَُم٤م َيٜمٓمُِؼ قَمت

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ألمم اًم٤ٌمري )ضمتؾ ؿمت٠مٟمف( وم٘متط، و ُمت٤م  يٜمٓمؼ قمـ ارقى ذم دقمقى اًمٜمٌقة وذم ٟم٦ًٌم

 قمٜمف. ( وم٢من أي٦م ؾم٤ميمع٦مؾم٤مئر ُم٤م يعلدث سمف اًمٜمٌل )

هذا اًمٗمٝمؿ ومٝماًم ُمًع٘مٞماًم، وذًمؽ ٕن ُمقرد ٟمزول أي٦م اًمٙمريٛم٦م وألن ًمٞمس  دومع اإلؿمٙم٤مل:

( ذم دقمقى اًمٜمٌقة وذم ٟم٦ًٌم اًمٗمرىم٤من اًمٕمٔمٞمؿ ألمم يم٤من هق شمٙمذي٥م اًمرؾمقل إقمٔمؿ )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
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اًم٤ٌمري )شم٘مدؾم٧م آٓله(، وًمٙمـ ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة  ن ظمّمقص اعمقرد ٓ خيّمص اًمقارد، 

ـِ اْرََقى  ومٚم٤ًمن أي٦م اًمٙمريؿ ُمٓمٚمؼ:  ُم٤م ٟمٓمؼ قمـ "وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م ق شم٘مؾ:  ،َوَُم٤م َيٜمٓمُِؼ قَم

 ي: دائاًم وقمغم ٟملق آؾمعٛمرار  "ُم٤م يٜمٓمؼ"ًمٙمل شمٙمقن ٟم٤مفمرة ألمم ُم٤م ىم٤مل، سمؾ ىم٤مًم٧م  "ارقى

 ي دوم٤مع قمـ ٟمٌل سمٕم٨م و ،( ومٝمق يعٙمٚمؿ قمـ اهلل )قمز وضمؾ(ُم٤م شمٙمٚمؿ رؾمقل اهلل ) ُمعك

 سمنمع ق يٜم٘مٓمع وطمٞمف ذم اإلظم٤ٌمر قمـ قمدم صدور اومؽما  ُمٜمف ذم دقمقشملم وم٘مط؟!
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 اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مًم٨م: وىمٗم٦م ُمع إدًم٦م اًمقالصم٦م اًمعل اؾمعٕمروٝم٤م ص٤مطم٥م هذه اعمل٤موًم٦م:

ألرصار سمٕمض اًم٤ٌمطمقلم قمغم ألًمّم٤مق هذه أي٤مت  ُم٤م ٟمزال ذم طمػمة ُمـاًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اًمدًمٞمؾ إول: 

(، يمتام ق يرد ومٞمٝم٤م ذيمر ٓؾمؿ اًمٜمٌل اعمٕمٔمتؿ ) ٤مألورهمؿ (، اًمٙمريٛم٦م  سمرؾمقل اًمرمح٦م )

(، ًمرؾمتقل اهلل ) اًمعل ذيمره٤م اًم٘مترآن ن ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمـ صٗم٤مت ٓ شمعٜم٤مؾم٥م ُمع اًمّمٗم٤مت 

تَؽ ًَمَٕمتغَم  ظُمُٚمتٍؼ وَ (  ن يٕمٌس ويعقمم وهق قمغم ظمٚمؼ قمٔمتٞمؿ: ومٙمٞمػ ًمٚمرؾمقل إيمرم ) ألِٟمَّ

تتَٕمك  (: ، ويمٞمتتػ ي٘متت٤مل ذم طمتتؼ اعمّمتتٓمٗمك ) (0)قَمٔمِتتٞمؿٍ  ًْ َُ َي تت٤م َُمتتـ ضَمتت٤مَ  َوُهتتَق   َوَ ُمَّ

ك    خَيَِْمك   تَؽ  :ىمت٤مئالً ( ، سمٞمٜمام اًم٤ٌمري )ضمؾ وقمال( خي٤مـم٥م اًمٜمٌل )وَم٠َمٟم٧َم قَمٜمُْف شَمَٚمٝمَّ وَمَٚمَٕمٚمَّ

تَذا احْلَتِدي٨ِم َ ؾَمتًٗم٤م ْ ُي١ْمُِمُٜمتقا هِبَ  َؽ قَمغَم  آصَمت٤مِرِهْؿ ألِن قَّ ًَ ْٗم ( ، ومٛمتـ صتٗم٤مت اًمٜمٌتل )(2)سَم٤مظِمٌع ٟمَّ

طمرصف اًمِمديد قمغم أليامن اًمٜم٤مس ويٙمت٤مد  ن شم٘معتؾ ٟمٗمًتف طمنتة قمتغم اًمتذيـ ٓ ي١مُمٜمتقن ومٞمٙمتػ 

ل ألمم ُمروت٤مة اهلل )شمٌت٤مرُ يريد اردايت٦م واًمقصتق قمٛمـ ضم٤م ه ؾم٤مقمٞم٤مً  ٞم٤مً ( ُمعٚمٝمّ يٙمقن طم٤مًمف )

 وشمٕم٤ممم(؟!

اًمعزاطمؿ واظمع٤مر ُم٤م ( سم٠مٟمف يم٤من ذم ُم٘م٤مم اًمٌٕمض  ن يقضمف ٟمزول أي٤مت ومٞمف )و ٤مول 

( ألن يم٤من ُم٘مٍمًا ق وم٢من اًمٜمٌل ) ،وهذا اًمٙمالم ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم أي٤مت ،يراه اؿمع٤ٌمه٤ًم  هؿ

قمغم  ن أي٤مت سمٞمٜم٧م ا ٚمؾ وهق  ،وألن يم٤من ىم٤مرصًا ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٕمع٥م قمٚمٞمف ،يٜمٗمع هذا اًمعقضمٞمف

َٕمك  اًمعٚمٝمل   ًْ َُ َي ٤م َُمـ ضَم٤مَ  ك    َوُهَق خَيَِْمك    َوَ ُمَّ وم٠ميـ هذا ُمـ اإلظمٗم٤مق ذم  وَم٠َمٟم٧َم قَمٜمُْف شَمَٚمٝمَّ

 اًمعزاطمؿ ُمع سمذل اًمقؾمع؟!

                                                           

 .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ، أي٦م  (0)

 .6ؾمقرة اًمٙمٝمػ، أي٦م  (2)
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ن هتتذه أيتت٦م اًمٙمريٛمتت٦م ق شمٙمتتـ ذم ُم٘متت٤مم اعمٕم٤مشمٌتت٦م، طمٞمتت٨م ألوتت٤م ق أل :اًمعٕمٚمٞمتتؼ قمتتغم اًمتتدًمٞمؾ اًمقتت٤مين

وُمتتـ ظمتتالل ( يمتت٤من ذم حمٚمتتف  م ق يٙمتتـ يمتتذًمؽ، سمتتؾ هتتل شمٙمتتـ ًمٌٞمتت٤من  ن ألذن اًمٜمٌتتل )

ٗمعْمتتلقا ، و وتتؿ يٛمٙمتتـ  ن يُ ن ذم اعمًتتٚمٛملم  ٤مقمتت٦م ُمتتـ اعمٜمتت٤موم٘ملم ؾمتتٚمقهب٤م إدع، شم٘متتقل: أل

( ألذٟمتت٤ًم رتتؿ، وسمٕمٌتت٤مرة  ظمتترى: هتتل ذم ُم٘متت٤مم سمٞمتت٤من  ن ُمتتـ  ذن ومتتٞمام ألذا ق يٕمتتط اًمٜمٌتتل )

( ذم حمٚمتتف  م ٓ، وم٘متتد ( ُمتتـ  هتتؾ اًمٜمٗمتت٤مق، و ُمتت٤م يمتتقن ألذن اًمٜمٌتتل )رتتؿ اًمٜمٌتتل )

( شمٙمٗمٚمتت٧م أيتت٦م اًمعتتل سمٕمتتد هتتذه أيتت٦م سمٌٞم٤مٟمتتف، وم٘متتررت  ن ألذن اًمرؾمتتقل إقمٔمتتؿ )

َْوَوتتُٕمقا  :ذم حمٚمتتف ىمتت٤مل شمٕمتت٤ممميمتت٤من صتت٤مئ٤ًٌم و َٕ ًٓ َو ٌَتت٤م َّٓ ظَم تت٤م َزاُدويُمتتْؿ ألِ ًَمتتْق ظَمَرضُمتتقا ومِتتٞمُٙمؿ ُمَّ

قُمقَن َرُتتتْؿ  ٌُْٖمتتتقَٟمُٙمُؿ اًْمِٗمْعٜمَتتت٦َم َوومِتتتٞمُٙمْؿ ؾَمتتتامَّ تتت٤معملِِمَ  قَمٚمِتتتٞمؿٌ  َواهلُلظِماَلًَمُٙمتتتْؿ َي ومتتت٢مذن اًمٜمٌتتتل ، (0)سم٤ِمًمٔمَّ

 ( يم٤من عمّمٚمل٦م اوٞمش اإلؾمالم وُمّمٚمل٦م اإلؾمالم. )

ألن ُمـ اًمٕمة٥م ضمدًا  ن يًعدل سم٤مطم٨م ؿمٞمٕمل ُمٜمع٥ًم ألمم ُمذه٥م اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اًمدًمٞمؾ اًمق٤مًم٨م: 

( سمٛمقؾ هذه اًمرواي٤مت ت رواي٤مت شمٚم٘مٞمح اًمٜم ؾ ! وًمٜم٤م ذم ُمٜمع هذه  هؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م )

 اًمرواي٦م قمدة شمٜمٌٞمٝم٤مت:

 ٕمعؼم.ؾمٜمده٤م همػم ُمو ( هؾ اًمٌٞم٧م )همػم  و٤م همػم واردة ُمـ ـمرق  إول:

( عمـ  ن ُمْمٛمقو٤م ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مٌقل سمف،  ومٙمٞمػ ي٘مقل اًمٜمٌل اعمًدد ) اًمق٤مين:

، قمغم ٟملق اًمٕمٛمقم، ومٝمؾ ُمـ اعمٕم٘مقل يمقن اعم ٤مـمٌلم هبذا " ٟمعؿ  قمٚمؿ سم٠مُمر دٟمٞم٤ميمؿ"خي٤مـمٌٝمؿ: 

( ذم  ٞمع إُمقر اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م، وملعك ذم سمٕمض إُمقر ا ٓم٤مب  قمٚمؿ ُمـ اًمٜمٌل )

 ( قمٚمٞمٝمؿ سم٠م ٕمٝمؿ!عٗمقق اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك )اعمرشمٌٓم٦م سم٤مُٕمقر اًمدٟمٞمقي٦م ٓ ي

                                                           

 .٦47م، أي٦م ؾمقرة اًمعقسم (0)
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( ق يٙمـ ُمـ ؾمقاد اًمٜم٤مس، سمؾ يم٤من ُمـ  قم٘مٚمٝمؿ، وُمع ىمٓمع ألن اًمرؾمقل إقمٔمؿ )

( ُمـ  يمٛمؾ اًمٜم٤مس قم٘مالً اًمٜمٔمر قمـ قمّمٛمعف وقمـ اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين اًمذي يم٤من ُمٕمف، وم٘مد يم٤من )

 ( ذم  ٞمعن  قمٚمؿ ُمـ اعمّمٓمٗمك اعم١ميد )قوُمـ  رضملٝمؿ طمٙمٛم٦م، ومٙمٞمػ يٙمقن اعم ٤مـمٌ

 ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م.

 ن هذه اًمرواي٦م  :ُم٤م ذيمره  اًمًٞمد  سمـ ـم٤مووس )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( ُمـ اعمٜمٌف اًمق٤مًم٨م:

( يم٤من قمٛمره ومقق ( ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة سمٕمد ارةرة، واًمٜمٌل )شمعلدث قمـ اًمٜمٌل )

ا ٛمًلم ؾمٜم٦م، ومٌ٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمّمٛم٦م وقمـ اًمٕمٚمؿ ا ٤مص، ومٝمؾ ُمـ اعمٕم٘مقل  ن يٙمقن 

( ؾ، ويم٤من )ٞمواًمذي يم٤من يٕمٞمش ذم ُمٙم٦م وهل ُمٜمٓم٘م٦م يقضمد طمقر٤م ٟم  (اًمرؾمقل )

هذا إُمر اًمًٌٞمط، وهق طم٤مضم٦م اًمٜم ٞمؾ ألمم اًمعٚم٘مٞمح،  ٚمٞمفخيٗمك قم  ةػمقـ هب٤م ٟم ٞمؾ يميم٤ميعٜم٘مؾ ألمم  ُم

( راضمح اًمٕم٘مؾ، وطمريّم٤ًم قمغم  ن يعٕمٚمؿ و ن يعٕمرع قمغم إُمقر اًمعل دمري ُمـ  ق يٙمـ )

 اًمقاوح؟!طمقًمف ومٙمٞمػ ظمٗمل قمٜمف هذا إُمر 

( وُمـ اًمٖمري٥م اًمٕمةٞم٥م  ن ص٤مطم٥م هذه اعمل٤موًم٦م  راد  ن ي٘مرب ضمٝمؾ اًمٜمٌل)

شمقاضمد اًمٜم ٞمؾ ت سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمع٠مسمػم ومذيمر  ٟمف ؾم٠مل سمٕمض اًمِمٞم٦ٌم اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم ا ٚمٞم٩م ت ذم  ُم٤ميمـ 

اًمٜم ٞمؾ  ألمم شمٚم٘مٞمح  م ٓ؟ ومٙم٤مٟمقا ٓ يٕمرومقن ضمقاب ذًمؽ، وم٢مذا يم٤من ؿَمَٞم٦ٌَم ا ٚمٞم٩م ٓ  هؾ  ع٤مج

( همػم قم٤مق سمذًمؽ، وهذا اًم٘مٞم٤مس ت ىمٞم٤مس ذًمؽ ومٚمٞمس سمٌٕمٞمد  ن يٙمقن اًمرؾمقل ) يٕمٚمٛمقن

( سمِمٞم٦ٌم ا ٚمٞم٩م اًمٙمرام ت يٙمِمػ قمـ ُمٌٚمغ قمٚمٛمف سمِم ّمٞم٦م ؿم ّمٞم٦م اًمٜمٌل إقمٔمؿ )

(، وُمـ يم٤من ي٘مٞمس رؾمقل (، وقمـ ُم٘مدار ضمٝمٚمف سم٘مدر اعمّمٓمٗمك اعمًدد )اًمرؾمقل )

 ٝمد ي٘مع ذم ا ٓم٠م.اهلل سم٤مًمِمٞم٦ٌم ًمٞمس سمٕمٞمدًا قمٜمف اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٌل مع
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 ٟم٘مد ٟمٔمري٦م  صقل اًمعِمٞمع ىمرا ة ضمديدة )اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م(

ٟم٘مد ٟمٔمري٦م  صقل اًمعِمٞمع ىمرا ة ضمديدة )اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م(  و اًمدقمقة ألمم اًمٜمٔمري٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: 

 سمنمي٦م ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م.

ألن "(  ٟمف ىم٤مل: روى صم٘م٦م اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمل )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ( قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م )     

اإلُم٤مُم٦م  س اإلؾمالم اًمٜم٤مُمل وومرقمف اًم٤ًمُمل، سم٤مإلُم٤مم مت٤مم اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م 

 .(0)"واوٝم٤مد

 ُمٚم ص ٟمٔمري٦م اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م:ت

يمع٤مسم٤ًم شمٌٜمك ومٞمف ٟمٔمري٦م  ـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔمري٦م )اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م(، يمع٥م اًمديمعقر حمًـ يمديقر      

 ذم قم٘مٞمدة اإلُم٤مُم٦م مه٤م:تُمروا سمٛمرطمٚمعلم اإلُم٤مُمٞم٦م  وطم٤مصؾ هذه اًمٜمٔمري٦م هق:  ن اًمِمٞمٕم٦م

وهل ُم٤م ىمٌؾ اًم٘مرن ا ٤مُمس، طمٞم٨م يم٤من اًمِمٞمٕم٦م يٜمٔمرون ألمم اإلُم٤مُم٦م قمغم  و٤م  اعمرطمٚم٦م إومم:     

( مرد ُمٜمّم٥م سمنمي، ومٙم٤من اًمًقاد إقمٔمؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م و همٚمٌٞمعٝمؿ يرون  ن إئٛم٦م )

ٚمٛمقه ُمـ ظمالل اًمٓمرق اعمعٕم٤مروم٦م، يم٤محلْمقر قمٚمام   سمرار، شمٗمقىمقا قمغم همػمهؿ ذم اًمٕمٚمؿ اًمذي شمٕم

قمٜمد إؾم٤مشمذة  و ىمرا ة اًمٙمع٥م، ومٚمؿ يٙمـ اًمِمٞمٕم٦م ت ىمٌؾ اًم٘مرن ا ٤مُمس ت  يٕمع٘مدون سم٤مًمٜمص ذم 

( ًمداؿ  ن إئٛم٦م )٦م ويمذًمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ ا ٤مص )اًمٚمدين( واإلُم٤مُم٦م، وٓ يٕمع٘مدون سم٤مًمٕمّمٛم

 قمٚمقم وصٚم٧م ألًمٞمٝمؿ سمٖمػم اًمٓمرق اعمعٕم٤مروم٦م يم٤مإلر٤مم اإلرل.

                                                           

 .0، سم٤مب ٟم٤مدر ضم٤مُمع ذم ومْمؾ اإلُم٤مم وصٗم٤مشمف، ح0اًمٙم٤مذم، ج (0)
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وهل ُم٤م سمٕمد اًم٘مرن ا ٤مُمس، ومٌٕمد  ن ُمرت اًم٘مرون ا ٛم٦ًم إومم شمٖمػم  اعمرطمٚم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:      

اًمًقاد إقمٔمؿ ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمـ اًم٘مقل سمٌنمي٦م ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م، ألمم اًم٘مقل سم٢مرٞم٦م ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م، طمٞم٨م 

 اقمع٘مدوا  ن ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م ُم٘م٤مم ومقق سمنمي، يٕمعٛمد قمغم  صقل صمالصم٦م هل: 

 شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(.)م ٓ يٙمقن ألّٓ مٕمقًٓ ُمـ ىمٌؾ اهلل اًمٜمص، وم٤مإلُم٤م إول:

ذيمقرة اعم اًمٕمّمٛم٦م، ومال يٙمقن اإلُم٤مم ألٓ ُمٕمّمقُم٤ًم ُمٜمزه٤ًم ُمٓمٝمرًا ُمـ مٛمققم٦م ُمـ إُمقر اًمق٤مين:

 .ذم يمع٥م اًمٕم٘م٤مئد

اًمٕمٚمؿ ا ٤مص، وهق يٕمٜمل  ألن ًم ُم٤مم ـمرىم٤ًم ظم٤مص٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م، وقمٜمده قمٚمقم طمّمٚم٧م ًمف  اًمق٤مًم٨م:

 .اًمٜم٤مسٓ شمعقومر ًمٕم٤مُم٦م ُمـ ـمرق 

هذا اًمٕمٍم، ومة٤م  سمٜمٔمري٦م قمٜمقو٤م  ُمق٘مٗمل( سمٕمض )اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م وىمد شم٠مصمر هبذه اًمٜمٔمري٦م     

 صقل اًمعِمٞمع ىمرا ة ضمديدة(، طمٞم٨م  دقمك  ن آقمع٘م٤مد سم٤مًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ سمٕمٜمقان )

 ٤م ٓ يٕمد ُمـ  صقل آقمع٘م٤مد قمدد و ا ٤مص ٓ يٕمد ُمـ إصقل آقمع٘م٤مدي٦م اعم٘مقُم٦م ًمٚمعِمٞمع،

 م اًمعِمٞمع ٘مقّ إئٛم٦م،  و وٓدة ووضمقد اإلُم٤مم اعمٝمدي )قمةؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنميػ(، و ُم٤م ُم٤م يُ 

سملٞم٨م ي٘مدم ر اؿ وُم٤م ي٘مقًمقن قمغم ىمقل  (  قمٚمؿ ُمـ همػمهؿآقمع٘م٤مد سم٠من إئٛم٦م ) ومٝمق 

( و طمد اًمّمل٤مسم٦م، همػمهؿ ومٞمام ألذا وىمع ظمالع، وم٢مذا وىمع ظمالع سملم طمٙمٍؿ ُٕمػم اعم١مُمٜملم )

م ىمقل  ُمػم اعم١مُمٜملم  و ىمقل اإلُم٤مم ٘مدّ ( وٕع طمٜمٞمٗم٦م ومٛمـ  يُ طمٙمؿ ًم ُم٤مم اًمّم٤مدق ) و سملم 

يمام  ن ًمٚمعِمٞمع ُمراشم٥م ودرضم٤مت، ومٌٕمض  ،ومٝمق ؿمٞمٕمل ( سم٤مقمع٤ٌمرمه٤م   قمٚمؿاًمّم٤مدق )

اًمِمٞمٕم٦م يٕمع٘مد سم٤مًمٜمص واًمٌٕمض أظمر ٓ يٕمع٘مد سمذًمؽ، وسمٕمْمٝمؿ يٕمع٘مد سم٤مًمٕمّمٛم٦م واًمٌٕمض ٓ 

 يٕمع٘مد هب٤م.
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 ٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م:ؿمقاهد اًمٜمٔمري٦م واًمع

 راد ُمـ ظمالر٤م  ن وىمدم اًمديمعقر يمديقر ذم يمع٤مسمف )اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م( مٛمققم٦م ُمـ اًمِمقاهد،      

ٟمٔمريعف، وٟملـ ؾمٜمًعٕمرض سمٕمًْم٤م ُمـ هذه اًمِمقاهد وٟمًٕمك ضم٤مهديـ ًمع٘مديؿ شم٘مٞمٞماًم يدقمؿ 

 .يعْمح سمف طمٙمؿ ؾم٤مئر ؿمقاهده خمعٍمًا  ٟم٤مومٕم٤مً 

 واًمِمٞمخ اًمقطمٞمد سم٤مًمٌٝمٌٝم٤مين. اًمِم٤مهد إول: يمالم اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مين

ٟم٘مؾ اًمديمعقر قم٤ٌمرشملم ًمٕم٤معملم ضمٚمٞمٚملم مه٤م اًمِمٞمخ قمٌداهلل اعم٤مُم٘م٤مين واًمِمٞمخ اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين       

 ) قمغم اهلل درضم٤مهتام(. 

ألنَّ  يمقر ٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل(: شمي٘مقل اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مين )رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( ذم يمع٤مسمف ) اًمٕم٤ٌمرة إومم:     

 .ُمـ اوري٤مت اعمذه٥م يم٤من اًم٘مقل سمف ُمٕمدوًدا ذم اًمٕمٝمد اًم٤ًمسمؼ ُمـ اًمٖمٚمقُم٤م يٕمد اًمٞمقم 

ومٞمتتذيمر اًمتتديمعقر حمًتتـ يمتتديقر  ٟمتتف سمٛمالطمٔمتت٦م هتتذه اًمٕمٌتت٤مرة ٟمًتتعٗمٞمد   ن يمقتتػمًا ُمتتـ إُمتتقر     

روري٤مت، وُمتتـ إُمتتقر اًمقاوتتل٦م، هتتل ق شمٙمتتـ يمتتذًمؽ قمٜمتتد تاًمعتتل ٟمراهتت٤م اًمٞمتتقم ُمتتـ اًمْمتت

٤مع وُمتتـ دمتت٤موز احلتتد، وُمتتـ شمٚمتتؽ إُمتتقر اعمع٘متتدُملم، سمتتؾ يم٤مٟمتت٧م شمٕمتتد ُمتتـ اًمٖمٚمتتق وآرشمٗمتت

 اًمعل ٟمٕمع٘مد هب٤م وشمٕمعؼم ُمـ اعمًٚمامت ُم٠ًمًم٦م اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص.

 :ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمقطمٞمد اًمٌٝم٤ٌمين )رمحف اهلل شمٕم٤ممم( ذم يمع٤مسمف )اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م( اًمٕم٤ٌمرة اًمق٤مٟمٞم٦م:     

يم٤مٟمقا يٕمع٘مدون ٕئٛم٦م )صٚمقات اهلل وم٤مقمٚمؿ  ن اًمٔم٤مهر  ن يمقػمًا ُمـ اًم٘مدُم٤م  ٓ ؾمٞمام اًم٘مّٛمٞملم ُمٜمٝمؿ 

ويم٤مٟمقا يٕمدون اًمعٕمدي ت قمـ هذه  ،وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ( ُمٜمزًم٦م ظم٤مص٦م، وٓ دقزون اًمعٕمدي قمٜمٝم٤م

اعمٜمزًم٦م ت  ارشمٗم٤مقم٤ًم وهمٚمقًا، طمعك  وؿ ضمٕمٚمقا ٟمٗمل اًمًٝمق قمٜمٝمؿ )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ( ُمـ 



193 

 
 

 
 

نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

ُمٕم٤مضمزهؿ وٟم٘مؾ اًمٖمرائ٥م قمٜمٝمؿ اًمٖمٚمق، ويمذًمؽ ضمٕمٚمقا ُمٓمٚمؼ اًمعٗمقيض ألًمٞمٝمؿ، واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم 

 )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ(.

ومٞمذيمر اًمديمعقر يمديقر  ن هذه اًمٕم٤ٌمرة شمدل قمغم  ن اًمٙمقػم ُمـ اعمع٘مدُملم ٓ يٕمع٘مدون سمٕمّمٛم٦م     

إئٛم٦م )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ( يمام ٟمٕمع٘مد ٟملـ اًمٞمقم، وم٤معمع٘مدُمقن يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن سمةقاز 

اًمًٝمق قمٜمٝمؿ )صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ( سم٠مٟمف ُمٖم٤مٍل،  اًمًٝمق قمغم إئٛم٦م، ويعٝمٛمقن ُمـ ٟمٗمك

 ٤م يدل قمغم  ن اًم٘مرا ة اًمّملٞمل٦م اًمعل يم٤مٟم٧م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من هل اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م، 

 سم٤مًمٜمص وٓ سم٤مًمٕمّمٛم٦م وٓ سم٤مًمٕمٚمؿ ا ٤مص )اًمٚمدين(.م ع٘مقّ وم٤مإلُم٤مُم٦م ُم٤م هل ألٓ ُم٘م٤مم سمنمي، ٓ يَ 

 شم٘مٞمٞمؿ اًمِم٤مهد إول:

 ٟم٘مده ًمٞمس ؿم٤مهًدا صلٞمل٤ًم ُمقوم٘م٤ًم يٕمْمد ٟمٔمريعف، وذم ُم٘م٤مم اًمذي ىمدُمف اًمديمعقرهذا اًمِم٤مهد     

 ٟمًةؾ قمٚمٞمف ُمالطمٔمعلم:ت

 ن اًمًقاد إقمٔمؿ و همٚمٌٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م ىمٌؾ اًم٘مرن ا ٤مُمس، يم٤مٟمقا  ٙم٤مشم٥مزقمؿ اًم اعمالطمٔم٦م إومم:     

 ؽ.ٓ يٕمع٘مدون سم٤مًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص، سمٞمٜمام ه٤مشم٤من اًمٕم٤ٌمرشم٤من ٓ شمدٓن قمغم ذًم

ألنَّ  يمقر ُم٤م يٕمد اًمٞمقم ُمـ اوري٤مت اعمذه٥م يم٤من اًم٘مقل سمف ) :ومٕم٤ٌمرة اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مين ومٞمٝم٤م    

(، وق يٌلّم اًمِمٞمخ ُمـ اًمذي يٕمدون هذه اًميوري٤مت ُمـ ُمٕمدوًدا ذم اًمٕمٝمد اًم٤ًمسمؼ ُمـ اًمٖمٚمق

اًم٘مقل قمـ قمدد ُمٕملم، ومٙمٞمػ يًعٗم٤مد ُمٜمٝم٤م  ومٕم٤ٌمرشمف ٓ شمعلدث ،اًمٖمٚمق، ويمؿ قمددهؿ ذم اًمعِمٞمع

 ٦م يم٤مٟم٧م قمغم اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م؟!سم٠من  همٚمٌٞم٦م اًمِمٞمٕم

(، ومٝمل ٓ شمدل ٕن  ..وم٤مقمٚمؿ  ن اًمٔم٤مهر  ن يمقػمًا ُمـ اًم٘مدُم٤م  ُم٤م قم٤ٌمرة اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين: )     

يمٚمٛم٦م )يمقػم( شمٓمٚمؼ قمغم اًمٕمنميـ وقمغم ا ٛمًلم وشمٓمٚمؼ  يْم٤م قمغم اعم٤مئ٦م، ومٚمق  ن ُم٤مئ٦م ؿم ص 
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ىم٤مل سمعٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م، وًمٙمـ قمدد ُم٤مئ٦م  قمدد ىمٚمٞمؾ   ن يمقػماً  ن ي٘م٤مل:  يّمح ىم٤مًمقا سمٛم٘م٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وم٢مٟمف 

ت ذم قمدد قمٚمام  اًمِمٞمٕم٦م ذم قمٍم اًمٔمٝمقر، وذم قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى، ومٕمٚمام  اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا سم٤معمئ٤م

ه٤مشم٤من اًمٕم٤ٌمرشم٤من ٓ شمدٓن قمغم  ن  همٚم٥م اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا قمغم اًم٘مرا ة  ،ألذن سمؾ يم٤مٟمقا سم٤مٔٓع.

 اعمٜمًٞم٦م.

ق شمتتتذيمر ه٤مشمتتت٤من اًمٕم٤ٌمرشمتتت٤من  ن ُمتتتـ اًميتتتوري٤مت واًمٕم٘م٤مئتتتد اًمق٤مسمعتتت٦م   اعمالطمٔمتتت٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:تتتت    

 صتتؾ اًمٕمّمتتٛم٦م، وم٤مًمِمتتٞمخ اًمٖمٚمتتق ُمًتت٤مئؾ اًمتتٜمص واًمٕمٚمتتؿ ا تت٤مص وقمٜمتتدٟم٤م واًمعتتل شمٕمتتد ُمتتـ 

اعم٤مُم٘متتت٤مين ذيمتتتر قمٜمتتتقان اوريتتت٤مت اعمتتتذه٥م، وًمٙمٜمتتتف ق يٌتتتلّم ُمتتت٤مهل هتتتذه اًميتتتوري٤مت، 

ًمٙمتتـ اًمتتديمعقر وهتتؾ  ن ُمٜمٝمتت٤م ُمًتت٠مًم٦م اًمتتٜمص وُمًتت٠مًم٦م اًمٕمّمتتٛم٦م وُمًتت٠مًم٦م اًمٕمٚمتتؿ اًمٚمتتدين، و

يمتتتديقر هتتتق ُمتتتـ  ظمتتتذ هتتتذه اًمٕمٜمتتت٤مويـ اًمقالصمتتت٦م ت اًمتتتٜمص واًمٕمّمتتتٛم٦م واًمٕمٚمتتتؿ ا تتت٤مص ت 

وووتتٕمٝم٤م ذم قمٌتت٤مرة اًمِمتتٞمخ اعم٤مُم٘متت٤مين، و ُمتت٤م اًمِمتتٞمخ اًمقطمٞمتتد اًمٌٝمٌٝمتت٤مين، ومتت٢من ذيمتتر ذم قم٤ٌمرشمتتف 

(، طمعتتك  وتتؿ ضمٕمٚمتتقا ٟمٗمتتل اًمًتتٝمق قمتتٜمٝمؿ ُمتتـ اًمٖمٚمتتق) :ُمًتت٠مًم٦م اًمٕمّمتتٛم٦م ُمتتـ اًمًتتٝمق، وم٘متت٤مل

ًمتتٞمس هتتق ألٟمٙمتت٤مر ٕصتتؾ اًمٕمّمتتٛم٦م، وم٤مًمٕمّمتتٛم٦م شمٕمٜمتتل  وًمٙمتتـ ألٟمٙمتت٤مر اًمٕمّمتتٛم٦م قمتتـ اًمًتتٝمق

 اإلرتتتت٤مم  و شمٚم٘متتتتل اًمعٕمٚمتتتتٞمؿ ُمتتتتـ رؾمتتتتقلاًمٕمّمتتتتٛم٦م ذم ُم٘متتتت٤مم شمٚم٘متتتتل اًمتتتتقطمل  و شمٚم٘متتتتل 

( وشمٕمٜمتتتل يمتتتذًمؽ قمتتتدم ا ٓمتتت٠م ذم شمٌٚمٞمتتتغ إطمٙمتتت٤مم وقمتتتدم ارشمٙمتتت٤مب اًمتتتذٟمقب اهلل )

واعمٕمتت٤ميص وقمتتدم اًمقىمتتقع ذم ا ٓمتت٠م واًمًتتٝمق، وم٤مًمٕمّمتتٛم٦م قمتتـ اًمًتتٝمق ومتترع ُمتتـ ومتتروع  صتتؾ 

يِمتتٙمؽ ذم ؾمتتٕم٦م اًمٕمّمتتٛم٦م، ومٝمتتذا ٓ يٕمٜمتتل  ن اًمٕمٚمتتام  ُمتتـ اًمٕمٚمتتام  ذم اًمٕمّمتتٛم٦م، ومتت٢مذا وضمتتد 

ا اًمتتزُمـ، وهتتق اًمتتٜمص و صتتؾ يٜمٙمتترون هتتذا اًمقالصمتتل اًمتتذي شمع٘متتقم سمتتف ٟمٔمريتت٦م اًمِمتتٞمٕم٦م ذم هتتذ

 ( قمٚمقُم٤ًم ظم٤مص٦م وصٚم٧م سمٓمرق ظم٤مص٦م.اًمٕمّمٛم٦م و ن ًمألئٛم٦م )
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 اًمِم٤مهد اًمق٤مين: اقمع٘م٤مد اًمِمٞمخ اسمـ اوُٜمٞمد، واقمع٘م٤مد اًمِمٞمخ اًمّمدوق واًمِمٞمخ اسمـ اًمقًمٞمد.    

ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمعل ُٟم٧ًٌم ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد ) قمغم اهلل درضم٤مشمف( رؾم٤مًم٦م شمًٛمك )اًمرؾم٤مًم٦م اًمنوري٦م(     

وهق  ٕم٤مق ُمـ قمٚمامئٜم٤م اًم٘مدُم٤م  اًمٙمرام هٜم٤مُ رؾم٤مًم٦م ًم رؾم٤مًم٦م ي٘مقل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد سم٠من هذه اًموذم

 ضم٤مب ومٞمٝم٤م قمـ ُم٤ًمئؾ  "اًمرؾم٤مًم٦م اعمٍمي٦م"ٜمٞمد اإلؾمٙم٤مذم )رمحف اهلل شمٕم٤ممم(، اؾمٛمٝم٤م اًمٕم٤مق اسمـ اوُ 

( هق اظمعالع آرائٝمؿ، ٕهؾ ُمٍم، ذيمر ومٞمٝم٤م  ن ُمـ  ؾم٤ٌمب اظمعالع  طم٤مدي٨م إئٛم٦م )

ا معٝمديـ ورؿ  را  خمعٚمٗم٦م، وسم٥ًٌم اظمعالع أرا  اظمعٚمٗم٧م سمٕمض ( يم٤مٟمقوم٤مٕئٛم٦م )

وهق ُمـ اًمٕمٚمام  ت  (، وهذا يدل قمغم  ن اًمٕم٤مق اسمـ اُوٜمٞمداًمرواي٤مت اًمعل شمٜم٥ًم ألًمٞمٝمؿ )

 (.ُم٤م يم٤من يٕمع٘مد سمٕمّمٛم٦م إئٛم٦م ) ت  اًم٘مدُم٤م 

ُمٝمام( يم٤مٟم٤م يٕمع٘مدان يمام  ٟمف ُمـ اعمٕمروع  ن اًمِمٞمخ اًمّمدوق و ؾمع٤مذه اسمـ اًمقًمٞمد ) قمغم اهلل ُم٘م٤م     

(، وي٘مقٓن سم٠من  ىمؾ ُمراشم٥م اًمٖمٚمق ٟمٗمل اًمًٝمق قمـ سمقٌقت ألؾمٝم٤م  اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌل )

ُمـ  (، واًمِمٞمخ اًمّمدوق يٕمعؼم ُمـ  يم٤مسمر قمٚمام  اًمِمٞمٕم٦م وقمٔمامئٝم٤م، وهق  يْم٤مً اًمٜمٌل )

 ٠من اًم٘مرا ة اًم٤ًمسم٘م٦م ًم ُم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م قمغم سمنمي٦م ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م.هذا يِمٝمد سمو اعمع٘مدُملم،

 شم٘مٞمٞمؿ اًمِم٤مهد اًمق٤مين:ت

وذًمؽ عم٤م ٟمٕمروف ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت  ،احلظ ومٞمف يمديقر هذا اًمِم٤مهد يم٤ًمسم٘مف ق  ٤مًمػ اًمديمعقر    

 صمالصم٦م:
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 ألن ٟمًتت٦ٌم اًم٘متتقل سمتت٠من: اًمعٕمٚمٞمتتؼ إول: طمتتقل ُمتت٤م ٟمًتت٥م ألمم اسمتتـ اُوٜمٞمتتد )رمحتتف اهلل شمٕمتت٤ممم(

ذم رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اعمٗمٞمتد )ىمتدس هه(  ُمقضمقدة (  صل٤مب آرا  خمعٚمٗم٦م رذا اًمٕم٤مق إئٛم٦م )

وهل )اًمرؾم٤مًم٦م اًمنوري٦م(، وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ق يق٧ٌم  و٤م ًمٚمِمتٞمخ اعمٗمٞمتد، ومٝمتل وألن يم٤مٟمت٧م شُمٜمًت٥م 

ٟم٦ًٌم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ون ت يٜمٙمر وُمٜمٝمؿ اًمًٞمد ا قئل ) قمغم اهلل ُم٘م٤مُمف(ت ألًمٞمف، ًمٙمـ  ٚم٦م ُمـ قمٚمامئٜم٤م 

ٜمةت٤ميش واًمِمتتٞمخ اًمٓمتقيس )رمحٝمتتام اهلل  ن اًمِمتتٞمخ اًم اعمل٘متتؼ ا تقئل  ذيمترو ،ًمِمتٞمخ اعمٗمٞمتتدألمم ا

ف، ومٝمذه اًمرؾم٤مًم٦م ٓ ٌعـ وٛمـ يمهذه اًمرؾم٤مًم٦م ُم اذيمر٤م اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد وذيمرا يمعٌف، وق يشمٕم٤ممم( شمر ّ 

ٓ ٟمٕمٚمؿ عمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ضمٝم٦م، وق شمّمؾ  ٤مٜمّ ُيٕمٚمؿ  و٤م ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد، وٓ ٟمٕمٚمؿ هل عمـ، وألذا يم

ومال يٛمٙمـ  ن ٟمٕمعٛمد قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم ٟم٦ًٌم هذا  ألًمٞمٜم٤م يمع٥م اًمٕم٤مق اسمـ اُوٜمٞمد ُمـ ضمٝم٦م  ظمرى،

 اًم٘مقل ألمم اًمِمٞمخ اسمـ اُوٜمٞمد )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف(.

 اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مين: اقمع٘م٤مد صمالصم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  ٓ يِمٙمؾ  همٚمٌٞم٦م اًمعِمٞمع.

ألن اًمديمعقر يمديقر يدقمل  ن  همٚم٥م اًمِمٞمٕم٦م قمغم قمدم اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص، سمٞمٜمام     

ًمِم٤مهد ذيمر  ؾمام  صمالصم٦م ُمـ اًمٕمٚمام ، وًمٜمٗمرض  ٟمف  و٤مع قمٚمٞمٝمؿ  ٚم٦م ُمـ قمٚمام  ىمؿ، هق ذم هذا ا

 و  ٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  اعمع٠مصمريـ هب١مٓ  اًمٕمٚمام  اًمقالصم٦م، ومٝمؾ ه١مٓ  يِمٙمٚمقن  همٚمٌٞم٦م اًمعِمٞمع،  و 

 يِمٙمٚمقن اًمًقاد إقمٔمؿ ًمٚمعِمٞمع؟!

وًمذا وم٢مٟمٜم٤م طمعك ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م هبذا اًمِم٤مهد وم٢مٟمف ٓ يق٧ٌم  ن  همٚم٥م اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا ٓ يٕمع٘مدون      

 سم٤مًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص.
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 اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مًم٨م: طم٘مٞم٘م٦م اقمع٘م٤مد اًمِمٞمخ اًمّمدوق.

ألن ُمـ اًمٖمري٥م  ن يذيمر ص٤مطم٥م ٟمٔمري٦م )اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م( اؾمؿ اًمِمٞمخ اًمّمدوق )رمحف اهلل      

شمٕم٤ممم( يمِم٤مهد قمغم ٟمٔمريعف، وذًمؽ  ن اًمِمٞمخ اًمّمدوق ) قمغم اهلل ُم٘م٤مُمف( ٓ يٜمٙمر  صؾ 

ُم٤م  وم٢من اًمِمٞمخ اًمّمدوق ذيمر ذم يمع٤مسمف )آقمع٘م٤مدات( اًمٕمّمٛم٦م، وألٟمام هق يٜمٙمر ؾمٕم٦م اًمٕمّمٛم٦م،

ع٘م٤مد سم٤مًمٕمّمٛم٦م، اقمع٘م٤مدٟم٤م ذم إٟمٌٞم٤م  واًمرؾمؾ وإئٛم٦م واعمالئٙم٦م )صٚمقات اهلل سم٤مب ذم آقم"ٟمّمف: 

، ومٞمٔمٝمر ُمـ ذًمؽ اقمع٘م٤مد اًمِمٞمخ اًمّمدوق (0)"قمٚمٞمٝمؿ(  وؿ ُمٕمّمقُمقن ُمٓمٝمرون ُمـ يمؾ دٟمس

. "اقمع٘م٤مدٟم٤م"( سمؾ يدقمل  ن هذا هق اعمةٛمع قمٚمٞمف يمام يٗمٝمؿ ُمـ سم٤مًمٕمّمٛم٦م ًمألٟمٌٞم٤م  وإئٛم٦م )

ومرع ُمـ ومروع اًمٕمّمٛم٦م، وهق اًمٕمّمٛم٦م ًمٞمس قمـ ؾمٝمق اًمِمٞمٓم٤من ٓ يقضمد قمٜمده ووقح ذم  ،ٟمٕمؿ

وألٟمام قمـ ألؾمٝم٤م  اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم، وم٤مًمِمٞمخ اًمّمدوق ) قمغم اهلل ُم٘م٤مُمف( يم٤من ي٘مقل ألن اًمٜمٌل 

( ٓ يعٓمرق قمٚمٞمٝمؿ اًمًٝمق ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وًمٙمـ اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم ىمد يقىمٕمٝمؿ ذم وإئٛم٦م )

 شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم وًمٞمس ُمـ اًمِمٞمٓم٤من.ُمـ اهلل ألؾمٝم٤م  اًمًٝمق حلٙمٛم٦م، ومٞمٙمقن ذًمؽ 

يمام  ن اًمِمٞمخ اًمّمدوق )رمحف اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( يٕمع٘مد سم٤مًمٜمص واًمٕمٚمؿ ا ٤مص )اًمٚمدين( وىمد      

(، وم٘مد ٟمص )رمحف اهلل  ظمرج رواي٤مت يمقػمة شمٜمص قمغم قمٚمٛمٝمؿ وألُم٤مُمعٝمؿ وقمّمٛمعٝمؿ )

اد ُم٤م  ومعل سمف و طمٙمؿ سمؾ ىمّمدت ألمم ألير" :سم٘مقًمف "ُمـ ٓ  يه اًمٗم٘مٞمف"شمٕم٤ممم( ذم ُم٘مدُم٦م يمع٤مسمف 

وىمد َوٛمـ  ،"-شم٘مدس ذيمره وشمٕم٤مًم٧م ىمدرشمف -ومٞمام سمٞمٜمل وسملم رع  طمة٦م سمّملعف و قمع٘مد ومٞمف  ٟمف

اًمٜمص قمغم اإلُم٤مُم٦م اًمِمٞمخ يمع٤مسمف هذا اًمزي٤مرة او٤مُمٕم٦م، وىمد اؿمعٛمٚم٧م اًمزي٤مرة او٤مُمٕم٦م قمغم 

قم٤ٌمرات (، اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م وُمـ وقمغم ُم٘م٤مُم٤مت  هؾ اًمٌٞم٧م  ) ٚمؿ ا ٤مصاًمٕمّمٛم٦م واًمٕمو

 اًمزي٤مرة او٤مُمٕم٦م اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م يكم:

                                                           

 آقمع٘م٤مدات، سم٤مب آقمع٘م٤مد ذم اًمٕمّمٛم٦م. (0)
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ؾم٤مًَم٦ِم، َوخُمْعََٚمَػ اعماَْلئَِٙم٦ِم، َوَُمْٝمٌَِط اًْمَقطْمكِ " ت       ِة، َوَُمْقِوَع اًمرِّ ُقَّ الُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ي٤م اَْهَؾ سَمٞم٧ِْم اًمٜمٌ  ًَّ ، َاًم

مْح٦َِم، َوظُمّزاَن اًْمِٕمْٚمؿِ   ."َوَُمْٕمِدَن اًمرَّ

٦ُم اًمّراؿِم  َوَاؿْمَٝمُد َاٟمَُّٙمؿُ "ت ب      ُُمقنَ تتتتقُُمقَن اعمُْٙمَ تُدوَن اًْمتَٛمْٝمِدي قَن اعمَْْٕمُّم تتتإئِٛمَّ  ."رَّ

ـَ اًْمَقْصِػ ىَمْدَريُمْؿ، َوَاْٟمعُْؿ ُٟمقُر "ج ت       ـَ اعمَْْدِح يُمٜمَْٝمُٙمْؿ َوُِم َُمقامِمَّ ٓ ُاطْمّمتك صَمٜم٤مَئُٙمْؿ َوٓ َاسْمُٚمُغ ُِم

ُل اًْمَٖمٞم٨َْم، َوسمُِٙمْؿ آظْْمٞم٤مِر َوُهداُة إسْمراِر َوطُمَة٩ُم اْوَ  ٤ٌّمِر، سمُِٙمْؿ وَمعََح اهللُ َوسمُِٙمْؿ خَيْعُِؿ، َوسمُِٙمْؿ ُيٜمَزِّ

امَ  َاْن شَمَ٘مَع قَمغَم آْْرِض آِّ سم٤ِمِْذٟمِِف  ًَّ ُؽ اًم ًِ  ."ُيْٛم

َوضَمؾَّ  "د ت       ـِ اْئعََٛمٜمَُٙمْؿ  ي٤م َومِمَّ اهللِ اِنَّ سَمٞمْٜمك َوسملْمَ اهللِ قَمزَّ ُذُٟمقسم٤ًم ٓ َي٠ميت قَمَٚمٞمْٝم٤م آِّ ِرو٤ميُمْؿ، وَمٌَِلؼِّ َُم

قم٤ميُمْؿ َاُْمَر ظَمْٚمِ٘مِف َوىَمَرَن ـم٤مقَمعَُٙمْؿ سمِٓم٤مقَمعِفِ  ِه َواؾْمؽَمْ  ."قَمغم ِهِّ

ومٝمذه هل قم٘مٞمدة اًمِمٞمخ اًمّمدوق )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( ومٞمٙمػ واحل٤مل هذه يًعدل      

ة اعمٜمًٞم٦م، واًمعل هل شمٜمٙمر اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص سم٤مًمِمٞمخ يمِم٤مهد قمغم هذه اًم٘مرا 

 (؟!ٕهؾ اًمٌٞم٧م )

ُم٤م ظم٤مًمػ ومٞمف اًمِمٞمخ اًمّمدوق )رمحف اهلل( طمدود اًمٕمّمٛم٦م وم٘مط، وًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد خم٤مًمٗم٦م      

قم٤مق ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر ذم ُم٠ًمًم٦م ُم٤م، ٕن إُمقر ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ق شمٙمـ واول٦م يمام هل قمٚمٞمف ذم 

ٕم٦م إُمقر هق  ن اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م شمعْمح ُمع ُمرور اًمقىم٧م، وم٠مصل٤مب زُم٤مٟمٜم٤م، وم٢من ُم٤م شم٘معْمٞمف ـمٌٞم

يم٤مٟمقا وم٘مٝم٤م ، وسمٕمْمٝمؿ يم٤من خمعّم٤ًم ذم اًمٕم٘مٞمدة، وًمذا  ٝمؿ ٌٕمْم( يم٤من خمعٚمٗملم، ومإئٛم٦م )

( ُمع  صل٤مهبؿ خمعٚمٗم٦م، ومٙمؾ صل٤مع ي٠مظمذ ذم م٤مل ختّمّمف، صمؿ يم٤مٟم٧م رواي٤مت إئٛم٦م )

وؿ اًمٜم٤مئٞم٦م، ويم٤من اًمعٜم٘مؾ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ( يم٤مٟمقا يٜمع٘مٚمقن ألمم سمٚمداألن  صل٤مب إئٛم٦م )

صٕم٤ًٌم ًمٞمس يمام هق قمٚمٞمف ذم زُم٤مٟمٜم٤م، ويمذًمؽ وؾم٤مئؾ ٟمنم اعمٕمٚمقُم٦م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ًمٞم٧ًم يمام ذم 
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زُم٤مٟمٜم٤م احل٤ما، طمٞم٨م شمقضمد اعمٓم٤مسمع اًمقرىمٞم٦م واعمٙم٤مشم٥م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ومٗمل ذًمؽ اًمزُم٤من يم٤من ٟمنم 

٤ًمئؾ ًمٞم٧ًم واول٦م، ٕٟمف يٕمع٘مد اًمٙمع٤مب سم٤مًمٜمًخ اًمٞمدوي، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل  ن شمٙمقن سمٕمض اعم

ٞمٝم٤م،  و شمقضمد ومٞمٝم٤م وم٘مط رواي٤مت فمٜمٞم٦م، وًمٙمـ ُمع ُمرور اًمقىم٧م و ع ومسمٕمدم وضمقد رواي٤مت 

(، يعْمح  ٟمف شمقضمد ًمٌٕمض اعم٤ًمئؾ رواي٤مت ُمعقاشمرة  و رواي٤مت يمع٥م  صل٤مب إئٛم٦م )

 ُمًعٗمٞمْم٦م شمٗمٞمد آـمٛمئٜم٤من.

 اًمِم٤مهد اًمق٤مًم٨م: قم٤ٌمرة اًمِمٝمٞمد اًمق٤مين.     

ِمتتٝمٞمد اًمقتت٤مين ت زيتتـ اًمتتديـ سمتتـ ٟمتتقر اًمتتديـ اًمٕمتت٤مُمكم ت  )رمحتت٦م اهلل قمٚمٞمتتف( ذم يمع٤مسمتتف ذيمتتر اًم     

آقمع٘متتت٤مد سم٢مُم٤مُمتتت٦م  هتتتؾ  يتتتامن قمٜمتتتدٟم٤م ٟملتتتـ اًمِمتتتٞمٕم٦م،  ن ُمتتتـ  صتتتقل اإل"طم٘متتت٤مئؼ اإليتتتامن"

هتتؾ ُمتتـ  صتتقل اإليتتامن  ن ٟمٕمع٘متتد   :(، صمتتؿ ـمتترح قمتتغم ٟمٗمًتتف اًمًتت١مال اًمعتت٤مزماًمٌٞمتت٧م )

 ضمتتت٤مسمقا شمٙمتتتقن  ضمتتتقسمعٝمؿ ُمٓم٤مسم٘متتت٦م ًمٚمقاىمتتتع ( ألذا سمتتت٤مًمٜمص واًمٕمّمتتتٛم٦م؟ و ن إئٛمتتت٦م )

؟ وهتتؾ ُمتتـ  صتتقل اإليتتامن  ن يٕمع٘متتد اإلٟمًتت٤من سمتتذًمؽ شمٗمّمتتٞماًل،  م يٙمٗمتتل ذم ذًمتتؽ شمٗمّمتتٞمالً 

 آقمع٘م٤مد اإل ٤مزم؟

 ي اًمعّمديؼ سمذًمؽ  ،"آيمعٗم٤م  سم٤مٕظمػم وًمٞمس سمٕمٞمداً "وم٠مضم٤مب )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف(:    

٤مل سم٠من اًمِمٝمٞمد اًمق٤مين واًمذي هق  ؾمع٤مذ ًمٚمٗم٘مٝم٤م  هبذه اًمٕم٤ٌمرة وم٘م يمديقرأل ٤مًٓ، وىمد ومرح اًمديمعقر 

وُمـ  يم٤مسمر احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م يٍمح سم٠مٟمف ًمٞمس ُمـ  صقل قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م آقمع٘م٤مد سم٤مًمٜمص 

واًمٕمّمٛم٦م، ويمذًمؽ ومرح هبذه اًمٕم٤ٌمرة ص٤مطم٥م ٟمٔمري٦م ) صقل اًمعِمٞمع ىمرا ة ضمديدة(، وم٘م٤مل سم٠من 

سم٤مًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ  ُمالطمٔم٦م هذه اًمٕم٤ٌمرة شمدل قمغم  ٟمف ًمٞمس ُمـ  صقل اًمعِمٞمع آقمع٘م٤مد

 (. ا ٤مص ًمألئٛم٦م )
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  التهويز غري امللتزم   

 اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اًمِم٤مهد اًمق٤مًم٨م:ت     

ٓ يٛمٙمـ آقمعامد قمٚمٞمٝم٤م  هلل شمٕم٤ممم( يم٤مًمٕم٤ٌمرشملم اًم٤ًمسم٘معلمألن قم٤ٌمرة اًمِمٝمٞمد اًمق٤مين )رمحف ا    

 ت:يمِم٤مهد قمغم دقمقى اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م، وًمذًمؽ ُٕمريـ

ٚمٌٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م ق شمٙمـ شمٕمع٘مد سم٤مًمٜمص  و شمٕمع٘مد يدقمل سم٠من  هميمديقر : ألن اًمديمعقر إُمر إول     

سم٤مًمٕمّمٛم٦م  و شمٕمع٘مد سم٤مًمٕمٚمؿ ا ٤مص، سمٞمٜمام هذه اًمٕم٤ٌمرة ٓ شمعلدث قمـ  صؾ اًمقٌقت وألٟمام 

شمعلدث قمـ دظم٤مًم٦م آقمع٘م٤مد ذم صمٌقت اإليامن، وومرق يمٌػم سملم  ن يٙمقن اًمٌم  صم٤مسمع٤ًم، و ن يٙمقن 

ون ا ٛم٦ًم إومم اؾمعل٤ٌمب اًمًقاُ  صاًل ُمـ  صقل اإليامن. وم٢من ُمـ إُمقر اًمق٤مسمع٦م ذم اًم٘مر

 ٤مب ُمـ  صقل اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م؟!سمٕمد اًمقوق  ىمٌؾ اًمّمالة، وًمٙمـ هؾ هذا آؾمعلٌ

 سم٤مًمٓمٌع ٓ. 

سم٤مًمع٠مُمؾ ٟمةد  ن قم٤ٌمرة اًمِمٝمٞمد اًمق٤مين ٓ شمعلدث قمـ  صؾ اًمقٌقت، ومٝمل ق شم٘مؾ سم٠من هذه و    

اًمٕم٤ٌمرة يم٤مٟم٧م ذم ُم٘م٤مم احلدي٨م قمـ دظم٤مًم٦م اًمٕم٘م٤مئد ق شمٙمـ صم٤مسمع٦م ًمٙمل يًعِمٝمد هب٤م ذم اعم٘م٤مم، وألٟمام 

 آقمع٘م٤مد ذم صمٌقت اإليامن.

ألن اًمِمٝمٞمد اًمق٤مين ) قمغم اهلل درضم٤مشمف( ق ي٘مؾ سمٕمدم دظم٤مًم٦م آقمع٘م٤مد سم٤مًمٜمص  إُمر اًمق٤مين:     

اًمعٗمّمٞمكم ويمٗم٤مي٦م اًمٕمٚمؿ  واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص ذم اإليامن، وألٟمام ىم٤مل سمٕمدم اؿمؽماط اًمٕمٚمؿ

 ن آقمع٘م٤مد اإل ٤مزم وٓ يِمؽمط آقمع٘م٤مد اًمعٗمّمٞمكم.، ومٞمٙمٗمل اإلٟم٤ًماإل ٤مزم

صمتتؿ ىمٞمتتؾ ًمتتف سمتت٠من هٜمتت٤مُ  ئٛمتت٦م وهتتؿ  ُمتتػم اعمتت١مُمٜملم  ،ومٚمتتق  ن ؿم ّمتت٤ًم شمٕمتترع قمتتغم اإلؾمتتالم     

(، وم٘متت٤مل هتتذا اًمِمتت ص  ٟمتت٤م ُمٕمع٘متتد سم٢مُمتت٤مُمعٝمؿ، سمتت٤مًمٜملق اًمق٤مسمتت٧م ذم ألمم اإلُمتت٤مم احلةتت٦م )

٤ًم، وألن يمتتت٤من ٓ يٕمٚمتتتؿ (، وم٢مٟمتتتف هبتتتذه اًمٕم٘مٞمتتتدة اإل ٤مًمٞمتتت٦م يٕمتتتد ُم١مُمٜمتتتديتتتـ رؾمتتتقل اهلل )
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

شمٗمّمتتٞماًل سمٛمًتت٤مئؾ اًمتتٜمص واًمٕمّمتتٛم٦م واًمٕمٚمتتؿ ا تت٤مص ومتتام يريتتد اًمِمتتٝمٞمد اًمقتت٤مين سمٞم٤مٟمتتف هتتق ًمتتزوم 

آقمع٘متتت٤مد وًمٙمتتتـ يٙمٗمتتتل ومٞمتتتف آقمع٘متتت٤مد اإل تتت٤مزم، ومٞمٙمٗمتتتل  ن ي٘متتتقل اعمتتتر : اًم٘متتتقل ُمٜمتتتل ذم 

 ٞمتتع إؿمتتٞم٤م  ىمتتقل آل حمٛمتتد )صتتٚمقات اهلل وؾمتتالُمف قمٚمتتٞمٝمؿ(، ومٚمتتٞمس اًمِمتتٝمٞمد اًمقتت٤مين ذم 

رورة، ُمتتـ  ن اإلُم٤مُمتت٦م ٓ شمٙمتتقن ألٓ سمتتٜمص وٓ تُمتت٤م هتتق صم٤مسمتت٧م قمتتغم ٟملتتق اًمْمتتصتتدد ٟمٗمتتل 

 شمٙمقن ألٓ ًمٚمٛمٕمّمقم و و٤م ُمـ  صقل اإليامن ذم ُمذهٌٜم٤م.

٤مع قمغم  ن اإلُم٤مُم٦م ُمـ ًم٘مد ذيمر اًمِمٞمخ اعمةٚمس ص٤مطم٥م اًمٌل٤مر )رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( اإل      

ذيمر اًمِمٞمخ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤م  و ،ٗمروعاًميٕمع٘مدون  و٤م ُمـ  ـًمٚمٛم ٤مًمٗملم اًمذي ظمالوم٤مً   صقل اًمديـ

)رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( ذم يمع٤مسمف )يمِمػ اًمٖمٓم٤م (   ن اًمرواي٤مت اًمداًم٦م قمغم  ن اإلُم٤مُم٦م ُمـ  صقل 

 اًمديـ وُمـ  صقل اإليامن ُمعقاشمرة.

ألن اإلُم٤مُمت٦م  س اإلؾمتالم اًمٜمت٤مُمل  "(: وُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت ُم٤م روي قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م )      

قمتامل ٓ ، ومت٢من هتذه إ"مت٤مم اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م واوٝم٤مدوومرقمف اًم٤ًمُمل، سم٤مإلُم٤مم 

ُمٕمتغم سمتـ  قمتـ احلًتلم سمتـ حمٛمتد، قمتـو (. ىمٞمٛم٦م ر٤م ألٓ ذم ُمٔمٚم٦م آقمع٘م٤مد سم٤مإلُم٤مم احلةت٦م )

ؾمت٠مًم٧م  سمت٤م ىمت٤مل:  اسمتـ  ع يٕمٗمتقر اسمـ قمٛمرو، قمتـ قمٌد اًمٙمريؿ حمٛمد، قمـ اًمقؿم٤م  ىم٤مل: طمدصمٜمل

ضم٤مهٚمٞمت٦م،  ُمٞمعت٦م وًمٞمس ًمف ألُمت٤مم ومٛمٞمععتف ُم٤مت ُمـ: ()رؾمقل اهلل  قمـ ىمقل ()قمٌد اهلل 

ُمتت٤مم، ألوًمتتٞمس ًمتتف  اًمٞمتتقم ُمتت٤مت ىمٚمتت٧م: ومٛمتتـ وتتالل، ُمٞمعتت٦م :يمٗمتتر؟ ىمتت٤مل ُمٞمعتت٦م :ىمتت٤مل: ىمٚمتت٧م

 .(0) ضم٤مهٚمٞم٦م؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ُمٞمع٦م ومٛمٞمععف

 ، واعمٝمعدي هق ُمـ يٕمع٘مد سم٤مإلُم٤مُم٦م.وىمد يٙمقن و٤مًٓ  ٤مً وم٢من اعمًٚمؿ ىمد يٙمقن ُمٝمعدي      

                                                           

 .2وًمٞمس ًمف اُم٤مم ُمـ  ئٛم٦م اردى، ح ُم٤مت ، سم٤مب ُمـ0سمل٤مر إٟمقار ج  (0)
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  التهويز غري امللتزم   

 اإلُم٤مُم٦م ُمـ  صقل اًمديـ:تدًٓم٦م طمدي٨م اًمٖمدير قمغم  ن     

( سمتتلّم ذم ذًمتتؽ اًمٞمتتقم ُمًتت٠مًم٦م وقمٜمتتدُم٤م ٟمالطمتتظ طمتتدي٨م اًمٖمتتدير ٟمةتتد  ن اًمٜمٌتتل )      

 ًمًتت٧م  ومم سمٙمتتؿ ُمتتٜمٙمؿ "(: ( طمٞمتت٨م ىمتت٤مل )اًمتتٜمص قمتتغم ألُم٤مُمتت٦م  ُمتتػم اعمتت١مُمٜملم )

اًمٚمٝمؿ سمتغم، وم٘مت٤مل رتؿ قمتغم اًمٜمًتؼ، وىمتد  ظمتذ سمْمتٌٕمل  ُمتػم اعمت١مُمٜملم قمٚمٞمتف :سم٠مٟمٗمًٙمؿ؟ وم٘م٤مًمقا

طمعتتك رئتتل سمٞمتت٤مض ألسمٓمتتٞمٝمام وىمتت٤مل: ومٛمتتـ يمٜمتت٧م ُمتتقٓه ومٝمتتذا قمتتكم ُمتتقٓه،  اًمًتتالم ومتترومٕمٝمام

، (0)"اًمٚمٝمتتتؿ وال ُمتتتـ وآه، وقمتتت٤مد ُمتتتـ قمتتت٤مداه، واٟمٍمتتت ُمتتتـ ٟمٍمتتته، واظمتتتذل ُمتتتـ ظمذًمتتتف

سمٕمتتد ( ٤مًمٜمٌل ). ومتت(2)"و طمتت٥م ُمتتـ  طمٌتتف و سمٖمتتض ُمتتـ يٌٖمْمتتف"ويْمتتٞمػ ارٞمقٛمتتل: 

( اعمتت١مُمٜملم )سمٞم٤مٟمتتف  عمًتت٠مًم٦م اًمتتٜمص دقمتت٤م قمتتغم ُمتتـ ق يٕمع٘متتد سمتت٤مًمٜمص قمتتغم ألُم٤مُمتت٦م  ُمتتػم 

 . :  ظمذل ُمـ ظمذًمفسم٘مقًمف

( سم٤معم١مُمٜملم رلوع رطمٞمؿ، ومال يٛمٙمـ  ن يدقمق قمغم ُم١مُمـ ٕٟمف ظمالع ألن اًمرؾمقل )     

( ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ  ُمعف، يم٤مًم٘م٤مشمؾ وىمد  دظمرت ؿمٗم٤مقمعف ) ،( سم٤معم١مُمٜملمرمحعف )

( قمغم ُمـ ومٙمٞمػ يدقمق اًمٜمٌل إقمٔمؿ ) ،واًمزاين واعمٕمعدي قمغم ُم١مُمـ سميب وٟملقه

يم٤من شمريمٝم٤م مرد ذٟم٥م يم٤مًم٘معؾ واًمزين وٟملقمه٤م ًمٙم٤من اًمٜمٌل  ومٚمق ،(رُ ألُم٤مُم٦م  ُمػم اعم١مُمٜملم )شم

يم٤مؿمػ قمـ  ن هبذا اًمدقم٤م  اًمٖمٚمٞمظ ضمدًا  ( دقم٤م  اعمّمٓمٗمك )وم ،ؿم٤مومٕم٤ًم ـم٤مًم٤ًٌم اًمٕمٗمق واًمرمح٦م

ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م يش  قمٔمٞمؿ و و٤م ُمـ  صقل اًمديـ واإليامن، وًمذًمؽ وم٢من اقمع٘م٤مدٟم٤م سم٤مإلُم٤مم احلة٦م 

(  صؾ ُمـ  صقل )قمةؾ اهلل ومرضمف اًمنميػ( هق ُمٜم٤مط ًم يامن، واقمع٘م٤مدٟم٤م سمقضمقده )

                                                           

 .076اإلرؿم٤مد، ص (0)

 . اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمغم ُمقٓهسم٤مب ىمقًمف صغم، 014، ص9مٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد، اوز   (2)

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1790_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85%D9%8A-%D8%AC-%D9%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_103
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

سمؾ قمٚمٞمف اعمٕمقل ذم ىمٌقل  قمامًمٜم٤م وذم يمقٟمٜم٤م ُمرولم قمٜمد اهلل شم٤ٌمرُ  ،٤مً قم٘مٞمدشمٜم٤م وًمٞمس  ُمرًا ومرقمٞمّ 

 ."ُم٤م ألن متًٙمعؿ هبام ًمـ شمْمٚمقا ُمـ سمٕمدي"وشمٕم٤ممم، 

 . اًمِم٤مهد اًمراسمع:ت اًمرضمقع ًمٚمٛمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م

ي٘مقل اًمديمعقر حمًـ يمديقر: ألذا  ردٟم٤م  ن ٟمٕمرع اإلُم٤مُم٦م وٟمعٕمرع قمغم صٗم٤مت اإلُم٤مم، ومال 

اًمٙم٤مذم  و يمع٥م سمد ًمٜم٤م ُمـ اًمرضمقع ألمم اعمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، ٓ  ن ٟمعٕمٛمد قمغم يمع٤مب 

اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف(، ومٝمٜم٤مُ يمع٥م وُمّم٤مدر  ىمدم ُمـ ذًمؽ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م آقمعامد  ٦ماًمِمٞمخ اًمّمدوق )رمح

( واًمّملٞمٗم٦م اًمًة٤مدي٦م، قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مدر و٩م اًمٌالهم٦م وظمٓم٥م ؾمٞمد اًمِمٝمدا  )

 وهذه اعمّم٤مدر اًمقالصم٦م ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م  صمر ًمٚملدي٨م قمـ اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص.

 ت:٤ٌمرشملموىمد دقمؿ اًمديمعقر ىمقًمف هذا سم٤مٓؾمعِمٝم٤مد سمٕم 

( ذم ا ٓم٦ٌم اعمٕمرووم٦م و٩م اًمٌالهم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل  ُمػم اعم١مُمٜملم )قمـ وهل واردة  إومم:

٦ِم سمُِقضُمقدِ  "سم٤مًمِم٘مِم٘مٞم٦م:  َٓ طُمُْمقُر احْل٤َمِاِ َوىمِٞم٤َمُم احْلُةَّ َٛم٦َم ًَمْق  ًَ َ َُم٤م َواًمَِّذي وَمَٚمَؼ احْل٦ٌَََّم َوسَمَرَ  اًمٜمَّ

ًَْمَ٘مٞم٧ُْم طَمٌَْٚمَٝم٤م قَمغَم اًمٜم٤َّمرِصِ َوَُم٤م َ ظَمَذ اهللَُّ قَمغَم اًمْ  َٕ َٓ ؾَمَٖم٥ِم َُمْٔمُٚمقٍم  وا قَمغَم يمِٔم٦َِّم فَم٤مِقٍ َو َّٓ ُيَ٘م٤مر   َ 
ِ
ُٕمَٚماَم 

يزقمؿ اًمديمعقر يمديقر  ٟمٜم٤م ًمق ٓطمٔمٜم٤م هذه اًمٕم٤ٌمرة  ًمقضمدٟم٤مه٤م شمدل قمغم  ن  ُمػم و ،" هَم٤مِرهِب٤َم

فمٞمٗم٦م ىم٤مم هب٤م سم٥ًٌم ( ُم٤م يم٤من يٕمع٘مد  ن ألُم٤مُمعف سم٤مًمٜمص، وألٟمام يٕمع٘مد  ن اإلُم٤مُم٦م واعم١مُمٜملم )

طمْمقر احل٤ما وىمٞم٤مم احلة٦م سمقضمقد اًمٜم٤مرص، ومألٟمف وضمد ُمـ ي٤ٌميع وُمـ يٜم٤مرص  صٌل٧م 

( سم٤مإلُم٤مُم٦م، وًمقٓ ذًمؽ ًٕم٘مك سملٌٚمٝم٤م قمغم هم٤مرهب٤م، وشمرُ اإلُم٤مُم٦م اًمقفمٞمٗم٦م  ن ي٘مقم اإلُم٤مم )

 ُمـ  اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(. ( ٓ يرى  ن اإلُم٤مُم٦م وفمٞمٗم٦م مٕمقًم٦مواقمعزل إُم٦م، وم٠مُمػم اعم١مُمٜملم )
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( ذم يمع٤مسمف اًمذي يمعٌف ردًا قمغم يمع٥م  هؾ اًمٙمقوم٦م، وهل ًمًٞمد اًمِمٝمدا  ) اًمٕم٤ٌمرة اًمق٤مٟمٞم٦م:

ومٚمٕمٛمري ُم٤م آُم٤مم ألٓ احل٤ميمؿ سم٤مًمٙمع٤مب، اًم٘م٤مئؿ سم٤مًم٘مًط، اًمدائـ سمديـ احلؼ، "طمٞم٨م ضم٤م  ومٞمف: 

٧م  صٗم٤مت اإلُم٤مم سمّٞمٜمىمد  (ًمِمٝمدا  ). ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة ُمـ ؾمٞمد ا(0)"احل٤مسمس ٟمٗمًف قمغم ذًمؽ هلل

 ذيمر ُمـ وٛمٜمٝم٤م  اًمٜمص وٓ اًمٕمّمٛم٦م وٓ اًمٕمٚمؿ ا ٤مص.وق شم

 ن اعمّم٤مدر اًم٘مديٛم٦م ق شمعلدث قمـ اإلُم٤مُم٦م يمٛم٘م٤مم ألرل ومقق  يمديقراًمديمعقر  رىوُمـ هٜم٤م ي

 سمنمي، سمؾ شمعلدث قمٜمٝم٤م يمٛم٘م٤مم سمنمي.

 اًمع٘مٞمٞمؿ ًمٚمِم٤مهد اًمراسمع:

وًمٜم٤م  ،يم٤من ومٞمف م٤مٟم٤ًٌم ًمٚمّمقاب ًمٙم٤مشم٥مٟمةد  ن هذا اًمِم٤مهد يم٠مؾمالومف ق يٙمـ صلٞمل٤ًم وا

  ت:قمٚمٞمف قمدة شمٕمٚمٞم٘م٤مت

ألن اًمديمعقر اؾمعِمٝمد ذم اعم٘م٤مم  اًمعٕمٚمٞمؼ إول: آطمعة٤مج قمغم اًمٜم٤مس سمام يٕمع٘مدون سمف:

إلصم٤ٌمت ُُمدقم٤مه،  ت (ُمـ و٩م اًمٌالهم٦م وإظمرى ُمـ ظمٓم٥م ؾمٞمد اًمِمٝمدا  ) ألطمدامه٤م ت سمٕم٤ٌمرشملم

٤مرة و٩م اًمٌالهم٦م، ٟمةد  ن  ُمػم اعم١مُمٜملم قمٌألمم وهذا آؾمعِمٝم٤مد همػم صلٞمح، ٕٟمٜم٤م ًمق رضمٕمٜم٤م 

( ،)( يم٤من ذم زُم٤من  همٚم٥م اًمٜم٤مس ومٞمف ٓ يٕمع٘مدون سم٠مٟمف ألُم٤مم مٕمقل ُمـ ىمٌؾ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم

سمؾ يم٤مٟمقا يٜمٔمرون ألًمٞمف قمغم  ٟمف ألُم٤مم ضم٤م  سم٤مًمِمقرى  و سم٤مًمٌٞمٕم٦م، وهق اُمعداد عمـ ؾمٌ٘مف ُمـ ا ٚمٗم٤م ، 

( ٟم٘مٚمف اًمٙمٚمٞمٜمل )رمحف اهلل(  ن  ُمػم اعم١مُمٜملم ) وشمقضمد ؿمقاهد يمقػمة شمٌلم هذا اعمٕمٜمك، ُمٜمٝم٤م ُم٤م

ُمعٕمٛمديـ  الومف،  (رؾمقل اهلل ) ىمد قمٛمٚم٧م اًمقٓة ىمٌكم  قمامٓ ظم٤مًمٗمقا ومٞمٝم٤م"ىم٤مل: 

                                                           

ًمٞمزيد سمـ  سمٕمد سمٞمٕم٦م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف )قمٚمٞمف اًمًالم( اهلل اًمٌلراين،  سمقاب ُم٤م ضمرى اًمٕمقاق، اإلُم٤مم احلًلم )قمٚمٞمف اًمًالم(، اًمِمٞمخ قمٌد (0)

 و وٓده و صل٤مسمف.  قمٚمٞمٝمام اًمٚمٕمٜم٦م ألمم ؿمٝم٤مدشمف ُمٕم٤موي٦م
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ٟم٤مىمْملم ًمٕمٝمده ُمٖمػميـ ًمًٜمعف وًمق محٚم٧م اًمٜم٤مس قمغم شمريمٝم٤م وطمقًمعٝم٤م ألمم ُمقاوٕمٝم٤م وألمم ُم٤م 

 و ىمٚمٞمؾ ُمـ ؿمٞمٕمعل ًمعٗمرق قمٜمل ضمٜمدي طمعك  سم٘مك وطمدي  (رؾمقل اهلل ) يم٤مٟم٧م ذم قمٝمد

، (0)"(وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ) اًمذيـ قمرومقا ومْمكم وومرض ألُم٤مُمعل ُمـ يمع٤مب اهلل قمز وضمؾ

( ُمٜمّمقب سمةٕمؾ ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة شمدل قمغم  ن اًم٘مٚمٞمؾ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من يم٤من يٕمع٘مد  ن اإلُم٤مم )

 ألرل ُمـ ىمٌؾ اًم٤ٌمري )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(.

قمٛمٚمٞم٤مت شمٕمعٞمؿ وألظمٗم٤م  ( يم٤مٟم٧م هٜم٤مُ وم٘مٌؾ  ن ي٠ميت  وان طمٙمؿ  ُمػم اعم١مُمٜملم )

(، سمام ومٞمٝم٤م طمدي٨م اًمٖمدير واعمٜمزًم٦م واًمق٘مٚملم، ويم٤من قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ٕطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل )

( يم٤من خي٤مـم٥م ه١مٓ  سمٛمقؾ ُم٤م يٕمع٘مدون سمف، ومٙم٤من ي٘مقل قمغم ديـ ُمٚمقيمٝمؿ، واإلُم٤مم قمكم )

قمٚمٞمف  ن ٜمل ألذا شمّمدي٧م وىمٛم٧م سمقفمٞمٗمعل، و ٟمعؿ شمٕمع٘مدون سم٠من اإلُم٤مم د٥م ٟمرؿ عم٤مذا  ٟمعؿ شمٚمقُمق

( ذم ُم٘م٤مم آطمعة٤مج ومٝمق ) ؟!يعّمدى ألذا طمي احل٤ما ووضمد اًمٜم٤مرص اًمذي ي٤ٌميع

 وخم٤مـم٦ٌم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس سمام يٕمع٘مدون، وذًمؽ ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمٔمري٦م اًمعل يٕمقًمقن قمٚمٞمٝم٤م.

 اًمٗمرق سملم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م وُم٘م٤مم ألدارة احلٙمؿ:ت

ق اًل ( ذم هتتذه اًمٕمٌتت٤مرة  صتتسمتتؾ يٛمٙمتتـ  ن ي٘متت٤مل  يمقتتر ُمتتـ ذًمتتؽ وهتتق  ن اإلُمتت٤مم ) 

يٙمتتـ ذم ُم٘متت٤مم احلتتدي٨م قمتتـ ُم٘متت٤مم اإلُم٤مُمتت٦م، ومٝمٜمتت٤مُ ومتترق سمتتلم ُم٘متت٤مم اإلُم٤مُمتت٦م، وسمتتلم اًمعّمتتدي 

ًمعٓمٌٞمتتتتؼ وألٟمٗمتتتت٤مذ احلٙمتتتتؿ وألدارة ؿمتتتت١مون اًمٜمتتتت٤مس، وم٤مإلُم٤مُمتتتت٦م شمٕمٜمتتتتل ظمالومتتتت٦م رؾمتتتتقل اهلل 

(، وُمتتتـ شمٚمتتتؽ ) اًمٜمٌتتتل( واإلُمتتت٤مم ي٘متتتقم سمةٛمٞمتتتع إدوار اًمعتتتل ي٘متتتقم هبتتت٤م )

(، واإلُمتتت٤مم ذم هتتتذه اًمٕمٌتتت٤مرة يمتتت٤من م )إدوار احلٙمتتتؿ، ومتتت٤محلٙمؿ دور ُمتتتـ  دوار اإلُمتتت٤م

يعلتتدث قمتتـ اًمعّمتتدي ًمٚملٙمتتؿ، وق يٙمتتـ طمديقتتف قمتتـ ُم٘متت٤مم اإلُم٤مُمتت٦م، ومتت٢من ُم٘متت٤مم اإلُم٤مُمتت٦م 

                                                           

 .58، ص20اًمًالم( رىمؿ  ، ظمٓم٦ٌم ُٕمػم اعم١مُمٜملم )قمٚمٞمف8اًمٙم٤مذم، ج (0)
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ع اهلل ُمتتتـ طمتتتلم رّش  (١مُمٜملم )واًمتتتذي دل قمٚمٞمتتتف طمتتتدي٨م اًمٖمتتتدير يمتتت٤من صم٤مسمعتتت٤ًم ُٕمتتتػم اعمتتت

 )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ألُم٤مُمعف ألمم  ن  رحتؾ ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م. 

ٙمـ ُمٜمف، وهق يم٤من ذم ُم٘م٤مم احلدي٨م ُمـ طم٘مف ذم احلٙمؿ صمؿ ُمُ  ( ُمػم اعم١مُمٜملم ) ٜمع ٘مد ُمُ وم

ًمألُم٦م، ويم٤من ي٘مقل عمـ  ٤مً ألُم٤مُمذي ضمٕمٚمف اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ًمف  ًمٙمقٟمف قمـ احلٙمؿ واًمًٚمٓمٜم٦م اًم

وق يٙمـ طمديقف  صال قمـ  ،ٞمئ٦م زم اًمٔمروعهت٤م وضمد اًمٜم٤مرص وٟمٜمل شمّمدي٧م ًمٚملٙمؿ عمّ ألطمقًمف 

( ومٝمق  ووح و ضمغم، وذًمؽ ٤مٟمٞم٦م ًمًٞمد اًمِمٝمدا  )ٕم٤ٌمرة اًمقاًمو ُم٤م إُمر ذم  ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م.

 سم٤مقمع٤ٌمر إُمقر اًمع٤مًمٞم٦م:ت

يمل٤مل اًمٜم٤مس اًمذيـ ( ِمٝمدا  )ألن طم٤مل اًمٜم٤مس اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم زُمـ ؾمٞمد اًم   وًٓ:

(، طمٞم٨م يم٤من  همٚمٌٝمؿ ٓ يٕمع٘مد  ن اإلُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمص و ٟمف ٓ خيٚمق قم٤مؿمقا ُمع  ُمػم اعم١مُمٜملم )

صمؿ ألٟمف "(:  ن  هؾ اًمٙمقوم٦م يمعٌقا ألمم اإلُم٤مم احلًلم )زُم٤من ُمـ ألُم٤مم، وم٢من اعم١مرظملم ذيمروا 

ضمٕمٚمقا "ٟم٘مؾ اسمـ يمقػم  وؿ و ،(0)"ًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م ألُم٤مم همػمُ وم٠مىمٌؾ ًمٕمؾ اهلل دٛمٕمٜم٤م سمؽ قمغم احلؼ

ومٝم١مٓ  يم٤مٟمقا يٕمع٘مدون سم٠من اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن  (2) " وؿ عم٤م ي٤ٌميٕمقا  طمداً و ...يًع٘مدُمقٟمفو يًعلققٟمف

(   ع٩م وًمذا يم٤من اإلُم٤مم ) ،قمٚمٞمٝمؿ ألُم٤مم سمٕمد ُمقت ُمٕم٤موي٦م، و ٟمف ٓ يقضمد واًمٌٞمٕم٦م سم٤مًمِمقرى

 قمٚمٞمٝمؿ سمٜمٗمس ُمٜمٓم٘مٝمؿ.

(، وم٢مٟمٜم٤م ٟمةده٤م شمٜمص قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمّمٛم٦م، : قمٜمد اًمع٠مُمؾ ذم قم٤ٌمرة ؾمٞمد اًمِمٝمدا  )صم٤مٟمٞم٤ًم

(  ن ت ومذيمر) ،"ُم٤مم ألٓ احل٤ميمؿ سم٤مًمٙمع٤مب، اًم٘م٤مئؿ سم٤مًم٘مًطومٚمٕمٛمري ُم٤م اإل"(: طمٞم٨م ىم٤مل )

اًمدائـ سمديـ احلؼ، " :٤مُمف سم٤مًم٘مًط قمغم ٟملق اإلـمالق صمؿ ىم٤ملطم٤ميمٛمٞم٦م اإلُم٤مم سم٤مًمٙمع٤مب وىمٞم

                                                           

  7ص  2واإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ج 278ص  3شم٤مريخ اًمٓمؼمي ج  (0)

 .050ص  8اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ج   (2)
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، وٓ يٛمٙمـ  ن يٙمقن اإلٟم٤ًمن طم٤مسم٤ًًم ًمٜمٗمًف، وُمقىمٗم٤ًم ر٤م قمغم "احل٤مسمس ٟمٗمًف قمغم ذًمؽ هلل

 ُمرو٤مة اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ذم  ٞمع ؿم١موو٤م، ذم  ومٙم٤مره وُمِم٤مقمره و ومٕم٤مًمف ألٓ ألذا يم٤من ُمٕمّمقُم٤ًم.

، ومٝمل قمغم ظمالع ُم٤م ( شمدل قمغم اًمٕمّمٛم٦م) وُمـ هٜم٤م يعْمح  ن يمٚمٛم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمدا 

 ذم ٟمٔمريعف )اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م(. ٙم٤مشم٥ميٌعٖمٞمف اًم

( ق يٙمـ ذم ُم٘م٤مم طمٍم  ٞمع اًمّمٗم٤مت واًمنموط اعمٕمعؼمة ذم : ألن ؾمٞمد اًمِمٝمدا  )صم٤مًمق٤مً 

اإلُم٤مُم٦م، ومٛمـ اًمنموط اعمٕمعؼمة  ن اإلُم٤مم ٓ يٙمقن ألٓ ُمـ ىمريش، و ن يٙمقن ـم٤مهر اعمقًمد،  وق 

( ًمٞمس ذم ُم٘م٤مم ـ اًمنمـملم ذم يمالُمف،  ٤م يدل قمغم  ٟمف )هذي(احلًلم ) يذيمر اإلُم٤مم

 اؾمع٘مّم٤م  وطمٍم  ٞمع اًمّمٗم٤مت اًمعل ٓ سمد  ن شمعقومر ذم اإلُم٤مم.

 اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص. :اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مين: شمْمّٛمـ اعمّم٤مدر اًم٘مديٛم٦م عم٤ًمئؾ

سم٤مًمرضمقع ألمم اعمّم٤مدر ن اًمعٕمرع قمغم ُم٘م٤مم اإلُم٤مم وقمغم صٗم٤مت اإلُم٤مم يٙمقن ا ٙم٤مشم٥مذيمر اًم

اًمّملٞمٗم٦م اًمًة٤مدي٦م، وزقمؿ ( واًم٘مديٛم٦م، وذيمر ُمٜمٝم٤م و٩م اًمٌالهم٦م وظمٓم٥م ؾمٞمد اًمِمٝمدا  )

  ن هذه اعمّم٤مدر ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص.

 فزقمٛمىمد شمْمٛمٜم٧م ُم٤م خي٤مًمػ ألمم هذه اعمّم٤مدر اًمعل  ؿم٤مر ألًمٞمٝم٤م ًمقضمدٟم٤مه٤م وًمٙمٜمٜم٤م ًمق رضمٕمٜم٤م  

 وُمـ شمٚمؽ اًمِمقاهد:ت ،ُمـ إؾم٤مس ٜمٔمريعفيٕمّمػ سمو دقمقاه،ظمالع  يٕمْمد و



208 

                                                      

 

  التهويز غري امللتزم   

 ت:و٩م اًمٌالهم٦م واًم٘مرا ة اإلرٞم٦م

ـْ ىَم٤مئٍِؿ هللِ َٓ خَتْ "(:  ( ي٘مقل  ُمػم اعم١مُمٜملم ) َْرُض ُِم ْٕ ٤م فَم٤مِهرًا َُمِْمُٝمقراً،ُٚمق ا ٦ٍم، ألُِمَّ   سمُِلةَّ

٤مو  . (0)"َُمْٖمُٛمقراً  ظَم٤مئِٗم٤مً  أَلُمَّ

ظَمَّم٤مئُِص طَمؼِّ اًْمِقَٓي٦ِم، َوومِٞمِٝمُؿ اًمَقِصٞم٦َُّم َوَرُْؿ "(: ب( ي٘مقل ذم وصػ  هؾ اًمٌٞم٧م )

 .(2)"َواًمِقَراصَم٦ُم 

( قمـ ىم٤مئؿ ( هٜم٤م ُم٠ًمًمعل اًمقٓي٦م واًمقصٞم٦م، يمام حتدث )ومذيمر  ُمػم اعم١مُمٜملم ) 

 سملة٦م قمغم ٟملق اإلـمالق.

َوًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم "( خمؼمًا قمـ قمٚمٛمف ا ٤مص اًمذي يٛمع٤مز سمف قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس: ج( وي٘مقل )

ٞمَْٓم٤مِن طِملَم َٟمَزَل اًْمَقطْمُل قَمَٚمٞمْف َرٟم٦ََّم  ٟم٦َُّم؟ وَمَ٘م٤مَل:  اًمِمَّ هَذا »وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َُم٤م هِذِه اًمرَّ

٧َم سمِٜمٌَِّل،  ًْ َٛمُع َُم٤م َ ؾْمَٛمُع، َوشَمَرى َُم٤م  ََرى، ألَِّٓ َ ٟمََّؽ ًَم ًْ ـْ قِم٤ٌَمَدشمِِف، ألِٟمََّؽ شَم ٞمَْٓم٤مُن ىَمْد َ يَِس ُِم َوًمٙمِٜمََّؽ اًمِمَّ

 .(3)"َوألِٟمََّؽ ًَمَٕمغَم ظَمػْمٍ َوِزيٌر، 

يرى اعمالئٙم٦م  قومٝم ،ويرى ُم٤م يراه(، )( يًٛمع ُم٤م يًٛمع اًمٜمٌل وم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ) 

قمٚمؿ ظم٤مص، وًمديف ، ومٝمق ألذًا ًمديف ًمف(، ويًٛمع اظم٤ٌمراهتؿ  وهل شمٜمزل قمغم رؾمقل اهلل )

 ـمرق ُمٕمرومٞم٦م يٛمع٤مز هب٤م قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس.

                                                           

 ُمـ يمالم ًمف قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مًمف ًمٙمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمام . و٩م اًمٌالهم٦م،  (0)

 و٩م اًمٌالهم٦م، وُمـ ظمٓم٦ٌم ًمف قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد اٟمٍماومف ُمـ صٗملم. (2)

  و٩م اًمٌالهم٦م، وُمـ ظمٓم٦ٌم ًمف قمٚمٞمف اًمًالم شمًّٛمك اًم٘م٤مصٕم٦م. (3)

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1110_%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9-%D8%AC-%D9%A4/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_36
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

 اإلرٞم٦م:تاًم٘مرا ة و (ظمٓم٥م ؾمٞمد اًمِمٝمدا  )

(  ٟمف ىم٤مل يٜم٘مؾ ص٤مطم٥م ُمٜم٤مىم٥م آل  ع ـم٤مًم٥م  ٟمف ُمـ ا ٓم٥م اًمعل  ًم٘م٤مه٤م احلًلم )

ـمٞمٕمقٟم٤م وم٤من ـم٤مقمعٜم٤م ُمٗمروو٦م، ألذ يم٤مٟم٧م سمٓم٤مقم٦م اهلل ُم٘مروٟم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ) ـمٞمٕمقا اهلل وم٠م "ًمٚمٜم٤مس: 

( ٟمص قمغم ومرض ـم٤مقمعٝمؿ ، وم٤مإلُم٤مم احلًلم )(0)"و ـمٞمٕمقا اًمرؾمقل و وزم إُمر ُمٜمٙمؿ(

٤مقم٦م اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم ُم٘مروٟم٦م، ٝمل سمٓموم ،" ألذ يم٤مٟم٧م سمٓم٤مقم٦م اهلل ُم٘مروٟم٦م ُمٗمروو٦مـم٤مقمعٜم٤م " :سم٘مقًمف

  ُم٠ًمًم٦م سملّم  ن شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم سمٓم٤مقمعٝمؿ، ومٝمق ألذذيمر  ٟمف يرى ٟمٗمًف ُمـ  وزم إُمر اًمذيـ  ُمر اهللو

 اًمٜمص وُم٠ًمًم٦م اًمقٓي٦م وُم٠ًمًم٦م ومرض اًمٓم٤مقم٦م.

 اًمّملٞمٗم٦م اًمًة٤مدي٦م واًم٘مرا ة اإلرٞم٦م:ت

َربِّ َصؾِّ قَمغم  ـم٤مئ٥ِِم "( ومٞم٘مقل ذم اًمّملٞمٗم٦م اًمًة٤مدي٦م: زيـ اًمٕم٤مسمديـ ) ُم٤م اإلُم٤مم 

 َُ َُمِر ِٕ ـَ اظمؽَمهَتُؿ  َُ ذم  رِوَؽ  ،وطَمَٗمَٔم٦َم ديٜمَِؽ  ،وضَمَٕمٚمعَُٝمؿ ظَمَزَٟم٦َم قِمٚمِٛمَؽ  ، هِؾ سَمٞمعِِف اًمَّذي  ،وظُمٚمٗم٤مَ 

 َُ ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مُمره  )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ( خمع٤مرون ُمـ ىمٌؾ اهلل، ومٝمؿ )(2)"وطُمَةَةَؽ قَمغم قِم٤ٌمِد

 هؿ  وًمقا إُمر، وهؿ ظمزاٟم٦م قمٚمؿ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وقمٜمدهؿ  هاره ضَمؾَّ ؿم٠مٟمف.و

اًمٞمٝم٤م سم٤مًمرضمقع  ٙم٤مشم٥مألن هذه اًمِمقاهد اًمعل شمْمٛمٜمعٝم٤م اعمّم٤مدر اًم٘مديٛم٦م، واًمعل وضمف اًم

ق يراضمع ف ص واًمٕمٚمؿ ا ٤مص ت، واًمذي يٌدو  ٟمٟمةده٤م شمْمٛمٜم٧م اعم٤ًمئؾ اًمقالث ت اًمٕمّمٛم٦م واًمٜم

ًمقضمد  و٤م شمْمٛمٜم٧م هذا اًمقالصمل  ٦م، ومٚمق  شمٕم٥م ٟمٗمًف سمٛمزيد سمل٨م ومٞمٝم٤م٤مدر ُمراضمٕم٦م يم٤مُمٚمهذه اعمّم

 اإلرٞم٦م اًمعل ٟمٕمع٘مد هب٤م، ويم٤من  ؾمالومٜم٤م  يٕمع٘مدون هب٤م. ٦ماًمٕمٔمٞمؿ، اًمذي يِمٙمؾ ريمٞمزة ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم

                                                           

 .223، ص، سم٤مب ألُم٤مُم٦م  ع قمٌداهلل احلًلم3ُمٜم٤مىم٥م آل  ع ـم٤مًم٥م، ج (0)

 اًمّملٞمٗم٦م اًمًة٤مدي٦م، دقم٤م ه قمٚمٞمف اًمًالم يقم قمرومف. (2)
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 اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مًم٨م:  ىمدُمٞم٦م سمٕمض اعمّم٤مدر قمغم و٩م اًمٌالهم٦م.

قمٚمٞمٜم٤م اًمرضمقع ألمم اعمّم٤مدر اًم٘مديٛم٦م، اًمعل هل  ىمدم ُمـ يمع٤مب   نيمديقر يذيمر اًمديمعقر 

وذًمؽ ٕن يمع٤مب   ،اًمٙم٤مذم، وذيمر ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مدر يمع٤مب و٩م اًمٌالهم٦م، وهذا همػم صلٞمح ُمٜمف

 ًمٚمٝمةرة، سمٞمٜمام يمع٤مب 416اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( اعمعقذم ؾمٜم٦م  نميػ اًمريض )رمح٦مو٩م اًمٌالهم٦م يمعٌف اًم

ًمٚمٝمةرة، ومٞمٙمقن اًمٙم٤مذم  ىمدم  329اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( وىمد شمقذم  ٦ماًمٙم٤مذم يمعٌف اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل )رمح

 ُمـ يمع٤مب و٩م اًمٌالهم٦م.

حمٛمد سمـ  فيٕمعؼم  ىمدم ُمـ يمع٤مب و٩م اًمٌالهم٦م، وم٢من ُم١مًمٗم ويمذًمؽ يمع٤مب سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت

ألمم شمف وم٢مذا  يم٤مٟم٧م دقمق ،ًمٚمٝمةرة 291احلًـ اًمّمٗم٤مر )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف(، شمقذم ؾمٜم٦م 

يم٤من يٜمٌٖمل قمٚمٞمف  ن واًمرضمقع ألمم إىمدم وم٤مٕىمدم، قمٚمٞمف ٛم٦م ومٞمٜمٌٖمل اًمرضمقع ألمم اعمّم٤مدر اًم٘مدي

 .ىمٌؾ و٩م اًمٌالهم٦م يٓم٤مًم٥م سم٤مًمرضمقع ألمم يمع٤مب اًمٙم٤مذم  و  يمع٤مب سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت

يمقػمة ذم ُم٤ًمئؾ اًمٜمص  رواي٤مت  ٤موقمٜمدُم٤م ٟمٕمقد ألمم هذيـ اًمٙمع٤مسملم ٟمةد  وام شمْمٛمٜم

 يمؾ سم٤مب شمقضمد قمدة رواي٤مت واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص، وم٤مًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل قم٘مد  سمقاسم٤ًم وذم

 وُمٜمٝم٤م:

 .سم٤مب ذم  ن إئٛم٦م ؿمٝمدا  اهلل قمز وضمؾ قمغم ظمٚم٘مف ت 

 .( ٟمقر اهلل قمز وضمؾسم٤مب  ن إئٛم٦م )ب ت 

 .( هؿ  ريم٤من إرضٛم٦م )سم٤مب  ن إئج ت 

، وُمتتتـ اًمروايتتت٤مت )( وإئٛمتتت٦م )سمتتت٤مب قمتتترض إقمتتتامل قمتتتغم اًمٜمٌتتتل )د ت 

دع (: اًمٚمروتت٤م ) ىمٚمتت٧مىمتت٤مل: "اًمتتقاردة ذم هتتذا اًمٌتت٤مب، ُمتت٤م روي قمتتـ قمٌتتداهلل سمتتـ  سمتت٤من 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1122_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_238
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1122_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_242
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1122_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_244
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1122_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_267
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

ذم يمتتؾ يتتقم   و ًمًتت٧م  ومٕمتتؾ؟ واهلل ألن  قمامًمٙمتتؿ ًمعٕمتترض قمتتكمّ :اهلل زم وٕهتتؾ سمٞمعتتل وم٘متت٤مل

 "وًمٞمٚم٦م

 (.اًمّملٞمٗم٦م واوٗمر واو٤مُمٕم٦م وُمّملػ وم٤مـمٛم٦م ) سم٤مب ومٞمف ذيمرهت ت 

يمعتتت٤مب سمّمتتت٤مئر اًمتتتدرضم٤مت ومٝمتتتق  يْمتتت٤ًم شمْمتتتٛمـ  سمقاسًمتتت٤م ذم قمٚمتتتؿ  رضمٕمٜمتتت٤م ألممو ُمتتت٤م ألذا 

 (، ُمٜمٝم٤م:تإئٛم٦م )

ذم إئٛم٦م  ٟمف قمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض، يمام قمرض قمغم رؾمقل اهلل  ت 

 . ألمم ُم٤م ومقق اًمٕمرش طمعك ٟمٔمروا

 .ذم إئٛم٦م  ٟمف ص٤مر ألًمٞمٝمؿ اًمٕمٚمقم اًمعل ظمرضم٧م ألمم اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤م  و ُمر اًمٕم٤معملمب ت 

٤مب ذم إئٛم٦م اوؿ ورصمقا قمٚمؿ  ومم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ و ٞمع إٟمٌٞم٤م  و وؿ  ُمٜم٤م  اهلل ج ت سم

 . ذم  روف وقمٜمدهؿ قمٚمؿ اًمٌالي٤م واعمٜم٤مي٤م و ٟم٤ًمب اًمٕمرب

 .(  وؿ  قمٓمقا قمٚمؿ ُم٤م ُم٣م وُم٤م سم٘مك ألمم يقم اًم٘مٞمٛم٦م) ٤مب ذم إئٛم٦مدت سم

اًمٙمع٥م إىمدم ُمـ و٩م اًمٌالهم٦م ٟمّم٧م قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٚمؿ ا ٤مص واًمٓمرق اعمٕمرومٞم٦م  ،ألذن

 ( وًمٞم٧ًم ُمقضمقدة قمٜمد همػمهؿ.ا ٤مص٦م اعمقضمقدة قمٜمد  هؾ اًمٌٞم٧م )

 ؿمقاهد ألو٤مومٞم٦م قمغم قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمٕمّمٛم٦م واًمٜمص واًمٕمٚمؿ ا ٤مص.اًمعٕمٚمٞمؼ اًمراسمع: 

هٜم٤مُ  ُمقر يمقػمة ًمق اًمعٗم٧م ألًمٞمٝم٤م اًمديمعقر يمديقر وق يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م ٟٓمعٝم٧م سمف ألمم  ن  همٚم٥م 

اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘مرون إومم يم٤مٟمقا قمغم اإلُم٤مُم٦م اإلرٞم٦م، واًمعل شمع٘مقم سم٤مًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ 

 ذيمر اُمريـ:تا ٤مص، و يمعٗمل هٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم سم

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1122_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_286
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_125
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_125
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_125
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_128
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_137
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_137
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_137
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_148
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إُمتتر إول: ألؿمتت٤مرة سمٕمتتض اًمٌتتت٤مطمقلم ىمٌتتؾ اًم٘متترن ا تت٤مُمس سمقٌتتتقت هتتذه اًمٕم٘مٞمتتدة قمٜمتتتد 

 اًمِمٞمٕم٦م.

٘مرن ا ٤مُمس ىمٌؾ اًم (اًمٌٞم٧م )شمٕمروقا عمذه٥م  هؾ  اًمذيـهٜم٤مُ  ٚم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمقلم  

( اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م وٟمّمقا قمغم  ن ُمـ قم٘مٞمدة ؿمٞمٕم٦م  هؾ اًمٌٞم٧م ) سمؾ وىمٌؾ اًم٘مرن اًمراسمع

 ه١مٓ :تواًمٕمٚمؿ ا ٤مص، ُمـ 

قم٤مش ذم زُمـ  وم٘مدًمٚمٝمةرة،  246/ اًم٘م٤مؾمؿ اًمريس، وهق  طمد  ئٛم٦م اًمزيدي٦م شمقذم ؾمٜم٦م 0

اًمرد قمغم )سمٕمٜمقان:  يمع٤مسم٤مً اًمريس ( وشمقذم ىمٌؾ اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى، يمع٥م إئٛم٦م )فمٝمقر 

ُمـ اهلل )شم٤ٌمرُ  وذيمر ومٞمف  ن ُمـ قم٘م٤مئدهؿ آقمع٘م٤مد سم٠مئٛم٦م اصمٜمل قمنم و وؿ مٕمقًمقن (اًمراومْم٦م

 . (0)وشمٕم٤ممم( وشمني ومٞمٝمؿ اًمقصٞم٦م وٓ خيٚمقا ُمٜمٝمؿ زُم٤من، وقمٜمدهؿ يمؾ ُم٤م  ع٤مج ألًمٞمف اًمٕم٤ٌمد

ت  (ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمعالع اعمّمٚملم)/  سمق احلًـ إؿمٕمري ص٤مطم٥م يمع٤مب 2

ٟمص قمغم  ن ُمـ قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م وم٘مد ًمٚمٝمةرة،  331اعمٕمروع سمٙمع٤مب اعم٘م٤مٓت ت  واعمعقذم ؾمٜم٦م 

واظمعٚمٗم٧م اًمرواومض ذم اًمرؾمقل )قمٚمٞمف  " :( وم٘مد ىم٤ملد سمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌل وإئٛم٦م )آقمع٘م٤م

 اًمًالم(: هؾ دقز قمٚمٞمف  ن يٕميص  م ٓ؟ وهؿ ومرىمع٤من:

وم٤مًمٗمرىم٦م إومم ُمٜمٝمؿ: يزقمٛمقن  ن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضم٤مئز قمٚمٞمف  ن يٕميص اهلل    

ومال دقز ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ٕن اًمرؾمقل ألذا  و ن اًمٜمٌل ىمد قمَم اهلل ذم  ظمذ اًمٗمدا  يقم سمدر وم٠مُم٤م إئٛم٦م

قمَم وم٤مًمقطمل ي٠مشمٞمف ُمـ ىمٌؾ اهلل وإئٛم٦م ٓ يقطمك ألًمٞمٝمؿ وٓ هتٌط اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ وهؿ 

                                                           

 .505ص  0مٛمقع رؾم٤مئؾ اًمريس ج   (0)
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

ُمٕمّمقُمقن ومال دقز قمٚمٞمٝمؿ  ن يًٝمقا وٓ يٖمٚمٓمقا وألن ضم٤مز قمغم اًمرؾمقل اًمٕمّمٞم٤من واًم٘م٤مئؾ هبذا 

 اًم٘مقل هِم٤مم سمـ احلٙمؿ.

واًمٗمرىم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝمؿ: يزقمٛمقن  ٟمف ٓ دقز قمغم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم  ن يٕميص اهلل قمز وضمؾ 

وٓ دقز ذًمؽ قمغم إئٛم٦م ٕوؿ  ٞمًٕم٤م طمة٩م اهلل وهؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمزًمؾ وًمق ضم٤مز قمٚمٞمٝمؿ 

اًمًٝمق واقمعامد اعمٕم٤ميص وريمقهب٤م ًمٙم٤مٟمقا ىمد ؾم٤مووا اعم٠مُمقُملم ذم ضمقاز ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ يمام ضم٤مز قمغم 

 .(0)". قُملم وق يٙمـ اعم٠مُمقُمقن  طمقج ألمم إئٛم٦م ُمـ إئٛم٦م ًمق يم٤من ذًمؽ ضم٤مئًزا قمٚمٞمٝمؿ  ٞمًٕم٤ماعم٠مُم

ًمٚمٝمةرة،  355شمقذم ؾمٜم٦م  ( اًمٌد  واًمع٤مريخ)/ اعمٓمٝمر سمـ ـم٤مهر اعم٘مديس ص٤مطم٥م يمع٤مب 3

قمغم  ن اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا يٕمع٘مدون سمٛم٠ًمًم٦م اًمٜمص واًمقٓي٦م واًمقصٞم٦م واومؽماض  وم٘مد ٟمص  يْم٤مً 

قمغم هذه  وُؾ،  ي  همٚم٥م اًمِمٞمٕم٦م وضمٚمٝمؿ يم٤من ن هذه اًمٕم٘مٞمدة هل قم٘مٞمدة ا اًمٓم٤مقم٦م، و يمد قمغم

اًمٕم٘مٞمدة، وسملّم  ن اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا يٕمع٘مدون  ن ُمـ  صقل اإليامن واًمٜمة٤مة ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٕمروم٦م 

 .(2) (إئٛم٦م )

ومٞمعْمح ُمـ هذا  ن اًم٤ٌمطمقلم اعمع٘مدُملم اًمذيـ قم٤مؿمقا ىمٌؾ اًم٘مرٟملم ا ٤مُمس واًمراسمع 

 اًمِمٞمٕم٦م قمغم آقمع٘م٤مد سم٤مإلُم٤مُم٦م اإلرٞم٦م.  وولقا  ن قم٤مُم٦م

 إُمر اًمق٤مين: شمقاومر إدًم٦م قمغم اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص.

شمعقاومر إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص، وم٢مذا رضمٕمٜم٤م ألمم يمع٥م اعمع٘مدُملم 

)روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( ٟمةد  ن إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم اإلُم٤مُم٦م اإلرٞم٦م  دًم٦م  يمٙمع٤مب اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل

                                                           

 .020ص  0ج   (0)

 026ص  5اًمٌد  واًمع٤مريخ ج  (2)
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يمقػمة ضمدًا، ومٛمقال ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل )ىمدس هه( وهمػمه رواي٤مت يمقػمة ذم اًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ 

ا ٤مص، وُمـ ًمديف ظمؼمة ذم إؾم٤مٟمٞمد يدرُ  ن اًمرواة اًمقاىمٕملم ذم هذه إؾم٤مٟمٞمد ُمـ ُمدارس 

ٌٕمْمٝمؿ ُمـ ىمؿ، واًمٌٕمض أظمر ُمـ سمٖمداد، واًمٌٕمض أظمر ُمـ اًمري  و قمٚمٛمٞم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م خمعٚمٗم٦م، وم

ٟمٞم٤ًمسمقر، وهذا يٙمِمػ قمغم  ن هذه اًمٕم٘مٞمدة يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اعمٜمعنمة قمٜمد إقمالم ُمع 

 ُمع ُم٠ًمًم٦م اًمٜمص.  ىمّمػمة  اظمعالع ُمدارؾمٝمؿ، وُمـ سم٤مب اًمعٛمقٞمؾ ٟم٘مػ وىمٗم٦م

 شمقاومر إدًم٦م قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمص:ت

ًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م  قمغم  ُم٠ًمًم٦م اًمٜمص، يٛمٙمـ  ن ٟم٘مًٛمٝم٤م ألمم ىمًٛملم  دًم٦م شمعقومر  ٚم٦م يمٌػمة ُمـ إد

 قم٘مٚمٞم٦م و دًم٦م ٟم٘مٚمٞم٦م، وشمٜم٘مًؿ إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م ألمم ىمًٛملم مه٤م:ت

ُم٤م دل قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمص رصاطم٦م سمدًٓم٦م ُم٤ٌمرشة، وهل اًمرواي٤مت اًمعل يٜمص  اًم٘مًؿ إول:

م اًم٤ًمسمؼ قمغم ألُم٤مُم٦م ( قمغم ألُم٤مُم٦م  ٞمع إئٛم٦م،  و يٜمص ومٞمٝم٤م اإلُم٤مومٞمٝم٤م  طمد اعمٕمّمقُملم )

اإلُم٤مم اًمالطمؼ، وهذه اًمرواي٤مت ومقق طمد اًمعقاشمر، وهل حمٗمقوم٦م سم٘مرائـ وُمـ شمٚمؽ اًم٘مرائـ  

 اًم٘مًؿ اًمق٤مين ُمـ رواي٤مت اًمٜمص.

ُم٤م دل قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمص سم٤مًمدًٓم٦م آًمعزاُمٞم٦م ت همػم اعم٤ٌمرشة  وهذه قمغم  اًم٘مًؿ اًمق٤مين:

 ـمقائػ يمقػمة ُمٜمٝم٤م:

( ُم٘مروٟمقن سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، و وام ًمـ هؾ اًمٌٞم٧م )ُم٤م دل قمغم  ن   اًمٓم٤مئٗم٦م إومم:

 .(  احلقضيٗمؽمىم٤م طمعك يرد قمغم اًمٜمٌل )
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ُمع قمكم ٓ يٗمؽمىم٤من طمعك يردا قمغم  واًم٘مرآن اًم٘مرآن، ُمع ألن قمٚمٞم٤مً "(: ىم٤مل اًمٜمٌل )   ت

 .(0)"احلقض

 .(2)"يمع٤مب اهلل اًمّم٤مُم٧م و ٟم٤م يمع٤مب اهلل اًمٜم٤مـمؼ اًم٘مرآن"(: ب ت ىم٤مل  ُمػم اعم١مُمٜملم )

ـ يم٤من ُمع (، وذًمؽ ٕٟمف ُمومٝمذه اًمٓم٤مئٗم٦م داًم٦م قمغم اٟملّم٤مر اإلُم٤مُم٦م ذم  هؾ اًمٌٞم٧م ) 

ومٝمق  ومم سم٤مإلُم٤مُم٦م، وي٘مٌح قمغم اهلل  شمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سمٞمديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف ٓ ي٠م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي

 )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(  ن دٕمؾ همػمه ألُم٤مُم٤ًم.

 قمنم. اصمٜم٤م: ُم٤م دل قمغم  ن قمدد إئٛم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م

ل رواي٤مت يمقػمة ُمقضمقدة ذم يمع٥م اًمٕم٤مُم٦م وا ٤مص٦م، ومٚمق يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م شمق٧ٌم سمٖمػم وه

وهذه اًمٓم٤مئٗم٦م  ،اًمٜمص ًمٙم٤من قمدد إئٛم٦م  يمقر ُمـ اصمٜمل قمنم، ومٚمٕمٚمٝمؿ يّمٚمقن ألمم   ًمػ  و يزيد

 داًم٦م قمغم اًمٜمص واًمعٕمٞملم. 

 ُم٤م دل قمغم اؿمؽماط اًمٕمّمٛم٦م ذم اإلُم٤مم.  اًمٓم٤مئٗم٦م اًمق٤مًمق٦م:

عِل  يم٘مقل اهلل شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم: يَّ وم٢من ُم٤م دل قمغم  ، (3)اًمٔم٤َّمعملِِمَ  قَمْٝمِدي َيٜم٤َمُل  َٓ  ىَم٤مَل ىَم٤مَل َوُِمـ ُذرِّ

اؿمؽماط اًمٕمّمٛم٦م يدل قمغم  ن اإلُم٤مُم٦م ٓ شمٙمقن ألٓ سم٤مًمٜمص، وذًمؽ ٕن اًمٕمّمٛم٦م اًمعل هل رشط 

ُمـ رشوط اإلُم٤مم  ُمر همٞمٌل، طمٞم٨م ألن اًمٕمّمٛم٦م شمٕمٜمل  ن ٓ ي٘مع اإلٟم٤ًمن ذم اًمذٟم٥م اوقارطمل 

يمٞمػ رُ وشمٕم٤ممم(  و ذم سمٖمض اعم١مُمٜملم، وقمٚمٞمف ومال ي٘مع ذم اًمِمؽ ذم وضمقد اهلل )شم٤ٌم واوقاٟملل،

                                                           

قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  ٚمؿ ذًمؽ يمٚمف قمٜمد إئٛم٦م ن ًمٚم٘مرآن فمٝمرا وسمٓمٜم٤م، و ن قمٚمؿ يمؾ يش  ذم اًم٘مرآن و ن قم، سم٤مب 89سمل٤مر إٟمقار، ج (0)

 . 6وٓ يٕمٚمٛمف همػمهؿ ألٓ سمعٕمٚمٞمٛمٝمؿ، ح 

 .31، ص0احلدائؼ اًمٜم٤ماة، ج (2)

 .024ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أي٦م  (3)

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1520_%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AC-%D9%A8%D9%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_80
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ق ي٘مع طمعك سمٚمل٤مظ س  ن  ددوا  ن هذا اًمِم ص ُمٕمّمقم يٛمٙمـ واحل٤مل هذه ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤م

(: ذٟمقب اًم٘مٚم٥م ذم ذٟم٥م ظمالل حلٔم٦م ُمـ حلٔم٤مت طمٞم٤مشمف، ورذا ىم٤مل اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ )

ٓ  ُم٤مم ُمٜم٤م ٓ يٙمقن ألٓ اإل " ُمٕمّمقُم٤ًم، وًمٞم٧ًم اًمٕمّمٛم٦م ذم فم٤مهر ا ٚم٘م٦م ومٞمٕمرع هب٤م، ومٚمذًمؽ

 ، وم٤مإلُم٤مم ٓ يٙمقن ألٓ مٕمقًٓ ُمـ اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(. (0)"يٙمقن ألٓ ُمٜمّمقص٤مً 

ومٝمذه إدًم٦م وهمػمهت٤م شمتدل قمتغم  ن ُمًت٠مًم٦م اإلُم٤مُمت٦م اإلرٞمت٦م يم٤مٟمت٧م ضمٚمٞمت٦م واوتل٦م ذم زُمتـ 

وم٤مًمِمتٞمٕم٦م يمت٤مٟمقا وٓ يزاًمتقا ُمٕمع٘متديـ سمت٠من  ذم زُم٤مٟمٜمت٤م،ضمٚمٞمت٦م و قمٚمامئٜم٤م اعمع٘مدُملم يمام  وت٤م واوتل٦م

ـَ "ر، وًمٙمتتـ: تإئٛمتت٦م سمِمتت ٠مـَمتت٤َم يُمتتؾ  رَشيتتٍػ ـمَ  اًْمٕمتت٤معَملَم،آشمتت٤ميُمُؿ اهلُل ُمتت٤م َقْ ُيتت١ْمِت َاطَمتتدًا ُِمتت

ومُِٙمؿْ  ( سمنم وًمذا ُاُمرٟم٤م سم٤مٓىمعدا  هبؿ، وًمٙمتـ  يْمت٤ًم رتؿ ظمّمقصتٞمعٝمؿ، يمتام ،ومٝمؿ )(2)"ًمنَِمَ

عَِءُ  سمُِٜمقِر قِمْٚمِٛمفِ َ َٓ "(: ي٘مقل  ُمػم اعم١مُمٜملم ) ًْ َ َٓ َوألِنَّ  ;َوألِنَّ ًمُِٙمؾِّ َُم٠ْمُُمقم ألَُِم٤مُم٤مً َيْ٘مَعِدي سمِِف، َوَي

ـْ ـُمْٕمِٛمِف سمُِ٘مْرَصتْٞمِف. َ َٓ َوألِٟمَُّٙمتْؿ َٓ شَمْ٘متِدُروَن قَمتغَم  ـْ ُدْٟمَٞم٤مُه سمِٓمِْٛمَرْيِف، َوُِم ذًمِتَؽ، ألَُِم٤مَُمُٙمْؿ ىَمِد ايْمَعَٗمك ُِم

ـْ َ قِمٞمُٜمقيِن سمَِقَرع 
٦م َوؾَمَدادَوًمٙمِ   .(3)"َواضْمعَِٝم٤مد، َوقِمٗمَّ

 (:توفمٞمٗمعٜم٤م دم٤مه إئٛم٦م ) آىمعدا 

ٟم٘معدي سمف، قمٚمٞمٜم٤م  ن ( ُمـ ظمالل هذا اًمٜمص يقوح  ٟمف ألُم٤مم ًمٜم٤م وٟملـ ألن  ُمػم اعم١مُمٜملم)

(  ن ٟمّمؾ ألمم و ٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف  ٟمٜم٤م ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م  ن ٟمّمؾ ألمم ُم٘م٤مُمف، وًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م سمٛم٘م٤مُمف )

( وشمٕم٤ممم(، وذًمؽ ُمـ ظمالل آضمعٝم٤مد ذم ـم٤مقم٦م رؾمقل اهلل )اًم٘مرب ُمـ اهلل )شم٤ٌمرُ 

 .وآسمعٕم٤مد قمام وك قمٜمف

                                                           

 .4، سم٤مب قمّمٛمعٝمؿ وًمزوم قمّمٛم٦م آُم٤مم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، ح25سمل٤مر إٟمقار، ج (0)

 ُمٗم٤مشمٞمح اوٜم٤من، اًمزي٤مرة او٤مُمٕم٦م. (2)

 و٩م اًمٌالهم٦م، وُمـ يمع٤مب ًمف قمٚمٞمف اًمًالم ألمم قمقامن سمـ طمٜمٞمػ آٟمّم٤مري. (3)
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ىم٤مل اإلُم٤مم  ،وشمٕم٤مُمٚمٝمؿ ذم طمًـ  ظمالىمٝمؿو ( ذم قم٘مٞمدهتؿ،هبؿ ) ألن وفمٞمٗمعٜم٤م آىمعدا 

ومق اهلل ُم٤م ؿمٞمٕمعٜم٤م ألٓ ُمـ اشم٘مك اهلل "(: ، وىم٤مل  يْم٤م )(0)"ؿمٞمٕمعٜم٤م ُمـ  ـم٤مع اهلل"(:اًم٤ٌمىمر )

 .(2)"و ـم٤مقمف

( وومٞمف ُمع٤مسمٕم٦م وُمِم٤ميٕم٦م رؿ، وم٤مًمعِمٞمع احل٘مٞم٘مل هق اًمذي يٙمقن قمغم و٩م إئٛم٦م ) 

واًمعِمٞمع اًمٙم٤مُمؾ ذم  ن ٟم٠مظمذ سم٠مظمالىمٝمؿ واًمِمٞمٕمل اعمع٘مل هق اًمذي ي٘مػ قمٜمد طمدود اهلل شم٤ٌمرُ 

سمٕمض  ن وشمٕم٤ممم ومػماقمٞمٝم٤م وٓ اعؽ هذه احلدود ٕضمؾ ٟمزواشمف وٕضمؾ ُمّم٤محلف، و ٤م ي١مؾمػ ًمف 

اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( ُمع ٟمٗمًف وٓ ُمع  هشمف وٓ ُمع معٛمٕمف، ومٞمنع ذم  اًمٜم٤مس  ٓ يراقمل طمؼ

 ،ُمٕمّمٞم٦م اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم( وٓ يٚمعٗم٧م ألمم  ن اًمٕم٤مىم٦ٌم  ن يٜم٘مؾ ألمم طمٗمرة صٖمػمة وٞم٘م٦م ُمٔمٚمٛم٦م

٤َم ذِم هَمد "(: ذم وصٗمٝم٤م ي٘مقل  ُمػمٟم٤م قمكم ) َوَُم٤م َ ْصٜمَُع سمَِٗمَدُ َوهَمػْمِ وَمَدُ، َواًمٜمَّْٗمُس َُمَٔم٤مو 

 .(3)"َدٌث، شَمٜمَْ٘مٓمُِع ذِم فُمْٚمَٛمعِِف آصَم٤مُرَه٤م، َوشَمِٖمٞم٥ُم َ ظْم٤ٌَمُرَه٤مضَم 

 واىمع سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م: 

يٕم٤مُمؾ سم٤مًمًةقن  و اًم٘مٌقر، وم٤مًمزوج  ؿمٌف ُم٤م شمٙمقن ألن سمٕمض اًمٌٞمقت و ٤م ي١مؾمػ ًمف 

ومال يعلدث ُمٕمٝم٤م، ويعٕمدى قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًميب واًمِمعؿ وسم٤مًمعْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م،  ،اًمزوضم٦م سمٛمٕم٤مُمٚم٦م ؾمٞمئ٦م

قمٙمس ذًمؽ وم٤مًمٙمقػم ُمـ اًمزوضم٤مت ٓ يٕم٤مُمٚمـ إزواج ُمٕم٤مُمٚم٦م رشقمٞم٦م، ومال يراقملم طم٘مقق  وهٜم٤م

 أدابألٟمام ُمٓم٤مًمٌقن سمٛمراقم٤مة و ٟملـ ًمًٜم٤م ُمٓم٤مًمٌلم سم٤محل٘مقق وم٘مطو اهلل )شم٤ٌمرُ وشمٕم٤ممم(،

 ذم( ،  قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمةعٝمد ذم آىمعدا  سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم )وًمٙمـ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ يراقمٞمٝم٤م ،اعمًعل٦ٌم  يْم٤ًم 

                                                           

 .345، صذيمر آُم٤مم ا ٤مُمس  ع ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اسمـ قمكم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، 2يمِمػ اًمٖمٛم٦م، ج (0)

 .00صٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م، ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق، ص (2)

 و٩م اًمٌالهم٦م، وُمـ يمع٤مب ًمف قمٚمٞمف اًمًالم ألمم قمقامن سمـ طمٜمٞمػ آٟمّم٤مري. (3)

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3708_%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_328
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وهق اًمذي ي٘مقل ذم وصٞمعف ًمٜم٤م وهق قمغم ومراش  ،وذم معٛمٕمف ُمع إُم٦م ،سمٞمعف ُمع  هشمفؾمػمشمف ذم 

اهلل اهلل ذم اًمٜم٤ًم  وومٞمام ُمٚمٙم٧م  يامٟمٙمؿ وم٢من آظمر ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف ٟمٌٞمٙمؿ قمٚمٞمف اًمًالم  ن ىم٤مل:  "ُمروف: 

وىمٗم٧م قمغم رواي٦م ُم١مصمرة ضمدًا شمعلدث قمام  .(0)" وصٞمٙمؿ سم٤مًمْمٕمٞمٗملم: اًمٜم٤ًم  وُم٤م ُمٚمٙم٧م  يامٟمٙمؿ

وم٘مٞمؾ ًمف: ألٟم٤م ضم٤مًمدوُ  ىمؼمه، اىمٕمد رضمؾ ُمـ إظمٞم٤مر ذم"(: ٟم٤م ي٘مقل ألُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق )يٜمعٔمر

ُم٤مئ٦م ضمٚمدة ُمـ قمذاب اهلل، وم٘م٤مل: ٓ  ـمٞم٘مٝم٤م، ومٚمؿ يزاًمقا سمف طمعك اٟمعٝمقا ألمم ضمٚمدة واطمدة وم٘م٤مًمقا: 

ووق ، وُمررت  ًمٞمس ُمٜمٝم٤م سمد، وم٘م٤مل: ومٞمام دمٚمدوٟمٞمٝم٤م؟ ىم٤مًمقا: ٟمةٚمدُ ٕٟمؽ صٚمٞم٧م يقُم٤م سمٖمػم

 .(2)"اٟم٤مر ىمؼمه ومٚمؿ شمٜمٍمه، ىم٤مل: ومةٚمدوه ضمٚمدة ُمـ قمذاب اهلل وم٤مُمعألقمغم وٕمٞمػ 

قمدم ٟمٍمة اًمْمٕمٞمػ ومٞمٝم٤م هذا اًمٕمذاب، ومٙمٞمػ سم٤مإلؾم٤م ة ألًمٞمف، ويمٞمػ سم٤مإلؾم٤م ة  وم٢مذا يم٤من

 ألمم إسمٜم٤م   و اًمقاًمديـ ظم٤مص٦م ألذا يم٤مٟم٤م ؿمٞم لم يمٌػميـ،  و اإلؾم٤م ة ألمم اًمزوج  و اًمزوضم٦م؟

طم٤مؾمٞمس، ومٞمٙمقن ؾمٞمئ٤ًم ويم٠موؿ ظمِم٥م سمال ُمِم٤مقمر وٓ  سمٕمض اًمٜم٤مس يعٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ 

ٓ يٜمّمػ همػمه ويريد اإلٟمّم٤مع ًمف وم٘مط، وهذا  ذم ردود  ومٕم٤مًمف وُمٕم٤مُمالشمفُمٕمٝمؿ ىم٤مؾمٞم٤ًم 

إظمالق سمٕمٞمدة قمـ  ظمالق اعم١مُمـ، وم٤معم١مُمـ هش سمش ي٠مًمػ وي١مًمػ، وُمـ دد قمٜمده همٚمٔم٦م وٓ 

( ٟمة٤مة ُمـ اًمٜم٤مر وًمٙمـ ألن وٓي٦م  هؾ اًمٌٞم٧م ) ،دد ٟمٗمًف هِم٤ًم ومٕمٚمٞمف  ن  ٤مؾم٥م ٟمٗمًف

(، وُمـ ـمرق اعمل٤مومٔم٦م قمغم هذه اًمقٓي٦م اعمٓمٚمقب ُمٜم٤م  ن ٓ يٛمقت ألٓ قمغم وٓي٦م اًمٕمؽمة )

هق حم٘مؼ واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ومٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن هق اًمقىم٤مي٦م قمٜمد آطمعْم٤مر وقمدم اًمقىمقع ذم اًمٕمديٚم٦م 

                                                           

 .7. ح( ووم٤مـمٛم٦م وإئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ووص٤مي٤مهؿسم٤مب صدىم٤مت اًمٜمٌل )، 7اًمٙم٤مذم، ج (0)

 .041ُمٜم٤مزل أظمرة واعمٓم٤مًم٥م اًمٗم٤مظمرة، اًمِمٞمخ قم٤ٌمس اًم٘مٛمل، اًمٕم٘م٦ٌم اًمق٤مٟمٞم٦م وٖمٓم٦م اًم٘مؼم ص (2)

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1128_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_47
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نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز الفصل اخلامص: 

  

واًمعٙمذي٥م ي٘مقل يامن، سمٞمٜمام اًمٕمٛمؾ اًمس  يقرث اًمِمؽ ذم اًمديـ صمؿ اولقد اإلعمل٤مومٔم٦م قمغم ا

عَْٝمِزُئقنَ   :شمٕم٤ممم ًْ سُمقا سمِآَي٤مِت اهللِ َويَم٤مُٟمقا هِب٤َم َي قَ ى  َ ن يَمذَّ  ً ـَ َ ؾَم٤مُ وا اًم ِذي  . (0)صُمؿَّ يَم٤مَن قَم٤مىم٦ٌََِم اًمَّ

 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

  

                                                           

 .01اًمروم آي٦م  (0)
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  الفهزض

 

 5 ................................................................................. اعم٘مدُم٦م

  التنهيذ

 7 أمور تعزيفية

 01 ...................................................................... ُمٕمٜمك اًمعٜمقير:

 02 ....................... اًمعٜمقير اًمذي ٓ ٟم٘مٌٚمف  و ٓ ٟم٘مٌؾ سمٕمض  صقًمف وٟمًدد اًمٜم٘مد ًمف:

 02 ...................  وضمف آظمعالع سملم اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل، واًم٤ٌمطم٨م اًمعٜمقيري اًمٖمرع:

 03 ..................................... اًمقضمف إول: اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري  ؾم٤مس اعمٕمروم٦م:

 03 ............................................. اًمقضمف اًمق٤مين:ت طمةٞم٦م اًمقطمل واًمٜمٌقة.

 04 ....................................................... إدوار اًمعل ي٘مقم هب٤م اًمقطمل:

 05 .................... اًمقضمف اًمق٤مًم٨م: ت  صقل ت ىمقاقمد ت اًمديـ ىمٓمٕمٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمعٌديؾ.

  الفصل األول

 91 جذور التهويز وأصوله الفكزية

 20 ........................................................ يمٞمػ سمد  وٟمِم٠م شمٞم٤مر اًمعٜمقير؟

 24 .......................................................... اعمعٛمًٙملم سم٤مًمديـ:ُمًٚمؽ 

 24 ................................................................. ُمًٚمؽ اًمالديٜمٞملم:

 24 ........................................................... ُمٜم٤مه٩م اًمعٗمٙمػم اًمالديٜمل:

 26 .......................................................... ُمٗمٝمقُم٤ًم و صقًٓ:احلداصم٦م، 

 27 .......................................................... ُمٕمٜمك اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م:ت

 28 ................................................ اعمٜمٝم٩م اًمق٤مًم٨م: ُمٜمٝم٩م ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م.

 31 .............................. قمقاُمؾ قمدم ٟمة٤مح اًمعٞم٤مر اًمعٜمقيري ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م:
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 30 .................................................... اإلؾمالم ديـ قمٚمؿ ٓ ديـ ظمراوم٦م:

 37 .................................................. اًمديـ اإلؾمالُمل ٓ يّم٤مدم اًمٕم٘مؾ:

 39 .................................................... اًمديـ اإلؾمالُمل وًمٖم٦م اًمقضمدان:

  الفصل الجاني

 19 العقل اإلسالمي(تبعية الػزب )مشزوع نقذ 

 45 ............................................اعمالُمح اعمِمؽميم٦م ٕشم٤ٌمع ُمًٚمؽ اعمعديٜمٞملم:

 45 ................................. حم٤موًم٦م ٟم٘مؾ اًمعةرسم٦م ُمـ  وروسم٤م ألمم اًمديـ اإلؾمالُمل:

 47 ..........................................وىمٗم٦م ُمع ُمٜمٝمةٞم٦م وُمنموع اًمديمعقر  ريمقن:

 48 .............................................. قمدم متٞمٞمز  ريمقن سملم اًمْمالل وارالُ:

 52 ..................................................اؾمعٜم٤مد اعمًٚمامت ألمم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل:

 53 ......................................................... اعمٝمدوي٦م واًمٔمقاهر اًمٌنمي٦م:

 : ....................................... 55َدَراِهَؿ َُمْٕمُدوَدةٍ رد ؿمٌٝم٦م طمقل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 57 ................................................... اٟمع٘م٤مدات قم٤مُم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م  ريمقن:

 59 ....................................................... ٟم٘مد اررُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٤م )اًمع٠مويٚمٞم٦م(:

 75 ......................................................... اًمعةديد احل٘مٞم٘مل ذم اًمديـ:

  الفصل الجالح

 77 رجاله  وقيادة املجقفو الذعوة إىل تقليص دور الذيو

 79 ................................................ واىمع اًمعٜمقيريلم ذم اعمةعٛمع اًمِمٞمٕمل:ت

 80 ...............................................  هداع اًمعٜمقيريلم ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل:

 80 .................... اردع إول: حتةٞمؿ وشم٘مزيؿ اًمديـ ًمٚملد ُمـ وم٤مقمٚمٞمعف ذم اعمةعٛمع.

 82 ....................................................... اًمٗمرق سملم اإلؾمالم واعمًٞملٞم٦م
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 86 .................................. اردع اًمق٤مين:  شم٘مٚمٞمص دور رضمؾ اًمديـ ذم اعمةعٛمع.

 86 ..................................................................... شمعٌع إظمٓم٤م :

 87 ........................................................ شمًٓمٞمح وم٤مقمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ:

  الفصل الزابع

 19 مالمح التهويزيني الشيعة

 95 ........................................ اعملقر اًمق٤مين: سمٞم٤من ُمالُمح اًمعٜمقيريلم اًمِمٞمٕم٦م.

 95 ................................................. إول: اعمقىمػ اًمًٚمٌل ُمـ اعمرضمٕمٞم٦م

 96 ................................ اعمل٤موًم٦م إومم: دقمقى  ن ضمقاز اًمع٘مٚمٞمد سمدقم٦م طم٤مدصم٦م.

 97 ....................................................... اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اعمل٤موًم٦م إومم:ت

 011 ................ اعمل٤موًم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: آدقم٤م  سم٠من اًمع٘مٚمٞمد هق ىمٌقل ًمٗمعقى اًمٗم٘مٞمف سمال دًمٞمؾ.

 010 ......................................................... اًمرد قمغم اعمل٤موًم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:ت

 012 .......................... اعمل٤موًم٦م اًمق٤مًمق٦م: دقمقى  ن اظمعالع اًمٕمٚمام  ألو٤مقم٦م ًمٚمديـ.

 013 ...................................................... اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اعمل٤موًم٦م اًمق٤مًمق٦م:ت

 016 ...... اعمٚمٛمح اًمق٤مين: اًمدقمقة ألمم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم آقمع٘م٤مد واًمٗمٙمر واًمعٕمٌػم واًمًٚمقُ.

 016 ............................................ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمعٜمقيريلم ذم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م:ت

 017 ........................................ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م:و ُمٕمع٘مدو احلري٦م اًمديٜمٞم٦م

 019 ............................................. اعمقىمػ ُمـ  هؾ اًمْمالل واإلوالل:

 000 ...................................................... ُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ احلري٦م:ت

 000 ...................................... اًمٜم٘مٓم٦م إومم: سمٞم٤من ُمٗمٝمقم احلري٦م، و ىم٤ًمُمٝم٤م.

 002 .................................... اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: ُمٜمِم٠م صمٌقت طمؼ احلري٦م ًم ٟم٤ًمن.
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 003 .................................................................... ُمٜمِم٠م  احلري٦م:

 003 .............................................. اعمقىمػ إول: ُمٜمِم٠ُم احلري٦م  اًمٓمٌٞمٕم٦م.

 004 ......................... اعمقىمػ اًمق٤مين: ُمٜمِم٠م احلري٦م هق اًمع٤ٌمين واًمعقاوع وآشمٗم٤مق.

 006 ............................... وشمٕم٤ممم(.اعمقىمػ اًمق٤مًم٨م: ُمٜمِم٠م احلري٦م هق اهلل )شم٤ٌمرُ 

 007 ......................................... اًمدًمٞمؾ قمغم   ن اهلل شمٕم٤ممم هق ُمٜمِم٠م احل٘مقق:

 020 ........................................ اًمديـ ٓ يدقمق ألمم اًمٕمدا  ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ احل٘مد:

 025 .......................................... دقم٤مة طمري٦م اًمعٕمٌػم سملم اًمٜمٔمري٦م واًمعٓمٌٞمؼ:ت

 026 ................................. اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م: ذم سمٞم٤من ُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ احلري٦م.

 027 .................................................. اًمّمٜمػ اًمق٤مين: احلري٦م اًمٗمٙمري٦م

 029 ............................................... اًمّمٜمػ اًمق٤مًم٨م: احلري٦م اًمًٚمقيمٞم٦م

 031 ................................................... ّمٜمػ اًمراسمع: طمري٦م اًمعٕمٌػماًم

 030 ..................................................... اًمذٟمقب وطمري٦م اًمعٕمٌػم:يم٤ٌمئر 

يـاًمٜم٘مٓم٦م ا ٤مُم٦ًم: هؾ يدل ىمقًمف شمٕم٤ممم:   032 قمغم احلري٦م اًمديٜمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م؟ ٓ أليِْمَراَه ذم اًمدِّ

 033 ................................ اعمٚمٛمح اًمق٤مًم٨م: رومض اًمع ّمص ذم ُمٕم٤مرع اًمديـ.

 034 ....................................... ُمؼمرات ألًمٖم٤م  اًمع ّمص ذم ُمٕم٤مرع اًمديـ:ت

 034 ...................................................... اعمؼمر إول: ومٓمري٦م اًمديـ

 035 ...................... اًمرد قمغم اعمؼمر إول: ألن هذا اعمؼمر يًعٜمد ألمم ومٙمرة ظم٤مـمئ٦م،

 037 ....................... اعمؼمر اًمق٤مين: ؾمػمة اًمٜم٤مس هل اًم١ًمال اعم٤ٌمرش ُمـ اعمٕمّمقم.

 038 ...................اًمرد قمغم اعمؼمر اًمق٤مين:ت ذم هذا اًم٘مقل همٗمٚم٦م قمـ  ٚم٦م ُمـ إُمقر،



225 

 
 

 
 

     الفهزض

 041 .......................... صٕمقسم٤مت  ُم٤مم ومٝمؿ اعمقروث اًمروائل شمعٓمٚم٥م اًمع ّمص:ت

 046 ............................ وضمقب احلذر ُمـ اًمٜمٔمرة اًمعًٓمٞملٞم٦م ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م:ت

 047 ............................... اعمٚمٛمح اًمراسمع: ُمقىمػ اًمعٜمقيريلم ُمـ اًمؽماث اإلُم٤مُمل

 047 ............................................................. شمٕمريػ سم٠مُمقر ُمٝمٛم٦م:

 048 ............................................................ احلدي٨م اعمٛمقؾ ًمٚمًٜم٦م:

 051 ......... اعمقوقع واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ:ت  هٜم٤مُ  ُمران ٓ سُمدَّ  ن ٟمٚمعٗم٧م ألًمٞمٝمام:احلدي٨م 

 053 ....................................... ( سمعٜم٘مٞم٦م وهمرسمٚم٦م اًمؽماثاهعامم إئٛم٦م )

 058 .................................................... حمقري٦م اًمق٘مٚملم ٓ اًم٘مرآن وم٘مط:

 059 .................................................. دور اًمٕمٚمام  ذم طمٗمظ هذا اًمؽماث

 060 ........................................... ضمٝمد اًمٕمٚمام  ذم شمّمٜمٞمػ اًمٙمع٥م إرسمٕم٦م:

 063 .................................................................... ُمٗم٤مرىم٦ٌم همري٦ٌم:

  الفصل اخلامص

 961 نقذ بعض الهظزيات املتأثزة بالتهويز

 067 ....................................................... ٟم٘مد اًمدقمقة امم سمنمي٦م اًمديـ

 067 ............................................................... اعمل٤موًم٦م إومم:

 068 ................................................................ اًمالىمٓم٦م واًمٜملٚم٦م:

 069 .................................................. ُمالطمٔم٤مت قمغم اعمل٤موًم٦م إومم:

 069 ................................................... اعمالطمٔم٦م إومم: طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل

 071 .................................................... ألؾم٘م٤مط اقمع٤ٌمر اإلظم٤ٌمر اًمٜمٌقي:

 071 ...................................... اعمالطمٔم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: اًمٗمرق سملم اعمٕمةزة واًمًلر.
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 075 ............................................ (:قمٔمٛم٦م اًمٜمٌل )و ُم٤ميٙمؾ ه٤مرت

 078 ..................... اعمالطمٔم٦م اًمق٤مًمق٦م: اٟمٙمِم٤مع اعمٚمٙمقت ًمٚمةٛمٞمع يٚمٖمل وم٤مئدة اًمٌٕمق٦م.

 079 ......................................... إصؾ ذم شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٜمٌل آضمعٝم٤مد اًمٌنمي:

 079 ................................... (  ؿم ّمٞمعلماًمٜم٘مٓم٦م إومم: ألن ًمٚمٜمٌل )

 081 ...................... اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م: اًمٗمرق سملم اإلظم٤ٌمر اإلرل واإلظم٤ٌمر اًمٌنمي.

 080 ......... اًمٜم٘مٓم٦م اًمق٤مًمق٦م:  ٟمامذج ُمـ إدًم٦م اًمعل اقمعٛمدت قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم حم٤موًمعف.

 082 ..................................................... شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم اعمل٤موًم٦م اًمق٤مٟمٞم٦م:

 082 ....................................................(إول: يمامٓت اًمٜمٌل )

 085 ................................. (اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مين: ألسمٓم٤مل  صؾ اضمعٝم٤مد اًمٜمٌل )

 085 .................................................................... ألؿمٙم٤مل ودومع

 087 ...... ُمع إدًم٦م اًمقالصم٦م اًمعل اؾمعٕمروٝم٤م ص٤مطم٥م هذه اعمل٤موًم٦م:اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مًم٨م: وىمٗم٦م 

 087 ...................................................... اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اًمدًمٞمؾ إول

 088 ....................................................... ٕمٚمٞمؼ قمغم اًمدًمٞمؾ اًمق٤ميناًمع

 088 ..................................................... اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اًمدًمٞمؾ اًمق٤مًم٨م

 091 .............................ٟم٘مد ٟمٔمري٦م  صقل اًمعِمٞمع ىمرا ة ضمديدة )اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م(

 091 .................................................... ُمٚم ص ٟمٔمري٦م اًم٘مرا ة اعمٜمًٞم٦م:ت

 092 .................................................. ؿمقاهد اًمٜمٔمري٦م واًمعٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م:

 092 ....................اًمِم٤مهد إول: يمالم اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مين واًمِمٞمخ اًمقطمٞمد سم٤مًمٌٝمٌٝم٤مين.

 093 ............................................................. شم٘مٞمٞمؿ اًمِم٤مهد إول:
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     الفهزض

 095 اًمق٤مين: اقمع٘م٤مد اًمِمٞمخ اسمـ اُوٜمٞمد، واقمع٘م٤مد اًمِمٞمخ اًمّمدوق واًمِمٞمخ اسمـ اًمقًمٞمد.اًمِم٤مهد 

 095 ............................................................. شم٘مٞمٞمؿ اًمِم٤مهد اًمق٤مين:ت

 096 .................................................................... اًمعٕمٚمٞمؼ إول

 096 ..................... اقمع٘م٤مد صمالصم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  ٓ يِمٙمؾ  همٚمٌٞم٦م اًمعِمٞمع.اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مين: 

 097 ................................... اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مًم٨م: طم٘مٞم٘م٦م اقمع٘م٤مد اًمِمٞمخ اًمّمدوق.

 099 .............................................. اًمِم٤مهد اًمق٤مًم٨م: قم٤ٌمرة اًمِمٝمٞمد اًمق٤مين.

 211 ..................................................... اًمعٕمٚمٞمؼ قمغم اًمِم٤مهد اًمق٤مًم٨م:ت

 212 ............................. دًٓم٦م طمدي٨م اًمٖمدير قمغم  ن اإلُم٤مُم٦م ُمـ  صقل اًمديـ:ت

 213 ..............................اًمِم٤مهد اًمراسمع:ت اًمرضمقع ًمٚمٛمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م.

 215 ....................................... اًمٗمرق سملم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م وُم٘م٤مم ألدارة احلٙمؿ:ت

 217 .... ٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص.اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مين: شمْمّٛمـ اعمّم٤مدر اًم٘مديٛم٦م عم٤ًمئؾ: اًمٜمص واًمٕمّم

 218 ..................................................... و٩م اًمٌالهم٦م واًم٘مرا ة اإلرٞم٦م:ت

 219 ...................................... اًم٘مرا ة اإلرٞم٦م:تو (ظمٓم٥م ؾمٞمد اًمِمٝمدا  )

 219 ............................................. اًمّملٞمٗم٦م اًمًة٤مدي٦م واًم٘مرا ة اإلرٞم٦م:ت

 201 ............................ اًمعٕمٚمٞمؼ اًمق٤مًم٨م:  ىمدُمٞم٦م سمٕمض اعمّم٤مدر قمغم و٩م اًمٌالهم٦م.

 200 ................................................................... .اًمعٕمٚمٞمؼ اًمراسمع

ألؿم٤مرة سمٕمض اًم٤ٌمطمقلم ىمٌؾ اًم٘مرن ا ٤مُمس سمقٌقت هذه اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م.إُمر إول: 

 ................................................................................. 202 

 203 ..................... إُمر اًمق٤مين: شمقاومر إدًم٦م قمغم اًمٜمص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ا ٤مص.
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  التهويز غري امللتزم   

 206 ............................................ (:تآىمعدا  وفمٞمٗمعٜم٤م دم٤مه إئٛم٦م )

 207 ..................................................... واىمع سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م:

 220 ............................................................................ اًمٗمٝمرس

 

 


