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 دساط١ تشب١ٜٛ تأؿ١ًٝٝ  – إط٬َٞ َٓعٛس َٔ ايؿشد١ٜ ايؿشٚم

4 

 املًخف

 َكبٌ إزلاعٌٝ أمحذأ.د. 

 املؼاسى تذسٜظٗا ٚطشا٥ل اٱط١َٝ٬ ايذلب١ٝ َٓاٖر أطتار

 .تذسٜظٗا ٚطشا٥ل اٱط١َٝ٬ ايذساطات َٓاٖر بكظِ

 ؿٓعا٤ داَع١-ؿٓعا٤ ايذلب١ٝ ن١ًٝ

َٞ ٚريو َٔ ل٬ٍ اٱداب١ ٖذف ايبشح إىل ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ َٔ َٓعٛس إط٬

 عٔ ايتظا٫٩ت اٯت١ٝ:

 يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ أؿٌٝ ايؼشعَٞا ايت .1

َا ايـٛس ايٛاسد٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ املشاع١ٝ يًؿشٚم  .2

 ايؿشد١ٜ؟

َا ايُٓارز ايع١ًُٝ يف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يتڀبٝل ايؿشٚم  .3

 ايؿشد١ٜ؟

 َا ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ يذ٣ عًُا٤ املظًُني؟ .4

 املٓٗر ايٛؿؿٞ ا٫طتٓباطٞ، ٚتٛؿٌ إىل ْتا٥ر َٓٗا: ٚقذ اطتخذّ ايباسح

ايؿشٚم ايؿشد١ٜ َٔ املٓعٛس اٱط٬َٞ تؼٌُ اــا٥ف املاد١ٜ ٚايشٚس١ٝ. .1

إٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ط١ٓ َٔ طٓٔ اهلل يف لًك٘ يتشكٝل ا٫بت٤٬ ٚا٫َتشإ،  .2

 ٚايتعإٚ يف ػ٦ٕٛ اؿٝا٠.

ٚٚساث١ٝ، ٚب١ٝ٦ٝ، ٚثكاؾ١ٝ،  ايؿشٚم ايؿشد١ٜ تتأثش طًبا ٚإهابا بعٛاٌَ عكذ١ٜ، .3

ٚادتُاع١ٝ، ٚاقتـاد١ٜ.

تلُٔ ايكشإٓ ايهشِٜ يف تهايٝؿ٘ بذا٥ٌ َتٓٛع١ عظب اطتڀاع١ املهًـ، َشاعٝا  .4

 بزيو ايؿشٚم ايؿشد١ٜ.

ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يًؿشد يٝظت ثابت١، ؾٗٞ متش مبشاسٌ كعـ، ثِ ق٠ٛ، ثِ كعـ  .5

ٜعًِ بعذ عًِ ػ٦ٝا. ٚػٝب١، ٚقذ ٜؿكذ ايؿشد نٌ قٛاٙ )أسرٍ ايعُش(، ؾ٬

اطتخذّ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ طشا٥ل ٚأطايٝب عذٜذ٠ ملشاعا٠ ايؿشٚم  .6

ايؿشد١ٜ، َع ايؿ٦ات املختًؿ١.

َاسغ عًُا٤ اٱط٬ّ يف تعًُِٝٗ، ٚتعاًَِٗ، ٚؾتٝاِٖ َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ،    .7

ٚاؿاٍ، ٚايضَإ، ٚاملهإ. 

. 
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7. 

. 

 َكذ١َ ايبشح:

مجٝع  لًل اهلل اـًل كتًؿني َٚتؿاٚتني يف أْٛاعِٗ ٚأػهاشلِ ٚأسذاَِٗ ٚأيٛاِْٗ ٚيػاتِٗ، َع إٔ أؿٌ     

ُٹ}املخًٛقات َٔ َا٤ قاٍ تعاىل:  َٳا٤ٺ ؾځ ٔٵ  َٹ ٌٻ دٳابٻ١ٺ  ًځلٳ نڂ ٘ٴ لٳ ًډ ُٵؼٹٞ ٚٳاي ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ٓٹ ًځ٢ بٳڀڃ ُٵؼٹٞ عٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ

ٞٵ٤ٺ قځذٹٜشٷ ٌٿ ػٳ ًځ٢ نڂ ٘ٳ عٳ ًډ ٕٻ اي ٜٳؼٳا٤ٴ إڇ َٳا  ٘ٴ  ًډ ًڂلٴ اي ٜٳخٵ ًځ٢ أځسٵبٳعڈ  ُٵؼٹٞ عٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٔڇ  ٝٵ ًځ ًځ٢ سڇدٵ  طايٓٛسص {(45) عٳ

٥٬ل نًِٗ َٔ ٖزا املا٤، ع٢ً الت٬ف أْ٘ لًل اـ كدلا:"ٜزنش قذست٘ ٚطًڀاْ٘ ٚعًُ٘ ٚتذبرلٙ; ؾٗٛ

ٖٚزا املع٢ٓ ص. 581، 7، ز2005أدٓاطِٗ ٚدٛاٖشِٖ َٔ ػ٤ٞ ٚاسذ ٚأِْٗ مل ٜهْٛٛا بايڀباع نزيو" طاملاتشٜذٟ، 

ًڃك١ يٝظت ع٢ً ػهٌ ٚاسذ ٫ٚ ٚترل٠ ٚاسذ٠ يف قٛايب ثابت١، إمنا ٖٞ سني قاٍ ايؼعشاٟٚ لذٙ عٓذ ـٹ : " ٖٚزٙ ا

ٗٴ}أيٛإ ٚأػهاٍ  ٓٵ ُٹ ُٵؼٹٞ ع٢ً أځسٵبٳعڈؾځ ٜٳ َٻٔ  ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٔڇ  ٝٵ ًځ ُٵؼٹٞ ع٢ً سڇدٵ ٜٳ َٻٔ  ِٵ  ٗٴ َٹٓ ٚٳ ٘ٹ  ٓٹ ُٵؼٹٞ ع٢ً بٳڀڃ ٜٳ َٻٔ  " {ِٵ 

 ص10300، 17طايؼعشاٟٚ،ز

ؾاملٓع١َٛ ايه١ْٝٛ تتشذ يف املـذس ٚاشلذف، ؾُٛدذٖا َٚبذعٗا ٚاسذ ٖٚٛ اهلل ؾاطش ايظُٛات ٚا٭سض،      

ٕٵ }لٛع ملٓؼ٦ٗا دٌ د٬ي٘ ٖٚٛ ايتظًِٝ ٚاـ ٠ٚٚدٗتٗا ٚاسذ ٚٳإڇ ٔٻ  ٗڇ ٔٵ ؾٹٝ َٳ ٚٳ ٚٳايڃأځسٵضٴ  ٚٳاتٴ ايظٻبٵعٴ  ُٳا ٘ٴ ايظٻ تٴظٳبٿضٴ يځ

ُٶا غځؿڂٛسٶا ) ًٹٝ ٕٳ سٳ ٘ٴ نځا ْٻ ِٵ إڇ ٗٴ ٕٳ تٳظٵبٹٝشٳ ٗٴٛ ٔٵ يځا تٳؿڃكځ ٚٳيځهٹ ٙٹ  ُٵذٹ ٜٴظٳبٿضٴ بٹشٳ ٞٵ٤ٺ إڇيډا  ٔٵ ػٳ ٔٵ } طاٱطشا٤ص. {(44َٹ َٳ ِٳ  ًځ ٘ٴ أځطٵ ٚٳيځ

ُٳ ٕٳ )ؾٹٞ ايظٻ ٜٴشٵدٳعٴٛ ٘ٹ  ٝٵ ٚٳإڇيځ ٖٶا  ٚٳنځشٵ ٛٵعٶا  ٚٳايڃأځسٵضڇ طځ ٚٳاتٹ   ٍ عُشإص.ا{( 83ا

إٔ يهٌ َٓع١َٛ دالًٗا لـا٥ـٗا ٚممٝضاتٗا، َٚٓٗا عامل  لذ ايهبرل٠، َٚع ٖزا ايتٛسذ يف املٓع١َٛ     

ٓٳا}قاٍ تعاىل: سٝح  ،ايزٟ َٝضٙ اهلل ٚنشَ٘ ع٢ً طا٥ش املخًٛقات اٱْع َٵ ِٵ ؾٹٞ  ٚٳيځكځذٵ نځشٻ ٖٴ ٓٳا ًڃ ُٳ ٚٳسٳ ّٳ  ٓٹٞ آدٳ بٳ

ًڄا ) ٓٳا تٳؿڃلٹٝ ًځكڃ ٔٵ لٳ ُٻ َٹ ًځ٢ نځجٹرلڈ  ِٵ عٳ ٖٴ ٓٳا ًڃ ٚٳؾځلٻ ٝٿبٳاتٹ  ٔٳ ايڀډ َٹ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٚٳسٳصٳقڃ ٚٳايڃبٳشٵشڇ  ٘ٴ  {(70ايڃبٳشٿ  ًڂ ِٴ: دٳعٵ ٚٳايتٻهڃشڇٜ طاٱطشا٤ص"

ٌڈ ؾٹٞ ؿٴٛسٳتٹ ٚٳيځا رٳيٹٝ ٍڈ  َٳبٵزٴٚ ٝٵشٳ  ْٳؿٹٝظٶا غځ ٟٵ  ٕڇ يځا نځشڇميٶا، أځ ٛٳا ٝٳ ُٹٝعٳ ايڃشٳ ٕٻ دٳ ٘ٹ، ؾځإڇ ٚٳؾٹٞ بٳؼٳشٳتٹ ٘ٹ  ٝٹ َٳؼٵ ٚٳيځا ؾٹٞ سٳشٳنځ١ٹ  ٘ٹ 

ّڇ ٍڇ ايڀډعٳا ٚٴ ٓٳا ٝٻ١ٹ تٳ ٝٵؿٹ ٔٳ نځ ٚٳيځا سٴظٵ ٌڇ  ُٳأڃنځ ٚٳايڃ ُٳلٵذٳعڇ  ٘ٳ ايڃ ٚٳيځا تٳشٵؾٹٝ ٚٳيځا ايِّبٳاغٳ  ٓٻعځاؾځ١ځ  ٚٳيځا ٜٳعٵشڇفٴ اي ِٹ  ٚٳايؼٻشٳا  

ٓٵؿځ ٜٳ ُٳا  ٚٳايڃكځبٳا٥ٹايٹاطٵتٹعٵذٳادٳ يٹ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٝٳظٵتٳضڇٜذٴ  ٔڇ ؾځ ُٳشٳاطٹ ٔٳ ايڃ َٹ ٘ٹ  ًٹ ٚٳعٳكڃ ٘ٹ  ُٳا ؾٹٞ رٳاتٹ ٙٴ بٹ ٚٳيځا ػٴعٴٛسٳ ٙٴ  ٜٳلٴشټ َٳا  ٚٳدٳؾڃعٳ  ٘ٴ  ضٳ عٴ

ٛټسڇ ؾٹٞ أځطٳايٹٝبٹ سٳ ٍڇ ايتٻڀځ ٔٵ قځبٴٛ ٚٳعٳ ٓٳا٥ٹعڇ  ـٻ ٚٳاي ُٳعٳاسڇفٹ  ٔڇ ايڃ ٛٻ عٳ ًڂ ٘ٴ ايڃخٴ ًڃ ٗٳا، بٳ ٜٳذٵؾځعٴ ٚٳ ٖٳا  ٝٳظٵتٴشٴ ٘ٹ. " طبٔ ٝٳاؾځ ٚٳسٳلٳاسٳتٹ ٘ٹ  تٹ

َٳا }تعاىل:  ٘يٛكني٘ نٌ ػ٤ٞ يف ٖزا ايهٕٛ  اهلل ٚطخش ،ص165 ،15،ز1984عاػٛس،  ٚٳ ٚٳاتٹ  ُٳا َٳا ؾٹٞ ايظٻ ِٵ  ٚٳطٳخٻشٳ يځهڂ
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ٕٳ ) ٜٳتٳؿځهډشٴٚ ّڈ  ٛٵ ٜٳاتٺ يٹكځ ٕٻ ؾٹٞ رٳيٹوځ يځآ ٘ٴ إڇ ٓٵ َٹ ُٹٝعٶا   ايظُاٚات َٔ " أٟ: طخش شلِ َا يف طاؾاث١ٝص {( 13ؾٹٞ ايڃأځسٵضڇ دٳ

امل٥٬ه١، ٚايؼُع، ٚايكُش، ٚايٓذّٛ، ٚغرلٖا، َٚا يف ا٭سض َٔ ا٭ػذاس، ٚايٓبات، ٚايبٗا٥ِ، ٚايذٚاِ، ست٢ 

 -اطتعًُٖٛا نًٗا يف َٓاؾعِٗ ٚسٛا٥ذِٗ، نُا اطتعًُٛا أ٬َنِٗ اييت ؼٜٛٗا أٜذِٜٗ بتظخرل ايًډ٘ 

 ص219 ،9، ز2005ِ ريو نً٘"ط املاتشٜذٟ، شل -تعاىل 

ِٵ }َٚٔ أدٌ بٓا٤ ٚتعُرل اؿٝا٠ ٚؼكٝل ٖذف اطتخ٬ف اٱْظإ يف ا٭سض، قاٍ تعاىل:       ًځهڂ ٛٳ ايډزٹٟ دٳعٳ ٖٴ ٚٳ

ٕٻ سٳبٻوځ طٳشڇٜعٴ ايڃعٹكځ ِٵ إڇ َٳا آتٳانڂ ِٵ ؾٹٞ  ٛٳنڂ ًڂ ٝٳبٵ ٛٵمٳ بٳعٵضڈ دٳسٳدٳاتٺ يٹ ِٵ ؾځ ٚٳسٳؾځعٳ بٳعٵلٳهڂ ـٳ ايڃأځسٵضڇ  ًځا٥ٹ ٘ٴ يځػٳؿڂٛسٷ سٳلٳ ْٻ ٚٳإڇ ِٹ  ِٷ ا سٹٝ

طا٭ْعاّص، نإ َٔ ايڀبٝعٞ إٔ تهٕٛ طبا٥ع ايٓاغ ٚقذساتِٗ ٚاطتعذاداتِٗ كتًؿ١ َٚتعذد٠; َٔ  {( 165)

يف ؼكٝل  طٗاّأدٌ ؼكٝل ٖزا ا٫طتخ٬ف، ٖٚزا ٜكتلٞ َعشؾ١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚتٛدٝٗٗا ٚإعذاداٖا يٲ

بٌ نشَ٘ اهلل تعاىل مبٓٗر  ; يًتذاسِا٭ٖذاف اييت أٚدذِٖ اهلل َٔ أدًٗا، ٚمل ٜذلى اٱْظإ يٝهٕٛ َع٬ُ

ٚبايهٕٛ،  ،ٚع٬قت٘ غايك٘ ،ٚطبٝعت٘ ،َٔ عٓذٙ، ؾٗٛ أعًِ مبٔ لًل ٖٚٛ ايًڀٝـ اـبرل، بني ؾٝ٘ أؿٌ اٱْظإ

ٚباملخًٛقات نًٗا، ٚأسطٌ ايشطٌ يًبٝإ ٚإقا١َ اؿذر، ٚيذلمج١ املٓٗر عًُٝا يف اؿٝا٠، ٚدا٤ بعذ ايشطٌ 

نًُا نإ ؾِٗ لدلا٤ املٓاٖر ٚاملعًُني َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ: ٔ ِٖ ٚسث١ ا٭ْبٝا٤، ايعًُا٤ ٚاملعًُٕٛ ايزٜ

يًؿشٚم أعُل، نإ تـُِٝ اـدلا٤ يًُٓاٖر ايذساط١ٝ أٚ تڀٜٛشٖا َشاعٝا يًؿشٚم ايؿشد١ٜ َٚظتٛعبا شلا، 

ٜٛب ايتـٛس ٚتـٚنإ تعاٌَ املعًُني َع طًبتِٗ ؾشاد٣ أٚ مجعا أؾعٌ ٚأنؿأ، ٚأقذس ع٢ً تؿعٌٝ طاقاتِٗ، 

اـڀأ يذ٣ بعض اٯبا٤ بإٔ ا٭بٓا٤ ٫بذ إٔ ٜهْٛٛا ْظخ١ َٔ آبا٤ِٖ أٚ تهٕٛ طبا٥عِٗ ٚاسذ٠، ٚنزا ايتـٛس 

اـڀأ يبعض املعًُني َٔ ٜشٕٚ إٔ طًبتِٗ ٫بذ إٔ تهٕٛ قذساتِٗ َٚٛاٖبِٗ َٚٝٛشلِ ٚاسذ٠، ٚهًٕٗٛ أٚ 

ايؿشٚم عٔ ٚدٛد تبأٜ دالٌ ايؿشد، ايتبأٜ بني  ٚقذ "نؼؿت دساطاتٜتذاًٖٕٛ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ا٭ؾشاد، 

قذسات٘ اـاؿ١ نكذست٘ ع٢ً ايتؿهرل ايًؿعٞ، ٚع٢ً ايتؿهرل اجملشد، ٚع٢ً إدساى املهإ، ٚقذست٘ ايعذد١ٜ، 

ايتششس، ٚق٠ٛ ا٭ْا ا٭ع٢ً، ٚايكًل، ٚظ١ُ ا٫دتُاع١ٝ، ايٚقذست٘ ايًػ١ٜٛ، ٚايتبأٜ بني زلات ػخـٝت٘ ن

ٖٚزا ص، 249، 1994عشؾ١ٝ، ٚأطايٝب تعًُ٘ ٚاػاٖات٘ مٛ املٛكٛعات املختًؿ١" طايشمياٟٚ، ٚنزيو أطايٝب٘ امل

َا ت٪نذٙ أٜلا ايذساطات "إٔ نٌ ػخف يذٜ٘ إَهاْات ٚاطتعذادات ٱْتاز أؾهاس إبذاع١ٝ بذسد١ كتًؿ١ يف 

 ايهؿا٠٤". 

ٝع ايڀاقات ٚإػشانٗا يف ؼكٝل ا٭ٖذاف، َٔ َٚٔ ٖٓا ٜتلض أ١ُٖٝ َعشؾ١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يتؿعٌٝ مج     

طايٝب٘، ٚايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ، أل٬ٍ تٜٓٛع ا٭ْؼڀ١ يف املٓٗر، َٚٔ ل٬ٍ تٜٓٛع طشا٥ل تذسٜع املٓٗر ٚ

 ٚا٭ْؼڀ١ املختًؿ١.
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ًش١ ْٚعشا ملا تؿتكذٙ املهتب١ ايعشب١ٝ َٔ تأؿٌٝ شلزا اؾاْب ٚا٫عتُاد ايهًٞ ع٢ً املشادع ايػشب١ٝ، ٚاؿاد١ امل

 ;ٚايذلب١ٝ اٱط١َٝ٬ ع٢ً ٚد٘ اــٛق ،َٚعًُٞ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚعًَٛ٘ ،يذ٣ املعًُني ٚايباسجني بؼهٌ عاّ

 دا٤ت ؾهش٠ إدشا٤ ٖزا ايبشح.       

 َؼه١ً ايبشح:

 ،ٚعًُٝاتٗا ،تضاٜذ ا٫ٖتُاّ بايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚكشٚس٠ َشاعاتٗا يف َذل٬ت ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ     

ٚملا شلزا املٛكٛع َٔ أثش نبرل يف ايع١ًُٝ  ;اتٗا، ٜٚعذ ٖزا املٛكٛع َٔ ا٭َٛس املتؿل عًٝٗا يذ٣ املشبنيٚكشد

ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ، نإ ٫بذ َٔ تـٛس إط٬َٞ َظتٓبط َٔ ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ، َٚٔ تشاثٓا 

ٚم ايؿشد١ٜ َٔ سٝا٠ املـڀؿ٢ ؿ٢ً اهلل ايتڀبٝك١ٝ ملشاعا٠ ايؿشايذلب١ٜٛ ايعشبٞ ٚاٱط٬َٞ، ٚإبشاص اؾٛاْب 

ؾل مبا ٫ ٜتٓاقض َع َباد٥ٓا ٚقُٝٓا ٚ، عًٝ٘ ٚطًِ نُٓٛرز ٜكتذ٣ ب٘، َع ا٫طتؿاد٠ َٔ ػاسِ اٯلشٜٔ

 واٍٚ ايبشح اؿايٞ اٱداب١ عٔ ا٭ط١ً٦ اٯت١ٝ:يزا  ;ايتـٛس اٱط٬َٞ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ

 أط١ً٦ ايبشح: 

 ١ٜ؟يًؿشٚم ايؿشد أؿٌٝ ايؼشعَٞا ايت .1

 َا ايـٛس ايٛاسد٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ املشاع١ٝ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ .2

 َا ايُٓارز ايع١ًُٝ يف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يتڀبٝل ايؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ .3

 َا ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ يذ٣ عًُا٤ املظًُني؟ .4

 ٜٗذف ايبشح إىل: أٖذاف ايبشح:

 إط٬َٞ ، ٚايتأؿٌٝ ايؼشعٞ شلا. َٓعٛس َٔايهؼـ عٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ  .1

 بشاص ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايكشإٓ ايهشِٜ َٔ ل٬ٍ ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ.إ .2

 إبشاص ايتڀبٝكات ايٓب١ٜٛ املشاع١ٝ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ . .3

 ايهؼـ عٔ تڀبٝكات عًُا٤ اٱط٬ّ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ. .4

إط٬َٞ، ٚميهٔ  َٓعٛس َٔتهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف أْ٘ ىتف بايهؼـ عٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ أ١ُٖٝ ايبشح:

 ٭١ُٖٝ يف اٯتٞ:إهاص ا

 يف ايتأؿٌٝ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ .٫طٗاّ ا 

 بٝإ ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ ملشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف املٓٗر اٱط٬َٞ )ايهتاِ ٚايظ١ٓ(. 
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بٝإ أ١ُٖٝ َشاعا٠ َعًُٞ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايذلب١ٝ اٱط١َٝ٬ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايع١ًُٝ  

 ايذلب١ٜٛ.  

 بؿِٗ ايٓـٛق ٚا٫لت٬ف بني ايعًُا٤.بٝإ ع٬ق١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ  

أٚ املٓاٖر ايذساط١ٝ بٓا٤  َٔ ل٬ٍ يف َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜتظاعذ لدلا٤ املٓاٖر ٚاملعًُني  

 ذسٜع ٚأطايٝبٗا املتٓٛع١.تٚطشا٥ل ايتڀٜٛشٖا 

 .يف سٝاتِٗ ايع١ًُٝ تظاعذ يف انتؼاف أؿشاِ املٛاٖب ٚايكذسات املتؿاٚت١ ٚتٛظٝؿٗا 

َٔ ل٬ٍ اطتكشا٤ ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ،  ا٫طتٓباطٞ اتبع ايباسح املٓٗر ايٛؿؿٞ  ايبشح:َٓٗر 

ٚػشٚح اؿذٜح، ٚايكٛاَٝع  ،سٍٛ َٛكٛع ايبشح، ٚاطتٓباط ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، َع ا٫طتعا١ْ بهتب ايتؿظرل

 ٚاملعادِ، ٚنتب ايظرل٠ ٚايذلب١ٝ.  

١ٜٛ رات ايع٬ق١ بايؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚػشح عًُا٤ ٓاٍٚ فُٛع١ َٔ ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓبت سذٚد ايبشح: 

 ايتؿظرل، ٚاؿذٜح ايٓبٟٛ شلا، ٚاطتٓباط ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚعشض بعض ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ .  

 َـڀًض ايبشح:

  :ـٴّٛ سهِ   ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚٳبٳني ايڃخٴ ُٳا َٔ اٯلش  ٔڇ ؾشقا ٚؾشقاْا ؾـٌ َٚٝض أځسذٖ ٝٵ ٝٵ٦ٳ ؾشم: بٳني ايؼٻ

ٚٳؾٹٞ ٓٵضڇٌٜ  ٚٳؾـٌ  ٛٵّ ايڃؿځاطٹكني}ايتٻ ٚٳبٳني ايڃكځ ٓٳا  ٝٵٓ ُٳا  {ؾاؾشم بٳ ٚٳبٳني املتؼابٗني بٳني أٚد٘ ايڃخ٬ف بٳٝٓٗ

ٚٳبٳٝٓ٘" طفُع ايًػ١، ز  ص.685: 2ٚٳي٘ عٳٔ ايڃأځَش نؼؿ٘ 

 ٚتعشف ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بأْٗا: "تًو ايؿشٚم املٛدٛد٠ يف اــا٥ف اؾظ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿظ١ٝ املختًؿ١     

 (.465ٖـ، 1426طط٘، اييت متٝض ؾشدا عٔ غرلٙ"

اؾظ١ُٝ ٚايٓؿظ١ٝ  ٚايكذسات ٚا٫طتعذادات ٜٚكـذ بايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ٖزا ايبشح: فُٛع اــا٥ف     

 ٚايعك١ًٝ ٚايشٚس١ٝ اييت متٝض ايؿشد عٔ غرلٙ.

ـٛق َٔ ايهتاِ تعتُذ ع٢ً مجع ايٓ ،ع١ًُٝ َٓع١ُ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ َٔ َٓعٛس إط٬َٞ: ٜكـذ بٗا     

فُٛع اــا٥ف اؾظ١ُٝ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ، املتل١ُٓ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚؼًًٝٗا; يتشذٜذ 

 . ١، أٚ َع١َٜٛٓادٜ تطٛا٤ ناْ اييت متٝض ايؿشد عٔ غرلٙ، ،  ظاٖشا، أٚ باطٓا،ٚايعك١ًٝ ٚايشٚس١ٝ
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بك١ رات ايـ١ً مبٛكٛع ايبشح، َٔ قاّ ايباسح مبشادع١ ا٭دبٝات ٚايذساطات ايظا  ايذساطات ايظابك١:

َا ٚسد ١ًُٝٚ، ايعبشٛخ ٚايذساطات اي بعض ع٢ً ، ٚسـًٌعذٜذ َٔ املهتبات ٚاملٛاقع اٱيهذل١ْٝٚي ل٬ٍ صٜاست٘

، ٚاـًل ايهاٌَ تٓاٍٚ غرل َباػش يف نتب ايذلاخ، َجٌ: نتاِ إسٝا٤ عًّٛ ايذٜٔ يًػضايٞ بؼهٌ َٛكٛعات أٚ

 ُا..حملُذ أمحذ داد املٛىل، ٚغرلٖ

   ٚطٛف ٜتِ عشض ايذساطات ايظابك١ َٔ اؿذٜح إىل ايكذِٜ، َتٓا٫ٚ اشلذف َٔ ايذساط١ ٚأِٖ ايٓتا٥ر ٖٚٞ: 

ايتعشف ع٢ً مج١ً املٛاقـ ايذلب١ٜٛ يف سٝا٠ إىل ( ، ٖذؾت ايذساط١ 2010ا٭طڀٌ، )ٚدساط١: ايـؿذٟ، -1

 يؿشد١ٜ ٚاطتٓباط ايؿٛا٥ذ َٓٗا.ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚاييت تٓاٚيت َٛكٛع َشاعا٠ ايؿشٚم ا

 اتبع ايباسجإ املٓٗر ا٫طتكشا٥ٞ ٚا٫طتذ٫يٞ، تٛؿًت ايذساط١ إىل ْتا٥ر َٓٗا:

 لًل اهلل ايٓاغ ع٢ً ؿؿات َتؿاٚت١، ٚإدسانات َتبا١ٜٓ، ؾ٬ بذ َٔ َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ايٓاغ.-2

 يف َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ. تٓٛعت ا٭طايٝب اييت اطتخذَٗا ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ-3

ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم ا٭طاط١ٝ بني ايشدٌ ٚاملشأ٠ ٚسه١ُ إىل ( ٖذؾت ايذساط١ 2005) ايكشػٞ، :دساط١-4

ٚدٛدٖا، 

 اتبعت ايباسج١ املٓٗر ايٛؿؿٞ، ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل ْتا٥ر َٓٗا:

َٚا ٜٓبين عًٝ٘ َٔ الت٬ف يف ايؿشٚم ايته١ٜٝٓٛ : ىتًـ ايشدٌ عٔ املشأ٠ الت٬ؾا بٝٓا يف ايتهٜٛٔ، -1

ايڀبا٥ع، ٚبالت٬ف تشنٝبُٗا ايؿظٝٛيٛدٞ ٚايٓؿظٞ ؿاس نٌ َُٓٗا ٜعٌُ يف دا٥ش٠ التـاؿ٘.

طا٣ٚ اٱط٬ّ بني ايشدٌ ٚاملشأ٠ يف: سل اؿٝا٠، ٚأؿٌ اـًل، ٚيف أؿٌ ايتهًٝـ، ٚيف ايٛادبات ٚاؿكٛم 

 املاي١ٝ.ٚاؾضا٤، ٚيف ايذَا٤ ٚاؿذٚد، ٚيف ايعكٛد ٚايتـشؾات 

ايؿشٚم ا٭طاط١ٝ: ىتف ايشدٌ دٕٚ املشأ٠ بايٓب٠ٛ، ايكتاٍ يف طبٌٝ اهلل، ايكٛا١َ ع٢ً املشأ٠، ايڀ٬م، -2

اي١ٜ٫ٛ ايعع٢ُ، تعذد ايضٚدات.

ؽتف املشأ٠ دٕٚ ايشدٌ سل اـًع، اؿذاِ، ايعذ٠ ٚاؿذاد إرا تٛؾ٢ عٓٗا صٚدٗا، سل اؿلا١ْ عٓذ -3

        اْؿـاٍ ا٭بٜٛٔ، سل املٗش. 

ٙ(، ٖذف ايبشح إىل ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚطبٝعتٗا، َٚعاٖشٖا، ٚأُٖٝتٗا، 1426دساط١: ايُٝاْٞ، )-4

ٚأِٖ ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ ؾٝٗا، ٚا٭بعاد ا٭طاط١ٝ شلا، ٚأِٖ املباد٨ اييت استهضت عًٝٗا يف ريو، بٝإ َٓٗر ايظ١ٓ 

 ؾشاد.ايٓب١ٜٛ يف ايتعاٌَ َع ايؿشٚم املختًؿ١ بني ا٭
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 اتبع ايباسح املٓٗر ايٛؿؿٞ، ٚتٛؿٌ إىل ْتا٥ر َٓٗا:

  إٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ْع١ُ َٔ ْعِ املٛىل تباسى ٚتعاىل اػتًُت ع٢ً سهِ د١ًًٝ، ٚأطشاس عع١ُٝ

 َٔ أُٖٗا: ؼكٝل َؿَٗٛٞ ا٫بت٤٬، ٚايتظخرل.

 .إٕ الت٬ف ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٜعذ الت٬ؾا يف ايذسد١ ٫ ايٓٛع 

 ١ٜٛ يف َشاعاتٗا ملبذأ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بتعُِٝ املؿّٗٛ يف ػت٢ فا٫ت اؿٝا٠، متٝضت ايظ١ٓ ايٓب

َٚٓاسٝٗا، ٚمل تكتـش َشاعا٠ املبذأ يف ايؼإٔ ايذلبٟٛ ؾكط.

ٙ(، ٖذؾت ايذساط١ إىل اطتٓباط ايكٛاعذ ايعا١َ يًتعاٌَ َع ايؿشٚم 1416دساط١: اؿشبٞ، ) -1

 ايؿشد١ٜ.

 ٞ، ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل ْتا٥ر َٓٗا:اتبع ايباسح املٓٗر املظشٞ ا٫طتٓباط

 .٘ايكاعذ٠ ا٭ٚىل: إٔ ايتهًٝـ ٜهٕٛ بكذس ٚطع اٱْظإ ٚطاقت 

  .ًِٗٝايكاعذ٠ ايجا١ْٝ: إٔ ايكشإٓ ايهشِٜ دا٤ بايتخؿٝـ عٔ املظًُني يف نٌ َا ٜؼل ع 

 :ٞع٬ق١ ايذساطات ايظابك١ بايبشح اؿاي 

ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بؼهٌ عاّ، ٚىتًـ َعٗا َٔ سٝح ٜتكـ ايبشح اؿايٞ َع ايذساطات ايظابك١ يف تٓاٍٚ 

امللُٕٛ، ؾذساط١ ايـؿذٟ ٚا٭طڀٌ تٓاٚيت املٛاقـ ايذلب١ٜٛ يف سٝا٠ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، بُٝٓا 

دساط١ ايكشػٞ تٓاٚيت ايؿشٚم بني ايزنٛس ٚاٱْاخ، ٚدساط١ ايُٝاْٞ تٓاٚيت ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، 

َعاٖشٖا، نُا تٓاٚيت دساط١ اؿشبٞ ايكٛاعذ ايعا١َ يًتعاٌَ َع ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚأُٖٝتٗا ٚطبٝعتٗا، ٚ

ٚايبشح اؿايٞ تٓاٍٚ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ َٔ َٓعٛس إط٬َٞ، ؾتُشٛس سٍٛ ايتأؿٌٝ ايؼشعٞ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ 

 ٚايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ َٔ ايهتاِ ٚايظ١ٓ ٚمنارز َٔ َشاعا٠ عًُا٤ اٱط٬ّ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ. 

 :يًبشحاس ايٓعشٟ ا٫ط

إٕ اؿذٜح عٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ أٚ اؾُاع١ٝ، َٚعشؾ١ لـا٥ـٗا، ٚقذساتٗا، ٚاطتعذاداتٗا، بعٝذا عٔ َعشؾ١      

; تهٕٛ قاؿش٠; ٭ٕ َعشؾ١ سكٝك١ لًل اٱْظإ َٚهْٛات٘ ا٭طاط١ٝ ، ٚايػا١ٜ َٔ ٚدٛدٙطبٝع١ اٱْظإ ٚتهٜٛٓ٘

 لايك٘ ايزٟ، إ٫ َٔ ل٬ٍ ٚايػا١ٜ َٔ ٚدٛدٙ َعشؾ١ سكٝك١ اٱْظإتعني ع٢ً َعشؾ١ َا ٜتؿشع عٓٗا، ٫ٚ ميهٔ 

ـٴ ايڃخٳبٹرلٴ )}ٚنْٛ٘  ٘ٴكځًځلٳ ٛٳ ايًډڀٹٝ ٖٴ ٚٳ ًځلٳ  ٔٵ لٳ َٳ ِٴ  ًځ ٜٳعٵ ٓٳا ٚٳيځكځذٵ} ص،14طاملًو:  {(14أځيځا  ًځكڃ ٕٳ لٳ ْٵظٳا ِٴ ايڃإڇ ًځ ْٳعٵ  َٳا ٚٳ

ٛڇغٴ ٛٳطٵ ٘ٹ تٴ ٘ٴ بٹ ٔٴ ْٳؿڃظٴ ْٳشٵ ِٴ ٚٳ ٘ٹ أځقڃشٳ ٝٵ ٔٵ إڇيځ ٌڇ َٹ ٛٳسڇٜذٹ سٳبٵ ؾاهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل قذ بني يف نتاب٘ ايعضٜض  صمط{(16) ايڃ
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َشاسٌ تهٜٛٔ اٱْظإ ٚايػا١ٜ َٔ لًك١، ؾكذ ؾـٌ يف أنجش َٔ آ١ٜ نٝؿ١ٝ بذ٤ َشاسٌ اـًل; َٔ املا٤ ثِ 

ٚٳؾٹٞ }ٌ:ايكا٥ ايذلاِ ،ثِ ايڀني، ثِ َٔ ايـًـاٍ ايزٟ ٜؼب٘ اؿُأ املظٕٓٛ، ثِ ْؿخ ؾٝ٘ ايشٚح، ٚؿذم اهلل

ٕٳ ) ـٹشٴٚ ًځا تٴبٵ ِٵ أځؾځ ْٵؿڂظٹهڂ ِٵ يف ساٍ ابتذا٥ٗا ٚتٓكًٗا َٔ ساٍ إىل ساٍ ٚيف ٚاملع٢ٓ:  طايزاسٜاتص {(21أځ ْٵؿڂظٹهڂ ٚٳؾٹٞ أځ "

بٛاطٓٗا ٚظٛاٖشٖا َٔ عذا٥ب ايؿڀش ٚبذا٥ع اـًل: َا تتشرل ؾٝ٘ ا٭رٖإ، ٚسظبو بايكًِٛ َٚا سنض ؾٝٗا 

عاْٞ، ٚبا٭يظٔ، ٚايٓڀل، ٚكاسز اؿشٚف، َٚا يف تشنٝبٗا ٚتشتٝبٗا َٔ ايعكٍٛ ٚلـت ب٘ َٔ أؿٓاف امل

 ص.    399 ،ٚيڀا٥ؿٗا: َٔ اٯٜات ايظاطع١ ٚايبٝٓات ايكاطع١ ع٢ً سه١ُ املذبش " طايضكؼشٟ، ز

ِٵ: ٜٚكٍٛ بعض املؿظشٜٔ يتٛكٝض َع٢ٓ ٖزٙ اٯ١ٜ      ْٵؿڂظٹهڂ ًڃلڇ أځ ٕٳ ؾٹٞ لٳ ٓٳ٢: أځيځا تٳتٳؿځهډشٴٚ ُٳعٵ ٚٳايڃ ِٴ " ْٵؼٳأځنڂ ـٳ أځ ٝٵ نځ

ٌٴ.  ٛٵدٴٛدٶا قځبٵ َٳ ٔٵ  ٜٳهڂ ِٵ  ًڃلڈ يځ ٛٳ إڇهځادٳ لٳ ٖٴ ٛٵسڈ  ٌټ طځ ٝٵعٳ نڂ ٛٳاسٶا، أځيځ ِٵ أځطڃ ًځكځهڂ ـٳ لٳ ٝٵ ٚٳنځ َٳا٤ٺ  ٔٵ  َٹ ٘ٴ  ًډ ٞٿ اي ـٻبٹ ٛٵدٴٛدٴ ؾٹٞ اي ُٳ ؾځايڃ

ٌڇ يځ ٗٵ ٛٵدٴٛدٴ ؾٹٞ ايڃهځ ُٳ ٚٳايڃ ٓٶا.  ٓٹٝ ٕٳ دٳ ٘ٹ سٹنيٳ نځا ٛٵدٴٛدٶا ؾٹٝ َٳ ٔٵ  ٜٳهڂ ِٵ  ٌڇ يځ َټ ٓٵذٳ ايتٻأځ ٞٳ عٹ ٖٹ َٳا  ٚٳ َٶا  ًځا ٕٳ غڂ ٘ٹ سٹنيٳ نځا ٔٵ ؾٹٝ ٜٳهڂ ِٵ 

ٛٵتٹ." طبٔ عاػٛس،  ُٳ ًڃلڇ بٳعٵذٳ ايڃ ٗٳا٤ٴ ايڃخٳ ْٵ َٳ١ڄ ؾځهځزٳيٹوځ إڇ َٳعٵذٴٚ ْٳتٵ  َٴظٵتٳذٳذٻ٠څ نځا ًڂٛقځاتٷ  َٳخٵ  .ص353 ،26ّ، ز1984إڇيډا 

ؼاط ايزٟ ٜـذس عٔ ايؼخـ١ٝ، ٚريو يهْٛٗا "ايؿشٚم ايؿشد١ٜ تؼٌُ ناؾ١ فا٫ت ايٖٓٚزا ٜعين إٔ:     

ْعاَا َتها٬َ ثابتا بعض ايؼ٤ٞ ٜٚتهٕٛ َٔ ايظُات اؾظ١ُٝ ٚايٓؿظ١ٝ املختًؿ١ ٚميٝض ايؿشد عٔ ا٭ؾشاد 

ص. َٚٔ امل٬سغ إٔ ْؼاط 62 ،2010اٯلشٜٔ يف اؾُاع١، ٚغاؿ١ َٔ سٝح ايتعاٌَ َع ايب١٦ٝ"طنُاٍ، عجُإ، 

ع ايب١٦ٝ ؾكط، ٚغايبا َا ٌُٜٗ عًُا٤ ايٓؿع، ع٬قت٘ غايك٘ ٚلايل ايب١٦ٝ اييت ايؿشد ٚع٬قت٘، ٫ تٓشـش َ

بكٛي٘: "إْٓا ٫ ْظتڀٝع إٔ ْؿِٗ  أسذ ايباسجنيتٓعهع ع٢ً ع٬قت٘ بايب١٦ٝ طًبا أٚ إهابا، ٜٚ٪نذ ٖزا 

١ٜ أٚ ػخـ١ٝ اٱْظإ ؾُٗا ٚاكشا بذٕٚ إٔ ْؿِٗ سكٝك١ مجٝع ايعٛاٌَ احملذد٠ يًؼخـ١ٝ، طٛا٤ ناْت َاد

سٚس١ٝ، أٚ ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ، أَا ا٫قتـاس ع٢ً دساط١ ايعٛاٌَ اؾظ١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٚايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ 

غرل ُٖٚاٍ أثش اؾاْب ايشٚسٞ يف اٱْظإ، ؾإٕ َٔ ػإٔ ريو إٔ ٜعڀٝٓا ؿٛس٠ غرل ٚاكش١ إٚايجكاؾ١ٝ ؾكط، ٚ

 ص58 ،1997ّدقٝك١ يًؼخـ١ٝ" طاؾشَٛصٟ، 

 :ٕسكٝك١ اٱْظا 

ألدلْا اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل بهٌ اؿكا٥ل املتعًك١ باٱْظإ، ابتذا٤ بأؿً٘ ٚمما لًل، ٚا٭طٛاس اييت َش بٗا      

ٔٵ طٹنيڈ )}يف بذا١ٜ اـًل ٚا٭طٛاس اييت ميش بٗا بعذ ريو قاٍ تعاٍ:  َٹ ًځايځ١ٺ  ٔٵ طٴ َٹ ٕٳ  ْٵظٳا ٓٳا ايڃإڇ ًځكڃ ِٻ 12ٚٳيځكځذٵ لٳ ( ثٴ

ْٴڀڃؿځ١ڄ ؾٹٞ قځ ٙٴ  ٓٳا ًڃ َٳهٹنيڈ )دٳعٳ َٶا 13شٳاسڈ  ُٴلٵػٳ١ځ عٹعځا ٓٳا ايڃ ًځكڃ َٴلٵػٳ١ڄ ؾځخٳ ًځكځ١ځ  ٓٳا ايڃعٳ ًځكڃ ًځكځ١ڄ ؾځخٳ ٓټڀڃؿځ١ځ عٳ ٓٳا اي ًځكڃ ِٻ لٳ ( ثٴ

ٔٴ ايڃخٳايٹكٹنيٳ ) ٘ٴ أځسٵظٳ ًډ ًڃكڄا آلٳشٳ ؾځتٳبٳاسٳىځ اي ٙٴ لٳ ْٳا ْٵؼٳأڃ ِٻ أځ ُٶا ثٴ ّٳ يځشٵ ْٳا ايڃعٹعځا ٛٵ ٍٳ سٳبټوځ إڇرٵ قځا}طامل٪َٕٓٛص  {(14ؾځهځظٳ
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ٔٵ طٹنيڈ ) َٹ ْٿٞ لٳايٹلٷ بٳؼٳشٶا  ًځا٥ٹهځ١ٹ إڇ ُٳ ًڃ ٔٳ )71يٹ ٘ٴ طٳادٹذٹٜ ٔٵ سٴٚسٹٞ ؾځكځعٴٛا يځ َٹ ٘ٹ  ْٳؿځخٵتٴ ؾٹٝ ٚٳ ٘ٴ  ٜٵتٴ ٛٻ طقص ٚقذ  {(72( ؾځإڇرٳا طٳ

 ٞٚسدت آٜات عذٜذ٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ تؿـٌ ٖزٙ اؿكٝك١، ٚتبني إٔ اٱْظإ َهٕٛ َٔ أؿًني: أؿٌ َادٟ أسك

ٔٵ سٴٚسٹٞ }يذلاِ، ٚأؿٌ سباْٞ ٖٚٛ ايشٚح  ٖٚٛ ا َٹ ٘ٹ  ْٳؿځخٵتٴ ؾٹٝ ٚاٱْظإ ٜتهٕٛ َٔ ث٬خ سنا٥ض )أسنإ(: ،{ٚٳ

ْٻوځ }ايٓؿع)اؾظذ(، ايشٚح، ايذٜٔ، ٫ٚ ٜظتهٌُ اٱْظإ إْظاْٝت٘ إ٫ بٗزٙ ايكٛاّ ايج٬خ، ُٹعٴ يځا إڇ ٛٵتٳ٢ تٴظٵ ُٳ  ايڃ

ُٹعٴ ٚٳيځا ِٻ تٴظٵ ـټ ٔٳ ٛٵاٚٳيډ إڇرٳا ايذټعٳا٤ٳ اي َٳا( 80) َٴذٵبٹشڇٜ ْٵتٳ ٚٳ ٗٳادٹٟ أځ ٞڇ بٹ ُٵ ٔٵ ايڃعٴ ِٵ عٳ ٗڇ ًځايځتٹ ٕٵ كٳ ُٹعٴ إڇ ٔٵ إڇيډا تٴظٵ ٔٴ َٳ َٹ ٓٳا ٜٴ٪ٵ ٜٳاتٹ  بٹآ

ِٵ ٗٴ ٕٳ ؾځ ُٴٛ ًٹ  َٔ ٜ٪َٓٛا مل ايزٜٔ ٖ٪٤٫ ع٢ً ْؿظو تٴًٗو ٫ٚ قُذ، ٜا ؼضٕ ٫: "ٚاملع٢ٓصايٌُٓط {(81) َٴظٵ

 ئ ا٭دا٠ ٖزٙ تعڀًځتٵ ؾإرا ا٭رٕ، ٖٞ ايظاَع يف أدا٠ اطتكباٍ ي٘ ن٬ّ ؽٚايب٬. ايب٬ؽ إ٫ عًٝو ؾُا قَٛو،

 ايه١ْٝٛ اهلل ؾآٜات ايـُِ، أؿابِٗ ايزٜٔ ناملٛت٢ ؾِٗ ايظُع، أدا٠ عٓذِٖ تعڀًځتٵ ايكّٛ ٖٚ٪٤٫ ٜظُعٛا،

ٚٵٕ ٫ يهٔ سٛشلِ، َٔ نجرل٠  .ٜظُعٕٛ ٫ٚ ٜش

 َٔ َِٓٗ َبايػ١ ٖٚزٙ ايذع٠ٛ، زلاع َٔ َذبشٜٔ ٜٴٛيڊٕٛ إمنا ايـُِ، سٳذٿ عٓذ بِٗ ٜكـ ا٭َش ٚيٝت     

ٕٵ ٭ِْٗ اؿل; دع٠ٛ عٔ ا٫ْـشاف ٛٵا إرا بايو ؾُا ٜظُعٛا، ؾًٔ دًظٛا إ ٚٴٕ َذبشٜٔ ٚيډ بعٝذاڄ"طايؼعشاٟٚ،  هش

َٳا } ص10849-10848، 17ز ْٵتٳ ٚٳ ُٹعڈ أځ ُٴظٵ ٔٵ بٹ ث١: قًب، ، ٚسكٝك١ ايشنا٥ض ث٬ص22: ؾاطشط {(22) ايڃكڂبٴٛسڇ ؾٹٞ َٳ

ٔٵ$ٚيظإ، ٚدٛاسح، ٚايكذس٠ ث٬خ: قذس٠ دٛاسس١ٝ، ٚقذس٠ يظا١ْٝ، ٚقذس٠ قًب١ٝ، ٚاؿذٜح ٜ٪نذ ٖزا  ِٵ سٳأځ٣ َٳ ٓٵهڂ  َٹ

ٓٵهځشٶا ٙٴ َٴ ٝٿشٵ ٝٴػٳ ًڃ ٙٹ، ؾځ ٝٳذٹ ٕٵ بٹ ِٵ ؾځإڇ ٘ٹ، ٜٳظٵتٳڀٹعٵ يځ ْٹ ًٹظٳا ٕٵ ؾځبٹ ِٵ ؾځإڇ ٘ٹ، ٜٳظٵتٳڀٹعٵ يځ ًڃبٹ ـٴ ٚٳرٳيٹوځ ؾځبٹكځ ٕڇ أځكٵعٳ ، 1طايٓٝظابٛسٟ، ز#ايڃإڇميٳا

 ص، ٚاٱميإ ٜتلُٔ ايج٬خ ايكذسات، ؾٗٛ: ْڀل بايًظإ، ٚاعتكاد بايكًب، ٚعٌُ باؾٛاسح.69، 78اؿذٜح سقِ 

ايزٟ  -ؾُٝا ْعًِ-ٚيًذظِ لـا٥ـ٘ ٚسادات٘، ٚيًشٚح لـا٥ـٗا ٚسادتٗا، ؾاٱْظإ" ايها٥ٔ ايٛسٝذ     

ًني َعا دٕٚ إٔ ٜؿكذ أسذُٖا يٝتشٍٛ إىل اٯلش، ٜؼٌُ ٜؼٌُ املاد٠ ٚاٱػعاع َعا، َتـًني ممتضدني، عاَ

ايزٟ تـشب٘ َؼاعش اؾٓع ايٓؿظ١ٝ َٔ سٓني ٚسب ٚسغب١ ٚطشٚس ٚابتٗاز  -ٖشَٕٛ اؾٓع ايهُٝاٟٚ

اييت تـاسبٗا سشنات دظذ١ٜ َٔ ايتعبذ ٚايظًٛى، ٚريو  -ٚإسظاغ باؾُاٍ، ٜٚؼٌُ ايعكٝذ٠ ايشٚس١ٝ

ْاػ٧ َٔ اؿكٝك١ ايعع٢ُ يف نٝاْ٘: أْ٘ قبل١ َٔ طني ا٭سض  َعٗش َٔ َعاٖش ا٫صدٚاز يف طبٝعت٘،

ٚإرا نإ اؾظذ ٫ ميهٔ إٔ ٜعٝؽ بذٕٚ َا٤ ٖٚٛا٤، نزيو ؾإٕ ص، 161، 1993ْٚؿخ١ َٔ سٚح اهلل" طقڀب، 

َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ  ايشٚح ٫ ميهٔ إٔ تعٝؽ بذٕٚ دٜٔ، ؾشاد١ اٱْظإ إىل ايذٜٔ أػذ َٔ سادت٘ إىل املا٤ ٚاشلٛا٤،

ؾاٱْظإ َشنب َٔ َاد٠ ٚسٚح، ٫ٚ ٜڀًل عًٝ٘ ٱْظإ ع٢ً سكٝكت٘ ٚايتعاٌَ َع٘ ع٢ً ٖزا ا٭طاغ، ؾِٗ ا

، ؾعًِ ايٓؿع ايزٟ ٜذسغ يف داَعاتٓا ايعشب١ٝ ٖٛ عًِ غشبٞ َٓبجل َٔ ٖزٙ ايتظ١ُٝ إ٫ بٗزٙ ايذلنٝب١
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ت بني تًو ايؿًظؿات; ذيٌٝ ايتٓاقلاب ;ؾًظؿ١ ٚس١ٜ٩ يٲْظإ َظتُذ٠ َٔ تًو ايؿًظؿات، ٖٚٞ ْعش٠ قاؿش٠

ؾُٔ ايلشٚسٟ ٚاؿاد١ املًش١  ٚايذٜٔ، ؾكط، ٚػاٌٖ ايشٚح، سنٝض٠ ٚاسذ٠ ٖٚٛ ايٓؿع)اؾظذ( ٚاستهاصٖا ع٢ً

إٔ ٜتِ تٓاٍٚ ٚدساط١ نٌ َا ٜتعًل باٱْظإ َٔ املٓعٛس اٱط٬َٞ، ْٚكذ نٌ َا ىايـ أٚ ٜتعاسض َع دٜٓٓا 

اْعهاطات لڀرل٠ ع٢ً َذل٬ت ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝ،  ٚملا شلزا اجملاٍ َٔ ;ٚقُٝٓا يف ٖزا اجملاٍ

 ٚعًُٝاتٗا، ٚكشداتٗا، ٚبايتايٞ ع٢ً ايؿشد ٚا٭طش٠ ٚاجملتُع.

 :ٕلـا٥ف اٱْظا 

 يٲْظإ لـا٥ف عذٜذ٠ َٚٔ تذبش ايكشإٓ ايهشِٜ ٜذسى ريو ْٛسد َٓٗا:

ٗٳا}تعاىل:  اٱْظإ لًل د٫ٛٗ: ؾاٱْظإ ىشز َٔ بڀٔ أَ٘ ٖٚٛ هٌٗ نٌ ػ٤ٞ قاٍ- ًځ ُٳ ٕٴ ٚٳسٳ ْٵظٳا ٘ٴ ايڃإڇ ْٻ  إڇ

ٕٳ َٶا نځا ًڂٛ ٗٴٛيڄا ظځ ٘ٴ}، صا٭سضاِط {(72) دٳ ًډ ِٵ ٚٳاي ٔٵ أځلٵشٳدٳهڂ ٕڇ َٹ ِٵ بٴڀڂٛ ٗٳاتٹهڂ َٻ ٕٳ يځا أڂ ُٴٛ ًځ ٝٵ٦ٶا تٳعٵ ٌٳ ػٳ ِٴ ٚٳدٳعٳ ُٵعٳ يځهڂ  ايظٻ

ـٳاسٳ ِٵ ٚٳايڃأځؾڃ٦ٹذٳ٠ځ ٚٳايڃأځبٵ ًډهڂ ٕٳ يځعٳ .صايٓشٌط {(78) تٳؼٵهڂشٴٚ

ِڇ اقڃشٳأڃ}اٱْظإ يذٜ٘ اطتعذاد يًعًِ ٚايهتاب١ قاٍ تعاىل: - ًځلٳ ايډزٹٟ سٳبٿوځ بٹاطٵ ًځلٳ( 1) لٳ ٕٳ لٳ ْٵظٳا ٔٵ ايڃإڇ ًځلڈ َٹ ( 2) عٳ

ّٴ ٚٳسٳبټوځ اقڃشٳأڃ ِٳ ايډزٹٟ( 3) ايڃأځنڃشٳ ًډ ِڇ عٳ ًځ ِٳ( 4) بٹايڃكځ ًډ ٕٳ عٳ ْٵظٳا ِٵ َٳا ايڃإڇ ِٵ يځ ًځ ْضٍ ع٢ً ايٓيب ؾٗزا أٍٚ َا صايعًلط {(5) ٜٳعٵ

ٔٴ}ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚؾٝ٘ دع٠ٛ يًكشا٠٤ ٚتعًِ ايهتاب١، ٚقاٍ تعاىل:  ُٳ ِٳ( 1) ايشٻسٵ ًډ ٕٳ عٳ ًځلٳ( 2) ايڃكڂشٵآ ٕٳ لٳ ْٵظٳا  ايڃإڇ

٘ٴ( 3) ُٳ ًډ ٕٳ عٳ ٝٳا .صايشمحٔط {(4) ايڃبٳ

٘ٴ ٜٴشڇٜذٴ }اٱْظإ كًٛم كعٝـ قاٍ تعاىل: - ًډ ٕٵ اي ـٳ أځ ِٵ ٜٴخٳؿِّ ٓٵهڂ ًٹ عٳ ٕٴ لٳٚٳلٴ ْٵظٳا .صايٓظا٤ط {(28) كٳعٹٝؿڄا ايڃإڇ

ٕٻ }لًل اٱْظإ ًٖٛعا قاٍ تعاىل: - ٕٳ إڇ ْٵظٳا ًٹلٳ ايڃإڇ ًڂٛعٶا لٴ ٘ٴ إڇرٳا( 19) ٖٳ ٘ٴ ٚٳإڇرٳا( 20) دٳضٴٚعٶا ايؼٻشټ َٳظٻ ٝٵشٴ َٳظٻ  ايڃخٳ

ٓٴٛعٶا ِّنيٳ إڇيډا( 21) َٳ ـٳ ُٴ ١ ْؿظٗا; ؾإرا أؿاب٘ َهشٚٙ نإ طشٜع ، ٚقذ دا٤ تؿظرل اشلًع يف اٯٜصاملعاسزط {(22) ايڃ

اؾضع; ٚإرا َظ٘ اـرل نإ طشٜع املٔ، ٚاطتج٢ٓ َٔ ٖزٙ اـاؿ١ٝ املـًٕٛ.

ٜٳذٵعٴ}لًل اٱْظإ عذ٫ٛ قاٍ تعاىل: - ٕٴ ٚٳ ْٵظٳا ٙٴ بٹايؼٻشٿ ايڃإڇ ٝٵشڇ دٴعٳا٤ٳ ٕٳ بٹايڃخٳ ٕٴ ٚٳنځا ْٵظٳا  .صاٱطشا٤ط {(11) عٳذٴٛيڄا ايڃإڇ

ًٹلٳ} ٕٴ لٴ ْٵظٳا ٔٵ ايڃإڇ ٌڈ َٹ ِٵ عٳذٳ ٜٳاتٹٞ طٳأڂسڇٜهڂ ًځا آ ٕڇ ؾځ ًڂٛ .صا٭ْبٝا٤ط {(37) تٳظٵتٳعٵذٹ

ٕٻ}اٱْظإ نٓٛد نؿٛس قاٍ تعاىل: - ٕٳ إڇ ْٵظٳا ٘ٹ ايڃإڇ ٓٴٛدٷ يٹشٳبٿ ٌٳ}ٚقاٍ تعاىل:  صايعادٜاتط {(6) يځهځ ٕٴ قڂتٹ ْٵظٳا  َٳا ايڃإڇ

ٙٴ ٔٵ} ،صعبعط {(17) أځنڃؿځشٳ ٓٳا ٚٳيځ٦ٹ ٕٳ أځرٳقڃ ْٵظٳا ُٳ١ڄ ٓٻاَٹ ايڃإڇ ِٻ سٳسٵ ٖٳا ثٴ ٓٳا ٘ٴ ْٳضٳعٵ ٓٵ ٘ٴ َٹ ْٻ ٝٳ٦ٴٛغٷ إڇ       صٖٛدط {(9) نځؿڂٛسٷ يځ

ْٳؿڃعڈ } ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكذّ; ؾإٕ اٱْظإ يذٜ٘ اطتعذادات َضدٚد١، اطتعذاد يًخرل، ٚاطتعذاد يًؼش قاٍ تعاىل: ٚٳ

ٖٳا ) ٛٻا َٳا طٳ ٖٳا )7ٚٳ ٛٳا ٚٳتٳكڃ ٖٳا  ٗٳا ؾڂذٴٛسٳ ُٳ ٗٳ ٖٳا )( قځذٵ أځؾڃ8( ؾځأځيڃ ٔٵ صٳنډا َٳ ٖٳا )9ًځضٳ  ٔٵ دٳطٻا َٳ ِٳ  ٚٳقځذٵ لٳا  طايؼُعص. {(10( 
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ؾاٱْظإ تتذارب٘ قٛتإ ق٠ٛ ايؿذٛس، ٚق٠ٛ ايتك٣ٛ، ٖٚزا ايڀبع ايؿڀشٟ ٜتٓاطب َع ٖذف ا٫بت٤٬     

ًځلٳ ايډزٹٟ}ٚا٫َتشإ  ٛٵتٳ لٳ ُٳ ٝٳا٠ځ ايڃ ِٵ ٚٳايڃشٳ ٛٳنڂ ًڂ ٝٳبٵ ِٵ يٹ ٜټهڂ ٔٴ أځ ًڄا أځسٵظٳ ُٳ ٖٴ عٳ ْٳؿڃعڈ }ص"املًوط {(2) ايڃػٳؿڂٛسٴ ايڃعٳضڇٜضٴ ٛٳٚٳ ٚٳ

ٖٳا ٛٻا َٳا طٳ أٟ ٚاـايل ايشاصم املـٛس; ايزٟ ط٣ٛ اٱْظإ، ٚألشد٘ يف أسظٔ تكِٜٛ. َٚٔ متاّ ايتظ١ٜٛ: إٔ  {ٚٳ

سنب تعاىل يف ايٓؿع قٛاٖا ايعاٖش٠ ٚايباط١ٓ، ٚػذ أطشٖا، ٚأَشٖا مبا ٜـًشٗا، ْٚٗاٖا عُا ٜلشٖا، ٖٚٚبٗا 

ٖٳا}، ايزٟ متٝض ب٘ بني اـرل ٚايؼش، ٚايتك٣ٛ ٚايؿذٛسايعكٌ  ٛٳا ٚٳتٳكڃ ٖٳا  ٗٳا ؾڂذٴٛسٳ ُٳ ٗٳ أٟ عشؾٗا طاعتٗا  {ؾځأځيڃ

َٚعـٝتٗا، َٚا ٜٓذٝٗا َٚا ٜشدٜٗا، ٚلًل ؾٝٗا ايعكٌ ٚاٱدساى; ايًزٜٔ متٝض بُٗا بني ايػح ٚايجُني، ٚاؿظٔ 

ٕ تتلُٔ طبٝع١ اٱْظإ ٚقٛع ايـشاع بني اـرل "َٚٔ ايڀبٝعٞ أص، 751 ،1،ز1964ٚايكبٝض." طابٔ اـڀٝب، 

ٚايؼش، بني ايؿل١ًٝ ٚايشر١ًٜ، بني طاع١ اهلل َٚعـٝت٘، ٚإٕ ا٫لتباس اؿكٝكٞ يٲْظإ يف ٖزٙ اؿٝا٠ ٖٛ َا 

تتذ٘ إيٝ٘ إسادت٘، َٚا ٜكع التٝاسٙ. ٌٖ طٝختاس طشٜل اـرل أّ طشٜل ايؼش، طشٜل طاع١ اهلل أّ َعـٝت٘؟ ٌٖ 

إ ٚسا٤ أٖٛا٥٘ ٚػٗٛات٘ َٚتع اؿٝا٠ ايذ١ْٜٛٝ، ٜٚػؿٌ عٔ رنش اهلل، ٜٚٓظ٢ ايّٝٛ اٯلش، أّ ٌٖ طٝٓظام اٱْظ

ص  231، 2001طٝتشهِ يف أٖٛا٥٘ ٚػٗٛات٘، ٜٚكّٛ بتشكٝل ايتٛاصٕ بني َڀايب٘ ايبذ١ْٝ َٚڀايب٘ ايشٚس١ٝ"طلاتٞ،

َٳ}، ْؿع أَاس٠ بايظ٤ٛ سا٫تٚقذ ؿٓـ اهلل ايٓؿع ايبؼش١ٜ إىل ث٬ث١  َٻاسٳ٠څ ٚٳ ٓٻؿڃعٳ يځأځ ٕٻ اي ْٳؿڃظٹٞ إڇ ا أڂبٳشٿ٨ٴ 

َٳ١ٹ )}ص، ْٚؿع يٛا١َ، 53طٜٛطـ: {بٹايظټ٤ٛٹ ٛٻا ٓٻؿڃعڇ ايًډ ِٴ بٹاي ٗٳا }ص، ْٚؿع َڀ١ٓ٦ُ 2طايكٝا١َ:  {(2ٚٳيځا أڂقڃظٹ ٜٻتٴ ٜٳاأځ

ٓٻ١ڂ ) ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃعٴ ايڃ ٝٻ١ڄ )27اي َٳشٵكٹ ٝٳ١ڄ  ، ؾُٔ ؼهِ يف ْؿظ٘ ٖٚٛاٖا ؾاص ٚأؾًض، ايؿذشصط {(28( اسٵدٹعٹٞ إڇيځ٢ سٳبٿوٹ سٳاكٹ

َٻا}َٚٔ أطًل يٓؿظ٘ عٓاْٗا ٚاتبع ٖٛاٖا لظش لظشاْا َبٝٓا، قاٍ تعاىل:  ٔٵ ؾځأځ ٝٳا٠ځ ٚٳآثٳشٳ( 37) طځػٳ٢ َٳ ٝٳا ايڃشٳ ْٵ  ايذټ

ٕٻ( 38) ِٳ ؾځإڇ ٞٳ ايڃذٳشٹٝ ٚٳ٣ ٖٹ ُٳأڃ َٻا( 39) ايڃ ٔٵ ٚٳأځ ّٳ لٳافٳ َٳ ٘ٹ َٳكځا ٗٳ٢ سٳبٿ ْٳ ٓٻ ٚٳ ٔڇ ؿڃعٳاي ٛٳ٣ عٳ ٗٳ ٕٻ( 40) ايڃ ٓٻ١ځ ؾځإڇ ٞٳ ايڃذٳ ٚٳ٣ ٖٹ ُٳأڃ  ايڃ

 ص.ايٓاصعاتط {(41)

ؾاٱْظإ "كًٛم َضٚد بڀاقات َٔ أبشصٖا طاق١ املعشؾ١ ٚطاق١ اٱساد٠ ايلابڀ١، ٚطاق١ ايك٠ٛ ايؿاع١ً      

ٞ نًُات٘ ٚتتبع ٖذاٙ، املتل١ُٓ َع٢ٓ اـ٬ؾ١ َٚكتلٝاتٗا، ٚطاق١ ايـشاع، ٚايكذس٠ ع٢ً ايتٛد٘ إىل اهلل ٚتًك

ٚايكذس٠ نزيو ع٢ً ا٫طتكشاس ٚاملتاع. ٖٚٛ كًٛم َؼتٌُ ع٢ً ْكڀ١ كعـ ٖٞ: سب ايؼٗٛات، ْٚظٝإ 

ايعٗذ، ْٚظٝإ اشلذ٣ ٚايهؿش بآٜات اهلل، ٖٚٛ كًٛم رٚ طبٝع١ َضدٚد١، ؾٝ٘ ايكذس٠ ع٢ً ا٫ستؿاع إىل أقـ٢ 

 ص.  34-33 ،1993طقڀب، املذ٣، ٚايكذس٠ ع٢ً اشلبٛط إىل اؿلٝض"



 

949 
 

 2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  –دس الساالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 مقبل إسماعيل أحمد. د.أ تأصيلية تربوية دراسة  – إسالمي منظور من رديةالف الفروق

ِٵ }ٚدا٤ت آٜات تٛنذ إٔ يذ٣ اٱْظإ قذسات نا١َٓ ٚاطتعذادات ٫لتٝاس طشٜل اـرل أٚ طشٜل ايؼش،       أځيځ

ٔڇ ) ٝٵ ٓٳ ٝٵ ٘ٴ عٳ ٌٵ يځ ٔڇ )8ْٳذٵعٳ ٝٵ ٚٳػٳؿځتٳ ْٶا  ٚٳيٹظٳا ٔڇ )9(  ٜٵ ٓٻذٵذٳ ٙٴ اي ٓٳا ٜٵ ٖٳذٳ ٚٳ طايبًذص "أٟ بٝٓا ي٘ طشٜل اـرل ٚايؼش  {(10( 

 ص. 573 ،5، ز2003مبا أٚدعٓا يف ؾڀشت٘ ٚمبا أسطًٓا ب٘ سطًٓا ٚأْضيٓا ب٘ نتبٓا" طاؾضا٥شٟ، ٚايظعاد٠ ٚايؼكا٤ 

َٻا نځؿڂٛسٶا )}ٚقاٍ تعاىل:      ٚٳإڇ َٻا ػٳانٹشٶا  ٌٳ إڇ ٙٴ ايظٻبٹٝ ٓٳا ٜٵ ٖٳذٳ ْٻا  طاٱْظإص، "ٚعدل عٔ اشلذ٣ بايؼهش; ٭ٕ  {(3إڇ

عًِ أْ٘ مل ٜهٔ ػ٦ٝا َزنٛسا، ؾأساد سب٘ ي٘ إٔ ٜهٕٛ ػ٦ٝا ايؼهش أقشِ لاطش ٜشد ع٢ً قًب املٗتذٟ، بعذ إر ٜ

َزنٛسا. ٖٚٚب ي٘ ايظُع ٚايبـش. ٚصٚدٙ بايكذس٠ ع٢ً املعشؾ١. ثِ ٖذاٙ ايظبٌٝ. ٚتشن٘ ىتاس.. ايؼهش ٖٛ 

اـاطش ا٭ٍٚ ايزٟ ٜشد ع٢ً ايكًب امل٪َٔ يف ٖزٙ املٓاطب١. ؾإرا مل ٜؼهش ؾٗٛ ايهؿٛس.. بٗزٙ ايـٝػ١ املٛغ١ً يف 

 ص3780 ،6ٙ،ز1412يذ٫ي١ ع٢ً ايهؿشإ." طإبشاِٖٝ، ا

مل ٜكتـش ا٭َش عٓذ ايتهٜٛٔ َٚا أٚدع٘ اهلل ؾٝ٘ َٔ قذسات ٚاطتعذادات، بٌ أسػذٙ يف نتاب٘ املٓضٍ ٚبشطٛي٘      

ِٵ } املشطٌ قاٍ تعاىل: ٓٻهڂ ٝٳ ٜٳأڃتٹ َٻا  ٚپ ؾځإڇ ِٵ يٹبٳعٵضڈ عٳذٴ ُٹٝعٶا بٳعٵلٴهڂ ٗٳا دٳ ٓٵ َٹ ٖٵبٹڀځا  ٍٳ ا ًځا قځا ٟٳ ؾځ ٖٴذٳا ٔڇ اتٻبٳعٳ  ُٳ ٖٴذٶ٣ ؾځ ٓٿٞ  َٹ

ٜٳؼٵكځ٢ ) ٚٳيځا  ٌټ  ُٳ٢ )123ٜٳلٹ َٳ١ٹ أځعٵ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٙٴ  ْٳشٵؼٴشٴ ٚٳ ٓٵهڄا  َٳعٹٝؼٳ١ڄ كٳ ٘ٴ  ٕٻ يځ ٔٵ رٹنڃشڇٟ ؾځإڇ ٔٵ أځعٵشٳضٳ عٳ َٳ ٚٳ ِٿ 124(  ٍٳ سٳ ( قځا

ـٹرلٶا ) ٓٵتٴ بٳ ٚٳقځذٵ نڂ ُٳ٢  ٓٹٞ أځعٵ ِٳ سٳؼٳشٵتٳ َٳ}" طط٘ص {( 125يٹ ٔٵ رٹنڃشڇٟٚٳ ٘ٴ  {ٔٵ أځعٵشٳضٳ عٳ ْٵضٳيڃتٴ َٳا أځ ٚٳ َٵشڇٟ،  ـٳ أځ ٟٵ: لٳايځ أځ

ٙٴ  ٖٴذٳا ٙٹ  ٝٵشڇ ٔٵ غځ َٹ ٚٳأځلٳزٳ  ٙٴ  ٓٳاطٳا ٚٳتٳ ٘ٴ  ٓٵ ًځ٢ سٳطٴٛيٹٞ، أځعٵشٳضٳ عٳ ٓٵهڄا}عٳ َٳعٹٝؼٳ١ڄ كٳ ٘ٴ  ٕٻ يځ ٘ٴ،  {ؾځإڇ ٓٳ١ځ يځ ْٹٝ ُٳأڃ ًځا طڂ ٝٳا، ؾځ ْٵ ٟٵ: ؾٹٞ ايذټ أځ

ٙٹ، بٳ ـٳذٵسڇ ْٵؼٹشٳاحٳ يٹ ٝٵحٴ ٚٳيځا ا ٔٳ سٳ ٚٳطٳهځ َٳا ػٳا٤ٳ،  ٌٳ  ٚٳأځنځ َٳا ػٳا٤ٳ  ٚٳيځبٹعٳ  ٙٴ،  ٖٹشٴ ٓٳعٻِ ظځا ٕٵ تٳ ٚٳإڇ ٘ٹ،  ًځايٹ ٝٿلٷصسٳشٳز يٹلٳ ٙٴ طكٳ ٌٵ ؿٳذٵسٴ

ٕٻ قًب٘ ٜٳ ػٳا٤ٳ، ؾځإڇ ٍٴ ؾٹٞ سڇٜبٳ١ٺ  ٜٳضٳا ًځا  ٚٳػٳوٍّ، ؾځ ٝٵشٳ٠ٺ  ٚٳسٳ ًځلڈ  ٛٳ ؾٹٞ قځ ٗٴ ٗٴذٳ٣، ؾځ ٚٳايڃ ٝٳكٹنيڇ  ًڂفٵ إڇيځ٢ ايڃ ٜٳخٵ ِٵ  ٔٵ َٳا يځ َٹ ٗٳزٳا  تٳشٳدٻدٴ. ؾځ

ُٳعٹٝؼٳ١ٹ." طابٔ نجرل، ز ٓٵوٹ ايڃ ص، ٚقذ ساٍٚ عًُا٤ ايٓؿع يف ايػشِ ايبشح عٔ أطباِ 323-322 ،5كٳ

 ا٫كڀشاِ ايٓؿظٞ، ٚأسدعٛا ريو ٭طباِ َاد١ٜ عت٘، ٜٚشدع ريو يكـٛس تـٛسِٖ ؿكٝك١ اٱْظإ. 

ٗا بعٝذا عٔ َٓٗر اهلل تعاىل، ٚطٝعٌ اٱْظإ ؾايذلب١ٝ ايظ١ًُٝ ٱْظإ طٟٛ ٚطڀٞ; ٫ ميهٔ ؼكٝك     

بؼهٌ ؾشدٟ أٚ مجاعٞ ٜعاْٞ َٔ ايلٓو بهٌ أػهاي٘ ٚأْٛاع٘ عٓذَا ٜٓششف أٚ ٜهٕٛ بعٝذا عٔ َٓٗر اهلل، 

 ٚبكذس ايبعذ أٚ ا٫مشاف عٓ٘ ٜهٕٛ سع٘ َٔ ايلٓو.  

  :ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ يف ايؿشٚم ايؿشد١ٜ 

ا٭سذاخ ٚايضَإ ؾتختًـ َٔ ػخف ٯلش َٚٔ ب١٦ٝ ٭لش٣، َٚٔ فتُع تتعذد امل٪ثشات ٚؾكا يٮسٛاٍ ٚ      

 َٔ ل٬ٍ ا٫طتكشا٤ يًٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ يف اٯتٞ: امل٪ثش٠لش، ٚلٌُ أِٖ ايعٛاٌَ ٯ
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ايٛساث١ ٖٞ: "اْتكاٍ ايـؿات َٔ اٯبا٤ ٚا٭دذاد إىل ا٭بٓا٤ عٔ طشٜل املٛسٚثات  ايعاٌَ ايٛساثٞ: 

 .ص52، ١2008 املخـب١"طايؼٝخ، أثٓا٤ تهٜٛٔ ايبٜٛل

ًځذٴ } يكذ ٚسد يف ايهتاِ ايعضٜض ٚيف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ َا ٜجبت ٖزا ايعاٌَ ٚأثشٙ يف سٝا٠ ايؿشد، قاٍ تعاىل: ٚٳايڃبٳ

ٜٳاتٹ ـٳشٿفٴ ايڃآ ْٴ ْٳهٹذٶا نځزٳيٹوځ  ٜٳخٵشٴزٴ إڇيډا  ٚٳايډزٹٟ لٳبٴحٳ يځا  ٘ٹ  ٕڇ سٳبٿ ٘ٴ بٹإڇرٵ ْٳبٳاتٴ ٜٳخٵشٴزٴ  ٝٿبٴ  ٕٳ ) ايڀډ ٜٳؼٵهڂشٴٚ ّڈ  ٛٵ  {(58يٹكځ

ٙٴ طا٭عشافص ٓٳا َٳعٵ ٌٳ:  ٚٳقٹٝ ٔڇ.  ٔڇ ايڃشٳظٳ ٛٵىڅ، عٳ ٚٵ ػٳ ٘ٹ سٹذٳاسٳ٠څ أځ ٚٳايڃخٳبٹٝحٴ ايډزٹٟ ؾٹٞ تٴشٵبٳتٹ ٝٿبٳ١ڂ.  ٟڇ ايتټشٵبٳ١ڂ ايڀډ ٘ٳ  "أځ ٘ٴ، ػٳبٻ ايتٻؼٵبٹٝ

ًٹٝذٳ بٹا ٚٳايڃبٳ ٝٿبٹ،  ًځذٹ ايڀډ ِٳ بٹايڃبٳ ٗٵ ٓٻشٻاغڇ."تٳعٳايځ٢ ايظٻشڇٜعٳ ايڃؿځ ٔڇ اي " ٚاعًِ إٔ َٔ ص 231، 7، ز1964طايكشطيب،  يډزٹٟ لٳبٴحٳ، عٳ

طابت أسٛاي٘ اْتؿع بهٌ َا زلع٘ ٚػاٖذٙ إٕ لرلا ٚإٕ ػشا، َٚٔ لبجت أسٛاي٘ اطتلش بهٌ َا زلع٘ ٚػاٖذٙ، 

ٚٳ}ٚع٢ً ريو دٍ قٛي٘ تعاىل:   ٘ٹ  ٕڇ سٳبٿ ٘ٴ بٹإڇرٵ ْٳبٳاتٴ ٜٳخٵشٴزٴ  ٝٿبٴ  ًځذٴ ايڀډ ْٳهٹذٶا ٚٳايڃبٳ ٜٳخٵشٴزٴ إڇيډا  طا٭عشاف:  {ايډزٹٟ لٳبٴحٳ يځا 

"إرا صنا ا٭ؿٌ منا ايؿشع، ٚإٕ لبح اؾٖٛش مل ٜڀب َا ؼًچٌ َٓ٘، ٚإٕ طاِ ص.  242، 1طداد املٛىل، ز ص"58

ؾاؾض٤ وان٢ أؿً٘، ٚا٭طشٸ٠ تذٍ ع٢ً ايظشٜش٠، ؾُٔ ؿؿا باطٔ قًب٘ صنا ظاٖش ؾعً٘، َٚٔ نإ ايعٓـش 

 .ص542: 1طايكؼرل، ز اي٘ بايلذ."بايعهع ؾش

ؾشاي١ ا٭ّ ايٓؿظ١ٝ أثٓا٤ اؾُاع أٚ ا٭ِ أٚ ُٖا َعا ٜ٪ثش ع٢ً تهٜٛٔ اؾٓني، ٚنزا َا تتعشض ي٘ ا٭ّ أثٓا٤ 

ٛٵ" اؿٌُ َٔ أسذاخ أٚ يف ايٓعاّ ايػزا٥ٞ أٚ ايع٬دٞ، ٚقذ دا٤ يف اؿذٜح  ٕٻ يځ ِٵ أ ٖٴ ٘ٴ أځتٳ٢ إڇرٳا أځسٳذٳ ًځ ٖٵ ٍٳ أځ ِڇ: قځا  بٹظٵ

٘ٹ، ًډ ِٻ اي ٗٴ ًډ ٓٹٞ اي ٓٿبٵ ٕٳ، دٳ ٝٵڀځا ٓٿبٹ ايؼٻ ٕٳ ٚٳدٳ ٝٵڀځا ٓٳا، َٳا ايؼٻ ٕٵ سٳصٳقڃتٳ ُٳا قڂذٹسٳ ؾځإڇ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ ٚٳيځذٷ رٳيٹوځ ؾٹٞ بٳ ٛٳيځذٳ رٳيٹوځ ٜٳلٴشٻ يځ  ايڃ

ٕٴ ٝٵڀځا  . ص361، 3، ز1867طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ " أځبٳذٶا ايؼٻ

ٔٵؾايڀؿٌ ٜشخ َٔ أبٜٛ٘ ٚأدذادٙ بعض لـا  أځبٹٞ ٥ـِٗ ٚؿؿاتِٗ، نايڀٍٛ ٚايكـش، ٚايًٕٛ، ٚايؼذ٠ ٚايًني، عٳ

ٜٵشٳ٠ځ ٕٻ سكٞ اهلل عٓ٘ ٖٴشٳ ٍٳ أځ ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ٙٴ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اي ٞپ دٳا٤ٳ ٍٳ أځعٵشٳابٹ ٍٳ ٜٳا: ؾځكځا ٘ٹ، سٳطٴٛ ًډ ٕٻ اي َٵشٳأځتٹٞ إڇ  ٚٳيځذٳتٵ ا

َٶا ٛٳدٳ، غڂ٬ځ ٍٳ أځطٵ ٌٵ: $ؾځكځا ٔٵ يځوځ ٖٳ ٌڈ َٹ ٍٳ #إڇبٹ ِٵ،: قځا ٍٳ ْٳعٳ ٗٳا َٳا: $قځا ْٴ ٛٳا ٍٳ #أځيڃ ُٵشٷ،: قځا ٍٳ سٴ ٌٵ: $قځا ٗٳا ٖٳ ٔٵ ؾٹٝ ٚٵسٳمٳ َٹ ٍٳ #أځ : قځا

ِٵ، ٍٳ ْٳعٳ ْٻ٢: $قځا ٕٳ ؾځأځ ٍٳ #رٳيٹوځ نځا ٙٴ: قځا ٘ٴ، عٹشٵمٷ أڂسٳا ٍٳ ْٳضٳعٳ ٌٻ: $قځا ًځعٳ ٓٳوځ ؾځ ٘ٴ ٖٳزٳا ابٵ طايبخاسٟ، اؿذٜح #عٹشٵمٷ ْٳضٳعٳ

اؿذٜح د٫ي١ ٚاكش١ ع٢ً ثبٛت ايعاٌَ ايٛساثٞ يف املٓعٛس اٱط٬َٞ، ٖٚزا يٝع ص،يف 173، 8، ز6847سقِ

بايؼ٤ٞ اؾذٜذ; بٌ نإ َعشٚؾا يذ٣ عا١َ ايٓاغ; ٚيزيو عٓذَا طأٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ا٭عشابٞ 

 عٔ ايًٕٛ ايػشٜب يف ابً٘ )ا٭ٚسم(، ؾأداِ يعً٘ ْضع٘ عشم أٟ َٔ آبا٥٘ ٚأدذادٙ.   

ـٹرلٶا )}تعاىل: ٜٚكٍٛ      ُٹٝعٶا بٳ ٙٴ طٳ ٓٳا ًڃ ٘ٹ ؾځذٳعٳ ًٹٝ ْٳبٵتٳ َٵؼٳازڈ  ْٴڀڃؿځ١ٺ أځ ٔٵ  َٹ ٕٳ  ْٵظٳا ٓٳا ايڃإڇ ًځكڃ ْٻا لٳ  ص2طاٱْظإ:  {(2إڇ

ٕ ايٓڀؿ١ َٔ ل١ًٝ ايزنش ٚبٜٛل١ ا٭ْج٢ بعذ ايتًكٝض. ٛټهڄ"ٚا٭َؼاز: ا٭ل٬ط. ٚسمبا ناْت ٖزٙ إػاس٠ إىل تٶ
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 ٖٚٞ# اؾٝٓات$ٛساثات ايها١َٓ يف ايٓڀؿ١، ٚاييت ميجًٗا َا ٜظُْٛ٘ عًُٝا ٚسمبا ناْت ٖزٙ ا٭ل٬ط تعين اي

ٚسذات ايٛساث١ اؿا١ًَ يًـؿات املُٝض٠ ؾٓع اٱْظإ أ٫ٚ ٚيـؿات اؾٓني ايعا١ًٝ٥ ألرلا. ٚإيٝٗا ٜعض٣ طرل 

ث١ ايـؿات ايٓڀؿ١ اٱْظا١ْٝ يف سسًتٗا يتهٜٛٔ دٓني إْظإ، ٫ دٓني أٟ سٝٛإ آلش. نُا تعض٣ إيٝٗا ٚسا

اـاؿ١ يف ا٭طش٠.. ٚيعًٗا ٖٞ ٖزٙ ا٭َؼاز املختًڀ١ َٔ ٚساثات ػت٢.. لًكت٘ ٜذ ايكذس٠ ٖهزا َٔ ْڀؿ١ 

 ،ص3780-3779 ،6ٙ، ز1412" طإبشاِٖٝ،  أَؼاز، ٫ عبجا ٫ٚ دضاؾا ٫ٚ تظ١ًٝ، ٚيهٓ٘ لًل يٝبت٢ً ٚميتشٔ ٚىتدل

ٔٵ عٳا٥ٹؼٳ١ځٞ ٜبذأ َٔ ع١ًُٝ اٱلـاِ، ؾٚقذ بني ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إٔ ايعاٌَ ايٛساث ٕٻ سكٞ اهلل عٓٗا عٳ ، أځ

ٍڇ اهللٹ  َٵشٳأځ٠ڄ قځايځتٵ يٹشٳطٴٛ ٍٳ: ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِا ُٳا٤ٳ؟ ؾځكځا ـٳشٳتٹ ايڃ ٚٳأځبٵ ُٳتٵ  ًځ ُٳشٵأځ٠ڂ إڇرٳا اسٵتٳ ٌٴ ايڃ ٌٵ تٳػٵتٳظٹ ٖٳ ِٵ$:  ؾځكځايځتٵ # ْٳعٳ

ٚٳأڂيډتٵ ٜٳذٳاىٹ  ٗٳا عٳا٥ٹؼٳ١ڂ: تٳشڇبٳتٵ  ٍٴ اهللٹ يځ ٍٳ سٳطٴٛ ٌڇ : $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، قځايځتٵ: ؾځكځا ٔٵ قٹبٳ َٹ ٘ٴ إڇيډا  ٕٴ ايؼٻبٳ ٜٳهڂٛ ٌٵ  ٖٳ ٚٳ ٗٳا.  دٳعٹٝ

٘ٳ ٖٳا أځػٵبٳ َٳا٤ٳ ٌڇ  َٳا٤ٴ ايشٻدٴ ًځا  ٚٳإڇرٳا عٳ ٘ٴ،  ٛٳايځ ٛٳيځذٴ أځلٵ ٘ٳ ايڃ ٌڇ، أځػٵبٳ َٳا٤ٳ ايشٻدٴ ٖٳا  َٳا٩ٴ ًځا  ٘ٴ رٳيٹوٹ، إڇرٳا عٳ َٳ ُٳا ، سٟايٓٝظابٛ# طأځعٵ

 ص.251 ،1ز ،33اؿذٜح سقِ 

قاٍ ٚايًي ٜ٪ثش ع٢ً تهٜٛٔ ايڀؿٌ ٚمنا٥٘ ٚؿشت٘; يزيو أَش اهلل ا٭ّ إٔ تشكع طؿًٗا سٛيني ناًَني،     

ٛٵيڂ} تعاىل: ُٳ ًځ٢ ايڃ ٚٳعٳ ِٻ ايشٻكٳاعٳ١ځ  ٜٴتٹ ٕٵ  ٔٵ أځسٳادٳ أځ ُٳ ٔڇ يٹ ٝٵ ًځ َٹ ٔڇ نځا ٝٵ ٛٵيځ ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵيځادٳ ٔٳ أځ ٜٴشٵكٹعٵ ٛٳايٹذٳاتٴ  ٔٻ ٚٳايڃ ٗٴ ٘ٴ سڇصٵقڂ ٛدٹ يځ

٘ٴ  ٛٵيڂٛدٷ يځ َٳ ٚٳيځا  ٖٳا  ٛٳيځذٹ ٚٳايٹذٳ٠څ بٹ ٗٳا يځا تٴلٳاسٻ  ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃعٷ إڇيډا  ـٴ  ًډ ُٳعٵشٴٚفٹ يځا تٴهځ ٔٻ بٹايڃ ٗٴ ٛٳتٴ ٌٴ ٚٳنٹظٵ َٹجٵ ٛٳاسڇخٹ  ًځ٢ ايڃ ٚٳعٳ ٙٹ  ٛٳيځذٹ بٹ

ٓٻ، ص233طايبكش٠:  {رٳيٹوځ ٞٿ عٔ عا٥ؼ١ سكٞ اهلل عٓٗا سؾعت ايڃشٳذٹٜحٳ إڇيځ٢ اي ٚأْا أٖاِ سؾع٘  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِبٹ

 ص.103 ،18، ز2009قاٍ: ٫ تظذلكعٛا اؿُكا٤ ؾإٕ ايًي ٜٛسخ." طايبضاس، 

 ايعاٌَ ايب٦ٝٞ:

َع٢ٓ ايب١٦ٝ: ٜكـذ بٗا ايب١٦ٝ ايظٝهٛيٛد١ٝ، ٖٚٞ فُٛع١ َٔ املجرلات اييت ٜتعشض شلا ايؿشد طٛاٍ     

ص، 36، ١2008 كـب١، سٝح بذا١ٜ اؿٝا٠ ست٢ ممات٘"طايؼٝخ، سٝات٘، أٟ َٔ بذ٤ ٚدٛدٙ يف ايشسِ نبٜٛل

 عٛاٌَ َٔ بايؿشد احملٝڀ١ املاد١ٜ ايعشٚف ؾايب١٦ٝ بؼكٝٗا ايڀبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٜٚكـذ بايب١٦ٝ ايڀبٝع١ٝ: "

، 1ايؿشد"طعبذ املعڀٞ، ٚقٓاٟٚ، ز منٛ ع٢ً ت٪ثش َاد١ٜ ٚإَهاْات َٚٛاسد، ٚاملٓاخ نايڀكع َٚها١ْٝ; دػشاؾ١ٝ

ص، ؾايب١٦ٝ شلا تأثرل ع٢ً منٛ ايؿشد َادٜا، َٚعٜٓٛا، ؾايب١٦ٝ اؿاس٠ غرل ايباسد٠، ٚايظاس١ًٝ غرل اؾب١ًٝ، 125

 ٚايب١٦ٝ املتشلش٠ غرل ايٓا١َٝ.

 يف إيٝٗا ٜٓتُٞ اييت ٚاؾُاعات ايؿشد بني ايكا١ُ٥ ايتؿاع٬ت ٜٚكـذ بايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ: "فُٛع١     

 ل٬ٍ َٔ، ا٫دتُاع١ٝ ٚب٦ٝت٘ ايؿشد بني يع١ًُٝ ايتؿاعٌ ْتادٶا ايؿشد ػخـ١ٝ دلتعت إر ا٫دتُاعٞ; ايظٝام
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 اٱط٬م; ع٢ً ايؿشد منٛ ع٢ً تأثرلٖا يف ا٫دتُا١ٜ ايعًُٝات أِٖ َٔ تعتدل اييت ا٫دتُاع١ٝ ايتٓؼ١٦ ع١ًُٝ

 ٚتكايٝذ عادات َٔ بِٝٓٗ ٜؼٝع َٚا اؾُاع١ أؾشاد بني ايع٬قات ٚأػهاٍ ا٫دتُاع١ٝ اؿٝا٠ منٛرز ٜ٪ثش إر

َٻ١ اــا٥ف بعض تؼهٌٝ يف ا٫دتُاع١ٝ ايع٬قات ٖزٙ تٓظل ْعِ َٔ ٜعٝؼْٛ٘ َٚا ٚقِٝ، . يًؼخـ١ٝ ايعا

 ."524 ،1997 طًُٝإ، ايشمحٔ عبذ"

ٚايب١٦ٝ ؽتًـ َٔ فتُع ٯلش َٚٔ عـش يعـش َٚٔ صَإ يضَإ آلش "ؾايب١٦ٝ اييت ٜظٛدٖا اؿل       

غرل ايب١٦ٝ اييت ٜؼٝع ؾٝٗا ايباطٌ ٚايعًِ ٚايؼش ٚا٫مشاف، ٚايب١٦ٝ اييت ٜهشّ ؾٝٗا ٚايعذٍ ٚاـرل ٚايٓعاّ، 

ص، 96، 2001اٱْظإ ٚتع٢ً إْظاْٝت٘ غرل تًو اييت ٜظًب ؾٝٗا سك٘ ٚتذاغ نشاَت٘ ٚتٗذس إْظاْٝت٘"طا٭زلش،

١; ٭ٕ ؾٝٗا ًَٹهڄا ٫ ٚعٓذَا اػتذ أر٣ قشٜؽ يًـشاب١ أرٕ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ شلِ باشلذش٠ إىل اؿبؼ

 يهِ اهلل هعٌ ست٢ عٓذٙ أسذ ٜعًِ ٫ ًَٹهاڄ ؾٝٗا ؾإٕ اؿبؼ١، أسض إىل لشدتِ يٛ: $شلِ قاٍ ٜعًِ ايٓاغ،

ص  ٚسذٜح ايشدٌ ايزٟ قتٌ تظعا ٚتظعني ْؿظا ثِ ٚؾ٢ امل١٦ 47، 1985طايظباعٞ، #ؾٝ٘ أْتِ مما ٚكشدا ؾشدا

ٍٳ ْٿٞ: ٚدا٤ ؾٝ٘، "ؾځكځا ًڃتٴ إڇ ٌٵ ْٳؿڃعڈ، ٥ٳ١ځَٹا قځتٳ ٗٳ ٔٵ يٹٞ ؾځ ٛٵبٳ١ٺ؟ َٹ ٍٳ تٳ ٔٵ: ؾځكځا َٳ ٍٴ ٚٳ ٓٳوځ ٜٳشٴٛ ٝٵ ٔٳ بٳ ٝٵ ٛٵبٳ١ٹ، ٚٳبٳ ٔٳ الٵشٴزٵ ايتٻ  َٹ

ٜٳ١ٹ ْٵتٳ ايډتٹٞ ايڃخٳبٹٝجٳ١ٹ ايڃكځشٵ ٗٳا أځ ٜٳ١ٹ إڇيځ٢ ؾٹٝ ـٻايٹشٳ١ٹ ايڃكځشٵ ٜٳ١ٹ اي ٗٳا"طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح  سٳبٻوځ ؾځاعٵبٴذٵ ٚٳنځزٳا، نځزٳا قځشٵ ؾٹٝ

ص. ٜتبني َٔ اؿذٜح أثش ايب١٦ٝ ايؿاطذ٠ ٚايـشب١ ع٢ً طًٛى ايؿشد، ٚإٔ ايتٛب١ تكتلٞ 245، 17، ز11154سقِ 

 اٱق٬ع عٔ ايزْب، ٚبكا٤ ايؿشد يف املهإ ايزٟ استهب ؾٝ٘ ايزْب َذعا٠ يًعٛد٠ إيٝ٘ َش٠ ألش٣.

ٚايٓادٟ، ٚاٱع٬ّ بٛطا٥ً٘ َٚٔ عٓاؿش ايب١٦ٝ ا٭طش٠، ٚا٭ؿذقا٤، ٚامل٪طظات اجملتُع١ٝ، ناملذسط١،       

 املتٓٛع١، ٚايؼبه١ ايعٓهبٛت١ٝ، ٚٚطا٥ٌ ا٫تـاٍ ا٫دتُاعٞ، ٚغرلٖا.

" إٔ املؼاسن١ يف اشلذٟ ٚإٕ املؼاسن١ ٚاملـاسب١ تٛسخ املؼان١ً يف ايڀباع ٜٚ٪نذ ٖزا ابٔ ت١ُٝٝ بكٛي٘:     

ا٭ل٬م ٚا٭عُاٍ، ٖٚزا أَش قظٛغ; ايعاٖش تٛسخ تٓاطبا ٚتؼان٬ بني املتؼابٗني، ٜكٛد إىل َٛاؾك١ َا يف 

هذ  -َج٬  -ؾإٕ اي٬بع ثٝاِ أٌٖ ايعًِ هذ َٔ ْؿظ٘ ْٛع اْلُاّ إيِٝٗ، ٚاي٬بع يجٝاِ اؾٓذ املكات١ً 

 َٔ ْؿظ٘ ْٛع ؽًل بأل٬قِٗ، ٜٚـرل طبع٘ َتكاكٝا يزيو، إ٫ إٔ ميٓع٘ َاْع .

َٚؿاسق١ تٛدب ا٫ْكڀاع عٔ َٛدبات ايػلب ٚأطباِ َٚٓٗا: إٔ املخايؿ١ يف اشلذٟ ايعاٖش تٛدب َبا١ٜٓ      

ايل٬ٍ، ٚا٫ْعڀاف ع٢ً أٌٖ اشلذ٣ ٚايشكٛإ، ٚؼكل َا قڀع اهلل َٔ املٛا٠٫ بني دٓذٙ املؿًشني ٚأعذا٥٘ 

 .ص93، 1، ز1999اـاطشٜٔ."طابٔ ت١ُٝٝ، 
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 :ايع٬ق١ بني امل٪ثشات ايٛساث١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ

ٚايب١ٝ٦ٝ ع٬ق١ تؿاع١ًٝ تها١ًَٝ، ؾكذ لٴًل اٱْظإ ع٢ً ايؿڀش٠ قاٍ تعاىل:  ايع٬ق١ بني ايعٛاٌَ ايٛساث١ٝ       

٘ٹ رٳيٹوځ} ًډ ًڃلڇ اي ٌٳ يٹخٳ ٗٳا يځا تٳبٵذٹٜ ٝٵ ًځ ٓٻاغٳ عٳ ٘ٹ ايډتٹٞ ؾځڀځشٳ اي ًډ ٓٹٝؿڄا ؾٹڀڃشٳتٳ اي ٔڇ سٳ ٗٳوځ يٹًذٿٜ ٚٳدٵ ِٵ  ٔٻ  ؾځأځقٹ ٚٳيځهٹ ِٴ  ٝٿ ٔٴ ايڃكځ ايذٿٜ

ًځ ٜٳعٵ ٓٻاغڇ يځا  ٕٳ )أځنڃجٳشٳ اي ِٳ:  طايشّٚص {(30ُٴٛ ًډ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٞټ ؿٳ ٓٻبٹ ٍٳ اي ٍٳ: قځا ٘ٴ، قځا ٓٵ ٘ٴ عٳ ٞٳ ايًډ ٜٵشٳ٠ځ سٳكٹ ٖٴشٳ ٔٵ أځبٹٞ  ٚعٳ

ٌڇ ايبٳ$ ُٳجٳ ٘ٹ، نځ ْٹ ُٳذٿظٳا ٜٴ ٚٵ  ٘ٹ، أځ ْٹ ـٿشٳا ٓٳ ٜٴ ٚٵ  ٘ٹ، أځ ْٹ ٛٿدٳا ٗٳ ٜٴ ٙٴ  ٛٳا ًځ٢ ايؿٹڀڃشٳ٠ٹ، ؾځأځبٳ ٜٴٛيځذٴ عٳ ٛٵيڂٛدٺ  َٳ ٌټ  ُٳ١ٹنڂ ٌٵ تٳشٳ٣  ٗڇٝ ٖٳ ُٳ١ځ  ٗڇٝ ٓٵتٳرٴ ايبٳ تٴ

ٗٳا دٳذٵعٳا٤ٳ "ؾإٕ ايـيب ظٖٛشٙ لًل قاب٬ يًخرل ٚايؼش مجٝعا ٚإمنا  ص100 ،2ز، 1385اؿذٜح سقِ طايبخاسٟ،# ؾٹٝ

.ؾب١٦ٝ ايڀؿٌ ت٪ثش يف تٛدٗ٘، ٚيف ْؿع ايٛقت يذٜ٘ ص107، 3، ز1996أبٛاٙ مي٬ٕٝ ب٘ إىل أسذ اؾاْبني"طايػضايٞ، 

عٌ َع ب٦ٝت٘، ٚإ٫ ملا اطتذاِ شلا ٚتؿاعٌ َعٗا; يزا سشق اٱط٬ّ ع٢ً تهٜٛٔ ب١٦ٝ ؿاؿ١ اطتعذاد يًتؿا

ًضٚد١ ايـاؿ١، ٚنزيو املشأ٠ ؽتاس ؿاسب اـًل ٚايذٜٔ، ٚقذ ٢ْٗ اهلل يٚريو بالتٝاس ايشدٌ  ،يًڀؿٌ

ُٴؼٵشڇنځاتٹ سٳتٻ٢}قاٍ تعاىل:  ،عٔ ْهاح املؼشنات أٚ املؼشنني ٓٵهٹشٴٛا ايڃ ٔٵ  ٚٳيځا تٳ َٹ ٝٵشٷ  ٓٳ١څ لٳ َٹ َٴ٪ٵ َٳ١څ  ٚٳيځأځ ٔٻ  َٹ ٜٴ٪ٵ

ٚٳ َٴؼٵشڇىٺ  ٔٵ  َٹ ٝٵشٷ  ٔٷ لٳ َٹ َٴ٪ٵ ٚٳيځعٳبٵذٷ  ٓٴٛا  َٹ ٜٴ٪ٵ ُٴؼٵشڇنٹنيٳ سٳتٻ٢  ٓٵهٹشٴٛا ايڃ ٚٳيځا تٴ ِٵ  ٛٵ أځعٵذٳبٳتٵهڂ ٚٳيځ ِٵَٴؼٵشڇنځ١ٺ  ٛٵ أځعٵذٳبٳهڂ طايبكش٠: {يځ

ْٵهٹشٴٛا ايڃأځ}ص ٚأَش بٓهاح ا٭ٜا٢َ ٚايـاؿني ؾكاٍ: 221 ٕٵ ٚٳأځ ِٵ إڇ َٳا٥ٹهڂ ٚٳإڇ ِٵ  ٔٵ عٹبٳادٹنڂ َٹ ـٻايٹشٹنيٳ  ٚٳاي ِٵ  ٓٵهڂ َٹ َٳ٢  ٜٳا

ِٷ ) ًٹٝ ٚٳاطٹعٷ عٳ ٘ٴ  ًډ ٚٳاي ٘ٹ  ًٹ ٔٵ ؾځلٵ َٹ ٘ٴ  ًډ ِٴ اي ٗڇ ٓٹ ٜٴػٵ ْٴٛا ؾڂكځشٳا٤ٳ  طايٓٛسص سشؿا ع٢ً تهٜٛٔ أطش٠ ؿاؿ١ ٚب١٦ٝ  {(32ٜٳهڂٛ

 َٓاطب١ يًڀؿٌ.  

ٖٛ قـ١ً عاًَني ُٖا ايٛساث١ ٚايب١٦ٝ، َٚٔ تؿاعٌ  ٜكٍٛ عًُا٤ ايٓؿع ايذلبٟٛ: "إٕ ايظًٛىٚ         

 ايٛساث١)َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ منٛ ( َع ايب١٦ٝ)َٚع َا ٜٓتر عٓٗا َٔ تعًِ( وذخ ايظًٛى ايزٟ ْشغب ؾٝ٘ يف

، ٚقذ ٚسد يف ايكشإٓ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ْـٛق نجرل٠ تبني أْٛعا ٚؿٛسا يًب١٦ٝ () املتعًِ

دتُاعٞ، ايٓٛع ا٭ٍٚ: ايب١٦ٝ ايڀبٝع١ٝ نايًٌٝ، ٚايٓٗاس، ٚاؾباٍ، ٚا٭ػذاس، ٚا٭ْٗاس، بؼكٝٗا ايڀبٝعٞ ٚا٫

ٛٳ}ٚايٛدٜإ، ٚايبًذإ، ٚايبشاس، ٚايشٜاح ٚايظشب، ٚايضسٚع ٚايجُاس، ٚا٭ْعاّ ٚغرلٖا، ٖٴ ْٵؼٳأځ ايډزٹٟ ٚٳ ٓٻاتٺ أځ  دٳ

ٝٵشٳ َٳعٵشٴٚػٳاتٺ ٌٳ َٳعٵشٴٚػٳاتٺ ٚٳغځ ٓٻخٵ ًٹؿڄاَٴ ٚٳايضٻسٵعٳ ٚٳاي ٘ٴ خٵتٳ ًڂ ٕٳ أڂنڂ ٜٵتٴٛ ٕٳ ٚٳايضٻ َٻا ٗٶا ٚٳايشټ ٝٵشٳ َٴتٳؼٳابٹ ٘ٺ ٚٳغځ ًڂٛا َٴتٳؼٳابٹ ٔٵ نڂ  َٹ

ٙٹ ُٳشڇ ُٳشٳ إڇرٳا ثٳ ٘ٴ ٚٳآتٴٛا أځثٵ ّٳ سٳكډ ٛٵ ٙٹ ٜٳ ـٳادٹ ٘ٴ تٴظٵشڇؾڂٛا ٚٳيځا سٳ ْٻ ُٴظٵشڇؾٹنيٳ ٜٴشٹبټ يځا إڇ ٔٳ( 141) ايڃ َٹ ّڇ ٚٳ ْٵعٳا ُٴٛيځ١ڄ ايڃأځ ًڂٛا ٚٳؾځشٵػٶا سٳ  نڂ

ُٻا ِٴ َٹ ٘ٴ سٳصٳقځهڂ ًډ ٛٳاتٹ تٳتٻبٹعٴٛا ٚٳيځا اي ٕڇ لٴڀڂ ٝٵڀځا ٘ٴ ايؼٻ ْٻ ِٵ إڇ ٚپ يځهڂ ّٳ}، صا٭ْعاّط {( 142) َٴبٹنيٷ عٳذٴ ْٵعٳا ٗٳا ٚٳايڃأځ ًځكځ ِٵ لٳ ٗٳا يځهڂ  ؾٹٝ

ٓٳاؾٹعٴ دٹفٵ٤ٷ َٳ ٗٳا ٚٳ ٓٵ َٹ ٕٳ ٚٳ ًڂٛ ِٵ( 5) تٳأڃنڂ ٗٳا ٚٳيځهڂ ٍٷ ؾٹٝ ُٳا ٕٳ سٹنيٳ دٳ ٕٳتٳظٵ ٚٳسٹنيٳ تٴشڇوڂٛ ٌٴ( 6) شٳسٴٛ ُٹ ِٵ ٚٳتٳشٵ ًځذٺ إڇيځ٢ أځثٵكځايځهڂ ِٵ بٳ  يځ

ْٴٛا ٘ٹ تٳهڂٛ ْٵؿڂعڇ بٹؼٹلٿ إڇيډا بٳايٹػٹٝ ٕٻ ايڃأځ ِٵ إڇ ِٷ يځشٳ٤ٴٚفٷ سٳبٻهڂ ٌٳ( 7) سٳسٹٝ ٝٵ ٍٳ ٚٳايڃخٳ ُٹرلٳ ٚٳايڃبٹػٳا ٖٳا ٚٳايڃشٳ ٓٳ١ڄ يٹتٳشٵنځبٴٛ ًڂلٴ ٚٳصڇٜ ٜٳخٵ  َٳا ٚٳ
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ٕٳ يځا ُٴٛ ًځ ًځ٢( 8) تٳعٵ ٘ٹ ٚٳعٳ ًډ ٌڇ ـٵذٴقځ اي ٗٳا ايظٻبٹٝ ٓٵ َٹ ٛٵ دٳا٥ٹشٷ ٚٳ ِٵ ػٳا٤ٳ ٚٳيځ ٗٳذٳانڂ ُٳعٹنيٳ يځ ٛٳ( 9) أځدٵ ٍٳ ايډزٹٟ ٖٴ ْٵضٳ ٔٳ أځ ُٳا٤ٹ َٹ  ايظٻ

ِٵ َٳا٤ٶ ٘ٴ يځهڂ ٓٵ ِٷ َٹ ٘ٴ ػٳشٳا ٓٵ َٹ ٘ٹ ػٳذٳشٷ ٚٳ ٕٳ ؾٹٝ ُٴٛ ٓٵبٹتٴ( 10) تٴظٹٝ ِٵ ٜٴ ٘ٹ يځهڂ ٕٳ ايضٻسٵعٳ بٹ ٜٵتٴٛ ٌٳ ٚٳايضٻ ٓٻخٹٝ ِٳ ٚٳاي ٓٳا ٔٵٚٳ ٚٳايڃأځعٵ ٌٿ َٹ  نڂ

ُٳشٳاتٹ ٕٻ ايجٻ ٜٳ١ڄ رٳيٹوځ ؾٹٞ إڇ ّڈ يځآ ٛٵ ٕٳ يٹكځ ِٴ ٚٳطٳخٻشٳ( 11) ٜٳتٳؿځهډشٴٚ ٌٳ يځهڂ ٝٵ ًډ ٗٳاسٳ اي ٓٻ ُٵعٳ ٚٳاي ُٳشٳ ٚٳايؼٻ ّٴ ٚٳايڃكځ ٓټذٴٛ  َٴظٳخٻشٳاتٷ ٚٳاي

ٙٹ َٵشڇ ٕٻ بٹأځ ٜٳاتٺ رٳيٹوځ ؾٹٞ إڇ ّڈ يځآ ٛٵ ٕٳ يٹكځ ًڂٛ َٳا( 12) ٜٳعٵكٹ ِٵ رٳسٳأځ ٚٳ ًٹؿڄا يڃأځسٵضڇا ؾٹٞ يځهڂ ٘ٴ َٴخٵتٳ ْٴ ٛٳا ٕٻ أځيڃ ٜٳ١ڄ رٳيٹوځ ؾٹٞ إڇ ّڈ يځآ ٛٵ  يٹكځ

ٕٳ ٛٳ( 13) ٜٳزٻنډشٴٚ ٖٴ ًڂٛا ايڃبٳشٵشٳ طٳخٻشٳ ايډزٹٟ ٚٳ ٘ٴ يٹتٳأڃنڂ ٓٵ ُٶا َٹ ٜٽا يځشٵ ٘ٴ ٚٳتٳظٵتٳخٵشڇدٴٛا طځشڇ ٓٵ ٝٳ١ڄ َٹ ًڃ ٗٳا سٹ ْٳ ًڃبٳظٴٛ ًڃوځ ٚٳتٳشٳ٣ تٳ  ايڃؿڂ

ٛٳالٹشٳ ٘ٹ َٳ ٔٵ ٚٳيٹتٳبٵتٳػٴٛا ؾٹٝ ٘ٹ َٹ ًٹ ِٵ ؾځلٵ ًډهڂ ٕٳ ٚٳيځعٳ  .صايٓشٌ(  ط14) تٳؼٵهڂشٴٚ

ٚايٓٛع ايجاْٞ: ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ نا٭طش٠، ٚايعؼرل٠، ٚا٫ؿشاِ، ٚايجكاؾ١، ٚايعادات ٚايتكايٝذ،       

ٗٳا}َٚ٪طظات اجملتُع املختًؿ١ ٖٚزا ع٢ً طبٌٝ املجاٍ ٫ اؿـش،  ٜټ ٔٳ ٜٳاأځ ٓٴٛا ايډزٹٜ َٳ ِٵ قڂٛا آ ْٵؿڂظٳهڂ ِٵٚٳ أځ ًٹٝهڂ ٖٵ  ْٳاسٶا أځ

ٖٳا ٓٻاغٴ ٚٳقڂٛدٴ ٗٳا ٚٳايڃشٹذٳاسٳ٠ڂ اي ٝٵ ًځ ًځا٥ٹهځ١څ عٳ ًځاظڅ َٳ ٕٳ يځا ػٹذٳادٷ غٹ ـٴٛ ٘ٳ ٜٳعٵ ًډ ِٵ َٳا اي ٖٴ َٳشٳ ٕٳ أځ ًڂٛ ٜٳؿڃعٳ ٕٳ َٳا ٚٳ َٳشٴٚ  {(6) ٜٴ٪ٵ

َٶا تٳذٹذٴ يځا }،صايتششِٜط ٛٵ ٕٳ قځ ٓٴٛ َٹ ٘ٹ ٜٴ٪ٵ ًډ ّڇ بٹاي ٛٵ ٝٳ ٕٳ ايڃآلٹشڇ ٚٳايڃ ٛٳادټٚ ٔٵ ٜٴ ٘ٳ سٳادٻ َٳ ٘ٴ ايًډ ٛٵ ٚٳسٳطٴٛيځ ْٴٛا ٚٳيځ ِٵ نځا ٖٴ ٚٵ آبٳا٤ٳ ِٵ أځ ٖٴ ٓٳا٤ٳ  أځبٵ

ٚٵ ِٵ أځ ٗٴ ْٳ ٛٳا ٚٵ إڇلٵ ِٵ أځ ٗٴ ِٴ ؾٹٞ نځتٳبٳ أڂٚيځ٦ٹوځ عٳؼٹرلٳتٳ ٗڇ ًڂٛبٹ ٕٳ قڂ ِٵ ايڃإڇميٳا ٖٴ ٜٻذٳ ٘ٴ بٹشٴٚحڈ ٚٳأځ ٓٵ ِٵ َٹ ٗٴ ًڂ ٜٴذٵلٹ ٓٻاتٺ ٚٳ ٔٵ تٳذٵشڇٟ دٳ ٗٳا َٹ  تٳشٵتٹ

ٗٳاسٴ ْٵ ٔٳ ايڃأځ ٗٳاؾٹ لٳايٹذٹٜ ٞٳ ٝ ٘ٴ سٳكٹ ًډ ِٵ اي ٗٴ ٓٵ ٘ٴ ٚٳسٳكٴٛا عٳ ٓٵ ِٴ أڂٚيځ٦ٹوځ عٳ ٘ٹ سٹضٵ ًډ ٕٻ أځيځا اي ِٳ إڇ ٘ٹ سٹضٵ ًډ ِٴ اي ٕٳ ٖٴ ًٹشٴٛ ُٴؿڃ  ايڃ

ًډا٤ٴ} طاجملادي١ص،{(22) َٳ٦ٹزٺ ايڃأځلٹ ٛٵ ِٵ ٜٳ ٗٴ ٚپ يٹبٳعٵضڈ بٳعٵلٴ ُٴتٻكٹنيٳ إڇيډا عٳذٴ ّٳ}،صايضلشفط{(67) ايڃ ٛٵ ٜٳ ِٴ ٜٳعٳضټ ٚٳ ًځ ايعډايٹ  ٢عٳ

٘ٹ ٜٵ ٍٴ ٜٳذٳ ٓٹٞ ٜٳكڂٛ ٝٵتٳ ٍڇ َٳعٳ اتٻخٳزٵتٴ ٜٳايځ ًڄا ايشٻطٴٛ ًځتٳ٢( 27) طٳبٹٝ ٜٵ ٚٳ ٓٹٞ ٜٳا ٝٵتٳ ِٵ يځ ْٶا أځتٻخٹزٵ يځ ًځا ًڄا ؾڂ ًٹٝ ٓٹٞ يځكځذٵ( 28) لٳ ًډ ٔڇ أځكٳ  عٳ

ْٹٞ إڇرٵ بٳعٵذٳ ايزٿنڃشڇ ٕٳ دٳا٤ٳ ٕٴ ٚٳنځا ٝٵڀځا ٕڇ ايؼٻ ْٵظٳا ًڃإڇ ٌٳؾځأځقڃ}،صايؿشقإط {(29) لٳزٴٚيڄا يٹ ِٵ بٳ ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٴ ٕٳ بٳعٵضڈ عٳ  ٜٳتٳظٳا٤ٳيڂٛ

ٍٳ( 50) ٌٷ قځا ِٵ قځا٥ٹ ٗٴ ٓٵ ْٿٞ َٹ ٕٳ إڇ ٔٷ يٹٞ نځا ٍٴ} (51) قځشڇٜ ْٻوځ ٜٳكڂٛ ٔٳ أځإڇ ُٹ ـٳذٿقٹنيٳ يځ ُٴ ٓٳا أځإڇرٳا( 52) ايڃ ٓٻا َٹتٵ َٶا تٴشٳابٶا ٚٳنڂ  ٚٳعٹعځا

ْٻا ٕٳ أځإڇ ٓٴٛ ُٳذٹٜ ٍٳ( 53) يځ ٌٵ قځا ِٵ ٖٳ ْٵتٴ ٕٳ أځ ًٹعٴٛ ًځعٳ( 54) َٴڀډ ٙٴ ؾځاطډ ٛٳا٤ٹ ؾٹٞ ؾځشٳآ ِڇ طٳ ٍٳ( 55) ايڃذٳشٹٝ ٘ٹ قځا ٕٵ تٳايًډ ٔڇ نٹذٵتٳ إڇ  يځتٴشٵدٹٜ

ٛٵيځا( 56) ُٳ١ڂ ٚٳيځ ٓٵتٴ سٳبٿٞ ْٹعٵ ٔٳ يځهڂ ٔٳ َٹ ُٴشٵلٳشڇٜ ُٳشٵ٤ٴصايـاؾاتط {(57) ايڃ ًځ٢ َٚٔ ايظ١ٓ "ايڃ ٔڇ عٳ ٘ٹ، دٹٜ ًٹ ًٹٝ ٓٵعڂشٵ لٳ ٝٳ ًڃ  ؾځ

ِٵ ٔٵ أځسٳذٴنڂ ٌٴ" ص.398، 13، ز8028بٌ، اؿذٜح سقِ طابٔ سٓ" ٜٴخٳايٹطڂ َٳ ًٹٝعڇ َٳجٳ ـٻايٹضڇ اؾځ ٛٵ٤ٹ، اي ٌڇ ٚٳايظٻ َٹ  نځشٳا

ْٳاؾٹخڇ املٹظٵوٹ ٌٴ ايهٹرلڇ، ٚٳ َٹ َٻا: املٹظٵوٹ ؾځشٳا ٕٵ إڇ ٜٳوځ، أځ َٻا ٜٴشٵزٹ ٕٵ ٚٳإڇ ٘ٴ، تٳبٵتٳاعٳ أځ ٓٵ َٻا َٹ ٕٵ ٚٳإڇ ٘ٴ تٳذٹذٳ أځ ٓٵ ٝٿبٳ١ڄ، سڇوڄا َٹ ْٳاؾٹخٴ طځ  ٚٳ

َٻ: ايهٹرلڇ ٕٵ اإڇ ٝٳابٳوځ، ٜٴشٵشڇمٳ أځ َٻا ثٹ ٕٵ ٚٳإڇ   ص.96، 7، ز5534طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ " لٳبٹٝجٳ١ڄ سڇوڄا تٳذٹذٳ أځ

ع٢ً ايؿشد، سٝح  عُٝل"تأثرل  ٗايًجكاؾ١ ٚايعادات ٚايتكايٝذ أثش ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ْٚٛع١ٝ ايظًٛى، ؾًٚ     

طًٛى تعًُ٘ ايؿشد إ٫ ٚيًجكاؾ١ دٚس يف تؼهًٝ٘، تعٌُ َع ايعٛاٌَ ا٭لش٣ ع٢ً تؼهٌٝ ػخـٝت٘، ؾُا َٔ 

ؾا٭َشٜهٕٝٛ َج٬ ٜٓاٚيٕٛ ايڀعاّ بايؼٛن١ ٚايظهني، بُٝٓا ٜتٓاٚي٘ ايـٕٝٓٝٛ بضٚز َٔ ايعـٞ ايـػرل٠، يف 
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سني ٜتٓاٚي٘ ايعشِ بأؿابعِٗ، بعض ايٓاغ ٜتعًُٕٛ ػشا٤ َا وتادْٛ٘ يػزا٥ِٗ ايَٝٛٞ َٔ ايظٛبش َاسنت، 

   .ص313، 1994اٯلش إىل صساع١ َا وتادْٛ٘" طايشمياٟٚ، يف سني ًٜذأ ايبعض 

، ٖٚزٙ ايظٓٔ ٚايكٛاْني تعٌُ ٚت٪ثش ١ٚايب٦ٝٝ ١اٌَ ايٛساثٝٛٚقٛاْني ؼهِ ايع اإٔ ٖٓاى طٓٓب ايكٍٛ ٚميهٔ      

ٔ طٓٔ بإساد٠ اهلل تعاىل، ٚقذ ٫ تعٌُ ٫ٚ ت٪ثش، ٖٚٓاى أدي١ َٔ ايهتاِ ايعضٜض تبني ٖزا، ع٢ً طبٌٝ املجاٍ: ؾُ

ٗٳبٴ }َٚع ريو ٫ وـٌ إلاِ  ايضٚازاٱلاِ ايتضاٚز، ٚقذ وذخ  ٜٳ ٚٳ ْٳاثٶا  ٜٳؼٳا٤ٴ إڇ ٔٵ  ُٳ ٗٳبٴ يٹ ٜٳ ٜٳؼٳا٤ٴ  َٳا  ًڂلٴ  ٜٳخٵ

ٜٳؼٳا٤ٴ ايزټنڂٛسٳ ) ٔٵ  ُٳ ِٷ قځذٹٜشٷ )49يٹ ًٹٝ ٘ٴ عٳ ْٻ ُٶا إڇ ٜٳؼٳا٤ٴ عٳكٹٝ ٔٵ  َٳ ٌٴ  ٜٳذٵعٳ ٚٳ ْٳاثٶا  ٚٳإڇ ْٶا  ِٵ رٴنڃشٳا ٗٴ ٚٿدٴ ٜٴضٳ ٚٵ  طايؼٛس٣ص،  {(50( أځ

ٚميهٔ ايتػًب ع٢ً ايتأثرل ايب٦ٝٞ، ؾاَشأتٞ ْٛح ٚيٛط ناْتا يف بٝت ايٓب٠ٛ، ؾايب١٦ٝ ؿاؿ١ َٚع ريو ناْتا 

ناؾشتني، بُٝٓا ناْت اَشأ٠ ؾشعٕٛ يف ب١٦ٝ ؾاطذ٠، َٚع ريو ناْت ؿاؿ١، ٚنزا ايٛساث١ ؾُٔ أٚيٞ ايعضّ 

نزا قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َات أبٛٙ ناؾشا، ْٚٛح َٔ ايشطٌ إبشاِٖٝ اـًٌٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ، ٚأبٛٙ ناؾش، ٚ

عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚيذٙ ناؾش ٚمل ٜ٪َٔ ب٘، ٚنًف إىل إٔ تٓاٍٚ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، بـٛس٠ دض١ٝ٥، أٚ َٔ صٚاٜا َع١ٓٝ، 

تهٕٛ ايٓتا٥ر قاؿش٠ ٫ٚ تعدل عٔ اؿكا٥ل، ٫ٚبذ َٔ ايٓعش٠ ايه١ًٝ يًؿشد ٚايعٛاٌَ امل٪ثش٠ ؾٝ٘ ٚامل٪ثش ؾٝٗا، 

ُٓع١َٛ َتها١ًَ، ؾكذ ٜػًب تأثرل َعني يف ٚقت َا، ٚقذ ٫ ٜهٕٛ ي٘ ْؿع ايتأثرل يف ٚقت آلش أٚ َع ؾشد ن

 أْ٘ ٜٓعش إىل ايؿشد نُٓع١َٛ ؿػرل٠ يف إطاس َٓع١َٛ نبرل٠.    ; أٟ:اٱط٬َٞ املٓعٛسآلش، ٖٚزا َا ميٝض 

ثبت ؾكذ ، ؾٝٗا ٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚايجكاؾ١ٝـ، ٚايٛساث١ٝاٱط٬َٞ، ٚتأثرل ايعٛا ٓعٛسثبات ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف املإَٚع      

ٖٚٛ ايعاٌَ ايعكذٟ، ؾتـٛس ايؿشد ملـذس ايٛدٛد ٚع٬قت٘ غايك٘، ٚسكٝك١  اآلش أنجش تأثرل إٔ ٖٓاى عا٬َ

اٱْظإ ٚع٬قت٘ باٯلشٜٔ مبختًـ تٛدٗاتِٗ ٚعكا٥ذِٖ، ٚسكٝك١ ايهٕٛ ٚع٬قت٘ ب٘، ٚسكٝك١ اؿٝا٠ ٚع٬قت٘ 

 . ثش يف ايؿشٚم ايؿشد١ٜبٗا، نٌ ٖزا ٜ٪

 عشض ْتا٥ر ايبشح:

 اٱط٬َٞ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟" أؿٌٝيٲداب١ عٔ ايظ٪اٍ ا٭ٍٚ ْٚـ٘: "َا ايت

 مت اطتكشا٤ ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ رات ايع٬ق١ مبٛكٛع ايبشح ٚتٛؿٌ إىل اٯتٞ:      

ِٵ }اٍ تعاىل: ٜعذ ا٫لت٬ف بني املخًٛقات ط١ٓ َٔ طٓٔ اهلل تعاىل يف لًك٘، ق      ٕٻ تٳشٳ أځيځ ٘ٳ أځ ًډ ٍٳ اي ْٵضٳ ٔٳ أځ ُٳا٤ٹ َٹ  ايظٻ

ٓٳا َٳا٤ٶ ٘ٹ ؾځأځلٵشٳدٵ ُٳشٳاتٺ بٹ ًٹؿڄا ثٳ ٗٳا َٴخٵتٳ ْٴ ٛٳا ٔٳ أځيڃ َٹ ٍڇ ٚٳ ُٵشٷ بٹٝضٷ دٴذٳدٷ ايڃذٹبٳا ـٷ ٚٳسٴ ًٹ ٗٳا َٴخٵتٳ ْٴ ٛٳا ٔٳ( 27) طٴٛدٷ ٚٳغځشٳابٹٝبٴ أځيڃ َٹ  ٚٳ

ٓٻاغڇ ِٿ اي ٚٳا ّڇ ٚٳايذٻ ْٵعٳا ـٷ ٚٳايڃأځ ًٹ ٘ٴ َٴخٵتٳ ْٴ ٛٳا ُٳا نځزٳيٹوځ أځيڃ ْٻ ٘ٳ ٜٳخٵؼٳ٢ إڇ ٔٵ ايًډ ٙٹ َٹ ُٳا٤ٴ عٹبٳادٹ ًځ ٕٻ ايڃعٴ ٘ٳ إڇ ًډ  {(28) غځؿڂٛسٷ عٳضڇٜضٷ اي

ٕٳ صؾاطشط ٓٻاغٳ ٚيف اؿذٜح: "تٳذٹذٴٚ ٕٳ، اي ِٵ َٳعٳادٹ ٖٴ ٝٳاسٴ ٝٻ١ٹ ؾٹٞ لٹ ًٹ ٖٹ ِٵ اؾځا ٖٴ ٝٳاسٴ ّڇ، ؾٹٞ لٹ ٗٴٛا، إڇرٳا اٱڇطٵ٬ځ ٝٵشٳ ٕٳٚٳتٳذٹذٴٚ ؾځكٹ  لٳ
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ٓٻاغڇ ٕڇ ٖٳزٳا ؾٹٞ اي ِٵ ايؼٻأڃ ٖٴ ٘ٴ أځػٳذٻ ٕٳ يځ ٚٳتٳذٹذٴٚ ٝٳ١ڄ،  ٖٹ ٓٻاغڇ ػٳشٻ نځشٳا ٔڇ رٳا اي ٝٵ ٗٳ ٛٳدٵ ٘ٺ، ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ ٜٳأڃتٹٞ ايډزٹٟ اي ٛٳدٵ ٜٳأڃتٹٞ بٹ  ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ ٚٳ

٘ٺ"طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ  ٛٳدٵ  ص.178، 4، ز3494بٹ

ِٵ }إ، قاٍ تعاىل:ٚٚكع اٱْظإ يف قو ا٫بت٤٬ ٚا٫َتش      ٚٳسٳؾځعٳ بٳعٵلٳهڂ ـٳ ايڃأځسٵضڇ  ًځا٥ٹ ِٵ لٳ ًځهڂ ٛٳ ايډزٹٟ دٳعٳ ٖٴ ٚٳ

ِٷ ) ٘ٴ يځػٳؿڂٛسٷ سٳسٹٝ ْٻ ٚٳإڇ ِٹ  ٕٻ سٳبٻوځ طٳشڇٜعٴ ايڃعٹكځا ِٵ إڇ َٳا آتٳانڂ ِٵ ؾٹٞ  ٛٳنڂ ًڂ ٝٳبٵ ٛٵمٳ بٳعٵضڈ دٳسٳدٳاتٺ يٹ  ٚسؾع)" طا٭ْعاّص.{( 165ؾځ

 ٚايػ٢ٓ ٚايكبض ٚاؿظٔ ٚاؾٌٗ ٚايعكٌ ٚايعًِ ٚايلعـ ٚايك٠ٛ شصمٚاي اـًل يف( دسدات بعض ؾٛم بعلهِ

 اهلل ؾإٕ ايبخٌ، أٚ اؾٌٗ أٚ ايعذض ٭دٌ يٝع ايذسدات يف اـًل بني ايتؿاٚت ٖٚزا ٚايٛكع، ٚايؼشف ٚايؿكش

 ٜٚعاًَهِ ا٭َٛس، تًو يف يٝختدلنِ أٟ( آتانِ ؾُٝا يٝبًٛنِ) ٖٛ ٚإمنا .ايٓكف ؿؿات عٔ َٓضٙ طبشاْ٘

ٓٳا}: تعاىل نكٛي٘ ببعض بعلهِ يٝبًٞ أٚ َِٓٗ عبادٙ بأسٛاٍ أعًِ ٖٚٛ ٚاملختدل، املبت٢ً ١ًَعاَ ًڃ  ٚٳدٳعٳ

ِٵ ٓٳ١ڄ يٹبٳعٵضڈ بٳعٵلٳهڂ  ص.295، 4، ز1992"طؿذٜل لإ، ص.20: ايؿشقإط { ؾٹتٵ

٘ٴ}ٚقاٍ تعاىل:      ًډ ِٵ ايډزٹٟ اي ًځكځهڂ ٔٵ لٳ ـٺ َٹ ِٻ كٳعٵ ٌٳ ثٴ ٔٵ دٳعٳ ـٺ بٳعٵذٹ َٹ ِٻ ٛٻ٠ڄقڂ كٳعٵ ٌٳ ثٴ ٔٵ دٳعٳ ٛٻ٠ٺ بٳعٵذٹ َٹ ٝٵبٳ١ڄ كٳعٵؿڄا قڂ  ٚٳػٳ

ًڂلٴ ٛٳ ٜٳؼٳا٤ٴ َٳا ٜٳخٵ ٖٴ ِٴ ٚٳ ًٹٝ ، ؾخًل اهلل ايٓاغ كتًؿني َٚتؿاٚتني يف قذساتِٗ صايشّٚط {(54) ايڃكځذٹٜشٴ ايڃعٳ

ا٥ِ بزات٘، أَا ٚلـا٥ـِٗ; ٭ٕ ايؿشد ٫ ٜظتڀٝع إٔ ٜكّٛ بزات٘ ٫ٚ وتاز يػرلٙ، ؾٗزا لاق باهلل ٚسذٙ ٖٛ ايك

املخًٛم ؾ٬ ٜظتػين عٔ غرلٙ، ٚنًُا صاد غٓاٙ أٚ َهاْت٘ َٚظ٪ٚيٝت٘ اصداد استٝاد٘ يٰلشٜٔ، ٖٚزا ديٌٝ ع٢ً 

 ؾتٓٛع ٚسذا١ْٝ اهلل تعاىل; يزيو تعذدت ٚتٓٛعت قذسات ايبؼش، يٝتخز بعلِٗ بعلا طخشٜا; ٚٱعُاس ا٭سض،"

 كتًـ، ٚتشنٝبٗا املا٤، ٖٚٛ ٚاسذ َٓؼأٖا إٔ َع َتعذد٠، َٚٓاؾع كتًؿ١، ٚطبا٥ع ػت٢، بأػهاٍ املخًٛقات

 اهلل لًل َا أٍٚ إر ايع١ًُٝ ا٫نتؼاؾات تعذد َٔ بايشغِ اٯٕ، إىل ب٘ ْعًِ ٫ َٚا ٜؼا٤ َا املا٤ َٔ اهلل ٚىًل

"طايضسًٝٞ، .ٚايبـش ايظُع َٔ ٚأغشِ ٚايعذ، اؿـش ؾٛم اهلل ٚقذس٠ ػ٤ٞ، نٌ َٓ٘ لًل ثِ املا٤، ايعامل َٔ

 ص. 269، 18، ز1418

 :طبٝع١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ 

ٍٳ إڇرٵ}لًل اهلل اٱْظإ بؼهٌ َضدٚز َٔ تشاِ ٚسٚح ،  ًځا٥ٹهځ١ٹ سٳبټوځ قځا ُٳ ًڃ ْٿٞ يٹ ٔٵ بٳؼٳشٶا لٳايٹلٷ إڇ  ؾځإڇرٳا( 71) طٹنيڈ َٹ

٘ٴ ٜٵتٴ ٛٻ ْٳؿځخٵتٴ طٳ ٘ٹ ٚٳ ٔٵ ؾٹٝ ٘ٴ ؾځكځعٴٛا سٴٚسٹٞ َٹ ٔٳ يځ ٛٳ} يف َعتكذاتِٗ،ٚدعًِٗ كتًؿني صقط {(72) طٳادٹذٹٜ  ايډزٹٟ ٖٴ

ِٵ ًځكځهڂ ِٵ لٳ ٓٵهڂ ُٹ ِٵ نځاؾٹشٷ ؾځ ٓٵهڂ َٹ ٔٷ ٚٳ َٹ ٘ٴ َٴ٪ٵ ًډ ُٳا ٚٳاي ٕٳ بٹ ًڂٛ ُٳ ـٹرلٷ تٳعٵ ٚدعًِٗ َتؿاٚتني يف قذساتِٗ،  صايتػابٔط {(2) بٳ

ٚاطتعذاداتِٗ، ٚلـا٥ـِٗ، ٚساداتِٗ; يزا "ميٝض ايعًُا٤ بني ْٛعني َٔ ايؿشٚم : ؾشٚم يف ايٓٛع ٚؾشٚم يف 
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ذسد١، ؾايؿشم يف ايٓٛع ٜٛدذ بني ايـؿات املختًؿ١، أَا ايؿشٚم يف ايذسد١، ؾٗٛ َا ٬ْسع٘ َٔ الت٬ؾات اي

 ص.32-31، 2008ايٛاسذ٠"طايؼٝخ،  -ايـؿ١ -بني ا٭ؾشاد يف

ٛٵيځا ٚٳقځايڂٛا} ٍٳ يځ ٕٴ ٖٳزٳا ْٴضٿ ًځ٢ ايڃكڂشٵآ ٌڈ عٳ ٔٳ سٳدٴ ٔڇ َٹ ٝٵ ٜٳتٳ ِڈ ايڃكځشٵ ِٵ( 31) عٳعٹٝ ٖٴ ُٴٛ أځ ُٳتٳ ٕٳٜٳكڃظٹ ٔٴ سٳبٿوځ سٳسٵ ٓٳا ْٳشٵ ُٵ ِٵ قځظٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ  بٳ

ِٵ ٗٴ ٝٳا٠ٹ ؾٹٞ َٳعٹٝؼٳتٳ ٝٳا ايڃشٳ ْٵ ٓٳا ايذټ ِٵ ٚٳسٳؾځعٵ ٗٴ ٛٵمٳ بٳعٵلٳ ٝٳتٻخٹزٳ دٳسٳدٳاتٺ بٳعٵضڈ ؾځ ِٵ يٹ ٗٴ ٜٽا بٳعٵلٶا بٳعٵلٴ ُٳتٴ طٴخٵشڇ ٝٵشٷ سٳبٿوځ ٚٳسٳسٵ  لٳ

ُٻا ٕٳ َٹ ُٳعٴٛ ٘ٴ} صايضلشفط {(32) ٜٳذٵ ًډ ٌٳ ٚٳاي ِٵ ؾځلٻ ًځ٢ بٳعٵلٳهڂ ُٳا ايشٿصٵمڇ ؾٹٞ بٳعٵضڈ عٳ ٔٳ ؾځ ًڂٛا ايډزٹٜ ِٵ بٹشٳادٿٟ ؾڂلٿ ٗڇ ًځ٢ سڇصٵقٹ  عٳ

ًځهځتٵ َٳا ِٵ َٳ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ِٵ أځ ٗٴ ٘ٹ ؾځ ٛٳا٤ٷ ؾٹٝ ُٳ١ٹ طٳ ٓٹعٵ ٘ٹ أځؾځبٹ ًډ ٕٳ اي ٛٵا ٚٳيځا} ص71: ايٓشٌط {(71) ٜٳذٵشٳذٴٚ ٓٻ ُٳ ٌٳ َٳا تٳتٳ ٘ٴ ؾځلٻ ًډ ٘ٹ اي ِٵ بٹ  بٳعٵلٳهڂ

ًځ٢ ٍڇ عٵضڈبٳ عٳ ـٹٝبٷ يٹًشٿدٳا ُٻا ْٳ ٓٿظٳا٤ٹ انڃتٳظٳبٴٛا َٹ ـٹٝبٷ ٚٳيٹً ُٻا ْٳ ٔٳ َٹ ٘ٳ ٚٳاطٵأځيڂٛا انڃتٳظٳبٵ ًډ ٔٵ اي ٘ٹ َٹ ًٹ ٕٻ ؾځلٵ ٘ٳ إڇ ًډ ٕٳ اي  نځا

ٌٿ ٞٵ٤ٺ بٹهڂ ُٶا ػٳ ًٹٝ ٍٴ} ص32: ايٓظا٤ط {(32) عٳ ٕٳ ايشٿدٳا َٴٛ ٛٻا ًځ٢ قځ ٓٿظٳا٤ٹ عٳ ُٳا اي ٌٳ بٹ ٘ٴ ؾځلٻ ًډ ِٵ اي ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٳ ُٳا بٳعٵضڈ عٳ ْٵؿځكڂٛا ٚٳبٹ  أځ

ٔٵ ٗڇِ َٹ ٛٳايٹ َٵ  . ص34: ايٓظا٤ط {أځ

ًڃوځ}      ٌٴ تٹ ٓٳا ايشټطٴ ًڃ ِٵ ؾځلٻ ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٳ ِٵ بٳعٵضڈ عٳ ٗٴ ٓٵ ٔٵ َٹ ِٳ َٳ ًډ ٘ٴ نځ ًډ ِٵ ٚٳسٳؾځعٳ اي ٗٴ ٓٳا دٳسٳدٳاتٺ بٳعٵلٳ ٝٵ ٔٳ عٹٝظٳ٢ ٚٳآتٳ ِٳ ابٵ ٜٳ  َٳشٵ

ٓٳاتٹ ٝٿ ٙٴ ايڃبٳ ْٳا ٜٻذٵ ٛٵ كڂذٴغڇايڃ بٹشٴٚحڇ ٚٳأځ ٘ٴ ػٳا٤ٳ ٚٳيځ ًډ ٌٳ َٳا اي ٔٳ اقڃتٳتٳ ٔٵ ايډزٹٜ ِٵ َٹ ٖٹ ٔٵ بٳعٵذٹ ِٴ َٳا بٳعٵذٹ َٹ ٗٴ ٓٳاتٴ دٳا٤ٳتٵ ٝٿ ٔڇ ايڃبٳ ًځؿڂٛا ٚٳيځهٹ  الٵتٳ

ِٵ ٗٴ ٓٵ ُٹ ٔٵ ؾځ ٔٳ َٳ َٳ ِٵ آ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ ٚٳ ٛٵ نځؿځشٳ َٳ ٘ٴ ػٳا٤ٳ ٚٳيځ ًډ ًڂٛا َٳا اي ٔٻ اقڃتٳتٳ ٘ٳ ٚٳيځهٹ ًډ ٌٴ اي ٓٳا ٚٳيځكځذٵ} صايبكش٠ط {(253) ٜٴشڇٜذٴ َٳا ٜٳؿڃعٳ ًڃ  ؾځلٻ

ٝٿنيٳ بٳعٵضٳ ٓٻبٹ ًځ٢ اي ٓٳا بٳعٵضڈ عٳ ٝٵ ٚٴٚدٳ ٚٳآتٳ ٔٵ}صاٱطشا٤ط {(55) صٳبٴٛسٶا دٳا ٕٳ َٳ ًځ١ځ ٜٴشڇٜذٴ نځا ٓٳا ايڃعٳادٹ ًڃ ٘ٴ عٳذٻ ٗٳا يځ  ْٳؼٳا٤ٴ َٳا ؾٹٝ

ٔٵ ُٳ ِٻ ْٴشڇٜذٴ يٹ ٓٳا ثٴ ًڃ ٘ٴ دٳعٳ ِٳ يځ ٓٻ ٗٳ ٖٳا دٳ ًځا ـٵ َٶا ٜٳ َٴٛ ٔٵ( 18) اَٳذٵسٴٛسٶ َٳزٵ َٳ ٗٳا ٚٳطٳعٳ٢ ايڃآلٹشٳ٠ځ أځسٳادٳ ٚٳ ٗٳا يځ ٝٳ ٛٳ طٳعٵ ٖٴ ٔٷ ٚٳ َٹ  َٴ٪ٵ

ٕٳ ؾځأڂٚيځ٦ٹوځ ِٵ نځا ٗٴ ٝٴ ًڋا( 19) َٳؼٵهڂٛسٶا طٳعٵ ُٹذټ نڂ ٖٳ٪ٴيځا٤ٹ ٖٳ٪ٴيځا٤ٹ ْٴ ٔٵ ٚٳ َٳا سٳبٿوځ عٳڀځا٤ٹ َٹ ٕٳ ٚٳ  َٳشٵعڂٛسٶا سٳبٿوځ عٳڀځا٤ٴ نځا

ْٵعڂشٵ( 20) ـٳ ا ٝٵ ٓٳا نځ ًڃ ِٵ ؾځلٻ ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٳ ًڃآلٹشٳ٠ڂ بٳعٵضڈ عٳ ًڄا ٚٳأځنڃبٳشٴ دٳسٳدٳاتٺ أځنڃبٳشٴ ٚٳيځ   .صاٱطشا٤ط {(21) تٳؿڃلٹٝ

ْٵعڂشٵ}"       ـٳ ا ٝٵ ٓٳا نځ ًڃ ِٵ ؾځلٻ ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٳ ٝٳا، ؾٹٞ {بٳعٵضڈ عٳ ْٵ ِٴ ايذټ ٗٴ ٓٵ ُٹ ٞټ ؾځ ٓٹ ٔٳ ٚٳايڃؿځكٹرلٴ ايڃػٳ ٝٵ ٔٴ رٳيٹوځ، ٚٳبٳ  ٚٳايڃكځبٹٝضٴ ٚٳايڃشٳظٳ

ٔٳ ٝٵ ٔٵ رٳيٹوځ، ٚٳبٳ َٳ ُٴٛتٴ ٚٳ ٔٵ ؿٳػٹرلٶا، ٜٳ َٳ ُٻشٴ ٚٳ ٝٵخٶا ٜٳبٵكځ٢ سٳتٻ٢ ٜٴعٳ ٔٳ نځبٹرلٶا، ػٳ ٝٵ  ٚٳأځنڃبٳشٴ دٳسٳدٳاتٺ أځنڃبٳشٴ ٚٳيځٰلٹشٳ٠ڂ} رٳيٹوځ ٚٳبٳ

ٟٵ {تٳؿڃلٹ٬ٝ ِٵ: أځ ٗٴ ٚٴتٴ ٔٳ أځنڃبٳشٴ ايڃآلٹشٳ٠ٹ ايذٻاسڇ ؾٹٞ ٚٳيځتٳؿځا ٝٳا; َٹ ْٵ ٕٻ ايذټ ِٵ ؾځإڇ ٗٴ ٓٵ ٔٵ َٹ ٕٴ َٳ ِٳ ؾٹٞ يذٻسٳنځاتٹا ؾٹٞ ٜٳهڂٛ ٓٻ ٗٳ  دٳ

ٗٳا ًٹ ًځاطٹ ٗٳا، ٚٳطٳ ًځايٹ ِٵ ٚٳأځغڃ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ ٚٳ ٕٴ َٳ ًځ٢ ايذٻسٳدٳاتٹ ؾٹٞ ٜٳهڂٛ ٗٳا ايعٴ ُٹ ْٳعٹٝ ٖٳا، ٚٳ ِٻ ٚٳطٴشٴٚسڇ ٌٴ ثٴ ٖٵ ٕٳ ايذٻسٳنځاتٹ أځ ٚٳتٴٛ ُٳا ٜٳتٳؿځا ِٵ ؾٹٝ  ٖٴ

٘ٹ، ُٳا ؾٹٝ ٕٻ نځ ٌٳ أځ ٖٵ ٕٳ، ايذٻسٳدٳاتٹ أځ ٚٳتٴٛ ٕٻ ٜٳتٳؿځا ٓٻ ؾځإڇ ٔٳ َٳا دٳسٳدٳ١ٺ َٹا٥ٳ١ڂ ١ځايڃذٳ ٝٵ ٌٿ بٳ ٔڇ نڂ ٝٵ ُٳا دٳسٳدٳتٳ ٔٳ نځ ٝٵ ُٳا٤ٹ بٳ  ايظٻ

ـٻشٹٝضٳ ٚٳؾٹٞ ص63، 5"طابٔ نجرل، ز.ٚٳايڃأځسٵضڇ ٕٻ: $اي ٌٳ إڇ ٖٵ ٓٻ١ٹ أځ ٕٳ اؾځ ٚٵ ٌٳ ٜٳتٳشٳا٤ٳ ٖٵ ٔٵ ايػٴشٳفٹ أځ ِٵ، َٹ ٗڇ ٛٵقٹ ُٳا ؾځ ٕٳ نځ ٚٵ  ٜٳتٳشٳا٤ٳ

ٛٵنځبٳ ٟٻ ايهځ ٔٳ ؾڂلڇ،ا٭ڂ ؾٹٞ ايػٳابٹشٳ ايذټسٿ ٚڇ املځؼٵشڇمڇ َٹ ِٹ، أځ ٌڇ املځػٵشڇ ِٵ َٳا يٹتٳؿځاكٴ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٍٳ ٜٳا قځايڂٛا #بٳ ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ًڃوځ اي ٍٴ تٹ ٓٳاصڇ  َٳ
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ٝٳا٤ٹ ْٵبٹ ٗٳا ٫ځ ا٭ځ ًڂػٴ ِٵ، ٜٳبٵ ٖٴ ٝٵشٴ ٍٳ غځ ًځ٢: $قځا ٙٹ، ْٳؿڃظٹٞ ٚٳايډزٹٟ بٳ ٝٳذٹ ٍٷ بٹ ٓٴٛا سڇدٳا َٳ ٘ٹ آ ًډ ًٹنيٳ ٚٳؿٳذٻقڂٛا بٹاي سٟ، طايبخا"#املڂشٵطٳ

ٗٳزٳا ص;119، 4،ز3256اؿذٜح سقِ  ٍٳ ٚٳيٹ ًڃآلٹشٳ٠ڂ}: تٳعٳايځ٢ قځا ًڄا ٚٳأځنڃبٳشٴ دٳسٳدٳاتٺ أځنڃبٳشٴ ٚٳيځ  ص.اٱطشا٤ط {(21) تٳؿڃلٹٝ

 ٚقذ تبني َٔ ل٬ٍ ايٓـٛق اٯتٞ:

ٕ، اتؿام ا٭ؾشاد يف أؿٌ ْٛع ايؿشٚم ايته١ٜٝٓٛ، نايكذسات ايعك١ًٝ ٚا٫طتعذادات، ٚايڀٍٛ، ٚاؿذِ، ٚايًٛ-

ٗٳا}ٜٚتؿاٚتٕٛ يف دسداتٗا، ؾكذ لًل اهلل اٱْظإ ٚقذسٙ، ٚؿٛسٙ،  ٜټ ٕٴ ٜٳاأځ ْٵظٳا ِڇ بٹشٳبٿوځ غځشٻىځ َٳا ايڃإڇ  ايډزٹٟ( 6) ايڃهځشڇٜ

ًځكځوځ ٛٻاىځ لٳ ٟٿ ؾٹٞ( 7) ؾځعٳذٳيځوځ ؾځظٳ ٓٳا يځكځذٵ} صا٫ْؿڀاسط{(8) سٳنډبٳوځ ػٳا٤ٳ َٳا ؿٴٛسٳ٠ٺ أځ ًځكڃ ٕٳ لٳ ْٵظٳا ٔڇأځ ؾٹٞ ايڃإڇ  سٵظٳ

ِڈ ٛڇٜ ٝٿض اٱْظإ باطتٛا٤ ٫ ٜتُٝض ب٘ غرلٙ، ٚأًٖ٘ لايك٘ مبذُٛع١ نبرل٠ َٔ امل٪٬ٖت ص4: ايتنيط {(4) تٳكڃ َٴ "ؾكذ 

ٚايكذسات، َٔ ق٣ٛ َذسن١، عاق١ً َؿهش٠ َبذع١، َٚٔ طاقات ٚاطتعذادات َٚٛاٖب ًَٚهات ٫ تتظ٢ٓ يػرلٙ َٔ 

ص.31، 2001املخًٛقات"طا٭زلش، 

ني ايزنٛس ٚاٱْاخ تهٜٛين، ٚتؿاكًٞ، أٟ يف ايٓٛع ٚايذسد١، تؿاٚت يف ايكذسات ٚا٫طتعذادات إٔ ا٫لت٬ف ب-

 ٚاــا٥ف ٚايـؿات ٚيف ايتهٜٛٔ ايٓؿظٞ.   

الت٬ف ا٭ؾشاد يف َعتكذاتِٗ، ٚقُِٝٗ، ٚاػاٖاتِٗ، َٚٝٛشلِ، ٚلـا٥ـِٗ، ٚدٚاؾعِٗ، تبعا ٫لت٬ف -

 (.أؿٓاؾِٗ يف املعتكذ، )َ٪َٔ، ناؾش، َٓاؾل

تتؿاٚت ايكذسات ٚا٫طتعذادات ٚايـؿات يف نٌ ؿٓـ، ؾامل٪َٕٓٛ َِٓٗ ايعامل يٓؿظ٘، َِٚٓٗ املكتـذ، -

 َِٚٓٗ ايظابل باـرلات.

تؿاٚت بني ايشطٌ يف قذساتِٗ ٚلـا٥ـِٗ، َٚٓضيتِٗ، ؾؿلٌ اهلل بعلِٗ ع٢ً بعض.-

 ١ٓ دسدات، ٚايٓاس دسنات(.تتؿاٚت َٓاصٍ ايٓاغ يف اٯلش٠ تبعا يتؿاٚت أعُاشلِ يف ايذْٝا ) اؾ-

 ا٫لت٬ف بني املخًٛقات ط١ٓ َٔ طٓٔ اهلل: 

 ،ٚؾلٌ املظذذ اؿشاّ تٗا،ٚؾلٌ املظادذ ع٢ً بكٝ ا٭سضع٢ً بعض، لًل  ِلًل اهلل اـًل ٚؾلٌ بعلٗ

ؾ٬ تؼذ ايشساٍ إ٫ إيٝٗا، ٚؾلٌ ا٭ػٗش اؿشّ ع٢ً  ;ٚاملظذذ ا٭قـ٢ ع٢ً طا٥ش املظادذ، ٚاملظذذ ايٓبٟٛ

ا٭ػٗش، ٚؾلٌ ػٗش سَلإ ع٢ً ا٭ػٗش نًٗا، ٚؾلٌ أٜاّ عؼش رٟ اؿذ١ ع٢ً طا٥ش ا٭ٜاّ، ٚؾلٌ ي١ًٝ  طا٥ش

ايكذس ع٢ً طا٥ش ايًٝايٞ، ٚلًل اهلل اٱْظإ ٚنشَ٘ ٚؾلً٘ ع٢ً نجرل َٔ كًٛقات٘، ٚؾلٌ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً 

ذ بٔ عبذاهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ طا٥ش ايٓاغ، ٚؾلٌ أٚيٛ ايعضّ َٔ ايشطٌ ع٢ً طا٥ش ا٭ْبٝا٤ ٚايشطٌ، ٚؾلٌ قُ

 ٚطًِ ع٢ً طا٥ش ا٭ْبٝا٤ ٚايشطٌ. 
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َٚتبآٜني يف ا٭ػهاٍ ٚا٭يٛإ ٚا٭سذاّ ٚايڀباع، ؿه١ُ ٚغا١ٜ  ،لًل اهلل تعاىل اـًل يف عٛاملِٗ كتًؿنيٚ 

عع١ُٝ، ٚدا٤ت طبٝع١ اٱْظإ َتظك١ َع بك١ٝ املخًٛقات ت٪ثش ؾٝٗا ٚتتأثش بٗا تعٌُ نُٓع١َٛ ٚاسذ٠ يف 

 اٱْظإ ٖٛ ايعٓـش ا٭نجش ؾاع١ًٝ دالٌ املٓع١َٛ ملا سباٙ اهلل تعاىل َٔ متٝض ٚتهشِٜ يهٖٔزا ايهٕٛ ايؿظٝض، 

َٳا }، ؾٗٛ قٛس ايتػٝرل مٛ ايبٓا٤ ٚايتعُرل، أٚ ايؿظاد ٚايتذَرل ٚتؿلٌٝ ٝٿشٴٚا  ٜٴػٳ ّڈ سٳتٻ٢  ٛٵ َٳا بٹكځ ٝٿشٴ  ٜٴػٳ ٘ٳ يځا  ًډ ٕٻ اي إڇ

ٗڇِ ْٵؿڂظٹ ًڂٛا }ص11طايشعذ:  {بٹأځ ُٹ ِٵ بٳعٵضٳ ايډزٹٟ عٳ ٗٴ ٝٴزٹٜكځ ٓٻاغڇ يٹ ٜٵذٹٟ اي ُٳا نځظٳبٳتٵ أځ ٚٳايڃبٳشٵشڇ بٹ ٗٳشٳ ايڃؿځظٳادٴ ؾٹٞ ايڃبٳشٿ  ظځ

ٕٳ ) ٜٳشٵدٹعٴٛ ِٵ  ٗٴ ًډ  :ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞطايشّٚص; ٚطٛف ْشنض ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني بين اٱْظإ ٖٚٞ  {( 41يځعٳ

" ٖزٙ املٓش١ ا٫شل١ٝ ١ٝ، عكًقذساتِٗ ايت٬ف أؿٌ يف ايٓاغ ٚريو يتؿاٚت ا٫ل ظتٜٛات ايعك١ًٝ:يف امل ؾشٚمأ.

ايعع١ُٝ اييت التف بٗا اٱْظإ يٝظت مبكذاس ٚاسذ عٓذ مجٝع أؾشادٙ، بٌ ػا٤ اهلل تعاىل إٔ ؽتًـ 

ٛٵ }قاٍ تعاىل: ص 238، 1طداد املٛىل، زبالت٬ف ا٭ؾشاد ٚتتبأٜ، ٚتتؿاٚت َشاتبٗا عٓذِٖ ٚتتؿاكٌ"  ػٳا٤ٳ سٳبټوځ ٚٳيځ

ًٹؿٹنيٳ ) َٴخٵتٳ ٕٳ  ٜٳضٳايڂٛ ٚٳيځا  ٚٳاسٹذٳ٠ڄ  َٻ١ڄ  ٓٻاغٳ أڂ ٌٳ اي ِٵ 118يځذٳعٳ ٗٴ ًځكځ ٚٳيٹزٳيٹوځ لٳ ِٳ سٳبټوځ  ٔٵ سٳسٹ َٳ ص ٚقذ 119، 118طٖٛد:  {( إڇيډا 

ٚٳ}تهشس رنش ايعكٌ يف ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايجٓا٤ ع٢ً َٔ ٜعكٌ  ٓٻاغڇ  ٗٳا يٹً ْٳلٵشڇبٴ ٍٴ  َٵجٳا ًڃوځ ايڃأځ ٗٳا إڇيډا ٚٳتٹ ًڂ ٜٳعٵكٹ َٳا 

ٕٳ ) ُٴٛ أٚ ايـٛس، أٚ اؿذخ، أٚ  ٛق،يًٓـ ِٗؾُٗ طايعٓهبٛتص ْٚتٝذ١ شلزا ايتؿاٚت تبأٜ ايٓاغ يف{(43ايڃعٳايٹ

ّٳايه٬ ٛٵ ٜٳ ِٹ بكٛي٘  ّ، ؾكذ التًـ ؾِٗ ايـشاب١ سكٞ اهلل عِٓٗ يتٛدٝ٘ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ شلِ  ا٭ځسٵضٳا

ٔٻ "٫ځ:  ٝٳ ِّ ـٳ ـٵشٳ ذٷأځسٳ ٜٴ ٓٹٞ ؾٹٞ إڇيډا ايعٳ ٜٵعځ١ځ" بٳ ِٴ ؾځأځدٵسٳىځ قڂشٳ ٗٴ ـٵشٳ بٳعٵلٴ ٍٳ ايڀډشڇٜلڇ، ؾٹٞ ايعٳ ِٵ ؾځكځا ٗٴ ِّٞ ٫ځ: بٳعٵلٴ ـٳ  سٳتٻ٢ ْٴ

ٗٳا، ٝٳ ٍٳ ْٳأڃتٹ ِٵ ٚٳقځا ٗٴ ٌٵ: بٳعٵلٴ ِّٞ، بٳ ـٳ ِٵ ْٴ ٓٻا ٜٴشڇدٵ يځ ٞٿ رٳيٹوځ ؾځزٴنٹشٳ رٳيٹوځ، َٹ ٓٻبٹ ًډ٢ يٹً ٘ٹ اهللڂ ؿٳ ٝٵ ًځ ِٳٚٳطٳ عٳ ِٵ ًډ ًځ ـٵ ؾځ ٓٿ  ٚٳاسٹذٶا ٜٴعٳ

ِٵ"طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ  ٗٴ ٓٵ ص، ؾايبعض ؾِٗ إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إمنا سجِٗ ع٢ً 112، 5، ز4119َٹ

طشع١ ايظرل ٚأَا ٚقت ايـ٠٬ ؾُت٢ دلٌ ٚقتٗا ؿًٛا، ؾـًٛا ع٢ً سنابِٗ، ٚايبعض اٯلش ؾِٗ ظاٖش ايٓف 

ًٛا إىل بين قشٜع١، ٚملا ألدلٚا سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ مبا سـٌ َٔ ايتٛدٝ٘ ٚأِْٗ َعزٚسٕٚ ست٢ ٜـ

َٔ ل٬ف مل ٜعٓـ ٚاسذا َِٓٗ، ؾكذس الت٬ؾِٗ يف ايؿِٗ ٚسظٔ َكـذ نٌ ؾشٜل، ٚسشؿِٗ ع٢ً تڀبٝل 

 ايتهايٝـ، ؾايػا١ٜ ٚاسذ٠، ٚاملشاد ٚاسذ ٖٚٛ طاع١ اهلل ٚسطٛي٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚع٢ً املشبني ٚاملعًُني

 ٚمنٛ ايعكًٞ، يًُٓٛ املعًِ ا٫طتؿاد٠ َٔ ٖزا ايذسغ ايععِٝ يف ايتعاٌَ َع طًبتِٗ َٚع َٔ ٜشبٕٛ، "ؾؿِٗ

 تًُٝز، يهٌ ايتشـٌٝ ع٢ً ٚايكذس٠ ٚايتخٌٝ، ٚايتزنش ٚايتؿهرل، ٚا٫طتعذادات اـاؿ١ ٚايكذسات ايزنا٤

 املتؿٛم، ٜٚؼذٿع ايلعٝـ، زايتًُٝ بٝذ ا٭لز ؾٝظتڀع ايتذسٜع; طشم أؾلٌ إىل ايٛؿٍٛ إىل ب٘ ٜ٪دٟ
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ٝٿٔ مبٓٗر املتخِّـ ايجايح ٖزا ٚىف ٕٻ إيچا ريو َٚا. إخل.. ايؿشق١ بك١ٝ عٔ ٜعضي٘ ٚقذ، َع  أَاَ٘ ايت٬َٝز ٭

 .ص15-13 ،1979 دطٛقٞ، طنُاٍ ٚاطتعذاداتِٗ" منِٖٛ فا٫ت كتًـ يف ٜتؿاٚتٕٛ

كذَهٔ اهلل ؾيف َظتٜٛاتِٗ ايعك١ًٝ ٚايٓؿظ١ٝ،  ْتٝذ١ يتؿاٚت ايٓاغ كبٍٛ اؿل:ييف اطتعذادِٖ  ؾشٚمِ. 

ٖٳا ) }اٱْظإ ايكذس٠ ع٢ً ايتُٝٝض بني اؿل ٚايباطٌ ٛٻا َٳا طٳ ٚٳ ْٳؿڃعڈ  ٖٳا )7ٚٳ ٛٳا ٚٳتٳكڃ ٖٳا  ٗٳا ؾڂذٴٛسٳ ُٳ ٗٳ ًځضٳ 8( ؾځأځيڃ ( قځذٵ أځؾڃ

ٖٳا ) ٔٵ صٳنډا ٖٳا )9َٳ ٔٵ دٳطٻا َٳ ِٳ  ٚٳقځذٵ لٳا  . طايؼُعص{(10( 

كًٛم َضدٚز ايڀبٝع١، َضدٚز ا٫طتعذاد، َضدٚز ا٫ػاٙ ْٚعين به١ًُ َضدٚز ع٢ً ٚد٘  "إٕ ٖزا ايها٥ٔ      

ايتشذٜذ أْ٘ بڀبٝع١ تهٜٛٓ٘ )َٔ طني ا٭سض َٚٔ ْؿخ١ اهلل ؾٝ٘ َٔ سٚس٘( َضٚد باطتعذادات َتظا١ٜٚ يًخرل 

س ع٢ً تٛدٝ٘ ْؿظ٘ إىل ٚايؼش، ٚاشلذ٣ ٚايل٬ٍ. ؾٗٛ قادس ع٢ً ايتُٝٝض بني َا ٖٛ لرل َٚا ٖٛ ػش. نُا أْ٘ قاد

ٛٻاٖا، $اـرل ٚإىل ايؼش طٛا٤. ٚإٔ ٖزٙ ايكذس٠ نا١َٓ يف نٝاْ٘، ٜعدل عٓٗا ايكشإٓ باٱشلاّ تاس٠:  ٚٳَا طٳ ْٳؿڃعڈ  ٚٳ

ٚٳتٳكڃٛاٖا ُٳٗا ؾڂذٴٛسٳٖا  ٗٳ ٔڇ$ٜٚعدل عٓٗا باشلذا١ٜ تاس٠: # .. ؾځأځيڃ ٜٵ ٓٻذٵذٳ ٙٴ اي ٜٵٓا ٖٳذٳ ؾٗٞ نا١َٓ يف ؿُُٝ٘ يف # .. ٚٳ

تعذاد.. ٚايشطا٫ت ٚايتٛدٝٗات ٚايعٛاٌَ اـاسد١ٝ إمنا تٛقغ ٖزٙ ا٫طتعذادات ٚتؼشزٖا ٚتٛدٗٗا ؿٛس٠ اط

 ،6ٖٓا أٚ ٖٓاى. ٚيهٓٗا ٫ ؽًكٗا لًكا. ٭ْٗا كًٛق١ ؾڀش٠، ٚنا١ٓ٥ طبعا، ٚنا١َٓ إشلاَا." طإبشاِٖٝ، ز

بـرلت٘ َٔ  تظتل٤ٞايزٟ  ؾإرا تعُكٓا ايٓعش، ٚدذْا ايؼُع متجٌ ايعكٌ، ٚايكُش ميجٌ ايلُرل،ص "3917

ايعكٌ، نُا ٜظتُذ ايكُش ْٛسٙ َٔ ايؼُع.. ٚيًعكٌ ػشٚم ٚغشِٚ. ؾإرا اػ٘ إىل اؿل أطؿش عٔ ٚدٗ٘ 

ٚنإ ْٗاسا َبـشا، ٜتششى اٱْظإ ؾٝ٘ ع٢ً ٖذ٣ ٚبـرل٠.. ٚإرا اػ٘ إىل ايباطٌ غشبت سلظ٘، ٚأطبل يًٝ٘، 

ُٸٝت ع٢ً ؿاسب٘ ايظبٌ، ٚدسطت َعاملٗا.." طاـڀ ص. "َٚٔ متاّ ايتظ١ٜٛ: إٔ سنب تعاىل يف 1583 ،16ٝب، زٚع

ايٓؿع قٛاٖا ايعاٖش٠ ٚايباط١ٓ، ٚػذ أطشٖا، ٚأَشٖا مبا ٜـًشٗا، ْٚٗاٖا عُا ٜلشٖا، ٖٚٚبٗا ايعكٌ ايزٟ 

 ص.751 ،1، ز1964متٝض ب٘ بني اـرل ٚايؼش، ٚايتك٣ٛ ٚايؿذٛس" طابٔ اـڀٝب، 

ٍٳ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:    َٳ$قځا ٌٴ  ٕٳ َٳجٳ ِٳ أځسٵكٶا، ؾځهځا ٝٵحٹ ايهځجٹرلڇ أځؿٳا ٌڇ ايػٳ ُٳجٳ ِڇ، نځ ًڃ ٚٳايعٹ ٔٳ اشلڂذٳ٣  َٹ ٘ٹ  ٘ٴ بٹ ًډ ٓٹٞ اي ا بٳعٳجٳ

َٵظٳهځتٹ املځ ِٴ، أځ ٗٳا أځدٳادٹ ٓٵ َٹ ْٳتٵ  ٚٳنځا ٚٳايعٴؼٵبٳ ايهځجٹرلٳ،  ًځأځ  ْٵبٳتٳتٹ ايهځ ًځتٹ املځا٤ٳ، ؾځأځ ٝٻ١څ، قځبٹ ْٳكٹ ٗٳا  ٓٵ ٗٳا َٹ ٘ٴ بٹ ًډ ٓٳؿځعٳ اي ٓٻاغٳ، ا٤ٳ، ؾځ اي

ٓٵبٹ ٚٳ٫ځ تٴ َٳا٤ٶ  ُٵظٹوڂ  ٕٷ ٫ځ تٴ ٞٳ قٹٝعٳا ٖٹ ُٳا  ْٻ ٗٳا طځا٥ٹؿځ١ڄ أڂلٵشٳ٣، إڇ ٓٵ َٹ ٚٳأځؿٳابٳتٵ  ٚٳصٳسٳعٴٛا،  ٛٵا  ٚٳطٳكځ ٌٴ ؾځؼٳشڇبٴٛا  َٳجٳ ًځأڄ، ؾځزٳيٹوځ  تٴ نځ

َٳ ٚٳ ِٳ،  ًډ ٚٳعٳ ِٳ  ًٹ ٘ٹ ؾځعٳ ٘ٴ بٹ ًډ ٓٹٞ اي َٳا بٳعٳجٳ ٘ٴ  ْٳؿځعٳ ٚٳ ٘ٹ،  ًډ ٔڇ اي ٘ٳ ؾٹٞ دٹٜ ٔٵ ؾځكڂ ٘ٹ َٳ ٖٴذٳ٣ ايًډ ٌٵ  ٜٳكڃبٳ ِٵ  ٚٳيځ ٜٳشٵؾځعٵ بٹزٳيٹوځ سٳأڃطٶا،  ِٵ  ٔٵ يځ َٳ ٌٴ  جٳ

٘ٹ ًڃتٴ بٹ ؾايٓاغ ث٬ث١ أؿٓاف: ايـٓـ ا٭ٍٚ اْتؿع بعًُ٘  ص27، 1، ز79ٙ، اؿذٜح سقِ 1422طايبخاسٟ،  #ايډزٹٟ أڂسٵطٹ
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قًِٛ ساؾع١ ٫ٚ أؾٗاّ  ؾعًِ ٚعًِ، ٚايجاْٞ: مل ٜٓتؿع بعًُ٘ ؾشؿغ ٚاْتؿع اٯلشٕٚ ب٘، ٚايجايح يٝظت شلِ

 ٚاع١ٝ ؾ٬ ٜظُعٛا ايعًِ ؾٝٓتؿعٛا ب٘ ٫ٚ وؿعْٛ٘ ؾٝٓتؿع ب٘ غرلِٖ.

ٛٸ اؾظُٞ  ىتًـ ا٭ؾشاد يف ؾشٚم دظذ١ٜ:أ.  ايڀٍٛ ٚاؿذِ ٚيٕٛ ايبؼش٠ ناملختًؿ١، يف اؾٛاْب ايُٓ

ٍٳ}ـ يف قـ١ بين إطشا٥ٌٝ:  تعاىلٚنزيو يف ؿشتِٗ ايعا١َ، ٜكٍٛ اهلل  ِٵ ٚٳقځا ٗٴ ِٵ يځ ٗٴ ٝټ ٕٻ ْٳبٹ ٘ٳ إڇ ًډ ِٵ بٳعٳحٳ قځذٵ اي  يځهڂ

ًٹهڄا طځايڂٛتٳ ْٻ٢ قځايڂٛا َٳ ٕٴ أځ ٘ٴ ٜٳهڂٛ ًڃوڂ يځ ُٴ ٓٳا ايڃ ٝٵ ًځ ٔٴ عٳ ْٳشٵ ًڃوٹ أځسٳلټ ٚٳ ُٴ ٘ٴ بٹايڃ ٓٵ ِٵ َٹ ٔٳ طٳعٳ١ڄ ٜٴ٪ٵتٳ ٚٳيځ ٍڇ َٹ ُٳا ٍٳ ايڃ ٕٻ قځا ٘ٳ إڇ  ايًډ

ٙٴ ِٵ اؿٵڀځؿځا ٝٵهڂ ًځ ٙٴ عٳ ِڇ ؾٹٞ بٳظٵڀځ١ڄ ٚٳصٳادٳ ًڃ ِڇ ايڃعٹ ٘ٴ ٚٳايڃذٹظٵ ًډ ٘ٴ ٜٴ٪ٵتٹٞ ٚٳاي ًڃهځ ٔٵ َٴ ٘ٴ ٜٳؼٳا٤ٴ َٳ ًډ ِٷ ٚٳاطٹعٷ ٚٳاي ًٹٝ صقاٍ ايبكش٠ط {(247) عٳ

ٝٸٔ )اهلل( $اٱَاّ ايؼٛناْٞ ػاسساڄ ٖزا املع٢ٓ:  ِٵب ٗٴ ٘ٳ رٳيٹوځ َٳعٳ يځ ٕٻ: ايٹاؿٵڀٹؿځا٤ٹ ٚٳدٵ ٘ٳ بٹأځ ٙٴ ايًډ ِڇ، ؾٹٞ بٳظٵڀځ١ڄ صٳادٳ ًڃ  ايڃعٹ

ٛٳ ايډزٹٟ ًځاىڂ ٖٴ ٕڇ،ا َٳ ْٵظٳا ٌڇ، ٚٳسٳأڃغٴ يڃإڇ ِٴ ايڃؿځلٳا٥ٹ ٙٴ ايتٻشٵدٹٝضڇ، ٚٴدٴٛٙٹ ٚٳأځعٵعځ ِڇ ؾٹٞ بٳظٵڀځ١ڄ ٚٳصٳادٳ ٗٳشٴ ايډزٹٟ ايڃذٹظٵ ٘ٹ ٜٳعڃ  ايڃأځثٳشٴ بٹ

ِٹ ؾٹٞ ٖٳا، ايڃشٴشٴٚ ٛڇ ْٳشٵ ٕٳ ٚٳ ٜٽا ؾځهځا ٛڇ ٘ٹ ؾٹٞ قځ ٓٹ ٘ٹ، دٹٜ ْٹ ٛٳ ٚٳرٳيٹوځ ٚٳبٳذٳ ُٴعٵتٳبٳشٴ، ٖٴ ٓٻظٳبٹ ػٳشٳفٴ يځا ايڃ ٕٻؾځ. اي ٌٳ إڇ ٓٻؿڃعڇ ؾځلٳا٥ٹ َٳ١څ اي  َٴكځذٻ

٘ٹ" ٝٵ ًځ ١ أدا٤ ا٭ؾشاد يف اجملا٫ت املختًؿ١، تعًُٝٝ ٖزا ا٫لت٬ف ٜ٪دٟ إىل تؿاٚتٚص، 303، 1، ز1414طؾتض ايكذٜش،  عٳ

أٚ املعاقٕٛ زلعٝا  إعاق١ سشن١ٝ ٫ ٜهٕٛ َجٌ ايظٟٛ، ٚنزأَ : ـ َج٬ڄ ٜعاْٞ ، ؾُٔ أٚ ٚظٝؿ١ٝ أٚ ١َٝٓٗ

ع٢ً ايكا٥ُني ٝٓبػٞ ؾأٚ يف أْؼڀتِٗ َٚٝٛشلِ، هْٛٛا ع٢ً ْؿع املظت٣ٛ يف ايتشـٌٝ ايذساطٞ ئ ٜ بـشٜا

نٌ مبا وظٓ٘ َشاعا٠ ايؿشٚم اؾظ١ُٝ بني املتعُِّني، ٚريو بتهًٝـ  ٚايتع١ًُٝٝ ع٢ً ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ

 ٜٚتٓاطب َع قذسات٘ اؾظ١ُٝ.

 اهلل بعلِٗ ع٢ً بعض ؿه١ُ ا٫بت٤٬ قاٍ تعاىل: ٜتؿاٚت ا٭ؾشاد يف ايشصم ؾكذ ؾلٌ ؾشٚم اقتـاد١ٜ:ِ. 

٘ٴ} ًډ ٌٳ ٚٳاي ِٵ ؾځلٻ ًځ٢ بٳعٵلٳهڂ ُٳا ايشٿصٵمڇ ؾٹٞ بٳعٵضڈ عٳ ٔٳ ؾځ ًڂٛا ايډزٹٜ ِٵ بٹشٳادٿٟ ؾڂلٿ ٗڇ ًځ٢ سڇصٵقٹ ًځهځتٵ َٳا عٳ ِٵ َٳ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ِٵ أځ ٗٴ ٘ٹ ؾځ ٛٳا٤ٷ ؾٹٝ  طٳ

ُٳ١ٹ ٓٹعٵ ٘ٹ أځؾځبٹ ًډ ٕٳ اي ٘ٴ ٍ اٱَاّ ايؼٛناْٞ يف تؿظرلٙ شلزٙ اٯ١ٜ:ٜكٛ طايٓشٌص {(71) ٜٳذٵشٳذٴٚ ًډ ٚٳاي ٌٳ " ِٵ ؾځلٻ  عٳ٢ً بٳعٵلٳهڂ

ِٵ ايشٿصٵمڇ ؾٹٞ بٳعٵضڈ ًځهڂ ٚڇتٹنيٳ ؾځذٳعٳ ٘ٹ َٴتٳؿځا ٛٳطٻعٳ ؾٹٝ ًځ٢ ؾځ ٙٹ بٳعٵضڇ عٳ ٌٳ سٳتٻ٢ عٹبٳادٹ ٘ٴ دٳعٳ ٔٳ يځ  َٴ٪ٳيډؿځ١ڄ أڂيڂٛؾڄا ٜٳهڃؿٹٞ َٳا ايشٿصٵمڇ َٹ

ٔٵ ٓٹٞ َٹ ّٳ، بٳ ٝٻكځ آدٳ ًځ٢ ٘ٴٚٳكٳ ٙٹ بٳعٵضڇ عٳ ٍڇ إڇيډا ايڃكڂٛتٳ ٜٳذٹذٴ يځا ؿٳاسٳ سٳتٻ٢ عٹبٳادٹ ٓٻاغڇ بٹظٴ٪ٳا ـٹ اي ِٵ، ٚٳايتٻهځؿڊ ٗٴ ُٳ١ٺ ٚٳرٳيٹوځ يځ  يٹشٹهڃ

ـٴشٴ بٳايٹػٳ١ٺ ٍٴ تٳكڃ ٔٵ ايڃعٹبٳادٹ عٴكڂٛ ٗٳا عٳ ًٹ ًځاعڇ تٳعٳكڊ ًځ٢ ٚٳايٹاطِّ ٗٳا، سٳكٹٝكځ١ٹ عٳ ُٳا أځطٵبٳابٹ ٌٳ ٚٳنځ ٚٴتٳ دٳعٳ ٔٳ ايتٻؿځا ٝٵ ٙٹ بٳ ٍڇ ؾٹٞ عٹبٳادٹ ُٳا  ايڃ

٘ٴ ًځ ِٵ دٳعٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٌڇ ؾٹٞ بٳ ِڇ ايڃعٳكڃ ًڃ ِڇ ٚٳايڃعٹ ٗٵ ٛٻ٠ٹ ٚٳايڃؿځ ٕڇ ٚٳقڂ ٘ٹ ايڃبٳذٳ ٔڇ ٚٳكٳعٵؿٹ ـٿشٻ١ٹ ٚٳايڃكڂبٵضڇ ٚٳايڃشٴظٵ ِڇ ٚٳاي ٝٵشڇ ٚٳايظټكڃ ٔٳ رٳيٹوځ ٚٳغځ  َٹ

ٍڇ"طايؼٛناْٞ،  ٛٳا ٍ ؾكط ؾؼخف ٜشصق٘ اهلل عًُا ٚآلش ص ٚايشصم يٝع َكـٛسا ع٢ً املا213، 3، ز1414ايڃأځسٵ

 إ٫ ْتظا٣ٚ ٫ أْٓا يٛدذْا سٛيٓا َٔ ايهٕٛ إىل ْعشْا ؿش١، ٚرنا٤، ٚنٌ َٖٛب١ ٜٓاشلا اٱْظإ تعذ سصقا." يٛ
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 ؾٝ٘، كتًؿٕٛ ؾٓشٔ ريو دٕٚ َٚا ؾكط، ٖزٙ يف طٛاط١ٝ مٔ. . هلل عبٝذٷ أْٓا ٖٛ ؾكط، ٚاسذ ػ٤ٞ يف

 .ص8065، 13"طايؼعشاٟٚ، ز.أسصاقٓا. . َٛاٖبٓا. . ؿٛسْا . .أدظآَا ؽتًـ أيٛآْا، ؽتًـ

ٌٻ ـ: ٚ       ٕٻ}ٜكٍٛ اهلل ـ عضٻ ٚد ٔٵ ايشٿصٵمٳ ٜٳبٵظٴطڂ سٳبٻوځ إڇ ُٳ ٜٳكڃذٹسٴ ٜٳؼٳا٤ٴ يٹ ٘ٴ ٚٳ ْٻ ٕٳ إڇ ٙٹ نځا ـٹرلٶا لٳبٹرلٶا بٹعٹبٳادٹ  {(30) بٳ

ًڃك٘ ٜعڀٞ لضا٥ٓ٘ تٓؿذ ٫ ايزٟ "اهللصاٱطشا٤ط  عِٓٗ ٜكبل٘ ٫ٚ ايبٳظٵط، نٌ ايشصم شلِ ظطٜب ؾ٬ بكذٳسڈ، ل

ٌٻ  ايشصم بظط يٛ طبشاْ٘ ٭ْ٘ اؿٝا٠; سشن١ يتظرل آلشٜٔ ع٢ً ٜٚكبض قّٛ، ع٢ً ٜبظط بٌ ايكځبٵض، نڂ

 إمنا .سٝاتِٗ عًِٝٗ تٴؿظذ َكاطع١ بِٝٓٗ ٚسذثت ايٓاغ، عٔ ايٓاغ ٫طتػ٢ٓ ايٓاغ مجٝع ع٢ً ٚٚطٻع٘

ٕٵ تتڀًب اؿٝا٠ سشن١  بعلِٗ ايٓاغ سادات ؾتًتكٞ َاٍ، إىل ايعٌُ ٚؿاسب عٌُ، إىل املاٍ ؿاسب وتاز أ

، 14"طايؼعشاٟٚ، ز.اؿٝا٠ يف ٚدٚسٙ بأُٖٝت٘ اجملتُع يف علٛ نٌ ٜٚؼعش ايٓاغ، ٜتهاٌَ ٚبزيو يبعض،

ٚايشصم يٝع ديٌٝ ع٢ً تهشِٜ ؿاسب٘، ؾاهلل ٜشصم ايدل ٚايؿادش ٚقذ سد اهلل ع٢ً إبشاِٖٝ اـًٌٝ عًٝ٘ .ص8484

ٍٳ ٚٳإڇرٵ}ّ عٓذَا دعا اهلل إٔ ٜكـش ايشصم ع٢ً امل٪َٓني قاٍ تعاىل: ايظ٬ ِٴ قځا ٖٹٝ ِٿ إڇبٵشٳا ٌٵ سٳ ًځذٶا ٖٳزٳا ادٵعٳ ٓٶا بٳ َٹ  ٚٳاسٵصٴمٵ آ

٘ٴ ًځ ٖٵ ٔٳ أځ ُٳشٳاتٹ َٹ ٔٵ ايجٻ ٔٳ َٳ َٳ ِٵ آ ٗٴ ٓٵ ٘ٹ َٹ ًډ ّڇ بٹاي ٛٵ ٝٳ ٍٳ ايڃآلٹشڇ ٚٳايڃ ٔٵ قځا َٳ ٘ٴ نځؿځشٳ ٚٳ َٳتٿعٴ ًڄا ؾځأڂ ًٹٝ ِٻ قځ ٙٴأځ ثٴ ِٹ إڇيځ٢ كٵڀځشټ ٓٻاسڇ عٳزٳا  اي

ـٹرلٴ ٚٳبٹ٦ٵعٳ ُٳ  . صايبكش٠ط {(126) ايڃ

 َظًٝاڄ قاٍ املعڀٞ، إغٓا٤ قب١ ايبظط ٚطبب ايؿكش، لٛف ايبخٌ طبب نإ ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايبكاعٞ: "ٚملا     

 ٖٛ اإمن ريو بإٔ ٜظأي٘ َٔ ع٢ً ايتٛطع١ عٔ اٱكاؾ١ َٔ ٜشٖك٘ نإ عُا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يشطٛي٘

 إيٝو احملظٔ أٟ{سبو إٕ}: عًٝ٘ يًُظٛع ٱنشاّ ٫ٚ عًٝ٘، بامللٝل شلٛإ ٫ ٜـًشِٗ، مبا ايعباد يذلب١ٝ

 ٚيٛ} بظڀٗا أٚ ٜذٙ قبض طٛا٤ نزيو ٜلٝل أٟ {ٜٚكذس} غرلٙ دٕٚ ي٘ ايبظط {ٜؼا٤ ملٔ ايشصم ٜبظط}

 ٫ٚ َشادٙ، غا١ٜ ي٘ باملبظٛط بًؼٜ ٫ تعاىل ٚيهٓ٘ص 27: ايؼٛس٣ط {ا٭سض يف يبػٛا يعبادٙ ايشصم اهلل بظط

 يف ٖٛ نْٛاڄ أٟ {نإ إْ٘} ا٫قتـاد يف بظٓت٘ عبادٙ ع٢ً إْؿاقهِ يف ؾاطتٓٛا َهشٖٚ٘، أقـ٢ عٓ٘ باملكبٛض

 شلِ ٚايبظط ايكبض نٌ َٔ ٜهٕٛ مبا ايبـش بايؼ أٟ { بـرلاڄ} اـدل بايؼ أٟ {لبرلاڄ بعبادٙ} امله١ٓ غا١ٜ

 . ص408-407، 11"طايبكاعٞ، ز.َؿظذ٠ أٚ َـًش١

ايػين اؿشٜف ع٢ً ايتعاٖش بػٓاٙ يف  ايؿشد، ؾٓذذ ا٭ؾشاد ع٢ًٚاكش١ شلا اْعهاطات ٚايؿشٚم ا٫قتـاد١ٜ      

عٗش أ١ُٖٝ دٚس املعِِّ يف ت، َٚٔ ٖٓا ٜعٗش يف ًَبظ٘ َٚأنً٘ ٚأدٚات٘ايؿكرل  ايؿشد، ٚ٘ ٚأدٚاتًَ٘ٚبظ ٘أنًَ

 ؿشداًَتِٗ ع٢ً أطاغ َٔ ايعذٍ ٚاملظاٚا٠، ؾ٬ ؾشم بني ايَشاعا٠ ٖزٙ ايؿشٚم بِٝٓٗ، ٚريو َٔ ل٬ٍ َع

.; بٌ ٜٓبػٞ َشاعا٠ ساٍ ايؿشد ايؿكرل يف ايتهايٝـ ٚا٭ْؼڀ١ اييت تتڀًب َا٫ايؿكرل ؿشدايػين ٚاي



 

955 
 

 2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  –دس الساالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 مقبل إسماعيل أحمد. د.أ تأصيلية تربوية دراسة  – إسالمي منظور من رديةالف الفروق

ٚٳ} صٚدني ايزنش ٚا٭ْج٢ اـًلؾذعٌ اهلل  يف ايٓٛع:ؾشٚم ز.  ٔٵ رٳنځشڈ  َٹ ِٵ  ٓٳانڂ ًځكڃ ْٻا لٳ ٓٻاغٴ إڇ ٗٳا اي ٜټ ْٵجٳ٢ ٜٳاأځ أڂ

ِٷ لٳبٹرلٷ ًٹٝ ٘ٳ عٳ ٕٻ ايًډ ِٵ إڇ ٘ٹ أځتٵكځانڂ ًډ ٓٵذٳ اي ِٵ عٹ َٳهڂ ٕٻ أځنڃشٳ ٌٳ يٹتٳعٳاسٳؾڂٛا إڇ ٚٳقځبٳا٥ٹ ِٵ ػٴعٴٛبٶا  ٓٳانڂ ًڃ طاؿذشاتص ٖٚزا  {(13 )ٚٳدٳعٳ

بِٝٓٗ ٚيٝع يًتؿاكٌ ٚايتؿالش، ١َُٗٚ نٌ ْٛع ؽتًـ عٔ  اايتٓٛع َِٗ ٫طتُشاس اؿٝا٠ ٚتهاٌَ ايٓاغ ؾُٝ

ْٵجٳ٢}ٛع اٯلش ايٓ ٝٵعٳ ايزٻنځشٴ نځايڃأڂ ص "ؾا٭ْج٢ يٝظت نايزنش يف تشنٝبٗا اؾظُٞ، ٫ٚ يف 36طآٍ عُشإ:  {ٚٳيځ

تشنٝبٗا ايٓؿظٞ، َٚٔ ثِ ؾ٬ بذ إٔ تهٕٛ ٚظٝؿتٗا اؿٝات١ٝ ؽتًـ عٔ ٚظٝؿ١ ايزنش، ٫ٚ بذ إٔ ٜذلتب ع٢ً 

َٚٔ أساد املظاٚا٠ املڀًك١ بني ايشداٍ ٚايٓظا٤،  ريو الت٬ف يف املظ٪ٚيٝات، ٚالت٬ف يف اؿكٛم ٚايٛادبات،

ٛٿ بُٝٓٗا يف ايذلنٝب اؾظُٞ ٚايٓؿظٞ أ٫ٚ ثِ ؾًٝڀايب" طس٣ٛ،  ص، ؾايع٬ق١ بني ايزنٛس 762 ،2، ز1985ؾًٝظ

ٚاٱْاخ ع٬ق١ تها١ًَٝ، َب١ٝٓ ع٢ً ايدل َع ايٛايذ٠، ٚع٢ً اؿب ٚاملٛد٠ َع ايضٚد١، ٚع٢ً ايـ١ً ٚاحملب١ َع 

، ؾكذ طا٣ٚ اٱط٬ّ بني ايزنٛس ٚاٱْاخ ٚايبٓات، ٚيٝظت ع٬ق١ ؿشاع نُا ٜـٛسٙ بعض ايعًُاْٝنيا٭لٛات 

يف اؿش١ٜ، ٚسل اؿٝا٠، ٚيف أؿٌ اـًل، ٚيف أؿٌ ايتهٝـ ايؼشعٞ ؾهٌ َُٓٗا َهًـ ٚقاطب، ٚيف اؿكٛم 

اي١ٝ، َٚع ريو ؾإٕ ٖٓاى ٚايٛادبات ٚيف اؾضا٤، ٚيف ايذَا٤ ٚاؿذٚد، ٚيف ايتًُو ٚايعكٛد ٚايتـشؾات امل

ًڃكٹٞ، تشتب عًٝ٘ الت٬ف يف اــا٥ف ٚايٛظا٥ـ ٚاملٗاّ. ـځ  الت٬ؾا يف ايتهٜٛٔ ا

 ابتذا٤ ٚايؿڀش٠. ٚايٓظا٤ ايشداٍ بني ا٭ْـب١ ٚتكظِٝ ايٛظا٥ـ تكظِٝ يف ايؿڀش٠ ٜتبع اٱط٬َٞ املٓٗر "إٕ

 ..َع١ٓٝ ٚظا٥ـ َُٓٗا بهٌ يتٓٛط ملُٝض٠ا لـا٥ـ٘ َُٓٗا ن٬ڄ ٚأٚدعت اَشأ٠ ٚاملشأ٠ سد٬ڄ ايشدٌ دعًت

 ٚتٓتعِ، تكّٛ، اييت اٱْظا١ْٝ اؿٝا٠ ٖزٙ ؿظاِ ٚيهٔ. بزات٘ َُٓٗا دٓع ؿظاِ ٫ٚ. اـاق ؿظاب٘ ٫

 ٖزا طشٜل عٔ -اـ٬ؾ١ بٗزٙ اهلل ٚعباد٠ ا٭سض يف اـ٬ؾ١ َٔ -غاٜتٗا ٚؼكل لـا٥ـٗا، ٚتظتٛيف

 ٚتٓٛع اــا٥ف، تٓٛع طشٜل ٚعٔ.. ايٛظا٥ـ يف ٚايتٓٛع ا٥فاــ يف ٚايتٓٛع اؾٓظني، بني ايتٓٛع

 ٚامل٪طظ١ ايهدل٣ ايؼشن١ تًو ؿظاِ.. املشانض ٚتٓٛع ا٭ْـب١، ٚتٓٛع ايتهايٝـ، تٓٛع ٜٓؼأ ايٛظا٥ـ،

    ص .643، 2، ز1412"طإبشاِٖٝ، ..باؿٝا٠ املظُا٠.. ايعع٢ُ

 :لـا٥ف ىتف بٗا ايزنش دٕٚ ا٭ْج٢ َٓٗا 

ٝٳني}: ْج٢ٜشخ كٹعٵـ ا٭- ْٵجٳ ٌٴ سٳغِّ ايڃأڂ َٹجٵ ِٵ يٹًزٻنځشڇ  ٚٵيځادٹنڂ ٘ٴ ؾٹٞ أځ ًډ ِٴ اي ؾايزنش َٔ ص11طايٓظا٤:  {ٜٴٛؿٹٝهڂ

 ا٭٫ٚد ٜشخ كعـ ا٭ْج٢.

ٔٵ تٳ}ايؼٗاد٠:  أدا٤- ُٻ َٹ ٕڇ  َٵشٳأځتٳا ٚٳا ٌٷ  ٔڇ ؾځشٳدٴ ٝٵ ًځ ْٳا سٳدٴ ٜٳهڂٛ ِٵ  ٕٵ يځ ِٵ ؾځإڇ ٔٵ سڇدٳايٹهڂ َٹ ٔڇ  ٜٵ ٗڇٝذٳ ٗڇذٴٚا ػٳ ٔٳ ٚٳاطٵتٳؼٵ َٹ ٕٳ  ٛٵ شٵكٳ

ُٳا ايڃأڂلٵشٳ٣ ٖٴ ُٳا ؾځتٴزٳنِّشٳ إڇسٵذٳا ٖٴ ٌٻ إڇسٵذٳا ٕٵ تٳلٹ ٗٳذٳا٤ٹ أځ  ؾؼٗاد٠ ايشدٌ بؼٗاد٠ اَشأتني.ص282طايبكش٠:  {ايؼټ
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٘ٳ غځؿڂٛسٷ سٳسٹ}ايڀ٬م:  سل- ًډ ٕٻ اي ٕٵ ؾځا٤ٴٚا ؾځإڇ ٗٴشڈ ؾځإڇ ِٵ تٳشٳبټفٴ أځسٵبٳعٳ١ٹ أځػٵ ٗڇ ْٹظٳا٥ٹ ٔٵ  َٹ ٕٳ  ٜٴ٪ٵيڂٛ ٔٳ  ًډزٹٜ ِٷ )يٹ َٴٛا 226ٝ ٕٵ عٳضٳ ٚٳإڇ  )

ِٷ ) ًٹٝ ُٹٝعٷ عٳ ٘ٳ طٳ ًډ ٕٻ اي ًځامٳ ؾځإڇ  .طايبكش٠ص {(227ايڀډ

ٗڇِ}ايكٛا١َ:سل - ٛٳايٹ َٵ ٔٵ أځ َٹ ْٵؿځكڂٛا  ُٳا أځ ٚٳبٹ ًځ٢ بٳعٵضڈ  ِٵ عٳ ٗٴ ٘ٴ بٳعٵلٳ ًډ ٌٳ اي ُٳا ؾځلٻ ٓٿظٳا٤ٹ بٹ ًځ٢ اي ٕٳ عٳ َٴٛ ٛٻا ٍٴ قځ  {ايشٿدٳا

ِٻ . "ص34طايٓظا٤:  ٔٳ ثٴ ٝٻ ٕٻ ايځ٢تٳعٳ بٳ ِٵ أځ ٗٴ ًځ ٔٻ تٳؿڃلٹٝ ٗڇ ٝٵ ًځ ُٳا ايڃإڇسٵخٹ ؾٹٞ عٳ ًځ٢ يٹ ٍڇ عٳ ٔٳ ايشٿدٳا ٗٵشڇ َٹ ُٳ ْٵؿځامڇ، ايڃ ِٻ ٚٳايڃإڇ  ؾځا٥ٹذٳ٠ڂ ثٴ

ِٵ ٗڇ ًٹ ٔٻ عٳا٥ٹذٳ٠څ تٳؿڃلٹٝ ٗڇ ٝٵ ٍٴ. إڇيځ ٜٴكځا ٕٻ: ٚٳ ٍٳ إڇ ِٵ ايشٿدٳا ٗٴ ًځ١څ يځ ٜٳادٳ٠ٹ ؾٹٞ ؾځلٹٝ ٌڇ صڇ ٌٳ ٚٳايتٻذٵبٹرلڇ، ايڃعٳكڃ ٗٴ ؾځذٴعٹ ّڇ سٳلټ ِٵيځ ٝٳا ٔٻ ايڃكٹ ٗڇ ٝٵ ًځ  عٳ

ٌٳ. يٹزٳيٹوځ ٍڇ: ٚٳقٹٝ ٜٳادٳ٠ڂ يٹًشٿدٳا ٛٻ٠ٺ صڇ ٓٻؿڃعڇ ؾٹٞ قڂ ٝٵعٳ َٳا ٚٳايڀډبٵعڇ اي ٓٿظٳا٤ٹ، يځ ٕٻ يٹً ٍڇ طځبٵعٳ يٹأځ ًځبٳ ايشٿدٳا ٘ٹ غځ ٝٵ ًځ  ايڃشٳشٳاسٳ٠ڂ عٳ

ٝٴبٴٛطٳ١ڂ، ٕٴ ٚٳايڃ ٝٳهڂٛ ٘ٹ ؾځ ٛٻ٠څ ؾٹٝ ٓٿظٳا٤ٹ ٚٳطځبٵعٳ ٚٳػٹذٻ٠څ، قڂ ًځبٳ اي ٘ٹ غځ ٝٵ ًځ ٕٴ ٚٳايڃبٴشٴٚدٳ٠ڂ، ايشټطڂٛبٳ١ڂ عٳ ٝٳهڂٛ ٘ٹ ؾځ ٓٳ٢ ؾٹٝ ـٹ، ايِّنيڇ َٳعٵ  ٚٳايلٻعٵ

ٌٳ ِٵ ؾځذٳعٳ ٗٴ ّڇ سٳلٻ يځ ٝٳا ٔٻ ايڃكٹ ٗڇ ٝٵ ًځ ٘ٹ بٹزٳيٹوځ، عٳ ٛٵيٹ ْٵؿځكڂٛا ٚٳبٹُا: )تٳعٳايځ٢ ٚٳبٹكځ ٔٵ أځ ِٵ َٹ ٗڇ َٵٛايٹ ْٹ١ٝ" طايكشطيب، (. أځ ، 5، ز1964ايجٻا

ص.169

ٔٵسل ايڀا- ٜٵشٳ٠ځ سكٞ اهلل عٓ٘، أځبٹٞ ع١: ؾٛادب املشأ٠ طاع١ صٚدٗا يف غرل َعـ١ٝ اهلل، عٳ ٔٵ ٖٴشٳ ٞٿ عٳ ٓٻبٹ ؿ٢ً اهلل  اي

ٍٳ عًٝ٘ ٚطًِ ٛٵ: $قځا ٓٵتٴ يځ َٹشٶا نڂ ٕٵ أځسٳذٶا آ َٳشٵتٴ يٹأځسٳذٺ ٜٳظٵذٴذٳ أځ ٕٵ املځشٵأځ٠ځ يځأځ ٗٳا تٳظٵذٴذٳ أځ ٚٵدٹ طايذلَزٟ، اؿذٜح سقِ #يٹضٳ

 ص. 457، 3، ز1159

ًځاخٳ }ٚايكذس٠ ع٢ً ايعذٍ بني ايضٚدات  ،ايتعذد يف ساي١ ا٫ستٝاز- ٚٳثٴ ٓٳ٢  َٳجٵ ٓٿظٳا٤ٹ  ٔٳ اي َٹ ِٵ  ِٳ يځهڂ َٳا طځا ْٵهٹشٴٛا  ؾځا

ْٳ٢ أځيډا تٳعٴٛيڂٛا ) ِٵ رٳيٹوځ أځدٵ ْٴهڂ ُٳا ٜٵ ًځهځتٵ أځ َٳ َٳا  ٚٵ  ٛٳاسٹذٳ٠ڄ أځ ِٵ أځيډا تٳعٵذٹيڂٛا ؾځ ٕٵ لٹؿڃتٴ  .ا٤صطايٓظ {(3ٚٳسٴبٳاعٳ ؾځإڇ

ٕٵ }ايظهٔ ٚاٱْؿام قاٍ تعاىل: - ٚٳإڇ ٔٻ  ٗڇ ٝٵ ًځ ٝٿكڂٛا عٳ ٔٻ يٹتٴلٳ ٖٴ ٚٳيځا تٴلٳاسټٚ ِٵ  ٚٴدٵذٹنڂ ٔٵ  َٹ ِٵ  ٓٵتٴ ٝٵحٴ طٳهځ ٔٵ سٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ٓٴٛ أځطٵهٹ

ٔٻ أڂدٴ ٖٴ ِٵ ؾځآتٴٛ ٔٳ يځهڂ ٕٵ أځسٵكٳعٵ ٔٻ ؾځإڇ ٗٴ ًځ ُٵ ٔٳ سٳ ٜٳلٳعٵ ٔٻ سٳتٻ٢  ٗڇ ٝٵ ًځ ْٵؿٹكڂٛا عٳ ٌڈ ؾځأځ ُٵ ٔٻ أڂٚيځاتٹ سٳ ُٳعٵشٴٚفٺ نڂ ِٵ بٹ ٓٳهڂ ٝٵ ُٹشٴٚا بٳ ٚٳأڃتٳ ٔٻ  ٖٴ ٛسٳ

٘ٴ أڂلٵشٳ٣ ) ِٵ ؾځظٳتٴشٵكٹعٴ يځ ٕٵ تٳعٳاطٳشٵتٴ ٙٴ اهلل6ٚٳإڇ ُٻا آتٳا َٹ ٓٵؿٹلٵ  ٝٴ ًڃ ٘ٴ ؾځ ٘ٹ سڇصٵقڂ ٝٵ ًځ ٔٵ قڂذٹسٳ عٳ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ طٳعٳتٹ َٹ ٓٵؿٹلٵ رٴٚ طٳعٳ١ٺ  ٝٴ  {( يٹ

 .ص7، 6طايڀ٬م: 

شصم ٚاٱْؿام، ٚايذؾاع عٔ ا٭طش٠ ٚمحٝاتٗا ٚنًـ نًـ ايشدٌ بايظعٞ ٚايلشِ يف ا٭سض يڀًب اي-

 .بايكتاٍ

 :لـا٥ف ؽتف بٗا ا٭ْج٢ دٕٚ ايزنش َٓٗا 

ًځ٢ }ايشكاع١ ٚاؿلا١ْ يًُشأ٠: - ٚٳعٳ ِٻ ايشٻكٳاعٳ١ځ  ٜٴتٹ ٕٵ  ٔٵ أځسٳادٳ أځ ُٳ ٔڇ يٹ ٝٵ ًځ َٹ ٔڇ نځا ٝٵ ٛٵيځ ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵيځادٳ ٔٳ أځ ٜٴشٵكٹعٵ ٛٳايٹذٳاتٴ  ٚٳايڃ

٘ٴ سڇصٵ ٛٵيڂٛدٹ يځ ُٳ ُٳعٵشٴٚفٹايڃ ٔٻ بٹايڃ ٗٴ ٛٳتٴ ٚٳنٹظٵ ٔٻ  ٗٴ املشأ٠ تكّٛ بأعبا٤ نجرل٠ ٫ ٜظتڀٝع إٔ ٜكّٛ بٗا  ،ص233طايبكش٠: {قڂ
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ناؿٌُ ٚايشكاع١، ٚاؿلا١ْ، ٚايذلب١ٝ يٮطؿاٍ ; ملا سباٖا اهلل َٔ اؿٓإ ٚايعاطؿ١ ٚايشق١ ٚايـدل ، ايشدٌ

 .ع٢ً ريو

م يف ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ نايـ٠٬ شٚعتدلت ٖزٙ ايؿٜعذلٟ املشأ٠ سا٫ت لاؿ١ ناؿٝض ٚايٓؿاغ ٚقذ ا-

ٚٳيځا }ٚايـٝاّ ٚاؿكٛم ايضٚد١ٝ )ايٓهاح(  ُٳشٹٝضڇ  ٓٿظٳا٤ٳ ؾٹٞ ايڃ ٛٳ أځرٶ٣ ؾځاعٵتٳضڇيڂٛا اي ٖٴ ٌٵ  ُٳشٹٝضڇ قڂ ٔڇ ايڃ ْٳوځ عٳ ٜٳظٵأځيڂٛ ٚٳ

َٳشٳ ٝٵحٴ أځ ٔٵ سٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ٕٳ ؾځأڃتٴٛ ٗٻشٵ ٕٳ ؾځإڇرٳا تٳڀځ ٗٴشٵ ٜٳڀڃ ٔٻ سٳتٻ٢  ٖٴ ٘ٴتٳكڃشٳبٴٛ ًډ ِٴ اي  .ص222طايبكش٠:  {نڂ

َٳشڇ٦ٜٶا )}املٗش أٚ ايـذام: - ٓٹ٦ٝٶا  ٖٳ ٙٴ  ًڂٛ ْٳؿڃظٶا ؾځهڂ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٞٵ٤ٺ  ٔٵ ػٳ ِٵ عٳ ٔٳ يځهڂ ٕٵ طٹبٵ ًځ١ڄ ؾځإڇ ْٹشٵ ٔٻ  ٗڇ ٓٿظٳا٤ٳ ؿٳذٴقځاتٹ  {(4ٚٳآتٴٛا اي

    .طايٓظا٤ص

ٔٳ بٹأځ}  ايعذ٠ بعذ ايڀ٬م أٚ ٚؾا٠ ايضٚز:- ـٵ ٜٳتٳشٳبٻ ًډكځاتٴ  ُٴڀځ َٳا ٚٳايڃ ٔٳ  ُٵ ٜٳهڃتٴ ٕٵ  ٔٻ أځ ٗٴ ٌټ يځ ٜٳشٹ ٚٳيځا  ًځاثٳ١ځ قڂشٴ٤ٚٺ  ٔٻ ثٳ ٗڇ ْٵؿڂظٹ

ٔٻ ٗڇ َٹ ٘ٴ ؾٹٞ أځسٵسٳا ًډ ًځلٳ اي ٗٴشڈ }ص228طايبكش٠:  {لٳ ٔٻ أځسٵبٳعٳ١ځ أځػٵ ٗڇ ْٵؿڂظٹ ٔٳ بٹأځ ـٵ ٜٳتٳشٳبٻ ٚٳادٶا  ٕٳ أځصٵ ٜٳزٳسٴٚ ٚٳ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٕٳ  ٛٵ ٛٳؾډ ٜٴتٳ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ

 .ص234طايبكش٠:  {ٚٳعٳؼٵشٶا

ًڃلٴ }ٖٚٞ َٔ آٜات اهلل تعاىل، ىتًـ ايٓاغ يف يػاتِٗ ٚأيٛاِْٗ،  يف ا٭يظٔ ٚا٭يٛإ: ؾشٚمأ. ٘ٹ لٳ ٜٳاتٹ ٔٵ آ َٹ ٚٳ

ُٹنيٳ ) ًڃعٳايٹ ٜٳاتٺ يٹ ٕٻ ؾٹٞ رٳيٹوځ يځآ ِٵ إڇ ْٹهڂ ٛٳا ٚٳأځيڃ ِٵ  ٓٳتٹهڂ ًځافٴ أځيڃظٹ ٚٳالٵتٹ ٚٳايڃأځسٵضڇ  ٚٳاتٹ  ُٳا طايشّٚصٚ"ا٭يظ١ٓ: ايًػات. أٚ  {(22ايظٻ

اغ ايٓڀل ٚأػهاي٘. لايـ عضٸ ٚع٬ بني ٖزٙ ا٭ػٝا٤ ست٢ ٫ تهاد تظُع َٓڀكني َتؿكني يف ُٖع ٚاسذ، أدٓ

٫ٚ دٗاس٠، ٫ٚ سذٸ٠، ٫ٚ سلا٠ٚ، ٫ٚ ؾـاس١، ٫ٚ يه١ٓ، ٫ٚ ْعِ، ٫ٚ أطًِٛ، ٫ٚ غرل ريو َٔ ؿؿات ايٓڀل 

ع ايتعاسف، ٚإ٫ ؾًٛ اتؿكت ٚأسٛاي٘، ٚنزيو ايـٛس ٚؽڀٝڀٗا، ٚا٭يٛإ ٚتٜٓٛعٗا، ٫ٚلت٬ف ريو ٚق

ٚتؼانًت ٚناْت كشبا ٚاسذا يٛقع ايتذاٌٖ ٚا٫يتباغ، ٚيتعڀًت َـاحل نجرل٠، ٚسمبا سأٜت تٛأَني 

ٜؼتبٗإ يف اؿ١ًٝ، ؾٝعشٚى اـڀأ يف ايتُٝٝض بُٝٓٗا، ٚتعشف سه١ُ اهلل يف املخايؿ١ بني اؿ٢ًٸ ٚيف ريو آ١ٜ 

ٌ ؾز، ِٖٚ ع٢ً ايهجش٠ اييت ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهلل كتًؿٕٛ ب١ٓٝ سٝح ٚيذٚا َٔ أِ ٚاسذ، ٚؾشٸعٛا َٔ أؿ

 ص.473: 3َتؿاٚتٕٛ" طايضكؼشٟ،ز

"ؾًهٌ إْظإ ْدلات ؿٛت٘، ٚكاسز نًُات٘، ٚطبكات أْػاَ٘، اييت متٝضٙ عٔ غرلٙ، ؾ٬ ؽتًط ْدل٠ بٓدل٠،        

ٕ ٖٓاى متاث٬ ٚتؼابٗا، بني ٫ٚ ٜؼتب٘ كشز مبخشز، ٫ٚ تتُاثٌ طبك١ َع طبك١، ٚإٕ بذا يف ظاٖش ا٭َش أ

ؿٛت ٚؿٛت، ْٚػِ ْٚػِ، ؾإٕ اؿكٝك١ غرل ٖزا، سٝح تٛدذ ؾشٚم دقٝك١، ٚلڀٛط ٖٓذط١ٝ غا١ٜ يف ايذق١، 

تؿـٌ بني ؿٛت ٚؿٛت، ٚؼذض بني ْػِ، ْٚػِ. ٚنزيو ايؼإٔ يف ا٭يٛإ ٚا٭ػهاٍ، ٚايـٛس.. إٕ ٜذ ايكذس٠ 

، ٚدعًت بٝٓٗا سادضا، ؾ٬ ٜبػ٢ بعلٗا ع٢ً بعض.. متاَا ايكادس٠ احمله١ُ، قذ أقاَت ن٬ َٓٗا يف َٛكع٘
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ًڃضٷ أڂدازٷ$نُا سذضت بني ايبششٜٔ:  َٹ ٚٳٖزا  ٘ٴ،  ِٷ ؾڂشاتٷ طا٥ٹؼٷ ػٳشابٴ َا يف  ظاٖش اٱْظإ.. أَا يفٖزا، # ٖزا عٳزٵ

ايتؿهرل، َٚٓاسٞ ايعٛاطـ، َٚظاسِ املؼاعش، ٚلًذات ايلُا٥ش،  ٚأغشِ. ؾُٓاصعباطٓ٘، ؾا٭َش أعذب 

إْٗا أَٛاز َتذاؾع١ ع٢ً ؿذس قٝط ٫ سذٚد ي٘..َٚع ٖزا ؾ٬ ؽتًط َٛد١ مبٛد١،  -طٛطات ا٭ٖٛا٤ٚٚ

َُٚٗا ٚؿٌ إيٝ٘ اٱْظإ َٔ عًِ َٚعشؾ١ يٓؿظ٘ ٜلٌ  ص499، ٫ٚ11 ٜلٝع تٝاس يف عباِ تٝاس..!" طاـڀٝب، ز

ِٵ ٚٳؾٹٞ}أَاَ٘ أطشاس لؿ١ٝ، مل ٜـٌ إيٝٗا بعذ ٚؿذم اهلل  ْٵؿڂظٹهڂ ًځ أځ ٕٳ اأځؾځ ـٹشٴٚ ِٵ} صايزاسٜاتط {(21) تٴبٵ ٗڇ ٓٴشڇٜ ٓٳا طٳ ٜٳاتٹ  آ

ِٵ ٚٳؾٹٞ ايڃآؾځامڇ ؾٹٞ ٗڇ ْٵؿڂظٹ ٔٳ سٳتٻ٢ أځ ٝٻ ِٵ ٜٳتٳبٳ ٗٴ ٘ٴ يځ ْٻ  .ص53: ؾـًتط {ايڃشٳلټ أځ

ؾتعذد ايًػات ٚا٭يٛإ بني ايٓاغ ؽتًـ عٓٗا بني املخًٛقات ا٭لش٣، ٜعًٌ شلزا ايؼعشاٟٚ بكٛي٘: " ٭ٕ         

ْٴُٝض اجملشّ سني اؾُاد  ٕٵ تٴشذٻد نُا يٲْظإ، ٚإ٫ نٝـ  ٕٵ تٴلبط ٚأ ٚاؿٝٛإ يٝع شلُا َظ٦ٛيٝات ٜٓبػٞ أ

ٜشتهب دشميت٘ ٚمٔ ٫ ْعشف ازل٘، ٫ٚ ْعشف ػ٦ٝاڄ َٔ أٚؿاؾ٘؟ ٚست٢ يٛ عشؾٓا أٚؿاؾ٘ ؾإْٗا ٫ تذيڊٓا عًٝ٘ 

ِٵ ... }ْ٘ بعذٖا د٫ي١ قاطع١ تٴشذٿد املظ٦ٛي١ٝ ٜٚذلتب عًٝٗا اؾضا٤. ٚقاٍ طبشا ْٹهڂ ٛٳا ص ؾالت٬ف 22طايشّٚ:  {ٚٳأځيڃ

ٝټض بني ايٓاغ، ٚ٭ٕ اٱْظإ ٖٛ املظ٦ٍٛ لًل اهلل ؾٝ٘ الت٬فٳ ا٭يظ١ٓ  ،ا٭يظ١ٓ ٚا٭يٛإ يٝشذخ ٖزا ايتُ

ـٳشٙ أٚ ٬َبظ١ " طايؼعشاٟٚ، ز  ص.11366، ق18ٚا٭يٛإ; يٓظتذٍ عًٝ٘ بؼهً٘: بڀٛي٘ أٚ قٹ

لش غٌٝ، ٚػخف آؾايٓاغ ٜتؿاٚتٕٛ يف طًٛنِٗ ٚأل٬قِٗ ؾؼخف نشِٜ ٚ ل٬م:ا٭ظًٛى ٚاييف  ؾشٚمِ.

ٙٹ }لش بڀ٤ٞ ايػلب، ٚػخف أَني ٚآلش لا٥ٔ، آع ايػلب ٜٚطش ٜٴ٪ٳدٿ ٓٵڀځاسڈ  ٘ٴ بٹكٹ ٓٵ َٳ ٕٵ تٳأڃ ٔٵ إڇ َٳ ِٹ  ٌڇ ايڃهٹتٳا ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٚٳ

ٝٵ ٙٹ إڇيځ ٜٴ٪ٳدٿ ٓٳاسڈ يځا  ٘ٴ بٹذٹٜ ٓٵ َٳ ٕٵ تٳأڃ ٔٵ إڇ َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٝٵوځ  ٓٳا ؾٹٞ إڇيځ ٝٵ ًځ ٝٵعٳ عٳ ِٵ قځايڂٛا يځ ٗٴ ْٻ ُٶا رٳيٹوځ بٹأځ ٘ٹ قځا٥ٹ ٝٵ ًځ َٵتٳ عٳ َٳا دٴ وځ إڇيډا 

ٕٳ ) ُٴٛ ًځ ٜٳعٵ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ِٳ  ٘ٹ ايڃهځزٹ ًځ٢ ايًډ ٕٳ عٳ ٜٳكڂٛيڂٛ ٚٳ ٌٷ  ٝٿنيٳ طٳبٹٝ َٿ ِٵ يځؼٳتٻ٢ ) }طآٍ عُشإص، {(75ايڃأڂ ٝٳهڂ ٕٻ طٳعٵ ٚيف طايًٌٝص {(4إڇ

ٕٴ ٜٳهڂٛ ٌٴ اؿذٜح " ٝٵ٦ٳ١ٹ، قځشڇٜبٳ ايڃػٳلٳبٹ، شڇٜعٳطٳ ايشٻدٴ ٙٹ ايڃؿځ ٗٳزٹ ٙٹ، ؾځ ٗٳزٹ ٕٴ بٹ ٜٳهڂٛ ٝٵ٦ٳ١ٹ، بٳڀٹ٤ٞٳ ايڃػٳلٳبٹ، بٳڀٹ٤ٞٳ ٚٳ ٙٹ ايڃؿځ ٗٳزٹ ٙٹ، ؾځ ٗٳزٹ  بٹ

ِٵ ٖٴ ٝٵشٴ ٝٵ٦ٳ١ٹ، طٳشڇٜعٴ ايڃػٳلٳبٹ، بٳڀٹ٤ٞٴ ؾځخٳ ِٵ ايڃؿځ ٖٴ ٝٵ٦ٳ١ٹ بٳڀٹ٤ٞٴ ايڃػٳلٳبٹ طٳشڇٜعٴ ٚٳػٳشټ ، 11587طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ #ايڃؿځ

 ص، ٚيف اؿذٜح بٝإ يٓٛع ا٫ْؿعاٍ ٚتؿاٚت ا٭ؾشاد يف ريو، ع٢ً أسبع َظتٜٛات:132، 18ز

 طشٜع ا٫ْؿعاٍ ٚيهٓ٘ طشٜع ايشدٛع، ؾٝػلب بظشع١ ٜٚعٛد أٜلا بظشع١، ؾٗزٙ بتًو.-

 بڀ٤ٞ ا٫ْؿعاٍ ٚيهٓ٘ بڀ٤ٞ ايشدٛع، ؾػلب٘ بڀ٤ٞ ٜٚعٛد بڀ٦ٝا، ؾٗزٙ بتًو.-

 ؾػلب٘ بڀ٤ٞ ٚعٛدت٘ طشٜعا، ٖٚٛ لرلِٖ.بڀ٤ٞ ا٫ْؿعاٍ طشٜع ايشدٛع، -

 طشٜع ا٫ْؿعاٍ بڀ٤ٞ ايشدٛع، ؾٝػلب طشٜعا ٚعٛدت٘ بڀ١٦ٝ، ٖٚٛ ػشِٖ.  -
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ًڂٛا  }ٚشلزا ٫ ميهٔ ايتظ١ٜٛ بني ا٭ؾشاد      ُٹ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ِٵ نځايډزٹٜ ٗٴ ًځ ْٳذٵعٳ ٕٵ  ٝٿ٦ٳاتٹ أځ ٔٳ ادٵتٳشٳسٴٛا ايظٻ ّٵ سٳظٹبٳ ايډزٹٜ أځ

ٛٳ ـٻايٹشٳاتٹ طٳ ٕٳ )اي ُٴٛ ٜٳشٵهڂ َٳا  ِٵ طٳا٤ٳ  ٗٴ ُٳاتٴ َٳ ٚٳ ِٵ  ٖٴ ٝٳا َٳشٵ ؾكذ بني اهلل يف نتاب٘ عذّ ايتظ١ٜٛ طاؾاث١ٝص  {(21ا٤ٶ 

ِٗ يف احملٝا ٚاملُات ٚ"عُل َٛكٛع نٕٛ ايكشإٓ ٖذ٣، ٚرنش ؿؿات َٔ ٜٗتذٟ ب٘، ٚػشٚط ٖزٙ اشلذا١ٜ، ٓبٝ

اغ١ٝ دا١ًٖ َتبع١ ي٣ًٛٗ، أَا ايڀبٝع١ ٚبني طبٝع١ ايزٜٔ ٫ ٜٗتذٕٚ، إْٗا طبٝع١ آمث١ نارب١ َظتهدل٠ ب

املٗتذ١ٜ ؾُٔ لـا٥ـٗا اٱميإ، ٚايعكٌ، ٚايؿهش، ٚايٝكني، ٚا٫تباع، ٚايـذم، ٚايڀاع١، ٚا٫ْـاف، ٚايعًِ" 

ٛڇٟ يځا}ٚقاٍ تعاىل:  ص.5224، 9، ز1985طس٣ٛ،  ِٴ ٜٳظٵتٳ ٓٻاسڇ أځؿٵشٳا ِٴ اي ٓٻ١ٹ ٚٳأځؿٵشٳا ِٴ ايڃذٳ ٓٻ١ٹ أځؿٵشٳا ِٴ ايڃذٳ ٕٳايڃ ٖٴ  ؿځا٥ٹضٴٚ

٫ ٜظتٕٛٚ يف تـٛساتِٗ َٚعتكذاتِٗ، ٫ٚ يف أل٬قِٗ ٚطًٛنِٗ، ٫ٚ يف َٓضيتِٗ يف ص 20: اؿؼشط {(20)

    اٯلش٠.

ِٷ )} يف ايعًِ ٚاـدل٠: ؾشٚمأ. ًٹٝ ِڈ عٳ ًڃ ٌٿ رٹٟ عٹ ٛٵمٳ نڂ ٔٳ يځا  }طٜٛطـص {(76ٚٳؾځ ٚٳايډزٹٜ ٕٳ  ُٴٛ ًځ ٜٳعٵ ٔٳ  ٛڇٟ ايډزٹٜ ٜٳظٵتٳ ٌٵ  ٖٳ ٌٵ  قڂ

ُٴ ًځ ِٹ )ٜٳعٵ ٜٳتٳزٳنډشٴ أڂٚيڂٛ ايڃأځيڃبٳا ُٳا  ْٻ ٕٳ إڇ ٕٳ )}طايضَشص {(9ٛ ًځا تٳتٳؿځهډشٴٚ ـٹرلٴ أځؾځ ٚٳايڃبٳ ُٳ٢  ٛڇٟ ايڃأځعٵ ٜٳظٵتٳ ٌٵ  ٖٳ ٌٵ   طا٭ْعاّص {(50قڂ

ًڄا )} ًٹٝ ِڇ إڇيډا قځ ًڃ ٔٳ ايڃعٹ َٹ ِٵ  َٳا أڂٚتٹٝتٴ َٴ } طاٱطشا٤ص {(85ٚٳ ٓٻا  ٚٳنڂ ٗٳا  ًٹ ٔٵ قځبٵ َٹ ِٳ  ًڃ ٓٳا ايڃعٹ ُٹنيٳ )ٚٳأڂٚتٹٝ ًٹ ٜٳشٵؾځعڇ } طايٌُٓص {(42ظٵ

ٕٳ لٳبٹرلٷ ) ًڂٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ًډ ٚٳاي ِٳ دٳسٳدٳاتٺ  ًڃ ٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃعٹ ٚٳايډزٹٜ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٘ٴ ايډزٹٜ ًډ ٌٳ } طاجملادي١ص {( 11اي ٖٵ ؾځاطٵأځيڂٛا أځ

ٕٳ ) ُٴٛ ًځ ِٵ يځا تٳعٵ ٓٵتٴ ٕٵ نڂ ٔٵ}ٚقاٍ تعاىل  طايٓشٌص. {(43ايزٿنڃشڇ إڇ َٳ ٜٳزٻنډشٴ  ٚٳ َٳا  ٚٳ ٝٵشٶا نځجٹرلٶا  ٞٳ لٳ ُٳ١ځ ؾځكځذٵ أڂٚتٹ ٜٴ٪ٵتٳ ايڃشٹهڃ

ِٹ ) ؾايٓـٛق ايظابك١ تؼرل إىل عذّ ايتظ١ٜٛ بني ايعامل ٚاؾاٌٖ، ٚإٔ ايعًُا٤  طايبكش٠ص. {( 269إڇيډا أڂٚيڂٛ ايڃأځيڃبٳا

اـدل٠ ٚايؼٗاد٠ ايعاي١ٝ ٫ ٜتؿاٚتٕٛ يف عًُِٗ ٚعًُِٗ ٚدسداتِٗ، ٜٚعذ ٖزا َٔ املظًُات يذ٣ ايٓاغ ؾـاسب 

 ميهٔ تظٜٛت٘ مبٔ ٫ ميًو لدل٠ ٫ٚ عًُا طٛا٤ يف اؾاْب املادٟ أٚ املعٟٓٛ.

ٔٵ     ٟٿ سكٞ  َٴٛطٳ٢ أځبٹٞ ٚقذ ؿٓـ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ايٓاغ َع ايكشإٓ إىل أسبع١ أؿٓاف، عٳ ايڃأځػٵعٳشڇ

ٍٳ اهلل عٓ٘، ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٌٴ: عًٝ٘ ٚطًِؿ٢ً اهلل  اهللٹ سٳطٴٛ ٔڇ َٳجٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ، ٜٳكڃشٳأڂ ايډزٹٟ ايڃ ٌٴ ايڃكڂشٵآ ٗٳا ايڃأڂتٵشٴدٻ١ٹ، َٳجٳ ٝٿبٷ سڇوڂ  طځ

ٗٳا ُٴ ٝٿبٷ، ٚٳطځعٵ ٌٴ طځ َٳجٳ ٔڇ ٚٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ ٜٳكڃشٳأڂ يځا ايډزٹٟ ايڃ ٌٴ ايڃكڂشٵآ ُٵشٳ٠ٹ، َٳجٳ ٗٳا سڇٜضٳ يځا ايتٻ ٗٳا يځ ُٴ ٛٷ، ٚٳطځعٵ ًڃ ٌٴ سٴ َٳجٳ ٓٳاؾٹلڇ ٚٳ ُٴ  ٟايډزٹ ايڃ

ٕٳ، ٜٳكڃشٳأڂ ٌٴ ايڃكڂشٵآ ْٳ١ٹ، َٳجٳ ٜٵشٳا ٗٳا ايشٻ ٝٿبٷ سڇوڂ ٗٳا طځ ُٴ ٌٴ َٴشپ، ٚٳطځعٵ َٳجٳ ٓٳاؾٹلڇ ٚٳ ُٴ ٕٳ، ٜٳكڃشٳأڂ يځا ايډزٹٟ ايڃ ٌڇ ايڃكڂشٵآ ُٳجٳ ًځ١ٹ، نځ ٓٵعځ  ايڃشٳ

ٝٵعٳ ٗٳا يځ ٗٳا سڇٜضٷ يځ ُٴ ؿاٚتا بني ا٭ؾشاد يف ص، ؾكذ بني إٔ ٖٓاى ت549، 1، ز243طايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سقِ " َٴشپ ٚٳطځعٵ

ت٬ٚتِٗ يهتاِ اهلل َٔ د١ٗ ٚعذّ ت٬ٚتِٗ َٔ د١ٗ ألش٣، ٚإٔ ا٭َش ٫ ٜكتـش ع٢ً ظاٖش ايت٠ٚ٬ ٚإٕ ناْٛا يف 

ايعاٖشٟ طٛا٤، ؾامل٪َٔ ٜكشأ ايكشإٓ، ٚاملٓاؾل نزيو; ٚيزيو ؾشم ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ بني أسبع 

٢ً امل٪َٔ ايزٟ ٫ ٜكشأ ايكشإٓ، ٚػب٘ امل٪َٔ ايزٟ ٫ ٜكشأ ايكشإٓ سا٫ت، ؾكذ ؾلٌ امل٪َٔ بايكشإٓ ٚاٱميإ ع
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بايتُش٠ طعُٗا سًٛ ٫ٚ سا٥ش١ شلا، ٚػب٘ املٓاؾل ايزٟ ٜكشأ ايكشإٓ بايشوا١ْ اييت سوٗا طٝب يهٔ طعُٗا َش، 

ٔ ٚاملٓاؾل، َٚجٌ املٓاؾل ايزٟ ٫ ٜكشأ ايكشإٓ ناؿٓع١ً يٝع شلا سٜض ٚطعُُٗا َش، ؾٗٓاى ؾشم بني ت٠ٚ٬ امل٪َ

 نُا إٔ ٖٓاى ؾشقا أٜلا بني امل٪َٔ ايزٟ ٫ ٜكشأ ايكشإٓ ٚاملٓاؾل.

تشتٝب ا٭سل بإَا١َ ايٓاغ يف ايـ٠٬، ؾكذّ اؿاؾغ يهتاِ اهلل، ؾأعًُِٗ بايظ١ٓ، ؾأقذَِٗ ٖذش٠،    

ٔٵ ٟٿ سكٞ اهلل عٓ٘، َٳظٵعٴٛدٺ أځبٹٞ ؾأندلِٖ طٓا، عٳ ـٳاسڇ ْٵ ٍٳ ايڃأځ ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ًډ سٳطٴٛ ّٻ: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٘ٹاي ٝٳ٪ٴ ّٳ يٹ ٛٵ  ايڃكځ

ِٵ ٖٴ ِٹ أځقڃشٳ٩ٴ ٘ٹ يٹهٹتٳا ًډ ٕٵ تٳعٳايځ٢، اي ْٴٛا ؾځإڇ ٛٳا٤ٶ ايڃكٹشٳا٤ٳ٠ٹ ؾٹٞ نځا ِٵ طٳ ٗٴ ُٴ ًځ ٓٻ١ٹ، ؾځأځعٵ ٕٵ بٹايظټ ْٴٛا ؾځإڇ ٓٻ١ٹ ؾٹٞ نځا ٛٳا٤ٶ، ايظټ ِٵ طٳ ٗٴ َٴ  ؾځأځقڃذٳ

ٕٵ ٖٹذٵشٳ٠ڄ، ْٴٛا ؾځإڇ ٗڇذٵشٳ٠ٹ ؾٹٞ نځا ٛٳا ايڃ ِٵ ٤ٶ،طٳ ٖٴ ٓٽا، ؾځأځنڃبٳشٴ ٔٻ ٚٳيځا طٹ َٻ ٌٷ ٜٴ٪ٳ ٘ٹ ؾٹٞ سٳدٴ ْٹ ًڃڀځا ًځعٵ ٚٳيځا طٴ ًځ٢ ٜٴذٵ ٘ٹ عٳ َٳتٹ  ؾٹٞ تٳهڃشڇ

٘ٹ ٝٵتٹ ٕٵ إڇيډا بٳ ٕٳ أځ ص ٚيف اؿذٜح بٝإ ؾلٌ اؿاؾغ يهتاِ اهلل ع٢ً 324، 28،ز17097طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ #ٜٳأڃرٳ

 غرلٙ; يزيو قذّ ٱَا١َ املـًني يف ؿ٬تِٗ.

َٳا  ...}قاٍ تعاىل:  :يف املعتكذ، ٚتؿاٚت يف اٱميإ ؾشٚم-ِ  ٔٵ بٳعٵذٹ  َٹ ِٵ  ٖٹ ٔٵ بٳعٵذٹ َٹ ٔٳ  ٌٳ ايډزٹٜ َٳا اقڃتٳتٳ ٘ٴ  ًډ ٛٵ ػٳا٤ٳ اي ٚٳيځ

َٳا اقڃتٳتٳ ٘ٴ  ًډ ٛٵ ػٳا٤ٳ اي ٚٳيځ ٔٵ نځؿځشٳ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٔٳ  َٳ ٔٵ آ َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ ًځؿڂٛا ؾځ ٔڇ الٵتٳ ٚٳيځهٹ ٓٳاتٴ  ٝٿ ِٴ ايڃبٳ ٗٴ َٳا دٳا٤ٳتٵ ٌٴ  ٜٳؿڃعٳ ٘ٳ  ًډ ٔٻ اي ٚٳيځهٹ ًڂٛا 

طايبكش٠ص ؾالت٬ف ايٓاغ يف َعتكذاتِٗ ت٪دٟ إىل الت٬ؾِٗ يف ايبٛاعح ٚايذٚاؾع ٚا٫طتعذادات  {(253ٜٴشڇٜذٴ )

ٚ٭ُٖٝت٘  ،ٖٚزا ا٫لت٬ف ٜ٪ثش بٌ ٜظٝڀش ع٢ً بك١ٝ ايؿشٚم يذ٣ ا٭ؾشاد ،ٚاملٍٝٛ ٚا٫ػاٖات ٚا٫ستٝادات

ٕٳ )}، اؼذخ عٓٗا ايكشإٓ ايهشِٜ نجرل ٛٴٚ ٜٳظٵتٳ ٕٳ ؾځاطٹكڄا يځا  ٔٵ نځا ُٳ ٓٶا نځ َٹ َٴ٪ٵ ٕٳ  ٔٵ نځا ُٳ ٓٴٛا 18أځؾځ َٳ ٔٳ آ َٻا ايډزٹٜ ( أځ

ٕٳ ) ًڂٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  ُٳا نځا ْٴضٴيڄا بٹ ٚٳ٣  ُٳأڃ ٓٻاتٴ ايڃ ِٵ دٳ ٗٴ ًځ ـٻايٹشٳاتٹ ؾځ ًڂٛا اي ُٹ ٔٳ ؾځظٳكڂٛا 19ٚٳعٳ َٻا ايډزٹٜ ٚٳأځ ُٳا (  ًډ ٓٻاسٴ نڂ ِٴ اي ٖٴ ٚٳا ُٳأڃ ؾځ

ٕٳ ٘ٹ تٴهځزٿبٴٛ ِٵ بٹ ٓٵتٴ ٓٻاسڇ ايډزٹٟ نڂ ِٳ اي ِٵ رٴٚقڂٛا عٳزٳا ٗٴ ٌٳ يځ ٚٳقٹٝ ٗٳا  ٗٳا أڂعٹٝذٴٚا ؾٹٝ ٓٵ َٹ ٜٳخٵشٴدٴٛا  ٕٵ   }طايظذذ٠ص  {( 20) أځسٳادٴٚا أځ

ٜٴشڇٜذٴ ايڃآلٹشٳ٠ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ٜٴشڇٜذٴ ايذټ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٓٵهڂ  ،َٚٓاؾل ،ايٓاغ إىل َ٪َٔاهلل صٚقذ ؿٓـ 152طآٍ عُشإ:  {َٹ

ٚقذ اؾتتشت طٛس٠  ٚناؾش، ٚقذ بٝٓت ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ لـا٥ف ٚزلات نٌ َِٓٗ ع٢ً سذ٠،

ايبكش٠ بتٛؿٝـ دقٝل يًج٬ث١ ا٭ؿٓاف ، ٚرنش أِٖ ؿؿات يًُ٪َٓني بأِْٗ املتكٕٛ، ٚأِْٗ ٜ٪َٕٓٛ بايػٝب، 

ع٢ً احملتادني، ٜٚ٪َٓٛا بايكشإٓ ٚبايهتب ايظُا١ٜٚ، ٜٚٛقٓٛا بايّٝٛ  ٜٚكُٝٛا ايـ٠٬، ٜٚٓؿكٛا َٔ أَٛاشلِ

ًځضٳ قځذٵ}اٯلش، ثِ لتُٗا بأِْٗ ع٢ً ٖذ٣ َٔ سبِٗ، ٚأِْٗ املؿًشٕٛ; ٭ِْٗ صنٛا أْؿظِٗ،  ٔٵ أځؾڃ ٖٳا َٳ  {(9) صٳنډا

 . صايؼُعط
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يٛػا٥ر اييت تشبڀِٗ بايٛدٛد ثِ ٚؿـ ايهؿاس بأْ٘ تظا٣ٚ يذِٜٗ اٱْزاس ٚعذّ اٱْزاس; ٭ٕ ايٓٛاؾز ٚا     

ٚغايل ايٛدٛد َػًك١، بٌ كتّٛ ع٢ً قًٛبِٗ، ٚع٢ً زلعِٗ، ٚغؼ٢ ع٢ً أبـاسِٖ; دضا٤ تهدلِٖ ٚعذّ 

ِٳ ٚٳقځذٵ}اطتذابتِٗ يٲْزاس; ٚ٭ْ٘ دطع ْؿظ٘، ٔٵ لٳا ٖٳا َٳ  .صايؼُعط {(10) دٳطٻا

ىادعٕٛ اهلل ٚايزٜٔ آَٓٛا ٚسكٝك١ڄ  ٚٚؿـ املٓاؾكني: بأِْٗ ٜعٗشٕٚ اٱميإ ٜٚبڀٕٓٛ ايهؿش، ٚأِْٗ     

ىذعٕٛ أْؿظِٗ، ٚإٔ يف قًٛبِٗ َشض، ٚأِْٗ َؿظذٕٚ يف ا٭سض، ٜٚتهدلٕٚ ٜٚتڀاٚيٕٛ ٜٚتعايٕٛ ع٢ً عا١َ 

ايٓاغ، ٜٛايٕٛ ايٝٗٛد ٚأعذا٤ اٱط٬ّ ٜٚظتٗض٥ٕٛ باملظًُني، َٚٔ امل٬سغ إٔ ؿؿاتِٗ ألزت سٝضا أندل َٔ 

ِٴ}ظًُني َٔ ايهؿاس; ٚيزيو سزس اهلل َِٓٗ ؾكاٍ:ايهؿاس; ٭ِْٗ أػذ لڀشا ع٢ً امل ٚټ ٖٴ ِٵ ايڃعٳذٴ ٖٴ ِٴ ؾځاسٵزٳسٵ ٗٴ ًځ  قځاتٳ

٘ٴ ًډ ْٻ٢ اي ٕٳ أځ  .        صاملٓاؾكٕٛط {(4) ٜٴ٪ٵؾځهڂٛ

 ٚقذ ؾـٌ ايكشإٓ اؿذٜح عٔ ا٭ؿٓاف ايج٬ث١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

ًځتٵ }ٜٚعٌُ ٚؾل ػشع٘ َٚٓٗاد٘،ٚلؼ١ٝ ي٘، ؾامل٪َٔ أػذ سبا هلل،       ٚٳدٹ ٘ٴ  ًډ ٔٳ إڇرٳا رٴنٹشٳ اي ٕٳ ايډزٹٜ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ُٳا ايڃ ْٻ إڇ

ٕٳ ) ًڂٛ ٛٳنډ ٜٳتٳ ِٵ  ٗڇ ًځ٢ سٳبٿ ٚٳعٳ ْٶا  ِٵ إڇميٳا ٗٴ ٘ٴ صٳادٳتٵ ٜٳاتٴ ِٵ آ ٗڇ ٝٵ ًځ ٝٳتٵ عٳ ًٹ ٚٳإڇرٳا تٴ ِٵ  ٗٴ ًڂٛبٴ ِٵ 2قڂ ٖٴ ٓٳا ُٻا سٳصٳقڃ َٹ ٚٳ ًځا٠ځ  ـٻ ٕٳ اي ُٴٛ ٜٴكٹٝ ٔٳ  ( ايډزٹٜ

ٕٳ ) ٓٵؿٹكڂٛ ٖٴ3ٜٴ ِٷ )( أڂٚيځ٦ٹوځ  ٚٳسڇصٵمٷ نځشڇٜ َٳػٵؿٹشٳ٠څ  ٚٳ ِٵ  ٗڇ ٓٵذٳ سٳبٿ ِٵ دٳسٳدٳاتٷ عٹ ٗٴ ٕٳ سٳكڋا يځ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ، ٚؿـ طا٭ْؿاٍص {(4ِٴ ايڃ

امل٪َٓني سكا بإٔ قًٛبِٗ ؽؼع عٓذ زلاع رنش اهلل، ٜٚضداد إمياِْٗ عٓذ زلاع ايكشإٓ، ٜٚتٛنًٕٛ ع٢ً اهلل، 

ٓٴ} ٜٚكُٕٝٛ ايـ٠٬، ٜٚ٪تٕٛ ايضنا٠، َٳ ٔٳ آ ـٳشٴٚا أڂٚيځ٦ٹوځ ٚٳايډزٹٜ ْٳ ٚٳ ٚٵا  ٚٳ ٔٳ آ ٚٳايډزٹٜ ٘ٹ  ًډ ٌڇ اي ٖٳذٴٚا ؾٹٞ طٳبٹٝ ٚٳدٳا ٖٳادٳشٴٚا  ٚٳ ٛا 

ِٷ ) ٚٳسڇصٵمٷ نځشڇٜ َٳػٵؿٹشٳ٠څ  ِٵ  ٗٴ ٕٳ سٳكڋا يځ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ِٴ ايڃ ٕٳ )}  طا٭ْؿاٍص{(74ٖٴ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ًځضٳ ايڃ ِٵ 1قځذٵ أځؾڃ ٗڇ ًځاتٹ ِٵ ؾٹٞ ؿٳ ٖٴ ٔٳ  ( ايډزٹٜ

ٕٳ ) ٔٳ2لٳاػٹعٴٛ ٚٳايډزٹٜ ٕٳ ) (  َٴعٵشڇكٴٛ ٛڇ  ًډػٵ ٔڇ اي ِٵ عٳ ٕٳ )3ٖٴ ًڂٛ ِٵ يٹًضٻنځا٠ٹ ؾځاعٹ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ ٕٳ 4(  ِٵ سٳاؾٹعڂٛ ٗڇ ِٵ يٹؿڂشٴٚدٹ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ  )

َٹنيٳ )5) ًڂٛ َٳ ٝٵشٴ  ِٵ غځ ٗٴ ْٻ ِٵ ؾځإڇ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ًځهځتٵ أځ َٳ َٳا  ٚٵ  ِٵ أځ ٗڇ ٚٳادٹ ًځ٢ أځصٵ ٚٳسٳا٤ٳ رٳيٹوځ ؾځأڂ6( إڇيډا عٳ ٔڇ ابٵتٳػٳ٢  ُٳ ٕٳ ( ؾځ ِٴ ايڃعٳادٴٚ ٖٴ ٚيځ٦ٹوځ 

ٕٳ )7) ِٵ سٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵذٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٗڇ ْٳاتٹ َٳا ِٵ يٹأځ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ ٕٳ )8(  ٜٴشٳاؾٹعڂٛ ِٵ  ٗڇ ٛٳاتٹ ًځ ًځ٢ ؿٳ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ ٕٳ 9(  ٛٳاسڇثٴٛ ِٴ ايڃ ٖٴ ( أڂٚيځ٦ٹوځ 

ٕٳ )10) ٗٳا لٳايٹذٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵغٳ  ٕٳ ايڃؿٹشٵدٳ ٜٳشڇثٴٛ ٔٳ  ْٻ} طامل٪َٕٓٛص {(11( ايډزٹٜ ِٵ إڇ ِٻ يځ ٘ٹ ثٴ ٚٳسٳطٴٛيٹ ٘ٹ  ًډ ٓٴٛا بٹاي َٳ ٔٳ آ ٕٳ ايډزٹٜ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ُٳا ايڃ

ٕٳ ) ـٻادٹقڂٛ ِٴ اي ٖٴ ٘ٹ أڂٚيځ٦ٹوځ  ًډ ٌڇ اي ِٵ ؾٹٞ طٳبٹٝ ٗڇ ْٵؿڂظٹ ٚٳأځ ِٵ  ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٖٳذٴٚا بٹأځ ٚٳدٳا ، ٚامل٪َٕٓٛ بعلِٗ طاؿذشاتص {(15ٜٳشٵتٳابٴٛا 

ٛايٕٛ اهلل ٚسطٛي٘ ٚامل٪َٕٓٛ، ٜٚتؿهشٕٚ يف لًل ايظُاٚات أٚيٝا٤ بعض، ٜأَشٕٚ باملعشٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهش، ٜٚ

ٓٳا}ٚا٭سض قا٥ًني  ًځكڃتٳ َٳا سٳبٻ ًڄا ٖٳزٳا لٳ ْٳوځ بٳاطٹ ٓٳا طٴبٵشٳا ِٳ ؾځكٹ ٓٻاسڇ عٳزٳا  .صعُشإ آٍط {(191) اي
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ِٻ}ٚاملظًُٕٛ َتؿاٚتٕٛ يف اطتعذاداتِٗ ٚدٚاؾعِٗ ٚأعُاشلِ، ٚدسداتِٗ، قاٍ تعاىل:       ٚٵسٳثٵ ثٴ ِٳ ٓٳاأځ ٔٳ ايڃهٹتٳا  ايډزٹٜ

ٓٳا ٝٵ ٔٵ اؿٵڀځؿځ ْٳا َٹ ِٵ عٹبٳادٹ ٗٴ ٓٵ ُٹ ِٷ ؾځ ٘ٹ ظځايٹ ٓٳؿڃظٹ ِٵ يٹ ٗٴ ٓٵ َٹ ـٹذٷ ٚٳ ِٵ َٴكڃتٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ٝٵشٳاتٹ طٳابٹلٷ ٚٳ ٕڇ بٹايڃخٳ ٘ٹ بٹإڇرٵ ًډ ٛٳ رٳيٹوځ اي ٌٴ ٖٴ  ايڃؿځلٵ

 ص:546، 6ٔ نجرل، زؾأٌٖ ايهتاِ ايععِٝ َٔ ٖزٙ ا٭١َ ع٢ً ث٬ث١ أقظاّطابص32: ؾاطشط {(32) ايڃهځبٹرلٴ

 ايعامل يٓؿظ٘ ٖٚٛ: املؿشط يف ؾعٌ ايٛادبات، املشتهب يبعض احملشَات. 

املكتـذ ٖٚٛ: امل٪دٟ يًٛادبات، ايتاسى يًُششَات، ٚقذ ٜذلى بعض املظتشبات، ٜٚؿعٌ بعض  

 املهشٖٚات.

 املباسات.ايظابل باـرلات ٖٚٛ: ايؿاعٌ يًٛادبات ٚاملظتشبات، ايتاسى يًُششَات ٚاملهشٖٚات ٚبعض  

إڇرٳا }ٜٚذلبف بِٗ ايذٚا٥ش، ،ل ٜتعاٖش باٱط٬ّ ٜٚهٝذ باـؿا٤ يٲط٬ّ ٚاملظًُني، ٜهشٙ اؿل ٚأًٖ٘ؾٚاملٓا  

ٗٳذٴ  ٜٳؼٵ ٘ٴ  ًډ ٚٳاي ٘ٴ  ْٻوځ يځشٳطٴٛيڂ ِٴ إڇ ًځ ٜٳعٵ ٘ٴ  ًډ ٚٳاي ٘ٹ  ًډ ٍٴ اي ٗٳذٴ إڇْٻوځ يځشٳطٴٛ ْٳؼٵ ٕٳ قځايڂٛا  ٓٳاؾٹكڂٛ ُٴ ٓٳاؾٹكٹدٳا٤ٳىځ ايڃ ُٴ ٕٻ ايڃ ٕٳ )إڇ ( 1نيٳ يځهځارٹبٴٛ

ٕٳ ) ًڂٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  َٳا نځا ِٵ طٳا٤ٳ  ٗٴ ْٻ ٘ٹ إڇ ًډ ٌڇ اي ٔٵ طٳبٹٝ ـٳذټٚا عٳ ٓٻ١ڄ ؾځ ِٵ دٴ ٗٴ ْٳ ُٳا ٜٵ ِٻ نځؿځشٴٚا ؾځڀڂبٹعٳ 2اتٻخٳزٴٚا أځ ٓٴٛا ثٴ َٳ ِٵ آ ٗٴ ْٻ ( رٳيٹوځ بٹأځ

ٕٳ ) ٗٴٛ ٜٳؿڃكځ ِٵ يځا  ٗٴ ِٵ ؾځ ٗڇ ًڂٛبٹ ًځ٢ قڂ ٜؿكٕٗٛ، ٫ٚ ٜعكًٕٛ، ٫ٚ ٜعًُٕٛ، ٚبأِْٗ  ؾكذ ٚؿؿِٗ بأِْٗ ٫ طاملٓاؾكٕٛص {(3عٳ

ِٵ}ؿِ بهِ عُٞ،  ٗٴ ًڂ ٌڇ َٳجٳ ُٳجٳ ٛٵقځذٳ ايډزٹٟ نځ ُٻا ْٳاسٶا اطٵتٳ ًځ ٘ٴ َٳا أځكٳا٤ٳتٵ ؾځ ٛٵيځ ٖٳبٳ سٳ ٘ٴ رٳ ًډ ِٵ اي ٖٹ ٓٴٛسڇ ِٵ بٹ ٗٴ ُٳاتٺ ؾٹٞ ٚٳتٳشٳنځ ًڂ  ظڂ

ٕٳ يځا ـٹشٴٚ ِپ( 17) ٜٴبٵ ِٷ ؿٴ ٞٷ بٴهڃ ُٵ ِٵ عٴ ٗٴ ٕٳ يځا ؾځ ، ؾكذ عڀًٛا َا أْعِ اهلل عًِٝٗ َٔ اؿٛاغ صايبكش٠ط {(18) ٜٳشٵدٹعٴٛ

 ٚايعكٌ; يزيو ٚؿُِٗ بايـِ ٚايبهِ ٚايعُٞ. 

ٔٳ}ٚوبِٗ نشب اهلل، ،أْذادا ٜ٘تخز َٔ دْٚهشذ لايك٘ ٚٚايهاؾش       َٹ ٓٻاغڇ ٚٳ ٔٵ اي ٔٵ ٜٳتٻخٹزٴ َٳ ٕڇ َٹ ٘ٹ دٴٚ ًډ ْٵذٳادٶا اي  أځ

ِٵ ٗٴ ْٳ ٕٳ }ٜٚـذ عٔ طبٌٝ اهلل ٚواسِ اهلل ٚسطٛي٘، ص165: ايبكش٠ط {اهلل نځشٴبٿ ٜٴشٹبټٛ ٓٵؿٹكڂٛ ٜٴ ٔٳ نځؿځشٴٚا  ٕٻ ايډزٹٜ إڇ

ٚٳايډزٹ ٕٳ  ًځبٴٛ ٜٴػٵ ِٻ  ِٵ سٳظٵشٳ٠ڄ ثٴ ٗڇ ٝٵ ًځ ٕٴ عٳ ِٻ تٳهڂٛ ٗٳا ثٴ ْٳ ٓٵؿٹكڂٛ ٝٴ ٘ٹ ؾځظٳ ًډ ٌڇ اي ٔٵ طٳبٹٝ ـٴذټٚا عٳ ٝٳ ِٵ يٹ ٗٴ ٛٳايځ َٵ ِٳ أځ ٓٻ ٗٳ ٔٳ نځؿځشٴٚا إڇيځ٢ دٳ ٜ

ٕٳ ) ٚٶا } ٍصطا٭ْؿا {(36ٜٴشٵؼٳشٴٚ ٖٴضٴ ْٵزٹسٴٚا  َٳا أڂ ٚٳ ٜٳاتٹٞ  ٚٳاتٻخٳزٴٚا آ ٘ٹ ايڃشٳلٻ  ٝٴذٵسٹلٴٛا بٹ ٌڇ يٹ ٔٳ نځؿځشٴٚا بٹايڃبٳاطٹ ٍٴ ايډزٹٜ ٜٴذٳادٹ ٚٳ

ٚٶا } ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِٜٚظتٗض٥ٕٛ بشطٍٛ اهلل  طايهٗـص{(56) ٖٴضٴ ْٳوځ إڇيډا  ٜٳتٻخٹزٴٚ ٕٵ  ٔٳ نځؿځشٴٚا إڇ ٚٳإڇرٳا سٳآىځ ايډزٹٜ

ٖٳزٳا ايډزٹ ٕٳ )أځ ِٵ نځاؾٹشٴٚ ٖٴ ٔڇ  ُٳ ِٵ بٹزٹنڃشڇ ايشٻسٵ ٖٴ ٚٳ ِٵ  ٗٳتٳهڂ ٜٳزٵنڂشٴ آيٹ ٝٳا } طا٭ْبٝا٤ص {( 36ٟ  ْٵ ٓٳا ايذټ ٝٳاتٴ ٞٳ إڇيډا سٳ ٖٹ َٳا  ٚٳقځايڂٛا 

ٕٳ ) ٓټٛ ٜٳعڂ ِٵ إڇيډا  ٖٴ ٕٵ  ِڈ إڇ ًڃ ٔٵ عٹ َٹ ِٵ بٹزٳيٹوځ  ٗٴ َٳا يځ ٚٳ ٖٵشٴ  ٓٳا إڇيډا ايذٻ ًٹهڂ ٗٵ ٜٴ َٳا  ٚٳ ٝٳا  ْٳشٵ ٚٳ ُٴٛتٴ  ٚقذ عڀًٛا ٚطا٥ٌ طاؾاث١ٝص {(24ْٳ

ٌٴ}املعشؾ١ يذِٜٗ، ؾٛؿؿِٗ بأِْٗ ؿِ بهِ ٚأِْٗ ٫ ٜعكًٕٛ،  َٳجٳ ٔٳ ٚٳ ٌڇ نځؿځشٴٚا ايډزٹٜ ُٳجٳ ٓٵعٹلٴ ايډزٹٟ نځ ُٳا ٜٳ  يځا بٹ

ُٳعٴ ْٹذٳا٤ٶ دٴعٳا٤ٶ إڇيډا ٜٳظٵ ِپ ٚٳ ِٷ ؿٴ ٞٷ بٴهڃ ُٵ ِٵ عٴ ٗٴ ٕٳ يځا ؾځ ًڂٛ ِٵ } ص171: ايبكش٠ط {(171) ٜٳعٵكٹ ًځ ٕٳ ايڃأځسٵضڇ ؾٹٞ ٚاٜٳظٹرلٴ أځؾځ ِٵ ؾځتٳهڂٛ ٗٴ  يځ

ِٷ ًڂٛ ٕٳ قڂ ًڂٛ ٗٳا ٜٳعٵكٹ ٚٵ بٹ ٕٷ أځ ٕٳ آرٳا ُٳعٴٛ ٗٳا ٜٳظٵ ٗٳا بٹ ْٻ ُٳ٢ يځا ؾځإڇ ـٳاسٴ تٳعٵ ٔٵ ايڃأځبٵ ُٳ٢ ٚٳيځهٹ ِٴ تٳعٵ ًڂٛ ـټذٴٚسڇ ؾٹٞ ايډتٹٞ ايڃكڂ : اؿرط {(46) اي
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طتٗضأٚا بِٗ ٚمل ٜظتؿٝذٚا مما ؾكذ عڀًٛا عكٛشلِ ٚتهدلٚا عٔ َعشؾ١ اؿل ٚطخشٚا َٔ امل٪َٓني ٚا ص46

 ٜؼاٖذٚا أٚ ٜظُعٛا بٌ عڀًٛا نٌ ٚطا٥ًِٗ عٔ َعشؾ١ اؿل.

ٚملا نإ ا٫لت٬ف سكٝك١ ٚاقع١ٝ يف ايٓاغ، ؾكذ تٛاؾكت َع بك١ٝ املخًٛقات ا٭لش٣ يتذذ ساداتٗا      

ُٓع١َٛ ٚاسذ٠ َتها١ًَ  املتعذد٠ ٚاملختًؿ١، ؾهإ ايتٓٛع يف ايؿٛان٘ ٚايجُاس، ٚيف ا٭سض ٚا٭ْعاّ، يتعٌُ ن

ٔٳ ايڃذٹبٳ } قاٍ تعاىل: َٹ ٚٳ ٗٳا  ْٴ ٛٳا ًٹؿڄا أځيڃ َٴخٵتٳ ُٳشٳاتٺ  ٘ٹ ثٳ ٓٳا بٹ َٳا٤ٶ ؾځأځلٵشٳدٵ ُٳا٤ٹ  ٔٳ ايظٻ َٹ ٍٳ  ْٵضٳ ٘ٳ أځ ٕٻ ايًډ ِٵ تٳشٳ أځ ٍڇ دٴذٳدٷ بٹٝضٷ أځيځ ا

ٚٳغځشٳابٹٝبٴ طٴٛدٷ ) ٗٳا  ْٴ ٛٳا ـٷ أځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ُٵشٷ  ٚٳايذٻ27ٚٳسٴ ٓٻاغڇ  ٔٳ اي َٹ ٚٳ ٜٳخٵؼٳ٢ (  ُٳا  ْٻ ٘ٴ نځزٳيٹوځ إڇ ْٴ ٛٳا ـٷ أځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ّڇ  ْٵعٳا ٚٳايڃأځ ِٿ  ٚٳا

٘ٳ عٳضڇٜضٷ غځؿڂٛسٷ ) ًډ ٕٻ اي ُٳا٤ٴ إڇ ًځ ٙٹ ايڃعٴ ٔٵ عٹبٳادٹ َٹ ٘ٳ  ًډ   .طؾاطشص {(28اي

تًؿ١، ٚيٛ تأًَٓا يف اٯٜات بعُل لذ ع٬ق١ ٚطٝذ٠ بني إْضاٍ املا٤ َٔ ايظُا٤، ٚإلشاز ايجُشات املتٓٛع١ ٚاملخ     

ٚاؾباٍ اييت تؼهٌ يٛس١ مجاي١ٝ َع ا٭ػذاس ٚايجُاس ٚايٓاغ ٚايذٚاِ ٚا٭ْعاّ، ٚيف سذٜح ايٓيب ؿ٢ً اهلل 

ًځ٢ قځذٵسڇ ا٭ځسٵضڇ،$عًٝ٘ ٚطًِ  ّٳ عٳ ٓٴٛ آدٳ ُٹٝعڇ ا٭ځسٵضڇ، ؾځذٳا٤ٳ بٳ ٔٵ دٳ َٹ ٗٳا  ٔٵ قځبٵلٳ١ٺ قځبٳلٳ َٹ ّٳ  ًځلٳ آدٳ ٘ٳ تٳعٳايځ٢ لٳ ًډ ٕٻ اي ؾځذٳا٤ٳ  إڇ

ِٴ ٗٴ ٓٵ ٝٿبٴ َٹ ٚٳايڀډ ـځبٹٝحٴ  ٚٳا ٕٴ  ٚٳاؿځضٵ ٌٴ  ٗٵ ٚٳايظٻ ٔٳ رٳيٹوځ،  ٝٵ ٚٳبٳ ٛٳدٴ  ٚٳا٭ځطٵ ٝٳضٴ  ٚٳا٭ځبٵ ُٳشٴ  ٔٷ ؿٳشٹٝضٷ#: $ا٭ځسٵ # ٖٳزٳا سٳذٹٜحٷ سٳظٳ

 ٚٳؾٹٞ}صديٌٝ ع٢ً ٖزٙ املٓع١َٛ ايه١ْٝٛ اييت تظرل ٚؾل ْعاّ إشلٞ َتكٔ،204: 5،ز 2955طايذلَزٟ، اؿذٜح سقِ

ٚڇسٳاتٷَٴ قٹڀځعٷ ايڃأځسٵضڇ ٓٻاتٷ تٳذٳا ٔٵ ٚٳدٳ ِٺ َٹ ٓٳا ٌٷ ٚٳصٳسٵعٷ أځعٵ ْٳخٹٝ ٕٷ ٚٳ ٛٳا ٓٵ ٝٵشٴ ؿٹ ٕڈ ٚٳغځ ٛٳا ٓٵ ُٳا٤ٺ ٜٴظٵكځ٢ ؿٹ ٌٴ ٚٳاسٹذٺ بٹ ْٴؿځلٿ ٗٳا ٚٳ  بٳعٵلٳ

ًځ٢ ٌڇ ؾٹٞ بٳعٵضڈ عٳ ٕٻ ايڃأڂنڂ ٜٳاتٺ رٳيٹوځ ؾٹٞ إڇ ّڈ يځآ ٛٵ ٕٳ يٹكځ ًڂٛ ص ٚيٛ عذْا يًٛقٛف َع اٯٜات،" ؾإْ٘ ٫ ايشعذط {(4) ٜٳعٵكٹ

ْٴٗا$ٜزنش ٖٓا َٔ ايجُشات إ٫ أيٛاْٗا  ًٹؿاڄ أځيڃٛا َٴخٵتٳ ُٳشاتٺ  ٘ٹ ثٳ ٚأيٛإ ايجُاس َعشض بذٜع يٮيٛإ # .. ؾځأځلٵشٳدٵٓا بٹ

ٜعذض عٔ إبذاع داْب َٓ٘ مجٝع ايشطاَني يف مجٝع ا٭دٝاٍ. ؾُا َٔ ْٛع َٔ ايجُاس مياثٌ يْٛ٘ يٕٛ ْٛع آلش. 

ٛاتٗا َٔ ايٓٛع ايٛاسذ. ؾعٓذ ايتذقٝل يف أٟ مثشتني ألتني ٜبذٚ بٌ َا َٔ مثش٠ ٚاسذ٠ مياثٌ يْٛٗا يٕٛ أل

ػ٤ٞ َٔ الت٬ف ايًٕٛ! ٜٚٓتكٌ َٔ أيٛإ ايجُاس إىل أيٛإ اؾباٍ ْك١ً عذٝب١ يف ظاٖشٖا ٚيهٓٗا َٔ ْاس١ٝ 

دساط١ ا٭يٛإ تبذٚ طبٝع١ٝ. ٖٚٞ ٫ تكـ عٓذ ا٭يٛإ املتُٝض٠ ايعا١َ ٭دٓاغ ايبؼش. ؾهٌ ؾشد بعذ ريو 

ُٝض ايًٕٛ بني بين دٓظ٘. بٌ َتُٝض َٔ تٛأَ٘ ايزٟ ػاسن٘ مح٬ ٚاسذا يف بڀٔ ٚاسذ٠! ٚنزيو أيٛإ َت

ُٻا }ص 2942: 5ايذٚاِ ٚا٭ْعاّ " طإبشاِٖٝ، ز َٹ ٚٳ ٔٳ ايؼٻذٳشڇ  َٹ ٚٳ ٝٴٛتٶا  ٍڇ بٴ ٔٳ ايڃذٹبٳا َٹ ٕڇ اتٻخٹزٹٟ  ٌڇ أځ ٓٻشٵ ٚٵسٳ٢ سٳبټوځ إڇيځ٢ اي ٚٳأځ

ٕٳ ) ًٹ68ٜٳعٵشڇػٴٛ ِٻ نڂ ٘ٹ ( ثٴ ٘ٴ ؾٹٝ ْٴ ٛٳا ـٷ أځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ِٷ  ٗٳا ػٳشٳا ْٹ ٔٵ بٴڀڂٛ َٹ ٜٳخٵشٴزٴ  ًڄا  ٌٳ سٳبٿوٹ رٴيڂ ًڂهٹٞ طٴبٴ ُٳشٳاتٹ ؾځاطٵ ٌٿ ايجٻ ٔٵ نڂ َٹ  ٞ

ٕٳ ) ٜٳتٳؿځهډشٴٚ ّڈ  ٛٵ ٜٳ١ڄ يٹكځ ٕٻ ؾٹٞ رٳيٹوځ يځآ ٓٻاغڇ إڇ  طايٓشٌص {(69ػٹؿځا٤ٷ يٹً
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٘ٴ تٳعٳايځ٢:       ٛٵيڂ ٚٳ}"ٚٳقځ ٚٳايذٻ ٓٻاغڇ  ٔٳ اي َٹ ٘ٴ نځزٳيٹوځٚٳ ْٴ ٛٳا ـٷ أځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ّڇ  ْٵعٳا ٚٳا٭ ِٿ  ٔٳ  {ا َٹ ْٳاتٴ  ٛٳا ٝٳ ٚٳص نځزٳيٹوځ ايڃشٳ ٟٵ: ط أځ

ِٿ  ٚٳا ٚٳايذٻ ٞٿ  ْٳاطٹ ِٳ-ايڃأځ ٛٳا٥ٹ ًځ٢ قځ ِٻ عٳ َٳا دٳ ٌټ  ٛٳ: نڂ ٖٴ ٞٳ -ٚٳ ٖٹ ّڇ. نځزٳيٹوځ  ًځ٢ ايڃعٳا ـٹ ايڃخٳاقٿ عٳ ِٹ عٳڀڃ ٔٵ بٳا َٹ ّڇ،  ْٵعٳا ٚٳايڃأځ

ٜٵلٶا، ًٹؿځ١څ أځ ٚٳايڃعٳشٳ َٴخٵتٳ ٝٳاضڇ،  ٜٳ١ٹ ايڃبٳ ّٷ ؾٹٞ غځا ٚٳسٴٚ ٚٳؿٳكځايٹبٳ١څ  ٛٳادٹ،  ٜٳ١ٹ ايظٻ ُٳاطِ ؾٹٞ غځا ِٵ بٳشٵبٳشٷ ٚسٴبٴٛؾ ٚطڂ ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٻاغٴ  ِٴ ؾځاي

ٜٳ١ٹ ايڃأڂلٵشٳ٣:  ٍٳ تٳعٳايځ٢ ؾٹٞ ايڃآ ٗٳزٳا قځا ٚٳيٹ ٕٳ رٳيٹوځ;  ٓٴٛدٴ دٴٚ ٗٴ ٚٳايڃ ٔٳ رٳيٹوځ،  ٝٵ ٛٳ}بٳ ٚٳأځيڃ ِٵ  ٓٳتٹهڂ ٕٻ ؾٹٞ رٳيٹوځ ٚٳالٵتٹ٬فٴ أځيڃظٹ ِٵ إڇ ْٹهڂ ا

ُٹنيٳ ًڃعٳايٹ ٜٳاتٺ يٹ ّڇ:  {ٯ ٛٵعڇ 22طايشټٚ ٓٻ ٌڇ اي ٛٳاسٹذٹ، بٳ ٓٵعڇ ايڃ ٕڇ، سٳتٻ٢ ؾٹٞ ايڃذٹ ٛٳا ًٹؿځ١ڂ ايڃأځيڃ َٴخٵتٳ ّٴ  ْٵعٳا ٚٳايڃأځ ِټ  ٚٳا ٚٳنځزٳيٹوځ ايذٻ ص . 

ٜٳ ٛٳاسٹذٴ  ٕٴ ايڃ ٛٳا ٝٳ ٌڇ ايڃشٳ ٕڇ، بٳ ٛٳا ـٴ ايڃأځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ٔٻ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٛٳاسٹذٹ  ٘ٴ ايڃ ًډ ٕڇ، ؾځتٳبٳاسٳىځ اي ٛٵ ًډ ٖٳزٳا اي ٚٳ ٕڇ  ٛٵ ًډ ٖٳزٳا اي ٔٵ  َٹ ٘ٹ  ًځلٳ، ؾٹٝ ٕٴ أځبٵ هڂٛ

ٔٴ ايڃخٳايٹكٹنيٳ."طابٔ نجرل،   ص. 544: 6ز،1999أځسٵظٳ

 ايؿشٚم دالٌ ايؿشد: - 

٘ٴ ايډزٹٟ لٳ}إٕ ايؿشد يٝع مبظت٣ٛ ٚاسذ يف قذسات٘ ٚاطتعذادات٘ يف َشاسً٘ ايعُش١ٜ قاٍ تعاىل:       ٔٵ ايًډ َٹ ِٵ  ًځكځهڂ

ٛٳ ٖٴ ٚٳ ٜٳؼٳا٤ٴ  َٳا  ًڂلٴ  ٜٳخٵ ٝٵبٳ١ڄ  ٚٳػٳ ٛٻ٠ٺ كٳعٵؿڄا  ٔٵ بٳعٵذٹ قڂ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ٛٻ٠ڄ ثٴ ـٺ قڂ ٔٵ بٳعٵذٹ كٳعٵ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ـٺ ثٴ ِٴ ايڃكځذٹٜشٴ )كٳعٵ ًٹٝ  {(54 ايڃعٳ

  طايشّٚص

ًڃلڇ "      ٛٳاسڇ ايڃخٳ ٕڇ ؾٹٞ أځطڃ ْٵظٳا ٌڇ ايڃإڇ ٓٳكڊ ًځ٢ تٳ ٘ٴ تٳعٳايځ٢ عٳ ٓٳبٿ ٔٵ ٜٴ َٹ ِٻ  ْٴڀڃؿځ١ٺ، ثٴ ٔٵ  َٹ ِٻ  ِٺ، ثٴ ٔٵ تٴشٳا َٹ ٘ٴ  ًڂ ٍڈ، ؾځأځؿٵ سٳايڄا بٳعٵذٳ سٳا

ٔڇ ٔٵ بٳڀڃ َٹ ٜٳخٵشٴزٴ  ِٻ  ٘ٹ ايشټٚحٴ، ثٴ ٜٴٓؿځخ ؾٹٝ ُٶا، ٚ ٜٴهظٳ٢ يځشٵ ِٻ  َٶا ثٴ ـٹرلٴ عٹعځا ٜٳ ِٻ  َٴلٵػٳ١ٺ، ثٴ ٔٵ  َٹ ِٻ  ًځكځ١ٺ، ثٴ ْٳشٹٝؿڄا عٳ ٘ٹ كٳعٹٝؿڄا  َٿ  أڂ

ٜٳ ِٻ  ٛٳ٣. ثٴ ٔٳ ايڃكڂ ٖٹ ٛٻ٠ڂ بٳعٵذٳ ايلٻٚٳا ٛٳ ايڃكڂ ٖٴ ٚٳ ِٻ ػٳابٽا.  ٖٹكڄا، ثٴ َٴشٳا ِٻ  ِٻ سٳذٳثا، ثٴ ٕٳ ؿٳػٹرلٶا، ثٴ ٜٳهڂٛ ًڄا سٳتٻ٢  ًٹٝ ًڄا قځ ًٹٝ ِٻ ؼٹبټ قځ ـٹ، ثٴ عٵ

ـٴ ايڃ ٛٻ٠ٹ. ؾځتٳلٵعٴ ـٴ بٳعٵذٳ ايڃكڂ ٛٳ ايلٻعٵ ٖٴ ٚٳ ّٴ،  ٗٵشٳ ٜٳ ِٻ  ٜٳؼٹٝخٴ ثٴ ِٻ  ٌٴ، ثٴ ٗڇ ٝٳهڃتٳ ٓٻكڃفڇ ؾځ ٚٳايڃبٳڀڃؽٴ، ٜٳؼٵشٳعٴ ؾٹٞ اي ٚٳايڃشٳشٳنځ١ڂ  ُٻ١ڂ  ٗڇ

ٍٳ:  ٗٳزٳا قځا ٚٳيٹ ٓٳ١ڂ;  ٚٳايڃبٳاطٹ ٖٹشٳ٠ڂ  ـٿؿځاتٴ ايعډا ٝٻشٴ اي ٚٳتٳتٳػٳ ُٻ١،  ًچ َٳا }ٚٳتٳؼٹٝبٴ اي ًڂلٴ  ٜٳخٵ ٝٵبٳ١ڄ  ٚٳػٳ ٛٻ٠ٺ كٳعٵؿڄا  ٔٵ بٳعٵذٹ قڂ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ثٴ

ٙٹ  {ٜٳؼٳا٤ٴ ـٳشٻفٴ ؾٹٞ عٳبٹٝذٹ ٜٳتٳ ٚٳ ٜٳؼٳا٤ٴ  َٳا  ٌٴ  ٜٳؿڃعٳ ٟٵ:  ٜٴشڇٜذٴ، أځ ُٳا  ِٴ ايڃكځذٹٜشٴ}بٹ ًٹٝ ٛٳ ايڃعٳ ٖٴ صٚقذ ٜشد 327، 6طابٔ نجرل، ز."{ٚٳ

ِٵ}إىل أسرٍ ايعُش ؾ٬ ٜعًِ بعذ عًِ ػ٦ٝا، ٓٵهڂ َٹ ٔٵ ٚٳ ٍڇ إڇيځ٢ ٜٴشٳدټ َٳ ُٴشڇ أځسٵرٳ ٞٵ ايڃعٴ ِٳ يځا يٹهځ ًځ ِڈ بٳعٵذٳ ٜٳعٵ ًڃ ٝٵ٦ٶا عٹ ٕٻ ػٳ ٘ٳ إڇ ًډ ِٷ اي ًٹٝ  عٳ

 .صايٓشٌط {(70) قځذٹٜشٷ

لع ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يًتػٝرل َع َشٚس ايٛقت، ٚلاؿ١ أثٓا٤ َشاسٌ ايُٓٛ، ع٢ً إٔ َكذاس ايتػٝرل يف "ؽ     

ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يٝع ع٢ً دسد١ ٚاسذ٠ يف كتًـ ؿؿات ايؼخـ١ٝ. إر تؼرل ْتا٥ر ايبشٛخ إىل إٔ دسد١ ثبات 

 ص24، 2008ْؿعاي١ٝ"طايؼٝخ، ايؿشٚم يف ايـؿات ايعك١ًٝ، أندل َٔ دسد١ ثبات ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايظُات ا٫

ٓٿهځاحٳ }ٚقذ اَش اهلل بشعا١ٜ ايٝتِٝ ٚاؿؿاظ ع٢ً أَٛاي٘ ست٢ ٜبًؼ ايشػذ،      ًځػٴٛا اي َٳ٢ سٳتٻ٢ إڇرٳا بٳ ٝٳتٳا ًڂٛا ايڃ ٚٳابٵتٳ

ٚٳبٹ ٖٳا إڇطٵشٳاؾڄا  ًڂٛ ٚٳيځا تٳأڃنڂ ِٵ  ٗٴ ٛٳايځ َٵ ِٵ أځ ٗڇ ٝٵ ِٵ سٴػٵذٶا ؾځادٵؾځعٴٛا إڇيځ ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵ  ْٳظٵتٴ ٕٵ آ ـٵ ؾځإڇ ٝٳظٵتٳعٵؿٹ ًڃ ٝٽا ؾځ ٓٹ ٕٳ غځ ٔٵ نځا َٳ ٚٳ ٜٳهڃبٳشٴٚا  ٕٵ  ذٳاسٶا أځ
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ٚٳنځؿځ٢ ِٵ  ٗڇ ٝٵ ًځ ٗڇذٴٚا عٳ ِٵ ؾځأځػٵ ٗٴ ٛٳايځ َٵ ِٵ أځ ٗڇ ٝٵ ِٵ إڇيځ ُٳعٵشٴٚفٹ ؾځإڇرٳا دٳؾځعٵتٴ ٌٵ بٹايڃ ٝٳأڃنڂ ًڃ ٕٳ ؾځكٹرلٶا ؾځ ٔٵ نځا َٳ ٘ٹ سٳظٹٝبٶا ) ٚٳ ًډ  {( 6بٹاي

 ص574، 7طايڀدلٟ، زٚؿ٬سِٗ يف أدٜاِْٗ، ٚإؿ٬سِٗ أَٛاشلِ"طايٓظا٤ص"ٚالتدلٚا عكٍٛ ٜتاَانِ يف أؾٗاَِٗ، 

ٚقذ بني اهلل إٔ ا٭طؿاٍ ايزٜٔ نإ شلِ اؿل يف ايذلٍٛ عذا ايج٬ث١ ا٭ٚقات احملذد٠، إرا بًػٛا اؿًِ      

ؾًٝظتأرْٛا َجٌ بك١ٝ ايشداٍ، أٟ: إٔ قذساتِٗ ٚإدسانِٗ قذ تڀٛست َٔ ايلعـ إىل ايك٠ٛ; يزيو تػرل اؿهِ، 

ٗٳا} ٜټ ٔٳ ٜٳاأځ ٓٴٛا ايډزٹٜ َٳ ِٴ آ ْٵهڂ ٝٳظٵتٳأڃرٹ ٔٳ يٹ ًځهځتٵ ايډزٹٜ ِٵ َٳ ْٴهڂ ُٳا ٜٵ ٔٳ أځ ِٵ ٚٳايډزٹٜ ًڂػٴٛا يځ ِٳ ٜٳبٵ ًڂ ِٵ ايڃشٴ ٓٵهڂ ًځاخٳ َٹ ٔٵ َٳشٻاتٺ ثٳ ٌڇ َٹ ًځا٠ٹ قځبٵ  ؿٳ

ٕٳ ٚٳسٹنيٳ ايڃؿځذٵشڇ ِٵ تٳلٳعٴٛ ٝٳابٳهڂ ٔٳ ثٹ ٗڇرلٳ٠ٹ َٹ ٔٵ ايعډ َٹ ًځا٠ٹ بٳعٵذٹ ٚٳ ًځاخٴ ايڃعٹؼٳا٤ٹ ؿٳ ٛٵسٳاتٺ ثٳ ِٵ عٳ ٝٵعٳ يځهڂ ِٵ يځ ٝٵهڂ ًځ ِٵ ٚٳيځا عٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٳاحٷ عٳ  دٴ

ٔٻ ٖٴ ٕٳ بٳعٵذٳ ٛٻاؾڂٛ ِٵ طځ ٝٵهڂ ًځ ِٵ عٳ ًځ٢ بٳعٵلٴهڂ ٔٴ نځزٳيٹوځ بٳعٵضڈ عٳ ٝٿ ٘ٴ ٜٴبٳ ًډ ِٴ اي ٜٳاتٹ يځهڂ ٘ٴ ايڃآ ًډ ِٷ ٚٳاي ًٹٝ ِٷ عٳ ًځؼٳ ٚٳإڇرٳا( 58) سٳهٹٝ  بٳ

ٍٴ ِٴ ايڃأځطڃؿځا ٓٵهڂ ِٳ َٹ ًڂ ٝٳ ايڃشٴ ًڃ ْٴٛاؾځ ُٳا ظٵتٳأڃرٹ ٕٳ نځ ٔٳ اطٵتٳأڃرٳ ٔٵ ايډزٹٜ ٗڇِ َٹ ًٹ  .ص59: ايٓٛسط {قځبٵ

ٍٴ اهللٹ ٚايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٜشاعٞ ٖزا ايتػرل ايزٟ وذخ يٲْظإ َع تكذّ عُشٙ ؾكذ       أڂلٵبٹشٳ سٳطٴٛ

ٔڇ ايڃعٳاقڇ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ُٵشڇٚ بٵ ٔٳ عٳ ٕٻ عٳبٵذٳ اهللٹ بٵ َٳا قاٍ سكٞ اهلل عُٓٗا أ ٗٳاسٳ،  ٓٻ ٔٻ اي َٳ ٚٳيځأځؿٴٛ ٌٳ  ٝٵ ًډ ٔٻ اي َٳ : يځأځقڂٛ

ٍٴ اهللٹ  ٍٳ سٳطٴٛ ٍٴ رٳيٹوځ؟: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِعٹؼٵتٴ، ؾځكځا ْٵتٳ ايډزٹٟ تٳكڂٛ ٍٳ# آ ٍٳ اهللٹ، ؾځكځا ٜٳا سٳطٴٛ ٘ٴ،  ًڃتٴ ٘ٴ: قځذٵ قڂ ًڃتٴ يځ  :ؾځكڂ

ٍٴ اهللٹ  ْٻوځ يځا تٳظٵتٳڀٹ$ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِسٳطٴٛ ّڈ، ؾځإڇ ٜٻا ًځاثٳ١ځ أځ ٗٵشڇ ثٳ ٔٳ ايؼٻ َٹ ِٵ  ٚٳؿٴ ِٵ،  ٚٳقڂ ِٵ  ْٳ ٚٳ ٚٳأځؾڃڀٹشٵ،  ِٵ  ـٴ ٝعٴ رٳيٹوځ، ؾځ

ٖٵشڇ ّڇ ايذٻ ٝٳا ٌٴ ؿٹ َٹجٵ ٚٳرٳيٹوځ  ٗٳا،  َٵجٳايٹ ٓٳ١ځ بٹعٳؼٵشڇ أځ ٕٻ ايڃشٳظٳ ٍٳ: # ؾځإڇ ٔٵ رٳيٹوځ، قځا َٹ ٌٳ  ْٿٞ أڂطٹٝلٴ أځؾڃلٳ ًڃتٴ: ؾځإڇ ٍٳ قڂ َٶا $قځا ٛٵ ٜٳ ِٵ  ؿٴ

َٳ ٛٵ ٜٳ ٔڇٚٳأځؾڃڀٹشٵ  ٍٳ: # ٝٵ ٍٳ اهللٹ، قځا ٜٳا سٳطٴٛ ٔٵ رٳيٹوځ،  َٹ ٌٳ  ْٿٞ أڂطٹٝلٴ أځؾڃلٳ ًڃتٴ: ؾځإڇ ٍٳ قڂ ّٴ $قځا ٝٳا ٚٳرٳيٹوځ ؿٹ َٶا،  ٛٵ ٜٳ ٚٳأځؾڃڀٹشٵ  َٶا  ٛٵ ٜٳ ِٵ  ؿٴ

ّڇ ٝٳا ـٿ ٍٴ اي ٛٳ أځعٵذٳ ٖٴ ٚٳ ًځاّ،  ٘ٹ ايظٻ ٝٵ ًځ ٚٴدٳ عٳ ٍٳ سٳطٴ# دٳا ٔٵ رٳيٹوځ، قځا َٹ ٌٳ  ْٿٞ أڂطٹٝلٴ أځؾڃلٳ ًڃتٴ: ؾځإڇ ٍٳ قڂ ٍٴ اهللٹ قځا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٛ

ٔٵ رٳيٹوځ: $ٚطًِ َٹ ٌٳ  ُٳا: # يځا أځؾڃلٳ ٗٴ ٓٵ ٞٳ اهللڂ عٳ ُٵشڈٚ سٳكٹ ٔٴ عٳ ٍٳ عٳبٵذٴ اهللٹ بٵ ٍٳ $قځا ّٳ ايډتٹٞ قځا ٜٻا ًځاثٳ١ځ ايڃأځ ًڃتٴ ايجٻ ٕٳ قځبٹ ٕٵ أځنڂٛ يځأځ

ٍٴ اهللٹ  َٳايٹٞؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِسٳطٴٛ ٚٳ ًٹٞ  ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٞٻ  ٔٵ عٳبٵذٹ اهللٹ ص ٚيف سذٜح آلش 812، 2بٛسٟ، زطايٓٝظا#، أځسٳبټ إڇيځ عٳ

ٌٿ ػٹشٻ٠ٺ ؾځتٵشٳ٠څ ٚٳيٹهڂ ٌڈ ػٹشٻ٠څ،  ُٳ ٌٿ عٳ ِٳ: " يٹهڂ ًډ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٍٴ اهللٹ ؿٳًډ٢ اهللڂ عٳ ٍٳ سٳطٴٛ ٍٳ: قځا ُٵشڈٚ، قځا ٔڇ عٳ ٘ٴ إڇيځ٢ بٵ ْٳتٵ ؾځتٵشٳتٴ ٔٵ نځا ُٳ ، ؾځ

ْٳتٵ إڇيځ٢ غځ ٔٵ نځا َٳ ٚٳ ًځضٳ،  ٓٻتٹٞ، ؾځكځذٵ أځؾڃ ًځوځ "طٴ ٖٳ  ص.547، 11،ز6958طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِٝٵشڇ رٳيٹوځ ؾځكځذٵ 

"أظٗشت ايذساطات ايٓؿظ١ٝ إٔ نٌ إْظإ ٖٛ منط لاق بٓؿظ٘، ٚأْ٘ ىتًـ عٔ بك١ٝ ا٭ؾشاد يف ايؼهٌ ٚقذ 

 ص60ّ: 2010ٚاؿذِ ٚايـؿات املضاد١ٝ ٚايزنا٤ ٚغرل ريو" طناٌَ، عجُإ، 

 مما طبل َٔ ايٓـٛق ْظتٓر اٯتٞ:
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إٔ ايؿشد ميش مبشاسٌ ٚسا٫ت َتعذد٠، ق٠ٛ ٚكعؿا يف ايكذسات ٚا٫طتعذادات ٚا٫ستٝاز، ٚاملٌٝ،  

ؽتًـ عٓٗا يف َشس١ً ايؼباِ، ٚنزا َشس١ً  ،ؾُج٬: قذسات ايڀؿٌ ٚاطتعذادات٘ ٚاستٝادات٘

ايؼٝخٛل١ ؽتًـ عٔ املشسًتني ايظابكتني.

 َٛس يف ايتؼشٜع.سمح١ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ بأَت٘ بتٝظرل ا٭ 

َعشؾ١ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ بڀبٝع١ اٱْظإ ٚأْ٘ ميش مبشاسٌ ق٠ٛ ْٚؼاط، ٚألش٣ كعـ  

 ٚنظٌ.

 ايتذسز َع املتعًِ َٔ ا٭د٢ْ إىل ا٭ع٢ً. 

إدساى ايـشابٞ سكٞ اهلل عٓ٘ ؿه١ُ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يف تٛدٝٗ٘ عٓذَا ٚؿٌ إىل َشس١ً  

 ايلعـ ٚتكذّ ب٘ ايظٔ.

 تًـ ايؿشٚم يذ٣ ايؿشد بالت٬ف ايعُش، ٚايب١٦ٝ، ٚاؿاٍ.ؽ 

ايؿشد ٜعذلٜ٘ يف ايٛقت ايٛاسذ عذ٠ َتػرلات، ؾٗٛ طشٜع ايتؿاعٌ َع ايعٛاٌَ ا٭لش٣ طًبا ٚإهابا. 

ٜعذلٟ ايؿشد ساي١ ْؼاط ؾٝهٕٛ يف ايزس٠ٚ، ٜٚعذلٜ٘ ؾتٛس، ؾٝهظٌ ٜٚلعـ. 

ذلٟ املتعًِ ؾت٪ثش يف طبٝعت٘ َٚضاد٘، ؾشاي١ ايٓؿع ايبؼش١ٜ ؾع٢ً املشبٞ املعًِ إٔ ٜتٝكغ يًعشٚف اييت قذ تع

َتؿاع١ً َع ايب١٦ٝ ٚاؿٛادخ اييت تڀشأ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ، ٚقذ ؼذخ املتٓاقلات يف ٚقت ٚاسذ، نُٓاطب١ 

ؾشح ٚسضٕ يف ايٛقت ْؿظ٘، ؾاملعًِ ٜكذس َجٌ ٖزٙ ايعشٚف ايڀاس١٥ ٜٚتعاٌَ َعٗا مبا ٜٓاطبٗا، ٫ٚ ٜبين عًٝٗا 

 أَشٶا ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يف املعشؾ١ ٖزٙ ٚاطتخذاّ ايؿشد١ٜ ايؿشٚم عكا٥ل املذسغ َعشؾ١ "تعتدلقـ دا١ُ٥، َٚٛا

ٜٶا  َٔ ايشغِ ٚع٢ً، ٚتٛدٝٗ٘ سعاٜت٘ ؼت ا٭طؿاٍ يذ٣ ايُٓٛ أٖذاف ؼكٝل إىل ٜظع٢ املذسغ نإ إرا كشٚس

 إٔ َٔ ٜتشكل إٔ يًُذسغ بايٓظب١ ا٭١ُٖٝ َٔ أْ٘ إ٫ ايعك١ًٝ، بايٓاس١ٝ ؾشظب تتشذد ٫ ايؿشد١ٜ ايؿشٚم إٔ

 ص. 497ايعك١ًٝ"طا٭ػٍٛ،  إَهاْاتِٗ يف ٜتظإٚٚ ٫ ت٬َٝزٙ

 "َا ايـٛس ايٛاسد٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ املشاع١ٝ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ٚيٲداب١ عٔ ايظ٪اٍ ايجاْٞ ْٚـ٘: "

ٚم ايؿشد١ٜ; بٌ ٖٞ ايظ١ُ ا٭طاط١ٝ يف مت اطتكشا٤ اٯٜات ايكشآ١ْٝ ؾٛدذ ايباسح ؿٛسا عذٜذ٠ ملشاعا٠ ايؿش     

ْٳا ٚٳيځكځذٵ}ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ، ٚيف ايكشإٓ ايهشِٜ بؼهٌ عاّ، ٕٳ ٜٳظٻشٵ ٌٵ يٹًزٿنڃشڇ ايڃكڂشٵآ ٗٳ ٔٵ ؾځ  . صايكُشط {(17) َٴذٻنٹشڈ َٹ

 :ٕايتهايٝـ ايؼشع١ٝ دا٤ت ٚؾل ايكذسات يذ٣ اٱْظا 



 

967 
 

 2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  –دس الساالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 مقبل إسماعيل أحمد. د.أ تأصيلية تربوية دراسة  – إسالمي منظور من رديةالف الفروق

ِٴ ايڃعٴظٵشٳ}ٍ تعاىل: دا٤ت ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً ايتٝظرل قا      ٜٴشڇٜذٴ بٹهڂ ٚٳيځا  ٝٴظٵشٳ  ِٴ ايڃ ٘ٴ بٹهڂ ًډ  {ٜٴشڇٜذٴ اي

٘ٳ ؾځاتٻكڂٛا}ص،185طايبكش٠:  ِٵ َٳا ايًډ ص ٚيٛ تأًَٓا ايتهايٝـ لذ ٖزا ايٝظش ٜؼٌُ نٌ 16: ايتػابٔط{اطٵتٳڀځعٵتٴ

شاد يف ؼٌُ املظ٦ٛي١ٝ ايتؼشٜعات، ؾايتهايٝـ عظب ايڀاق١ ٚا٫طتڀاع١ يذ٣ نٌ ؾشد، ٚيزيو ٜتؿاٚت ا٭ؾ

، ؾُا هب ع٢ً ايػين ٫ هب ع٢ً َٔ قذسات ٚطاقات ٚإَهاْات َاد١ٜ َٚع١ٜٛٓ عظب َا أعڀاِٖ اهلل تعاىل

يځا } قاٍ تعاىل: ٚقذ تٛاتشت ا٭دي١ ع٢ً ريو: ٫ هب ع٢ً اؾاٌٖ، ٖٚهزا.. َا ايؿكرل، ٚهب ع٢ً ايعامل

ٗٳا ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ٘ٴ  ًډ ـٴ اي ِّ َٳا انڃتٳظٳبٳتٵ ٜٴهځ ٗٳا  ٝٵ ًځ ٚٳعٳ َٳا نځظٳبٳتٵ  ٗٳا  ٔٳ } قاٍ تعاىل:، ٚص286طايبكش٠:  {يځ ٜٴشٵكٹعٵ ٛٳايٹذٳاتٴ  ٚٳايڃ

ٛٳ ٚٳنٹظٵ ٔٻ  ٗٴ ٘ٴ سڇصٵقڂ ٛٵيڂٛدٹ يځ ُٳ ًځ٢ ايڃ ٚٳعٳ ِٻ ايشٻكٳاعٳ١ځ  ٜٴتٹ ٕٵ  ٔٵ أځسٳادٳ أځ ُٳ ٔڇ يٹ ٝٵ ًځ َٹ ٔڇ نځا ٝٵ ٛٵيځ ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵيځادٳ ُٳعٵشٴٚفٹ أځ ٔٻ بٹايڃ ٗٴ ـٴ يځا تٴ ًډ تٴهځ

ٗٳا ٚٴطٵعٳ ٌٴ رٳيٹوځ ْٳؿڃعٷ إڇيډا  َٹجٵ ٛٳاسڇخٹ  ًځ٢ ايڃ ٚٳعٳ ٙٹ  ٛٳيځذٹ ٘ٴ بٹ ٛٵيڂٛدٷ يځ َٳ ٚٳيځا  ٖٳا  ٛٳيځذٹ ٚٳايٹذٳ٠څ بٹ  .ص233طايبكش٠:  {يځا تٴلٳاسٻ 

ٙٴ} قاٍ تعاىل:      ًڂؼٳ أځػٴذٻ ٜٳبٵ ٔٴ سٳتٻ٢  ٞٳ أځسٵظٳ ٖٹ ِڇ إڇيډا بٹايډتٹٞ  ٝٳتٹٝ ٍٳ ايڃ َٳا ٕٳ بٹايڃكٹظٵطٹ ٚٳيځا تٳكڃشٳبٴٛا  ُٹٝضٳا ٚٳايڃ ٌٳ  ٝٵ ٚٵؾڂٛا ايڃهځ يځا  ٚٳأځ

ٗٳا ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ـٴ  ِّ ِٵ تٳزٳنډ ْٴهځ ًډهڂ ٘ٹ يځعٳ ِٵ بٹ ٚٳؿٻانڂ ِٵ  ٚٵؾڂٛا رٳيٹهڂ ٘ٹ أځ ًډ ٗٵذٹ اي ٚٳبٹعٳ ٕٳ رٳا قڂشٵبٳ٢  ٛٵ نځا ٚٳيځ ِٵ ؾځاعٵذٹيڂٛا  ًڃتٴ ٕٳ ٚٳإڇرٳا قڂ شٴٚ

ٓٴٛا}طا٭ْعاّص {(152) َٳ ٔٳ آ ـٻايٹشٳاتٹ  ٚٳايډزٹٜ ًڂٛا اي ُٹ ٗٳاٚٳعٳ ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ـٴ  ِّ ْٴهځ ٗٳا  يځا  ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٓٻ١ٹ  ِٴ ايڃذٳ أڂٚيځ٦ٹوځ أځؿٵشٳا

ٕٳ ) ٗٳا}طا٭عشافص {(42لٳايٹذٴٚ ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ـٴ  ِّ ْٴهځ ٕٳ ) ٚٳيځا  ُٴٛ ًځ ٜٴعڃ ِٵ يځا  ٖٴ ٚٳ ٓٵڀٹلٴ بٹايڃشٳلٿ  ٜٳ ِٷ  ٓٳا نٹتٳا ٜٵ  {(62ٚٳيځذٳ

ٖٳا} قاٍ تعاىل:ٚ طامل٪َٕٓٛص َٳا آتٳا ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ٘ٴ  ًډ ـٴ اي ِّ ٜٴهځ ٜٴظٵشٶا ) يځا  ٘ٴ بٳعٵذٳ عٴظٵشڈ  ًډ ٌٴ اي ٝٳذٵعٳ   طايڀ٬مص. {(7طٳ

ٚايتهايٝـ اييت ٜؿشكٗا اٱط٬ّ ع٢ً املظًِ نًٗا َٔ ايؿڀش٠ ٚيتـشٝض ايؿڀش٠. ٫ تتذاٚص ايڀاق١ ٫ٚ "     

طاق١ ٚاسذ٠ َٔ طاقات٘ ٫ تڀًكٗا يًعٌُ ٚايبٓا٤ ٚايُٓا٤ ٫ٚ تتذاٌٖ طبٝع١ اٱْظإ ٚتشنٝب٘ ٫ٚ تٌُٗ 

تٓظ٢ ساد١ ٚاسذ٠ َٔ سادات تهٜٛٓ٘ اؾجُاْٞ ٚايشٚسٞ ٫ تًبٝٗا يف ٜظش ٚيف زلاس١ ٚيف سلا٤.. َٚٔ ثِ ٫ 

واس ٫ٚ ٜكًل يف َٛاد١ٗ تهايٝؿ٘. وٌُ َٓٗا َا ٜڀٝل محً٘، ٚميلٞ يف ايڀشٜل إىل اهلل يف طُأ١ْٓٝ ٚسٚح 

 ص 209-208، 1ٙ،ز1412ّ." طإبشاِٖٝ، ٚط٬

ٜٵشٳ٠ځٚيف اؿذٜح        ٖٴشٳ ٔٵ أځبٹٞ  ٘ٹ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ: سكٞ اهلل عٓ٘ عٳ ًډ ٍٴ اي ٍٳ سٳطٴٛ ٍٳ: قځا ٘ٴ $، قځا ٓٵ ِٵ عٳ ٝٵتٴهڂ ٗٳ ْٳ َٳا 

ِٵ َٳا اطٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٘ٹ، ؾځخٴزٴٚا  ِٵ بٹ َٳشٵتٴهڂ َٳا أځ ٚٳ ٗٴٛا،  ْٵتٳ ؾا٭َٛس املٓٗٞ عٓٗا ص300: 14، ز8664ابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ#طؾځا

قذٚد٠ ٫ٚ تهًـ ايؿشد دٗذا ٭ْ٘ تشى، أَا ا٭ػٝا٤ املأَٛس بؿعًٗا ؾهجرل٠ ٚايكٝاّ بٗا وتاز إىل دٗذ; يزيو 

ِٵقاٍ "  َٳا اطٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٴ  ٓٵ َٹ  " َشاعٝا قذس٠ ايؿشد ٚطاقت٘.ؾځخٴزٴٚا 
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 :املٓٗر اٱط٬َٞ َٚشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ 

، ٚاقعا، ٚفتُعا، ًؿشدتأٌَ يف املٓٗر اٱط٬َٞ املتُجٌ يف ايهتاِ ٚايظ١ٓ ٜذسى َذ٣ َشاعات٘ يإٕ امل     

 .، ٚصَاْا، َٚهاْا١ٚطبٝع

 : أ٫ٚ ايتذسز

يتذسز لاؿ١ٝ َٔ لـا٥ف املٓٗر اٱط٬َٞ، ؾكذ اطتُش ايٛسٞ ٜتٓضٍ ع٢ً سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٜعذ ا

ايٛقا٥ع ٚاؿٛادخ، ٚقذ اعذلض املؼشنٕٛ ع٢ً ريو ؾأْضٍ اهلل ٚطًِ َٓذُا يف ث٬خ ٚعؼشٜٔ عاَا عظب 

ٍٳ}قٛي٘ تعاىل: ٔٳ ٚٳقځا ٛٵيځا نځؿځشٴٚا ايډزٹٜ ٍٳ يځ ٘ٹ ْٴضٿ ٝٵ ًځ ٕٴ عٳ ًځ١ڄ ايڃكڂشٵآ ُٵ ٓٴجٳبٿتٳ نځزٳيٹوځ ٚٳاسٹذٳ٠ڄ دٴ ٘ٹ يٹ ٙٴ ؾڂ٪ٳادٳىځ بٹ ٓٳا ًڃ ًڄا ٚٳسٳتٻ  تٳشٵتٹٝ

ٛٸ٣ إٔ: ؾٝ٘ ٚاؿه١ُ. َؿشٸقا أْضٍ ا، "نزيوٚدا٤ ايشد عًِٝٗ يف اٯ١ٜ ْؿظٗصايؿشقإط {(32)  ؾ٪ادى بتؿشٜك٘ ْك

ٕٸ ٚؼؿع٘، تعٝ٘ ست٢  أيك٢ ٚيٛ. دض٤ عكٝب ٚدضأ ػ٤ٞ، بعذ ػ٦ٝا ايعًِ سؿغ ع٢ً قًب٘ ٜك٣ٛ إمنا املتًكٔ ٭

 صَٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ايتذسز اٯتٞ:278، 3عؿع٘"طايضكؼشٟ، ز ٚتعٝا ب٘ يبعٌ ٚاسذ٠ مج١ً عًٝ٘

ِٜ اـُش: نإ اجملتُع ايعشبٞ َٛيعا بؼشِ اـُش ؾذا٤ املٓٗر اٱط٬َٞ يٝعاجل ٖزٙ ايتذسز يف ؼشأ. 

َشاعٝا ، َٚٔ نشّ اهلل ٚإسظاْ٘ أْ٘ مل ٜٛدب عًِٝٗ ايؼشا٥ع دؾع١ ٚاسذ٠، ٚيهٓ٘ أٚدبٗا بايتذسٜر، املؼه١ً

ٔڇ ٜٳظٵأځيڂْٛٳوځ}أٍٚ َا ْضٍ يف أَش اـُش قٛي٘ تعاىل: ؾ ،طبٝع١ اٱْظإ ُٵشڇ عٳ ٝٵظٹشڇ ايڃخٳ ُٳ ٌٵ ٚٳايڃ ُٳا قڂ ٗڇ ِٷ ؾٹٝ  نځبٹرلٷ إڇثٵ

ٓٳاؾٹعٴ َٳ ٓٻاغڇ ٚٳ ُٳا يٹً ٗٴ ُٴ ٔٵ أځنڃبٳشٴ ٚٳإڇثٵ ُٳا َٹ ٗڇ ثِ ْضٍ بعذٖا ايٓٗٞ عٔ ػشبٗا ٚإتٝإ ايـ٠٬ قاٍ ص219: ايبكش٠ط {ْٳؿڃعٹ

ٗٳا} تعاىل: ٜټ ٔٳ ٜٳاأځ ٓٴٛا ايډزٹٜ َٳ ًځا٠ځ تٳكڃشٳبٴٛا يځا آ ـٻ ِٵ اي ْٵتٴ ُٴٛا ٢سٳتٻ طٴهځاسٳ٣ ٚٳأځ ًځ ثِ ْضٍ قٛي٘ ص43: ايٓظا٤ط {تٳكڂٛيڂٕٛ َٳا تٳعٵ

ُٳا}تعاىل:  ْٻ ٕٴ ٜٴشڇٜذٴ إڇ ٝٵڀځا ٕٵ ايؼٻ ِٴ ٜٴٛقٹعٳ أځ ٓٳهڂ ٝٵ ٚٳ٠ځ بٳ ُٵشڇ ؾٹٞ ٚٳايڃبٳػٵلٳا٤ٳ ايڃعٳذٳا ٝٵظٹشڇ ايڃخٳ ُٳ ِٵ ٚٳايڃ ـٴذٻنڂ ٜٳ ٔٵ ٚٳ ٘ٹ رٹنڃشڇ عٳ ًډ  اي

ٔڇ ًځا٠ٹ ٚٳعٳ ـٻ ٌٵ اي ٗٳ ِٵ ؾځ ْٵتٴ ٕٳ أځ ٗٴٛ ٓٵتٳ ٗٳا} ثِ ْضٍ ؼشمي٘ يف قٛي٘ تعاىل: صاملا٥ذ٠ط {(91) َٴ ٜټ ٔٳ ٜٳاأځ ٓٴٛا ايډزٹٜ َٳ ُٳا آ ْٻ ُٵشٴ إڇ  ايڃخٳ

ٝٵظٹشٴ ُٳ ِٴ ٚٳايڃ ـٳا ْٵ ّٴ ٚٳايڃأځ ٔٵ سڇدٵعٷ ٚٳايڃأځصٵيځا ٌڇ َٹ ُٳ ٕڇ عٳ ٝٵڀځا ٓٹبٴٛٙٴ ايؼٻ ِٵ ؾځادٵتٳ ًډهڂ ٕٳ يځعٳ ًٹشٴٛ ٚيف ٖزا ديٌٝ صاملا٥ذ٠ط {(90) تٴؿڃ

  ًڀبٝع١ ايبؼش١ٜ ٚتشبٝتٗا ػ٦ٝا ؾؼ٦ٝا عظب قذستٗا ٚطاقتٗا ٚاطتٝعابٗا يًتهايٝـٚاكض ع٢ً َشاعا٠ املٓٗر ي

ايتذسز يف ؾشض اؾٗاد: يكذ أسطٌ اهلل سطٛي٘ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٫ٚق٢ َٔ ايتهزٜب ٚا٭ر٣ َٔ ِ.

 أ٫ٚ بايـدل املؼشنني ؾأَشٙ اهلل بايـدل ٚايـؿض اؾٌُٝ، َٚع ريو ٜؼتذ ا٭ر٣ َٜٛا بعذ ّٜٛ ؾٝأَشٙ اهلل

ًڄا )} ُٹٝ ٌٳ } طاملعاسزص {(5ؾځاؿٵبٹشٵ ؿٳبٵشٶا دٳ ٚٳقځبٵ ُٵعڇ  ًڂٛعڇ ايؼٻ ٌٳ طڂ ُٵذٹ سٳبٿوځ قځبٵ ٚٳطٳبٿضٵ بٹشٳ ٕٳ  ٜٳكڂٛيڂٛ َٳا  ًځ٢  ؾځاؿٵبٹشٵ عٳ

ِٹ ) ٚٳ}طمص، ثِ أَشٙ بإٔ هاٖذِٖ بايكشإٓ ٚاؿذ١ ٚايدلٖإ قاٍ تعاىل:  {(39ايڃػٴشٴٚ ٔٳ  ًځا تٴڀٹعڇ ايڃهځاؾٹشڇٜ ِٵ ؾځ ٖٴ ٖٹذٵ دٳا

ٗٳادٶا نځبٹرلٶا ) ٘ٹ دٹ اطت٦ـاٍ ايذع٠ٛ بايكلا٤ املؼشنٕٛ طايؿشقإص، ٚمل ٜكـ ا٭َش عٓذ اٱٜزا٤ بٌ قشس  {(52بٹ
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ٜٴخٵشڇدٴٛىځ }ع٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ  قاٍ تعاىل:  ٚٵ  ًڂٛىځ أځ ٜٳكڃتٴ ٚٵ  ٝٴجٵبٹتٴٛىځ أځ ٔٳ نځؿځشٴٚا يٹ ُٵهڂشٴ بٹوځ ايډزٹٜ ٜٳ ٚٳإڇرٵ 

ُٵهڂشٴ ٜٳ ٔٳ )ٚٳ ُٳانٹشڇٜ ٝٵشٴ ايڃ ٘ٴ لٳ ًډ ٚٳاي ٘ٴ  ًډ ُٵهڂشٴ اي ٜٳ ٚٳ ٕٳ  ٚلشٚز املظًُني َٔ دٜاسِٖ  ،ٚايكشاس ،طا٭ْؿاٍص ٚبعذ ٖزا املهش {(30ٚ

ِٵ يځكځذٹٜشٷ )}أرٕ شلِ بايكتاٍ قاٍ تعاىل:  ،بػرل سل ٖٹ ـٵشڇ ْٳ ًځ٢  ٘ٳ عٳ ٕٻ ايًډ ٚٳإڇ ُٴٛا  ًٹ ِٵ ظڂ ٗٴ ْٻ ٕٳ بٹأځ ًڂٛ ٜٴكځاتٳ ٔٳ  ًډزٹٜ ٕٳ يٹ ( 39أڂرٹ

ٓٳا اهلل.... ٜٳكڂٛيڂٛا سٳبټ ٕٵ  ٝٵشڇ سٳلٍّ إڇيډا أځ ِٵ بٹػٳ ٖٹ ٜٳاسڇ ٔٵ دٹ َٹ ٔٳ أڂلٵشڇدٴٛا  ص ٚعٓذ قشاس املؼشنني مب٬سك١ 40، 39طاؿر:  {ايډزٹٜ

ٛٳ }ؾشض اهلل اؾٗاد قاٍ تعاىل:  ،يف ايظ١ٓ ايجايج١ريو ٚ ،املظًُني إىل املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ٖٴ ٚٳ ٍٴ  ِٴ ايڃكٹتٳا ٝٵهڂ ًځ نڂتٹبٳ عٳ

٘ٴنڂ ٚٳايًډ ِٵ  ٛٳ ػٳشپ يځهڂ ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦ٶا  ٕٵ تٴشٹبټٛا ػٳ ٚٳعٳظٳ٢ أځ ِٵ  ٝٵشٷ يځهڂ ٛٳ لٳ ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦ٶا  ٖٴٛا ػٳ ٕٵ تٳهڃشٳ ٚٳعٳظٳ٢ أځ ِٵ  ٙٷ يځهڂ ٕٳ  شٵ ُٴٛ ًځ ِٵ يځا تٳعٵ ْٵتٴ ٚٳأځ ِٴ  ًځ ٜٳعٵ

 . طايبكش٠ص{(216)

١ٜٛ يف ٖزا ايتذسز يعٌ َٓٗا تشب اٚسهُ ا٫ٚ ػو إٔ ٖٓاى أٖذاؾؾًِ ٜؿشض ايكتاٍ يف املشس١ً امله١ٝ يًذع٠ٛ،    

" اٱعذاد يف َجٌ ٖزٙ ايب١٦ٝ بايزات، تشب١ٝ ْؿع ايؿشد ايعشبٞ ع٢ً ايـدل ع٢ً َا ٫ ٜـدل عًٝ٘ عاد٠      إٔ:

َٔ ايلِٝ ع٢ً ػخـ٘ أٚ ع٢ً َٔ ًٜٛرٕٚ ب٘. يٝخًف َٔ ػخـ٘، ٜٚتذشد َٔ رات٘، ٫ٚ تعٛد رات٘ ٫ٚ َٔ 

اؿشن١ يف سٝات٘. ٚتشبٝت٘ نزيو ع٢ً كبط أعـاب٘، ؾ٬ ٜٓذؾع ًٜٛرٕٚ ب٘ قٛس اؿٝا٠ يف ْعشٙ ٚداؾع 

ٚتشبٝت٘ ع٢ً إٔ  ٫ٚ ٜٗتاز ٭ٍٚ َٗٝر، يٝتِ ا٫عتذاٍ يف طبٝعت٘ ٚسشنت٘. -نُا ٖٞ طبٝعت٘ -٭ٍٚ َ٪ثش

 -ٜتبع فتُعاڄ َٓعُاڄ ي٘ قٝاد٠ ٜشدع إيٝٗا يف نٌ أَش َٔ أَٛس سٝات٘، ٫ٚ ٜتـشف إ٫ ٚؾل َا تأَشٙ ب٘

ٚقذ نإ ٖزا ٖٛ سذش ا٭طاغ يف إعذاد ػخـ١ٝ ايعشبٞ، ٱْؼا٤  -ايؿاڄ ملأيٛؾ٘ ٚعادتَُ٘ٗا ٜهٔ ك

: 3ٙ، ز1412اـاكع يكٝاد٠ َٛد١ٗ، املذلقٞ املتشلش، غرل اشلُذٞ أٚ ايكبًٞ! " طإبشاِٖٝ،# اجملتُع املظًِ$

.ص1438

 أٚ كشِ َجٌ، أٚ إثاس٠ ؾإٕ "ايتٓٛع يف اـڀاِ ايكشآْٞ ؾكذ ٜتٓاٍٚ ايؿهش٠ بأطايٝب َتعذ٠ َٔ ل٬ٍ قـ١ -ز

ٛټعڇ ؾٹٞ ٓٳ ّڇ تٳ ًځا ٗٳا ؾځا٥ٹذٳ٠څ ايڃهځ ْٴ ٝٳا ٛٳ ٚٳبٳ ٝٵٓاٖا ٚٳايظٻُا٤ٳ: قاٍ تعاىل اهلل إٔ ٖٴ ٓٳ : ايزاسٜاتط ؾځشٳػٵٓاٖا ٚٳايڃأځسٵضٳص 47: ايزاسٜاتط بٳ

ٔٵص 48 َٹ ٌٿ ٚٳ ٞٵ٤ٺ نڂ ًځكڃٓا ػٳ ِٻص 49: ايزاسٜاتط لٳ ٌٳ ثٴ ّٳ دٳعٳ ًځا ٞٿ ايڃهځ ٓٻبٹ ٘ٹعٳ يٹً ٝٵ ّٴ ًځ ًځا ٍٳ ايظٻ ٘ٹ إڇيځ٢ ؾځؿٹشټٚا: ٚٳقځا ًډ ْٿٞ اي ِٵ إڇ ٘ٴ يځهڂ ٓٵ  َٹ

ِٵ َٴبٹنيٷ ْٳزٹٜشٷ ٌٵ ٚٳيځ ٓٳا، ؾځؿٹشټٚا ٜٳكڂ ٝٵ ٕٻ ٚٳرٳيٹوځ إڇيځ ًځافٹ يٹأځ ّڇ يٹالٵتٹ ًځا ًځافٹ ٚٳنځزٳيٹوځ تٳأڃثٹرلٶا، ايڃهځ ُٹنيٳ يٹالٵتٹ ِّ ُٴتٳهځ ٗٳزٳا تٳأڃثٹرلٶا، ايڃ  ٚٳيٹ

ْٵ ٜٴهڃجٹشٴ ٕٴايڃإڇ ٔٳ ظٳا ـٳا٥ٹضڇ َٹ ٓٻ ٙٹ َٳعٳ اي ٔڇ سٳادٳ ايډزٹٟ ٚٳيځذٹ ٌٴ ايڃذٳادٻ٠ٹ، عٳ ٜٳذٵعٳ ّٳ ٚٳ ًځا ًٹؿڄا، ايڃهځ ٛٵعٶا َٴخٵتٳ ٛٵعٶا تٳشٵغٹٝبٶا ْٳ ْٳ ٖٹٝبٶا، ٚٳ  تٳشٵ

ٗٶا ٓٵبٹٝ ٜٳ١ٹ، ٚٳتٳ ِٻ بٹايڃشٹهځا ٍٴ ثٴ ٙٹ ٜٳكڂٛ ٝٵشڇ ِٵ يٹػٳ ًډ ٘ٴ تٳهځ ٌٻ َٳعٳ َٳوځ يځعٳ ًځا ٓٵؿځعٴ، نځ ُٳا ٜٳ ٕڇ ؾٹٞ يٹ ٖٳا ٓٻاغڇ أځرٵ ٕٻ اي ًځافٳ أځ ُٹنيٳ الٵتٹ ِّ ُٴتٳهځ  ايڃ

ًځافٳ ّڇ ٚٳالٵتٹ ًځا ُٳا ايڃهځ ٖٴ ًځا ٘ٴ َٴ٪ٳثٿشٷ، نٹ ًډ ٛٳاعٶا رٳنځشٳ تٳعٳايځ٢ ٚٳاي ْٵ ٔٳ أځ ّڇ َٹ ًځا ٔٳ ٚٳنځجٹرلٶا ايڃهځ ٜٳات"طايشاصٟ،  ايٹاطٵتٹذٵيځايځاتٹ َٹ ٚٳايڃآ

ص. 189، 28، ز1420
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، َشاعا٠ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ، بٗذف اطتٝعاِ املخاطب يًتهايٝـ املٛد١ٗ إي٫ٚ٘ٝ ػو إٔ يف تٓٛع اـڀاِ      

ٍٸ يرلعٟٛ ايلُا٥ش ٚإٜكاظ ٚايتٓبٝ٘ ايعع١ ٖٛ ٚا٭ٚؿاف ايتعابرل َٔ دا٤ ؾُٝا ايكشإٓ ٖذف إٔ "ٜٚزنش  ايلٸا

 َٚؼاٖذاتِٗ ٚػاسبِٗ املخاطبني إسظاغ َتٓاٍٚ َع ٜتظل بأطًِٛ طشٜك٘ يف املٗتذٟ ٜٚجبت ك٬ي٘ عٔ

 ٫ َػٝبتإ ٚسكٝكتٗا اؿٝا٠ ٖزٙ َا١ٖٝ إٔ ٜٚتزنش ايعاقب١، َٔ ايشٖب١ ؾِٝٗ ٜٚجرل َٚأيٛؾاتِٗ َٚذاسنِٗ

 طبٌٝ ع٢ً ا٭ٚؿاف بٗزٙ ٚؿؿُٗا اقتلت اهلل سه١ُ ٚإٔ ايذ١ْٜٛٝ، با٭ٚؿاف إ٫ عُٓٗا ػ٤ٞ ؾِٗ ٜظتڀاع

ص.187، 1، ز1383"طعض٠، .ٚايتؼبٝ٘ ايتكشٜب

 ١ٜ َٔ ل٬ٍ ايبذا٥ٌ:ثاْٝا: َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد

٘ٳ ؾځاتٻكڂٛا}دا٤ت ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ عظب اطتڀاع١ ايؿشد;  ًډ ِٵ َٳا اي ُٳعٴٛا اطٵتٳڀځعٵتٴ ْٵؿٹكڂٛا ٚٳأځطٹٝعٴٛا ٚٳاطٵ ٝٵشٶا ٚٳأځ  لٳ

ِٵ ْٵؿڂظٹهڂ  ، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ريو: ص16: ايتػابٔط {يٹأځ

زا َؼك١ ع٢ً اٱْظإ يف ساٍ ايٓعش٠ ؾشٜل١ ايـ٠٬ ٫ تظكط ع٢ً املظًِ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ، ٚيف ٖ-

ٜـ٢ً ع٢ً اؿاي١ اييت  املشٜضؾايعا١َ ٚإرا َا اطًع ع٢ً ا٭سهاّ ايتؿـ١ًٝٝ يهٌ اؿا٫ت ٚدذ ايٝظش، 

هُع تكذميا أٚ تألرلا ٜٚكـش يف  املظاؾشٚ، ٜظتڀٝعٗا قا٥ُا أٚ قاعذا أٚ ع٢ً دٓب ٚيٛ بشٚاَٝؽ ايعني

ٚتظكط ، ٜـًٞ بايهٝؿ١ٝ اـاؿ١ بزيو نُا ٖٛ َبني يف نتب ايؿك٘ املكاتٌ يف طبٌٝ اهللٚ، َظاؾات ايكـش

 .يتهشاس ريو ع٢ً املشأ٠ ايٓؿظا٤ٚاؿا٥ض ع٢ً 

، سنع١ ٠ث٬خ عؼشأٚ سنع١،  ٠سذ٣ عؼشأٚ إتظع، أٚ طبع، أٚ مخع، أٚ ث٬خ، أٚ سنع١ ،  ؾٗٞ: ؿ٠٬ ايٛتش-

 . عظب اطتڀاع١ ايؿشد

ع٢ً  اهلل ٚيهٓٗا مل تٛدب ع٢ً نٌ املظًُني، ٚإمنا أٚدبٗا ،ايضنا٠: سنٔ َٔ أسنإ اٱط٬ّؾشٜل١ -

 ، ٚتشد ع٢ً ؾكشا٥ِٗ، ٚت٪لز َٔ ٚطط املاٍ ٫ َٔ نشا٥ِ أَٛاشلِ ٫ٚ سد٦ٜٗا َِٓٗت٪لز ا٭غٓٝا٤ 

 املشٜض ٚاملظاؾش ٚايعادض. ، ساي١َٔ أسنإ اٱط٬ّ َٚع ريو ساع٢ سنٔؿّٛ سَلإ: ؾشٜل١ -

ٚقذ أٚدب٘ اهلل ع٢ً املظتڀٝع َٔ املظًُني َٔ أسنإ اٱط٬ّ، اـاَع  سر بٝت اهلل اؿشاّ: ٖٚٛ ايشنٔ-

٘ٹ}ملٔ اطتڀاع إيٝ٘ طب٬ٝ; نكٛي٘ تعاىل: َش٠ ٚاسذ٠ يف ايعُش  ًډ ًځ٢ ٚٳيٹ ٓٻاغڇ عٳ ٝٵتٹ سٹرټ اي ٔڇ ايڃبٳ ٘ٹ اطٵتٳڀځاعٳ َٳ ٝٵ  إڇيځ

ًڄا ٘ٹ }تعاىل:  ٘يٛكن تٝظرلا َٚشاعا٠ ؿا٫ت ايٓاغ ٚظشٚؾِٗ.، ص97: عُشإ آٍط {طٳبٹٝ ًډ ُٵشٳ٠ځ يٹ ٚٳايڃعٴ ُټٛا ايڃشٳرٻ  ٚٳأځتٹ

ٔٵ  ُٳ ٘ٴ ؾځ ًډ َٳشٹ ٟٴ  ٗٳذٵ ًڂؼٳ ايڃ ٜٳبٵ ِٵ سٳتٻ٢  ًٹكڂٛا سٴ٤ٴٚطٳهڂ ٚٳيځا تٳشٵ ٟڇ  ٗٳذٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٝٵظٳشٳ  ُٳا اطٵتٳ ِٵ ؾځ ـٹشٵتٴ ٕٵ أڂسٵ ٘ٹ ؾځإڇ ٚٵ بٹ َٳشڇٜلٶا أځ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٕٳ  نځا

ّڈ أځ ٝٳا ٔٵ ؿٹ َٹ ٜٳ١څ  ٘ٹ ؾځؿٹذٵ ٔٵ سٳأڃطٹ َٹ ٔٳ أځرٶ٣  َٹ ٝٵظٳشٳ  ُٳا اطٵتٳ ُٵشٳ٠ٹ إڇيځ٢ ايڃشٳرٿ ؾځ ُٳتٻعٳ بٹايڃعٴ ٔٵ تٳ ُٳ ِٵ ؾځ ٓٵتٴ َٹ ْٴظٴوٺ ؾځإڇرٳا أځ ٚٵ  ٚٵ ؿٳذٳقځ١ٺ أځ
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ًځ١څ  َٹ ًڃوځ عٳؼٳشٳ٠څ نځا ِٵ تٹ ٚٳطٳبٵعٳ١ٺ إڇرٳا سٳدٳعٵتٴ ّڈ ؾٹٞ ايڃشٳرٿ  ٜٻا ًځاثٳ١ٹ أځ ّٴ ثٳ ٝٳا ـٹ ٜٳذٹذٵ ؾځ ِٵ  ٔٵ يځ ُٳ ٟڇ ؾځ ٗٳذٵ ِٵايڃ ٔٵ يځ ُٳ ٘ٴ  رٳيٹوځ يٹ ًڂ ٖٵ ٔٵ أځ ٜٳهڂ

ِٹ ) ٘ٳ ػٳذٹٜذٴ ايڃعٹكځا ًډ ٕٻ اي ُٴٛا أځ ًځ ٚٳاعٵ ٘ٳ  ًډ ٚٳاتٻكڂٛا اي ّڇ  ُٳظٵذٹذٹ ايڃشٳشٳا ؾؿٞ اٯ١ٜ ايهشمي١ ديٌٝ  طايبكش٠ص{(196سٳاكٹشڇٟ ايڃ

ٟڇ  }ٚاكض ع٢ً َشاعا٠ ساي١ اؿاز املتُتع، يف قٛي٘  ٗٳذٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٝٵظٳشٳ  ُٳا اطٵتٳ ٕٳ }ٚيف ايؿذ١ٜ، {ؾځ ٔٵ نځا ُٳ ِٵ  ؾځ ٓٵهڂ َٹ

ْٴظٴوٺ ٚٵ  ٚٵ ؿٳذٳقځ١ٺ أځ ّڈ أځ ٝٳا ٔٵ ؿٹ َٹ ٜٳ١څ  ٘ٹ ؾځؿٹذٵ ٔٵ سٳأڃطٹ َٹ ٘ٹ أځرٶ٣  ٚٵ بٹ عظب سايت٘، لرل بني ايـٝاّ ث٬ث١ أٜاّ، أٚ  {َٳشڇٜلٶا أځ

ٖزٙ بذا٥ٌ ث٬خ يٝختاس ايـذق١ ع٢ً طت١ َظانني ْــ ؿاع َٔ بش، أٚ ْظو ٖٚٛ ػا٠، عظب اطتڀاعت٘، 

 ٖزا عٌُ مبشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ؟.أيٝع َٓٗا َا تٝظش ي٘،  

٘ٴ  }نؿاس٠ ايُٝني:- ٕٳ ؾځهځؿډاسٳتٴ ُٳا ٜٵ ِٴ ايڃأځ ُٳا عٳكډذٵتٴ ِٵ بٹ ٜٴ٪ٳالٹزٴنڂ ٔٵ  ٚٳيځهٹ ِٵ  ْٹهڂ ُٳا ٜٵ ٛڇ ؾٹٞ أځ ًډػٵ ٘ٴ بٹاي ًډ ِٴ اي ٜٴ٪ٳالٹزٴنڂ ّٴ يځا  إڇطڃعٳا

ٛٳ ٚٵ نٹظٵ ِٵ أځ ًٹٝهڂ ٖٵ ٕٳ أځ ُٴٛ َٳا تٴڀڃعٹ ٚٵطٳطٹ  ٔٵ أځ َٹ َٳظٳانٹنيٳ  ّڈ عٳؼٳشٳ٠ٹ  ٜٻا ًځاثٳ١ٹ أځ ّٴ ثٳ ٝٳا ـٹ ٜٳذٹذٵ ؾځ ِٵ  ٔٵ يځ ُٳ ٚٵ تٳشٵشڇٜشٴ سٳقځبٳ١ٺ ؾځ ِٵ أځ ٗٴ تٴ

ًډ ٘ٹ يځعٳ ٜٳاتٹ ِٵ آ ٘ٴ يځهڂ ًډ ٔٴ اي ٝٿ ٜٴبٳ ِٵ نځزٳيٹوځ  ْٳهڂ ُٳا ٜٵ ٚٳاسٵؿځعڂٛا أځ ِٵ  ًځؿڃتٴ ِٵ إڇرٳا سٳ ْٹهڂ ُٳا ٜٵ ٕٳ )رٳيٹوځ نځؿډاسٳ٠ڂ أځ ِٵ تٳؼٵهڂشٴٚ طاملا٥ذ٠ص {( 89هڂ

بني إطعاّ عؼش٠ َظانني أٚ نظٛتِٗ، أٚ ؼشٜش سقب١، ٬ْٚسغ ٖزٙ ايج٬ث١  ؿاسبٗا ؾهؿاس٠ ايُٝني كرل

يًؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚؿاي١ ا٭ؾشاد، ٚيف ساي١ عذّ ا٫طتڀاع١ ٭ٟ َٓٗا ؾـٝاّ ث٬ث١ أٜاّ.  ٠اـٝاسات ؾٝٗا َشاعا

ُٳ}نؿاس٠ ايعٗاس: - ٕٳ يٹ ٜٳعٴٛدٴٚ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗڇ ْٹظٳا٥ٹ ٔٵ  َٹ ٕٳ  ٖٹشٴٚ ٜٴعځا ٔٳ  ِٵ ٚٳايډزٹٜ ُٳاطٻا رٳيٹهڂ ٜٳتٳ ٕٵ  ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ ا قځايڂٛا ؾځتٳشٵشڇٜشٴ سٳقځبٳ١ٺ 

ٕٳ لٳبٹرلٷ ) ًڂٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ًډ ٚٳاي ٘ٹ  ٕٳ بٹ ِٵ 3تٴٛعٳعڂٛ ٔٵ يځ ُٳ ُٳاطٻا ؾځ ٜٳتٳ ٕٵ  ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ ٔڇ  ٝٵ َٴتٳتٳابٹعٳ ٔڇ  ٜٵ ٗٵشٳ ّٴ ػٳ ٝٳا ـٹ ٜٳذٹذٵ ؾځ ِٵ  ٔٵ يځ ُٳ ( ؾځ

َٹ ّٴ طٹتٿنيٳ  ِٷ ٜٳظٵتٳڀٹعٵ ؾځإڇطڃعٳا ِٷ أځيٹٝ ٔٳ عٳزٳا ًڃهځاؾٹشڇٜ ٚٳيٹ ٘ٹ  ًډ ًڃوځ سٴذٴٚدٴ اي ٚٳتٹ ٘ٹ  ٚٳسٳطٴٛيٹ ٘ٹ  ًډ ٓٴٛا بٹاي َٹ ٓٶا رٳيٹوځ يٹتٴ٪ٵ ظٵهٹٝ

طاجملادي١ص.ٚيف نؿاس٠ ايعٗاس٠ ٜبذأ بتششٜش سقب١، ؾإرا مل هذ ٜٓتكٌ يـٝاّ ػٗشٜٔ َتتابعني، ٚيف ساي١ {(4)

ٖزا ايتٝظرل َٚشاعا٠ اطتڀاع١  ذسىتذبش يًكشإٓ ايهشِٜ ٜعذّ ا٫طتڀاع١ ٜٓتكٌ إىل إطعاّ طتني َظهٝٓا، ٚامل

ِٴ ايڃعٴظٵش}اٱْظإ يتٓؿٝز ايتهايٝـ  ٜٴشڇٜذٴ بٹهڂ ٚٳيځا  ٝٴظٵشٳ  ِٴ ايڃ ٘ٴ بٹهڂ ًډ ص 185طايبكش٠:  {ٜٴشڇٜذٴ اي

ِٵ}قتٌ اؿاز ايـٝذ يف ساي١ اٱسشاّ: - ْٵتٴ ٚٳأځ ٝٵذٳ  ـٻ ًڂٛا اي ٓٴٛا يځا تٳكڃتٴ َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايډزٹٜ ٜټ ِٵ  ٜٳاأځ ٓٵهڂ َٹ ٘ٴ  ًځ ٔٵ قځتٳ َٳ ٚٳ ّٷ  سٴشٴ

ٚٵ  ٜٶا بٳايٹؼٳ ايڃهځعٵبٳ١ٹ أځ ٖٳذٵ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٍڈ  ٚٳا عٳذٵ ٘ٹ رٳ ِٴ بٹ ٜٳشٵهڂ ِڇ  ٓٻعٳ ٔٳ اي َٹ ٌٳ  َٳا قځتٳ ٌٴ  َٹجٵ ُٿذٶا ؾځذٳضٳا٤ٷ  ٚٵ َٴتٳعٳ َٳظٳانٹنيٳ أځ ّٴ  نځؿډاسٳ٠څ طځعٳا

٘ٴ ٙٹ عٳؿځا ايًډ َٵشڇ ٍٳ أځ ٚٳبٳا ٝٳزٴٚمٳ  َٶا يٹ ٝٳا ٍٴ رٳيٹوځ ؿٹ ّڈ ) عٳذٵ ْٵتٹكځا ٘ٴ عٳضڇٜضٷ رٴٚ ا ًډ ٚٳاي ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٘ٴ  ِٴ ايًډ ٓٵتٳكٹ ٝٳ ٔٵ عٳادٳ ؾځ َٳ ٚٳ ـٳ  ًځ ُٻا طٳ  {( 95عٳ

طاملا٥ذ٠ص.

ل٬ؿ١ ايكٍٛ: ؾإٕ ايتؼشٜع اٱط٬َٞ يف نٌ تهايٝؿ٘ دا٤ َشاعٝا يًؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ايٓاغ ٚسايتِٗ -

ٝٵعٳ}نكٛي٘ تعاىل:  ًځ٢ يځ ُٳ٢ عٳ ًځ ٚٳيځا سٳشٳزٷ ايڃأځعٵ ًځ٢ ٚٳيځا سٳشٳزٷ ايڃأځعٵشٳزڇ ٢عٳ ُٳشڇٜضڇ عٳ ٔٵ سٳشٳزٷ ايڃ َٳ ٘ٳ ٜٴڀٹعڇ ٚٳ ًډ ٘ٴ اي  ٚٳسٳطٴٛيځ

٘ٴ ًڃ ٓٻاتٺ ٜٴذٵلٹ ٔٵ تٳذٵشڇٟ دٳ ٗٳا َٹ ٗٳاسٴ تٳشٵتٹ ْٵ ٔٵ ايڃأځ َٳ ٍٻ ٚٳ ٛٳ ٘ٴ ٜٳتٳ ُٶا عٳزٳابٶا ٜٴعٳزٿبٵ ٚاٯ١ٜ ديٌٝ ع٢ً إٔ ايتهًٝـ  صايؿتضط {(17) أځيٹٝ
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شز عٔ نٌ اؿا٫ت املعذٚد٠ َضٜذ اعتٓا٤ بأَشِٖ ٚتٛطٝعا يذا٥ش٠ ايشلـ١ ٜذٚس ع٢ً ا٫طتڀاع١; ْٚؿٞ اؿ

 دٕٚ َؼك١ أٚ عٓا٤.

 "َا ايُٓارز ايع١ًُٝ يف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يتڀبٝل ايؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ٚيٲداب١ عٔ ايظ٪اٍ ايجايح ْٚـ٘: "

٘، ٚأؾعاي٘، ٚتكشٜشات٘، ْٚٛسد يكذ نإ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ املذلدِ ايعًُٞ يًكشإٓ ايهشِٜ يف أقٛاي      

 ٖٓا بعض ا٭َج١ً:  

 :َِٗشاعا٠ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يكذسات ا٭ؾشاد ٚطاقت    

ٔٵ نإ سطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٜكذس ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٜٚشاعٝٗا يف تعاًَ٘ َع ايـشاب١ سكٞ اهلل عِٓٗ،  ؾ عٳ

ٜٳا سٳ ، سكٞ اهلل عٓ٘ أځبٹٞ رٳسٍّ ًڃتٴ:  ٍٳ: قڂ ٍٳ: قځا ِٻ قځا ٓٵهٹبٹٞ، ثٴ َٳ ًځ٢  ٙٹ عٳ ٝٳذٹ ِٳ بٹ ٍٳ: ؾځلٳشٳ ٓٹٞ؟ قځا ًڂ ُٹ ٍٳ اهللٹ، أځيځا تٳظٵتٳعٵ ٜٳا أځبٳا رٳسٍّ، $طٴٛ

ٚٳ ٗٳا،  ٖٳا بٹشٳكِّ ٔٵ أځلٳزٳ َٳ َٳ١څ، إڇيډا  ْٳذٳا ٚٳ ٟٷ  َٳ١ٹ لٹضٵ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٗٳا  ْٻ ٚٳإڇ ْٳ١ڂ،  َٳا ٗٳا أځ ْٻ ٚٳإڇ ـٷ،  ْٻوځ كٳعٹٝ ٝٵإڇ ًځ ٘ٹ أځدٻ٣ ايډزٹٟ عٳ

ٗٳا ؾُعشؾ١ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يكذسات أبٞ رس سكٞ اهلل عٓ٘ ص.1457: 3، ز16، اؿذٜح سقِ ايٓٝظابٛسٟ#طؾٹٝ

أد٣ ملٓع٘ َٔ ؼٌُ املظ٪ٚي١ٝ، ٚبني ي٘ طبب ريو; بأْ٘ كعٝـ يف اؾاْب ايكٝادٟ; بُٝٓا نإ ٜهًـ بعض 

ُٳ١ځ ايـشاب١ مبٗاّ نبرل٠، دٕٚ طًب َِٓٗ: ؾ ًځ ٔٵ طٳ ٔٴ أځبٹٞ طځايٹبٺهلل عٓ٘سكٞ اعٳ ٞټ بٵ ًٹ ٕٳ عٳ ٍٳ: نځا ، سكٞ اهلل عٓ٘ ، قځا

ٞٿ  ٓٻبٹ ٔڇ اي ـٳ عٳ ًډ ٞٿ  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِتٳخٳ ٓٻبٹ ٔڇ اي ـٴ عٳ ًډ ْٳا أځتٳخٳ ٍٳ: أځ َٹذٶا، ؾځكځا ٕٳ سٳ ٚٳنځا ٝٵبٳشٳ،  ، ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِؾٹٞ لٳ

ًځ١ځ ايډتٹٞ ؾڂ ٝٵ ًډ ٓٳا اي ُٻا بٹتٵ ًځ ٘ٹ، ؾځ ًځشٹلٳ بٹ ٍٳ: ؾځ ٘ٴ، $تٹشٳتٵ قځا ٚٳسٳطٴٛيڂ ٘ٴ  ٘ٴ ايًډ ٜٴشٹبټ ٌٷ  ٜٳ١ځ غځذٶا سٳدٴ ٕٻ ايشٻا ٝٳأڃلٴزٳ ٚٵ يځ ٜٳ١ځ غځذٶا أځ ٔٻ ايشٻا ٝٳ يځأڂعٵڀٹ

٘ٹ ٝٵ ًځ ٘ٹ" طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ # ٜٴؿڃتٳضٴ عٳ ٝٵ ًځ ٙٴ، ؾځؿڂتٹضٳ عٳ ٞپ ؾځأځعٵڀځا ًٹ ٖٳزٳا عٳ ٌٳ:  ٖٳا، ؾځكٹٝ ْٳشٵدٴٛ ٔٴ  ٓٳشٵ  ص134:  5، ز4209ؾځ

ساع٢ ساي١ ايؿشد يف ايكٝاّ بايتهايٝـ ايؼشع١ٝ َٓٗا: َٔ مل ٜظتڀع أدا٤ ؾشٜل١ اؿر دي٘ ع٢ً عٌُ نُا 

ٔٵ، َٝظٛس وـٌ ب٘ ع٢ً أدش سر ٚعُش٠; ٚباطتڀاعت٘ ايكٝاّ ب٘ ٫ٚ ٜهًؿ٘ ْؿك١ ٚعٓا٤ طؿش ْٳعڈ سكٞ اهلل  عٳ أځ

ٍٳ عٓ٘، ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ٔٵ: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اي ًډ٢ َٳ ُٳاعٳ١ٺ، ؾٹٞ ايڃؿځذٵشٳ ؿٳ ِٻ دٳ ٘ٳ ٜٳزٵنڂشٴ قځعٳذٳ ثٴ ًډ ًڂعٳ سٳتٻ٢ اي  تٳڀڃ

ُٵعٴ، ِٻ ايؼٻ ًډ٢ ثٴ ٔڇ، ؿٳ ٝٵ ْٳتٵ سٳنڃعٳتٳ ٘ٴ نځا ُٵشٳ٠ٺ سٳذٻ١ٺ نځأځدٵشڇ يځ ٍٳ ،#ٚٳعٴ ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٹ سٳطٴٛ َٻ١ٺ،: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ايًډ  تٳا

َٻ١ٺ، َٻ١ٺ تٳا  .ص221، 3ز، 710طايبػٟٛ، اؿذٜح سقِ#تٳا

َٚا ط٦ٌ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ّٜٛ ايٓشش عٔ تكذِٜ أٚ تألرل َٔ أعُاٍ اؿر إ٫ أداِ ٫ سشز، ؾكذ ساع٢      

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ساٍ ا٭ؾشاد ٚايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف أدا٤ َٓاطو اؿر ّٜٛ ايٓشش)ّٜٛ ايعٝذ( ؾٝظش شلِ 

ٔڇ ٔڇ ريو، ٚيف اؿذٜح عٳ ٞٳ عٳبٻاغڈ ابٵ ٘ٴ سٳكٹ ًډ ُٳا، اي ٗٴ ٓٵ ٍٳ عٳ ٍٳ: قځا ٌٷ قځا ٞٿ سٳدٴ ٓٻبٹ ٌٳ صٴسٵتٴ: ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يٹً ٕٵ قځبٵ  أځ



 

973 
 

 2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  –دس الساالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 مقبل إسماعيل أحمد. د.أ تأصيلية تربوية دراسة  – إسالمي منظور من رديةالف الفروق

ٞٳ؟ َٹ ٍٳ أځسٵ ٍٳ #سٳشٳزٳ ٫ځ: $قځا ًځكڃتٴ: آلٳشٴ قځا ٌٳ سٳ ٕٵ قځبٵ ٍٳ أځرٵبٳضٳ؟ أځ ٍٳ #سٳشٳزٳ ٫ځ: $قځا ٌٳ رٳبٳشٵتٴ: آلٳشٴ قځا ٕٵ قځبٵ ٞٳ؟ أځ َٹ ٍٳ أځسٵ  ٫ځ: $قځا

 ص. 135، 8، ز6666سقِ طايبخاسٟ، اؿذٜح#سٳشٳزٳ

نُا ساع٢ قذس٠ ايؿشد ع٢ً ايكٝاّ بايتهًٝـ ؾُج٬: ؾشٜل١ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش مل تهٔ بهٝؿ١ٝ      

ٔٵ$ٚاسذ٠ َٚظت٣ٛ ٚاسذا، بٌ شلا ث٬خ َظتٜٛات ؾكاٍ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:  ِٵ سٳأځ٣ َٳ ٓٵهڂ ٓٵهځشٶا َٹ ٙٴ َٴ ٝٿشٵ ٝٴػٳ ًڃ ٙٹ، ؾځ ٝٳذٹ  بٹ

ٕٵ ٘ٹ، ٜٳظٵتٳڀٹعٵ ِٵيځ ؾځإڇ ْٹ ًٹظٳا ٕٵ ؾځبٹ ِٵ ؾځإڇ ٘ٹ، ٜٳظٵتٳڀٹعٵ يځ ًڃبٹ ـٴ ٚٳرٳيٹوځ ؾځبٹكځ ٕڇ أځكٵعٳ  ص. 69، 1، ز78طايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سقِ #ايڃإڇميٳا

ٚنزيو ساع٢ ساي١ ايؿكشا٤ ايزٜٔ ٫ هذٕٚ َا ٜٓؿكٕٛ ٜٚشغبٕٛ يف ايتكشِ إىل اهلل َٚٓاؾظ١ ا٭غٓٝا٤      

ٔٵايزٜٔ ٜٓؿكٕٛ أَٛاشلِ يف  ٕٻ رٳسٍّ سكٞ اهلل عٓ٘، أځبٹٞ طبٌٝ اهلل; ؾذشلِ ع٢ً بذا٥ٌ عذٜذ٠، عٳ ٔٵ ْٳاطٶا أځ ِٹ َٹ  أځؿٵشٳا

ٞٿ ٓٻبٹ ٞٿ قځايڂٛا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اي ٓٻبٹ ٍٳ ٜٳا: ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يٹً ٖٳبٳ اهللٹ، سٳطٴٛ ٌٴ رٳ ٖٵ ٕٳ بٹايڃأڂدٴٛسڇ، ايذټثٴٛسڇ أځ ًڊٛ ـٳ  ٜٴ

ُٳا ِّٞ، نځ ـٳ َٴ ْٴ ـٴٛ ٜٳ ٕٳٚٳ ُٳا ٛ ّٴ، نځ ـٴٛ ٕٳ ْٳ ـٳذٻقڂٛ ٜٳتٳ ٍڇ ٚٳ ِٵ، بٹؿڂلٴٛ ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٍٳ أځ ٝٵعٳ: "قځا ٚٳيځ ٌٳ قځذٵ أځ ِٵ اهللڂ دٳعٳ ٕٳ؟ َٳا يځهڂ ـٻذٻقڂٛ  تٳ

ٕٻ ٌٿ إڇ ٌٿ ؿٳذٳقځ١ڄ، تٳظٵبٹٝشٳ١ٺ بٹهڂ ٌٿ ؿٳذٳقځ١ڄ، تٳهڃبٹرلٳ٠ٺ ٚٳنڂ ُٹٝذٳ٠ٺ ٚٳنڂ ٌٿ ؿٳذٳقځ١ڄ، تٳشٵ ًځ١ٺ ٚٳنڂ ًٹٝ ٗٵ َٵ ؿٳذٳقځ١ڄ، تٳ ُٳعٵشٴٚفٹ شٷٚٳأځ  بٹايڃ

ٞٷ ؿٳذٳقځ١څ، ٗٵ ْٳ ٔٵ ٚٳ ٓٵهځشڈ عٳ ِٵ بٴلٵعڇ ٚٳؾٹٞ ؿٳذٳقځ١څ، َٴ ٍٳ ٜٳا: قځايڂٛا ؿٳذٳقځ١څ، أځسٳذٹنڂ ٜٳأتٹٞ اهللٹ، سٳطٴٛ ْٳا أځ ٘ٴ أځسٳذٴ ٛٳتٳ ٗٵ ٕٴ ػٳ ٜٳهڂٛ ٘ٴ ٚٳ  يځ

ٗٳا ٍٳ أځدٵشٷ؟ ؾٹٝ ِٵ: $قځا ٜٵتٴ ٛٵ أځسٳأځ ٗٳا يځ ّڈ ؾٹٞ ٚٳكٳعٳ ٕٳ سٳشٳا ٘ٹ أځنځا ٝٵ ًځ ٗٳا عٳ ٗٳا إڇرٳا ؾځهځزٳيٹوځ ٚڇصٵسٷ؟ ؾٹٝ ٍڇ ؾٹٞ ٚٳكٳعٳ ًځا ٕٳ ايڃشٳ ٘ٴ نځا  يځ

ص، ٜٚتلض َٔ ْف اؿذٜح إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ قذ 697، 2، ز53ط ايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سقِ#أځدٵشٷ

رنش ايعذٜذ َٔ ايبذا٥ٌ يًٝيب ساد١ نٌ ؾشد، أيٝع يف ٖزا َشاعا٠ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ ؾٝٓبػٞ ع٢ً املشبني 

املعًُني إٔ ٜكتذٚا بشطٍٛ ايشمح١ املٗذا٠ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يف تشبٝتِٗ ٚتعًُِٝٗ، ٚريو بٛكع بذا٥ٌ ٚ

 عذٜذ٠ يٝختاس املتعًِ َا ٜظتڀٝع ايكٝاّ ب٘ دٕٚ عٓا٤.

" إٕ ايؼاسع ملا تكشس أْ٘ دا٤ بايؼشٜع١ ملـاحل  :ٚيف طبٝع١ ٖزٙ املشاعا٠ ايؼشع١ٝ ٜكٍٛ اٱَاّ ايؼاطيب     

ٚناْت ا٭َٛس املؼشٚع١ ابتذا٤ قذ ٜعٛم عٓٗا عٛا٥ل، َٔ ا٭َشاض ٚاملؼام اـاسد١ عٔ املعتاد، ػشع ي٘  ايعباد،

أٜلا تٛابع ٚته٬ُٝت ٚكاسز، بٗا ٜٓضاح عٔ املهًـ تًو املؼكات، ست٢ ٜـرل ايتهًٝـ بايٓظب١ إيٝ٘ عادٜا 

 ص.244، 1، ز2002َٚتٝظشا"طايؼاطيب، 

 َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايتع: ًِٝ 

نإ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ىف بعض ايـشاب١ بعًِ دٕٚ غرلِٖ ملعشؾت٘ بكذستِٗ ع٢ً ؾِٗ      

ْٳعٴ ٔٴ املكـٛد دٕٚ عا١َ ايٓاغ، ؾعٔ أځ ٕٻ َٳايٹوٺ سكٞ اهلل عٓ٘ بٵ ٞٻ أځ ٓٻبٹ َٴعارٷ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، اي ٘ٴ ٚٳ ًځ٢ سٳدٹٜؿڂ  عٳ

ٌڇ، ٍٳ ايشٻسٵ ٔٳ َٴعٳارٳ ٜٳا: $قځا ٌڈ بٵ ٍٳ ،#دٳبٳ ٝٵوځ: قځا ٍٳ ٜٳا يځبٻ ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ٜٵوځ، اي ٍٳ ٚٳطٳعٵذٳ ٍٳ ،#َٴعٳارٴ ٜٳا: $قځا ٝٵوځ: قځا ٍٳ ٜٳا يځبٻ ٘ٹ سٳطٴٛ  ايًډ
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ٜٵوځ ٍٳ ثٳ٬ځثٶا، ٚٳطٳعٵذٳ ٔٵ َٳا: $قځا ٗٳذٴ أځسٳذٺ َٹ ٕٵ ٜٳؼٵ ٘ٳ ٫ځ أځ ٘ٴ إڇيډا إڇيځ ًډ ٕٻ اي ُٻذٶا ٚٳأځ ٍٴ َٴشٳ ٘ٹ، سٳطٴٛ ًډ ٔٵ ؿٹذٵقڄا اي ٘ٹ، َٹ ًڃبٹ ٘ٴ إڇيډا قځ َٳ  سٳشٻ

٘ٴ ًډ ًځ٢ اي ٓٻاسڇ عٳ ٍٳ ،#اي ٍٳ ٜٳا قځا ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ٘ٹ أڂلٵبٹشٴ أځؾځ٬ځ: اي ٓٻاغٳ بٹ ٝٳظٵتٳبٵؼٹشٴٚا؟ اي ٍٳ ؾځ ًڂٛا إڇرٶا: $قځا ٗٳا ٚٳأځلٵبٳشٳ #ٜٳتٻهٹ ٓٵذٳ َٴعٳارٷ بٹ ٘ٹ عٹ ٛٵتٹ  َٳ

ُٶا" َٴٓع َعار َ ص37، 1،ز 128طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِتٳأځثټ  ريو عًٌٚٔ الباس ايٓاغ ؽٛؾا َٔ عذّ ايؿِٗ; ٚقذ 

ايعٌُ، ٚقذ ألدل ب٘ َعار سكٞ اهلل عٓ٘ عٓذ َٛت٘  ٕطٝهتؿٕٛ بعاٖش ايٓف ٜٚذلنٛ :ٜتهًٛا أٟٛف بأِْٗ ط

 لؼ١ٝ ايٛقٛع باٱثِ يهتُإ ايعًِ; ٚ٭ٕ ايٓٗٞ يًهشا١ٖٝ ٫ يًتششِٜ.

ٔڇ ٔڇ عٳ ٍٳ عٳبٻاغڈ سكٞ اهلل عُٓٗا ابٵ ٓٹٞ: قځا ُٻ ٍٴسٳطٴ كٳ ٘ٹ ٛ ٍٳ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ايًډ ِٻ: $ٚٳقځا ٗٴ ًډ ٘ٴ اي ُٵ ِّ  عٳ

ِٳ ص ؾٝ٘ ؼؿٝض يًـشابٞ ملا انتؼـ ؾٝ٘ َٔ ايٓبا١ٖ ٚاملٖٛب١ يڀًب 26، 1، ز75طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ #ايهٹتٳا

 ايعًِ. 

٘ٴ      ًڃتٴ يځ ٍٳ: قڂ ٞٿ قځا ُٹ ًځ ٔڇ عٳبٳظٳ١ځ ايظټ ُٵشڇٚ بٵ ٔٵ عٳ َٳ١ځ، عٳ َٳا ٔٵ أځبٹٞ أڂ ٘ٹ عٳ ٝٵ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٍڇ اهللٹ ؿٳ ٔٵ سٳطٴٛ َٹ ٘ٴ  ُٹعٵتٳ ٓٳا سٳذٹٜجٶا طٳ : سٳذٿثٵ

ٚٵيځادٺ ؾٹٞ ايڃإڇطٵ ًځاثٳ١ڂ أځ ٘ٴ ثٳ ٚٴيٹذٳ يځ ٔٵ  َٳ ٍٴ: "  ٜٳكڂٛ ٘ٴ  ُٹعٵتٴ ٍٳ: طٳ ِٷ، قځا ٖٵ ٚٳ ٚٳيځا  ْٵتٹكځاقٷ  ٘ٹ ا ٝٵعٳ ؾٹٝ ِٳ يځ ًډ ًڂػٴٛا ٚٳطٳ ٜٳبٵ ٕٵ  ٌٳ أځ ُٳاتٴٛا قځبٵ ّڇ، ؾځ ًځا

ٓٵحٳ، أځدٵلٳ ْٳتٵ يځايڃشٹ ٌٻ نځا ٚٳدٳ ٌڇ اهللٹ عٳضٻ  ٝٵبٳ١ڄ ؾٹٞ طٳبٹٝ ِٳ ػٳ ٔٵ ػٳا َٳ ٚٳ ِٵ،  ٖٴ ٜٻا ٘ٹ إڇ ُٳتٹ ٓٻ١ځ بٹشٳسٵ ٌٻ ايڃذٳ ٚٳدٳ ٘ٴ اهللڂ عٳضٻ  ّٳ ًځ ٛٵ ٜٳ ْٴٛسٶا  ٘ٴ 

ٚٵ أځلٵڀځأځ، ِٳ أځ ٚٻ، أځؿٳا ٘ٹ ايڃعٳذٴ ًځؼٳ بٹ ٌٻ بٳ ٚٳدٳ ٌڇ اهللٹ عٳضٻ  ِڈ ؾٹٞ طٳبٹٝ ٗٵ َٳ٢ بٹظٳ ٔٵ سٳ َٳ ٚٳ َٳ١ٹ،  ٝٳا ٔٵ أځعٵتٳلٳ  ايڃكٹ َٳ ٚٳ ٍڇ سٳقځبٳ١ٺ،  ٘ٴ نځعٹذٵ ٕٳ يځ نځا

ٌڇ ٔڇ ؾٹٞ طٳبٹٝ ٝٵ ٚٵدٳ ْٵؿځلٳ صٳ ٔٵ أځ َٳ ٚٳ ٓٻاسڇ،  ٔٳ اي َٹ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٛٶا  ٗٳا عٴلٵ ٓٵ َٹ ٛڈ  ٌٿ عٴلٵ ٓٳ١ڄ أځعٵتٳلٳ اهللڂ بٹهڂ َٹ َٴ٪ٵ ٓٻ١ٹ سٳقځبٳ١ڄ  ًڃذٳ ٕٻ يٹ ٌٻ، ؾځإڇ ٚٳدٳ  اهللٹ عٳضٻ 

٘ٴ اهللڂ عٳ ًڂ ٜٴذٵلٹ ِٺ،  ٛٳا ٝٳ١ځ أځبٵ ْٹ ُٳا ٓٻ١ځ "ثٳ ٗٳا ايڃذٳ ٓٵ َٹ ِٺ ػٳا٤ٳ  ٟٿ بٳا ٔٵ أځ َٹ ٌٻ  ٚٳدٳ ص يف 182، 32، ز19437طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ ضٻ 

اؿذٜح تشغٝب يف ا٭عُاٍ ايـاؿ١ ٚعذد فُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ يٝع نٌ ايٓاغ يذِٜٗ ث٬ث١ أ٫ٚد ميٛتٕٛ 

عب ايؿشٚم بني ايٓاغ، ٜٚضٜذ يف يف ايـػش، ٚيٝع نٌ ايؼباِ ٜٓؼ٦ٕٛ يف طبٌٝ اهلل، ؾتعذد ا٭عُاٍ يٝظتٛ

 ع١ًُٝ ايتشؿٝض إٔ يًذ١ٓ مثا١ْٝ أبٛاِ، ٚيف ريو ؾًٝتٓاؾع املتٓاؾظٕٛ.   

ٓٻا: قاٍ ايعاؿٞ، بٔ عُشٚ بٔ اهلل عبذ َشاعا٠ ساي١ ا٭ؾشاد:  عٔ      ؾذا٤ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ايٓبٳٞ عٓذ ن

ِٷ ٌٴ اهلل، سطٍٛ ٜا: ؾځكاٍ ػا ِڇ؟، ٚأْا أڂقځبٿ ٌٴ: ؾكاٍ ػٝخٷ ؾذا٤ ،"٫: "قاٍ ؿا٥ٹ  قاٍ؟ ،"ْعِ: "قاٍ ؿا٥ِ؟، ٚأْا أڂقبٿ

ٓٳعش ُٵتٴ قذ: "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اهلل سطٍٛ ؾكاٍ بعض، إىل بعلٴٓا ؾ ًٹ ِٳ عٳ بعٵضڈ، إٕ ايؼٝخ  إىل بعلهِ ْٳعشٳ يٹ

ًٹو ْؿظ٘"طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ  ُٵ طأٍ ايؼٝخ ؾكذ طأٍ ايؼاِ عٔ سهِ ايتكبٌٝ يًـا٥ِ ٚ ص283، 6، ز6739ٜٳ

ايظ٪اٍ ْؿظ٘، ٚناْت اٱداب١ كتًؿ١ ؾشلف يًؼٝخ َٚٓع ايؼاِ، َبٝٓا ايظبب يف ريو إٕ ايؼٝخ ميًو 

  ْؿظ٘.
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ٍٳ َشاعا٠ ساي١ ايٓاغ: ٞټ قځا ٓٻبٹ ٛٵ٫ځ عٳا٥ٹؼٳ١ڂ ٜٳا: " ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اي َٴوٹ يځ ٛٵ ِٵ سٳذٹٜحٷ قځ ٖٴ ٗٵذٴ ٍٳ - عٳ ٔٴ قځا ٝٵشڇ ابٵ  ايضټبٳ

ٓٳ بٹهڂؿڃشڈ، - ًڃتٴ ايهځعٵبٳ١ځ كځلٵتٴيځ ٗٳا ؾځذٳعٳ ٔڇ يځ ٝٵ ِٷ: بٳابٳ ٌٴ بٳا ٓٻاغٴ ٜٳذٵلٴ ِٷ اي ٕٳ ٚٳبٳا ٘ٴ"  ٜٳخٵشٴدٴٛ ًځ ٔٴ ؾځؿځعٳ ٝٵشڇطايبخاسٟ،  ابٵ ايضټبٳ

 ص.37، 1، ز126اؿذٜح سقِ 

 :انتؼاف ايڀاقات ٚتٛظٝؿٗا 

ٍٳنإ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ٜعٌُ ع٢ً انتؼاف املٛاٖب ٚايكذسات يذ٣ أؿشاب٘ ٜٚ      ٜٵذٷ ٛظؿٗا، قځا ٖٹبٳ: صٳ  رٴ

ٞٿ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إڇيځ٢ بٹٞ ٓٻبٹ ٍٳ ٜٳا: ؾځكځايڂٛا بٹٞ، ؾځأڂعٵذٹبٳ اي ّٷ ٖٳزٳا اهللٹ، سٳطٴٛ ًځا ٔٵ غڂ ٓٹٞ َٹ ٓٻذٻاسڇ، بٳ ٘ٴ اي ُٻا َٳعٳ ٍٳ َٹ ْٵضٳ  أځ

ٝٵوځ اهللڂ ًځ ٞٻ رٳيٹوځ ؾځأځعٵذٳبٳ طٴٛسٳ٠ڄ، عٳؼٵشٳ٠ځ بٹلٵعٳ عٳ ٓٻبٹ ٍٳ ٘ ٚطًِ ،ؿ٢ً اهلل عًٝ اي ٜٵذٴ، ٜٳا: "ٚٳقځا ِٵ صٳ ًډ ِٳ يٹٞ تٳعٳ ٗٴٛدٳ، نٹتٳا  ٜٳ

ْٿٞ ٔٴ َٳا ٚٳاهللٹ ؾځإڇ َٳ ٗٴٛدٳ آ ًځ٢ ٜٳ ٍٳ"  نٹتٳابٹٞ عٳ ٜٵذٷ قځا ُٵتٴ: صٳ ًډ ٘ٴ ؾځتٳعٳ ِٵ، يځ ٗٴ ُٵعٳ بٹٞ َٳشٻتٵ َٳا نٹتٳابٳ ًځ١ڄ عٳؼٵشٳ٠ځ لٳ ٝٵ ٘ٴ سٳتٻ٢ يځ  سٳزٳقڃتٴ

ٓٵتٴ ٘ٴ أځقڃشٳأڂ ٚٳنڂ ِٵ يځ ٗٴ ٘ٹ، نځتٳبٴٛا اإڇرٳ نڂتٴبٳ ٝٵ ٘ٴ ٚٳأڂدٹٝبٴ إڇيځ ٓٵ  ص.490، 35، ز21618طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ "  نځتٳبٳ إڇرٳا عٳ

ٔٵ      ْٳعڇ نُا أْ٘ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ نإ ٜدلص دٛاْب ايتؿٛم يذ٣ أؿشاب٘ يٝظتؿاد َِٓٗ، عٳ ٔڇ أځ َٳايٹوٺ  بٵ

ٍٳ سكٞ اهلل عٓ٘، ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ِٴ: $ٚطًِؿ٢ً اهلل عًٝ٘  اي َٻتٹٞ أځسٵسٳ َٻتٹٞ أڂ ِٵ بٳهڃشڈ، أځبٴٛ بٹأڂ ٖٴ َٵشڇ ؾٹٞ ٚٳأځػٳذټ ٘ٹ أځ ًډ ُٳشٴ، اي  عٴ

ِٵ ٗٴ ٝٳا٤ٶ ٚٳأځؿٵذٳقڂ ٕٴ، سٳ ُٳا ِٵ عٴجٵ ٖٴ ِٹ ٚٳأځقڃشٳ٩ٴ ٘ٹ يٹهٹتٳا ًډ ٞټ اي ٔٴ أڂبٳ ِٵ نځعٵبٺ، بٵ ٗٴ ٜٵذٴ ٚٳأځؾڃشٳكٴ ٔٴ صٳ ِٵ ثٳابٹتٺ، بٵ ٗٴ ُٴ ًځ ٍڇ ٚٳأځعٵ ًځا ّڇ بٹاؿځ  ٚٳاؿځشٳا

ٔٴ عٳارٴَٴ ٌڈ بٵ ٕٻ أځيځا دٳبٳ ٌٿ ٚٳإڇ َٻ١ٺ يٹهڂ ٓٶا أڂ َٹٝ ٕٻ أځ َٹنيٳ ٚٳإڇ ٙٹ أځ َٻ١ٹ ٖٳزٹ ٝٵذٳ٠ځ أځبٴٛ ا٭ڂ ٔٴ عٴبٳ ٔٷ سٳذٹٜحٷ ٖٳزٳا #اؾځشٻاحڇ بٵ  ؿٳشٹٝضٷ سٳظٳ

صٜٚظتؿاد َٔ اؿذٜجني إٔ ايٓاغ ٜتؿاٚتٕٛ يف َٛاٖبِٗ ٚقذساتِٗ، ٚإٔ 665، 5، ز3791طايذلَزٟ، اؿذٜح سقِ "

املشبٞ ٚاملعًِ انتؼاؾٗا ٚتٛظٝؿٗا يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ; يٝظتؿٝذ َٓٗا اٯلشٕٚ. ٚيف سذٜح آلش وح ع٢ً 

ٕٳ لٴزٴٚا$ايـشاب١ ع٢ً تًكٞ ايكشإٓ َٔ أسبع١ قاٍ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:  ٔٵ ايكڂشٵآ ٔٵ أځسٵبٳعٳ١ٺ َٹ ٘ٹ عٳبٵذٹ َٹ ًډ ٔڇ اي  بٵ

٘ٹ ؾځبٳذٳأځ - َٳظٵعٴٛدٺ ِڈ، ،- بٹ ٛٵيځ٢ ٚٳطٳايٹ ٜٵؿځ١ځ، بٹٞأځ َٳ َٴعٳارٹ سٴزٳ ٔڇ ٚٳ ٌڈ، بٵ ٞٿ دٳبٳ ٔڇ ٚٳأڂبٳ طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ #نځعٵبٺ بٵ

 ص.36، 5، ز3808

 سطٌ قشٜع إىل ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يف اؿذٜب١ٝ: 

بذٌٜ اـضاعٞ،  ؾكذ أٚؾذت ،ؿاٚض ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِٜقبٌ ؿًض اؿذٜب١ٝ َٔ  أسطًت قشٜؽ

ٙٴ  ش٠ٚ ابٔ َظعٛد، ٚلشاؾ ابٔ أ١َٝ،ٚاؿًٝع بٔ عًك١ُ، ٚع ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚنًُا ٚؾذ عًٝ٘ ٚؾذ ٚسٳآ

ٜٴٚطًِ  ٛٻعٔ بعذ أدسى إٔ قشٜؼا َا تشٜذ ايـًض بعذ، ٚنإ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ  ّ املٛقـ ٜٚتخز اٱدشا٤ات ك

ٞٸ  ؾأسطًت طٌٗٝ بٔ عُشٚ يًـًض، است٢ أؾأ قشٜؼ ، عظب طبٝع١ ايؼخف املشطٌ،املٓاطب١ ٓٸبٹ ٌٷ يٹً ٝٵ ٗٳ " ؾځأځتٳ٢ طٴ

ٞٸ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ  ٓٸبٹ ٙٴ اي ُٸا سٳآ ًځ ًڃضٳ"، )ايٛاقذٟ،  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ؾځ ـٸ ّٳ اي ٛٵ ٍٳ: أځسٳادٳ ايڃكځ ًځعٳ قځا ّ، 1989سٹنيٳ طځ

 َٚٔ امل٬سغ إٔ اطتكباٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يًٛؾٛد نإ كتًؿا، تبعا يًؿشٚم ايؿشد١ٜ بني (360:5ز
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ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ سطٍٛ ٚآلش، ؾُا نإ َع اؿًٝع غرل َا نإ َع عش٠ٚ ايجكؿٞ َج٬، ٚؾٝ٘ إػاس٠ ملعشؾ١ ايٓيب 

٭عذا٥٘ ٚتعاًَ٘ َع نٌ ؾشد مبا ٜتٓاطب َع٘ ٚوكل اشلذف املشدٛ، ٚقذ ٚسد تؿـٌٝ ايكـ١ نا١ًَ يف ٚطًِ 

 نتب ايظرل٠.

 ملٓٛس٠:لڀ١ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يًٗذش٠ إىل املذ١ٜٓ ا 

عٓذَا أرٕ اهلل يشطٛي٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ باشلذش٠، سطِ لڀ١ قه١ُ، ابتذا٤ َٔ لشٚد٘ َٔ بٝت٘ إىل      

ٚؿٛي٘ إىل ٜجشِ، ؾكذ لشز َٔ بٝت٘ َتذٗا إىل بٝت أبٞ بهش ايـذٜل سكٞ اهلل عٓ٘ يف ٚقتٺ عاد٠ ٫ ىشز ؾٝ٘ 

ٚصع املٗاّ، سٝح دعٌ عًٞ بٔ أبٞ طايب سكٞ اهلل ايٓاغ، ٚٚظـ ايڀاقات املتاس١ ٚاملتٛؾش٠ أسظٔ تٛظٝـ، ٚ

عٓ٘ ٜٓاّ ع٢ً ؾشاػ٘، ٚإسداع ا٭َاْات ٭ؿشابٗا، ٚأبٛ بهش ايـذٜل سكٞ اهلل عٓ٘ ؿاسب٘ يف اشلذش٠، ٚعبذاهلل 

بٔ أبٞ بهش سكٞ اهلل عُٓٗا ٜٛاؾِٝٗ بألباس قشٜؽ)تأَني املعًَٛات(، ٚعاَش بٔ ؾٗرل٠ سكٞ اهلل عٓ٘ ٜشع٢ 

بايًي ٜٚضٌٜ ا٭ثش، ٚأزلا٤ بٓت أبٞ بهش سكٞ اهلل عٓٗا ايتأَني ايػزا٥ٞ، ٚعبذ اهلل بٔ أسٜكط،  ايػِٓ ٜٚضٚدِٖ

 ٚنإ ناؾشا تأَني املٛاؿ٬ت، َٚٔ ل٬ٍ ٖزٙ اـڀ١ ٬ْسغ اٯتٞ:

 َعشؾ١ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ ملٔ َع٘. 

 انتؼـ طاقاتِٗ ٚقذساتِٗ.   

ٚايكذسات، ؾًٛ ؾهش املتخــٕٛ يف تعذٌٜ تٛصٜع املٗاّ ملا ٚدذٚا أَجٌ تٛظٝـ دقٝل يتًو ايڀاقات  

 مما ٚصع٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ. 

ٖٚٓا ٜٓبػٞ ع٢ً املعًُني ٚاٱداس٠ املذسط١ٝ ايٛقٛف َع ٖزا ايذسغ ايععِٝ، ٚريو يف انتؼاف املٛاٖب      

 ٚايكذسات ٚتٛظٝؿٗا ٚتؿعًٝٗا مبا ىذّ ايؿشد ٚاجملتُع. 

 : ا٭سضاِإ بايزٖاِ ملعظهش تهًٝـ سزٜؿ١ بٔ ايُٝ-

ٌٷ أځيځا: $ْاد٣ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ي١ًٝ ا٭سضاِ يف أؿشاب٘ قا٬٥      ٓٹٞ سٳدٴ ّڇ بٹخٳبٳشڇ ٜٳأڃتٹٝ ٛٵ ٘ٴ ايڃكځ ًځ  اهللڂ دٳعٳ

ّٳ َٳعٹٞ ٛٵ َٳ١ٹ؟ ٜٳ ٝٳا ٓٳا #ايڃكٹ ِٵ ؾځظٳهځتٵ ًځ ٘ٴ ؾځ ٓٻا ٜٴذٹبٵ ِٻ أځسٳذٷ، َٹ ٍٳ ثٴ ٌٷ أځيځا$ :قځا ٓٳا سٳدٴ ّڇ بٹخٳبٳشڇ ٜٳأڃتٹٝ ٛٵ ٘ٴ ايڃكځ ًځ ّٳ َٳعٹٞ اهللڂ دٳعٳ ٛٵ  ٜٳ

َٳ١ٹ؟ ٝٳا ٓٳا #ايڃكٹ ِٵ ؾځظٳهځتٵ ًځ ٘ٴ ؾځ ٓٻا ٜٴذٹبٵ ِٻ أځسٳذٷ، َٹ ٍٳ ثٴ ٌٷ أځيځا: $قځا ٓٳا سٳدٴ ّڇ بٹخٳبٳشڇ ٜٳأڃتٹٝ ٛٵ ٘ٴ ايڃكځ ًځ ّٳ َٳعٹٞ اهللڂ دٳعٳ ٛٵ َٳ١ٹ؟ ٜٳ ٝٳا  ،#ايڃكٹ

ٓٳا ِٵ ؾځظٳهځتٵ ًځ ٓٻا ٘ٴٜٴذٹبٵ ؾځ ٍٳ أځسٳذٷ، َٹ ِٵ: $ؾځكځا ٜٵؿځ١ڂ، ٜٳا قڂ ٓٳا سٴزٳ ّڇ بٹخٳبٳشڇ ؾځأڃتٹ ٛٵ ِٵ ،#ايڃكځ ًځ ْٹٞ إڇرٵ بٴذٽا أځدٹذٵ ؾځ ُٹٞ دٳعٳا ٕٵ بٹاطٵ ّٳ، أځ  أځقڂٛ

ٍٳ ٖٳبٵ: $قځا ٓٹٞ ارٵ ّڇ، بٹخٳبٳشڇ ؾځأڃتٹ ٛٵ ِٵ ٚٳيځا ايڃكځ ٖٴ ٞٻ تٳزٵعٳشٵ ًځ ُٻا ،#عٳ ًځ ٝٵتٴ ؾځ ٔٵ ٚٳيډ ٙٹ َٹ ٓٵذٹ ًڃتٴ عٹ ُٳا دٳعٳ ْٻ َٵؼٹٞ نځأځ ّڈ ؾٹٞ أځ ُٻا  سٳتٻ٢ سٳ

ِٵ، ٗٴ ٝٵتٴ ٜٵتٴ أځتٳ ٕٳ أځبٳا ؾځشٳأځ ٝٳا ًٹٞ طٴؿڃ ـٵ ٙٴ ٜٳ ٗٵشٳ ٓٻاسڇ، ظځ ٛٳكٳعٵتٴ بٹاي ُٶا ؾځ ٗٵ ٛٵغڇ نځبٹذٹ ؾٹٞ طٳ ٕٵ ؾځأځسٳدٵتٴ ايڃكځ ٘ٴ، أځ ٝٳ َٹ ٍٳ ؾځزٳنځشٵتٴ أځسٵ ٛٵ  قځ

ٍڇ ِٵ ٚٳيځا: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اهللٹ سٳطٴٛ ٖٴ ٞٻ تٳزٵعٳشٵ ًځ ٛٵ ،#عٳ ٘ٴ ٚٳيځ ٝٵتٴ َٳ ٘ٴ سٳ ْٳا ؾځشٳدٳعٵتٴ يځأځؿٳبٵتٴ َٵؼٹٞ ٚٳأځ ٌڇ ؾٹٞ أځ ّڇ، َٹجٵ ُٻا  ايڃشٳ
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ُٻا ًځ ٘ٴ ؾځ ٝٵتٴ ٘ٴ أځتٳ ّڇ، بٹخٳبٳشڇ ؾځأځلٵبٳشٵتٴ ٛٵ ٓٹٞ قڂشڇسٵتٴ، ٚٳؾځشٳغڃتٴ ايڃكځ ٍٴ ؾځأځيڃبٳظٳ ٔٵ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اهللٹ سٳطٴٛ ٌڇ َٹ ْٳتٵ عٳبٳا٤ٳ٠ٺ ؾځلٵ  نځا

٘ٹ ٝٵ ًځ ِّٞ عٳ ـٳ ٗٳا، ٜٴ ِٵ ؾٹٝ ًځ ٍٵ ؾځ ُٶا أځصٳ ُٻا أځؿٵبٳشٵتٴ، سٳتٻ٢ ْٳا٥ٹ ًځ ٍٳ أځؿٵبٳشٵتٴ ؾځ ِٵ: $قځا ٕٴ ٜٳا قڂ َٳا ٛٵ ، 99طايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سقِ #ْٳ

صؾكذ طدل ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ غٛس ايـشابٞ سزٜؿ١ سكٞ اهلل عٓ٘، ٚانتؼـ قذسات٘ َٚٛاٖب٘، 1414، 3ز

 ٚٚظؿٗا يف ايٛقت املٓاطب. 

 :يتخزٌٜ ا٭سضاِ عِٝ بٔ َظعٛدتهًٝـ ْ-

 أطًُت قذ إْٞ اهلل سطٍٛ ٜا: ؾكاٍ غڀؿإ، َٚٔ ٚايٝٗٛد قشٜؽ ؿذٜل ٖٚٛ ا٭ػذعٞ َظعٛد بٔ ْعِٝ دا٤    

 ٚيهٔ تؿعٌ؟ إٔ عظ٢ َٚارا ٚاسذ سدٌ أْت: ؾكاٍ. أطاعذى ست٢ بأَشى ؾُشْٞ بإط٬َٞ ٜعًُٕٛ ٫ ٚقَٛٞ

ٓٸا لزٸٍ  ص147ٙ، 1425ٟ، لذع١.طاـلش اؿشِ ؾإٕ اطتڀعت َا ع

ٓٸا يكذ ٚد٘ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ْعِٝ سكٞ اهلل عٓ٘ يعٌُ هٝذٙ ٚوظٓ٘ ٚانتؿ٢ بكٛي٘:" لزٸٍ   َا ع

لذع١" ؾاطتٛعب ْعِٝ ايتٛدٝ٘، ٚتٛد٘ ع٢ً ايؿٛس إىل بين قشٜع١، ٚقاٍ شلِ: تعشؾٕٛ  اؿشِ ؾإٕ اطتڀعت

ٝظٛا َجًِٗ، ؾإٕ سـٌ ايٓـش ؾِٗ ػشنا٤ ٚإٕ ٚدٟ يهِ ٚلٛيف عًٝهِ، ٚألدلِٖ بإٔ ٚكع قشٜؽ ٚغڀؿإ ي

ناْت ا٭لش٣ تشنٛنِ حملُذ ٚعادٚا يذٜاسِٖ، ْٚـشِٗ بألز سٖا٥ٔ َٔ قاد٠ قشٜؽ ٚغڀؿإ يلُإ 

 بكا٥ِٗ َعِٗ يف املعشن١ ؾاطتشظٓٛا سأٜ٘ ٚطًب َِٓٗ إٔ ٜهتُٛا عٓ٘. 

ٜٸانِ بيتٚق يهِ ٚدٸٟ تعشؾٕٛ أْتِ: ٚقاٍ بش٩طا٥ِٗ، ؾادتُع قشٜؽ إىل تٛدٸ٘ "ثِ    سذٜجا قذٸثهِ ٚإْٞ إ

ٕٸ: شلِ ؾكاٍ ْؿعٌ،: قايٛا عين، ؾانتُٛٙ  إٔ َٓهِ ٚلاؾٛا قُذ َع ؾعًٛٙ َا ع٢ً ْذَٛا قذ قشٜع١ بين إ

 ايزٟ دٓاسٓا ٚتشدٸ يو، ْٚعڀِٝٗ أػشاؾِٗ َٔ مجعا ْألز إٔ أٜشكٝو: ي٘ ؾكايٛا َع٘، ٚتذلنِٖٛ تشدعٛا

 قًت مما تزنشٚا ٫ٚ ؾاسزسِٖٚ إيٝهِ َشطًٕٛ ِٖ ٖٚا. َِٓٗ بزيو ؾشكٞ -ايٓلرل بين ٜشٜذ -نظشت

 . سشؾا يهِ

 غذا يًكتاٍ ٜذعِٖٛ يكشٜع١ ٚؾذا طؿٝإ أبٛ ؾأسطٌ قشٜؼا ب٘ ألدل َا مبجٌ ؾألدلِٖ غڀؿإ أت٢ ثِ   

ْٸا: ؾأدابٛا  َٔ إيچا أؿابٓا َا ٜـبٓا ٚمل -ايظبت ي١ًٝ شلِ إسطاي٘ ٚنإ ايظبت يف ْكاتٌ إٔ ميهٓٓا ٫ إ

 ؾتشككت ب٬دنِ، إىل ٚتزٖبٛا تذلنْٛا، ٫ ست٢ َٓهِ سٖا٥ٔ تعڀْٛا ست٢ ْكاتٌ ؾ٬ ريو َٚع ؾٝ٘، ٟايتعذٸ

 قذ ٚايظ٬ّ ايـ٠٬ عًٝ٘ ٚنإ. بعلا بعلِٗ ؾخاف ايكًِٛ ٚتؿشٸقت َظعٛد، بٔ ْعِٝ ن٬ّ ٚغڀؿإ قشٜؽ

 ايًِٗ ا٭سضاِ، اٖضّ اؿظاِ، عطشٜ ايهتاِ َٓضٍ ايًِٗ: $بكٛي٘ ٚدعاٙ إيٝ٘ إيچا ًَذأ ٫ ايزٟ اهلل إىل ابتٌٗ

 ي١ًٝ يف باسد٠ سوا ا٭عذا٤ ع٢ً ؾأسطٌ ٚايظ٬ّ ايـ٠٬ عًٝ٘ دعا٤ٙ اهلل أداِ ٚقذ #عًِٝٗ ٚاْـشْا اٖضَِٗ
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ُٸ١ اي١ًًٝ يف عًِٝٗ ٜٚٗذُٛا املظًُني َع ايٝٗٛد تتؿل إٔ ايعشِ ؾخاف َع١ًُ،  ع٢ً أَشِٖ ؾأمجعٛا املذشل

صٖٚهزا اطتڀاع ْعِٝ بذٖا٥٘ ٚنٝذٙ إٔ ٜؿشم 148-147ٙ، 1425لشٟ، ايـباح"طاـ ٜـبض إٔ قبٌ ايشسٌٝ

 ؼايـ ا٭سضاِ بتٛؾٝل اهلل َٚؼ٦ٝت٘.

 :ايٓٗٞ عٔ إطاي١ اٱَاّ يف ايـ٠٬ 

ٕٻ$ؾكذ دا٤ يف اؿذٜح       ِٵ إڇ ٓٵهڂ ٔٳ، َٹ ٓٳؿِّشڇٜ ِٵ َٴ ٜټهڂ ًډ٢ َٳا ؾځأځ ٓٻاغڇ ؿٳ ٛٻصٵ، بٹاي ٝٳتٳذٳ ًڃ ٕٻ ؾځ ِٴ ؾځإڇ ٗڇ ـٳ ؾٹٝ  ٚٳرٳا ٚٳايهځبٹرلٳ ايلٻعٹٝ

ًډ٢ إڇرٳا$ص ٚيف سٚا١ٜ ألش٣ 142، 1، ز702طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ #اؿځادٳ١ٹ ِٵ ؿٳ ٓٻاغڇ، أځسٳذٴنڂ ـٵ، يٹً ٝٴخٳؿِّ ًڃ ٕٻ ؾځ ِٴ ؾځإڇ ٗٴ ٓٵ  َٹ

ـٳ ِٳ ايلٻعٹٝ ًډ٢ ٚٳإڇرٳا ٚٳايهځبٹرلٳ، ٚٳايظٻكٹٝ ِٵ ؿٳ ٘ٹ أځسٳذٴنڂ ٓٳؿڃظٹ ٍٵ يٹ ٛٿ ٝٴڀځ ًڃ ص 142، 1، ز703اؿذٜح سقِ طايبخاسٟ، #ػٳا٤ٳ َٳا ؾځ

ؾايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٜٛد٘ َٔ ٜ٪ّ ايٓاغ يف ايـ٠٬ إٔ ىؿـ َع٬ً ريو إٔ ؾِٝٗ ايلعٝـ ٚايهبرل 

 ٚرا اؿاد١، ؾإرا نإ َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚساي١ ايٓاغ يف ايـ٠٬ ؾُا دْٚٗا َٔ ا٭عُاٍ َٔ باِ أٚىل.

ٔٵ دٳابٹشڈ ٚ      ٍٳسكٞ اهلل عٓ٘ عٳ َٴعٳارٺ قځا ـٳ  ًڃ ًډ٢ لٳ ـٳ ُٳظٵذٹذٳ ؾځ ٌٳ ايڃ ًځا٠ڂ، ؾځذٳلٳ ـٻ ُٳتٹ اي ٚٳقځذٵ أڂقٹٝ ـٳاسڇ  ْٵ ٔٳ ايڃأځ َٹ ٌٷ  : دٳا٤ٳ سٳدٴ

ًځا٠ځ ـٻ َٴعٳارٷ اي ُٻا قځلٳ٢  ًځ ًځلٳ، ؾځ ْٵڀځ ِٻ ا ُٳظٵذٹذٹ ثٴ ٝٳ١ٹ ايڃ ْٳاسٹ ًډ٢ ؾٹٞ  ـٳ ٌٴ ؾځ ـٳشٳفٳ ايشٻدٴ ْٵ ِٵ، ؾځا ٗڇ ٍٳ بٹ ٛٻ ًځا ؾځڀځ ٕٻ ؾڂ ٘ٴ: إڇ ٌٳ يځ ْٶا قٹٝ

٘ٹ  ًډ ٍڇ اي ٕٻ رٳيٹوځ يٹشٳطٴٛ ٔٵ أځؿٵبٳشٵتٴ يځأځرٵنڂشٳ َٴعٳارٷ: يځ٦ٹ ٍٳ  ٚٳنځزٳا، ؾځكځا ٌٳ نځزٳا  ٞٻ  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِؾځعٳ ٓٻبٹ َٴعٳارٷ اي ؾځأځتٳ٢ 

٘ٹ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٍٴ ايًډ ٌٳ سٳطٴٛ ٘ٴ، ؾځأځسٵطٳ ٍٳ:  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ؾځزٳنځشٳ رٳيٹوځ يځ ٘ٹ ؾځكځا ٝٵ ًځ٢ َٳا $إڇيځ ًځوځ عٳ ُٳ سٳ

ٓٳعٵتٳ؟ ًڃتٴ # ايډزٹٟ ؿٳ ًځا٠ڂ، ؾځذٳلٳ ـٻ ُٳتٹ اي ٚٳقځذٵ أڂقٹٝ ٗٳاسڇ، ؾځذٹ٦ٵتٴ  ٓٻ ٔٳ اي َٹ ْٳاكٹشٹٞ  ًځ٢  ًڃتٴ عٳ ُٹ ٘ٹ، عٳ ًډ ٍٳ اي ٜٳا سٳطٴٛ ٍٳ:  ؾځكځا

ـٳشٳؾڃتٴ ْٵ ٍٳ، ؾځا ٛٻ ٚٳنځزٳا ؾځڀځ ًځا٠ٹ، ؾځكځشٳأځ طٴٛسٳ٠ځ نځزٳا  ـٻ ٘ٴ ؾٹٞ اي َٳعٳ ًڃتٴ  ُٳظٵذٹذٳ، ؾځذٳلٳ ٍٳ  ايڃ ُٳظٵذٹذٹ، ؾځكځا ٝٳ١ٹ ايڃ ْٳاسٹ ٝٵتٴ ؾٹٞ  ًډ ـٳ ؾځ

٘ٹ  ًډ ٍٴ اي َٴعٳارٴ؟: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِسٳطٴٛ ٜٳا  ٕٷ  َٴعٳارٴ؟ أځؾځتٻا ٜٳا  ٕٷ  َٴعٳارٴ؟ أځؾځتٻا ٜٳا  ٕٷ  ، 2ز 831اؿذٜح سقِ ايٓظا٥ٞ،#طأځؾځتٻا

ِ ؾ٬ ٜڀٌٝ عًِٝٗ ٫ٚ ٜهًؿِٗ ؾٝٓبػٞ ع٢ً املعًِ إٔ ٜشاعٞ ساٍ طًبت٘ ؾ٬ ٜؼل عًِٝٗ، بٌ ٜهٕٛ سسُٝا بٗص97

    َا ٫ ٜڀٝكٕٛ َظذلػذا باشلذٟ ايٓبٟٛ يف تعاًَ٘ َع طًبت٘.     

يكذ بزٍ عًُا٤   َا ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ يذ٣ عًُا٤ املظًُني؟ٚيٲداب١ عٔ ايظ٪اٍ ايشابع ْٚـ٘:   -

ب١ٝ عًُٝا ٚأبذعٛا يف اٱط٬ّ دٗٛدا عع١ُٝ يف لذ١َ ايعًِ ٚطًبت٘، ؾأؿًٛا ٚقعذٚا يهٌ ؾٔ َٚاسطٛا ايذل

"يف َعاسؾِٗ ٚأؾٗاَِٗ، ٚيٝع ريو، َٚٔ ريو َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يذ٣ املتعًُني، ؾا٭ؾشاد ىتًؿٕٛ 

بايلشٚس٠ إٔ ٜهٕٛ ٖزا ا٫لت٬ف قـٛساڄ يف دا٥ش٠ ايـٛاِ ٚاـڀأ ؾكط; بٌ قذ ٜهٕٛ الت٬ؾاڄ يف ايتٓٛع 

ت٬ف صا١ٜٚ ايٓعش ٚايتأٌَ، أٚ ا٫ط٬ع ع٢ً دا٥ش٠ أٚطع َٔ الاقتلاٖا تعٗش ؾٝ٘ دسدات َٔ ا٫دتٗاد ٚايٓعش 

ٝٵٔ  الت٬ف ايٓعش إىل املآٍ ٚايعاقب١ اقتلاٖاايعًّٛ، أٚ ا٫ْؿتاح ع٢ً أؾل أسسب َٔ ايؿِٗ ٚايؿك٘، أٚ  املتٛقع

ا َٚٔ الت٬ف ايتٓٛع َا ادتٗذ ؾٝ٘ املؿظشٕٚ ٚايؿكٗا٤ ؾٝعذ ٖز، ص68، 143طاملٓتذ٣ اٱط٬َٞ،  يٮَش ْؿظ٘"
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ا٫لت٬ف تٓٛعا ٚإثشا٤ ٚيٝع الت٬ف تلاد، ٖٚزا ٜ٪نذ املُاسط١ ايع١ًُٝ ٫لت٬ف ايٓاغ يف قذساتِٗ 

ٚٵ}ايعك١ًٝ، ٚنزيو الت٬ف ايؿكٗا٤ يف ؾِٗ املظأي١ ايٛاسذ٠، ؾُج٬: يف قٛي٘ تعاىل:  ِٴ أځ َٳظٵتٴ ٓٿظٳا٤ٳ يځا ِٵ اي ًځ  ؾځ

ُٴٛا َٳا٤ٶ تٳذٹذٴٚا ُٻ ٝٳ ٝٿبٶا ؿٳعٹٝذٶا ؾځتٳ ؾالتًؿٛا يف تؿظرل )أٚ ٫َظتِ ايٓظا٤( ؾكاٍ بعلِٗ ٜكـذ ب٘ ص43: يٓظا٤اط {طځ

 اؾُاع، ٚقاٍ بعلِٗ ٖٛ ايًُع، ٖٚزا ايٓٛع أَجاي٘ نجش يف نتب ايتؿظرل، ٚيف نتب ايؿك٘. 

ٚقذ اتبع املؿظشٕٚ يف تؿظرلِٖ يًكشإٓ ايهشِٜ َٓاٖر َتعذد٠، ؾُِٓٗ َٔ ؾظش باملأثٛس، َِٚٓٗ بايذسا١ٜ،      

ٛٸع َٔ مجع بني ايشٚا١ٜ ٚايذسا١ٜ، َِٚٓٗ َٔ تؿٓٔ يف أطًِٛ ايعشض" ٚقذَِٚٓٗ   يف ايشبٝع أبٞ ابٔ أطًِٛ تٓ

ٝٸ١ ٜتعًچل َا ٚغاؿ١ٺ تؿظرلٙ، يف أٚسدٖا اييت ايع١ًُٝ املاد٠ عشض  ايه٬ّ ٜظتٌٗ ؾتاس٠ڄ ٚايبٝإ، ايؿِٗ أدا٠ٹ بايعشب

 ٚايـشؾ١ٝ ايٓش١ٜٛ املظا٥ٌ تؿـٌٝ يف ٜألز ٚتاس٠ ،املع٢ٓ تٛدٝ٘ َٔ ريو ٜتبع َٚا غشٜبٗا بتؿظرل اٯ١ٜ ع٢ً

 ٚايـشؾ١ٝ، ايٓش١ٜٛ ايكلاٜا تتٛاسدٴ ٚتاس٠ڄ ٜشاٙ مبا ؾٝ٘ يٝشهِ ي٘ َٴتٳٛلٸٝاڄ أٚ ل٬ف َٔ ؾٝٗا َا ع٢ً َعشداڄ

ٛٸع َٔ ٚغشك٘ َٓٗا، قل١ٝ نٌ بٝإ يف ؾٝألز ايٓف ع٢ً ٚايب٬غ١ٝ  ٜٴعنيٴ مبا املع٢ٓ تكشٜب ايعشض يف ايتٓ

ٍټ أٚ اٯ١ٜ ؼتًُ٘ ايزٟ اؿهِ باطاطتٓ ع٢ً ص. ٜٚش٣ بعض ايعًُا٤ أْ٘ ٫ 322، 1413عًٝ٘"طابٔ أبٞ ايشبٝع،  تذ

"٫ٚ ػو عٓذ نٌ رٟ يب إٔ َٔ تهًِ يف عًِ ٚيٛ ٜٓبػٞ يعامل إٔ ىٛض يف عًِ ٫ ٜتكٓ٘ ٚيٛ نإ إَاَا، 

دالً٘ ايِٖٛ ٚايػًط عٓذ سادت٘ نإ إَاَا ؾٝ٘، ٚنإ ايعًِ ٜتعًل بعًِ آلش ٖٚٛ غرل َتكٔ ملا ٜتعًل ب٘ 

" ؾاقتلت سه١ُ اهلل إٔ تهٕٛ ٖٓاى ؾشٚم ؾشد١ٜ ٚقذسات كتًؿ١ يف لًك٘، ٫ٚ  ص7، 1999طابٔ اؾضسٟ، إيٝ٘."

دساى ايعكًٞ ىتًـ َٔ ػخف ٯلش، ٚنزا ايـؿات اـًك١ٝ ٚاؾظ١ُٝ ٚغرلٖا، ٖٚزا سصم ٱػو إٔ ا

ٝٵشٶا نځجٹرلٶاٜٴ٪ٵتٹٞ ايڃشٹ }٘، قاٍ تعاىل: ْٚعڀا٤ َٓ٘ طبشا ٞٳ لٳ ُٳ١ځ ؾځكځذٵ أڂٚتٹ ٜٴ٪ٵتٳ ايڃشٹهڃ ٔٵ  َٳ ٚٳ ٜٳؼٳا٤ٴ  ٔٵ  َٳ ُٳ١ځ  طايبكش٠:  {هڃ

  .ص274 ،2010طڀٌ، ص" طايـؿذٟ، ا٭269

 ٌَايؿشٚم ايؿشد١ٜ: َععًُا٤ اٱط٬ّ  تعا  

ٍ يكذ أدسى ايـشاب١ سكٞ اهلل عِٓٗ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚتعاًَٛا َعٗا، ٚيعٌ ؾُِٗٗ شلا دا٤ َٔ ل٬      

 ايؿشد١ٜ ايؿشٚم آثاس ظٗشَٚٚؼاٖذتِٗ ملُاسطت٘ ايع١ًُٝ ٚايكٛي١ٝ، ، ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِؿشبتِٗ يشطٍٛ اهلل 

ا٭لز بايٓـٛق، ٚعٴشف ابٔ عباغ  يف ؾك٘ ايـشاب١، ست٢ عٴشف يذ٣ ايعًُا٤ ابٔ عُش بٓٛع َٔ ايؼذ٠ يف

 يؿهش ايتؼشٜعٞ بؼهٌ عاّ.ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ا بايؿك٘ ٚايتٝظرل، ٖٚهزا ميهٔ اطتكشا٤ تأثرل

َٳظٵعٴٛدٺٚقذ سزس         ٔٳ  ٍٳ:  سٝح ،سكٞ اهلل عٓ٘ َٔ كاطب١ ايٓاغ مبظت٣ٛ أع٢ً َٔ ؾُِٗٗ عٳبٵذٳ اهللٹ بٵ َٳا $قځا

ٓٳ١ڄ ِٵ ؾٹتٵ ٗڇ ٕٳ يٹبٳعٵلٹ ِٵ، إڇيډا نځا ٗٴ ٘ٴ عٴكڂٛيڂ ًڂػٴ َٶا سٳذٹٜجٶا يځا تٳبٵ ٛٵ ُٴشٳذٿخٺ قځ ْٵتٳ بٹ كٍٛ ص، 11ٜ، 1، ز5ِ طايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سق #أځ

ايكشكاٟٚ" ٜؼرل اؿذٜح إىل إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ نإ ٜشاعٞ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ايـشاب١، ؾًٝع 
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َا ٜـًض يؼخف ٜـًض ٯلش، ٚيٝع نٌ َا ٜـًض يب١٦ٝ ٜـًض ٭لش٣، ٚيٝع نٌ َا ٜـًض يؿ١٦ أٚ دٓع 

ايعـٛس، ٚاملعًِ املٛؾل ٖٛ ايزٟ ٜعڀٞ نٌ ٜـًض يػرلٖا، ٚيٝع نٌ َا ٜـًض يضَٔ ٜـًض يظا٥ش ا٭ص١َٓ ٚ

َٔ ايعًِ َا ٥٬ُٜ٘ ٜٚـًض ي٘، ٚبايكذس ايزٟ ٜـًض ب٘، ٚيف ايٛقت ايزٟ ٜٓتؿع ب٘" -ؾشدا أٚ مجاع١–إْظإ 

ـٶا. ٚاعتباس املآ٫ت " يزيو ص;135طايكشكاٟٚ، د.ت،  ْٶا ٚػخ ايزٟ -قشس ايعًُا٤ إٔ ايؿت٣ٛ تكذس صَاْا َٚها

، إىل َعشؾ١ أسٛاٍ ايضَإ ٚاملهإ ٚا٭ػخاق، يهٞ ٜتأت٢ يًُؿيت تكذٜش َآ٫ت وتاز نٌ ٖزا -مٔ ؾٝ٘

 ص.355، 1989طمحٛد٠، ا٭ؾعاٍ ٚآثاس ؾتٛاٙ عًٝٗا."

بٔ أمحذ عبذ  ٚايعًُا٤ ٜتؿاٚتٕٛ يف عًُِٗ ٚؾُِٗٗ ٜكٍٛ اٱَاّ ايؼٛناْٞ يف تشمجت٘ يًظٝذ عبذ ايكادس       

ُٳٔ بٔ ايڃشظٔ ايشميٞ أځْ٘ سلش يف بعض املٛاقـ " ٚألدلْٞ ايڃعٳامل اايكادس ايهٛنباْٞ يڃؿځاكٹٌ عبذ ايشٻسٵ

ِڇ ٚايتؿٓٔ  ٘ٴ ػٗش٠ نځبٹرلٳ٠ بٹايڃعً ٚٳاسٹذ يځ ِٵ يٞ ٚنٌ  ٖٴ ُٻا ٚٳطٳ ُٳا٤ ؿٓعا٤  ًځ ٘ٹ أنځابٹش عٴ ٕٳ ادٵتُع ؾٹٝ ٚٳقذ نځا ٓٵعٳا٤  ـٳ بٹ

ُٳ١ ٚٳَٔ مجًځ١ ايڃشٳاكٹشٜٔ ؿٳاسب ايتٻشٵدٳ ٍٳ  ٘ٹ قځا ٕٳ رٳيٹو  -ٛنباْٞعبذ ايكادس ايه -ؾٹٝ ٚٳنځا ٛٳ أځؿٵػٳشِٖ طٓاڄ  ٖٴ ٚٳ

٘ٴ ٜٚعذلؾٕٛ باستؿاع  ٓٵ َٹ ٘ٴ ٚىلعٕٛ يعًُ٘ ٜٚظتؿٝذٕٚ  ٍٳ ؾشأٜتِٗ ٜتٛاكعٕٛ يځ يف إسذ٣ قذَات٘ إىل ؿٓعا٤ قځا

 ص  361، 1دٳسٳدٳت٘"ط ايؼٛناْٞ، ز

 :منارز َٔ َشاعات عًُا٤ اٱط٬ّ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ       

ُا٤ املشبٕٛ ايزٜٔ َاسطٛا ٚأيؿٛا بڀشٜك١ َباػش٠ ٚغرل َباػش٠ يف َشاعا٠ ايؿشٚم يكذ بشص ايعذٜذ َٔ ايعً     

ايؿشد١ٜ بني طًب١ ايعًِ أَجاٍ: اٱَاّ ابٞ ساَذ ايػضايٞ، ٚابٔ لًذٕٚ، ٚابٔ أبٞ ايذْٝا، ٚايكابظٞ، ٚابٔ اؾضاس، 

 قڀب، ٚايكشكاٟٚ، ٚغرلِٖ. ٚابٔ مجاع١، ٚابٔ طشٕٓٛ، ٚابٔ ايكِٝ، ٚابٔ ت١ُٝٝ، ٚايعض بٔ عبذ ايظ٬ّ، ٚقُذ

 :يذ٣ ا٭ؾشاد تؿاٚت ا٭ؾٗاَّشاعا٠  

 ٜتؿاٚت طًب١ ايعًِ يف ؾُِٗٗ ٚاطتٝعابِٗ، ٚقذ أدسى ايعًُا٤ املشبٕٛ ريو، ْزنش ع٢ً طبٌٝ املجاٍ:

 ٜٛكض أ١ُٖٝ َشاعا٠ املشبٞ املعًِ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ بني طًب١ ايعًِ ٚاتباع أطايٝب َتعذد٠ يف اٱَاّ ايٟٓٛٚ:      

ًځ٢  تعًُِٝٗ، سٝح قاٍ:  ـٶا عٳ ِٵ سٳشڇٜ ٗڇ ْٹ ٖٳا ٚٳتٳكڃشڇٜبٹ ايڃؿځا٥ٹذٳ٠ٹ إيځ٢ أځرٵ ِٵ  ٗڇ ُٹ ٗڇٝ ٘ٴ ؾٹٞ تٳؿڃ ٚٴطٵعٳ ٕٳ بٳارٹيڄا  ٜٳهڂٛ ٕٵ  ٓٵبٳػٹٞ أځ ٜٳ ٚٳ "

ٜٴكځ ٚٳيځا  ٘ٴ  ًڂ ُٹ ٜٳشٵتٳ َٳا يځا  ٘ٹ  ٜٴعٵڀٹٝ ًځا  ٘ٹ ؾځ ٚٳسٹؿڃعٹ ٘ٹ  ُٹ ٗٵ ٚٳاسٹذٺ بٹشٳظٵبٹ ؾځ ٌٻ  ِٳ نڂ ٗٿ ٜٴؿځ ٚٳ ِٵ  ٗڇ ٜٳتٹ َٳؼٳكډ١ٺ ٖٹذٳا ًځا  ٘ٴ بٹ ًڂ ُٹ ٜٳشٵتٳ ُٻا  ٘ٹ عٳ ـٿشٴ بٹ

ٗٳ ُٴ ٗٳ ٜٳؿڃ ٔٵ  ُٳ ٝٳهڃتٳؿٹٞ بٹايڃإڇػٳاسٳ٠ٹ يٹ ٘ٹ ؾځ ُٻتٹ ٖٹ ٚٳ ٘ٹ  ُٹ ٗٵ ٚٳبٹشٳظٵبٹ ؾځ ٘ٹ  ًځ٢ قځذٵسڇ دٳسٳدٳتٹ ٚٳاسٹذٺ عٳ ٌٻ  ٜٴخٳاطٹبٴ نڂ ُٶا قككا ٜٚٛكع ٚٳ ٗٵ ا ؾځ

ٗٳ ٜٳشٵؿځعڂ ٔٵ يځا  ُٳ ٖٳا يٹ ٜٴهځشٿسٴ ٚٳ ٙٹ  ٝٵشڇ ٔٵ يځا ايڃعٹبٳاسٳ٠ځ يٹػٳ ُٳ ٌڈ يٹ ٝٵشڇ دٳيٹٝ ٔٵ غځ َٹ ًځ١ٹ  َٵجٹ ٛٳكٻشٳ١ڄ بٹايڃأځ َٴ ّٳ  ٜٳزٵنڂشٴ ايڃأځسٵهځا ٚٳ ا إيډا بٹتٳهڃشٳاسڈ 

ٕٵ ٌٴ ؾځإڇ ٘ٴ ايذٻيٹٝ ٓٵشٳؿٹغڂ يځ ٙٴ يځ٘" طايٟٓٛٚ، ز ٜٳ ٗٳا رٳنځشٳ ٌٳ بٳعٵلٹ ٌٳ دٳيٹٝ ٗڇ ٌٷ بنيٷ ٚٚاكض ملا ٜٓبػٞ ع٢ً  ص31 ،1دٳ ٚؾٝ٘ تؿـٝ
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بت٘، ؾ٬ ٜعڀٞ ايڀايب َا ٫ ٜؿُٗ٘ ٜٚؿكٗ٘; بٌ ٜعڀٞ ن٬ مبا ٜٓاطب قذست٘ املعًِ َشاعات٘ يف تعًِٝ طً

ٚطاقت٘، ٚرنش بعض ا٭طايٝب اييت تعني املعًِ يف َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ. ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايؼاطيب ؾُٝٔ 

ٖا، ع٢ً ٜتبذض "بزنش املظا٥ٌ ايع١ًُٝ ملٔ يٝع َٔ أًٖٗا، أٚ رنش نباس املظا٥ٌ ملٔ ٫ وتٌُ عكً٘ إ٫ ؿػاس

ٓٻاغٳ، سٳذٿثٴٛا$كذ ايذلب١ٝ املؼشٚع١، ؾُجٌ ٖزا ٜٛقع يف َـا٥ب; َٚٔ أدًٗا قاٍ عًٞ سكٞ اهلل عٓ٘:  ُٳا اي  بٹ

ٕٳ ٕٳ ٜٳعٵشڇؾڂٛ ٕٵ أځتٴشٹبټٛ ِٳ، أځ ٘ٴ ٜٴهځزٻ ًډ ٘ٴ اي ص. ٚقذ ٜـرل ريو ؾت١ٓ ع٢ً بعض 37، 1، ز127طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ #ٚٳسٳطٴٛيڂ

ِٹ ص. 56، 1، ز2002ايظاَعني"طايؼاطيب،  ٔٵ بٳا َٹ َٳػٵضاٙ، ؾإڇْ٘  ٌٴ  ٚٳيځا تٳعٵكٹ ٘ٴ  ُٴ ٗٳ ُٳا يځا تٳؿڃ ّٿ بٹ ٛٳا َٳعٳ ايڃعٳ ٔٵ رٳيٹوځ: ايتشذټخ  َٹ ٚٳ "

ٛٳ ايػايب، ٚريو ؾت١ٓ ت٪ ٖٴ ٚٳ ٗٳا ـ  ٗڇ ٚٳدٵ ٝٵشڇ  ًځ٢ غځ ٗٳا عٳ ُٳ ٗٳ ٜٳؿڃ ٗٳا إڇَا أځٕ  َٹعٴ ٗٳا، ؾځظٳا ٛٵكٹعٹ َٳ ٝٵشٳ  ُٳ١ٹ غځ دٟ إڇىل ٚٳكٵعڇ ايڃشٹهڃ

ٜٴعٵطٹ ايڃشٹهڃ ايتهزٜب ِٵ  ٔٻ املڂشٳذٿخ يځ ٚٳيځهٹ ٛٳ أځطًِ،  ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦ٶا،  ٗٳا ػٳ ٓٵ َٹ ِٴ  ٗٳ ٜٳؿڃ ُٳ١ځ باؿل، أځٚ إڇىل ايعٌُ بايباطٌ. ٚإڇَا أځٕ يځا 

ٛٵٕ، بٌ ؿاس يف ايتشذټخ بٗا نايعابح بٓع١ُ اهلل." طايؼاطيب،  ـٻ ٔٳ اي َٹ  ص311 ،2، ز2008سٳكډٗا 

ظا٥ـ املعًِ: "إٔ ٜكتـش باملتعًِ ع٢ً قذس ؾُٗ٘ ؾ٬ ًٜكٞ إيٝ٘ َا ٫ ٜبًػ٘ رنش اٱَاّ ايػضايٞ إٔ َٔ ٚٚ      

 .ص87 ،1،ز1996عكً٘ ؾٝٓؿشٙ أٚ ىبط عًٝ٘ عكً٘ اقتذا٤ يف ريو بظٝذ ايبؼش ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ " طايػضايٞ، 

ٙٴ ايډزٹٟ ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايؼٛناْٞ: "ؾايعامل      ْٳ١ اهلل أعڀځا َٳا ٘ٹ ٚٳألز ايڃشذٻ١ ٚٳمحً٘ ايڃأځ ٝٵ ًځ ٝٳإ عٳ ًځاّ ٜٴٛسد ايڃبٳ  َٳعٳ ايڃهځ

صٚمما طبل ٜتبني اتؿام ايعًُا٤ 110، 1998اطتعذادٙ"طايؼٛناْٞ،  ٚبكذس عكً٘ ٜكبً٘ َٳا سظب ع٢ً أسذ نٌ

ع٢ً تؿاٚت طًب١ ايعًِ يف ؾُِٗٗ ٚقذساتِٗ، ٚأْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ تٜٓٛع طشا٥ل ٚأطايٝب تذسٜظ٘، ٚتكذِٜ َٔ 

عشؾ١ َا ٜتٓاطب َع قذساتِٗ ايعك١ًٝ، ٚإٕ إعڀا٤ طايب ايعًِ َا ٫ ٜبًػ٘ عكً٘ تهٕٛ ؾت١ٓ عًٝ٘، املعًَٛات ٚامل

 ٚقذ ٜ٪دٟ ٫مشاؾ٘ أٚ تشن٘ يڀًب ايعًِ.   

ع٢ً ايشؾل  ٪طعتٜٓبػٞ إٔ ٚاييت  ،يف سٜاك١ ايـبٝإ ٚتأدٜبِٗ بعض ا٭طايٝبايػضايٞ اٱَاّ ٚقذ بني      

َُٗا ظٗش َٔ ايـيب َٔ لًل مجٌٝ ٚؾعٌ  عكاِ ٚايؼذ٠ ٚايتعٓٝـ; سٝح قاٍ: )ثِٚايًني، ٚايجٛاِ ٚاملذح ٫ اي

عًٝ٘ مبا ٜؿشح ب٘ ٚميذح بني أظٗش ايٓاغ، ؾإٕ لايـ ريو يف بعض  ؾٝٓبػٞ إٔ ٜهشّ عًٝ٘، ٚهاص٣ ،قُٛد

ٜتذاطش  ٜتـٛس إٔ ٚاسذ٠; ؾٝٓبػٞ إٔ ٜتػاؾٌ عٓ٘، ٫ٚ ٜٗتو طذلٙ، ٫ٚ ٜهاػؿ٘، ٫ٚ ٜعٗش ي٘ أْ٘ ا٭سٛاٍ َش٠

ؾإٕ إظٗاس ريو عًٝ٘ سمبا ٜؿٝذ دظاس٠ ست٢ ٫  أسذ ع٢ً َجً٘، ٫ٚ طُٝا إرا طذلٙ ايـيب ٚادتٗذ يف إلؿا٥٘;

ثا١ْٝ ؾٝٓبػٞ إٔ ٜعاقب طشاڄ ٜٚععِ ا٭َش ؾٝ٘، ٜٚكاٍ ي٘: إٜاى إٔ تعٛد بعذ  ٜبايٞ باملهاػؿ١، ؾعٓذ ريو إٕ عاد

ٜٴڀچًع عًٝو يف َجٌ ٖزا ؾتؿ ريو بايعتاِ يف نٌ سني  ٫ٚ تهجش ايكٍٛ عًٝ٘ ،ض بني ايٓاغلتملجٌ ٖزا، ٚإٔ 

 . ص106، 3، ز1996"طايػضايٞ، ايه٬ّ َٔ قًب٘ ؾإْ٘ ٜٕٗٛ عًٝ٘ زلاع امل١َ٬، ٚسنِٛ ايكبا٥ض، ٜٚظكط ٚقع



 

982 
 

 2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  –دس الساالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 مقبل إسماعيل أحمد. د.أ تأصيلية تربوية دراسة  – إسالمي منظور من رديةالف الفروق

ٜٚــ اٱَاّ ايؼٛناْٞ ػٝخ٘  ايع١َ٬ عبذ ايكادس ايهٛنباْٞ يف سظٔ تعًُٝ٘ َٚعشؾ١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ      

ٗٳا غځرلٙ ؾإْ٘ هزِ َٚشاعاتٗا يذ ٝٵ ًځ ًٹِٝ ؿٓاعٳ١ يځا ٜكذس عٳ ٚٳي٘ يف سظٔ ايتٻعٵ ىل قبت٘ ٚإىل إ٣ املتعًُني قا٬٥: "

ٝٻ١ بعض  ٓٹ ٘ٴ يف ايڃُظٳا٥ٹٌ ايذٿٜ ًځام أځٚ َٔ يځ ُٳٌ با٭دي١ َٔ طبع٘ أنجـ َٔ ايـخش ٚإرا دايظ٘ َٓششف ايڃأځلٵ ايڃعٳ

ُٳا ٜ٪يـ بٳني ا ٝٳاْ٘ بٹ ٚٳيځكځذ ػكځام دٳا٤ٳ َٔ طشش بٳ ٘ٴ سٳاض  ٛٳ عٳٓ ٖٴ ٘ٴ إڇيډا  ٜٴؿځاسڇق ًځا  ٓټٕٛ ؾځ ٚٳاي ٚٳهُع بٳني ايلٻب  ٓٻاس  ٚٳاي ملځا٤ 

٘ٴ  ٓٵ َٹ َٳا ٜضٵدٳاد  ٓٵع  ٖٳزٳا ايڃذٹ ٘ٴ َٔ  ٓٵ َٹ ٗٴِ  ٚيزا تعذيبنٓت أس٣  ٓٵ َٹ ٚٳاسٹذ  ًٹٝل بٹهڂٌ  ٜٳ ُٳا  ٚٳبٹ ٓٻاغ  مت لٳدلٙ بأسٛاٍ اي

ٓٳاطٹب٘"ط ايؼٛنا ٜٴ ٓٳاطٹب٘ َٚا٫  ٜٴ َٳا  ٜٚتبني مما طبل اٖتُاّ ايعًُا٤ بايؿشٚم بايؿشٚم ايؿشد١ٜ  ص364، 1ْٞ، زٚٳ

 ٚايتعاٌَ َعٗا باطتخذاّ طشا٥ل ٚأطايٝب َتٓٛع١.

َٳا ا"ٹٜٚؼرل ايؿاسابٞ إىل طشٜك١ انتؼاف ايؿشد ايؿشم بٝٓ٘ ٚبني غرلٙ ؾٝكٍٛ:       َٳت٢  ٓٻاغ  ٚٳاسٹذ َٔ اي ٕ نٌ 

ٚٳتٳأٌَ أسٛاشلا ٚأس ْٳؿظ٘  ٗٴِ سٳدٳعٳ إڇيځ٢  ٓٵ َٹ ٗٳا طځا٥ٹؿځ١  ٘ٴ ؾٹٝ ْٳؿظ٘ ؾٹٞ سٴتٵبٳ١ ٜؼشن ٓٻاغ ٚدذ  ٓٳا٤ اي ٛاٍ غځرلٙ َٔ أځب

ٗٳ١ أځٚ  ٘ٴ بٹذٹ ٓٵ َٹ ٗٳا طځا٥ٹؿځ١ ِٖ أٚكع  ٚٳٚدذ دْٚ ٗٳ١ أځٚ ظٗات  ٘ٴ بٹذٹ ٓٵ َٹ ٗٴِ أځعًځ٢ َٓضيځ١  ٓٵ َٹ ٚٳٚدذ ؾځٛم ستبت٘ طځا٥ٹؿځ١ 

َٳ ْٳؿظ٘ ؾٹٞ  ٚٳأځٕ ٚدذ  ٗٳات يٹأځٕ ايڃًُو ايڃأځعٵعځِ  ٓٵضڇيځت٘ دٹ َٳ َٳاْ٘ َٓضيځ١ أځعًځ٢ َٔ  ٓٻاغ ؾٹٞ صٳ شٌ يځا ٜش٣ ٭سذ َٔ اي

ٝٵعٳ ؾٹٞ أځدضٳا٤ ًځ١ إڇرٵ يځ ٛٵع َٔ ايڃؿځلٹٝ ٓٳ ٘ٹ بٹ ٝٵ ًځ َٳت٢ تٳأٌَ سٳايځ١ ْعُا ٚدذ ؾِٝٗ َٔ ٜؿلٌ عٳ ٘ٴ  ْٻ َٹٌ  ؾځإڇ ٛٳ نځا ٖٴ َٳا  ايڃعٳامل 

ٚٳنځزٳيٹوځ ايٛكٝع اـاٌَ ايزٸنش هذ َ ٗٳات  ُٹٝع ايڃذٹ َٳا ٚؿؿٓاٙ، َٔ دٳ ٛٵع َٔ ايلع١ ؾكذ ؿٳضٻ  ٓٳ ٛٳ دْٚ٘ بٹ ٖٴ  ٔ

َٳعٳ  ٚٳأَا  َٳعٳ ا٭سؾعني ؾًٝٓاٍ َشتبتِٗ،  ًځاخ، أَا  ٖٳ٪ٴيځا٤ٹ ايڀډبٳكځات ايجٻ َٳعٳ  ُٳاٍ ايظٝاطات  ُٳشٵ٤ بٹاطٵتٹعٵ ٓٵتٳؿع ايڃ ٚٳٜ

َٳعٳ ا٭ٚكعني ؾ٬٦ً ٜٓشط إڇيځ٢ ستبتِٗ" طايؿاسا ٚٳأَا  ٗڇِ،  ٝٵ ًځ  .ص8-7بٞ، ايڃأځنؿا٤ ؾًٝؿلٌ عٳ

 انتؼاف أؿشاِ املٛاٖب:        

أٚىل ايعًُا٤ اٖتُاَِٗ بانتؼاف أؿشاِ املٛاٖب املُٝض٠ يف طًب ايعًِ ٚتؼذٝعٗا ٚا٫ٖتُاّ بٗا، ؾكذ      

ع٢ً أ١ُٖٝ انتؼاف املٛاٖب ٚايكذسات يذ٣ املتعًِ َٔ ٚقت َبهش ست٢ وظٔ املعًِ تٛظٝـ  ابٔ ايكِٝ أنذ

ٓٵبٳػٹٞ أځٕ ٜعٵتٳُذ ٛاٖب مبا تعٛد ايؿا٥ذ٠ ع٢ً املتعًِ ٚع٢ً ا٭١َ; سٝح قاٍ: تًو ايڀاقات ٚايكذسات ٚامل ٜٳ ُٻا  َٹ ٚٳ "

َٳا نځ ٘ٴ ع٢ً غځرلٙ  ًځا وًُ ٘ٴ ؾځ ًڂٛم يځ َٳخٵ ٗٳا ؾځٝعًِ أځْ٘  ٓٵ َٹ ٘ٴ  ُٳاٍ َٚٗٝأ يځ ٘ٴ َٔ ايڃأځعٵ ٛٳ َظتعذ يځ ٖٴ َٳا  ٚٳ ـٻبٹٞ  ٕٳ سٳاٍ اي ا

٘ٴ إڇٕ محً٘  ْٻ ٘ٹ ػشعا ؾځإڇ ٙٴ سظٔ َٳأڃرٴْٚا ؾٹٝ ٘ٴ ؾځإڇرا سٳآ ٝٻأ يځ ٗٳ َٴ ٛٳ  ٖٴ َٳا  ٚٳؾځات٘  ٘ٹ  ٘ٴ مل ٜؿًض ؾٹٝ ٛٳ َظتعذ يځ ٖٴ َٳا  ع٢ً غرل 

ّٳ  َٳا دٳا ًڃعًِ يٝٓكؼ٘ ؾٹٞ يٛح قًب٘  َٳات قبٴٛي٘ ٚت٦ٝٗ٘ ي ًځا ٙٹ َٔ عٳ ٗٳزٹ ايڃؿځِٗ ؿٳشٹٝض ايڃإڇدٵسٳاى دٝذ ايڃشٹؿڃغ ٚاعٝا ؾځ

٘ٹ ٜٚظتكش ٜٚضنٛ  ُٳهډٔ ؾٹٝ ٘ٴ ٜتٳ ْٻ ٛٳ َظتعذ يًؿشٚط١ٝ ٚأطبابٗا لٳايٹٝا ؾځإڇ ٖٴ ٚٳ ٚٳد٘  ًځاف رٳيٹو َٔ نٌ  ٙٴ بٹخٹ ٚٳإڇٕ سٳآ َٳعٳ٘ 

٘ٴ َهٓ٘ َٔ أځطبٳاِ ايؿشٚط١ٝ ٚايتُشٕ  ٚٳمل ىًل يځ ٘ٴ ؾٹٞ ايڃعًِ  ْٳؿار يځ ٚٳأځْ٘ يځا  َٵضڇ  َٵٞ ٚايًعب بٹايشټ ٚٳايشٻ َٔ ايشٸنڂِٛ 
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ٙٴ بٹخٹ ٚٳإڇٕ سٳآ ٘ٴ ٚيًُظًُني  ْٵؿځع يځ ٘ٴ أځ ْٻ ٗٳا ؾځإڇ ٝٵ ًځ ٓٵعٳ١ َٔ عٳ َٳؿڃتٴٛسٳ١ إڇيځ٢ ؿٳ ٚٳسٳأ٣ عٝٓ٘  ٚٳأځْ٘ مل ىًل يزٳيٹو  ًځاف رٳيٹو 

َٳا  ٘ٴ  ًٹُٝ٘ يځ ٖٳزٳا نڂً٘ بعذ تٳعٵ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٓٻاغ ؾًُٝهٓ٘  َٴبٳاسٳ١ ْاؾع١ يً ٖٹٞ ؿٓاعٳ١  ٚٳ ٗٳا  ٗٳا قځاب٬ يځ ٓٳا٥ٹع َظتعذا يځ ـٻ اي

٘ٹ ؾٹٞ دٜٓ٘ ؾځإڇٕ رٳيٹو َٝظش ع٢ً نٌ أسذ يتكٛ ٝٵ ٘ٴ ع٢ً عباد ايڃشذٻ١ وڃتٳاز إڇيځ ّ سذٻ١ اهلل ع٢ً ايعٳبٵذ ؾځإڇٕ يځ

ٚٳاهلل أعًِ" طابٔ قِٝ اؾٛص١ٜ،  ُٳ١ ايظابػ١  ٓٿعٵ ٗڇِ اي ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ُٳا يځ ص، ٜٚ٪نذ ابٔ ايكِٝ ع٢ً أ١ُٖٝ 24 ،1971ايڃبٳايٹػٳ١ نځ

ٍڈ ل٬ ف َٝٛشلِ انتؼاف املٛاٖب ٚايكذسات يذ٣ اٱؾشاد َٔ ٚقت َبهش ٚتٛظٝؿٗا ٚعذّ اقشاَِٗ يف فا

ٚاطتعذادِٖ، َٚشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بِٝٓٗ، ؾٝٛد٘ نٌ ؾشد ملا ٜـًض ي٘ ٜٚهٕٛ ٖزا يف ايعًّٛ ايهؿا١ٝ٥، أَا 

 ايعًّٛ ايع١ٝٓٝ ؾٗٞ بٛطع نٌ َهًـ ٖٚٞ قذٚد٠ نايـ٠٬ ٚايـّٛ ٚاؿر ؾٝتِ تعًِٝ اؾُٝع.

 سًب عًُا٤ أسذ إٔ اشلادٟ عبذ ابٔ رنش$ َٚٔ ا٭َج١ً ايع١ًُٝ ع٢ً اٖتُاّ ايعًُا٤ بأؿشاِ املٛاٖب، ؾكذ     

 قاؿذا د٦ت ٚقذ اؿؿغ، طشٜع ٚأْ٘ ت١ُٝٝ، بٔ أمحذ: ي٘ ٜكاٍ بـيب ايب٬د يف زلعت: ٚقاٍ دَؼل َٔ قذّ

 عًٝٓا ٜعدل ه٤ٞ ايظاع١ عٓذْا، ؾاقعذ دا٤، َا اٯٕ إىل ٖٚٛ نتٸاب٘، طشٜل ٖزٙ: لٝاط ي٘ ؾكاٍ. أساٙ يعًٞ

 َع٘ ايزٟ ؾزاى ايـيب: يًشًيب اـٝاط ؾكاٍ ؿبٝإ، ؾُش ق٬ًٝ، اؿًيب ؼٝخاي ؾذًع. ايهتٸاِ إىل راٖبا

 ٚيذٟ ٜا: قاٍ ثِ ؾٝ٘، ؾٓعش ايًٛح، ايؼٝخ ؾٓاٍٚ إيٝ٘، ؾذا٤ ايؼٝخ ؾٓاداٙ ت١ُٝٝ، بٔ أمحذ ٖٛ ايهبرل ايًٛح

 ؼشع ث٬ث١ أٚ عؼش، أسذ ا٭سادٜح َتٕٛ َٔ عًٝ٘ ؾأ٢ًَ ؾؿعٌ تهتب٘، ػ٦ٝا عًٝو أًَٞ ست٢ ٖزا اَظض

ٞٸ، ازلع٘: ٚقاٍ إيٝ٘، دؾع٘ ثِ إٜاٙ نتابت٘ بعذ َش٠ تأًَ٘ إٔ ع٢ً ٜضد ؾًِ ٖزا، اقشأ :ي٘ ٚقاٍ سذٜجا،  ؾكشأ عً

 ثِ اْتخبٗا أطاْٝذ عذ٠ عًٝ٘ ؾأ٢ًَ. ؾؿعٌ ٖزا، اَظض ٚيذٟ ٜا: ي٘ ؾكاٍ طاَع، أْت َا نأسظٔ عشكا عًٝ٘

 ععِٝ، ػإٔ ي٘ يٝهْٛٔ ايـيب ٖزا عاؾ إٕ: ٜكٍٛ ٖٚٛ ايؼٝخ ؾكاّ َش٠ أٍٚ ؾعٌ نُا ؾٝ٘ ؾٓعش ٖزا، اقشأ: قاٍ

ص ٚؿذقت ؾشاط١ ٖزا ايعامل ؾكذ بشص ابٔ ت١ُٝٝ 9-8، 1425طابٔ ت١ُٝٝ، #قاٍ نُا أٚ. َجً٘ ٜش مل ٖزا ؾإٕ

 ٚنإ عًُا ػاكا َٔ أع٬ّ اٱط٬ّ. 

ادس ايهٛنباْٞ َٔ َٚجٌ ريو سذخ يف ايكڀش ايُٝاْٞ عٓذَا قذّ ايع١َ٬ عبذ ايكادس بٔ أمحذ بٔ عبذ ايك     

نٛنبإ إىل ؿٓعا٤ ٚعًِ بعضّ ايؼٛناْٞ يًظؿش إىل لاسز ايُٝٔ يڀًب ايعًِ بعذ إٔ أسشص نٌ َا يذ٣ 

عًُا٤ ايُٝٔ ؾڀًب٘ ٚعشض عًٝ٘ بإٔ بػٝت٘ َٔ ايعًِ َٛدٛد يذٜ٘، ٚمل ٜهٔ بُٝٓٗا طابل َعشؾ١، ٚبايؿعٌ 

َٳا ٜعڃٗش ْٞ: ٚدذ بػٝت٘ ٚتتًُز ع٢ً ٜذٜ٘ ٚقذ ػذع٘ ٚاٖتِ ب٘ ٜكٍٛ ايؼٛنا ٚٳنٓت أسشس  بعض  يف يٞ"

٘ٹ ؾ ٝٵ ًځ ٚٳاؾل َاإايڃُظٳا٥ٹٌ ٚأعشك٘ عٳ ٗٳادٙ  ٕ  ًڃوځ املظ يفيذٜ٘ َٔ ادٵتٹ ٚٳتاسٳ٠ بايٓجش أتٹ ي١ قشظ٘ تٳاسٳ٠ بايٓعِ ايڃؿځا٥ٹل 
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ِٻ نځزٳيٹو ؾإٕ بعض ايڃُظٳا٥ٹٌ اييت َٳا نتب٘ ث ِٻ أنتب ع٢ً  ٘ٹ ث ٝٵ ًځ ٛٳاؾل نتب عٳ ٜٴ ٚٳإڇٕ مل  ٗٳا  ايشٻا٥ٹل  ٚٳقعت ؾٹٝ

ٗٳا إڇيځ٢ طبع سطا٥ٌ"طايؼٛناْٞ، ز َٳا سشست٘ ٚسشسٙ ؾٹٝ  ص.363، 1املباسج١ سٳاٍ ايڃكٹشٳا٤ٳ٠ ادٵتُع 

ٚل٬ؿ١ ايكٍٛ: إٕ عًُا٤ اٱط٬ّ قذ أدسنٛا إٔ ايٓاغ ىتًؿٕٛ يف َٛاٖبِٗ ٚقذساتِٗ ٚريو َٔ ل٬ٍ      

 ايٛاقع١ٝ ْعهع ريو يف َ٪يؿاتِٗ ٚتعًُِٝٗ، "َٚٔؾُِٗٗ يهتاِ اهلل ٚط١ٓ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚا

 ا٭عُاٍ قظِ اهلل إٔ ريو ا٫طتعذادات، ٚالت٬ف املٛاٖب، تٓٛع بظبب ٖٛ إمنا ايكذسات تؿاٚت إٔ إدساى

 ايؿشا٥ض بعذ ا٭عُاٍ ٚأؾلٌ ؾٝ٘، ي٘ ؾتض مبا ٜشك٢ إٔ ايهٌ ٚع٢ً ٚا٭سصام، ا٭َٛاٍ قظِ نُا ٚا٭ل٬م

 بظِٗ، لرل نٌ يف ي٘ ٚكشِ باِ، نٌ يف ي٘ ؾتض َٔ ايٓاغ َٚٔ عًٝ٘، ٜكذسٕٚ ُٝاؾ ايٓاغ بالت٬ف ىتًـ

 ص. 91، 2006"طٜظشٟ، .1ٜؼا٤ َٔ ٜ٪تٝ٘ اهلل ؾلٌ ٚريو

 ايتٛؿٝات ٚاملكذلسات:

 :١اٯتٝايتٛؿٝات ٚاملكذلسات  ٜكذلح ايباسح يف لتاّ ٖزا ايبشح

بٓا٤ املٓاٖر ٚتڀٜٛشٖا. يفؿشٚم ايؿشد١ٜ مل٪طظات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايا إٔ تشاعٞ .1

تضٜٚذ املعًُني بايڀشا٥ل ٚا٭طايٝب اييت تشاعٞ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني طًبت٘. .2

ايعٓا١ٜ بإعذاد املعًُني ٚتأًِٖٝٗ يف َ٪طظات اٱعذاد ٚايتذسٜب ع٢ً َعشؾ١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ  .3

ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا.

ايؿشد١ٜ ٚتذسٜظٗا يف نًٝات ايذلب١ٝ  ا٫ٖتُاّ بذساط١ تشاثٓا اٱط٬َٞ ايذلبٟٛ ٫ٚ طُٝا ايؿشٚم .4

َٚعاٖذ إعذاد املعًُني.

َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ايڀًب١ ٚٚكع ٚايتع١ًُٝٝ ٜٓبػٞ ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ  .5

َعاٜرل ع١ًُٝ يتٛصٜع ايڀًب١ ع٢ً ايؼعب دالٌ املذاسغ عٝح ٫ ٜ٪دٟ ٖزا ايتٛصٜع إىل ؾؼٌ 

ب ا٭رنٝا٤ ْتٝذ١ يتذْٞ َظت٣ٛ ايذساط١ عٔ َكذستِٗ.كعٝؿٞ ايزنا٤، أٚ تػرل َٛاٖ

تٛدٝ٘ ايڀًب١ إىل ايتخــات اييت تٓاطب قذساتِٗ ٚاطتعذاداتِٗ َٚٝٛشلِ; يتًب١ٝ سادات ايؿشد  .6

ٚاجملتُع ٜٚظِٗ يف ت١ُٝٓ اجملتُع.  

يف سٝاتِٗ  ٚتؿعًٝعا ٜٓبػٞ ع٢ً املعًُني انتؼاف املٛاٖب ٚايكذسات يذ٣ طًبتِٗ ٚتٛظٝؿٗا .7

١ًٝ.ايعُ

ع٢ً املعًُني َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني طًبتِٗ يف ايتهايٝـ ٫ طُٝا ا٫قتـاد١ٜ، ٚا٫دتُاع١ٝ. .8
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إدشا٤ دساطات سٍٛ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ عٓذ عًُا٤ املظًُني. .9

 إدشا٤ دساطات َٝذا١ْٝ ملعشؾ١ َذ٣ َشاعا٠ املعًُني يًؿشٚم ايؿشد١ٜ. .10

 قا١ُ٥ املـادس ٚاملشادع:

 ايكشإٓ ايهشِٜ.

 برلٚت. -، داس ايؼشٚم3، ز 17(، يف ظ٬ٍ ايكشإ، ط1412ِٝ، طٝذ قڀب، )إبشاٖ .1

(، تؿظرل ايهتاِ ايعضٜض ٚإعشاب٘، ؼكٝل: عًٞ 1413ابٔ ابٞ ايشبٝع ، عبٝذ اهلل بٔ أمحذ بٔ عبٝذ اهلل، ) .2

 ايظعٛد١ٜ. -بٔ طًڀإ اؿهُٞ، اؾاَع١ اٱط١َٝ٬ باملذ١ٜٓ املٓٛس٠

، داس ايهتب 1(، َٓذذ املكش٥ني َٚشػذ ايڀايبني، ط1999طـ، )ابٔ اؾضسٟ، قُذ بٔ قُذ بٔ ٜٛ .3

ايع١ًُٝ.

، املڀًع١ املـش١ٜ َٚهتبتٗا.1(، أٚكض ايتؿاطرل، ط1964ابٔ اـڀٝب، قُذ قُذ عبذ ايًڀٝـ، ) .4

، ػشن١ َهتب١ 5، ز2(، طٓٔ ايذلَزٟ، ط1975ابٔ ايلشاى، قُذ بٔ عٝظ٢ بٔ طٛس٠ بٔ َٛط٢، )  .5

 َـش. -ؿًيبَٚڀبع١ َـڀؿ٢ ايبابٞ ا

ٙ(، ػشح 1425ابٔ ت١ُٝٝ، تكٞ ايذٜٔ أبٛ ايعباغ أمحذ بٔ عبذ اؿًِٝ بٔ عبذ ايظ٬ّ بٔ عبذاهلل، ) .6

برلٚت.  -، ؼكٝل: قُذبٔ سٜاض ا٭محذ، املهتب١ ايعـش1١ٜايعكٝذ٠ ا٫ؿؿٗا١ْٝ، ط

(، اقتلا٤ 1999ابٔ ت١ُٝٝ، تكٞ ايذٜٔ أبٛ ايعباغ أمحذ بٔ عبذ اؿًِٝ بٔ عبذ ايظ٬ّ بٔ عبذاهلل، ) .7

، ؼكٝل: ْاؿش عبذ ايهشِٜ ايعكٌ، داس عامل 7ايـشاط املظتكِٝ  ملخايؿ١ أؿشاِ اؾشِٝ، ط

برلٚت.  -ايهتب

، ايذاس 15(، ايتششٜش ٚايتٜٓٛش، ز1984ابٔ عاػٛس، قُذ ايڀاٖش بٔ قُذ بٔ قُذ ايڀاٖش، ) .8

 تْٛع. -ايتْٛظ١ٝ يًٓؼش

(، ؼؿ١ املٛدٚد بأسهاّ 1971، )ِ بٔ طعذ سلع ايذٜٔقُذ بٔ أبٞ بهش بٔ أٜٛابٔ قِٝ اؾٛص١ٜ،  .9

دَؼل.-املٛيٛد، َهتب١ داس ايبٝإ

، ؼكٝل: طاَٞ قُذ 2(، تؿظرل ايكشإٓ ايععِٝ، ط1999ابٔ نجرل، أبٛ ايؿذا٤ إزلاعٌٝ بٔ عُش، ) .10

 ط١َ٬، داس طٝب١ يًٓؼش ٚايتٛصٜع  .

ُإ ا٭سدٕ.ع -، داس ايؿشقإ يًٓؼش ٚايتٛصٜع1ا٭زلش، ايٓيب املشبٞ، ط .11
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ا٭ػٍٛ ، عادٍ عض ايذٜٔ، )د.ت(، عًِ ْؿع ايُٓٛ َٔ اؾٓني إىل ايؼٝخٛل١، َهتب١ ا٭لًٛ  .12

املـش١ٜ.

، 79، اؿذٜح سقِ 1، ز1ٖـ(، ؿشٝض ايبخاسٟ، ط1422ايبخاسٟ، قُذ بٔ إزلاعٌٝ أبٛ عبذ اهلل، ) .13

 ا٠.باِ ؾلٌ َٔ عًِ ٚعًِ، ؼكٝل: قُذ صٖرل بٔ ْاؿش ايٓاؿش، داس طٛم ايٓذ

(، َظٓذ ايبضاس املٓؼٛس باطِ ايبشش 2009أبٛ بهش أمحذ بٔ عُشٚ بٔ عبذ اـايل بٔ ل٬د، )ايبضاس،  .14

ايضلاس.

 -برلٚت -، فُع ايبشٛخ اٱط1١َٝ٬(،  اٱط٬ّ ٚعًِ ايٓؿع، ط1992ايبظتاْٞ، قُٛد،) .15

يبٓإ.

، ؼكٝل ١ٓ2، ط(، ػشح ايظ1983ايبػٟٛ، أبٛ قُذ اؿظني بٔ َظعٛد بٔ قُذ بٔ ايؿشا٤، ) .16

دَؼل، برلٚت. -قُذ صٖرل ايؼاٚؾ، املهتب اٱط٬َٞ-ػعٝب ا٭سْ٪ٚط

ايبكاعٞ، إبشاِٖٝ بٔ عُش بٔ سظٔ ايشباط بٔ عًٞ بٔ أبٞ بهش، )د.ت(، ْعِ ايذس يف تٓاطب اٯٜات  .17

ايكاٖش٠. -ٚايظٛس، داس ايهتب اٱط٬َٞ

، طٓٔ ايذلَزٟ، ؼكٝل: 2(، ط1975ايذلَزٟ، قُذ بٔ عٝظ٢ بٔ طٛس٠ بٔ َٛط٢ بٔ ايلشاى، ) .18

َـش. -ؾ٪اد عبذ ايباقٞ، ػشن١ َهتب١ َٚڀبع١ َـڀؿ٢ ايبابٞ اؿًيب

 برلٚت. –داد املٛىل، قُذ أمحذ، )د.ت(، اـًل ايهاٌَ، َ٪طظ١ ايشطاي١  .19

 ؿٓعا٤.-(، ايؼخـ١ٝ ٚايكذسات ايعك١ًٝ، َشنض ايذلب1997١ٝاؾشَٛصٟ، أمحذ، ) .20

، َهتب١ 5(، أٜظش ايتؿاطرل يه٬ّ ايعًِٝ ايهبرل، ط2003يكادس، )اؾضا٥شٟ، دابش بٔ َٛط٢ بٔ عبذ ا .21

 ايظعٛد١ٜ. -ايعًّٛ ٚاؿهِ، املذ١ٜٓ املٓٛس٠

ٙ(، ايكٛاعذ ا٭طاط١ٝ يًتعاٌَ َع ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايكشإٓ ايهشِٜ، 1416اؿشبٞ، ط٬ٍ بٔ طعذ، ) .22

(.14ف١ً اٱَاّ قُذ بٔ طعٛد اٱط١َٝ٬، ايعذد)

(، د٬ٍ ايذٜٔ ايظٝٛطٞ عـشٙ ٚسٝات٘ ٚدٗٛدٙ يف ايذسغ 1989إ، )محٛد٠، طاٖش طًُٝ .23

برلٚت. –، املهتب اٱط٬َٞ 1ايًػٟٛ،ط

، 1(، د٬ٍ ايذٜٔ ايظٝٛطٞ عـشٙ ٚسٝات٘ ٚدٗٛدٙ يف ايذسغ ايًػٟٛ،ط1989طاٖش طًُٝإ،)محٛد٠،  .24

برلٚت. –املهتب ا٭ط٬َٞ 

 سَٛذ، أطعذ، )د.ت(، أٜظش ايتؿاطرل. .25
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 -، داس ايظ٬ّ يًڀباع١ ٚايٓؼش ٚايتٛصٜع2، ز1، ا٭طاغ يف ايتؿظرل، ط(1985طعٝذ، )س٣ٛ،  .26

ايكاٖش٠.

 -(، ْٛس ايٝكني يف طرل٠ طٝذ املشطًني، داس ايؿٝشا1425٤اـلشٟ، قُذ بٔ عؿٝؿٞ ايبادٛسٟ، ) .27

دَؼل.

 ايكاٖش٠. -اـڀٝب، عبذ ايهشِٜ ْٜٛع، )د.ت(، ايتؿظرل ايكشآْٞ يًكشإٓ، داس ايؿهش ايعشبٞ .28

برلٚت. -، داس ايٓٗل١ ايعشب1١ٝ(، عًِ ايٓؿع ٚدساط١ ايتٛاؾل، ط1976نُاٍ،)دطٛقٞ،  .29

، داس 3ٙ(، َؿتاح ايػٝب، ط1420ايشاصٟ، أبٛ عبذ اهلل قُذ بٔ عُش بٔ اؿظٔ بٔ اؿظني ايتُٝٞ، ) .30

برلٚت. -إسٝا٤ ايذلاخ ايعشبٞ

.26سكا، قُذ سػٝذ بٔ عًٞ، "ف١ً املٓاس"، َر   .31

(، طٝهٛيٛد١ٝ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚاؾُع١ٝ يف اؿٝا٠ ايٓؿظ١ٝ، داس 1994ايشمياٟٚ، قُذ عٛد٠، ) .32

برلٚت. -ايؼشٚم يًٓؼش ٚايتٛصٜع

، داس ايؿهش 2ٙ(، ايتؿظرل املٓرل يف ايعكٝذ٠ ٚايؼشٜع١ ٚاملٓٗر، ط1418ايضسًٝٞ، ٖٚب١ بٔ َـڀؿ٢ ، ) .33

 دَؼل. –املعاؿش 

 دَؼل. -، داس ايؿهش3، ز1ط (، ايتؿظرل ايٛطٝط يًضسًٞ،1422ايضسًٝٞ، ٖٚب١ بٔ َـڀؿ٢، ) .34

ٖـ(، ايهؼاف عٔ سكا٥ل غٛاَض 1407ايضكؼشٟ، أبٛ ايكاطِ قُٛد بٔ عُشٚ بٔ أمحذ، ) .35

 برلٚت. –، داس ايهتاِ ايعشبٞ 3ايتٓضٌٜ، ط

، املهتب اٱط٬َٞ.3دسٚغ ٚعدل، ط -(، ايظرل٠ ايٓب1985١ٜٛايظباعٞ، َـڀؿ٢ بٔ سظين،) .36

 -ٛ اٱْظإ يف ايڀؿٛي١ ٚاملشاٖك١، داس صٖشا٤ ايؼشم(،  من1997طًُٝإ، عبذ ايشمحٔ طٝذ، ) .37

ايكاٖش٠.

، داس ابٔ اؾٛصٟ 1(، ا٫عتـاّ، ط2008إبشاِٖٝ بٔ َٛط٢ بٔ قُذ ايًخُٞ ايػشْاطٞ ،)ايؼاطيب،  .38

.يًٓؼش ٚايتٛصٜع، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ

أؿٍٛ ايؼشٜع١،  (، املٛاؾكات يف2002ايؼاطيب، إبشاِٖٝ بٔ َٛط٢ بٔ قُذ ايًخُٞ ايػشْاطٞ،) .39

برلٚت. -، املهتب١ ايعش١ٜ ؿٝذا1ط

 ، َڀابع ألباس ايّٝٛ،.17ايؼعشاٟٚ، قُذ َتٛيٞ، )د.ت(، تؿظرل ايؼعشاٟٚ، ز .40
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، داس ابٔ نجرل، داس 1(، ؾتض ايكذٜش، ط1414ايؼٛناْٞ، قُذ بٔ عًٞ بٔ قُذ بٔ عبذ اهلل، ) .41

دَؼل، برلٚت. -ايهًِ ايڀٝب

، ؼٝل: 1(، أدِ ايڀًب َٚٓت٢ٗ ا٭دِ، ط1998ذ بٔ عبذ اهلل، )ايؼٛناْٞ، قُذ بٔ عًٞ بٔ قُ .42

برلٚت.  –يبٓإ  –عبذ اهلل و٢ٝ ايظشوٞ، داس ابٔ سضّ 

ايؼٛناْٞ، قُذ بٔ عًٞ بٔ قُذ بٔ عبذ اهلل، )د.ت(، ايبذس ايڀايع مبشاطٔ َٔ بعذ ايكشٕ  .43

برلٚت. –ايظابع، داس املعشؾ١ 

، داس املظرل٠ يًٓؼش 1ٛد١ٝ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايزنا٤، ط(، طٝهٛي2008ايؼٝخ، طًُإ اـلشٟ، ) .44

عُإ.  -ٚايتٛصٜع ٚايڀباع١

(، ؾتض ايبٝإ يف َكاؿذ ايكشإٓ، املهتب١ ايعـش١ٜ يًڀباع١ 1992ؿذٜل لإ، أبٛ ايڀٝب قُذ، ) .45

برلٚت. -ٚايٓؼش ؿٝذا

ك٤ٛ ايذلب١ٝ (، ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف 2010ْعِٝ أطعذ، ا٫طڀٌ، عبذ ايًڀٝـ َـڀؿ٢، )ايـؿذٟ،  .46

 (.1، ايعذد)12ايٓب١ٜٛ، ف١ً داَع١ ا٭صٖش بػض٠، طًظ١ً ايعًّٛ اٱْظا١ْٝ، اجملًذ

ايشٜاض. –ٖـ(، أؿٍٛ عًِ ايٓؿع اؿذٜح، داس ايضٖشا٤ 1426ط٘، ؾشز عبذ ايكادس، ) .47

عبذ املعڀٞ، سظٔ َـڀؿ٢، ٚقٓاٟٚ، ٖذ٣ قُذ،)د.ت(، عًِ ْؿع ايُٓٛ، داس قبا٤ يًڀباع١  .48

ٜع.ٚايٓؼش ٚايتٛص

 ايكاٖش٠. -(، ايتؿظرل اؿذٜح، داس إسٝا٤ ايهتب ايعشب1383١ٝعض٠، دسٚص٠ قُذ، ) .49

ٙ(،ؾتض ايباسٟ ػشح ؿشٝض ايبخاسٟ، داس 1379أمحذ بٔ عًٞ بٔ سذش أبٛ ايؿلٌ ،)ايعظك٬ْٞ،  .50

برلٚت. –املعشؾ١ 

ٚعبذ  (، إسٝا٤ عًّٛ ايذٜٔ، ؼكٝل ايؼشات ايڀشإ،1996ايػضايٞ، أبٞ ساَذ قُذ بٔ قُذ، ) .51

َـش. –املٓـٛس٠  -اهلل املٓؼا٣ٚ، َهتب١ اٱميإ يًٓؼش ٚايتٛصٜع

، ؼكٝل ايؼشات ايڀشإ، 1(، إسٝا٤ عًّٛ ايذٜٔ، ط1996أبٞ ساَذ قُذ بٔ قُذ، )ايػضايٞ،  .52

 املٓـٛس٠، َـش. -ٚعبذاهلل املٓؼاٟٚ، َهتب١ اٱميإ

، ؼكٝل: ؾ٪اد 1يف ايظٝاط١"طقُذ بٔ قُذ بٔ طشلإ، )د.ت(، سطاي١ كُٔ "فُٛع ايؿاسابٞ،  .53

 اٱطهٓذس١ٜ. -عبذ املٓعِ أمحذ، َ٪طظ١ ػباِ اؾاَع١



 

989 
 

 2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  –دس الساالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 مقبل إسماعيل أحمد. د.أ تأصيلية تربوية دراسة  – إسالمي منظور من رديةالف الفروق

(، ايؿشٚم ا٭طاط١ٝ بني ايشدٌ ٚاملشأ٠ ٚسه١ُ ٚدٛدٖا، عح 2005ايكشػٞ، أزلا٤ غايب عبذ ايهايف، ) .54

 داَع١ اٱميإ. -تهًُٝٞ يٌٓٝ دسد١ املادظترل، ن١ًٝ اٯداِ

 ١ٜٛ َـذسا يًُعشؾ١ ٚاؿلاس٠.ايكشكاٟٚ، ٜٛطـ، )د.ت(، ايظ١ٓ ايٓب .55

، ؼكٝل 2(، اؾاَع ٭سهاّ ايكشإٓ، ط1964ايكشطيب، أبٛ عبذ اهلل قُذ بٔ أمحذ بٔ أبٞ بهش، ) .56

 ايكاٖش٠. -ايدلدْٚٞ، ٚإبشاِٖٝ أطؿٝؽ، داس ايهتب املـش١ٜ

، ؼكٝل: أمحذ ايدلدْٚٞ، 2(، تؿظرل ايكشطيب، ط1964ايكشطيب، قُذ بٔ أمحذ بٔ أبٞ بهش، ) .57

 ايكاٖش٠.  -اِٖٝ أطؿٝؽ، داس ايهتب املـش١ٜٚإبش

، ؼكٝل: إبشاِٖٝ 3ايكؼرلٟ، عبذ ايهشِٜ بٔ ٖٛاصٕ بٔ عبذ املًو )د.ت(، تؿظرل ايكؼرلٟ، ط .58

 َـش. -ايبظْٝٛٞ، اشل١٦ٝ املـش١ٜ ايعا١َ يًهتاِ

 ايكاٖش٠. –، داس ايؼشٚم 10(، دساطات يف ايٓؿع اٱْظا١ْٝ، ط1993قڀب، قُذ، ) .59

 -ّ(، عًِ ايٓؿع ايذلبٟٛ، َ٪طظ١ ػباِ اؾاَع2010١جُإ، طعٝذ، )ناٌَ، طاسم، ٚع .60

ا٫طهٓذس١ٜ. 

، ؼكٝل 1(، تؿظرل املاتشٜذٟ، ط2005قُذ بٔ قُذ بٔ قُٛد، أبٛ َٓـٛس، )املاتشٜذٟ،  .61

 برلٚت. -داس ايهتب ايع١ًُٝ د.قُذٟ باطًّٛ،

، ؼكٝل 1اتشٜذٟ، ط(، تؿظرل امل2005املاتشٜذٟ، قُذ بٔ قُذ بٔ قُٛد، أبٛ َٓـٛس، ) .62

برلٚت. -داس ايهتب ايع١ًُٝ د.قُذٟ باطًّٛ،

فُع ايًػ١ ايعشب١ٝ بايكاٖش٠)إبشاِٖٝ َـڀؿ٢، أمحذ ايضٜات، ساَذ عبذ ايكادس، قُذ ايٓذاس(،  .63

 )د.ت(، املعذِ ايٛطٝط، داس ايذع٠ٛ.

، 1"طقُذ بٔ قُذ بٔ طشلإ أبٛ ْـش ايؿاسابٞ، )د.ت(، سطاي١ كُٔ "فُٛع يف ايظٝاط١ .64

اٱطهٓذس١ٜ. -ؼكٝل: ؾ٪اد عبذ املٓعِ أمحذ، َ٪طظ١ ػباِ اؾاَع١

 .143املٓتذ٣ اٱط٬َٞ، "ؾل١ٝ يًٓكاؾ" ف١ً ايبٝإ ، ايعذد  .65

ايكاٖش٠. -، داس ايؼشٚم7(، ايكشإٓ ٚعًِ ايٓؿع، ط2001لاتٞ، قُذ عجٓإ، ) .66

(،  املٓتذ٣ 30يبٝإ"، ايعذد)ايٓذٟٚ، طًُٝإ، "ؼكٝل َع٢ٓ ايظ١ٓ ٚبٝإ اؿاد١ إيٝٗا"،  ف١ً ا .67

اٱط٬َٞ. 

 ، داس ايؿهش.1قٝٞ ايذٜٔ و٢ٝ بٔ ػشف، )د.ت(، اجملُٛع ػشح املٗزِ، زايٟٓٛٚ،  .68
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ايٓٝظابٛسٟ، َظًِ بٔ اؿذاز أبٛ اؿظٔ ايكؼرلٟ، )د.ت(: ؿشٝض َظًِ، ؼكٝل قُذ ؾ٪اد عبذ  .69

 برلٚت.  -ايباقٞ، داس إسٝا٤ ايذلاخ ايعشبٞ

، ؼكٝل َاسطذٕ دْٛع، داس 3(، املػاصٟ، ط1989ُش بٔ ٚاقذ ايظُٗٞ، )ايٛاقذٟ، قُذ بٔ ع .70

برلٚت.-ا٭عًُٞ

.2، طشٜل اشلذا١ٜ، ط2006ٜظشٟ، قُذ، ) .71

ٙ(، َٓٗر ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ 1429ايُٝاْٞ، ٖاْٞ بٔ سظٔ عبذاهلل، ) .72

سد١ املادظترل يف ا٭ؿٍٛ اٱط١َٝ٬ ٚتڀبٝكاتٗا ايذلب١ٜٛ يف املذسط١ ا٫بتذا١ٝ٥، عح َهٌُ يٌٓٝ د

 داَع١ أّ ايكش٣ مبه١ ايهش١َ. –يًذلب١ٝ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

 املشادع اٱلًٝض١ٜ

 

2. 



 

925 
 

 2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  –دس الساالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 مقبل إسماعيل أحمد. د.أ تأصيلية تربوية دراسة  – إسالمي منظور من رديةالف الفروق

 


