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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
اسبُس هللٚ ،ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢ضغ ٍٛاهللٚ ،عً ٢آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ.
تعس ٖص ٙاملػأي َٔ ١املػا ٌ٥املُٗ ١اييت تٓاٚهلا ايباسج ٕٛاملعاقط ٕٚبكٛض ٠دً١ٝ
َٚفكً ،١بٝس إٔ عًُا ٤اٱغ ّ٬ايكساَ ٢تٓاٚيٖٛا بكٛضٚ ٠دٝع ٫ ٠تكبٌ ايٓعاع يف ن ٕٛنطب
املطأَ ٠باساٚ ،يهٔ َع ا٭خص ببعض ايؿطٚط املُٗ َٔ ،١أُٖٗا إٔ ٜ ٫ه ٕٛنطبا َربسا ٜرتى
أثطاٚ ،يف َكابٌ ٖصا ازبُع حيا ٍٚبعض ايباسجني ايًذ ٤ٛإىل قطا ٠٤دسٜس ٠يتًهِ اٯ ١ٜاييت ٚضز
فٗٝا نطب املطأ ٖٞٚ ،٠قطاْ ٠٤كسَ ١ٜعاقط ٖٞٚ ،٠ضمبا َٔ تأثريات ايٛاقع املعاقط ،سٝح إٕ
نطب املطأٚ - ٠فل قٛاْني ا٭َِ املتشسَٓٚ ،٠عُات سكٛم اٱْػإٚ ،خاق ١سكٛم املطأٜ ،٠عس
َجا ٫قاضخا ٚسكٝكٝا يًعٓف نس املطأ ،٠بٌ ٜعس ٚ-فل َٓعَٛتِٗ  َٔ -نطٚب اٱٖاْ ١يًُطأ٠
ٚاظزضاٗ٥ا ٚذبكريٖا ٖٛٚ ،أَط خڀري  ٫بس َٔ َكاَٚت٘ َٚكاضعت٘ َٓٚع٘ يف اجملتُعات ايعامل،١ٝ

ٚيكس سسزت ا٭َِ املتشسَٜٛ ٠ا خاقا يًكها ٤عً ٢ايعٓف نس املطأٚ ،1 ٠يصيو َٔ باب اٱخ٬م
هلصا ايسٚ ،ٜٔايسفاع عٓ٘ نس ؾبٗات بعض أعسا ٙ٤أ ٚضمبا َٔ أبٓا ٙ٤ممٔ مل ٜفُٗٛا ٜٚتفكٗٛا
سكٝك ١نطب املطأ ٠يف اٱغٚ ّ٬فًػفت٘ ،سا ٍٚبعض ايباسجني املعاقط ٜٔتأ ٌٜٚتًو اٯ ١ٜتأ٬ٜٚ
عكْٝ٬ا ٜٓكص اٱغٖ َٔ ّ٬ص ٙاملڀاعٔ ايكاضخ ،١سٝح فػطٚا نطب املطأ ٠برتنٗا ٚا٫بتعاز عٓٗا
ٚععهلا َٚفاضقتٗا ٖٛٚ ،تفػري ي٘ َهاْت٘ يف بعض املساضؽ ايفهط ١ٜاملعاقطٚ ،٠يعٌ َٔ أبطظٖا

َسضغ ١إغ ١َٝ٬املعطف ،١اييت ٜطأغٗا ايسنتٛض عبس اسبُٝس أمحس أب ٛغًُٝإ ٚ ،2يكس أيف نتابا

 1أقطت ازبُع ١ٝايعُ ١َٝٛيٮَِ املتشس ٠مبٛدب ايكطاض ضقِ (  ) 134 / 54تاضٜذ ّٜٛ 1999 / 12 / 17
 -11/25تؿط ٜٔايجاَْٜٛ ،ٞا عاملٝا يًكها ٤عً ٢ايعٓف نس املطأٚ Violence against Women ،٠قس
غسا  25 ّٜٛتؿط ٜٔايجاْ ٞايَٛٝاڄ ايعامل ٞيًكها ٤عً ٢ايعٓف نس املطأَٓ ٠ص عاّ ٚ ،1981قس اغتٴُس شيو
ايتأضٜذ َٔ اٱغتٝاٍ ايٛسؿ ٞيف غٓ 1960 ١يٮخٛات ايج٬خ َرياباٍ ( باتطٜآَٝٚ ،ريفاَ ،اضٜا تريٜعا) ايًٛاتٞ
نٔ َٔ ايػٝاغٝات ايٓؿٝڀات يف ازبُٗٛض ١ٜايسَٝٓٝٚهٚ Santo Domingo ،١ٝشيو بٓا ٤عً ٢أٚاَط اسبانِ
ايسَٝٓٝٚه ٞضٚفا ٌٜٝتطٚخ. Rafael Leonidas Trujillo Molina.1961-1936 ًٛٝٝ
 2ايسنتٛض عبس اسبُٝس أب ٛغًُٝإ نإ َسٜطا يًذاَع ١اٱغ ١َٝ٬ايعامل ١ٝمبايٝعٜا ٖٛٚ ،اٯٕ ضٝ٥ؼ املعٗس
ايعامل ٞيًفهط اٱغ َٞ٬بأَطٜهاٚ ،ضٝ٥ؼ َ٪غػ ١تُٓ ١ٝايٓاؾ٪َ َٔ ٖٛٚ ،١٦غػَ ٞسضغ ١إغ ١َٝ٬املعطف١
ايفهطٚ ،١ٜهلا فطٚع يف ايعاملٚ ،تكسض صبًتٗا ايفهط ١ٜاملعطٚف ١ب(إغ ١َٝ٬املعطف.)١
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س ٍٛشيو بعٓٛإ( نطب املطأٚ ٠غ ١ًٝسبٌ اشب٬فات ايعٚد ٖٛٚ ،3)١ٝضأ ٟتفطز ب٘ٚ ،مل ٜؿط إي٘ٝ
أسس َٔ ايكساَ ٖٛٚ ،٢ادتٗاز  ٫بأؽ ،٭ْ٘ َٔ باب ايتأٚ ،ٌٜٚيٝؼ َٔ باب ايتعڀ ٫ٚ ٌٝايطفض
يًٓكٛم ايسٚ ،١ٜٝٓغٓٓاقـ ٖصا ايطأ ٟيف ضبً٘ ،إ ٫إٔ ايص٪ٜ ٟخص عًٖ ٘ٝصا اٱدبا ٙأْ٘ ٜ ٫عٍٛ
عً ٢ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛنجريا ،٭ٕ ايػٓٚ ١انش ١يف نطب املطأٚ ،٠يهٔ ا٭َط ٜتڀًب تفػريا ٜعٌٜ
اٱؾهايٝات ايعسٜس ٠س ٍٛسكٝك ١ايهطب يف اٱغ.ّ٬
إشٕ عبٔ أَاّ إدباٖني اثٓني ،اٱدبا ٙا٭ ٖٛٚ ٍٚايطافض يًتأٜٚ ،ٌٜٚط ٣إٔ نطب املطأ٠
سكٝك ٫ٚ ،ٞميهٔ تأ ًٜ٘ٚبؿ ٤ٞآخط ،نايتأ ٌٜٚايص ٟشٖب إي ٘ٝاٱدبا ٙايجاْ ٖٛٚ ،ٞتأٌٜٚ
ايهطب برتى املطأٚ ٠ععهلا َٚفاضقتٗا ٚا٫بتعاز عٓٗا ،نٛغ َٔ ١ًٝايٛغا ٌ٥ايٓادع ١سبٌ اشب٬فات
ايعٚد ٫ ،١ٝدطّ إٔ اٱدبا ٙا٭ ٍٚعً ٢سل فُٝا إشا نإ ايتأ ٌٜٚصبشفا َتعػفا َتهًفا غري
َعكَٓ ٫ٚ ٍٛڀكٚ ،ٞخاق ١يف بعض اجملا٫ت اييت  ٫ميهٔ ايًذ ٤ٛإىل ايتأ ٌٜٚفٗٝا َڀًكاٚ ،شيو
يٛنٛسٗا ٚدٖ٤٬ا ،بٌ إٕ تأًٜٗٚا غٝفػس املعٓ ٢ناَٚ ،٬خيطد٘ َٔ إطاض ٙاسبكٝكٚ ،ٞإ ٫فإٕ
ايتأ ٌٜٚيف بعض املٛاطٔ نطٚض ،ٟفً ٛأبكٓٝا ايباب َػًكا ،يطمبا اقته ٢ا٭َط فػازا يف املعاْ،ٞ
ٚغ ٤ٛفِٗٚ ،يعٌ َا غًه٘ اٱدبا ٙايجاْ– ٞضغِ قسم ْٝت٘ ٚإخ٬قَ٘ -جاٍ قاضر يف ايتأٌٜٚ
املتعػفٚ ،شيو ٭ٕ ايهطب ايٛاضز يف اٯ ١ٜايهطمي ٫ ،١حيتٌُ إَ ٫عٓٚ ٢اسسا ٖٛٚ ،نطبٗا نطبا
دػسٜا بسْٝاٚ ،إٕ نإ ازبُٝع َتفكني يف ن ٕٛايهطب  ٫بس إٔ ٜه ٕٛخفٝفا غري َربح٪ٜ ٫ ،شٟ
ٜٛ ٫ٚدع ٪ٜ ٫ٚمل ٜ ٫ٚرتى أثطا.
إٕ ٚضٚز ايهطب يف ايكطإٓ ايهط ِٜناف ملٔ ٜطٜس ايڀعٔ يف ٖصا اايس ،ٜٔيف ن ْ٘ٛزٜٓا
ٜهڀٗسا املطأٜٗٓٝٗٚ ،٠ا ٚحيتكطٖا ٜٚعزضٜٗا ،يصيو  ٫بس َٔ ًَذأ آخطَٚ ،ػًو طبتًف سبٌ ٖصٙ
اٱؾهاي ١ٝحبٝح ْٓأ ٣بأْفػٓا عٔ ايتأ٬ٜٚت ايػطٜبٚ ،١عبا ٍٚيف ايٛقت ْفػ٘ َٛانب ١سطن١
ايتڀٛض ايعامل ١ٝيف صبا٫ت سكٛم اٱْػإٚ ،خاق ١سكٛم املطأ.٠
ٚقبٌ ططح ٖصا اسبٌ ،أٚز َٓاقؿ ١اٱدبا ٙايجاْ ٞايص ٟميجً٘ ايسنتٛض عبس اسبُٝس أبٛ
غًُٝإ ،يف تفػري ٙايهطب بايرتى َٚؿتكات٘ ،يكس عٓ ٕٛايسنتٛض نتاب٘ بعٓٛإ  ِٖٜٛايكاض٤ٟ
بإٔ ايهطب املتبازض إىل ايصٖٔ ٖ ٛايٛغ ١ًٝايٓادع ١سبٌ اشب٬فات ايعٚدٚ ،١ٝإٕ نإ ايسنتٛض
ٜككس َعٓ ٢آخط َ ٖٛٚا شنطْا ٙغابكاٚ ،٭ْ٘ يف ايٛقت ْفػ٘ ٚنع عَ٬ات ايتعذب يف ْٗا١ٜ
 3طبع ٖصا ايهتاب يف زاض ايفهط يف زَؿل ،غٓٚ ّ 2001 ١ظبس حبجا ي٘ حيٌُ ايعٓٛإ ْفػ٘ٚ -يعً٘ طٛض ٙإىل
نتاب َػتكٌ نُا غبل شنط ايهتاب -يف صبً ١إغ ١َٝ٬املعطف 2001 ١يف ايعسز ( )24ايػٓ ١ايػازغ.١
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ايعٓٛإ ،يٝبني َٔ خ٬هلا أْ٘ ٜ ٫ككس بايهطب ايهطب اسبكٝكٖٚ ،ٞصا يف تكسٜط ٟغري زقٝل،
٭ٕ ايعٓاَ ٜٔٚفاتٝح ،يصا  ٫بس إٔ تهٚ ٕٛانش ١دً ١ٝيف تكٛض ايكاضٚ ،٤ٟإٕ نإ ضمبا قكس
بصيو دصب ايكاض ،٤ٟ٭ٕ َجً٘ َ َٔٚع٘ يف َسضغت٘ ايفهطٜ ٫ ،١ٜتكٛض َِٓٗ اٱميإ بهطب
املطأ ٠نطبا دػسٜاٚ ،عً ٢أ ١ٜساٍ ،فإٕ ٖصا ايعٓٛإ  ٫ميهٔ قبٛي٘ َٔ ،ايٓاس ١ٝا٭نازمي،١ٝ
٭ْ٘ ضأ ٟغطٜب يف ا٭ٚغاط ايعًُ ٫ٚ ،١ٝميهٔ ٚنع عٓٛإ ضٝ٥ؼ بٓا ٤عً ٢ضأ ٟؾاش غطٜب.
شنط ايسنتٛض عبس اسبُٝس إٔ ايهطب ٚضز يف ايكطإٓ ايهط ِٜغت عؿطَ ٠ط ،٠يهٔ صبُٛع
املعاْ ٞتسٍ عً ٢ايرتى ٚايععٍ ٚاملفاضقٚ ١ا٫بتعازٚ ،ضٚز ايهًُ ١يف ايكطإٓ ايهط.ِٜ
4
ايهطِٜ
ٚضٚز نًُ ١ايهطب َٚعاْٗٝا ايهطب يف ايكطإٓ

 4قاٍ ايطاغب ا٭قفٗاْ ٞيف َعاْ ٞايهطب ":نطب :ايهطب إٜكاع ؾ ٧عً ٢ؾٚ ،٧يتكٛض اخت٬ف ايهطب
خٛيف بني تفاغريٖا نهطب ايؿ ٧بايٝس ٚايعكا ٚايػٝف ٚعبٖٛا  ،قاٍ (فانطبٛا فٛم ا٭عٓام ٚانطبٛا َِٓٗ
نٌ بٓإ)( ،فهطب ايطقاب )( ،فكًٓا انطب ٙٛببعهٗا )( ،إٔ انطب بعكاى اسبذط ) ( ،فطاغ عً ِٗٝنطبا
بايُٝني)ٜ( ،هطبٚ ٕٛدٚ )ِٖٗٛنطب ا٭ضض باملڀط ٚنطب ايسضاِٖ اعتباضا بهطب املڀطقٚ ، ١ق ٌٝي٘ ايڀبع
اعتباضا بتأثري ايػه ١فٚ ،٘ٝبصيو ؾب٘ ايػذٚ ١ٝق ٌٝهلا ايهطٜبٚ ١ايڀبٝعٚ ، ١ايهطب يف ا٭ضض ايصٖاب فٗٝا ٖٛ
نطبٗا با٭ضدٌ ،قاٍ (ٚإشا نطبتِ يف ا٭ضض )ٚ( ،قايٛا ٱخٛاِْٗ إشا نطبٛا يف ا٭ضض) ٚقاٍ (ٜ ٫ػتڀٝعٕٛ
نطبا يف ا٭ضض) ( َ٘ٓٚفانطب هلِ ططٜكا يف ايبشط) ٚنطب ايفشٌ ايٓاق ١تؿبٗٝا بايهطب باملڀطق ١نكٛيو
ططقٗا تؿبٗٝا بايڀطم باملڀطقٚ ،١نطب اشب ١ُٝبهطب أٚتازٖا باملڀطقٚ ١تؿبٗٝا باشب ،١ُٝقاٍ( :نطبت
عً ِٗٝايصي )١أ ٟايتشفتِٗ ايصي ١ايتشاف اشب ١ُٝمبٔ نطبت عًٚ ٘ٝعًٖ ٢صاٚ( :نطبت عً ِٗٝاملػهَٓ٘ٓٚ )١
اغتعري (فهطبٓا عً ٢آشاِْٗ يف ايهٗف غٓني عسزا) ٚقٛي٘( :فهطب ب ِٗٓٝبػٛض) ٚنطب ايعٛز ٚايٓاٚ ٣ايبٛم
ٜه ٕٛبا٭ْفاؽ ٚنطب ايًدي بعه٘ عً ٢بعض باشبًطٚ ،نطب املجٌ ٖ َٔ ٛنطب ايسضاِٖ  ٖٛٚشنط ؾ ٧أثطٙ
ٜعٗط يف غري ،ٙقاٍ( :نطب اهلل َجٚ( ،) ٬انطب هلِ َج( ،) ٬نطب يهِ َج َٔ ٬أْفػهِ )ٚ( ،يكس نطبٓا
يًٓاؽ)ٚ ( ،ملا نطب ابٔ َطَ ِٜجَ( ،) ٬ا نطب ٙٛيو إ ٫دسٚ( ،)٫انطب هلِ َجٌ اسبٝا ٠ايسْٝا ) ( ،أفٓهطب
عٓهِ ايصنط قفشا) ٚاملهاضب ١نطب َٔ ايؿطنٚ ،١املهطبَ ١ا أنجط نطب٘ باشبٝاطٚ ، ١ايتهطٜب ايتشطٜض
نأْ٘ سح عً ٢ايهطب ايص ٖٛ ٣بعس يف ا٭ضضٚ ،ا٫نڀطاب نجط ٠ايصٖاب يف ازبٗات َٔ ايهطب يف ا٭ضض،
ٚاغتهطاب ايٓاق :١اغتسعا ٤نطب ايفشٌ إٜاٖا .اٍضاغب ا٭قفٗاْ : :ٞاملفطزات يف غطٜب ايكطإٓ ،ذبكٝلَ :طنع
ايسضاغات ٚايبشٛخ مبهتبْ ١عاض َكڀك ٢ايباظ (ز.ّ.ت.ط) .384/2
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أٚ )٫ٚضز مبعٓ ٢نطب املجٌ.
قاٍ تعاىل{أځيځ ٵِ تٳطٳ نځٝٵفٳ نٳطٳبٳ ايًډ٘ٴ َٳجٳًڄا نځًٹُٳ١ڄ طځٝٿبٳ ڄ ١نځؿٳذٳطٳ٠ٺ طځٝٿبٳ ٺ ١أځقٵًڂٗٳا
.1
ثٳابٹتٷ ٚٳفځطٵعٴٗٳا فٹ ٞايػٻُٳا٤ٹ}.5
{ .2نٳطٳبٳ ايًډ٘ٴ َٳجٳًڄا عٳ ٵبسٶا َٳُٵًڂٛنڄا يځا ٜٳ ڃكسٹضٴ عٳًځ ٢ؾٳٞٵ ٺٚ ٤ٳَٳ ٵٔ ضٳظٳقڃٓٳاٙٴ َٹٓٻا ضڇظٵقڄا
سٳػٳٓٶا فځ ٴٗٛٳ ٜٴٓٵفٹلٴ َٹٓٵ ٴ٘ غٹطٽا ٚٳدٳ ٵٗطٶا ٖٳٌٵ ٜٳػٵتٳٛٴٕٚٳ ايڃشٳ ٵُ ٴس يٹًډ٘ٹ بٳ ٵٌ أځنڃجٳطٴٖٴ ٵِ يځا ٜٳعٵًځُٴٕٛٳ}.6
.3

ؽ نٴطڇبٳ َٳجٳٌٷ فځاغٵتٳُٹعٴٛا يځ ٴ٘ إڇٕٻ اډيصٹٜٔٳ تٳسٵعٴٕٛٳ َٹٔٵ زٴٕٚڇ ايًډ٘ٹ
{ٜٳا أځٜټٗٳا ايٓٻا ٴ

يځ ٵٔ ٜٳدٵًڂكڂٛا شٴبٳابٶا ٚٳيځٛڇ ادٵتٳُٳعٴٛا يځ ٴ٘ ٚٳإڇٕٵ ٜٳػٵًڂبٵٗٴِٴ ايصټبٳابٴ ؾٳٝٵ٦ٶا يځا ٜٳػٵتٳٓٵكٹصٴٙٚٴ َٹٓٵ ٴ٘ نٳعٴفٳ

ب ٚٳايڃُٳڀڃًڂٛبٴ}.7
ايڀډايٹ ٴ

ؾطٳنځا٤ٳ
{ .4نٳطٳبٳ يځهڂِٵ َٳجٳًڄا َٹ ٵٔ أځْٵفڂػٹهڂ ٵِ ٖٳ ٵٌ يځهڂِٵ َٹٔٵ َٳا َٳًځهځتٵ أځٜٵُٳاْٴهڂِٵ َٹٔٵ ٴ
فٹَ ٞٳا ضٳظٳقڃٓٳانڂ ٵِ فځأځْٵتٴِٵ فٹ٘ٝٹ غٳٛٳا٤ٷ تٳدٳافڂْٛٳٗٴ ٵِ نځدٹٝفځتٹهڂ ٵِ أځْٵفڂػٳهڂ ٵِ نځصٳيٹوځ ْٴفځكٿٌٴ ايڃآٜٳاتٹ يٹكځ ٵ ٛڈّ

ٜٳعٵكٹًڂٕٛٳ}.8

ؾطٳنځا٤ٴ َٴتٳؿٳانٹػٴٕٛٳ ٚٳضٳدٴًڄا غٳًځُٶا يٹطٳدٴ ڈٌ ٖٳ ٵٌ
{ .5نٳطٳبٳ ايًډ٘ٴ َٳجٳًڄا ضٳدٴًڄا فٹ٘ٝٹ ٴ
ٜٳػٵتٳٛڇٜٳإڇ َٳجٳًڄا ايڃشٳ ٵُ ٴس يٹًډ٘ٹ بٳ ٵٌ أځنڃجٳطٴٖٴ ٵِ يځا ٜٳعٵًځُٴٕٛٳ}.9
.6

ػٛٳزٽا ٚٳٖٴٛٳ
ؿطٳ أځسٳسٴٖٴ ٵِ بٹُٳا نٳطٳبٳ يٹًطٻسٵُٳٔڇ َٳجٳًڄا ظځ ٻٌ ٚٳدٵٗٴ٘ٴ َٴ ٵ
{ٚٳإڇشٳا بٴ ٿ

.7

{ٚٳيځُٻا نٴطڇبٳ ابٵٔٴ َٳطٵٜٳِٳ َٳجٳًڄا إڇشٳا قځٛٵَٴوځ َٹٓٵ ٴ٘ ٜٳكٹسټٕٚٳ}.11

.8

{نٳطٳبٳ ايًډ٘ٴ َٳجٳًڄا يٹډًصٹٜٔٳ نځفځطٴٚا ا ٵَطٳأځتٳ ْٴ ٛڈح ٚٳا ٵَطٳأځتٳ يڂٛطٺ}.12

نځعٹِٝٷ}.10

 5غٛض ٠إبطاٖ ِٝاٯ.)2( ١ٜ
 6غٛض ٠ايٓشٌ اٯ.)75(١ٜ
 7غٛض ٠اسبر اٯ.)73(١ٜ
8غٛض ٠ايط ّٚاٯ.)28( ١ٜ
 9غٛض ٠ايعَط اٯ.)29( ١ٜ
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غٛض ٠ايعخطف اٯ.)17(١ٜ

 11غٛض ٠ايعخطف اٯ.)57( ١ٜ
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.9

{ اْٵ ڂع ٵط نځٝٵفٳ نٳطٳبٴٛا يځوځ اڃيأځَٵجٳاٍٳ فځهٳًڊٛا فځًځا ٜٳػٵتٳڀٹٝعٴٕٛٳ غٳبٹًٝڄا}.13

{ .10إڇٕٻ ايًډ٘ٳ يځا ٜٳػٵتٳشٵٝٹ ٞأځ ٵٕ ٜٳهٵطڇبٳ َٳجٳًڄا َٳا بٳعٴٛنٳ١ڄ فځُٳا فځٛٵقځٗٳا}.14
 { .11شٳيٹوځ بٹأځٕٻ اډيصٹٜٔٳ نځفځطٴٚا اتٻبٳعٴٛا ايڃبٳاطٹٌٳ ٚٳأځٕٻ اډيصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا اتٻبٳعٴٛا ايڃشٳلٻ َٹ ٵٔ

هطڇبٴ ايًډ ٴ٘ يٹًٓٻاؽڇ أځَٵجٳايځٗٴِٵ}.15
ضٳبٿٗڇ ٵِ نځصٳيٹوځ ٜٳ ٵ

ٚ{ .12ٳقځايڂٛا أځآيٹٗٳتٴٓٳا خٳ ٵٝطٷ أځ ٵّ ٴٖٛٳ َٳا نٳطٳبٴ ٛٴ ٙيځوځ إڇيډا دٳسٳيڄا بٳ ٵٌ ٖٴ ٵِ قځ ٵّٛٷ
خٳكٹُٴٕٛٳ}.16
ت أځ ٵٚزٹٜٳ١څ بٹكځسٳضڇٖٳا فځاسٵتٳُٳٌٳ ايػٻٝٵٌٴ ظٳبٳسٶا ضٳابٹٝٶا
 { .13أځ ٵْعٳٍٳ َٹٔٳ ايػٻُٳا٤ٹ َٳا٤ٶ فځػٳايځ ٵ
هطڇبٴ ايًډ٘ٴ ايڃشٳ ٻل
ٚٳَٹُٻا ٜٴٛقٹسٴٕٚٳ عٳًځٝٵ٘ٹ فٹ ٞايٓٻاضڇ ابٵتٹػٳا٤ٳ سٹًڃٝٳ ٺ ١أځٚٵ َٳتٳاعڈ ظٳبٳسٷ َٹجٵًڂ ٴ٘ نځصٳيٹوځ ٜٳ ٵ
ب
هطڇ ٴ
ٚٳايڃبٳاطٹٌٳ فځأځَٻا ايعٻبٳسٴ فځٝٳصٵٖٳبٴ دٴفځا ٶٚ ٤ٳأځَٻا َٳا ٜٳٓٵفځعٴ ايٓٻاؽٳ فځٝٳُٵهڂحٴ فٹ ٞاڃيأځضٵضڇ نځصٳيٹوځ ٜٳ ٵ

ايًډ٘ٴ اڃيأځَٵجٳاٍٳ}.17

ٚ{ .14ٳقځايڂٛا أځآيٹٗٳتٴٓٳا خٳ ٵٝطٷ أځ ٵّ ٴٖٛٳ َٳا نٳطٳبٴ ٛٴ ٙيځوځ إڇيډا دٳسٳيڄا بٳ ٵٌ ٖٴ ٵِ قځ ٵّٛٷ
خٳكٹُٴٕٛٳ).18
ٖص ٙاٯٜات ايهطمي ١مجٝعٗا تسٍ عً ٢ايهطب اجملاظ ٖٛٚ ،ٟإبسا ٤ا٭َجاٍ
ٚتكسميٗا ٚإعڀاٗ٥ا يًٓاؽ َٔ ،أدٌ تٛنٝح ا٭فهاض ٚتكطٜبٗا ،٭ْٗا خري ٚغ ١ًٝيف َجٌ
ٖص ٙاملٛاطٔ ،نٌ شيو َٔ أدٌ فِٗ غًٚ ِٝفك٘ غسٜس سبكٝك ١ا٭َط.

 12غٛض ٠ايتشط ِٜاٯ.)10( ١ٜ
 13غٛض ٠اٱغطا ٤اٯ ،)48( ١ٜغٛض ٠ايفطقإ اٯ.)9( ١ٜ
 14غٛض ٠ايبكط ٠اٯ.)26( ١ٜ
 15غٛض ٠ضبُس(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) اٯ.)3( ١ٜ
 16غٛض ٠ايعخطف اٯ.)58( ١ٜ
 17غٛض ٠ايطعس اٯ.)17(١ٜ
 18غٛض ٠ايعخطف اٯ.)58( ١ٜ
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ثاْٝا) ٚضز مبعٓ ٢ايهطب يف ا٭ضض ٖٛٚ ،ايػفط
ٜ{ )1ٳا أځٜټٗٳا اډيصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا يځا تٳهڂْٛٴٛا نځاډيصٹٜٔٳ نځفځطٴٚا ٚٳقځايڂٛا يٹإڇخٵٛٳاْٹٗڇ ٵِ إڇشٳا نٳطٳبٴٛا

فٹ ٞاڃيأځضٵضڇ أځ ٵ ٚنځاْٴٛا ڂغعٽ ٣يځ ٵ ٛنځاْٴٛا عٹ ٵٓسٳْٳا َٳا َٳاتٴٛا ٚٳَٳا قڂتٹًڂٛا}.19

{ )2يٹًڃفڂكځطٳا٤ٹ اډيصٹٜٔٳ أڂسٵكٹطٴٚا فٹ ٞغٳبٹٌٝڇ ايًډ٘ٹ يځا ٜٳػٵتٳڀٹٝعٴٕٛٳ نٳطٵبٶا فٹ ٞاڃيأځضٵضڇ
ٜٳشٵػٳبٴٗٴِٴ ايڃذٳاٖٹ ٴٌ أځغڃٓٹٝٳا٤ٳ َٹٔٳ اي ٻتعٳفڊفٹ}.20
هطڇبٴٕٛٳ فٹ ٞاڃيأځضٵضڇ}.21
{ )3عٳًٹِٳ أځٕٵ غٳٝٳهڂٕٛٴ َٹٓٵهڂِٵ َٳ ٵطنٳٚ ٢ٳآخٳطٴٕٚٳ ٜٳ ٵ
ٜ{ )4ٳا أځٜټٗٳا اډيصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا إڇشٳا نٳطٳبٵتٴِٵ فٹ ٞغٳبٹٌٝڇ ايًډ٘ٹ فځتٳبٳٝٻٓٴٛا ٚٳيځا تٳكڂٛيڂٛا يٹُٳ ٵٔ

أځيڃكځ ٢إڇيځٝٵهڂِٴ ايػٻًځاّٳ يځػٵتٳ ٴَ٪ٵَٹٓٶا}.22

كطٴٚا َٹٔٳ
ٚ{ )5ٳإڇشٳا نٳطٳبٵتٴِٵ فٹ ٞاڃيأځضٵضڇ فځًځٝٵؼٳ عٳًځٝٵهڂِٵ دٴٓٳاحٷ أځٕٵ تٳكڃ ٴ
ايكٻًځا٠ٹ}.23
ٜ{ )6ٳا أځٜټٗٳا اډيصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ؾٳٗٳازٳ ڂ ٠بٳٝٵٓٹهڂ ٵِ إڇشٳا سٳهٳطٳ أځسٳسٳنڂِٴ ايڃُٳٛٵتٴ سٹنيٳ ايڃٛٳقٹٝٻ١ٹ
اثٵٓٳإڇ شٳٚٳا عٳسٵٍڈ َٹٓٵهڂ ٵِ أځ ٵ ٚآخٳطٳإڇ َٹٔٵ غځ ٵٝطڇنڂ ٵِ إڇ ٵٕ أځْٵتٴِٵ نٳطٳبٵتٴِٵ فٹ ٞاڃيأځضٵضڇ}.24

ٖص ٙاٯٜات ايهطميَ ١ع نْٗٛا تتٓا ٍٚايػفط ٚايطسً ،١يهٓٗا يف سكٝكتٗا ٚنٓٗٗا
تتٓا ٍٚايهطب با٭ضدٌ ،فٌٗ ميهٔ ٭ ٟإْػإ إٔ ٜػافط َٔ غري إٔ ٜهطب ا٭ضض
بطدً ،٘ٝإ ٫إشا ناْت ٖٓاى سايْ ١ازض ٠غري طبٝع ٖٞٚ ،١ٝغري َؿُٛي ١آْ٦ص ،٭ْٓا ْتشسخ
عٔ ٖص ٙاسباي ١بكٛض ٠عاَ ،١قاٍ ايطاغب ا٭قفٗاْ(ٞت ٖ502ـ)ٚ ":ايهطب يف ا٭ضض

 19غٛض ٠آٍ عُطإ اٯ.)156( ١ٜ
 20غٛض ٠ايبكط ٠اٯ.)273( ١ٜ
 21غٛض ٠املعٌَ اٯ.)20( ١ٜ
 22غٛض ٠ايٓػا ٤اٯ.)94( ١ٜ
 23غٛض ٠ايٓػا ٤اٯ.)101( ١ٜ
 24غٛض ٠املا٥س ٠اٯ.)106( ١ٜ
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ايصٖاب فٗٝا ٖ ٛنطبٗا با٭ضدٌ" ٖٚ ،25صا ٜٓڀبل خاق ١عً ٢ايعٗٛز ايػابك ،١٭ٕ اٱبٌ
ٚاشبٚ ٌٝايبػاٍ ٚاسبُري تهطب ا٭ضدٌ بأضدًٗا.
ثايجا) ٚضز مبعٓ ٢ايهطب اسبكٝك ٞاسبػٞ
ب بٹعٳكٳاىځ ايڃشٳذٳطٳ فځاْٵفځذٳطٳتٵ َٹٓٵ ٴ٘
نطڇ ٵ
ٚ{ )1ٳإڇشٹ اغٵتٳػٵكځَ ٢ٴٛغٳ ٢يٹكځٛٵَٹ٘ٹ فځكڂًڃٓٳا ا ٵ

ؿطٳ٠ځ عٳٝٵٓٶا}.26
اثٵٓٳتٳا عٳ ٵ
)2

ب بٹعٳكٳاىځ ايڃشٳذٳطٳ
نطڇ ٵ
{ٚٳأځٚٵسٳٝٵٓٳا إڇيځَ ٢ٴٛغٳ ٢إڇشٹ اغٵتٳػٵكځا ٴ ٙقځٛٵَٴ ٴ٘ أځٕڇ ا ٵ

ؿطٳ٠ځ عٳٝٵٓٶا}.27
فځاْٵبٳذٳػٳتٵ َٹٓٵ٘ٴ اثٵٓٳتٳا عٳ ٵ

ب بٹعٳكٳاىځ ايڃبٳشٵطٳ فځاْٵفځًځلٳ فځهځإٳ نڂ ټٌ فٹطٵ ڈم
نطڇ ٵ
{ )3فځأځٚٵسٳٝٵٓٳا إڇيځَ ٢ٴٛغٳ ٢أځٕڇ ا ٵ
نځاي ډڀٛٵزٹ اڃيعٳعٹِٝڇ} .28ففٖ ٞص ٙاٯٜات ايج٬خ نطب َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ايبشط بعكا،ٙ
 ٖٛٚنطب سكٝك ٫ ٞحيتٌُ َعٓ ٢آخط.
)4

نطڇبٴٛا َٹٓٵٗٴ ٵِ نڂ ٻٌ بٳٓٳإڈ}.29
نطڇبٴٛا فځٛٵمٳ اڃيأځعٵٓٳامڇ ٚٳا ٵ
{فځا ٵ

{ )5فځإڇشٳا يځكٹٝتٴِٴ اډيصٹٜٔٳ نځفځطٴٚا فځهٳطٵبٳ ايطٿقځابٹ } .30يف ٖاتني اٯٜتني نطب
سكٝك ٞبايػٝف يطقاب ايهفاض ٚبٓاِْٗ يف ساي ١ازبٗاز ٚاسبطب ٫ٚ ،حيتٌُ َعٓ ٢آخط
غٛا.ٙ
{ )6فځطٳاغٳ عٳًځٝٵٗڇِٵ نٳطٵبٶا بٹايڃٝٳُٹنيڇ }ٖ .31ص ٙاٯ ١ٜتككس إبطاٖ( ِٝعً٘ٝ
ايػ )ّ٬عٓسَا سڀِ اٱقٓاّ بفأغ٘ ٖٛٚ ،نطب سكٝك ٫ ٞحيتٌُ َعٓ ٢آخط غٛا.ٙ

 25اٍضاغب ا٭قفٗاْ : :ٞاملفطزات يف غطٜب ايكطإٓ .384/2
 26غٛض ٠ايبكط ٠اٯ.)60( ١ٜ
 27غٛض ٠ا٭عطاف اٯ.)160( ١ٜ
 28غٛض ٠ايؿعطا ٤اٯ.)63( ١ٜ
 29غٛض ٠ا٭ْفاٍ اٯ.)12( ١ٜ
 30غٛض ٠ضبُس (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) اٯ.)4( ١ٜ
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}ٖ .32ص ٙاٯ١ٜ
هطڇبٵٔٳ بٹأځضٵدٴًٹٗڇ ٻٔ يٹ ٴٝعٵًځِٳ َٳا ٜٴدٵفٹنيٳ َٹ ٵٔ ظڇٜٓٳتٹٗڇٔٻ
ٚ{ )7ٳيځا ٜٳ ٵ
ايهطمي ١رباطب ْػا ٤املَٓ٪ني بعسّ نطب أضدًٗٔ اييت فٗٝا اشب٬خٌ يهٜ ٞعًِ أْٗا
شات ظ ١ٜٓيف ضدًٗاٖٚ ،صا نطب سكٝك ٞبا٭ضدٌ ٫ ،حيتٌُ َعٓ ٢آخط َڀًكا.
ب يځٗٴِٵ طځطڇٜكڄا فٹٞ
نطڇ ٵ
{ٚٳيځكځ ٵس أځٚٵسٳٝٵٓٳا إڇيځَ ٢ٴٛغٳ ٢أځ ٵٕ أځغٵطڇ بٹعٹبٳازٹ ٟفځا ٵ
)8
ايڃبٳ ٵشطڇ ٜٳبٳػٶا يځا تٳدٳافٴ زٳضٳنڄا ٚٳيځا تٳدٵؿٳ .33}٢أٚس ٢اهلل إىل َٛغ( ٢عً ٘ٝايػ )ّ٬إٔ ٜهطب
ايبشط بعكا ،ٙفاْفطم اثين عؿط ططٜكاٚ ،قاض املا ٤نازبباٍ ايعاي ،١ٝعٔ ميني ايڀطم
ٜٚػاضٖاٚ ،أٜبؼ اهلل ططقِٗ اييت اْفطم عٓٗا املا ، ٤فٗ ٛنطب سكٝك ٞغري صباظ٫ ٟ
حيتٌُ َعٓ ٢آخط.
ح إڇْٻا ٚٳدٳسٵْٳا ٴ ٙقٳابٹطٶا ْٹعٵِٳ اڃيعٳ ٵب ٴس
ب بٹ٘ٹ ٚٳيځا تٳشٵٓٳ ٵ
نطڇ ٵ
ٚ { )9ٳخٴ ٵص بٹٝٳسٹىځ نٹػٵجٶا فځا ٵ
إڇْٻ ٴ٘ أځٚٻابٷ}ٖ .34ص ٙاٯ ١ٜتتشسخ عٔ قرب أٜٛب (عً ٘ٝايػ )ّ٬ملا َطض َطنا ؾسٜسا،
فبكٝت ظٚد٘ َع٘ غٓني عسٜسٚ ،٠قس تطن٘ ايكطٜب ٚايبعٝس يؿس ٠املطض ٚغ ٤ٛسايت٘،
فهاْت ظٚدت٘ تعٌُ ٚربسّ َٔ أدٌ اسبك ٍٛعً ٢ايڀعاّ ٚايؿطاب يعٚدٗا ،فك ٌٝإْٗا
باعت نفريتٗا َٔ أدٌ املاٍٚ ،ق ٌٝغري شيو ،عً ٢أ ١ٜساٍ ٖٞ ،مل تڀع ظٚدٗا يف أَط،
فشًف أٜٛب (عً ٘ٝايػ ،)ّ٬ي ٔ٦ؾفا ٙايًچ٘ َٔ َطن٘ يٝهطبٓٗا َا ١٥دًس ،٠فًُا ؾفاٙ
ايًچ٘ٚ ،ناْت اَطأت٘ قاسب ، ١فطمح٘ اهلل ٚضمحٗا ،فأبسي٘ مبا ١٥مشطار نطبٚ ١اسسٖٛٚ ،٠
نطب سكٝك ٞيهٓ٘ ضَع٪ٜ ٫ ٟشٜ ٫ٚ ٟرتى أثطا ،٭ٕ املككٛز بايهػح اسبعَ ،١فٗٛ
سعَ َٔ ١ايؿُطار َا َٔ ١٥أغكإ ايٓد ٌٝايطٖٝف ١اييت  ٫ت٪شَٚ ،ٟع ن ْ٘ٛنإ نطبا
خفٝفا ضَعٜا َٔ أدٌ إٔ ٜرب ب ،ُ٘ٓٝٝيهٓ٘ َع شيو مسا ٙايكطإٓ ايهط ِٜنطبا.
هطڇبٴٕٛٳ ٚٴدٴٖٛٳٗٴ ٵِ ٚٳأځزٵبٳاضٳٖٴ ٵِ
ٚ{ )10ٳيځ ٵ ٛتٳطٳ ٣إڇشٵ ٜٳتٳٛٳفډ ٢اډيصٹٜٔٳ نځفځطٴٚا ايڃُٳًځا٥ٹهځ ڂٜ ١ٳ ٵ
ٚٳشٴٚقڂٛا عٳصٳابٳ ايڃشٳطڇٜلڇ}.35
 31غٛض ٠ايكافات اٯ.)93( ١ٜ
 32غٛض ٠ايٓٛض اٯ.)31(١ٜ
 33غٛض ٠ط٘ اٯ.)77( ١ٜ
 34غٛض ٠م اٯ.)44( ١ٜ
 35غٛض ٠ا٭ْفاٍ اٯ.)50( ١ٜ
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هطڇبٴٕٛٳ ٚٴدٴٖٛٳٗٴ ٵِ ٚٳأځزٵبٳاضٳٖٴِٵ}.36
{ )11فځهځٝٵفٳ إڇشٳا تٳٛٳفډتٵٗٴِٴ ايڃُٳًځا٥ٹهځ ڂٜ ١ٳ ٵ
يف ٖاتني اٯٜتني تٛنٝح دً ٞيًهطب اسبكٝك ٞيٛد ٙٛايهفاض ٚأزباضِٖ َٔ قبٌ
امل٥٬ه ١عٓس ايٛفا ٠أ ٟإخطاز ايطٚح.
ضابعا) ٚضز ايهطب مبعٓ ٢ايػرت:
)1

هطڇبٵٔٳ بٹدٴ ٴُطڇٖٹٔٻ عٳًځ ٢دٴٝٴٛبٹٗڇ ٻٔ } .37يف ٖص ٙاٯ ١ٜخياطب اهلل ْػا٤
{ٚٳيڃٝٳ ٵ

املَ٪ني بأٜ ٟػرتٕ دٛٝبٗٔ خبُاض ،غرتا يًعٛض ،٠فٗ ٛنطب صباظٚ ٟيٝؼ سكٝكٝا،
يٛدٛز ايكط ١ٜٓاييت َٓعت ايًذ ٤ٛإىل املعٓ ٢اسبكٝك ٖٛٚ ،ٞايتعس ٟباشبُاض ،فٗ ٛيٝؼ
يًهطب اسبكٝك ٞبٌ ٜككس ب٘ ايػرت ،٭ْ٘ أ ٟاشبُاض قٓع يصيو ايػطض.
{ )2فځهٳطٳبٵٓٳا عٳًځ ٢آشٳاْٹٗڇِٵ فٹ ٞايڃهځٗٵفٹ غٹٓٹنيٳ عٳسٳزٶا }ٖ .38ص ٙاٯ ١ٜتتشسخ عٔ
أقشاب ايهٗف ،يف ن ِْٗٛأْاَِٗ اهللَٓٚ ،عِٗ ٚغرت أمساعِٗ َٔ مساع ا٭قٛات
ٚاسبطنات ،فٗ ٛنطب صباظ ٟغري سكٝك ،ٞ٭ْ٘ ٚانح َٔ ايػٝامٚ ،٭ْ٘ تعس ٟحبطف
دط(عً )٢يٝسٍ عً ٢املعٓ ٢املككٛز.
خاَػا) ٚضز ايهطب مبعٓ ٢اٱٜكاع ٚاٱيكام
نطڇبٳتٵ عٳًځٝٵٗڇِٴ ايصٿيډ١ڂ أځٜٵٔٳ َٳا ثٴكٹفڂٛا إڇيډا بٹشٳبٵٌڈ َٹٔٳ ايًډ٘ٹ ٚٳسٳبٵٌڈ َٹٔٳ ايٓٻاؽڇ
 { )1ٴ
ػهځٓٳ ڂٚ ١ٳبٳا٤ٴٚا بٹػٳهٳبٺ َٹٔٳ ايًډ٘ٹ}.39
نطڇبٳتٵ عٳًځٝٵٗڇِٴ ايصٿيډ ڂٚ ١ٳايڃُٳ ٵ
ٚٳبٳا٤ٴٚا بٹػٳهٳبٺ َٹٔٳ ايًډ٘ٹٚ ،ٳ ٴ
نطڇبٳتٵ عٳًځٝٵٗڇِٴ ايڃُٳػٵهځٓٳ١ڂ شٳيٹوځ بٹأځْٻٗٴ ٵِ نځاْٴٛا ٜٳهڃ ڂفطٴٕٚٳ بٹآٜٳاتٹ ايًډ٘ٹ ٚٳٜٳكڃتٴًڂ ٛٳٕ
 { )2ٴ
اڃيأځْٵبٹٝٳا٤ٳ بٹػٳ ٵٝطڇ سٳلڈ} .40يف ٖاتني اٯٜتني سسٜح عٔ ايٛٗٝز ٚقٓٝعِٗ املعطٚف َٔ ايهفط
بآٜات اهللٚ ،قتٌ ا٭ْبٝا ،٤فػهب اهلل عًٚ ،ِٗٝأٚقعِٗ يف ايصٍ ٚايكػاض ٚاملٗاْٚ ١ايفكط،
 36غٛض ٠ضبُس(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) اٯ.)27( ١ٜ
 37غٛض ٠ايٓٛض اٯ.)31( ١ٜ
 38غٛض ٠ايهٗف اٯ.)11( ١ٜ
 39غٛض ٠ايبكط ٠اٯ.)61( ١ٜ
 40غٛض ٠آٍ عُطإ اٯ.)112( ١ٜ
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فٗ ٛنطب غري سكٝك ،ٞبٌ صباظ ٖٛٚ ،ٟدً َٔ ٞايػٝام ،٭ٕ املػهٓٚ ١ايصي ١ساي،١
ٚيٝؼ آي ،١قاٍ ايطاغب ا٭قفٗاْ ":ٞأ ٟايتشفتِٗ ايصي ١ايتشاف اشب ١ُٝمبٔ نطبت

عً.41"٘ٝ

غازغا) ٚضز ايهطب مبعٓ ٢ايٛنع
ت يٹډًصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا اْٵ ڂعطٴْٚٳا ْٳكڃتٳبٹؼٵ َٹ ٵٔ ْٴٛضڇنڂِٵ قٹٌٝٳ
ٜ{ )1ٳ ٵّٛٳ ٜٳكڂٍٛٴ ايڃُٴٓٳافٹكڂٕٛٳ ٚٳايڃُٴٓٳافٹكځا ٴ
هطڇبٳ بٳٝٵٓٳٗٴ ٵِ بٹػٴ ٛڈض يځ ٴ٘ بٳابٷ بٳاطٹٓٴ٘ٴ فٹ٘ٝٹ ايطٻسٵُٳ ڂٚ ١ٳظځاٖٹطٴٙٴ َٹٔٵ قٹبٳًٹ٘ٹ
اضٵدٹعٴٛا ٚٳضٳا٤ٳنڂِٵ فځايڃتٳُٹػٴٛا ْٴٛضٶا فځ ٴ

اڃيعٳصٳاب}ٖ .42ص ٙاٯ ١ٜتتشسخ عٔ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ايٓعاع بني املٓافكني ٚاملَٓ٪ني ،فٝهطب اهلل
حبذاب ٜكڀع َا بني ايڀا٥فتني ،فٝبك ٢املٚ َٕٛٓ٪املَٓ٪ات يف ايٓٛضٚ ،املٓافكٕٛ
ٚاملٓافكات يف ايعًُات ،فٗ ٛنطب غري سكٝك ٞبٌ صباظ ٟمبعٓٚ ٢نع بُٗٓٝا بػٛض أٚ
سذاب أ ٚدساض أ ٚسا٥ط أَ ٚاؾاب٘ شيو يٝػس َا بني ايفطٜكني.
غابعا) ٚضز ايهطب مبعٓ ٢ايرتى
هطڇبٴ عٳٓٵهڂِٴ ايصٿ ڃنطٳ قٳفڃشٶا أځ ٵٕ نڂٓٵتٴ ٵِ قځٛٵَٶا َٴػٵطڇفٹنيٳ}ٖ .43ص ٙاٯ ٖٞ ١ٜاٯ ١ٜايٛسٝس ٠يف
{أځفځٓٳ ٵ
ايكطإٓ ايهط ِٜاييت دا ٤ايهطب فٗٝا مبعٓ ٢ايرتى ٚاٱُٖاٍ ،قاٍ ايؿٝذ ايػعس ٟيف تفػري اٯ":١ٜ
أفٓعطض عٓهِْٚ ،رتى إْعاٍ ايصنط إيٝهِْٚ ،هطب عٓهِ قفشا ،٭دٌ إعطانهِٚ ،عسّ اْكٝازنِ
ي٘؟ بٌ ْٓعٍ عًٝهِ ايهتابْٛٚ ،نح يهِ ف ٘ٝنٌ ؾ ،٤ٞفإٕ آَٓتِ ب٘ ٚاٖتسٜتِ ،فَٗٔ ٛ

تٛفٝكهِٚ ،إ ٫قاَت عًٝهِ اسبذٚ ،١نٓتِ عً ٢ب َٔ ١ٓٝأَطنِ".44

ٚعً ،٘ٝفإٕ ٖص ٙاٯ ٖٞ ١ٜاٯ ١ٜايٛسٝس ٠املٓاغب ١ي٬غتس ٍ٫بٗا يف تفػري ايهطب
بايرتى َٔ ،قبٌ اٱدبا ٙايجاْ ٖٛٚ ،ٞايصٜ ٟتععُ٘ ايسنتٛض عبس اسبُٝس أب ٛغًُٝإ ،أَا بك١ٝ
اٯٜات ا٭خط ،٣فكس أٚنشٓاٖا َع َكاقسٖا َٚفاُٖٗٝا َٚعاْٗٝا ،فاٯ ١ٜاييت ٚضز فٗٝا
ايهطب  ٫ميهٔ تأًٜٗٚا بايرتى ٚاملفاضقٚ ١ايععٍ ،٭ْٗا قطحي ١يف ايهطب ازبػس ،ٟ٭ْٗا
 41اٍضاغب ا٭قفٗاْ :ٞاملفطزات يف غطٜب ايكطإٓ .384/2
 42غٛض ٠اسبسٜس اٯ.)13( ١ٜ
 43غٛض ٠ايعخطف اٯ.)5( ١ٜ
 44عبس ايطمحٔ بٔ ْاقط بٔ ايػعس :ٟتٝػري ايهط ِٜايطمحٔ يف تفػري ن ّ٬املٓإ ،ذبكٝل :عبس ايطمحٔ بٔ
َع ٬ايًٛحيل(بريٚت٪َ ،غػ ١ايطغاي ،١طٖ1420 ،1ـ .762/1 )ّ 2000-
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قطست بايهطب تكطحيا ٚانشا ،قاٍ تعاىل {يطٿدٳا ٴٍ قځٛٻاَٴٕٛٳ عٳًځ ٢ايٓٿػٳا٤ٹ بٹُٳا فځهٻٌٳ ايًډ ٴ٘
ض ٚٳبٹُٳا أځْٵفځكڂٛا َٹ ٵٔ أځَٵٛٳايٹٗڇِٵ فځايكٻايٹشٳاتٴ قځاْٹتٳاتٷ سٳافٹعځاتٷ يٹ ڃًػٳٝٵبٹ بٹُٳا سٳفٹغځ ايًډ ٴ٘
بٳعٵهٳٗٴِٵ عٳًځ ٢بٳعٵ ڈ
نطڇبٴٖٛٴٔٻ فځإڇ ٵٕ أځطځعٵٓٳهڂِٵ فځًځا
ٚٳايًډاتٹ ٞتٳدٳافڂٕٛٳ ْٴؿٴٛظٳٖٴ ٻٔ فځعٹعڂٖٛٴ ٻٔ ٚٳاٖٵ ٴذطٴٖٚٴٔٻ فٹ ٞايڃُٳهٳادٹعڇ ٚٳا ٵ
تٳ ٵبػٴٛا عٳًځٝٵٗڇٔٻ غٳبٹًٝڄا إڇٕٻ ايًډ٘ٳ نځإٳ عٳًٹٝٽا نځبٹريٶا ٚ ،ٳإڇٕٵ خٹفڃتٴِٵ ؾٹكځامٳ بٳٝٵٓٹٗڇُٳا فځا ٵبعٳجٴٛا سٳهځُٶا َٹ ٵٔ أځٖٵًٹ٘ٹ
ٚٳسٳهځُٶا َٹ ٵٔ أځٖٵًٹٗٳا إڇٕٵ ٴٜطڇٜسٳا إڇقٵًځاسٶا ٴٜٛٳفِّلڇ ايًډ ٴ٘ بٳٝٵٓٳٗٴُٳا إڇٕٻ ايًډ٘ٳ نځإٳ عٳًٹُٝٶا خٳبٹريٶا}.45
ٚقس بني ايكطإٓ ايهطَ ِٜطاسٌ ايتعاٌَ َع ٖص ٙاملؿهً ١ايعا ١ًٝ٥أعين ْؿٛظٖا ،فبسأ
باملٛعع ١اسبػٓ ،١عٓس ْؿٛظ املطأٚ ٠متطزٖا ٚعسّ إطاعتٗا يعٚدٗا أ ٚأ ٟأَط ٜعس خطٚدا
عٔ طاع ١ظٚدٗا ،ثِ بسأ مبطسً ١أخطٖ ٖٞٚ ٣ذطٖا يف املهذع ،٭ٕ شيو ٪ٜثط يف تعاًَٗا
ٚغًٛنٗا ،٭ٕ املطأ ٠تسضى إٔ ازبُاع َٔ أفهٌ أٚقات ايطدٌ ،فرتن٘ هلا زي ٌٝعً ٢ؾس٠
غهب ايعٚز ٚغدڀ٘ٚ ،تأت ٞاملطسً ١اسبامس ٖٞٚ ،١نطبٗا نطبا دػسٜا بسْٝا سكٝكٝا،
 ٖٛٚتعبري قطٜح ٚٚغًٛى قاضر يف أٚز غهب ايعٚز دبا ٙظٚد٘ ،يهٓ٘ يف ايٛقت ْفػ٘
نطب خفٝف ٜ ٫رتى أثطا ،فٗ ٛنطب ضَع ٟإؾاضٜ ٟعرب ايعٚز عٔ غهب٘ ب٘ٚ ،يٝؼ اْتكاَا
ٚتؿفٝا ،٭ٕ شيو ايٓٛع َٔ ايهطب ٪ٜمل ٪ٜٚشٜٚ ٟربح ٜٛٚدعٜٚ ،رتى آثاضا خڀري ،٠قس ٪ٜزٟ
أسٝاْا إىل املٛتٚ ،أتكٛض إٔ ٖصا ايهطب أؾب٘ بإع ّ٬ايعٚد ١بٓٗا ١ٜايع٬ق ،١سٝح إٕ
ايهطب يف اٯ َٔ ١ٜاملطاسٌ ا٭خريٚ ،٠يٝؼ بعس شيو إ ٫ايڀ٬م ٖٛٚ ،أغٛأ َا حيكٌ يف
ايعاٚ ١ً٥ايع٬قات ايعٚد.١ٝ
أَا تأ ٌٜٚايهطب ٖٓا بايرتى ٚايععٍ ٚاملفاضق ١فَ ٬عٓ ٢ي٘ ،٭ٕ اهلذط يف املهذع
ٖ ٛمبعٓ ٢ايرتى ،ثِ إٕ ايكطإٓ ايهط ِٜنتاب إهل ٞغٌٗ ٜٚػري ،فًٝؼ حباد ١إىل اغتعُاٍ َا
ٜ ٫فِٗ إ ٫بايتا٬ٜٚت ايعكٚ ،١ُٝايتفػريات ايػطٜبٚ ،١ايػٝاقات ايكطٜبٚ ١ايبعٝس ،٠فهًُ١
(ٚانطب )ٖٔٛداٚ ٤سس ٙغري َكاضٕ بكط ،١ٜٓفٗ ٛزاٍ عً ٢ايهطب اسبكٝك ٞغري اجملاظ،ٟ
ٚاملعٓ ٫ ٢ميهٔ قطف٘ َٔ َعٓا ٙاسبكٝك ٞإىل املعٓ ٢اجملاظ ٟإ ٫بسي ٌٝأ ٚقط ٫ٚ ،١ٜٓقط١ٜٓ
ٖٓا ،فٗ ٛبام عًَ ٢عٓا ٙاملككٛز ٖٛٚ ،ايهطب ايبسْ ٞازبػس ،ٟثِ إٕ ضباٚي ١ايسنتٛض عبس
اسبُٝس أب ٛغًُٝإ تأ ٌٜٚايهطب باملعاْ ٞا٭خط ٣نايسفع ٚايبت ٚاٱٚ ّ٬ٜاٱٖاْٚ ١ايتشڀِٝ
ايٛاض ٠يف اٯٜات ايػابك ١ايصنط خًط ٚانح يف ضٜ٩ت٘ املٓٗذ ،١ٝ٭ْ٘ مل ٜفطم بني ايفعٌ
ٚيٛاظَ٘ ،فف ٞا٭َجً ١اييت شنطٖا ظبس ٙفػط ايهطب بتبعات ايفعٌ ،٭ْ٘ َعً ّٛإٔ ٖصٙ

 45غٛض ٠ايٓػا ٤اٯ.)35-34( ١ٜ
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ايًٛاظّ  ٖٞٚايسفع ٚايبت ٚاٱٖاْٚ ١ايتشڀٚ ِٝاٱ ًِٖٚ ّ٬ٜدطا تأت ٞبعس ٚقٛع ايفعٌٖٛٚ ،
ايهطب ،ف ٬ميهٔ تأ ٌٜٚايهطب بًٛاظَ٘ ،فذُٝع اٯٜات ايكطآْ ١ٝايبايػ ١إسس ٣عؿط ٠آ،١ٜ
 ٖٞٚاييت ٚضزت مبعٓ ٢ايهطب اسبكٝك ،ٞذبٌُ َعاْ ٞايسفع ٚاٱٖاْٚ ١ايبت ٚايكڀعٚ ،يهٓٗا
يف نٓٗٗا مبعٓ ٢ايهطب ،فذُٝع تًو املعاْ ٞتأت ٞتبعا يًهطب اسبكٝك ،ٞفٚ ٬دٛز يتًو
املعاْ ٞي ٛمل ٜكع ايهطب اسبكٝك.ٞ
ٚعً ،٘ٝفإٕ ضباٚي ١أب ٞغًُٝإ َع دسٜتٗا ٚقسم ْٝتٗا َٗٓٚذٝتٗا ،يهٓٗا تبك٢
ضباٚيٜ ١ا٥ػٚ ١غري َكٓع َٔ ٖٞٚ ،١باب ايتأ ٌٜٚاملطفٛضٚ ،ملٳ ايًذ ٤ٛإىل ٖصا ايتأٌٜٚ؟ ٚمث١
سً ٍٛأخط ٣يًُؿهًٚ ،١ا٭ٚىل عسّ ايًذ ٤ٛإىل ايتأ ٌٜٚإ ٫إشا ْفست املػايوٚ ،مل ظبس س٬
آخط َٓاغبا ،أَا خبكٛم ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛاييت أثبتت نطب املطأ ،٠فإٕ ايكٜ ٫ ّٛعٛيٕٛ
عًٗٝا نجريا ،٭ْٗا يٝػت قڀع ١ٝايجبٛت نايكطإٓ ايهط ، ِٜفُٝهٔ ْكسٖا ٚضفهٗا أ ٚتأًٜٗٚا
بكٛض ٠غًَٗٝ ١ػط ٠سػب تكٛضِٖ.
إشا ناْت املطأ ٠نعٝف ١ايبْٓ ،١ٝاعُ ١ازبػس ،ي ١ٓٝاشبًكٚ ،١ايطدٌ خب٬ف شيو ،فًِٳ
أباح اهلل نطبٗا َٔ قبٌ ظٚدٗا؟ ٚايعكٌ ٜكته ٞإٔ ٜه ٕٛايهطب ضبعٛضاٖٚ ،صا غ٪اٍ
َٓڀك ٞيًػاٚ ،١ٜيٲداب ١عً ٢شيو ْٛنر املػأي ١بكٛضَ ٠فكً.١
إٕ ايكطإٓ ايهط ِٜنتاب مساْ ٟٚعٍ عً ٢ايعطب ٚبًػتِٗٚ ،يكس ضاع ٢ايكطإٓ ايهطِٜ
أسٛاٍ ايعطب ٚعازاتِٗ ٚتكايٝسِٖٚ ،خاق ١تًو اييت أيفٖٛا ٚتڀبعٛا عًٗٝا ،إ ٫إشا ناْت
طبايف ١٭قٌ َٔ أق ٍٛايس ،ٜٔأ ٚتكته ٞايهفط أ ٚايؿطى ،فٛقت٦ص ٜ ٫طاعٖ ٞصا ايس ٜٔأٟ
عاز ٠أ ٚتكًٝس أ ٚعطف ٜكڀسّ بأقٌ َٔ أق ٍٛايس ،ٜٔبٌ ٜٓهطٖا َباؾطٜ ٫ٚ ،٠طاعٞ
فًػف ١ايتسضز نُا ضاع ٢شيو يف بعض َػا ٌ٥ايس ٜٔايفطعٚ ،١ٝا٭َجً ١عً ٢شيو نجري،٠
ٚغٓصنط َجايني يف ٖصا اجملاٍ ٱٜهاح ٖص ٙاملػأي.١
املجاٍ ا٭ ٍٚس ٍٛذبط ِٜاشبُط يف اٱغ ،ّ٬مل ٜأت اٱغ ّ٬يٝشطّ اشبُط يف بسا١ٜ
ا٭َط ،٭ٕ ؾطبٗا ٜ ٫عس أَطا شا ؾإٔ َكاضْ ١بايكهاٜا ايعكسٚ ١ٜايفهطٚ ،١ٜعٓسَا ٜػتكِٝ
ازباْب ايفهط ٟايعكس( ٟا٭قٛي ،)ٞفإٕ اغتكاَ ١ازباْب ايعًُ ٞايؿطع( ٞايفطع )ٞغٌٗ
ٖٚني ،يكس نإ ؾطب اشبُط عازَ ٠تذصضٚ ٠ضاغد ١يف اجملتُع ايعطب ،ٞحبٝح نإ دع٤ا
أغاغٝا يف سٝاتِٗ ايٚ ،١َٝٛٝقس ناْت أؾب٘ بؿطب ايسخإ يف بعض اجملتُعات ايؿطم
ا٭ٚغڀ ،١ٝفشطّ اٱغ ّ٬اشبُط تسضجيٝاٚ ،مل حيطَٗا َباؾط ،٠خٛفا َٔ ضزٚز أفعاٍ ايعطب،
٭ْ٘  ٫بس َٔ تكشٝح ايفهط ٚتطغٝذ َباز ٤ٟايعكٝس ٠يف ْفٛغِٗ َٔٚ ،ثِ ايؿطٚع يف
12

املباز ٤ٟايفطع ١ٝا٭خطٚ ،٣ي ٛتتبعٓا اٯٜات ايكطآْ ١ٝايٛاضز ٠يف َػأي ١اشبُط ،يٛدسْا سكٝك١
ٖصا ايتسضز يف ذبط ِٜاشبُط.
املطسً ١ا٭ٚىل) شنط اهلل تعاىل ٖٓا ْعُ٘ عً ٢عبازٚ ،ٙشيو عٓسَا ٜأخص َٔ ٕٚمثطات
ايٓدٚ ٌٝا٭عٓاب ،فٝذعًْٗٛا مخطا َػهطآٖ ،ا مل تهٔ اشبُط ضبطَ ١بعس .قاٍ تعاىل{ٚٳَٹٔٵ ثٳُٳطٳاتٹ
ايٓٻدٹٌٝڇ ٚٳاڃيأځعٵٓٳابٹ تٳتٻدٹصٴٕٚٳ َٹٓٵ٘ٴ غٳهځطٶا ٚٳضڇظٵقڄا سٳػٳٓٶا إڇٕٻ فٹ ٞشٳيٹوځ يځآٜٳ ڄ ١يٹكځ ٵ ٛڈّ ٜٳعٵكٹًڂٕٛٳ}.46
ػأځيڂْٛٳوځ عٳٔڇ
املطسً ١ايجاْ )١ٝاشبُط فٗٝا أثِ نبريَ ،ع ٚدٛز َٓافع يًٓاؽ ،قاٍ تعاىل {ٜٳ ٵ
ػأځيڂْٛٳوځ َٳاشٳا ٜٴٓٵفٹكڂٕٛٳ
ايڃدٳ ٵُطڇ ٚٳايڃُٳٝٵػٹطڇ قڂٌٵ فٹٗٝڇُٳا إڇثٵ ٷِ نځبٹريٷ ٚٳَٳٓٳافٹ ٴع يٹًٓٻاؽڇ ٚٳإڇثٵُٴٗٴُٳا أځنڃبٳطٴ َٹ ٵٔ ْٳ ڃفعٹٗڇُٳا ٚٳٜٳ ٵ
قڂٌڇ اڃيعٳفڃٛٳ نځصٳيٹوځ ٜٴبٳٝٿٔٴ ايًډ ٴ٘ يځهڂِٴ ايڃآٜٳاتٹ يځعٳًډهڂِٵ تٳتٳفځ ډهطٴٕٚٳ}.47
املطسً ١ايجايج )١ايٓٗ ٞعٔ اقرتاب ايك ِٖٚ ٠٬غهاض ،٣فٗٓا نٝل اهلل عً ،ِٗٝسٝح ٫
صباٍ هلِ إ ٫بعس ق ٠٬ايعؿاٚ ٖٛٚ ،٤قت نٝل ٜ ٫هف ٞهلِ ،قاٍ تعاىل {ٜٳا أځٜټٗٳا اډيصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا يځا
تٳ ڃكطٳبٴٛا ايكٻًځا٠ځ ٚٳأځْٵتٴِٵ غٴهځاضٳ ٣سٳتٻ ٢تٳعٵًځُٴٛا َٳا تٳكڂٛيڂٕٛٳ }.48

املطسً ١ايطابعٚ ١ايٓٗا )١ٝ٥ذبط ِٜاشبُط ذبطميا ْٗاٝ٥اٚ ،دعٌ شيو ضدػا َٔ عٌُ
ب ٚٳاڃيأځظٵيځاّٴ ضڇدٵؼٷ َٹٔٵ عٳُٳٌڇ
ايؿٝڀإ ،قاٍ تعاىل{ ٜٳا أځٜټٗٳا اډيصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا إڇْٻُٳا ايڃدٳ ٵُ ٴط ٚٳايڃُٳٝٵػٹ ٴط ٚٳاڃيأځْٵكٳا ٴ
ايؿٻٝٵڀځإڇ فځادٵتٳٓٹبٴٙٛٴ يځعٳًډهڂِٵ تٴفڃًٹشٴٕٛٳ  ،إڇْٻُٳا ٴٜطڇٜسٴ ايؿٻٝٵڀځا ٴٕ أځٕٵ ٜٴٛقٹعٳ بٳٝٵٓٳهڂِٴ اڃيعٳسٳاٚٳ٠ځ ٚٳايڃبٳػٵهٳا٤ٳ فٹٞ
كسٻنڂِٵ عٳٔٵ شٹنڃطڇ ايًډ٘ٹ ٚٳعٳٔڇ ايكٻًځا٠ٹ فځٗٳ ٵٌ أځْٵتٴِٵ َٴٓٵتٳٗٴٕٛٳ}.49
ايڃدٳ ٵُطڇ ٚٳايڃُٳٝٵػٹطڇ ٚٳٜٳ ٴ

بٓٝا يف املػا ٌ٥ايعكسٚ ١ٜا٭قٛي ٫ ١ٝميهٔ تڀبٝل قاعس ٠ا٫غتسضاز ،٭ُٖٝتٗا
ٚخڀٛضتٗاَٚ ،جاٍ شيو قك ١شات ا٭ْٛاط ،سٝح أْهط ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) عً ٢بعض
أقشاب٘ ،ملا اضتهبٛا خڀأ عكسٜا ،عٔ غٓإ بٔ أب ٞغٓإ أْ٘ مسع أبا ٚاقس ايًٝجٜ ٞك ٍٛخطدٓا
َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ إىل سٓني ٚ ،عبٔ سسٜج ٛعٗس بهفطٚ ،ناْٛا أغًُٛا  ّٜٛايفتح،
قاٍ فُطضْا بؿذط ٠فكًٓا ٜا ضغ ٍٛاهلل  :ادعٌ يٓا شات ْٛاط نُا هلِ شات أْٛاط ٚ ،نإ يًهفاض

 46غٛض ٠ايٓشٌ اٯ.)67(١ٜ
 47غٛض ٠ايبكط ٠اٯ.)219( ١ٜ
 48غٛض ٠ايٓػا ٤اٯ.)43( ١ٜ
 49غٛض ٠املا٥س ٠اٯ.)91-90( ١ٜ
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غسضٜ ٠عهف ٕٛسٛهلاٜٚ ،عًك ٕٛبٗا أغًشتِٗ ٜ ،سعْٗٛا شات أْٛاط ،فًُا قًٓا شيو يًٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ،قاٍ :اهلل أنرب ،يكس قًتِ ٚايصْ ٟفػ ٞبٝس ٙنُا قايت بٓ ٛإغطا ٌٝ٥ملٛغ :٢ادعٌ يٓا
إهلا نُا هلِ آهل ، ١قاٍ إْهِ ق ّٛدبًٗ ٕٛيرتندي غٓٔ َٔ َٔ نإ قبًهِ

" .50فٗٓا أْهط

ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) عً ٢أقشاب٘ ِٖٚ ،سسٜج ٛعٗس بهفط ،ا ٟأغًُٛا سسٜجا يف عاّ
ايفتحٚ ،مل ٜفُٗٛا اٱغ ّ٬عً ٢سكٝكت٘ٚ ،قس قايٛا شيو عٔ دٌٗ َِٓٗ بعكا٥س اٱغٚ ،ّ٬يهٔ ملا
نإ ا٭َط خڀريا َتعًكا بأَط عكس ،ٟضفض شيو ضغ ٍٛاهلل(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)ٚ ،أَط آخط أْ٘
نإ ساي ١سطبٚ ،ايطغ ٍٛبأَؼ اسباد ١إىل تٛسٝس ايكفٛفٚ ،يهٔ ايص ِٜٗ ٟايٓيب (قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ) نًُ ١ايتٛسٝس ٚيٝؼ تٛسٝس ايهًُ ،١٭ٕ ا٭َط ٜتعًل بايكهاٜا ايعكسٚ ١ٜايفهط ،١ٜفٗٛ
ش ٚؾإٔ خڀري ٫ ،ميهٔ ايتػاٌٖ ف ٘ٝايبت.١
ٚاملجاٍ ا٭ ٍٚاملتعًل بتشط ِٜاشبُط ي٘ قً ١مبٛنٛعٓا  ٖٛٚنطب املطأ ،٠فايصٜ ٟبسٚ
ي ٞإٔ نطب املطأ ٠أقط ٙاٱغ ّ٬يه ْ٘ٛنإ عازٚ ٠عطفا عطبٝا ،أ ٚبعباض ٠أزم عطفا َهٝا قطؾٝا،
 ٭ٕ ْعط ٠ا٭ْكاض يًُطأ ٠ناْت طبتًف ١عٔ ْعط ٠قطٜـٚ -مبا إٔ نطب املطأ ٠مل ٜهٔ أَطا شاؾإٔ ععٜ ِٝػتٛدب َٓع٘ َباؾط ،٠ضاع ٢اٱغ ّ٬تًو ايعاز ٠اييت فين فٗٝا ايهبريٚ ،ؾاب عًٗٝا
ايكػريٚ ،ملا بني اٱغ ّ٬يف ْكٛق٘ َٔ ايهتاب ٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايكشٝشَ ١هاْ ١املطأٚ ٠سكٛقٗا
ٚزٚضٖاٚ ،أْٗٔ ؾكا٥ل ايطداٍٚ ،51بني بكٛض ٠اغتٓهاض ١ٜدطميٚ ١بؿاعٚ ١أز ايبٓات ،قاٍ تعاىل{
ؿطٳ بٹ ٹ٘
ػٛٳزٽا ٚٳٖٴٛٳ نځعٹِٝٷ ٜ ،ٳتٳٛٳاضٳَ ٣ٹٔٳ ايڃكځ ٵّٛڇ َٹٔٵ غٴ٤ٛٹ َٳا بٴ ٿ
ؿطٳ أځسٳسٴٖٴ ٵِ بٹاڃيأڂْٵجٳ ٢ظځ ٻٌ ٚٳدٵٗٴ٘ٴ َٴ ٵ
ٚٳإڇشٳا بٴ ٿ
أځٜٴُٵػٹهڂ٘ٴ عٳًځٖ ٢ٴ ٛڈٕ أځ ٵّ ٜٳ ٴسغټ٘ٴ فٹ ٞايتټطٳابٹ أځيځا غٳا٤ٳ َٳا ٜٳشٵهڂُٴٕٛٳ } .52أقبح ايكشابٚ ١خاق ١قطٜـ
ٜعٝس ٕٚايٓعط يف ؾدك ١ٝاملطأَٚ ٠هاْتٗاٚ ،يعٌ فُٝا قاي٘ عُط بٔ اشبڀاب(ضن ٞاهلل عٓ٘) زيٌٝ
عًَ ٢ا عبٔ بكسز ،ٙسٝح قاٍ (ضن ٞاهلل عٓ٘)ٚ :ٳايًډ٘ٹ إڇ ٵٕ نڂٓٻا فٹ ٞايڃذٳاٖٹًٹٝٻ١ٹ َٳا ْٳ ٴع ټس يٹًٓٿػٳا٤ٹ أځ ٵَطٶا

سٳتٻ ٢أځ ٵْعٳٍٳ ايًډ٘ٴ فٹٗٝڇٔٻ َٳا أځْٵعٳٍٳ ٚٳقځػٳِٳ يځٗٴٔٻ َٳا قځػٳِٳ " ،53ثِ قاٍ (ضن ٞاهلل عٓ٘) :نٓا َعاؾط قطٜـ
متًو ضدايٓا ْػا ،ِٖ٤فكسَٓا املس ١ٜٓفٛدسْا ْػا ِٖ٤متًو ضداهلِ ،فاختًڀت ْػاْ٩ا بٓػاِٗ٥
 50ضٚا ٙأمحس ٚايرتَصٚ ٟقاٍ سسٜح سػٔ قشٝحٚ ،قشش٘ ايؿٝذ ا٭يباْ ٞيف ظ ٍ٬ازبٓ ١يف ربطٜر ايػٓ١

٫بٔ أب ٞعاقِ( بريٚت ،املهتب اٱغ ،َٞ٬بريٚت ،طٖ1413 ،3ـ.31/1)ّ1993 ،
 ٖٛٚ 51سسٜح ثابت قشٝحْٚ ،ك٘ :إمنا ايٓػا ٤ؾكا٥ل ايطداٍ ،أْعط :ا٭يباْ :ٞغًػً ١ا٭سازٜح ايكشٝش١
ضقِ اسبسٜح (.)2863
 52غٛض ٠ايٓشٌ اٯ.)59-58(١ٜ
 53ضٚا ٙايبداض ٟباب ايڀ٬م ضقِ اسبسٜح (َٚ ،)4629ػًِ يف قشٝش٘ باب اٱ ٤٬ٜضقِ اسبسٜح (.)3765
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فص٥طٕ 54عً ٢أظٚادٗٔ  ،فأشٕ يف نطبٗٔ فڀاف حبذط ْػا ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًچِ مجع َٔ
ايٓػٛإ نًٗٔ ٜؿه ٕٛأظٚادٗٔ  ،فكاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًچِ " :يكس أطاف ايً ١ًٝبآٍ ضبُس
غبع ٕٛاَطأ ٠نًٗٔ ٜؿه ٕٛأظٚادٗٔ  ٫ٚدبس ٕٚأٚي٦و خٝاضنِ". 55

فٗٓا ٜبني ٖصا ا٭ثط إٔ ايٓيب َٓع نطب املطأٚ ،٠مل ٜطخل يف شيوٚ ،ملا ٚدس ايكشاب١
إٔ ايٓػا ٤دباٚظٕ سسٚزٖٔٚ ،دبطإٔ عً ٢أظٚادٗٔ ،ؾهٛا إىل ضغ ٍٛاهلل (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)
فطخل يف شيوٚ ،ملا اغتفشٌ ا٭َطٚ ،ذب ٍٛايهطب ايتأزٜيب إىل ايهطب اْ٫تكاَ ،ٞمل ٜطخل
56
ضغ ٍٛاهلل (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) يف شيوٚ ،قاٍ بًػإ طًل ٚن ّ٬شيل( ٚئ ٜهطب خٝاضنِ)
أ ٟإٔ ايصٜ ٟهطب ظٚد٘ َ ٫ط ٫ٚ ٠٤ٚخري ف ،٘ٝ٭ٕ نطب ايٓػا َٔ ٤طبا٥ع ا٭ؾطاض ،إشٕ
ايكطإٓ ايهط ِٜضخل يف ايهطب ايـتأزٜيبٚ ،ملا ذب ٍٛايهطب َٔ ايتأزٜب إىل ايتعصٜب َٓع شيو
ضغ ٍٛاهلل (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) َڀًكا ،٭ْ٘  ٫ميهٔ ايػٝڀط ٠عً ٢طبٝع ١ا٭ظٚاز ،فًعً٘
ٜهطب تأزٜبا ،فٝتش ٍٛإىل اْتكاّ ٚتعصٜبٖٚ ،صا َا سكٌ يف عٗس ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)
فكس زعا ايٓيب (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) عً ٢أسس ايكشاب ١ملا أقط عً ٢نطب ظٚد٘ٚ ،ملا أزضى
ايٓيب إٔ بعض أقشاب٘ ٜ ٫رتى ٖص ٙايعاز ٠ايػ ١٦ٝسصض َٔ نطب ايٛد٘ ،٭ْ٘ أمجٌ بكع ١يف
اٱْػإٚ ،ب٘ ٜعطفٜٚ ،تُٝع عٔ اٯخط ،ٜٔفٗ ٛشات٘ ٚسكٝكت٘ ،ثِ إٕ نطب٘ ٜرتى أثطا يٓعَٛت٘
ٚيْٛٝت٘ ٚخڀٛضت٘ ،سٝح قاٍ ٫ٚ ":تهطب ايٛد٘".57
بٌ إٕ ايٓيب (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) َٔ ؾس ٠بػه٘ هلص ٙايعاز ٠ايػ ،١٦ٝطًب ايككام
بني ايعٚز ٚظٚدت٘ ،فف ٞقك ١غعس بٔ ايطبٝع ْؿعت عً ٘ٝاَطأت٘ سبٝب ١بٓت ظٜس بٔ خاضد ١بٔ
َٚ 54عٓ ٢نًُ ١ش٥طٕ أْ ٟؿعٕ ٚدبطإٔ غًدي غٝڀطٕ.
 55ضٚا ٙأب ٛزاٚز ٚابٔ َاد٘ ٚايساضَٚ ٞقشش٘ ا٭يباْ ٞيف ربطٜر غا ١ٜاملطاّ يف ربطٜر أسازٜح اسبٍ٬
ٚاسبطاّ(بريٚت ،املهتب اٱغ ،َٞ٬طٖ1405 ،3ـ) م.156
 56غٝأت ٞربطجي٘ قطٜبا .قاٍ عڀاٜ ٫ ":٤هطبٗاٚ ،إٕ أَطٖا ْٗٚاٖا فًِ تڀع٘ٚ ،يهٔ ٜػهب عًٗٝا ،قاٍ ابٔ
ايعطبٖ ":ٞصا َٔ فك٘ عڀا ،٤فإْ٘ َٔ فُٗ٘ بايؿطٜعٚٚ ،١قٛف٘ عًَ ٢عإ ا٫دتٗاز ،عًِ إٔ ا٭َط بايهطب ٖا
ٖٓا أَط إباسٚٚ ،١قف عً ٢ايهطاٖ َٔ ١ٝططٜل أخطٚ ٣شنط أسازٜحَٗٓ ،ا سسٜج٘ (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)ٚ ":ئ
ٜهطب خٝاضنِ" .ايؿٝذ ضبُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض  :ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط(تْٛؼ ،زاض غشٓ.43/5 )ّ1997 ،ٕٛ
 57ضٚا ٙأمحس ٚأب ٛزاٚز أْعط :ا٭يباْ:ٞ

إضٚا ٤ايػً ٌٝيف ربطٜر أسازٜح َٓاض ايػب( ٌٝبريٚت ،املهتب

اٱغ ،َٞ٬ط.97/7 )ّ1985 ،1405 ،2
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أب ٞظٖري فًڀُٗا ؛ فكاٍ أبٖٛا ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل  ،أفطؾت٘ نطمييت فًڀُٗا ! فكاٍ عً ٘ٝايػ: ّ٬
"يتكتل َٔ ظٚدٗا"  .فاْكطفت َع أبٗٝا يتكتل َٓ٘  ،فكاٍ عً ٘ٝايػ" : ّ٬اضدعٛا ٖصا
درب ٌٜأتاْ "ٞفأْعٍ اهلل ٖص ٙاٯ{ ١ٜايطٿدٳا ٴٍ قځٛٻاَٴٕٛٳ عٳًځ ٢ايٓٿػٳا٤ٹ بٹُٳا فځهٻٌٳ ايًډ٘ٴ بٳعٵهٳٗٴِٵ عٳًځ٢

بٳعٵضڈ} ،58فكاٍ عً ٘ٝايػ" : ّ٬أضزْا أَطا ٚأضاز اهلل غريٚ ."ٙيف ضٚا ١ٜأخط" : ٣أضزت ؾ٦ٝا
َٚا أضاز اهلل خري" ٚ .59اهلل تعاىل َٓع ايككام بُٗٓٝا ،٭ٕ شيو غٝعٜس ا٭َط غ٤ٛاٚ ،غٗٝسز
قطح ايعاٚ ،١ً٥يٝؼ شيو س ٬يًُؿهً ،١بٌ إٕ ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) زعا عً ٢أسس
ايكشاب ١ملا أقط عًٖ ٢ص ٙايعاز ٠ايكبٝش ،١فسعا عً ٘ٝزعا ،٤عٳ ٵٔ عٳٌڇٟڈ  ،قځاٍٳ  :إڇ ٻٕ ا ٵَطٳأځ٠ځ اڃيٛٳيٹٝسٹ بٵ ڇٔ
هطڇبٴٓٹ ، ٞقځاٍٳ  :قځٛٵيٹ ٞيځ ٴ٘  :إڇ ٻٕ ضٳغٴٍٛٳ
ت  :إڇٕٻ اڃيٛٳيٹٝسٳ ٜٳ ٵ
عٴكڃبٳ١ځ أځتٳتٹ ايٓٻبٹٞٻ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،فځكځايځ ٵ
ت َ :ٳا
ت  ،فځكځايځ ٵ
ح إڇٜ ٫ٳػٹريٶا سٳتٻ ٢ضٳدٳعٳ ٵ
 : ٞفځًځِٵ تٳًڃبٳ ٵ
ايًډ٘ٹ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قځ ٵس أځدٳاضٳْٹ ، ٞقځاٍٳ عٳًٹ پ
ظٳازٳْٹ ٞإڇ ٫نٳطٵبٶا  ،فځأځخٳصٳ ٴٖسٵبٳ١ڄ َٹ ٵٔ ثٳٛٵبٹ٘ٹ  ،فځسٳفځعٳٗٳا إڇيځٝٵٗٳا  ،فځكځاٍٳ  :قځٛٵيٹ ٞيځ ٴ٘  :إڇ ٻٕ ضٳغٴٍٛٳ ايًډ٘ٹ قً ٢اهلل
ت َ :ٳا ظٳازٳْٹ ٞإڇ ٫نٳطٵبٶا ،
ت إڇيځٝٵ٘ٹ  ،فځكځايځ ٵ
ح إڇٜ ٫ٳػٹريٶا سٳتٻ ٢ضٳدٳعٳ ٵ
عًٚ ٘ٝغًِ قځ ٵس أځدٳاضٳْٹ ، ٞفځًځِٵ تٳًڃبٳ ٵ

فځطٳفځعٳ ٜٳسٳٜٵ٘ٹ  ،فځكځاٍٳ  :ايًډٗٴِٻ عٳًځٝٵوځ بٹاڃيٛٳيٹٝسٹ".60

ٚايصٜ ٟبس َٔ ٚصبُٛع ا٭سازٜح ايٛاضز ٠يف ٖص ٙاملػأي ١إٔ نطب املطأ ٠قس ثبت يف
ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜشيو َطاعا ٠يعاز ٠ايعطب املعطٚف ،١سٝح زأبٛا عًٗٝا ٚأيفٖٛاٚ ،نإ َٔ ايكعب
عً ِٗٝتطنٗاٚ ،خاق َٔ ١قبٌ أٌٖ َه َٔ ١قطٜـٚ ،ملا قسَٛا املسٚ ١ٜٓدسٚا ا٭َط طبتًفا ،سٝح
ْػا ٤ا٭ْكاض ٜػٝڀطٕ عً ٢أظٚادٗٔ ،فتعًُت ْػا ٤قطٜـ تًو ايعازٚ ،٠ناْت عاز ٠سػٓٚ ١يف
قاسبٗٔ ،فتذطإٔ عً ٢أظٚادٗٔ ،فاغتأشٕ ايطداٍ ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) يف نطب ايٓػا،٤
فأشٕ هلِ ،فًُا ضأ ٣إٔ نطب ايٓػا ٤ذب ٍٛإىل اْتكاّ ٚٚسؿٚ ١ٝتؿف ٢ْٗ ،ايٓيب(قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ) يف ْٗا ١ٜا٭َط عٔ نطب ايٓػا ،٤فهإ شيو ْٗا ١ٜهلص ٙايعاز ٠ايػ٬ْٚ ،١٦ٝسغ شيو
َٔ سسٜح أّ نًج ّٛبٓت أب ٞبهط(ضن ٞاهلل عٓٗا) عٓسَا قايت ":نځإٳ ايطٿدٳا ٴٍ ْٴٗٴٛا عٳٔٵ نٳطٵبٹ
ت:
ايٓٿػٳا٤ٹ ثٴِٻ ؾٳهڂٖٛٴ ٻٔ إڇيځ ٢ضٳغٴٍٛڇ ايًډ٘ٹ -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -فځدٳًډ ٢بٳٝٵٓٳٗٴ ٵِ ٚٳبٳٝٵٔٳ نٳطٵبٹٗڇ ٻٔ ثٴِٻ قڂًڃ ٴ
نطڇبٳتٵ .قځاٍٳ ٜٳشٵٝٳ: ٢
يځكځسٵ طځافٳ ايًډٝٵًځ١ځ بٹآٍڇ َٴشٳ ٻُ ٺس -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -غٳ ٵبعٴٕٛٳ ا ٵَطٳأځ ڄ ٠نڂًڊٗٴ ٻٔ قځ ٵس ٴ

 58غٛض ٠ايٓػا ٤اٯ.)34( ١ٜ
 59ايكططيب :ازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ ،ذبكٝلٖ :ؿاّ مسري ايبداض( ٟايطٜاض ،زاض عامل ايهتب  ،ط1423 ،1
ٙــ.168/5 )ّ2003 ،
 60ضٚا ٙأبٜ ٛعً ٢املٛقً ٞيف َػٓس.170/1 ٙ
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ت أځٕٻ ايڃكځاغٹِٳ قځاٍٳ ثٴِٻ قٹٌٝٳ يځٗٴِٵ بٳ ٵع ٴس ٚ $ :ٳيځ ٵٔ ٜٳهٵطڇبٳ خٹٝٳاضٴنڂ ٵِ ٚ .61 #يف ضٚا ١ٜأخط ٣أؾس
ٚٳسٳػٹبٵ ٴ
ٚنٛسا عٓس ابٔ سبإ إٔ ايطداٍ اغتأشْٛا ضغ ٍٛاهلل ( مىل اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ) يف نطب ايٓػا،٤
فأشٕ هلِ ،فهطب ،ٖٔٛفبات فػُع قٛتا عايٝا ،فكاٍَ :ا ٖصا؟ فكايٛا  :أشْت يًطداٍ يف نطب
ايٓػا ٤فهطب ،ٖٔٛفٓٗاِٖٚ ،قاٍ :خرينِ خرينِ ٭ًٖ٘ٚ ،أْا َٔ خرينِ ٭ًٖ.62"ٞ

ٚمما أْهط ٙايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) عً ٢بعض أقشاب٘ ،إٔ أسسِٖ ٜهطب ظٚدت٘
بعٓفٚ ،يف ْٗا ١ٜاي ّٛٝجياَعٗا ،فٗصا تٓاقض ٚانحٚ ،تكطف طا٥ـ ،٭ْ٘  ٫ميهٔ ازبُع بني
ايهطب ٚازبُاع ،فازبُع بُٗٓٝا َٔ قفات ايبٗا ،ِ٥٭ٕ ازبُاع عٓس ايفڀط ايػً ١ُٝقُ ١ايتعبري
عٔ اسبب ايكازم ٚايػًٚ ِٝايڀاٖط ٚايٓعٝفٖٚ ،صا ازبُاع ٜبك ٢بُٗٝٝا سٛٝاْٝا إٕ مل ٜػبك٘
اعتصاض ْٚسّ َٔ قبٌ ايعٚز ،فٝعرب عٔ سب٘ هلا َٔ دسٜس ،قاٍ(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)" :يځا ٜٳ ٵذًٹ ٴس
أځسٳسٴنڂ ٵِ ا ٵَطٳأځتٳ٘ٴ دٳ ڃًسٳ اڃيعٳبٵسٹ ثٴِٻ ٜٴذٳاَٹعٴٗٳا فٹ ٞآخٹطڇ ايڃٝٳ ٵّٛڇ".63
يكس ٚقاْا اهلل تعاىل إٔ ْتأغ ٢بطغ ٍٛاهلل(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)ْٚ ،تدص ٙقس ٠ٚسػٓ،١
َٚجا ٫حيتص ٣ب٘ ،قاٍ تعاىل { يځكځ ٵس نځإٳ يځهڂِٵ فٹ ٞضٳغٴٍٛڇ ايًډ٘ٹ ڂأغٵٛٳ٠څ سٳػٳٓٳ١څ يٹُٳ ٵٔ نځإٳ ٜٳطٵدٴ ٛايًډ٘ٳ

ٚٳايڃٝٳ ٵّٛٳ ايڃآخٹطٳ ٚٳشٳنځطٳ ايًډ٘ٳ نځجٹريٶا }ٚ .64يٓشاَ ٍٚعطف ١خًك٘ ٚغًٛن٘ ٚتكطفات٘ (قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ) دبا ٙظٚدات٘ ٫ٚ ،ضٜب إٔ مث ١أسازٜح ٚآثاضا عسٜس ٠تٛنح ععُ ١خًك٘ (قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ) ٚمج ٌٝغًٛن٘ دباْ ٙػاْ ،ٙ٤صنط بعها َٓٗاٚ ،يٝؼ مجٝعٗا:
 ": )1خرينِ خرينِ ٭ًٖ٘ ٚأْا خرينِ ٭ًٖ.65"ٞ
 ": )2أنٌُ املَٓ٪ني إمياْا أسػِٓٗ خًكا ٚ ،خٝاضنِ خٝاضنِ يٓػا.66" ِٗ٥
 61ضٚا ٙايبٗٝك ٞيف غٓٓ٘ ضقِ اسبسٜح  15173باب َا دا ٤يف نطبٗاٚ ،اسبانِ يف املػتسضى باب ايٓهاح /2
.492
 62سػٓ٘ ا٭يباْ ٞيف ربطجي٘ يهتاب اسبٚ ٍ٬اسبطاّ يٛٝغف ايًكطنا( ٟٚبريٚت ،املهتب اٱغ ، َٞ٬ط،3
ٖ1405ـ) م.156
 63ضٚا ٙايبداض ٟيف قشٝش٘ َٔ سسٜح عبس اهلل بٔ ظَع١
ايٓػا.٤
 64غٛض ٠ا٭سعاب اٯ.)21( ١ٜ
 65ا٭يباْ :ٞايػًػ ١ايكشٝش.513/1 ١ٝ
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ضقِ اسبسٜح (  )4908باب َا ٜهط َٔ ٙنطب

ٚ ":)3قاٍ يف سذ ١ايٛزاع  ":اغتٛقٛا بايٓػا ٤خريا فإْٗٔ عٓسنِ عٛإ يٝؼ متًهٕٛ
َٓٗٔ ؾ٦ٝا غري شيو "ٖٚ .67ص ٙتعس َٔ ٚقاٜا ٙا٭خري ٠حبل ايٓػا ،٤فكس ؾب٘ ضغ ٍٛاهلل (قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) املطأ ٠بايعٛإ  ٖٛٚا٭غريَٚ ،عً ّٛنٝف ٜه ٕٛايتعاٌَ َع ا٭غط ،٣فا٭عطاف
ايسٚي ٫ ١ٝتكبٌ أ ٟإٖاْ ١أ ٚتعصٜب أ ٚنطب هلِ ،بٌ  ٫بس َٔ اسرتاَِٗٚ ،دعًِٗ ٜؿعط ٕٚبأَإ
ٚغ.ّ٬
 ": )4اغتٛقٛا بايٓػا ٤خريا فإٕ املطأ ٠خًكت َٔ نًع  ٚ ،إٕ أعٛز ؾ ٤ٞيف ايهًع
أع ،ٙ٬فإٕ شٖبت تك ُ٘ٝنػطت٘ ٚ ،إٕ تطنت٘ مل ٜعٍ أعٛز ،فاغتٛقٛا بايٓػا ٤خريا".68
 ":)5اتكٛا اهلل يف ايٓػا ٤فإْهِ أخصمت ٖٔٛبأَاْ ١اهللٚ ،اغتشًًتِ فطٚدٗٔ بهًُ ١اهلل".69
ت َٳا نٳطٳبٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًډ٘ٹ -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -ؾٳٝٵ٦ٶا قځطڊ بٹٝٳسٹٙٹ ٚٳ٫ځ
 ":)6عٳٔٵ عٳا٥ٹؿٳ١ځ قځايځ ٵ
ا ٵَطٳأځ ڄٚ ٠ٳ٫ځ خٳازٹَٶا "ٖٚ .70صا أععِ زي ٌٝعً ٢ايتڀبٝل ايعًُ ٞشبًك٘ ايععٚ ِٝتعاًَ٘ ايطاقٞ
ٚاسبهاضَ ٟع أظٚاد٘ ،ثِ إٕ ايعٓف ٜٓاقض ايطفل ،٭ْ٘ يٝؼ َٔ خًل املَٓ٪ني ،بٌ َٖٔ ٛ
قفات أٌٖ ايػَٚ ،٤ٛت ٢نإ ايطفل ٚايًني يف أ ٟعا ١ً٥أ ٚبٝت ،نإ اشبري ٚا٭َإ ٚايػّ٬
ٚايػعازٚ ٠ايڀُأْْ َٔ ١ٓٝكٝب تًو ايعا ١ً٥أ ٚايبٝتٚ ،أ ٟعٓف دبا ٙايعاٚ ١ً٥خاق ١ايعٚد،١
فإٕ ا٭غطَٗ ٠سز ٠باٱْٗٝاض ٚايتفهو ٚايتؿعٖٚ ،ٞصا ٜٓاقض ٚق ١ٝضغ ٍٛاهلل(قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ)ٚ ،هلصا قاٍ (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) ":إشا أضاز اهلل عع ٚدٌ بأٌٖ بٝت خريا أزخٌ عًِٗٝ

ايطفل "ٚ .71قاٍ  ":إڇ ٻٕ ايطٿفڃلٳ ٫ځ ٜٳهڂٕٛٴ فٹ ٢ؾٳ٢ٵ ٺ ٤إڇ ډ ٫ظٳاْٳ ٴ٘ ٚٳ٫ځ ٜٴ ٵٓعٳعٴ َٹ ٵٔ ؾٳ٢ٵ ٺ ٤إڇ٫ډ ؾٳاْٳ٘ٴ "ٚ ."72قاٍ

 66ا٭يباْ :ٞايػًػ ١ايكشٝش.511/1 ١ٝ
 67ا٭يباْ :ٞايػًػ ١ايكشٝش.150/1 ١ٝ
 68ا٭يباْ :ٞقشٝح ازباَع ايكػري ٚظٜازت٘ .960
 69ا٭يباْ :ٞإضٚا ٤ايػً ٌٝيف ربطٜر أسازٜح َٓاض ايػب.227/7ٌٝ
 70ضٚا َػًِ يف قشٝش٘ باب َباعست٘ يٰثاّ ضقِ اسبسٜح (.)6195
 71ا٭يباْ :ٞايػًػ ١ايكشٝش.219/3 ١ٝ
 72ضٚاَ ٙػًِ يف قشٝش٘ باب فهٌ ايطفل ضقِ اسبسٜح (.)6767
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ب ايطٿفڃلٳ ٚٳٴٜعٵڀٹ ٢عٳًځ٢
يعٚد٘ أّ املَٓ٪ني عا٥ؿ(١ضن ٞاهلل عٓٗا)ٜ ":ٳا عٳا٥ٹؿٳ ڂ ١إڇٕٻ ايًډ٘ٳ ضٳفٹٝلٷ ٜٴشٹ ټ
ايطٿفڃلڇ َٳا ٫ځ ٴٜعٵڀٹ ٢عٳًځ ٢اڃيعٴٓٵفٹ ٚٳَٳا ٫ځ ٴٜعٵڀٹ ٢عٳًځَ ٢ٳا غٹٛٳاٙٴ".73
ٚيكس ٚقاْا ضغ ٍٛاهلل(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) إٔ ْعاٌَ ايٓػاَ ٤عاًَ ١سػٓ ،١٭ْٗٔ إَا
أَٗاتٓا أ ٚبٓاتٓا أ ٚخا٫تٓا أ ٚعُاتٓا أ ٚأخٛاتٓا أ ٚظٚداتٓا ،ثِ ضنع عً ٢ايعٚد ،١٭ْٗا ايهش١ٝ
يف أنجط ا٭ساٜنيٚ ،٭ْٗا ايؿطٜه ١يف سٝا ٠ايعٚز ،يف ٚدٛب َعاًَتٗا َعاًَ ١سػٓٚ ،١إٔ ٜكرب
عًٗٝاٜٚ ،تشًُٗا ،ثِ أثٓ( ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) عً ٢أٌٖ ايهتاب يف نٜ ِْٗٛكرب ٕٚعً٢
ظٚداتِٗ يف أسًو ايعطٚفٜ ٫ٚ ،فرتق ٕٛإىل إٔ ٜفطم بُٗٓٝا املٛت ًٜ ٫ٚ ،74ذأ ٕٚإىل ا٭غايٝب
اييت تًذأ ٕٚأْتِ إيٗٝا ،قاٍ(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) ":

إ ٸٕ اهلل تعاىل ٜٴٛقٹٝه ٵِ بايٓٿػا٤ٹ خٳٝٵطا ،ٶ

فإْٻٗٴ ٻٔ أڂَٳٗاتٴه ٵِ ٚٳبٳٓاتٴه ٵِ ٚخا٫تٴهِٵ  ،إ ٸٕ ايطٻدٴٌٳ َٹ ٵٔ أٌٖ ايهٹتابٹ ٜٳتٳعٳ ٻ ٚٴز املځطٵأځ٠ځ َٚا تٳعٵًځلٴ ٜٳساٖا اشبځٝٵطځ
ب ٚاسٹسٷ َٓٗٴُا عٔ قاسب٘  ،ست ٢ميٛتا ٖطَا"  .75قاٍ املٓا ٟٚيف ؾطح ٖصا اسبسٜح":
فځُا ٜٳطٵغځ ٴ
تعًل ٜساٖا اشبٝط أٜ ٫ ٟه ٕٛيف ٜسٖا ؾ َٔ ٤ٞايسْٝا ست ٫ٚ ٢ايتاف٘ دسٸا ناشبٝط ٚاملطاز أْٗا
يف غا ١ٜايفكط ( فُا ٜطغب ٚاسس َُٓٗا عٔ قاسب٘ ) ست ٢ميٛتا نُا يف ضٚاٜ ١ٜعين أ ٸٕ أٌٖ
ايهتاب ٜتعٚٸز أسسِٖ املطأ ٠ايفكري ٠دسٸا فٝكرب عًٗٝا ٜ ٫ٚفاضقٗا إ ٫باملٛت فافعًٛا شيو
ْسبا".76
ٜ َٔٚػتڀٝع إٔ ٜجبت إٔ نطب املطأ ٠ازبػس ٟاملربح قس أعڀ ٢مثاضٚ ٙأنً٘ ،بٌ إْ٘
ظاز ا٭َط غ٤ٛا ،فاملطأ ٠يٝػت نايڀفٌ تطع ٟٛجملطز نطبٗا َٔ قبٌ ظٚدٗا ،فٗ ٞضمبا تتُطز
أنجطٚ ،تكط عً ٢غًٛنٗا ٚخًكٗا ٚتكطفٗا بكٛض ٠أعٓفٚ ،هلصا قاٍ (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)":
إڇٕٻ ايڃُٳطٵأځ٠ځ خٴًٹكځتٵ َٹ ٵٔ نٹًځعڈ ،يځٔٵ تٳػٵتٳكٹِٝٳ يځوځ عٳًځ ٢طځطڇٜكځ١ٺ ،فځإڇٕڇ اغٵتٳُٵتٳعٵتٳ بٹٗٳا اغٵتٳُٵتٳعٵتٳ بٹٗٳا ٚٳبٹٗٳا عٹٛٳزٷ،

 73ضٚاَ ٙػًِ يف قشٝش٘ باب فهٌ ايطفل ضقِ اسبسٜح (.)6766
 ٫ 74دطّ إٔ ايٓيب (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) ٜتشسخ عٔ ظَاْ٘ٚ ،إ ٫فإِْٗ  -أ ٟأٌٖ ايهتابٚ ،خاق١
املػٝشٝني َِٓٗ -مل ٜبكٛا عً ٢غابل عٗسِٖ ،فكٌ َٔ ٜبكَ ٢ع ظٚدت٘ إىل املٛت ،بٌ دبس أسسِٖ ٜتعٚز عسزا
نبريا َٔ ايٓػاٖٚ ،٤هصا ايٓػاٜ ٤تعٚدٔ َطات عسٜس.٠
َ 75عذِ ايڀرباْ ،54/19 ٞا٭يباْ :ٞايػًػً ١ايكشٝش.370/6 ١ٝ
76

املٓا :ٟٚايتٝػري بؿطح ازباَع ايكػري (ايطٜاضَ ،هتب ١اٱَاّ ايؿافع ،ٞط  ٙ1408 ،3ـ)ّ1988 ،
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ػطٴٖٳا طځ٬ځقڂٗٳا "ٚ .77قس ٜكاٍ بإٔ ايتذاضب أثبتت إٔ بعض ايٓػا٤
ٚٳإڇٕٵ شٳٖٳبٵتٳ تٴكٹُٝٴٗٳا نځػٳطٵتٳٗٳا ٚ ،ٳنځ ٵ
تػريٕ بايهطب ٚسػٔ غًٛنٗٔ ٚخًكٗٔ ٚتعاًَٗٔ َع أظٚادٗٔٚ ،يهٔ يف تكسٜط ٟإٔ ٖص ٙسا٫ت
ْازض ٠ضمبا تطتس ٭عطاض ْفػَ ١ٝع ١ٓٝيبعهٗٔ ٫ٚ ،ميهٔ تعُُٗٝا عً ٢ا٭غًب ١ٝايػاسكَٔ ١
ايٓػا ٤ايًٛات ٞمل ٜتػريٕ بايهطب ايبت ،١بٌ ظاز ايطا ٤عًٚ ،١ايڀني بًٚ ،١يٓا يف ضغ ٍٛاهلل (قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) أغ ٠ٛسػٓ ،١٭ْ٘ مل ًٜذأ إىل ٖص ٙايٛغ ١ًٝغري اسبهاض.١ٜ
إشٕ  ٫بس يًطدٌ إٔ ٜكرب ٜٚتشٌُ ْؿٛظ ظٚدت٘ ٚش٥طٖا ٚتهذطٖا ٚتصَطٖا ،٭ْٗا ٫
ميهٔ إٔ تهٚ ٕٛفل طبٝع ١ايعٚز ناَ ،٬فًٗا ضأٜٗا ٚطبٝعتٗاَٚ ،ت ٢سا ٍٚايعٚز إٔ ٜفطض عًٗٝا
بايك ٠ٛطبٝعَ ١ع ١ٓٝأٚغًٛنا َعٓٝا أٚخًكا خاقا ،أ ٚأ ٟؾ ٤ٞبعٓف أ ٚإنطا ،ٙفإٕ شيو ٫
َٓام آ ٌٜيتفهو ا٭غطٚ ٠تؿطشَٗاٚ ،ايڀ٬م ٖ ٛايٓتٝذ ١ايڀبٝع ١ٝملجٌ ٖص ٙايػًٛنٝات اييت
ٜتبعٗا بعض ا٭ظٚاز دبا ٙظٚداتِٗٚ ،ا٭زٖ َٔ ٢شيو َكري ا٭٫ٚز ايص ِٖ ٜٔبأَؼ اسباد ١إىل
سٓإ ا٭ّ ٚعڀفٗا ٚؾفكتٗاٚ ،أَإ ايٛايس ٚضقابت٘ ٚتطبٝت٘ٚ ،هلصا دا ٤اٱغ ّ٬يٛٝقس ا٭بٛاب
اييت ت٪ز ٟإىل تفهٝو ا٭غطٚ ٠تفتٝتٗا ،فًِ ٜٛقع ط٬م ايػهبإ املڀبل ٫ٚ ،ايػهطإ ٫ٚ ،ايصٟ
طًل ظٚدت٘ ث٬ثا يفعا ،نٌ شيو َٔ أدٌ قٝاْ ١ا٭غطٚ ٠سفعٗا ٚمحاٜتٗا َٔ ايتفهو ،٭ٕ تفهو
ا٭غط ٠غٝرتى آثاضا غ ١٦ٝعً ٢اجملتُع ،بٌ ٚقٌ سطم اٱغ ّ٬عً ٢محا ١ٜا٭غطٚ ،٠اٖ٫تُاّ
بٗا ،إٔ ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) مل ٜطض بػًٛى غعس بٔ عباز(٠ضن ٞاهلل عٓ٘) ملا قاٍ:
غأقتٌ َٔ أدسَ ٙع اَطأتٚ ،ٞقس طًب ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) أضبع ١ؾٗساٜ ٤ط ٕٚايٛاقع١

 77ضٚاَ ٙػًِ باب ايٛق ١ٝبايٓػا ٤ضقِ اسبسٜح (.)3719
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نامل ٌٝيف املهشً ،١أ ٚايطؾا ٤يف ايب٦طٚ ،78شيو ستٜ ٫ ٢ه ٕٛشيو شضٜع ١يهٌ َٔ ٜطٜس تفهٝو
أغطت٘ بؿبٗ ١قس ته ٕٛيف ايٓٗا ١ٜغري قشٝشٚ ،١نٌ َٔ ٜتِٗ اَطأ ٠بايعْا ،فإْ٘ ٜعس قاشفا٫ٚ ،
تكبٌ ؾٗازتٜ٘ٚ ،ػتشل مثاْني دًس ،٠ستٜ ٢أت ٞبأضبع ١ؾٗسا ،٤قاٍ تعاىل:

{ ٚٳاډيصٹٜٔٳ ٜٳطٵَٴٕٛٳ

ايڃُٴشٵكٳٓٳاتٹ ثٴ ٻِ يځ ٵِ ٜٳأڃتٴٛا بٹأځضٵبٳعٳ١ٹ ؾٴٗٳسٳا٤ٳ فځا ٵدًٹسٴٖٚٴِٵ ثٳُٳاْٹنيٳ دٳًڃسٳ ڄٚ ٠ٳيځا تٳكڃبٳًڂٛا يځٗٴ ٵِ ؾٳٗٳازٳ ڄ ٠أځبٳسٶا ٚٳأڂٚيځ٦ٹوځ
ٖٴِٴ ايڃفځاغٹكڂٕٛٳ }ٚ .79ايػا َٔ ١ٜشيو ضزع نٌ َٔ تػ ٍٛي٘ ْفػ٘ اتٗاّ ايٓاؽ بايعْا ب ٬ؾٗٛز،
ٚشيو ستٜ ٫ ٢تش ٍٛاجملتُع إىل صبتُع فٛن ٟٛغري َرتابط َ ٫ٚتُاغو.
ٚايطغ( ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) َع عع ِٝخًك٘ ،مل حياَٜٛ ٍٚا ٚاسسا يف سٝات٘ نًٗا –
ضغِ إٔ بعض ظٚدات٘ أغهبٓ٘ يف َٛاطٔ نجري -٠إٔ ًٜذأ إىل ايهطب أ ٚاغتعُاٍ نًُ ١قاغ،١ٝ
بٌ إٕ أقكَ ٢ا ساٚي٘(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) ٖ ٛأْ٘ ٖذط ْػا ٙ٤ؾٗطا يف املؿطب ،١ست ٢ظٔ
ايكشاب ١إٔ ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) قس طًكَٗٔ ٖٛٚ ،ا أفعع عُط بٔ اشبڀاب (ضن ٞاهلل
عٓ٘) خٛفا عً ٢ابٓت٘ سفك( ١ضن ٞاهلل عٓٗا) ظٚد ١ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ).80
ثِ إٕ نطب املطأَٓ ٠اقض ملعاْ ٞاملٛزٚ ٠احملبٚ ١ا٭يف ١بني ايعٚدني ،قاٍ تعاىل {ٚٳَٹ ٵٔ
ت
آٜٳاتٹ٘ٹ أځٕٵ خٳًځلٳ يځهڂِٵ َٹ ٵٔ أځْٵفڂػٹهڂ ٵِ أځظٵٚٳادٶا يٹتٳػٵهڂٓٴٛا إڇيځٝٵٗٳا ٚٳدٳعٳٌٳ بٳٝٵٓٳهڂ ٵِ َٳٛٳزٻ ڄٚ ٠ٳضٳسٵُٳ ڄ ١إڇٕٻ فٹ ٞشٳيٹوځ يځآٜٳا ٺ
يٹكځ ٵّٛڈ ٜٳتٳفځ ډهطٴٕٚٳ (  ،81})21فًكس خًكت املطأ ٠يته ٕٛضبٌ اغتكطاض ايعٚز ٚغهٚ ْ٘ٛضاست٘
ؼ ٚٳاسٹسٳ ٺ٠
ٚطُأْٓٝت٘ ،فهطبٗا نطب ٫غتكطاضٚ ٙغهٚ ْ٘ٛضاست٘ٚ ،قاٍ{ ٴٖٛٳ ايډصٹ ٟخٳًځكځهڂِٵ َٹ ٵٔ ْٳفڃ ڈ
ٚ 78قس ْعيت آٜات ايًعإ س ٬هلص ٙاملؿهً ١اييت تكع بني ايعٚدني ،قاٍ تعاىل{ٚٳايډصٹٜٔٳ ٜٳطٵَٴٕٛٳ أځظٵٚٳادٳ ٴِٗٵ ٚٳيځِٵ ٜٳ ڂهٔٵ
يځٗٴِٵ ؾٴٗٳسٳا٤ٴ إڇيډا أځْٵفڂػٴٗٴِٵ فځؿٳٗٳازٳ٠ڂ أځسٳسٹٖٹِٵ أځضٵبٳعٴ ؾٳٗٳازٳاتٺ بٹايًډ٘ٹ إڇْٻ٘ٴ يځُٹٔٳ ايكٻازٹقٹنيٳ ٚ ،ٳايڃدٳاَٹػٳ١ڂ أځٕٻ يځعٵٓٳتٳ ايًډ٘ٹ عٳًځٝٵ٘ٹ إڇٕٵ
نځإٳ َٹٔٳ ايڃهځاشٹبٹنيٳٚ ،ٳٜٳسٵضٳأڂ عٳٓٵٗٳا اڃيعٳصٳابٳ أځٕٵ تٳؿٵٗٳسٳ أځضٵبٳعٳ ؾٳٗٳازٳاتٺ بٹايًډ٘ٹ إڇْٻ٘ٴ يځُٹٔٳ ايڃهځاشٹبٹنيٳ ٚ ،ٳايڃدٳاَٹػٳ١ځ أځٕٻ غځهٳبٳ ايًډ٘ٹ
هٌٴ ايًډ٘ٹ عٳًځٝٵهڂِٵ ٚٳضٳسٵُٳتٴ٘ٴ ٚٳأځٕٻ ايًډ٘ٳ تٳٛٻابٷ سٳهٹِٝٷ}.78
عٳًځٝٵٗٳا إڇٕٵ نځإٳ َٹٔٳ ايكٻازٹقٹنيٳٚ ،ٳيځ ٵٛيځا فځ ٵ

 79غٛض ٠ايٓٛض اٯ.)4( ١ٜ
ٚ 80اسبسٜح ط ٌٜٛدسا ضٚا ٙايبداض ٟيف قشٝش٘ ،باب َٔ اْتعط ست ٢تسفٔ ،ضقِ اسبسٜح(.)2469
 81غٛض ٠ايط ّٚاٯ.)21( ١ٜ
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ٚٳدٳعٳٌٳ َٹٓٵٗٳا ظٳٚٵدٳٗٳا يٹٝٳػٵهڂٔٳ إڇيځٝٵٗٳا } َٔٚ ،82نإ غً ِٝايفڀطًٜ ٫ ٠ذأ إىل إفػاز ٖص ٙايٛؾا٥ر
بايًذ ٤ٛإىل ايهطب ،بٌ ًٜذأ إي َٔ ٘ٝنإ خًٛا َٔ َعاْ ٞاحملبٚ ١املٛزٚ ٠ا٭يف.١
َ ٫ٚاْع َٔ ايًذ ٤ٛإىل تطى ايعٚدٚ ١اعتعاهلا َٚفاضقتٗا يف ايبٝت ،بسٍ ٖذطٖا يف
املهذع ٖٛٚ ،ايتأ ٌٜٚايص ٟشٖب إي ٘ٝايسنتٛض عبس اسبُٝس أب ٛغًُٝإ سُٓٝا فػط ايهطب برتى
ايعٚدَٚ ١فاضقتٗا ،فًٝؼ ؾططا إٔ  ٫خيطز اٱْػإ عٔ ٖص ٙاملطاسٌ اييت غطزٖا ايكطإٓ ايهطِٜ
(املٛععٚ ،١اهلذط يف املهادعٚ ،ايهطب) إىل غريٖا َٔ املطاسٌ ٚاملػايو َٔ أدٌ سٌ
اشب٬فات ايعٚد ،١ٝفُعً ّٛإٔ تطنٗا ٚاعتعاهلا يٝؼ ٚاضزا يف ايٓل ايكطآْ ،ٞيهٔ ايكطإٓ ايهط ِٜمل
حيكط اسبً ٍٛيف املطاسٌ اييت شنطٖا ،فأٚ ٟغْ ١ًٝادع ١سبٌ اشب٬فات ايعٚد ١ٝفإْ٘ ميهٔ
ا٫غتفازَٗٓ ٠ا ؾطٜڀ ١عسّ طبايفتٗا قٛاعس ايسٚ ٜٔأغػ٘ٚ ،عسّ طبايفتٗا سبكٛم اٱْػإ ،ثِ
إٕ ٖص ٙاملػا َٔ ٌ٥املػا ٌ٥ايفكٗ ١ٝا٫دتٗاز ،١ٜفباب ا٫دتٗاز َفتٛحٚ ،اجملاٍ فػٝحٚ ،يٝؼ
ؾأْا عكسٜا خًكٝا  ٫ميهٔ اشبطٚز عٔ ْكٛم ايسٚ ٜٔقٛاعس ٙقٝس أمنًٚ ،١٭ْ٘ ثبت إٔ
ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) تطى ظٚدات٘ ؾٗطا ٚاعتعهلٔ ،تعبريا عٔ غهب٘ َٓٗٔ ،ست ٢ظٔ
ايكشاب ١إٔ ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) قس طًكٗٔ ٚ ،83أَا سسٜحٜٗ ٫ٚ ":ذط إ ٫يف ايبٝت"
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 82غٛض ٠ا٭عطاف اٯ.)189( ١ٜ
ٚ 83اسبسٜح ط ٌٜٛدساٖٚ ،صا ْك٘ :عٔ ابٵٔ عٳبٻاؽڈ (ضن ٞاهلل عٓ٘) قاٍ ":يځِٵ أځظٳٍٵ سٳطڇٜكٶا عٳًځ ٢أځٕٵ أځغٵأځٍٳ عٴُٳطٳ
عٳٔڇ ايڃُٳطٵأځتٳ ٵٔٝڇ َٹٔٵ أځظٵٚٳازڇ ايٓٻبٹ٢ٿ ،عً ٘ٝايػٻ ،ّ٬ايًډتٳ ٵٔٝڇ ،قځاٍٳ ايًډ٘ٴ يځٗٴُٳا{ :إڇٕٵ تٳتٴٛبٳا إڇيځ ٢ايًډ٘ٹ فځكځسٵ قٳػٳتٵ قڂًڂٛٴبهڂُٳا }
فځشٳذٳذٵتٴ َٳعٳ٘ ،فځعٳسٳٍٳ ٚٳعٳسٳيڃتٴ َٳعٳ٘ٴ بٹاٱڇزٳاٚٳ٠ٹ ،فځتٳبٳطٻظٳ سٳتٻ ٢دٳا٤ٳ ،فځػٳهځبٵتٴ عٳًځٜ ٢ٳسٳٜٵ٘ٹ َٹٔٳ اٱڇزٳاٚٳ٠ٹ ،فځتٳٛٳنٻأځ ،فځكڂًڃتٴٜ :ٳا
أځَٹريٳ اڃيُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳَ ،ٳٔڇ ايڃُٳطٵأځتٳإڇ َٹٔٵ أځظٵٚٳازڇ ايٓٻبٹ٢ٿ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -ايًډتٳإڇ ،قځاٍٳ ايًډ٘ٴ عٳعٻ ٚٳدٳٌٻ يځٗٴُٳا{ :إڇٕٵ
تٳتٴٛبٳا إڇيځ ٢ايًډ٘ٹ فځكځسٵ قٳػٳتٵ قڂًڂٛبٴهڂُٳا }؟ فځكځاٍٳٚ :ٳا عٳذٳبٹ ٢يځوځ ٜٳا ا ٵبٔٳ عٳبٻاؽڈ عٳا٥ٹؿٳ١ڂ ٚٳسٳفڃكٳ١ڂ ،ثٴِٻ اغٵتٳكڃبٳٌٳ عٴُٳطٴ ايڃشٳسٹٜحٳ
ٜٳػٴٛقڂ٘ٴ ،فځكځاٍٳ :إڇْٿ ٢نڂٓٵتٴ ٚٳدٳاضٷ يٹَ ٢ٹٔٳ ا٭ځْٵكٳاضڇ فٹ ٢بٳٓٹ ٢أڂَٳٝٻ١ځ ٵبٔڇ ظٳٜٵسٺٚ ،ٳٖٹ٢ٳ َٹٔٵ عٳٛٳايٹ ٢اڃيُٳسٹٜٓٳ١ٹٚ ،ٳنڂٓٻا ْٳتٳٓٳاٚٳبٴ
ايٓټعٴٍٚٳ عٳًځ ٢ايٓٻبٹ٢ٿ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ، -فځٝٳٓٵعڇٍٴ ٜٳٛٵَٶاٚ ،ٳأځْٵعڇٍٴ ٜٳٛٵَٶا ،فځإڇشٳا ْٳعٳيڃتٴ دٹ٦ٵتٴ٘ٴ َٹٔٵ خٳبٳطڇ شٳيٹوځ ايڃٝٳٛٵّڇ
َٹٔٳ ا٭ځَٵطڇ ٚٳغځٝٵطڇٙٹٚ ،ٳإڇشٳا ْٳعٳٍٳ فځعٳٌٳ َٹجٵًځ٘ٴٚ ،ٳنڂٓٻا َٳ ٵعؿٳطٳ قڂطٳ ٵٜـڈ ْٳػٵًٹبٴ ايٓٿػٳا٤ٳ ،فځًځُٻا قځسٹَٵٓٳا عٳًځ ٢ا٭ځْٵكٳاضڇ إڇشٳا ٖٴِٵ قځٛٵّٷ
تٳػٵًٹبٴٗٴِٵ ْٹػٳا٩ٴٖٴِٵ ،فځڀځفٹلٳ ْٹػٳا٩ٴْٳا ٜٳ ڃأخٴ ٵصٕٳ َٹٔٵ أځزٳبٹ ْٹػٳا٤ٹ ا٭ځْٵكٳاضڇ ،فځكٹشٵتٴ عٳًځ ٢اَٵطٳأځتٹ ،٢فځطٳادٳعٳتٵٓٹ ،٢فځأځْٵهځطٵتٴ أځٕٵ
تٴطٳادٹعٳٓٹ ،٢فځكځايځتٵٚ :ٳيٹِٳ تٴٓٵهٹطٴ أځٕٵ أڂضٳادٹعٳوځ ،فځٛٳايًډ٘ٹ إڇٕٻ أځظٵٚٳازٳ ايٓٻبٹ٢ٿ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -يٝٴطٳادٹعٵٓٳ٘ٴٚ ،ٳإڇٕٻ
إڇسٵسٳا ٴٖٔٻ يځتٳٗٵذٴطٴٙٴ ايڃٝٳٛٵّٳ سٳتٻ ٢ايًډ ٵٌٝڇ ،فځأځفڃعٳعٳٓٹ ،٢فځكڂًڃتٴ :خٳابٳتٵ َٳٔٵ فځعٳٌٳ َٹٓٵ ٴٗٔٻ بٹعٳعٹِٝڈ ،ثٴِٻ دٳُٳعٵتٴ عٳًځ٢ٻ ثٹٝٳابٹ،٢
فځسٳخٳًڃتٴ عٳًځ ٢سٳفڃكٳ١ځ ،فځكڂًڃتٴ :أځ٣ٵ سٳفڃكٳ١ڂ ،أځ ٴتػٳانٹبٴ إڇسٵسٳا ڂنٔٻ ضٳغٴٍٛٳ ايًډ٘ٹ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -ايڃٝٳٛٵّٳ سٳتٻ٢
ايًډ ٵٌٝڇ؟ فځكځايځتٵْ :ٳعٳِٵ ،فځكڂًڃتٴ :خٳابٳتٵ ٚٳخٳػٹطٳتٵ ،أځفځتٳأڃَٳٔٴ أځٕٵ ٜٳػٵهٳبٳ ايًډ٘ٴ يٹػٳهٳبٹ ضٳغٴٛيٹ٘ٹ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -
فځتٳٗٵًٹهٹنيٳ٫ ،ځ تٳػٵتٳهڃجٹطڇ ٣عٳًځ ٢ضٳغٴٍٛڇ ايًډ٘ٹ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ، -ٳ٫ځ تٴطٳادٹعٹ٘ٝٹ فٹ ٢ؾٳ٢ٵ٤ٺٚ ،ٳ٫ځ تٳٗٵذٴطڇٜ٘ٹ،
22

ٚٳاغٵأځيٹٓٝٹَ ٢ٳا بٳسٳا يځوٹٚ ،ٳ٫ځ ٜٳػٴطٻٻْوٹ أځٕٵ نځاْٳتٵ دٳاضٳ ٴتوځ ٖٹ٢ٳ أځٚٵنٳأځ َٹ ٵٓوٹٚ ،ٳأځسٳبٻ إڇيځ ٢ضٳغٴٍٛڇ ايًډ٘ٹ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
 ٜ ،ٴطڇٜسٴ عٳا٥ٹؿٳ١ځٚ ،ٳنڂٓٻا تٳشٳسٻثٵٓٳا أځٕٻ غځػٻإٳ تٴٓٵعٹٌٴ اي ٿٓعٳاٍٳ يٹػٳعٵٚڇْٳا ،فځٓٳعٳٍٳ قٳاسٹبٹٜ ٢ٳٛٵّٳ ْٳٛٵبٳتٹ٘ٹ ،فځطٳدٳعٳ عٹؿٳا٤ٶ ،فځهٳطٳبٳبٳابٹ ٢نٳطٵبٶا ؾٳسٹٜسٶاٚ ،ٳقځاٍٳ :أځْٳا٥ٹِٷ ٖٴٛٳ؟ فځفځعڇعٵتٴ ،فځدٳطٳدٵتٴ إڇيځٝٵ٘ٹٚ ،ٳقځاٍٳ :سٳسٳخٳ أځَٵطٷ عٳعٹِٝٷ ،قڂًڃتٴَ :ٳا ٖٴٛٳ أځدٳا٤ٳتٵ
غځػٻإٴ؟ قځاٍٳ٫ :ځ ،بٳٌٵ أځعٵعځِٴ َٹٓٵ٘ٴ ٚٳأځطڃٛٳٍٴ ،طځًډلٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًډ٘ٹ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْ -ٹػٳا٤ٳٙٴ ،قځاٍٳ :قځ ٵس خٳابٳتٵ
سٳفڃكٳ١ڂ ٚٳخٳػٹطٳتٵ ،نڂٓٵتٴ أځ ڂظٔټ أځٕٻ ٖٳصٳا ٜٴٛؾٹوڂ أځٕٵ ٜٳهڂٕٛٳ ،فځذٳُٳعٵتٴ عٳًځ٢ٻ ثٹٝٳابٹ ،٢فځكٳًډٝٵتٴ قٳ٬ځ٠ځ ايڃفځذٵطڇ َٳعٳ ايٓٻبٹ٢ٿ -
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ، -فځسٳخٳٌٳ َٳؿٵطٴبٳ١ڄ يځ٘ٴ ،فځاعٵتٳعٳٍٳ فٹٗٝٳا ،فځسٳخٳًڃتٴ عٳًځ ٢سٳفڃكٳ١ځ ،فځإڇشٳا ٖٹ٢ٳ تٳبٵهٹ ،٢قڂًڃتٴَ :ٳا
ٜٴبٵهٹٝوٹ ،أځٚٳيځِٵ أځ ڂنٔٵ سٳصٻضٵ ٴتوٹ ،أځطځًډكځ ڂهٔٻ ضٳغٴٍٛٴ ايًډ٘ٹ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ، -قځايځتٵ٫ :ځ أځزٵضڇٖ ٣ٴٛٳ شٳا فٹ ٢اڃيُٳؿٵطٴبٳ١ٹ،
فځدٳطٳدٵتٴ ،فځذٹ٦ٵتٴ ايڃُٹٓٵبٳطٳ ،فځإڇشٳا سٳٛٵيځ٘ٴ ضٳٖٵطڅ ٜٳبٵهٹ ٢بٳعٵهٴٗٴِٵ ،فځذٳًځػٵتٴ َٳعٳٗٴِٵ قځًٹ٬ٝڄ ،ثٴِٻ غځًځبٳٓٹَ ٢ٳا أځدٹسٴ ،فځذٹ٦ٵتٴ اڃيُٳؿٵطٴبٳ١ځ
ايډتٹٖ ٢ٴٛٳ فٹٗٝٳا ،فځكڂًڃتٴ يٹػٴ٬ځّڈ يځ٘ٴ أځغٵٛٳزٳ :اغٵتٳأڃشٹٕٵ يٹعٴُٳطٳ ،فځسٳخٳٌٳ فځهځًډِٳ ايٓٻبٹ٢ٻ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ، -ثٴِٻ خٳطٳزٳ،
فځكځاٍٳ :شٳنځطٵ ٴتوځ يځ٘ٴ ،فځكٳُٳتٳ فځاْٵكٳطٳفڃتٴ سٳتٻ ٢دٳًځػٵتٴ َٳعٳ ايطٻٖٵطٹ ايډصٹٜٔٳ عٹٓٵسٳ ايڃُٹٓٵبٳطڇ ،ثٴِٻ غځًځبٳٓٹَ ٢ٳا أځدٹسٴ ،فځذٹ٦ٵتٴ فځصٳنځطٳ
َٹجٵًځ٘ٴ ،فځذٳًځػٵتٴ َٳعٳ ايطٻٖٵطٹ ايډصٹٜٔٳ عٹٓٵسٳ ايڃُٹٓٵبٳطڇ ،ثٴِٻ غځًځبٳٓٹَ ٢ٳا أځدٹسٴ فځذٹ٦ٵتٴ اڃيػٴ٬ځّٳ ،فځكڂًڃتٴ :اغٵتٳأڃشٹٕٵ يٹعٴُٳطٳ ،فځصٳنځطٳ َٹجٵًځ٘ٴ،
فځًځُٻا ٚٳيډٝٵتٴ َٴٓٵكٳطڇفڄا ،فځإڇشٳا اڃيػٴ٬ځّٴ ٜٳسٵعٴْٛٹ ،٢قځاٍٳ :أځشٹٕٳ يځوځ ضٳغٴٍٛٴ ايًډ٘ٹ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ، -فځسٳخٳ ڃًتٴ عٳًځٝٵ٘ٹ،
فځإڇشٳا ٖٴٛٳ َٴهٵڀځذٹعٷ عٳًځ ٢ضڇَٳاٍڇ سٳكٹريڈ يځ ٵٝؼٳ بٳٝٵٓٳ٘ٴ ٚٳبٳٝٵٓٳ٘ٴ فٹطٳافٷ ،قځسٵ أځثٻطٳ ايطٿَٳاٍٴ بٹذٳٓٵبٹ٘ٹَ ،ٴتٻهٹ٧ٷ عٳًځٚ ٢ڇغٳازٳ ٺَ ٠ٹٔٵ أځزٳ ڈّ
سٳؿٵ ٴٖٛٳا يٹٝفٷ ،فځػٳډًُٵتٴ عٳًځٝٵ٘ٹ ،ثٴِٻ قڂًڃتٴ ٚٳأځْٳا قځا٥ٹِٷ :طځًډكڃتٳ ْٹػٳا٤ٳىځ ،فځطٳفځعٳ بٳكٳطٳٙٴ إڇيځ٢ٻ ،فځكځاٍٳ٫ $ :ځ  ، #ثٴِٻ قڂًڃتٴ ٚٳأځْٳا
قځا٥ٹِٷ :أځغٵتٳأڃْٹؼٴ ٜٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًډ٘ٹ ،يځٛٵ ضٳأځٜٵتٳٓٹٚ ٢ٳنڂٓٻا َٳ ٵعؿٳطٳ قڂطٳ ٵٜـڈ ْٳػٵًٹبٴ ايٓٿػٳا٤ٳ ،فځًځُٻا قځسٹَٵٓٳا عٳًځ ٢قځٛٵّڈ تٳػٵًٹبٴٗٴِٵ
ت :يځٛٵ ضٳأځٜٵتٳٓٹٚ ٢ٳزٳخٳًڃتٴ عٳًځ ٢سٳفڃكٳ١ځ ،فځكڂًڃتٴ٫ :ځ
ْٹػٳا٩ٴٖٴِٵ ،فځصٳنځطٳٙٴ فځتٳبٳػٻِٳ ايٓٻبٹ٢ټ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ، -ثٴِٻ قڂًڃ ٴ
ٜٳػٴطٻٻْوٹ أځٕٵ نځاْٳتٵ دٳاضٳ ٴتوٹ ٖٹ٢ٳ أځٚٵنٳأځ َٹ ٵٓوٹٚ ،ٳأځسٳبٻ إڇيځ ٢ايٓٻبٹ٢ٿ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜ ، -ٴطڇٜسٴ عٳا٥ٹؿٳ١ځ ،فځتٳبٳػٻ ٳِ
ڂأخٵطٳ ،٣فځذٳًځػٵتٴ سٹنيٳ ضٳأځٜٵتٴ٘ٴ تٳبٳػٻِٳ ،ثٴِٻ ضٳفځعٵتٴ بٳكٳطڇ ٣فٹ ٢بٳٝٵتٹ٘ٹ ،فځٛٳايًډ٘ٹ َٳا ضٳأځٜٵتٴ فٹ٘ٝٹ ؾٳٝٵ٦ٶا ٜٳطٴزټ ايڃبٳكٳطٳ غځٝٵطٳ أځٖٳبٳ١ٺ
ثٳ٬ځثٳ١ٺ ،فځكڂًڃتٴ :ازٵعٴ ايًډ٘ٳ فځًڃٝٴٛٳغٿعٵ عٳًځ ٢أڂَٻتٹوځ ،فځإڇٕٻ فځاضڇؽٳ ٚٳايطټّٚٳ ٴٚغٿعٳ عٳًځٝٵٗڇِٵ ٚٳأڂعٵڀڂٛا ايسټْٵٝٳاٚ ،ٳٖٴِٵ ٫ځ ٜٳعٵبٴسٴٕٚٳ ايًډ٘ٳ،
ٚٳنځإٳ َٴتٻهٹ٦ٶا ،فځكځاٍٳ $ :أٳٚٳفٹ ٣فٳىٸٺ أٳٕٵتٳ ٟٳا ابٵٕٳ اٍٵرٳطٸٳابٹ ،أٴٍٚٳ٨ٹىٳ مٳٚٵّٷ عٴزٸٹٍٳتٵ ٍٳٙٴّٵ طٳٟٸٹبٳاتٴٙٴّٵ فٹ ٣اٍٵحٳٟٳا٠ٹ اٍزٸٴٕٵٟٳا
فځكڂًڃتٴٜ :ٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًډ٘ٹ ،اغٵتٳػٵفٹطٵ يٹ ،٢فځاعٵتٳعٳٍٳ ايٓٻبٹ٢ټ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َ -ٹٔٵ أځ ٵدٌڇ شٳيٹوځ ايڃشٳسٹٜحٹ سٹنيٳ أځ ڃفؿٳتٵ٘ٴ
سٳفڃكٳ١ڂ إڇيځ ٢عٳا٥ٹؿٳ١ځٚ ،ٳنځإٳ قځسٵ قځاٍٳَ :ٳا أځْٳا بٹسٳاخٹٌڈ عٳًځٝٵٗڇٔٻ ؾٳٗٵطٶا َٹٔٵ ؾٹ ٻس٠ٹ َٳ ٵٛدٹسٳتٹ٘ٹ عٳًځٝٵٗڇٔٻ سٹنيٳ عٳاتٳبٳ٘ٴ ايًډ٘ٴ ،فځًځُٻا
َٳهٳتٵ تٹػٵعٷ ٚٳعٹؿٵطٴٕٚٳ زٳخٳٌٳ عٳًځ ٢عٳا٥ٹؿٳ١ځ ،فځبٳسٳأځ بٹٗٳا ،فځكځايځتٵ يځ٘ٴ عٳا٥ٹؿٳ١ڂ :إڇٻْوځ أځقڃػٳُٵتٳ أځٕٵ ٫ځ تٳ ٵس ٴخٌٳ عٳًځٝٵٓٳا ؾٳٗٵطٶاٚ ،ٳإڇْٻا
أځقٵبٳشٵٓٳا يٹتٹػٵعڈ ٚٳعٹؿٵطڇٜٔٳ يځٝٵًځ١ڄ أځعٴ ټسٖٳا عٳسٽا ،فځكځاٍٳ ايٓٻب٢ټ  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  $ : -ايؿٻٗٵطٴ تٹػٵعٷ ٚٳعٹؿٵطٴٕٚٳ ، #
ػعٶا ٚٳعٹؿٵطڇٜٔٳ ،قځايځتٵ عٳا٥ٹؿٳ١ڂ :فځأڂْٵعڇيځتٵ آٜٳ١ڂ ايتٻدٵٝٹريڇ ،فځبٳسٳأځ بٹ ٢أځٚٻٍٳ اَٵطٳأځ٠ٺ ،فځكځاٍٳ $ :إڇْٿ ٢شٳانٹطٷ يځوٹ
ٚٳنځإٳ شٳيٹوځ ايؿٻٗٵطٴ تٹ ٵ
أځَٵطٶا ٚٳ٫ځ عٳًځ ٵٝوٹ أځٕٵ ٫ځ تٳعٵذٳًٹ ٢سٳتٻ ٢تٳػٵتٳأڃَٹطڇ ٣أځبٳٛٳ ٵٜوٹ  ، #قځايځتٵ :قځسٵ أځعٵًځِٴ أځٕٻ أځبٳٛٳ٣ٻ يځِٵ ٜٳهڂْٛٳا ٜٳأڃَٴطٳاْٹ ٢بٹفٹطٳاقٹوځ ،ثٴ ٻِ
قځاٍٳ إڇٕٻ ايًډ٘ٳ قځاٍٳٜ{ :ٳا أځٜټٗٳا ايٓٻبٹ٢ټ ڂقٌٵ ٭ځظٵٚٳادٹوځ } ،إڇيځ ٢قځٛٵيٹ٘ٹ{ :عٳعٹُٝٶا} قڂًڃتٴ :أځفٹٖ ٢ٳصٳا أځغٵتٳأڃَٹطٴ أځبٳٛٳ٣ٻ ،فځإڇْٿ ٢أڂضڇٜسٴ
ايًډ٘ٳ ٚٳضٳغٴٛيځ٘ٴ ٚٳايسٻاضٳ اٯخٹطٳ٠ځ ،ثٴِٻ خٳٝٻطٳ ْٹػٳا٤ٳٙٴ ،فځكڂ ڃًٔٳَ :ٹ ٵجٌٳ َٳا قځايځتٵ عٳا٥ٹؿٳ١ڂ  ،ضٚا ٙايبداض ٟيف قشٝش٘ ،باب َٔ
اْتعط ست ٢تسفٔ ،ضقِ اسبسٜح(.)2469
 84ا٭يباْ :ٞقشٝح ازباَع ايكػري .49/2
23

فٜ ٬عين إٔ ٖذطٖا خاضز ايبٝت غري دا٥ع ،٭ْ٘ (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) فعٌ شيو ،فٗ ٛنُاٍ
ٜك ٍٛابٔ سذط ايعػك( ْٞ٬ت ٖ852ـ)ٚ ":اسبل إٔ شيو خيتًف باخت٬ف ا٭سٛاٍ  ،فطمبا نإ
اهلذطإ يف ايبٛٝت أؾس َٔ اهلذطإ يف غريٖا ٚ ،بايعهؼ بٌ ايػايب إٔ اهلذطإ يف غري ايبٛٝت آمل

ٍيٓفٛؽ ٚخكٛقا ايٓػا ٤يهعف ْفٛغٗٔ " ،85فإٕ طبا٥ع ايٓػا ٤ربتًف ،فبعهٗٔ ٪ٜملٗٔ
ٖذطٖٔ يف ايبٝتٚ ،ايبعض اٯخط ٪ٜملٗٔ ٖذطٖٔ خاضز ايبٝت ،فايعٚز ٖ ٛايص ٟحيسز ايڀطٜك١

املٓاغب ١يعٚدتٖ٘ٚ ،صا ٪ٜنس َا شنطْا ٙغابكا يف نٖ ٕٛص ٙاملػأي َٔ ١املػا ٌ٥ا٫دتٗاز ١ٜاييت
فتح اهلل يٓا ايباب ٚاغعا ،أيٝؼ ايٓيب(قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) قس سفغ ايكطإٓ ايهط ِٜعٔ ظٗط
ايػٝب فُٗا ٚفكٗا ٚؾطسا ْٚع ،٫ٚأمل ٜهٔ ٜعًِ إٔ يف ايكطإٓ ايهط ِٜآ ١ٜايهطب ،أ ٟنطب
ايٓػاٚ ،٤يهٓ٘ َع شيو مل ًٜذأ إي ٘ٝايبت ،١بٌ إْ٘ أبػض ايهطبٚ ،زعا عً َٔ ٢اغتُط عً ٢شيو،
نُا َط غابكا.

ًَدل ايبشح
ٜٗسف ٖص ايبشح إىل بٝإ إٔ نطب املطأ ٠نإ عاز ٠عطب ،١ٝأ ٚبا٭سط ٣عاز ٠قطؾ١ٝ
َهٖٚ ،١ٝصا َػتُس َٔ ق ٍٛعُط بٔ اشبڀاب(ضن ٞاهلل عٓ٘) عٓسَا ذبسخ عٔ تأثط ْػا ٤قطٜـ
بٓػا ٤ا٭ْكاض ،قا( ٬٥ضن ٞاهلل عٓ٘) ":نٓا َعاؾط قطٜـ متًو ضدايٓا ْػا ،ِٖ٤فكسَٓا املس١ٜٓ
فٛدسْا ْػا ِٖ٤متًو ضداهلِ ،فاختًڀت ْػاْ٩ا بٓػا ِٗ٥فص٥طٕ عً ٢أظٚادٗٔ"ْٚ ،تٝذٖ ١صا
ا٫خت٬ط سسخ ت٬قح ثكايف ٚسهاض ٟبني املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض ،فًِ ٜطض املٗادط ٕٚبعاز٠
ا٭ْكاضٚ ،أضازٚا ايعٛز ٠إىل عازتِٗ ،بإٔ ميًهٛا ْػاٜٚ ِٖ٤ػٝڀطٚا عًٜٚ ٔٗٝهطب ٖٔٛأسٝاْا إٕ
اقته ٢ا٭َط ،فًُا ضخل ضغ ٍٛاهلل (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) يف شيو ،غا ٤ا٭َط ٚتفاقِٚ ،بسأت
ايٓػا ٤بايتذُع س ٍٛبٝت ضغ ٍٛاهلل يٝعٗطٕ غدڀٗٔ ٚعسّ ضنأٖ با٭َط أ ٟايهطبٚ ،قس
مسع ايٓيب (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) قطار بعهٗٔ ،فأَط ضغ ٍٛاهلل (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)
بكٛي٘ٚ ":ئ ٜهطب خٝاضنِ" ،يٝهع سسا ْٗاٝ٥ا هلص ٙايعاز ٠ايػ.١٦ٝ
إٕ نطب املطأٚ ٠اضز يف ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛشيو َطاعا ٠يعاز ٠ايعطبٚ ،مل ٜ٘ٓ
عٔ ايهطب يف بسا ١ٜا٭َط ،بٌ ْٗ ٢عٓ٘ تسضجيٝاَٚ ،ع شيو فٗ ٛنطب ضَع ٟيًتأزٜب ٚايتعبري عٔ
عسّ ضنا ايعٚزٚ ،يٝؼ نطبا اْتكاَٝا ٜرتى أثطا ،حبٝح ٪ٜمل ٜٛٚدع ٪ٜٚش ،ٟفإٕ أٜٛب (عً٘ٝ
ايػ )ّ٬نطب ظٚدت٘ بح ظَ َٔ ١ايؿُطار َ ٖٞٚا َٔ ١٥أغكإ ايٓد ٌٝايطٖٝف ،١يهٓ٘ مل ٜهٔ
َ٪شٜا َ ٫ٚربسا ،بٌ تعبريا عٔ عس ضناٚ ،ٙقس بط بصيو قػُ٘ٚ ،يهٓ٘ َع شيو مس ٞنطباٚ ،قس
 85ابٔ سذط ايعػك :ْٞ٬فتح ايباض ٟؾطح قشٝح ايبداض( ٟبريٚت ،زاض املعطفٖ1379 ، ١ـ) .301/9
24

هطڇبٴ عٳٓٵهڂِٴ ايصٿ ڃنطٳ
ٚضز يفغ نطب ملعاْ ٞعسٜسٚ ،٠يف آٚ ١ٜاسس ٠دا ٤مبعٓ ٢ايرتى ،قاٍ تعاىل{أځفځٓٳ ٵ
قٳفڃشٶا أځ ٵٕ نڂٓٵتٴ ٵِ قځٛٵَٶا َٴػٵطڇفٹنيٳ} ٫ٚ .86ميهٔ تأ ٌٜٚايهطب ايٛاضز يف آ ١ٜايٓؿٛظ بايرتى ،نُا
شٖب إي ٘ٝبعض ايباسجني املعاقط ،ٜٔ٭ْ٘ تأ ٌٜٚبعٝس َٚٚتعػفٚ ،يٓا يف ض غ ٍٛاهلل (قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ) أغ ٠ٛسػٓٚ ،١مل ٜجبت أْ٘ (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) نطب أسسا َٔ ظٚدات٘ ،بٌ نإ
ٜبػض ٖص ٙايعاز ٠ايػ ،١٦ٝ٭ْ٘ يٝؼ س ٬يًد٬فات ايعٚد ،١ٝبٌ إْ٘ ٜعٜس ا٭َط غ٤ٛا.
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