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املكزمة
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمٛمد وقمغم آًمف
اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ واًمٚمٕمٜم٦م اًمدائٛم٦م قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملم ُمـ إوًملم
وأظمريـ إمم يقم اًمديـ.
وسمٕمد...
ىم٤مل رؾمقل اهلل’ :إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٌٖمض يمؾ قم٤ممل سم٤مًمدٟمٞم٤م
وضم٤مهؾ سم٤مٔظمرة .إن اًمٙمثػم ُمٜم٤م ًمف إطم٤مـم٦م ٓسم٠مس هب٤م قمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م
وًمذائذه٤م وُمٙم٤مئده٤م ،ذم طملم ٟمجٝمؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمقامل اًمتل ُمررٟم٤م هب٤م ـ
يمٕم٤ممل إرواح وقم٤ممل اًمٗمٓمرة وقم٤ممل اعمٞمث٤مق وقم٤ممل اًمذرـ ،واًمتل ؾمقف ٟمٛمر
هب٤م ـ يمٕم٤ممل اًمؼمزخ إمم قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م ـ ،سمؾ يمثػم ُمـ ؿم١مون وظمّم٤مئص قم٤ممل
اًمدٟمٞم٤م ىمد ٟٓمٕمرف قمٜمٝم٤م رء إٓ اًمٞمًػم ُمٜمٝم٤م يمٕم٤ممل اًمروح واًمروطم٤مٟمٞم٤مت،
وقم٤ممل اجلـ واًمِمٞم٤مـملم وهمػم ذًمؽ يمثػم.
وُمـ هٜم٤م شمقضمد أؾمئٚم٦م يمثػمة طمقل هذه اًمٕمقامل وومٚمًٗمتٝم٤م ،ومٙمؾ
ؾم١مال يدور ذم ذهٜمؽ ـ قمزيزي اًم٘م٤مريء ـ ؾمقف دمد اجلقاب ذم ـمٞم٤مت

هذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم يديؽ ،طمٞم٨م شمٜم٤مول ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ آي٦م اهلل
اًمِمٞمخ حمٛمد اًمًٜمد (دام فمٚمف) إسمٕم٤مد اعمختٚمٗم٦م واعمتٕمددة هلذه اًمٕمقامل.
وٓ خيٗمك أن هذا اًمٙمت٤مب هق قمٌ٤مرة قمـ ؾمٚمًٚم٦م طمقار سمثتٝم٤م سمٕمض
اإلذاقم٤مت واًم٘مٜمقات اإلؾمالُمٞم٦م ُمع ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ (دام فمٚمف) ،طمٞم٨م
قم٤مًم٩م ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤مخيص شمٚمؽ اًمٕمقامل واعمٜم٤مزل اًمتل ٟمٛمر هب٤م ُمـ قم٤ممل اًمذر
وُم٤م ىمٌٚمف إمم قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م سمٕمده٤م ،وٕمهٞم٦م هذا اعمقوقع أقمددٟم٤م هذا
اًمٙمت٤مب اًمذي سملم يديؽ ،وم٘مٛمٜم٤م سمؽمشمٞم٥م اًمٕمٜم٤مويـ طمً٥م شمًٚمًؾ شمٚمؽ
اًمٕمقامل اًمتل يٛمر هب٤م اإلٟمً٤من وأضمريٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤ميكم:ـ
أوًٓ :ضمٕمٚمٜم٤م ومٝمرؾم٦م ظم٤مص٦م شمٜم٤مؾم٥م شمًٚمًؾ شمٚمؽ اًمٕمقامل.
ثاكق ًا :سمام أن يمؾ طمقار يم٤مٟم٧م إؾمئٚم٦م ومٞمف قم٤مُم٦م وم٠مرضمٕمٜم٤م يمؾ ؾم١مال
إمم ُمقوققمف اخل٤مص سمف.
ثالث ًا :طمذومٜم٤م اعمٙمرر ُمـ اًمٕمٌ٤مرات ويمذًمؽ أضمريٜم٤م سمٕمض اًمتٕمديالت
قمغم صٞم٤مهم٦م أهمٚم٥م إؾمئٚم٦م.
رابع ًا :أرضمٕمٜم٤م أي٤مت واًمرواي٤مت إمم ُمّم٤مدره٤م اعمٕمرووم٦م.
خامس ًا :ىم٤مم ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ سمتٖمٞمػم وإو٤موم٦م سمٕمض إضمقسم٦م.
شادش ًا :إمت٤مُم ً٤م ًمٚمٗم٤مئدة ضمٕمٚمٜم٤م ومّمؾ صم٤مين ًمٚمٙمت٤مب وهق احلقار اًمذي
أضمراه سمٕمض إؾم٤مشمذة إيم٤مديٛمٞملم ُمع ؾمامطمتف طمقل اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم
وىمْم٤مي٤مه.

وظمت٤مُم ً٤م ٟمً٠مل ُمـ اهلل قمز وضمؾ اًم٘مٌقل سمٛمحٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم
اًمٓم٤مهريـ إٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم.

‘

الفصل األوَّل

عىامل اإلنسان ومنازله

حكيكة وجور صوح اإلىغاٌ
احملاوص :ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ًمديٜم٤م ؾم١مال ومٞمام يرشمٌط سمحٞم٤مة آٟمً٤من .هؾ
إن طمٞم٤مة آٟمً٤من شمٌدأ سمقٓدشمف ذم هذا اًمٕم٤ممل وشمٜمتٝمل سمٛمامشمف ام أن ًمألُمر
صقرة أظمرى؟.
الؾيذ الغيز :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ واًمّمالة واًمًالم قمغم
ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ وسمٕمد وم٤من أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م شمٓم٤مًمٕمٜم٤م
سم٠من ٟمِم٠مة اإلٟمً٤من ىمد ُمرت سمٛمراطمؾ ؾمٌ٘م٧م خمتٚمٗم٦م يمام شمِمػم إمم ذًمؽ
رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ ذم ذيؾ هذه أي٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم ؾمقرة اإلٟمً٤من
َْ ََ ََ
ٌ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ً
َ
ان خِني ٌَِ ادلْ ِص لً يسَ شيئا
اإلنع ِ
وهل ؾمقرة اًمدهر ْو أَت لَع ِ

َ ْ ُ ً
ٌشنٔرا

( )1ومٕمـ زرارة ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر‘ قمـ ىمقًمف:

( )1ؾمقرة اإلٟمً٤من :أي٦م .1

َ
ُ
ل ًْ يَس َْ

َ ْ ً َ ْ ُ ً
شيئا ٌشنٔرا

ىم٤مل :يم٤من ؿمٞمئ ً٤م ومل يٙمـ ُمذيمقر(.)1

وقمـ ؾمٕمٞمد احلذاء قمـ أيب ضمٕمٗمر‘ ىم٤مل :يم٤من ُمذيمقر ًا ذم اًمٕمٚمؿ
ومل يٙمـ ُمذيمقر ًا ذم اخلٚمؼ(.)2
ومٔم٤مهر ُمٕمٜمك أي٦م أن اإلٟمً٤من ُمر سمٛمرطمٚم٦م مل يٙمـ ؿمٞمئ ً٤م صمؿ يم٤من
ؿمٞمئ ً٤م ومل يٙمـ ُمذيمقرا صمؿ ص٤مر ؿمٞمئ ً٤م ُمذيمقر ًا ،أو ُم٤م ذم أي٤مت إظمرى
ْ ُ ّ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ
ََ ْ ُ
ْ َ َ َ َ ُّ َ
َ
ُ
ْ
ِإَوذ أرش ربم ٌَِ ة ِِن آدم ٌَِ ظٓٔرًِِْ ذرِيخًٓ وأشٓسًْ لَع
َ ُ ْ ََ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ ََ
()3
ع ًِٓ ألعج ةِصبِسً كالٔا ةل . ...ومٝمٜم٤مك آي٤مت إذن شمدًمؾ قمغم
أُف ِ
أن اإلٟمً٤من ىمٌؾ ٟمِم٠مشمف ُمـ قمٚم٘م٦م وُمْمٖم٦م وقمٔم٤مم ويمًقٟم٤م اًمٕمٔم٤مم حل ًام صمؿ
اٟمِم٠مٟم٤مه ظمٚم٘م٤م آظمر يم٤من ًمف شم٘مرر ذم قم٤ممل إصالب وقم٤ممل ُم٤م ىمٌؾ قم٤ممل
ْ َ َ َ َ ُّ َ
َ
إصالب قم٤ممل اًمذر يمام هق اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين ِإَوذ أرش ربم ٌَِ ة ِِن
ُ
ْ ُ ّ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ّ ُ
ََ
سًْ
آدم ٌَِ ظ ُٓٔرًِِْ ذرِيخًٓ وأشٓسًْ لَع أُف ِ
ع ًِٓ ألعج ةِصب ِ
ويًتٗم٤مد أيْم٤م ُمـ سمٕمض أي٤مت شم٘مرر ؿمٞمئٞم٦م اإلٟمً٤من أو اًمٗمٓمرة واظمذ
َ
َ َ
ْ َ َ َّ
انل َ
اَّللِ َّاىِت َذ َط َص َّ
اس َغييْ َٓا ال تتْ ِسيو
ُمٞمث٤مق اًمٗمٓمرة قمٚمٞمف :ف ِطصة
ِ
َْ
ِِلي ِق اَّلل  ،وم٢مذا شمِمػم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م إمم أن هٜم٤مك قمٜم٤مويـ ٟمِمئ٤مت
ؾم٤مسم٘م٦م ًمإلٟمً٤من ُمٜمٝم٤م ٟمِم٠مة اعمٞمث٤مق وٟمِم٠مة اًمٗمٓمرة وٟمِم٠مة اًمذر وٟمِم٠مة شم٘مرر
ؿمٞمئٞم٦م اإلٟمً٤من .ومٝمذه ٟمِمئ٤مت شمٓم٤مًمٕمٜم٤م هب٤م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وذم ذيؾ هذه
( )1شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ج.468 :5
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.
( )3ؾمقرة إقمراف :أي٦م .172

أي٤مت رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ اًمقارصملم قمٚمقم ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ وهل أن اهلل
ظمٚمؼ إرواح ىمٌؾ إضمً٤مد سم٠مًمٗمل قم٤مم وهذا اعمٗم٤مد ُمـ اًمرواي٤مت ذم
اًمقاىمع ورد سمٓمرق ُمًتٗمٞمْم٦م ويمثػمة ُمـ ـمرق أهؾ اًمٌٞم٧م^.
احملاوص :ـمٞم٥م هذا ومٞمام يرشمٌط سم٤مًمٜمِمآت اًمً٤مسم٘م٦م طمٌذا ًمق يٙمقن
هٜم٤مًمؽ شمٕمريػ سم٤مًمٜمِمآت اًمالطم٘م٦م يٕمٜمل هبذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز :أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٜمِمآت اًمالطم٘م٦م ومتّمٗمف أي٤مت
ٌ َ
َ
اًمٙمريٛم٦م وهق ُم٤م سمٕمد اعمقتَ :وٌ َِْ َو َران ِ ِٓ ًْ ةَ ْص َزخ إَِل يَ ْٔ ِم ُحتْ َػ ُثٔن (،)1
وهٜم٤مك قمٜمقان ٟمِم٠مة اًمؼمزخ وهٜم٤مك قمٜمقان ٟمِم٠مة اًمٌٕم٨م واًمٜمنم واحلنم
واًمٍماط واعمٞمزان واحلقض وشمٓم٤مير اًمٙمت٥م واًمٕم٘مٌ٤مت وقمرص٤مت يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م وهٜم٤مك طم٤مٓت ُمتٕمددة شمّمٗمٝم٤م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م طمقل اًم٘مٞم٤مُم٦م
وان يم٤مٟم٧م هذه أي٤مت اًمقاردة ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمً٧م يمٚمٝم٤م ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م
اًمٙمؼمى وان فمـ ذًمؽ اعمٗمنون ُمـ اًمٗمري٘ملم وًمٙمـ سمحً٥م ُم٤م يٜمٌف
قمٚمٞمف أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ إن ـم٤مئٗم٦م ُمـ آي٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م شمِمػم إمم اًم٘مٞم٤مُم٦م
اًمقؾمٓمك وهل اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سمرضمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ويمرهتؿ إمم احلٙمؿ ذم دار
اًمدٟمٞم٤م .وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل هق رىمل قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م واٟمتٝم٤مئف إمم ُمًتقى اًمٜمِم٠مة
اعمتٓمقرة.
احملاوص:

ُمـ إؾمئٚم٦م اًمتل شمٕمرض سمِم٠من ىمْمٞم٦م قمقامل اإلٟمً٤من ىمٌؾ

( )1ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :أي٦م .111

دار اًمدٟمٞم٤م ،أٟمتؿ أذشمؿ ؾم٤مسم٘م ً٤م إمم وضمقد قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م هلذا اًمٕم٤ممل وقمقامل
ٓطم٘م٦م أيْم٤م ًمف ،ومٞمام يرشمٌط سم٤مًمٜمٔمرة اإلمج٤مًمٞم٦م ًمٚمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م ،هؾ شمقضمد
رؤي٦م ىمرآٟمٞم٦م واوح٦م ومٞمام يرشمٌط سم٢مىمرار قمقامل وضمقدي٦م ًمإلٟمً٤من ىمٌؾ هذه
احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز :إن هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ أي٤مت شمِمػم إمم قمدة ُمـ اًمٜمِمآت
ًمٚمذات اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وأي٤مت اًمٙمريٛم٦م ُمتٕمددة سمحً٥م شمٕمدد شمٚمؽ
َْ ََ ََ
َ
اًمٜمِمآتُ ،مث ً
ان
اإلنع ِ
ال ذم ؾمقرة اإلٟمً٤من وهل ؾمقرة اًمدهرْ :و أَت لَع ِ
ً ْ ُ ً
ٌ َ َّ ْ َ ْ َ ُ
س َْ َشيْئا ٌَشنٔرا  ،ومتثٌ٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن
خِني ٌَِ ادلْ ِص لً ي
ًمإلٟمً٤من ؿمٞمئٞم٦م ،وان ؿمٞمئٞمتف ُمرت سمٛمرطمٚمتلم ُمرطمٚم٦م يم٤من ؿمٞمئ ً٤م مل يٙمـ
ُمذيمقر ًا صمؿ ص٤مر ؿمٞمئ ً٤م وص٤مر ُمذيمقر ًا سمؾ ىمٌٚمٝمام ُمرطمٚم٦م أٟمف مل يٙمـ ؿمٞمئ ً٤م
أص ً
ال.

َْ ََ ََ
احملاوص :آؾمتدٓل سمٙمٚمٛم٦م رء يٕمٜمل اٟمف مل يٙمـْ :و أَت لَع
ً ْ ُ ً
ٌ َ َّ ْ َ ْ َ ُ
َ
س َْ َشيْئا ٌَشنٔرا  ،يٕمٜمل ذم إصمٌ٤مشمف إٟمف يم٤من
ان خِني ٌَِ ادلْ ِص لً ي
اإلنع ِ
ِ

ؿمٞمئ ً٤م؟.

الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ٕن اًمٜمٗمل إذا ورد قمغم ٟمٕم٧م وُمٜمٕمقت وم٢مٟمام يرد
قمغم اًمقصػ ٓ قمغم اعمقصقف ،ومحٞمٜمئذ هذا اًمٜمٗمل اًمذي يٙمقن ُمذيمقر ًا
ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ.
احملاوص :ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م إصمٌ٤مت ًمٙمقٟمف يم٤من ؿمٞمئ ً٤م؟.

الؾيذ الغيز :يم٤من ؿمٞمئ٤م ومل يٙمـ ُمذيمقر ًا صمؿ ص٤مر ؿمٞمئ ً٤م ُمذيمقر ًا
وسمؾ ذم هذه أي٦م دًٓم٦م أيْم٤م قمغم ُمرشمٌ٦م صم٤مًمث٦م ،وهق أن اإلٟمً٤من َُم َّر

سمٛمرطمٚم٦م مل شمت٘مرر ؿمٞمئٞمتف صمؿ شم٘مررت.

احملاوصُ :م٤م ُم٘مّمقد هذه اًمٕمٌ٤مرة؟.
الؾيذ الغيز :اعم٘مّمقد إٟمف مل يٙمـ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ إؾم٤مس.
احملاوص :يٕمٜمل هٜم٤م إصمٌ٤مت ًمثالث طم٤مٓت ،مل يٙمـ ؿمٞمئ ً٤م ،صمؿ يم٤من
ؿمٞمئ ً٤م ،صمؿ يم٤من ؿمٞمئ ً٤م ُمذيمقر ًا.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ مل شمٙمـ يمٞمٜمقٟمتف يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئٞم٦م صمؿ أـمٚم٘م٧م
قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئٞمتف صمؿ إهن٤م ُمذيمقرة ،وهل٤م ذيمر وهل٤م ٟمٕم٧م شمقصػ.
احملاوص :ضمزاك اهلل ظمػم ًا.
الؾيذ الغيز :ومٝمذه أي٦م قمغم أي٦م طم٤مل يمام ذم فم٤مهر اًم٘مرآن،
قمدة ُمراشم٥م
وأؿم٤مرت إمم ذًمؽ رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ ُمٜمٝم٤م شمِمػم إمم 
وُمراطمؾ ُمرت هب٤م اًمذات اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ًمٙمـ سمٜمحق اإلمج٤مل هذا اإلمج٤مل
شمٗمنه آي٤مت أظمرى وذم آي٦م أظمرى شمِمػم إمم أن ُمـ ٟمِم٠مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م هل
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ
اس غييْ َٓا ال تتْسِيو
ٟمِم٠مة ومٓمرة اظمذ ومٞمف اعمٞمث٤مق :ف ِطصة اَّللِ اى ِِت ذطص انل
َ ْ َّ َ َ ّ ُ ْ
ِيَ اى َل ّي ِ ًُ ( ،)1وهق إؿم٤مرة إمم سمح٨م اًمٗمٓمرة ،وان هذه
ِِلي ِق اَّللِ ذل ِم ادل
( )1ؾمقرة اًمروم :أي٦م .31

اًمٗمٓمرة ومٞمٝم٤م ُمقاصمٞمؼ وسم٠مي ُمٕمٜمك وٟمٛمط ُمـ شمقاضمد اعمقاصمٞمؼ اإلهلٞم٦م ومٞمٝم٤م،
ومٝمذا يتٙمٗمؾ ذطمف مجٚم٦م ُمـ أي٤مت ومجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت قمـ أهؾ
اًمٌٞم٧م^ ،ويٛمٙمـ شمقوٞمح هذه اًمٜمِم٠مة أيْم٤م ـ ٟمِم٠مت اًمٗمٓمرة ـ ذم ومٓمرة
ْ َ َ َ َ ُّ َ
ـمٞمٜم٦م آٟمً٤من ـمٞمٜم٦م ،ذات آٟمً٤من ،ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممِ :إَوذ أرش ربم
ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ّ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ّ ُ ْ َ ُ
ع ًِٓ ألعج ةِصبِسً كالٔا
ٌَِ ة ِِن آدم ٌَِ ظٓٔرًِِْ ذرِيخًٓ وأشٓسًْ لَع أُف ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ
َ ()1
ةل ش ِٓسُا أن تلٔلٔا ئم اى ِلياٌ ِث إُِا نِا خَ ْشا َغفِي ِني  ،ومٝمذه أي٦م

يمام ذم اًمرواي٤مت شمِمػم إمم ٟمِم٠مة اًمذر سم٢مقمتٌ٤مر أٟمف قمؼم قمٜمٝم٤م سمذري٦م آدم ،وإٟمف ىمد
أظمذت ُمـ فمٝمقر أسم٤مء ومٞمٕمؼم قمٜمٝم٤م سمٜمِم٠مة اًمذر وهل ٟمِم٠مة شمت٘مدم قمغم قم٤معمل
إصالب وإرطم٤مم ،وأيْم ً٤م هٜم٤مك ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م يمام ذم ؾمقرة
َ َ
ََُ
ْ
ٔر َّ
َّ ُ
اَّلل ُُ ُ
ِ
ات واألرض ٌثو
اًمٜمقر يِمػم اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم إمم أن:
الع ٍَ َٔ ِ
ُُٔرِه ( ،)2يٕمٜمل ٟمقر اعمخٚمقق اعمْم٤مف إمم اًمذات أهل٦م إو٤موم٦م ظمٚم٘مٞم٦م
ُ َ َ ُّ َ َ ُ
اح الٍْ ْص َت ُ
ِيٓا م ِْص َت ٌ
وشمنميٗمٞم٦م هلذا اًمٜمقرَ :ن ٍِ ْش ََك ٍة ذ َ
اجث
اح ِِف زجاج ٍث الضج
ِ
َ َ َّ َ َ ْ َ ٌ ُ
ُ
ّ
ُ
ٔت
نأجٓا نٔنب درِي صمؿ شمْمٞمػ أي٤مت ذم هذه اًمًقرة ِِف بي ٍ

يٕمٜمل هذه إٟمقار اخلٛمً٦م وُمـ سمٕمد هذه إٟمقار اخلٛمً٦م ُمث ً
ال أٟمقار

أظمرىٟ ،مقر قمغم ٟمقر ُمتٕم٤مىمٌ٦م هذه (ذم سمٞمقت) أراد اهلل هل٤م اًمتٕمٔمٞمؿ ورومٕم٦م
َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
َ ْ ُ ُ ()3
َ
اًمِم٠من :أذِن اَّلل أن حصذع ويشنص ذِيٓا اظٍّ وسمٕمد ذًمؽ شمْمٞمػ أي٦م
( )1ؾمقرة إقمراف :أي٦م .172
( )2ؾمقرة اًمٜمقر :أي٦م .35
( )3ؾمقرة اًمٜمقر :أي٦م .35

اًمث٤مًمث٦م ُمـ هذه اًمًقرة (رضم٤مل) ،يٕمٜمل مم٤م يدًمؾ قمغم شمراسمط هذا اًمٜمقر
َ
اًمذي ذم سمٞمقت أن هذه اًمٌٞمقت ِهل :ر َج ٌال ال حُيْٓيٓ ًْ ِ َ
ِت َ
ار ٌة َوال َبيْ ٌع خ َْ
ِ ِ
َ
ِ
ْ َّ
اَّللِ (.)1
ذِن ِص

احملاوص :قمٗمق ًا يٕمٜمل هذا شم٘مري٥م ًمإلؾمتدٓل اًمذي شمتٗمْمٚمقن سمف ،يٕمٜمل
هذا اًمٜمقر أهلل يم٤من ذم قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م ،ويم٤من ذم قمقامل أظمرى رضم٤مل.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿٕ ،ن أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمؼمت أهن٤م ظمٚم٘م٦م ٟمقري٦م وًمٞمً٧م
ظمٚم٘م٦م أرواح ،وٓ ظمٚم٘م٦م ٟمٗمقس ،وٓ ظمٚم٘م٦م أسمدان ،ظمٚم٘مف أٟمقار صمؿ قمؼمت
ُ ُ َّ َ َ َ َ
ْ
ات واألر ِض  ،يٕمٜمل أٟمف ًمق ٓ هذه اخلٚم٘م٦م
قمـ هذا اًمٜمقر إ َّٟم ُف ُٔر العٍاو ِ

اًمٜمقري٦م مل شمٙمـ ًمٚمًٛمقات وإرض فمٝمقرٕ ،ن اًمٜمقر ئمٝمر اعمتٜمقر
ومٙم٠مٟمام اًمًٛمقات مل شمٙمـ ًمتٌدو وشمؼمز ذم اًمقضمقد ًمقٓ ذًمؽ اًمٜمقر ،وم٢مذن
هذه اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م هل ُمت٘مدُم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم ظمٚم٘م٦م اًمًٛمقات وهل ظمٚم٘م٦م
إٟمقار.
احملاوص:

سم ّٞمٜمتؿ أن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م داًم٦م سمقوقح قمغم أن صمٛم٦م

قمقامل وُمٜم٤مزل ،إن صح اًمتٕمٌػم ،ؾمٌؼ احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م ًمإلٟمً٤من ،يٕمٜمل
ًمإلٟمً٤من وضمقد ُم٤م ،ذم قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م حلٞم٤مشمف اًمدٟمٞم٤م ،ويمذًمؽ ذم قمقامل
ٓطم٘م٦م إمم قمقامل اًم٘مٞم٤مُم٦م وهمػمه٤م.
ومٞمام يرشمٌط هبذا اعمقوقع هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من ًمإلٟمً٤من طم٘مٞم٘م٦م
( )1ؾمقرة اًمٜمقر :أي٦م .37

وضمقدي٦م همػم هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٌدٟمٞم٦م اًمتل ٟمٕمرومٝم٤م.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ىمد أـمٚم٘م٧م اًمنمائع اًمًاموي٦م وسمٕمث٤مت إٟمٌٞم٤مء
وإدي٤من اًمًاموي٦م إن صح هذا اًمتٕمٌػم سمٕمد يمقن اًمديـ واطمد ًا ،قمغم أن
ًمإلٟمً٤من طم٘مٞم٘م٦م وراء سمدٟمف وضمًٛمف وىمد اىمر سمذًمؽ مجٚم٦م ُمـ ُمدارس
احلٙمامء واعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعمٚمؾ واًمٜمحؾ اعمختٚمٗم٦م ،وطمتك ذم اًمٗمٚمًٗم٤مت
اًمٖمرسمٞم٦م شمٙم٤مد شمٜم٘مرض أن اًمٜمٔمري٦م اعم٤مدي٦م اًمٌحت٦م وشمٌزغ ومٚمًٗم٤مت روطمٞم٦م
ُمٗمٕمٛم٦م وُمريمزة قمٜمد قمٛمقم اًمدول إورسمٞم٦م وإُمريٙمٞمتلم وُم٤م يٕمرف
سمٕمٚمؿ إصمػم وقمٚمؿ اًمروح وقمٚمؿ إرواح وسم٤مراؾم٤ميٙمٚمقضمٞم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ
اًمٕمٚمقم اًمتل ختتص سم٤مهلٞمٌٜمقشمٞمزم وسمحقث اًمروح وشمٚمؽ اًمًٗمًٓم٤مت اعم٤مدي٦م
ؾمقاء سم٤مًمثقب اًم٘مديؿ قمٜمد اًمدهريلم أو سم٤مًمثقب احلدي٨م قمٜمد اعم٤مديلم
واًمدي٤مًمٙمتٞمٙملم آًم٧م إمم آٟم٘مراض.
احملاوص :احل٘مٞم٘م٦م ،طم٘مٞم٘م٦م آٟمً٤من ذم سمدٟمف أم ذم روطمف؟.
الؾيذ الغيز:

سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم طم٘مٞم٘م٦م آٟمً٤من هل ذم اًمقاىمع سمتامم

َّ
ـمٌ٘م٤مت روطمف ويِمٝمد سمذًمؽ اًمقصػ اًم٘مرآين قمـ اعمقتُ َّ :
اَّلل َح َخ ََّٔف
َُْ
َ َ ْ َ ()1
َ
األجفط خِني مٔح ِٓا واًمتقذم يمام ىمٞمؾ اظمذ ُمـ إصؾ اًمٚمٖمقي
َُْ
ُُْ
()2
سمٛمٕمٜمل أظمذ اًمٌمء ووم٤مء ًا ،أي مت٤مُم ً٤م ُمثؾ ُم٤م ي٘م٤مل :أوفٔا ةِاىػلٔد ،
( )1ؾمقرة اًمزُمر :أي٦م .42
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ُْ
يٕمٜمل أمتقه٤م وم٤مًمقوم٤مء ووم٤مء ًمٙمؾ ُمٗم٤مد اًمٕم٘مد وإمت٤مُمف ،ومٕمٜمدُم٤م ي٘م٤مل سم٠مٟمف كو
َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َّ
َّ
ُ
س ًْ ( )1أي أن ُمٚمؽ اعمقت ي٘مٌض
ت اَّلِي ُو ِّك ِة
حخٔفازً ميم الٍٔ ِ

مت٤مم طم٘مٞم٘م٦م آٟمً٤من مم٤م يدًمؾ ويِمػم إمم أن طم٘مٞم٘م٦م آٟمً٤من ًمٞمً٧م ذم
هذا اًمٌدن اًمٖمٚمٞمظ اًمٙمثٞمػ سمؾ هل سمٚمح٤مظ ُم٤موراء هذا اًمٌدن اًمٖمٚمٞمظ
اعمحًقس اعم٤مدي ُمـ أسمدان أظمرى ًمٓمٞمٗم٦م ،وىمقى روطمٞم٦م أظمرى وذم
اًمقاىمع ذات آٟمً٤من ذات ـمٌ٘م٤مت وضمقدي٦م ُمتٕمددة.
احملاوص :يٕمٜمل اًمٕمقامل ـ اًمتل شمِمػمون إًمٞمٝم٤م ـ اًمتٜم٘مؾ يٙمقن هق ًمٚمروح
ذم اًمقاىمع أو هلذه احل٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدي٦م ًمإلٟمً٤من يٕمٜمل اًمروح روح آٟمً٤من

هل اًمتل يم٤مٟم٧م ذم قمقامل إرواح وقمقامل آفمٚم٦م واًمذر وهل اًمتل شمٜمت٘مؾ
إمم قم٤ممل اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هٜم٤مك ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمّمقص
اًمروائٞم٦م سمج٤مٟم٥م ىمراءة احلٙمامء ًمتٚمؽ اًمٜمّمقصُ ،م٤م يدًمؾ قمغم أن
ًمإلٟمً٤من يمٞمٜمقٟم٦م ؾم٤مسم٘م٦م وهل اًمٕمٚمقي٦م ،ورسمام يّمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ
اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م طمٞم٨م ٟمِم٠مة اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمٚمٗمظ يٕم٘مٚمقن ،يمام يِمػم اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ إمم ٟمِم٠مة إٟمقار ومًقرة اًمٜمقر ذم اًمقاىمع ؾمٛمٞم٧م هبذه اًمتًٛمٞم٦م
ًمٙمقن اعمحقر إصكم ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت جلقًم٦م
ـ ُمـ قمقاعمٝم٤م اًمً٤مسم٘م٦م ـ ً ،مثٚم٦م ذيٗم٦م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت سمدأ ٟمِم٠مهت٤م سم٤مًمٜمِم٠مة
( )1ؾمقرة اًمًجدة :أي٦م .11

اًمٜمقري٦م.
احملاوص :إذ ًا يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف طم٘مٞم٘م٦م وضمقدي٦م ىمد شمٙمقن اقمؿ ُمـ
اًمروح سمؾ طمتك اقمؿ ُمـ اًمروح أو رء آظمر ،أقمغم ُمرشمٌ٦م ُمـ اًمروح؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ذم اًمقاىمع اًمروح قمٜمقان يِمػم إمم سمٕمض ـمٌ٘م٤مت
ذات آٟمً٤من و ُم٤م ومقق شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٤مت يِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمِم٠مة اًمٜمقري٦م أو
اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ويمذًمؽ قمٜمقان اًمٜمٗمس وإن أـمٚمؼ قمغم مت٤مم
ذات اإلٟمً٤من ،وًمٙمـ هذا سمتقؾمع شمً٤محمل ذم اإلؾمتٕمامل وإٓ وم٤مًمٜمٗمس
شمِمػم إمم ـمٌ٘م٤مت دٟمٞم٤م ؾمٗمغم ُمـ اًمذات ،شمٜمزل قمـ درضم٤مت وـمٌ٘م٤مت
اًمروح.
احملاوص :إذن هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدي٦م ـ طم٘مٞم٘م٦م
آٟمً٤من اًمقضمقدي٦م ـ ٓ يٛمٙمـ سمح٤مًم٦م ُمـ إطمقال أن شمٙمقن ؾمػمه٤م ذم
قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وطمده وم٘مط ؟.
الؾيذ الغيز ٓ :ري٥م أن هذه اًمٓمٌ٘م٤مت اًمقضمقدي٦م ُمـ اإلٟمً٤من ًمٞمً٧م
هل يمٚمٝم٤م حمٌقؾم٦م ذم قم٤ممل اعم٤مدة ،وإٟمام اعمتقاضمد ذم قم٤ممل اعم٤مدة وقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م
هق سمدن اإلٟمً٤من وأُم٤م اًمٓمٌ٘م٤مت إظمرى ُمـ ذات آٟمً٤من ومٝمل ذم
اًمقاىمع أن وذم طم٤مل احل٤مرض هل ُمتقاضمدة ذم ٟمِمآت أظمرى سمٜمحق
شمنمف قمغم سمدن آٟمً٤من ذم هذه اًمٜمِم٠مة.
احملاوص:

سمٞمٜمتؿ أن اًمرؤي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م شم١ميمد ُمـ ظمالل جمٛمققم٦م ُمـ

أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وضمقد قمقامل أظمرى ،يم٤من ومٞمٝم٤م اإلٟمً٤من أو ًمإلٟمً٤من ومٞمٝم٤م
وضمقد ىمٌؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وىمٌؾ هذه اًمٜمِم٠مة ،يم٤من ًمدٟمٞم٤م ؾم١مال ومٞمام يرشمٌط
سمٛمراشم٥م هذه اًمٕمقامل ،هؾ ًمٚم٘مرآن رؤي٦م ومٞمام يرشمٌط هبذه اًم٘مْمٞم٦م؟ وهؾ أن
هلذه اًمٕمقامل ُمراشم٥م ُمٕمٞمٜم٦م؟.
مم شمٕمدد شمٚمؽ
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يمام ُمرت سمٜم٤م أي٤مت ومٝمل شمِمػم إ 
اًمٕمقامل ،وهٜم٤مك آي٤مت وان يم٤مٟم٧م هل ذم ؾمٞم٤مق اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م وًمٙمـ
سم٤مًم٘م٤مقمدة اعم٠مصمقرة قمـ رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م ،ورسمام أيْم٤م شمًتٗم٤مد ُمـ أي٦م
اًمٙمريٛم٦م وهل ُمؼمهٜم٦م أن اعمٜمتٝمك يٙمقن ُمـ طمٞم٨م يم٤من اعمٌدأ ،وشمِمػم
آي٤مت قمديدة إمم اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م ٓن إسمرار ُمث ً
ال يمت٤مهبؿ ذم قمٚمٞملم:

َ َّ َّ َ َ َ ْ َ َ
ّ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ّ ُّ َ
اب َم ْص ُكٔمٌ
ٔن ن َِخ ٌ
لَك إِن نِخاب األةصارِ ى ِِف غِي ِيِني وٌا أدراك ٌا غِي ِي
ْ
ْ
ْ
َ ََ
ْ َ َ
يَش َٓ ُس ُه ال ٍُل َّص ُبٔن ( )1يِمٝمده اعم٘مرسمقن ،واًمٙمت٤مب هذا :اك َصأ ن َِخاةَم نِف
َْ َ َْ َْ َ َْ َ
ً ()2
َ
ةِِفعِم اْلٔم غييم خعِيتا هق اًمٜمٗمس وشمِمػم هذه أي٤مت إمم أن

سمٕمض اًمٜمٗمقس ٟمِم٠مهت٤م ُمـ قمٚمٞملم ،أو يمام ذم مجٚم٦م ُمـ رواي٤مت قمٜمٝمؿ^
ذم شمقوٞمح ُمٗم٤مد فمٝمقر هذه أي٦م أن مجٚم٦م ُمـ اًمٜمٗمقس هل يمت٥م إهلٞم٦م

حتيص أقمامل آٟمً٤من وهل ُمـ ٟمِم٠مة اًمٕمٚمٞملم ومٞمام إذا يم٤من ُمـ إسمرار ،أو
ُمـ ٟمِم٠مة اًمًجلم ومٞمام إذا يم٤من ُمـ إؿم٘مٞم٤مء.
احملاوص :إذن ُمٕمٜمك اًمٙمت٤مب هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٜمٗمس.
( )1ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم :أي٦م  18ـ .21
( )2ؾمقرة اإلهاء :أي٦م .14

ْ ْ
الؾيذ الغيز :يمام ذم :اك َصأ
ً
َخعِيتا ومجٕمؾ هٜم٤مك صٚم٦م وـمٞمدة سملم اًمٙمت٤مب اًمذي حييص يمؾ رء
ََ َْ َ
ِم ْ َ
اْل ْٔ َم يٕمٜمل ذات اًمٜمٗمس هل حمّمٞم٦م ٕقمامل
واًمٜمٗمس نِف ةِِفع
ْ ْ
آٟمً٤من سم٤مًمت٤مزم يًجؾ ومٞمٝم٤م ُمـ إصم٤مر .ومٕمـ أيب قمٌداهلل‘ ذم ىمقًمف اك َصأ
ْ َ ْ
َ ََ
ََ َ
ن َِخاةَم نِف ة ِ َِفعِم اْلَ ْٔ َم غييْم

ن َِخاةَ َم ...ىم٤مل :يذيمر اًمٕمٌد مجٞمع ُم٤م قمٛمؾ وُم٤م يمت٥م قمٚمٞمف ،طمتك يم٠مٟمف
َ
ََُ ُ َ
ٔن يَا َويْيَ َخ َِا ٌَ َ َ ْ َ
اب ال ُحغاد ُِر
ومٕمٚمف شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م ومٚمذًمؽ :ويلٔل
ِ
ال ْشا اىهِخ ِ
َ َ ً َ َ َ ً َّ َ ْ َ َ
اْا (.)1
صغِرية وال نتِرية إِال أخص

احملاوص :ويمقن هذا اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞملم يٕمٜمل إؿم٤مرة إمم قم٤ممل آظمر شمٜمزل
ُمٜمف هذا اًمٙمت٤مب وهذه اًمٜمٗمس شمٜمزًم٧م ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤ممل إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م.
الؾيذ الغيز :ويمذًمؽ ،إذا يم٤من اعم٘مرسمقن يِمٝمدون اًمٙمت٤مب ،يٕمٜمل
قمٜمدهؿ هٞمٛمٜم٦م وإذاف قمغم يمت٤مب إسمرار ،ذم قمٚمٞملم ،ومٜمٗمقس اعم٘مرسملم
ُمـ اًمقاوح أهن٤م ُمـ ومقق اًمٕمٚمٞملم يمام شمِمػم إمم ذًمؽ ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم
وؾمقر أظمرى ىمرآٟمٞم٦م .وذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ إؿم٤مرة إمم مجٚم٦م ُمـ
ـمقائػ هذه أي٤مت وان هٜم٤مك ٟمِمآت اًمٓمٞمٜم٦م ؾمقاء ـمٞمٜم٦م اًمٜمٗمقس وـمٞمٜم٦م
اعمؽموطم٦م ،أي اعمتٚمٓمٗم٦م اعمتِمٗمٗم٦م قمـ يمث٤موم٦م
إرواح أي إضمً٤مد
ّ
اًمًاموات اًمٚمٓمٞمٗم٦م ،أو يٕمٜمل ُمٜمِم٠م ٟمِمقئٝم٤م ،ويمذًمؽ هٜمـ٤مك ـمٞمٜم٦م ًمألسمدان
أيْم٤م ،ومٝمذه سم٤مًمت٤مزم قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م أيْم٤م قمـ آٟمً٤من ،وشمِمػم هل٤م أي٤مت
(ٟ )1مقر اًمث٘مٚملم ج.144 :3

اًمٙمريٛم٦م إمج٤مًٓ ،وشمرشمٞم٥م هذه اًمٕمقامل هق سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ رواي٤مت أهؾ
اًمٌٞم٧م وإدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ومٜمِم٠مة إٟمقار أو ٟمِم٠مة اًمٜمقر هل سمدء اًمٜمِمآت،
ويًتٗم٤مد سمٕمض إطمٙم٤مم اًمتل شمٌدهي٤م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اؾمتدًٓٓ قمغم هذه
اعمراشم٥م ،سم٠مقمتٌ٤مر اٟمف يم٤من ُمثؾ ٟمقره أو أن ُمثؾ ٟمقره هق ٟمقر اًمًٛمقات
وإرض أي وم٤مًمٜمقر ؾم٤مسمؼ قمغم ٟمِم٠مة اًمًٛمقات وإرضٟٕ ،مف هق اًمذي
ئمٝمر ويؼمز اًمًٛمقات وإرض أي وضمقده٤م ،ومٙمؾ ُم٤م يت٠مظمر ُمـ ٟمِم٠مة
آٟمً٤من قمـ اًمًٛمقات وإرض ومٝمق ُمت٠مظمر قمـ ٟمِم٠مة اًمٜمقر ،وُمـ هذه
أي٦م ذم ؾمقرة اًمٜمقر ٟمًتٗمٞمد أن ٟمِم٠مة اًمٜمقر يمام أؿم٤مرت وسمٞمٜم٧م اًمرواي٤مت
اًمقاردة ذم ٟمِم٠مة اًمٜمقر أهن٤م هل اًمٜمِم٠مة إومم ،صمؿ شم٠ميت ٟمِم٠مة إرواح وهل
ُم٤م سمٕمد ٟمِم٠مة آفمٚم٦م يمام ىمد يٕمؼم قمٜمٝم٤م ،وهل ُم٤م سمٕمد ٟمِم٠مة إٟمقار وًمٙمـ
ىمٌؾ اًمٜمٗمقس ،وىمد اذٟم٤م إمم سمٕمض أي٤مت اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ واًمقاوح أهن٤م
ُمت٠مظمرة قمـ ٟمِم٠مة اًمًٛمقات وإرض ،ومٝمل ُمت٠مظمرة قمـ ٟمِم٠مة اًمٜمقر.
احملاوص :هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ذيمرمتقه وأذشمؿ إًمٞمف واوح إن اًمت٘مدم
واًمت٠مظمر هٜم٤م ًمٞمس زُم٤مين.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿٕ ،ن اًمزُم٤من هق سمدوره وسمٜمقسمتف ُمت٠مظمر ذم اًمٜمِم٠مة،
اًمزُم٤من ُمت٠مظمر قمـ ظمٚم٘م٦م اًمًٛمقات وإرض.
احملاوص :يٕمٜمل ظم٤مص سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ.

احملاوص :يٕمٜمل اعمحقر أو إُمر اًمْم٤مسمط هق اًمت٘مدم واًمت٠مظمر ٟمًٌ٦م إمم
اًمّمدور قمـ ُمٌدأ اخلٚمؼ شمٌ٤مرك و شمٕم٤ممم؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ اعمح٤مور هبذا آقمتٌ٤مر ،ويمذًمؽ هق ذم ُمًػمة
اعمٕم٤مد شمٕم٤مىم٥م اًمٕمقامل سمٚمح٤مظ شمٕم٤مىمٌٝم٤م ذم سمدء اخلٚم٘م٦م ،ؾمقف يٙمقن أيْم٤م
شمٕم٤مىمٌٝم٤م ذم اٟمتٝم٤مء اخلٚم٘م٦م.
َّ َّ َّ
احملاوص :يٕمٜمل هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م هق شمٗمًػم إمج٤مزمً ،م٘مقل :إُِا َِّللِ ِإَوُا
َْ َ ُ َ
ٔن  ،يٕمٜمل إٟم٤م إومم ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم هذه اًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م،
جػ
إِْلِّ را ِ

وراضمٕمقن ذم ُمً٤مر اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م.

ٞم٥م هذه اًمٜمِمآت شمٙم٤مُم ً
ال ذم اًمتٕم٤مىم٥م
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،وشمرشم ً
احملاوصُ :م٤م هق ه اًمت٠ميمٞمد ذم آٓي٤مت اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م قمغم
وضمقد قمقامل أظمرى ًمإلٟمً٤من ىمٌؾ جمٞمئف إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ،صمؿ ُم٤مذا شمٜمٗمٕمٜم٤م
ُمٕمروم٦م هذه اًمٕمقامل؟.
الؾيذ الغيز :إن شمريمٞمز اعمٕمروم٦م سم٤مًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م يٕمٓمل
ًمإلٟمً٤من ُسمٕمد ُمـ اعمٕمروم٦م ،إٟمف ًمٞمس حمتًٌ ً٤م وُم٘متٍم ًا وضمقده قمغم اًمٜمِم٠مة
اعم٤مدي٦م ودار اًمدٟمٞم٤م ،وإٟمام هق ُمتّمؾ إسمٕم٤مد سمٕمقامل أظمرى ًمف وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م
واًمٙمٞمٜمـقٟم٦م واًمٙمٜمف سمتٚمؽ اًمٕمقامل .ومذاشمف وهقيتف إذن ُمتقومرة قمغم شمٚمؽ
إسمٕم٤مد ،وُمـ صمؿ جي٥م أن يٜمِمد إمم شمٚمؽ إسمٕم٤مد ،ومحٞمٜمئذ شمٚمؽ إسمٕم٤مد
ٓسمد أن يراقمٞمٝم٤م ويٖمذهي٤م سمام يٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمـ يمامٓهت٤م ،يمام ورد قمـ أُمػم

اعم١مُمٜملم‘« :ولقؽـ مـ أبـاء أخرة فنكف مـفا قدم وإلقفا يـؼؾبش(،)1
وم٢مذا أدرك ووقمك وشمٜمٌف اإلٟمً٤من إمم شمٚمؽ إسمٕم٤مد اًمتل هل ذم هقيتف
وذاشمف ُمـ صمؿ طمٞمٜمئذ ؾمقف يٙمقن قم٤مزم اهلٛم٦م ،قم٤مزم اًمٜمٔمر ،وؾمٞمع إومؼ،
وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمحذو ٟمحق يمامٓشمف إرومع ،دون أن يرقمك ذم طمٌس إرض
يمداسم٦م اًمٌٝمٞمٛم٦م ذم فمؾ اًمٜمِم٠مة اعم٤مدي٦م ،وهذا ُمـ ُمٝم٤مم اعمٕم٤مرف ذم ذًمؽ.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من ُمٕمروم٦م هذه احل٘م٤مئؼ وُمٕمروم٦م وضمقد
اإلٟمً٤من ٓ ي٘متٍم قمغم اًمٕم٤ممل اًمدٟمٞمقي ،طمٞم٨م يٛمٙمـ أن شمٌٕم٨م هذه
اعمٕمروم٦م ومٞمف طم٤مًم٦م ُمـ اعم٘م٤موُم٦م واًمتحّملم ُمـ أن يِمٕمر سم٠من إُمر ي٘متٍم:
ْ

َّ

ْ

َ

َ

ادلج َيا َج ٍُ ُ
ِه إال َخ َي ُات َِا ُّ
ٔت َوَنْ َيا َو ٌَا َنْ َُ ة ِ ٍَتْ ُػٔث َِني ( ،)2يٕمٜمل قمدم
إِن ِ َ ِ
اًمِمٕمقر سم٤معمٕمٜمك واهلدف ،وأن اًمقضمقد هق احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م وهذا إُمر
شمٜمٗمٞمف هذه اعمٕمروم٦مُ ،مٕمروم٦م سم٤من ًمف قمقامل أظمرى ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م و سمٕمد اًمدٟمٞم٤م
احلٍم سم٤مًمقضمقد اعم٤مدي؟.

الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هم٤مًم٥م أو ضمؾ إزُم٤مت اًمتل شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٌنمي٦م ٓؾمٞمام
اًمٖمرب ذواًمٓم٤مسمع واًمٗمٚمًٗم٦م اعم٤مدي٦م ،اًمٖمرب سمام يِمٛمؾ طمتك اًمنمق اًمٌٕمٞمد
قمـ اًمٜمِم٠مة اإلؾمالُمٞم٦م ،يٕمٞمش أومراد جمتٛمٕمف هم٤مًم٥م إزُم٤مت واعمِم٤ميمؾ
اًمٜمٗمًٞم٦م ٓطمتٌ٤مس اًمرؤي٤م ذم وٛمـ اًمٜمِم٠مة اعم٤مدي٦م َوم َ٘م ْط.

( )1ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ( ،)154ج.115 :9
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واحلٞم٤مة إروٞم٦م؟ ..ومٛمـ صمؿ ُم٤م أن شمٜمت٤مسمف وشمٕمتقره ُمِمٙمٚمف ُمدهلٛم٦م
ُم٤مدي٦م ذم اعمٕمٞمِم٦م طمتك شمراه يٜمٝم٤مر ٟمٗمًٞم ً٤م ويتحٓمؿ وشمتٌدد آُم٤مًمف ،وهذا ُم٤م
ٟمراه ًمدهيؿ ذم يمثػم ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمروطمٞم٦م اًمتل يٕم٤مٟمقن هؿ ُمٜمٝم٤م
سمخالف احل٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وسم٤مًمذات احل٤مًم٦م اإليامٟمٞم٦م ٟمرى أن هٜم٤مك رسمٞمٕم ً٤م
روطمٞم ً٤م يٕمٞمِمف اعم١مُمٜمقن واعمًٚمٛمقن ويمؾ ذًمؽ سمًٌ٥م ُم٤م يتٛمتٕمقن سمف ُمـ
اًمٜمٔمرة اًمٕم٤مًمٞم٦م ٕومؼ شمٚمؽ اًمٜمِمآت اًمتل يرسمٞمٝم٤م ومٞمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م
اًمٜمٌقي٦م وؾمٜم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م.
احملاوص:

قمغم وقء ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤من ُمٕمروم٦م هذه

احل٘م٤مئؼ ذم احل٘مٞم٘م٦م حتّمـ آٟمً٤من مم٤م قمرف سمتٞم٤مر اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمتِم٤مؤُمٞم٦م
اًمتل اٟمتنمت ذم اًم٘مرون إظمػمة ذم اًمٖمرب وأيْم ً٤م اٟمت٘مٚم٧م سمٕمض
ؾمٞمقًمف إمم اًمٕم٤ممل اًمنمىمل؟.
ُم٘مرر سم٤مُٕمؾ وأُم٤م
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ إن اإلٟمً٤من يٕمٞمش يمام هق ّ
اإلطمتٌ٤مس وإٟمًداد اًمٓمريؼ واٟمًداد إومؼ واٟمًداد احلٚمقل هق ُمـ
وٞمؼ اًمٜمِم٠مة اعم٤مدي٦م ٟمِم٠مة اًمتْم٤مد اًمتل ٓىم٤مه٤م سمًٌ٥م هٌقـمف إمم إرض:
ْ ُ َْ ُ ُ
س ًْ ِ َِل ْػ ٍض َغ ُسو ( .)1ومٜمِم٠مة اًمتزاطمؿ هل اًمٜمِم٠مة إروٞم٦م
اْتِطٔا بػظ
أُم٤م ومًح٦م اًمروح وقمقامل اًمٜمِم٠مة أظمروي٦م .ومال اصٓمٙم٤مك وٓ شمزاطمؿ
وٓ شمٜم٤مىمض وٓ شمداومع.
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احملاوص :هذه أيْم٤م ٟم٘مٓم٦م مجٞمٚم٦م أذشمؿ إًمٞمٝم٤م وهق أن اًمت٠مصمر سمْمٖمقـم٤مت احلٞم٤مة
اًمدٟمٞم٤م هق سمحد ذاشمف يًٌ٥م ًمف طم٤مًم٦م ُمـ اًمِمٕمقر سمتٗم٤مه٦م وضمقده ُمث ً
ال؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،وم٢مذا يم٤من قمغم همٗمٚم٦م ُمـ سم٘مٞم٦م أسمٕم٤مد ودرضم٤مت وضمقده
ومًقف حيّمؾ ًمديف ٟمقع ُمـ اإلطمٌ٤مط واحلٌط واهلٌقط وآهنٞم٤مر اًمٜمٗمز
واًمذايت.
احملاوص :ذم اًمقاىمع أٟمتؿ أضمٌتؿ أيْم ً٤م قمغم اًمِمٓمر أظمر ُمـ اًمً١مال وهق
سمامذا شمٜمٗمٕمٜم٤م ُمٕمروم٦م ذًمؽ وأشمْمح أن ُمٕمروم٦م هذه اًمٕمقامل حتّمـ آٟمً٤من ُمـ
هذا إُمر.
الؾيذالغيزٟ :مٕمؿ ،هل طم٤مًم٦م أُمـ روطمل ووامٟم٦م روطمٞم٦م ًمٚمًالُم٦م اًمروطمٞم٦م.
احملاوص :وه شم٠ميمٞمد اًم٘مرآن ذم اًمِمٓمر إول ُمـ اًمً١مال هلذه اًمثامر صمؿ
صمامر أظمرى ىمد ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م؟
الؾيذ الغيز :ذم اًمقاىمع ٓ شم٘متٍم قمغم اًمثامر ُمـ اًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م،
َّ َّ َّ َ ْ َ ُ َ
ٔن ،
جػ
سمؾ صمامره٤م أذف وأصمٛمـ ذم ُمٜمٓمؼ اًم٘مرآن إُِا َِّللِ ِإَوُا إِْلِّ را ِ
ويمام ذم ىمقل ويص ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م‘« :ولقؽـ مـ أبـاء
أخرة فنكف مـفا قدم وإلقفا يـؼؾب».

عامل الشص
يٍمح أو يذيمر سمقوقح سم٠من
احملاوص :سمٕمد أن ذيمرشمؿ أن اًم٘مرآن ّ
ًمإلٟمً٤من ٟمِمآت أظمرى ىمٌؾ هذه ٟمِم٠مة اًمدٟمٞم٤م.
هٜم٤مًمؽ ؾم١مال يتٌ٤مدر يمثػم ًا إمم إذه٤من ،وهق عم٤مذا ٓ ٟمتذيمر ٟمحـ
أن؟ .ومٕمٜمدُم٤م ٟمً٠مل أي ؿمخص هؾ شمتذيمر قم٤ممل إٟمقار ي٘مقل ًمؽ ٓ.
هؾ شمتذيمر قم٤ممل اًمذر ي٘مقل ٓ ومام ه ذًمؽ؟
الؾيذ الغيز :إن اًمتذيمر أو اًمٜمًٞم٤من ،واًمٕمٚمؿ وقمدم اًمٕمٚمؿ ذم اًمقاىمع
ي٘مع قمغم أٟمامط ذم ـمٌٞمٕم٦م ُمراشم٥م روح آٟمً٤من وذات آٟمً٤من ،وهذا
اًمٜمٗمس ص٤مدق ًمق أردٟم٤م اًمتذيمر سمٜمحق اًمذايمرة اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م عم٤م اؾمتقدقمٜم٤مه ُمـ
ذايمرة ُمِم٤مهد وطمقادث ُمرت قمٚمٞمٜم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م.
احملاوصٟ :مٕمؿ اًمتذيمر ًمتٚمؽ اًمٕمقامل ًمٞمس هبذا اًمٜمٛمط اًمتٗمّمٞمكم وٓ
ٟمجده ُمـ أٟمٗمًٜم٤م.
احملاوص :عم٤مذا ٓن اًم٘مقاٟملم ختتٚمػ؟.

الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿٟ ،محـ ذم صدد اخلقض ذم ذًمؽ ،أن ُمث ً
ال
ٟمحـ ُم٤م ُمر سمٜم٤م أُمسُ ،م٤م ُمر سمٜم٤م ذم اًمٓمٗمقًم٦مُ ،م٤م ُمر سمٜم٤م ذم اعمراه٘م٦مُ ،م٤م ُمر سمٜم٤م
ذم ريٕم٤من اًمِمٌ٤مبُ ،م٤م ُمر سمٜم٤م ذم اًمٙمٝمقًم٦م إمم أن يِمٞمخ آٟمً٤من رسمام
يًتٓمٞمع أن يًتٕمرض ذًمؽ شمٗمّمٞم ً
ال سم٠مصقاشمف سمّمقره اعمتحريم٦م اعمتاميزة
ذم ذايمرشمف سمحً٥م ىمقة احل٤مومٔم٦م واًمذايمرة ووٕمٗمٝم٤مً ،مٙمـ هذا سم٤مقمتٌ٤مر أن
ـمٌٞمٕم٦م شمٚم٘مل آٟمً٤من ًمتٚمؽ اعمِم٤مهد يم٤مٟم٧م هبذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ،
وأُم٤م ًمق شمٚم٘مك آٟمً٤من ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ هبذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمْمخ واًمتٕمٌئ٦م
واًمتزريؼُ ،مث ً
ال سمٕمض إطم٤مؾمٞمس ُمـ احل٥م واًمٌٖمض واًمٜمٗمرة وُم٤م ؿم٤مسمف
ذًمؽ ،ـمٌٞمٕم٦م شمذيمر آٟمً٤من هل٤م ختتٚمػ قمـ ُم٤ميّمدر ُمـ أومٕم٤مل اجلًؿ
ُمـ اعمِم٤مهد احلًٞم٦م ،سمٞمٜمام اعمِم٤مهد همػم احلًٞم٦م ذات ٟمٛمط آظمر ومٞمف إهب٤مم
آظمر وومٞمف أدهم٤مل ذم اإلمج٤مل أيمثر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،وسم٤مًمت٤مزم أٟمامط اًمتذيمر
ختتٚمػ قمٜمد آٟمً٤من وهذا ٓسمد أن ٟم٠مظمذ ومٞمف سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ وذح
اًمٌٞم٤من أن ؿم٤مء اهلل ،وضمقاب إمج٤مزم آظمر ،أن آٟمً٤من يتٕمرض ًمٜمٗمس
اعمقىمػ واحل٤مًم٦م ومٞمام سمٕمد ُمـ قمقامل سمٚمح٤مظ هذا اًمٕم٤ممل اًمدٟمٞمقي وان هذا
اًمتذيمر ًمٞمس سمٜمحق شمٗمّمٞمكم يمام يِمػم إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،طمتك ذم قم٤ممل
َ
ز ًْ َِلثْ ُخ ًْ كَالُٔا َِلثْ َِا يَ ٌْٔا ً أَوْ
أظمرة قمٜمدُم٤م يٌٕم٨م اًمٜم٤مس يً٤مءًمقن:
ِ
ِ
َب ْػ َض يَ ْٔ ٍم ( )1مم٤م يدًمؾ قمغم أن اإلٟمً٤من رهمؿ ُمروره سمٕم٤ممل اًمؼمزخ وُم٤م
ٓىم٤مه إُم٤م ُمـ روح ورحي٤من أو ـ ٓؾم٤مُمح اهلل ـ ٟمزل ُمـ ضمحٞمؿ وُم٤م ؿم٤مسمف
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ذًمؽ ،وُمع ذًمؽ شمراه إٟمف قمٜمدُم٤م يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أو يٌٕم٨م ذم اًمرضمٕم٦م
ُمر قمٚمٞمف ،يمام شمِمػم إًمٞمف مجٚم٦م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م
ٓ يتذيمر آٟمً٤من ُم٤م ّ
اًمتل هل ُم٤م ىمٌؾ ٟمِم٠مة اعمٕم٤مد ٟمِم٠مة اًمرضمٕم٦م طمً٥م ُم٤م أرؿمدٟم٤م إمم هذه
احل٘م٤مئؼ اًم٘مرآٟمٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ذم رواي٤مهتؿ.

اليغياٌ يف العوامل
احملاوص :إذ ًا هذا إُمر ٓ خيتص سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وم٘مط يٕمٜمل طمتك ذم
اًم٘مٞم٤مُم٦م هٜم٤مًمؽ ىمد يٙمقن ٟمًٞم٤من عم٤م ىمٌٚمف ُمـ قم٤ممل اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيز :سم٤مًمْمٌط إن اإلٟمً٤من قمٜمدُم٤م متر سمف ُمرطمٚم٦م اٟمت٘م٤مل ُمـ
ٟمِم٠مة إمم ٟمِمآت أظمرى ،ذم اًمٜمِمآت إظمرى يٖمٞم٥م قمـ حميه وُمِمٝمده
شمٗم٤مصٞمؾ ُم٤م ُمر سمف ُمـ ُمِم٤مهد ؾم٤مسم٘م٦م .ومًٌ٥م ذًمؽ أن ٟمٗمًف شمٜمِمد إمم
طم٤مرضه٤م اًمراهـ ذم شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اًمتل شمٌٕم٨م ومٞمٝم٤م ،ومٌ٤مًمت٤مزم ٓ شمٙمقن قمغم
إطم٤مـم٦م وي٘مٔم٦م وٟمٌ٤مه٦م وشمذيمر شم٤مم عم٤م ُمر هب٤م ذم ٟمِمآت ؾم٤مسم٘م٦م ،سمؾ وهذا
احل٤مل ٟمِم٤مهده ذم يقُمٞم٤مشمٜم٤م ٟمحـ ذم قم٤ممل اعمٜم٤مم واًمرؤى ،رسمام ٟمِم٤مهد ؾمٞمؾ
ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ،ؾمٞمؾ ُمـ إومٙم٤مر ،ؾمٞمؾ ُمـ إُمقر وُمـ اعمٓم٤مًم٥م،
وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟمٌٕم٨م ذم اًمٞم٘مٔم٦م ُمًتٞم٘مٔملم ُمـ اًمٜمقم ٟمِم٤مهد إٟمٜم٤م ىمد قمِمٜم٤م
طم٤مًم٦م ُمـ إمج٤مل قمام ُمر سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤مُ ،مع أن شمٚمؽ إُمقر ُمرت قمٚمٞمٜم٤م سمٜمحق
اًمتٗمّمٞمؾ رسمام ُأريٜم٤مه٤م واـمٚمٕمٜم٤م وأؿمٝمدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،ورسمام إذا متر قمٚمٞمٜم٤م ذم

اًمٞم٘مٔم٦م ٟمتذيمر أن هذا اًمذي يمٜم٤م ٟمٕمٝمد ُمـ ىمٌؾ ورسمام ٟمٜمًك ُمـ أيـ قمٝمدٟم٤مه
وُمـ أيـ ؿم٤مهدٟم٤مه ،ورسمام حيّمؾ ًمٜم٤م اًمتذيمر اٟمف ؿم٤مهدٟم٤م مجٚم٦م ُمـ رؤى
هل شمٜمٌئٜم٤م وشمٓمٚمٕمٜم٤م قمغم احلدث ىمٌؾ وىمققمف وم٢مذ ًا هذه طم٤مٓت.
احملاوص :قمٗمق ًا يٕمٜمل هق ذم اًمقاىمع ٟمًٞم٤من ًمٞمس يم٤مُمالً ،أصؾ احل٘مٞم٘م٦م
شمٌ٘مك ُمقضمقدة ذم اًمٜمٗمس.
الؾيذ الغيز ٓ :ري٥م ،وإٟمام ٟمٛمط اًمتذيمر خيتٚمػ.
احملاوص :قمٚمامء إظمالق وقمٚمامء اًمٜمٗمس ي٘مقًمقن سم٠من اًمٜمًٞم٤من طمتك ذم
هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هق رمح٦م ،رمح٦م ًمإلٟمً٤من يٕمٜمل ومٞمٝم٤م آصم٤مر اجي٤مسمٞم٦م .ومام هق
شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ؟.
الؾيذ الغيز :سم٤مقمتٌ٤مر أن اًم٘مقة اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًمٜمٗمس شمتّمدع ويتقزع
قمٚمٞمٝم٤م اًمتدسمػم ًمقطم٤موًم٧م أن شمٚمؿ سمٙمؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت وهذه إُمقر.
احملاوص :إذن سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٜمًٞم٤من ُم٤م ذم اًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م ومٞمٝم٤م هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ
اًمٗم٤مئدة أيْم٤م؟.
الؾيذ الغيز :ذم اًمّمٗمح٦م احل٤مرضة ذم ذهـ آٟمً٤من اًمتل هل شمدير
ىمقاه وأقمْم٤مء سمدٟمف وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،يٕمٜمل ًمٞمً٧م هل٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمإلعم٤مم سمِمٙمؾ
دومٕمل سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اهل٤مئٚم٦م وقمغم وقئٝم٤م شمٜمٔمؿ قمزائٛمٝم٤م وإرادهت٤م ،ومالسمد
ُمـ ىمقى أظمرى ذم اًمٜمٗمس شمًتقدع ،وشمٙمقن ُمًتقدقم ً٤م ًمتٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت
وشمزق إمم ُم٤م دوهن٤م ُمـ ىمقى اًمٜمٗمس سمام يٜم٤مؾم٥م ويروي هل٤م شمدسمػمه٤م سمِمٙمؾ

طمٙمٞمؿ شم٤مم.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل ذم قمٌ٤مرة ضم٤مُمٕم٦م ،سم٠من ًمق ٓ هذا اًمٜمًٞم٤من
عم٤م ذم اًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م ٕظمتٚم٧م طمٞم٤مة آٟمً٤من ذم هذا اًمٕم٤ممل؟.
إمم اًمتدسمػم اًمتٗمّمٞمكم اًمٜم٤مزل ذم اإلٟمً٤من
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ سم٤مًمٜمًٌ٦م 
وأقمقد إمم شمقوٞمح اًمتذيمر سمٚمح٤مظ اعمحقر إول ،هٜم٤مك ُمث ً
ال شمٓمرح
ٟمٔمري٤مت ذم احلٙمٛم٦م هل ذم اًمقاىمع أٟمقاع ُمـ اًم٘مراءة ًمرواي٤مت وآي٤مت
واردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وهل اٟمف هؾ اًمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف إيمتً٤مب أو
اؾمتذيم٤مر؟ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يِمػم إمم فم٤مهرة وهل أن اًمٕمٚمؿ شمذيمر ،وان
إٟمٌٞم٤مء سمٕمثقا ُمذيمريـ .وذم هن٩م اًمٌالهم٦م أن هدف سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء هق
«لقستلدوهؿ مقثاق فطرتف ويذكروهؿ مـز كعؿتف ،وحيتجقا عؾقفؿ
بالتبؾقغ ويثروا هلؿ دفائـ العؼقل...ش ،وُمـ هٜم٤م يتْمح أن اًمٕمٚمؿ هق
قمٌ٤مرة قمـ اًمتذيمر هذه اًمٜمٔمري٦م أو هذه اعم٘مقًم٦م اعمٕمرومٞم٦م يمٞمػ يٛمٙمـ
شمّمقره٤م؟.
أن اعمٜمٓمؼ اًمذي يٓمرطمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحل٘مٞم٘م٦م اعمٕمرومٞم٦م ذم مجٚم٦م
ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت اًمقاردة قمٜمٝمؿ^ أن دور إٟمٌٞم٤مء أهنؿ يقىمْمقن
ويقضمدون ذم آٟمً٤من اهؿ قمٚمؿ سم٠مهؿ ُمٕمٚمقم وهق شمقطمٞمد اهلل واإليامن
سم٤مًمٌ٤مري واإليامن سم٤معمٕم٤مد واإليامن سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وإئٛم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف
ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد إصٚمٞم٦م وأريم٤من اعمٕمروم٦م ،شمِمػم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م إمم أن

ٜمز ٟمٕمٛمتف وظمٚم٘متف وُمٞمث٤مىمف وذوـمف
هذا هق ٟمقع ُمـ اًمتٗمٙمػم ًمٞمذيمرهؿ ُم ّ
اًمتل ذـمٝم٤م قمغم اًمذوات اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،هذا ذم اًمقاىمع يٛمٙمـ أن ٟمتّمقره
وٟمٚمٛمًف يمام قمؼم وذه٥م إمم ذًمؽ مجٚم٦م ُمـ احلٙمامءُ ،مٜمٝمؿ أومالـمقن
احلٙمٞمؿ أن اإلٟمً٤من قمٜمدُم٤م يٌح٨م قمـ دًمٞمؾ ُمٕملم أو يريد أن يٜم٘م٥م قمـ
جمٝمقل ُمٕملم ُمـ اعمجٝمقٓت ،يٕمؼم ذم قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ طمريم٦م اًمٗمٙمر ُمـ
اعمجٝمقل إمم اعمٕمٚمقم أو إمم اعمجٝمقل صمؿ إمم اعمٕمٚمقم صمؿ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إمم
اعمجٝمقل ًمٞمٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ اًمٖمٛمقض وإمج٤مل ذم اعمجٝمقل ويّمػم
ُمٕمٚمقُم ً٤م وسم٤مًمت٤مزم شمٙمتِمػ اًمٜمتٞمج٦م ،اعم٘مّمقد اٟمف ٓسمد ُمـ ُمٜم٤مؾمٌ٦م سملم
اعمجٝمقل اًمذي يراد يمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ فمٚمامٟمٞم٦م اجلٝمؾ سمف ًمدى اإلٟمً٤من
طمقًمف ُمع اعمٕمٚمقم إذا هٜم٤مك رأس ُم٤مل ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت سمتقؾمٓمٝم٤م يًتٓمٞمع
آٟمً٤من أن يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ اعمجٝمقٓت ،وهذا يًتدقمل أن هٜم٤مك
ُمٜم٤مؾمٌ٦م ذاشمٞم٦م سملم اعمجٝمقٓت واعمٕمٚمقُم٤مت ،سم٤مًمتٕمٌػم ـمٌٕم ً٤م اعمٜمٓم٘مل ي٘م٤مل
إٟمف أوؾمط وايمؼم واصٖمر وان إوؾمط هق واؾمٓم٦مُ ،مث ً
ال يمؾ إٟمً٤من
ٟم٤مـمؼ ،ويمؾ ٟم٤مـمؼ ُمدرك ومٙمؾ إٟمً٤من ُمدرك ،اًمٜمتٞمج٦م وصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م قمؼم
شمقؾمط واؾمٓم٦م هل ختٚمؼ أو واضمدة ًمٚمٛمٜم٤مؾمٌ٦م سملم اعمجٝمقل اعمٕمٚمقم،
اًمقاؾمٓم٦م ُمث ً
ال هل ذم ُمث٤مًمٜم٤م اًمذي ُمرسمٜم٤م يٙمقن آٟمً٤من ٟم٤مـمؼ ومٌ٤مًمت٤مزم
هٜم٤مك ُمٜم٤مؾمٌ٦م ٓ ُسمدَّ ْ
أن شمٙمقن ذاشمٞم٦م وًمٞمً٧م هٜم٤مك سمٞمٜمقٟم٦م شم٤مُم٦م سملم اعمجٝمقل
واعمٕمٚمقم وإٓ ًمٙم٤من طمريم٦م اًمٗمٙمر ُمـ اعمٕمٚمقم إمم اعمجٝمقل ،أو ُمـ
اعمجٝمقل إمم اعمٕمٚمقم ذم طمريم٦م اًمدورشملم قمٌث ً٤م ،إذ ٓيتٛمٙمـ ُمـ اًمقصقل

إمم أؾمتٜمت٤مج اًمٜمتٞمج٦م سمٕمد ومرض اًمٌٞمٜمقٟم٦م ًمٞمًتٜمت٩م اًمٜمتٞمج٦م ويٜم٘م٥م ويٗمحص
ويًػم ؾم٤مقمٞم ً٤م ًمقصقل اًمٜمتٞمج٦م ًمٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ طمريم٦م ؾمدى وقمٌ٨م ،ومالسمد
إذ ًا ُمـ ُمٜم٤مؾمٌ٦م ذاشمٞم٦م ،وم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م اًمذاشمٞم٦م شمدًمؾ قمغم أن يمؾ اعمجٝمقٓت ذم
اًمقاىمع ُمٙمدؾم٦م سمٜمحق قمٚمٛمل ذم اعمٕمٚمقُم٤مت آومم ُمثال ُمـ سم٤مب اعمث٤مل.
احملاوص :يٕمٜمل شم٘مّمدون اًمٌدهيٞم٤مت؟
الؾيذ الغيز :اًمٌدهيٞم٤مت ؾمقاء ًا يم٤مٟم٧م شمّمقرات أو شمّمدي٘مٞم٤مت ُمث ً
ال
ىمْمٞم٦م اًمتٜم٤مىمضٟ ،محـ ٟمًتٕمٛمؾ اًمتٜم٤مىمض واؾمتح٤مًم٦م اًمتٜم٤مىمض ذم مجٚم٦م
آؾمتدٓٓت واًمتّمدي٘م٤مت إوًمٞم٦م إمم هن٤مي٦م اًمتّمدي٘م٤مت اعمؽماُمٞم٦م
اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م ،مم٤م يدًمؾ قمغم أن هذه اعمٕمٚمقُم٤مت ارشمٌ٤مـمٝم٤م سم٤مًمتٜم٤مىمض ارشمٌ٤مط
شمٙمديز ،ويمٌس ُمٕمٚمقُم٤ميت ،طم٤مؿمد ذم ٟمٗمس ُمٕمٚمقُم٦م اًم٘مْمٞم٦م آومم
وهل اؾمتح٤مًم٦م اًمتٜم٤مىمض ،أو ُمث ً
ال اًمٌمء واعمقضمقد ُمٕمٜمك سمدهيل وُمـ سمدهيل
اًمتّمقرات أن اًمٌمء ُمقضمقد ،أو إذا يم٤من ُمقضمقد ًا يٕمٜمل ًمٞمس ُمٕمدوُم ً٤م
أٟمف ُمقضمقد أو همػم ُمقضمقد ومٜمٗمس ُمٕمٜمك اعمقضمقد يمٛمٕمٚمقُم٦م وشمّمقر
سمدهيل ًمف ُمٜم٤مؾمٌ٦م ذاشمٞمف ُمع يمؾ إومراد اعمقضمقد سمٕمٌ٤مرة أظمرى ،اذ ًا سملم أومراد
اعمٕمٚمقُم٤مت اعمجٝمقًم٦م ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ وأومراد أومراده٤م و إمم ُمِمجرات هرُمٞم٦م
ُٓمتٜم٤مهٞم٦م ذم اعمٕمٚمقُم٤مت ،شمرضمع إمم أس خمروـمل ذم اعمٕمٚمقُم٤مت شمّمقر ًا
أو شمّمدي٘م ً٤م شمٙمقن أومراد شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٦م آومم وسم٤مًمت٤مزم هل ُمقضمقدة ذم
اعمٕمٚمقُم٦م آومم سمٜمحق ُمٙمدس ومٝمذا هق ٟمٛمط شمٗمتؼ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت
اعمحػمة ُمـ اعمٕمٚمقُم٦م إومم اًمٙمٚمٞم٦م هق ٟمقع ُمـ اًمتذيمر ،إذن ومٌ٤مًمت٤مزم ًمق مل

يٙمـ يٕمٚمؿ آٟمً٤من هبذه اعمجٝمقٓت سمٜمحق قمٚمؿ ؾم٤مسمؼ وًمق إمج٤مزم عم٤م
اؾمتٓم٤مع أن يٙمتً٥م ُمٕمروم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦مضمديدة هذه اعمٕمروم٦م اجلديدة هل
ٟمقع ُمـ اًمتذيمر وهق اًمتٗمتؼ عم٤م يم٤من يٕمٚمؿ سمف آٟمً٤من وهق ٟمقع ايمتً٤مب
سمٛمٕمٜمك ايمتً٤مب ًمٚمٕمٚمؿ سم٠مطمقال شمٗم٤مصٞمؾ ضمزئٞم٤مت اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م
اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل هل٤م ـمٌ٘م٤مت ُمـ اعمّم٤مديؼ ومٝمق ٟمقع ُمـ إيمتً٤مب وهق ٟمقع
ُمـ اًمتذيمر ،شمذيمر سم٤مقمتٌ٤مر ٟمٗمس هذه اعمٕمٚمقُم٦م اعمقضمقدة وذم يمٌده٤م
ُمقضمقدة يمؾ هذه اًمريم٤مم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ًمٚمٛمجٝمقٓت وًمٙمـ آٟمً٤من مل
يٗمت٘مٝم٤م .إذن ذات اإلٟمً٤مٟمٞم٦م سمحً٥م ـمٌ٘م٤مت ىمقاه٤م ووضمقده٤م اًمً٤مسمؼ هق
سم٤مًمت٤مزم اًمذي أهٚمٝم٤م ٓن شمٙمتً٥م ُمثؾ هذه اًمٙمامٓت اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م
ذم ٓطمؼ ٟمِمآهت٤م.
احملاوص :ومٞمام يرشمٌط سم٤مًمٕمقامل اًمتل ُمر هب٤م اًمقضمقد اإلٟمً٤مين أن صح
اًمتٕمٌػم ىمٌؾ أن يّمؾ أو يقًمد ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،اٟمتؿ سمٞمٜمتؿ جمٛمققم٦م ُمـ
إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم وضمقد هذه اًمٕمقامل ،وان احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس هل سمداي٦م
طمٞم٤مة آٟمً٤من ذم اًمقاىمع طمً٥م اًمرؤي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م.
ؾم١ماًمٜم٤م هق قمـ اخلّم٤مئص اعمِمؽميم٦م واعمِمؽميم٤مت سملم هذه اًمٕمقامل
ومٞمام يرشمٌط سمقضمقد آٟمً٤من ومٞمٝم٤م؟.
الؾيذ الغيز:

يِمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم أن ُمرور آٟمً٤من سمتٚمؽ

اًمٕمقامل وشمٜمِم٠مشمف ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل ،هل٤م يمٌػم اًمت٠مصمػم واًمدظم٤مًم٦م واًمت٠مصمػم ذم

ظمٞم٤مرات آٟمً٤من اعمٓمروطم٦م ذم إرادشمف وُمًػمشمف وقم٤مىمٌتف ذم هذه اًمدار
ْ َ َ َ َ
إمم قم٤ممل اًمذرِ :إَوذ أرش َر ُّبم
وهل دار اًمدٟمٞم٤م ،ومحٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمًٌ٦م 

ُ َ ُ
َْ ُ ََ َ ُ
ُ
ُ َ
ََ
عٓ ًْ َأل َ ْع ُ
ج ة ِ َص ّبِس ًْ كالٔا
ٌ َِْ ةَ ِِن آدم ٌ َِْ ظ ُٓٔرِْ ًِْ ذ ّرِ َّيخ ُٓ ًْ َوأش َٓ َسْ ًْ لَع أُف ِِ
َ
ةَل ( )1إمم أن شمت٤مسمع أي٦م شمٗمٞمد أن هذا اًمٜمقع ُمـ إؿمٝم٤مد هق ٟمقع ُمـ اًمٜمٛمط

اًمذي ضمرى وطمدث ذم ذًمؽ اًمٕم٤مملٕ ،ضمؾ أن حيدث ذم آٟمً٤من شمذيمرة
ودقم٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م سمٜمٞمقي٦م ُمريمقزة ذم ومٓمرشمف وذايمرشمف وذم هقيتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمل
يتًٚمح هب٤م ويت٠مهؾ هب٤م ًمألُمتح٤من اًمتٙمٚمٞمٗمل واُمتح٤من اإليامن ذم هذه
اًمدار.

احملاوص :ومٞمام يرشمٌط هبذه اًمٕمالىم٦م يٕمٜمل هٜم٤مك قمالىم٦م سملم يمؾ قم٤ممل واًمٕمقامل
إظمرى اًمتل ُمر هب٤م آٟمً٤من؟.
الؾيذالغيزٓ :ري٥م ،وم٢من أي٤مت شمِمػم إمم أن هذه اعمٕمدات اًمتل أوضمدت
وضمٝمز هب٤م ذات آٟمً٤من ،هل ُم١مصمرة ؿمديدة اًمت٠مصمػم ذم اؾمتٕمداده ًمت٘مٌؾ
هذا آُمتح٤من واًمٜمج٤مح واًمتٖمٚم٥م قمغم قم٘مٌ٤مت وؿمدائد وُمٙم٤مسمدة اإلُمتح٤من
ذم دار اًمدٟمٞم٤م ،وٓؾمٞمام إُمتح٤من اإليامن واعمٕمروم٦م واإلدراك ومٛمث ً
ال ذم أي٦م
َْ ََ ََ
ٌ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ً َ ْ ُ ً
لَع اإل َ
ان خِني ٌَِ ادلْ ِص لً يسَ شيئا ٌشنٔرا
نع
إظمرى ْو أَت
ِ ِ
َ
َ َ
شمِمػم إمم ُمراشم٥م ،إَُّا َريَ ْل َ
ان ٌ َِْ ُج ْط َف ٍث أ ْم َش ٍاج َُبْ َخي ِيِّ وم٘مد ذيمر
اإلنع
ا
ِ
ِ
ِ
اعمٗمنون ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م إٟمف وؿم٩م قمغم ومٓمر وهمرائز وشمٚم٘مٞمٜم٤مت
( )1ؾمقرة إقمراف :أي٦م .172

َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ً َ ً َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ
يو إٌاَّ
قمٚمٛمٞمف يدريمٝم٤م أمش ٍ
اج ُبخي ِيِّ فجػيِاه ظ ٍِيػا ة ِصريا إُِا ْسحِاه العب ِ ِ
َشانِصا ً َّ
ِإَوٌا كَفُوراً ( )1صمؿ شمِمػم إمم اٟمف ىمٌؾ جملء اإلٟمً٤من ذم دار اًمدٟمٞم٤م ىمد

٘مقة إدرايمٞم٦م وُمٕم٤مرف ُمٕمٞمٜم٦م يت٠مهؾ ويًتٕمد هب٤م
اهمرز وضمٝمز ذم ذاشمف سم 
سم٤مخلقض ذم همامر آُمتح٤من ذم هذه اًمدار ،وُمـ صمؿ ورد ذم رواي٤مت
اًمٗمري٘ملم وسمؾ ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م َف َش ّن ِْص إ َّج ٍَا َأُ ْ َ
ج ٌُ َش ّنِصٌ
ِ

ويمام ي٘مقل
أُمػم اعم١مُمٜملم‘« :وواتر إلقفؿ أكبقائف ،لقستلدوهؿ مقثاق فطرتف،
ويذكروهؿ مـز كعؿتف ،وحيتجقا عؾقفؿ بالتبؾقغ ،ويثروا هلؿ دفائـ
العؼقل ،ويروهؿ آيات ادؼدرة...،ش( )3إذ ًا ظمٚم٘م٧م اًمٗمٓمرة وأوصم٘م٧م
وضمٝمزت وسمٜمٞم٧م سمٛمثؾ هذه اًمرؾم٤مُمٞمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلدرايمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٗمٓمرة
اإلدرايمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمقضمقد آٟمً٤من.
()2

احملاوص :هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٢مٟمف يمام هٜم٤مًمؽ قمالىم٦م سملم طمٞم٤مة آٟمً٤من ذم
هذه اًمدٟمٞم٤م واًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م ،هٜم٤مًمؽ أيْم ً٤م قمالىم٦م سملم طمٞم٤مة آٟمً٤من ذم
هذه اًمدٟمٞم٤م واًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يمام يِمػم اعمٗم٤مد اًم٘مرآين ورؤي٦م اًم٘مرآن اعمٜمٌٝم٦م واعمقضمدة
هلذا اًمٗمٝمؿ اًمٕمٚمٛمل احل٤مومؾ ًمدى اًمٌنمي٦مُ ،مـ أن هٜم٤مك شمراسمٓم ً٤م سملم أقمامل
اإلٟمً٤من وُم٤م ؾمٞم٠ميت ًمف ذم اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م وؾمقف يٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك
( )1ؾمقرة اإلٟمً٤من :أي٦م 2ـ.3
( )2ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م :أي٦م .21
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شمراسمٓم٤م سملم ُم٤م ي٤ميت سمف آٟمً٤من ويتجًؿ ُمـ أقمامًمف ذم اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م
وسملم ُم٤م همرز و ضمٝمز سمف آٟمً٤من وهٞم٠م سمف ذم اًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م وهذا اًمٕم٤ممل
هٜم٤مك أيْم٤م شمراسمط ـمردي ُمقضمقد ًمدى إدراك اًمذهـ.
احملاوص :سمٞمٜمتؿ ومٞمام ؾمٌؼ يمثػم ًا ُمـ احل٘م٤مئؼ اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞمام يرشمٌط سمٕمقامل
ىمٌؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ووضمقد آٟمً٤من ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل ،أن ؾم١ماًمٜم٤م قمـ قمقامل
أو قم٤ممل اًمذر سم٤مخلّمقص وهق اىمرب اًمٕمقامل قمغم ُم٤م يٌدو ُمـ سمٕمض
أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُم٤م يٗمٝمؿ اٟمف اىمرب اًمٕمقامل إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُم٤م هل ظمّم٤مئص
هذا اًمٕم٤ممل أو ُم٤م هل اًمرؤي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞمام يرشمٌط هبذا اًمٕم٤ممل ووضمقد آٟمً٤من
ومٞمف؟.
ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ
آدمَ
الؾيذ الغيز :اعمٚمحقظ ُمـ ُمٗم٤مد آي٦م اًمذر ِإَوذ أرش ربم ٌَِ ة ِِن
ََ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ
ُ
َْ ُ ََ َ ُ
ُ
ٌ َِْ ظ ُٓٔرِْ ًِْ ذ ّرِ َّي َخ ُٓ ًْ َوأش َٓ َسْ ًْ لَع أُفعِ ِٓ ًْ كال ألعج ةِصبِسً كالٔا
َ
ةَل ُ ،مٚمحقظ ومٞمٝم٤م أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمِمػم إمم أن هٜم٤مك ٟمِم٠مة إدرايمٞم٦م

ؾم٤مسم٘م٦م ًمذات وروح آٟمً٤من ُمرشمٌٓم٦م ٟمحق ارشمٌ٤مط سمٕم٤ممل اعم٤مدة ،سمٕمٌ٤مرة
أظمرى قم٤ممل اًمذر ًمٞمس هق قم٤ممل أرواح جمرد قمـ إسمدان وقمـ اعم٤مدة وٓ
هق قم٤ممل ُم٤مدة حمض يٕمٜمل ًمٞمس هق يم٤مًمٕمٚم٘م٦م ،وًمٞمس هق يم٤مًمٜمٓمٗم٦م واعمْمٖم٦م
ْ
َ ً
َ َ
واًمٚمحؿ :فه َع َُْٔا اى ِػ َظ َام َلٍْا ويِم٤مر إمم أن هٜم٤مك ضمٜمٌت٤من ذم ٟمِم٠مة
قم٤ممل اًمذر ،هل ٟمِم٠مة إدرايمٞم٦م ٕٟمف ظمقـمٌقا عم٤م هلؿ ُمـ ذوات ُمدريم٦م
وأضم٤مسمقا ٓ ٕن ٟمٛمط اإلضم٤مسم٦م سم٠مصقات وأًمٗم٤مظ أو ٟمٛمط اإلضم٤مسم٦م هق ذم
اًمقاىمع سمتج٤موب إدرايمل ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اإلدرايمٞم٦م يمام أن

آٟمً٤من متر سمف ظمقاـمر أو ُمٕم٤مين ذم ُمراشم٥م قم٘مٚمٞم٦م ذم ذهٜمف ومٞمتج٤موب
ُمٕمٝم٤م ويٜمً٤مق ُمٕمٝم٤م سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٚمؽ اعمرشمٌ٦م ذم ىمٚمٌف وقم٘مٚمف وسم٤مـمـ روطمف.
اعم٘مّمقد أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم قم٤ممل اًمذر شمِمػم إمم هذا اًمتٜمقع واًمتٕمدد،
وان هٜم٤مك ضمٜمٌتلم ذم قم٤ممل اًمذر ضمٜمٌ٦م إمم اًمٜمِم٠مة اإلدرايمٞم٦م وضمٜمٌ٦م ُمرشمٌٓم٦م
أيْم٤م سمٜمحق سمٕم٤ممل اعم٤مدة ٓن اًمتٕمٌػم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م (ُمـ فمٝمقرهؿ)
ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ْ
ُ
طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤مممِ :إَوذ أرش ربم ٌَِ ة ِِن آدم ٌَِ ظٓٔرًِِْ مم٤م يدًمؾ قمغم
اٟمف ًمف ضمٜمٌ٦م اشمّم٤مل وٟمحق اشمّم٤مل سمٕم٤ممل اعم٤مدة ،وم٢مذ ًا ًمٞمس هق قم٤معم ً٤م ادرايمٞم ً٤م
حمْم ً٤م وًمٞمس قم٤معم ً٤م روطم٤مٟمٞم ً٤م يمام ورد ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي« :خؾؼ اهلل
إرواح قبؾ إجساد بللػل عامش( )1وٓ هق ضم٤مٟم٥م إقمدادي ُم٤مدي
َ َ َ ََ ً َ َ َْ
ُ َ َْ
حمض يمام ذم ؾمٚمًٚم٦م أظمرى ُمـ أي٤مت :ث ًَّ ريل َِا انلُّ ْطفث غيلث فزيل َِا

ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ
آرصَ
اىػيلث مظغث فزيلِا الٍظغث غِظاٌا فهعُٔا اىػِظام َلٍا ثً أنشأُاه ريلا
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ
َ ()2
َ
ذختارك اَّلل أخعَ اِلاىِلِني  ،وطمٞمٜمئذ يٛمٙمـ شمّمقير شمٜمِم٠مة آٟمً٤من ذم

قم٤ممل اعم٤مدة ودمًٛمف واًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم وطمتك إُم٤مُمٞم٦م ُمٜمٝمؿ مل
يٗمض ومل يٌٚمقر هذا اًمٌح٨م قمٜمدهؿ إذ ٟمٔمري٦م ُمال صدرا رهمؿ أهن٤م ُمـ
ارؿمد اًمٜمٔمري٤مت اًمرائدة أن قمغم اًمّمٕمٞمـــد اًمٗمٚمًٗمل طمٞم٨م أهن٤م شم١مُمـ
أن روح آٟمً٤من ضمًامٟمٞم٦م احلدوث روطم٤مٟمٞم٦م اًمٌ٘م٤مء ،وإن اًمروح طم٤مدصم٦م
سمحدوث ظمٚمؼ اًمٌدن سمٞمٜمام شمِمػم هذه اعمٚمٗم٤مت آقمج٤مزي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
( )1اًمٌح٤مر ،ج.132 :58
( )2ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :أي٦م .14

اًمْمخٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم أن شمٜمِم٠مة قم٤ممل اًمذر هل شمٜمِم٠مة سمرزظمٞم٦م سملم
قم٤ممل إرواح وىمٌؾ قم٤ممل إسمدان.
احملاوص :هذه ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م يٕمٜمل ي٘م٤مسمؾ طمٞم٤مة اًمؼمزخ أو قم٤ممل اًمؼمزخ
سمٕمد ووم٤مة آٟمً٤من.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يمام ذم ىمقس اًمّمٕمقد يمام ي٘مقًمقن أو ىمقس
َّ َّ َّ َ ْ َ ُ َ
ٔن ومٛمـ
جػ
اًمٜمزول ذم ىمقس اعمجلء وُمً٤مر اعمجلء إُِا َِّللِ ِإَوُا إِْلِّ را ِ
طمٞم٨م أومٕم٤مل وخمٚمقىم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ذم سمدأ ُمراطمؾ وقمقامل اًمّمدور ،شمقضمد
هٜم٤مك ٟمِم٠مة ذم اًمقاىمع هل ؿمٌٞمف ًمٚمؼمزظمٞم٦م متثؾ قم٤ممل آرشمٌ٤مط سملم قم٤ممل
اًمروح وقم٤ممل اعم٤مدة وهذا ٟمحق ذم سمداي٦م شمٕمٚمؼ اًمروح سم٤معم٤مدة ىمٌؾ ُمرطمٚم٦م
اًمٜمٓمٗم٦م واًمٕمٚم٘م٦م واعمْمٖم٦م ،وذم احل٘مٞم٘م٦م احلٙمٞمؿ ُمال صدرا ومْم ً
ال قمٛمـ
ىمٌٚمف ُمـ احلٙمامء مل يًٚمط اًمْمقء إٓ قمغم ٟمِم٠مة اجلٜملم ويمٞمٗمٞم٦م ارشمٌ٤مط
اًمروح سم٤مإلٟمً٤من سمٛمرطمٚم٦م إضمٜم٦م ويمٞمٜمقٟمتف ضمٜمٞمٜم ً٤م ذم سمٓمقن إُمٝم٤مت
وإرطم٤مم أُم٤م اعمراطمؾ اًمً٤مسم٘م٦م قمغم ذًمؽ ومٗمل ٟمٔمري٦م ُمال صدرا ًمٞمس
هٜم٤مك أي شمًٚمٞمط ًمٚمْمقء قمٚمٞمٝم٤م وٓ أؿم٤مرة هل٤م وان يم٤مٟم٧م إسمح٤مث
اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م آن شمثٌ٧م أن احلٞمٛمـ وٟمٔم٤مم اًمقراصم٦م واهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م
اعمقضمقدة ذم إصالب ذم اًمقاىمع هل٤م ؾمٌ٘م٦م زُم٤مٟمٞم٦م ممتدة سمًٌؼ وضمقد
آٟمً٤من ذم فمٝمر آدم أسمق اًمٌنم.
احملاوص :يٕمٜمل هل شم٘مؽمب ذم اًمقاىمع ُمـ ُمٜمٓمقق أي٦م اًمٙمريٛم٦م وإن

أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٞمً٧م شمًٌؼ اًمٗمالؾمٗم٦م ومحً٥م ذم هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمؾ
شمًٌؼ أيْم ً٤م إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ُمٗم٤مد أي٦م ؾم٤مسمؼ قمغم ٟمٔمري٦م اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م
احلديث٦م ،اًمتل يمِمػ أن قمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ احلدي٨م ،طمٞم٨م شمٌلم أن اًمٜمٔم٤مم
اًمقراصمل أو أن احلٞم٤مة سمدرضم٦م ُمـ احلٞم٤مة احلٞمقاٟمٞم٦م ُمقضمقدة ًمدى يمؾ ٟمًؾ
اًمٌنم ُمـ آدم‘ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
ُ
احملاوص :يٕمٜمل هذا أيْم٤م ٌ َِْ ُظ ُٓٔرِْ ًِْ ذ ّرِ َّي َخ ُٓ ًْ هذا اًمتٕمٌػم؟.

الؾيذ الغيز :ومٗمل اًمقاىمع قمٚمؿ اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م أن يّم٥م سمِمٙمؾ
ُمريمز يمٛمح٤موًم٦م ويم٘مراءة ُمـ اًم٘مراءات اجل٤مري٦م ذم آي٦م ظمٚمؼ قم٤ممل اًمذر ،مم٤م
يدًمؾ قمغم أي٦م طم٤مل إن هذه اًمٜمِم٠مة واًمتٜمِم٠مة مل خيض همقره٤م احلٙمامء إمم
يقُمٜم٤م هذا.
احملاوص :أٟمتؿ ذم إؾمئٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م سمٞمٜمتؿ ظمّمقصٞم٤مت قم٤ممل اًمذر
واًمٕمقامل إظمرى اًمتل ؾمٌ٘م٧م اًمقضمقد اإلٟمً٤مين أي ىمٌؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م،
واًمً١مال هق :ومٞمام يرشمٌط سمٕم٤ممل اًمذر إٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن آي٦م اظمذ اعمٞمث٤مق شمٕمٌػم ًا
رُمزي ً٤م قمـ أن ومٓمرة آٟمً٤من ظمٚم٘م٧م سمّمقرة سمحٞم٨م شم٘مر سم٤مًمتقطمٞمد دون أن
شمٕمٜمل هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمرور آٟمً٤من سمٕم٤ممل آظمر ىمٌؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟
الؾيذ الغيز :هذا اًمت٘مرير ذم اًمقاىمع أوم٤مده اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل (رمحة

اهلل عليه) ذم شمٗمًػم اعمٞمزان( )1وم ّ٠مول أو محؾ ُمٕمٜمك قم٤ممل اًمذر أو قم٤ممل اعمٞمث٤مق
سم٤مقمتٌ٤مر إهنام قم٤معم٤من سمؾ ًمديٜم٤م إؿم٤مرات ذم أي٤مت واًمرواي٤مت إمم قمقامل
ُمتٕمددةىمٌؾ ٟمِم٠مة قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وم٘مرر وسملم ُمٕمٜمك شمٚمؽ اًمٕمقامل سمٛمثؾ هذا
اإلـم٤مر وهق وإن يم٤من ومٞمف ضمٝم٦م ُمـ اعمت٤مٟم٦م إٓ أن ذًمؽ ٓ يٜمٗمل سم٤مًمتدسمر
واًمتٕمٛمؼ واًمتحٚمٞمؾ ُم٤م ورد ذم اًمرواي٤مت وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٗمٓمرة ُمدريم٦م ًمٚمتقطمٞمد
ومٝمذه اًمٗمٓمرة هل ًمٞمً٧م ُم٤مدي٦م ،هذه اًمٗمٓمرة اًمتل هل ذم يمٜمف يمٞمٜمقٟمتٝم٤م ُمقضمقد
ضمقهري جمرد وسم٤مًمت٤مزم هذه اًمٜمِم٠مة ًمٞمً٧م يمٜمِم٠مة إرطم٤مم وإصالب سمؾ
ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م ،وُمٜمف يٕمٚمؿ إن اًمٜمِمآت اًمٕمٚمٛمٞم٦مًمٞمً٧م هل ُمت٠مظمرة قمـ اًمٜمِم٠مة
اعم٤مدي٦م سمؾ هل٤م ذم ُمًػم سمدأ اخلٚم٘م٦م ُمقىمع ُمت٘مدم ،يمام أن هل٤م ذم ُمًػم ُمٜمتٝمك
اخلٚم٘م٦م ُمرشمٌ٦م وُمقىمع ٓ طمؼ ،وهذا ٓ يٜمٗمل وضمقد شم٘مرر ٟمحق ُمـ اًمٜمِم٤مة

اًمً٤مسم٘م٦م اًمتل ي١ميمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن ،وإٟمف ًمق ٓ همرز اهلل شمٕم٤ممم ذم هقي٦م
وذات آٟمً٤من ُمثؾ هذه اًمٕمٚمقم وهذه اإلدرايم٤مت عم٤م يم٤من يّمؾ إمم سمّمٞمص
إسمّم٤مر شمٚمؽ اعمٕم٤مرف وإمم قمقامل اخلٚم٘م٦م وختٚمؼ قمقامل اخلٚم٘م٦م ووصقهل٤م إمم
ُمٕمدن اًمٕمٔمٛم٦م وهق ُمٕمروم٦م وإدراك اًمذات إطم٤مدي٦م اًمنُمدي٦م أهل٦م.
احملاوصٟ :مٕمؿ سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل سمام يًتٓمٞمٕمف أو يتحٛمٚمف آٟمً٤من ،سم٢مقمتٌ٤مر أن
إدراك يمٜمف اًمذات أُمر حم٤مل ،ومٞمام يرشمٌط سمجقاسمٙمؿ اقمت٘مد أن اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد
اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل& ذيمر سم٤من هٜم٤مك طمدود ؾمٌٕم٦م قمنم رواي٦م صحٞمح٦م اًمًٜمد،
شمٍمح سمقضمقد قم٤ممل اًمذر ،ويٛمٙمـ أن يثٛمـ هذا اًمٙمالم اٟمف قمٜمدُم٤م ىم٤مل
( )1شمٗمًػم اعمٞمزان ج.316 :8

هبذا اًمرأي إٟمام ىم٤مل ٟمتٞمج٦م اًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م شمٙمقن سمّمقرة سمحٞم٨م ضمٕمٚم٧م
ومٓمرة آٟمً٤من ُم٘مرة سم٤مًمتقطمٞمد؟.
الؾيذ الغيز :إن شمٚمؽ اًمتٜمِمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ُمرهب٤م وظم٤موٝم٤م اإلٟمً٤من
ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل ،هل اًمتل شم١مهٚمف ٓن يدرك اعمٕمٚمقُم٤مت ذم هذه اًمٜمِم٠مة

وهق ُم٤م يٕمرف سمٜمٔمري٦م اًمتذيمر ؾمقاء ذم ًمً٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :إ َّج ٍَا َأُ ْ َ
ج
ِ
ْ
ُ َ ّ ٌ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ (َ ْ ّ َ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ )1
َّسُا اىل ْصآن ل ِلِن ِص ذ َٓو ٌ َِْ
وىلس ي
ٌشنِص لعج غيي ًِٓ ةٍِعي ِط ٍص
ٌُ َّسن ٍِص ( )2طمٞم٨م ي١ميمد سم٘مقة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م قمغم أهن٤م ،هل٤م

ارشمٌ٤مط سم٤مًمتذيمر ،ومٛمام يدًمؾ قمغم أن ُمثؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت إذن ُمٖمروزة،
ُمٙمدؾم٦مُ ،مٙمًٌ٦م ،ذم ذات اإلٟمً٤من سمِمٙمؾ رق شمٗمتؼ سمتقصؾ اًمٗمٝمؿ
واإلدراك ويمذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمرواي٤مت ،وسم٤مًمت٤مزم وم٢مذا هذه اًمذات واهلقي٦م
اعمجردة يم٤من هل٤م ٟمحق ُمـ اًمتٜمِمئ٦م اًمً٤مسم٘م٦م.
احملاوصُ :مـ أيـ ضم٤مء ُمّمٓمٚمح قم٤ممل اًمذر وهق همػم ُمذيمقر ذم أي٦م
اًمٙمريٛم٦م؟ ،.إذ هق ُمذيمقر ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م هبذا اًمتٕمٌػم؟.
ْ

الؾيذ الغيز :هذه اًمتًٛمٞم٦م ًمٕم٤ممل اًمذر ُمٜمِم٠مه٤م ىمرآين وصمؿ روائلِ :إَوذ
ََ ْ ُ ُ ْ ُ
َ َ َ َ ُّ َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ُ
ّ
أرش ربم ٌَِ ة ِِن آدم ٌَِ ظٓٔرًِِْ ذرِيخًٓ وم٤مًمذري٦م اًمذر إٟمام ؾمٛمٞم٧م

اًمذري٦م سم٤مًمذري٦م وان يم٤مٟم٧م أن احل٤مًم٦م آؾمتٕمامًمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م

( )1ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م :أي٦م 21ـ.22
( )2اًم٘مٛمر.41 ،32 ،22 ،17 :

اًمٕمرسمٞم٦م هل سمٚمح٤مظ اعمقاًمٞمد واًمتٜمًٞمؾ ،وًمٙمـ ذم آصٓمالح ٟمٗمس
اًمتٕمٌػم سم٤مًمذر (ذريتٝمؿ) هل اعمقاًمٞمد ،وًمٙمـ سمّمقرة وهبٞمئ٦م ُمقضمقدات
صٖمػمة هل يمح٤مًم٦م اًمذر ذم اهلٌ٤مء ،وم٢مذ ًا أـمٚمؼ قمغم ُم٤مدة أظمرى وأقمْم٤مء
أظمرى يمٚمٛم٦م اًمذري٦م ذم أصؾ ووع ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي وهق سمٚمح٤مظ شمٚمؽ
اًمٜمِم٤مة وإٟمام شمقؾمع ذم اإلؾمتٕمامل إمم اعمقاًمٞمد ُمـ إرطم٤مم وإصالب،
ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ
آد َم ٌ َِْ ُظ ُٓٔرْ ًِْ ُذ ّر َّي َخ ًُْٓ
وإٓ هل ذم احل٘مٞم٘م٦مِ :إَوذ أرش ربم ٌَِ ة ِِن
ِ
ِ
يٓمٚمؼ سمٚمح٤مظ اعمقضمقد اًمّمٖمػم ذي اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمّمٖمػمة.
احملاوص :اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمّمٖمػمة ُم٘م٤مرٟم٦م سمامذا؟.
الؾيذ الغيز :اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اعمقضمقدة ومٕمٚمٞم٦م أن يمام ذيمرٟم٤م هٜم٤مك ىمراءة
حمتٛمٚم٦م سمحً٥م ُم٤م ذم قمٚمؿ ٟمٔم٤مم اًمقراصم٦م أو اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦مُ ،مـ
اًمٕمٚمقم احلديث٦م اعمٜمٔمقرة أن وًمًٜم٤م ٟمحٛمؾ ُمٗم٤مد أي٦م سمٜمحق اًمتٕمٞملم
واًمٌ٧م قمٚمٞمف وًمٙمٜمف ىمراءة حمتٛمٚم٦م ىمد شمذيمر ذم ذيؾ أي٦م ،أٓ وهل إن هذه
اجلٞمٜم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م ذم صٚم٥م آدم يمٜم٤م ٟمحـ يمٚمٜم٤م سمٜمحق ضمٞمٜم٦م طمٞمقاٟمٞم٦م طمٞم٦م
سمحٞم٤مة طمٞمقاٟمٞم٦م ويمٚمٜم٤م يمٜم٤م ذم فمٝمر أسمقٟم٤م آدمٟ ،محق اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت أو
اجلٞمٜم٤مت سمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء.
احملاوص :إذ ًا هل ذم اًمقاىمع إؿم٤مرة ىمد شمٙمقن إمم قم٤ممل اًمذر اعم٘مّمقد
ُمٜمٝم٤م ،واٟمف هٜم٤مك يمٞمٗمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦مُمـ اًمقضمقد همػم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اعم٠مًمقوم٦م ذم احلٞم٤مة
اًمدٟمٞم٤م.

الؾيذ الغيز :هذا ذم سمٕمده اعم٤مدي ،وأُم٤م ذم سمٕمده اًمِمٕمقري واإلدرايمل
هٜم٤مك ٟمِم٠مة وشمٕمٚمؼ ُمـ اًمروح سمتٚمؽ اجلٞمٜم٤مت أو شمٚمؽ اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت
إن صح اًمتٕمٌػم أو رسمام سمٕمد وضمقدي ُم٤مدي ًمف سمٕمد ذم اًمّمٖمر آظمر يم٤من ًمف
شمٕمٚمؼ سمٌٕمد جمرد إدرايمل ،يمام صمٌ٧م أن قمٚمٛمٞم ً٤م أن اجلٞمٜم٤مت هل٤م درضم٦م ُمـ
اإلدراك واإلطمً٤مس ،وًمًٜم٤م ٟمحٛمؾ ُمٕمٜمك أي٦م سمٜمحق اًمٌ٧م قمٚمٞمف وًمٙمـ
هذه اًم٘مراءة قمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م إطمتامل عمٕمٜمك أي٦م ،وأي٤م ُم٤م يم٤من
وم٤مٔي٦م شمثٌ٧م إذن ًمإلٟمً٤من ُمـ ضمٝم٦م سمٕمد اعم٤مدي وضمقد يمٞمٜمقين صٖمػم
يم٤مًمذر ًمٚمٝمٌ٤مء ،وُمـ ضمٝم٦م اًمتٜمِم٠مة اعمجردة اًمتل هل٤م ٟمحق إدراك وؿمٕمقر يمام
ُمر أن هذه ىمراءة حمتٛمٚم٦م ُمـ قمٚمؿ اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م.

احلياة قبل وبعز عامل الزىيا
احملاوص :إؿم٤مرة إمم ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف ؾم٤مسم٘م ً٤م ُمـ وضمقد قمقامل أظمرى
شمًٌؼ جملء آٟمً٤من إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ،ووضمقد قمقامل ٓطم٘مف أيْم٤م إمم يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وُم٤م سمٕمده٤م ،واًمً١مال هق :يمٞمػ هل طمٞم٤مة آٟمً٤من ذم قمقامل ىمٌؾ
اًمدٟمٞم٤م ويمٞمػ ؾمتٙمقن طمٞم٤مشمف سمٕمد هذا اًمٕم٤ممل إي قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز :إن أي٤مت اًمٙمريٛم٦م ويمذًمؽ اًمرواي٤مت شمِمػم إمم أن هٜم٤مك
ٟمحق شمٓم٤مسمؼ وشمِم٤مسمف وارشمٌ٤مط وصمٞمؼ سملم اًمٕمقامل اًمتل ؾمتٕم٘م٥م هذا اًمٕم٤ممل،
َّ َ
َّ َّ
واًمٕمقامل اًمتل ؾمٌؼ هذا اًمٕم٤ممل يمام ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين إُِا َِّلل ِ ِإَوُا إِْلِّْ
َ ُ َ
ٔن ويمام ومٞمف شمٕمٌػم وارد ذم اًمرواي٤مت« :ولقؽـ مـ أبـاء أخرة
جػ
را ِ
فنكف مـفا قدم وإلقفا يـؼؾبش ،مم٤م يدًمؾ قمغم إن ىمقس اًمٜمزول أو ىمقس
اًمٌداي٦م هق ُمتٓم٤مسمؼ ُمع ىمقس اًمٜمٝم٤مي٦م أو ىمقس اًمٕمقد واعمٕم٤مد واًمرضمقع،
وذم احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك أيْم ً٤م ومقارق أن ذم ىمقس اًمٜمزول هٜم٤مك ٟمحق ُمـ
اًمٔمٝمقر ،أو ىمد يٓمٚمؼ قمٚمٞمف سم٤مًمٗمتؼ أي ومتؼ ُم٤م يم٤من رشم٘م ً٤م سمخالف ىمقس
اًمٕمقد وىمقس اًمٜمٝم٤مي٦م ومٜمحق رشمؼ ُم٤م ىمد ومتؼ إي ٟمحق ُم٤م شمٗمتؼ ُمـ

اًمٙمامٓت سمِمٙمؾ سم٤مرز ذم ُمٌدأ اًمٜمزول سم٤مًمٔمٝمقر ،سمخالومف قمغم ُم٤م يم٤من ذم
اًمٜمِمآت اًمً٤مسم٘م٦م سمٜمحق ُمريمقز رشم٘مل همريزي ،وُمـ صمؿ ؾمٛمٞم٧م اًمٖمرائز
طمتك اًمٕمٚمٛمٞم٦م همريزة ٕهن٤م سمِمٙمؾ ُمٖمروز ُمٙمدس ُمٙمٌس يٗمتؼ سمتقؾمط
اًمتٗم٤مصٞمؾ وؾمٕمل آٟمً٤من إمم اًمٌح٨م واًمًػم ىمدُم ً٤م ،وسم٤مًمت٤مزم طمٞمٜمئذ
شمٜم٘متؼ شمٚمؽ اًمٕمقامل ًمديف.
احملاوص :يٕمٜمل ىمٌؾ أن ي٠ميت آٟمً٤من إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م يم٤مٟم٧م ًمف طمٞم٤مة
سم٤معمٕمٜمك اًمذي ٟمٗمٝمٛمف ًمٚمحٞم٤مة؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،طمٞم٤مة يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٟمٛمط ُمـ احلٞم٤مة ختتٚمػ قمـ احلٞم٤مة
اًمٔم٤مهرة ،وًمٙمـ ٓ شمٗمت٘مد وٓ شمًٚم٥م قمٜمٝم٤م ُمٓمٚمؼ اًمِمٕمقر واإلدراك وًمٙمـ
ؿمٕمقر ٓيمام ذم اًمِمٕمقر ذم احلٞم٤مة اًمٔم٤مهرة وٟمًتٓمٞمع أن ٟمقصؾ ومٙمرة
طمقل ذًمؽ سم٤مٕرشمٙم٤مز اعمريمقز واًمتٖمريز ذم اًمٖمريزة طمتك اًمٕمٚمٛمٞم٦م
واًمٗمٓمري٦م ذم آٟمً٤من ،يٛمثؾ ًمف سمٕمض سم٤مًمِمٕمقر اًمذي ذم ذايمرة آٟمً٤من
ذم اًمالوقمل يمام ي٘مقًمقن أو ذم اًمٕم٘مؾ اًمٌ٤مـمـ ،وسمٕمٌ٤مرة أظمرى أن اإلٟمً٤من
رسمام يدرك ىمْمٞم٦م ري٤موٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة اًمري٤موٞم٦م اجلٛمع واًمٓمرح أو
اًم٘مًٛم٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،يِم٤مهد آٟمً٤من أن ُمـ ظمالل هذه اًم٘مقاقمد
إوًمٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م اًمً٤مذضم٦م سمِمٙمؾ إمج٤مزم وُمٌٝمؿ وُمريمقز يًتخرج
آٟمً٤من ٟمٔمري٤مت همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م ذم قم٤ممل اًمري٤موٞم٤مت وذم اًمٕمٚمقم إظمرى،
وذم اًمقاىمع شمٗمت٘م٧م واٟمتنمت ُمـ أصقل جمٛمٚم٦م ومٝمذا أصؾ اعمجٛمؾ ذم
ـمٞم٤مشمف وذم سمٓمـ ذاشمف ُمقضمقدة شمٚمؽ اًمتٗم٤مصٞمؾ وًمٙمـ سمٜمحق اًمٚمػ ،سمٜمحق

اًمٌمء اعمٚمٗمقف وإٟمام يتٜمنم ويتٗمّمؾ سمٕمد ذًمؽ سمتقؾمط ؾمػم آٟمً٤من
اًمٗمٙمري واًمذهٜمل ذم هذه اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م ،وم٤مًمٗم٤مرق ذم احلٞم٤مة إذ ًا سملم ُم٤م
ؾمٌؼ ذم ىمقس اًمٌداي٦م أو ىمقس اًمٜمزول يمام ىمد يٕمؼم قمٜمف ُمع ىمقس اًمٜمٝم٤مي٦م
وىمقس اًمّمٕمقد يمام ىمد ي٘م٤مل ويًٛمك ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف هق أن ذم شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة
يم٤مٟم٧م اعمٕمٚمقُم٤مت ُمقضمقدة سمٜمحق إمج٤مل ،وًمف ٟمًٌ٦م ُمـ اإلدراك واًمِمٕمقر
ذات درضم٤مت وذات أٟمقاع خمتٚمٗم٦م ذم يمؾ اًمٕمقامل ،شمٚمؽ اًمقضمقدات اًمتل
ًمدى آٟمً٤من اًمتل ٓ يدريمٝم٤م وٓ يتذيمره٤م سمٜمحق اًمتٗمّمٞمؾ ٕهن٤م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م
جمٛمٚم٦م وهل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ُمٙمدؾم٦مُ ،مٙمًٌ٦م شمتٗمّمؾ و شمتٗمتؼ ًمديف شمٜمتنم
وشمٜمٗمتح أيمامُمٝم٤م ًمديف ذم هذه اًمٜمِم٠مة اًمتل هل ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م واًمٜمِم٠مة
اعم٤مدي٦م ،وُمـ صمؿ ؾمٞمِم٤مهدشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وسمِمٙمؾ أيمثر شمٗمّمٞم ً
ال وأيمثر شمٗمت٘م ً٤م
وأيمثر سمٞم٤مٟم ً٤م ذم قم٤ممل اًمؼمزخ اًمذي ؾمٞمذه٥م إًمٞمف وُم٤ميٚمٞمف ُمـ قمقامل أظمرى
ُمـ قم٤ممل أظمرة وقمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ متثٞمؾ ذًمؽ ُمث ً
ال سمٓمٌٞمٕم٦م طمٞم٤مة اإلٟمً٤من وهق
ضمٜملم ذم سمٓمـ أُمف وُم٤م سمٕمد ذًمؽ ،ومٕمٜمدُم٤م يقًمد وم٤محلٞم٤مة هل ُمقضمقدة ذم
يمال احل٤مًمتلم ،وًمٙمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلدرايم٤مت يٕمٜمل سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ىمْمٞم٦م
اًمتٗمتؼ وىمْمٞم٦م اإلمج٤مل واًمتٗمّمٞمؾً ،مٙمـ إصؾ اعمِمؽمك وضمقد احلٞم٤مة
ووضمقد اإلدراك ذم يمال اعمرطمٚمتلم ؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ٕٟمف ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٛمثؾ هبذا اًمٌٕمد ذم اجلٜملم سم٤من ًمف
روح وًمف إدراك ،وًمٙمـ شمٚمؽ ًمٞمً٧م ُمٗمٕمٚم٦م يمام ي٘م٤مل أن ٓزاًم٧م

جمٛمدة وأٟمِمٓمتٝم٤م ٓزاًم٧م ًمٞمس سمتٚمؽ احلٞمقي٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م ،وًمٙمـ ُم٤م أن يقًمد
شمٗمٕمؾ شمٚمؽ إٟمِمٓم٦م سمِمٙمؾ أيمثر وأيمثر وؾمتتٗمٕمؾ أيمثر وأيمثر سمحً٥م
ساط آٟمً٤من اًمذي اٟمتخٌف واًمٜمجد اًمذي اظمت٤مره ذم قم٤ممل اًمؼمزخ أيمثر
وم٠ميمثر ،أن طمتك قمٚمامء إصمػم ذم اًمٖمرب اًمذيـ هؿ قمٚمامء اًمروح
واًمٌ٤مراؾمٞمٙمقًمقضمل واًمتٚمٞمٌ٤مصمل واجلالء اًمًٛمٕمل واهلٞمٌٜمقشمٞمزم وهمػمه٤م ُمـ
اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م اًمتل هل٤م إن أيم٤مديٛمٞم٤مت وضم٤مُمٕم٤مت ويمٚمٞم٤مت ُمٕمؽمف هب٤م،
وذات إٟمت٤مج وخؿ يذيمرون هذه اًمٜمٔمري٦م قمغم صٕمٞمد اًمٜمٔمري٦م أو
اًمٗمروٞم٦م ،أن ًمٙمؾ إضمً٤مم اجل٤مُمدة اًمتل ٟمراه٤م ٟمحـ أن أُم٤مُمٜم٤م هل هل٤م
أرواح ُمْمٛمرة ي٘مقًمقن.
ـمٌٕم ً٤م هذه اًمٜمٔمري٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ إصمٌ٤مهت٤م واًمؼمه٤من قمٚمٞمٝم٤م ،هذه
اًمٜمٔمري٦م اًمتل شمٌٜمقه٤م ذم اًمٜمت٤مئ٩م طمديث٦م ،ذم اًمقاىمع ٟمحق شمٗمًػم ًمٙمٞمٗمٞم٦م
ؿمٝم٤مدة إؿمٞم٤مء اعمحٞمٓم٦م سمٜم٤م قمغم ُم٤م ٟم٠ميت سمف ُمـ أقمامل ،أن هل٤م ضمٜمٌف روطمٞم٦م
وإدراك روطمل يتحٛمؾ إدرايم٤م ُم٤م يِم٤مهده صمؿ يدزم سمتٚمؽ اًمِمٝم٤مدة يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م.

قوؼ الضعور واليظول
احملاوصُ :م٤م ُمٕمٜمك ىمقد اًمّمٕمقد واًمٜمزول اًمٚمذيـ ذيمرهتام ؾم٤مسم٘م ً٤م؟.
الؾيذ الغيز :هذا اًمتٕمٌػم قمؼم سمف اًمٗمالؾمٗم٦م واحلٙمامء قمـ ُمً٤مر ٟمِم٠مة
اخلٚم٘م٦م ،أن إرواح أٟمزًم٧م يمل شمتٙم٤مُمؾ ومٛمرت سمٕمقامل ُمٜمٝم٤م اعمٞمث٤مق واًمذر
وإصالب وإرطم٤مم إمم أن شمّمؾ إمم دار اًمدٟمٞم٤م وهل دار ُمٙم٤مسمدة
وحمـ وؾمٌ٤مق وحتٛمؾ ُمِم٤مق إمم أن يرشمٗمع آٟمً٤من إمم طملم دار اًمؼمزخ
صمؿ اًمدار أظمرة واًمتل هل أًمٓمػ وأصٗمك ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م وومٞمٝم٤م ُمـ
اًمٓم٤مىم٤مت ُم٤م ٓ يدرك ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٢مذن اًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م واًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م
قمغم دار اًمدٟمٞم٤م هل قمقامل ذم اًمقاىمع قمٚمقي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٙمامل واًمٚمٓم٤موم٦م
واًمّمٗم٤مء واًمٜم٘م٤مء ،وُمـ صمؿ قمؼم احلٙمامء قمـ شمٚمؽ اًمٕمقامل ذم ـمرف
اًمّمٕمقد ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م اعمتٕم٤مىمٌ٦م أو ُمـ ـمرف اًمٜمزول ،وهق
ٟمزول ُمـ قمٚمق ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمّمٕمقد إمم قمٚمق ،وسم٤مًمت٤مزم شمٕمد دار اًمدٟمٞم٤م ُمـ
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اٟمزل اًمٕمقامل وُم٤م ورد ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م سم٠مٟمف رددُاه أظفو ظافِي ِني أو
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ادلج َيا ِِف اآلر َِصة ِ إِال كي ِيو ( )1واًمتٕمٌػمات اًمٕمديدة وُم٤م
شمٕمٌػم ذٍا ٌخ
ورد أن اهلل مل يٜمٔمر إمم اًمدٟمٞم٤م ـمروم٦م قملم ٕٟمف ًمق يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م قمٜمد اهلل
شمًقى ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م عم٤م ؾم٘مك ومٞمٝم٤م يم٤مومر ىمٓمرة دُم٤مء مم٤م يدًمؾ قمغم أن ٟمِم٠مة
اًمدار اًمدٟمٞم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمامٓت واًمٜمٕمؿ واحلٌ٤موة واإلىمٌ٤مل اإلهلل هل
ُمـ اٟمزل اًمٕمقامل.

احملاوص :وًمٙمـ شمٌ٘مك ُمزرقم٦م ًممظمرة؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م وهذه اًمٜمٔمرة هل قمغم أي٦م طم٤مل هل٤م
ىمٞمٛمتٝم٤م.
احملاوص :وشمٙمقن ُمٜمٓمٚمؼ ىمقس اًمّمٕمقد؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن ُمٜمِم٠م اخلػمات واًمؼميم٤مت
ومٞمًتٕمد آٟمً٤من ويٕمد ويتٕمٌ٠م عم٤م يًتحؼ سمف اًمٙمامٓت ذم أظمرة.
احملاوص :اًمذي يّمٕمد ويٜمزل ُم٤م هق؟ طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد اإلٟمً٤مين؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ سم٠مقمتٌ٤مر أن آٟمً٤من هق طم٘مٞم٘م٦م وضمقدي٦م ذات
ـمٌ٘م٤مت وضمقدي٦م ُمتٕمددة ،ومػمشمٌط ويٛم٧م إمم قمقامل يمام أن آٟمً٤من ذم
أن اًمراهـ ذم ٟمِم٠مة وضمقده ذم دار اًمدٟمٞم٤م ذم اًمقاىمع ـمٌ٘م٦م وضمقده ًمٞمً٧م
واطمدة ُمتحدة ،وإٟمام هل ذات ـمٌ٘م٤مت وُمـ صمؿ ًمف ىمقى خمتٚمٗم٦م قم٤مىمٚم٦م
وُمتخٞمٚم٦م ووامه٦م وىمٚم٥م وروح ويمؾ ىمقة ُمـ هذه اًم٘مقى هل ذات شمٕمٚمؼ
سمٜمِم٠مة ودار أظمرى.
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م :أي٦م .38

فلغفة الضوح
احملاوص :اًمروح هل وضمقد جمرد ومٙمٞمػ يٙمقن قمٞمِمٝم٤م ذم اًمٕمقامل
أظمرة ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م وسمٕمده٤م ،وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠مهن٤م شمٕمٞمش ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م
سمقاؾمٓم٦م اًمٌدن .ومٙمٞمػ يٙمقن قمٞمِمٝم٤م ذم اًمٕمقامل إظمرى؟.
الؾيذ الغيز :ـمٌٕم ً٤م اًمروح هل جمرد وًمٙمـ ـمٌ٘م٤مت اًمقضمقدي٦م
ًمٚمروح ًمٞمً٧م قمغم ٟمًؼ واطمد ُمـ اًمتجردُ ،مث ً
ال اًمٓمٌ٘م٦م اًمقضمقدي٦م ًم٘مقة
اًمٕم٘مؾ ذم اًمروح شمٚمؽ رسمام ي٘مرر ومٞمٝم٤م أهن٤م دمرد شم٤مم قمـ اعم٤مدة اًمٖمٚمٞمٔم٦م
وأطمٙم٤مم اعم٤مدة واجلًؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،وأُم٤م درضم٦م اًمقضمقدي٦م ذم اًمروح
هل ذم احلس اعمِمؽمك وىمقة احلس اعمِمؽمك واخلٞم٤مل ،سمؾ طمتك اًمقهؿ
ومتٚمؽ ُمٚمحقفم٦م ومٞمٝم٤م آصم٤مر اعم٤مدة وًمق اعم٤مدة اًمٚمٓمٞمٗم٦م ،وًمتقوٞمح هذه اًمٗمٙمرة
يٛمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ سمام يِم٤مهده آٟمً٤من سم٤مًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مم ،وم٤من اًمذي يِم٤مهده
اًمرائل ًمٚمٛمٜم٤مم يالطمظ أن هٜم٤مك ضمًؿ ًمٓمٞمػ ذواسمٕم٤مد وقمٛمؼ وـمقل
وقمرض وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،وسم٘مٞم٦م احلقاس اخلٛمً٦م وم٤مقمٚم٦م ٟمِمٓم٦م ُمٜمِمٓم٦م،

وان يم٤من هٜم٤مك ُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م وًمٞمً٧م اعم٤مدة همٚمٞمٔم٦م وهذا اعمِمٝمقد ذم اعمٜم٤مم
ُمـ اجلًؿ ذم اًمرؤي٤م اعمٜم٤مُمٞم٦م يًٛمٞمف اًمٗمالؾمٗم٦م سم٤محل٤مًم٦م اًمؼمزظمٞم٦مٟ ،مٕمؿ أن
اعمٕم٤مد سميورة اعمًٚمٛملم هق ُمٕم٤مد ضمًامين وان اجلًؿ اًمذي سمٕم٨م سمف
آٟمً٤من ذم أظمرة وذم قمرص٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أو ذم اجلٜم٦م أو ذم اًمٜم٤مر هؾ
هق ٟمٗمًف هذا اجلًؿ اًمٖمٚمٞمظ أو ضمًؿ أًمٓمػ ،أي ً٤م ُم٤م يم٤من وم٢من آٟمً٤من
يٌٕم٨م سمجًؿ ،وطمً٥م اًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م رضورة اجلًؿ صم٤مسمت٦م ذم قمقد
آٟمً٤من ذم اعمٕم٤مد سمٚمح٤مظ أن هٜم٤مك اًم٘مقة واحلقاس اخلٛمس أيْم٤م وم٤مقمٚم٦م
ٟمِمٓم٦م ُمٗمٕمٚم٦م.
احملاوص :هٜم٤مًمؽ ظمّمقصٞم٤مت ًمٚمٌدن اًمذي يٕم٤مد سمٕمثف خيتٚمػ يٕمٜمل
ٓ هيرم ٓ يٕمؽميف اًمٜمّم٥م أو اًمتٕم٥م أو اعمرض وهمػم ذًمؽ ،أي هٜم٤مك
ضمًؿ أو سمدن ُمٜم٤مؾم٥م ًمذًمؽ اًمٕم٤ممل.
الؾيذ الغيز :هذه سم٤مًمٜمًٌ٦م إممأهؾ اجلٜم٦م وأُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أهؾ اًمٜم٤مر
ومٚمٝمؿ أيْم٤م ضمًؿ يٜم٤مؾم٥م شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اًمٜم٤مزًم٦م سمخالف طم٤ملأهؾ اجلٜم٦م.
احملاوص :هؾ ٟم٘مقل هٜم٤مًمؽ ٟمقع ُمـ اًمٌدن ذم يمؾ قم٤ممل يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ
اًمٕم٤ممل؟.
الؾيذ الغيز :سمٚمح٤مظ اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م هٙمذا إُمر ،اًمؼمزخ
وأظمرة ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

قاٍضية املوت
احملاوص :هٜم٤مك قمٌ٤مرة ذم دقم٤مء اًمّمٌ٤مح ُٕمػم اعم١مُمٜملم‘« :فقامـ
تقحد بالعز والبؼاء وقفر عباده بادقت والػـاءش يمٞمػ يٙمقن اعمقت ىمٝمر ًا
ًمإلٟمً٤من؟.
الؾيذ الغيز :اعمقت اطمد طمٞمثٞم٤مشمف هق اٟم٘مٓم٤مع اًمروح قمـ اًمٌدن وقمـ
ؾمٞمٓمرهت٤م وسم٤مًمت٤مزم ُمٜمع اؾمتخدام اًمروح ًم٘مقى اجلًؿ ،واجلًؿ هق ٟمقع ُمـ
أًم٦م واًمتدسمػم اًمذي شمًتٓمٞمع شمقؾمٓمف اًمروح أن شمدسمر أقمامهل٤م ذم قم٤ممل اعم٤مدة،
هذا آٟم٘مٓم٤مع وهذا آٟمٗمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مم هق ٟمقع ُمـ ؾمٚم٥م اًم٘مقى
واًم٘مدرات واهلٞمٛمٜم٦م واًمًٞمٓمرة .طم٤مًم٦م اعمقت اًمتل هل ٟمقع ُمـ اعمرارة أيْم٤م
وٟمقع ُمـ اعمخ٤مض اًمذي متر سمف اًمروح ُمـ قم٤ممل إمم قم٤ممل ،ومتدل قمغم ُمدى
وٕمػ آٟمً٤من وُمدى يمقٟمف حت٧م طمٞمٓم٦م وهٞمٛمٜم٦م ىمقة ومقق ىمقشمف وهل ىمقة
اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم ،وسم٤مًمت٤مزم شمدل قمغم وم٘مر وذل آٟمً٤من ادم٤مه ىمدرة يتٕم٤ميش ُمٕمٝم٤م
ومٓمرة وارشمٙم٤مز ًا ُمـ دون أن يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م اًمتٗم٤مشم ً٤م شمٗمّمٞمٚمٞم ً٤م.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سمٛمالطمٔم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم «فقامـ تقحد بالعز

والبؼاء» هٜم٤م قمز وسم٘م٤مء ي٘م٤مسمٚمف ُمقت وومٜم٤مء ،وم٢من آٟمً٤من سمٓمٌٞمٕمتف ٟم٤مزع إمم
أن ٓ يٛمقت إمم أن يٌ٘مك ظم٤مًمد ًا ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ومٞمٙمقن اعمقت ىمٝمر ًا ًمف ُمـ
هذا اجل٤مٟم٥م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هق شمٌ٤مقمد قمـ اًمدٟمٞم٤م واٟمٗمّم٤مل قمـ اًمٌدن.
احملاوص :سم٠مقمتٌ٤مر اٟمف يٌلم أن احل٤ميمؿ ذم هذا اًمقضمقد ًمٞمً٧م إرادة آٟمً٤من
أو ُم٤م يريده اإلٟمً٤من هق ايمؼم ُمـ ىمقة ايمؼم هل اًمتل هتٞمٛمـ قمٚمٞمف؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ومٌ٤مًمت٤مزم هق يِم٤مهد ٟمٗمًف يمٞمػ هق ذم طم٤مًم٦م
وٕمػ واٟمحً٤مر ىمقشمف وىمدرة سمدٟمف واًمتٍمف هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م.
احملاوص :اًمٗمٜم٤مء اعم٘مّمقد هٜم٤م ُم٤م هق؟.
الؾيذ الغيز :اًمٗمٜم٤مء ىمد يتٌ٤مدر ُمٜمف آٟمٕمدامً ،مٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًميورة
هق اًمٗمٜم٤مء اعمٓمٚمؼ ،وإٟمام اعمراد ُمٜمف ٟمقع ُمـ اًمزوال اًمٜمًٌل سم٠مقمتٌ٤مر أن
اًمروح قمٜمدُم٤م شمؽمك شمٕمٚم٘م٤مهت٤م سم٤مًمٌدن ومٞمٙمقن ٟمقع ُمـ اًمٖمروب ،همروب
اًمروح قمـ شمٍموم٤مهت٤م ذم اًمٌدن اًمدٟمٞمقي واًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م وان يم٤مٟم٧م هل
َ ْ َ َ ْ َْ َ ٌ َ َِْ ُ َُْ َ
ٔن .
شمٜمزح إمم ُم٠موى آظمر :وٌَِ وران ِ ًِٓ ةصزخ إَِل ئم حتػث
احملاوص :اذ ًا ًمٞمس هق اًمٗمٜم٤مء اعمٓمٚمؼ أو اًمٕمدم؟.

الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ًمٞمس اًمٗمٜم٤مء اعمٓمٚمؼ وإٟمام هق آٟمحً٤مر واًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمتل
يٙمقن ومٞمٝم٤م آٟمً٤من إمم قم٤ممل آظمر وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق همروب وزوال واٟمدصم٤مر.

املوت وعكضاتُ
احملاوص:

سم٠مي قملم يرى اعمٞم٧م ُمٚمؽ اعمقت وإئٛم٦م^ اًمذيـ

حييوٟمف قمٜمد اًمقوم٤مة؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اإلدراك سم٤مًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م اًمتل هل
ذم اًمٌدن اًمؼمزظمل ،وًمٙمـ هذا ٓ يٜم٤مذم أن هٜم٤مك ٟمحق شمٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٌدن
اًمدٟمٞمقي أيْم٤م ،احل٤مٓت اعمِم٤مهدة واًمٙمِمػ اًمتل حتّمؾ ًمٌٕمض إومراد
هق قمٜمدُم٤م يدرك سمٕملم سمدٟمف اًمدٟمٞمقي٦م وًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م هق إدرايمف سم٤مًمٕملم
اعمٜم٤مُمٞم٦م واًمٌدن اعمث٤مزم اًمؼمزظمل.
احملاوص :قمٗمق ًا ٟمقع إدراك أم ٓ؟ يٕمٜمل يِمٕمر سم٤مًمّمقرة اًمتل يراه٤م
صقرهؿ^ أو صقرة ُمٚمؽ اعمقت‘ وًمٞمس يِمٕمر سمقضمقده وم٘مط سمؾ
طمتك يتٕمرف قمغم صقرشمف ،وًمٙمـ هم٤مي٦م إُمر
هل شمٚمؽ اًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م يٕمٜمل ًمق ؾمئؾ يمٞمػ ؿمٙمؾ أو صقرة
ُمٚمؽ اعمقت ُمث ً
ال جيٞم٥م وي٘مقل سمتٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م ،هذا إُمر هؾ
يًتٓمٞمع أن جيٞم٥م قمٜمف أم ٓ؟.

الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ُمٚمؽ اعمقت يتٛمثؾ ًمّمقرة سمرزظمٞم٦م ًمٜمٗمس اعمٞم٧م
هذه اًمّمقر اًمؼمزظمٞم٦م ،وهذا اًمتٛمثؾ اًمؼمزظمل وهذا اإلدراك ُمـ اعمٞم٧م
سمجًٛمف وقمٞمٜمف اًمؼمزظمٞم٦م ًمتٚمؽ إُمقر واًمّمقر واًمتٛمثٞمالت اًمؼمزظمٞم٦م
هل٤م ٟمحق شمٕمٚمؼ وُمٜم٤مؾمٌ٦م سم٤مًمدار اًمتل هق ومٞمٝم٤م وسم٤مًمٌدن اًمدٟمٞمقي اًمذي هق
ومٞمف ،ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك قمالىم٦م سملم أرواطمٜم٤م واًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م واًمٌدن
اًمدٟمٞمقيٟ ،محق قمالىم٦م وٟمحق ارشمٌ٤مط وٟمحق ُمٜم٤مؾمٌ٦م ،ومٙمذًمؽ احل٤مل ذم
رؤي٦م وإدراك ُمٚمؽ اعمقت ذم صقرة ُمٕمٞمٜم٦م سمرزظمٞم٦م هل٤م ارشمٌ٤مط هبذا اًمٌدن
اًمدٟمٞمقي اًمذي ٟمحـ ومٞمف وهبذا اعمقوع وًمٙمـ ؿم٤مهد أو متثؾ ُمٚمؽ اعمقت
سمّمقرة ُمٕمٞمٜم٦م ذم هذه اًمدار ومٚمٝم٤م قمٚم٘م٦م أيْم٤م هبذه اًمدار وان يم٤مٟم٧م شمٚمؽ
اًمّمقرة اًمتل متثؾ هب٤م ُمٚمؽ اعمقت هل صقرة سمرزظمٞم٦م ،وًمٙمـ اًمؼمزخ ًمف
ٟمحق قمٚم٘م٦م ُمتٕمددة سمٛمقاوع قمديدة ُمـ هذه اًمدار وهذه اعم٤مدة اًمٖمٚمٞمٔم٦م
اًمدٟمٞمقي٦م.
احملاوص :إذن يٛمٙمـ اًم٘مقل أن آرشمٌ٤مط ُمقضمقد قمغم أي٦م طم٤مل سملم
اًمؼمزخ وهذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمالل ُم٤م ي٘مدُمقٟمف أهؾ اعمٞم٧م عمٞمتٝمؿ ُمـ
صدىم٤مت وزي٤مرات وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ سم٤مًمٓمٌع هٜم٤مك ارشمٌ٤مط وٟمقع ُمـ اًمت٠مصمػم واًمت٠مصمر
سمٜمقع ُمـ اعمٜم٤مؾمٌ٦م وآٟمًج٤مم ،وان يم٤من قم٤معملم أو ُمـ ٟمٛمٓملم خمتٚمٗملم
مت٤مُم ً٤م قمـ سمٕمْمٝمام اًمٌٕمضً ،مٙمٜمف مت٤مُم ً٤م يمح٤مل آرشمٌ٤مط سملم روطمٜم٤م وسمدٟمٜم٤م
اًمؼمزظمل أو سملم سمدٟمٜم٤م اعمٜم٤مُمل اًمؼمزظمل اًمذي ٟمراه ،اًمٌدن اًمذي ٟمراه ذم

اعمٜم٤مم ًمٞمس يٕم٤مدل اًمٌدن ذم اًمٞم٘مٔم٦مُ ،مقضمقد وًمٙمٜمف يرشمٌط ُمع هذا اًمٌدن.
احملاوص :رواي٦م إهمراء اًمِمٞمٓم٤من ًمإلٟمً٤من سم٤مًمٙمٗمر قمٜمد آطمتْم٤مر هل
رواي٤مت صحٞمح٦م؟ وإذا صح٧م ومٙمٞمػ ُيٛمٙمـ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم
اًمِمٞمٓم٤من ُمـ آٟمً٤من وهق قمغم طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ واًمتل ىمد يًتجٞم٥م ًمف
اًمِمٞمٓم٤من سمحٙمؿ وٕمٗمف ومٞمخن ُم٤م ىمدم ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م ،إٓ شم٘متيض
اًمرمح٦م اإلهلٞم٦م أن يٛمد اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يد اًمٕمقن ًمٚمٛمحتي ذم ؾم٤مقم٤مت
اًمْمٕمػ شمٚمؽ؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمرواي٤مت ذم هذا اعمْمامر ُمًتٗمٞمْم٦م
وصم٤مسمت٦م ،وًمٙمـ هذا آومتت٤من وآُمتح٤من ًمٚمٛمحتي ًمٞمس قم٤مم وؿم٤مُمؾ
ًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم ،وإٟمام هق اومتت٤من واُمتح٤من ًمتٚمؽ اعمجٛمققم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم
أو ًمذًمؽ اًمٜمٛمط ُمـ اعم١مُمـ أو اعمًٚمؿ اًمذي يامرس أقمامل ُمٕمٞمٜم٦م شمقرث
اومتت٤مٟمف واُمتح٤مٟمف سم٤مًمِمٞمٓم٤من ودقمقشمف وإهمراءه وشمٚمٌٞمًف قمغم اعم١مُمـ ذم طم٤مًم٦م
آطمتْم٤مر ذم طم٤مًم٦م ؾمقىمف إمم قم٤ممل اًمؼمزخ ،وإٓ ومٝمٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ إقمامل
اخلػمة ُمذيمقرة ذم اًمرواي٤مت وإذا ُم٤مرؾمٝم٤م آٟمً٤من يٕمّمؿ وي١مُمـ
وحيتّمـ وحيّمـ ُمـ شمٚمؽ اًمٗمتٜم٦م وذًمؽ آُمتح٤من ،ومٛمث ً
ال ُمٜمٝم٤م دقم٤مء
اًمٕمديٚم٦م ،إذا آٟمً٤من أدُمـ قمغم دقم٤مء اًمٕمديٚم٦م وم٠مٟمف يقرث احلّمـ احلّملم
ُمـ ذًمؽ آومتت٤من وهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ إقمامل ُمذيمقرة ذيمره٤م اًمّمدوق ذم
صمقاب إقمامل ،شمقرث إُم٤من ُمـ هذا آومتت٤من ،وهٜم٤مك أقمامل ؾمٞمئ٦م ىمد
شمٙمقن طمتك ُمٙمروه٦م أو حمرُم٦م يٜمجؿ ُمٜمٝم٤م ؿمدة آومتت٤من قمٜمد اعمقت

سمٛمٙم٤مئد إسمٚمٞمس وُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من ،ومٝمل إذن ٟمتٞمج٦م أقمامل آٟمً٤من
اًمً٤مسم٘م٦م ويمام يِمػم اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم ُمقارد وآي٤مت قمديدة إمم أن اًمٕمٛمؾ
اًمّم٤مًمح يٜمجؿ ُمٜمف سمٞمئ٦م ص٤محل٦م وطم٤مٓت ص٤محل٦م شمً٤مقمده ذم اًمرىمل قمغم
اًمّمالح أيمثر وم٠ميمثر ،وإقمامل اًمًٞمئ٦م ـ ٓ ؾم٤مُمح اهلل ـ هل شمقرث سمٞمئ٦م
ؾمٞمئ٦م وشمً٤مقمد قمغم اٟمزٓق آٟمً٤من واهلقي ذم اعمٝم٤مًمؽ أيمثر وم٠ميمثر ،ومٛمـ
صمؿ آٟمً٤من ٓ يًتٝملم سم٤معمٕمّمٞم٦م ُمٝمام صٖمرت ،وُمٝمام ىمٚم٧م وٓ يًتٝملم
سم٤محلًٜم٦م ُمٝمام ىمٚم٧م وُمٝمام صٖمرت ٓن احلًٜم٦م شمقرث احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م
شمقرث اًمًٞمئ٦م وهٚمؿ ضمر ًا ،وًمق أراد آٟمً٤من أن يقرث هذه احل٤مًم٦م رسمام ًمق
أص٤مب آٟمً٤من اسمتالء ؿمديد ُمـ ىمٌٞمؾ اُمتح٤من وم٘مد قمزيز ُمثالً ،طم٤مًم٦م
إومالس أو طم٤مًم٦م ظمقف ورقم٥م ؿمديد أو ُمرض ؿمديد اعمٝمؿ اسمتالء
ؿمديد ي٘مض سمٛمْمجع آٟمً٤من ،يِم٤مهد آٟمً٤من سمحً٥م درضم٦م إيامٟمف
وي٘مٞمٜمف أن اًمقؾم٤موس وطم٤مًم٦م اًمتٛمرد اًمروطمل رسمام شمٌدأ قمٜمد آٟمً٤من
شمتٗمٕمؾ ادم٤مه اًمً٤مطم٦م اًمرسمقي٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ورسمام أؾم٤مء اًمًقء واإلٟمٙم٤مر
ويمٗمر اًمٜمٕمٛم٦مُمع اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ،هذا ؿمٌٞمف سمح٤مٓت آطمتْم٤مر ،اذ ًا هق
طم٤مًم٦م ؿمدة وؿمدائد يٛمر هبقهل٤م آٟمً٤من ،طمٞمٜمٝم٤م يْمٕمػ وختقر ىمقى
آٟمً٤من وسم٤مًمت٤مزم وم٘مط يٌ٘مك إيامٟمف وي٘مٞمٜمف وُمـ صمؿ جيد اًمِمٞمٓم٤من طمٞمٜمئذ
ومرص٦م وجم٤مًٓ واؾمٕم ً٤م وومًح٦م ًمالٟم٘مٌ٤مض قمغم آٟمً٤من أن مل يٙمـ ىمقي
اإليامن ،سم٠مقمتٌ٤مر أن ًمق ختقر ىمقى آٟمً٤من ومح٤مًم٦م آطمتْم٤مر اًمِمديدة
طم٤مًم٦م آسمتالء اًمِمديد طم٤مًم٦م اعمرض ،طم٤مًم٦م وم٘مد قمزيز ،إذا يم٤مٟم٧م رسم٤مط

اًمٕمالىم٦م ُمع اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمٜمده ىمقي٦م ومٌٞم٘مٞمٜمف وإيامٟمف وطمٌف ًمٌ٤مريف
وشمقيمٚمف قمغم سم٤مريف وطمًـ فمٜمف سمٌ٤مريف إذا يم٤من ىمقي ً٤م ضمد ًا ومٚمـ يتٛمٙمـ
طمٞمٜمئذ اًمِمٞمٓم٤من ٓ ذم طم٤مًم٦م اًمِمدائد اًمتل متر سمف ذم وؾمط اًمٕمٛمر واحلٞم٤مة،
وٓ ذم طم٤مًم٦م آطمتْم٤مر اًمتل هل اًمِمدة وؿمدائد ؿمديدة ضمد ًا مل يٛمر هب٤م
آٟمً٤من ُمـ ىمٌؾ.
احملاوص :يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل أن ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف يِمػم إمم أن طم٤مًم٦م اهلجقم
اًمِمٞمٓم٤مين أو هذه اًمتٚمٌٞمً٤مت قمٜمد آطمتْم٤مر ًمّمدق آٟمً٤من سم٠مرشمٌ٤مـمف
سم٤مهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ظمالل طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞمقي٦م مجٕم٤مء؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ سم٤مًمْمٌط هٙمذا ،اُمتح٤من ًمدرضم٦م إيامن آٟمً٤من
وسم٤مًمت٤مزم ًمدرضم٦م إيامٟمف وطمٌف ًمٌ٤مريف وُمٕمرومتف سمٌ٤مريف وشمقيمٚمف قمٚمٞمف وطمًـ
فمٜمف سمٌ٤مريف ،طمًـ اًمٔمـ يٕمٙمس ُمدى احل٥م وقمالىم٦م اعمحٌ٦م سملم اًمٕمٌد
واًمٌ٤مري وان يم٤مٟم٧م ىمقي٦م واًمتقيمؾ إذا يم٤من ىمقي ً٤م يدل قمغم صدق ُمٕمرومتف
سمٌ٤مريف وي٘مٞمٜمف سمجقد اًمٌ٤مري ويمرم اًمٌ٤مري ،وسم٤مًمت٤مزم صٗم٤مشمف وصٗم٤مت مج٤مل
اًمٌ٤مري شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،وأُم٤م إذا يم٤من ـ ٓ ؾم٤مُمح اهلل ـ ي٘ملم آٟمً٤من
وُمٕمرومتف وٕمٞمٗم٦م سم٤مًمت٤مزم يت٘م٤مقمس قمـ طمًـ اًمٔمـ واًمتقيمؾ.



ماٍية الؾيطاٌ
احملاوص :هٜم٤مك ُمـ يً٠مل قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٓم٤من ويمٞمػ حي٤مول ؾمٚم٥م
اإليامن ُمـ آٟمً٤من قمٜمد ُمقشمف ،هؾ يتٛمثؾ ًمف سمّمقرة ُمٕمٞمٜم٦م أم ُم٤مذا؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمد ذح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أٟمقاع أوم٤مقمٞمؾ وأومٕم٤مل
اًمِمٞمٓم٤من واًمِمٞم٤مـملم سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلٟمً٤من وذم قمٛمقُمٝم٤م يم٤مٕز واعمس
واًمقؾمقؾم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ،ومٝمل شمتخذ قمغم يمالم رسمام ىمد سم ّٞمٜمٝم٤م اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ إمم صمامٟمٞم٦م أو أيمثر ُمـ إومٕم٤مل اًمتل يامرؾمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ُمع سمٜمل آدم،
وقمٛمقُم ً٤م ُمـ اظمٓمر ُم٤م يامرؾمف هق أحي٤مئ٤مشمف اجلحقذي٦م واًمٙمٗمراٟمٞم٦م واًمتٛمردي٦م
ٕٟمٕمؿ اهلل واًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره.
ومٞمثػم اًمًخط ًمدى آٟمً٤من ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ واًمٜم٘مٛم٦م وقمدم اًمرى
وطم٤مًم٦م آٟمزقم٤مج َقم ْـ ُم٘م٤مدير اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ وإصم٤مرة ؾمقء اًمٔمـ سم٤مهلل قمزوضمؾ
وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ،يٕمٜمل سمٕمٌ٤مرة أووح ظمٚمؼ قمالىم٦م ذم اًمٕمداوة سملم
آٟمً٤من وسملم اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم قمؼم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اخلقاـمر وؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مين

وؾمٚمًٚم٦م ُمـ ُمً٤موئ اًمٔمـ وؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمٞم٠مس ،وًمذًمؽ يمام يٕمؼم
َّ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ ْ
ز ًْ اى َفل َص ( ،)1دائ ًام طم٤مًم٦م اًمتِم٤مؤم وطم٤مًم٦م
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ الشيطان ي ِػس
اًمٞم٠مس وطم٤مًم٦م اًمنم واًمؽميمٞمز هب٤م واًمًخط ،وسم٤مًمت٤مزم شمثػم ًمدى آٟمً٤من
اًمًخط واًمٜم٘مٛم٦م وقمدم اًمرى سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره ،وسم٤مًمت٤مزم يّمٌح ًمدى
آٟمً٤من طم٤مًم٦م مترد وطم٤مًم٦م رقمقٟم٦م ادم٤مه اًمٌ٤مري سمدل أن شمٙمقن طم٤مًم٦م ًمٞمقٟم٦م
وطم٤مًم٦م ـمققم٤مٟمٞم٦م وظمْمقع واٟم٘مٞم٤مد ،ؿمٌٞمف سمام ًمق ُم ّر آٟمً٤من سمح٤مًم٦م ُمرض
قمّمٞمٌ٦م ضمد ًا وٓ شمٔمـ طم٤مًم٦م ُمقت طم٤مًم٦م ُمرض قمّمٞمٌ٦م أو اسمتالءات
ؿمديدة ضمدا هٜم٤م شمتزًمزل أشمزان واًمتزام اًمٜمٗمس ورسمام شمٕمرض قمغم ٟمٗمًف
ظمقاـمر ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ؿمديدة هل سم٤مقمث٦م قمغم ؾمقء اًمٔمـ سم٤مهلل َقم َّز َو َضم َّؾ واًمٕمٞم٤مذ
سم٤مهلل وسم٤مًمت٤مزم قمغم ظمراب اًمٕمالىم٦م اًمتل سملم ىمٚم٥م آٟمً٤من وروطمف وسملم
اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم.
احملاوص :إٟم٤م أريد أن أىمػ قمٜمد هذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات وُم٤م ذيمرمتقه ُمـ
قمٌ٤مرة ظمقاـمر ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ،يٕمٜمل هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن طمدي٨م اًمٜمٗمس هل
أومٙم٤مر ُمٕمٞمٜم٦م متر قمغم اًمذهـ سمحٞم٨م يٙمقن ُمٜمِم٠مه٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمقاىمع،
يٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من اًمذي جيري ُمـ سمٜمل آدم أو ُمـ اسمـ آدم جمرى اًمدم ذم
اًمٕمروق يمام وردت ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،هؾ اعم٘مّمقد هق هذا يٕمٜمل اٟمف
يقضمد ظمقاـمر وأومٙم٤مر ُمٕمٞمٜم٦م قمٜمد آٟمً٤من؟.
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة :أي٦م .268

الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م يمثػم ُم٤م ٟمًٛمٞمف ظمقاـمر وأومٙم٤مر هل ًمٞمً٧م
ُمٕم٤مين وٓ أومٙم٤مر ،وإٟمام هل يمالم أصمػمي ٟمًٛمٕمف ٟمحـ سم٢مذٟمٜم٤م احلًٞم٦م ُمـ
اًمِمٞمٓم٤من.
احملاوص :يٕمٜمل سم٤محلس ُمثٚمام ٟمًٛمع سم٤مىمل إصقات؟.
الؾيذ الغيز :يٕمٜمل اعم٘مّمقد ًمٞمس يمام ٟمًٛمع اًمّمقت سم٤مٕذن
اًمٌدٟمٞم٦م اجلًامٟمٞم٦م اًمتل شمقصؾ ذًمؽ إمم إذن احلًٞم٦م اًمتل هل احلس
اعمِمؽمك ذم اًمروح ،سمؾ ٓ ري٥م أن سملم اًمّمقت اًمِمديد ذم اًمذسمذسم٦م
اعمقضمٌ٦م واًمّمقت اخلٗمٞمػ ُمقضمٌ ً٤م هٜم٤مك وم٤مرقُ ،مثؾ ُم٤م ًمق يم٤من آٟمً٤من
ي٘مرأ ىمراءشمف سم٤مجلٝمر همػم ىمراءشمف سم٤مٕظمٗم٤مت وهمػم ىمراءشمف سم٤مًم٘مٚم٥م ومٝمذه
ىمراءات ًمٙمـ قمغم ُمًتقي٤مت ودرضم٤مت ُمتٕمددة.
احملاوص :يمذًمؽ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،ذم وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من صحٞمح ًمٞمس هق صقت
وضمٝم٤مز وذسمذسم٤مب هقائٞم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ،وًمٙمـ هل أصمػمي٦م يمام هق احل٤مل
ذم اًمٓم٤مىم٦م اخلٗمٞم٦م ومٌ٤مًمت٤مزم ذًمؽ اًمٙمالم واخلقاـمر ٟمحًٌٝم٤م ٟمحـ رسمام
ظمقاـمر أو أومٙم٤مر أو ُمٕم٤مين ُمٜمٌٕمث٦م ُمـ ذهٜمٜم٤م أو ُمـ ذايمرشمٜم٤م أو ُمـ دم٤مرسمٜم٤م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو همػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽً ،مٙمـ هل ذم احل٘مٞم٘م٦م جمرد
يمالمُ ،مٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم أذه٤مٟمٜم٤م وهق يراٟم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ ٟمراه رسمام يرى ٟم٘م٤مط
وٕمػ صٗم٤مشمٜم٤م اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ،ومٛمـ صمؿ حيرك ضمقاٟم٥م أو

يْمٖمط قمغم ضم٤مٟم٥م وٕمػ صٗم٤مشمٜم٤م ذم ىمقاٟم٤م اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم هتٞم٩م شمٚمؽ
وشمّمٌح طم٤مًم٦م مترد ذم قمٛمقم ممٚمٙم٦م اًمٜمٗمس.
احملاوص :إذن هذا ىم٤مٟمقن (يراٟم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ ٟمراه) وإٟمام يٌ٨م ومٞمٜم٤م
سمٕمض إومٙم٤مر واًمقؾم٤موس شمّمدق قمغم طم٤مًم٦م اًمٕمديٚم٦م أو ؾمٚم٥م اإليامن
ُمـ آٟمً٤من قمٜمد اعمقت يٕمٜمل ٓ يتٛمثؾ ًمإلٟمً٤من سمّمقرة ُمٕمٞمٜم٦م؟.
الؾيذ الغيز :ىمد يتٛمثؾ ومٝمق يتخذ يمام ذيمرت أومٕم٤مل ُمـ أٟمامط صمامٟمٞم٦م
ذيمرت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

َُْ َ ّ َ ُ ُ َ ْ َ
َ
َ
ات
ب أغٔذ ةِم ٌَِ ٍْض ِ
فؿـفا :اهلٛمز يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :وكو ر ِ
َّ َ
ِني (.)1
الشياط ِ

ومـفا :اًمٜمزول قمغم إوم٤مك (أي اًمٙمذاب اعمٗمؽمي) أصمؿ يمام ذم ىمقًمف
َ ْ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ ّ َ َّ َ
()2
اك أث ٍِيم .
ّك أف ٍ
شمٕم٤مممْ :و أُبِئسً لَع ٌَ تَنل الشياطِني تَنل لَع ِ
َ َّ
ْ َ ْ َ ْ ُ َّ
الش َياط ُ
ِني ِِف
ومـفا :آؾمتٝمقاء يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :كَّلِي اظخٓٔحّ
َ
َ ْ َ َ ()3
ْ
األر ِض خريان .

َّ َ َ َ َّ َ ْ َّ ْ َ َ ٌ
ان ُ ْضغ
ومـفا :اًمٜمزع يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممِ :إَوٌا يَندِم ٌَِ الشيط ِ
َ ْ ْ
اظ َخػِش بِاللَّهِ (.)4
ف
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َّ َّ َ َّ َ َ
ٌ
ِيَ اتل ْٔا إِذا َم َّع ُٓ ًْ َطانِف
وُمٜمٝم٤م :اعمس يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :إِن اَّل
ْ َّ ْ َ
ان (.)1
ٌَِ الشيط ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ
وُمٜمٝم٤م :إز يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ألً حصى أُا أرظيِا الشياطِني لَع
َ ً
اىْ ََكف ِص َ
يَ حَ ُؤ ُّز ُْ ًْ أ ّزا (.)2
ِ
ْ
ُ ْ ً
ْ َ
َّ
وُمٜمٝم٤م :اإلًم٘م٤مء يمام ذم ىمقًمف َشم َٕم َ٤مممَْ ِ :لج َػو ٌَا يُي ِِق الشيْ َطان ف ِخ َِث
َّ َ ُ ُ
ِيَ ِِف كئب ِ ِٓ ًْ َم َص ٌض (.)3
ل ِل
َّ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
ٔخٔن إَِل
وُمٜمٝم٤م :اإلحي٤مء يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممِ :إَون الشياطِني ْل
َ
َْ َ ْ ُ َ ُ ُ
ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ()4
ْ
ْشكٔن .
أو ِْلان ِ ًِٓ ِْلجادِلٔكً ِإَون أطػخًٍْٔ إُِسً لٍ ِ

ورسمام هل ايمثرُمـ ذًمؽ ،ومٝمق يتخذ إؿمٙم٤مل وأًمقان خمتٚمٗم٦م وًمٙمـ
شمّم٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم إصم٤مرة ُمٕم٤مين وأومٙم٤مر وإذقم٤مٟم٤مت ُمٖمٚمقـم٦م يم٤مذسم٦م دم٤مه قمالىم٦م
اًمٕمٌد ُمع رسمف ذم زقمزقمتٝم٤م وإصم٤مرة اًمًخط واًمرقمقٟم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل دم٤مه اهلل.
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( )3ؾمقرة احل٩م :أي٦م .53
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إسا مات أبً آرو ...
احملاوص :ومٞمام يرشمٌط سم٘مْمٞم٦م احلدي٨م «إذا مات ابـ آدم قامت ققامتف»
ُم٤م ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م إن هذا احلدي٨م يٕمٓمل أن ُمٔم٤مهر وآصم٤مر
اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٌدأ ًمدى آٟمً٤من ُمٜمذ مم٤مشمف ،طمٞم٨م اٟمف يالىمل ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ضمزاءه أن
يم٤مٟم٧م طمًٜم٦م ومحًٜم٦م وان ؾمٞمئ٦م ومًٞمئ٦م ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ومٞمالىمل اًمًقء ذم
ذًمؽ ،ومٌ٤مًمت٤مزم أصم٤مر اًم٘مٞم٤مُم٦م واحلً٤مب شمٌدأ ذم شمداقمٞم٤مهت٤م قمغم اإلٟمً٤من
وطم٤مٓشمف ُمٜمذ أن يٛمقت ،ومٙم٠مٟمام يّمٗمك طمً٤مسمف أو يٌدأ سم٢مٟمج٤مز طمً٤مسمف ُمـ
صمؿ شمٔمٝمر أصم٤مر فمٚمٞم٦م ىمد يٕمؼم قمٜمف ذم اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٠مصم٤مر ؿمٗم٤موم٦م
ُمرىم٘م٦م شمٌدأ ُمـ يقم ُمقت آٟمً٤من ،ومٗمل اًمقاىمع اعمقت هق اًم٘مٞم٤مُم٦م
اًمّمٖمرى ،ومٚمذًمؽ قمؼم ذم اًمٜمّمقص اًمقاردة قمـ ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ قمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م
سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى مم٤م َيدُ ّل قمغم أن هٜم٤مك ىمٞم٤مُمف وؾمٓمك وىمٞم٤مُم٦م صٖمرى
وىمٞم٤مُمف يمؼمى ،وهٚمؿ ضمرى ،يمام ورد اًمتٕمٌػم قمـ فمٝمقر اإلُم٤مم اعمٝمدي#
وقمٜمد دوًم٦م اًمرضمٕم٦م سم٠مهن٤م ىمٞم٤مُم٦م وؾمٓمك ،وقمـ فمٝمقر اعمٝمدي سم٠مهن٤م ىمٞم٤مُم٦م
صٖمرى وُمقت آٟمً٤من ىمٞم٤مُم٦م ومردي٦م ًمف وهٚمؿ ضمر ًا.

إلكاء اليفػ يف التَلكة
احملاوصُ :م٤م هق طمٙمؿ قمدم ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم أُمقر شمًٌ٥م اعمقت
أو ىمد شمًٌ٥م اعمقتُ ،مثؾ ىمٞم٤مدة اًمًٞم٤مرة سمنقم٦م قم٤مًمٞم٦م ،هؾ هل ُمـ
ُمّم٤مديؼ آٟمتح٤مر أم أن هل٤م قمالىم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سم٘مْمٞم٦م اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م إًم٘م٤مء آٟمً٤من ٟمٗمًف ذم اًمتٝمٚمٙم٦م ٓ خيرج
ذًمؽ ُمـ ٟمقع ُمـ آٟمتح٤مر وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم يمقن اًمٗمٕمؾ اظمتٞم٤مر ُمـ
آٟمً٤من وُم٘مدر ذم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ،ويمت٤مسم٦م إُمر ذم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ٓ
يقضم٥م يمقن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ضمؼمي ً٤م أو أن آٟمً٤من ُمٚمج ً٠م قمٚمٞمف ،إلن ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم
قمٚمؿ اهلل ذم ىمْم٤مءه وىمدره وسملم اظمتٞم٤مري٦م أومٕم٤مل آٟمً٤من وصدوره٤م قمـ
اظمتٞم٤مر وإؾم٤مءة آظمتٞم٤مر وإؾم٤مءة اًمتٕمٌػم شمرضمع اًمالئٛم٦م قمغم آٟمً٤من ٟمٗمًف.
احملاوص :يٕمٜمل قمدم ُمراقم٤مة اإلطمتٞم٤مط يّمدق قمٚمٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ إًم٘م٤مء
اًمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م؟.
الؾيذ الغيز:

ـمٌٕم ً٤م آطمتٞم٤مط ذم إُمقر اخلٓمػمة واهل٤مُم٦م ؿم٠مٟمف

يٙمقن سمٜمحق اًمٕمزيٛم٦م ُمع ُمٕمروم٦م آٟمً٤من حلٗمظ ٟمٗمًف وٟمٗمقس أظمريـ
ذم ٟمٔمؿ احلٞم٤مة اعمٕم٤مؿمٞم٦م ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد اخلٓمػمة ٓ ،يٛمٙمـ ،ومرو ً٤م ُمثؾ
همٗمٚم٦م أو إمه٤مل ختتٚمػ قمـ سم٘مٞم٦م أقمْم٤مء
ىم٤مئد اًمٓم٤مئرة هق أدٟمك زًم٦م أو 
اعمجتٛمع ذم شمٍموم٤مشمف ٕٟمف ُمرهتـ سمٕمٛمٚمف طمٞم٤مة ُمئ٤مت اًمٜمٗمقس ُمـ ريم٤مب
اًمٓم٤مئرة ،يمذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م يمؾ ُمـ يتقمم ُمقىمٕم ً٤م ذم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل
ؾمقاء اعمٝمٜمل أو اًمًٞم٤مد أو إُمٜمل أو اًمٕمًٙمري ،زًمتف ىمد شمذه٥م ومٞمٝم٤م
أرواح ووح٤مي٤م أسمري٤مء يمثػميـ ومٛمـ صمؿ اًمٞم٘مٔم٦م واحلٞمٓم٦م وؿمدة احلٗم٤مظ
شمِمتد أيمثر وأيمثر.

عامل الربطخ
احملاوصُ :م٤م ُمٕمٜمك ُم٤م ورد قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق‘« :واهلل ما أخاف
عؾقؽؿ إٓ الززخ وأما إذا صار إمر إلقـا فـحـ أوىل بؽؿش( ،)1وىمقًمف
سم٤من ؿمٗم٤مقم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ ٓ شمِمٛمٚمٝمؿ ذم هذا اًمٕم٤ممل؟.
الؾيذ الغيز :قم٤ممل اًمؼمزخ وهق ٟمص أي٦م اًمٙمريٛم٦مَ :وٌ َِْ َو َران ِ ِٓ ًْ
َْ َ ٌ َ َِْ ُ َُْ َ
ٔن ( ،)2قم٤ممل يٌٕم٨م ومٞمف سمٜمل آدم ُمـ سمٕمد مم٤مهتؿ طمٞم٨م
ةصزخ إَِل ئم حتػث

شمٌٕم٨م أرواطمٝمؿ ذم أضمً٤مم فمٚمٞم٦م يمام ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم‘ صقر سمال
ُمقاد ،يٕمٜمل سمال ُمقاد همٚمٞمٔم٦م هل اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م أرواطمٝمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م
ويمام ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل رواه٤م اًمٗمري٘م٤من قمـ ا ًْمٜمٌَِّ ّل’:
«والذي بعثـل باحلؼ لتؿقتـ كام تـامقن ،ولتبعثـ كام تستقؼظقن وما
بعد ادقت دار إٓ جـة أو كارش(.)3
(ٟ )1مقر اًمث٘مٚملم ج.553 :3
( )2ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :أي٦م .111
( )3اًمٌح٤مر ج ،47 :7ح .31

ومٌلم احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ أن اًمؼمزخ ٟمقع ُمً٤مٟمخ وًمقن
ُم٘م٤مرب إمم احل٤مًم٦م اعمٜم٤مُمٞم٦م وذم سمٕمض اًمرواي٤مت إظمرى أن ىمقم سمٕمض
إٟمٌٞم٤مء ؾم٠مل ٟمٌٞمٝمؿ قمـ اًمؼمزخ وأظمرة وُم٤م يدقمقهؿ إًمٞمف ومٓمٚم٥م ُمـ
اهلل قمزوضمؾ أن يرهيؿ آي٦م يتٕمرومقا هب٤م قمغم أظمرة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ
وم٤مطمدث اهلل اعمٜم٤مم ًمٚمٌنم رؤي٤م اعمٜم٤مُمٞم٦م مل شمٙمـ ذم ؾم٤مسمؼ قمٝمد ُمـ أوائؾ
ظمٚمٞم٘م٦م اًمٌنمي٦م سمٕمد ذًمؽ اؾمتحدصم٧م ٟمتٞمج٦م ـمٚم٥م ىمقم ذًمؽ اًمٜمٌل ومٞمدًمؾ
احلدي٨م قمغم أن ُم٤م يراه اإلٟمً٤من ُمـ طم٤مٓت ُمٜم٤مُمٞم٦م ٓؾمٞمام اًمرؤى
اًمّم٤مدىم٦م هل متثؾ ـمٌٞمٕم٦م سمرزظمٞم٦م أظمروي٦م يًتٓمٞمع آٟمً٤من ُمـ ظمالهل٤م
أن يتٕمرف قمغم ؿم١مون قم٤ممل اًمؼمزخ سمذًمؽ ،وأُم٤م ُمقرد أن ؿمٗم٤مقمتٝمؿ^
ٓ شمٜم٤مل اعم١مُمٜملم ذم اًمؼمزخ ٟمٕمؿ وم٢من ُمْمٛمقن هذه اًمرواي٦م ورسمام رواي٤مت
ُمتٕمددة هبذا اعمْمٛمقن وهذا أن يم٤من ومٝمق يٛمثؾ طم٤مًم٦م هم٤مًمٌٞم٦م وىم٤مقمدة
قم٤مُم٦م ،ـمٌٕم ً٤م ًمٙمؾ ىم٤مقمدة هل٤م ظمّمقص واؾمتثٜم٤مءات وًمٙمـ فم٤مهر احلدي٨م
أن احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًمٌ٦م هل قمدم ٟمٞمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمؼمزخً ،مذًمؽ آٟمً٤من جي٥م
أن يقىمل ٟمٗمًف قمـ اًمقىمقع ذم اعمٕم٤ميص واعمخ٤مًمٗم٤مت وطمٞمٜمئذ اًمتٕم٤مون
واًمًػم ذم ساُم٦م اًمت٘مقى واًمٓم٤مقم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ذم أُمقر ؾمٌؾ اخلػم،
هٜم٤مك رواي٤مت أظمرى شمدًمؾ قمغم اٟمف ٟمقع ُمـ اًمِمٗم٤مقم٤مت شمٜم٤مل اعم١مُمـ ذم
اًمؼمزخ وًمٙمـ سمًٌ٥م أقمامل ظم٤مص٦م ُمٕمٞمٜم٦مُ ،مث ً
ال ًمديٜم٤م رواي٤مت اٟمف ُمـ
صغم صالة اًمرهم٤مئ٥م وم٤من شمٚمؽ اًمّمالة شم٠مشمٞمف ذم أول ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم اًم٘مؼم
وشمدومع قمٜمف وطمِم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًم٘مؼم أو اٟمف ًمق صغم صالة اًمقطمِم٦م ًمٚمٛمٞم٧م

وم٢مهن٤م شمٌٕم٨م إًمٞمف ذم فمؾ ٟمقع ُمـ اًمٌٝمج٦م واًمنور ،ووردت أقمامل
ظم٤مص٦م وسمًٌ٥م شمٚمؽ إقمامل اخل٤مص٦م عمـ ي٠ميت هب٤م يٜم٤مل ٟمقع ُمـ
اًمتخٗمٞمػ أو رومع ٟمقع ُمـ اًمٕمذاب قمٜمفُ ،مثال طمًـ ظمٚمؼ اعمرء ُمع أهٚمف
وقمٞم٤مًمف وأهشمف وم٤من هذا يقؾمع ذم ىمؼمه وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ورد قمـ اجلزاء
اًمؼمزظمل اًمٙمثػم ُمـ إقمامل ،أُم٤م سمٜمحق اًمٖم٤مًم٥م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ هذه
إقمامل اخل٤مص٦م اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ،هٜم٤مك ىم٤مقمدة هم٤مًمٌ٦م قم٤مُم٦م أن
ؿمٗم٤مقمتٝمؿ^ إٟمام شمٗمٕمؾ وشمٕمٛمؾ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمد احلً٤مب ذم أظمرة.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمؼمزخ ذم اًمقاىمع هق أؿمٌف ُم٤م يٙمقن
سمٛمرطمٚم٦م شمٓمٝمػمي٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ،يٕمٜمل ُمثؾ ُم٤م ورد ذم ُم٤م يرشمٌط ذم ؾمٙمرات
اعمقت وؿمدة اًمٜمزع اٟمف ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمتٓمٝمػم ًمٚمٛم١مُمٜملم يمذًمؽ يٙمقن
اًمؼمزخ ًمف هذه اخلّمقصٞم٦م؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمؼمزخ هق قمغم ـمٌ٘م٤مت وُمراشم٥م وُمـ
ذوي درضم٤مت اإليامن ُمـ هلؿ أٟمِمٓم٦م وأدوار ي٘مقُمقن هب٤م وهؿ ذم
اًمؼمزخ ،ومٗمل مجٚم٦مُمـ اًمرواي٤مت أٟمف شمقيمؾ هلؿ وفم٤مئػ وأُمقر ،وأن
أيمتِمػ ذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م اًمروطمٞم٦م إصمػمي٦م ُمـ ظمالل آشمّم٤مل ُمع
مجٚم٦م ُمـ أهؾ اًمؼمزخ قمؼم وؾمٓم٤مء روطمٞملم يمام هق قمٜمدهؿً ،مذًمؽ ٟمٔم٤مم
وسمرٟم٤مُم٩م وٟمت٤مئ٩م هؿ اىمروا وأذقمٜمقا هب٤م أن مجٚم٦م ُمـ إُمقات ُمـ أهؾ
اخلػم واًمّمٚمح٤مء وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ يٙمقن هلؿ ٟمقع ُمـ اًمرقم٤مي٦م ُمع إطمٞم٤مء
قمؼم اًمتخ٤مـمر واإلهل٤مم وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،مم٤م يدل قمغم أن هٜم٤مك ادوار ي٘مقم

هب٤م اعمٞم٧م ذم اًمؼمزخ ذم رقم٤مي٦م وشمرسمٞم٦م وإدارة اًمِم١مون سمٓمري٘م٦م روطمٞم٦م
إهل٤مُمٞم٦مذم اًمٕم٘مؾ اًمٌ٤مـمـ ًمألطمٞم٤مء.
احملاوص :يمٞمػ يرشمٌط أهؾ اًمؼمزخ ُمع أهؾ دار اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز :أصؾ ارشمٌ٤مط أهؾ اًمؼمزخ سم٠مهؾ اًمدٟمٞم٤م ىمد وردت ومٞمف
رواي٤مت قمديدة داًم٦م قمغم وضمقد ُمثؾ هذا آرشمٌ٤مط ؾمقاء قمؼم اًمرؤي٤م أو
قمؼم رسمام أًمقان أظمرى ُمـ آرشمٌ٤مط.
احملاوص :هؾ شم٘مّمدون رؤي٦م إطمٞم٤مء ُمثال ًمألُمقات ذم قم٤ممل اًمرؤي٤م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،رؤي٤م اعمٜم٤مم سم٠مقمتٌ٤مر ٟمٗمس اًمرؤي٦م اعمٜم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م
إمم احلل هل طم٤مًم٦م ٟمٛمط ُمـ اًمؼمزخ ومٞمتؿ آرشمٌ٤مط سملم أهؾ اًمدٟمٞم٤م وأهؾ
أظمرة ُمـ هذا اًمٓمريؼ ،ويمؿ هٜم٤مك ُمـ ؿم٤مهد صدق ىمد ؿمٝمدشمف اًمٌنمي٦م
ذم ذًمؽ.
احملاوص :قمٜمد مجٞمع إىمقام ،يٕمٜمل ٓ خيتص ُمث ً
ال سمٛمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو أهؾ
ديـ ُمٕملمُ ،مـ مجٞمع إدي٤من ُمـ مجٞمع اعمٚمؾ ي٘مرون سم٤من اًمرؤي٤م هل طم٤مًم٦م
همػم قم٤مدي٦م ُمـ آرشمٌ٤مط ُمع إُمقات؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ُمع أهؾ اًمؼمزخ ،وقمغم ذًمؽ ومٝمٜم٤مك أًمقان أظمرى
سم٤مٓرشمٌ٤مـم٤مت طمتك أصمٌتتٝم٤م اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م احلديث٦مُ ،مـ ىمٌٞمؾ اإلهل٤مم وُمـ
ىمٌٞمؾ اًمتخ٤مـمر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ومٝمذه أُمقر يمٚمٝم٤م ُمًجٚم٦م أن وُمِم٤مهدة
وجمرسم٦م وحمًقؾم٦م ،وأُم٤م ىمْمٞم٦م شمًٚمط احلل ذم ضمذب وضمٚم٥م روح

اعمٞم٧م ومٝمذا إُمر ذم هم٤مًم٥م ُمـ يدقمل هذا اًمِم٠من ،وهق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜمّم٥م
واحلٞمٚم٦م واًمِمٕمقذة ُمع اجلـ واًمِمٞم٤مـملم واًمِمٕمٌذة ،وإن يم٤من هذا
آرشمٌ٤مط ممٙمـ وهمػم ُمٜمٗمل ،ورسمام هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اعمٖمٜمٓم٦م واجل٤مذسمٞم٦م
اًمروطمٞم٦م شم٘مع سملم احلل واعمٞم٧م هذا ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ٟمٗمٞمف ،يمٞمػ وىمد وردت
اًمرواي٤مت اعمًتٗمٞمْم٦م ذم زي٤مرة أئٛم٦مأهؾ سمٞم٧م ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ هؿ يًٛمٕمقن
يمالُمٜم٤م ويِمٝمدون ُم٘م٤مُمٜم٤م ويردون ؾمالُمٜم٤م إٓ أٟمٜم٤م ٓ ٟمًٛمع يمالُمٝمؿ سمؾ
ومتح اهلل سم٤مب ومٝمٛمٜم٤م سمٚمذيذ ُمٜم٤مضم٤مهتؿ ،وم٢مذن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ آرشمٌ٤مط ذم
هذه اعمقارد.
احملاوص :طمقل ؿمٗم٤مقم٦م إئٛم٦م^ قمٜمد ؾمٙمرات اعمقت وقمٜمد
اًمؼمزخ ُم٤م اعمراد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م اًمتل شم٘مقل وخت٤مـم٥م اعم١مُمٜملم:
«واهلل ما أخاف عؾقؽؿ إٓ الززخ ،وأما إذا صار إمر إلقـا فـحـ أوىل
بؽؿش .ومام هق اعمراد ُمـ هذه اًمقص٤مي٤م؟.
الؾيذ الغيز :إن درضم٤مت إقمامل خمتٚمٗم٦مُ ،مث ً
الاًمٕم٘م٤مئد واًمّمٗم٤مت
احلًٜم٦م يمام ي٘مقل سمٕمض اعمح٘م٘ملم ُمٜمٝمؿ اعمح٘مؼ اًمِم٤مه آسم٤مدي رسمام ضمزاءه٤م
يتج٤موز طمتك اجلٜم٦م وسمٕمض اًمّمٗم٤مت احلًٜم٦م أو ٓ ؾمٛمح اهلل اًمرديئ٦م
ضمزاءه٤م هق اجلزاء إظمروي ،وسمٕمض إقمامل اًمتل هل مل شمّمؾ سمحد
اًمّمٗم٤مت وٓ سمحد اعمٕم٤مرف اًمٕم٘مدي٦م وآقمت٘م٤مدات اًمتل شمرؾمخ ىمٚم٥م
آٟمً٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمذي هل جمرد أقمامل قم٤مسمرة وجمٛمققم٦م شمرايمٛمٞم٦م ُمـ إقمامل
اعمٕمٞمٜم٦م ،هذه آصم٤مره٤م وضمزاءه٤م طمً٥م مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت وطمً٥م اًمٜمّمقص

اًمقاردة ضمزاءه٤م يٙمقن سمرزظمٞم ً٤مُ ،مـ ذًمؽ يتْمح ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ُمًتٗمٞمْم ً٤م
أن ؿمٗم٤مقمتٝمؿ ذم أظمرة وذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وان ذم اًمؼمزخ رسمام
ٓ متتد ؿمٗم٤مقمتٝمؿ أو ٓ ي١مذن سم٠مقمامهل٤م ذم اًمؼمزخ سمّمقرة قم٤مُم٦م ،وان يم٤من
ًمٙمؾ ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م اؾمتثٜم٤مءات وظمّمقصٞم٤مت يمام ىمد ؿمقهد ذًمؽ ذم
ُمِم٤مهدات وُمٙم٤مؿمٗم٤مت ُمع أهؾ اًمؼمزخ ُمـ اعمقشمك.
احملاوص :إذن ـمريؼ اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٞمس ُمٜم٘مٓمٕم ً٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ ومِمٗم٤مقم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م
طمتك ذم اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيز :سم٤مًمْمٌط وإٟمام احل٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م واحل٤مًم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أن
رطم٤مب إقمامل ُم٤م مل شمتٙمقن صٗم٤مت وىمٜم٤مقم٤مت ىمٚمٌٞم٦م هق سمرزظمل ،وذم
اًمقاىمع شمٚمؽ إقمامل اًمتل وىمٕم٧م ُمـ اعم١مُمٜملم ُمث ً
ال اعمحٌلم ٕهؾ اًمٌٞم٧م
إذا مل شمٙمـ ذم اجل٤مدة اًمنمقمٞم٦م ومٝمل ًمٞمً٧م ُمِم٤ميٕم٦م ٕهؾ اًمٌٞم٧م ،شمٚمؽ
إقمامل اًمًٞمئ٦م مل شمّم٥م ذم ُمً٤مر اًمتِمٞمع ٓن ُمِم٤ميٕم٦م اعمتِمٞمع وهق
اإلُم٤مم أو إئٛم٦م يتٌٕمف ذم يمؾ ىمْمٞم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم شمٚمؽ إقمامل طمٞم٨م ًمـ شم٘مع
ذم ساط آٟم٘مٞم٤مد واعمت٤مسمٕم٦م ًمألئٛم٦م^ سم٤مًمت٤مزم ومٝمق ظم٤مرج قمـ وٓيتٝمؿ،
ومٞمالىمل آٟمً٤من ضمزاءه سمخالف ُم٤م أطمٌف واقمت٘مده ُمـ آل اًمٌٞم٧م ُمـ
صٗم٤مهتؿ اًمٙمريٛم٦م وسمام شمٙمقٟم٧م ًمف سمًٌ٥م حمٌ٦م ووٓي٦م وُمٕمروم٦م أهؾ
اًمٌٞم٧م^ ومٝمذا آظمتالف سملم ضمزاء اًمٕم٘م٤مئد واًمّمٗم٤مت وسملم إقمامل
أيْم٤م يٗمنه٤م اًمٌح٨م واعمٞمزان اًمٕم٘مكم ،وهذا ًمٞمس سمٜمحق قم٤مم ،سمؾ هٜم٤مك
طم٤مٓت اؾمتثٜم٤مء ،وهل رسمام ذم اًمقاىمع شمرضمع إمم إقمامل واًمّمٗم٤مت

اًمراضمٕم٦م إمم ُمِم٤ميٕم٦م وُمت٤مسمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ومتٖمٚم٥م شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت احلًٜم٦م
وإقمامل احلًٜم٦م شمٚمؽ اًمًٞمئ٤مت ذم إقمامل وسم٤مًمت٤مزم يٜم٤مل اًمِمٗم٤مقم٦م
سم٤مجلٛمٚم٦م أو سمٜمحق اؾمتثٜم٤مءه٤م ذم اًمؼمزخ.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل وُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف أن طمْمقر ُمقدة أهؾ
اًمٌٞم٧م^ ذم اًمؼمزخ ،يٙمقن ذم اًمقاىمع هق ٟمقع ُمـ اإلقم٤مٟم٦م وُمّمداق
اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمؼمزخ هق طمْمقر إقمامل احلًٜم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م متث ً
ال سم٠مهؾ
اًمٌٞم٧م وُمقدة أهؾ اًمٌٞم٧م^ شمٙمقن ُمراوم٘م٦م ًمف ذم اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هذا ٟمٛمط ُمـ أًمقان اًمِمٗم٤مقم٦م ،ومٕمـ أيب سمّمػم قمـ
أطمدمه٤م‘ ىم٤مل« :إذا مات العبد ادممـ دخؾ معف يف قزه شتة صقر،
وأكظػفـ
وأضقبفـ رحي ًا،
وأهباهـ هقئة،
أحسـفـ وجف ًا،
فقفـ صقرة
ّ
ّ
ّ
ّ
صقرة ،فتؼػ صقرة عـ يؿقـف ،وأخرى عـ يساره ،وأخرى بني يديف،
أحسـفـ فقق
وأخرى خؾػف ،وأخرى عـد رجؾف ،وتؼػ التل هل
ّ
رأشف ،فنن أيت عـ يؿقـف مـعتف التل عـ يؿقـف ،ثؿ كذلؽ إىل أن يمتك
مـ اجلفات الست.
أحسـفـ صقرة :ومـ أكتؿ جزاكؿ اهلل عـل
َق َال× :فتؼقل
ّ
خر ًا؟
فتؼقل التل عـ يؿني العبد :أكا الصالة ،وتؼقل التل عـ يساره:
أكا الزكاة ،وتؼقل التل بني يديف :أكا الصقام ،وتؼقل التل خؾػف :أكا احلج

والعؿرة ،وتؼقل التل عـد رجؾقف :أكا بِر مـ وصؾ إخقاكف .ثؿ يؼؾـ:
مـ ِ
أكت ،فلكت أحســا وجف ًا ،وأضقبـا رحي ًا ،وأهباكا هقئة؟ .فتؼقل :أكا
القٓية ٔل حمؿد (صلوات اهلل عليهن أمجعني )ش(.)1
ومٝمذا اطمد إٟمقاع ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م وآرشمٌ٤مط.
احملاوصُ :مالطمٔم٦م أظمػمة ،هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اعم٘مّمقد ُمـ هذه
إطم٤مدي٨م ـ اٟمف ٓ ؿمٗم٤مقم٦م ذم اًمؼمزخ ـ طم٨م اعم١مُمٜملم قمغم أن يٙمتًٌقا ذم
اًمدٟمٞم٤م ُم٤م يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم طمٞم٤مة اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيز ٓ :ري٥م ذم ذًمؽٟٕ ،مف ومٞمف ٟمقع ُمـ احل٨م وقمدم
اًمتٖمرير ،وم٘مد روي قمـ اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمر‘ وهق يقيص ضم٤مسمر سمـ سمزيد
اجلٕمٗمل :ي٤م ضم٤مسمر سم ّٚمغ ؿمٞمٕمتل ُمٜمل اًمًالم واقمٚمٛمٝمؿ أٟمف ٓ ىمراسم٦م سمٞمٜمٜم٤م
وسملم اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ وٓ يت٘مرب إًمٞمف إٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،ي٤م ضم٤مسمر ُمـ أـم٤مع اهلل
وأطمٌٜم٤م ومٝمق وًمٞمٜم٤م وُمـ قمَم اهلل مل يٜمٗمٕمف طمٌٜم٤م)(.)2
َومال ُسمدَّ ُمٜمٝمام ُمٕم ً٤م ضمٜم٤مطم٤من ،اًمٕمٛمؾ واعمقدة ،واعمقدة شمدقمق إمم اًمٕمٛمؾ
يمام يًٛمك اًمِمٞمٕمل ؿمٞمٕمل ٕٟمف ؿم٤ميع أهؾ اًمٌٞم٧م ذم اعمٕمروم٦م واًمقٓي٦م
واًمٕمٛمؾ ،وًمق اٟمف ظم٤مًمػ وقمَم رسمف وم٘مد ٟمٌذ شمِمٞمٕمف وسم٤مًمت٤مزم ذم قمٛمٚمف.
احملاوص :قمغم وقء ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف ذم إؾمئٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ وضمقد
( )1اًمٌح٤مر ج ،235 :6ح .51
( )2أُم٤مزم اًمِمٞمخ.446 :

قمقامل أظمرى ؾم٤مسم٘م٦م هلذا اًمٕم٤ممل ،وأذشمؿ إمم شمًٌٞمح اعمٕمّمقُملم^ ،هؾ
يٛمٙمـ أن حيٛمؾ اخلٚمؼ قمغم اخلٚمؼ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وذم اإلُمتح٤من ىمد يٙمقن
ذم قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م هلذا اًمٕم٤ممل؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ـمٌٕم ً٤م يٛمٙمـ أن حيٛمؾ ،وًمٙمـ سم٠مقمتٌ٤مر أن اخلٚمؼ
يٓمٚمؼ قمغم قم٤ممل اًمذر أيْم٤م ويٓمٚمؼ قمغم ٟمقع ُمـ اًمٕم٤ممل اعم٤مدي اعمت٘مدم قمغم
قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ورسمام يٓمٚمؼ قمغم قم٤ممل إرواح سم٠مقمتٌ٤مر قم٤ممل إرواح مل يٕمؼم قمٜمف
َ َ ُ َْ ْ ُ َ َ
ْ ُ ()1
سم٤مخلٚمؼ إٓ سم٤مًمٜمقع اًمٕم٤مم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :أال َل اِليق واألمص وقم٤ممل
إُمر قم٤ممل إسمداع يمـ ومٞمٙمقن.
احملاوص :يٕمٜمل قمغم وقء هذا اإلسمداع وقمغم وقء هذا اًمت٘مًٞمؿ
يٛمٙمـ أن يٙمقن آُمتح٤من ذم قم٤ممل إُمر؟.
الؾيذ الغيز :ىمٌؾ قم٤ممل اخلٚمؼ ،ىم٤مسمؾ ٓن جيد ًمف شمٗمًػم ًا وًمٙمـ ذًمؽ
اًمتٗمًػم إظمر ٓسمد ُمـ ومروف أيْم٤م.
احملاوص :ذم اًمقاىمع هذه اًمٕمٌ٤مرة شمٌلم ؾمٛمق ُم٘م٤مم اًمّمدي٘م٦م اًمزهراء÷
واعمراد ُمٜمف اٟمف ُم٘م٤مم أهٚمٞم٦م اًمّمدي٘م٦م اًمزهراء ًمٚمٛم٘م٤مُم٤مت اًمتل أقمٓمٞم٧م هل٤م
ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم.
الؾيذ الغيز :هذا ذم اًمقاىمع هق سمٕمٞمٜمف ُمٜمٓمٚمؼ ًمتٗمًػم اًمٕمّمٛم٦م أسمداه
اإلُم٤مم اعمٝمدي #واإلُم٤مم اًمّم٤مدق‘ ذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م ،أن اًمٕمّمٛم٦م ًمٞمً٧م
( )1ؾمقرة إقمراف :أي٦م .54

ضمؼمي٦م يمًٌٞم٦م وًمٞمً٧م شمٗمقيْمٞم٦م سمًٌٌٞم٦م يمام هل وهٌٞم٦م اظمتٞم٤مري٦م ،يٕمٜمل
قمغم وقء ُم٤م يٕمٚمؿ اهلل ُمـ اؾمت٘م٤مُم٦م اظمتٌ٤مر إصٗمٞم٤مء إوًمٞم٤مء اعمٜمتجٌلم
هيٌٝمؿ شمٚمؽ اًمٕمّمٛم٦م.
احملاوص :اًمؼمزخ ُمـ اهؿ اًمٕمقامل سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أن صح اًمتٕمٌػم،
هؾ حيّمؾ ًمإلٟمً٤من شمٙم٤مُمؾ وسمٚمقغ ُمراشم٥م أقمغم ظمالل قمٞمِمف ذم قم٤ممل
اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ىمد أؿمػم ذم اًمرواي٤مت أن ذم اًمؼمزخ ٟمحق شمٙم٤مُمؾ
وهم٤مي٦م إُمر أن ُمًػم اًمتٙم٤مُمؾ ذم اًمؼمزخ ٓ يتّمقر اٟمف ٟمٛمط اعمًػم
واحلريم٦م ذم أقمامل وأومٕم٤مل آٟمً٤من ذم دار اًمدٟمٞم٤م ٓ ،ري٥م اٟمف خيتٚمػ ُمـ
أٟمامط ُمٕمٞمٜم٦م ،سمٕمٌ٤مرة أظمرى رسمام ٟم٘مقل أن درضم٦م ٟمٛمط اظمتٌ٤مر هٜم٤مك خيتٚمػ
طمتك قمـ ٟمٛمط آظمتٌ٤مر ه٤مهٜم٤م آظمتٌ٤مر ذم قم٤ممل اًمذر وقم٤ممل إصالب
وقمقامل ؾم٤مسم٘م٦م وقمقامل اعمٞمث٤مق ختتٚمػ قمـ ٟمٛمط آظمتٌ٤مر ذم هذا اًمٕم٤ممل وان
يم٤من...
احملاوصُ :م٤م ُمٕمٜمك آظمتٌ٤مر هٜم٤م ذم قم٤ممل اًمؼمزخ وإطم٤مدي٨م سحي٦م
سم٠من آٟمً٤من سمٕمد ُمقشمف يٜم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالصم٦م صدىم٦م ضم٤مري٦م أو قمٚمؿ
يٜمتٗمع سمف أو وًمد ص٤مًمح يدقمقا ،ومام ُمٕمٜمك آظمتٌ٤مر هٜم٤مك وقمٛمٚمف ىمد
يٜم٘مٓمع ،يٕمٜمل ذم اًمؼمزخ ٓ يًتٓمٞمع أن ي٘مقم سمٕمٛمؾ؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ذم هذا اًمٜمٛمط ُمـ آظمتٌ٤مر ذم دار اًمدٟمٞم٤م اًمذي

ي١مصمر ذم طمًؿ ُمّمػم آٟمً٤من ،آظمتٞم٤مر هق اًمٜمٛمط احل٤مؾمؿ عمّمػم
آٟمً٤من وهق ذم دار اًمدٟمٞم٤م ،وًمٙمـ هٜم٤مك أٟمامط ُمـ أًمقان أظمرى ُمـ
آظمتٌ٤مر ذم قم٤ممل اًمؼمزخ ،هل ذم اًمقاىمع اؾمتزادة ًمٓمريؼ اعمّمػم اًمذي
اظمت٤مره آٟمً٤من ٓ ؾمٞمام ذم ضم٤مٟم٥م اًمتٙم٤مُمؾ.
احملاوصُ :مـ آٟمً٤من ٟمٗمًف ،أو ُمـ اًمذي يرشمٌط سمفُ ،مث ً
ال قم٤مئٚم٦م
اعمتقرم ،أو قمٛمؾ ص٤مًمح يم٤من ىم٤مم سمف ذم اًمدٟمٞم٤م ويم٤مٟم٧م أصم٤مره ُمًتٛمرة ذم
اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيز :هذا ي١ميمد أن هٜم٤مك ٟمٛمط ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ ًمإلٟمً٤من ،واٟمف
طمتك ًمق ذه٥م إمم شمٚمؽ اًمدار وم٢مٟمام أؾمًف ُمـ إقمامل اًمً٤مسم٘م٦م ،وئمؾ
يرومده سم٤مًمٙمامل واًمتٙم٤مُمؾ مم٤م يدل قمغم وضمقد ٟمٛمط اًمتٙم٤مُمؾ ،ورد أن
اعم١مُمٜملم ذم ىمٌقرهؿ يٕم ّٚمٛمقن اًم٘مرآن ويٕم ّٚمٛمقن اًمٕمٚمقم وُم٤مؿمٌف ذًمؽ
ومٞمتٙم٤مُمٚمقن قمٜمدُم٤م حيلم وىم٧م اجلزاء سم٠مقمتٌ٤مر أن اجلزاء ذم يمؾ درضم٦م
سمحً٥م ُمٕمروم٦مآٟمً٤من ًمٙمؾ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت
اًمتل وردت.
احملاوص :ؾم١مال ومرقمل وًمٙمـ يٌدو اٟمف ُمٝمؿ وذم ضمٜمٌ٦م قمٛمٚمٞم٦م ،وهل
يمٞمػ هيٞم٠م آٟمً٤من ٟمٗمًف ىمٌؾ اعمقت عمرطمٚم٦م اًمتٙم٤مُمؾ ذم اًمؼمزخ ،سمحٞم٨م
يٙمقن ممـ يًتٛمر شمٙم٤مُمٚمف وىمرسمف ُمـ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم وهق ذم قم٤ممل اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيز :ذم ـمٚمٞمٕم٦م ذًمؽ اعمٕمروم٦م احل٘م٦م واًمتقؾمع ذم اعمٕمروم٦م

احل٘م٦م واإليامن ،وصمؿ ُمـ سمٕمد ذًمؽ شم٠ميت اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ٟمٞم٦م اخلػم وهل:
«إكام إعامل بالـقاتش ،وم٘مٛم٦م إقمامل سم٤مًمقاىمع هل ذم اًمٜمٞم٦م وم٢مذا يم٤مٟم٧م
اًمٜمٞم٦م ُمقضمقدة وان يم٤مٟم٧م مل شمتقومر ًمدى آٟمً٤من إُمٙم٤مٟمٞم٦م اٟمج٤مز شمٚمؽ
إقمامل ،إٓ أن هذه اًمٜمٞم٦م سمام هل٤م ُمـ اًمًٕم٦م وأهن٤م شمًع اًمًٛمقات وإرض
هل شمتٙمٗمؾ ٓن يٕمد آٟمً٤من ٟمٗمًف أن جيقد اهلل قمٚمٞمف سمتٚمؽ اًمٙمامٓت
اعمٜمقي٦مًمف وان مل يًتٓمع أن يٜمجزه٤م.
احملاوص :يٕمٜمل ٟمٞم٦م اخلػم شمٙمقن ُمًتٛمرة ذم ىمٚمٌف ويٜمت٘مؾ هب٤م إمم قم٤ممل
اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ إُمر طمً٤مس ،واخلٓم٥م يمٌػم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٜمٞم٦م،
صٗم٤مت آٟمً٤من اًمرديئ٦م ـ ٓؾم٤مُمح اهلل ـ حتقل دون أن يٜمقي آٟمً٤من
ٟمٞم٦م اخلػمُ ،مدى ظمٓمقرة وقمٔمٛم٦م وىمٞمٛم٦م اًمٜمٞم٦م ،ذم اًمقاىمع إٟمام يٙمؽمث
سم٤مًمٕمٛمؾ ذم واىمع اًمٜمٞم٦م ،صٗم٤مء اًمٜمٞم٦م وٟمٗم٤مذ اًمٜمٞم٦م واؾمت٘م٤مُم٦م اًمٜمٞم٦م ،أُمر قمٔمٞمؿ
ي٠ميت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜمٞم٦م ،سمؾ سم٤مًمٜمٞم٦م يًتٓمٞمع آٟمً٤من أن يٜمقي يمؾ اخلػم،
وطمٞمٜمئذ يتً٤مءل وي٠مُمؾ أن يرومد وجي٤مد قمٚمٞمف سمٙمؾ اًمٙمامٓت ذم اًمؼمزخ
سمًٌ٥م ُم٤مٟمقاه ُمـ ؾمٕم٦م شمٚمؽ اخلػمات وًمٙمـ ُمـ يقومؼ أن يٜمقي ٟمٞم٦م ضم٤مدة
شمتٕمٚمؼ سمٙمؾ اخلػم؟ ..هذا حيت٤مج إمم صٗم٤مء اًمروح واًم٘مٚم٥م اًمًٚمٞمؿ،
ومْم٤مئؾ اًمّمٗم٤مت ذم اًمٜمٗمس يمل شمتٛمٙمـ اًمٜمٗمس ُمـ اًمٜمٞم٦م اجل٤مدة اعمتٕمٚم٘م٦م
سمٙمؾ اخلػم ويمؾ اخلػمات.

احملاوص :وطمًـ اًمٜمٞم٦م سم٤مهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،يٕمٜمل أن حيًـ آٟمً٤من
فمٜمف سم٤مهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،ويً٠مًمف أن يرزىمف اًم٘مرب وُم٤م ي٘مرسمف إًمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م
وذم اًمؼمزخ ،واهلل قمغم يمؾ رء ىمدير؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هذه ُمـ ومْم٤مئؾ صٗم٤مشمف اًمتل شمٗمتح اًمٌ٤مب أُم٤مم
شمٚمؽ اًمٜمٞم٦م اًمداومٕم٦م ًمٚمخػم.
احملاوص :إرواح ذم قم٤ممل اًم٘مؼم واًمؼمزخ هؾ شمتالىمك؟ و يمٞمػ يٙمقن
هذا اًمتالىمل ُمع اًمرواي٤مت اًمتل شمٍمح سم٠من آٟمً٤من ي٘مؼم وطمٞمد ًا ذم
ىمؼمه؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م أن اإلىمٌ٤مر وان يم٤من هق سمداي٦م اًمقًمقج ذم
قم٤ممل اًمؼمزخ شمٙمقن هذه احل٤مًم٦م واىمٕم٦م ،وًمٙمـ سمخالف ُمآل احل٤مل ذم
اعم١مُمٜملم يمام ئمٝمر ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت ،ومٕمـ أُمػم اعم١مُمٜملم‘« :لق
كشػ لؽؿ لرأيتؿ أرواح ادممـني يف هذا الظفر حؾؼ ًا يتزاورون
ويتحدثقن ،إن يف هذا الظفر روح كؾ مممـش( ،)1واًمٔمٝمر هٜم٤م هق وادي
اًمًالم ،وذم رواي٦م أظمرى« :لرأيتفؿ حؾؼ ًا حؾؼ ًا حمتبني يتحادثقن
فؼؾت :أجسام أم أرواح ،فؼال :أرواح وما مـ مممـ يؿقت يف بؼعة
مـ بؼاع إرض إٓ ققؾ لروحف :أحلؼل بقادي السالم وإهنا لبؼعة مـ

( )1اًمٌح٤مر ج ،242 :6ح.65 :

ََْ َْ ُ َ
()1
ون ة َّاَّل َ
ِيَ
جـة عدنش طمتك اًمتٕمٌػم اًمقارد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ويعخب ِْش ِ
َ ْ
ل ًْ يَي َد ُلٔا ة ِ ِٓ ًْ ( )2هذا دًمٞمؾ قمغم طم٤مًم٦م ُمـ آضمتامع.

احملاوص :هذه ظم٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم أم قم٤مُم٦م؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م ئمٝمر ُمـ أي٤مت أن هذه احل٤مًم٦م أيْم٤م ومٞمام
سملم اعمجرُملم أو ُمع

ُ َْ ُ َ َ ََْ ُ ُ ًّ
حػصطٔن غييٓا غسوا

اهل٤مويـ ،اًمتٕمٌػم اًمقارد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م انلَّ ُ
ار
َ َ ّ ً َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ ْ ُ َ
ْ َ ْ َ ()3
وغشِيا وئم تلٔم العاغث أدرِئا آل ف ِصغٔن ،

ومٞمٔمٝمر أن هٜم٤مك طم٤مًم٦م اًمت٘م٤مء واضمتامع ،ىمد شمٙمقن هل اًمقطمدة واًمقطمِم٦م،
ٟمقع ُمـ اجلزاء واًمتٕمذي٥م ىمٌ٤مل ُم٤م أشم٤مه آٟمً٤من ُمـ سمٕمض إقمامل ،هذه
إقمامل ُمٚمحقفم٦م ذم اًمٜمص اًم٘مرآين أو اًمٜمص اًمروائل وًمٙمـ يمح٤مًم٦م صم٤مسمت٦م
ودائٛم٦م ًمٞمس يمذًمؽ.
احملاوص :يٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم سمداي٦م اعمقت ُمثالً ،أو سمٕمد اعمقت ُمٌ٤مذة
حتدث هٜم٤مك وطمِم٦م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ـمٌٕم ً٤م هذا هق قمٛمقم ـمٌٞمٕم٦م اًمؼمزخ ًمٕمٛمقم ـمٌٞمٕم٦م
اًمٗمرد اًمٌنمي ،وإٓ يمام ُمر سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م ،أن سمٕمض اعم١مُمٜملم أو اعمت٘ملم
يتج٤موزون هذه اًمٕم٘مٌ٤مت ُمـ دون أن يٛمروا هب٤م ،سم٠مقمتٌ٤مر أهنؿ ُمروا قمغم
قم٘مٌ٤مت اُمتح٤مٟمٞمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م ومٗم٤مزوا ومٞمٝم٤م ،ومٛمـ صمؿ ٓ يٛمررون هب٤م ذم
( )1اًمٙم٤مذم ج.243 :3
( )2ؾمقرة آل قمٛمران :أي٦م .171
( )3ؾمقرة هم٤مومر :أي٦م .46

طم٤مٓت آطمتْم٤مر أو اًمًقق إمم قم٤ممل اًمؼمزخ.
احملاوص :هٜم٤مك ؾم١مال ىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك أن اًمروح شمالزم اًم٘مؼم
سمٕمد اعمقت ،يٕمٜمل شمٙمقن ىمريٌ٦م ُمـ اعمحؾ اًمذي دومـ ومٞمف اًمٌدن؟.
الؾيذ الغيز :اعمالزُم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٙمٞمٜمقٟم٦م واعمراسمْم٦م واعمراسمٓم٦م اًمدائٛم٦م،
أو اٟمف ٓ شمٜمت٘مؾ إمم ُمٙم٤من آظمر ،وهذا اعمٕمٜمك ًمٞمس يراد ٟمٕمؿ يٙمقن ًمٚمروح
قمٚم٘م٦م سمٛمحؾ اًمدومـ واجلًؿ واعمثقى وم٢من سمٕمض اًمرواي٤مت شمدل قمغم اٟمف
شمٜم٘مؾ إرواح يمؾ يقم ذم ؾم٤مقم٤مت يمذا وشمرضمع إمم ُمثقاه٤م يمذا ،مم٤م يدل
قمغم اٟمف ٟمقع ُمـ اًمٕمروج واهلٌقط ُمقضمقد سمٚمح٤مظ قم٤ممل اًمؼمزخ قم٤ممل
أصمػمي ظم٤مصً ،مٙمـ شمٙمقن ًمألرواح قمٚم٘م٦م وارشمٌ٤مط عمث٤موي إسمدان.
احملاوص :سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمروح ويمقهن٤م جمردةُ ،م٤م ُمٕمٜمك هذا آٟمت٘م٤مل ،شمٕمٌػم
اًمٕمٚم٘م٦م ىمد يٙمقن هق اًمٙم٤مؿمػ قمـ هذا اعمٕمٜمك اًمذي شمٗمْمٚمتؿ سمف يٕمٜمل
اًمروح ُمتٕمٚم٘م٦م وهمػم حمٙمقُم٦م سم٘مقاٟملم اعمٙم٤من؟.
الؾيذ الغيز :اًمروح طمتك ذم دار اًمدٟمٞم٤م هل ذم قمٛمدة قم٤مزم درضم٤مهت٤م
جمردة قمـ اعمٙم٤من واًمزُم٤من اًمدٟمٞمقي واًمؼمزظمل ،وًمٙمـ ُمراشمٌٝم٤م اًمٜم٤مزًم٦م
وىمقاه٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌدن اًمدٟمٞمقي دمٕمٚمٝم٤م شمِمٕمر وشمدرك أطمٙم٤مم اعمٙم٤من
َ
الص ُ
ْ ْ َ ّ ()1
واًمزُم٤من ،وإٓ ومٝمل ذم ذاهت٤م كُ ْو ُّ
وح ٌَِ أم ِص ر ِب  ،ويمذًمؽ ذم
قم٤ممل اًمؼمزخ سم٠مقمتٌ٤مر اًمٌدن اًمؼمزظمل ذو ـمقل وقمرض وقمٛمؼ وؿمٌف
ذًمؽ ،وًمف زُم٤مٟمف اخل٤مص وًمف أُمٙمٜمتف اخل٤مص٦م اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ذًمؽ

اًمٕم٤ممل ،أضمً٤مم ًمٓمٞمٗم٦م ًمذًمؽ اًمٕم٤ممل وان يم٤مٟم٧م اًمروح ذم ذاهت٤م ذات ُمراشم٥م
أقمغم ُمـ ذًمؽ.
احملاوص :هؾ أن اعمٞم٧م يتذيمر إقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م،
يمٞمػ ذًمؽ وهل يمثػمة؟.
الؾيذ الغيز :سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمِمٝمد اعمٞمزان واحلً٤مب وشمٓم٤مير اًمّمحػ
وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ومٝمذا يًػم قمغم اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ًمإلٟمً٤من ،وذايمرة أقمامًمف
اعمتٛمثٚم٦م ذم ىمقة ظمٞم٤مًمف وذايمرشمف سمؾ يِم٤مهد سم٤مًمتجرسم٦م اعمقارد اًمٙمثػمة اًمتل
شمٜمت٤مهبؿ وشمٓمرأ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمض احل٤مٓت اًمروطمٞم٦م اًمِمديدة واًم٘مقي٦م ،أو
سمٕمض ُمـ يامرس سمٕمض اًمري٤مو٤مت اًمتل ي٘مؾ ومٞمٝم٤م إيمؾ واًمنمب،
ويٙمقن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمٜمزع وآٟمِمداد اًمروطمل اًمِمديد إمم أقمامق
اًمروح مم٤م يًٌ٥م ذًمؽ قمقد اًمذايمرة سمذيمري٤مت وُمِم٤مهد طمتك شمٕمقد إمم
طم٤مًم٦م اًمرو٤مع أو طمتك شمٕمقد إمم طم٤مًم٦م احلٛمؾ ،سمٕمض إظمقة اًمذي
ُم٤مرس أٟمقاع ُمـ اًمٓم٥م اعم٤مئل عمٕم٤مجل٦م سمدٟمف وًمٙمـ ُم٤م أن ـمرأت قمٚمٞمف
طم٤مٓت روطمٞم٦م قمجٞمٌ٦م شمٕمج٥م هق ُمٜمٝم٤مُ ،م٤مرس اٟم٘مٓم٤مع إيمؾ
واًمنمب ،وان اًمتداوي سم٤معم٤مء يٕمرف طم٤مًمٞم ً٤م ،واظمذ يروج طمتك ذم ُمٕم٤مجل٦م
اًمداء اخلٌٞم٨م وهق داء اًمنـم٤منُ ،م٤مرؾمف هق ذم سمٕمده اًمٌدين وًمٙمـ
شمٚم٘م٤مئٞم ً٤م أورث ًمف طم٤مٓت روطمٞم٦م ؿمٗم٤موم٦م ضمد ًا ،مل شمٙمـ ًمديف ذم احلًٌ٤من
سمحٞم٨م طمتك قم٤مدت ًمديف ذيمري٤مت ًمٞمً٧م وم٘مط اًمٓمٗمقًم٦م وومؽمة اًمرو٤مقم٦م
سمؾ قم٤مدت إًمٞمف اًمذيمري٤مت طمتك وهق ذم سمٓمـ أُمف ،يمام يذيمر ذًمؽ قمٚمامء

اًمٜمٗمس واًمروح واحلٙمامء واًمٌحقث اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،اًمروح يٜمٓمٌع ومٞمٝم٤م اعمِم٤مهد
واًمّمقر سمتقؾمط آٓت اإلطمً٤مس ُمٜمذ أن شمٜمٗمخ ذم سمدن آٟمً٤من وهق ذم
سمٓمـ أُمف ،سم٤مًمت٤مزم يًت٘مٓم٥م آٟمً٤من ذم أقمامق روطمف وذايمرشمف يمؾ هذه
إُمقر وشمٔمؾ ىم٤مئٛم٦م وراهٜم٦م ذم أقمامق روطمف ،وان مل يٙمـ يًتٓمٞمع
شمذيمره٤م سمًٌ٥م اٟمِمداده إمم اعمٕم٤ميِم٦م اًمٞمقُمٞم٦م سم٤معمحٞمط اًمذي يٕمٞمِمف
آٟمً٤من ،ومت٘مؾ ىمقشمف قمغم اؾمؽمضم٤مع اًمٚمقائح اًمروطمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اٟمٓمٌ٤مع
يمؾ ُم٤م ُمر قمٚمٞمف ُمٜمذ ٟمٗمخ اًمروح ذم سمدٟمف ،وإٓ وم٠من اًمروح ُمقضمقدة.
احملاوص :هٜم٤مك سمٕمض اًمرواي٤مت شمِمػم إمم ىمْمٞم٦م اإلظمٗم٤مء يٕمٜمل أن اهلل
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم خيٗمل قمـ اعم١مُمٜملم إُمقر اًمتل شمًٞمئٝمؿ وومٞمام يرشمٌط
سمٕمقائٚمٝمؿ ،قمغم اًمٕمٙمس سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٙم٤مومريـٓ ،خيٗمل قمٜمٝمؿ إُمقر اًمتل
شمٙمقن ُمً٤موئ هلؿً ،مٙمل شمٙمقن أيْم٤م ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمٕمذاب ذم اًمؼمزخ
أو اًمتٜمٕمؿُ .مثؾ هذه اًمرواي٤مت هؾ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن إؾم٤مس أو إصؾ هق
اـمالع أهؾ اًمؼمزخ قمغم أطمقال أهؾ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يًتثٜمك ُمث ً
ال سم٘مٞمد آظمر؟.
الؾيذ الغيز :اًمٔم٤مهر ًمٞمس احل٤مل يمذًمؽٓ ،ن قمؼم اعمِم٤مهدات
واًمرواي٤مت اعمذيمقرة ذم مجٚم٦م ُمـ احلقادث ومجٚم٦م ُمـ اًمقىم٤مئع ،ئمٝمر أن
آـمالع سمحً٥م درضم٤مت اعمقشمك ،يٕمٜمل سمحً٥م درضمتف ُمـ اًم٘مرب
اإلهلل وقمٚمقه يٛمٙمـ أن يٓمٚمع سمِمٙمؾ أيمثر قمـ إطمٞم٤مء ،ؿمقهدت أُمقر
وُمقارد يمثػمة ذم أُمقر طمً٤مؾم٦م سمٕمض إطمٞم٤من ذم اًمٔمقاهر آضمتامقمٞم٦م
اًمٕم٤مُم٦م ىمد ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اعمقشمك ،وان يم٤مٟمقا ُمـ أه٤مزم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمٞمٚم٦م أو

ُمـ أصح٤مب اًمدرضم٤مت ،هل ذم احل٘مٞم٘م٦م أُمقر ٟمًٌٞم٦م.
احملاوص :وًمٙمـ إصؾ صم٤مسم٧م.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ أصؾ آـمالع سمٜمًٌ٦م وسمحً٥م درضم٤مت اعمقشمك.
احملاوص :ذيمرشمؿ أن صمٛم٦م سمدن سمرزظمل ،واًمً١مال :هؾ أن هذا اًمٌدن
اًمؼمزظمل حيت٤مج إمم ٟمقع ُمـ اًمتٖمذي٦م؟ هؾ يّمٞمٌف اهلرم واًمِمٞمخقظم٦م وٟمٔم٤مئر
ذًمؽ؟.
الؾيذ الغيز :اعمذيمقر ذم أي٤مت واًمرواي٤مت ويمذًمؽ هٜم٤مك
إؿم٤مرات ذم أي٤مت ،اٟمف هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمتٖمذي٦م ذم اًمؼمزخ ًمٚمٌدن
اًمؼمزظمل ،وٟمقع ُمـ اعمقاد ىمد شمٕمد يم٤مًمٓمٕم٤مم سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمذًمؽ اًمٌدن،
وسم٤مًمت٤مزم ًمف ىمدرة حمدودة وهق ذو ىمدرة وذو طمد صمؿ شمٜمزف اعم٤مدة هٜم٤مك
ومتحت٤مج إمم دمديد وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،هذا يمٚمف ئمٝمر ُمـ اًمرواي٤مت ،ومٕمـ
إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق اجل٤مزي ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل‘« :أيـ أرواح
ادممـني؟ فؼال :أرواح ادممـني يف حجرات يف اجلـة ،يلكؾقن مـ
ضعامفا ،ويرشبقن مـ ذاهبا ،ويتزاورون فقفا ،ويؼقلقن :ربـا أقؿ لـا
الساعة لتـجز لـا ما وعدتـاش( ،)1ويٛمٙمـ أن ي٘مرأ سم٘مراءة قم٘مٚمٞم٦م طمٙمٛمٞم٦م
أن اجلًؿ اًمؼمزظمل ًمف ُم٤مدة شمٜم٤مؾمٌف وسم٤مًمت٤مزم حتت٤مج إمم ٟمقع ُمـ اًمتجديد
ومٗمل ذًمؽ ٟمٗم٤مذ وذم ذًمؽ وومقر ومتد سمٛمدد ،وقمغم أي٦م طم٤مل هذا أُمر
( )1اًمٌح٤مر ج ،235 :6ح.49 :

ُمٚمحقظ سمٍماطم٦م ذم دٓٓت أي٤مت واًمرواي٤مت ،وهق ي٘مرأ سمٚمٖم٦م
طمٙمٛمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م أن هٜم٤مك ُم٤مدة ختتٚمػ قمـ اعم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م وهل اعم٤مدة
اًمؼمزظمٞم٦م ًمٚمجًؿ اًمؼمزظمل ،ومٚمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ وٟمقع ُمـ احلريم٦م
وٟمقع ُمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ،وإن يم٤مٟم٧م أطمٙم٤مُمٝم٤م ختتٚمػ قمـ ُم٤مدة
صقرة سمال ُمقاد ،وم٤معم٘مّمقد هق

اًمٌدن اًمدٟمٞمقي طمٞم٨م يٕمد ذًمؽ اجلًؿ
سمال ُمقاد همذائٞم٦م دٟمٞمقي٦م شمراسمٞم٦م.
احملاوص :وهذا ٓ ي١مصمر سم٠مي٦م صقرة قمغم حت٘مؼ اؾمتِمٕم٤مر إذى
ًمإلٟمً٤من ذم قم٤ممل اًمؼمزخ سم٠مقمتٌ٤مر أهن٤م روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم
أو طمٗمرة ُمـ طمٗمر اًمٜمػمان يٕمٜمل ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمؽميمٞمٌ٦م ومٝمذا إُمر ُمتح٘مؼ؟.
الؾيذ الغيز :سمال ؿمؽ ،أن اجلًؿ اًمؼمزظمل أدوي أيْم٤م ،يٕمٜمل ًمف
أدوات وهق سم٤مًمت٤مزم قمؼم شمٚمؽ إدوات وُمـ صمؿ اًمتحًس واًمتٚمٛمس
سم٠مدوات اجلًؿ اًمؼمزظمل سمٜمحق اؿمد ُمـ اجلًؿ اًمدٟمٞمقي ،ورسمام اًمقاطمد
ُمـ أدوات وأقمْم٤مء اجلًؿ اًمؼمزظمل يٛمٙمـ أن يتؿ هب٤م آدرايم٤مت
اخلٛمس.
احملاوص :يمٞمػ يٕمرف أهؾ اًمؼمزخ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م وىمد شمٖمػمت
صقرهؿ اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز:

اظمتالف صقر أهؾ اًمؼمزخ قمـ صقرهؿ

وأضمً٤مُمٝمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس سمّمحٞمح ،وىمد وردت اًمرواي٤مت ذم

صقر أهؾ اًمؼمزخ أهنؿ يٌٕمثقن ذم صقر اسمدأهنؿ اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم دار
اًمدٟمٞم٤م ،ومٕمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌداهلل‘ ،ىم٤مل« :إن إرواح يف صػة
إجساد يف صجرة يف اجلـة تعارف وتسائؾ فنذا قدمت الروح عذ
إرواح يؼقل :دعقها فنهنا قد أفؾتت مـ هقل عظقؿ ثؿ يسللقهنا ما
فعؾ فالن وما فعؾ فالن؟ فنن قالت هلؿ :تركتف حق ًا أرجتقه وإن قالت
هلؿ :قد هؾؽ قالقا :قد هقى هقىش( .)1أو أن اعم١مُمـ يٌٕم٨م سمّمقرة
اؿمد ٟمقراٟمٞم٦م مم٤م يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م سمخالف اًمٙم٤مومر أو اعمٜم٤مومؼ أو
اًمٗم٤مؾمؼ وم٠مٟمف ي٘متؿ ًمقٟمف وشمٔمٚمؿ روطمف وئمٚمؿ ضمًٛمف ،وهذا ُم٤م دقمٛمتف
اعمِم٤مهدات واًمرؤى اًمتل شمقاشمرت ُمـ ُمِم٤مهدة أهؾ اًمؼمزخ ،وإهنؿ قمغم
إي طم٤مل يِم٤مهدون سمٜمٗمس اًمّمقرة اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ،يمام ي٘مقل اإلُم٤مم
اًمّم٤مدق‘ ...« :ولؽـ يف أبدان كلبداهنؿش(.)2
احملاوص :هؾ أن اًمٙم٤مومر يٕمذب ذم قم٤ممل اًمؼمزخ واعم١مُمـ يٜمٕمؿ،
«روضة مـ رياض اجلـة أو حػرة مـ حػر الـرانش( )3ومٙمٞمػ يٙمقن
شمقضمٞمف اًمٕمدل اإلهلل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٙم٤مومر اًمذي ُم٤مت ىمٌؾ أٓف اًمًٜملم
واًمٙم٤مومر اًمذي يٛمقت ىمٌٞمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٘مٚمٞمؾ ،واعم١مُمـ اًمذي يتقرم ىمٌؾ
أٓف اًمًٜملم واًمذي يتقرم ىمٌٞمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٌٕم٨م يمٞمػ يٛمٙمـ شمقضمٞمف
( )1اًمٙم٤مذم ج.244 :3
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.
( )3اًمٌح٤مر ج.215 :6

هذه احل٤مًم٦م؟.
الؾيذ الغيز :أن اًمٜمٕمٞمؿ و اًمٕمذاب ٓ يٕمتٛمد ذم درضمتف قمغم اعمدة
اًمزُمٜمٞم٦م واًمٙمٛمٞم٦م ،سمؾ هٜم٤مك دٓٓت ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م
اًمٜمٌقي٦م وأطم٤مدي٨م اعمٕمّمقُملم ُمـ أهؾ سمٞمتف ،أن اًمٙمٞمٗمٞم٦م أو اًمِمدة واًمْمٕمػ
هل أيْم٤م ُمـ وٛمـ اًمدرضم٤مت اعم١مصمرة ذم ٟمققمٞم٦م اًمتٜمٕمٞمؿ واًمٜمٕمٞمؿ وٟمققمٞم٦م
اًمٕمذاب واًمتٕمذي٥م ،ورسمام يٙمقن ُمت٠مظمر ًا وًمٙمٜمف ؾم٤مسمؼ ُمـ طمٞم٨م اًمرشمٌ٦م،
َ َّ ُ َ َّ ُ َ
ٔن ( )1و ثُ َّي ٌث ٌ َِْ األَ َّوى َ
ِني َوكَي ٌِيو ٌَِْ
ذم اًمدرضم٤مت ،والعاةِلٔن العاةِل
اآلرِص َ
يَ ( )2وان يم٤مٟمقا آظمريـ زُمٜم ً٤م وًمٙمٜمٝمؿ ؾم٤مسم٘مقن رشمٌ٦م يتٜمٕمٛمقن
ِ
سمدرضم٤مت قم٤مًمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٙمٞمػ واعمقىمٕمٞم٦م ٓ ؾمٞمام وان اًمؼمزخ ذم
ضمٜم٥م أظمرة ًمٞمس إٓ ىمٓمرة ذم سمحر ىمٛم٘م٤مم.
احملاوص :هؾ أن قم٤مُمؾ اًمزُم٤من ذم قم٤ممل اًمؼمزخ ُمِم٤مسمف ًمٕم٤مُمؾ اًمزُم٤من
ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز :سم٤مقمتٌ٤مر يمقن اًمؼمزخ ٟمقع ُمـ اًمقضمقد اجلًامين
اًمٚمٓمٞمػ ،ومٝمٜم٤مك ًمف ُم٘م٤مدير وطمريم٤مت وُمدة وُم٘مداري٦م وقمٞمٜمٞم٦م شمٜم٤مؾم٥م ُمع
شمٚمؽ اعم٤مدة اًمٚمٓمٞمٗم٦م إصمػمي٦م ،وسم٤مًمت٤مزم هل٤م ُم٘مٞم٤مس وان يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعم٘م٤مدير
همػم ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم اعم٤مدة اًمٖمٚمٞمٔم٦م .أن ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م هٜم٤مك ُم٘م٤مدير وٟمً٥م
( )1ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م :أي٦م .11
( )2ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م :أي٦م 13ـ .14

زُم٤مٟمٞم٦م خمتٚمٗم٦م سمِمدة ُمقضمقدة طمتك ذم إضمً٤مم اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م ذم دار اًمدٟمٞم٤م،
ُمث ً
ال طمريم٦م اًمٜمٞمؽمون واًمؼموشمقن واعمٜمٔمقُم٦م واًمذرة هل٤مزُم٤من ُمٕملم ،وؿمٌف
ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اًمّمٖمر واًمٚمٓم٤موم٦م ختتٚمػ ُمـ طمٞم٨م اًمّمٖمر واًمٚمٓم٤موم٦م قمـ
إضمً٤مم اًمٖمٚمٞمٔم٦م واًمٙمٌػمة ُمثؾ اًمٙمقايم٥م واعمجرات ،سم٤مًمت٤مزم إزُمٜم٦م
واعم٘م٤مدير ُم٘م٤ميٞمًٝم٤م وٟمًٌٝم٤م ختتٚمػ اظمتالوم ً٤م ؿم٤مؾمٕم ً٤م سمًٌ٥م ًمٓم٤موم٦م وهمٚمٔم٦م
وٟمققمٞم٦م اعم٤مدة سمحً٥م يمؾ ٟمًٌ٦م ذم اًمٕم٤ممل اجلًامين.
احملاوص :هؾ أن قم٤ممل اًمؼمزخ وُم٤م جيري ومٞمف خيتص سم٤معمًٚمٛملم أم
يِمٛمؾ همػمهؿ ُمـ اعمٚمؾ إظمرى ،ؾمقاء اًمً٤مسم٘ملم ُمٜمٝمؿ أم اعمٕم٤مسيـ؟
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٤ممل اًمؼمزخ قم٤ممل ًمٙمؾ اًمٌنمي٦م يٜمت٘مٚمقن إًمٞمف
َ ْ َ َ ْ َْ َ ٌ َ َِْ ُ َُْ َ
ٔن  ،ومٝمذه ُمراطمؾ ٓ ختتص سم٤معمًٚمٛملم وٓ
وٌَِ وران ِ ًِٓ ةصزخ إَِل ئم حتػث
سم٤معم١مُمٜملم سمؾ سمٕمٛمقم اًمٌنمي٦م اًمٓم٤مًمح ُمٜمٝمؿ واًمّم٤مًمح ،وختتٚمػ احل٤مٓت
ٓري٥م.
احملاوص :يٕمٜمل اًمؼمزخ وُم٤م جيري ومٞمف ؾمقاء يم٤من «روضة مـ رياض
اجلـة أو حػرة مـ حػر الـرانش يِمٛمؾ طمتك همػم اعمًٚمٛملم أيْم٤م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،يمام ورد ذم اًمرواي٤مت أن اعمًتْمٕمػ اًمذي ًمديف
ىمّمقر ومٙمري ذم اعمٕمروم٦م ،اعمٕمروم٦م اًمتل شمٌلم ُم٤م هل قم٘مٞمدة احلؼ وُم٤م هل
رؤيتف ذًمؽ يٚمٝمك قمٜمف ذم اًمرواي٤مت ،يٚمٝمك قمٜمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٞم٨م
يٛمتحـ طمٞمٜمئذ اُمتح٤مٟم ً٤م هن٤مئٞم ً٤م يًجؾ سمف ُمّمػمه يذه٥م سمف إمم اجلٜم٦م أو
يذه٥م سمف إمم اًمٜم٤مر ،وًمٙمـ يٚمٝمك قمٜمف يٕمٜمل ٓ يًجؾ قمٚمٞمف احلً٤مب ،وإٟمام

يؽمك ذم طمً٥م سمٞمئتف اًمؼمزظمٞم٦م وطمً٥م ُم٤م أيمتًٌف ُمـ سمّمػمة اًمٗمٓمرة،
أن يم٤من ذم اخلػم يتٜمٕمؿ ظمػم ًا ،وان ذم اًمنم ومٞم١ماظمذ ُم٘مدار ًا ُمـ ذوره
اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م سمحً٥م إدراك ومٓمرشمف ،ذقمتف وذيٕمتف هل طمدود
اًمٞمًػمة واًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل هل قمغم أي٦م طم٤مل اؾمتٌٍمه٤م سمتقؾمط ومٓمرشمفٓ ،ن
ديـ اإلؾمالم هق ديـ اًمٗمٓمرة يٜمٗمٚمؼ ُمـ دائرة ُمريمزي٦م هل اًمٗمٓمرة
ويتقؾمع سم٤مإلٟمً٤من إمم ُمدارات وآوم٤مق أوؾمع .سمؾ طمتك اًمٖمرسمٞمقن رسمام
اؾمتٓم٤مقمقا أن يقصم٘مقه٤م سمحً٥م دم٤مرهبؿ اًمروطمٞم٦م واًمقؾم٤مـم٦م اًمروطمٞم٦م
اًمتل يًتخدُمقهن٤م ومٝمؿ ؿم٤مهدوا اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٕمقب اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمتل
ًمٞمً٧م ذا ذهٜمٞم٦م قمـ اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝم٤مج ،أهن٤م شمٕمٞمش طمً٥م ُمٙمتًٌ٤مت ومٓمرهت٤م
إوًمٞم٦م ذم قم٤ممل اًمؼمزخ ،وأُم٤م ُمـ قمرف هن٩م وٟمجد احلؼ واخلػم وـمريؼ
اًمنم ومذًمؽ حي٤مؾم٥م طمً٤مسم ً٤م ؿمديد ًا ،وسم٤مًمت٤مزم ومٛمـ حمض إيامٟمف يمٗمر ًا
ومذًمؽ حي٤مؾم٥م ٓن سمٚمٖم٧م درضمتف اًمٕم٘مٚمٞم٦م احلد اًمذي ي٘م٤مم قمٚمٞمف ومٞمّمؾ
اًمتٛمٞمٞمز واًم٘مْم٤مء ُمٜمذ ُمقشمف.
احملاوص :أذشمؿ ذم ـمٞم٤مت طمديثٙمؿ إمم أن ىمْمٞم٦م اًمٕمقامل إظمرى يٕمٜمل
قمقامل ىمٌؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وقم٤ممل ُم٤م سمٕمد قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م أيْم٤م هل قم٤مُم٦م وشمِمٛمؾ
مجٞمع اًمٌنم؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يمٕم٤ممل اًمذر ،أو قم٤ممل إصالب ،أو قم٤ممل إرطم٤مم،
أو قم٤ممل إٟمقار ،أو قم٤ممل ظمٚمؼ اًمروح ىمٌؾ اًمٌدن ويمذًمؽ قم٤ممل أظمرة ٓ
خيتص سم٤معمًٚمٛملم وٓ سم٤معم١مُمٜملم وإٟمام يِمٛمؾ قمٛمقم اًمٜم٤مس ،هم٤مي٦م إُمر
يمام ُمر ذم قم٤ممل اًمؼمزخ احل٤مٓت ختتٚمػ ،ـمٞمٜم٦م اًمٌنم واًمٜمِم٠مة اًمتل ٟمِم٠مت

ُمٜمٝم٤م اًمروح شمٚمؽ ؾمقاء ٟمِم٠مة جمردة أم ٟمِم٠مة سم٠مي ٟمقع ٟمًتٓمٞمع أن ٟمًٛمٞمٝم٤م،
ختتٚمػ ومٞمٝم٤م طم٤مٓت وأصٜم٤مف وأٟمقاع اًمٌنم أن يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ،أو يم٤مٟمقا
همػم ُم١مُمٜملم وًمٙمـ قمٛمقُم ً٤م يٛمرون سمح٤مٓت خمتٚمٗم٦مٟ ،مٕمؿ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٌٕمض
اًمٕمقامل اًمٕمٚمقي٦م ضمد ًا ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل أن إصٗمٞم٤مء اعمّمٓمٗمقن ُمـ إٟمٌٞم٤مء
واعمرؾمٚملم وإوًمٞم٤مء وإئٛم٦م اهل٤مديـ اعمٝمديلم ،أوًمئؽ يم٤مٟمقا ذم قمقامل
أقمغم مل يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م اطمد ،هذا يٛمٙمـ اًم٘مقل سمف ،ويمذًمؽ يّمٚمقن ذم
اعمآل واعمٕم٤مد إمم قمقامل قمٚمٞم٤م أيمثر ٓ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م اطمد هبذا آقمتٌ٤مر
يّمح إظمتّم٤مص وقمدم اًمتٕمٛمٞمؿ ،وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل أن هٜم٤مًمؽ
ومقارق ٟمٔمػم ُم٤م ورد أن ضمٜم٦م اجلـ دون ضمٜم٦م اإلٟمس ،وذًمؽ ًم٘مّمقر
اعمرشمٌ٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٜمد خمٚمقق اجلـ قمـ خمٚمقق اإلٟمس هبذا آقمتٌ٤مر يٛمٙمـ
اًم٘مقل سم٠من ُمراشم٥م اعمخٚمقىم٤مت ذم اإلٟمس أيْم٤م هل ٟمزوًٓ ُمـ قمقامل
قمٚمقي٦م ختتٚمػ ذم سمٕمض شمٚمؽ اًمٕمقامل اًم٘مّمقى ذم اًمتٕم٤مزم ،وٓ يٙمقن
هٜم٤مًمؽ اؿمؽماك ،ويمذًمؽ ذم اعمٕم٤مد وًمف درضم٤مت ُم٤م وراء اجلٜم٦م وُم٤م ومقق
ْ
ْ
َْ َ
ََْ
ِيم ٌُل َخس ٍِر وُم٤م يًٌح ومٞمف
اجلٜم٦م ُمـ روقان ٌلػ ِس ِ
صس ٍق غِِس مي ٍ
سمٕمض اخلقاص ُمـ إوًمٞم٤مء وإصٗمٞم٤مء ذم سمحقر اجلامل اإلهلل واجلالل
اإلهلل وٟمٕمؿ خمتّم٦م سمٌٕمض اًمٜمٗمقس وإرواح دون يمؾ إرواح.

عشاب الكرب
احملاوص :هؾ قمذاب اًم٘مؼم ،حيدث ذم سمداي٦م دظمقل آٟمً٤من قم٤ممل
اًم٘مؼم وم٘مط أم يٌ٘مك ُمًتٛمر ًا إمم يقم يٌٕم٨م؟.
الؾيذ الغيز :قمذاب اًم٘مؼم شم٤مرة يٓمٚمؼ ويٕمؼم ويًٛمك قمـ ُمٓمٚمؼ طم٤مًم٦م
اًمؼمزخ ،وشم٤مرة يراد سمٕمذاب اًم٘مؼم ُمرطمٚم٦م اًم٘مؼم إي ُمرطمٚم٦م اعمقت إوزم،
ومٛمراطمؾ اعمقت آومم شمًٛمك طم٤مًم٦م اًم٘مؼم وقمذاب اًم٘مؼم أن يم٤من قمذاسم ً٤م أو
ٟمٕمٞم ًام ،وًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ يٓمقي آٟمً٤من ُمٜم٤مزل أظمرى ذم اًمؼمزخ ،ومٗمل
احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمس ُمرطمٚم٦م اًم٘مؼم ؾمقاء ُمـ اًمْمٖمٓم٦م أو قمدم اًمْمٖمٓم٦م وسمداي٦م
اإلٟمس هبذا اعمٜمزل اجلديد ،أو يمٞمٗمٞم٦م اعمقت ،ويمٞمٗمٞم٦م اًمقوع ذم اًم٘مؼم يمٞمٗمٞم٦م
محؾ اجلٜم٤مزة ،يمٞمٗمٞم٦م شمٕمٚمؼ اًمروح ذم سمداي٤مهت٤م ،ويمٞمػ شمٜمٗمّمؾ اًمروح قمـ
هذا اًمتٕمٚمؼ وهق صم٤موي ذم اًمؽماب ،هذه شمًٛمك ُمراطمؾ اًم٘مؼم آومم،
سمٜمحق اظمص ،وأظمرى عمٓمٚمؼ ومؽمة اًمؼمزخ يًٛمك قمذاب اًم٘مؼم أو ُمراطمؾ
اًم٘مؼم أن قمذاسم ً٤م أو ٟمٕمٞم ًام ،ومٛمـ هذه اعمراطمؾ يراد ُمـ اًم٘مؼم ُمٓمٚمؼ اًمؼمزخ،
ومٞمج٥م اًمتٗمٙمٞمؽ سملم آؾمتٕمامًملم ،أن ٟمتٜم٤مول اعمٕمٜمك إظمص وهق
قمذاب اًم٘مؼم ذم هذه اعمراطمؾ ،ذم اًمقاىمع هل اعمراطمؾ آومم واعمٜم٤مزل

آومم ُمـ وٖمٓم٦م اًم٘مؼم أو هقل اعمٓمٚمع أو هقل اًمذه٤مب إمم اًم٘مؼم ،هقل
شمٜم٤مول أظمريـ ًمٌدن آٟمً٤من ويمٞمٗمٞم٦م شمٖمًٞمٚمف سمحٞم٨م روي ذم سمٕمض
اًمرواي٤مت قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد اٟمف أراد أن يًتٓمٚمع ُم٤م جيري قمغم آٟمً٤من
سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م اًمروح اًمٌدن ومٕمٚمٛمف ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ ورد ًا وذيمر ًا أن يذه٥م إمم

اعم٘مؼمة ويً٠مل ومالن ُمـ اعمقشمك ،وُمـ ُم٘مٓمققم٤مت شمٚمؽ احلقاري٦م اًمتل
ضم٤مءت سملم اعمٞم٧م وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ،هق أن اعمٞم٧م قمٜمدُم٤م يٖمًؾ سمتقؾمط
ذويف يِمٕمر اٟمف يٖمرق ذم سمحقر اعمحٞمٓم٤مت صمؿ يرومع ُمـ شمٚمؽ طم٤مًم٦م اًمٖمرق،
اذ ًا أطمقال ُمٝمقًم٦م سمحً٥م ُمقىمٕمٞم٦م اإلٟمً٤من وُمٜمزًمف وإٓ وم٠من هذه اعمراطمؾ
آومم ُمـ اًم٘مؼم رسمام سمٕمض اًمّم٤محللم ٓ يٛمرون هب٤م وٓ يذوىمقن ؿمدهت٤م،
يمام ٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ آىم٤م رو٤م اهلٛمداين ،وهق ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمٌ٤مر وُمـ
شمالُمٞمذ اعمػمزا اًمٙمٌػم ،ويم٤من ي٘مٓمـ ؾم٤مُمراء اعمنموم٦م اًمتل ٟمٕمٞمش هذه
إي٤مم ذم قمزاء ووم٤مضمٕم٦م يمؼمى ُمـ ضمراء هذه اجلريٛم٦م ذم هتؽ هذا اًمٌٞم٧م
اًمذي هق سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ وهذا احلرم ُمـ طمرم اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ،
دومـ اًمِمٞمخ آىم٤م رو٤م اهلٛمداين قمٜمد اًمييح اًمنميػ ،هذه رؤي٦م ُمـ
شمالُمذشمف سمٕمدُم٤م ُم٤مت سم٠مؿمٝمر ـمقيٚم٦م ومً٠مًمف اًمرائل ذم اًمرؤي٦م اٟمف يمٞمػ
وضمدت اعمقت؟ ..ىم٤مل مل اؿمٕمر إٓ أين ىمد ٟمٛم٧م واؾمتٞم٘مٔم٧م ُمـ اًمٜمقم
ومخقـمٌ٧م سم٠من هذه ُمٗم٤مشمٞمح هلذا اًم٘مٍم وم٠مذه٥م وقمش ومٞمف ،وي٘مقل ذهٌ٧م
وقمِم٧م ومٞمف ،وسمٕمد ُمدة ُمديدة قمروم٧م أين ىمد ُم٧م وان هذا ىمٍم ذم
اًمؼمزخ ،ومٜمزع اًمروح ويمٞمٗمٞم٦م اًمذه٤مب سمف ،يمؾ هذه اعمراطمؾ مل حيس هب٤م

ٟمٔمر ًا ًمالُمتح٤مٟم٤مت اًمتل يم٤مسمده٤م وهق ذم طمٞم٤مشمف ،وم٘مد ٟم٘مؾ اٟمف رهمؿ وم٘م٤مهتف
وشمرسمٞمتف جلٞمؾ ُمٝمؿ ُمـ رضم٤مل اًمديـ اًمٙمٌ٤مر واعمراضمع اًمذيـ شمّمدروا
زقم٤مُم٦م اًمٗمتٞم٤م واعمرضمٕمٞم٦م اٟمف قم٤مش ذم وم٘مر ُمدىمع ضمد ًا وذم زهد قمجٞم٥م،
يم٤من يٕمٞمش ذم ؾم٤مُمراء وقمٜمد ضمقار اًمٕمًٙمريلم‘ ومل يرزق ُمـ اًمذيمقر
رء وإٟمام رزق أرسمع أو مخس إٟم٤مث ،قمغم أي٦م طم٤مل يم٤مٟم٧م اعمٕمٞمِم٦م وٞم٘م٦م سمف
ويم٤من رهمؿ ذًمؽ سمرطم٤مسم٦م ظمٚم٘م٦م وؾمٕم٦م صدره وُمّم٤مسمرشمف وإٟمت٤مضمف اًمٕمٚمٛمل
اًمذي ٓ شمزال احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمرومد ُمـ يمتٌف ذم اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمرؿمٞم٘م٦م أو
ُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ومٝمق ؿمدائد اًمؼمزخ ُمر هب٤م وهق ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ يٕم٤مود اُمتح٤مٟمف
هب٤م ذم أوائؾ ذه٤مسمف إمم اًمؼمزخ يمام ي٘م٤مل ذم قمٚمؿ اعمٕمروم٦م هق ىمد ـمقاه٤م وهق
ذم اًمدٟمٞم٤م ،ومٝمٜم٤مك ٓىمك اًمٜمٕمٞمؿ سمٛمجرد ٟمقُم٦م اعمقت.

الرتبة احلغييية
احملاوصُ :م٤م وم٤مئدة ووع اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ُمع اعمٞم٧م وهؾ يٜمتٗمع هب٤م
آٟمً٤من وىمد ُم٤مت اجلًد؟.
الؾيذ الغيز :مم٤م ٓ ري٥م ومٞمف أن اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م هل طمرز قمٔمٞمؿ ،وىمد
ورد ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ أهن٤م يٜمدب ووٕمٝم٤م ُمع اعمٞم٧م وشمقضم٥م
شم٘مٚمٞمؾ اًمٕمذاب قمغم اعمٞم٧م ،وىمد ورد ذًمؽ أيْم٤م ذم اًمٕمقديـ اخليويـ
ُمـ اًمٜمخؾ قمٜمدُم٤م يْمٕمقه ُمع اعمٞم٧م ،ويمام ورد ذم شمرـمٞم٥م ىمؼم اعمٞم٧م
سم٤معم٤مء ،ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق‘ ذم رش اعم٤مء قمغم اًم٘مؼم ىم٤مل« :يتجاىف عـف
العذاب ما دام الـدى يف السابش( ،)1ومٙمٞمػ سمؽمسم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء‘.
احملاوص :يم٠من اًمً١مال هق أن اًمٌدن سم٠مقمتٌ٤مر اٟمف ذهٌ٧م قمٜمف اًمروح وٓ
يِمٕمر سم٤مٕمل وإٟمام إمل واًمٕمذاب ذم اًم٘مؼم واًمؼمزخ ُمتقضمف إمم اًمروح
وًمٞمس إمم اًمٌدن ،وم٤مجلًد ٓ روح ومٞمف ومام هق وضمف اٟمتٗم٤مع اًمٌدن سم٤مًمذات
( )1اًمٙم٤مذم ج.211 :3

سم٤مًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وسمؽمـمٞم٥م اًم٘مؼم وُم٤م إمم ذًمؽ؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م اٟمٗمّم٤مل اًمروح قمـ اًمٌدن ًمٞمس اٟمٗمّم٤مًٓ
يم٤مُم ً
ال سمؾ شمٔمؾ هٜم٤مك اًمٕمٚم٘م٦م سملم اًمروح واًمٌدن وان يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٕمٚم٘م٦م ٓ
شمٕمؿ احلٞم٤مة سم٤مًمٌدن وٓ احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م ،وًمٙمـ هٜم٤مك ٟمقع ُمـ آرشمٌ٤مط سملم
اًمروح واًمٌدن سمؾ وطمتك إذا شمآيمؾ اًمٌدن وسم٘مٞم٧م شمرسمتف ورد ذم اًمرواي٤مت
أن اًمٓمٞمٜم٦م شمٙمقن ُمـ ُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م وهل سمٛمث٤مسم٦م اًمزسمدة ًمٚمٌدن ،وًمإلٟمً٤من
ٟمٗمًف شمٌ٘مك شمٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م وهل ُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م ضمد ًا ُمـ اعمقاد اًمتل ٓ شمٙمقن
ُمرئٞم٦م طمتك سم٤مًمٕملم اعمًٚمح٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م قمٌ٤مرة قمـ ٟمت٤مج هلذا اًمٌدن وشمٚمؽ
شمٌ٘مك ذم اًم٘مؼم طمتك سمٕمد ذوسم٤من اًمٌدن شمراسم ً٤م وصػمورشمف روم٤مشم ً٤م ُمع ذًمؽ
شمٌ٘مك قمٚم٘م٦م سم٤مىمٞم٦م ُمًتٛمرة وان مل شمٙمـ
قمغم اٟمف 
شمٌ٘مك شمٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م مم٤م َيدُ ّل 
طمٞم٤مة دٟمٞمقي٦م ومل شمٙمـ ُمقضمٌ٦م ًمدسمقب احلٞم٤مة ذم اًمٌدن وًمٙمـ قمٚم٘م٦م،
وًمذًمؽ ُمقوع ىمؼم اعمٞم٧م ُم١مصمر قمغم هقاضمس روح اعمٞم٧م و هور
ظم٤مـمره وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ،وهذا ُم٤م يدًمؾ أيمثر وي١ميمد قمغم ٟمحق ُمـ اًمٕمالىم٦م
شمٔمؾ سملم هذا اًمٌدن اًمدٟمٞمقي أو ُم٤م يتحقل ويّمػم وسملم اًمروح.

وجعليا مً املاء ...
ْ

ْ

ُ َّ

َ

َش ٍء َ ّ
احملاوص :ىمقًمف شمٕم٤مممَ :و َج َػي َِا ٌ َِْ ال ٍَاءِ ّك ْ
ح ( )1ذيمرشمؿ
ٍ
ؾم٤مسم٘م٤م سم٤من هٜم٤مًمؽ ٟمقع ُمـ احلٞم٤مة ًمإلٟمً٤من وذم اًمٕمقامل إظمرى ذم قم٤ممل
اًمذر وذم قم٤ممل آفمٚم٦م وذم قم٤ممل اًمؼمزخ واًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م سمٕمده٤م ،ومٝمؾ أن هذه
أي٦م شمّمدق قمغم مجٞمع هذه اًمٕمقامل ،وُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م اعم٤مء واعم٘مّمقد سمف ذم
هذه اًمٕمقامل وظم٤مص٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟

الؾيذ الغيز :فم٤مهر أي٦م قم٤مُم٦م وفم٤مهره٤م ًمٞمس خمتّم ً٤م ذم طمٞم٤مة
اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م سمؾ ُمٓمٚمؼ اًمٜمِمئ٤مت ،وًمٙمـ اًمٙمالم ي٘مع ؾمقاء ذم اًمٜمِم٠مة
اًمدٟمٞمقي٦م أو اًمٜمِمئ٤مت إظمرى ،أن اعم٤مء هؾ اعمراد سمف هذا اعم٤مء اًمذي ٟمنمسمف
وٟمِم٤مهده ذم اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م أو اعمراد سمف اًمٕمٚمؿ أو اعمراد سمف ُم٤مهٞم٦م إؿمٞم٤مء،
يمام ٟمٕمٚمؿ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن اعم٤مء أصٚمف أٟمف ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
مهزة أصٚمٞم٦م ،وإٟمام هل ُمٕمتٚم٦م ُمـ اًمقاو واًمٞم٤مء وأًمػ ومٝمق ُمـ ُمقه٤م ُمـ
ُم٤مهٞم٦م اًمٌمء أو هقي٦م اًمٌمء وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،قمغم أي٦م طم٤مل هٜم٤مك قمدة
شمٗمًػمات ذم ًمٗمٔم٦م اعم٤مء يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت.
( )1ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء :أي٦م .31

احملاوص :هؾ شمرشمٌط هذه اًمتٗمًػمات سم٤معم٤مهٞم٦م ُمـ زواي٤م خمتٚمٗم٦م؟.
الؾيذ الغيز :سم٤معم٤مهٞم٦م أو سم٠مؾمٌ٤مب إوم٤مو٦م اًمقضمقد ،وسمٕمض هذا
اًمقضمقد اًمقٓي٦م قمؼمقمٜمٝم٤م سم٤معم٤مء وم٤ميْم ً٤م اعم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمقٓي٦م ،وهذا مم٤م يدًمؾ
قمغم احلٞم٤مة ذم اًمٜمِمئآت اعمختٚمٗم٦م ُم٤مرة قمؼم ؾمٚمًٚم٦م .سمٕمْمٝمؿ ومنه٤م
سم٤مًمقضمقد واإلجي٤مدٟ ،مٕمؿ اعم٤مء اًمذي ٟمِم٤مهده أن هق ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر
اعم٤مء إصكم وًمذًمؽ رسمام ي٘مقل ىم٤مئؾ سم٤من اعم٤مء أص ً
ال ُمقوقع ذم اًمٚمٖم٦م
ي٘مقم احلٞم٤مة.
ًمٞمس خلّمقص اًمً٤مئؾ اخل٤مص اًمذي ٟمِم٤مهده سمؾ ًمٙمؾ ُم٤م ّ
احملاوص :هذا ُمًتٗم٤مدة ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م أم أن هذا ؾم٤مسمؼ هل٤م؟.
الؾيذ الغيز :سم٤محل٤مرض اًمٕمٍم اًمٚمٖمقي وسم٤مًمت٤مزم أي٦م واردة سم٤مٓؾمتٕمامل
سمٚمح٤مظ اعمٕمٜمك إصكم وروح اعمٕمٜمك ٓ سمٚمح٤مظ اعمٜمًٌؼ احلز ُمـ ًمٗمٔم٦م اعم٤مء.
احملاوص :إذن طم٘مٞم٘م٦م اعم٤مء ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م أيْم ً٤م شمٙمقن ذات ُمراشم٥م
وًمٞمس ذم ذات اًمٕمقامل؟.
الؾيذ الغيز :ذم هذه اًمٜمِم٠مة وذم شمٚمؽ اًمٜمِمئآت يٕمٜمل ذم هذه اًمٜمِم٠مة
ًمٞمس اعمراد قمغم اًمتحديد إصكم هق اًمً٤مئؾ اًمذي ٟمِم٤مهده اٟمف دظمٞمؾ ذم
َه ِذ ِه احلٞم٤مةٟ ،مٕمؿ َىمدْ َو َر َد ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ ْ
أن أصؾ اخلٚم٘م٦م
ًمٚمٕم٤ممل اجلًامين َو َر َد يم ََام ذم هن٩م اًمٌالهم٦م اسمتداء َطمتّك ظمٚمؼ اًمًاموات هق
ََ ْ
َ
ُمـ اعم٤مء ،وأيْم٤م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م َوَك َن َغ ْص ُش ُّ لَع ال ٍَا ِء ( )1ىمٌؾ أن
خيٚمؼ اًمًاموات وإرض ،اًمٕمرش يم٤من قمغم اعم٤مء ومٗمل اًمرواي٤مت «إن
( )1ؾمقرة هقد :أي٦م .7

الرب تبارك وتعاىل خؾؼ اهلقاء ،ثؿ خؾؼ الؼؾؿ فلمره أن جيري ،فؼال :يا
رب بام أجري ،فؼال :بام هق كائـ ،ثؿ خؾؼ الظؾؿة مـ اهلقاء ،وخؾؼ
الـقر مـ اهلقاء وخؾؼ اداء مـ اهلقاء ،وخؾؼ العؼقؿ مـ اهلقاء ،وهق
الريح الشديد ،وخؾؼ الـار مـ اهلقاء وخؾؼ اخلؾؼ كؾفؿ مـ هذه
الستة ،فسؾط العؼقؿ عذ اداء فرضبتف ،فلكثرت ادقج والزبد وجعؾ
يثقر دخاكف يف اهلقاء ،فؾام بؾغ الققت الذي أراده ،قال لؾزبد :أمجد
فجؿد ،فجعؾ الزبد أرض ًا ،وجعؾ ادقج جبآً رواد لألرض ،فؾام
أمجدها ،قال لؾروح والؼدرة شقيا عرر إىل السامء...ش( ،)1وظمٚمؼ
اًمٕمرش ُمـ اهلقاء أن هذا اًمً٤مئؾ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اعم٤مء إصكم وإٓ
وم٤معم٤مء إصكم هق قمغم أي٦م طم٤مل يم ََام َو َر َد ذم اًمرواي٤مت يِمػم إمم ذًمؽ اعم٤مء
ذم رؤي٦م اًمرائل ذم اعمٜم٤مم اًمذي يٕمؼم سم٤مًمٕمٚمؿ ،أو ُمٓمٚمؼ اخلػم أو اًمٕمٚمؿ
سم٤مًمذات.
احملاوص :يٕمٜمل هذا إُمر يّمدق قمغم قم٤ممل اًمؼمزخ وقم٤ممل اًمذر أيْم٤م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يمؾ ٟمِم٠مة ومٞمٝم٤م طمٞم٤مة ضمٕمؾ اعم٤مء ُمٜمِم٠م إجي٤مده٤م وان
ْ
يم٤من يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ رسمام ىمٍموا ًمٗمظ احلٞم٤مة ذم هذه أي٦م َو َج َػي َِا ٌ َِْ
ْ ُ َّ
ال ٍَاءِ ّك شَيْءٍ حَيٍّ  ،قمغم اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م ،وًمٙمـ فم٤مهر أي٦م ُمٓمٚمؼ احلٞم٤مة
ًمٙمؾ يم٤مئـ طمل يم٤من وذم إي يمٞمٜمقٟم٦م ُمـ اًمٜمِمئآت.

( )1شمٗمًػم اًم٘مٛمل261 :

قضاءة عوصة الفاحتة وإٍزاء األعنال
احملاوص :عم٤مذا اظمتّم٧م ىمراءة ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م سم٤مخلّمقص ذم جم٤مًمس
اًمٕمزاء وإهداء صمقاهب٤م ًمٚمٛمقشمك؟.
الؾيذ الغيز :ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ىمد وردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أهن٤م شمٕم٤مدل
َ ََ ْ ََْ َ َ ْ ً ْ َْ َ َ ُْ ْ َ
آن اىْ َػ ِظ َ
يً ( )1آي٤مت ُمـ
اِن واىلص
اًم٘مرآن يمٚمف :وىلس آحيِاك ظتػا ٌَِ الٍث ِ

ؾمقرة احلٛمد وٛم٧م اًمٙمت٤مب يمٚمف يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت وم٘مراءهت٤م سمٛمث٤مسم٦م
ىمراءة اًم٘مرآن يمٚمف وعم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمؼمك واإلؿم٤مدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمنمع طمٞم٨م
ورد قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق‘« :لق قرأت احلؿد عذ مقت شبعني مرة ثؿ
ردت فقف الروح ما كان ذلؽ عجب ًاش( ،)2هلذا وم٠من ومْمٚمٝم٤م قمٔمٞمؿ.
احملاوص :سم٤مًمٓمٌع هذا ٓ يٕمٜمل اٟمحّم٤مر اًمثقاب ومٞمٝم٤م ُمثؾ اؾمتحٌ٤مب
ؾمٌع ُمرات ؾمقرة اًم٘مدر قمٜمد ىمؼم اعمٞم٧م وٓ يٕمٜمل احلٍم هب٤م يمام هل٤م
( )1ؾمقرة احلجر :أي٦م .87
(ٟ )2مقر اًمث٘مٚملم ج:1

إوًمقي٦م دون احلٍم؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ دون احلٍم سمؾ هٜم٤مك ورد أن رؾمقل اهلل’،
ىم٤مل« :مـ َم َّر عذ ادؼابر وقرأ قؾ هق اهلل أحد إحدى عرشة مرة ثؿ
وهب أجره لألمقات أعطل مـ إجر بعدد إمقاتش(.)1
احملاوصُ :م٤م ي٘مقم سمف آٟمً٤من ُمـ أقمامل ظمػم هيدهي٤م إمم اعمقشمك ُمـ
ص٤محلل اعم١مُمٜملم قمٛمقُم ً٤م أو ُمـ أرطم٤مُمف ،هؾ يٛمٙمـ أن هتدى هذه
إقمامل ٕيمثر ُمـ ؿمخص واطمد ،وهؾ شمٜمٗمع هذه إقمامل ذم رومع
درضم٤مت اعمقشمك اعم١مُمٜملم أم أهن٤م شمرومع قمٜمٝمؿ سمٕمض اًمٕمذاب أو شمزيد ذم
ٟمٕمٞمٛمٝمؿ وم٘مط؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ىمد وردت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمٙمثػمة قمـ اًمٜمٌل
وأهؾ سمٞمتف^ اٟمف يًقغ إهداء اًمثقاب ٕيمثر ُمـ ُمٞم٧م وًمق أهداه٤م
جلٛمٞمع اعم١مُمٜملم إوًملم وأظمريـ ًمّمح ذًمؽ.
احملاوص :يٕمٜمل شمّمٚمٝمؿ سمٜمً٥م ُمتً٤موي٦م؟.
الؾيذ الغيز :هذا يٕمقد ـمٌٕم ً٤م ًمٗمْمؾ اهلل اًمٙمريؿ وٟمٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ ذم
قمٛمٚمف ،سمؾ اٟمف ىمد ورد قمام يزيد ذم ذًمؽ ذم اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم اعمقارد اعمنموقم٦م
يم٤محل٩م ُمث ً
ال ٓن إهداء اًمثقاب ختتٚمػ صٞمٖمتف اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م قمـ
اًمٜمٞم٤مسم٦م ،اًمٜمٞم٤مسم٦م ًمٞمس وم٘مط إهداء صمقاب سمؾ ذات اًمٕمٛمؾ ُمـ إصؾ يٙمقن
(ٟ )1مقر اًمث٘مٚملم ج.712 :5

سمٜمٞم٦م شمٜمزيؾ صدوره قمـ اعمٞم٧م ومقرد اٟمف ذم احل٩م اًمٜمٞم٤ميب هق أن يًتٜمٞم٥م
قمـ ُمٞم٧م أو اصمٜملم أو صمالصم٦م أو أيمثر أو قمٛمقم اعم١مُمٜملم ،أىمقل اعم١مُمٜملم ُمـ
حمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م^ ومٝمذا اذ ًا ؾم٤مئغ ،واحل٤مصؾ أن اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم اًمٕمٌ٤مدات
أُمر همػم إهداء اًمثقاب وإهداء اًمثقاب صٞمٖمتف أؾمٝمؾ ُم١موٟم٦م واظمػ
وـم٠مة وؾم٤مئغ ًمٙمؾ قمدد ،وحتيين ًمٗمت٦م ُمـ اطمد أهؾ اعمٕمٜمك ي٘مقل سملم
إظمقي٦م اًمذي يم٤من

اطمد اعم١مُمٜملم واعم١مُمـ أظمر ـمٚمٌ٦م وديـ ُمـ احل٘مقق
إخ أظمر ُمٙمٌؾ هب٤م هذا إخ أظمر اعمديقن ًمتٚمؽ احل٘مقق اًمتل رسمام
ُم٤م راقم٤مه٤م ٕظمٞمف اعم١مُمـ ،يم٤من يٓمقف ذم اًمٌٞم٧م احلرام ٟمٞم٤مسم٦م قمـ ؿمٞمٕم٦م
أُمػم اعم١مُمٜملم‘ ومًٌح٤من اهلل هذا إخ أظمر رأى ومٞمام يرى اًمرائل ،اٟمف
هٜم٤مك ؿمخص ٟمقراين مم٤م يتٍمف ذم إرادشمف وذم ىمٚمٌف ُمـ طمٞم٨م ٓ يريد
قمٗم٤م قمـ ذًمؽ إخ اعم١مُمـ وعم٤م رضمع ُمـ ؾمٗمر احل٩م اظمؼمه سمذًمؽ ىم٤مل ًمف
يمٜم٧م طمٞمٜمٝم٤م أـمقف ٟمٞم٤مسم٦م قمـ ؿمٞمٕم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم‘.
احملاوص :اًمِمٓمر أظمر ُمـ اًمً١مال رومع اًمدرضم٤مت يٕمٜمل أقمامل اخلػم
يٛمٙمـ أن شمرومع درضم٤مت اعم١مُمٜملم اعمتقوملم أو شمزيد ُمـ ٟمٕمٞمٛمٝمؿ ذم قم٤ممل
اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيز :هذه احلًٜم٤مت ؿم٠مهن٤م ؿم٠من قمٛمؾ اعمٞم٧مً ،مق يم٤من قمٛمؾ
هب٤م ذم طمٞم٤مشمف أن يم٤مٟم٧م ًمف ؾمٞمئ٤مت متحقه٤م وان مل شمٙمـ ًمف ؾمٞمئ٤مت ومتزيد
ُمـ طمًٜم٤مشمف ودرضم٤مشمف ،وىمد يٙمقن يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ سمدرضم٦م ظم٤مًمّم٦م وراىمٞم٦م
ُم٘مٌقًم٦م سمِمدة ِقمٜمْدَ اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ومٞمٙمقن شمٌديؾ اًمًٞمئ٤مت ذم آن واطمد

شمٌديٚمٝم٤م طمًٜم٤مت ودرضم٤مت ،وهذا يٕمتٛمد قمغم اًمٕمٛمؾ ودرضم٦م ظمٚمقصف .ومٕمـ
ورام أسمـ أيب ومراس ذم يمت٤مسمف ،ىم٤مل :ىم٤مل أسمق قمٌداهلل‘ :إذا شمّمدق اًمرضمؾ
سمٜمٞم٦م اعمٞم٧م ،أُمر اهلل ضمؼمئٞمؾ أن حيٛمؾ إمم ىمؼمه وي٘مقًمقن :اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م وزم
اهلل ،هذه هدي٦م ومالن سمـ ومالن إًمٞمؽ.)1(...
وذيمر أيْم ً٤م اعمرطمقم اعمجٚمز قمـ اعمرطمقم اًمِمٝمٞمد إول ذم اًمذيمرى
قمـ اعمرطمقم اًمّمدوق ...« :قال ٕيب عبداهلل :أيصذ عـ ادقت؟.
وم٘م٤مل‘ٟ :مٕمؿ طمتك إٟمف يٙمقن ذم وٞمؼ ومٞمقؾمع اهلل قمٚمٞمف ذًمؽ
اًمْمٞمؼ ،صمؿ ي١مشمك ومٞم٘م٤مل ًمف :ظمٗمػ قمٜمؽ هذا اًمْمٞمؼ سمّمالة ومالن
()2
أظمٞمؽ...
احملاوص :وهؾ شمًتٛمر آصم٤مر هذه إقمامل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟.
الؾيذ الغيز :هذا يرشمٌط ـمٌٕم ً٤م ُمع ٟمٛمط اًمٕمٛمؾ ٓسمد يدظمر ًمف
وُمدى آصم٤مر إقمامل اًمّم٤محل٦م ختتٚمػ قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ،وإقمامل
اًمّم٤محل٦م آصم٤مره٤م وم٘مط سمرزظمٞم٦م وًمٞمً٧م أظمروي٦م ،وسمٕمض آصم٤مره٤م ذم
قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٍماط ،وسمٕمض آصم٤مره٤م ذم اجلٜم٦م ،وسمٕمض آصم٤مره٤م
يمام ذيمر اعمحدث اًمِم٤مه آسم٤مدي& آصم٤مره٤م ُم٤م ومقق اجلٜم٦م ،آصم٤مره٤م وروقان
ُمـ اهلل ايمؼم ُمـ اجلٜم٦م.
( )1وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،ج ،656 :2ح ،9:ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ج.55 :2
( )2سمح٤مر إٟمقار ،ج.319 :88

احملاوص :هؾ اعمٞم٧م يٕمٚمؿ أو يًٛمع ُمـ ي٘مرأ رء ُمـ اًم٘مرآن قمٜمد
ىمؼمه ،أم أن إُمر ُمرهتـ سم٘مْم٤مي٤م أظمرى؟.
الؾيذ الغيز :يٕمٜمل قمٜمد زي٤مرة احلل ًمٚمٛمٞم٧م؟.
احملاوصٟ :مٕمؿ يٕمٜمل قمٜمد زي٤مرة ُم٘مّمقدة أو همػم ُم٘مّمقدة ،قمٜمد ىمؼم
اعمٞم٧م مج٤مقم٦م يتحدصمقن أو ي٘مرأون ؿمٞمئ ً٤م ،اعمٞم٧م ىمٝمر ًا يًٛمع ًمٙمالُمٝمؿ أو
اٟمف إذا يم٤مٟمقا ُمتقضمٝملم إًمٞمف يًٛمٕمٝمؿ؟.
الؾيذ الغيز :اًمذي يتٌلم ُمـ رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ ورواي٤مت
ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أن سمٜمًٌ٦م ُمٕمٞمٜم٦م هٜم٤مك اـمالع ُمـ اعمقشمك قمٜمدُم٤م يزورهؿ
إطمٞم٤مء ،ومٕمـ أؾمحؼ سمـ قمامر قمـ أيب احلًـ‘ ىم٤مل« :قؾت لف :ادممـ
يعؾؿ بؿـ يزور قزه؟.
قال :كعؿ ،وٓ يزال مستلكس ًا بف مادام عـد قزه ،فنذا قام وأكرصف
مـ قزه دخؾف مـ اكرصافف عـ قزه وحشفش(.)1
أُم٤م أن اعمقشمك يٓمٚمٕمقن قمغم يمؾ ُم٤م قمٜمد إطمٞم٤مء وم٠من يم٤مٟمقا ذم ىمرب
ُمـ ُمث٤موهيؿ وىمٌقرهؿ أو سمٕمد قمٜمٝمؿ ومٝمذا أُمر آظمر ،ويِم٤مهد ُمـ
اًمرواي٤مت أهنؿ ٓ يٓمٚمٕمقن قمغم يمؾ رء وهذا ذم همػم اعمٕمّمقُملم ،وم٘مد
إول‘
ذيمر اعمرطمقم اعمجٚمز قمـ أؾمحؼ سمـ قمامر ...:قمـ أيب احلًـ َّ
ىم٤مل :ؾم٠مًمتف قمـ اعمٞم٧م هؾ يزور أهٚمف؟.
( )1اًمٙم٤مذم ج ،228 :3احلدي٨م.4 :

ىم٤ملٟ :مٕمؿ .وم٘مٚم٧م :ذم يمؿ يزور؟.
ىم٤مل‘ :ذم اجلٛمٕم٦م ،وذم اًمِمٝمر ،وذم اًمًٜم٦م قمغم ىمدر ُمٜمزًمتف(.)1
وذم سمٕمض اًمرواي٤مت قمغم ىمدر ومْم٤مئٚمٝمؿ(.)2
أُم٤م ذم مجٚم٦م ُمـ أوؾم٤مط اًمٜم٤مس ُمـ اعمقشمك ،وم٤مًمٔم٤مهر أهنؿ ٓ يتٛمٙمٜمقن
أو ٓ دمري ؾمٜم٦م اهلل َقم َغم ْ
أن يٓمٚمٕمقا قمغم ُم٤م قمٜمد إطمٞم٤مء ،وختتٚمػ سمٜمًٌ٦م
ُمٕمٞمٜم٦م ُم٤ميٓمٚمٕمقن قمٚمٞمف.

( )1سمح٤مر إٟمقار ج ،257 :6احلدي٨م.91 :
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،احلدي٨م .93

طياصة امليت إلٍلُ
احملاوص :ذم إي يمٞمٗمٞم٦م يزور اعمٞم٧م أهٚمف ،قمغم أي٦م طم٤مل زي٤مرات ُمتٌ٤مدًم٦م
وُم٤م ي٘مّمده هٜم٤م يزور أهٚمف سم٠مقمتٌ٤مر اٟمف ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م
اٟمف يزورهؿ هبٞمئ٦م ـم٤مئر ،ومٝمؾ يرون هؿ هذا اًمٓم٤مئر أم أن إُمر جمرد
شمِمٌٞمف؟.
الؾيذ الغيز :أن اًمتٕمٌػم قمغم شم٘مدير وروده يمٓم٤مئر ،اعمراد ُمـ ذًمؽ
وهق اٟمف سمٌدٟمف اًمؼمزظمل حيّمؾ ًمف ٟمحق يتٕمٚمؼ سمٛمقوع أهٚمف اًمذيـ هؿ
ومٞمف ُمـ سمٞمتٝمؿ وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ،وٓ يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ اٟمف ىمد يتٛمثؾ هلؿ ،إذ اٟمف
سم٠مؾمتٓم٤مقم٦م أهؾ اًمؼمزخ أن يتٛمثٚمقا ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م ،وهذا اًمتٛمثؾ ًمٞمس ُمـ
اًميورة أن يٙمقن ٟمقع ُمـ اًمتٙمً٥م عم٤مدة دٟمٞمقي٦م ،وإٟمام هق متثؾ
وارشمٌ٤مط سم٤مًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م اًمتل إطمٞم٤مء يرون هب٤م يمام ي٘م٤مل اٟمف يمِمػ قمـ
سمٍمه ٕٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمإلٟمً٤من قملم وأذن وًمً٤من ذم سمدٟمف اًمؼمزظمل،
وهل اًمتل يِم٤مهد هب٤م اًمرؤى اعمٜم٤مُمٞم٦م ،هذه هل ىمد شمٙمقن ُمٗم٤مقمٚم٦م ذم

اًمٞم٘مٔم٦م ويدرك هب٤م آٟمً٤من ُم٤مجي٤مٟمًٝم٤م ُمـ وضمقدات سمرزظمٞم٦م ،وُمقضمقدات
سمرزظمٞم٦م ،وذم احل٘مٞم٘م٦م قمٜمدُم٤م ٓيٜمِمٖمؾ آٟمً٤من سمآٓت طمًف اًمٌدين
اًمدٟمٞمقي سمؾ ويٜمِمد إًمٞمٝم٤م ويٕمزب قمٜمٝم٤م وهل ادرايم٤مشمف اًمتل هل سمتقؾمط
ذًمؽ اجلًؿ اًمؼمزظمل ،وُمـ صمؿ يًتٓمٞمع أن يرى سمتٚمؽ اًمٕملم ذم طم٤مل
اًمٞم٘مٔم٦م.

عامل صؤية امليت
احملاوص :يً٠مل اًمٌٕمض إٟمف ارهم٥م يمثػم ًا أن أرى واًمدي ذم اعمٜم٤مم ذم
رؤي٤م ص٤مدىم٦م ،وىمد دقمقت اهلل ُمرار ًا وًمٙمٜمل مل أوومؼ ًمذًمؽ رهمؿ إهنام يم٤مٟم٤م
ُمـ اًمّم٤محللم ومام هق ه ذًمؽ؟
الؾيذ الغيز :هٜم٤مك سمٕمض اًمرواي٤مت ىمد وردت ذيمره٤م اعمحدث
اًمِمٞمخ قمٌ٤مس اًم٘مٛمل& ذم ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من« :قمـ اًمٙمٗمٕمٛمل ذم اعمّمٌ٤مح
واعمحدث اًمٗمٞمض ،ذم ظمالص٦م إذيم٤مر ،وضمدت ذم سمٕمض يمت٥م اإلُم٤مُمٞم٦م
أن ُمـ أراد أن يرى ذم ُمٜم٤مُمف أطمد إٟمٌٞم٤مء و ِ
إئ َّٛم٦م^ أو أطمد اًمٜم٤مس أو
َ
واًمديف ومٚمٞم٘مرأ :ؾمقرة اًمِمٛمس واًمٚمٞمؾ واًم٘مدر وؾمقرة اًمٙم٤مومرون وؾمقرة
اإلظمالص واعمٕمقذشملم ،صمؿ ي٘مرأ ؾمقرة اإلظمالص ُم٤مئ٦م ُمرة ،ويّمكم قمغم
اًمٜمٌل وآًمف ُم٤مئ٦م ُمرة ،وًمٞمٜمؿ قمغم ووقء ،وقمغم ضم٤مٟمٌف إيٛمـ ،وم٢مٟمف يرى
ذم اعمٜم٤مم ُمـ ؿم٤مء إن ؿم٤مء اهلل ،ويتٙمٚمؿ ُمٕمف إن ؿم٤مء اهللُ ،م٤م ؿم٤مء،
ووضمدت ذم ٟمًخ٦م أظمرى أٟمف يٕمٛمؾ ُم٤م ذيمر ؾمٌع ًمٞم٤مزم سمٕمدُم٤م يدقمق هبذا

اًمدقم٤مء:
ف ِم ْـف ِمـ َْؽ بدَ ِ
ِ
ْت َْ
قص ُ
ت
« َال ّؾ ُف َّؿ أك َ
ػ َو ْاْل ُ
َ
يامن ُي ْع َر ُ ُ
احل ُّل ا َّلذي ٓ ُي َ
قاء َو إ َل ْق َؽ َت ُعق ُد َفام أ ْق َب َؾ ِمـْفا ُكـ َْت َم ْؾ َجل ُه َو ما أ ْد َب َر ِمـْفا ََل ْ َيؽ ُْـ َل ُف
ْإ ْص ُ
ِ
أشل ُل َؽ بِبِ ْس ِؿ
لشل ُل َؽ بِال إل َف ّإٓ أك َ
ْت َو ْ
َم ْؾ َج ًل و ٓ َمـْج ًا مـ َْؽ ّإٓ إ َل ْق َؽ َف ْ
الر ِ
الر ِحق ِؿ َو بِ َح ِّؼ َحبقبِ َ
ني
حم َّؿ ٍد َص َّذ ا ُ
ا ِ
ؽ َُ
هلل َع َؾ ْق ِف َو آلِ ِف َش ِّق ِد الـَّب ِّق َ
محـ َّ
هلل َّ
ني و بح ِّؼ فاضِؿ َة شقدَ ِة كِ ِ
ني َو بِ َح ِّؼ
ساء ا ْلعا َد َ
بح ِّؼ َع ّ ٍّل َخ ْ ِر ا ْل َقص ِّق َ َ َ
َو َ
َ َ ِّ
احل َس ْ ِ
ي َص ِ
باب ْأه ِؾ َْ
احل َس ِـ َو ُْ
َْ
اجلـ َِّة َع َؾ ْق ِف ْؿ
ني ال َّؾ َذ ْي ِـ َج َع ْؾت َُفام َش ِّقدَ ْ
احل ِ
حمؿ ٍد َو ِ
أن تُر َيـل َم ِّقتل يف ْ
ال ا َّلتل ُه َق
آل ُ َ
حم َّؿ ٍد َو ْ
السال ُم ْ
أن ت َُص ِّ َّل َعذ ُ َ َّ
َّ
فِقفاش(َ .)1وٓ ُسمدَّ ُمـ اًمتٜمقيف سمٜم٘مٓم٦م جيدر آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م ،وهل أن اًمرؤي٤م
اًمّم٤مدىم٦م ومْم ً
ال قمـ اىمً٤مم اًمرؤي٤م إظمرى ًمٞمً٧م يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م يمٛمٜمٌع
وُمّمدر ذقمل يًتٜمد إًمٞمف وٓ طمج٦م ذقمٞم٦م ،وإٟمام اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م يم ََام

َو َر َد ذم اًمرواي٤مت دوره٤م يمٛمٜمٌف إمم شمٓمٌٞمؼ ٟمٗمس اعمقازيـ اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م
آٟمً٤من ُمـ اًمٙمت٤مب وؾمٜم٦م اعمٕمّمقُملم ،وقمغم وقء اًمٙمت٤مب وؾمٜم٦م اًمٜمٌل
وأهؾ سمٞمتف يًتٝمدي آٟمً٤من ذم ـمري٘مف ،واًمرؤي٤م شمٜمٌٝمف إممسمٕمض اًمٌٞمئ٤مت
اعمقوققمٞم٦م اًمتل رسمام يٙمقن هم٤مومؾ قمٜمٝم٤م ؾمٞمٜمتٌف إمم آًمٞم٤مت وأدوات هل ذم
ٟمٗمًٝم٤م طمج٦م ذقمٞم٦م يٚمتٗم٧م إمم اعمقوقع اعمٜم٤مؾم٥م واحلج٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،وم٠من
اًمرؤي٤م ُم١مداه٤م وم٘مط شمٜمٌٞمف وهذا ٓ ُسمدَّ ًمألظمقة اعم١مُمٜملم أن يٚمتٗمتقا إًمٞمف.

(ُ )1مٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من 484 :اًمٌ٤مىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت.

احملاوص :يٕمٜمل هل ُم١ميدات ذم اًمقاىمع وًمٞمً٧م أصقل ،ي٘مقل
اًمٌٕمض حتدث ًمدي طم٤مٓت هل أٟمٜمل أشمذيمر وىمقع سمٕمض احلقادث أو
رؤي٦م سمٕمض إؿمخ٤مص ،أٟمٜمل ىمد رأي٧م ذًمؽ اًمِمخص أو شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م
ذم أطمالم ٟمًٞمتٝم٤م ومل أشمذيمره٤م إٓ قمٜمدُم٤م رأي٧م ُمّم٤مدي٘مٝم٤م ومام شمٗمًػم هذه
احل٤مٓت؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هذه حتدث ًمٚمٙمثػم أن مل يٙمـ اهمٚم٥م اًمٜم٤مس وم٠من
روح آٟمً٤من ٓ ؾمٞمام اعم١مُمـ شمّم٤مقمد ذم ُمٜم٤مُمف ،ويمام ورد ذم مجٚم٦م ُمـ
اًمرواي٤مت إمم مجٚم٦م ُمـ اًمًٛمقات ،وقمغم أي٦م طم٤مل يرى طمٞمٜمئذ ويٗمتح ًمف
أن يرى مجٚم٦م سمٕمض ُم٤م ىمد ىمدر ًمف أو ىم٣م ذم ىمْم٤مء اهلل وىمدره وُمـ صمؿ
يذر ذم ذايمرة آٟمً٤من ويمام يٕمؼم ذم اًمث٘م٤موم٦م احلديث٦م سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٌ٤مـمـ
ًمإلٟمً٤من ،يزرق شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٦م وسم٤مًمت٤مزم يزود هب٤م آٟمً٤من ًمٞمٙمقن قمغم
اؾمتٝمداء وي٘مٔم٦م مم٤م جيلء ًمف ُمـ أُمقر ،وهذا ٟمقع ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م ُمـ اهلل َقم َّز
َو َضم َّؾ.
احملاوص :سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٜمًٞم٤مهن٤م ،ومالسمد أن هٜم٤مًمؽ طمٙمٛم٦م وُمّمٚمح٦م ذم
ٟمًٞم٤من هذه اًمرؤى وهذه إطمالم؟.
الؾيذ الغيز :هذا سم٤مٓصٓمالح اًمٕمٚمٛمل اًمٕم٘مكم ٓي٘م٤مل ًمف ٟمًٞم٤من،
إٟمام هق ٟمًٞم٤من اًمتٗم٤مصٞمؾ وًمٙمـ أصؾ اعمٕمٚمقُم٦م سمٜمحق ُمدُم٩م ُمٓمقي ذم
ذايمرة آٟمً٤من وذم قم٘مؾ آٟمً٤من ذم أقمامق ذايمرشمف أو ُم٤م ذم وراء

احلقاس اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ،ىمد ي٘م٤مل قمٜمف ذم اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م احلديث٦م ذم اًمٕم٘مؾ
اًمٌ٤مـمـ أو اًمذايمرة اًمٌ٤مـمٜم٦م أن اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ًمدهيؿ ذيمري٤مت وقمٚمقم
وذايمرة قمٚمقم وذايمرة دم٤مرب وُمٝمٜم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽً ،مٙمٜمٝمؿ ٓ
يًتحيون هذا إُمر سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وًمٙمٜمف قمٜمد احل٤مضم٦م وقمٜمد آرشمٓم٤مم
سم٤مًمٌٞمئ٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم احلٞم٤مة يٜمتزقمقن شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ سم٤مـمـ ذايمرهتؿ
اإلمج٤مًمٞم٦م سمٜمحق ُمٓمقي اٟمدُم٤مضمل قمٚمٛمل ذم ذايمرهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وًمٙمـ
اعمٕمٚمقُم٤مت وضمقده٤م ذم اًمقاىمع قمغم ٟمٛمٓملم ٟمٛمط اٟمدُم٤مضمل إمج٤مزم ورسمام
ٟمٛمط شمٗمّمٞمكم.

صوصة امليت
احملاوص :ىمْمٞم٦م طمنم اًمٜم٤مس قمغم سمٕمض صقر احلٞمقاٟم٤مت يمام ورد ذم
سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،يمٞمػ يٜمًجؿ هذا ُمع اعمٕم٤مد اجلًامين اًمذي يٗمٝمؿ
ُمٜمف أن اهلل يٕمٞمد ٟمٗمس اإلٟمً٤من سمٜمٗمس طم٤مًمتف اعمٗمؽمض ،ومٙمٞمػ حينم قمغم
صقرة طمٞمقان هل سمالؿمؽ صقرشمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟ و هؾ أن طمنم اًمٜم٤مس
يٙمقن ذم ُمرطمٚم٦م اًمِمٌ٤مب يٕمٜمل وهؿ ذم قمٛمر اًمِمٌ٤مب أم اًمِمٞمخقظم٦م؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمد وردت رواي٤مت ذم ذيؾ أي٦م اًمٙمريٛم٦م
َ ُْ ُ ُ
ٔش ُخ ِ َ
ْش ْت ( )1وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت إظمرى أن هٜم٤مك أٟم٤مس
ِإَوذا الٔخ
ُمـ اًمٕمّم٤مة واعمذٟمٌلم حينمون سمّمقر ىمٌٞمح٦م حيًـ قمٜمده٤م صقرة اًم٘مردة
واخلٜم٤مزير ،يٕمٜمل شمٙمقن أىمٌح ُمـ صقر اًم٘مردة( )2وىمٌ٤مئح احلٞمقاٟم٤مت ،ذم
( )1ؾمقرة اًمتٙمقير :أي٦م .5
ٞمخرضمـ ُمـ ُأُمتل ُمـ ىمٌقرهؿ ذم ذم
( )2وم٘مد روى قمـ رؾمقل اهلل’ :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم
ّ
صقرة اًم٘مردة واخلٜم٤مزير سمٛمداهٜمتٝمؿ اعمٕم٤ميص ،ويم ّٗمٝمؿ قمـ اًمٜمٝمل ،وهؿ يًتٓمٞمٕمقن ،يمٜمز
اًمٕمامل ،ج ،83 :31احلدي٨م.5616 :

احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمّمقر هل ٟمتٞمج٦م دمًؿ ومتثؾ أقمامهلؿ يمام ذم سمٕمض
اًمرواي٤مت اًمقاردة أن صقريمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ًمٞمً٧م ُمث ً
ال سم٤مظمتٞم٤مريمؿ
وًمٙمـ صقريمؿ ذم أظمرة
هل سمٛمقضم٥م ىمرار إقمامل اًمتل يٌدهي٤م ويٜمجزه٤م اإلٟمً٤من وُمـ صمؿ
ورد قمـ رؾمقل اهلل’« :إن اهلل تبارك وتعاىل ٓ يـظر إىل صقركؿ وٓ
إىل أمقالؽؿ ولؽـ يـظر إىل قؾقبؽؿ وأعاملؽؿش(ٓ ،)1ن اًمٜمقاي٤م
وإقمامل هل صقر أظمرة وهل ُم٤م ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف اإلٟمً٤من ُمـ صقر،
إذن ُم٤م حيّمده اإلٟمً٤من ُمـ أؿمٙم٤مل وُمٜم٤مزل وُم٘م٤مُم٤مت أظمروي٦م هل
ٟمت٤مئ٩م أقمامًمف اًمتل يتٌٜم٤مه٤م ويٚمتزُمٝم٤م وخيقض ومٞمٝم٤م.
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلؿمٙم٤مًمٞم٦م سم٠من ًمق طمنم اًمٕمّم٤مة واعمذٟمٌلم سمّمقر
ممًقظم٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ومٙمٞمػ شمٙمقن وطمدة ؿمخّمٞم٦م حمٗمقفم٦م .هٜم٤مك
اًمقطمدة واًمتِم٤مسمف سملم ؿمخّمٞمتٝمؿ وهقيتٝمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ودار أظمرة،
هذا إُمر ًمٞمس سمٙمثػم قمْم٤مل ٕٟمف ؾمقاء ذم ضم٤مٟم٥م اًم٘مٌ٤مئح أو ذم ضم٤مٟم٥م
اعمح٤مؾمـ أن اعمٓمٞمٕملم واًمّم٤محللم وأهؾ اًمت٘مقى واًمٞم٘ملم ،ايْم ً٤م ؾمقف
حينمون سمّمقر مجٞمٚم٦م ضمد ًا همػم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف صقرهؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م
اًمٔم٤مهري٦مُ ،مث ً
ال اعمٕمروف أن ًم٘مامن احلٙمٞمؿ يم٤من ؿمديد اًمًقاد ٕٟمف ُمـ
احلٌِم٦م وم٘مٞمؾ إٟمف يم٤من قمٌد ًا أؾمقد طمٌِمٞم ً٤م ىمٌٞمح اعمٜمٔمر ُمِم٘مقق اًمرضمٚملم ذم
(ُ )1مٞمزان احلٙمٛم٦م ج ،6:2611احلدي٨م.16917 :

زُمـ داود‘ «وىمٞمؾ ًمفُ :م٤م أىمٌح وضمٝمؽ؟ .ىم٤مل :شمٕمٞم٥م قمغم اًمٜم٘مش أو
قمغم وم٤مقمؾ اًمٜم٘مشش( .)1ويم٤من اًمٜمٌل داود‘ يًت٠مٟمس ذم ٟمداُمتف ُمع ًم٘مامن
سمٜمحق ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم وٓ ي٠مٟمس سم٠مطمد ُمـ أهؾ زُم٤مٟمف يمٚم٘مامن ،اعم٘مّمقد أن
ًم٘مامن يم٤مٟم٧م ًمف شمٚمؽ اعمقىمٕمٞم٦م ويم٤من سمذًمؽ اًمِمٙمؾ ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمقف
حينم سمّمقرة هبٞم٦م وُمٜمٔمر رائؼ مجٞمؾ ،وهذا ٓ يٕمٜمل اًمتٗم٤موت واًمتٖم٤مير
واًمتٌ٤ميـ ذم ؿمخّمٞمتفٓ ،ن يمام طم٘مؼ ذم ًمً٤من أي٤مت واًمرواي٤مت
واعمٌ٤مطم٨م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أن هقي٦م اإلٟمً٤من سمروطمف وؿمخّمٞمتف سمٜمٗمًف،
ٓسمّمقرة سمدٟمف وم٘مط ،يمام ٟمِم٤مهد أٓن اًمّمٖمػم قمٜمدُم٤م يٙمؼم شمتٖمػم ؿمامئٚمف
ُمـ ُمراه٘م٦م إمم ؿمٌ٤مب إمم قمٜمٗمقان اًمِمٌ٤مب إمم اًمٙمٝمقًم٦م إمم اًمِمٞمخقظم٦م
إمم أرذل اًمٕمٛمر وُمع ذًمؽ هق ،هق واًمقطمدة ذم ؿمخّمٞمتف وهقيتف
ُمٜمحٗمٔم٦م سمتقؾمط روطمف وٟمٗمًف وُمـ صمؿ اإلٟمً٤من ًمق يِم٤مهد ُمـ يم٤من
ي٤مومٕم ً٤م صٖمػم ًا ويِم٤مهده ذم ؿمٞمخقظمتف ،أو أرذل اًمٕمٛمر ويٚمٛمس ُمٜمف هقيتف
أو ؿمخّمٞمتف ومٞم٘مقل ٟمٕمؿ هذا ومالن ،يمام اًمتٗم٧م إظمقة يقؾمػ ُمع اٟمف
شمريمقه صٖمػم ًا وؿم٤مهدوه يمٝم ً
ال وم٘م٤مًمقا اٟمؽ ٕٟم٧م يقؾمػ.
صقرة فم٤مهري٦م،

احملاوصً :مٙمـ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٌدن يٕمٜمل اًمّمقرة هٜم٤م
يٕمٜمل طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدن هق ٟمٗمس اًمٌدن؟.
الؾيذ الغيزُ :م٤م ورد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ال أُكْع ًُِ ب َي ْٔ ِم اىْل َياٌثَِ
ِ
ِ
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كادِرِيَ لَع أن نعِٔي بِاُّ اعمراد أن اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم ٓ يٕمجزه شمًقي٦م طمتك

اًمٌٜم٤منً ،مٌٞم٤من اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ذم اًمٔمراوم٦م .وأن ايمتِمػ قمٚمٛمٞم ً٤م أن ذم
اًمٌٜم٤من أهار يمثػمة ،ومتحٛمؾ هقي٦م اإلٟمً٤من ؿمخّمٞمتف اًمٗمًٚمجٞم٦م اًمروطمٞم٦م
إمم ؾمٕم٦م اًم٘مدرة اإلهلٞم٦مٓ ،
أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽُ ،م٤م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م إؿم٤مرة 
أن اإلٟمً٤من ًمـ يٙمقن ًمف ٟمقع ُمـ اًمتٖمػمات واًمتحقٓت اًمتل دمري قمٚمٞمف
سمًٌ٥م إقمامًمف وٟمت٤مئ٩م إقمامًمف ،يمام أن اًمٗم٤مرق سملم صقر احلٞمقاٟم٤مت وصقر
اإلٟمً٤من اعمتحٞمقن هق أن ذًمؽ إٟمً٤من ىمرد وًمٞمس ىمرد حمض.
احملاوص :يٕمٜمل إٟمً٤من سمّمقرة ىمرد؟.
الؾيذ الغيز :يٕمٜمل صقرة ومٞمٝم٤م سمٕمد إٟمً٤مين وًمٙمـ ًمألؾمػ شمردى
إمم أؾمٗمؾ اًمً٤مومٚملم ومّم٤مر ضمٜمٌ٦م اًمًٌع أو اًم٘مرد أو اخلٜمزيري٦م ومٞمف ،ومٝمق
شمريمٞم٥م شمرايمٛمل دجملُ ،مـ صمؿ يمثػم ُمـ اعمٛمًقظملم ممـ وىمع اعمًخ
قمٚمٞمٝمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،أه٤مًمٞمٝمؿ وقمٞم٤مٓهتؿ يٚمٛمًقن
ُمٜمٝمؿ هقيتٝمؿ ،ذم طملم هؿ ؿم٤مهدوهؿ ذم اًمّمقرة اعمٛمًقظم٦م ،هذا يدل
قمغم اٟمف هٜم٤مك اُمتزاج وشمريمٞم٥م سملم اًمِمخّمٞم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اعمتًٗمٚم٦م
واًمّمقرة اعمٛمًقظم٦م واعمؽمدي٦م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م ذًمؽ اإلٟمً٤من ،يمام هق
احل٤مل واًمٕمٙمس ذم اًمّمقرة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اعمؽمىمٞم٦م إمم اًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ،يرى
شمٚمؽ اهلقي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م ُمـ ؿمخّمٞم٦م روطمف وٟمٗمًف
ويرى ُم٤م وصؾ إًمٞمف ُمـ شمرىمل ذم اًمّمقر واًمٙمامٓت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

احملاوص :يٕمٜمل يٕمرف ًم٘مامن وًمٙمـ سمّمقرة هبٞم٦م .سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمِمٓمر
اًمث٤مين حينمون ؿمٌ٤مب أم ؿمٞم٥م اقمت٘مد اٟمف اشمْمح يٕمٜمل سمّمقرة شمتٜم٤مؾم٥م
ُمع أقمامهلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م.
الؾيذ الغيز :وإٟمام أهؾ اجلٜم٦م ؿمٌ٤مب يدظمٚمقهن٤م ؿمٌ٤مسم ً٤م.

كً فيكوٌ
احملاوص :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٜمص سم٠من أهؾ اجلٜم٦م هلؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م شمِمتٝمل
أٟمٗمًٝمؿ ،وم٢مذا أرادوا ؿمٞمئ ً٤م طمي قمٜمدهؿ ومقر ًا ،ومٝمؾ أن هذا إُمر يٛمٙمـ
أن يتح٘مؼ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ايْم ً٤م ـمٌؼ ىم٤مٟمقن قمٌدي اـمٕمٜمل شمٙمقن ُمثكم
أىمقل ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن وشم٘مقل ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك قمدة شمٕم٤مًمٞمؿ ذم اعمٕم٤مرف اًمقاردة ُمـ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وؾمٜم٦م أهؾ سمٞمتف شمٗمٞمدان اعم١مُمـ إذا ارشم٘مك ذم درضم٤مشمف ُمـ
اًمٙمامل واإليامن يتّم٤مقمد إمم سمٕمض اًمِم١مون واحل٤مٓت إظمروي٦م
واجلٜم٤موي٦م يمام ورد ُمث ً
ال هذا اًمتٕمٌػم اًمٜمٌقي «مقتقا قبؾ أن متقتقا» ،مم٤م
يدل قمغم أن اإلٟمً٤من يٛمٙمـ أن يتج٤موز اًمٙمثػم ُمـ اعمراطمؾ ويتٕم٤ميش ُمع
اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمِمآت اًمالطم٘م٦م وهق ذم ؾمػمه وؾمٚمقيمف ُمع رقم٤ميتف شم٘مقاه
وأقمامًمف وظمقاـمره وؾمٚمقيمف ،وم٢مذا سمٚمغ شمٚمؽ اعمٜم٤مزل طمٞمٜمئذ شمٙمقن ًمف ٟمقع
ُمـ اًمِم١مون واًمٙمراُم٤مت واحلٌقات واًمٕمٓمٞم٤مت اإلهلٞم٦م ،ـمٌٕم ً٤م شمٚمؽ اًمٕمٓمٞم٤مت

ًمٞمس ُمـ اًميوري أن شمتجًؿ سمامدة اًمدٟمٞم٤م ،وىمد يتٕم٤ميش ُمٕمٝم٤م طمتك
وهل ذم ٟمِم٠مهت٤م ذم قم٤معمٝم٤م يتٕم٤ميش ُمٕمٝم٤م يدريمٝم٤م يتذوىمٝم٤م ويِمٝمده٤م
وشمٙمقن ُمِمٝمقد ًة ًمف ،وهق قمغم أي٦م طم٤مل ذم وٛمـ ىمقة درضم٤مت روطمٞمف
ويمامٓهت٤م وسم٤مًمت٤مزم يتٛمٙمـ ُمـ هذا اعم٘م٤مم وهلؿ ُم٤م يِمتٝمقن.
احملاوص :هذا ومٞمام يرشمٌط ذم داظمؾ اـمر قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل شمٙمقن يمـ
ومٞمٙمقن ذم اجلٜم٦م وذم قم٤ممل أظمرة أؾمٛمك ُمرشمٌ٦م ُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م.
الؾيذ الغيز :هق سم٤مًمٓمٌع احل٤مل يمذًمؽ ًمٙمـ ًمٞمس اعمراد ُمـ وصقل
اعم١مُمـ أو اعمت٘مل أو أهؾ اًمٞم٘ملم أو أهؾ اإلظمالص إمم شمٚمؽ اًمدرضم٤مت
أن يقضمد هلؿ مم٤م يِم٤مءون ُمـ ُمِمٞمئ٦م ذم فمؾ اعم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦مٓ ،ن ـمٌٞمٕم٦م
اعم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م ًمٞمً٧م هل ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٙمامٓت إظمروي٦م ،اذ ًا ُمـ همػم اعمٛمٙمـ
أن شمتح٘مؼ شمٚمؽ اعمِمتٝمٞم٤مت وشمٜمجز وهل ُم٤مدهت٤م وفمرومٝم٤م ذًمؽ اًمّمٗم٤مء ذم
ُم٤مدة أظمرة وضمًامٟمٞم٦م قم٤ممل أظمرة إٓ أن شمٕم٤ميش اعم١مُمـ اًمذي وصؾ
إمم درضم٤مت قم٤مًمٞم٦م يم٤معمٕمّمقم أن طم٘مٞم٘م٦م ُم٘م٤مُمٝمؿ أهنؿ ذم ُمِمٝمدهؿ اًمٙمثػم
ُمـ اًمِم١مون ُمـ قم٤ممل أظمرة خيؼمون قمٜمٝم٤م وهلؿ ٟمقع شمٕم٤ميش ُمٕمٝم٤م.

مكاو املعضوو
احملاوص :قمغم ذيمريمؿ ًمٚمٛمٕمّمقُملم^ هؾ أن أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^
شمتًع طمٞم٤مهتؿ ًمتِمٛمؾ ُمٜم٤مزل اًمدٟمٞم٤م فم٤مهر ًا وآـمالع قمغم ُمٜم٤مزل اًمدٟمٞم٤م
وأظمرةواًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيز :سم٤مًمٓمٌع أن اعم١مُمـ اًمذي راقمك ؾمٚمقك اًمت٘مقى وؾمٚمقك
اًمٞم٘ملم وؾمٚمقك اإلظمالص يّمؾ إمم درضم٤مت ُمـ ُمِم٤مهدات قمديدة
ًمِم١مون اًمؼمزخ ،أو سمٕمض ؿم١مون اًمؼمزخ أو سمٕمض ؿم١مون أظمرة،
ومٙمٞمػ سمؽ سمٛم٘م٤مُم٤مت اعمٕمّمقُملم ،احل٘مٞم٘م٦م يمؾ إٟمً٤من ُم١مُمـ طمتك وان
ىمٚم٧م درضم٦م إيامٟمف ويمؾ سمنم وطمتك أن اٟمحرف سمف اًمًٌٞمؾ إمم ؾمٌٞمؾ اًمٖمل
هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ـمٌٞمٕم٦م ضمٝم٤مز ُمريم٥م ُمـ وضمقد اإلٟمً٤من وسمٜم٤مءوضمقده ذو
ـمٌ٘م٤مت وذو قمقامل ،ؿمٕمر سمذًمؽ اإلٟمً٤من أو همٗمؾ قمٜمف ،اإلٟمً٤من سمحً٥م
ضمٝم٤مزه اًمقضمقدي هق ُمقضمقد ذو ٟمِم٠مت وذم آن واطمد ،وهق يمام يٕمٞمش
ويدسمر ُمٕمٞمِم٦م دٟمٞم٤مه هق أن ذم طم٤مًم٦م شمٕم٤ميش ُمع اعم٘م٤مم واعمٜمزل اًمؼمزظمل

اًمذي هق ومٞمف ،ويمذًمؽ هق ذم ُم٘م٤مم شمٕم٤ميش ُمع ُمٜمزل أظمرة وان مل
يِمٕمر سمف وم٢مذ ًا طم٤مًم٦م اًمتٕم٤ميش اًمقضمقدي ُمع ـمٌ٘م٤مت وضمقد اإلٟمً٤من ُمع
هذه اًمٕمقامل أُمر صم٤مسم٧م ًمٚمٙمؾ وإٟمام اًمذي خيتٚمػ سملم اعمٕمّمقُملم
وٓي٘م٤مس هبؿ أطمد وهمػمهؿ ،أو ُمـ هق دون اعمٕمّمقُملم وهمػمهؿ هق
ُمِم٤مهدة شمٚمؽ اًمٕمقامل وسم٤مًمٓمٌع إن اعمٕمّمقم عم٤م أويت ُمـ قمٚمؿ ًمدين
وـمٝم٤مرة وصٗم٤مء وم٤مئؼ يِم٤مهد ُمثؾ شمٚمؽ اًمٕمقامل ذم ُمراشم٥م أيمثر
وشمًتحيين رواي٦م رواه٤م اًمِمٞمخ اًمّمدوق سمًٜمده قمـ أيب قمٌد اهلل سمٙمر
إرضم٤مين ىم٤مل :صحٌ٧م أسم٤م قمٌداهلل‘ ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ُمـ اعمديٜم٦م ومٜمزل
ُمٜمزًٓ ي٘م٤مل ًمف قمًٗم٤من ،صمؿ ُمررٟم٤م سمجٌؾ أؾمقد ،قمغم يً٤مر اًمٓمريؼ وطمش،
وم٘مٚم٧م :ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ُم٤م أوطمش هذا اجلٌؾ؟ ُم٤م رأي٧م ذم اًمٓمريؼ
ال ُمثٚمف؟ وم٘م٤مل :ي٤م اسمـ سمٙمر أشمدري أي ضمٌ ً
ضمٌ ً
ال هذا؟ هذا ضمٌؾ ي٘م٤مل ًمف:
اًمٙمٛمد وهق قمغم واد ُمـ أودي٦م ضمٝمٜمؿ ومٞمف ىمتٚم٦م أيب احلًلم‘ اؾمتقدقمٝمؿ
اهلل ،جيري ُمـ حتتف ُمٞم٤مه ضمٝمٜمؿ ُمـ اًمٖمًٚملم واًمّمديد واحلٛمٞمؿ أن وُم٤م
خيرج ُمـ ضمٝمٜمؿ وُم٤م خيرج ُمـ ـمٞمٜم٦م ظمٌ٤مل وُم٤م خيرج ُمـ ًمٔمك وُم٤م خيرج
ُمـ احلٓمٛم٦م وُم٤م خيرج ُمـ ؾم٘مر وُم٤م خيرج ُمـ اجلحٞمؿ وُم٤م خيرج ُمـ
اهل٤موي٦م وُم٤م خيرج ُمـ اًمًٕمػم ،وُم٤م ُمررت هبذا اجلٌؾ ذم ُمًػمي ومقىمٗم٧م
إٓ رأيتٝمام يًتٖمٞمث٤من ويتيقم٤من وإين ٕٟمٔمر إمم ىمتٚم٦م أيب وم٠مىمقل هلام :إن
ه١مٓء إٟمام ومٕمٚمقا عم٤م أؾمًتام ،مل شمرمحقٟم٤م إذ وًمٞمتؿ ،وىمتٚمتٛمقٟم٤م وطمرُمتٛمقٟم٤م
ووصمٌتؿ قمغم طم٘مٜم٤م ،واؾمتٌدشمؿ سم٤مُٕمر دوٟمٜم٤م ،ومال يرطمؿ اهلل ُمـ يرمحٙمام

ذوىم٤م وسم٤مل ُم٤م صٜمٕمتام وُم٤م اهلل سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمدش( .)1وم٘م٤مًمقا ًمف وهؾ يٛمٙمٜمؽ
اًمٕمٞمش ُمع ؾمامع وُمِم٤مهدة يمؾ ذًمؽ ،وم٘م٤مل :إن ًمٜم٤م ىمٚمقب همػم ىمٚمقسمٙمؿ
وُمً٤مُمع همػم ُمً٤مُمٕمٙمؿ.
وًمق يم٤مٟمقا هؿ سمام أوشمقا ُمـ اهلل ىم٤مسمٚمٞمتٝمؿ حمدودة يمام هل احل٤مل ذم
أرواطمٜم٤م ،عم٤م اؾمتٓم٤مقمقا أن يٜمٌ١ما قمـ آصم٤مر إقمامل وقمـ ـمريؼ اًمنميٕم٦م
وقمـ ـمريؼ ُمٜمٝم٤مج إطمٙم٤مم ويمٞمػ أصم٤مره٤م إظمروي٦م ،احل٘مٞم٘م٦م وراصم٦م
قمـ ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ يمام يم٤من ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ يتحدث قمـ أصم٤مر وظمقاص
وقم٘مٌك وٟمت٤مئ٩م إقمامل ومٝمق يِم٤مهده٤م’ ويِم٤مهده٤م أيْم ً٤م أهؾ
سمٞمتف وراصم٦م قمٚمٛمٞمف ُمٜمف ،ويمٞمػ هل أن شمتجًد وشمتقًمد ُمٜمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م ذم
اًمؼمزخ وأظمرة وذم اًمٍماط وذم قمرص٤مت اًمٕمقامل إظمرى.

( )1صمقاب إقمامل258ـ .259

تفغذ البزٌ
احملاوص :هؾ يت٠مذى اًمٌدن ُمـ وٞمؼ اًم٘مؼم ويِمٕمر سم٤مًمديدان ،وهؾ
يِمٕمر سمتٗمًخف أم أن إُمر يرشمٌط سم٤مًمروح ،وُم٤م هق ه اًمت٠ميمٞمد قمغم
سمٕمض أداب اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مؼم ُمثؾ رش اعم٤مء قمٚمٞمف وووع ضمرائد أو
ضمريدشملم حت٧م سمدن اعمتقرم وٟمٔم٤مئر ذًمؽ؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م وان قمرف واؿمتٝمر قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م
واحلٙمامء واعمتٙمٚمٛملم ،أن اًمروح شمٜمٗمّمؾ قمـ اًمٌدن ذم اعمقت وسم٤مًمت٤مزم
شمٗمؽمق قمـ اًمٌدن ،وًمٙمـ ُم٤م شمِمػم إًمٞمف مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م
وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وأطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م^ ويمذًمؽ ُم٤م شمِمػم إًمٞمف
مجٚم٦م ُمـ اعمِم٤مهدات واعمٙم٤مؿمٗم٤مت سمؾ وذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م ذم اًمٖمرب اٟمف
ًمٞمس هٜم٤مك اٟم٘مٓم٤مع يم٤مُمؾ سملم اًمروح واًمٌدن ،سمؾ هٜم٤مك درضم٤مت ُمـ
اًمٕمٚم٘م٦م شمٌ٘مك ُمًتٛمرة سملم اًمروح ،أو يمام يٕمؼم ُمع اًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م ذم
اًمٌدن ،وهذا اًمٌدن ٓ ري٥م اٟمف شمتقارد قمٚمٞمف اًمتٖمٞمػمات وشمتٌدل اخلالي٤م

رسمام يمؾ ؾمٌع ؾمٜملم يمام يثٌتٝم٤م اًمٕمٚمؿ احلدي٨م ،وًمٙمـ هٜم٤مك أٟمقاع ُمـ
اًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م اًمٌ٤مىمٞم٦مُ ،م٤مدة ـم٤مىمٞم٦م أو ُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م أصمػمي٦م يروق ًمٌٕمض
قمٚمامء اًمروح اعمحدصملم اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م سمامدة آيمتقسمالزم وهل ُم٤مدة سمٞمْم٤مء
سمخ٤مري٦م يمام يٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمِم٤مهدات ،وذم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م يٕمؼم
قمٜمٝم٤م سمامدةسمٞمْم٤مء سمخ٤مري٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م هل شمٚمؽ أو همػمه٤م
وأي٤م ُم٤م يم٤من وم٘مد ورد ذم اًمرواي٤مت أن ـمٞمٜم٦م اإلٟمً٤من إصٚمٞم٦م ذم سمدٟمف
اًمدٟمٞمقي شمًٞمخ ذم اًمؽماب ويٌ٘مك اًمؽماب طم٤مومٔم ً٤م هل٤م.
احملاوص:

شمريدون أن شم٘مقًمقا ذم اًمٌدن يٌ٘مك ؿمٞمئ ً٤م يِمٕمر يٕمٜمل ًمف

ؿمٕمقر؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،يٌ٘مك ُمـ اًمٌدن ُم٤مدة حيتٛمؾ شمٓم٤مسم٘مٝم٤م ُمع ُم٤ميذيمر
أن ذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م ويٕمؼمون قمٜمٝم٤م سم٠مهن٤م هل اعم٤مدة آيمتقسمالزُمٞم٦م أو
ُم٤مدة ـم٤مىمٞم٦م وؾمقاء يم٤مٟم٧م هل هذه اعم٤مدة أو أًمٓمػ ُمٜمٝم٤م ومٚمٚمروح شمٕمٚمؼ هب٤م
ويتؿ هل٤م ؿمٕمقر سم٤معم٤مدة اًمؽماسمٞم٦م.
احملاوص :يٕمٜمل شمٖمػمت اًمتًٛمٞم٦م سمٛمٕمٜمك ُم٤مدة هل٤م ؿمٕمقر أي شمِمٕمر سمام
يٜمزل ذم اًمٌدن؟.
الؾيذ الغيز :يمال ،اعم٘مّمقد أن هذه اعم٤مدة شمٌ٘مك آًم٦م ًمٚمروح ُمـ
اًمٌدن وان آٟمٗمّم٤مل ٓ يٙمقن يم٤مُم ً
ال سملم اًمروح واًمٌدن وقمغم سم٘م٤مء
اًمٕمٚم٘م٦م واًمٕمالىم٦م سملم اًمروح وُم٤مدة اًمٌدن وهٜم٤مًمؽ ؿمقاهد قمديدة ذم

اًمرواي٤مت اعمتقاشمرة سملم اًمروح وُمثقاه٤م ،شمٌ٘مك شمٚمؽ اًمٕمٚم٘م٦م وُمـ صمؿ اعمٞم٧م
قمٜمدُم٤م يزوره اًمزائر أو سمٕمد ُمئ٤مت وآٓف اًمًٜملم يِم٤مهد ُمـ يزوره
ويًٛمع وحيدث ٟمقع ُمـ اًمتالىمل ،ومٕمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر قمـ أيب
احلًـ‘ ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمف :اعم١مُمـ يٕمٚمؿ سمٛمـ يزور ىمؼمه؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ وٓ
يزال ُمًت٠مٟمً ً٤م سمف ُم٤م دام قمٜمد ىمؼمه وم٢مذا ىم٤مم وأٟمٍمف ُمـ ىمؼمه دظمٚمف ُمـ
أٟمٍماومف قمـ ىمؼمه وطمِم٦مش( .)1ذًمؽ مم٤م يدل قمغم أن ُمثقى اًمٌدن وُم٤م ومٞمف
ُمـ اًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م ًمإلٟمً٤من شمٌ٘مك اًمروح ذات قمٚم٘م٦م طمتك سمٕمد صػمورة
اًمٕمٔم٤مم رُمٞمؿ وطمتك سمٕمد شمٗمًخ وشمٌدد اًمٌدن إمم شمراب ،ذم احل٘مٞم٘م٦م
هٜم٤مًمؽ ـمٞمٜم٦م أصٚمٞم٦م شمٌ٘مك وشمًقخ وشمتٗمِمك وحتتٗمظ سمٜمقع ُمـ اًمٙمٞمٜمقٟم٦م،
اًمٙمٞمٜمقٟم٦م أن هذه إضمٝمزة احلديث٦م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمرصده٤م ٓن هذه
إضمٝمزة ٓ شمًتٓمٞمع أن شمرصد أيمثر اًمٓم٤مىم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م وهل ُمـ قم٤ممل
اًمدٟمٞم٤م وُمع ذًمؽ ٓ شمتٛمٙمـُ ،مث ً
ال ُم٤مدة آيمتقسمالزم اًمتل ٟٓمريد أن ٟمجزم
سم٠مهن٤م هل اًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م ،إمم قم٘مقد وؾمٜملم ىمريٌ٦م مل يًتٓمٞمٕمقا أن
يرصدوه٤م إٓ سمٕمد اؾمتحداث أضمٝمزة ضمديدة اؾمتٓم٤مقمقا أن يرصدوا
طمتك ُم٤م ومقق إؿمٕم٦م اًمٌٜمٗمًجٞم٦م أو ُم٤م حت٧م إؿمٕم٦م احلٛمراء وُم٤م ؿم٤مسمف
ذًمؽ ،ومٝمٜم٤مك ؾمٞمؾ يمٌػم ُمـ ُمقاد اًمٓم٤مىم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م،
واًمٙمِمػ اًمٌنمي مل يتقصؾ إًمٞمٝم٤م ،إذا يم٤من هذا سمٕمد ُميض طم٘م٥م قمديدة
ُمـ سمٕمد ُمقت اإلٟمً٤من وشمٌدد أوص٤مًمف هٙمذا طم٤مهل٤م ومٙمٞمػ سمؽ واإلٟمً٤من
( )1اًمٙم٤مذم ،ج.228 :3

ذم سمداي٦م طم٤مًم٦م ُمقشمف وسمٕمد ٟمزع روطمف سمدىم٤مئؼ أو ؾم٤مقم٤مت ٓ ،ري٥م أن
شمٙمقن اًمٕمٚم٘م٦م وـمٞمدة ُمقضمقدة.
احملاوص :يٕمٜمل يٙمقن ًمرش اعم٤مء شم٠مصمػم وٟمٗمؽمض شمرسم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء قمغم
اًمٌدن ٟمٗمًف؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿً .مٙمؾ هذا شم٠مصمػم وطمتك ووٕمٞم٦م اًمٌدن ويمٞمػ
يٙمقن يمؾ ذًمؽ ُم١مصمر طمتك ُمراقم٤مة يمٞمٗمٞم٦م اًمدومـ ويمٞمٗمٞم٦م اًمٖمًؾ.
ٟمٕمؿ ذم سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م قمالىم٦م اًمروح سمٕمد اعمقت سم٤مًمٌدن وذات اًمٕمالىم٦م،
ُمث ً
ال ىمقًمف‘« :كام تـامقن متقتقن وكام تستقؼظقن تبعثقن» ،ويمام ذم
ِني َم ْٔح َِٓا َو َّاىِت ل َ ًْ َت ٍُ ْ
اَّلل َح َخ َٔ ََّّف األَ ْج ُف َط خ َ
أي٦م اًمٙمريٛم٦م َّ ُ
ج ِِف ٌَ َِام َِٓا
ِ
وم٤معمٜم٤مم طم٤مًم٦م ُمـ اًمقوم٤مة ،يًتٓمٞمع اإلٟمً٤من أن يتٚمٛمس ذم احل٤مًم٦م اعمٜم٤مُمٞم٦م
وسم٘مٞم٦م اًمٌدن ُمـ يمٞمٗمٞم٦م ووع اًمٌدن قمغم أي ضم٤مٟم٥م ،رسمام هٜم٤مك ُمث ً
ال وٞمؼ
ذم اعمقوع اًمذي ـمرح اإلٟمً٤من سمدٟمف ومٞمف رهمؿ أن اًمروح ذم طم٤مًم٦م ُمٜم٤مم،
وًمٙمـ يِم٤مهد هذا اًمْمٞمؼ يٜمٕمٙمس قمغم اًمروح ٟمٗمًٝم٤م أو رسمام يِم٤مهد صم٘مؾ
ُمٕملم ؿمديد ضمد ًا ويم٤مًمٙم٤مسمقس اًمروطمل ذم طم٤مًم٦م اعمٜم٤مم أو اًمرؤي٦م ُمث ً
ال ُمـ
وىمقع رء صم٘مٞمؾ قمغم اًمٌدن ،أو اًمٓمٕم٤مم اًمث٘مٞمؾ أو رسمام يم٤من اإلٟمً٤من ذم
طم٤مًم٦م سمرودة ذم سمدٟمف ،أو طم٤مًم٦م طمرارة ،سمٕمٌ٤مرة أظمرى احل٤مٓت اًمتل شمٓمرأ
قمغم اًمٌدن شمٜمٕمٙمس شمٚم٘م٤مئٞم ً٤م قمغم اًمروح ؾمٚمٌ ً٤م أو اجي٤مسم ً٤م وُمـ صمؿ وصٚم٧م
شمقصٞم٤مت يمثػمة ذم آداب آطمتْم٤مر وآداب محؾ اعمٞم٧م وآداب شمٖمًٞمٚمف

وآداب دومٜمف وُمراطمؾ هذه إُمقر ،ورد ذم اًمرواي٤مت اٟمف ٓ يقوع صم٘مؾ
قمغم سمٓمـ اعمٞم٧م أصمٜم٤مء آطمتْم٤مر وٓ أصمٜم٤مء اًمتٖمًٞمؾ ٓن هذا جيٝمد اعمٞم٧م،
وهذا ؿمٌٞمف اًمٜم٤مئؿ ًمق ووع قمٚمٞمف رء صم٘مٞمؾ ورسمام يِم٤مهد يم٤مسمقس سم٤مًمٜمًٌ٦م
ًمف وأيْم٤م ورد ذم اًمرواي٤مت اٟمف ذم طم٤مًم٦م آطمتْم٤مر ٓ يٚمٛمس سمدن اعمٞم٧م
ٓن ُمـ عمس أقمْم٤مء اعمحتي يم٠مٟمف أقم٤من قمٚمٞمف ٕٟمف يقضم٥م ٟمقع ُمـ
اًمِمدة سم٠مقمتٌ٤مر ٟمزع اًمروح هل طم٤مًم٦م ُمـ اًمِمدة وم٢مذا وضمد رء ُمـ اًمِمدة
أو اعم١مصمر اخل٤مرضمل اًمْم٤مهمط ؾمتٙمقن ؿمدشمف قمغم اعمٞم٧م أيمثر.
احملاوص :هؾ هذه إُمقر اعمًتحٌ٦م شمٌ٘مك ضم٤مري٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
يمرش اعم٤مء قمغم اًم٘مؼم وزي٤مرة اعمٞم٧م وُم٤م يّمٞم٥م اعمٞم٧م ُمـ اًمقطمِم٦م
واإليٜم٤مس ،أم ختتص سم٤مًمٗمؽمة إومم اًمتل شمكم اًمقوم٤مة؟.
الؾيذ الغيز:

هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت شم٘مقل أن مجٚم٦م ُمـ هذه

احل٤مٓت شمٌ٘مك ،وان اعمقشمك ي٠م ّٟمقن ويٕم٤مٟمقن ُمع يمقن أسمداهنؿ رُمٞمٛم٦م ذم
شمٚمؽ اًم٘مٌقر وًمٙمٜمٝمؿ يت٠مذون ومٞمام ًمق ضمٕمٚم٧م ُمزسمٚم٦م ىمريٌ٦م ُمـ ىمٌقرهؿ
طمتك وًمق سمٕمد ـمقال ؾمٜملم ،أو ُمث ً
ال ضمٕمؾ يمٜمٞمٗم ً٤م وسم٤مًمققم٦م ُمـ اًم٘م٤مذورات
ىمريٌ٦م ُمـ ُمث٤موهيؿ ،سم٠مقمتٌ٤مر اًمٙمراُم٦م ًمٚم٘مٌقر واعم٠موى ُم١مصمر وٓ ؾمٞمام إذا
يم٤مٟمقا ُمـ إوًمٞم٤مء واخلٚمص اًمذيـ شمٌ٘مك أسمداهنؿ ـمري٦م يمام ؿمقهد ذًمؽ
ذم مجٚم٦م أو ُمرار ًا ذم اًمّمٚمح٤مء.
احملاوص :طمتك اًمذيـ مل شمٌ٘مك أسمداهنؿ يمام أذشمؿ ذم إؾمئٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م إمم

سم٘م٤مء ٟمقع ُمـ اًمٓمٞمٜم٦م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ اًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م اًمتل شمًقخ ذم اًمؽماب وان مل شمِم٤مهد
ذم احلس شمٌ٘مك ًمٚمروح ُمرشمٌ٦م ُمـ اًمِمٕمقر سمتٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م ًمديٜم٤م ،ومٛمـ آداب
دمٝمٞمز اعمٞم٧م قمٜمدُم٤م يٖمًؾ ُمث ً
ال ٓ يدظمؾ اعم٤مء ذم ُمٜمخريف أو أذٟمٞمف وم٠من
ذًمؽ يقضم٥م اًمّمٛمؿ ذم اعمٞم٧م مم٤م يدل قمغم اٟمف شمٌ٘مك آًمٞم٦م اًمٌدن ًمٌٕمض
أٟمِمٓم٦م اًمروح قمغم طم٤مهل٤م ذم إي٤مم إومم ُمـ اعمقت ،وىمد ورد قمـ
اإلُم٤مم أيب قمٌداهلل‘ ٓ« :تػدح مقتؽ بالؼز ولؽـ ضعف أشػؾ مـف
بذراعني أو ثالثة ودعف يلخذ أهبتفش( .)1وم٠مٟمف ُم٘مٌؾ قمغم سمٞم٧م ضمديد
وهقل قمٔمٞمؿ ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمتٝمٞمئ٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ومٝمذه أُمقر يمام ًمق أراد اًمً٤مُمع
أن يتٛمثؾ اٟمف يم٤من ذم طم٤مًم٦م ُمٜم٤مُمٞم٦م ويِم٤مهد سمدٟمف ذم سمٕمض احل٤مٓت اعمٜم٤مُمٞم٦م
ومٙمٞمػ ي١مظمذ سمف إمم ُمٙم٤من ،وم٤مًمروح وان يم٤مٟم٧م هل ذم ُمقوع وًمٙمـ ُمـ
سمٕمد شمِم٤مهد ُم٤م جيري قمغم اًمٌدن.

( )1اًمٙم٤مذم ج.191 :3

اجلً
احملاوص :ذيمرٟم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقامل واعمٜم٤مزل اًمتل يٛمر هب٤م اإلٟمً٤من ذم
ُمًػمشمف اًمقضمقدي٦م .ومٝمؾ اجلـ ايْم ً٤م يٛمرون هبذه اًمٕمقامل وهؾ اعمرور هب٤م
ُمرشمٌط سمِم٠من اًمتٙمٚمٞمػ أم ٓ ًمٙمل يِمٛمؾ اعمخٚمقىم٤مت إظمرى همػم اجلـ
واإلٟمس؟.
الؾيذ الغيز :هٜم٤مك ُمـ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م واًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م ُم٤م
يدًمؾ قمغم أن اجلـ ٓري٥م يٛمرون سمٛمراطمؾ يٛمر هب٤م اإلٟمس ،هم٤مي٦م إُمر
اٟمف ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن ضمٜم٦م اجلـ هل دون ضمٜم٦م اإلٟمسٟٕ ،مف
اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م قمٜمد اإلٟمس شمرشمٗمع قمغم اجلـ ،وُمـ صمؿ وم٠من ضمٜم٦م
اإلٟمس شمٕمٚمق ضمٜم٦م اجلـ ،مم٤م يدًمؾ أن اجلـ أيْم ً٤م ًمدهيؿ قم٤ممل سمرزخً ،مدهيؿ
طمٞم٤مة ومم٤متً ،مدهيؿ حم٤مؾمٌ٦م ًمدهيؿ شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اًمؼمزظمٞم٦م سمٜمٛمط آظمر،
وًمدهيؿ ايْم ً٤م إؿمٞم٤مء إظمروي٦م وؾمٞمٌٕمثقن واعمراطمؾ ؿم٤مُمٚم٦م ايْم ً٤م ًمٚمجـ
ََُْ ُ َ ُ
س ًْ َأ ُّح َٓا اثلَّ َلالن ()1هذه اًمتٕم٤مسمػم اًم٘مرآٟمٞم٦م واردة يمثػم ًا َوٌاَ
ظِفصغ ى
ِ
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َْ

ْ

َّ

ُُْ
َريل ُ
ج اْل ََّ َو َ
ون ( )1هذا يدًمؾ قمغم وطمدة اًمنميٕم٦م
اإلنط إِال ِ َْلػتس ِ
ِ
ِ
واًمتٙمٚمٞمػ ،واًمنميٕم٦م واًمتٙمٚمٞمػ هل قمٌ٤مرة قمـ صقرة ذم دار اًمدٟمٞم٤م
سمٛمٜمٔمقُم٦م شمنميٕمٞم٦م وطم٘مٞم٘متٝم٤م شمٙمقيٜمٞم٦م يٛمر هب٤م يمال اًمث٘مٚملم ،هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م
إمم اجلـ وهٜم٤مك ُمـ اًمِمقاهد اًمٙمثػمة قمغم هذا اعمٓمٚم٥م ذم ظمْمؿ
اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ،وأُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم سم٘مٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٤مت وم٠ميْم ً٤م يًتِمٕمر ُمـ
سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص أن هل٤م طم٤مًم٦م سمرزظمٞم٦م وهل٤م ٟمقع ُمـ احل٤مًم٦م إظمروي٦م ايْم ً٤م،

وورد ذم ٟمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م اٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت إٓ
أرسمعٟ ،م٤مىم٦م ص٤مًمح ،واًمذئ٥م اًمذي ىمتؾ ذم ىمّم٦م يقؾمػ ،واخلروف اًمذي
ذسمح ومداء قمـ إؾمامقمٞمؾ ويمٚم٥م أصح٤مب اًمٙمٝمػ أو مح٤مرة سمٚمٕمؿ سمـ
سم٤مقمقرا ،مم٤م يدًمؾ قمغم أن ضمٜم٦م اإلٟمس ٓ يدظمٚمٝم٤م ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت مم٤م
يدًمؾ قمغم أن احلٞمقاٟم٤مت هل٤م ٟمقع ُمـ اًمٜمِم٠مة إظمروي٦م هل دون اإلٟمس
ودون اجلـً ،مٙمٜمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمٜمِم٠مة ،واًمٌحقث احلٙمٛمٞم٦م شمتِم٤مهد ُمع
شمٚمؽ اًمٜمّمقص اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م.

( )1اًمذاري٤مت.56 :

عامل الضوحاىيات
احملاوصُ :م٤م هق قمٚمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٤مت ،هؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمتداول وصحٞمح
ويمٞمػ يٛمٙمـ احلّمقل قمٚمٞمف؟.
الؾيذ الغيز :هذا آصٓمالح وهق قمٚمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٤مت ىمد يٓمٚمؼ
قمغم قمٚمقم قمديدةُ ،مٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمٕمروم٤من ،وُمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م ،وقمٚمقم
اعمٕم٤مرف ،ورسمام يٓمٚمؼ قمغم سمٕمض اًمٕمٚمقم ُم٤م ىمد شمًٛمك سم٤مًمٕمٚمقم اًمٖمريٌ٦م،
رسمام قمٚمؿ اًمتًخػم وقمٚمؿ اًمٓمٚمًامت وقمٚمؿ اجلٗمر قمٛمقُم ً٤م اًمٕمٚمقم اًمتل
شمٌح٨م طمقل اًم٘مْم٤مي٤م إصمػمي٦م ُمٜمف قمٚمؿ حمرم يم٤مًمًحر وسمٕمض أىمً٤مم
اًمتًخػم ،ومٝمذه يمام ي٘م٤مل ًمٗمٔم٦م أو اؾمؿ واصٓمالح ًمٕمٚمقم قمديـــدة وٓ
يٓمٚمؼ قمغم قمٚمؿ واطمد.
احملاوص :طمٌذا ًمق شمٌٞمٜمقن يٕمٜمل اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م واًمذي ٓ أؿمٙم٤مل ومٞمف
واًمٜم٤مومع ُمٜمف وًمق قمغم ٟمحق اإلمج٤مل.
الؾيذ الغيز:

ُمٜمٝم٤م قمٚمقم حمرُم٦م ُمثؾ قمٚمؿ اًمًحر وقمٚمؿ اًمٕمزائؿ،

وسمٕمض أىمً٤مم اًمٓمٚمًامت وسمٕمض أىمً٤مم قمٚمؿ اًمٜمػمٟمج٤مت واًمِمٕمٌذة.
هذه قمٚمقم يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٤مت وًمٙمـ ىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مئٛم٦م
سم٠مؾمامئٝم٤م اعمحرُم٦م ،ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمقاىمع قمٚمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٤مت يٕمٜمل ُم٤م
يرشمٌط سمٕم٤ممل ُم٤موراء اعم٤مدة مم٤م شمتدظمؾ ومٞمف إُمقر اًمروطمٞم٦م ؾمقاء روطمٞم٤مت
اجلـ أو روطمٞم٤مت اعمالئٙم٦م أو روطمٞم٤مت اإلٟمس هذه ُمّمٓمٚمح٤مت قم٤مُم٦م
ُم٤م وراء قمٚمؿ اعم٤مدة وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق رسمام ُمٙمروه ُمثؾ قمٚمؿ اًمرُمؾ أو راضمح
ُمثؾ قمٚمؿ اجلٗمر وُمِم٤مسمف ذًمؽ وُمٜمف ُم٤م هق راضمح سم٤مإلمج٤مل وشمٕمٚمٛمف ٕضمؾ
يمً٥م اعمٕم٤مرف اًمنمقمٞم٦م ُمثؾ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمّمحٞمح٦م وقمٚمؿ اًمٕمروم٤من
اًمّمحٞمح اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمٛمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م وؿمٌف ذًمؽ وهذه ايْم ً٤م ُمـ قمٚمؿ
اًمروطم٤مٟمٞم٤مت سم٠مقمتٌ٤مر ومٞمٝم٤م ذيمر ٟمٔمؿ وسمراُم٩م ُمرشمٌٓم٦م سمٕم٤ممل اًمروح وقم٤ممل
ُم٤موراء اعم٤مدة.
احملاوص :سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمتل أذشمؿ إمم حتريؿ اًمٗم٘مٝم٤مء هل٤م ،هؾ أن
هلذه اًمٕمٚمقم أصم٤مر طم٘مٞم٘مٞم٦م أم أهن٤م جمرد أوه٤مم ُمثؾ سمٕمض اًمٕمٚمقم اًمٖمريٌ٦م أو
سمٕمض قمٚمؿ اًمًحر وهمػمه؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمٕمٚمقم ٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل أهن٤م أوه٤مم
جمردة ،سمؾ ذم هذه اًمٕمٚمقم اًمقهؿ واخلٞم٤مل ٟمٗمًف ًمف شم٠مصمػمات شمٙمقيٜمٞم٦م،
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى يِمػم إمم ذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم شم٠مصمػم اًمًحر ٌَا
ََْ ْ
َ ُ َ
ني ال ٍَ ْص ِء َو َز ْو ِجِّ ( .)1وذم احل٘مٞم٘م٦م هل شمًقيالت اًمقهؿ
ُحف ّ ِصكٔن ةِِّ ب
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وختٞمالت اًمقهؿ وسمدوره٤م هل٤م شم٠مصمػمات قمغم اعمتقهؿ وقمغم ـمرف
اعمتقهؿ ،ومٌ٤مًمت٤مزم هل٤م شم٠مصمػمات ذم اًمٜمٗمقس وان مل شمٙمـ شم٠مصمػماهت٤م ذم اعم٤مدة
وسم٤مًمت٤مزم ذم اعم٤مدة قمؼم اًمٜمٗمقس وم٠مىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ذًمؽ ،وًمٙمـ
هل٤م شم٠مصمػمات رسمام قمغم إقم٤مىم٦م إؿمخ٤مص ايْم ً٤م قمؼم اًمقهؿ واًمتخٞمؾ
واإلره٤مب واخلقف واًم٘مٚمؼ واًمِم١مم واًمٞم٠مس ،وُم٤م هل ُمـ طم٤مٓت
اًمً٘مقط وطم٤مٓت آٟمزٓق وآٟمحدار وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ .هذه يمٚمٝم٤م
شمِم٤مهد ذم شمٚمؽ اًمٕمٚمقم وآصم٤مره٤م وأن يم٤من يراد ُمٜمٝم٤م طم٤مٓت اجي٤مسمٞم٦م،
وًمٙمـ شمٔمؾ هذه اًمٕمٚمقم حمرُم٦م طمتك ذم ؾمٞم٤مق اًمٖم٤مي٤مت آجي٤مسمٞم٦م ٕٟمف
ـمريؼ حمرم ومال شمًقغ ذقم ً٤م.
احملاوص :إىمً٤مم اًمتل ذيمرمتقه٤م ُمـ قمٚمقم اًمروطم٤مٟمٞم٤مت اًمتل يٙمقن
ٟمٗمٕمٝم٤م ُمْمٛمقن ورضره٤م ُم٠مُمقنُ ،م٤م هل هذه اًمٕمٚمقم؟.
الؾيذ الغيز :ـمٌٕم ً٤م قمٛمقم قمٚمقم اعمٕم٤مرف واًمٕم٘م٤مئدُ ،مـ ُمٕم٤مرف
اًم٘مرآن وُمٕم٤مرف احلدي٨م اًمنميػ ؾمقاء سمٚمٖم٦م قمروم٤مٟمٞم٦م أو سمٚمٖم٦م ومٚمًٗمٞم٦م
أو ًمٖم٦م يمالُمٞم٦م أو سمٚمٖم٦م أدسمٞم٦م ،هذه يمٚمٝم٤م شمّم٥م ذم ص٘مؾ أوم٤مق اًمروح
ؾمقاء ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم أو ُمـ ضم٤مٟم٥م سمٕمد اإلدراك ًمٚمٕمقامل واعمٕم٤مرف،
وٓ ري٥م أن هذه شمًتقؾمع اًمروح أوم٘م٤م وؾمٕم٦م وشمّمٕمد هب٤م درضم٦م ُمْم٤موم ً٤م
إمم سمرٟم٤مُم٩م هتذي٥م اًمًٚمقيمٞم٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمٕمٛمكم ،هذا
ايْم ً٤م يّم٘مؾ اًمروح وإظمالق يمٚمٝم٤م شمرشمٌط سم٤مًمروح ،ومٌ٤محل٘مٞم٘م٦م اًمتٕمرف
قمغم ىمْم٤مي٤م اًمروح أُمر سم٤مًمغ اًمثٛمرة وسم٤مًمغ اًمٜمتٞمج٦م ،وطمتك أن اًمٕمٚمقم
اًمٖمريٌ٦م أو ُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمقم اًمٖمريٌ٦م أي همػم اعمتداوًم٦م وهمػم

اعم٠مٟمقؾم٦مُ ،م٘مّمقد اعمحٚمؾ ُمٜمٝم٤م ُمثؾ قمٚمؿ اجلٗمر سم٠مىمً٤مُمف ،وقمٚمؿ اًمرُمؾ،
وقمٚمؿ احلروف ،قمٚمؿ اعمٕم٤مين ،قمٚمؿ احلً٤مب وآؿمت٘م٤مىم٤مت اعمختٚمٗم٦م هذه
يمٚمٝم٤م شمٗمٞمد اإلٟمً٤من ،اومرض إـمالع قمغم قمٚمؿ اًمتخ٤مـمر اًمروطمل
واًمًٛمٕمل واًمٌٍمي وقمٚمؿ إصمػم واًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ٓ ري٥م أٟمف يقضم٥م
اـمالع اًمًٕم٦م ًمإلٟمً٤من واىمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م أن شمقىمل اإلٟمً٤من ُمـ آٟمٖمرار
وآٟمزٓق أُم٤مم أهؾ احلٞمؾ واًمٜمّم٥م واًمدضمؾ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمروطمٞم٦م،
يٙمقن ًمدى اإلٟمً٤من سمّمػمة ممٞمزة وم٤مصٚم٦م سملم ُم٤م هق
وم٤مٕـمالع قمٚمٞمٝم٤م ّ
يمراُم٦م طمؼ وسملم ُم٤م هق دضمؾ وطمٞمؾ وٟمّم٥م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽٟ ،محـ
ٟمِم٤مهد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًٓمر ًمٜم٤م سمٕمض إُمثٚم٦م أن قمٗمريت ً٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من
يًتٓمٞمع أن ي٠ميت سمٕمرش سمٚم٘مٞمس ُمـ اًمٞمٛمـ إمم ومٚمًٓملم ُمٚمؽ اًمٜمٌل
ؾمٚمٞمامن قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف اًمًالم ذم فمرف زُم٤مين سمٛمدة يًتٖمرق اجلٚمقس ذم
جمٚمس طمً٥م ُم٤م هق ُمْمٛمقن أي٦مَ :رتْ َو أَ ْن َت ُل َ
ٔم ٌ َِْ ٌَ َلام َِم (.)1
ومٛمثؾ هذه إُمقر ُمث ً
ال يٛمٙمـ أن ي٠ميت هب٤م ىمقى همػم ظمػمة ،وم٢مـمالع
اإلٟمً٤من قمٛمقُم ً٤م قمغم ُمثؾ هذه إُمقر يزيده سمّمػمة ويزيده متٞمٞمز ًا سملم ُم٤مهق
صحٞمح وصدق وُم٤م هق ظمٓم٠م ويمذب ،وُم٤م هق اخلػم وُم٤م هق اًمنم.
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عامل األصواح
احملاوص :سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم حتْمػم أرواح اعمقشمك هؾ هق أُمر ممٙمـ طم٘م ً٤م،
واإلضم٤مسم٤مت اًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م إرواح قمٜمد حتْمػمه٤م هؾ هل إضم٤مسم٤مت
صحٞمح٦م يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م أم ٓ؟.
الؾيذ الغيز :هم٤مًم٥م ُمـ يدقمل حتْمػم إرواح واًم٘مدرة قمغم
حتْمػم إرواح ـ طمً٥م سمٕمض اًمتج٤مرب وطمً٥م سمٕمض اعمتْمٚمٕملم
ُمـ أهؾ اعمٕمٜمك واًمٕمٚمؿ ـ هق ُمـ حتْمػم اجلـ واعمحي حيً٥م اٟمف
اطمي أرواح اعم١مُمٜملم ورسمام حيي ُمـ اجلـ ُمـ يٕمٚمؿ اًمّمٖمػمة
واًمٙمٌػمة قمـ اعمٞم٧م ،وسم٤مًمت٤مزم ئمـ اعمًتٛمع اجل٤مًمس ذم شمٚمؽ اجلٚمً٦م اًمتل
يتؿ ومٞمٝم٤م اًمتحْمػم أن إضم٤مسم٤مت ذًمؽ اعمجٞم٥م رسمام دىمٞم٘م٦م وصحٞمح٦م،
وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل ص٤مدرة ُمـ روح اعمتقوم٤مة ٕهن٤م شمٗمٞمد يمؾ اخلّم٤مئص اخلٗمٞم٦م
ًمٚمٛمتقرم ،وًمٞمس هٜم٤مك قم٤مُمؾ ضمًٛمل وطمز جيزم سمف وان يم٤من سمٕمض
ُمتْمٚمٕمل أهؾ اعمٕمٜمك يٍم قمغم صدىمٞمتف ذم سمٕمض اعمقارد ٟمٔمػم ُم٤م حيٙمٞمف
اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ًمٌٕمض شمالُمٞمذه ُمـ أؾم٤مشمذشمٜم٤م ،أن أظم٤مه اًمًٞمد طمًـ

رمح٦م اهلل قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ًمدي٦م اًم٘مدرة قمغم حتْمػم إرواح أو آرشمٌ٤مط
سم٠مرواح اًمٕمٔمامء ُمـ اًمٕمٚمامء وُمِم٤مسمف ذًمؽ.
قمكم أي٦م طم٤مل هذا ًمٞمس ممتٜمٕم ً٤م ،وآرشمٌ٤مط سم٠مرواح اعمقشمك يثٌتف قمٚمامء
اًمٖمرب ايْم ً٤م سم٠مٟمف قمؼم اًمتخ٤مـمر وٟمقع ُمـ آرشمٌ٤مط اعمقضمل سم٤مًمذسمذسم٤مت
اًمِمٗم٤موم٦م اًمروطمٞم٦م سملم روح احلل وروح اعمٞم٧م ،وهذا ًمٞمس ُمًتٜمٙمر ًا
وىم٤مسمال" ًمٚمتّمقير ٟمٔمػم ُم٤م ٟم٘مرأه ٟمحـ ذم زي٤مرة اًمرؾمقل وزي٤مرة أهؾ سمٞمتف،
«واكؽ حجبت عـ شؿعل كالمفؿ وفتحت باب ففؿل بؾذيذ
مـاجاهتؿ»( )1ومٝمٜم٤مك ٟمقع ُمـ آرشمٌ٤مط سملم أرواح إطمٞم٤مء وأرواح اعمقشمك
وًمٙمـ ُمـ هق اًمذي يًتٓمٞمع أن حيي ويرشمٌط ،هذا هق أُمر آظمر
ويمثػمون ُمـ أهؾ اًمٜمّم٥م واحلٞمؾ واًمدضمؾ ويمثػم ممـ يدقمقن أهنؿ
اطميوا اعمقشمك ويٙمقن ىمد اطمي اجلـ.
احملاوص :يٕمٜمل اًمذي حيي حيت٤مج إمم ىمقة روطمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م؟.
الؾيذ الغيز ٓ :ري٥م ذم ذًمؽ ،اًمروح اعمحية ايْم ً٤م ٓسمد وان
شمٙمقن هل٤م درضم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ،واحلْمقر ٟمقع ُمـ اًمّمالطمٞم٦م ًمروح
اعمٞم٧م واعمٙمٜم٦م ٓ شمٕمٓمك ًمٙمؾ اطمد وُمـ صمؿ هذه اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمـ آرشمٌ٤مط
سم٠مهؾ اًمؼمزخ ٓري٥م أهن٤م ٓ شمٕمٓمك إٓ ًمذوي اًم٘مدم اًمراؾمخ ُمـ أهؾ
اًمت٘مقى واًمٞم٘ملم ،وأُم٤م أطم٤مد اًمٜم٤مس ممـ هؿ ذم ؾمٚمقك اقمتٞم٤مدي واًمتزام
ديٜمل ه٤مسمط ومالري٥م اٟمف ًمٞمً٧م ًمدي٦م اًم٘مدرة واعمٙمٜم٦م قمغم حتْمػم إرواح
( )1اعمّمٌ٤مح ًمٚمٙمٗمٕمٛمل.615 :

وإٟمام هق حتْمػم ضمـ.
احملاوص :يٕمٜمل هٜم٤م يٙمقن هق ُمًخر ًمٚمجـ ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر؟.
الؾيذ الغيز :ىمد ٓ يٙمقن ًمديف اـمالع واًمتٗم٤مت ،إٓ أن اجلـ
اعمحي رسمام يٙمقن ىمريـ اعمٞم٧م مم٤م يٕمرف ظمٗم٤مي٤م يمثػمة قمـ اعمٞم٧م وجيٞم٥م
سم٢مضم٤مسم٤مت دىمٞم٘م٦م وُمت٘مٜم٦م أو قمغم إشمّم٤مل سم٤مًم٘مريـ ،وهذا اعم٘مدار ٓ يدل قمغم
أن اًمذي طمي هق روح اعمٞم٧م وإٟمام هق ىمريٜمف ُمـ اجلـ سمؾ سمٕمض اجلـ
ممـ ًمدهيؿ ىمدرات شمٙمقيٜمٞم٦م أظمرى ىمد يٓمٚمٕمقن قمغم ُم٤م يٓمٚمع قمٚمٞمف اًم٘مريـ
وسم٤مًمت٤مزم خيؼمون سمف.
احملاوص :سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمتحْمػم إرواح هؾ هق أُمر ٟمؽميمف ذم سم٘مٕم٦م
اإلُمٙم٤من ،يٕمٜمل هق أُمر ممٙمـ ٓ ٟمٜمٗمٞمف أم ٓ؟ وم٢مٟمف يقضمد هٜم٤مك ُمـ يثٌتف
يٕمٜمل إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن شمًتحي روح اٟمت٘مٚم٧م ُمـ هذه اًمدار إمم اًمدار أظمرة
شمٕمٞمش ذم اًمؼمزخ ٟمًتحيه٤م وٟمح٤موره٤م هذا اعمدقمل ًمدى اًمذيـ
حييون إرواح.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ اعم٘مّمقد ُمـ طمْمقر ًمٞمس هل شمٜمِم٠مه٤م ٟمِم٠مة
دٟمٞمقي٦م وإٟمام ٟمقع ُمـ ارشمٌ٤مـمٝم٤م سم٠مهؾ احلٞم٤مة ذم هذه اًمٜمِم٠مة ذم ُمقوع ُمٕملم
وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.
احملاوص :إذا شمقومرت ذائط اًمّمدق وعم٤م يٌٕم٨م قمغم آـمٛمئٜم٤من
سمِمخص اًمذي حيي إرواح ومٝمؾ شمٙمقن إضمقسم٦م اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م
ُمـ إرواح شمٙمقن هل٤م ٟمقع ُمـ اعمّمداىمٞم٦م أو يٛمٙمـ آـمٛمئٜم٤من إًمٞمٝم٤م؟.

الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م أن هذا آرشمٌ٤مط هذه اًم٘مٜم٤مة ًمٞمس ومٞمٝم٤م
طمجٞم٦م سمت٤مشم ً٤م سمؾ أن ٟمٗمس اعمٞم٧م قمغم أي٦م طم٤مل ُمٝمام شمّم٤مقمد ؿم٤مٟمف ًمٞمس يٕمٜمل
إرشمٌ٤مط سمف ايْم ً٤م هق ذو ُمقىمٕمٞم٦م سمحٞم٨م ي١مظمذ سم٠مىمقاًمف وإن يم٤من اعمٞم٧م ذم
اًمؼمزخ وُمٝمام وصؾ ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمداًم٦م واًمت٘مقى وم٢مهن٤م شمٖم٤مير احلج ًٞم٦م.
احملاوص :وًمٙمـ شمٙمِمػ ًمف أؿمٞم٤مء ىمد ٓ شمٙمِمػ ًمألطمٞم٤مء؟.
الؾيذ الغيزً :مٙمـ ًمٞمس ذم ُمداًمٞمؾ يمالُمف وومٞمام يدزم سمف طمجٞم٦م سم٘مقل
ُمٓمٚمؼ ،وإٟمام هق ٟمقع ُمـ اًمٌِم٤مئر واًمٜمذارة ،وٓ يٕمقل قمٚمٞمف يمحجٞم٦م ،سمؾ
أن إرشمٌ٤مط اًمروطمل ذم اًمرؤي٤م وٟمحقه٤م سم٤معمٕمّمقم ُمع اٟمف ُمٕمّمقم هذا
إرشمٌ٤مط ٓيٕمقل قمٚمٞمف يمحجٞم٦م ٓن ارشمٌ٤مط همػم اعمٕمّمقم سمف قمؼم ىمٜم٤مة
اًمرؤي٤م وقمؼم ىمٜم٤مة اعمِم٤مهدة ،شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مة سم٤مقمتٌ٤مرٟم٤م ٟمحـ همػم ُمٕمّمقُملم
وٓ ـمري٘م٦م شمٚم٘مٞمٜم٤م شمٚم٘مل اعمٕمّمقُملم ومال يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام يٙمقن ىمٞمٛمتٝم٤م،
ىمٞمٛم٦م ُمٜمٌف وُمٌنم وُمٜمذر ،وقمغم أي٦م طم٤مل هذا ُمٜمٌف إمم ٟمٗمس ُم٤مًمدى
اإلٟمً٤من ُمـ إدراك قمـ اًمقاىمع ُمـ طم٘مٞم٘م٦م يتٕم٤مُمؾ ويٚمٛمس ويتٕم٤مـمل ُمٕمف
سمام ًمف ُمـ طمدود وطم٘مٞم٘م٦م.
احملاوص :يٕمٜمل هل شمقرث اًمٞم٘ملم وًمٙمـ اؾمتٜم٤مد ًا إمم أُمقر أظمرى؟.
الؾيذ الغيز :يرضمع ًمٚمٛمقازيـ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م اإلٟمً٤من ذم يمؾ
أُمقره ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕم٘مؾ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

العنل واجلظاء
احملاوصٟ :مٕمرف ُمـ إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م أن اًمدٟمٞم٤م هل وطمده٤م دار
اًمٕمٛمؾ ومام ُمٕمٜمك ُم٤م ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ُمـ أن أرواح
اعمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم يم٤مٟم٧م شمًٌح هلل َقم َّز َو َضم َّؾ ذم قم٤ممل آفمٚم٦م أًمٞمس
هذا اًمتًٌٞمح ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف إضمر؟.
الؾيذ الغيزُ :م٤م ذيمرشمف ُمـ أن ىمد ورد ذم أي٤مت واًمرواي٤مت أن
دار اًمدٟمٞم٤م هل اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اجلزاء وحتدث ُمـ ظمالهل٤م إقمامل
فم٤مهر إدًم٦م ظمالف ذًمؽ.
احملاوص :يمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع احلدي٨م اًمٞمقم قمٛمؾ سمال ضمزاء وهمدا ضمزاء
سمـال قمٛمؾ هذا اعمْمٛمقن ُمروي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم‘.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ وًمٙمـ هذا اعمْمٛمقن ٓيٗمٞمد احلٍم ،يٕمٜمل اًمٞمقم
قمٛمؾ سمال ضمزاء وهمدا ضمزاء سمال قمٛمؾ ،وان ُم٤م ىمٌؾ ًمٞمس هٜم٤مك قمٛمؾ ومل
يؽمشم٥م قمٚمٞمف اصمر ،سمؾ هٜم٤مك ُمٗم٤مدات قمديدة ُمـ ـمقائػ إطم٤مدي٨م ،أن

ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء إٟمام وم٤مق سم٘مٞم٦م اًمرؾمؾ ٕٟمف أول إٟمٌٞم٤مء إضم٤مسم٦م ذم قم٤ممل اعمٞمث٤مق،
أو ذم قم٤ممل اًمذر ،طمٞم٨م ٟمّم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم إُمتح٤من اهلل شمٕم٤ممم
ََ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ
س ًْ كالٔا ةَل ( .)1ومٌحً٥م اًمًٌؼ واًمت٘مدم ذم
ًمٚمخٚمٞم٘م٦م :ألعج ةِصب ِ
اإلضم٤مسم٦م رشمٌ٧م شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت يٕمٜمل سمٕمٌ٤مرة أظمرى ضمزاء شمٚمؽ اًمٕمقامل
شمرشمٌ٧م اعم٘م٤مُم٤مت ذم دار اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل ضمزاء قم٤ممل اعمٞمث٤مق أو قم٤ممل اًمذر
واًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م ،يمام أن اًمت٠مصمػمات ذم قم٤ممل إصالب وإرطم٤مم شم٠مصمػماهت٤م
وضمزاء آهت٤م ٟمِم٤مهده٤م شمتح٘مؼ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤مُ ،مث ً
ال صالح إسمقيلم ُمـ
صالح اجلٞمٜم٤مت اًمقراصمٞم٦موُمـ صالح اًمٌٞمتقشم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽٟ ،مالطمظ
آصم٤مره٤م أن يم٤من يّمح إـمالق اجلزاء قمٚمٞمٝم٤م ُمؽمشمٌ٦م ذم دار اًمدٟمٞم٤م ،وم٢مذ ًا ًمٞمس
ُمـ اًمٌمء اعمحتؿ أن اجلزاء حمّمقر قمغم اًمٕمٛمؾ ذم دار اًمدٟمٞم٤م.
احملاوص:

سم٤مقمتٌ٤مر أن هذا اًمذي شمتٗمْمٚمقن سمف ًمٕمٚمف ظمالف اًمرأي

اًمِم٤مئع ،طمٌذا ًمق يٙمقن شمقوٞمح هلذا اجل٤مٟم٥م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل
ضمزاء سمال قمٛمؾ يٕمٜمل أي قمٛمؾ ُم٘مّمقد؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م اٟمف طمتك هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ أن
همدا ضمزاء سمال قمٛمؾ هذا سم٤مًم٘مٞم٤مس واإلو٤موم٦م إمم ؾمٜمخ اًمٕمٛمؾ إظمتٞم٤مري
ذم اًمدٟمٞم٤م وإٓ وم٢من هٜم٤مك ٟمحق ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ طمتك ذم اًمؼمزخ ،سمؾ ذم اًمٕم٤ممل
إظمروي يمذًمؽ اًمذي شمٗمٞمده إدًم٦م.
( )1ؾمقرة إقمراف :أي٦م .172

احملاوص :يٕمٜمل ذم اًمؼمزخ يتٙم٤مُمؾ اإلٟمً٤من أيْم ً٤م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يتٙم٤مُمؾ وهٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمًػم واعمًػم اًمتٙم٤مُمكم
يِمٝمده اًمٌنم ذم اًمؼمزخُ ،مثؾ أن سمٕمض اًمٜمٗمقس اًمتل شمدظمؾ ضمٝمٜمؿ إذا
ارقمقت قمـ قمٜم٤مده٤م وجل٤مضمٝم٤م يٗمرج قمٜمٝم٤م وختٚمص ُمـ ضمٝمٜمؿ ،سمخالف
اًمتل شمٚم٩م وشمٕم٤مٟمد وشمقهمؾ ذم اًمٕمٜم٤مد ُمع اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم ومتٚمؽ أٟمقاع اخلٚمقد
وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،مم٤م يدًمؾ قمغم أن اًمٕمٛمؾ اعمٜمٗمل ذم أظمرة هق اًمٕمٛمؾ
سم٤مظمتٞم٤مر وؾمٞمع سم٤مًمٜمٛمط اًمذي هٝمٜم٤م سمحري٦م واظمتٞم٤مر ذم دار اًمدٟمٞم٤م ،وًمٙمـ
اًمذي ئمٝمر جمٛمقع إدًم٦م أن دائرة اخلٞم٤مر وآظمتٞم٤مر ذم اًمؼمزخ أو ذم
أظمرة شمْمٞمؼ سمحً٥م ُمقضمٌ٤مت و٤مهمٓم٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م إقمامل ذم دار
اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل سمٕمٌ٤مرة أظمرى اخلٞم٤مر ذم قم٤ممل اعمٞمث٤مق اًمً٤مسمؼ ًمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م أو قم٤ممل
اًمذر يم٤من اخلٞم٤مر سمِمٙمؾ وؾمٞمع أيمثر قمام هق سمحً٥م دار اًمدٟمٞم٤م ،وهذا
إظمتالف ذم دائرة إظمتٞم٤مر يِم٤مهد ذم ُمًػمة اًمقضمقد واٟمت٘م٤مل اًمٓمٌٞمٕم٦م
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمـ قم٤ممل إمم قم٤ممل آظمر يمٚمام شمٜمت٘مؾ ُمـ قم٤ممل إمم قم٤ممل آظمر شمٙمقن
حمٙمقُم٦م سمت٠مصمػمات وأطمقال ؾم٤مسم٘م٦م ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل ،ومٌ٤مًمت٤مزم يْمٞمؼ اخلٞم٤مر
وآظمتٞم٤مر ،ومٞمتّمػ طمٞمٜمئذ وحيٛمؾ قمٜمقان ضمزاء سمال قمٛمؾ قمغم هذا
اعمٕمٜمك أي اًمٕمٛمؾ اًمذي ًمف أومؼ ُمـ آظمتٞم٤مر واخلٞم٤مر ،سمحٞم٨م يًتٓمٞمع
اإلٟمً٤من أن يتحٙمؿ سمًٝمقًم٦م ذم ؾمٙم٤من ٟمجد اخلػم أو ٟمجد اًمنم وأُم٤م ذم
اعمًػم اًمتٙم٤مُمكم وان ًمٚمخٞم٤مر وآظمتٞم٤مر ٟمحق ُمـ اًمت٠مصمػم ومٜمِم٤مهد سمٕمض
طم٤مٓت إظمتٞم٤مر ذم سمٕمض إدًم٦م وان يم٤من هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م يمثػمةُمـ إدًم٦م

شمدل قمغم أن أوًمئؽ اًمذيـ ضمٜمقا أقمامل ؾمٞمئ٦م شمٚمج٠مهؿ شمٚمؽ اعمٚمٙم٤مت
اًمرذيٚم٦م واًم٘مٌٞمح٦م واًمًٞمئ٦م قمغم أقمامل اًمًقء ذم أظمرة وشمًٚم٥م ُمٜمٝمؿ
اظمتٞم٤مر اًمٗمْمٞمٚم٦م وظمٞم٤مر اخلػمةٟ ،مٔمػم احل٤مًم٦م ذم إسمٚمٞمس ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َ
َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ
َّ
ٔن ٌَعَ
َ
جسِيَ كال يا إِةي ِيط ٌا لم أال حس
إِال إِةي ِيط أَب أن يسٔن ٌع العا ِ
َ َ َ َْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ َ ََُْ ْ َ ْ
ْ َ
َ
()1
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ٔن .
العا ِ
ْش ريلخّ ٌَِ صيص ٍ
ال ٌَِ َح ٍإ معِ ٍ
جسِيَ كال لً أزَ ألظجس ى ِب ٍ

وهمػمه٤م ُمـ اعمقارد ،هذا ُمٚمحقظ ذم اًمٕمديد ُمـ اًمدٓٓت وًمٙمـ مجٚم٦م ُمـ
أي٤مت أو اًمرواي٤مت ئمٝمر ُمٜمٝم٤م أن ُم٘مدار ُمـ ُمًػم اًمتٙم٤مُمؾ واًمًػم
اًمتٙم٤مُمكم يٛمٙمـ أن يٚمٛمح ذم أظمرة وذم اًمؼمزخ.
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تكضاص العشاب
احملاوصُ :م٤م هل احلٙمٛم٦م ُمـ شمٙمرار اًمٕمذاب ذم اًمؼمزخ وذم أظمرة ،إٓ
خي٤مًمػ شمٙمرار اًمٕمذاب هذا اًمٕمدل اإلهلل؟.
الؾيذ الغيز :أصؾ اًمٕمذاب واؾمتٛمراره ذم اًمؼمزخ أو ذم أظمرة
طم٘مٞم٘متف شمرضمع إمم اخلٚمقد ذم اًمٕمذاب ،وهذه ُمً٠مًم٦م اقمت٘م٤مدي٦م حمتدُم٦م سملم
اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمديدة ،وُمٚمخص اإلضم٤مسم٦م قمـ سمٕمض اًمِمٌٝم٤مت
واًمتً٤مؤٓت ومٞمٝم٤م أن اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ أٟمزه ُمـ أن يتِمٗمك أو ئمٚمؿ قمٌ٤مده،
وُمـ رأومتف ورمحتف سمٕمٌ٤مده اٟمف يّمقن أومٕم٤مًمف اًمتٙمقيٜمٞم٦م ذم اًمٕمقامل اعمختٚمٗم٦م
ُمـ اًمتِمٗمل وشمؼميد اًمٖمٚمٞمؾ وم٢من هذه صٗم٤مت اًمٜمٗمقس اعمخٚمقىم٦م ،سمؾ
اًمٕمذاب هق ٟمحق دواء ًمٚمٛمخٚمقق يمام شمِمػم إًمٞمف اًمرواي٤مت ذم إظمالق
َ ََ ْ َْ َ َْ َ َُ ِ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ُ
اًْْ
اًمٙمريٛم٦مُ ،مث ً
ال ىمقًمف شمٕم٤ممم :وىلس أرظيِا إَِل أم ٍم ٌَ رتي ِم فأرشُ
ْ َ ْ َ ِ َ َّ
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ()1
َّ
ِ
ةِاِلأظاء والَّضاء ىػيًٓ حخَّضغٔن ٓ ،ن يمٗمر اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ هق ُمـ
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ُمٝم٤موي اًمدريم٤مت اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اعمخٚمققٕ ،ن إقمراوف قمـ اًمٌ٤مري
وإىمٌ٤مًمف قمغم ذاشمف اًمتل هل ُمٜمٌع اًمٗم٘مر واًمٕمدم يقضم٥م اًمتٜم٤مىمض
اًمقضمقدي ًمٚمٛمخٚمقق ،وُمـ صمؿ ُمـ اضمؾ أن يًتٙمٛمؾ هذا اعمخٚمقق
وٓن يرشمٌط سمٛمّمدر اًمٗمٞمض وُمّمدر اًمؼميم٤مت ومالسمد أن يتٚم٘مك ٟمحق ًا
ُمـ اًمٙمل ًم٘مٚمع اًمرقمقٟم٦م واًمٓمٖمٞم٤من اًمذي هق أٟمحٌ٤مس قمغم اًمٜم٘مص ،وهذا
اعم٘مدار ُمـ اإلٟمٙمً٤مر واًمذل اًم٘مٝمري ًمٚمٛمٕم٤مٟمد واجل٤مطمد سم٤مًمٕمذاب يٌٕمد
ـمٖمٞم٤مٟمف اًمذي هق طمٌس ًمف قمغم ذاشمف اًمٗم٘مػمة إمم اخلْمقع واًمتقضمف إمم
ُمٜمٌع اًمٗمٞمض ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ إؾمتٗم٤مو٦م ،ومٛمـ صمؿ يم٤من اًمٕمذاب ؿمٗم٤مء
وقمالج ًمٚمٛمٕم٤مٟمد وًمق يم٤من ىمٝمري ً٤م ،وطم٤مًم٦م آٟم٘مٓم٤مع قمـ ُمّمدر اخلػم وهق
اًمتٙمؼم واًمتٛمرد واجلرأة واًمٕمّمٞم٤من واًمٓمٖمٞم٤من ،ومٌ٤مًمت٤مزم هذا اًمٕمذاب ٟمحق
دواء ويمل ويتح٘مؼ اعمخٚمقق سمح٤مًم٦م اًمٕمٌقدي٦م ويرشمٌط سمٛمريمز اخلػم وُمٜمٌع
اًمؼميم٤مت وُمـ صمٛم٦م ورد ذم دقم٤مء أُمػم اعم١مُمٜملم‘ ذم دقم٤مء يمٛمٞمؾ« :وان
ختؾد فقفا ادعاكديـش( )1يٕمٜمل أن اخلٚمقد ذم اًمدار أظمرة ذم ضمٝمٜمؿ
خمّمقص ًمٚمٛمٕم٤مٟمديـ عم٤مذا؟ ٓن اعمٕم٤مٟمد سمح٤مًم٦م ُمروٞم٦م واقمقضم٤مج ذم ذاشمف
ًمتٛمرده وـمٖمٞم٤مٟمف ،وهذا يٌٕمده قمـ ُمريمز اخلػم واخلػمات واًمؼميم٤مت وهق اهلل
َقم َّز َو َضم َّؾ وُمـ صمؿ هذا اًمٕمذاب يٙمن ضمٜمقح وـمٖمٞم٤من وشمٙمؼم اعمٕم٤مٟمد وسم٤مًمت٤مزم
جيٕمٚمف ُمًتٗمٞمْم ً٤م ًمٚمٗمٞمض اإلهلل وإٓ ًمق أسم٘مك وسم٘مل قمغم اًمٕمٜم٤مد ٕزداد
إٟمٕمداُم ً٤م وشمٜم٤مىمّم ً٤م وقمذاسم ً٤م وأعم ً٤م ٟم٤مؿمئ ً٤م ُمـ شمٜم٤مىمّمف وهق قمذاب أؿمد.
(ُ )1مٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من.135 :

احملاوص :ومٞمتحقل ذم اًمقاىمع هق إمم ٟم٤مر سمحٞم٨م أصٌح وضمقده ٟم٤مر.
الؾيذ الغيز :هذه احل٤مًم٦م ذم سمدٟمف إظمروي ي١مدي إمم أن روطمف
شمرقمقي وشمٜمّم٤مع وشمٓمقع وشمٜم٘م٤مد إمم رب اًمٕمزة وآٟم٘مٞم٤مد ايمؼم يمامل،
واعمٕم٤مٟمد ٓ ؾمٌٞمؾ إليّم٤مًمف إمم اًمٙمامل إٓ سم٠مظمالئف قمـ شمٙمؼمه وـمٖمٞم٤مٟمف سم٠من
يٓمقع إمم ـم٤مقم٦م رب اًمٕمزة .ومٝمذا اًمٕمذاب ذم طملم يمقٟمف قمذاسم ً٤م هق رمح٦م
ّ
ورأوم٦م ُمـ اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ وطمٙمٛم٦م ٕضمؾ أن يٌ٘مل هذا اعمخٚمقق ذم طم٤مًم٦م

شمٙم٤مُمؾ ويٙمقن دوُم ً٤م ذم طم٤مًم٦م أؾمتٗم٤مو٦م ،وان يم٤من سمٕمض اًمذوات أقم٤مذٟم٤م
اهلل وأضم٤مرٟم٤م اهلل ومجٞمع اعمًٚمٛملم ُمـ ذًمؽ ،سمٕمض اًمذوات ىمد ىميض
قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٜم٤مد سمحٞم٨م أن اًمٕمٜم٤مد قم٤مد وص٤مر ـمٌٕم ً٤م ضمقهري ً٤م وهق قمغم
درضم٤مت ،واًمت٘مّمػم قمغم درضم٤مت واعمخ٤مًمٗم٦م واًمٕمّمٞم٤من قمغم درضم٤مت،
وإذا دظمؾ ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمٜم٤مد ومذًمؽ داء دهٞم٤مء ورسمام يِمتد هذا اًمٕمٜم٤مد سمحٞم٨م
ٓ يٜمٗمؽ قمـ اعمخٚمقق وهل إقمامًمف ـمٌٕم ً٤م يمام يِمػم إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
َ

َ

َول ْٔ ُر ُّدوا ى َػ ُادوا ل ٍَِا ُج ُٓٔا َخِْ ُّ ( )1ومٌٕمض اًمذوات هٙمذا شمٌ٘مك يٙمت٥م هل٤م
ـمريؼ اًمٙمامل وسم٘م٤مء يمامهل٤م سم٠من شمٕمذب يمل يٓمرد اخلٌ٨م اعمقضمقد ذم شمٚمؽ
اًمذوات وشمٓمقع وشمٜم٘م٤مد ًمرب اًمٕم٤معملم ،هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمخٚمقد ذم اًمٜم٤مر
ويٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ اًمٙمالم ذم اًمؼمزخ واٟمف يٛمتد ذم أظمرة ومٞمام يٕم٤مًم٩م
ويٓمٝمر اعمٞم٧م يًتٛمر قمذاسمف ذم أظمرة إمم أن يٓمٝمر.
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احملاوص :يٕمٜمل ًمٞمس شمٙمرار ًا ًمٚمٕمذاب؟.
الؾيذ الغيزٟٕ .ٓ :مف اؾمتٛمرار ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٝمػمُ ،مث ً
ال ٟمِم٤مهد ذم
شمٓمٝمػم وشمٜمٔمٞمػ اعمالسمس وهمػمه٤م حتت٤مج إمم اعمرات واًمٙمرات ذم قمٛمٚمٞم٦م
اًمتٜمٔمٞمػ يمل ي٘مٚمؾ ُمـ اًمقؾمخ وإدران اعمقضمقد ومٞمٝم٤م.
احملاوص :آذن هؾ يٛمٙمـ ًمٚمٕمذاب اًمؼمزظمل أن يٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ًمً٘مقط
سمٕمض اًمٕمذاب إظمروي ًمٌٕمض اًمذٟمقب؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ سم٤مًمْمٌط هٙمذا ،وإٓ ؾمٞمٌ٘مل ذم أدران اًمذٟمقب
وأوؾم٤مظمٝم٤م وحيت٤مج إمم شمٓمٝمػم ذم أظمرة.
احملاوص :وطمتك ذم ؾم٤مقم٤مت آطمتْم٤مر سمٕمض اًمروايــ٤مت شمِمػم إمم
هذا اعمٕمٜمك.
الؾيذ الغيز :وسمٕمض شمٙم ّٗمر ذٟمقسمف سم٤مًمِمدة اًمتل يالىمٞمٝم٤م ذم ؾم٤مقم٦م آطمتْم٤مر
ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم قمذاب اًمؼمزخ ،وسمٕمْمٝمؿ ىمد يتٓمٝمر هب٤م ويٌتغم ذم دار
اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ آطمتْم٤مر ،وم٠مٟمقاع اًمذٟمقب وأوؾم٤مخ اًمذٟمقب وأدران اًمذٟمقب
أقم٤مذٟم٤م اهلل ومجٞمع اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم ُمٜمٝم٤م خمتٚمٗم٦م اًمِمدة وُمتٗم٤موشم٦م.

التائب وغفضاٌ الشىب
احملاوص :هؾ أن ُمٖمٗمرة اًمذٟم٥م شمِمٛمؾ إزاًم٦م أصم٤مر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمذٟم٥م
يمام هق احل٤مل ذم ذب اخلٛمر ُمث ً
ال ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ شمزول آصم٤مره اًمتٙمقيٜمٞم٦م
سمٛمٖمٗمرة اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أم ٓ؟.
الؾيذ الغيز :إزاًم٦م اًمتقسم٦م ًممصم٤مر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمذٟم٥م ئمٝمر ُمـ إدًم٦م
وأي٤مت أهن٤م سمحً٥م درضم٦م اًمتقسم٦م ودرضم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمتقسم٦م ودرضم٦م
اًمتٕم٤مزم ذم اًمٙمامل سمٕمد ذًمؽ قمغم طمً٥م درضم٦م اًمتقسم٦م ،يمام ًمديٜم٤م...
احملاوص :طمٌذا ًمق شمٙمقن اإلضم٤مسم٦م ُمـ ظمالل ُمث٤مل شمقوٞمحل ذم
صدق اًمتقسم٦م ،هؾ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح أم أن اًمت٤مئ٥م يٓمٚم٥م ُمـ
اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أن يزيؾ أصم٤مر ذٟمقسمف اًمً٤مسم٘م٦م أم رء آظمر؟.
الؾيذ الغيز :اًمتقسم٦م هل ُمـ اًمرضمقع واًمرضمقع إمم اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم
قمغم ُمدارج ودرضم٤مت ُمـ اًم٘مرب واًمٌٕمد ،ورسمام اًمت٤مئ٥م يًتٖمٗمر ويٜمدم
وي٘مٚمع قمـ ُم٤م ارشمٙمٌف ُمـ ذٟم٥م وهذا اعم٘مدار أدٟمك ذائط صح٦م اًمتقسم٦م،

ورسمام يٛميض اًمت٤مئ٥م ىمدُم ً٤م ُمتٕم٤مًمٞم ً٤م ذم درضم٤مت اخلػم وأوداد اعمٕمّمٞم٦م
اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ومال ري٥م أن هذه اًمتقسم٦م رضمقع اؿمد إمم درضم٦م ىمريٌ٦م أقمغم
ُمـ ذًمؽ وهٚمؿ ضمر ًا.
احملاوص :ذم هذه احل٤مًم٦م شمٙمقن ًمٚمت٤مئ٥م أصم٤مر أيمثر ُمـ جمرد رومع اًمٕم٘م٤مب
إظمروي قمٜمف؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ.
احملاوص :يٕمٜمل يٙمقن رومع اًمٕم٘م٤مب إمم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘م٤مب إظمروي
إزاًم٦م أصم٤مر اًمتٙمقيٜمٞم٦م سم٠مقمتٌ٤مر أن سمٕمض اًمذٟمقب هل٤م آصم٤مر شمٙمقيٜمٞم٦م ذم أظمرة؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ إٓ ذم سمٕمض أصم٤مر ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م يمام ورد ذم احلدي٨م
اًمٜمٌقي« :مـ ارتؽب كبرة فارقف عؼؾ ٓ يرجع ابد ًا» ،طمتك سمٕمد اًمتقسم٦م
طمتك سمٕمد أظمرة ،يٕمٜمل ؿمٕمٌ٦م ُمـ ؿمٕم٥م اًمٕم٘مؾ شمٗم٤مرىمف وٓ شمرضمع إًمٞمف
اسمد ًا ،وهذا طمرُم٤من .وذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أؿم٤مرة إمم ُمثؾ هذا آظمتالف
ذم أصم٤مر إمم ىمدرة وىمقة اًمتقسم٦م قمغم اًمتٖمٞمػم رهمؿ ذًمؽ شمِمػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م

َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َّ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ
َ
ِ
ات
ات أن َنػيًٓ َكَّلِيَ آٌِٔا وغ ٍِئا الصاَل ِ
أم خعِب اَّلِيَ اجَتخٔا العيِئ ِ
َ َ ً َ َْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ٔن ( .)1مم٤م يدًمؾ قمغم أن ارشمٙم٤مب
ظٔاء َمياًْ ومٍاتًٓ ظاء ٌا َيهٍ

اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت وًمق يًتٖمٗمر اإلٟمً٤من ويتقب يٜمجق سم٤مًمت٤مزم ُمـ ؾمقء
اًمٕم٤مىمٌ٦م ويٜمجق ُمـ اًمٕمذاب واًمٕم٘مقسم٦م ،إٓ أٟمف ٓ ري٥م أن اُمتٞم٤مزات اعمت٘مل
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اعمقىمـ واعمح٤مومظ قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م وهمػم اعمٚمقث ٟمٗمًف وًمق سمدرضم٦م ُمـ
اًمذٟم٥م ٓ ري٥م اٟمف يٙمقن أوومر طمٔم ً٤م ذم أظمرة وذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٕم٤ميص
اًمت٤مئ٥م....
احملاوص :وًمٙمـ يٌ٘مك اًمٌ٤مب ُمٗمتقطم ً٤م ،يٕمٜمل اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ
ٓذٟم٥م ًمف؟.
الؾيذ الغيز :ـمٌٕم ً٤م اًمت٤مئ٥م يٜمتِمؾ ٟمٗمًف ُمـ احلْمٞمض ويٜمتِمؾ
ٟمٗمًف ُمـ اهلقان وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ويرشم٘مل وًمٙمـ ٓ ري٥م أن آؾمت٘م٤مُم٦م
واعمح٤مومٔم٦م واحلٞمٓم٦م شمٚمؽ أيمثر شمٕم٤مًمٞم ً٤م ُمـ اًمتقسم٦م.
احملاوص :ومام ُمٕمٜمك إسمدال اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ؾمٞمئ٤مت اًمت٤مئٌلم إمم
طمًٜم٤مت وهؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من هذه ُمرشمٌ٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ ُمراشم٥م إزاًم٦م إصم٤مر
اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمذٟمقب؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،هذا ًمٓمػ اهلل قمٔمٞمؿ ورسمام شمٗمًػمه ذم اجل٤مٟم٥م
واًمٌٕمد اًمٗمٚمًٗمل واعمٕمٜمقي حيت٤مج إمم ُم١موٟم٦م واىمتدار ،ورسمام ي٘مرب ُمٗم٤مد
هذه أي٦م ُم٤م ذم سمٕمض اًمرواي٤مت سم٠من أصح٤مب اجلٜم٦م يرون ُمقاوٕمٝمؿ ذم
اًمٜم٤مر ًمق قمّمقا ،وأهؾ اًمٜم٤مر سمحً٥م دريم٤مهتؿ يرون ُمقاوٕمٝمؿ ذم اجلٜم٦م
ًمق يم٤مٟمقا ىمد أـم٤مقمقا وُمـ اًمقاوح أن يمؾ ُمـ شمقهمؾ ؿمدة ذم اًمدريم٤مت
ًمق يم٤من ىمد قمَم يم٤من ىمد شمٕم٤ممم ؾمٛمق ًا ذم اًمدرضم٤مت .وسمٕمٌ٤مرة أظمرى أن
اعمٚمٙم٤مت واًم٘مدرات ذم اعمخٚمقق يٛمٙمـ أن يقفمٗمٝم٤م ذم ـمريؼ اخلػم ويٛمٙمــ

أن يقفمٗمٝم٤م ذم ـمريؼ اًمنم ،ومٌ٤مًمت٤مزم شمٚمؽ اعمٚمٙم٤مت إذا ومرض حتغم
اإلٟمً٤من هب٤م صمؿ وفمٗمٝم٤م ذم ـمريؼ اخلػم ،يمام إذا اومؽموٜم٤م أن قم٤معم ً٤م ذم اًمذرة
اًمٜمقوي٦م وًمٙمٜمف يقفمػ هذا اًمٕمٚمؿ اخلٓمػم ذم ؾمٗمؽ دُم٤مء اًمِمٕمقب وُم٤م
ؿم٤مسمف ذًمؽ ومٝمذه درضم٦م ؿمديدة ُمـ اًمنم ذم آصم٤مر قمٛمٚمف وًمٙمـ ًمق سمدل
ادم٤مه قمٛمٚمف إمم ٟمٗمع اًمٌنمي٦م وذم اعمقارد اًمًٚمٛمٞم٦م ،اًمّمح٦م واًمٌٞمئ٦م اًمزراقمٞم٦م
وشمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ومٜمٗمس اعمٚمٙم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ـمريؼ اًمنم شمٙمقن
ُمتأل ًمئ٦م ٟمقراٟمٞم٦م ذم ضم٤مٟم٥م اخلػم ،اذ ًا اعمٚمٙم٦م سمام هل٤م ُمـ صٗم٤مت قمٛمٚمٞم٦م
وقمٚمٛمٞم٦م ويمام ًمق اومؽموٜم٤م و٤مسمط ضمٞمش يم٤من ذم دوًم٦م اجلقر واًمٔمٚمؿ
وًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ حتقل إمم و٤مسمط ذم دوًم٦م احلؼ وؾمٌؾ اًمًالم واؾمتٗم٤مد
ُمـ شمٚمؽ اعمٝم٤مرة اًمتل ًمديف.
احملاوص :ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمٚمٓمػ اخل٤مص واهلداي٦م اخل٤مص٦م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يًتٓمٞمع أن يقفمػ ُمٚمٙم٤مشمف ذم ـمريؼ اخلػم
وشمتٌدل ُمـ ؾمٞمئ٤مت إمم طمًٜم٤مت.

إسا الوحوش حؾضت

احملاوص:

َ ُْ ُ ُ
ٔش ُخ ِ َ
ْش ْت هؾ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ،ايْم ً٤م أن
إِذا الٔخ

هلؿ ُمراشم٥م ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م؟.

الؾيذ الغيز :ورد شم٠مويؾ اًمقطمقش ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اعمراد ُمٜمٝم٤م
سمٜمل اإلٟمسٓ ،ن اإلٟمً٤من إذا شمقطمش ص٤مر أوطمش ُمـ اًمقطمقش ،قمغم
أي٦م طم٤مل هذا ٓ يٜم٤مذم اًمٔم٤مهر ايْم ً٤م سم٢مرادة يمؾ ُمـ اعمٕمٜمك اًمت٠مويكم واعمٕمٜمك
اًمٔم٤مهر ،ويًتٗم٤مد ُمـ اًمٌحقث احلديث٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م يم٤مًمتٜمقيؿ
اعمٖمٜم٤مـمٞمز واؾمتحْم٤مر إرواح ًمٚمٛمقشمك يذيمرون ُمئ٤مت احلٙم٤مي٤مت قمـ
إرواح اًمتل حييوهن٤م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،قمـ ٟمِم٠مة اًمؼمزخ أن احلٞمقاٟم٤مت
هٜم٤مك هلؿ ٟمقع ُمـ اًمتقاضمد سمخالف ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م.
ورد ذم اًمرواي٤مت« :أن يقم الؼقامة يؼام العدل حتك اكف يؼتص
لؾعجامء مـ الؼركاء» ،ومٞم٘متص ُمـ اًمداسم٦م اًمتل هل٤م ىمرون إذا اقمتدت قمغم
داسم٦م ًمٞمس هل٤م ىمرون.
احملاوص :إن اعمرور سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٌٕم٨م ُمرشمٌط سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ومٝمؾ يٛمٙمـ أن

يٗمٝمؿ أن هٜم٤مًمؽ درضم٦م وُمرشمٌ٦م ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم احلٞمقاٟم٤مت؟.
الؾيذ الغيزٟ :مقع ُمـ شمٚم٘مل اًمديـ اًمتٙمقيٜمل ،اًمٙمقين اًمقاطمد ًمٙمؾ
اعمخٚمقىم٤مت ُمقضمقد وًمٙمـ سم٠مي درضم٦مٟ ،مالطمظ ُمث ً
ال طمدي٨م اهلدهد ُمع
ؾمٚمٞمامن أو ُم٤م ي٘مرره اهلدهد ٓ اًمنميٕم٦م وم٢مهن٤م ظم٤مص٦م سم٤مًمث٘مٚملم اإلٟمس واجلـ...
احملاوص :يٙمقن ؾمٚمٞمامن ُمٕمذب اهلدهد وإذا يم٤من اهلدهد ًمٞمس ًمف
ظمٞم٤مر آظمر ،أو ُمٙمره قمغم ُم٤م ىم٤مم سمف ُمث ً
ال إذا يم٤من قمغم ومرض اإلؾم٤مءة ومال
يٙمقن ُمـ اًمٕمدل شمٕمذيٌف ،إذن ٓسمد أن هٜم٤مك درضم٦م ُمـ آظمتٞم٤مر سمحٞم٨م
إذا يم٤من قمٛمٚمف ظم٤مـمئ يٙمقن ُمًتح٘م ً٤م ًمٚمتٕمذي٥م؟.
الؾيذ الغيز :أن اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م أصمٌت٧م أن احلٞمقاٟم٤مت هل٤م درضم٦م
ُمـ اإلرادة واًمِمٕمقر ودرضم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اإلٟمً٤مٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م شمدًمؾ قمغم أن

َّ
ْ
ِإَون ٌ َِْ َ ْ
هل٤م ُمرشمٌ٦م ُمـ اإلدراك وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ:
َش ٍء إِال ي ُ َع ّت ِ ُح ِِبَ ٍْ ِسه ِ
ََ ْ ََُْ َ
ٔن ت َ ْعب َ
يد ُٓ ًْ ( )1ومٚمٝم٤م درضم٦م ُمـ اًمرضمقع وإوسم٦م إمم اهلل
سَ ال تفلٓ
وى ِ
ِ

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمام يم٤من هل٤م ٟمحق ًا ُمـ آٟمٓمالىم٦م ُمـ اعمٌدأ ،وم٠من ىم٤مقمدة:
َّ َّ َّ َ ْ َ ُ َ
ٔن (ً )2مٞمس ظم٤مص ً٤م سم٤مإلٟمس سمؾ ًمٙمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت وهل
جػ
إُِا َِّلل ِ ِإَوُا إِْلِّ را ِ
آئٌ٦م راضمٕم٦م إمم رهب٤م ،إًمٞمف ُمّمػم يمؾ رء واًمٞمف يرضمع إُمر يمٚمف.
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اخللور يف اجلية أو يف الياص
احملاوص :يمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ ظمٚمقد اإلٟمً٤من ذم اجلٜم٦م أو ذم اًمٜم٤مر ُمع
يمقن اهلل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم هق إول وأظمر؟.
الؾيذ الغيز :أوًمٞم٦م اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم وآظمريتف ٓ شمٜم٤مذم اخلٚمقد ذم ضم٤مٟم٥م
اًمٌ٘م٤مء ،اًمٙمثػم ُمٜم٤م يتّمقر أن أوًمٞم٦م اهلل واظمريتف أُمر يتٍمم يمام ذم اًمزُم٤من،
أو يتجدد يمام ذم ىمٓم٤مقم٤مت اًمزُم٤من ،وهذا شمّمقر ظم٤مـمئ قمـ صٗم٤مت اهلل،
وم٠من أوًمٞم٦م اهلل مل شمزل وٓ شمزال صٗم٦م ىم٤مئٛم٦م وصم٤مسمت٦م ًمف يمام أن آظمري٦م اهلل
ًمٞمً٧م صٗم٦م ؾمتحدث ًمف شمٕم٤ممم وإٟمام آظمريتف هل ًمف ذم قملم طملم ُم٤م
يم٤مٟم٧م أوًمٞمتف صم٤مسمت٦م ًمف.
احملاوص :قمٗمق ًا اعمٓمٚم٥م دىمٞمؼ ضمدا ًمق شمزيدوٟمف شمقوٞمح ً٤م.
الؾيذ الغيز :آظمري٦م اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ًمٞمً٧م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمراطمؾ اًمزُم٤مٟمٞم٦م
اًمتل حتدث سمٕمد شمٍمم وسمٕمد اٟم٘مْم٤مء وُميض ومؽمات زُمٜمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م
ومتحدث ومؽمات زُمٜمٞم٦م ٓطم٘م٦م ،ومآظمري٦م اًم٘مٓمٕم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م آظمر اًمِمٝمر

اًمًٜمقي حتدث سمٕمد ُميض إؿمٝمر إومم ُمـ اًمًٜم٦م ،وآظمر أي٤مم إؾمٌقع
حيدث سمٕمد ُميض إي٤مم إومم ُمـ إؾمٌقع ،وهٙمذا ذم أظمري٦م
وم٤مًمزُم٤من اذ ًا ُمتجدد احلدوث ومل يٙمـ ُمقضمقد ًا وإٟمام يقضمد ومٞمام سمٕمد
وهذا سمخالف صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم ؾمقاء (إول) و (أظمر).
احملاوصً :مق أردت شمقوٞمح إُمر ُمـ ظمالل اًمً١مال اًمت٤مزم سم٠من اهلل
َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم يم٤من إول وٓيزال إول ومامذا يٕمٜمل أن؟ هؾ يٙمقن
اعمٕمٜمك اعمتٌ٤مدر اٟمف يم٤من إول ومٝمٛمٜم٤مه٤م اٟمف يم٤من ومل يٙمـ رء وًمٙمـ
وٓزال يمام يم٤من يٕمٜمل أن هق إول يمٞمػ أن هق إول.
الؾيذ الغيز :هذا ُم٤م ؾم٠مصؾ إًمٞمف وًمٙمـ أطمٌٌ٧م أن أسملم أن إوًمٞم٦م
ذم اًمزُم٤من ذم اًمٕم٤مدة شمتٍمم وشمٜم٘ميض ومتيض وشمٜمٕمدم وًمٙمـ هذه اًمّمٗم٦م
ذم اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم ًمٞمس احل٤مل ومٞمٝم٤م يمذًمؽ ،وإٟمام هل دائٛم٦م وسم٤مىمٞم٦م ،ويمذًمؽ
آظمريت٦م شمٕم٤ممم ًمٞمً٧م يم٠مظمري٦م اًمزُم٤من شمٜمقضمد سمٕمد ُم٤م مل شمٙمـ وم٠موًمٞمتف شمٕم٤ممم
ذم طملم آظمريتف وآظمريتف ذم طملم أوًمٞمتف يم٤مٟم٧م وٓ شمزال وٓشمزول ،آذن
ُمٕمٜمك إوًمٞم٦م وأظمري٦م ومٞمف شمٕم٤ممم شمتخذ ُمٕمٜمك ورؾم ًام سمٛمٕمٜمك آظمر
خيتٚمػ قمـ إوًمٞم٦م وأظمري٦م ذم اًمزُم٤من وإُمقر اًمتدرجيٞم٦م اعمقضمقدة
داظمؾ ٟمٓم٤مق اًمزُم٤منُ ،مٕمٜمك أوًمٞمتف شمٕم٤ممم اٟمف ُمٌدأ إجي٤مد وومٞمض إُمقر
وآظمريتف اٟمف ُمٜمتٝمك هم٤مي٦م يمامٓت إُمقر ،وم٤مًمٌ٤مري شمٕم٤ممم هق ُمّمدر
وُمٌدأ وُم٘مقم ًمٙمؾ ُمقضمقد ويم٤مئـ وخمٚمقق ذم يمؾ طملم يم٤من وٓ يزال
وٓ يزول هذا ُمٕمٜمك إول وآظمريتف هل أن يمامًمف هق ُمٜمتٝمك وهم٤مي٦م يمؾ

يمامل ويمؾ ُم٘مّمد ،وهذا ٟمقع ُمـ ُمٕم٤مين اخلٚمقص واإلظمالص وٟمقع
ُمـ ُمٕم٤مين اعمٕم٤مد ايْم ً٤م ،أي أن يمامًمف هق ُمٜمتٝمك اًمٙمامل وىمدرشمف هل ُمٜمتٝمك
٤مت اًم٘مدرة ودرضم٤مت اًمٙمامل ،واًمتٕمٌػم سم٤مًمدرضم٦م ُمـ
اًم٘مدرات ودرضم 
سم٤مب اعمً٤محم٦م ووٞمؼ اًمتٕمٌػم وٓيتٜم٤مهك ذم قمٚمق اًمدرضم٤مت ،وهذا اًمٕمٚمق
وآٟمتٝم٤مء واًمٗمقىمٞم٦م ومقق يمؾ اًمٙمامٓت ،يم٤مٟم٧م اذ ًا وٓ شمزال وٓ شمزول،
آذن آظمريتف ذم طملم أوًمٞمتف واوًمٞمتف ذم طملم آظمريتف ،وٓ يتٜم٤مرم ذًمؽ ُمع
اخلٚمقد ذم اجلٜم٦م واخلٚمقد ذم اًمٜم٤مرٓ ،ن هذا اخلٚمقد ٓ يٕمٜمل أن اجلٜم٦م هل
ُمٜمتٝمك اًمٙمامل سمؾ هٜم٤مك ومقق يمامل اجلٜم٦م .يمامٓت أظمرى خمٚمقىم٦م طمتك
ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٖمٛمس ذم سمحقر وهادىم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م وسمحقر ؾمٌح٤مت اجلالًم٦م
وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ومٙمٞمػ ُم٘م٤مم اًمذات اإلهلٞم٦م ومٚمٞمس ظمٚمقد اجلٜم٦م يٕمٜمل
آظمريتٝم٤م ،وأهن٤م حتٞمط سمآظمري٦م اًمٌ٤مري شمٕم٤مممٓ ،ن إخ اًمً٤مئؾ ومٝمؿ ُمـ
آظمري٦م اًمٌ٤مري آظمري٦م زُم٤مٟمٞم٦م ،وًمٞمً٧م يمذًمؽ وإٟمام هل آظمري٦م ُمٜمتٝمل ٓ
شمٜم٤مهل اًمٙمامل.
َّ َّ َّ َ
احملاوص :هذا اعمٕمٜمك اًمذي شمٗمْمٚمتؿ سمف ٟمتٚمٛمًف ذم :إُِا َِّللِ ِإَوُا إِْلِّْ
َ ُ َ
ٔن ؟.
جػ
را ِ
َ
الؾيذ الغيز :سم٤مًمْمٌط إَُِّا ِ ََّّللِ ِإَوَُّا إِْلِّْ َرا ِج ُػٔنَ اعمٌدأ إوًمٞم٦م

وراضمٕمقن آظمري٦م.

احملاوص :آذن هٜم٤م إوًمٞم٦م وأظمري٦م ُمٌدأ اخلٚمؼ وُمٜمتٝمك يمامٓت

اخلٚمؼ .وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمخٚمقد هٜم٤م هؾ هق زُم٤مين؟.
الؾيذ الغيز :اجلٜم٦م وان يم٤مٟم٧م ضمًامٟمٞم٦م وًمٙمـ ًمٞمً٧م ضمًامٟمٞم٦م
دٟمٞمقي٦م وزُم٤من دٟمٞمقي ،سم٠مقمتٌ٤مر أن ًمٙمؾ ُمقضمقد ضمًامين ًمف شم٘مدير ُمـ
إُمر ومٝمٜم٤مك ظمٚمقد وسم٘م٤مء أُمدي ،وًمٙمـ أُمده هق طمً٤مب إُمد ومٞمف
خيتٚمػ قمـ طمً٤مب اًمدٟمٞم٤م.
احملاوص :وهؾ يِمتٛمؾ قمغم يمال اًمٌٕمديـ ،اًمٌٕمد واًمٙمامل إظمروي
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلٟمً٤من وهٙمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٌدن أو اًمٌٕمد اًمروطمل واًمٌٕمد اًمٌدين
هؾ يٛمٙمـ شمّمقره هٙمذا؟.
الؾيذ الغيز :يمام أن هٜم٤مك يمامٓت سمدٟمٞم٦م شمٗمقق يمامٓت سمدن اًمدٟمٞم٤م
ومٝمٜم٤مك يمامٓت روطمٞم٦م يٜم٤مهل٤م اعم١مُمـ وهل٤م أسمٕم٤مد ختتٚمػ قمـ أسمٕم٤مد اًمٌدن،
وًمٙمـ شم٘مدير وطمدة اعمدة واًمٗمؽمة ذم اجلٜم٦م وذم قم٤ممل أظمرة ختتٚمػ ذم
وطمدهت٤م اًمت٘مديري٦م واحلً٤مسمٞم٦م قمـ وطمدة اًم٘مٞم٤مس اًمزُمٜمل ذم اًمدٟمٞم٤م.
احملاوص :هذا اًم٘مٞم٤مس اًمزُمٜمل آذن هق ظم٤مص سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ،واًمٕمقامل
إظمرى هل٤م ىمٞم٤مؾم٤مت أظمرى.
َّ
َ
ً ْ
الؾيذ الغيزٟ :مٔمػم اًمتٕمٌػم ذم ىمقًمف شمٕم٤مممِ :إَون يَ ٌْٔا غِِ َس َر ّبِم
ََْ
َّ َ ُ ُّ َ ()1
َ
َ
نأى ِف ظِ ٍث مٍِا تػسون .
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احملاوص :إن اهلل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم يٕمٚمؿ يمثػم ًا ُمـ ظمٚم٘مف ؾمٞمٕمّمقٟمف
ويًتح٘مقن سمذًمؽ اًمِم٘م٤مء واخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ،ومٚمامذا ظمٚم٘مٝمؿ وهق اًمرؤوف
اًمرطمٞمؿ واًمٖمٜمل قمـ قمذاهبؿ؟.
الؾيذ الغيزٓ :سمد أن ٟمٕمٚمؿ أن ظمٚم٘م٦م إؿم٘مٞم٤مء يم٢مسمٚمٞمس وهمػمه ُمـ
طمزسمف اعمتٛمرديـ اًمٔم٤معملم ًمٞمس هق ٟم٘مٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وًمٞمس ؿم٘م٤م ًء هلؿ ذم
يمقهنؿ أؿم٘مٞم٤مء ،سمؾ هق قملم احلٙمٛم٦م واخلػم واًمٜمٗمع ،ؾمقاء سم٤مًمٜمًٌ٦م هلؿ أو
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ٟمٔم٤مم اخلٚم٘م٦م ،أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًممظمريـ وم٤مُٓمتح٤من اًمذي ي٘مع ومٞمف
أظمرون قمٜمدُم٤م يٌتٚمقن سم٤مٕؿم٘مٞم٤مء يٙمقن اُمتح٤من شمٙم٤مُمؾ هلؿ ورىمل
اًمدرضم٤مت وقم٤مزم اعم٘م٤مُم٤مت.
احملاوص :يٕمٜمل ُمـ ظمالل آسمتالء هب١مٓء إؿم٘مٞم٤مء واًمّمؼم قمغم
أذاهؿ وهمػم ذًمؽ حيّمٚمقن قمغم ُمراشم٥م ُمـ اًمثقاب؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ورسمام يًتٗمٞمد ُمـ سمٕمض إطم٤مدي٨م قمٜمٝمؿ^ وهذا
اؾمتٔمٝم٤مر ُمـ سمٕمض أهؾ اعمٕمروم٦م ،طمٞم٨م اؾمتٔمٝمر ُمـ سمٕمض إطم٤مدي٨م أن
ظمٚمؼ اًمِمٞم٤مـملم هق ٟمقع ُمـ احلراؾم٦م ًمٚمٛمٚمٙمقت قمـ أن يٜمٗمذ ومٞمف اًم٘مٚمقب
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م همػم اًمٓم٤مهرة ،اًم٘مٚم٥م همػم اًمٓم٤مهر سمٕملم سمّمػمشمف ٓ يًتٓمٞمع أن
يٜمٗمذ إمم اعمٚمٙمقت إٓ إذا يم٤من ـم٤مهر ًا ،وًمق يم٤من همػم ـم٤مهر يٌتغم إذا
سمٛمِم٤مهمٌ٦م اًمِمٞم٤مـملم وطمٞمٚمقًمتٝمؿ دون ٟمٗمقذه اعمٚمٙمقت ،ومٝمذا ٟمقع ُمـ
احلراؾم٦م ًمٚمٛمٜم٤مزل واًمٕمقامل اًمٓم٤مهرة وٟمقع ُمـ اًمؽمسمٞم٦م وآُمتح٤من ،هذا

يمٛمث٤مل وإُمثٚم٦م يمثػمة ،هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًممظمريـ .وأُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝمؿ ومالسمد
أن ٟمٕمٚمؿ أن أصؾ اًمقضمقد ظمػم ورمح٦م يمٌػمة طمتك اًمقضمقد ذم اخلٚمقد
سم٤مًمٜم٤مر ذم أصؾ وضمقده رمح٦مٓ ،ن اًمٕمذاب ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمقع ُمـ اعمداواة
ًمٚمٛمتٙمؼم واجل٤مطمد شمقضم٥م هذه احل٤مًم٦م ـ طم٤مًم٦م اًمٕمذاب ـ ارقمقائف سمٜمحق
ُمًتدام أو ذم طم٤مل اًمٕمذاب أرقمقائف إمم اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم وامم قمٌقديتف
وظمْمققمف ًمٚمٌ٤مري شمٕم٤ممم.
احملاوص :يمٞمػ يٙمقن اًمقضمقد سمحد ذاشمف ظمػم ًا وهق ىمد ي١مدي إمم
اًمٕمذاب؟.
الؾيذ الغيزٓ :ن اًمٕمذاب طم٤مًم٦م ـم٤مرئ٦م ٕصؾ اًمقضمقد .وسمٕمٌ٤مرة أظمرى
وضمقد اعمخٚمقق سمح٤مًم٦م ُمٕمرومتف سمرسمف وذم طم٤مًم٦م ظمْمققمف ًمرسمف ٓ ري٥م أن
هذا اًمقضمقد ٟمقع ُمـ اًمٙمامل واًمرمح٦م ،وان يم٤مٟم٧م ُمّمحقسم٦م سمزجمرة
قمذاب.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ شمِمٌٞمف إُمر؟.
الؾيذ الغيز:يمٛمثؾ اعمريض اًمذي يداوى ذم أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م
وان يم٤مٟم٧م هل أذي٦م ًمف وًمٙمـ هل ٟمقع ُمـ آٟمج٤مء ًمف.
احملاوص :وُمتٗمؼ هق أومْمؾ ُمـ أن يٛمقت.
الؾيذ الغيز:

ٟمٕمؿ أومْمؾ ُمـ أن يٛمقت ويٕمدم ويٌ٤مد ،احل٘مٞم٘م٦م

اخلٚمقد ذم اًمٕمذاب أصٕم٥م ُمقوع وُمـ اإلؿمٙم٤مل اًمذي هق ضمدل

ُمٕمرذم ىمديؿ ذم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م ،اخلٚمقد ذم اًمٕمذاب هق ٟمٗمس اًمٕمذاب
ؾمقاء سمدأه أو اؾمتٛمراره وظمٚمقده إذا أذقمٜم٤م أن ٟمٗمس اًمٕمذاب سمد ًأ أو
ظمٚمقد ًا هق ٟمقع ُمـ اإلظمْم٤مع اًمرسم٤مين ًمٚمٛمتٛمرد اجل٤مهؾ سمٛمٕمروم٦م رسمف ًمٙمل
يٕمرف وخيْمع إمم رسمف ،هم٤مي٦م إُمر أن هذا ٓ خيْمع إمم اًمٙمامل إٓ
سم٢مو٤موم٦م اًمٕمذاب قمٚمٞمف آن ومآن ،اًمٕمذاب وان يم٤من ُمر ًا ًمٙمـ ُمٕمروم٦م اهلل
أطمغم وأيمٛمؾ ،ومال يتٛمٜمك اًمٕمدم اعمٓمٚمؼ واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ أن ُمرارة
اًمٕمذاب إٟمام هق سمًٌ٥م ظمقف اًمزوال ،زوال اًمٙمامل ،زوال اًمراطم٦م،
زوال اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦مٟ ،مٗمس اًمزوال خمٞمػ اذ ًا ُمـ يٗمٞمض قمٚمٞمف أصؾ اًمقضمقد
ومٝمذا قملم اًمرمح٦م هم٤مي٦م إُمر أن ىمً ًام ُمـ اخلٚمؼ يم٤مجلـ واإلٟمس سمٕمض
ُمٜمٝمؿ ٓ يّمؾ إمم اًمٙمامل واخلْمقع عمٕمروم٦م رسمف وهل ايمؼم اًمٙمامٓت
أيمؼمُمـ يمامل راطم٦م اًمٌٓمـ ،وراطم٦م اًمِمٝمقة وراطم٦م وٟمٕمقُم٦م احلريرُ ،مٕمروم٦م
اًمرب ٓ ري٥م أهن٤م يمامل يمٌػم ،هذا اًمٙمامل ٓ يّمؾ إًمٞمف ؿمٓمر ُمـ ٟمٛمط ُمـ
اخلٚم٘م٦م إٓ قمؼم اًمٕمذاب.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن ُمـ اًمٔمٚمؿ أن ٓ خيٚمؼ اهلل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم
أو ٓ يٜم٘مؾ ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد ُمـ هق ُمًتٕمد ًمٚمقضمقد ،ويٛمٙمـ أن
يٙمقن وضمقده ُمٗمت٤مح اًمقصقل إمم اًمٙمامل؟.
الؾيذ الغيز ٓ :ري٥م أن اًمقضمقد واًمرمح٦م اإلهلٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م هل
شمٗمٞمض اًمقضمقد وهل اًمقضمقد واًمرمح٦م قمغم يمؾ ىم٤مسمؾ وُمًتٕمد.

احملاوص :يٕمٜمل اًمً١مال وإقمؽماض هق يم٠مٟمف أؾمتٜم٤مد ًا إمم اًمرمح٦م
اإلهلٞم٦م ًمالقمت٘م٤مد سم٠مٟمف مل يٙمـ اعمٗمروض أن خيٚم٘مٝمؿ ،ذم طملم يٛمٙمـ أن
شمٙمقن اًمرمح٦م واًمرأوم٦م اإلهلٞم٦م واًمٖمٜمك هق ؾمٌ٥م خلٚم٘مٝمؿ سم٠مقمتٌ٤مرهؿ ُمًتٕمديـ
ًمٚمقضمقد واًمقضمقد سمحد ذاشمف ظمػم يٛمٙمـ أن يقصؾ إمم ُم٘م٤مُم٤مت.
الؾيذ الغيز :طمتك اًمقضمقد ذم اًمٕمذاب هق رمح٦م وىمد همٗمؾ قمـ
اًمتدسمر ومٞمف واًمٜمٔمر طمتك يمٌ٤مر اًمٕمروم٤مء اًمذيـ رسمام اؾمتِمٙمٚمقا ذم ظمٚمقد
اًمٕمذاب ،وم٠مسمـ ؾمٞمٜم٤م وأسمـ قمريب أو همػممه٤م مل يتٗمٓمٜمقا إمم وضمف اًمرمح٦م ذم
اخلٚمقد ذم اًمٕمذاب ،اٟمف سمتقؾمط اًمٕمذاب شمتح٘مؼ ُمٕمروم٦م اعمتٛمرد ًمرسمف ،وم٠مذ ًا
اعمٕمروم٦م اًمتل هل يمامل يمٌػم واصؾ وضمقده اًمذي هق قمٚمٞمف رمح٦م وهق
ومٞمض اهلل وضمقدي هذا هق يتح٘مؼ ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمٗمس طم٤مل اًمٕمذاب،
اذ ًا هذا يمامل ،قمذاب سم٤مـمٜمف اًمرمح٦م.
احملاوص :اًمتٛمتع سمٜمٕمٞمؿ اجلٜم٦م أو اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ اًمتٕمذب سم٤مًمٜم٤مر ،هؾ
يٙمقن ًمٚمروح وم٘مط أم ًمٚمجًد؟.
الؾيذ الغيز :قمٜمدُم٤م يٕمؼم سمٕمذاب اًمروح وقمذاب اجلًد اعمراد أن
اًمٕمذاب ُمـ اًمٕمقارض واًمٗمقادح اًمتل شمٓمرأ قمغم اًمٌدن وقمغم اًمروح،
وًمٙمـ اعمدرك ًمٚمٕمذاب وُمريمز اإلدراك هق اًمروح ،وًمذًمؽ قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل
قمذاب روطمل وًمٞمس قمذاب اًمٌدن شم٤مرة يراد ُمـ ذًمؽ أن اًمٌدن ٓ
يدرك اًمٕمذاب وإٟمام اًمروح هل اًمتل شمدرك اًمٕمذاب اًمذي حيؾ سم٤مًمٌدن،

وأٓم واًمٗمقادح اًمتل حتؾ سم٤مًمٌدن ،ومٝمذا صحٞمح أن ُمريمز اإلدراك هق
اًمروح ،وأظمرى يراد اٟمف قمذاب روطمل وًمٞمس سمٌدين ويم٠مٟمف ٓ جيري
رء قمغم اًمٌدن وٓ يتقؾمط اًمٌدن ،وشمٕمٞمش اًمروح ذم طم٤مًم٦م اطمتٌ٤مس
ُمٕمٜمقي ومٝمذا طمٍم ًمٚمٕمذاب سم٤مًمٕمذاب اًمروطمل وهذا همػم صحٞمح.
احملاوص :سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمتٛمتع سم٤مجلٜم٦م يمذًمؽ؟.
الؾيذ الغيز :يمذًمؽ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمتٛمتع سم٤مجلٜم٦م هٜم٤مك متتٕملم ،متتع
سمتقؾمط اًمٌدن ومتتع ُمٌ٤مذ ًمٚمروح.
احملاوص :وإذا اقمؽمض ُمٕمؽمض وىم٤مل أن يمؾ اعمقضمقدات هل٤م ُمرشمٌ٦م
ُمـ اًمِمٕمقر واًمٌدن هق ُمـ هذه اعمقضمقدات ،يٕمٜمل اجل٤مٟم٥م اعم٤مدي أو
اجلًدي ُمـ اإلٟمً٤من ،هؾ أن هذه اعمرشمٌ٦م اًمِمٕمقري٦م هل٤م ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمـ
اًمتٛمتع واًمٕمذاب ًمٚمٌدن؟.
الؾيذ الغيز :وضمقد اًمِمٕمقر ذم اعم٤مدة اجلًامٟمٞم٦م حمؾ اظمتالف قمٜمد
احلٙمامء واًمٗمالؾمٗم٦م طمتك أن ُمال صدرا ُمذهٌف ذم يمتٌف ُمتذسمذب قمغم يمال
اًم٘مقًملم ومٚمق سمٜمك قمغم شمّمقير اًمِمٕمقر ذم اعم٤مدة اجلًامٟمٞم٦م أو ؿمٌف ذًمؽ
ومٌ٤مًمت٤مزم اًمتّمقير اعمقضمقد يرضمع إمم أن هذا اًمٌدن وًمٙمؾ سمدن وًمٙمؾ ُم٤مدة
ضم٤مٟم٥م دمردي هق يدرك سمف ومػمضمع إمم اًمروح.
احملاوص :إذا يم٤من ُمـ ضمزاء اعم١مُمـ ذم اجلٜم٦م احلقر اًمٕملم ومام هق طم٤مل
اعم١مُمٜم٦م؟ هؾ هل٤م ضمزاء مم٤مصمؾ أم شمقضمد ومروىم٤مت ذم أٟمقاع اعمتع ذم اجلٜم٦م

سمًٌ٥م ٟمقع اجلٜمس؟.
الؾيذ الغيز :اًمقارد ًمديٜم٤م ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ هق أن
اعم١مُمـ يٕمٓمك هٜم٤مك أرسمع ٟمًقة ُمـ اعم١مُمٜم٤مت ويٙمقن ُمـ ٟمّمٞم٥م اعم١مُمٜم٦م
اعم١مُمـ ومٚمٙمؾ ُم١مُمـ أرسمع ٟمًقة طمتك أن اًمرؾمقل’ زوضم٤مشمف إرسمع ذم
اجلٜم٦م يمام ورد ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد وُمريؿ سمٜم٧م
قمٛمران وآؾمٞم٦م سمٜم٧م ُمزاطمؿ ويمٚمثؿ أظم٧م اًمٜمٌل ُمقؾمك .إٓ قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م سم٠مقمتٌ٤مر اٟمف يٙمٗمك سمٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م .وىمد روي
قمٜمٝمؿ أن رؾمقل اهلل’ ىم٤مل« :إن اهلل زوجـل يف اجلـة مريؿ بـت عؿران
وامرأة فرعقن وأخت مقشكش(.)1
دحاور :وًمٙمـ آقمؽماض أيْم ً٤م يرد سم٢مقمتٌ٤مر إن اًمتٕمدد هق ُمـ
ظمّمقصٞم٤مت قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ًميورات اىمتْمتٝم٤م ٟمِم٠مة اًمدٟمٞم٤م ،هذا اًمتٕمدد ُم٤م
هق طمٙمٛمتف ذم أظمرة؟.
الؾيذ الغيز :هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمتقازن ٓن هذا اًمٌٕمد هق سمٕمد ضمًامين
وًمٞمس سمٕمد روطمل ُمٕمرذم ،وإٓ ذم اًمٌٕمد اًمروطمل واعمٕمرذم هٜم٤مك اؾمتقاء
سملم اًمرضمؾ واعمرأة.
احملاوص :هذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م ًمق شمزيدوه٤م شمقوٞمح ً٤م؟.
الؾيذ الغيز:

يٕمٜمل ذم اجل٤مٟم٥م اًمروطمل واعمٕمٜمقي هٜم٤مك ُمقازاة

( )1اًمٗمٞمض اًم٘مدير ذم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،ج.31 :2

يٕمٜمل طمً٥م رىمل اًمروح وُمرشمٌتٝم٤م اًمٙمامًمٞم٦م شمٙمقن هل٤م ُمتع ُمتٜم٤مؾمٌ٦م ُمٕمٝم٤م
ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمروح ذيمر أم أٟمثكً ،مٙمـ هذا إُمر يرشمٌط سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٌدين
وسمٕمد ضمًامين حمض ًمٞمس يٙمؽمث سمف يمثػم ًا ،يمثػم ظمٓم٥م مم٤م يثػم صخٌف.
اًمٗمٙمر اًمٖمريب سمًٌ٥م رؾمقظمف ذم اجل٤مٟم٥م اعم٤مدي اًمِمٝمقي اًمٌدين واًمذي
جيٕمؾ ُمـ ذًمؽ ايمؼم دقم٤مُم٦م ي٘م٤مس هب٤م اًمنمف وي٘م٤مس هب٤م ُم٘م٤مم اإلٟمً٤من،
واحل٤مل أن ُم٘م٤مم اإلٟمً٤من ذم قمٚمٛمف وقم٘مٚمف وذومف وؿمخّمٞم٦م اإلٟمً٤من ذم
اًمدرضم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ اًمروح ٓ سم٤مًمدرضم٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ذم ذات اإلٟمً٤من،
اًمدرضم٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ذم ذات اإلٟمً٤من ٓ يٗمؽمض هب٤م أن شمٙمقن ُمٞمزاٟم ً٤م
أؾم٤مؾمٞم ً٤م ذم ىمٞمٛمتف وشم٘مقيٛمف ،يم٠من ٟم٘مقل أن اإلٟمً٤من يمؿ ُمرة ي٘ميض وـمره
ذم ضم٤مٟم٥م اًمٌٓمـ ،هذه ًمٞمً٧م ىمٞمٛم٦م اإلٟمً٤من سم٠مقم٤مزم درضم٤مشمف ٓ سم٠مؾم٤مومٚمف،
يمام ورد ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي قمٜمد اًمٗمري٘ملم« :إكام ققؿة ادرء بعؼؾف ومـطؼف
وقؾبف ٓ بؽبؽبف وذبذبف» يٕمٜمل اًمٗمرج واًمٌٓمـ .وٓ ي٘م٤مس اعمً٤مواة
واعمقازٟم٦م سملم اجلٜمًلم سم٤مجل٤مٟم٥م اًمًٗمكم ذم إٟمثك واًمذيمر وإٟمام سم٤مجل٤مٟم٥م
اًمٕم٘مكم.
احملاوص :اعم٘مّمقد اًمتٙم٤مُمؾ اًمروطمل؟.
الؾيذ الغيز :وُمـ صمؿ ٓيٜمٔمر ًمٚمٛمرأة ذم ديـ اإلؾمالم وٓ ؾمٞمام ذم
ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ وؿمخّمٞمتٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م سمدهن٤م أواًمٌٞمئ٦م اًمتل
شمٗمًح جلًد اعمرأة أن ختقوف أوٓ ،إن يم٤مٟم٧م ختقض هذا اعمج٤مل أو
ذاك اعمج٤مل ،إٟمام اعمج٤مل هق ذم ضم٤مٟم٥م اًمِمخّمٞم٦م واًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ

واعمٕمٜمقي٦م وهذه إسمقاب قمغم اًمًقاء ُمٗمتقطم٦م ًمٙمؾ ُمـ اًمّمٜمٗملم.
احملاوص :اًمً١مال قمـ ُمْمٛمقن أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمتل شمّمػ أن اًمٜم٤مر
حمٞمٓم٦م سم٤مًمٙم٤مومريـ ،هؾ أن هذا إُمر يٙمقن ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ايْم ً٤م أم خيتص
سم٤مًمٕمقامل  ،وُم٤م ُمٕمٜمك إطم٤مـمتٝمؿ إذا يم٤مٟم٧م إطم٤مـم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ايْم ً٤م هؾ أهنؿ
يتٕمذسمقن سم٤مًمٜم٤مر ومٕم ً
ال سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمّم٥م اًمً١مال يٛمٙمـ أن يّم٤مغ هبذه اًمٓمري٘م٦م،
إطم٤مـم٦م ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ إظمروي٦م سم٤مًمٙم٤مومريـ أو سم٤مًمٕمّم٤مة هؾ هل ُمتزاُمٜم٦م وهؿ
ذم ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م أم ٓ وإٓ ومٜم٤مر ضمٝمٜمؿ ًمٞمس هل٤م هٜم٤م سمروز وفمٝمقر
يم٤مُمؾٟ ،مٕمؿ سمٜمحق ُمتزاُمـ يٛمٙمـ أن يٙمقن صحٞمح ً٤م وقمغم أي شم٘مدير
جي٥م أن ٟمٚمتٗم٧م إمم أن اإلٟمً٤من سمٓمٌٞمٕمتف ُمقضمقد ذم ٟمِم٠مت ُمتٕمددة سمٜمحق
ُمتزاُمـٟ ،محـ أن ذم شمقاضمدٟم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م ًمٜم٤م ٟمقع ُمـ اًمتقاضمد
واًمٕمٞمش ذم اًمؼمزخ وأن ويمام ًمٜم٤م شمقاضمد قمٞمش وطمٞم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م وذم
اًمؼمزخ ًمٜم٤م ايْم ً٤م شمقاضمد وقمٞمش وُمٕمٞمِم٦م ذم اًمدار أظمرة ،ـمٌٕم ً٤م ٓ
ٟمٚمتٗم٧م إمم شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٤مت ُمـ وضمقدٟم٤م ووضمقد ذاشمٜم٤م وـمٌ٘م٤مت اًمروح
اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٚمؽ اًمٕمقاملٟ ٓ ،مًتِمٕمره٤م سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكم وسمِمٙمؾ واقمل
وًمٙمـ سمِمٙمؾ إمج٤مزم ،ورسمام سمِمٙمؾ يٕمؼم قمٜمف ذم اًمتٕمٌػم احلدي٨م سم٤مًمِمٕمقر
ذم اًمالوقمل اذ ًا اإلٟمً٤من هق ُمقضمقد وُمٌٜمك وضمقده ذوـمٌ٘م٤مت ومٗمل
طملم ضمزء ُمٜمف وـمٌ٘م٦م ُمٜمف شمٕمٞمش وشمتقاضمد ذم دار اًمدٟمٞم٤م ضمزء ُمـ أرواطمٜم٤م
وذواشمٜم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؼمزخ وصم٤مًم٨م ُمٜم٤م ُمتٕمٚمؼ ايْم ً٤م سمٓمٌ٘م٦م أظمرى سم٤مٔظمرة

ومٌ٤مًمت٤مزم اذ ًا شمٕمٚم٘مٜم٤م سم٠مهمّم٤من ؿمجرة اًمٓمقسمك ذم اجلٜم٦م أو ـ ٓ ؾم٤مُمح اهلل ـ
سم٠مهمّم٤من ؿمجرة اًمزىمقم وهل ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ شمتح٘مؼ هذه آرشمٌ٤مـم٤مت وهذه
اًمٕمالئؿ سملم أرواطمٜم٤م وذواشمٜم٤م ،ذم هذا أن اًمذي ٟمٕمٞمِمف ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ
سمٚمح٤مظ شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٦م اًمقضمقدي٦م ُمـ وضمقدٟم٤م اعمتٕمٚمؼ سمتٚمؽ اًمٜمِم٠مة واعمٕمٞمِم٦م
وذًمؽ اًمٕم٤ممل ،ومٌ٤مًمت٤مزم حمٞمٓم٦م أن وًمٙمـ سمٓمٌ٘م٦م وضمقدٟم٤م اًمذي يتٕم٤ميش
ُمع ذًمؽ اًمٕم٤ممل.
احملاوص :سم٠مقمتٌ٤مر أن اًمٗمٙمرة دىمٞم٘م٦م سمٕمض اًمٌمء اذ ًا ُمـ ظمالل ُمث٤مل
متثٞمكم يٕمٜمل يمح٤مل اًمذي ُمث ً
ال ٓ يِمٕمر سم٤مًمؼمد رهمؿ أن اًمؼمد يّمٞمٌف حل٤مًم٦م
ُمٕمٞمٜم٦م أو همٗمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمنمود اًمذهـ ُمث ً
ال وهق ٓ يِمٕمر وٓ ؿمؽ أن اًمؼمد
ي١مصمر ومٞمف وًمٙمـ ٟمتٞمج٦م ًمنمود ذهٜمف إمم ُمٙم٤من آظمر هق ٓ يِمٕمر سم٤مًمؼمد؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هذا اعمث٤مل ذيمروه وذيمر ُمـ اضمؾ أن اإلٟمً٤من
ذد ذهٜمف ومتريمزت طمقاؾمف إمم ضم٤مٟم٥م ُمٕملم يٗم٘مد اًمِمٕمقر واحلقاس
سمج٤مٟم٥م آظمر ،يمام ذم ؿمدة اًمٗمرح أو ذم ؿمدة احلزن ذم هذه احل٤مٓت
شمًت٘مٓم٥م طمقاس اإلٟمً٤من ومتريمزه٤م ذم ضم٤مٟم٥م ُمٕملم ويٜم٘مٓمع إطمً٤مس
اإلٟمً٤من سمٌدٟمف ذم ضمقاٟم٥م أظمرى.
احملاوص :يٕمٜمل سم٠مقمتٌ٤مر أن احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ؿم٤مدة شمِمد
اإلٟمً٤من وُمٔم٤مهر اًمدٟمٞم٤م وُمٔم٤مهر ًمذائذه٤م هؾ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا
اعمٕمٜمك؟.

الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هذا ُمث٤مل شم٘مريٌل ًمٚمحقاس ،أُم٤م ًمق أردٟم٤م أن ٟمٛمثؾ
ُمث٤مًٓ أقمٛمؼ ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمقاضمد اإلٟمً٤من ًمٜمِمآت ُمٕم ً٤م ،وًمٜم٠مظمذ ُمث٤مل اًمٜم٤مئؿ،
اًمٜم٤مئؿ يرى قمقامل وؿم١مون ذم رؤي٤مه قمٔمٞمٛم٦م وُمٝمقًم٦م صمؿ عم٤م يًتٞم٘مظ يً٤مئٚمف
ُمـ طمقاًمٞمف ،أيـ يمٜم٧م ،وُم٤مذا رأي٧م ،وُم٤مذا اٟمت٤مسمؽ ،وُم٤مذا ـمرأ قمٚمٞمؽ،
هق حيس اٟمف يم٤من ذم قمقامل وقم٤ممل وٟمِم٠مة يمٌػمة ضمد ًا ورسمام رأى ُمـ
احل٘م٤مئؼ ُم٤م شمتح٘مؼ ُمًت٘مٌٚمٞم ً٤م وهؿ ٓ يٕمرومقن اٟمف ٟمٗمذ إمم قم٤ممل آظمر ورضمع
إمم سمدٟمف ،هذا اًمتالطمؿ واًمتقاصؾ سملم اًمٕمقامل ذم أٟمٌقسم٦موضمقد اإلٟمً٤من
ذم ـمٌ٘م٦م وٟم٤مومذة وسمقاسم٦م ودهٚمٞمز ،وهذه اًمٌئر اًمٕمٛمٞم٘م٦م ُمـ روح وذات
اإلٟمً٤من متثؾ ودمًد قمالئؼ وٟمِمآت ُمتٕمددة ،هم٤مي٦م إُمر ٓ يريمز وٓ
يٜمِمد إًمٞمٝم٤م ٟٓمِمداده واٟمِمٖم٤مًمف هلذه اًمٜمِم٠مة وإٓ ومٝمل ُمقضمقدة أُم٤م
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم آصم٤مر إطم٤مـم٦م ضمٝمٜمؿ أو إطم٤مـم٦م اجلٜم٦م....
وم٘مد ذيمرت مجٚم٦م ُمـ أصم٤مر ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م
ُمـ اًمٕمٚم٘م٦م اًمتل شمتًٌ٥م هل٤م اًمذٟمقب وإقمامل اًمًٞمئ٦م ،وسم٤مًمت٤مزم آرشمٌ٤مط
وآشمّم٤مل واًمقص٤مل سمِمجرة اًمزىمقمُ ،مٜمٝم٤م ؾمٚم٥م اًمٌّمػمة اًمٗمٓمري٦م اًمتل
هل ُمـ أصمٛمـ اًمقدائع اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل وأودقمٝم٤م ذم ومٓمرة اإلٟمً٤من وُمٜمٝم٤م
ازدي٤مد ىمقة اًمٖمرائز اعمٝمٞمج٦م اًمْم٤مهمٓم٦م قمغم ىمقة اًمٕم٤مىمٚم٦م وىمقى طمٙمٛم٦م
اإلٟمً٤من وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن شمٚمؽ اًم٘مقى أُمػمة وىمقى اخلػم ًمإلٟمً٤من أؾمػمة،
وُمـ شمٚمؽ إُمقر ايْم ً٤م اًمتل ذيمرت ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م إذا اؾمتتٛم٧م
إطم٤مـم٦م اًمذٟمقب اؾمتتٛم٧م إطم٤مـم٦م اًمٜم٤مر ،سم٘مٚم٥م اإلٟمً٤من وذات اإلٟمً٤من
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أيمثر وم٠ميمثر ويًتقضم٥م ٟمزول يمثػم ُمـ اًمٜم٘مامت اإلهلٞم٦م شمتٌع سمٕمْمٝم٤م
اًمٌٕمض ويتامدى سمف إُمر إمم اًمٓم٤مُم٤مت واًمٙمٌ٤مئر.

احملاوص :هٜم٤مك أيمثر ُمـ آي٦م شمتحدث قمـ رسمط اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر واجلٜم٦م
سمام داُم٧م اًمًٛمقات وإرض إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل واًمً١مال قمـ هذا
آؾمتثٜم٤مء هؾ يٗمٝمؿ ُمٜمف اٟمف يٕمٗمق اهلل قمـ اًمٙم٤مومر ومٞمخرضمف ويٜمٝمل طم٤مًم٦م
اخلٚمقد .صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك هذا آؾمتثٜم٤مء سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛم١مُمـ؟.
الؾيذ الغيز :رسمط ٟمِم٠مة اجلٜم٦م وٟمِم٠مة اًمٜم٤مر سمدوام اًمًٛمقات سم٠مقمتٌ٤مر
اٟمف ورد ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت قمٜمد اًمٗمري٘ملم أن اجلٜم٦م هل٤م شمٙمقيـ ذم قم٤ممل
اًمًٛمقات ويمؾ ؾمامء سمرطم٤مب ُم٤مدوهن٤م شمًع ُم٤مدوهن٤م وزي٤مدة سمال طمدود
وسمال ُم٘م٤ميً٦م ،يمام ورد أن اًمًامء إومم سمجٜم٥م ؾمٕم٦م اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م يمحٚم٘م٦م
طمديدي٦م صٖمػمة ُمٚم٘م٤مة ذم صحراء ُمٗم٤مزه ٓ يدرك ُمٜمتٝمل اوم٘مٝم٤م اإلؿم٤مرة
إمم أن هٜم٤مك شمْم٤مقمػ ذم اعمً٤مطم٦م واحلجؿ واعم٘مدار ،وهذا اًمتٗم٤موت ذم
ٟمًٌ٦م اعم٘مدار واحلجؿ ذم احلٚم٘م٦م واًمّمحراء اعمؽماُمٞم٦م أوم٤مق سملم يمؾ ؾمامء
وأظمرى ورسمام يٕمؼم سمٕمض أصح٤مب اعمٕمروم٦م أن اعمراد ُمـ يمؾ ؾمامء وؾمامء
أظمرى ذم طملم اًمٕمٚمق ،اًمٕمٚمق هق يٕمٜمل اًمٜمِم٠مة واًمٜمِم٤مءات شمٕمتؼم شمٚمؽ
( )1ؾمقرة اًمروم :أي٦م .11

اًمٜمِم٠مة أًمٓمػ وأوؾمع واؿمد ىمقه وـم٤مىم٦م ،ويمثػم ُم٤م يٕمؼم قمٜمٝم٤م قمٚمامء
اًمروح اجلدد اعمحدصملم سم٠من هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمٕمقامل إصمػمي٦م إًمٓمػ
وإًمٓمػ وإؿمد ىمقة وإؿمد ُمً٤مطم٦م وإؿمد ؾمٕم٦م ،اذ ًا هذه قمقامل
ؾمٌٕم٦م اًمًٛمقات اًمًٌع وآرولم اًمًٌع ذم طملم ٟمًٌتٝم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض
ه٤مئٚم٦م ضمد ًا همػم ُمٞمنة ًمٚم٘مٞم٤مس إٓ أن هٜم٤مك ٟمًٌ٦م ُمٕمٞمٜم٦م ىمد شمٙمقن شمٕمٚم٘مٞم٦م
ضمٖمراومٞم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ايْم ً٤م وًمٙمـ هل قمقامل ؾمٌٕم٦م ُمتٚمٓمٗم٦م ذم سمٕمْمٝم٤م
اًمٌٕمض أو ىمؾ ذم أقمامق اًمقضمقد ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌٕمض إظمر.
احملاوص:

هؾ سمٕمْمٝم٤م يٙمقن سم٤مـمٜم ً٤م ًمٚمٌٕمض أظمر ذم طم٤مًم٦م اًمٔم٤مهر

واًمٌ٤مـمـ؟.
الؾيذ الغيز :إذا أردٟم٤م أن ٟمخٗمػ يمٚمٛم٦م اًمٌ٤مـمـ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمٍمي٦م
ٟم٘مقل أصمػمي ٟم٤مومذ ذم اعمقضمقد إهمٚمظ وٟمٗمقذه ذوؾمٕم٦م وُمً٤مطم٦م
وٓيٛمٙمـ قمده٤م ذم احلًٌ٤من اعم٘م٤ميس سم٤مًمقضمقد اًمٖمٚمٞمظ إصٖمر اذ ًا
اًمًٛمقات اًمًٌع ايْم ً٤م هل قمقامل أصمػمي٦م أًمٓمػ وم٠مًمٓمػ داظمٚمف ذم سمٕمْمٝم٤م
اًمٌٕمض شمزداد ؾمٕم٦م ،وأن إسمح٤مث اًمٗمٞمزي٤موي٦م اًمٜم٤مقمٛم٦م اًمٔمريٗم٦م ذم
إضمً٤مم اًمٜم٤مقمٛم٦م اًمٔمريٗم٦م يٛمٙمـ أن شمّمٖمر ُمئ٤مت اعمرات ،أو أن شمؼمز أن
اعمقاد خمتٚمٗم٦م واًمٓم٤مىم٤مت خمتٚمٗم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م خمتٚمٗم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م
اًمٌٕمض ،ومٞمِم٤مهد ُمـ دًٓم٦م أي٤مت أن اجلٜم٦م يم٤مئـ ذم اًمًٛمقات ومقق
اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م أو سمرطم٤مب ومٞمٝم٤م ُمع اظمتالف ضمٜم٤مت قمـ ضمٜم٦م اًمٗمردوس
واجلٜم٤من خمتٚمٗم٦م ـمٌ٘م٤مت وقمقامل ،اذ ًا ومٝمل ُمرشمٌٓم٦م سمٜمِم٠مة اًمًٛمقات ُمـ

هذه اجلٝم٦م ،يمام أن ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت أن ٟمِم٠مة ضمٝمٜمؿ ُمرشمٌٓم٦م
سم٤مًمًٛمقات وآرولم اًمدوٟمٞم٦م سم٠مقمتٌ٤مره٤م قمقامل اًمٜمزول وان يم٤من ٟمِم٠مة
ضمٝمٜمؿ ايْم ً٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٓم٤مىم٦م واؿمتداده٤م اؿمد ُمـ اعمراشم٥م ًمٚمٙم٤مئـ
إريض سمٗم٤مرق ه٤مئؾ ،يمام ورد اٟمف ىمدرة اًمٜم٤مر ذم اًمؼمزخ ٓ يتحٛمٚمٝم٤م دار
ٟمِم٠مة إرض ومٙمٞمػ سمٜم٤مر أظمرة وم٤مًمرسمط سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وٟمِم٠مة
اًمًٛمقات وإرض هذا رسمط واوح سم٠مقمتٌ٤مر اًمٌٞمئ٦م وآرشمٌ٤مط اًمٌٞمئل،
أُم٤م آؾمتثٜم٤مء ذم إٓ (ُم٤م ؿم٤مء اهلل) وم٤محل٘مٞم٘م٦م أن يمؾ شم٘مدير وىمْم٤مء ىمد ضمػ
اًم٘مٚمؿ سمت٘مديره وإُمْم٤مءه هذا ٓ يٕمٜمل ؾمٚم٥م ىمدرة اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ هذا هق
ومٚمًٗم٦م اًمٌداء قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م^ اٟمف ٓ حيٙمؿ قمغم اهلل رء ،ومٗمل طملم
هق ىم٣م وىمدر ودسمر واسمرم إٓ أن ذًمؽ ٓ يٕمٜمل ؾمٚم٥م ىمدرة اهلل ومٞمام ىمد
ىمْم٤مه ودسمره ٕٟمف هق ىم٤مدر ومٞمام ي٘مدره سم٠مىمدر مم٤م شمٙمقن ذم اًم٘مدر واًم٘مْم٤مء
سم٤مًمت٤مزم مل شمزل اإلرادة اإلهلٞم٦م ومقق يمؾ ؿم٠من ،ويمؾ ىمْم٤مء اسمرم وىمدر طمتؿ
ومٝمٜم٤م شم٠ميت اذ ًا اعمِمٞمئ٦م ،اعمِمٞمئ٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٤ممل ُمـ قمقامل اخلٚم٘م٦م اإلهلٞم٦م حتٞمط
سم٢مسمرام اًم٘مْم٤مء وطمتؿ اًم٘مدر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽُ ،مـ صمؿ اعمِمٞمئ٦م حتٞمط سمٙمؾ
رء إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل ًمٚمٌمء وإؿمٞم٤مء همػم اًمٙم٤مئٜم٦م أيْم ً٤م وًمذًمؽ شمرشمٞم٥م
اًمٕمقامل هل ؿم٤مء وقمٚمؿ وىم٣م وأراد وىمدر شم٠ميت قمقامل اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر
واًمت٘مدير ومٞمام سمٕمد هٞمٛمٜم٦م قم٤ممل اعمِمٞمئ٦م ،قم٤ممل اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م قم٤ممل ُمٝمٞمٛمـ
حمٞمط سم٤مًمٕمقامل إظمرى وسم٤مًمت٤مزم هق يٛمثؾ ُمدى اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م واعمِمٞمئ٦م
اإلهلٞم٦م اًمتل حتٞمط سمٙمؾ رء وهل ىم٤مهرة ًمٙمؾ رء.

معضاج الييب صلى اهلل عليُ وآلُ وعله
احملاوص :اًمً١مال قمـ طمدي٨م اعمٕمراج ُمٕمراج اًمٜمٌل إيمرم’ وُمـ
اٟمف رأى ـمٌ٘م٤مت ُمـ اعمٜمٕمٛملم وُمـ اعمٕمذسملم ذم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،ومٛمـ ه١مٓء،
ويمٞمػ رآهؿ ،وهؾ يم٤مٟمقا صقر طم٘مٞم٘مٞم٦م ،وهؾ أهن٤م أُمقر رُمزي٦م شمِمػم إمم
ُمًت٘مٌؾ اإلٟمً٤من قمٜمدُم٤م يّمؾ إمم اجلٜم٦م ويمٞمػ يٙمقن ذًمؽ ُمٕمذسمقن أو
ُمٜمٕمٛمقن؟.
الؾيذ الغيز :اعمٕمراج يمام ورد سمذًمؽ سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؾمقرة
اًمٜمجؿ وؾمقرة اإلهاء ،وورد ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم ايْم ً٤م أن ا ًْمٜمٌَِّ ّل’

قمرج سمجًده وروطمف إمم دار أظمرة ،ودظمؾ اجلٜم٦م وؿم٤مهد يمثػم ُمـ
ُمِم٤مهد أظمرة وذم ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر إظمروي٦م
مه٤م ذم أن اًمراهـ خمٚمقىمت٤من.
احملاوص :إظمروي٦م ُم٘م٤مسمؾ أي رء؟.
الؾيذ الغيزُ :م٘م٤مسمؾ اًمٜمِم٠مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٘م٤مسمؾ ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م.
احملاوص :اجلٜم٦مواًمٜم٤مر اًمتل يٙمقن ومٞمٝمام ظمٚمقد ًمٚمٛم١مُمٜملم وًمٚمٙم٤مومريـ

يمٚمت٤ممه٤م خمٚمقىمت٤من؟.
الؾيذ الغيز :دار أظمرة ًمٞمس قم٤ممل ؾمٞمخٚمؼ وان يم٤من اٟمت٘م٤مل أهؾ
اًمدٟمٞم٤م إمم دار أظمرة حيت٤مج إمم ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وأُم٤م ٟمٗمس دار
أظمرة ومٚمٞمس ُمقضمقد طم٤مدث ذم أيت ،وُمـ صمؿ ورد ذم ظمٓمٌ٦م ا ًْمٜمٌَِّ ّل’

ذم ؿمٝمر ؿمٕمٌ٤من( )1وهمػمه أن أهؾ احلًٜم٤مت واًمٓم٤مقم٤مت أن يتٕمٚم٘مقن
سمِمجرة ـمقسمك وان أهؾ اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت أن يتٕمٚم٘مقن سمِمجرة اًمزىمقم.
احملاوص :وان أسمقاب اجلٜم٤من ُمٗمتح٦م ...وأسمقاب اًمٜمػمان ُمٖمٚم٘م٦م.)2(.

الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أوص٤مف ؿمٝمر رُمْم٤من ،وأيْم٤م
ورد طمقل ذًمؽ ذم اعمٜم٤مومؼ اٟمف ُم٤مت قمـ قمٛمر يٜم٤مهز اًمثامٟملم قم٤مُم ً٤م أو
اًمًٌٕملم ومٚمام ُم٤مت ؾمٛمع اًمٜمٌل هدّ ة وهل ؾم٘مقـمف ذم ىمٕمر ضمٝمٜمؿ وأُمث٤مل
هذه اًمرواي٤مت يمثػمة ضمد ًا ٟم٘مرأٟ ،مٔمػم ذًمؽ إٟمّم٤مري اًمِم٤مب اًمذي ومتح
اهلل سمّمػمة ىمٚمٌف ومرأى أهؾ اجلٜم٦م يتٜمٕمٛمقن وأهؾ اًمٜم٤مر يٕمذسمقن وان ُمٜمٝمؿ
أراد أن يٙمِمػ ُمـ صح٤مسم٦م اًمٜمٌل قمـ أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر وٟمص
اًمرواي٦م قمـ أيب قمٌداهلل‘ ىم٤مل :أؾمت٘مٌؾ رؾمقل اهلل’ طم٤مرصم٦م سمـ ُم٤مًمؽ
سمـ اًمٜمٕمامن وم٘م٤مل ًمف :يمٞمػ أٟم٧م ي٤م طم٤مرصم٦م؟ وم٘م٤مل :ي٤مرؾمقل اهلل أصٌح٧م
ُم١مُمٜم ً٤م طم٘م ً٤م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل’ ي٤مطم٤مرصم٦م ًمٙمؾ ر طم٘مٞم٘م٦م ،ومام طم٘مٞم٘م٦م
(ُ )1مٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من .161:دار اًمتٕم٤مرف 1414 ،هـ ـ  1995م.
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.174 :

ىمقًمؽ؟ ىم٤مل :ي٤مرؾمقل اهلل قمزوم٧م ٟمٗمز قمـ اًمدٟمٞم٤م ،وأؾمٝمرت ًمٞمكم،
وأفمٛم٠مت هق أضمري ،ويم٠مين أٟمٔمر إمم قمرش ريب وىمد ووع ًمٚمحً٤مب،
ويم٠مين أٟمٔمر إمم أهؾ اجلٜم٦م يتزاورون ذم اجلٜم٦م ،ويم٠مين أؾمٛمع قمقاء أهؾ
اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل’ :قمٌد ٟمقر اهلل ىمٚمٌف ًمإليامن وم٠مصمٌ٧م،
وم٘م٤مل :ي٤مرؾمقل اهلل أدقمقا اهلل زم أن يرزىمٜمل اًمِمٝم٤مدة ،وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ أرزق
طم٤مرث اًمِمٝم٤مدة ،ومٚمؿ يٚمٌ٨م إٓ أي٤مُم ً٤م طمتك سمٕم٨م رؾمقل اهلل هي٦م ومٌٕمثف
ومٞمٝم٤م ،وم٘م٤مشمؾ وم٘متؾ ؾمٌٕم٦م أو صمامٟمٞم٦م صمؿ ىمتؾ(.)1
احملاوص :قمالُم٦م اعمت٘ملم...
الؾيذ الغيز :اذ ًا رواي٤مت قمديدة ُمقضمقدة ذم طمدي٨م اًمٗمري٘ملم يمٚمٝم٤م
داًم٦م وُمدًمٚم٦م قمغم أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر أن اًمراهـ خمٚمقىمت٤من ،وان ا ًْمٜمٌَِّ ّل’
قمرج سمف إمم دار أظمرة سمؾ إمم ُم٤م ومقق اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وُم٤م ؿم٤مهد ُمـ آي٤مت
رسمف اًمٙمؼمى.
احملاوص :اًمً١مال أظمر هق أن اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى مل شم٘مؿ سمٕمد ومٛمـ
اًمذيـ رآهؿ وأي صقر رآهؿ ومٞمٝم٤م؟.
الؾيذ الغيز :ـمٌٕم ً٤م ٟٓمحً٥م أن أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر هؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م
اًمٌنمي٦م ذم اًمدورة اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م وم٘مط ،سمؾ هٜم٤مك ىمٌؾ ظمٚم٘م٦م آدم أسمق
اًمٌنم وسمٜمٞمف يم٤مٟم٧م ظمٚم٘م٦م خمٚمقىم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م وىمد يٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم رواي٤مت أهؾ
( )1اعمح٤مؾمـ ًمٚمؼمىمل ج 165 :1سم٤مب اًمٞم٘ملم واًمّمؼم ذم اًمديـ ،شمٗمًػم اًمرازي ج.123 :1

اًمٌٞم٧م سم٠من ىمٌؾ أدُمٙمؿ أًمػ أًمػ آدم ،ومٕمـ أيب محزة اًمثامزم ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م
قمكم أسمـ احلًلم‘ ي٘مقل« :إن اهلل خؾؼ حمؿد ًا وعؾق ًا والطقبني مـ كقر
عظؿتف ،وأقامفؿ أصب ًا قبؾ ادخؾققات ثؿ قال :أتظـ أن اهلل َل خيؾؼ
خؾؼ ًا شقاكؿ؟ بذ واهلل لؼد خؾؼ اهلل ألػ ألػ آدم وألػ آلػ عاَل،
وأكت واهلل يف آخر تؾؽ العقاَلش( .)1وم٠مهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر دورات
ظمٚم٘مٞم٦م يم٤مٟم٧م هلل َقم َّز َو َضم َّؾ ُمـ ىمٌؾ .صمؿ إن ُم٤م ذيمر ذم رواي٤مت اعمٕمراج ُمـ أن
ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ؿم٤مهد ُمـ أُمتف أو ُمـ إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ومٝمذا يٌلم يمٞمٗمٞم٦م دمًٞمؿ إقمامل.
احملاوص :يٕمٜمل يٙمقن اإلٟمً٤من وهق قمغم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمٕمذب سم٤مًمٜم٤مر؟.
الؾيذ الغيز :وًمٙمـ ٓ يِمٕمر سم٤مًمٕمذاب ٟمٔمػم اإلٟمً٤من اًمذي ًمق
أصٞم٥م سمجرح ويمن وًمٙمٜمف ذم ظمْمؿ طمرارة طمدي٨م أو طمرب حمتدُم٦م
ومال يِمٕمر سم٤مجلروح وأذى اجلروح ،وسمٕمد أن يٕمقد إمم طمقاؾمف وامم
شمريمٞمز اًمتٗم٤مشمف يٌدأ يِمٕمر سم٤مٕمل واجلرح وؿمدشمف ومٝمذا ُم٤محيدث إمم ـمٌ٘م٤مت
اًمذات اًمقضمقدي٦م ًمإلٟمً٤من اعمرشمٌٓم٦م سمٜمِمآت قمقامل أظمرى إٓ أن اإلٟمً٤من
ُمٜمِمد شمريمٞمزه قمغم سمدٟمف اًمدٟمٞم٤موي وم٘مط.
احملاوص :يٕمٜمل خيرج ُمـ طم٤مًم٦م اًمٖمٗمٚم٦م وؾمٙمرة احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟.

َ َ َ َْ َْ َ
م غ َِط َ
اء َك
الؾيذ الغيز :يمام شمِمػم إمم ذًمؽ أي٦م اًمٙمريٛم٦م :فهشفِا خِ

( )1اًمٌح٤مر ج.25 :25

َ

ْ

َص َك اْلَ ْٔ َم َخس ٌ
ذ َت َ ُ
ِيس ( ،)1ومٞمدل قمغم أن إُمقر يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ ًمٙمـ
اإلٟمً٤من ٓ يِمٕمر هب٤م ،وسم٤مًمت٤مزم يمام ُمر سمٜم٤م أن اإلٟمً٤من وضمقده ذو ـمٌ٘م٤مت
وضمقدي٦م يمام أن سمدٟمف اًمدٟمٞمقي أن وٟمِم٠مشمف اًمدٟمٞمقي٦م إٓ أن ـمٌ٘م٤مت ذاشمف
ُمـ روطمف وىمٚمٌف هل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٜمِمآت ُمتج٤مٟمً٦م ُمتٜم٤مؾمٌ٦م ذم اًمٚمٓم٤موم٦م واًمرىم٦م

ُمع شمٚمؽ اًمقضمقدات ،وسم٤مًمت٤مزم ًمف شمٕمٚمؼ سمتٚمؽ اًمٕمقامل وًمف ُمٌ٤مذة وًمف
ُمالسمً٦م سمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء وًمف شمدسمػم.

( )1ؾمقرة ق :أي٦م .23

املضوص على الضضاط
احملاوصُ :م٤مهل ىمْمٞم٦م اعمرور قمغم اًمٍماط يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .وُم٤م هل
طمٙمٛم٦م اعمرور قمغم اًمٍماط يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهؾ أن اإلٟمً٤من ُمرهقن سمٕمٛمٚمف
اًمذي قمٛمٚمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،ومام طمٙمٛم٦م اًمتٕمرض ٓطمتامل اًمً٘مقط هٜم٤م
أو هٜم٤مك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إذا ؾم٤مر قمغم اًمٍماط سمّمقرة همػم صحٞمح٦م؟.
الؾيذ الغيز :أن اًمٍماط ذم احل٘مٞم٘م٦م هق دمًؿ ومتثؾ ًمٜمٝم٩م
اقمت٘م٤مدات وأقمامل اإلٟمً٤من وان اإلٟمً٤من ذم يمؾ قمٛمؾ يزاوًمف خيٓمق ًمٞمس
َّ
ظمٓمقة ًمٚمٛمقت وم٘مط ذم اًمقاىمع سمؾ خيٓمق إُم٤م ًمًٌٞمؾ اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر :إُِا
َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ ً َّ َ
ِإَوٌا ن ُفٔرا (َ )1و َْ َس ْح َِ ُاه انلَّ ْج َسي ْ َِ ( )2وم٤مًمٜمجد
ْسحِاه العبِيو إٌِا شانِصا
اذ ًا « آه آه مـ قؾة الزاد وبعد السػر ووحشة الطريؼش( ،)3وٟمّمقص ذم
اًم٘مرآن وذم ؾمٜم٦م ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ وأهؾ سمٞمتف اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم أن اإلٟمً٤من ًمٞمس
( )1ؾمقرة اإلٟمً٤من :أي٦م .3
( )2ؾمقرة اًمٌٚمد :أي٦م .11
( )3شم٤مريخ دُمِمؼ ٕسمـ قمً٤ميمر ،ج .411 :24

ذم طم٤مًم٦م طمٞم٤مشمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م يٕمٞمش وٛمـ ُمً٤مر وطمريم٦م سمدٟمٞم٦م ،سمؾ هق ذم
اًمقاىمع ذم وٛمـ ُمً٤مر وطمريم٦م روطمٞم٦م وأضمً٤مم أظمرى ُمـ قمقامل أظمرى
يديره٤م ويدسمره٤م اإلٟمً٤من وهق ذم طم٤مًم٦م ـمل ُمٜم٤مزل ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل وان مل
يِمٕمر هبذا ًمٙمٜمف ذم طم٤مًم٦م ـمل اعمً٤موم٤مت ُمـ شمٚمؽ اًمٕمقامل وسمٕمد اعمامت أو
قمٜمد ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى يِم٤مهد طمٞمٜمئذ ُم٤م ىمد ـمقاه ويِم٤مهد ُمِم٤مهدات
َ َ َ َْ َْ َ
اْل ْٔ َم َخس ٌ
م غ َِطا َء َك َذ َت َ ُ
َص َك ْ َ
ِيس هل
أظمرى ًمٜمٝم٩م أقمت٘م٤مداشمف فهشفِا خِ
يمٚمٝم٤م دمًامت ومتثالت عم٤م ىمد ـمقاه ومٛمـ صمؿ يمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح ويمؾ
قم٘مٞمدة ص٤محل٦م يقضم٥م رومٕم٦م شمٚمؽ اًمدرضم٤مت وذًمؽ اًمٕمٛمؾ ،واإليامن
يًٌ٥م اظمتالف ٕومراد اًمٌنم ذم يمٞمٗمٞم٦م ـمٞمٝمؿ ًمذًمؽ اًمٍماط .وم٘مد ورد
قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق‘ أٟمف ىم٤مل« :الـاس يؿرون عذ الرصاط ضبؼات
والرصاط أدق مـ الشعر ومـ حد السقػ ،فؿـفؿ مـ يؿر مثؾ الزق،
ومـفؿ مـ يؿر مثؾ عدو الػرس ،ومـفؿ مـ يؿر حبق ًا ،ومـفؿ مـ يؿر
مشق ًا ،ومـفؿ مـ يؿر متعؾؼ ًا قد تلخذ الـار مـف صقئ ًا وتسك صقئ ًاش( )1هذه
يمٚمٝم٤م ذم اًمقاىمع شمرؾمؿ ظمط سمٞم٤مين ُمتجًؿ سمام ىمد أٟمجزه اإلٟمً٤من وـمقاه
ومٞمتٛمثؾ ًمف طمٞمٜمئذ ،واًمٍماط هق اجلن اًمراسمط سملم اًمٜمِمآت اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ
دار اًمدٟمٞم٤م واًمؼمزخ وأظمرة ويٜمِم٠م ويرشمٌط ُمـ ُمتـ روح اإلٟمً٤من وذاشمف
وضمًده ضمن وضمقدي راسمط سملم ذات اإلٟمً٤من واًمٕمقامل وٓحم٤مل،
وُمـ اًميوري واىمٕمٞمتف وطم٘مٞم٘متف ويمقٟمٞمتف وٓسمد أن يِم٤مهده اإلٟمً٤من،
( )1اًمٌح٤مر ج.64 :8

وٓـمٗمرة ذم اٟمت٘م٤مل اإلٟمً٤من ُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إمم قم٤ممل اًمؼمزخ ،وُمـ قم٤ممل
اًمؼمزخ إمم قم٤ممل أظمرة ،إذ ٓـمٗمرة ذم ُمٕم٤مدٓت اًمقضمقد وؾمٜمـ اهلل َقم َّز
َو َضم َّؾ وهل ُمدارج وأؾمٌ٤مب وُمًٌٌ٤مت ،واًمٍماط اذ ًا رضورة واىمٕمٞم٦م
وطمٙمٛمٞم٦م وومٚمًٗمٞم٦م وداًم٦م قمغم وضمقد آرشمٌ٤مط اًمقضمقدي سملم ذات
اإلٟمً٤من وُم٤م يٙمتًٌف ُمـ أقمامًمف وقم٘م٤مئده وُمٕم٤مرومف ،شمرسمٓمف وشمٓمقي سمف
اعمٜم٤مزل ذم شمٚمؽ اًمٜمِمآت.
احملاوص :يٕمٜمل هٜم٤مًمؽ ارشمٌ٤مط سملم اًمًػم قمغم اًمٍماط وقمٛمؾ
اإلٟمً٤من ذم هذه اًمدٟمٞم٤م إذا يم٤من قمٛمٚمف ضمٞمد ًا يٛمٌم سمنقم٦م وٓ ي٘مع ذم
ؿمٗمػم اًمٜم٤مر ٟمتٞمج٦م ًمٕمٛمٚمف هذا صحٞمح؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ اًمٍماط يٛمثٚمقٟمف سمٜمٗمس اعمً٤موم٦م ذم شمٕمٌػم ُمال
صدرا ذم شمٗمًػمه اًمٕم٘مكم ،اعمً٤موم٦م اًمتل يٓمقهي٤م اإلٟمً٤من ذم طمريمتف اًمذاشمٞم٦م
اًمتٙم٤مُمٚمٞم٦م ،هذه اعمً٤موم٦م هل ٟمٗمًٝم٤م اًمٍماطً ،متٙم٤مُمؾ اإلٟمً٤من ذم ذاشمف إُم٤م
ًمٜمجد اخلػم أو ًمٜمجد اًمنم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وم٤مًمٍماط قمٌ٤مرة قمـ ُمً٤موم٦م ومٝمؾ
يٛمٙمـ أن يتّمقر اإلٟمً٤من اٟمف يتٙم٤مُمؾ ُمـ دون ُمً٤موم٦م شمٓمقهي٤م اًمٜمٗمس ذم
طمريم٦م اًمتٙم٤مُمؾ وذم هذه إسمٕم٤مد.
احملاوص :إذن يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل أن اعمٌم قمغم اًمٍماط هق ىمراءة ُمـ
اهلل ًمإلٟمً٤من عم٤م قمٛمٚمف وعم٤م ؾم٤مر سمف؟.
الؾيذ الغيزً :مٓمٞمف ُمٜم٤مزل ظمػم وُمٜم٤مزل ذ وًمٜمًٌ٦م اًمنقم٦م ذم ـمٞمف
وذم اًم٘مقة واًمْمٕمػ وهٚمؿ ضمر ًا.

احلوض والضخابة
احملاوص :هٜم٤مك ؾم١مال سمِم٠من احلدي٨م اًمذي روي قمـ ـمريؼ اًمٗمري٘ملم
قمغم ُم٤م يٌدو ،وهق طمدي٨م احلقض« ،عـ أكس بـ مالؽ أن الـبل قال:

لردن عّل احلقض رجال ممـ صاحبـل حتك رأيتفؿ ورفعقا أيل
أختؾجقا دوين فألققلـ أي رب أصحايب أصحايب ،فؾقؼالـ يل إكؽ ٓ
تدري ما أحدثقا بعدكش( ،)1واًمً١مال يمٞمػ شمٜمًجؿ (إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م
أطمدصمقا سمٕمدك) ُمع يمقٟمف‘ ؿم٤مهد ًا قمغم أقمامل إُم٦م طمتك سمٕمد ووم٤مشمف
وٓ خيتٍم إُمر سمحْمقره ،هذه قم٘مٞمدشمٜم٤م ومٞمف ظم٤مص٦م اٟمف اًمِمٝمٞمد قمغم
اًمِمٝمداء ُمـ إوًملم وأظمريـ يٕمٜمل اًمِمٝمداء قمغم أقمامل إُم٦م ومٙمٞمػ
حيؾ هذا اًمتٕم٤مرض اًمٔم٤مهري؟.
الؾيذ الغيز :أوٞمػ إمم هذا اًمتً٤مؤل أن اعمٜمِم٠م أظمر ًمٚمتً٤مؤل
هق أن ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ يم٤من ىمد أظمؼم قمام جيري سمٕمده ذم أطم٤مدي٨م اًمٗمري٘ملم ،هذا
احلدي٨م ٟمٗمًف إظمٌ٤مر ُمـ اًمٜمٌل ىمٌؾ ووم٤مشمف وم٠مذن ُه َق’ خيؼم قمام هق آت.
احملاوص:

يٕمٜمل هذا اإلظمٌ٤مر يٛمٙمـ أن يٙمقن قم٤مُمؾ حلٛمؾ هذه

( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ج ،7:71سم٤مب إصمٌ٤مت طمقض ٟمٌٞمٜم٤م’ وصٗم٤مشمف.

اًمٕمٌ٤مرة ًمٖمػم اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر ،يٕمٜمل قمٌ٤مرة ُم٤مذا أطمدصمقا سمٕمدك.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ اىمّمد أن هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمذي يٓمٚمٕمٜم٤م
ويٜمٌئٜم٤م ويٕمٚمٛمٜم٤م سمٛمِمٝمد قمٔمٞمؿ ُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اًمذي اظمؼمٟم٤م سمف ،هق
ا ًْمٜمٌَِّ ّل’’ ىمٌؾ ووم٤مشمف ،ومٙم٤من يٕمٚمؿ سمام جيري طمتك اٟمف ىمد روى ُمًٚمؿ
ذم يمت٤مب اًمٗمتـ أن ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ سمٛمِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم ىمد ذيمر هلؿ ُمٕمٔمؿ
اًمٗمتـ اخلٓمػمة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وطمٗمٔمٝم٤م طمذيٗم٦م ،وم٢مذن ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ قم٤ممل
سمذًمؽ ىمٌؾ اًمقىمقع ومٙمٞمػ ُمع اًمقىمقع ،ويمٞمػ سمٕمد اًمقىمقع ،اذ ًا هذا
اًمتً٤مؤل ُمـ اًمٜمٌل شمً٤مؤل اًمت٘مرير أو ؾمح٥م اًمت٘مرير ُمـ اًمٓمرف أظمر
ًمالؾمتٜمٙم٤مر واًمتٕمج٥م ،وًمٞمٙمـ ٟمقع ُمـ اعمداواة هلؿ اٟمف يمٞمػ اٟمتؿ ُمع هذه
اًمّمحٌ٦م ًمٚمٜمٌل’ وهذا اجلٝمد اًمذي ىمدُمف ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمٙمؿ ُمـ اًمؽمسمٞم٦م
وُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ،وُمع ذًمؽ ظم٤مًمٗمتؿ أُمره وأطمدصمتؿ ُم٤م أطمدصمتؿ ذم اًمديـ وُم٤م
ؿم٤مسمف ذًمؽ.
احملاوص :قمٗمق ًا ،أن ضم٤مء ذم ذهٜمل اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٕمٞمًك ذم ؾمقرة
اعم٤مئدة ،هؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا ُمـ هذا اًمٜمٛمط؟.

ََ َ ُ ْ
َّ
َ
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ أٟم٤م يمٜم٧م ذم صدد ذيمره ايْم ً٤م أأُج كيج ل ِيِ ِ
اس
َّ ُ
َُ ّ ََ ْ ْ ُ
َّ ()1
ون اَّللِ قمغم أي٦م طم٤مل هذا ؾم١مال اًمٕم٤مرف ُمـ
ِش
ني ٌَِ د ِ
وِن وأ ِّم إِلٓ ِ
اَّت ِ

سم٤مب آؾمتٜمٙم٤مر أو ُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ اًمدواقمل إظمرى وهٜم٤مك ُمقارد
أظمرى ُمقضمقدة.
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة :أي٦م .116

الضجعة
احملاوص :يمٞمػ ٟمٗمن قم٘مٞمدشمٜم٤م ،قم٘مٞمدة ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ ذم
اًمرضمٕم٦م ،واًمرضمٕم٦م شمٙمقن قمقدة ُمـ اًمؼمزخ إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُمع أن اعمٜمٓمؼ
َ َ ّ َ ْ َ ُ َ ً َ َ َ ْ ُ َ َّ
اًم٘مرآين يٍمح سمرومض ىمقل اًم٘م٤مئؾ :ىػ ِل أخٍو ص ِ
اَلا ذِيٍا حصكج لَك
َّ َ َ َ ٌ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ُ َ
ٔن ( )1أي ُمـ اًمؼمزخ
إِجٓا َك ٍِث ْٔ كانِيٓا وٌَِ وران ِ ًِٓ ةصزخ إَِل ئم حتػث
إمم اًمدٟمٞم٤م ومٙمٞمػ ٟمجٛمع سملم هذه اًمٕم٘مٞمدة ـ قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م ـ وإطمٞم٤مء
إُمقات ذم هذا اًمٕم٤ممل وسملم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م؟.
الؾيذ الغيز :ذم احل٘مٞم٘م٦م هذه أي٦م :كَالَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا (ً )2مٞمً٧م
ظم٤مص٦م سم٤مًمؼمزخ ،سمؾ هل واردة ذم ُمـ يٕمذب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕٟمف ٓ يرضمع
َ
إمم دار اًمدٟمٞم٤م يمل يّمٚمح ُم٤م يم٤من ىمد ومًد ُمٜمفٟٕ ،مف عم٤م ىم٤مل شمٕم٤مممَ :ول ْٔ
َ
ُر ُّدوا ى َػ ُادوا ل ٍَِا ُج ُٓٔا َخِْ ُّ ( )3وم٤محلٙمٛم٦م اىمتْم٧م إذن أن يالىمل ضمزاءه إمم
( )1ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :أي٦م 99ـ .111
( )2ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :أي٦م .111
( )3ؾمقرة إٟمٕم٤مم :أي٦م .28

أن يتٓمٝمر أن يم٤من ًمف ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتٓمٝمػم ،وإٓ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل خيٚمد ذم دار ضمٝمٜمؿ.
ُمٕم٤مين هذه أي٦م خمّمقص٦م سمٛمـ يدظمٚمقن اًمٜم٤مرٟ ،م٤مر أظمرة ذم دار
أظمرة وًمٞمً٧م هل٤م أي ارشمٌ٤مط سمٕم٤ممل اًمؼمزخ.
احملاوص :يٕمٜمل هل ذم ُمقرد احلً٤مب يم٠مٟمف ُم٤م سمٕمد اًمؼمزخ؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿُ ،م٤م سمٕمد اًمؼمزخ عم٤م يالىمل اًمٕمذاب وإهقال
ومٞمتٜمدم قمام صدر ُمٜمفُ ،مع أن...
احملاوصُ :مع أن ذم اًمؼمزخ ايْم ً٤م هٜم٤مك قمذاب ،اًمؼمزخ طمٗمرة ُمـ
طمٗمر اًمٜمػمان أو هق روو٦مُمـ ري٤مض اجلٜم٦م؟.
الؾيذ الغيزٟ ٓ :مٜمٗمل ذًمؽ وًمٙمـ ؾمٞم٤مق أي٦م فم٤مهر ذم اًمدار
أظمرة ،وًمق ومرض ؾمٞم٤مق أي٦م ذم أهؾ اًمؼمزخ ومال شمٜم٤مذم ايْم ً٤مٓ ،ن ُم٤م
ورد ذم أي٤مت واًمرواي٤مت ُمـ أن ذم دار اًمرضمٕم٦م شمٙم٤مُم ً
ال وًمٙمـ ًمٞمس
آظمتٞم٤مر يٌ٘مك يمام هق قمٚمٞمف ذم دار اًمرضمٕم٦م.
احملاوص :يٕمٜمل ًمف أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز :يمام ئمٝمر ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت أن دار اًمرضمٕم٦م
طمٞم٨م شمٙمقن هل ذم ُمٜمتٝمك ُمٓم٤مف ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م شمتًؿ طمٞمٜمئذ سمٌٕمض
إطمٙم٤مم اًمؼمزظمٞم٦م وسمٕمض إطمٙم٤مم اًمدٟمٞمقي٦م...
احملاوص :يٕمٜمل قم٤ممل سملم سملم...؟

الؾيذ الغيز :يٕمٜمل هل ُمـ ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ شمٙم٤مد شمٙمقن
ُمنموم٦م قمغم أظمرة وُمنموم٦م قمغم دار اًمؼمزخ وُمـ صمؿ ورد ذم زي٤مرة آل
ي٤مؾملم زي٤مرة احلج٦م #شم٠مويؾ هذه أي٦م اٟمف شمرومع اًمتقسم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

َ َ ُ َْ ً َ َُ َْ َ ُ
ج ٌ َِْ َرتْ ُو أَ ْو َن َع َت ْ
آٌ َِ ْ
س َْ َ
يٍاُ ِٓاَ
ج ِف إ َ
ال يِفع جفعا إ ِيٍاجٓا لً ح
ِ ِ
ً
َر ْريا ( .)1مم٤م يدًمؾ قمغم أن يمثػم ًا ُمـ أي٤مت ي٘مرأه٤م اعمًٚمٛمقن وئمٜمقن

اهن٤م ُمرشمٌٓم٦م سمدار أظمرة سمٞمٜمام هل ُمرشمٌٓم٦م سمٕم٤ممل اًمرضمٕم٦م اًمتل هل ُمـ
ُمِم٤مرف ُمٜمتٝمك دار اًمدٟمٞم٤م .وقمغم أي شم٘مدير ًمق يم٤من سملم هذه أي٦م شمّم٤مدم
وآي٤مت اًمرضمٕم٦م ًمٙم٤من هٜم٤مك شمّم٤مدم سملم مجٚم٦م ُمـ أي٤مت اًمتل دًم٧م قمغم
َ َّ َ َ
َ ْ َ َّ
لَع َك ْصيثَ
أن هٜم٤مك ُمـ ُم٤مشمقا وارضمٕمقا إمم دار اًمدٟمٞم٤م يمٕمزرا أو َكَّلِي مص
ٍ
َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ
َ َ َ َ ٌ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ
و ِِه راوِيث لَع غصوشِٓا كال أِن َي ِِي ْ ِشه ِ اَّلل بػس مٔح ِٓا فأٌاحّ اَّلل ٌِائث
ُ ُُ ٌ
ُ
َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
ِيَ ر َص ُجٔا ٌ َِْ دِيَارِْ ًِْ َوْ ًْ ألٔف
ََع ٍم ث ًَّ َب َػث ُّ ( )2ويمذًمؽ :ألً حص إَِل اَّل
َ ْ
َخش َر ال ٍَ ْٔ ِت ( .)3وُمقارد قمديدة أظمرى مم٤م يدًمؾ قمغم اٟمف ًمٞمس هٜم٤مك

شمٜم٤مذم سملم ُمْمٛمقن أي٦م وطمٙمؿ اًمرضمٕم٦مً ،مق اومؽمض أن هذه أي٦م واردة
ذم طم٤مل اًمؼمزخٓ ،ن ذم اًمرضمٕم٦م يتٙم٤مُمؾ أهؾ اإليامن ذم إيامهنؿ
ويتٙم٤مُمؾ إذار ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ذم ضمحقدهؿ وقمٜم٤مدهؿ.
احملاوص :هذا اًمذي شمٗمْمٚمتؿ سمف هؾ يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مد ُمـ طمدي٨م
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم :أي٦م .158
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة :أي٦م .259
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة :أي٦م .243

اإلُم٤مم اًمّم٤مدق‘ أي٤مم اهلل صمالث يقم فمٝمقر ىم٤مئٛمٜم٤م ويقم اًمرضمٕم٦م ويقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م يٕمٜمل يم٠من هٜم٤مًمؽ يقم اًمرضمٕم٦م يتاميز سم٠مطمٙم٤مُمف قمـ يقم فمٝمقر
اًمّم٤مطم٥م #ويمذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ومٞمام ورد ُمـ رواي٤مت اًمٗمري٘ملم طمقل أطمٙم٤مم دار
اًمدٟمٞم٤م ذم فمؾ دوًم٦م فمٝمقر اإلُم٤مم اعمٝمدي ،#يدًمؾ قمغم اٟمف أطمٙم٤مم
اًمٓمٌٞمٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م شم٠مظمذ أسمٕم٤مد مل شمٕمٝمده٤م اًمٌنمي٦م ُمـ ىمٌؾُ .مث ً
ال أهنؿ
يزرقمقن صٌ٤مطم ً٤م وحيّمدون قمٍم ًا وإهنؿ يً٤مومرون ذم اًمٙمقايم٥م
وـمٌ٘م٤مت اجلق وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُم٤م يدل قمغم أن شمٓمقر وُمدٟمٞم٦م اًمٌنمي٦م
شم٠مظمذ أطمٙم٤مُم٤م مل شمٙمـ شمٕمٝمده٤م ُمـ ىمٌؾ ،وُمـ صمؿ قمرف وشمِمػم إًمٞمف
رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ أن اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى سمٔمٝمقر اعمٝمدي#
واًمرضمٕم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمقؾمٓمك وأظمرة هل اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى وُمـ صمؿ يم٤من
اًمت٘مٞمٞمد ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م واًمتٕمٌػم سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ذم شمٕمٌػم يمثػم ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ًمف
ُمٜمِم٠م روائل شمقصػ سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ،وورد ايْم ً٤م ذم اًمرواي٤مت ُمـ
اًمٗمري٘ملم اٟمف« :إذا مات ابـ آدم قامت ققامتف» مم٤م يدًمؾ أن اعمقت ًمٞمس
ىمٞم٤مُم٦م يمؼمىً ،مٙمٜمف ٟمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م إظمرى ومٛمـ صمؿ يمثػم ُمـ آي٤مت
اًم٘مٞم٤مُم٦م حيًٌٝم٤م اعمٗمنون اًمذيـ ٓ يروون وٓ يٜمتٝمٚمقن ُمـ قمٚمقم أهؾ
اًمٌٞم٧م^ حيًٌقن أن شمٚمؽ أي٤مت ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م واردة ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى
وىمد شمٙمقن واردة ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى وهل فمٝمقر احلج٦م واًم٘مٞم٤مُم٦م
اًمقؾمٓمك وهل اًمرضمٕم٦م همػم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى واًمتل هل دار أظمرة.

احملاوص :هؾ اًمرضمٕم٦م صم٤مسمت٦م؟.
الؾيذ الغيز :أن قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م قم٘مٞمدة ذم ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م
أصٞمٚم٦م ُمت٠مصٚم٦م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م وُمـ اًمرواي٤مت اعمتقاشمرة قمـ
أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م^ ،طمتك أن اعمرطمقم اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ص٤مطم٥م
اًمٌح٤مر وصػ اًمٕم٘مٞمدة وآقمت٘م٤مد سم٤مًمرضمٕم٦م ذم ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م سم٠مهن٤م
رضورة ذم هذه اعمدرؾم٦م وذم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ،واحلر اًمٕم٤مُمكم قمٜمده
يمت٤مب ذم اًمرضمٕم٦م مجع ومٞمف ُمـ رواي٤مت اًمرضمٕم٦م ُم٤ميّمؾ إمم ؾمتامئ٦م
وٟمٞمػ ،وىمد أًمػ اًمٙمثػم ُمـ قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م ذم هذا اًمٌ٤مب ورسمام هذا ومريد
ُمـ ٟمققمف ذم إُمقر اًمٕم٘م٤مئدي٦م أن دمتٛمع اًمرواي٤مت سمٛمثؾ هذا اًمٕمدد
اعمتٙم٤مصمر ،وٓ ٟمِم٤مهد ذم يمؾ زي٤مرة ودقم٤مء وارد ُم٠مصمقر قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^
إٓ وومٞمف إؿم٤مرة إمم اًمرضمٕم٦م سم٠مًمٗم٤مظ ُمتٜمققم٦م وُمتٕمددة وإؿم٤مرات يمثػمة،
هذا أُمر سم٤مت واوح ً٤م سمحً٥م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمرواي٤مت اًمٙمثػمة
اًمقاردة.
احملاوص :ـمٞم٥م ومام هق اعمراد ُمـ اًمرضمٕم٦م؟.
الؾيذ الغيز :إليمامل اجلقاب قمـ اًمِمؼ إول ُمـ اًمً١مال ٓ سم٠مس
سمذيمر هذا اعمٓمٚم٥م ،وهق أن أرسمٕم٦م ُمـ قمٚمامءٟم٤م اعمت٠مظمريـ ُمـ طمٙمامء
آُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م يم٤مًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ،واعمرطمقم اًمِمٞمخ حمٛمد
اًمِم٤مه آسم٤مدي ،واحلٙمٞمؿ اًمًٞمد أسمق احلًـ رومٞمٕمل ،وآظمرون سمٕمد ُمـ

ُمت٠مظمري قمٚمامء آُم٤مُمٞم٦م ىمد ذهٌقا إمم أن إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمتقاومرة قمغم
إصمٌ٤مت اًمرضمٕم٦م ،وىمد شمٜمٌٝمقا هل٤م ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت اًمرواي٤مت وأي٤مت ويمتٌقا ذم
ذًمؽ رؾم٤مئؾ ىمٞمٛم٦م وسمٞمٜم٦م .وىمد أوم٤مض ذم ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ذم
يمت٤مب اعمٞمزان( )1ذم سمٞم٤من رضورة اًمرضمٕم٦م سم٠مدًم٦م قم٘مٚمٞم٦م ُمتٞمٜم٦م ًمٓمٞمٗم٦م ،ومال
شم٘متٍم اًمرضمٕم٦م قمغم إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م سمؾ قم٘مٚمٞم٦م أيْم ً٤م ومل يٕمٝمد ذًمؽ ؾم٤مسم٘م ً٤م.
احملاوص :سم٤مقمتٌ٤مر أن إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م يمت٥م قمٜمٝم٤م وًمٙمـ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م مل
شمذيمر طمٌذا ًمق شمٌٞمٜمقا ًمٜم٤م ُمٚمخص اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم ،يٕمٜمل يمٞمػ يًتدل
قم٘مٚمٞم ً٤م قمغم ىمْمٞم٦م همٞمٌٞم٦م شمٕمٜمل آٟمت٘م٤مل ُمـ قم٤ممل إمم آظمر؟.
الؾيذ الغيز :ذم شم٠مريخ ُمً٠مًم٦م اًمرضمٕم٦م ىمدي ًام ُم٤م يم٤من هٜم٤مك شمٜمٌف
واًمتٗم٤مت إمم وضمقد إدًم٦م واًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ،يمام هق احل٤مل ذم
اعمٕم٤مد اجلًامين طمٞم٨م يم٤من يثٌ٧م سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م وم٘مط أو اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٛمتزضم٦م
سم٤مًمؼماهلم اًمٜم٘مٚمٞم٦م وًمٙمـ سمٕمد ىمرون ُمـ ؾمٜملم اًمتٗم٧م احلٙمٞمؿ اعمال صدرا
(رمحة اهلل عليه) إمم إؿم٤مرات ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ وذم أي٤مت شمدًمؾ
قمغم اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم قمغم اعمٕم٤مد اجلًامين ،احل٤مل يمذًمؽ ذم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م
قمغم هذا اعمٜمقال ،وم٤من هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اإلؿم٤مرات ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وذم
اًمرواي٤مت ًمٞمً٧م هل شمِمػم إمم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م وم٘مط سمؾ شمٌلم اعمٕمٓمٞم٤مت
واعم٘مدُم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م رسمام شمٙمقن ظمٗمٞم٦م ،وًمٙمـ إذا شمٌٍم واًمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م يتٜمٌف
( )1اعمٞمزان ج.118 :2

اإلٟمً٤من سم٤مًمت٤مزم إمم رضورة اًمرضمٕم٦م ،وُمـ شمٚمؽ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمقه٤م
ه١مٓء احلٙمامء ُمـ قمٚمامء آُم٤مُمٞم٦م ،أن اإلٟمً٤من سم٤معمقت ٓ يّمؾ إمم
ُمٜمتٝمك يمامًمف اًمذي ـمٞمٜمتف اًمٌدٟمٞم٦م أو اًمروطمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ٓن شمّمؾ إًمٞمف ،ومٙمثػم ًا
ُم٤م ٟمِم٤مهد ُمث ً
ال اعمقت آظمؽماُمل ،ويمثػم ًا ُم٤م ٟمِم٤مهد ُمٕمقىم٤مت اًمٌٞمئ٦م
ُمٕمقىم٤مت احل٤مًم٦م آضمتامقمٞم٦م واحل٤مًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمٕمقىم٤مت احل٤مًم٦م إهي٦م،
أىمدار يمثػمة مم٤م شمٙمقن ُمٕمقىم٦م ٕطمد إومراد أو جلٛمٚم٦م ُمـ إومراد ُمـ
اًمٌنم ،رسمام شمٙمقن ُمٗمتقطم٦م ذم ُمً٤مطم٤مت واؾمٕم٦م ٕومراد أظمر ومٌ٤مًمت٤مزم يمؾ
ـمٌٞمٕم٦م سمنمي٦م ًمٞمس ُمـ احلتٛمل اهن٤م ىمد وصٚم٧م إمم اًمٙمامل اعمٛمٙمـ
اعمٜمِمقد ،وسمٓمٌٞمٕم٦م اًمتزاوج اجلقهري واًمتٙمقيٜمل سملم اًمروح واًمٌدن هذه
اًمٕمٚم٘م٦م سملم اًمروح واًمٌدن ذم اًمقاىمع ٓ يٙم٤مد ي٘مع اٟمٗمّم٤مل شم٤مم يمام يتخٞمؾ
ًمديٜم٤م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمقت إٟمف اٟمٗمّم٤مل اًمٕمٚم٘م٦م سمِمٙمؾ ضمذري وسمِمٙمؾ سم٤مئـ
واسمدي سملم اًمروح واًمٌدن ،ذم أوٟم٦م إظمػمة شمِمٝمد اًمٙمثػم ُمـ
اًمتج٤مرب قمٜمد قمٚمامء إصمػم ومْم ً
ال قمام شمِمػم إًمٞمف أي٤مت واًمرواي٤مت أن
اًمروح شمٌ٘مك هل٤م ٟمقع قمٚم٘م٦م ذم اًمٌدن وًمق سم٤مًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م ًمٚمٌدن.
احملاوص :ىمٚمتؿ إن هٜم٤مًمؽ أدًم٦م ٟم٘مٚمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م وروائٞم٦م ،واًمروائٞم٦م ُمتقاشمرة
شمرسمقا قمغم اعمئ٤مت ُمـ إطم٤مدي٨م َو َر َد ْت ذم ُمْمٛمقن ىمْمٞم٦م اًمرضمٕم٦م
إو٤موم٦م إمم ذًمؽ اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اًمذي ىمدُمتؿ ًمف ُم٘مدُم٦م هل أن هٜم٤مًمؽ
طم٤مًم٦م ُمـ قمدم وصقل اإلٟمً٤من اعمًتٕمد إمم اًمٙمامل اعم٘مدر ًمف سمًٌ٥م
قمقاُمؾ ظم٤مرضمٞم٦م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م إومم ،يمٞمػ يًتدل هبذه اعم٘مدُم٦م

قمغم اًمرضمٕم٦م سمدًمٞمؾ قم٘مكم؟.
الؾيذ الغيز :هذه اعم٘مدُم٦م ُمـ يمقن اًمٜمٗمقس ذات يمامل سمام هل٤م ُمـ
وضمقدات سمرزظمٞم٦م أو أظمروي٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ هل٤م يمامٓت ممٙمٜم٦م ُم٘مدرة
ُمٜمِمقدة ،وإذا ىمررٟم٤م هذه اعم٘مدُم٦م سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٘مدُم٦م صم٤مٟمٞم٦م أظمرى إٓ وهل
أن إرواح واًمٜمٗمقس ًمٞمً٧م قمٚم٘متٝم٤م ُمع إسمدان شمٜم٘مٓمع سمٜمحق سم٤مت
ُمٗم٤مرق وم٤مصؾ اسمدي سمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٌ٘مك هل٤م ُمع اًمٌدن واًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م
يمثػم ُمـ اًمٕمالئؼ وهٜم٤مك يمثػم ُمـ ىمٜمقات آرشمٌ٤مط سملم اًمروح واًمٌدن
واًمِمقاهد قمغم ذًمؽ أيمثر مم٤م أن ٟمًتٕمروٝم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم وٟمًت٘مّمٞمٝم٤م ذم
هذه اًمٕمج٤مًم٦م ،ؾمقاء اًمٜم٘مٚمٞم٦م أو اًمٕم٘مٚمٞم٦م طمتك سم٤مت أن واوح ً٤م قمٜمد
قمٚمامء إصمػم وقمٚمامء اًمؼماؾمٙمٚمقضمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م
اًمروطمٞم٦م ،أن هٜم٤مك ارشمٌ٤مط ؿمديد يمثػم يٌ٘مك سملم اًمروح وسملم اًمٌدن سمؾ
وسملم ُمثقى اًمٌدن ،وم٤مًمرضمٕم٦م أُمر ه٤مم جي٥م أن ٟمٜمٌف قمٚمٞمف ،وهٜم٤مك وم٤مرق
ؿم٤مؾمع سملم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م وسملم قم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ ٓن قم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ هق
ذه٤مب اًمروح ُمـ سمدن سمتامُمٝم٤م إمم سمدن أظمر ضمديد ذم ُمقًمقد ضمديد
وـمٗمؾ ضمديد ،ؾمقاء ُمـ ٟمًؾ اإلٟمً٤من أو ُمـ اعمخٚمقىم٤مت إظمرى ،سمٞمٜمام
قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م شمٜمص قمغم أن اًمروح شمرضمع إمم ٟمٗمس اًمٌدن اًمذي ىمد
اٟمٗمّمٚم٧م قمٜمف ضمزئٞم ً٤م أو اٟمٗمّمٚم٧م قمٜمف وسم٤مت رُمٞم ًام ورُم٤مد ًا ،اذ ًا هٜم٤مك
وم٤مرق سمقين ؿم٤مؾمع سملم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م وقم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ ورسمام يمثػم ُمـ ٓ
حيًـ أن ي٘مػ قمغم طم٘م٤مئؼ إُمقر ؾمقاء ُمـ اًمٗمرق أو اعمذاه٥م

إظمرى ىمد اظمتٚمط قمٚمٞمٝم٤م إُمر سملم اًمتٜم٤مؾمخ وسملم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م ،وم٤من
قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م قم٘مٞمدة طم٘م٤مٟمٞم٦م وإٓ ًمٙم٤من اعمٕم٤مد اجلًامين ايْم ً٤م شمٜم٤مؾمخ
واحل٤مل أن اعمٕم٤مد اجلًامين سميورة اعمًٚمٛملم وسمداه٦م اعمٕمروم٦م قمٜمد
اعمًٚمٛملم ًمٞمس شمٜم٤مؾمخ ً٤م ،عم٤مذا ؟ ٓن يمؾ روح شمٌ٘مك ذم سمدهن٤م اعمخّمص
هل٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م ،يمذًمؽ احل٤مل ذم اًمرضمٕم٦م ًمذًمؽ ىمد رسمام يًتقطمك ُمـ سمٕمض
رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ أو أي٤مت اًمٙمريٛم٦م أن اًمرضمٕم٦م ىمٞم٤مُم٦م صٖمرى أو
ىمٞم٤مُم٦م وؾمٓمك سمخالف اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى وُمـ صمؿ شم٘مٞمٞمد اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م
اًمٙمؼمى يدًمؾ قمغم أن هٜم٤مك ىمٞم٤مُم٦م وؾمٓمك وىمٞم٤مُم٦م صٖمرى واٟمف ٟمقع ُمـ
اعمٕم٤مد وًمٞمس اعمٕم٤مد اعمّمٓمٚمح إظمروي وهق اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ،وإٟمام هٜم٤مك
ٟمقع ُمـ قمقدة إرواح إمم أضمً٤مده٤م اًمً٤مسم٘م٦م اخل٤مص٦م اعمختّم٦م
اعمخّمّم٦م هب٤م ومٌ٤مًمت٤مزم أن هٜم٤مك ومرق ُمع اًمتٜم٤مؾمخ ،هذه اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
شم٘مريره٤م ٓسمد ُمٜمف.
اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل جي٥م أن يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م .أن طمٙمٛم٦م اهلل ضمرت
سمؼماهلم ُمذيمقرة ذم حمٚمٝم٤م وُم٘مررة اٟمف ٓ خيٚمؼ اعمقضمقدات سمٜمحق ٓ شمّمؾ
إمم هم٤مي٤مهت٤م وإٓ ًمٙم٤من هذا ٟم٘مض ًمٚمحٙمٛم٦م ،وٟم٘مض ًمٚمٖم٤مي٦م ،وٟم٘مض
هلدف اخلٚم٘م٦م ،وؾمٜم٦م اخلٚم٘م٦م ،واحل٤مل أن اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ هم٤مًم٥م قمغم أُمره،
وم٢مذن ٓسمد أن يّمؾ يمؾ ُمقضمقد إمم هم٤ميتف اعمٜمِمقدة ًمف ،إذا مت٧م شمٚمؽ
اعم٘مدُم٤مت اًمثالث يتْمح ويٌٞم٧م واوح ً٤م اٟمف ٓسمد ُمـ قمقدة إرواح إمم
إضمً٤مد طمتك ذم ٟمِم٠مت دار اًمدٟمٞم٤م ،وهٜم٤مك ٟمقع ُمـ اعمٖم٤ميرة ًمٕمقد

إرواح إمم أضمً٤مده٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م قمٜمد قمقده٤م إمم أضمً٤مده٤م ذم اًمدار
أظمرة وًمٙمـ قمغم أي شم٘مدير هذا اًمٕمقد ٕضمؾ أن شمًتٙمٛمؾ اًمروح
اًمٜمِمآت وشمٚمؽ اعمراطمؾ.
احملاوص :يٕمٜمل ُمراشم٥م اًمٙمامل ُم٤م ىمدر هل٤م ُمـ يمامل وم٢من هذا يٙمقن ُمـ
ًمقازم ًمٓمػ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم؟.

ََْ ََ َ
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ وىمد رضب ًمذًمؽ أُمثٚم٦م يمثػمة :ألً حص إَِل
ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ٌ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َّ
َّ َ َ
اَّللُ
ت ذلال لًٓ
اَّل
ِيَ ر َص ُجٔا ٌَِ دِيارًِِْ وًْ ألٔف خشر الٍٔ ِ
َ
ُ ُ ُ َّ ْ ُ
خ َياْ ًْ  ،ويمذًمؽ رضب أُمثٚم٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة وي٘مع ذم
مٔحٔا ثً أ
هذه إُم٦م ُم٤م ىمد وىمع ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م يمام ي٘مقل رؾمقل اهلل’« :يؽقن
يف هذه إمة مثؾ ما يؽقن يف إمؿ السابؼة ،حذو الـعؾ بالـعؾ ،والؼذة
ُ
َ
بالؼذةش( ،)1ويمذًمؽ قمزير طمٞم٨مَ :فأَ ٌَاحَ ُّ َّ ُ
اَّلل ٌِائَث ََع ٍم ث ًَّ َب َػ َث ُّ (،)2
ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمقارد ًمٞمً٧م هل ُمـ ُمٕم٤مد اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى وٓ ُمـ اًمتٜم٤مؾمخ
وإٟمام هل ُمـ ُمقارد اًمرضمٕم٦م وًمق اًمرضمٕم٦م ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م وؾمت٘مع
اًمرضمٕم٦م ذم هذه إُم٦م.

( )1إقمت٘م٤مدات ذم ديـ اإلُم٤مُمٞم٦م ًمٚمّمدوق.62:
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة :أي٦م .259

امتخاٌ الغيزة الظٍضاء عليَا الغالو
احملاوص :ذم زي٤مرة اًمّمدي٘م٦م اًمزهراء÷ اعمٜم٘مقًم٦م ذم يمت٤مب ُمٗم٤مشمٞمح
اجلٜم٤من وٛمـ زي٤مرات اعمٕمّمقُملم^ ،هذه اًمٕمٌ٤مرة «السالم عؾقؽ يا
ممتحـة امتحـؽ الذي خؾؼؽ قبؾ أن خيؾؼؽ فقجدك دا أمتحـؽ
صابرة»( ،)1يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٛمتحـ اإلٟمً٤من ىمٌؾ وضمقده؟.
الؾيذ الغيز :آُمتح٤من يتؿ ذم أصٕمدة ُمتٕمددة هٜم٤مك اُمتح٤من اهلل
يتؿ ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ يمام يٕمؼم احلٙمامء ،أي أن آُمتح٤من يتؿ ُمـ اًمٕم٤ممل
سمٜمٗمس اعمٕمٚمقُم٦م ىمٌؾ أن شمٜمقضمد اعمٕمٚمقُم٦م ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اًمٕمٚمؿ ،وًمذًمؽ
ُمث٤مًٓ يتْمح سمف إُمر ُمثالً ،رسمام اًمزارع يريد أن يزرع سمذور ًا أو ٟمٛمٓم ً٤م ُمـ
اًمزرع ذم أروٞم٦م ص٤محل٦م طمٞمٜمئذ يّم٥م هذا اًمزارع ُمٕمٚمقُم٤مشمف طمقل أٟمقاع
وأٟمامط اًمزرع وٛمـ قم٤ممل اعمٕمٚمقُم٤مت اًمذي خيتزٟمف ذم ذهٜمف ومحٞمٜمئذ ي٘مٚم٥م
اعمقازٟم٦م يٛمٜم٦م وينى ويٗم٤موؾ سملم أٟمقاع اًمٌذور وأٟمقاع اًمزرع ،وأهي٤م
اًمّم٤مًمح وُمٜمٝم٤م اًمٓم٤مًمح ُمع أن شمٚمؽ اًمٌذور مل شمًتحّمؾ ذم اخل٤مرج وذم
قملم اًمؽمسم٦م إٓ أن ُمـ ظمالل ُم٤م يٛمتٚمٙمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت وقمٚمؿ يقازن
(ُ )1مٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من ،317 :زي٤مرة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء÷.

وي٘م٤مرن ويٛمتحـ وي٘مدم وي١مظمر ذم وٛمـ ُمقازٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م دىمٞم٘م٦م ،هذا ُم٤م
ي٘م٤مل قمٜمف اُمتح٤من قمٚمٛمل وهذا يامرؾمف يمؾ قم٤ممل وذم يمؾ ٟمٓم٤مق ويمؾ
ُمٕمٚمقُم٤مت ىمٌؾ أن ي٘مدم قمغم أي ومٕمؾُ ،مـ اًميوري ُمـ يٛمتٚمؽ قمٚمؿ،
اًمٕم٤ممل يامرس ُمثؾ هذا آُمتح٤من وهذه اعمقازٟم٦م وُمثؾ هذا آصٓمٗم٤مء،
هذا ىمد ي٘م٤مل قمٜمف ذم ًمً٤من اًمقطمل واًمرواي٤مت يٕمؼم قمٜمف سم٤مٓصٓمٗم٤مء ذم
ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ أو ىمد يٕمؼم قمٜمف سم٤مٟٓمتج٤مب يمام ورد قمٜمف ذم ظمٓمٌ٦م اًمّمدي٘م٦م
قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م شمٜمٕمك ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أسمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمٝمام طمٞم٨م ىم٤مًم٧م:
«أختاره قبؾ أن أرشؾف ،وشامه قبؾ أن أجتباه وأصطػاه قبؾ أن بعثفش(.)1
ذًمؽ وم٤مٟٓمتج٤مب اإلهلل وآصٓمٗم٤مء اإلهلل يّم٥م ذم ٟمٗمس ُمّم٥م
ُمٕمٜمك آُمتح٤من ،ويتؿ ذم صٕمٞمد اًمٕمٚمؿ اإلهلل اذ ًا آُمتح٤من يٙمقن ذم
اًمّمٕمٞمد اًمٕمٚمٛمل ٓن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم٤ممل سمٙمؾ اعمٖمٞمٌ٤مت وسمٙمؾ
اعمًت٘مٌٚمٞم٤مت ويرؾمؿ ٟمٔم٤مُمف ،وؾمٜمٜمف ،وارداشمف ،وأٟمقاع ُمِمٞمئتف ،وىمْم٤مءه،
وىمدره قمغم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومذ اًمٖمٞمٌل اًمذي ٓ حيد وٓ يٜمتٝمل وسم٤مًمت٤مزم يتؿ
آُمتح٤من وآٟمتج٤مب وآصٓمٗم٤مء أوًٓ ذم صٕمٞمد اًمٕمٚمؿ« :فقا ممتحـة
امتحـؽ الذي خؾؼؽ قبؾ أن خيؾؼؽ فقجدك دا امتحـؽ صابرة».
ومْمٛمـ هذا اًمٕمٚمؿ قمٚمؿ اهلل سم٤معمًت٘مٌٚمٞم٤مت وُمٖمٞمٌ٤مت إُمقر وشمداقمٞم٤مت
اًمذوات اعمختٚمٗم٦م ،يمؾ ذات ـمٌٞمٕمتٝم٤م وشمداقمٞم٤مهت٤م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م وؾمػمهت٤م
هل طم٤مرضة ذم قمٚمؿ اًمٌ٤مري سم٤معمًت٘مٌؾ ،ومقضمد اًمزهراءص٤مسمرة عم٤م اُمتحٜمف
هب٤م.
( )1إطمتج٤مج :ج.121 :1

صؤية آل البيت عليَه الغالو يوو الكيامة
احملاوص :هؾ ٟمحـ ٟمرى أهؾ اًمٌٞم٧م^ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .وهؾ يٛمٙمـ
أن يراهؿ يمؾ اًمٌنم أم أن رؤيتٝمؿ حمجقسم٦م قمٜم٤م وخمتّم٦م سم٠مؿمخ٤مص
ُمٕمٞمٜملم؟.
الؾيذ الغيز :اًمٔم٤مهر هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت شم٘مقل أن رؤيتٝمؿ ًمٞمً٧م
ُمٞمنة ًمٚمجٛمٞمع سمؾ همػم ُمٞمنة جلٛمٞمع أهؾ اجلٜم٦م ،يٕمٜمل ُمـ يقومؼ
ًمدظمقل اجلٜم٦م ويٜمجق ُمـ اًمٜم٤مر ًمٞمً٧م رؤيتف ُمٞمنة هلؿ يمٚمٝمؿ سمؾ اًمرؤي٦م
ُمٞمنة ًمٌٕمض اًمٜم٤مضملم ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ٟمتٞمج٦م ظمّم٤مئص سمٕمض إقمامل
احلًٜم٦م اًمّم٤محل٦م يقوم٘مقن ًمرؤيتٝمؿً ،مذًمؽ قمٜمدٟم٤م ذم سمٕمض إقمامل ُمـ
قمٛمٚمٝم٤م وومؼ ًمرؤي٦م ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ ذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وذم سمٕمض
إدقمٞم٦م اًمدقم٤مء سم٠مٟمف اًمٚمٝمؿ ووم٘مٜمل ًمرؤيتف واحلنم ُمٕمف واًمٙمقن ُمٕمف وُم٤م
ؿم٤مسمف ذًمؽ.
احملاوص :ذم دقم٤مء اإلُم٤مم اًمّم٤مدق‘ اعمٕمروف ذم يقم قمروم٦م (ال َّؾ ُف َّؿ إين

آمـت بؿحؿد’ وَل أره فال حترمـل يف الؼقامة رؤيتف) ،يٕمٜمل دقم٤مء
سمٓمٚم٥م اًمرؤي٦م؟.
الؾيذ الغيز :ايْم ً٤م هٜم٤مك سمٕمض إقمامل ًمرؤي٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء‘ ذم
سمٕمض اًمرواي٤مت ،اٟمف ُمـ قمٛمؾ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ وهق ٟمقع ُمـ اًمٕمٌ٤مدات
واًمٓم٤مقم٤مت اخل٤مص٦م وومؼ ًمرؤي٦م وضمف احلًلم‘ ذم اعمحنم ،ومٛمام يدًمؾ
قمغم أن رؤيتٝمؿ^ ًمٞمً٧م ُمٞمنة ًمٚمٙمؾ ،وهذا ايْم ً٤م ُم٠مصمقر ذم أهؾ
اًمؼمزخ ،اًمٙمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء اًمذيـ رؤوا ذم اعمٜم٤مم
وهؿ ُمـ أهؾ اًمّمالح واًمت٘مك وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،وؾمئٚمقا قمـ رؤيتٝمؿ
ٕهؾ اًمٌٞم٧م اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ يذيمرون سم٠مهنؿ مل يقوم٘مقا ًمرؤيتٝمؿ^ همػم ُمـ
وصؾ إمم ُمرشمٌ٦م ظم٤مص٦م ذم اإليامن وُمرشمٌ٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٓم٤مقم٦م
وان رؤيتٝمؿ حتت٤مج إمم ـمل ُمث ً
ال ُمٜم٤مزل ُمٕمٞمٜم٦م ذم اًمؼمزخ ،أو ـمل
ُمً٤مطم٤مت وهذا أُمر أؾمتٗمٞمض ُمٙم٤مؿمٗمتف قمـ أهؾ اًمّمالح واإليامن
واًمت٘مقى ُمـ اعم١مُمٜملم اٟمت٘مٚمقا إمم شمٚمؽ اًمدار ورؤوا ذم رؤى ص٤مدىم٦م.
احملاوصُ :م٤مذا سمِم٠من اًمرواي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ يقم اعمحنم وم٢مٟمف ىمد
روي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م‘ ىم٤مل :خيرج أهؾ وٓيتٜم٤م
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ىمٌقرهؿ ُمنمىم٦م وضمقهٝمؿُ ،مًتقرة قمقراهتؿ ،آُمٜم٦م
روقم٤مهتؿ ،ىمد ظمرضم٧م قمٜمٝمؿ اًمِمدائد ،وؾمٝمٚم٧م هلؿ اعمقارد ،خي٤مف
اًمٜم٤مس وٓ خي٤مومقن ،وحيزن اًمٜم٤مس وٓ حيزٟمقن ،وىمد أقمٓمقا إُمـ
وإُم٤من وأٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمٝمؿ إطمزان ،طمتك حيٛمٚمقا قمغم ٟمقق سمٞمض هل٤م

أضمٜمح٦م ،قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕم٤مل ُمـ ذه٥م ذيمٝم٤م( )1اًمٜمقر ،طمتك ي٘مٕمدون ذم فمؾ
قمرش اًمرمحـ قمغم ُمٜمؼم ُمـ ٟمقر ،سملم أيدهيؿ ُم٤مئدة ي٠ميمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م طمتك
يٗمرغ اًمٜم٤مس ُمـ احلً٤مب(.)2؟
الؾيذ الغيز:

هذه طمؼ وصحٞمح٦م وًمٙمـ ٓ شمٕمٜمل رؤيتٝمؿ

ًمٚمٛمٕمّمقُملم^ سمٜمحق اًمقوقح واًم٘مرب واًمتٗمّمٞمؾ وسمٛمًتقى واطمد.
احملاوص :يٕمٜمل سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُم٤م أذشمؿ إًمٞمف اًمرؤي٦م ذم ُمٜم٤مزهلؿ أوجم٤مورهتؿ
ذم ُمٜم٤مزهلؿ وهذه رؤي٦م قم٤مُم٦م؟.
الؾيذ الغيز :طمتك هذه اًمرؤي٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمً٧م رؤي٦م واوح٦م
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمرائل ،رسمام رؤي٦م قمـ سمٕمد ورؤي٦م يٕمٚمؿ سمقضمقدهؿ ُمث ً
ال.
احملاوص :يٕمٜمل ٓ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اًم٘مرب؟.
الؾيذ الغيز ٓ :يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اًم٘مرب وٓ اًمتٗمّمٞمؾ وٓ قمغم اؾمتقاء
درضم٦م ذم اًمتٗمّمٞمؾ واًمقوقح ،سمٛمٕمٜمك اٟمف يٕمٚمؿ اٟمف ذم هذا آدم٤مه ذم
هذا اجلٛمع هٜم٤مك اؿمخ٤مصٝمؿ^ ٓ ،يقومؼ سم٤من يرى سمٜمحق شمٗمّمٞمؾ أو
سمٜمحق ووقح.
احملاوص :سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمرواي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ طمْمقرهؿ يٕمٜمل رؤي٦م
ًمنمك :مجع ذاك وهق ؾمػم اًمٜمٕمؾ قمغم وضمٝمٝم٤م شمقصمؼ سمف اًمرضمؾ (شم٤مج اًمٕمـروس ـ ذك ـ
( )1ا ُ ُ
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( )2ىمرب اإلؾمٜم٤مد ،111 :طمدي٨م.341 :

اعمحتي هلؿ شمٙمقن ُمنة؟.
الؾيذ الغيز :ىمد اؾمتٗم٤مو٧م اًمرواي٤مت ذم ذًمؽ وىمد اؾمتٗم٤مض
اًمٜم٘مؾ قمـ اعم١مُمٜملم اعمقشمك وهمػمهؿ ذم اًمرؤى اًمتل طمّمٚم٧م ُمٕمٝمؿ
وذيمروا أهنؿ ؿم٤مهدوا قمٜمد آطمتْم٤مر ُم٤مهق اعمٜم٘مقل ذم رواي٦م أهؾ
اًمٌٞم٧م^ سمِمٙمؾ قم٤مم.
احملاوص :اًمٕمٜمٍم إؾم٤مس هؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن اهن٤م شمٙمقن راطم٦م
وُمنة ًمٚمٛم١مُمـ وؾمٌ٥م ًمألذى واًمٕمذاب سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٙم٤مومر يمام يًتٗم٤مد ُمـ
سمٕمض اًمرواي٤مت؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ وىمد أوصمر وٟم٘مؾ يمثػم ًا قمـ ُمقشمك ُم١مُمٜملم ص٤محللم
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أو أهؾ اًمت٘مقى ،أو أهؾ اخلػم ،أن ـمٌٞمٕم٦م قمٛمؾ اإلٟمً٤من
شمقضم٥م أن يقومؼ ًمرؤي٦م ظم٤مص٦م ًمٌٕمض اعمٕمّمقُملم قمٜمد آطمتْم٤مر شمٕمتٛمد
قمغم ـمٌٞمٕم٦م قمٛمٚمف وـمٌٞمٕم٦م ٟمٛمط شمقضمٝمف.
احملاوص :أظمػما هؾ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٤من صدق اعمحٌ٦م هلؿ
عليهن) هل اًمٕم٤مُمؾ إؾم٤مد اًمذي يقومؼ ًمٚمرؤي٦م ،يٕمٜمل اعمحٌ٦م واعمقدة إذا
يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م هلؿ^؟.
(سالم اهلل

الؾيذ الغيز :اعمحٌ٦م اًمِمديدة واًمتقزم هلؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ هل دمر
اعمح٥م واعم١مُمـ عمِم٤ميٕمتٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ وعمِم٤ميٕمتٝمؿ ذم اعمقىمػ وعمِم٤ميٕمتٝمؿ
ذم آقمت٘م٤مد أن اعمح٥م عمـ أطم٥م ُمٓمٞمع ،قمغم أي٦م طم٤مل ومرق سملم اعمح٥م
وسملم اعمِم٤ميع اًمذي يِم٤ميع آظمر ويٙمقن ؿمٞمٕمٞم ً٤م ًمف.

معضفة آل حمنز عليَه الغالو
احملاوصُ :م٤م طمٙمؿ اًمذيـ يٛمقشمقن ومل يٕمرومقا أهؾ اًمٌٞم٧م^
ًمٕمجزهؿ وقمٞمِمٝمؿ ذم ُمٜم٤مـمؼ ٟم٤مئٞم٦م قمـ اعمٜم٤مـمؼ اإلؾمالُمٞم٦م ؾمقاء يم٤من ذم
اًمت٤مريخ اعمٕم٤مس أو ذم اًم٘مرون اًمً٤مسم٘م٦م ،وعم٤مذا حيرُمقن ُمـ اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م
اًمتل شمثٛمره٤م ُمٕمروم٦م حمٛمد وآل ُحم َّٛمد^؟.
الؾيذ الغيز :أن احلً٤مب واًمٜمت٤مئ٩م ٓ حتًؿ سمٛمجرد ُم٤م يًتٖمرىمف
اإلٟمً٤من ذم قمٛمره ذم هذه اًمدٟمٞم٤م سمؾ هٜم٤مك اًمؼمزخ ٓ ؾمٞمام سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم
اعمًتْمٕمٗملم اًمذيـ اؾمتْمٕمٗمقا ومٙمري ً٤م قمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف
ذًمؽ ،ؾمتٗمتح هلؿ هٜم٤مك ؾمٌؾ وومرص ًمٚمٛمٕمروم٦م وآُمتح٤مٟم٤مت ،مجٚم٦م
ُمٜمٝمؿ رسمام يرضمع ذم اًمرضمٕم٦م وهل ُمرطمٚم٦م أظمرى وؿمقط أظمر ُمـ احلٞم٤مة
أظمرى ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚمذيـ مل

اًمدٟمٞم٤م وسم٤مًمت٤مزم هٜم٤مك ؿمقط أظمػم وُمرطمٚم٦م
شمًٜمح وشمّمؾ إًمٞمٝمؿ شمٚمؽ اًمٗمرص ًمالـمالع قمغم شمٚمؽ اعمٕم٤مرف وشمٚمؽ
اعمّم٤مدر ،هٜم٤مك ي٘م٤مم هلؿ جم٤مل وومرص٦م أظمرىُ ،مقضمقدة ذم اًمرواي٤مت

سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمثؾ أـمٗم٤مل اعمٚمؾ إظمرى اًمتل مل شمتٕمرف قمغم اإلؾمالم وٟمٌل
اإلؾمالم وأهؾ سمٞمتف أو ُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ممـ هؿ ذم درضم٦م ُمتدٟمٞم٦م ُمـ
آـمالع واعمٕمروم٦مٟ ،مٕمؿ يٌٍمون وشمٗمتح هلؿ مجٚم٦م ُمـ أسمقاب اعمٕمروم٦م
ويٛمتحٜمقن ُمـ ظمالل ذًمؽ.
احملاوص :إٓ يتٕم٤مرض ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف ُمع يمقن اًمدٟمٞم٤م هل دار
اًمتٙمٚمٞمػ ،يٕمٜمل يمٞمػ يٙمقن إُمر إذا شمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمروم٦م ووٓي٦م
حمٛمد وآل حمٛمد ذم قمقامل ًمٞمً٧م ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٞمػ يٕمٜمل ًمٞمس ومٞمٝم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م
اًم٘مٌقل أو اًمرومض؟.
الؾيذ الغيز :سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمرضمٕم٦م هل ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م وًمٞمً٧م ُمـ
اًمؼمزخ وٓ ُمـ دار أظمرة ،إُم٤م اًمتٙم٤مُمؾ ذم اًمؼمزخ وم٤مًمذي ئمٝمر ُمـ
أي٤مت واًمرواي٤مت أن هٜم٤م قمٛمؾ سمال طمً٤مب وهٜم٤مك طمً٤مب سمال قمٛمؾ،
ًمٞمس يٕمٜمل ذًمؽ أن ًمٞمس هٜم٤مك شمٙم٤مُمؾ ،سمؾ اًمذي ئمٝمر ُمـ أي٤مت
واًمرواي٤مت أن اًمذي ىمد طمّمؾ حمّمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ واًمٕمٚمؿ
يْم٤مقمػ ًمف قمٛمٚمف وقمٚمٛمف وًمٕمؾ هذه اعمْم٤مقمٗم٦م ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سم٤مًمتٙم٤مُمؾ
ذم اًمؼمزخ ،عمـ يم٤مٟم٧م ًمديف ٟمقع ُمـ احلّمٞمٚم٦م اًمًٌٞمٓم٦م اخلػمة سمٙم٤مُمؾ ُمـ
أومْم٤مل اهلل وإٟمٕم٤مُمف ،هٜم٤مك شمٗمتؼ وشمتٙم٤مُمؾ وسم٤مًمت٤مزم ذم اًمؼمزخ أو ىمٌؾ
احلًؿ اًمٜمٝم٤مئل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمٕمؾ هذا يدظمؾ ذم ُم٤م ذيمر ذم اًمققمد اإلهلل
ُمـ ُمْم٤مقمٗم٦م احلًٜم٤مت وُمْم٤مقمٗم٦م اإلضمزال عمـ هق ظمػم ،اذ ًا طمٞمٜمئذ
اًمتٙم٤مُمؾ اًمؼمزظمل ،أو اًمتٙم٤مُمؾ ذم قمرص٤مت ُمراطمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م همػم

ُمٜمٗمل ذم أي٤مت واًمرواي٤مت ،واًمذي هق ُمٜمٗمل هق أن يمام ي٘م٤مل اعمٕمروم٦م
هٜم٤م اعمِم٤مهدة هٜم٤مك ،يٕمٜمل اًمٌذرة ٓسمد أن شمزرع وحترث ه٤م هٜم٤م وًمٙمـ
ؾم٘مٞمٝم٤م وريٕمٝم٤م ورهي٤م ًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد أن يًتٗم٤مد ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت
ذم يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص ،أن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ هلذه اًمٌذور اًمتل
أٟمِم٠مت هٜم٤م شمتح٘مؼ صمٛم٦م ه٤م هٜم٤مك.
احملاوص :يٗمٝمؿ ُمـ يمالُمٙمؿ اٟمف ٓ طمرُم٤من ٕطمد ُمـ صمامر ُمٕمروم٦م
حمٛمد وآل حمٛمد ووٓيتٝمؿ^ يٕمٜمل ٓ ُمـ إوًملم وٓ ُمـ أظمريـ؟.
الؾيذ الغيز :إُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألوًملم ومٝم٤م هق اًم٘مرآن يٗمّمح سم٠من إٟمٌٞم٤مء
سمٕمثقا سم٤مًمٌِم٤مرة سمٜمٌقة اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م يمام ذم ؾمقرة آل
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همػمه٤م ُمـ أي٤مت ،يمٚمٝم٤م داًم٦م قمغم إُمقر إصٚمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م وآقمت٘م٤مدي٦م
اًمتل شمٓمرح ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،وإٟمٌٞم٤مء سمٕمد شمقطمٞمد اهلل مل يٙمقٟمقا
ي١م ّصٚمقن ٟمٌقة أٟمٗمًٝمؿ يم٠مصؾ صم٤مين ذم قم٘م٤مئد شمٚمؽ اًمٌٕمث٤مت اًمً٤مسم٘م٦م سمؾ
يم٤من ي١مصٚمقن ٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ووٓي٦م أهؾ سمٞمتف صمؿ شم٠ميت سمٕمد ذًمؽ ذم
اًمرشمٌ٦م ذيمر ٟمٌقهتؿ وهذا ُم٤م شمٗمٞمده مجٚم٦م ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت مم٤م يٛمٙمـ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران :أي٦م .81

آؾمتِمٝم٤مد هب٤م قمغم ذًمؽ ،سمؾ يم٤من هن٩م وؾمٜم٦م إٟمٌٞم٤مء ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م
قمغم شم٠مصٞمؾ إسمالغ وشمرؾمٞمخ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل وشمٕمٚمٞمؿ أؾمامء اًمٜمٌل وأهؾ
سمٞمتف ،طمتك أن اًمٞمٝمقد ه٤مضمروا ُمـ اًمِم٤مم وُمـ سمالد اًمرهمد وُمـ اًمٕمٞمش
اًمرومٞمف إمم ضمدب احلج٤مز ووقمقرة اًمٕمٞمشٕ ،هنؿ يم٤مٟمقا يًتٗمتحقن قمغم
اًمذيـ يمٗمروا سمٛمجلء ا ًْمٜمٌَِّ ّل’ يمؿ شمِمػم أي٤مت.

ميظاٌ األعنال
احملاوص :أن إقمامل شمقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمقزن هؾ يٙمقن أقمامل
اعمٕمّمقُملم^ شم٘م٤مرن سم٠مقمامل همػم اعمٕمّمقُملم وشم٠مظمذ اًمرشمٌ٦م سمام يتٜم٤مؾم٥م
ُمع أقمامل اعمٕمّمقُملم؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ورد أهنؿ هؿ اعمقازيـ اًم٘مًط اًمتل شم٘م٤مم يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م وشمٜمّم٥م وشمقزن أقمامل اًمٜم٤مس وؾم٤مئر اًمٌنم قمٚمٞمٝم٤م ،واعمٞمزان هق
اًمٌمء اًمذي يقزن سمف اًمٌمء ويمؾ رء يٜم٤مؾمٌف ُمٞمزان ُمٕملمُ ،مث ً
ال ُمـ
سم٤مب اعمث٤مل ٟمرى أن اًمدرضم٦م احلراري٦م ٓ شمقزن سمٛمٙمٞم٤مل إصم٘م٤مل وإٟمام شمقزن
سمذًمؽ اًمزئٌؼ اخل٤مص اًمذي ي٘مدر درضم٦م ارشمٗم٤مقمٝم٤م وهٌقط احلرارة،
ويمذًمؽ ُمث ً
ال ٟمٌْم٤مت اًم٘مٚم٥م ودرضم٦م وٖمط اًمدم يقزن سمجٝم٤مز آظمر
وسمآًمٞم٦م أظمرىُ ،مث ً
ال ُمٞمزان اًمْمقء يمذًمؽ ُمٞمزان ؿمدة اًمري٤مح وىمقهت٤م يمؾ
سمام يٜم٤مؾمٌف ،يمذًمؽ ُم ً
ٞمزان أقمامل اإلٟمً٤من ،صٗم٤مت اإلٟمً٤من ،ذوات
اإلٟمً٤من ،رسمام ئمـ اًمٔم٤من أن اعمٞمزان وم٘مط ُمٞمزان إقمامل ،سمؾ هٜم٤مك ُمٞمزان

ًمٚمّمٗم٤مت ايْم ً٤م ،وهٜم٤مك ايْم ً٤م ُمٞمزان ًمٚمذوات.
احملاوص :هؾ اعمٞمزان يٕمٜمل فمٝمقر طم٘مٞم٘م٦م أقمامل اإلٟمً٤من ذم احلٞم٤مة
إظمرى أو ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟.
الؾيذ الغيزُ :م٤م ئمٝمر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م أقمامل اإلٟمً٤من وصٗم٤مشمف وقم٘م٤مئده
هق سمًٌ٥م أهن٤م شمقزن سم٠مقمامل أو صٗم٤مت أو ذوات أظمرى ُمٕمّمقُم٦م.
احملاوص :طمتك اًمٕم٘م٤مئد؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ طمتك اًمٕم٘م٤مئد ،وم٢من ُمٞمزان اًمٕم٘م٤مئد ُمـ اسمٚمغ واهؿ
واظمٓمر اعمقازيـ يٗمقق سم٘مٞم٦م اعمقازيـ ،وم٢من ُمٞمزان اًمّمٗم٤مت وُمٞمزان
إقمامل ٓ يٙمقن هل٤م ذم ضمٜمٌ٦م ُمٞمزان قم٘م٤مئد اعمقازيـ ظمٓم٥م يمٌػم ،هق
ذًمؽ اعمٞمزان اعمٝمؿ وآهؿ ،وًمرسمام يٌلم أهؾ اعمٕم٤مرف اٟمف ُمث ً
ال اًمؼمه٤من
ُمٞمزان وهذا ُمٞمزان ذم اإلدراك واًمٕمٚمؿ احلّمقزم وذم اًمتٛمثؾ اًمدٟمٞمقي
وإٓ ومٗمل دار أظمرة شمٔمٝمر اًمتٛمثالت ًمٚمٛمقازيـ اًمٕم٘م٤مئدي٦م سمٜمحق أُمقر
أظمرى يمثػمة ،وىمدً روي٧م سمٕمض اًمرواي٤مت ذم ُمٞمزان إُمقر ُمـ أقمامل
وصٗم٤مت وقم٘م٤مئد سمٜمقراٟمٞم٦م روح اإلٟمً٤من وٟمٗمًٞمتف ،وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
سملم سمٕمض هذه اإلؿم٤مرات واحل٤مٓت واعمِم٤مهدات ،هذه ٟمقع ُمـ
اًمٕمالُم٤مت اعمٞمزاٟمٞم٦م ًمٌٞم٤من سمٕمض اًمّمٗم٤مت أو سمٕمض اًمٕم٘م٤مئد أو ُم٤م ؿم٤مسمف
ذًمؽ ،أو ذم قمالُم٦م اًمٙمٗمر وشمردي اًم٘مٚم٥م ذم اًمٕم٘م٤مئد أن خيتؿ قمغم اًم٘مٚم٥م
أو يٙمقن قمٚمٞمف وىمر أو يٙمقن ؾمد ًا أُم٤مم سمّمػمة اًم٘مٚم٥م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ،
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سَ تػَم اىلئب اى ِِت ِِف الصسور
فإِج َٓا ال تػ ََم األةصار وى ِ

 ،ذم
اًمقاىمع هٜم٤مك قمالُم٤مت وُمقازيـ ُمتٕمددة ذم اجلقاٟم٥م اًمٕم٘م٤مئدي٦م
اؾمتٕمروتٝم٤م يمثػم ُمـ أي٤مت وؾمقف شمتٛمثؾ فمٝمقر ًا ذم دار أظمرة.
()1

احملاوص :ويمٚمٝم٤م شم٘م٤مرن وشمقزن ُم٘م٤مرٟم٦م سمٕم٘م٤مئد اعمٕمّمقُملم^؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ .سم٤مًمت٤مزم شمٕمرف اٟمف اًمدرضم٤مت اًمٕمنمة ُمـ اإليامن
سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م ًمٚمٛمٕمّمقم ُمـ درضم٤مت قم٤مًمٞم٦م ،ومٌ٤مًمت٤مزم ي٘م٤ميس وي٘م٤مرن سم٤معمٞمزان
إًمٞمف ،وُمـ صمؿ ُمث ً
ال ي٘م٤مل ُمـ ذم اًمدرضم٦م اًمٕم٤مذة أو اًمث٤مُمٜم٦م أو اًمت٤مؾمٕم٦م أو
إومم ،وُم٤م ومقق درضم٤مت اإليامن شم٠ميت درضم٤مت اًمٞم٘ملم وُم٤م ومقق
درضم٤مت اًمٞم٘ملم وسمٕمده٤م ،صمؿ درضم٤مت اإلطمً٤من ،هذه اًمدرضم٤مت وهذه
اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل ذطم٧م سمٕمض اًمٌمء ذم سمدء ظمٚم٘م٦م اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف
(صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ) ،وهذه شمٕم٤مود اًمتٛمثؾ واًمٔمٝمقر ذم اًمدار أظمرة
وًمرسمام ـ ٓ ؾم٤مُمح اهلل ـ اإلٟمً٤من ٓ يٙمقن ًمف ٟمّمٞمٌ ً٤م ُمـ سمحقر ُمـ
اًمٙمامٓت اًمٕم٘م٤مئدي٦م ذم اعم٘م٤مُم٤مت اعمختٚمٗم٦م ورسمام يٙمقن ًمف سمٕمض
اًمدرضم٤مت ذم ُم٘م٤مم ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت ،إُم٤م سم٘مٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت واًمذي ؿم٤مهد
صحٞمٗم٦م أقمامًمف اًم٘مٚمٌٞم٦م أي صحٞمٗم٦م ىمٚمٌف ،أو صٗم٤مشمف ،أو أقمامًمف ،وسم٤مًمذات
صحٞمٗم٦م ىمٚمٌف إذا يم٤مٟم٧م ظمٚمق ًا ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد وإٟمام ًمف
ٟمّمٞم٥م ُمـ سمٕمض اًمدرضم٤مت ُمـ أطمد اعم٘م٤مُم٤مت ،إذ ًمٚمٛمٕمروم٦م ُم٘م٤مـمع
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وُم٘م٤مُم٤مت وُمٜم٤مزل ذاشمٞم٦م ،ويمامل اًمذات ومْم ً
ال قمـ اًمّمٗم٤مت وإقمامل
إٟمام شمٕمرف سمام ًمٚمٛمٕمّمقم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت ويمامٓت وسم٤مًمت٤مزم ي٘م٤ميس ويقزن
وحيدد ٟمّمٞم٥م يمؾ ُمـ اًمّم٤محللم ،أو اعمت٘ملم ،أو أهؾ اًمٞم٘ملم ،أو أهؾ
اإلطمً٤من ،أو أهؾ اًمّمدق ،أو اًمّمدي٘ملم ،أو أهؾ احلٙمٛم٦م ،وهمػمهؿ
ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت سمام قمٜمد اعمٕمّمقُملم ُمـ يمامٓت ومٝمٜم٤مك ضمٜم٤من وضمٜم٤مت
اًمٙمامٓت اًمذاشمٞم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد ،وهٜم٤مك واىمٕمٞم٦م ُمؽماُمٞم٦م اًمٙمامل واًمًٕم٦م ذم
اًمقاىمع ًمدهيؿ^ ي٘م٤مرن وي٘م٤ميس ويقزن سم٘مٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٤مت اعمحدودة إًمٞمٝم٤م
وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن شمٚمؽ اًمقاىمٕمٞم٦م سمام هل٤م ُمـ وؾمع ،وذات قمرض قمريض،
وذات درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ـمقًٟٓ ،مٕمؿ يٛمٙمـ سمتقؾمٓمٝم٤م ايمتِم٤مف ُم٤م
ًممظمريـ ُمـ ٟمّمٞم٥م وُم٤م هلؿ ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ُمـ ظمنان.

الكيامة وأقغامَا
احملاوص :عم٤مذا قمؼم قمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مًمً٤مقم٦م ،يٕمٜمل ُم٤مهق ُمٕمٜمك هذا
اًمتٕمٌػم؟.
الؾيذ الغيز :ذيمر قمدة شمٗمًػمات ًمٙمٚمٛم٦م اًمً٤مقم٦مُ ،مٜمٝم٤م ُم٤مذم اًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م وذم اًمٚمٖم٤مت إظمرى أيْم ً٤م يٓمٚمؼ قمغم اًمقىم٧م سم٤مًمغ اخلٓمقرة
واهلٞمٌ٦م واًمٕمٔمٛم٦م ،اٟمف ي٘م٤مل طم٤مٟم٧م اًمً٤مقم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م يٕمٜمل ٕضمؾ سمٞم٤من
هقهل٤م وظمٓمقرهت٤م حيً٥م حلٚمقل ووىمقع ذًمؽ اًمقىم٧م طمً٤مب ،أو شمٚمؽ
اًمٚمحٔم٦م أو ذًمؽ احلدث عم٤م ًمف ُمـ هٞمٌ٦م ويمام عمح ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اهن٤م
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
صم٘مٚم٧م ذم اًمًٛمقات وإرض ،ومٛمـ صمؿ :إُِا غصطِا األٌاُث لَع
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ب  ،ومام حيدث ومٞمٝم٤م ُمـ أهقال مم٤م يدل قمغم قمٔمٛم٦م
نط ِي ِ
الع ِ
ج ِو ل ِيهخ ِ
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وظمٓمقرة شمٚمؽ اًمً٤مقم٦م ومٌٝمذا اًمٚمح٤مظ.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مد ُمـ هذا اًمتٕمٌػم أن هل٤م ُمققمد ُمٕملم،
سم٤مقمتٌ٤مر أن اًمً٤مقم٦م ومٞمٝم٤م هذا اًمتٕمٌػم يٕمٜمل ذم طم٤مًم٦م اًمتقىمٞم٧م ،هؾ يٗمٝمؿ أن هذا
يتْمٛمـ هذا اعمٕمٜمك وان هل٤م اضمؾ ُمٕملم وان هل٤م وىم٧م ُمٕملم؟.
الؾيذ الغيز :اضمؾ ًمٙمـ ًمٞمس إضمؾ ظم٤مرضم ً٤م ُمـ سمٓمـ اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م
وُمـ صمؿ ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمدٟمٞم٤م هل شمقىم٧م ًمٜمٗمًٝم٤م واعمٗمروض أهن٤م
شمت٘مقض ومالسمد أن يٙمقن اًمتقىمٞم٧م سمحً٥م قمقامل أظمرى ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م
يٛمٙمـ شمّمقيره٤م وإٓ ومتّمقير هن٤مي٦م اًمٌمء سمٚمح٤مظ ٟمٗمًف وهق يت٘مقض
ويزول ُمـ ٟمٗمًف ُمـ ىمٌٞمؾ ومرض اعمتٜم٤مىمْملم اًمٕمدم واًمقضمقد.
احملاوص :يٕمٜمل ًمٞمس إُمر أن ٟمٗمؽمض ُمًػمة اًمٙم٤مئـ احلل ُمث ً
ال ُم٤م
سملم اًمّمٌ٤م إمم اًمِمٌ٤مب وامم اًمِمٞمخقظم٦م؟.
الؾيذ الغيزُ :مـ سم٤مب اعمث٤ملً ،مق أردٟم٤م أن ٟمْمع شمقىمٞم٧م ؿمٛمز إمم
ٟمٗمس شمٌدد اًمِمٛمس واًم٘مٛمر أي ُمٕمٜمك يٙمقن ًمذًمؽ ،ومٚمق ىمٚمٜم٤م صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م
ؾمقف شمٜمتٝمل قمٜمده٤م شمت٘مقض اًمِمٛمس ومٗمل هذا اعم٘م٤مل ٟمحق ُمـ اعمً٤محم٦م،
ٓن ُم٤م سمٕمد ذًمؽ ُم٤مذا ؾمٞمٙمقن؟ هؾ هٜم٤مك شمقىمٞم٧م ؿمٛمز أو همػمه ،وم٢مذا
يمٞمػ يًٛمك سمتقىمٞم٧م ؿمٛمز ،واًمتقىمٞم٧م ًمٚمٌمء ٓسمد أن يٙمقن سمٚمح٤مظ
ُم٤م ىمٌؾ وُم٤م سمٕمد اًمٌمء ،وإُم٤م إذا يم٤من يت٘مقض ُمع ٟمٗمس اًمٌمء ومال يٙمقن
ُمقىمت٤م ًمف سمؾ ٓسمد أن يقىم٧م سمام حيٞمط سمف.

احملاوص :اًمٕمٚمؿ سم٤مًمً٤مقم٦م عم٤مذا وصٗمٝم٤م اًم٘مرآن ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مهن٤م شمٙمقن
يمٚمٛمح اًمٌٍم يٕمٜمل هؾ ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة ًمٚمنقم٦م؟.
الؾيذ الغيز :رسمام ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم هٞمٛمٜم٦م أطمٙم٤مم اًمٕمقامل إظمرى قمغم
هذا اًمٕم٤ممل ُمـ سم٤مب إطم٤مـم٦م اعمٚمٙمقت سم٤معمٚمؽ ،أو ُمـ سم٤مب اهن٤م شمزف
اعمقضمقدات اعم٤مدي٦م إمم شمٙم٤مُمؾ سمٜمِم٠مة ُمٚمٙمقشمٞم٦م ،ىمد ومنه٤م سمٕمْمٝمؿ ورسمام
ُمال صدرا ذم إؾمٗم٤مر يتٌٜمك هذا اًمتٗمًػم اٟمف يمٚمٛمح اًمٌٍم شمٕمٌػم يمٜم٤مئل
يراد ُمٜمف ُم٤م هق اىمؾ ُمـ عمح اًمٌٍم وًمق يم٤من يٗمٝمؿ اعمخ٤مـم٥م ذًمؽ ًمرسمام
قمؼم ًمف سم٠مىمؾ ُمـ عمح اًمٌٍم.
احملاوص :هؾ يٛمٙمـ أن يِم٤مر ومٞمٝم٤م إمم ُمٕمٜمك اٟمف هٜم٤مك أطمٙم٤مم وىمقاٟملم
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أظمرى ختتٚمػُ ،مثؾ يقم يم٘مقًمف شمٕم٤مممِ :إَون ئٌا غِِس رب ِ
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م ٍَِّا ت ُػ ُّسون ( ،)1هذا اعمْمٛمقن اًم٘مرآين غِِ َس َر ّبِم نأى ِف َظ َِ ٍث م ٍَِّا
َ ُ ُّ َ
ون يٕمٜمل هٜم٤مك ىمقاٟملم أظمرى همػم هذه اًم٘مقاٟملم اًمتل ٟم٠مًمٗمٝم٤م؟.
تػس

الؾيذ الغيز :رء ُم١ميمد أٟمٜم٤م ٟمِم٤مهد ذم قم٤ممل اعمث٤مل اًمذي رسمام ٟمٚمٛمًف
سمٕمض اًمٌمء ذم اًمرؤي٤م وإطمالمٟ ،مِم٤مهد أطمٙم٤مم شمٙمقيٜمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل
ختتٚمػ مت٤مُم ً٤م قمـ دار اًمدٟمٞم٤م.
احملاوصُ :م٤م ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى واًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى؟.
الؾيذ الغيز:

ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ« :إذا مات أبـ أدم قامت

( )1ؾمقرة احل٩م :أي٦م .47

ققامتفش .وهذا اًمتٕمٌػم يِمػم إمم أـمالق اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اعمقت ومال حم٤مًم٦م هذه
اًم٘مٞم٤مُم٦م هل دون اًمٞمقم اعمققمقد ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م ومتٙمقن يمؼمى ،ومٕمؼمقمـ اعمقت
سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى وقمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمٕمٝمقد سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ،وأيْم٤م
يًتِمػ ُمـ شمٕم٤مسمػم سمٕمض اًمرواي٤مت أن فمٝمقر احلج٦م ٟمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م
اًمّمٖمرى ،ورضمٕم٦م إئٛم٦م ٟمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمقؾمٓمك وأن ذًمؽ ُمراد ُمـ
مجٚم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ أي٤مت ذم اًمًقر ،وُمـ صمؿ متٝمٞمد ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى.
احملاوصُ :م٤مهق اعمٕمٞم٤مر ذم هذه اًمت٘مًٞمامت ،هؾ هٜم٤مك ٟم٘م٤مط اؿمؽماك
سملم ُمقت اإلٟمً٤من ُمث ً
ال ومت٘مقم ىمٞم٤مُمتف واًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى؟.
الؾيذ الغيز :هٜم٤مك اؿمؽماك ُمقضمقد ذم اًمٌلم ُمـ ضمٝم٦م اظمتالف أطمٙم٤مم
شمٙمقيٜمٞم٦م ًمٜمٗمس اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م وإروٞم٦م ،يم٠من شمزطمػ ذم ُمًػمه٤م اًمقضمقدي
إمم شمٖمػم ٟمقع إطمقال واإلطمٙم٤مم ،وشم٘مؽمب ُمـ أطمٙم٤مم أظمرة واًمً٤مقم٦م.
احملاوصُ :مث٤مل شمقوٞمحل قمغم ذًمؽ يٕمٜمل ُمث ً
ال إذا شمقذم اإلٟمً٤من؟.
الؾيذ الغيزُ :مث ً
ال إذا شمقذم اإلٟمً٤من ُمـ اًمقاوح اٟمف يِم٤مهد أطمٙم٤مم
اًمؼمزخ وهل أطمٙم٤مم ختتٚمػ قمـ أطمٙم٤مم دار اًمدٟمٞم٤م.
احملاوصُ :مث ً
ال يمِمػ احل٘م٤مئؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :يَ ْٔ َم
َ َ َْ َْ َ
م غ َِط َ
وقمٜمدُم٤م يٛمقت اإلٟمً٤من ُمث ً
اء َك
ال ََ :نشفِا خِ
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( )2ؾمقرة ق :أي٦م .22

ُتتْ َل َّ َ
الَّسان ِ ُص (،)1
()2؟.

الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ هذه اطمده٤م وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم شمتٌدد إمم
اإلٟمً٤من أن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمِمٗم٤مومٞم٦م وًمٞمس هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اخلٗم٤مء
واًمٖمٛمقض وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ويمؾ هذه اعمراطمؾ مم٤م شمًػم ذم أدم٤مه ىمري٥م
ُمـ ٟمِم٠مة أظمرة سمؾ ىمد ورد ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ أن احلً٤مب
واعمح٤مؾمٌ٦م شم٘مع ذم اًمرضمٕم٦م ،وإُم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ومٗمريؼ يزف إمم اجلٜم٦م
وومريؼ يزف إمم اًمٜم٤مر ،وإُم٤م احلً٤مب ومٞم٘مع ذم اًمرضمٕم٦م.
احملاوص :يٕمٜمل ُمرشمٌ٦م ُمـ ُمراشم٥م احلً٤مب أم يمؾ احلً٤مب؟.
الؾيذ الغيز :اًمٔم٤مهر اٟمف قمٛمدة احلً٤مب ،وذم قمدة رواي٤مت وردت
قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،أن ذم يمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل حيًٌٝم٤م مجٝمقر
اعمذاه٥م أو اعمًٚمٛملم اهن٤م ُمـ آي٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م هل ذم اًمقاىمع آي٤مت اًمرضمٕم٦م.
احملاوص :يٕمٜمل ًمٔمٝمقر سمٕمض إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ًمٔمٝمقر سمٕمض إطمٙم٤مم اًمتل ختتٚمػ ُمثالً ،وىمد
ََْ َْ َ ْ ُ َ َّ َ
ات ربِم ال
ورد ًمديٜم٤م قمٜمد فمٝمقر احلج٦م واًمرضمٕم٦م اٟمف :ئم يأ َِت بػض آي ِ
َ َ ُ َْ ً َ َُ َْ َ ُ ْ ََ ْ ْ َُْ َْ َ
ً
َ َ َ ْ ()1
ْ
َ
َ
يِفع جفعا إِيٍاجٓا لً حسَ آٌِج ٌَِ رتو أو نعتج ِِف إِيٍاُ ِٓا رريا ،
وم٤مًمرضمٕم٦م ومٞمٝم٤م ٟمقع وٟمٛمط ُمـ إطمٙم٤مم وان يم٤من يٌ٘مك ٟمحق ُمـ آظمتٞم٤مر،
وضمزء ُمـ شمدويـ طمً٤مب ،وضمزء ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ أو ٓؾم٤مُمح اهلل اًمتً٤مومؾ،
ًمٙمـ ختتٚمػ إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م قمـ أطمٙم٤مم دار اًمدٟمٞم٤م.
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احملاوص :ي٘مقل سمٕمض إؿمخ٤مص أٟم٤م ضمئ٧م إمم اًمدٟمٞم٤م سمٖمػم اظمتٞم٤مري ،أو
سمٖمػم اظمتٞم٤مر ُمٜمل ،وٓ أريد اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م ،ومٚمامذا يٕمذسمٜمل اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إذا
ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م ُمٜمتحر ًا سمامذا ٟمرد قمغم هذا اًم٘مقل؟.
الؾيذ الغيز :اًمذي ئمٝمر ُمـ أي٤مت أن جملء اإلٟمً٤من إمم دار
اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس قم٤مدُم ً٤م ًمالظمتٞم٤مر مت٤مُم ً٤م ،سمؾ ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ اإلرادة واًمرهمٌ٦م ذم
َ ََ ََ
َّ َ ْ
ذًمؽ ،يمام شمِمػم إًمٞمف أي٤مت يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :إُِا غ َصط َِا األ ٌَاُث لَع
َ َ ْ َ ْ َ َََْ َ َ ْ َ ْ ََْ ََ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ
َْ ُ
َّ
َ
اإلنعان
الع ٍَ َٔ ِ
اْلت ِ
ات واألر ِض و ِ
ال فأبني أن َي ٍِيِٓا وأشفلَ ٌِِٓا وَحيٓا ِ
ً
ُ ً
َ
إَُِّ ُّ َك َن َظئٌا َج ُٓٔال ( ،)1ومٛمـ ذًمؽ ئمٝمر أن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر

رسمام يتً٤مئؾ اًمٌٕمض اٟمف يمٞمػ طمّمؾ آظمتٞم٤مر ،احل٘مٞم٘م٦م أن آظمتٞم٤مر
ًمٞمس يمام ٟمتّمقر قمٌ٤مرة قمـ ُمقىمػ شمٗمّمٞمكم وسملم ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة
شمٕمرض قمغم اإلٟمً٤من ويًػم ذم أطمده٤مٟ ،محـ ٟمالطمظ ُمـ سم٤مب اعمث٤مل
مجٚم٦م ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت شمّمدر ُمٜم٤م طملم صدوره٤م رسمام ي٘مؾ شمريمٞمز آظمتٞم٤مر
أو اًمققمل ادم٤مه شمٚمؽ إسمٕم٤مد ،وًمٙمـ هٜم٤مك طمٚم٘م٤مت وؾمٚمًٚم٦م ُم٘مدُم٤مت
ُمتٌ٤مقمدة ؾم٤مسم٘م٦م ،هذه اعم٘مدُم٤مت واًمًٚمًٚم٦م ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت اإلقمدادي٦م أٟمجزه٤م
اإلٟمً٤من سمٞمده وشمٕم٤مىمٌ٧م شمٚمق اًمٌٕمض سمٞمده وُمـ صمؿ أٟمتج٧م ذًمؽ اًمًٚمقك
اعمٕملم ،و ُمـ سم٤مب اعمث٤مل يّمدر ُمـ اإلٟمً٤من طمًد سمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل
قمٗمقي ،يم٠مٟمام ٓ إرادي ،أو يّمدر ُمٜمف همْم٥م أو يّمدر ُمٜمف ٟمزوة
ؿمٝمقي٦م ،أو ٟمقع ُمـ احلدة اعمٕمٞمٜم٦م ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م أواًمٜمزقم٤مت
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اعمختٚمٗم٦م ،وئمـ اإلٟمً٤من اٟمف صدرت ُمٜمف سمْمٕمػ أو ىمٚم٦م إرادة ،وهذا
وان يم٤من فم٤مهر احل٤مل ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أن صدور ُمثؾ هذه إومٕم٤مل ُمـ
اإلٟمً٤من إٟمام ٟمجؿ وشمقًمد وطمّمؾ ٟمتٞمج٦م ؾمٚمًٚم٦م سمٕمٞمدة وؾم٤مسم٘م٦م ُمـ مجٚم٦م
ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت ومجٚم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت ،وسم٤مًمت٤مزم يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م هذا
اعمٓمٚم٥م ،إذن ُمً٠مًم٦م آظمتٞم٤مر ًمٞمً٧م ُمٜمحٍمة وم٘مط ذم ومرض ـمري٘ملم
أُم٤مم اإلٟمً٤من وان يٜمتخ٥م اطمدمه٤م ويرضمح اطمدمه٤م قمغم إظمر ،سمؾ
هٜم٤مك ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م ،واحل٤مٓت آظمتٞم٤مري٦م ٟمتٞمج٦م
ُم٘مدُم٤مت وأومٕم٤مل سمٕمٞمدة ويمثػمة ضمد ًا وسم٤مًمت٤مزم هذه ٓ خترج قمـ آظمتٞم٤مر
سم٤معمرة سمؾ هٜم٤مك ٟمٛمط ُمـ آظمتٞم٤مر يًتٖمرب ُمٜمف اًمً٤مُمٕمقن وًمٙمـ هق ذم
احل٘مٞم٘م٦م ٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر ،وهق ٟمٗمس اًمرهمٌ٦م قمـ قمٚمؿ وإدراك وؿمقق،
وهذه احل٤مًم٦م سم٤مًمت٤مزم هل ٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر ،قمٚمؿ اهلل سمرهمٌ٦م ذات ُمٕمٞمٜم٦م
خمٚمقىم٦م وشمٓمٚمٕمٝم٤م ٟمحق ادم٤مه ُمٕملم وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر
ًمذًمؽ اعمرهمقب.
احملاوص :يٕمٜمل هذا ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سم٠مٟمف إوم٤مو٦م اًمقضمقد قمغم ُمـ هق
ُمًتٕمد دون اًمقضمقد؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ سم٤مًمْمٌطٟ ،مقع ُمـ آظمتٞم٤مر ،وذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمس
هذا اًمً١مال يتْمٛمـ ذم ذاشمف ٟمقع ُمـ اًمرهمٌ٦م ذم اًمدٟمٞم٤مٓ ،ن ه١مٓء اًمذيـ
يٜمتحرون ؾمٌ٥م اٟمتح٤مرهؿ هق ؿمدة آُمتح٤من أو اعمح٤موًم٦م ًمٚمقصقل إمم
طم٤مًم٦م إُمـ واًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمرهمد ذم قمٞمش آُمـ ،ذم رهمد ُمًت٘مر

أو ُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ،هذه اًمرهمٌ٦م ادم٤مه اجلٜم٦م وهل اًمدار أظمرة ،هذه اًمرهمٌ٦م
ًممظمرة إٟمام يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م قمؼم ُم٤مذا؟ قمؼم دار اًمدٟمٞم٤م ،وهذه رهمٌ٦م
ذم اًمدٟمٞم٤م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ سمٓمريؼ اإلقمداد واعم٘مدُم٦م ٓن اًمقصقل إمم
ذًمؽ ٓ يتؿ إٓ هبذه ،وإٓ وم٤مإلٟمً٤من ٓ يرهم٥م ذم اًمٕمدم اعمٓمٚمؼ سم٠من
يٙمقن سمت٤مشم ً٤م وم٤من سم٤معمرة ،وإٟمام يرهم٥م أن يٜمت٘مؾ إمم ُمٙم٤من آظمر ،ه١مٓء
اعمٜمتحرون ذم اًمقاىمع قمٜمدهؿ ٟمزوع روطمل ٕهنؿ يرون ذم اًمروح اًمراطم٦م
واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م واإلىمٌ٤مل قمغم اًمٌ٤مـمـ وقمقامل اًمٌ٤مـمـٟ ،مقع ُمـ
اًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وئمٜمقن سم٠من اًمقصقل إمم ذًمؽ قمؼم اًمتخٚمص
اًم٘مني وآٟمتح٤مري ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م وهؿ خيٓمئقن ذم ذًمؽ ذم اًمقاىمع،
اعمٜمتحر ٓ يريد أن يٕمدم ٟمٗمًف سمٛمٕمٜمك اًمزوال وأن ٓيقضمد سم٤معمرة ،وإٟمام
يريد أن يذه٥م سمٛمثؾ اًمٖمقص ذم طم٤مًم٦م ُمٜم٤مُمٞم٦م ،ذم طم٤مًم٦م اؾمتٖمراىمٞم٦م ذم
أقمامل اًمروح ،هذا هق ذم اًمقاىمع هم٤ميتف واعمٜمتٝمك اًمذي يريده وًمٙمٜمف خيٓم٠م
ذم إؾمٚمقب واًمقؾمٞمٚم٦م وأًم٦م.
احملاوص :يٕمٜمل هق سم٤مًمت٤مزم يٓمٚم٥م احلٞم٤مة؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يٓمٚم٥م احلٞم٤مة إيمٛمؾ ،واحلٞم٤مة إيمٛمؾ ٓ يٛمٙمـ
أن متر إٓ قمؼم اإلقمداد وهذه رهمٌ٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ سمٓمري٘م٦م اًمت٘مديؿ
سمٛم٘مدُم٦م ،ـمريؼ اإلقمداد وـمريؼ آؾمتٚمزام.

اليفذ يف الضوص
احملاوص:

ْ

ُم٤م هق اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر وُم٤م قمالىمتف سم٤مًمٜمٗمخ٦م إومم:

َو َج َفز ُ
ج ذِيِّ ٌَِ ُّر ِ
وح ()1؟

الؾيذ الغيز :هٜم٤مك ٟمٗمخت٤من يمام ذيمرت ذم أي٤مت واًمرواي٤مت،
اًمٜمٗمخ٦م إومم ٟمٗمخ٦م إُم٤مشم٦م وصٕمؼ ُمـ اًمًاموات وإرض إٓ ُمـ ؿم٤مء
رسمؽ ،واًمٜمٗمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل ٟمٗمخ٦م إطمٞم٤مء إُمقات وسمٕمثٝمؿ أي سمٕم٨م
إرواح ذم إضمً٤مد اًمذي ي٘مقم سمف اهاومٞمؾ ،وم٤مًمٜمٗمخ هق قمٌ٤مرة قمـ ٟمقع
ُمـ اإلطمٞم٤مء وإطمٞم٤مء اعمقشمك وسمٕم٨م إرواح إمم يقم اعمٕم٤مد وهق ُم٤م يًٛمك
سم٤مًمٌٕم٨م ،وم٤مًمٜمٗمخ هق إطمٞم٤مء ًمألرواح وإطمٞم٤مء ًمألضمً٤مد سمٌٕم٨م إرواح
َََ ْ
ز ُ
ج ذِيِّ ٌ َِْ ُر ِ
وح  ،إذ
ومٞمٝم٤م ،يت٘م٤مرب ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمع طم٤مًم٦م ُم٤م ذم :وجف
هٜم٤مك ايْم ً٤م ٟمقع ُمـ إجي٤مد اًمروح ذم اًمٌدن يمام أن اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ىمد ويمؾ
ذم اإلُم٤مشم٦م قمزرائٞمؾ‘ يمذًمؽ ويمؾ ذم اإلطمٞم٤مء ،إطمٞم٤مء إرواح وٟمٗمخ
إرواح اهاومٞمؾ ،وهذا اًمتقيمٞمؾ ـمٌٕم ً٤م ًمٞمس يمام ىمد ئمـ ٟمقع ُمـ قمزًم٦م
( )1احلجر ،29 :ص.72 :

اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم قمـ ومٕمٚمف وإٟمام هق شمقيمٞمؾ سمال اًمٕمزًم٦م ٓن ومٕمٚمف شمٕم٤ممم داظمؾ
ذم شمٚمؽ إومٕم٤مل ٓ سم٤معمامزضم٦مُ ،متٛمٞمزقمٜمٝم٤م ٓ سم٤معمزايٚم٦م واعمٌ٤ميٜم٦م سمؾ هق قمز
وضمؾ جيري هذا اًمٗمٕمؾ قمغم يد اهاومٞمؾ ُمـ اًمٜمٗمخ واإلطمٞم٤مء يمام جيري
هذا اًمٗمٕمؾ إظمر واإلُم٤مشم٦م قمغم يد قمزرائٞمؾ ،ويمام ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم‘:
«أما مؾؽ ادقت فنن اهلل يقكؾف بخاصة مـ يشاء مـ خؾؼف ،ويقكؾ
رشؾف مـ ادالئؽة خاصة بؿـ يشاء مـ خؾؼف ،وادالئؽة الذيـ شامهؿ
اهلل عز ذكره وك ّؾفؿ بخاصة مـ يشاء مـ خؾؼف ،إكف تبارك وتعاىل يدبر
إمقر كقػ يشاء...ش( ،)1وم٤مؾمٜم٤مد هذا اًمٗمٕمؾ إمم اهاومٞمؾ ٓ يٜم٤مذم
إؾمٜم٤مده سمٜمحق أشمؿ إمم اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ،يمام ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

َّ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
اَّلل حخَّٔف األجفط خِني مٔح ِٓا  .وأيْم٤م اؾمٜمد اعمقت إمم
ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َّ
ُ َّ
ُ
س ًْ ( .)3ويمذًمؽ
قمزرائٞمؾ :كو حخٔفازً ميم الٍٔ ِ
ت اَّلِي و ِّك ة ِ
َ َ َّ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ّ ُ َ
ٔن ( .)4ومٝمذه آؾمٜم٤مدات
اؾمٜمد إمم اعمالئٙم٦م :حٔذخّ رظيِا وًْ ال حف ِصط
()2

ًمٞمً٧م ُمتْم٤مرسم٦م وٓ ُمتخ٤مًمٗم٦م وإٟمام هل طم٘مٞم٘مٞم٦م ذم ـمقل سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض،
ٓن ومٕمٚمٝمؿ طمٞم٨م يم٤من سم٠مُمره شمٕم٤ممم وسم٠مىمداره هلؿ ومٙم٤من ومٕمٚمٝمؿ ومٕمٚمف ،سمؾ
ُه َق ذم احل٘مٞم٘م٦م ومٕمٚمف شمٕم٤ممم جيريف قمغم يدهؿ.
( )1ؾمقرة اًمتقطمٞمد :أي٦م .262
( )2ؾمقرة اًمزُمر :أي٦م .42
( )3ؾمقرة اًمًجدة :أي٦م .32
( )4ؾمقرة إٟمٕم٤مم :أي٦م .61

ْ

احملاوص :أن اًمٜمٗمخ ذم أي٦م اًمنميٗم٦مَ :و َج َفز ُ
ج ذِيِّ ٌ َِْ ُر ِ
وح .
يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمِمخص واطمد وهق آدم‘ ٟمٗمخ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ومٞمف
ُمـ روطمف ،يمٞمػ احل٤مل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٜمٗمخ ذم اًمّمقر ،واًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر ٓ
يتٕمٚمؼ سمِمخص واطمد سمؾ ذم مجٞمع اخلالئؼ ُمـ إوًملم وأظمريـ،
ومٙمٞمػ يٙمقن هذا إُمر ممٙمٜم ً٤م ُمث ً
ال ذم دومٕم٦م واطمدة أو سمٜمٗمخ٦م واطمدة

يتح٘مؼ يمؾ ذًمؽ؟.
َََ ْ
َ ُ
ز ُ
ج ذِيِّ ٌ َِْ ُر ِ
وح  .أو :يُِفذ ِِف
الؾيذ الغيز :أن ي٘م٤مل :وجف

ُّ
الصٔرِ ( .)1وإطمٞم٤مء مجٞمع إرواح ٓن هذه اًم٘مدرة ٓ شمٕمل اهلل أن
ي٘مدره٤م اعمٚمؽ اهاومٞمؾ يمام هق احل٤مل اعمٚمؽ قمزرائٞمؾ وم٤من ىمٌض إرواح
ىمد شمؿ ذم أن اًمقاطمد ذم اًمٚمحٔم٦م اًمقاطمدة ٓٔف واعماليلم ذم احلروب
ومٌ٤مًمت٤مزم يمام ُمٙمـ اهلل قمزرائٞمؾُ ،مـ ىمٌض روح أو قمنمات إرواح ،أو
اعمئ٤مت أو أٓف أو اعماليلم يٛم ّٙمٜمٝمؿ ُمـ ىمٌض إرواح ذم ومج٠مة
واطمدة عم٤م أوشمقا ُمـ ىمدرة اىمدره٤م اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ،وهذه اًم٘مدرة سم٤مٕصح

هل ىمدرة اهلل جيرهي٤م قمغم يدي قمزرائٞمؾ وُمـ صمؿ شمًٜمد أوٓ طم٘مٞم٘م٦م إمم اهلل
وُمـ صمؿ شمًٜمد إمم قمزرائٞمؾ اعمٚمؽ اًمذي هق ُمقيمؾ يم٘م٤مسمؾ ي٘مٌؾ هذه
اًم٘مدرة ُمـ اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ومتجرى قمغم يده  ،يمذًمؽ احل٤مل ذم اهاومٞمـــؾ
إذ اىمـدره اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ أن يٜمٗمخ ذم روح واطمدة أوأرواح ،ومٗمل اًمقاىمع
شمٚمؽ اًم٘مدرة ًمٞمً٧م شمٕمٞمل اًمً٤مطم٦م اإلهلٞم٦م أن ي٘مدره٤م سمِمٙمؾ واؾمع
( )1ؾمقرة اًمٜمٌ٠م :أي٦م .18

وؿمٛمقزم ًمٙمؾ إرواح ،ؾمقاء أرواح اإلٟمس أو اجلـ أو احلٞمقاٟم٤مت أو
اًمٜمٌ٤مشم٤مت يمؾ إرواح سمٛم٘مدرة ُمـ اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ،وٟمٗمخ اًمروح ذم
احلدوث ًمٞمس هق سم٠مصٕم٥م ُمـ اؾمتٛمرار طمٞم٤مة إرواح ذم إسمدان،
وهٜم٤مك طم٤مًم٦م ٟمٗمخ ُمًتٛمرة ومٞمٝم٤م ٓن اًمروح ىم٤مئٛم٦م وضمقده٤م وإجي٤مده٤م سم٤مهلل
شمٕم٤ممم ،ومٌ٤مًمت٤مزم هذه احلٞم٤مة ًمألرواح اعمتزاُمٜم٦م ًمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض هق ٟمقع ُمـ
اًمٜمٗمخ اعمًتٛمر وسم٤مًمت٤مزم هق ٟمقع ُمـ اإلطمٞم٤مء وًمٙمـ ذم ُمرطمٚم٦م آؾمتٛمرار
جلٛمٞمع إرواح ،ومال همراسم ً٦م ُمقضمقدة ذم اًمٌلم سمٕمدُم٤م ٟمِم٤مهد إرواح
أن طمٞم٦م وذم طم٤مًم٦م طمٞم٤مة وهل ذم اًمقاىمع ُمٕمتٛمدة وىم٤مئٛم٦م قمغم ٟمٗمخ اهلل
وإجي٤مد اهلل جيريف قمغم يد اهاومٞمؾ.

اجلية والياص موجورتاٌ
احملاوصُ :م٤م هل طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٞمدة أهؾ اًمٌٞم٧م^ ذم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،هؾ مه٤م
ُمقضمقدشم٤من أو ؾمتقضمدان ومٞمام سمٕمد ،وُم٤م هل آصم٤مر آقمت٘م٤مد سمذًمؽ؟.
الؾيذ الغيز :ىمد ورد ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت قمٜمٝمؿ^ أن اجلٜم٦م
واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من أن سم٤مًمٗمٕمؾ ويم٤مٟمت٤م خمٚمقىمتلم ،وم٤معمٕم٤مد صػمورة إًمٞمٝمام ذم
يقم اعمحنم ويدل قمغم ذًمؽ مجٚم٦م ُمـ اًمِمقاهد اًم٘مرآٟمٞم٦م ومجٚم٦م ُمـ
اًمِمقاهد اًمروائٞم٦م اًمتل رواه٤م اًمٗمري٘م٤من .ومٗمل طمدي٨م ٟمٌقي أن ا ًْمٜمٌَِّ ّل’
ذم يقم ُم٤م ؾمٛمع اعمًٚمٛمقن ذم ُمًجد اًمرؾمقل هدّ ة وصقت ومً٠مًمقا
اًمٜمٌل ُم٤م هذه ،وم٘م٤مل اهن٤م مجرة ُمـ ٟم٤مر يم٤مٟم٧م أؾم٘مٓم٧م ُمـ ذف ضمٝمٜمؿ
صمامٟملم قم٤مُم ً٤م طمتك وصٚم٧م إمم ىم٤مع ضمٝمٜمؿ صمؿ اظمؼم اعمًٚمٛملم أن رأس ُمـ
رؤوس اعمٜم٤موم٘ملم ويم٤من يٌٚمغ ُمـ ذًمؽ اًمٕمٛمر يم٤من ىمد هٚمؽ وُم٤مت،
ويمذًمؽ ذم اخلٓمٌ٦م اًمٜمٌقي٦م اًمِمٝمػمة اعمٕمرووم٦م ًمِمٝمر رُمْم٤من ،وأيْم ً٤م ذم
ظمٓمٌتف‘ ذم ؿمٝمر ؿمٕمٌ٤من طمٞم٨م َىم َ٤مل‘« :فؿـ تطقع هلل بصالة يف

هذا الققم فؼد تعؾؼ مـف بغصـ ،ومـ صام يف هذا الققم تعؾؼ مـف
بغصـ ...والذي بعثـل باحلؼ كبق ًا إن ادتعؾؼني بلغصان صجرة ضقبك
ترفعفؿ تؾؽ إغصان إىل اجلـة ،ثؿ رفع رشقل اهلل’ ضرفف إىل السامء
مؾق ًا وجعؾ يضحؽ ويستبرش ثؿ خػض ضرفف إىل إرض فجعؾ
يؼطب ويعبس ثؿ أقبؾ عذ أصحابف فؼال ...ثؿ كظرت إىل إرض
فقالذي بعثـل باحلؼ كبق ًا رأيت صجرة الزققم تـخػض أغصاهنا
وختػض ادتعؾؼني هبا إىل اجلحقؿ .)1(»...مم٤م يِمػم إمم أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر
ُمقضمقدشم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ.
احملاوص :ومٞمام يرشمٌط سم٤مخلٓمٌ٦م اًمِمٕمٌ٤مٟمٞم٦م أن أسمقاب اًمٜمػمان ُمٖمٚم٘م٦م ذم
ؿمٝمر رُمْم٤من هذا اعمْمٛمقن اإلهمالق؟.
َ َ َ ْ َْ َ
الؾيذ الغيزٟ :مٗمس اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين ذم ؾمقرة ق فهشف َِا خِم
َص َك ْاْلَ ْٔ َم َخس ٌ
غ َِط َ
اء َك َذ َت َ ُ
ِيس ( )2يِمػم إمم أن ُم٤م يِم٤مهده اإلٟمً٤من ذم

اعمِمٝمد إظمروي ُمقضمقد ُمٜمذ اًمً٤مسمؼ وإٟمام يم٤من ذم همٓم٤مء قمـ اإلٟمً٤من،
وهذه أي٦م قم٤مُم٦م طمقل ُمِم٤مهد أظمرة ويمذًمؽ( :إٟمام هل أقمامًمٙمؿ شمرد
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ٔن أَ ْم َٔ َال ْاْلَ َخ َ
اّم
إًمٞمٙمؿ)(ُ ،)3مـ ٟمٔمري٦م دمًؿ إقمامل إِن اَّلِيَ يأزي

(ُ )1مٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من 161 :ـ .163
( )2ؾمقرة ق :أي٦م .22
( )3اًمتقطمٞمدً ،51 :مٚمٛمٗمْمؾ سمـ قمٛمر اجلٕمٗمل.

ُُ ْ َ ً
ُ ْ ً َّ َ َ ْ ُ ُ َ
وشمٕمٌػمات أظمرى:
ظيٍا إِجٍا يأزئن ِِف بطُٔ ِ ًِٓ ُارا
َ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َ
ً َ َ
زو َلْ ًَ أرِيِّ ٌَيْخا فه ِص ْْ ُخ ٍُٔه ( ،)2هذه اعمْم٤مُملم ُمقضمقدة
أخسزً أن يأ
()1

َأ َُيِبُّ

ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م يمٚمٝم٤م ؿمقاهد شمدًمؾ قمغم أن هٜم٤مك ارشمٌ٤مط طمل ومٕمكم
سملم إقمامل ذم ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ذم أظمرة طملم

صدور اًمٗمٕمؾ ،يم٘مقل رؾمقل اهلل’« :مـ قال (ٓ آلف إٓ اهلل) غرشت
لف صجرة يف اجلـة مـ ياققتف محراء مـبتفا يف مسؽ...ش( ،)3واًمرواي٤مت
اًمٙمثػمة اًمقاردة قمٜمد اًمٗمري٘ملم يمٚمٝم٤م ؿمقاهد قمغم اًمقضمقد اًمٗمٕمكم ًمٚمجٜم٦م
واًمٜم٤مر ،وصمٛمرة ُمثؾ هذه اًمٕم٘مٞمدة أن اإلٟمً٤من يٙمقن قمغم ارشمٌ٤مط طمل
وواقمز ُمـ ٟمٗمًف يردقمف قمـ اًمٖمقاي٦م وإشمٌ٤مع اهلقى ويرؿمده ويٜمٌٝمف
وحيٗمزه إمم داقمل آؾمت٘م٤مُم٦م يمام أن اًمٍماط واهلدى واًمٓمريؼ اًمًقي
اعمًت٘مٞمؿ يدًمؾ قمغم ذًمؽ ،وأيْم ً٤م رواي٤مت اعمٕمراج وهل رواي٤مت قمٜمد
اًمٗمري٘ملم ،واًمرواي٦م إظمرى اًمتل رواه٤م اًمٗمري٘م٤من ُمـ ُمرور اًمٜمٌل قمغم
اًمِم٤مب إٟمّم٤مري اًمتل ُمرت ؾم٤مسم٘م ً٤م(.)4
احملاوص :اذ ًا اًمرواي٤مت ذم هذا اعمج٤مل يمثػمة وصمٛمرة آقمت٘م٤مد اهن٤م
دمٕمؾ اإلٟمً٤من ذم طم٤مًم٦م ُمٕم٤ميِم٦م ًمٚمجٜم٦م واًمٜم٤مر وهق ذم طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞم٤م؟.
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء :أي٦م .11
( )2ؾمقرة احلجرات :أي٦م .12
( )3اعمح٤مؾمـ ًمٚمؼمىمل ج.31 :1
(ُ )4مرت اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم اًمّمٗمح٦م (.)119

الؾيذ الغيز :سم٤مًمْمٌط يمذًمؽ.
احملاوص :أيـ ُمٙم٤من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر أن ،ويمٞمػ شمٙمقن ذم قمرض
اًمًاموات وإرض؟.
الؾيذ الغيزُ :مـ رواي٤مت اعمٕمراج ٓ ؾمٞمام اًمقاردة قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^
يًتِمػ أن ضمٜم٤مت قمدن وضمٜم٦م اًمٗمردوس وهمػمه٤م ُمـ اجلٜم٤من اًمتل ذيمرت
اؾمٛمٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويمذًمؽ وُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م ايْم ً٤م يًتِمػ ذًمؽ
ْ َ
اهن٤م دون ظ ِْس َرة ِ ال ٍُِْ َخه  ،قمٜمد اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م وُم٤م ومقىمٝم٤م.
احملاوص :يٕمٜمل ُمراشم٥م يمؾ اجلٜم٤من طمً٥م ُمراشمٌٝم٤م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يمؾ ضمٜم٤من طمً٥م ُمراشمٌٝم٤م إمم أن ْشمّمؾ إمم ُم٤م دون
ُ ْ
ْ َ
ظ ِْس َرة ِ ال ٍُِْ َخه  ،يم ََام ِذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م غِِْ َس َْا َج َِّث ال ٍَأ َوى (.)1
احملاوص :هذه أقمغم ُمراشم٥م اجلٜم٤من؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ أقمغم اعمراشم٥م ،وسمٕمد ذًمؽ ضمٜم٤من ُمٕمٜمقي٦م يمجٜم٦م
سمحقر إؾمامء واًمّمٗم٤مت واًمذات ،أو هادىم٤مت احلج٥م اًمٜمقري٦م شمٚمؽ
ْ
ْ
َْ َ
ََْ
ِيم ٌُل َخس ٍِر ( .)2وهذه أقمغم
ضمٜم٤من أظمرىِِ :ف ٌلػ ِس ِ
صس ٍق غِِس مي ٍ
وروقان ُمـ اهلل ايمؼم ،ومال ري٥م أن ُم٤م ومقق اًمًاموات اًمًٌع ُمـ اًمثرى
أو ُمـ اًمٌحر ،أو ُمـ اًمؽماب طمً٥م اًمتًٛمٞم٤مت اًمتل وردت ُمـ قمقامل
هل ومقق اًمًاموات اًمًٌع ،يم ََام َو َر َد ْت اًمرواي٤متٕ ،ضمؾ شم٘مري٥م اعمٕمٜمك
( )1ؾمقرة اًمٜمجؿ :أي٦م .15
( )2ؾمقرة اًم٘مٛمر :أي٦م .55

ًمٚمذهـ يمؾ قم٤ممل يٙمقن اًمٕم٤ممل اًمذي دوٟمف يمحٚم٘م٦م ذم ومالت ُمؽماُمٞم٦م
إـمراف ذم إومؼ ،هذه احلٚم٘م٦م اًمّمٖمػمة ُمـ طمديد ًمق أًم٘مٞمتٝم٤م أٟم٧م ذم
سمحر اًمؼمي٦م هؾ شمِم٤مهد ؿمٞمئ ً٤مً ،مٞمس هٜم٤مك ٟمًٌ٦م وٓ ىمٞم٤مس ،يمام أن ىمٞم٤مس
طمجؿ اًمٙمرة إروٞم٦م ُمع اًمًامء اًمتل ٓ يٕمٚمٛمقن أيـ ُمداه٤م اًمًامء اًمدٟمٞم٤م
اًمًامء إومم ٓ يٕمٚمٛمقن سم٤مًمدىم٦م يمؿ هل اًمٜمًٌ٦م طمً٥م أًمٞم٤مت واًمٕمٚمقم
واحلً٤مسم٤مت احلديث٦م وهؾ يٛمٙمـ أن حت٤مؾم٥م ،ومٙمذًمؽ احل٤مل سملم اًمًامء
ٟمّمؾ ذم اًمً٤مسمٕم٦م ،صمؿ اًمً٤مسمٕم٦م
إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م إمم أن
َ
َ
واًمثرىَُ َ :ل ٌَا ِف َّ
ات َو ٌَا ِف األ ْر ِض َو ٌَا ةَيْ َِ ُٓ ٍَا َو ٌَا َتْ َ
الع ٍَ َ
ج
ٔ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
اىَّثى ( ،)1وم٤مًمثرى أو اًمٌحر ُمـ قمقامل أظمرى قمديدة ومال ري٥م أن شمٚمؽ
اًمٕمقامل ؿم٤مؾمٕم٦م ضمد ًا ذم اخلٚم٘م٦م اإلهلٞم٦م ،واؾمٕم٦م ٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مس هب٤م
طمتك اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م.
َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ
احملاوص :وجِ ٍث غصطٓا العٍٔات واألرض

()2

اًمٕمرض ُم٤م اعم٘مّمقد ُمٜمف؟.

الؾيذ الغيز :اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕمرض هق اًمًٕم٦م.

احملاوص :هٜم٤مًمؽ ؾم١مال يمثػم ُم٤م يؽمدد أطمٞم٤مٟم٤م اٟمف إذا يم٤مٟم٧م اجلٜم٦م
قمروٝم٤م اًمًاموات وإرض أيـ شم٘مع اًمٜم٤مر؟ اقمت٘مد أٟمف ُمـ ظمالل إضم٤مسمتٙمؿ
اشمْمح أن اعم٘مّمقد هٜم٤م هق اإلؿم٤مرة إمم اًمًٕم٦م؟.
الؾيذ الغيز :ـمٌٕم ً٤م هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمجٜم٤من ،وإُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٜم٤مر ،وم٘مد
ورد ذم رواي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وهؿ أدرى سمام ذم اًمٌٞم٧م^ إؿم٤مرة إمم أن اًمٜم٤مر
( )1ؾمقرة ـمف :أي٦م .6
( )2ؾمقرة آل قمٛمران :أي٦م .133

شم٘مع ذم وادي ذم اًمًامء اًمً٤مدؾم٦م أو ذم إرض اًمً٤مدؾم٦م.
احملاوص :اًمْمٕم٦م ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ُم٘م٤مسمؾ اًمًٛمق ،يٕمٜمل ذم إرولم
اًمًٌع؟.
الؾيذالغيزٟ :مٕمؿ وًمٙمـ هل يمؾ ؾمامء ُم٘مٕمره٤م ؾمامء وحمدهب٤م ارض عم٤م ومقىمٝم٤م.
احملاوص :يٕمٜمل ٟمٔم٤مم شمٙمقيٜمل يم٤مُمؾ ذم يمؾ ؾمامء؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ومٞمف قمٚمق وهذا شم٘مري٥م ًمٚمذهـ ،وىمد ورد ذم
طمدي٨م اًمرو٤م‘ ورد ذًمؽ ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ،طمتك أن
إسمح٤مث احلديث٦م اًمروطمٞم٦م وُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل جيرهي٤م اًمٖمرب يٙم٤مدون
يّمٚمقن إمم ُمثؾ هذا اًمتّمقر وان يم٤من اىمتٌ٤مؾم ً٤م ُمـ ُمّم٤مدر إؾمالُمٞم٦م.
احملاوص :هٜم٤م اًمً١مال قمـ ُمٙم٤من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م هق همػم
اعمٙم٤من اًمذي ٟم٠مًمٗمف وٟمحـ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيزُ :مـ اًمقاوح أٟمف ًمٞمس هق قمغم اًمٜمِم٠مة إروٞم٦م وان
يم٤من ًمٚمٜم٤مر إظمروي٦م ُمٔم٤مهر ذم دار اًمدٟمٞم٤م يمؼمهقت ،وًمٚمجٜم٦م وادي
اًمًالم ذم اًمٜمجػ آذف ،يمٛمٔم٤مهر أو يمتٕمٚم٘م٤مت ًمتٚمؽ اًمٜمِم٠مة
إظمروي٦م سم٤مًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م يٕمٜمل اإلؿم٤مرة إمم وٓي٦م أئٛم٦م احلؼ وُم٘م٤مسمؾ
وٓي٦م أئٛم٦م اًمٔمالل.

الؾفاعة
احملاوص :ومٞمام يرشمٌط سم٘مْمٞم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م يم٠من اًمٌٕمض يًتٗمٞمد ُمـ
إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م اًمقاردة ذم اًمِمٗم٤مقم٦م سم٠مهن٤م شمٙمقن ًمرؾمقل اهلل’ وؾمٚمؿ
ذم أقمغم ُمراشمٌٝم٤م ،واعم٘م٤مم اعمحٛمقد ًمٌ٤مىمل اعم١مُمٜملم سمٛمراشم٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،إٓ
يقضمد ؿمٗم٤مقم٦م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟.
الؾيذ الغيز :ىمد ٟمّم٧م أي٤مت اًمٕمديدة قمغم أن اًمِمٗم٤مقم٦م هل
ُمٌتدئ٦م وطم٤مصٚم٦م ذم دار اًمدٟمٞم٤م سمؾ وىمٌؾ دار اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٕمقامل اًمً٤مسم٘م٦م،
َ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ
ومجٚم٦م ُمـ أي٤مت دًم٧م قمغم ذًمؽ ُمث ً
ال أي٦م اًمٙمريٛم٦م :ولٔ أجًٓ إِذ

َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ ً
ظئٍا أُفعًٓ جاءوك فاظخغفصوا اَّلل واظخغفص لًٓ الصظٔل لٔجسوا اَّلل حٔاةا
ً
َرخِيٍا ( ،)1اؿمؽمـم٧م أي٦م ًمتقسم٦م اعم١مُمٜملم ذم أول ذط هق جلقءهؿ

واؾمتٖم٤مصمتٝمؿ وشمقؾمٚمٝمؿ سم٤مًمٜمٌل’ وم٢مذا اًمتج٠موا إمم طمية اًمٜمٌل طمٞمٜمئذ
يت٠مهٚمقا ٓن يًتٖمٗمروا اهلل ومٚمؿ شم٘مؾ أي٦م وًمق أهنؿ إذ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء :أي٦م .64

َ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
اؾمتٖمٗمر اهلل أوًٓ سمؾ ىم٤مًم٧م أي٦م :ولٔ أجًٓ إِذ ظئٍا أُفعًٓ جاءوك ،

ذم اًمٌدأ اعمجلء إمم اًمٜمٌل وآؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل واًمتقؾمؾ سمف واؾمتٖمٗمروا
ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َّ ُ
الص ُظٔل  ،أي
اهلل واؾمتٖمٗمر هلؿ اًمرؾمقل ،وسمٕمد ذًمؽ أيْم ً٤م اظخغفص لًٓ
ٓسمد قمالوة قمغم شمقؾمٚمٝمؿ واؾمتِمٗم٤مقمٝمؿ ًمٚمٜمٌل صمؿ اؾمتٖمٗم٤مرهؿ هلل

وشم٠مهٚمٝمؿ ًمٚمدقم٤مء وًمتقسم٦م اهلل وًمذيمر اهلل ،سمٕمد ذًمؽ ٓسمد ُمـ إُمْم٤مء اًمٜمٌل،
هذه إوسم٦م واًمتقسم٦م ُمٜمٝمؿ وشمِمٗمٕمف يمل ي٘مٌؾ اهلل شمقسمتٝمؿ اذ ًا هذه آي٦م ٟم٤مص٦م
قمغم أن ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل يم٤مٟم٧م ذم طمٞم٤مشمف وذم طمٞم٤مة اعم١مُمٜملم وهل سم٤مىمٞم٦م قمغم
َ َ
أي٦م طم٤مل ،ويمذًمؽ احل٤مل ُمـ شمٕمٌػم أي٦م ذم ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملمِ :إَوذا رِيو
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َّ
اَّللِ ( ،)1ضمٕمٚم٧م أي٦م ُمـ قمالُم٦م اعمٜم٤موم٘ملم
لًٓ تػالٔا يعخغ ِفص ىسً رظٔل
َ
َ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ()2
أهنؿ :لٔوا رءوظًٓ ورأحخًٓ يصسون وًْ معخه ِِبون  ،شمٌلم أي٦م أن
اًمّمد قمـ اًمتقؾمؾ إمم اًمٜمٌل وآؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم،
إذا ىمٞمؾ هلؿ شمٕم٤مًمقا اًمتج٠موا إمم اًمٜمٌل هذا هق رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم يمام وصٗمتف
أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞمّمدون قمـ رمح٦م اهلل ،يريدون أن يٙمقٟمقا ُمـ أهؾ ٟم٘مٛم٦م
اهلل وُمـ أهؾ همْم٥م وؾمخط اهلل ،جيحدون وي٠مسمقن اًمتقؾمؾ وي٠مسمقن
آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل ،اذ ًا أي٦م شمدل قمغم أن اًمٕمٌ٤مدة وإوسم٦م إمم اهلل ُمـ
أصقهل٤م آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل.
احملاوص :قمٛمقُم ً٤م اومٝمؿ ُمـ يمالُمٙمؿ أن ُمٗمٝمقم اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمف سمٕمض اًمٚمٌس
( )1ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن :أي٦م .5
( )2ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن :أي٦م .5

يٕمٜمل اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٞمً٧م حمّمقرة سم٤مٓؾمتِمٗم٤مع إمم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم عمٖمٗمرة
إمم اجلٜم٦م ،أو
سمٕمض اًمذٟمقب ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٙمل يٜمت٘مؾ اإلٟمً٤من ُمـ اًمٜم٤مر 
ىمٌؾ أن يدظمؾ اًمٜم٤مر ًمٞمدظمؾ اجلٜم٦م وهق ُمًتحؼ ًمٌمء ُمـ اًمٜم٤مر ،أو ًمٌمء
ُمـ اجلٜم٦مُ ،مٗمٝمقم اًمِمٗم٤مقم٦م هق اعمٕمقٟم٦م اًمٜمٌقي٦م أو ُمٕمقٟم٦م أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
واحلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم أي وىم٧م ،ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ يمقهنؿ واؾمٓم٦م ووؾمٞمٚم٦م إلٟمج٤مح اًمً١مال وإٟمج٤مح
اعم٠مُمقل ،أن اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم أطمقج ًمٖمٗمران اًمذٟمقب وهؿ ذم دار
اًمتٙمٚمٞمػ ودار اًمدٟمٞم٤مٟٕ ،مف إذا أطم٤مـم٧م هبؿ ذٟمقهبؿ وأطم٤مـم٧م هبؿ
ظمٓمٞمئتٝمؿ ؾمقف ي١مدي هبؿ إمم اهلالك اًمدائؿ ومٝمؿ ه٤مهٜم٤م سمح٤مضم٦م
ورضورة ًمٙمل يتٓمٝمروا ،وُمـ صمؿ طمث٧م ه٤مشم٤من أيت٤من قمغم آؾمتِمٗم٤مع
واًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل وان شمتٌع شمقسمتٝمؿ سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل .وضمٕمٚم٧م اإلسم٤مء
وآؾمتٙمٌ٤مر هق صٗم٦م عمـ جيحد اًمتقؾمؾ وٓ ي١مُمـ سمف وٓ ي١مُمـ سمقؾمٞمٚم٦م
ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ،وقمؼمت قمٜمف هذه أيت٤من يم٤مًمتٕمٌػم اًمذي ورد قمـ إسمٚمٞمس
أسمك واؾمتٙمؼم طمٞم٨م صد قمـ آؾمتِمٗم٤مع سمآدم واًمتقؾمؾ سمف واًمتقضمف سمف
إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م وآؾمتِمٗم٤مع اذ ًا ذم دار اًمدٟمٞم٤م.
احملاوص :اعمٕمٜمك ُمؽمادف سملم اًمتقؾمؾ وآؾمتِمٗم٤مع؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ اًمتقؾمؾ ضمٕمؾ اًمٌمء وؾمٞمٚم٦م يٓمٚمؼ قمغم ٟمٗمس
ُمٕمٜمك آؾمتِمٗم٤مع.

احملاوص :هذا ٓ يٗمرق ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل أو ذم ووم٤مشمف؟.

َُْ ْ
اخ ٍَئُا فَ َع َ َ
ريى َّ ُ
اَّلل
الؾيذ الغيز :ـمٌٕم ً٤م أظمؼمشمٜم٤م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وكو
َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُُ َ ُْ ْ ُ َ
ٔن ( ،)1إذن اًمرؾمقل’ يرى اًمٕمٛمؾ طملم وىمققمف
خٍيسً ورظَٔل والٍؤٌِِ

يمام أؾمٜمدت اًمرؤي٦م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ،وُمـ اًمقاوح أن رؤي٦م
إقمامل ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ًمٞمً٧م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ ،ري٥م أن هٜم٤مك ُمتقاشمر أي٤مت
ً
ً
اًمٙمريٛم٦م اًمداًم٦م قمغم أن اًمٜمٌل َشاِْسا َو ٌُبَ ّ ِْشا (.)2

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م :أي٦م .187
( )2ؾمقرة إطمزاب :أي٦م .45

الفصل الثاني

قضايا العقل العنلي

قضايا العكل العنلي
احملاوص :إذا ُم٤م ووٕمٜم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ـ سمام هق دراؾم٦م ًمٚمًٚمقك
وآضمتامع اإلٟمً٤مين وشمٜمٔمٞمؿ ؿم١مون اعمجتٛمع ـ ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م
ذم صٞمٖمتٝم٤م احلديث٦م اعمًت٘مٚم٦م قمـ طمْمـ اًمٗمٚمًٗم٦م ،ومٝمؾ ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٞمقم
هلذا اًمٕم٘مؾ ذم ىمراءة اعمجتٛمع وُمتٖمػماشمف وٟم٤مؾمف وقمالىم٤مشمف وفمقاهره؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿُ ،يٕمرف دور ُمقىمٕمٞم٦م اًمٕم٘مؾ إذا قمرومٜم٤م اًمراسمٓم٦م
اًمٕمْمقي٦م اًمدٟمٞمقي٦م اعمقضمقدة سملم اًمٕمٚمقم وشمرشمٞمٌٝم٤مُ ،مث٤مل ذًمؽ أن قمٚمؿ
اًم٘م٤مٟمقن ًمف أُمقُم٦م قمغم اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمٛمٞم٦م ،ومرو ً٤م قمٚمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م أو قمٚمؿ
آىمتّم٤مد أو قمٚمؿ اعم٤مل أو اإلدارة ،ومٝمذه يمٚمٝم٤م قمٚمقم ،وًمٙمـ قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن
ًمف إذاف وهٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤مً ،مديٜم٤م ُمث ً
ال اًم٘م٤مٟمقن اإلداري وىم٤مٟمقن اًمٕمٛمؾ
واًم٘م٤مٟمقن اًمًٞم٤مد وآىمتّم٤مدي واعمدين واجلٜم٤مئل ،وًمٙمـ سمح٨م اًم٘م٤مٟمقن
واًمت٘مٜملم ينمف قمغم هذه اًمٕمٚمقم اًمتل شمتدظمؾ ذم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل
اًمًٞم٤مد ،أُم٤م قمٚمقم اًمٕمٛمران واًمري٤موٞم٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ومٝمل آًمٞم٤مت

شمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم٤مدةً ،مٙمٜمٝم٤م شمق َّفمػ ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م.
َّ
إن ًمديٜم٤م قمٚمقم قمروم٤مٟمٞم٦م وأظمرى دمريٌٞم٦م ،ومام هق اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م؟
اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م هل قمٚمقم اضمتامقمٞم٦م ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ًمٙمؾ جمٛمققم٦م وطمدة
يمقطمدة اعمً٤موم٦م ووطمدة اعمٙمٞم٤مل ،اًمقطمدة ذم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل أيْم ً٤م
إهة أو اًمٗمرد ،اًمٕمٚمقم اًمتل شمٌح٨م قمـ اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل سمام ومٞمف
اًمقطمدة أو اعمجٛمققم٦م ،شمًٛمك قمٚمقم إٟمً٤مٟمٞم٦م ،ذم اعم٘م٤مسمؾ اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م
يم٤مًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمري٤موٞم٤مت واهلٜمدؾم٦م وإطمٞم٤مء ،هذه اًمٕمٚمقم ٓ
شمرشمٌط سم٤مًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل اإلٟمً٤مين ،إهن٤م شمرشمٌط سمٜمٗمس اًمٙمقن يمٔم٤مهرة
ُم٤مدي٦م ،أُم٤م اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ومٝمل شمقفمػ اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م خلدُم٦م اًمٜمٔم٤مم
آضمتامقمل.
إذ ًا اًمٕمالىم٦م سملم هذيـ اًمٕمٚمٛملم ص٤مرت واوح٦م ،وسم٤مًمٓمٌع هٜم٤مك
شمراسمط قمْمقي سملم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م ،وسملم اًمٕمٚمقم
اًمتجريٌٞم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م وهٚمؿ ضمرا .يقضمد أيْم ً٤م قمٚمؿ اًمديـ واعمٕمروم٦م
اًمديٜمٞم٦م ،وهذه سم٤مًمٓمٌع ختتٚمػ قمـ اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م واًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م
وهل٤م سم٤مب آظمر ،وىمد يٕمتؼمه٤م اًمٌٕمض ومرع ُمـ اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وًمٙمـ
يًٛمك شم٘مًٞمؿ
اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء يٗمّمٚمٝم٤م قمـ اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م .هذا َّ
اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م ،دمريٌٞم٦م وإٟمً٤مٟمٞم٦م ،ومام هل اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م؟
آًمٞم٦م وفمٞمٗمٞم٦م ًمتًخػم اعم٤مدة خلدُم٦م طم٤مضمٞم٤مت اإلٟمً٤من .ذم اًمٕمٚمقم

اإلٟمً٤مٟمٞم٦م قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن ًمف أُمقُم٦م وإذاف ،إٟمف سم٤مًمٓمٌع قمٚمؿ واؾمع ،قمغم
ُم٤مذا؟ قمغم سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وومؼ ذًمؽ يمٚمف شم٠ميت ومٚمًٗم٦م إظمالق أو
أداب ،وسمٕمد ومٚمًٗم٦م إظمالق وأداب شم٠ميت اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م
آقمت٘م٤مدي٦م .إن هذا اًمؽمشمٞم٥م ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف سملم يمؾ اعمدارس اًمٌنمي٦م،
ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؿمٞمققمٞم٦م أو اؿمؽمايمٞم٦م أو ٓ ديٜمٞم٦م أو قمٚمامٟمٞم٦م.

روص العكل العنلي واليظضي
إن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمف دور أؾم٤مد ذم اًمرؤي٦م آقمت٘م٤مدي٦م وذم شمٙمقيـ
اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ،وإظمالق اًمٗمردي٦م وإظمالق اعم١مؾمً٤مشمٞم٦م واإلداري٦م
واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،ودوره سمٜمٞمقي ،وًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وم٘مط دور ،إن ًمٚمٕم٘مؾ
اًمٜمٔمري أيْم ً٤م دور ًا ،إن دور اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ي٠ميت ذم سمٜم٤مء إظمالق وذم
سمٜم٤مء احل٘مقق وذم سمٜم٤مء أروٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن .اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يٕمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمدظمؾ
ذم اًم٘م٤مٟمقن ،وهق يٛمًؽ سمخٞمقط ُمٌ٤مطم٨م احل٘مقق وُمٌ٤مطم٨م اًم٘م٤مٟمقن
وإظمالق ،وسم٤مًمت٤مزم يدظمؾ سمٛمٜمٝم٩م وُمٞمزان وُمٕم٤مدٓت.
إن أي ىمْمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ومٞمٝم٤م ـمروم٤منُ ،مقوقع وحمٛمقل ،سمتٕمٌػم آظمر
ُمٕملم وحتٙمؿ قمٚمٞمف سمٌمء ،ؾمقاء يم٤من طمٙمؿ
طمٙمؿ وُمقوقعُ ،مقوقع َّ

ىم٤مٟمقين أو طم٘مقىمل أو أظمالىمل أو ُم٤مزم ُمٍمذم .هذه إطمٙم٤مم شمٌدو ُمثؾ
اًمِمجرة شمٌدأ ُمـ أؾمسُ ،مثؾ اًمدؾمتقر واٟمِمٕم٤مسم٤مشمف ،ـمٌٞمٕم٦م ٟمٔمؿ اًمٕمٚمقم
وٟمٔمؿ اًم٘مقاٟملم هٙمذا.

قمٜمدُم٤م شم٠مظمذ سمرأس اهلرم ،ومًقف شمالطمظ دائ ًام أن هذه آٟمِمٕم٤مسم٤مت
شمراقمك ومٞمٝم٤م إؾمس .قمٛمؾ اعمح٤ميمؿ اًمدؾمتقري٦م ُم٤م هق؟ هق أن شمٕمرض
اًم٘مقاٟملم اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م قمغم اعمقاد اًمدؾمتقري٦مً ،مؽمى إن يم٤من هب٤م خم٤مًمٗم٦م أو ٓ،
ٕهن٤م هل اعم١مهٚم٦م ُمـ أضمؾ ُمراقم٤مة طمٗمظ اعمقاد اًمدؾمتقري٦م ذم هذه
آٟمِمٕم٤مسم٤مت.
قمٜمدُم٤م ٟم٠ميت ًمٚمقزارات ،ومام اًمذي شمٗمٕمٚمف اًمقزارات؟ اًمقزارات
أيْم ً٤م شمٕمٛمؾ هل٤م ىم٤مقمدة شمنميٕمٞم٦م ،ومقزارة اًمٕمٛمؾ هل٤م ىم٤مٟمقن ،ىم٤مٟمقن همػم
شمًٛمك شمنميٕم٤مت
اًم٘م٤مٟمقن اًمٜمٞم٤ميب ،وزارة اًمداظمٚمٞم٦م هل٤م أيْم ً٤م ىمقاٟملم ،هذه َّ

وزاري٦م ،وهل شمًتٛمده٤م ُمـ اًمتنميٕم٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ،وًمٞمس هل٤م احلؼ أن شمذه٥م
إمم ُمقاد ظم٤مرج اعمقاد اًمدؾمتقري٦مٕ ،هنؿ ؾمقف خيٓمئقهن٤م ويديٜمقهن٤م.
اًمٕمٚمقم يمذًمؽ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م أو همػمه٤م ،شمٜمِمٕم٥م
أيْم ً٤م إمم ىمقاٟملم ،ويمؾ طمً٥م اعمدرؾم٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م ،رأؾمامًمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو
همػمه٤م.

اليدبة مزعووٌ للنؾاصكة يف الكضاءات
الزييية
ًمتٖمػم،
اًمث٤مسم٧م اًمديٜمل وهذا طمقًمف ضمدل يمٌػمُ ،مـ اخلٓم٠م اإلومراط ذم ا ر
وُمـ اخلٓم٠م أيْم ً٤م اإلومراط ذم اًمثٌ٤مت ،وم٤مًمث٤مسم٧م ًمف دوره وًمف ُمقىمٕمف ،واعمتٖمػم
ًمف دوره وًمف ُمقىمٕمف ،ومٙمٞمػ ٟمٚمحظ اًمث٤مسم٧م ويمٞمػ ٟمٚمحظ اعمتٖمػم؟ .وُمـ
حيدد اًمث٤مسم٧م وُمـ حيدد اعمتٖمػم؟.
إن اًمديـ اإلؾمالُمل ٓ ي٘مقل ًمؽ ٓ شم٠ميت ذم اعمقوققم٦م اًمٌٞمئٞم٦م ذم
اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م أو اعمقوققم٦م اًمتل ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م سم٤مظمتّم٤مصٞملم
وٟمخٌقيلم ،وًمٙمـ إظمقة أصح٤مب اًمٜمخ٥م ذم هذه اًمتخّمّم٤مت
ي٘مقًمقن ًمٜم٤م :مل ٓ شمًٛمحقن ًمٜم٤م سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اًم٘مراءات اًمديٜمٞم٦م؟ ،أٟم٤م أىمقل
هلؿ قمغم اًمٕمٙمس ،أٟمتؿ ُمدقمقون ًمٚم٘مراءات اًمديٜمٞم٦م ،وًمٙمـ أيـ؟ ،أيـ
دوري أٟم٤م اعمتخّمص احلقزوي؟ ،وأٟم٧م اعمتخّمص ذم طم٘مؾ آظمر أيـ
دورك؟ ٓ سمدَّ ُمـ وضمقد ُمٜمٝمجٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمقزوٟم٦م.

أن آىمتّم٤مدي ُمث ً
ال ُمقوققمف ذم آىمتّم٤مد ،أٟم٤م ختّميص ذم وم٘مف
اًمنميٕم٦م ،وسم٤مًمٓمٌع ًمـ أذه٥م إمم ُمٗمردات آىمتّم٤مد ،ىمد أذه٥م إمم قمٚمؿ
آىمتّم٤مد أو همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم احلديث٦مُ ،مـ سم٤مب اهلقاي٦م أو ًمزي٤مدة آـمالع
وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،وٓ سم٠مس سمذًمؽ .إن ىمّمدي إن قمٚمؿ اًمنميٕم٦م وضمزئٞم٤مشمف
ًمٞمً٧م ذم قمٚمؿ آىمتّم٤مد ،إذن ُم٤م هق دور قمٚمؿ آىمتّم٤مد وُم٤م هق دور قمٚمؿ
اًمٗم٘مف؟ ُم٤م هق دور قمٚمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م وُم٤م هق دور اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م؟ ُم٤م هق دور
قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن وُم٤م هق دور اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م؟ يمؾ اعمقوققم٤مت
آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلطمّم٤مئٞم٦م ويمؾ قمٚمقم آضمتامع ،هل ٟمِم٤مط
ضمٞمد ًمٚمٕم٤ممل اًمديٜمل ،وًمٙمـ أيـ دور هذا وأيـ دور ذاك؟.

مَنة إصزاص احلكه
ًمديٜم٤م ـمٌٞم٥م ًمف قمٚمٛمف ،وًمديٜم٤م سم٤مطم٨م يٌح٨م ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس وًمديف
ٟمٔمري٤مت وإطمّم٤مئٞم٤مت وهمػمه٤م ،يمؾ هذا ضمٞمد ،وهمػمهؿ ٓ .يٜمٌٖمل أن
خين اًمٕم٤ممل اًمديٜمل ه١مٓء ،وٓ هؿ خينون اًمٕم٤ممل اًمديٜمل ،يمٞمػ؟.
ٓ سمدَّ ُمـ اًمقوم٤مق وُمٜمٝمج٦م اًمٕمٛمؾً ،م٘مد شمرايمٛم٧م سمحقث يمثػمة،
ؾمٞمٙمقًمقضمٞم٤م آضمتامع وقمٚمؿ اًمٜمٗمس آضمتامقمل .ىمٌؾ ؾمٌع ؾمٜمقات
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أرسمٕم٦م قمٚمقم ذم جم٤مل قمٚمؿ اًمٜمٗمس آضمتامقمل ،وأن زادت
هذه اًمٕمٚمقم ،وم٠ميـ دوره٤م؟ دوره٤م ذم اعمقوققم٦م ،أُم٤م ذم احلٙمؿ أو ذم
اًمتقصٞم٤مت أو ذم اًم٘م٤مًم٥م اًمنمقمل ،ومٞم٠ميت دور اهلرُمٞم٦م اًمتل سمٞمٜم٤مه٤م ذم
شمٚمٗمٞمؼ اعمج٤مًملم ُمٕم ً٤م ،سمٛمٕمٜمك أن شمٙمقن هٜم٤مك ُمزاوضم٦م سمٞمٜمٝمام ذم ٟمٗمس
اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓ ،أن اًمنمقمل يؽمك ُمٓمٚمٌف أو آىمتّم٤مدي يؽمك
ُمٓمٚمٌف ،سمؾ اعمزاوضم٦م ذم ٟمٗمس اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٕن يمؾ ُمقوقع ًمف طمٙمؿ،
ومٝمذه جي٥م أن شمتؿ سملم اًمٗمري٘ملم ،وًمٞمس ُمـ ومريؼ واطمدٕ ،ن هذه
اعمقوققم٦م هل٤م اظمتّم٤مصٞمقه٤م ،وهؿ أصح٤مب اًمٜمخٌ٦م ذم اًمٕمٚمقم ،أُم٤م
احلٙمؿ اًمنمقمل واًمرؤي٦م اًمنمقمٞم٦م ومٛمـ اظمتّم٤مص ُمـ هؿ ذم اعمج٤مل

اًمنمقمل.
طمٞمٜمئذ اعمزاوضم٦م ذم اًمٕمٛمؾ شم١مدي إمم ٟمْم٩م وسمٚمقرة اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل
ؿم٤مريم٧م ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وؿم٤مريم٧م ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ،يمٞمػ
يٛمٙمـ ًمٚمٗم٘مٞمف أن ُينمك اًمٚمٖمقي ذم اعمقوققم٤مت؟ دوره ي٠ميت ذم اًمٕمالىم٦م
سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ،أيـ دور اًمٜمخٌ٦م أيْم ً٤م ذم اعمقوققم٤مت واًمٕمٚمقم
اعمختٚمٗم٦م؟ ذم حتديد ُم٤مهٞم٤مت أو ُمٕم٤مين إؿمٞم٤مء ،اعمٕم٤مين ،طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمدة
ُمث ً
ال ذم اًمٓم٥م ،طم٘مٞم٘م٦م سمدن اإلٟمً٤من ،طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٗمس ،طم٘مٞم٘م٦م اًمٔم٤مهرة
آضمتامقمٞم٦م...إًمخ ،ومٝمذه همػم ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًٕمٗم٤مظ ،هٜم٤م ٓ سمدَّ ًمٚمٗم٘مٞمف أن
يٕمتؼم أن هٜم٤مك ٟمٗمقذ ًا وإُمْم٤مء ٔراء اًمٜمخٌ٦م ،وًمٙمـ أيـ ُمٜمٓم٘متٝمؿ؟ .ذم
طمج٦م ،وىمقل أهؾ اًمٜمخ٥م
اعمقوققم٦م .ومٙمام يٕمؼم اًمٗم٘مٝم٤مء :ىمقل اًمٚمٖمقي َّ
واًمتخّمّم٤مت طمج٦م أيْم ً٤م ،أو «ققل أهؾ اخلزة فقام هؿ فقف خزة
حجةش ،أُم٤م أن يٙمقن ىمقل اعمٝمٜمدس ُمث ً
طمج٦م ،ومٝمذا همػم
ال ذم اًمٓم٥م َّ
َّ
طمج٦م،
صحٞمح ،ويمذًمؽ ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمام هؿ ومٞمف ظمؼمة  -وهق اًمٗم٘مفَّ -
طمٞمٜمئذ اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل شمؽميم٥م ُمـ
ُمقوققم٦م ختّمّمٞم٦م وُمـ طمٙمؿ ورؤي٦م ديٜمٞم٦م يّمػم ومٞمٝمـ٤م ُمزي٩م ُمـ
ظمؼمشملم.

عَز مالك األؽرت وكويف عياٌ
أشمذيمر أٟمٜمل ىمٚم٧م إن أهؾ اخلؼمة واعمتخّمّملم يٜم٤مدوٟمٜم٤م :مل ٓ
شمًٛمحقن ًمٜم٤م سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م؟ .إٟمٜمل أىمقل سم٤مًمٕمٙمس إهن٤م
ُمٗمتقطم٦م ،وًمٙمـ أيـ؟ .ذم اعمج٤مل اًمذي هؿ ومٞمف ،يمام ٟمحـ ذم اعمج٤مل
اًمذي ٟمحـ ومٞمفٟ .مريدهؿ أن يًت٘مرئقا اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي ذم اإلؾمالم ُم٤م
هق؟ .اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ذم اإلؾمالم ُم٤م هق؟ .اًمٜمٔم٤مم احل٘مقىمل ذم اإلؾمالم
ُم٤م هق؟ .اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل ذم اإلؾمالم ُم٤م هق؟ُ .م٤م هل رؤي٦م اإلؾمالم
ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل؟ .وُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ اًمتخّمّم٤مت ،اًمٜمٔم٤مم اإلداري ذم
اإلؾمالم ُم٤م هق؟.
ىمٚم٧م ٕطمد إظمقة طمتك يمقذم قمٜم٤من اًمذي هق ُمًٞمحل ،وًمٞمً٧م
ًمف صٚم٦م سمٕمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل ىمٌؾ صمالث ؾمٜمقات قمٌ٤مرة ىمد ؾمٛمٕمتٝم٤م
وشم٤مسمٕمتٝم٤م ذم ويم٤مٓت إٟمٌ٤مء وهل :ىمقل قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م« :يا مالؽ
إن الـاس إما أخ لؽ يف الديـ أو كظر لؽ يف اخلؾؼش ،هذه جي٥م أن
شمٕم َّٚمؼ قمغم يمؾ اعمٜمٔمامت ،وهل قمٌ٤مرة جي٥م أن شمٜمِمده٤م اًمٌنمي٦م ،وسمٕمد
أؿمٝمر اىمؽمح ،اىمؽمح سم٢مسار أن شمٙمقن هٜم٤مك ُمداوًم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م طمقل يمت٤مب

اإلُم٤مم قمكم إمم ُم٤مًمؽ إؿمؽم .اًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم إُمؿ اعمتحدة ،سمٕمد
ُمدارؾم٤مت ـمقيٚم٦م ،ـمرطم٧م هؾ هذا يرؿمح ًمٚمتّمقي٧م أم ٓ ،وىمد ُمرت
قمٚمٞمف ُمراطمؾ صمؿ ُرؿمح ًمٚمتّمقي٧م ،وصقشم٧م قمٚمٞمف اًمدول سم٠مٟمف أطمد
ُمّم٤مدر اًمتنميع اًمدوزم ،وأن اقمتؼم رؾمٛمٞم ً٤م قمٝمد قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م
عم٤مًمؽ إؿمؽم وقمٝمقد أظمرى أيْم ً٤م ذم هن٩م اًمٌالهم٦م.
إن ًمإلُم٤مم قمكم ذطم ً٤م ـمقي ً
ال ذم اًمٜمٔم٤مم اإلداري واًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد
ؿمؿ
واًمٜمٔم٤مم اًمٕمًٙمري وهمػمه ،يمقذم قمٜم٤من سمحٙمؿ إٟمف ىم٤مٟمقين وطم٘مقىملَّ ،
أن ًمدى اإلُم٤مم قمكم ٟمٔم٤مم طم٘مقىمل وىم٤مٟمقين ذم ذاك اًمٕمٝمد قمجٞم٥م ،شمريمع
ًمف اًمٌنمي٦م ،ذم شمٕمٌػم ِ
إئ َّٛم٦م^« :لق عؾؿ الـاس حماشـ كالمـا
ٓتبعقكاش ،يمؾ ـمٌٞم٥م ُمدقمق ٕن يٜمنم ُمٕم٤مرف أهؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمٓم٥م،
يقضمد ذم طمقزة اًمٜمجػ إذف ؾمٌع جمٚمدات ًمٓمٌٞم٥م قمراىمل ذم ذح
طمدي٨م ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق ذم اًمٓم٥م ،طمدي٨م واطمد وم٘مط  .هذه ُمِم٤مريم٦م ذم
اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م ،عم٤مذا؟ ٕن ختّمّمف ذم اًمٓم٥م ،آىمتّم٤مدي أيْم ً٤م ُمدقمق
ٕن ي٠مشمٞمٜم٤م ويِم٤مرك ذم اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م ،ويمذًمؽ اًمٕم٤ممل ذم اعمج٤مل آضمتامقمل
واًمٜمٗمز وهمػمهؿ.
سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هق قمٌ٤مرة قمـ سم٤مب ذم
قمٚمؿ آضمتامع ،وًمٚمٗم٘مٞمف أن يِم٤مرك أيْم ً٤م ذم آًمٞم٦م هذه اًم٘مراءة ومٞمتٜم٤مول
اعمقوققم٦م ُمـ اًمزاوي٦م اًمديٜمٞم٦م ،وهٜم٤م شمّمٌح طمٞم ٍ
ٜمئذ اعمِم٤مريم٦م (قم٘مؾ مجٕمل) و
(قمٚمؿ مجٕمل) ،أُم٤م آؾمتٌداد وآؾمتٗمراد ومٝمق ظمٓم٠م يم٠من ي٘مقل اًمتخّميص

ٟمحـ وم٘مط وٓ همػمٟم٤م ،ومٝمذا اؾمتٌداد وظمٓم٠مٍ ،
يمؾ وختّمّمف ،وًمٙمـ ىمد
يٙمقن هٜم٤مك ُمـ ًمف يمٗم٤مءات ُمتٕمددة ،ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن وم٘مٞمٝم ً٤م واىمتّم٤مدي ً٤م
وأديٌ ً٤م وؿم٤مقمر ًا ،ومٝمذا ُمقضمقدٟ ،محـ ٓ ٟمتحدث هٜم٤م قمـ اًمِمخص سمؾ
قمـ اخلؼمة ،إذن ٓ يقضمد ذم اًمقاىمع صدام ،وإٟمام شمقضمد قمٜمقٟم٦م وُمٜمٝمج٦م
وشمٌقي٥م.
احملاوص :ؾمٜم١مضمؾ أن ُمقوقع اعمِم٤مريم٦مُ ،مِم٤مريم٦م اًمٗم٘مٞمف وقمٚمامء
اًمتخّمّم٤مت إظمرى ذم إدارة اعمجتٛمع وومٝمٛمف ،ومذًمؽ ُمقوقع
إؿمٙم٤مزم يمٌػم ،وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم٘مؽمح ؿمٙمؾ اعمِم٤مريم٦م اًمذي
شمٗمْمٚم٧م سمف واًمذي هق أؿمٌف سم٤معمح٤مصّم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مُ ،م٘مٜمٕم ً٤م ٕهؾ اًمٜمخٌ٦م
ظمّمقص ً٤م اًمٜمخٌ٦م اًمتل شمِمتٖمؾ ذم قمٚمقم اخلٓم٤مب وٟمٔمري٤مت اًمٜم٘مد
واًمت٠مويؾ .سمقدي أن أؾم٠مًمؽ قمـ شمٗمًػمك ًمٚمرواج اًمذي أظمذ يٜمتنم ذم
اًمًٜمقات إظمػمة ًمٚمٛمقوققم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،يمٜمٔمري٦م
آقمتٌ٤مري٤مت قمٜمد اًمًٞمد اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل اًمتل طم٤مول ومٞمٝم٤م شمٗمًػم ـمٌٞمٕم٦م ىمْم٤مي٤م
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم..
الؾيذ الغيز :إٟمف ىمٌؾ اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل واإلصٗمٝم٤مين أؾمت٤مذه ،سمؾ وىمٌؾ
اإلصٗمٝم٤مين ًمديٜم٤م قمٚمؿ إصقل اًمٗم٘مٝمل ،وأٟم٤م ٓ أىمقل ذًمؽ ُمـ أضمؾ
اعمٌ٤مًمٖم٦م ،وٓ ٕضمؾ اًمتٓمٌٞمؾ واًمدقم٤مي٦م ،اسمـ اًمِمٞمخ اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين
وهق أطمد اعمراضمعُ ،متخّمص ذم قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن ،ويقضمد همػمه وهمػمه،
طمتك اًمًٞمد قمٚمقي اًمؼموضمردي ُدقمل ذم اجل٤مُمٕم٤مت إُمريٙمٞم٦م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم

حم٤مرضات وٟمدوات قمٚمٛمٞم٦م ،ويمثػم يمثػم همػمه ،أن أصقل اًمٗم٘مفُ ،م٤م هل
أصقل اًمٗم٘مف؟ هل أصقل اًم٘مراءة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،أٟم٤م زم شمًٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م هل
أن أصقل اًمٗم٘مف هق (وم٘مف اًم٘م٤مٟمقن) أو (أصقل اًم٘مراءة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م) ،وهذه
ىمد ٟمٛم٧م وهلل احلٛمد ذم احلقزة سمِمٙمؾ ضمٌ٤مر ،ي٘مقًمقن ص٤مر هب٤م شمْمخؿ
وشمٙمدر س سمًٌ٥م شمرايمؿ اجلٝمقد سمِمٙمؾ ُمتٓمقر ،إن أصقل اًمٗم٘مف ذم اًمقاىمع
واًمٙمثػم ُمـ اًمٌحقث اًمتل أٟمجزت ومٞمف ظمدُم٧م مجٚم٦م ُمـ اًمٜمٔمري٤مت ذم
اًم٘م٤مٟمقن.
اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل اؾمتٗم٤مد ُمـ شمراث قمٚمؿ إصقل ،أٟم٤م أصٓمٚمح قمغم قمٚمؿ
أصقل اًمٗم٘مف سم٠مٟمف (ُمٜمٓمؼ ُمٜمٝمج٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م) ،سم٤مًمٓمٌع ُمع ُمالطمٔم٦م
اظمتالف ُمِم٤مرب اعمدارس اعمٜمٓم٘مٞم٦م ،ومٝمٜم٤مك اعمٜمٓمؼ اًمري٤ميض ،واعمٜمٓمؼ
آضمتامقمل ،واعمٜمٓمؼ اًمٜمٗمز ،واعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل اًمٞمقٟم٤مين ،وهمػمه٤م ُمـ
اعمدارس اًمٙمثػمة اخل٤مص٦م سمٙمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م ؾمقاء
ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م أو اًمتجريٌٞم٦م ،أصقل اًمٗم٘مف أيْم ً٤م ُمٜمٝمج٦م
ُمٜمٓم٘مٞم٦م،ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م أو اًمتجريٌٞم٦م ،أصقل اًمٗم٘مف أيْم ً٤م ُمٜمٝمج٦م
ُمٜمٓم٘مٞم٦مً ،مٙمـ عم٤مذا؟ُ .مٜمٝمج٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م ،ومٝمؾ اًمًٞمد
اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل هق ُمـ سمدأ سمذًمؽ يمام شمٗمْمٚمتؿ؟ ٓ ،هق شمرايمؿ ضمٝمقد وصٚم٧م إمم
ُم٤م وصٚمٜم٤م إًمٞمف.
احملاوص :إن شمً٤مؤزم هققمـ وم٤مقمٚمٞم٦م (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم) أن ،أي اًمٗمٕمؾ
اًمذي ي٘مدُمف إمم (اعمٕمروم٦م احلديث٦م) اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم....

الؾيذ الغيز( :اعمٕمروم٦م احلديث٦م) ذم أي قمٚمؿ؟.
احملاوص( :اعمٕمروم٦م احلديث٦م) يمام شمٌدو ذم مم٤مرؾم٦م قمٚمؿ اًمٜمٗمس وآضمتامع
واعمٜمٓمؼ واًمري٤موٞم٤مت ،يمٚمٝم٤م أن شمًت٘مل...
الؾيذ الغيز :جي٥م أن ٓ ٟمخٚمط سملم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وهرُمٝم٤م
واد وهذه هل٤م ٍ
واًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ،ومتٚمؽ هل٤م ٍ
واد آظمر.
ُمٕملم شمتٌ٤مدل
احملاوصٟ :مٕمؿ هذا صحٞمح ،وًمٙمٜمٝم٤م ختْمع ًمٜمٔم٤مم ُمٕمرذم َّ
ُمـ ظمالًمف احلقار واًمت٠مصمػم واًمتٕم٤مون..
الؾيذ الغيز :هذه شمٌح٨م ذم ٟمٗمس ٟمٔم٤مم اعمٕمروم٦م ،هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي
ذيمرشمف ًمٞمس طمقزوي ً٤م ،هذا شمرشمٞم٥م سمنمي ،واًمٙمؾ أن ي٘مر سمف ،اًمذي هق
ٟمٔم٤مم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ىمد سمٞمٜم٧م ًمؽ هٞمٛمٜم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،إٟمٜمل ٓ
أحتدث قمـ هٞمٛمٜم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ُمـ زاوي٦م اًمرؤي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،طمتك اًمرؤي٦م
إؿمٕمري٦م واعم٤مدي٦م واًمٗمرويدي٦م أو اًمٙم٤مٟمتٞم٦م أو اهلٞمجٚمٞم٦م .إن ُمقىمع اًمٕم٘مؾ
اًمٕمٛمكم ُمقضمقد ُمـ أي ُمدرؾم٦م اؾمت٘مٞم٧م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،هذا ُمقىمٕمٞمتف
سمٕمٌ٤مرة أظمرى أؾمٞم٦م أي هل٤م أص٤مًم٦م ذم رأس اهلرمً ،مًٜم٤م ٟمحـ اًمذيـ ٟم٘مقل
سمذًمؽ ،وم٠مي ُم٘مٜمـ ُمث ً
ال ٓ سمدَّ أن يٌح٨م ذم ومٚمًٗم٦م إظمالق ،ومٝمذا شمراسمط
ُمٜمٓم٘مل ومٓمري ذم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،اإلٟمً٤من اًمٗمرد أو اعمجٛمققم٦م ،أُم٤م أن شم٠مظمذ
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم ٟمٔمري٦م هٞمجؾ أو ومرويد أو همػمه٤م ُمـ إؾمامء ،اعمٝمؿ
هذه ُمقىمٕمٞمتف ٓ ،يٛمٙمـ ًم٘م٤مٟمقين أن يتٜمٙمر ًمٌح٨م ومٚمًٗم٦م إظمالق صمؿ
يٌح٨م ذم اًم٘م٤مٟمقن ٓ ،يٛمٙمٜمف ذًمؽ.

احملاوص :إٟمٜم٤م ٟمتحدَّ ث قمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم صٞم٤مهمتف احلقزوي٦م ،هذه
اًمّمٞم٤مهم٦م هل٤م أومؼ ومٝمؿ خمتٚمػ قمـ أومؼ ومٝمؿ اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م يمام سمٚمقرهت٤م
اًمتجرسم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،وٓ يٛمٙمٜمؽ حت٧م شمًٛمٞم٦م (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم) أن شمدرج
ُمقطمد اٟمٓمالىم ً٤م ُمـ رؤي٦م ومٚمًٗمٞم٦م ٓ شمْمع
دم٤مرب وآوم٤مق خمتٚمٗم٦م ذم شمّمقر َّ
ذم اقمتٌ٤مره٤م اًمٌٕمد اًمت٤مرخيل واحلْم٤مري ذم شمِمٙمؾ هذه اًمٕمٚمقم.....
الؾيذ الغيزَّ :
إن ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم أُمقُم٦م ،هذه إُمقُم٦م ًمٞمً٧م خمتّم٦م
سم٤معمدارس احلقزوي٦م ،سمؾ يمؾ اعمدارسُ .مـ أضمؾ أن يٙمقن اًمٌح٨م قمٚمٛمٞم ً٤م
وًمٞمس ظمٓم٤مسمٞم ً٤مً ،مق ؾم٠مًمٜم٤م ُم٤م هق شم٠مصمػم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م قمغم اًمٕمٚمقم
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ومٝمذا سمحثف خيتٚمػ ،يقضمد سمح٨م قمـ دور اعمٜمٓمؼ ذم اًمٕمٚمقم
اًمتجريٌٞم٦م ودور ًمٚمٛمٜمٓمؼ ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ذاك سمح٨م آظمرُ ،م٤م هق
اًمدور إُمقُمل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمغم اًمٕمٚمقم؟ .ؾمقاء قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اعم٤مدي٦م
أو اًمٗمٚمًٗم٦م اإلهلٞم٦م أو اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م أو اإلؾمالُمٞم٦م أو همػمه٤م ٓ ،يٛمٙمـ سم٤مًمٓمٌع
ٕي سم٤مطم٨م ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م أو ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م إٓ أن يٛمٌم
قمغم ُمٜمٝم٩م ُمٜمٓم٘مل ُمٕملم ،طمتك اًمري٤موٞم٤مت هل٤م ُمٜمٓمؼ وُمٜمٝم٩م وومٚمًٗم٦م.
شمقضمد قمٚمقم دمريٌٞم٦م وشمقضمد قمٚمقم إٟمً٤مٟمٞم٦م وشمقضمد ٟمٔمري٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م،
هذه اًمقص٤مي٦م ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمغم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦مً ،مٞمً٧م هل ظم٤مص٦م
سمرؤي٦م احلقزة أو سم٤مًمرؤي٦م اًمديٜمٞم٦م ،سمح٨م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يقضمد قمٜمد
اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم وذم مجٞمع اًمٗمٚمًٗم٤مت .إن ومٚمًٗم٦م إظمالق ُم٤مدة أؾم٤مؾمٞم٦م ذم
قمٚمؿ احل٘مقق ،ؾمقاء يم٤من ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمِمٞمققمل أو آؿمؽمايمل أو همػمه،

وهذا همػم خمتص سم٤محلقزة..
إن هٞمٛمٜم٦م (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم) وأسمقشمف ،وأُمقُمتف ،وأؾمٞمتفً ،مٌ٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ٓ ،ري٥م ومٞمٝم٤مٕ ،ن هذا أطمد إؾمس وٓ أىمقل إؾم٤مس
اًمقطمٞمد.
ًمتّمقر
احملاوص :دقمٜم٤م ٟمٕمٞمد اًمً١مال سمِمٙمؾ آظمر( .اًمٕمٚمقم) وٛمـ ا ر
احلقزوي اعمٜمٌثؼ ُمـ(اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم) إذا ووٕمٜم٤مه٤م ىمٌ٤مل ُم٤م شم٘مدُمف أن
اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمتل سمٚمقرهت٤م اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م يمٕمٚمؿ اًمٜمٗمس وقمٚمؿ
آضمتامع وقمٚمؿ إٟمثروسمقًمقضمٞم٤م وقمٚمؿ اًمت٤مريخ وقمٚمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م .ومٙمٞمػ
يٛمٙمٜمٜم٤م اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م؟.
الؾيذ الغيز :إن اًمدور ذم اًمقاىمع هق ٟمٗمس اًمٗمٙمرة اًمتل ذيمرهت٤م ًمٙمؿ
ذم ؾم١مال ؾم٤مسمؼ ،أن اٟمٔمر إمم ومالؾمٗم٦م اًمٖمربُ ،م٤م هل ُمقىمٕمٞمتٝمؿ ُمـ
احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟ ُم٤م هل ُمقىمٕمٞمتٝمؿ ُمع قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمٖمريب وُمع قمٚمؿ
آضمتامع؟ .قمٚمقم اًمٜمٗمس وقمٚمقم آضمتامع اعمقضمقدة ذم اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م،
ُمر قمٚمٞمٜم٤م ،دورهؿ ذم شمقوٞمح
دوره٤م هق سم٤مًمْمٌط اًمنمح اًمذي َّ
ُمقوققم٦م آضمتامع وُمقوققم٦م اًمٜمٗمس ،وإطمّم٤مءات ُمٞمداٟمٞم٦م ودم٤مرب
وٟمٔمري٤مت وىمقاٟملم ،هذه يمٚمٝم٤م شمدظمؾ ذم ُم٤مذا؟ .ذم اعمقوققم٦م آضمتامقمٞم٦م ،أو
ذم اعمقوققم٦م اًمٜمٗمًٞم٦مٟ ،مٗمًٞم٦م اًمٗمرد أو إهة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.
ي٠ميت سمٕمد ذًمؽ ومٞمٚمًقف احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويٕمٓمل ُمٜمٝمج٦م وٟمٔمري٦م
ذم اعمٕمروم٦م حتٙمؿ سم٠من هذا اًمٌ٤مطم٨م ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس هؾ ٟمت٤مئجف ظم٤مـمئ٦م أم

صحٞمح٦م ،وي٠ميت اعم٘مٜمـ اًم٘م٤مٟمقين ويًتٗمٞمد ُمٜمٝمام وحيدد إن يم٤مٟم٧م هذه
اعمقوققم٤مت ذم اًم٘م٤مٟمقن ممٜمققم٦م أو همػم ممٜمققم٦م .اعم٘مٜمـ اإلٟمٙمٚمٞمزي ىمٌؾ
ُمٕملم قمغم وقء اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ىمدُمٝم٤م ًمف سم٤مطم٨م اًمٜمٗمس
أن يًـ ىم٤مٟمقن َّ
آضمتامقملً ،مديف ومٚمًٗم٦م أظمالىمٞم٦م.
سمٕم٧م سمرٟم٤مجم ً٤م ًمف رواج ذم اًم٘مٜم٤مة اإليراٟمٞم٦م ،طمقل ومالؾمٗم٦م
أشمذيمر أين شم٤م ُ
اإلٟمٙمٚمٞمز اعمقضمقديـ أن ،يم٤من أرسمٕملم طمٚم٘م٦م ،وىمد ـمٌٕم٧م ذم يمت٤مب،
واًمؼمٟم٤مُم٩م هق قمٌ٤مرة قمـ ومٞمٚمًقف جيري طمقارات ُمع اًمٗمالؾمٗم٦م
اإلٟمٙمٚمٞمز اًمذيـ يٌحثقن ذم اإلدراك وٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م ،عم٤مذا؟ً .مٙمل ي٘مدُمقا
أؾمً ً٤م سمٕمده٤م ،هلذا اعم٘مٜمـ اإلٟمٙمٚمٞمزي ًمٞمّمٌح ًمديف ُمثؾ اًمٜمت٤مج ذم صٞمٖم٦م
ٟمٔمري٤مت ذم ومٚمًٗم٦م أداب وإظمالق وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل
يًتٜمد إًمٞمٝم٤م اعم٘مٜمـ.
اعم٘مٜمـ ٓ سمدَّ أن يٜمتخ٥م ُمدرؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م ،شمْمع ذم وقء ومٚمًٗم٦م
أظمالىمٞم٦م أؾمً ً٤م واوح٦م وقم٤مُم٦مُ ،مث ً
ال هٜم٤م اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٙمذائٞم٦م هل إهؿ،
وهٜم٤م هؾ هذه ومْمٞمٚم٦م أم رذيٚم٦م ٓ ،سمدَّ أن شمٙمقن ًمديف رؤي٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،طمٞم ٍ
ٜمئذ
ي٠ميت ويًتٕملم سم٤مًمٕمٚمقم إظمرى ذم اعمقوققم٤مت ،ي٠مظمذ يمذا ُمقوققم٦م
وي١مؾمس قمغم وقئٝم٤م طمٙم ًام هيدف إمم إيّم٤مل اعمجتٛمع اًمؼميٓم٤مين إًمٞمف.
إذن شمرشمٞم٥م طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمقم هق شمرشمٞم٥م قمْمقي سمٜمٞمقيً ،مٙمؾ واطمد ومٞمف
دور ،اٟمٔمر ُمث ً
ال إمم آؿمؽمايمٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م قمٜمدُم٤م ٟمِم٠مت ،أول ُم٤م ٟمِم٠مت
شمًٛمك قم٘م٤مئدي٦م ،صمؿ ومٚمًٗم٦م أظمالىمٞم٦م ،وقمٜمدُم٤م
ٓ سمدَّ وأن هل٤م رؤي٦م يمقٟمٞم٦مَّ ،

يٜمتٝمل ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م إظمالىمٞم٦م ي٠ميت إمم اًمٌح٨م اًم٘م٤مٟمقين ،يٜمتٝمل ُمـ
اًمٌح٨م اًم٘م٤مٟمقين ي٠ميت إمم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ،اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي ،اًمٜمٔم٤مم
اًم٘م٤مٟمقين ،اًم٘مْم٤مء ،هذه هل اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم اإلٟمً٤من،
اإلٟمً٤من اًمٗمرد أو آٟمً٤من اعمجٛمقع ،أول ُم٤م يٌدأ ،يٌدأ سم٤مًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م
صمؿ أداب وإظمالق وهٙمذا..
احملاوص :اًمٗمٚمًٗم٤مت همػم إيديقًمقضمٞم٦م أو إيمثر حترر ًا ُمـ هذه
إيديقًمقضمٞم٤مت ٓ ،حتٙمٛمٝم٤م هذه اًمتّمقرات اهلرُمٞم٦م هبذا اًمِمٙمؾ
اًمّم٤مرم.....
الؾيذ الغيز ٓ :يٛمٙمـ أسمد ًا ،ظمذ اًمرأؾمامًمٞم٦م اعم٤مدي٦م اًمٌحت٦م ،اًمٓم٤مهمٞم٦م،
اٟمٔمر إمم يمت٤مسم٤مهتؿ ذم اًم٘م٤مٟمقن ٓ ،سمدَّ أن يٌدأ ُمـ ومٚمًٗم٦م ُمـ أضمؾ أن
ي١مؾمس ُمٗمٝمقُمف ًمٚمح٘مقق ،هق ي٘مقل :أظمالق ،ومْمٞمٚم٦م أو أظمالق رذيٚم٦م،
ٓ سمدَّ أن يٌٜمل ًمف رؤي٦م ًمٙمل يقضمد طم٘م٤مئؼُ ،م٤مذا ي٘مقل؟ُ .مّم٤مًمح وقمدم
ُمّم٤مًمح ٓ ،سمدَّ أن يٌدأ سم٤مًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م صمؿ أداب وإظمالق صمؿ اًمٜمٔم٤مم
احل٘مقىمل صمؿ اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ،هذا شمرشمٞم٥م ري٤ميض قمْمقي ٓ يٛمٙمـ ومٙمف،
هذه درضم٤مت شمٙمقيٜمٞم٦م ؾمقاء يمٜم٧م أؤُمـ سم٤معمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م أو ٓ أؤُمـ ،اجلٝم٤مز
اًمقضمقدي هٙمذا ـمٌٞمٕمتف اهلرُمٞم٦مً .مديٜم٤م ومالؾمٗم٦م ُم٤مديقن ،هؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ
يٜمٔمرون ٕضمؾ إظمالق اعم٤مدي٦م ،أن ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾُ :م٤م اًمذي يٛمٜمع ُمـ
زواج اًمرضمؾ سم٤مًمرضمؾ؟ .حي٤موًمقن أن يٗمٚمًٗمقهن٤م وي٘مٜمٜمقهن٤م ،ي٘مقًمقن إٟمف
سمح٤مضم٦م ٕن يِمٌع رهمٌ٤مشمف ،عم٤مذا؟ٕ .ن اًمٗمرد ُمٓمٚمؼ ذم طم٘مقىمف ،واًمٗمْمٞمٚم٦م

ذم أن يِمٌع اًمرهمٌ٤مت ،ومال سمدَّ ُمـ أن يٗمٚمًػ ويٕمٚمؾ ،إذ ًا ٓ يقضمد ُمٗمر
ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م.
احملاوص :وًمٙمـ ذم ومٚمًٗم٦م اًمٕمٚمقم اًمتل شم٘مرأ اإلٟمً٤من وحت٤مول ومٝمٛمف،
وومٝمؿ ُمًػمشمف وؾمٚمقيمف وشم٤مرخيف ،شمٌ٘مك هلذه اًمٕمٚمقم درضم٦م ُمـ آؾمت٘مالًمٞم٦م،
ًمتّمقر اهلرُمل ،سمؾ َّ
ًمتّمقر
إن هذا ا ر
ومٝمل ٓ ختْمع سم٤مًميورة إمم هذا ا ر
اهلرُمل هق أطمد ُمقوققم٤مهت٤م اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم ىمراءهت٤م وٟم٘مده٤م؟.
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ،ـمٌٕم ً٤م سمح٨م اعمٕمروم٦م قمغم أي ُمنمب ،ؾمقاء يم٤من
ُم٤مدي ً٤م أو ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم ً٤م أو همػم ُمٞمت٤مومٞمزي٘مل ،ضمٜمز أو ومرويدي أو همػمه ،إن
اًمٌح٨م ذم اعمٕمروم٦م هيٞمٛمـ سم٤مًمٓمٌع قمغم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وهيٞمٛمـ قمغم
اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ،طمتك اًمري٤موٞم٤مت هل٤م ومٚمًٗم٦م ،شمٜمٔمؿ حت٧م اًمٗمٚمًٗم٦م
اًمٕم٤مُم٦مُ .مـ ي٘مقل ًمؽ إن اصمٜملم زائد اصمٜملم يً٤موي أرسمٕم٦م؟ .هذا شمٚم٘ملم ىمد
ًم٘مٜمقك إي٤مه واىمتٜمٕم٧م سمف ،اصمٜم٤من زائد اصمٜملم ًمٕمٚمف يً٤موي مخً٦م .جمٛمقع
زواي٤م اعمثٚم٨م ىمد ٓ شمٙمقن ُم٤مئ٦م وصمامٟملم .هذه اًمٌدهيٞم٤مت ُشمٜم٤مىمش أن ،هؾ
هل صحٞمح٦م أم ظمٓم٠م ،إن ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م هتٞمٛمـ وهل٤م ضمؼموت طمتك قمغم
اًمري٤موٞم٤مت واجلؼم واهلٜمدؾم٦م واًمٗمٚمؽ.

فضضية تكويً الشصة
هؾ شمٕمٚمؿ أن شمٙمقيـ اًمذرة ُمـ سمروشمقن وٟمٞمؽمون وإًمٙمؽمون،
ًمٞمً٧م طم٘مٞم٘م٦م إٟمام ٟمٔمري٦م ،إهن٤م ومروٞم٦م وحلد أن ٓ يٕمٚمٛمقن هؾ أن
اًمذرة هل سمروشمقن وٟمٞمؽمون وإًمٙمؽمون ،أم أن هذه ومروٞم٦م ظم٤مـمئ٦مً ،م٘مد
ضم٤مء ٟم٤مسمٖم٦م إيراين ُمـ ـمٝمران قمٛمره أرسمٕم٦م وصمالصمقن قم٤مُم ً٤مُ ،مـ ضم٤مُمٕم٦م
ه٤مروم٤مرد ،ىم٤مل إن هذه اًمٗمروٞم٦م ظم٤مـمئ٦م ،اًمذرة رهمؿ إٟمٙمؿ قمٛمٚمتؿ ُمٜمٝم٤م
آٟمٗمج٤مر اًمٜمقوي واًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٜمقوي٦م .هذا اًمِم٤مب يم٤من ُم٘مدم ذم اجل٤مُمٕم٦م
ومٛمٜمح رشمٌ٦م سمروومٞمًقرً ،م٘مد أطميوه إمم إيران
ُمـ أضمؾ اعم٤مضمًتػمُ ،
وأضمروا ُمٕمف ُم٘م٤مسمالت ،هذا اًمٜم٤مسمٖم٦م ىم٤ملٟ :محـ ٓ يقضمد ًمديٜم٤م سمروشمقن،
ٟمٞمؽمون ،إًمٙمؽمونُ ،م٤م ًمديٜم٤م هق (ظمٞمقط ـم٤مىمٞم٦م) ،ىمٞمؾ ًمف ُمـ أيـ أشمٞم٧م
أٟم٧م هبذا ،ىم٤مل :هذه أيْم ً٤م ومروٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م أىمرب إمم اًمقاىمع ُمـ شمٚمؽ ،ضم٤مء
قم٤ممل إٟمٙمٚمٞمزي وأيمٛمؾ هذه اخلٞمقط اًمٓم٤مىمٞم٦م سمٌمء آظمر ،ومام اًمذي
طمدث؟ .يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أن اجلًؿ ًمف أرسمٕم٦م أسمٕم٤مد ،وًمٙمـ وومؼ ٟمٔمري٦م
هذا اإلٟمٙمٚمٞمزي أصٌح ًمٚمجًؿ قمنمة أسمٕم٤مد ،ىمٞمؾ ًمف ُم٤م شم٠مصمػم هذا قمغم
قمٚمقم اًمٗمٞمزي٤مء واًمٗمٚمؽ وإطمٞم٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمٓم٤مىم٦م واًمذرة وقمٚمقم اًمٗمْم٤مء

شمٗمجر ذم اًمٕمٚمقم،
وهمػمه٤م ،ىم٤مل :أشمقىمع سمٕمد يمؿ قم٘مد ُمـ اًمًٜملم يّمٌح ر
ٟمحـ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع فمقاهر صحٞمح٦م ُسمٜمٞم٧م قمغم ومروٞم٤مت ظم٤مـمئ٦م.
إن ُمقىمٕمٞم٦م ٟمٔم٤مم اعمٕمروم٦م ،وأٟم٤م ٓ أحتدَّ ث قمـ أي٦م ُمدرؾم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م او
ومٚمًٗمٞم٦م هل اًمّمحٞمح٦م ،إن يمالُمل طمً٥م اًمً١مالُ ،م٤م هق ُمقىمٕمٞم٦م ٟمٔم٤مم
اعمٕمروم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م قمغم اًمٕمٚمقم إظمرى؟ٟ .م٘مقل إن ًمف إُمقُم٦م ،ؾمقاء
أردت أن شمتخذ ُمدرؾم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م أو اًمٗمٚمًٗم٦م اهلٜمدي٦م أو
اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م أو اعمٍمي٦م أو همػمه٤م ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ومٚمًٗم٤مت
طمديث٦م أو ىمديٛم٦م ،اعمٝمؿ أن ٟمٔم٤مم اعمٕمروم٦م هق اًمذي يتحٙمَّؿ ومٞمٝم٤م وهيٞمٛمـ
قمٚمٞمٝم٤م .ىمْمٞم٦م شمرشمٞم٥م اًمٕمٚمقم هذه ًمٞمس شمرشمٞمٌ ً٤م يتٜم٤مزع ومٞمف اصمٜم٤من ُمـ
إيم٤مديٛمٞملم ذم أي سم٘مٕم٦م ُمـ إرض ،أُم٤م أن أظمت٤مر أي ُمدرؾم٦م؟ .ومذاك
سمح٨م آظمر.
إن إطمدى ُمِمٙمالت اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم شمٚم٘مل اعمًٚمٛملم هل٤م،
شمٙمٛمـ ذم أهن٤م شم٠ميت وختٚمط ًمٜم٤م إوراقُ ،مع اطمؽماُمل ًمٚمٕمٚمامٟمٞملم اًمٕمرب،
أٟم٤م أىمقل إهنؿ ًمٞمًقا سمٙمٗم٤مءة اًمٕمٚمامٟمٞملم اإليراٟمٞملمُ ،م٤م هق اًمًٌ٥م؟.
اًمًٌ٥م هق أن اًمٗمٚمًٗم٦م ذم إيران ىمقي٦م ضمد ًا ،واًمٕمٚمامٟمٞمقن اإليراٟمٞمقن أيمٗم٠م
ذم ومٝمؿ اًمٜمٔمري٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ُمـ ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد وُمـ اجل٤مسمري
وإٟمّم٤مري وهمػمهؿُ ،مع اطمؽماُمل هلؿ ،وًمٙمٜمٝمؿ ًمٞمًقا ذوي شمْمٚمع
ىمقي ذم اًمٌحقث اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ،وشمٔمٝمر هذه اعمِمٙمٚم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م أظمذ
اًم٘مراءات أو اًمٜمٔمري٤مت اًمتل يٓمرطمقهن٤م و ُيًقىمٝم٤م ،وأٟم٤م ٓ أريد أن أومٜمد

أو أصحح.
اعمرطمقم اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ اًمزٟمج٤مين ٓ ،أدري إن يمٜمتؿ ؾمٛمٕمتؿ
سمف أم ٓ ،أؾمت٤مذ اًمًٞمد اخلقئلً ،م٘مد ؾم٤مومر إمم ُمٍم سمٜمٞم٦م اًمت٘مري٥م سملم
اعمذاه٥م ،طمتك أن ـمف طمًلم ىمد ىم ٌَّؾ يده ذم اعم١ممتر اإلؾمالُمل ذم
ومٚمًٓملم ،وىم٤مل هذه أول ُمرة أىمٌؾ يد ًا ،إقمج٤مسم ً٤م هب٤م ،اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم
آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ذم اًمٜمجػ ،أيْم ً٤م ىم٤مم هبذه اخلٓمقاتً ،مٙمٜمف مل يٜمجح
ذم شم٘م٤مرب إٟمٔم٤مر واًمرؤىً .م٘مد شمٗم٤مقمؾ اًمِمٕم٥م اعمٍمي وإردين
واًمِم٤مُمل ُمع اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ اًمزٟمج٤مين ،طمتك إٟمف ظمٓم٥م ذم اعمًجد
إُمقي ظمٓمٌ٦م جمٚمجٚم٦م ،ومل يّمٕمد هذا اعمٜمؼم ُمـ ؿمٞمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م إٓ
اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ اًمزٟمج٤مين .ىم٤مل ًمف اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ
اًمٖمٓم٤مء :أٟم٤م ذهٌ٧م ومل أٟمجح هذا اًمٜمج٤مح اًمذي طم٘م٘متف أٟم٧م ،وأٟم٧م
ًمً٧م قمرسمٞم ً٤م وأٟم٤م قمريب  .ىم٤مل ًمفٟٕ :مؽ ذهٌ٧م وؾم٤مسم٘متٝمؿ سم٤مٕدب ،وإن
ذهٌ٧م هلؿ
يم٤من ًمديؽ سم٤مع ذم إدب ،وًمٙمـ ُمٍم هل أم إدب .أٟم٤م
ُ
سمٕمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ وًمٞمس ًمدهيؿ سم٤مع ومٞمف.
ًمٚمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل قمٌ٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م :أٟم٤م أشمٕمج٥م ُمـ
اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ،ىم٤مًمقا ًمف :عم٤مذا؟ ىم٤ملٕ :ن هذا
قمريب وحي٥م اًمٗمٚمًٗم٦م وأٟم٤م ٓ أرى قمرسمٞم ً٤م حي٥م اًمٗمٚمًٗم٦م ً .مٞمس ُم٘مّمقدي
إومراط ذم هذا اًمت٘مٞمٞمؿ ،وًمٙمـ اًمٌ٤مع اًمٗمٚمًٗمل ُم١مصمر ذم هذا اًمٌح٨م
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اعمتٌٜم٤مة.

احملاوص :رهمؿ شمٕمدرد ُمدارس اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،يٌ٘مك اًمرضمقع ًمٚمٛمٜمٓمؼ
إرؾمٓمل ،إـم٤مر ًا ُمِمؽميم ً٤م سمٞمٜمٝم٤م ،يرضمع إًمٞمف اًمٕمٚمامء ذم احلقزات اًمديٜمٞم٦م،
ويتّمقرون قمغم أؾم٤مؾمف أيْم ً٤م اعمٕمروم٦م وسمٜمٞمتٝم٤م .هذا اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل
َّ
شمؿ دم٤موزه ذم أُمقر يمثػمة ضمد ًا،
شمٕمرض ذم اًمٕمٍم احلدي٨م إمم اًمٜم٘مد وىمد َّ
َّ
أُم٤م (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم) ومٞمٌدو أٟمف ُم٤م زال وومٞم ً٤م هلذا اعمٜمٓمؼ ويدور ذم ومٚمؽ
هٞمٛمٜمتف..
الؾيذ الغيز :أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ٓقمتامد احلقزة قمغم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل،
وم٠مىمقل ًمؽ ٓ ،إن ًمدهي٤م قمدة ُمدارس ُمتٙم٤مُمٚم٦مُ ،مدرؾم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ ٓ
شمٕمتٛمد قمغم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ،سمؾ هل شمٜم٤مىمِمف وشمٗمٜمدهُ ،مدرؾم٦م أظمرى
أيْم ً٤م يمالُمٞم٦م شمٜمت٘مد ،هٜم٤مك ىمقاقمد قمٚمؿ اًمٙمالم اعمًت٘مٚم٦م قمـ اعمٜمٓمؼ
إرؾمٓمل ،وًمدى اًمِمٞمٕم٦م ُمدارس ُمٜمٓم٘مٞم٦م أصٚمح٧م اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل،
أُم٤م أن يٙمقن ذم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل سمٜمقد ُم٤م زاًم٧م شمًتّمحٝم٤م احلقزة ومٝمذا
صحٞمح ،أُم٤م أن شمٙمقن اعمدرؾم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م إُمثؾ ،ومال.
وٕرضب ًمؽ ُمث٤مًٓ ُم٘مقًم٦م اإلُم٤مم قمكمُ ( :طم٥م اًمٌمء يٕمٛمل
ويّمؿ) ،هذه ىم٤مقمدة قمٛمٚمٞم٦م ٓ ٟمجده٤م ذم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ،وٓ يٕمٓمٞمٝم٤م
أي دور ذم آؾمتٜمت٤مج اًمٗمٙمري ًمإلٟمً٤منً ،مٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم‘ ي٘مقل:
ٟمٕمؿ إن هل٤م دور ًاُ ( .طم٥م اًمٌمء يٕمٛمل ويّمؿ) أي يٕمٜمل أٟمف جيٕمٚمؽ ٓ
شمرى احل٘مٞم٘م٦مُ .مـ شمٕم٤مسمػم أُمػم اعم١مُمٜملم أيْم ً٤م اعمقضمقدة ذم هن٩م اًمٌالهم٦م،
إن ـمٝم٤مرة اًمٜمٗمس شم١مصمر ذم اؾمتٜمت٤مج اإلٟمً٤من ،ويمدارة اًمٜمٗمس أيْم ً٤م.

شمقضمد سمٜمقد يمثػمة ذم اعمٜمٓمؼ ُم٤مرؾمٝم٤م اعمتٙمٚمٛمقن ،وًمٙمـ عم٤مذا خيتٚمػ
اعمتٙمٚمٛمقن قمـ اًمٗمالؾمٗم٦م؟ٕ .ن اعمتٙمٚمٛملم يت٘مٞمدون سمٌٜمقد اًمنميٕم٦م
ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمذي شمٓمرطمف اًمنميٕم٦م ،هؿ حي٤موًمقن سمٚمقرة اعمٜمٝم٩م اًمذي شمٓمرطمف
اًمنميٕم٦م ،وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر قمٜمدهؿ اجلٝم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ىمقي٦م.
اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمذات حمٙمقُم٦م سم٘مقة سمٛمدارس قمديدة ٓ ختْمع
ًمٚمٛمٜمٓمؼ إرؾمٓمل وم٘مط ،إهن٤م شمًتّمقب ُمـ اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ُم٤م شمراه
صقاسم ً٤م ،وأو٤موم٧م إًمٞمف اًمٙمثػم ُمـ اعمدارس ،يم٤معمٜمٓمؼ آضمتامقمل ُمث ً
ال،
َّ
يًٛمك ذم ًمٖم٦م اًم٘مرآن سم٤مًمٔم٤مهرة آضمتامقمٞم٦مُ ،مـ اعمٕمروف :إِن
واًمذي َّ
َ

َّ َ
ري ٌَا ة َل ْٔم َخ َِّت ُح َغ ّ ُ
اَّلل ال ُح َغ ّ ُ
ريوا ٌَا ةِأ ُُفعِ ِٓ ًْ ( ،)1هذه فم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م
ِ ٍ
ِ
ِ
يٓمرطمٝم٤م اًم٘مرآن ويٓمرح ُمٜمٓم٘مٝم٤م و ٟمت٤مئجٝم٤م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ .يمٞمػ
اىمتٜمٕم٧م هذه إُم٦م؟ .أو مل َ مل ْ شم٘متٜمع؟ ومل َ ص٤مرت ًمدهي٤م هذه اًمرؤي٦م
وًمٞمً٧م شمٚمؽ ،ومٝمذا قمٚمؿ اضمتامقمل ُمقضمقد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وُمقضمقد
ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل’ وُمقضمقد ذم هن٩م اًمٌالهم٦م أيْم ً٤م وذم رواي٤مت
إئٛم٦م ،يم٤معمٜمٓمؼ اًمٜمٗمز أيْم ً٤م ُمقضمقد ومٞمٝم٤م ،هذه اعمدارس اعمٜمٓم٘مٞم٦م

احلديث٦م اعمقضمقدة سمِمٙمؾ سمقادر شم٠مؾمٞمس أو رسمام واصٚمقا ومٞمٝم٤م ُمًػمات،
هذه ُمقضمقدة ذم سمحقث اًمٗم٘مف وإن مل شمٙمـ سم٤مًمٚمٖم٦م احلديث٦م..
احملاوصُ :مقضمقدة يمآراء؟.
( )1ؾمقرة اًمرقمد :أي٦م .11

الؾيذ الغيزً ،ٓ :مٞمس يمآراء وم٘مط ،سمؾ يمٌحقث وُمٜمٝمجٞم٦مً ،مٙمـ
اعمِمٙمٚم٦م اعمقضمقدة سملم احلقزة وسملم اًمِم٤مرع اًمٕم٤مم اعمتٖمػم هق اًمٚمٖم٦م ،وًمٞمس
اعم٘مّمقد ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٜمحقي٦مُ ،مـ سم٤مب اعمث٤مل ُمث ً
ال يمٚمٛم٦م (ًمٕمـ) ،سمدأت
ٟمٔمرة ومٚمًٗمٞم٦م ضمديدة أو ٟمٔمرة اضمتامقمٞم٦م شم٘مقل ُم٤م هذا اًمٚمٕمـ وهذه
إطم٘م٤مد.؟ .وذم اًم٘مرآن ُمقضمقدة يمٚمٛم٦م ًمٕمـ ،وًمٙمـ ًمق أشمٞمٜم٤م هبذه اًمٙمٚمٛم٦م
شمّمقر آظمر هل٤م ،وهذه ُمِمٙمٚم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م
ًمٚمٖم٦م احلديث٦م ،ومًقف يٙمقن ًمديٜم٤م ر
ُمٝمٛم٦م أـمرطمٝم٤م ذم اًم٘مراءات اًمديٜمٞم٦م ،ظمذ يمٚمٛم٦م (إداٟم٦م)( ،ؿمج٥م)،
رئٞمس اًمقزراء اًمٞم٤مسم٤مين ذم أول يقم وذم أول ؿمٝمر ُمـ هذه اًمًٜم٦م
اعمٞمالدي٦م ،ذه٥م ًمزي٤مرة ىمٌقر ضمٜمرآت اجلٞمش اًمٞم٤مسم٤مين ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م
وج٧م اًمّملم ووزارة اخل٤مرضمٞم٦م وطمدصم٧م ُمٔم٤مهراتُ ،م٤م
إومم،
َّ
اًم٘مّم٦م؟ .يم٤من ذًمؽ اقمؽماض قمغم زي٤مرة اًمرئٞمس اًمٞم٤مسم٤مين ًم٘مٌقر ضمٜمرآت
اًمٞم٤مسم٤من ،يمقري٤م أيْم ً٤م واًمتل هل ذم اًمٗمٚمؽ إُمريٙمل وذم طمٚمػ ُمع
اًمٞم٤مسم٤من ،طمدصم٧م ومٞمٝم٤م وج٦م واقمؽماو٤مت رؾمٛمٞم٦م قمغم هذه اًمزي٤مرة ،اًمٕم٤مم
اعم٤ميض شمٙمرر ٟمٗمس احلدث أيْم ً٤م .اًمّملم ويمقري٤م اجلٜمقسمٞم٦م شمٕمؽمو٤من قمغم
هذه اًمزي٤مرة ٕهنؿ يرون أن ه١مٓء ارشمٙمٌقا ضمرائؿ ؾمٗمؽ دُم٤مء سمِمٕم٦م ذم
طمؼ ؿمٕم٥م يمقري٤م اجلٜمقسمٞم٦م ،وٕهنؿ حيٛمٚمقن رؤى وأومٙم٤مر ًا قمرىمٞم٦م،
وقمٜمدُم٤م ي٘مقم اًمرئٞمس سمزي٤مرهتؿ وم٢مٟمف يتْم٤مُمـ ُمٕمٝمؿ ،ذم طملم أن قمٚمٞمف أن
يديـ ُمدرؾم٦م وومٙمر ه١مٓء اجلٜمرآت ٓ أن يتْم٤مُمـ ُمٕمٝمؿُ ،م٤م ُمٕمٜمك
يِمج٥م؟ُ .م٤م ُمٕمٜمك يًتٜمٙمر؟ُ .م٤م ُمٕمٜمك يديـ؟ .هل شمٕمٜمل (ًمٕمـ).

إذ ًا إزُم٦م اًمتل أراه٤م ذم إيّم٤مل اًمرؤي٦م اًمديٜمٞم٦م إمم اًمِم٤مرع اًمٕمٍمي
هل أزُم٦م ضمن (اًمٚمٖم٦م) ،وإذا يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م سمٜم٤مء هذه اًمٚمٖم٦م ،ومٞمٛمٙمـ طمٞم ٍ
ٜمئذ
إيّم٤مل اًمٙمثػم ُمـ اًمتٜمٔمػمات واًمٌٚمقرات واًمرؤى وإـمر ذم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م.
احملاوص :ذم ٟم٘مد اعمٜمٓمؼ ،هؾ شمٌٚمقر رء ٟمٔمري يٕمٞمد ىمراءة هذا
اعمٜمٓمؼ ُمـ ضمديد أو يٕمٞمد ٟم٘مده؟.
الؾيذ الغيزُ :مـ سم٤مب اعمث٤مل واًمٜمٛمقذج أذيمر ُمدرؾم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ..
احملاوص :وإن يم٤مٟم٧م شم٘مقم قمغم ٟمٗمل اعمٜمٓمؼ يمٚمف..
الؾيذ الغيز ،ٓ ،ٓ :هٜم٤م شمٜمٗمل رء آظمر .حمٛمد أُملم آؾمؽمسم٤مدي
ذم يمت٤مسمف اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦مً ،مديف ٟم٘م٤مؿم٤مت ًمٓمٞمٗم٦م وسم٤مرقم٦م ًمٚمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م
وًمٚمٛمٜمٓمؼ ،ويمذًمؽ اًمِمٞمخ ضمقاد أُمكم واًمِمٞمخ ُمّمٌ٤مح اًمٞمزديً ،م٘مد
ٓطمٔمقا إؿمٙم٤مٓت قمغم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل.
احملاوص :أود أن ٟمٜمت٘مؾ ذم هذا اجلزء اًمث٤مين ُمـ احلقار إمم ُمقوقع ىمراءة
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٚمٛمجتٛمع وومؼ مم٤مرؾم٦م احلقزة ،وهٜم٤م أود أن ٟمتٓمرق إمم
ىمراءة اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٚمٛمجتٛمع واإلٟمً٤من واًمٜمّمقصُ .مـ اعمٕمروف أن
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هيتؿ سمام يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل ذم اعمجتٛمعُ ،م٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ
يٜمٌٖمل يمام ي٘مقل أيمثرهؿ يٜمتٛمل إمم أطمٙم٤مم اعمِمٝمقرات ،وهل أطمٙم٤مم
يّمٗمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سم٠مهن٤م ىمْم٤مي٤م يم٤مذسم٦م...
الؾيذ الغيزٌ :
ومرق سملم (اًمٙم٤مذسم٦م) و (اًمتٙمقيٜمٞم٦م) .آقمتٌ٤مري٦مٓ ،

وراء هل٤م وراء آقمتٌ٤مر ،هذه اًمٜمٔمري٦م أظمٓمئٝم٤م أٟم٤م ،وُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م
خيٓمئٝم٤م ،وإن يم٤من سمٕمض رواد اإلُم٤مُمٞم٦م يتٌٜم٤مه٤م..
ٜمتٕمرض إمم ٟمٔمري٦م آقمتٌ٤مرات ،ظمّمقص ً٤م قمٜمد اًمًٞمد
احملاوص :ؾم َّ
ٟمتٕمرف قمغم وضمٝم٤مت ٟمٔمريمؿ ذم اًمٌداي٦م ،ذم ُم٤م
اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئلً ،مٙمـ ٟمريد أن َّ
يدور ُمـ ٟمٔمري٤مت ذم هذا اعمٌح٨م ،شمتٕمٚمؼ سمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ طمٞم٨م
ي٘مٞمٜمٝم٤م وٟمًٌٞمتٝم٤م أو يمام ي٘م٤مل اقمتٌ٤مريتٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م.
الؾيذ الغيز :ذم اًمقاىمع آهتامم هبذا اعمٌح٨م هق وراء ىمّم٦م شم٠مًمٞمٗمل
ًمٙمت٤مب (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم)ً .م٘مد ىمرأت يمثػم ًا ذم ومٚمًٗم٤مت اًمٞمقٟم٤من واًمٗمٚمًٗم٤مت
يًٛمك سمٛم٘مدُم٤مت
اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦مً ،م٘مد يم٤مٟم٧م شمِمٖمٚمٜمل أصمٜم٤مء دراؾمتل عم٤م َّ
اًمًٓمقح ،اًمٜمٔمري٦م اًمتل يٓمرطمٝم٤م اًمٗمٞمٚمًقف اًم٘مدير إصٗمٝم٤مين أؾمت٤مذ
اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ،هذه اًمٜمٔمري٦م ٓ شمتقاومؼ ُمع صمقاسم٧م ُمتٙمٚمٛمل أهؾ
اًمٌٞم٧م ُمـ َّ
أن اًمٙمثػم ُمـ إدًم٦م اًمٜمٔمري٦م شمراوم٘مٝم٤م ،وشمٕم٤موده٤م ،وشمٜمْمؿ
إًمٞمٝم٤م ،إو٤موم٦م إمم أدًم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم .يمٜم٧م أشمً٤مءل :يمٞمػ ٟمٌٜمل رؤى
يمقٟمٞم٦م قمغم أُمقر اقمتٌ٤مري٦م .؟ .إذن يّمٌح هذا آؾمتدٓل يمٚمف شمروم ً٤م؟.
هذه (اًمرؤي٦م آقمتٌ٤مري٦م) يمٜم٧م أؾمتٌٕمده٤م ،واحلٚمقل اًمتل يٓمرطمٝم٤م
اعمرطمقم إصٗمٝم٤مينُ ،مع أهن٤م اقمتٌ٤مر إٓ أٟمف ٓ ي٘مقل إهن٤م قمٛمٚمٞم٦م يم٤مذسم٦م،
طمتك إؿمٕمري٦م اًمًٜم٦م أيْم ً٤م ٓ ي٘مقًمقن إهن٤م يم٤مذسم٦م ،وقمٜمدُم٤م شم٠ميت إمم
اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ٓ شم٘مقل إهن٤م يم٤مذسم٦م ،شم٘مقل هذا رء آظمر ،شم٘مقل هذا

اقمتٌ٤مر ،ومروٞم٦م ،آقمتٌ٤مر إديب أو اًم٘م٤مٟمقين هق ومروٞم٦م شمٜمٔمؿ أومٕم٤مل
اًمٗمرد أو إهة أو اعمجتٛمع ،هذه اًمٗمروٞم٦م ي٘مقًمقن ًمٞمس هل٤م فم٤مهرة
يمقٟمٞم٦م حمًقؾم٦م ُمثؾ ًمقن ،ضمًؿُ ،م٤مدة ،ـم٤مىم٦م ،إهن٤م ومروٞم٦م وٟمحـ
ُمْمٓمرون إًمٞمٝم٤مٕ ،ن اعمجتٛمع ٓ يٛمٙمٜمف سمدوهن٤م أن يٜمتٔمؿ أو أن ُيدار،
وقمٚمؿ اإلدارة هق دم اعمجتٛمع ودم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل ،ومروٞم٤مت سمٛمٕمٜمك
اقمتٌ٤مرات أدسمٞم٦م،
أي (ٓزم) و (همػم ٓزم) ،وهل شمٜمٔمؿ اعمجتٛمع ذم يمؾ طم٘مقًمف ويمؾ
ُم١مؾمً٤مشمف ،طمتك ومالؾمٗم٦م اًمٖمرب أن أو اعمحدصملم أو اًم٘مدُم٤مء وإؿمٕمري٦م
اًمًٜم٦م وسمٕمض اإلُم٤مُمٞم٦م ٓ ،ي٘مقًمقن إن هذه اًمٜمٔمري٦م آقمتٌ٤مري٦م يم٤مذسم٦م ،وًمٙمـ
ي٘مقًمقن ًمٞمً٧م شمٙمقيٜمٞم٦م ،وقمٜمدُم٤م ي٘مقًمقن ًمٞمً٧م شمٙمقيٜمٞم٦م ومٝمؿ يٕمٜمقن أهن٤م
اقمتٌ٤مري٦م.

مضزص االعتباص
ـمٞم٥م اقمتٌ٤مري٦م وًمٙمـ ُمـ أيـ أشم٧م؟ .ىم٤مًمقا سمتقاومؼ وشمرايض
إيمثر أو اًمٙمؾ ،وطم٘مٞم٘متٝم٤م شمٜمِم٠م ُمـ احل٤مضم٦م إمم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل،
ٕضمؾ وصقل يمؾ ومرد ذم اعمجتٛمع إمم يمامًمف وإمم شمٚمٌٞم٦م طم٤مضم٤مشمفً ،مٙمل ٓ
حيّمؾ شمّم٤مدم ،وهؿ يٕمؼمون قمـ ذًمؽ سم٠مٟمف شمقضمد طم٘م٤مئؼ شمثٛمر ومقائد،
وشمقضمد طم٘م٤مئؼ هل اًمتل دقم٧م إًمٞمٝم٤م ،وًمٙمـ هق ُم٤م طم٘مٞم٘متف ٟمٗمًف؟ .إن
طم٘مٞم٘متف أٟمف (اقمتٌ٤مر) ،أي ًمٞمً٧م ًمف أي٦م صٚم٦م سم٤مًمتٙمقيٜمل ،إٟمف ومروٞم٦مُ ،مثؾ
اًمذرة ُمث ً
ال ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ،ي٘مقًمقن إن شمريمٞم٥م اًمذرة ُمـ إًمٙمؽمون
وسمروشمقن وٟمٞمؽمون ًمٞمس طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م ،وحلد أن ٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٚمؿ أن
يدزم ذم ذًمؽ ،وم٘مط هل فمقاهر ،رهمؿ أٟمف وصؾ إمم آٟمِمٓم٤مر اًمٜمقوي،
ًم٘مد شمقصؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن هذا اًمٌمء اًمْمئٞمؾ يٛمتٚمؽ ـم٤مىم٦م ،وهذه يمٚمٝم٤م
شمًٛمك فمقاهر ،رء وًمٙمـ ٓ ٟمٕمرف هذا اًمِمئ ُم٤م هق ،وًمٙمـ سمحً٥م
َّ
فمقاهره أؾمتٓمٞمع أن أشمٍمف ومٞمف إمم ٍ
طمد ُم٤م ،وم٠مؾمتخرج ُمٜمف ـم٤مىم٦م ،وًمٙمٜمف
َّ
هق ُم٤مذا؟ .يٌ٘مك ومروٞم٦م ،إمم أن ضم٤مءت ومروٞم٦م أظمرى ًمٚمٕم٤ممل اًمٜم٤مسمٖم٦م

اإليراين اًمذي ؾمٌؼ أن ذيمرشمف ،ي٘مقل إن هذا اًمٌمء ًمٞمس ذرة وًمٙمـ
َ
وأيمٛمؾ هذه اًمٜمٔمري٦م قم٤ممل إٟمٙمٚمٞمزي.
ظمٓمقط ـم٤مىمٞم٦م
إ َذ ْن يقضمد ومرق ذم ٟمٔم٤مم اعمٕمروم٦م طمتك ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م سملم
(اًمٗمروٞم٦م) و (احل٘مٞم٘م٦م) ،هذا ُم٤م أرادوا أن ي٘مقًمقه ،إن هذا آقمتٌ٤مر
صحٞمح إٟمف ًمٞمس شمٙمقيٜمٞم ً٤م ،ومال ٟمخدع أٟمٗمًٜم٤م ،هق ومروٞم٦م وًمٙمـ احل٤مضم٦م
شمٓمقر شمٙمقيٜمل.
اًمتٙمقيٜمٞم٦م شمدقمق إًمٞمف ،وهق يثٛمر ومقائد ويمامٓت وٟمٛمق و ر
ـمٌٕم ً٤م هذه اًمٜمٔمري٦م ٓ شم٘مره٤م ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ،رسمام وم٘مط ُمـ
قمنمة إمم قمنميـ سم٤معمئ٦م ُمـ قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م يتٌٜمّقن هذه اًمٜمٔمري٦م ،وًمٙمـ
ُمع ظمالف آظمر ُمع اًمٗمالؾمٗم٦م ،هذا آقمتٌ٤مر اًمذي يؼمجمف اخل٤مًمؼ أيمٗم٠م ذم
اًمؼمجم٦م ُمـ اًمٌنمٟٕ ،مف حمٞمط سم٠مهاره ،أُم٤م أصح٤مب اعمذه٥م اًم٘م٤مٟمقين
إٟمٙمٚمقؾمٙمًقين ومٞم٘مقًمقن إن اًمٌنم سمحٙمؿ اًمتجرسم٦م يٙمتًٌقن ىمقاٟملم
أيمثرً ،مذًمؽ ذم إٟمٙمٚمؽما ذم اًم٘مْم٤مء وذم اًم٘م٤مٟمقن ٓ ،يقضمد ًمدهيؿ ىم٤مٟمقن
ُمدوٟم٦م) ،واًم٘م٤ميض أو اًمؼمعم٤من أو
ُمدون ،إهنؿ يًٛمقٟمف (دم٤مرب ىم٤مٟمقٟمٞم٦م َّ
َّ
اعمحٙمٛم٦م اًمدؾمتقري٦م ،هل٤م احلؼ أن شمًتٗمٞمد ُمـ أي دم٤مرب ىم٤مٟمقٟمٞم٦م سمنمي٦م
ُمقصم٘م٦م ،وشمًـ سمٜم٤م ًء قمٚمٞمٝم٤م ىمقاٟمٞمٜمٝم٤مً ،مذًمؽ ذم ٟمٔمريتٝمؿ وىم٤مٟمقهنؿ
ُمدون ،وًمٙمـ اًم٘م٤مٟمقن
إٟمٙمٚمقؾمٙمًقين ،ي٘مقًمقن إٟمٜم٤م ٓ ٟم١مُمـ سم٘م٤مٟمقن َّ
ُمدون ،ىمد شمٓمرأ قمٚمٞمف شمٖمٞمػمات سمحٙمؿ اًمتجرسم٦م هذا
اًمٗمرٟمز ىم٤مٟمقن َّ
سمح٨م آظمرً ،مٙمٜمف ٓ سمدَّ أن يٜمٓمٚمؼ ُمـ أصقل ىم٤مٟمقٟمٞم٦م صم٤مسمت٦م ،وشمقضمد
ُمدارس ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أظمرى قمديدة ٓ ،أريد أن أدظمؾ ومٞمٝم٤م ًمٙمل ٓ شمْمٞمع

أصؾ اًمٗمٙمرة.
إذن اجلٛمٞمع ي١مُمـ سم٤محل٤مضم٦م إمم اًمٗمروٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،وم٢مذا مل يٙمـ
هٜم٤مك ٟمٔم٤مم ذم اعمجتٛمع اًمٌنمي ،ومًقف يّمٌح جمتٛمع هم٤ميب طمٞمقاين،
واًمٗمرق سملم اإلؾمالُمٞملم وسملم اًمٖمرسمٞملم اًمٚمذيـ ي١مُمٜمقن هبذه اًمٜمٔمري٦م،
حلًـ واًم٘مٌح وأطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ هل اقمتٌ٤مري٦م
هق أن اًمٖمرسمٞملم يرون أن ا ُ
وومروٞم٤مت ٓ طم٘م٤مئؼ شمٙمقيٜمٞم٦م .اإلؾمالُمٞمقن اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مٓقمتٌ٤مر ي٘مقًمقن
إن إيمٗم٠م اًمذي يٜمٔمؿ هذا آقمتٌ٤مر هق اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ،واهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ًمف
ُسمٜمٞم٦م ُمـ اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م آقمتٌ٤مري٦م اًمٗمروٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م واإلهلٞم٦م ،هذه
ومروٞم٤مت صم٤مسمت٦م ،ويقضمد ضم٤مٟم٥م ُمتٖمػم ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ،ومٞمّمٌح اًمرأس هق
اًم ٌُٜمٞم٦م يمام ذم اعمخروط واًم٘م٤مقمدة هل اًمِمجرة ،اًم ٌُٜمٞم٦م إصٚمٞم٦م اهلل قمز
وضمؾ ي٠ميت هب٤م ،وهل٤م درضم٤مت ُمـ اًمثقاسم٧م ،وًمٚمٜمٌل و ِ
ّ
إئ َّٛم٦م^ أيْم ً٤م
َ
أدوار ذم اًمتنميع ،صمؿ ي٠ميت سمٕمده٤م دور آضمتٝم٤مد ودور اًمتٓمٌٞمؼ وهٚمؿ
ضمرا ،ودور اًمتٗمريع واعمِمجرات اعمٜمٔمقُمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م.
هذه هل ٟمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٜمٔمري٦م آقمتٌ٤مر ومٞمام يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل،
وهذا هق اًمٗم٤مرق سمِمٙمؾ ُمقضمز سملم آؾمالُمٞملم واًمٖمرسمٞملم ،شمقضمد سمٞمٜمٝمؿ
ُمِمؽميم٤مت واظمتالوم٤متً ،مٙمـ ٓ يٕمؼمون قمٜمٝم٤م أهن٤م يم٤مذسم٦م ٟمٕمؿ ىمد شمٙمقن
ظم٤مـمئ٦م إذا أصمٌت٧م اًمتجرسم٦م ذًمؽ يمام ي٘مقل اًمٖمرسمٞمقن.

متويُ ابً عيياء
أُم٤م اعمدرؾم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وهل ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ومت٘مقل :ىمْم٤مي٤م
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم شمٙمقيٜمٞم٦م ،وأؾمتٓمٞمع أن أىمقل إن شمًٕملم سم٤معم٤مئ٦م ُمـ قمٚمامء
أهؾ اًمٌٞم٧مُ ،مـ ُمٗمنيـ وحمدصملم ي٘مقًمقن إهن٤م شمٙمقيٜمٞم٦مً .م٘مد شمقصٚم٧م
ُمـ ظمالل سمحثل إن اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ُمع إؾمػ يم٤من ًمف ري٤مدة ذم هذا اًمتٛمقيف
اًمٗمٜمل أو اًمتٚمٌٞمس سمِمٙمؾ ُم٘مّمقد أو همػم ُم٘مّمقد سمحًـ ٟمٞم٦م أو سمًقء
ٟمٞم٦م .وىمد ضمٕمؾ يقهؿ اًمرقمٞمؾ اًمذي سمٕمده ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم :أن
اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م شمتٌٜمك اًمٜمٔمري٦م آقمتٌ٤مري٦م ذم احلًـ واًم٘مٌح.
وًمٙمـ ُمـ ظمالل شمٜم٘مٞمٌل ذم ومٚمًٗم٦م أرؾمٓمق وأومالـمقن واًمٗم٤مرايب
واًمٗمٚمًٗم٤مت اهلٜمدي٦م واًمٗمٝمٚمقي٦م واعمٍمي٦م ،وضمدهت٤م يمٚمٝم٤م شم٘مقل إهن٤م فم٤مهرة
شمٙمقيٜمٞم٦م ذم سمٜمٞمتٝم٤م إصٚمٞم٦م إومم ،وًمٞمً٧م اقمتٌ٤مري٦مٟ ،مٕمؿ ىمد ختتٚمػ ذم
شمٗمريٕم٤مهت٤م اًمتل يقاصٚمٝم٤م اًمٕم٘مالء سمٕمد ذًمؽ ،هذا رء آظمر ،وًمٙمـ
ُمتٙمٚمٛمل اًمِمٞمٕم٦م ؾمدوا هذه اًمثٖمرة ،واؾمتٛمرت ُمًػمة اًمٗمروٞم٦م آقمتٌ٤مري٦م
سمٕمد اسمـ ؾمٞمٜم٤مء وأظمذت ذم اًمتجذر إمم زُمـ اًمٙمٛمٌ٤مين اًمذي اقمتؼم اًمٙمؾ

اقمتٌ٤مري٤مت وًمٞمس هل٤م أي ٟمًٌ٦م ذم اًمتٙمقيٜمل واًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل زاد
اًمتِمدد ومــل هذا آدم٤مه.
أقمقد ٓسمـ ؾمٞمٜم٤مء ،إن اًمٗمحص اًمذي أضمريتف ظمالل أرسمع صٞمٗمٞم٤مت،
أوىمٗمٜمل قمغم اسمـ ؾمٞمٜم٤مءٕ ،ن ًمف اًمري٤مدةً ،م٘مد ىم٤مم سمتٛمقيف ،ضمٕمؾ يقهؿ
حلًـ واًم ُ٘مٌح ذم(اًمٕم٘مؾ
اًمٌٕمض ُمـ رقمٞمؾ اًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم أن ا ُ
اًمٕمٛمكم) قمٜمد اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م هل ومروٞم٦م اقمتٌ٤مري٦م ،وًمٕمؾ ٟمًٌ٦م يًػمة
ُمٜمف شمٙمقيٜمٞم٦م ،أُم٤م اًمٜمًٌ٦م اًمٙمٌػمة ُمٜمف وم٤مقمتٌ٤مري٦م ،ومٍمت أسمح٨م وأسمح٨م
ذم يمت٥م اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ،ذم اًمِمٗم٤مء واإلؿم٤مرات واًمٜمج٤مة وهمػمه٤م ،وهذه
ُمقؾمققم٤مت يمت٥م ُيٗمؽمض ُمٜمٝم٤م أن شمٗمن وشمؽمضمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م،
ًمذًمؽ ذهٌ٧م إًمٞمٝم٤مً ،م٘مد يم٤من ذم ذاك اًمقىم٧م أرؾمٓمق وأومالـمقن وومٞمث٤مهمقرث.
ه١مٓء مجٞمٕمٝمؿ ي٘مقًمقن ظمالف ُم٤م أوهؿ سمف اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ويمذًمؽ اًمٗمٚمًٗم٦م
اهلٜمدي٦مٟ ،مٗمس اًمٜمٔمري٦م ًمدهيؿ ،ي٘مقًمقن إٟمف فم٤مهرة شمٙمقيٜمٞم٦م ذم سمٜمٞمتف
إصٚمٞم٦م وإومم وأصٚمٞمتف ،إن يم٤مٟم٧م شمقضمد شمٗمريٕم٤مت اقمتٌ٤مري٦م ىمد
يقاصٚمٝم٤م اًمٕم٘مالء ومذاك سمح٨م آظمر ،أُم٤م ٟمٗمس اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ومال
سمدَّ أن يٙمقن شمٙمقيٜمٞم ً٤م ،وإُمر يمذًمؽ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٗمٚمًٗم٦م اًمٗمٝمٚمقي٦م ،وومٚمًٗم٦م
اعمٍميلم اإلؾمٙمٜمدراٟمٞم٦م.
وهذا ظمالف ُم٤م ىم٤مل اسمـ ؾمٞمٜم٤مء طمتك إٟمٜمل ىمٚم٧م ُمـ سم٤مب اًمٚمٓمٞمٗم٦م
إمم اعمِم٤ميخ ذم احلقزة ممـ هلؿ اًمري٤مدة ذم اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ وهمػمه ،ىمٚم٧م
ًمدي ُمقىمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ،عم٤مذا قمٛمؾ هذا اًمٕمٛمؾ؟
هلؿَّ :

ٕٟمف ًمق مل يٗمٕمؾ هذاً ،مٙم٤مٟم٧م ُمًػمة (احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م) خمتٚمٗم٦م.
اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ٟم٤مسمٖم٦م ،سمدون ؿمؽً ،مٙمٜمل وضمدت أن اًمؼماهلم شم٘مقل ٓ،
وضمدت أن اًمٗم٤مرايب ًمديف سمراهلم وأرؾمٓمق ًمديف سمراهلم وؾم٘مراط
ًمديـــف سمراهلم ،اهلٜمقد يمذًمؽ ًمدهيؿ سمراهلم ،واًم٘مرآن ىمٌؾ واًمًٜم٦م
اًمٜمٌقي٦م ،يمٚمٝم٤م شمذه٥م ذم ادم٤مه خي٤مًمػ اقمتٌ٤مري٤مت اسمـ ؾمٞمٜم٤مء.

مػالطة األؽعضي
سمدأت أشمً٤مءل يمٞمػ أن أدًم٦م اًمٙمٛمٌ٤مين وأدًم٦م اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ًمٞمس ومٞمٝم٤م
صقاسمٞم٦م؟ .رضمٕم٧م إمم ظمالف اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة ،وضمدت أن أسم٤م
احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق إؿمٕمري اًمٌٍمي (ت 326هـ)
ًمديف ُمٖم٤مًمٓم٦م أو ًمٜمًٛمٞمٝم٤م متقيف ظم٤مـمئ أراد سمف أن حيٛمل ٟمٔمريتف ،اًمِمٞمٕم٦م
يتٖمػم ،هذه صمقاسم٧م
يتٖمػم ،واًم ُ٘م ٌْح ىمٌٞمح ٓ َّ
حل ًْـ َطم ًَـ ٓ َّ
ي٘مقًمقن أن ا ُ
شمٙمقيٜمٞم٦م ،اهلل ٓ يْمع أطمٙم٤مُمف ضمزاوم ً٤م وٓ جيقز شم٘مديؿ اعمٗمْمقل قمغم
اًمٗم٤موؾ ،يمام ذم اًمً٘مٞمٗم٦م ،إؿم٤مقمرة اقمتٛمدوا ُم٤م ىمدَّ ُمف اًمِم٤مرع ًمتٛمٞمٞمز
احلًُـ واًم٘مٌح ،ومال يقضمد َطم ًَـ صم٤مسم٧م ،وٓ يقضمد شمٙمقيـ صم٤مسم٧م ،ومٝمذه
يمٚمٝم٤م اقمتٌ٤مرات ،وُم٤م يٗمٕمٚمف اهلل يّمٌح طمًٜم ً٤م وُم٤م ٓ يٗمٕمٚمف يّمٌح ىمٌٞمح ً٤م،
سم٤مًمٓمٌع ٟمحـ ٟم٘مقل إن اهلل ومقق يمؾ رء وٓ ُيً٠مل قمام يٗمٕمؾ ،وًمٙمـ
ُم٤مذا شم٘مقل اًمٜمٔمري٦م اإلُم٤مُمٞم٦م؟ شم٘مقل إن ُمٜمٔمقُم٦م اًمذات اإلهلٞم٦م وأومٕم٤مهل٤م
ُمرؾمقُم٦م قمغم طمٙمٛم٦م ،وُمع أٟمف ٓ ىم٤مٟمقن حيٙمؿ اهلل ،إٓ أن اهلل ي٘مٜمـ
اًم٘مقاٟملم اًمتٙمقيٜمٞم٦م وومؼ طمٙمٛم٦م ٓ يمام شمٗمٕمؾ اًمديمت٤مشمقري٤مت.

اًمثقاسم٧م اًمتٙمقيٜمٞم٦م هل ٍّ
دمؾ وإوم٤مو٦م ُمـ ٟمٗمس ىمقاٟملم اًمذات اإلهلٞم٦م،
يقضمد ًمٚمذات اإلهلٞم٦م ٟمٔم٤مم رسمقيب ،ؾمٜمـ ذاشمٞم٦م ذم اًمذات اإلهلٞم٦مُ .م٤مذا ىم٤مل
حل ًَـ إؿمٕمري ذم ىمٌ٤مل ىمقل اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمٙمامل واًمٜم٘مص؟.
أسمق ا َ
ىم٤مل إن اًمذم واعمدح أُمقر ووٕمٞم٦م ،أي يْمٕمٝم٤م اًمٌنم يمام يْمٕمٝم٤م
حل ًَـ يٕمٜمل اعمدح ،واًم٘مٌح يٕمٜمل اًمذم ،هذه أُمقر ومروٞم٦م وًمٞمً٧م
اهلل ،وم٤م َ
ٌ
وومرق سملم
فمقاهر شمٙمقيٜمٞم٦م ،اًمٔمقاهر اًمتٙمقيٜمٞم٦م وم٘مط اًمٙمامل واًمٜم٘مص،
اعمٗمٝمقُملم ،هذه اًمٚمٕمٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اٟمٓمٚم٧م قمغم اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ،واٟمٓمٚم٧م قمغم أيب
احلًـ إؿمٕمريٟٕ ،مف مل يٗمٙمٙمٝم٤م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ ،قمغم إىمؾ ذم ومٝمٛمل
ورؤيتل أٟم٤م إًمٞمف ،يمام اٟمٓمٚم٧م قمغم أضمٞم٤مل قمٚمٛمٞم٦م يمثػمة إمم أن ضم٤مء ؿمخص
ذم يمت٤مسمف (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم) وىم٤مل رء ىمد ىم٤مًمف أيْم ً٤م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ،إٓ أهنؿ
مل يٌٚمقروه٤م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ ،ضم٤مء هذا اًمِمخص وىم٤مل إن هذا اعمدح واًمذم
شمٙمقيٜمٞم٤من.
ىمٚم٧م هؾ جيقز أن يذم ؿمخص ُم٤م سمٙمامل .؟ ٓ يٛمٙمـ ،هذا ذ ٌم
٤مذب أو ظم٤مـمئ،
ُمدح يم ٌ
يم٤مذب ،هؾ جيقز أن يٛمدح ؿمخص سمٜم٘مص .؟ هذا ٌ
إن اعمدح ذم أصؾ صمقاسمتف ٓ يٙمقن إٓ سمٙمامل ،واًمذم ذم أصؾ صمقاسمتف ٓ يٙمقن
إٓ سمٜم٘مص ،إٓ أن يٛمًخ اإلٟمً٤من ومٓمرشمف وذاشمف وهذا رء آظمر ،وًمٙمـ،
هؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يًتح٥م آٟمً٤من ؿمٞمئ ً٤م همػم اًمٙمامل؟.

الكنال واليكط
ىمد حيّمؾ ذًمؽ ٟمتٞمج٦م ضمٝمؾ أو شمرسمٞم٦م وم٤مؾمدة أو قمٚمقم وم٤مؾمدة أو
ظم٤مـمئ٦م ،أو إقمالم ُمز َّيػ ،ومٞمًتح٥م اًمٜم٘مص ،ويٕمت٘مد أٟمف يمامل ،وًمٙمـ ُم٤م
هق داومٕمف ًمٚمٌمء؟ .إٟمف يًتحٌف ويًتٝمقيف ،داومٕمف أن هذا اًمٌمء هق
يمامل ،هؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٜمٗمر اإلٟمً٤من ويتؼمأ أو أن يًخر ُمـ اًمٙمامل؟.
ٓ ،هذا ظمٓم٠م ،ىمد يًخر ُمـ اًمٜم٘مص ،واًم٘مرآن يٓمرح هذه اًمٜمٔمري٦م
ذم ؾمقرة احلجرات ،أن اًمًخري٦م سم٤مخلػمي٦م واخلػمي٦م سم٤مًمت٘مقى ٓ سمٌمء
آظمر ،اؾمتٝمزاء ،ؾمخري٦م ،ىمٌح ،ذمٟ ،مِٗمرة ،هذه يمٚمٝم٤م أومٕم٤مل شمؼمي ،وهل
أومٕم٤مل ذات ُمراشم٥م شم٘مقم هب٤م اًمٜمٗمس ،أٟم٤م أىمقل أن هذه إومٕم٤مل شمٜمدرج ذم
ُمٕملم ،وم٢مذا يم٤من هذا
ظم٤مٟم٦م اًم٘مٌح ،اعمجتٛمع يًتح٥م ويًتحًـ ومٕمؾ َّ
اًمٗمٕمؾ ظمٓم٠م ،وم٢من اؾمتحً٤من اعمجتٛمع إًمٞمف ظمٓم٠م ،وىمد ُهمرر سم٤معمجتٛمع
وم٤مؾمتحًـ هذه اًمٔم٤مهرة اخلٓم٠م ٟمتٞمج٦م شمرسمٞم٦م ظم٤مـمئ٦م أو إقمالم ُُمً َّٞمس،
وىمد يًتح٥م اعمجتٛمع فم٤مهرة ُمٕمٞمٜم٦م شم١مدي إمم اإلضمرام ،يم٤مإلومراط ذم

اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م اًمذي ي١مدي إمم اإلضمرام ،واجلريٛم٦م إذا اٟمتنمت ذم
اعمجتٛمع هتدد اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل واحل٘مقق اًمٗمردي٦م وإهي٦م وهمػمه٤م،
ٞمتّمقر أن اإلومراط ذم اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م يمامل وهق
ومٞمٖمرر سم٤معمجتٛمع وم َّ
أىمَم اًمًٕم٤مدة.
إذن ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟمً٤من أن يًتحًـ ويًتح٥م ويٛمٞمؾ إمم رء
ُمع قمٚمٛمف سم٠مٟمف ٟم٤مىمص ،ىمد يٖمٚمػ ًمف و ُيٖمًؾ اًمٕم٘مؾ اإلٟمً٤مين أو
اإلؾمالُمل أو اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب ،سمٖمًٞمؾ صم٘م٤مذم وم ُتزرع ومٞمف ٍ
ُمٕم٤من ٟم٤مىمّم٦مً ،مٙمٜمف
ًم٧م أن أصمٌ٧م هذا ذم أظمالق آضمتامع ،وم٤مًمذم
يٕمت٘مد أهن٤م يماملً ،م٘مد طم٤مو ُ
ٓ يٗمؽمق قمـ اًمٜم٘مص ،وٓ يٗمؽمق اعمدح قمـ اًمٙمامل ،يمام ا َّدقمك أسمق
احلًـ إؿمٕمري ،وشم٤مسمٕمف قمٚمٞمف اسمـ ؾمٞمٜم٤مء واًمٙمثػم ُمـ ومالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم،
وظم٤مًمٗمٝمؿ ُمتٙمٚمٛمق اًمِمٞمٕم٦م سمٜمٌ٤مه٦م وي٘مٔم٦م وذيم٤مء ،وىمد فمٚمقا قمغم هذا ىمٌؾ
أيب احلًـ إؿمٕمري وسمٕمده ،وىمٌؾ اسمـ ؾمٞمٜم٤مء وسمٕمده ،سمتِمدر د وسم٘مٜم٤مقم٦م
شم٤م َُّم٦م.

اليفضة واالجنشاب

صحٞمح أن اًمٜمٗمس شم٘مقم سم٠مومٕم٤مل :اًمٜمِٗمرة وآٟمجذاب واًمتؼمي
واًمًخري٦م واًمتٌجٞمؾ واإله٤مٟم٦م ،وًمٙمـ اًمٜمٗمس شم٘مقم هب٤م سم٤مرشمٌ٤مط ُمع
ٍ
ٟم٘مص ومتٜمٗمر ُمٜمف،
فمقاهر شمٙمقيٜمٞم٦م ،شمٜمِمد اًمٙمامل ومتٜمجذب إًمٞمف ،أو شمدرك
ٟم٘مص ومردي أو أهي.
ٓ ُمدح وٓ محد وٓ متجٞمد وٓ صمٜم٤مء وٟمحقه٤م إٓ سم٤مًمٙمامل واًمٜمٗمع ،وٓ
ذم وٓ ىمدح وٓ شمٕمٞمٞم٥م إٓ سم٤مًمٜم٘مص واًمير واًمٗمً٤مد .وأن اعمالءُم٦م واعمٜم٤مومرة
ُمـ ًمقازم اًمٌمء سمٚمح٤مظ يمقٟمف يمامًٓ سمٌمء آظمر أو ٟم٘مّم ً٤م ًمف.
شمٕمت٘مد اًمدوًم٦م ُمث ً
ال أن ؾمٞم٤مؾم٦م ٟم٘مدي٦م ُمٕمٞمٜم٦م هق اًمذي حي٘مؼ اًمٕمداًم٦م،
ٕٟمف ٓ يًٌ٥م شمْمخ ًام وٓ ي١مدي إمم هىم٦م اًمدوًم٦م وفمٚمؿ اعمحروُملم،
يتٌلم سمٕمد قمنم ؾمٜمقات أهن٤م ؾمٞم٤مؾم٦م
ويٜمجذب إًمٞمف ظمؼماء وٟمخٌ٦م ،صمؿ َّ
شمٌلم أٟمف هق
وم٤مؿمٚم٦مً ،م٘مد فمٜمقا أن هذا اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم هق اًمٕم٤مدل ،صمؿ َّ
اًمذي يزيد اًمٗم٤مصؾ سملم اًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦م واًمٓمٌ٘م٤مت اًمثري٦م ،وي١مدي

إمم قمدم اًمٕمداًم٦م ذم اًمثروة وي١مدي إمم آؾمتٌداد وآطمتٙم٤مر.
ذم يمت٤ميب (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم) ىمٚم٧م يقضمد ذم قم٘مؾ اإلٟمً٤من ىمقشم٤من ىمقة
اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري وهل حتدد وم٘مط اعمقضمقد وهمػم اعمقضمقد ،واعمقضم٥م
واًمً٤مًم٥م أي أهن٤م حمٙمقُم٦م سمٜمٕمؿ وٓ .وومٞمف ىمقة أيمثر طمٞمقي٦م وٟمِم٤مط،
وضمدت ذم سمحثل أن ه٤مشملم اًم٘مقشملم
وهل ُم٤م ٟمًٛمٞمف اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكمً ،م٘مد
ُ
شمدريم٤من ؿمٞمئ ً٤م واطمد ًا ،وسمٞمٜمٝمام شمٕم٤مون وشمٕم٤مود.
ًمٙمـ يٛمت٤مز اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم سم٤مًمتٗم٤مقمؾ ،واحلٞمقي٦م ،واًمتٜم٤مهمؿ ،وآٟمجذاب.
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هق هٙمذا ًمذًمؽ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ظم٤مصٞم٦م دمٕمٚمف يٜمجذب
طمتك إمم اهلل سمخالف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمريً ،مذًمؽ دمد أن اًمٗمرق سملم اًمٗمالؾمٗم٦م
وإٟمٌٞم٤مء ،أن اًمٗمالؾمٗم٦م يٜمٔمرون وم٘مط ،وٓ يٖمػمون ؿمٞمئ ً٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت،
أُم٤م إٟمٌٞم٤مء وم٢مهنؿ جيًدون اًمٙمامل اًمٜمٔمري ،وجيٕمٚمقن اعمجتٛمٕم٤مت
شمتٗم٤مقمؾً ،مذًمؽ اهلل قمٜمد إٟمٌٞم٤مء خيتٚمػ قمـ اهلل قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م ،اهلل قمٜمد
جمٛمدة ذم اًمثالضم٦م ،سمٞمٜمام اهلل قمٜمد إٟمٌٞم٤مء طمٞمقي ُمتداظمؾ
اًمٗمالؾمٗم٦م ذات َّ
ُمع طمريم٤مت وؾمٙمٜم٤مت اًمِمٕمقب وإومراد وإه واًمذيمقر واإلٟم٤مث،
اهلل طمٞمقي طم٤مرض ُمقضمقد ،سمٛمٕمٜمك وم٤مقمٚمٞمتف ذم اًمٌنم وٟمِم٤مـمف ذم اًمٌنم.
احملاوص :هؾ اخلالوم٤مت سملم اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مٓقمتٌ٤مر وأوًمئؽ ي٘مقًمقن
سم٤مًمتٙمقيـ ظمالوم٤مت ٓ شمتج٤موز اعمً٤مئؾ اًمٜمٔمري٦م ومم٤مطمٙم٤مهت٤م اًمتجريدي٦م أم
أهن٤م ظمالوم٤مت متس ٟمٔمرهتؿ إمم اعمجتٛمع وإمم اًمٕمٚمقم واًمٕم٘مٞمدة واإلٟمً٤من

ورؤيتٝمؿ ًمٚمحٞم٤مة؟.
الؾيذ الغيز:

ٓ ،هذه اخلالوم٤مت شمرشمَّ٥م قمٚمٞمٝم٤م ظمالوم٤مت قمٛمٚمٞم٦م

ؿم٤مؾمٕم٦مُ ،مدرؾم٦م إؿمٕمريلم شم٘مقل ٓ يقضمد صمقاسم٧م ذم ُم٤م وراء آقمتٌ٤مر
اإلهلل أي اًمٗمروٞم٦م اإلهلٞم٦مُ ،م٤م وراءه٤م ىمقاٟملم أظمرى ،هذه ٓ يقضمد هب٤م
رء صم٤مسم٧مُ ،م٤م يٗمروف اًمٗم٘مٞمف أو اعمجتٝمد أو احل٤ميمؿ هق اًمّمح ،وهؿ ُم٤م
يًٛم ْقن سم٤معمّمقسم٦مُ ،م٤م يٗمٕمٚمف اًمًٚمٓم٤من سم٤مقمتٌ٤مره فمؾ اهلل ذم إرض صحٞمح،
َّ
وسم٤مًمت٤مزم ُمـ اخلٓم٠م أن ٟمٕم٤مرض سمٜمل أُمٞم٦م وظمٚمٗم٤مءهؿ ذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مد
وذم اعمج٤مل احل٘مقىمل وذم جم٤مل اًمٕمداًم٦م.
سمحً٥م سمحقصمٝمؿ ًمـ ٟمحت٤مج إمم إُم٤مم ُمٕمّمقمُ ،مـ سمٕمد اًمٜمٌل ًمًٜم٤م
سمح٤مضم٦م إمم شمٖمٓمٞم٦م ُمـ اًمًامء ذم اًمت٘مٜملم عمًتجدات احلٞم٤مة ،إؿمٕمري٦م
ي٘مقًمقن ٓ ٟمحت٤مج ،إهنؿ ٓ حيت٤مضمقنٕ ،ن ؾمٜمتٝمؿ ذم اجلامقم٦م ،واجلامقم٦م
سمحً٥م رأهيؿ ٓ ختٓمئ ،هذا اومؽماق طمتك قمـ اًمِمقرى ،اٟمٔمر إمم ُم٤م هق
ُمٓمروح أن ،ؾمتجد أن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ سمقن ؿم٤مؾمع ،اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م
أنُ ،مٓمروطم٦م ،وٟمٔمري٦م اًمِمقرى اًمًٜمٞم٦م ُمٓمروطم٦م ،واومؽماىمٝم٤م قمـ
اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ،هق أهنؿ ي٘مقًمقن أن ُم٤م اٟمتخٌف اًمٙمؾ أو
يًٛمقهنؿ سم٠مهؾ
إيمثر هق اًمّمحٞمح أو سمحً٥م اًم٘مديؿ ُم٤م اٟمتخٌف ُمـ ر
احلؾ واًمٕم٘مد واًمًٜم٦م واجلامقم٦م هق اًمّمحٞمح وهق اًمًٚمٞمؿ ،وهذه هل
احلري٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمِمقرى واًمٕمداًم٦م وهٚمؿ ضمرا ،اًمِمٞمٕم٦م شم٘مقل،ٓ :
شم٘مقل إن اًمٕمداًم٦م همػم ُمرشمٌٓم٦م سم٤مٔراء وًمٞمً٧م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مإلدراك اًمٌنمي،

اًمٕمداًم٦م فم٤مهرة شمٙمقيٜمٞم٦م ،إن أردشمؿ قمداًم٦م ىمْم٤مئٞم٦م أو ُم٤مًمٞم٦م أو ُمٍمومٞم٦م أو
إقمالٟمٞم٦م أو ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أو طم٘مقىمٞم٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو أُمٜمٞم٦م أو أهي٦م أو ومردي٦م أو
ؾمٚمقيمٞم٦م همػمه٤م ،ومٝمذه يمٚمٝم٤م هل٤م ؾمٜمـ شمٙمقيٜمٞم٦م ،وهذا اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمتٙمقيٜمل
ُمـ اهلل قمز وضمؾ وهق ٓ خيٓمئٟ ،مٕمؿ يقضمد صم٤مسم٧م وُمتٖمػم ،وًمٙمـ هذه
يتٖمػم ،وإن يم٤مٟم٧م شمقايم٥م وحتٞمط سم٤معمتٖمػمُ ،مثؾ
اًمًٜمـ اًمتٙمقيٜمٞم٦م صم٤مسم٧م ٓ َّ
اعمٕم٤مدٓت اًمث٤مسمت٦م ذم اًمٕمٚمقم وهل حتٞمط سمٙمؾ اعمتٖمػمات ،ىمد شمٗمؽمض
اًمٕمٚمقم ٟمٔمري٦م ظم٤مـمئ٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م إذا حتقًم٧م ُمـ ومروٞم٦م إمم طم٘مٞم٘م٦م شمّمٌح
صم٤مسمت٦م ،شمّمٌح اًمًٜمـ اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م صم٤مسمت٦م ذم اًمٙمقن ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ومٚمٙمٞم٦م أو
ومْم٤مئٞم٦م أو ري٤موٞم٦م ،وًمٙمـ ذم فمؾ ُمتٖمػمات خمتٚمٗم٦م.
اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م شم٘مقل إن هذه اًمٕمداًم٦م اًمتل شمروهن٤م ذم فمؾ إـمقار
اعمتٖمػمة هل قمداًم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م وؾمٜمٜمٝم٤م صم٤مسمت٦مُ ،مـ هق اعمٕمّمقم؟.
اعمٕمّمقم هق ٟمخٌ٦م سمنمي٦م ،واهلل هق ظم٤مًمؼ هذا اًمٙمقن سمٕمٔمٛمتف،
واهلل طمت ًام ٕضمؾ يمامًمف وضمالًمف وسمداقمتف وًمٓم٤مومتف وطمٜم٤مٟمف ،سمٕم٨م (اٟمؽمٟم٧م)
ذم طم٤مًم٦م اشمّم٤مل دائؿ ُمع اًمٌنمي٦م ،ىم٤مل هلؿ هؾ شمريدون أن شمٙمقٟمقا قمغم
اشمّم٤مل دائؿ ُمٕمل؟ ٓ .شمقضمد ٟمٔمري٦م ودي٤مٟم٦م وُمٚم٦م ذم اًمٌنمي٦م ذم يقُمٜم٤م
هذا ،شم٘مقل اإلٟمؽمٟم٧م اإلهلل ُمقضمقد.
ًم٘مد شمقصٚم٧م اًمٌنمي٦م إمم شمٓمقر قمجٞم٥م ذم اإلدارة اًمٌنمي٦مُ ،م٤م
هل اإلدارة؟ .هل اًم٘مٞم٤مدةُ ،م٤م هل اًم٘مٞم٤مدة؟ .هل اإلُم٤مُم٦م ،اًمِمٞمٕم٦م ىمٌؾ
وه إدارة اعمجتٛمٕم٤مت
ه اًم٘مقة ّ
أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم ً٤م ي١مُمٜمقن سم٠من اخلٗم٤مء هق ّ

وه إُمـ اًمٌنمي واعم٤مزم وآىمتّم٤مدي وهمػمهٟ ،محـ ٟم٘مقل إن
اًمٌنمي٦م ّ
اإلٟمؽمٟم٧م اإلهلل ُم٤م زال هق اًمذي ي٘مقد اًمٌنمي٦م.
احملاوص :وُم٤مذا قمـ اخلالف داظمؾ اًمٜمٓم٤مق اًمِمٞمٕمل ٟمٗمًف سملم ُمـ
ي٘مقًمقن سم٤مٓقمتٌ٤مر وُمـ ي٘مقًمقن سم٤مًمتٙمقيـ؟.
الؾيذ الغيز :ذم اعمدرؾم٦م اإلُم٤مُمٞم٦مٟ ،مت٩م ظمالف ،وًمٙمـ ًمٞمس
سمحجؿ اخلالف اًمذي ٟمت٩م سملم اإلُم٤مُمٞم٦م وؾمٜم٦م اجلامقم٦م ،شمقضمد سمٞمٜمٜم٤م وسملم
اًمًٜم٦م ُمِمؽميم٤مت ومٓمري٦م يمثػمة ،وًمٙمـ يقضمد ظمالف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ،
ويقضمد سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٖمرب ُمِمؽميم٤مت سمنمي٦م يمثػمة ،وىمد شمٙمقن سمٕمض
هذه اعمِمؽميم٤مت اًمٗمٓمري٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ أيمثر مم٤م هل سمٞمٜمٜم٤م وسملم سمٕمض
اعمذاه٥م إظمرى.
إن اعمً٤مطم٦م سملم ُمـ ىم٤مل سم٤مٓقمتٌ٤مر ،ذم ُمً٤مر اإلُم٤مُمٞم٦م ،وسملم ُمـ مل
ي٘مؾ سمفً ،مٞمً٧م سمتٚمؽ اًمِمً٤مقم٦مٕ ،ن دمٛمٕمٝمؿ أصقل اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل
اًمٕم٘مٚمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم فمٚمقا وٓ زاًمقا ذم اعمً٤مر اًمِمٞمٕمل
اعمِمؽمك ،وُمع ذًمؽ ص٤مرت ومروىم٤مت ُمٜمٝم٤م أن اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل رمح٦م
اهلل قمٚمٞمف واعمرطمقم اإلصٗمٝم٤مينٟ ،مٔمرا إمم سمٕمض اًمثقاسم٧م اًمتل يٕمت٘مد
اًمِمٞمٕم٦م أهن٤م صمقاسم٧م ،ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕمرذم وذم اجل٤مٟم٥م اًمت٘مٜمٞمٜملٟ ،مٔمرة
اقمتٌ٤مري٦م ،ىم٤مٓ ىمد ٓ شمٙمقن هٜم٤مك سمٜمٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م واؾمتٌٕمداه٤م ،وهل شمٔمؾ ذم
ُمٜمٓم٘م٦م اعمتٖمػم ،سمٞمٜمام إذا ىمٚمٜم٤م إن اًمٕم٘مؾ يدريمٝم٤م ،ومٝمذه طمت ًام شمٙمقيٜمٞم٦م وهل
ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مسم٧م ٓ اعمتٖمػم.

خالف الطباطبائي
شمقضمد سمٕمض سم٘م٤مع اعمتٖمػم ،وسمٕمض سم٘م٤مع اًمث٤مسم٧م سملم اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل
واإلصٗمٝم٤مين وسم٘مٞم٦م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ،ذم سمٕمض اعمقاوعُ ،مث ً
ال اًمٖمػمة اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤محلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م قمٜمد اًمٕمالَُّم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ًمٞمً٧م ومٓمري٦مً ،مديٜم٤م أن
(اًمٖمػمة) ومٓمري٦م ،وهل شمرضمع إمم احلًُـ واًم٘مٌح ،واًمٖمػمة اعم٘مٜمٜم٦م ووٛمـ
طمدود ،هل ومٓمرة إهلٞم٦م ذيٗم٦م وهمريزة أودقمٝم٤م اهلل ذم اًمٌنم.
اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ي٘مقل ٓ ،ي٘مقل إن اًمٖمػمة ًمٞمس سم٤مًميورة ذم
مجٚم٦م سمٜمقده٤م أن شمٙمقن ُمـ اًمث٤مسم٧م ،سمٞمٜمام ٟم٘مقل ٟمحـ ظمالف ذًمؽٕ ،ن
اًمٕم٘مؾ يدريمٝم٤م ،ظمذ ُمث ً
ال ٟمٙم٤مح إظمقات أو ٟمٙم٤مح إُمٝم٤مت ،هذه ُمـ
اًمث٤مسم٧م ،حتريؿ اًمٗمقاطمش سمٕمٌ٤مرة أظمرى ظمط صم٤مسم٧م ذم يمؾ اًمنمائع
اًمًاموي٦مٕ ،ن اًمديـ واطمد ،واًمذي اظمتٚمػ هق اًمنمائع ،وُمـ وٛمـ
أريم٤من اًمديـ حتريؿ اًمٗمقاطمش و حتريؿ اًمرسم٤م ،أصقل اعمٜمٙمرات ذم يمؾ
احل٘مقل ذم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل صم٤مسمت٦م وهمػم ُمتٖمػمة ،هل ُمـ اًمث٤مسم٧م اًمتٙمقيٜمل

وسم٤مًمت٤مزم ُمـ اًمث٤مسم٧م اًمتنميٕمل ،وُم٤م هق ُمـ اعمتٖمػمات اًمتٙمقيٜمٞم٦م وًمٞمس ُمـ
أصقل اعمٜمٙمرات يرشمٌط سمتٗم٤مصٞمؾ وطمٚم٘م٤مت ُمؽماُمٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ اعمريمز.
إذ ًا أصقل اعمٜمٙمرات شمدريمٝم٤م اًمٗمٓمرة اًمٌنمي٦م ،هذه ُمـ اًمثقاسم٧م
اًمتٙمقيٜمٞم٦م ،وًمٞمً٧م ُمـ اعمتٖمػمات اًمتٙمقيٜمٞم٦م ،وهل يدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ أيْم ً٤م
وسم٤مًمت٤مزم هل ُمـ اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م.
يقضمد ظمالف آظمر أيْم ً٤م سملم اًمّمػ اًمِمٞمٕمل ،اعمتٙمٚمٛمقن يرون أن
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يؼمهـ قمغم اًمتقطمٞمد ،اعمتٙمٚمٛمقن اًمِمٞمٕم٦م ي٘مٞمٛمقن ـ وهذا
يدل قمغم ٟمٌقهمٝمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ـ دًمٞمؾ احلًُـ واًم٘مٌح طمتك قمغم فمقاهر

شمٙمقيٜمٞم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مإلٟمً٤من وٓ سم٤مًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل وٓ سم٤مًمٜمِم٠مة
اًمدٟمٞمقي٦م ،طمتك قمغم أصؾ اًمتقطمٞمد وسمجدارة ،طمتك أرؾمٓمق ذم اًمٗمٚمًٗم٦م
اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ي٘مٞمؿ ٟمٗمس اًمٌمء ظمالوم ً٤م عم٤م يدَّ قمٞمف اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ويٜمًٌف إًمٞمٝمؿ،
طمتك اًمٗم٤مرايب ُمـ ومالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم ،إهنؿ ي٘مٞمٛمقن أدًم٦م قمغم اًمتقطمٞمد
واعمٕم٤مد سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ،واعمٕم٤مد فم٤مهرة ًمٞمً٧م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل
أص ً
ال ،إهن٤م فم٤مهرة يمقٟمٞم٦م ذم قم٤ممل آظمر وذم ٟمِم٠مة أظمرى ،اًمٕم٘مؾ ٟمٗمًف
شمًٛمك (ُمٕم٤مد)،
رادار ضمٕمٚمف اهلل ىم٤مدر ًا قمغم أن يٙمتِمػ أن هٜم٤مك ٟمِم٠مة َّ
سمٞمٜمام اًمٕمالَُّم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ٓ يٕمتؼم هذا دًمٞمؾ ًمٚمٛمٕم٤مد ،يٕمتؼم أن اًمٕم٘مؾ
اًمٜمٔمري هق ي٘مٞمؿ دًمٞمؾ اعمٕم٤مد واًمتقطمٞمد ،سمٞمٜمام سم٘مٞم٦م ُمتٙمٚمٛمل اًمِمٞمٕم٦م
ي٘مقًمقن إن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم أيْم ً٤م سمديؾ وٓ ٟم٘مقل أٟمف يٚمٖمل اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري.

أيْم ً٤م ُمـ اًمٌحقث إظمرى أن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٞمً٧م طمجٞمتف ذاشمٞم٦م
قمٜمد اًمٕمالُم٦م ،ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل وذم سمٕمض اعمقارد ،سمٞمٜمام قمٜمد
اعمتٙمٚمٛملم أن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هق ُمـ احلج٩م ،يمام اًمٙمت٤مب وؾمٜم٦م
اعمٕمّمقُملم ،اإلمج٤مع قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمس ًمف دور ،اًمدور ًمٚمٛمٕمّمقمٟ ،محـ
إمج٤مقمٜم٤م ؿمخص واطمد وهق اًمذي ًمف إٟمؽمٟم٧م ُمع اًمٖمٞم٥م ،هذا اإلٟمؽمٟم٧م
طمج٦م ،أُم٤م اًمٌ٘مٞم٦م اًمذيـ ًمٞمس ًمدهيؿ إٟمؽمٟم٧م،
اًمذي يٕمٛمؾ دائ ًام ُمٕمف هق َّ
وم٘مد شمت٘مٓمع ذسمذسم٤مهتؿ أو ىمد شمقصؾ ،وىمد شم٠مشمٞمٝمؿ أُمقاج ُمـ اعمٕمًٙمر
اعمٕم٤مدي أو أُمقاج ٟمٗمً٤مٟمٞم٦م ،ومٚمديٜم٤م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري
طمج٦م قمٜمد اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ،وًمٙمـ ذم جم٤مٓت
واًمٕمٛمكم اًمذي هق َّ
وٞم٘م٦م.
اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل واًمٙمٛمٌ٤مين واإلصٗمٝم٤مين ًمدهيؿ اومؽماق قمـ اسمـ
ؾمٞمٜم٤مء ،وهق أهنؿ ٓ ي٘مقًمقن سم٤معمِمٝمقرات سمٞمٜمام اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ي٘مقل هب٤م ،وإن
يم٤من اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ذم سمٕمض يمتٌف يقاومؼ اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل واإلصٗمٝم٤مين،
ومٞم٘مقل إن سمٕمض هذه اًمٗمروٞم٤مت ىمد شمقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمٌنمي وٓ
يٛمٙمـ أن يتقاومؼ قمغم همػمه٤م ،ومٞم٘مقل إن سمٕمْمٝم٤م شمٙمقيٜمٞم٦م أو صم٤مسمت٦م.
احملاوص :يم٠مٟمؽ سمٌٜم٤مئؽ ًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمغم اًمتٙمقيٜم٤متُ ،شمٜمٔمر
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،أي دمٕمٚمف قم٘م ً
ال ٟمٔمري ً٤م ي٘مقم أيْم ً٤م قمغم اًميوري٤مت
واًمٌدهٞم٤مت اًمتل ٓ خيتٚمػ شمٙمقيٜمٝم٤م سملم اًمٌنم يمام خيتٚمٗمقن ذم آقمتٌ٤مري٤مت،
وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومام اًمداقمل إمم أن ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًمٕم٘مـؾ اًمٕمٛمكم

واًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري؟.
الؾيذ الغيز:

اًمٜمٔمري٦م اًمتل أـمرطمٝم٤م ًمٞمً٧م هل رضمقع اًمٕم٘مؾ

اًمٕمٛمكم إمم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمريٕ ،ن ىمقة اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ختتٚمػ قمـ ىمقة
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،هؿ ىم٤مًمقا إن (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هق ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل)،
أٟم٤م ٓ أريد أن أومن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم اًمذي هق ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل يمام
ومنوه هؿ ،أصح٤مب ٟمٔمري٦م آقمتٌ٤مر.
واًمتٗمًػم اًمذي أشمٌٜم٤مه ،وهق شمٗمًػم ُمتٙمٚمٛمل اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م
واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واهلٜمدي٦م واًمٗمٝمٚمقي٦م اًم٘مديٛم٦م وآؾمٙمٜمدراٟمٞم٦م وهمػمه٤م،
هذا هق اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح ،هؿ يٗمنون اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم سمام يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ
يٜمٌٖمل يمٛمٗمٝمقم ،وم٢مذا يم٤من ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل يمٛمٗمٝمقم ،ومقضمقد
قمٛمكم
اعمٗمٝمقم وٓ وضمقده يدريمف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ٕٟمف
ٌ
ٞمقي قماملً ،مذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل واسمـ ؾمٞمٜم٤مء واًمٙمٛمٌ٤مين ،ذم
طم ٌ
أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمٛمٔمٗمر ينمح ٟمٔمري٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل واًمٙمٛمٌ٤مين سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾ
يرون أن اًمٗمرق سملم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وم٘مط جم٤مزي ،رء
ْ
واطمد ،شم٤مرة يدرك وضمقد وٓ وضمقد ،صم٤مسم٧م أو قمدمُ ،مقضم٥م وؾم٤مًم٥م،
وشم٤مرة يدرك ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل ،ص٤مر إذن ىمقة واطمده ،إذن اعمدرك
هق ىمقة واطمدة ،وًمذًمؽ هؿ يٕمؽمومقن هبذا اًمٌمءٕ ،ن هذا اًمتٗمًػم
ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يٕمقد إمم ىمقة واطمدة ،سمٞمٜمام أصح٤مب اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وهق
اًم٘مقة إظمرى ،ي٘مقًمقن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٞمس ىمقة واطمدة (ُمع اًمٕم٘مؾ

اًمٜمٔمري) ،وًمٞمس وم٘مط آظمتالف سمٚمح٤مظ اعمدرك واعمٕمٚمقُم٦م ،ٓ ،هٜم٤م
ىمقشم٤من ذم اإلٟمً٤من ،وهذا ُمـ اجلٝم٤مز اعمٕم٘مد اعمذهؾ ذم اًمٜمٗمس اًمتل ريمٌَّٝم٤م
اهلل ،هذه اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م شم٤مرة ًمدهي٤م وم٘مط رادار يدرك ،ومٞمحدد ًمؽ أن
هٜم٤مك ـم٤مئرة ُمقضمقدة ،أو ي٘مقل ًمؽ ًمٞمس هٜم٤مك ـم٤مئرة ُمقضمقدة ،أو حيدد
ًمؽ وضمقد قمدو هي٤مضمؿ أو ٓ هي٤مضمؿ ،إٟمف يدرك هذا ،ىمد ي٘مقل ًمؽ ىم٤مئؾ
إن هٜم٤مك ضمٞمِم ً٤م يت٘مدَّ م ،وقمٚمٞمؽ أن شم٘مقم ،وم٠مدريم٧م وضمقد اجلٞمش
وأدريم٧م أٟمف يٜمٌٖمل قمٚمٞمؽ أن شم٘مقم ،وًمٙمـ ُمـ اًمذي حيرك ويٕمٌئ
وحيٛمس؟ .هذا اًم٘م٤مئد اًمذي ي٘مقل ًمؽ ىمؿ وقمٌئ ومحؾ ،هؾ وم٘مط ي٘مقل
ًمؽ ٓ قمٚمٞمؽ أٟم٧م وم٘مط أدرك ،أُم٤م أن شم٘مقم سمٕمٛمؾ ومال.

العكل العنلي حياة
ُم٤م هل وم٤مئدة هذا اًمتجريد اًمٜمٔمري اًمذي ي٘متٍم وم٘مط قمغم اإلدراك؟.
هذا ُمقت ..وًمٞمس طمٞم٤مة  .ومٙمٞمػ يٙمقن ذًمؽ .؟ ٟمحـ ٟم٘مقل هذا ٓ
يٛمٙمـ ،اخلٚم٘م٦م اًمٌنمي٦م ٓ سمدَّ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمٕمٌئ وه٤مدي ي٘مقد ويٜمٔمؿ
ويدير ويدسمر ،وٟمٔمري٤مت اًمتقطمٞمد اًمٞمٝمقدي٦م واعمًٞمحٞم٦م ،شم٘مقل اًمتقطمٞمد
وم٘مط سمدون سمرٟم٤مُم٩م قمٛمكم وسمدون ُمٕمٌئ ُمٜمٔمؿ وُمدير وُمٜمٔمؿ ٓ ،يٙمٗمل.
إذ ًا دور اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هق ضمذب وٟمٗمرة ،إٟمف يؼمُم٩م يمؾ ُمٕمٚمقُم٦م ذم
اًمٜمٗمس ،ي٘مقل ًمؽ اٟمٗمر إذ ًا قمـ اًم٘مقة اعمحريم٦مٟ ،م٘مقل ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن
هق وم٘مط رادار يدرك ٓ ،سمدَّ أن ي٠ميت إمم ُمٕمٚمقُم٤مت اإلدارة ،ومتدار قمٛم ً
ال،
أُم٤م أن يٙمقن وم٘مط سمرج ُمراىمٌ٦م ومٞمخؼمين سمقضمقد ـم٤مئرة دون أن يرؾمؾ أي٦م
ُمٕمٚمقُم٤مت شمتٕمٚمؼ هب٤م ،يم٠من يؼمُم٩م ُمققمد هٌقط هذه وُمققمد إىمالع شمٚمؽ
 .ومٝمذا همػم ممٙمـ ٕن سمف ضم٤مٟم٥م ُمٞم٧م ٓ ،سمدَّ ُمـ إدراك اًم٘مْمٞم٦م
وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م ،وًمٞمس إدرايمٝم٤م وم٘مط.

اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يٗمقق اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ،سمؾ إن اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ُمـ
ضمٜمقده ،وُمـ ضمٜمقده أيْم ً٤م اعمخٞمٚم٦م واحلقاس ،إن ضمٝم٤مز اإلدراك قمٜمد
اإلٟمً٤من يمٚمف ضمٜمقد وآٓت حت٧م يد زقمٞمؿ آظمر.
ٟمحـ ٟم٘مقل ٟمٌقة سمدون إُم٤مُم٦م ٓ يٛمٙمـٟ ،مٌقة سمدون إُم٤مُم٦م شمٕمٜمل
ُمنموع ٟمٔمري سمدون إدارة ،أطمي زم ُم٘مٜمٜم ً٤م وُمدسمر ًا ٓ ،يٛمٙمـ أن يٌٕم٨م
اهلل زم ُم٘مٜمٜم ً٤م دون أن يٌٕم٨م زم ُمدسمر ًا ،اعمدسمر هق اًمذي ي٘مقد اًم٘م٤مومٚم٦م:
ْ
الَص َاط ال ْ ٍُ ْع َخلِ َ
اْسَُِا ّ ِ َ
يً ( ،)1شمٕمٜمل هذه ،إٟمف يٌٕم٨م سمؼمٟم٤مُم٩م يم٤مُمؾ ًمًٜم٦م
ْ َّ ْ ْ ُّ َ
ْ ()2
َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َ
ّك أم ٍص  ،أي
يم٤مُمٚم٦م :تَنل الٍالنِهث والصوح ذِيٓا بِإِذ ِن رب ِ ًِٓ ٌَِ ِ
اًمؼمٟم٤مُم٩م آىمتّم٤مدي واعم٤مزم وإطمّم٤مئٞم٤مت إُمقات وإطمٞم٤مء واعمقاًمٞمد
واعمرى يمٚمٝم٤م قمٜمده ،ويمؾ رء خيٓمر قمغم سم٤مًمؽ قمٜمده ،سمؾ وهذه اعمديٜم٦م
واًمٌالد واًم٘م٤مرات يمٚمٝم٤م قمٜمده ،يمٞمػ شمٗم٤مقمٚم٧م اًم٘م٤مرات ُمع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م
ذم اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي واًمٕمًٙمري وإُمٜمل واًمًٞم٤مد واعمٕمٚمقُم٤ميت وذم
اًمت٠مصمػمات آضمتامقمٞم٦م؟ .يمؾ هذه إُمقر شم٠ميت مجٞمٕمٝم٤م أو ٍل سم٠مول ذم ًمٞمٚم٦م
اًم٘مدر ـ يم ََام ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم ـ يمًٞم٤مؾم٦م ًمٚمدوًم٦م اخلٗمٞم٦م اًمتل يديره٤م،
يًٛمقهنؿ أسمدآً وأوشم٤مد ًا وؾمٞم٤مطم ً٤م
ومٕمٜمده ؾمٞم٤مؾم٦م وختٓمٞمط وأومراد هيلم ر

وٟم٘مٌ٤مء ،ومٚمديف سمرٟم٤مُم٩م وظمط واوح يًػم قمٚمٞمف.

إذ ًا اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمغم هذا اًمتٕمريػ ٌ
قم٘مؾ ٟمِمط وطمٞمقي ،وهق
( )1ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م :أي٦م .6
( )2ؾمقرة اًم٘مدر :أي٦م .4

اًمذي ومٞمف فمقاهر قمٛمٚمٞم٦م وؾمٚمقيمٞم٦مَّ ،
قمٚمؿ
إن اإلدراك وطمده ًمٞمس طمٞم٤مةٌ ،
ُمع ىمدرة يّمٌح طمٞم٤مة ،أُم٤م قمٚمؿ سمدون ىمدرة ومٙم٠مٟمف ٟمّمػ طمٞم٤مة ،يم٠من
طمل ،واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم اًمذي شم٘مقل سمف اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م
ٟمّمٗمف ُمٞم٧م وٟمّمٗمف ّ
واًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘مدُم٤مء ،ىمقة ًمٞمس وم٘مط شمدرك ،اإلُم٤مُمٞم٦م شم٘مقل إن هذه احلٞم٤مة
اًمتل ٟمراه٤م ذم ٟمٗمس آٟمً٤من شم٤مسمٕم٦م ًم٘مقشملم ،شمرى اإلٟمً٤من يتٗم٤مقمؾ ُمع
اعمحٞمط واًمٌٞمئ٦م واًمٜم٤مس اًمذيـ ُمـ طمقًمف ،ويتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٓمٞمقر واجلامد
واًمٜمٌ٤مت واًمٗمْم٤مء وهمػمه ُمـ إُمقر اًمتل حتٞمط سمف ،أيـ ُمّمدره٤م هذه
شمٗمن هذه
جمرد ُمٕمٚمقُم٤مت ،وم٢مهن٤م ٓ ّ
إُمقر يمٚمٝم٤م؟ إذا يم٤مٟم٧م هل َّ
قمامًم٦م شم٤مرة يٜمجذب إًمٞمٝم٤م اإلٟمً٤من وشم٤مرة
اًمٔم٤مهرة ،إذ ًا شمقضمد ىمقة ُم١مصمرة َّ
يٜمٗمر ،وشم٤مرة شمتقمم وشم٤مرة شمتؼمأ.

تولي احلغً واجلنال
اًمتقزم واًمتؼمؤ ُم٤مذا يٕمٜمل؟ .يٕمٜمل أٟمؽ جي٥م أن شمتْم٤مُمـ ُمع
حل ًَـ واجلٛمٞمؾ واًمٙم٤مُمؾ ،ومٛمـ ًمديف ُمٌدأ قمداًم٦م وهق يمامل ،جي٥م أن
ا َ

شمتْم٤مُمـــ ُمٕمف وشمتقٓه ٓ ،شمٖمؽم سمث٘م٤موم٤مت شمّم٥م ذم هدم اًمٕمداًم٦م
اًمٌنمي٦م ،جي٥م أن شمتؼمأ ُمٜمٝم٤م ،هذه ًمٞمً٧م أطم٘م٤مد ًا قمٜمدٟم٤م ،قمٜمدُم٤م شمريب
هقيتؽ وٟمٗمًؽ وضمٞمٚمؽ قمغم اًم٘مدوات اًمتل حتٛمؾ ُمِمٕمؾ اًمٕمداًم٦م،
وًمٞمس قمغم اًم٘مدوات اًمتل حتٛمؾ ُمِمٕمؾ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان ،وم٢مٟمؽ شمتٌع
اعمٜمٓمؼ اًمّمحٞمح ،ومٝمذا ضمؼم وهذا ُمٗمروض قمغم اًمٌنمي٦م ،وًمٞمس
ُمٗمر ُمٜمف ،واًمًٜمـ اًمتٙمقيٜمٞم٦م هل هٙمذا وؾمٜم٦م اًمت٤مريخ.
ًمٚمٌنمي٦م ٌ
ٓ شمقضمد ـمٌ٘م٤مت حمروُم٦م وـمٌ٘م٤مت ُمؽموم٦م يمام شم٘مقل اًمدي٤مًمٙمتٞمٙمٞم٦م،
سم٤مًمٓمٌع هذا ظمٓم٠م ،إذ ٓ يقضمد دي٤مًمٙمتٞمؽ ،شمقضمد إرادة ،إن إرادة
اًمِمٕمقب حتٓمؿ يمؾ هذه اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمٔم٤معم٦م ،ضم٤مءٟم٤م اًمدي٤مًمٙمتٞمؽ أم ٓ،
ٟمحـ ٟم٘مقل إن إرادشمٜم٤م ُمقضمقدة ،اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م دائ ًام ُمتحررة وطمٞمقي٦م،

واإلُم٤مُم٦م ؾمٌ٥م ذًمؽ ،إهن٤م سمرٟم٤مُم٩م طمٞمقي ُمتٙم٤مُمؾ يٕمٓمل دائ ًام احلٞم٤مة
وإُمؾَّ ،
إن اًمِمٞمٕم٦م شمٕمت٘مد سم٠من اإلُم٤مم ٓ يّمدر قمٜمف ٟم٘مص ،وإذا أص٤مسمف
ٟم٘مص وم٢مهن٤م ٓ شمٕمت٘مد سم٢مُم٤مُمتف.
إذن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم اًمذي شم١مُمـ سمف اًمِمٞمٕم٦م يٗمؽمق قمـ اًمٕم٘مؾ
صمؿ يؼمجمٝم٤م سمرجم٦م قمٛمٚمٞم٦م،
اًمٜمٔمري ،وهق يًتخدم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمّمحٞمح٦م َّ
جمٛمدة ،إهن٤م شمِمٌف
إُم٤م إذا مل يًتخدم هذه اعمٕمٚمقُم٤مت ،وم٢مهن٤م شمّمٌح ُمٞمت٦م أو َّ
ضم٤مُمٕم٤مت سمدون إداريلمُ ،مثؾ ضم٤مُمٕم٤مت سمدون شمٓمٌٞم٘م٤مت ذم اًمٜمٔم٤مم
آضمتامقمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد.
احملاوص :اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم إذ ًا هق ٌ
قم٘مؾ ُمٜمٗمذ يمام يٌدو ُمـ ـمرطمؽ..
الؾيذ الغيزً :مٞمس وم٘مط ُمٜمٗمذ ،إٟمف أيمثر ُمـ ُمٜمٗمذ ،ىمد يدرك اًمٕم٘مؾ
اًمٜمٔمري يمامل أو ئمـ أٟمف يماملً ،مٙمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم سمٗمٓمرشمف ي٘مقل إٟمٜمل
أٟمٗمر ُمٜمف ،ي٘مقل ًمف (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ي٘مقل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري) هؾ اًمذي
أدريمتف يمامل؟ هؾ هذا اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد هق اًمذي يٛمثؾ اًمٙمامل؟ .قم٘مكم
اًمٕمٛمكم هق اًمذي يرؿمدين ،إذا يم٤من قم٘مكم اًمٜمٔمري مل يرؿمدين ومل يدرك،
قم٘مكم اًمٕمٛمكم ي٘مقل زم إن اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ىمد شمٙمرؾم٧م أيمثر ُمث ً
ال هبذا اًمٜمٔم٤مم
اًمذي يرى ومٞمف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري اًمٙمامل.
احملاوص :اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم إذن يدرك ويرؿمد اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ٟمتٞمج٦م
ًمتج٤مرسمف ذم احلٞم٤مة...

الؾيذ الغيزً :مٞمس قمغم أؾم٤مس اًمتجرسم٦م اًمً٤مسم٘م٦م شمٜمٗمر ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم
أو ذاك ،وًمٙمـ سمًٌ٥م أٟمف أدرك اًمٜم٘مص ،طمدث اًمٜم٘مص وم٠مدريمف ،هٜم٤مك
ريمٜم٤من ،دقم٤مُمت٤من ،دقم٤مُم٦م اعمقوققم٦م ودقم٤مُم٦م احلٙمؿ ،جي٥م أٓ حيدث
ظمٚمط سملم احلٙمؿ واعمقوققم٦م.
ىمد ي٘مٞمٜمٞم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري اًمٜمٔمري٦م ،شمقهمؾ ذم اًمٜمٔمري٦م ومٞمخٓمئ،
وٓ يدرك أٟمف أظمٓم٠م ،وًمٙمـ ُمـ اًمذي يدرك أٟمف أظمٓم٤م؟ .إٟمف اًمٕم٘مؾ
اًمٕمٛمكم ،هٜم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٞمس سمًٌ٥م أٟمف ص٤مرت ًمديف دمرسم٦م اًمـ
( )1973وم٠مدرك ىمٌح اعمٞمث٤مق وؾمقئف ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يمام أدرك ؾمقأة اًمـ
( )73أن أيْم ً٤م يدرك ؾمقأة اعمٞمث٤مقٟٕ ،مف وىمع اًمٜم٘مص واًمٔمٚمؿ واًمتٗمرىم٦م
اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ،أدرك وىمققمٝم٤مٟ ،مِٗمرة اًمٕم٘مؾ ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمتٛمٞمٞمز اًمٓم٤مئٗمل ،مل
شمتق ًَّمد ُمـ اًمـ( )73ومل شمتق ًَّمد ُمـ ( ،)2111وإٟمام وىمع اًمٔمٚمؿ وحت َّ٘م٘م٧م
اعمقوققم٦م ،اًمٕم٘مؾ ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ ُجمٝمز سمٗمٓمرة إهلٞم٦م شمٜمٗمر ُمـ اًمٔمٚمؿ
واًمتٛمٞمٞمز اًمٓم٤مئٗمل.
إذ ًا اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ىمد يدرك ىمْم٤مي٤م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري،
ظمٓم٤مب اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وًمٖمتف شمٕمرومٝم٤م يمؾ ـمٌ٘م٤مت اعمجتٛمع ،شمٕمرومٝم٤م أيمثر
مم٤م شمٕمرف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمريُ ،مث ً
ال شم٠ميت ٕطمدهؿ سمٜمٔمري٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٞمئ٦م،
وشم٘مقل ًمف جي٥م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م ،وشم٠ميت ًمف سم٠مؾمٛمدة ُمّمٜمٕم٦م وشم٘مقل ًمف
إهن٤م أومْمؾ ُمـ شمٚمؽ اًم٘مديٛم٦م ،أو شم٘مقل ًمف إن اًمٓم٥م احلدي٨م هق
اًمّمحٞمح ،واًمٓم٥م اًم٘مديؿ شمؽميمف سمرُمتف ،وـم٥م إقمِم٤مب همػم صحٞمح،

وسمٕمد أن شم٘متٜمع اًمٌنمي٦م هبذا ،شمٙمتِمػ أن اًمْمٖمط ىمد زاد ،واًمدُم٤مر ىمد
زاد ،ومٞمٜمٗمر اإلٟمً٤من ُمٜمف ،هذه هل طمٞمقي٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،إٟمف قم٘مؾ
زود اهلل يمؾ ومرد سمنمي سمف ،طمتك وًمق مل يٙمـ ًمديف قمٚمقم،
قمجٞم٥مً ،م٘مد َّ
ُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م اًمتل يرى ومٞمٝم٤م فمقاهر ُمقوققمٞم٦م ُمقضمقدة ،يٌدأ راداره
سم٤مًمٕمٛمؾ ،ومٞم٘مقل هذا ظمٓم٠م ٓ شمذه٥م اًمٞمف ،ومٞم٠مُمر اإلٟمً٤من طمٞم ٍ
ٜمئذ سم٤مٓسمتٕم٤مد
قمـ اخلٓم٠مً ،مٚمٜمٌل  طمدي٨م ًمٓمٞمػ ،وإن يم٤من هذا احلدي٨م ًمٞمس
سم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م ،وًمٙمـ إمج٤مًٓ ذم أصؾ اًمٗمٙمرة ،يً٠مل رؾمقل اهللُ :م٤م هق
اإلصمؿ؟ .ومٞمجٞم٥مُ :م٤م اٟمنمح ًمف صدرك ظمػم .ذم وضمداٟمؽ ـ سم٤مًمٓمٌع
وضمداٟمؽ همػم اعمٖمٚمقط وهمػم اعمزرق وهمػم اًمذي طمدث ًمف همًٞمؾ ـ
ي٘مّمد اًمرؾمقل اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م ،ذم اإلصمؿ حيدث ًمؽ اٟم٘مٌ٤مض ذم
يًٛمك اًم٘مْم٤مء اإلهلل ،هق
وٛمػمك اًمقضمداين ،هذا اًمقضمدان هذا اًمذي َّ
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم.
احملاوصً :مٙمـ اًمٌنمي٦م ذم ُمًػمهت٤م دائ ًام ُختٓمئ يمامهل٤م اًمتٙمقيٜمل .أريد
أن ٟمتحدَّ ث قمـ أمهٞم٦م اًمتجرسم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمت٤مرخيل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلٟمً٤من ،إن
ُم٘مقٓت اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ؾمتٌ٘مك طمٌٞمً٦م آومؽماو٤مت
اًمٜمٔمري٦م اًمتجريدي٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م اعمٕمتّمٛم٦م سمٜمّمقصٝم٤م وىمٌٚمٞم٤مهت٤م ،إن مل ُشمدظمؾ
ذم اقمتٌ٤مره٤م اًمتجرسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل خيقوٝم٤م اإلٟمً٤من .إن اًمٌنمي٦م ختٓمئ
ودمرب وشمّمحح ،طمتك همدت احل٘مٞم٘م٦م قمٜمد سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م ظمٓم٠م
ُمّمحح .يمٞمػ شمٗمٝمٛمقن اًمتجرسم٦م ذم وقء ومٝمٛمٙمؿ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري؟.

الؾيذ الغيز :ذم اًمقاىمع إن ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ،وأريد هٜم٤م أن
ُمذه٥م أهؾ
أحتدَّ ث ؿمخّمٞم ً٤م قمـ ٟمٗمز ،يمٚمام أشم٠مُمؾ وأشمدسمر و َأ ْضم ٌَ ُف
َ
اًمٌٞم٧م سمتً٤مؤٓت قمٜمٞمٗم٦م ،أرى أن هذا اعمذه٥م جيٞمد احلٚمقل ويٕمجزين،
وم٠مقمٔمؿ وأيمؼم ًمف رؤيتفُ ،مذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ي٘مقل صحٞمح أٟمف شمقضمد
وص٤مي٦م ُمـ اًمًامء ،وص٤مي٦م إداري٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م أو ذم اًمٕمًٙمر أو ذم همػمه،
ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمتجرسم٦م ٓ شمتحرك ٓ ،شمٕمٜمل هذه اًمقص٤مي٦م أن
شمتحركً ،مذًمؽ أٟم٤م ذيمرت ذم اًمٕم٤مم
طمٞمقي٦م اًمٌنم وإرادهتؿ واظمتٞم٤مرهؿ ٓ َّ
حمرم ذم ُمٕمرض طمديثل قمـ ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ذم
اعم٤ميض أو اًمذي ىمٌٚمف ذم َّ

اإلؾمالم ،سمٜمقد هذا اًمٜمٔم٤مم وٟمٔمريتف وأؾمًف ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ،هٜم٤مك
أووح٧م أن اعمراىمٌ٦م اًمِمٕمٌٞم٦م ذم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ،طمتك حلٙمقُم٦م
وي٘مره٤م ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ،سمؾ يقضمٌٝم٤م ،رهمؿ أن
اًمرؾمقلُ ،مٓمٚمقسم٦م ر
اًمرؾمقل ُمٕمّمقمٟ ،مٕمؿ اًمرؾمقل ُمٕمّمقم وىم٤مٟمقٟمف ُمٕمّمقم ،وًمٙمـ
ضمٝم٤مزه ُمـ ىم٤مئد اجلٞمش أو اًمٗمرىم٦م أو اًم٘م٤ميض أو همػمهؿ ،ه١مٓء همػم
ُمٕمّمقُملم ،ومٝمؾ أصٌحقا (ومٞمتق) أو ـمٌ٘م٦م اؿمؽمايمٞم٦م أو ؿمٞمققمٞم٦م شمٕمد
سمتح٘مؼ أٟمِمقدة آؿمؽماك وؿمٞمقع اًمثروات سملم اًمٌنم .؟ سم٤مًمٓمٌع ٓٓ ،
سمدَّ أن يٌ٘مك اًمٌنم ُمراىمٌلم.

املضأة والضقابة العامة
اعم١مُمٜمقن واعم١مُمٜم٤مت جي٥م أن يٙمقن هلؿ دور ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م،
َ ُْ ْ ُ َ
ٔن َوال ْ ٍُ ْؤٌ َِِ ُ
ات
طمتك اعمرأة جي٥م أن يٙمقن هل٤م دور ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م :والٍؤٌِِ

َ ََْ ْ َ َ ْ ُْ َ
َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ َُْ ُ َ َْ ْ
ُ
وف ويِٓٔن خَ الٍِه ِص
بػظًٓ أو ِْلاء بػ ٍض يأمصون ةِالٍػص ِ

هؿ (اًمٜم٤مس أو
َ
اًمٌنم) ًمٞمًقا أوًمٞم٤مء ُمـ اًمًامء ذم أن يٜمّمٌقا اًم٘م٤مئد ،ذاك ي٠ميت ومٞمفَ :و َر ُّبم
َ َ
َُُْ َ ََ ُ ْ
ْ َ َ ُ ()2
َّ
اء َو َيز َخ ُار ٌَا َك َن ل ُٓ ًْ اِلِرية  ،إن اهلل هق اًمذي خيٚمؼ ُم٤م
َييق ٌا يش
َّ
َّ
ُ
َ ُ ُ َ َّ َ
َّ َ َ ُّ ُ
ِيَ َ
س ًْ َّ ُ
َٔل َواَّل َ
اَّلل َو َر ُظ ُ
الصالة
آٌ ُِٔا اَّلِيَ ي ِلئٍن
يِم٤مء وخيت٤مر :إِجٍا و ِْل
َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ٔن (ً ،)3م٘مد طمدَّ دت هذه أي٦م ُمـ هق اًم٘م٤مئد،
ويؤحٔن الضَكة وًْ رانِػ
()1

وؿمجرة هذا اعمٕمّمقم اًمذي ًمف اٟمؽمٟم٧م ُمع اًمٖمٞم٥م وهق (ىمٞم٤مدشمف) اًمتحٙمؿ
ذم ؾمٚمقيمٞم٤مشمف ُمـ اهلل ،وُمع ذًمؽ آًمٞم٤مت ُمراىمٌ٦م إُم٦م ُمقضمقدةً ،مٙمـ يمؾ
زُمـ ًمف آًمٞم٤مشمف ذم اعمراىمٌ٦مُ ،مـ آًمٞم٤مت اعمراىمٌ٦م اإلقمالم واهلٞمئ٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م

( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م :أي٦م .71
( )2ؾمقرة اًم٘مّمص :أي٦م .68
( )3ؾمقرة اعم٤مئدة :أي٦م .55

اًمٜم٤مفمرة ،آًمٞم٤مت اعمراىمٌ٦م مل حيدده٤م اإلؾمالمً ،م٘مد ضم٤مءت اُمرأة إمم اإلُم٤مم
قمكم ،واؿمتٙم٧م ًمف واًمٞمف قمغم إطمدى اعمٜم٤مـمؼ ،وأقمٓمتف ؿمقاهد سم٠مٟمف فمٚمؿ،
وقم٤مث ذم سمٞم٧م اعم٤مل ،وهق هٞمئ٦م اًمت٠مُملم وصٜمدوق اًمت٘م٤مقمد ،وم٠مُمر
اإلُم٤مم أن اقمزًمقهً ،مٙمـ مل يٕمقض اًمٜم٤مس ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ،سمؾ ُمـ قمٜمد ُمـ
أظمذه٤م ،ي٘مقل اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م« :واهلل لق وجدت هذه إمقال
وزوج هبا ٓشسددهتا كؾفا» ،إذ ًا طمٞمقي٦م اعمجتٛمع ٓ سمدَّ أن
قد كُؽح ِّ
َ
َ َ َّ َ ُ ُ
س ًْ َو ٌَا غ َٔى *
شمدوم ،اهلل َقم َّز َو َضم َّؾ ي٘مقل قمـ اًمٜمٌلٌ :ا طو صاخِت
ْ
َو ٌَا يَِ ِط ُق َغ َِ ال َٓ َٔى ( ،)1وًمٙمـ اهلل ي٠مرؿمد اعمًػمة وجيٕمؾ ًمٚمٛمجتٛمع
ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ أهؾ اخلؼمة واًمٜمخ٥م ُمِم٤مريم٦م طم َّٞم٦م ووم٤مقمٚم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم
آضمتامقمل اًمًٞم٤مد ،طمتك ذم طمٙمقُم٦م اًمرؾمقل’ ي٠مُمر اًمرؾمقل سم٠مُمر
وهق أن يِم٤مورهؿ ،واعمِمقرة ذم ُمٜمٓمؼ اًمِمٞمٕم٦م ٓ ،سمدَّ أن شمٙمقن ُمٌٜمٞم٦م قمغم
رأي قمٚمٛمل ُمٌٜمل قمغم اًمٜمخ٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ي٘مقل اًمرؾمقل ًمٚمٜمخ٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
قمكم،
قمكمُ :مـ ؾمٞمٙمقن ىم٤مئد اًمٕمًٙمر ،وقمٜمدُم٤م ي٘مقل أؿمػموا ّ
أؿمػموا َّ
ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أٟمف ٓ يٕمرف ُمـ هق إصٚمح ،وإٟمام ًمٙمل يتٕم َّٚمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف
أٓ يًتٌدوا سمرأهيؿٕ ،هنؿ ًمٞمًقا ُمثٚمف ،وهق يريد أن يريب مجٞمع اًمٙمقادر
ٜم٧م ُم٤مًمؽ إؿمؽم ومٚمً٧م سمٕمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م،
اإلداري٦م قمغم هذا ،إن يم َ
ٜم٧م ُطمذيٗم٦م ومٚمً٧م سم٤مًمرؾمقل’ ،هؾ ؾمت٘مقل أٟم٤م ُمثؾ اًمرؾمقل:
وإن يم َ
َ
َ َ َّ َ ُ ُ
س ًْ َو ٌَا غ َٔى  .ومال سمدَّ إذ ًا ُمـ أن شمًتِمػم وشمٗمٕمؾ
ٌا طو صاخِت
( )1ؾمقرة اًمٜمجؿ :أي٦م .2

اًمٜمخٌ٦م ًمٙمل شمِم٤مرك ،هذه هل اًمٗم٤مئدة ُمـ ٟمٔمري٦م ٟمٔم٤مم احلٙمؿ وإدارة
احلٞم٤مة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م طمتك ذم فمؾ اعمٕمّمقم ،اٟمٔمر إمم طمٞمقي٦م
اًمِمٞمٕم٦م ذم إيرانً ،م٘مد ظم٤مًمػ ذيٕمتٛمداري واًمروطم٤مين وهمػممه٤م،
واًمٙمٚمٌٞمٙم٤مين ًمديف اٟمت٘م٤مد ،ويمذًمؽ اعمرقمٌم ًمديف اٟمت٘م٤مد ،ىمد خيتٚمٗمقن ذم
آٟمت٘م٤مد سملم طمً٤مس وؾم٤مظمـ ،يمٚمٝمؿ ًمدهيؿ شمداول وأظمذ وقمٓم٤مءٕ ،ن
ًمٞمس ًمدهيؿ ٟمٔمري٦م أن اًمًٚمٓم٤من فمؾ اهلل ذم إرض يمام هل ٟمٔمري٦م
إظمقة اًمًٜم٦مُ ،م٘مّمقدي أن أقمقد إمم ٟمٗمس اًمٜمٔمري٦م اعمجدوًم٦م اعمٌقسم٦م
وٛمـ اعمٕم٤مدٓت ذم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،اًمتجرسم٦م ٓ سمدَّ ُمٜمٝم٤مٕ ،ن اجلٝم٤مز
همػم ُمٕمّمقم ذم قمٝمد اعمٕمّمقم ،ومام سم٤مًمؽ ذم قمٝمد اًمٗم٘مٞمف يٙمقن ذًمؽ.

والية الفكيُ
واعمخقًم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف ،مخً٦م وشمًٕملم
إن اًمقٓي٦م واًمّمالطمٞم٦م اعمٗمقو٦م
َّ
يروهن٤م قملم وٓي٦م اعمٕمّمقم،
أو شمًٕم٦م وشمًٕملم سم٤معمئ٦م ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ٓ ْ
طمتك اًمًٞمد اخلٛمٞمٜمل& ي٘مقل ذم يمت٤مسمف (حترير اًمقؾمٞمٚم٦م) وإمم أن شمقرم ،أن
طمؼ ًمٚمٛمٕمّمقم وم٘مط ،عم٤مذا؟ً .مٜمٗمن أوًٓ ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد
اجلٝم٤مد آسمتدائل ٌ
آسمتدائل ،سمٛمٕمٜمك رئٞمس اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اعمقطمد ،أٓ يٜم٤مدي سمف ضمقرج
سمقش وي٘مقل أٟم٤م رئٞمًف؟ ..صحٞمح ٟمحـ ٟمٔم٤مم قم٤معمل ُمقطمد واًمٕمقعم٦م ٓ
سمدَّ ُمٜمٝم٤م ،واًمتل هل ُمرطمٚم٦م ُمتٓمقرة قمـ (اًمٜم٤مشمق) وقمـ إُمؿ اعمتحدة،
واًمتل هل قمقعم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مدٟ ،محـ ٟم١مُمـ هب٤م ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل ٓ
يّمٚمح هل٤م إٓ ُمـ يٛمتٚمؽ قمّمٛم٦م أو سمراُم٩م قمٚمٛمٞم٦م ه٤مئٚم٦م ،وصمقاسم٧م
ووامٟم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م ه٤مئٚم٦م ،وم٢مذا ُوضمد ؿمخص ًمديف وامٟم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م
ه٤مئٚم٦م ،ويمؾ ًمٞمٚم٦م ىمدر شمرد قمٚمٞمف ُمٚمٗم٤مت وُمٕمٚمقُم٤مت ه٤مئٚم٦م ،طمٞم ٍ
ٜمئذ ٟم١مُمـ
اعمقطمد ،وٟم١مُمـ سم٠من ًمديف طمؼ (اًمٗمٞمتق)،
سم٠من هذا هق ىم٤مئد اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل َّ
أُم٤م أن شمٕمٓمل (اًمٗمٞمتق) ًمٗمرٟمً٤م وهمػمه٤م ( .اًمٗمٞمتق) فم٤مهرة سمنمي٦م ،وًمٙمـ

هذه اًمٔم٤مهرة اًمٌنمي٦م ُمـ صالطمٞم٦م ُمـ؟ ٟمحـ ٟم٘مقل أن صالطمٞمتٝم٤م
ُمرشمٌٓم٦م وم٘مط ُمع ُمـ ًمديف ُمٜمٌع قمٚمٛمل ويمٜمز وسمٜمؽ ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ يٜمْم٥م،
وُمع وامٟم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م ،هذا يّمٌح (اًمٗمٞمتق) ًمديف صحٞمح ،ويّمٌح
رئٞمس اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اعمقطمد صحٞمح ،أُم٤م ًمٖمػمه وإن يم٤من وم٘مٞمٝم ً٤م ومال،
صحٞمح أن ًمٚمٗم٘مٞمف صالطمٞم٤مت ُمٕم َّٞمٜم٦م ُمٗمقو٦م وي٘مٞمؿ احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،
وأن ُم٤م ٓ ُيدرك يمٚمف ٓ ُيؽمك يمٚمف ،اعمٕمّمقم أن ذم طم٤مًم٦م ظمٗم٤مء ،ذم طم٤مًم٦م
اًمٖمٞمٌ٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمٔمٝمقر ،وًمٞمس ُم٘م٤مسمؾ احلْمقرٟ ،محـ ٓ ٟم٘مقل اًمٖمٞمٌ٦م
ُم٘م٤مسمؾ احلْمقر ،سمؾ ٟم٘مقل اًمٖمٞمٌ٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمٔمٝمقر ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ُمقضمقد ،هذا
ضمٝم٤مز خم٤مسمرايت هي يٕمجز اعمخ٤مسمرات اًمٌنمي٦م ،إٟمف يتحٙمَّؿ ًمٞمس وم٘مط ذم
اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وًمٞمس وم٘مط ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،إٟمف يتحٙمؿ ذم اًمٌنمي٦م
يمٚمٝم٤م ،ومال يؽمك اًمث٘م٤موم٤مت اهلدَّ اُم٦م ًمٚمٌنمي٦م وٓ يؽمك ُمرض ؾم٤مرس وٓ
شمٚمقث اًمٌٞمئ٦م وٓ يؽمك إزرار اًمٜمقوي٦م شمٜمٓمٚمؼ ،هذا ًمديف ُمٗم٤مصؾ ذم
ر
إٟمٔمٛم٦م اًمٌنمي٦م يِمتٖمٚمقن ُمٕمف ،وُمـ ضمٜمًٞم٤مت خمتٚمٗم٦م ،يرسمٓمٝمؿ
سمٌٕمْمٝمؿ راسمط اًمتقطمٞمد ،وًمديف ٟمٔمري٤مت ذم إدارة إقمامل ٓ يتقصؾ
إًمٞمٝم٤م ٓ ُمريمز اًمتدري٥م وٓ ه٤مروم٤مرد وٓ همػمهؿ .إذ ًا اًمتجرسم٦م ُمٗمتقطم٦م
ذم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،وهذه طمٞمقي٦م اًمٙم٤مئـ اعمخت٤مر اًمٌنمي ،إهن٤م ُمٗمتقطم٦م
ذم طملم أن وص٤مي٦م اًمًامء ُمقضمقدة.
احملاوص :يمٞمػ شمٕم٤مُمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ُمع اًمٕمٚمقم اخل٤مص٦م سم٘مراءة اًمٜمّمقص
وىمراءة اعمجتٛمع؟

الؾيذ الغيز :اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ذم دائرة اًمٌدهيٞم٤مت واًميوري٤مت،
هق ُمقرد ووم٤مق قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م ؾمقاء اإلظمٌ٤مريلم أو إصقًمٞملم ،ومٝمق
طمج٦م قمٜمدهؿ ،أُم٤م ذم اًمدائرة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمق حمؾ يمالم سمٞمٜمٝمؿ ،اًمدائرة
َّ
اًمٌدهيٞم٦م إذ ًا أو اًمدائرة اًميوري٦م أو يمام يًٛمٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ اًمدائرة اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م
طمج٦م ،وطمٞم٨م يٙمقن اًمٕم٘مؾ طمج٦م ذم ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م ،طمٞم ٍ
ٜمئذ ؿم٠مٟمف ؿم٠من
َّ
َّ
سم٤مىمل احلج٩م يتدظمؾ ذم ىمراءة اًمٜمصٕ ،ن اًمٜمص اًمديٜمل ذم أدواشمف
إوًمٞم٦م ومٞمف ُمقازيـ وىمقاقمد شمتحدَّ د وومؼ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب واًمٜمحق
واًمٌالهم٦م ووم٘مف اًمٚمٖم٦م واؿمت٘م٤مىم٤مهت٤م وقمٚمقم أظمرى قمديدة ،سمٕمد ذًمؽ
صمؿ يٜمحق اًم٘م٤مرئ
يتحدَّ د ٟمقع ُمـ اعمٕمٜمك أو اعمٕم٤مين آؾمتٕمامًمٞم٦م ًمٚمدًٓم٦مَّ ،
ًمٚمٜمص وهق اًمٗم٘مٞمف أو إدي٥م اعمتخّمص اًمذي ًمديف ظمؼمة ذم هذه
اًمٕمٚمقم ،يٜمحق ٟمحق اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل،اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل اًمذي ي٘م٤مل ًمف
ُمٕمٜمك ُمـ اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،هذا شمتدظمؾ ومٞمف قمٜم٤مس زائٚم٦م ًمٚمٛمٕمٜمك آؾمتٕمامزم،
اعمٕمٜمك آؾمتٕمامزم يٕمتؼم ىمري٥م ُمـ اعمٕمٜمك آسمتدائل وإن يم٤مٟم٧م شمتدظمؾ
ومٞمف قمٜم٤مس شمرشمٞمٌٞم٦م ُمـ قمٚمقم ًمٖم٦م ووم٘مف ،إٓ أن اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل شمتدظمؾ
ومٞمف قمٚمقم أظمرى ،يم٠مصقل اًمٗم٘مف وقمٚمؿ آضمتامع واحلدي٨م واًمت٤مريخ
واًمدراي٦م ،هذه شمقىمٗمٜم٤م قمغم ىمرائـ ُمٕمٞمٜم٦م ذم سمٞمئ٦م صدور اًمٜمص وُم٤م ؿم٤مسمف
ذًمؽ ،هذه دمد هل٤م قمٛم ً
ال وأصمر ًا ذم اًمدًٓم٦م ذم حتديد اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل.

املعيى اجلزي
صمؿ هٜم٤مك ُمٕمٜمك صم٤مًم٨م وهق إهؿٟ ،مٕمؼم قمٜمف سم٤معمٕمٜمك اجلدي أو
َّ
اعمٕمٜمك اًم٘م٤مٟمقين ذم ىمراءة اًمٜمص ،ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اًمتل ذم دائرة
اًمٗمروع( ،ي٘م٤مل هل٤م) شم٘مٜملم ،أُم٤م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اًمتل شمتحدَّ ث ذم
اعمٕم٤مرف اًمٙمقٟمٞم٦م واًمٕمقامل وُم٤م ؿم٤مسمف ،هذه أيْم ً٤م دمد ُمً٤مره٤م ذم اعمٕمٜمك
اجلدي ًمٙمـ هل٤م آًمٞم٤مت وأدوات أظمرى ؾمٜمتٕمرض هل٤م ،ويمذًمؽ
اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م طمقل ىمقاقمد قمٚمؿ إظمالق إهي أو اًمٗمردي أو
اًمٕمٚمقم إظمرى اًمتل ذم اًمٜمص اًمديٜمل.
اعمٝمؿ أن اًمقصقل ُمـ اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل إمم اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م وهق
اجلدي ،شمتدظمؾ ومٞمف قمٚمقم ُمتٕمددة ذم اعمٕم٤مرف واًمٕمقامل واًمٔمقاهر
اًمٙمقٟمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ،وشمتدظمؾ ومٞمف طمجٞم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم أو اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري،
وشمتدظمؾ رضوري٤مت وسمدهيٞم٤مت اًمٙمت٤مب ورضوري٤مت وسمدهيٞم٤مت ؾمٜم٦م
اعمٕمّمقُملم ،أي أن حمٙمؿ اًمٙمت٤مب وحمٙمؿ ؾمٜم٦م اعمٕمّمقُملم ،شمتدظمؾ ذم

ىمراءة اًمٜمص ،يمذًمؽ حمٙمامت اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري واًمٕمٛمكم ذم اًمٌدهيٞم٤مت أو
اًميوري٤مت ،أيْم ً٤م هل٤م دور ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل ،وىمد يٙمقن هل٤م دور
طمتك ذم اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل ،هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًم٘مراءة اًمٜمص اًمديٜمل.
أُم٤م دور اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ومٚمٞمس خمتّم ً٤م سم٤معمدرؾم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،سمؾ إن شم٠مصمػمه ذم يمؾ اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٌنمي٦م
مجٕم٤مء ،وُمـ أي ُمٚم٦م أو ٟمحٚم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُم٤مدي٦م أو همػم ُم٤مدي٦م ،ؾماموي٦م أو
همػم ؾماموي٦م ،هذه يمٚمٝم٤م شمْمع اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم رأس اهلرم ٟٓمٓمالىم٦م
اًمٌنم ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،سم٤مقمتٌ٤مر أن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يٙمقن اًمٌٜمٞم٦م وهق
يتدظمؾ ذم اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم يتدظمؾ ذم أداب وإظمالق ،اًمتل
شمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م ومٚمًٗم٦م احل٘مقق ،يتدظمؾ ذم ُسمٜمٞم٦م احل٘مقق ،وسمٕمد ُسمٜمٞم٦م
احل٘مقق ي٠ميت دور قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن واًمٕمٚمقم إظمرى يمٕمٚمؿ آضمتامع وقمٚمؿ
اًمٜمٗمس سم٤مًمٓمٌع ،إذ ًا هق حيتؾ اًمّمدارة اًمٌٜمٞمقي٦م ذم رأس اهلرم يمام ُمر ،أُم٤م
دور اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ،ومٝمق يتدظمؾ ويتحٙمَّؿ ذم اًمٜمٔم٤مم
اعمٕمرذم اًمذي يتحٙمؿ ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م أو ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وهذا
دور آظمر ًمف ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م.

ميطل اليط الزيين
ًم٘مد ؾمٌؼ أن ذيمرت أن اعمٜمٝم٩م اعمٜمٓم٘مل اًمذي يٓمرطمف اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ واًمذي يٓمرطمف أُمػم اعم١مُمٜملم ذم هن٩م اًمٌالهم٦م ،وسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م
اعمٜم٤مه٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل يًتٕمروٝم٤م اًمٜمص اًمديٜمل ٓ ،شم٘متٍم يمام اىمتٍم
اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمريٕ ،ن اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل اىمتٍم
قمغم سمٕمض اًم٘مقى وإدرايم٤مت اًمٕم٘مؾ ،سمٞمٜمام اعمٜم٤مه٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل يًتٕمروٝم٤م
اًمٜمص اًمديٜمل شمتٕمرض طمتك عمٜمٝمجٞم٦م اًم٘مقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وشمتٕمرض إمم
احل٤مًم٦م اًمّمحٞم٦م ذم ؾم٤مئر ىمقى اًمٜمٗمس ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م وؾم٤معم٦م ،وم٢مٟمف
ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمًتٜمت٩م آراء ص٤مئٌ٦م ،وأُم٤م احل٤مٓت إظمرى اًمتل شمٜمت٤مب
ىمقى اًمٜمٗمس ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًم٘مقى اإلدرايمٞم٦م أو اًم٘مقى اًمٜمٗمًٞم٦م ،وطمتك
اًمٕمقاُمؾ اًمٌٞمئٞم٦م اًمتل يًتٕمروٝم٤م اًم٘مرآن وؾمٜم٦م اعمٕمّمقُملم ،واًمتل هل
ظم٤مرج اًمٜمٗمس وىمقاه٤م ومٚمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمت٠مصمػم ذم يمٞمٗمٞم٦م اؾمتٜمت٤مج اإلٟمً٤من.
شمقضمد ُمقازيلم ُمٕم َّٞمٜم٦م ،دمٕمؾ اًمٗمرد يًٚمؿ ُمـ شم٠مصمػم اجلق اًمٌٞمئل ذم

ّمؿ) ،يمذًمؽ( :سمٖمض
يمٞمٗمٞم٦م آؾمتٜمت٤مجُ ،مثالً ( :ر
طم٥م اًمٌمء ُيٕمٛمل و ُي ّ
ّمؿ) ،وم٤مًمٌٞمئ٦م واًمرذيٚم٦م شم١مصمر ذم اؾمتٜمت٤مج اإلٟمً٤من ،اًمٌٞمئ٦م
اًمٌمء ُيٕمٛمل و ُي ّ

اًمٓم٤مهرة سم٤مًمٕمٙمس ؾمقف شم١مصمر ذم صقاسمٞم٦م اؾمتٜمت٤مج اإلٟمً٤من ،هذه إُمقر
طمددهت٤م اعمٜم٤مه٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل ـمرطمٝم٤م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اعمٕمّمقُم٦م ،وهل
دمٕمؾ اإلٟمً٤من يًتٕمّمؿ ُمـ اًمت٠مصمػم اًمًٚمٌل ًمٚمٌٞمئ٦م ،وسم٤مًمت٤مزم شمرؾمؿ ٟمققم ً٤م
ُمـ اعمٜمٝم٩م اعمٕمرذم ،وهذه ؾمقف يٙمقن هل٤م شم٠مصمػم قمغم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
احملاوص :قمٚمقم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هل٤م أيْم ً٤م ومٚمًٗم٦مً ،مٙمـ ُم٤م اًمدور اًمذي
يٚمٕمٌف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ذم ومٚمًٗم٦م هذه اًمٕمٚمقم؟.
الؾيذ الغيز :هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي شمٗمْمٚمتؿ سمف ،هق ذم اًمقاىمع رأي
اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ،ورأي اًمًٞمد اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل ومجٚم٦م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اًمِمٞمٕم٦م وهمػم
اًمِمٞمٕم٦م أيْم ً٤م ،وًمٙمـ اًمرأي أظمر اًمذي هق رأي اًمٗم٤مرايب واًمٗمٚمًٗم٦م
اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ورأي ُمتٙمٚمٛمل اإلُم٤مُمٞم٦م ،يذه٥م إمم أٟمَّف ًمٞمً٧م ُمقىمٕمٞم٦م
اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ومقىمٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم قمرض
اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري وسمٞمٜمٝمام ظمدُم٤مت ُمتٌ٤مدًم٦م ،ؿم٠مٟمف ؿم٠من سم٘مٞم٦م ىمقى اًمٜمٗمس
اًمتل يقضمد سمٞمٜمٝم٤م ظمدُم٤مت ،سم٘مٞم٦م ىمقى اًمٜمٗمس ؾمقاء يم٤مٟم٧م اإلدرايمٞم٦م أو
اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م إوًمٞم٦م أو اًمًٚمٞمٛم٦م شمٙمقن حت٧م شم٠مصمػم
ؾمٚمٓم٤من أو شم٠مصمػم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ،وًمٙمـ اعم٘مّمقد هق
يمٞمػ أن هذه اًم٘مقى اإلدرايمٞم٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مومذة ذم سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م،
شمتٙم٤مومؾ وشمتخ٤مدم وشمتٜم٤مهمؿ ُمع سمٕمْمٝم٤م ،وومالؾمٗم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م،

يرون أهنام ذم قمرض سمٕمض ،سمؾ زم حت٘مٞم٘م٤مت زائدة واًمتل يمٜم٧م ىمد
ْ
واصٚمتٝم٤م إمم طملم صدور يمت٤ميب (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم) ،ووضمدت ؿمقاهد
وضمدت أن ًمٚمٕم٘مؾ
ًمقطمل وهل اًمٜمص اًمديٜمل،
اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم ا
ُ
ّ
اًمٕمٛمكم دور إُمقُم٦م وإص٤مًم٦م طمتك قمغم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ،اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري
هق ُمـ ظمقادم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،وًمٞمس أن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم دون أو ذم قمرض أو
ذم رشمٌ٦م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمريٕ ،ن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم إذا شمٚم َّٓمػ وص٤مرت ومٞمف ٟمقع ُمـ
اًمِمٗم٤مومٞم٦م ،يّمؾ ذم درضم٤مت اًمرىمل إمم شمًٛمٞم٦م أظمرى ،وهل شمًٛمٞم٦م
اًم٘مٚم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًم٘مٚم٥م شمقضمد ًمف ُمراشم٥م أرسمع يمِمػ قمٜمٝم٤م
اًم٘مرآن هل :اًم٘مٚم٥م واخلٗمل وإظمٗمك واًمن ،وهل ُمراشم٥م ذم روح
اإلٟمً٤من وهل ذم اًمقاىمع ُمراشم٥م ُرىمل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،هذه اعمراشم٥م ومقق
اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري.
ويِمػم إمم ذًمؽ طمدي٨م اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ (سالم اهلل عليه) ،قمٜمدُم٤م يذيمر
هلِم٤مم اسمـ احلٙمؿ ،ضمٜمقد اًمٕم٘مؾ وضمٜمقد اجلٝمؾٕ ،ن ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٕم٘مؾ
اًمٕمٛمكم هق اجلٝمؾ ،وُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري هق اًمٕمٚمؿٕ ،ن اجلٝمؾ
واجلٝم٤مًم٦م رء ىمٌؾ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،أُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري وم٘مد ُي٘م٤مل هق
اًمٕمٚمؿ وقمدم اًمٕمٚمؿ ُمث ً
ال ،يم٤مُٕمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،أُم٤م اجلٝم٤مًم٦م ومت٘م٤مسمؾ
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،اعمٝمؿ أٟمف ضمٕمؾ ذم ذًمؽ احلدي٨م أقمغم اًمٕمٚمؿ أو اًم٘مقة
اإلدرايمٞم٦م يم٤مًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ،ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ ظمقادم وضمٜمقد اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم،
وٓ ري٥م أن ًمٚمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري دور يمٌػم ؾمقاء ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م أو

اًمتجريٌٞم٦م أو ذم اًمٜمٔم٤مم اعمٕمرذمٟٕ ،مف أًم٦م اًمٙمٌػمة ضمد ًا اعمٝمٛم٦م ُمــ آٓت
اًمٜمٗمس ،وحيتؾ ٟمققم ً٤م ُمـ اًمدور اًمٌٜمٞمقي.
احملاوص :إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هذه اًمًٞم٤مدة ،وصمٌ٧م أن اًمٕم٘مؾ
اًمٜمٔمري هق اخل٤مدم ًمف ،ومٝمؾ شمٕمٜمل هذه اخلدُم٦م ذم ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،اٟمتّم٤مر
اًمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٜمٔمري٦م اعمِمٖمقًم٦م سم٠مسمٕم٤مده٤م اًمتجريدي٦م واًمٕمٚمؾ
إومم؟.
روج هل٤م اسمـ ؾمٞمٜم٤مء
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ ذم اًمقاىمع اًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل َّ
سم٤مًمتحديد ،واًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل شم٠مصمرت سم٤معمًٚمؽ إؿمٕمري ذم احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م
واسمتٕمدت قمـ ُمًٚمؽ اإلُم٤مُمٞم٦مٟ ،مٕمؿ إن ُم٤م طمقشمف ضم٤مف وٟمٔمري وم٘مط،
سمٞمٜمام ُمتٙمٚمٛمق اإلُم٤مُمٞم٦م طم٤موًمقا أن يٌ٘مقا داظمؾ احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم
يم٤مًمذي يم٤من قمٚمٞمف اًمٗم٤مرايب واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واهلٜمدي٦م واًمٗمٝمٚمقي٦م اًم٘مديٛم٦م أو
اإلؾمٙمٜمدراٟمٞم٦م أو اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٌنمي٦م إظمرى ،ومٝمٜم٤مك دور ًمٚمحٙمٛم٦م
اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويمام ٟمِم٤مهده ذم اًمقطمل وٛمـ اًمدراؾم٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم اًمدي٤مٟم٤مت
اًمًاموي٦مٓ ،طمظ أن هذه احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هلام دور..
احملاوص:

وًمٙمـ يمٞمػ يٙمقن اًمتقؾمط سملم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘مؾ

اًمٜمٔمري؟.
الؾيذ الغيز :اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ىمد يٙمتً٥م ُمٕمٚمقُم٦م يمام يذيمر اسمـ
ؾمٞمٜم٤مء ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م سمتقؾمط اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ٓ سمتقؾمط آًمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م

سمفُ ،مث ً
ال ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ىمقى ظم٤مدُم٦م أظمرىُ ،مثؾ اإلطمً٤مس اًمٕم٤مـمٗمل
وىمقة اًمْمجر أو ىمقة اًمٌٖمض ،هذه اًم٘مقى اًمٕمديدة اًمتل هل ذم ومريؼ
اًم٘مقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل٤م آًمٞم٤مت اإلدراك اعمرشمٌٓم٦م سم٤محلقاس اخلٛمس ،وًمٙمـ ٓ
شمّمؾ اعمٕمٚمقُم٦م سمنقم٦م إمم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،ذم ُقمرف إدرايم٤مشمف اعمٞمداٟمٞم٦م اًمتل
ومٞمٝم٤م ُمًح شمٓمٌٞم٘ملً ،مٙمـ يًتٓمٞمع قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري أن يدريمٝم٤م،
وسم٤مًمت٤مزم يًتخدُمٝم٤م يمٛمٕمٚمقُم٦مٕ ،ن اًمٜمٔمري يدرك وم٘مط صمٌقهت٤م أو ٓ
صمٌقهت٤م ،ووضمقده٤م أو قمدم وضمقده٤مً ،مٙمٜمف ٓ يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م ،وًمٙمـ إذا
أظمذه٤م إمم ضمق اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،طمٞم ٍ
ٜمئذ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م ويرؾمؿ
ٟمقع ُمـ اًمؼمٟم٤مُم٩م اإلداري اًمٜمٗمً٤مين ،وم٢مُم٤م أن يٜمٗمر ُمٜمٝم٤م أو يٜمجذب إًمٞمٝم٤م
أو يدقمق إًمٞمٝم٤م أو يدقمق إمم إزاًمتٝم٤م ،اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري أيْم ً٤م ًمف ظمقادم ،اًم٘مقة
اعمخٞمٚم٦م وىمقة اًمقهؿ ،اًمقهؿ سمٛمٕمٜمك أن سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت ،يمحٌؽ إمم
ؿمخص ُم٤م ٓ ،يًتٓمٞمع احلس وٓ يًتٓمٞمع اخلٞم٤مل أن يدريمٝم٤م وًمٙمـ
شمدريمٝم٤م اًم٘مقة اًمقامه٦م ويقصؾ اًمقهؿ آصم٤مره٤م (آصم٤مر قمالىم٦م احل٥م) يٕمٜمل
صمٌقهت٤م أو ٓ صمٌقهت٤م أُم٤م اًم٘مقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م إظمرى ومتتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م ،وهٜم٤مك
اًم٘مقة اعمٗمٙمرة واعمتٍموم٦م وىمقى أظمرى قمديدة ،يقضمد ومريؼ ُمـ اًم٘مقى
اإلدرايمٞم٦م حت٧م ؾمٞمٓمرة وحت٧م صالطمٞم٦م ٟمٗمقذ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري.
اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ًمف ومريؼ خيدُمف ُمـ ىمقى اًمٜمٗمس ،واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمف
ًم٘مقشم٤من زود اهلل هبام اإلٟمً٤من ًمٙمل يدرك اعمٕمٚمقُم٤مت
ومريؼ خيدُمف ،ه٤مشم٤من ا َّ
ـ ؾمٌح٤من اهلل ـ ٕضمؾ حتّمٞمؾ ٟمقع ُمـ اًمّمقاسمٞم٦م ذم إدرايم٤مت اإلٟمً٤من،

وم٘مد شمٙمقن اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اإلٟمً٤من ُمٌتالة سمح٤مًم٦م ُمرض إدرايمل ُمـ
احل٥م أو اًمٌٖمض أو همػمه ،وهذا يقضم٥م ٟمقع ُمـ اخلٚمخٚم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م
إدراك اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،وًمٙمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري همػم قم٤مـمٗمٞم٦م ،وهق
همػم قمٛمكم وٓ يت٠مصمر سم٤مهلقاضمس اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦م ،ومٝمق ضم٤مف وضم٤م ّد ضمد ًا ،إٟمام يدرك
اعمٕمٚمقُم٦م اًمث٤مسمت٦م أو همػم اًمث٤مسمت٦م ،ويدرك أهن٤م ُمقضمقدة أو همػم ُمقضمقدة.
ًمتّمقر اًمً٤مئد ذم
احملاوص:
شمّمقرك ًمقضمقد ىمقى ًمٚمٜمٗمس هق ا ر
ر
شمّمقر ًم٘مقى ًمٚمٜمٗمس سمٞمٜمٝم٤م ُمِم٤مهمٌ٤مت
اًمٗمٚمًٗم٦م ُمٜمذ أرؾمٓمق .إن وضمقد ر
وشمٕم٤مون وخت٤مدم وشمٜم٤مومر ،شمٕمد سمٛمث٤مسم٦م ومروٞم٤مت جم٤مزي٦م ،وهل ومروٞم٤مت
شمّمقرات مت٤مُم ً٤م يمام شمٗمْمٚم٧م أٟم٧م وقمرو٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمتّم رقرات
شم٘مقم قمغم ر
شمّمقره٤م سمٕمْمٝمؿ ُمريمٌَ٦م ُمـ
اعمقضمقدة طمقل اًمذرة ويمٞمٗمٞم٦م قمٛمٚمٝم٤م ،وم٘مد َّ
شمّمقره٤م آظمرون سم٠مهن٤م ظمٞمقط
إًمٙمؽمون وسمروشمقن وٟمٞمؽمون ،سمٞمٜمام
َّ
شمٕمرض ًمٚمٙمثػم ُمـ
ُمتِم٤مسمٙم٦م .إن ضمدل هذه ا ر
ًمتّمقرات ًمٚمذرة َّ
ًمتّمقرات اعمقضمقدة طمقل
ًمتحقٓت .ومٝمؾ شمٕمرو٧م ا ر
آٟمت٘م٤مٓت وا ر
وحتقٓت ُمٝمٛم٦م سمحٞم٨م
اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ٟٓمت٘م٤مٓت
ر
ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل إٟمٜم٤م أن أُم٤مم ومتح ضمديد أو أُم٤مم ومٚمًٗم٦م ضمديدة أو أُم٤مم
ًمتّمقر سم٘م٧م يمام هق
ٟمٔمري٦م ضمديدة أو أُم٤مم قم٘مؾ قمٛمكم ضمديد أم أن هذا ا ر
هل صم٤مسمت٦م قمغم ُمدى اًمت٤مريخ؟.
شمقؾمع ،اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ُمث ً
ال
الؾيذ الغيز :ذم اًمقاىمع إٟمف ذم طم٤مًم٦م ر
ُم٤م زاًم٧م شمتقؾمع ذم ايمتِم٤مف اًمذرة ،وٓ ري٥م َّ
أن قمٚمؿ ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس ٓ

ي٘مػ قمٜمد احلدود اًمتل ذيمرهت٤م اعمدارس اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ،ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
واًمٗمٚمًٗم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم ،هٜم٤مك شمقؾمع ذم ُمٌ٤مطم٨م اًمٜمٗمس سمِمٙمؾ ؿم٤مؾمع
ضمد ًا ،طمتك ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م أن ،اًمتل شمٕمتٛمد قمغم آؾمتٌٞم٤مٟم٤مت وقمغم
اإلطمّم٤مئٞم٤مت اًمٕمديدة ،ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس آضمتامقمل وذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس
اًمٗمردي ،وذم اًمٔمقاهر اًمٕمديدة ،قمٚمامء اًمروح ذم اًمٖمرب ًمدهيؿ ضم٤مُمٕم٤مت
وأيم٤مديٛمٞم٤مت ُمٜمذ أيمثر ُمـ ىمرن ،وهذه شم٘مقم سمدراؾم٦م شم٠مصمػم اًمٕمٚمؿ
٘مرون سمف وسمقضمقد ٟمِم٠مة أظمرى أًمٓمػ ًمألُمقاج
اًمروطمل ،طمتك اًمؼمزخ ُي ر
وًمٚمامدة اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م ،هذه اجل٤مُمٕم٤مت وإيم٤مديٛمٞم٤مت أؾمً٧م ذم اًمدول
اًمٖمرسمٞم٦م ُمٜمذ اًمٕمنميٜم٤مت ُمٞمالدي٦م ،اًمٌ٤مرؾمٞمٙمقًمقضمل ،قمٚمؿ شم٠مصمػمات
اًمٜمٗمس قمـ سمٕمد ًمدهيؿ آًمٞم٤مت قمديدة ،اجلالء اًمٌٍمي ،اجلالء اًمًٛمٕمل،
اًمتخ٤مـمر.
شمقؾمع واؾمتّمقاب،
اًمٕمٚمؿ اًمٌنمي ٓ ي٘مػ قمٜمد طمدّ  ،إٟمف ذم طم٤مًم٦م ر
ىمد شمٙمقن سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمتل أىمٞمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمراهلم ،أن شمٔمٝمر
سمراهلم أقمٛمؼ شمثٌ٧م أن شمٚمؽ اًمٜمٔمري٦م اًمتل يم٤من ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمغم أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م
قمٚمٛمٞم٦م هل ومروٞم٦م ،وهذه ؿم٠مهن٤م ؿم٠من اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦مٟٕ ،مف ىمد شمٙمقن
صمؿ شم٠ميت ؿمقاهد
هٜم٤مك ىمٜم٤مقم٦م ٟمحق ىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م قمغم أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م َّ
يتٌلم ًمٚمٕمٚمامء أن شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مقم٦م ًمٞمً٧م طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م،
وفمقاهر شمٙمقيٜمٞم٦مَّ ،
سمؾ ًم٘مد يم٤مٟم٧م ومروٞم٦م وطمًٌقه٤م طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م.
ًمً٧م ُمع اإلومراط ذم
شمقؾمعً ،مٙمـ ُ
الؾيذ الغيزٟ :مٕمؿ إهن٤م ذم طم٤مًم٦م ر

ذًمؽ ًمدرضم٦م أن ٟمٕمتؼم ُم٤م شمتقصؾ إًمٞمف هاب ،ؾمتٙمقن أٟم٧م ذم وٞم٤مع
وسم٤مًمت٤مزم ذم ي٠مس ٓ ،أريد أن أىمقل إٟمف ظمٓم٠مً ،مٙمـ ٓ إومراط وٓ شمٗمريط
يمام ُي٘م٤مل ٓ ،إومراط ذم اًمتِمٙمٞمؽ ذم آطمتامل وقمدم اجلدوائٞم٦مٟٕ ،مٜم٤م ًمـ
ٟمّمؾ إمم احل٘مٞم٘م٦م ذم يقم ُم٤م ،أو ًمٞمس سم٠ميديٜم٤م وٓ سمحقزشمٜم٤م أي رأس ُم ٍ
٤مل
ُمـ احل٘م٤مئؼٕ ،ن اإلومراط ذم ذًمؽ ي١مدي إمم شمثٌٞمط اًمٔم٤مهرة اًمٌنمي٦م ذم
اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م واًمٕمٚمقم إظمرى،
وهذا سم٤مًمٓمٌع ُمٜمٝم٤مج ظم٤مـمئ ،وًمٙمـ ٓ إومراط (ذم اًمٜمًٌٞم٦م) وٓ شمٗمريط،
سم٠من ٟم٘مقل إن يمؾ اعمً٤مئؾ طم٘م٤مئؼ ،هذا شمٕمّم٥م وإومراط ،سمؾ قمغم اإلٟمً٤من
أن يًت٘مرئ ،وهق ًمديف طمقزة وجمٛمققم٦م وطمّمٞمٚم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ ،ؿم٠مٟمف
ؿم٠من اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م واًمتجريٌٞم٦م واًمٜمٔم٤مم اعمٕمرذم وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم،
ًمٙمل يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ،وسم٤مًمت٤مزم قمٚمٞمف أن ي١مؾمس قمٚمٞمٝم٤م أُمقر ًا أظمرى .هٜم٤مك
فمقاهر (شمٙمقيٜمٞم٦م) يٚمٛمًٝم٤م ٓ ،يًتٓمٞمع اًم٘مقلُ :م٤م مل أدريمف سم٤محلس ًمً٧م
أدريمف ،سمؾ يتقؾمع ويتٕمٛمؼ أيمثر وٓ سم٠مس سم٠من أؿمػم إمم فم٤مهرة ضمٞمدة ذم
اًمٜمٔم٤مم اعمٕمرذم.

منطا التطوص
ًمتٓمقر ٟمٛمٓم٤من ،ؾمقاء ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م أو همػمه٤م،
يقضمد ذم ا ر
ٌ
ًمتٓمقر يٙمتِمػ
ًمتٓمقر
ٟمٛمط ُمـ ا ر
هٜم٤مك ٟمٛمٓم٤من ًمٚمٛمقاصٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وا ر
ظمٓم٠م ُم٤م ؾمٌؼ ،و ٌ
ًمتٓمقر ٓ أٟمف يٙمتِمػ ظمٓم٠م ُم٤م ؾمٌؼ ،سمؾ هق
ٟمٛمط ُمـ ا ر
إدراك أقمٛمؼ عم٤م ؾمٌؼُ ،م٤م ؾمٌؼ يم٤من ؾمٓمحل وهق يٜمزل أقمٛمؼ ُمـ
اًمًٓمح ،صمؿ شمتقاصؾ هذه اًم٘م٤مومٚم٦م إمم درضم٦م أقمٛمؼ وم٠مقمٛمؼ ،وم ُٞمِم٤مهد أن
اًمذي يم٤من ؾم٤مسم٘م ً٤م هق فمقاهر يمقٟمٞم٦م صحٞمح٦م وًمٙمـ ؾمٓمحٞم٦م وىمنمي٦م،
ىمنمي٦م ًمٞمس سمٛمٕمٜمك أهن٤م ًمٞمً٧م طم٘م٤مئؼ سمؾ سمٛمٕمٜمك أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م مل شمٙمتٛمؾ،
ظمذ ُمث ً
ال ذم قمٚمؿ اجلؼم واًمري٤موٞم٤مت واهلٜمدؾم٦م واهلٜمدؾم٦م اًمٗمراهمٞم٦م
وهٜمدؾم٦م اًمٗمْم٤مء ،إن اعمٕم٤مدٓت ذم اًمري٤موٞم٤مت ،واجلؼم ،واهلٜمدؾم٦م
واهلٜمدؾم٦م اًمٗمراهمٞم٦م وهٜمدؾم٦م اًمٗمْم٤مء ،متٙمـ اًمٕمٚمامء ُمـ إرضم٤مقمٝم٤م إمم شمًع
ُمٕم٤مدٓت ،هــذه اعمٕم٤مدٓت ،ي٘مقًمقن إن اًمٌح٨م احلثٞم٨م مل يًتٓمع أن
ي٘مرأ ُم٤م وراء هذه اعمٕم٤مدٓت اًمتًع ،وًمق اؾمتٓم٤مع اًمٌنم أن ي٘مرأ ُم٤م وراء
هذه اعمٕم٤مدٓت اًمتًعٓ ،يمتِمٗمٜم٤م أهار اًمٓمٌٞمٕم٦م ويمٜمقز اًمٓمٌٞمٕم٦م سمِمٙمؾ

ه٤مئؾ ضمد ًاً ،مٙمـ ًمألؾمػ هؿ ي٘مقًمقن مل شمتقصؾ اًم٘مدرة اًمٌنمي٦م ًم٘مراءة
ُم٤م ورائٝم٤م.
ذم قمٚمقم اعمٕمروم٦م أن اًمذي يٜمٙمٗمئ قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وٓ يت٘مٌؾ ُم٤م ي٠ميت،
ومٝمذا يّمٕم٥م قمٚمٞمف أن يتٓمقر ،واسمـ آدم إذا سمٚمغ ؾمـ إرسمٕملم ي٘مػ قم٘مٚمف
إٓ ُمـ دمرسم٦م ،إذن اًمتجرسم٦م راومد قمٚمٛمل ًمإلٟمً٤من ،وُمقاصٚم٦م اًمٕمٚمقم
شمٓمقره٤م راومد قمٚمٛمل ٓ يٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل سم٠مٟمف ي٘مػ ،سم٤مًمٕمٙمس هذه هل
و ر
ومٓمرة اهلل.
إذ ًا ،هٜم٤مك فم٤مهرشم٤من ،فم٤مهرة اًمقصقل إمم ىمٜم٤مقم٦م ظمٓم٠م ُم٤م ؾمٌؼ ذم
مجٚم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ ،وًمٙمـ هٜم٤مك فم٤مهرة أيمؼم وهل شمٕمٛمٞمؼ ُم٤م ؾمٌؼ ،ذم
قمٚمقم اًمري٤موٞم٤مت ُمث ً
ال ٟمٔمري٤مت قمديدة يمٜمٔمري٦م آطمتامل واًمٜمٔمري٦م
اًمٜمًٌٞم٦م واًمرؾمؿ اهلٜمدد ًمألقمداد ،ويمٞمػ هل اًمٕمالىم٦م سملم إقمداد ذم
سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤مُ ،مث ً
ال سملم أقمداد اعمجٛمققم٦م ،يم٤مٟمقا يتحدصمقن ؾم٤مسم٘م ً٤م قمـ
اًمٕمدد اًمٗمرد ذم اًمري٤موٞم٤مت ،وًمٙمٜمٝمؿ أن يتحدصمقن قمـ إهة
اًمٕمددي٦م ودوره٤م ذم اًمت٠مصمػم واًمذي يٙمقن أيمثر ُمـ شم٠مصمػم اًمٕمدد اًمٗمرد،
ومٞمتقصٚمقن إمم اًمٙمثػم واًمٕمديد ُمـ اًمؼماُم٩م واًمٌحقث اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم
اًمري٤موٞم٤مت ،هذه اًمٌحقث اجلديدة ذم اًمري٤موٞم٤مت أو اًمٗمٞمزي٤مء أو
قمٛم٘متٝم٤م،
إطمٞم٤مءً ،مٞمً٧م يمٚمٝم٤م شمٗمٜمد أصؾ اًمٜمٔمري٤مت اًم٘مديٛم٦م ،سمؾ إهن٤م َّ
وقمٛم٘م٧م سمٕمْمٝم٤م أظمر ،ومّم٤مرت اًمٜمٔمري٦م اًم٘مديٛم٦م
ومٜمَّدت سمٕمْمٝم٤م
َّ
شمٕمٛمؼ ،وأداؤه٤م مل يٙمـ يم٤مذسم ً٤م وًمٙمٜمف ؾمٓمحل حمدود ،سمٞمٜمام اًمٜمٔمري٦م

اجلديدة شمتٜم٤مول ُمدى وُمدار ًا أوؾمع ضمد ًا وأقمٛمؼ.
احملاوصً :مٙمل ٟمقاصؾ هذا اعمٌح٨م ،طمٌذا ًمق ٟمٜمٔمر إمم شم٤مريخ اًمٕمٚمقم
وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،إذا يم٤من ُم٤م ي٠ميت أن سمٛمث٤مسم٦م شمقؾمٕم٦م وشمٕمٛمٞمؼ...
ؿمٓمر
الؾيذ الغيزً :مً٧م أريد أن أىمقل أٟمف يمٚمف شمقؾمٕم٦م وشمٕمٛمٞمؼٌ ،
ُمٜمف شمقؾمٕم٦م وشمٕمٛمٞمؼ وؿمٓمر ُمٜمف شمٗمٜمٞمد ،وٓ ري٥م ذم ذًمؽ ،وًمٙمـ اًمذي
وؿمٓمر ُمٜمف شمٗمٜمٞمد..
أريد أن أىمقًمف أن ؿمٓمر ًا يمٌػم ًا ُمٜمف شمقؾمٕم٦م وشمٕمٛمٞمؼ،
ٌ
احملاوص :عم٤مذا هذه اعمامٟمٕم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم شم٘م رٌؾ ُم٤م شمٓمرطمف اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م
ًم٘مراءة اًمٜمص واعمجتٛمع واإلٟمً٤من؟.
ـمرطم٧م
الؾيذ الغيزً :مً٧م أؿم٤مريمؽ ذم أن هٜم٤مك مم٤مٟمٕم٦م و ًم٘مد
ُ
هذا ذم ؾمٚمًٚم٦م أسمح٤مث أًم٘مٞمتٝم٤م قمغم إظمقة اعمًتٛمٕملم (سمحقث اًمٜمص
واًمت٠مويؾ وُمدارس اعمٕمروم٦م) ،هذه اًمٌحقث ذم اًمقاىمع ذم ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م
ختدم وشم١ميد ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ،يمٞمػ ذًمؽ؟ ُشمرُمك اعمدرؾم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م
سم٠مهن٤م ُمدرؾم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م ،وأن رأس يمؾ اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ذم اإلؾمالم ُمـ
صقومٞم٦م وهمػمه٤م،
هل وًمٞمدة اًمتِمٞمع ،وهذه طم٘مٞم٘م٦م ،وًمٙمٜمٝمؿ يٕمتؼموهن٤م وىمٞمٕم٦م
وشم٘مريع ،سمٞمٜمام هل ذم اًمقاىمع ًمٞمً٧م ُمذ َُّم٦م ،سمؾ هل ُِمدطم٦م ،أن قمٚمقم
اًم٘مراءات إًمًٜمٞم٦م ىمد اٟمٗمتح٧م قمٚمٞمٝم٤م احلقزة ذم هذا اجل٤مٟم٥م ٓ ،أريد أن
أؿمػم أن إمم ؿمخص أًمػ أو ؿمخص سم٤مء ،شمقضمد ُمِم٤مرب خمتٚمٗم٦م

وادم٤مه٤مت خمتٚمٗم٦م ،وًمٙمـ سمِمٙمؾ قم٤مم ،شمقضمد ُمً٤مطم٦م واؾمٕم٦م ذم احلقزة
ُمٜمٗمتح٦م قمغم هذه اًمٕمٚمقم ،وشمرى أهن٤م ختدم وشمٗمٞمد ذم سمٕمض أـمروطم٤مهت٤م
اعمدرؾم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م.
ًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى قمغم ُمدى أرسمٕم٦م قمنم
ىمرٟم ً٤م ،شمقضمف أؾمٝمؿ اهلجقم قمغم اعمذه٥م اإلُم٤مُملٟٕ ،مف َّ
يتقهمؾ ذم ىمراءة
اًمٜمص ويتٕمدد ويٜمقع ىمراءة اًمٜمص ،ويًتخدم آًمٞم٤مت ُمتٜمققم٦م وٓ ي٘مػ
قمٜمد طمدّ  ،وهذا ظمراب ًمٚمديـ وهدم ًمٚمديـ ،ي٘مقًمقن إن ُم٤م شمٕمٚمٛمتف
اًمّمقومٞم٦م ذم ىمراءة اًمٜمص ُمـ اًمتِمٞمع وهل سمذًمؽ هتدم اًمديـ ،اٟمٔمر إمم ُم٤م
ُي٘م٤مل قمـ اسمـ قمريب وهمػمه ُمـ اًمّمقومٞم٦م اًمٚمذيـ شم٠مصمروا سمٜمٝم٩م إئٛم٦م 
وهن٩م اًمِمٞمٕم٦م ،هذه طم٘مٞم٘م٦م ٓ ٟم٠مسم٤مه٤مً ،م٘مد وًمدوا ُمـ سمٞمئ٦م ؿمٞمٕمٞم٦م ذم ـمري٘م٦م
اًمتٗمٙمػم واعمٕمروم٦م.

كيوط الكضآٌ والكضاءات احلزيثة
إن اًمنميٕم٦م ومٞمٝم٤م يمٜمقز ،واًم٘مرآن اًمذي ٟمزل ُمـ رب اًمًامء ًمف يمٜمقز
ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدّ  ،ذم هذا اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمقم شمثٌ٧م سمؼماهلم ؾمقاء ذم
اًم٘مراءات إًمًٜمٞم٦م أو اهلرُمقٟمٓمٞم٘مٞم٦م أو ذم اًمتٕمددي٦م (اًمٌقزم ري٤مًمٞمزم) أو ذم
اًمٕمٚمٛمٜم٦م ،هذه يمٚمٝم٤م شمثٌ٧م ذم ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م ،اًمٜمٔمري٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وشمٗمٜمد
اًمٜمٔمري٤مت إظمرى ،اًمتل شمٕمتٜم٘مٝم٤م اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ،أو أشمٌ٤مع
اًمنمائع اًمًاموي٦م إظمرى ،ـمٌٕم ً٤م اًمنمائع اًمًاموي٦م إظمرى اًمتل
ٟمٕمتؼمه٤م ذم ُمٜمٔمقرٟم٤م حم َّروم٦م.
أُم٤م اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل واعم١ماظمذة اًمتل شم١مظمذ أو اًمتل شمقضمٝمٝم٤م احلقزة،
أو اإلصح٤مح اًمذي شمقضمٝمف احلقزة ذم اًم٘مراءات إًمًٜمٞم٦م هق أٟمف ٓ سمدَّ
ُمـ وٌط هذه اًم٘مراءة وشمقزيٜمٝم٤م وأرؿمدهت٤م سمٛمقازيـ ٓ ،ري٥م سم٠من هٜم٤مك
ىمراءات ،وهذا هق ُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ وُمٕمٜمك ىمراءة اًمٜمص وُمٕمٜمك اًمتٕمٛمؼ
وُمٕمٜمك اؾمتجالء اًم٘مرآن ذم يمؾ قمٍم وزُم٤من ،وهذا هق ُمٕمٜمك ُمقايمٌ٦م

اًمنميٕم٦م عمتٖمػمات اًمزُم٤من ،وًمٙمـ اًمٙمالم ذم أٟمٜم٤م ٓ سمدَّ أن ٟمٛمٌم قمغم
ُمقازيلم.
ُمثٚمام أن هٜم٤مك ضم٤مٟم٥م ُمتٖمػم ،ومال سمدَّ أيْم ً٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م صم٤مسم٧م ،أُم٤م
اعمتٖمػم اعمٓمٚمؼ وم٢مٟمف ي١مدي إمم اًمًٗمًٓم٦م ،واًمث٤مسم٧م اعمٓمٚمؼ سمال ُمتٖمػم أيْم ً٤م
ي١مدي إمم اعمقت وقمدم احلريم٦م واًمًٙمقن .إذ ًا جي٥م أن يٙمقن إمم ضم٤مٟم٥م
اًمثٌ٤مت اجل٤مٟم٥م اعمتٖمػم.
اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يٛمٙمـ هلؿ أن يٗمٝمٛمقا اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م سمدون اًمٓمٌ٘م٤مت
إظمرى اًمٜمخٌقي٦مٕ ،ن اًمديـ هق شمٗم٤مقمؾ سملم ٟمِمآت خمتٚمٗم٦م وقمٚمقم
خمتٚمٗم٦م وُمقوققم٤مت خمتٚمٗم٦م ،ىمد يقضمد وم٘مٞمف وهق قم٤ممل اضمتامع أو هق قم٤ممل
ومٞمزي٤مء ،وىمد يٙمقن ومٞمزي٤مئل وًمف دوره ذم اًمٗم٘مف ،إذ ًا ًمٞمس اًمٙمالم ذم
اًمِمخص سمؾ ذم اًمٕمٚمقم ٟمٗمًٝم٤م ،أصح٤مب هذه اًمٕمٚمقم ًمٞمًقا ُمٕمّمقُملم،
سم٤مًمت٤مزم ومٝمؿ حيت٤مضمقن إمم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ،وهذا هق اًمٕمٚمؿ اجلٛمٕمل
واًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل .

توطع احلكيكة
أن ُم٤م هل اًمدرضم٦م اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م احلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦م اًمٌنمي٦م؟.
َّ
إن أرؿمد ُمًػمة هق اًمٕمٚمؿ اجلٛمٕمل ،طمْم٤مرة اعمٕمٚمقُم٤مت وآىمتّم٤مد
شمقزع احل٘مٞم٘م٦م،
وآرشمٌ٤مـم٤مت ُم٤مذا شمٕمٜمل؟ .اًمتٕمددي٦م ُم٤مذا شمٕمٜمل؟ .شمٕمٜمل ر
وهذا ذم ٟمٓم٤مق همػم اعمٕمّمقم صحٞمح ويٗمٜمد آؾمتٌداد ذم يمؾ ـمرىمف،
ومتٙمقن اعمِم٤مريم٦م مج٤مقمٞم٦م ُمع طمٗمظ اًمرشم٥م ،ومٙمام أن اًم ٌُٜمٞم٦م ٓ ُشمٗمٜمد اًمٗمروع
واًمٗمروع ٓ ُشمٗمٜمد اًم ٌُٜمٞم٦م ،وم٢من اعمتخّمص ٓ يٛمٙمٜمف أن يٗمٜمد همػم اعمتخّمص،
إذ ًا ٓ سمدَّ أن حيت٤مج اًمٌٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ أظمر ،وٓ سمدَّ أن شمٙمقن اعمًػمة
مج٤مقمٞم٦م ُمع وضمقد اًمرشم٥م ُمؽمشمٌ٦م ذم طمٚم٘م٤مت.
إن ٟمٔمري٦م اًمِمقرى اًمًٜمٞم٦م أو اًمِمقرى ذم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م
ختتٚمػ قمـ اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ي٘م٤مل :اًمِمقرى ُمـ (ؿمقر) وُمِم٤مورة أي
أهن٤م سمٜمؽ ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ حتٙمٞمؿ إرادة ،سمٞمٜمام ذم ٟمٔمري٦م اًمِمقرى سم٤معمٕمٜمك
اًمذي يٓمرطمف ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ،أو طمتك ذم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م،

شم٘مقل إن إيمثري٦م إذا أرادت ومتجؼم ٕهن٤م شمٙمقن هل اًمّمقاب ،وهل
احلؼ وظمالومٝم٤م ظمالف احلؼ ،سمٞمٜمٛمـــ٤م ذم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م شم٘مقل اًمِمقرى
أي ؿم٤مور ،وؾمٛم َل اعمِمؽمي ُمِمؽمي ً٤م ٕٟمف خيتؼم اعمٌٞمع ،وآؾمتِم٤مرة ًمٞمس
ومٞمٝم٤م ومرض ا ُعمِمػم قمغم اعمًتِمػم ،وًمٙمـ ومٞمٝم٤م شمٗمتح آوم٤مق وشمٌ٤مدل
ُمٕمٚمقُم٤مت ومٞمٝم٤م ؿمٕم٤مر احلْم٤مرة احلديث٦م ،اًمذي ٟم٤مدت سمف اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م
ىمٌؾ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم ً٤م ٓ ،شمًجـ ٟمٗمًؽ ذم أومؼ رؤي٦م ُمٕم َّٞمٜم٦م ،ومام دُم٧م
ر
شمْمخ إًمٞمؽ
همػم ُمٕمّمقم ،اومتح اًمرؤي٦م قمغم اًم٘مٜمقات اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ًمٙمل
شمْمخ إًمٞمٝم٤م ،ومتتٙمقن طمٞم ٍ
وأٟم٧م ر
ٜمئذ سمٞمئ٦م وٟمٔمؿ ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م وخٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ
اجلٛمٕمل.
احملاوص :ويمٞمػ شمٙمقن هن٤مي٦م اًم٘مرار ،أي يتخذ اًم٘مرار اًمٜمٝم٤مئل وومؼ
ؾمٛمٞمتٝم٤م؟.
اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م يمام َّ
الؾيذ الغيز :هن٤مي٦م اًم٘مرار شمتخذ سمحً٥م ٟمٗمس شمرشمٞم٥م اًمٕمٚمقم ُمع
يتٗمرد سم٤مًم٘مرار طمتك ًمق اختذه ذو
سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م ذم سمٜمٞمتٝم٤م ،وًمٙمـ ٓ أطمد َّ
ُمقىمٕمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦مُ ،مث ً
ال اعمحٙمٛم٦م اًمدؾمتقري٦م هل٤م ُمقىمٕمٞم٦م ذم رأس اهلرم قمغم
أضمٝمزة اًمدوًم٦م اعمختٚمٗم٦مً ،مٙمـ طمٞم٨م إن اعمحٙمٛم٦م اًمدؾمتقري٦م همػم
شمتٗمرد سم٤مًم٘مرار ،إذا يم٤من اًمٌح٨م ُمرشمٌٓم ً٤م سم٤مًمٌٞمئ٦م
ُمٕمّمقُم٦م ،ومال يٕمٜمل أن َّ
ُمث ً
ال ،ومال سمدَّ أن حتٙمؿ ذوي اخلؼمة ذم اًمٌٞمئ٦م ،ومٞمّمٌح شمزاوج ذم
اؾمتّمدار احلٙمؿ وإن يم٤مٟم٧م ُمقىمٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن ُمقضمقدة ذم رأس اهلرم،
أن طمتك اًم٘مْم٤مء ختّميص ،ىمْم٤مء ذم اًمتج٤مرة ،ىمْم٤مء ذم اًمٓم٥م ،وىمْم٤مء

ذم اًمزراقم٦م وهمػمه٤م ،وهذا هق اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل أو اًمٕمٚمؿ اجلٛمٕملُ ،مع
طمٗمظ اًمرشم٥م وهل ٓ شمٕمٜمل اًمتٗمرد وآؾمتٌداد ،عم٤مذا؟ٕ .ن ـمٌٞمٕم٦م همػم
ُمر سمٜم٤م،
اعمٕمّمقم هل هٙمذا .سمؾ طمتك طمٙمقُم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمٕمّمقُملم يمام َّ
واًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اعمٕمّمقم ذم رأس اهلرم ،وٓ شمٕمقزه ُمٕمٚمقُم٦م ذم اًمٕمٚمقم
اعمختٚمٗم٦م طمً٥م قم٘مٞمدة اًمٕمّمٛم٦م ،وُمع ذًمؽ ٓ سمدَّ ُمـ ُمِم٤مريم٦م يمؾ
اًمٓمٌ٘م٤مت ،وهذه هل طمٞمقي٦م اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ،إهن٤م ًمٞمً٧م
يم٤مًمٜمٔمري٦م اًمٙمٜم٤مئًٞم٦م وٓ يمٜمٔمري٤مت اعمذاه٥م اًمًٜمٞم٦م إظمرى.
ذم طمٙمقُم٦م اعمٕمّمقم ٕهؾ اخلؼمة دورهؿ ٓ ،حل٤مضم٦م اعمٕمّمقم
هلؿ ،سمؾ حل٤مضم٦م ٟمٗمس اعمجتٛمع اًمٌنمي هلؿ ،وحل٤مضم٦م اًمدوًم٦م هلؿٕ ،ن
ًمٞمس يمؾ أقمْم٤مء اًمدوًم٦م ُمٕمّمقُملم ،وم٘مط اًمرأس ُمٕمّمقم ،إضمٝمزة،
اًمقزارات ،اًمدواويـ يمٚمٝم٤م همػم ُمٕمّمقُم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم أوًمئؽ ذم يمٞمٗمٞم٦م
اؾمتّمدار اًم٘مرارات ٓ سمدَّ أن شمتحٙمَّؿ اًمٜمخٌ٦م ،واعمٕمّمقم ٓ ينمف قمغم
يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة سمؾ ينمف قمغم اعمً٤مر اًمٕم٤ممً ،مذًمؽ ٓ سمدَّ أن شمتحٙمَّؿ
اًمٜمخٌ٦م.
احملاوص :وًمٙمـ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ،أٓ شم٘مقل اًمٜمٔمري٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ،أٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم
رقم٤مي٦م ُمـ ؾمٚمٓم٦م قمٚمٞم ً٤م؟.
الؾيذ الغيز :ذم إُمقر اًمتل يّمؾ إًمٞمٝم٤م اهلدي اًمٌنمي ٓ ،أُم٤م ذم
إُمقر اًمتل شمٌ٘مك ٟمٔمري٦م وجمٝمقًم٦م ذم اهلدي اًمٌنمي ،وم٤مًمرقم٤مي٦م شمٙمقن

ًمرب اًمًامء.
احملاوص:

دقمٜم٤م ٟمٜم٤مىمش هذا اعمقوقع أن سم٠مؾمئٚم٦م قمٛمٚمٞم٦مً ،مٜم٠مظمذ

ًمٚمتّمقر اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل..
اًمتجرسم٦م اإليراٟمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م ممثٚم٦م
ر
ًمتّمقرات؟.
الؾيذ الغيز :هؾ شم٘مّمد أطمد ا ر
شمّمقر وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ،يمٞمػ شمٜمٔمر أٟم٧م إمم هذه
احملاوصٟ :مٕمؿ ،أىمّمد ر
اًمتجرسم٦م ُمـ ظمالل اعمٜمٔمقر اًمذي حتدَّ صم٧م قمٜمف أن؟.
الؾيذ الغيزُ :م٤م طمدث ذم إيران ًمٞمس إٓ ٟمقع ُمـ اًمتجرسم٦م ،وٓ
يٛمثؾ مت٤مم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،يمام يٕمؼم اًمًٞمد& أن هذه مجٝمقري٦م وًمٞمً٧م
طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م ،وٓ زًمٜم٤م ذم اًمٓمريؼ إن ؿم٤مء اهلل إمم احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،
سمؾ إن ىمٜم٤مقم٤مت اإلُم٤مم ٟمٗمًف شمذه٥م إمم أن اعمديٜم٦م اعمث٤مًمٞم٦م اًمتل شمٜمِمده٤م
اًمٌنمي٦م ٓ ،شمتح٘مؼ إٓ قمغم يد ُمٕمّمقم ،وًمٙمـ حت٘م٘مٝم٤م قمغم يد اعمٕمّمقم
ٓ يٕمٜمل قمدم اٟمؼماء اًمٙمٗم٤مءات اًمٌنمي٦م اعمختٚمٗم٦م ذم رؾمؿ اًمتج٤مرب
اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م إلرؾم٤مء اًمٕمداًم٦م ٓ .يٛمٙمـ إذن حتٛمٞمؾ اًمٜمٔمري٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو
اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ أىم٤مم اًمتجرسم٦م اعمقضمقدة ذم إيرانٕ ،هن٤م ًمٞمً٧م
إٓ دمرسم٦م ،وهل حم٤موًم٦م وُمث٤مسمرة ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ ،وُمع هذا اًمتٓمٌٞمؼ
واًمتجرسم٦م شمقضمد هل٤م رؤى ُمٕم٤مسة ذم طمقزة ىمؿ أو اًمٜمجػ أو همػمه٤م،
شمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م وهل شمرشمئل أن ُشمرؿمد اًمتجرسم٦م سمٜمحق آظمر ،وهذه هل اًمتل
يًٛمٞمٝم٤م اًمٖمرب ُمٕم٤مرو٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف ،هذه ذم اًمقاىمع ٟمقع ُمـ اًمتٕمددي٦م

ذم اًمرؤي٦م ًمٙمٞمٗمٞم٦م أرؿمدة اًمتجرسم٦م سمِمٙمؾ أيمثر وأيمثر.
إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ٟمٜمٗمل يمؾ إجي٤مسمٞم٤مت اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،واًمٕمٚمٛمٜم٦م يمذًمؽ ٓ ٟمٜمٗمل
إجي٤مسمٞم٤مهت٤م ،ومال سمدَّ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اإلجي٤مسمٞم٤مت اًمتل ذم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م
واًمٕمٚمٛمٜم٦م ،ومٝمٜم٤مك آًمٞم٤مت ُمتٓمقرة ذم ُمراىمٌ٦م اًمِمٕم٥م ذم اؾمتّمدار
اًم٘مرارات ،هذا ُمـ إُمقر اًمتل ي١مُمـ هب٤م ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م سم٘مقة،
أص ً
ال ضمٝم٤مد ؾمٞمد اًمِمٝمداء ذم هذا اعمٓمٚم٥مً ،مٙمل حيٞمل ذم إُم٦م اعمراىمٌ٦م
قمغم اجلٝم٤مز احل٤ميمؿ ،وأطمد أهداف أهؾ اًمٌٞم٧م أن اًمٜمخٌ٦م وقمٛمقم
ـمٌ٘م٤مت ذائح اعمجتٛمع ٓ شم٘مػ ُمتٗمرضم٦م قمغم احل٤ميمؿ ،هذا ُمّمػمه٤م،
سمؾ ٓ سمدَّ أن شم٘مػ وىمٗم٦م اعمِم٤مرك اًمٗم٤مقمؾ اعمراىم٥م ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة.

الفيتو واملعضوو
ذيمرت أٟمف طمتك ذم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وذم طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل
ًمذًمؽ
ُ
وطمٙمقُم٦م اعمٕمّمقُملم ،طمتك ذم رؤيتٝم٤م ًمٚمٛمٕمّمقمً ،مٞمس اعمٕمّمقم يمام
ٟمتّمقر أٟمف ومٞمتق إُمؿ اعمتحدة ،رهمؿ أن (اًمٗمٞمتق) ذم سمٕمض ُمٜمٓم٘مف ًمف
َّ
أمهٞمتف ٓ ،سمدَّ أن يّمػم اًم٘مرار ًمٚمٗمٞمتق أطمٞم٤مٟم ً٤م ،ىمْمٞم٦م (اًمٗمٞمتق) ًمٞمً٧م هل
ٟمٔمري٦م إُم٤مُمٞم٦م وم٘مط ،هل ًمٖم٦م ُمقضمقدة طمتك ذم اًم٘م٤مٟمقن احلدي٨م ،وحيت٤مج
إًمٞمٝم٤م اًمٌنم إمم درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦مُ ،مث ً
ال إذا يم٤من اًم٘مرار ٟمٔمري ً٤م ومل شمًتٓمع
شمٌ٧م ومٞمفٕ ،ن اعمًػمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م مل شمًتٓمع أن شمّمؾ إًمٞمف  ،يّمؾ
اًمٜمخ٥م أن ّ
إُمر إمم طمًؿ إقم٘مؾ ومقق اًمٕم٘مالء وإقمٚمؿ ومقق اًمٕمٚمامء وإيمثر
ظمؼمة ومقق ذوي اخلؼمةٟٕ ،مف ُمـ همػم اعمٛمٙمـ ضمٕمؾ إُمر ذم ُمداوًم٦م
اجلٛمٞمعٟٕ ،مف ًمق يم٤من إُمر سمٞمٜم ً٤م وواوح ً٤م ومٚمٞمس ًمألقمٚمؿ أن خي٤مًمٗمف ،طمتك
ذم اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ممتٜمع ًمإلُم٤مم أن خي٤مًمٗمٝم٤م،

وًمق ظم٤مًمٗمٝم٤م عم٤م يم٤مٟم٧م ًمف احلجٞم٦م ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ وهق ٓ يدظمؾ ذم ذًمؽ،
ويمام ذم خم٤مـمٌ٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق‘ ٕطمد اًمٖمالة ،ي٘مقل« :لق أمركاهؿ
بعبادتـا لؽان ٓزم عؾقفؿ يف عؼقهلؿ أن يلبقا عؾقـا َذلِ َ
ؽش ،أي ٓ
يٓمٞمٕمقٟمٜم٤م ،ي٘مقل« :وكقػ بـا وكحـ كلمرهؿ بلن يعبدوا اهلل ويقحدوهش.
ذيمرت أن شمًٚمًؾ احلج٩م ُمٌدؤه اًمٕم٘مؾ ،صمؿ اًمقطمل ،اًمقطمل
ًم٘مد
ُ
خي٤مـم٥م قم٘مؾ اإلٟمً٤من ،وإن يم٤من اًمقطمل ومقق اًمٕم٘مؾ يٕمٜمل أٟمف يرؿمده،
يٕمٜمل سمداي٦م آٟمٓمالىم٦م ًمإلٟمً٤من ُمـ اًمٕم٘مؾ ،ومال يٛمٙمـ شمِمٓمٞم٥م دور
اًمٕم٘مؾ ودور اًمتٖمذي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م طمتك ذم ُمًػمة اًمقطمل ،هٜم٤مك ذم سمٕمض
اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م شمِمٓمٞم٥م دور اًمٕم٘مؾً ،مذًمؽ ي٘مقًمقن قمـ ُمدرؾم٦م
أهؾ اًمٌٞم٧م أهن٤م قم٘مٚمٞم٦م ُمٗمرـم٦مٟ ،مٕمؿ ٓ سمدَّ ُمـ وضمقد اًمدور اًمٕم٘مكم ومٞمٝم٤م،
طمتك ذم اًمقطمل وطمتك ذم وٓي٦م اعمٕمّمقمُ ،م٤م دام اًمقطمل خي٤مـم٥م اًمٕم٘مؾ
ومال سمدَّ أن يٙمقن ذم ٟمٓم٤مق اًمٕم٘مؾ ،واًمقطمل يٖمذي اًمٕم٘مؾ ذم خم٤مـمٌتف ًمف،
وهذا إذن ٟمقع ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم احلٙمؿ وذم اًمرؤي٦م ،وطمؼ اعمٜم٤مىمْم٦م
ُمقضمقد ذم ُمٜمٓمؼ ٟمٔمري٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^.
احملاوص :يمٞمػ هق ُمقىمٗمؽ ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٕمٚمٛمٜم٦م ًمٚمقطمل ذم قمالىمتف
سم٤مًمٕم٘مؾ ،أي أن ٟمجٕمؾ اًمٕم٘مؾ يًٌؼ اًمقطمل؟.
الؾيذ الغيز :اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل اًمِمٞمٕمل ذم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُمٜمفُ ،مث ً
ال
اًمٕمالَُّم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل اؾمتٗم٤مد ُمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم احلديث٦م ٕضمؾ اًمؼمهٜم٦م

وشمقؾمٕم٦م اعمٕمروم٦م اإلهلٞم٦م ،وٟمرى ُمدارس قمديدة ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م
ُمٜمٗمتح٦م قمغم اجل٤مٟم٥م اإلجي٤ميب ُمـ هذه اًمٕمٚمقم ،إن إًمٖم٤مء دور اًمٕمٚمقم
احلديث٦م يٕمٜمل قمدم آؾمتٗم٤مدة ُمـ أًمٞم٤مت احلديث٦م اًمتل شمّمؾ إمم اًمٌنم،
وهذا يٕمٜمل اٟمٙمٗم٤مء ُمٓمٚمؼ ،وٓ يٕمٜمل هذا أن يٙمقن هٜم٤مك اٟمٗمت٤مح ُمٓمٚمؼ
سمحٞم٨م أىمٌؾ دون ُمٞمزان ،إن ًمٕم٘مكم دور ًا ذم اًمٜم٘مد واًمت٘مٞمٞمؿ ،وم٠مٟم٤م أىمٌؾ
اًمٕمٚمقم احلديث٦م ذيٓم٦م أن أزهن٤م سمٛمٞمزان قمٚمٛمل ،أو أوضمد قمغم إىمؾ هل٤م
ٟمٔم٤مم ُمٞمزانٟ ،مٔم٤مم ُمٕمروم٦م قمٚمٛمل ،وإن ؿم٤مء اهلل احل٤مًم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م هل
اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٤مًمٜمٛمق واًمتالىمح اًمٌنمي ،إن آٟمٗمت٤مح قمغم احلدي٨م واحلداصم٦م
واحلداصمقيلم ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اإلجي٤مسمٞم٤مت ،ويمذًمؽ آطمتٗم٤مظ سم٤مًمت٘مٚمٞمد ومٞمف
أيْم ً٤م إجي٤مسمٞم٤مت يمثػمة ،طمتك ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م يقضمد شم٘مٚمٞمد ذم أُمقر
ىمديٛم٦م ُمٕمٝمقدة ،طمتك ذم قمٚمقم اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمٕمٚمقم
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وهمػمه٤م ،ومٝمٜم٤مك شمراث ؾم٤مسمؼ ذم يمؾ اًمٕمٚمقم ذم اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م
وذم اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م ،وهٜم٤مك اٟمٗمت٤مح وآًمٞم٤مت طمديث٦م ،وًمٙمـ أًمٞم٤مت
احلديث٦م ٓ شمٕمٜمل أٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مٞمؿ وٓ ٟم١مؾمس ُمقازيـ وٟمٜم٤مهمٛمٝم٤م وٟم٘م٤مرهن٤م
سم٤معمقازيـ اًمً٤مسم٘م٦م وٟم١مرؿمده٤م.
احملاوص :أًمٞمً٧م اعمِمٙمٚم٦م أٟمٜم٤م سم٤مؾمؿ اعمقازيلم وسم٤مؾمؿ اعمٕم٤ميػم ٟمامرس
أؿمد أدوار اٟمٖمالىمٜم٤م واؾمتٌدادٟم٤م وشمرضمٕمٜم٤م وقمدم ىمدرشمٜم٤م أو ضمً٤مرشمٜم٤م قمغم
أن ٟمٜمٗمتح قمغم هذه اًمٕمٚمقم وقمغم هذا اًمٕمٍم؟.
الؾيذ الغيز :هق يمام شمٗمْمٚمتؿ هبذه اعمٚمحقفم٦م ،إهن٤م يمٕم٤ممل اًمري٤موٞم٤مت

اًمذي يٖم٤مر قمغم اًمري٤موٞم٤مت اًم٘مديٛم٦م ومٞم٠مسمك اًمري٤موٞم٤مت احلديث٦م ،أو
يم٤مًمٓمٌٞم٥م اًمذي ًمديف محٞم٦م قمغم اًمٓم٥م اًم٘مديؿ ،ومٞمٖم٤مر قمغم اًمٓم٥م احلدي٨م .أٟم٤م
أضمد أن هذا ُمـ سم٤مب« :لقٓ دفع اهلل الـاس بعضفؿ ببعض لػسدت
ًمتٓمقر ،وم٤مًمذي يتِمدَّ د ذم
إرضش ،وهلدُم٧م إٟمج٤مزات اًمٌنمي٦م ذم ا ر
اًمت٘مٚمٞمد أو ومٞمام ؾمٌؼ هق ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمـ يٜمٗمتح سم٢مومراط قمغم احلدي٨م وقمغم ُم٤م
هق ُمتٖمػم وُم٤م هق إٟمج٤مز ضمديد ،سمال أن يتزن ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٚم٘مل ،إن شمِمدر د
هذا اًمٓمرف ،وشمِمدر د اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ًمف ،خيٚمؼ طم٤مًم٦م وؾمٓمٞم٦م ُمقزوٟم٦م.
احملاوصً :مٙمـ أٓ شمرى أن اخلٓم٤مب آضمتامقمل اًمديٜمل اًمذي ُيٚم٘مك
ذم اعمًجد وذم اعم٠مشمؿ وذم اعمٚمت٘مٞم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،خيٚمؼ دم٤مذسم ً٤م طم٤م َّد ًا ذم
اعمجتٛمع سمحً٤مؾمٞمتف اعمٗمرـم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م هق ضمديد؟ .وـم٤معم٤م يٛمثؾ ظمٓم٤مب
رضمؾ اًمديـ ُمرضمٕمٞم٦م أطم٤مدي٦م ذم اعمجتٛمع ،ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟم١مؾمس
خلٓم٤مب حيتْمـ يمؾ هذه اًمتٜمققم٤مت واًمتج٤مذسم٤مت اعمختٚمٗم٦م؟.
الؾيذ الغيز :ذم اًمقاىمع هٜم٤مك قمدة شمقصٞم٤مت ،أوًٓ ٓ سمدَّ ُمـ حتٙمٞمؿ
ضمق احلقار واًمتٗم٤مهؿ واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وًمٙمـ سمٕمض اخلٓم٤مسم٤مت ُمـ هٜم٤م
ُمٕملم ،وهذا
وهٜم٤مك ،يم٠مٟمام وهل ذم ـمقر اًمٌح٨م شمتٌٜمك وشم٘مّمػ ُمٌٜمك َّ
هق اًمذي يًٌ٥م إصم٤مرة اهلٞمج٤من اًمٜمٗمزً ،مٜمٗمرض أن هٜم٤مك ٟمٔمري٦م طمديث٦م
أريد أن أشمٌٜم٤مه٤م ،وـمٌٞمٕم٦م اإلٟمً٤من إٟمف حي٥م أن يٜمٗمتح وي َّٓمٚمع قمغم اجلديد،
أُمر إجي٤ميبً ،مٙمـ اًمًٚمٌٞم٦م شمٙمٛمـ ومٞمام إذا شمٌٜمَّٞم ُ٧م هذه اًمٜمٔمري٦م
وهذا ٌ
وطم٤موًم٧م أن أؾمٗمف وأه٤مضمؿ يمؾ ُم٤م هق ؾم٤مسمؼ ويمؾ ُم٤م هق شم٘مٚمٞمدي وُم٤م

ؿم٤مسمف ،سمدًٓ ُمـ أن يٙمقن هٜم٤مك سمح٨م وُمٕمريم٦م قمٚمٛمٞم٦م ،شمّمٌح اعمٕمريم٦م
ٟمٗمًٞم٦م ،وم٤معمٓمٚمقب ُمـ يمؾ سم٤مطم٨م ذم أي ضم٤مٟم٥م وُمـ أي ومئ٦م أن يٕمتٛمد
ظمٓم٤مسم ً٤م همػم ُمثػم ،ويمثػم ًا ُم٤م حتدث هٜم٤م ذم اًمنمق إصم٤مرات ًمٌٕمْمٜم٤م سمٕمْم ً٤م،
سمًٌ٥م أن اخلٓم٤مب اعمًتخدم ُمثػم ًمٚمج٤مٟم٥م اًمٜمٗمز سمدل اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل.
إصم٤مرة اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل رء وإصم٤مرة اجل٤مٟم٥م اًمٜمٗمز رء آظمرُ ،مث ً
ال
قمٜمدُم٤م أشمٌٜمك ٟمٔمري٦م وأقمتؼم اًمٜمٔمري٦م إظمرى ؾمٗمٞمٝم٦م وسمٚمٞمدة وأؾمتخدم
أًمٗم٤مفم ً٤م ٟمٗمًٞم٦م شمًٌ٥م إصم٤مرة .أو يمام حيدث ذم سمٕمض اًمٌحقث اًمٜمٔمري٦م،
طمٞم٨م يٙمقن اًمٌ٤مطم٨م ُم٤م زال ذم ـمقر اًمٌح٨م ،ويٓمرح ُم٤م ًمديف سمِمٙمؾ
شمٌٜمل هن٤مئل وسمِمٙمؾ شمروجيل هل٤م ،وىمد يٙمقن ذم ىمرارة ٟمٗمًف يٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م
زال ذم صدد اًمٌح٨م ،وىمد يٓمرطمٝم٤م قمغم اًمِم٤مرع اًمٕم٤مم اًمذي يًػم قمغم
ُمٕملم ،وم٢مذا مل حتّمؾ هذه اًمٜمٔمري٦م قمغم شمّمقي٥م قمٚمٛمل ُمـ
ٟمٔم٤مم َّ
إـمراف اعمختٚمٗم٦م ٓ ،يٛمٙمـ أن شمٕمتٛمد ،وشمتخذ يمٛمٜمٝم٤مج ؾمٚمقيمل.
شمقصؾ هل٤م أطمد
ومرو ً٤م شمقضمد ٟمٔمري٦م ـمٌٞم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمالج ىمد َّ
ٍ
ُمٕملم،
إـمٌ٤مء ،ويريد هذا اًمٓمٌٞم٥م أن يٕمٛمؿ ٟمٔمريتف ويامرؾمٝم٤م ذم سمٚمد َّ
دون شمّمقي٥م وُمّم٤مدىم٦م وزارة اًمّمح٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمٚمج٤من اًمٓمٌٞم٦م اًمدوًمٞم٦م،
ٓ ري٥م أٟمف ؾمقف ُشمرومع قمٚمٞمف ؿمٙمقى ذم حمٙمٛم٦م ٓه٤مي ًمق ـم ٌَّؼ ٟمٔمريتف
دون أن حيّمؾ قمغم ُمقاوم٘م٦م سمذًمؽ ،إن ُمـ طم٘مف أن يٌتٙمر وجيدد وًمٙمـ
جي٥م أن يٛمر ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف قمؼم اًم٘مٜمقات اًمرؾمٛمٞم٦مً ،مٙمل شمقاومؼ قمغم
شمٓمٌٞمؼ ُم٤م َّشمقصؾ إًمٞمف ،وٓ سمدَّ هلذه اًم٘مٜمقات اًمرؾمٛمٞم٦م أن شمٜمٗمتح قمغم

اًمٜمٔمري٤مت اجلديدة ،هذه اًم٘مٜمقات واًمرواومد ًمإلدراك قمٜمدُم٤م شمتٚم٘مك
ُمٕمٚمقُم٦م ،ومال سمدَّ أن شمرؾمٚمٝم٤م إمم إضمٝمزة اعمختّم٦م ُمـ أضمؾ اًمتّمديؼ
وآقمؽماف ،أُم٤م أن هذه اإلدرايم٤مت شمريد أن مترر هذه اعمٕمٚمقُم٤مت إمم
اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم دون أن متر سم٤مًم٘مقى اًمرؾمٛمٞم٦م اًمتل سمٞمده٤م
ومتقج سملم رواومد اعمٕمٚمقُم٤مت ،وشمٙمقن
آقمؽماف ،ومٝمذا خيٚمؼ طم٤مًم٦م سمٚمٌٚم٦م ر
اًمٜمتٞمج٦م سم٤مًمت٤مزم أن ُحيرم اعمجتٛمع ُمـ ـم٤مىم٤مت سمٕمْمف سمٕمْم ً٤مً ،مذًمؽ ُمـ
أضمؾ شمقازن اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويمام هق ُمقضمقد ذم اًمٕم٤ممل ذم اًمٓم٥م واهلٜمدؾم٦م
وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم ،يقضمد اًمٜم٤مدي اًمٕمٚمٛمل اخل٤مص واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل،
طمر ذم ـمرح يمؾ ُم٤م شمريد،
وىمؾ ُم٤م ؿمئ٧م وًمٞمس قمٚمٞمؽ أي شم٘مٞمٞمد ،وأٟم٧م ٌّ
ٜم٧م أريد أن أوصٚمٝم٤م إمم اًمِم٤مرع اًمٕم٤مم اًمٕم٤معمل وأـمٌ٘مٝم٤م ذم سمٚمد
أُم٤م إن يم ُ
ُمـ اًمٌٚمدان ،ومٝمٜم٤م ي٠ميت دور اعمحٙمٛم٦مً ،مت٘مقل زم أن ًمٞمس زم احلؼ ذم ذًمؽ،
إٓ سمٕمد أن يّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م سم٢مهن٤م ٟمٔمري٦م ص٤مئٌ٦م صمؿ شمٓمٌؼ.
احملاوص :إٟمٜمل أحتدَّ ث قمام ًمف قمالىم٦م سم٤مًمديـ واإلؾمالم واًمتِمٞمع
واإلٟمً٤من واعمجتٛمع ،وسمٙمؾ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م اًمٜم٤مس وشمًٛمٕمٝم٤م
وشمدظمؾ ومٞمٝم٤م وشمٕمٞمش هب٤م وقمٚمٞمٝم٤م..
الؾيذ الغيز :شمقضمد يمٚمٛم٦م سمديٕم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم‘ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
«حقاة العؾؿ بالبحث والـؼدش ،وهذه يمٚمٛم٦م ظم٤مًمدة ُمقضمقدة ذم
هن٩م اًمٌالهم٦م ،وم٤مًمٌح٨م واًمٜم٘مد ٓ سمدَّ ُمٜمٝمام ،وًمٙمـ ُمِمٙمٚمتٜم٤م ٟمحـ سملم

سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم ً٤م ،سملم إٟمدي٦م واًمٜمخ٥م اعمختٚمٗم٦م .إن اًمٓمري٘م٦م اعمٜمٝمجٞم٦م
عمامرؾم٦م اًمٌح٨م واًمٜم٘مدٟ ،مامرؾمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ٟمٗمً٤مٟمٞم٦م سمدًٓ ُمـ أن ٟمجٕمٚمٝم٤م
قمٚمٛمٞم٦مً ،مٜمٗمؽمض أن هٜم٤مك ٟمٔمري٦م ومٞمزي٤مئٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م...
احملاوص :أُمثٚم٦م اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء هل ُمً٤مئؾ ًمًٜم٤م ُمٌتٚملم هب٤م...
الؾيذ الغيز :سمؾ إٟمٜم٤م ُمٌتٚمقن هب٤م ،يٌدو أن اًمٗمٙمرة اًمتل يمٜم٧م أريد أن
أوصٚمٝم٤م ُم٤م زاًم٧م همػم واوح٦م ،اًمذي أردت ىمقًمف هق أٟمف ذم اًمٌح٨م
واًمٜم٘مد جي٥م اقمتامد اخلٓم٤مب اًمذي ًمٞمس ومٞمف إصم٤مرة وقم٤مصٗم٦م ٟمٗمً٤مٟمٞم٦م،
اًمًخري٦م ُمث ً
ال ذم أي ظمٓم٤مب وُمـ أي سم٤مطم٨م اؾمتٝمزاء هيٞم٩م اًمٓمرف
أظمر ،واًم٘مرآن يقيص سمٕمدُمٝم٤م ،أُم٤م قمٜمدُم٤م أـمرح شمً٤مؤًٓ سمجٗم٤مف
قمٚمٛمل دون ًمٖم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م ،وم٠مٟم٤م أٟمت٩م سمحث ً٤م آظمر ،أٟم٤م ٓ أريد أن أوضمف
اًمالئٛم٦م قمغم اًمٓمرف أظمرً ،م٘مد ىمٚم٧م طمتك اًمتِمدر د ذم قمدم آـمالع
يقضم٥م قمدم طمٞمقي٦م اًمنميٕم٦م ،ويقضم٥م قمدم ظمٚمقد اًمنميٕم٦م ،ويقضم٥م
اإلىمرار سم٠من اًمنميٕم٦م ٓ شمقايم٥م احلٞم٤مة.
ذم اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م شمقضمد ٟمٗمس هذه اجلدًمٞم٦م ،هؾ ٟمٜمٗمتح قمغم
أًمٞم٤مت احلديث٦م أو ٟمرومْمٝم٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م؟ .هؾ ٟمٜمٗمتح قمغم اخلٓم٤مب اًمًٞم٤مد
ذم اًمرواديد أم ٓ؟ .أٟم٤م ذيمرت ٟمٔمري٦م صم٤مًمث٦م إٟمٜمل أطم٤مول أن أُمتص
إجي٤مسمٞم٤مت اًمٜمٔمريتلم وأشمرك ؾمٚمٌٞم٤مهتام وأيمقن ُمٜمٝمام ٟمٔمري٦م صم٤مًمث٦م ،وهذه
ُمٓمروطم٦م ُمٜمذ اًم٘مديؿ ذم احلقزةٕ ،ن ٟمٔمري٤مت أًمٞم٤مت احلديث٦م ختتٚمػ

ذم يمؾ قمٍمٟ ،مٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمد شم٘مقل إن ًمديٜم٤م هقي٦م أصٞمٚم٦م ،وأًمٞم٤مت
شمٙمقن يم٤مًمٔمرف ُيٕمٌ٠م ومٞمف اعمٕمٜمك ،هل ضمًقر ٕداء ُمٕمٜمك ،واعمٕمٜمك إصٞمؾ
يتٙمقن ًمٜم٤م ُمٕمٜمك ًمٞمس هق اعمٓمٚمقب ،ومتْمٞمٞمع
همػم ُمقضمقد ومٞمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم َّ
طم٘م٤مئؼ اعمٕم٤مين اًمتل هندف إًمٞمٝم٤مً ،مٙمـ هذا اًمتحٗمظ ُمـ اًمت٘مٚمٞمدي ًمف
ُمؼمراشمف وًمٙمـ ًمف ؾمٚمٌٞم٤مشمف أيْم ً٤م ،و ذاك آٟمٗمت٤مح اعمٓمٚمؼ يمام يٜم٤مدي
اًمٌٕمض سم٠من ٟمٚمٖمل يمؾ اًمِمٕم٤مرات اًم٘مديٛم٦م وٟمًتخدم ؿمٕم٤مرات طمًٞمٜمٞم٦م
ضمديدة ،هذا إومراط وشمٗمريط.
اًمٓم٥م اًم٘مديؿ :ؾمقف أرضب ُمث٤مًٓ ىمد وصٚم٧م إًمٞمف اًمٌنمي٦م
طم٤مًمٞم ً٤م ،وهق ُمقوقع اًمٓم٥م اًم٘مديؿ ذم اًمنمق إوؾمط ،ومٞمام قمدى إيران
وپ٤ميمًت٤من واًمدول أؾمٞمقي٦م واهلٜمد ،وم٢من اجلٛمٞمع رومض اًمٓم٥م اًم٘مديؿ
اًمذي يٕمتٛمد إقمِم٤مب واعمً٤مج وهمػمه٤م .يقضمد أرسمٕمقن ٟمققم ً٤م ُمـ اًمٓم٥م
اًم٘مديؿ واحلدي٨م ،أُم٤م اًمٓم٥م احلدي٨م وٕهمراض دم٤مري٦م ُم٤مذا صٜمع ذم
اًمنمق إوؾمط وٓ ؾمٞمام ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م؟ً .م٘مد طم٤مرب اًمٓم٥م اًم٘مديؿ
ُمـ أضمؾ أن يروج ًمتج٤مرة اًمٓم٥م احلدي٨م ،وأن ومٝمٛم٧م اًمٌنمي٦م أن
اًمٓم٥م اًم٘مديؿ ضمدير سم٤مٓهتامم ،اًمّملم ُم٤مئ٦م سم٤معم٤مئ٦م أدويتٝم٤م ـمٌٞمٕمٞم٦م ،وٓ
يقضمد ًمدهي٤م طمتك سمٜمًٌ٦م واطمد سم٤معمئ٦م أدوي٦م صٜم٤مقمٞم٦م ،يمٜمدا ًمدهي٤م أرسمٕمقن
سم٤معم٤مئ٦م إن مل يٙمـ ؾمتقن ُمـ إدوي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦مً ،م٘مد اًمتٗمتقا ذم ُم١ممتر ـمٌل
ذم أُمريٙم٤م إمم (اًمٓم٥م إم (و (اعمًتِمٗمك إُمثؾ) وهق اعمزاوضم٦م سملم
اًمٓم٥م احلدي٨م واًمٓم٥م اًم٘مديؿ.

سمٕم٧م ذًمؽ
ًم٘مد شمقصٚمقا إمم أن اعمًتِمٗمك اًمٜمٛمقذضمل ـ وىمد شم٤م ُ
ُمت٤مسمٕم٦م طمثٞمث٦م ـ هق اًمذي يامزج سملم اًمٓم٥م احلدي٨م واًمٓم٥م اًم٘مديؿ،
ويٙمقن ذم اعمًتِمٗمك اًمٜمٛمقذضمل هٞمئ٦م شمتٙمقن ُمـ إٟمقاع إرسمٕملم
ًمٚمٓم٥م اًم٘مديؿ ،طمتك ذم اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي أن يٌحثقن ذم ٟمٗمس
اعمٓمٚم٥م ،اًمٌٕمض يدقمق ًمٜمًػ اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي اًم٘مديؿ اًمذي ُمٜمف
اًمٜمٔم٤مم اًمزراقمل ،أًمٞمس هذا ظمٓمر ًا وظمٓم٠م؟ ..وقمدم آٟمٗمت٤مح قمغم هذه
إٟمٔمٛم٦م آىمتّم٤مدي٦م أو اعم٤مًمٞم٦م احلديث٦م أيْم ً٤م ظمٓم٠م ،إذ ًا اًمًالُم٦م أن ذم
ُم٤مذا؟ هل ذم أرؿمدة احلدي٨م سم٤مًمت٘مٚمٞمدي وأرؿمدة اًمت٘مٚمٞمدي سم٤محلدي٨م.

فَضؼ املوضوعات

