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 مقدمة السترجؼ
  ،وسبلم عمى عباده الذيؽ اصظفى وبعدبسم ميحرلا نمحرلا هللا الحسد  وكفى 

ُيَعدددا العبل ددس الددد د مسددد ال   ددر رسددبل ا الخار دداعا السؾسددؾ   ددؽ عمسددا  ال ددرن ال الدد  عذددر 
األفدددذاذ والربددداع  ؽ فدددا ريدددران ومندددد مواتدددح السشددداديؽ  التردددح    (التاسدددش عذدددر السددد بلد )الهجدددر  

عدد  دؽ الع اتدد الذد ع س اإل ا  دس السؾرو دس  والتجديد واالعتدال و ؽ م كر  ؽ طرح رعادة الشغر فا
و دد  .ومند السجاهديؽ األعدبلم فدا سدب ح رعدادة  جدد اإلسدبلم وعغسدس السددمس ؽ وسد ددهؼ ،الخاطئس

 دؽ مهدؼ ور در كتبده التدا تركدر تدك  رًا كب درًا فدا «  حؾ السؾهؾم وصدحؾ السعمدؾم»كان كتا ه الحالا 
و ددا هددا زبدددة  ؟فسددؽ هددؾ الس لدد  ،والتجديددد  ددؽ  عدددهمفكددار العمسددا  اإلصددبلن  ؽ ودعدداة الترددح   

 :هذا  ا سشتعرف عم ه فا هذه الس د س ؟مفكاره فا كتا ه

  :(1)نبذة عؽ حياة وسيرة السؤلف العالمة حجة اإلسالـ أسد هللا خرقاني
السؾافق )هد ٕٗ٘ٔفا الرا ش  ؽ ذ  الحجس عام  «أسد هللا مير إسالمي الخرقاني»ولد الد د 

ويعدؾد فدا مصدمه رلدى  ريدس  ،الؾا عس شسال غرب ريران«  زويؽ»جشؾب « ش زعد»فا  ريس  (مٜٖٛٔ
رْذ  ،كسدا يعدؾد فدا عددبه الذدري  رلدى الددادات  دؽ رل   در سدبلم ،« زويؽ»شسال  ديشس « خرقاف»

كدددان م دددؾه الدددد د زيدددؽ العا دددديؽ ا دددؽ الدددد د رسدددساع ح ا دددؽ الدددد د نددددؽ  دددان  دددؽ سمددددمس الددددادات 
 دؽ «   در سدبلم»وكان جدده األكبدر السعدروف  دد  ،التا عس لسديشس تبريز«  راغه»هح السعروف ؽ  ؽ م 

  .الس رب ؽ لدبلط ؽ الرفؾيس
ا تدم السرنؾم  ر اعا  دراسس   د ات المغس العرب س والشحؾ والررف فا  ريته واعت ح فدا سدؽ 

عمؼ الف ه ومصدؾله عمدى وبعد من ت ،لسؾاصمس دراساته الديش س ف ها«  زويؽ»الخا دس عذرة رلى  ديشس 
رلدى طهدران وتعمدؼ الفمددفس عمدى يدد  (مٜ٘ٛٔ)هدد ٕٙٚٔمو  ٕ٘ٚٔميد  عمساتها اعت دح ندؾالا عدام 

وفا م شا  ذلػ درس ميزًا العمؾم العرريس وتعمَّؼ المغس الفرعد س التدا كاعدر  ،«  رزا جمؾه»السرنؾم 
هداجر  دش مسدرته وعاتمتده رلدى  (مٚٙٛٔ)هدد ٕٗٛٔوفا عام  ،لغس ال  افس الغربّ س العرريس فا ز شه

                                                 

الدذ   دام « غدبلم ندد ؽ عدؾر   » ردر هذه الترجسس  ذكح مساسا كتا ان: األول: ترجسس ن اة الس ل  التا كتبها  (ٔ)
فددا   د تدده عمددى الكتدداب. وال دداعا: ترجسددس الس لدد  التددا كتبهددا السدد رخ اإليراعددا «  حددؾ السؾهددؾم» ظباعددس وعذددر كتدداب 

)م  الت ددارات والسشغسددات الد اسدد س فددا « ا  س اسددا ايددرانه هددا وسدداز ان جريان»السعاصددر: رسددؾل جعفريددان فددا كتا دده 
م(، الفردح ال دا ؽ: الت دارات السظالبدس  ةعدادة الشغدر ٕٚٓٓهجريدس شسدد س ) ٖٙٛٔ، ٛ ريران(، طهران، عذر   رخ، ط

 .ٕٕٛ -ٙٔٛفا ع اتد الذ عس، ص 
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عا دًا عدال  بللهدا درجدس االجتهداد  دؼ  ٕ٘الشج  األشرف واشتغح  تحر ح العمؾم الديش س هشاك  دة 
  .عاد رلى طهران وا تدم  التدريس والتكل  

ن د   (ريدران) دًة  عترك الجهداد الد اسدا اإلسدبل ا واالجتسداعا فدا  دبلده «  ر اعا»د ح 
و دد تعدرض ر دان كفانده رلدى االعت دال والشفدا رْذ ُعفدا  (1)كان  ؽ رجال و شاضما الحركس الدستؾريس

ر من يشردرف  كم تده « فؾ شات» ؼ رلى « رشر»رلى  ديشس  وبعد الشفا األ  ر عاد رلى طهران و درَّ
و جسؾعدس  دؽ  فمؼ تعد له  مظٌس سؾى  بعض العمسا  الفزبل  ،رلى البح  والتكل   وتدريس ال ررن

  .طبلب ال ررن الذيؽ كاعؾا يتم َّؾن عمؾم ال ررن الكريؼ عمى يديه
ُطبددش  عزددها م شددا  ن اتدده  ( مغتدده الفارسدد س)كتبددًا ور ددارًا   سددًس عديدددة « أسػػد هللا خرقػػاني»تددرك 

  :وبعزها اآل ر  عد وفاته و ؽ جسمتها
 .(منكام ال اعؾن الدستؾر  والديشا)  ررات  اعؾن مساسا وديشا  -ٔ
هددددد ٜٕٙٔعذددددره عددددام  (.روح الحزددددارة وجددددؾهر اإلسددددبلم)روح التسدددددن وهؾيددددر اإلسددددبلم  -ٕ

وسددعى ف دده رلددى البرهشددس عمددى من الديس راط دددس اإلسددبل  س متددؼ ومكسددح ومفزددح  ك  ددر  دددؽ  (مٛٚٛٔ)
م  ت   دددد )و دددال فدددا رشدددارٍة رلدددى الردددراة  ددد ؽ االسدددتبداديس والدسدددتؾريس  .الشغدددام الدددديس راطا الغربدددا

من تمدددػ الشهزدددس الؾطش دددس اعتهدددر لؤلسددد   دددةطبل  الشدددار عمدددى جددددد  (السمك دددس  الدسدددتؾرالددددمظات 
و د طرح فا كتا ده هدذا عؾعدًا  دؽ التفك در الد اسدا العردر  اإلسدبل ا م بدر  دؽ  ،اإلسبلم الس دس

وكدان  (.عهد الخمفدا  الراشدديؽ) بلله وجؾد الديس راط س فا اإلسبلم وتاريخ الفترة اإلسبل  س األولى 
 مكدددا »ه من السذدددروطس م  الحركدددس الدسدددتؾريس لدددؼ تدددشج  فدددا ريدددران ومن الحكدددؼ فدددا ريدددران هدددؾ رميددد

دسددتؾر   االسددؼ ف ددع م ددا عسم ددًا فهددؾ ال يددزال نكسددًا اسددتبداديًا اجتساع ددًا وال يددزال الهددرج والسددرج هسددا 
وكدان  يك ح من يتؼ تظب دق الحكدؼ والشغدام اإلسدبل ا فدا ريدران يؾ دًا  دا«  ر اعا»وكان  .«الداتدان

و دال « م ذركؼ من الشغام اإلسبل ا والد اسس اإلسبل  س س تؼ تظب  هسا فا الشهايس فا ريران» :ي ؾل
                                                 

الحركددس الدسددتؾريس: نركددس س اسدد س رصددبلن س  ا ددر ضددد الشغددام السمكددا االسددتبداد  السظمددق فددا ريددران فددا عهددد األسددرة  (ٔ)
ال اجاريس فا عهايس ال رن التاسدش عذدر وبدايدس ال درن العذدريؽ السد بلد ،  عدد من استذدرت  فاسدد السمدؾك  دؽ رل  اجدار 

واعتذر الف در رلدى جاعدص ترداعد الردراة الروسدا البريظداعا  وترّدت األوضاة االجتساع س فا عهدهؼ وتفذر األ راض
عمددى الشفددؾذ فددا ريددران، ف ا ددر ال ددؾرة تظالددص  ةصددبلح األوضدداة وبتحؾيددح السمك ددس السظم ددس رلددى  مك ددس دسددتؾريس  ت   ددد 

ن  دا م، لكدؽ اعتردارها لدؼ يددم طدؾيبًل رذ سدرعاٜٙٓٔسمظات الذاه  سجمس لؤلع ان، و د تكممدر ال دؾرة  االعتردار عدام 
عاد االستبداد  عد  سس سدشؾات   دؾب جديدد ومصدب  السجمدس الدؾطشا ملعؾبدس   دد السمدػ، وسد ظر الم برال دؾن الستغرِّبدؾن 
عمى السجمس وتؼ ر را  األنكام الذرع س واستبدالها  كنكام وضع س، فعاد الرراة  جدددا  د ؽ عمسدا  الدديؽ السشاضدم ؽ 

 والشغام السمكا الجديد. -و شهؼ الس ل   -
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رذا تددؼ فرددح اإلسددبلم عددؽ  :فددا  ؾضددش ر ددر  ددؽ رسددالته فددا لحددٍؽ يحسددح التهديددد ضددد الحكددؼ ال دداتؼ
اإلسدبلم عمدى  الحكؾ س والدولس فد تؼ ررا س د ا  سا شس فا سانس الجهاد الديشا  سدا سد ح  فددات ا

وعبلنظ فا هذه العبارة مول طرح لعبارة فدات ا اإلسبلم و د عذكت فعدبًل جساعدٌس ف سدا  عدد  .الشهؾض
  .تحسح االسؼ ذاته يتزعسها الد د عؾاب صفؾ  كسا هؾ  عروف

ال زددددا  والذددددهادات والسحاكسددددات ) زددددا وشددددهادات و حاكسددددات ن ددددؾ ا ا ددددد  اسددددبل ا  -ٖ
فدددا هدددذه الرسدددالس اعت دددد  ر ددداعا  ذددددة تغ  دددر األنكدددام اإلسدددبل  س فدددا  (.ال اعؾع دددس اإلسدددبل  س األ ديدددس

 ددؾاع ؽ ال زددا  ودعددا رلددى تدددويؽ عغدداٍم  دداعؾعا جديددد  بددتٍؽ عمددى منكددام الف دده اإلسددبل ا والذددريعس 
  .اإلسبل  س
 (.البرهان الداطش) رهان ساطش  -ٗ
 (.مصؾل الع اتد)مصؾل ع ايد  -٘
  (.م  ع د عغريس التظؾر عشد دارويؽ ،يش  ؽع د عغريس الدارو )تش  د عغريس داروع دتها  -ٙ
 (.ع د ال ؾاع ؽ ال زات س ]الؾضع س[)تش  د  ؾاع ؽ عدل ه  -ٚ
رد كذددد  الحجددداب ووجدددؾب الحجددداب  حكدددؼ الع دددح وتردددريحات الكتددداب والددددشس »رسدددالس  -ٛ

هد و د تكمَّؼ ف ها عؽ ش ؾة البعد عؽ الدديؽ واالعكبداب عمدى الح داة الددع ا ٖٖ٘ٔعذرها عام « الشبؾيس
وزيشتها كسا اعت د وضش  اعؾن الشكاح والزواج فا الببلد ومكد ف ه عمى رجساة جس ش الفر  والسدذاهص 
اإلسددبل  س عمددى وجددؾب الحجدداب ومن التذددك ػ  حكددؼ الحجدداب فددا اإلسددبلم ال يسكشدده من يردددر رال 

  !.«م راض الد اغ وا تبلالت الفكر»عؽ  راب  د 

م  )« م يا راه تجديدد عغسدر و ددرت رسدبل ا حؾ السؾهؾم وصحؾ السعمؾ »كتا ه الحالا  -ٜ
والذ   ددم لده  (.محؾ السؾهـؾ وصحؾ السعمـؾ أو سػبيل عؾدة الَعَغَسة والدؤدد واالقتدار اإلسالمي

فا هذا الكتاب وجه  ر داعا اعت دادات شدديدة  .وعذره ريس ال السجاهد العبل س الد د  حسؾد طال اعا
ؾن الردسر م دام تغ  در منكدام الذدرة و  ردا  اإلسدبلم عددؽ لمعمسدا  فدا عردره الدداكت ؽ الدذيؽ يمز د

وم دددى رعجا دده الؾاضدد   ،الحكددؼ كسددا وجدده اعت ددادات لددبعض اآلرا  واألفكددار الذدد ع س اإل ا  ددس الددداتدة
 سا كان عم ه نال السدمس ؽ لسدة مربع ؽ سشس  عد رن ح الشبّا فا فترة الخمفدا  الراشدديؽ واعتبدر من 

هؼ العسح  كنكام اإلسبلم وشدريعته و ؾاعدده ومن الددب ح رلدى عدؾدة العدزة سبص اعحظاط السدمس ؽ ترك
والددد ادة لمسدددمس ؽ هددؾ اسددتمها هؼ  ددؽ فتددرة الخمفددا  الراشددديؽ واتخاذهددا مسددؾًة ومن هددذا كف ددٌح  شهددؾض 

ودافددش ميزددًا عددؽ الشغددام الجسهددؾر  اإلسددبل ا الددذ   .السدددمس ؽ  ددؽ هددذا االعحظدداط الددذ  و عددؾا ف دده
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ؽ الشغدددام الجسهدددؾر  لددددى سددداتر الذدددعؾب والسمدددح غ دددر اإلسدددبل  س ن ددد  من الشغدددام   دددزه تسا دددًا عددد
الجسهؾر  اإلسبل ا مساسه الديؽ وعبادة ال والسداواة الديش س واأل ؾة اإلسبل  س م ا الجسهؾريس لدى 
اآل ددريؽ فهددا اعتخدداب رتدد س جسهددؾر  هدددف الر دددا  ددالببلد ف ددع  ددش الحفددا  عمددى الع  دددة الساديدددس 

وفا  بلل دفاعه عؽ صحس الجسهؾريس طرح  ر اعا عغريدس  .م  من الهدف  اد   حض ،الدهريس
االعتخاب واال ت ار لئل ا س  خالفًا  دذلػ عغريدس الدشص اإل ا  دس اال شدا عذدريس نتدى معده شدكػ فدا 
داللس وا عس الغدير وفا داللس اآليات التا يدتشد رل ها اإل ا  س إل بدات عغدريتهؼ فدا اإل ا دس ال اتسدس 

محػػػؾ السؾهػػػـؾ وصػػػحؾ »فدددا الؾا دددش ل دددد كدددان كتددداب  .عمدددى الدددشص والتع ددد ؽ اإللهدددا ألولدددا األ دددر
 ؽ الكتص التا اشتهرت فدا عردره وم َّدرت ك  درًا فدا األفكدار البلن دس  دح رعده عمدى  عشدى « السعمـؾ

 ؽ السعاعا كان اإلرهاصس األولى لحركدات اإلسدبلم الد اسدا والسشحدى التجديدد  فدا الفكدر الدديشا 
لذ  م سر ف سا  عد تشا ا الت دارات السظالبدس  دالحكؼ الجسهدؾر  اإلسدبل ا والتدا تح دق لهدا الشردر وا

 .ٜٜٚٔ عد  را س عر   رن  ؽ  بلل اعترار ال ؾرة فا ريران عام 
  دح  –رضافس رلى   لفاته السذكؾرة عذدرت لده  عدض الردح  والشذدرات الردادرة فدا عردره 

ف ها  ؾ   «  ر اعا»  االت   َّؽ  -هد ٖٓٔٔفا معداد سشس م  ريران ال ؾم « ريران روز»صح فس 
كسا ُعِذَرت له   االت تحر عشدؾان الددبلم  دؽ  ،اإلسبلم الد اسا واالجتساعا  ؽ األنداث الجاريس

وجهس عغر اإلسدبلم فدا الفتدرة التدا كدان  ظدر الحدرب العالس دس يهددد الددع ا وكاعدر السجدا ش الدول دس 
 .  حاث نؾل  ؾضؾة الرم  والدبلمتظرح ا ترانات و  االت وم

محػػؾ »نبػػذة مسػػا  اػػرم العالمػػة الدػػيد محسػػؾد طالقػػاني كػػي مقدمتػػ  عمػػى اتػػاب 
  :«خرقاني»مؽ سيرة ومجاهدات الديد « السؾهـؾ

كددان السرنددؾم العبل ددس  :كتددص ريددس ال الظال دداعا فددا   د تدده عمددى كتدداب  حددؾ السؾهددؾم ي ددؾل
سبل ا  ر اعا   ل  هذا الكتاب  دؽ عمسدا  اإلسدبلم الشدا ه ؽ الكب ر والسجاهد الد د مسد ال   ر ر

والرجال األ ؾيا  و د نزرُت  عض  جالده العمس س فا طهران عشدد ا كشدر مزورهدا م شدا  تحرد ما 
وتذهد   لفات  ،العمؾم الديش س فا  ؼ  رف س م ا نجس اإلسبلم والسدمس ؽ الد د م ؾ الحدؽ الظال اعا

ة اهتسا ده ونرصده عمدى عدؾدة العدزة والسشعدس والدد ادة لمسددمس ؽ وعزداله هذا الرجح و جاهداتده وشدد
عمى   ا ده العمسدا  ،ترب ته لتبل  ذ    ش ؽ م ؾيا و  فا تمػ الفترة السفعسس  االستبداد و شق الحريات

ل ددد كددان الددد د  .وروندده الجهاديددس اإلسددبل  س ووع دده  األ ظددار والتحددديات التددا تؾاجدده عددالؼ اإلسددبلم
صدانص الكفايدس )الشجد   دؽ م درب الظدبلب رلدى السرجدش اآل ؾعدد  دبل كداعؼ الخراسداعا   ر اعا فا

والشاشددظ ؽ فدا   سددته و ددد ربَّدى فدا تمددػ الحدؾزة العمس دس عددددًا  دؽ الظدبلب الذددباب  (فدا األصدؾل
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الذيؽ صاروا عمسا   تجدديؽ كاعؾا  ؽ م رز  ؽ لعبؾا دورًا فا ال دؾرة الدسدتؾريس فدا ريدران و دد م شدى 
 ؾصدددفه  دددؽ اإلصدددبلن  ؽ التجديددددي ؽ وذكدددر  كاعتددده ال  اديدددس  ددد ؽ عمسدددا  الدددديؽ «  مدددػ زاده»ه عم ددد

هددد فددا ندي ددس  ٕٕٖٔو ددد شددارك فددا االجتسدداة الذدده ر الددذ  ُع ددد فددا عددام  .السشاضددم ؽ الستجدددديؽ
ل ادة الحركس الدستؾريس التجديديس فا تداروه عاتبدًا عدشهؼ ضدسؽ وفدد  دؽ « الس رزا سم سان  ان   كده»

تدددعس مشددخاص اعتخبددؾا لمددذهاب رلددى الشجدد  و طددبلة عمساتهددا عمددى  جريددات الحركددس الدسددتؾريس و ددا 
ل ددد م زدى الددد د مسدد ال  ر داعا سددشؾات طؾيمدس فددا الشجد  عددال  :« مدػ زاده»ي ددؾل  .وصدمر رل ده

 بللهدددا درجدددس االجتهددداد وكدددان يحغدددى  دددانترام  دددالط  ددد ؽ عمسدددا  الدددديؽ والظدددبلب فدددا ندددؾزة الشجددد  
وي ؾل  مػ زاده فا  .وكان له عر ص  ؽ العمؾم العرريس وس اسس الدع ا والفمدفس السعاصرة ،العمس س

ل ددد تددك ر  الددد د مسددد ال  ر دداعا ك  ددٌر  ددؽ الظددبلب الس  فدد ؽ والستجدددديؽ فددا الشجدد   : ؾضددش ر ددر
 ددد سددمظات وداعددؾا لزعا تدده وُفِتشددؾا  كفكدداره الستجددددة والعرددريس والجريئددس فشهزددؾا لدددعؼ السظددالب ؽ  ت  

 سدد بًل عددؽ  (البرلسددان)اعتخددص الددد د  ر دداعا عزددؾًا فددا  جمددس الذددؾرى الددؾطشا  .السمددػ فددا ريددران
 ديشس  زويؽ فا الدورة ال ال س لذلػ السجمس و د د ح عشد ذلدػ  ذدكح  باشدر فدا الددانس الد اسد س 

د ولكشده هدٜٜٕٔوذلدػ عدام « الحدزب اإلسدبل ا الدديس راطا»و رر ن شها رعذا  نزب رسبل ا  اسؼ 
  .اعررف عؽ ذلػ الن اً 

 «أسد هللا خرقاني»ما قال  بعض السؤرخيؽ السعاصريؽ كي إيراف عؽ 
يرش   عض   ر ا التاريخ السعاصر إليران نركدس  ر داعا وعذداطه الفكدر   ؾصدفها نم دس 
 دؽ نم دات الش دد السؾجدده ضدد التدراث الذدد عا والذدعاتر واألعسدال السس ددزة لمسدذهص الذد عا اإل ددا ا 

«  ر داعا»ويزدش هد ال  الس ر دؾن  ، ةصبلناته الديش س« رضا شاه»ريران والتا  دمت  شذ   ام  فا
عمى الخع ذاته  ش شريعر سشگمجا  ؼ منسد كدرو  ونكسا زاده و دؽ  عددهؼ فدا  دا طرندؾه  دؽ 

 .(1)مفكار عا دة لمسذهص الذ عا اعُتِبَرت تك رًا  الدعؾة الؾها  س فا الجزيرة العرب س
عؽ مند عمسا  الديؽ الذ عس السغدال ؽ السعاصدريؽ « رسؾل جعفريان»س رخ السعاصر ويش ح ال

لخر اعا وُيددعى ريدس ال لشكراعدا  ؾلده رن مسدد ال  ر داعا تدك ر  السدذهص الؾهدا ا عشدد ا  دام  دالح  
 فبدددم  الدعايددس لؤلفكددار الؾها  ددس لدددى عؾدتدده  ددؽ الجزيددرة العرب ددس  ددؼ اسددتمؼ هددذا الخددع مو الددشه   شدده

  .(2)!فا ريران )!(«الؾها  س»وواصح تروي  « شريعر سشگمجا»

                                                 

 . ٙٗ، صفحس «س اسا ريران –جريان ها وساز ان ها   ذهبا »رسؾل جعفريان،  (ٔ)

 . ٛٗٚالسردر الدا ق ص  (ٕ)
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ن د   .(مٖٜٙٔ)هدد ٖ٘٘ٔعدا  ربِّه فا الدا ش  ؽ شدهر صدفر عدام « مسد ال  ر اعا»لبى 
وكتص مند  ريديه وطبل ه األ  ات التال س  المغدس « الس رزا جمؾه»ُدفؽ رلى جاعص  بر مستاذه السرنؾم 

  :العرب س عمى نجرة جاعص  بره
 لؾصفػ ُتِرك الؾص  وال مو ش يا   در عالؼٍ و  يا  د ر مسدتاذٍ 

 و ات هر ح  ؼ كددرى وُتبَّدش مال فاعمسؾا  ا  ات فا الدهر عالٌؼ 
 رل ه  ر ر الشاس طرًا ومجسدش   ّعدساو  و ؾُب ن داٍة ُ ددتعارٌ 

  :وم ا الحجرة التا وضعر عمى  بره ف د ُع ش عم ها  العرب س  ا يما
السقػػدس لحزػػرة حجػػة اإلسػػالـ عالمػػة الػػدهر سػػياح اشػػات القػػراف واا ػػف أسػػرار السرقػػد 

الفرقػاف السشػػادي كػي حياتػػ  بالحساسػة والسباهمػػة مػػع أهػل األدشػػاف صػاحت الترػػشيفات والت ليفػػات 
الفذة الديد الدشد والبحر السعتسد الديد أسػد هللا السؾسػؾي الخارقػاني السبمقػت بسيػر إسػالمي ا ػؽ 

 ...يؽ العا ديؽ سرندي قد أجاب داعي الحقالسرحـؾ الديد ز 
تمخيص ألهؼ اراء السؤلػف الترػحيحية والشاقػدة لػبعض العقااػد والسسارسػات الدػاادة لػد   

 :الذيعة اإلمامية اإلثشي عذرية كي اتاب  الذي  يؽ أيديشا
يدددرّد الس لددد  تسا دددًا عمدددى فكدددرة تدددرك اإلصدددبلنات لحددد ؽ  ددددوم ر دددام الز دددان و يكالهدددا رل ددده  -ٔ

وهددا الفكددرة الت م ديددس التددا كاعددر راتجددس  دد ؽ مك ددر اإل ا  ددس فددا عرددره  ، اعتبارهددا  ددؽ وع فتدده ف ددع
 (.ٗ-ٖص )

مضدفر عمدى الدديؽ  – سا فا ذلدػ فدا ريدران -يرى الس ل  من األ ؼ التا فتحها اإلسبلم  -ٕ
 -ل ؾلدده طب ددًا  –مو مد مددر ف دده عاداتهددا وت ال دددها كسددا فعددح اإليراع ددؾن عشددد ا مد مددؾا فددا اإلسددبلم 
كسدا مد مدؾا ف ده  ،االنتفال  ع د الشؾروز و ا يراف ه  ؽ رسؾم وط ؾس  ا  س  ؽ عهد  ا  بح اإلسدبلم

لددددبس الدددددؾاد ووضددددش الدددددتاتر واأل سذددددس الدددددؾدا  عمددددى التكايددددا والسشددددا ر وتعم ددددق البدددددع وعرددددص 
بلم وضددرب الذدسعداعات فددا  جدالس العددزا  وسدداتر معدؾاة الزيشددس والخرافدات والحركددات   ددح رفدش األعدد

فهدددذه كمهدددا  شغدددره  دددؽ الظ دددؾس والعدددادات السم دددس ال ديسدددس التدددا  زجدددر  اإلسدددبلم ومعددده  دددؽ  ،الردددش 
الزددرور  التفك ددػ  دد ؽ مصدددح اإلسددبلم وبدد ؽ العدددادات الراتجددس الد  مددس التدددا مضدد فر رل دده ونددددبها 

 (.ٔٔ/ص ٘الس د س ) !!العا س جز ًا  شه
ر الس ل  من  ع ار  عرفس الديؽ األصد ح  -ٖ الش دا  دؽ األ دؾر الد  مدس  بل دس م دؾر ف دع ي رِّ
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سدد رة  (ٖ)و ،ندددي  الشبددا وسددشته الستفددق عمددى صددحتها  دد ؽ الفددر   (ٕ)ال ددررن الكددريؼ و (ٔ) :وهددا
  (.ٕٔ-ٔٔ/ص ٘الس د س )العظرة الستفق عم ها كذلػ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -الشبّا 

جعمدده ال ددررن  :موالً  :يتجّمددى فددا  ددبلث م ددؾروهددذا ال ددؾل يعتبددر عهجددًا رصددبلن ًا تجديددديًا  ستددازًا 
و عشددى ذلددػ من ال ددررن  ا ددح لفهددؼ كددح دارس ومن  ،الكددريؼ السرجع ددس األولددى الس د ددس عمددى كددح شددا 

اشددتراطه لحج ددس  : اع دداً  ،عددؾاهره نجددس ومن كددح  ددا يخددال  ال ددررن فهددؾ  دعددس فددا الددديؽ ود  ددح ف دده
 سدا يعشدا من ال نج دس ف سدا يتفدرد  ،ه السدمسؾن األنادي  والدشؽ و رجع تها من تكؾن  سا يتفق عم 

معددده ال يجعدددح ررا   : ال ددداً و  . ددده الذددد عس عدددؽ سددداتر السددددمس ؽ  دددؽ م بدددار وروايدددات فدددا هدددذا السجدددال
فها ل ددر  رجعدًا  ، ع ار  عرفس األص ح  ؽ الد  ح ومنادي  وس ر األتسس اال شا عذر جز ًا  ؽ

 ددؽ ررسددا  لخددع رصددبلنا جديددد تجديددد  جددذر   وال يخفددى  ددا فددا هددذا الددشه  كمدده .فددا هددذا الردددد
كف دددح  دددا تبلة الك  ددددر  دددؽ البددددة والسحددددد ات واالعحرافدددات التددددا ا تدددزج  هدددا اإلسددددبلم لددددى الذدددد عس 

 .اإل ا  س
مسدددداس ي كددددد الس لدددد   كشددددد العبددددارات جز ددددًا عمددددى مساسدددد س  رجع ددددس ال ددددررن الكددددريؼ ومعدددده  -ٗ
ال ددررن السج ددد هددؾ المددؾا  ومن  . ددررٌن عدداطقٌ  رددا ر كسددا من الشبدداَّ الشبددّا هددؾ الال ددررن ومن  ،اإلسددبلم

ْطَشا ِكي اْلِكَتػاِب ِمػْؽ َ ػْيءٍ  :األكبر والسشبر والؾس مس لِ  َ ْيٍء وَما َكرَّ ػْرَاِف  ،ِكْيِ  ِتْبَيافب اب ؿب ِمػَؽ اْلقب َونبَشػزِ 
 (.ٕٔص ) َما هبَؾ ِ َفاٌء َوَرْحَسٌة ِلْمسبْؤِمِشيَؽ َوال َيِزيدب الغَّاِلِسيَؽ ِإال َخَدارا  

بدياسػػات يددرى الس لدد  من سددبص تددك ر السدددمس ؽ واعحظدداطهؼ لدد س سددؾى تددركهؼ العسددح  -٘
وهددذا السؾضددؾة  ددؽ  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اإلسػػالـ الرا ػػدة التػػي اانػػب كػػي األرألعػػيؽ سػػشة األولػػى بعػػد رحيػػل الشبػػي

رهددا فددا  شايدداه  يذدد د  كددح  رن الس لدد  (.ٜٔو ٗٔص)السؾضددؾعات السحؾريددس فددا الكتدداب التددا كرَّ
صرانس ووضؾح  الحكؼ اإلسدبل ا العدادل والد اسدس الذدرع س ال ؾيسدس لددى الخمفدا  الراشدديؽ األربعدس 

زدددش يو  (،ٖ٘-ٖٗص)ويبدد ؽ  عالسهدددا ويعتبرهدددا العردددر الدددذهبا لئلسدددبلم الدددذ  يجدددص العدددؾدة رل ددده 
فدا كدؾن نكدؾ تهؼ تس دح نكؾ دس  (ة) وعمداّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  عمى  دم السداواة  دش الشبداّ  (ا ال عشهرض)ُعَسَر 

ويددذكر فددا مك ددر  ددؽ  ؾضددش من م ددا  دداكر وعسددر  .العدددل والسددداواة وال دددع وااللتددزام التددام  اإلسددبلم
 (.ٔ٘ٔص)و (ٛٗٔص)و (ٙٗٔص)و (ٚٛص)اعغر  :عسبل  شه  الشبا فا الحكؼ

وهذا ميزًا رم  تجديد  رصبلنا اعتدالا وترح حا ضسؽ الذ عس اال شدا عذدريس الدذيؽ ال 
 ..سؾى فتدرة اعحدراف وغردص لمخبلفدس  دؽ صدانبها (رض)يرون فا نكؼ الخمفا  الذيؽ سب ؾا عم ًا 

  .الخ  سا هؾ  عروف
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 هؼ سد ظرة األجاعدص عمدو  يرى الس ل  من  ؽ مهؼ مسباب ذل السدمس ؽ وتبع َّتهؼ لؤلجاعدص -ٙ
و دؽ الؾاضد  من عغدره هشدا  تجده  –هؾ اهتسام كح فر س  ؽ فر  السدمس ؽ  خرؾصد اتها السذهب دس 

 سددا جعمهددا تتددرك  ،واعذددغال الفددر   رددراعاتها  ددش الفددر  السخالفددس - ذددكح  دداص لفر تدده اإل ا  ددس 
 سددددا جعددددح  ،فتحددددؾل االجتسدددداة اإلسددددبل ا رلددددى تذددددتر وتفددددّر   ددددذهبا ، زددددايا اإلسددددبلم األساسدددد س

 (.٘ٔص )مس ؽ يرشعؾن مسباب ضعفهؼ  كيديهؼ وي بمؾن التبع َّس لؤلجاعص السد

ر الس ل  من  ؽ مسباب استسرار الخدبلف -ٚ تؾاصدح الشدزاة  د ؽ م شدا  الفدر  اإلسدبل  س و  ي رِّ
ويرى معه ال يجؾز لمعا دح البدالط ال دادر عمدى الفهدؼ الت م دَد  ،هؾ ت م د اآل ا  واألجداد فا ع اتد الديؽ

ويرى من  ؽ مسباب استسرار الخبلف وتؾاصح الشزاة   ؽ م شا  الفر  اإلسبل  س من مرباب  .فا ديشه
الفددر  ي ددد ؾن السدددلؾل عمددى الدددل ح  سعشددى معهددؼ ي  شددؾن  ع اتدددهؼ التددا ور ؾهددا عددؽ اآل ددا  واألجددداد 

تؾا لم دررن  ش من الرح   هؾ من يك (،الدل ح) ؼ يبح ؾن لها عسا ي بتها  ؽ ال ررن  (،السدلؾل)ت م دًا 
  (.ٙٔ – ٘ٔص ) كذهان صاف س  جردة  ؽ الع اتد الدا  س ويتَّبعؾا  ا يرشدهؼ رل ه  (الدل ح)

السد سا  –فدةذا كدّ  مربداب الفدر   -كسا ُي دال –و د وضش الس ل   ب اعه هذا ال َد عمى الجرح 
 دددب س رلددى دون مفكددار و  عددؽ التعرددص لسددا ور ددؾه عددؽ ر دداتهؼ ومجدددادهؼ ورجعددؾا  تجددرد -اإل ا  ددس 

فاستدمسؾا رل هسا واسترشدوهسا وذهبؾا  عهسا ن   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ال ررن الكريؼ والدشس العسم س لرانص الرسالس
فددالعؾدة رلددى ال ددررن الكددريؼ  .ذهبددا كددان هددذا سددب بًل لددزوال كددح الخبلفددات التددا و عددر  دد ؽ السدددمس ؽ

ساس لؾندة السددمس ؽ وزوال الشزاعدات واال تبلفدات والتسدػ  حبح ال الست ؽ هؾ الدب ح الؾن د واأل
 .وبالتالا سبص لعزة السدمس ؽ واعتبل  م رهؼ .  شهؼ

و ؽ الؾاضد  من عغدره  تجده فدا هدذا رلدى  ؾ ده  دؽ  –يك ذ الس ل  عمى فر  السدمس ؽ  -ٛ
 بدات اعحرار اهتسا هؼ  ُكُتِبهؼ الخاصس وا ترارهؼ فا فهؼ الديؽ عمى م ؾال عمسداتهؼ إل -اإل ا  س 

ويدددرى من الشت جدددس الحتس دددس لدددذلػ كاعدددر صددد رورة ال دددررن  ،من  دددس  دددذهبهؼ والدددرّد عمدددى الفدددر  األ دددرى 
لددذا يع ددد التكك ددد  ذدددة عمددى العددؾدة لم ددررن الكددريؼ  ددذهؽ  ددال  جددرد  .السج ددد  هجددؾرًا و تروكددًا   ددشهؼ

فهدؾ مسداس  ،الدديؽ والتسدػ  ه واتباعه وت ديسه عمى م ؾال العمسا  مو فتاواهؼ مو م  شا  ر ر فدا
 (.ٚٔص ) .اإلسبلم والسع ار لسعرفس صحس وس ؼ كح  ؾل وندي 

يددرّد الس لدد  تسا ددًا كددحَّ غمددؾٍّ  ددالشبّا واألتسددس كشدددبس الربؾب ددس واإلله ددس وال دددرة عمددى الخمددق  -ٜ
ػػد أف اػػل مػػا جػػاء مػػؽ أخبػػار ورواشػػات كيهػػا و ،رلدد هؼ  كدلددس  ددد ظس و اطعددس  ددؽ ال ددررن والع ددح يؤا 

 (.ٖٕ – ٕٕص ) .أو رااحة غمؾ  كيجت ت ويم  إف أمكؽ وإال ال  د مؽ ركز  وترا   اابة ت لي 
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يذدددد د الس لدددد   تؾن ددددد ال ددددررن الخددددالص وبددددة بلص صددددحا س الشبددددا وتزددددح اتهؼ لشذددددر  -ٓٔ
 ددد ا تعدددوا عشهسددا وصدداروا فددا جاهم ددس  – سددا فددا ذلددػ  ؾ دده  –ويددرى من  دددمسا عرددره  ،اإلسددبلم
 (.ٖٓص )جديدة 

كتّدداب كتددص الفددر  والشحددح معهددؼ ي شددؾن عمددى عغددراتهؼ فددا السددذهص يك ددذ الس لدد  عمددى  -ٔٔ
ويحظاددؾن  ددؽ شددكن  خددالف هؼ ويحكسددؾن عمددى الشدداس ف ددد مؾن  ددؽ شدداووا فددا الجشددس و ددؽ شدداووا فددا 

و د دى كبل ده هدذا تخظئدس عمسدا  اإل ا  دس وغ درهؼ الدذيؽ يحردرون الشجداة فدا متبداة فدر تهؼ  ،الشار
 (.ٕٖ -ٖٔص ) !ى رلى الشارفحدص ويذهبؾن  كتباة الفر  األ ر 

والتا اشُت َّر  شهدا  ، داًل  ؽ عغريس اإل ا س لدى اإل شا عذريس ال اتسس عمى  بدم الشص -ٕٔ
يػػر  السؤلػػف أف الػػرايس التشفيػػذي كػػي اإلسػػالـ يبشتخػػت انتخابػػا  أي  ،ف سددا  عددد عغريددس واليددس الف  دده

ت ام است ا ؾا عمى طاعته و ن فةن اس ،شختارم السدمسؾف مسؽ تتؾكر كي  صفات ولي األمر الرالح
 (. ٖٛ-ٖٚص )اعحرف وجار وفدق عزله مهح الحح والع د واعتخبؾا غ ره 

ر  :م ؾل وهذا رم  تجديد ٌّ ترح حاٌّ رصبلناٌّ  ارٌز فا  ذهص الذ عس اإل شا عذدريس رْذ ي درِّ
س اإل ا  دس فدا عغريدس الب عدس واال ت دار الددش س ويخدال  تسا دًا الشغريدس الذد ع  -فا الؾا دش  –الس ل 

ٌح  :الحكؼ  ؽ جهت ؽ األولى  ؽ جهس من عغريس اإل ا س اال شا عذريس ترى من اإل ا س  شرص  كسِّ
ددس ،لمشبدؾَّة واسددتسراٌر لهدا ضدس لمعا َّ فاإل ا ددس  . ددح ال هدؾ الددذ  يعدد ؽ اإل دام ويشرددبه ،ومعهددا ل دددر  فؾَّ
ضدس لمسددمس ؽ وهدؼ الدذيؽ  م ا الس ل  ف خال  ذلػ تسا ًا ويرى من .عصٌّ  ؽ ال عشدهؼ اإل ا س  فؾَّ

ددرون  .يع ِّشددؾن الخم فددس  االعتخدداب « مولددا األ ددر»والجهددس ال اع ددس من جس ددش عمسددا  اال شددا عذددريس يفدِّ
فدا ندد ؽ يدرفض الس لدد  هددذا  ،فدا ريددس سدؾرة الشدددا  التدا تددك ر  ظداعتهؼ  ددكعهؼ األتسدس السعرددؾ ؾن 

ف دده شدروط اإل ا ددس  دؽ العدالددس ومدا  األ اعددات هدؼ كددح  ددؽ تتدؾفر « مولدا األ ددر»التفدد ر ويددرى من 
  .وهذا هؾ ع ؽ رم  مهح الدشس وعغريتهؼ فا اإل ا س .الخ...ِلدمَِّه والرسؾل والعسح  ال ررن

 – عد رن دح الشبداِّ « مولا األ ر»يرى الس ل  معه لؾ عسح السدمسؾن  ؽ الفري  ؽ  آيس  -ٖٔ
سدشس  –لؾ عسمدؾا  دذلػ لب  در هدذه الددشَّس  ،دا ًا لآليس اعتخبؾه  م فسً فسؽ كان  ؽ الرحا س  ر -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

نتى يؾم ال  ا س ولرار رت س السدمس ؽ رت دًا  شتخبًا  -اعتخاب  ؽ تتس ح ف ه صفات مولا األ ر 
 (.ٔٗص)والرتفش عشدتذ اال تبلف   ؽ السدمس ؽ  ،وعا بًل  ال ررن

اإللدها عمى األتسس والؾص س عم هؼ التا تعد  و ؽ الؾاض  من هذا يخال  تسا ًا عغريس الشص
والتا ترى من تكم د  السددمس ؽ  عدد رن دح الشبدا  ،مهؼ الع اتد السس زة لمذ عس اإل ا  س اإل شا عذريس



 محؾ السؾهـؾ وصحؾ السعمؾـ

 

 - www.ijtehadat.com - 14   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتهادات 

فدشبلنظ من  .السشردؾص عم ده  دؽ ال ورسدؾله فحددص (ة)كان اإلذعان إل ا س ونكؼ اإل دام عمدا 
ولدا األ در  لؾصف  ح هشاك   دان ،عمى مند  ع شه  ظم اً  نصّّ الس ل  ي كد معه ال يؾجد فا ال ررن 

  .الذرعا الؾاجص اعتخا ه
ر الس ل  من  عجزات األعب ا  ل در  ؽ صشعهؼ  ح ها  ؽ صشش ال ونده مجراها  -ٗٔ ي رِّ

 (.٘٘-ٗ٘ص ) .عمى ميديهؼ تكي دًا لرسالتهؼ وبرهاعًا عمى صد هؼ

 عغسهدؼ الدذيؽ يعت ددون  دكن األعب دا  واألتسدس وفا هذا ردٌّ عمى ك  دٍر  دؽ عمسدا  اإل ا  دس  دح 
 .الؾالشة التكؾيشيةيفعمؾن السعجزات   درتهؼ التا  شحهؼ رياها ال  سا يدسؾعه 

 ددح لعمَّهددا مشددّد وم ددؾى ع ددد  ، ددؽ مهددؼ اآلرا  الترددح ح س واإلصددبلن س الؾاضددحس لمس لِّدد  -٘ٔ
لردري  لمدشص عمدى األتسدس  دؽ رل عف ده الؾاضد  وا ،ذاتا  ام  ه لمع  ددة اال شدا عذدريس فدا اإل ا دس

وعف ه لداللس مهؼ  دا يتسددػ  ده اإل ا  دس  شدذ مك در  دؽ ملد   ،الرسؾل  عد اإل ام عما  ؽ م ا طالص
 اْلَيػْؾـَ ﴿  دح تسددكهؼ  آيدس  ،و ئتا عام  ؽ ريات ال ررن إل بات الشص عمدى عمداٍّ واألتسَّدس  دؽ موالده

ػؾؿب َ مِ ػْ  َمػا أبْنػِزَؿ ِإَلْيػػَ ﴿وريس  (ٖالساتدة/) ﴾...ِنْعَسِتي َعَمْيكبؼْ  َوَأْتَسْسبب  ِديَشكبؼْ  َلكبؼْ  َأْكَسْمبب  سب  َشا َأيَُّها الرَّ
ػَب ِرَسػاَلَت ب  ْْ ف درى من ميَّدًا  دؽ هدذه اآليدات ال تددل عمدى  (ٚٙالساتددة/) ﴾ِمْؽ َرألِ َػ َوِإْف َلْؼ َتْفَعْل َكَسػا َ مَّ

ل  هدددا عمددى ذلدددػ  خدددال  لسدددلؾل ملفدددا  اآليدددات الددشص عمدددى عمددا واألتسدددس  دددؽ موالده ومن االسددتدال
  (.ٗٛ – ٖٛص )وس ا ها وعسؾ ها 

م ؾل ول د فت  الس ل   هذا الش د الذاتا الظريق م ام  ؽ جا   عدده  سدؽ كتدص فدا ع دد عغريدس 
  .الشص اإللدها عمى األتسس   ح ن در عما  مسداران وريس ال البر عا ونجر ال ع كؾتا وغ رهؼ

رغؼ ع د الس ل  الذديد والحاّد لسؾ   الدادة طمحس والزب در ومم السد  ش ؽ عاتذدس رضدا  -ٙٔ
فدا وا عددس الجسددح رال من ع ددده   ددا ضددسؽ رطددار  (ة)ال عدشهؼ فددا  ددؾرتهؼ ضددد نكؾ ددس اإل ددام عمدداٍّ 

دو دؽ الجهدس األ درى فدةن الس لد   ،السعالجس الف ه س وال ررع س لمسؾضدؾة  دؽ جهدس فدا الشهايدس  ىترضَّ
من طمحدس والزب در فا  ؾضش ر ر  ذكرو  (،ٔٔٔص)عمى طمحس والزب ر وعاتذس مند السؾاضش  فا

لسؾ فهسدا والدبلذة الذدديد   ش رطالته فدا الش دد –فهؾ  ،(ٖٙٔص) تا ا وعد ا عمى  ا فعبل واستذهدا
 .شه ديؽرغؼ ذلػ يعتبرهسا  -فا  روجهسا عمى عماٍّ عم ه الدبلم

ر الس لِّ   اعدة هاّ س فا -ٚٔ ع د الحدي  الذ عا وها معه رذا جا  نديٌ  يخال  عصَّ  ي رِّ
واأل بددار الرددح حس  ،كتدداب ال وجددص تركدده ألن السرجددش والددشص األسدداس لددديؽ اإلسددبلم هددؾ ال ددررن

 (.ٛٔٔص)و (ٛٚص)فسخالفس ال ررن  ؽ سخات  األوهام  ،ل در سؾى شرح لذلػ الشص
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تا الذ عا  ؽ  بلل عدرض كدح األ بدار و د فت  الس ل   هذا الباب م ام غربمس التراث الروا
 .واألنادي  عمى ال ررن الكريؼ وم ذ  ا واف ه  شها وترك كح  ا عارضه وعا زه

ي كد الس ل   ذدة عمى واجص الحفدا  عمدى األ دؾة وونددة الكمسدس  د ؽ جس دش السددمس ؽ  -ٛٔ
ح لعمؾ شدكن  غض الشغر عؽ  ذاهبهؼ وع اتدهؼ ومفكارهؼ ومن هذا تكم   شرعا  ؽ ال ومن ال سب 

 (.ٗٙٔ – ٖٙٔص )السدمس ؽ وعزتهؼ رال  ؾندة صّفهؼ وعدم تشازعهؼ وعدم تفر هؼ فا الديؽ 

صدمى ال  ي ّرر الس ل  من السدمؼ الس  ؽ والستديؽ الح   ا هؾ الذ  يتَّبش الشبداَّ الكدريؼ -ٜٔ
وبهددذا يكددؾن  حبددًا لم ددررن  ،فددا جس ددش م ؾالدده ومفعالدده ويعسددح  هددا ويظب هددا فددا ن اتددهعم دده ورلدده وسددمؼ 
وال يهدددؼ  عدددد ذلدددػ من يشتسدددا رلدددى م   دددذهص  دددؽ  دددذاهص السددددمس ؽ  .ن   دددسً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و تبعدددًا لدددديؽ  

فدبل يهدؼا الم دص والعشدؾان السدذهبا الدذ  يتددسَّى  ،السختمفس لمؾ ؾف عمى فروة الديؽ وجزت اته ود ات ده
 (.ٔٚٔص ) ه 

 اصددددس رذا م ددددذعا عرددددره  عدددد ؽ  – شفددددت  وجددددر  لمس لدددد  تدددددالا رصددددبلنا اعهددددذا  ؾ دددد  و 
 دددؽ يتسددددػ كدددح فهدددؾ ال يدددرى اعحردددار الشجددداة فدددا  دددذهص اإل ا  دددس  دددح الشجددداة تكدددؾن ل –االعتبدددار 

وهدؾ  دذلػ ي كدد  ،فحددصملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اتباة ال دررن وسدّشس الشبداّ  -ندص  ؾله  – وهؾ كساس اإلسبلم والديؽ 
ويددرفض تعرددص  ، ؽ ميددا كاعددر عشدداويشهؼ السذهب ددس مو  دارسددهؼ الف ه ددس الفرع ددسعجدداة جس ددش السدددمس

 .اإل ا  س  حرر الشجاة  اّتباة  ذهبهؼ وطاعس ف ه متستهؼ ف ع

ددد الس لدد  فددا مك ددر  ددؽ  ؾضددش  ددؽ كتا دده عمددى وجددؾب التددكدب  ددش صددحا س الشبددا -ٕٓ  ي كِّ
 دؽ  –ندص وجهس عغدر الذد عس  – هسا و ش  ؽ  عزهؼ  ،وزوجاته م هات الس  ش ؽ الظاهراتملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

نفاعدًا  ،ومن االعت اد يجص من يؾجه ألعسال مولئدػ الدبعض ال ألشخاصدهؼ ، خالفات  ظ رة وشديدة
فددا مك ددر  ددؽ  -ويشت ددد ويظعددؽ  ددؽ طددرف  فددا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وانترا ددًا لحددق صددحبته ،عمددى عددا ؾس الشبددؾة
فدد سؽ  مدد وا اآلفددا   ددالظعؽ والمعددؽ فددكو عؾا العددداوة والبغزددا   دد ؽ السدددمس ؽ  - ؾضددش  ددؽ كتا دده 

الددذيؽ -وم دداروا الفر ددس واإلنددؽ والتسددز   دد ؽ صددفؾفهؼ  سددا اسددتغمه األعدددا  فددد ظروا عمددى السدددمس ؽ 
 (ٙٛص)اعغدددددر  ددددد بًل الردددددفحات  .واسدددددتعسروا  مدددددداعهؼ واسدددددتعبدوهؼ -مضدددددعفهؼ التفدددددر  والتسدددددزا  

 (.ٙٗٔص)و (ٕٗٔص)و (ٚٔٔص)و
تمػ كاعر مهؼ الش اط التا تتعمق  آرا  الس ل  الترح ح س الشا دة فا الجز  الذ  ترجسشاه  ؽ 

 .ور ر دعؾاعا من الحسد ِلدمَِّه رب العالس ؽ ،كتا ه
 الستػرجػؼ
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31/11/2118 
 
 دددؽ مصدددح «  حدددؾ السؾهدددؾم»صدددفحس ف دددع  دددؽ كتددداب  ٓٙٔهدددذه الترجسدددس هدددا ألول  :1مالحغػػػة 

  .صفحس ٕٖٛصفحاته البالغس 
فمدؼ يكدؽ فدا كتداب الس لد  م   ،جس ش الحؾاشدا الدؾاردة فدا هدذه الترجسدس هدا لمستدرجؼ :2مالحغة 

 .ناش س  ظم اً 
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 كي سر  انحظاط السدمسيؽ وانحدار   نهؼ
 تسهيد 

 ..و ؽ ال التؾف ق وعم ه التكبلن –بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
ن د  يعمدؼ مولدؾ األلبداب  ،السددمس ؽندال  سدبص اعحظداطال رد  دؽ تحريدر هدذه الرسدالس   دان 

مسد ادًا  ،وذوو البراتر من السدمس ؽ كاعؾا نتى مل  و ئتا عدام  عدد اإلسدبلم مصدحاب  ددرة وشدؾكس
 دت م ؽ فا موطاعهؼ يبدظؾن س ظرتهؼ الكا مس عمى  مداعهؼ التا كاعر تستد  ؽ السحد ع األطمددا 

ومعهددؼ كدداعؾا فددا تمددػ العرددؾر  ،َوُتْحَكددُؼ  الد اسددس اإلسددبل  ستُددداُر  ،غربددًا نتددى تخددؾم الردد ؽ شددر اً 
 تفؾ  ؽ فا  ؾتهؼ عمى مغمص الدبلط ؽ والحكؾ ات السعاصدرة لهدؼ مو عمدى األ دّح  دداويؽ لهدؼ فدا 

 .الدرجس
هشدداك  عددض طؾاتدد  البذددر تعدد ش فددا  عددض جددزر مفري  ددا وبعددض عددؾانا الدددع ا الشات ددس  ،ععددؼ

مًس دا ددح  شاط هددا   ددح شددعؾب مسددترال ا األصددم  ؽ ومهددالا جددزر يحكسهددا  دداعؾن الغدداب وتعدد ش  دددت 
رن  زددؾة م  ددال هددذه الذددعؾب وال باتددح لددد ظرة  .جدداوا وبحددر مفري  ددا و شدداطق فددا م ريكددا وغ رهددا

الددددول ال ؾيدددس لددد س  ددداأل ر العج دددص ألعهدددا كاعدددر تعددد ش دون م   ددداعؾن ومسددداس لشغدددام يحكسهدددا مو 
 تها لمددول ذات الشغدام وال داعؾن مفزدح لهدا ألعهدا تد د  رلدى  ح ربسا كاعر تبع ،يدعؾها لحكؼ غ رها

ألن نكدؼ وسد ادة السددمس ؽ  ،م ا السدمسؾن فم دؾا   دح مولئدػ ال باتدح .اعتغام م رها ور  ها ورفاه تها
  .عمى  عغؼ العالؼ ال ديؼ رعسا كان يرتكز رلى  اعدة س اسس اإلسبلم وعغا ه

 ؾا وارت ددؾا ف سددا  زدى و دداذا ف دددوا مو  دداذا فعمددؾا فسداذا نرددح و دداذا فعددح السددمسؾن نتددى ت ددد
رن تؾض   هدذا األ در يحتداج رلدى  جسؾعدس  دؽ الس دد ات  ؟نتى اعحّظر منؾالهؼ واعحدرت  شزلتهؼ

  . ؼ الفرؾل وهؾ   رد رسالتشا هذه
ولدؽ عتعدرض  ،الغرض  ؽ هذه الرسالس   دان  ؾضدؾة نكؾ دس السددمس ؽ وسد ادتهؼ  ذدكح عدام

رسداتح عديددة فدا   دان وشدرح و  ف دد كتدص عمسدا  كدح فر دس كتبداً  ،فر  اإلسدبل  سف ها لخرؾص ات ال
ولعح هذا  ،ن   س  ذهبهؼ وبظبلن  ذاهص الفر  اإلسبل  س األ رى وبذلؾا جهدًا كب رًا فا ذلػ األ ر

ف ددد َجددَرْت  عدض األ ددبلم  ك  ددٍر  ددؽ  ،مندد مسددباب اعحدددار األ ددس اإلسدبل  س  ددح هددؾ منددد مسدبا ه ي  شدداً 
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و دؽ الجهدس األ درى عشدد ا يشحردر فكدر  ،هذا  دؽ جهدس ،فا هذا السجال (1)م السفرط والُجزافالكبل
ددريؽ واهتسددا هؼ فددا كتددص و زددا  ؽ فددر تهؼ الخاّصددس والدددفاة عددؽ ع اتدددها فددةن    ددس  الُكتَّدداب والسفكِّ

ساسد س م ا لؾ اهدتؼ الُكتَّداب  جؾاعدص السجتسدش اإلسدبل ا األ ، زايا السجتسش اإلسبل ا ترب   شد س
و ددا يتزددسشه ال ددررن السج ددد  ددؽ تعددال ؼ فددا هددذا السجددال لسددا جددا ت كتا دداتهؼ و ددا جددرت  دده م بل هددؼ 

ألعشدا عجدد من هشداك فدا  ، ح ا ترعر  دال  دؽ ذلدػ  الح   دس ، خالفًس لمسشظق و شاف ًس ألسس اإلسبلم
لجزاتددر وتركدددتان سددؾاً  تمدػ الؾا عددس تحددر عفددؾذ األجاعدص وسدد ظرتهؼ كالهشددد وا ،جس دش  مدددان اإلسددبلم

وبدددبلد ال ؾ ددداز وغ رهدددا مم تمدددػ التدددا تتستدددش  ذددداٍ   دددؽ االسدددت بلل الردددؾر  الغددداهر    دددح  عدددض 
دعايات عمش س ضد اإلسبلم ي ؾم  هدا متبداة األديدان ال ديسدس مو  ،السشاطق األ رى  ؽ  بلد السدمس ؽ

وعجدددد  دددروج ك  دددٍر  دددؽ السددددمس ؽ تددددريج ًا  دددؽ داتدددرة  (،السبلنددددة)الجديددددة مو السددداديؾن الظب ع دددؾن 
  .اإلسبلم مو فداد ع  دتهؼ مو تحّؾلهؼ رلى ديؽ ر ر عمى م ر تمػ الدعايات

وال شدددػ من هدددذه األوضددداة تددد د  رلدددى تزددداول عددددد السددددمس ؽ الح    ددد ؽ كسدددا هدددؾ  ذددداهد 
  .و حدؾس

افًا و ؾاجهددًس  دد ؽ اإلسددبلم فدا الح   ددس رعشددا عجددد فدا جس ددش  شدداطق وب دداة عددالؼ اإلسدبلم اصددظف
 ح عجد صفؾفًا ك  رًة  ؽ غ ر السدمس ؽ يتحّدون اإلسدبلم ويؾاجهؾعده  ددبلح اإلعكدار والكفدر  ،والكفر

ورغددؼ من صددفؾف السدددمس ؽ ك  ددرة العدددد  ددح هددا من اعددًا مضددعاف  .ويبددذلؾن فددا ذلددػ جهدددًا و  ددا رةً 
ككن ريات األ در  تبم دط الدديؽ لدؼ تشدزل عم هدا غ رها عددًا رال معها لسا كاعر صا تًس ال تبد  نراكًا و 

فةن عت جس السؾاجهس   ؽ صٍ  ُ ِجدٍّ عذٍع فا الدعايس لسبدته وصفؾف ك  رٍة تمتزم الرسر والدكؾت 
رن  ...سددتكؾن  ددالظبش لرددال  الظددرف األك ددر عذدداطًا وفعال ددًس نتددى لددؾ كددان عدددد مفددراده م ددح  ك  ددر

وا عد ؽ  -رغدؼ ا دتبلكهؼ لع  ددة رسدبل  س  ؾيسدس  -ددمس ؽ سبص هذا الت ر ر واإلهسال الذ  عجد الس
هؾ عدم اتفا  السددمس ؽ وتفدر هؼ و ردؾر  عدرفتهؼ  ،ف ه وهؼ يؾاجهؾن  رؾ هؼ السرظف ؽ ضدهؼ

وسشذدرح هدذا ) كنكدام اإلسدبلم الست شدس الكف مدس  رد اعس السجتسدش اإلسدبل ا والحفدا  عم ده والر دا  ده 
  (.األ ر فا الس د ات والفرؾل التال س

رن  عددض فددر  السدددمس ؽ التددا ال تعت ددد  غهددؾر  دداتؼ شخرددا تعددزوا كددح هددذه الحددؾادث رلددى 
وبعض الفر  التا تعت دد    دام  داتؼ  ،ت ديرات  ا ورا  الظب عس و لى السذ ئس واإلرادة اإلله س الخاصس

شخرددا فددا ر ددر الددز ؽ تددرى من العددبلج الددؾافا لهددذه األوضدداة هددؾ وع فددس ولددا العرددر عجددح ال 
                                                 

الِجدزاُف والَجدْزُف: الَسْجهدؾُل الكبلم الُجزاف: الكبلم الذ  ُتْجهدح ن   تده وُي دال ُجزافدًا دون دل دح. ) دال فدا لددان العدرب:  (ٔ)
 .(َ ِك بل كان َمو َ ْؾزوعاً ، الَ ْدر
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 ح  .وال يرون معفدهؼ  كمف ؽ مو  ك ؾريؽ  سؾاجهس تمػ الدعايات العدات س ضد اإلسبلم ،الى فرجهتع
يدرون معفددهؼ  كمفد ؽ  تكدال   اإلسدبلم  ال يرون معفدهؼ  كمف ؽ  تبم ط منكدام اإلسدبلم وبا تردار ال

هؼ العا ددس التددا تخددتص  األ ددس  ذددكح عددام  ددح يددرون من كددح  ددا هددؼ  ددك ؾرون  دده هددؾ نفددظ واجبددات
فهددؼ يعسمددؾن  األنكددام الدددهمس ويتركددؾن األنكددام الرددعبس عمددى عدداتق  .الفرديددس  ددؽ العبددادات وغ رهددا

فسددد بل لددددان ندددال جس دددش السددددمس ؽ ي دددؾل رن  ذددد ئس ال  .ال زدددا  وال ددددر مو  دددد ول س ر دددام الز دددان
ددالفس و رادته  زر من يعسح السدمسؾن عمدى تدروي  منكدام اإلسدبلم وعردرتها وعذدرها فدا ال درون ال

و ن هدذه اإلرادة والسذد ئس اإلله دس ذاتهدا هدا التددا  زدر  اعحظداط السددمس ؽ واعحددار شدكعهؼ وذلددتهؼ 
  !(.م  من هذه السذكمس ي ش نمها عمى عاتق عمى السبلتكس الكروب  ؽ)فا هذه ال رون األ  رة 

ؾر لدددؾ فرضددددشا صدددحس الس د ددددس التدددا ت ددددؾل رن األنكددددام واألوا دددر التذددددريع س   مهدددا   ددددح األ دددد
فعشدتددٍذ ف ددع  ،التكؾيش دس والسؾجددؾدات الظب ع ددس تخزدش لم زددا  وال دددر ولد س لئلعدددان وع فددس تجاههدا

وعشدتددٍذ سدد كؾن ا ت دداز اإلعدددان عددؽ  !  ا ددذيؽ عمددى سددكؾتهؼ سدد كؾن السدددمس ؽ غ ددر  ددد ول ؽ وال
  . رط ال تادولكؽ ر ا س الدل ح والبرهان عمى تمػ الس د س دوعه  ،ساتر معؾاة الح ؾاعات م رًا صعباً 

 ، بلل مسدر  شدا رسدرات ح فا  شظ س  ؽ  بلد الذام ونؾلها و ؽ (ة) عد  ع س نزرة  ؾسى 
وبعدد  (.ة)واتدعر داترة الديؽ  عد  ع س نزرة ع دى ا ؽ  دريؼ  .راجر تمػ الدياعس فا  بلد فارس

واعتذددار  بدداد  اإلسددبلم  دددرعس فددا م ظددار العددالؼ ال ددديؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ع ددس نزددرة صددانص الرسددالس الخاتسددس
ن دددًا مو ) (الهشدوسددد س)ن ددد  كدددان  مددد  ال ا ددددس فدددا ذلدددػ الدددز ؽ  اضدددعًا لمدياعدددس البؾذيدددس والبرهس دددس 

 دمت  ذاهص السادي ؽ والظب ع  ؽ الدهري ؽ  الذ ؾل واالضسحبلل كسا م ذت الؾ ش س وعبدادة  (، اطبل
لشهدداتا فددا العددالؼ ال ددديؼ وا تددارت  شدداطق فددا مواسددع مفري  ددا وبعددض األصددشام طري هددا عحددؾ الددزوال ا

فا تمػ الفترة ن د  كدان جسدال الدياعدس يذدش  شؾراع تده فدا العدالؼ ال دديؼ  كدح جدبلل  .الجزر  شزاًل لها
ولكددؽ  .لددؼ يكدؽ السدداديؾن يجددروون عمدى الغهددؾر والتغداهر  ع  دددتهؼ ،وشدؾكس دون من تدددتره الُحُجدص

من تسَّر االكتذافات العمس س الخار س نؾل  ؾاع ؽ الظب عس و ؾاصها األ در الدذ   فا هذا ال رن وبعد
َا هددذا ال ددرن  ه ددك لئلعدددان وسدداتح جديدددة لمعدد ش لددؼ يكددؽ يحمددؼ  هددا فددا العرددؾر الساضدد س نتددى ُسددسِّ
 ال رن الذهبا الستؤللئ و درن الحزدارة والحريدس  ددبص االكتذدافات الخار دس   دح الظ دران فدا الهدؾا  

ص فدا معسدا  البحدار واكتذداف الراديدؾم واالتردال البلسدمكا وعدؾر الكهربدا  وك ف دس الذدسؾس والغؾ 
السعم س فا الفزا  البل تشاها وم  ال ذلػ، وفا الؾ ر ذاته  دبص  ا جرت  ه األ بلم  الشدبس رلدى 

ن ع دد ومصدب  ال درن  در  ،تبدال األعغسدس السمك دس رلدى جسهؾريدس وشدؾرويسو  األديان العا س والحكؾ ات
و َدرٍَّة لمسادي ؽ، واإلعراف من األ ر كان كذلػ ميزًا  الشدبس رلى عغريس الساديس البحتس ويشبغا من 



 محؾ السؾهـؾ وصحؾ السعمؾـ

 

 - www.ijtehadat.com - 21   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتهادات 

لكؽ يشبغا من عدسا ذلػ ال رن ميزًا  رن االعحددار واالعحظداط  الشددبس رلدى األديدان و  .يكؾن كذلػ
عهدددؾرهؼ لمدددديؽ و دددالؾا عحدددؾ ن ددد  مدار الشددداس فؾجدددًا فؾجدددًا  .واأل دددبل  (1)والتؾن دددد والسبددددم والسعددداد

  .األ بل  والعادات الساديس مك ر  سا يشبغا
 (2)واسددُتْبدلر نددبلوة عبددادة  ددا ورا  الظب عددس ،فددا الح   ددس  ددرج ضدد ا  األلؾه ددس  ددؽ األذهددان

 حشغح الساديس السر فا مذهان م شا  هذا ال رن فدسَّى عا ددو ال هدذا ال درَن  دال رن الخب د  والبذدش، 
 !.عشد  ؾٍم فؾاتدُ  و راتُص  ؾمٍ 

رن اعحظدداط الستددديش ؽ وك ددرة السددادي ؽ  رهددان  دداطش عمددى من جس ددش عمسددا  األديددان لددؼ يبددذلؾا 
ل ددد كددان  ددؽ الؾاجددص عمددى عمسددا   .سددا  ًا وال يبددذلؾن اآلن جهدددًا وسددع ًا كدداف  ؽ لمددرّد عمددى السددادي ؽ

السدمس ؽ و اصس فر س اإل شا عذريس الشاج س والشرارى وال هؾد والبراهسس والبؾذي ؽ من ي لفؾا رساتح 
رن  زدد س السبدددم والسعدداد  دددّمسس  ا تددس  ذددكمها  .عديدددة فددا الددرد عمددى السددادي ؽ ويظبعؾهددا ويشذددروها

فكددان عمدد هؼ من  (3)س لدددى مديددان العددالؼ الخسدددساإلجسددالا وكددذلػ صددّحس مصددح الشبددؾة ون   تهددا  دددمس
رن مصدح األصدؾل والدركؽ  .يذسروا عؽ سؾاعد الهسس ويتعاوعؾا  ش  عزهؼ ]فا ر بات هذه الح اتق[

وال عددر   دا الددبص فدا  .والشبدّؾة السظم دس  ذدكح عدام الؾ  ق لجس ش األديان هؾ مصدح السبددم والسعداد
 ؟فا ذلػسكؾت عمسا  السمح الخسدس و ا  دتشدهؼ 

  بل هح من الكتص الدساويس والع اذ  ا ل در واف س  ؽ ن د  البرهدان والددل ح، مم من الكتدص 
مو انتسدداٌل  الددٌ  من تكددؾن الكتددص  ؟واف ددس وكاف ددس لكددؽ العمسددا  ال عمددؼ لهددؼ  سحتؾيددات كتددبهؼ معفدددهؼ

 ؽ والستدديش ؽ فدا وضدش واف س والعمسا  عارفؾن  ها ولكشهؼ يخافؾن، هذا رغؼ معه ال يدزال عددد اإلله د
واالنتسدال الرا دش من تكدؾن ع اتدد كدح فريدق  دشهؼ فدا كتبده لدؼ  .الدع ا الحالا مك ر  ؽ عدد السادي ؽ

واالنتسددال الخددا س من تكددؾن  .ترددح رلددى نددد الكسددال كددا يجددرووا عمددى ال  ددام  ددالرّد عمددى السددادي ؽ
 هددا ولكددشهؼ لددؼ يعتددادوا عمددى ال  ددام والعمسددا  عددالسؾن  ،الكتددص الدددساويس ناويددس عمددى البددراه ؽ الؾاف ددس

وعاتٌ  عؽ اهتسا هؼ  ذواتهؼ األعاع س ون اتهؼ الفرديس  ،وسكؾتهؼ  شظمق  ؽ رهسالهؼ ، س ح هذا العسح
التا اعتادت عم ها جس ش السمح الديش س وعمسا  كح  ؾم، ولعمهؼ موكمؾا الدفاة عؽ ن   س الدديؽ والدرّد 

 .تشات  ا ورا  الظب عسعمى السادي ؽ رلى ال زا  وال در وكا

                                                 

يك ر الس لد   دؽ اسدتخدام هدذا التعب در والسردظم  الكبل دا، والس ردؾد  دؽ السبددم هدؾ ال، و دؽ السعداد: ال دؾم اآل در.  (ٔ)
  فاإليسان  السبدم والسعاد يعشا اإليسان  ا وال ؾم اآل ر.

 يدتخدم الس ل  هذا التعب ر  ك رة وي رد  ه ال عز وجح.  (ٕ)
  ي رد  ها الهشدوس س والبؾذيس وال هؾديس والشرراع س واإلسبلم. (ٖ)
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هددح  ددا  .ال ددؾل الحددق هددؾ معشددا ال يسكششددا من ععددذر عمسددا  السمددح الخسدددس عمددى هددذا الدددكؾت
عذاهده فا الستدديش ؽ  دؽ ت داعس عدؽ ال  دام  الؾاجدص الحتسدا فدا الددفاة عدؽ الدديؽ وسدكؾتهؼ م دام 

 ،ت السددادي ؽشددػ من فددا سدكؾتهؼ تكي ددد غ ددر  باشددر لهجسددا ال ؟هجسدات السددادي ؽ  رددؾر مم ت ردد ر
وبالتالا رذا اعتبر مندهؼ سكؾت العمسا  فا   ح هذه الغروف ذعبًا ال ُيغفر و بلفًا لمسشظق فةعه لؼ 

ألن كح رعدان يعتبر الدفاة عؽ ن ده واجبدًا وال  دام  ده نتس دًا، فدةذا تعدرَّض منددهؼ لسالده  ،ي ح جزافاً 
 دد  رذا كددان الس ددام   ددام االعت دداد  ددا فك ،هددصَّ لمدددفاة عددؽ  الدده  كددح  ددؾَّة نتددى لددؾ كددان  الدده  مدد بل

لكششا عجددهؼ رغدؼ  ؟!وال ؾم اآل ر الذ  هؾ مهؼ  كل  درجس  ؽ ساتر األصؾل والح ؾ  و  دم عم ها
غددار  ؽ فددا  حددر  ،فددا   ددام الددرّد عمددى الهجددؾم عمددى ت شددػ الع  دددت ؽ الس دسددت ؽ األساسدد ت ؽ ،ذلددػ

عم هؼ من يشهزؾا لمدفاة عؽ معفدهؼ  دح يدرون  يبدو وككعهؼ ال يعتبرون من  ؽ الؾاجصو  ؟!الدكؾت
  !من الدكؾت فرض ع ؽ عم هؼ

رن الؾاجددص الحتسددا عمددى عمسددا  السمددح الخسدددس من يتَّف ددؾا عمددى رطفددا  عددار الساديددس ألن م دددم 
والشزاة الذ  تفؾ  مهس ته مهس س جس ش الخرؾ ات الديش س والدع ؾيس  ،ومكبر عزاة ا تدم  ش  مق البذر

الشددزاة  دد ؽ اإلله ددس والساديددس الددذ  يشبغددا من ُتكتددص ف دده رسدداتح ك  ددرة ومن ي ددؾم عمسددا  هددؾ  ،األ ددرى 
رن كدح شدخص وكدح طب دس وجساعدس  سدؽ يعتبدرون معفددهؼ عمدى ندق  .الديؽ و بمغؾه  تبم غها لمشاس

فددا  زدد س  ددا  اصددس ف سددا يتعمددق فددا األ ددؾر السرتبظددس  الددديؽ وكددح  ددؽ يعتبددر  ذهبدده ن ددًا و ددذهص 
،  ددؽ الؾاجددص الحتسددا عم دده و ددؽ المددؾازم التددا ال تشفددػ لهددذا االعت دداد  ح   ددس ديشدده اآل ددريؽ  دداطبل

فهشددداك  .و ذهبددده و ددددمكه من ي دددؾم  تبم غددده وتؾضددد حه أل شدددا   مَّتددده ل ش دددذهؼ  دددؽ الزددد اة والزدددبللس
وهددذا  ددؽ ال زددايا  .تشددا ض صددري   دد ؽ االعت دداد  ح   ددس  بدددم  ددا والدددكؾت عددؽ تبم غدده والدددعؾة رل دده

 - ش كدؾن ذلدػ الدديؽ فدا ذاتده ن دًا  –ععؼ رذا كان الذ  يعت د  ح   س ديؽ  ا  .اساتها  عهاالتا   
و ال فدةن ال دؾل  دكن ديشدا ندق  .لدؼ يكدؽ  كمَّفدًا  تبم غده عغدرًا لجهمده و ردؾره ،جاهبًل  ه وم مهًا ومنس اً 

 دؽ[ العمسدا  كسدا هدؾ ديددن ]ك  در  –و دمكا و ذهبا ندق ولكششدا ال م دؾم  تبم غده وم شدش  الددكؾت 
وكبل دده م ددرب رلددى الذددعؾذة  شدده رلددى الع ددح  ،و اتمدده  غددالع  ددح  ذدداغص ، ددؾل  دداطئ –والستددديش ؽ 

  .والسشظق والديؽ
رن رعهددار الع  دددة الساديددس و عكددار السبدددم والسعدداد ع  دددة  تظّرفددس وُجددزاٌف رذ رعدده  ددؽ ال  دد ؽ من 

 ر السحدودة كا يسكشهؼ من يجز دؾا  هدذا ال اتم ؽ  ها ل س لهؼ ميس رناطس  جهات ون   ات العؾالؼ غ
اإلعكار استشادًا رلى رناطتهؼ التا س  كح الؾجؾد، واأل ر ذاته  الشدبس رلى اآل ريؽ الذيؽ تم َّدؾا عدشهؼ 

فهددؼ لددؼ يدددتظ عؾا  التكك ددد من يترددؾروا السبدددم و ددا ورا  الظب عددس فددا  ،هددذه الع  دددة الساديددس و بمؾهددا
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 ددس هددذا األ ددر فمددذا  ددا ؾا  ةعكدداره، و عكددار شددا   دددبص الجهددح  دده وعدددم العددالؼ وال من يدددركؾا كشدده ن  
معده عشدد ا يعجدز العدالؼ عدؽ تردؾر « العمدؼ»ألن ندق  ،«العمدؼ»اإلناطس  ح   ته يتشدافى  دش ن   دس 

مضد  رلدى ذلدػ معده  .كشه شا   ا فةعه يدة هذا الذا   حالدس اإل كدان فدبل يدذعؽ لؾجدؾده وال يشكدره
ألجددح اعتغددام م ددر الدددع ا  -فةعدده يشبغددا عم دده  ،ال يدد  ؽ  السبدددم والسعدداد لددؾ فرضددشا من شخرددًا  ددا

من ال يعارض هذيؽ األصم ؽ ألن رعكاره لمسبدم ]م  لؾجؾد ال[  -وطسكع شس  مؾب عا س م شا  البذر 
ألن عذددر وجددؾد ون  ددس وصددحس السبدددم والسعدداد يس ددح عاعسددًا  اطش ددًا  ، زددر  حددال الحزددارة البذددريس

فًا  تًا رون ًا وعا بل رادعًا لمجّهال كا ال ي ؾ ؾا فا عبلم الم دح و مدؾة الب ددا  والب در وُ َخؾِّ  مب ًا و هدِّ
رذ رن مفزددح ومكسدددح رادة  دداطشا يسشدددش  دددؽ ارتكدداب ال بدددات  هددؾ االعت ددداد  ح   دددس  ، ةيددذا  اآل دددريؽ

ألن عذر  ،شا البذرال وال ؾم اآل ر[ وترس خ هات ؽ الع  دت ؽ فا  مؾب عا س   :السبدم والسعاد ]م 
الع  دددة الساديددس الستظرفددس والُجددزاف يدد د  رلددى رر ددا  العشددان لمذددر والدددساح لؤل ؾيددا   التعددد  عمددى 

رذن  ؽ البلزم عمى  .الزعفا   سا يتشافى  حد ذاته  ش دعؾى الحزارة واإلعداع س والسداواة واأل ّؾة
  .م والسعاد نتى لؾ لؼ يكؽ يعت د ذاتًا  ذلػكح نك ؼ وعا ح و دَّة لئلعداع س من يروِّج لئليسان  السبد

رذا تكّ ح اإلعدان فا ن   س األ ر تك بًل فمدف ًا  تجدردًا وعزيهدًا ودرس السؾضدؾة  د دس لدرمى من 
عذددر الع  دددة  ؾجددؾد السبدددم والسعدداد ال يتشددافى م دددًا  ددش م  نرفددس  ديسددس مو جديدددة مو م  اكتذددافات 

 دح رن   دح  .لظ ران فا الهؾا  مو الر ّا ف سا هؾ معمى  ؽ ذلدػ ار س فا طّا البحار والب اد  مو ا
 عكدس ع  ددة رعكددار السبددم والسعدداد التدا تتشاسدص  ددش الح ؾاع دس التددا  ،هدذه الع  ددة تددشغؼ هدذه األ ددؾر

فشاشددرو ع  دددة  .(1)السس ددز لدده« فرددمه»اإلعدددان وال تتشاسددص  ددش الشاط  ددس التددا هددا « جددشس»هددا 
السذدترك لئلعددان ف دع ]م  ن ؾاع تده التدا يذدترك ف هدا « الجدشس»رعكار السبدم والسعاد  تؾغمؾن فدا 

رعدده  ددؽ العجددص  .اإلعدددان الددذ  هددؾ الشظددق« فرددح» ددش سدداتر الح ؾاعددات[ و عرضددؾن عددؽ لددؾازم 
شده  التزدح س العجاب من ي دؾم اإلعددان الدذ  يذدكح الشظدق واإلدراك صدفته البلز دس التدا ال تشفدػ ع

 هذه الرفس الدا  س فا سب ح ع  دة  اديس جاهمس وُجزاف ترتكز عمى الرفس الح ؾاع س لئلعدان ف ع 
فؾيدٌح لسدؽ ُيخاصدُؼ  .م  التا تجسش   شه وب ؽ الف دح والجسدح وون دد ال درن وتجعمهدؼ فدا درجدس وانددة

  !!عفَده ويشكُر فرَمه وفزمه
                                                 

« الجدشس»السشظ  د ؽ، وهسدا  دؽ كم دات ريدداغؾجا الخسددس، فدد« الفردح»و« الجشس»يدتخدم الس لِّ  ك  رًا اصظبلنا  (ٔ)
الفدددرس وال عمددددص هدددؾ الساه ددددس السذدددتركس  دددد ؽ الجزت دددات الستك ددددرة  الح   دددس، كساه ددددس الح ؾاع دددس السذددددتركس  ددد ؽ اإلعدددددان و 

فهؾ جز   ؽ  فهؾم الساه س السختص  هدا الدذ  يس زهدا عدؽ جس دش  دا عدداها،   دح: الشاط  دس « الفرح»وال رد..الخ، م ا 
فهدؾ الساه دس السذدتركس  د ؽ الجزت دات الستك درة  العددد ف دع ال  الح   دس، « الشدؾة»لئلعدان والرداهح لمفدرس وهكدذا... م دا 

 وعسرو و الد.  الشدبس رلى زيد« رعدان»  ح 
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فةن العادات والرسؾم الراتجس فا تمػ الدببلد تشزدؼ رلدى  عشد ا تد ح مّيس دياعٍس رلى  بلد جديدة
 -لدى العؾام البدظا   -ذلػ الديؽ  تغ ار جزتا وتغ ِّر تدريج ًا  ؽ  بل حه  ؼ ُتعتبر  سرور الز ؽ 

 .جز ًا  ؽ الديؽ
فس بل تك َّر اإلسبلم فا ريران والرد ؽ والهشدد وال ؾ داز  عدادات مهدالا تمدػ الدببلد السختمفدس   دح 

الش ددروز الجسذدد د  وانتددرام الشددار ويددؾم األربعددا  الدددؾر  و شددعال الشددار واسددتعسال الحشددا  فددا  ع ددد
الدا ش والعذريؽ  ؽ ر زدان ولدبس الددؾاد ووضدش الددتاتر واأل سذدس الددؾدا  عمدى التكايدا والسشدا ر 

  دح وتعم ق البدع وعرص الذسعداعات فا  جالس العزا  وسداتر معدؾاة الزيشدس والخرافدات والحركدات 
رفددش األعددبلم وضددرب الرددش  واأللعدداب الشاريددس ومسددال ص التعغدد ؼ الراتجددس   ددح رفددش ال بعددس انترا ددًا 

وفدا الشهايدس يد د  ا دتبلط مصدح الدياعدس  .لمذخص والسرافحس والسعاع س  داًل  ؽ التح س اإلسبل  س
  . العادات الراتجس رلى  مق  ذاكح رْذ يرب   ؽ الرعص التس  ز   شهسا

ن الرددح   والسحكددؼ لتذددخ ص العددادات العرف ددس وتس  زهددا عددؽ مسدداس الذددريعس  بل ددس رن الس ددزا
 :وال الدد  ،الدددشس الستفددق عم هددا  دد ؽ فددر  السدددمس ؽ السختمفددس :وال دداعا ،ال ددررن السج ددد :األول :م ددؾر

 دالرجؾة  .سشس  ؽ فتدرة ر بلغده منكدام اإلسدبلم ٖٕ بلل  دة  (ص)الد رة العسمّ س لرانص الرسالس 
ح وانددد  ددؽ تمكددؼ األصددؾل ال بل ددس يتس َّددز  ذددكح ج ددد الحددق  ددؽ الباطددح واإليسددان  ددؽ الكفددر رلددى كدد

رذ  دؽ البدديها من منكدام وتعدال ؼ م  ديدؽ يجدص من ت  دذ  ،واالتفا   ؽ الشفا  والرال   ؽ الظدال 
فاألصدددؾل ال بل دددس هدددا جدددذة وجدددذر شدددجرة  ،وتحدددد  دددؽ  جسدددؾة معسدددال وم دددؾال صدددانص ذلدددػ الدددديؽ

و دؽ البدديها من شدجرة  . دسس وكدح  دا عددا ذلدػ هدؾ مغردان ومورا  و سدار تمدػ الذدجرةاإلسبلم الس
 عدد  .ومن غرَؽ الؾرد ُيْشِبُر وردًا ميشسا ُزرة ،الز ؾمو  التفاح والمؾز والدفرجح ال تعظا  سار الحشغح

الشبددّا وزوجاتدده عددؽ ع اتددد الشبددّا جددا  الؾافدددون رلددى السديشددس وسددكلؾا مصددحاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رنمددس عبددا اإلسددبلم
وم بل ه ومعساله فكجا ؾهؼ جس عًا من ال دررن يحتدؾ  عمدى جس دش تمدػ األ دؾر ومعده فدا الح   دس مسداس 

 .فال ررن عباٌّ صا ٌر كسا من الشباَّ  ررٌن عاطقٌ  ،اإلسبلم
نسديدددس رذن ال دددررن السج دددد هدددؾ المدددؾا  األكبدددر والسشبدددر والؾسددد مس والِعمدددؼ السحسدددد  والذدددفاعس األ

ػلِ  َ ػْيٍء و  :الكبرى  ْطَشػا ِكػي اْلِكَتػاِب ِمػْؽ َ ػْيءٍ ِكْيِ  ِتْبَيافب اب ػْرَاِف َمػا هبػَؾ ِ ػَفاٌء  ،َمػا َكرَّ ؿب ِمػَؽ اْلقب َونبَشػزِ 
 .ا  َوَرْحَسٌة ِلْمسبْؤِمِشيَؽ َوال َيِزيدب الغَّاِلِسيَؽ ِإال َخَدار 

رندداهسا اإليسدان  : ذدكح  باشدر بلل كح ن اة البذدريس كاعدر هشداك ع  ددتان تحكسدان البذدر 
وهؾ اإليسان الذ  نسمه ودعا رل ه األعب ا  والعمسا  والحكسا  اإلله دؾن  ، ا وال ؾم اآل ر ولؾاز هسا

 .وال اع س الع  دة الساديس و عكار  بدم العالؼ و عكار الؾجؾد الذاعر وال ادر ،وبّمغؾه ودافعؾا عشه
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ه  ؽ  راكز الساديس وم ذ يرارة اإلله  ؽ و رج  ردؾرة وال ؾم ميزًا م رز ش ظان اإللحاد رمس
عفرير يدعى لمد ظرة والد ادة وم ذ يسؤل مسدساة الددع ا وم ردارها  شف دره السشظمدق  دؽ  شدا ش الجهدح 
والح ؾاع ددس و راكددز األعاع ددس والفرديددس و ددد تسكددؽ هددذا الكدداتؽ ذو الخم ددس العج بددس من يجددد طري دده رلددى 

وجساعات  سؽ يع ش فا الخ ام و ؽ الفبلن ؽ ويرمسهؼ  اسؼ  ختار جساعات  ؽ الشاس الؾنذ  ؽ 
فرعدؾن و  ال ريس ورت س ال ب مس والد د السظاة و رج تدريج ًا  رؾرة  دير نرس الحدود و اتد الج ش

ولدؼ  ،وشدغح  شدا اإلعددان  ذاتده  ددال  دؽ عبدادة ال ،وعسرود و  رر و ا دان و مدػ السمدؾك والخم فدس
 :وكداعؾا كدح يدؾم يتمؾعدؾن  مدؾن  ،و رد سؾى الرتاسدس والحكدؼ و شدباة الذدهؾاتيكؽ له ال   ؽ هدف 

فةذا كاعر جساه ر الشاس  اديس  رج رت دهؼ ل روج لهذا الفكدر و ذا كداعؾا مصدحاب ديدؽ لدبس مولئدػ 
و ذا كان الذعص  ؽ الفر ت ؽ كدان مولئدػ الزعسدا   دش فريدٍق عهدارًا و دش الفريدق  ،الزعسا   دؾح الديؽ

و ددام معددؾان مولئددػ الزعسددا   سدددنهؼ نتددى ولددؾ كدداعؾا شدد اط ؽ  ّشاسدد ؽ و ددا ؾا  حددبس  ،بلاآل ددر لدد 
 -الحددددش ؽ –و عددددام  شافدددد هؼ نتدددى ولدددؾ كددداعؾا م  دددال ع ددددى وزكريدددا ويح دددى والددددبظ ؽ الذددده ديؽ 

 .وبرص را العا د
 كدددان فدددا داتدددرة  رن عردددؾر الرتاسدددس السددددتبدة تجعدددح اإلعددددان العا دددح والستفكدددر يددددرك من ال

لزعا ددس والرتاسددس االسددتبداديس لمع ددح واإلعردداف والذددرف والغ ددرة والح ددا  والشددا ؾس والعفددس والعرددسس ا
والفتدددّؾة والذدددها س  ،والحدددبلل وا دددؽ الحدددبلل والحدددرام وموالد الحدددرام والددددعادة والذددد ا  والكفدددر واإليسدددان

 ،وال اعتشا   ك   ؽ هدذه األ دؾر (،م  ال وال ؾم اآل ر)والسبدم والسعاد  ،والدخا  واألدب واإلعداع س
وال يدؾد رال الترف والز ارف وعفؾذ الدمظس والد ادة وال ُيْدَس  ل ز س ال وال ؾم اآل در ولمدديؽ  حدد 

رن الرفس األساس س لس دح  .ذاته م  العدل والسداواة والسؾاساة واإليسان والحق  الد ؾل رلى  رؾرهؼ
كسدددا من وجدددؾد تمدددػ األ دددؾر هدددؾ مهدددؼ  ،ن األ دددؾر السدددذكؾرةتمدددػ الرتاسدددات والزعا دددات السددددتبدة ف ددددا

 بح اإلسبلم واال شدا عذدر  ( ددرو  رويز)النغؾا وضش كددرى  .شا ص و س ز لؤلعب ا  ومتباعهؼ
فا  ...مل  فتاة شا س تحر  ؾس السداتؽ  رورًا رلى وضش عبد السمػ وهارون الرش د واأل  ر ت سؾر

ة لمزعسا  التا تذسح الكح  د ًا  ؽ   ام  ختار ال ريس واعتهدا  فهذه ها الرفس السس ز  ،ز ؽ اإلسبلم
طددؾبى ونبددذا لم ددررن السج ددد الددذ  نّظددؼ كددح تمددػ الرتاسددات تحددر  ! س ددام  م فددس   ددح هددارون الرشدد د

م فداف ر ددح  جاهدد  اإلسددبلم ولددؼ يعتدرف  ددك  رتاسددس سدؾى األ ددؾة اإلسددبل  س ولدؼ يسجددد الدددبلط ؽ 
 .سسهؼ رال وهؾ يب ؽ استح ا هؼ لمع ؾبس األ رويسوالسمؾك الجبا رة ولؼ يذكر ا

 دددح يعدددؼ  ،ال ي تردددر اعحظددداط ندددال السددددمس ؽ واعحددددار شدددكعهؼ عمدددى فر دددس وانددددة  دددؽ فدددر هؼ
فَ ْبدددح  ئددس و سدددد ؽ عا ددًا مو  ئتدددا عددام كدددان السدددمسؾن فدددا كددح   عدددس و  مدد ؼ فدددا األرض  ،الجس ددش
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ولكشهؼ  دووا  شذ ذلػ الز ؽ يدد رون عحدؾ االعحظداط وُتددمص  دشهؼ  ،مصحاب س ادة وعفؾذ واست بلل
ويذددترك فددا هددذا  .سدد ادتهؼ ويرددبحؾا متباعددًا ورعايددا لغ ددرهؼ وعب دددًا يحسمددؾن األ  ددال ألعدددا  ديددشهؼ

 ،رذن ال  ددد من يكددؾن الدددبص م ددرًا  ذددتركًا وانددداً  .االعحظدداط وزوال الددد ادة جس ددش السشتسدد ؽ لئلسددبلم
سدددمس ؽ لمعسددح  د اسددات اإلسددبلم الراشدددة التددا كاعددر فددا األربعدد ؽ سددشس األولددى ولدد س سددؾى تددرك ال

وتؾضدد   هددذا األ ددر  ددؽ مهددداف رسددالتشا وسدد كتا ) ددؼ  دددمت  ددالتغ ر  عددد ذلددػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عددد رنمددس الشبددا
س ؽ ولسددا كاعددر فددر  اإلسددبلم الخسددس شددريكس فددا هددذا األ ددر فددةن  خاطبشددا هددؾ جس ددش السدددم (.الن داً 

  .ول س فر س  اصس  شهؼ
 دددش من الدددد ادة والرفعدددس  دددؽ  ،ال ريدددص من السددددمس ؽ ف ددددوا الدددد ادة والرفعدددس عمدددى سددداتر األ دددؼ

ومصددبحر التبعّ ددس والخزددؾة لآل ددريؽ الرددفس  ، ردداتص ولددؾازم اإليسددان واإلسددبلم لئلعدددان السدددمؼ
 (1) ددددؾن  دددددمؼ ال ددددؾمن دددد  عجددددد من  بل سئددددس  م ،الجا عددددس لمسدددددمس ؽ فددددا جس ددددش الب دددداة اإلسددددبل  س
و ذا وجدددعا اسددت بلاًل صددؾريًا فددا  عددض البمددددان  ، حكؾ ددؾن لؤلجاعددص وتذددسمهؼ هددذه التبع ددس جس عددداً 

اإلسبل  س الدبص الح   ا لذلػ كدان تشدافس ال دؾى األجشب دس عم هدا الدذ  مدى رلدى عجداة الفريددس  دؽ 
 .ميد  الر اديؽ ول س سببه ندؽ الد اسس الدا م س لتمػ الببلد

كان السدمسؾن فا ال رون األولى ونتى  دة مل  و ئس عام ] عد عهؾر اإلسبلم[ مصحاب ل د 
ال دددرن )لكدددؽ السددددمس ؽ فدددا ال دددرن الحاضدددر  ،سدد ادة فدددا جس دددش جؾاعدددص ن ددداتهؼ الد اسددد س اإلسددبل  س

وال يزالدؾن  ،مصدبحؾا مذال   ددبص تدركهؼ العسدح  د اسدات اإلسدبلم ومنكا ده (التاسش عذدر والعذدريؽ
وبددددبص معددددهؼ  خرؾصددد اتهؼ السذهب دددس وصدددراعاتهؼ  دددش  عزدددهؼ  ..غفمدددتهؼ وعدددؾ هؼ سدددادريؽ فدددا

الددبعض تركددؾا مسدداس اإلسددبلم وتحددؾل اجتسدداعهؼ اإلسددبل ا رلددى تذددتر وتفددّر   ددذهبا  سددا جعمهددؼ 
ل د زالر الد ادة و رتبس الحكؼ السددت ح  .يرشعؾن مسباب ضعفهؼ  كيديهؼ وي بمؾن  التبع س لؤلجاعص

 . ؽ واعغسدددؾا فددا م ددؾرهؼ الذخردد س رلددى درجددس مف دددتهؼ شددرفهؼ الددديشا وال ددؾ االكا ددح عددؽ السدددمس
 .والعبلج هؾ العؾدة رلى اإلسبلم األول واإل رار  كمسس الذهادة والتكسا  الشبا صمى ال عم ه ورله

ولكدؽ الح   دس الؾاضدحس هدا من  ،ت  ؽ جس ش الفر  والسذاهص اإلسبل  س  سدذهبها وتتسددػ  ده
فسسدا ال شدػ  ده  ،م دذ ن   دس  ذهبده  دؽ األب واألم والسعمدؼ و دؽ شدركاتهؼ فدا السدذهصالجس ش رعسا 

وبالتدالا فع اتدد جس دش  ،من مهح كح  ذهص ي مدون  شذ طفؾلتهؼ م راعهؼ وم  دالهؼ فدا ع اتددهؼ الديش دس
                                                 

الهجدددري ؽ )التاسدددش عذدددر وبدايدددس العذدددريؽ الس بلديددد ؽ(  ٗٔو ٖٔكدددان هدددذا فدددا ز دددؽ الس لددد  الدددذ  عددداش فدددا ال دددرع ؽ  (ٔ)
، م ددا ال ددؾم ف ددد زاد عدددد السدددمس ؽ عسددا ذكددره  ك  ددر فكصددب  ي ددارب السم ددار م(ٖٜٙٔ – ٜٖٛٔهددد   ٖ٘٘ٔ - ٕٗ٘ٔ)

 وعر . 
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اك يب دى هشد لكدؽ عشدد ا يكبدر اإلعددان ويدتعمؼ ال .الستديش ؽ  ؽ البذر  بش س فدا البدايدس عمدى الت م دد
لكؽ جساه ر الشاس وعدؾا هؼ  دؽ كدح م دس يب دؾن داتسدًا  ، بّرر ألن يدتسر فا كؾعه   مدًا فا ع اتده

وي دؾم  .نتدى ر در عسدرهؼ عمدى الع  ددة الت م ديدس ذاتهدا التدا  ّمددوا ف هدا م دا هؼ وم هداتهؼ  شدذ الردغر
ن عؽ مدلس إل بات عمسا  كح  ذهص رسبل ا  سؽ يتسدػ  ال ررن  ت ديؼ السدلؾل عمى الدل ح ف بح ؾ 

وهذا هؾ الدبص فا اسدتسرار اال دتبلف  د ؽ الفدر  اإلسدبل  س رغدؼ اتحدادهؼ فدا  ، عت داتهؼ الت م ديس
 .وفا اتداة هذا اال تبلف يؾ ًا  عد يؾم ،مصؾل ع اتدهؼ

رذا رنؼ عمسا  األ س السرنؾ س األعبلم معفدهؼ وشدعؾبهؼ السددمسس ومرادوا رفدش المدؾا  السحسدد  
ذفاعس الكبرى ورايدس اإلسدبلم   مسدا كدان عم ده األ در فدا ال درون األولدى ومرادوا من يرتفعدؾا العغ ؼ وال

ويرت ؾا رلى   ام معمى األ ؼ فعمد هؼ من يجتسعدؾا جس عدًا ويذددوا عدزيستهؼ عمدى التسددػ  كتداب ديدشهؼ 
عددؾام ال ددررن السج ددد والددد رة العسم ددس لحزددرة صددانص الرسددالس  ددبلل  بل ددس وعذددريؽ عا ددًا  اصددس األ

 .والتسدددػ  ددددشته الستفددق عم هدددا  دد ؽ فدددر  السددددمس ؽ -صدددمى ال عم دده ورلددده  –العذددر  عدددد هجرتدده 
وعمدى  ،عم هؼ من يجعمؾا هذه األ ؾر ال بل س عرص مع دشهؼ ويتخدذوها  دشهجهؼ ودسدتؾرهؼ فدا ن داتهؼ

والتبم دط فدا جس ش الفر  اإلسبل  س  اطبس من تّتحد تحدر رايدس هدذه األصدؾل ال بل دس وي ؾ دؾا  الددعؾة 
ويزدددعؾا ميدددديهؼ  كيدددد   عزدددهؼ  ،هدددذا السجدددال ويفهسدددؾا السددددمس ؽ تمدددػ األصدددؾل الجا عدددس لمذدددتات

 عتردس ؽ  حبددح ال الستد ؽ وعددروة اإلسدبلم الددؾ  ى ويسّز ددؾا نبدح العبؾديددس لؤلجاعدص والددر  لؤلعدداد  
كسدا  –ر لمشداس ويدتع دوا س ادتهؼ عمى معفدهؼ التدا ف ددوها  شدذ ز دؽ وال يددسحؾا لخ در م دس م رجد

من ترددب  مدعددى األ ددؼ وال يفعمددؾا  ددا يؾجددص نددزن الشبددا األكددرم يددؾم ال  ا ددس فددا  -وصددفها كتدداب ال 
 . حزر األعب ا  ويبذلؾا كح جهدهؼ ويجتهدوا فا اتباة تمػ األصؾل السذكؾرة والد ر عمى  شهاجها

  دس  دذهبها والدرد عمدى ل د تسدكر كح فر س  ؽ فر  السدمس ؽ  ُكُتِبَها الخاصس  هدا إل بدات من
وكاعدر الشت جدس الحتس دس لهدذا األ در من مصدب  ال دررن السج دد  هجدؾرًا و تروكدًا مو تدّؼ  ،الفر  األ رى 

ػ  ه من اعًا ألجح رلزام اآل ر ف ع وفا هذا ت ديٌؼ لمسدلؾل عمى الدل ح   ٛكسا ذكرعا فا الف رة )التسدا
 (.الدا  س

ن   يجدص عمدى كدح  ،والترت ص الذاتا لدياعس كح فر سرن هذا الؾضش  خالٌ  لمشغؼ الظب عا 
فر س من ت بدر من  تهدا  الكتداب الددساو  ومن تددتدل  سدا يدشص عم ده الكتداب والددشس والدد رة العسم دس 

كسا هؾ شكن جس ش األديان ومتباة كح  مدس تجداه كتدا هؼ الددساو  ن د  يتسددكؾن  ،لرانص الرسالس
 كتا هؼ ويش مؾن م ؾال عمسداتهؼ ألجدح تكي دد وتؾضد   الكتداب الددساو  ف دع ال معهدؼ يتسددكؾن  دك ؾال 
عمسدداتهؼ فددا   ا ددح الكتدداب كسددا هددا طري ددس  عددض فددر  السدددمس ؽ  سددؽ يتسدددػ  فتدداوى مو  حدددي  
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و  ح هذا العسح يزيح  الزرورة ه سشس ال ررن عمدى  ، ؾل فا   ا ح ريات ال ررنضع   مو  ذعر  ش
ُفؾن  شزلدس كتداب ال  ،ال مؾب وهذه رندى السراتص الس سفس التدا نمدر  السددمس ؽ ن د  معهدؼ ُيَزدعِّ

ول ددد عجددؼ عددؽ ذلددػ اسددتحكام الخددبلف والعددداوة  دد ؽ فددر  السدددمس ؽ  ،رغددؼ تدددياشهؼ ودراسدداتهؼ الديش ددس
ومدى ذلددػ فددا الشهايددس رلددى ضددع  األ ددس  ،ا جس عددًا العفرادهددا عددؽ  عزددها الددبعض وتحزبهدداوضددعفه

وال  ،رن هذا الؾضش عؾة  دؽ اإلهسدال فدا ندق ال دررن السج دد .وتدمع األعدا  عم ها كسا ندث فعبلً 
سددًا  دح   دح هدذا األ در نددث  مند  ؽ السددمس ؽ والسد سا  دؽ عمسداتهؼ األعدبلم ي دؾم  هدذا األ در  تعِّ

واآلن و ددد شدداهدت فددر  السدددمس ؽ  ظددك هددذه الظري ددس و ددا مدت رل دده  ددؽ  .ون  رددد وبذددكح  هددر  د
عتددات  و  سددس فددا ا ددتبلف الكمسددس وتذددتر م شددا  اإلسددبلم وشددق عرددا طاعددس ال ددررن وتدددمع األجاعددص 

صدمى  -فعم ها من تدتشبَّه رلى ذلػ ومن تعال  سبص ذلتهدا  دال ررن السج دد وبدد رة الردادة  ده  ،عم هؼ
 .وبدشته الستفق عم ها - عم ه ورله ال

رن نفددظ منكددام اإلسددبلم وندددوده وع فددٌس وواجددٌص نتسددا عمددى جس ددش السدددمس ؽ ولكددؽ العمسددا  
األعدددبلم والددددادات األشدددراف لهدددؼ درجدددس  ت د دددس فدددا هدددذا السجدددال ألن جسددداه ر العا دددس عدددؾاٌم وغ دددر 

م  ذو  الشدص الذري  الذ  )والدادات  ،م ا العمسا  فهؼ عارفؾن  سزايا الذرة ، شتدب ؽ رلى الشباّ 
ولهدذا الدددبص ف شبغددا عمدى العمسددا  والدددادات من  ، شتدددبؾن رلددى صدانص الرسددالس (يشتهدا رلددى الشبدا

يحسمؾا لؾا  الدعؾة اإلسبل  س ويدعؾ األ س السرنؾ س جس عًا لمعسح  ال ررن والدشس ال ظع س وبسدا كدان 
كددا يددتخمص جس ددش السدددمس ؽ  ددؽ  ،تدداريخ اإلسددبلمعم دده السدددمسؾن فددا األربعدد ؽ سددشس األولددى  ددؽ 

  .س ظرة األعاد  عم هؼ وتبعّ تهؼ لهؼ
يتددداوى العددالؼ والجاهددح فددا م ددر ر ا ددس منكددام اإلسددبلم الذخردد س   ددح مدا  العبددادات و ددرا ة 

م ددا فددا م ددر نفددظ و ن ددا  األنكددام الكبددرى لئلسددبلم التددا تتعمددق  حفددظ  ،األدع ددس وال  ددام  الزيددارات
الدادات لهؼ الدبق فا ذلػ وعم هؼ و  فةن العمسا  ،ؽ ورفش رايس اإلسبلم وعغسس السدمس ؽمساس الدي

وال شدػ معده يشبغدا من يتفدق  ،من يشهزؾا ألجح هذا األ ر وعمى جساه ر الشاس من تتدبعهؼ فدا ذلدػ
 ددس العمسددا  والدددادات عمددى نفددظ ال ددررن وتظب ددق منكا دده ومن يعمِّسددؾا تعددال ؼ ال ددررن فددا  جالدددهؼ الديش

 ددؼ عمدد هؼ من يزددعؾا  .و ددؽ عمددى  شددا رهؼ ويدددعؾ الشدداس رلددى اإلسددبلم كسددا يفهددؼ  ددؽ ال ددررن الكددريؼ
رذا لدؼ ي ؾ ددؾا  الؾع فدس األولددى  .ال دررن كرسدالٍس عسم ددٍس رله دس  تبعددس فدا جس ددش الددواتر وجهدات الحكددؼ

فدددا  دددداجدهؼ  فمدددؽ يددددتظ عؾا من ي ؾ دددؾا  الؾع فدددس ال اع دددس ألعددده طالسدددا لدددؼ يعسدددح السددددمسؾن  دددال ررن
  .و جالدهؼ فمؽ يعسمؾا  ه فا ردارة  مداعهؼ

اعتغدام الددع ا يتعمدق  الجاعدص  .تهدف تعال ؼ األعب ا   ذكح عام رلى اعتغدام م در الددع ا واآل درة
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الح دددؾاعا السددداد   دددؽ اإلعددددان واعتغدددام اآل دددرة يتعمدددق  الجاعدددص السس دددز لئلعددددان عدددؽ الح دددؾان م  
  .جاعص  ؽ اإلعدان ذو مهس س  الغس فا عغر الديؽ اص س الشظق واإلدراك وهذا ال

رن ال ددددؼ األول الدددذ  هدددؾ عسدددران الددددع ا واعتغا هدددا رعسدددا لدددؾنظ كتدددا ش و  د دددس لتكس دددح ال ددددؼ 
وهدذا  دديها ألن اعتغدام العسدر الس  در لح داة اإلعددان الدع ؾيدس التدا لدؽ تتجداوز فدا الغالدص  ،ال اعا

 رويدس األ ديدس وهدؾ الجاعدص الدذ  ُ ِعدَ  األعب دا  ألجدح ر باتده  ئس عام   د س لمعسر الداتؼ والح اة األ
  .وتبم غه

 دددال ال و دددال الرسدددؾل ألجدددح ترب دددس وت ؾيدددس  :رذا مردعدددا الحددددي   مغدددس الفبلسدددفس والسشاط دددس  مشدددا
هدؾ ألجدح ترب دس وت ؾيدس  –ميدًا كدان ال اتدح والس دؾل  –و دال غ در ال  .الفرح السس ز لجشس اإلعددان

 .لئلعدان (الح ؾاعا)الجشس السذترك 
و ؽ واجص العمسا  واألديان من يشبهؾهؼ رل ها كا  ،رن عا س الشاس ال يمتفتؾن رلى هذه الش ظس

  .ال ي ؾ ؾا  التزح س  سا يس ز اإلعدان فا سب ح طب عته الح ؾاع س التا يذترك ف ها  ش الح ؾاعات
 :زوال  دددرتهؼ و ددؾتهؼ وال ددداعا :األول :ران   لسدددان وصدداد ان لمع ددحل ددد نددحَّ  السدددمس ؽ  ظدد

الدذ  يتعّمدق  دالشفس  « دال ال تعدالى»وال اعا استبدال  .تبع تهؼ لؤلجاعص وطاعتهؼ واتتسارهؼ  ك رهؼ
رن  ؾاجهددس هددذه  .الددذ  يتعّمددق  ددالجشس الح ددؾاعا السذددترك فددا اإلعدددان « ددال غ ددر ال»الشاط ددس  ددد 

ديات تددددتمزم اتفدددا  السددددمس ؽ وونددددتهؼ وهدددؾ م دددر ا ت دددار  وسدددؾ  اال ت دددار ف ددده من األ ظدددار والتحددد
و ؽ الجهس األ درى فدةن  عغدؼ السبمغد ؽ الجداهم ؽ  .يتركؾا االتفا  ويس مؾا رلى الكدح فا هذا األ ر

ي ترددرون عمددى دعددؾة الشدداس لمتزددرة والدددعا  وهددذا  دد داه معشددا عزددش ذعددص الشدداس وم ظددا هؼ عمددى 
  .ه هات َضُعَ  الظالص والسظمؾب .ععتبر معفدشا   رريؽ وال ،لشبا واإل امعاتق ال وا

فةعدددده  ددددؽ  ،لسددددا كددددان  ددددالق جس ددددش  ؾجددددؾدات العددددالؼ هددددؾ نزددددرة الددددذات األنديددددس جددددحَّ شددددكعه
الُسدّمسات والبديه ات لدى اإلله  ؽ منَّ ال ررن السج د وجس ش األنكام اإلسبل  س الرح حس ها ونٌا 

وبالتالا فبل  د من تتفق كم ات منكام اإلسبلم  دش الفظدرة و مدق  ، د السرسم ؽرلها عزل عمى  مص س
السؾجددؾدات ألن  ؾجددد العددالؼ والذددارة الح   ددا لؤلنكددام ذاٌت   ّدسددٌس واندددٌة هددا ال األنددد السددتكمؼ 

ا ألن التخدال    شهسدا  ددتح ٌح ألعده يددل ر د ،ففعمه و ؾله ال  د من يكؾعدا  تظدا   ؽ ،والفاعح وال ادر
عمى الجهح مو العجز مو االنت اج مو الخؾف وكح ذلػ  سا تّتشزه عشه ذات البار  الس دسدس السشزهدس 

  .عؽ كح ع ص وعجز
فتظا ق التذريش والتكدؾيؽ رذن رنددى  زايدا األنكدام اإلسدبل  س ألن األ دؾر التكؾيش دس يجدص من 
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حًا   خالفدس لمتكدؾيؽ ف جدص تكويمهدا مو  فةذا كاعر التذدريعات ،لمتذريعات (مو  رجعاً )تكؾن دل بل  رجِّ
 .تركها والتؾ    ذكعها

  :م ا األ ؾر التعباديَّس التا ُيَتَؾهَّؼ  خالفتها لؤل ؾر التكؾيش س فش ؾل
التعبادد  :و اع داً  .عحؽ عتكمؼ عؽ كم ات منكام اإلسبلم واأل ؾر التعباديَّس هدا  دؽ الجزت دات :موال

 : ال داً  .السحض ال يعشا  الزرورة  خالفس التكؾيش ات  ح هؾ معؼ  ؽ  ؾضدؾة  خالفتهدا مو  ؾاف تهدا
العبددادات  ذدددكح عددام  شددداٌ  عمددى نزدددرة الددذات األنديدددس و زددؾُة العبدددد و ذددؾعه م دددام ربدده و ال ددده 

 رددا ه كالردبلة مو  م دا تع د ؽ ،وهذا العسح روح التكؾيؽ ول س  خالفًا لده ،الرزَّا  السح ا السس ر
مو الردؾم واإل دداك ألجدح تكس دح الدشفس والذدعؾر  حدال  ،ا تبلف معسالهدا  دؽ ركدؾة وسدجؾد و  دام

الجاتع ؽ مو األدع س والزيارات واإلعفا  وم  الها فم س مٌ   شها  خالٌ  لمتكؾيؽ  ح ال م ح  ؽ التك ح 
  .يكذ  من كم اتها  ؽ  راديق التكؾيؽ

عحددؽ فددا مشددد الحاجددس رلددى رفهددام البذددر  ،ات الخار ددس فددا عددالؼ التكددؾيؽوبعددد االكتذدداف ،ال ددؾم
وتعمد سهؼ البدراه ؽ واألدلدس عمدى األنكدام الذدرع س وال يكفددا من ع دؾل رعَّهدا منكداٌم تعبدّيدٌس  حزدٌس فمددؽ 

ععؼ ل دد ذكدرت ترج حدات  دؽ غ در التعبٌّدد فدا  داب الترج حدات ولكدؽ هدذا  .يداعد ذلػ عمى رواجها
معدده ال يؾجددد غ رهددا ألن هددذه األ بددار وردت فددا   ددام اإلجا ددس عمددى مسددئمس  ع شددس  لدد س  دددل ح عمددى

حات م رى غ رها مو  عبارة م رى ال ُيدتفاد  ؽ تمدػ األ بدار  فم س هذا دل بًل عمى معه ال يؾجد  رجِّ
  .الدمص السظمق لؤل ؾر السذكؾرة

لشبؾة والؾاليس  ال دٌس  دؽ م  رن جس ش اآليات واأل بار اإلسبل  س الرح حس التا تتعمق  س ام ا
وم ا ع دبًل  .شاتبٍس  ؽ شؾاتص الغمّؾ كشدبس الربؾب س واإلله س وال درة عمى الخمق رلى األعب ا  واألول ا 

فةن اله كح البذر  ال يرم  رطبل ًا لمربؾب س واإلله س ألن ذات الحدق البدد ظس البحتدس غ در  تشاه دس 
م ددا  ،وصددفات الحددق عدد ؽ ذاتدده ،ّدة  ددح فددؾ   ددا ال يتشدداهى ددؽ ن دد  الؾسددعس واالعبددداط وال دددرة والذدد

  .اإلعدان السسكؽ الحادث ذو العسر الس  ر فبل يسمػ االستعداد لذلػ الس ام األ دس السظمق
مبػؾا ال اْلِكَتػاِب  َأْهلَ  َشا لْ قب ﴿ : ال ال تعدالى ْْ  َقػدْ  َقػْؾـٍ  َأْهػَؾاءَ  َتتَِّبعبػؾا َوال اْلَحػق ِ  َغْيػرَ  ِديػِشكبؼْ  ِكػي َت

ِبيلِ  َسَؾاءِ  َعؽْ  َوَضمُّؾا َكِثير ا َوَأَضمُّؾا َقْبلب  ِمؽْ  َضمُّؾا  .(ٚٚالساتدة/) ﴾الدَّ
ه هذا الخظاب رلدى مهدح الكتداب  .ألعده  عدد وفداة كدح عبدا كدان متباعده يغمدؾن فدا ن ِّده ،ل د ُوجِّ

هددح  ددات الشبددّا  :و ددش اال ددتبلفملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ولكددؽ  عددد وفدداة الشبدداّ  ،لددؼ يغددُح السدددمسؾن  ح ددهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  م شددا  ن دداة
  ؟!فعبل مم معه ال يسؾت
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 قبػلْ ﴿ : دال تعدالى :مض  رلدى ذلدػ من لدديشا فدا الكتداب السج دد ريدات واضدحس فدا عفدا الغمدؾ
ػؼْ  يِ ػبٌ مَ  ِإنَّػػَ ﴿ :و دال (،ٓٔٔالكهد /) ﴾ِإَلػيَّ  يبػؾَحى ِمػْثمبكبؼْ  َبَذػرٌ  َأَنا ِإنََّسا  (ٖٓالز در/) ﴾َميِ تبػؾفَ  َوِإنَّهب

َلػػػؼْ م﴿ :و دددال ػػػا َشِجػػػْدؾَ  ََ  ﴾(8)َكػػػَ ْغَشى َعػػػاِاال َوَوَجػػػَدؾَ  (7) َكَهػػػَد  َضػػػاال َوَوَجػػػَدؾَ  (6) َكػػػَََو   َيِتيس 
 (.ٛ-ٙالزحى/)

فدا الؾا دش  عدد الددعؾى الجدزاف لمشردارى  حدق  .هذه اآليات وعغاترها تحدد ن   س   ام الشبدؾة
يدددتظ ش من يدددعا األلؾه ددس وكددان س رددد ه فددا ذلددػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  كددان رسددؾل ال ،معدده ا ددؽ ال (ة)ع دددى 

ومندد الس شدرات عمدى هدذا األ در معده  عدد رنمدس الشبدّا ا تمد  األصدحاب ف دال  ،جساعات  ؽ الشداس
ِة شد ئًا  دؽ ذ ،"رن  ًا لؼ يسدر وهدؾ ندا ال يسدؾت" : عزهؼ لدػ  دح عدّرف عفدده ولكدؽ الشبداَّ لدؼ َيددَّ

 ،وهددذا  رهدان واضددٌ  عمدى من ال دررن لدد س كدبلم الشبداِّ ذاتدده  دح كددبلم ال ، كدح وضدؾح  كعدده عبدٌد ِلددمَّهِ 
يتمؾ عم شا كدح  دا يشدزل عم ده  دؽ اآليدات  سدا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  كان رسؾل ال ﴾أبِمْرتَ  َكَسا َكاْسَتِقؼْ ﴿ :وطب ًا ل ؾله

كسددا تددؾهؼ ذلددػ  –فمددؾ كددان الكددبلم كبل دده  ،ا تشب ددٌه لدده مو عتدداٌب مو تكديددصفددا ذلددػ اآليددات التددا ف هدد
واعظبل دًا  ،لسا ذكر لشا اآليات التا ف ها تكديٌص له ولسا عذرها – عض األعدا  السغرض ؽ الجاهم ؽ 

و  ددام عبؾديتدده يبدد ؽ ه سشددس الددذات الربؾب ددس وجبللهددا غ ددر السحدددود ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ددؽ هددذا األ ددر كددان الشبدداا 
وهدذا  حدد  ،فمؼ يكتؼ ش ئًا  دؽ ذلدػ ،كح ذلػ طب ًا لمسهسس التا ُ ِعَ   ها ،واع  اده الكا ح لتمػ الذات

وعمدددى من ال دددررن  –عدددبل  دددره وسدددسا شدددكعه  –ذاتدده دل دددح تددداٌم عمدددى ن   ددس وصدددد  صدددانص الرسدددالس 
 دداهٌر وندداكٌؼ عمددى األعب ددا  السج ددد كددبلم  ددا ورا  الظب عددس ومن   ددام الددذات األنديددس األ دددس  ددادر و 

  .واألول ا 
رن  رجدش هددذه الس د دس رلددى  رجع ددس ال دررن السج ددد الدذ  عددّرف األعب ددا   العبؾديدس وسددمص عددؽ 

وألشػػاء  عميػ  كجسيػػع السدػاال الديشيػػة سػػؾاء  اانػب أخبػػارا  أـ مػػؽ  ،جسد عهؼ صدفس الربؾب ددس واأللؾه دس
أو  ػاابة الرألؾأليػة مؤولػة بالزػرورة أو يشبْػي  كمسات األخيار التػي شدتذػؼُّ مشهػا رااحػة األلؾهيػة

وم ددا االعتددراض  ددكن هددذا الُسددرجِّ  لددؼ ُيددذَكر فددا األ بددار العبلج ددس ف ددد ت دددم جؾا دده  .ركزػػها وتراهػػا
  .ٕٔ ذكح رجسالا فا الس د س ر ؼ 

ول الشؾة األ :ل د كاعر الد رة الظب ع س   ؽ ال باتح والبمدان من ُيْبَع  داتسًا عؾعان  ؽ الروسا 
األعب ا  واألول ا  و مفاوهؼ الذيؽ ي ؾ ؾن  ترب س الشفس الشاط س والجاعص الرونداعا  دؽ اإلعددان لكدا 

 .يدسؾا  اإلعدان  دؽ رتبدس الح ؾاع دس الفاع دس رلدى رتبدس الشاط  دس البا  دس ويددؾ ؾه  دؽ الفشدا  رلدى الب دا 
رن  .ورا  الظب عدددس الرونددداعاو دددد ُمشدددِربر  مدددؾب الشددداس فدددا  درسدددس الشبدددؾة هدددذه  اإليسدددان  عدددالؼ  دددا 

 ،روناع ددس اإلعدددان ال تدتدددشد رلددى طب عتدده الح ؾاع ددس والجدددس س  ددح هددا  دددتسدة  ددؽ العددالؼ الروندداعا
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ولسا كان اإلعدان شدب هًا فدا روناع تده  عدالؼ األرواح كدان ال  دد من ُيْبَعدَ  الهدداة والسبمِّغدؾن ِ دْؽ ِ َبدح 
ُ دَّ من  ولذلػ فبل ،ر اره ولؾاز ه ال يعمسها رال الروناع ؾن  ا ورا  الظب عس ألن  ؾاص عالؼ األرواح و 

شددؾا  ددؽ تحريددر السؾجددؾدات التددا هددا عرضددس  يكددؾن ُ َرباددؾ الددشفس الشاط ددس  ددؽ عددالؼ الغ ددص كددا يتسكَّ
  .لمفشا   ؽ  خالص الظب عس ويجعمؾها تكعس  سجّردات عالؼ ال دس

 درميهؼ الدذيؽ يتسّتعدؾن  اسدتعداد د داغا م ا الشؾة ال اعا  ؽ الروسدا  فهدؼ الروسدا  السددتبدون 
 دداص ل كؾعددؾا  ددادًة لآل ددريؽ وهددذا اإلنددداس هددؾ ذات اإلنددداس السؾجددؾد لدددى الخرفددان والجسددال 
والخ ددؾل والبغددال واأل  ددار والحس ددر التددا يؾجددد فددا كددح عددؾة  شهددا  ددؽ يت دددم فددا الددد ر عمددى  ظ عدده 

ستعددؾن  ددال ؾة والددذكا  التددا هددا  ددؽ  ددؾاص وفددا عددؾة اإلعدددان ميزددًا يؾجددد مفددراٌد يت ،ويتبعدده ال ظ ددش
ورتاسدس  ،فت ؾم الذعؾب  اتبداعهؼ وت م ددهؼ والتكسدا  هدؼ ،طب عتهؼ الح ؾاع س  سا يعظ هؼ رتبس الريادة

 .هذا الشؾة  ؽ الشاس  رهاٌن  اطش عمى ضع  ع دح السرووسد ؽ و مدس عمسهدؼ و يسداعهؼ وعمدى عفدا هؼ
وكسا ي ش الزع   داتسدًا فدا عدالؼ الشباتدات والح ؾاعدات طعسدًس لم دؾ  وكسدا تعتدد  الح ؾاعدات ال ؾيدس 

ول س  ؽ شكن ال وال رسؾله من ي ؾ دا  ،كاألسؾد والح تان والذتاب والفهؾد عمى الح ؾاعات الزع فس
 .رفس الح ؾاع س والدبع سفكذلػ ل س  ؾكؾاًل رلى ال و م فس ال دفش الشاس ذو  ال ؛ رفش هذا التعد 

ف  ددادة  عددض األشددخاص وريددادتهؼ و هددرهؼ لآل ددريؽ و  زدداعهؼ الجسدداه ر السدددتغر س فددا الح ؾاع ددس 
يرجش رلى ت ر ر تمػ الجساه ر ذاتها ألن الجهح والتشازة والتفرا  الح اة الفرديدس  ،واأل بل  الذ  سس

ألن تمدػ  ،(1)  والخزدؾة لآل دريؽ والذلدسغ ر الجساع س فا هذه الشذكة تدتمزم  الزرورة ذهداب الدري
من ترفدش  وع هدا من تددفش شدر األعددا  وفدا الؾ در ذاتدهو  الجساه ر كاعدر تددتظ ش  اتحادهدا وتعماسهدا

ددٌد يدددتشد رلددى ت ردد رها ذاتهددا ، دددتؾاها وترددعد  ذددكن ذاتهددا و  ددح  ،فهددذا اإلهسددال والكدددح عسددٌح  تعسَّ
ال و دددؾاب م دددرو  وال تددددتحق ألجمددده ال رددداص  هدددذه السغمؾ  دددس والحر دددان لددد س لددده م  مجدددر عشدددد

ألن هدددذه الجسددداه ر الستشازعدددس والستفر دددس رذا اتحددددت  ،اإللددددها  دددؽ معدددداتها مو االعت دددام اإللددددها  دددشهؼ
ولكشها لسا مصرت عمى تشازعها وتفر ها وجهمها صارت  حكؾ دس و اضدعس  ،واتف ر لحفغر ن ؾ ها

  .لغ رها كسا نرح ذلػ فعبل وس حرح داتساً 
يشدص  عض الستديش ؽ ت ر ر الذعؾب الستعسَّد هذا رلدى ال ويدك رون الشداس داتسدًا  ددعا  ال 

 ش معهؼ يرون معهؼ  م وا فزا  عالؼ اإلسبلم  شذ سشؾات  ديددة  الددعا  والتزدرة ولدؼ  ،والتزرة له
لدده  ورغددؼ ذلددػ يؾاصددمؾن سددؾ  الشدداس رلددى عددبلج ال م ددر ،يتغ ددر  ددؽ نددالهؼ شدد ئًا ولددؼ ُيدددتجص لهددؼ

                                                 

هدؾ اعحظداط ال دؾة والزدع  والهزيسدس، « الفذدح»فد (ٙٗاألعفال/) ﴾.َفَتْفَذُمؾا َوَتْذَهَص ِريُحُكْؼ. ﴿َوال َتَشاَزُعؾاكسا  ال تعالى:  (ٔ)
  ذهاب ال ؾة والدولس وعفؾذ األ ر.« ذهاب الري »و



 محؾ السؾهـؾ وصحؾ السعمؾـ

 

 - www.ijtehadat.com - 32   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتهادات 

رن اسددتبدال العددبلج ال ظعددا الددذ  ي ددؾم عمددى االتفددا  اال ت ددار   الدددعا  والتزددرة  ددؽ  .عت جددس وال
تحرح  دبص سؾ  ا ت ارها  دح  ددبص  مجح لؾ كان  زؾة األ ؼ واعهزا ها و راتبها ال .العجاتص

 جدال  لكدان السجدال ،م ؾر  ارجس عؽ ا ت ارها   ح عدم هظؾل السظر والكؾارث الدساويس والدزالزل
  .ريص ف ه هذا هؾ الحق الذ  ال . االستجا س التزرة والدعا  وكان الدعا   س ؽٌ 

و دد  ، ح هؾ كتاٌب س اسا ون ؾ ا واجتساعا ميزاً  ،رن ال ررن السج د ل س كتاب عبادة ف ع
َم الرهباع ددَس و ددّص عم شددا  رددص األ ددؼ الساضدد ؽ ل شبدده البلن دد ؽ ر ال رددص ألجددح التكك ددد  ،نددرَّ وكددرَّ

وفدددا الف ددده عجدددد  سددددس م دددؾاب لمعبدددادات و سددددس ومربعددد ؽ  ا دددًا لؤل دددؾر  ،واإل بدددات وتشب ددده الجددداهم ؽ
 . ؽ السعا بلت رلى ساتر الح ؾ    ؽ األفراد ،االجتساع س الد اس س

 :وال دداعا ،الذددرف والرفعددس الذخردد َّس الدع ؾيَّددس والديش َّددس :األول :شددرف ورفعددس اإلعددداَن  دددسان
ددس الديش َّددس والدع ؾيَّددس ألن  ،م ددا الذددرف والرفعددس الذخردد َّس فم دددر  حددح  ح شددا ،الذددرف والرفعددس العا َّ

دددس ]م  شدددرف ورفعدددس السجتسدددش واأل دددس ككدددح[ التدددا تحفدددظ األ دددس    ردددؾدعا هدددؾ الذدددرف والرفعدددس العا َّ
ا  والذددددعؾر  االعت ددددام وهددددذا ال دددددؼ يتعمددددق  ِحددددّس الددددد ادة والتفددددؾ  عمددددى األ  ددددال والشغددددر  ،والسجتسددددش

كسددا من هددذا ال دددؼ يعتسددد عمددى اتفددا  مفددراد الذددعص ألن  ،واال تردداص  ددؽ معدددا  الشددؾة واأل ددس ككددح
فةذا لؼ يؾجد االتفدا   دح  ،يسكؽ من ي ؾم  ه فرٌد ونده العسح االجتساعا سؾا  كان ِديش ًَّا مم ُدع ؾيًَّا ال

وبددبص  ،كان  عشى ذلػ ف دان الذعؾر االجتسداعا ،وجد التشازة والتذتار والفرديس فا مكسح صؾرها
هذا الف دان لمحس االجتساعا لؼ يدت ر فا  مؾب اإليدراع  ؽ  عدد التظمادش رلدى الذدرف والرفعدس والعمدؾ 

 دددح ال تدددزال ر دددار عكدددس ذلدددػ  ؾجدددؾدة  شحدددٍؾ  ،الدددديشا والد اسدددا م  الستعمدددق  دددةدارة الدددببلد ونكسهدددا
رال ن ؾ ها العا س  ؾجؾدا العتهى ذلػ رلى تح دق العدالدس ولؾ كان نس س ادة األ س واستح ،كا ح

وكدددح  دددؾم ف ددددوا شدددعؾرهؼ االجتسددداعا فدددبل م دددح فدددا فبلنهدددؼ  .ولسدددا ف ددددت السدددداواة فدددا هدددذه الدددببلد
  .وصبلنهؼ اإلعداعا

وكسا من اإليجاد  ؽ طدرف  .رن ععؼ الدع ا  ؽ عباتات ون ؾاعات ال تختص  الس  ؽ مو الكافر
والحكسددس  ددؽ م ددر  .فاإل ددداد والددرز  كددذلػ  جدداعاٌّ  ددؽ طرفدده وبددبل   ا ددح ،  ا ددحال  جدداعاٌّ وبددبل 

اإلعدان من يكؾن شاكرًا غ ر كفؾر ألعه  ذلػ يتؼ ترويض اإلعدان الذ  هؾ مشدا تؾناذًا  ؽ الددباة 
تددؼ ولهددذا  ،وألعدده  ددذلػ يشتبدده اإلعدددان رلددى عددالؼ الغ ددص وال يدددَّعا اإللددده س كسددا ال يددشحّع رلددى الؾ ش ددس

  .وضش الجزا  األ رو  عمى الكفر واإليسان
 ددح رذا م ددذعا  ،ال يؾجدد فددا عددالؼ الشبدات والح ددؾان عدالددٌس  سعشدى التددداو  فددا الح دؾ  واأل ددّؾة

فسدد بل ت ددؾم جددذور  ،اال ددتبلف فددا السخمؾ ددات  عدد ؽ االعتبددار لؾجدددعا من العدالددس  هددذا السعشددى  حالددس
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كسا من الح ؾاعات  ،ف   الذجرة الزع فس وال زا  عم هاومورا  وعبلل وترشحات الذجرة ال ؾيس  تج
والحدؾت يبتمدش  حم ؾ ده الؾاسدش  ،ال ؾيس ت تات عمى الح ؾاعات الزع فس التا تذكح فظؾرهدا وغددا ها

والدباة ال ؾيس تفتدرس كدح يدؾٍم الغدزالن الحؾا دح  كع ا هدا و خالبهدا وت ّظعهدا  ،كح يؾم  ئات األسساك
ال تفهؼ الذكر والكفر وكح  ا تفعمه معهدا تتحدرك  غريدزة ندص الب دا  وتفتدرس  رن هذه الح ؾاعات .ررباً 

رن عددزاة ال ددؾ   ،واأل ددر ذاتدده يغهددر ف سددا ي ددش فددا البمدددان اإلسددبل  س .اآل ددريؽ لتدددتسر فددا ن اتهددا
والزع   كان  ؾجؾدًا  شذ  ئات ال رون  بح  مق البذر فا الغا ات التا ال نرر لها عمى الكرة 

 .و ذا الذسس كؾرت :الشباتات ومعؾاة الح ؾاعات وس ب ى ذلػ نتى ز ؽ األرض س   ؽ
يدا ا دؽ  :ل د عادى رالف األعب ا  والدفرا  اإلله  ؽ  بلل رالف الدش ؽ عمدى  ددا ش الشداس من

رن ه ئتػ  دتعدٌة لمسعرفس والتؾن د  ،رعػ ال تزال فا  درسس اإلعداد لمؾجؾد الح   ا ،ردم كؽ رعداعاً 
رذا  سدددر  ترب دددس عفددددػ الشاط دددس وت دددؾيؼ صدددفاتػ الباطش دددس كاسدددت ا س  ا تدددػ  ،واأل دددبل  االجتساع دددس

السؾزوعددس سددتكؾن مهددبًل عشدتددٍذ لمب ددا  األ دددّ  و ال سددتكؾن عرضددًس لمفشددا    ددح الشسددح والزددفادة ولددؽ 
ل د عغر اإلعدان  ع شده ال سشدى البرد رة  :   اتبلً رن سر العرش يشاد .ترتفش عؽ كرة األرض الترا  س

وعغر  ع شه ال ددرى رلدى  ،رياضاٍت ك  رةو  رلى عفده الشاط س فرمى من ص رورته رعداعًا تتظمص  ذ سً 
 :َوَصَمُه و رم هذا الذعرو  جدسه فا ترب  شه

 پدرم روضه رضؾان  دو گشدم  فرو ر
 عا م   اشؼ اگر  ؽ  جؾى عفروشؼ    

 ة م ا جشس الرضؾان  حبَّدَتْا  س ل د  ا :م 
  ! حبَّس شع ر (معا ميزاً )رن لؼ م عها  (له)ومكؾن عا َّا   

كدددا م ظدددؾ   دددح الذدددعؾب الستحزدددرة  ،معدددا اآلن  ذدددغؾٌل  خد دددس الدددؾطؽ األم وعسارتددده :و دددال
وهدا هدؾ السجمدس الددولا معمدؽ الددبلم العدام والتخمدا  .. ظؾات واسعس عمى طريدق ر دا وطشدا األم

  ...حربعؽ ال
ميهددا اآلسدد ؾ  الددداذج البددد ع رن  جمددس األ ددؽ العددام لدد س سددؾى طبددح  دداٍل  :فكجدداب الهددات 

ح ألجح شعؾب رس ا ومفري  دا والجزاتدر افدت  عد ؽ البرد رة لتدرى الددبلم العدالسا ج ددًا  ...ولباٍس ُفرِّ
رلددى  الؾعددات  فددا  عا ددح السدددافش والرشاشددات وال شا ددح والبددؾارج الحرب ددس التددا تتكددا ر كددح يددؾم واعغددر

مولد س هدذا  ،مفبل يتشا ض وجؾد كدح  رداعش صدشش األسدمحس هدذه  دش دعدؾى الددبلم العدالسا ..الشار
  ؟؟سخريس  ؽ الذعؾب
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ألن اعتغددار  ،رن العرددر الددذ  ععدد ش ف دده لدد س عرددر الرفاه ددس والحريددس  ددح عرددر الجاهم ددس
ار الفددرج هددؾ ألجددح عهددؾر ولددا العرددر دل ددح كدداٍف عمددى من ز ددؽ الغ بددس ز ددؽ الجاهم ددس ألن اعتغدد

كسددا يعت ددد  –االسددتفادة التذددريع س  شدده ال التكؾيش ددس ألن الؾاسددظس التكؾيش ددس لبلعتغددار ال عهددؾر لهددا 
وال  عشددى لغهددؾر   ددح هددذه الؾاسددظس مو  -فبلسددفس اإلشددرا  والفبلسددفس السذددات  ؽ  الؾاسددظس التكؾيش ددس

 .اعتغارها  ح ال ؾل  س ح ذلػ  ظك فا  ظك
الؾاسددظس التكؾيش ددس البذددريس فهددذا  ش ددؾض  جس ددش السؾجددؾدات والكؾاكددص رذا كددان الس رددؾد هددؾ 

وال  عشى لغهدؾره فدا هدذه الكدرة األرضد س  ،غ ر الستشاه س التا ُيَعدا اإل ام واسظس تكؾيش س لها جس عاً 
كسا هؾ  ش ؾض  الز ؽ غ ر السحدد الذ  كان  بدح وجدؾد ردم ن د   ، حجسها الستشاها فا الرغر

فسؽ الؾاض  معه  ،ال اعا عذر فا  الص عشرر  ولؼ يكؽ هشاك م  عبا  ؽ األعب ا لؼ يكؽ اإل ام 
 ؟رذن  ؽ كان الؾاسظس فا الؾاسظس فا تمػ األز شس .ال  عشى لمؾاسظس التكؾيش س الجدساع س  بح ردم

هذا  ش ؾض  ز ان شهادة ولا العرر ن   يجص ]عمى هذا ال ؾل[ من تشتها الدع ا  ذدهادته  : اع اً 
ومن ُتف دددد األرض والشباتدددات والح ؾاعدددات والجسدددادات والبحدددار وتدددزول وعشدتدددذ فددددتكؾن م بدددار عهدددؾر 

 .األتسس ورتاستهؼ  عد شهادة نجس العرر  ؾضش رشكال
ش عددم االسدتفادة  دؽ فؾاتدده التذدريع س هدؾ فدا  شا  عمى ذلدػ رن وجدؾد اإل دام عم ده الددبلم  د

 :وموضدد   رهددان عمددى من العرددر عرددر جاهم ددس ،(1)نكددؼ ز ددؽ الجاهم ددس التددا تعددد الجاهم ددس ال ال ددس
تذددددتر ع اتددددد الذدددد عس اال شددددا عذددددريس  دددد ؽ السجتهددددديؽ واأل بدددداري ؽ والكذددددف  ؽ والذدددد خ س والعرفددددا  

يزاف رلى ذلدػ  عدض  ،ات الؾاسعس الؾا عس   شهؼ ش كح اال تبلف (،الفبلسفس)والحكسا   (الرؾف س)
وبعزها  س ا س  عاداة  ،السعاصا التا شاعر وراجر ومصبحر عمش س فا  عض البمدان اإلسبل  س

 ،وبعزددها اآل ددر يتزددسؽ و ش ددس وشددركًا  سددا يخجددح ال مددؼ ويدددتحا  ددؽ شددرنهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  صددانص الرسددالس
ُعؾن التددياؽ ن   من  رتكبا تمػ السعاصا و ر  ّوج ها ونا م ها والداع ؽ رل ها جس عهؼ  دمسؾن يدَّ

 .فهؼ يذ حؾن اإلسبلم  اسؼ اإلسبلم ويزربؾن الذرة  اسؼ الذرة ،واإلسبلم
رعشددا عشددد ا عتددد ر تؾن ددد ال ددررن السج ددد و  ددبلص مصددحاب الشبدداِّ وتزددح اتهؼ فددا سددب ح عذددر 

حال َّدددس  دددش  ظالعتشدددا ل ردددص ونكايدددات فتدددرة وع دددارن ذلدددػ  سدددا عم ددده موضددداة السددددمس ؽ ال ،منكا ددده
 .الجاهم س األولى وال اع س ع ظش من هذا العرر الحالا مسؾم ومشد وم ب   ؽ كبل الجاهم َّت ؽ

                                                 

الجاهم س األولى ها  ا كان  بح ع دى و  ح  ا كان   ؽ ردريس وعؾح، والجاهم س ال اع س  ا كدان  بدح اإلسدبلم )م   د ؽ  (ٔ)
 ع دى و  صمؾات ال عم هسا(.
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هح هؾ نكؼ و زدا  السددمؼ  غ در شدريعس اإلسدبلم مم  :ميهسا يدعؼ وي ؾ  مساس اإلسبلم مك ر
 ؟هؾ نكؼ و زا  غ ر السدمؼ  ذريعس اإلسبلم

رذ رعدده  سددا ال ريددص ف دده من  ،ل دددؼ ال دداعا رسددبلم وال دددؼ األول يتشددافى  ددش اإلسددبلمال شددػ من ا
فدةذا  دام الكدافر والفداجر  تظب دق الذدرة اإلسدبل ا كدان  ،ال اعؾن مك ر مهس س وانترا ًا  ؽ األشخاص

وكددان ذلددػ  ،م ددرب رلددى ن   ددس اإلسددبلم وتحكدد ؼ رياتدده  ددؽ السدددمؼ الددذ  يظبددق  اعؾعددًا غ ددر رسددبل ا
ر مفزدح  شده ألن نكؾ تده نكؾ دس رسدبل  س ونكؾ دس هدذا السشتددص رلدى اإلسدبلم غ در رسددبل  س الكداف

 ؽ الؾاض  من عمى جس ش السدمس ؽ من يزحؾا  كعفدهؼ ألجح اإلسبلم كا يب ى  .و عاديس لئلسبلم
 .هذا الديؽ  اتساً 

األشدخاص كتص الفر  اإلسبل  س تشغر  بلل سدع ها إل بدات من  دس كدح فر دس رلدى فدري  ؽ  دؽ 
والفريدق ال داعا األشدخاص  ،األشخاص الذيؽ يذاطرون السرش  ع  دتده :الفريق األول : ذكح عام

والفريدق  ،الفريق األول يشالؾن السددح وال شدا  والتسج دد  دؽ السردشِّ  .الذيؽ يخالفؾن ع  دة السرش 
 . ددر ُيددبلم  دددبص ع اتدددهففريددٌق ُيسدددح  دددبص ع اتددده والفريددق اآل .ال دداعا يشددالؾن التددؾب خ والددذّم والمددؾم

وهكذا ي ؾم كح كاتص و ردشٍِّ   ةعظدا   .فريٌق يتؼ ررساله رلى الجشس والفريُق اآل ر يدا  رلى جهشؼ
و دد معتجدر هدذه الظري دس العدداوة والخردؾ س  ،كح  ؽ الجشس والشار نرتها  ؽ الشاس ندص ا ت اره

عمى األ ؼ  سا عذاهده فا هذا العردر وتفّر  مهح ال ررن وجّر ذلػ رلى س ؾط السدمس ؽ  ؽ  رتبس م 
  .ويسؾت له ال مص كسداً 

 هسا تفكَّرعا وتد َّرعا فا الدبص األساسا العحظاط السدمس ؽ لؼ عجد لذلػ سببًا سدؾى ا دتبلف 
و ددؽ البددديها من األجاعددص والدددول ال دداهرة ال يسكشهددا من ت زددا عمددى  ،كمسددس معبل هددؼ وتفددرا  رراتهددؼ
كسدا رميشدا ذلدػ فدا وا عدس جشك ز دان التدا لدؼ  ،ش واسدتخدام ال دؾة ال داهرةالديؽ  ؽ  بلل سؾ  الج ؾ 

ن د  معده  عدد  سدد ؽ عا دًا  ،تدتظش من ت زا عمى الديؽ رغؼ عرد   درن  دؽ السدذا   والحدروب
كددؾه » ددؽ نسبلتدده اعتشددق غددازان الهددؾالكا  ددش  ئتددا ملدد   ددؽ فرسدداعه السغددؾل الددؾ ش  ؽ اإلسددبلَم فددا 

مجدح رن  .ر دراه ؼ الحسدؾ ا وزال  ظدر السغدؾل عمدى اإلسدبلم رلدى األ ددطهران عمى يد الذ خ « الر
 ا يس ح  ظرًا عمى الديؽ هؾ ا تبلف م زجس وررا  مهح العمؼ والسرشف ؽ الذيؽ تعاون جساعدس  دشهؼ 

و ددام جساعددس  ، سددؽ يمددبس لبدداس العمددؼ  ددش ال ددؾى ال دداهرة وبددداًل  ددؽ الددديؽ الح   ددا تغدداهروا  الددديؽ
اتهؼ الديش ددس  ةيجدداد العددداوة والبغزددا   دد ؽ السدددمس ؽ و ددام ر ددرون  الدددكؾت م ددرى  ددؽ  ددبلل   لفدد

و ددد معظددر هددذه اال تبلفددات فددا األ زجددس واآلرا  الفرصددس لظددبلب الدددع ا  ددؽ  .والرددسر واالععددزال
مصددحاب ال دددرة وال ددؾة كددا يدددَّعؾا  دددورهؼ عرددرة اإلسددبلم ونسايتدده رغددؼ  خددالفتهؼ الرددريحس ألنكددام 
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 .اإلسبلم األساس س
 شدذ ز دؽ  عاويددس فسدا  عدد  ددام جس دش سدبلط ؽ السدددمس ؽ  تع د ؽ ولداِّ عهددٍد لهدؼ نددص رغبددتهؼ 

وتردرفؾا ف ده تردرفات غ در  ،وهؾاهؼ وورث ولا العهد هدذا   در السدال كسدا يدرث اإلعددان م داه وم ده
 ل ددد  زددؾا عمددى  دداعؾن السددداواة فددا اإلسددبلم ومزالددؾا األ ددؾة  دد ؽ السدددمس ؽ وبدددووا معسددال . ذددروعس

كدددرى و  رددر التددا اعتبرهددا ال ددررن صددرانًس عؾعددًا  ددؽ الؾ ش ددس وراج   ددشهؼ التددرف والفخفخددس واأل َّهددس 
والز ددارف التددا ال نرددر لهددا والتبددذير واإلسددراف والمهددؾ والمعددص والددر ص والسؾسدد  ى وشددرب الخسددر 

عم دده  وبعددد شددهادة عمددا ،وُعظمددر الحدددود اإلله ددس فمددؼ تعددد تظبددق ،ولعددص الس دددر و سارسددس الفحذددا 
الددددبلم لدددؼ تعدددد تظبدددق الحددددود عمدددى م  شدددخص  دددؽ الس دددرب ؽ رلدددى  دددبلط الخبلفدددس وم ربدددا  ومرندددام 

وُتركر  ذدكح عدام جس دش األنكدام الذدرع س الد اسد س والعا دس لئلسدبلم وا تردر األ در عمدى  ،الخم فس
ض  عض األعسال الدهمس غ ر ذات التك  ر كربلة الجساعس والردؾم واألدع دس السددتحبس ونفدظ  عد

و دد صدشعؾا  ،اآليات الستخدا ها فا السشداعرات األد  دس فدا  جدالس ريدا  يغظدؾن  هدا عمدى معسدالهؼ
 هددذه األعسددال نجا ددًا غم غدددًا نجددص عددؾر اإلسدددبلم عددؽ معدد ؽ األعدددبلم ومعظددى السجددال لمشا دددديؽ من 

  .يظم ؾا ملدشتهؼ فا ع د اإلسبلم
 - شدذ ز دؽ  عاويدس فسدا  عدد  -صدار  لؾ تسدػ مولئػ الحّكام  ال ررن السج د  شذ مول يؾم لسدا

ولسددا ُعظمددر الحدددود ولسددا مصددب    ددر السددال  ،م  ددال يزيددد و ددروان  ددؽ الحكددؼ مول ددا  عهددد  ددؼ  مفددا 
ولسا ُصرفر ستؾن  م ؾن ديشار عمى عدرس زب ددة ولسدا  ، ككمًس لداكشا ال رؾر  ؽ السمؾك الجبا رة

 ددد كاعددر  راعدداة  ددؽ يتفددق  ددش الس لدد  مو ل .تحددؾل اإلسددبلم رلددى تعغدد ؼ لؤلصددشام و لددى معسددال و ش ددس
 .العالؼ فا  ذهبه ويتحد  عه فا ع  دته  ؽ مغمظ الحجص التا تحجص عشه ال ررن

وبسددا منَّ ال ددررن  .يجددص عمددى السدددمؼ من تكددؾن جس ددش نركاتدده وسددكشاته  ظا  ددس لتعددال ؼ ال ددررن
كدح  دؽ طدا ق عسمده ال دررن نجس ال ونبمه الست ؽ ف جص من تدتشد جس دش اعت دادات السددمس ؽ رل ده ف

وفدا  جدال تظب دق  .يجص اعتباره  دمسًا وكح  ؽ  الفر معساله اإلسبلم يجص من ععتبره  تبعًا لهدؾاه 
منكددام ال ددررن األساسدد س والد اسدد س الزددا شس لجعددح م ددس اإلسددبل  س  ددؽ معمددى األ ددؼ ال  ددد من ععتبددر 

ولددذلػ  .خاصددس ألشددخاص  ع شدد ؽتظب ددق منكددام اإلسددبلم هددؾ السع ددار ولدد س األعسددال الذخردد س وال
كػاف الخمفػاء األرألعػة  -كسدا موضدحشا فدا الفردح الرا دش  -فكسا تدل عم ه ريس مولؾ األ در  ردرانس 

مرػػداقا  ألولػػي األمػػر كػػي الفتػػرة التػػي أعقبػػب رحمػػة صػػاحت الرسػػالة وحتػػى  ػػهادة عمػػي عميػػ  
ألف أحكػػاـ القػػراف اانػػب مظبقػػة كػػي تمػػػ الفتػػرة واػػاف  يػػب السػػاؿ شبْقَدػػؼب بالدػػؾية واػػاف  ،الدػػالـ

 خص الخميفة ش خذ سهس  مثم  مثل أي كقير كػي الدولػة ولػؼ تكػؽ هشػاؾ تمػػ الزيشػات السدػركة 
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ال  ،واانب  يؾت الخمفاء عمى الشحؾ الذي اػاف عميػ   يػب الشبػي وأهػل  يتػ  ،والزخارؼ القيررية
واانػػب الحػػدود اإللهيػػة تظبػػق دوف أي مهادنػػة أو  ،يء عػػؽ  يػػؾت سػػاار السدػػمسيؽتستػػاز بذػػ
وااف أقرألاء وأرحػاـ مقػاـ الخالكػة والسقرألػؾف مشػ  عرضػة لتظبيػق الحػدود عمػيهؼ مػثمهؼ  ،مداهشة

واػاف  ،ولؼ شقؼ أحد مؽ أولئػ الخمفاء األرألعة  شرت ا ش  وليػا  لمعهػد ،مثل أي كرد مؽ السدمسيؽ
ْمِقي الدالـ مثمسا اػاف السدػمسؾف يمقؾنػ  عمػى الشبػي ِ  كل مؽ دخل إلى صدمى ال  مجمس الخميفة يب
كمػؼ تكػؽ هشػاؾ  ،ويجمدؾف حيث انتهى  هؼ السجمس كي الحمقة ،كي عهد رسالت عم ه ورله وسدمؼ 

الُّ مغمؾـٍ ااف شدتظيع أف يػتغم ؼ  .تمػ التعغيسات الكدروية والقيررية ولؼ تبدأ روح الؾثشية بعد
اانػب السدػػاجد واألزقػة والبيػػادي محكسػػة  .ويظالػت بالعدالػػة ،لخميفػػة مبا ػرة ودوف وسػػظاءلػد  ا

الخمفاء وااف ال  خص شدتظيع الدخؾؿ عميهؼ والخروج مؽ عشدهؼ كمؼ تكؽ هشاؾ خمؾة خاصػة 
واانب األخؾة اإلسالمية  يؽ البذر هي الداادة كػي محزػر الخميفػة واانػب  ،لمخميفة أو القاضي

واػاف التذػاور الػذي أمػر  ،مدتشد ومرجع اػل الػدعاوي واألحكػاـ«  وقاؿ رسؾؿ هللاقاؿ هللا»جسمة 
ب  القراف وتبمي  أحكام  واألمر بالسعروؼ والشهي عؽ السشكػر والجهػاد بذػرااظ  قااسػة عمػى قػدـ 

ولؼ شكؽ هشاؾ أي إهساؿ وتداهل كي أصػؾؿ األحكػاـ التػي اػاف حفغهػا ونذػرها وتبميْهػا  ،وساؽ
 اْلِخالَكػةب » : دال رسدؾل ال صدمى ال عم ده ورلده ؛تظبق دوف مالحغة لحدت أو ندػتجاريا  واانب 

م شكؾفب مبْمكا  عزؾضا  ثبؼَّ َشكبؾفب َبْعدَ  سشة  َثالثبؾَف  َبْعِدي
(1»)(2)،  

َّللاَِّ  َوَمػػاؿب  (4) َّللاَِّ َخػػَؾال َوِعَبػػادب  (3) ال  َخػػَّللاَِّ دَ  ِديػػؽب  شكػػؾف ِإَ ا َ َمػػَ  َ شبػػؾ اْلَعػػاِث َثالِثػػيَؽ » :و ددال
                                                 

ِتدا َ بل ُدؾَن َسدَشًس  ُدؼَّ ُ ْمدٌػ َ ْعدَد َذِلدػَ »هذا الحدي  ترك ص  ؽ نددي  ؽ وارديدؽ  دؽ طدر  مهدح الددشس هسدا:  (ٔ) « اْلِخبلَفدُس ِفدا ُم َّ
ددشه  –رواه التر ددذ  فددا سددششه  ْكددٍر  ُددؼَّ َ دداَل َوِ بلَفددَس ُعَسددَر َوِ بلَفددَس  ُددؼَّ َ دداَل ِلددا َسددِف َشُس َمْ ِدددْػ ِ بلَفددَس َمِ ددا  َ »وتتستدده:  –وندَّ

ِرنَّ َ ِشدا ُمَ  َّدَس َيْزُعُسدؾَن َمنَّ اْلِخبلَفدَس  :ُعْ َساَن ُ ؼَّ َ اَل ِلا َمْ ِدْػ ِ بلَفدَس َعِمداٍّ َ داَل َفَؾَجدْدَعاَها َ بلِ د َؽ َسدَشًس َ داَل َسدِع ٌد َفُ ْمدُر َلدهُ 
ْرَ ا اعتهى. ورواه .. «. َ اَل َمُ ؾ ِع َدى َوِفا اْلَباب َعْؽ ُعَسَر َوَعِماٍّ . ِ  َ ْح ُهْؼ ُ ُمؾٌك ِ ْؽ َشرِّ اْلُسُمؾكِ ِف ِهْؼ َ اَل َكَذُ ؾا َ ُشؾ الزَّ

(. ٖٖٔٗمنسدد فدا  ددشده وا ددؽ نبدان فدا صدح حه كمهددؼ عدؽ سدف شس، وصدححه األلبدداعا فدا صدح   الجدا ش الرددغ ر )
ُ َمْن َتُكؾَن ُ ؼَّ َيْرَفُعَها ِرَذا َشاَ  َمْن َيْرَفَعَهدا  : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َ اَل َرُسؾُل ّللاَِّ »وال اعا عؽ نذيفس  ؽ ال سان:  َتُكؾُن الشاُبؾَُّة ِف ُكْؼ َ ا َشاَ  ّللاَّ

ُ َمْن َتُكدؾَن  ُددؼَّ َيْرَفُعَهدا ِرَذا َشدد دداً  ُدؼَّ َتُكدؾُن ِ بلَفددٌس َعَمدى ِ ْشَهداِج الشاُبددؾَِّة َفَتُكدؾُن َ ددا َشداَ  ّللاَّ ُ َمْن َيْرَفَعَهدا  ُدؼَّ َتُكددؾُن ُ ْمًكدا َعاض   اَ  ّللاَّ
ُ َمْن َيُكؾَن ُ ؼَّ َيْرَفُعَها ِرَذا َشاَ . ( وعمق عم ده شدع ص األرعد وط ٖٕٚ/ٗرواه منسد فا  دشده )« . الحدي َفَ ُكؾُن َ ا َشاَ  ّللاَّ

 لظ الدا فا  دشده.( واٜ٘ٔ/ٛ  ؾله: رسشاده ندؽ، وروى عحؾه الب ه ا فا الدشؽ الكبرى )
ًا  –َعُزؾَضًا  (ٕ) م  ُيِر ُص الرَّع َّس ف ه عْدٌ   « ؼ يكؾُن ُ ْمٌػ َعُزؾٌض »» ال ا ؽ األ  ر فا الشهايس:  –وفا روايس عاضَّ

ا. والَعُزؾُض:  ؽ مْ ش س الُسبالغس ؾن ف ه َعز  ِرُس  .وُعْمؼ ككعَّهؼ ُيَعزا  «. وهؾ جسش ِعّضٍ  الكدر وهؾ الَخب ُ  الذَّ
َ ُح  التحريػ: الَعْ دُص والِغدشا والَفدداُد. و شده نددي  م دا هريدرة: ]رذا  مدط َ ُشدؾ م دا ا»َدَ بل:  ال ا ؽ األ  ر فا الشهايس:  (ٖ) لدَّ

شَّسُ   «.العاص  بل  ؽ كان ديُؽ ّللّا َدَ بل وعباُد ّللّا َ َؾال[ ون   ُته من ُيْدِ مؾا فا الديؽ ُم ؾرًا لؼ َتْجِر  ها الدا

 َ َؾال: الخؾل الخدم والعب د.  (ٗ)
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َوال    .(2)((1) دب
سان لهدف هذه الرسالس واألربعؾن سشس األولى  ؽ تداريخ اإلسدبلم  هذان الحدي ان الذريفان  تسِّ

كددح  ددا فددا األ ددر من ذلددػ  ،ال يشبغددا رهسالهددا مو عددؼ االعتشددا   هددا  ددح ال  ددد  ددؽ تسج دددها و دددنها
لجهددس تظب ددق منكددام اإلسددبلم وسددرياعها  ددش اإلغسدداض عددؽ األنددؾال الذخردد س لسجددر  تمددػ األنكددام 

ولكؽ هذا اال دتبلف الذخردا  ،وناالتهؼ الذخر س التا و ش  ذكعها الخبلف   ؽ الفر  اإلسبل  س
ال زدايا الديش دس رلدى  والذ  كان  خترًا  عدة مشخاص لؼ يعد له  ردا  ف سدا  عدد ويجدص من تب دى

 .يؾم ال  ا س
 شددذ  بلفددس  عاويددس و لددى ال ددؾم لددؼ يؾجددد ألولددا األ ددر الددذيؽ ذكددرهؼ ال ددررن م   ردددا  ولددؼ  

يظبق فا م   بلط  ؽ  دبلط السمدؾك والددبلط ؽ م   دؽ األنكدام األساسد س الحافغدس لؤل دس وِلَسْشِزَلدِس 
 (ٔ) :س جس ددش منكددام اإلسددبلم األساسدد س ددح تسددر  خالفدد ،السجتسددش اإلسددبل ا م  الحافغددس لئلسددبلم

السداواة فا األ ر  دالسعروف والشهدا  (ٖ) ،السداواة فا تظب ق الحدود (ٕ) ،السداواة فا   ر السال
نر دددس  (٘) ،األ دددؾة اإلسدددبل  س ووجدددؾب االتحددداد واالتفدددا  ونر دددس التفدددر  والشدددزاة (ٗ) ،عدددؽ السشكدددر

 ،وجؾب  ذداورة مهدح الحدّح والع دد (ٚ) ،ة والتبم طوجؾب الدعؾ  (ٙ) ،اعتهاك نر س الحدود اإلسبل  س
  .وجؾب الجهاد (ٛ)

ول د  ام  عض الخمفدا   فتؾندات لكدؽ شدروط الجهداد لدؼ تدراَة فدا تمدػ الفتؾندات وكدان الغالدص 
ولهذا الدبص  ،عم ها الدعا لتؾسعس ر عس الببلد والد ظرة عمى ساتر البمدان ول س الجهاد اإلسبل ا

لدد س هددذا  الجهدداد رن الجهدداد يجددص عشددد ا يكددؾن  ددةذن  : ددال صدداد  العتددرة الظدداهرة عمدد هؼ الدددبلم
م ا عسح مولئػ الخمفا  فمؼ يكدؽ جهدادًا ألعده لدؼ ُيعسدح ف ده  ،اإل ام العادل الذ  يعسح  ذروط الجهاد

 . ذروط الجهاد
و دد اعتبدر  .الحكدؼ  العددل :و ال داً  ،اعداتمدا  األ  :و اع داً  ،اإليسدان :موال :رن شرط مولا األ در

                                                 

 . تداول  ؽ السال ف كؾن ل ؾم دون  ؾم الزؼ، وهؾ  ا يُ  سَ لَ وْ جسش دُ ُدَوال:  (ٔ)
د ِّد، ع دبًل عدؽ ٚٚٔ/ص ٖٔذكره السجمدا  مفظ  ذدا ه فدا عددة  ؾاضدش  دؽ  حدار األعدؾار،   دح: ج (ٕ) السرتزدى عمدؼ  الدَّ

دداِفا َواْ ددُؽ َمِ ددا اْلَحِديدددِ  الهدددى ِرَذا َ َمددَط َ ُشددؾ َمِ ددا »الببلغددس،  ددؽ روايددس الؾا ددد  عددؽ م ددا ذر ولفغدده:   ْهدد عَ ِفددا َشددْرِح  ِفددا الذَّ
ِ َدَ بل، ُ ؼَّ ُيدِريُ  ّللاَُّ  ِ َ َؾال، َوِديَؽ ّللاَّ ِ ُدَوال، َوِعَباَد ّللاَّ والحددي  ورد  دؽ «.  اْلِعَبداَد ِ دْشُهْؼ.اْلَعاِص َ بلِ  َؽ َرُجبل َجَعُمؾا َ اَل ّللاَّ

( وفددا  دددشد م ددا ٕٚ٘/ٗ( وفددا السدددتدرك لمحدداكؼ )ٓٛ/ٖر  مهددح الدددشس عددؽ م ددا سددع د الخدددر  فددا  دددشد منسددد )طدد
. ذا نددي  صدح   عمدى شدرط  ددمؼ ولدؼ يخرجداه(، و دال هدٕٙ٘/ٗيعمى، وعؽ م ا ذر الغفار  فا السددتدرك لمحداكؼ )

 (.ٜٔٗ ر  ر ؼ )ورواه الد ؾطا فا الجا ش الرغ ر، وصححه األلباعا فا صح   الجا ش الرغ
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م  من الددذيؽ يظب ددؾن منكددام اإلسددبلم هددؼ  ،ال ددررن من مولددا األ ددر هددؼ الددذيؽ يستمكددؾن هددذه الرددفات
  .وال د من يستمكؾا تمػ الرفات ،الذيؽ يذكمؾن  ردا  مولا األ ر الذيؽ تجص طاعتهؼ

كعمػى  ، د ؽ ال دررن الكدريؼ موصدافه و دد ،والرايس التشفيذي لمسدمسيؽ شجت أف يبشتخت انتخابا  
م  عمدى  ،السدمسيؽ كي ال عرر وزمؽ أف يشتخبؾا مؽ يتحمى  تمػ الرفات ويكؾف مرداقا  لهػا

ردؾا  دؽ يستمدػ تمدػ الردفات  دؽ   دشهؼ ف شتخبدؾه  السدمس ؽ من يكؾعؾا لدان ال ررن الشداطق كدا يذخِّ
  .لرتاستهؼ

إف  .تمػ التي ت تي  ػشص الدػا ق عمػى الالحػق برراحة الرااسة الؾراثيَّة أورن ال ررن يشفا 
وال دخػػل  ،مػػؽ تتػػؾكر كػػيهؼ األوصػػاؼ السػػذاؾرة هػػؼ األمػػراء والررسػػاء وأولػػؾ األمػػر كػػي اتػػاب هللا

فعمددى السدددمس ؽ من يع شددؾا  ردددا  ال ددررن ويشتخبددؾه ويعتبددروا طاعتدده  .لمشدػػت كػػي هػػذا السقػػاـ أ ػػدا  
ل  دة رتاسته السشتخبس  سخالفس صريحس ألنكدام ال دررن و ذا  ام هذا الرت س عسم ًا  بل .واجبس عم هؼ

يؾجد كي اإلسالـ رااسة وراثية وال  إ ف ال .كان لهؼ الحق فا عزله كسا نرح تجاه الخم فس ال ال 
فالحاكؼ والسعد ؽ  تعييؽ لؾلي العهد وهذم األمؾر مؽ البدع الرايكة السخالفة برراحة لمقراف الكريؼ

 .فذ األنكام هؾ ال ررن ذاته كسا سشذكر فا الفرؾل البلن سوشخص الرت س واأل  ر و ش
وبالتدالا فالرتاسدس االعتخا  دس لم دررن تختمد  عدؽ  ،رن السدمس ؽ يشتخبؾن  ؽ يشفُِّذ منكام ال دررن

الشغددام الجسهددؾر  الددرات  لدددى سدداتر شددعؾب العددالؼ ألن األسدداس فددا اإلسددبلم هددؾ الددديؽ وعبددادة ال 
 ،والتا  ؽ ر ارها الحتس س ر ا السدمس ؽ رلى رتبس   ر م س م رجر لمشاس ،ةوالسداواة الديش س واأل ؾ 

التا وعد  ها ال ررن  ردرانس ولد س  جدرد اعتخداب رتد س لمجسهؾريدس  هددف ت ددم الدببلد دون الشغدر 
رن اإلسدبلم الس ددس  شدّزه عدؽ من  ،ناشدا وكدبل ،لع  دته نتى ولؾ كدان  عت ددًا  الساديدس دهرّيدًا  محدداً 

 ،مو من يكؾن هدفه اآل درة ف دع ،كسا ها الشغرة الساديس ،ي ترر هدفه عمى الدع ا والتظؾر ف ها ف ع
رن الدرت س  . ح اإلسبلم فا  ؾاع شه عاعر رلى كدح  دؽ الددع ا واآل درة  عداً  ،كسا ها الشغرة الروناع س

والسظبق ألنكام ال ررن ولد س رتد س الجسهؾريدس نددص االعتخا ا الذ  يشص عم ه ال ررن هؾ السشفذ 
فكدح الدذيؽ وصدمؾا رلدى سددة الرتاسدس اإلسدبل  س  دال ؾة  . ا هؾ رات  فا سؾ  الد اسدس الحال دس لمعدالؼ

وال هر والتغمص وكح الذيؽ وصمؾا رل هدا  تع د ؽ مسدبلفهؼ   دح يزيدد و عاويدس و دروان  دؽ الحكدؼ وعبدد 
وهكدددذا الردددّفاريؾن والددددا اع ؾن والددددبلج س والغزعؾيدددؾن  ،لددددواع  االسمدددػ ومنسدددد الددددفاح والسشردددؾر ا

والديالسدددس والخؾارز  دددؾن والددددر ديؾن سدددؾا  فدددا الجزيدددرة العرب دددس وبدددبلد الذدددام و ردددر مم فدددا تدددؾعس 
كددح تمددػ  ،والجزاتددر وبددبلد األعاضددؾل مم فددا  ددبلد  ددا  دد ؽ الشهددريؽ و يددران ومفغاعدددتان والهشددد وغ رهددا

صدددمر رلدددى سددددة الرتاسدددس  دددؽ  دددبلل الدددد   والتغمدددص و تدددح األعفدددس وهتدددػ األسدددر الحاكسدددس التدددا و 
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األعراض والشدؾا  س  دؼ  دام كدح سدمظان  تع د ؽ  مفده لؾاليدس العهدد ولّ بده  دك  ر السد  ش ؽ وبالددردار 
  والخمفددداملسو هلآو هيلع هللا ىلص  واليدددس عهددددهؼ  خالفددس لدددشص ال دددررن ولعسدددح الشبددداو  رتاسدددتهؼ ،مو الذددداه (  اتددد الجددد ش)

كددح هدد ال   ددالفؾا ال ددررن الكددريؼ فددا رتاسددتهؼ وفددا تع  ددشهؼ لددؾلا عهدددهؼ ولددؼ تعدداد م ددس  ددؽ  ،األربعددس
و ددد تجذددؼ كددح عددالؼ  ددؽ عمسددا   .األ ددؼ كتا هددا الدددساو    دددر  عدداداة السدددمس ؽ و خددالفتهؼ لكتددا هؼ

م وت بد   السدذاهص عشدا  تدكل   كتدص  دام ف هدا  سددح وتسج دد الددبلط ؽ الدذيؽ يشتسدؾن رلدى  ذهبده وذ
فدددا كدددح تمدددػ الس لفدددات الديش دددس صدددرف الس لفدددؾن  .الددددبلط ؽ الدددذيؽ يشتسدددؾن رلدددى السدددذاهص األ دددرى 

ألن اعتخاب الددبلط ؽ هدؾ الس د دس الردغرى لسخالفدس ال دررن  ،وجؾد له معغارهؼ عؽ ال ررن وككعه ال
واأل ددرا  لددؼ  وكددح  خددال  لم ددررن لدد س الس د ددس الكبددرى ألولددا األ ددر فالشت جددس من ميددًا  ددؽ الدددبلط ؽ

و دد  دالفؾا  ظعدًا تمدػ األنكدام ال ساع دس التدا تعتبدر األنكدام الجؾهريدس والحافغدس  .يكؾعؾا مولدا األ در
ألسداس اإلسدبلم وكداعؾا  حكدؼ التداريخ وكسدا تدددل عم ده الكتدص والسردشفات األد  دس والع اتديدس يعسمددؾن 

ل دد كداعؾا  ددمس ؽ عرداة و بدذريؽ  . غاهر العبادات فةذا لؼ عجز لعشهؼ فبل ععتبرهؼ  ؽ مولا األ ر
و درف ؽ و ظ ع ؽ ألهؾاتهؼ وذو   ردال ن ؾاع دس  ه س دس وكداعؾا يعتبدرون مرواح عبداد ال وم دؾالهؼ 
ومعراضددهؼ نددبلال لهددؼ ويعتبددرون معفدددهؼ واجبددا الظاعددس والحدداتزيؽ عمددى   ددام اإلله ددس الؾ ش ددس فكدداعؾا 

ل ددد مهسددح هدد ال  ال ددؾم فددا معسددالهؼ ال ددررن  .   ددس حددد ذاتهددؼ صددشسًا ن    ددًا وكاعددر طدداعتهؼ و ش ددس ن 
ومسدد ظؾهسا  ددؽ االعتبددار كسددا تددد ع الهسددزة  ددؽ ملدد  الؾصددح و ددالفؾا  ددذلػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الكددريؼ وسدد رة الشبددا

 .فك   يدتحق م  ال ه ال  من يكؾعؾا  ؽ مولا األ رملسو هلآو هيلع هللا ىلص  صرانًس كتاب ال وس رة عب ه
جال لبلعتراض ك  رًا عمى معسال العؾاصؼ اإلسبل  س ألعه لؼ يكؽ لها عمؼ  الديؽ وال عمؼ ال  

ولكدؽ  ، العمؾم األجشب س و د تغمص ف هؼ الجاعص الح ؾاعا عمى الجاعدص السعشدؾ  الشداطق فدا اإلعددان
التعجدددص  دددؽ عمسدددا  اإلسدددبلم األعدددبلم فهدددح كددداعؾا يس دددزون مركدددان اإلسدددبلم الحافغدددس ألصدددح   زدددس 

 ؟سبلم  ؽ األعسال الذخر س الدهمس رال معهؼ ال ي ؾلؾن ذلػ  ؾفًا مم معهؼ لؼ يكؾعؾا يعمسؾن ذلدػاإل
رذا كاعؾا جداهم ؽ فهدؼ  عدذورون م دا رذا كداعؾا عدالس ؽ ولكدشهؼ سدكتؾا عدؽ   دان هدذا األ در السهدؼ ف دد 

ن دسدتؾرًا لمسددمس ؽ  دؽ و ذا كاعؾا يخافؾن فكان  ة كاعهؼ من يكتبدؾا رسداتح تكدؾ  .ارتبكؾا ذعبًا ال يغفر
هذا  ش معده لدؼ  ؟ ك  نق وص  عمسا  العهد العباسا  مؾك  شا م  س الجبا رة  كولا األ ر . عدهؼ

ول ددر شددعر   ددك  دل ددح  ا ددر الظب ددات التال ددس  ددؽ  .فددالحكؼ  جهمهددؼ مولددى .يكددؽ الس ددام   ددام ت  ددس
 ؟!العمسا   ؾص  الجبا رة السش رض ؽ الدا   ؽ  كعهؼ كاعؾا مولا األ ر  بلفًا لشص ال ررن

  دد َّؽ ال دددررن العبدددادات  ذدددكح رجسددالا كالردددبلة والردددؾم وموكدددح تفردد مها رلدددى الرسدددؾل األكدددرم
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ولسددا كاعددر ن   ددس  .(1)«صػػمُّؾا اسػػا رأيتسػػؾني أصػػمي» : ددان الرددبلةو ددد  ددال نزددرته فددا   ددام  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
هددذا  خددبلف ن ددؾ   ،العبددادة  زددؾة العبددد م ددام ال فددةن  ددؽ  ّرددر ف هددا وم ظددك  ددؼ تدداب غفددر ال لدده

فدةذا عرفشدا  ،(2)العباد كالزكاة والخسس التا   ََّشْتهدا اآليدس ولدؼ يؾكدح ال تذدريعها رلدى صدانص الرسدالس
ن دددؾ  السددددمس ؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  هدددذه الش ظدددس الد   دددس السددددتفادة  دددؽ ال دددررن فك ددد  يسكدددؽ من يؾكدددح ال ورسدددؾله

ناشدا وكدبل من يحكدؼ الدديؽ  !ويفؾضها رلى جبا رة ال رؾر رلدى يدؾم ال  ا دس ومن يعتبدرهؼ مولدؾ األ در
مولئددػ الجبددا رة  ع ددد عددؽ تعددال ؼ الددديؽ  عددد وبهددذا فددةن رطددبل  مولددا األ ددر عمددى  . س ددح هددذا الحكددؼ

ل د شاة هذا الخظك   ؽ السذاهص اإلسبل  س عت جس العؾجاج مفها هؼ و رؾرها  .الدسا  عؽ األرض
وم ظكت عا س الفر  اإلسبل  س فدا  ددكلس الخبلفدس ألعهدؼ عددؾا  شدذ مول  ،وعدم التدّ ر فا كتاب ال

ـز عمى الفريقيؽ أف شعسمؾا بَشػة أولػي األمػر بعػد رحيػل كاف مؽ الال فا ن ؽ  ،يؾم ريس مولا األ ر
ككل مؽ ااف مؽ الرحابة مرداقا  لآلشة صار خميفػة  وألهػذا اانػب سػتبقى هػذم الدػشَّة  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبي  

والرتفػع عشداػذ االخػتالؼ  ،حتى يـؾ القيامة ولرار رايس السدمسيؽ رايدا  مشتخبا  وعامال بالقراف
دًس  .دػمسيؽ يؽ الس ولكدؽ  دش األسد  الذدديد لدؼ يعتبدر السددمسؾن  شدذ مول يدؾم ريدس ال دررن دلد بًل ونجَّ

ػ كح جساعدس  دشهؼ  ددل ح غ در ال دررن وشد ئًا فذد ئًا  ددمت تتحدؾل األ دبلم ور دار السردشِّف ؽ  دؽ  وتسدَّ
و ردؾ ات غ در ديش دس وهدذا الشدزاة  (3)و داص الشزاة الذ  كان عا ًا ديشّ ًا و ررع دًا رلدى عدزاة شخردا

 .ال م ر له سؾى ضع  السدمس ؽ وا تبلف طب اتهؼ وتدماع األجاعص عم هؼ
 ددرن  ،هددح سددكؾت الستددديش ؽ  ددؽ العمسددا  وغ ددر العمسددا  فددا هددذا ال ددرن الرا ددش عذددر الهجددر  

رن مم هدؾ فدا  ردمحس اإلسدبلم وال در  ،هجؾم السادي ؽ عمى اإلله  ؽ وسدع هؼ ال دتبلة مسداس اإلسدبلم
 ؟وهح هذا الدكؾت لرال  السدمس ؽ عاجبل ورجبل مم هؾ ضّد  رمحتهؼ ؟ضّدهسا

                                                 

و دددد ع مدده عدددؽ  رددادر مهدددح الددددشس. وم رجدده  دددؽ طددر  مهدددح الددددشس:  ٜٕٚص/ٕٛج  اعغددر السجمددددا،  حددار األعدددؾار، (ٔ)
 البخار  فا صح حه والدار ا فا سششه وا ؽ نبان فا صح حه وغ رهؼ، كمهؼ عؽ  الػ  ؽ الحؾيرث.

ش ركعاتهدا وك ف اتهدا،  خدبلف الزكداة التدا ا دتص ال دررن فا تفريدق الس لد   د ؽ الردبلة   ؾلده رن ال فدؾض لمشبدا تذدري (ٕ)
 ب ان تفر مها ولؼ يؾكح ذلػ لمشبا، م ؾل فا هذا التفريق عغدر ألن كدبل األ دريؽ تذدريش  دؽ ال، والرسدؾل فردح منكدام 

 الزكاة كسا فرح منكام الربلة وكح ذلػ  ؾنا و لهام  ؽ ال . فبل وجه لمتفريق   شهسا.
الشزاة الديشا هؾ الشزاة عمى الع اتد واألفكار والسباد  الديش س:   ح من ي  ؽ فريق فريق  ؾنداع دس ال وعددم جدؾاز عبدادة  (ٖ)

غ ره ويشكر فريق ر ر ذلػ، مو يعت د  ال ؾم اآل ر ونذر األجداد رلدى ال يدؾم ال  ا دس ويشكدر فريدق ذلدػ، مو يدرى فريدق 
وبالعدددل والدددؾيس، وال يددرى فريددق ذلددػ..الخ. م ددا الشددزاة الذخرددا ]و ددد يعبددر عشدده وجددؾب الحكددؼ  سددا معددزل ال  ددؽ شددرة 

 الشزاة الد اسا[ فهؾ من يتفق فري ان عمى كح  باد  الديؽ وع اتده وعمى وجؾب الحكؼ  سا معزل ال والعدل والسداواة.. 
تدؾلى الخبلفدس فدا الساضدا هدح  الخ ولكشهسا يختمفان عمى الذخص الذ  س تؾلى هذا األ ر، مو يختمفدان  ذدكن شدخص

 .  كان صالحًا عاداًل مم ال، فهشا ال ا تبلف عمى السباد  كسباد   ح اال تبلف شخراٌّ مو س اساٌّ
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شدددبهس معددده ال  كدددان لمت  دددس فدددا مصدددؾل  ولكدددؽ ال !ي دددؾل الدددبعض رن الددددكؾت  دددؽ  ددداب الت  دددس
و عسا الت  دس فدا  عدض األنكدام الجزت دس الفرع دس كالؾضدؾ  والغددح والسدد  والتكب در والتكتد   ،الديؽ

 ،وال ت  دس فدا تغ  در مصدؾل الدديؽ .ا الردبلة وبعدض ف درات األذان والتذدهد وغ رهداو سبال ال ديؽ ف
  . ح الؾع فس فا هذه الحالس ها الجهاد ال غ ر

هددددح سددددبص سددددكؾتهؼ هددددؾ تددددرج حهؼ لسرددددالحهؼ الذخردددد س وت ددددديسها عمددددى السرددددال  العا ددددس 
 دددؽ الؾاضددد   ؟ب مم الهدددح سدددببه االهتسدددام  الح ددداة االعفراديدددس والتذدددتر والتحدددزا  ؟السذدددتركس لمددددياعات

 سبلنغس عؾا ص األ دؾر من هدذا الددكؾت لد س لردال  اإلسدبلم وال دررن  دح ضددهسا وضدد  ردمحس 
 .السدمس ؽ

ال شددػ من سددبص سددكؾت  حبددا اإلسددبلم ندد ؽ اصددظفاف الكفددر واإلسددبلم فددا وجدده  عزددهسا 
سدح األ در عمدى نو  ،البعض سببه ر ا الجهح  كنكام ال ررن الد اس س مو عدم االعتشدا   هدا عدؽ عسدد

 !!جهح السدمس ؽ م رب  الظبش رلى   ام  حبا اإلسبلم  ؽ نسح سكؾتهؼ عمى التعساد
هدح يحددق لسحبدا اإلسددبلم فدا هددذا العردر الدذ  يذدداهدون ف ده هجسددس السدادي ؽ و غددارة  :سد ال

متباة السمح األ رى عمى اإلسبلم من يررفؾا اهتسا هؼ رلى  جسؾعدس  دؽ السددتحبات فدا الدديؽ  دؽ 
ح عؾافددح العبددادات وزيددارات السذدداهد واألدع ددس والخزدداب و ددص الذددارب و ددص األعددافر ونمددق  ب دد

هذا  ش  ا يروعه  ؽ اهتزاز مركان اإلسبلم والتبديح العمشا ألنكا ه  اسؼ   تز ات  ،العاعس وم  الها
و ددؽ سددد  دداب األ ددر  ددالسعروف والشهددا عددؽ السشكددر وتددرك الدددعؾة والتبم ددط وعدددم االتحدداد  ،العرددر

 َيْخُرُجددؾَن ِ ددؽْ  –واالتفدا  والتذدداور وعدددم الس ا دداة والسؾاسداة اإلسددبل  س و ددروج الذددباب  دؽ اإلسددبلم 
ِ َمْفَؾاجدداً  هددح يحددق ويجددؾز لهددؼ من يشذددغمؾا  معددؽ  ؟؟الشددزاة والخددبلف الذددديد  دد ؽ السدددمس ؽ – ِديددِؽ ّللاَّ

الذ عس ج ش يزيدد وعغدام ا دؽ فّدا  ال رون الدا  س كسا هؾ شاتش   ؽ السذاهص اإلسبل  س كسا يمعؽ 
 ؟هح فا لعشهؼ  ؾاب مم ال ؟زياد الذيؽ ذهبؾا رلى الكؾفس

لددؾ كددان  دددمسؾ هددذا ال ددرن   ددح  دددمسا ال ددرون الدددا  س لكددان لددذلػ المعددؽ  ددؾاب  ددبل  :الجددؾاب
ولكدددؽ  عدددد التدددد ر الك  دددر والعس دددق يتبددد ؽ  ددد بل من الحدددد ؽ  دددؽ عمدددا عم هسدددا الددددبلم سدددؾرة  ،شدددػ

كددًس[  ددؽ و اصددس سدد د  ،سددؾر ال ددررن وهكددذا سدداتر األتسددس كددح  ددشهؼ كددان سددؾرة  ددؽ سددؾر ال ددررن ] تحرِّ
و ذا صدرفشا الشغدر  ،فكاعر شهادته م درًا عغ سداً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الذهدا  عم ه الدبلم الذ  تربى فا نجر الشبا

صدمى ال  ى الشبداعؽ شهادة الرجال فةن مسر نف دة الشبّا  ؽ  بح يزيد وا ؽ زياد  ش  رب عددبه رلد
فمؼ يدبق من  ا ر م س  ؽ م ؼ العالؼ  كسر و تح موالد عب ها  ،ال عغ ر لها فا الدع اعم ه ورله وسمؼ 

صدمى ال عم ده  رغؼ  عرفتها  فزمهؼ و رب عهددها  دؽ ز دؽ عب هدا رال  دا فعمده األ ؾيدؾن  دآل الشبدا
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فًا وكان  ؽ معسال االعت ام الجاهم س و كرًا فعسح يزيد هذا كان عسبًل ن ؾاع ًا وشهؾاع ًا صر  ،ورله وسمؼ
وال يشبغدا من عتعجدص  .لمس تؾل ؽ فدا  ددر ومندد الدذ  سدساه العمسدا  كفدرًا وعحدؽ ععبدر عشده  الؾنذد س

ولددؼ يكددؽ لسددؽ تتغمددص فدد هؼ  ، ددؽ يزيددد وناشدد س  بلطدده ألعهددؼ كدداعؾا جس عددًا جدداهم ؽ  الكتدداب والدددشس
 .ؾٌد فددا الذددام  ددح كددان معزددا   بلطدده سددباة  تؾنذددسالرددفس الروناع ددس عمددى الرددفس الجدددساع س وجدد

ولكددؽ التعجددص هددؾ  ددؽ العمسددا  مصددحاب السرددّشفات والس لفددات والكتددص الديش ددس الددذيؽ اعتبددروا يزيدددًا 
َر والخّساَر وال ّساَر والبلعَص  دالكبلب وعددوَّ الشبدّا الدذ  يكسدر عددا   الفاسق والفاجَر والسدرَف والسبذِّ

لدؼ  -  ح م  ه  عاويدس -م  رًا لمس  ش ؽ و م فًس لرسؾل ال  ش من يزيدًا  ،الهؼمهح   ته  تهسس جرم رج
 ﴾َيػَرمب  َخْيػر ا َ رَّةٍ  ِمْثَقػاؿَ  َشْعَسػلْ  َكَسػؽْ ﴿ ؾلده  وال ﴾أبْخَر   ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرب  َوال﴿ :يكؽ ي  شًا يعت د   دؾل ال

 .﴾َ ْيئ ا َنْفسٍ  َعؽْ  َنْفٌس  َتْجِزي  ال﴿ :مو  ؾله
فمسداذا  دام  كسدر زيشدص الكبدرى  ، تهسس ادعاته الخبلفدس (ة)ولشفرض معه  تح الحد ؽ  ؽ عما 

رن دراسس ريات الكتاب تب ؽ من معرار يزيد وُنساَتُه عشه يدتح ؾن المعشس ألن  ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نف دة رسؾل ال
 ،يزيدددًا طب ددًا آليددات ال ددررن الرددريحس ولؾ دداتش التدداريخ كددان مك ددر  ب ددًا وونذدد ًس  ددؽ الدددباة السفترسددس

ديددؽ  ال يؾجددد .فؾاندددرتا عمددى األورا  والحبددر الددذ  ُسددِظر ف دده من يزيدددًا كددان رعددداعًا و دددمسًا و م فددسً 
ف زيددد  ددال  جس ددش األديددان ولددؼ  ، ددؽ األديددان يج ددز  عا بددس ا ددرمة  ريئددٍس ومسددرها و ذاللهددا  ددذعص م  هددا

ولكدؽ وبعدد هدذا  .وال عغ ر فا تاريخ البذر لذدشاعس و دب   دا  دام  ده ،يكؽ  عاعدًا لم ررن السج د ف ع
ففددا هددذا العرددر  ،ِدهِ الذددرح ع ددؾل رن ِفددَر  السدددمس ؽ فددا هددذا العرددر ال يحددق لهددا لعددؽ يزيددٍد وجشددؾ 

لؾا شدددريعس اإلسدددبلم  دددؽ مساسدددها ومنمادددؾا  حمَّهدددا  دددؾاع ؽ  اديدددس  ي ؽ السمحدددديؽ  ددددَّ هشدداك عددددٌد  دددؽ السدددادِّ
ولذلػ فةن معؾان مولئػ السبلنددة الدذيؽ  .فه ال  السبلندة مك ر ش  ًا وم ب  ك  رًا  ؽ يزيد ،وضع س

 ،ظر اع دراض منكدام اإلسدبلم وزوال شدراتعهساعدوهؼ  ؽ  بلل سكؾتهؼ واععزالهؼ رغؼ  ذاهدتهؼ لخ
مؾا العزلس والح اة االعفراديس عمى االتحاد والتسدػ  حبح ال الستد ؽ ال دررن السج دد ال يحدق لهدؼ  ،وفزَّ

لعؽ كفار وفدا  ال رون الدالفس ألن الذيؽ  دا ؾا  ةزالدس منكدام الدديؽ عددة  م مدس  دؽ الشداس ال يردح 
فددكؾت الستدديش ؽ الُك ُدر فدا   ا دح السدادي ؽ ال مدس عبل دس  ،يش ؽعددهؼ رلى عذر  عذدار عددد الستدد

ػؾ » :الذ   ال ف ده (ة)طب ًا لمحدي  الذري  أل  ر الس  ش ؽ عما  ،عمى الرضا  فعمهؼ اِكبب َأخب الدَّ
 :ْنَشدَ  ْ دِؽ َ دْ سٍ ؤللِ  (ة)ويددل عمدى ذلدػ ميزدًا  ؾلده عمدا  .«الدػكؾت أخػؾ الرضػا»مو  (1)«الرَّاِضي

اِكبب َأخبؾ الرَّاِضي َوَمْؽ َلْؼ َشكبْؽ َمَعَشا َااَف َعَمْيَشا !شا أحشف» م   ؽ لؼ ي يدعا  فعح وال  ؾل ولؼ  «الدَّ
  .ال عؾد فا   ام الشررة تكي ٌد لمعدوو  م  الدكؾت ،يشررعا نتى  مداعه فةعه يكؾن  د عسح ضدعا

                                                 

 .ٕٖٗ/ ص  ٗٚ، وبحار األعؾار، السجمدا، ج ٖٖٓ/ ٔالذ خ السف د، اإلرشاد،  (ٔ)
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 كي عغسة واتداع عالؼ الخميقة
مند  راديق اإل كان الُبعد السجرد لمسؾجؾدات الذ  هؾ  ردا  لمكدؼ الستردح  دح هدؾ عد ؽ 

وهددؾ  كددان جس ددش  ،«الفزددا »الكددؼ السترددح السستددد والستدددش  شحددٍؾ ذاتددا والددذ  يظم ددؾن عم دده اسددؼ 
فكددح ن ددز  ددؽ الفزددا  يتظددا ق  ددش م ظددار جدددؼ  ددا يذددّكح  ،األجدددام الجا دددة مو الددداتمس مو الغازيددس

وهددذا الفزددا  هددؾ الددذ  يحدددد كددح السدددانات مو الظددؾل مو العددرض مو  .ن   ددًا لددذلػ الجدددؼ كاعددًا 
فدةذا  ،وبعبارة م رى فةن تع  ؽ الظدؾل والعدرض والعسدق هدؾ تحديدد لس دداٍر  دا  دؽ الفزدا  ،االرتفاة

لدذ   مشا   بل من  دتؾدعًا لم س  ارتفاعه كذا مو من السا  مو األرض طؾلها كذا وارتفاعها كذا فةن ا
والفزدا   .يحدد هذا الظؾل واالرتفاة ل س نبات ال س  وال تراب األرض وال ذرات السا   ح الفزدا 

فسهسددا فرضددشا   دددار م عدداده كددان  ددؽ  (الظددؾل والعددرض واالرتفدداة)غ ددر  حدددود فددا م عدداده ال بل ددس 
 حددود وال  رذًا الفزدا   ؾجدؾد غ در ،السسكؽ من عفرض من تكؾن هذه األ عاد مكبدر رلدى  دا ال عهايدس

  . تشاها
ال يسكششدددا من عتردددؾر لمز دددان عهايدددس ألولددده وال عهايدددس  .ال ددداعا الز دددان فدددا الساضدددا والسددددت بح

آل ره ألعشا كمسا ترؾرعا   بل  ئات  م ارات الدش ؽ الدا  س م كششا من عترؾر ز شًا  بمها   ح  ئدات 
رالف السم دددارات الددددش ؽ مو  م دددارات السم دددارات مو مضدددعافها ومضدددعاف مضدددعافها وهكدددذا رلدددى  دددا ال 

فدبل يسكددؽ تردؾر  دايددس لمساضدا وال عهايددس لمسدددت بح  .والسدددت بح وهددذا يشظبدق عمددى الساضدا .عهايدس
 .فالز ان كٌؼ  ترح مو هؾ  ترح ذاتاً 

يذدددكبلن الغدددرف السكددداعا والز ددداعا  –السكدددان والز دددان  –رن هدددذان األ دددران غ دددر الستشددداه  ؽ 
ؾاكص لمسادة غ ر الستشاه س وكح  ا يتفرة عشها وكح السدكؾعات التا ال نرر لها  ؽ الذسؾس والك

وطب دًا لشغريدس التشاسدص الظب عدا  د ؽ الغدرف ؽ فعشدد ا  ،الدّ ارة واأل سار والسذعبات والذدهص والش دازك
فةن السغدروف يجدص من يكدؾن غ در  تشداٍه ميزدًا و ال لدؾ  يكؾن عشدعا عرف غ ر  تشاٍه و غروف  ه

 ، غددروف  هسدداكددان السغددروف  تشدداٍه لمددزم من يكددؾن الز ددان والسكددان  ؾجددؾدان دون من يكددؾن هشدداك 
ال يخمؾ ر ا من يكؾن سببه عجز الؾاجص تعدالى مو رهسالده مو  (الز ان والسكان)و مؾ هذيؽ األ ريؽ 

  . خمه وكح ذلػ  شذٌك العتزاة ع ص الؾاجص تعالى
رذن ُ م دددر الكؾاكدددص غ دددر الستشاه دددس  دددؽ  دددادة غ دددر  تشاه دددس  ،فدددالسغروف ميزدددًا غ دددر  تشددداهٍ 
وال يسكؽ جعح نركدس األجددام  ع دارًا و  زاعدًا لتحديدد السددافات  ، شبدظس فا الفزا  غ ر الستشاها

  ؽ الكؾاكص لذا جعمؾا نركس الشؾر ها الس زان والسع ار وهذا الس دزان   داٌن لعغسدس السخمؾ دات غ در 
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  .الستشاه س
فرسددخ وبالتددالا فةعدده ي ظددش  ٓٓٓ,ٓ٘/ كددؼ فددا ال اع ددس م  نددؾالا ٓٓٓ,ٖٓٓ/رن الشددؾر ي ظددش

فمكدا يظدؾ  الشدؾر  حد ع األرض  ، م ؾن فرسخ فا الداعس ٓٛٔو ،رسخ فا الد   س بل س  بلي ؽ ف
  . اع س ف ع ٛ/ٔكمه يحتاج رلى  سؽ 

 ددؾان  ٓٔ٘والشدؾر يردح  دؽ الذدسس رلدى األرض  ددبلل ز دٍؽ  ددره  ساع دس د داتق وعرد  م  
ت ل ردح م ا عؾر كؾكص الشبتدؾن الدذ  يذدكح جدز ًا  دؽ  جسؾعتشدا الذسدد س ف حتداج رلدى مربدش سداعا

رلددى عالسشددا  (التددا عمددى شددكح  شظددؾرس)وم ددرب الشجددؾم  ،/  اع ددسٓٓٗ,ٗٔ/رل شددا م  رلددى مك ددر  ددؽ
عؾرها رلى مربش سشؾات ل رح رل شدا وم دا عدؾر الجدد   دؽ  جؾعدس الددب األصدغر ف حتداج رلدى  يحتاج

 . سد ؽ سشس ل رح رل شا
عشدددا مو السددددة التدددا  لدددؼ تعدددد الفراسدددخ كاف دددس لحدددداب  عددددها ،وبددددبص شددددة ُ عدددد الكؾاكدددص عشدددا

يددددتغر ها عؾرهدددا ل ردددح رل شدددا لدددذلػ  دددا ؾا  اسدددتخدام الحدددداب  الددددشؾات الزدددؾت س ف  ؾلدددؾن رن الدددشجؼ 
  .سشس ضؾت س وهكذا ٕٓٓٓمو  ٕٓٓالفبلعا يبعد عشا عذريؽ سشس ضؾت س والشجؼ اآل ر يبعد عشا 

الستظددؾرة نتددى ال ددؾم  ددا و ددد  مددط عدددد الكؾاكددص ال ا تددس التددا اكتذددفر  فزددح ا تددراة السراصددد 
 ٗالفرعد س ذكرت فا عددها الرادر فا  «لؾ  اتان»/  بلي ؽ عجؼ  ح رن صح فس ٘ٓٔ/يزيد عمى

عدددالؼ الفمدددػ  « ددداريؾن »فدددا نددد ؽ من  ، م دددؾن كؾكدددص ٓٓ٘ٔمن عددددد الكؾاكدددص يبمدددط  ٜٜٔٔميمدددؾل 
سددشس  "عحتدداج نتددى عرددح رلددى م ددرب الدددحص السزدد ئس رلددى  دددافس  سدددس  بليدد ؽ :الفرعدددا ي ددؾل

 .ضؾت س" وهذه الدحص الزؾت س ُتدسى الكؾاكص الدحب س مو الغ س س
األلساعا من هذه الدحص السز ئس  كؾعس  دؽ عجدؾم ومعهدا عمدى  ددس ؽ األول  «كرتشكر»ي ؾل 

تجسش لكؾاكص كرويس يبمط عددها  ساعؾن وتبعد عشا  دافًس  درها  ؽ  بل  ؽ ملفًا رلى عددة  ئدات  دؽ 
وال دؼ ال اعا سحٌص  ؾشؾريس الذدكح و دد منرد ر  ئدات  شهدا وهدا  ،زؾت ساآلالف  ؽ الدشؾات ال

وسدبص تحديدد السددافس  تددعس  بليد ؽ  .تبعد عشا  دؽ  م دؾن وعرد  رلدى تددعس  بليد ؽ سدشس ضدؾت س
و ال  ،هؾ معه ال سا  س  الشدبس رلى الشاعريؽ لس دح هدذا األ در الدذ  يخدال  السددسؾعات والسشغدؾرات

ك كؾاكددص فددا الفزددا  البل تشدداها ومن عؾرهددا يرددح رل شددا  ددبلل ز ددؽ غ ددر فمددؾ  ددال مندددهؼ من هشددا
فهدددذه  ،لسدددا  دددال  ددداطبل وال جزافددداً  ، حددددود وغ دددر  تشددداٍه رغدددؼ سدددرعس الشدددؾر الهاتمدددس التدددا مشدددرعا رل هدددا

 .التحديدات ها ألجح رزالس تعجص  ارتا الرسالس والشاعريؽ ف ها
ن الدددذ  يعددد ش عم هدددا  الشددددبس رلدددى العدددؾالؼ رذا مردعدددا من ع ددد س مندددؾال الكدددرة األرضددد س واإلعددددا
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 م دؾن والتدا  ٓٓ٘ٔالتدا ُ ددر عدددها  دد )اسدتشادًا رلدى من الكؾاكدص ال ا تدس  :السؾجؾدة السذهؾدة ل مشا
و لددى من كددح وانددد  ددؽ تمددػ الكؾاكددص الذسددد س شددسٌس   ددح شسدددشا  (م كددؽ رصدددها  السراصددد ال ؾيددس

 زدداعفس كسددا من لكددحٍّ  شهددا عمددى األ ددح عذددرة وكددح وانددد  شهددا يفددؾ  نجسدده نجددؼ شسدددشا مضددعافًا 
  ./  م ؾن ٖٓٓ/فةن عدد الكرات السعم س  الفزا  يرح رلى ،كؾاكص تدور فا فمكها وم سار و ذعبات

ومرضدشا  ، م دؾن سدشس ٓ٘ٔ بليد ؽ رلدى  ٜعسر األرض كسا ي دره عمسا  الظب عدس يتدراوح  د ؽ 
دبس رلى عسر   ح هذه ال ظعس فدا الفزدا   م ؾن سشس ال تعدو  الش ٓ٘ٔ حجسها الحالا وعسر ال 

كسدا من نجدؼ األرض  الشددبس رلدى نجدؼ الكؾاكددص  ،الدذ  تذداهده السراصدد مك در  دؽ  ؾجدًس فدا  حدرٍ 
وم دا اإلعددان  !السز ئس يسا دح نجدؼ الدذرة التدا هدا مصدغر شدا  فدا الؾجدؾد والجدز  الدذ  ال تتجدزم

كسدا من نجدؼ  ددن  ،ألرض   دح  ؾجدس  حدرٍ كان عسره  الشدبس رلى عسدر ا ،عام ٕٓٓفةذا  مط عسره 
  .اإلعدان  الشدبس رلى نجؼ كرتشا األرض س   ح نجؼ الذرة ميزاً 

تُددرى  الشدددبس رلددى  فددةذا تك ددح اإلعدددان صددانص الع ددح ج دددًا  كعدده هددؾ فددا نددد ذاتدده  جددرَّد ذرة ال
فسدا  حدح هدذه الدذرة  دؽ اإلعدراب  ،ومرضه  جرَّد ذرة ال تكاد ُترى  الشدبس رلى عدالؼ الشجدؾم ،األرض

هذا اإلعدان الرؾر  رذا ا تمدػ م دبل  اإلعددان صدانص الع دح لعدرف ندده  ؟!فا عذكة عالؼ الؾجؾد
 .الؾجؾد  فا تمدػ الس ارعدس ولتبد ؽ لده   دام كدح رعددان ومعده ال يذدكح سدؾى ذرة  الشددبس رلدى األرض

ان ؽ وال  .سسدون ؽهشا يتز  تسا ًا لمعالس ؽ والعارف ؽ نال السدَّ
كدان الخم فدس  ذدغؾاًل  ال  دام  ؾعدات   :هشا عفهؼ  رس الخم فدس ال الد  ع سدان وم دؾ ذر الغفدار  

وكدان م دؾ ذر  ،الخبلفس فا  رر دار الحكؾ س فجا ه شاعٌر وجمدس وا تددم يشذدد األشدعار فدا  دنده
 : دال ع سدان  تعجبداً ف .السؾجدؾدة فدا الغرفدس ور اهدا فدا وجده السدداحاْلَحْرَباَ  جالدًا فك ذ ش ئًا  ؽ 

اِحيَؽ التُّػَرابَ » :ي دؾلملسو هلآو هيلع هللا ىلص  سدسعر رسدؾل ال :فكجا ده م دؾ ذر ؟! ا شدكعػ ػؾِم اْلَسػدَّ جب  .(1)«.اْحثبػؾا ِكػى وب
ألن جس دددش السددددات   ،وعغدددرًا رلدددى   دددس م دددا ذر وصدددد  لهجتددده تم َّدددى الحاضدددرون هدددذا الخبدددر  دددال بؾل

و دؽ واجدص كدح  .السغر س ها فا األساس عؾة  دؽ الؾ ش دس وعت جدٌس لمظسدش والمدذة البه س دس والح ؾاع دس
وال ريشدس  .عباٍّ من يسشش كح شكح  ؽ مشدكال التعغد ؼ لغ در ال والؾ ش دس واألعسدال البه س دس والح ؾاع دس

 ؽ   ام الرسالس األ دس ألن  زدسؾن  واإل ارات الع م س يدالن عمى صحس الحدي  وال ظش  ردوره

                                                 

  ظبرسدىالفزح الحدؽ  ؽ الرضى الديؽ و  ،ٕٙٗالحدي   ؽ دون ذكر ال رس: رواه الذ خ الردو  فا األ الا، ص  (ٔ)
. وُرِوَ   ددؽ طددر  مهددح الدددشس  ددش ذكددر ال رددس  دددح الذدداعر رال من الرا ددا لمسددداح ٕٛٗ، ص « كددارم األ ددبل »فددا 

( وم دؾ داود والتر دذ  وا دؽ  اجده ٕٖٓٓ الحربا  لؼ يكؽ م ا ذر  ح كان الس داد: والحدي  م رجه  دمؼ فا صح حه )
 (.٘/ٙلسدشد )فا سششهؼ، ومنسد فا ا
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هذه الروايس يح ا جاعص الشظق الذ  هؾ الفرح السس ز لئلعدان ويس ر الجاعدص الجددسا الح دؾاعا 
 .الذ  يذكح الجشس السذترك   شه وب ؽ الح ؾان
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 السقاصد
 :الفرل األوؿ 

  :ال  د أف نذار هشا ثالثة أمؾر
  .ريجاد العؾالؼ غ ر الستشاه س -ٔ
  .هدايس السؾجؾدات العا مس وب ان وع فتها وتكم فها م    ام التذريش -ٕ
ول س صح حًا من السؾجؾدات  ،  ان  ؾاص األش ا  التا  م ها ال ووضش ف ها  ؾاصها -ٖ

  .ال م ر لها وال  اص س ألن هذا يمزم عشه المغؾ فا الخمق واإليجاد
وعاتفها كدا يتزد  رفدراط األ دؼ وتفريظهدا  حدق و   ؽ هذا الس ام ندود الشبّؾة يجص من عدتشبع

مو  ،ر ا اعتبرت عب َّها ع ؽ ال وذاته :فم د  ا ر  عض األ ؼ  تكل ه معب اتها (.عم هؼ الدبلم)األعب ا  
عمددى اآل ددر  وكددحا وانددٍد  ددؽ هددذه األ ددؼ يددردا  ،اعت دددت من عب هددا ا ددؽ ال مو ترددؾرت عب هددا شددريكًا ِلدددمَّهِ 

  .وي بر عبؾة عب ه
هددؾ اال ددتبلف  ،رن مكبدر عددزاٍة  دد ؽ متبدداة الدددياعات  عددد  ؾضدؾة الددرد عمددى السددادي ؽ والسشكددريؽ

 :فبعدددؾن ال تعدددالى وصدددؾعه وتكي دددد الربؾب دددس الخددداص .والشدددزاة ندددؾل  ؾضدددؾة نددددود الشبدددؾة ووعاتفهدددا
فَّ َرألِ ي َعَمى ِصَراٍط مبْدَتِقيؼٍ ﴿ر رن مصح األصؾل ومس األساس فا الشبؾة هؾ  :ع ؾل (ٙ٘ٔهؾد/) ﴾َِ

  :ن   الشبؾة و الها  ؽ   ا ات  ؽ ش ون ر بات الراعش ، اب التؾن د
هددؾ ريجدداد العددؾالؼ غ ددر الستشاه ددس والسخمؾ ددات التددا ال  :األ ددر األول  ددؽ تمددػ األ ددؾر ال بل ددس

 ،ح ريجداد جدشس البذدرتحرى  ؽ األزل رلدى األ دد فدا مز شدٍس غ در  تشاه دس وم كشدٍس غ در  تشاه دس  بد
ال يذاركه ف ها  ،وهذه الرفس  خترس  ذاته األنديس ف ع ،هذا يذكح صفس و  ام الخال ّ س ِلدمَِّه تعالى

ألن  رنمدس  ،مند ول س ألّ   ؾجؾد  ؽ  ؾجؾدات عالؼ اإل كدان السحددودة  شهدا م ا ندّظ مو عرد ص
 ،لذات عمى جس ش السؾجؾدات ت د ًا  العّمّ دساإليجاد تعؾد رلى هؾيس الذات اإلله س ال دس س الست د س  ا

ألن السسكددؽ  ددد وجددد دون من يذددترك  ،و ذدداركس السخمددؾ  لمخددالق فددا اإليجدداد ال  عشددى  حرددح لهددا
ون   ددس التؾن ددد وونداع ددس  ،فددا ريجدداد ذاتدده و ذدداركس السعمددؾل لعمتدده التا ددس فددا العم ددس شددب ه  الهددذيان

يخدتص  دذو  الع دؾل   دح السمدػ  وهدذا الس دام ال ،لردفسذات الحق الس دسس ترجدش رلدى هدذا الس دام وا
والجددؽ واإلعددس  ددح يذددسح جس ددش السؾجددؾدات العا مددس  شهددا وغ ددر العا مددس  ددؽ الكاتشددات البددد ظس مو 

ػػي َعَمػػى ﴿نرددر لهددا وكددح  مح اتهددا وكمهددا ت ددؾل  مدددان الحددال  السركبددس مو الكؾاكددص التددا ال ِإفَّ َرألِ 



 محؾ السؾهـؾ وصحؾ السعمؾـ

 

 - www.ijtehadat.com - 51   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتهادات 

  ددرًَّة  ربؾب ددس ال لهددا  «َرألِ ػػي» :ؾدات تزدد   الددرب رلددى ذاتهددا وت ددؾلم  كددح السؾجدد ﴾ِصػػَراٍط مبْدػػَتِقيؼٍ 
  .ومعه لسا كان  ؾجدها فهؾ ربها  باشرًة ول س   شه وب شها واسظس

ال دداعا  ددؽ تمددػ األ ددؾر الدد بلث ميزددَا م ددر الحاكس ددس والتذددريش التددا  رجعهددا رلددى التشغ سددات 
السمددػ )وم ددر الحاكس دس والتذددريش يخدتص  ددالسؾجؾدات العا مدس الدد بلث السدذكؾرة  .الع بلع دس والروناع دس

فمدددؽ عخدددؾض فدددا مندددؾال  ،ولكدددؽ الغدددرض األصدددما  دددؽ رسدددالتشا هدددذه هدددؾ اإلعددددان (،والجدددؽ واإلعدددس
  .السبلتكس والجان فا هذه الرسالس

 ،واسددظسال شددػ من جس ددش السؾجددؾدات السسكشددس اسددتفادت لبدداس الؾجددؾد  ددؽ الُسؾِجددد تعددالى  ددبل 
 .م  يدتؾ  فا هذا األ ر الحجر والذجر والعدرش وجبريدح ،يدتؾ  فا ذلػ اإلعدان وغ ر اإلعدان

من يدتف دوا  –الذ  هؾ  ؾضؾة  ح شا فا هذه الرسالس  –ولكؽ ال يدتظ ش جس ش مفراد  شا اإلعدان 
حدّس والع دان  دؽ  ح ال  د لهدؼ  حكدؼ الع دح وال ،الحكؼ والشغام  بل واسظس  ؽ الؾاجص تبارك وتعالى

 ،ي دؾم  األعب دا  واألول دا  ،فذكن التذريش الخداص  الؾاجدص تعدالى (.ة)واسظس تذريع س ها األعب ا  
 .واألعب ا   جرى و ردر تذريش الحقّ  ،م ا الذارة الح   ا  الذات واست بلاًل فهؾ ال ونده

 ،ح والفدداد وعغدؼ الددع ا واآل درةوالسرنمس ال اع س من الشباَّ والؾلاَّ  ب ِّشدان لمخ در والذدر والردبل
والفر ان الذ  يس ز الكفر  ؽ اإليسان والهدايس  ؽ  ،وهسا الهداة رلى طريق الرشاد و لى ال عز وجح

لكدددؽ جساعدددس  دددؽ عغسدددا  الفبلسدددفس  .م  من األعب دددا  هدددؼ نسمدددس التذدددريش والحكدددؼ والشغدددام .الزدددبلل
دى  عض السؾجؾدات السكّر س استشادًا رلدى عهدؾر والحكسا  اإلله  ؽ  الؾا  ؾجؾد ال درة عمى الخمق ل

  دددح الرسدددح السكدددرَّ  ؽ واألول دددا  السعغَّسددد ؽ وبعدددض مهدددح  ،السعجدددزات  دددشهؼ وبدددروز  دددؾار  العدددادات
ولكدشهؼ غفمدؾا عدؽ من الؾجدؾد السحددود السسكدؽ الدذ  هدؾ  –جزاهؼ ال عدؽ الدديؽ واإلسدبلم  -الدمؾك

فال ددرة عمدى الخمدق واإليجداد  دؽ  ختردات  ، ذاته  عمدؾٌل لغ دره ال يستمدػ االسدتعداد واألهم دس لمخمدق
م ا عدزول الدؾنا وعهدؾر الخدؾار   ،ذات البار  غ ر الستشاه س التا ل س لها ند رياضا مو  شظ ا

اال ت اريدددس م  لدددؼ تكدددؽ   دددح مفعدددال األكدددح  (ة)مفعدددال األعب دددا   فسسدددا ال شدددػ ف ددده معهدددا لدددؼ تكدددؽ  دددؽ
 ح عزول الؾنا وعهؾر الخدؾار   ،والذرب وال  ام وال عؾد والتكمؼ والدكؾت والذهاب واإلياب وغ رها

والسعجددزات يعددؾدان رلددى الؾاجددص تعددالى فددالؾنا يتعمددق  األنكددام والفددراتض والدددشؽ والتعددال ؼ العسم ددس 
م ددا عهددؾر السعجدددزات فستعمددق  كفعدددال  ،الدددع ا واآل ددرة وب دددان الرددبلح والفددددادلشددؾة اإلعدددان وعغدددؼ 

 ار  العادات وكح  ؽ اال ش ؽ فعٌح رراد  وا ت ار  لحزرة الحق تبارك وتعدالى الدذ  مجراهدا عمدى 
وِّا َكػافَ  َمػؽْ  قبػلْ ﴿فاألنكام ُيؾنى  ها رلى  مدص الشبدا  .ميد  األعب ا  وملدشتهؼ  َنزََّلػ ب  نَّػ ب َكإِ  ِلِجْبِريػلَ  َعػدب

و دا ورد رلدى  مدص الشبداِّ  دؽ  بدح ال يبمغده الشبداا  مدداعه رلدى  (.ٜٚالب درة/) ﴾..َّللاَِّ  ِبػِإْ فِ  َقْمِبػَ  َعَمى
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 ،وم ددا السعجددزات فهددا مفعددال جزت ددس تحرددح  ددةرادِة ال السبدددة السختددرة وتجددر  عمددى يددد الشبدداّ  .م تدده
 ،مو صدددرت  ددؽ  بددؾرهؼ و ذدداهدهؼ ،وربسددا و عددر السعجددزة وصدددرت عددؽ األعب ددا  فددا نددال عددؾ هؼ

 ،فعدداَلُؼ الؾجددؾد كمادده  ددؽ فعددح الؾاجددص تبددارك وتعددالى اإل ددداعا واال تراعددا الددذ  يخمددق  ددبل واسددظس
فددالسعجزة ميزدددًا  ددؽ األفعدددال الجزت ددس الذخرددد س اإل داع ددس واال تراع دددس لمؾاجددص تعدددالى التددا تغهدددر 

فدالؾنا السعجددزات  ،م  من األعب دا  ي عددؾن فدا  جدرى اإلرادة اإلله دس (،ة)وتجدر  عمدى يدد األعب دا  
 (. درتده عمدى الخمدق)فاألعب دا  ل ددؾا شدركا  ِلددمَِّه فدا  بل  تده  ،ل در  ؽ مفعدالهؼ اال ت اريدس رطبل داً 

الربؾب دس عمدى غايس  ا فا األ ر من لهؼ شرف عهؾر تمػ الخدؾار  والسعجدزات التدا هدا  دؽ صدشش 
فبل تغهر السعجزات وال الؾنا عمى ميد  وملدشس غ ر األعب دا   ،ميديهؼ وعهؾر الؾنا عمى ملدشتهؼ

 ﴾َوَنػِذير ا َبِذػير ا ِلمشَّػاسِ  َكاكَّػة   ِإال َأْرَسػْمَشاؾَ  َوَمػا﴿ :وهشاك ريات  تؾاترة صريحس فدا هدذا السعشدى (.ة)
  (ٕٛالشحح/) ﴾اْلسبِبيؽب  اْلَبالغب  َعَمْيػَ  َكِإنََّسا َتَؾلَّْؾا َكِإفْ ﴿ :و ؾله (ٕٛسبك/)

 .ل ددد اتزددد  رذن من وع فدددس األعب ددا    دددان التذدددريش والحكددؼ وتبم دددط منكدددام ال رلددى عدددؾة البذدددر
والدل ح عمى صد  رسالتهؼ هؾ السعجدزات والخدؾار  ألعده  دؽ دون السعجدزات لدؽ يدذعؽ الشداس رلدى 

ن عؽ ردراك فزاتح األنكام و زاياها ف حتاجؾن رلدى  رهدان رله س  ردر التذريعات رذ رعهؼ  اصرو 
  .ندّا ع اعّا هؾ السعجزات

ن د   ،هذا السظمص يرجش رلى عرف الع بل   ؽ البذر فا ضدروريات  عاشدهؼ :الس ام ال ال 
 دد بل  :وال  ددد  ددؽ   ددال لتؾضدد   األ ددر .اكتذدد  اإلعدددان الخددؾاص الظب ع ددس لؤلشدد ا  واسددتفاد  شهددا

لمحق ونكسه الذرعا معه يحدث الظهارة والشؾراع س فا الجهس الروناع س لئلعدان ويرفش السا   خمؾ  
م دا البحد  فدا معده هدح السدا   دد ع  .وهذا العسح يد ح  ؾاسظس الش س فدا العبدادات ،الحدث والخب 

وكذلػ الدذهص والفزدس  .فهذا  سا يرجش رلى العمؾم الظب ع س واالكتدا  س ؟مم  ركص و ا ها  ؾاصه
يرجددش ريجادهددا رلددى ال تعددالى ونكسهددا جددؾاز التعا ددح  هددا ونر ددس الربددا ونر ددس اسددتخدا ها لمرشددؾة مو 

م دا  .فهذه األ ؾر ترجدش رلدى الذدراتش واألعب دا  .الخ ...غربها وسر تها وجؾاز ر راضها  رضًا ندشاً 
هددا  ؾاصددها فةعدده يرجددش رلددى البحدد  فددا طب عددس الددذهص والفزددس وهددح هددا  ددد ظس مو  ركبددس و ددا 

لدددذا رذا  ّ زعدددا هدددذه الجهدددات الؾا ع دددس عدددؽ  عزدددها الدددبعض اتزدددحر  .العمدددؾم الظب ع دددس واالكتددددا  س
كسدددا اتزدددحر األ ظددا  واالشدددتباه والغمدددؾ واإلفددراط والتفدددريع الدددذ   .وعددات  الشبدددؾة وصدددارت  برهشددسً 
  .و عر  ه م ؼ العالؼ  حق معب اتها
مو  ،ب ددا  ِلدددمَِّه مو رله ددس األعب ددا  وكددؾعهؼ ذات ال وعدد ؽ غ ددص الغ ددؾبرذن كددح دعدداو  ُ دددُشؾَّة األع

وادعددا  عددزول الع ددح السجددرد الدددساو   ه ئددس  ،ادعددا ات ال شؾيددس ومن األعب ددا   ددال ؾ الخ ددر والذددرور
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وم  ال هذه االدعا ات كمها  اطمٌس و اطئدٌس ومشدبه  الهدذياعات  شهدا  دالكبلم السشظ دا الِعْمسدا  ، ذريس
ال  ددد من يردددر  ددؽ الؾجددؾد البل حدددود  –رذا سددمسشا  دده  –ألن وجددؾد العددؾالؼ غ ددر الستشاه ددس  وذلددػ

وال درة البل تشاه س غ ر الستغ رة واألزل س واأل ديس ال  ؽ الؾجؾد الحدادث الدذ  ن اتده    تدس والستبددل 
الؾجددددؾد  وكددددذلػ ال  ددددد من يكددددؾن ريجدددداد األفعددددال الجزت ددددس السعجددددزة والخار ددددس صددددادرًا عددددؽ . الددددذات

البل حدود واألزلا واأل د  ومن يجر  عمى يد ولدان الشبا والؾلا فالشبا والؾلا  جرد  جدرى لتمدػ 
األول هددا  حددد ذاتهددا  :وبددذلػ فددةن السعجددزة تدد د  غرضدد ؽ .اإلرادة ول دددا  ؾجددديؽ لتمددػ السعجددزات

معهددا دل ددح عمددى وال دداعا  .دل ددح عمددى وجددؾد  دداورا  الظب عددس الددذ  هددؾ العمددس السؾجدددة لؤل ددر السعجددز
وال شػ من  دعا األلؾه س لؼ يكؽ لهؼ  ،صد  الشبا ون   س رسالته ن   عهرت السعجزة عمى يديه

عمؼ  كنؾال الذسؾس السز ئس السحدؾسدس وال  كوضداة الكؾاكدص و خمؾ دات العدالؼ  دح كداعؾا يشكدرون 
 ددر  ظمدددش عمدددى فك ددد  يسكددؽ لمخدددالق من يكدددؾن غ .وجؾدهددا لكشهدددا  بتددر ال دددؾم  السراصدددد والسكبددرات

و ذا ادعؾا الربؾب س مو اإلله س عمى كرة األرض فهذه الددعؾى اعتدراف  دشهؼ  ؟! خمؾ اته  ح  شكرًا لها
 تعدددد اآللهددس وهددؾ  ددؽ السددذاهص الدددخ فس فةعهددار جس ددش هددذه الدددعاو  ضددرٌب  ددؽ الجشددؾن والجهددح 

مسددفههؼ  سددؽ ال ومتبدداة مصددحاب هددذه الدددعاو   ددؽ مجهددح الشدداس ومنس هددؼ و  ،وعت جددس لحددص الرتاسددس
  .يدتكهح من ُيخاطص  السداتح السشظ  س

و بلصدددس  دددا سدددبق معددده ال  دددد  دددؽ التس  دددز  ددد ؽ  بل دددس جؾاعدددص وا ع دددس وفردددمها عدددؽ  عزدددها 
  :البعض

  . رنمس اإليجاد والرز  واإل اتس واإليحا  واإل  ا  :األوؿ
 حسد ال مربع ؽ ريًس كح و د موردعا  . رنمس التذريش والحاكس س   ؽ السؾجؾدات العا مس :الثاني

شددػ من  خالف شددا ال يدددتظ عؾن اإلت ددان  ددكربع ؽ   شهددا  ظعددا الردددور والداللددس فددا هددذه الرسددالس وال
  .ندي ًا عشا الردور والداللس و ؾهؾم الرحس إل بات  دعاهؼ الزع   والخ الا

  . رتبس كذ  ن اتق السؾجؾدات و ؾاصها التا تد ح تحر رناطس اإلعدان :الثالث
ددات الؾاجددص تبددارك وتعددالى :كالسقػػاـ األوؿ  ددؽ واجبددات األعب ددا   :والس ددام ال دداعا ، ددؽ  خترَّ

 .يرجش رلى العمؾم االكتدا  س والرشاع س :والس ام ال ال  ،واألول ا 
اتزدد  رذن من وع فددس الرسددح السكددرَّ  ؽ واألول ددا  السعغَّسدد ؽ   ددان األنكددام والؾاجبددات وسددشؽ 

و ذا  دّ ؽ األعب دا  م دؾرًا  .والدل ح عمى صد هؼ عهؾر السعجزات و ؾار  العدادات عمدى ميدديهؼ .الديؽ
دح والمظد  ال  دؽ  داب  ذات عبل س  العمؾم االكتدا  س والرشاع س فةعهؼ يفعمدؾن ذلدػ  دؽ  داب التفزا
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مددى  ددؽ   ددام فس ددام التذددريش والتبم ددط لؤلعب ددا  مدعددى  ددؽ  رتبددس اإليجدداد والخمددق ومع .الؾع فددس الؾاجبددس
فاألعب دددا  واسدددظس التبم دددط  .العمدددؾم االكتددددا  س فهدددؾ   دددام نددداجز  ددد ؽ البحدددريؽ وبدددرزخ  ددد ؽ الشذدددكت ؽ

م دددا الؾاسدددظس  .و يردددال األنكدددام ولهدددؼ   دددام التذدددريش وهدددذا هدددؾ  عشدددى واسدددظتهؼ  ددد ؽ ال واإلعددددان
س فةعهددا تدددتمزم تحديددد التكؾيش ددس واإليجاديددس التددا ندداول  عددض ال ددد ا  ر باتهددا لهددؼ  كدلددس ع م ددس وع م دد

الؾاجص تعالى والتحديد يتشافى  دش وجدؾب الؾجدؾد تشاف دًا ذات دًا ويتشدا ض  عده تشا زدًا صدريحًا وشدرح 
 .هذا السظمص  ارج عؽ  رد هذه الرسالس الؾج زة

رن االشددتباه  دد ؽ تمددػ الس ا ددات ال بل ددس يبعدد  عمددى الح ددرة و ددد مدى رلددى ضددبلل م ددؼ وشددعؾب 
ددَق ا تبل وال زدد س هددا من ن   ددس الشبددؾة لددؼ تُدددرك  ددبلل هددذا الشددزاة  ددح ازدادت  .َفهددا وَ ددؾَّاهُ العددالؼ وَعسَّ

وتس  ددز هددذا الس ددام عددؽ غ ددره وتعريدد  ن   ددس التذددريش  .ن ددرة األ ددؼ وضددبللها  ذددكعها يؾ ددًا  عددد يددؾم
وفردددمها عدددؽ   دددام اإليجددداد وتس  زهدددا عدددؽ  رتبدددس العمدددؾم االكتددددا  س مسددداٌس لمهدايدددس ولدددزوال مسدددباب 

وجس ش الرساتح والرح  التا كتبر  بلفدًا لسدا نررعداه فدا هدذا الفردح يشبغدا تركهدا  دح  ،بللسالز
و مدددع هدددذه الس ا دددات  ، حؾهدددا ألن تس  دددز تمدددػ الس ا دددات ال بل دددس عدددؽ  عزدددها روح هدايدددس األديدددان

  !! بعزها روح الزبللس
ِعَ در  ح ِّهدؼ األلؾه دس والرب ؾب دس والخال  دس والبشدؾَّة ِلددمَِّه رعشا ععمؼ  الحس والتجربس من جس ش  ؽ ادا

كاعؾا مفرادًا   ح ساتر مفراد البذر فا مصبلب ر اتهؼ ومرنام م هداتهؼ و ظعدؾا  ،والع ح السشزَّل وغ رها
ن العاد  فا  ظؾن م هاتهؼ  االستفادة  ؽ  ذد سس األم رلدى من ولددوا فتغدذوا  الرضداعس   رانح التكؾا

هؽ نتدى وصدمؾا رلدى  رنمدس الردبا  دؼ البمدؾغ رلدى من  مغدؾا  ؽ نم دص م هداتهؼ وترعرعدؾا فدا منزداع
سدددؽ الكهؾلدددس  دددؼ  رنمدددس الذددد خؾ س واالعحظددداط وبعددددها رنمدددؾا عدددؽ عدددالؼ الددددع ا وصدددعدوا رلدددى عدددالؼ 

ويذترك فا هدذه األدوار ال بل دس الشبدات والح دؾان  دش سداتر مفدراد اإلعددان ول در شدعر  هدح  .البرزخ
عمدى الخمدق وهدؼ فدا مصدبلب ر داتهؼ ومرندام م هداتهؼ مم يستمكؾعهدا  كان مولئػ األفراد يستمكدؾن ال ددرة

وم  ا ت دداز  ذددر  مو  ؟لسدا كدداعؾا يشسدؾن فددا  ظدؾن م هدداتهؼ مم فددا سدؽ الشسددّؾ مم فدا سددؽ االعحظداط
  ؟!جدسا كان يس زهؼ عؽ ساتر مفراد عؾعهؼ نتى صاروا مهبًل لؤللؾه س و ا م ؽ لها

تجددّر البذددر  ددؽ  ددبلل األوهددام والخرافددات رلددى ال يش زددا العجددص  ددؽ هددذه الذددظحات التددا 
وتب دش  ،موديس الزبللس وطر  الت ه التا تعتبر كمسات الدكارى والسجاع ؽ جز ًا  ؽ األديان الس دسدس

طريددق التؾن ددد الشاصددش البدد ِّؽ و ذددرب الشبددؾة السعدد ؽ الددزالل  هددذه األوسدداخ وال ددذارات التددا يظرنهددا 
ط مو  فدرِّط، رعهدؼ يددتبدلؾن العددح  الحشغدح والددكر  الددؼ وال والجاهدح ر دا ُ فدرِ  ،نفشس  ؽ الجهبل 

  !يخجمؾن  ؽ عفدهؼ الشاط س الؾاع س
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رن  ا ذكرعاه عؽ   ام الشبؾة الس دس ولزوم الفرح   ؽ السرانح ال بلث هؾ  دؽ لدؾازم الفردح 
ات واأل ددؾر السس ددز لئلعدددان الددذ  هددؾ الشظددق و ددؽ ر دداره التددا ال تشفددػ عشدده ألن ال ددؾة السدركددس لمكم دد

وم ددا الكتددص والب اعددات  ،الؾا ع دس والتددا تكتذدد  وتح ددق وترددح رلددى الح دداتق هدا هددذه الددشفس الشاط ددس
تددتحق  السخالفس لذلػ ميًا كاعر فةعها ال تخرج عؽ لدان هذا الفردح السس دز لح   دس اإلعددان لدذا ال

  .االهتسام ف ها وال التك ح  ها
رذا لددؼ يكددؽ ف هددا )الددروح التددا تتستددش  ددالتجرد والب ددا   رادعددا  ددؽ الددشفس الشاط ددس تمددػ  : بلنغددس

رن جس دددش كمسدددات وم دددؾال السدددادي ؽ والظب ع ددد ؽ  (.صدددفس التجدددرد والب دددا  كاعدددر   دددح معدددؾاة الح ؾاعدددات
كمدده لددددان الجاعددص الح دددؾاعا السذددترك  دددؽ  ،وكدددح  ددا   دددا عددشهؼ  دددؽ ال ددديؼ مو الجديدددد (السمحددديؽ)

وبالتددالا فددةن كمسدداتهؼ ال  ،والتجددرد وب ددا  الروناع ددس اإلعددداع س اإلعدددان ألعهددؼ يشكددرون السبدددم والسعدداد
فكمسدداتهؼ تتعمددق  الجاعددص الجدددساعا  ،ت يددد فرددح اإلعدددان الددذ  ععت ددد  دده عحددؽ وال يشبغددا من ت يددده

  .والدع ؾ  وبالرشاتش واال تراعات وسهؾلس السع ذس والرفاه فا هذه الدع ا فحدص
م دددا لغدددس الستدددديِّش ؽ  .تسددداعا كالشسدددح والشحدددح وغ رهددداهدددذا  عشدددى  دددؾلهؼ رن اإلعددددان ن دددؾان اج

فدددرغؼ من مغمبهدددا ُملِّددد   اسدددٍؼ جديدددد ويدددتّؼ  ( اسدددت شا  متبددداة الكتدددص الددددساويس كدددال ررن السج دددد)وب ددداعهؼ 
ددح الددد  ق فددا  تددؾن الكتددص الدددساويس يتَّزدد  من  دددؼ  ،تدريدددها وب اعهددا ديش دداً  ولكددؽ  عددد التددد ار والتك ا

الدددذ  هدددؾ ن دددؾان )ل   والتردددش   لمكتدددص الديش دددس لددد س لغدددس الجدددشس اإلعدددداعا المغدددس وب اعدددات التدددك
ف دؼ  شها يرجش رلى فرح اإلعددان م  الجاعدص الشداطق والدؾاعا  شده الدذ  يعذدق الب دا   (اجتساعا

األ دد  والح دداة الدددر ديس ومغمددص التدا يشدددبؾعها رلددى الددديؽ ال يسكددؽ من يكدؾن لهددا م  د ددح م دددًا فددا 
  .عغسها شرٌح لمسجهؾالت وع ٌح لمستخ بلت والسؾهؾ ات والفرض ات  ا  الروح  ح  
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 الثانيالفرل 
  :شستمػ  رع اإلسالـ األنؾر ثسانية  ؤوف 

 دال  .مصؾل الديؽ والتؾن د والشبؾة والسعاد والكتص الدساويس والترديق  ؾجؾد السبلتكس :األوؿ
ْر ﴿ :ال تبارك وتعالى ـِ اآَلِخػِر َكَقػْد َضػلَّ َضػالال  َوَمْؽ َشْكفب ِمِ  َواْلَيْؾ سب تبِبِ  َورب  ﴾ا  َبِعيػد ِباَّللَِّ َوَمالِاَكِتِ  َواب

  .(ٖٙٔالشدا /)
  .األ بل  الرون س واالجتساع س ووجؾب االتِّدفا  والتذاور :الثاني
  .العبادات والسشاجاة والخظص واألدع س :الثالث
  . ذكح عام التفاس ر والؾساتح العمس س :الرابع

  .السعا بلت  ذكح عام :الخامس
  .السحاكسات ورفش الخرؾ ات :الدادس
تبم دددط األنكدددام  ذدددكح عدددام واأل دددر  دددالسعروف والشهدددا عدددؽ السشكدددر وجهددداد الددددعؾة  :الدػػػابع

الهجددؾ ا والدددفاعا والتبم غددا واال تردداد  وتظب ددق الحدددود وال ردداص والددديات وتحردد ح األ ددؾال 
  .لب ر السال وصرفها فا  رارفها السحددة فا الذريعس

وعات  اله ئس الحاكسس اإلسبل  س  الشدبس رلى السحكؾ  ؽ والح ؾ    ؽ  شفذ  منكام  :الثامؽ
م  الؾاجبات  د ؽ كدح  دؽ الُحكَّدام  ،ون ؾ  م  ر الج ش  ش األفراد ،اإلسبلم والسحكؾ  ؽ  ذكح عام

و ؽ ذلػ تعب د الظر  وتك  ؽ الذؾارة وتك  ؽ وساتح الع ش  ؽ  بدح الزراعدات والدر   ،والسحكؾ  ؽ
وبذدكح عدام تدك  ؽ السشدافش والسردال  السذدتركس لمسددمس ؽ  .وبشا  الددود واستخراج السعادن وم  الها
  .«سبيل هللا»ودفش السزار عشهؼ الذ  هؾ  ردا  لد

فا الؾا ش رن اإليسان واإلسبلم والديؽ عبدارة عدؽ مفعدال وم دؾال الكتداب والددشس وجس دش نركدات 
 بلل  دة  بل س وعذريؽ عا ًا والتا عبرعا عؽ كم اتها  عبارة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ومعسال وملبدس وعكاح وسفر الشباِّ 

فالدديؽ رذن  فهدؾم  دد ع  شتدزة  دؽ الذد ون السدذكؾرة معدبله  .الذ ون ال ساع س ألجح تدده ح ضدبظها
فعمددى الستددديش ؽ  ددديؽ اإلسددبلم من  .والتددا تتزددسؽ األعسددال التددا تسددر  ددبلل  بل ددس وعذددريؽ سددشس

ؾا تمدػ الذد ون جس عدًا فدا ن داتهؼ فدةذا جدرح شدخص شخردًا مو  تمده وجدص عم ده ال رداص مو يظب 
ألعه افتكت )فةذا  ام ر ر  جرنه مو  تمه وجص عمى اآل ر ميزًا ال راص مو دفش الديس  .دفش الديس

ويجص عمى كح  دمؼ من ي ؾم  تبم ط األنكام واأل ر  دالسعروف والشهدا عدؽ  (،عمى الحاكؼ الذرعا
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شكدددر والجهددداد الددددفاعا والهجدددؾ ا والجهددداد  السدددال والمددددان م  الددددعؾة كدددا يكدددؾن    شدددًا  تدددديشًا الس
  . عض تمػ الؾاجبات يسكؽ مداوها فرديًا وبعزها ال ت دَّى رال جساعسً  .ن    اً 

رذا مهسدددح شدددخص مو جساعدددس مو طاتفدددس العسدددح  دددبعض تمدددػ األ دددؾر فسدددؽ الؾاضددد  من ذلددددػ 
 ، تديش ؽ  ذكح كا ح  ح هؼ عر   تديش ؽ مو عشدهؼ  عدض الدديؽ ف دعالذخص مو الظاتفس ل دؾا 

وكدح عددالؼ وعا دح  الذدد ون ال ساع ددس فهدؾ عددالؼ رسددبل ا و رددا  ألولددا األ ددر و رجدش فددا األنكددام 
م ا  ؽ َعِمَؼ  كربعدس م ددام  دؽ تمدػ األ ددام ال ساع دس ف دع فهدؾ عرد  عدالؼ  ، ذكح كما و  ام   تدى

مؼ   دس ؽ ف ع فهؾ ربش عالؼ وربش  تديِّؽ و ذا عمدؼ  ؾاندد ف دع  دؽ تمدػ و ؽ ع .وعشده عر  الديؽ
 .ولكحٍّ مجره ولكشه ل س  رجعًا لمعا س وال  ردا ًا ألولا األ ر .األ دام فهؾ ُ ْسؽ عالؼ وُ ْسؽ ُ تديِّؽ

وديؽ اجتساعا وس اسا وديؽ  داواة وعدالس وا تراد  ، ؽ هذا يتب ؽ من اإلسبلم ديؽ ن ؾ ا
رن السعددددا بلت  دددؽ تجددددارات وزراعدددات و دددددا ات وفبلندددات وتعب ددددد لمظدددر  وتددددك  ؽ لؤل ددددؽ  .و دددروة

الدا ما كا يع ش مفراد الذعص فا عح األ ؽ والرفاه ويذتغمؾا  كدبهؼ وتجارتهؼ وفبلنهؼ وعسراعهؼ 
 .واست سار مراض هؼ كمها  ؽ ش ون ديؽ اإلسبلم األساس س

ؼ سددهح وي ددؾم  دده كددح شددخص لشفددده م  من  ددد :تش دددؼ شدد ون اإلسددبلم ال ساع ددس رلددى  دددس ؽ
الذخص يدتظ ش من ي ديه  شفردًا وذلػ   ح الربلة والرؾم واألدع س والسشاجاة والخظص والزيدارات 

فهدذه يسكدؽ من  ،والسعا بلت والتجارات وتهذيص األ بل  الفرديس والع اتد والتفاس ر والسداتح العمس دس
 ددددح رن هددددذه األعسددددال يسكددددؽ من ي ديهددددا  ،د عمددددى عحددددؾ فددددر  -فددددا الجسمددددس  -ي ديهددددا األشددددخاص 

األشخاص نتى فا عح نكؾ س غ ر رسبل  س كسدا يفعدح  ددمسؾ الرد ؽ وغ درهؼ  سدؽ يعد ش تحدر 
 .سمظان نكؾ ات غ ر رسبل  س ن   يحافغؾن عمى رسبل هؼ الذخرا

كدددداأل بل  االجتساع ددددس ورفددددش الخرددددؾ ات  ،األعسددددال االجتساع ددددس الرددددعبس :القدػػػػؼ الثػػػػاني
وواجص تبم ط الديؽ واأل در  دالسعروف والشهدا عدؽ السشكدر وجهداد الددعؾة وجهداد الددفاة  والسحاكسات

وجسددش وتحردد ح  (الرتاسددس)والجهدداد اال تردداد  و  ا ددس الحدددود وتظب ددق ال ردداص و  ا ددس اإل ا ددس 
 األ ؾال الذرع س لب ر السال وصرفها طب ًا لتعال ؼ اإلسبلم التا تشّص عمى السداواة التا س   ؽ مفدراد

وتظب دددق األنكدددام عمدددى جس دددش الظب دددات العدددالا  شهدددا والدددداعا والحددداكؼ والسحكدددؾم  ذدددكح  ،السددددمس ؽ
وا ﴿ :ي دؾل تعدالى .فس بًل الزاعا والزاع س لهسا ع ؾبدس   دررة فدا اإلسدبلم . تداوٍ  الزَّاِنَيػةب َوالزَّاِنػي َكاْجِمػدب

ْذكبْؼ ِ هِ  َسا ِمَئَة َجْمَدٍة َوال َتْ خب ـِ اآَلِخػِر كبلَّ َواِحٍد ِمْشهب ْشػتبْؼ تبْؤِمشبػؾَف ِبػاَّللَِّ َواْلَيػْؾ َسا َرْأَكػٌة ِكػي ِديػِؽ َّللاَِّ ِإْف اب
َسا َطاِاَفٌة ِمَؽ اْلسبْؤِمِشيؽَ    (.ٕالشؾر/) ﴾َوْلَيْذَهْد َعَذاَ هب
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هذا ال دؼ  ؽ األنكدام الدذ  يس ِّدز  جتسدش السددمس ؽ والحكؾ دس اإلسدبل  س عدؽ غ رهدا هدؾ  دؽ 
ألن تظب ددق هددذه األنكددام يتعددارض  ددش مهددؾا  الروسددا  و ددش السرددال  الذخردد س األعسددال الرددعبس 

واألعاع دس لحكدام السددمس ؽ ولدذلػ ف دد تُدرك هدذا الجاعدص شد ئًا فذد ئًا وبددم تدرك هدذه األنكدام  شدذ ز دؽ 
 .رتاسس  عاويس  ؽ م ا سف ان

بردرة نرح مول  رة من  ام عا مه عمى البررة   تح شخص  غ ر وجه ندق فكتدص روسدا  ال
معشدا ال  :فكجا هؼ  عاويدس ،رلى  عاويس كتا ًا يظمبؾن  شه تظب ق ال راص العادل عمى وال ه الجاعا

فكاعدر هدذه مول  .مطبق ال راص عمى عسالا  ح مدفش ديس الس تدؾل  دؽ   در السدال ومعظداهؼ الديدس
دد نكسده ال رداص فتبدديح الحكدؼ رلدى  ، دعس ت ش فا  بلط الخبلفس الديدس  دؽ   در ألن ال اتح الستعسِّ

 ال السدمس ؽ دون رضا مول ا  الس تؾل رغؼ وجؾد ال اتح  دعس ول س ألند نق الديس  ؽ   در  دال 
  .السدمس ؽ رذا كان ال اتح  ؾجؾداً 

عا دًا  دؽ  ٕٔل د د ح  عاويس اإلسبلم  عد فدت   كدس فدا الددشس ال ا شدس لمهجدرة م   عدد  :ثانيا  
ورغؼ ذلػ فةعه ا ترة لشفده فا عهد رتاسته  ،سشت ؽملسو هلآو هيلع هللا ىلص  شباّ البع س الس دسس لشبّا اإلسبلم فرحص ال

 ! دددش معددده م زدددى رنددددى وعذدددريؽ سدددشًس فدددا الكفدددر ،«كاتػػػت الػػػؾحي»األول معددده  :ل بددد ؽ ورّوج لهسدددا
وعبدَد ال  ، ش من  حسَد  َؽ م ا  كر وم اه عبَد الرنسؽ ا َؽ م ا  كر« خاؿ السؤمشيؽ»معه  :وال اعا

وكذلػ يزيد  ؽ م ا سف ان وعتبس  ؽ م دا سدف ان  ،ُعَسر وعب َد ال  َؽ ُعَسر مولى  شه  هذا الم ص َؽ 
فسدؽ  .م ؾا  عاويس وجس ش ر ؾة زوجات الشبا الظاهرات مولى ومنق  هذا الم ص لخدد اتهؼ اإلسدبل  س
و  ددددح  الؾاضدددد  من هددددذيؽ الم بدددد ؽ اسددددتشدا رلددددى ال ددددؾة والجبددددروت والسددددال ال رلددددى عرددددؾص اإلسددددبلم

رذن ُوضددش هددذان الم بدان عمددى  عاويددس لمتغظ ددس عمدى  باتحدده ولكددا يخددة  هددا العددؾام و ددد  .السددمس ؽ
 .استفاد  ؽ هذا السدعى وعج  ف ه مّيسا عجاح

ل دددد  ددددَّل  عاويدددُس   دددَر  دددال السددددمس ؽ  ب دددر  دددال ال فددداعترض عم ددده    دددس السهددداجريؽ  :ثالثػػػا  
واألعرار والتا ع ؽ فا السديشس الظ بدس و كدس السعغسدس وكدان غدرض  عاويدس  دؽ عشدؾان  دال ال من 

وُترك ت د ؼ العظا   الدؾيس الذ  كان  .يتررف تررف السالػ فا   ر السال وهذا  ا نرح فعبلً 
  ددده  شدددذ عهدددد الرسدددالس واسدددُتبدل  دددالتس  ز  العظدددا  والزيدددادة واإلع ددداص نددددص ررادة  عاويدددس  عسدددؾالً 
ولدد س ندددص الدياعددس كسددا كددان العسددح عم دده فددا عهددد الخمفددا  الراشددديؽ وعهددد  م فددس الشبدداِّ  ،ورغبتدده
 .الشه  والظري س وكان الؾاجص من يتؼ العسح عمى هذا ،ووص ه

 ددش من شددرب يزيددد لمخسددر كددان م ددرًا  ، شدده يزيددد عمددى األّ ددسفددرض  عاويددس واليددس عهددد ا :رابعػػا  
نتددى معدده فددا سددفره رلددى  كددس شددرب الخسددر فددا السديشددس الظ بددس  ، عروفددًا لدددى الكددح فددا ز ددؽ  عاويددس
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الكا دح فدا التداريخ )ودعا رلى ذلػ روسا  األصحاب   ح عبدد ال  دؽ عبداس وغ درهؼ فرفزدؾا ذلدػ 
لددؼ يكددؽ لسعاويددس الحددق فددا تع  شدده لؾاليددس  ،رًا والعبددًا لم سددارونتددى لددؾ لددؼ يكددؽ  سددا .(1)(ال ددؽ األ  ددر

 ،وذلػ ألن تع  ؽ  م فس الشبا وتظب ق منكام ال ونفظ ديؽ اإلسبلم الذ  تكفَّح  ه اُل وعب ادهُ  ،العهد
فدبل شدػ من اَل ورسدؾَله يعمسدان مفزدح  دؽ  ،وب َّدشه ال ررن السج د ال يحتاج رلى تع  ؽ م  دال  عاويدس

فدبل يردح الددور رلدى تع د ؽ مصدحاب الحدح  ،ند ر ر  ؽ هؾ السظّبق لئلسبلم والحافظ لحددودهم  م
فزددددبًل عددددؽ من يع شدددده م  ددددال  عاويددددس و ددددروان وعبددددد السمددددػ والسشرددددؾر  ،والع ددددد والستددددديش ؽ لمحدددداكؼ

رن الؾرا ددس  .رن ال ددررن السج ددد لدد س  حاجددس رلددى فزددؾلا يحذددر عفددده ف سددا لدد س  ددؽ شددكعه .وهددارون 
ولدؾ كدان األ در ورا  دًا لؾجدص من  .فا السشاصص الديش س م در  خدال  لمدديؽ و داطٌئ وبدعدس والتؾارث

و دؽ الؾاضد   .ال األ ؾيؾن والعباس ؾن واآل رون ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يرث رل رسؾل ال م ر الخبلفس  ؾرا تهؼ لمشبا
ععدؼ ل دد  دام  .من عشؾان الخبلفس كان ذريعدس ونجدس لرتاسدس األشدخاص ولد س لتظب دق منكدام اإلسدبلم

ألجددح  ،عدددد  ددؽ الخمفددا  والدددبلط ؽ  ددبعض األعسددال اإلسددبل  س والدددهمس كرددبلة الجساعددس والدددعا 
 !التغظ س عمى عمسهؼ وفد هؼ

عددص ال ددررن السج ددد ف ددد    ددر  دعددس ورغددؼ من السشاصددص الديش ددس ل دددر ورا  ددس  ددح ترجددش رلددى 
 عاويس فا تدرك م در ال دررن الردري  وعردص ولدا العهدد الدؾرا ا  عسدؾاًل  هدا فدا نكؾ دات سدبلط ؽ 

ولدؼ ترددر   اعدس فدا تداريخ اإلسدبلم  ،لذا ي دش ر دؼ ذلدػ كمده عمدى عداتق  عاويدس ،السدمس ؽ و مؾكهؼ
 دؽ اتبداة لهددذه الددشس ي دش ر سدده  عدؽ م  مندد  درجدس تمددػ الخ اعدس فكدح  ددا نردح فدا  مدؾك اإلسددبلم

 .عمى  عاويس
كددا  ،(2)م ددا سددف ان :م  دده غ ددر الذددرعاشدددص   «زيدداد  ددؽ م  دده»لحا دده ال ددؽ الزعددا ر :خامدػػا  

وبالتدالا يشدال ولدد الزعدا عددبًا رسدبل  ًا صدح حًا ويردب  ا دؽ ندبلل  عدد من  ،يرب  زيداٌد م دا  عاويدس
فدا الددشس  !!سبحان ال .ونتى من  عاويس م ر ر ؾته وبشاته من ال يحتجبؽ  ؽ زياد ،كان ا ؽ نرام

                                                 

و ال عسر  دؽ سدب شس: ند  يزيدد فدا ن داة م  ده، فمسدا  مدط »هد، وعبارته: ٗٙا ؽ األ  ر، الكا ح فا التاريخ، نؾادث سشس  (ٔ)
السديشس جمس عمى شراب له، فاستكذن عم ه ا ؽ عباس والحدد ؽ، ف  دح لده: رن ا دؽ عبداس رن وجدد ريد  الذدراب عرفده، 

راتحس الذراب  ش الظ ص ف ال:  در ط بدػ  دا مط بده! فسدا هدذا؟  دال: هدؾ ط دص  فحجبه ومذن لمحد ؽ، فمسا د ح وجد
يرشش  الذام،  ؼ دعا   دح فذربه،  ؼ دعا  آ ر ف ال: اسدق م دا عبدد ال. ف دال لده الحدد ؽ: عم دػ شدرا ػ ميهدا السدر  ال 

 ع ؽ عم ػ  شا، ف ال يزيد:
 مال يا صاح لمعجص ... دعؾتػ ولؼ تجص

 «...... الخذهؾا ... ت والرهبا  والظربرلى الفت ات وال
 .«الؾلد لمفراش ولمعاهر الحجر»فا الحدي  السذهؾر: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبا  بلفًا ل ؾله  (ٕ)
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والددذ  ارتكددص هددذا  ،يرددب  ا ددؽ الحددرام األجشبددا واندددًا  ددؽ السحددارمملسو هلآو هيلع هللا ىلص  هجريددس  ددؽ رنمددس الشبددا ٖٗ
 ٖٗش  عدددد الددددشس فسددداذا عتؾ دد)العسددح ال بددد   والكب ددرة يعتبدددر عفددده م  دددر السددد  ش ؽ و ددؽ مولدددا األ ددر 

 !!(.هجريس فا  بلط سبلط ؽ السدمس ؽ
وُعَسددَر فددةن  (ة)وعم ددًا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رغددؼ من سددبلط ؽ و مددؾك جس ددش  ددذاهص اإلسددبلم تتبددش اسددس ًا  اً 

يدددتظ ش منددد  ددؽ العمسددا   ددؽ ز ددؽ  وال ،جسدد عهؼ عسم ددًا يتبعددؾن  دددمػ  عاويددس ويتبدداهؾن  سددذهبهؼ
السحسػػػدي أو ن يدددد ح مندددًا  دددؽ  مدددؾك اإلسددبلم وسدددبلط شه ال ددؾم تحدددر عشدددؾان  عاويددس رلدددى ال ددؾم م
 .(1)العمؾي أو العبَسري 

م  درًا لمحد  فمسدا سدسعر  دذلػ مم نب بدس م در  عاويدس و دؽ « زيداَد  دؽ م  ده»و د جعدح  عاويدُس 
ل عمددّا معددا ال معتبددر زيددادًا ا شددًا أل ددا سددف ان وال اسددس  لدده  الددد ؾ  :م هددات السدد  ش ؽ الظدداهرات  الددر

 .ل د معكر  عاويس ]عسم ًا[ ريس مولؾ األرنام .فخاف زياد  ؽ الفز حس وترك ر ارة الح 
 عمدى السشدا ر فدا  ظدص الجسعدس (ة) معدؽ عمدّا تعس سًا يدك ر ف ده  ل د مصدر  عاويس :سادسا  

فدةذا صدرفشا  ، ش من كح جاهح يعمؼ من م  ر الس  ش ؽ عم ًا عم ده الددبلم مول  دؽ مسدمؼ ،والجساعات
فدةن ذلدػ الذدخص الكدريؼ لدؼ يكدؽ  ددتح ًا لكدح  ،و صدا ته لمحدق فدا كدح مفعالده ،الشغر عدؽ  بلفتده

فم د ارتكص  عاويس هذا العسح ال ب     ؾة سمظاعه الجداتر وبسدداعدة  ،سؾ  األدب والتجرو عمى سبه
 س لمسددمس ؽ هدؾ رن مول  ؽ    لعؽ  دمؼ ورتد .عدد  ؽ ال زاة ومدع ا  العمؼ  ؽ طبلب الرتاسس

ميزددًا فددا لعددؽ  عاويددس وم  الدده ف ددد  (ة)وبددالظبش لددؼ يتددؾاَن شدد عس عمددا  . عاويددس وتكسددر  دده الشدداس
وال يحددق ألهددح الدددشس  ددش تمددػ  .اعت سددؾا لسدددة  بلفتدده الغاصددبس و بلفددس م  الدده فددا ال ددرون الستتال ددس

ألعه رذا  (لعؽ  عاويس) األعسال التا صدرت عؽ  عاويس ويزيد من يظعشؾا  الذ عس  دبص هذا األ ر
رغددؼ كددح سددؾا  ه العغ سددس فددا اإلسددبلم ورغددؼ كددح  شا بدده و د اتدده وبدددالته فددا  (ة)جدداز لعددؽ عمددا 

وكان هذا المعؽ يتؼ  ،الغزوات واآل ار التا  مَّفها فا التؾن د واأل بل  والسعارف وعهؾر السعجزات
فسعشدى ذلددػ جددؾاز  ،ت والخظددصعمدى  دددى سدت ؽ عا ددًا مو مك ددر عمدى السشددا ر وفددا الجسدش والجساعددا

فالددذيؽ يعتبددرون العددؽ عمدداٍّ  دددمسًا  ! ددؽ  دداب مولددى -والع دداذ  ددا  –لعددؽ جس ددش مصددحاب الشبددا 
وبمعشده عم َّدًا معكدر  .يحّق لهدؼ من يمؾ دؾا  دؽ يعمدؽ  عاويدس ويزيدد وبعدض اآل دريؽ وعاداًل وصالحًا ال

 . عاويس عسم ًا عذرة ريات  ؽ ال ررن عزلر  حقِّ عماٍّ وسشذكر هذه اآليات الن اً 

                                                 

وضددش الس لدد  ِلُعَسدددَر )رض( عمددى  ددددم السددداواة  ددش الشبدددّا )ص( وعمددّا )ة( فدددا كددؾن نكددؾ تهؼ تس دددح نكؾ ددس العددددل  (ٔ)
 والسداواة وال دع وااللتزام التام  اإلسبلم، جدير  االعتباه.
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وسدبص م دره  معدؽ « السدك ؾن »ع ح السدعؾد  فا  روج الدذهص فدا شدرح ندال الخم فدس  :سابعا  
عاويدس  رتر الذ س  ؽ مندد  دؽ الشداس ذكدر   :«السك ؾن »عادى  شاد   هدٕٕٔفا سشس معه  ، عاويس

وتشدازَة الشداس فدا الددبص الدذ   دؽ مجمده م در  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ه عمى مند  ؽ مصحاب رسدؾل الّ  خ ر مو  دّ 
 شها من  عدض ُسدّساره َنددَّث  حددي  عدؽ  ظدرف  دؽ  :ف  ح فا ذلػ م اويح ؛ الشدا  فا م ر  عاويس
 دد ر فدا كتا ده فدا األ بدار السعدروف و دد ذكدر هدذا الخبدر الزب در  دؽ  كدا - السغ رة  ؽ شعبس ال  فا

َوَفدددْدُت  دددش م دددا » :( ظدددرف  دددؽ السغ دددرة  دددؽ شدددعبسم  ) دددال  ،-قالتدددا صدددشفها لمسؾفَّددد« السؾف  دددات»
فكدددان م دددا يكت ددده يتحددددث عشددده  دددؼ يشردددرف رلددداَّ ف دددذكر  عاويدددس ويدددذكر ع مددده  ،السغ دددرة رلدددى  عاويدددس

وعششدر  ،فاعتغرته ساعس ،فرميته  غتساً  ،رذ جا  ذات ل مس فك دػ عؽ العَذا  ،ويعجص  سا يرى  شه
رعدا جئدر  ،يدا  شدا : دال . ا لا مراك  غتسًا  شذ الم مس :ف مر له ،معه لذا  ندث ف شا مو فا عسمشا

رعدػ  دد  مغدر  شدا يدا م  در  : مر له و د  مؾت  ه : ال .؟!و ا ذاك : مر له ، ؽ عشد مْ َبِ  الشاس
ولدؾ عغدرت رلدى ر ؾتدػ  دؽ  شدا هاشدؼ  ،فةعدػ  دد كبدرت فمؾ معهدرت َعدْداًل وبددظر   دراً  ،الس  ش ؽ

تَددْ ٍؼ  َ َمددَػ م ددؾ !!ه هددات ه هددات :ف ددال لددا ،فؾَصددْمَر مرنددا هؼ مددعال  ددا عشدددهؼ ال ددؾم شددا  تخافدده
 ،م دؾ  كدر :رال من ي ؾل  اتدح ،معّللّا  ا عدا من همػ فهمػ ذكره ،فعدل وفعح  ا فعح]يعشا م ا  كر[ 

رال  ،مدعّللّا  دا عددا من همدػ فهمدػ ذكدره ،فاجتهد وَشسَّر عذر سش ؽ ،عسر[]يعشا   ؼ  مػ م ؾ َعِد ٍّ 
فعسدح  دا عسدح  ، ؼ  مػ م ؾعا ع سدان فسمدػ رجدٌح لدؼ يكدؽ مندد فدا   دح عددبه ،عسر :من ي ؾل  اتح

و ن م ا هاشؼ ُيْرَرُخ  ه فدا كدح يدؾم  ،وذكر  ا فعَح  ه ،وعسح  ه معال  ا غدا من همػ فهمػ ذكره
و ن  .«وال مال دفشا دفشدا ؟!لػ فك  عسح يب ى  ش هذا ال ممَّ  ،هد من  ًا رسؾل المش : سس  رات

ومعذدئر الكتدص  ،السك ؾن لسا سسش هذا الخبر  ع ه ذلػ عمى من م ر  الشدا  عمدى نددص  دا وصدفشا
واضددظربر العا ددس  شدده فكشدد ر  ،فددكْعَغَؼ الشدداُس ذلددػ ومكبددروه ،عمددى السشددا ر  عاويددس رلددى اآلفددا   معددؽ

 .(1)فكعرض عسا كان َهؼَّ  ه ،عم ه  ترك ذلػ
 رن  ددا رواه السدددعؾد  عددؽ  ظددرف دل ددح عمددى من  عاويددس كددان شدداكًا فددا مصددح رسددالس الشبددا

  سدا يف دد معهسدا لدؼ ،وي يده رعظا  الشبا  عاويَس وم داه  دؽ سدهؼ الس لفدس  مدؾبهؼ  دؽ غشداتؼ نشد ؽ ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .يكؾعا  دمَسْ ؽ    َشْ ؽ ن   سً 

مرسددح  عاويددُس ُ ْدددَر  ددَؽ مرطددكة فددا  هسددس ل تددح شدد عس عمددا واإلغددارة عمدد هؼ فددا الحجدداز  :ثامشػػا  
م دا  ،كسا مرسمه لئلغارة عمى األعبار ومطراف الكؾفدس (ة)وال سؽ فا السشاطق التا عس والسبايعس لعما 

وهدذا  .عماٌّ فمؼ يرسح م دًا م   دك ؾر لئلغدارة عمدى مهدح الذدام الدذيؽ كداعؾا  اضدع ؽ لرتاسدس  عاويدس
                                                 

 اعغر السدعؾد ،  روج الذهص،  اب ذكر جسح  ؽ م باره )م  السك ؾن(. (ٔ)
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 ﴾.. َتْجِزي َنْفٌس َعْؽ َنْفٍس َ ْيئ اال..﴿ :األ ر يدل عمى من  عاويس لؼ يكؽ عسم ًا    شًا   ؾله تعالى
ػػػلُّ َنْفػػػٍس ..﴿ :وال  ؾلددده تعدددالى (ٛٗالب دددرة/)  ﴾.. َتػػػِزرب َواِزَرٌة ِوْزَر أبْخػػػَر  الِإال َعَمْيَهػػػا و َوال َتْكِدػػػتب اب
 ددح رن الع ددح  ،(1)«ال يؤاخػػذ اال ػػؽ بجػػـر أ يػػ » :وال  الحدددي  الذددري  الددذ  ي ددؾل (،ٗٙٔاألععددام/)

رن  .الفظددر  السدددت  ؼ يحكددؼ  ددكن اال تردداص  ددؽ زيددد  ددداًل  ددؽ َعْسددرو عسددٌح  بدد   و خددال  لمع ددح
 زددسؾن اآليددات والحدددي  والع ددح  ددؽ شدد ون الجاعددص الرونددا لئلعدددان السس ددز لدده عددؽ الح ددؾان م  
صفس الشفس الشاط س التا ُ ع  جس ش األعب ا  لترب تهدا والر دا  هدا واسدتكسال رعدداع تها واالرتفداة  هدا 

لئلعدان عدؽ م  الشاط  س السس زة  ، ؽ نز ض الجاعص الح ؾاعا لئلعدان رلى موج الجاعص الرونا
ل د ا تمػ عما الشاط  س اإلعداع س الكا مس والتا ُيعبَّر عشهدا  دروح ال ددس والدشفس الكا مدس  .الح ؾاعات

ولكدؽ  عاويددس لددؼ يكدؽ يستمددػ ذلددػ الع ددح اإلعدداعا الددذ  يس ددز اإلعدددان عدؽ الح ؾاعددات وكددان سددمؾكه 
لمذات الجشدد س الح ؾاع دس لدذا كدان  بش ًا عمى الح ؾاع س السحزس وروح الفتػ والتجبر وكان  شغسدًا  ا

فمدؼ  ،الرعايا األ ريا  السدداك ؽ و دتمهؼ  اإلغارة عمى - غزًا  شه وعدواًة لعما  ؽ م ا طالص –ي ؾم 
يكؽ  ظ عًا لآليات واألنادي  وال تا عًا لمع دح و دد    در هدذه البدعدس الخب  دس عدؽ  عاويدس فدا  مدؾك 

 عس وسدرت رلد هؼ نتدى معده رذا  دام شدخص  دا  سشازعدس اإلسبلم وسدبلط شهؼ اآل دريؽ  دؽ الددشس والذد
وكدح تمدػ السعاصدا ي دش  ،رت ٍس مو م  ٍر  ام األ  ر  اإلغارة عمى كح  ب مته وعذد رته و تدح مفرادهدا

 .ر سها عمى  عاويس ]ألعه مول  ؽ سشَّها[
 كددان ندددان  ددؽ  ا ددر األعرددار  يهجددؾ ا ددرمًة  ددؽ م ربددا   عاويددس  دددبص كفرهددا وفددد ها :تاسػػعا  

مشعار ندان فا هجؾها فدك ر األ ظدح الشردراعا الدذ  «  عاويس»فا ز ؽ  مػ م  ه « يزيد»فدسش 
 دددش معهدددؼ  دددشص ال دددررن السج دددد  دددؽ مركدددان  (2)كدددان شددداعر  دددبلط  عاويدددس من يهجدددؾ جس دددش األعردددار

فكتدددص األعردددار  دددؽ السديشدددس رلدددى  عاويدددس كتا ددًا طدددالبؾه ف ددده   تدددح األ ظدددح ف دددام  عاويدددس  ،السدددمس ؽ
 تؾ  ددد  األ ظدددح ولكدددؽ يزيددددًا تدددد ح ومو ددد  ال رددداص  حدددق األ ظدددح وهكدددذا تسدددر التزدددح س  كدددح 

                                                 

 شاه صح حًا ولكشه ل س  حدي ، وال تعالى معمؼ.لؼ مجد له مصبًل، و ن كان  ع (ٔ)
كسا فا كتاب: األغاعا أل دا الفدرج األصدبهاعا « األ ظح»مصح ال رس  ذهؾر ذكرته كتص األدب فا ترجسس الذاعر  (ٕ)

( والذدددعر والذدددعرا  ال دددؽ  ت بدددس الدددديشؾر  والع دددد الفريدددد ال دددؽ عبدددد ربددده وطب دددات فحدددؾل الذدددعرا  ال دددؽ سدددبلم ٖٓٔ/٘ٔ)
لددؼ يكدؽ ندددان  ددؽ  –وهددا ر مددس  شدر  عاويددس  –ا وغ ددرهؼ،   دد من الذدداعر الددذ  هجدا مو  دداألنرى شددبص  دالسرمة الجسحد

، و د مراد  عاويس  ظش لدان األ ظح  دبص ذلدػ، فذدفش لده يزيدد، وم دا ال رد دة «عبد الرنسؽ  ؽ ندان» ا ر  ح كان 
 عم هؼ  ك ٍر ِ ؽ يزيد فكان ف ها:  فا هجؾ األعرار رضؾان ال -لعشه ال  –التا معذدها األ ظح 

ارِ  ... مَْهِمَها ؽْ  ِ  ؼْ تُ دْ لَ  ؾا السكارمَ  ما   وُ ُذوا  دان كؼ َ شى الشَّجَّ
 رن الفؾارس يعمسؾن عهؾركؼ ... موالد كح   ب  مكار

 ... الخ.... والماْ ُم َتْحَر َعَساِتؼ اأَلعرارِ  َسَكارِم َوالُعبلَذَهَبْر ُ َرْيٌش  ال
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رذن هددؾ لددؼ يعتبددر هجددؾ السدد  ش ؽ م ددرًا  ب حددًا  !  ا ددات األعرددار و شددا بهؼ فدددًا ال ددرمة فاسدد س سددف اع س
ٌة صددريحٌس لم ددررن وكفددٌر  !ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ان السهُجددؾي ؽ معردداَر رسددؾل النتددى لددؾ كدد رن هجددؾ األعرددار  زددادَّ

وكان يزيد  باِشرًا لهذا الكفدر و عاويدس  ددببًا لده وبشدا  عم ده فدةن  عاويدس كدان يشكدر عسم دًا  (1) حٌض 
ويزيدددد ي  شدددان  دددال ررن جس دددش اآليدددات التدددا عزلدددر فدددا  ددددح األعردددار وال شدددػ معددده لدددؾ كدددان  عاويدددس 
 .واإلسبلم واإليسان لسا رضؾا  هجؾ األعرار الذيؽ كاعؾا ركؽ اإلسبلم وال ررن

كتص  دمسؾ العرا  كتا ًا رلى الحد ؽ  ؽ عما عم ه الدبلم  عد  ؾت  عاويس  الؾا لده  :عا را  
َؾ الجب اَر العشيَد الذي انت» :ف ه عؽ  عاويدس ز  عمػى هػذم األم ػة أما بعد كالحسد هلل الذي قرؼ عدو 

ثؼ قتػل خيارهػا واسػتبقى  ػرارها وجعػل  ،كا تزَّها َأْمَرَها وَغَرَبَها كي ها وت مَّر عميها بْير رضا  مشها
ْوَلة   يؽ جبا رتها وأغشيااها إنػ  لػيس عميشػا إمػاـ ك قبػل لعػلَّ  .كببْعدا  ل  اسا بعدت ثسػؾد ،ماَؿ هللا دب

 .(2)«هللا أف شجسعشا بػ عمى الحق  
ونجددر  ددؽ  (3)  ددح رشدد د الهجددر   (ة) ددام  عاويددس   تددح  ددؾاص شدد عس عمددا  :الحػػادي عذػػر

 دش من  ،عد  وعسرو  ؽ نسدق الخزاعدا وغ درهؼ  دك ره وم در زيداد ا دؽ الزعدا فدا العدرا  جبدرًا وصدبراً 
فس دح هدذا الفعدح لد س  ،ال ررن والع ح والعدل يحكؼ  كعده ال يجدؾز الحكدؼ   تدح شدخص  دداًل  دؽ ر در

كسدددا  دددام  عاويدددس  ددددؼِّ  الدددػ األشدددتر والحددددؽ  ،و هدددر وعشددداد وبه س دددس ون ؾاع دددس صدددرفس سدددؾى تجبدددر
و دؽ ذلدػ  ،وفدا هدذا  عداداة صدريحس لآليدس التدا تدشص عمدى ناكس دس ال دررن (عم ه الددبلم)السجتبى 

وتفرد ح الكدبلم  حدق  عاويدس  دارج عدؽ وضدش  .ميزًا  تمه لسحسد  ؽ م ا  كر وعغاتر هذه األ دؾر
 .هذه الرسالس

لمهجدرة ولدؼ يكدؽ  ٛد ح  عاويس اإلسدبلم م  معهدر اإلسدبلم  عدد فدت   كدس سدشس  :الثاني عذر
لغشدداتؼ نشدد ؽ معظددى الشبددا م ددا سددف ان وا شدده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رسددبل ه رسددبل ًا ن    ددًا  دددل ح معدده عشددد ت ددد ؼ الشبددا

 دؽ السددمس ؽ لسدا معظداهؼ  ولدؾ كداعؾا ،ولد س  دؽ سدهؼ السددمس ؽ (4) عاويدس  دؽ سدهؼ الس لفدس  مدؾبهؼ
                                                 

 «.رَيُس اإِليَساِن ُنصا اأَلْعَراِر َورَيُس الشَِّفاِ  ُ ْغُض اأَلْعَرارِ » ال: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ورد فا الحدي  الستفق عم ه عؽ معس من الشبا  (ٔ)
، و  تدددددح ٕٛٔلمسف دددددد، ص« اإلرشددددداد»، وٗ/صٕ، واإل ا دددددس والد اسدددددس ال دددددؽ  ت بدددددس، جٕٔٙ/صٗتددددداريخ الظبدددددر ، ج (ٕ)

 .ٜٗٔص/ٔالخؾارز ا، ج

 كتداب السجدرون ؽ  دؽ السحدد  ؽ والزدعفا  والستدروك ؽ، وا ؽ نبدان، ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٗاعغر الذهبا، س ر معبلم الشببل ،  (ٖ)
وصدمبه ألعده « رشد د الهجدر  »، وا ؽ نجر العد بلعا، لدان الس زان، ن   ذكروا من زيداد  دؽ م  ده  ظدش لددان ٜٕٛ/ٔ

 دبلم ورجعته  عد  ؾته.ندَّث  حدي  يتزسؽ ريساعه  ح اة عماٍّ عم ه ال

الددرر فدا ا تردار السغداز  »، وا ؽ عبدد البدر فدا ٕٓٚ/ٗاعغر الده ما، الروض األع  )فا شرح س رة ا ؽ هذام(،  (ٗ)
 .ٕ٘ٗ، ص «جؾا ش الد رة»،  اب  دسس غشاتؼ نش ؽ، تدس س الس لفس  مؾبهؼ. وا ؽ نزم األعدلدا فا «والد ر
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فدةذن  ،ف دد كفدر -ناشداه عدؽ ذلدػ  - خالفدس ال دررن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و دؽ عددص لمشبدا ، ؽ سهؼ الس لفس  مدؾبهؼ
ادف من  سهام و ذا ترملسو هلآو هيلع هللا ىلص   دة سشت ؽ  ةسبل ه الغاهر  وكمَّفه الشباا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مدرك  عاويس صحبس الشبا

 ،ُوجد  عاويس من اعًا فا السحزر الس دس لمشبدا وعزلدر عم ده ريدات  دؽ ال دررن م در  عاويدس  كتا تهدا
سدشس كدافرًا فمدؼ يكدؽ  ٕٔولكؽ لسا كدان ال دررن السج دد  دد عدزل تددريج ًا وكدان  عاويدس  بدح ذلدػ ولسددة 

كددذلػ كددان أل هددات السدد  ش ؽ ر ددؾة ولددؼ  ،هشدداك داٍة ألن يددروج  عددد  بلفتدده  كعدده كددان كاتددص الددؾنا
فسددؽ الؾاضدد  من  عاويددس ا تددرة هددذيؽ الم بدد ؽ   ددؾة الخبلفددس  ،يذددتهر م ٌّ  ددشهؼ  م ددص  ددال السدد  ش ؽ

 .والسال
ومصدب  رتد س م ؾيدًا  عدد ع سدان ومصدب  فدا الؾا دش رمس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ولسا مدرك  عاويدس صدحبس الشبدا

فةعه ال  د  ؽ تك ح تمػ السزايا التدا ادعاهدا  عاويدس لشفدده وروجهدا  ،هؼسمدمس  شا م  س وش خ  مفات
وهدح عسدح  ،  ؽ الشاس كا عرى  ا رذا كان  عاويس  ردا ًا ألولا األ ر الذيؽ ذكرهؼ ال ررن السج د

سدؾف تتزد  اإلجا دس عشدد ا عذدرح  ؟ كنكام اإلسبلم   مسا فعح الخمفدا  الراشددون الدذيؽ سدب ؾه مم ال
.فا الفرؾل التال س« األمر أولي» عشى 
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 ولزـو طاعتهؼ« أولي األمر»قزي ة : الثالثالفرل 
كبؼْ  َّللاََّ  ِإفَّ ﴿ : ددال ال تعددالى فددا سددؾرة الشدددا  وا َأفْ  َشػػْ مبرب  َحَكْسػػتبؼْ  َوِإَ ا َأْهِمَهػػا ِإَلػػى األَماَنػػاتِ  تبػػَؤدُّ

ػػؼْ  ِنِعسَّػػا َّللاََّ  ِإفَّ  ِباْلَعػػْدؿِ  َتْحكبسبػػؾا َأفْ  الشَّػػاسِ  َ ػػْيؽَ   َأيَُّهػػا َشػػا (58) َبِرػػيرا   َسػػِسيع ا َكػػافَ  َّللاََّ  ِإفَّ  ِبػػ ِ  َشِعغبكب
ػؾؿَ  َوَأِطيعبػؾا َّللاََّ  َأِطيعبؾا َاَمشبؾا الَِّذيؽَ  سب ومب  َ ػْيءٍ  ِكػي َتَشػاَزْعتبؼْ  َكػِإفْ  ِمػْشكبؼْ  األْمػرِ  َوأبوِلػي الرَّ دُّ  َّللاَِّ  ِإَلػى َكػرب

ؾؿِ  سب  .(59-58الشداء/) ﴾َتْ ِويال َوَأْحَدؽب  َخْيرٌ  َ ِلػَ  اآلِخرِ  َواْلَيْؾـِ  ِباَّللَِّ  تبْؤِمشبؾفَ  كبْشتبؼْ  ِإفْ  َوالرَّ
ال والشبدّا  :فا صدر اآليدس  ظداب لمسد  ش ؽ ومصدحاب األ اعدس ومهمهدا يذدسمؾن « ُكؼْ »ضس ر 

م  كددح  ،واألتسدس السعردؾ  ؽ وسداتر طب دات الشداس  دؽ معبلهدؼ رلدى مدعداهؼ  ددمسهؼ وغ در  ددمسهؼ
جسدش « األ اعدات»وذلدػ ألن كمسدس  ، ؽ كان مهبًل ألن يكؾن صدانص م اعدس ]وجدص مدا  م اعتده رل ده[

 .لعسؾموعاهر األل  والبلم الداللس عمى االستغرا  و فادة ا ،ُ َحمَّى  األل  والبلم
فك اعس ال ورسؾله األوا ر والشدؾاها والردبلة والزكداة والحد  والجهداد وت دد ؼ م دؾال   در السدال 

وم اعدات غ در  . الدؾيس   ؽ السدمس ؽ والسعدا بلت السذدروعس واإل ا دس والرتاسدس والحددود وال رداص
ال ورسؾله جس ش األ ؾال وغ رها ميًا كاعر التا يجص عمى الذخص األ  ؽ من يع دها ويدمسها رلى 

 .مصحا ها
ؾنبػؾا َأَماَنػاِتكبْؼ َوَأْنػتبْؼ َتْعَمسبػؾفَ ﴿ : ال تعالى ػؾَؿ َوَتخب سب ؾنبػؾا َّللاََّ َوالرَّ  ﴾َشا َأيَُّهػا الَّػِذيَؽ َاَمشبػؾا ال َتخب

  .«معاوية»هؾ  :لس ال الؾاض  والرري  لفرٍد  ان ال ورسؾلهوا (ٕٚاألعفال/)
 َمػؽْ  اْلِكَتػاِب  َأْهػلِ  َوِمػؽْ ﴿ :و دال ميزداً  (،ٜٔغدافر/) ﴾ ...َشْعَمؼب َخاِاَشَة األْعيبؽِ  ﴿ :و ال تعدالى

مِ  ِبِقْشَظارٍ  َتْ َمْش ب  ِإفْ  ؼْ  ِإَلْيػَ  يبَؤدِ  مِ  ال ِ ِديَشارٍ  َتْ َمْش ب  ِإفْ  َمؽْ  َوِمْشهب   (.٘ٚرل عسران/) ﴾ِإَلْيػَ  يبَؤدِ 
 َتْحكبسبػػؾا َأفْ  الشَّػػاسِ  َ ػػْيؽَ  َحَكْسػػتبؼْ  َوِإَ ا﴿ (:السددذكؾرة فددا  دايددس الفرددح) ددؼ  ددال فددا    ددس اآليددس 

جس ددش « الشدداس»وهددذه الجسمددس  ظدداٌب لمحكددام  دد ؽ مهددح اإليسددان والسددراد  ددؽ  (.ٛ٘الشدددا /) ﴾ِباْلَعػػْدؿِ 
رذا نكسدتؼ  د ؽ شخرد ؽ  ددمؼ  !م  يدا ميهدا الس  شدؾن  .مم غ ر  دمس ؽالشاس سؾا  كاعؾا السدمس ؽ 

 (:ة)لعمداٍّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و دد  دال رسدؾل ال ،وغ ر  دمؼ فانكسؾا  العدل ألن السددَّع ؽ يتدداوون فدا الح دؾ  
ِبِمد ؽ  دش و  م  ال تتحددث  غمغدس  دش مندد الستخاصدس ؽ (1)«سؾِ   يؽ الخرسيؽ كي لحغػػ ولفغػػ»

 دددح لددد كؽ تعا مدددػ  ،الستخاصدددؼ اآل دددر وال تشغدددر ألنددددهسا  عددد ؽ الحدددص و لدددى اآل دددر  عددد ؽ الدددبغض

                                                 

،  ددح هددؾ  ددؽ كددبلٍم لعسددر  ددؽ الخظدداب )رض( كتددص  دده رلددى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الكددبلم رلددى رسددؾل ال ل ددد َوَهددَؼ الس لددُ  فددا عدددبس هددذا  (ٔ)
 ؽَ  ْ َ دد رسِ  وَ »..". ولفغدده: ٖٙ/صٚٔ عاويددس فددا م ددر ال زددا ، كسددا جددا  فددا شددرح عهدد  الببلغددس ال ددؽ م ددا الحديددد، ج

 "«.ػَ غِ فْ لَ وَ  ػَ غِ حْ ا لَ فِ  ؾمِ ُر الخُ 
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 .وسمؾكػ  ش كم هسا وانداً 
وميزًا كتص طفدبلن  ظدًا ومت دا  ده رلدى الحددؽ لكدا يحكدؼ م  الخظد ؽ مجدؾد  دؽ اآل در ف دال 

  !.«هذا حكؼ هللا وهؾ ساامػ عش  يـؾ القيامة !شا حدؽ» (:ة)م  ر الس  ش ؽ 
ػػػا َّللاََّ  ِإفَّ ﴿ :وجددا  فددا تتسدددس اآليددس ػػػؼْ  ِنِعسَّ م  ععددؼ  دددا يعغكددؼ  ددده ال ن دد  يدددك ركؼ  ﴾ِبػػػ ِ  َشِعغبكب

وذكددر صددفتا  ﴾ا  َبِرػػير  ا  َسػػِسيع َكػػافَ  َّللاََّ  ِإفَّ ﴿ ددالخ رات والسعددروف ويشهدداكؼ عددؽ الذددرور والسشكددرات 
الدددسش والبرددر هشددا غايددس فددا الد ددس والمظدد  وهددا  ددؽ  دداب الشذددر السذددؾش ن دد  من صددفس الدددسش 
ترجش رلى الحكؼ   ؽ الخرس ؽ الذ  هؾ  ؽ األلفا  وصدفس البردر ترجدش رلدى مدا  األ اعدات الدذ  

  . اال ش ؽم  من ال تعالى يعمؼ الخاتؽ  ؽ األ  ؽ والغالؼ  ؽ العادل فهؾ  ب ر  .هؾ  ؽ األفعال

  :تشبيهات
فمؼ ُيهسح ال تعالى ذكر هدذا  ، ّ شر هذه اآليس الذريفس الحكام ومولؾ األ ر فا اإلسبلم :األول

 َمػا﴿ :ي دؾل تعدالى ،مساس ديؽ اإلسبلم تع د ؽ الحداكؼ اإلسدبل او  وك   يهسمه ،السؾضؾة فا كتا ه
ْطَشا  (.ٖٛاألععام/) ﴾َ ْيءٍ  ِمؽْ  اْلِكَتاِب  ِكي َكرَّ

 ّ شر اآليس الحاكؼ  رفته  ذكح عدام ن د  من وع فتده األساسد س وضدش ال دؾاع ؽ التدا  :ال اعا
يراعدددا الشددددص وال يحدددا ا  شددددؾب ه عمدددى  م  معددده ال ،ال تخدددتّص  ذدددخص مو طاتفدددٍس وانددددة  حدددددة

وفدددا ذلدددػ رشدددعار  دددكن السشاصدددص اإلله دددس وال اعؾع دددس  رجعهدددا رلدددى عمدددؼ صدددانص السشردددص  ،غ دددرهؼ
ِفػػ َ  َكػػِإَ ا﴿ : ددال تعددالى . ال دداعؾن وعسمدده  دده  ددؽ م  طاتفددٍس مو  ب مددٍس كددان ػػؾرِ  ِكػػي نب  َأْنَدػػابَ  َكػػال الرُّ

ؼْ  ؼ الشبؾة ونكؼ ال ررن فا وهكذا لسا ُعفخ فا صؾر  ت (ٔٓٔالس  شؾن/) ﴾َيَتَداَءلبؾفَ  َوال َيْؾَمِئذٍ  َ ْيَشهب
 كس السعغسس ووصح صؾته لسدا ش مهح العالؼ ذهبر األعداب ونّح  حمها االعت اد والعمدؼ والتبم دط 

  .والت ؾى والؾرة سؾا  مكان صانبها م  زًا مم مسؾداً 
ر  جسمتدد ؽ  خترددرت ؽ فردد حت ؽ وبم غتدد ؽ  ددح مفردد  وم مددط  ددؽ جس ددش  :ال الدد  من األ ددر ُ ددرِّ
وموضد  ومصدرح  سدا يسكدؽ  ،ا  واألول ا  والحكسا  اإلله  ؽ وواضعا ال ؾاع ؽ فا الدع اكمسات األعب 

لجس ش معؾاة السمدػ والبذدر والجدؽ  دح جس دش السؾجدؾدات الشاط دس فدا عدالؼ الؾجدؾد وسداكشا الكؾاكدص 
و ددد  دد ؽ األ ددر  .التددا ال نرددر لهددا فددا الفزددا  البل تشدداها والبل حدددود من يشظ ددؾا  دده ويعبددروا  دده

األول وجددؾب مدا  األ اعددات ونر ددس الخ اعددات وال دداعا وجددؾب  :ضدد   ددا يكددؾن ومصددرح  ددا يكددؾن  كو 
وهاتدان  .الحكؼ  العدل   ؽ الشاس ونر س الجدؾر والغمدؼ والجفدا  والح د  والس دح فدا الحكدؼ وال زدا 

الجسمتان تتكلفان  سجسؾعهسا  ؽ مربعس عذر كمسس  ش نروف الذرط والتكك د وفا هات ؽ اآليت ؽ تؼ 
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  ان جس ش وعات  الحكام ن   يسكؽ استشباط  ئات رالف األنكام والؾاجبات السشؾطس  الحاكؼ  ؽ 
 .هؾلس والؾضدؾحتمػ الكمسدات األربعدس عذدر وال يسكدؽ أل  لغدس من تبد ؽ هدذا السظمدص  س دح هدذه الدد

 !كحبذا وطؾألى لقاامها هلالج لج
ومن األ بدار  ، ؽ الؾاض  من عص كتاب ال داعؾن الددساو  لئلسدبلم هدؾ ال دررن السج دد :الرا ش

وكمسدات عمسدا  اإلسدبلم ناشد س عمدى ذلدػ  ،الشبؾيس ومنادي  األتسس اإل شا عذريس شرٌح لدذلػ الدشص
اهص اإلسبل  س السختمفس فا الذرح والحاش س وكان ولسا و ش ا تبلف ك  ر   ؽ السذ ،الشص وشرونه

كػاف مػؽ الزػروري والحتسػي رصبلنها جس عًا يحتاج رلى  ظالعس ك  رة ال يكفا لها عسدر اإلعددان 
الرجؾع إلى نص الكتاب اإللهي السقدَّس ككل مػا اػاف مػؽ الذػرح والحؾا ػي مؾاكقػا  لػشص الكتػاب 

ل دد  دّ ؽ ال دررن السج دد فدا تمدػ اآليدس الحداكَؼ السشردؾَب  .تؼَّ قبؾل  وال ما اػاف مخالفػا  وجػت تراػ 
ألن تظب دق وتشف دذ جس دش منكدام ال دررن  شدؾط  ،والسجعؾل  ؽ  بمه  اسؼ وعشؾان مولا األ در والحداكؼ

فهذه اآليس الكريسدس تس دح  مدص ال دررن ولدص د اغده  ، ؾجؾد مولا األ ر والحكام السؾصؾف ؽ وطاعتهؼ
اآليتد ؽ وبح هسدا وكدح شدخص  دؽ روسدا  اإلسدبلم كدان  رددا ًا ألولدا  فبل  د من تدتؼ دراسدس هدات ؽ

و دؽ لدؼ يكدؽ  رددا ًا  ،رطاعتده –طب ًا لهدات ؽ اآليتد ؽ  –األ ر والحاكؼ اإلسبل ا كان  ؽ الؾاجص 
م  ]من اآليدس األولددى  :ول دد  دال م  در السد  ش ؽ .ألولدا األ در كاعدر طاعتده  حر دس و خالفدس لم ددررن

كبؼْ  َّللاََّ  ِإفَّ ﴿ وا َأفْ  َشْ مبرب هدا  [﴾...ِباْلَعػْدؿِ  َتْحكبسبػؾا َأفْ  الشَّػاسِ  َ ْيؽَ  َحَكْستبؼْ  َوِإَ ا َأْهِمَها ِإَلى األَماَناتِ  تبَؤدُّ
واومن يد   ، سدا معدزل ال ؾايحكسد حّق الؾالة ومولا األ ر الُسظداع ؽ ]م  فعمدى والحكدام من   اتاأل اعد دا

فحدددّق عمدددى الشددداس من  ،ذلدددػ ؾاةذا فعمدددفددد ،ورد الغبل دددات والعددددل فدددا الحكؾ دددات األ دددؾالفدددا  ددددسس 
 َاَمشبػػؾا الَّػػِذيؽَ  َأيَُّهػػا َشػػا﴿ :ومن اآليددس ال اع ددس ]م   ؾلدده .(1)[ومن يج بددؾا رذا ُدعددؾا ،ومن ُيظ عددؾا ،يدددسعؾا
ػػؾؿَ  َوَأِطيعبػػؾا َّللاََّ  َأِطيعبػػؾا سب نددقِّ الرع َّددس السظ عدد ؽ ألولددا األ ددر [ هددا فددا ﴾ ..ِمػػْشكبؼْ  األْمػػرِ  َوأبوِلػػي الرَّ

  .الذيؽ وصفهؼ ال ررن وموجص طاعتهؼ عمى مفراد السدمس ؽ
رذن فكولؾ األ ر الذيؽ وصفهؼ ال ررن وموجص طاعتهؼ عمى مفراد السدمس ؽ يختمفؾن ك  رًا عدؽ 

والفدددر    شهسدددا شاسدددش كدددالفر   ددد ؽ الددددسا   ،مولدددا األ دددر الدددذيؽ تردددفهؼ وتحدددّددهؼ فدددر  السددددمس ؽ
ألن مولا األ ر  ؽ مصؾل منكام الديؽ التا عم ها  دار   ا  ال ررن والسدمس ؽ فا الدع ا  ،واألرض

عبل ددس لده م دددًا  اآليددس الذددريفس    شسدا مولددؾ األ ددر اآل ددرون عدزاة شخرددا    ددر ال ،و لدى يددؾم ال  ا ددس

                                                 

السددذكؾرة  ددؽ سددؾرة  ٛ٘وال رطبددا والددد ؾطا فددا الدددر السش ددؾر وغ ددرهؼ، ذيددح تفددد رهؼ لآليددس روى السفدددرون كددالظبر   (ٔ)
َ  األ اعددس، و ذا »الشددا ،   ددح هدذا التفددد ر عددؽ عمدا، وف دده معدده  دال:  نددقٌّ عمددى اإل دام من يحكددؼ  سددا معدزل ال، ومن يدد دِّ

 «.عؾافعح ذلػ، فحّق عمى الشاس من يدسعؾا، ومن ُيظ عؾا، ومن يج بؾا رذا دُ 
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وهدذه درجدس  ش عدس فدؾ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ألن اآليس جعمر رطاعس مولا األ در عمدى  دع طاعدس ال وطاعدس الشبدا
و رؾر األفهام الذ  هؾ  ؽ األ ؾر العا س يسشش  ؽ ردراك هؾيس هذا الس دام  ،ترؾر العا س وفهسهؼ

ومولددؾ األ ددر  .كسددا من اكتذدداف ن   ددس الشبددؾة والرسددالس والعرددسس يفددؾ  طا ددس عا ددس الشدداس ،ون   تدده
ولدددذلػ  دددّ ؽ ال دددررن السج دددد  ، باشدددرًة رلدددى الذدددارة األ ددددس  الددد  ال ورسدددؾله ويعدددؾد تع ددد ؽ مصدددؾافهؼ

 كصدرح العبددارات وموضدحها من التسدددػ  اإلجسدداة مجشبدا تسا ددًا عدؽ تع دد ؽ  ددؽ يظبدق منكددام ال ددررن 
  .و ؽ يكؾن  م فس رسؾل ال

ونتدى لدؾ فرضدشا صدحته  ،ف دد ُطِعدؽ فدا سدشده (1)«ال تجتسػع أمتػي عمػى الخظػ »وم ا ندي  
لددد بل عمدددى هدددذا األ دددر ألن اإلجسددداة ال يف دددد فدددا تع ددد ؽ السؾضدددؾعات و عسدددا يتعمدددق فةعددده ال يردددم  د

فسددد بل ال  عشدددى لم دددؾل  دددكن اإلجسددداة اعع دددد عمدددى من زيددددًا  ، األنكدددام والسحسدددؾالت ال  السؾضدددؾعات
 ،ألن تع  ؽ السؾضدؾعات يدتؼ  دؽ  بدح مهدح الخبدرة وعمسدا  الفدؽ !طب ٌص وبكرًا  هشدٌس و الدًا  جتهدٌ 

ػ  اصدس شدخص  ،ألن تع  ؽ مهس س شخص ومهم تده ، اإلجساة فا   ح هذه السؾارد  زحػ فالتسدا
و رؾر السجسع ؽ الذاتا عؽ  عرفدس هدذا األ در  ،م ٌر يفؾ  طا س السجسع ؽ ،الخم فس و شفذ األنكام

  . رهاٌن  دت ٌح عمى من اإلجساة ال  حح له فا هذا الس ام
ععددؼ  عددد  .رن اتفددا  مهددح الحددّح والع ددد ورم  السهدداجريؽ واألعرددار ال يعددد رجساعددًا لؤل ددس : اع دداً 

سددعد  ددؽ عبددادة  :اعع دداد الخبلفددس والب عددس لمخم فددس األول وعدددم  بايعددس سدد د الخددزرج وع  ددص رسددؾل ال
رضدا  وسدكؾتهؼ يحتسدح من يكدؾن عدؽ ،  ا عماٌّ وسداتر السددمس ؽ سداكت ؽ ر دا اعت دادًا مو ت  دسً  ،رياه

  .مو عؽ عدم رضا
رذا مغسزشا الشغر عؽ الساضا وفرضشا تح ق اإلجساة وصدحس  بلفدس الخم فدس ]األول[  : ال اً 

 ؼ صار الخم فس ال اعا  م فدًس  دشص  ،فةن  دة  بلفته كاعر سشتان وعر  ،الذ  تؼَّ اإلجساة عم ه
رلى تع  ؽ ال اعا لسجمس تذاوٍر وصار الخم فس ال ال   م فس استشادًا  .الخم فس األول ول س  اإلجساة

كػانؾا »وم ا تع  ؽ الرا ش ف د تؼ  ةجساة مهح السديشس واألصحاب  . ؽ ستس مشخاص ول س  اإلجساة

                                                 

)ع بل عؽ كتاب االنتجاج لمظبرسا  ٛٙو ٕٓ/ص  ٘اعغر  حار األعؾار ج « ال تجتسش م تا عمى ضبللس»الؾارد هؾ  (ٔ)
وتح  الع ؾل ال ؽ شعبس الحراعا(، وهؾ المفظ الؾارد فا كتص ندي  مهدح الددشس ميزدًا كالدذ  رواه ا دؽ  اجده فدا سدششه 

رن م تدا ال تجتسدش عمدى ضدبللس، فدةذا رميدتؼ »ي دؾل: )ص(  ( عؽ معس  ؽ  الػ  دال سدسعر رسدؾل الٖٖٓٔ/صٕ)ج
وسدددشده ضدددع  ، كسدددا  دددال البؾصددد ر  فدددا الزواتدددد، و  مددده روايدددس التر دددذ  فدددا سدددششه «. ا تبلفدددًا فعمددد كؼ  الددددؾاد األعغدددؼ

ِ َ دداَل: ٙٙٗ/صٗ)ج ِتددا  ِرنَّ ّللاََّ ال»( َعددْؽ اْ ددِؽ ُعَسددَر: َمنَّ َرُسددؾَل ّللاَّ ددٍد  َموْ  -َيْجَسددُش ُم َّ ددَس ُ َحسَّ « َعَمددى َضددبلَلٍس... -َ دداَل ُم َّ
 و ال هذا نديٌ  غريٌص  ؽ هذا الؾجه.
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 اسددت شا  عدددٍد  ددؽ الرددحا س   ددح عبددد ال  ددؽ عسددرو وسددعد  ددؽ م ددا  «يهرولػػؾف عَمػػى  يعػػة عمػػي  
بعددد ذلددػ هدداجر اإلجسدداة  ددؽ و  ،و دداص ومسددا س  ددؽ زيددد و   ددؽ طمحددس وندددان  ددؽ  ا ددر الذدداعر

رة رلى الذام ف ام هشاك  جعح  عاويس ويزيدًا و روان وبشا  روان مولدا األ در  دؼ رندح  ،السديشس السشؾَّ
اإلجسدداة رلددى  غددداد عمددى عهددر م ددا  دددمؼ السددروز  والخراسدداعا  ددؼ عدداد رلددى الكؾفددس ومعبددار الكؾفددس 

رلى موالد الرفاري ؽ  ؼ الددا اع  ؽ والغدؾري ؽ  ؽ العرب فرنح  (1) ؼ َنَردَ  ،وجعح  شا العباس  مفا 
والديالسدددس والددددبلج س والغزعؾيدددس والخؾارز  دددس والجشك ز اع دددس والت سدددؾري ؽ واألتا كدددس وبعددددهؼ رلدددى اآل  

 ...و وو   ؾيشمددؾ وال ددرا  ؾيشمددؾ وبعدددها رلددى ترك ددا و رددر والددزعك  ؽ واألنبدداش واأليددؾب  ؽ والرددفؾي ؽ
 .الخ

سدار  عاهددص وعدالؼ وسدفاك لمدد ا  وهتداك لؤلعدراض وجّبدار فددا  ويبددو معده كمسدا وجدد شدخص
رعهدؼ ال يددتحؾن  دؽ  .وتدزوج  شده وموصدمه فدؾرًا رلدى   دام مولدا األ در «رجسداة»  عس  ا جا  الد د 
و لدى اآلن  ذدغؾال  سحاربدس ال دررن السج دد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رن اإلجساة كان  شذ رنمدس الشبدا ،ال ورسؾله وال ررن

  !!وبةعظا  الخبلفس رلى كح فاسق وفاجر رلى يؾ شا هذا
 ،اشترط  عض العمسا   دس ال مروانهؼ من يكؾن مولدؾ األ در مصدحاب شدؾكٍس وعافدذ  الكمسدس

وهذا الذرط معجص  ؽ اإلجساة ذاتده ألن مغمدص ومك در ذو  الذدؾكس  دح جسد عهؼ عدالسؾن وفداجرون 
وطاعددس  دددؽ يتردد   س دددح هدددذه  ،ار ؾن عددداهبؾن وفاسدد ؾن وسدددفاكؾن لمددد ا  وهتددداكؾن لؤلعددراض وسددد

فك    .األوصاف ل در غ ر واجبس فحدص  ح ها  حر س  ظعًا نفاعًا عمى شرة اإلسبلم الغاهر
هدذا  دا تزدحػ  ده  ؟يسكؽ من تكؾن طاعس الغدالؼ والددفاك  الد  طاعدس ال و داعا طاعدس رسدؾل ال

 ؟!وميؽ نق البذريس ،األديان وُيزحػ الع ؾل ويرفق له الرب ان
اتز  رذن من دل ح اإلجساة ودل ح ذو  الغمبس والدظؾة ال ي ؾم رال  جعدح مهدح الغمدؼ عدادل ؽ 

فبل   سس له فا   ام ر بات الخبلفس وال يسكؽ االستشاد رلى  !وجعح  ؽ يجص اجتشا هؼ واجبا الظاعس
رن السج ددد وب ددان الحكددؼ هددذه األدلددس التددا هددا موهددؽ  ددؽ   ددر العشكبددؾت فددا   ددام كذدد  ن دداتق ال ددر 

  .اإلسبل ا السهؼ البا ا رلى يؾم ال  ا س
يق صدار  م فدًس  ةجسداة  و ذا مغسزشا الشغر عؽ سشد الحدي  وصحته واعتباره و مشا رن الِردِّ
الرحا س ولكؽ لسا لؼ ي ش هذا اإلجساة لمفارو  وذ  الشؾريؽ فةن  فاد اإلجسداة  شحردر رذن  دك ا 

                                                 

ددجددا  فددا لدددان العددرب:  (ٔ) ى وتحددّؾل عددؽ  ؾ دده وعددزل  شفددردًا لددؼ يخددالظهؼ؛ ورجددح َنددْرداُن:  تددش ٍّ َنددَرَد َيْحددِرُد ُنددرودًا َم  تشحَّ
 .الَحْرُد الغ ظ والغزصو   عتزل،
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فدبل يسكدؽ  ،ح عمى شخٍص واند وال ي دؾم  تع د ؽ الخبلفدس رلدى يدؾم ال  ا دس كر الرديق فهؾ رذن دل 
 ،التسدػ  اإلجساة فا شخص  خرؾصه لدفش الشزاة وتع  ؽ  ؽ يشفذ منكام ال ررن رلدى يدؾم ال  ا دس

وتع دد ؽ األشددخاص الددذيؽ هددؼ  فدداد اإلجسدداة عددزاة شخرددا ولدد س عزاعددًا ديش ددًا وال كم ددًا وال داتسددًا وال 
  .فا الكتص الديش س يجص من ُيذكر

 َعَمػػْيكبؼْ  َوَأْتَسْسػػبب  ِديػػَشكبؼْ  َلكبػػؼْ  َأْكَسْمػػبب  اْلَيػػْؾـَ ﴿ :ريددس سددؾرة الساتدددة أوال   :أمػػا أدلػػة االثشػػي عذػػرية
ػا اإلْسػالـَ  َلكبؼب  َوَرِضيبب  ِنْعَسِتي  دّد  دؽ  بلنغدس الجسمدس التدا جدا ت  ال :فش دؾل .(1)(ٖالساتددة/) ﴾ِديش 

وا الَِّذيؽَ  َيِئَس  اْلَيْؾـَ ﴿ : بمها فا عفس اآليس وها واآليدس التدا  ﴾َواْخَذْؾفِ  َتْخَذْؾهبؼْ  َكال ِديِشكبؼْ  ِمؽْ  َكَفرب
َبػاتب  َلكبػؼب  أبِحػلَّ  اْلَيػْؾـَ ﴿ :جا ت  عددها م   ؾلده تعدالى ـب  الظَّيِ   ﴾...َلكبػؼْ  ِحػلّّ  اْلِكَتػابَ  أبوتبػؾا الَّػِذيؽَ  َوَطَعػا

 :فهددؼ لددؼ يتسدددكؾا  الجسمددس األولددى وال  ال ال ددس  ددح تسدددكؾا ف ددع  ال اع ددس م   ؾلدده تعددالى (٘الساتدددة/)
فا ن ؽ من س ا  اآليات ال بل س يسشش  ؽ هذا التسددػ ويزدعفه ألن  ﴾...ِديَشكبؼْ  َلكبؼْ  َأْكَسْمبب  ْلَيْؾـَ ا﴿

وال يسكددؽ فرددمها عددؽ  يػػؾـٍ واحػػدالتددا وردت  ع شهددا فددا الجسددح الدد بلث تتحدددث عددؽ  «اليػػـؾ»كمسددس 
فمددد س الُسدددراد فدددا كمسدددس  ،السفددددريؽ ذكدددروا من اآليدددات عزلدددر فدددا عرفدددات وِ َشدددىو  ، عزدددها الدددبعض

فا اآليات  «اليـؾ»ذ  الحجس  ؽ سشس نجس الؾداة  ح  ٛٔاإلشارة رلى يؾم غدير  ؼ م   «اليـؾ»
مدؾ شدكعه  فزدح جهداد ال بلث عبارة عؽ سشؾات الهجرة األ  رة التدا تذدكح ميدام اعتردار اإلسدبلم وع

  .ن   يكس الكفار  ؽ اععدام السدمس ؽ واع راضهؼ ،السدمس ؽ وغزواتهؼ
واأل ر ذاته يشظبق  .اآليس ذات عسؾم و طبل  وال تررح  ذاٍ   ذكن عماٍّ عم ه الدبلم :ثانيا  

ؾؿب  َأيَُّها َشا﴿عمى استداللهؼ  آيس  سب ن    الؾا رن الس رؾد  ؽ  (ٚٙالساتدة/) ﴾ِإَلْيػَ  أبْنِزؿَ  َما َ مِ  ْ  الرَّ
ما أنزؿ هللا  ش من الجسمس ذات داللس عا س و ظم س تتعمق  ب ان  ،«كي عمي ٍ » :م « ِإَلْيػَ  أبْنِزؿَ  َما»
د ،السظمدؾب ر بلغده ،« دا معزلده ال رل ده» ؽ منكام ول س ف ها  ا ي  د  إلي  فسفددرو  . ذدخص  حددَّ

  .العا س يشكرون ا تراص اآليس  عما واإل شا عذريس ي بتؾعه
فةن اآليت ؽ عشدتذ  (ة)نتى لؾ سمَّسشا  ررانس اآليت ؽ السذكؾرت ؽ وا تراصهسا  عماٍّ  :ثالثا  

                                                 

ذ  الحجددس  ددؽ الدددشس العاشددرة لمهجددرة  عددد  ٛٔوجدده اسددتدالل اإل ا  ددس اإل شددا عذددريس  اآليددس معهددؼ يددَرْون رعهددا عزلددر يددؾم  (ٔ)
 ظبس يؾم الغدير التا معمؽ ف ها رسؾل ال واليدس عمدا )ة( ويش مدؾن فدا ذلدػ نددي ًا يرويده م دؾ سدع د الخددر  من رسدؾل 

يِؽ وِ ْتَساِم الشِّْعَسِس وِرَضى الرَّبِّ ِ ِرَساَلِتا َوَوالَيِس َعِماِّ ْ ِؽ َمِ ا طَ »اآليس:  ال  عد عزول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال  ُ َمْكَبُر َعَمى ِرْكَساِل الدِّ اِلٍص ّللاَّ
، وكتاب  ذارة السرظفى لذد عس السرتزدى لعسداد الدديؽ ٕٛٛهد(، صٙٚاعغر: كتاب سم ؼ  ؽ   س الهبللا )«. َ ْعِد 

. والؾا ددش من هددذا الحدددي  لدد س لدده م  ٙ٘ٔص /ٖٚج، وبحددار األعددؾار لمسجمدددا،: ٕٔٔهددد؟(، صٖ٘٘الظبددر  ) عددد 
 سشد صح    ترح مو  عتبر.
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َعى اإل ا  ددِس هددؾ ر بددات  ،ستشحرددران  ذخردده ولددؽ تذددسبل األتسددس األنددد عذددر البددا  ؽ  ددش من ُ دددَّ
  .األتسس اإل شا عذر

فدةذا  ،لشفرض من اآليس صريحس فا عماٍّ عم ه الدبلم ومعده لدؼ يكدؽ هشداك  مفدا  ر درون  :رابعا  
صمى ال عم ده   عد عسره الظب عا س تعظح م ر  بلفس الشبا (ة)كان األ ر كذلػ فبعد رنمس عماٍّ 

اهدا معهدا ال ألعده لدؾ فرضدشا من اآليدس  ختردٌس  عمداٍّ فسعش ،وم ر تظب ق منكدام الذدرة  عددهورله وسمؼ 
 ،فحاصح اآليت ؽ تع  ؽ شخص واندد  خرؾصده ،تذسح غ ره ومن األتسس البا  ؽ غ ر  ذسؾل ؽ  ها

يجعدددح الشدددزاة  (ة)وعمدددى كدددح ندددال رن ا ترددداص اآليتددد ؽ  عمدددا  ، دددؼ  عدددده يردددب  الحدددال  جهدددؾالً 
  ..ديش اً شخر ًا ال ديش ًا   مه   ح ا تراص اإلجساة  ك ا  كر الذ  يجعح الشزاة شخر ًا ال 

  در نا دد »و د م بتده العبل دس  ،وي بته الذ عس (1)م ا ندي  غدير  ؼ ف شكره عمسا  مهح الدشس
 ،فدا كتا ده عب دات األعدؾار  دؽ كتدص مهدح الددشس وال  جدال إلعكداره  عدد ذلدػ الكتدداب «ندد ؽ الهشدد 

 :عم ده هدؾ و دتؽ الحددي  الستفدق ،كإ ا صح سػشدم كإنػ  شخػتص بعمػيٍ  كقػي وال شذػسل بقيػة األاسػة
ؼَّ  َمْؾالمب  َعِميّّ َهَذا كَ  َمْؾالمب  كبْشبب  َمؽْ » ْر َمْؽ َنَرَرمب َواْخذبْؿ َمػْؽ  َعاَدامب  َمؽْ  َوَعادِ  َواالمب  َمؽْ  َواؿِ  المَّهب َواْنرب

 .(2)«َخَذَل ب 
فدةن   دح  عدد من ُعِردص عمدٌا  .هذا الشص صري  و ختص  عماٍّ عم ه الددبلم وال يذدسح غ دره

فعمدى هددذا  : مشددا ،فةعده يحددق لده من يعدد ِّؽ  م فدًس لده  ددؽ  عددهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  فدا  شردص الخبلفددس  دؽ  بددح الشبدا
صددمى ال  الفددرض ال يشبغددا لئل ا  ددس من يتسدددكؾا  اآليددات وال يدددتظ عؾن من يفعمددؾا ذلددػ ألن الشبددا

فبل ناجس لشزول ريات لذلػ وكذلػ األ ر  ،تع  ؽ  م فٍس  ؽ  عده ميزًا له الحق فاعم ه ورله وسمؼ 
 . الشدبس رلى األتسس التال ؽ فكح واند يع ؽ التالا

" واألنادي  الشبؾيس والعمؾيس األ رى تذسح األتسس اإلندى غدير خؼلؾ سمَّسشا من روايس " :ثانيا  
 ،عا داً  ٕٓٙو شفذ  منكام الذرة ا شا عذر عفرًا و ددتهؼ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عذر فعشدتٍذ يرب  عدد  مفا  الشبا

                                                 

وارد  ظددر   تددؾاترة فدا كتددص ندددي  مهددح الدددشس، فهددؼ ال « َ ددْؽ ُكْشددُر َ دْؾالُه َفَهددَذا َعِمدداٌّ َ ددْؾالهُ »م  جسمددس  –مصدح الحدددي   (ٔ)
م  يشكددرون داللتدده عمددى عرددص عمدداٍّ ناكسددًا و م فددًس  عددد الشبددّا « يشكددره مهددح الدددشس»يشكروعدده، ولعددح الس لدد   رددد   ؾلدده 

  باشرًة.ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
  ح سشؽ التر ذ  وسشؽ الشداتا الكبرى وسشؽ  رويس فا  رادر ك  رة ألهح الدشس « عاداه »الجسمس األولى نتى كمسس  (ٕ)

الدار ا و دشد منسد وصح   ا ؽ نبان والسدتدرك لمحاكؼ والسعجؼ الكب ر لمظبراعا.. الخ. م دا الحددي  الكا دح  جسمتده 
، ٜٔٔ/ٔو ٛٔٔ/ٔف د رواها عدد  دؽ السحدد  ؽ   دح منسدد فدا  ددشده:  َواْعُرْر َ ْؽ َعَرَرُه َواْ ُذْل َ ْؽ َ َذَلهُ األ  رة م  

وغ ددرهؼ عددؽ عمددا  ددؽ م ددا طالددص  ٓٙٗ/ٔ، والبددزار فددا  ددشده: ٕٖٚ/ٙ(، ٕٖٛٔٔوا دؽ م ددا شدد بس فددا السرددش ، ح )
  )ة(.
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 ،نؾل ا شا عذر شخرًا  خرؾصهؼ  بلل  ئت ؽ وست ؽ عا اً  (1)فهشا ميزًا يرب  الشزاة شخر اً 
وكمسددا ُذِكددر  م فددٌس فددةن  ،وبعددد هددذه السدددة ترددب  األ ددس السرنؾ ددس ومتبدداة ال ددررن  ددؽ جديددد  ددبل رتدد س

وبهدذا تدزداد العددداوة  ،الفدري  ؽ يع ددون ذكدر مدلدتهؼ ذاتهدا ويكدررون الشددزاة الذخردا ويغتبظدؾن  دذلػ
والبغزا    ؽ فر  السدمس ؽ يؾ ًا  عدد يدؾم وتتعدالى صد حات المعشدس والتكف در  دؽ األ دؾاب والجددران 

 ،ر  السدددمس ؽ نددؾل الخبلفددس الذخردد سواألز ددس واألسددؾا  وب ددؾت السدددمس ؽ وفددا الكتددص السرددشفس لفدد
و ؽ الؾاضد  من الشدزاة فدا الخبلفدس الذخرد س لد س لده  سدرة ديش دس وذلدػ ألعده لد س لهدذه األدلدس فدا 

 ،والخمفا  األربعس الذيؽ كاعؾا  رداديق لؤلدلدس رنمدؾا جس عداً  ،هذا ال رن الذ  عع ش ف ه م   ردا 
فاتددٍة وال يدداعد عمدى تع د ؽ  رددا  ريدس مولدا  والشزاة نؾل صدحس  بلفدتهؼ مو  ظبلعهدا ال يف دد م 
 دح  سبلنغدٍس د   دس يتبد ؽ من ضدرر هدذا الشدزاة  ،األ ر فا ال ررن فدا عردرعا هدذا و لدى يدؾم ال  ا دس

رن ا دددتبلف كمسدددس السددددمس ؽ كاعدددر  زدددرًة  شدددذ مول يدددؾم وال دددؾم عجدددد من ضدددررها  .مك دددر  دددؽ فاتدتددده
ادتهؼ فدا الددع ا ن د  من مهدؼ عدؾانا اال دتبلف   شهسدا مصب  عمش ًا وسببًا لزوال عدزة السددمس ؽ وسد 

  . د  ؽ ال  ام  بح  واٍف فا  ردا  اآليس الذريفس  ز س الخبلفس لذا ال
واآليدات ونددي  غددير  دؼ لددى  ،ولؾ فرضشا معشدا سدمسشا  كدلدس الظدرف ؽ م  رجسداة مهدح الددشس

لخمفدا  وال عت جدس لده ف سدا  عدد فدةن هدذا الشدزاة شخردا ويخدتص  ز دان ن داة مولئدػ ا ،اإل شا عذريس
ألن جس ش فر  السدمس ؽ ال ؾم تعت د  ال ررن وبدالشبّا وترجدش رل هسدا ولكدؽ لد س جسد عهؼ يعت دد  ددل ح 

مِض  رلى ذلػ من هذا الشزاة الذخردا ندؾل الخبلفدس  سعدزٍل عدؽ  .اإلجساة مو  حدي  "غدير  ؼ"
ًا   ددح رضددعاف السدددمس ؽ و ف ددارهؼ وتذددتتهؼ عدددم وجددؾد ميددس  سددرة ديش ددس لدده فددةن لدده مضددرارًا ك  ددرًة جددد

رن الشزاعات الذخر س لعمسا  الفر  اإلسدبل  س  دد  .وضعفهؼ وتدمع األجاعص ومعدا  اإلسبلم عم هؼ
جدّرت العدالؼ اإلسدبل ا رلدى من مصدب  مسدد رًا لؤلجاعدص ومدَّت رلدى ذل السددمس ؽ وزوال سد ادتهؼ التددا 

مددى جس ددش السدددمس ؽ وجؾبددًا نتس ددًا من يرجعددؾا رلددى ال ددررن ولددذلػ ف جددص ع ،عذدداهدها ال ددؾم  ددكم مع ششددا
ومن  ،السج د ويتسدكؾا  آياته ويحددوا ويع شؾا الخم فدس و شفدذ منكدام ال دررن اسدتشادًا رلدى ال دررن السج دد

لددؾا عددزاة  يدددتبدلؾا الشددزاَة الذخرددا الساضددا  ددالزالل الدمدددب ح لرددرانس ريددات ال ددررن السباركددس وُيحؾِّ
لدالفس الذ  ال  برر له رلى الؾفا  واالتفا  واأل ؾة اإلسبل  س كا يدتع دوا رعذدا  و رام ال رون ا

 عد شرح اآليس السباركدس  عدؾن ال وصدؾعه ال  .ال س ادتهؼ وتفؾ هؼ عمى األ ؼ فا عح ن   س ال ررن
الخمفػػاء الثالثػػة كفػػي وسشرددرف الشغددر عددؽ  ؾضددؾة  . ددد  ددؽ رعسددال الشغددر فددا تع دد ؽ  ردددا ها

اػػاف الجهػاد اإلسػػالمي واألمػر بػػالسعروؼ والشهػي عػػؽ السشكػر والسدػػاواة كػي تقدػػيؼ  يػػب عهػدهؼ 

                                                 

  ؽ هذا الكتاب لسعرفس الفر    ؽ الشزاة الذخرا والشزاة الديشا. ٕٗراجش ص  (ٔ)
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السػػاؿ وكػػي تظبيػػق الحػػدود واألخػػؾة اإلشسانيػػة قااسػػة   براػػة قػػرب صػػحبتهؼ لرسػػؾؿ هللا وتػػ ثرهؼ 
   دس األصدحاب رغدؼ من الخم فدس ال الد  مدى رلدى ر دارة ) واجتساع الرػحابة ووحػدتهؼملسو هلآو هيلع هللا ىلص  بسعا رت 

والسدمس ؽ عم ده  ددبص ت ديسده لبشدا معسا ده وتفزد مه لؤل دؾي ؽ و طدبل  ميدديهؼ فدا   در السدال  سدا 
  (.سبص ه جان الفتشس   ؽ مهح العرا  ؽ و رر والتا جّرت فا الشهايس رلى  تمه

 «  رسددؾل ال» : شحددؾٌت عم دده عبددارةملسو هلآو هيلع هللا ىلص  فددا عهددد الرسددالس كددان  اتسدده الذددري  : بلنغددس
صدددار ذلدددػ الخددداتؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عدددد رن مددده .فكاعدددر موا دددره ورسددداتمه رلدددى األ دددرا  والسمدددؾك ُتْخدددَتؼ  هدددذا الخددداتؼ

 ةصبش م ا  كر و تسر  ه جس ش منكا ه وموا ره واعت ح  عده رلى يدد عسدر  دؼ رلدى يدد ع سدان وب دا 
مػ الدشس و ش الخاتؼ  ؽ يد ع سدان فدا  ئدر الس داه كذلػ نتى الدشس الدادسس  ؽ  بلفته ن   فا ت

فشزنؾا الس اه وبح دؾا فدا  ،الذ  كان  د و فه عمى السدمس ؽ فا السديشس عشد ا كاعؾا ي ؾ ؾن  تشغ فه
صدمى ال عم ده  الظ ؽ والتراب السجاوران فمؼ يجدوا الخاتؼ وفا الؾ در ذاتده تدؾفا العبداس عدؼ الشبدا

 عد هات ؽ الدؾا عت ؽ ترداعد عدزاة  .ال ؾم و سؽ يجتسش عم ه الرحا س الذ  كان  ؽ كبارورله وسمؼ 
ولكدؽ  .مهح  رر والعرا  ؽ وعبل صؾتهؼ ضد تعديات الحكام األ ؾي ؽ واعتهى األ در  س تدح ع سدان

 ددالشغر رلددى تظب ددق منكددام اإلسددبلم  دددة مربعدد ؽ عا ددًا كددان  ددؽ الددبلزم عدددم التؾ دد  نددؾل  ردداتص 
ؼ الذخر س فا هذا الس ام وسشذدرح فدا الؾ در السشاسدص مندؾال مولئدػ األشخاص وموصافهؼ ومنؾاله

  .الخمفا  ال بل س
 دمت السعارك الدا م س  د ؽ السددمس ؽ ن د  و عدر  (ة)و شذ عهد  بلفس عما  ؽ م ا طالص 

  .وم دم  ؽ صف ؽ التا كاعر الحرب األهم س الؾسظى . عركس الجسح  ؼ صف ؽ  ؼ الشهروان
و عاويس وسكفترض  (ة)سكضرب صفحًا عؽ كح  ا كتبه  رشفؾ الفر  والسذاهص نؾل عما 

 ،كمهددددا  ددددزوَّرةملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وفزدددداتمه السرويددددس عددددؽ الشبددددا (ة)من ندددددي  غدددددير  ددددؼ وسدددداتر  شا ددددص عمددددا 
 الذ  هؾ ،وسكصرف الشغر عؽ جس ش  ا ذكر فا الكتص  ؽ   الص  عاويس وسكجعح ال ررن الحس د

  .الحكَؼ   ؽ الفري  ؽ ،شف ش السدمس ؽ فا الدع ا واآل رة و تفٌق عم ه   ؽ السدمس ؽ
 ،و عاويس وعسدرو  دؽ العداص (ة)فا هذه الس ارعس ال  د  ؽ تؾض   س رة ن اة كح  ؽ عما 

رذا  بدددر منَّ مَندددَد مولئدددػ ال بل دددس كدددان  رددددا ًا ن    دددًا لآليدددس  :فدددةذا  ّ شدددا ذلدددػ  ذدددكح  فردددح ع دددؾل
 بددر من اآل ددر  ،والحدداكؼ الذددرعا الرددح   ،و ددؽ مولددا األ ددر الددذيؽ موجددص ال طدداعتهؼ (1)سالكريسدد

                                                 

 ؽ سؾرة الشدا  المت ؽ ذكرهسا فا  دايس الفردح، والمتدان تب شدان صدفس مولدا األ در الدذيؽ موجدص  ٜ٘-ٛ٘ي رد اآليت ؽ  (ٔ)
 ال طاعتهؼ، وندي ه كمه فا الفرح يدور نؾلهسا.
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  .]الذ  عازعه[ لؼ يكؽ  ردا ًا لآليس
األولددى  ددؽ  دايددس البع ددس الشبؾيددس ونتددى  :رلددى  بل ددس  رانددح (ة)يسكششددا ت ددد ؼ سدد رة ن دداة عمددا 

  .فترة  بلفته و رؾ ته  ش  عاويس :ال ال س .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ؽ الهجرة ونتى رن ح الشبا :ال اع س .الهجرة
و ددش  حددع شددديد فددا  كددس وكددان م ددؾ  ،الخا دددس  ددؽ عسددره (ة)عشددد ا  مددط عمدداٌّ  ، بددح البع ددس

فكددان جعفددر  ددؽ عردد ص  .طالددص ف  ددرًا فتبددرة م ربدداوه  ك ددذ موالده رلددى   ددؾتهؼ لسددداعدته فددا رعددالتهؼ
صددمى ال  فتربَّدى عمداٌّ فددا نجدر الشبداِّ وب تدده نتدى  ع تده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص العبداس وكدان عمدداٌّ  دؽ عرد ص الشبددا

صدمى  و دد ُ ِعدَ  الشبداا  .وكان عماٌّ ن شها فا الددا عس مو التاسدعس  دؽ عسدره ، الشبؾةعم ه ورله وسمؼ 
من عم ًا و د كتص  عض العمسا   . الرسالس يؾم اإل ش ؽ ور ؽ عمٌا  ه يؾم ال بل ا ال عم ه ورله وسمؼ 

  ..كان ن ؽ  ع س الشباِّ صغ راً 
ٍٍ تؼ ر ا  ددعؾة الشبداِّ لده وتبم غده رسدالس اإلسدبلم فرددَّ  الشبداَّ ومسدمؼ  :والجؾاب رن ريسان عماٍّ

هددذا رغددؼ من  شددا عبددد  شدداف كدداعؾا مربعدد ؽ رجددبًل وكددان لكددحٍّ  ددشهؼ ك  ددٌر  ددؽ األوالد ومعدده  ددؽ  ، عدده
 ،ولدددؼ يدددُة رال عمّ ددداً  ، ددؽ األوالد الرددغار ألعسا ددده وبشددا عسؾ تدده السدددّمؼ  دده من الشبددداِّ لددؼ يدددُة مّيددداً 

فا تراص الشباِّ ريَّاُه  الدعؾة ل س رال  دبص  ا رره ف ه  ؽ ال ؾة السمكؾت س الكا مس التا كان يسمكها 
  مه فا ذلدػ   دح ع ددى ويح دى عم هسدا  ،فا صغره وجعمته مهبًل لفهؼ دعؾة اإلسبلم و دراك ن  ِّتها

فالشباا دعا ا ؽ م ا طالص رلى  ،الدبلم ولؾال ذلػ كان تخر ص الشباِّ له  الدعؾة ترج    بل  رج 
  .اإلسبلم ولكشه لؼ يدُة ا ؽ العباس وال موالد ساتر معسا ه وبشا عسؾ ته وموالد م ر  ديجس

له وتبم غه اإلسبلم فهذا يدل مك ر  دؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  باِّ مو من ريسان عماٍّ و سبل ه نربل دون دعؾة الش
االنتسال األول عمى اكتسال ع ح عمداٍّ ألن عبداَّ اإلسدبلم  بدح عم دًا وب دا  دبلل فتدرة الددعؾة الددريس 

وعشدد ا جدا  عف د  الكشدد   التجدارة رلدى  .يرما  ه وبخديجس الكبرى صبلة الجساعس  دبلث سدشؾات
الذداب فدا األ دام  ،لعباس رمى شدا ًا وطفدبل وا درمة و در الغهدر وا فد ؽ م دام الكعبدس كس وجمس رلى ا

فكجا دده  ؟فدددكل عف دد  م  ديددٍؽ جديددد هددذا يتبعدده هدد ال  ال بل ددس .وورا ه الرددبا والسددرمة وهددؼ يرددمؾن 
العباس رن الذاب والغبلم كبلهسا ا شا ر ؾتا و د ادعدى  حسدٌد الشبدؾة ور دؽ  ده عمدٌا والسدرمة زوجتده 

  .(1)جس وال يؾجد عمى وجه األرض  تديؽ  هذا الديؽ الجديد سؾى ه ال  ال بل س دي
                                                 

، ح (ٕٔٓ/  ٖ( والسددتدرك لمحداكؼ )ٜٕٓ/ٔالحدي   رو  فدا عديدد  دؽ  ردادر الحددي  الددش س،   دح  ددشد منسدد ) (ٔ)
   اإلسددشاد ولددؼ يخرجدداه ولدده شدداهد  عتبددر  ددؽ موالد عف دد   ددؽ عسددرو، و ددال الددذهبا: ، و ددال: هددذا ندددي  صددحٕٗٛٗ

اله  سدددا فدددا (، ورواه ٚٗ٘ٔوالسعجدددؼ الكب دددر لمظبراعدددا، ودالتدددح الشبدددؾة لمب ه دددا و ددددشد م دددا يعمدددى السؾصدددما )صدددح  . 
ل منسددد   ددات، ويددكتا رواه منسددد وم ددؾ يعمددى  شحددؾه والظبراعددا  كسدداع د، ورجددا»( و ددال: ٖٓٔ/ ص ٜ جسددش الزواتددد )ج 
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فا كبل الرؾرت ؽ يعتبر ترديق الشبا واإليسدان  ده  رهاعدًا  اطعدًا عمدى الس دام السمكدؾتا لعمدا 
فددا  دددة الدد بلث سددشؾات هددذه كددان  عاويددس  . بددح  مؾغدده   مسددا كددان لع دددى ويح ددى فددا صددغرهسا (ة)

عمى الكفر وفا عداد الس ذيؽ لرسؾل ال وفا عهايس هذه الدشؾات ال بلث لمدعؾة وعسرو  ؽ العاص 
ػػا اْلسبْذػػِرِايؽَ  َعػػؽِ  َوَأْعػػِرْ   تبػػْؤَمرب  ِبَسػػا َكاْصػػَدعْ ﴿ :الدددريس عددزل  ؾلدده تعددالى  ﴾اْلسبْدػػَتْهِزِايؽَ  َكَفْيَشػػاؾَ  ِإنَّ

وم در الشبدا  (ٕٗٔالذدعرا /) ﴾األْقػَرأِليؽَ  َعِذيَرَتػَ  َوَأْنِذْر ﴿:وعزل كذلػ  ؾله تعدالى (ٜ٘-ٜٗالحجر/)
وطبخ لهؼ كتد   دروف وشدع رًا  ،عمّ ًا من يدعؾ له مربع ؽ عفرًا  ؽ  شا عبد  شاف رلى طعام الغدا 

ولبشدًا ورغددؼ من الظعددام لدؼ يكددؽ يكفددا رال لذددخٍص مو شخرد ؽ فةعدده مشددبش األربعد ؽ وكاعددر تمددػ  ددؽ 
 ؼ دعاهؼ  رة  اع س لشفس الدعؾة  .وتفّر ؾا ،ل د دعاعا   ل دحرعا :م ؾ لهصو ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عجزات الشبا

 َوِصػػيِ يو  َمػػْؽ كػي هػػذا األمػػر كيكػؾف خميفتػػي» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومكمدؾا كسدا فددا السدرة الدددا  س وبعددها  دال الشبدداا 
َأَنػػا  !شػػا رسػػؾؿ هللا» :و ددالفدددكر ال ددؾم جس عددًا سددؾى عمددا  ددام  « َقاِضػػي َدْيِشػػيو  َواِرِثػػيو  َوِزيػػِري و 

َْربهبْؼ ِسش ا   ْؼ َعْيشا  و  َأْص هب ْؼ َساقا  و  َأْعَسذب هب صػمى هللا عميػ  والػ   –كقػاؿ رسػؾؿ هللا  .وأنا أرازرؾ َأْحَسذب
  .(1)« َقاِضي َدْيِشيو  َواِرِثيو  َوِزيِري و  َأْنَب خميفتي :-

وهذه  .م  رًا عم ػ و ا ؾا وذهبؾاف ال  عزهؼ   ح م ا لهص وغ ره أل ا طالص ل د صار ا شػ 
  .«حديث الدار»الؾا عس ُتعرف  د

وزارته فا سؽ العاشدرة مو و  رذن يتب ؽ من عم ًا ر ا ر ؽ فا سؽ الدا عس وتذرف  خبلفس الشبا
وكبل األ ريؽ دل ٌح  اطٌش عمى من عم ًا  .ر ؽ فا العاشرة وتذرف  خبلفس الشبا فا سؽ ال ال س عذر

ه الَبَذددِرّ  وغ ددر  ددالٍط فددا جدددسه ولكشدده كددان  الغددًا مك ددر  ددؽ الجس ددش فددا  ؾتدده كددان صددغ رًا فددا عسددر 
  .السمكؾت س وروناع ته البلهؾت س لذا عال  بلفس  اتؼ األعب ا 

                                                                                                                                                         

 داب  ٗٚ/ ص  ٚوم رجده اإل دام البخدار  فدا التداريخ الكب در: ج  اعتهدى. «ندي  ا ؽ  دعؾد كذلػ فدا  شا دص  ديجدس
  .ٖٔٗعف  ، ح 

-ٕٛ٘هذا الحدي  رواه الذ عس والدشس  كلفا   تعدددة  تفاوتدس وبزيدادة وع ردان، اعغدر: الذد خ الظؾسدا، األ دالا، ص  (ٔ)
ع ددبًل عددؽ كتدداب  ٘ٗ-ٗٗ/صٛٔ، والسجمدددا،  حددار األعددؾار جٖٖٓراه ؼ الكددؾفا فددا تفددد ره، ص، وفددرات ا ددؽ ر ددٖٛ٘

فا  دشده  ختررًا   تررًا عمدى  البزار و ؽ طر  مهح الدشس م رجه هد(.ٖٚ٘ل ظص الديؽ الراوعد  ) الخرات  والجرات 
، وروى عحؾه البغؾ  فا (ٓٔٗ/ٜٔ)فا تفد ره ا ؽ جرير الظبر  ، ورواه  ختررًا كذلػ « ؽ ي زا عشا دع ا»جسمس 

 الغفدار عبد الد ا   هذا تفرَّد»( و ال عؽ مند طر ه: ٓٚٔ/ٙ( وا ؽ ك  ر فا تفد ره )ٖٔٔ/ٙ« ) عالؼ التشزيح»تفد ره 
 رنسهدؼ األتسدس وضدعفه الحددي ،  ؾضدش وغ دره السدديشا  دؽ عمدا اتهسده شد عا، كدذاب  تدروك وهؾ  ريؼ، م ا ال اسؼ  ؽ
كمهدؼ ذيدح تفدد رهؼ «. .عشده ال رضدا عمدا، عدؽ الحددي  لهدذا  تعدددة طر   فهذه»طر ًا م رى و ال:  ؼ ذكر له « .ال

 .﴿َوَمْعِذْر َعِذ َرَتَػ األْ َرِب َؽ﴾آليس 
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وبعدد  .م ا  عاويس وعسرو  ؽ العاص فكاعا يسزد ان ن اتهسدا فدا ذلدػ الحد ؽ  الجهدح والذدرك
ة العمش س ور ؽ عدد  ؽ مفراد  ريش وغ رهسدا وبددم  بلث سشؾات  ؽ الدعؾة الدريس  دمت  رنمس الدعؾ 

عدددد السدددمس ؽ يددزداد يؾ ددًا  عددد يددؾم وكمسددا ازداد عدددد السدددمس ؽ وعددّدتهؼ ازداد ن ددد الكفددار ونددددهؼ 
وبعد ذلػ هاجر الردحا س السكدرَّ  ؽ  درت ؽ رلدى الحبذدس ف دام عسدرو  دؽ العداص  .وبغزهؼ الجاهما

ش رلددى الشجاشددا لدد حسبله عمددى عدددم  ددش  الجددؾار لمسدددمس ؽ وعبددد ال  ددؽ م  ددس  حسددح هدددايا  ددؽ  ددري
لكدؽ الشجاشدا كدان ذا فظدرة نددشس و مدق كدريؼ فكنزدر السددمس ؽ ف درم عم ده جعفدر  ،السهاجريؽ رل ه

فمسددا سددسش الشجاشددا  زددا  ؽ اآليددات الكريسددس رّد عسددَرو  ددؽ  ( ددريؼ)الظ ددار  ظمددش سددؾرة كهدد عص 
ل دد م دذ عسدرو  دؽ العداص  .اهؼ و بدح السددمس ؽ فدا جدؾارهالعاص وعبَد ال  ؽ م  س ومعاد لهؼ هدداي

الهدايا لمشجاشا لكا يدمسه سبع ؽ  دمسًا كاعؾا  د هاجروا رل ه كا يع دهؼ رلدى  كدس وي دتمهؼ جس عدًا 
  .داعؾا فعمه هذاو  و د لعؽ الشباا والسدمسؾن ميزًا عسَرو  ؽ العاص  راٍت عدة .مو يحبدهؼ ويعّذ هؼ

 دة سشت ؽ مو  دبلث سدشؾات هدؾ ومصدحا ه فدا شدعص م دا طالدص وعداعؾا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و د ُنِرر الشباا 
الجدددؾة والسذددد ات  ددددبص جهالدددس السذدددرك ؽ ومذاهدددؼ وكدددان عمدددٌا عم ددده الددددبلم مندددد السبلز ددد ؽ لمشبددداِّ 

افش عا دًا يددٖٔوكدان عمداٌّ ط مدس الفتدرة السك دس لمرسدالس التدا دا در  .والسذارك ؽ لده فدا تمدػ الذدداتد
هددذا فددا ندد ؽ كددان  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عددؽ الشبدداِّ  دددر اسددتظاعته عشددد ا كددان مطفددال  كددس وشددبا ها يدد ذون الشبدداَّ 

و دد تدكدب عمدٌا  . عاويس وعسرو  ؽ العاص  ذغؾالن  ح اة الترف والفدق والشع ؼ وك وس الرهبا 
جس الكبرى وكان  ؽ فظاعدس عمدا  بل س عذر عا ًا فا   ر الشبّا  آدا ه وتربى عمى يديه ويد   دي
وال شػ معه تعمؼ  .عمى األ حملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وك استه معه كان يتعمَّؼ كح يؾم عذر ريات وعذر منكام  ؽ الشباِّ 

هذا فا ن ؽ  ، بلل  بل س عذر عا ًا جس ش اآليات واألنكام اإلسبل  س التا عزلر نتى ذلػ الح ؽ
ا عدداد السذدرك ؽ  ذدغؾل ؽ  الجهالدس والفحذدا  والدر ص والظدرب كان  عاويس وعسرو  دؽ العداص فد

  .وشرب الخسر وتز  ش الؾ ر
  ح لد د األعب ا  رن م ا سف ان كدان راكبدًا عمدى الشا دس وكدان لجا هدا   دد  عاويدس ي ؾدهدا وكدان 

وهكددذا  (1)«لعػػؽ هللا الشاقػػة وراكبهػػا وسػػااقها وقااػػدها» : مفهدؼ نشغمددس يدددؾ  الشا ددس ف ددال رسددؾل ال
وفا الؾا دش رن جس دش ريدات ال دررن السك دس التدا يبمدط عدددها  ...ف د لعؽ الشبا األكرم شخص  عاويس

  .نؾالا مل  ريس والتا لعشر كفار  ريش وذ تهؼ كاعر تذسح  عاويس وعسرو  ؽ العاص
 عددد اع زددا   دددة  بل ددس عذددر عا ددًا  ددؽ اإل ا ددس فددا  كددس ُمِ ددَر الرسددؾل األكددرم  ددالهجرة رلدددى 

                                                 

عمددى  ع ددر وبدد ؽ  فسددر رجددحٌ  وعددؽ سددف شس من الشبددا ج كددان جالددداً »ولفغدده:  (ٖٔٔ/ ٔ) جسددش الزواتددد رواه اله  سددا فددا  (ٔ)
 رواه البزار ورجالس   ات. ؼ  ال اله  سا: ««. لعؽ ال ال اتد والداتق والراكص.» :ف ال ،يديه  اتد و مفه ساتق
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ديشس فهاجر  رف س م ا  كر وعا ر  ؽ فه رة و داعدة عبد ال ا ؽ مري ع وم در عم دًا من يب در فدا الس
فراشه ويغظا عفده  بردة الشبا الخزرا  ومن يع د م اعات الشاس فدا ال دؾم التدالا رلدى مصدحا ها  دؼ 

  .يمحق  ه رلى السديشس
ف ها   ته وعام عمٌا فدا  كاعده ذهدص الشبداا فدا ال دؾم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فا الم مس التا غادر الشباا  :مالحغة

التالا  عد الغهر رلى   ر م ا  كر ولكؽ الس ر  ؽ و فدر  اإلسبلم لؼ يذكروا ميؽ  ات الشبا تمدػ 
فددا ذلددػ  ،الم مددس وميددؽ كددان نتددى عهددر ال ددؾم التددالا نتددى ذهددص فددا عرددره  ددش م ددا  كددر رلددى الغددار

ُكدّؽ المدؾاتا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  السدمس ؽ  ا  ؽ فا  كس  سا فا ذلدػ  شدات الشبدا الح ؽ كان ال يزال هشاك عدد  ؽ
كسددا كددان معسددام الشبددا والعبدداس وغ ددره وبشددؾ معسا دده وسدداتر األصددحاب فددا  كددس  ،جس عددًا فددا  كددس

ولكؽ الشباَّ لؼ يعتبر ميًا  شهؼ م  شًا عمى ردَّ م اعات الشاس رلى مصحا ها  ح ا تار عم دًا ف دع  ،ميزاً 
 ددؽ  دد ؽ الجس ددش ل رجددش األ اعددات رلددى مصددحا ها فددا غ بددس الشبددا  ددؼ يمتحددق  دده رلددى دار الهجددرة فددا 

اه وعهرت وكان يد ر فا الم ح ويختفا فا الشهار نتى وصح رلى السديشس و د تؾر ر  د  ،السديشس
ف ها ال آل ح ولؼ يدتظش من يدذهص رلدى  د دس الشبدا فجدا  الشبدا  دؽ  ددجد  بدا  وعظد  عمدى عمدا 
وم ذ السا   ؽ يده السباركس ودهؽ  ها م دام عما فذف ر  ز ؽ  ر ر  ؽ األورام ولؼ يعد يذكؾ  ؽ 

 .ملؼ ال د  ؽ نتى استذهاده
صدمى  فا   ر الشباِّ  ، ًا  عد البع س سس سشؾات  بح البع س و بل س عذر عا (ة)عاش عماٌّ 

وتربَّددى وتددكدَّب فددا نجددره وتعمَّددؼ  شدده  باشددرًة الع اتددَد واأل ددبلَ  واآلداَب الشبؾيَّددَس ال عم دده ورلدده وسددمؼ 
  در استظاعته  دة عذر سشؾات وصمى  دش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ودافش عؽ الشباّ  ،والعمؾَم اإلله َس والؾنَا الدساو َّ 

 شدددذ ال دددؾم ال ددداعا لبع تددده ونفدددظ اآليدددات السك دددس وتعمسهدددا وعسدددح  هدددا وتحسدددح السرددداعص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبددداّ 
والسذ ات فا شعص م ا طالص م شا  الحرار وفا الشهايس  دات فدا فدراش الشبدا ل مدس الهجدرة  دؼ  دام 

ردددا ًا تا ددًا وكددا بًل آليددس   (ة)ففددا ل مددس الهجددرة كددان عمدداٌّ  ، ةعددادة األ اعددات رلددى مهمهددا  ددك ر الشبددا
 َّللاََّ  ِإفَّ ﴿ :مولدا األ ددر م  معدده لددؼ يكددؽ منددد  ددؽ مصدحاب الشبدداِّ  ردددا ًا ن    ددًا ووا ع ددًا ل ؾلدده تعددالى

كبؼْ  وا َأفْ  َشْ مبرب ف دد عدال ل مدس الهجدرة   دام مولدا األ در فدا  (،ة)سدؾى عمدا  ﴾َأْهِمَهػا ِإَلػى األَماَنػاتِ  تبَؤدُّ
وبحكؼ ال ررن الرري  فةن جس ش الدؾر السك س التا ف ها  دح لمس  ش ؽ تذسح  عسؾ ها عم ًَّا  .ال ررن

الفددرد السدددمؼ السدد  ؽ الددذ  تشظبددق عم دده تمددػ اآليددات  كددح وضددؾح وبذددكح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ظعددًا فهددؾ  عددد الشبددا
ر ولعشهؼ فةعها تذسح  عسؾ ها وفا الجهس الس ا مس كح اآليات التا وردت فا ذم وتؾب خ الكفا . اطش

 . عاويس وعسرو  ؽ العاص فا ذلػ الؾ ر فهسا فردان واضحان و ردا ان  ظع َّان لتمػ اآليات
 ا ُذكر كان  ذكن األعسال الذخر س لمظرف ؽ م ا  ؽ ن   األب واألم فةن جس دش السددمس ؽ 
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صدمى ال  السظمدص عداش الشبداا   شذ صدر اإلسبلم ونتى ال ؾم يعمسدؾن معده  عدد وفداة جددِّ الشبداِّ عبدد
ه عم ه ورله وسمؼ  [« أ ي طالت»فا كش  ونسايس وعشايس عسِّ صدمى ال  فمسدا تدزوَّج الشبداا  ،]والد عماِّ
وبعدد البع دس كدان م دؾ  ، ؽ  ديجَس الُكبرى سمػ م ؾ طالص  عه سمؾك األب  ش ا شدهعم ه ورله وسمؼ 

والددة عمداٍّ الكريسدس ناضدشًس « كاطسػة  شػب أسػد»وكاعدر  .وجعفُر نساًة لمشباِّ  (ة)طالص وا ُشه عماٌّ 
و دددد عددداعى م دددؾ طالدددص وزوجتددده فاطسدددس  دددؽ نردددار الكفدددار  .لمشبددداِّ و ربَِّ تَددده نتدددى وفددداة م دددا طالدددص

و زاي اتهؼ  دة سشت ؽ مو  بلث و د ؾا كح السداعدة لمشبا ولجس ش السدمس ؽ م شا  الحرار  دبص 
دافعؾن  عدده وي دداو ؾن عدددوان ومذى م ددا سددف ان وزوجتدده هشددد فكدداعؾا يدد .تعم ددق الرددح فس السذدد و س

وا شهسا  عاويس رذ كاعر هشد تهجؾ الشبا والس  ش ؽ وتزرب الددف وتدر ص وكدان صدؾت هجؾهدا ال 
يددزال يدددو  فددا الفزددا  ويدددل ويبددرهؽ عمددى  ددد ات م ددا طالددص وجعفددر الظ ددار وفاطسددس  شددر مسددد 

فريدات واألذى والتعدديات التدا كدان م دؾ سدف ان وتمػ الك ،السشزسس رلى  شا ص و فا ر شخص عما
وهشد و عاويس ذاته يسارساعها ضدد اإلسدبلم تحدع  دؽ مهم دس  عاويدس ألن يكدؾن  رددا ا ألولدا األ در 

  .و ؽ مهم س عسرو  ؽ العاص لسشرص ]الؾاليس و[ الؾزارة عمى السدمس ؽ
 .هجرة الس دسس شذ  دايس البع س ال دس س ونتى ال (ة)تمػ كاعر  شا ص وفزاتح عما 

 ددؽ الهجددرة الس دسددس لرددانص الرسددالس رلددى  غ ددص شددسس الدددعادة اإلسددبل  س  :السرنمددس ال اع ددس
رلدى السديشدس وعزولده فدا   در ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عد ورود  ؾكص   سس اإلسبلم . رن ح صانص الرسالس الس دَّسس

والسهددداجرون واألعردددار  بشدددا  السددددجد والحجدددرات  (ة)عمددداٌّ و ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  م دددا ميدددؾب األعردددار   ددددم الشبددداا 
الظداهرة لب ددر الشبدداِّ وب ددر عمدداٍّ فددا الؾ ددر الدذ  كددان  عاويددس وعسددرو  ددؽ العدداص  ذددغؾالن  ةعددداد 

 :وبعدد االعتهدا   دؽ  شدا  السددجد وب دؾت الشبدؾة  ددمت الغدزوات .والسدمس ؽملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الجشؾد لسحاربس الشبا
مندددد  جاهدددد   (ة)وكدددان عمدددا  ،األ دددؾا  وودان وبدددؾاط والعذددد رة والشخمدددس  ددد ؽ  كدددس والظدددات غدددزوة 

اإلسددبلم فددا جس ددش تمددػ الغددزوات فددا ندد ؽ كددان  عاويددس وعسددرو  ددؽ العدداص فددا جدد ش الكفددار الددذ  
م ا فا غزوة  در الكبرى التا ُ تح ف هدا ا شدان وسدبعؾن  دؽ الكفدار  .كاعر رتاسته غالبًا أل ا سف ان

 ددح ذكددر  عزددهؼ من عدددد  ددؽ  تددح  (،ة) ددشهؼ ُ تمددؾا عمددى يددد عمددا  ٖٙ اتفددا  مك ددر السدد ر  ؽ فددةن 
فدا ند ؽ من السبلتكدس السدردف ؽ  ، ذدركاً  ٖ٘ ذدركًا وبعزدهؼ  دال كداعؾا  ٕٗعمى ي ده فا  در كان 
  دس ال بل سئدس وسدبعس عذدر صدحا  ًا  دؽ السذدارك ؽ فدا  ددر كداعؾا كمهدؼ وب ،الذيؽ كان عددهؼ ملفد ؽ

وندددده  تدددح عدددددًا  دددؽ السذدددرك ؽ  دددداويًا لعددددد  دددؽ  تمددده  (ة)م  من عم دددًا  ، ذدددركًا ف دددع ٖٙ تمدددؾا 
فذددجاعس عمددا فددا  دددر تددداو  شددجاعس جس ددش السدددمس ؽ والسبلتكددس السددردف ؽ  ،اآل ددرون جس عددًا عفددراً 

ؾا َأِ لَّػةٌ  َوَأْنتبؼْ  ِ َبْدرٍ  َّللاَّب  َنَرَركبؼب  َوَلَقدْ ﴿ وفَ  َلَعمَّكبػؼْ  َّللاََّ  َكػاتَّقب هدذا فدا ند ؽ كدان  عاويدس وعسدرو  ،﴾َتْذػكبرب
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سد َ   (ة)واأل ر ذاته فا غزوة مند واألنزاب ن   كدان عمداٌّ  ، ؽ العاص جز ًا  ؽ ج ش الكفار
وعشدددد ا فدددّر السددددمسؾن  عدددد  ،«ال فتدددى رال عمدددا وال سددد   رال ذو الف دددار»ال السددددمؾل و ردددداَ  لدددد

صدمى    دا  دش الشبدا (ة)هجسات  ريش فةن  سدا يتفدق عم ده جس دش  د ر ا اإلسدبلم من عم دًا عمدا 
صدمى  و د ذكدر  عزدهؼ من م دا  كدر وم دا  تدادة وم دا دجاعدس ميزدًا   دؾا  دش الشبدا ،ال عم ه ورله وسمؼ

وعمى فرض صد  هذا ال ؾل فةعه  ؽ السددمسات من عم دًا  ،ولؼ يفروا  ش الفاريؽال عم ه ورله وسمؼ 
ددار تددارًة ويدددافش عددؽ الشبدداِّ طددؾرًا و ددد تحسددح فددا هددذا الدددب ح جرانددًا ك  ددرة    دا وكددان يحسددح عمددى الُكفَّ

وكاعر فاطسدس الزهدرا  تحدر   .فكان يعال  جراناته من اعًا ويحسح السا  فا ترسه لمشباِّ من اعًا م رى 
وهكذا ف دد كدان عمداا  دؽ م دا طالدص  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الحار عمى جرح وجه الشبا الذري الحر ر وتذر ر اده 

 هذه السذ ات وذلػ الشََّرص الذ  مصا ه فا سب ح ال  د مدى األ اعس رلى ال ورسؾله وبذل م رى 
 ،رايته وهؾ يعاعا العظش والجؾة ويجاهد تحرملسو هلآو هيلع هللا ىلص  فكان يخدم الشبا ، ا يسكؽ  ؽ التزح ات لهسا

هذا فا ن ؽ كان  عاويدس فدا  د دس والدتده هشدد يتفدّرج عمدى  دبلدة م ده التدا صدشعتها  دؽ كبدد نسدزة 
ددَش رربدًا رربددًا ومعزداته التددا ُ  ِّدح  هددا  !وكدان ي ددؾل  رندى لؾنذددا  اتدح نسددزة !سد د الذددهدا  الدذ  ُ ظِّ

اْلَحدددْرَب  نَّ ر !يدددا  » :كدددس م   عركدددس مندددد[ولسدددا صددداح م دددؾ سدددف ان  دددكعمى صدددؾته ]عشدددد اعتهدددا   عر 
كددان  عاويددس وعسددرو  ددؽ العدداص  ،م  الحددرب يددؾم لشددا ويددؾم عم شددا« !مُْعددُح ُهَبددحُ  ،َيددْؾٌم ِ َ ددْؾمِ  ،ِسددَجالٌ 

م ا فا  (.م  ترف  هسا وترف رهسا)يذاركان م ا سف ان مرجؾزته تمػ  ؽ  بلل  كاتهسا وترديتهسا 
ملدد    اتددح و دددم  ٗٔن  ددؽ  ب مددس  ددريش ويهددؾد مطددراف السديشددس غددزوة الخشددد  ف ددد جسددش م ددؾ سددف ا
وكددان  عاويددس نا ددح لددؾا  م  دده فددا هددذه السعركددس فددا ندد ؽ كددان  ،لسحاربددس الشبددا وال ددررن والسدددمس ؽ

عسددرو  ددؽ العدداص يرتجددز تحددر عمددؼ الكفددار نتددى ناصددروا السديشددس وكدداعؾا كددح ل مددس يزددربؾن الدددف 
دمس ؽ وكاعر هشدد تدر ص  دش الشددا  األ ريدات م دام معد ؽ والظشبؾر ويشذدون األشعار فا هجؾ الس

وعشد ا  فز عسدرو  .وتم ا رلى  دا عه الذريفس  هجات ات شعرا   ريشملسو هلآو هيلع هللا ىلص  صانص الرسالس األ دس
 ؽ َعْبد ُوّد العا ر   ش وهص  ؽ هب رة  فرسهسا فؾ  الخشد  عحؾ السددمس ؽ وصداح عسدرو  دؽ َعْبدد 

مؽ شكفيشػا » :فمزم جس ش السدمس ؽ الرسر رعبًا و ؾفًا نتى  ال رسدؾل ال ؟«مؽ يببارز» :ُوّد ف هؼ
وبعدد تكدرار الدد ال والجدؾاب ملدبس  ،«معا مكف كه يا رسؾل ال»و ال  (ة)فشهض عما  ؟«هذا الكمت

الشبا عم ًا درعه ذات الفزؾل ووضش س فه ذا الف ار عمى  اصرته وربع العسا س عمدى رمسده ودعدا 
لددده ومرسدددمه عحدددؾ عسدددرو و دددا لبددد  عمددداٌّ من ضدددربه ضدددربس  زدددى  هدددا عم ددده عشددددها  دددال رسدددؾل ال 

وب  ددر هددذه الكمسددس  ذددهؾرة لدددى جس ددش  (1)« لثََّقَمػػْيؽِمػػْؽ ِعَبػػاَدِة ا يػػؾـَ الَخْشػػَدؽ أْكَزػػلب َلَزػػْرأَلةب َعِمػػيٍ  »

                                                 

، ٚٙٗ، و  بدال األعسدال، صٜٔ٘/صٕ، جفدا  عرفدس  دذاهص الظؾاتد هدد(، الظراتد  ٗٙٙاعغر: الدد د ا دؽ طداوس ) (ٔ)
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وبعددد  تددح عسددرو تحددؾل ر ددص هشددد و كددا  وترددديس  عاويددس وعسددرو  ددؽ  .السدددمس ؽ رلددى يددؾم ال  ا ددس
و ذفر  الحربا  عمى رووس « و جشؾد  ؽ الري »العاص رلى نزن وعزا   ؼ هبر ري  عاصفس 

 .يهؾد السديشس و ريش فعادت  ريش  اتبس  اسرةالخبلف   ؽ  (1) ريش ومل ى سع د  ؽ الشعسان
 سدؽ ُمرسدمؾا لفدت   دبلة ونردؾن   بدر  (2)وم ا فا   بر فعشد ا فذح عددة  دادة  دؽ السددمس ؽ

ػال  » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ال الرسؾل األكدرم (3) «عسؾص»الس سا نرؽ  ا َرجب شبْفػَتحب َعَمػى َيَدْشػِ   ألْعِظػَيؽَّ الرَّاَشػَة َغػد 
ػػؾلب ب  ػػؾَل ب َويبِحبُّػػ ب َّللاَّب َوَرسب فتظمَّددَش الجس دُش ل ددؾم غددد كدحٌّ يتسشددى من يكدؾن صددانص لددؾا  « شبِحػتُّ َّللاََّ َوَرسب

وُفتحدر  (ة)الخ بدر    دد عمدا َ ْرَندص وفدا ذلدػ ال دؾم ُ تدح  (4)فكدان المدؾا  عرد ص عمداٍّ  ،فت    بر
 .الشررال معس واعتهر  عركس   بر  

صدمى ال   هذه التزح ات األ اعَس التا كاعر فا ذ ته ِلددمَِّه ولم دررن ولمشبدا (ة)ل د مدى عماٌّ 
ن دد  اتدددعر  ددؾة اإلسددبلم سددؾا   ددؽ عان ددس ك ددرة عدددد السدددمس ؽ مم  ددؽ  ،ولئلسددبلمعم دده ورلدده وسددمؼ 

فدا ند ؽ  .عان س اتداة األراضا اإلسبل  س فكصبحر   بر  عدد ذلدػ الفدت  جدز ًا  دؽ  دبلد اإلسدبلم
معه فا ذلػ التاريخ ذاته كان  عاويس وعسرو  ؽ العاص ويبذالن جهدهسا ويدع ان كدح سدع هسا فدا 

و عدام ال ررن وذ   السدمس ؽ وغدزو السديشدس السشدؾَّرة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ه عمى  تح الشبارعاعس م ا سف ان و عاضدت
 .و زاي س مهمها

  ددد سدد د الخددزرج سددعد  ددؽ عبددادة الددذ  عددادى لدددى وروده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  م ددا فددت   كددس فكاعددر رايددس الشبددا
وصدح هدذا الرجدز رلدى صدانص الرسدالس م در  فمسدا ،«اليـؾ يـؾ السمحسة اليـؾ تبدػبى الحرمػة» : كس

                                                                                                                                                         

 .ٕص/ ٜٖج  ،األعؾار  حاروالسجمدا، 
هدذا  ددؽ موهدام الس لدد  فددبل يؾجدد شددخص  هددذا االسدؼ، والددذ  مو دش الخددبلف  دد ؽ يهدؾد  شددا  ريغددس وغظفدان و ددريش يددؾم  (ٔ)

)اعغدر عمدى سدب ح الس دال: ا دؽ سدعد، الظب دات « األشجعاالغظفاعا ُعَع ؼ  ؽ َ ْدعؾد »الخشد  هؾ  اتفا  مرباب الد ر: 
 (.ٖٚ، وٜٙ/ٕالكبرى، 

عشهسا كسا ذكر ذلػ مرباب الد ر، اعغر عمى سدب ح الس دال: ا دؽ هذدام، الدد رة الشبؾيدس،   شهؼ م ؾ  كر وعسر رضا ال (ٕ)
 .ٖٖٗ/ ٕج

إل ددام    ددؽ يؾسدد  ، ولعمدده  ظددك  ظبعددا.  ددال ا«عسددؾص»ولدد س «  سددؾص»هكددذا فددا السددتؽ، والرددح   معدده نرددؽ  (ٖ)
(: ٕٗٔ/٘« )سدد رة   ددر العبدداد سددبح الهدددى والرشدداد فددا»هددد( فددا كتا دده الزددخؼ نددؾل الددد رة: ٕٜٗ)الرددالحا الذددا ا 

نردددؾن الشظدددا ، والذدددق اعهدددزم  دددؽ سدددمؼ  دددشهؼ رلدددى نردددؾن الكت بدددس، ومعغدددؼ نردددؾعها  -ج  -لسدددا فدددت  رسدددؾل ال »
 ..«. ؽ عذريؽ ل مس ناصره  ريباً  -ج  -ذكر  ؾسى  ؽ ع بس: من رسؾل ال  . ش عاً  ال سؾص، وكان نرشاً 

. والحددي   ذدهؾر رواه البخدار  فدا صدح حه والشدداتا فدا سدششه ومنسدد فدا ٖٖٗ/ ٕاعغر ا ؽ هذام، الدد رة الشبؾيدس،  (ٗ)
  دشده وغ رهؼ.
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فا ن ؽ كان  عاويس وعسرو  دؽ  ،(1)من يك ذ لؾا  الفت   ؽ سعد ومن يحسح رايس فت   كس (ة)عم ًا 
دعص  ؾفدًا  دؽ سد ؾف السددمس ؽ وبعدد غمبدس الحدق وصد رورة  (2)العاص يختبئان فا شدق صدخؾر الذِّ

 تحريدرهؼ جس عددًا انترا دًا لمحدرم وُعددرف مهدُح  كددس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ددام ،مهدح  كدس مسددرى  ددترّ  ؽ   ددد سد د البذدر
رْذ  دال رسدؾل  ،م  الذيؽ نررَّهؼ الشبا ومطمق سرانهؼ ]وعفا عدشهؼ[« الظمقاء» شذ ذلػ الؾ ر  اسؼ 

 .«َمَقاءب اْ َهببؾا َكَ ْنتبْؼ الظُّ » :ال
الحكددؼ ا ددؽ م ددا العدداص فددا  كددس فددا ميددام فددت   كددس كددان  عاويددس و ددروان  ددؽ  -أوال   :مالحغػػة

وكاعا جز ًا  ؽ الظم ا  فسش وجؾد السهاجريؽ واألعردار لدؼ يكدؽ هشداك م  ندق فدا الخبلفدس لمظم دا  
وهددذا » .فسعاويدس و ددروان وموالدهسددا كاعددا غاصددب ؽ لدذلػ الس ددام تسا ددًا و ددا كددان لهدؼ نددق فددا الخبلفددس

 .«غفمؾا عشه غفمس داتسسكبلم نق  ديش لؼ يجر عم ه م بلم عمسا  اإلسبلم  اطبس و 
 ،فرغؼ معه كان  دؽ  شدا م  دس رال معده كدان  دؽ السهداجريؽ ولدؼ يكدؽ  دؽ الظم دا « ع سان»م ا 

فهدذان كددان  ، سدان سدش ؽ فدا السديشدسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  فدا  عركدس  ددر  دؼ كدان  دش الشبدا« العبداس»وكدذلػ ُمسدر 
 : دال لهسداملسو هلآو هيلع هللا ىلص  م ا  عاويس و دروان فمدؼ يكدؽ لهسدا ندق فدا الخبلفدس ألن الشبدا .لهسا نق فا الخبلفس

وفدا  .فسش وجؾد األنرار السهاجريؽ واألعرار ال يرح نق الخبلفس رل هسدا« َمَقاءب اْ َهببؾا َكَ ْنتبْؼ الظُّ »
 ،و دداعدة الظم دا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  شبداهذه ال ز س ميزًا اسُتخدم اإلجسداة  كدح و اندس وجدرمة لسعارضدس كدبلم ال

ل جعح  ؽ  عاويس الذ  كان يؾ ًا طم  ًا ويجعح  دروان  دؽ الحكدؼ الدذ  كدان يؾ دًا  دا طم  دًا وطريددًا 
 !ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لرسؾل ال  مفا  لمشبا

صددبحر  عددد كاعددر  كددس نتددى يددؾم الفددت  دار كفددر فكاعددر الهجددرة  شهددا واجبددس ولكشهددا م -ثانيػػا  
و دال لعسده  (3)«ال ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفػْتحِ » : ال رسؾل ال .الفت  دار اإلسبلم واعتفى  ؾضؾة الهجرة  شها

وهذا الحدي  عص عمى من ريس  داتؼ الشب د ؽ  .(4)«َوَأَنا اِخرب اأَلْنِبَياءِ معر ر ر السهاجريؽ » :العباس

                                                 

 .ٕٔٛ، والؾا د ، السغاز ، ص ٙٓٗ/ٕاعغر ا ؽ هذام، الد رة الشبؾيس،  (ٔ)
ؾ و الددد  ددؽ الؾل ددد  بددح فددت   كددس، هددذه زّلددس  مددؼ  ددؽ الس لدد  ألعدده  ددؽ السعددروف من عسددرو  ددؽ العدداص كددان  ددد مسددمؼ هدد (ٕ)

هدد.  ٛهدد و  دح  دح مسدمسا مول سدشس  ٚهدد و  دح سدشس ٙ اتفا  مرباب الدد ر، فدذكروا من رسدبل هسا كدان  عدد الحديب دس سدشس 
 صفحات!. ٖو د م ّر الس ل  ذاته  الشدبس رلى رسبلم عسرو  ؽ العاص  هذا األ ر  عد 

 البخار  و دمؼ ومصحاب الدشؽ األربعس(. الحدي   تفق عم ه رواه الدتس )الذ خان  (ٖ)
 َوَمَعددا: »ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لددؼ مجددد لهددا مصددبًل، م ددا الجسمددس ال اع ددس م   ؾلدده « معددر ر ددر السهدداجريؽ»الجسمددس األولددى، م   ؾلدده لمعبدداس:  (ٗ)

وتهدا الذد عس والددشس، اعغدر فها جسمس عبؾيس صح حس و تؾاترة السعشدى وجدز   دؽ عددة مناديد  صدح حس ر « األْعِبَ ا ِ  رِ رُ 
( ٕٓ٘٘. و دددؽ طدددر  مهدددح الددددشس م دددرج  ددددمؼ فدددا صدددح حه، كتددداب الحددد ، ح )ٕٔٗ/ٓٙ، وٖٖٗ/ٗٔ حدددار األعدددؾار، 
( والحدداكؼ فددا ٗٚٓٗوم ددرج ا ددؽ  اجدده فددا سددششه )«. فددةعا ر ددر األعب ددا ، و ن  دددجد  ر ددر السددداجد»ور ددرون ُك ُددر: 
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 . كدر التا  وال را ة  فت  التا   اطئس
 عد فت   كس اتجه الشبا ومصحا ه رلى فت  هؾازن ونش ؽ والظات  و د غشسؾا غشاتؼ ال  - ال اً 

نرر لها ف ام الشباا  ةعظا  جساعدس  دؽ روسدا   كدس  سدا فدا ذلدػ م دا سدف ان و عاويدس نغدًا وافدرًا 
ؽ فهدذا الشحدؾ  د ، شها  اسؼ سهؼ الس لفس  مؾبهؼ ولؼ يعظهؼ  ؽ الدهام الستدداويس  دش    دس السددمس ؽ

ت د ؼ الغشاتؼ يف د من الرسؾل األكدرم لدؼ يكدؽ  ظسئشدًا فدا ذلدػ ال دؾم رلدى ريسدان م دا سدف ان و عاويدس 
وغ رهسا  ؽ  عاعد   ريش و ال لؾجص من يعظ هؼ سهسًا  داويًا لدهام    س السدمس ؽ ال من يعظ هؼ 

 . ؽ سهؼ الس لفس  مؾبهؼ
 اإلسدبلم وبعدد سدشت ؽ رندح الشبدا فدا فدت   كدس معهدر  عاويدس :لمهجرة 8كتح مكة كي الدشة 

عا دًا لدؼ يددرك  ٖٕالتدا طالدر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   سدا يعشدا من  عاويدس  دبلل  ددة عبدؾة الشبداِّ  ،رلى جدؾار رّبدهملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
و ددبلل هددات ؽ الدددشت ؽ لددؼ يكددؽ يرددانص الشبدداَّ فددا مك ددر  ، دددمسًا رال سددشت ؽ ف ددعملسو هلآو هيلع هللا ىلص  صددحبس الشبددا

 ولدؼ يدذكر م ٌّ  دؽ السد ر  ؽ من  عاويدس الزم  د دس الشبدا ،األو ات نتى يدتحق ل ص كاتدص الدؾنا
  .فا الدشت ؽ األ  رت ؽ  ؽ ن اتهملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

فددا الم ددح والشهددار ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ام ددا عمدداٌّ فةعدده  ددبلل سددشؾات الهجددرة ال ساع ددس كددان  بلز ددًا لخد ددس الشبدد
 ،وبترديق جس ش الس ر  ؽ كان يكتص كح  ا يشزل  ؽ اآليات واألنكام ويحفغها ،والدفر والحزر

م ددا  عاويددس فمددؼ يكددؽ فددا ذلددػ الددز ؽ  ددؽ كتبددس  ، ددؽ كتبددس الددؾنا ،كبلهسددا ،وع سددان (ة)فكدان عمدداٌّ 
صظشعه لشفده فا فترة  بلفته   ؾة الددمظان والسدال الؾنا فم ص كاتص الؾنا و ال الس  ش ؽ رعسا ا

وعمى فرض معه كتص الؾنا ف د كتص عبد ال  دؽ م دا سدرح الدؾنا  ،ول س  ؽ  اب الح   س الديش س
 .ميزًا  ؼ ارتد  عد ذلػ

 دؽ  فا موا در الددشس الددا عس لمهجدرة  رف دس  الددملسو هلآو هيلع هللا ىلص  م ا عسرو  ؽ العاص ف د جا  رلى الشبا
الؾل د ومسمسا  عًا فا يؾم واند وكان ندص التؾاريخ اإلسدبل  س كداألخ لسعاويدس وكدان   شهسدا اعددجام 

 ،كا ددح سددؾا   الجهددح  األنكددام ]الذددرع س[ مو  ددالعمؼ  د اسددس السدددن وتددد  ر األ ددؾر والسكددر والدددها 
ومن الد اسددس عمددى هددذا وهددذه الد اسددس السكددارة يعتبرهددا ال ددررن عفا ددًا  ،فكاعددا كبلهسددا  ددؽ دهدداة العددرب

 .وكان  عاويس عسؾذجًا كا بًل لها ،الشحؾ  رادفس لمشفا 
الدداتس  دررة ) :وفا الُدشَّس الشبؾيَّدس اعُتبدر هدذا الشدؾة  دؽ الد اسدس ن مدًس و كدرًا و دداعًا وشد ظشسً 

 !!(.الذ ظان

                                                                                                                                                         

 «.  ا ، ومعتؼ ر ر األ ؼومعا ر ر األعب».. ( وغ رهسا: ٕٓٙٛالسدتدرك )
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ح فعشد ا اعت د ،ونتى عسرو  ؽ العاص عفده يعترف  سا عدع ه  ؽ مفزم س عما عمى  عاويس
م  ر الس  ش ؽ  ؽ السديشس رلى البردرة وو عدر  عركدس الجسدح وُ تدح ف هدا طمحدس  دؽ عب دد ال الت سدا 
والزب ددر  ددؽ العددؾام ورجعددر عاتذددس مم السدد  ش ؽ رلددى السديشددس ذهددص عمدداٌّ  عددد رعهددا  م ددر البرددرة رلددى 

بل دددس لكؾفددس و دددرج عددددد  ددؽ األصدددحاب  دددؽ السديشدددس وكددان منددددهؼ عسدددرو  ددؽ العددداص  دددش موالده ال 
وعشددد ا وصددمؾا رلددى  فتددر  طددري  ؽ سددكل عسددرو  ددؽ العدداص غبل دده وردان رلددى ميددؽ  ،وغبل دده وردان

فددكله  !!الظريق األيسؽ ي د  رلدى الجشدس والظريدق األيددر يد د  رلدى الشدار :يذهص الظري ان فكجا ه
الظريددق األيسددؽ يدد د  رلددى العددرا  رلددى  :ف ددال الغددبلم ؟عسددرو  ددؽ العدداص  دددتغربًا  دداذا ت رددد  ددذلػ

وكدددان موالد عسددرو  دددؽ العددداص  ددداتمؾن  ،والظريدددق األيددددر يدد د  رلدددى الذدددام رلددى  عاويدددس (ة)عمددا 
اعمسدؾا من ا دؽ م دا » :لمدفر رلى العرا  ال رلى الذدام وبعدد الدد ال والجدؾاب  دال عسدرو  دؽ العداص

و هسا كشا  عه و سشا  خد ته لدؼ يكدؽ  طالص  حر  حر ذو فزاتح و شا ص وكساالت روناع س وديش س
فرجددح جاهددح ومنسددق وطالددص رتاسددس وب م ددح  ددؽ  م ددا  عاويددس ،ذلددػ فددا عغددره سددؾى  ظددرة  ددؽ  حددر

 .«!!عررته و د ته يعظ شا واليس  رر فجرى الحق عمى لداعه
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  (1)القرانية (ع)كزاال عمي 
َػ ﴿ :ريس السباهمس :الفزيمة األولى ْل َتَعاَلْؾا َنػْدعب َكَسْؽ َحاجَّ ِكيِ  ِمْؽ َبْعِد َما َجاَءَؾ ِمَؽ اْلِعْمِؼ َكقب

ؼْ  َدػػػكب َدػػػَشا َوَأْنفب َدػػػَشا﴿ :فجمسدددس ،(ٔٙرل عسدددران/) ﴾..َأْ َشاَءَنػػػا َوَأْ َشػػػاَءكبْؼ َوِنَدػػػاَءَنا َوِنَدػػػاَءكبْؼ َوَأْنفب  َوَأْنفب
ؼْ  َدػػكب ال  ددداللتها  (2)وريددس السباهمددس هددذه تدددل  ددااللتزام ،وتددالا تمددؾهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  تعتبددر عم َّددًا عفددَس الشبدداِّ  ﴾َوَأْنفب

رن  ﴾َوَمْعُفَدددُكؼْ  َوَمْعُفَدددَشا َوِعَددداَ ُكؼْ  َوِعَددداَ َعا َوَمْ َشدداَ ُكؼْ  َمْ َشاَ َعددا﴿ :المفغ ددس ألن الداللددس المفغ ددس  شت زددس  ددد
فالداللددس فدددا ريدددس  ،ي ؾلدددؾن  س مددده فددا ندددق الشردددارى  االتحدداد الدددذ  ي ؾلؾعدده فدددا الخسددددس الظدداهرة ال

وكمسددس م شاتشددا فعم ددس  ددكن الشبددّا م ددذ مشخاصددًا رلددى السباهمددس  عرددؾ  ؽ   ددح  ،السباهمددس هددا  ددااللتزام
عفددده فمددؼ يتمبَّدددؾا  حالددس الكفددر والذددرك  ددح كدداعؾا  عرددؾ  ؽ و دددتجا ا الدددعؾة وم ددرب الشدداس رل دده 

وفاطسدس والحددؽ  (ة)الشفس فمدؼ يكدؽ فدا السديشدس سدؾى عمدا وم عدهؼ عدؽ الكبدر والغدرور والعجدص  د
  .والحد ؽ  هذه األوصاف و ال أل ذهؼ  عه رلى السباهمس

ْجَس  َعػػْشكبؼب  ِليبػػْذِهتَ  َّللاَّب  يبِريػػدب  ِإنََّسػػا﴿ :اشػػة التظهيػػر :اآلشػػة الثانيػػة ػػَركبؼْ  اْلَبْيػػبِ  َأْهػػلَ  الػػرِ   َويبَظهِ 
وفاطسددس والحدددش ؽ  ردددا  اآليددس مو عمددى م ددح ت دددير وبال دددر  (ة)وعمددا  ،(ٖٖاألنددزاب/) ﴾َتْظِهيػػر ا

وال يزّر فا ذلػ د ؾل الزوجات الظاهرات  عهدؼ ميزدًا ف هدا كسدا يذدهد لدذلػ  ،الست َّؽ دا مؾن ف ها
 .س ا  اآليات م  سا  ها والن ها

ر م ذ سؾرة  را ة  دؽ م دا  كدر ونسمهدا و را تهدا فدا  ؾسدؼ الحد  عمدى الكفدا :الفزيمة الثالثة
معده ال يبمِّدط عشدػ رال معدر مو رجدح  شدػ وهدذا عدصٌّ عمدى من عم دًا ر دا   دح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ة بار جبريدح لمشبدا

و ال لسا استرد  شه صؾرة  را ة أل در ال و  بدار  ،ومن م ا  كر لؼ يكؽ كذلػ ،الشباِّ مو معه  ؽ الشباِّ 
 .جبريح كسا جا  فا الخبر
ػػػؾفَ ﴿ :ه تعدددالى ؾلددد :الفزػػػيمة الرابعػػػة ػػػ ِ  َعَمػػػى الظََّعػػػاـَ  َويبْظِعسب بِ  ػػػا ِمْدػػػِكيش ا حب  ﴾َوَأِسػػػير ا َوَيِتيس 

                                                 

ز، رْذ ل س فا ملفا   ا ذكره  ؽ اآليات  حد ذاتها ذكر لعماٍّ )عم ه الدبلم(  ذدكح  (ٔ) ال يخفى  ا فا هذا التعب ر  ؽ تجؾا
  اّص، و عسا ُيْدَتَدلا  اآليات  االستعاعس  األنادي  واأل بار والروايدات الدؾاردة فدا تفدد رها، فرجدش األ در رلدى االسدتدالل

  األ بار والروايات ال  مفظ اآليات، فاألولى ال ؾل فزاتح عما )عم ه الدبلم( الحدي  س والروات س.
ُؽ َواالْلِتددَزاُم، (ٕ) فالسظا  ددس داللددس المفددظ عمددى تسددام  َدالَلددَس المَّْفددِظ َعَمددى اْلَسْعَشددى َتْشَحِرددُر ِفددا َ بل َددِس َمْوُجددٍه ِهددَا اْلُسَظاَ َ ددُس َوالتََّزددسا

لده  الزمٌ  هدا من يكدؾن لمفدظ  عشدىو غ در لفغ دس،  والتزسؽ داللس المفظ عمى  ا يد ح فا  دساه، وااللتدزام داللدس دساه، 
عدؽ م تدا الخظدك  شَ ِفدك ؾلده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رُ ،  ؽ  ارج، فعشد فهؼ  دلؾل المفظ  ؽ المفظ، يشت ح الذهؽ  دؽ  ددلؾل المفدظ رلدى الز ده

ألعدت ؽ هدذا العبدد فةعده  الذدخص وال ك دؾلو  ،«ؼ الذدرعاكدالح»والشد ان فةن هذا السعشى ال ير  رال رذا مضدسرعا ف ده 
 رذا كان  الكًا لمعبد.رال  ير   ؾلهال  له رذْ يمز ه تحر ح السمػ 
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ولسا كان رطعا هؼ الظعام لؾجه ال ال يريددون جدزا ًا  دؽ الشداس وال شدكؾرًا م دا هؼ ال  .(8اإلنداف/)
اهبؼْ  اْلَيْؾـِ  َ ِلػَ  َ رَّ  َّللاَّب  َكَؾَقاهبؼب ﴿ :عم ها الجشس ف ال ور ا َنْزَرة   َوَلقَّ رب  (11اإلنداف/) ﴾َوسب

 (ٕٗٔالذعرا /) ﴾األْقَرأِليؽَ  َعِذيَرَتػَ  َوَأْنِذْر ﴿ :الفزيمة الخامدة
ػؾلب ب  َّللاَّب  َوِلػيُّكبؼب  ِإنََّسػا﴿ :الفزػيمة الدادسػة ػالةَ  شبِقيسبػؾفَ  الَّػِذيؽَ  َاَمشبػؾا َوالَّػِذيؽَ  َوَرسب  َويبْؤتبػؾفَ  الرَّ

 .(٘٘الساتدة/) ﴾َراِكعبؾفَ  َوهبؼْ  الزََّكاةَ 
 عدد  بلفتده كدان ت دد سه لسدا   دا  دؽ  (ة)كتص جساعس  دؽ السد ر  ؽ من مول  دا فعمده عمدا 

ي ّدؼ   ؽ الشاس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  عهد الخم فس ال ال   ؽ م ؾال فا   ر السال   ؽ الشاس  الدؾيس كسا كان الشبا
وذكدروا معده ]م  عم دًا[ نكدؼ نتدى ر در  بلفتده  العددل ونتدى معده  . الدؾيس وكسا فعح م ؾ  كر ميزداً 

ولدؼ يشددص م   د رٍِّخ م َّ  .ا تم   دش عردراعا ندؾل درعده فدذهص رلدى شدري  ال اضدا لد حكؼ   شهسدا
لددذا فددةن السخددال  والسؾافددق ي ددرون من عم ددًا كددان ناكسددًا  ؛جشدد  مو جددؾر فددا الحكددؼ وال زددا  لعمدداٍّ 

 ،فتكذيص  زا  عما تكذيص لمشبا .(1)«إف عميا  أقزاكؼ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ل ؾله  العدل ومعه كان م زى الشاس
فمددؼ يردددر عددؽ عمددا  شددذ  دايددس  بلفتدده ونتددى ر رهددا م  نكددؼ يبددرر  خالفددس  عاويددس وم  الدده لحكسدده 
 اصس فا  دايس م ر عما ن   لؼ يردر  شه  ا يبرر ع ض طمحس  ؽ عب د ال والزب ر  دؽ العدؾام 

ولدؼ يكدؽ هشدداك م  سدبص شدرعا لدش ض الب عددس والتحا هسدا  دكم السد  ش ؽ عاتذددس وال م   ،عتهسدا لدهلب 
 . ح لؼ يكؽ هشاك م  اعتراض م بل ا مو  شظ ا عم ها ،اعتراض ديشا و ررعا عمى  بلفته

لددؼ يعددع مولئددػ الحزددرات ال بل ددس م  فرصددس لدده  (ة) عددد من هددرول مهددح السديشددس لب عددس عمددا 
نكام و رسال جشؾد اإلسبلم رلى الحدود وال غؾر وبد  الجهاد الهجدؾ ا  دح سدارعؾا لمحكؼ وتظب ق األ

رلدى ع دض الب عدس وذهبدؾا عمددى عجدح ودون  بدرر وبدةفراط فدا العسددح ل متح دؾا  دكم السد  ش ؽ ويدددؾ ؾا 
وم ذوا ع سان  ؽ نش   عا دح عمدا عم هدا الدذ  كدان  دؽ البددري ؽ واأُلُندِدي ؽ  ،ال ؾات عحؾ البررة

فةذا كاعر  در ومند والدؾا ق فا اإلسبلم  حتر دس فدا عغدرهؼ فمسداذا  دا ؾا  ،فشتفؾا لح ته شعرة شعرة
 ددال  دؽ عمدا  (ة) دؼ رن  عا بدس عا دح عمدا  ؟ هذا العسح ال ب    ش ع سدان  دؽ نش د  وبدك  دل دح

و ذا لددؼ تكددؽ  دريتدده  ﴾َ ػػْيئ ا َنْفػػسٍ  َعػػؽْ  َنْفػػٌس  َتْجػػِزي  ال﴿ :لرددري  ال ددررن الددذ  ي ددؾل  خددال  (ة)
فدا الؾا دش  .ومنديته واجبس الرعايس فةن طمحس والزب ر معفدهسا لؽ يكؾعا واجبا االنترام والز دا الرعايدس

                                                 

و ددال  ٘٘/ ص ٔ(، جٗ٘ٔح )ورد عحددؾه  ددؽ طددر  مهددح الدددشس لدددى ا ددؽ  اجدده فددا سددششه،  ،«وم زدداكؼ عمددا»ندددي   (ٔ)
عؽ معس  ؽ  الػ من رسؾل ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ال: " مرنؼ م تا  ك تا م ؾ  كر، ومشدهؼ فا ديدؽ ال »األلباعا: صح  . ولفغه: 

وم رجده عددد  دؽ الحفدا    دح الظبراعدا فدا السعجدؼ «.  ...عسر، ومصد هؼ ن ا  ع سان، وم زاهؼ عما  ؽ م ا طالص
 ( وغ رهسا.ٖ٘ٗٔ(، واآلجر  فا الذريعس ح)ٚ٘٘ح ) الرغ ر،
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 سدددا كددان يشبغدددا من تحجزهسددا  ذددداركتهسا فددا  ددددر ومندددد عددؽ التجدددرو عمددى ذلدددػ العسددح والتردددرف 
 .يخال  صري  الع ح وال ررن

تشبحهػػا اػػالب  ،أيػػتكؽ صػػاحبة الجسػػل األد ػػت» :معدده  ددالملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و ددد روى مهددح الدددشس عددؽ الشبددا
 شزل   ؽ  كس والبررة ت ظشه  ب مس  شا كبلب وردته عاتذس عشدد ا  رجدر « الحؾمب» ،(1)«الحؾأب

أقػؾؿ لػػ مػا سػسعب مػؽ رسػؾؿ هللا لتػشهش نهذػة لػؾ »و ؾل مم سمسس لعاتذس  .رلى  عركس الجسح
عج ددز التفدؾه  ددك  تعب ددر  ولكششددا عزددرب صدفحًا عددؽ هددذه الروايدات وال عتسدددػ  دك   شهددا وال «الدػميؼ

ولكششدا عددكل  دشهؼ معفددهؼ  ،يدا  رلى نزرات ال بل س طمحس والزب ر وعاتذس ص اعس لشا ؾس الشبدؾة
ؾا عدشهؼ  شدذ ذلدػ الدز ؽ ونتدى ال دؾم وكتبدؾا فدا ذلدػ ُكُتبدًا و ؽ روح ريساعهؼ و ؽ ُنَساِتِهؼ الذيؽ دافع

نرر لها و ام معاعؼ عمسا  السذاهص اإلسبل  س السختمفس  تدويؽ كتص نسمدؾا ف هدا عمدى  عزدهؼ  ال
رعشدا عردرف الشغدر عدؽ كدح ذلدػ وعددكل  مغدس  ررع دس  دد ظس  ،البعض وكفَّدروا ولعشدؾا  عزدهؼ  عزداً 

 ؟هددؾ دل ددح طمحددس والزب ددر  ددؽ ال ددررن السج ددد عمددى ع زددهؼ لعهدددهؼ ددا  : ددؽ مولئددػ ال بل ددس ونسدداتهؼ
 ا هؾ دل مها  ؽ ال ررن السج دد والددشس لشبؾيدس  ؟و اذا كان عسح مم الس  ش ؽ فا البررة ويؾم الجسح

 ةنداث  عركس وفتشدس مودت  ح داة السددمس ؽ و دا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وبك   رهان  ا ر زوجس الشبا ؟عمى  ا فعمر
  ؟نجتها ف سا فعمر

ددسشا منددؾال وسدد رة ن دداة عمددا  رلددى  بل ددس م دددام  ددؽ  ع ددس الشبددا رلددى هجرتدده و ددؽ  (ة)ل ددد  دَّ
الهجددرة رلددى رن ددح الشبددا و ددؽ  دايددس  بلفددس عمددا ونتددى استذددهاده وصددرفشا الشغددر فددا كددح  دددؼ عددؽ 

راض عمددى فهددح كددان ألنددد اعتدد .وكددح  ددا ع مشدداه كددان  ددؽ كتددص مهددح الدددشس ،م دؾال الذدد عس  ذددكح عددام
و ذا كان  . بلل ر ا ته فا  كس مو  بلل ر ا ته فا السديشس  عد الهجرة و بح الؾفاة (ة)معسال عما 

اعتراضددهؼ عم دده عمددى  ددا فعمدده  عددد   عددس الشدداس لدده  الخبلفددس فددةن  ددا  ددا ؾا  دده كددان فددا مول  دايددس 
 دس لدؼ يكدؽ أل   دشهؼ رن مولئػ الشفر ال بل ، بلفته ن   لؼ يكؽ  د  ام  ك  عسح  عد يدتدعا الش د

م ددا  ،نتددى يدددتج زوا رفددش رايددس الخرددام وشددق عرددا السدددمس ؽ ،مو ع ددد لدده (ة)اعتددراض عمددى عمددا 
                                                 

ص /ٖج  ،« ددؽ ال يحزددره الف  دده»و، ٖ٘ٓ دداب  عشددى الحددؾمب والجسددح األد ددص، ص رواه الردددو ،  عدداعا األ بددار،  (ٔ)
. و ددؽ طددر  مهددح الدددشس، روت عديددد  ددؽ السرددادر الدددش س الجسمددس ال اع ددس ٖٕ، ورواه الظبرسددا، رعددبلم الددؾرى، ص٘ٚ

( و دددشد رسددحق  ددؽ راهؾيده و رددشَّ  ا ددؽ م ددا ٕٙٔ/٘ٔ( وصددح   ا ددؽ نبدان )ٜٚ/ٙ:  ددشد منسددد ) ددشد صددح     ددح
( وغ رها، وم دا الحددي   الردؾرة التدا ع مهدا الس لد  فدك رب  دا وجدتده رل هدا ٖٔٙٗ( والسدتدرك لمحاكؼ )ٖٔٚٚٚش بس )

ن رسدؾل ال ج  دال لشدداته: عكر دس، عدؽ ا دؽ عبداس، م(  ددشده عدؽ ٜٚٛٗح ) ، ذكح اآل ارفا لظحاو   ا م رجه ا
ب، ي تدح عدؽ يس شهدا وشدسالها  تمدى ك  در،  دؼ تشجدؾ  عدد ا  دد م"ميتكؽ صانبس الجسدح األد دص، تخدرج فتشبحهدا كدبلب الحدؾ 

 .كادت"
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عاتذدس فكدان لدديها سدا  س عدداوة وبغدض تجداه عمدا ف ددد جدا  فدا الحددي  معده  عدد العدؾدة  دؽ غددزوة 
ت اعدده  شددا السرددظمق وتخمدد  عاتذددس عددؽ جدد ش السدددمس ؽ ووصددؾل صددفؾان  ددؽ السعظددح الدددمسا و 

 عاتذددس رلددى السديشددس و رضددها وذها هددا رلددى   ددر م  هددا واعتذددار  بددر استذددارة الشبدداِّ مسددا َس  ددؽ زيددد 
فمددؼ يدددتِجز  (ة)وم ددا عمددا  ،م ددا مسددا س فدددعا لهددا  ددالخ ر ،وعمدداَّ  ددؽ م ددا طالددص  ذددكن م ددر عاتذددس

شدادى الشبداا  ريدرَة ف .الشددا  ك در واسدكل الخاد دس تردد ػ !يدا رسدؾل ال :الخ اعس فا  ذؾرته لذا  ال
وكدان ضدرب  ريدرة هدذا  . اد س عاتذس ف ام عماٌّ  زربها و ال لها اصدد ا رسدؾل ال ف الدر صدد اً 

وبعد ذلدػ  ،لحسمها عمى  ؾل الرد  سببًا تا ًا لسعاداة عاتذس لعمّا وفاطسس والحدش ؽ عم هؼ الدبلم
اوة مم السد  ش ؽ لعمدا والحدال من لؼ ت ش م  وا عس ولؼ يدجح مهح الد ر م  ناد دس تفددر مسدباب عدد

فبانتسدال معده  ،ولد س   اعدس لعاتذدسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذلػ السؾ    ؽ عمدا ]فدا ناد دس اإلفدػ[ كدان  د دس لمشبدا
ولكؽ مم السد  ش ؽ غفمدر عدؽ هدذه المظ فدس  ،ربسا ي ش ندي  اإلفػ فبل يكؾن  شاسبًا لشا ؾس الرسالس

ؽ سؾ  ا رمة لج ش  دعؾى السظالبس  االعت ام لدم ع سان و تدبلف الد   س و الر رلى  غض عما ولك
ومول  .عفؾس وم ؾال السدمس ؽ وهتػ عا ؾس الشبؾة  ؽ معجص العجاتص والؾا عات فدا جس دش األديدان

 مسس كب رة نمَّر فا اإلسبلم لدؼ يكدؽ مكبدر  شهدا هدا وا عدس الجسدح و عهدا لتبعد  عمدى الح درة الذدديدة 
حا س نزددرة صددانص الرسددالس الددذيؽ كدداعؾا  كعؾسدد ؽ  ددالؾنا واإللهددام  اصددس معهددا صدددرت عددؽ صدد

 !!وعارف ؽ  ذلػ
والتحدا هؼ  عاتذدس  (ة)م ا طمحدس والزب در فمدؼ يكدؽ هشداك  دؽ سدبص ودل دح لش زدهؼ   عدس عمدا 

ولدؼ يددتظش مهدح  ،سدؾى هدؾى الخبلفدس والرتاسدس (ة)والذهاب رلى البررة و عبلن الحرب عمدى عمدا 
ذهبدر عاتذدس م شدا   حاصدرة ع سدان  دؽ السديشدس ) .الد ر نتى اآلن من يجدوا سببًا لسعركدس البردرة

 (1)!اقتمػػؾا نعػػثال  كقػػد افػػر :وكددان  عهددا م هددات السدد  ش ؽ الظدداهرات وكاعددر عاتذددس ت ددؾل ،رلددى  كددس
ؽ  كددس وفددا م شددا  وبعددد  تددح ع سددان الددذ  كددان ندددص  ؾلهددا كددافرًا واجددص ال تددح اعظم ددر راجعددًس  دد

الظريدددق عمسدددر  دددكن الب عدددس تسدددر لعمدددا  الخبلفدددس فه جدددر عدددداوة ضدددرب  ريدددرة الخاد دددس فدددا عفددددها 
ػػا﴿الغزددص واسددترجعر  اتمددس  ػػا َّللَِّ  ِإنَّ وعددادت مدراجهددا رلددى  كددس و هسددا اعترضددؾا  ﴾َراِجعبػػؾفَ  ِإَلْيػػ ِ  َوِإنَّ

فكجا ددر رن  ؟!عمددى عسمهددا  دداتم ؽ ملددؼ تكددؾعا معددر تكّفددريؽ ع سددان فك دد  اآلن تظددالب ؽ  ال ددكر لد دده
ووصددمؾا رلددى  .ورجعددر رلددى  كددس والتحددق طمحددس والزب ددر  هددا فددا  كددس ، ددؾلا األ  ددر هددؾ الرددح  

                                                 

 -( الشَّْعَ دحهدد، ذكدر ا تددا  و عدس الجسدح. و)ٖٙ، والكا دح فدا التداريخ ال دؽ األ  در، ندؾادث سدشس ٚٚٗ/ٖتاريخ الظبر ،  (ٔ)
 رجح  ؽ ِ رر كان طؾيح  تذب هاً  كان معدا  ع سان يدّسؾعه َعْعَ بلً » -الشهايس فا غريص األ ركسا ي ؾل ا ؽ األ  ر فا 

ذا و  ح: الشَّْعَ ح: الذ خ األْنَسُق و شده نددي  عاتذدس ] ا ُتمدؾا َعْعدَ بل َ َتدح ّللاَّ َعْعدَ بل [ َتْعشدا ع سدان. وهد، المح س اسُسه َعْعَ ح
 اعتهى.« كان  شها لسَّا غاَضَبَتْه وَذَهَبْر رلى  كس
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ل السددرمة  شدداٍف لشددا ؾس الشبددؾة لددؼ تدد  ر البرددرة و هسددا عرددحها    ددس م هددات السدد  ش ؽ  دداتم ؽ رن  تددا
وسار  عض السدمس ؽ  ؽ  كس رلى  شزل ذات عر  وهشداك اعفردح طريدق البردرة  ،عر حتهؽَّ ف ها

و ددد اعتبددر السدددمسؾن عدددا  ورجدداال من سددفر عاتذددس وطمحددس والزب ددر  رف ددس  بل ددس رالف  ،عددؽ السديشددس
لبكدا  عمدى اإلسدبلم وا دتؤل الفزدا   دؽ وبددووا  ا ،  اتح سبص لزدع  اإلسدبلم وهتدػ عدا ؾس الدديؽ

َا  يدا ) (1)يػـؾ  ات العػرؽ  يػـؾ الشحيػتصدؾت البكدا  ولدؼ يكدؽ لدذلػ عغ در فدا تداريخ اإلسدبلم وُسدسِّ
رن يددؾم الشح ددص هددذا رعسددا كددان عت جددس ر دددام مم  (ل ددر السدددمس ؽ ال ددؾم يبكددؾن عمددى اإلسددبلم ويشد ؾعدده

وفددا و عددس ذات عددر  ويددؾم الشح ددص هددذا تسددر  خالفددس ال ددررن فددا عدددة  ،السدد  ش ؽ وطمحددس والزب ددر
 :م ؾر

قبػػؾا َوال َجِسيع ػػا َّللاَِّ  ِبَحْبػػلِ  َواْعَتِرػػسبؾا﴿ :فددا  ؾلدده تعددالى :أوال   التددا  (ٖٓٔرل عسددران/) ﴾..َتَفرَّ
  .عهر السدمس ؽ عؽ التفر  واعتبرت تشازعهؼ وتفر هؼ  ؽ السعاصا الكب رة والفدق

يؽَ  َأِقيسبؾا َأفْ ﴿ :له تعالىفا  ؾ  :ثانيا   قبؾا َوال الدِ    (.ٖٔالذؾرى/) ﴾..ِكي ِ  َتَتَفرَّ
و ددؽ السعمددؾم من  (ٕالساتدددة/) ﴾..َواْلعبػػْدَوافِ  اإلْثػػؼِ  َعَمػػى َتَعػػاَونبؾا َوال﴿ :فددا  ؾلدده تعددالى :ثالثػػا  

  .سؾ  الج ش  دون دل ح شرعا  ؽ مكبر اإل ؼ والتعاون عمى العدوان و عاداة اإلسبلم
وفَ ﴿ :فددا  ؾلدده تعددالى رابعػػا   ػػاَس  َأَتػػْ مبرب ؼْ  َوَتْشَدػػْؾفَ  ِبػػاْلِبر ِ  الشَّ َدػػكب  ﴾..اْلِكَتػػابَ  َتْتمبػػؾفَ  َوَأْنػػتبؼْ  َأْنفب

كدداعؾا يددك رون  (2)رضػػي هللا عػػشهؼرذ رعدده  سددا ال ريددص ف دده من طمحددس والزب ددر وعاتذددس  (ٗٗالب ددرة/ )
الشداس  اإلندددان ولكددشهؼ فددا الؾ ددر ذاتدده  ددالفؾا معفددهؼ هددذا األ ددر ولددؼ يكددؽ لمددد دة مم السدد  ش ؽ وال 
طمحس الذ  كان  ؽ  شا ت ؼ م   را س عدب س وال  راهرة لع سان الذ  كان  ؽ  شا م  دس فسدا فعمدؾه 

ي ؾن الد ا  ألدعى سبص كا يردمؾا لؼ يكؽ  دتشدًا لم ررن والديؽ  ح  ؽ مفعال جبا رة الدع ا الذيؽ ير 
ل ددالؾا ذلددػ فددا  (ة)رلددى   ردددهؼ ولددؾ كددان لهدد ال  الشفددر ال بل ددس اعتددراض واضدد  عمددى  بلفددس عمددا 

ولكددؽ لسددا لددؼ يكددؽ لهددؼ م  دل ددح وكاعددر نددربهؼ  .ذات عددر  ويددؾم الشح ددص وألو فددؾا  كدداتهؼ وعح ددبهؼ
صددمى ال  فددا اإلسددبلم وبالتددالا كددان  ؾلددهافتددرا  وارتجددااًل كددان مولئددػ الشفددر ال بل ددس مول  مسددس كب ددرة 

                                                 

 . ٘ٗٔ/ ص ٕٖهد، وع مه عشه السجمدا فا  حار األعؾار، ج ٖٙا ؽ األ  ر، الكا ح فا التاريخ، نؾادث سشس  (ٔ)

ترضا الس ل  عمى طمحس والزب ر وعاتذدس جددير  االعتبداه رغدؼ  مف تده الذد ع س دل دح عمدى رعردافه وعددم تعردبه، ومعده  (ٕ)
( ٖٙٔ دح  دد ذكدر  عدد ذلدػ )ص   ؽ دعاة اإلصبلح وعبذ الظاتف س والغمدؾ الذد عا وهدؾ م در جددير  الت ددير والتحدد ؽ.

 يعتبرهسا شه ديؽ. -رغؼ اعت اده الذديد لسؾ فهسا  –فهؾ  كن طمحس والزب ر تا ا وعد ا عمى  ا فعبل واستذهدا، 
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شَّة  » :عم ه ورله وسمؼ ـِ اْلِقَياَمػةِ ِوْزرب و  ِوْزربَهاَكَم ب َسيِ َئة  َمْؽ َسؽَّ سب شدا بًل  (1)«َمْؽ َعِسػَل ِ َهػا ِإَلػى َيػْؾ
  .لعاتذس وطمحس والزب ر

 

         

  

                                                 

،  رسددددبًل دون سددددشد، وكددددذلػ ٖٙٔص « الفردددؾل السختددددارة»جدددز   ددددؽ ندددددي  رواه الفري ددددان، فدددرواه الذدددد خ السف ددددد فددددا  (ٔ)
( والشددداتا فددا ٚٔٓٔ. و ددؽ مهددح الدددشس روى عحددؾه  دددمؼ فددا صددح حه )ٕٗٓص / ٔٚجالسجمدددا فددا  حددار األعددؾار، 

َ ْؽ َسؽَّ ِفدا »(. وهؾ  ذهؾر ولفغه: ٖٚ٘/ٗو ٗٓ٘/ٕ( ومنسد فا  دشده )ٕٚٓ( وا ؽ  اجه فا سششه )ٕٗ٘٘سششه )
َشدْاٌ  َوَ دْؽ َسدؽَّ ِفدا اإلْسدبلِم  اإلْسبلِم ُسشًَّس َنَدَشًس َفُعِسَح ِ َها َ ْعَدُه ُكِتَص َلُه ِ ْ ُح َمْجِر َ دْؽ َعِسدَح ِ َهدا َوال َيدْشُ ُص ِ دْؽ ُمُجدؾِرِهؼْ 

 رو ٌّ عدؽ جريدر  دؽ عبدد ال « َيْشُ ُص ِ ْؽ َمْوَزاِرِهْؼ َشْا ٌ  َس َِّئًس َفُعِسَح ِ َها َ ْعَدُه ُكِتَص َعَمْ ِه ِ ْ ُح ِوْزِر َ ْؽ َعِسَح ِ َها َوال ُسشَّسً 
 وعحؾه عؽ م ا هريرة وعؽ معس  ؽ  الػ  كلفا   ذا هس.
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 فرل الرابعال
ػؾؿَ  َوَأِطيعبػؾا َّللاََّ  َأِطيعبؾا َاَمشبؾا الَِّذيؽَ  َأيَُّها َشا﴿ ال تعالى  سب  َتَشػاَزْعتبؼْ  َكػِإفْ  ِمػْشكبؼْ  األْمػرِ  َوأبوِلػي الرَّ

ومب  َ ْيءٍ  ِكي دُّ ؾؿِ  َّللاَِّ  ِإَلى َكرب سب  ﴾َتػْ ِويال َوَأْحَدػؽب  َخْيػرٌ  َ ِلػػَ  اآلِخػرِ  َواْلَيػْؾـِ  ِبػاَّللَِّ  تبْؤِمشبػؾفَ  كبْشػتبؼْ  ِإفْ  َوالرَّ
 (.ٜ٘الشدا /)

 - ذدكح عدام  -َوِلداِّ األ در فدا اإلسدبلم  عدد ا   شدر موصدافه و  هذه اآليس عؽ الحاكؼ تتحدث
ن ددد    شدددر من  دددؽ صدددفات الحددداكؼ فدددا اإلسدددبلم من يددد دى  . كصدددرح عبدددارة ]فدددا اآليدددس التدددا  بمهدددا[

 السددمس ؽوالشداس تذدسح  ،ومن يحكدؼ  د ؽ الشداس  العددل ،م  لكحٍّ فا   ا ده ،(1)األ اعس ِلدمَِّه ولمرسؾل
رذن مولدددؾ األ دددر  .فدددبل  دددد من يحكدددؼ الحددداكؼ اإلسدددبل ا  العددددل ال  دددالغمؼ والجدددؾر ،غ دددر السددددمس ؽو 

وم دا  ،والحاكؼ فا اإلسدبلم يعشدا  شفدذ هدات ؽ اآليتد ؽ  دؽ ال دررن المتد ؽ تب شدان وع فدس الحداكؼ السددمؼ
م  من  ،طاعس  دؽ ال يشفدذ منكدام اإلسدبلم فهدا  حر دٌس عمدى السد  ؽ والسددمؼ تحدر م  عشدؾان كدان

 غ ر ]شريعس[ اإلسبلم  رٌؼ لئلسبلم و طاعس   دح هدذا الحداكؼ  عدادٌة لئلسدبلم  السدمس ؽالذ  يحكؼ 
 ،م دا رذا عفدذ شدريعس اإلسدبلم ف كدؾن عشدتدٍذ  ردددا ًا ألولدا األ در وتكدؾن طاعتده طاعدًس ِلددمَِّه ولرسددؾله

  .فةذا لؼ يشفذ شرة اإلسبلم لؼ يكؽ  ؽ مولا األ ر ونر ر طاعته
ومشخاصدًا غ در مهدح وغ در  من هشاك فا كح عرر وز ان مشخاصدًا  د هم ؽ وجدديريؽ ال شػ

وال ددررن الكددريؼ هددؾ الددذ  يحدددد ويذددخص  ددؽ األهددح  ،يدددعؾن لسشرددص الرتاسددس اإلسددبل  س ،جددديريؽ
وعمدى  ،وعمى العمسا  من يب شؾا ذلػ لعا س الشاس ويفهسدؾهؼ ريداه ،و ؽ هؾ غ ر األهح لهذا السشرص

الشاس من يشتخبؾا  ردا  مولا األ ر طب ًا لم ررن م  عمد هؼ من يشتخبدؾا لرتاسدس السددمس ؽ الذدخص 
ٍَ  (،شاهشذاه)فم س فا اإلسبلم  مٌػ مو  مػ  مؾك  ،الذ   ّ ؽ ال ررن موصافه  ح اإلسبلم يريد  شفذًا

بلم ف ده سدمظان و م فدٌس فالعمسدا  الدذيؽ  دالؾا رن اإلسد ،وال ررن عّ ؽ ]صفات[ هذا الذدخص ،ألنكا ه
 ددح عمددى السدددمس ؽ من يشتخبددؾا  شفددذًا ألنكددام اإلسددبلم  ،وم  ددٌر وسددرداٌر لدد س لهددؼ رطددبلة عمددى ال ددررن

  .الذ  ندده ال ررن وعّ ؽ موصافه
وبشددداً  عمدددى ذلدددػ فةعددده  شدددذ ز دددؽ  عاويدددس ونتدددى ال دددؾم فدددةن جس دددش روسدددا  السددددمس ؽ تردددّدوا 

ادعداتهؼ إل دارة السد  ش ؽ كداعؾا فدا الؾا دش  ردؾ ًا لم دررن  ورغدؼ ،لسشرص الحكؼ  بلفدًا لدشص ال دررن
ومغمدددبهؼ لدددؼ يكدددؽ  رددددا ًا ألولدددا األ دددر ال دددررع  ؽ  دددح  رددددا ًا لمجبدددا رة الغمسدددس والفتددداك ؽ الهتددداك ؽ 

                                                 

وا َمنْ  َيدددْكُ ُرُكؼْ  ّللاََّ  ِرنَّ ﴿رشدددارة رلدددى اآليدددس التدددا وردت  بمهدددا:  (ٔ)  َتْحُكُسدددؾا َمنْ  الشَّددداسِ  َ دددْ ؽَ  َنَكْسدددُتؼْ  َوِ َذا مَْهِمَهدددا ِرَلدددى األَ اَعددداتِ  تُدددَ دا
 .(ٛ٘الشدا /) ﴾ِ اْلَعْدِل..
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ولددذلػ فسددؽ نددق الرع ددس وواجددبهؼ من يك ددذوا عمددى عددات هؼ طاعددس ال  ،الشدداهب ؽ السدددرف ؽ والسبددذريؽ
شتخبدد ؽ وبهددذا الذددرط ف ددع يكؾعددؾن  ردددا ًا لؤل ددس السرنؾ ددس و ال فددا يعمددؼ ورسددؾله ومولددؾ األ ددر الس

  !!معهؼ ال يكؾعؾن كذلػ
مصح األصؾل ولص األلباب فا تشف ذ جس ش منكام اإلسبلم و فتداح  (1)هاتان اآليتان :مالحغة

ألعده لدؾ  دام مصدحاب الحدح والع دد  ،عزة السدمس ؽ وعمؾ شكعهؼ وباب ص رورتهؼ مفزح م ٍس ومعبلها
 تع  ؽ ناكٍؼ  دؽ مولدا األ در طب دًا لتعدال ؼ ال دررن لسدا وجددت الحكؾ دات  فا جس ش العهؾد والعرؾر

ولسا عذكت  دعس تع  ؽ ولا العهد الخب  س ال اتمدس لئلسدبلم التدا  السدتبدة طري ها رلى رتاسس اإلسبلم
ولسا وجدت الحاجس لمت  س  ،لى نكؼ   رر  وكدرو  ولسا تحؾل الحكؼ اإلسبل ا ر ،ا تدعها  عاويس

فالعسدح  ت شدػ اآليتد ؽ سدب ٌح إلزالدس  ،ولسا وجدت السذاهص السختمفس الستذتتس فا دياعس اإلسدبلم الح دس
االسددتبداد و يجدداد الذددعؾر االجتسدداعا لدددى مفددراد السدددمس ؽ وسددبٌص لددر  هؼ  ددؽ رتبددس الجهالددس البه س ددس 

ظبش عشد ا يرب  عسؾم الشاس طب ًا لتعال ؼ ال ررن مصحاب رمٍ  ومسد ادًا وهذا  ال ،ونالس  ظ ش الغشؼ
ولكددؽ عشددد ا يرددح الحدداكؼ السدددتبد رلددى سدددة الحكددؼ  ،عمددى معفدددهؼ ويسشعددؾن التعددديات ومعددؾاة الغمددؼ

عبددر ال هددر والتغمددص  ددؼ ي ددؾم عمسددا  الدددؾ  عمددى الفددؾر  ةضددفا  ل ددص ولددا األ ددر عم دده ويردددرون 
 عارضددَس  ،ك دد  يددتظ ش ال ددررن السددك ؽ الددذ  ال لددان لدده والذدعص الجاهددح ،الفتداوى طب ددًا لرغباتده

وهدح يتعا دح هدذا السددتبد عشدتدٍذ  دش العا دس رال كتعا مده  ؟  ح هدذا الذدخص الغدالؼ الس تددر الشاهدص
  ؟!! ش  ظ ش األغشام والجسال

رددؾا اعسمددؾا  هددات ؽ اآلي !يددا عبدداد  ويددا م تددا :ي ددؾل ال ورسددؾله فددا هددات ؽ اآليتدد ؽ تدد ؽ وشخِّ
الرت س األفزح الذ  تتس ح ف ده الردفات التدا ع َّشهدا ال دررن كدا تظ عدؾا ال ورسدؾله وتكؾعدؾا  د ض 

وغمُِّبدددؾا الجاعدددص اإلعدددداعا الشددداطق فددد كؼ عمدددى الجاعدددص السددداد  الح دددؾاعا  ،الؾجدددؾه فدددا الددددع ا واآل دددرة
رذا  سدددتؼ  . ظ دددش األغشدددام ومندددرزوا ن كدددؼ اإلعدددداعا كدددا ال يتعا دددح رتددد ٌس  ددددتبٌد  عكدددؼ تعا مددده  دددش

فددةعكؼ  هددذا تدددداون  ،وسدداهستؼ فددا عزلدده وتشح تدده رذا جددار وعمددؼ ، كعفدددكؼ  اعتخدداب وتع دد ؽ رت دددكؼ
 !ولكدؽ وا نددرتاه . اب الغمؼ وتكؾعؾن سدببًا لتظب دق منكدام اإلسدبلم فد كؼ ولر دا السددمس ؽ وت دد هؼ

ولدد س لهددؼ  دداٌة فددا  ،العبددادات فمددؼ يتجدداوزوه رن العمسددا  الُزهدداد والسترهبشددؾن ا تشعددؾا  بدداب !وا مسددفاهو 
  !!س اسات الديؽ  ح هؼ غافمؾن و هسمؾن لهذا الجاعص األساسا  ؽ اإلسبلم

وم ا جساه ر الذعص ف د عدؾا  جهمهدؼ اآليدس كم دًا وشدكمؾا نكؾ دات  ددتبدة عردرًا  عدد عردر 

                                                 

  ؽ سؾرة الشدا . ٜ٘و ٛ٘ي رد اآليت ؽ  (ٔ)
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ٍٍ لمذدد ظان لكددا ت ددؾم جساعددٌس  ددؽ  وضددحؾا  سبليدد ؽ الجهددال  ددؽ الشدداس فددداً  لحدداكؼ  دددتبٍد َ ْغَهددٍر
الجهمددس والفدددا   ددؽ ناشدد ته  الدددمص والشهددص و ددد تسدددػ هدد ال  الددذيؽ يب عددؾن الددديؽ  الدددع ا  كمسددس 

  .لتبرير عمسهؼ وعهبهؼ لمسغمؾ  ؽ «السك ؾر  عذور»
ل دددد  زدددر  دددروٌن عديددددة ُهِجدددرت ف هدددا منكدددام اإلسدددبلم العا دددس األساسددد س  شدددذ ز دددؽ  عاويدددس 

واكتفى العمسا   دعؾة الشاس لمدعا  والتزرة ل رفش عشهؼ  ،عا س البمؾى ومصبحر تعديات الدبلط ؽ 
الدددببل  غدددافم ؽ عدددؽ من السجتسدددش اإلسدددبل ا عالسددده وجاهمددده و  ردددره و اصدددره  دددالفؾا عمشدددًا م دددر ال 

رن هذا لسؽ  ؟؟ورسؾله فبك  وجٍه يتزرعؾن رلى ربهؼ وهؼ يخالفؾعه وك   يتؾ عؾن استجا س دعاتهؼ
  !!غراتص األ ؾر

لرسددؾله ولمشدداس ويحكددؼ  دد ؽ الخمددق  العدددل هددؾ و  رن الحدداكؼ ال ررعددا الددذ  يدد د  األ اعددات 
و  دح هدذا  ، ردا  مولا األ ر الذ  تجص طاعتهؼ عمدى عا دس السددمس ؽ والرع دس وتحدرم  خدالفتهؼ

فته م ا الحاكؼ الذ  ال يكؾن  ردا ًا لآليس فظاعته نراٌم و خال ،الحاكؼ  رجٌش لجس ش منكام اإلسبلم
عزة السددمس ؽ وصدعؾدهؼ رلدى  .هذا هؾ  فاد اآليت ؽ .واجبس وهؾ ل س  رجعًا أل  نكؼ  ؽ األنكام

 راتص معمى األ ؼ ره ٌؽ  تظب دق ت شدػ اآليتد ؽ وذل السددمس ؽ وتبع دتهؼ وعبدؾديتهؼ لؤلجاعدص وب داوهؼ 
  .فا الغمسات والتخم  ره ٌؽ  سخالفتهسا

الستمبدد ؽ  مبداس مهدح العمدؼ الدذيؽ ال عمدؼ لهدؼ  كتص  عض عمسدا  السدذاهص اإلسدبل  س وبعدض
 دددال ررن فدددا كتدددص عديددددة من كدددح  دددؽ وصدددح رلدددى   دددام الرتاسدددس فدددا اإلسدددبلم ونددداز  شردددص نكدددؼ 
السددددمس ؽ كدددان ناكسدددًا ]شدددرع ًا[ وكدددان  الزدددرورة  رددددا ًا ألولدددا األ دددر الدددذيؽ موجدددص ال طددداعتهؼ 

الحكدؼ عبدر سدفػ الدد ا  وهتدػ األعدراض  و رجعًا لجس ش األنكام اإلسبل  س ولدؾ كدان وصدؾله لدددة
فك دد  يكتددص  ددؽ  ،رن صدددور هددذا الكددبلم  ددؽ لدددان مهددح ال ددررن  ددؽ معجددص األ ددؾر .وعهددص األ ددؾال

يتمبس  مباس مهح ال دررن م درًا يخدال  ال دررن  ردرانس ويشذدره فدا  دبلد السددمس ؽ  دؼ ي د  السددمسؾن 
ل ددد نددّ  ال ددررن السج ددد السدد  ش ؽ فددا  !!كالخذددص السدددشدة م ددام هددذا الكددبلم ويشغددرون رل دده  بهددؾت ؽ

ددح فسددؽ السدددتح ح من يشرددص  ؛مك ددر  ددؽ ملدد  ريددس عمددى العمددؼ وم ددرهؼ  ددالتفكار والتددذكار والتددد ار والتك ا
رعه  سا يتشافى  ش روح الهدايس واإلرشاد من يك ر  .ال ررن ناكسًا جاهبل عالسًا جبارًا مو ي يد نكؾ ته

و  ح هذه الدعؾى الجزاف والسفرطس يكذِّ ها الع ح الدم ؼ اإلعداعا  .لؼال الس  ش ؽ  ظاعس جاهح عا
  .وفمدفس األ بل  الشبؾيس و شظق الدياعس ونس اإلعداع س

رن   ددح هدد ال  العمسددا  يروجددؾن لمؾ ش ددس  اسددؼ ال ددررن واإلسددبلم ويدددعؾن السدددمس ؽ رلددى الكفددر 
صددشام فددا عمسهددؼ  ددح هددؾ م بدد  والذددرك وال شددػ من صددانص   ددح هددذا ال ددؾل شددريػ لمغددالس ؽ واأل
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ومشددد ى ومجهدددح  دددشهؼ  سراتدددص عديددددة ألن هدددذا العددداِلَؼ يعدددارُض ال دددررَن ويخالُفدددُه  ددددعؾى العمدددؼ والدددذيؽ 
م دا العمسدا   (،غ در  ركدص)يباشرون الحكؼ ويسدكؾن  ز ام األ ؾر مك رهؼ جهمس ولكؽ جهمهؼ  د ع 

ؼ  عاعدددون لم ددررن السج ددد و خددالفؾن مو هدد (1)الددذيؽ يرددد ؾعهؼ عمددى عمسهددؼ وفدددادهؼ فجهمهددؼ  ركددص
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و ؽ العجاتص معه  عد رن ح نزرة صدانص الرسدالس .وموص اته السح  ؽملسو هلآو هيلع هللا ىلص   كح صرانس لمشبا

وبدددمت تدددريج ًا  ،تحدداور وتشددا ش جساعددس عمسددا  اإلسددبلم ومصددحاب الشبددا ك  ددرًا نددؾل  دداب الخبلفددس
وكدؼ  دؽ الدد ا  ُمري در وكدؼ  ،ُتكتص كتص عديدة  ؽ السذاهص السختمفس فا رد وتكذيص  عزها  عزاً 

ولدؼ عجددد  –جدزاهؼ ال عددؽ اإلسدبلم  – دؽ المعدؽ والظعدؽ رلددى  دا شدا  ال صددر عددؽ م دبلم األعدبلم 
هدؼ جس عدًا كداعؾا  د  ش ؽ وال شدػ مع ،فا م   ؽ كتص السذاهص تسددكًا  هدات ؽ اآليتد ؽ فدا هدذا األ در

وكدان ندق  ،و د  ذلؾا مروانهؼ وم ؾالهؼ فا سب ح اإلسدبلم ولكدشهؼ غفمدؾا عدؽ التسددػ  هدات ؽ اآليتد ؽ
 رجع ددس ال ددررن السج ددد ونج تدده السدددمسس لدددى فددر  السدددمس ؽ من يجتسددش الرددحا س  عددد رن ددح عبدداِّ 

شددان واجبددات  -اإلسددبلم ويجعمددؾا  ددؽ هددات ؽ اآليتدد ؽ  الحدداكؼ و اه ددس مولددا األ ددر وواجبددات المتدد ؽ تب ِّ
ف شتخبؾا م  وانٍد  دؽ الردحا س  سدؽ  ،عبراسهؼ ودستؾر ن اتهؼ -السحكؾ  ؽ  ذكٍح واضٍ  وصريٍ  

ويرددب  هددذا الددشه  دسددتؾرًا  ،تتددؾفر ف دده صددفات مولددا األ ددر ويرفزددؾن اآل ددريؽ  سددؽ ال تتددؾفر فدد هؼ
ولكدؽ  ،السدمس ؽ كم ًس مو يتزا ل رلدى ندٍد كب درلمسدمس ؽ رلى يؾم ال  ا س وبالتالا يرتفش الشزاة   ؽ 

  . ش األس  الذديد لؼ يتؼ العسح  هذا األ ر فا ذلػ ال ؾم
رن كددح  ددا ع مدده األصددحاب  ددؽ متبدداة السددذاهص السختمفددس  ددؽ اسددتدالالت كمدده روايددات  خالفددٌس 

 .الدشص لآليات الرريحس فبل نج س ف هدا ألن تمدػ االسدتدالالت كمهدا  دؽ  داب االجتهداد فدا  ؾضدش
وبالتدددالا فدددةن رعسدددال الدددرم   ،فعشدددد ا يكدددؾن ال دددررن عاط دددًا صدددريحًا فدددبل  دددؾرد لمتؾسدددح  غ دددر ال دددررن

واالجتهدداد الددذ   ا ددر  دده السددذاهص والفددر  اإلسددبل  س فددا السددؾارد التددا كددان كددبلم ال ف هددا صددريحًا 
اػػ  ألف وإ ا جاءنػػا حػػديٌث شخػػالف نػػص اتػػاب هللا وجػػت تر ك دد  ال  .عسددٌح  دداطٌئ وغمددٌع  حددٌض 

واألخبػار الرػحيحة ليدػب سػؾ   ػرح لػذلػ  ،الكتاب والػشص األساسػي لػديؽ اإلسػالـ هػؾ القػراف
و عده لسدؽ الدؾهؼ من ي دؾل  اتدٌح رن مصدحاب الرسدؾل  .كسخالفػة القػراف مػؽ سػخااف األوهػاـ ،الشص

ؽ  د :فش دؾل .األكرم كان مك رهؼ  سؽ شارك فا  دٍر ومندد ويجدص ر عداد م  ع دٍد عدؽ   دا هؼ الذدا خ
السدددمؼ  دده من عددزوة  دددٍر الكبددرى كاعددر مول  غهددر لذددؾكس اإلسددبلم ورعددص األعددراب السذددرك ؽ ومول 

ولكدددؽ  دددش كسدددال  . رنمدددٍس لغهدددؾر اإليسدددان و دددد كاعدددر عت جدددًس لتزدددح ات عغ سدددس لمردددحا س الددددعدا 

                                                 

هؾ من تجهح وتعمؼ معػ غ ر الجهح السركص هؾ من تجهح وتجهح معػ تجهح  ح تغؽ عفدػ عالسًا، م ا الجهح البد ع ف (ٔ)
 عالؼ فبل تدعا العمؼ. 
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من ع ددم  انترا شا ونفغشا لذ وعهؼ و  ا اتهؼ رذا وجدعا فا الجسمس تجاوزًا لس ام ال ررن الس دس فعم شدا
ل ددد طبددق صددانص الرسددالس  ؟و ددا العسددح .وعددرج  عددا ؾس ال دداعؾن الدددساو  عمددى ندددود األشددخاص

وال داعا نددان  ،ند ال ذف عمى صحا   ؽ  ؽ مهح  دٍر ومند مندهسا  ددظ  ا دؽ م ا دسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  األ دس
وعمى نسشس  شر جحٍش م ر زيشص مم الس  ش ؽ التا  ، ؽ  ا ر الذاعر األعرار  فا  ز س اإلفػ

وكذلػ  ام الدادة طمحس والزب ر الذيؽ كاعؾا معفدهؼ  ؽ مهح  در ومند  .كاعر  ؽ السهاجريؽ األواتح
 ك ذ ع سان  ؽ نش   فا البررة الذ  كان  ؽ األعردار  سدؽ مسدمؼ  بدح الهجدرة عمدى يدد  ردعص 

وال شػ من مم الس  ش ؽ عاتذدس كاعدر  ،رلى ر ر غزوة  ؽ عس ر وشارك فا جس ش الغزوات  ؽ  درٍ 
وهدددؾ فدددا سدددؽ  «ع سدددان  دددؽ نش ددد »ورغدددؼ ذلدددػ م دددذوا  ،عالسدددس  الس دددام الذدددا خ والعدددالا ألهدددح  ددددر

الذدد خؾ س وعتفددؾا شددعر لح تدده شددعرًة شددعرة ومرسددمؾه رلددى السديشددس مصددمعًا م ددردًا  ددش معدده ال يجددؾز فددا 
ف دد  دال   ،رة شعرة وتجص عمى  ؽ يفعح ذلػ الديدسندود اإلسبلم عت  لح س  دمؼ وشعر رمسه شع

 َتْجػِزي  ال﴿ :وسدبََّص و دؾة  عركدس الجسدح  ؾلده تعدالى «ع سان  دؽ نش د » ؽ عسح  هذا الغمؼ  حق 
 .(2)(ٛٔهؾد/) ﴾َأال َلْعَشةب َّللاَِّ َعَمى الغَّاِلِسيؽَ ﴿ :و ؾله تعالى (1)(ٛٗالب رة/) ﴾َ ْيئ ا َنْفسٍ  َعؽْ  َنْفٌس 

]م   ددؽ الغمددؼ السحددرَّم  عا بددس شددخص  جريددرة غ ددره[ تكددرر فددا عديددد  ددؽ ريددات  وهددذه السعشددى
ا تشاعدًا  شده عمدى البذدر واعظبل دًا  دؽ صدفاته وعدلده الدذ  تخدتص  ده  -ن   ذكر ال ف هدا  ،ال ررن

  .وال تؾجد  دكلٌس فا ال ررن موض   ؽ هذه ،معه ال يجاز  شخرًا  عسح ر ر -ذاته ال دس س 
ٍٍ الذ  ال ذعص له  ؽ  بلل م ذ وتعذيص رن الت اص واالع « ع سدان  دؽ نش د »ت ام  ؽ عماٍّ

البر    خالفٌس صريحٌس آليات ال ررن الستدؾاترة وهدذا العسدح  دؽ معسدال الجبدا رة والغدالس ؽ ولد س  دؽ 
رن ال ددررن هددؾ الددذ  مصددب   رددسًا لمبدددري ؽ  ددؽ مصددحاب الجسددح وهددؾ الددذ   ،معسددال متبدداة ال ددررن

 .رن رسالتشا هذه ال تعدو الشظق  ال ررن والتكماؼ  مداعه .ل س عماٌّ ومتباعهيذكؾهؼ رلى ال و 
وكددذلػ كددان سددعد  ددؽ م ددا و دداص  ددؽ مول عذددرٍة مسددمسؾا فددا  كددس مو  ددؽ  دداعا عذددرة وكددان 
ميزًا  دريًا ومنديًا وشدارك فدا جس دش الغدزوات وكدان فدات   دبلد فدارس والسدداتؽ فدا  عركدس ال ادسد س 

 كعده ال  (عسدر)هجريس اشتكاه مهح الكؾفدس رلدى الخم فدس ال داعا  ٕٓورغؼ ذلػ فا سشس  .وباعا الكؾفس

                                                 

 ﴾ُمْ دددددَرى  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَدددددِزرُ  َوال َعَمْ َهدددددا ِرال َعْفدددددسٍ  ُكدددددحا  َتْكِددددددصُ  َوال﴿كدددددان األولدددددى  دددددالس ل  من يدددددكتا هشدددددا   ؾلددددده تعدددددالى  (ٔ)
 (.ٗٙٔ)األععام/

 ؾصدفها ريدس! ولكشده م ظدك فدا ذلدػ فمد س فدا ال دررن   دح هدذه  ﴾مال لعشٌس عمدى ال دؾم الغدالس ؽ﴿ذكر الس ل  هشا جسمس  (ٕ)
  الجسمس مصبًل!.
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و ددداذا ع دددؾل  ذدددكن  .(1)يحددددؽ الردددبلة ف دددام الخم فدددس  عزلددده عدددؽ ر دددارة الكؾفدددس ومنزدددره رلدددى السديشدددس
رصدار  عاويس ويزيد وساتر  مؾك  شا م  دس الجبدا رة األ در  معدؽ عمدا  دؽ م دا طالدص عم ده الددبلم 

 ش من عم ًَّا كان  بح  سس سشؾات  ؽ البع س ونتى وفاة نزدرة صدانص الرسدالس  (2) اتس عام را س 
]األول[ وكددان  ددؽ مهددح  دددٍر والعذدد رة ومنددد واألنددزاب و شددد  و  بددر ونشدد ؽ وفددات  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  فددداتا الشبددا

مذى و ذد س فدا سدب ح  ورغدؼ تمدػ السجاهددات و دا تحسَّمده  دؽ ،فت   كس وناضرًا فا جس ش الغدزوات
ولؼ يخدافؾا  دؽ تردريحات  ،ال استجاز جبا رة األ ؾي ؽ من يدبؾه ويمعشؾه عمشًا فا السداجد والسشا ر

 دح واصدمؾا تددروي  هدذه البدعدس ال ب حددس  ،ال دررن التدا تف دد من عمّ ددًا كدان  رددا ًا كدا بًل ألولددا األ در
ي  مو غ در صدري  مو كشداتا اعتبدر عمسدا  فبدك  دل دح شدرعا وبدك  عدٍص  ررعدا صدر  ؛ ال ؾة واإلكدراه 

وم ددددرا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الفدددر  اإلسددددبل  س  مدددؾك  شددددا م  دددس الددددذيؽ صدددددر عدددشهؼ   ددددح ذلدددػ الغمددددؼ  مفدددا  لمشبدددداِّ 
  ؟!لمس  ش ؽ

ولسداذا صددَّ هؼ فدا ذلدػ  ؟رذا كان لعؽ البدري ؽ والرحا س غ دُر جداتٍز فمسداذا  دام  ده األ ؾيدؾن 
  ؟وسعؾا فا تبرتتهؼالعمسا  البلن ؾن 

 «رن ا  عمؾم الدديؽ»يعتبر فا كتا ه  (3)«رنسس ال عم ه»  بل عجد الذ خ ]م ا نا د[ الغزالا 
فعمّا اجتهد فا تك  ر اال تراص  ؽ  !و عاويس كان كبلهسا عمى نقٍ  (ة)معه فا الشزاة   ؽ عما 

فدداأل ر  جددرد اجتهدداديؽ فددا  !! تمددس ع سددان و عاويددس اجتهددد فددا وجددؾب اإلسددراة  اال تردداص  ددشهؼ
 .  ا ح  عزهسا البعض

و بلصس وا عس ع سدان كاعدر من  .رن مرباب التح  ق لؼ يدلؾا  ذاٍ   ذكن عما فا هذا الشزاة
مهح البررة والكؾفس و رر  د ؾا رلى ع سان شاك ؽ  ؽ والتده األ دؾي ؽ فك ددى ع سدان اسدتبدادًا فدا 

وفا الشهايس وبعدد اجتسداة السعترضد ؽ وتفدر هؼ  ،الرم  ولؼ ي بح شكايتهؼ فتزايد عدد الذاك ؽ وعّدتهؼ
ع سددان اعتهددى األ ددر  سحاصددرة ع سددان  ددؼ  ددام عدددة  ددرات فددا السديشددس السشددؾرة ويكسددهؼ  ددؽ اسددتجا س 

 .شخران مو  بل دس مو  سددس  دؽ مراذل الشداس  دالهجؾم عمدى ع سدان و تمده رنسدس ال عمد هؼ جس عداً 
                                                 

السشدتغؼ فدا ، هد(ٜٚ٘م ؾ الفرج عبد الرنسؽ  ؽ الجؾز  )، و ٘٘ٔ/ٕال ع ؾبا، تاريخ ال ع ؾبا، ميام عسر  ؽ الخظاب،  (ٔ)
 هد.ٚٔنؾادث سشس تاريخ السمؾك واأل ؼ: 

الس ر ؾن من عسر  ؽ العزيز )رح( مو   لعدؽ عمدا )ة( عمدى السشدا ر وكتدص هذا ل س  د  ق ألن السعروف الذ  ذكره  (ٕ)
(؛ وبسا من عسر  ؽ عبد العزيز ولا الخبلفس سشس ٖ٘ٓ/ ص ٕ)اعغر عمى سب ح الس ال: ال ع ؾبا، ج  ذلػ رلى اآلفا 

 ول س  اتس. هد فمعؽ عما عم ه الدبلم عمى السشا ر دام  را س ست ؽ عا اً ٓٗهد، وكان  عاويس  د ول ها سشس ٜٜ
هذا الترنؼ ع ؽ عبارة الس ل ، وترنسه عمدى الغزالدا الددشا رغدؼ ع دده لرميده دل دٌح عمدى رعرداف الس لد  واعتدالده وعددم  (ٖ)

 تعربه وجدير  التحد ؽ.
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دًا  ؾر تده عشدد ا يكدؾن مول دا  الددم  ؟ملؼ يكؽ نق السظالبس  ال رداص مو الديدس  دؽ  تمدس ع سدان  اصَّ
ػػا قبِتػػلَ  َوَمػػؽْ ﴿ :ق الت دداص  حكددؼ  ؾلدده تعددالىراشددديؽ  ددالغ ؽ ذكددؾرًا مو رعا ددًا يكددؾن لهددؼ ندد  َكَقػػدْ  َمْغمبؾم 

ػػػ ِ  َجَعْمَشػػػا ػػػْمَظان ا ِلَؾِليِ  فبؾجدددؾد مول دددا  الس تدددؾل ال ندددق لآل دددريؽ  ددددعؾى السظالبدددس  (،ٖٖاإلسدددرا /) ﴾سب
فكح  ؽ طالص  دم ع سان  ؽ مصحاب الشباِّ  ؽ غ ر ور س ع سان معكر عسم دًا  . اال تراص لد ه

وال يجدؾز أل   ددمؼ ذ  شدعؾر و حدص  .اآليس السذكؾرة وو ش فا  خالفدس ال دررن و عارضدته الغداهرة
فهذا السؾضؾة  ؽ عان س وجهه الخاص يرجش  الزدرورة  .لم ررن من يتك ح مدعى تك ح فا هذا األ ر

وم ددا  ددؽ عان ددس وجهدده العددام ]م  الحددق العددام[ وكددؾن ذلددػ ال تددح  ،ن ال رلددى غ ددرهؼرلددى ور ددس ع سددا
فدةن السعا بدس  ،ر بلال  داأل ؽ وبدالشغؼ العدام وكدؾن ال دؾرة الدا م دس تد د  رلدى تزدع   منكدام الذدرة

م  من تشف ذ األنكام الجزات س العا دس يخدتص  ،عمى   ح هذا ]الُجْرم[ ترجش رلى   ام ولّا األ ر ف ع
الحاكؼ الستردٍ  لز ام م ؾر السدمس ؽ وصانص واليس تشف ذ منكام ال ررن وهذا  ا يددل عم ده ال دررن  

 .عفده
عحددؽ ععتبددر مصددحاب الجسددح سددؾاً  نزددرة مم السدد  ش ؽ عاتذددس ونزددرات الزب ددر وطمحددس  ددؽ 

د رن ددح صددانص ولكددؽ  عدد .وال عدددا  الكددبلم  ح هددؼملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مصددحاب نزددرة صددانص الرسددالس األ دددس
الرسددالس اع ظددش لدددان الددؾنا الددذ  كددان الحدداكؼ السظمددق ومصددب  الحدداكؼ السظمددق هددؾ ال ددررن السج ددد 

فبل  د من عرجش فدا  عزدبلت األ دؾر اإلسدبل  س رلدى ال دررن ألن ال دررن عبدٌا صدا ر كسدا  ،والحس د
ػ ِ  َجَعْمَشا َكَقدْ  َمْغمبؾم ا قبِتلَ  َوَمؽْ ﴿ :واآليس ال ررع س الرريحس ت ؾل .من الشبا  ررٌن عاطق ػْمَظان ا ِلَؾِليِ   ﴾سب

م  من السظالبس  الديس وال راص واالعت ام لدم ع سان هؾ  ؽ نق مول اته م  ور ته الذكؾر واإلعاث 
وبشاً  عم ه فسؽ الشان س الخاصس ]لسؾضؾة  تح ع سان[ فةن الد دة مم الس  ش ؽ وطمحس  ؛الكبار ف ع

 دؽ العداص وعسدؾم األ دؾي ؽ  اصدسؾا ال دررن السج دد ] سظدالبتهؼ  د ده دون والزب ر و عاويدس وعسدرو 
و ددؽ الشان ددس العا ددس فددةن  رجددش الحكددؼ واأل ددارة السظم ددس لجهددس اعتغددام م ددؾر  ،مول ددا  الدددم الذددرع  ؽ[

فدال ؾرة ضدد  .الببلد ونسايس تشف ذ الحدود وغ رها عمداٌّ الدذ  اعتخدص  ةجسداة مهدح الحدح والع دد  م فدسً 
ٌة ضد رجساة مهح الدشس و عارضٌس لم ررن ألن عم ًا كان  ردا ًا  دمسًا  ه آليس مولا األ ر عما  ؾر 

وال يرجدددش م دددر تظب دددق ذلدددػ الحدددق العدددام ]فدددا  تدددح ع سدددان[ رلدددى  ،التدددا تدددك ر  ظاعتددده والرجدددؾة رل ددده
مصددحاب الجسددح وصددف ؽ ولددؼ يكددؽ م   ددؽ مولئددػ األشددخاص الخسدددس السددذكؾريؽ  رجعددًا شددرع ًا فددا 

رذن كددان اإل دددام عمددى  عركددس الجسددح وصددف ؽ رضددعافًا لم ددررن السج ددد و هاعددًس لدده  .م ددؾر الددببلدتشغدد ؼ 
  .وعمسًا فانذًا لسشرص الخبلفس الشبؾيس وعمسًا ألعفس فاعم ه وتعديًا لحدود اإلسبلم

و ذا صددرفشا الشغددر عددؽ كددح  ددا ذكددر فددةن ع سددان كددان شخرددًا  دددمسًا  ددام   تمدده شخرددان مو 
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 ؟فكدؼ ديدس يؾجدص شدرة اإلسدبلم من ُتعظدى جدرا   تدح ع سدان ألول اتده ،السددمس ؽ بل س مو  سس  دؽ 
و ذا كدان  ،فدةذا كدان ال اتدح وانددًا ُي تدح ﴾الشفسب بالشفسِ ﴿ : ؽ الُسدّمؼ  ه معها ديٌس واندة  ال تعدالى

فسدا هدؾ  .ال اتمؾن عدة فةن الديس الزاتدة عمى الؾاندة ُت دؼ عمى الؾر س ويتؼ  تح السذارك ؽ فا ال تح
الدل ح الذ  استشدت رل ه الدد دة مم السد  ش ؽ وطمحدس والزب در فدا   دا هؼ  حدرب الجسدح ألجدح ]ال دكر 

وكددذلػ  ددا هددؾ الدددل ح الددذ  اسددتشد رل دده  !فددكودوا  ح دداة عذددريؽ ملدد   دددمؼ ،ِلددد[ شددخٍص  دددمؼ وانددد
صدمى  ز ؽ الشبدا ،المذان لؼ يدمسا رال  دة سشت ؽ مو بلث ]عمى الترت ص) عاويس وعسرو  ؽ العاص 

لدؼ يكدؽ لع سدان مك در  دؽ  ؟!.فدا ررا تهسدا د دا  مربعد ؽ ملد   ددمؼ فدا صدف ؽ ([ال عم ه ورلده وسدمؼ
ديس واندة م ا ُ دَّعؾ اال تراص لدم ع سان فا  عركتا الجسح وصدف ؽ ف دد  تمدؾا سدت ؽ ملد   ددمؼ 

عا  دؽ ريدس  ررع دس وال وعحؽ وبعد مل  و بل ساتس عدام ال عجدد م   ددتشد شدر  .وش ؾا عرا السدمس ؽ
رعشدددا عردددؾن نر دددس صدددحبس مولئدددػ الشفدددر الخسدددس عمدددى  ددددر  دددا  . دددؽ م  نددددي  لت شدددػ السعدددركت ؽ

ولكددؽ م  عمددؼ مكبددر  ددؽ هدددر دم سددت ؽ ملدد   دددمؼ  دددعؾى غ ددر  ح ددس لبل تردداص لدددم  ،عدددتظ ش
كر م  الحق واإلعراف من عسح الجسح وصف ؽ لؼ يكؽ  ك ر ال ررن وفا الس ا ح لؼ ُيدذ . دمؼ واند

  . ظك لعما ويشبغا عمى السدمؼ من تكؾن نركته وسكؾعه كمها  ظا  س أل ر ال ررن
ػا ِلمشَّػاسِ  َجاِعمبػَ  ِإنِ ي﴿ : ال ال تعالى يَِّتػي َوِمػؽْ  َقػاؿَ  ِإَمام   ﴾الغَّػاِلِسيؽَ  َعْهػِدي َيَشػاؿب  ال َقػاؿَ   برِ 

 (.ٕٗٔالب رة/)
وتردري  الكدبلم  دا تراة األدلدس لتبريدر صدحس ادعدا  رذا  ام عمسا  العا س  استخدام  دؾة ال مدؼ 

فةن سفػ الد ا  الذ   دام  ده  ؾِ ددو  ،السظالب ؽ  دم ع سان  ؽ  دببا و عس الجسح و عركس صف ؽ
يجعددح اآليددس الكريسددس  ،عددار تمددػ السعددركت ؽ الددذ  يعددد  ددؽ موضدد   ردداديق الغمددؼ والعدددوان والتجبددر

 .الغَّاِلِس ؽَ  َيَشالُ  ال السذكؾرة تشفا صحس دعؾاهؼ ألن َعْهَد الِ 
فةن   ح رن عم ًا ميزًا شارك فا  تح السدمس ؽ فا  عركتا الجسح وصف ؽ فش ؾل ال شدػ من 
عم ًا وجشدده كدان لهدؼ د دٌح فدا تمدػ السعدركت ؽ ولكدؽ السددبب ؽ لمجسدح وصدف ؽ كداعؾا هدؼ السهداجس ؽ 

وعمدداٌّ كددان  ،السهدداجس ؽ ال عمددى السدددافع ؽوكددان عمدداٌّ  دددافعًا والسددد ول س والس ا ددذة رعسددا ت ددش عمددى 
ندداتزًا عمددى   ددام الخبلفددس  ةجسدداة األ ددس وكددان صددانص الدددار م ددا السدددببؾن لمجسددح وصددف ؽ فكدداعؾا 

 ددال  ،مجشب دد ؽ عددؽ ذلددػ الس ددام ]  ددام الخبلفددس[ فكددح  ددا مريددق  ددؽ د ددا  السدددمس ؽ ي ددش عمددى ذ ددتهؼ



 محؾ السؾهـؾ وصحؾ السعمؾـ

 

 - www.ijtehadat.com - 97   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتهادات 

ويشبغدا من ع دؾل  .(1)«عمؼ وكػي نػزع اػاف وزرم ووزر صػاحب  عميػ  مؽ ا تدأ كي» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: رسؾل ال
مػػؽ قبِتػػل دوف نفدػػ  » :رن كددح  ددؽ ُ تددح  ددؽ جدد ش عمددا كددان  دددافعًا وشدده دًا  حكددؼ  ددؾل رسددؾل ال

فجس ش ه ال  الذهدا  كان لهؼ نق الديس وال راص  ؽ  اتم هؼ م دا  .(2)«ومال  وعرض  قتل  هيدا  
 ،الذيؽ  تمؾا  ؽ جشد الجسح ومصحاب صف ؽ فمؼ يكؾعؾا شهدا  ول س لهدؼ ندق فدا ديدس وال  رداص

ددريؽ فدددؾف  ألعهددؼ هددؼ الددذيؽ  ددادروا رلددى الغمددؼ فددةذا كدداعؾا  اصددريؽ كدداعؾا  عددذوريؽ و ن كدداعؾا   رِّ
د عمق  عاويس  عد  تح ع سدان  سد ص ع سدان السمظدخ  الدد ا  عمدى السشبدر ل  .يكؾعؾن  ؽ السعذَّ  ؽ

وم ذوا يظالبؾن  االعت ام  ، م فتاه فا الذام وبكى مربعؾن مل  ش خ تحر هذا السشبر وهؼ يشؾنؾن وا
لدم ع سان ولسا كان سبص عر ان السدمس ؽ وشغبهؼ و ؾرتهؼ عمى ع سدان هدؾ عمدؼ والتده وتعدديات 

ا فددا مغمددبهؼ  ددؽ م رباتدده  ددؽ األ ددؾي ؽ وكددان ع سددان  ددد مندددؽ رلددى عسالدده وبشددا عسالدده الددذيؽ كدداعؾ 
معسا ه فاجتسعؾا جس عًا فدا الذدام وتحسدح  عاويدس وعسدال ع سدان السعدزول ؽ  رداري  مربعد ؽ ملد  

فددةن هددذا  ددؽ األدلددس الؾاضددحس عمددى  خددالفتهؼ لذددرة اإلسددبلم ن دد  عهبددؾا   ددر  ددال السدددمس ؽ  ،شدد خ
وناصددح الكددبلم معدده نتددى ال ددؾم لددؼ يدددتظش نسدداة  .لفتشددس وسددفػ د ددا  السدددمس ؽواسددتخد ؾه لته دد   ا

 ددددببا نربدددا الجسدددح وصدددف ؽ من يدددكتؾا  ددددل ح شدددرعا واندددد  دددؽ ال دددررن والددددشس والع دددح واأل دددبل  
اإلسبل  س عمى صحس  دا فعمدؾه وعمدى العكدس  دؽ ذلدػ هشداك مدلدٌس ك  درة عمدى  خالفدس  ددببا ت شدػ 

  .والدشس والع ح السعركت ؽ الرريحس لم ررن
]و ددشهؼ  عاويددس الددذ  كددان وال ددًا  ددؽ  بمدده عمددى  –لسددا كددان ع سددان  ددد مطمددق ميددد  األ ددؾي ؽ 

ش ددام  عاويددس  ددؽ اد ددار وكشددز  ئددات  ،فددا   ددر  ددال السدددمس ؽ ل ك ددذوا  شدده  ددا شدداووا -الذددام[  تسكَّ
األ دؾال فدا تمددػ وكددان كشدز واد دار تمددػ  ،رالف الددعاع ر لخبلفتده ولتجه دز الج ددؾش و تدح السددمس ؽ

                                                 

ده:  )ة(عؽ اإل دام م دا الحددؽ  ؾسدى  دؽ جعفدر الكداعؼ  ، وُرِوَ   ا يذبههل س ندي ًا عبؾياً  (ٔ) ْنَسِؽ َعدْؽ َعْبدِد الدرَّ  ..»وعرا
اِج َعْؽ َمِ ا اْلَحَدِؽ ُ ؾَسى )ة( ِفدا َرُجَمدْ ِؽ َيَتَددا َّاِن َفَ داَل: اْلَبداِد  ِ ْشُهَسدا َمْعَمدُؼ وِوْزُرهُ  وِوْزُر َصداِنِبِه َعَمْ دِه َ دا َلدْؼ  ْ ِؽ اْلَحجَّ

 .(ٕٕٖ/صٕج ،)رواه الكم شا فا الكافا« َيَتَعدَّ اْلَسْغُمؾمُ 
َعدْؽ َمِ دا َ دْرَيَؼ َعدْؽ (: »ٕ٘/٘ف ه منادي   كلفا   ختمفس  شها  ا م رجده الكم شدا فدا الكدافا)هذا السعشى  ذهؾر وردت  (ٕ)

ِ  (ة)َمِ ا َجْعَفٍر  َهدْح تَدْدِر   !َيا َمَ ا َ دْرَيؼَ )م ؾ جعفر(: ُ ؼَّ َ اَل  .َ ْؽ ُ ِتَح ُدوَن َ ْغِمَسِتِه َفُهَؾ َشِه دٌ  (:ص)َ اَل َ اَل َرُسؾُل ّللاَّ
ِرنَّ ِ ددَؽ اْلِفْ ددِه  !َيددا َمَ ددا َ ددْرَيؼَ  :َفَ ددالَ  .الرَُّجددُح ُيْ َتددُح ُدوَن مَْهِمددِه َوُدوَن َ اِلددِه َوَمْشددَباِه َذِلددػَ  !ُجِعْمددُر ِفددَداكَ  :ُ ْمددرُ  ؟َ ْغِمَسِتددهِ َ ددا ُدوَن 

ِه دَ ْؽ ُ ِتَح ُدوَن َ اِلِه َفُهَؾ ِ سَ »وروى الكم شا ميزًا عؽ رسؾل ال )ص(: «. ِعْرَفاَن اْلَحقِّ  ، وروى الظؾسا فدا «ْشِزَلِس الذَّ
والحددي  وارد فدا ك  در  دؽ دواويدؽ نددي  مهدح  «.َ ْؽ ُ ِتدَح ُدوَن ِعَ اِلدِه َفُهدَؾ َشدِه دٌ »التهذيص عؽ رسؾل ال )ص(  ؾله: 

ِه َ ددْؽ ُ ِتددَح ُدوَن َ اِلدد»( ولفغدده: ٕٔٗٔ( وصددححه األلبدداعا، وفددا سددشؽ التر ددذ  )ٕٚٚٗالدددشس كسددا فددا سددشؽ م ددا داود )
 التر دذ  َ دالَ و « ِه َفُهدَؾ َشدِه دٌ َفُهَؾ َشِه ٌد َوَ ْؽ ُ ِتَح ُدوَن ِديِشِه َفُهدَؾ َشدِه ٌد َوَ دْؽ ُ ِتدَح ُدوَن َدِ دِه َفُهدَؾ َشدِه ٌد َوَ دْؽ ُ ِتدَح ُدوَن مَْهِمد

 . ورواه    س مصحاب الدشؽ ومصحاب السداع د.َهَذا َنِديٌ  َنَدٌؽ َصِح  ٌ 
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 .األيام عسبل  خالفًا لعسح الشباِّ ومصحا ه ألن   ر السال  مٌػ لجس ش السدمس ؽ ول س  مكًا لسعاويدس
وال شػ من األربع ؽ ملد  شدخص  دؽ نساتده لدؼ يكؾعدؾا  .ففا الح   س كان عسح  عاويس سر ٌس كا مس

ن  هد األ ؾي ؽ فا األصدح فةذا عمسشا م .يمظسؾن صدورهؼ ألجح ع سان  دون الحرؾل عمى السال
 ،عرفشددا معدده لددؼ يكددؽ فددا الذددام  ددشهؼ سددؾى  عاويددس ،هددؾ  كددس و ددؽ هدداجر  ددشهؼ كددان  دددكشه السديشددس

وبالتدالا فدةن  عاويدس َجَسدَش السدال  دؽ سدر س  دال السددمس ؽ وَصدَرَفُه عمدى  تدح السددمس ؽ معفددهؼ و ددد 
 دح رن الجسدح ووسداتح ال تدال التدا اسدتخد تها  !!مندؽ االجتهاد فا هذا نددص  دؾل الذد خ الغزالدا

 ،الددد دة مم السدد  ش ؽ وع متهددا  ددؽ  كددس رلددى البرددرة كاعددر  ددؽ م ددؾال العسددال ووالة ع سددان السعددزول ؽ
 اإلغددارة عمددى الكؾفددس وعددؾانا السؾصددح  (ة)مضدد  رلددى ذلددػ من  عاويددس  ددام فددا عهددد  بلفددس عمدداٍّ 

 دا اسدتظاة  دؽ م دؾالهؼ و دام   تدح    دؽ م دا  ومطراف ال سؽ ن   يؾجد ش عس عماٍّ وعهدص وسدمص
 كر وعسر  دؽ نسدق الخزاعدا ورشد د الهجدر  و الدػ األشدتر الدذيؽ كداعؾا  دؽ شد عس عمدا ومصدحا ه 

و دد  دال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ش من مك درهؼ كدان  دؽ صدحا س الشبدا ،ومعالهؼ الذهادة واندًا تمؾ اآل ر ،عمسًا وعدواعاً 
ل ددد كددان شدد عُس عمدداٍّ ومعردداُرُه  دددمس ؽ فبددك   (.ٛٗالب ددرة/) ﴾َ ػػْيئ ا َنْفػػسٍ  َعػػؽْ  َنْفػػٌس  ي َتْجػػزِ  ال﴿ :ال

م َّدا  ؟؟نٍق ُي َتمؾن  حجس  عاداة عماٍّ وبك ِّ نٍق يتؼ  ظش صمس وعظايا  شا هاشؼ  دبص  عاداة عماٍّ 
لدؼ يكدؽ يعت دد  والحاص رن معسال  عاويس تدل عمى معه .عماٌّ فمؼ ي ظش عظايا  شا م  س فا  بلفته

عسم ًا  ال ررن و د  زَّ   عاهدته  ش اإل ام الحدؽ  عد الرم   دش من ع دض العهدد  حدرٌم فدا ال دررن 
 ددام  عاويددس  كعسدداٍل تس ددح  خاصددسًس  (ة)ففددا  بلفددس الحدددؽ  ددؽ عمددا  ،و حددرٌم لدددى جس ددش األعب ددا 

وبعددد تدددمظه  ددام  عاويددس فددا  دددة  بلفتدده  ة ظدداة  .لجس ددش األعب ددا  ال لم ددررن وعبدداِّ السدددمس ؽ ف ددع
 روان  ؽ الحكؼ األ ؾ  مرض فدك التا كاعر  ؽ مراضا الرم  وكاعدر لمشبداِّ  اصدس ن د  كدان 
يررف ناصبلتها عمدى م شدا  الددب ح والسحتداج ؽ وفعدح ف هدا م دؾ  كدر وعسدر وع سدان وعمدا األ در 

و ذا د  شا فا س رة  عاويس اتز  رل شا معه  .اإلسبلم فكان عسح  عاويس هذا  عاداًة لمشباِّ ولديؽ ،ذاته
فددبل عددر  م  م ددر كددان لمدديؽ فددا  عاويددس  .لدؾ كددان دهريدًا  محدددًا لسددا م كشده من يفعددح مك ددر  سدا فعددح

يؽ كاعر ف ه السمدؾك الدذيؽ و  ل د ارتكبر جس ش سبلسح مسدر الددبلط ؽ ؟وم  عبل س  ؽ عبل ات الدِّ
كددح عددؾٍة  ددؽ السحر ددات الديش ددس فددا سددب ح الؾصددؾل رلددى الرتاسددس نكسددؾا  ددبلد اإلسددبلم نتددى ال ددؾم 

وال يزالددؾن يفعمددؾن ذلددػ ولددؼ يكددؽ لسعاويددس م  ا ت دداز عمدد هؼ فددا هددذا األ ددر ولددؼ عجددده راعددى  ،والسمددػ
و ذا كان  د  ام  فتؾنات فةن ذلػ كان لبلست بل  عمدى البمددان وتؾسدعس  .اإلسبلم فا مٍ   ؽ معساله

هادًا رسدبل  ًا  دالسعشى الردح   ألعده لدؼ يكدؽ يعسدح  ذدروط الجهداد الذدرع س ر عس  سمكته ولؼ يكؽ ج
 .فا م ٍّ  ؽ الحروب التا  اضها
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رذن  دددؾل ]م دددا نا دددد[ الغزالدددا  دددكن عسدددح عمددداٍّ و عاويدددس كدددان اجتهدددادًا فدددا  ددددكلس الدددبع  مو 
 تمدس   دؾٌل  اطدح وفدارغ وال  عشدى لده ألن اال ترداص  دؽ ،اإلسراة فدا اال ترداص  دؽ  تمدس ع سدان

ع سددان لدده جاعبددان جاعددص  رؾصددا يتعمددق  ؾر ددس ع سددان وهدد ال  لددؼ يددكتؾا رلددى عمددا ويظمبددؾا  شدده 
 ة ا دددس  ،شدددرعاً  ،فعشدددد ا ال ي دددؾم السددددعا  السظالبدددس  ح ددده ال ُيمدددَزم ال اضدددا مو الخم فدددس ،ال رددداص

س لخبلفدس والجاعص اآل ر جاعٌص عسؾ ا وهؾ جاعص الحدق العدام وهدؾ يتعمدق  س دام ا ،الدعاوى الخاصَّ
ولكؽ الدادة طمحس والزب ر والد دة عاتذس مند ؾا  ؾرة فدا  كدس والسديشدس و دام والة ع سدان السعدزول ؽ 
اعظبل ًا  ؽ ن دهؼ ال ديؼ ضد  شا هاشؼ وعما  تزك دس عدار الفتشدس و دام طمحدس والزب در  كتا دس رسداتح 

ملد  شددخص تحدر  شبددر  ألهدح البردرة والكؾفددس ودعدؾا شدد عس  شدا م  ددس لم دؾرة  عهددؼ واجتسدش مربعددؾن 
الذددام الددذ  عمددق عم دده  سدد ص ع سددان السزددرج  الدددم لدددى  عاويددس وهددؼ يمظسددؾن  كدداً  عمددى الخم فددس 
الس تددؾل ويظددالبؾن  اال تردداص  ددؽ  تمتدده وغرضددهؼ  ددؾرة البرددرة والكؾفددس و رددر فكصددب  عمددا فددا 

ن من يذدتغح عمدا  دايس  بلفته يؾاجه  بل س معدا   تربر ؽ  ه وكدان طمحدس والزب در و عاويدس يريددو 
 هددذه السراكددز ال بل ددس الكب ددرة كددا يدددتؾلؾا عمددى الخبلفددس  شدده دون تعددص وكاعددر تمددػ ال زدد س ميزددًا 

والحاصح من  عاويس لدؼ يكدؽ  رجعدًا وال ارتبداط لده ال  الجاعدص الخداص  ،ل در فا صال  السدمس ؽ
عشددده الغزالدددا  فسدددؽ ميدددؽ جدددا  االجتهددداد الدددذ  يتحددددث .وال  الجاعدددص العدددام  دددؽ  زددد س  تدددح ع سدددان

العمسدا من يتسددػ  آيدات ال دررن  ددال  دؽ ادعاتده االجتهداد « الغزالا»ملؼ يكؽ مولى  س ام  ؟]وم  اله[
ومب  َ ػػْيءٍ  ِكػػي َتَشػػاَزْعتبؼْ  َكػػِإفْ ﴿ :و ددد  ددال ال تعددالى ؟لسعاويددس فددا  ؾاجهددس عددص ال ددررن دُّ  َّللاَِّ  ِإَلػػى َكػػرب

ؾؿِ  سب فهدذه اآليدس  (ٜ٘الشددا /) ﴾َتػْ ِويال َوَأْحَدػؽب  َخْيػرٌ  َ ِلػػَ  اآلِخػرِ  َواْلَيػْؾـِ  ِبػاَّللَِّ  تبْؤِمشبػؾفَ  كبْشػتبؼْ  ِإفْ  َوالرَّ
دسددتؾر تذددريعا لؤل ددس السرنؾ ددس رلددى يددؾم ال  ا ددس ن دد  ت ددؾل رن كددح شددا  يتشددازة فهددا السدددمسؾن 

  .يجص من ُيْرِجُعؾه رلى ال ورسؾله رذا كاعؾا ي  شؾن ن ًا  ا ورسؾله ويؾم ال  ا س
والشدددزاة  ددد ؽ شخرددد ؽ فدددا م دددر  ،رن اإليسدددان اعت ددداد  ال مدددص و  دددرار  المددددان وعسدددح  األركدددان

 ذترك هؾ  ؽ  اب الح ؾ  السذتركس   ؽ الشاس واآليس تك ر  الرجؾة فا   ح هذا األ ر رلى  اعؾن 
الذدرة اإللهددا لحدح الخرددؾ ات ألن ال ورسدؾله معمددؼ  دؽ كددح  ذدرة  ذددر  فدا   ددان الحكدؼ العددادل 

لذا فةن  داعؾن الذدرة اإللهدا لده األولؾيدس الستع شدس  ،الستخاصس ؽ وم عدهسا عؽ الغرض والحاجس   ؽ
فكدحا  د  ؽ  كمد  من يرجدش رلدى ال ورسدؾله فدا عزاعاتده  دش  ،لمسرجع س فدا رفدش الخردؾ ات ونمهدا

اإليسدان  دا وبعبدارة م درى فدةن  دؽ لدؾازم  ،و ذا لؼ يرجش رل هسا لؼ يكؽ    شًا  ا ورسؾله ،اآل ريؽ
فالرفس السس زة لمسد  ؽ التدا تس دزه عدؽ  ،وال ؾم اآل ر الرجؾة فا الشزاعات الح ؾ  س رلى ال ورسؾله

الكددافر هددا من السدد  ؽ يرجددش فددا الدددعاوى الح ؾ  ددس ويتحدداكؼ رلددى ال ورسددؾله م ددا غ ددر السدد  ؽ فددبل 
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  .يترافش رلى  اعؾن وضعا  ح ،يسمػ هذه الرفس السس زة فبل يت  د  حكؼ ال وشرعه و اعؾعه
ل دددد كدددان   تزدددى االعت ددداد والتددددم ؼ  اآليدددس األ  دددرة وبسدددا سدددبق ذكدددره  دددؽ اآليدددات من يحزدددر 
الددددادة طمحددددس والزب دددر والددددد دة عاتذدددس و عاويددددس وعسدددرو  ددددؽ العددداص جس عددددًا رلدددى السديشددددس السشددددؾرة 

 ، زدد س   تددح ع سددان ويجتسعددؾا فددا الروضددس السظهددرة ل تدارسددؾا  ددا يددك ر  دده ال ددررن والدددشس فددا شددكن
ويرجعؾا فا ذلػ رلى رم  عمسدا  الردحا س  حزدؾر عمداٍّ ل شهدؾا هدذا الشدزاة السدد ِّر لئلسدبلم ل كؾعدؾا 

ومب ﴿ : ردا ًا لمعسح  آيس دُّ ػؾؿِ  َّللاَِّ  ِإَلػى َكػرب سب ألن السديشدس كاعدر  ركدز الدديؽ والسرجدش فدا رفدش  ،﴾َوالرَّ
رموا من اجتسداعهؼ فدا السديشدس و شا ذدتهؼ هدذا الشدزاة  لكدشهؼ لسدا .الخرؾ ات وكان عماٌّ ناضرًا ف ها

سددُ ْخِرُج عم ددًا  ددر   الذ ددس  شدده ذهددص جساعددس رلددى الجسددح وجساعددس رلددى صددف ؽ وم ددد ؾا عمددى   اتمددس 
اُل م ر  الرجؾة فا الشزاعات الح ؾ  س رلى ال ورسؾله و لى شريعته لكؽ ال ؾم رجعؾا  دال  .الس  ش ؽ

ودفعهؼ  غزدهؼ لعمداٍّ رلدى  خالفدس ال دررن الردريحس وشدق عردا  ،الد ا  ؽ ذلػ رلى الد   وسفػ 
ومصددا ؾا اإلسددبلم ود ددا  مهمدده التددا ُمِ ددروا  ردد اعتها ون شهددا  ،السدددمس ؽ وا تددداة تمددػ البدعددس الخب  ددس

فسشدذ ذلدػ ال دؾم الدذ  اعت دح ف ده االنتكدام  ،وتركؾا لسؽ  عدهؼ هدذه البددة فدا اإلسدبلم ،  مسس عغ سس
والذدرة فددا السديشدس رلدى االنتكدام رلددى الدد ؾف وسدفػ الدد ا  فددا البردرة وِصدفِّ ؽ سددرت  رلدى ال دررن

هذه الدشَّس الد ِّئس لجدؾاز تدرك العسدح  دال ررن رلدى جس دش  مدؾك وسدبلط ؽ اإلسدبلم واسدُتْبِدَلر  العدالدس 
 َمػؽْ  ِوْزرب و  هػاِوْزر َكَمػ ب » :اإلسبل  س والح ؾ  والسداواة التا م ر  ها الديؽ الحكُؼ الُستجبُِّر والِكْددَرِو ا 

ـِ الِقَيامة ِ َها َعِسلَ    .«إلى َيْؾ
رن جس ددش الرددراعات الد اسدد س والدددمظاع س فددا الدددع ا وعزاعددات الذددعؾب غ ددر اإلسددبل  س فددا 
عرؾر التاريخ لؼ تتحؾل رلى  تال وسدفػ لمدد ا  رال لعددم وجدؾد  رجع دس لدديها لحدّح الشزاعدات فكدان 

فكددؼ كددان  ددؽ الخ ددر من يتبددش  دددببؾ الجسددح وصددف ؽ ال ددررن والذددريعس لحددح  . رجعهددا داتسددًا الددد  
ن   ددس الددديؽ كاعددر ت زددا من ي ددؾم  !عددزاعهؼ  دددال  ددؽ اتبدداعهؼ طري ددس الذددعؾب األ ددرى والدددهري ؽ

مصددحاب الجسددح وصددف ؽ  ةعهددا   رددؾ تهؼ وعددزاعهؼ  ذددكن  تددح ع سددان  ؾاسددظس االنتكددام رلددى نكددؼ 
  .ال ررن

 دددد وضدددعؾا  اعؾعدددًا لم زدددا  وندددح الشزاعدددات لسدددا  دددا ؾا  خ اعدددس ع ددددى   ددد بل لدددؾ كدددان الشردددارى 
ددزهؼ عددؽ السمددح األ ددرى  ،واألعاج ددح ددا لددؼ  .ن دد  كددان ريسدداعهؼ  اإلعج ددح هددؾ  اصدد َّتهؼ التددا تس ِّ ولسَّ

يتزددسَّؽ اإلعج ددح  اعؾعددًا لحددح الشزاعددات فكددان  ددؽ الؾاجددص عمددى الشرددارى من ي ؾ ددؾا معفدددهؼ  ؾضددش 
وهذا  بلف لحال السدمس ؽ الذيؽ يستمكدؾن فدا  .تٍذ لؽ يتجه رل هؼ الش د الديشا  ح هذا ال اعؾن وعشد

شددريعس اإلسددبلم  اعؾعددًا لم زددا  والسحاكسددات تددؼ   اعدده  ذددكٍح واٍف وُذِكددَرْت ف دده طري ددس نددح الشزاعددات 
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ؾا فدةذا لدؼ يعدد السددمسؾن رلدى ال داعؾن اإللهدا الذدرعا يكؾعدؾن  دد  داعؾا ال وال دررن وُ ددخ ،الح ؾ  س
 .وسمبؾا عؽ معفدهؼ مهؼ  اص س تس زهؼ عؽ    س األ ؼ

يش دؼ الذيؽ ف دوا صفس اإليسان التا تس ز السدمؼ عؽ غ ر السددمؼ  دؽ الساضد ؽ والحاضدريؽ 
ة فر ٍ    :واآلت ؽ فا السدت بح رلى عدَّ

 ،الددذيؽ تركددؾا شخردد ًا الرجددؾة رلددى منكددام اإلسددبلم وتسددردوا عمددى  رجع تدده :القدػػؼ األوؿ -ٔ
ددرًا عالسددًا  ،لكددؽ تسددرَّدهؼ هددذا تددؼَّ  رددؾرة فرديددس فالتددارك ]لمحكددؼ  سددا معددزل ال[  ددؽ هدد ال  رن كددان   رِّ

  .والفدق والكفر هشا شخر ان ،و ن كان  اصرًا كان فاس اً  ،وعا دًا كان كافراً 
 ه ال  الجساعدس مشد ى .الذيؽ  ا ؾا  ؾضش  ؾاع ؽ فا   ا ح ال اعؾن اإللها :القدؼ الثاني -ٕ

 ،ألعهؼ رضافًس رلى ف داعهؼ صفس اإليسان التا تس ز السدمؼ عؽ غ ر السددمؼ .ومكفر  ؽ الشسع األول
 .«...مؽ سؽَّ سشة سيئة  » :فةعهؼ سببؾا ميزًا ف دان اآل ريؽ ميزًا لهذه الرفس السس زة

ع الددذيؽ عسمددؾا  ددال ؾاع ؽ الؾضددع س وترافعددؾا رل هددا فهدد ال  شددركا   ددش الددشس :القدػػؼ الثالػػث -ٖ
ال اعا فا الفدق والكفر ن   معهؼ  ا ت دارهؼ الحدّر سدمبؾا عدؽ معفددهؼ صدفس اإليسدان السس دزة لمسددمؼ 

  .عؽ غ ر السدمؼ
َوابِ   َ ػرَّ  ِإفَّ ﴿ :الستفرجدؾن الح داديؾن الدذيؽ يمز دؾن الددكؾت والردسر :القدػؼ الرابػع -ٗ  الػػدَّ
ؼُّ  َّللاَِّ  ِعْشدَ   وه ال  غالبًا  ا يعتبرون معفددهؼ ُزهَّدادًا وُعبَّداداً  (ٕٕاألعفال/) ﴾َشْعِقمبؾفَ  ال الَِّذيؽَ  اْلببْكؼب  الرُّ

وعغدرًا رلدى  .و عغدؼ مفدراد األ دس اإلسدبل  س  دؽ هدذا الدشسع ،ورع ؽ ومت  ا  ويفتخدرون  كعفددهؼ ك  دراً و 
مهس س الديؽ البالغس فدا رصدبلح دع دا الستدديش ؽ ور درتهؼ فدةن الجهداد الددفاعا واجدٌص عمدى هدذه الفئدس 

وُيزاف رلى  ،يحرِّكؾن ساكشاً  لكشهؼ رغؼ ذلػ جمدؾا صا ت ؽ  تفرج ؽ ]عمى تبديح منكام الذرة[ ال
ا زدس لئلسدبلم وتدرك العسدح  سدا معدزل ذلػ رن الفئس ال اع س ُتمِزم ه ال   العسح  دال ؾاع ؽ الؾضدع س السش

  .ال  ؽ شرة
عشد ا تُدزال عدؽ السددمس ؽ الخاصد س التدا تس دز هدؾيتهؼ وهدا اإليسدان ]والعسدح  ذدرة ال[ فدةن 
سكؾت مهح اإليسان وصستهؼ  زٌر  اإلسبلم واإليسان  ح ف ه عؾٌة  ؽ التكي د والسداعدة لمذيؽ مزالدؾا 

ولمدددذيؽ اتبعددؾهؼ فدددا ذلدددػ وعسمدددؾا ضدددد ريسددداعهؼ ومهددداعؾا ال  ، ؽتمددػ الخاصددد س السس دددزة لهؾيدددس السددددمس
 ،وهد ال  ال ي مدؾن عدؽ الفئدس ال اع دس وال ال دس فدا  عداداتهؼ لسدا معدزل ال و خاصدستهؼ لذدرعه .ورسؾله

  .فزررهؼ عمى اإلسبلم مك ر  ؽ عفعهؼ
 دددادون الهسددد  الرعددداة الدددذيؽ يْتَبعدددؾن كدددح عددداعق ويعذددد ؾن  ظدددؾعهؼ ويش :القدػػػؼ الخػػػامس -٘
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 ،يس دزون الحدق  دؽ الباطدح وال يفر دؾن  د ؽ اإليسدان والكفدر وال ،ألصحاب ال ؾة الفعم س فا كدح ز دؽ
ْدٍر واندددة ٍَ وال يفر دددؾن  دد ؽ السعجدددزة  ،يخمظددؾن ال بدد    الحددددؽ ويسزجددؾن السعددروف  دددالسشكر فددا ِ 

 ،تك ح مو تفك درواألسظؾرة ويخمظؾن   ؽ الرد  والكذب ويغشؾن الذعؾذة  عجزًة ف روِّجؾن لها  بل 
ويتبعدددؾن مصدددحا ها دون تدددد ر ريسددداعا ويدددداعدون كدددح عدددالٍؼ عمدددى اسدددتبداده وسدددمبه وعهبددده وي ددددِّ ؾن 

ويردددبحؾن  ددددبص جهمهدددؼ الفظدددر  واعغساسدددهؼ فدددا  ،كدددحِّ  تَّبدددٍش لهدددؾاه  مروانهدددؼ رالفدددًا   لفدددس لردددال 
إلعدددددان عددددؽ سدددداتر الح ؾاع ددددس عبَّددددادًا لمح ؾاعددددات ف بتعدددددون عددددؽ صددددفس الشاط  ددددس التددددا تس ددددز هؾيددددس ا

وتك دذه الدهذدس والعجدص ويتددا ل فدا  ،رن الع ح ل تح ر عشد ا يبلنظ نالدس هدذا الفريدق .الح ؾاعات
مم  ؟يددا  ددار  الشدددؼ هددح  رجددش هددذا الفريددق رلددى جشددات الشعدد ؼ مم رلددى دركددات الجحدد ؼ :ن ددرٍة وتذددؾيش

طب ًا لؤلصدؾل ولؾجدؾب تبم دط فا الؾا ش  ؟س كؾعؾن طعا ًا لم عا  ؽ والحذرات ويربحؾن ترا ًا ر  ساً 
ي ددش وزر  عاصددا هددذه الفئددس الخا دددس  ،الددذ  يعددد  ددؽ واجبددات العمسددا  الحتس ددس ،األنكددام لمجدداهم ؽ

  .عمى عاتق األ دام األربعس الدا  س
كؼ  ؽ ال ب   من يرتد السدمسؾن عؽ  زسؾن اإليسان الذ  يس دزهؼ عدؽ  :رذا عرفشا ذلػ ع ؾل

 ،اآل ددريؽ ويتخمددؾا عددؽ األنكددام اإلله ددس الذددرع س التددا ت يددد جاعددص الشظددق م  الجاعددص الرونددا  ددشهؼ
ويجعمددؾا  ددؽ ال ددؾاع ؽ الساديددس  دددال  ددؽ الذددرة اإللهددا دسددتؾرًا لح دداتهؼ ويشدددمخؾن عددؽ نم ددس اإليسددان 

ؾن فدددا عددداد الجدددشس السذدددترك لئلعدددان الدددذ  هدددؾ الح ؾاع ددس السحزدددس ف دددع التدددا والشاط  ددس ويشددددرج
وك د  يجدرو هد ال  وهدؼ عمدى هدذه الخردؾ س العمش دس لم دررن  .(2)والعغايدا (1)يذتركؾن ف ها  ش الدؾزغ

ومنكام شرة ال عمى الدذهاب رلدى السدداجد ورفدش مكفهدؼ  التزدرة والددعا  وطمدص ندؾاتجهؼ الدع ؾيدس 
فهؼ  ارج  ،ال شػ من هذه األدع س لؽ ُتدتجاب ؟! رويس  ؽ الرادة األ دس  اإلسبلموالذفاعس األ

  .السدجد يعادون ال ورسؾله ودا ح السدجد يظمبؾن الحاجات  شه
ل دددد اتزددد  من واضدددعا ال دددؾاع ؽ السزدددادة لئلسدددبلم والعدددا م ؽ  هدددا والسشفدددذيؽ لهدددا والدددداكت ؽ 

ارتددوا عدؽ ا ت داز وشدرف  ،ا عداد الخرؾم لم ررن السج ددالح ادي ؽ الذيؽ ال يحركؾن ساكشًا كمهؼ ف
واعحظدددؾا عدددؽ فردددح  ،رلدددى نزددد ض الكفدددر وذلدددس  دددال فدددبلن « دددال ال و دددال رسدددؾل ال»اإليسدددان  دددد

ل دد مدى  .الشاط  س السس ز لئلعدان عؽ الح ؾان رلى جشس الح ؾاع س السذترك  د ؽ اإلعددان والح دؾان
م وعددددخه واسدددتبداله  غ دددره رلدددى ا دددتبلف الكمسدددس وشدددق عردددا هدددذا التغ  دددر والتبدددديح ل ددداعؾن اإلسدددبل

لددؾ من السدددمس ؽ الددذيؽ  .السدددمس ؽ و لددى السزيددد  ددؽ رضددعافهؼ وتدددمع األجاعددص عمدد هؼ وعفددؾذهؼ فدد هؼ
                                                 

   ؽ الزوان  ذات األربش وُيدسى  المغس الذا  س: م ؾ  ريص.الؾزغ: هؾ سام م رص  (ٔ)

 العغايا: دويبس  مدا   ؽ الزوان  ذات األربش ُتعرف فا سؾانح الذام  الدّ ايس تعدو وتتردد ك  رًا وتذبه الؾزغ. (ٕ)
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رجعدؾا فدا ذلدػ ال دؾم رلدى ال دررن ومسددؾا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اع دسؾا فر ًا فا تع  ؽ الخبلفس الشبؾيس  عد رن ح الشباِّ 
مساسًا  حكسًا لتع  ؽ الخمفا  ورت س الد اسس اإلسبل  س ووضعؾا عهجًا وعغا دًا   دررًا وانددًا رلدى يدؾم 
ال  ا ددس لح دداة السدددمس ؽ ]لكددان نددالهؼ غ ددر الحددال التددا هددؼ عم هددا اآلن[ ولكددؽ واندددراتاه ل ددد ُهِجددَر 

 . دد  دال فددبلن « دال ال و دال رسدؾل ال»هجدر ال ددؾم وتدؼ اسدتبدال ال دررن فدا ذلدػ ال دؾم   مسدا تُدرك و 
وتدددددؼ عددددددخ و ددددددخ الجاعدددددص الرونددددداعا والتؾن دددددد  واأل بل دددددا واإليسددددداعا واأل دددددرو  فدددددا اإلعددددددان 

رلددى الدددع ا  ،واالعرددراف عددؽ الددشفس الشاط ددس وعددؽ الؾندددة رلددى الك ددرة وعددؽ اإلعددداع س رلددى الح ؾاع ددس
وناعا عؽ مسرار األعب ا  واألول ا  الكدرام ن د  مصدب  العا دس ال يعمسدؾن والسدخ الر  ،الس  تس الزاتمس

شدد ئًا سددؾى  ددا يتعمددق  الجاعددص الجدددسا ومصددبحؾا غ ددر  ددادريؽ عمددى تس  ددز اإلعدددان اإلعددداعا عددؽ 
  .اإلعدان الح ؾاعا
ل ددد  مشددا فددا  دددؼ الس ددد ات فددا هددذه الرسددالس من  ح شددا هددؾ نددؾل  ؾاف ددس كتدداب ال  :مالحغػػة

ومعشددا لددؽ عتددد ح فددا الشدددص والحدددص وال ب مددس والعددرب والعجددؼ  ،فشسدددح األول وعددذم ال دداعا ،تددهو خالف
وال تخفى مهس س  عركس  .ومن  ا يهسشا هؾ البح  ف سؽ ي بح  آيات ال ررن و ؽ يردها ،والتارك والديمؼ

السدددمس ؽ الجسددح وصددف ؽ  الشدددبس رلددى جس ددش السعددارك اإلسددبل  س ألعهددا كاعددر مول نددرٍب مهم ددٍس  دد ؽ 
معفدهؼ وكاعر ا تدا  هتػ عا ؾس الخبلفس ومول  رٍة مهدرت ف ها د ا  السدمس ؽ اعظبل ًا  دؽ الس دؾل 

و ددد عرضددشا هددات ؽ السعددركت ؽ و دددبب هسا عمددى ال ددررن السج ددد الشدداطق  ددالحق  .واألهددؾا  الذخردد س
  : سوالسشاد   الرد  و مشا رن مصحاب صف ؽ و عاويس  الفؾا  ررانس اآليات التال

يِ َئةِ  َجاءَ  َوَمؽْ ﴿   (،ٓٙٔاألععام/) ﴾...ِمْثَمَها ِإال شبْجَز   َكال ِبالدَّ
يِ َئاتِ  َعِسمبؾا الَِّذيؽَ  شبْجَز   َكال﴿  (ٗٛال رص/) ﴾َشْعَسمبؾفَ  َكانبؾا َما ِإال الدَّ
 (ٚٔغافر/) ﴾...اْلَيْؾـَ  عبْمؼَ  ال َكَدَبْب  ِبَسا َنْفسٍ  كبلُّ  تبْجَز   اْلَيْؾـَ ﴿
ؾا﴿   (ٛٗالب رة/) ﴾...َ ْيئ ا َنْفسٍ  َعؽْ  َنْفٌس  َتْجِزي  ال َيْؾم ا َواتَّقب
  (ٗ٘يس/) ﴾َتْعَسمبؾفَ  كبْشتبؼْ  َما ِإال تبْجَزْوفَ  َوال َ ْيئ ا َنْفٌس  تبْغَمؼب  ال َكاْلَيْؾـَ ﴿
ا َعِسلَ  َمؽْ ﴿  (ٙٗفرمر/) ﴾ِلْمَعِبيدِ  ِبَغالـٍ  َرألُّػَ  َوَما َكَعَمْيَها َأَساءَ  َوَمؽْ  َكِمَشْفِد ِ  َصاِلح 

 (٘ٗالساتدة/) ﴾...ِبالشَّْفسِ  الشَّْفَس  َأفَّ  ِكيَها َعَمْيِهؼْ  َوَاَتْبَشا﴿ 
وكمهؼ عدَص رلى عماٍّ كذ ًا  ،رن مصحاب الجسح وصف ؽ شركا  فا  خالفتهؼ لآليات السذكؾرة

 لردانص الرسدالس األ ددس «طمحدس والزب در»ولكؽ عغرًا رلى طدؾل صدحبس  ،من له يدًا فا  تح ع سان
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 فا السعدكر وتدذكريهسا  سدا ذكدره الشبدا (ة)فةعهسا  عد ل اتهسا  عماٍّ  ،واعت ادهسا  ح اتق ال ررنملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
كسا من الد دة مم الس  ش ؽ  ا ر  عدهسا  تحريٍػ  دؽ عبدد  ،تابا وندما عمى ما كعال واستذهدا ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ولكؽ  !ال  ؽ الزب ر و روان  ؽ الحكؼ  الحرب فمسا هز ر وغمبر اضظرت رلى العؾدة رلى السديشس
 سبلنغس اآل ار السذ و س لسعركدس الجسدح و دا نددث ف هدا  دؽ مندداث وا تتدال  د ؽ السددمس ؽ و هاعدس 

هددح  ،السددمس ؽ و  ددام مم السدد  ش ؽ عمدى الحدرب واتهدام عمدداٍّ  ددم ع سدان لس دام الخبلفدس و را دس لددد ا 
ل دد ع مدؾا عدؽ الدد دة مم السد  ش ؽ  ؟يسكؽ التؾبس  ؽ ذلػ العسح  ش كح تمػ اآل ار التا ترتبدر عم ده

وال شدػ من لم مدؼ الحدق  ،تؾبتها و عا تها عسا فعمته  ؽ ر ا س ندرب الجسدح وهتكهدا لس دام مم السد  ش ؽ
  !ر ذلػ رلى الحد الذ  ال يش مؼ ف ه استشاد الزوجس السخّدرة لمس ام الشبؾ  األ دسفا تحري

م ددا  عاويددس و ؾاتدده فددا صددف ؽ ف ددد  ددالفؾا جس عددًا تمددػ اآليددات  خالفددًس عمش ددًس وكاعددر الددد دة مم 
 َّللاَِّ  َاَشاتِ  َشْدَسعب  (7) َأِثيؼٍ  َأكَّاؾٍ  ِلكبل ِ  َوْيلٌ ﴿ :الس  ش ؽ  ررًَّة جدًا فا اتها ها لعماٍّ و د  ال ال تعالى

ْرمب  َشْدَسْعَها َلؼْ  َكَ فْ  مبْدَتْكِبر ا شبِررُّ  ثبؼَّ  َعَمْي ِ  تبْتَمى ف دد كاعدر الدد دة  (ٛ/ٚالجا  دس ) ﴾َأِلػيؼٍ  ِبَعػَذاٍب  َكَبذِ 
مم الس  ش ؽ و عاويس  رريؽ عمى ذلػ االفترا  والكذب السب ؽ نتى الشهايس ولؼ يم ؾا  اال لكتاب ال 

  .واآليات السذكؾرة
ـْ ﴿ :ول دددد  دددال تعدددالى ػػػؾا الَّػػػِذيؽَ  َحِدػػػتَ  َأ ػػػيِ َئاتِ  اْجَتَرحب ػػػؼْ  َأفْ  الدَّ ػػػؾا َكالَّػػػِذيؽَ  َنْجَعَمهب  َوَعِسمبػػػؾا َاَمشب

اِلَحاتِ  ؼْ  َمْحَياهبؼْ  َسَؾاء   الرَّ  أبمَّػةٍ  كبػلَّ  َوَتػَر   ...﴿ :و دال (.ٕٔالجا  دس/) ﴾َشْحكبسبػؾفَ  َمػا َسػاءَ  َوَمَساتبهب
  (.ٕٛالجا  س/) ﴾َتْعَسمبؾفَ  كبْشتبؼْ  َما تبْجَزْوفَ  اْلَيْؾـَ  ِكَتاِ َها ِإَلى تبْدَعى أبمَّةٍ  كبلُّ  َجاِثَية  

اإلسبلم  تح ع سان رلى عماٍّ وكان مول  ؽ افترى هدذه الفريدس لؼ يشدص م    رخ  ؽ   ر ا 
ولسا كان  ظس  و رة ع ؽ  عاويس الؾصؾل رلى  دشد رتاسس اإلسدبلم وكدان  فتداح  ،مصحاب الجسح

اسدتخدم  ،هذه الرتاسس   د الد دة مم الس  ش ؽ وكاعدر هدا التدا رفعدر عمدؼ هدذه التهسدس واإلفدػ  ح ده
 !مًس لمؾصؾل لمرتاسس عاويس ال ررن والذريعس وس 

ػػػػؾِرِهؼْ  َوَراءَ  َّللاَِّ  ِكَتػػػػابَ  اْلِكَتػػػػابَ  أبوتبػػػػؾا الَّػػػػِذيؽَ  ِمػػػػؽَ  َكِريػػػػقٌ  َنَبػػػػذَ ﴿  ؼْ  عبهب ػػػػؾفَ  ال َكػػػػَ نَّهب  ﴾َشْعَمسب
 ددالظبش لددؼ تكددؽ هشدداك فاتدددٌة  ددؽ دعددؾة  عاويددس ومصددحاب صددف ؽ رلددى االنتكددام رلددى  (.ٔٓٔالب ددرة/)

ال دررن ألن  دؽ يشكدر عسم دًا رنددى عذدر ريدس صدريحس  دؽ ال دررن ال يسكشده من يعتبدر عفدده  دؽ مهدح 
رن كح  ؽ تجرد لمحق  ؽ  .ف كؾن ال ررن شف عه وهاديه ،ال ررن نتى يدعؾ رلى االنتكام رلى ال ررن

اهص والفددر  اإلسددبل  س السختمفددس وتددرك جاعبددًا الحددص والددبغض والعرددب س والت م ددد والمجدداج متبدداة السددذ
 تظا  ًا  ش عص ريدات ال دررن ومن يس دز  د ؽ الحددؽ وال بد   والخ در  ومراد من يدمػ سمؾكاً  ،الررف

ن والذدددر ويعتبدددر من  ع دددار ال دددررن و  زاعددده هدددؾ السع دددار السّددددمؼ  ددده فدددا الفر دددان  ددد ؽ الكفدددر واإليسدددا
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والزددبلل والهدايددس يددرى فددا معسددال  عاويددس  خالفددس لم ددررن وبعددد اعتهددا  نددداب األ ددؼ وعبددؾر األ ددس 
و خالفس  عاويس لؼ ت ترر عمى  .السرنؾ س عمى الرراط يدتح ح من يكؾن لم ررن م  شكن  سعاويس

واضددحس اآليددات اإلندددى عذددر الدددا  س  ددح رن  عاعدتدده آليدداٍت ك  ددرٍة م ددرى  عددد شددهادة عمدداٍّ  عاعدددة 
  .ومك دة

 :كي القراف[ (ع)]نعؾد إلى  ار كزاال عمي 
هددح متددى »واآليددس الرا عددس ريددس  ،ريددس التظه ددر :واآليددس ال ال ددس ،«ومعددذر عذدد رتػ» :اآلشػػة الثانيػػة

واآليدس الدادسدس نسدح سددؾرة  (،رعسدا ولد كؼ ال)واآليدس الخا ددس ريدس التردد   الخدداتؼ  ،«عمدى اإلعددان
ُسددؾلُ  َمياَهددا َيددا﴿واآليددس الدددا عس  . ددرا ة لئلعددبلن  هددا  (،ٚٙالساتدددة/) ﴾َربِّددػَ  ِ ددؽْ  ِرَلْ ددػَ  ُمْعددِزلَ  َ ددا َ مِّددطْ  الرَّ

وعسدددؾم اآليدددات التدددا عزلدددر  حدددق السددد  ش ؽ  دددال ررن والسردددد  ؽ  الرسدددالس ووعددددتهؼ  الجشدددس تذدددسح 
وكدذلػ كافدس ريدات الجهداد التدا عزلدر  . عسؾ ها َعِم ًَّا الدذ  ُيعددا مندد مفرادهدا الؾاضدح ؽ والسددمؼ  هدؼ

 ذددكن  جاهددد  اإلسددبلم  ددبلل  دددة  بل ددس وعذددريؽ عا ددًا والتددا تزيددد عمددى  اتددس ريددس  حددق السدد  ش ؽ 
 ظعًا وي  شًا وبترري  عمسا  فؽ التفد ر و  ر ا واإلسبلم  اطبدًس  -والسهاجريؽ واألعرار جس عها 

 .  يدددؾم فدددا ن اتددده فدددا الكفدددر مو الذدددرك والؾ ش دددسولدددؼ يسدددر عمدددى عمددداٍّ م ،تذدددسح َعِم َّدددًا  الزدددرورة -
و ددد كددان وجدددؾده كمدده ترويجدددًا  ،و سددبل ه  بددح سدددؽ البمددؾغ  ش دددؾش عمددى  شرددس لدددؾح ال زددا  وال ددددر

و ددش كددؾن عمدداٍّ  .فددا ندد ؽ كددان  عاويددس  تسددام جؾارندده يدددعى فددا  عدداداة ال ددررن و عارضددته ،لم ددررن
ال يسكؽ أل   داد  وطب عدا ودهدر  من يجدرو « ىهح مت» ردا ًا آليس السباهمس وريس التظه ر وريس 

عمددى الظعددؽ  عمدداٍّ ولعشدده فك دد  اجتددرم  عاويددس عمددى  خالفددس  اتددس ريددس  ددؽ ال ددررن ولعددؽ منددد م ددرز 
 ؟ رادي ها

وكح ع دٍد و داعدٍس لسعاويدس يتجده مضدعافه رلدى جساعدس  دؽ العمسدا   سدؽ يعتبدر عفدده  تبحدرًا فدا 
ألن العمسددا   ،عمددؼ ] سددؽ يدددافش عددؽ معسددال  عاويددس ويبررهددا[التفددد ر ومعدده تجذددؼ  ذدد اٍت كب ددرة فددا ال

رن   ام  عاويس ويزيد وساتر  .ه ال  األعبلم لؼ يفهسؾا السدمس ؽ ن اتق ال ررن  عد اع راض  شا م  س
 شا م  دس  معدؽ عمداٍّ وذ هدؼ ألصدحاب الكددا  الدذيؽ كداعؾا  رددا ًا آليدس التظه در م د ؽ  دؽ الذدسس 

 ؽ  شا م  س الجبا رة  شذ ز دؽ  عاويدس ونتدى  دروان الحسدار  اسدت شا  عسدر فدبلط .فا را عس الشهار
 ؽ عبد العزيز كاعؾا جس عًا عديسا الديؽ ودهري ؽ عبَّادًا لمسادة ألن ادعا  اإلسبلم واالعت اد  ال ررن 

  .يتشافى  شافاة تا س ويبايؽ  بايشس صريحًس لعؽ مصحاب السباهمس م  الخسدس الظ ب ؽ
 عاويددس فددا  عاداتدده لعمددا عددادى و اصددؼ جس ددش ريددات ال ددررن التددا عزلددر  حددق  والخبلصددس رن

وجس دش اآليدات التدا  ، ذدكح  داص (ة)الس  ش ؽ  ذكح عام ]وتذسح  عسؾ هدا عمدا[ مو  حدق عمدا 
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يدددتج ز را دؼ هدذه الدددظؾر السزيدد  دؽ سددؾ  التعب در  ح ده ونفغددًا  ورغدؼ ذلدػ ال .تددل عمدى عدددل ال
ل مسدا  سزيدد  دؽ االسترسدال فدا التدؾب خ رغدؼ تمدػ األعسدال ضدد ال ررع دس  لشا ؾس اإلسبلم لدؽ مسدس 

والس ددار الدذ  ذكرتده لدؼ يكدؽ طعشدًا  ذدخص  عاويدس كذدخص  دح هدؾ  ،والدمؾك الستدؾنش السحدض
نددي  عدؽ  ؾضدؾة  ؾاف دس ال دررن السج ددد و خالفتده كدا يشتبده مهدح ال ددررن رلدى من كدح  دؽ وجدد  ددؾة 

السدمس ؽ والتزح س  شفؾسهؼ فا سب ح وصؾله رلى الرتاسس واعتبر  وشؾكس و هرًا ف ام  غرص ن ؾ  
رن السع ددار  .يرددد ه فددا ذلددػ عفددده  ددالغمؼ والفتددػ  ددؽ مولددا األ ددر وم  ددرًا لمسدد  ش ؽ فددةن ال ددررن ال

  .والسشاط هؾ ترديق ال ررن وتكذيبه ول س رم  العمسا  وال رجساة مهح الحح والع د
معه  عد من ضربه مش ى الشاس ا ؽ  مجؼ السراد   ال فدا  (ة)رن مند  راتص و زايا عماٍّ 

ؾَف ِدَمػاَء اْلسبْدػِمِسيَؽ َخْؾضػا   ال !َشا َ ِشي َعْبِد اْلسبظَِّمِت » :وص ته الس دسس ال شه الحدؽ أبْلِفَيشَّكبْؼ َتخبؾضب
ؾلبؾَف قبِتَل َأِميرب اْلسبْؤِمِشيَؽ َأال ال وا ِإَ ا َأَنا ِمبُّ ِمْؽ َضْرأَلِتِ  َهِذِم َكاْضِرألبؾمب اْنغب  .َتْقتبمبؽَّ ِ ي ِإال َقاِتِمي َتقب رب

م  اضددربؾه ضددربًس واندددة دون ميددس زيددادة كسددا ضددربشا ضددربس واندددة كددا يكددؾن  (1)«َضػػْرأَلة  ِبَزػػْرأَلةٍ 
  .ال راص شرع اً 

فكدان عمداٌّ رذن  رددا ًا كدا بل  (ة)لؼ يذهد تاريخ البذر مندًا نكؼ  س ح هذا العددل رال عم دًا 
  (.ٛ٘الشدا /) ﴾ِباْلَعْدؿِ  َتْحكبسبؾا َأفْ  الشَّاسِ  َ ْيؽَ  َحَكْستبؼْ  َوِإَ ا ﴿آليس مولا األ ر 

 ، شذ عزول هذه اآليس ونتى ز ؽ تحرير هذه األورا  كان  ردا  الحكؼ  العدل هدؾ هدذا ف دع
  .ولؼ يكِت م   رداٍ  موض  لس ح هذا الحكؼ العادل فا اإلسبلم

  

                                                 

 .ٕٕٗعه  الببلغس، ص  (ٔ)
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 الخامسالفرل 
ػػؼْ  َيْزعبسبػػؾفَ  الَّػػِذيؽَ  ِإَلػػى َتػػرَ  َأَلػػؼْ  ﴿ وفَ  َقْبِمػػػَ  ِمػػؽْ  أبْنػػِزؿَ  َوَمػػا ِإَلْيػػػَ  أبْنػػِزؿَ  ِبَسػػا َاَمشبػػؾا َأنَّهب  َأفْ  يبِريػػدب
وا َوَقدْ  الظَّاغبؾتِ  ِإَلى َيَتَحاَكسبؾا وا َأفْ  أبِمرب ْيَظافب  َويبِريدب  ِب ِ  َشْكفبرب ؼْ  َأفْ  الذَّ ا َضالال شبِزمَّهب  َوِإَ ا (61) َبِعيد 
ؼْ  ِقيلَ  ؾؿِ  َوِإَلى َّللاَّب  َأْنَزؿَ  َما ِإَلى َتَعاَلْؾا َلهب سب وفَ  اْلسبَشاِكِقيؽَ  َرَأْيبَ  الرَّ دُّ ا َعْشػَ  َشرب ود  دب -ٓٙالشددا /) ﴾صب
ٙٔ). 

فدا رجدح  دؽ األعردار ورجدح  دؽ ال هدؾد عزلدر معهدا ذكروا فدا شدكن عدزول هدذه اآليدس الكريسدس 
 .(1)  شددا وب شددػ كعددص  ددؽ األشددرف :وذاك ي ددؾل .  شددا وب شددػ   :فجعددح ال هددؾد  ي ددؾل ،تخاصددسا

الرشددؾة ف ددد نرَّ هددا مشددد  حألعدده يعمددؼ معدده ال ي بدد :موالملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و عسددا كددان ال هددؾد  يريددد التحدداكؼ رلددى الشبدداِّ 
فال زددا  الشبددؾ  العددادل ال يخددتص  السدددمس ؽ  ددح  ،ألن الشبدداَّ ال يجددؾر فددا نكسدده :و اع دداً  .التحددريؼ

فددا نددد ؽ كددان العربدددا  ،يذددسح جس ددش الشددداس سددؾاً  كدداعؾا  ددددمس ؽ مم يهددؾدًا مم عردددارى مم  ذددرك ؽ
  ...السشافق يس ح رلى التحاكؼ رلى كعص  ؽ مشرف ال هؾد  ألعه يعمؼ معه ي بح الرشؾة

  :تشبيهات
فاآليس و ن كاعر  د عزلدر  ذدكن شخرد ؽ فدةن  ،العبرة  عسؾم المفظ ال  خرؾص الدبص :أوال

رجدددش رلدددى ال نكسهدددا عددداٌم وال يخدددتص  دددذلػ السدددؾرد  دددح يذدددسح كدددح  تخاصدددس ؽ يريدددد منددددهسا من ي
  .ورسؾله ويريد اآل ر من يرجش رلى غ ر ال ورسؾله

ال يخدتص الظداغؾت والذد ظان والسشدافق  ؾ در عدزول اآليدس  دح  رداديق هد ال  ال بل دس  :ثانيا  
ففا ز اعشا ميزًا يؾجد الظؾاغ ر والذ اط ؽ والسشاف ؾن ويجص من عسّ زهؼ  ، ؾجؾدون فا الدع ا داتساً 

  .ال ررن   ؾة اإليسان وبفهؼ
َكداَن ُيْعَبدد ِ دْؽ ُدون ّللاَّ َسدَؾا  َكداَن َصدَشًسا َمْو الظاغؾت  بالغٌس  ؽ الظغ ان وهؾ كحا َ ْؽ  :ثالثا  

وُيعبَّددر  «رجددٌس  ددؽ عسددح الذدد ظان»وهددذا الظدداغؾت ُيعبَّددر عشدده من اعددًا  عبددارة َشددْ َظاًعا ِجشِّ  ددا َمْو رَدِ   ددا 
والُسددراد  ددؽ الجبددر والظدداغؾت والرددشؼ والددؾ ؽ  ،عشدده من اعددًا م ددرى  الذدد ظان ومن اعددًا  الرددشؼ والددؾ ؽ

 :والس دال الؾاضد  والسرددا  السددّمؼ  ده لمظداغؾت .كحا ناكؼ يحكؼ  غ ر الحدق ويتحداكؼ الشداس رل ده
 دش و ش دس واتبداة لمظداغؾت والسدراد فالتحاكؼ رلى هذه ال ؾاع ؽ هدؾ فدا الؾا ،ال ؾاع ؽ الُسخالفس لذرة ال

والسددراد  ددؽ الهدايددس اتبدداة منكددام األعب ددا   ،اتبدداة منكددام الظدداغؾت والذدد ظان« الزددبلل البع ددد» ددؽ 
                                                 

. وهدذا الدددبص لمشددزول ذكرتدده ميزدا كددح تفاسدد ر مهددح الددشس،   ددح الظبددر  والبغددؾ  ٘ٚ/ٜاعغدر السجمدددا،  حددار األعددؾار  (ٔ)
 وا ؽ ك  ر وغ رهؼ ذيح تفد رهؼ لآليس السذكؾرة. 
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رجدال الد اسدس والد مؾ اسد س  ،الذ  هدؾ مسدؾ   دؽ الكدافر ،والسراد  ؽ السشافق ،التا معزلها ال عم هؼ
وطب ددًا لهددذه  .الددذ  يحكددؼ  دد ؽ الشدداس  غ ددر  ددا معددزل ال الددذيؽ يتبعددؾن  اعؾعددًا غ ددر شددرة ال والحدداكؼ

اآليس الكريسس فةن  ؽ يذّرة ال اعؾن السزاد لحكؼ ال عا د صدشؼ و دؽ يتبدش هدذا ال داعؾن عا دُد صدشٍؼ 
فؾاضددش   ددح هددذه ال ددؾاع ؽ و شفددذها و ظ عهددا كمهددؼ عبدددة طدداغؾت وهددؼ الددذيؽ لعددشهؼ جس ددش  .ميزدداً 

ذعص الذ  يرضى  ال اعؾن غ ر اإللها ويتبعه هؾ  جتسش و شا وعا د كسا من السجتسش وال ،األعب ا 
وال شددػ من دعددا    ددح هددذا السجتسددش الددؾ شا لددؽ يكددؾن  دددتجا ًا ومن الف ؾضددات السمكؾت ددس  .لمذدد ظان

 .ويجص عمى العمسا  من ُيفِهُسؾا عا س الشاس هذه اآليات .سُت ظش عؽ   ح هذا السجتسش
اآليس صريحٌس فدا   دان التشدا ض الؾاضد   د ؽ ع  ددت ؽ رندداهسا اإليسدان واإلذعدان رلدى  :رابعا  

ألن العسدح األول  ،وال اعا الرجؾة رلدى غ درهؼ والتحداكؼ رلدى الظداغؾت ، ا ُمعزل عمى الشبا واألعب ا 
ى ذلػ رضافًس رل .وب ؽ السك ؾر  ه والسشها عشه تشا ٌض واض  ، ك ؾٌر  ه والعسح ال اعا  شهٌا عشه

اعتبرت اآليس الرجؾة رلى غ ر  ا معزل ال  ؽ فعح الذ ظان فادعا  اإلذعدان ِلددمَِّه والرسدؾل يتشدا ض 
 َكَسػػؽْ  ﴿ : ددال تعددالى .ويتشددافى  ددش التحدداكؼ رلددى الظدداغؾت فادعددا  فاعددح ذلددػ لئليسددان ادعدداٌ  كدداذب

ْر  ْثَقى ِباْلعبْرَوةِ  اْسَتْسَدػَ  َكَقدِ  ِباَّللَِّ  َويبْؤِمؽْ  ِبالظَّاغبؾتِ  َشْكفب   (ٕٙ٘الب رة/) ﴾اْلؾب
مند األ  مس البدارزة والسددّمؼ  .لمرنسؽ م  من الباطح   ا ٌح لمحق (عدٌّ )الذ ظان   ا ٌح  :خامدا  

ولكددددؽ األ  مددددس واألفددددراد اآل ددددريؽ لمذدددد ظان  ، هددددا لمذدددد ظان هددددا ر مدددد س الددددذ  رفددددض الدددددجؾد آلدم
قيػل  .لكل نفٍس  يظافٌ » : ال رسؾل ال ،ها ش ظاعها ؾجؾدون رلى  ا شا  ال فكح عفٍس رعداع ٍس ل

  .(1)«نعؼ لكؽ  يظاني أسمؼ  يدي :قاؿ ؟حتى أنب شا رسؾؿ هللا
دددح والجددداه والفخفخدددس والتعدددد  عمدددى م دددؾال الشددداس عمسدددًا   دددؽ البدددديها من ندددص الرتاسدددس والتجسا

 ، حزددس وشدد ظشٌس صددرفسوالبه س ددس واالسددتبداد واتبدداة الهددؾى وعدددم اإلذعددان رلددى شددرة ال ن ؾاع ددس 
فددالشسؾذج الكا ددح هددؾ الرتاسددس  ،وتختمدد   راتددص الذدد ظاع س تبعددًا لذدددة األعسددال البه س ددس مو ضددعفها

 .السظم س والحكؼ االستبداد   ظمُق العشدان وهدؾ يس دح الش ظدس الس ا مدس تسا دًا لمدياعدس والشبدؾة والذدريعس
  .فعدد الذ اط ؽ  عدد عفؾس البذر

                                                 

 ه َمنَّ َرُسؾَل ّللاَِّ صمى ال عم»( عؽ عاتذس ولفغه: ٘ٔٔ/ٙ( ومنسد فا  دشده )ٕ٘ٔٛم رج عحؾه  دمؼ فا صح حه ) (ٔ)
َوَ دا ِلدا ال  :َفُ ْمدرُ  ؟َ ا َلِػ َيدا َعاِتَذدُس مَِغدْرتِ  :ورله وسمؼ َ َرَج ِ ْؽ ِعْشِدَها َلْ بل َ اَلْر َفِغْرُت َعَمْ ِه َفَجاَ  َفَرَمى َ ا َمْصَشُش َفَ الَ 

 .َعَعددؼْ  :َ ددالَ  ؟َمْو َ ِعددَا َشددْ َظانٌ  !َيددا َرُسددؾَل ّللاَِّ  :َ اَلددْر  ؟ِك َشددْ َظاُعػِ َمَ ددْد َجددا َ  :َفَ دداَل َرُسددؾُل ّللاَِّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ؟َيَغدداُر ِ ْ ِمددا َعَمددى ِ ْ ِمددػَ 
، وم رجدده «َعَعدْؼ َوَلِكددْؽ َربِّددا مََعداَعِشا َعَمْ ددِه َنتَّدى َمْسددَمؼَ  :َ ددالَ  ؟َوَ َعدَػ َيددا َرُسدؾَل ّللاَِّ  :ُ ْمددرُ  .َعَعددؼْ  :َ دالَ  ؟َوَ ددَش ُكدحِّ ِرْعَدددانٍ  :ُ ْمدرُ 

 ( والب ه ا فا دالتح الشبؾة، عؽ عبد ال  ؽ  دعؾد.ٚٔٗٙسا ورد فا الستؽ ا ؽ نبان فا صح حه ) مفظ  ذا ه ل
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حال ددس  ددؽ  ددراكش رلددى الردد ؽ تخددال  هددذه اآليددس الكريسددس  كددح  عشاهددا رن معسددال السدددمس ؽ ال
وهددددذه  زدددد ٌس عج بددددس و دهذددددس من تكددددؾن معسددددال السجتسددددش اإلسددددبل ا  خالفددددس  .و دددددلؾلها الرددددري 

لترددريحات الكتدداب الدددساو  والذددرة اإللهددا  ذددكٍح كا ددح ورغددؼ ذلددػ ال عجددد ال العا ددس وال الخاصددس 
ل دددد كاعدددر عت جدددس هددذه السخالفدددات فدددا عهددددعا ذل م دددس  ؟الغفمدددسفستدددى  ددددمت هددذه  ! متفتدد ؽ رلدددى ذلدددػ

اإلسددبلم واعحدددارها واعحظاطهددا  ددؽ  رتبددس الددد ادة والعمددؾ عمددى األ ددؼ رلددى  عددر دركددات جهددشؼ التبع ددس 
وال زال ع ددبل  األ ددس وعمساوهددا غ ددر  ددادريؽ عمددى ردراك األ ددر ولددؼ يبدددووا  ددالتفك ر  د اسددس  .لمغ ددر

ؾمبؾفَ  ال﴿معفدهؼ الدع ؾيس واأل رويس وككن  جتسش السدمس ؽ  د سحر وضربه الجؽ  ػؾـب  َكَسا ِإال َشقب  َشقب
ػػْيَظافب  َيَتَخبَّظبػػ ب الػػذي  دددباٍت عس ددق كدددبات الح ؾاعددات وا ُتِمددا   (.ٕ٘ٚالب ددرة/) ﴾...اْلَسػػس ِ  ِمػػؽَ  الذَّ

والعج ص معه كمسا زاد ذّل السددمس ؽ فدا عهددعا وف درهؼ وشد اوهؼ  !!ذوات الدم البارد فا فرح الذتا 
 حَّ وع هؼ وتذب ؾا  كح  ،وكمسا ازدادت تبع تهؼ وت ديؼ موطاعهؼ و رواتهؼ لؤلجاعص ،وعزاعاتهؼ وتفّر هؼ

 َوَراءَ  َّللاَِّ  ِكَتػػابَ  اْلِكَتػػابَ  أبوتبػػؾا الَّػػِذيؽَ  ِمػػؽَ  َكِريػػقٌ  َنَبػػذَ ﴿وسدد مٍس رال التسدددػ  كتدداب ال ال ددررن السج ددد 
ػػؾِرِهؼْ  ولسددا لددؼ تعسددح األ ددس  ددال ررن  ظددش صددانص ال ددررن رفاضدداته السمكؾت ددس  (.ٔٓٔالب ددرة/) ﴾...عبهب

 َوَأْوكبؾا﴿ورا  الظب عس يشاد   شدا  التذريش ال ررعا فا الفزا  اإلسدبل ا  رن وجؾد  ا .الغ ب س عشهؼ
ؼْ  أبوؼِ  ِبَعْهِدي  . ا لؼ تعسمؾا  ال ررن لؽ استج ص لدعاتكؼ (ٓٗالب رة/) ﴾ِبَعْهِداب
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 الدادسالفرل 
ؾؿب  مبَحسَّدٌ ﴿ اءب  َمَع ب  َوالَِّذيؽَ  َّللاَِّ  َرسب ػارِ  َعَمػى َأِ ػدَّ َحَسػاءب  اْلكبفَّ ؼْ  رب كَّع ػا َتػَراهبؼْ  َ ْيػَشهب ا رب د  ػجَّ ْبػؾفَ  سب  َيْبَت
ؾِهِهؼْ  ِكي ِسيَساهبؼْ  َوِرْضَؾان ا َّللاَِّ  ِمؽَ  َكْزال جب جبؾدِ  َأَثرِ  ِمؽْ  وب  (ٜٕالفت /) ﴾الدُّ

لؾاز ده  ّ شر هذه اآليس ميزًا الرفس السس زة لئليسان عؽ الكفر و اص س اإليسان التا ُتَعدا  ؽ 
يجدص من يكدؾن  ،وها من الس  ؽ والسردِّ   التؾن د والشبؾَّة الخاتسس ويؾم ال  ا س :التا ال تشفػ عشه

شديدًا عمى الكفار يدمػ  عهؼ سمؾك االستعبل   اإليسان فةن لؼ يكؽ كذلػ فعمى األ ح يددمػ  عهدؼ 
 َعَمػػػػى ِ لَّػػػػةٍ أَ  ﴿ .عّ ددددس والعبؾدّيددددسسدددمؾك الشددددّد لمشددددّد ال سددددمؾك التسّمددددق والسداهشددددس والخد ددددس والتبعّ ددددس والر 

ولكدؽ العدادة السذد و س لدبعض  ددمسا عردرعا هدا  (.ٗ٘الساتددة/) ﴾اْلَكػاِكِريؽَ  َعَمػى َأِعزَّةٍ  اْلسبْؤِمِشيؽَ 
عمى عكدس ] دا وصدفه[ ال دررن السج دد تسا دًا فهدؼ مسدؾٌد سدباٌة  تكبدرون عمدى السددمس ؽ الدذيؽ تحدر 

ٍٍ لمكفار الس سا السترف ؽ  دشهؼ والفاسدديؽميديهؼ و تسمِّ ؾن و تذلِّمؾن و راد ٍٍ  . ؾن  كحِّ  دكشٍس ول ٍؽ
رن هذه اآليس دستؾر   ا  س ادة السدمس ؽ وجبللهؼ وعزتهؼ رذ تك ر  جتسش السددمس ؽ من يددمكؾا  دش 
وا ميديهؼ رلى  معداتهؼ سمؾك الرجال الذجعان األعزا  ذو  الجرمة والرجؾلس كا ال يتدمَّظؾا عم شا ويسدا

مددح العدددالؼ ودولهددؼ جعدددح كمشددا يعمدددؼ من التشددافس والتددددا ق  دد ؽ   .ديددؽ السدددمس ؽ وموطددداعهؼ و ددرواتهؼ
األرض   دددح ر عدددس شدددظرع  و سدددار فكدددح دولدددس عغسدددى  دددؽ مولئدددػ تددددعى إلرعددداب الددددول الزدددع فس 

يتخّمفددؾا  فعمدى السدددمس ؽ من يتعدا مؾا  ددش  ردؾ هؼ تعا ددح الشدّد لمشددّد كدا ال ،و د الهدا ضدسؽ رعاياهددا
داهشدددس والتسمادددق م دددا لدددؾ سدددمكؾا  دددش  ردددؾ هؼ  الس ،فدددا ندددّص الدددديؽ والدددؾطؽ عدددؽ دول العدددالؼ وم سددده

والسدكشس والحاجس فد كؾعؾن ُمْكَمًس وُلْ َسًس ساتغًس لهؼ كسا عجد ال ؾم من مك ر  مدان السدمس ؽ مصبحر 
  .عهبًس لؤلجاعص وطعسًس لها وف دت است بللها وشخر تها

م ا سمؾك م ؼ السدمس ؽ تجاه شعؾبهؼ والتا كان يشبغا من تكؾن  بش دس عمدى األ دؾة والعظد  
ددؾا ألنددؾالهؼ كددا  والرنسددس ومن يددرنَؼ األغش دداُ  الف ددراَ  واأل ؾيدداُ  الزددعفاَ  واألصددحاُ  السرضددى ويهتسا

شدددؾا االتفدددا  والؾنددددة الدا م دددس ويحفغدددؾا فدددا عدددح الؾنددددة الؾطش دددس  ،يجتدددذ ؾا  مدددؾب عا دددس الشددداس وي  ِّ
ف دد  ،ا داً عكدس ذلدػ تس –فا  بلد السدمس ؽ  اصًس وببلد الذر  عا دس  –فهؾ  ،س ادتهؼ واست بللهؼ

  .عسمؾا عكس  ا تك ر  ه هذه اآليس
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 الدابعالفرل 
 ؽ األ ؾر التا كان العسح عم ها فا األربع ؽ سشس األولى  ؽ اإلسبلم  ؼ ُتركر تدريج ًا  عد 

األ ؾة والسداواة  ...وتكس س الببلط األ ؾ  والعباسا والتركدتاعا (ة)استذهاد عما  ؽ م ا طالص 
وا﴿ :و ال ﴾إنسا السؤمشؾف إخؾة﴿والسؾاساة اإلسبل  س التا  ال عشها ال   ِإ ْ  َعَمػْيكبؼْ  َّللاَِّ  ِنْعَسػةَ  َواْ كبرب

ؼْ  َ ْيؽَ  َكَ لَّفَ  َأْعَداء   كبْشتبؼْ  فكح  ؽ مسدمؼ ور دؽ  (،ٖٓٔرل عسران/) ﴾...ِإْخَؾان ا ِ ِشْعَسِت ِ  َكَ ْصَبْحتبؼْ  قبمبؾأِلكب
تزيدح  معهدا ،كمسدس الذدهادت ؽ ،م  معه  دؽ  ركدات الكمسدس الظ بدس ،صار تم ات ًا م ًا  داويًا لكح    ؽ

الذدد ون واألل دداب الذخردد س وتجعددح صددفس اإليسددان ناكسددس عمددى سدداتر الجؾاعددص الذخردد س ويرددب  
ت ددا السدددمسان ال  ددد من عشددد ا يم .جس ددش السدد  ش ؽ ر ددؾة يتستعددؾن  ددك ؾة شددرف س وم بل  ددس وتؾن ديددس

ولدد س فددا هددذا  ،«الدددبلم عمدد كؼ ورنسددس ال وبركاتدده»يتدددا  ا رلددى رل ددا  التح ددس تح ددس الدددبلم ف  ددؾال 
يدددا ق الجس ددش  ةل ددا  الدددبلم وكددان ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  األ ددر كب ددٌر وصددغ ٌر وا ددرمٌة ورجددٌح ف ددد كددان الرسددؾل األكددرم

م دا العدادة  ،ميام  بلفته عمى الرجال السدشِّ ؽ والشدا  العجداتزيم ا الدبلم  (ة)عما  ؽ م ا طالص 
رن هدذه التح دس  .فهدا  دؽ  ددة ال درون التال دس ،الراتجس اآلن  كن يم دا األدعدؾن الددبلم عمدى األعمد ؽ

 ،اإلسبل  س واإليساع س والع م س والتذريف س واالفتخاريس ها طري س اإلعداع س واآلد  س والشاط  س ال غ ر
تعغدد ؼ األدعدد ؽ والرع ددس لؤلعمدد ؽ ولمدددادة  :فكندددها :م ددا التح ددات األ ددرى السعتددادة  دد ؽ  شددا البذددر

هدذه التح دس الظاغؾت ددس  ،لمستدرف ؽ والسبدذريؽ والجبددا رة والغدبلم الددفاك ؽ والهدداتك ؽ لسدؽ تحدر ميددديهؼ
ر  عدد هدبلك هد ال  والرشس س والؾ ش س والتا تعتبر   داال واضدحًا لعبدادة الظؾاغ در واألصدشام تؾاصدم

فعمدددس عبدددادة  .الجبدددا رة ن ددد  تدددؼَّ صدددشش تسا  دددح لهدددؼ  دددؽ الخذدددص والحجدددر والسعدددادن وتدددؼَّ تعغ سهدددا
وكدذلػ  ،الجسادات وه اكح األجدام واألصشام عديسس الروح ل در سؾى عبدادة الجبدا رة م شدا  ن داتهؼ

و اع هددا ]م  التح ددات  .وضددش ال ددد عمددى الردددر والؾ ددؾف  اسددت ا س م ددام الجبددا رة وه اكددح الظؾاغ ددر
فهددذه التح ددس  ،رفددش ال ددد ورفددش ال بَّعددس عددؽ الددرمس تعغ سددًا لمدددا ح :األ ددرى السعتددادة  دد ؽ  شددا البذددر[

رن فمدفس األ دبل  واآلداب البذدريس وروح السشظدق التدا تعدرِّف اإلعددان  كعده ن دؾان  .ن ؾاع س صرفس
لشان دس الظب ع دس مو الح ؾاع دس فدا اإلعددان عاطق تعتبر التح ات  ؽ ال دؼ ال اعا وال الد   دؽ لدؾازم ا

والتح س اإلسبل  س  ؽ لدؾازم عان دس الشاط  دس اإلعدداع س التدا  (،التا يذترك ف ها  ش ساتر الح ؾاعات)
ْبَحاَنػَ  ِكيَها َدْعَؾاهبؼْ ﴿ : ال ال تبارك وتعدالى .تس ز اإلعدان عؽ الح ؾاعات الح س ػؼَّ  سب ؼْ  المَّهب  َوَتِحيَّػتبهب

  (ٓٔيؾعس/) ﴾اْلَعاَلِسيؽَ  َربِ   َّللَِّ  اْلَحْسدب  َأفِ  َدْعَؾاهبؼْ  َوَاِخرب  َسالـٌ  ِكيَها
رذا كاعددر تح ددس الددؾ ش ؽ وعبَّدداد الجبددر  .«الدددبلم عمدد كؼ»م  من تح ددس السبلتكددس لمسدد  ش ؽ هددا 

والظدداغؾت هددا التح ددات الح ؾاع ددس التددا لدد س ف هددا جاعددص رونددا فهددذا لدد س  دداأل ر العج ددص ولكددؽ 
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التعجص  ؽ السدمس ؽ الذيؽ يستمكؾن  شص ال ررن هذه التح س اإلسدبل  س الحددشس والمظ فدس ف تركؾعهدا 
صددمى ال  ح   ددس رن هددذا عددؾٌة  ددؽ السعدداداة لمشبددافددا ال .رلددى تح ددس مهددالا الغا ددات والح ؾاعددات الح ددس

 ، دؼ  عدد ذلدػ يدك مؾن  الذدفاعس  دؽ ال ورسدؾله فدا الددع ا واآل درة .ولم ررن واإلسبلمعم ه ورله وسمؼ 
  !!رن هذا أل ر عج ص

م دا  ،رن ت د ؼ   ر السال   ؽ  ؾعفا الدولس اإلسبل  س يشبغا من يكؾن طب ًا لمعددل والسدداواة 
اد فحكسهدددا من ُيردددرف  سددددها أل دددؾر الخبلفدددس وُت ددددؼ مربعدددس م ساسدددها  ددد ؽ  جاهدددد  غشددداتؼ الجهددد

وال ا ت داز فدا ذلدػ  د ؽ م  در  ،اإلسبلم عمى مساس من يكؾن لمراجدح سدهٌؼ ولمفدارس سدهسان ميدًا كدان
وم ددا الخسددس الددذ  هددؾ  ددؽ عردد ص   ددام  .الجدد ش وال ددؾاد الذددجعان الفدداتح ؽ مو الس دداتم ؽ الزددعفا 

 ،غددا من ُي ّدددؼ عمددى ناشدد س الخم فددس والعددا م ؽ فددا عاصددسس السسمكددس اإلسددبل  س  السددداواة الخبلفددس ف شب
وكذلػ الزكاة التا وجبر فا الدشس ال اع س لمهجرة ن   كان م  ؽ الرد ات ي ؾم  جسعها  شذ الدشس 

عفدددده ي دددؾم  ت دددد ؼ  سدددس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وكدددان الشبدددا .ال ال دددس لمهجدددرة وكاعدددر ت ددددؼ عمدددى السحتددداج ؽ  الددددؾيس
 ،الغشاتؼ والزكاة   ؽ عفده وب ؽ  ؽ ي ؾ ؾن عمى رعايس ر مده وسدار الخمفدا   دؽ  عدد عمدى هدذا الدشه 

رال من ع سان فا الدشؾات الدتس األ  رة  ؽ  بلفته وبتحريض  ؽ  روان  ؽ الحكؼ تررف  عض 
 دد ؽ السدددمس ؽ ألن اإلسددبلم  الترددرفات الزاتدددة فددا م ددؾال السغدداعؼ وكددان عت جددس ذلددػ من و ددش الخددبلف

وال شدػ من هشداك  ردارف اجتساع دس م درى تتعمدق  .ديٌؽ س اسداٌّ واجتسداعاٌّ و داعؾعاٌّ ورتاسدٌس عا َّدسٌ 
فا تكس س الرتاسس العا س ورتق األ ؾر وفت ها وكمها ت ش عمى عاتق   در السدال   دح  شدا  السدداجد 

حس وكددح  ددا يمددزم  ددؽ شددرا  السراكددص كالخ ددح والددددود والجدددؾر وتعب ددد الظددر  وتك  شهددا وشددرا  األسددم
كالبرددرة )والجسددال والبغددال ودفددش مجددؾر رعاتهددا وشددرا  الدددفؽ ودفددش مجددؾر  بلن هددا وتكسدد س السدددن 

فكح  ا يمزم إلدارة الببلد ي ش عمى عاتق   در السدال  سدا فدا ذلدػ  سدس الغشداتؼ مو  (والكؾفس وغ رها
ففددا  .ت  ددذ  دؽ مهددح الكتدداب التدا ع ؽ لدولددس اإلسددبلم م دؾال الزكدداة مو  ددال الجزيدس مو الزددراتص التددا

 بلفس م ا  كر   بل كان  ز   الخبلفدس يردرف كدح يدؾم رمسدًا  دؽ الغدشؼ وديشدارًا  دؽ الدذهص وفدا 
وفدا  ، بلفس عسدر صدارت  رداري  دار الزد افس رمسد ؽ  دؽ الغدشؼ وديشداريؽ ت  دذ  دؽ   در السدال

عغددؼ لهددذا الرددرف وكددان ُيرددرف لدددار ضدد افس م  ددر الفتددرة األ  ددرة  ددؽ  بلفددس ع سددان لددؼ يعددد هشدداك 
الس  ش ؽ عمى عحؾ  دت ح وكان   دار الررف  داويًا ت ريبًا لس دار  راري  دار ض افس الخم فدس 

وبس دددح ذلدددػ يدددتؼ رعظدددا  مجدددرة عا دددح الردددد ات والدددداعا ف هدددا ورواتدددص م شدددا    دددر السدددال  ،ال ددداعا
عمسد ؽ والعسدال والؾافدديؽ والدؾارديؽ  دؽ عذداتر األ دؾام و د ول الخزاعس العا س والسؾعف ؽ والؾالة والس

والببلد األ رى الذيؽ يكتؾن رلى عاصسس دولس الخبلفدس فكدح هد ال  كدان ُيردرف لهدؼ  دؽ   در السدال 
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وهددذا  ددؽ المددؾازم الظب ع ددس لكددح تذددك بلت نكؾ  ددس ورتاسدد س  سددا فددا ذلددػ الحكؾ ددس اإلسددبل  س وهددا 
  .ف الرشاعات وتتغ ر يؾ  ًا وتزيد وتش ص رارف تختم  ندص الز ان وندص ا تبل

لكدؽ مسدداس اإلسددبلم هددؾ التدددؾيس  دد ؽ السددمس ؽ فددا السرددارف والرواتددص واألجددؾر ومن ُيعظددى 
كددح ذ  نددق ن دده فممفددارس سددهسان ولمراجددح سددهؼ دون تس  ددز  دد ؽ الشدداس ألن هددذه العظ ددس هددا  ددؽ 

حكؾ دس اإلسدبل  س  تدداوي ؽ  دؽ  ال السدمس ؽ العام وب ر  ال السدمس ؽ ف جص من يكؾن  ؾعفؾ ال
رن نكؼ ال والع ح والذرة و شظق اإلعداع س وفمدفس األ بل  والعدالدس وونددة  .ن   المباس والظعام

عددؾة البذددر واإلعردداف ت زددا من تكددؾن هشدداك  ددداواة فددا الظعددام والمبدداس  دد ؽ  دددتخد ا الحكؾ ددس 
من يدداووا  د ؽ معفددهؼ وبد ؽ مدعدى فعمى رت س الحكؾ س   ح ذات صدانص الرسدالس األ ددس و مفاتده 

فةذا اّتبش الحداكؼ اإلسدبل ا ورتد س السددمس ؽ هدذا  ،فا المباس والظعام (م  مضعفهؼ ومف رهؼ)الشاس 
الدمؾك كاعر موا ره وعؾاه ه اإلسبل  س ُ ظاعس وُ تََّبعس و ال كدان  دؽ الؾاجبدات الديش دس الحتس دس عمدى 

لؾه ألعه ال يجؾز لسحبا ال ررن ومتباعده من يكؾعدؾا متباعدًا  جتسش السدمس ؽ من يك ذوا عمى يديه ويعز 
  .يعسمؾن  هؼ  سا يخال  كتاب ال وسشس رسؾله لمجبا رة كا ال

م ا تفز ح جساعدٍس عمدى جساعدس فدا المبداس والظعدام فهدؾ  دؽ األ دبل  الددبع س و دؽ م دبل  
تردؾن معفددهؼ  هدا كمهدا وال مكمس الج    ؽ سباة البهاتؼ ن   ي دش م ؾيدا  الددباة عمدى الج فدس ويخ

 .يتركؾن ش ئًا لزعفا  جشدهؼ فهذه األ بل  الدبع س ها  ذاتها الحكؼ االستبداد  والجبار السحض
الدذ  )م  ذلدػ الذدر السحدض والزدال والسزدح  )!!(لؾ سكل مندهؼ نزدرة جشداب الذد ظان 

 ،وفدا الفرعدد س ديا دح ،ومهدريسؽُيدسى فا التؾراة  ار وفا اإلعج ح  عمزبدؾل وفدا الزعدد ومفددتا ديد  
ميهدا الدد د الذد ظان هدح يجدص من ُيعظدى  ددتخد ؾ داتدرة  دؽ دواتدر  (:وفا ال ررن ُي ال له الذ ظان

الدولس  ؽ  ال الذعص العام م    ر السال ألجدح لباسدهؼ وطعدا هؼ  ذدكح  تدداٍو مم  ذدكح  تفداوٍت 
الخ ش والسد  الخذدشس ويدككمؾا الخبدز الحداف ف مبس مهالا الظب ات الدع ا الكادن ؽ  ؟زيادة وع راعاً 

مو الحدا  الذ  ل س ف ه لحؼ وال سسؽ فا ن ؽ يمبس األعمؾن الحرير والديباج ويككمؾا لذاتذ الظعام 
عفددده  )!!( ظعددًا رن نزددرة الذدد ظان األجددح  ؟ ددؽ المحددؼ السذددؾ  والظعددام ذ  اإلدام الدسددؼ وغ ددره

ن  ددال الذددعص العددام يجددص من ُيعظددى لسدددتخد ا سدد ج ص عمددى هددذا الددد ال  ددالشفا وسددؾف ي ددؾل ر
رن الحكدؼ  التفداوت فدا اإلعظدا  لد س  شدا وال  ددؽ  ،الذدعص  ذدكح  تدداٍو  حكدؼ اتحدادهؼ فدا الشددؾة

 دددؽ جشدددؾد الخشاسددد ؽ  دددح  شذددد ه الددددبع س والبه س دددس ومعسدددال ن ؾاعدددات الغددداب  رتددد س الذددد اط ؽ وال
 شذ ز ؽ ردم الذ  لدؼ مسدجد لده ومصدبحر  ظدرودًا  دؽ  بدح الحزدرة اإلله دس ونتدى اآلن  ،الستؾنذس

 ،لؼ يردر عشا وال عؽ جشؾد  رضبلل  هذا ال ب  ولؽ يردر نتى يؾم ال  ا س   ح هدذا اإلضدبلل
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رن الذ ظان يذتكا وي ؾل معا تسردت  درة وانددة عمدى م در ال ولدؼ مسدجد آلدم والشداس يمعشدؾعا  دؽ 
م دددا مولئدددػ  .معشدددا ال مضددح رال األفدددراد وال مضددح الجدددشس البذدددر  كجددشس ونتدددى ال ددؾم  دددشعهددد ردم 

األشخاص الذيؽ ي ؾ ؾن  غمؼ عسؾ ا لجشس البذر و ضبلٍل عؾعا لهؼ فدةن الشداس ت دؾم  تعغد سهؼ 
رن   ما و  ح روسا   بلط ال رؾر   دح  دروف وعشدزة وال فدز فدؾ   ؟وتكر هؼ وُتْرسح رل هؼ  التح س

ضدحكر العشدزة  دؽ الخدروف و الدر لده عشدد ا ت فدز فدؾ  الشهدر يغهدر  خرجدػ ومسدفمػ  الشهر ن  
معتؼ تمؾ ؾعشا عمى تسرٍد  سر  ه  رة وانددة  ،ف ال الخروف لمعشزة رن  خرجػ ومسفمػ عاهران داتساً 

  !وتمعشؾعشا ولكشكؼ تظكطئؾن رووسكؼ تعغ سًا لمظغاة داتساً 
يدددؾ  فددا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ف ددد كددان الشبددا : ددد ؼ   ددر السددالم ددا  الشدددبس رلددى واجددص رتدد س اإلسددبلم فددا ت

ويدؾِّ    ؽ زوجاته وبشاته الظاهرات وب ؽ عدا  السهاجريؽ  ، دسس األ ؾال   ؽ عفده وب ؽ رعاة ر مه
واستسر األ ر عمدى ذلدػ  بلفدس  .وُيَدّؾ    ؽ الحدش ؽ وب ؽ مطفال السهاجريؽ واألعرار ،واألعرار

و بلفس عما نتى من عم ًا منسى نديدة أل  ه ع  ح و ده  ها لسا جا  يظمدص  شده  م ا  كر وعسر
ولسدا وجدد من ا شتدده اسدتعارت  دؽ م د ؽ   در السددال  ، زدعس دراهدؼ زيدادة عدؽ نردته  ددؽ   در السدال

وقػػاـ أحػػد أطفػػاؿ عسػػر ب خػػذ درهػػٍؼ مػػؽ  ،ع دددًا كعاريدس  زددسؾعس غزددص عم هددا وزجرهدا «ا دؽ رافددش»
كمحق  عسر ووضع إصبع  كي كػؼ طفمػ   ،ديؼ عسر ل  ووضع  كي كس  وهرب يب الساؿ أثشاء تق

ث الشبػيُّ وال أ ػؾ بكػر وال ،واستخرج الدرهؼ وأعادم إلى  يب الساؿ عبَسػرب وال عمػيّّ أيَّ مػاؿ  ولػؼ يبػَؾرِ 
 .وليس ممكا   خريا  لمخميفة حتى يرث أ شارم مشػ  ،مؽ  يب الساؿ ألف  يب الساؿ ممػ لمسدمسيؽ

 ددؽ  مددؾك  –باسػػتثشاء عسػػر  ػػؽ عبػػد العزيػػز  –ولكددؽ  شددذ ز ددؽ  عاويددس ونتددى ال ددؾم لددؼ يتددكَس منددٌد 
عؾاصؼ اإلسبلم  الشباِّ وم ا  كٍر وعسَر وعماٍّ فا ت د ؼ   ر السال  ح  شدؾا جس عدًا  ردؾرهؼ العال دس 

 دؽ شد عس عمدا  فسا كاعؾا فا ت د ؼ السال  ؽ م س الشبا وال ،وز ارفهؼ الفا رة  ؽ دم وعر  الذعص
 .وال عسر  ح عسمؾا  الساديس والكدرويس وال  رريس ال  اإلسبلم

كاعر الزراتص واأل ؾال التا ُتجبى رلى   ر السال  شدذ مواتدح الهجدرة الس دسدس ونتدى شدهادة  
الخدراج والفدا  والجزيدس وهدذا  :غشداتؼ دار الحدرب و ال داً  :و اع داً  ،الزكداة وسداتر الردد ات :موال :عما

جؾد شروط الذ دس ن د  كدان الفداتحؾن مو الحكدام يع ددون ع دد الذ دس  دش مهدح الكتداب سدؾاً   ذرط و 
وكددح هددذه السددؾارد ال بل ددس يجددص من ُت دددؼ  دد ؽ السدددمس ؽ  .مكاعددر األراضددا  فتؾنددًس عشددؾًة مم صددمحاً 

  .ألعها جسعر  حكؼ اإلسبلم ف جص من ت دؼ  الدؾيس  حكؼ اإلسبلم ، الدؾيس
 شددذ طفؾلتدده ونتددى ز ددؽ  ع تدده و شددذ  ع تدده ونتددى هجرتدده لددؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ارن  عدداش و ردداري  الشبدد

 ح كان معسا ه وبشؾ معسا ه يررفؾن عم ه ]لسا كان صغ رًا[  ؼ كدان  ،تكؽ  ؽ  ال السدمس ؽ العام
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يع ش  ؽ كدص يده مو  ؽ  ال  ديجس  ؽ هدايا مصحا ه نتى  دايس الهجدرة الس دسدس وهدذا  سدا ال 
 ف ددد كددان الشبدداا  :الغشدداتؼ  عددد الهجددرةو  ولكددؽ البحدد   شددذ  دايددس وصددؾل الرددد ات .عم دده منددد يختمدد 

ي دؼ تمػ األ ؾال الذرع س ط مس   ا ه فا السديشس  الدؾيس ف داو    ؽ عظاته وب ؽ عظا  رعاة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
ولدذلػ لسدا  ،السهداجريؽ واألعردارر مه ويداو    ؽ عظا  زوجاته وبشاته الظ بات وب ؽ عظا  عددا  

زاد الخم فددس ال دداعا  بددح رعذددا  الددديؾان وبعددده سددهؼ م هددات السدد  ش ؽ الزوجددات الظدداهرات  ددؽ عظددا  
ددَمهؼ عمددى عدددا  السهدداجريؽ واألعرددار مرسددح م هددات السدد  ش ؽ رل دده  ددؽ ي ددؾل لدده رن    ددر السددال وفزَّ

  .عدا  السهاجريؽ واألعرار فعسمػ هذا  بلٌف لدشس الشباّ لؼ يفزمشا  العظا  عمى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبا
رن ت د ؼ   ر السال   ؽ مفراد الحكؾ س اإلسبل  س مند األنكام اإلسبل  س الست شدس وركدٌؽ و  دٌق 
ومساس فا ديؽ اإلسدبلم وبرهداٌن سداطش عمدى من رتد س السددمس ؽ يجدص من يتكسدى  ردادة اإلسدبلم 

والفا  طب ًا لحكؼ الديؽ وهذا العسح يدل عمى صدد  الحداكؼ  األ دس ومن يتررف  ك ؾال الزراتص
  .فا رسبل ه والتخم  عؽ هذا الحكؼ األساسا دل ح عمى ضع  الع  دة اإلسبل  س لمرت س وناش ته

كسددا من صددرف   ددر السددال فددا غ ددر جهاتدده السحددددة رن لددؼ يكددؽ دلدد بل عمددى الكفددر فهددؾ دل ددح 
 ددح هددذا األ ددر والددرت س وناشدد ته ونساتدده الددذيؽ ي ؾ ددؾن عمددى الفدددق والبه س ددس والدددبع س لسرتكددص  

رن دفتر ال زا  التذريعا لئلسبلم  ختؾم  خاتؼ األ ؾة والسداواة فا صرف   در السدال  . س ح ذلػ
ولكددؽ  عددد رن ددح صددانص الرسددالس تظاولددر ميددد   ، دد ؽ مهددح اإلسددبلم وتشف ددذ هددذا األ ددر نتسددا والزم

 ؽ البديها من التفز ح  .  ر السال وال  د ك  ميديهؼ عشهؼالسشغسريؽ فا الذهؾات الح ؾاع س عمى 
كسددا من  .والتس  ددز فددا العظددا   غدداير لمتكسددا  ددالشبا ويتشددافى  ددش الظاعددس الديش ددس واالع  دداد أل ددر ال

الرسؾل األكرم لؼ يكشز  اال ويد ره  ؽ   در السدال وهدذا م دٌر يتفدق عم ده جس دش السددمس ؽ وهدؾ يددل 
  ددر السدال مو عمددى األ ددح من ذلددػ كددان جداتزًا وُ بانددًا و ددد تددرك الشبددا هددذا  عمدى نر ددس االد ددار  ددؽ

ولكدؽ التك دح فدا ك ف دس جعدح الزكداة وم دذها يبد ؽ نر دس االد دار والكشدز  .السباح لسا هؾ مفزح  شده
لسددال   ددر السددال ألن معددؾاة الشدداس الددذيؽ يعظددؾن الزكدداة واأل ددؾال الذددرع س رعسددا يفعمددؾن ذلددػ ألجددح 

فمؾ م اح الذرة من يتؼ اد ار م ؾال الشاس وكشزها لكان م ذ  ،اج ؽ والسجاهديؽ وغ رهؼ ع ذس السحت
  .الزكاة لغؾًا وباطبل

نتدى معده كدان من اعدًا يسدر عم ده شدهران  -و شاعته وت ذدفه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  كسا معشا عدتشبع  ؽ زهد الشباِّ 
ر فددا اإلعفدا   ددؽ   در السدال فزددبل عدؽ ادِّ دداره نرَ ددَس اإلسدراف والتبدذي -وال ُيظدبخ فدا   تدده طعدام 

  .وكشزه
ى الخمفا  ]الراشدون[  الشباِّ فا  داواته فا تؾزيش العظا  وفا عدم الكشز وفدا عددم  ول د تكسَّ
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تؾري    ر السال و د اجتشص ك  ٌر  ؽ العمسا  والزهَّاد والعبَّاد فا ال رون الساض س م ذ م  سهؼ  ؽ 
ر  ظالبتده ِ دْؽ ِجْددِسِه ِلَ ْعَتِبدَر ِ َهدا  اَهداَنِديَدًة  ُدؼَّ َمْدعَ  ى عماٌّ أل  ه ع  حَمْنسَ و د َ  ،  ر السال ]لسدا كدرَّ

 :ورمى عماٌّ عمى ا شته ع َد ل لٍ  ف دال لهدا ،(1) زيادة  ؽ العظا   ؽ   ر السال عؽ نرس اآل ريؽ[
اْسدددَتَعْرُتُه ِ دددْؽ َعِمددداِّ ْ دددِؽ َمِ دددا َراِفدددٍش َ ددداِزِن َ ْ دددِر َ ددداِل َمِ  دددِر  :َفَ اَلدددْر  ؟ِ دددْؽ َمْيدددَؽ َصددداَر ِرَلْ دددِػ َهدددَذا اْلِعْ ددددُ 

هُ ال بل دس اْلِع دِد ميدام اْلُسْ ِ ِش َؽ ألَتَزيََّؽ ِ ِه ِفدا  َمَتُخدؾُن  :لدهَ داَل و  (ة)َمِ  دُر اْلُسدْ ِ ِش َؽ  ْ دهِ َفَبَعدَ  ِرلَ  . ُدؼَّ َمُردا
َكْ ددَ  مََعددْرَت ِ ْشددَر َمِ  ددِر اْلُسددْ ِ ِش َؽ اْلِعْ ددَد الَّددِذ  ِفددا َ ْ ددِر َ دداِل اْلُسْدددِمِس َؽ  !؟اْلُسْدددِمِس َؽ َيددا اْ ددَؽ َمِ ددا َراِفددشٍ 

ِ ِه َفَكَعْرُتَهدا   ِرعََّها اْ َشُتَػ َوَسَكَلْتِشا َمْن مُِع َرَها ِريَّاُه َتَتَزيَّؽُ  !َيا َمِ  َر اْلُسْ ِ ِش ؽَ  :ف ال ؟؟ِ َغْ ِر ِرْذِعا َوِرَضاُهؼْ 
ُه َسددِم سًا ِرَلددى َ ْؾِضددِعهِ ِريَّدد ُه ِ ددْؽ  ،اُه َعاِريَّددًس َ ْزددُسؾَعًس َ ددْرُدوَدًة َفَزددِسْشُتُه ِفددا َ دداِلا َوَعَمدداَّ َمْن َمُردَّ َ دداَل َفددُردَّ

َ ددَذِت اْلِعْ ددَد َعَمددى َمْوَلددى الْ َشِتددا َلددْؾ َكاَعددْر مَ  : ُددؼَّ َ ددالَ  ،َيْؾِ دَػ َوِ يَّدداَك َمْن َتُعددؾَد ِلِسْ ددِح َهددَذا َفَتَشاَلددَػ ُعُ ددؾَبِتا
َل َهاِشِس ٍَّس ُ ِظَعْر َيُدَها ِفا َسِرَ سٍ َغْ ِر َعاِريَ  و دام شدخص  ددر س  .(2)ٍس َ ْزُسؾَعٍس َ ْرُدوَدٍة َلَكاَعْر ِرَذْن َموَّ

 دؽ غشداتؼ نشد ؽ وهدؾازن  بدح من ي دؾم  (كرة  ؽ   ع الغدزل)مو ُكبس غزٍل  (رباط الحذا )شراك ععٍح 
 ت د سها فمسا سسش س د األعب ا   هذا تؾعد فاعمه  الشار نتى جا  ومعاد كبس الغزل وشراك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشباا 

كان م ذ م  شاٍ   ؽ  ال الغشاتؼ والتررف  ه  بدح ت دد سه عمدى السددمس ؽ  .الشعح رلى   ر السال
ونتى السجاهديؽ الذيؽ كاعؾا يدتح ؾن مربعس  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  حر ًا  ذدة ز ؽ ن اة الشبا -ويدسى الغمؾل  -

و دد اسدتسر األ در عمددى  .م سداس الغشداتؼ كدان ُيحدّرم عمدد هؼ من يك دذوا ولدؾ   ظدًا  شهدا  بددح من ت ددؼ
َة  بلفدس عمداٍّ رال معده فدا عهدد ع سدان ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  هذا الشحؾ  عد رن ح الشبا وفا ميام  بلفدس الذد خ ؽ و ددَّ

تددد ح  ددروان  ددؽ الحكددؼ فددا م ددؾر السدددمس ؽ معد مؼ هددذا الحكددؼ الس دددس وشددرة الددؾالة  ددؽ  شددا  وبددبص
ول دد كدان  شدؾ م  دس فدا ذلدػ العهدد يتردرفؾن فدا  ،م  س  التررف  ب ر السال تررَف السالدػ  سالده

 ت ددد ؼ   ددر السددال طب ددًا لددديؽ  ددزدك فكدداعؾا يعتبددرون   ددر  ددال السدددمس ؽ ُ بانددًا ونددبلال لهددؼ ونرا دداً 
عمى غ درهؼ وفدا ز دؽ ع سدان كدان ال يدزال هشداك تسددٌػ  شزاهدس التردرف فدا   در السدال ولكدؽ فدا 
الدددشؾات الدددر األ  ددرة  ددؽ نكسدده وفددا  دايددس  مددػ  عاويددس راج عهدد  السزدك ددس فددا عؾاصددؼ السسمكددس 
اإلسبل  س فا التررف فا   ر السال واعتهى تحدريؼ التردرف الذخردا ف ده وندح  حمده اسدتحبلل 

 دده وتؾاصددح هددذا الددشه  رلددى ال ددؾم ولددؼ يشكددر ذلددػ  فدددرو اإلسددبلم وبعزددهؼ سددكر ولددزم الترددرف ف
  .الرسر م ذًا  ر رس الت  س

                                                 

َمتَدددِئؽا ِ دددْؽ َنِديدددَدٍة َمْنَساَهدددا  !َ ِكَمْتدددَػ ال ََّؾاِكدددُح َيدددا َعِ  دددحُ »، وف ددده من عم دددًا )ة(  دددال أل  ددده: ٖٚٗ-ٖٙٗعهددد  الببلغدددس، ص  (ٔ)
ِعا  «.؟؟مَتِئؽا ِ َؽ األَذى َوال َمِتؽا ِ ْؽ َلَغى ؟؟ِرَلى َعاٍر َسَجَرَها َجبَّاُرَها ِلَغَزِبهِ  ِرْعَداُعَها ِلَمِعِبِه َوَتُجرا

 ،  ا ترار.ٕ٘ٔص /  ٓٔاألنكام ج   تهذيصالذ خ الظؾسا،  (ٕ)
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الردددش  األول  :فدددةن السددددمس ؽ فدددا الددددع ا  بل دددس مصدددشاف ،نددددص اطدددبلة را دددؼ هدددذه الددددظؾر
 ريدددس والردددش  ال ددداعا متبددداة الردددديق والفدددارو  وهدددؼ مهدددح الددددشس وهدددؼ مك ،السحسدددديؾن ومتبددداة ال دددررن

ولدؼ يتبدش ]ُنكَّدام[ م ٍّ  دؽ هد ال  الفدر  عبد َّهؼ و  تدداهؼ  .والرش  ال الد  العمؾيدؾن الذد عس ،السدمس ؽ
وهدذا دل دح  داطش  ،فا  ؾضؾة التررافات فا   ر السال  ح اتبعؾا جس عًا طري دس  عاويدس وبشدا م  دس

لرتاسدددات كاعدددر  دددح دل دددح نددددا وع ددداعا  ذدددهؾد  كعددده  شدددذ ز دددؽ  عاويدددس فدددةن جس دددش الحكؾ دددات وا
 اْلِخالَكةب » :نكؾ ات عالسس ورتاسات  تجبرة وعكرر ذكر الحدي  الذري  التالا دل بل عمى  ا ع ؾل

  .(1)«م شكؾفب مبْمكا  عزؾضا  ثبؼَّ َشكبؾفب َبْعدَ  سشة  َثالثبؾَف  َبْعِدي
طب دددًا لهدددذا الحددددي  الذدددري  جس دددش نكؾ دددات م دددس اإلسدددبلم  مدددٌػ عزدددؾض ولددد س مٌ   شهدددا 

ألعهددؼ لددؼ يعسمددؾا  كنكددام اإلسددبلم و ؾاعددده فددا الجهدداد اإلسددبل ا وفددا ت ددد ؼ  ، ررع ددًس  جاهدددةً نكؾ ددس 
وطدداعتهؼ لدد س عم هددا لهددا دل ددح  جددؾٌز شدددرعا  ،  ددر السددال فجسدد عهؼ ل دددؾا  ردددا ًا ألولددا األ دددر

يؽ ندراٌم وع ما واع  اد السدمس ؽ لهؼ  دتشٌد رلى الجهح والشفا  والظسش الدع ؾ  و ال فةن اتباة الجبار 
  . حكؼ الع ح وبترري  ال ررن السج د

ععددؼ ل ددد كددان مك ددر مولئددػ الحكددام الجبددا رة  ددح جسدد عهؼ  دددمس ؽ و ددا ؾا  فتؾنددات كب ددرة ومتددؾا 
 غشدداتؼ  ددؽ الكفددار رلددى  ددبلد السدددمس ؽ ومسددمؼ مهددالا السسالددػ السفتؾنددس تدددريج ًا وال شددػ من فددا هددذا 

 ،ا ال يعظدددا لفتؾنددداتهؼ عشدددؾان الجهددداد اإلسدددبل ا دددؾاب ومجدددر وهدددؾ م دددٌر  ظمدددؾب لمذدددارة ولكدددؽ هدددذ
ولؾ كان لؤلفعال ال هريس غ ر اال ت اريس  ؾاٌب فدا  ،و سبلم الكفار كان عت جًس  هريًس لسا فعمه الحكام

اآل ددرة لكدداعؾا   ددا  ؽ عمددى رسددبلم هدد ال  ويددد مؾن الجشددس  دددبص ذلددػ ألن الحددق فددا  دددكلس اجتسدداة 
ُح لكددح  ددؽ األ ددريؽ  ؾا دده و  سدده ويؾزعدددان  ،(2)الجتسدداةاأل ددر والشهددا وا تشاعدده هددؾ جددؾاز ا  ددؼ ُيَدددجَّ

 ؼ رن  دكلس ال ؾاب والع اب األ رو  وهح اإلعدان  ؽ مهح الجشس والشدار م دٌر  .]ف رج  األ  ح وزعًا[
وبشاً  عمى  .وبح شا هؾ فا األ ر ال اعا ال األول ،و دكلس مولا األ ر واستح ا هؼ لمظاعس م ر ر ر

ذلددػ ال  حددح لمبحدد  فددا نمّ ددس جددؾاتز الدددمظان وهددح يجددؾز م ددذها مو عدددم م ددذها ألعدده رذا معظددى 
الجؾاتز  ؽ   ر السال فها  حر ٌس  ظعًا ألعه  ؽ السدمَّؼ  ه من التررف فا   ر السدال  غ در رذن 

لدس االشدتباه  د ؽ وفدا نا ،و ذا كان التررف فا  مػ اإلعدان الحبلل فهدؾ ندبلل  ظعداً  .الذرة نرام
                                                 

  ؽ هذا الكتاب فراجعه. ٖٙت دم تخريجه فا ص  (ٔ)
التا تبح  فا عمؼ مصؾل الف ه، ن   ذهص الجسهدؾر رلدى جؾاز اجتساة األ ر والشها فا عسح واند هؾ  ؽ السداتح  (ٕ)

ددبلِة ِفددا األْرِض اْلَسْغُرددؾَبِس َفَتِجددُص ِلَكْؾِعَهددا َصددبلًة َوَتْحددُرمُ  ِلَكْؾِعَهددا َغْرددًبا  جددؾاز ذلددػ ِفددا العسددح اْلَؾاِنددِد ِذ  اْلِجَهتَددْ ِؽ َكالرَّ
منسدددُد َوَمْك َدددُر  اإل دددام ً ا ِ دددْؽ ِجَهددِس َمعَّدددُه َغْردددٌص، و دددال  فددا ذلدددػف كددؾن الفاعدددح ُ ِظ ًعدددا ِ دددْؽ ِجَهددِس َمنَّ ِفْعَمدددُه َصدددبلٌة َعاِصددد

 .وال تجز   اْلُسَتَكمِِّس َؽ َواْلُجبَّاِتاا ف الؾا ال يجتسش األ ر والشها فا عسح واند فبل تر  الربلة فا الس ال السذكؾر
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ٌم  حكددؼ الع ددح عمددى جمددص السشفعددس والحر ددس  األ ددريؽ يتعدد ؽ اجتشدداب الترددرف ألن دفددش السزددرَّة   دددَّ
 .منؾط وم ؾى 
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 حؾؿ األخؾة واألمؾمة اإلسالمية : الثامؽالفرل 
ل َّدددٌس ُتَحدددرِّم عكدددملسو هلآو هيلع هللا ىلص  كسدددا من م ؾ دددس مزواج الشبدددا اَنُهؽَّ ول ددددر م ؾ دددًس ن    دددًس تؾجدددص م ؾ دددٌس تشزا

فكددذلػ األ ددؾة اإلسددبل  س تشزيم ددس ول دددر ن    ددس تؾجددص التددؾارث  ددح الؾندددة والسددداواة  دد ؽ  ،التددؾارث
  :األ ؾة تكؾن فا األ ؾر اإلسبل  س التال س

  .االشتراك والسداواة فا   ر السال -ٔ
يؾجدد سد د وعبدد  ففا اإلسدبلم ال .السداواة فا التكال   الذرع س فبل  زيس ألند عمى مند -ٕ

 َعَمػى َأِ لَّػةٍ ﴿ :وال يجؾز ا تراة مرباب لمسدمس ؽ ألن كح  دمؼ يشبغا من يكؾن  تذلبل رن سدًا  ة ؾاعده
ػػْؤِمِشيؽَ  َحَسػػاءب  ﴿و (ٗ٘الساتدددة/) ﴾اْلَكػػاِكِريؽَ  َعَمػػى َأِعػػزَّةٍ  اْلسب ؼْ َ ْيػػشَ  رب وهددذان الحكسددان  (.ٜٕالفددت /) ﴾هب

السدددداواة فدددا   دددر السدددال واأل دددؾة  ددد ؽ السددددمس ؽ يؾجبدددان اتفدددا  مفدددراد السجتسدددش والردددعؾد  سجتسدددش )
السدمس ؽ رلدى  رتبدس الدد ادة ومعمدى األ دؼ وتركهسدا  ؾجدٌص لمشدزاة واال دتبلف والعدداوة  د ؽ السددمس ؽ 

  .وتدمع األجاعص عم هؼ
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 التاسعالفرل 
 ؽ  د ول ات الحكؾ س اإلسبل  س السشتخبس تشف ذ الحدود وال راص والع ؾبات اإلسبل  س  كح 

وال يجددؾز اسددت شا  منددٍد  ددؽ ندددود ال  هسددا  .نددزم وجددد دون رمفددٍس و ددؽ دون  راعدداٍة لشدددص مو ندددص
ص ومجدر انترا ًا كان عال ًا فا رتبته االجتساع س مو  تدع ًا ألن ال اعؾن نافٌظ لمشا ؾس ون ؾ  الذع

وبدالظبش هشداك فدا كدح  داعؾن اسدت شا ات يحدددها ال داعؾن ذاتده ول ددر تا عدًس لمس دح  . ؽ األشدخاص
رن تظب ق الحدود وال راص والتعزيرات رادة لؤلشرار والسفدديؽ وجداذب ل مدؾب  .والهؾى الذخرا

ح لمجس دش ويشدت  عشهدا عا س الذعص عحؾ  حؾر ال اعؾن ألن السداواة فا الجزا  والع اب تعظا األ د
فا ن ؽ من التس  ز فا تظب ق الحدود  تظب  ها عمى الزدعفا  والسدداك ؽ الدذيؽ  ، هرًا اتحاد ال مؾب

ال عهدددر لهدددؼ واسدددت شا  م ربدددا  الحددداكؼ و عارفددده ومصدددد اته وسددداتر الستدددرف ؽ والسبدددذريؽ وناشددد ته  دددؽ 
نتى لؾ فرضشا من هشاك  اعؾعًا غ ر و  .السدتبديؽ ي د  رلى  ذر  ذور الكراه س والبغزا    ؽ الشاس

شرعا ونكسًا عالسًا فسؽ السف دد والج دد من يدتؼ تشف دذه  ذدكح  تدداٍو ودون تس  دز ألن الغمدؼ  الددؾيس 
  .عدٌل كسا من الحكؼ الذرعا رذا طبق  تس  ز وتفاوت كان عمساً 

بدا نّكدام   عد استذهاد عماٍّ و شذ ز ؽ نكؼ  عاويس ونتى ال ؾم لدؼ يدتؼ تشف دذ م  ندٍد عمدى   رَّ
السدمس ؽ وم رباتهؼ ومرنا هؼ فكمهؼ اتَّبش سشَّس  عاويس فا عدم تظب ق الحددود اإلله دس وال شدػَّ من ر دؼ 

 :تعظ ح الحدود ي ش عمى عاتق  ال الس  ش ؽ سؾاً  تذكر عمسا  العمسا  التالؾن وكتبؾا مو لدؼ يكتبدؾا
شَّة   اإلْسالـِ  ِكى َسؽَّ  َمؽْ »   (1)«إلى يـؾ القيامة ِ َها َعِسلَ  َمؽْ  ها ووزرِوْزر كم   َسيِ َئة   سب

اتزدد  رذن فددا الفرددم ؽ ال ددا ؽ والتاسددش معدده لددؼ يددتؼ ت ددد ؼ   ددر السددال  الدددؾيس وال تظب دددق  
الحدود وال راص عمى جس دش الرع دس التا عدس لمحكؾ دس اإلسدبل  س  شدذ ز دؽ  عاويدس ونتدى ال دؾم فدا 

ولكددؽ رغددؼ ذلددػ  ددام العمسددا  األعددبلم فددا  .م ؾيددًس كاعددر مم عباسدد ًس مم غ رهددا ،م  سددمظشس مو  بلفددس
 دددبلط السمدددؾك والددددبلط ؽ  سددددح الخمفدددا  والسمدددؾك رذا كددداعؾا يشتسدددؾن رلدددى عفدددس  دددذهبهؼ وبدددالغؾا فدددا 
 دنهؼ نتى رفعؾهؼ رلى معمى السدارج واتخدذوا م در ال وكتا ده وعب ده عهريدًا ولدؼ يهتسدؾا رال  دالتؾافق 

م   ،با   شهؼ وب ؽ الحاكؼ نتى اعتبروا جبا رة كح ز ؽ مولدا األ در الدذيؽ موجدص ال طداعتهؼالسذه
من كددح  ددؽ تغمددص عمددى الحكددؼ  ددؽ  ددبلل سددفػ الددد ا  وعهددص األ ددؾال وهتددػ األعددراض طددار رل دده 
اإلجسداة فدؾرًا  ددؽ السديشدس الظ بدس ووصددح رل ده  ددرعٍس سددؾاً  كدان فدا سددسر شد مو  خدارى مو الهشددد مو 

ام وتعمدددق  ددده و دددال ميهدددا الجبدددار الغدددالؼ معدددا اإلجسددداة جئتدددػ وجعمتدددػ  دددؽ مولدددا األ دددر ال دددررع  ؽ الذددد
                                                 

 مفدظ  ريدص  دؽ المفدظ السدذكؾر:  ددمؼ  ، و دؽ مهدح الددشس م رجدهٜٕٕص  /ٕٔالؾسداتح ج    ددتدركالشدؾر  الظبرسدا،  (ٔ)
 ( وغ رهؼ. ٖٔٙ/ٗ( وا ؽ  اجه فا سششه، ومنسد فا  دشده )ٚٔٓٔفا صح حه )
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 .فاطسكن  اال و ّر ع شاً 
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 العا رالفرل 
وفَ  اْلَخْيػرِ  ِإَلػى َيْدعبؾفَ  أبمَّةٌ  ِمْشكبؼْ  َوْلَتكبؽْ ﴿ وؼِ  َوَيػْ مبرب ْشَكػرِ  َعػؽِ  َوَيْشَهػْؾفَ  ِبػاْلَسْعرب  هبػؼب  َوأبوَلِئػػَ  اْلسب
قبؾا َكالَِّذيؽَ  َتكبؾنبؾا َوال .اْلسبْفِمحبؾفَ  ؼْ  َوأبوَلِئػَ  اْلَبيِ َشاتب  َجاَءهبؼب  َما َبْعدِ  ِمؽْ  َواْخَتَمفبؾا َتَفرَّ  ﴾َعِغيؼٌ  َعَذابٌ  َلهب

  (٘ٓٔ-ٗٓٔرل عسران/)
الدددديؽ ألن ديدددؽ اإلسدددبلم يتزدددسؽ كدددح   دددر لمبذدددريس والسدددراد  دددؽ  «الخ دددر»السدددراد  دددؽ كمسدددس 

كدح  دا عهدى ال ورسدؾله عشده  «السشكدر»األعسال التا م ر ال ورسدؾله  هدا والسدراد  دؽ  «السعروف»
وكددح هددذه األ ددؾر   ددر لئلعدددان فتبدد َّؽ  ددؽ هددذه اآليددس من الدددعؾة رلددى الخ ددر وتبم ددط الخ ددر واأل ددر 

ر واجددٌص عمددى كددح  دددمؼ ر ددا فددرض عدد ؽ مو فددرض كفايددس و  ددا وجؾبددًا  ددالسعروف والشهددا عددؽ السشكدد
ع م دًا مو وجؾبددًا سددسع ًا ولكدٍح  اتددح  دده والحدق معدده يجددص ع ددبل وسدسعًا عمددى كددح  ددمؼ وعمددى كددح  ددؽ 

من ي ددؾم  ؾاجددص الدددعؾة والتبم ددط لهددا وبدداأل ر  ،يعت ددد  ح   ددس ديددؽ اإلسددبلم ومن تعال سدده   ددر لمبذددريس
و ددؽ البددديها فددا  ددشه  التؾن ددد من هدايددس الزددال ؽ و رشددادهؼ  ددؽ  .لسشكددر ددالسعروف والشهددا عددؽ ا

وكددح  ددؽ  ،وفددبلح السدددمس ؽ فددا الدددع ا واآل ددرة  شددؾط  هددذه الدددعؾة والتبم ددط لمددديؽ .الؾاجبددات الع م ددس
يعت ددد من ديشدده نددق ومفزددح  ددؽ سدداتر األديددان ويعت ددد  ؾاجددص هدايددس الشدداس و رشددادهؼ تجددص عم دده 

َمػْؽ » :معده  دالملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لسعروف والشها عؽ السشكر  د س  وعبدادة لده وعدؽ الشبدارن األ ر  ا .الدعؾة
َؾ َخِميَفةب َّللاَِّ ِكي األْرِ  َوَخِميَفةب  وِؼ َوَنَهى َعِؽ اْلسبْشَكِر َكهب ؾِل ِ ِاَتاِبِ  َأَمَر ِباْلَسْعرب   .(1)«َوَخِميَفةب َرسب

رن الدددعؾة  .ال ددررن الؾاجددص لددؼ يكددؽ  م فددس ال وال الشبددّا وال فكددح  ددؽ كددان عالسددًا ولددؼ ي ددؼ  هددذا
والتبم ددط  د ددٌس لمشبددا ولمددديؽ ولمخمددق وعذددٌر لمسعددارف اإلله ددس و يجدداٌد لمددرادة الخفددا فددا  مددؾب العا ددس 

واآليدات  .وفؾاتدده الديش دس واأل رويدس والدع ؾيدس مك در  دؽ من ُتحردى ،الذ  يتدؾفر  فزدمه م دؽ الشداس
وفدددا ال  دددام  ؾاجدددص األ دددر  ،األ دددر  دددالسعروف والشهدددا عدددؽ السشكدددر ك  دددرة لمغايدددس الكريسدددس فدددا  ددداب

وفدددا تركددده تدددكس  ، دددالسعروف والشهدددا عدددؽ السشكدددر تدددكٍس  جس دددش األعب دددا  واألول دددا  واتبددداٌة لظدددري تهؼ
  . السادي ؽ والدهري ؽ واتباٌة لهؼ

 سعدروف وال عهدا رن الحدي  السذكؾر يددلا عمدى معده لسدا لدؼ يكدؽ هشداك فدا هدذا العردر م در 
وهدا الجاهم دس ال ال دس  .عؽ  شكر فةن ال ورسؾله وال ررن ال  م فس لهؼ ال ؾم والعرر عرر جاهم دس

                                                 

، و دؽ طدر  مهدح الددشس رواه الست دا «و م فس كتا ه»، دون جسمس ٜٚٔص  /ٕٔالؾساتح ج    دتدركالشؾر  الظبرسا،  (ٔ)
الفدتؽ  هدد( فدا كتدابٕٕٛ)عع ؼ  ؽ نسداد بان.  مر: وم رجه ( وعزاه رلى الديمسا عؽ  ؾ ٗٙ٘٘الهشد  فا كشز العسال )

  (.ٖٕٛ )ندي  ،  عرفس الخمفا   ؽ السمؾك /  اب
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ْشَكػِر َأْو » :وفا الحدي  ميزاً  ،عدتج ر  ا ؽَّ َعػِؽ اْلسب وِؼ َوَلَتػْشهب فَّ ِباْلَسْعرب ليدػمظؽَّ هللا عمػيكؼ َلَتْ مبرب
يَركبؼْ  ،ال يبػػػَؾقِ رب َاِبيػػػَركبؼْ جبػػػارا   ِْ و هسدددا دعدددؾتؼ وطمبدددتؼ الشردددرة وال شدػػػتجيت لخيػػػاراؼ  ،َوال َيػػػْرَحؼب َصػػػ

سد كتا عمدى م تدا يدؾم تكدؾن »ويدرو  نذيفدس معده  .(1)«واستغ تؼ  دا واسدتغفرتسؾه فمدؽ يددتجاب لكدؼ
 (2)«ف دده ج فددس نسددار عتشددس منددص رلدد هؼ  ددؽ السدد  ش ؽ الددذيؽ يددك رون  ددالسعروف ويشهددؾن عددؽ السشكددر

 (.ل مهح ريران  اصس طهرانوهذا هؾ نا)
 

         

  

                                                 

عددؽ م ددا (: »ٙ٘/ص٘ج لددؼ مجددده فددا م   ددؽ السرددادر الذدد ع س  هددذا المفددظ، والسذددهؾر  ددا رواه الكم شددا فددا الكددافا ) (ٔ)
، وروى «ِؽ اْلُسْشَكِر َمْو َلُ ْدَتْعَسَمؽَّ َعَمْ ُكْؼ ِشَراُرُكْؼ َفَ ْدُعؾ ِ َ اُرُكْؼ َفبل ُيْدَتَجاُب َلُهدؼْ الحدؽ )ة(: َلَتْكُ ُرنَّ ِ اْلَسْعُروِف َوَلَتْشُهؽَّ عَ 

ال َيددَزاُل الشَّدداُس ِ َخْ ددٍر َ ددا َمَ ددُروا ِ دداْلَسْعُروِف  :َعددِؽ الشَِّبدداِّ َمعَّددُه َ ددالَ (: »ٔٛٔ/ص ٙج)األنكددام  تهددذيص الذدد خ الظؾسددا فددا 
َع َ ْعُزُهْؼ َعَمى َ ْعٍض َوَلدْؼ َيُكدْؽ َعِؽ اْلُسْشَكِر وَتَعاَوُعؾا َعَمى اْلِبرِّ والتَّْ َؾى َفِةَذا َلْؼ َيْفَعُمؾا َذِلَػ ُعِزَعْر ِ ْشُهُؼ اْلَبَرَكاُت َوُسمِّ َوَعَهْؾا 

َسا ِ   «.َلُهْؼ َعاِصٌر ِفا األْرِض َوال ِفا الدَّ
األ در  دالسعروف والشهدا عدؽ ذكره الس لد  وهدؾ  دا م رجده ا دؽ م دا الددع ا فدا م ا  ؽ طر  مهح الدشس ف ؾجد لفظ  ريص لسا 

 ددال: رن رسددؾل ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ددال: لتددك رن  ددالسعروف، ولتشهددؾن عددؽ السشكددر مو ل دددمظؽ ال  عددؽ ا ددؽ عسددر( »ٛر، ح )السشكدد
لهؼ، لتك رن  السعروف، ولتشهدؾن عدؽ السشكدر، مو عم كؼ شراركؼ، فم دؾ شكؼ سؾ  العذاب،  ؼ يدعؾ   اركؼ فبل يدتجاب 

 «.ل بع ؽ ال عم كؼ  ؽ ال يرنؼ صغ ركؼ، وال يؾ ر كب ركؼ
، وم ؾ عع ؼ األصبهاعا فا نم س األول دا ، (ٙٚ  اب مسباب الع ؾبات ومعؾاعها، ح )«/الع ؾبات»م رج ا ؽ م ا الدع ا فا  (ٕ)

 «. الشاس  ا يؾعدون نتى يكؾن عالسهؼ ف هؼ شرًا  ؽ ج فس نسار ال يكتا عمى»عؽ  كحؾل،  ال: (  دشده  ٖٕٓٚح )
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 الحادي عذرالفرل 
ْؼ َعػَذاٌب ﴿ : ال تعالى قبؾا َواْخَتَمفبؾا ِمْؽ َبْعِد َما َجاَءهبؼب اْلَبيِ َشاتب َوأبوَلِئَػ َلهب َوال َتكبؾنبؾا َاالَِّذيَؽ َتَفرَّ

(٘ٓٔرل عسران/) ﴾َعِغيؼٌ 
هذه اآليس تدل عمى وجؾب االجتساة واالتحداد ونر دس التفدر  واال دتبلف واالعفدراد و دد شدبهر 
السدمس ؽ الذيؽ يتفر ؾن ويختمفؾن فا ع اتددهؼ  دال هؾد الدذيؽ ف ددوا عدزتهؼ وسد ادتهؼ واسدت بللهؼ فدا 

زدح نددؽ رغؼ من ال هؾد مصدبحؾا ال دؾم  ف) مداعهؼ  دبص ا تبلفهؼ و ا و ش   شهؼ  ؽ تفر  وعداوة 
صشاعاتهؼ واكتدا هؼ لمحرف وعذداطهؼ و شداعتهؼ  دؽ األغش دا  ومصدحاب ال دروات الكبدرى فدا الددع ا 
 بلفدددًا لمسددددمس ؽ الدددذيؽ يعسدددح تجدددارهؼ  الدسددددرة لؤلجاعدددص والب  دددس يعسمدددؾن  زراعدددس عا ردددس وعسالدددس 

 (.رجهدداوشددحاذة وسددر س ولدد س لددديهؼ رجددادة لدددبح تحردد ح ال ددروة سددؾا  فددا دا ددح  مددداعهؼ مم فددا  ا
رن عا ددس السدددمس ؽ ال ددؾم  ددد  .مجددح ل ددد موجبددر اآليددس االجتسدداة والؾفددا  ونرَّ ددر التفددر  واال ددتبلف

تركددؾا هددذا الؾاجددص الددديشا  ا تبلفدداتهؼ وتفددرا هؼ وارتكبددؾا  ددا نددرَّم ال وكمهددؼ  ذددارك فددا هددذا الفدددق 
عؽ السشكر واجبس عمى جس ش ولسا كاعر الدعؾة الديش س واأل ر  السعروف والشها  .والسعر س الكب رة

فهددذه الكمسددس نجددس  ، دداذا عدددا  من مفعددح ونددد  :السدددمس ؽ فددردًا فددردًا فددبل يجددؾز لكددح فددرد من ي ددؾل
لظمص الرانس والكدح وعذر لسؽ يريدون من يب ؾا فا غفمس سدبات الددشاجص و دد دعؾعدا  مددان الدديؽ 

تبم ط الديؽ واأل ر  دالسعروف  ئات األشخاص وتكمسشا فا  ئات االجتساعات الرغ رة عؽ ضرورة 
فدا ند ؽ  ،عحدؽ جداهزون لهدذا األ در لكدؽ اآل دريؽ غ در  ددتعديؽ :والشها عؽ السشكر ف ال الجس ش

معه لؾ اجتسش جس ش ه ال  ال اتم ؽ لحرمر الشت جس التا يريدها ال ورسؾله عمى ميديهؼ ولكؽ جس ش 
 .معذارهؼ ال تعدو نججًا لتحس ق الدا ع ؽ

ػْيَشا ِبػِ  ﴿ :ى ال ال تعال ػا َوالَّػِذي َأْوَحْيَشػا ِإَلْيػَػ َوَمػا َوصَّ ػى ِبػِ  نبؾح  يِؽ َما َوصَّ َ َرَع َلكبْؼ ِمَؽ الدِ 
قبػؾا ِكيػِ  َاببػَر َعَمػى اْلسبْذػِرِايَؽ َمػا َتػْدعبؾهبْؼ إِ  يَؽ َوال َتَتَفرَّ  ﴾َلْيػ ِ ِإْ َراِهيَؼ َومبؾَسى َوِعيَدػى َأْف َأِقيسبػؾا الػدِ 

 (.ٖٔالذؾرى/)
ْشػتبْؼ َأْعػَداء  ﴿ : ال تعالىو  وا ِنْعَسػَة َّللاَِّ َعَمػْيكبْؼ ِإْ  اب قبؾا َواْ كبرب َواْعَتِرسبؾا ِبَحْبِل َّللاَِّ َجِسيع ا َوال َتَفرَّ

ْفَرٍة ِمَؽ الشَّاِر َكَ ْنَقذَ  ْشتبْؼ َعَمى َ َفا حب ْؼ َكَ ْصَبْحتبْؼ ِ ِشْعَسِتِ  ِإْخَؾان ا َواب كبْؼ ِمْشَها َاَذِلَػ يبَبػيِ ؽب َكَ لََّف َ ْيَؽ قبمبؾأِلكب
وف   (.ٖٓٔرل عسران/) ﴾َّللاَّب َلكبْؼ َاَشاِتِ  َلَعمَّكبْؼ َتْهَتدب

ددد واالتفددا  و  ا ددس  فددا هددات ؽ اآليتدد ؽ السبدداركت ؽ يددك ر ال تعددالى السدددمس ؽ  االجتسدداة والتؾنا
العا س لئلسبلم ويحدّرم التفدرا  الديؽ واالعترام  حبح ال الست ؽ ويؾجص تظب ق األنكام االجتساع س 
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وهددذا يعشددا من اتفددا  السدددمس ؽ وعدددم ا ددتبلفهؼ نددؾل ر ا ددس الددديؽ واجبددان  دددت بلن ال  .فددا الددديؽ
كسددا من  .ارتبدداط لهسددا  الؾاجبددات الع م ددس فددا الع اتددد والزددروريات وسدداتر منكددام اإلسددبلم السدددمؼ  هددا

ؽ ومدا  الربلة والرؾم والزكاة والح  والجهاد فا االعت اد  التؾن د وبالشبؾة وبالسعاد فا مصؾل الدي
وكسددا من  .(1)فددروة الددديؽ كددح  شهددا واجددص  دددت ح  ذاتدده كددذلػ االتفددا  ووندددة الكمسددس واجددص  دددت ح

الغمددؼ والدددر س والخ اعددس والكددذب والشس سددس  حر ددس فكددذلػ ا ددتبلف كمسددس السدددمس ؽ فددا ر ا ددس الددديؽ 
فدال ؾم عجدد  .ر الفددق والسعرد س والخ اعدس  د ؽ السددمس ؽوب در  خالفس هذيؽ الحكس ؽ يشتذد . حر س

 !معه ال يؾجد  دمؼ واند  حرم الغ بس ف د مصبحشا جس عًا  سؽ تجؾز غ بته
فددبل شددػ من ر ا ددس  ،رن الع ددح الفظددر  اإليسدداعا الدددم ؼ ي يددد  ددا تددك ر  دده هددذه اآليددات الكريسددس

عذرها وتبم غهدا لد س واجدص شدخص واندد منكام الديؽ التا تتس ز عؽ ع اتد ومنكام السمح األ رى و 
كسا من السحدؾس والسذاهد  ؽ نكؼ تاريخ األديان وطب عدس الذدرة ي يدد هدذا  ، ح هؾ واجص الجس ش

فمسا كان اإلسبلم  تس ِّزًا عؽ مديان وع اتد البذريس األ درى فدبل يسكدؽ من ي دؾم شدخص  ،األ ر ميزاً 
سدبلم واجتسداعهؼ عمدى هدذا الهددف تسا دًا كسدا يدتؼ واند  شذره وتبم غده  دح ال  دد  دؽ اتفدا   حبدا اإل

ددس   ددح نفددظ الددديؽ  ،األ ددر لدددى جس ددش األديددان ومنددزاب الدددع ا فسزايددا وفؾاتددد االتفددا  فددا األ ددؾر العا َّ
ولسا كان الديؽ   رًا وا ع ًا فةن االتفا  عمى نفغه م ر  حبدؾب عشدد ال  ،والؾطؽ  ا تس ع بًل ونداً 

واأل ددس الستف ددس ترددح رلددى  رتبددس معمددى األ ددؼ واأل ددس  ،والشعسددس فددا الدددع اوعشددد رسددؾله وباعدد  لمبركددس 
الستفر دددس الستشدددانرة تشحددددر رلدددى  رتبدددس مذل األ دددؼ ومرذل السمدددح كسدددا من الؾنددددة واالتفدددا  تددد د  لش دددح 

والحاصدح ال يؾجددد عا دح يشكددر  .درجدات اآل درة العال ددس والشدزاة والتفدر  يدد د  لخددران الدددع ا واآل درة
فاالتفددا  رذن يدددل عمددى الحكسددس والع ددح والشددزاة والتفددر  يدددل عمددى الدددفاهس  ،اتا لبلتفددا الحدددؽ الددذ

 .والجهح
 

  

                                                 

 ا يريد الس ل   ؾله هؾ من م ر ال تعالى لمسدمس ؽ  ؾندة الكمسدس وعددم التفدر  تكم د  شدرعا  داتؼ  ذاتده  غدض الشغدر  (ٔ)
عؽ كؾن ع اتد هذه الفر س مو السذهص  ؽ السدمس ؽ صح حس مم ف ها  دة واعحرافات، وهدؾ  هدذا يدك ر  ؾ ده  دؽ الذد عس 

ر السددمس ؽ العددا   دح عمد هؼ من يحدافغؾا عمدى ونددة الكمسدس واأل دؾة  دش من ال يكؾعؾا  ؽ الذيؽ فر ؾا ديدشهؼ وعا دذوا سدات
 ساتر السدمس ؽ ألعها  ظمؾبس لذاتها و فروضس  ؽ ال تعالى عمى كح  دمؼ. 
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 الثاني عذرالفرل 
ْؼ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَدؽب ِإفَّ  ﴿ : ال تعدالى اْدعب ِإَلى َسِبيِل َرألِ َػ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْؾِعَغِة اْلَحَدَشِة َوَجاِدْلهب

 (ٕ٘ٔالشحح/) ﴾َرألََّػ هبَؾ َأْعَمؼب ِبَسْؽ َضلَّ َعْؽ َسِبيِمِ  َوهبَؾ َأْعَمؼب ِباْلسبْهَتِديؽَ 
ػؾا َوَما َااَف اْلسبْؤِمشبؾَف ِلَيشْ ﴿ : ال تعالىو  هب ْؼ َطاِاَفػٌة ِلَيَتَفقَّ لِ  ِكْرَقػٍة ِمػْشهب وا َااكَّة  َكَمْؾال َنَفَر ِمْؽ اب ِفرب

وفَ  ْؼ َشْحَذرب ْؼ ِإَ ا َرَجعبؾا ِإَلْيِهْؼ َلَعمَّهب وا َقْؾَمهب يِؽ َوِليبْشِذرب  (ٕٕٔالتؾبس/) ﴾ِكي الدِ 
تبم ددُط الجدداهم َؽ  ددؽ م شددا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رن منددد الشسدداذج الؾاضددحس والسدددمؼ  هددا لؾجددؾب التكسددا  ددالشبا

يددعؾ السذدرك ؽ ويددعؾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  كسا كدان الرسدؾل األكدرم ،األ س منكاَم الديؽ وتبم ُغها جس َش السمح ميزاً 
فالؾاجص عمى جس ش السدمس ؽ و اصس عمى العمسا  من يتكسدؾا  دالشبا فدا  .مهح الكتاب رلى اإلسبلم

 دة ن اته الكريسس وعمى السدمس ؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و ؽ السدمؼ  ه من التبم ط كان واجبًا عمى الشبا .ط الديؽتبم 
 .وب ا األ ر كذلػ  عد رن مه فبل عذر أل  فر س  ؽ فر  السدمس ؽ فا تدرك الددعؾة والتبم دط ،ميزاً 

كدح عدالؼ يعتبدر ديشده و ذهبده ن دًا  رضافس رلدى ذلدػ فدةن الددل ح الع مدا يحكدؼ  كعده  دؽ الؾاجدص عمدى
ويعت د  كن ديشه سبٌص لمشجاة ووسد مٌس لهدايدس الشداس ورشدادهؼ ويعت دد من هدايدس شدخص ضدال مفزدح 
عشددد ال  سددا طمعددر عم دده الذددسس ومن  ددؽ من ددا عفدددًا فككعسددا من ددا الشدداس جس عددًا ومن رن ددا  عفددس 

سشظددق والفظددرة من ي ددؾم  تبم ددط منكددام  ددؽ الؾاجددص عم دده  حكددؼ الع ددح وال ،مفزددح  ددؽ عبددادة  ئددس سددشس
م  من عدددم التبم ددط يكذدد  عددؽ  ،لددؾ لددؼ يفعددح ذلددػ لكددان  اتشددًا لع  دتددهو  ،الددديؽ الحددق لهدايددس البذددر

اتحدددداد  (ٕ) ،األ ددددر  ددددالسعروف (ٔ) :رن هددددذه األنكددددام األربعددددس .الجهددددح مو عدددددم اإليسددددان الددددؾا عا
 رتبظدددس  ،وجدددؾب الذددؾرى  ددد ؽ السدددمس ؽ (ٗ) ،وجدددؾب تبم ددط منكدددام الددديؽ (ٖ) ،السدددمس ؽ واتفددا هؼ

ل ددد تخمددى السدددمسؾن عددؽ  !ندددرتاه يشفددػ مندددها عددؽ اآل ددر ولكددؽ وا وال ،و تذددا كس  عزددها  ددبعض
 .جس ش هذا األ ؾر األربعس وعدؾها فكص بؾا  ذل التبع س لؤلجاعص وال زالؾا فا غفمتهؼ سادريؽ
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 الثالث عذرالفرل 
رن التذك ػ  .الرريحس عمى من الجهاد واجص عمى مهح ال ررن  جس ش معؾاعهتدل ريات ال ررن 

م دا  الشددبس رلدى جهداد الددعؾة والجهداد الهجدؾ ا فمدؼ  .فا وجؾب الجهداد تذدك ػ فدا  دديه ات الدديؽ
وم ددا الجهدداد الدددفاعا فهددؾ  ،يعددد لدده  كددان  الشدددبس رلددى  عغددؼ  مدددان السدددمس ؽ ال ددؾم ألسددباب عديدددة

م دا الؾجدؾب الذدرعا لمددفاة  .ا عمدى عا دس  حبدا ال دررن السج دد وديدؽ اإلسدبلمواجدص ع مدا وشدرع
فتدددل عم دده معسددال نزددرة صددانص الرسددالس األ دددس وموا ددره فددا غددزوة األنددزاب ن دد  وضددش عدددا  
السددددمس ؽ فدددؾ  مسدددظ  السشدددازل كدددا يدددر  ؽ كفدددار  دددريش وال هدددؾد الدددذيؽ ناصدددروا السديشدددس  الحجدددارة 

و دؽ جسمدس  ،ود مدؾا رلدى السديشدس ويددافعؽ عدؽ السددمس ؽ  هدذه الظري دسواأل ذاب رذا عبدروا الخشدد  
ومم الزب ددر  ددؽ العددؾام كاعددر ت ددؾم  ؾع فددس الحراسددس فددؾ  سددظ   شددزل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذلددػ من صددف َّس عسددس الشبددا

وفا هذه األ شا  عبر  ،و جسؾعس  ؽ الشدا  األ رياتملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وكان  عهؼ ندان  ؽ  ا ر شاعر الشبا
 ،يهددؾد ٌّ الخشددد  ود ددح فشزلددر صددف س وضددربر ذلددػ ال هددؾد  خذددبس ضددربس  اضدد س  زددر  هددا عم دده

م ا الؾجؾب الع مدا لمجهداد الددفاعا  .ومْ ُر الشباِّ هذا كاف إل بات الؾجؾب الذرعا لمجهاد الدفاعا
رن الد ال السح ِّر  .وعدا ً  فةن جس ش العمسا  يتف ؾن عمى وجؾب الدفاة عمى جس ش السدمس ؽ رجاالً 

عر فا الكتدص ويتدارسدها الستدديشؾن والعمسدا  فدا  جدالس  هؾ معه هح الهدف  ؽ هذه الفتؾى التا ُدوِّ
العمددؼ والتددا ت ددؾل رن الجهدداد الدددفاعا واجددص ع مددا عمددى جس ددش السدددمس ؽ ويددتؼ ذكددر ذلددػ  عبددارات 

الكتص وتدارسدها فدا السجدالس و عهدار فزدح هؾ  جرد كتا تها فا  ، شسَّ س و دجَّعس و  فَّاة  ؽ ذلػ
و عشى الجهاد الددفاعا معده عشدد ا ي دش هجدؾم  ؟العمؼ و شافدس األ ران  ه مم من ذلػ   د س لمعسح  ه

 ؽ  بح  رؾم اإلسبلم فا الدا ح والخارج عمى تعال ؼ اإلسبلم ف جدص عمدى العمسدا  من يتف دؾا ف سدا 
ي ؾ ددؾن عسم ددًا  الدددفاة والترددد  لمهجسددات السعاديددس و  ون   دشهؼ ويدددعؾن مفددراد الذددعص لبلتفددا  والتعددا

كدا ي دؾم العدالؼ والجاهدح  ،فهح الغرض  ؽ هذه الفتؾى  جرد الدراسس مم معها   د س لمعسدح .لئلسبلم
 ؟!مم من كتا س وتدارس تمػ الفتاوى جز   ؽ ذ اتر عالؼ البرزخ يدتخدم هشالػ ، العسح الدفاعا
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 ذرالرابع عالفرل 
 ددؽ الؾاجبددات اإلسددبل  س السهسددس تذدداور السدددمس ؽ  ددش  عزددهؼ الددبعض فددا سددب ح نفددظ الددديؽ 

ونددّح الشزاعددات و زالددس الذدد ا  واال ددتبلف وال زددا  عمددى  ،وتظب ددق منكا دده وتحكدد ؼ األ ددؾَّة واالتفددا 
والتذددداور ال  .و عهدددا  تددرج   السرددمحس الخاّصددس عمدددى السرددال  العا ددس ،الح دداة االعفراديددس الستذددتتس

يكددؾن فددا األنكددام ذاتهددا التددا مونددى ال  هددا ألن التذدداور  ذددكن األنكددام الرددريحس الؾاضددحس  عددد 
 .الؾنا  عاداٌة ِلدمَِّه ولرسؾله

ػػْل َعَمػػى ﴿ : ددال ال تعددالى ػػْؼ َوَ ػػاِوْرهبْؼ ِكػػي األْمػػِر َكػػِإَ ا َعَزْمػػَب َكَتَؾاَّ ِفْر َلهب ْْ ْؼ َواْسػػَت َكػػاْف ب َعػػْشهب
(ٜ٘ٔرل عسران/) ﴾..َّللاَِّ 

ػػا َرَزْقَشػػاهبْؼ ﴿ :و ددال تعددالى ْؼ َوِمسَّ ػػؾَر  َ ْيػػَشهب ػػالَة َوَأْمػػربهبْؼ  ب َوالَّػػِذيَؽ اْسػػَتَجا بؾا ِلػػَرألِ ِهْؼ َوَأَقػػامبؾا الرَّ
ؾفَ   (ٖٛالذؾرى/) ﴾يبْشِفقب

رن هذه األنكام ال ساع س التا ذكرعاها فا الفرؾل  ؽ الدادس رلى الرا ش عذدر تذدكح مركدان 
اإلسددبلم االجتسدداعا العددام والعمددس التا ددس له سشددس اإلسددبلم وب اتدده وعددزة السدددمس ؽ وسدد ادتهؼ كددا نفددظ 

رن مهم ددس د ددؾل الجشددس لهددذه األ ددس  .يرددبحؾا فددا الدددع ا معمددى األ ددؼ ويشددالؾا الفددؾز والفددبلح فددا اآل ددرة
لئلسدبلم وتتعمدق السرنؾ س ره شس  العسح  هذه األنكام ألعها تذدكح األنكدام العا دس والكم دس األساسد س 

 . االتحاد نؾلها
وهدددذه  .ال ددددؼ األول الدددذ  هدددؾ األ دددؾة اإلسدددبل  س يس دددح مول درجدددس فدددا سدددمؼ ارت دددا  السددددمس ؽ

كسا فعدح السددمسؾن فدا  ،األ ؾة لؽ تتح ق رال رذا  ام  دمسؾ هذا العرر  تجديد   عس ال ررن السج د
لحديب دددس ن دد   ددايعؾه عمددى العسدددح ز ددؽ الشبددا عشددد ا  ددايعؾا رسدددؾل ال تحددر شددجرة الرضددؾان فددا ا

رن جس ش موا ر الشبا وال ررن السج د وعؾاه هسا طب ًا لزرورة الديؽ واتفا  السدمس ؽ  . كوا ره وعؾاه ه
و زدا  ؽ  ،لدؼ يدتؼ تددج مها وتددويشهاملسو هلآو هيلع هللا ىلص   دوعس فا الدشس الس دسدس فمدؼ تؾجدد كمسدس  دؽ منكدام الشبدا

دٌد  دررن  ، ش ع اتد الشبا وم بل ه ومعساله ال ررن السج د  تظا  س فال ررن السج د  حسَّدٌد صدا ر و حسَّ
ل دددكلؾا مصددحا ه وزوجاتدده الظدداهرات ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وكددان العددرب يتؾافدددون رلددى السديشددس  عددد وفدداة الشبددا .عدداطق

فددال ررن عبددداٌّ صدددا ٌر ا ددرووا ال دددررن وافهسدددؾه  :عددؽ ع اتدددده وم بل دده ومعسالددده فكددداعؾا يج بددؾعهؼ جس عددداً 
 .والشباا  ررٌن عاطٌق وجس ش معسال الشباِّ  تظا  س  ش  ا جا  فا ال ررن

 ؟ما هؾ الديؽ :سؤاؿ
يَؽ ِعْشَد َّللاَِّ اإلْسالـب ﴿ فالديؽ هؾ اإلسبلم وصدانص دياعدس اإلسدبلم والردادة األ ددس  .﴾ِإفَّ الدِ 
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فالدديؽ هدؾ اإلسدبلم واإليسدان  ده عبدارة عدؽ الع اتدد واأل دبل  واألفعدال  . ها نزدرة صدانص الرسدالس
واأل ددددددؾال والحركددددددس والدددددددكؾن والمبدددددداس والظعددددددام والدددددددفر والحزددددددر والجهدددددداد الهجددددددؾ ا والدددددددفاعا 
واال تردددداد  والدددددعؾ  واأل ددددر  ددددالسعروف والشهددددا عددددؽ السشكددددر وتظب ددددق الحدددددود وتحكدددد ؼ األ ددددؾة 

اة فا تؾزيدش   در السدال واأل دبل  االجتساع دس والجسعدس والجساعدات اإلسبل  س   ؽ السدمس ؽ والسداو 
فالديؽ  فهؾم  د ع ونداعا ُيشَتزة  ؽ جس ش م ؾال  .والع ديؽ والربلة والرؾم والزكاة والح  وغ رها

صدمى ال  بداَّ والستديؽ  ديؽ اإلسبلم هؾ الذخص الدذ  يتَِّبدُش الش .ومفعاله ونركاته وسكشاتهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبا
وم دا الدذ  لدؼ يعسدح  دك ٍّ  دؽ  ،فا جس ش م ؾاله ومفعاله كا يشال الدعادة فدا الدداريؽعم ه ورله وسمؼ 

تمػ األعسال فهؾ عديؼ الديؽ و ارج عدؽ اإلسدبلم وكمسدا تدرك العسدح  دك ر  دؽ م دؾر اإلسدبلم ع دص 
فا عهدعا هذا الذ  هدؾ  حدح  فةذا كان األ ر كذلػ فعم شا من عشغر معه . ؽ ديشه جز   هذا الس دار

وهددفشا من عدزن نالدس السجتسدش لشدرى  . ك   ؽ هذه األنكام يعسح السدمسؾن وبكيها ال يعسمؾن  ، ح شا
هح من األ ؾر الراتجس والسعسؾل  ها نال ًا فدا  جتسدش السددمس ؽ تظب دق لجس دش األنكدام السدذكؾرة مم 

 ل ددد اتزدد  من الددديؽ لدده  عشددى  ددد ع جددا ش يذددتسح عمددى جس ددش ر ددار وفزدداتح الشبددا ؟لبعزددها ف ددع
وجس دددش م ؾالددده ونركاتددده وسدددكشاته نتدددى رطدددبل  المح دددس ونمدددق الذدددارب وت مددد ؼ األعدددافر والتظهدددر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

س وهذا السعشى  ؽ موض   عاعا الديؽ م  معه اتباة سشس صانص و  سد .واستعسال العظر وغ رها
فهذا السفهؾم  عد ترؾره وتردي ه الكا ح  فتداح لبداب الددعادة و  دزان الحدق والباطدح  ،و  شؽ الديؽ

ويجص من تؾزن معسال جس دش السددمس ؽ  هدذا الس دزان فكدح  دؽ طا  در معسالده ذلدػ  ،والفدق والعدالس
 :خصرن هذه السؾازعس سهمس جدًا و  دؾرة لكح ش .الس زان كان    شًا و ال فهؾ غ ر    ؽ

ؾا﴿ : دال ال تبددارك وتعددالى ػػذبومب َوَمػػا َنَهػػاكبْؼ َعْشػػ ب َكػػاْنَتهب ػػؾؿب َكخب سب  (،ٚالحذددر/) ﴾َوَمػػا َاَتػػاكبؼب الرَّ
ؾؿِ  ِكي َلكبؼْ  َكافَ  َلَقدْ ﴿ :و ال  َّللاََّ  تبِحبُّػؾفَ  كبْشػتبؼْ  ِإفْ  قبػلْ ﴿ :و دال (ٕٔاألندزاب/) ﴾َحَدَشةٌ  أبْسَؾةٌ  َّللاَِّ  َرسب

ِفػػْر  َّللاَّب  شبْحِبػػْبكبؼب  َكػػاتَِّبعبؾِني ْْ ػػؾرٌ  َوَّللاَّب   بنبػػؾأَلكبؼْ  َلكبػػؼْ  َوَي  شبِظػػعِ  َمػػؽْ ﴿ :و ددال (ٖٔرل عسددران/) ﴾َرِحػػيؼٌ  َغفب
ؾؿَ  سب  (.ٓٛالشدا /) ﴾َّللاََّ  َأَطاعَ  َكَقدْ  الرَّ
رن هذا الديؽ   ٌّ والعا ح  هذا الديؽ س كؾن فا عح لؾا  الحسد وتحر سا   شبر الؾس مس  

د  اتبلً   َلْيَتِشي َشا﴿ :و ذسؾال  الذفاعس الكبرى م ا تارك هذا الديؽ فةعه فا واد  الحر ان والشدا س يردِّ
اَص  َأْعَسلب  َلَعمِ ي .اْرِجعبؾفِ  َربِ  ﴿و (ٓٗالشبدك/) ﴾تبَراب ا كبْشبب   (ٓٓٔ-ٜٜالس  شدؾن/) ﴾..َتَرْكػبب  ِكيَسػا اِلح 

 .فالعا ح  هذا الديؽ صاتٌر رلى جشان الشع ؼ والتارك لمعسح  ر ره دركات الجح ؼ
وم ا الرش  اآل ر  ؽ الشاس الذ  يعسح  بعض األنكدام ويتدرك  عزدها اآل در كسدؽ يردؾم 

مو يتددرك شددرب الخسددر وال يككددح الربددا وال السددال الحددرام  ،مو يدددفش الخسددس وال يدددفش زكاتدده ،وال يرددما
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 ِمْثَقاؿَ  َشْعَسلْ  َكَسؽْ ﴿ : ال تعالى .يشهى عؽ السشكر فةن لكح عسح جزاوه ولكشه ال يك ر  السعروف وال
 َهػَذا َمػاؿِ  َوْيَمَتَشػا َشا﴿ :و ال كدذلػ (،ٛ-ٚالزلزلس/) ﴾َيَرمب  َ رِّا َ رَّةٍ  ِمْثَقاؿَ  َشْعَسلْ  َوَمؽْ  (7) َيَرمب  َخْير ا َ رَّةٍ 

َْاِدرب  ال اْلِكَتاِب  يَرة   شب ِْ  (ٜٗالكه /) ﴾َأْحَراَها ِإال َكِبيَرة   َوال َص
فددا جس ددش م ؾالدده ومفعالدده التددا صدددرت عشدده  ددبلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  فالستددديؽ هددؾ الددذ  يتَّبددش الشبدداَّ الكددريؼ

وبهدددذا يكدددؾن  ،ويعسدددح  هدددا ويظب هدددا فدددا ن اتددده -سدددسا  ددددره-  بل دددس وعذدددريؽ عا دددًا  دددؽ فتدددرة رسدددالته
كإ ا صار مرداقا  لمسؤمؽ كال حرج عميػ   .ن   سً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ردا ًا لمسدمؼ و حبًا لم ررن و تبعًا لديؽ  

بعػػد  لػػػ أف يشتسػػي إلػػى أي مػػذهت مػػؽ مػػذاهت السدػػمسيؽ السختمفػػة لمؾقػػؾؼ عمػػى كػػروع الػػديؽ 
  .(1)يهؼُّ المقت والعشؾاف الذي يتدسَّى ب وال  ،وجزايات  ودقااق 

 عددد تكسدد س األ ددؾة اإلسددبل  س واتبدداة ال ددررن الددذ  هددؾ وجددؾد صددا ر وعسددؾذج  كتددؾب عددؽ 
فددةن الدرجدس ال اع دس هددا التذداور فدا سددب ح صد اعس السجتسدش اإلسددبل ا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  صدانص الرسدالس األ ددس

فعمدى السددمس ؽ فدا  .وهدذا التذداور يتخدذ صدؾرًا  ختمفدس نددص ا دتبلف الز دان و  تزد اته .ونفغه
جس ش البمدان وال رى والعذاتر من يتذاوروا كا يحفغؾا فا هذا ال رن والز ان ندود اإلسبلم ون ؾ ه 
ويحسؾهدددا  دددؽ هجدددؾم  ردددؾم الدددديؽ كدددا ال يرددداب الدددديؽ   مسدددس ويحفغدددؾن معفددددهؼ ميزدددًا فدددا عدددح 

اوم منكدددام الدددد ادة والتفدددؾ  والرفعدددس عمدددى األ دددؼ كدددا يتخمردددؾا  دددؽ نسدددح م  دددال التبع دددس صددد اعس وتدددد
رْذ تشازلؾا عؽ الد ادة وشدرف مسدسى  كؾا أسفام عمى اإلسالـ و ال  لمسدمسيؽ .لخرؾم ال ررن السج د

  .األ ؼ فا عح منكام ال ررن ومل ؾا عمى معشا هؼ ع ر عبؾديس غ ر السدمس ؽ وعبؾديس معداتهؼ
ررسدا  األ دؾة اإلسدبل  س وب عدس ال دررن وتكسد س الذدؾرى الديش دس يدكتا الددور لسددكلس اتفدا    عد

واتحاد جس ش متباة ال ررن السج د كدا يتف دؾا عمدى ر ا دس الدديؽ ونفدظ منكا ده وتظب  هدا وعمدى نر دس 
م اال تبلف والشزاة والبغزا  ونر س اإلهسال والدكؾت نفاعًا عمى  رالحهؼ الذخر س ]م ام هجؾ 

فدةذا وجددوا  بلفدًا شدرع ًا م شدا  نفدظ الدديؽ سدعؾا رلدى  ،معدا  الديؽ عم ده مو تبدديح الحكدام ألنكا ده[
و ذا  ام شخص  األ ر  السعروف ف جص عمى اآل ريؽ من يعاوعؾه و ذا سكتؾا ولؼ يعاوعؾه ف د  .رفعه

 .ارتكبؾا كب رة  ح  اعؾا ال ورسؾله وال ررن والديؽ والذريعس

                                                 

يدرى اعحردار الشجداة فدا  دذهص  فهدؾ ال – اصدس رذا م دذعا عردره  عد ؽ االعتبدار  –هذا  ؾ    شفت  وجدر  لمس لد   (ٔ)
لشجاة تكدؾن لسدؽ يتسددػ  كسداس اإلسدبلم والدديؽ والستس دح  اتبداة ال دررن وسدّشس الشبدّا )ص( ف دع، وال اإل ا  س  ظم ا  ح ا

يهؼ  عد ذلػ ميا كاعر  درسته الف ه س فدا الفدروة مو اسدسه السدذهبا جعفريدًا كدان مم نشبم دا مم شد ع ا مم سدّش ا مم زيدديا مم 
 سمف ًا مم غ ر ذلػ. 
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المت ؽ تك ران  ة ا س الدديؽ والتسددػ  ده وعددم اال دتبلف والتفدر   (1)ت شػ اآليت ؽ رن األ ر فا
وفا الؾ ر ذاتده هدؾ م در ررشداد ٌّ وع مداٌّ  ،تعباد ٌّ َ ْؾَلِؾ ٌّ  فا طريق نفغه وتظب ق منكا ه هؾ م ر

 ،والحر س  ؾلؾيَّدسٌ  فؾجؾب االتفا  ونر س التشازة واال تبلف  األنكام وجؾب تعباد ٌّ َ ْؾَلِؾ ٌّ  .(2)ميزاً 
وم ا س ادة السدمس ؽ وص رورتهؼ معمى األ ؼ وكؾعهؼ مس ادًا عمى  مداعهؼ و رواتهؼ الدع ؾيس لمسدمس ؽ 

  .فهؾ وجؾب ررشاد ٌّ 
رذن تفددر  جس ددش السدددمس ؽ وعدددم اجتسدداعهؼ   اعددس لمددديؽ و خالفددٌس ِلدددمَِّه ورسددؾله وسددبٌص لمذلددس 

ر  وتشازة وافت ر واشتغح  سدح عفده فهؾ  حكدؾم  عبؾديدس والهؾان وتدمع األجاعص ألن كح شعص تف
  .األجاعص وبزوال الذؾكس

                                                 

ُ ؾا ِف دهِ ﴿، م : ٔٔفا الفرح  ي رد اآليت ؽ المت ؽ موردهسا (ٔ) يَؽ َوال َتَتَفرَّ ِ َجِس ًعدا َوال ﴿و ﴾َمْن َمِ  ُسؾا الدِّ َواْعَتِردُسؾا ِ َحْبدِح ّللاَّ
ُ ؾا  .﴾َتَفرَّ

ت د ؼ األوا ر فا الذريعس رلى موا ر تعبديس  ؾلؾيس، وموا ر ررشاديس،  دؽ  ردظمحات عمدؼ مصدؾل الف ده لددى اإل ا  دس،  (ٕ)
وُي رد  األ ر السؾلؾ  التعبد  األ ر الذ  يشفش  رده فا و ؾة  تعم ه عباديًا، م دا األ در اإلرشداد  فهدؾ األ در  ذدا  

،  ش من الحكؼ  ؾجؾبه مو استحبا ه  ا در  دالحس  عدروف  الع دح. فداأل ر  داعا الشر  واإلرشاد والتشب ه عمى مفزم ته
السؾلؾ  هؾ م ر الذارة  سا هؾ  ؾلى وس د واأل ر اإلرشاد  هدؾ م در الذدارة  سدا هدؾ عاصد  و رشدد. وكدبل األ دران  دد 

شداد   دا كدان عاشدئا الفدر    شهسدا هدؾ من األ در اإلر يكؾعا واجب ؽ مو  دتحب ؽ ندص  تعم هسدا. ولمتؾضد   مك در ع دؾل: 
عسا فا  تعم ده  دؽ السشفعدس والسردمحس  ح د  ال يترتدص عمدى  ؾاف تده سدؾى تمدػ السشفعدس وعمدى  خالفتده سدؾى عددم تمدػ 
السشفعس، فهؾ فا الح   س   ان لحال الستعمق  كن ف ه هدذه السشفعدس ألن ترد ر  اع دس عمدى الفعدح  خدبلف األ در السؾلدؾ  

الكا شس فا الفعح  شا  عمى  ذهص العدل س  دؽ تبع دس األنكدام لمسردال  والسفاسدد، رال  عؽ السرمحس فةعه و ن كان عاشئاً 
يترتص عمى  ؾاف ته و خالفته سدؾى السردمحس الكا شدس فدا الفعدح والسفدددة الكا شدس فدا التدرك التدا هدا عبدارة عدؽ  معه ال

لمسكمدد   لغددرض  شدده من يردد ر  اع دداً الس ؾبددس والع ؾبددس، فمدد س الغددرض  شدده   ددان نددال الستعمددق  ددكن ف دده السرددمحس،  ددح ا
ت ريدر م حداث الدد د م ددؾ « وسد مس الؾصدؾل رلدى ن داتق األصدؾل»كتداب . )اعغدر: ر در عمدى الفعدح لدؾ لدؼ يكدؽ لده  اعد ٌ 

هددد،  ددؼ،   سدددس الشذددر اإلسددبل ا، ٖ٘ٛٔالحدددؽ األصددفهاعا، تددكل   الس ددرزا ندددؽ الددد ادتا الدددبزوار  الستددؾفا سددشس 
 (..ٜٜ٘هد، ص ٜٔٗٔ
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