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يقذّيخ
ٚل ٍٚانفمّ اإلٍالي ٙـ انن٘ َٚزً ّل ؽٛبرّ َٔٚبهرّ يٍ انموآٌ ٔانَُّخ ـ ٛٛهخ ػًوِ انن٘ رغبٔى األنف ػبو
نغٕٓك انفمٓبء ٔانًغزٓلٔ ،ٍٚنى ٚزً ّكٍ ْنا انفمّ ٛٛهخ ْنا انييبٌ انطٕٚم يٍ روک ثًٖبرّ ػهٗ ؽٛبح
انًَهً ٍٛفؾَت ،ثم أصبه كْْخ انًلاهً انؾمٕلٛخ األفوٖ كهًّب ؽٖم الزواة يُٓب أٔ رمبهة.
اٌ ؽٛبح ْنا انفمّ َٔٚبهرّ اًَّب ٚزؾممبٌ فٍٛ ٙبق االعزٓبك انؾمٛم ّ ٙانؾ ّٔ ٙانؾّ ٕٛ
٘ نهفمٓبء ،فبما يب يبهً
انًغزٓلٌٔ االعزٓبكٔ ،نى ٚمجؼٕا ف ٙعًٕك األفجبهٚخ ثم ثننٕا لٖبهٖ عٓلْىٔٔ ،ظّفٕا رًبو ٛبلبرٓى
ٔايكبَبرٓى ،يزغُج ٍٛاالكزفبء ثجؼ٘

انًٖبكه انؤائٛخ ٔانفمٓٛخ ْٕٔ ،يب كبٌ ٍبئلا ٔيزؼبهفب ف ٙأٍٔب ٛانفمٓبء انؾمٛم ،ٍٛٛألٙبفٕا كم ٕٚو ػهٗ
ْنا انفمّ اإلٍالي ٙانْٛؼ ٙغُٗٔ ،ثضّٕا ف ّٛهٔؽب علٚلح َٔ ...ؼىٚ ،كٌٕ منک ثًطبنؼخ منک انزواس انؼوٚك
األنف ّ ٙنهفمّ يٍ عٓخ ،كًب ٔاؽٚبهِ ف ٙفّ ٚى انزؾ ّٕالد انؼبٕفخ ف ٙؽٛبح اإلََبٌ ،ثًب فٓٛب يٍ رؤهعؾبد
َٔغبؽبد ٔاففبلبد.
ّ
اٌ اْزًبو انفمٓبء ثبنضغواد ٔانؾبعبد انزٚ ٙؼبَ ٙيُٓب انفمّٔ ،االٍزفبكح يٍ االفزٖبٕبد ماد انزؤصٛو فٙ
ػًهٛخ االعزٓبكٙٔٔ ،غ ؽلٔك فبٕهخ ث ٍٛاؽزواو انفمٓبء انًبٔ ٍٛٙث ٍٛرُبٔل أفكبهْى َٔظوٚبرٓى انفمٓٛخ
ثبنُمل ٔانًُبلْخٔ ،رغُت االَْغبل ٔاغواق انناد ف ٙانفؤع انفمٓٛخ انُبكهح ،لهٛهخ االثزالء ،االا ػُليب رًٌّ
انؾبعخ انٗ منک أٔ االٍزفزبء ..منک كهّّ ،يٍ انؼٕايم انًئصّوح ف ٙروّٛل انُْب ٛانفمٓٔ ،ٙهفغ ّؤٔ انفمّ
ٔيكبَزّ.
ّ
اٌ رط ّٕه انؼهٕو ٔانزمبَخ يٍ عٓخٔ ،اَجَب ٛانؼاللبد انجْوٚخ ؽزٗ رمبهثذ يؼٓب أًَب ٛانؾٛبح ٔأّكبل انؼِٛ
يٍ عٓخ أفوٖٚ ،هؾّبٌ ػهٗ انفمّ

اإلٍالي ٙثؤٍئهخ عب ّكح ال يف ّو نّ يٍ يٕاعٓزٓبٔ ،ال ٚكف ٙفْ ٙنا انًًٚبه ثؼ٘ األعٕثخ انًُطٛخ أٔ اؽبنخ
انمٚبٚب انٗ انزؼجّل ف ٙانًغبالد عًٛؼٓب ،نٓنا كبٌ ٔاعجب ػهٗ انفمٓبء انًزًَّك ٍٛثبالعزٓبك انؾمٛم ،ٙرملٚى
أعٕثخ ماد ل ّٕح الُبػٛخٔ ،منک إلّجبع انؼمٕل انفبؽٖخٔ ،األمْبٌ انجبؽضخ ػٍ انؾمٛمخ ،ال انًؼبَلح.
اَُب َؼزمل ّ
أٌ انفمّ اإلٍاليٗ ـ انْٛؼًٚ ٙهک يٍ انملهح يب َٚزطٛغ ثّ رملٚى ْنا انُٕع يٍ األعٕثخ ،اَّّ لبكه
ػهٗ انقؤط يوفٕع انوأً يٍ يَئٔنٛخ انًؼٚالد انؼبنمخ ٔاالٍزفٓبيبد انكجٛوح ثو ّيزٓبّ ،وٚطخ أٌ رئفن
إٕٔل االعزٓبك ثؼ ٍٛاالػزجبه.
َٔؾبٔل ُْب اٍزؼواٗ عًهخ يٍ انًجبكة انزَ ٙئيٍ ثٓب َٔؼًم ػهٗ ٔفمٓب ْٙٔ ،انًجبكة ػُٓٛب انزٔ ٙظّفُبْب
ف ٙكزبثبرُب ْنِ :
6ـ اػزمل كجبه فمٓبء اإلٍالو ػهٗ انلٔاو ّ
ثؤٌ انموآٌ انكوٚى ْٕ انًٖله األ ّٔل نالعزٓبكٔ ،نى ٚغفهٕا ف ٙفزبٔٓٚى
انفمٓٛخ ػُّ ،اَُب َؼزمل أَّّ كهًّب رٚبػف اْزًبيُب أكضو ثبٜٚبد انموآَٛخٔ ،ىاك ٔرؼ ًّك ،الزوة

االعزٓبك ٔكَذ انفمبْخ يٍ انؾك ٔانٖٕاة ْٕٔ ،يب ٍٛئ ّك٘ ـ رهمبئٛب ـ انٗ رالّ ٙانكضٛو يٍ انفزبٖٔ
ٔاالعزٓبكاد انًقبنفخ نَٛو انموآٌ ًٍٔبؽزّ ،أٔ غٛو انًئّْهخ نهزُفٛن ٔانزطجٛك.
ٚئ ّكل انموآٌ انكوٚى فٗ آٚبد ػ ّلحٔ ،فٍٛ ٙبق ثٛبَّ نألؽكبو انْوػٛخ ،ػهٗ يجلأ انَٛو ٔانًَبؽخٔ ،ثؼجبهح
أفوٖ اَّّ ٚمٕو ثـ رْٛٛل يجلأ ايكبَٛخ انزطجٛكٔ ،اما أهكَب رُبٔل أؽل األيضهخ ػهٗ منک ُْب نالؽظُب كٛف رؾ ّلس
هللا رؼبنٗ فّ ٙ
ٍذ آٚبد ػٍ رَٛٛو انموآٌ ـ ثْكم ػبو ـ ٔرَٓٛهّ ،لبل رؼبنٗ :
ٛم
( َٔنَقَ ْذ ٌَ َّغ ْشََب آ ْنقُ ْشآٌَ نِ ِّهز ْك ِش فَ َٓ ْم ِيٍ ُي َّذ ِكش) ]انمًو  ، 0[65 :كًب ٍّٓم انطوٚك ( :صُ اى ان اَجِ َ

اوُِ)
َ ََٚ

]ػجٌ ،[42 :كًب رؾ ّلصذ ثؼ٘ اٜٚبد ػٍ انزَٛٛو ٔانزَٓٛم ،نلٖ ؽلٚضٓب ػٍ رالٔح انموآٌٔ ، 6مثؼ
األٙؾٛخ فٗ انؾظ ، 8يمؼّلح لبََٕب ػبيب
ثمٕنٓب

غ َش )
غ َش َٔالَ ٌُ ِشٌ ُذ ثِ ُك ُى آ ْن ُؼ ْ
ِ ٌُ(:شٌ ُذ آهللُ ثِ ُك ُى آ ْنٍُ ْ

() وراجع أٌضاً ،سورة القمر  ،77 ،86 ،:66ومرٌم ،:97والدخان.73 :
() المزمّل.67 :
() البقرة.097 :

1
2
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]انجموح.[685 :
ثؤٌ انَٛو ٔانؼَو ثبيكبًَٓب أٌ ٚكَٕب يؼبٛٚو ؽمٛمّٛخ نزمٕٚى اعزٓبكارُب انفمٓٛخ ،منک ّ
اَُب َؼزمل ّ
أٌ انكالو
انًنكٕه كالو فبنل ،عبيغٔ ،ػبو أٚٚبٔ ،يٍ صى الثل أٌ َٚزٕػت رًبو انزَبإالد نٛغٛت ػُٓبٔ ،نٍ ٚكٌٕ
نّ ٚى ْنا األيو يغ ٍبئو األؽكبو انضبَٕٚخ ٔيغ االٙطواه ٔانٚؤهح رؤصٛو ػهٗ انؾكًخ يٍ انزْوٚغ.
ٔػه ،ّٛفبألؽكبو اإلنٓٛخ ًٚكُٓب  -ف ٙرؾهٛهٓب األ ّٔن ٙـ اٍزٛؼبة أكضو انًغبالد نٕٙؼٓب يٕٙغ انزُفٛنْٙٔ ،
غٛو لبثهخ ـ ٍٕٖ ف ٙؽبالد فبّٕخ َٔبكهح ـ نالٍزضُبءْٔ ،نا ْٕ يؼُٗ انَٛو انموآَ ٙف ٙانزْوٚغ.
4ـ انَُّخ انْوٚفخ ْ ٙانًٖله انضبَ ٙيٍ يٖبكه انفمبْخ ٔاالعزٓبك ٔانًؼوفخ انلُٛٚخ ،فال ٍجٛم أيبو االعزٓبك
نكٚ ٙزجهٕه ٔٚظٓو نهؼٛبٌ ٍٕٖ أٌ ًٚبهً انفم ّٛانجؾش ٔانزُمٛت عبكا ف ٙانؤاٚبد ٔاألؽبكٚشّ ،اال أَّّ ؽٛش
كبٌ نهٕٙغ ٔانلًّ ـ ٕٛال انزبهٚـ اإلٍالي ٙـ يغبنّ انوؽت ػهٗ نَبٌ

انُجٔ 9ٙاألئًخ :اَطاللب يٍ كٔافغ يقزهفخ ،كبٌ هٕل األؽبكٚش ٔكهاٍزٓب ٔرًٛٛيْب لًَب ْبيب يٍ االعزٓبك.
عبء ف ٙهٔاٚخ ػٍ هٍٕل هللا  9أَّّ لبل« :لل كضود ػه ّّ ٙ
انكناثخ ٍٔزكضو ،فًٍ كنة ػه ّ ٙيزؼ ًّلا فهٛزج ّٕأ يمؼلِ
يٍ انُبه. 4»...
كًب أ ّكل أئًخ أْم انجٛذ  :ـ ٔثزؼبثٛو يقزهفخ ـ ػهٗ ْنا األيو ،يٍ لجٛم يب عبء ػٍ اإليبو انٖبكق « :7اَّب أْم
ثٛذ ٕبكلٌٕ ،ال َقهٕ يٍ ّ
كناة ٚكنة ػهُٛبَٚٔ ،مٕ ٜللُب ثكنثّ ػهُٛب ػُل انُبً». 5
ٔٚنكو ْْبو ثٍ انؾكى أَّّ ًٍغ اإليبو انٖبكق ٚ 7مٕل« :ال رمجهٕا ػهُٛب ؽلٚضب اال يب ٔافك انموآٌ ٔانَُّخ ،أٔ
رغلٌٔ يؼّ ّبْلا يٍ أؽبكٚضُب انًزم ّليخّ ،
فبٌ انًغٛوح ثٍ ٍؼٛل ـ نؼُّ هللا ـ كًّ فٗ كزت إٔؾبة أث ٙأؽبكٚش
نى ٚؾ ّلس ثٓب أث ،ٙفبرمٕا هللأ ،ال رمجهٕا ػهُٛب يب فبنف لٕل هثُّب رؼبنٍُّٗٔ ،خ َجُّٛب

() بحار األنوار  ،667 6:ح ،6وج  ،37 77:ح.7
() اختٌار معرفة الرجال ،877 :رقم779 :؛ وبحار األنوار  ،6607:ح.06

4
5

يؾ ًّل . 6»9
ٔانَجٛم األفٚم نكْف األؽبكٚش انًٕٕٙػخ اًَّب ٚكًٍ فَ ٙمل انًزٍ ،أ٘ يب ػجّود ػُّ انُٖٕٓ ػٍ انُجٙ
ٔ 9األئًخ :ثبنؼوٗ ػهٗ انكزبةّ ،
اٌ اإليبو انٖبكقْٛٚ 7و ف ٙانؤاٚخ انَبنفخ انٗ أَّ ال ُٚجغ ٙاألفن ثؤ ّ
٘
ؽلٚش اٛاللبٔ ،يٍ صى ََجزّ انٓٛى :لجم ػو ّٙػهٗ انكزبة انكوٚى ٔانَُّخ.
ٔلل عبء ف ٙيٖبكه أْم انَُّخ ػٍ أثْ ٙوٚوح ػٍ هٍٕل هللا  9أَّّ لبلٍٛ« :ؤرٛكى ػُّ ٙأؽبكٚش يقزهفخ ،فًب
عبءكى يٕافمب نكزبة هللا ٔنَُّز ٙفٕٓ ئُّ ،ٙيب عبءكى يقبنفب نكزبة هللا ٔنَُّز ٙفه ٌٛيُّ. 7»ٙ
ٔص ًّخ هٔاٚبد كضٛوح أفوٖ فْ ٙنا انًغبلَ ،ؼوٗ ـ فؼال ـ ػٍ مكوْب ،اكزفبء ثًب أٍهفُبِ.
ٔيٍ انطجٛؼ ،ٙأَّّ ال ٚغله فْ ٙنا انًًٚبه اغفبل انلهاٍبد انَُلٚخ ٔانوعبنّٛخ ،فهؼهى انوعبل ٍٓى ٔافو فٙ
رمٕٚى األؽبكٚش يٍ ؽٛش ٕلٔهْبٔ ،رؾلٚل يلٖ ٕؾّخ ََجزٓب أٚٚبّ ،اال ّ
أٌ االكزفبء ثّ ال

() اختٌار معرفة الرجال ،606 :الرقم770 :؛ ووسائل الشٌعة  ،3833:ح9؛وبحار األنوار 679 6:ـ ،677ح76ـ.77
() سنن الدار قطنً  ،066 6:ح.7767
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ٚؾً ٙانفم ّٛيٍ األفطبء ٔانٓفٕاد ف ٙيًبهٍبرّ االعزٓبكّٚخ ،كًب ال ٚؾً ّٛيٍ انَمٕ ٛف ٙفـ األؽبكٚش
انًلٍٍٕخ ٔانًٕٕٙػخ ،منک ّ
أٌ انكبمة ال ٚغؼم انؾلٚش َُٔٚلِ انٗ يٍ ْٕ يؼؤف ثبنكنة ،ثم ُْٚوِ ثًب
ْٕٚى ػلو ٔعٕك فلّخ فٍُ ٙلِ ،رًبيب كًٍ ٚوٚل رئٚو انؼًالد ،فبَّّ َٚؼٗ نُٖغ أٔهاق َملٚخ رؾزٕٖ
فٖبئٔ األٔهاق انُملّٚخ انٖؾٛؾخ يٍ ؽٛش انهٌٕ ٔانْكم ٔانًٕإفبد ٔاالاالكزْفذ انؼًهخ انًغّْٕخ
ثَوػخ ٔكٌٔ يم ّليبد رنكو.
اَُب َؼزمل ّ
أٌ انفمٚ ّٛمبهة انٖٕاة ٔٚلَٕ يُّ ٔٚؾمك اعزٓبكا ٕبئجب ٔيٕفّمب كهًّب ه ّكي عٕٓكِ ػهٗ انُمل
انً ،ًَٕٙٚأ٘ ػهٗ ػوٗ األفجبه ػهٗ انكزبة ،كًب ٔٔٙغ األٕٕل ٔانًجبكة انًَهًّخ انًَزً ّلح يٍ انموآٌ
ٔانؾلٚش يٕٙغ انًؼٛبه ٔاالْزًبو.
0ـ لبل هٍٕل هللا « :9هةّ ؽبيم فمّ انٗ يٍ ْٕ أفمّ يُّ». 3

() الكلٌنً ،الكافً  ،78 0:ح.0
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ٛجمب نٓنا انُٔ انُجٕ٘ٚ ،غلٔ رؼ ّلك اٜهاء ٔرُ ّٕػٓب ،كًب ٔٔعٕك فزبٖٔ ٕبئجخ ٔأفوٖ غٛو ٕبئجخ ،أيوا
ٛجٛؼٛب ،ثم ْٕ يٖلاق يٍ يٖبكٚك اَفزبػ ثبة االعزٓبك.
اٌ رملٚو عٕٓك انفمٓبء انَبثم ٍٛف ٙؽفع انًٕهٔس انفمٓ ٙال ٚؼُ ٙرٖٕٚت هإاْى فًٛب مْجٕا انٔ ،ّٛاالا كبٌ
يٍ انًفزوٗ انؾكى ثؼمى انؼًهٛخ االعزٓبكٚخ ف ٙغٛو يَزؾلصبد انًَبئمٔ ،اػزجبه ْنِ انًًبهٍخ غٛو يُزغخ
ٔال يضًوح.
ٔيٍ ْنا انُٕع ،رطوػ ػهٗ ثَب ٛانجؾش يٕٕٙع انْٓوحّ ،
اٌ ْنِ انْٓوح ثبيكبَٓب أٌ ركٌٕ لوُٚخ ّٔبْلا
ػهٗ فٓى انُّٖٕٓ ،اال أَّٓب ال رًضم ـ ف ٙأ ّ
٘ ؽبل يٍ األؽٕال ـ كنٛال أٔ ثوْبَبٔ ،ننا نٕ لبو ػهٗ فالفٓب كنٌ ٛم
فالث ّل يٍ هفغ انٛل ػُٓبٔ ،انؼًم ػهٗ يب ٚمز ّٛٚمنک انلنٛم.
اٌ «ّٓوح انمليبء» انز ٙكبٌ ٚئ ّكل ػهٓٛب فمٓبء كجبه يٍ أيضبل آٚخ هللا انجؤعوك٘؛ اًَب رهؼت كٔهْب فٙ
رٖٕٚت ػًهٛبد رُبلم األؽبكٚش ػجو األعٛبل ،ثًؼُٗ أَّّ كهًّب نى َؼضو ػهٗ ؽلٚش ف ٙانًٖبكه

انؤائٛخ فبٌ ّٓوح انمليبء رَبػلَب ف ٙانٕٕٕل انٗ ؽكى انؾلٚش ،اما كبَذ ـ أ٘ انْٓوح ـ عبهٚخ ف ٙاألٕٕل
انؾلٚضٛخ انًزهمبح ػٍ انًؼٖٕو ْٔ ،:نا يب ال ٚهغّ ٙوػٛخ انًًبهٍخ االعزٓبكٚخ ف ٙفٓى انؾلٚش ،أٔ انقؤط
ثبٍزُزبعبد يُّ ٛجمب نهًٕاى ٍٚاالعزٓبكٚخ.
2ـ ْٛٚو يٖطهؾب :انفمّ انغٕاْو٘ ٔانفمّ انؾ ٕ٘ٛانزغلٚل٘ انٕاهكاٌ ف ٙكهًبد اإليبو انقً«ُٙٛللِ» انٗ
يجلأ ٍٚأٍبٍ ٍٛٛفٗ االعزٓبك ًْب :
انًجذأ األ ّٔل  :ال ٚغله ثـبنفمّ ٔاالعزٓبك انقؤط ػٍ انؾلٔك انًزلأنخ نًٓب ف ٙانؾٕىاد انؼهًٛخ انلُٛٚخ ،أال
ْٔ ٙاالػزًبك ػهٗ انموآٌ ٔانَُّخ ،فال ُٚجغ ٙانقؤط ثبٍزُزبعبد يقبنفخ نهفمّ صى فوٓٙب ػهٗ انؼًهٛخ
االعزٓبكٚخ ٔرؾًٛهٓب ػهٓٛب ،اًَب انًفؤٗ عؼم انًؼبٛٚو انًَهًّخ ف ٙفٓى انكزبة ٔانَُّخ أٍبٍب رمٕو ػهّٛ
انًًبهٍبد االعزٓبكٚخ ،كٌٔ انؼلٔل ػُٓب لٛل أًَهخ.
َؼىْ ،نا ْٕ انفمّ انغٕاْو٘.

انًجذأ انثبًَ  :يٍ عبَت آفوٚ ،فزوٗ أٌ ال َٚم ٜانفم ّٛفٔ ٙهٛخ انُيػبد األفجبهٚخ ٔانغًٕكٚخ ف ٙفًّٓ
ٔاعزٓبكِ انل ،ُٙٚمنک ّ
أٌ انفمّ اًَّب عبء نإلََبٌ ٔؽٛبرّ ف ٙرًبو انؼٖٕهٔ ،ػهٗ يَزٕٖ األعٛبل عًٛؼٓب.
ٚغت أٌ ًٚزيط انفمّ ثبنؾٛبح ثم أٌ ٚزم ّليٓب ،اٌ َزبئظ انفمّ انمؤٍط ٙنى رؼل َبفؼخ انٕٛو ،ثم ٚزؾ ّلس ػُٓب
ثٕٕفٓب يقبنفخ نؤػ انؾٚبهح ٔانزمبَخ ٔانزم ّلؤْ ،نا يب ال ٚل ّه َزٛغخ َبفؼخ نهفمّ أثلأ ،ثم يؼُبِ أَّّ يٍ
انٚؤه٘ اثمبء ثبة االعزٓبك يفزٕؽب ػهٗ انلٔاؤ ،أٌ ٚؼ ِٛانفم ّٛىيبَّ ٔيكبَّ ٔنؾظزّٔ ،منک نكٚ ٙزً ّكٍ
يٍ ًٙبٌ انفمّ ؽٛب ٔؽبٙوا فٗ انؾٛبح ٔرالًٓٛبْٔ ،نا ْٕ يؼُٗ انفمّ انؾ ٕ٘ٛانًزغ ّلك.
ّ
اٌ ٍهَهخ «انفمّ ٔانؾٛبح» رمٕو ػهٗ ْنِ انًجبكة ـ ٔغٛوْب ـ ٔرٓز ّى ثبنًٕٕٙػبد انز ٙغلد فْ ٙنا انؼٖو
يؾال نزَبإالد عب ّكح ،أٔ إٔجؾذ ظٕاْو علٚلح ف ٙانييٍ انواٍْ.
ٍٕٔف َوٕل ـ ثبمٌ هللا رؼبنٗ ـ ف ٙكم ؽهمخ يٍ ؽهمبد ْنِ انَهَهخ يٕٕٙػب فمٓٛبَ ،زُبٔنّ ثآنٛبد

اعزٓبكٚخ ٔيُٓظ ػهًٔ ،ٙلل اهرؤُٚب أٌ ٚكٌٕ انًٕٕٙع األ ّٔل ٔاؽلا يٍ لٚبٚب انؼٖو انغب ّكح انًضبهح فٙ
االلزٖبك انؾلٚش ،ػُٛذ :انوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘ ،فبنُظبو انجُك ٙف ٙااللزٖبك انًؼبٕو يورج ٜاهرجبٛب
ٔصٛمب ثؤلَبو يقزهفخ يٍ االلزٖبك ،كًب ٚوث ٜثُٓٛب ثٕٕفّ ؽهمخ ٕٔم يؾكًخ ،كًب ّ
أٌ يَؤنخ انوثؼ ف ٙانُظبو
انجُك ٙرؼ ّل ْ ٙاألفوٖ أيوا يٖٛوٚب ٔأٍبٍٛب.
انوثب االٍزضًبه٘ إطالػ علٚلَٚ ،زؼًم نهلالنخ ػهٗ َٕع يٍ األهثبػ ف ٙانُظبو انجُك ٙأٔ انمؤٗ
انًْبثٓخ نٍّٕٔ ،ف َؼبنغّ ُْب ثبنجؾش ٔانًُبلْخٔ ،ؽٛش كبَذ انؼًٖخ نألَجٛبء ٔاألئًخ ٔ :الٖٚبٌ غٛوْى
ػٍ انقطؤ ٔاالّزجبِ كبٌ ْنا انمهى فبللا نهًؤيٍ يٍ انَمٕ ٛف ٙانٓفٕح أٔ انٕلٕع ف ٙانقطؤٔ ،نٓنا كبٌ انُمل
ٔاالَزمبك انؼهًٛبٌ يَبًْ ٍٛف ٙرمٕٚخ ْنِ انلهاٍخٔ ،ع ّو انُفغ ٔانًٖهؾخ نٓب.
« ٔانؾًل هلل »

1ـ ػشض انًغأنخ :
انوثب يٍ يؾوّيبد انلٚبَخ اإلٍاليٛخ ،كنّذ ػهٗ ؽويزّ اٜٚبد انكوًٚخ ٔانؤاٚبد انْوٚفخ ،ثم كبَذ ؽويزّ ـ
ػُل انفمٓبء ـ يٍ انٚؤهاد انلُٛٚخ ،كًب ٕوّػ ثننک ٕبؽت انغٕاْو. 9
ٔلل كبَذ انؾويخ صبثزخ نهوثب ؽزٗ ف ٙاألكٚبٌ انَبثمخ يضم انٕٓٛكٚخ ٔانًَٛؾٛخ ، 07هغى ٔعٕك
ثؼ٘ االيزٛبىاد انز ٙرًّٛي يٕلف انلٚبَز ٍٛفْ ٙنا انًٕٕٙع.
ٔٚؼُ ٙانوثب ف ٙانهغخ ـ كًب ٚنكو ٕبؽت

() راجع :النجفً ،جواهر الكالم .886 68:
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انًمب ٌٛٚـ انيٚبكح ، 00كًب عبء ف ٙنَبٌ انؼوة :
«هثٗ أ٘ ىاك ًَٔب ». 06
ٔال ّک ف ٙأَّ نَٛذ كم ىٚبكح ثبنًؼُٗ انهغٕ٘ هثب ،ثم الث ّل يٍ ّؤ ٛفبّٕخ رمز ٙٚيؼٓبانيٚبكحُ انؾويخَ،
فؼهٗ ٍجٛم انًضبل :اٌ كضوح انكالؤ ،اػطبء انًبل ٔانزٖ ّلق ثّ ثكضوحٔ،رؾٖٛم انؼهى ثْكم يٚبػف ...نَٛذ
يٍ األيٕه انًؾوّيخ أثلا ،ثم اٌ انموآٌ ٔانؤاٚبد كنذ ًَٖٕٕٓب ػهٗ يطهٕثٛخ ثؼ٘ انيٚبكاد ٔانوٙبثٓب.
ک ُْ ُى
ط فَالَ ٌَ ْشثُٕا ِػُ َذ آهللِ َٔيب آرَ ٍْزُى ِيٍ َص َكبح رُ ِشٌذٌَُٔ َٔ ْجَّ آهللِ فَأُٔنئِ َ
لبل رؼبنَٗ َٔ ( :يب آرَ ٍْزُى ِيٍ ِسثب نٍَِ ْشثُ َٕا فًِ أَ ْي َٕ ِ
ال آنَُّب ِ

ض ِؼفٌَُٕ ) ]انؤؤ ،[03 :رؼُْ ٙنِ اٜٚخ أَّّ نٕ لٖل انجبمل انًؼط ٙىٚبكح أيٕانّ ٔكضورٓب ،أٔ كًب ٚمبل فٙ
آ ْن ًُ ْ
انًضم (انفبهٍ« :)ٙفهٛنْت انكؤً انٗ ؽٛش ًٚكٍ أٌ ٚؼٕك انملػ» ّ
فبٌ ْنا انمٖل ال ٕٚعت ىٚبكح ػُل هللا
رؼبنٗ ،أ ّيب نٕ كبٌ لٖلِ يٍ انؼطبء ٔانٓجخ انزموّة انٍ ّٛجؾبَّ فبٌ ػًهّ ْنا ٍٕف
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ٚزٚبػف ػُلِ.
امٌ ،فبنيٚبكح نَٛذ ؽوايب يطهمب ،ثم نمل عبء اٍزقلاو كهًخ انوثب فْ ٙنِ اٜٚخ ٔثٖواؽخ ،كٌٔ أٌ ٚواك يُٓب
يب ْٕ يؾوّو.
ْٔكنا انؾبل ف ٙانؤاٚبد ،ؽٛش عبءد كهًخ انوثب ثًؼُٗ يطهك انيٚبكح ،فؼٍ اثواْٛى ثٍ ػًوانًٛبَ ٙػٍ
اإليبو انٖبكق  7أَّّ لبل « :انوثبءهثبءاٌ :هثب ٚئكمٔ ،هثب ال ٚئكم ،فؤ ّيب انن٘ ٚئكم فٓلٚزک انٗ انوعم
ط
رطهت يُّ أفٚم يُٓب ،فننک انوثب انن٘ ٚئكم ْٕٔ ،لٕل هللا ػي ٔعمَّ َٔ ( :يب آرَ ٍْزُى ِيٍ ِسثب نٍَِ ْشثُ َٕا فًِ أَ ْي َٕ ِ
ال آنَُّب ِ

فَالَ ٌَ ْشثُٕا ِػُ َذ آهللِ)ٔ ،أ ّيب انن٘ ال ٚئكم فٕٓ انن٘ َٓٗ هللا ػي ٔع ّم ػُّ ٔأٔػل ػه ّٛانُبه». 08
ْٔكنا ٚئ ّكل انفمٓبء ـ ثلٔهْى ـ أٚٚب ػهٗ ْنِ انًَؤنخ ،فمل مكو ٕبؽت انغٕاْو أٌ «ن ٌٛانًواك يٍ انوثب
انًؾوّو يطهك انيٚبكح ،كًب ْٕ يؼُبِ نغخ». 04

() الح ّر العاملً ،وسائل الشٌعة 067 03:ـ ،067أبواب الربا،باب ،8ح.0
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2ـ إَٔاع انشثب
لَّى انوثب ف ٙانًُّٖفبد انفمٓٛخ انٗ لًَ: ٍٛ
6ـ انوثب انًؼبيه. ٙ
4ـ انوثب انمو. ٙٙ
أ ّيب انوثب انًؼبيه ٙفٛؼُ ٙأٌ رجٛغ عَُب ثًضهّ يْزوٛب انيٚبكحٔ ،منک يضم أٌ رجٛغ ُٛب يٍ انمًؼ يمبثم ٍٛ
ٔيبئخ كٛهٕغواؤّ ،و ٛؽويخ ْنا انُٕع يٍ انوثب ،اٙبفخ انٗ ٔؽلح انغٌُ ،أٌ ٚكٌٕ انًجٛؼبٌ يٍ انًكٛم أٔ
انًٕىٌٔ ،أ٘ رهک انَهغ ٔانجٚبئغ انزٚ ٙزؼبيم ف ٙانَٕق ػهٓٛب ػجو انكٛم أٔ انٕىٌ ،فٓنا انُٕع اما
اّزوٛذ انيٚبكح ف ّٛكبَذ هثبيؾويب.
ٔثُبء ػه ،ّٛفبما كبٌ ُْبک ٍهؼخ أٔ ثٚبػخ رجبع ثبنؼ ّل ،يضم انج ٘ٛف ٙثؼ٘ انًُبٛك ،أٔ ثبنًْبْلح ،يضم
انؾٕٛاَبد ،فهٍ رغو٘ ػهٓٛب أؽكبو انوثب.
ٔنى ْٚو ٛانفمٓبء ف ٙؽويخ ْنا انُٕع يٍ انوثب أٌ ٚكٌٕ َملا أٔ ََٛئخ ،ثم اػزجؤِ ؽوايب يطهمب.
أيب انوثب انمو ،ٙٙفٛؼُ ٙاّزوا ٛانيٚبكح ف ٙلوٗ

ّ ٙأٔ يجهغ يٍ يبلٔ ،يضبنّ أٌ ٚموٗ ّقٔ آفو يملاها يٍ انمًؼ أٔ انُمل ثْو ٛأٌ ٛٚٚف انًمزوٗ
ػهٓٛب ثؼل ٍُخ ٔؽ ٍٛأكاء انل ٍٚيملاها ىائلأْ ،نا انُٕع ؽواو يطهمبٔ ،نى ٚؼزوف انفمٓبء ف ّٛثؤ٘ رفٖٛم.

3ـ أدنّخ حشيخ انشثب
اٍزُل انفمٓبء إلصجبد ؽويخ انوثب انٗ اٜٚبد انموآَٛخ ٔانؤاٚبد انكضٛوح.
فف ٙانموآٌ انكوٚى ،صالس آٚبد كانّخ ػهٗ ؽويخ انوثب ْ: ٙ
أ .انذنٍم انقشآًَ

6ـ لبل ّ
ٍم آهللِ َكثٍِشا * َٔأَ ْخ ِز ِْ ُى آن ِّشثَب َٔقَ ْذ
ص ِّذ ِْ ْى ػٍَ َ
هللا رؼبنٗ ( :فَجِظُ ْهى ِيٍَ آنَّ ِزٌٍَ َْبدُٔا َح َّش ْيَُب َػهَ ٍْ ِٓ ْى طٍَِّجَبد أُ ِحهَّذْ نَ ُٓ ْى َٔثِ َ
عجِ ِ
بط ِم َٔأَ ْػزَ ْذََب نِ ْه َكبفِ ِشٌٍَ ِي ُْ ُٓ ْى َػ َزاثب أَنًٍِب) ]انَُبء:612ـ .[616
ط ثِب ْنجَ ِ
َُ ُٕٓا َػ ُُّْ َٔأَ ْكهِ ِٓ ْى أَ ْي َٕا َل آنَُّب ِ
4ـ ٔلبل ٍجؾبٌََّ( :بأٌَُّ َٓب آنَّ ِزٌٍَ آ َيُُٕا الَ رَأْ ُكهُٕا

ضب َػفَخ َٔآرَّقُٕا آهللَ نَ َؼهَّ ُك ْى رُ ْفهِ ُحٌَٕ ) ]آل ػًواٌ.[602 :
آنشثَب أَ ْ
ِّ
ض َؼبفب ُي َ
ک ثِأ َََّ ُٓ ْى قَبنُٕا إََِّ ًَب آ ْنجَ ٍْ ُغ
0ـ ٔلبل ٍجؾبَّ( :آنَّ ِزٌٍَ ٌَأْ ُكهٌَُٕ آن ِّشثَب الَ ٌَقُٕ ُيٌَٕ إِالَّ َك ًَب ٌَقُٕ ُو آنَّ ِزي ٌَز ََخجَّطُُّ آن َّ
ش ٍْطَبٌُ ِيٍَ آ ْن ًَ ِّ
ظ رنِ َ
بة
ک أَ ْ
ِي ْث ُم ِّ
ص َح ُ
عهَفَ َٔأَ ْي ُشُِ إِنَى آهللِ َٔ َيٍْ ػَب َد فَأُٔنئِ َ
آنشثَب َٔأَ َح َّم آهللُ آ ْنجَ ٍْ َغ َٔ َح َّش َو آن ِّشثَب فَ ًٍَ َجب َءُِ َي ْٕ ِػظَخٌ ِيٍ َسثِّ ِّ فَب َْزَ َٓى فَهَُّ َيب َ
د
آنَُّب ِس ُْ ْى ِفٍ َٓب َخبنِذٌَُٔ * ٌَ ًْ َح ُ
د َٔآهللُ الَ ٌُ ِح ُّت ُك َّم َكفَّبس أَثٍِى * إٌَِّ آنَّ ِزٌٍَ آ َيُُ ْٕا َٔ َػ ًِهُٕا آن َّ
ق آهللُ آن ِّشثَب ٌَُٔ ْشثًِ آن َّ
صبنِ َحب ِ
ص َذقَب ِ
صالحَ َٔآرَ ُٕا آن َّض َكبحَ نَ ُٓ ْى أَ ْج ُش ُْ ْى ِػُ َذ َسثِّ ِٓ ْى َٔالَ َخ ْٕفٌ َػهَ ٍْ ِٓ ْى َٔالَ ُْ ْى ٌَ ْح َضٌََُٕ * ٌَب أٌَُّ َٓب آنَّ ِزٌٍَ آ َيُُٕا آرَّقُٕا آهللَ َٔ َر ُسٔا َيب
َٔأَقَب ُيٕا آن َّ
ؤط أَ ْي َٕانِ ُك ْى الَ رَ ْ
ظهِ ًٌَُٕ َٔالَ
عٕنِ ِّ َٔإٌِ رُ ْجزُ ْى فَهَ ُك ْى ُس
ُ
ثَقِ ًَ ِيٍَ آن ِّشثَب إٌِ ُك ُْزُى ُيؤْ ِيٍٍَُِ * فَئٌِ نَ ْى رَ ْف َؼهُٕا فَأْ َرَُٕا ثِ َح ْشة ِيٍَ آهللِ َٔ َس ُ

رُ ْظهَ ًٌَُٕ ) ]انجموح 455 :ـ .[453
ة .انذنٍم انشٔائً

ص ًّخ هٔاٚبد كضٛوح كانخ ػهٗ ؽويخ انوثبَْٛ ،و ُْب انٗ ثؼٓٚب :
6ـ عبء فٗ ٍٔبئم انْٛؼخ :ثهغ أثب ػجل هللا  7ػٍ

ّ
ألٙوثٍ ػُمّ». 05
هعم أَّّ كبٌ ٚؤكم انوثب ٔ ًّّٛ َٚانهجبء ،فمبل« :نئٍ أيكُُ ٙهللا يُّ
4ـ ٔ ٕٕٙٚانُج 9 ٙػهٛبٚ« :ب ػه !ٙانوثب ٍجؼٌٕ عيءا ،فؤَٚوْب يضم أٌ ُٚكؼ انوعم أ ّيّ ف ٙثٛذ هللا
انؾواو». 06
0ـ ٚمٕل اإليبو انٖبكق « :7انوثب ٍجؼٌٕ ثبثب ،إَْٔٓب ػُل هللا كبنن٘ ُٚكؼ أ ّيّ». 07
2ـ ٔػٍ انٖبكق « :7كهْى ٔاؽل يٍ هثب أػظى يٍ ػْو ٍٚىَٛخ كهّٓب ثناد يؾوو». 03
5ـ ٔػٍ انٖبكق  7أٚٚب« :كهْى هثب أّ ّل ػُل هللا يٍ صالص ٍٛىَٛخ كهّٓب ثناد يؾوو ،يضم ػ ًّخ ٔفبنخ». 09
1ـ ٔػُّ أٚٚب« :كهْى هثب ػُل هللا أّ ّل يٍ ٍجؼ ٍٛىَٛخ كهّٓب ثناد يؾوو». 67
5ـ ٔػُّ أٚٚب« :كهْى هثب أػظى ػُل هللا

() وسائل الشٌعة  ،067 03:ح.0
() المصدر نفسه060 :ـ ،066ح.06
() المصدر نفسه ،068 :ح.03
() المصدر نفسه ،009 :ح.7
() الصدوق ،من ال ٌحضره الفقٌه .077 8:
() المصدر نفسه.
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يٍ ٍجؼ ٍٛىَٛخ كهّٓب ثناد يؾوو ف ٙثٛذ هللا انؾواو». 60
8ـ ػٍ انُجّ ّ« :9 ٙو انًكبٍت ،كَت انوثب». 66
3ـ ٔػٍ انجبلو « :7أفجش انًكبٍت كَت انوثب». 68
62ـ ٔػٍ انُجٔ« :9 ٙيٍ أكم انوثب يأل هللا ثطُّ يٍ َبه عُّٓى ثمله يب أكمٔ ،اٌ اكزَت ]يُّ[ يبال نى ٚمجم هللا
يُّ ّٛئب يٍ ػًهّٔ ،نى ٚيل ف ٙنؼُخ هللا ٔانًالئكخ يب كبٌ ػُّ لٛوا. 64»ٛ
66ـ ٔػٍ انٖبكق « :7اما أهاك هللا ثمٕو ْالكب ظٓو فٓٛى انوثب». 65
نمل ؽكى انفمٓبء ـ اػزًبكا ػهٗ ْنِ اٜٚبد ٔانؤاٚبد ـ ثؾويخ انوثب ثكال َٕػ :ّٛانًؼبيهٔ ٙانمو ،ٙٙؽكًب
يطهمب ال رفٖٛم فَ ،ّٛؼى ،نى ٚنكؤا أ ّ
٘ رفٖٛم ث ٍٛانٖٕه ٔانؾبالد انًفؤٙخ نكال

() وسائل الشٌعة  ،068 03:حٌ ،09ذكر أن االختالف فٌالعقوبات وقباحةالعمل فً الرواٌات قد ٌكون الختالف
األزمنةواألمكنة والشروط والظروف واألشخاص.
22
() المصدر نفسه  ،066 03:ح.08
23
() المصدر نفسه ،003 :ح.6
24
() المصدر نفسه ،066 :ح.07
25
() المصدر نفسه ،068 :ح.07
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َٕػ ٙانوثب.

صخ
4ـ َظشٌزُب انخب ّ
هغى أَُّب َٕافك ـ يضم ٍبئو انفمٓبء ـ ػهٗ يجلأ ؽويخ انوثب ،اػزًبكا ػهٗ اٜٚبد ٔانؤاٚبد ،ثم َواِ يٍ
ٙؤهٚبد انفمّ اإلٍالي ،ٙثم ٙؤهٚبد اإلٍالو ،اال أَُب َؼزمل ثٚؤهح انمٕل ثزفٖٛم ف ٙانؾويخ كافم
كال لًَ ،ّٛػُٛذ :انوثب انًؼبيهٔ ٙانمؤ ،ٙٙيؼُٗ منک ـ ثؼجبهح أفوٖ ـ أَُب َوٖ ؽويخ لَى ٔاؽل يٍ
انُٕع األ ّٔل نهوثب ْٕٔ ،انوثب انًؼبيهٔ ،ٙلَى ٔاؽل فم ٜيٍ انُٕع انضبَ ٙنهوثب ْٕٔ ،انوثب انمو ،ٙٙكٌٔ أٌ
َوٖ كنٛال ٚضجذ ؽويخ انمَى اٜفو يٍ كال انُٕػ.ٍٛ
َٔؾبٔل ُْب ػوٗ َظوٚزُب انقبٕخ فْ ٙنا انًغبل.
أ .انشثب انًؼبيهً

ٖٚلق انوثب انًؼبيه ٙـ كًب أٍهفُبِ ـ ػُليب ٚزى رجبكل ٍهؼخ يٍ انًكٛم أٔ انًٕىٌٔ ثًضهٓب يغ ّوٛ

انيٚبكح ،كؤٌ ٚجبع ّ
 ٍٛيٍ األهى يمبثم  ٍُٛٛيٍ انغٌُ َفَّٔ ،يب ّبثّ منک ،نكٍ نٕ ٔلؼذ انًؼبيهخ ػهٗ
ّ
 ٍٛيٍ األهى انًًزبى م٘ انلهعخ األٔنٗ يمبثم  ٍُّٛٛيٍ األهى م٘ انلهعخ انضبنضخ يًب ٚزَبٖٔ ف ٙانمًٛخ
ٔانًبنٛخ ...فبٌ انؾكى ثؾويخ يضم ْنِ انًؼبيهخ ـ ؽزٗ يغ ٔعٕك ىٚبكح فٓٛب ـ يؾ ّم رؤي ّم ٔاّكبل.
ٕؾٛؼ أٌ فزبٖٔ انفمٓبء ف ٙؽبالد يٍ ْنا انُٕع رًَؼ ألٛواف انًؼبيهخ ـ كٚ ٙفؤّا يٍ انؾويخ ـ أٌ ٚجٛغ
ٕبؽت انطٍ أهىِ ثًجهغ يب ،صى ٚزى ّواء انطُ ٍٛاٜفو ٍٚيمبثم انًجهغ انًنكٕه ،االا أٌ ْنا انُٕع يٍ انفواه
أٌ ؽويخ يب كبَذ صبثزخ ػهٗ ْنِ انًؼبيهخ ّ
ن ٍٖٕ ٌٛؽٛهخٔ ،اما فوُٙب ّ
فبٌ ْنِ انؾٛهخ نٍ رَمطٓبٔ ،منک
ألٌ االٍزفبكح يٍ انؾٛم نَٛذ اال ألعم اثطبل يفؼٕل انمٕأَ ٍٛرفوٚغٓب يٍ يؾزٕاْب.
يٍ ُْبّ َْ ،كک ف ٙانؾكى ثؼًٕو ؽويخ انوثب انًؼبيه ٙنٓنا انُٕع يٍ انًؼبيالدٔ ،نزًبو انٖٕه انًفزوٙخ. 66

() نترک تفصٌل البحث فً هذه النقطة إلى دراسة أخرى مستقلّة.
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ة .انشثب انقشضً

ٚمَّى انوثب انمو ٙٙانٕٛو انٗ لًَ ٍٛيفزوًْ ٍٛٙب :انوثب انمو ٙٙاالٍزٓالكٔ ،ٙانوثب انمو ٙٙاإلَزبعٙ
االٍزضًبه٘.
انشثب االعزٓالكً ٚٔ :ؼُّ ٙ
أٌ انًمزوٗ اًَب ُٚملو ػهٗ االلزواٗ ثلافغ انؾبعخ ٔاألىيخ انًبنٛخ ،ثم لل ٚٚطوِّ
انؼٕى انٗ رؤفٛو رَلٚل ك َّٕٚيواد ػ ّلح ػٍ يٕػلْب انًؾ ّلك ،يًب ٚئك٘ انٗ رٚبػف يملاه انل ٍٚػه ّٛػ ًّب
كبٌ الزو.ّٙ
ٔانًَزفبك يٍ انزفبٍٛو ٔانكزت انؾلٚضٛخ ٔانزبهٚقٛخ أٌ انَبئل ىيبٌ َئل اٜٚبد انموآَٛخ كبٌ انوثب
االٍزٓالكٍٕ ،ٙاء ّوٛذ انيٚبكح ف ٙثلاٚخ انموٗ ْٕٔ ،يب ٚؼجّو ػُّ انفمّ اإلٍالي :ٙانموٗ ثبنْو ،ٛأٔ
كبَذ يمبثهخ نهزؤفٛو ف ٙانزَلٚل ػٍ ىيبٌ كفغ انل ٍٚأٔ رمَٛطّٔ ،ثُبء ػهٚ ،ّٛطبنت انًموٗ انًمزوٗ ثًجهغ
اٙبف ٙػُليب ٚؾ ّم يٕػل انل ٍٚكٌٔ أٌ ٚزً ّكٍ األفٛو يٍ كفغ انًجهغ انًَزؾ ّ
ك ػه.ّٛ

ٚمٕل انموآٌ انكوٚى فْ ٙنا انًغبلَٔ ( :إٌِ َكبٌَ ُرٔ ُػ ْغ َشح فََُ ِظ َشحٌ إِنَى َي ٍْ َغ َشح) ]انجموحْٔ ،[482 :نا انمبٌَٕ انموآَٙ
يطبثك رًبيب نهًؼطٛبد انؼمالَٛخ ٔيب ٚفًّٓ انؼمالء ،يٍ أَّّ الثل يٍ اإليٓبل ف ٙانموٗ ؽزٗ انؾلٔك
انًزؼبهفخ ،فبما نى ٚؼًم انًموٗ ػُلْب ثٓنا انمبٌَٕ انل ،ُٙٚثم ٛبنت ثبنوثب ٔانيٚبكح فبَّّ ٚكٌٕ يًْٕال
نالٚبد ٔانؤاٚبد انًنكٕهح ٍهفبْٔ ،نا ْٕ ثبنٚج ٜيب ََ ًّ :ّٛانوثب االٍزٓالك.ٙ
االا ّ
أٌ انؼٖو انؾلٚش عؼهُب َزٖ ّٕه فوٛٙخ أفوٖ يٍ انًؼبيالدَ ،له ف ٙانًبٔ ٙٙعٕك يضٛم نٓب ،ثم رؼ ّل
يٍ يقزّٖبد انؾٛبح انًزط ّٕهح انًؼبٕوحْٔ ،نِ انفوٛٙخ انز ٙغلد انٕٛو ٔالؼب ،رزًضّم فٗ ؽبعخ انوعم
انغُ ٙانًزً ّٕل انٗ هأًٍبل اٙبف ٙالٍزضًبهِ الزٖبكٚب ،كؤٌ ْٛٚل ثّ انًغ ًّؼبد انَكُٛخ ،أٔ ٚجُ ٙثّ انًٖبَغ
ٔانًؼبيم ،أٔ ٚئٌٍّ يلعُب نهؾٕٛاَبد ،...فٕٓ ًٚهک ـ ؽَت انفوٗ ـ يجهغب كجٛوا يٍ انًبلٚٔ ،وٖ َفَّ
لبكها ػهٗ اَغبى يضم ْنِ انًْبهٚغ االلزٖبكٚخ انٚقًخّ ،اال أَّّ ٚمزوٗ يجهغب يٍ انًبل إلكًبل هأًٍبنّ،
غبٚزّ ْٚزو ٛف ٙلوّٙ

ْنا انوثب ٔانيٚبكح.
ٔيضبل منک ،أٌ ٚؾزبط يزً ّٕل انٗ هأًٍبل رغبه٘ ٚم ّله ثًبئز ٙيه ٌٕٛرٕيبٌ ،فًٛب ال ًٚهک ْٕ يُّ ٍٕٖ
يبئخ ٔفًَ ٍٛيهَٕٛب ،فٚٛطوِ منک انٗ الزواٗ فًَ ٍٛيهَٕٛب نً ّلح ػبو ،يمبثم أٌ ٓٚت يجهغب نهجُک أٔ
انًموٗ.
ْنا انُٕع يٍ انوثب ْٕ يب ََ ًّ :ّٛانوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘ ،أ٘ ّ
أٌ انًبل فْ ٙنا انوثب ٖٚوف ف ٙاٛبه كفغ
ػغهخ االلزٖبك ٔرًُٛخ اإلَزبط.
أدنّخ حهٍّخ انشثب االعزثًبسي

ٔانَئال األٍبٍُْ ٙب ْْٕ :م ًٚكٍ انمٕل ّ
ثؤٌ أكنّخ ؽويخ انوثب رًْم يضم ْنا انُٕع يٍ انًؼبيالد أو ال؟
ٚنْت يْٕٓه انفمٓبء انٗ رؾوٚى ْنا انهٌٕ يٍ انًؼبيالد؛ اػزًبكا ػهٗ اٛاللبد ٔػًٕيبد اٜٚبد
ٔانؤاٚبد ،اال أَُّب َ ّلػّ ٙ
أٌ ْنا انمَى ن ٌٛثؾواؤ ،ال رًْهّ أكنّخ انًُغ ػٍ انوثبٔ ،نُب ػهٗ منک ّٕاْل
ٔأكنّخ ْ: ٙ

انذنٍم األ ّٔل  :اٌ اٜٚبد انموآَٛخ اننا ّيخ نهوثبٔ ،لل أٍهفُب مكوْب ٍبثمبٔ ،اٌ كنّذ ػهٗ يجلأ انؾويخ ،اال أَّٓب
يغًهخ يٍ ؽٛش ثٛبٌ انًٖبكٚك ٔانًٕاهكٔ ،يٍ صى فه ٌٛنٓب كالنخ ػهٗ ؽويخ رًبو إَٔاع انموٗ ،اٍزٓالكٛب
كبٌ أو اَزبعّٛب ٔمنک :
أٔال  :آَّب يغًهخٔ ،منک ّ
أٌ انوثب ٚؼُ ٙيطهك إَٔاع انيٚبكح ،األيو انًزٛمٍّ يٍ ػلو ؽويزّ ،كًب أّوَب انٗ
منک فٗ ثلاٚخ ْنِ انًمبنخْٔ ،نا يؼُبِ ّ
أٌ ثؼ٘ ألَبو انيٚبكح ؽواو ٔانجؼ٘ اٜفو ؽاللٔ ،ؽٛش نى ٚج ٍّٛفٙ
اٜٚبد يب ْٕ انًؾوّو أفنَب ثبنمله انًزٛمٍّ يُّ ،أال ْٕٔ انوثب االٍزٓالكْٔ ،ٙنا يب رٕٙؾّ يطبنؼخ آٚبد
ٍٕهح آل ػًوأٌ ،انَُبء؛ منک أَّّ ن ٌٛفٓٛب آٚخ اّبهح نٕعٕك يؼبيهخ أٔ يجبكنخ ف ٙانج.ٍٛ
ثبٍَب ًٚ :كٍ انمٕل :اٌ آٚخ ( َٔأَ َح َّم آهللُ آ ْنجَ ٍْ َغ َٔ َح َّش َو آن ِّش َثب ) رلل ػهٗ ؽويخ انوثب االٍزٓالك ،ٙال ػهٗ َؾٕ انمله
انًزٛمٍّ ،كًب أٍهفُبِ آَفب ،ثم ػهٗ َؾٕ انظٕٓه انموآَٔ ،ٙنكٚ ٙزّٚؼ األيو َالؽع ّ
أٌ عًهخَٔ ( :أَ َح َّم آهللُ آ ْنجَ ٍْ َغ
َٔ َح َّش َو آن ِّشثَب ) عًهخ اٍزئُبفٛخٔ ،نَٛذ ؽبال نهغًهخ انَبثمخ ػهٓٛبٔ ،االا كبٌ انالىو مكوْب يغ كهًخ

«لل» ،منک أَّّ كهًّب كبَذ انغًهخ انفؼهٛخ انًبٕٚٙخ ؽبال ،نيو ـ ٛجمب نهمٕاػل انؼوثٛخ ـ اٙبفخ ؽوف «لل» انٗ
يطهؼٓبٔ ،ؽٛش نى ٚكٍ األيو كننک ،كبَذ انغًهخ اٍزئُبفٛخ. 67
ٔانزغٛو انن٘ ٍٛؾٖم يب ث ٍٛكٌٕ انغًهخ انًْبه انٓٛب ؽبال أٔ اٍزئُبفب ْٕ أَّٓب نٕ كبَذ ؽبال ٍٛكٌٕ يؼُٗ
اٜٚخ :اٌ فلاع انْٛطبٌ نٓى أٌ لبنٕا انجٛغ يضم انوثبٔ ،انؾبل ّ
أٌ هللا لل أؽ ّم انجٛغ فًٛب ؽوّو انوثبٔ ،يؼُٗ منک
أٌ ْالكٓى ٔٙالنٓى كبٌ ف ٙؽبل رْوٚغ ْنا انؾكىٔ ،انؾبل ّ
أٌ ْالكٓى كبٌ لجم ْنا انزْوٚغ ٔثؼلِ يؼب.
أ ّيب نٕ كبَذ انغًهخ اٍزئُبفٛخ فَزكٌٕ عًهخ  :أؽ ّم هللا انجٛغ ،يُمطؼخ انٖهخ ػ ًّب ٍجمٓب.
عبء ف ٙرفَٛو انًُبه ّ
أٌ انٕأ ُْب ًٚكٍ أٌ ركٌٕ ؽبنٛخ فزكٌٕ انغًهخ انالؽمخ نٓب عٕاثب ػٍ اّكبل آكه ٙانوثب،
اننٚ ٍٚمٕنٌّٕ :
اٌ ثٛغ انَُٛئخ انز ٙركٌٕ انمًٛخ فٓٛب أكجو يُٓب فٗ انًؼبيهخ انُملٚخ يضم انوثب. 63
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ٔػهٗ أّٚخ ؽبل ،فَٕاء كبَذ انغًهخ يَزؤَفخ أٔ ؽبنٛخ ،فٓ ٙرغٛت ػٍ يب أٔهكِ آكهٕ انوثبْٔ ،نا انغٕاة
ًٚكٍ أٌ ُٚظو ان ّٛثًُظبه: ٍٚ
أحذًْب ّ :
أٌ هللا رؼبنٗ ٚوٚل أٌ ٚم ّلو نٓى عٕاثب رؼجّلٚبٔ ،أَّّ ن ٌٛثٖلك ٔٙغ ؽلٔك فبٕهخ رًّٛي يب ث ٍٛانجٛغ
ٔانوثب ،األيو انن٘ ٚقبنف انؼبكح انموآَٛخ ف ٙثٛبٌ األؽكبو ،منک ّ
أٌ انُٔ انموآََٚ ٙؼٗ عبْلا ػهٗ انلٔاو
إللُبع يقبٛجّ انٗ عبَت اثالغّ ثبنؾكى انْوػٔ ،ٙكًضبل ػهٗ منک ،ػُليب ٚزؾ ّلس هللا رؼبنٗ ػٍ ٔعٕة
صٍَب ُو َك ًَب ُكزِ َت َػهَى آنَّ ِزٌٍَ ِيٍ قَ ْجهِ ُك ْى نَ َؼهَّ ُك ْى
انٖٛبو ٚوفك ؽلٚضّ ثجٛبٌ فهَفزّ فٛمٕل ٌَ( :ب أٌَُّ َٓب آنَّ ِزٌٍَ آ َيُُٕا ُكزِ َت َػهَ ٍْ ُك ُى آن ِّ

رَزَّقٌَُٕ ) ]انجموحْٔ ،[680 :كنا انؾبل ػُليب رؾ ّلس ػٍ ٔعٕة انؾظ ،أّبه انٗ يُبفؼّ ٔػٕائلِ انقّٛوح ػهٗ
ذ َي ٍِ آ ْعزَطَب َع إِنَ ٍْ ِّ َعجٍِال) ]آل ػًواٌ  ،[35 :يٛٚفب ف ٙآٚخ أفوٖ:
ط ِح ُّج آ ْنجَ ٍْ ِ
اإلََبٌ ،فمبلَٔ ( :هللِ ِِ َػهَى آنَُّب ِ
(نٍَِ ْش َٓذُٔا َيَُبفِ َغ نَ ُٓ ْى] )...انؾظٔ ،[48 :ػهٗ انًُٕال َفَّ ؽكى انموآٌ ثٕعٕة البيخ انٖالح ،ؽٛش ػ ّل انًُغ ػٍ
صالَحَ
صالَحَ إٌَِّ آن َّ
انًُكواد ٔانفؾْبء فهَفخ نٓب ،فمبلَٔ ( :أَقِ ِى آن َّ

َصَُؼٌَُٕ ) ]انؼُكجٕد.[25 :
ٍَ آ ْنفَ ْحشَب ِء َٔآ ْن ًُُ َك ِش َٔنَ ِز ْك ُش آهللِ أَ ْكجَ ُش َٔآهللُ ٌَ ْؼهَ ُى َيب ر ْ
رَ ُْ َٓى ػ ِ
ٔثننک ٚزجّ ٍّٛ
أٌ هللا رؼبنٗ اًَّب كبٌ ٚلػٕ انُبً انٗ يوركيارٓى ػُليب يّٛي ث ٍٛانجٛغ ٔانوثبْٔ ،نا يؼُبِ أٌ
انُبً ٚلهكٌٕ ثؤَفَٓى ّ
أٌ ُْبک افزالفب ث ٍٛثٛغ ثٚبػخ ََٛئخ يغ ىٚبكح ف ٙانمًٛخ ٔث ٍٛالوآٙى ّقٖب
يْزو ٍٛٛػه ّٛـ ثلاٚخ ـ انيٚبكح ،أٔ ػغي انًمزوٗ ػٍ رَلٚل انًَزؾك ف ٙانًٕػل فٛؤفنٌٔ يُّ يجهغب يمبثم
يُؾّ فوٕخ أفؤْٖ ،كنأ ،...انَجت ّ
أٌ انٖٕهح انضبَٛخ لجٛؾخ ٔيُكوح ،أ ّيب انٖٕهح األٔنٗ فه ٌٛؽبنٓب
كننک.
ٔنٓنا أيكٍ انمٕل :اٌ األ ّٔل ثٛغ ٔيؼبيهخ رمزٓٛٚب ٙؤهاد انؾٛبح ،ؽٛش ال ًٚكٍ نهفوك ٔؽلِ رؤيٍٛ
اؽزٛبعبرّ رًبيٓبٔ ،فم ٜثؼ٘ ؽبعبد انًغزًغ ٚغو٘ رؤيُٓٛب ػجو يمبٚٚخ انجٚبئغ ثؼٓٚب ثجؼٓٚب اٜفو،
كًب ْٕ انؾبل ف ٙانًؼبيالد األٔنٛخ ٔانجلائٛخ ،أٔ يجبكنخ ػ ٍٛثُمل ،كًب ْٕ انؾبل ف ٙانًؼبيالد ثٖٕهرٓب
انًزط ّٕهح ،رًبيب كًب أّبه ان ّٛاإليبو انقً ُٙٛنلٖ عًؼّ ث ٍٛأفجبه فٛبه انؾٕٛاٌ ،فكم

اََبٌ ٚؤفن يب ٚوٚل. 69
اٌ ْنِ انًؼبيهخ ٔانًجبكنخ ٙؤهٚخ ٔالىيخ نزًُٛخ انؾٚبهح انجْوٚخ.
أيب انضبَ ٙفٕٓ هثبُٚ ،جؼش يٍ االٍزغالل انَ ٙنهفمو ٔانؼغي انن٘ ٕٚاعّٓ ٙؼفبء انُبً ،فْٛو ٛيجهغب اٙبفٛب
يمبثم كفغ انموٗ ْٕٔ ،يب ال َٚبػل ػهٗ رم ّلو انؾٚبهح اإلََبَٛخ ،ثم ٚمف ٍ ّلا ػبنٛب ٔيُٛؼب أيبيّ.
ٔثننک ٚزج ٍٛأٌ اٜٚخ انكوًٚخ رل ّل ػهٗ ؽويخ انوثب االٍزٓالكٔ ،ٙال رًْم ـ ثؤ ّ
٘ ٔعّ يٍ انٕعِٕ ـ إَٔاع
انوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘.
اٌ يب رٛٚفّ آٚبد ٍٕهح انجموح ٚكْف ػٍ ّ
ثبنثب ًٚ :كٍ انمٕلّ :
أٌ ػهّخ ؽويخ انوثب ْ ٙانظهى ،لبل رؼبنٗ ٌَ ( :ب
عٕنِ ِّ َٔإٌِ
أٌَُّ َٓب آنَّ ِزٌٍَ آ َيُُٕا آرَّقُٕا آهللَ َٔ َر ُسٔا َيب ثَقِ ًَ ِيٍَ آن ِّشثَب إٌِ ُك ُْزُى ُيؤْ ِيٍٍَُِ « »272فَئٌِ نَ ْى رَ ْف َؼهُٕا فَأْ َرَُٕا ثِ َح ْشة ِيٍَ آهللِ َٔ َس ُ

ؤط أَ ْي َٕانِ ُك ْى الَ رَ ْظهِ ًٌَُٕ َٔالَ رُ ْظهَ ًٌَُٕ ) ]انجموح458 :ـ .[453
رُ ْجزُ ْى فَهَ ُك ْى ُس
ُ
ٔثُبء ػه ،ّٛفبنظهى ْٕ ػهّخ انؾويخ ْٕٔ ،يب ٚزٖ ّٕه

() راجع :اإلمام الخمٌنً ،كتاب البٌع 678 7:ـ.677
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اٌ انموآٌ ٚمٕلّ :
ف ٙانوثب االٍزٓالك ،ٙكٌٔ انوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘ٔ ،ثؼجبهح أفوّٖ ،
اٌ انوثب ظهى ػوفٙ
ٔػمالئٔ ،ٙاما يب ربة انًزؼبيهٌٕ ثّ فه ٌٛنٓى ٍٕٖ هإًٔ أيٕانٓى ،ال أكضو يٍ منک ،منک ّ
أٌ أفن انيٚبكح
ػٍ منک ظهى.
انذنٍم انثبًَ  :ثُّٛب ـ انٗ ُْب ـ كالنخ اٜٚبد انموآَٛخ ثضالصخ رموٚجبد ػهٗ ؽويخ انوثب االٍزٓالكٔ ،ٙػلو ؽويخ
انوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘ٔ ،لل ثهغ ثُب انًطبف انؾلٚش ػٍ انؤاٚبدَ ٔ ،ي َلَٚبد كالنزٓب فْ ٙنا انًًٚبه.
أٌ اإلعًبل ٚغطّ ٙكالالد انؤاٚبد أٚٚب ،كًب كبٌ انؾبل ف ٙاٜٚبد ،منک ّ
ٔانن٘ َالؽظّ ّ
أٌ انؤاٚبد انلانّخ
ػهٗ ؽويخ انوثب ػهٗ يغًٕػز: ٍٛ
انًجًٕػخ األٔنى :سٔاٌبد رحشٌى انشثب فً انًكٍم ٔانًٕصٌٔ

6ـ عبء ف ٙانٖؾٛؼ ػٍ ىهاهح ػٍ اإليبو انٖبكق  7أَّّ لبل« :ال ٚكٌٕ انوثب االا فًٛب ٚكبل أٔ ٕٚىٌ». 87
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4ـ ٔف ٙفجو يٕصّكٚ ،نكو ػجٛل ثٍ ىهاهح أَّّ ًٍغ يٍ اإليبو انٖبكق  7لٕنّ« :ال ٚكٌٕ انوثب ّاال فًٛب ٚكبل أٔ
ٕٚىٌ». 80
0ـ ٔف ٙيٕصّك آفو ػٍ يُٖٕه ثٍ ؽبىو لبل ٍ :ؤنزّ ػٍ انْبح ثبنْبرٔ ،ٍٛانجٚٛخ ثبنجٚٛزٍٛ؟ لبل « :ال ثؤً
يب نى ٚكٍ كٛال أٔ ٔىَب». 86
ْٔنِ انًغًٕػخ يٍ انؤاٚبد ن ٌٛنٓب كالنخ ػهٗ انوثب انمو ،ٙٙكًب أَّٓب يغًهخ ثبنَُجخ انٗ انوثب انًؼبيه،ٙ
ٔأَّّ ْم انًُظٕه فٓٛب ؽبنخ ثٛغ انَُٛئخ أو انُمل أو كهًٓٛب يؼب؟ ٔثؼجبهح أفوّٖ ،
اٌ ْنِ انؤاٚبد رفٛل انؾٖو
ٔرل ّل ػه ،ّٛال أَّٓب رفٛل ثٛبٌ انًؾٖٕهٔ ،نٓنا كبَذ فبللح نإلٛالق يٍ ْنِ انغٓخ.
اٙبفخ انٗ منک ،رل ّل انؤاٚبد ػهٗ َف ٙانوثب ف ٙغٛو انًكٛالد ٔانًٕىَٔبدٔ ،انؾبل أَّّ يزٖ ّٕه فٗ منک،
ثم اٌ ؽبالد انوثب أكضو ثكضٛو يٍ كائوح انًكٛم ٔانًٕىٌَٔٔ ،زٛغخ منک ْٕ ّ
أٌ ْنِ انؤاٚبد رؾوّو انوثب
انًؼبيه ،ٙيَزضُٛخ غٛو انًكٛم ٔانًٕىٌٔ،

() المصدر نفسه ،ح.8
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ٔؽٛش كبَذ انًٕاهك انًَزضُبح ثبنغخ انكضوح كبٌ منک رقٖٖٛب نألكضو انًؾكٕو ثكَّٕ يَزٓغُب ػوفب ،كًب
لوّه ف ٙإٕٔل انفمّ.
ٔاما لٛمّ :
اٌ ْنِ انؤاٚبد ف ٙيمبو انؾكٕيخ أ٘ أَّٓب روفغ ػُٕاٌ انوثّٕٚخ رؼجّلا ػٍ غٛو انًكٛم ٔانًٕىٌٔ،
لهُب :انؾكٕيخ انز ٙرؼُ ٙرٛٛٚك انًٕٕٙع رؼجّلا أٔ رٍٕؼزّ ٔرؼً ًّٛكننک روعغ ف ٙانؾمٛمخ انٗ
انزقٖ ،ٔٛي ًّب ٚجم ٙاإلّكبل انًْبه ان ّٛآَفب ػهٗ ل ّٕرّ.
اٌ ٕوٚؼ انموآٌ ٔانؾلٚش ػهٗ رؼظٛى ؽويخ انوثبٔ ،اػزجبهِ ؽوثب يغ هللا رؼبنّٗ ،
اٙبفخ انٗ منک كهّّّ ،
ٔأٌ
كهًْب يُّ أّ ّل ٍجؼ ٍٛيوّح يٍ يمبهثخ انفؾْبء يغ انًؾبهؤ ،يغ ْنا كٛف ًٚكٍ لجٕل يضم ْنا االٍزضُبء؟!
ٔثؼجبهح أفوّٖ ،
اٌ ْنِ انؤاٚبد رؼبهٗ انموآٌ ٔانَُّخ انمطؼٛخ.
ٔثؼٛلا ػ ًّب أٍهفُبِ ،اما نى ركٍ ُْبک ىٚبكح ف ٙانًبنٛخ ف ٙيؼبيالد انًكٛم ٔانًٕىٌٔ ،يغ ٔعٕك افزالف فٙ
انكًٛخّ ،
فبٌ انؼوف ال ٚوٖ منک ظهًب ٔيُكوا كًب ال ٚوٖ انؾٛبح انزغبهٚخ يقزهخ ثننک.

ٔيغ األفن ثؼ ٍٛاالػزجبه انًالؽظبد انَبثمخ ػهٗ هٔاٚبد انوثب انًؼبيه ،ٙالث ّل يٍ ؽًهٓب ػهٗ ٔلبئغ ػُٛٛخ
ماد ٛبثغ ربهٚق ٙفبٓ ثييبَٓب ،أٔ انزٕلّف فٓٛب ٔاٚكبل ػهًٓب انٗ أْهٓب.
انًجًٕػخ انثبٍَخ :سٔاٌبد رحشٌى انقشض انشثٕي

6ـ ؽفٔ ثٍ غٛبس ػٍ اإليبو انٖبكق 7أَّّ لبل« :انوثبء هثبءاٌ :أؽلًْب ؽاللٔ ،اٜفو ؽواو ،فؤ ّيب انؾالل
فٕٓ أٌ ٚموٗ انوعم لوٙب ًٛؼب أٌ ٚيٚلِ ٔٚؼ ّٕ ّٙثؤكضو ي ًّب أفنِ ثال ّو ٛثًُٓٛب ،فبٌ أػطبِ أكضو ي ًّب
أفنِ ثال ّو ٛثًُٓٛب فٕٓ يجبػ نّٔ ،ن ٌٛنّ ػُل هللا صٕاة فًٛب ألو ْٕٔ ،ّٙلٕنّ ػي ٔعم( :فال ٌشثٕا ػُذ

هللا)ٔ ،أ ّيب انوثب انؾواو فٕٓ انوعم ٚموٗ لوٙبْٚٔ ،زو ٛأٌ ٚو ّك أكضو يًب أفنِ ،فٓنا ْٕ ؽواو». 88
4ـ ٔف ٙهٔاٚخ ٕؾٛؾخ ػٍ فبنل ثٍ انؾغبط ٍ :ؤنزّ ػٍ انوعم كبَذ ن ٙػه ّٛيبئخ كهْى ػلكا ،لٚبَٓٛب يبئخ
ٔىَب ،لبل« :ال ثؤً يب نى ْٚزو ،»ٛلبل :
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ٔلبل« :عبء انوثب يٍ لجم انْؤ ،ٛاًَّب ٚفَلِ انْؤ. 84»ٛ
ْٔنِ انًغًٕػخ يٍ انؤاٚبد ال رؼ ٍّٛانًٖلاق أٚٚب ٔانًٕهكًٍّٛ ،ب ّ
ٔأٌ يب كبٌ هائغب ف ٙمنک انييبٌ ْٕ
انوثب االٍزٓالكٔ ،ٙنٓنا ،فبٌ رؼًٛى ْنِ انؤاٚبد نزًبو إَٔاع انوثب انمو ٙٙال يجوّه نّ.
انذنٍم انثبنث َ :ظوا نمٖٕه أكنخ انؾويخ انموآَٛخ ٔانؤائٛخ ػٍ افبكح انزؼًٛىًٚ ،كٍ انمٕلّ :
اٌ يمز ٗٚاٛالق ـ
ٔكنا ػًٕو ـ أكنّخ انؼمٕكٔ ،انْؤٔ ،ٛانزغبهحٔ ،انموٗ أٚٚب ْٕ ؽهٛخ انوثب اإلَزبع.ٙ
ٔثؼجبهح أفوًٖٚ ،كٍ أٌ ٚمبل :اٌ اٛاللبد ٔػًٕيبد أكنّخ انًؼبيالد ٔانمؤٗ ال رقٖأ ّاال يٍ عبَت
انمؤٗ االٍزٓالكٛخ ،فًٛب ٚجمٗ غٛوْب رؾذ انؼًٕيبد ٔانًطهمبد انلانخ ػهٗ انغٕاى ٔانؾهّٛخ ٔانٖؾّخ.
انذنٍم انشاثغ  :اٌ آٚبد رؾوٚى انوثب لل عبءد انٗ عبَت آٚبد اإلَفبقْٔ ،نا يب ّ ْٚكم ثُفَّ لوُٚخ ّٔبْلا ػهٗ
ّ
أٌ انوثب انًؾوّو اًَّب ْٕ يب ٚمغ يٕٙغ
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اإلَفبق ٔٚؾ ّم يؾهّّٔ .ثؼجبهح أفوٖ ،ف ٙانًٕاٙغ انزُٚ ٙجغ ٙفٓٛب اإلَفبق ٔانؼطبء اما نى ٚمى انًَهى ثًب ْٕ
انالىو ػه ّٛثم ٛبنت ثبنيٚبكح ٔاٍزؾَُٓب كبٌ منک يُّ هثبْٔ ،نا ْٕ ثؼ ُّٛانوثب االٍزٓالكّ ،ٙ
ٔاال ّ
فبٌ انوثب
اإلَزبع ٙال ٚكٌٕ كننک ،ام الٚمغ يٕلغ اإلَفبق ٔال ٚؾ ّم يؾهّّ ،اًَب ٚكٌٕ انًمزوٗ ف ّٛغٛو يؾزبط
نهًموٗ ،ثم ٚوٚل ثبنموٗ هفغ هأًٍبنّ ثغٛخ رفؼٛم اٍزضًبهارّ ٔرُْٛطٓب.
انذنٍم انخبيظ  :نمل ػ ّل انوثب ٔأكم يبل انُبً ثبنجبٛم فٍٕ ٙهح انَُبء أيوا ٔاؽلا ،ؽٛش لبل رؼبنَٗٔ ( :أَ ْخ ِز ِْ ُى

بط ِم) ]انَُبء ،[616 :منک ّ
أٌ انوثب يضبل يٍ أيضهخ أكم انًبل ثبنجبٛم.
ط ثِب ْنجَ ِ
آن ِّشثَب َٔقَ ْذ َُ ُٕٓا َػ ُُّْ َٔأَ ْكهِ ِٓ ْى أَ ْي َٕا َل آنَُّب ِ
ٔثؼجبهح أفوّٖ ،
اٌ اٜٚخ يٍ َٕع مكو انؼبو ثؼل انقبٓٔ ،ثُبء ػهٚ ،ّٛغلٔ انوثب ؽوايب يٍ ؽٛش كَّٕ أيوا
أٌ انوثب االٍزٓالكٚ ٙزَّى ثننکّ ،اال ّ
ثبٛالٔ ،ال ّک فّ ٙ
أٌ انوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘ انن٘ ٚهؼت كٔها
أٍبٍٛب ف ٙلٛبيخ االلزٖبك ن ٌٛؽبنّ كننک.
انذنٍم انغبدط  :عبء ف ٙهٔاٚبد رؾوٚى انوثب مكو

ػهم ٔأٍجبة نهؾويخ ال رُطجك ػهٗ انوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘ ،فمل مكود ثؼ٘ انؤاٚبد ّ
أٌ ػهخ رؾوٚى
انوثب هكٕك االلزٖبكٔ ،رؼطٛم انًؼبيالد ،ففٍٔ ٙبئم انْٛؼخ ػٍ ْْبو ثٍ انؾكى :أَّّ ٍؤل أثب ػجلهللا 7ػٍ
ػهّخ رؾوٚى انوثب فمبل« :اَاّ نٕ كبٌ انوثب ؽالال نزوک انُبً انزغبهاد ٔيب ٚؾزبعٌٕ ان ،ّٛفؾوّو هللا انوثب نزُفو
انُبً يٍ انؾواو انٗ انؾاللٔ ،انٗ انزغبهاد يٍ انجٛغ ٔانْواء ،فٛجمٗ منک ثُٓٛى ف ٙانموٗ». 85
ْٔكناُٚ ،مم ىهاهح ػٍ اإليبو انٖبكق 7لٕنّ « :اًَّب ؽوّو هللا انوثب نئال ٚنْت انًؼؤف». 86
ٔيٍ انٕاٙؼ أٌ انوثب اإلَزبع ٙن ٌٛفم ٜال َٚجّت هكٕكا الزٖبكٚب ال ثم َٚبْى فّ ٙ ٙـ ػغهخ االلزٖبك
ثبنؾواکٚٔ ،جش هٔؽب يزُبيٛخ ف ٙؽوكخ اإلَزبط أٚٚب.
ٔيٍ انًًكٍ أٌ ٌقبل  :اٌ يب عبء ف ٙانؤاٚبد ن ٌٛػهّخ ٔاًَّب ْٕ ؽكًخٔ ،انؾكًخ ٔاٌ صجذ انؾكى
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ثضجٕرٓب االا أَّّ ال ٚئل ثبَزفبئٓب ،نكٍ :
أٔال ّ :
اٌ ؽؤف انزؼهٛم يضم اًَّبٔ ،نـ ٔ ،ألٌٔ ،نئالا ٔ ...ظبْوح ف ٙافبكح انؼهٛخ ال انؾكًخٔ ،ػهًبء األٕٕل
ػُليب ٚزؾ ّلصٌٕ ػٍ رُمٛؼ انًُبَٚ ٛزُلٌٔ انٗ ٔعٕك أكٔاد انزؼهٛمٚٔ ،ؤَٓب يٍ انؼالئى انمطؼٛخ انلانخ ػه،ّٛ
فمل مكو انًٛوىا انمً ٙف ٙكزبة انمٕاَ« : ٍٛأيب انكزبة ٔانَُخ فبيب َٚزفبك انؼهخ يًُٓب ثٖوٚؼ انهفع انلا ّل
ػهٓٛب ثبنٕٙغ أٔ ثَجت انزُجٔ ّٛاإلًٚبء انًؾَٕة يٍ انلالنخ االنزيايٛخٔ ،نكمٍّ يًُٓب يوارت يقزهفخ فٙ
انٕٕٙػ ٔانقفبء ،أ ّيب األٔل فكمٕنّ :نؼهخ كنا ،أٔ ألعم كنا ،أٔ كٚ ٙكٌٕ كنا ،أٔ امٌ ٚكٌٕ كنا َٔؾٕ منک،
ٔكَٔٓب ف ٙانظٕٓه انالو ٔانجبءٔ ،اٌ كبَذ ْنِ أٚٚب ظبْوح . 87» ...
ثبٍَب  :ن ٌٛك ّم ىٚبكح ـ كًب ي ّو ـ ؽوايبٔ ،ػه ،ّٛركٌٕ انؤاٚبد يغًهخٔ ،انمله انًزٛمٍّ يُٓب ْٕ انوثب
االٍزٓالك ،ٙكٌٔ أٌ رًْم يب ٍٕاِ.
ثبنثب  :ػهٗ رملٚو ػلو اإلعًبل ف ٙانؤاٚبدّ ،
ٔأٌ يب مكو اًَب ْٕ ؽكًخ ال ػهّخًٚ ،كٍ ا ّكػبء ٔعٕك
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اَٖواف ُْب ،منک ّ
أٌ انًزؼبهف ف ٙمنک انييبٌ ْٕ انوثب االٍزٓالكٔ ،ٙيٍ صى ن ٌٛف ٙانؤاٚبد كالنخ
ػهٗ يب ْٕ أىٚل يُّ.
اٌ رؾوٚى انوثب اإلَزبعٚ ٙقبنف انُٔ انموآَ ،ٙمنک ّ
ساثؼب ّ :
أٌ آٚخ ؽويخ انوثب رؼهّهٓب ثبنظهىٔ ،اما يب فبنف
ي ًٌٕٚهٔاٚخ يؼطٗ آٚخ لوآَٛخ فالث ّل يٍ ٛوؽّ أٔ رؤٔٚهّٔ ،يغ غ٘ انُظو ػٍ منک كهّّ ًٚكٍ ا ّكػبء ّ
أٌ
رؾوٚى انوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘ يقبنف نهؼمم ،منک أَّّ ـ أ٘ انؼمم ـ ًٚزلػ ْنا انُٕع يٍ انيٚبكاد.
انذنٍم انغبثغ  :اٌ كهًبد انفمٓبء يقزّٖخ ثكْف يٖلاق اٜٚبد ٔانؤاٚبدْٔ ،نا ْٕ اعزٓبكْى ف ٙفٓى انموآٌ
ٔانَُّخٔ ،يضم ْنا االعزٓبك ن ٌٛؽغخ ػهٗ انًغزٓل ٍٚاٜفؤ ،ٍٚثؼجبهح أفوٖ ،اما يب الؽظُب ف ٙكهًبد
ثؼ٘ انفمٓبء رؼًًٛب ف ٙيغبنُب ُْبّ ،
فبٌ ْنا ال ٚل ّل ّاال ػهٗ رٖ ّٕهارّ ٔهإاِ نًٖبكه انًؼوفخ انلُٛٚخ ،كٌٔ
أٌ ٚؾك ٙػٍ ٕلٔه انؤاٚبد ٔاألفجبهْٔ ،نا يب ال ٚغؼم فًّٓ ٔاعزٓبكِ ٍُلا أٔ يلهكب نجمٛخ انًغزٓل.ٍٚ

انذنٍم انثبيٍ ًٚ :كٍ انمٕل :اٌ انَٛوح انؼمالئٛخ كانّخ ػهٗ ؽهٛخ إَٔاع انوثب اإلَزبع ٙاالٍزضًبه٘ أٔ ّ
أٌ انْبهع
نى ٚوكع ػُٓبْٔ ،نا ثُفَّ ّبْل ٕبهؿ ػهٗ انؾهّٛخ.
ٔال ٚغله انمٕل :اٌ ْنِ انَٛوح ال رًز ّل انٗ ىيٍ انْبهع ؽزٗ ٚكْف ػلو انوكع ػُٓب ػٍ ايٚبئٓبٔ ،منک
ّ
ألٌ ثُبء انًؼبيالد ػهٗ اإليٚبء ال انزؤٍٔ ،ٌٛيٍ ُْب ٚكٌٕ ػلو انوكع ػُٓب كبّفب ػٍ ايٚبئٓب.
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