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تىطئخ:

الؾمددلعٔيىددٓعالضىددب عَالْد وعٌَددُعمنددلعدددهعالمددلػع
(فٍدددُعٔعددداعنندددّعالضىدددب يعَنندددّعالزؾمٕدددلعَنندددّع
الْ وعَالغيا ع).1عع
َلعلعروكّكدعٌنيعالمفوكحعكضٕواًعفٓعالعوآنعال دؤلع
ؽزدددّعثنسدددذعٍدددزٕهعددددوح)ععدددب ع(ع٘ٔ)عدىٍدددبعدددداع
الزَجٕؼعَع()ٕ2عداعمكوعاهللعريبلّعََهكدعاٍدمبًع
دهعمٍمبئًعالؾَىّع()ٔ1عَّب دعاٚهاكحعاٚلٍٕخع
رَ دمٕخعوجٕىددبعدؾمددلع(ٕددنلعاهللعننٕددًعَآلددًعٍَددنل)ع
دهع(الؾمل).عع
َنهعد بوخعالؾملعنىلعهةعاليدبلمٕهعٔعدُاعاٚددب ع
ننٓع(ننًٕعالَ) ٝع(دهعّوفعٌدنيعال نمدخعٌَدٓع
الؾمددددلعهللعمنعاهللعريددددبلّععينٍددددبعفبرؾددددخعكزبثددددًيع

 . 1يعبًَ انقرآٌ انكرٌى.1،51 :
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َعينٍددبعفبرمددخعكنددُِعمٌددقععىزددًعفعددباع«َآفددوع
كنُاٌلعمنعالؾملعهللعهةّعاليبلمٕه2.»1عع
كمبععينٍبعٍدجؾبوًع(ٝؤعدبًعددهعٝدوععاٜنزدوافع
ثٌُٝرٕزًعَٕملاوٕزًع)3عؽٕهعقووًعثبلزَجٕؼ.عع
َمدددبعالزمغٕددلعفٍددُع(الزيالددٕلعَاٜندد) ٝع4عٌَددُعهللع
َؽلييعَللعروكعالنفالخعإٜعددوحًعَاؽدلحًعفدٓعالعدوآنع
ال ؤلعاٍمبًعدهعمٍمبئًعريبلّعدعوَوخعثبلؾمدلعفدٓع
قُلًعٍجؾبوًعٔقجدوعندهعثْدبهحعالمٝئع دخعٚثدوإٌلع
(ننٕدددًعالَددد ٝع)ع«قدددبلُاتعمريغججدددٕهعددددهعمددددواهللع
هؽمددخعاهللعَثوكبرددًعننددٕ لعاٌددقعالجٕددذعاوددًعؽمٕددلع
دغٕل».5ع
عب عفٓعَٕٕخعاٚدب عننٓعع(ننًٕعالَ) ٝعليبدنًع
دبلكعثهعالؾبهسعاّ٘زوعالىقيدٓعالنائيدخعالٖدٕذع
ؽٕىمبعَٜيعإدبهحعدٖوعدبعٔىٍبيعفٍٕبعَٔؾنهيعددهع
اليالمخعَالزغجدوع٘وعٍدبعهللعَؽدليع(َإٔدبمعَدَدبَاحع
اهللعفددٓعنالمزددًعَالزْددجًعثددًعفددٓععجوَرددًعفددئنعاهللع

ٌ . 1ىَس.11:
 . 2شرذ َهح انجالغخ.491 ، 21 :
 . 3تسف انعقىل.9 :
 . 4انقبيىس انًسٍط :يبدح (يدذ).
 . 5هىد.13 :
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ٔناُعكقّععجبهعٍَٕٔهُعكقعدقزبا)ٔعَدداعمنع(ابٔدخع
كقعدزيمقعفٓعديوفدخعالقدبلقعٍدجؾبوًعاٜنزدوافع
ثبلعُٖهعنهعإكهاكٍب)ٕعفئوًّعٍدجؾبوًعؽجّدتعلنيجدلع
ٍجقعالزف ّوعَالزأدّقعفدٓعنالمزدًعَعيدقعالَدمُادع
ا٘هٗعَدبعثٕىٍمبعآٔبدعرلاعننًٕعَرٍلْعإلًٕ.عع
َلٛددب عنندٓع(ننٕددًعالَد) ٝع(دددهعنغٕدتعال دد ٝع
فددٓعالزُؽٕددلعَاليددلاعَرىئددًعاهللعٍددجؾبوًعَريددبلّع
نددهعّددجًعالقنددقعدددبٌُعثددٝاعكدقّعانّددخعَّددفب عكدقّع
ننخعَع ٝعكقّعّجٍخ3)..عددهعٌىدبعرُلدلدعالواجدخع
الٖبكقخعفدٓعالغمداعثدٕهعمكجدوعاوغدبىٔهعدز دبدنٕهع
فددددٓعإهسعآاعثٕددددذعالىجددددٓع(ٕددددنُادعاهللعننددددٍٕلع
معميٕه)عٌَمبعوٍظعالجٝادخعَالٖدؾٕفخعالَدغبكّٔخع
فٍمددبعؽنعزددبنعدددهع(رنددكعالددلائوحعالميىُٔددخعالينُٔددخع
الزددٓعرزغنددّعفٍٕددبعوٖددُٓعا٘ئمددخعدددهعآاعالجٕددذع
ثغمددباعالنفالددخعَاليجددبهحعَالزْددبثًعثددٕهعالمٚددبدٕهع
َالزمٕٕيعالقبٓعث قعدىٍل)4عَملكعثغٍلٍعٔزعّٖدّع
دٝدؼعاٚثلاععالفىٓعَٔجؾدشعفدٓعددُاٝهعالجٝادخع
في جملة محاور :ع
 . 1شرذ َهح انجالغخ.24 ، 11 :
 . 2و.449 ، 21 :ٌ .
 . 3شرذ َهح انجالغخ.51 ، 1 :
 . 4قراءح نغىٌخ وَقذٌخ فً انصسٍفخ انسدبدٌخ.16 :
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عددب عالمؾددُهعاَ٘اعفددٓعكهاٍددخعثٝاددخعالز ضٕدد ع
َالزفٖٕقعَالجؾشعنهعالٍُبئقعالفىٕخعالزٓعؽععذع
اٜفزيااعَرنكعالزٓعمَعلدعاٜرَبع.عع
َنددوٗعالمؾددُهعالضددبوٓع٘فددّٔعنددبٌوحعرمددىؼع
الىٖددُٓعا٘كثٕددخعٍددمخعالقنددُكعمٜعٌَددٓعثٝاددخع
اٜنزلااعفٓعالقٞبة.عع
َمدددبعالمؾددُهعالضبلددشعفعددلعرىددبَاعمكضددوعاٍ٘ددبلٕتع
ّدددُٕنبًعفدددٓعمكةعالزمغٕدددلعٌَدددُعمٍدددنُةعالعٖدددوع
َالؾٖددددوعثٖددددٕسًعالمزيددددلكحعثؾضدددبًعنددددهعالٕعددددٕهع
َثٝاخعإهٍبلًعلٗفؤهيعَرُق عالمؾدُهعالواثداع
نىلعدبعٌُعمقوةعإلّعفدهعالقٞجدخعٌَدُعاٍ٘دنُةع
الؾدددُاهْعالغدددللٓعالدددنْعقبثندددًعفدددهعالمىبعدددبحعفدددٓع
مكنٕخعاٜدب عالَدغبكع(ننٕدًعالَد) ٝعثدأكا ٍعفدبٓع
لددلِعكددقعدددهعالىزددبعٕهعٔزُافددقعددداعالمعددب عالددنْع
ٕددلهعنىددًعالمعددباعدزىددبًَٜعثٝاددخعالزُإددقعفددٓع
الؾُاه.عع
ع
ٍَزْددٕوعالجبؽضددخعثٖددٕسخع(الددىٔعالينددُْ)عإلددّع
مكةعاٚدب عننٓع(ننٕدًعالَد) ٝعَثٖدٕسخع(الدىٔع
الَغبكْ)عإلّعمكةعاٜدب عننٓعثهعالؾَٕهع(ننًٕع
الَ.) ٝعع
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أوالً :ثالغخانتكثٍف وانتفصٍم

إنعر ضٕ عالمٚمُنعالمؾمّقعثب٘ف بهعفٓعفٞدبةع
قٖٕوعدوكّيعٔمىؾًععمبًٜعفبٕبًعٌَُعٔيُكعلزندكع
العلهحعالجٝإدخعنندّعاٍدزٕؾب عا٘لفدبٟعَرُاّدغٍبع
ددداعثيٚددٍبعفددٓعرواكٕددتعرددىٍ٘عثٞبقددبدعف ؤددخع
دجلنخعَدؤصوحعَلينًع(الوكٕيحعالوئَٕخعفٓعنمنٕخع
الزؾددُاعثددبل  ٝعدددهعدَددزُِعالزيجٕددوعاليددبكْعإلددّع
المَزُِعاٍٜزضىبئٓعالنْعٔمىؾًعٕفخعالغمبا).1عع
ٔقزياعالىٔعالينُْعفٓعإّبهارًعإلّعكَا عالؾملع
ثزُافقعىدىٓعفٓعدَزٍقّعريجّدلْعلقٞجدخعلدًعثعُلدًع
(الؾملعهللعكنمبعَقتعلٕدقعَاَدقعَالؾمدلعهللعكنمدبع
ٜػعوغلعَففق).2ععع
كمددبعٔددُعيعؽٕدد هعٔعددلع علىددبعإعبثددبدعدَددجعخعنددهع
دجٍمددبدعدعددلّهحع(نندددّعدددبماعوؾمددليع )تع(وؾمدددليع
ننددّعدددبعمفددنعَمنٞددّعَننددّعدددبعمثنددّعَاثزنددّ)ع3يع
َعُاثدبًعننددّع(لمددبماعوؾمددليع )عثددأنعوغينددًع(ؽمددلاًع
ٔ ُنعلؾعًّعقٚب عَلْ ويعمكا عَإلّعصُاثدًعدعوّثدبع
َلؾَهعدئليعدُعجبًع)4عهكّاًعنندّعددهعٔجؾدشعفدٓع
 . 1انًستىٌبد اندًبنٍخ فً َهح انجالغخ.121 :
 . 2شرذ َهح انجالغخ.131 ، 3 :
 . 3و.313 ، 1 :ٌ .
 . 4و. 269 ، 11 :ٌ .
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كٕفٕخعٌدناعالؾمدلعَٕدفعزًعقدبئًٝعفدٓعٍدٕبععالدلنب ع
(ؽمددلاًعٔمددٙعدددبعفنعددذعَٔجن د عدددبعمهكدَعؽمددلاًعٜع
ُٔؾغددتعنىددكعَٜعٔعٖددوعكَوددكيعؽمددلاًعٜعٔىعٞدداع
نلكيعَٜعٔفىّعدلكيع).1عع
َدهعُّاٌلعاليفلعالدلٜلٓعالم ضد علنميىدّعقُلدًع
(لددُعلددلعٔزُنددلعاهللعننددّعديٖددٕزًعل ددبنعٔغددتعمٜع
ُٔيّٖعّ واًعلىيمً).2ععع
َثيددلعؽمددلعاهللعَالضىددب عننٕددًعٍددجؾبوًعكددبنعالددىٔع
الينددُْعٔعووددًعثددنكوعالىجددٓع(ٕددنلعاهللعننٕددًعَآلددًع
ٍَدددنل)عفؾدددٕهعَٔدددزٍقعالقٞجدددخعثعُلدددًع(الؾمدددلعهللع
اَ٘اعفٝعّدٓ عقجندًعَاٖفدوعفدٝعّدٓ عثيدلي)..ع3ع
وغدددلعدمدددبعافزدددبهيعالْدددؤ عالوٙدددٓيعددددهعٌدددنيع
القٞجددخعفددٓعمكددوعالوٍددُاع(ٕددنلعاهللعننٕددًعَآلددًع
ٍَدددنل)ع(دَدددزعوّحعفٕدددوعدَدددزعوعَدىجزدددًعمّدددوفع
دىجدددددذ...عكفدددددهعاهللعثدددددًعالّٚددددديبئهعَمٝفدددددأعثدددددًع
الىُائو..كٝدًعثٕبنعَٕمزًعلَبنع).عع
َقلععب عالز ضٕ عثزُافقعالجىب عَرمبٍد ًعفدٓعٌدنيع
الغمدددقعالعٖدددٕوحعالم زالدددخعثبلمٚدددبدٕهعَع(ثمدددبع

 . 1و.149 ، 11 :ٌ .
 . 2و.14 ، 19 :ٌ .
 . 3و.41 ، 1 ٌ .
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ٔىَددغلعددداعالمعددب عاٚلٍددٓعَالىجددُْعفددٓعاقزواوٍمددبع
العلٍٓ).1ع
مدّددبعدددبععددب عدفٖ دًٝعفعُلددًعفددٓعدَ دزعٍقعالقٞجددخع
السدوّا ع(الؾمددلعهللعالددنْعنددٝعثؾُلددًعَكوددبعثُٞلددًع
دددبوؼعكددقعاىٕمددخعَفٚددقيعَكبّ د عك دقّعنالٕمددخع
َمىايعمؽمددددليعننددددّعنُاٝدد د عكودددددًعٍَددددُاث ع
ويمً).2ع
َقددلععددب عالزفٖددٕقعفٕمددبعمنعددتعٌددناعاٍٜددزٍٝاع
دُٕددٕبًعَدددنكواًعثد  ٜعاهللعريددبلّع(مَٕددٕ لعنجددبكع
اهللعالنْعٙوةعل لعا٘دضدبايعََّفدذعل دلعاعٖعدباع
َملجَ لعالؤدبُعَمهفداعل دلعالميدبُعَمؽدبٛعث دلع
اٜؽٖدددب عَمهٕدددلعل دددلعالغددديا عَمقدددوكلعثدددبلىّيلع
الَدددددُاث عَالوفدددددلعالوَافددددداعَمودددددنهكلعثدددددبلؾغظع
الجُال ).3ع
مدّددبعفددٓعمكةعالَددغبكع(ننٕددًعالَدد) ٝعف ددبنعالؾمددلع
ْٔسقعدَبؽخعَاٍيخعدهعمكنٕزًعَدىبعٕبردًعَكدبنع
دهعفٖبئٔعدىٍغًعٌىبعالزفٖٕقعَالزجَعدٕٜعففدٓع
مَاعؤٍّعثبلٖؾٕفخعوعومعكنب عالزمغٕلعَالضىدب عهللع
نيّعَعدقّعدجزدلئبًعثعُلدًع(نعنٕدًعالَد ٝع)ع(الؾمدلعهللع
 . 1انخطبة فً َهح انجالغخ.141 :
 . 2شرذ َهح انجالغخ.331 ، 6 :
 . 3و.341 ، 6 :ٌ .
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اَ٘اعثددٝعمَاعكددبنعقجنددًعَاٖفددوعثددٝعآفددوعٔ ددُنع
ثيليعالدنْعقٖدودعندهعههٔزدًعمثٖدبهعالىدبنؤهع
َنغددديدعندددهعويزدددًعمٌَدددب عالُإدددفٕهع)ع1عَثيدددلع
مكويعليالمخعاهللعفٓعفنقعنجدبكيعْٔدٕوعإلدّعمٌمٕدخع
الؾملعويمدخًعددهعالقدبلقعَمصوٌدبعفدٍٕلع(َالؾمدلعهللع
النْعلدُعؽدجٌعندهعنجدبكيعديوفدخعؽمدليعنندّعددبع
مثٌٝلعدهعدىىًعالمززبثيدخعَمٍدج عنندٍٕلعددهعويمدًع
المزالدددبٌوحعلزٖد دويفُاعفدددٓعدىىدددًعفندددلعٔؾمدددلَيعمَع
رٍُّيُاعفٓعهىقًعفندلعْٔد وَييعَلدُعكدبوُاعكدنلكع
لقوعُاعدهعؽلَكعاٜوَدبوٕخعإلدّعؽدلععالجٍمٕمٕدخع)ع
َثيددلعمنعٔيددوٗعلمىبفددنعالؾمددلعَٔزىددبَاعَٕددفًع
ٔيدُكعإلدّعثٕدبنعمصدويعَدىيلزدًعفدٓعالدلوٕبعَاٖفدوحع
ثأنعٔ ُنع(ؽملاعويمّوعثًعفٕمهعؽمدليعددهعفنعدً..ع
ٔ ٓٚعلىبعثًعننمبدعالجوىؿعٍََّٔقعننٕىدبعٍدجٕقع
المجيددش..عؽمددلاعٔورفدداعدىددبعإلددّعمننددّعننٕددٕه...ع
ؽملاعرعوعثًعنُٕوىدب..عَرجدّٕ٘عثدًععَعٌُىب..ؽمدلاًع
ويزقعثًعدهعملٕلعوبهعاهلل.عع
ؽمدددلاًعودددياؽلعثدددًعدٝئ زدددً)عَاِصدددوعٌدددناعالُٕد د ع
المزأوٓعكٕ عٔ ُنعَددبععدياهيعٔيدُكعلٕفّٖدقعفدٓع
دُعجبدعٌناعالؾملعَقلعٍبنلعننّعٌدناعالزفٖدٕقع
ر واهعالمٚبدٕهعثأٍبلٕتعنلحعَدؾبَلخعاٜؽبٝدخع
الْبدنخعكمبعفٓعاٍٜزسواععفٓعالُٕ تع(رؾملمع
 . 1انصسٍفخ انسدبدٌخ.33 :
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وفَددٓعَلَددبوٓعَنعنددٓ)1عَقُلددًع(َالؾمددلعهللعث ددقع
دددبعؽمددليعثددًعمكوددّعدٝئ زددًعإلٕددًعَمكددو عفنٕعزددًع
ننًٕ..عؽملاعٔفٚقعٍدبئوعالؾمل..لدًعالؾمدلعد دبنع
كقعويمخعلدًعننٕىدب..عمثدلاعٍدودلاعإلدّعٔدُ عالعٕبددخع
ؽمدلاعٜعدىزٍدّعلؾدلّيعَٜعؽَدبةعليدلكيعَٜعدجند ع
ليىبٔزدددًعَٜعاوعٞدددبعع٘ددددلي..عؽمدددلاعويدددلعثدددًعددددهع
الَيلا عدهعمَلٕبئًعَوٖدٕوعثدًعفدٓعوالدلعالْدٍلا ع
ثَُٕفعمنلائًعاوًعَلٓعؽمٕل).2عع
صلعٔفوكعالىّٔعالَدغبكْعثيدلعٌدناعالؾمدلعالمفٖدقع
الْددبدقعؽمددلاعهللعثددأنعّددوّفعَدددهّعننددٍٕلعثىجٕددًع
دؾمّددلع(ٕددنلعاهللعننٕددًعَآلددًعٍَددنل)عماكددواًعفٕددًع
ٕفبدعالىجٓعَفٚدنًعنندّعمدزدًعصدلعٔدلنُعدىبعٕدبع
فٓعآفوعاللنب ع(النٍدلعفبهفيدًعثمدبعكدلػعفٕدكعإلدّع
اللهعخعالينٕبعدهععىزك)عع
إنعٌدددناعالزفٖدددٕقعْٔدددٕوعإلدددّعمددددؤهتعاَ٘اعٌدددُع
السبٔخعالمُُٙنٕخعالزُعٍٕٕدخعفدٓعإندبكحعالمغزمداع
المقبٝتعإلدّعالعىبندخعَاٜؽَدبًعثبلوٙدبعثدنكوع
اهللعَالسبٔدددخعالنارٕدددخعالىفَدددٕخعالزدددٓعرقد دّٔععبودددتع
اليجددبكحعٌَددٓعالددلنب عَمَاعآكاثددًعالؾم دلععَالْ د وع
هلل.ع
 . 1و.231 :ٌ .
 . 2انصسٍفخ انسدبدٌخ .31
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َإنعكدددبنعالقٞبثدددبنع(اليندددُْعَالَدددغبكْع)عقدددلع
فّٖددبعالؾمددلعثبلزعددلٔلعَرىددبَٜيعثئديددبنعفددٓعمكددوع
كَانًٕعَندوٗعدَدزؾعبرًعَصُاثدًعَكٕفٕزدًيعفدئنّع
دؾبَلددخعاٜؽبٝددخعثبلزمغٕددلعرالددقعقبٕددوحع٘نّعاهللع
ريدددبلّعكمدددبعٔعدددُاعاٜددددب عنندددٓع(ننٕدددًعالَددد) ٝع
(ابلتعلمعباعالُإفٕه)1عننّعمودًعٍدجؾبعوًععيدقع
مكويعَإكادخعرَجٕؾًعَرىئًٍع(عً ٝعلنعنُة).2عع
َلمبعكبنعاٚدب عكمبعٔعُاعنجبًعدؾمُكعاليعبكعقلع
(عيددقعالددلٔهعدُٙددُنبًعدددهعدُٙددُنبدعالزف ٕددوع
َالزأدددقعَلددلعٔعٖددويعننددّعاليجددبكح)ع3عفعددلعؽفنددذع
فٞجًعثأثن عدبعٔعزًٕٚعالزمغٕلعدْٕوحعإلدّعٕدلعع
ٔعٕىدددًعَنالدددٕلعننمدددًعمَعلدددلعٔعدددقع(نعنٕدددًعالَد د) ٝع
(ٍنُوٓعقجقعمنعرفعلَوٓعفٙوبعثٞوععالَمب عمننلع
دىّدددٓعثٞدددوععا٘هٗع)4عصعدددخعدىدددًعثعدددُحعديوفزدددًع
َددبرغنّعثدًعددهع(دئدخعاليعدُاعاليبلٕدخعَالىفددًُع

 . 1شرذ َهح انجالغخ.43 ، 11 :
 . 2و.121 ، 11 :ٌ .
 . 3انعجقرٌبد اإلساليٍخ.611 :
 . 4شرذ َهح انجالغخ.11 ، 13 :
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الوفٕيخ)1عمَعللعٔعقع(لُعكْ عالسٞدب عددبعاىككدع
ٔعٕىب).2عع
َددبعكبوددذعرغنٕبرددًعفٕمدبعقددل عدددهعمكةعالزمغٕددلعإٜع
دٖلاقبًعلعُاعالىجدٓع(ٕدنلعاعهللعننٕدًعَآلدًعٍَدنل)ع
فًٕع(ننٓعداعالعوآنعَالعوآنعدداعنندٓعلدهعٔفزوقدبع
ؽزّعٔدوكاعنندٓعالؾدُٗع)ع3عَقُلدًعمٔٚدبًع(ٕدنلع
اهللعننًٕعَآلًعٍَنل)ع(موبعدلٔىخعاليندلعَنندٓعثبثٍدبع
فمهعاهاكعالينلعفنٕأرٍبعدهعثبثٍب).4عع
ل دددقّعٌدددناععدددب دعدؾدددبَهعالزمغٕدددلعفدددٓعفٞجدددخع
دعُٖكحعَابلجخعثٕيهعفٍٕبعنالمخعاهللعريبلّعدىيٌدبًع
َدعلٍ دبًعَنبه ٙدبًعقلهرددً ع عريددبلّ ع عفددٓعفنددقع
الَددددمُادعَا٘هٗعَدددددبعثٕىٍمددددبعَكبوددددذعٌددددنيع
المؾددددبَهعدَددددزعنخعؽٕىدد دبًعَدورجٞددددخعؽٕىدد دبًعآفددددوع
ثمُٙددددددُنبدعمفددددددوِعكبلُٕددددددٕخعَالمُنالددددددخع
َاللنب يعَدبعقلعٔزٞنجًعالمُقد عالزدبهٔقٓعآودنامع
دهعاوناهعمَعرؾؤ٘عمَعرُعًٕعهَؽٓيعفعدلعكدبنع
ا٘كةعاليندددُْعٔزغدددًعإلدددّعمٌدددقعؽعجدددخعنبٕدددوٌبع
اٜدب عكضودعفٍٕبعالمَبعٝدعَالْ ُمعَا٘قدُااع
 . 1قراءاد اَطجبعٍخ فً َهح انجالغخ.49 ، 1 :
 . 2شرذ َهح انجالغخ.139 ، 11 :
 . 3انًستذرك عهى انصسٍسٍٍ  331 ، 3ذ .4616
 . 4و 339 ، 3 ٌ.ذ .4696 ،4695
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دددهعالفددوععال ٝدٕددخعَإوٌددبعفغددب عالزىئددًعهكاًع
ننددّعالمْدددجٍخعَالمغَدددمخعَإوٌدددبعثدددأثن عؽغدددظع
ريزمددلعالجوٌددبنعاليعنددٓعَالزأدددقعالف ددوْعٔؤٔددلٌبع
الللٕقعالعوآوٓعالمفؾل.عع
مدددبعأٜغددبىعٍددمخعلنقٞددبةعفددئنّعالجؾددشعٔعغددلعلددًع
دَددددُابدعَدىٍددددبع(دوانددددبحعالمقبٝددددت)عَدددددهع
ُّاٌليعالمٕقعليوٗعالالُاٌوعال ُوٕخع(ال نٕبد)ع
فددٓعاصجددبدعنالمددخعالقددبلقعلعددلهحعالف ددوعالجْددوْع
ننّعاٍزٕيبثٍبعَرُٖهيعنهعاٍزٕيبةععيئٕبرٍب.عع
ٌَ ناععب دعا٘كلخعدهعدالبٌوعالُعُكعالملهكخيع
ملددكعموددًعٍددجؾبوًعكمددبعٔعددُاعاٜدددب عننددٓع(ننٕددًع
الَ) ٝع(للعٔٞنداعاليعدُاعنندّعرؾلٔدلعٕدفزًعَلدلع
ٔؾغجٍددبعنددهعَاعددتعديوفزددًعفٍددُعالددنْعرْددٍلعلددًع
من ٝعالُعُك).1عع
دددهعٌىددبعوعددومعفددٓعمكثددًعالقٞددبثٓعدمغددلاعالقددبلقتع
(الؾملعهللعالنْعثٞهعففٕدبدعا٘ددُهعَكليدذعننٕدًع
من ٝعالالٍُهعَادزىاعننّعنٕهعالجٖٕوعفٝعنٕهع
دهعلدلعٔدويعرى دوييعَٜعقندتعددهعمصجزدعًعثجٖدويع)ع2ع
ٌَُعدبعٔدزميّهعثدًعالجؾدشعفدٓعقوا ردًعلقٞجدخعفدٓع
نغٕتعٕفخعال ُنعمُوغيعفٓعدعبٝاعٍدوكٔخعثنسدخٍع
رىزمٓعإلدّعلسدخعالعدوآنعال دؤلعثز ضٕفٍدبعالٖدُهْع
 . 1شرذ َهح انجالغخ.149 ، 3 :
 . 2شرذ َهح انجالغخ.149 ، 3 :
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ٌَدددٓعرٖددد عدْدددبٌلعالقندددقعاٚلٍدددٓعلدددٙهٗع
َالَددددمب عثززددددبثاعلٙؽددددلاسعننددددّعَفددددقعرُاعددددلع
المقنُقبدعلسبٔخعاثزسبٌبعالقٞبةعٌَدٓعفْدٕخعاهللع
ثبلزف ّوعَالزأدّقععب عفٓعالمعٞاعاَ٘اع(َكبنعددهع
اقزلاهععجوَرًعَثلٔاعلٞبئ عٕدفزًعمنععيدقعددهع
ددددب عالجؾدددوعاليافدددوعالمزدددواكلعالمزعبٕد د عٔجَدددبع
عبدلاًعصلعفٞوعدىًعمٝجبقبًعففزعٍبعٍجاعٍدمُادعثيدلع
اهرزبقٍبعفبٍزمَ ذعثأدويع)عَعب عالمعٞاعا٘فٕوع
دزبثيبًعقٖخعالقنقعثبلَوكعالُٕفٓعفدٓعرَدجعٕؼعهللع
ريددبلّع(فَددجؾبنعدددهعمدَد ٍبعثيددلعدُعددبنعدٕبٌٍددبع
َمعملٌبعثيلعهُٝثخعمكىبفٍدبعفغينٍدبعلقنعدًعدٍدبكاع
َثٍَٞبعلٍلعفواّبعفُععثؾدوعلغدٓ..عإنعفدٓعملدكع
ليجوحعلمهعٔقّْع).1ع
مصبهعالىٔعدقٕنخعالمقبٝتعثيوًٙعلٍنيعالُٖهع
الفىٕددددخعثزؾفٕدددديعٍددددميًعَثٖددددويعَمٌىددددًعَرىجٕددددًع
اؽَبًٍعلٕٖقعثًعإلّعالٍٕجخعَالزيالٕلعَٔعٕمًعفدٓع
دُق عالزمغٕلعهللعريبلّعَالزعوةعدىًعملكعمنعٌناع
(اٍٜدددزمزبععثبلغمدددباعال دددُوٓعَٔدددج عنندددّعاليعدددقع
اٍزْيبهاعثزفوكعالقبلق).2ع
َٔأرٓعالزٚبكعثبلضىبئٕبدعالمزىدبفوحعلٕئدلعالقٞدبةع
ر ضٕفبًعَٔقنقععدُاًعوفَدٕبًعٔمزنداعثبلدلفقعالْديُهْع
 . 1و.36 ، 11 :ٌ.
 . 2انخطبة فً َهح انجالغخ.31 :
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َالزأدددقعالددنٌىٓ.عٔعددُاعالددىّٔعالينددُْعفددٓعرمغٕددلع
العددلهحعاٚلٍٕددخع(ٙددبكّعالىددُهعثبلالنمددخعَالُٙددُػع
ثبلجٍمخعَالغمُكعثبلجنقعَالؾوَهعثبلٖوكيعدؤل ع
ثددٕهعدزيبكٔبرٍددبعدعددبهنعثددٕهعدزجبٔىبرٍددبعدعدوّةعثددٕهع
دزجبنلارٍبعدفوّععثٕهعدزلاوٕبرٍبع).1عع
مّْعٕدددُهحعردددنٌقعددددهعٔزأدنٍدددبعَردددنٔتعاؽَبٍدددًع
فْددُنبًيعددداعموددًعٔيددِٕعؽعٕعزٍددبعكددقعلؾال دعخعَٜع
ٔىفكعٔزيبٝبٌبيعلعلعاٍزٞبععالىّٔعثغمنًعالعٖدبهع
َكأوٍّدددبعأعبندددبدعرىجٍٕٕدددخعمنعٔدددئؼعاٍٜدددزوفب ع
الدددنٌىٓعَٔؾدددٕٜعالمقبٝدددتعثجٝادددخعفبئعدددخعثٍدددنيع
العدددلهحعاليالٕمدددخعلنقدددبلقعنندددّعالغمددداعَالزفؤدددقع
َاٜثيبكعَاٚكوب عثٕهعالمزىبقٚدبدعَقدوّةعالف دوحع
ؽٕهعقلّدٍبعثبلملهمعدهعالؾَّٕبد.عع
َثٍىلٍدددخعلفالٕدددخعٜعرجدددبهِعٔعدددل عالدددىٔعاليندددُْع
َٔددؤفوعفددٓعٌددنيعالمزىبقٚددبدعثمددبعٔفددبعاعالددنٌهع
َٜعٔعٞاعرُإنًعفٓعالزىجٕدًعثدبفزيااعنمٕدقعفدٓع
رىبَلًعؽدٕهعٔعدُاع(قدوةعفىدأِعَندٝعفدلوبعَنٍدوع
فجٞهعَكانعَللعٔلن).2عع
ثدددوَػعالمزٖدددُفعاليدددبهفعهثّدددًعٔزؾدددلسعندددهع
الؾُٚهعاٚلٍٓعفٓعقنتعالمؤدهيعملدكعالؾٚدُهع
المٍددٕمهعالْددبدقعلددٌٕعثددأنعرددوايعثددقعرغددليعٌَددُع
 . 1شرذ َهح انجالغخ.51 ، 13 :
 . 2شرذ َهح انجالغخ.331 ، 11 :
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ٔددواميعَرٍبثددًعفددٓعريبلٕددًعَنالمزددًعفزؾجددًعفبئفدبًيع
َرقبفًعؽبٙواًعمثلاً.عع
َمدّدددبعالْدددوٛعَعُاثدددًعفعدددلعؽعّدددقعثٍٕمىزدددًعر ضٕفددبًع
عمددًٕٝعَملددكعلقبٕ دّٕزًعالْددمُلٕخعدددهعاٍزؾٚددبهع
الف دددوحعَالزعدددلٔلعلٍدددبعثدددأكاحعصدددلعاٍدددزغ ٝعالىزٕغدددخع
ثبٍٜددزلٜاعننٍٕددبعددداعرُلٕددلععمددقعمفددوِعرجبن دبًع
ٍٜدددزمواهعفبننٕدددخعالف دددوحعالميوَٙدددخعكمدددبعفدددٓع
كؽد٘عقدُاعالمْدجٍخعثعُلدًع(نعنٕدًعالَد ٝع)ع(فمدهع
َٕ عاهللعٍدجؾبوًعفعدلعقوودًعَددهعقوودًعفعدلعصىّدبيع
َدهعصىّبيعفعلععييمي.1)..عع
َمدّبعمَاعٕٕسخعفٓعالقٞبةعٌَٓع(نجبكعاهلل)عفعلع
كضّفذعثٍدناعالىدلا عديىدّعاليجُكٔدخعهللعَؽعضّدذعنندّع
القُْععَاٜؽَبًعالٖبكععثوثُثٕدخعالقدبلقعثدقع
َمَٙؼعالىّٔعدهعا٘ؽتّعدهعٌدؤ ٜعاليجدبكعنىدلع
اهللع(نجدددبكَعاهللعإنّعدِدددهعمؽددتّعنجدددبكعاهللعإلٕدددًعنجدددلاع
منبوددًعاهللعننددّعوفَددًعفبٍزْدديوعالؾددينعَرغنجددتع
القُف...عفٍُعدهعالٕعٕهعننّعدضقع ُٙعالْمٌع
قلعوٖتعوفًَعهللعٍجؾبوًعفٓعمهفاعا٘دُه).2عع
َددددبعوزأدندددًعفدددٓعمكةعالَدددغبكع(ننٕدددًعالَدددٌُ) ٝع
ؽَدددهعائدددزٝفعفدددٓعرٚدددبكٍعٔمدددىؼعالقٞدددبةعٍدددمخع
الز ضٕ عمٔٚبًعكمبعفٓعقُلدً(النٍلعإوّدكعددهعَالٕدذع
 . 1و.62 ، 1 :ٌ.
 . 2و.421 ، 6 :ٌ.
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لدددلعٔٚدددوهيعفدددنٜنعالقدددبملٕهعَددددهعمنٕٞدددذعلدددلع
ٔىعًٖعدىاعالمبويٕهعَدهعٌلٔذَعلدلعٔسدُيعاٙدٝاع
المٚنّٕه).1عع
فُ ٜعاهللعريبلّعَوٖورًعدٚبكحعلقنٜنعاٜوَبنع
لٝوَدددبنيعَنٞدددبهيعدىدددبٌ٘علمدددىيٍليعٌَلأزدددًع
وعٕٚخٌعلسُأزٍليعٌَٓعرؾٕقععمٕيبًعإلدّعقدلهحعاهللع
عد دقّعَندددٝعفدددٓعثدددبةعنٝقدددخعالقدددبلقعثدددبلمقنُعع
َهؽمزًعلٍلعَقلهرًعننٍٕل.عع
َددددهعّدددُاٌلعاٜكزفدددب عثبلفيدددقعددددهعإدددوعمكدددوع
لمفيُٜرًعفٓعثٕبنعالعلهحعاٚلٍٕخع(موذعالنْعاثزدلمع
َافزددوععَاٍددزؾلسعَاثزددلع)2عفددبلمٍلعَالمٞنددُةع
ٌىبعٌُع(مكوعالؾلسعَؽليع).3عع
َقلعارٚؼعأٜغبىعكضٕواًعفٓعثدبةعمكنٕدخع(ا٘ٔدب )ع
إمعاٍدددزٍنٍبعاٜددددب عثبلؾمدددلعَالزمغٕدددلعفدددٓععمدددقع
قٖبه.عكمبعفٓعقُلًعثلنب عُٔ عا٘هثيب .عع
فبلغي عاَ٘اعٔقزٔعثبلؾملعَقلععب عفًٕع(الؾملع
هللعالددنْععيددقعالنٕددقعلجبٍددبعَالىددُ عٍددجبربعَعيددقع
الىٍبهعوْدُهايعلدكعالؾمدلعمنعثيضزىدٓعددهعدوقدلْع
َلُعّئذععينزًعٍودلاعؽملاعكائمبعٜعٔىعٞداعمثدلاع
 . 1انصسٍفخ انسدبدٌخ.51 :
 . 2و.191 :ٌ.
 . 3قراءح نغىٌخ وَقذٌخ فً انصسٍفخ انسدبدٌخ.116 :
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َٜعُٔؾٖٓعلدًعالقٝئدقعندلكا)ع1عصدلعٔنٕدًعثبلزمغٕدلع
ليالمددخعدددبعفنددقعف ددبنعفنع دبًعٍددُٔبيعَدددبعكثددوعدددهع
مددوٌليعَليالدٕلعٍدنٞبوًعَنديّيع(النٍدلعلدكعالؾمدلع
منعفنعددددذعفَدد دُّٔذيعَقدد دلّهدععَقٚددددٕذعَمددد دذّع
َمؽٕٕدددذعَمدوٙدددذعَّدددفٕذعَنبفٕدددذعَمثنٕدددذع
َننّعاليوُعاٍزُٔذعَننّعالمنكعاؽزُٔذ)عع
َمدّبعمفٔعدُٙاعٔزٚؼعفٕدًعالز ضٕد عَافزديااع
المٚددبدٕهعددداعالعددلهحعاليبلٕددخعننددّعاٜفٚددب عثٍددبع
ثزُافقعُٕرٓعفٍُعددبععدب عفدٓعالزَدجٕؾبديعففدٓع
كقّععمنخعرىئٍٕخعاؽَبًعنمٕدقعدؾزْدلعثبلوٌجدخع
لٛهاكحعاٚلٍٕخيعَ٘وًّعصبثدذعنمٕدقعفدئنّعاٜفٚدب ع
ثددًععددب عثأوفددبًعدزٍغددلحعٜعرٕٞددقعَٜعرفٖددقعثددقع
رزٖبنلعّٕئبًعفْٕئبعفمهعرُعًّعإلًٕعالقٞبةعكانٕبًع
ثٖٕسخعالزَجٕؼعمننلعثًعٍجؾبوًععقّعَن.ٝعع
ّددب عالمُق د عالغنٕددقعإمنعَديددًعالددىفٌعالمؾمّنددخع
ثإٔددلععالٕعددٕهعٌددناعأٜغددبىعفددٓعالزمغٕددلعٔعددُاع
الىٔعالَغّبكْت2ععع
ٍجؾبوكعالنٍلعَؽىبوٕذعع
ٍجؾبوكعالنٍلعَريبلٕذعع
ٍجؾبوكعالنٍلعَالييّعاىاهمعع
ٍجؾبوكعالنٍلعَاليالمخعهكاهمعع
 . 1انصسٍفخ انسدبدٌخ.266 :
 . 2و.241 ٌ .
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ٍجؾبوكعالنٍلعَال جؤب عٍنٞبوكعع
ٍجؾبوكعدهعنالٕلٍعدبعمنالمكعع
مدّبعالزفٖٕقعَاٜٝبلخعفٓعالزمغٕلعفئنّعالجؾشعٔغلع
لددددًعّددددُاٌلعفددددٓعالقٞددددتعالينُٔددددخعالمُٞلددددخيعإمع
ٔزٖددلهٌبعالزىئددًعَْٔددسقعؽٕددياًعَاٙددؾبًعَدىٍددبع
فٞجزدًعفددٓعالزُؽٕددلعالزددٓععمدداعفٍٕددبع(دددهعمٕددُاع
الينددلعدددبعٜعرغميددًعفٞجددخعإوٌددبع)1عفمددهعالفىددُنع
الجٝإددددخعالزددددٓعٍددددبنلدعننددددّعاٜٝىددددبةعفددددهع
اٜؽزواًعٌَُع(منعٔؤرّعفدٓعكد ٝعٔدٌُلعفدٝفع
المعُٖكعثمبعٔلفيً).2ع
ٔعُاعالىٔعاليندُْعفدٓعنالمدخعاهللعريدبلعّع(فبندقع
ٜعثبٙدددٞواةعآلدددخيعدعدددلهعثغدددُاعف دددوحعاىدددٓعٜع
ثبٍزفبكح)...عفؾٕهعقباعفبنقعهفاعأٍٜب عددهعٌدناع
الُٕ عَدبعَٔزُعجًعالفيقعدهعمكَادعَؽوكبدع
ثبصجبدعمنعالفينٕخعإوعدغَّلحعَقدلعماىدّعالقٞجدخع
ثغمنددخعدجبؽددشعرزُإدددقعددداعإوٌدددبعفددٓعرىئدددًع
القبلقعنهعالؾلَسعكمبعفزمٍبعفٓعمكدوعقدلهحعاهللعع
نندّعثيددشعالقندقعٔددُ عالؾَددبةعكمدبعثددلمٌلع(َإوّددًع
ٍددجؾبوًعٔيددُكعثيددلعفىددب عالددلوٕبعَؽددليعّٜددٓ عديددًع
كمبعكبنعقجدقعاثزدلائٍبعكدنلكعٔ دُنعثيدلعفىبئٍدبعثدٝع
َقددذعَٜعد ددبنعَٜعؽددٕهعَٜعىدددبنعنُددلدذعنىددلع
 . 1انصسٍفخ انسدبدٌخ .شرذ َهح انجالغخ .41 ، 13
 . 2اإلٌضبذ فً عهى انجالغخ.192 :
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ملكعاٖعباعَاَ٘قبدعَىالذعالَدىُنعَالَدبنبدع
فٝعّٓ عإٜعاهللعالُاؽدلعالعٍدبهعالدنْعإلٕدًعدٖدٕوع
عمٕدداعا٘دددُه..عصددلعٔيٕددلٌبعثيددلعالفىددب عدددهعإددوع
ؽبعخعدىًعإلٍٕبعَٜعاٍزيبوخعثْٓ عدىٍبعننٍٕبع).1ع
َكبوددذعأٜعبنددبدعالَددوكٔخعاٍددزوعبنبعَاٍددزجبقبًع
ىدىٕبًعَد بوٕبًعٌدٓعالزدٓعمصْدودعالقٞجدخعثمْدبٌلٌبع
دزُافعدددخعدددداعكدددُنعالقٞجدددخعفدددٓعدعدددب عالمُنالدددخع
َالزُعًٕعالوَؽٓ.عع
نندددّعمنعاٜٝىدددبةعنمعُددددبًعمكضدددوعَٙدددُؽبًعفدددٓع
الٖددددؾٕفخعالَددددغبكٔخعؽععٍددددبعالز ددددواهعَالزجَددددٕٜع
َالغمقعاٜنزوإٙخ.عع
فمهعالز واهعدضٝعر واهعمكاحعاٍٜزفٍب ع(دده)عكاًٜع
ثٍبعننّعالىفٓعَاٍٜزجيبكع(إلٍٓعإنعهفيزىدٓعفمدهع
ماعالدددنْعٔٚددديىٓعَإنعَٙددديزىٓعفمدددهعماعالدددنْع
ٔوفيىٓيعَإنعمكودزىدٓعفمدهعماعالدنْعٍٕٔىىدٓعَإنع
مٌىزىٓعفمهعماعالنْعٔ ودىٓع).2عع
ملكعمنعالدلنب عٔعزٚدٓعاٜفٚدب عَالزٚدوععموَدبًع
ثمىبعددبحعالقددبلقعثٞددوععٍَددجقعدزيددلكحعفٍٕددبعرى دُّعع
ثبليوٗعَالزفٖٕقعَإنعكدبنعٔسندتعننٕدًعرىبٍدتع
دزىددبنوعَدّٞددوكعمٔ ٚدبًيعفزُؽٕددلعاهللعريددبلّعٔعبثنددًع
 . 1شرذ َهح انجالغخ 62 ، 13 :ـ .63
 . 2انصسٍفخ انسدبدٌخ.221 :
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اٜقواهعثبليجُكٔخعَرمغٕليعريدبلّعَريالٕمدًعٔعبثندًع
الزنلقعَاٍٜز بوخ.عع
َلعددلعرف دىّهعال دىّٔعالَددغبكْعفددٓعنوٙددًعلٖددُهع
الزمغٕددلع٘نعمكةعالددلنب علددًعدعزٚددٕبرًعالقبٕددخع
َدىٍبعاٍٜزٍٝاعثبلؾملعَالمىبعبحعَالزٚوععقجدقع
اٜفٚب عثبلمعُٖكيعلناععدب ععثأٍدبلٕتعندلحعدىٍدبع
المعبثنددخعَاٍٜزعٖددب عالْددبدقعَالزفددىهعفددٓعإٔددواكع
الف وحعالُاؽلحعفمهععمدقعفينٕدخعثٖدٕعسخعالمبٙدٓع
إلددّععمددقعاٍددمٕخعؽبلٕددخعَدددهعٕددٕ عدىفٕددخعإلددّع
مفدددوِعدضجزدددخعؽزّدددّعلٕزَددداعالدددلنب عثزفٖدددٕٝرًع
َٔٞددُاعٔعددُاعالددىٔعالَددغبكْعفددٓعفبرمددخعكنبئددًع
فٓعُٔ عالفٞوع(َقلعرعدلدذعثبلُنٕدلعَرنٞفدذعفدٓع
الزوإددددتعَٙددددوثذعا٘دضددددباعَمٝنددددذعاٜدٍددددباع
َمفّددودعَموددذعدَددزٕٞاعلنميبلغددخعَرأوٕددشعَموددذع
دنٓ عثبلمجدبكعهحعلدلعر دهعموبردكعنغدياًعَٜعادٍبلدكع
ٌَىدبًعَٜعادَددبككعافندخعَٜعاوزالددبهمعددلاهاحعثددقع
لز ُنعؽغزكعمثن عَكوُدكعمكمدقعَاؽَدبوكعمَفدّع
َويمزكعمرلعكقعملكعكبنعَللعرياعٌَدُعكدبئهٌعَٜع
ريااعؽغّزدكعمعدقّعددهعمنعرُٕد عث نٍّدبعَدغدلمع
مهفدداعدددهعمنعرؾددلّعث ىٍددًعَويمزددكعمكضددوعدددهعمنع
رُؾٖددّعثأٍدددوٌبعَعاؽَدددبوكعمكضددوعددددهعمنعرْدد وع
ننّعمفّندخعَقدلعقّٖدوعثدٓعالَد ُدعثمدهعرؾمٕدلمع
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َفٍيٍىٓعاٜدَبمعنهعرمغٕلمعَقٖبهاْعاٜقواهع
ثبلؾَُهعٜعهاجخعٔبعإلٍٓعثقعنغياً).1ع
َمدّددبعالزُكٕددلعفغددب عثمؤكٔددبدعنددلّحيعفمددهعرُكٕددلع
الٖددفخعثبلَددنتعثيددلعأٜغددبةع(فددبلقعٜعوالٕددوعلددًع
َمؽددلعٜعودلّعلددًعََاؽددلعٜعٙدلّعلدًعَٕددملعٜعكفددُع
لً)2عمَعرعدلٔلعالىفدٓعَٕدًُٜعٜصجدبدعاٍدلعالغٝلدخع
(لٌٕعلًعؽلّعفٓعد بنعَٜابٔخعفٓعىددبنعلدلعٔدياع
َٜعٔدديَاعَلددهعٔدديااعكددنلكعمثددلاًعٌددُعاٜلددًعالؾ دّٓعع
العُٕ ).3ع
َؽددٕهعانددتعفددٓعفٞددبةعالؾمددلع(الغمددقعالفينٕددخ)ع
٘نّعفٕدددًعرَدددُٔسبًعَاٍدددزمبلخعلدددلَا عالدددنكوعَرجد دّٕهع
دُاٙاعالؾمدلعَمعؽعٕزدًعفدئنّعالغمدقعاٍٜدمٕخعٌدٓع
الزٓعّسنذعالغبوتعا٘كجدوعددهعوٖدُٓعالزمغٕدلع
٘وٍّددددبعريددددبثٕوعرددددلاعننددددّعاٍٜددددزعواهعَالضجددددبدع
َاليمدددق.عَردددأرٓعالغمدددقعابلجد دبًعدزينّعدددخعثجيٚدددٍبع
دزُالٕخعفٓعنوٍٙبعٕدنخعلنمُٕدُاع(الدنْ)عفدٓع
الىٔعالينُْعَربلًٕعلنفالخع(النٍلعَٔدبعإلٍدٓع)عفدٓع
الىٔعالَغبكْعلمبعَٔزنيدًعاللنب عدهعدضقعٌدنيع
الزواكٕتعفٓعالزٚوععَاٜوبثخ.ع
 . 1و.195 :ٌ .
 . 2انصسٍفخ انسدبدٌخ.244 :
 . 3و.245 :ٌ .
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ثبٍَبً :ثالغخاالعتذال

اٜنزدددلااعوعدددٕ٘عاٜٙدددٞواةعَقدددلععيندددًع(اثدددهع
ٝجبٝجبعالينُْعدعٌٕٕٖ )عمٍدبًعالغمدباعَننّدخع
الزدنَععَاٜنغدبةعثعُلدًع(ننّدخعكدقعؽَدهعدعجددُاع
اٜنزددددلاا)1عَلعددددلعرددددُىّععٌددددناعاٜنزددددلااعفددددٓع
القٞبثٕهعفٓععمنخعمدُهعدىٍبع(الزُافقعَالزىبٍدتع
َالزُاىن).عع
ٔ عالزُافقتعَثًعٔىزاللعالقٞبةعؽزّعلٕجدلَعَكأوّدًع
(نعلعدفٖق)2عثمدبعٔؾلصدًعددهعردواثٜعََؽدلحعفدٓع
العُاعَددهعدالدبٌوعالزَنَدقعالمُفدقعفدٓعالزيجٕدوع
نهعالف وحعَعُكحعاٜوزعباعفٓعنوٍٙب.عوغلعٌدناع
فٓعرُافقعالمٚدبدٕهعدداعددبعٔزٖدلهعالزمغٕدلعفدٓع
القٞتعَا٘كنٕخعرُعٍبعَأعبنب.عع
ٔعُاعالىٔعالينُْع(الؾملعهللعالميوَفعدهعإوع
ههٔخعَالقبلقعدهعإوعهَٔخعالدنْعلدلعٔدياعقبئمدبًع
كائمددددبًعإمعٍٜددددمب عمادعثددددوَطعَٜعؽغددددتعمادع
مهرددبػعَٜعلٕددقعكاطعَٜعثؾددوعٍددبطعَٜععجددقعمَع
فغبطعَٜعفظعمَعانُعبطعَٜعمهٗعمادعدٍدبك)ع3ع
إلددددّعٌىددددبعَالٖددددُهحعالسبلجددددخعرقددددزٔعثعبليدددددبنع
 . 1عٍبر انشعر.15 :
 . 2يُهبج انجهغبء.291 :
 . 3شرذ َهح انجالغخ.441 ، 6 :
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َالم دددبنعفٍىدددبمعٌٕمىدددخعاٜرَدددبععفدددٓع(لٕدددقعكاط)ع
َ(ثؾوعٍبط)عٌَٕمىدخعالزؾلٔدلعٔزدلهطع(عجدقعَفدظع
َمهٗ)عٔأرٓعالزُافقعثيلٌبعثبلنٌبةعإلّعالؾوكخع
المَددددزموحعفددددٓع(َالْددددمٌعَالعمددددوعكائجددددبنعفددددٓع
دوٙدددبرًعُٔجنٕدددبنعكدددقععلٔدددلعَٔعوثدددبنعكدددقعثيٕدددل)ع
لززٚؼعالُٖهحعالْدبدنخعلن دُنعالمقندُععثيدلعمنع
للعٔ ه.عع
َٔزٚوععالىٔعالَغبكْعدمغلاًعفدٓعكنبئدًع(فدٓع
ٝنتعالؾُائظ)ع(النٍلعٔدبعدىزٍدّعدٞندتعالؾبعدبدع
َٔبعدهعنىدليعوٕدقعالٞنجدبدعَٔدبعددهعٜعٔجٕداعويمدًع
ثب٘صمددبنعَٔددبعدددهعٜعٔ دلّهعنٞبٔددبيعثبٜدزىددبنعَٔددبع
دهعَٔدزسىعّعثدًعَٜعَٔدزسىّعنىدًعَٔدبعددهعٔوادتع
إلٕدددًعَٜعٔوادددتعنىدددًعَٔدددبعددددهعٜعرفىدددٓعفيائىدددًع
المَبئقعَٔبعدهعٜعرجلّاعؽ مزًعالٍُبئق).1عع
فبلمواكعدهعاللنب عٌُعرنجٕدخعالؾبعدبدعلدناععدب دع
الٖددُهحعالسبلجددخعٌَددٓعرَددزُفٓعؽعُلٍددبعاللٜلٕددخع
(كبلىيمدددخعَالٞندددتعَالدددضمهعَالواجدددخعَالمَدددألخع
َالقيائهعَال و )عَعب عالزُافقعفٓعاٍدزٕيبةعددبع
ق دلّ علددًعثعُلددًع(ٔددبعدىزٍددّعدٞنددتعالؾبعددبديعثددأنع
هفلعٌناعالزعلٔلعثزُٙدٕؼعددبعٔقدزّٔعثدبهللعٍدجؾبوًع
َؽددليعفددٓعاليٞددب عَٔيغدديعنىددًعالمقنددُعيعٌَددٓع
عمنددددخعرواكٕددددتعدىفٕددددخع(ٜعٔجٕددددايعٜعٔ ددددلّهيعٜع
 . 1انصسٍفخ انسدبدٌخ.11 :
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َٔدزسىّعنىدًيعٜعٔوادتعنىدًيعٜعرفىدّيعٜعرجددلايع
ٜعرىعٞا)عًَُٕٜعإلّعقُلًع(رملّؽذعثبلسىدب عندهع
فنعددكعَموددذعمٌددقعالسىددّعنددىٍل)علٕفددزؼعثٍددبععمنددخع
رواكٕتعدضجزخعدزُالٕخعمٔٚدبًعفدٓعرمغٕدلعاهللعريدبلّع
ثوىقًعالنْعٜعُٔؾلُّعَٜعٔىفلْ.عع
ٕ دددددعالزىبٍدددددتتعٌَدددددُع(مكندددددّعلزيغّدددددتعالدددددىفٌع
َإٔٝنٍددب)1عثمددبعٔؾلصددًعدددهعاٍددزغبثخعدؤؾددخعلددلِع
المزنعددٓعكمددبعفددٓعرىبٍددتعاٍٜددزٍٝاعددعاعالسددوٗع
المعٖددُكعَكأوّددًعَاعٍددخعمَعنىددُانعلنددىّٔعا٘كثددٓع
ففٓعفٞجخعلٛددب عنندٓع(ننٕدًعالَد) ٝعفدٓعرىئدًع
اهللعَمكوعآصبهعقلهرًعالزدٓعثدلمٌبعثعُلدًع(الؾمدلعهللع
النْعإلًٕعدٖدبئوعالقندقعَنُاقدتعا٘ددوع)ع2عوغدلع
منعَعٍخعالقٞجخعكبوذعفٓع(الؾدشعنندّعالغٍدبك)ع
َاٍزىٍبٗعالمقبٝجٕهعَقدلعاٍدزٍقّعالزمغٕدلعثجٕدبنع
قددلهحعاهللعالددنْعإلٕددًعٔوعدداعالقنددقعثمددبعق دلّدُيعفددٓع
ؽٕددبرٍلعالددلوٕبيعٌَددُعدددبعمفٚددذعثددًعالُٕ دّٕخعفددٓع
الغدددي عالضدددبوٓعددددهعالقٞجدددخع(مَٕدددٕ لعنجدددبكعاهللع
ثزعدددُِعاهللعالدددنْعملجَدد لعالؤدددبُعَمٍدددج عنندددٕ لع
الميبُعفنُعمنعمؽلاًعٔغلعإلّعالجعب عٍدنّمبًعمَعلدلفاع
المددُدعٍددجًٕٝعل ددبنعملددكعٍ دعنٕمبنعدددهعكاَكعننٕددًع
الَدد ٝعالددنْعٍُددقّوعلددًعدنددكعالغددهعَاٜوددٌعددداع
 . 1يُهبج انجهغبء.245 :
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الىجددُحعَنالددٕلعاليلفددخ)ع1عرٚددمّهعاٍٜددزٍٝاعكمددبع
ٔعددُاعّددبهؽٍبع(دددهعرُؽٕددلعاهللعريددبلّعَعرمغٕددليع
َالضىب عننًٕعدبعٍْٔلعلىفًَ).2عع
َعب دعالُٕٕخعدزىبٍجخعداعدبعرعلدٍبعثفٖدبؽزٍبع
َثلٔاععكٝدٍبعَفبرمزٍبعمٔٚبًعؽٕشعموٍّبعٌبعثعُلًع
ٌَُعٔىبكْعثدبننّعٕدُهرًع(الغٍدبكعالغٍدبكعنجدبكع
اهللعمٜعَإودددٓعديَد د وعفدددٓعٔدددُدٓعٌدددناعددددهعمهاكع
الوَاػعإلّعاهللعفنٕقوط).3عع
َفددٓعرمغٕددلعالددىٔعالَددغبكْعلعددلهحعالقددبلقعننددّع
القندددقعثعُلدددًع(َالىدددبنوعثدددٝعكنفدددخعَالفيّدددباعثدددٝع
نغي)4عوغلعدبعٔعبثندًعثبلزىبٍدتعدداعرفٖدٕقعمكضدوع
فٓعالىٔعالينُْ(للعٔؤكيعفنقعدبعاثزلمعَٜعردلثٕوع
دددبمهمعَٜعَق د عثددًعنغدديعنمّددبعفنددقعَٜعَلغددذع
ننًٕعّجٍخعفٕمبعقّٚعَقلّهعثقعقٚب عدزعهعَننلع
دؾ لعَمدوعدجو ).5عع
ّب عالَٕبععمنعرزؾومعلفالخع(نغي)عثزمبصقعدُاىع
لنغمنخعاَ٘لّع(للعٔؤكي)عفغب دعفبنًٝعمٔٚبً.عع
 . 1و.219 ، 11 :ٌ .
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َوغددلعرُنٕدد عالمفددوكحعوفَددٍبعفددٓعوددٔعاٜعدددب ع
الَغبكع(ننًٕعالَ) ٝعثأنععب دعالعٕمخعالزيجٕؤدخع
دزٝئمخعداعدبعرعلدٍبعفٓعنوٗعالٖفبدعاٚلٍٕخع
ثأٍنُةعالىفٓعالمّٞوك(ثٝعكنفخع/عثدٝعنغي)ٌَدنيع
ال ٕفٕخعفٓعالزيبدقعداعلفالخعثيٕىٍبعمكَجزٍبعقٕمزٍبع
ثفٚقعدىبٍجزٍبعلمبعرعلدٍبعثبنزلااععمٕقعثنٕ .عع
ٖ دددعالزددددُاىنتعٌَدددُعمنع(روعانددددّعفدددٓعال نمزددددٕهع
ا٘فٕدددورٕهعددددهعالعدددؤىزٕهعالدددُىنعدددداعافدددزٝفع
الؾددددوفعا٘فٕددددوعدىٍددددب)ع1عَقددددلعرؾعّددددقعثبٜٔعددددبعع
الٖددددُرٓعفددددٓععمنددددخعدالددددبٌوعدىٍددددبع(الز ددددواهع
َاٜىكَاطعَالمُاىاحعَالمعبثنخ)عَكنٍّبعرفٓٚعإلّع
ؽَهعالزورٕتعَاٜئزٝف.عع
َقدددلعاٍددددزلنّعالقٞبثدددبنعٌددددناعا٘صدددوعأٜعددددبنٓع
لنزُإدددقعالمجبّدددوعَالؾبعدددخعلنزدددأصٕويعَٜوجيبصدددًع
مٔٚدبًعدددهعوفددٌعفبّدديخعٍددبهدعننددّعوٍددظعالٕعددٕهع
َأٜمبنعَفبننٕخعمصوٌبعفٓعاوزالب عالعُاعَرُاىودًع
ثبلزدددبلٓيعفبلمُاىودددخع(دٞنُثدددخعفدددٓعال ددد ٝعالدددنْع
ٔعٖددلعفٕددًعالفٖددبؽخع٘عددقعاٜنزددلااعالددنْعٌددُع
دٞنُةعالٞجاعفٓععمٕاعإّ٘ب ع).2ععع
َكمبعانتعثْ قعَاٙؼعفٓعالدىٔعالعيندُْعوغدليع
ث ضوحعمٔٚبًعفٓعالقٞبةعالَغبكْ.عع
َ . 1هبٌخ األدة .115 ، 1 :
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فمددهعاَ٘اعوعددومع(ٜعٔددلهمعثددٌُلعَٜعٔع دلّهعثفٍددلع
َٜعْٔسنًعٍبئقعَٜعٔىعًٖعوبئدقعَٜعٔىالدوعثيدٕهع
َٜعٔؾلعثأٔه).1ع
َكددأنّعالقٞددبةعٍٕزُإددقعدددهعإددوعاوعٞددبععفددٓع
قدددُاعاٜددددب عالَدددغبكع(ننٕدددًعالَددد) ٝع(ٍدددجؾبوكع
ٍددجٕنكععددلكيعَمدددومعهّددليعَموددذعؽددٓعٕددمعليع
ٍدددجؾبوكعقُلدددكعؽ دددلعَقٚدددبهمعؽدددزلعَإهاكردددكع
ني ).2ع
فبلىفٌعالمىزاللعفٓعرُقٕيبردًعالعٖدٕوحعٌدٓعوفَدٍبع
فٓعالىٔعالينُْعإوعموًعٌىبعٔزغدًععإلدّعالقدبلقع
فٓعاللنب عدَجؾبًعثغمدقعدضجزدخيعَإلدّعالمقدبٝجٕهع
فدددٓعالؾدددُاهعٌىدددبمعدىيٌّد دبًعالقدددبلقعندددهعٕدددفبدع
المقنُقدددبدعثىفدددٓعٕدددفبرٍلعنىدددًعٍدددجؾبوًعثغمد دقٍع
دىفٕخ.عع
ثبنثب(:ثالغخاإلرسبل ثبنقصر وانسصر)

ٔيلّعمٍنُةعالعٖوعدهعمكضوعاٍ٘بلٕتعُّٕنبًعفدٓع
الزمغٕلعلمبعٔقزّٔعثًعدهعفبننٕخعَدبعرفٕليعمكَارًع
دهعديبن.عع

 . 1و.211 ، 11 :ٌ.
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ف (إوّمب)عدضٝعرفٕلع(عأغبةعالفيقعلْٓ عَوفًٕعنهع
إدددويع)1عٌَدددُعددددبعٔعزٚدددًٕعالزىئدددًع٘ودددًعٔيىدددٓع
(اصجددبدعالٖددفبدعاليالٕمددخعهللععَؽددليعَوفٍٕددبعنددهع
المقنُقبدعَع(كفاعدبعٔى ويعالمقبٝت).2ع
مدّدددبعاٜصجدددبدعثيدددلعالىفدددٓعثد د (دبعَإ)ٜعفئوٍّدددبعرفٕدددلع
اٜفزٖبٓعثبلٖفخعَالفيقع(َوفًٕعنمهعنلاي).3ع
َكددنلكعالزعددلٔلعالددنْعٔفٕددلعالؾٖددوعَالزقٖددٕٔ.ع
فبلعٖددوعدٞنددُةعَدىَددغلعفددٓعٌددناعالغبوددتعٌَددُع
ٔددأرٓعُٝانٕددخعٜعاٍددزغٝثبعٔعددُاعالددىٔعاعلينددُْع
(َمّدددٍلعمنعٜعإلدددًعإٜعاهللعَؽدددليعٜعّدددؤكعلدددًيع
اَ٘اعٜعّددٓ عقجنددًعَاٖفددوعٜعابٔددخعلددًيعٜعرعدداع
اٌَ٘ددب عننددّعٕددفخعَٜعريعددلعالعنددُةعدىددًعننددّع
كٕفٕدخعَٜعرىبلدًعالزغيئدخعَالزجيدٕ٘عَٜعرؾدٕٜعثددًع
ا٘ثٖبهعَالعنُة).4عع
فبلقٞددبةعٔعٖددوعا٘لٌُٕددخعننددّعاهللعٍددجؾبوًعصددلع
ٔؤكددددلٌبعثٖددددٕسزٕهعا٘عَلددددّعثبصجددددبدعا٘ىلٕددددخعهللع
(اَ٘اعَاٖفددددو)عَالضبوٕددددخعثىفددددٓعالميددددبوٓعالزددددٓع
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لنمقنُععَرىئًٍعٍجؾبوًعنىٍبعَكفاعالْدجٍخعنىدلع
المى ؤه.عع
َٔدأرٓعالزعددلٔلعدفٕددلاًعمصددواًعوفَددٕبًعَكٜلٕدبًعلٚددوَهحع
ٔعزٍٕٚبعالقٞبةعثبٍدزلنب عاٍٜدزمبلخعَالزٖدلٔقع
َملكعثزعدلٔلعددبعٌدُعمكندّيعٔعدُاعمٔٚدبًع(ثزْديٕ عوع
المْددبنوعنددوفعمنعٜعدْدديوعلددًعَثمٚددبكرًعثددٕهع
ا٘ددددُهعندددوفعمنعٜعٙدددلّعلدددًعَثمعبهوزدددًعثدددٕهع
إّ٘ب عنوفعمنعٜعقؤهعلً).1عععععععععععععععععععععععععع
فجزعدددددلٔلعالمزيندددددقع(الغدددددبهعَالمغدددددوَهع)ععدددددب ع
الزقٖٕٔع٘نعفًٕعالؾغخعقجدقعالُٕدُاعلنىزٕغدخع
ٌَٓعالزىئً.عع
َوغلعٌناعاٍ٘نُةعثْ قعكجٕوعفٓعمكنٕدخعالَدغبكع
كمدددبعفدددٓعقُلدددًع(ننٕدددًعالَددد) ٝعدىيٌددبًعمنعٔ دددُنع
اللنب علسٕويعٍجؾبوً.عع
(مودددذعالمقٖدددُٓعقجدددقعكددقّعددددلنُعثدددلنُرٓعٜع
ْٔوككعمؽدلعفدٓعهعدبئٓعَٜعٔزفدقعمؽدلعديدكعفدٓع
كنبئٓ..لكعٔبعإلٍدٓعَؽلاوٕدخعاليدلكعَدن دخعالعدلهحع
الٖدددملعَفٚدددٕنخعالؾدددُاعَالعدددُح..عفزيبلٕدددذعندددهع
اّ٘جبيعَا٘ٙدلاكعَر جدوعدعندهعا٘دضدباعَا٘ودلاكع
فَجؾبوكعٜعإلًعإٜعموذ).2ع

 . 1و.51 ، 13 :ٌ.
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رالبفودعدالبٌوعالعٖوعَثلدعفبننٕزدًعفدٓععمندخع
مددددُهعدىٍدددبعاٜثزدددلا عثبلٚدددمٕوعمودددذعَؽٖدددوٌبع
ث (المقُٖٓ)عَدىٍبعرعدلٔلعّدجًعالغمندخع(الغدبهع
َالمغوَه)(لدددك)عنندددّعددددبعٍدددٕزُالّعددددهعمفجدددبهع
(َؽلاوٕخيعدن خيعفٕٚنخ)..عَدىٍبعالؾٖوعفدٓع(ٜع
إلًعإٜعموذ)عَفٓعَٕ عؽمليعهللعريبلّعوغلعٌدناع
اٍ٘نُةعؽبٙواًعفٓعقُلدًع(نعنٕدًعالَد ٝع)ع(ؽمدلاًع
ٜعٔىجسددٓعإٜعلددكعَٜعٔزعددوةعثددًعإٜعإلٕددك)ع1عثىفددٓع
الْوكخعفٓعٌنيعاليجبهحعَإفبكحعالزقٖٕٔ.عع
َدهعالزعلٔلعدبععدب عفدٓعكنبئدًع(إلٍدٓعلدكعٔوٌدتع
المزوٌجددُنعَإلٕددكعمفنددٔعالمَددزٍنُنيعهٌجددخعلددكع
َهعب عليفُم).2عع
َٔؤكددددلعاٜدددددب عالَددددغبكع(ننٕددددًعالَدددد) ٝعقٖددددوع
الٖفبدعاليالٕمخعثبهللعَؽدليعثغمندخعصُاثدذع(لدٌٕع
كمضنًعّٓ عَٜعٔييةعنىًعننلعّٓ يعٌَدُعث دقع
ّٓ عدؾٕٜيعٌَُعننّعكقعّٓ عهقٕتيعمودذعاهللع
ٜعإلددًعموددذعا٘ؽددلعالمزُؽددلعالفددوكعالمزف دوّك)ع3عفعددلع
عب عالىفٓعث (لٌٕعَ)ٜعلنزىئدًيعفبٜصجدبدعثعبلغمدقع
القجؤخعلنزُكٕلعصلعثبلٚمٕوعمودذعلنزقٖدٕٔعدداع
 . 1انصسٍفخ انسدبدٌخ.199 :
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ؽٖدددوعاٚلٌُٕدددخعثدددًعٍدددجؾبوًع(ٜعإلدددًعإٜعمودددذ) ع
ثبٜصجبدعثيلعالىفٓعفًٝٚعنهعريلكعا٘فجبهعىٔدبكحع
فٓعالزُكٕلع(ا٘ؽلعالمزُؽلعالفوكعالمزفوك).ع
َددددهعالؾٖدددوعددددبعرفٕدددليع(اومدددب)عٜصجدددبدعالالدددبٌوع
المينُ عالدنْعٜعٔى دوعَٜعٔدلفاعَٜٔقفدّ)ع1عٔعدُاع
الىٔعالَغبكْعفدٓعكنبئدًعؽبددلاًعَدمغدلّاًع(النٍدلع
اومددبعٔ زفددٓعالم زفددُنعثفٚددقعقُرددكعفٖددقعننددّع
دؾمددلعَآلددًعَاكفىددبيعَاومددبعٔيٞددٓعالميٞددُنعدددهع
فٚددقععددلّركعفٖددقّعننددّعدؾمّددلعَآلددًعَانٞىددبيع
َاومددبعٍٔزددلْعالمٍزددلَنعثىددُهعَعٍددكعفٖددقعننددّع
دؾمّلعَآلًعَاٌلوب).2ععع
َلعددلعارَدداعؽٚددُهعٌددناعاٍ٘ددنُةعفددٓعدَددزٍٝدع
مكنٕزددًعلمددبعفددٓعدددىٍظعالددلنب عَمكثددًعنمُد دبًعدددهع
رفٖدددٕقعَدىبعدددبحعدؾججّدددخعدواُثدددخيعَلمعزٚدددٕبدع
دىبٍددجخعالددلنب عمٔ ٚدبًيعكمددبعفددٓعرٚددونًعإلددّعاهللع
ُٔ ع(نوفخ)عفعلعروكّكعٌدناعاٍ٘دنُةعدعزوودبًعثبٍدلع
دددهعمٍددمب عاهللعالؾَددىّعؽزددّعثن د عالزوكٔددلعنْددوع
دددوادعثزددُالٓعالغمددقعاٍٜددمٕخيعفعددلعاثزددلمعثعُلددًع
(موذعاهللعٜعإلًعإٜعموذ)عَموٍّعالمعٞاعالزمغٕدلْع
ثٍددناعاٍ٘ددنُةعالؾٖددوْعمٔٚدبًعثعُلددًع(َموددذعاهللع
ٜعإلددًعإٜعموددذعالددنْعموْددأدعاّ٘ددٕب يعدددهعإددوع
 . 1دالئم االعدبز .329
 . 2انصسٍفخ انسدبدٌخ.51 :
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ٍدددىـعَٕدددُهدعددددبعٕدددُهدعددددهعإدددوعدضدددباع
َاثزلنذعالمجزلنبدعثٝعاؽزنا ).1ععع
راثعبً(:ثالغخانتىاصم فً انسىار)

ٍيّعاٜدب عننٓع(ننًٕعالَ) ٝعثقٞجًعََٕدبٔبيع
إلّعدقبٝجخعاليعُاعالغبؽلحعالمى دوحعكدٓعرَدزىٕوع
َرٍزدددلْيعَانزمدددلعنندددّعدىدددبٌظععللٕدددخعٜصجدددبدع
الؾعددبئقعالمزينعددخعثبلددنادعاٚلٍٕددخعرىئٍددبعَرعلَٔ دبًع
َدىٍبع(كؽ٘عالمٚبكاد)عثىفٓعليَ عدزينقعٌدنيع
الٖدددفبدعٔعدددُاعالدددىٔعاليندددُْع(اَ٘اعالدددنْعلدددلعع
ٔ هعلدًعقجدقعفٕ دُنععّدٓ عقجندًيعَاٖفدوعالدنْعلدلع
ٔ ددهعلددًعثيددلعفٕ ددُنعّددٓ عثيددليعَالددواكععاوبٍ دّٓع
ا٘ثٖبهعنهعمنعرىبلًعمَعرلهكً).2عع
َثمٝؽالخعدىبٍجخعالعدُاعوغدلعفٍٕدب(منعهعدًٝعمردبيع
فعباعٔبعمدٕوعالمؤدىٕهعٕ علىبعهثىبعدضقعددبعودوايع
نٕبوبعلىيكاكعلدًعؽجدبعَثدًعديوفدخعفسٚدتعَودبكِتع
الٖددٝحععبديددخعفددبعزماعإلٕ دعًعالىددبًعؽزّددّعاُ دّٔع
المَغلعثأٌنًعفٖيلعالمىجدوعٌَدُعدسٚدتعدزسٕدوع
النددُنعفؾمددلعَمصىددّعننٕددًعَٕددنّعننددّعالىجددٓعصددلع
قددباتعالؾمددلعهللعالددنْعٜعٔفددويعالمىدداعَالغؾددُكعَٜع
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ٔ لًٔعاٜنٞب عَالغُكعإمعكقعديٜعدىدزعٔعٍدُايع
َكقعوبفاعدندُ عدبعفٝي.1)..عع
ٔىفٓعاٜدب عنهعالقبلقعٍجؾبوًعٕفبدعالمقنُقٕهع
فٓعٝجبنٍلعَريدبدنٍلعكبٜفزعدبهعفدٓعؽدباعاٜوفدبعع
َاٜازىب عفدٓعؽدباعاٜدَدبمعكدٓعٔعىداعالمقبٝدتع
ثزىئًعهثًعنهعمْعرؾلٔلعمَعرغَٕلعمَعرْدجًٕعلمدبع
فٓعف دويعالعبٕدوعالمؾدلَكعددهعٕدُهعالقندقعمّٔدبع
كبوذ.عع
َالغددلاعالف ددوْعٔفٚددٓعإلددّعكْد عرىددبق٘عآها ع
المز نمٕهعَكؽٍٚبعلززٍبَِعدع ُٜرٍلعَاؽلحعإصدوع
مفددوِعكمددبعفددٓعقُلددًعدقبٝج دبًع(فمددهعَٕ د عاهللع
ٍجؾبوًعفعلعقووًيعَددهعقوودًعفعدلعصىّدبييعَددهعصىّدبيع
فعددلعع ديّميعَدددهعع ديّميعفعددلععٍنددًعَدددهععٍنددًعفعددلع
مّبهعإلًٕعَدهعمّبهعإلٕدًعفعدلعؽدلّيعَددهعؽدلّيعفعدلع
نلّيعَدهعقباع(فٕل)عفعلعٙمّىًعَدهعقباعن ٝعفعلع
مفنّعدىًع).2عع
رُعددًعالددىٔعٜقىدبععالمقبٝددتعثددأنّعكمددباعرُؽٕددلع
اهللعٌُعفدٓعوفدٓعٕدفبدعالمقندُقٕهعنىدًعاٍدزلًٜٜع

 . 1شرذ َهح انجالغخ.445 ، 6 :
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ثدددأنع(ٕدددفبدعالمقندددُقٕهعددددهعلدددُاى عالغَدددمٕخع
َاليوٕٙخعَالجبهْعلٌٕعثغَلعَٜعنوٗع).1ععع
َٔنغددأعاٍ٘ددنُةعالؾددُاهْعإلددّعرُنٕدد عالؾغددخع
اليعنٕددددخعَالؾغددددخعٌددددٓع(الجوٌددددبن...عَالؾغددددبطع
الغلا)2عَملدكعلٝقىدبععَاٍٜدزمبلخعَهكّعالْدجٍبدع
ثبلزَبهاعاٜو بهْعدؾبعغدخعثدب٘كاحع(كٕد )ع(َٜع
رغوْعننًٕعالؾوكخعَالَ ُنعَكٕ عٔغوْعننًٕع
دددبعٌددُعمعددوايعَٔيددُكعفٕددًعدددبعٌددُعمثددلاي)علزددأرٓع
اٜعبثددخعاقىبنددبعلنمى ددو(إماًعلزفددبَدعمارددًعَلزغددييمع
كىًٍعَٜدزىاعدهعا٘ىاعديىبي).3عع
َالمىبنوحعاليعنٕخعرَزلهطعالمقبٝتعثزُلٕلعديىّع
دهعآفوعثقٞدُادعدىاليمدخعدزواثٞدخعكعُلدًع(نعنٕدًع
الَددد) ٝع(الؾمدددلعهللعالدددلااعنندددّعَعدددُكيعثقنعدددًيع
َثمؾلسعفنعًعنهعمىلٕزً).4عع
َقُلددًع(ننٕددًعالَدد ٝع)ع(عيددقعل ددقعّددٓ عقددلهايع
َل دددقعقدددلهعمعدددٝعَل دددقعمعدددقعكزبثدددب)5عَثٚدددوةع
ا٘دضنددخعالزعؤجٕددخعريغٕددياًعلٍددلعكمددبععددب عفددٓعال دوّكع
 . 1و.65 :ٌ .
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ننّعدهعر نّ عَٕد ععهثّدًع(ثدقعإنعكىدذعٕدبكقبع
مٍّٔدددبعالمز نددد علُٕددد عهثّدددكيعفٖددد ععجؤدددقع
َدٕ بئٕقعَعىدُكعالمٝئ دخعالمعدوثٕهعفدٓعؽغدوادع
العلًعدوعؾىّٕهعدزُلٍخعنعُلٍلعمنعٔؾلَّاعمؽَهع
القدددبلعٕهعَاومدددبعٔدددلهمعثبلٖدددفبدعمََعالٍٕئدددبدع
َا٘كَاد).1عع
َ٘نّعالؾُاهعرُإقعدجبّواعكبنعمَعإوعدجبّدوع
َلمبعكىّبعقلعَعلوبيعؽبٙدواًعفدٓعالقٞدبةعاليندُْع
ؽٕهعٍبنلعننّعرُٕدٕقعالف دوحعَثدلٜئقعدىٞعٕدخع
َؽغظعنعنٕدخعَدىدبنوادععللٕدخعفدئنّعالؾدُاهعفدٓع
مكةعالٖؾٕفخعالَدغبكٔخعقدلعددىؼعالقٞدبةعؽُٕٔدخع
َفبننٕددخعدزىُنددخعدددهعؽددُاهعالددىفٌعإلددّعدىبعددبحع
القبلق.عع
فمدددهعكنبئدددًع(َقندددذعٍدددجؾبنعهثدددٓعكٕد د عَٔدددأاع
دؾزددبطعدؾزبع دبًعَموّددّعٔعواددتعديددل عإلددّعديددل يع
فعٖلركعٔبعإلٍٓعَمَفلدعننٕكعهعبئٓعثبلضعخعثدكع
َننمذعمنعكضٕدوعددبعٍدألكعَٔدٕوعفدٓعَعدلمعَمنع
فٕٞوعدبعاٍزٌُجذعؽعٕوعفٓعٍَيك).2عع
َرغددددلعالمىددددبنوحعٍددددجٕنٍبعؽددددٕهعرمددددىؼعالقٞددددبةع
رفًٖٕٝعثبلَؤااعَالغدُاةعَالمؾبعغدخيعوعدومعفدٓع
كنبئدددًعفدددٓعالوٌجدددخيعرمغٕدددلاًعلعدددلهحعاهللعََٕدد ع
 . 1و.211 ، 11 :ٌ .
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 ٙدي عالمقنددُععثزٚددوععَدىبعددبحع(النٍددلعفددئوّٓع
ادددوهعؽعٕددوعَفٞددوْعَٔددٕوعَلددٌٕعنددناثٓعدمددبع
ٔئددلعفددٓعدن ددكعدضعددباعمهحيععَلددُعمنعنددناثٓعدمددبع
ٔئلعفدٓعدن دكعلَدألزكعالٖدجوعننٕدًعَمؽججدذعمنع
ٔ ُنعملكعلكعَل هعٍدنٞبوكعالنٍدلعمنالدلعَدن دكع
مكَ عدهعرئلعفًٕعٝبنخعالمٕٞيٕهعمَعردىعٔعدىدًع
ديٖٕخعالمنوجٕهع).1عع
َفٓع(دىبعبحعالقبئفٕه)عٔمغلعالدىٔعالَدغبكْعاهللع
ريبلّعثبليلاعَالوؽمخعفٓعدىبنوحعريزمدلعالَدؤااع
المزٚمهعاعبثزدًع(إلٍدٓعوفدٌٌعمنيىرٍدبعثزُؽٕدلمع
كٕ عرنلٍّبعثمٍبودخعٌغواودكيعَٙدمٕوعاويعدلعنندّع
دُكركعكٕ عرؾوقًعثؾواهحعوٕواوك).2عع
َثمىبعبحعهَؽٕخعفٍٕبعرعبثدقعدىٞعدٓعثدٕهعقدلهحعاهللعع
َنفُييعَموتعاليجلعَٙيفًعٔعُاع(ننٕدًعالَد ٝع)ع
(ٔ بكعهعبئٓعلكعداعالنوُةعٔسنتعهعبئٓعلكعداع
ا٘نمددباع٘وددٓعمعددلوٓعمنزمددلعفددٓعا٘نمددباعننددّع
اٜفددٓٝعَكٕ د عاؽوىٌددبعَموددبعثبٖفددخعديددوَفع
َمعلوٓعفٓعالنوُةعمنزملعنندّعنفدُمعَكٕد عٜع
رسفوٌبعَموذعثبلغُكعدُُٕف).3ع
 . 1انصسٍفخ انسدبدٌخ.221 :
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الزعدددذعالمٚدددبدٕهعفدددٓعالىزدددبععٕهعٌَدددٓعرؾدددبَهع
المقبٝدددتعَريدددلكدعالَّدددجقعف دددبنعالمزفد دوّكعدىٍدددبع
َالمْزومعَلىٚوةعّبٌلاًعننّعملك.عع
ٔعُاعالىٔعالينُْع(الؾمدلعهللعالدنْعلدلعَٔدجقعلدًع
ؽباعؽبًٜعفٕ ُنعمًَٜعقجقعمنعٔ دُنعآفدواعَٔ دُنع
نبٌواًعقجقعمنعٔ دُنعثبٝىدبًع)ع1عمْعمودًعٍدجؾبوًعلدلع
ٔدددياعدُعدددُكاًعَٜعّدددٓ عددددهعاّ٘دددٕب عثمعُعدددُكع
مًٕٝعٌَُعٍدجؾبوًعثدبععٜعٔديااعَكدقعّدٓ عددهع
اّ٘ددٕب عٔفىددّيعفبلددنادعاٚلٍٕددخعدَددزؾعخعاَ٘لٕددخع
َاٖفؤخعاٍزؾعبقبعمارٕبًعٙوَهٔبًيعَرأرٓعاصوعٌناع
الزعلٔلعرفٖٕٝدعمفوِعرُكٕلٔخعفدٓععمدقعاٍدمٕخع
دزُاروحعَدزمبصنخعالزوكٕدتع(كدقعدَدزؾقعثبلُؽدلحع
إددويعقنٕددقيعَكددقعنئدديعإددويعملٕددقعَكددقعقددُْع
إويعٙيٕ يعَكدقعدبلدكعإدويعدمندُم)..عؽزدّع
ٔعُاتع(َكقعنبٌوعإدويعإدوعثدبٝهعَكدقعثدبٝهع
إددويعإددوعنددبٌوع)عفنددٌٕعإددوعاهللعٔغمدداعثددٕهع
الىعٕٕٚهعديبًع(نبٌواًعَثبٝىبً).ع
َوعومعفٓعالىٔعالَغبكْعالزمغٕدلْعددبعٔمبصندًتع(ع
الؾمددلعهللعالددنْعرغنّددّعلنعنددُةعثبليالمددخعَاؽزغددتع
نددددهعا٘ثٖددددبهعثددددبلييّعحعَاقزددددلهعننددددّعاّ٘ددددٕب ع
ثبلعلهح...عاَ٘اعثٝعىَااعَاللائلعثٝعفىب ع).2ع
 . 1و.111 ، 5 :ٌ .
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إلدددّعٌىدددبعَالمدددؤكِّعَاؽدددلعفدددٓعالىٖدددٕهعإدددوعمنع
اٜدددب عالَددغبكعٔٞنيىددبعٌىددبعثددأنعالعنددُةعالمؾجددخعع
رٖددقعإلددّعرغنّددٓعنالمددخعفبلعٍددبعثمددبعٔىيمددًعننٍٕددبع
ٍددجؾبوًعدددهعكْد عهَؽددٓعؽددٕهعريغدديعا٘ثٖددبهع
نددهعاٚكهامعلنيدديّحعالمبويددخعَعالميىددّعكقٕددقعفددٓع
رىبَلًعفعلعمهاكعاٜددب عنندٓع(ننٕدًعالَد) ٝعرىئدًع
القبلقعَرمغٕليعلنغماعثدٕهعالٖدفزٕهعالمزٚدبكرٕهع
(نبٌواًعَثبٝىبً)عَاٍزؾبلخعمنعٔعلهعالمقنُععننّع
ٌناعثؾغخعنعنٕخعدعوّثخيعمدبعاٚددب عالَدغبكع(ننٕدًع
الَددد) ٝعفدددأهاكعالعدددوةعاٚلٍدددٓعَالَددديبكحعالزدددٓع
ٔىْدددلٌبعاليجدددلعلزغنّدددٓعالمؾجدددخعفدددٓعالىفدددًُعالزدددٓع
رلهمعثىُْحعهَؽٕدخعنالمزدًعٍدجؾبوًعؽدٕهعريغديع
ا٘ثٖبهنهعملك.عع
عب عالؾُاهعفدٓعمكةعاٜددب عنندٓع(ننٕدًعالَد) ٝع
ؽبدًٝعديًعمومبٝبًعف ؤخعرُإدقعفٍٕدبعدداعاٖفدوع
ثز ضٕ عنهعٝؤدقعمكَادعالجؾدشعدضدقعاٍٜدزفٍب ع
ث (كٕ يعَا٘فيدباعالٞنجٕدخعالزيغٕئدخع(دٚد )..ع
َاٜؽزغددددبطع(إماعالزفددددبَد)عَاٍٜددددزلهاطع(فمددددهع
َٕد د عفعدددلعقدددونعَده..فعدددل)عَثٍدددبعوبّدددلعنعدددقع
المقبٝدددتعلٕئدددليعٔعٕىددبًيعَرُعدددًعاٜددددب عالَدددغبكع
(ننًٕعالَ) ٝعفٓعؽُاهيعالمزُإقعإلّعقنتعددهع
َٔماعَٔعدومعمكنٕزدًعلٕئدليعفْدُنبًعَإلدّعهَؽدًع
لَٕمُعثٍبعإلّعنالمخعالجبهْعهؽمخًعَقوثب.عع
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لعددددلعكمةعالقٞبثدد دبعنعالْددددؤفبنعثٍددددناعالزُإددددقع
الؾُاهْعننّعؽشّعالف وعالجْدوْعَديدًعالَدنُمع
اليمنٓعننّعالميوفخعَالٕعدٕهعثزأددقعالقندقعَمَلدًع
مادعالمف ّوعًَُٕٜعلنقدبلقعَلزمغٕدلييعَالزيدوّفع
ننّعالىيلعاٚلٍٕخعاٌزلا ًعإلّعالمىيلعَّ وي.عع
َقدددلععرؾععدددذعٍُدددجقعاٜفٚدددب عثبلؾمدددلعَالزمغٕدددلع
ثجٝاددخعنبلٕددخعَلمَددخععمبلٕددخعرعددُ ع(ننددّعصُاثددذع
دددهعؽٕددشعاليىبٔددخعثبلنسددخعَالٖددُهحعالزددٓعٜعرىفددكع
رجددوىعفددٓعكددقعمومددبٛعالقٞددبة)ع1عَدددبمامعإٜع٘نّع
مكةعالغدددلعَالؾفٕدددلع(ننٍٕمدددبعالَددد) ٝعكمدددبعاندددتع
ننٕددًعالٕعددٕهعالٖددبكععَؽددتعالقددبلقعريددبلّعفعددلع
ّددسنًعمٔ ٚدبًعمدددوعاليجددبكعَقّٕددليعالزياد دبًعثزؾؤددويع
ف واًعََعُكاًعف بنعنٞب ًعفىّٕبًعثٍدناعا٘كةعالوفٕداع
القبلليعَنٞب ًعهَؽٕدبًعثجدناعوفدٌٍعىاكٕدخٍعهاٙدٕخع
دوٕٙخ.ععع
قبئًخ انًصبدر وانًراخع

العوآنعال ؤلعع
ٔ ع ععاٚٔٚبػعفدٓعنندلعالجٝادخيعالعئَىدٓعدؾمدلع
ثهعٍيلعٛعثٕوَدع.ٔ332عع

 . 1انخطبة فً َهح انجالغخ.231 :
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ٕ عرؾ عاليعُاعنهعآاعالوٍُاع(ٕنلعاهللعننٕدًع
َآلًعٍَدنل)يعالْدٕـعالؾَدهعثدعهعنندٓعالؾواودٓعٛع
ثٕوَدع.ٔ3ٙ3عع
ٖ ع عالقٞبةعفٓعوٍظعالجٝاخيعك.عؽَدٕهعاليمدوْع
ٛعكاهعال زتعالينمٕخيعثٕوَدعٕٓٔٓ.عع
ٗ دددعكٜئدددقعاٜنغدددبىيعنجدددلعالعدددبٌوعالغوعدددبوٓيع
رؾعٕدددقعدؾمدددلعنجدددلعالمدددىيلعففدددبعٓعٛعالعدددبٌوحع
.ٔ311عع
٘ ددعّددوػعوٍددظعالجٝاددخيعاثددهعمثددٓعالؾلٔددلعقددل علددًع
َننّددقعننٕددًعالْددٕـعؽَددٕهعا٘عننمددٓعٛعدؤٍَددخع
ا٘ننمٓيعثٕوَديعٕٗٓٓ.عع
 ٙعالٖؾٕفخعالَغبكٔخيعاٜدب عىٔهعاليبثدلٔهعنندٓع
ثهعالؾَٕهع(ننًٕعالَ) ٝعرعلٔلعالَٕلعدؾمدلعثدبقوع
الٖلهعٛعكاهعالزٕبهعالغلٔليعثٕوَديعٕٕٓٓ.عع
 1عاليجعؤدبدعاٍٚدٝدٕخينجبًعدؾمدُكعاليعدبكعٛع
كاهعاٖكاةيعثٕوَدع.ٔ3ٙٙعع
 2ع عنٕبهعالْديويعاثدهعٝجبٝجدبعاليندُْعدؾمدلعثدهع
مؽمليعرؾعٕقعكًٝ.عالؾبعوْعَعك.عدؾملعىاندُاع
ٍ ٝيعٛعالعبٌوحع.ٔ3٘ٙعع
 3ددعالعددبدًُعالمؾددٕٜيعالفٕوَىثددبكْعٛعدٖددٞفّع
الجبثٓعالؾنجٓعَمَٜكيعدٖوعٕ٘.ٔ3عع
ٓٔ ع عقدوا ادعاوٞجبنٕدخعفدٓعوٍدظعالجٝادخيعنندٓع
ؽَٕهعالقجبىعطٔعٛعالسلٔوع.ٕٓٓ3عع
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ٔٔ عقوا حعلسُٔخعَوعلٔخعفٓعالٖدؾٕفخعالَدغبكٔخيع
ك.عكؤلعؽَٕهعوبٕدؼعَعك.عؽمٕدلحعٕدبلؼعٛعكاهع
ٕفب يعنمّبنعٕٓٔٓ.عع
ٕٔ دددددعالمَدددددزلهمعنندددددّعالٖدددددؾٕؾٕهيعالؾدددددبكلع
الىَٕددبثُهْيعرؾعٕددقتعك.عدؾمددُكعدٞوعددٓعٛعكاهع
الف ويعثٕوَدعٕٕٓٓ.عع
ٖٔع عالمَزُٔبدعالغمبلٕخعفٓعوٍظعالجٝادخيعوُفدقع
ٌددٝاعمثددُعهإ د عٛعكاهعالْددؤَنعالضعبفٕددخعثسددلاعكع
.ٕٓٓ2عع
ٗٔ ع عديددبوٓعالعددوآنعال ددؤليعالىؾددبًعمؽمددلعثددهع
دؾمددددلعطٔيعرؾعٕددددقتعدؾمددددلعننددددٓعالٖددددبثُوٓيع
عبديخعم عالعوِيعد خعالم ودخع. ٌٔٗٓ3ع
٘ٔ ع عدىٍدددبطعالجنسدددب عٍَدددواطعا٘كثدددب يعؽدددبى ع
العوٝددبعىٓيعرؾعٕددقتعدؾمددلعالؾجٕددتعثددهعالقُعددخع
رُوٌع.ٔ3ٙٙعع
 ٔٙع عوٍبٔخعاٚهةعَثندُ عا٘كةيعالىدُٔوْعمؽمدلع
ثددهعنجدددلعالٌُدددبةيععالمؤٍَدددخعالمٖدددؤخعاليبددددخع
لنزألٕ يعالعبٌوحع(ك.)ً.عع
 ٔ1ددعوٍبٔددخعأٜغددبىعفددٓعكهأددخعاٜنغددبىيعفقددوع
اللٔهعالواىْيعدؾملعثهعنمويعرؾعٕقتعك.إثدوإٌلع
الَدددبدوائٓعَععك.عدؾمدددلعثوكدددبدعؽمدددلْعٛعكاهع
الف وعنمبنع٘.ٔ32
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