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جًْٕد :اهغًٕر هيدى إًّٔحِ يف شوٓك اإلٍصان هشكادجِ

هاكف األخالق يف اهساّوٕة هاٍتذاق ٍٓر اهشرٔكة اإلشاليٕة

إًّٔة األخالق هيًٕزاجْا يف اهشرٔكة اإلشاليٕة

يَْر اهشرٔكة اإلشاليٕة يف اهشرٔكة اهخولٕة

يصؤههٕة اهحرةٕة اهخولٕة يف اهشرٔكة اإلشاليٕة

ٍحٕسة جٓزِٕ اهشرٔكة اإلشاليٕة هوضٕاة اهخولٕة

خاجًة :هاكف هآفاق األخالق يف األية اإلشاليٕة املكاضرة

اهغًٕر هيدى إًّٔحِ يف شوٓك اإلٍصان هشكادجِ
 ٥٣املٔ٬١م أن اٚ٠ؾد اإل٦قة٦ي  ٬٪ا١٠ج٧ة األفةفٮة يف ث٧ةء اإل٦قة٦ٮة
ه ٬٪ذه ش٬ا٦ت ٣دٔؼدة ٣دؼاغ١ة ه٣دكة١٣ة ،ه٪ي 0شة٦ت ا٤ً٠ٮؾ أه ا٬٠شؼان
هشة٦ت ا ٟٝٔ٠أه ا٠دٚكٮؾ ،هشة٦ت ا٠صق ٢أه ا٠وظة ...
ه٠ب ٥كةن ك ٟشة٦ت ٪ ٥٣ؽ ٨ا٠ص٬ا٦ت ٭دَ١ت طق ٥ا٠د٬شٮ ٩هاإلٓؼاد
ههة٠ض ا٠دؾثٮة ٠دك٬٭ ٥لػوٮة اإل٦قةن املد٤ٮؿة – خك٬٭٧ة ٭قةٓؼ ٨ىلع
خظٝٮ ٛفٔةدخ ٩ا٠ؽاخٮة ،ه٭صٔ ٩٧٣ ٟأداة إلفٔةد ٖٮؾ ٥٣ ٨أٙؾاد أفؾخ،٩
ه٬٣اٍ٧ٮ ،٩هإغ٬ا ٩٦يف اإل٦قة٦ٮة – ٙإن أه٠ى خ١ك ٢ا٠ص٬ا٦ت ثةال٪د٤ةم ها٠ؾٓة٭ة
 ٬٪شة٦ت ا٤ً٠ٮؾ أه ا٬٠شؼان ٭ٝوؼ ث٧ٓ – ٩ؼ أهظةب ا٠ؼرافةة اٚ٧٠قٮة
ها٠دؾث٬٭ة خ١ك ٢امل١كة ا٠دي خصٔ ٟاإل٦قةن ٭٤ٮؿ ثٮ ٥ا٠دوؾٙةة ا٠ػٮؾة ها٠مؾ٭ؾة
– ه٣ ٛٙة ٭ؤ ٥٣ثٜ ٥٣ ٩ٮ٣ ٢ػدٚ١ة – ه خؼ ٩ٔٙإ٠ى اٝ٠ٮةم ث٤ة ٭ؾا٥٣ ٨
ا٠دوؾٙةة ا٠ظ٤ٮؼة ،هخزٮج١ٓ ٩ٮ٫ة ثة٠ؾيى هاالرخٮةج ها٤َ٠أ٦ٮ٧ة ...هإ٠ى خص٧ت ٣ة
٭ؾا ٥٣ ٨ا٠دوؾٙةة ا٠ؽ٣ٮ٤ة .هخٔةٜج١ٓ ٩ٮ٫ة ثة٠دأ٦ٮت ها٧٠ؼم ها٠ظقؾة٤٣...ة
٭صٔ٤ً١٠ ٟٮؾ ها٬٠شؼان دهرا كجٮؾا يف ٬٦ع خوؾٙةة اٚ٠ؾد ا٠ػٝ١ٮة ،ه٣ؼى ٣ة
٭مٔؾ ث ٥٣ ٩لٝةء هفٔةدة...
هطٮذ إن ا٤ً٠ٮؾ ٬٠ ٥٣ازم اٚ٧٠ـ ا٠جمؾ٭ة  ٥٤ٙاَ٠جٮٔي أن خك٬ن
األغالق ِة٪ؾة اشد٤ةٓٮة يف ك ٟاملصدٔ٤ةة اإل٦قة٦ٮة ٤٫٣ة كةن طّ٫ة ٥٣
ا٠ظًةرة هاملؼ٦ٮة ،هإن اغدٚ١ح خٚةهٮ ٟاٝ٠ٮ ٢ا٠ػٝ١ٮة ٣ ٥٣صد ْ٤إ٠ى آغؾ
طقت ٣ة ٭دٔةهر املصد٬ٓ ٥٣ ْ٤ا٣ ٟ٣ػدٚ١ة ٍجٮٔٮة هاٜدوةد٭ة هرٝةٙٮة
هد٭٧ٮة ...خٔ ٟ٤ىلع خك٬٭ ٥املٔة٭ٮؾ ا٠ػٝ١ٮة ا٠دي ٭١دصئ إ٠ٮ٫ة األٙؾاد ٝ٠ٮةس
٣ة ٭ٔدجؾه ٥٣ ٩٦األغالق ا٠ظ٤ٮؼة ،ه٣ة ٭ٔدجؾه ٥٣ ٩٦األغالق ا٠ؽ٣ٮ٤ة...

هملة كةن اإلفالم ٜؼ شةء ٠ٮقدٜ ٢١ٮةدة اإل٦قةن – ٙؾدا هش٤ةٓة
هإ٦قة٦ٮة – ...ه ٣ ٛٙة ٭٬طي ث ٩ا ٩١٠خٔة٠ى إ٠ى رف ٩٠٬ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف– ٢١
كدةثة ه ف٧ة – ٝٙؼ كةن ٝ٣دًى ذ ٞ٠أن ٭ك٬ن ١٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ٣ػََ٫ة
ا٠ػٝ١ي املج٧ي ىلع أفةس ٤٫٣ة اإل٦قةن يف ا٠ظٮةة ه٣ةٍ ٥٣ ٩٠جٮٔة
٣د٤ٮؿة ...هأن خق ٞ١يف خؾثٮة ي٤ٮؾ ٨هخ٬شٮ ٩ف٬١ك٫٧٣ ٩صة ذا ٣قةٞ٠
٣دٔؼدة ٭دصةهب  ْ٣فةاؾ ٬٦ازع اٚ٧٠قٮة ...هأن خظ٣ ٟ٤قؤه٠ٮة خ١ك ٢ا٠دؾثٮة
هذ٠ك ٢ا٠د٬شٮ ٩ك ٟأٚ٠ة٠ٮةة ا٠دي  ٥٣لأ٫٦ة أن خقة ٢٪يف ا١٤ٔ٠ٮة ا٠دؾث٬٭ة
ٙ – ...ٮك٬ن ٦دٮصة ك ٟذ – ٞ٠يف ف٧ٚ١ة ا٠وة٠ض – إفٔةد اٚ٠ؾد يف ا٠ؼ٦ٮة ٜجٟ
اٯغؾة ،هازد٪ةر هخك٬ن ا٠ظًةرة اإلفال٣ٮة ثمػوٮد٫ة املد٤ٮؿة ...
ٌ اهوََِّ ٍٍٓري
ههؼق ا ٩١٠أّ٠ٮ ٢اٝ٠ةا ٟيف ٣ظك ٢ا٠د٧ؿ٭{ 0ٟكٌدْ زٌاءٌكٍىْ يَ ٌ
اهصوٌامَ
َّ
كحٌابي يٍتٌَٕي (ٌْْٔ )51دَو ةََِ اهوٍَِّ يٌٌَ اجَّتٌفٌ رَعٌْٓاٌٍٍِ شٍتٍنٌ
هٌ َ
صحٌلَٕىً}
ضرٌاطً يٍ ْ
ة إَهٌى اهَُّٓ َر ةَإَذٍََِْ ٌهٌْْٔدََْٔىْ إَهٌى َ
خرَزٍٍْىْ يٌٌَ اهـُّوًٌٍا َ
ٌه ٍٔ ْ
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هخٚوٮال ٫٠ؽا اإلش٤ةل ٙإن طؼ٭زي ٓ" :٥خؾثٮة اٝ٠ٮ ٢ا٠ػٝ١ٮة يف ي٬ء
ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة" ٭د٧ةهل املجةطذ ا٠دة٠ٮة0
 .5ها ْٜاألغالق يف ا٠صة١٪ٮة ...ها٦جزةق ٬٦ر ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة.
 .2أ٤٪ٮة األغالق ه٤٣ٮؿاخ٫ة يف ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة
٫٧٣ .3س ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة يف ا٠مؾ٭ٔة ا٠ػٝ١ٮة
٣ .4قؤه٠ٮة ا٠دؾثٮة ا٠ػٝ١ٮة يف ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة
٦ .5دٮصة خ٬شٮ ٩ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ١٠ظٮةة ا٠ػٝ١ٮة
 .6غةخ٤ة :ها ْٜهآٙةق األغالق يف األ٣ة اإلفال٣ٮة املٔةهؾة
ه ٥٣ا ٩١٠فجظة٦ ٩٦قد٤ؼ ا٬ٔ٠ن ها٫٠ؼا٭ة.

 .5هاكف األخالق يف اهساّوٕة هاٍتذاق ٍٓر اهشرٔكة اإلشاليٕة:
إن أ٠ؾب يف ا٠صة١٪ٮة كة٬٦ا ٭ك٬٦٬ن ٣صدٔ٤ة ثمؾ٭ة ِ ٩٠ؾه ٩ٙاَ٠جٮٔٮة
اٝ٠ةفٮة املد٤ٮؿة ،هٓالٜةخ ٩ا٠ؼاغ١ٮة ثٮ٣ ٥ػد ٘١هطؼاخ ٩االشد٤ةٓٮة ...
هٓالٜةخ ٩ا٠ػةرشٮة ا٠دي ٣ك٧د ٥٣ ٩االٍالع ىلع ٣ة ٓ٧ؼ األ ٢٣املصةهرة ٥٣
د٭ة٦ةة ٣قٮظٮة ه٭٬٫د٭ة  ...ه٣ص٬فٮة ه٣ؿدكٮة  ...هرٝةٙة ٙةرفٮة ه٧٪ؼ٭ة
هره٣ة٦ٮة ه٭٦٬ة٦ٮة...
ك ٟذ ٞ٠هٖٮؾٜ ٨ؼ فة ٢٪يف خك٬٭٣ ٥ة ٓؾ ٩ٙاملصد ْ٤أ٠ؾثي يف
ا٠صة١٪ٮة  ٥٣خٚكٮؾ هها ْٜغٝ١ي يف شة٦جٮ :٩اإل٭صةثي ها٠ق١جي:
ٙمصةٓة ا٠صة١٪ي هكؾ ٩٣ههٙةؤ ٨هطٮةؤ ٨هٓٚد ٩هإثةؤً١٠ ٨ٮ ...٢ك٤ة أن
٫٦ج ٩هلؼخ ٩هشٚةء ٨هًٖج ٩ه٦وؾخ ٩ملٓ ٥٣ ٬٪ ٥مٮؾخِ ٩ةملة أه ٣٬١ّ٣ة،
هٔ٣ةٜؾخ١٠ ٩ػ٤ؾ هٍ١ج١٠ ٩ؽة ا٠ص٧ـ ...ك ٟذ٣ ٞ٠قصٙ ٟٮ٤ة غ٧٠ ٩ٚ١ة أ٠ؾب ٥٣
آرةر أدثٮة لٔؾ٭ة ه٦زؾ٭ة...
هإذا افدَةٓح خ١ك ٢ا٠وٚةة املد٧ةًٜة – يف ّ٦ؾ٦ة ا٠ٮ٬م – أن خدٔة٭ك
يف ٚ٦ـ املصد٤ٙ ،ْ٤ة ذ ٞ٠إال ألن ذ ٞ٠أ٠ؾف ا٠صة١٪ي – ه ٬٪ا٠ؽو ٜؼ
فة٤٪ح يف خك٬٭ ٩٧ك ٟا٬ٔ٠ا ٟ٣املدجة٭٧ة ا٠قةثٝة – ٜؼ أٜؾ٪ة ش٤ٮٔ٫ة ،هطؼد
اّ٠ؾهف ا٠دي ٭ك٬ن ٙٮ٫ة ا٠دوؾف ٣ظ٬٤دا أه ٭ك٬ن ٚ٦ ٬٪ق٣ ٩ؽ٣٬٣ة يف ّ٦ؾ
ا٠ص٤ةٓة ...
هىلع ٪ؽا األفةس ٭٤ك ٥ا٬ٝ٠ل ثأن ٣ظ٬ر األغالق هٔ٣ٮةر٪ة ٓ٧ؼ أ٠ؾب يف
ا٠صة١٪ٮة ٬٪ ،أ٠ؾف أه ٣ة ٦ق٤ٮ ٩يف هٜد٧ة ا٠ظةيؾ ثة٠ؾأو أ٠ةم طٮذ إن ا٬٠اطؼ

 ٢٫٧٣ال ٭دوؾف أو خوؾف إال هٜؼ هيْ ٦وت ٓٮ٧ٮ٣ ٩ة ٭٧ة ٥٣ ٩٠طق ٥أه ف٬ء
ذكؾ هفٌ ا٠ص٤ةٓة ،ها٠م٬ا٪ؼ ىلع ذ ٥٣ ٞ٠خؾار ٢٫األدثي كزٮؾة.
٫ٙؽا ٓجؼ ٜٮـ ث ٥غٚةف ٭٬ٝل:
أكريِ

هاهغٕف

فإن

يتٕحِ

هاقوى ةأن اهغٕف يختر أّوِ

صق

هالجم

يتٕث

هٕوحِ

هكَة
هإن

هوَـزل
ٔصأل

هى

ه٪ؽا طةخ ٢اَ٠ةاي ٭٬ٝل ٣ػةٍجة ا٣ؾأة:
هإذا
أخا

ضَكث
ؼاركا

أه

اهزاد
زار

فاهحًصي
ةٕث

آكوِ

هِ

كٕال

فإٍي

هصث

فإٍَــي

أخاف

يذياة

األصادٔخ

يٌ

هصـدو
ةكدو

ه٪ؽا ٓ٤ؾه ث ٥ا٫٠ٮز ٢٭٬ٝل:
هكن كرٔى ٔحلي اهذم ةاهلرى

ههوضق ةٌٕ اهطاهضٌٕ ؼرٔق

أ٣ة ىلع ا٠ؤٮؼ أ٠ةملي ٝ١ٙؼ شةء اإلفالم يف اٝ٠ؾن ا٠قةثْ املٮالدو
هاملصد ْ٤اإل٦قة٦ي ٭ٔة٦ي دهرا  ٥٣أدهار ا ٥٪٬٠هاال٦ظالل ...ألؾف ٙٮ ٩ىلع
ا٠ؼ٣ةر ها٧ٚ٠ةء ثقجت ٣ة أهةب اٝٔ٠ةاؼ  ٥٣خػؾ٭ت ها٤ً٠ةاؾ  ٥٣خ٬١٭ذ هاملزٟ
ا١ٔ٠ٮة  ٥٣خم٬٭ٙ ...٩ةٔ٦كـ أرؾ ذ ٞ٠ىلع ف٬١ك اٚ٠ؾد ها٠ص٤ةٓة هٓالٜةة
املصدٔ٤ةة ٙٮ٤ة ثٮ٫٧ةٙ:كةن ف٬١كة ٭دق ٢ثة٠قٔةر ا٠ال٪ذ هراء اٜد٧ةء ا١٠ؽاة
اٗ٠ؾ٭ؿ٭ة امل ػدٚ١ة ،هاالٓدؼاء ا٠قةٙؾ هاملدقدؾ ىلع ٣ة ًٚٔ١٠ةء  ٥٣ط٬ٝق
ٍجٮٔٮة ،ها٠دصجؾ هاَٗ٠ؾفة  ٥٣ك ٟهةطت فَ١ة ه٬ٜة  ...ها٠مٗ٘ ثة٠ظؾهب
هاٗ٠ةراة ألفجةب ها٪ٮة هخة٫ٙة .خؽ٪ت يظٮد٫ة اٯالف املؤٚ٠ة  ٥٣ا٬ٚ٧٠س

ا٠جمؾ٭ة ا٠جؾ٭بة ...ه٠ك ٟذ ٞ٠افدظ ٛأن ٭ق٤ى أ٠وؾ ا٠ؽو فج ٛاإلفالم ثٔوؾ
ا٠صة١٪ٮة ثك٣ ٟة خظ ٥٣ ٩١٤دال٠ة ...
هثٮ٤٧ة ا٠ؼ٦ٮة فةدرة يف ٖٮ٫ة ٣د٤ةد٭ة يف يال٫٠ة – يالل اٝٔ٠ٮؼة
هاألغالق ا٠ؾذ٭١ة  – ...إذا ث٬٧ر اإلفالم ٭َ ْ١ىلع اإل٦قة٦ٮة ٠ٮٝ٧ؽ٪ة ٤٣ة خٔة٦ٮ٩
٣ ٥٣ظ ٥هآالم شقٮ٤ة  ...هذ ٞ٠ث٤ة طؼ٫٠ ٨ة  ٥٣أطكةم لؾٓٮة ه٣ة أرلؼ٪ة إ٠ٮ٩
٣ ٥٣ز١ٓ ٟٮة ه ٝ٣ة٭ٮـ هظٮظة ٠ ...دقٮؾ يف ي٬ا٫ة إ٠ى ٣ة ٭قٔؼ٪ة يف
ا٠ؼ٦ٮة هاٯغؾة ثػَى رةثدة ٤َ٣ب٧ة  ...ههؼق ا ٩١٠أّ٠ٮ ٢اٝ٠ةا ٟيف ٪ؽ٨
اجتٌفٌ
كحٌابي يٍتٌَٕي (ٌْْٔ )51دَو ةََِ اهوٍَِّ يٌٌَ َّ
اٯ٭ة{ :زٌاءٌكٍىْ يٌٌَ اهوََِّ ٍٍٓري هٌ َ
ذٍََِ ٌهٌْْٔدََْٔىْ
اهـوًٌٍاةَ إَهٌى اهَُّٓرَ ةَإَ ْ
خرَزٍٍْىْ يٌٌَ ُّ
اهصوٌامَ هٌ ٍٔ ْ
رَعٌْٓاٌٍٍِ شٍتٍنٌ َّ
صحٌلَٕىً} [املةاؼة.]56 ،55 0
ي ْ
ضرٌاطً ٍ
إَهٌى َ
 .2إًّٔة األخالق  ...هيًٕزاجْا يف اهشرٔكة اإلشاليٕة:
هملة كةن اإلفالم ٜؼ شةء ٠ٮقدٜ ٢١ٮةدة اإل٦قةن – ٙؾدا هش٤ةٓة هإ٦قة٦ٮة –
ه٣ ٛٙة ٭٬طي ث ٩ا ٩١٠خٔة٠ى إ٠ى رف ٩٠٬ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف– ٢١كدةثة هف٧ة –
ٝٙؼ كةن  ٥٣ا٠جؼ٭٫ي أن ٭ك٬ن ١٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ٣ػََ٫ة ا٠ػٝ١ي املج٧ي
ىلع أفةس ٣ة ٭ظؼد ٨ا ٩١٠خٔة٠ى ٠إل٦قةن يف ٪ؽ ٨ا٠ظٮةة ٤٫٣ ٥٣ة ،ه٣ة ٭٤دةز
ثٍ ٥٣ ٩جٮٔة ثمؾ٭ة ٤٣ ...ة شٔ ٟاألغالق يف ِ ٟاإلفالم خدق ٢ثكزٮؾ ٥٣
امل٤ٮؿاة اإل٭صةثٮة.
٤٫٣ة اإل٦قةن يف ا٠ظٮةة ها٠دي فٮصةز٭ ٩ا ٩١٠ىلع ٣ؼى ا٠دؿا ٩٣ثأداا٫ة يف
ا٠ظةل هاملةل يف افدػؼام فةاؾ إ٣كة٦ةخ ٩املةد٭ة هاملٔ٬٧٭ة يف فجٮ ٟأداء

أ٣ة٦ة االفدػالف ٓ ٥ا ٩١٠يف األرض ثإٓ٤ةر٪ة ثك ٟغٮؾ يف دااؾة أ٠ج٬د٭ة
املَٝ١ة ٓ ٩١٠ؿ هش:ٟ
ٌةمٌ
ٙةإل٦قةن ٣قدػ ٥ٓ ٘١ا ٩١٠يف األرض ثؼ٠ٮ ٩٠٬ٜ ٟخٔة٠ىٌ { :هإَذْ كٌالٌ ر ُّ
خوَٕفٌةى} [ا٠جٝؾة]33 0
ًوٌائَكٌةَ إٍَِّي زٌاقَني فَي اهْأٌرْضَ ٌ
َهوْ ٌ
هاإل٦قةن ٣ك ٘١ثإٓ٤ةر األرض ثٗة٭ة ٣ة ٭قدَٮْ  ٥٣غٮؾ ثؼ٠ٮ ٩٠٬ٜ ٟخٔة٠ى:
خ ٌوقٌ اهًٌْْٓةٌ
شيْءً كٌدَٔري ( )5اهَّذَو ٌ
ً ْومٍ هٌٌٍّٓ قٌوٌى كٍنِّ ٌ
دَُ اهْ ٍ
{ ٌجتٌا ٌركٌ اهَّذَو َةٌٕ َ
كزَٔ ٍز ا ْهغٌفٍٓرٍ} [امل]2 ،5 0ٞ١
ٓ ا ْه ٌ
ًوىا هٌٍّ ٌ
صصٌٌٍ قٌ ٌ
ى أٌ ْ
ى أٌُّٔكٍ ْ
ضٌٕاةٌ َه ٌٕتْوٌٍٓكٍ ْ
هٌا ْه ٌ
هاإل٦قةن ال ٭ك٬ن ٙةٓال ١٠ػٮؾ إال يف دااؾة أ٠ج٬د٭ة املَٝ١ة ٓ ٩١٠ؿ هشٟ
خوَطٌٌَٕ هٌٍِ اهدٌٌِّٔ}
ي ْ
كتٍدٍها اهوٌَِّ ٍ
يرٍها إَهَّا هَ ٌٕ ْ
ثؼ٠ٮ ٩٠٬ٜ ٟخٔة٠ى{ :هٌيٌا أٍ َ
[ا٠جٮ٧ة]50
كتٍدٍهنَ} [ا٠ؽار٭ةة]56 0
س إَهَّا َهٌٕ ْ
ث ا ْهسٌََّ هٌاهْإٍَْ ٌ
خوٌلْ ٍ
ه ٩٠٬ٜفجظة{ :٩٦هٌيٌا ٌ
ر ٢إن اإل٦قةن ٣صةزى ىلع ٣ؼى أداا٠ ٩د١ك ٢األ٣ة٦ة ا٠ػَٮؾة ثؼ٠ٮ٩٠٬ٜ ٟ
سزٌ ةََِ
كحٌابَ يٌٌْ ٌٔكًٌْنْ شٍٓءىا ٍٔ ْ
فجظة{ :٩٦هٌْٕسٌ ةَأٌيٌإٍَِّكٍىْ هٌهٌا أٌيٌاٍَيِّ أٌّْنَ اهْ َ
هٌهٌا ٌٔسَدْ هٌٍِ يٌَْ دٍهنَ اهوََِّ هٌهًَّٕا هٌهٌا ٌٍطَٕرىا ( )521هٌيٌٌْ ٌٔكًٌْنْ يٌٌَ اهطَّاَهضٌاةَ
ـوًٌٍٓنٌ ٌٍلَٕرىا}
خوٍٓنٌ ا ْهسٌََّةٌ هٌهٌا ٍٔ ْ
كرً أٌهْ ٍأٍْذٌى هٌٌٍّٓ يٍؤْيٌَي فٌأٍهٌه َئمٌ ٌٔدْ ٍ
يٌَْ ذٌ ٌ
[ا٧٠قةء]524 ،523 0
هملة كةن اإل٦قةن ثٚ٤ؾدٜ ٨ةهؾا – ثَجٮٔد ٥ٓ – ٩اإلدراك ا٠ظٝٮٝي ١٠ػٮؾ
املَ ٛ١ها٠مؾ املظى ٙٮ٤ة ٭أخٮ ٩ه٣ة ٭ؽر ٥٣ ٨ا٠دوؾٙةة املػدٚ١ة  ...هكةن ا٩١٠
فجظة ٬٪ ٩٦ا٠ػةٔ٠ ٛ٠جةد ،٨هاٚ٠ةٍؾ  ٢٫٠٬ٝٔ٠هٖؾااؿ ٢٪هاألدرى ث٤وة٠ظ،٢٫
هاألٓ ٢١ثة٠وؾاط ا٠ق٬و ا٠ؽو ٭ؤ ٘٠ا٦قصة٣ة ٣دكة٣ال ثٮَ٣ ٥ة٠ج ٢٫املةد٭ة
كرٌٍّٓا شٌ ْٕئىا
هأل٬ا ٢٫ٜا٠ؾهطٮة  ...هذ٣ ٞ٠وؼاٜة  ٩٠٬ٝ٠خٔة٠ى{ 0هٌقٌصٌى أٌنْ جٌ ْ
كوٌىٍ ٌهٌأ ٍْحٍىْ هٌا
ش ْٕئىا هٌٌٍّٓ شٌرٌّ هٌكٍىْ هٌاهوٍَِّ ٌٔ ْ
هٌٌٍّٓ خٌ ْٕري هٌكٍىْ هٌقٌصٌى أٌنْ جٍضَتُّٓا ٌ

كصٌى أٌنْ جٌكْرٌٍّٓا شٌ ْٕئىا ٌهٌٔسْكٌنٌ
كوًٌٍٓنٌ} [اهتلرة ]252 :هكٓهِ جكاهى{ :فٌ ٌ
ٌج ْ
كذَٕرىا} [ا٧٠قةء]59 0
خ ْٕرىا ٌ
اهوٍَِّ فََِٕ ٌ
٫٠ؽا هذاك ٙإن ا ٩١٠فجظةٜ ٩٦ؼ ٓ٤ؼ إ٠ى ثٔى ا٠دوؾٙةة َٙة٠ج٧ة ث٫ة
ههٓؼ امل١دؿ٣ٮ ٥ث٫ة شؿاء طق٧ة ،هٓ٤ؼ إ٠ى ثٔى ا٠دوؾٙةة األغؾى ٫٧ٙة٦ة
ٓ٫٧ة – ٫٦ي خظؾ٭ ٢أه كؾا٪ة ٙ ...ؼ٧٠ة ثؽ ٞ٠ىلع أن ا٠و ٘٧األهل  ٥٣ا٠دوؾٙةة
٭ٔدجؾ غٮؾا ه ٥٣األغالق اٚ٠ةي١ة  ،هىلع أن ا٠و ٘٧ا٠زة٦ي  ٥٣ا٠دوؾٙةة ٭ٔدجؾ
لؾا ه ٥٣األغالق ا٠ؾذ٭١ة  ...ه ثؽ ٞ٠أهجظح األغالق هايظة املٔة ٢٠ها٠و٬ى
ً٧٣جَة ثة٠ظك ٢ا٠مؾٓي – أ٣ؾا ه٫٦ٮة – ه خظ ٛٝا٫٠ؼف  ٥٣ا٠جٔزة املظ٤ؼ٭ة
ا٠ؽو ٜةل ٙٮ ٩ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف – ٢١رها ٨ا٠جػةرو يف األدب ه ٖٮؾ– ٨
"إًٍا ةكذث ألجًى يكارم األخالق".
٭٬ٝل ا٠مٮع ٓ٤ؾ ث ٥أط٤ؼ ٓجؼ ا٠ؾطٮ ٢ا٠ػ٬اض ٝ٠ ...(:ؼ ألةد اإلفالم
ثة٠ػ ٛ١هأىلع  ٥٣لأ ،٩٦ث ٟشٔ٣ ٩١ظ٬ر رفة٠دٝٙ ... ٩ؼ ٠ػن رف٬ل ا ٩١٠ه١ى
ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١دٓ٬خ ٩ك٫١ة ث" 0٩٠٬ٝثٔزح ألخ٣ ٢٤كةرم األغالق" هٜؼ ل٫ؼ
اٝ٠ؾآن ٧١٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١ث﴿ 0٩٠٬ٝهإٍم هكوى خوق قـٕى﴾ –ا٢١ٝ٠
 – 40ه ٜةل ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف" 0٢١أدةَي رةي فأصصٌ جأدٔتي".
هثة٠ؾٖ ٥٣ ٢أن ا٠ؼٓ٬ة ٜؼ خً٧٤ح ٓٝٮؼة كة١٣ة هلؾ٭ٔة ذاة أه٬ل
هٙؾهع ،ه٬ٜآؼ خ ٢ّ٧ك ٟلؤهن ا٠ظٮةة إال أن خ١ػٮو٫ة يف ٬ٜل ا٧٠جي ه١ى
ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف" 0٢١ةكذث ألجًى يكارم األخالق" ها٠م٫ةدة يف اٝ٠ؾآن ٧١٠جي
ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١ثة٠ػ ٛ١أّ٠ٮ ٢٭صٔ ٥٣ ٟاألغالق ٣ظ٬ر ا٠دمؾ٭ْ يف
اٝٔ٠ٮؼة ها٠مؾ٭ٔة ،يف ش٤ٮْ أه٫٠٬ة هٙؾهٓ٫ة ه٬ٜآؼ٪ة  ...هٙ ٟٔ٠ٮ٤ة رد ث٩
اث ٥أثي ٍة٠ت ىلع هٙؼ ٜؾ٭ك أ٣ةم ا٧٠صةلي ٣ة ٭ؤ٭ؼ ٣ة ألؾ٦ة إ٠ٮ ٩ث٬ي٬ج
هشالء  ٥٣أن ا٠ػ ٬٪ ٛ١اٝ٠ةٓؼة األفةفٮة ا٠دي ٭٬ٝم ٓ١ٮ٫ة هؾج اإلفالم.

ٝ١ٙؼ شةء يف فٮؾة اث٪ ٥مةم 0أ٧ٓ ٩٦ؼ٣ة الدؼ أذى ٜؾ٭ك ٤١٠ق٤١ٮ٥
ث٤كة يف أهل ا٠ؼٓ٬ة – أ٣ؾ ا٠ؾف٬ل ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١أخجةٓ ٩ثة٫٠صؾة إ٠ى
ا٠ظجمة ،هأرف١ح ٜؾ٭ك  ٥٣هراا ٢٫هٙؼا ٠ٮزٮؾ ا٧٠صةلي ٓ١ٮ ،٢٫ه٭ٔٮؼ ٢٪إ٠ى
ٜؾ٭كٙ .ةفد ْ٤ا٧٠صةلي  ... " ...أ٭٫ة امل ٞ١ك٧ة ٣٬ٜة أ ٟ٪شة١٪ٮة ٔ٦جؼ األه٧ةم
ه ٦أك ٟاملٮدة ،ه٦أخي ا٬ٚ٠اطك ه َْٝ٦األرطةم ،ه٦قيء ا٠ص٬ار ه٭أك ٟا٬ٝ٠و ٧٣ة
أً٠ٮ٘ ٙ ...ك٧ة ىلع ذ ٞ٠طدى ثٔذ إ٠ٮ٧ة رف٬ال ٧٣ة ٔ٦ؾف ٦قج ٩ههؼ٩ٜ
هأ٣ة٦د ٩هٓٚةٙ ،٩ٙؼٓة٦ة إ٠ى ا ٩١٠هطؼ٬٧٠ ٨طؼ ٨هٔ٦جؼ ،٨ه٦ػ٣ ْ١ة ك٧ة ٔ٦جؼ
٦ظ ٥هآثةؤ٦ة  ٥٣ده ٥٣ ٩٦ا٠ظصةرة هاألهرةن ،هأ٣ؾ٦ة ثوؼق ا٠ظؼ٭ذ هأداء األ٣ة٦ة
هه١ة ا٠ؾط ٢هطق ٥ا٠ص٬ار ،ها٠ك٘ ٓ ٥املظةرم ها٠ؼ٣ةء ه٫٦ة٦ة ٓ ٥ا٬ٚ٠اطك
ه٬ٜل ا٠ؿهر ،هأك٣ ٟةل ا٠ٮدٮ ،٢هٜؽف املظو٧ة ،هأ٣ؾ٦ة أن ٔ٦جؼ ا ٩١٠هطؼ ،٨هال
٦مؾك ث ٩لٮبة ،هأ٣ؾ٦ة ثة٠والة ها٠وٮةم ها٠ؿكةة ٙ ...وؼ٧ٜة ٨ه آ٧٣ة ث ٩ه اخجٔ٧ة٨
ىلع ٣ة شةء٦ة ث ٥٣ ٩ا" ... ٩١٠
ٙةالٝ٦الب ا٠ؽو أطؼر ٩اإلفالم يف املصد ْ٤ا٠صة١٪ي اٝ٦الب غٚ١ي
ثظح ،اٝ٦الب يف اٝ٠ٮ ٢هاملز ٟهارخٚةع ث٤قد٬ى اإل٦قةن  ٥٣طًٮى املةدة
ه٣قد٬ى ا٬٠ط٬ش إ٠ى ٣ة ٭١ٮ ٛثكؾا٣ة اإل٦قةن ،ههئ ٩كػ١ٮٚة  ٩١٠يف
األرض ...
هملة كةن ٣ة ٭دظ١ى ث ٩ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٥٣ ٢١غّٓ ٛ١ٮ٬٪ ٢
ا٠قجت يف خٝ١ي املق٤١ٮ٠ ٥ؼٓ٬ة اإلفالم ثةٝ٠ج٬ل أل ٢٫٦٭ٔؾ٬ٙن هؼ٩ٜ
هأ٣ة٦د ٩هٓٚة – ٩ٙكؽ ٞ٠كةن إ٭٤ةن ا٠ؾٓٮ ٟاألهل ثةإلفالم هٜٮ ،٩٤ه٣ة دٓة إ٠ٮ٩
 ٥٣اًٚ٠ةا ٟا٠دي ٓجؾ ٓ٫٧ة شٔٚؾ ث ٥أثي ٍة٠ت ريي ا٪ ٩٧ٓ ٩١٠ي ا٬ٝ٠آؼ

ا٠دي افد٧ؼة إ٠ٮ٫ة ا٠ؼٓ٬ة يف ا٠صؿ٭ؾة أ٠ؾثٮة هغةرش٫ة ،ه٪ي ا٠دي ٫٣ؼة
()1

ال٦دمةر اإلفالم هٙدظح ا٬١ٝ٠ب ٝ٠ج ٩٠٬هاطدًة... ٩٦

ه٪كؽا أهجظح األغالق يف املػٌَ ا٠ػٝ١ي ١٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة خدق٢
ثةمل٤ٮؿاة اإل٭صةثٮة ا٠دة٠ٮة0
أ .ا٠ؾثة٦ٮة0طٮذ أن ٣وؼر٪ة هاملَة٠ت ث٫ة  ٬٪ا ٩١٠خٔة٠ى ،هثؽ ٞ٠كة٦ح ٬ٙق
ا٬٫٠ى ا٠مػوي ،ه٬ٙق رأو أو ٚ٣كؾ أه ٣و١ض أه راٮـ  ...ه٬ٙق ٬ٜا٦ٮ٥
املصد ْ٤هٓةداخ ٩هخٝة٠ٮؼ ... ٨ث ٟإن ك ٟذ ٞ٠٭دوةدم ٣ ْ٣ة خٝؾر ٨ا٠مؾ٭ٔة
يٍَٓنٌ
فوٌا هٌرٌةِّمٌ هٌا ٍٔؤْ َ
٭وجض ٍةٖ٬خة هثةٍال ه٭صت ٣ظةرثدٜ ... ٩ةل خٔة٠ىٌ { 0
صرٌزىا
فصََْىْ ٌ
سرٌ ةٌ ٌٍَْْٕىْ دٍىَّ هٌا ٌٔسَدٍها فَي ٌأٍْ ٍ
شٌ
صٌحَّى ٍٔضٌكًٍِّٓكٌ فًٌَٕا ٌ
غْٕثٌ ٌه ٍٔصٌوًٍِّٓا ٌجصْوًَٕىا} [ا٧٠قةء]65 0
يًََّا كٌ ٌ
ٌاهرشٍٓلَ إَنْ
شيْءً فٌرٍدُّهٍُ إَهٌى اهوََِّ ه َّ
قحٍىْ فَي ٌ
هٜةل خٔة٠ى{ 0فٌإَنْ ٌجٌَازٌ ْ
صصٌٌٍ جٌأْهَٔوىا ( )15أٌهٌىْ ٌجرٌ
خ ْٕري ٌهأٌ ْ
خرَ ذٌَهمٌ ٌ
ك َْحٍىْ جٍؤْيٍََٓنٌ ةَاهوََِّ هٌاهٌْْٕٓمَ اهْآ َ
ٍ
كتْوَمٌ
يٌْ ٌ
يٍَٓا ةًٌَا ٍأ ٍْزَلٌ إٌَه ْٕمٌ هٌيٌا ٍأ ٍْزَلٌ َ
إَهٌى اهَّذٌٌَٔ ٌٔزْقًٍٍٓنٌ أٌٍٍَّْىْ آ ٌ
فرٍها َةَِ ٌه ٍٔرَٔدٍ
يرٍها أٌنْ ٌٔكْ ٍ
د أٍ َ
ٍٔرَٔدٍهنٌ أٌنْ ٌٔ ٌحضٌاكًٌٍٓا إَهٌى اهؽَّاغٍٓةَ هٌكٌ ْ
عوٌاهىا ٌةكَٕدىا} [ا٧٠قةء]63 -59 0
ن ٍٔغَوٍَّْىْ ٌ
ن أٌ ْ
اهشْٕؽٌا ٍ
َّ
ب.ا٠م٠٬٤ٮة 0طٮذ خم ٟ٤فةاؾ ٣ؾا ٛٙا٠ظٮةة  ٥٣أٓال٪ة إ٠ى أد٦ة٪ة ،هىلع فةاؾ
املقد٬٭ةة اٚ٠ؾد٭ة هاالشد٤ةٓٮة هاإل٦قة٦ٮة  ...إذ  ٢٠٭ج ٛشة٦ت  ٥٣ش٬ا٦ت
ا٠ظٮةة اإل٦قة٦ٮة – ٓٝٮؼة هٓجةدة هخمؾ٭ٔة هٔ٣ة١٣ة – إال ههٮٕ يف اإلفالم
هٮةٖة غٝ١ٮة كة١٣ة ،ه ٢٠خجًٜ ٛٮة ًٜ ٥٣ة٭ة اإل٦قةن إال هثٮ ٥اإلفالم –
1اإلفالم هخّ٧ٮ ٢األفؾة ـ االخظةد أ٠ةملي ٠دّ٧ٮ ٢ا٬٠ا٠ؼ٭ة
ث  5.ص.553/552 .

٦وة أه دال٠ة – ٣ة ٭صت أن ٭٧جٗي  ٩٠٭أخٮ٫٧٣ ٩ة أه ٭ؽر٫٧٣ ٨ة ٣ ...وؼاٜة
ًحَي
قوٌْٕكٍىْ ٍَكْ ٌ
 ٩٠٬ٝ٠خٔة٠ى{ :اهٌْْٕٓمٌ أٌكًٌْوْثٍ هٌكٍىْ دٌََٔكٍىْ ٌهٌأجًًٌْْثٍ ٌ
ؼٌَا فَي
هٌرٌعَٕثٍ هٌكٍىٍ اهَْإشْوٌامٌ دََٔىا} [املةاؼة.]3 0ه ٩٠٬ٜخٔة٠ى{ 0يٌا فٌرَّ ْ
ب يٌَْ شٌيْءً} [األٔ٦ةم]38 0
كحٌا َ
اهْ َ
ث .اإل٠ؿا٣ٮة 0طٮذ إ٫٦ة أطكةم إ٫٠ٮة ٭صةزو ٓ١ٮ٫ة ا٠ظ ٛفجظة ٩٦هخٔة٠ى
يذْلٌالٌ ذٌرَّةً
خْٕرىا ٌٔ ٌرٍُ ( )3هٌيٌٌْ ٌٔكًٌْنْ َ
ٌرةً ٌ
يذْلٌالٌ ذَّ
ثٚ٧ق{ 0٩فًٌٌٌْ ٌٔكًٌْنْ َ
شٌرًّا ٌٔ ٌرٍُ} [ا٠ؿ٠ؿ٠ة .]8 ،7 0ه٠ؽٙ ٞ٠إ ٩٦٭١ؿم اال٠دؿام ث٫ة ٤٫٣ة ّٓ٤ة ٣مٝة
خٚ٧ٮؽ٪ة هخٔةرض ذ٬٪ ْ٣ ٞ٠ى اٚ٧٠ـ ه٣ٮ٫٠٬ة  ...إذ {هٌيٌا كٌانٌ هًٍَؤْيًٌَ هٌهٌا
يرََّىْ
يٌَةً إَذٌا كٌغٌى اهوٍَِّ هٌرٌشٍٓهٍٍِ أٌيْرىا أٌنْ ٌٔكٍٓنٌ هٌٍْىٍ ا ْهخَ ٌٕرٌةٍ يٌَْ أٌ ْ
يٍؤْ َ
يتََٕىا} [األطؿاب.]36 0
ٌ ٌٔكْصَ اهوٌَِّ هٌ ٌرشٍٓهٌٍِ فٌلٌدْ عٌنَّ عٌوٌاهىا ٍ
هٌيٌ ْ
د .االفد٤ؾار٭ة 0طٮذ إ٫٦ة ال خػًْ ١٠دٗٮٮؾ ها٠دجؼ٭ ٟطقت األ٬٪اء هاملٮ٬ل
هاغدالف األ٣ؿشة ها٬ٝٔ٠ل  ...هإ٤٦ة ٪ي ً٧٣جَة داا٤ة هأثؼا ث٧و٬ص
ا٠مؾ٭ٔة ه٣جةدا٫ة أ٠ة٣ة  ...ه ٥٣رٙ ٢إن ك ٟغؾهث ٓ٫٧ة ٭ٔدجؾ ٧٣ؿٝ٠ة إ٠ى
اً٠الل ها٬ٗ٠ا٭ة  ...ه٠ؽا ٭٬ٝل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هفٙ ٢١ٮ٤ة رها ٨ا٠ظةك٢
ٓ ٥أثي ٪ؾ٭ؾة ريي ا " – ٩٧ٓ ٩١٠جركث فٕكى شٕئٌٕ هٌ جغوٓا
ةكدًّا أةدا كحاب اهوِ هشَحي"...ه٭٬ٝل – ٙٮ٤ة رها٣ ٨ق ٢١هٖٮؾ– ٨
"كن قًن هٕس قوِٕ أيرٍا فْٓ رد".
هٝ٠ؼ ألةر شال٠ة امل ٞ١ا٠ظق ٥ا٠زة٦ي إ٠ى ٪ؽ ٨امل٤ٮؿاة ي٣ ٥٤ة خد٤ٮؿ ث٩
ا٠مؾ٭ٔة ٤٣ ٥٣ٮؿاة هغ٬اص ،هذ٧ٓ ٞ٠ؼ٣ة ٜةل ط ٩ّٚا ..." 0٩١٠هإن  ٥٣خٮقٮؾ
ا٧٠ ٩١٠ة يف ٔ٣ة٠صة لؤهن ا٠ؼ٦ٮة هلؤهن ا٠ؼ٭ ٥أن شٔ ٟا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة
ا٠دي أكؾ٧٣ة ث٫ة لؾ٭ٔة َٙؾ٭ة يف ٣جةدا٫ة َٝ٧٣ٮة يف أطكة٫٣ةٜ ،ةدرة ىلع

افدٮٔةب ٣ؾاط ٟا٠دَ٬ر ثأش٫ٔ٤ة ٣قدصٮجة ٠ظةشٮةة املصدٔ٤ةة ىلع
اغدالف ٣قد٬٭ةخ٫ة هأ٬٦آ٫ة ،هة٠ظة ١٠دَجٮ ٛيف كٓ ٟوؾ هشٮ ٟدهن ا٠ظةشة
إ٠ى إدغةل أو خٗٮٮؾ ىلع ٣جةدا٫ة أه خجؼ٭ٚٙ ،ٟي َ٦ةق ٣جةدا٫ة ه٬ٜآؼ٪ة
هاملظةّٙة ىلع رهط٫ة ٭٤ك٠ ٥ك٣ ٟصد ْ٤أن ٭جٖ ٕ١ة٭ة ٣ة ٭َ٤ض إ٠ٮ٥٣ ٩
ا٠دَ٬ر ها ٬٤٧٠ها٠ك٤ةل ها٠ق ،٬٤ث ٟك٤١ة خٝؼ٣ح ا٠جمؾ٭ة غَ٬ة إ٠ى األ٣ةم،
هشؼة ٣ز ٟاإلفالم ا١ٔ٠ٮة فةثٝة ٫٠ة ٣دٝؼ٣ة ٓ١ٮ٫ة خًيء ٫٠ة اَ٠ؾ٭ ٛىلع
ا٠ؼهام ."...
[ ٥٣رفة٠ة شال٠د ٩إ٠ى أ٠ة ٢٠اإلفال٣ي ث٧٤ةفجة  ْ١َ٣اٝ٠ؾن ا٠ػة٣ـ ٓمؾ
ا٫٠صؾو].

.3

يَْر اهشرٔكة اإلشاليٕة يف اهحرةٕة اهخولٕة0

هملة كة٦ح ٓالٜة ا ٩١٠ثةإل٦قةن يف ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة خؾ٣ي إ٠ى إٓؼاد
اإل٦قةن هطق ٥خؾثٮد ٩طدى ٭قدػؼم فةاؾ إ٣كة٦ةخ ٩املةد٭ة هاملٔ٬٧٭ة يف
فجٮ ٟأداء أ٣ة٦ة االفدػالف ٓ ٥ا ٩١٠يف األرض ثإٓ٤ةر٪ة ثٗة٭ة ٣ة ٭قدَٮْ ٥٣
غٮؾ يف دااؾة أ٠ج٬د٭ة املَٝ١ة ٓ ٩١٠ؿ هش ... ٟهكةن اإل٦قةن إ٦قة٦ة – ثكٟ
ف١جٮةخ ٩هإ٭صةثٮةخ ،٩ه٣ةد٭د ٩هرهطة٦ٮد – ... ٩ه٠ٮـ ١٣كة كؾ٭٤ة هال لٮَة٦ة ٣ؾ٭ؼا
– ٝٙؼ ف ٞ١اإلفالم يف خؾثٮة ي٤ٮؾ ٨ا٠ػٝ١ي ٣قة٣ ٞ٠دٔؼدة .خك٬ن يف
٣ص٫ٓ٬٤ة ٣ة ٭٤ك ٥أن ٦ق٤ٮ ٩ب٫٧٣" 0س ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة يف ا٠دؾثٮة
ا٠ػٝ١ٮة".
ه ٥٣خ١ك ٢املقة ،ٞ٠املقة ٞ٠ا٠دة٠ٮة0
.5

٣ق ٞ١ا٠دظوٮ ٥ها٠دؼر٭ت0

طٮذ ٦صؼ ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ٜؼ ٓ١٤ح ىلع خ٬شٮ ٩طٮةة اٚ٠ؾد ا٬٠شؼا٦ٮة
ث٤ة ثزد ٩يف ي٤ٮؾٝٓ ٥٣ ٨ةاؼ ٣ػدٚ١ة هٓٝ٤ح لٔ٬ر ٨ث٤قؤه٠ٮد٥ٓ ٩
خوؾٙةخ ٩ث٤ة لؾٓدٓ ٥٣ ٩٠ ٩جةداة ٣دٔؼدة ٤٣ة ٭صٔ ٟاملؤ ٥٣داا٤ة يف
ركةب ا٠ػٮؾ ها٠دوؾٙةة املزة٠ٮة.
أ .اٝٔ٠ةاؼ اإلفال٣ٮة ...ها٠دؾثٮة ا٠ػٝ١ٮة0
 ٥٤ٙاٝٔ٠ةاؼ اإلفال٣ٮة ذاة ا٠دأرٮؾ ا٠جة ٕ٠األ٤٪ٮة يف خظوٮ ٥هخؼر٭ت
املؤ ٥٣ىلع األغالق املزة٠ٮة ٦ؽكؾ اٝٔ٠ةاؼ ا٠دة٠ٮة0
 . 5اإل٭٤ةن ثٔ٧وؾو ا٠م٫ةدة طٮذ أن املؤ ٥٣ثأن "ال إ ٩٠إال ا ٩١٠هأن ٣ظ٤ؼا
رف٬ل ا "٩١٠٭دظؾر  ٥٣ك ٟا٠قٖ ٌ١ٮؾ ا٠مؾٓٮة ف٬اء كة٦ح ٧٣جٔزة  ٥٣داغٟ
اٚ٧٠ـ – كة٬٫٠ى ه ا٠م٬٫ة – أه ٧٣جٔزة  ٥٣املصد – ْ٤كةٔ٠ةداة ها٠دٝة٠ٮؼ
ها٬ٝ٠ا٦ٮ ٥ا٬٠ئٮة ٙ-...ٮق١ـ ز٣ة ٩٣يف خوؾٙةخ ٩ك٫١ة  ٩١٠خٔة٠ى هأطكة٩٣
ا٠دي ثٗ١د ٩ث٬افَة رف ٩٠٬ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف٫٧٣ ... ٢١ة ٭دٝ١ى ٔ٣ة٭ٮؾ ا٠ػٮؾ
ها٠مؾ هاًٚ٠ٮ١ة ها٠ؾذ٭١ة  ...هال ٭ٝج ٟأن ٭دٝ١ى ذٖ ٥٣ ٞ٠ٮؾ٤٪ة ثؼهن د٠ٮٟ
يٌَةً إَذٌا كٌغٌى اهوٍَِّ هٌرٌشٍٓهٍٍِ
لؾٓي ٭ٔدؼ ث ... ٩إذ {هٌيٌا كٌانٌ هًٍَؤْيًٌَ هٌهٌا يٍؤْ َ
يرََّىْ هٌيٌٌْ ٌٔكْصَ اهوٌَِّ هٌ ٌرشٍٓهٌٍِ فٌلٌدْ عٌنَّ
يرىا أٌنْ ٌٔكٍٓنٌ هٌٍْىٍ ا ْهخَ ٌٕ ٌرةٍ يٌَْ أٌ ْ
أٌ ْ
يتََٕىا} [األطؿاب.]36 0
عوٌاهىا ٍ
ٌ
 . 2اإل٭٤ةن ثؾٜةثة ا ٩١٠املقد٤ؾة 0طٮذ إن املؤ ٥٣ث٫ؽ ٨ا٠ظٝٮٝة ٭ؾثي
يف ٚ٦ق ٩ههشؼا ٩٦طةفة ا٠مٔ٬ر ثأن ا ٩١٠فجظة ٩٦رٜٮت ىلع ك ٟخوؾٙةخ٩
ثظٮذ ال خػٚى ٓ١ٮ٫٧٣ ٩ة غةٙٮة ال يف ا٠قؾ هال يف أ٠ال٦ٮةٙ ...ٮظؾص
ا٠ظؾص ك ٩١ىلع أن خك٬ن ه٣ ٛٙة خأ٣ؾ ث ٩ا٠مؾ٭ٔة ...كٮ٘ ال ه٥ٜ٬٣ ٬٪

قوَٕىي ةَذٌاةَ
ْرٍها ةََِ إٍٍََِّ ٌ
ث٤وؼاٜٮد ٩٠٬ٜ ٩خٔة٠ىٌ { 0هأٌشَرُّها كٌْٓهٌكٍىْ أٌهَ ازْ ٌ
ختَٕرٍ} [امل.]54 ،53 0ٞ١
ف اهْ ٌ
ٓ اهوَّؽَٕ ٍ
ى يٌٌْ خٌ ٌوقٌ هٌٍّ ٌ
اهطُّدٍهرَ ( )51أٌهٌا ٌٔكْوٌ ٍ
 .1اإل٭٤ةن ثٮ٬م اٝ٠ٮة٣ة طٮذ ٭ٝ١ى اإل٦قةن شؿاء ٣ة ٜؼ٣ح ٭ؼا{ ٨فًٌٌٌْ
ٌرةً شٌرًّا ٌٔ ٌرٍُ} [ا٠ؿ٠ؿ٠ة،7 0
يذْلٌالٌ ذَّ
خ ْٕرىا ٌٔ ٌرٍُ ( )3هٌيٌٌْ ٌٔكًٌْنْ َ
ٌرةً ٌ
يذْلٌالٌ ذَّ
ٌٔكًٌْنْ َ
ٙ .]8ةإل٭٤ةن ٭ؾثي يف اإل٦قةن طةفة املظةفجة ٚ٧٠ق٣ ٩ظةفجة دٜٮٝة ٙال
٭ٝؼم ىلع ٓ ٟ٤طدى ٭ًْ ٦وت ٓٮ٧ٮ٣ ٩ة ٭٧ة١ٓ ٩٠ٮ ٥٣ ٩شؿاء ال ٣ظة٠ة ...
زكٍٓنٌ فََِٕ إَهٌى اهوََِّ دٍىَّ جٌٍٓفَّى كٍنُّ ٌٍفْسً يٌا
ٜةل خٔة٠ى{ 0هٌاجَّلٍٓا ٌْٔٓيىا ٍجرْ ٌ
ى هٌا ٍٔـْوًٌٍٓنٌ} [ا٠جٝؾة.]285 0
صتٌثْ هٌٍّ ْ
ك ٌ
ٌ
 .4اإل٭٤ةن ثةًٝ٠ةء هاٝ٠ؼر هإن ٣ة أهةب اإل٦قةن ٣ة كةن ٠ٮػَب ٩ه٣ة أغَأ٨
 ٢٠٭ك٠ ٥ٮوٮج ٩٭ؾثي ٠ؼى اإل٦قةن ٓ٧وؾو ا٠مصةٓة يف ا٠ظ ٛهاخؿان
ا٠مػوٮةٙ ...ٮظؾص ىلع أداء ٣ة أهشج ٩ا١ٓ ٩١٠ٮ٤٫٣ ٩ة كة٦ح ا٧٠دٮصة ه٪ي
 ٥٠خك٬ن ٣ؾيٮة ال ٣ظة٠ة ،إن  ٢٠٭ك ٥يف ا٠ؼ٦ٮة ٚٙي اٯغؾة ...ه ٥٣رٙ ٢إٞ٦
خصؼ امل٣ ٥٣٬دؿن ا٠مػوٮة ال خؽ ٩٠اٚ٠ةٜة هال خجَؾ ٨ا٤ٔ٧٠ة إذ أ ٩٦٭٥٣٬
ث٤وؼاٜٮة ٬ٜل ا ٩١٠خٔة٠ى{ 0يٌا أٌضٌابٌ يٌَْ يٍطَٕتٌةً فَي اهْأٌرْضَ هٌهٌا فَي
قوٌى اهوََِّ ٌٔصَٕري ()22
ٌأٍْفٍصَكٍىْ إَهَّا فَي كَحٌابً يٌَْ كٌتْنَ أٌنْ ٌٍتْ ٌرأٌٌّا إَنَّ ذٌهَمٌ ٌ
فرٌصٍٓا ةًٌَا آجٌاكٍىْ هٌاهوٍَِّ هٌا ٍٔضَبُّ كٍنَّ
قوٌى يٌا فٌاجٌكٍىْ هٌهٌا جٌ ْ
هَكٌ ْٕوٌا جٌ ْأشٌْٓا ٌ
ش ْٕئىا
فكٌصٌى أٌنْ جٌكْرٌٍّٓا ٌ
خحٌالً فٌخٍٓرً} [ا٠ظؼ٭ؼ – ]23 ،22 0ه  ٩٠٬ٜخٔة٠ىٌ { 0
ي ْ
ٍ
كذَٕرىا} [ا٧٠قةء – ]59 0ه  ٥٣رٝٙ ٢ؼ ٜةل ا٧٠جي ه١ى
خ ْٕرىا ٌ
ٌه ٌٔسْكٌنٌ اهوٍَِّ فََِٕ ٌ
ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هفٙ – ٢١ٮ٤ة رها٣ ٨ق ٢١هٖٮؾ" – ٨قستا ألير املؤيٌ إن أيرُ كوِ
خٕر  :إن أضاةحِ شراء شكر فكان خٕرا هِ ،هإن أضاةحِ عراء ضتر فكان
خٕرا هِ ،ههٕس ذهم ألصد إال هوًؤيٌ".

ه٪كؽا ٙإن فةاؾ ٓٝةاؼ ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة  ٥٣لأ٫٦ة أن خ٬ش ٩ي٤ٮؾ
ههشؼان اٚ٠ؾد املق ٢١خ٬شٮ٫ة ٭ٝٮ ٥٣ ٩ا٬ٜ٬٠ع يف ا٠ػَٮبة ،ه٭صٔ ٩١داا٤ة
يف ركةب ا٠ػٮؾ هاًٚ٠ٮ١ة.
ب.أ٠جةداة اإلفال٣ٮة ها٠دؾثٮة ا٠ػٝ١ٮة0
هخأخي ثٔؼ ذ ٞ٠أ٠جةداة ا٠ػةهة يف ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة –  ٥٣هالة
هزكةة هه٬م هطس ٠دؿهد املؤ – ٥٣ثةإليةٙة إ٠ى شة٦ج٫ة ا٠دٔجؼو هخ٤٧ٮد٫ة
ٝٔ١٠ٮؼة – ثمظ٧ةة رهطٮة  ٥٣لأ٫٦ة أن خٔ ٛ٤يف هشؼا ٩٦ا٠مٔ٬ر
ثةملقؤه٠ٮة هخٝٮ ٥٣ ٩ا٬ٜ٬٠ع يف ا٠ػَٮبة هخصٔ٣ ٩١دمجزة ثةفد٤ؾار ثةٝ٠ٮ٢
املزة٠ٮة  ٬٠ ...أد٭ح ىلع هش٫٫ة ا٠وظٮض هٜوؼ ث٫ة هش ٩ا ٩١٠أّ٠ٮ0٢
ٙ . 5ة٠والة ٙؾيح غ٤ـ ٣ؾاة يف ا٠ٮ٬م ها١٠ٮ١ة ٠ٮ ٘ٝأ٠جؼ أ٣ةم ٬٣ال٨
يف ك٣ ٟؾة هٜٚة ٣ظةفجة ىلع ٣ة ٜؼ ٥٣ ٩٣أٓ٤ةل غٮؾة هلؾ٭ؾة ٙ ...إن كة٦ح
األه٠ى ٍ١ت  ٥٣ا٣ ٩١٠ؿ٭ؼا  ٥٣ا٠دٙ٬ٮ ٛها٫٠ؼا٭ة  ...هإن كة٦ح األغؾى ٍ١ت ٩٧٣
فجظة ٩٦ا٫٠ؼا٭ة طدى ٭ٝةث ٩١يف املؾة اٝ٠ةد٣ة ه ٜؼ أٌ ٥ٓ ْ١ٜك٬ٖ ٟا٭ة
هغَٮبة  ...هثؽ ٞ٠خظ ٛٝا٠والة ا٫٠ؼف ا٠ؽو طؼد ٨ا ٩١٠يف ٪ؽ ٨اٯ٭ة{ 0اجْنٍ
ضشٌاءَ
ف ْ
اهطوٌاةٌ ٌجٌَْْى قٌٌَ اهْ ٌ
كحٌابَ ٌهأٌكَىَ اهطَّوٌاةٌ إَنَّ َّ
يٌا أٍهصَيٌ إٌَه ْٕمٌ يٌٌَ اهْ َ
طٌَكٍٓنٌ} [ا٧ٔ٠كج٬ة – ]45 0هخك٬ن
كوٌىٍ يٌا جٌ ْ
ك ٌترٍ هٌاهوٍَِّ ٌٔ ْ
كرٍ اهوََِّ أٌ ْ
كرَ هٌهٌذَ ْ
ًَْ ٌ
هٌاهْ ٍ
٪ي ا٠والة املٝج٠٬ة ك٤ة ٭٪ ٥٣ ٢٫ٚؽا ا٠ظؼ٭ذ ا٠ؽو ٭ؾه٭ ٩ا٧٠جي ه١ى ا٩١٠
ٓ١ٮ ٩هف ٥ٓ ٢١رب أ٠ؿةٜ 0ةل آ ٩١٠ؿ هش" :ٟهٕس كن يطن ٔطوي ،إًٍا
جلتن اهطالة يًٌ جٓاعف هكـًحي هكف شْٓاجِ قٌ يضاريي ،ههى
ٔطر ىلع يكطٕحي ،هأؼكى اهسائف هكصا اهكرٔان هرصى املطاب هآهى
اهغرٔب ،كن ذهم هي ،هقزجي هزالهي إن ٍٓر هزِْ ألعٓأ قَدو يٌ ٍٓر

اهشًس ،قوي أن أزكن اهسْاهة هِ صوًا ،هاهـوًة ٍٓرأ ،دقٍٓي
فأهتِٕ هٔصأهَي فأقؽِٕ ،هٔلصى قوي فأةرُ ،أكوؤُ ةلرةي،
هأشحضفـِ يالئكحي ،يذوِ قَدو كًذن اهفردهس ال ًٔس دًرّا هال
ٔحغٕر صاهْا" –رها ٨ا٠ؼ٭٤١ي –
 .2ها٠و٬م ٙؾهة خؼر٭جٮة هخؾث٬٭ة ٧ٔ٠وؾ اإلرادة طٮذ ٭دؼرب املؤ٥٣
ىلع إ٭زةر ا ٩١٠فجظة ٩٦ثةَ٠ةٓة ىلع ك ٟل٬٫ة٤٫٣ .ة كةن ٣ج٫ٗ١ة  ٥٣ا٬ٝ٠ة...
٤٣ة ٭ؾثي يف اٚ٧٠ـ ١٣كة ا٠د٬ٝى ه ا٠ػمٮة ه ٭صٔ٫١ة خ٣ ٥ٓ ْ١ٝػد٘١
يؾهب املٔوٮة ه خػًْ ملة أ٣ؾ ا ٩١٠ث ٥٣ ٩أغالق ٙةي١ة  ...ه ثؽ ٞ٠٭ظٛٝ
ا٠وٮةم ا٫٠ؼف ا٠ؽو طؼد ٩٠ ٨ا ٩١٠فجظة ٩٦يف ٪ؽ ٨اٯ٭ةٌٔ{ 0ا أٌٌُّْٔا اهَّذٌٌَٔ
ك ْتوَكٍىْ هٌكٌوَّكٍىْ
قوٌى اهَّذٌٌَٔ يٌَْ ٌ
كحَبٌ ٌ
اهطٌٕامٍ كًٌٌا ٍ
ِّ
قوٌْٕكٍىٍ
كحَبٌ ٌ
آيٌٍَٓا ٍ
جٌحَّلٍٓنٌ} [ا٠جٝؾة – ]583 0ه  ٥٠٭ًٚي ا٠وٮةم إ٠ى خظٝٮ ٛخ١ك ٢اٗ٠ة٭ة املؾش٬ة إال
إذا كةن ىلع ا٠كٮٚٮة ا٠دي طؼد٪ة ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١يف أطؼ
األطةد٭ذ اٝ٠ؼفٮة ا٠دي أغؾش٫ة ا٠جػةرو ه٣ق ٥ٓ ٢١أثي ٪ؾ٭ؾةٜ 0ةل آ ٩١٠ؿ
هش﴿ 0ٟكن قًن اةٌ آدم إال اهطٕام فإٍِ هي هأٍا أززو ةِ ،هاهطٕام زَة
فإذا كان ٔٓم ضٕام أصدكى فال ٔرفخ هال ٔطخب – فإن شاةِ أصد أه
كاجوِ فوٕلن :إٍي ضائى  ﴾...ا٠ظؼ٭ذ هيف طؼ٭ذ آغؾ رها ٨ا٠جػةرو "يٌ هى
ٔدع كٓل اهزهر هاهكًن ةِ فوٕس هوِ صازة ةأن ٔدع ؼكايِ هشراةِ".
 .1ها٠ؿكةة –هكؽا ا٠وؼٜةة ا٠دَٓ٬ٮة – خؾثٮة ٤٣دةزة ٠ػ ٛ١اإل٭زةر
هاملمةركة ا٬٠شؼا٦ٮة ٬ٔ٤١٠ز٭ ٥هذهو ا٠ظةشة هخَ٫ٮؾ ٚ٧١٠ـ دهن األ٦ة٦ٮة
ا٠جٗٮًة ا٠دي خمٔؾ ثٚ٧ق٫ة هال خمٔؾ ثةٯغؾ٭ ٥٣ ٥اٝٚ٠ؾاء هذهو ا٠ػوةهة ...
ه٣قة٤٪ة ٔٙة٠ة يف خقٮٮؾ ٓص١ة املصد ْ٤ه٣وة٠ظ ٩أ٠ة٣ة  ...هلكؾ  ٩١٠ىلع
٣ة شةء ث٤ٔ٦ ٥٣ ٩ة ٙ ...دك٬ن ثك ٟذ ٞ٠ك٤ة هه٫ٚة ا ٩١٠خٔة٠ى يف ٪ؽ ٨اٯ٭ة0

ق ٌوَْْٕىْ إَنَّ
ٌْرٍٍّىْ ٌه ٍجزٌكَِّْٕىْ ةٌَْا هٌضٌنِّ ٌ
{خٍذْ يٌَْ أٌيٌْٓاهََْىْ ضٌدٌكٌةى جٍؽ ِّ
ضوٌا ٌجمٌ شٌكٌٌي هٌٍْىْ هٌاهوٍَِّ شًٌَٕفي قٌوَٕىي} [ا٠د٬ثة ]533 0هاٚ٧٠ـ ٣دى ٣ة ٍ٫ؾة
ٌ
 ٥٣داء األ٦ة٦ٮة هزكٮح ثػ ٛ١املمةركة إال هكة٦ح ٠ك ٟغٮؾ ٣قدٔؼة ،ه٠كزٮؾ ٥٣
أث٬اب ا٠مؾ ٝ١ٗ٣ة ،ه٠ؽ ٞ٠٭٬ٝل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هفٙ ٢١ٮ٤ة رها٨
اَ٠جؾا٦ي  ٥٣أطةد٭ز ٩ا٠مؾ٭ٚة" 0اهطدكة جصد شتكٌٕ ةاةا يٌ أةٓاب
اهصٓء".
 .4ا٠ظس – هكؽا ا٤ٔ٠ؾة – ٣ٮؼان خَجٮٝي ٠ألغالق اإلفال٣ٮة ا٠قة٣ٮة،
هٙؾهة ١٠دؼر٭ت ىلع ٔ٣ة١٣ة اٯغؾ٭ٔ٣ ٥ة١٣ة ٣زة٠ٮة ،هٓؿم أكٮؼ ىلع اإلخوةف
ثة٠د٬ٝى هاإلٜالع ٓ ٥ك ٟذ٦ت هٔ٣وٮة  ...هفٌ أغ٬ة يف ا ٩١٠ش ٢٫ٔ٤اإل٭٤ةن
ث١ٙ ٩ج٬ا ٦ؼاءٚٗ٠ ٨ؾان ذ٬٦ث ٢٫١ٔ٠ ،٢٫٭ٔ٬دهن هٜؼ اثٮًح هظةا٢٫ٚ
ٙٮقدظج٬ن أن ال ٭َ١ػ٪٬ة  ٥٣شؼ٭ؼ ثأو ذ٦ت أه ف٬١ك ٭صةيف ا٠ػ ٛ١ا٠ظ٤ٮؼ
فوٌا رٌفٌخٌ هٌهٌا
فرٌضٌ فٌَََّْٕ ا ْهضٌرَّ ٌ
كوٍٓيٌاةي فًٌٌٌْ ٌ
ْري يٌ ْ
ٜ ...ةل خٔة٠ى{ 0ا ْهضٌرُّ ٌأشْ ٍ
كوًٌٍِْ اهوٍَِّ ٌه ٌجزٌهَّدٍها فٌإَنَّ
خ ْٕرً ٌٔ ْ
فكٌوٍٓا يٌَْ ٌ
فصٍٓقٌ هٌهٌا زَدٌالٌ فَي ا ْهضٌرِّ هٌيٌا جٌ ْ
ٍ
خ ْٕرٌ اهزَّادَ اهحَّلٌْٓى هٌاجَّلٍٓنَ ٌٔا أٍههَي اهْأٌ ْهتٌابَ} [ا٠جٝؾة – ]597 0ه ٜةل ا٧٠جي
ٌ
ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هفٙ – ٢١ٮ٤ة أغؾش ٩ا٠جػةرو ه٣ق ٥ٓ ٢١أثي ٪ؾ٭ؾة – "يٌ
صر فوى ٔرفخ ه هى ٔفصق رزف كٕٓم ههدجِ أيِ" – هٜةل ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ٩
هف ٢١أ٭ًة – ٙٮ٤ة أغؾش ٩ا٠جػةرو ه٣ق" – ٢١اهكًرة إهى اهكًرة كفارة ملا
ةًَْٕا ،هاهضر املترهر هٕس هِ ززاء إال اهسَة".
ه٪كؽا ٭دجٮ٧٠ ٥ة أن فةاؾ اٝٔ٠ةاؼ هأ٠جةداة يف ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ٥٣
لأ٫٦ة أن خ٬ش ٩اٚ٠ؾد إ٠ى ا٠د٤ؾس ثةًٚ٠ٮ١ة هإ٠ى ٣صة٦جة ك ٟيؾهب ا٠ؾذ٭١ة،
ه٠ؽ ٞ٠أٍ٧ٝ١ة ىلع ٪ؽا املق٣ ٞ١ق ٞ١ا٠دظوٮ ٥ها٠دؼر٭ت.
.2

٣ق ٞ١ا٠ظؿم ها٠دمؼ٭ؼ0

ه٭دص١ى ٪ؽا املق١٠ ٞ١مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة يف ٓؼا٠ة آ٬٠ؼ هآ٬٠ٮؼ ،هٙٮ٤ة
طؼدخ ٩ملػد ٘١ا٠صؾاا ٥٣ ٢طؼهد هخٔةز٭ؾ.
أٓ .ؼا٠ة آ٬٠ؼ هآ٬٠ٮؼ0
ٙة ٩١٠خٔة٠ى ٜؼ هٓؼ اإل٦قةن ىلع اإل٦قةن إطقة٦ة ٭قةه٭ ٩ه أهٓؼ ٨ىلع
ا٠ق٬ء ف٬ءا ٭قةه٭٤٣ ... ٩ة ٭٧قص ٢خ٤ةم اال٦قصةم  ْ٣أ٠ؼا٠ة ا٠كة١٣ة ٩١٠
فصََِ هٌيٌٌْ ٌأشٌاءٌ
ف َوٌَ ْ
فجظة ٩٦ه خٔة٠ى ٜ ...ةل خٔة٠ى{ 0يٌٌْ قًٌَنٌ ضٌاَهضىا ٌ
ٌةمٌ ةَـٌوَّامً هَوْكٌتَٕدَ} [ٙو١ح – ]46 0هٜةل{ 0هٌْٕسٌ ةَأٌيٌإٍَِّكٍىْ هٌهٌا
ك ٌوٌْْٕا هٌيٌا ر ُّ
فٌ
ٌ
سزٌ ةََِ هٌهٌا ٌٔسَدْ هٌٍِ يٌَْ دٍهنَ اهوََِّ
كحٌابَ يٌٌْ ٌٔكًٌْنْ شٍٓءىا ٍٔ ْ
أٌيٌاٍَيِّ أٌّْنَ اهْ َ
كرً أٌهْ أٍ ٍْذٌى هٌٌٍّٓ
هٌهًَّٕا هٌهٌا ٌٍطَٕرىا ( )521هٌيٌٌْ ٌٔكًٌْنْ يٌٌَ اهطَّاَهضٌاةَ يٌَْ ذٌ ٌ
خوٍٓنٌ ا ْهسٌََّةٌ هٌهٌا ٍٔـْوًٌٍٓنٌ ٌٍلَٕرىا} [اهَصاء– ]524 ،521 :
يؤْيٌَي فٌأٍههٌ َئمٌ ٌٔدْ ٍ
ٍ
شحٌاجىا َه ٍٕرٌهْا أٌقًٌْاهٌٍْىْ ( )2فًٌٌٌْ ٌٔكًٌْنْ
يئَذً ٌٔطْدٍرٍ اهََّاسٍ ٌأ ْ
هكالٌ ٌْٓٔ{ :
ٌرةً شٌرًّا ٌٔ ٌرٍُ} [ا٠ؿ٠ؿ٠ة]8 - 6 0
ل ذَّ
خْٕرىا ٌٔرٌ ٍُ ( )3هٌيٌٌْ ٌٔكًٌْنْ يَذْلٌا ٌ
ل ذٌرَّةً ٌ
يذْلٌا ٌ
َ
بٙ.ؾض خَجٮ ٛا٠ظؼهد ها٠دٔةز٭ؾ0
ك٤ة أن ا ٩١٠خٔة٠ى ٙؾض خَجٮ٬ٝٓ ٛثةة د٦ٮ٬٭ة ىلع ا٠ص٧ةة  ٥٣لأ٫٦ة أن
خ ْ٧٤ا٠دوؾٙةة ا٠دي ٭٧دس ٓ٫٧ة اإلغالل ثّ٧ةم املصد ْ٤هأ ٩٧٣ثإ٠ظةق يؾر
ثأٙؾاد ٨يف طٮةخ ٢٫أه ذهاخ ٢٫أه ٓ ٢٫٠٬ٝأه أٓؾاي ٢٫أه ٦ق ٢٫١أه أ٬٣ا ٢٫٠أه
د٭ ... ٢٫٧هذ ٞ٠ث٤ة ٦ن ٓ١ٮ ٥٣ ٩طؼهد ،ه ٬ٙض ٙٮ ٩أله٠ي األ٣ؾ يف املصدْ٤
 ٥٣إطؼات خٔؿ٭ؾاة خ٧ةفت ِؾهف املصد ْ٤ه خك٬ن كٚٮ١ة ثإهالج املقيء ه
صٌٕا ية ٌٔا
 ْ٧٣افدٚظةل غَؾ ... ٨اَ٦الق  ٩٠٬ٜ ٥٣خٔة٠ى{ 0هٌهٌكٍىْ فَي اهْلَطٌاصَ ٌ
ى جٌحَّلٍٓنٌ} [ا٠جٝؾة.]579 0
أٍههَي اهْأٌ ْهتٌابَ ٌهكٌوَّكٍ ْ
ها٠ظؼهد ا٠دي ٦وح ٓ١ٮ٫ة ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ٪ي0

 .5طؼ اٝ٠د ٟا٤ٔ٠ؼ أ٠ؼهان ،هٙٮ ٩٭٬ٝل ا ٩١٠خٔة٠ىٌٔ{ 0ا أٌٌُّْٔا اهَّذٌٌَٔ آيٌٍَٓا
كتْدَ هٌاهْ ٍأٍْذٌى
كتْدٍ ةَا ْه ٌ
لحْوٌى ا ْهضٍرُّ ةَا ْهضٍرِّ هٌاهْ ٌ
قوٌْٕكٍىٍ اهْلَطٌاصٍ فَي اهْ ٌ
كحَبٌ ٌ
ٍ
كرٍهفَ ٌهٌأدٌاءي إٌَهَِْٕ
ًْ
ٌاجتٌاعي ةَاهْ ٌ
شيْءي ف ِّ
فيٌ هٌٍِ يٌَْ أٌخََِٕ ٌ
ةَاهْ ٍأ ٍْذٌى فًٌٌٌْ قٍ َ
فوٌٍِ
ذهَمٌ ٌ
قحٌدٌى ٌةكْدٌ ٌ
صصٌانً ذٌَهمٌ ٌجخْفَٕفي يٌَْ رٌةِّكٍىْ هٌرٌصًٌْةي فًٌٌٌَ ا ْ
ةَإَ ْ
صٌٕاةي ٌٔا أٍههَي اهْأٌ ْهتٌابَ هٌكٌوَّكٍىْ
قٌذٌابي أٌهَٕىي ( )534هٌهٌكٍىْ فَي اهْلَطٌاصَ ٌ
جٌحَّلٍٓنٌ} [ا٠جٝؾة.]579 ،578 0
 .2طؼ ا٠ص٧ةثة ىلع األٍؾاف ٓ٤ؼا طٮذ ٭٬ٝل خٔة٠ى{ 0هٌكٌ ٌح ْتٌَا قٌ ٌوَْْٕىْ
كٌَْٕ هٌاهٌْأ ٍْفٌ ةَاهْأٌ ٍْفَ هٌاهْأٍذٍنٌ ةَاهْأٍذٍنَ
كٌٌْٕ ةَا ْه ٌ
فٌَْٕا أٌنَّ اهََّفْسٌ ةَاهََّفْسَ هٌا ْه ٌ
ِ هٌيٌٌْ هٌىْ
ٌدقٌ ةََِ فٌٌٍْٓ كٌفَّاٌرةي هٌ ٍ
سرٍهجٌ كَطٌاصي فًٌٌٌْ جٌط َّ
هٌاهصٌَِّّ ةَاهصٌِِّّ هٌا ْه ٍ
ٌٔضْكٍىْ ةًٌَا ٌأ ٍْزٌلٌ اهوٍَِّ فٌأٍهٌه َئمٌ ٍّىٍ اهـَّاهًٍَٓنٌ} [املةاؼة – ]45 0ه ٬٪طك٢٠ ٢
٭ؾد يف لؾ٭ٔد٧ة ٣ة ٭٧قػ.٩
 .1طؼ ا٠ظؾاثة ه٪ي إٜالق األ ٥٣أ٠ةم ٜ ٥٣جٓ ٟوةثة ٣ق١ظة – هٙٮ٩
ٌ ٍٔضٌارَةٍٓنٌ اهوٌَِّ هٌرٌشٍٓهٌٍِ ٌهٌٔصْكٌْٓنٌ فَي اهْأٌرْضَ
ززٌا ٍء اهَّذَٔ ٌ
٭٬ٝل خٔة٠ى{ 0إًٌٍََّا ٌ
خوٌافً أٌهْ
زوٍٍْىْ يٌَْ َ
ٌوتٍٓا أٌهْ جٍلٌؽَّفٌ ٌأْٔدََْٔىْ ٌهأٌرْ ٍ
ٌحوٍٓا أٌهْ ٍٔط َّ
فصٌادىا أٌنْ ٍٔل َّ
ٌ
خ ٌرةَ قٌذٌابي
خزْوي فَي اهدُّ ٌٍْٕا هٌهٌٍْىْ فَي اهْآ َ
ٍَْٔفٌْٓا يٌٌَ اهْأٌرْضَ ذٌَهمٌ هٌٍْىْ َ
قوًٌٍٓا أٌنَّ اهوٌَِّ
لدَرٍها قٌ ٌوَْْٕىْ فٌا ْ
قٌـَٕىي ( ) 11إَهَّا اهَّذٌٌَٔ جٌاةٍٓا يٌَْ كٌتْنَ أٌنْ جٌ ْ
غٌفٍٓري رٌصَٕىي} [املةاؼة – ]34 ،33 0هذ ٞ٠ىلع خٚوٮ ٟ٭ؽكؾ يف كدت ا٩ٝٚ٠
ها٠دٚقٮؾ.
ؽكٍٓا
 .4طؼ ا٠قؾٜة هٙٮ ٩٭٬ٝل خٔة٠ى{ 0هٌاهصَّا َرقٍ هٌاهصَّارَكٌةٍ فٌاكْ ٌ
قزَٔزي صٌكَٕىي} [املةاؼة.]38 0
صتٌا ٌٍكٌاهىا يٌٌَ اهوََِّ هٌاهوٍَِّ ٌ
ك ٌ
ززٌا ىء ةًٌَا ٌ
دًٌٌٍْٔا ٌ
ٌأْٔ َ
 .1طؼ ٜؽف اٯغؾ٭ ٥ثة٠ؿ٦ى ٖ ٥٣ٮؾ ثٮ٧ة ٔ٣دجؾة لؾٓة ،هٙٮ ٩٭٬ٝل خٔة٠ى0
زوَدٍهٍّىْ
طٌَاةَ دٍىَّ هٌىْ ٌٔ ْأجٍٓا ةَأٌ ْر ٌةكٌةَ شٌٍْدٌاءٌ فٌا ْ
ًضْ ٌ
{هٌاهَّذٌٌَٔ ٌٔرْيٍٓنٌ اهْ ٍ

دةى ٌأةٌدىا ٌهأٍههٌ َئمٌ ٍّىٍ اهْفٌاشَلٍٓنٌ ( )4إَهَّا
ل ٌتوٍٓا هٌٍْىْ شٌٌْا ٌ
دةى هٌهٌا جٌ ْ
زوْ ٌ
دًٌٌإٌٌٍَ ٌ
ضوٌضٍٓا فٌإَنَّ اهوٌَِّ غٌفٍٓري رٌصَٕىي} [ا٬٧٠ر .]5 ،4 0هٜؼ
اهَّذٌٌَٔ جٌاةٍٓا يٌَْ ةٌكْدَ ذٌَهمٌ ٌهأٌ ْ
ثٮ٧ح ا٠ق٧ة أ ٩٦ال ٙؾق يف ٓ٬ٝثة اٝ٠ؽف ثٮ ٥ا٠ؾش ٟهاملؾأة.
زوَدٍها كٍنَّ هٌاصَدً
 .2طؼ ا٠ؿ٦ى 0هٙٮ ٩٭٬ٝل خٔة٠ى{ 0اهزَّإٌٍَةٍ هٌاهزَّاٍَي فٌا ْ
زوْدٌةً هٌهٌا جٌأْخٍذْكٍىْ ةًٌََْا ٌرأْفٌةي فَي دٌََٔ اهوََِّ َإنْ كٍ َْحٍىْ
يًٌٍَْْا يَائٌةٌ ٌ
َ
يٍَٓنٌ ةَاهوََِّ هٌاهٌْْٕٓمَ اهْآخَرَ هٌ ْه ٌٕشٌْْدْ قٌذٌاةًٌٌٍْا ؼٌائَفٌةي يٌٌَ اهًٍْؤْيٌٌَََٕ}
جٍؤْ َ
[ا٬٧٠ر .]2 0إذا كة٦ح ا٠ؿا٦ٮة ها٠ؿا٦ي  ٢٠٭قج٤٫٠ ٛة زهاث هإال ٙإن ا٠ظؼ  ٬٪اإلٓؼام
رش٤ة ث٧ةء ىلع ٬ٜل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هفٙ – ٢١ٮ٤ة رها ٨ا٠جػةرو ه٣ق– ٢١
"ال ٔضن دم ايرئ يصوى إال ةإصدى دالت :اهذٕب اهزاٍي ،هاهَفس
ةاهَفس ،هاهحارك هدَِٔ املفارق هوسًاقة".
 .3طؼ لؾب ا٠ػ٤ؾ 0هٙٮ ٩رهى ٣ق ٥ٓ ٢١أ٦ـ ٜةل 0كةن ا٧٠جي ه١ى ا٩١٠
ٓ١ٮ ٩هف ٢١٭ًؾب يف ا٠ػ٤ؾ ثة٠صؾ٭ؼ هأ٧٠ةل أرثٔٮ ،٥هٜؼ رجح ٓ١ٓ ٥ي كؾم
ا ٩١٠هش ٩٫أٜ ٩٦ةل" 0زود اهَتي ضوى اهوِ قوِٕ هشوى يف اهخًر أرةكٌٕ
هزود أه ةكر أرةكٌٕ هقًر دًإٌٍ – هكن شَة – هّذا أصب إهي" ٤٣ة
٭ ٩٧٣ ٢٫ٚأن أله٠ي األ٣ؾ أن ٭ؿ٭ؼها يف طؼ لةرب ا٠ػ٤ؾ ىلع أرثٔٮ ٥ش١ؼة إ٠ى
ر٤ة٦ٮ ٥ش١ؼة ىلع هش ٩ا٠دٔؿ٭ؾ.
.1

٣ق ٞ١ا٠ؾ ٛٙهاإلطقةن0
ه٭دص١ى ٪ؽا املق١٠ ٞ١مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة يف آ٬٠ؼ ثً٤ةٓٚة ا٠ز٬اب
هٙدض ثةب ا٠د٬ثة هرشةء املٗٚؾة0
أ .آ٬٠ؼ ثً٤ةٓٚة ا٠ز٬اب ىلع اإلطقةن0

ٙدمصٮٔة ٠إل٦قةن ىلع أن ٭ق ٞ١داا٤ة ٍؾ٭ ٛا٠ػٮؾ ٙإن ا ٩١٠فجظة ٩٦٭ٔؼ
املظق ٥ثً٤ةٓٚة ا٠ز٬اب أئةٙة كزٮؾة ٙة٠ظق٧ة ثٔمؾ أ٣زة٫٠ة إ٠ى فجٔ٤ةاة
فوٌٍِ
صٌَةَ ٌ
ئ٘ ها ٩١٠٭ًةٓ٘ مل ٥٭مةء ٜ ...ةل ا ٩١٠خٔة٠ى{ 0يٌٌْ زٌاءٌ ةَا ْهضٌ ٌ
سزٌى إَهَّا يَ ْذوٌٌْا} [األٔ٦ةم – ]563 0هٜةل0
فوٌا ٍٔ ْ
يذٌاهٌَْا هٌيٌٌْ زٌاءٌ ةَاهصَِّّٕئٌةَ ٌ
شرٍ أٌ ْ
ق ْ
ٌ
كذَٕ ٌرةى هٌاهوٍَِّ
عكٌافىا ٌ
فٍٕغٌاقَفٌٍِ هٌٍِ أٌ ْ
صَىا ٌ
كرْعىا صٌ ٌ
{يٌٌْ ذٌا اهَّذَو ٍٔلْرَضٍ اهوٌَِّ ٌ
لتَظٍ ٌهٌٔ ْتصٍػٍ هٌإٌَهَِْٕ ٍجرْزٌكٍٓنٌ} [ا٠جٝؾة – ]245 0هيف آ٭ة أغؾى{ :يٌذٌنٍ
ٌٔ ْ
شٌَاةَنٌ
شتْفٌ ٌ
ًذٌنَ صٌتَّةً أٌ ٍْتٌحٌثْ ٌ
شتَٕنَ اهوََِّ كٌ ٌ
اهَّذٌٌَٔ ٍَْٔفَلٍٓنٌ أٌيٌْٓاهٌٍْىْ فَي ٌ
قوَٕىي}
شفي ٌ
قفٍ هًٌٌَْ ٌٔشٌاءٍ هٌاهوٍَِّ هٌا َ
ش َْتٍوٌةً يَائٌةٍ صٌتَّةً هٌاهوٍَِّ ٍٔغٌا َ
فَي كٍنِّ ٍ
[ا٠جٝؾة – ]265 0إ٠ى ٖٮؾ ذ ٥٣ ٞ٠اٯ٭ةة ا٠ؼا٠ة ىلع اخقةع رط٤ة ا ٩١٠فجظة٩٦
ههافْ كؾ.٩٣
بٙ.دض ثةب ا٠د٬ثة هاٚٗ٠ؾان ٔ١٠وةة0
هطدى ال ٭ٮأس اإل٦قةن ا٬٠ا ْٜيف املٔوٮة – ثظكٍ ٢جٮٔد ٩ا٠جمؾ٭ة ٖٮؾ
املالاكٮة هٖٮؾ املظو٧ة ثٔو٤ة ا٧٠ج٬ة – ٙٮد٤ةدى يف اً٠الل ها٬ٗ٠ا٭ة – ٙإن
ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة ٜؼ ٙدظح أ٣ة ٩٣أث٬اب ا٠د٬ثة ا٧٠و٬ج يف ك٠ ٟظّة –
هلصٔد ٩ىلع ه٬٠ش ٩يف أٜؾب ٙؾهة  ...ثةإلٜالع ٓ ٥ا٠ؽ٦ت ثةملؾة ،هاإل٦ةثة إ٠ى
رطةب االفدٝة٣ة هاألٓ٤ةل ا٠وة٠ظة  ...هذ٧ٓ ٞ٠ؼ٣ة غةٍج ٩ا٠ظ ٛفجظة ٩٦ث٫ؽ٨
لٌَؽٍٓا يٌَْ
فصََْىْ هٌا جٌ ْ
قوٌى ٌأٍْ ٍ
شرٌفٍٓا ٌ
قتٌادَوٌ اهَّذٌٌَٔ أٌ ْ
اٯ٭ةة اٝ٠ؾآ٦ٮة{ 0كٍنْ ٌٔا َ
فرٍ اهذٍٍُّٓبٌ زًٌَٕكىا إٍٍََِّ ٌٍّٓ ا ْهغٌفٍٓرٍ اهرَّصَٕىٍ ()11
رٌصًٌْةَ اهوََِّ إَنَّ اهوٌَِّ ٌٔغْ َ
طرٍهنٌ
كتْنَ أٌنْ ٌٔ ْأجٌَٕكٍىٍ ا ْهكٌذٌابٍ دٍىَّ هٌا ٍجَْ ٌ
شوًٍَٓا هٌٍِ يٌَْ ٌ
ٌهٌإٍَٔتٍٓا إَهٌى رٌةِّكٍىْ ٌهٌأ ْ
( ) 14هٌاجَّ َتكٍٓا أٌصْصٌٌٌ يٌا ٍأ ٍْزَلٌ إَهٌْٕكٍىْ يٌَْ رٌةِّكٍىْ يٌَْ كٌتْنَ أٌنْ ٌٔ ْأ َجٌٕكٍىٍ ا ْهكٌذٌابٍ
قوٌى يٌا فٌرَّؼْثٍ
ص ٌرجٌا ٌ
ص ْ
كرٍهنٌ ( )11أٌنْ جٌلٍٓلٌ ٌٍفْسي ٌٔا ٌ
شٍ
غحٌةى ٌهأٌ ٍْحٍىْ هٌا جٌ ْ
ٌة ْ

خرٌٌَٔ ( ،)12أٌهْ جٌلٍٓلٌ هٌْٓ أٌنَّ اهوٌَِّ
كَْثٍ هًٌٌٌَ اهصَّا َ
زَْبَ اهوََِّ هٌإَنْ ٍ
فَي ٌ
ٌرةى
كَْثٍ يٌٌَ اهًٍْحَّلٌٌَٕ ( )13أٌهْ جٌلٍٓلٌ صٌٌَٕ ٌجرٌى ا ْهكٌذٌابٌ هٌْٓ أٌنَّ هَي ك َّ
ٌّدٌاٍَي هٌ ٍ
ٌذةْثٌ ةٌَْا
صٌٌََٕ (ٌ )14ةوٌى كٌدْ زٌا ٌء ْجمٌ آٌٔاجَي فٌك َّ
ض َ
فٌأٌكٍٓنٌ يٌٌَ اهًٍْ ْ
فرٌٌَٔ} [ا٠ؿ٣ؾ.]59 - 57 0
ٌ اهْكٌا َ
كَْثٌ يَ ٌ
هٌاشْحٌكْ ٌترْةٌ هٌ ٍ
ث ٟإن ا٠د٬ثة ا٧٠و٬ج ٭جؼل ا ٩١٠ث٫ة ا٠قٮبةة طق٧ةة يف األشؾ هاملز٬ثة،
ًوىا ضٌاَهضىا فٌأٍهٌه َئمٌ ٍٔتٌدِّلٍ
ثٝ٤دًى  ٩٠٬ٜخٔة٠ى{ 0إَهَّا يٌٌْ جٌابٌ هٌآيٌٌٌ هٌقًٌَنٌ قٌ ٌ
صٌَاةً هٌكٌانٌ اهوٍَِّ غٌفٍٓرىا رٌصًَٕىا ( )37هٌيٌٌْ جٌابٌ هٌقًٌَنٌ
ص ٌ
ٌٕئٌاجََْىْ ٌ
اهوٍَِّ ش ِّ
يحٌاةىا} [اٚ٠ؾٜةن – ]75 ،73 0هٓ ٥أثي ٪ؾ٭ؾة ٜةل0
ضٌاَهضىا فٌإٍٍََِّ ٌٔحٍٓبٍ إَهٌى اهوََِّ ٌ
"هٕأجٌٕ اهوِ قز هزن ةأٍاس ٔٓم اهلٕاية رأها أٍْى اشحكذرها اهصٕئاة،
كٕن :يٌ ّى ٔا أةا ّرٔرة ؟ كال :اهذٌٔ ٔتدل اهوِ شٕئاجْى صصَاة".
ها٠د٬ثة ا٠مؾٓٮة ٪ي ا٠د٬ثة ا٧٠و٬ج ا٠دي ٜةل ٙٮ٫ة اإل٣ةم ا٬٧٠هوٜ" 0ةل
ا٤١ٔ٠ةء 0ا٠د٬ثة هاشجة  ٥٣ك ٟذ٦تٙ ،إن كة٦ح املٔوٮة ثٮ ٥أ٠جؼ هثٮ ٥ا – ٩١٠ال
خدٔ ٛ١ثآد٣ي – ٫١ٙة رالرة لؾهط 0أطؼ٪ة 0أن ٭ ٥ٓ ْ١ٝاملٔوٮة ،ها٠زة٦ي 0أن
٭٧ؼم ىلع ٫١ٔٙة ،ها٠زة٠ذ 0أن ٭ٔؿم أال ٭ٔ٬د إ٠ٮ٫ة أثؼاٙ ،إن ٝٙؼ أطؼ ا٠زالرة ٢٠
خوض خ٬ثد.٩
هإن كة٦ح املٔوٮة خدٔ ٛ١ثآد٣ي ٙمؾهٍ٫ة أرثٔة٪ 0ؽ ٨ا٠زالرة ،هأن ٭جؾأ
 ٥٣ط ٛهةطج٫ةٙ 0إن كة٦ح ٣ةال أه ٦ظ ٨٬رد ٨إ٠ٮ ،٩هإن كةن طؼ ٜؽف ه٦ظ٨٬
٣ك ٩٧٣ ٩٧أه ٍ١ت ٓ ،٨٬ٚهإن كة٦ح ٖٮجة افدظ٫٧٣ ٩١ة  ...ه٭صت أن ٭د٬ب ٥٣
ش٤ٮْ ا٠ؽ٬٦ب ٙإن خةب  ٥٣ثًٔ٫ة هظح خ٬ثد٧ٓ ٩ؼ أ ٟ٪ا٠ظ ٥٣ ٛذ ٞ٠ا٠ؽ٦ت
هثٝي ٓ١ٮ ٩ا٠جةٜي".

()2

 ٟ٫٧٣2ا٬٠ارد٭ ٥ـ د 0هجٮظي ا٠وة٠ض ث 5 0ص.52/55 .

ه٪كؽا خك٬ن ا٠د٬ثة ا٧٠و٬ج ٓالشة ملة ٭دؾدى ٙٮ ٩اإل٦قةن ٔ٣ ٥٣وٮة
هفجٮال إ٠ى األهثة إ٠ى رطةب ا٠ػٮؾ هاًٚ٠ٮ١ة.
 .4يصؤههٕة اهحرةٕة اهخولٕة يف اهشرٔكة اإلشاليٕة:
إن ٣قؤه٠ٮة ا٠دؾثٮة ا٠ػٝ١ٮة يف ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة خ ْٝىلع األث٬٭٥
هاملؾثٮ ٥هىلع اٚ٠ؾد املقٚ٦ ٢١ق ٩ر ٢ىلع أه٠ي األ٣ؾ يف املصد٤١ٓ ٥٣ ْ٤ةء
هأهظةب فَ١ة  ...هذ ٞ٠ثٝ٤دًى ٬ٜل ا٧٠جي ﷺٙ 0ٮ٤ة رها ٨ا٠جػةرو ه٣ق٢١
– "كوكى راع هكوكى يصؤهل قٌ رقٕحِ :فاإليام راع هّٓ يصؤهل قٌ
رقٕحِ ،هاهرزن راع يف أّوِ هّٓ يصؤهل قٌ رقٕحِ ،هاهرزن راع يف
أّوِ هّٓ يصؤهل قٌ رقٕحِ هاملرأة راقٕة يف ةٕث زهزْا هيصؤههة
قٌ رقٕحْا ،هاهخادم راع يف يال شٕدُ هيصؤهل قٌ رقٕحِ  ...فكوكى
راع هيصؤهل قٌ رقٕحِ".
 ،٢ٔ٦إن ٬٦ع املقؤه٠ٮة ا٠دؾث٬٭ة ٭ػد ٘١ثةغدالف األٙؾاد يف ٍجٮٔة
٬٣ا ٢٫ٜٚاالشد٤ةٓٮة0
أ٣ .قؤه٠ٮة اٯثةء هاأل٫٣ةة0
ثٝ٤دًى لكؾ ٣ة أ ٢ٔ٦ا ٩١٠ث١ٓ ٩ٮ٤ٔ٦ ٥٣ ٢٫ة ا٠ؽر٭ة ه٣ة ٓ١ٮ٩
األٍٚةل ٍ ٥٣جٮٔة َٙؾ٭ة فةذشة ،هثظك٣ ٢ة ركت يف ا٬ٚ٧٠س ا٠ق٬٭ة ٥٣
ٖؾ٭ؿة ها٠ؼ٭ة – ٙإن ٓ١ٮ ٢٫أن ٭جؽ٬٠ا اٚ٧٠ـ هاٚ٧٠ٮـ يف فجٮ ٟطق ٥خٔ٫ؼ
أث٧ةا ٢٫ثة٠د٬شٮ ٩ههة٠ض ا٠دؾثٮة  ...طدى إذا ٣ة غ ٢٪٬ٚ١يف املصد ْ٤املٝجٟ
ٓةل٬ا طٮةة ٍٮجة كؾ٭٤ة ٙكة٬٦ا فٔؼاء يف أٚ٦ق٦ ٢٫ةٔٙٮ٠ ٥ؽه٭ ٢٫غةد٣ٮ٥
ألهٍة٣ ٢٫٦قة٤٪ٮ ٥يف خؾٜٮة هازد٪ةر أ٣د .٢٫ك ٟذ ٞ٠يف إٍةر  ٥٣خَجٮٛ
خٔة٠ٮ ٢د٭٤٣ ٢٫٧ة ٭ؤ١٠ ٢٫١٪قٔةدة األثؼ٭ة ٓ٧ؼ ٣الٜةة رث ... ٢٫ه ثؽ ٞ٠٭ك٬ن

اٯثةء ٜؼ ٓ٬١٤ا ىلع إٝ٦ةذ أث٧ةا٦ ٥٣ ٢٫ةر ا٠صظٮ ٢ك٤ة أ٣ؾ ا ٩١٠خٔة٠ى ٓ٧ؼ٣ة
يف

ٜةل

املجٮ:٥

كدةث٩

ّوَٕكٍىْ ٌٍارىا هٌكٍٓدٌٍّا اهََّاسٍ
يٍَٓا كٍٓا ٌأٍْفٍصٌكٍىْ ٌهأٌ ْ
{ٌٔا أٌٌُّْٔا اهَّذٌٌَٔ آ ٌ
ضسٌاٌرةٍ} [ا٠دظؾ٭ ]6 0٢هيف ٝ٣ؼ٣ة األ – ٟ٪األث٧ةء ها٠ج٧ةة ،ههٜة٭د ٥٣ ٢٫ا٧٠ةر
هٌا ْه َ
خك٬ن ث٫ؼا٭د ٢٫إ٠ى ٬٣اٍ ٥ا٠ػٮؾ هاالثدٔةد ٓ٬٣ ٥اٍ ٥ا٠مؾ  ...هإ٤٦ة ٭دظٛٝ
ذ ٞ٠ثظق ٥ا٠دؾثٮة ا٠دي ٪ي أّٓ ٢هأٚ٦ـ ٪ؼ٭ة ٭ٝؼ٫٣ة ا٠كجةر ١٠وٗةر – ك٤ة
ٜةل

ا٧٠جي

ه١ى

ا٩١٠

ٓ١ٮ٩

هف٢١

–

ٙٮ٤ة

أغؾش٩

ا٠دؾ٣ؽو

–

"يا ٍضن هاهد ههدا أفغن يٌ أدب صصٌ" .هأغؾث اث٣ ٥ةشة  ٥٣طؼ٭ذ اث٥
ٓجةس (ريي ا٤٫٧ٓ ٩١٠ة) أن ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هفٜ ٢١ةل" 0اهزيٓا
أهالدكى هأصصَٓا أدةْى".
ه٪كؽا خك٬ن خؾثٮة اٯثةء هاأل٫٣ةة ٠ألث٧ةء ها٠ج٧ةة ٦٬٠ة  ٥٣أزكى أ٬٠ان
اَ٠ةٓةة ،هأ٣ة٦ة  ٥٣أش ٟاأل٣ة٦ةة ،هفٮقأل اإل٦قةن ٓ٫٧ة ثٔؼ امل٤ةة
ثٝ٤دًى ٣ة أغجؾ ث ٩ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١طٮذ ٜةل – ٙٮ٤ة رها٨
ا٧٠قةاي" -إن اهوِ شائن كن راع قًا اشحرقاُ صفؾ أم عٕف صحى ٔصأل
اهرزن قٌ أّن ةٕحِ" هيف ٝ٣ؼ٣د ٢٫أث٧ةؤ ٨هث٧ةخ ... ٩هكٮ٘ ال ٭٬ٝم ٪ؤالء
ث٫ؽا ا٬٠اشت ها٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١٭٬ٝل يف ا٠ظؼ٭ذ املم٬٫ر" 0إذا
ياة اةٌ آدم اٍلؽف قًوِ إال يٌ دالت :ضدكة زارٔة هقوى ٔتذِ يف
ضدهر اهرزال هههد ضاهش ٔدقٓ هِ" – رها ٨ا٠جػةرو ه٣ق.٢١
ه٣ة ٧١ٜة٣ ٥ٓ ٨قؤه٠ٮة اٯثةء هاأل٫٣ةة يف ا٠دؾثٮة ا٠ػٝ١ٮة ٥ٓ ٩٠٬ٝ٦
املؤٍؾ٭١٤ٔ١٠ ٥ٮة ا٠دؾث٬٭ة يف املصد٤١ٔ٣ ٥٣ ْ٤ٮ ٥هأفةخؽة يف ا٠ؾهض
هاملؼرفة هاإلٓؼاد٭ة ها٠زة٬٦٭ة ها٠صةٔ٣ة  ...إذ ك٣ ٢٫١قؤه٬٠ن ٓ٣ ٥دةثٔة

خؾثٮة ا٧٠ةلبة  ...ها٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١٭٬ٝل ٙٮ٤ة رها ٨ا٠جػةرو ه٣ق٢١
– "كوكى راع هكوكى يصؤهل قٌ رقٕحِ".
ب٣.قؤه٠ٮة اٚ٠ؾد املق0٢١
هأ٣ة اٚ٠ؾد املقٙ ٢١إ٣ ٩٦قؤهل ٓ ٥خوؾٙةخ٣ ٩قؤه٠ٮة لػوٮة١ٔٙ ،ٮ٩
أن ٭ٚ٧ؽ ٣ة رجح ٠ؼ٭ ٩أ ٩٦غٮؾ ه٭دص٧ت ٣ة خٮ ٥ٝأ ٩٦لؾ  ...هٓ١ٮ ٩أن ٭ؼْٙ
اٯغؾ٭ ٥٣ ٥أٙؾاد ٣صد ٩ٔ٤إ٠ى ا٠ق٬١ك اَ٠ٮت .ال أن ٭ٔؾف ذ٣ ٞ٠صؾد
ص ٌٕرٌى اهوٍَِّ
ف ٌ
ٔ٣ؾٙة ّ٦ؾ٭ة ه٭ٔدؿل ا٠ظٮةةٜ .ةل خٔة٠ى{ :هٌكٍنَ اقًٌْوٍٓا ٌ
ش ٍحرٌدُّهنٌ إَهٌى قٌاهَىَ ا ْهغٌْٕبَ هٌاهشٌَّْادٌةَ
ًوٌكٍىْ هٌرٌشٍٓهٍٍِ هٌاهًٍْؤْيٍََٓنٌ ٌه ٌ
قٌ ٌ
ًوٍٓنٌ} [ا٠د٬ثة – ]535 0هٜةل{ :ادْعٍ إَهٌى شٌتَٕنَ
كَْحٍىْ ٌجكْ ٌ
ٌتئٍكٍىْ ةًٌَا ٍ
ف ٍَٕ ِّ
ٌ
صصٌٌٍ إَنَّ
ّيٌ أٌ ْ
َاهحَي َ
صٌَةَ هٌزٌادَهٍْْىْ ة َّ
ض ٌ
رٌةِّمٌ ةَاهْضَكًٌْةَ هٌاهًٌْْٓقَـٌةَ اهْ ٌ
قوٌىٍ ةَاهًٍْْْحٌدٌٌَٔ} [ا٧٠ظ0ٟ
قوٌىٍ ةًٌٌَْ عٌنَّ قٌٌْ شٌتَٕوََِ هٌٌٍّٓ أٌ ْ
ٌةمٌ ٌٍّٓ أٌ ْ
ر َّ
.]525
هف٬اء أطق ٥اٚ٠ؾد يف خوؾٙةخ ٩أه أفةء  ٬٫ٙا٠ؽو فٮٝ١ى ٦دٮصة ٣ة
ٜؼ٣ح ٭ؼا ٥٣ ٨ر٬اب أه ٓٝةب ٜ ...ةل خٔة٠ىٌ { 0هأٌنْ هٌْٕسٌ هَوَْإ ٍْصٌانَ إَهَّا يٌا
سزٌاءٌ اهْأٌهْفٌى}
ٓفٌ ٍٔرٌى ( )47دٍىَّ ٍٔسْزٌاٍُ ا ْه ٌ
شكٌٍِْٕ شٌ ْ
شكٌى (ٌ )15هأٌنَّ ٌ
ٌ
ف َوٌَفْصََِ هٌيٌٌْ ٌأشٌاءٌ
[ا٧٠ص – ]45 - 39 0٢هٜةل خٔة٠ى{ 0يٌٌْ قًٌَنٌ ضٌاَهضىا ٌ
صصٌ َْحٍىْ
كتَٕدَ} [ٙو١ح – ]46 0هٜةل{ 0إَنْ أٌ ْ
ٌةمٌ ةَـٌوَّامً َهوْ ٌ
ك ٌوٌْْٕا هٌيٌا ر ُّ
فٌ
ٌ
فوٌٌْا} [اإلفؾاء.]7 0
ى هٌَأٍْفٍصَكٍىْ هٌإَنْ ٌأشٌ ْأجٍىْ ٌ
ص َْحٍ ْ
أٌصْ ٌ
ه٧ٔ٣ى ٪ؽا أن اإلفالم ال ٭٬ٝل ثٚكؾة ا٠ػَٮبة امل٬رهرة ،هخظ ٟ٤ا٠ػ٘١
ذ٬٦ب ا٠ق ٘١هال أ٠كـٜ ،ةل خٔة٠ىٌ{ 0هْٕسٌ ةَأٌيٌإٍَِّكٍىْ هٌهٌا أٌيٌاٍَيِّ أٌّْنَ

ِ هٌهًَّٕا هٌهٌا
كحٌابَ يٌٌْ ٌٔكًٌْنْ شٍٓءىا ٍٔسْزٌ ةََِ هٌهٌا ٌٔسَدْ هٌٍِ يٌَْ دٍهنَ اهوَّ َ
اهْ َ
ٌٍطَٕرىا} [ا٧٠قةء – ]523 0هٜةل فجظة{ 0٩٦هٌهٌا ٌجزَرٍ هٌازَرٌةي هَزْرٌ أٍخْرٌى هٌإَنْ جٌدْعٍ
كرْةٌى} [ٙةٍؾ.]58 0
يٍَِْ شٌيْءي هٌهٌْٓ كٌانٌ ذٌا ٍ
ًوٌَْا هٌا ٍٔضًٌْنْ َ
لوٌةي إَهٌى صَ ْ
يذْ ٌ
ٍ

ث٣ .قؤه٠ٮة أه٠ي األ٣ؾ  ٥٣ا٤١ٔ٠ةء0
هأ٣ة ٣قؤه٠ٮة أه٠ي األ٣ؾ  ٥٣ا٤١ٔ٠ةء ٓ ٥ا٠دؾثٮة ا٠ػٝ١ٮة ٙدّ٫ؾ يف
خك١ٮ٘ ا٠مؾ٭ٔة  ٢٫٠ثةٝ٠ٮةم ثؼهر ا٠دٓ٬ٮة ا٠ؼ٭٧ٮة ٍٓ ٥ؾ٭٦ ٛمؾ ا٠دٔة٠ٮ٢
اإلفال٣ٮة هاأل٣ؾ ثةملٔؾهف ها٫٧٠ي ٓ ٥امل٧كؾ  ...ه ذ ٞ٠ثٝ٤دًى ٩٠٬ٜ
فرْكٌةً
فوٌْٓهٌا ٌٍفٌرٌ يٌَْ كٍنِّ َ
فرٍها كٌافَّةى ٌ
خٔة٠ى{ 0هٌيٌا كٌانٌ اهًٍْؤْيٍََٓنٌ َه ٌَْٕ َ
زكٍٓا إٌَهَْْٕىْ
يٍَْْىْ ؼٌائَفٌةي َه ٌٕحٌفٌلٍَّْٓا فَي اهدٌَِّٔ هٌَه ٍٕ َْذَرٍها كٌْٓيٌٍْىْ إَذٌا رٌ ٌ
َ
ى ٌٔضْذٌرٍهنٌ} [ا٠د٬ثة.]522 0
ٌهكٌوٍَّْ ْ
شةء يف خٚقٮؾ امل٧ةر – لؾطة ٫٠ؽ ٨اٯ٭ة – هاٯ٭ة خؼل ىلع هش٬ب
خٔ٤ٮ ٢ا ٢١ٔ٠ها٠د ٩ٝٚيف ا٠ؼ٭ ،٥هاالفدٔؼاد ٠دٔ١ٮ ٩٤يف ٬٣اٍ ٥اإلٜة٣ة،
هخٝٚٮ ٩ا٧٠ةس ىلع ا٬٠ش ٩ا٠ؽو ٭و١ض ث ٩طة ٢٫٠ه ٭ك٬٦٬ن ٪ؼاة ٗ٠ٮؾ،٢٪
هإن  ٥٣املدػووٮ٫٠ ٥ؽا ا٠د ٩ٝٚث٫ؽ ٨ا٧٠ٮة ال ٭٬١ٝن يف ا٠ؼرشة ٓ٧ؼ ا٩١٠
 ٥٣املصة٪ؼ٭ ٥ثةملةل هاٚ٧٠ـ إلٓالء ك٤١ة ا ٩١٠ها٠ؼٙةع ٓ ٥األ٣ة هامل١ة ثٟ
 ٢٪أ ٢٫٧٣ ًٟٙيف ٖٮؾ ا٠ظةل ا٠دي ٭ك٬ن ٙٮ٫ة ا٠ؼٙةع ٓٮ٧ٮة – ها٠ؼالاٟ
ىلع ٪ؽا كزٮؾة.
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ٙإذا خٝةٓـ ا٤١ٔ٠ةء ٓ ٥اٝ٠ٮةم ثؽ ٞ٠ا٠ؼهر ا٠ػَٮؾ يف خؾثٮة هشؼان
األ٣ة هأغال٫ٜة دغ٬١ا يف آ٬٠ٮؼ ا٠مؼ٭ؼ امل٧و٬ص ٓ١ٮ ٩يف  ٩٠٬ٜخٔة٠ى0
كحًٍٍٓنٌ يٌا ٌأ ٍْزٌ ْهٌَا يٌٌَ اهْتٌٌَِّٕاةَ هٌاهٍْْدٌى يٌَْ ةٌكْدَ يٌا ةٌَََّّٕاٍُ
{إَنَّ اهَّذٌٌَٔ ٌٔ ْ
كٍٍَْىٍ اهوَّاقٍََٓنٌ ( )515إَهَّا
ِ ٌه ٌٔوْ ٌ
كٍٍَْىٍ اهوَّ ٍ
كحٌابَ أٍهٌه َئمٌ ٌٔوْ ٌ
هَوََّاسَ فَي اهْ َ
ق ٌوَْْٕىْ ٌهٌأٌٍا اهحََّّٓابٍ
اهَّذٌٌَٔ جٌاةٍٓا ٌهأٌضْ ٌوضٍٓا ٌهةٌٍََّٕٓا فٌأٍههٌ َئمٌ أٌجٍٓبٍ ٌ
اهرَّصَٕىٍ} [ا٠جٝؾة.]563 ،559 0
شةء يف خٚقٮؾ اث ٥كزٮؾ٪" 0ؽا هٓٮؼ لؼ٭ؼ مل ٥كد٣ ٢ة شةءة ث ٩ا٠ؾفٟ
 ٥٣ا٠ؼالالة ا٠جٮ٧ة ىلع املٝةهؼ ا٠وظٮظة ها٫٠ؼى ا٧٠ة٬١ٝ١٠ ْٙب  ٥٣ثٔؼ
٣ة ثٮ ٩٧أ٠ ٩١٠جةد ٨يف كدج ٩ا٠دي أ٦ؿ٫٠ة ىلع رف ٩١هٜؼ ٦ؿ٠ح يف أٟ٪
ا٠كدةب كد٬٤ا هٚة ٣ظ٤ؼ ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١ﷺ ،هيف ا٠ظؼ٭ذ" 0يٌ
شئن قٌ قوى فكحًِ أهسى ٔٓم اهلٕاية ةوسام يٌ ٍار"(.)4
هشةء يف خٚقٮؾ امل٧ةر " 0ر ٢إن أ٠جؾة يف ٓ٬٤م اٯ٭ة أن طك٫٤ة ٓةم،
هإن كةن فجج٫ة غةهةٙ ،ك ٥٣ ٟ٭كد ٢آ٭ةة ا ٩١٠ه٪ؼا٭د٣ ٬٫ٙ ٩قدظ٫٠ ٛؽ٨
ا٧ٔ١٠ة"(.)5
ش ٌحرٍهنٌ
كحٌابَ ٌه ٌٔ ْ
كحًٍٍٓنٌ يٌا أٌٍْزٌلٌ اهوٍَِّ يٌٌَ اهْ َ
هٜةل خٔة٠ى{ 0إَنَّ اهَّذٌٌَٔ ٌٔ ْ
كوٍٓنٌ فَي ةٍؽٍٍََْٓىْ إَهَّا اهََّارٌ هٌهٌا ٍٔكٌوًٍٍِّْىٍ
ًَىا كٌوَٕوىا أٍههٌ َئمٌ يٌا ٌٔأْ ٍ
ةََِ دٌ ٌ
لٌٕايٌةَ هٌهٌا ٍٔزٌكَِّْٕىْ هٌهٌٍْىْ قٌذٌابي أٌهَٕىي ( )534أٍهٌه َئمٌ اهَّذٌٌَٔ
اهوٍَِّ ٌْٔٓمٌ اهْ َ
قوٌى اهََّارَ}
ض ٌترٌٍّىْ ٌ
ف ٌرةَ فًٌٌا أٌ ْ
ًغْ َ
اهغوٌاهٌةٌ ةَاهٍْْدٌى هٌا ْهكٌذٌابٌ ةَاهْ ٌ
اشْ ٌحرٌهٍا َّ
[ا٠جٝؾة – ]575 ،574 0هٜةل خٔة٠ىٌ { 0هإَذْ أٌخٌذٌ اهوٍَِّ يَٕذٌاقٌ اهَّذٌٌَٔ أٍهجٍٓا

4خٚقٮؾ امل٧ةر – ث 5 0ص.78 .
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ش ٌحرٌهْا
ف ٌَتٌذٍهٍُ هٌرٌاءٌ ؿٍٍْٓرََّىْ هٌا ْ
كحًٌٍٍٍٍِٓ ٌ
كحٌابٌ ٌهحٍتٌٍٍَََِِّّٕ هَوََّاسَ هٌهٌا جٌ ْ
اهْ َ
ش ٌحرٍهنٌ} [آل ٓ٤ؾان.]587 0
س يٌا ٌٔ ْ
فتَئْ ٌ
كوَٕوىا ٌ
ًَىا ٌ
ِ دٌ ٌ
ةَ َ
شةء يف ٣ػدوؾ خٚقٮؾ اث ٥كزٮؾ٪" 0ؽا خ٬ثٮع  ٥٣ا ٩١٠ه خ٫ؼ٭ؼ ألٟ٪
ا٠كدةب ا٠ؽ٭ ٥أغؽ ا١ٓ ٩١٠ٮ ٢٫ا٫ٔ٠ؼ ىلع أ٠ق٧ة األ٦جٮةء ،أن ٭ؤ٬٧٣ا ث٤ظ٤ؼ
ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١هأن ٭٬٪٬٧ا ثؽكؾ ٨يف ا٧٠ةسٙ ،ٮك٬٦٬ا ىلع أ٪جة ٥٣
أ٣ؾٙ ،٨إذا أرف ٩١ا ٩١٠اخجٔٙ ... ٨٬كد٬٤ا ذ ٞ٠هخٔ٬ي٬ا ٓ٤ة هٓؼها ٓ١ٮ٥٣ ٩
ا٠ػٮؾ يف ا٠ؼ٦ٮة هاٯغؾة ثة٠ؼهن اَٚ٠ٮ٘ ها٠ظُ ا٠ؼ٦ٮ٬و ا٠قػٮ٘ ٙ ...جبقح
ا٠وٝٚة هٝٚد ٢٫ه ثبقح ا٠جٮٔة ثٮٔد ... ٢٫هيف ٪ؽا خظؽ٭ؾ ٤١ٔ١٠ةء أن
٭ق١ك٬ا ٣ق١كٙ ٢٫ٮوٮج٣ ٢٫ة أهةث ،٢٫ه٭ق ٞ١ث٣ ٢٫ق١ك١ٔٙ ،٢٫ى
ا٤١ٔ٠ةء أن ٭جؽ٬٠ا ٣ة ٠ؼ٭ ٥٣ ٢٫ا ٢١ٔ٠ا٧٠ة ْٙا٠ؼال ىلع ا ٟ٤ٔ٠ا٠وة٠ض ،هال
٭كد٬٤ا  ٩٧٣لٮبة"(.)5
هٜةل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هفٙ – ٢١ٮ٤ة أغؾش ٩أهظةب ا٠ق– ٥٧
"هاهذو ٍفصي ةٕدُ هحأيرن ةاملكرهف ،ههحَْٓن قٌ املَكر ،أه
هٕٓشكٌ اهوِ أن ٔتكخ قوٕكى قلاةا يَِ جدقٍِٓ فال ٔصحساب
هكى" .هث٧ةء ىلع ٣ة فج ٥٣ ٛآ٭ةة هأطةد٭ذ ٝٙؼ ٜةل اإل٣ةم ا٠مةٍجي" 0هال
غالف يف هش٬ب ا٠جٮةن ىلع ا٤١ٔ٠ةء ،ها٠جٮةن ٭م ٟ٤ا٠جٮةن االثدؼااي
ها٠جٮةن ٧١٠و٬ص ا٬٠اردة ها٠دكة٠ٮ٘ امل٬ش٫ةٙ ،زجح أن أ٠ة ٢٠٭١ؿ ٩٣ا٠جٮةن
 ٥٣طٮذ ٓ ٬٪ة.)6("٢٠
هإدراكة  ٥٣هةطت ا٠صال٠ة امل ٞ١ا٠ظق ٥ا٠زة٦ي ط ٩ّٚا٠ ٩١٠صقة٣ة
٣قؤه٠ٮة ا٤١ٔ٠ةء ٙإ٧٦ة ٦صؼ ٨٭٧ةدو ثًؾهرة ا ٟ٤ٔ٠ىلع ٣قةٓؼخ ٢٫ىلع
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اٝ٠ٮةم ثؼهر ،٢٪ه٭ؾف ٢٫٠ ٢ا٠ػَة املزة٠ٮة ٝ١٠ٮةم ثؾفة٠دٙ ٢٫ٮ٬ٝل ط٩ّٚ
ا ٩١٠يف رفة٠د ٩إ٠ى أ٠ة ٢٠اإلفال٣ي ث٧٤ةفجة  ْ١َ٣اٝ٠ؾن ا٠ػة٣ـ ٓمؾ
ا٫٠صؾو ٥٤ٙ" 0هاشت اٝ٠ةدة املقؤه٠ٮ ٥ها٠ؿٓ٤ةء ا٠جةرز٭ ٥يف أ٠ة٢٠
اإلفال٣ي أن ٭ٚدظ٬ا اَ٠ؾ٭ ٛأ٣ةم اٝ٠ةا٤ٮ ٥ثة٠جٔذ اإلفال٣ي ها٠ؼٓ٬ة
اإلفال٣ٮة هأن ٭م ٢٪٬١٤ثة٠ؾٓة٭ة ا٠كةٙٮة طدى ٭ؤدها رفة٠د ٢٫أطق ٥أداء.
ك٤ة أن هاشت دٓةة اإلفالم أٚ٦ق ٢٫أن ٭صد٬ٔ٤ا ىلع ك٤١ة ف٬اء ،ه٭ؼٓ٬٤ا
ٙٮ٤ة ثٮ ٢٫٧رهاثٌ ا٠دًة ٥٣هاإلغةء هأن ٭ٔ٬١٤ا ىلع أن خك٬ن دٓ٬خ٢٫
غة٠وة ٬٠ش ٩ا ٩١٠٭ق٬د٪ة ٍةثْ ا٠دٔةهن ،ها٠وٚةءٙ ،جة٠دػَٮٌ اإلفال٣ي
املظك ،٢ها ٟ٤ٔ٠املد٬اه ٟامل١٠ ٢ّ٧ؼٓ٬ة اإلفال٣ٮة امل٬طؼة ٭دٗ١ت
املصد ْ٤اإلفال٣ي ىلع كزٮؾ  ٥٣األز٣ةة ه٭دوؼى ثٔٚة٠ٮة ه٦صةج مل٬اش٫ة
كزٮؾ  ٥٣ا٠دظؼ٭ةة ه٭٤ةرس ٣قؤه٠ٮة خَ٬ر ٨ه ٨٬٤٦ثٚ٧ق ٩يف َ٦ةق
طًةرخ ٩دهن أد٦ى خجٔٮة هال يٗ٬ط غةرشٮة" [يف رفة٠ة شال٠د ٩إ٠ى
أ٠ة ٢٠اإلفال٣ي ث٧٤ةفجة  ْ١َ٣اٝ٠ؾن  55ا٫٠صؾو].
د٣ .قؤه٠ٮة أه٠ي األ٣ؾ  ٥٣أهظةب ا٠قَ١ة0
هخأخي ثٔؼ ذ٣ ٞ٠قؤه٠ٮة أهظةب ا٠قَ١ة يف املصد ٥ٓ ْ٤خ٬شٮ٩
ا٬٠شؼان هخؾثٮة األغالق طٮذ ٭١ؿ ٢٫٣اٝ٠ٮةم ث٫ؽ ٨املقؤه٠ٮة  ٥٣ش٬ا٦ت
أرثْ راٮقٮة ،ه٪ي0
 .5شة٦ت خؾث٬و ه٭دص١ى يف إ٦مةء املؤفقةة ا٠دؾث٬٭ة أ٠ة٣ة – ٦ ٥٣ةد
ه٣ؼرفة هإذآة هخٚ١ؿة  – ...هٍجٔ٫ة ثةَ٠ةثْ اإلفال٣ي ٠دك٬ن هفٮ١ة إ٠ى
ا٠دؾثٮة هإلةٓة اًٚ٠ٮ١ة.
 .2شة٦ت هٜةاي ه٭دص١ى يف ٣ؾاٜجة ف٬١ك امل٬اٍ٧ٮ ٥رٜةثة ٣قد٤ؾة
خ ْ٧٤األلؾار  ٥٣االَ٦الق يف خظٝٮ ٛأ٬٪اا ٢٫هأ٦ة٦ٮد ٢٫اٚ٠ةشؾة  ...هٜؼ٭٤ة

ٜةل اإل٣ةم ا٠ؾالؼ ٓ٤ؾ ثٓ ٥جؼ أ٠ؿ٭ؿ ريي ا" 0٩٧ٓ ٩١٠إن ا ٩١٠٭ؿع ثة٠قَ١ةن
٣ة ال ٭ؿع ثةٝ٠ؾآن".
 .1هشة٦ت ٓالشي ه٭دص١ى يف خَجٮ ٛا٠ظؼهد اإلفال٣ٮة هخمؾ٭ْ
هخٚ٧ٮؽ ا٠دٔةز٭ؾ اٝ٠ة٦٬٦ٮة ٓ ٥ك ٟاألٓ٤ةل امل٧ةٙٮة ٠ألغالق اٚ٠ةي١ة،
ه٭دقجت ٫١ٔٙة يف اإلغالل ثّ٧ةم املصد ْ٤هأ ٩٧٣ثإ٠ظةق يؾر ثأٙؾاد ٨يف
طٮةخ ٢٫أه ذهاخ ٢٫أه ٓ ٢٫٠٬ٝأه د٭ ٢٫٧أه أٓؾاي ٢٫أه أ٬ٜا ... ٢٫٠هذٞ٠
صٌٕاةي ٌٔا أٍههَي اهْأٌ ْهتٌابَ
اَ٦الٜة  ٩٠٬ٜ ٥٣خٔة٠ى{ 0هٌهٌكٍىْ فَي اهْلَطٌاصَ ٌ
ى جٌحَّلٍٓنٌ} [ا٠جٝؾة.]579 0
ٌهكٌوَّكٍ ْ
 .4هشة٦ت دٓ٬و ه٭دص١ى يف خك٬٭ ٥ا٠ؼٓةة خك٬٭٧ة ٣دٮ٧ة هخؿه٭ؼ ٢٪ثكٟ
٣ة ٭ظدةش٬ن إ٠ٮ٠ ٩ٮؤدها رفة٠د ٢٫يف ا٠ؼٓ٬ة إ٠ى اإلفالم ه٦مؾ خٔة٠ٮ٩٤
داغ ٟاملصد ْ٤اإلفال٣ي هغةرش ... ٩ثأف٬١ب ٭دالءم هٝ٣دًٮةة أ٠وؾ ...
ٌةمٌ ةَا ْهضَكًٌْةَ هٌاهًٌْْٓقَـٌةَ
شتَٕنَ ر ِّ
دعٍ إَهٌى ٌ
خٚ٧ٮؽا ٬ٝ٠ل ا٠ظ ٛفجظة{ 0٩٦ا ْ
صٌَةَ} [ا٧٠ظ.]525 0ٟ
ض ٌ
اهْ ٌ
هك٪ ٟؽ ٨ا٠ص٬ا٦ت  ٥٣ش٬ا٦ت ٣قؤه٠ٮة أهظةب ا٠قَ١ة يف ا٠دؾثٮة
ا٠ػٝ١ٮة داغ١ة يف ٓ٬٤م األ٣ة٦ةة األفةفٮة ا٠دي ٭ك ٢٫ٚ١ا ٩١٠ثأداا٫ة
يرٍكٍىْ أٌنْ جٍؤٌدُّها اهْأٌيٌاٌٍاةَ إَهٌى
١٠ؾٓٮة ثٝ٤دًى ٪ؽ ٨اٯ٭ة{ 0إَنَّ اهوٌَِّ ٌٔأْ ٍ
ّوٌَْا ٌهإَذٌا صٌكًٌْحٍىْ ٌةٌٌْٕ اهََّاسَ أٌنْ ٌجضْكًٍٍٓا ةَا ْهكٌدْلَ إَنَّ اهوٌَِّ ٍَكًََّا
أٌ ْ
ن شًٌَٕكىا ةٌطَٕرىا} [ا٧٠قةء.]58 0
َن اهوٌَِّ كٌا ٌ
ٌٔكَـٍكٍىْ ةََِ إ َّ
ه٪كؽا خك٬ن ٣قؤه٠ٮة خؾثٮة األغالق هخ٬شٮ ٩ا٤ً٠ٮؾ يف ا٠مؾ٭ٔة
اإلفال٣ٮة هأٜة ىلع ش٤ٮْ ٔٙة٠ٮةة املصد ْ٤اإلفال٣ي – آثةء هأ٫٣ةة،
هأٙؾادا ،هٓ٤١ةء هأهظةب فَ١ة – هذ ٞ٠ثٝ٤دًى ٬ٜل ا٧٠جي ه١ى ا٩١٠
ٓ١ٮ ٩هفٙ –٢١ٮ٤ة رها ٨ا٠جػةرو ه٣ق" – ٢١كوكى راع هكوكى يصؤهل قٌ

رقٕحِ ،فاإليام راع هّٓ يصؤهل قٌ رقٕحِ هاهرزن راع يف أّوِ
هّٓ يصؤهل قٌ رقٕحِ ،هاملرأة راقٕة يف ةٕث زهزْا هيصؤههة
قٌ رقٕحْا ،هاهخادم راع يف يال شٕدُ هيصؤهل قٌ رقٕحِ".
 ٢ٔ٦إن ٬٦ع املقؤه٠ٮة ها٬٠فةا ٟاملَ٬١ثة  ٥٣ك ٟهاطؼ أن ٭قدػؼ٫٣ة
خػد ٘١ثةغدالف امل ْٜ٬ا٠ؽو ٭ظد ٩١يف املصد ... ْ٤ك٤ة ٭ ٢٫ٚذ٥٣ ٞ٠
٬ٜل ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هفٙ – ٢١ٮ٤ة رها٣ ٨ق" – ٢١يٌ رأى يَكرا
فوٕغٕرُ ةٕدُ ،فإن هى ٔصحؽف فتوصاٍِ ،فإن هى ٔصحؽف فتلوتِ،
هذهم أعكف اإلًٔان" ،هيف ٚ٦ـ املٔ٧ى ٭٬ٝل شال٠ة امل ٞ١ا٠ظق٥
ا٠زة٦ي ٦وؾ ٨ا 0٩١٠إن اإلفالم د٭ ٥خؾخكؿ ٙٮ ٩ا٠ظٮةة ك٫١ة ىلع ٣جؼأ
املقؤه٠ٮة ،ه٪ي يف ٙ ٩٣٬٫ٚ٣ؾد٭ة هش٤ةٓٮة٤ٙ ،ة  ٥٣أطؼ ٧٣ة إال ه٬٪
٭دظ ٟ٤طّة ٫٧٣ة ٭ًٮ ٛأه ٭دقْ ثٝؼر ٣ة ٭٬يْ ثٮ ٥٭ؼ٭ ٩ه٭دوؾف ٙٮ٩
٣ ٥٣ؾا ٛٙغةهة أه ٓة٣ة ،ه أن ٣ؾاٜجة ا ٩١٠ها٠مٔ٬ر ثةملقؤه٠ٮة أ٣ةم غ٩ٝ١
٠ظةٙؿ كجٮؾ ىلع أداء ا٠ظ٬ٝق هاأل٣ة٦ةة إ٠ى أ٫١٪ة ،هدا٬ٜ ْٙو ٝ١٠ٮةم
ثة٠دك ة٠ٮ٘ ها٬٠اشجةة يف هٜد٫ة هاملجةدرة ثدؼارك ٣ة ٙةة ٫٧٣ة ،ه ٥٠خؤخي
املقؤه٠ٮة أك٫١ة إال إذا كةن املقؤهل ٭ٝؼر ٣قؤه٠ٮد ٩طٜ ٛؼر٪ة ،هال ٭ٚؾط
ٝ١َ٣ة يف أ٣ؾ٪ة ،هإال إذا أَٓى اٝ٠ؼهة ا٠ظق٧ة ٚ٦ ٥٣قٝ١٠ ٩ؾ٭ت ها٠جٔٮؼ
ه هؾف أكجؾ طُ ٦ ٥٣مةٍ ٩يف ا ٟ٤ٔ٠املٚٮؼ ها٬ٝ٠ل ا٠قؼ٭ؼ٥٣[ " ...
رفة٠ة شال٠د ٩إ٠ى أ٠ة ٢٠اإلفال٣ي ث٧٤ةفجة  ْ١َ٣اٝ٠ؾن  55ا٫٠صؾو].
ٙإذا ٜةم ك ٟهاطؼ ث٬اشج ٩طقت  ٩ٜٔ٬٣هيف دااؾة افدَةٓد ٩كة٦ح
خ ْٕرٌ أٍيَّةً
األ٣ة اإلفال٣ٮة – طٝة – ك٤ة أراد٪ة ا٧ٓ ٩١٠ؼ٣ة ٜةل{ :كٍ َْحٍىْ ٌ
كرَ هٌجٍؤْيٍََٓنٌ
كرٍهفَ ٌه ٌجٌَْْْٓنٌ قٌٌَ اهًٍَْْ ٌ
ًْ
يرٍهنٌ ةَاهْ ٌ
خرَزٌثْ هَوََّاسَ جٌأْ ٍ
أٍ ْ
ةَاهوََِّ} [آل ٓ٤ؾان.]553 0

ٍ .1حٕسة جٓزِٕ اهشرٔكة اإلشاليٕة هوضٕاة اهخولٕة:
هٝ٠ؼ كةن ٦ ٥٣دٮصة خٔة٠ٮ ٢اإلفالم ه٫٧٣ص ٩يف خؾثٮة األغالق هخ٬شٮ٩
ا٬٠شؼان أن األغالق يف اٚ٠دؾة األه٠ى  ٥٣طٮةة املق٤١ٮ ٥أهجظح خٔد٤ؼ
ىلع ٣ة هرد يف ا٬٠طي – كدةثة ه ف٧ة – طٮذ أهجض ٪ؼف اإل٦قةن املق٢١
 ٬٪إريةء ا ٩١٠خٔة٠ى ثدٚ٧ٮؽ أها٣ؾ ٨هاشد٧ةب ٬٦ا٪ٮ ... ٩هيف ذ ٞ٠٭٬ٝل
املقدمؾق "ش٠٬ؼ ز٪ٮؾ" " 0إن اإلفالم رف٣ ٢زال أىلع ٖٮؾ املز ٟاألىلع يف
ا٠صة١٪ٮة ،ه٪ؽان املزالن ال ٭دمةث٫ةن هكزٮؾا ٣ة ٭د٧ةًٜةنٙ 0ة٠مصةٓة
ا٠مػوٮة ها٠م٫ة٣ة ا٠دي ال طؼ ٫٠ة ،ها٠كؾم إ٠ى طؼ اإلفؾاف هاإلغالص ا٠دةم
ٝ١٠جٮ١ة ،هاٝ٠ق٬ة يف اال٦دٝةم هاألغؽ ثة٠زأر  ٥٤٣آدؼى ٓ١ٮ ٩أه ىلع ٜؾ٭ت
 ٩٠أه ىلع ٜجٮ١د ٩ث٬ٝل أه ٪ ٟٔٙؽ٪ ٨ي أه٬ل اًٚ٠ةا٧ٓ ٟؼ أ٠ؾب
ا٬٠ر٧ٮٮ ٥يف ا٠صة١٪ٮة  ...أ٣ة يف اإلفالم ٙة٠ػً٬ع  ٩١٠هاالٝ٦ٮةد أل٣ؾ ٨ها٠وجؾ
هإغًةع ٧٣ة ْٙا٠مػن ه٧٣ةٜ ْٙجٮ١د ٩ألها٣ؾ ا٠ؼ٭ ٥ها٧ٝ٠ةٓة هٓؼم ا٠دٚةغؾ
ها٠دكةرؾ هخص٧ت ا٠كجؾ ها٤ّٔ٠ة ٪ ...ي املز ٟاألىلع ٠إل٦قةن يف ا٠ظٮةة ...
"(.)7
هث٫ؽا  /املز ٟاألىلع ا٠ؽو هئ ٩اإلفالم ا٦دًٚح األ٣ة اإلفال٣ٮة ٥٣
خؾاب األرض ٠دو ٟإ٠ى ٓ٧ةن ا٠ق٤ةء 0خ٬ٝم  ٥٣لدةة ٣د٧ةرؾ ال ٭كةد ٭١دٝي إال
ىلع ا٠وؾاع ها٠ظؾب ٙإذا ٪ي أ٣ة ه١جة ٣د٤ةفكة خٚدض هخٔ٤ؾ هخٗؿه فةاؾ
املٮةد٭ ٥ا٤١ٔ٠ٮة ها٠ظًةر٭ة  ...هخٝٮ٣ ٢زال أغالٜٮة هإ٦قة٦ٮة ٖٮؾ ٬٫ٔ٣دة
١٠جمؾ٭ة طدى إن ا٠جالد ا٠دي دغ٫١ة أ٠ؾب املق٬٤١ن ٙةخظٮ ٥ه٪ؼاة
٣و١ظٮ ٥أ٭ةم رف٬ل ا ٩١٠ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف ٢١هغٚ١ةا ٩ا٠ؾالؼ٭ ٥ه ٥٣أخى
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 ٥٣األ٬٣٭ٮ ٥هأ٠جةفٮٮ ٥هشؼة ٙٮ ٢٫ا٠ؾط٤ة ا٠ؾط٤ة هأ٠ؼا٠ة ها٠ؾٛٙ
هاإل٦قة٦ٮة ٣ ...ة طؼا ثةٚ٠ٮ١ق٬ف اٚ٠ؾ٦قي "ٖ٬فد٬ف ٬٠ث٬ن" إ٠ى أن ٭٬ٝل0
"إن ا٠دةر٭ع  ٢٠٭ٔؾف ٙةخظٮ ٥رط٤ةء ه٣دقة٣ظٮ٣ ... ٥ز ٟأ٠ؾب" هذ ٞ٠أل٢٫٦
كة٬ ٦ا ط٤ةة رفة٠ة إ٦قة٦ٮة أغالٜٮة ،ه٣جةدئ فة٣ٮة ه٣ز١ٓ ٟٮة ٦ةثٔة ٥٣
هطي ا ٩١٠خٔة٠ى إ٠ى غةخ ٢أ٦جٮةا١ٓ ٩ٮ ٢٫ش٤ٮٔة أ ًٟٙا٠والة هأزكى
ا٠قالم.
هيف خو٬٭ؾ أرؾ ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة يف أغالق أ٠ؾب ٭٬ٝل د٣ .ظ٤ؼ
ٓصةث ا٠ػَٮت ..." 0هغؾث أ٠ؾب ثةٓد٧ة٪ ٢٫ٜؽا ا٠ؼ٭ ٥ا٠ظ٧ٮ٘ َ٦ ٥٣ةق
اٝ٠جٮ١ة املٗ ٛ١إ٠ى هٔٮؼ اإل٦قة٦ٮة ا٬٠افْ ،ه ٥٣إٍةر ا٠وظؾاء إ٠ى أ٠ة٢٠
ا٠مةفْ ها٦د١ٝح راثَة ا٠ؼم هاٝ٠ؾاثة إ٠ى األغ٬ة يف ا٠ؼ٭ ... ٥ها٦د١ٝح
ط٤ٮدٝ١٠ ٢٫جٮ١ة إ٠ى ٦وؾة ا٠ظ ،ٛه أهجض آدؿاز ٢٪ثةإلفالم هث٤ة ٭ٝؼ٩٦٬٣
 ٥٣خًظٮةة هغؼ٣ةة ثؼال  ٥٣آدؿاز ٢٪ثةإل٦قةن ،هاخص ٩طج٠ ٢٫أل٣صةد
ها٠جَ٬الة إ٠ى خظٝٮ٣ ٛة ٭ؾيي ا ٩١٠هرف ٩٠٬هخظ٠٬ح لصةٓد ٢٫هشؾأخ٢٫
املظو٬رة يف اَ٧٠ةق اٝ٠ج١ي إ٠ى لصةٓة هشؾأة يف فجٮ٦ ٟمؾ ا٠ؼ٭٥
ا٠صؼ٭ؼ هخظ٬ل كؾ ٢٫٣إ٠ى إٖةرة اٝٚ٠ؾاء هإٖةرة املٙ٬٫١ٮ ،٥ه خؿه٭ؼ
ا٠صٮ٬ش ١٠ؼٙةع ٓٔ٣ ٥دٝؼاخ ٢٫هٓ ٥إغ٬ا ٢٫٦يف ا٠ؼ٭ ٥ه خظؾ٭ؾ األ٥٣ ٢٣
٦ٮؾ أ٠ج٬د٭ة إ٠ى ا٠ظؾ٭ة هٓجةدة إ ٩٠هاطؼ ٙ ...كةن اإلفالم لؾٙة ّٓٮ٤ة ٢٫٠
يمٌ هٌشٌْٓفٌ ٍجصْأٌهٍٓنٌ} [ا٠ؿغؾف–]44 0
كري ٌهمٌ هٌهَلٌْٓ َ
ك٤ة ٜةل خٔة٠ى{ 0هٌإٍٍََِّ هٌذَ ْ
خرَزٌثْ هَوََّاسَ
خ ْٕرٌ أٍيَّةً أٍ ْ
هكةن املق٬٤١ن ثظ ٛك٤ة ٜةل خٔة٠ى{ 0كٍ َْحٍىْ ٌ

يٍَٓنٌ ةَاهوََِّ} [آل ٓ٤ؾان0
كرَ هٌجٍؤْ َ
كرٍهفَ ٌه ٌجٌَْْْٓنٌ قٌٌَ اهًٍَْْ ٌ
ًْ
يرٍهنٌ ةَاهْ ٌ
جٌأْ ٍ
.]553
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ك٤ة أ ٩٦يف خو٬٭ؾ ٣ة آل إ٠ٮ ٩أ٣ؾ أ٠ؾب هاملق٤١ٮ ٥ثةإلفالم ٭٬ٝل أ٣ٮؾ
املؤ٧٣ٮ ٥ط ٩ّٚا٧ٓ" 0٩١٠ؼ٣ة طٝٝح أ٣ة اإلفالم يف ٓوؾ٪ة ا٠ؽ٪جي ٣ؾد
ا٫٧٣ ٩١٠ة يف إٜة٣ة ٔ٣ة ٢٠ا٠ػٮؾ ها٠جؾ ه٦مؾ أ٬٠٭ة املؾهءة هاًٚ٠ٮ١ة ،هي٤ةن
أ٠ؼل هاإلطقةن ٠ص٤ٮْ ث٧ي اإل٦قةن – افدػ٫ٚ١ة ا ٩١٠يف األرضٙ ،أهجظح
غٮؾ األ ٢٣هأٓال٪ة لأ٦ة ،هأٓ٫٤ة ازد٪ةرا هأهفٔ٫ة ٓ٤ؾا٦ة ،هأ٬ٜا٪ة ٬ٚ٦ذا،
هأّٓ٫٤ة فَ١ة٦ة ،هٜة٣ح خظح ِ٫١ة أكجؾ ده٠ة ٓؾ٫ٙة ا٠دةر٭ع خ٤دؼ ٥٣
ل٬اٍئ املظٮٌ األٍ١قي ٖؾثة إ٠ى ٣ٮة ٨املظٮٌ ا٫٠ةدو لؾٜة ٥٣[ ...
رفة٠ة شال٠د ٩إ٠ى أ٠ة ٢٠اإلفال٣ي ث٧٤ةفجة  ْ١َ٣اٝ٠ؾن  55ا٫٠صؾو].
 .2هاكف هآفاق األخالق يف املسحًكاة اإلشاليٕة املكاضرة:
إن ا٠جةطذ االشد٤ةٓي ٭الطُ أن املصد ْ٤اإلفال٣ي املٔةهؾ ٭دصةذب
ف٬١ك أٙؾادٓ ٨ؼة ش٬ا٦ت ٣ػدٚ١ة ٣دٔةرية أئ٫ٚة ا٠ؼ٭ ٥هأٓدة٪ة خ١ٝٮؼ
املؼ٦ٮة اٗ٠ؾثٮة ه٠ؽ ٞ٠خصؼ أن ا٠كزٮؾ  ٥٣لجةثٜ ٩ؼ فةءة أغال ٢٫ٜهرق
د٭ ٢٫٧هألؾث٬ا طت ا٠م٬٫اة يف ٬١ٜث ٢٫ههةرها ال ٭جة٬٠ن ثظالل هال ثظؾام
يف ا٬٠ه٬ل إ٠ى ًٜةء ٣آرث٣ ٢٫د٧كجٮ ٥ا٠وؾاط ا٠ق٬و يف أ٬ٜا ٢٫٠هأٔٙة٢٫٠
هفةاؾ خوؾٙةخٖ ٢٫ٮؾ ٓةثبٮ ٥ثدٔة٠ٮ ٢د٭ ٢٫٧هال ثأهة٠ة خٝة٠ٮؼ أ٣د٤٣ ... ٢٫ة
شٔ ٢٫١٭ٔٮم٬ن هؾآة ٚ٦قٮة ه اشد٤ةٓٮة ٭كةد ٭ك٬ن ألؼ ٓد٬ا  ٥٣ا٠وؾاع
اٝ٠ةا٧ٓ ٢ؼ لجةب اٗ٠ؾب  ...ه ا٠قجت يف ذ ٬٪ ،ٞ٠أن فَ١ةن ا٠ؼ٭ ٥يف
املصد ْ٤طٮ٤٧ة ٭وجض ٣صؾد شةذب  ٥٣ش١٤ة ا٠ص٬اذب ا٠كزٮؾة األغؾى ٙإ ٩٦ال
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٭ٚٮؼ أكزؾ  ٥٣أن ٭ؿ٭ؼ ا٠وؾاع طؼة هاهارا  ...طٮذ خوجض إرادة اإل٦قةن ٫٦جة ٠ص١٤ة
ا٠ؼهآي ه املؤرؾاة املدٔةرية املد٧ةٙؾة  ...ههؼق ا ٩١٠أّ٠ٮ ٢اٝ٠ةا ٟيف
شوًٌىا
زوىا ٌ
كصٍٓنٌ هٌرٌ ٍ
ي ٌحشٌا َ
شرٌكٌاءٍ ٍ
زوىا فََِٕ ٍ
ي ٌذوىا رٌ ٍ
٣ظك ٢ا٠د٧ؿ٭{ 0ٟعٌرٌبٌ اهوٍَِّ ٌ
كوًٌٍٓنٌ} [ا٠ؿ٣ؾ.]29 0
ى هٌا ٌٔ ْ
ك ٌذرٍٍّ ْ
د هَوََِّ ةٌنْ أٌ ْ
ي ٌذوىا ا ْهضًٌْ ٍ
ن ٌ
ٌٓٔا َ
صحٌ َ
ن ٌٔ ْ
َهرٌزٍنً ٌّ ْ
هٝ٠ؼ شؾب املق٬٤١ن ١٠ػؾهث ٤٣ة خؾدها ٙٮّ٦ ٩ؾ٭ةة هأٙكةرا ٣قد٤ؼة ٥٣
اٗ٠ؾب ثمٝٮ – ٩ا٠مٮٓ٬ي ها٠ؾأف٤ة٠ي – طٮذ ه٬٠ا هش ٢٫٪٬لَؾ٩٧٣ 0٨
٭د٬ٝ١ن ٔ٣ة٭ٮؾ ا٠ػٮؾ ها٠مؾ ه٧٣ة٪س ا٠ظٮةة هأف٬١ب ا٠ق٬١ك ٙ ...كة٦ح ٓةٜجة
أ٣ؾ ٢٪أن ده ٢٫٠خ٤ؿٜح ٍؾااٜ ٛؼدا ،هأن أري ٢٫هغٮؾاخٜ ٢٫ؼ أهجظح
٠ألٓؼاء ٫٦جة ،ه أن ٣صدٔ٤ةخٜ ٢٫ؼ غؾثح يالال هٙقةدا ،هأن أٙؾادٜ ٨ؼ ٣قػ٬ا
ٓ٫ؾا ها٦ظؾاٙة  ...ك٫١ة ٜؼ اكد٬ة ثّ١ى ٣دةٓت ا٠ظًةرة املةد٭ة املٔةهؾة ه٣ة
٭ق٬د٪ة ٝٓ ٥٣ةاؼ٭ةة هئٮة  ...ث ٟإن املق٤١ٮ ٢٠ ٥٭قدٚٮؼها  ٥٣ا٠ظ٬١ل
ا٬٠ئٮة املقد٬ردة إال أن خػ٬ٚ١ا د٭٧ٮة هأغالٜٮة ٙدػ٬ٚ١ا اٜدوةد٭ة هاشد٤ةٓٮة
هطًةر٭ة ...
فصََْىْ} [ا٠ؾٓؼ – ]55 0ه ٥٠
ٌٕرٍ يٌا ةَلٌْٓمً صٌحَّى ٍٔغٌِّٕرٍها يٌا ةٌَأٍْ ٍ
ه{إَنَّ اهوٌَِّ هٌا ٍٔغ ِّ
٭و١ض آغؾ ٪ؽ ٨األ٣ة إال ث٤ة ه١ض ث ٩أه٫٠ة ٤ٙة ىلع املق٬٤١ن إذا أرادها ا٦دمةل
هإٝ٦ةذ أٚ٦ق٤٣ ٢٫ة خؾدها ٙٮ ٩إال أن خدّةٙؾ ش٬٫د اٯثةء هاأل٫٣ةة داغ ٟاألفؾة
هش٬٫د ا٠ؼهل ها٠ظك٣٬ةة يف األش٫ؿة ا٠زٝةٙٮة هاإلٓال٣ٮة هش٬٫د املؾثٮ٥
ه ا٤١ٔ٠ةء داغ ٟاملؼرفة هاملقصؼ هاأل٦ؼ٭ة  ...ىلع خك٬٭ ٥ثٮبة خؾث٬٭ة هة٠ظة
٬ٜا٫٣ة ا٠ؼ٭ ٥ا٠ظ٧ٮ٘ هاألغالق اٚ٠ةي١ة ٙ ...ٮظو٬٧ن ثؽ ٞ٠اٚ٠ؾد املق– ٢١
ٓٝٮؼة هٓجةدة هف٬١كة – طدى إذا ٣ة خمجْ ثةٝ٠ٮ ٢املز١ى ١٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة،
ٙدظ٧ة ا٠جةب ىلع ٣وؾآٮ٠ ٩ٮكؾع ٧٣ ٥٣ة ٟ٪ا ٢١ٔ٠ه ا٠د٧ٝٮة كٮ٤ٚة لةء ...
ٙجؽ – ٞ٠ه ث ٩هطؼ٦ ٨قدَٮْ أن ٔ٦ٮؼ فة٣ ٘٠صؼ٦ة هٓؿ٦ة ،ه٦ك٬ن  ٥٣شؼ٭ؼ

طًةرة إفال٣ٮة ٣ؾخكؿة ىلع أ٣ ٢٪ة ٭ٝ٧ن ا٠ظًةرة اٗ٠ؾثٮة ،ه٭صٔ٫١ة ٖٮؾ
٣قدٔؼة ٠ج٧ٮ٫ة ه٭د٫ؼد٪ة ثة٠ػَؾ  ٥٣ك ٟش٫ة  ...أال ه ٬٪اإل٭٤ةن ثة٩١٠
هاالٝ٦ٮةد إ٠ى خٚ٧ٮؽ خٔة٠ٮ ٩٤يف ش٤ٮْ ٣ٮةد٭ ٥ا٠ظٮةة.
هيف ٪ؽا املٔ٧ى ٭٬ٝل شال٠ة امل ٞ١ا٠ظق ٥ا٠زة٦ي ٦وؾ ٨ا" 0٩١٠إن
اَ٠ؾ٭ ٛإ٠ى ٣ؾكؿ ا٠وؼارة ثٮ ٥األٚ٣ ٢٣د٬ج يف هش ٩األ٣ة اإلفال٣ٮة ال ٭ظ٬ل
ثٮ٫٧ة هثٮ ٩٧طةا٠ ،ٟك ٥٭١ؿم ٤ً٠ةن ذ ٞ٠أال خٝدوؾ ٓ٧ة٭د٫ة ىلع ا٠صة٦ت املةدو
هطؼ ٨هٓ١ٮ٫ة أن خ٬اش ٩طّة كةٙٮة  ٥٣ا٪د٤ة٫٣ة إ٠ى ا٠ظٚةظ ىلع خالط٢
األفؾة املق٤١ة هط٤ة٭د٫ة ٬ٓ ٥٣ا ٟ٣ا٠دٚك ٞهاال٦ظالل ،هأن خٔٮؼ ١٠دؾثٮة
ا٠ؼ٭٧ٮة ه ا٠ػٝ١ٮة ٣ة كةن ٫٠ة  ٥٣االٓدجةر هاأل٤٪ٮة يف خ٧مبة األشٮةل ،هأن
خصٔ ٥٣ ٟاألم املق٤١ة أ٣ة ٣زة٠ٮة خٔدؿ ثأن خك٬ن املؾثٮة األه٠ى ٧١٠ةلبة
هاألٍٚةل ٙؼاء ٠ؼ٭٫٧ة هإغالهة ٫٧ٍ٬٠ة ،هأن ٦صٔ ٥٣ ٟاملؼرفة ها٠ك١ٮة
ها٠صةٔ٣ة – إ٠ى شة٦ت املقصؼ – امل١دٝى امل ًٟٚها٠ؼاا ٢١ٔ١٠ ٢هاإل٭٤ةن ...
"ك٤ة أ٧٦ة ٦صؼ ٨٭٬ٝل" 0ه٧٠دق١ض مل٬اش٫ة ٣قؤه٠ٮد٧ة ا٠زٝٮ١ة ه املدٓ٬٧ة يف
٪ؽا أ٠وؾ – ثةكدمةف ا٬ٝ٠ة اٚ٠كؾ٭ة ا٠دي ٪ي ٬ٜة ا ،٢١ٔ٠هأدهاة ا٬ٝ٠ة املةد٭ة
ا٠دي ٪ي ٬ٜة ا٠قالج ،هٍةٜةة ا٬ٝ٠ة ا٠ؾهطٮة ا٠دي ٪ي األغالق  ...ه٧٠ظ٬ل
د٦ٮة اإلفالم ا٬٠افٔة ا٠دي ال خٗٮت ٓ٫٧ة ا٠م٤ـ إ٠ى ٣قصؼ كجٮؾ ٔ٦جؼ ا٩١٠
ش٤ٮٔة يف ٣ظؾاث ،٩ه٬ٝ٦م ٙٮ ٩ثة٠ػالٙة ٓ ٥ا ٩١٠يف األرض ٍجٝة ملة شةء يف
كدةث ،٩ك ٟثٝؼر ٣ة أخة ٨ا ٢١ٓ ٥٣ ٩١٠ه ٢٫ٙهغجؾة هخصؾثة ،ه٣ة ه٪ج٬٣ ٥٣ ٩ا٪ت
َٙؾ٭ة ه٣كدقجة هٓ١ٮ٧ة أن ٦دػؽ كدةب ا ٩١٠يف ش٤ٮْ غَ٬اخ٧ة دفد٬را هرااؼا،
ه٦صٔ ٟرف ٩٠٬املوَٚى إ٣ةم هٜةاؼاٙ ،جؽ٬ٔ٦ ٞ٠د إ٠ى طّٮؾة اإلفالم
ا٠وظٮض ،ه٦ؾثٌ املةيي ثة٠ظةيؾ ،هٔ٦ؼ ا٠ظةيؾ ٤١٠قدٝج ،ٟهٚ٦دض هٚظة

ثٮًةء ٝ٦ٮة يف خةر٭ع أ٣د٧ة هخةر٭ع ا٠جمؾ٭ة[" 0رفة٠ة شال٠د ٩إ٠ى أ٠ة٢٠
اإلفال٣ي ث٧٤ةفجة  ْ١َ٣اٝ٠ؾن  55ا٫٠صؾو"].
ههؼق ا ٩١٠أّ٠ٮ ٢اٝ٠ةا ٟيف ٣ظك ٢خ٧ؿ٭{ :٩١يٌٌْ قًٌَنٌ ضٌاهَضىا يٌَْ ذٌكٌرً
صصٌٌَ
زرٌٍّىْ ةَأٌ ْ
سزٌٍَََّْٔىْ أٌ ْ
ٌٕتٌةى هٌٌه ٌَ ْ
صٌٕاةى ؼ ِّ
فوٌ ٍَضْ ٌٍَََِّٕٕ ٌ
أٌهْ ٍأٍْذٌى هٌٌٍّٓ يٍؤْيٌَي ٌ
يٌا كٌآٍٍا ٌٔكًٌْوٍٓنٌ} [اهَضن .]53 :هاهلائن فِٕ أٔغا{ :فٌإَيَّا ٌٔ ْأ َجٌََّٕكٍىْ يََِّي
كرَو
قرٌضٌ قٌٌْ ذَ ْ
فوٌا ٌٔغَنُّ هٌهٌا ٌٔشْلٌى ( )521هٌيٌٌْ أٌ ْ
ٍّدىى فًٌٌٌَ اجَّتٌفٌ ٍّدٌاوٌ ٌ
لٌٕايٌةَ أٌقًٌْى ( )524كٌالٌ رٌبِّ هَىٌ
ضشٍ ٍرٍُ ٌْٔٓمٌ اهْ َ
عَْكىا ٌهٌٍ ْ
يكَٕشٌةى ٌ
فٌإَنَّ هٌٍِ ٌ
كَْثٍ ةٌطَٕرىا ({ )521كٌالٌ كٌذٌَهمٌ ٌأجٌ ْحمٌ آٌٔا ٍجٌَا
شرْ ٌجََي أٌقًٌْى هٌكٌدْ ٍ
ص ٌ
ٌ
ش ٌرفٌ ٌههٌىْ ٍٔؤْيٌَْ
سزَو يٌٌْ أٌ ْ
م ٌٍ ْ
ف ٌَصَٕحٌٌْا هٌكٌذٌَهمٌ ا ْهٌْٕٓمٌ ٍجَْصٌى ( )522هٌكٌذٌَه ٌ
ٌ
خ ٌرةَ ٌأشٌدُّ ٌهٌأةْلٌى} [ٍ .]527 ،523 0٩ه هؼق رف٬ل ا٩١٠
ةَآٌٔاةَ رٌةَِِّ هٌٌهكٌذٌابٍ اهْآ َ
ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩هف٧ٓ ٢١ؼ٣ة ٜةل ٙٮ٤ة رها ٨ا٠جػةرو يف األدب هٖٮؾ" – ٨إًٍا
ةكذث ألجًى يكارم األخالق".
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