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أفي اهلل شكٌّ
ّ
السيستاني
محمّد باقر

ٍحاضشج أىقُد عيً جَع ٍِ طيثح اىجاٍعاخ
تراسَخ  8جَادي األوىً 3418هـ
فٍ اىْجف األششف
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هذه السلسلة
ٍجَىعحُ ٍحاضشاخ أُىقُد فٍ جَع ٍـِ أسـاذزج
وطالب اىجاٍعاخ  ،وماّد فٍ اىحـذَس عـِ حقُقـح
اىــذَِ وحقّاُّّر ـ واىحاجــح إىُ ـ فــٍ ظ ـوّ اإلشــاساخ
اىَعاصــشج  ،وقــذ ذض ـَّْد ذىضــُ أّثائ ـ اىنثــشي
ُ اىـذَِ َْطيـ فـٍ سسـٌ
وقَُ اىْثُيح  ،وتُـاُ أ ّ
ٍ ساشـذ ،
أتعاد اىحُاج واإلّساُ ٍـِ ٍْطيـ عقالئـ ّ
ومزىل َْطي فٍ ذششَعاذ وقىاُّْ ٍـِ ٍْطيـ
فطــشٌّ ســيٌُ وٍــِ ٍقرضــُاخ اىضــَُش اإلّســاٍّّ ،
وذضَّْد أٍىساً أخشي ذفصُيُّح .
ومــاُ رىــل ميّــ تهــذف اىحــسّ واإلعاّــح عيــً
اىرثصّش اىزٌ َقرضُ اىعقو وَىصٍ ت اىذَِ .
وقذ َيحظ اىْاظش ٍضاٍُِ ٍشرشمح تـُِ أمصـش
ٍِ ٍحاضشج  ،ألّها جـاتخ فـٍ أوقـاخ ٍخريفـح غُـش

ٍرقاستح وىَجـاٍُع عـذّج  ،ومـاُ ذحذَـذ ٍضـَىّها
عيً وف اقرضات ٍحىس اىثحس فُها  ،ورىل أدّي إىـً
هزا االشرشاك.
وىٌ أشأ ذغُُش وضعها وجعيها فٍ صـىسج مرـاب
واحذ َرأىّف ٍِ فصىه  ،ألُّ ىىضعها هزا إَجاتُّاذ
اىرٍ سىف َيَسها اىثاحس عْذ قشاتذها .
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ّ
وصغم اهلل قمغم مجٞمع إٟمبٞم٤مء
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،
(حمٛمد) ظم٤مشمؿ اًمٜمب ّٞملم ،وقمغم آًمف اًمٓم ّٞمبلم
واعمرؾمٚملمٓ ،ؾم ّٞمام ّ
اًمٓم٤مهريـ.
يرسين احلْمقر ُمٕمٙمؿ ذم هذا اًمٚم٘م٤مء ًمٖمرض اًمتِم٤مور
واًمتٜم٤مصح ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مهتامُم٤مشمٜم٤م اعمِمؽميم٦م ذم شمبٍمٟم٤م هلذه
احلٞم٤مة وُمسػمشمٜم٤م ومٞمٝم٤م ُمٕم ً٤م إمم هم٤مي٤مهت٤م(.)1
( )1هذه ادحورضة ضبعً من ؿبل بعـوان (حمورضة ذم افعؼقدة)
وؿد تضؿـً وصويو ظومي مل كوردهو هـو ذم هذه افطبعي فعدم
ظالؿتفو بوحلديٌ ظن وجود اإلفه.
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ٍحىس اىثحس وأهَُر
حمقر اًمبح٨م ذم هذا اًمٚم٘م٤مء هق وضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف
ظم٤مًم٘م ً٤م وخمٓمٓم ً٤م هلذا اًمٙمقن اعمٜمٔمؿ واعم٘مٜمـ واجلٛمٞمؾ ،وهذه
هل اخلٓمقة إومم ًمتبٍم اإلٟمس٤من سم٤محلٞم٤مة وطم٘مٞم٘متٝم٤م
وهم٤مي٤مهت٤م وشمِمخٞمص اعمٜمٝم٩م اًمٕمٛمكم اعمالئؿ هل٤م واًمسٚمقك
اًمّمحٞمح ومٞمٝم٤مٕ ،ن وضمقد اإلًمف هق إؾم٤مس إول
ًمٚمديـ :وم٤مًمديـ هق رؾم٤مًم٦م اهلل شمٕم٤ممم إمم اإلٟمس٤من ويِمتٛمؾ
شمٖمػم طمٞم٤مة اإلٟمس٤من.
قمغم أٟمب٤مء صمالصم٦م يمؼمى ّ
واًمٜمب٠م إول ُمـ هذه إٟمب٤مء هق :وضمقد إًمف ظم٤مًمؼ هلذا
اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت وُمـ مجٚمتٝم٤م اإلٟمس٤من.
واًمٜمب٠م اًمث٤مين :أن هذا اإلًمف ُمٕمٜمل سم٤مإلٟمس٤من وىمد سمٕم٨م
إًمٞمف رؾم٤مئؾ يٗمّمح ُمـ ظمالهل٤م قمـ ٟمٗمسف وظمّم٤مئّمف
وهم٤مي٤مشمف ويبلم قمٜم٤ميتف سم٤مإلٟمس٤من وي١ميمد ومٞمٝم٤م قمغم ىمقاقمد
اًمسٚمقك اًمّمحٞمح ذم هذه احلٞم٤مة.
واًمٜمب٠م اًمث٤مًم٨م :يمقن هذا اإلٟمس٤من ُمقضمقد ًا ظم٤مًمد ًا يب٘مك
سمٕمد اعمامت ًمٞمٚم٘مك ٟمت٤مئ٩م ُمٕمرومتف وؾمٚمقيمف ذم هذه احلٞم٤مة ُمـ
ظمػم أو ذ ،ىم٤مل ؾمبح٤مٟمفَ  :وم َٛمـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُِمثْ َ٘م َ٤مل َذر ٍة َظم ْ ًػما
ٍ
ِ
ذا َي َر ُه .)1(
َي َر ُه * َو َُمـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُم ْث َ٘م َ٤مل َذرة َ ًّ
( )1افزفزفي7:ـ.8
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وىمد اؿمتٛمؾ اًمديـ ٟمٗمسف ـ ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر امم أطمقال
اًمرؾمؾ وىمدراهتؿ ـ قمغم إصمب٤مشم٤مت حل٘م٤مٟمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ُمثؾ دًٓم٦م
ٍ
سمح٤مل
ؾمػمة اًمرؾمقل ىمبؾ اًمبٕمث٦م قمغم أٟمف مل يٙمـ سمٛم٘مدوره
أن ي٠ميت سمٛمْم٤مُملم هذه اًمرؾم٤مًم٦م وُمثؾ اؿمتامل اًمرؾم٤مًم٦م قمغم
اإلٟمب٤مء سم٤مًمٕمديد ُمـ طمقادث اعمست٘مبؾ سمِمٙمؾ ضم٤مزم( )1وهق
ُم٤م ٓ يت٠مشمك ًمٚمرؾمؾ ،وُمثؾ ظمقارق اشمٗم٘م٧م ًمٚمرؾمؾ.
وإصمب٤مشم٤مت اًمرؾم٤مًم٦م هذه إذا مت٧م ومٝمل شمثب٧م وضمقد
اإلًمف وًمٙمـ إصمب٤مت وضمقد اإلًمف ٓ يتقىمػ قمغم ذًمؽ.

دالالخ اىنىُ واىنائْاخ عيً وجىد اإلى
إن ايمتِم٤مف وضمقد اإلًمف شمٙمٗمل ومٞمف دٓٓت اًمٙمقن
واعمِمٝمد اًمٙمقين طملم يت٠مُمٚمٝم٤م اإلٟمس٤من ويٕمٞمٝم٤م ،وىمد ٟمبٝم٧م
قمغم ذًمؽ ٟمّمقص اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م.
ّ
إن ُمـ أيمثر إُمقر اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اإلٟمس٤من اًمققمل
( )1مثل اإلخبور ظن ؽؾبي افروم ظذ افػرس ذم افزمون افذي خق
تِ
ادسؾؿون من ؽؾبي افػرس ظذ افروم وذفك ذم ؿوفه تعوػ[ :غُ لِبَ ِ ِ
ف ِبِ ْض ِعِ
ون ِ* ِ ِ ِ
ض ِ َو ُهم ِ ِّمن ِ َب ْع ِِد ِغَ َلبِ ِه ِْم ِ َس َوغْلِ ُب َِ
ف ِ َأ ْدىَى ِ ْاْلَ ْر ِِ
وم ِ* ِ ِ ِ
الر ُِ
ُّ
ي] (افروم2:ـ ،)4وؿد ؽؾى افروم افػرس ؾع ً
ال بعد تسع
ِسن ِ َِ
شـوات من كزول هذه اآليي.
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وحتٗمٞمز اًمٗمٙمر وآٟمتب٤مه ،إٟمٜم٤م ٟمرى يمثػم ًا ُمـ إؿمٞم٤مء وٟمِمٝمد
يمثػم ًا ُمـ احلقادث ،وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٕمل وٓ ٟمت٠مُمؾ إّٓ ىمٚمٞمالً
ُمٜمٝم٤م سم٤مٓؾمتٜمٓم٤مق واعم٘م٤مرٟم٦م وآؾمتِمٗم٤مف عم٤م وراءه٤م.
إن اًمققمل هق اًمتٗم٤مت اإلٟمس٤من إمم اًمدٓٓت اًمتل
يستبٓمٜمٝم٤م اعمِمٝمد اًمذي ي٘مػ قمٚمٞمف واقمتب٤مره هب٤م ،وم٘مد ي٘مػ
اصمٜم٤من سمٛمدارك ُمت٘م٤مرسم٦م أُم٤مم ُمِمٝمد ُم٤م ذي دٓٓت
واضح٦م ،ومؽمى أطمدمه٤م يٜمت٘مؾ إمم شمٚمؽ اًمدٓٓت ويٕمتؼم
يٛمر قمٚمٞمٝم٤م وهق هم٤مومؾ قمٜمٝم٤م.
هب٤م ،وأظمر ّ
وٟمحـ ٟمجد أُمثٚم٦م يمثػمة هلذه احل٤مًم٦م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م
اًمِمخّمٞم٦م وإرسي٦م وآضمتامقمٞم٦م.
وم٘مد ي٘مػ قمدد ُمـ اًمٜم٤مس ُمث ً
ال قمغم طم٤مدصم٦م سمخّم٤مئص
ُمِمٝمقدة ًمٚمجٛمٞمع وًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ ٓ يستٜمبط أ ّي٦م دًٓم٦م ُمٜمٝم٤م
قمغم اعمسب٥م هل٤م وًمٙمـ سمٕمْم ً٤م آظمر ُمٜمٝمؿ يتّمػ سم٤مًمٜمب٤مه٦م
جيد ذم شمٚمؽ اخلّم٤مئص ُم١مذات قمغم اعمسب٥م ،وىمد حيدّ د
مج٤مقم٦م ُم٘مؽمطم ً٤م ًمٕمٛمؾ ومػمى سمٕمْمٝمؿ أٟمف ُم٘مؽمح همػم قمٛمكم
ويٙمقن ُمّمٞمب ً٤م وًمٙمـ سمٕمْم ً٤م آظمر ُيٍم قمغم ّ
أن هذا اعم٘مؽمح
قمٛمكم وٓ ؾمب٥م ًمٗمِمٚمفٟٕ ،مف ٓ ي٘مرأ ُمقضمب٤مت اًمٗمِمؾ
ضمٞمد ًا ،وهذه أُمقر شمتٙمرر ذم إرسة واعمجتٛمع يمثػم ًا ،وىمد
يقري ومٞمف قمـ ُم٘مّمقده ومال يٜمت٘مؾ
يستخدم اعمتٙمٚمؿ شمٕمبػم ًا ّ
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اعمخ٤مـم٥م اًمٕم٤مدي إمم ُم٘مّمقده اًمذي يرُمل إًمٞمف وًمٙمـ
اًمٜم٤مسمف يٚمتٗم٧م ُمـ صٞم٤مهم٦م اًمٙمالم إمم اًمتقري٦م ومٞمف ،إمم همػم
ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م.
إن ُمـ أوضح إُمثٚم٦م هلذا إُمر ُم٤م ٟمراه ذم اعمِمٝمد
اًمٙمقين أُم٤مُمٜم٤م ُمـ اًمساموات سمآوم٤مىمٝم٤م اًمرطمب٦م اًمقاؾمٕم٦م،
وإرض سمروقم٦م شمريمٞمبٝم٤م وُمٙمقٟم٤مهت٤م ،واًمتل هل ُمّمٜمع
يمقين يمبػم ُمٝمٞم٠م ٓؾمت٘مب٤مل احلٞم٤مة واًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ،سمام ومٞمٝم٤م
ُمـ شمٜمقع إطمٞم٤مء ُمـ أٟمقاع اًمٜمب٤مت واحلٞمقانُ ،مع اإلٟمس٤من
سم٘مدراشمف اًمٗمريدة وإُمٙم٤مٟم٤مشمف اعمتٛمٞمزة سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م.
إن اًمت٠مُمؾ سم٢مُمٕم٤من وصٗم٤مء ذم اًمٙمقن وُمٔم٤مهره اًمبديٕم٦م
يبلم قمغم ٍ
ٟمحق واضح أٟمف صٜمٞمٕم٦م يد ُمبدقم٦م وقم٘مؾ سم٤مهر
ّ
وىمدرة وم٤مئ٘م٦م.
وىمد ٟمبٝم٧م قمغم ذًمؽ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمرؾم٤مًم٦م
اإلهلٞم٦م قمغم ٍ
ٟمحق رائع.
ّ
إن ُمـ ممٞمزات اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٓم٘مف اعمٛم ّٞمز ذم
وحيٗمز
اًمٕم٘مالٟمٞم٦م إذ ي١ميمد دوُم ً٤م قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اعمٜمٓمؼ واًمٕم٘مؾ ُ
شمٗمٙمػم اإلٟمس٤من ذم هذا آدم٤مه وحي٨م قمغم ُمراقم٤مة اًمٕمدل
واعمٕمروف.
وُمـ مجٚم٦م شمٚمؽ اعمٛمٞمزات ًمٗم٧م اإلٟمس٤من إمم دٓٓت
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اعمِمٝمد اًمٙمقين وآرشم٘م٤مء سمف إمم آوم٤مق قم٤مًمٞم٦م وُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم
هذا اعمِمٝمد ،واؾمتٜمٓم٤مىمف قمغم وضمف رائع وحتٗمٞمز ُمِم٤مقمر
اإلٟمس٤من سم٠مؾمٚمقب سمٚمٞمغ.
وًمٜمستٛمع أوًٓ ـ ٕضمؾ اًمتذيمػم اإلمج٤مزم هبذه اًمدًٓم٦م ـ
إمم أطمد أسمٚمغ اعم٘م٤مـمع اًم٘مرآٟمٞم٦م وأيمثره٤م حتٗمٞمز ًا ًمٚمٗمٙمر
واًمت٠مُمؾ ،وهق ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمقرة اًمرقمد..
٤مت ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َواًم ِذ َي ُأ ِٟمز َل
ي٘مقل شمٕم٤ممم :اعمر شمِ ْٚم َؽ آ َي ُ
احلَؼ َو ًَمٙمِـ َأ ْيمثَ َر اًمٜم ِ
إِ ًَم ْٞم َؽ ُِمـ رسم َؽ ْ
٤مس َٓ ُي١مْ ُِمٜمُق َن * اهللُ
ٍ
ِ
ِ
اؾمت ََقى قم ََغم
اًمذي َر َوم َع اًمس َام َوات سمِ َٖم ْ ِػم َقم َٛمد شم ََر ْو ََنَ٤م ُصمؿ ْ
ا ًْم َٕم ْر ِ
جي ِري ٕ َ َضم ٍؾ ُم َس ًّٛمك
ش َو َؾمخ َر اًمِم ْٛم َس َوا ًْم َ٘م َٛم َر يمُؾ َ ْ
٤مت ًَمٕمٚمٙمُؿ سمِٚمِ َ٘م٤مء رسمٙمُؿ شم ِ
يدَ سمر إَُمر ي َٗمّم ُؾ أي ِ
ُقىمٜمُق َن *
َ
َ
ُ ُ َْ ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
اد َو َأ َْن َ ً٤مرا َو ُِمـ
َو ُه َق اًمذي َُمد إَ ْر َض َو َضم َٕم َؾ ومٞم َٝم٤م َر َو َ
يمُؾ اًمثٛمر ِ
لم ا ْصمٜم ْ ِ
ات َضم َٕم َؾ ومِٞم َٝم٤م زَ ْو َضم ْ ِ
َلم ُي ْٖم ٌِم اًمٚمٞمْ َؾ اًمٜم َٝم َ٤مر
ََ
إِن ِذم َذًم ِ َؽ ٔي ٍ
٤مت ًم َ٘م ْق ٍم َيتَ َٗمٙم ُرو َن * َو ِذم إَ ْر ِ
ض ِىم َٓم ٌع
َ
ب وزَ رع وٟم ِ
ُمت ََج ِ
َخ ٌٞمؾ ِصٜم َْقا ٌن
ات َو َضمٜم ٌ
٤مو َر ٌ
٤مت ُم ْـ َأ ْقمٜمَ٤م ٍ َ ْ ٌ َ
ان يس َ٘مك سمِامء و ِ
ٍ
ِ
اطم ٍد َو ُٟم َٗمْم ُؾ َسم ْٕم َْم َٝم٤م قم ََغم َسم ْٕم ٍ
ض
َ َ
َو َهم ْ ُػم صٜم َْق ُ ْ
ِذم إُيم ُِؾ إِن ِذم َذًم ِ َؽ ٔي ٍ
٤مت ًم َ٘م ْق ٍم َي ْٕم ِ٘م ُٚمق َن.)1(
َ

( )1افرظد1:ـ.4
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ومٝمذه أي٤مت شمٜمبف قمغم اًمٜمٔمؿ واإلسمداع ذم قمدد ُمـ
اعمٔم٤مهر اًمالومت٦م ًمٚمٜمٔمر ذم اًمسامء وإرض.
اىرىضُ اىعيٍَ ىذالىح اىنىُ عيً اهلل سثحاّ

ويٛمٙمـ شمقضٞمح هذه اًمدًٓم٦م سم٠مؾمٚمقب قمٚمٛمل وومؼ
اؾمتدٓٓت قمدةٟ ،م٘متٍم قمغم ذيمر صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م..
دالىح ّظٌ اىنىُ عيً اىخاى

()3

اىذىُو األوه :دًٓم٦م اًمٜمٔمؿ ذم اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت قمغم
ُمقضمد ُمبدع وهق يِمتٛمؾ قمغم ُم٘مدُمتلم:
اىَقذٍح األوىً ٓ :ؿمؽ ّ
أن هذا اعمِمٝمد اًمٙمقين
يِمتٛمؾ قمغم ٟمٔم٤مم سم٤مرع ويتٛمثؾ سمٛمستقيلم:
اىَسرىي األوه :هق اعمستقى اًمٔم٤مهر اًمذي جيده
اإلٟمس٤من سم٤مًمت٠مُمؾ ذم يمؾ يم٤مئـ ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت وذم اعمِمٝمد
اجلٛمٕمل هل٤م ومٞمجد يمثػم ًا ُمـ اًمتٜم٤مؾمؼ واًمتٜم٤مؾم٥م واًمروقم٦م ذم
يمؾ ُمـ اًمقضمقد اًمٗمردي واجلٛمٕمل هل٤م.
( )1يـظر ذم تػصقل هذا افدفقل (األكبوء افثالثي افؽزى ،وجود
اإلفه) ص.55:
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وُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ ُم٤م يٓمٚمع قمٚمٞمف اإلٟمس٤من سمقؾم٤مـم٦م
إدوات اعمٙمؼمة واعم٘مرسم٦م ُمـ اعمج٤مهر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واًمْمقئٞم٦م
ومػمصد شمٗم٤مصٞمؾ اًمٙمقن اعمِمٝمقد ُمثؾ أضمزاء اعم٤مدة
وشمٗم٤مصٞمؾ اخلٚمٞم٦م احلٞم٦م ،ويرصد أيْم ً٤م ُم٤م هم٤مب قمـ اًمٕملم
ُمـ أقمامق اًمبح٤مر وآوم٤مق اًمسامء .ومٝمذه أُمقر فم٤مهرة
ًمإلٟمس٤من وًمٙمـ سمٛمٕمقٟم٦م أٓت.
واىَسرىي اىصاٍّ :هق اعمستقى اًمب٤مـمـ ُمـ اًمٜمٔمؿ
اعمتٛمثؾ سم٤مًم٘مقاٟملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕم٘مدة اًمتل يبتٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٔمؿ
اًمٙمقين واًمتل شمؿ ايمتِم٤مف يمثػم ُمٜمٝم٤م ذم اًمٕمٚمقم ذات
اًمٕمالىم٦م ٓ ؾمٞمام ذم اًمثقرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م ذم قمٚمؿ
اًمٙمقٟمٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء وإطمٞم٤مء وؾم٤مئر اًمٕمٚمقم
احلديث٦م( ،)1وٓ شمزال هذه اًمٕمٚمقم شمٙمِمػ سمٜمقد ًا رائٕم٦م
وقمٛمٞم٘م٦م ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم.
اىَقذٍح اىصاُّح :إن اًمٜمٔمؿ واًمت٘مٜملم يِمػمان إمم ىمقة
ُمدسمرة وقم٤مىمٚم٦مٕ :ن أي ومٕمؾ ُمٜمٔمؿ ٓ جيقز أن يٙمقن
ُمٜمتج٦م شمٚم٘م٤مئٞم ً٤م ،سمؾ ٓ سمدّ
ُمقضمقد ًا سم٤مًمّمدوم٦م ،ووًمٞمد قمقاُمؾ َ
أن يٙمقن ُمـ ٟمت٤مج يم٤مئـ قم٤مىمؾ ُمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م.
( )1يـظر ذم تػصقل ذفك (األكبوء افثالثي افؽزى ،وجود اإلفه)
ص 63:ومو بعدهو.
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وُمـ هذا ٟمرى ّ
أن قمٚمامء أصم٤مر طملم يٓمٚمٕمقن قمغم
شمرشمٞمب٤مت ُمٕم٘مدة يتقىمٕمقن أن شمٙمقن َأ َصمر ًا حلْم٤مرة إٟمس٤مٟمٞم٦م
أٟمتجتٝم٤م ،وهذا اعمٕمٜمك سمدهيل سمحس٥م إدراك اًمٕم٘مؾ اًمراؿمد.
إن يمب٤مر قمٚمامء اًمٗمٞمزي٤مء()1واًمٙمٞمٛمٞم٤مء وإطمٞم٤مء اًمذيـ
يستٙمِمٗمقن هذه اًم٘مقاٟملم ٕول ُمرة ٓ يزاًمقن يبدون
قمجبٝمؿ هبذا آٟمتٔم٤مم اًمٙمقين واًم٘مقاٟملم اًمبديٕم٦م اًمرائٕم٦م
احل٤ميمٛم٦م قمٚمٞمف ،وًمٕمؾ هذا اًمِمٕمقر يٙمقن ظم٤مومت ً٤م ًمديٜم٤م ُمـ
ضمٝم٦م أٟمٜم٤م ٟمتٚم٘مٜمٝم٤م وٓ ٟمامرس اؾمتٙمِم٤مومٝم٤م واؾمتٜمب٤مـمٝم٤م.
ِ
طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ُمـ ظمالل
إن اًم٘مْم٤مة اًمذيـ يستدًمقن قمغم
ُمٜمبٝم٤مهت٤م وؿمقاهده٤م جيدون طمٞمقي٦م ذم اًمدٓئؾ ٓ جيده٤م
أظمرون اًمذيـ يستٛمٕمقن هلذا آؾمتدٓل ُمـ ضمٝم٦م قمدم
اعمامرؾم٦م احلٞم٦م ًمف.
ي٘مقل آيٜمِمت٤ميـ ـ يمام يٜم٘مؾ قمٜمف أٟمتقين ومٚمق ـ( :مل أضمد
قمغم اإلـمالق شمٕمبػم ًا أومْمؾ ُمـ شمٕمبػم (إيامين) ًمٚمقصمقق
سم٤مًمٓمبٞمٕم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م واًم٘مدرة اخل٤مص٦م ذم اًمقصقل
ًمٚمٕم٘مؾ اًمبنمي ،ذم طملم أن اًمٕمٚمؿ يٗمت٘مر هلذه اًمث٘م٦م .إذا يم٤من
اعمبنمون يريدون أن يستٗمٞمدوا ُمـ ذًمؽ ومٝمذا ؿم٠مَنؿ،

( )1يـظر تػصقل ذفك ذم ادصدر افسوبق كػسه ص.81:
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ومٚمٞمس هٜم٤مك قمالج ًمذًمؽ)(.)1
وىم٤مل أيْم ً٤م ـ يمام ذم اعمّمدر ٟمٗمسف ـ( :شمد ّيٜمل يتْمٛمـ
شم٘مدير ًا ُمتقاضٕم ً٤م ًمٚمروح اعمتٗمقىم٦م اًمالَن٤مئٞم٦م اًمتل شمُٔمٝمر
ٟمٗمسٝم٤م ذم أدق اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمتل ٟمستٓمٞمع إدرايمٝم٤م سمٕم٘مقل
واهٞم٦م وضٕمٞمٗم٦م ،هذه اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م سمقضمقد
اًم٘مقة اعمٜمٓم٘مٞم٦م اعمتٗمقىم٦م اًمتل شمتبدى ذم اًمٙمقن اًمذي ٓ
يٛمٙمـ اإلطم٤مـم٦م سمف هل اًمتل ؿم ّٙمٚم٧م ومٙمريت قمـ اإلًمف)(.)2

×

( )1فقس هـوك إفه ص.121:
( )2وؿد يـؼل ظن بعض رشوئل آيـشتوين أكه أكؽر (اهلل) شبحوكه
وظد مو جوء ذم افتوراة أشوضر بحتي ،ويبدو ذفك مـوؿض ًو فؽؾامته
األخرى ـوفتي أوردكوهو أظاله.
وافذي أتوؿعه أكه يذظن بنفه افعؾم دون إفه افدين ،ؾنفه افعؾم هو
افذي شن افؽون ظذ وؾق معودالت ريوضقي معؼدة يشعر اإلكسون
حغ يطؾع ظؾقفو مفام اتسع ظؾؿه بلكه صبي صغر أموم مشفد معؼد
ـبر .وأمو إفه افدين ؾفو ـ مضوؾ ًو إػ مو تؼدم ـ يؽون حمب ًو فؾخر
وـوره ًو فؾؼ ،ومعـق ًو بوإلكسون ،وؿد أرشل رشوئل إفقه يبؾغه
بوفتعؾقامت افتي جيى ظؾقه مراظوهتو ،وؿد تضؿـً كبل بؼوء اإلكسون
بعد ادامت .واإلذظون بوإلفه هبذه ادواصػوت يعـي اإلذظون بوفدين
وافرشوالت اإلهلقي ،ؾفو إذا أكؽر وجود (اهلل) ظـى به مو يتصف
بوفصػوت افتي جوءت ذم افدين ،ال أصل وجود خوفق مبدع فؾؽون
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إ ّن آًمتٗم٤مت إمم آٟمتٔم٤مم اًمٙمقين يٗمل سم٤مًمدًٓم٦م قمغم
اًمّم٤مٟمع اًم٘مدير وٓ حيت٤مج ُمٕمٚمقُم٤مت ختّمّمٞم٦م طمديث٦م ،سمؾ
هق ُمِمٝمقد قمغم ٟمحق واضح ،ومٙمٚمٜم٤م يِمٕمر أن اًمٙمقن ُمٜمٔمؿ
قمغم ؾمٜمـ وىمقاقمد ذم اعمستقى اعم٤مدي واًمٜمٗمز
وآضمتامقمل ،وم٤مٕؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ـ أؾمب٤مب وُمسبب٤مت ـ ضم٤مري٦م

وشــه افعومي.
وذم حول ظدم متوم هذا افتوؿع واجلؿع ،ؾؿن ادتوؿع أن موؿػه ـون
مضطرب ًو وؽر مستؼر ،ؾفو ضور ًا يـؽر اإلفه ظذ وؾق االدموه
افغوفى ظذ ظؾامء افطبقعي ذم افعك احلديٌ بوظتؼود أن فؽل يشء
ذم افؽون شبب ًو ضبقعق ًو ؾال حوجي إػ وجود اإلفه ،وضور ًا يـظر إػ
دؿي شـن افؽون من ادـظور افعؾؿي احلديٌ ؾقذظن بوفعؼل افؽع
ادوجد هلذه افسـن.
وذم ذفك أيض ًو مو يؿؽن أن يؽون مـبف ًو إػ دالفي افؽون ظذ وجود
اإلفه ،وإكام ؿؾـو (مـبف ًو) ومل كؼل (دفقالً) ألن افدفقل من ادـظور
افعؾؿي إكام هو احلجي ادوضوظقي وفقس ؿول بعض أهل افعؾم مفام
ـون جؾقالً.
ظذ أن آيـشتوين ظومل ؾقزيوء ،وفقس ظومل ؾؾسػي ومـطق ،وموضوع
وجود اإلفه من شـخ ادعؾوموت افػؾسػقي وادـطؼقي ،فؽن من
افؼسم افواضح مـفو وفقس ادعؼد ،كظر افؼضقي افريوضقي
( )2=1+1ؾنهنو من افؼضويو افريوضقي افواضحي وفقسً ادعؼدة.
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قمغم أٟمس٤مق وىمقاقمد ُمرشمب٦م .وم٤مٟٓمتب٤مه إمم هذا اعمقضقع ٓ
حيت٤مج إمم اًمٕمٚمؿ سمٛم٘مدار ُم٤م حيت٤مج إمم اًمققمل واًمت٠مُمؾ
واإلُمٕم٤من.
دالىح ذغُّش اىنىُ عيً اىصاّع
اىذىُو اىصاٍّ :دًٓم٦م شمٖمػم اًمٙمقن قمغم اًمّم٤مٟمع.
ويت٠مًمػ هذا اًمدًمٞمؾ ُمـ ُم٘مدُمتلم:
اىَقذٍح األوىً :أن اًمٙمقن ُمتٖمػمٕ :ن يمؾ
اًمٙم٤مئٜم٤مت شمتٓمقر ُمـ صقرة إمم أظمرى ،وم٢مذا ٟمٔمرت إمم
اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وم٢من اعمٚمحقظ أَن٤م شمسػم ذم ظمط ُمـ اًمتقًمٞمد
واًمزوال ،وم٤مًمدضم٤مضم٦م شمبٞمض ،صمؿ شمٙمقن اًمبٞمْم٦م دضم٤مضم٦م
أظمرى ،وهٙمذا يستٛمر وضمقد (اًمدضم٤مضم٦م) ،وإذا ٟمٔمرت إمم
اًمٙم٤مئٜم٤مت همػم احلٞم٦م وم٢مَن٤م أيْم ً٤م شمتٓمقر ُمـ صقرة إمم أظمرى
سم٠مؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م سمٕمْمٝم٤م فم٤مهرة ُمثؾ اٟمت٘م٤مل اعمقاد همػم
احلٞمقي٦م إمم يم٤مئٜم٤مت طمٞمقي٦م ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت واحلٞمقاٟم٤مت،
ويمذًمؽ اًمٕمٙمس ،وسمٕمْمٝم٤م أظمر مم٤م يمِمػ قمٜمف اًمٕمٚمؿ
احلدي٨م.
اىَقذٍح اىصاُّح :أن اًمٌمء اعمتٖمػم ٓ سمد ًمف ُمـ
ؾمب٥م .سمٞم٤من ذًمؽ :أٟمف ىمد خيٓمر ذم ذهـ اإلٟمس٤من اسمتدا ًء أٟمف

17

ٓ ُم٤مٟمع ُمـ وضمقد ؾمٚمسٚم٦م همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م ُمـ اعمتٖمػمات
يٕم٘م٥م سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م ،ومٚمتٙمـ اًمدضم٤مضم٦م ُمتقًمدة ُمـ اًمبٞمْم٦م
واًمبٞمْم٦م ُمـ دضم٤مضم٦م أظمرى ،صمؿ شمٚمؽ اًمدضم٤مضم٦م ُمـ سمٞمْم٦م
أظمرى إمم ُم٤م ٓ يٜمتٝمل ،وٓ طم٤مضم٦م إمم وضمقد رء وراء
اًمدضم٤مضم٦م واًمبٞمْم٦م يٙمقن ؾمبب ً٤م هلام.
وًمٙمـ اًمذي جيده اإلٟمس٤من سمٌمء ُمـ اًمت٠مُمؾ أن هذا
اعمٕمٜمك أُمر همػم ُمٕم٘مقلٕ ،ن يمؾ طمٚم٘م٦م ُمـ هذه اًمسٚمسٚم٦م
اًمتل ومرض قمدم شمٜم٤مهٞمٝم٤م ُمسبب٦م ـمبٕم ً٤م ،ومام ُمـ دضم٤مضم٦م ذم
هذه اًمسٚمسٚم٦م إذا أذت إًمٞمٝم٤م سمخّمقصٝم٤م صح أن شم٘مقل:
إَن٤م ُمسبب٦م وُمتقًمدة ُمـ سمٞمْم٦م ،وإٓ يم٤مٟم٧م ًمديٜم٤م دضم٤مضم٦م مل
شمٜمِم٠م ُمـ سمٞمْم٦م ،وهذا يٕمٜمل اٟمتٝم٤مء اًمسٚمسٚم٦م إًمٞمٝم٤م .ويمذًمؽ
أٟمف ُم٤م ُمـ سمٞمْم٦م ذم هذه اًمسٚمسٚم٦م إذا أذت إًمٞمٝم٤م صح أن
شم٘مقل :إَن٤م ُمتقًمدة ُمـ دضم٤مضم٦م ،وإٓ يم٤مٟم٧م ًمديٜم٤م سمٞمْم٦م مل
شمٜمِم٠م ُمـ دضم٤مضم٦م ،وهذا يٕمٜمل اٟمتٝم٤مء اًمسٚمسٚم٦م إًمٞمٝم٤م.
وإذا يم٤مٟم٧م يمؾ طمٚم٘م٦م ُمـ هذه اًمسٚمسٚم٦م ُمسبب٦م قمـ
رء وراءه٤م وم٢من مجٞمع شمٚمؽ اًمسٚمسٚم٦م شمٙمقن ُمسبب٦م ـمبٕم ً٤م،
ٕن صٗم٦م يمؾ جمٛمققم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمّمٗم٦م أضمزائٝم٤م وطمٚم٘م٤مهت٤م ،وم٢مذا
اشمّمٗم٧م إضمزاء واحلٚم٘م٤مت ذم صٗم٦م يم٤مٟم٧م يمؾ شمٚمؽ
اعمجٛمققم٦م ُمتّمٗم٦م سمتٚمؽ اًمّمٗم٦م أيْم ً٤م .وقمٚمٞمف وم٢مذا يم٤مٟم٧م
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يمؾ اًمدضم٤مضم٤مت واًمبٞمض ذم اًمسٚمسٚم٦م اعمٗمؽمض٦م ُمسبب٦م قمـ
سمٞمض ودضم٤مضم٤مت شمسب٘مٝم٤م يم٤من جمٛمقع اًمسٚمسٚم٦م ُمسبب٦م
ـمبٕم ً٤م ،ومال سمد أن يٙمقن ؾمببٝم٤م أُمر ًا وراءه٤م؟
إذن وم٢من ؾمٚمسٚم٦م اًمدضم٤مضم٦م واًمبٞمْم٦م ـ وىمد ذيمرٟم٤مه٤م
ُمث٤مًٓ ٕضمؾ اًمت٘مري٥م ـ ٓ سمد أن يٙمقن هل٤م سمداي٦م وهل إُم٤م
اًمدضم٤مضم٦م أو اًمبٞمْم٦م ،وقمٚمٞمف ومال سمد ُمـ ؾمب٥م هل٤م وراءه٤م ىمد
أوضمد اًمدضم٤مضم٦م أو اًمبٞمْم٦م اسمتدا ًء.
وهٙمذا اًمٙمقن اعم٤مدي ،طمٞم٨م إٟمف ُم١مًمػ ُمـ طمٚم٘م٤مت
ُمتسٚمسٚم٦م يٜمت٩م سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض ،وم٢مٟمف ٓ سمد ًمف ُمـ ؾمب٥م
وراءه ،وٓ همٜمك قمـ ذًمؽ سم٤مومؽماض يمقن هذه اًمسٚمسٚم٦م
همػم َن٤مئٞم٦م ٕن يمؾ طمٚم٘م٦م ذم اًمسٚمسٚم٦م ُمسبب٦م ومٙمٞمػ شمٙمقن
اًمسٚمسٚم٦م يمٚمٝم٤م ُمستٖمٜمٞم٦م قمـ ؾمب٥م ظم٤مرضمل؟
()3

دالىح حذوز اىنىُ عيً اىصاّع

اىذىُو اىصاىس :دًٓم٦م طمدوث اًمٙمقن قمغم ؾمب٥م وراءه:
ويت٠مًمػ ُمـ ُم٘مدُمتلم:
اىَقذٍح األوىً :إن هذا اًمٙمقن اعم٤مدي أُمر طم٤مدث.
( )1يـظر تػصقل ذفك (األكبوء افثالثي افؽزى ،وجود اإلفه)
ص.259:

19

سمٞم٤من ذًمؽ :أن هٜم٤مك ؾم١مآً ىمدي ًام وه٤مُم ً٤م طمقل اًمٙمقن،
وهق أن هذا اعمِمٝمد اًمٙمقين وُمٙمقٟم٤مشمف هؾ هق أُمر أززم
ىمديؿ ٓ أول ًمف وٓ سمداي٦م؟ وهؾ اعم٤مدة اًمتل يتٙمقن ُمٜمٝم٤م
أزًمٞم٦م وىمد يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ُمٜمذ إزل؟ وهؾ اًم٘مقاٟملم
شمسػم اًمٙمقن
اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م واًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م وإطمٞم٤مئٞم٦م اًمتل
ّ
وشمٜم ّٔمٛمف وشمق ًّمد ُماليلم اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمختٚمٗم٦م يم٤مٟم٧م ُمرشمب٦م
وأزًمٞم٦م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمسٝم٤م وًمٞمس٧م أُمقر ًا طم٤مدصم٦م؟
أم أن هذا اعمِمٝمد وُمٙمقٟم٤مشمف أُمقر طم٤مدصم٦م وضمدت سمٕمد
أن يم٤مٟم٧م ُمٕمدوُم٦م.
اًمّمحٞمح هق اًمث٤مين ،وم٤مًمٙمقن يمٚمف طم٤مدث ًمقضمٝملم:
 1ـ أن اًمٙمقن ذم شمٖمػم دائؿ ـ يمام شم٘مدم ذم اًمدًمٞمؾ
اًمث٤مين()1ـ ،وم٤معم٤مدة وأضمزاؤه٤م وُم٤م يتٙمقن ُمٜمٝم٤م دائ ًام ذم شمٖمػم
وشمٓمقر سمال ومرق سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وهمػمه٤م ،ومتٓمقر يمثػم
ُمـ إؿمٞم٤مء أُمر فم٤مهر سم٤مًمٗمٝمؿ اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمٔمر ذم أطمقال
اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمتل ٟمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمرب ،وىمد أوضح ذًمؽ
اًمٕمٚمؿ احلدي٨م سم٤مٓـمالع قمغم اًمقضع اًمدىمٞمؼ ًمٚمامدة اسمتدا ًء
( )1يالحظ أن ؾؽرة (تغر افؽون) اشتخدمً ذم هذا افدفقل
إلثبوت حدوث افؽون أوالً ثم إثبوت حوجته إػ شبى ،وذم افدفقل
افثوين اشتخدم إلثبوت حوجته إػ افسبى ظذ كحو مبورش.

20

ُمـ أضمزاء اًمذرة إمم اعمجرات اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وم٤معم٤مدة وُم٤م يتٙمقن
ُمٜمٝم٤م ذم شم٘مٚم٥م دائؿ.
واإلدراك اإلٟمس٤مين يمٚمام وضمد ؿمٞمئ ً٤م ُمتٖمػم ًا ُمت٘مٚمب ً٤م يرى
أن هذا اًمٌمء ٓ سمد أن يٙمقن طم٤مدصم ً٤م ،وٓ جيقز أن يٙمقن
ىمدي ًام ،ومٝمذا اعمٕمٜمك أُمر ُضم ّٝمز سمف اإلٟمس٤من قمغم أٟمف ضمزء ُمـ
ودوار ًا
اًمققمل اإلٟمس٤مين اًمٗمٓمري ،وم٢مذا رأيٜم٤م ؿمٞمئ ً٤م ُمت٘مٚمب ً٤م ّ
سمحس٥م ـمبٞمٕمتف وم٢مٟمٜم٤م ٟمدرك أن هذا اًمٌمء ىمد ُوضمد ُمٜمذ
طملم ،وٓ ٟم٘مبؾ أن يٙمقن هذا اًمٌمء ـ قمغم شم٘مٚمبف هذا ـ
أُمر ًا ىمدي ًام.
 2ـ ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمؿ اًمٙمقٟمٞم٤مت ذم اًمٕمٍم احلدي٨م
ُمـ شمرضمٞمح طمدوث اًمٙمقن سم٤مٟٓمٗمج٤مر اًمٙمبػم عم٤مدة ُمٙمثٗم٦م
ًمٚمٖم٤مي٦م اٟمٗمجرت اٟمٗمج٤مر ًا ه٤مئالً ووًمدت أٟمقاع اًمٓم٤مىم٤مت
واعمجرات سمٛمٙمقٟم٤مهت٤م ،وأن اًمٙمقن ٓ يزال يستٝمٚمؽ شمٚمؽ
اًمٓم٤مىم٦م اعمتقًمدة ،وٓ شمزال اعمجرات شمتب٤مقمد ـ سم٤مًمرهمؿ ُمـ
وضمقد ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م سملم إضمس٤مم ـ قمـ سمٕمْمٝم٤م ذم اٟمتٔم٤مم
يٕمؼم قمـ ٟمِم٠مهت٤م ُمـ ـم٤مىم٦م ُمتقًمدة ُمـ اٟمٗمج٤مر يمقين ؾم٤مسمؼ.
وهذه اعم٤مدة قمغم وومؼ اًمؽمضمٞمح اًمس٤مئد ذم هذا اًمٕمٚمؿ
ًمٞمس٧م أزًمٞم٦م سمؾ إَن٤م ُمتقًمدة ُمـ آٟمٗمج٤مر ،وهلذا سطمقا
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سم٠مٟمف ٓ رء هٜم٤مك ىمبؾ آٟمٗمج٤مر اًمٙمبػم(.)1
وىمد ضم٤مء ذم قمٚمؿ إطمٞم٤مء اًمت٤مرخيل أن احلٞم٤مة طم٤مًم٦م
وًمٞمدة قمغم إرض سمٕمد أن هتٞم٠مت ًمذًمؽ ـ وىمد طمدصم٧م
ىمبؾ ُ 4،5مٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م شم٘مريب ً٤م سمحس٥م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ إذ
مل يٙمـ وضع إرض ُمـ ىمبؾ ضم٤مهز ًا ًمٜمِم٠مة احلٞم٤مة ومٞمٝم٤م،
وهذا أُمر ُمٕمروف.
إذن ٓ ؿمؽ ذم أن اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت واٟمتٔم٤مُمٝمام
وىمقاٟمٞمٜمٝمام أُمر طم٤مدث.
اىَقذٍح اىصاُّح :أن يمؾ أُمر طم٤مدث حيت٤مج قمٚم٦م
وؾمبب ً٤م ،وًمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل أن حيدث رء سمال قمٚم٦م.
وهذه اًمٗمٙمرة ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمبدهيٞم٦م اًمقاضح٦م اًمتل
يِمٕمر هب٤م اإلٟمس٤من ُمبٙمر ًا ،إذ ٟمجد أن اًمٓمٗمؾ ذا اخلٛمس
ؾمٜمقات ُمث ً
ال إذا ص٤مدف ًمٕمب٦م ضمديدة ؾم٠ملُ :مـ ضم٤مء هبذه
اًمٚمٕمب٦م؟ وإذا اومت٘مد ًمٕمب٦م يس٠مل :أيـ هل؟ وعم٤مذا ٓ شمقضمد ذم
ُمٙم٤مَن٤م؟
هذا اعمبدأ يٛمثؾ سمٜمٞم٦م اًمتٗمٙمػم اإلٟمس٤مين ،وم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت
آؾمتٜمب٤مـمٞم٦م ذم احلٞم٤مة اًمِمخّمٞم٦م وإرسي٦م وآضمتامقمٞم٦م
( )1دزيد تػصقل ذم هذا االشتدالل يـظر (األكبوء افثالثي افؽزى،
وجود اإلفه) ص 27٢:ومو بعدهو.
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شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اؾمتخراج ُم٤م وراء احلقادث ُمـ اًمٕمٚمؾ
وإؾمب٤مب ،يمام أن إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م حت٤مول دائ ًام ومٝمؿ قمٚمؾ
إُمقر احل٤مدصم٦م ذم اعمج٤مٓت اعمختٚمٗم٦م ُمـ آؾمت٘مراء
واًمتجرسم٦م ،وم٤مًمٓم٥م ُمث ً
ال يبح٨م قمـ أؾمب٤مب إُمراض
احل٤مدصم٦م وقمـ ٟمت٤مئ٩م اؾمتٕمامل وشمٜم٤مول إـمٕمٛم٦م وإهمذي٦م،
ُمٜمٓمٚم٘م ً٤م ُمـ أن يمؾ ُم٤م حيدث إٟمام حيدث قمـ قمٚم٦م وؾمب٥م.
إذن ًمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل أن يٙمقن هٜم٤مك رء طم٤مدث ُمـ
همػم قمٚم٦م.
ومٝمذا ُمبدأ سمدهيل وواضح ذم اًمٗمٙمر اإلٟمس٤مين.
وقمغم هذا إؾم٤مس ُيٕمرف سمقضقح أن هلذا اًمٙمقن
واًمٙم٤مئٜم٤مت وأٟمٔمٛمتٝم٤م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ؾمبب ً٤م ُمقضمب ً٤م هل٤م ُمٝمٞمٛمٜم٤مً
قمٚمٞمٝم٤م.
ذيخُص واسرْراض
وقمغم ضقء هذه إدًم٦م اعمستٛمدة ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م
اًمقاضح٦م واًمبدهيٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٟمستٜمت٩م أن يمؾ ُمِم٤مهد هذه
احلٞم٤مة متثؾ اًمّم٤مٟمع اًم٘مدير ،ومٛمِمٝمد احلٞم٤مة واًمٙمقن يمٚمف
أؿمبف سمٛمٕمرض ومٜم٤من ٟمنم ومٞمف ًمقطم٤مشمف اًمٗمٜمٞم٦م ،طمٞم٨م إن
ٍ
ًمقطم٦م سمٕمْم ً٤م ُمـ آصم٤مر ؿمخّمٞم٦م
اًمزائريـ ًمف جيدون ذم يمؾ
هذا اًمٗمٜم٤من وىمدرشمف اًمٗمٜمٞم٦م وسمراقمتف ذم اًمرؾمؿ واًمتٕمبػم ،أو
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أؿمبف سمٛمٕمرض ذيم٦م عمٜمتج٤مهت٤م وصٜم٤مقم٤مهت٤م اًمتل متثؾ
اًم٘مدرات اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمنميم٦م وًمٚم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م .وم٤مًمٙمقن يمٚمف
ُمٕمرض ًمٚمّمٜمٕم٦م اإلهلٞم٦م سمام يدل قمٚمٞمف ُمـ ىمدرة وقمٚمؿ
وطمٜمٙم٦م وشمدسمػم ،مم٤م يتٛمثؾ سم٠مٟمقاع سمديٕم٦م وخمتٚمٗم٦م ُمـ
اًمتٛمثؾُ ،مـ أصٖمر ذرة ويم٤مئـ طمل ُمـ اجلزيئ٤مت واخلالي٤م،
ُمرور ًا سمٓمب٤مئع احلٞمقاٟم٤مت اًمٕمجٞمب٦م ُمثؾ اًمٜمٛمؾ واًمٜمحؾ،
واٟمتٝم٤م ًء سم٤مًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اعمجرات وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ
ؿمٛمقس وأىمامر ويمقايم٥م.
ٓ ومرق ذم هذا إُمر سملم أن يٙمقن سمٕمض هذه
اًمٙم٤مئٜم٤مت ىمد وضمدت سمخٚمؼ ُمست٠مٟمػ هل٤م أو يٙمقن يمؾ هذا
اعمِمٝمد سمدأ ُمـ ٟم٘مٓم٦م واطمدة وشمسٚمسؾ ذم ُماليلم اًمسٜملم إمم
هذا اعمِمٝمد اًمرائعٕ ،ن هذه اًمٜم٘مٓم٦م يم٤مٟم٧م ُمِمتٛمٚم٦م ـ ٓ
حم٤مًم٦م ـ قمغم اؾمتٕمدادات وىم٤مسمٚمٞم٤مت شمٗمت٘م٧م قمـ يمؾ هذا
اًمتٜمقع َشم َٗمت َؼ سمٞمْم٦م اًمٓم٤مووس قمـ هذا اًمٙم٤مئـ اًمرائع سمٙمؾ
شمٗم٤مصٞمؾ روقمتف.
ومقضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف هق طم٘مٞم٘م٦م واضح٦م ُمتٛمثٚم٦م ذم
شمْم٤مقمٞمػ يمؾ ذرة ُمـ ذرات اًمٙمقن ويمؾ يم٤مئـ ُمـ آطم٤مد
اًمٙم٤مئٜم٤مت وأٟمقاقمٝم٤م.
طمؼ ًمٚمقاقملم هبذه احلٞم٤مة واعمتبٍميـ ومٞمٝم٤م أن
وُمـ هذا ّ
َيِمٝمدوا اهلل ؾمبح٤مٟمف ذم يمؾ رء ومٞمٝم٤م ،ومٞمستد ًّمقا سم٤مٕؿمٞم٤مء
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قمغم ص٤مٟمٕمٝم٤م وسم٤مرئٝم٤م ،ويٜمٔمروا إًمٞمٝم٤م يمام يٜمٔمرون إمم ؾم٤مئر
اعمِم٤مهد ذم إُمثٚم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م.
وهٜم٤م أؾمئٚم٦م صمالصم٦م ٟمٓمرطمٝم٤م ًمزي٤مدة إيْم٤مح اًمٗمٙمرة:
ٍا سثة غُاب اىذالىح عيً اىصاّع عِ رهِ
اإلّساُ()3؟

اىسؤاه األوهُ :م٤م ؾمب٥م همٞم٤مب اًمدًٓم٦م قمغم اًمّم٤مٟمع
قمـ ذهـ اإلٟمس٤من؟
إذا يم٤من وضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف واضح ً٤م ضمد ًا ومٚمامذا شمٖمٞم٥م
هذه اًمدًٓم٦م قمـ اإلٟمس٤من ،ومال ٟمستحرض اهلل ؾمبح٤مٟمف ذم
رؤيتٜم٤م ًمألؿمٞم٤مء قم٤مد ًة ،طمتك أن سمٕمْم ً٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
سم٤مًمٕمٚمقم اًمٓمبٞمٕمٞم٦م يم٤مًمٗمٞمزي٤مء وإطمٞم٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء ٓ يذقمٜمقن
سمذًمؽُ ،مع أٟمٜم٤م ٓ ٟمجد همٞم٤مسم ً٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٗم٤مقمؾ ذم
اعمٕم٤مرض اًمٗمٜمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م؟
تُاُ اىعاٍو اىْفسٍ الّطفات دالىح األشُات

اىجىاب :إن اًمسب٥م ذم ذًمؽ قم٤مُمؾ ٟمٗمز ،وهق أصمر
آقمتٞم٤مد ذم إـمٗم٤مء دًٓم٦م إؿمٞم٤مء ٓ ،ؾمٞمام ذم إُمقر اعمٝمٞمٛمٜم٦م
( )1يـظر ذم تػصقل هذا افسمال وجوابه (افؼواظد افػطريي افعومي
فؾؿعرؾي اإلكسوكقي وافديـقي ،افؼوظدة افثوفثي) ص 79:ومو بعدهو.
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قمغم طمٞم٤مة اإلٟمس٤من اًمتل حيت٤مج ومٞمٝم٤م ًمٌمء ُمـ آرشم٘م٤مء ذم
شمٗمٙمػمه إمم ُمستقى أوؾمع ًمٙمل يدرك ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ دٓٓت.
وٟمٛمثؾ ًمذًمؽ سمٗمٙمرة سمسٞمٓم٦م وُمٞمرسة وُمِمٝمقدة ذم
أطمقال اًمٓمٗمؾ ،إذ أٟمٜم٤م ٟمجد أن اًمٓمٗمؾ سمٕمد أن يٕمل سمٕمض
اًمققمل يس٠مل قمـ إُمقر اًمتل يٚمتٗم٧م إمم ضمدهت٤م وطمدوصمٝم٤م
ـ اٟمٓمالىم ً٤م ُمـ ومٙمرة :أن ًمٙمؾ طم٤مدث قمٚم٦م ـ ومٝمق إذا وضمد
صمقسم ً٤م ضمديد ًا أو ًمٕمب٦م ضمديدة ؾم٠مل قمٛمـ ضم٤مء هب٤م ،وإذا ُوًمد
ًمف أخ يس٠ملُ :مـ أيـ أشمك هذا اًمقًمٞمد؟ ويمذا احل٤مل ذم يمؾ
ُم٤م يٚمٗم٧م ٟمٔمره ويٕمٜمك سمف ويِمٝمد طمدو َصمف سمٕمد همٞم٤مسمف ،أو
وم٘مداٟمف سمٕمد وضمقده.
وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمجد اًمٓمٗمؾ ذم سمداي٦م وقمٞمف يس٠مل قمـ ُمٜمِم٠م
وضمقده هق وٓ قمـ إؿمٞم٤مء اًمتل قمٝمده٤م ُمـ ىمبؾ ُمـ صمٞم٤مب
وهمروم٦م وأسمقيـ وهمػم ذًمؽ ،سمؾ ًمق ُؾمئِؾ قمـ ُمثؾ ذًمؽ ُمـ
ىمبؾ واًمديف ًمتٕمج٥م ،ويم٠مٟمف ي٘مقل :إن وضمقد ذًمؽ أُمر
ـمبٞمٕمل ومٚمامذا اًمس١مال؟!
ُمع أٟمف ًمٞمس هٜم٤مًمؽ ومرق ُيٗمرض سملم اًمثٞم٤مب واًمٚمٕم٥م
اًم٘مديٛم٦م وُم٤م اؾمتجد ًمف ُمثالً .وٓ سملم إخ اجلديد وسملم ٟمٗمس
اًمٓمٗمؾ أو إظمقشمف اًمذيـ هؿ ذم ُمثؾ قمٛمره أو أيمؼم ُمٜمف.
وًمٞمس اًمرس ذم ذًمؽ إّٓ أٟمف أٟمس هبذه إؿمٞم٤مء ووضمده٤م
ضم٤مهزة دون شمٚمؽ إظمرى ،ومٝمق ٓ يستٓمٞمع أن يرشم٘مل إمم
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آوم٤مق قمُٚمٞم٤م وي٘مٞمس أؿمٞم٤مء سم٠مؿمٞم٤مء أظمر ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ مت٤مصمٚمٝم٤م
اعمٜمٓم٘مل.
وًمق ازداد قمٛمره وٟمام وقمٞمف ًمرأي٧م أٟمف يتدرج ذم ـمرح
هذه إؾمئٚم٦م وٓ ي٘مٜمٕمف هترب اًمقاًمديـ ُمـ اجلقاب.
ويمذًمؽ احل٤مل ًمق أن اًمقاًمديـ أصم٤مرا ذم ذهٜمف هذه إؾمئٚم٦م،
ومؽمى أن ذهٜمف يتحٗمز ًمٚمتٗمٙمػم ذم هذه إؿمٞم٤مء ويرشم٘مل إمم
شمٚمؽ أوم٤مق ومٞمزول أصمر آقمتٞم٤مد واعمٕم٤ميِم٦م واعمٕمٝمقدات
اًمذهٜمٞم٦م ذم إـمٗم٤مء دٓٓت إؿمٞم٤مء.
امرشاف سثة اّطفات دالىح األشُات عيً اىخاى

وهذا هق اًمسب٥م اًمذي ي١مدي إمم قمدم اٟمت٘م٤مل اإلٟمس٤من
إمم دٓٓت اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت قمغم وضمقد اًمّم٤مٟمع اًم٘مدير:
وم٢من اإلٟمس٤من يقًمد ويِم٥م ويٙمؼم وهق ذم أطمْم٤من هذا
اًمٙمقن وٟمٔم٤مُمف وٟمس٘مف ،ومال يستثػمه ُم٤م يٜمٓمقي قمٚمٞمف ُمـ
احل٤مٓت اًمبديٕم٦م واًمتٜم٤مؾمؼ اعمٛمٞمز واًمٜمٔم٤مم اعمتامؾمؽ ،سمؾ
ُيٕمدّ ذًمؽ أُمر ًا ـمبٞمٕمٞم ً٤م.
وهلذا شمرى أٟمف يٓمبؼ ىم٤مٟمقنً( :مٙمؾ طم٤مدث ؾمب٥م) ذم
يمؾ ؿم١مون احلٞم٤مة اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م وذم إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م
وهمػم ذًمؽ ،إٓ أٟمف إذا وصؾ إمم احلدي٨م قمـ ُمٜمِم٠م وٓدة
جيقز أن (حيدث رء ُمـ ٓ
اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت وم٘مد ّ
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رء)ُ ،مع ّ
أن سمداه٦م اًمٕم٘مؾ اًمذي يدرك هذه اًم٘مْمٞم٦م شمِمٝمد
قمغم أٟمف ٓ ومرق سملم رء ورء ،وم٤محلدوث أُمر حيت٤مج إمم
ؾمب٥م ،وًمـ يقضمد رء شمٚم٘م٤مئٞم ً٤م ُمـ همػم ؾمب٥م ي١مدي إًمٞمف،
ومٝمذه اًمٗمٙمرة سمدهيٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ذم ؾم٤مئر جم٤مٓهت٤م مل
ختٗم٧م دًٓمتٝم٤م سمٗمٕمؾ اعمٕم٤ميِم٦م وآقمتٞم٤مد ،وهلذا يذقمـ
اإلٟمس٤من هب٤م ،وًمٙمٜمف إذا اٟمت٘مؾ إمم أُمر اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت
وٟمٔمٛمٝم٤م ـ وهل أقمٔمؿ ُمـ يمؾ احلقادث اًمتل يٕمتؼم وضمقد
ؾمب٥م هل٤م سم٤مًمبداه٦م طمتك إذا مل يدرك هل٤م ؾمبب ً٤م ومٕم ً
ال ـ وم٢مٟمف ىمد
يستسٞمغ ومٙمرة أن يٜمِم٠م رء ُمـ ٓ رء.
إن هذا اًمتجقيز ٓ يٜمِم٠م قمـ وضمقد اؾمتثٜم٤مء ُمٜمٓم٘مل ذم
ىم٤مقمدة (إن ًمٙمؾ طم٤مدث ؾمبب ً٤م) سم٠من ي٘م٤مل( :إٓ ذم أصؾ
وضمقد اًمٙمقن وٟمٔمٛمف وىمقاٟمٞمٜمف) ،وم٢من هذا آؾمتثٜم٤مء ٓ
ُمٕمٜمك ًمف ُمٜمٓم٘مٞم ً٤م ،وإٟمام يٜمِم٠م ُمـ ضم٤مٟم٥م ٟمٗمز ،وهق همٞم٤مب
اًمِمٕمقر سم٤مًمدًٓم٦م ذم هذا اعمقردٟ ،متٞمج٦م اعمٕم٤ميِم٦م وآقمتٞم٤مد،
ومال يستٓمٞمع اإلٟمس٤من أن يرشم٘مل ُمـ احلقادث اعم٤مدي٦م اًمتل
يِمٝمد طمدوصمٝم٤م إمم شم٠مُمؾ قم٤م ّم جيري ذم إُمقر اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م.
أهَُح وعٍ اإلّساُ فٍ إحُات ذيل اىذالىح

إن هذه اعمس٠مًم٦م ـ ٟمٕمٜمل آٟمت٘م٤مل ُمـ ٟمٔمؿ اًمٙمقن
وطمدوصمف إمم وضمقد اخل٤مًمؼ ـ شم٤مسمٕم٦م عم٘مدار وقمل اإلٟمس٤من
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وىمدرشمف قمغم آرشم٘م٤مء سمتٗمٙمػمه وشم٠مُمٚمف إمم آوم٤مق قمٚمٞم٤م،
ومٞمٕمرف أن إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ُمـ ٍ
واد واطمد ،وأٟمف ٓ ُمٖمزى
ٍ
ُم٤مض وآظمر يتجدد ذم حمرض اإلٟمس٤من
ًمٚمتٗمريؼ سملم رء
إٓ سمٛم٘مدار ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٗمرق سملم ُم٤م يٕمٝمده اًمٓمٗمؾ وُم٤م
يتجدد سمٛمرأى ُمٜمف.
إن وقمل اإلٟمس٤من هبذه اعمس٠مًم٦م حيت٤مج إمم سمٕمض اًمتٞم٘مظ
وآٟمتب٤مه واًمتٗمٓمـ ،وٓ حيت٤مج إمم قمٚمؿ همزير وختّمص ذم
يٕمٛمؼ ٟمٔمرشمف
قمٚمؿ ظم٤مص ،وإن يم٤من سمٛم٘مدور اًمٕمٚمؿ أن ّ
ويقؾمع ُمداريمف.
إن اًمرؤي٦م اًمّم٤مومٞم٦م واًمّم٤مدىم٦م ،واًمت٠مُمؾ اًمقاقمل،
واعم٘م٤مرٟم٦م اًمبسٞمٓم٦م سملم إؿمٞم٤مء يمٗمٞمٚم٦م سم٠من شم١مدي إمم اٟمت٘م٤مل
ذهـ اإلٟمس٤من إمم وضمقد اًمّم٤مٟمع .وىمد ذيمر ذم اًمؽماث أن
أقمراسمٞم ً٤م ُؾمئؾ قمـ ُمّمدر إيامٟمف سم٤مخل٤مًمؼ وم٘م٤مل( :إن اًمبٕمرة
شمدل قمغم اًمبٕمػم وأصمر إىمدام يدل قمغم اعمسػم ،أومسامء ذات
أسمراج وأرض ذات ومج٤مج ٓ شمدٓن قمغم اًمٕمٚمٞمؿ اخلبػم؟!).
إن آٟمت٘م٤مل إمم وضمقد اًمّم٤مٟمع ُمـ اًمٙمقن وُمِم٤مهده
ذم اًمقاىمع أُمر ؾمٝمؾ وُمٞمسقر هبذه اًمبس٤مـم٦م طم٘م ً٤م ،وٓ حيت٤مج
ختّمّمٞم٦م.
إمم ُمٕم٤مدٓت صٕمب٦م وٓ أومٙم٤مر ّ
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ٍذي اىعالقح تُِ اىىعٍ واىعيٌ

يب٘مك ُم٤م أؿمػم إًمٞمف ُمـ أن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم جم٤مل
اًمٓمبٞمٕم٦م يم٤مًمٗمٞمزي٤مء مل يٜمت٘مٚمقا إمم وضمقد اإلًمف ُمـ هذا
اًمٙمقن ،وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ أظمر رأى دًٓم٦م ىمقاٟملم اًمٙمقن
قمغم وضمقد اإلًمف ،ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًم٘مقل :إن اًمٙمقن ذم طم٤مل
اًمققمل سمف يدل قمغم اإلًمف قمغم ٍ
ٟمحق واضح؟
واجلقاب :إن آـمالع قمغم اًمٕمٚمقم اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ٓ
يقضم٥م سم٤مًمرضورة ىمدرة ًمٚمب٤مطم٨م قمغم اؾمتٜمٓم٤مق إؿمٞم٤مء
قمام وراءه٤م.
وُمـ اجل٤مئز ًمبٕمض اعمتخّمّملم( )1ذم اًمٕمٚمقم أن ٓ
يٛمتٚمؽ ُمـ اًمققمل ُم٤م يٛمتٚمٙمف سمٕمض آطم٤مد اًمٜم٤مسٕ :ن
اًمتخّمص ذم اًمٕمٚمقم إٟمام يٛمثؾ آـمالع قمغم ىمقاقمد اًمٕمٚمقم
وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ،واًم٘مدرة قمغم شمقصٞمٗمٝم٤م وشمقفمٞمٗمٝم٤م ،وٓ يٛمثؾ
سم٤مًمرضورة وقمٞم ً٤م سمِم٠من ٟمِم٠مهت٤م وُمّمدره٤م.
ٟمٕمؿ ىمد يٙمقن آـمالع قمغم سمٕمض اًمٕمٚمقم ومم٤مرؾمتٝم٤م
يم٤معمٜمٓمؼ واًمٗمٚمسٗم٦م واعمٕمروم٦م واًمٜمٗمس أُمر ًا ُمس٤مقمد ًا قمغم
( )1يـظر ذم تػصقل ذفك (افؼواظد افػطريي افعومي فؾؿعرؾي
اإلكسوكقي وافديـقي) ص.98:
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شمقضمٞمف اإلٟمس٤منٕ ٓ ،ن ُمب٤مدئ هذا آؾمتٜمٓم٤مق ُمقضقع
ختّميص ،وم٢مٟمف ًمٞمس ختّمّمٞم ً٤م ،سمؾ هق ُمقضقع سمسٞمط ،يمام
ٓطمٔمٜم٤م ذم ىمْمٞم٦م( :دًٓم٦م اًمٜمٔمؿ قمغم اخل٤مًمؼ) وىمْمٞم٦م( :إن
ًمٙمؾ طم٤مدث ؾمبب ً٤م) ،وًمٙمـ ًمٙمل يستٓمٞمع اًمب٤مطم٨م أن
يرشم٘مل ذم ُمٕم٤مجل٦م إُمقر اًمٖم٤مُمْم٦م وإؾمئٚم٦م اعمٓمروطم٦م ُمـ
ُمٜمٓمٚمؼ قم٤م ّم ُمٝمٞمٛمـ قمغم اعمقضقع وىم٤مدر قمغم شمّمٜمٞمػ
اعمقاضٞمع واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م واؾمتٙمِم٤مف ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن
وم٤مرىم ً٤م أو ٓ.
إٟمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم وقمل سمدٓٓت احلقادث يم٤مًمققمل
اًمذي حيت٤مج إًمٞمف اًم٘م٤ميض ذم اؾمتٙمِم٤مف ُمّمدر اجلريٛم٦م ُمـ
شمقصٞمػ احل٤مًم٦م وُمالسمس٤مهت٤م ،سمؾ هق أسمسط سمٙمثػم ،إٓ أن
قمٔمؿ اعمِمٝمد وهٞمٛمٜمتف قمغم اإلٟمس٤من هق اًمذي ي١مدي إمم
اظمتٗم٤مء هذه اًمدًٓم٦م.
وقمل اإلٟمس٤من طمقاضمزُ ذهٜمٞم٦م وٟمٗمسٞم٦م دم٤مه
وىمد يٕمٞمؼ
َ
ُم٤م يٛمٙمـ أن ي١مدي إًمٞمف اًمققمل ،ومٛمـ يم٤من ًمف شمٕمٚمؼ قم٤مـمٗمل
ؿمديد سمٛمـ صمب٧م ضمرُمف وومؼ ُم١مذات ُمقصمقىم٦م وُم٘مٜمٕم٦م
ًمٕم٤مُم٦م اًمٕم٘مالء شمرى أٟمف ٓ جيد شمٚمؽ اعم١مذات يم٤مومٞم٦م ذم
إصمب٤مت اجلرم ويرى احلٙمؿ سمف شمرسقم ً٤م ضم٤مئر ًا يمام ٟمالطمظ
ذًمؽ وأُمث٤مًمف ذم ؿم١مون طمٞم٤مشمٜم٤م وطمٞم٤مة اعمجتٛمع اعمختٚمٗم٦م
ويمذًمؽ ُمـ يم٤من ُمٍم ًا قمغم إٟمٙم٤مر أُمر ُم٤م إذا ُوصٗم٧م ًمف
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ُم١مذاشمف وم٢مٟمف يِمٙمؽ ومٞمٝم٤م.
وشمتٙمقن احلقاضمز

اًمٜمٗمسٞم٦م()1

أُم٤مم اإلذقم٤من سم٤مخل٤مًمؼ

ًمٕمقاُمؾ قمديدة ُمٜمٝم٤م :احلقاضمز اًمتل طمّمٚم٧م ذم أوروسم٤م
ُمٜمذ سمداي٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م ٟمحق رضم٤مل اًمٙمٜمٞمس٦م ُمـ
ضمٝم٦م اضٓمٝم٤مدهؿ ًمٚمٕمٚمامء واصٓمداُمٝمؿ سمٛمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ
اًمتل فمٜمقه٤م خم٤مًمٗم ً٦م ًمٚمديـ واًمٗمٚمسٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمتل وفمٗم٧م
شمٙمقن طمقاضمز ذم أوؾم٤مط قمٚمامء
حلاميتف ،وم٠مدى ذًمؽ إمم ّ
اًمٓمبٞمٕم٦م ٟمحق اًمديـ ،صمؿ ٟمحق إصمب٤مت اإلًمف اخل٤مًمؼٕ ،ن ذم
اًمتّمديؼ سمقضمقده شمّمدي٘م ً٤م وإىمرار ًا سمسٚمٓم٦م رضم٤مل اًمٙمٜمٞمس٦م.
إن اإلٟمس٤من طملم يٜمٔمر إمم اًمٙم٤مئٜم٤مت سمققمل جيده٤م
صقرة ممثٚم٦م هلل ؾمبح٤مٟمف وىمدراشمف .وإذا ٟمٔمر إمم ٟمٗمسف سمققمل
ؿمٕمر سم٤مٟمتامئف إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف ،ووىمػ قمغم ؿمقاهد آٟمتامء
وُمٔم٤مهره سم٤مًمقضمدان ،يمام جيد آسمـ ـ إذا شم٠مُمؾ ذم ٟمٗمسف
وظمّم٤مًمف ـ أَن٤م اُمتداد ٕسمقيف وظمّم٤مهلام ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ؾمٜم ُِرهيِؿ آ َي٤مشمِٜمَ٤م ِذم أ َوم ِ
لم َهل ُ ْؿ َأٟم ُف
٤مق َو ِذم أَٟم ُٗم ِس ِٝم ْؿ َطمتك َيتَبَ َ
ْ
َ
ْ
احلَؼ.)2(
( )1يـظر ذم تػصقل ذفك (األكبوء افثالثي افؽزى ،وجود اإلفه)
ص34:ــ.35
( )2ؾصؾً.53 :
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عْاَح اىشساالخ اإلىهُح ترحفُض فنش اإلّساُ

ًم٘مد ضم٤مءت اًمرؾم٤مٓت اإلهلٞم٦م إمم اإلٟمس٤من ًمٖمرض
حتٗمٞمز إدرايمف وإصم٤مرة اًمس١مال ذم ذهٜمف قمـ ُمّمدر هذا
اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت وؾمٜمٜمٝم٤م ،وم٘مد ُوه٥م اإلٟمس٤من اًمٕم٘مؾ
واًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمػم ،وهق وًمٞمد هذه اًمبٞمئ٦م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ،ومٝمق
ي٠مًمٗمٝم٤م ويٕمٞمِمٝم٤م وي٠مٟمس هب٤م ُمٜمذ يم٤من :وًمذًمؽ ومٝمق حيت٤مج ـ
ًمٙمل يرشم٘مل إمم اًمس١مال قمـ أصؾ هذا اعمِمٝمد ـ إمم رء
ُمـ اًمتحٗمٞمز واإلصم٤مرة ،طمتك يٗمٙمر ذم إُمر ويت٠مُمٚمف ُمٚم ّٞم ً٤م،
وم٢مذا هق جيده واضح ً٤م ضمد ًا ،ويم٠مٟمف يمُِمػ ًمف اًمٖمٓم٤مء قمـ
أُمر جيده وٓ يٕمٞمف.
وهلذا ضم٤مء ذم يمالم اإلُم٤مم قمكم „ ذم (َن٩م اًمبالهم٦م)
أن اهلل ؾمبح٤مٟمف أرؾمؾ إٟمبٞم٤مء إلصم٤مرة دوم٤مئـ اًمٕم٘مقل وًمٗم٧م
اإلٟمس٤من إمم دٓٓت اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت قمغم اًمّم٤مٟمع
ِ
ٞمٝمؿ
اًم٘مدير ،ىم٤مل „ يّمػ إرؾم٤مل إٟمبٞم٤مءَ ( :وم َب َٕم َ٨م وم ْ
ِ
وه ْؿ ُِمٞمثَ َ
٤مق ومِ ْٓم َرشمِ ِف،
ُر ُؾم َٚم ُفَ ،و َواشم ََر إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ أَٟمْبِٞم٤م َء ُهً ،مٞمَ ْست َْ٠م ُد ُ
ِ ِ ِِ
حيتَجقا َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َسم٤مًمت ْبٚمِٞمغِ،
َو ُي َذيم ُر ُ
وه ْؿ َُمٜمْز ٟم ْٕم َٛمتفَ ،و َ ْ
قل ،ويروهؿ آي ِ
ِ
ِ
٤مت اعمَْ ْ٘م ِد َر ِةُِ :م ْـ
َو ُيث ُػموا َهل ُ ْؿ َد َوم٤مئ َـ ا ًْم ُٕم ُ٘م ِ َ ُ ُ ُ ْ َ
حتتَ ُٝم ْؿ َُم ْق ُضقعَ ،و َُم َٕم٤ميِ َش
َؾم ْ٘مػ َوم ْق َىم ُٝم ْؿ َُم ْر ُومقعَ ،و ُِم َٝم٤مد َ ْ
ِ
ُحتْٞمِ ِ
ٞمٝمؿَ ،و َأ ْو َص٤مب ُ ْهت ِر ُُم ُٝم ْؿَ ،و َأ ْطمدَ اث
ٞمٝم ْؿَ ،و َ
آضم٤مل ُشم ْٗمٜم ْ

33

َشمتَ٤م َسم ُع َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ)(.)1
إن اًمرؾم٤مٓت اإلهلٞم٦م اًمتل أرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م رؾمٚمف
إمم اإلٟمس٤من هتدف إمم إؾمٕم٤مومف ًمٞمٕمرف آوم٤مق اًمٙمقن واحلٞم٤مة
وُم٤م يٖمٞم٥م قمـ إطمس٤مؾمف ـ سمحس٥م ـمبٞمٕم٦م وضمقده ـ ُمـ
وضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف ،وُم٤م يستتبع هذه احلٞم٤مة ُمـ اًمٜمِم٠مة
إظمرى.
وهلذا ٟمجد أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمٕمٜمٞم٦م سم٢مصم٤مرة اًمس١مال ذم
ذهـ اإلٟمس٤من وًمٗم٧م ٟمٔمره إمم اؾمتٜمٓم٤مق إؿمٞم٤مء
واؾمتث٤مرهت٤م :إلدراك دًٓمتٝم٤م وُم٤م يٙمقن وراءه٤م ـ يمام
ٓطمٔمٜم٤م ُمثالً سمديٕم ً٤م ًمذًمؽ ذم آي٤مت ؾمقرة اًمرقمد ـ ،وُمثٚمٝم٤م
يمثػم ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومٝمل شمس٤مهؿ ذم ٟم٘مؾ
اإلٟمس٤من إمم آوم٤مق ُمـ اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمػم واؾمتٜمٓم٤مق يمؾ ُم٤م
طمقل اإلٟمس٤من قمام وراءه سم٠مؾمٚمقب ممٞمز ذم اعمْمٛمقن
وإداء سمام يٙمٗمل ًمتحٗمٞمز ذهـ اإلٟمس٤من واٟمت٘م٤مًمف إمم
اًمّم٤مٟمع اًم٘مدير.
وًمذًمؽ ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٕمقيؾ اًمرؾمؾ ذم أصؾ
اإلىمٜم٤مع سمقضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف قمغم دًٓم٦م اًمٙمقن ،يمام ىم٤مل

( )1هنٍ افبالؽي ج 1:ص23:ـ .24
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ؾمبح٤مٟمفَ  :أ َمل ي ْ٠مشمِٙمُؿ َٟمب ُ٠م اًم ِذيـ ُِمـ َىمبٚمِٙمُؿ َىمق ِم ُٟمقحٍ وقم ٍ
َ٤مد
َ
ْ ْ ْ
َ
َْ ْ َ
َو َصم ُٛمق َد َواًم ِذي َـ ُِمـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ إِٓ اًمٚمـ ُف َضم٤م َء ْ ُهت ْؿ
رؾم ُٚمٝمؿ سمِ٤م ًْمبٞمٜمَ ِ
٤مت َومردوا َأي ِدهيؿ ِذم َأ ْومق ِ
اه ِٝم ْؿ َو َىم٤م ًُمقا إِٟم٤م
َ
َ
ُ ُ ُ
ْ َُ ْ
َ
َيم َٗم ْرٟمَ٤م سمِ َام أُ ْر ِؾم ْٚمتُؿ سمِ ِف َوإِٟم٤م ًَم ِٗمل َؿمؽ مم٤م شمَدْ قمُق َٟمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم ِف ُُم ِر ٍ
ي٥م

ـف َؿمؽ َوم٤مـمِ ِر اًمسامو ِ
* َىم٤م ًَم ْ٧م رؾم ُٚمٝمؿ َأ ِذم اًمٚم ِ
ات
َ َ
ُ ُ ُ ْ
َو ْإَ ْر ِ
ض.)1(
ٍا أشش امرشاف اىعىاٍو اىطثُعُح عيً اإلرعاُ
تاىصاّع ()2؟

اىسؤاه اىصاٍّ :طمقل أصمر ايمتِم٤مف اًمٕمقاُمؾ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م
ًمٚمحقادث وإؿمٞم٤مء قمغم اإلذقم٤من سم٤مًمّم٤مٟمع اًم٘مدير:
ًم٘مد اؾمتٓم٤مع اإلٟمس٤من ـ ظمّمقص ً٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ـ
أن يٙمتِمػ يمثػم ًا ُمـ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم احلقادث
وإؿمٞم٤مء اًمتل يم٤من جيٝمؾ ؾمببٝم٤م ُمـ ىمبؾ ،ورسمام يم٤من يٜمسبٝم٤م
إمم اًمٗمٕمؾ اعمب٤مذ ُمـ اخل٤مًمؼ .وًمٙمـ سم٤من ًمف أن أن أؾمب٤مهب٤م
ـمبٞمٕمٞم٦م ،وىمد متٙمـ اإلٟمس٤من ُمـ حت٘مٞمؼ إٟمج٤مزات صٜم٤مقمٞم٦م

( )1إبراهم9:ـ.1٢
( )2يـظر ذم تػصقل هذا افسمال وجوابه (األكبوء افثالثي افؽزى،
وجود اإلفه) ص.38
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يمبػمة ذم اؾمتثامر شمٚمؽ اًمسٜمـ واًمٕمقاُمؾ قمغم ُم٤م ٟمِمٝمده ذم
اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمزراقمٞم٦م اًمٙمؼمى ،ومٝمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م
يْم ّٕمػ اإليامن سم٤مخل٤مًمؼ؟
اىجىاب :أٟمف ٓ ؿمؽ أن اًمٙمقن ُمبٜمل قمغم ٟمٔم٤مم
إؾمب٤مب واعمسبب٤مت ،ومٝمٜم٤مك ؾمٜمـ يمقٟمٞم٦م وم٤مقمٚم٦م شم١مدي إمم
ٟمت٤مئ٩م ُمٜم٤مؾمب٦م هل٤م ذم مجٞمع جم٤مٓت اًمٙمقن واحلٞم٤مة ،وشمٚمؽ
طم٘مٞم٘م٦م ُمِمٝمقدة ًمإلٟمس٤من سمِمٙمؾ قم٤مم ىمبؾ اًمثقرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م
احلديث٦م.
وىمد ٟم ّبف اًمديـ قمغم يمثػم ُمـ شمٚمؽ اًمسٜمـ وأٟم٤مط
طمّمقل اًمٜمت٤مئ٩م اعمتقىمٕم٦م سم٤مٕؾمب٤مب اعمٜم٤مؾمب٦م ،طمتك أٟمف أصمب٧م
ؾمٜمٜم ً٤م شم٤مرخيٞم٦م واضمتامقمٞم٦م ًمٚمحقادث اًمٕم٤مُم٦م ٟمٔمػم اًم٘م٤مقمدة
آضمتامقمٞم٦م اًمقاردة ذم سمٕمض أي٤مت اًمنميٗم٦م اعمت٘مدُم٦م(،)1
واًمتل حيسـ اؾمتذيم٤مره٤م ذم اًمٔمروف احل٤مًمٞم٦م اًمتل ٟمٕمٞمِمٝم٤م
ًمّمٚمتٝم٤م سم٤معمِم٤ميمؾ اًمتل ٟمٙم٤مسمده٤م ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :إِن اهللَ ٓ َ
ُي َٖم ُػم َُم٤م سمِ َ٘م ْق ٍم َطمتك ُي َٖم ُػمو ْا َُم٤م سمِ َ٠م ْٟم ُٗم ِس ِٝم ْؿ ،)2(وُمْمٛمقن
اًم٘م٤مقمدة أن احلدث آضمتامقمل ًمـ حيدث إٓ سمسب٥م
(  )1تؼدمً ذم ضؿن آيوت شورة افرظد افتي تؾقً ذم بدايي
ادحورضة.
( )2افرظد.11 :
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اضمتامقمل وًمٞمس سمسب٥م ومردي ،وهلذا وم٢من وضمقد ومرد
ص٤مًمح وطمٙمٞمؿ وخمٚمص أي ً٤م يم٤من ًمـ ي١مدي إمم شمٖمٞمػم ذم
احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ،وحتقيٚمٝم٤م إمم ُمٜم٤مطمل اًمّمالح واحلٙمٛم٦م
إٓ سمٛم٘مدار ُم٤م يستٓمٞمع هذا اًمٗمرد أن ي١مدي إمم شمٖمٞمػم
اعمجتٛمع.
إذن ٓ ؿمؽ ذم طم٘مٞم٘م٦م اسمتٜم٤مء اًمٙمقن قمغم ٟمٔم٤مم
إؾمب٤مب واعمسبب٤مت ،وهل سمدهي٦م ُمـ سمدهيٞم٤مت طمٞم٤مة
اإلٟمس٤من إٓ ذم ُمقارد ظم٤مص٦م يتقىمع اإلٟمس٤من ومٞمٝم٤م شمدظمؾ
قمٜمٍم همٞمبل.
ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٜمٗمل دًٓم٦م إؿمٞم٤مء قمغم وضمقد اهلل
ؾمبح٤مٟمف ودمسٞمده٤م ًم٘مدرشمف وإسمداقمفٕ :ن هذه اًمسٜمـ
واًمٜمٔمؿ يمٚمٝم٤م أُمقر جمٕمقًم٦م أودقم٧م ذم إؿمٞم٤مء وضمبٚم٧م
إؿمٞم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ،ومل شمٙمـ ًمتحدث ًمقٓ شمرشمٞم٥م إؿمٞم٤مء قمغم
ووم٘مٝم٤م ،وشمرشمٞم٥م يمٞم٤مٟم٤مهت٤م قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م.
سمؾ ذم هذه اًمسٜمـ اعمٜم ّٔمٛم٦م واعمٕم٘مدة دًٓم٦م ُم١ميمدة قمغم
ىمدرة اخل٤مًمؼ وإسمداقمف أيمثر مم٤م ًمق أٟمف ؾمبح٤مٟمف يم٤من يب٤مذ
ومٕمؾ يمؾ رء دون شمقؾمٞمط اًمٕمقاُمؾ وإؾمب٤مب ،يمام جيد
ذًمؽ اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٙمتِمٗمقن اًم٘مقاٟملم اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م
اًمتل سمٜمل اًمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م يمام أؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ ىمبؾ.

37

قمؼم اًمٕم٤ممل إُمريٙمل (ومراٟمسٞمس يمقًمٜمز) ـ
وىمد ّ
اعمنمف قمغم ُمنموع اجلٞمٜمقم اًمبنمي ـ قمـ اجلٞمٜمقم سم٠مٟمّف
(يمت ّٞم٥م اإلًمف)( ،)1وهق ومٕمالً يمذًمؽ .وم٠م ّي ً٤م يم٤مٟم٧م اًمسٜمـ
شمٙمقن هذا اخلٚمؼ اًمبديعّ ،
وم٢من هذا اخلٚمؼ
اعمٗمْمٞم٦م إمم ّ
صٗمح٤مت ؾم٤مـمٕم٦م وُمْمٞمئ٦م وسم٤مهرة ُمـ اعم٘مدرة اإلهل ّٞم٦م.
وسم٢مُمٙم٤من اإلٟمس٤من أن يت٠مُمؾ ذًمؽ ومٞمٗمؽمض ـمقر ًا أن
ؿمخّم ً٤م ُم٤م ىم٤مدر قمغم محؾ صم٘مؾ ويٗمؽمض ـمقر ًا آظمر أن ذاك
اًمِمخص صٜمع آًم٦م ىم٤مدرة قمغم محؾ هذا اًمث٘مؾ ،وم٤مٕول يدل
قمغم ىمدرة ضمسدي٦م وًمٙمـ اًمث٤مين يدل قمغم ىمدرة ومٙمري٦م يمبػمة
ضمد ًا.
وقمغم اإلمج٤مل ..ومٚمٞمس ذم ضمري٤من إؿمٞم٤مء قمغم وومؼ
اًمسٜمـ وإؾمب٤مب ُم٤م يٜمٗمل اؾمتٜم٤مده٤م إمم اخل٤مًمؼ ،قمغم أٟمف
واعمقضمف هل٤م إمم وضمٝمتٝم٤م واًم٘م٤مدر
يب٘مك هق اعمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م
ّ
قمغم شمقضمٞمف د ّومتٝم٤م إمم طمٞم٨م يِم٤مء.
مُف َنرسة اإلّساُ اىىعٍ اىالصً وَص ت ؟

اىسؤاه اىصاىس :قمـ يمٞمٗمٞم٦م ايمتس٤مب اإلٟمس٤من اًمققمل

(ً )1مٖم٦م اإلًمف ص.124:
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اًمالزم وصم٘متف سمف.
ُمزود سمٛمستقى ُمـ اًمققمل،
واىجىاب :أن يمؾ إٟمس٤من ّ
واؾمتث٤مرة هذا اًمققمل واًمقصمقق سمف يت٠مصمر سم٤مًمٔمروف اًمذهٜمٞم٦م
اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م.
وم٘مد يٙمٗمل ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ـ ممـ مل ي٠مًمػ اًمِمبٝم٤مت
واًمتٗم٤مصٞمؾ اًمٖم٤مُمْم٦م ـ أن يت٠مُمؾ سمّمٗم٤مء ذم هذا اعمِمٝمد
اًمٙمقين وروائٕمف ،وىمد حيت٤مج آظمرون إمم إصم٤مرة اًمس١مال ذم
أذه٤مَنؿ قمـ ُمّمدر يمؾ هذه اًمدىم٦م واًمتٕم٘مٞمد واجلامل ،وم٢مذا
أصمػم اًمس١مال أُم٤مُمٝمؿ وم٢مَنؿ ؾمقف هيتدون إمم اإلضم٤مسم٦م
سم٠مٟمٗمسٝمؿُ ،مثؾ يمثػم ُمـ احل٤مٓت اًمتل يسٕمػ ومٞمٝم٤م إؾمت٤مذ
اًمتالُمٞمذ سمس١مال يٜمت٘مؾ اًمٓم٤مًم٥م ُمـ ظمالًمف إمم اجلقاب عم٤م
ومٞمف ُمـ حتٗمٞمز ًمٚمٗمٙمر ،وىمد يٙمقن اإلٟمس٤من ىمد وىمػ قمغم
سمٕمض إؾمئٚم٦م واًمِمبٝم٤مت ،ومٞمحت٤مج ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م إلزاطم٦م
اعمقاٟمع اًمتل شمٕمٞمؼ طمّمقل اًمققمل قمٜمده ،وذم هذه احل٤مًم٦م
حيت٤مج اإلٟمس٤من أن يرشم٘مل ذم ُمقضقع اًمس١مال واًمِمبٝم٦م إمم
أومؼ ومٙمري أقمغم وُمٕمٚمقُم٤مت أوؾمع طمتك يْمٛمـ وم٤مقمٚمٞم٦م
اًمققمل ذم ذهٜمف ويٙمقن قمغم سمٞمٜم٦م وسمّمػمة ٟمحق ُمقرد
اًمس١مال.
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ضشوسج اىثحس واىَراتعح واىرحشٌ

()3

إن ُمـ إظمٓم٤مء اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اإلٟمس٤من أٟمف ىمد يٓمٚمع
أطمٞم٤مٟم ً٤م قمغم سمٕمض إؾمئٚم٦م واًمِمبٝم٤مت ،وًمٙمٜمف ٓ يت٤مسمٕمٝم٤م
ويبح٨م قمٜمٝم٤م ذم ُمٔم٤من اإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م ،سمؾ يٙمتٗمل
سم٤مًمتِمٙمٞمؽ واًمؽمديد ،وهذه طم٤مًم٦م ٓ ُيٕمذر اعمرء قمٚمٞمٝم٤م،
سمٛمٕمٜمك أٟمف يتحٛمؾ ُمس١موًمٞم٦م ُم٤م ي٘مع ومٞمف ُمـ اخلٓم٠م ،وىمد
يٙمقن ظمٓم١مه ذم سمٕمض آصم٤مره وٟمت٤مئجف ظمٓمٞمئ٦م.
ومٛمـ اًمّمحٞمح أن يبح٨م اإلٟمس٤من قمـ آوم٤مق احلٞم٤مة
هذه ويستقصمؼ ُمٜمٝم٤م :إذ مل يٓمٚم٥م اًمديـ ُمـ اعمرء أن يذقمـ
قمغم ؾمبٞمؾ حمض اًمت٘مٚمٞمد واًمتٚم٘ملم ،سمؾ أوضم٥م قمغم يمؾ
اُمرئ أن يٙمتِمػ احل٘مٞم٘م٦م سمٜمٗمسف ذم دمرسمتف ذم احلٞم٤مة،
وًمٞمس٧م وفمٞمٗم٦م إهؾ إٓ اًمٜمّمح واإلرؿم٤مدُ ،مثؾ
وفمٞمٗمتٝمؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمّمحل اًمٓمبل واًمسٚمقك
آضمتامقمل احلٙمٞمؿ.
وًمٙمـ ُمـ اًمرضوري أن يتقؾمؾ اعمرء سم٤مًمسبؾ
اًمّمحٞمح٦م واًم٘مقاقمد اعم٘مبقًم٦م ًمالؾمتٞمث٤مق ُمـ هذا إُمر
( )1يـظر ذم تػصقل ذفك (رضورة ادعرؾي افديـقي) ص 54:ومو
بعدهو.
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اعمٝمؿ.
إن ّ
ّ
يمؾ إٟمس٤من يٕمٚمؿ سمٗمٓمرشمف أن هٜم٤مك ىمقاقمد ذم اًمبح٨م
وحترهي٤م ،وهق يراقمل هذه اًم٘مقاقمد ذم إُمقر
قمـ إؿمٞم٤مء ّ
اًمتل هيتؿ هب٤م ُمثؾ اًمزواج واظمتٞم٤مر اعمٝمٜم٦م واًمتقومٞمؼ ذم
اًمدراؾم٦م ،وم٤مٕقمزة اًمس٤مئرون ذم درب حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ
واعمِمٖمقًمقن سم٤مًمدراؾم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م يٕمٚمٛمقن أن ًمٚمتح٘مؼ
اجل٤مد ذم اًمٌمء اىمتْم٤مءاشمف وًمقازُمف.
قىاعذ اىثحس عِ اىحقُقح وذحشَها
3ـ قاعذج االهرَاً تاىشٍت تحسة ٍسرىي
أهَُر
ومٛمـ ىمقاقمد اًمبح٨م :آهتامم سم٤مًمٌمء سمحس٥م

ُمستقى أمهٞمتف ،ومٙمٚمام يم٤من اًمٌمء أهؿ يم٤من أًمٞمؼ سم٤مٓهتامم
وحتريف واؾمت٘مّم٤مء ؾمبؾ اًمبح٨م قمٜمف وآؾمتٞمث٤مق ذم
سمف
ّ
ؿم٠مٟمف ،وٟمحـ ٟمجد ذم اًمدراؾم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم ُم٘م٤مم إقمداد
رؾم٤مئؾ اعم٤مضمستػم واًمديمتقراه أن اًمب٤مطم٨م يسٕمك ؾمٕمٞم ً٤م
طمثٞمث ً٤م ذم يمؾ ضمٝم٦م ًمٙمل يتْمح ًمف ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م
اعمقضقع وهيتدي إمم رء ضمديد ،وىمد يس٤مومر ٕضمؾ ذًمؽ
ويتٖمرب قمـ وـمٜمف وأهٚمف وذويف طمٞمثام يم٤من ي٘متيض
اعمقضقع ذًمؽ ،ويسٕمك سمٕمٜم٤مء وشمقاضع ًمالشمّم٤مل سمٙمؾ ُمـ
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يتقىمع ُمٜمف أن يٜمٗمٕمف ذم إقمداد هذا اًمبح٨م.
ّ
إن ُمس٠مًم٦م وضمقد اًمّم٤مٟمع ورؾم٤مًمتف إمم اإلٟمس٤من سمبٕم٨م
اًمرؾمؾ وإٟمبٞم٤مء ،وُم٤م شمْمٛمٜمتف اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ سم٘م٤مء اإلٟمس٤من
سمٕمد اعمامت وًم٘م٤مئف ٟمت٤مئ٩م أقمامًمف ذم هذه احلٞم٤مة ُمس٠مًم٦م ظمٓمػمة
ضمد ًا ،سمؾ هل أظمٓمر اعمس٤مئؾ اًمتل يبتغم هب٤م قمغم اإلـمالق،
ومٝمٜم٤مك ومرق يمبػم سملم إٟمس٤من شمُرك ًمٞمٕمٞمش يمام حيٚمق ًمف صمؿ
سجؾ قمٚمٞمف ُمستقى ُمٕمرومتف سمآوم٤مق
يٗمٜمك ،وسملم إٟمس٤من ُي ّ
احلٞم٤مة اًمٖم٤مئب٦م وؾمٕمٞمف ذم ُمس٤مقمل اخلػم واًمٗمْمٞمٚم٦م أو
ظمالومٝمام ويٚمزُمف ُمْم٤مقمٗم٤مت ذًمؽ سمحسبٝم٤م ،ومٞمٚم٘مك سم٤مخلػم
ظمػم ًا وسم٤مًمنم ذ ًا.
وقمٚمٞمف ومٚمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل أن يٙمتٗمل اعمرء ذم اًمب٧م ذم
أُمقر ُمٝمٛم٦م ـ ُمـ ىمبٞمؾ وضمقد اخل٤مًمؼ وسم٘م٤مء اإلٟمس٤من سمٕمد
اعمامت ـ سم٤مٓـمالع قمغم سمٕمض إؾمئٚم٦م واًمِمبٝم٤مت ،أو
آـمالع قمغم أىمقال سمٕمض اًمقضمقه واعمِم٤مهػم ،سمؾ قمٚمٞمف أن
يٙمقن ضم٤مد ًا ذم هذا اًمبح٨م ،وًمٞمس ُمـ اًمٕمجٞم٥م ومٞمام ًمق أن
مه ً٤م ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ أؾمٝمر اإلٟمس٤من ًمٞم٤مزم وؿمٖمؾ سم٤مًمف
ّ
وشمٗمٙمػمه ،طمتك يست٘مر قمغم أؾم٤مس ُمتلم وُمقصمقق يمام ٟمجد
ُمثؾ ذًمؽ ُمٜمف ذم اهتامُم٤مت أؾم٤مؾمٞم٦م ذم احلٞم٤مةُ ،مثؾ اًمزواج
واًمدراؾم٦م ،سمؾ ذم سمٕمض اهتامُم٤مت ه٤مُمِمٞم٦م أظمرى ُمثؾ
سمٕمض اًمّمداىم٤مت.
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2ـ قاعذج اىرْاسة تُِ اإلشاساخ اىرٍ َطيع عيُها
اىَشت ،وتُِ اىجهذ اىَطيىب ىَىاجهرها

ُمـ ىمقاقمد اًمبح٨م أيْم ً٤م :أن يٙمقن شم٠مُمؾ اعمرء ذم
اعمقضقع ُمتٜم٤مؾمب ً٤م ُمع طمجؿ اإلصم٤مرات اًمتل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م،
وم٘مد يستٓمٞمع اإلٟمس٤من أن يّمؾ إمم اعمقىمػ اًمّم٤مئ٥م
واًمرأي اًمراؿمد ذم ُمقضقع ُم٤م سمٓمري٘م٦م سمسٞمٓم٦م سمقاؾمٓم٦م
إدوات اًمتل ُضم ّٝمز هب٤م ،وًمٙمٜمف إذا ٟمقىمش ذم هذا اعمقىمػ
ممـ هق سم٤مرع ذم اعمج٤مدًم٦م وم٢مٟمف يٙم٤مد يزيغ قمـ ذًمؽ اعمقىمػ
وٓ يثؼ سمفً ٓ ،م٘مّمقر أو ظمٓم٠م ذم إدرايمف إول ،سمؾ ٕٟمف
اسمتكم سم٢مصم٤مرات ٓ يٛمٚمؽ أدوات يم٤مومٞم٦م حل ّٚمٝم٤م ،وهلذا حيت٤مج
إمم ُمزيد ُمـ اًمت٠مُمؾ واعم٘م٤مرٟم٦م ًمبٚمقرة اًمٗمٙمرة اًمّم٤مئب٦م
واًمرأي اًمسديد ،قمغم أن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ شمزقمزع صم٘متف
سم٤معمقىمػ اًمّم٤مئ٥م ذم ُم٘م٤مسمؾ اجلدل اعمٓمروح ُمـ ضمٝم٦م
ؿمٕمقره اًم٘مقي سمقضمف صقاسمف ،واٟمتب٤مهف إمم أن اجلدل
اًمٕمٚمٛمل يت٠مشمك طمتك سم٤مًمٜمسب٦م إمم إُمقر اًمقاضح٦م.
وُمـ اعمالطمظ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمقضقع وضمقد اإلًمف أن
هٜم٤مك أؾمئٚم٦م سمسٞمٓم٦م ىمد شمُٓمرح يمقضمف ًمٚمتقىمػ واًمؽمدد ذم
وضمقده ؾمبح٤مٟمفُ ،مع ّ
أن ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمبح٨م واعمت٤مسمٕم٦م وًمق
سم٤مؾمتِم٤مرة سمٕمض أهؾ اخلؼمة يمٗمٞمؾ سمجالء اعمقضقع سمام ٓ
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يبٕمد قمـ ُمدارك اًمب٤مطم٨م .وٓ يسع هذا اًمبح٨م ًمٕمرض
ٟمامذج ُمـ هذه إؾمئٚم٦م(.)1
1ـ قاعذج ىضوً االهرَاً تئّضاض اىَىقف

وُمـ ىمقاقمد اًمبح٨م أيْم ً٤م :اهتامم اإلٟمس٤من سم٢مٟمْم٤مج
اعمقىمػ ،وم ّ
٢من اإلٟمس٤من جيد ذم طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م ـ ٓؾم ّٞمام اًمٙمب٤مر
ذم اًمٕمٛمر ـ ُمقاىمػ ظم٤مـمئ٦م ّاختذه٤م ذم أ ّي٤مم اًمِمب٤مب مل ُ
ختؾ
شمرسع وقمدم ٟمْم٩م :وًمٙمٜمّف سمٕمد شمرايمؿ اخلؼمة جيد
قمـ ّ
اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م واضح ً٤م ُمـ ٟمٗمس اًمدٓئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م شمؽماءى
ُمـ ىمبؾ :وًمٙمٜمّف مل ِ
يٕمٝم٤م طمؼ وقمٞمٝم٤م ،قمغم أ ّن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ
ويتٛمسؽ سم٤معمقىمػ ٟمٗمسف إمم
يستٜمٙمػ اإلذقم٤من سمخٓمئف
ّ
َن٤مي٦م قمٛمره.
وُمـ إُمثٚم٦م اًمرائٕم٦م هلذه احل٤مًم٦م ـ وهل طم٤مًم٦م اٟمتب٤مه
وشمرسقمف ذم ومؽمة ؿمب٤مسمف وقمدم اؾمتٜمٙم٤مومف
اعمرء خلٓمئف
ّ
احلؼ ـ  :اًمٗمٞمٚمسقف اًمؼميٓم٤مين
اًمرضمقع سمٕمد ذًمؽ إمم ّ
اعمٕمروف أٟمتقين ومٚمق ( 1923ـ 2212م) ،إذ ؿمٙمّؽ
( )1يـظر ــؿوذج فذفك بعض األشئؾي افتي ضرحفو اإلخوة
احلورضون ذم هذا افشلن واجلواب ظـفو وهي مذـورة ذم آخر
ادحورضة.
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اًمرضمؾ ـ قمغم اًمرهمؿ ُمـ سمٞمئتف اعمسٞمح ّٞم٦م ـ ذم وضمقد اًمّم٤مٟمع
ُمبٙمر ًا واؾمتٛمر ذم ذًمؽ مخس٦م وؾمتلم ؾمٜم٦م ُمـ قمٛمره،
ويمت٥م ذم ذًمؽ اعم١مًمٗم٤مت وؿم٤مرك ذم يمثػم ُمـ اعمٜم٤مفمرات،
طمتّك يم٤من ُيٕمدّ أسمرز ومالؾمٗم٦م اإلحل٤مد ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ،
ويم٤مٟم٧م يمتبف شمُٕمدّ ُمـ اعمّم٤مدر اًمب٤مرزة ذم هذا اعمج٤مل،
وًمٙمٜمف يم٤من يتٛمٞمز سمٗمْمٞمٚم٦م آؾمتٕمداد ًمٚمرضمقع قمـ اخلٓم٠م
طملم يثب٧م ًمف ذًمؽ ،ومٚمؿ شمٙمـ شم٠مظمذه اًمٕمزة ذم أن يرضمع
ويٙمرر ُم٘مقًم٦م ؾم٘مراط( :جي٥م أن
قمـ اخلٓم٠م ويذقمـ ًمٚمحؼ
ّ
ٟمتبع احلج٦م أيـ ىم٤مدٟم٤م اًمدًمٞمؾ).
ًم٘مد اٟمتبف ذم سمٕمض ُمٜم٤مفمراشمف إظمػمة ذم طمٞم٤مشمف شمدرجي٤مً
إمم ظمٓم٠م دوم٤مقم٤مشمف قمـ اإلحل٤مد ذم ُم٘م٤مسمؾ سمٕمض أدًم٦م وضمقد
اًمّم٤مٟمع ،وؾم٤مقمد قمغم ذًمؽ يمِمػ اجلٞمٜمقم

اًمبنمي()1

ـ اًمذي هق أُمر ُمٕم٘مد وسمديع ًمٚمٖم٤مي٦م ـ وم٠مذقمـ سمقضمقد اخل٤مًمؼ
وأؿمٝمر ذًمؽ ذم ؾمٜم٦م (2224م) ُم٘مر ًا قمغم ٟمٗمسف سم٤مخلٓم٠م،
ومل شمٙمـ اٟمت٘م٤مًمتف هذه قمغم أؾم٤مس دمرسم٦م إيامٟم ّٞم٦م وروطم ّٞم٦م،
اًمِمخيص ُمٜمذ أن يم٤من ُمراه٘م ً٤م سمٕمٞمد ًا قمـ
وم٘مد يم٤من ذوىمف
ّ
شمذوق اًمٕمب٤مدة وقم٤معمٝم٤مُ ،مستث٘مالً هل٤م ،وإٟمّام يم٤من قمغم أؾم٤مس
ّ

×

( )1يـظر :فقس هـوك إفه ،ترمجي صالح افػضع ص.92:
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قمؼم قمـ ُمقىمٗمف سم٠مٟمّف يم٤من (رطمٚم٦م قم٘مؾ)
ىمٜم٤مقم٦م قم٘مٚمٞم٦م :وهلذا ّ
ٓ (رطمٚم٦م إيامن).
سم٤محلؼ ،وم٘مد
واًمالوم٧م ذم ؿم٠مٟمف روح احل ّ٘م٤مٟم ّٞم٦م واإلذقم٤من ّ
يم٤من أؾمت٤مذ اعمالطمدة اعمٕم٤مسيـ وؿمٞمخٝمؿ وُمٜم٤مفمرهؿ،
ويم٤من قم٤م ُّم٦م شمراصمف ذم آٟمتّم٤مر ًمإلحل٤مد ،وًمٙمٜمّف قمٜمدُم٤م ؿمٕمر
سمخٓمئف أذقمـ سم٤محل٘مٞم٘م٦م قمغم رهمؿ ُم٤م أوضمبف ذًمؽ ُمـ شمٕمٞمٞمبف
واًمتِمٜمٞمع قمٚمٞمف ذم إضمقاء اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م قم٤م ُّم٦م واًمٗمٚمسٗم ّٞم٦م
ظم٤مص٦م ،طمتك ىمٞمؾ قمٜمفّ :
إن ُمقىمٗمف هذا إٟمّام هق ُمـ ضمٝم٦م ُم٤م
ّ
يٕمرف سمـ(اًمرهب٦م ىمبؾ اعمقت)ً ،مٙمٜمف يم٤من ىمقًٓ ُمترسقم ً٤م
سمٜمبقة اًمرؾمؾ واًمب٘م٤مء سمٕمد
وظم٤مـمئ ً٤م ذم طم٘مفٟٕ ،مف مل يذقمـ ّ
هذه احلٞم٤مة طمتّك يت٠مشمّك ذم طم ّ٘مف هذا اًمتٗمسػم.
وًمٞمس اعم٘مّمقد اخت٤مذ دمرسمتف ورضمققمف إمم إصمب٤مت اإلًمف
ال ذم اعمقضقعّ ،
طمج ً٦م ودًمٞم ً
وم٢من ُمـ ىمقاقمد اًمبح٨م قمـ
ّ
يتٚمٛمس اإلٟمس٤من ؿمقاهد احل٘مٞم٘م٦م سمٜمٗمسف ،ومال
احل٘مٞم٘م٦م أن ّ
ُيٕمرف احلؼ سم٤مًمرضم٤مل ،سمؾ ُيٕمرف اًمرضم٤مل سم٤محلؼ ،وُمـ
أدظمٚمف ىمقل اًمرضم٤مل ذم قم٘مٞمدة أظمرضمف رضم٤مل آظمرون ُمٜمٝم٤م.
وًمٙمـ اعم٘مّمقد ًمٗم٧م آٟمتب٤مه إمم أن قمدم ٟمْم٩م اًمرأي
واًمترسع ومٞمف ىمبؾ طمّمقل اًمققمل اًمٙم٤مذم يٛمٙمـ أن ي١م ّدي
ّ
وُمٝمٛم٦م وُمّمػم ّي٦م ،وىمد أذقمـ
طمس٤مؾم٦م
ّ
إمم اخلٓم٠م ذم أُمقر ّ
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اًمٕم٤ممل اعمذيمقر سم٠م ّن شمِمٙمٞمٙمف ذم اًمّم٤مٟمع ُمٜمذ ؿمب٤مسمف يم٤من
رضوري( :)1وهلذا أذقمـ سمٕمد آٟمتب٤مه
شمرسقم ً٤م واهمؽمار ًا همػم
ّ
ّ
ٍ
إظمػم سم٘مٞمٛم٦م أد ًّم٦م يم٤من ُيِمٙمّؽ ذم دًٓمتٝم٤م ُمـ ىمبؾ(،)2
وقمٚمٞمف ومٚمؿ ختتٚمػ شمٚمؽ إد ًّم٦م وًمٙمـ اظمتٚمػ اًمققمل اًمذي
أوضمبف اًمقىمقف قمغم سمٕمض شمٕم٘مٞمدات احلٞم٤مة يمٜمٔم٤مم اجلٞمٜمقم
اًمبنمي.
ّ
4ـ قاعذج ذجشد اإلّساُ عِ أهىائ وٍُىى فٍ
ذحشَ ىيحقُقح(.)1

وُمـ ىمقاقمد اًمبح٨م أيْم ً٤م :دمرد اإلٟمس٤من قمـ إهقاء
واعمٞمقل اًمتل شمقضم٥م اٟمحٞم٤مزه إمم ادم٤مه دون آظمر ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد
( )1ؿول( :فؼد ؿؾً ذم بعض ـتوبويت اإلحلوديي ادتلخرة إكـي
وصؾً إػ كتقجي بشلن ظدم وجود إفه بصورة متعجؾي جد ًا،
وبشؽل مبسط جد ًا ،وافذي تبغ يل ؾقام بعد أهنو ـوكً أشبوب ًو

×

خوضئي)( .فقس هـوك إفه ص ،25:ترمجي د .صالح افػضع).
( )2ؿول( :إن تراجعي ظن اإلحلود مل يؽن بسبى أي طوهرة أو
حجي جديدة ..وـون هذا كتقجي تؼققؿي ادستؿر ألدفي افطبقعي).
(ادصدر ادتؼدم ص.)1٢6:
( )3يـظر ذم تػصقل هذه افؼوظدة (افؼواظد افػطريي افعومي فؾؿعرؾي
اإلكسوكقي وافديـقي ،افؼوظدة افتوشعي) ص 227:ومو بعدهو.
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ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اسمتدا ًء ُمـ احلٞم٤مة إرس ّي٦م واًمٕم٤مئٚمٞمّ٦م إمم احلٞم٤مة
آضمتامقم ّٞم٦م واًمسٞم٤مؾم ّٞم٦م أُمثٚم٦م ًمت٠م ّصمر اإلٟمس٤من سم٤مٕهقاء
واعمٞمقل وآٟمٗمٕم٤مٓت وآؾمتبٕم٤مدات إوًمٞم٦م ذم اعمقاىمػ
اًمتل يتخذه٤م ،ومٛمـ اًمرضوري قمٜمد سمح٨م اإلٟمس٤من قمـ
احل٘مٞم٘م٦م أن يستقصمؼ ُمـ هذه اجلٝم٦مٟٕ ،مف يتحٛمؾ ُمس١موًمٞم٦م
اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م ،وهل ُمس١موًمٞم٦م شمث٘مؾ وشمتٕم٤مفمؿ
قمٜمدُم٤م شمتٕمٚمؼ اعمس٠مًم٦م سم٤مُٕمقر اعمٝمٛم٦م واخلٓمػمة.
ّرُجح اىثحسَ :ذََصّو اهلل فٍ اىنائْاخ ميها ذَصالً
واضحاً

واًمٜمتٞمج٦م اًمتل ٟمخٚمص إًمٞمٝم٤م هل أن وضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف
هق أُمر ُمتٛمثؾ ذم اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت يمٚمٝم٤م ،وذم اإلٟمس٤من
وـم٤مىم٤مشمف وىم٤مسمٚمٞم٤مشمف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف مجٞمٕم ً٤م :وم٤مًمٙمقن يمٚمف ُمـ أصٖمر
وُمٜمس٘م٦م
ذرة ومٞمف طمتك أيمؼم جمرة ظمريٓم٦م ُمٜمٔمٛم٦م وُمرشمب٦م
ّ
ًمٚمٖم٤مي٦م ،وهل سمذًمؽ متثؾ وضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف ،يمام شمتٛمثؾ
ؿمخّم ّٞم٦م اًمٕم٤مًمـِؿ ذم يمت٤مسمف وؿمخّم ّٞم٦م اًمٗمٜم٤من ذم أقمامًمف اًمٗمٜمٞم٦م
وؿمخّمٞم٦م اًمرؾم٤مم ذم ًمقطم٤مشمف واًمّمقر اًمتل رؾمٛمٝم٤م ،ومتٚمؽ
طم٘مٞم٘م٦م ٓ يٜمبٖمل اجلدال ومٞمٝم٤م.
هذا قمـ اجل٤مٟم٥م اعمقضققمل ًمٚمٛمقضقع.
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أٍا ذثصّشٌ اىشخصٍ فٍ أٍش اىُقُِ تىجىد اهلل

ذعاىً :وم٢مٟمٜمل اهتدي٧م إمم وضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف ذم اعمرطمٚم٦م
إومم ُمـ ظمالل ُمٕم٤ممل اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت هبداي٦م ُمـ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومّمقرة اعمِمٝمد اًمٙمقين وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ
اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمتٜمققم٦م صقرة ُمنمىم٦م وُمذهٚم٦م سمام ومٞمف ُمـ
اًمروقم٦م واجلامل ،ومٝمق حيٙمل قمـ قم٘مؾ وشمدسمػم وراءه٤م ٓ
حم٤مًم٦م.
ًم٘مد يم٤من هذا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثر ُمـ رائع ذم حتٗمٞمز
ومٙمري إمم اًمت٠مُمؾ ذم آوم٤مق اًمسامء وُمِم٤مهد إرض ،طمتك
يم٠مٟمٜمل أطم ّٚمؼ قم٤مًمٞم ً٤م قمٜمدُم٤م أٟمت٘مؾ إمم اًمتٗمٙمػم ذم شمٚمؽ أوم٤مق
اًمقاؾمٕم٦م اًمٙمبػمة ،وقمٜمد ُمالطمٔمتٝم٤م ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر إمم
اًمسامء ذم إـمالًم٦م اًمٜمٝم٤مر وذم همٞم٤مه٥م اًمٚمٞمؾ ،أو آـمالع
ُمـ ظمالل إضمٝمزة احلديث٦م قمغم أقمامق اًمٙمقن واعمجرات
واًمبح٤مر وشمٜمقع اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ،واعمِم٤مهد اجلٛمٞمٚم٦م
يم٤مًمِمالٓت واجلب٤مل واًمقدي٤من واًمٖم٤مسم٤مت ،ويزداد قمٜمدي
هذا اًمِمٕمقر ًمدى شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمتدسمرً ،مروقم٦م ًمٖم٦م
اًم٘مرآن ومج٤مهل٤مَٕ ،ن٤م شمٕمؼم قمـ اعمِمٝمد اًمٙمقين ُمـ أومؼ ٍ
قم٤مل
وشمستٜمٓمؼ اعمِم٤مهد اًمٙمقٟمٞم٦م اؾمتٜمٓم٤مىم ً٤م ذيمٞم ً٤م وًمٓمٞمٗم ً٤م ًمٚمٖم٤مي٦م،
وشمٜمت٘مل ُمٗمردات رائٕم٦م ذم ٟمؼمهت٤م اعمٜمسجٛم٦م ُمع ادم٤مه اًمٙمالم
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وهم٤ميتفُ ،مع ُم٤م شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف مجٚمف ُمـ وزن ًمٓمٞمػ وومقاصؾ
ُمتٜم٤مؾمب٦م.

يمام ضم٤مء ذم ؾمقرة (ق)َ  :أ َوم َٚم ْؿ َيٜم ُٔم ُروا إِ َمم اًمس َام ِء
٤مه٤م َو َُم٤م َهلَ٤م ُِمـ ُوم ُروجٍ * َو ْإَ ْر َض
َوم ْق َىم ُٝم ْؿ َيمٞمْ َ
٤مه٤م َوزَ يٜم َ
ػ َسمٜمَٞمْٜمَ َ
ِ
ِ
اد َو َأٟمبَتْٜمَ٤م ومِٞم َٝم٤م ُِمـ يمُؾ زَ ْوجٍ َهبِٞم٩مٍ
َُمدَ ْدٟم َ
َ٤مه٤م َو َأ ًْم َ٘مٞمْٜمَ٤م ومٞم َٝم٤م َر َو َ
ِ
ٍم ًة َو ِذيم َْرى ًمِٙمُؾ َقمبْ ٍد ُمٜم ِ ٍ
ٞم٥م * َوٟمَز ًْمٜمَ٤م ُِم َـ اًمس َام ِء َُم٤م ًء
* َشمبْ َ
احل ِّم ِ
ٍ
ِ
ٞمد * َواًمٜم ْ
خ َؾ
ُم َب َ٤مريمً٤م َوم َ٠مٟم َبتْٜمَ٤م سمِف َضمٜم٤مت َو َطم٥م ْ َ
٤مت هل٤م َـم ْٚمع ٟم ِْمٞمدٌ * رزْ ًىم٤م ًم ْٚم ِٕمب ِ
٤مؾم َ٘م ٍ
سم ِ
٤مد َو َأ ْطم َٞم ْٞمٜمَ٤م سمِ ِف َسم ْٚمدَ ًة ُم ْٞمتً٤م
َ
ٌ
َ
َ
يم ََذًم ِ َؽ ْ
وج] ،وضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م() َ [:1أ َوم َال
اخلُ ُر ُ
َيٜم ُٔم ُرو َن إِ َمم ْ ِ
ػ
ػ ُظمٚمِ َ٘م ْ٧م * َوإِ َمم اًمس َام ِء َيم ْٞم َ
اإلسمِ ِؾ َيمٞمْ َ
اجلبَ ِ
ُرومِ َٕم ْ٧م * َوإِ َمم ِْ
ػ ٟم ُِّمبَ ْ٧م * َوإِ َمم ْإَ ْر ِ
ػ
ض َيمٞمْ َ
٤مل َيمٞمْ َ
ٟم٧م ُُم َذيم ٌر.)2(
ُؾمٓمِ َح ْ٧م * َوم َذيم ْر إِٟم َام َأ َ
إن اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ظمٓم٤مب وضمداين راؿمد ومٝمق
خي٤مـم٥م قم٘مؾ اإلٟمس٤من ويستثػمه اؾمتث٤مرة متأل اًمقضمدان
وشمقضم٥م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وشمقرث اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م.
ًم٘مد يم٤من وضمقد اإلًمف هق اًمتٗمسػم اعمالئؿ هلذا اًمٙمقن
ذم دىمتف ومج٤مًمف وشمٗم٤مصٞمٚمف ،ومٝمق حيؾ اًمٚمٖمز اًمذي يؽماءى ومٞمف
( )1افغوصقي17:ــ.21
( )2ق6:ــ.11
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عمـ شم٠مُمؾ ذم ُمّمدر يمؾ هذا اًمٜمٔمؿ واًمروقم٦م واجلامل.
وقمٜمد دراؾم٦م اًمٕمٚمقم ذات اًمٕمالىم٦م شمقؾمع اـمالقمل قمغم
اعمِم٤مهد اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل ُشمرى سم٤مٔٓت اًمدىمٞم٘م٦م ؾمقاء ومٞمام
يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙم٤مئٜم٤مت اًمساموي٦م ُمـ إضمرام اًمٙمبػمة واعمجرات
اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل حيت٤مر ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمر ُمـ يمؼم طمجٛمٝم٤م وقمٔمٛمتٝم٤م
وٟمسؼ شمرشمٞمبٝم٤م أو ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙم٤مئٜم٤مت إرضٞم٦م ُمـ أٟمقاع
احلٞمقاٟم٤مت اًمتل مل أيمـ ؿم٤مهدهت٤م قمغم ٟمحق ُمب٤مذ ًمتقزقمٝم٤م
قمغم هذه اًمبسٞمٓم٦م أو وضمقده٤م ذم اعم٤مء ذم أقمامق اًمبحر،
ومٙم٤من شمٜمققمٝم٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م وأًمقاَن٤م وشمدسمػمه٤م عمّمٚمحتٝم٤م
أُمر ًا رائٕم ً٤م ًمٚمٖم٤مي٦م ،أو ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٙمقٟم٤مت اًمٙم٤مئـ اًمقاطمد
ُمـ ىمبٞمؾ اًمذرات وُمٙمقٟم٤مهت٤م واًمٕمٜم٤مس اعمتٙمقٟم٦م ُمٜمٝم٤م
شمٙمقن اًمٙم٤مئـ احلل وشمٕم٘مٞمد ظم٤مرـمتٝم٤م ومج٤مهل٤م.
واخلٚمٞم٦م اًمتل ّ
أو ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٗمس اإلٟمس٤مٟمٞم٦م وىم٤مسمٚمٞم٤مهت٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م سملم
احلٞمقاٟم٤مت ،ومٙمؾ شمٚمؽ اعمِم٤مهد واعمٕمٚمقُم٤مت اعمٛمتٕم٦م اًمتل
شمٞمرست سمٗمْمؾ اإلُمٙم٤مٟم٤مت احلديث٦م صقر ُمنمىم٦م وممتٕم٦م
وممثٚم٦م إلًمف طمٙمٞمؿ وُمبدع ٓ حم٤مًم٦م.
وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ُم٤م يمِمٗمتف اًمٕمٚمقم احلديث٦م ُمـ ىمقاٟملم
يمقٟمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م قمغم وومؼ ُمٕم٤مدٓت ري٤مضٞم٦م وأرىم٤مم حمددة
سمٜمحق ُمـ اإلطمٙم٤مم واإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء
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وإطمٞم٤مء وهمػمه٤م ،وىمد متثؾ ُمٜمٝم٤م رضب ُمـ اجلامل
واًمتٜم٤مؾمؼ طمتك ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مدٓت قمغم اًمرهمؿ ُمـ همٛمقض
يمثػم ُمٜمٝم٤م.
ومٝمذا اًمٙمِمػ ًمـ يدع جم٤مًٓ ًمٚمِمؽ ذم هٞمٛمٜم٦م ظم٤مًمؼ
طمٙمٞمؿ وُمبدع قمغم هذا اًمٙمقن.
وهلذا أصبح اًمٕمٚمؿ أىمرب ُمـ أي وىم٧م ُم٣م ُمـ
اإلذقم٤من سم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف ُمـ اعمٜمٓمٚمؼ اًمٕمٚمٛمل اًمبح٧م وًمٞمس
ُمـ اعمٜمٓمٚمؼ اًمروطمل وٓ اًمديٜمل ،سمؾ ؿم٤مع سملم قمٚمامء
اًمٓمبٞمٕم٦م ٓ ؾمٞمام اًمٗمٞمزي٤مئٞمقن إصمب٤مت وضمقد اإلًمف قمغم أؾم٤مس
ىمقاقمد اًمٗمٞمزي٤مء اعمٙمتِمٗم٦م اًمتل ُسمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمقن ،قمغم
اًمرهمؿ ُمـ أَنؿ مل ي٘مروا سم٤مًمديـ (سمٛمٕمٜمك وضمقد رؾم٤مًم٦م ُمـ
اهلل شمٕم٤ممم إمم اإلٟمس٤من) وهق ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سم٤مٓدم٤مه اًمرسمقيب،
واعمراد سمف اإلذقم٤من سمقضمقد اإلًمف ومحس٥م دون اًمرؾم٤مٓت.
وهلذا أشمٕمج٥م ُمـ ُمٞمؾ سمٕمض اًمِمب٤مب ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م إمم
اًمتقىمػ ذم وضمقد اإلًمفُ ،مثػم ًا أؾمئٚم٦م سمسٞمٓم٦م ٓ همٛمقض ذم
اجلقاب قمٜمٝم٤م ،وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ ٟمٗمل وضمقد اإلًمف
ًمٚمب٧م
سمرضس ىم٤مـمعُ ،مع أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك أي ُم٠مظمذ قمٚمٛمل ّ
سمف .وإٟمٜمل أوصٞمٝمؿ ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ دمرسمتل ذم هذه احلٞم٤مة سمٛمزيد
اًمتثب٧م ذم هذا إُمر ،واحلذر ُمـ اًمت٠مصمر ذم إٟمٙم٤مر ُمثؾ هذا
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إُمر اًمقاضح واًمقاقمل ُمـ قمقاُمؾ همػم ُمقضققمٞم٦م(ً )1مـ
يٕمذر اعمرء سمحس٥م ُمقازيـ اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمت٠مصمر هب٤م
ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ي٘مع سم٤مؾمؿ اإلًمف أو سم٤مؾمؿ اًمديـ.
وًم٘مد ٓطمٔم٧م أن ُمقضم٦م اإلحل٤مد ٟمِمٓم٧م ذم اًمٕمّمقر
إظمػمة ذم طم٘مبتلم شم٠مصمر ًا هبذا اًمٕم٤مُمؾ..
إومم :ذم أورسم٤م ذم أوائؾ اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م:
ٕن اًمتٕم٤مُمؾ ّ
اًمٗمظ ًمرضم٤مل اًمٙمٜمٞمس٦م ُمع طمريم٦م اًمتجديد ذم
اًمٕمٚمؿ واضٓمٝم٤مد اًمٕمٚمامء سمسب٥م خم٤مًمٗم٦م أـمروطم٤مهتؿ ًمٚمٙمت٤مب
اعم٘مدس وشمٗمسػماهت٤م اعمبٜمٞم٦م قمغم قمٚمقم اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم أدى إمم
ٟمحق ُمب٤مقمدة سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ورضم٤مل اًمديـ ذم اًمٖمرب ،وٓ
يزال ذًمؽ حمسقؾم ً٤م طمتك اًمٕمٍم احل٤مرض.
اًمث٤مٟمٞم٦م :ذم احل٘مب٦م إظمػمة ذم اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م وؾم٤مئر
سمالد اًمٕم٤ممل قمغم أصمر إقمامل اًمقطمِمٞم٦م واخل٤مـمئ٦م اًمتل وىمٕم٧م
ُمـ سمٕمض ُمـ يتحدث سم٤مؾمؿ اإلًمف أو يٜمتٛمل إمم اًمديـ،
وم٘مد أصم٤مر ذًمؽ ذم ٟمٗمقس سمٕمض اًمٜم٤مس إٟمٙم٤مر طم٘م٤مٟمٞم٦م اًمديـ
سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ صمؿ اًمؽمىمل إمم إٟمٙم٤مر اإلًمف.
( )1يـظر ذم تػصقل افعوامل ؽر ادوضوظقي افتي يؿؽن أن تمدي
إػ افوؿوع ذم اخلطل ذم صلن وجود اإلفه وحؼوكقي افدين خومتي
(افؼواظد افػطريي افعومي) ص 371:ومو بعدهو.
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ًم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م أصم٤مره اعمِمٙمٙمقن واًمٜم٤مومقن ًمقضمقد
اإلًمف ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُم٤م ـمرح ىمدي ًام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم واًمٗمٚمسٗم٦م أو
ُم٤م ـمرح طمديث ً٤م ُمـ ىمبؾ سمٕمض قمٚمامء اًمٓمبٞمٕم٦م ،وىمد
ٓطمٔم٧م أن هذه اإلصم٤مرات شمبدو ُمتٙمٚمٗم٦م ًمـ شم٘مػ أُم٤مم
اإلدراك اعمقضققمل واًمقضمداين ُمـ دًٓم٦م روقم٦م اًمٙمقن ذم
يمؾ شمٗم٤مصٞمٚمف اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م قمغم وضمقد اإلًمف.
وإٟمام ٟمِم٠م ذًمؽ ُمـ أطمد أُمريـ:
إول :دم٤موز اًم٘مقاقمد اًمٗمٓمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م
اإلٟمس٤مٟمٞم٦م سم٤معمب٤مًمٖم٦م ذم اًمتِمٙمٞمؽ واًمتٜمٙمر ًمٚمبدهيٞم٤مت
اًمقضمداٟمٞم٦م يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ :إن ُمـ اجل٤مئز طمدوث رء سمال
ؾمب٥م(.)1
اًمث٤مين :ؾمقء اؾمتخدام اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٜمبث٘م٦م ذم اًمٕمٚمقم
اًمٓمبٞمٕمٞم٦م مم٤م أدى إمم اصٓمٜم٤مع ُم٘م٤مسمٚم٦م ظم٤مـمئ٦م سملم اًمٕمٚمؿ وسملم
إصمب٤مت وضمقد اإلًمف(.)2
( )1ؿد وصػً ذفك ذم (افؼواظد افػطريي افعومي فؾؿعرؾي اإلكسوكقي
وافديـقي) وشقليت توضقح مثول إكؽور ؿوظدة (حوجي احلودث إػ
شبى) ذم ؿسم األشئؾي.
( )2وؿد تعرضً فذفك ذم (األكبوء افثالثي افؽزى ،وجود اإلفه)
من شؾسؾي مـفٍ افتثبً ذم افدين.
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إن قمٔمٛم٦م اًمٙمقن وروقمتف طم٘م ً٤م قمٔمٛم٦م ه٤مئٚم٦م وُمذهٚم٦م
وشمدقمق إمم اخلِمقع واًمتٕمٔمٞمؿ هلذا اإلًمف اًم٘مدير ،طمس٥م
ـمبٞمٕم٦م اإلٟمس٤من ذم اإلقمج٤مب سم٤مًمٙمامل ورُمقزه يمام ٟمجد
شم٘مديره ًمٚمٛمتٛمٞمزيـ ذم اًمٕمٚمؿ وآظمؽماع واًمري٤مض٦م
وهمػمهؿ.
وهٜم٤م خيٓمر ذم ذهـ يمؾ إٟمس٤من ؾم١مال :وهق أٟمف هؾ
هٜم٤مك ُمـ ؾمبٞمؾ ًمإلٟمس٤من إمم هذا اإلًمف ،وهؾ هذا اإلًمف
ُمٕمٜمل سم٤مإلٟمس٤من ،ومٝمق يستٛمع ًمإلٟمس٤من إذا ظم٤مـمبف أو هق
ُمٕمرض قمٜمف؟ وهؾ هذا اإلًمف ص٤مٟمع ُمبدع ومحس٥م أو هق
حم٥م ًمٚمخػم ويم٤مره ًمٚمنم؟ وهؾ ًمف ىمٞمؿ أظمالىمٞم٦م يراقمٞمٝم٤م،
أو يتٍمف يمام يِم٤مء ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ هٞمٛمٜمتف اعمٓمٚم٘م٦م قمغم اًمٙمقن
واًمٙم٤مئٜم٤مت؟
ًم٘مد شمْمٛمـ اًمديـ إصمب٤مت هذه اعمزاي٤م ومٕم ً
ال ًمإلًمف،
ومٚمإلٟمس٤من ؾمبٞمؾ إًمٞمف شمٕم٤ممم وهق ُمٕمٜمل سمف وحم٥م ًمٚمخػم
ويراقمل اًم٘مٞمؿ اًمٗم٤مضٚم٦م.
وإٟمٜمل أضمد ذًمؽ يمٚمف ىمريب ً٤م ذم شم٠مُماليت ًمٜمٗمز ُمـ
ُمٜمٓمٚمؼ ومٓمري ووضمداين.
ومٛمـ اًم٘مري٥م أن يٙمقن هلذا اإلًمف ىمٞمؿ أظمالىمٞم٦م يراقمٞمٝم٤م
يمام ضم٤مء قمٜمف ذم اًمديـ أٟمف يٚمتزم اًمّمدق واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد
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واًمٕمدل وؾم٤مئر اعمٕم٤مين اًمٗم٤مضٚم٦م ،وذًمؽ ٕٟمف يم٤مئـ ُمدرك
وخمت٤مر قمغم ُم٤م يدل قمٚمٞمف إجي٤مده ًمٚمٙمقن ،وُمـ يمامل أي
يم٤مئـ يمذًمؽ أن يٚمتزم اعمٕم٤مين اًمٗم٤مضٚم٦م ؾمقاء ذم أومٕم٤مًمف هق،
أو ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع ؾم٤مئر اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٕم٤مىمٚم٦م ،يمام ٟمجد ذًمؽ
ًمدى اإلٟمس٤من.
وقمٚمٞمف وم٤معمتقىمع أن اإلًمف حي٥م اخلػم ووم٤مقمٚمف ،ويٙمره
اًمنم وُمرشمٙمبف يمام ضم٤مء ذم اًمديـٕ ،ن طم٥م اخلػم واًمتٗم٤مقمؾ
ُمٕمف ىمٞمٛم٦م أظمالىمٞم٦م يمام أن يمراه٦م اًمنم ىمٞمٛم٦م أظمالىمٞم٦م أيْم ً٤م.
إٟمٜمل أشمقىمع وأمتٜمك أيْم ً٤م ُمـ هذا اإلًمف أن يٙمقن ُمٕمٜمٞم ً٤م
سم٤مإلٟمس٤من ،يتقاصؾ ُمٕمف وٓ يؽمومع قمـ خم٤مـمبتف وؾمامع
ُمٜم٤مضم٤مشمفٕ :ن اإلٟمس٤من أيْم ً٤م يم٤مئـ قم٤مىمؾ خمت٤مر ذو ضٛمػم
أظمالىمل ،وُمـ ـمبٞمٕم٦م يمؾ يم٤مئٜملم يمذًمؽ يٓمٚمع أطمدمه٤م قمغم
أظمر أن يٙمقن ُمٕمٜمٞم ً٤م سمف ،وم٢مذا يم٤من اإلًمف ظمٚمؼ هذا اإلٟمس٤من
اًمٕم٤مىمؾ اعمدرك وم٤معمٗمروض ُمـ طمٙمٛمتف آهتامم سمف طمس٥م
ُم٤م يراه ُمٜم٤مؾمب ً٤م.
ومٝمذا ُم٤م أؾمت٘مرسمف وأشمقىمٕمف وأمتٜم٤مه ذم ؿم٠من هذا اإلًمف.
وًمٙمـ هؾ هذا آؾمت٘مراب ضم٤مزم ،وهذا اًمتقىمع
ص٤مدق ،وهذا اًمتٛمٜمل واىمع؟ ذًمؽ ُم٤م يتحدث قمٜمف سمح٨م
ُمدى طم٘م٤مٟمٞم٦م اًمديـ ،وإٟمام يم٤من حمقر سمحثٜم٤م هذا أصؾ
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وضمقد اإلًمف ،وًمٙمٜمل أردت اإلؿم٤مرة إمم أن إصمب٤مت اإلًمف
ٍ
سمٜمحق ُم٤م ًمٗمٝمؿ ظمّم٤مئّمف ذم اًمديـ.
يٛمٝمد
اعمدرك اًم٘مدير ّ
إٟمٜمل أظمتؿ هذا اًمبح٨م سمآي٤مت أظمرى ُمـ اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ شمٜم ّبف اإلٟمس٤من قمغم اًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م اًمرائٕم٦م اًمتل
شمِمٝمد قمغم وضمقد ظم٤مًمؼ ُمبدع ًمٚمٙمقن.
ىم٤مل شمٕم٤مممَ  :ومسبح٤م َن اًمٚم ِ
ـف ِطملمَ ُمت ْ ُسق َن َو ِطملمَ
ُ ْ َ
احلٛمدُ ِذم اًمسامو ِ
ات َو ْإ َ ْر ِ
ض َوقم َِِم ًّٞم٤م
َ َ
شم ُّْمبِ ُحق َن * َو ًَم ُف ْ َ ْ
احلل ُِمـ اعمَْٞم ِ
ِ
٧م َو ُخي ِْر ُج اعمَْٞم َ٧م ُِم َـ
َ
َوطملمَ ُشم ْٔم ِٝم ُرو َن * ُخي ِْر ُج ْ َ
ْ
حيٞمِل ْإَ ْر َض َسم ْٕمدَ َُم ْق ِ َهت٤م َويم ََذًم ِ َؽ ُخت َْر ُضمق َن * َو ُِم ْـ
احلَل َو ُ ْ
ِ
ِ
آ َي٤مشمِ ِف َأ ْن َظم َٚم َ٘مٙمُؿ ُمـ شم َُر ٍ
َنمو َن *
نم شمَٜمت ُ
اب ُصمؿ إ َذا َأٟمتُؿ َسم َ ٌ
ِ
ِِ
ِ
اضم٤م ًمت َْس ُٙمٜمُقا إِ ًَمٞمْ َٝم٤م
َوُم ْـ آ َي٤مشمف َأ ْن َظم َٚم َؼ ًَمٙمُؿ ُم ْـ َأٟم ُٗمسٙم ُْؿ َأزْ َو ً
مح ً٦م إِن ِذم َذًم ِ َؽ َٔي ٍ
٤مت ًم َ٘م ْق ٍم
َو َضم َٕم َؾ َسم ْٞمٜمَٙمُؿ ُم َقد ًة َو َر ْ َ
َ

يتَ َٗمٙمرو َن * و ُِمـ آي٤مشمِ ِف َظم ْٚم ُؼ اًمسامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض
َ َ
َ ْ َ
َ ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ْ
اظمتِ َال ُ
ف َأ ًْمسٜمَتٙم ُْؿ َو َأ ًْم َقاٟمٙم ُْؿ إِن ِذم َذًم َؽ َٔ َي٤مت ًم ْٚم َٕم٤معملمَ
* َو ُِم ْـ آ َي٤مشمِ ِف َُمٜمَ٤م ُُمٙمُؿ سمِ٤مًمٚمٞمْ ِؾ َواًمٜم َٝم ِ
٤مر َوا ْسمتِ َٖم٤مؤُ يمُؿ ُمـ َوم ْْمٚمِ ِف
إِن ِذم َذًم ِ َؽ َٔي ٍ
٤مت ًم َ٘م ْق ٍم َي ْس َٛم ُٕمق َن * َو ُِم ْـ آ َي٤مشمِ ِف ُي ِريٙم ُُؿ
َ
ؼم َق َظم ْق ًوم٤م َو َـم َٛم ًٕم٤م َو ُيٜمَز ُل ُِم َـ اًمس َام ِء َُم٤م ًء َوم ُٞم ْحٞمِل سمِ ِف
ا ًْم َ ْ
ْإَر َض سمٕمدَ ُمق ِهت٤م إِن ِذم َذًم ِ َؽ َٔي ٍ
٤مت ًم َ٘م ْق ٍم َي ْٕم ِ٘م ُٚمق َن.)1(
َ
َْ َْ َ
ْ
( )1افروم17:ـ.24
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أسئلة وأجوبة
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ٍِ أوجذ اىخاى ىينىُ
اىسؤاه األوه :أن هٜم٤مك اقمؽماض ً٤م ُمٕمرووم ً٤م قمغم
اؾمتٙمِم٤مف وضمقد اإلًمف ُمـ ظمالل اًمٙمقن وهق أن هذا
آؾمتٙمِم٤مف يبتٜمل قمغم أؾم٤مس أن ًمٙمؾ رء ظم٤مًم٘م ً٤م ،ومػمد
ٍ
طمٞمٜمئذُ :مـ ظمٚمؼ اخل٤مًمؼ ًمٚمٙمقنٟٕ ،مف أيْم ً٤م رء،
اًمس١مال
ومال سمد ًمف ُمـ ظم٤مًمؼ أيْم ً٤م ،صمؿ إن ظم٤مًم٘مف أيْم ً٤م رء
وهٙمذا ،ومتّمػم إُمقر إمم ُم٤م ٓ َن٤مي٦م ًمف ،وهذا ظم٤مـمئ
ـمبٕم ً٤م ،وقمٚمٞمف ٓ سمد ُمـ اإلذقم٤من سمٌمء ٓ ظم٤مًمؼ ًمف ،ومٚمٞمٙمـ
هق هذا اًمٙمقن ٟمٗمسف سمّمقرة أوًمٞم٦م.
اجلقاب :أن هذا آقمؽماض اعمذيمقر ظم٤مـمئ :إذ ٓ
ي٘مع آؾمتدٓل قمغم وضمقد اإلًمف قمغم أؾم٤مس ىمْمٞم٦م (أن
ًمٙمؾ رء ـ ُمـ دون حتديد ـ ظم٤مًمؼ) ،سمؾ يم٤من هٜم٤مك حتديد
ًمـ(اًمٌمء) ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م سم٠مطمد أوص٤مف صمالصم٦م ـ وومؼ
إدًم٦م اًمثالصم٦م اعمت٘مدُم٦م ذم أصؾ اعمح٤مرضة ـ:
إول :وصػ (ُمٜمٔمؿ) ،وم٤مًم٘مْمٞم٦م هل (أن ًمٙمؾ رء
ُمٜمٔمؿ ؾمبب ً٤م قم٤مىم ً
ال).
اًمث٤مين :وصػ (ُمتٖمػم) ،وم٤مًم٘مْمٞم٦م هل (أن ًمٙمؾ رء
ُمتٖمػم ؾمبب ً٤م).
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اًمث٤مًم٨م :وصػ (طم٤مدث) ،وم٤مًم٘مْمٞم٦م هل (أن ًمٙمؾ
رء طم٤مدث ؾمبب ً٤م).
وإذا اقمتٛمدٟم٤م اًمقصٗملم إظمػميـ ومال حمؾ ًمالقمؽماض
اعمذيمقر أصالًٟٕ ،مٜم٤م قمغم وومؼ اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ؾمقف
ٟمٙمتِمػ ُمـ اًمٙمقن اعمتٖمػم إهل ً٤م (همػم ُمتٖمػم) ًمٚمٙمقن ومٝمق ٓ
يٜمت٘مؾ ُمـ ٍ
طم٤مل إمم طم٤مل ،يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم ٟمّمقص ديٜمٞم٦م
يمثػمة ظم٤مص٦م ذم يمٚمامت اإلُم٤مم قمكم „ ذم َن٩م اًمبالهم٦م.
واإلًمف همػم اعمتٖمػم ًمٞمس يم٤مًمٙمقن اعمتٖمػم ـمبٕم ً٤م ،ومال يتقىمػ
وضمقده قمغم رء يقضمده.
وٟمحـ قمغم وومؼ اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ؾمقف ٟمٙمتِمػ
ًمٚمٙمقن احل٤مدث إهل ً٤م همػم طم٤مدث وىمديؿ ،ومٝمق سمذًمؽ
يستٖمٜمل قمـ اًمسب٥م.
وأُم٤م اًمدًمٞمؾ إول :اًمذي يثب٧م وضمقد اإلًمف ُمـ
ظمالل ٟمٔمؿ اًمٙمقن :وم٘مد يؽماءى ذم سم٤مدي اًمٜمٔمر شمقضمف
آقمؽماض اعمذيمقر قمٚمٞمف ٕٟم٤م ٟمريد أن ٟمٙمتِمػ ُمـ هذا
اًمٙمقن اعمٜمٔمؿ يم٤مئٜم ً٤م ممٞمز ًا اؾمتثٜم٤مئٞم ً٤م وومريد ًا ٓ ؾمب٥م ًمف ،سمؾ
هق ىمديؿً ،مٞمٙمقن ص٤مٟمٕم ً٤م هلذا اًمٙمقن اعمٜم ّٔمؿ .وإذا ضم٤مز أن
يٙمقن هٜم٤مك رء ممٞمز ُمـ همػم ؾمب٥م ومٚمٞمٙمـ هذا اًمٙمقن
ٟمٗمسف ،وإذا مل جيز ذًمؽ وم٢من وضمقد إًمف ممٞمز ٓ يٜمٝمل إُمر،
ٕن هذا اإلًمف حيت٤مج أيْم ً٤م إمم ؾمب٥م ممٞمز ٕٟمف ممٞمز ،وهٙمذا
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ؾمببف اعمٛمٞمز حيت٤مج إمم ؾمب٥م ممٞمز ،ويستٛمر ذًمؽ إمم همػم
َن٤مي٦م.
واجلقاب قمغم ذًمؽ :أن اًمتٛمٞمز قمغم ٟمققملم:
إول :وضمقد وضع ُمٜم ّٔمؿ ذم يم٤مئٜم٤مت همػم قم٤مىمٚم٦م ُمـ
همػم ؾمب٥م قم٤مىمؾ .ومٝمذا أُمر يٜمٗمٞمف اًمٕم٘مؾ ويرى أن اًمٜمٔمؿ
واًمتٜم٤مؾمؼ واًمت٘مٜملم ٟمتٞمج٦م اًمتٕم٘مؾ واعمٕمروم٦م واًمتدسمػم ،ومٚمق
ؾم٘مط (يمٛمبٞمقشمر) ُمـ اًمسامء ًمرأى اًمٕم٘مؾ أن هٜم٤مك ذم
اًمسامء يم٤مئٜم ً٤م قم٤مىمالً قمغم طمد وضمقد اإلٟمس٤من قمغم إرض.
وُمـ يٓمٚمع قمغم دىم٤مئؼ اعمِمٝمد اًمٙمقين يٕمٚمؿ أن هذا اًمٙمقن
أقم٘مد ُمـ (اًمٙمٛمبٞمقشمر) اًمس٤مىمط ُمـ اًمسامء سمٛمرات قمديدة
وًمٙمـ اعمِمٝمد اًمٙمقين واؾمع وُمقزع وُمٕمت٤مد ،وحيت٤مج اعمرء
ًمٗمٝمؿ ذًمؽ ودمٛمٞمٕمف إمم ُمزيد ُمـ اًمققمل وآٟمتب٤مه.
اًمث٤مين :وضمقد يم٤مئـ قم٤مىمؾ سمٛمقاصٗم٤مت وىمدرات ممٞمزة،
ُمـ همػم أن يقضمده يم٤مئـ آظمر قم٤مىمؾ ،وهذا أُمر ٓ يٜمٗمٞمف
اًمٕم٘مؾ اإلٟمس٤مين سمت٤مشم ً٤مٕ ،ن اًمٙم٤مئـ اًمٕم٤مىمؾ هذا يٜمتٝمل اًمٞمف ُم٤م
ٟمجده ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٕم٘مؾ واعمٕمروم٦م ذم اًمٙمقن ٓ حم٤مًم٦م،
ومٙمٞمػ ي٘ميض اًمٕم٘مؾ سم٠مٟمف ٓ يم٤مئـ قم٤مىمؾ إٓ وراءه يم٤مئـ
قم٤مىمؾ آظمر.
ومٔمٝمر ُمـ ذًمؽ أن آقمؽماض اعمذيمقر ظم٤مـمئ ،وٓ
يٗمٜمد ؿمٞمئ ً٤م ُمـ إدًم٦م اًمثالصم٦م ًمقضمقد اإلًمف وهل سمٞم٤من اًمٜمٔمؿ
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وسمٞم٤من اًمتٖمػم وسمٞم٤من احلدوث.
هو َجىص حذوز اىعاىٌ ٍِ ال شٍت
اىسؤاه اىصاٍّ :ي٘مقل (ؾمتٞمٗمـ هقيمٞمٜم٩م) :إن سم٤مإلُمٙم٤من
شمٗمسػم وضمقد اًمٕم٤ممل سمقاؾمٓم٦م آٟمٗمج٤مر اًمٙمبػم ،وٓ طم٤مضم٦م
إمم وضمقد ظم٤مًمؼ ًمٚمٙمقن ،ومام شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ قمغم ذًمؽ؟
اىجىاب :إن اعمٕمروف قمـ ٟمٔمري٦م آٟمٗمج٤مر اًمٙمبػم أَن٤م
قمٛمـ
متثؾ سمداي٦م اًمٙمقن ،وإذا صح ذًمؽ وم٢من اًمس١مال ي٘مع ّ
أوضمد هذا اًمٙمقن ُمـ آٟمٗمج٤مر اًمٙمبػمٕ :ن يمؾ طم٤مدث
حيت٤مج إمم ؾمب٥م وذًمؽ أُمر سمدهيل وىمد شم٘مدم شمقضٞمحف ،ومال
سمدّ هلذا اًمٙمقن احل٤مدث ُمـ قمٚم٦م.
يْم٤مف إمم ذًمؽ أن آٟمٗمج٤مر وىمع ذم يمتٚم٦م يمثٞمٗم٦م أوًمٞم٦م
يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ىمبؾ آٟمٗمج٤مر ـمبٕم ً٤م ،وًمٞمس هٜم٤مك أي
ٗمرض ذم شمٚمؽ اًمٙمتٚم٦م يقضم٥م طمدوث
قم٤مُمؾ داظمكم ُي َ
آٟمٗمج٤مر ومٞمف ،ومال سمد ُمـ طمدوصمف سمٗمٕمؾ قم٤مُمؾ ظم٤مرضمل
وًمٞمس إٓ اإلًمف.
وٓ يّمح ُم٤م ىمد ُحيٙمك قمـ (هقيمٞمٜم٩م) ُمـ أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ
يمٞمٗمٞم٦م طمدوث اًمٙمقن ،ومٚمرسمام طمدث ُمـ ٓ رء ،وًمٕمؾ
اًمٕمٚمؿ ُمست٘مب ً
ال يتٛمٙمـ ُمـ شمٗمسػم ذًمؽ.
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ووضمف قمدم صح٦م هذا اًم٘مقل :أن ىمْمٞم٦م( :قمدم
إُمٙم٤من طمدوث رء ُمـ دون

ؾمب٥م)()1

ىمْمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م

سمدهيٞم٦م ٓ ،جم٤مل ًمتدظمؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ٓ طم٤مًٓ وٓ ُمست٘مبالً،
وهٜم٤مك ومرق سملم اعمس٤مطم٦م اًمتل يؽمدد ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ ـ ويٛمٙمـ
أن ي١مدي ومٞمٝم٤م إمم ايمتِم٤مف ضمديد ـ  ،واعمس٤مطم٦م اًمتل
حتٙمٛمٝم٤م ُمب٤مدئ صم٤مسمت٦م يتحدد هب٤م اعمٛمٙمـ واعمح٤مل.
إن جم٤مل ختّمص اًمٕم٤ممل اًمٗمٞمزي٤مئل اعمذيمقر هق اًمٗمٞمزي٤مء
ٓ اًمٗمٚمسٗم٦م ،وذم هذه احل٤مًم٦م ًمـ شمٙمقن اعمخ٤مرج اًمٗمٚمسٗمٞم٦م
اًمتل ي٘مؽمطمٝم٤م ٟم٤مضج٦م سم٤مًمرضورة ،يمام ؾمبؼ شمقضٞمح
ذًمؽ(.)2
( )1يـظر تػصقل ذفك ذم (افؼواظد افعومي وافػطريي فؾؿعرؾي
اإلكسوكقي وافديـقي) ،افؼوظدة :افرابعي ص.1٢9:
( )2وؿد يـؼل ظن (هوـقـٍ) مؼوفي أخرى ،وهي :أن من اجلوئز أن
تؽون مودة افؽون أزفقي وفؽـفو تؽون جمتؿعي ثم تـػجر ثم تـؼبض
بعد االكػجور من جفي اكتفوء افطوؿي افـوصئي من االكػجور ادبعدة بغ
أجزائه ؾتعود ـتؾي مؽثػي ثم تـػجر مرة أخرى وتعود ..وهؽذا ذم
شؾسؾي ال هنويي هلو.
وفؽن يالحظ ظذ ذفك مو يليت:
 1ــ أن هذا ادؼدار ال يـػي دالفي افؽون بـظؿه وروظته ظذ حدوثه
ــ وهو الدلولِاْلول ادتؼدم فدالفي افؽون ظذ اخلوفق ــ  ،ألن افؽون
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وإن ـون ذم افبدايي ــ ظذ وؾق االؾساض ادذـور ــ ـتؾي اكػجرت
ؾحدثً افؽوئـوت من خالل افتطور ،إال أن تؾك افؽتؾي مل تؽن
بطبقعي احلول صقئ ًو اظتقودي ًو ،بل ـوكً ذات اشتعدادات ؾوئؼي وممقزة
خمتزكي فعوامل اكػجور دؿقق ومثؿر يؿؽن أن تمدي إػ هذا افؽون
افرائع وافؽوئـوت ادؿقزة .وظؾقه ؾتؾك افؽتؾي ذم كػسفو تؽون رائعي
ومعؼدة ومؼــي ؾفي دفقل ظذ وجود ـوئن ظوؿل أوجدهو.
 2ــ أن هذا ادؼدار ال يوجى اشتغـوء افؽون ظن افسبى دو تؼدم ذم
الدلول ِالثاين ادتؼدم من أن ـل متغر حيتوج إػ شبى وراءه مفام
تعددت حؾؼوت افتغر ؾقه ،وذفك :أن أيي شؾسؾي تتلفف من أصقوء
متعددة ــ بعضفو شبى فبعض آخر ــ تـتفي إػ مبدأ حمدد وال يعؼل
أن ال يؽون فه أيي بدايي ،ألكـو كسلل ظن هذه افسؾسؾي بؿجؿوظفو
هل هي ذات شبى أو ال؟
ؾنن ؿقل :إهنو ال شبى هلو ـون ذفك مـوؾق ًو فؽون ـل حؾؼي من
حؾؼوهتو مسببي ظن حؾؼي شوبؼي ظؾقفو ألكه ذم حول مجع ظدة أصقوء
ـل واحد مـفو مسبى يؽون ادجؿوع بطبقعي احلول مسبب ًو ،وال
معـى الشتغـوء جمؿوع األمور ادسببي ظن افسبى متوم ًو.
 3ــ أن افػرضقي ادذـورة ربام تؽون ؽومضي وبعقدة من ادـظور
افػقزيوئي من أـثر من جفي ،ومن مجؾي ذفك :أن مؼته هذه
افػرضقي أن افطوؿي ادـبعثي من االكػجور افؽبر هي افتي حتوؾظ ظذ
تؽوين افذرات ادتعددة وتعدد أجزاءهو ،ؾؾو اكتفً تؾك افطوؿي
الحتدت افـواة داخل افذرة مع اإلفؽسوكوت بػعل اجلوذبقي افثوبتي
ً
فؽل جسم ثم افتصؼً افذرات بعضفو ببعض فتعود ً
مؽثػي
ـتؾي
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ٍذي اّسجاً اىعىاسض اىسيثُح فٍ اىنىُ
()3
ماألٍشاض ٍع ّشأذ ٍِ مائِ هادف
اىسؤاه اىصاىس :إذا يم٤من ًمٚمٙمقن ص٤مٟمع قمٚمٞمؿ وىمدير
وم٤معمٗمروض أن ٓ يٙمقن هٜم٤مك أي٦م ٟم٘م٤مئص وؾمٚمبٞم٤مت ذم
اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤متُ ،مع أٟمّ٤م ٟمِمٝمد طمقادث شمبدو ؾمٚمبٞم٦م
يم٤مًمزٓزل واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت واٟمٗمج٤مر اًمؼمايملم وإُمراض
اًمٓم٤مرئ٦م قمغم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ،ومٝمؾ شمالئؿ هذه احلقادث
وضمقد ص٤مٟمع قمٚمٞمؿ وىمدير ًمٚمٙمقن؟
مر ًة أخرى ،وهذا أمر بعقد ألن اجلوذبقي افعومي فؾجسم ظومل
ضعقف ـام تؼرر ؾقبعد تلثرهو إػ ادستوى ادوصوف.
ومن هذه ادـوؿشوت يتضح أن افؼول ادذـور ال يؿؽـه أن يػـد
افدفقل األول فدالفي افؽون ظذ اخلوفق ادعتؿد ظذ كظم افؽون،
وال افدفقل افثوين ادعتؿد ظذ تغر افؽون .وإكام يتوؿع ؾقه أن يػـد
افدفقل افثوفٌ ادعتؿد ظذ حدوث افؽون ،وذفك بودظوء أكه ال
دفقل ظذ حدوثه من خالل كشلة افؽون ظن االكػجور افؽبر جلواز
اؾساض تؽرار االكػجور وافعودة إػ افؽتؾي األوػ إػ ال هنويي ،فؽن
هذا افتوؿع أيض ًو ضعقف :ألن االؾساض ضعقف جد ًا.
( )1يـظر تػصقل هذا افسمال واجلواب ظـه ذم (األكبوء افثالثي
افؽزى ،خصوئص اإلفه) ص 22٢:ومو بعدهو.
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اىجىاب :أٟمف رسمام يم٤من ذًمؽ ممٙمٜم ً٤م ،سم٠من يقضمد اخل٤مًمؼ
ُمث ً
ال اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت واحلٞمقاٟم٤مت واإلٟمس٤من
قمغم ٟمٔم٤مم سمديؾ ٓ يٕمرضف اعمرض واًمذسمقل واًمٜم٘مّم٤من
واًمٕمٜم٤مد واًمٕمٜم٤مء ،وًمٙمـ ُمـ اجل٤مئز أن شمٙمقن هٜم٤مك
اقمتب٤مرات أظمرى ُمرضمح٦م خلٚم٘مٝم٤م قمغم ٟمٔم٤مم شمٙمقن شمٚمؽ
اًمٙم٤مئٜم٤مت ومٞمف قمرض ً٦م ًمذًمؽ ،مم٤م ي١مدي إًمٞمف هذا اًمٜمٔم٤مم ُمـ
شمٓمقر اًمٙم٤مئٜم٤مت وشمٕم٤مىم٥م إضمٞم٤مل وووم٤مء اإلُمٙم٤مٟم٤مت
سم٢مقم٤مؿم٦م شمٚمؽ اًمٙم٤مئٜم٤مت وايمتِم٤مف ومقائد إؿمٞم٤مء
وظمقاصٝم٤م واُمتح٤من اإلٟمس٤من أو همػم ذًمؽ.
ّ
إن اًمس١مال قمـ ؾمب٥م ظمٚمؼ اهلل ؾمبح٤مٟمف اإلٟمس٤من
ـ ُمثالً ـ قمغم هذا اًمقضمف دون ذاك أُمر ٓ يٛمٙمـ أن ي١مدي
سمٜم٤م إمم اؾمتٜمت٤مج حمدد.
شمقضٞمح ذًمؽ :أٟمف ٓ يٜمبٖمل اًمِمؽ ذم أن هلذا اًمٙمقن
ظم٤مًم٘م ً٤م يتّمػ سم٤محلٙمٛم٦م واًمٕم٘مالٟمٞم٦م واًمٕمٚمؿ واًمتدسمػم
واإلسمداع واعم٘مدرة اًمٙمبػمة يمام يتٛمثؾ ذم قمٔمٛم٦م اًمٙم٤مئٜم٤مت
وشمٕم٘مٞمده٤م ،وهذا أُمر واضح وسمدهيل.
وٓ يٛمٙمـ حتدّ ي أصؾ هذا اعمٕمٜمك سمس١مآت أو
اىمؽماطم٤مت ختٓمر ذم ذهـ اإلٟمس٤من ًمتجقيد اخلٚمؼ :إذ ٓ
حيٞمط اإلٟمس٤من سم٘م٤مسمٚمٞم٤مت إؿمٞم٤مء وُم٘متْمٞم٤مت اًمٜمٔم٤مم
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اًمٙمقين وآقمتب٤مرات اًمتل ٓطمٔمٝم٤م اخل٤مًمؼ ذم إجي٤مده٤م.
إن وضمقد اًمّم٤مٟمع واشمّم٤مومف سم٠موص٤مف ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م
ذيمرٟم٤م سمدهي٦م يمؼمى سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م يتٛمثؾ ذم اخلٚمؼ ُمـ وضمقه
ٓ شمٕمد وٓ حتَم ُمـ اًمٜمٔمؿ واًمتٕم٘مٞمد واإلسمداع ،وُمٝمام
يم٤من هٜم٤مك ؾم١مال قمـ احلٙمٛم٦م ذم هذا اًمٌمء أو ذاك وم٢مٟمف ٓ
يٛمٙمـ أن يٜمٗمل شمٚمؽ اًم٘مدرة اعمحسقؾم٦م ذم إجي٤مد اخلٚمؼ ،ومٚمق
ٓطمٔمٜم٤م سمٜم٤مء يتّمػ هبٜمدؾم٦م ممٞمزة ذم أصؾ يمٞم٤مٟمف وشمٗم٤مصٞمٚمف
وًمٙمٜمٜم٤م ظمٓمر ذم أذه٤مٟمٜم٤م شمس٤مؤٓت طمقل رس سمٕمض
اًمؽمشمٞمب٤مت ومٞمف واىمؽماطم٤مت ًمتحسلم سمٕمض ظمّمقصٞم٤مشمف،
ومٝمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م يٜمٗمل أن خمٓمط هذا اًمبٜم٤مء ُمٝمٜمدس ىمدير
وسم٤مرع؟! ،يمال ،سمؾ اًمذي ىمد ٟمتقىمٕمف قمٜمد اًمت٠مُمؾ أن ٓ
يٙمقن ىمد هم٤مب قمٜمف ُم٤م حيرضٟم٤م وخيٓمر ذم ذهٜمٜم٤م وًمٙمٜمف
ٓطمظ اقمتب٤مرات ٓ يسٕمٜم٤م آـمالع قمٚمٞمٝم٤م؟
إن ُمـ اًمرضوري اٟمتب٤مه اإلٟمس٤من قمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم ؿم٠من
اهلل ؾمبح٤مٟمف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف إمم أن هٜم٤مك ُمس٤مطمتلم ذم
اعمقضقع:
ُمس٤مطم٦م شمتّمػ سم٤مًمقضقح واجلالء واًمسٓمقع ،وهق
أصؾ وضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف وقمٔمٞمؿ قمٚمٛمف وىمدرشمف وإسمداقمف مم٤م
ِ
يتٛمثؾ متث ً
اًمٕم٤ممل
ال قمٞمٜمٞم ً٤م ذم اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت ،يمتٛمثؾ قمٚمؿ
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ذم يمت٤مسمف ويمت٤مسم٤مشمف ومتثؾ ومـ اًمٗمٜم٤من ذم رؾمقُمف وُمٜمحقشم٤مشمف
ومتثؾ قمٚمؿ اعمٝمٜمدس ذم إسمٜمٞم٦م اًمتل ظمٓمٓمٝم٤م.
وُمس٤مطم٦م شمتّمػ سم٤مًمٖمٛمقض واإلهب٤مم ُمثؾ يمٜمف ذاشمف
وصٗم٤مشمف وسمٕمض آقمتب٤مرات اعمٚمحقفم٦م ذم سمٕمض أومٕم٤مًمف
وخمٚمقىم٤مشمف.
ووضمقد هذه اعمس٤مطم٦م ذم ؿم٠من اهلل ؾمبح٤مٟمف أُمر ـمبٞمٕمل
وُمتقىمع ُمـ ضمٝم٦م اًمٗم٤مصؾ سملم قمٚمٛمف وإطم٤مـمتف وسملم
ُمستقى قمٚمؿ اإلٟمس٤من وُمٕمرومتف ،وم٢من ُمـ ؿم٠من ُمثؾ هذا
آظمتالف ذم اعمستقى أن يقضم٥م وضمقد ُمس٤مطم٦م ُمبٝمٛم٦م
وهم٤مُمْم٦م ،وًمٞمس ُمـ اعمٜمٓم٘مل واعمٕم٘مقل حتدي اجلقاٟم٥م
اًمس٤مـمٕم٦م واًمقاضح٦م واعمْمٞمئ٦م واًمبٞمٜم٦م سم٢مصم٤مرة أؾمئٚم٦م طمقل
اجلقاٟم٥م اًمٖم٤مُمْم٦م واعمبٝمٛم٦م.
َ
اًمس١مال طمقل ُمس٤مطم٤مت ُمٕمرومٞم٦م ٓ
إن إصم٤مرة اإلٟمس٤من
يٛمٚمؽ أدوات ُمٕمرومٞم٦م ًمٚمتقهمؾ ومٞمٝم٤م ـ ُمثؾ إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤مًمٕمقامل همػم اعم٤مدي٦م ـ ٓ يٙمقن ُم١مدي ً٤م إمم ايمتِم٤مف رء
جمٝمقل ،وًمـ يٗميض إمم حتدي إُمقر اعمٕمٚمقُم٦م واًمقاضح٦م
ومْم ً
ال قمـ إًمٖم٤مئٝم٤م.
يمام ٟمرى ـ ُمث ً
ال ـ أن اًمٓمٗمؾ إذا ؾم٠مل قمـ أُمقر ومقق
ُمداريمف ومٝمق ٓ يستٓمٞمع سمٛمجرد إصم٤مرة اًمس١مال ُمـ اًمقصقل
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إمم ايمتِم٤مف رء ضمديد يتٜم٤مرم ُمع ُمدريم٤مشمف اًمقاضح٦م.
وشمٚمؽ ىم٤مقمدة ُمٜمٓم٘مٞم٦م قم٤مُم٦م واضح٦م ذم ُمٞم٤مديـ احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م.
إن ُمـ إُمقر اعمٜمٓم٘مٞم٦م ذم اعمٕمروم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م حتٙمٞمؿ
إُمقر اًمقاضح٦م واًمس٤مـمٕم٦م قمغم إُمقر اًمٖم٤مُمْم٦م
واعمبٝمٛم٦م ،سمٛمٕمٜمك دمقيز وضمقد خمرج ذم ُمقاضع اًمٖمٛمقض
يالئؿ ُم٤م يتٛمثؾ ذم شمٚمؽ إُمقر اًمقاضح٦م ،وٓ يّمح
اًمٕمٙمس سم٠من ٟمثػم اًمِمؽ ذم إُمقر اًمقاضح٦م ُمـ ضمٝم٦م
اًمٖمٛمقض ذم أُمقر أظمرى.
وهذا اعمٕمٜمك أصؾ قم٤مم وطمٙمٞمؿ ي٘متْمٞمف اعمٜمٓمؼ
وشم١ميمده اعمامرؾم٦م واًمتجرسم٦م ،وًمف شمٓمبٞم٘م٤مت ُمٞمرسة ذم طمٞم٤مشمٜم٤م
اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ،ومٛمـ قمرف صدي٘م ً٤م ًمف صٗم٤مت طمسٜم٦م
واؾمتقصمؼ ُمٜمف ـمٞمٚم٦م ُمدة ـمقيٚم٦م صمؿ قمرض ًمف ُمقىمػ يؽماءى
ُمٜمف ظمالف ذًمؽ وم٢من ُمـ اًمٕم٘مؾ أن ي٘مدر هلذا اعمقىمػ
اعمٗمرد اعمتِم٤م َسمف خمرضم ً٤م ،طمتك ًمق مل خيٓمر هذا اعمخرج ذم ذهٜمف
وم٢مٟمف يتٛمسؽ سمام يٕمٚمٛمف ُمٜمف ُمـ إظمالق اًمٗم٤مضٚم٦م وي٘مقل:
ّ
ًمٕمؾ ًمف خمرضم ً٤م.
وُمـ اًمرضوري أن ٓ خيٚمط اإلٟمس٤من سملم طم٤مًمتلم
(طم٤مًم٦م اًمٌمء اًمٖم٤مُمض) و(طم٤مًم٦م اًمٌمء اًمقاضح ذم إصمب٤مت
رء أو ٟمٗمٞمف) ،وم٤مٕؿمٞم٤مء اًمٖم٤مُمْم٦م ٓ يٛمٙمـ اقمتب٤مره٤م أدًم٦م
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وُم١مذات قمغم رء حمدد ،سمخالف إؿمٞم٤مء اًمتل شمتْمٛمـ
ُم١مذ ًا واضح ً٤م ذم ادم٤مه ُمٕملم ،وُمـ اجلدل اخل٤مـمئ أن
ٟمسٕمك إمم آؾمتدٓل سم٤مًمٌمء اًمٖم٤مُمض ذم ادم٤مه ُمٕملم.
وًمٞمس هٜم٤مك ؿمؽ ذم وضمقد فمقاهر ذم اًمٙمقن شمٙمقن
هم٤مُمْم٦م ذم طم٤مل ٟمِم٠مة اًمٙمقن ُمـ قم٘مؾ ُمدسمر ،وًمٙمـ ٓ
يٛمٙمـ أن ٟمٕمدّ شمٚمؽ اًمٔمقاهر ُم١مذات داًم٦م قمغم قمدم ٟمِم٠مة
اًمٙمقن قمـ قم٘مؾ وشمدسمػم ُمع قمٔمٞمؿ ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتخٓمٞمط
واًمت٘مٜملم واإلسمداع واجلامل قمغم يم٤مئـ ومقق اعم٤مدة ىمد أوضمد
ذًمؽ.
وهبذا إصؾ ٟمتؿ احلدي٨م ذم هذا اًمٚم٘م٤مءُ ،مٙمتٗملم سمام
شم٘مدم ُمـ إؾمئٚم٦م ،واهللَ ٟمس٠مل أن يقوم٘مٜم٤م ذم هذه اعمسػمة
وٓ خيرضمٜم٤م ُمـ احلٞم٤مة طمتك يرىض قمـ ُمسػمشمٜم٤م وؾمٚمقيمٜم٤م
وم٢مٟمف اًم٘م ّٞمؿ قمغم اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت يم ّٚمٝم٤م ذم ُم٤مضٞمٝم٤م وطم٤مرضه٤م
وهم٤مي٤مهت٤م.
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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