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العقل حياكم..

املدعي أمحد احلسن
محاورة افتراضية بين ا إلجتهاد والمدإعي
بمٍُ
اٌط١خ عٍ ٟاٌجٍ١حبٞٚ
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ِمذِت
بسُ هللا اٌشحّٓ اٌشحُ١
ٔعٌفُددج أٔنٛددج ِ ٔأعددوث ِ ٔٔفقُددج
ثنقًددو هلل ثنددي٘ ْددوثَج نٓدديث
ّ
نَٚددجًر أةًضُددج ٔنددى ٚؾعهُددج يددٍ ثنًعجَددو ٍٚثنُجٙددذٔ ٍٛال يددٍ
ثنغددالر ثنًفٕٝددٔ ٍٛال يددٍ ثنًٌصددجد ٍٛثنًقٚددٌٔ ...ٍٚثنْددالو
عهددٗ ٔندد ٙهللا ٔأيدد ٍٛهللا ٔأيدد ٍٛأٔنٛددج ِ ثنْددالو عهددٗ ثنًددومٌ
نكٌثيز أٔنٛج هللا ٔ يذ ٌٛأعوثةّ ثنْالو عهٗ ثنُدًٕ ثندي٘ أًثه
أْددم ثنكفددٌ إٟفددج ِ فددىدٗ هللا إال أٌ ٚددضى َددًِٕ دكددٌْٓى ٔأٚددوِ
دجنقٛددجر فضددٗ ٚظٓددٌ عهددٗ ٚددوِ ثنق د دددٌهًٓى ..إٔددٓو أٌ هللا
ثٙددافج ٙدددغٌٛث ٔ أكًددم نددد عهٕيددّ كذٛدددٌث ٔأَدد فددد ٙال
صًٕس فضٗ صذام ثنؾذش ٔثناجهٕس..
ثنهٓددى إنعددٍ ثنؾذددش ٔثناددجهٕس ٔثنددالس ٔثنعددَٖ ثنهٓددى ٙددم
عهددٗ دمحم ٔآل دمحم ٔعؾددم فددٌػ قددجةى آل دمحم دٌفًضد ٚددج أًفددى
ثنٌثفً...ٍٛ
ٔدعو...
ال دددددو يددددٍ ثنُٚددددٌر ثنققٛقٛددددز ثنققددددز ٔال دددددو يددددٍ ثنددددؤثو ٔ
ثإلّضًٌثً عهٗ ثنٌُٚر ثنٚجهقز ثنققٛقٛدز ٔال ددو يدٍ صّٕدعز
ثنُٚدددٌر ٔصٖدددعٛخ ٔثَضٓدددجػ كدددم ثنّٕدددجةم ٔثنادددٌ ثنًًكُدددز
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نضققٛقٓج..
ٔيٍ صهد ثنّٕدجةم ثنضٚدو٘ ندٌه ثنٖدذٓجس ٔثندوعجٖٔ ثنٞدجنز
يٍ عهدٗ ثالَضٌَدش ْٔديث يدج فعهدّ ثألمٛدجً ثألَٚدجً فد ٙثندٌه
عهددٗ ٕددذٓز ثنًددوعٕ أفًددو دددٍ ثنقْددٍ فٛددظ أداهْٕددجَ .عددى
أداهْٕج ٔيٍ عهٗ ثألَضٌَدش فد ٙيُضدوٚجس يٌكََدج ثإلعاليدٙ
ثنًذدددجً ٔفدددد ٙهٌْٛددددج ..صٚدددوٖ ثألمٛددددجً ثألَٚددددجً نددددين
ٔصٚوٖ دُفِ ثنٕقش ٟهذز ثنقٍٕر ثنعهًٛز ثنًذجًكدز ثنٚدجهقز
نؾًدددد صهدددد ثنددددٌهٔه ٔثنضٚددددو٘ ناذجعضٓددددج َ ،عددددى ..فكددددجٌ
دقظ(ثنٖددٛل عهدد ٙثنؾهٛقددجٔ٘) ًٚغددم ثنذقددظ (ثنْددجدعز) يددٍ
دقٕط ثنْهْهز ثالنكضٌَٔٛز ف ٙثنٌُٚر ثنققٛقٛز.
َْىل هللا ثنضٕفٔ ٛثنْوثه نهؾً. ٛ

اٌحٛصة اٌعٍّ١ت اٌّمذست  -وشبالء اٌّمذست
ِشوض اٌبحٛد ٚاٌذساسبث
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حّ١ٙذ
ّٔ ٠أؽٕث يهؤْدج ثألندى ٔثنقٌقدز صعضٚدٌ ثنًٖدجعٌ ٔصْدول
ثنقهددٕح ّددضجةٌ ثنقددٌَ عهددٗ يددوثمهٓج ٔصٌف د ًثٚددز ثالكضتددجح
دًُٛددج ٚظددم ثنعقددم دجفغددج هثةًددج عددٍ يددٍ ٚفٓددى ثأليددم ٔٚضًْ د
دقذم هللا ثنًض .ٍٛأؽٕث ثمدضه ٠فٓٛدج ثنقجددم دجنُجددم ٔٝدجعش
فٓٛج ثنًٕثٍ ٍٚفضٗ أٙذقُج دقجؽز إنٗ ثٌ َقجكى ثنًقٚدٌٍٚ
َٔعٌٝددٓى عهددٗ يْددٌؿ ثألٕددٓجه َٔقددٕل نهؾً ٛد ثٌ ْددؤال
أٝددهٕكى ثنْددذٛم ٔثٌ ٝددالنٓى فدد ٙكدديث ٔكدديث نكددٍ دجنًؾجهنددز
دجنقُْٗ نُقاف عًٌثس:
َ -1هق ٙثنقؾز عهٗ يٍ صْٕى ّ
أٌ هعجٖٔ ثنٞالل ف فدميٍ
دٓج ٔكفٌّ يٍ مجنفٓج.
َ -2هق ٙثنقؾز عهٗ ثنُجُ أؽًع ٍٛفضٗ ًَٔٛٚث ثننذٛظ يدٍ
ثناٛددخ ُٔٚضذٓددٕث ثنددٗ هٚددُٓى ثنددي٘ أٙددذـ َٓذددج دٛددو ثنًُضفعددٍٛ
ٔثنٞجن ٍٛثنًٞهٍٛ
َ -3عٌٌٟٚ ٛقز ؽوٚور ف ٙثنُقجٓ ثنكاليد ٙنًعٌفدز ثندونٛم
ٔثنضٕٙم إن ّٛعهٗ هٌثً ثنق ٘ٚثنقٌآَ ٙثندي٘ يدٍ مالندّ
ٚغذش ثنعٌٖثس يٍ ثنقكى ٔثنًٕثقف ٔثنًٚجنـ.
ؽددٌس يُددجظٌر دددٕ ٍٛنٚدد ٍٛصقجكًددج ثنددٗ ثنعقددم أفددوًْج
عجَ ثنًال ٍٛٚيدٍ ثنُدجُ فضدٗ أٙدذـ يعٌٔفدج ندوٓٚى نادٕل
عًٌِ ٔنقجؽضٓى ثنًجّز إن:ّٛ
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أفوًْج ثالؽضٓجه
ٔثٜمٌ ٚوع ٙأَّ ٔ ٙٙثإليجو
أيج ثألٔل فكجٌ ًثفٞج يْضُكٌث نضه ثنوعٕثس ثنضد ٙصٌٚدو ثٌ
صنٌػ يٍ ثنالٕ ٙنضكٌٕ ٕٛتج فضٗ نٕ ثّضعجَش دقذٞز يدٍ
ثعدددٌ ثنٌّدددٕلٔ .نًدددج ندددى ٚؾدددو ثنغجندددخ فضدددٗ هًح ثنٌّدددٕل
صٚددًٕٔث ًّددٕال ٔثمددئث ٚضذٌكددٌٕ دددّ ٔدًُٛددج كددجٌ ثالؽضٓددجه
ٔثنعقم ٕٚيج ًفٛق ٍٛدع ٜثناٌٚ ٚضىنًدجٌ عهدٗ فدجل ثنُدجُ
يًٍ صًْٗ عجقال ْٕٔ ال ٚعًم عقهّ دقدوً يدج ٚعًدم عجٟفضدّ
ٔأٙذـ هجنخ ثنُجُ أٌّٛث ف ٙيٌكخ ثنؾٓم ددال قجةدو ّدٕٖ
ٕٛج ٍٟٛيٍ ثإلَِ ٔثنؾجٌ.
أيج ثٜمٌ يًٍ ٌٚٚو ثٌ ٚؾو نّ فقج ٔٚغذضدّ كًدٍ كديح كيددز
فٚوقٓج ْٕ ٔيٍ صذعّ يٍ ثنؾٓهدزٔ .نًدج هثيدش هعٕصدّ ّدٍُٛ
ٔنى ٚقف دٕؽّٓ أفو صًجهٖ كًج صًجهٖ فٌعٌٕ فقجل أَج ًدكى
ثألعهددٗ نكددٍ أَددٗ نددّ ىن د ٔ يّٕددٗ كجٕددف ّددقٌِ ّٔددقٌ
أٙقجدّ ال يقجنزٔ .نقو ثمضجً ثناٌفجٌ ثنْجفز كٚ ٙضنجًٙج
فٓٛج نكٍ يٍ ثنقكى....؟؟؟
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اٌجٍست األ ِٓ ٌٝٚاٌحىُ
فٕقد ثنًددوع ٙدددىٔل ثٕددكجل ْٔددٕ ثَددّ ٚددٌف ٜثنعقددم ٔأفكددجو
ثنعقم .دقؾدز ثٌ ثنعقدم ندى ٚعذدو ددّ هللا صعدجنٗ فدال ْٚدضق ثٌ
ٚكٌٕ فكًجٔ .عذو دّ ثنٖٛاجٌ ٔثنٕٖٓ
فقجل نّ ثالؽضٓجه :يٍ صٌٚو ثٌ ٚقكى دُُٛج..؟
لبي اٌّذع :ٟإٌبط.
قجل ثالؽضٓجه :فذًجىث ّٛقكًٌٕ...؟!؟!
ُْددج دٓددش ثنًددوعّٔ ٙددكش دٌْددز نكددٍ نددى ٖٚددى ثالؽضٓددجه ثٌ
ْٚددكش ٔصُضٓدد ٙثنًُددجظٌر عُددو ْدديث ثنقددو فقددجل الدددو إىٌ ثٌ
َقددضكى عُددو ثنعقددم فقددذال ثنددٌأ٘ يعددج ٔثصفقددج ثٌ ٚقكددى ثنعقددم
دًُٓٛددج ٕددٌ ٟأٌ ال ٚددومم ثنُقددم دًُٓٛددج إالّ نهٞددًٌٔر .فكددجٌ
ثأليٌ إٕكجال آمٌ دق ثنًوع ٙإى كٛف صٌف ٜثنعقدم ٔأَدش
صُجه٘ دوعٕٖ صوّع ٙأَّٓج عقجةوٚز؟ ٔثنًعدٌٔ ثٌ ثنًنجٟدخ
فدد ٙثنقٞددجٚج ثنعقجةوٚددز ْددٕ ثنعقددم ال هٛددٌ ُْٔددج نددٕ ّددهذُج عددٍ
ثنًددوع ٙأهنضددّ ثنًددوعجر يددٍ ثنُقددم فكٛددف ٚقددٌ نددّ قددٌثً؟ نكددٍ
صُجٍل ثالؽضٓجه يٌر أمٌٖ نًُٛقّ فٌٙز أمٌٖ.
قجل ثالؽضٓجهٔ :كجٌ ٚذؤث أكغٌ ّٛاٌر يٍ يقجدهّ ألَّ ًٚضهد
ثألهنز
قددجل :ثٌ أهندددز ثالؽضٓددجه ٔثنضقهٛدددو كغٛدددٌر يُٓددج ثندددونٛم ثنعقهدددٙ
فجنعقم ٚقكى ثَدّ الددو نهًؾضًد يدٍ يدُظى ٚدُظى أيدًٕ ثنُدجُ
ٌٕٔٚوْى ثنٗ  ٌٟٚثنْوثه ثندي٘ كضدخ هللا صعدجنٗ ندّ ثنٌٝدج
ف ٙثنوَٛج ٔثٜمٌر
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ٔيدٍ ثناذٛعدد ٙثٌ ْديث ثنًددُٓؼ ٔثناٌٚد أٔل يددٍ ّدجً عهٛددّ
ٔيغهّ ثألَذٛج عهدٓٛى ثنْدالو ثندي ٍٚدعدغٓى هللا صعدجنٗ يذٖدٌٍٚ
ٔيُيً .ٍٚإى نٕال ٔؽٕه ثألَذٛج نًج كجٌ هلل فؾز عهٗ ثنذٖدٌ
ٔنًج كجٌ يٍ ثنقكًدز ٔثنًُاد ثٌ ٚعجقدخ ثنُدجُ الٌ ثنعجقدم
ْٚددضقذـ ثٌ ٚعجقددخ إَْددجَج عهددٗ أيددٌ ال ٚعهددى دددّ ٔال ٚعددٌ
َضجةؾّ ٔيٍ ُْج فقو ثعضذٌس ثنُذٕر ناف يٍ هللا صعجنٗ ثََندّ
ثنددٗ ثنذٖددٌٚز .ألَددّ يددٍ عهددٓٛى دددجٌ عددٌفٓى أفكددجو ثنٖددٌٚعز.
ٔنًج ثَق ٗٞهًٔ ثنُذدٕر أصدٌٖ ثٌ ًّدٕل هللا ٙدهٗ هللا عهٛدّ
ٔآندددّ ّدددٛضٌ ثأليدددز صنضدددجً يٚدددٌْٛج دٛدددوْج ْٔددد ٙدعدددو ندددى
صْضكًم ؽدئً ثالًٚدجٌ فدَ ٙفّٕدٓج ٔنًدج ُٚعقدو ثنقهدخ عهٛدّ؟
فكددجٌ ثألٔنددٗ ثٌ  ٞٚد ثنُذدد ٙثنكددٌٚى ثنًددُٓؼ ثنٚددقٛـ كددٙ
ُٚضّذ د ٔ .ثٌ ْدديِ ثنقكًددز ْٔدديث ثنًعُددٗ إىث كددجٌ يددٍ ٔثؽذددجس
ثنٌّٕل ثنضد ٙفكًُدج دجنعقدم ثَٓدج يدٍ ٔثؽذجصدّ أصدٌثِ أفدٌٗ
يدددٍ هللا صعدددجنٗ ٕدددجَّ ثٌ ًٓٚدددم ْددديِ ثنٌّدددجنز ْٔددديِ ثنًًٓدددز
فٛوًكٓج ثنُذٚٔ ٙغفهٓج ًح ثنُذ ٙأصضٕق ىن ؟
لبي اٌّذع :ٟوال
قددجل :إىٌ فددجهلل صعددجنٗ فكددى عهددٗ ّ
أٌ يددٍ دعددو ثنُذدد ٙأٔٙددٛج
ًّجْى ثنُذٔ ٙثفوث ٔثفوث أن ِٛكين ؟
لبي :بٍٝ
قجل ثالؽضٓجه :أصٌٖ هللا صعجنٗ قو ّدًجْى ددجنقٌآٌ أو ثَدّ عًدو
ثنٗ أّهٕح آمٌ..؟
قجل ثنًوع :ٙهللا ًّٕٔنّ أعهى
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قجل ثالؽضٓجه :كال ،ثٌ ثنقٌآٌ قدو ددْ ٍٛديث ثنًعُدٗ دقٕندّ ؽدم
ٕىَّ
((ٔيج أصجكى ثنٌّٕل فنئِ ٔيج َٓجكى عُّ فجَضٕٓث)..
((ٔيج ُٚا عٍ ثنٕٖٓ ثٌ ْٕ إال ٔفٕٚ ٙفٗ)..
أن ِٛكين ..؟
لبي :بٍٝ
قجل ثالؽضٓجهْ :م صعٌ نًجىث ْيث الْضًجو ٔثنًضجدعز
لبي اٌّذعٌ :ٟجعً حجت ٔبجضة عٍ ٝاٌبطش٠ت
قجل ثالؽضٓجه :أفُْش ؽَث هللا مٌٛث فكٛف صٌٚوَج ثٌ َعضقدو
ثٌ ثنغٛذز صذقٗ فٌثهج ثنٗ ثٌ ٕٚنو ثفًو ثنقْدٍ فًٛألْدج فًدٍ
ثنقؾز عهٗ ثنعذجه ف ٙصه ثنفضٌر.
قددددجل :ثنقؾددددز عهددددٗ ثنعذددددجه فدددد ٙفضددددٌر ثنغٛذددددز ْددددى ثنعهًددددج
ثنًنه.ٌٕٚ
أؽجح ثؽضٓجه :يغم يٍ
لاابي اٌّااذع :ٟأِزاابي اٌطاا١ٙذ ٓ٠اٌصااذسٚ ٓ٠اٌساا١ذ اٌخّٕ١ااٟ
(سحّ ُٙهللا)
فقجل ثالؽضٓجه :يضعؾذج يٍ ٕدور ثنضُدجق ٜإىٌ كٛدف صٌٚدو يُدج
ثٌ َعضقو دٚو هعٕث ٔأَش صغٌ ف ٙصُجقٞجص ٔأٔفجند
فىَش:
 -1صقددٕل ثٌ ثنعهددٕو ثنضدد ٙصددوًُ فدد ٙثنقددٍٕر ْدد ٙعهددٕو يددٍ
ثَضجػ ثنكجفٌٔ ٍٚيٍ صىنٛفجس ثنًهقدو ٍٚفعهدى ثنقدٍٕر عهدى يدٍ
ثنكفٌر
ٔ -2نى صكضف فقكًش دكفٌ ثنًؾضٓوٍٚ
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ٔ -3ندى صكضددف فقهددش ّ
إٌ ثالؽضٓدجه ٔثنضقهٛددو دوعددز ٔثٌ ثنعهًددج
ْى أةًز ثنٞالنز ٔأَٓى فقٓدج آمدٌ ثنَيدجٌ ثندي ٍٚفديً يدُٓى
أْم ثنذٛش عهٓٛى ثنْالو
ٔ -4أَددش يددٍ قددجل ثَددّ ال ٚؾددٍٕ ثالعضًددجه عهددٗ ثنعقددم ألَددّ
قج ٌٙال ٕٙٚم ثنٗ م ٌٛألَّ ْدٕ يدٍ أٔٙدم ثنًؾضًد ثندٗ
ثإلنقجه كًج ف ٙكجًل يجًكِ
ٔ -5قهدش أَٓددى يددٍ عذدور ثنعؾددم عؾددم ثنْدجيٌ٘ ٔثنددي٘ ْددٕ
ثنهقخ ثني٘ أٟهقضّ عهٗ عهى ثألٕٙل
ٔثنًعهٕو ثٌ ثنٖٓٛو ٍٚمٕٙٚج ًْج يٍ ًٔثه عهى ثألٙدٕل
ْٔددى يًددٍ هًُ ٔٚددوًُ ثنعهدددٕو ثنًُاقٛددز كًددج فدد ٙكضدددجح
ثألّدِ ثنًُاقٛددز نالّددضقٌث فكٛددف ٙددـ ند ثٌ صعضًددو عهددٗ
ْؤال ْٔى يًٍ مج ٛف ٙعهٕو ثنكجفٌٍٚ
ٔثَ ٙألعؾخ يٍ ؽٌأصد عهدٗ ْديِ ثنضُجقٞدجس ثنضد ٙثدضهٛدش
دٓج ٔأَش صذضعو عٍ ثنعقم ٔثنًُا ٔكىَ صعجيٛش عٍ ثند عُّعمى
ثنض ٙيدٍ دٓدج هللا صعدجنٗ عهٛد كجناجقدز ثنكٌٓدجةٛدز ٔثنضهفدجٍ ٔ
ثالَضٌَددش فدد ٙفددد ٍٛثٌ يددٍ ثمضددٌ ْددديِ ثأليددًٕ ًْٕٟٔدددج
ٔٚإًْدددج ْدددى أْدددم ثنكفدددٌ فكٛدددف صضدددُعى دٓدددج ٔصقدددٌو يُٓدددج
فٌقش ُْج دد ٍٛثنعقدم ٔثندو ٍٚدقٛدظ
هٔ … ٌٛال ثعهى كٛف ّ
ثٌ ثندددو ٍٚإىث مدددال يُدددّ ٕدددن٘ فٛؾدددخ ثالدضعدددجه عدددٍ ىنددد
ثنٖدددن٘ ٔعدددٍ َضجؽجصدددّ ٔال ثعدددٌ كٛدددف ٙدددققش ْددديث
ثنًعُٗ.
ث ٌٟثنًوعّٔ ٙكش ٔٔؽو ثَّ كجٌ ٔثًْج فد ٙهعدٕثِ ثنضدٙ
أًثه ثٌ ٚقُ ثنُجُ دٓج.
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فمبي :ئٔ ٟاسخٕىش اْ ٔأخز عٍِٕٛب ِٓ وابفش جبحاذ هلل ٚأساٖ
٠عش بصحت دٕٕ٠ب ِٚعخمذٔب
قددجل ثالؽضٓددجه :إىٌ كٛددف صعجيددم أةًضُددج ي د ثنعهددٕو ثنَٕٛجَٛددز
فٚددققٕث يددج ْدددٕ يعقددٕل يُٓددج ٔيٖدددٌٔ ٔأَكددٌٔث ثنذدددجقٙ
ًٔهِٔ َٔقددٍ َؾددو ثٌ دعدد ٜثنقددٕثَ ٍٛيًددج ال ٚنضهددف عهٛددّ
عجقم ٔمجٙز ف ٙيذجها عهى ثنًُا  ..ثٔ ٌٜقو ٔؽوَج هنٛال
عهٗ ثنضُجق ٜد ٍٛثٌ صٌف ٜثالؽضٓجه ٔيٍ ّدجً فد ٙفهكدّ ٔ
صًْ ٙثنْجيٌ٘ ٔعؾهّ ثألٕٙل ٔثنعٛجى ددجهلل يدٍ ْديث ثنقدٕل
ٔد ٍٛقٕن ثٌ ُْج عهًج ينه ٌٕٚيُٓى ثنٚدوًثٌ ٔيدُٓى
ثنْٛو ثننً.ُٙٛ
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اٌجٍست اٌزبٔ١ت
ٔٔؽددوس ثَ د صق د فدد ٙصُددجق ٜآمددٌ إى ثَ د صًضددوؿ ثنعقٛهددٙ
دقٕنددد ((ثنٖدددٛل َدددجظى ثنعقٛهددد( ٙففظدددّ هللا) ثنعدددجنى ثنفجٝدددم
ٔثنٕن ٙثنُجٙـ ٜل دمحم ( ))[]5
ف ٙف ٍٛثٌ كجصخ ثإلفقجو ثنعقٛهدٚ(( ٙندجنف إيجيدّ فٛقدٕل ثٌ
عهدددى ثألٙدددٕل ْدددى عهدددى ظُددد ٙثفضدددٛؼ إنٛدددّ دعدددو فقدددو ثإليدددجو
ثنًعٕٚو]6[ .))...
_ثٌ ثنْٛو ثفًو ثنقٍْ نى ٚذام ثنضقهٛو ؽًهز ٔصفٚدٛال ٔثًَدج
قجل ثٌ ثنضقهٛو ث ٌٜدجٟم]7[)..
ٔأَش صقٕل ف ٙيقويض ((ٔكىَّ ال ٚعهى إٌ أٙدٕل ثنفقدّ عهدى
ظُدددَٔ ٙظٌٚدددجس ظُٛدددز يْدددضُور إندددٗ قٕثعدددو ٔٝدددعٓج كفدددٌر
ثنَٕٛدددجٌ ٔقدددجنٕث إَٓدددج ددددوٛٓٚجس يُاقٛدددز ال مدددال فٓٛدددج ددددٍٛ
ثنعقال ٔ ،نٛش ٕدعٌ٘ ندٕ كدجٌ ْدؤال ثنَٕٛدجَ ٍٛٛعقدال نًدج
ّدك مٌصع عٓى ٚمع مً ُٓدٌٕم )
ثعٌٕٝث عٍ ثألَذٛج ( :نمعمً ٌُ م إعََّ ُٓدى نم عفد ٙم
(ثنقؾٌ]8[))، )72 :
ثَ ٌٜضْج ل دعو ثٌ ٔٙهُج ثنٗ ثَدّ الددو يدٍ ٔؽدٕه فؾدز هلل
صعدجنٗ دعددو دوثٚددز ثنغٛذددز ثنكذددٌٖ فًددٍ ْددٕ ثنقؾددزْ ..ددم صذقددٗ
ثأليز دال فؾز؟ أيٌ ه ٌٛيعقٕل.
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فئنٗ يدٍ صٕؽدّ ثنُدجُ يدٍ دعدو هٛذدز ثإليدجو عؾدم هللا صعدجنٗ
فٌؽّ ثنكذٌٖ؟
لبي اٌّذع :ٟأٔب أٚجٗ إٌبط اٌ ٝاْ ٠شجعٛا اٌ ٝاٌٛصٟ
قجل ثالؽضٓجه :إىث نى ٚكٍ ُْج ٔ ٙٙفئنٗ يٍ ٌٚؽ ثنُجُ
لبي اٌّذع٠ :ٟشجعٛا اٌ ٝاٌمشآْ ٚاٌسٕت.
ثالؽضٓجه :أَش قهش فًٛج ّدذ ثٌ ثالَْدجٌ ال ًٚكُدّ ثٌ ٚعضًدو
عهدٗ عقهددّ ثنقجٙدٌ ألَددّ عقدم ٝددجل .فكٛدف ًٚكددٍ ثٌ صٕؽددّ
ثنُجُ ثنٗ ثنقدٌآٌ ٔثنْدُز فكٛدف ٚعدٌ ثألفكدجو يدٍ ثنقدٌآٌ
ٔثنْددُز يددٍ عقهددّ قجٙددٌ ٔؽجْددم فكٛددف ْٚددضا ٛثٌ ًٛٚددَ
ثنًعجَ ٙثنهفظٛز نهقٌآٌ ثنكٌٚى فًغال نٕ أميَج يعُدٗ ثنقدٌ أٔ
يعُٗ (نِسَآإُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَؤْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )..فكٛف ٚعٌ
ثنًكهدددف ثنًعُدددٗ ثنققٛقددد ٙمٕٙٚدددج إىث كدددجٌ ثالَْدددجٌ أ ّيّٛدددج
دْٛاج أٔ ؽجْال أٔ فجّقج فئٌ أيٌصّ دجنٌؽٕ ثنٗ هٛدٌِ فٓدٕ
ال ٚنهددٕ يددٍ أيددٌ :ٍٚأيددج ثٌ ٚضذدد إصذجعددج فقٛقٛددج أٔ ثٌ ٚضذدد
إصذجعددج ٝددجالٔ .كالًْددج ًٔه فدد ٙثنقددٌآٌ ثنكددٌٚى ٔندد ِٛدددٍٛ
ثإلصذدج ٔدد ٍٛثنضقهٛدو يدٍ فدٌ فًٓدج نفظدجٌ نًعُدٗ ٔثفدو ْددٕ
ًؽٕ ثنٗ ثنغٔ ٌٛثألمي دقٕنّ .فًجىث صقٕل..؟
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اٌجٍست اٌزبٌزت
حماكمت املناظرة

ّكش ثالؽضٓدجه قهدٛال ٔكىَدّ صديكٌ أيدٌث يدج فقدجل إَدّ ٙدًعش
ألكغدددٌ يدددٍ يدددٌر ثٌ ثنًدددوع ٔ ٙكغٛدددٌث يدددٍ أيغجندددّ ٚدددوّعٌٕ
ثنًُجظٌر دجنقٌآٌ ثنكٌٚى أن ِٛكين ؟
لبي اٌّذعٔ :ٟعُ.
قجل ثالؽضٓدجه :ثندى صعهدى ثٌ ثنًُدجظٌر فد ٙثنقدٌآٌ ثنكدٌٚى صفدضـ
عه ٛأدٕثدج عور؟
لبي اٌّذعِٚ :ٟب٘..ٟ؟
قجل ثالؽضٓجه :ثنى صعهى ثٌ أيٛدٌ ثنًدؤيَُٓ ٍٛدٗ عدٍ ثنًُدجظٌر
دجنقٌآٌ ثنكٌٚى فًُٛج أًثه ثدٍ عذجُ ىن ؟
لبي :بٍ ٝاعٍُ.
ّ
قددجل ثالؽضٓددجه :فًددج ثنددي٘ هفعدد إنددٗ أٌ صنددجنف أيددٌ أيٛددٌ
ثنًؤيُ ٍٛعه ّٛثنْالو؟
لبي اٌّذع :ٟألٔ ٟأعٍُ ِٓ ابٓ عببط.
قجل ثالؽضٓجهٔ :يج همم ثدٍ عذجُ دجأليٌ؟
لاابي اٌّااذع :ٟألْ اإلِاابَ خطاا ٟأْ ٠فطااً اباآ عباابط فااٟ
إٌّبظشة فّٕعٗ ِٕٙب.
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أؽجح ثالؽضٓجهْ :يث ٚول عهٗ ؽٓه ٔعيًث نهعذجًر.
فُٓج أيٌثٌ :ثألٔل ثٌ ثإليجو ال ٚنٖٗ ٔ إًَج َقٕل ٚعهى أٔ ال
ٚعهى .فٕٓ ٚعهى إٌ كجٌ ثدٍ عذجُ ّٛفٖم أٔ ال.
ثأليددٌ ثنغددجَ ٙثٌ ثإليددجو ٟددٌؿ ثنعهددز فكجَددش نْٛددش فدد ٙثدددٍ
عذجُ ٔ ثًَج ف ٙثنقٌآٌ فقجل (ثَّ ف ًّجل ىٔ ٔؽِٕ)..
أصعٌ يجىث ٚعُ ٙمف ًّجل ٔؽِٕ؟
لبئ :عُ ئٔٗ اٌخعبسض.
قجل ثالؽضٓجه :فذى٘ عهى ٚقم ثنضعجً..ٛ؟
لبي اٌّذعٔ :ٟسخط١ع ٔحٓ أْ ٔحً اٌخعبسض.
قجل ثالؽضٓجه :إىث عهًدش أَدش فًدٍ نٓدؤال ثنُدجُ يًدٍ يدجس
ٔنى ٚهضق د ..؟
لبي اٌّذع :ٟهللا اعٍُ.
قجل ثنعقمٔ :هللا ثَّ نًُا هٌٚخ ٚٚوً يُ أٓٚج ثنًوع.ٙ
ٔأَش ٚج أٓٚج ثالؽضٓجه كٛف صؾٛخ عٍ ْيث ثأليٌ؟
قجل ثالؽضٓجهَ :قٍ أفٌهَج أدٕثددج مجٙدز فد ٙعهٕيُدج ّدًُٛجْج
أدٕثح عالػ ثنضعجً.ٛ
قجل ثنعقم :دجً هللا فٛكى أًثكى قو ؽعهضى نكم ّؤثل ؽٕثدج.
لبي اٌّذع :ٟاْ عٍِ ُِٙٛسخٕبطت ِٓ عم ٌُٙٛاٌخبصت.
قجل ثالؽضٓجه (دذٌٔه) :أَدج يضىكدو ثَد ال صفدٌ دد ٍٛثألٙدٕل
ثنعًهٛددز ٔعهددى ثألٙددٕل فددئىث كُددش صقٚددو ثألٙددٕل ثنعًهٛددز
فعُوَج ف ٙثنًٌفهز ثألٔنٗ ؽًهز يٍ ثنقٕثعو ال َؾدو فٓٛدج يدٍ
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مدددٌػ ددددونٛم عقهددد ٙيندددجنف نهٖدددٌ أٔ يُفدددٌه عدددٍ ثندددونٛم
ثنٌٖع ٙفٓج ْ ٙقٕثعو ثالّضٚقجح يغال
َْىل يج ْٕ يذُجًِٔ ،ثؽ ثنذٌث ر ثنٌٖعٛز ٔثعٌ يُْوْج
((الرباءة))
ثنُقددٕ ثألٔل يددٍ أهنددز ثنذددٌث ر :ثنذددٌث ر ثنًْددضفجهر يددٍ قٕنددّ
صعدددجنٗٔ " :يدددج كُدددج يعددديد ٍٛفضدددٗ َذعدددظ ًّدددٕال "  ،فدددئٌ
ثنٌّٕل ثعضذٌ كًغدجل نًاهد ثنذٛدجٌ ٔإقجيدز ثنقؾدز ٔ ،إقجيدز
ثنقؾدز كًدج صقٚدم دئٚٚدجل ثنقكدى ثندٕثقع ، ٙكدين صقٚددم
دئٚٚجل ٔؽٕح ثالفضٛج .ٟفٌٔثٚدجس ٔؽدٕح ثالفضٛدج ٟدًغجددز
دعظ ثنٌّٕلٔ ،دين صٌف يٕ ٕٝثنذٌث ر.
((االستصحاب))
أيج ثنغجنظ :أ٘ ثالمذجً فٕٓ ثنعًدور فد ٙيقدجو ثالّدضوالل :فًدٍ
ثنٌٔثٚجس ثنًْضول دٓج ٙقٛقز ًٍثًر عٍ أد ٙعذو هللا عهٛدّ
ثنْالو ،فٛظ ّىنّ عٍ ثنًٌصذز ثنضٚ ٙضقق دٓج ثنُٕو ثنُجقٜ
نهٕٝددٕ  ،فىؽجدددّ .عددى ّددىنّ عددٍ ثنقكددى فدد ٙفجنددز ثنٖ د فددٙ
ٔقٕ ثنُٕو إى قجل نّ :فجٌ فٌ ف ٙؽُذّ ٕدب ٔندى ٚعهدى ددّ،
فكىٌ عوو ثنضفجصّ إنٗ يدج فدٌ فد ٙؽُذدّ ؽعهدّ ٖٚد فد ٙأَدّ
َددجو فعددال أٔ ال فجّددضفٓى عددٍ فكًددّ ،فقددجل نددّ ثإليددجو ( ) ،ال
فضٗ ْٚضٛقٍ ثَّ قو َجو فضٗ ٚؾب يٍ ىن أيٌ ددٔ ٍٛإال فئَدّ
عهٗ ٚق ٍٛيٍ ٕٔٝةّٔ ،ال ُٚق ٜثنٛقد ٍٛأددوث دجنٖد ٔ ،نكدٍ
ُٚق ّٞدٛق ٍٛآمٌ]9[)...
ٔ يج هيُج َضكهى ف ٙثنًُجظٌر ،يج ْٕ يًٕه ثنًُجظٌر؟
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لبي اٌّذع :ٟاٌمشآْ اٌىش.ُ٠
قجل ثالؽضٓجهْ :م كم ثنقٌآٌ ثنكٌٚى؟
لبي اٌّذعٔ ٟعُ.
قجل ثنًؾضٓو :ثَضى ثألعهى دكم ثنقٌآٌ أن ِٛكين ..؟
لبي اٌّذعٔ ٟعُ.
قجل ثالؽضٓجه :فٓج ْ ٙعهٕو ثنٌٖٚعز يْضُذاز يدٍ مًْدًجةز
آٚز فق ،٠فهًجىث ال صذاهٕث هنٛم أٙقجح ثنفقّ؟
إَ ٙأّىن أٓٚج ثنعقم أن ِٛثألعهى دجنكم ثعهى دجنؾَ ؟
لبي اٌعمًٔ :عُ.
قجل ثالؽضٓجه :ثّىنْٕى ثٌ كجَٕث ُٚاقٌٕ..؟

عٛدة اٌ ٝاٌّذاسط اٌفىش٠ت
قجل ثالؽضٓجه :إنٗ ث ٌٜأَج ثٌٟؿ أهنضٔ ٙأهف ثٕكجالص ثنضدٙ
صٌه عهٔ ٙكهًج صقويش مإر نى صْضا أَدش ثٌ صًُعُد ٙيدٍ
ثنضقددوو ماددٕر فددد ٙثنقددوٚظ هالنددز عهدددٗ أًؽقٛددز ثنًفدددٌهثس
ٔثألهنز ثنض ٙأٌٟفٓج....
ٔيٍ مالل ثنًوثًُ ثنفكٌٚز ثنض ٙأّْش يٍ قعذم أْم ثنذٛدش
كدجٌ ُْدج هثفد نكغٛدٌ يدٍ ثناهذدز فد ٙثنضفدٕ ٔثنضفدٕ فضدٗ
ٚٚهٕث إنٗ أعهٗ ثنوًؽجس فعٕهْى ثألةًز عهٓٛى ثنْالو عهٗ
ثٌ ٚكَٕددٕث يؾضٓددو( ٍٚأ٘ ْٚددضاٛعٌٕ ثّددضُذج ٟثألفكددجو هٌٔ
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ثنٌؽددٕ ثنددٗ ثإليددجو) ٔنًددج ٔٙددم دٓددى ثأليددٌ ثَٓددى قددو دهغددٕث
يٌفهز ثنٕعجقز دّ دقٛدظ ثَدّ ال ٚنٖدٗ يُدّ ثٌ ٚضهكدى فد ٙأهث
عًهددّ ثنددوٚ ُٙٚذجٕددٌ ثألةًددز دقددغٓى عهددٗ ثالفضددج فكددجٌ فددغٓى
عهٗ ثالّضُذج ٟظٌٓ دعور أَقج
 -1يُٓج فغٓى عهٗ ثإلفضج
 -2صٖؾٛعٓى عهٗ ثالفضج ٔعهٗ ثنًقجؽؾز
-3ثًّجنٓى ثنٗ ثنذهوثٌ كٚ ٙؤٌٚث ٕؤٌٔ ثنٖدٛعز ٔثنًْدهًٍٛ
ُْج
ْٔكيث َْضاَ ٛقٍ ثٌ َكضٖف دع ٜثألهنز:
 -1ثٌ ثنًضٌٖعز ثنًضو ٌُٕٚثنقٌٚذٌٕ يٍ ثإليجو قو ًأٔث ىند
ٔنى ٚعضٌٝدٕث عهٛدّ فكٖدفٕث ثٌ ْديث ثنفعدم يذدجؿ عُدوْى -أ٘
عُو آل ثنذٛش عهٓٛى ثنْالو.-
َٔ -2قهٓدى ْديث ثنًعُدٗ يضدٕثصٌث عدٍ أْدم ثنذٛدش ٚغذدش نُدج ثٌ
ثًّددجل ثنفقٓددج ٔأيددٌْى دجالفضددج ٔصٖددؾٛعٓى عهٛددّ ْددٕ أيددٌ
ٙددجهً يددٍ ثألةًددز ْٔدديث ٚعُددٔ ٙؽددٕه ثنًٚددهقز ٔ ثنٌؤٚددز
ثنذعٛور ثنض ٙصقققٓج.
 -3يددٍ ْدديث ٔيددٍ هٛددٌِ َكضٖددف ثٌ يذددوأ ثالصذددج ْددٕ أيددٌ
فاددٌ٘ ٔثالؽضٓددجه أيددٌ يٖددٌٔ دجنعقددم ٔ دْددٌٛر ثنُذددٔ ٙآل
دٛضّ ٔدٌْٛر ثنقٌٚذ ٍٛيٍ ثنٌّٕل ٔآنّ ألَٓى ْى يٍ َقم إنُٛج
ْيث ثنًٕ. ٕٝ
ٔنًج نى ٚؾو ثنًوع ٙدوث يدٍ صقذدم ثنققٛقدز أًثه ثٌ ٚهدٕى ددىيٌ
آمددٌ قددجةال ٌىاآ وز١ااشا ِاآ اٌّجخٙااذِّ ٓ٠اآ ساابس عٍاا ٝخااػ
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االجخٙبد ِٕحشفٚ ْٛساشاق  ٚأوٍات ألِاٛاي اإلِابَ عجاً هللا
حعبٌ ٝفشجٗ.
قجل ثالؽضٓجه :إَُ ٙثفٓى يٍ كالي صْهًٛج دجنقٛٞز ثألّجّدٛز
ْٔ ٙيذوأ ثالؽضٓجه نكٍ ثننهم ف ٙيدٍ ٟذد ثنًذدوأ ٔثَقدٌ
عُددّ ْٔدديث ال ٞٚددٌ أٙددم ثنقٞددٛز ْٔدديث َفْددّ ٔؽددوَجِ فددٙ
ثنضددجًٚل ثإلّددالي ٙإى أَُّددج ٔؽددوَج ّ
أٌ كغٛددٌث يًددٍ صهقددخ دهقددخ
مهٛفز ًّٕل هللا ٙدهٗ هللا عهٛدّ ٔآندّ ثَقدٌ دند ٠ثننالفدز
ٔأمددي ٚقٕنددّ ثنددٗ ثنذٛددش ثأليددٕ٘ ال ثنددٗ ثنذٛددش ثإلّددالي.ٙ
ٔثأليدددٕثل صؾًددد ال ثندددٗ ثنفقدددٌث ٔدٛدددش ثنًدددجل ٔ ثًَدددج ثندددٗ
ثألهُٛدددج ٔأدُدددج ثألهُٛدددج ْٔددديث ال ٞٚدددٌ دىٙدددم ثنقٞدددٛز
مٕٙٚددج ٔثٌ فٓٛددج يددٍ ّددجً عهددٗ ثنًددُٓؼ ثنعهددٕ٘ ثألٙددٛم
ألَ ث ٌٜيٍ د ٍٛعذجًثصد ْدٕ ثنضذعد ٜٛفضقدٕل ثٌ دعٞدٓى
كيث ٔكيث.
قددجل ثنعقددم أفْددُش ٚددج أمددج ثنعقددم نقددو ّددٌس عهددٗ ثنٚددٌثٟ
ثنقٕٚىْ .م ن ثٌ صٓوُٚج ثنٗ هنٛم آمٌ؟
قجل ثالؽضٓجهَ :عى ُْج هنٛم آمٌ يٍ نْجٌ ثنٌٔثٚدجس ،إى ثٌ
ثنْٛو ثفًو ثنقٍْ ٚعضًو عهٗ ثألّهٕح ثنٌٔثةد ٙفدٌٟ ٙفدّ
ٔيٍ د ٍٛثنًؤٚوثس ثنض ٙثعضذٌْج نهضٌك َٛعهٗ ٙقز قٞدٛضّ
ثٌ ف ٙثنًؾضً يٍ ٚقجًح هعٕصّ دجنٌهى يدٍ كَٕٓدج فقدز ٔ
ْى أكجدٌ ثنًؾضً يًٍ  ًّٗ ُْٚدـ "فقٓدج آمدٌ ثنَيدجٌ"ٔ .نقدو
ىكٌس ثنٌٔثٚدجس ٔ-ال ٍثل ثنقدٕل نهًدوع ٙثفًدو ثنقْدٍ -ثٌ
ف ٙآمٌ ثنَيجٌ ثٕو يٍ ٚقدجًح ثإليدجو ٔهعدٕر ثإليدجو عؾدم
هللا صعجنٗ فٌؽّ ْى فقٓج ثنٞالنز.
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لبي اٌّذعِٕ :ٟخفعب ٚوأٔٗ حصً عٍ ٝدٌ٠ ً١إ٠ذ دعٛاٖ
ِٚب سأ٠ه أٔج بٙزٖ اٌشٚا٠بث ً٘ حسخط١ع ئٔىبس٘ب؟
قجل ثالؽضٓدجه :كدال ددم أٍٚدو عهٓٛدج فدجنُذ ٙثألكدٌو ٔأْدم دٛضدّ
ثألٟٓجً(ٙهٕثس هللا ّٔاليّ عهٓٛى أؽًعد )ٍٛفدئًَج يدُٓى
إٔدٌ مهد هللا فُٛاذد عهدٓٛى عُدٕثٌ إٔدٌ
ٔ ٔٙفْٕى ددىَٓى ّ
ثننه ٔثننهٛقزٔ ،أَٓى أْم ثنفضُز ٔدٛضٓج ،فًُٓى صندٌػ ثنفضُدز
ٔإنٓٛى صعٕهٔ ،أَٓى أْم ثنكيح ٔثنُفج فٛضفقٓدٌٕ نغٛدٌ ثندوٍٚ
ددددم نهًدددجل ٔثنًُٚدددخ ٔثنٓدددٕٖ ٔثندددوَٛجٔ ،أَٓدددى ثنغجٙدددذٌٕ
ٔثنًذغٕٓٚٔ ٌٕٞه ثأليز ٔثنقجّدإٌ ٔثنًدجًقٌٕ ٔثنُدجكغٌٕ
ٚضىٔنٌٕ ثنقٌآٌ ٔٚعجًٚٔ ٌٕٝقجًدٌٕ ثإليدجو ٙدجفخ
ألَٓى ّ
ثنَيددجٌ(عهٛددّ ثنْددالو ٔأًٔثفُددج نًقويددّ ثنفددوث ) ٔٚقٕنددٌٕ نددّ
أًؽددد ال فجؽدددز نُدددج دددد  ،إٌ ثندددو ٍٚدنٛدددٌ فٓدددى ثندددو ّؽجل أٔ
ثألماٌ ٔ ثألٌٕ يٍ ثنو ّؽجل ٔقو مج ثنُذٙ(ٙدهٗ هللا عهٛدّ
ٔآنّ ّٔهى) يدُٓى ٔيدٍ مادٌْى عهدٗ ثأليدز أكغدٌ يدٍ مٕفدّ
يددٍ ثنددو ّؽجلٔ ،دجنضىكٛددو فدد ٙأ٘ أٌٟٔفددز نهددوؽجل فٓددى أصذجعددّ
ٕٔٛعضّ َٔجٔ ٌّٚٙأدٕثقّ ٔفقٓجؤِ ٔعًالؤِ]11[ .
لاابي اٌعمااً أساوااُ ألحّااخُ اٌشٚا٠اابث ٔٚحاآ احفمٕااب عٍاا ٝاْ
٠ىٔ ْٛمبضٕب عمٍ١ب.
قجل ثالؽضٓجهَ :عى ٔنكُُد ٙأًهس ثٌ أعاد ٙثنٖدجْو ٔأٔٝدـ
ثالّضوالل فق٠
لبي :ئرْ حفعً
فقجل ثالؽضٓجه ثَظٌ ثنٗ ْيِ ثنٌٔثٚز
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عٍ ًّٕل هللا(ٙهٗ هللا عهٛدّ ٔآندّ ّٔدهى)(( :نًدج عدٌػ ددٙ
ٔ …ٙأعاٛضددد أٌ
إنددٗ ًدددد ٙؽدد ّم ؽالندددّ… فددىٔفٗ هللا أنددد ّ
أمٌػ يٍ ٙهذّ (عه ٙدٍ أدٟ ٙجنخ) أفو عٌٖ يٓوٚج كهٓدى
يٍ ىًٚض يٍ ثنذكٌ ثنذضٕل ٔأمٌػ ًؽم يدُٓى ٚٚده ٙمهفدّ
عْٛدددٗ ددددٍ يدددٌٚىًٚ ،دددأل ثألً ٛعدددوال كًدددج ُيهتدددش ظهًدددج
ٔؽًٕث… فقهدشٚ :دج إنٓدّٔ ٙدٛو٘ يضدٗ ٚكدٌٕ ىند ؟ فدىٔفٗ
هللا ّ
عَ ٔؽ ّمٚ :كٌٕ ىن إىث ًف ثنعهدى ٔظٓدٌ ثنؾٓدمٔ ،كغدٌ
ثنقٌث ٔقم ثنعًمٔ ،قم ثنفقٓج ثنٓجهٌٔ ٔكغٌ فقٓج ثنٞدالنز
ٔثننَٕددزٔ … ،كغددٌ ثنؾددًٕ ٔثنفْددجهٔ… ،عُددو ىندد عالعددز
مْدددٕ  :مْدددف دجنًٖدددٌ ٔ ،مْدددف ددددجنًغٌحٔ ،مْدددف
دؾَٚددٌر ثنعددٌح… ٔظٓدددًٕ ثنددو ّؽجل ٚندددٌػ دجنًٖددٌ يدددٍ
ّؾْضجٌٔ ،ظًٕٓ ثنْفٛجَ))…ٙ
ٔقجل أيٛدٌ ثنًدؤيُ( ٍٛعهٛدّ ثنْدالو) يجهفدج ثنعهًدج فد ٙآمدٌ
ثنَيدددجٌ دعددددو ٔٙددددف فددددجل ثنُددددجُ ٔثَقٌثفددددجصٓى ثنٌٔفٛددددز
ٔثنْهٕكٛز ف ٙع ٌٚثنو ّؽجل ٔقذٛهّٔ ٔ ،ثٙدفج ثنًدؤيُ ٍٛفدٙ
ىن ثنَيدجٌ دعدو أٌ فديًّ ٔقدوّو ثنُٚدـ ٔثإلًٕدجه فٛدظ قدجل
(عهٛددّ ثنْددالو) …(( :فجنُؾددج ثنُؾددجٔ ،ثنؾددو ثنؾددو ٌْدددج يددٍ
ثنُجُ… أٌ هلل مجنٚز يٍ عذجهِ َٔؾذج يٍ مهقّٙٔ ،دفٕر
يددٍ دٌّٚضددّٙ ،ددقذٕث ثنددوَٛج دىدددوثٌ أًٔثفٓددج يعهّقددز دددجنًهكٕس
ثألعهٗ،
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أٔنت إٔذجِ ثنٌٔفجَ ٍٛٛفد ٙثندوَٛج ،أيغدجنٓى فُٛدج قهٛدم ،أٔنتد
َؾذج هللا يٍ عذجهِ ٔأيُدجؤِ فد ٙددالهِٔ ،ثندوعجر إندٗ يعٌفضدّ
ٔثنّٕٛهز إنٗ ه…ُّٚ
أٔنت قٕو ثٙافجْى هللا نًعٌفضّ فقؾدذٓى عدٍ عٛدٌٕ مهقدّ،
ٔقاد دٓددى عدٍ ثيضقددجٌ ثنٚدذٌٔ ،فددجه دٓدى عددٍ آفدجس ثنددوَٛج
ٔفضُٓج…
أٔنت قٕو قاعٕث ثنوَٛج دجنقٕس يٍ ثنقالل…
أٔنتددد قدددٕو ثصندددئث ثألً ٛدْدددجٟجٔ ،ثنًدددج ٟٛذدددجٔ ،دقدددج
ثألً ٛيْددددددجؽؤ ،يْددددددجؽوْج دٕٛصددددددجٔ ،دٛضٓددددددج كًُددددددجٍل
ثألٛٝج …))
يٍ ْيِ ثنٌٔثٚجس ثنض ٙنى َٖج أٌ َاٛم فٓٛج ٔ ثًَج أًهَج فقد٠
إٚددٌثه يٕٝدد ثنقجؽددز يُٓددجَ ،ؾددو ثٌ ثألةًددز عهددٓٛى ثنْددالو
إٔجًٔث ثنٗ ٔؽٕه قهز فد ٙثنفقٓدج ثنٓدجهٔٔ ٍٚؽدٕه كغدٌر يدٍ
فقٓددج ثنٞددالنزْٔ .دديث يعُددجِ ثٌ ثنندد ٠ثنفقٓددٔ ٙثنفقٓددج مدد٠
ٌٕع ٙأَش صعضٌ ددّ دهْدجَ ألَد ال ًٚكُد ثٌ صُكدٌ كدم
ثنذددوٛٓٚجس فًددٍ ددد ٍٛثنذدددوٛٓٚجس ثٌ ثإليددجو ثنقؾددز عؾدددم هللا
صعجنٗ فٌؽّ ٚعجَ ٙيٍ فقٓج آمٌ ثنَيجٌ ْٔيث ثنًعُدٗ ٚغذدش
ثٌ ُْددج فقٓددج ّددٕث كدددجَٕث ْددجهٌٔ أٔ ٝددالنز ثنددٗ قدددٌح
ظًٕٓ ثإليجو عؾم هللا صعجنٗ فٌؽّ دم ثنٗ ظًِٕٓ ٔيج دعوِ
لبي اٌّذعِ :ٟعبر هللا ِٚب حبجت اإلِبَ اٌ ٝاٌفمٙبء حٕ١ئز
قجل ثالؽضٓجه :كقجؽز أؽدوثهِ ثندٗ يدٍ دعغدْٕى ثندٗ ثأليٚدجً
ٔأدهغدددْٕى ددددى ٌّ "فدددالٌ عقضددد "ٙأٔ قدددجل "فع ًّدددٚ ٙقدددٕل" ،إندددٗ
هٌْٛج يٍ ثنًعجَ ٙثنؾهٛهز.
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ٔكًج ٚقضجػ ثنًٌثؽ ثنًعٌٔفٌٕ عجنًٛج ٔنٓدى أصذدج أٌ ٚذغّدٕث
ثنددٕكال ْٔٚددضعُٕٛث دًددٍ ٚضٚددوٖ نإلؽجدددز عددٍ ثّضفْددجًثس
ثنُدددجُ ٔأّدددجنضٓى عدددٍ ثنقٞدددجٚج ثنٖدددٌعٛز ٔثنعقجةوٚدددز فكدددين
ثإليجو ال ًٚكٍ ثٌ َض ًٕٚعقال ثَدّ ّٛضٚدوٖ نإلؽجددز عهدٗ
كم يٖجكم ثنًؾضً فٕ ٙضٗ أَقج ثنعجنى
لاابي اٌّااذع٘ٚ :ٟاازٖ اٌزااٛسة اٌعٍّ١اات وبإلٔخشٔااج ٚغ١ااشٖ أال
حش ٜأٔٙب حسبعذٖ ف٘ ٟزٖ اٌّسإ١ٌٚت؟
قجل ثالؽضٓجهَ :عى نكدٍ ْدم ّ
إٌ يْدؤٔنٛز ثأليدجو ثنٕفٛدور ْدٙ
ثإلؽجدز عٍ ثالّضفضج ثس؟
لبي اٌّذعٔ :ٟعُ ف ٟٙأِٛس ابخالئ١ات ٚعاذد اٌّساٍّ ٓ١وز١اش
جذا.
ّ
قددجل ثالؽضٓددجه :إىٌ كٛددف ثقضُعددش أٌ ثنًؾضًد ال ٚقضددجػ ثنددٗ
فقٛددّ ٟددٕل فض دٌر ثنغٛذددز ثنكذددٌٖ ٔقهددش ّ
أٌ دجيكددجَٓى ثنٌؽددٕ
إنٗ ثنقٌآٌ ٔثنُْز ْٔٚضظٌٓٔث ثنقكى يُٓدج؟ أال صدٌثِ صُجقٞدج
دوٛٓٚج؟
أ ُمٌُ ثنًوّع ٙيٌر أمٌٖ نكُّ كجٌ ٖٚعٌ دجنقهخ ثنٌفٛى ددّ
يدددٍ ثنعقدددم ٔيدددٍ ثالؽضٓدددجه ٔال ٚعهدددى يدددج ْدددٕ ثنقكدددى ثندددي٘
ّٚٛوًِ دققّ ثنعقم ألَّ أهً صًجيج داالٌ يج ٚوعٕ إن.ّٛ
قددجل ثالؽضٓدددجهَ :عدددى يدد صدددٕفٌ ثنّٕدددجةم ثنقوٚغددز نكدددٍ صذقدددٗ
ثنقجؽددز نضفددجقى ثنًٖددجكم ٔكغٌصٓددجٔ .كغددٌر ثنًددؤيُ ٍٛدجإلّددالو
ٔدضعجنًٛددّ ٚهددَو ثنؤنددز ثنعجنًٛددز عقددال ثٌ صعضًددو عهددٗ ثنفقٓددج
دعدددو ثٌ صفدددضـ نٓدددى ثنًؾدددجالس ثنعهًٛدددز ثنًضادددًٕر نفدددضـ آفدددج
ثنًعٌفز أكغٌ ٔأكغٌ نٓوثٚز ثنُجُ أؽًع.ٍٛ
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اثباث الواليت الشرعيت عقال

قجل ثنعقم إَُ ٙإنٗ ْيِ ثنهقظز أؽدو أٌ أهنضد قٕٚدز ؽدوث ٔندى
ْٚضا ثنًوع ٙثفًو ثنقْدٍ ٔال هٛدٌِ ثٌ ٚدٌهٔث عهٓٛدج ْدم
ن ثٌ صف ٜٛعهُٛج أكغٌ يًج نو ٚ؟
قددجل ثالؽضٓددجهَ :عددى ثٌ نددو٘ أيددًٕث أمددٌٖ أًٚددو ثٌ ثٌٟفٓددج
ألَدد ٙثٕددعٌ دجنقجؽددز إنٓٛددج فددجٌ ثنًددوعٔ ٙأصذجعددّ ٟعُددٕث فددٙ
يذوأ آمٌ يٍ يذدجه٘ ثالؽضٓدجه ثنضدّ ٙدجً عهدٗ ْدوٓٚج يتدجس
ثنْدددُ ٍٛيالٚددد ٍٛثنذٖدددٌ يدددٍ ثنٖدددٛعز ٔفضدددٗ يدددٍ ثنْدددُز ددددم
ثالَْجَٛز ؽًعج ألٌ ًؽٕ ثنؾجْم ثنٗ ثنعجنى كًج ىكٌَج فٙ
ثنذوثٚز ْٕ ثنًعُٗ ثنعجو نالؽضٓجه ٔثنضقهٛو
قجل ثنعقمٔ :يج ْٕ..؟
قجل ثالؽضٓجهٟ :عُٕث فٔ ٙظٛفز ٔالٚز ثأليٌ
قجل ثنعقمٔ :يج صعُ ٙدٓج
قددجل ثالؽضٓددجه :ثٌ ٔظٛفددز ثنًؾضٓددو ندد ِٛثالفضددج فقددٔ ٠ثًَددج
ثنضٚو٘ نقٛجهر ثنًؾضً ف ٙكجفز ثألٙدعور ٔثنًْدضٕٚجس ٔدًدج
ٚض ٌْٛنّ
قجل ثنعقمٔ :يج صقٕل أٓٚج ثنًوع ٙدين
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لبي اٌّاذعٔ :ٟعاُ ٌماذ ارباج صابحب ٟاٌعمٍ١ا ٟبطاالْ اٌّباذأ
فاا ٟاٌٛال٠اات بعااذ اْ باا ٓ١ظااع أدٌاات اٌٛال٠اات اٌخاا ٟغشحٙااب
اٌفمٙاابء بااً اْ بعااط اٌفمٙاابء ال ٠ااإِٓ ببٌٛال٠اات فىالِٙااُ
ٕ٠مط ِٓ لبي ببٌٛال٠ت
قجل ثنعقم نالؽضٓجه :يج صقٕل ًهث عهٗ ثنٌؽم
قجل ثالؽضٓجه :ثٌ ثنٌؽم ثعضقو ثَّ ًٚهد ٕدٛتج يدٍ ثنعقدم ٔثٌ
يددٍ ًٚضهدد ٕددٛتج يددٍ ثنعقدددم ُٚددجقٔ ثأليددًٕ دٓددؤ ٔددددؤٌ
صعٚخ ال صؾُّ ٙفضدٗ َٚدم ثندٗ عًدٌرَْ .دجل يدج ْدٕ ثندونٛم
عهٗ ٙقز يج َقٕل؟
قجل ثنؾًَ : ٛعى
قدجل ثالؽضٓددجه :إَُددج َعضًددو عهددٗ يؾًٕعددز أهنددز ّىّددضقٌ عهددٗ
أَٓددج ثألهنددز ثنعقهٛددز فضددٗ ال َنددٌػ عددٍ ثنًُٓؾٛددز ثنضدد ٙثصفقُددج
عهٓٛج
قجل ثنعقم :ال يجَ يٍ ثإلٟجنز ديكٌ ثالّضوالالس نكدٍ ثكضدف
دٖجْو ٔثفو يٍ ثنٌٔثٚجس إىث صاهخ ثأليٌ ىن .
قدجل ثالؽضٓددجه :ثٌ ٕدج هللا نددٍ ثفضدجػ ثنددٗ كغٛدٌ يددٍ ثنًؤَٔددز
نكُُ ٙأّجل أٔال قذم ثٌ َومم فٙ ٙهخ ثنذقظ
قجل :ثنعقم صفٞم
قجل ثالؽضٓجه :يج ًأ ٚدجنذقظ ٚج يوعٙ
لبي :ال ببط
قجل ثالؽضٓجه :ثال صٌٖ ف ّٛثنًْقز ثنعهًٛز
لبي اٌّذعٔ :ٟعُ
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قددجل ثالؽضٓددجه :يددج صقددٕل فددً ٙأُٚددج فدد ٙثالؽضٓددجه ٔثنضقهٛددو ْددم
ُْج ثعضٌث ٛعه ّٛقذم ثٌ َغهد ْديث ثنذدجح َٔضؾدجٍِٔ ثندٗ
ه..ٌِٛ؟
لبي اٌّذعٔ :ٟعُ
قجل ثالؽضٓجه :يج ْٕ..؟
لااابي اٌّاااذع :ٟاْ ٕ٘ااابن ِٕبلطااابث ٚدفاااع ٌىز١اااش ِااآ أدٌااات
االجخٙابد ٚاٌخمٍ١اذ باً ابطابي ٌٍجّ١اع ٔبلطاٙب ٌٚاذ ٞاٌفبظاً
ٔاابظُ اٌعمٍ١اا ٟفاا ٟوخببااٗ اٌصااشخ ٟفاا ٟاٌّ١ااضاْ ٚفاا ٟوخاابة
االفحبَ ٌّذع ٟسسٛي اإلِبَ.
قددجل ثالؽضٓددجه :ثٌ ثنعذددجًثس ثنضددٌٟ ٙفضٓددج ث ٌٜيددٍ صْددًٛز
نهكضددجح ٔيددٍ ٔٙددف نددّ ْددٕ صؾددٍٕ ٔصؾددجٍٔ ألٌ فٛددّ صكهفددج
كغٛددٌث عهددٛكى ٔعهددٗ ثنقددجً٘ ٔنق دو ّددٌَ ٙيؤنددف قٌأصددّ فددٙ
ثنٌه عهٗ ثألفكجً ْم ُْج يجَ يٍ ٌٟفٓج؟
لبي اٌّذع :ٟوال
قجل ثالؽضٓجه :الدو يدٍ َقدو ثنعُدٕثٌ أٔال إى ثٌ فٛدّ يغجنادجس
كغٌٛر ال ددو ثٌ ُٚضذدّ ثنًكهدف نٓدج ٔ ٚدضعهّى أٌ ال ٚقذدم ثأليدًٕ
عهٗ يج ْ ٙعه ،ّٛدم ال دو نّ ثٌ  ًَٛٚثنٚدقٛـ يدٍ ثنفجّدو.
قجل ثنكجصخ ف ٙعُٕثَّ ثإلفقجو ف ٙثنٌه نًكيح ًّٕل ثإليدجو
ٔف ٙىن ثنُقج ٟثنضجنٛز
-1ثإلفقجو ٔ ،يعُدجِ -عهدٗ ثدْد ٠ثفضًجالصدّ -هٛدٌ صدجو ٔهٛدٌ
ٙجه ٔال ًٚكُّ ثٌ ٚٚدًو نًؾدٌه ثنًُجقٖدز الفضٕثةدّ عهدٗ
كغٛددٌ يددٍ ثنًغجناددجس ثنعقجةوٚددز ٔثنفقٓٛددز .أٝددف ثنددٗ ىندد
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ٔؽٕه ثنضُجقٞجس ثنعؾٛذز ف ٙيضٌٕ ثنكضجح صدجًر أٔ يد كدالو
آمٌ ٚٚوً يٍ َفِ ثنًؤنف أٔ يٍ َفِ ثنؾٓز.
-2ف ٙف ٍٛثٌ ثنْٛو ثنقُْ ٙنى ٚكيح ثفًو ثنقٍْ ٔثًَج كم
ثني٘ ٟهذّ يُدّ ثٌ ٚقدوو ثندونٛم ثنعهًد ٙثنًغذدش ألفقٛضدّ ْٔديث
يٍ دوٛٓٚجس ثنعقم ٔثنًُا
ًّٕ -3ل ثإليدجو :ندى ٚغذدش نقدو ثًّ ٌٜدجنضّ عدٍ ثإليدجو ددم
ّ
إٌ ثنغجدش عقال ٌٕٔعج عوو ٙقز هعٕثِ ننهْٕج يدٍ ثندونٛم
ْكّ دىهنز ظُٛز ٔ ًْٔٛز دقضز ال صقذم ثنقا .
ثنقج ٔ ٟصً ّ
ٔ -4ال ّ ٙقز ندوعٕثِ ٔال ًٚكدٍ يعجصذدز ثنْدٛو ثنقْدُ ٙعهدٗ
ثعضقجهِ دعوو كٌٕ ثفًو ثنقٍْ ْٕ ًّٕل ثإليجو نعدوو عذٕصدّ
عُوِ ((ٔيج كُج يعيد ٍٛفضٗ َذعظ ًّٕال)) ْٔديث يدج ىكٌصدّ
أَش .فعهٗ ثقدم ثنضقدجه ٌٚال ددو ند ثٌ ال صعضدو٘ عهٛدّ أمالقٛدج
يددٌر أمددٌٖ ألَدد ثّددضونهش دمٚددز صُفدد ٙثنعدديثح يددٍ قذددم هللا
صعجنٗ نًٍ نى ٚٚم ثنٗ هنٛم ٚقاد ددّ فكٛدف ّدًقش نُفْد
يددٌثس ٔيددٌثس ٔدٚددًٕ ينضهفددز دجنضؾددجٍٔ عهددٗ يقددجو ثنْددٛو
ثنقْدُٙ؟ ُْٔدج ٚضُؾدَ عهٛد ثنعقدجح يدٍ قذدم هللا صعدجنٗ ألَدّ
يٍ ددجح يدٍ قاد دقٌيدز ثنٖدٔ ٙثًصكذدُّْٔ .دج أَدش صقدٕل
دًعيًٚددز ثنْددٛو ثنقْددُ ٙإىٌ فٓددٕ ال ْٚددضق يددج صدديكٌِ يددٍ
صؾجٍٔثس .فئىث عذش صؾجٍٔ صكٌٕ أَش ميٍ ُٚجل ثنعديثح فدٙ
ٕٚو ثنقٛجيز ،دم أكغٌ يدٍ ىند فىَدش صدوع ٙقٌدد يدٍ ثإليدجو
ٔال أظٍ ثإليجو ثنًٓدو٘ ٚفدٌؿ دٕؽدٕه ْكديث عٚدجر ٚقضدجنٌٕ
عهٗ ًٔثٚجصدّ ٔصٌثعدّ ثندٕثًه عدٍ أؽدوثهِ ،ددم أكغدٌ يدٍ ىند
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فىَددش ال صضًْ د دىدْدد ٠ثألمددال فضكددٌٕ يقجّددذج فدد ٙثنددوَٛج
ٔثٜمٌر (ٔعهٗ ثنذجه ٙصؤً ثنؤثةٌ)
ٔثٌ ًّٕل هللا ٙهٗ هللا عهٔ ّٛآنّ ّٔهى نّٛٔ ِٛهز هٞدخ
ٔثَضقجو دق ثالَْجَٛز دم ْٕ يق ٜمٛدٌ ٔعادج فدال ًٚكدٍ
يقجّذز يٍ نى ٚؤيٍ دّ ٔيجٍثل دجفغدج عدٍ هنٛدم ثنقد أٔ ندى
صٚهّ ثنقؾز ثنٌٖعٛز ثنًُجّدذز نعقهدّ ،فٛكدٌٕ يدٍ ثنقذدٛـ ثٌ
ٚعجقخ ثالَْجٌ عهٗ ٕٚ ٙعضقدو دعدوو ٙدقضّ دًدج ًٚهكدّ يدٍ
أهنز صُف ٙصه ثنوعٕٖ ٔيٍ أٔع ثنًٚجهً ثنضدْ ٙد ٙثنقدٌآٌ
ٔثنُْز ٔ .دعو ثٌ صاٌؿ ْيث ثنكضجح ّٛاٌؿ يعّ َقدو ثألهندز
ٔثفددوث ٔثفددوث نُغذددش نهؾً ٛد داددالٌ ثألهنددز ثنًعٌٔٝددز يددٍ
قذٛم ثنْٛو ثفًو ثنقٍْ أٔ ٔكٛهّ.
ٔثَقدددم نددد عذدددجًثس يدددٍ أفدددو ثندددٌهٔه عهدددٗ كضجدٛددد ......
ْــــــــــيث ثنكضجح (ثالفقجو)
أٔال :عذددجًر عددٍ يُددجظٌر ددد ٍٛأَٚددجً ثإليددجو ثنًٓددو٘ عهٛددّ
ثنْالو ٔثنْٛو يقًٕه ثنقُْ).ٙ
اٌخعٍ١ك األٚي:
ال يجَ يٍ ثعضذجً يدج ؽدٌٖ يدٍ يُدجظٌر ٔنكدٍ ٚذقدٗ ثنكدالو
نهُضٛؾز ٔٙقضٓج ٔ ثٚؾجح ثناٌف ٍٛدضه ثنُضٛؾدز ٔثالَضٚدجً
ثنققٛق ٙنإليجو ثنًٓو٘ فضٗ ٚٚدو يدٍ ٚٚدو ٔٚكديح يدٍ
ٚكيح ٔٚغذش ثنُج ٌٙيٍ ه.ٌِٛ
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عجَٛجً :ه ثنٖٛل َجظى ثنعقٛه ٙعهٗ ًه ثنْدٛو يقًدٕه ثنقْدُٙ
يذُٛج ماىِ ف ٙثالّضوالل ثنعقجةو٘ ف ٙقٞدٛز ثإليدجو ثنًٓدو٘
(عؾم هللا فٌؽّ ثنٌٖٚف).
اٌخعٍ١ك اٌزبٔ:ٟ
عَ َ٘ٚثنٖٛل َجظى
الدددو أٌ صُضذددّ إنددٗ يددج صاددٌؿ فىَددج كٖددن٘ قجٙددٌ يقٚددٌ
أّضا ٛثالكضفج دفقدٕٖ ْديِ ثنفقدٌر .فىَدش صقدٕل (مادجِ فدٙ
ثالّدضوالل ثنعقجةددو٘) َٔقددٍ َقضددجػ فد ٙصٚددو ٚيقجنضد ْدديِ
ثنٗ عور يقويجس:
ٔ -1ؽدٕه إّددضوالل عقجةددو٘ نهْدٛو ثنقْددُ ٙدٓدديث ثننٚددٕٗ
كًدددج قهدددشم ّ ،
ألٌ صْدددًٛضّ دجالّدددضوالل ثنعقجةدددو٘ يذُددد ٙعهدددٗ
يقويجس هٙ ٌٛقٛقز!
ٙ -2قز يُجقٖض نين ثالّضوالل.
ّ
 -3كٌٕ ثالّضوالل ثنعقجةو٘ َٔضجةؾّ ف ّؾز عهٗ ثنًكهف.
فذعددو عذددٕس ْدديِ ثنًقددويجس صغذددش ٙددقز هعددٕث ٔثنددٌه عهددٗ
ثنْددٛو يقًددٕه ثنقْددُْٔ ٙددو يددج صددوعٕ إنٛددّ ٔثنْددٛو ثفًددو
ثنقٍْ ًّٔجنضّ عٍ ثإليجو عه ّٛثنْالو.
أيج ثألٔنٗ …
فجَدددّ ال ثّدددضوالل عقجةدددو٘ فددد ٙثنًقدددجو إى ثٌ ثنْدددٛو يقًدددٕه
ثنقُْ ٙهثو ظهّ نى ُٚدجقٔ ثألهندز ثنضدٚ ٙاٌفٓدج ثنْدٛو ثفًدو
ثنقْددٍ ثًَددج ثّددضعٌ ٛدعدد ٜثنًددٕثًه ثنضجًٚنٛددز ٔثنعقجةوٚددز
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ثنض ٙصُف ثنًكهف فً ٙدد ٠ثنًجٝد ٙدجنقجٝدٌ مٕٙٚدج ثٌ
أةًز ثنٓوٖ ٚؤكؤٌ عهدٗ أٌ ّدٍُ ثنضدجًٚل صْد ٌٛثنقدير دجنقدير
عهٗ ٕٟل ثنع.ًٕٚ
ٔأيج ثنغجَٛز ….
فْددُؾو ثَد ٚددج ّددًجفز ثنٖددٛل ال صْددضاً ٛه صهد ثالٕددجًثس
ثنضجًٚنٛز ٔثنعقجةوٚز دم ثَ صهؾى ثنٗ ثنًًجٟهز ٔثنضًٕ ّٚعهٗ
ثنًكهف ٔيٍ عى ٌٟؿ ًٔثٚجس كغٌٛر
صنجنف يٌر كًج ّ ًٌٛعهُٛج ف ٙثنٚفقز …
 أٔ ًٚكٍ ٌٟؿ ثفضًجالس أمٌٖ أٔ ال عالقز نٓج دجنٌهٔأيج ثنغجنغز …
فٓ ٙيفضجؿ ثنقهٕل إى نٕ عذش ثنُقجٓ ثنعقجةدو٘ أٔ كًدج ّدًٛضّ
ف ٙكضجد ثالّضوالل ثنعقجةو٘ ٔصً َٛأفو ثناٌف ٍٛأيج ثنٖٛل
َجظى ثنعقٛهٔ ٙأيج ثنْٛو يقًٕه ثنقُْ ٙفال عًٌِ صضٌصخ فدٙ
ثنًقجو إى ثٌ ثنُقجٓ عقجةدو٘ ٔال فؾٛدز فد ٙثنُضدجةؼ ثنعقجةوٚدز.
أ٘ ثٌ ثنًكهف يقضجػ ثنٗ صقٛٚم ثنقؾدز ثنٖدٌعٛز ٔ ددٌث ر
ثنييدز يددٍ ثنضكدجنٛف ثنًهقددجر عهددٗ عجصقدّ يددٍ قذدم ثنذددجً٘ عددَ
ٔؽمْٔ ..يث يج عٌ عٍ عهدى ثنفقدّ ٔثألٙدٕل ّٔدجً عهٛدّ
ثنعهًج يٍ دعو ثألةًز ْٔيث ثّضوالل فٌٟ ٙؿ ددجح ثالؽضٓدجه
ٔثنضقهٛو ٔثعذجس فؾٛضًٓج.
ٔثنغجددددش ثٌ ثنقؾدددز ثنًعضذدددٌر فددد ٙثألٙدددٕل ٔثنفقدددّ ٔنْٛدددش
ثنقؾددددز ثنًعضذددددٌر فدددد ٙيعٌفددددز ثألٕددددنجٗ ٔصًٛٛددددَْى فددددٙ
ثنٌٔثٚجس فهٕ عذش ثٌ ثفًو ثنقْدٍ ْدٕ ٕنٚدٛز صجًٚنٛدز أٔ
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ثٌ ثنْٛو يقًٕه ثنقُْ ْٕ ٙثنقُْ ٙثنًٕعٕه فد ٙثنٌٔثٚدجس
فال عًٌر ف ٙىن دنٚدٕٗ ددٌث ر ثنييدز فدجٌ ثنًكهّدف عهدٗ
ثنعكِ ّٛقضجػ ثنٗ صقٛٚم ثنقؾدز إلددٌث ىيضدّ يًدج ٚؾٓهدّ
يٍ ٔثق .
ٚالبذ ِٓ ِالحظت ِّٙت
ْٔددٕ قٕندد ثنددٌه عهددٗ ثنْددٛو يقًددٕه ثنقْددُْٔ ٙدديث كدديح
ٔثٝـ دم ٔ إٓٚدجو ٔ إٝدالل .فدئىث كُدش كدين ْٔ-دٕ ظدجٌْ
كاليد  -فددال ٚذعددو ثٌ ُٚاذد عهٛد يددج ٚددٌٖٔ عددٍ آل ثنذٛددش
ثألٟٓدجً (ثَد يددٍ ثألةًددز ثنًٞدده ٍٛألَد نددى صددٌه عهددٗ أهنددز
ثنْددٛو ثنقْددُ ٙفدد ٙثؽضٓددجهِ ٔأعهًٛضددّ ٔنددى صذاددم أهنضددّ ٔثًَددج
أَش كًج ف ٙكضجد صٌه عهٗ ثّضفضج ثنْدٛو يقًدٕه ثنقْدُ،ٙ
ٔدًُٓٛددج فددٌ كذٛددٌ فددال ٚقددم ن د ثٌ صكضددخ ثنددٌه عهددٗ ثنْددٛو
ثنقْدُ ٙددم ثألٔندٗ ٔدٖدد ٙيدٍ ثنضْدجيـ ثٌ صكضدخ ًه عهددٗ
ؽٕثح ثنْٛو يقًدٕه ثنقْدُْٔ ٙدٕ ٔثقد يدج كضذدش …فجَضذدّ
ٔثَضذّ هفٌ هللا ن  )..ثالفقجو نًوع ٙثالفقجو ينإٟ
أيج يج ٌٟؿ يٍ أهندز ففٓٛدج يالفظضدجٌ صْدقاجٌ ثنقؾٛدز عدٍ
قٕن ٔقٕل ٙجفذ
ثنًالفظز ثألٔنٗ :ثَّ صؾُخ ثنُقجٓ ف ٙثنقٞدٛز ثنعقهٛدز ٔنقدو
ٌٟفُج أَج ٔأَش ثنقٞجٚج ثنعقهٛز دكم دْجٟز ّٔهًش يع ٙثٌ
يذوأ ثالؽضٓجه يذوأ ٌٚٙـ ٔٙقٛـ ألَّ ًؽدٕ ثنؾجْدم ثندٗ
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ثنعجنى ثنًضن ٘ٚدًج ْٕ ف ْٕٔ ّٛأيٌ عقه ٙعقالة ٙال ٖٚي
عُّ إال ٕجى عٍ ثنفاٌر أٔ يغجن ٠يعجَو نٓج.
ثنًالفظز ثنغجَٛز :ثٌ فٚدٕل ثنعقٛهد ٙعهدٗ دعد ٜثنٌٔثٚدجس
ثنٞعٛفز ال ٚذًٌ ثَكجً ثألهنز ثنعقهٛز ثنٕثٝقز أٔ ثنُٕٗٚ
ثنقٌآَٛددز ثنضدد ٙصقددٌٌ ددد ٍٛثالصذددج ٔدددًّ ٍٛددٕل ثنٓددوٖ ٔأةًددز
ثنٓوٖ عهٓٛى أفٞم ثنٚالر ٔأصى ثنضْهٛى.
ثنًالفظددز ثنغجنغدددز :ثٌ ٔؽدددٕه دعددد ٜثنٌٔثٚدددجس ثنٞدددعٛفز أٔ
ثنض ٙنى َْضا ثٌ َٕع دعدً ٜؽجالصٓدج ال ٞٚدٌ فد ٙأٙدم
ثنقٛٞز ألٌ ثنضٕثصٌ عهٗ قٛٞز يعُٛز فضٗ ٔندٕ يدٍ ًٔثٚدجس
ٝددعٛفز إىث ٔنددو ثالًٟتُددجٌ نٕؽددٕه يٕثفقددز دُٛددّ ٔددد ٍٛثألهنددز
ثنٖددٌعٛز أ٘ عددوو ينجنفضددّ نألهنددز ثنٖددٌعٛز فٓدديث يعُددجِ ثَددّ
يٕؽخ نٚقز ثنفكٌر ثنضً ٙكَس عهٓٛدج ثنٌٔثٚدجس ٔ ندٕ فدٙ
ثنًعُٗ ٔثنٌٔثٚجس ثنضٌٟ ٙفٓج ثنفقٓدج ثنًؾضٓدؤٌ ٔمجٙدز
ًّجفز ثنًٌؽ ثنو ُٙٚثألعهٗ ثنْٛو ثنقُْ ٙثني٘ فجٔنضى ثٌ
صٌكددَٔث ٝددالنكى عهٛددّ ٔعهددٗ كضذددّ مٕٙٚددج ْٔددٕ ثنٕفٛددو
ثندددي٘ صٚدددوٖ الددددٌثٍ دادددالٌ يدددوعٛجصكى ٔكٖدددفٓج .فًدددج ْدددٕ
صعهٛق عهٗ ْيث ثنًًٕه؟
قجل ثنعقم :نى أفٓى ثنضٕثصٌ.
قددجل ثالؽضٓددجه :ثنضددٕثصٌ ثٌ ٚضف د يؾًٕعددز يددٍ ًٔثر ثنقددوٚظ
عهٗ يعُٗ يع ٍٛيًج  ْٕٚثندٗ ثنقهدخ ثًٟتُجَدج دٚدقز ْديِ
ثنقٛٞز ثنًضف عهٓٛج ف ٙثنٌٔثٚجس.
قجل ثنعقمْ :م ن ثٌ صذْآج ن ٙدًفجْٛى عقهٛز؟
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قجل ثالؽضٓجه :ثَٓج يدٍ ددجح صدٌثكى ثالفضًدجالس ثنضدٌٟ ٙفٓدج
ثنٖٓٛو ثنٚدوً فدَ ٙظٌٚضدّ ثنًُاقٛدز ٔثنعقجةوٚدز إى ٚقدٕل ثَدّ
كهًدددج ٍثه عدددوه ثنًنذدددٌ ٍٚفضدددٗ ٔثٌ كدددجَٕث يؾٓدددٕن ٍٛعهدددٗ
قٛٞز ٔثفور ٔنؤث ثًٟتُجَج دٚقضٓج.
قجل ثنعقم :ث ٌٜثصٞقش ثنفكدٌر عُدو٘ ٔعُدو ثنًدوع ٙأندِٛ
ٙقٛقج ٚج يوعٙ؟
فْكش ثنًوع ٙعٍ ثإلؽجدز ألٌ ثإلؽجدز نى صٌ نّ نقو ث.ٌٜ
قجل ثالؽضٓجه :ث ٌٜيجىث صقدٕل عدٍ ثالؽضٓدجه ْدم ْدٕ ٕدٌعٙ
أٔ هٌٕ ٌٛعٙ؟
لابي اٌّااذع :ٟا ْ٢حاازوشث ِااٛسدا ِآ ِااٛاسد االضااىبي أااخُ
حم ٌْٛٛاْ االجخٙبد ٚاٌخمٍ١اذ فا ٟصِآ األئّات و١ا حزبخاْٛ
رٌه؟
قجل ثالؽضٓجه :أٔ صؤيٍ نٕ قويش ن ثنونٛم يٌر أمٌٖ..؟
لبي اٌّذع :ٟأٌٍ ُٙعُ.
قدجل ثالؽضٓددجهَ :قددٍ أعذضُددج فدد ٙمالٙددز ثنكددالو ثٌ ثنضقهٛددو ْددٕ
ًؽددٕ ثنؾجْددم ثنعددجي ٙثنددٗ ثنعددجنى ثنفقٛددّ ألَددّ ينددض٘ دٓدديث
ثنؾجَخ نضغاٛضّ أن ِٛكين ؟
لبي اٌّذعٔ :ٟعُ.
قددجل ثالؽضٓددجه :إىٌ كددم صددجد ْددٕ عددجي ٔ ٙكددم يضذددٕ ْددٕ
يؾضٓو يقهَّو دًعُٗ يٍ ثنًعجَ.ٙ
قجل ثنؾًَ : ٛعى
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قددجل ثالؽضٓدددجه :فدددىٔل يددٍ صذددد ثصذجعدددج ٕددٌعٛج ْدددٕ ثنٌّدددٕل
ثألكددٌو ٔيددٍ دعددوِ آل دٛضددّ ألَٓددى ًؽعددٕث ثنددٗ ثألَذٛددج ٔثنددٗ
ثنٌّجنز ثنًْجٔٚز.
قجالَ :عى
قجل ثالؽضٓجه :أن ِٛيٍ ف أْم ثنذٛش ألٌ ثنُدجُ صقهدوْى ثٌ
ٕٚؽٓددٕث ثنُددجُ ثنددٗ يددج ٚددٌٌٔ فٛددّ يٚددهقز ٔأًْٛددز ٔثدددٌث
نهييز؟
قجل ثنؾًَ : ٛعى
قجل ثالؽضٓجه :فجٌ أْم ثنذٛش عهٓٛى ثنْدالو قدو ٔؽٓدٕث ثنُدجُ
ثنٗ ثٙقجدٓى كًج عذش ىن فْٖٔ َِٕٚ ٙجو ٔهٛدٌْى أندِٛ
كين ..؟
لبي اٌّذعٔ :ٟعُ
قجل ثالؽضٓجه :ثنهٓى ند ثنقًدو نقدو عذدش ثالؽضٓدجه ٔثنضقهٛدو فدٙ
ٍيٍ ثألةًز....
ص٠بدة..........
ٔأٍٚدوكى عهدٗ ىند ثألّدذجح ثنضدد ٙهفعدش ثندٗ ثًؽدج ثألةًددز
ثنددٗ ثنفقٓددج قددجل ثفددو ثنفقٓددج ثنًعجٙددٌْ( ٍٚدديث ثنددُٓؼ فددٙ
إًؽج ثنُجُ ثنعدٕثو ثندٗ ثنعهًدج ٔأْدم ثإلفضدج  ،إٝدجفز ثندٗ
ثَعقددددجه ثنْددددٌٛر ثنعقالَٛددددز ٔعذٕصٓددددج ٔعذددددٕس إيٞددددجةٓج يددددٍ
ثنًعٚدددٕي(ٍٛعهدددٓٛى ثنْدددالو) ٔكدددين ثنكدددالو فددد ٙثنْددددٌٛر
ثنًضٖدٌعٛز ،إٝددجفز ثنددٗ كددٌٕ ْديث ثنًذددوأ ٔثنددُٓؼ ْددٕ قددجٌَٕ
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ٟذٛع ٙثؽضًجعٔ ،ٙثنٖ ٙثنذدو ٙٓٚإٌ ْديث ثنًذدوأ ٝدًٌٔ٘
ف ٙع ٌٚثنغٛذز ٔال َقجٓ فْ ٙيث ،أيج ثنقجؽز إن ّٛفٍ ٙيدٍ
ثنًعٚددٕي(ٍٛعهددٓٛى ثنْددالو) فضٌؽ د ثنددٗ عددور أّددذجح َدديكٌ
يُٓج:
 -1ظدٌٔ ثنضقٛددز ثنضددٚ ٙعٖٛددٓج ثألةًدز(عهددٓٛى ثنْددالو) هجنذددج
يًددج أهٖ ثنددٗ عددوو ثنْددًجؿ ٔعددوو قددوًر يعظددى ثنُددجُ يددٍ
ثالصٚجل دٓى(عهٓٛى ثنْالو) ٔيعٌفز ثألفكجو يُٓى يذجٌٕر.
ْٔ -2دديث ثنْددذخ يضفددٌ يددٍ ثنْددجد فٛددظ ٚقددجل ثَددّ فضددٗ
ثنندٕثٗ يدٍ أٙدقجح ثنًعٚدٕي(ٍٛعهدٓٛى ثنْدالو) ندى ٚكددٍ
دجّضاجعضٓى ثنًٕثٙهز ٔثنذقج نفضٌثس ٕٟٚهز صكف ٙنهقٚدٕل
عهٗ يج ٚقضجؽّ يٍ أؽٕدز ٔعهٕو أمٌٖ.
ّ -3عز ثنذهوثٌ ٔصذجعوْى ٔعوو ٔؽٕه ّٔجةم ثنُقم ثنْدٌٚعز
ٔعوو ٔؽٕه ّٔجة ٠ثناذجعز ثنقوٚغز كًج ف ٙثنٕقش ثنقجٌٝ
فٛظ صاذ ثنٌّجنز ثنعًهٛز فضكٌٕ دٚ ٍٛو٘ ثنًكهف ف ٙكـجفز
ثنذهوثٌٔ ،كين عوو ثيكجَٛز ثالّضفجهر يٍ ّٔدجةم ثالّضُْدجك
ثنقوًٚددز ثنًٕؽددٕهر فدد ٙىن د ثنعٚددٌ كجالّددضعجَز دعٖددٌثس أٔ
يتدددجس ثنكضدددخ نهُْدددلٔ ،ىنددد نظدددٌٔ ثنضقٛدددز ثنضدددٚ ٙعٖٛدددٓج
ثنًعٕٚو(عه ّٛثنْالو).
 -4أًثه ثنًعٕٚو ثعذجس ْيث ثنقكدى ٔثنْدٌٛر فدٍ ٙيُدّ فضدٗ
ٔٚقدٕ٘ يدٍ ْديث ثالفضًدجل
ٚٚعخ إَكجًْج ف ٙع ٌٚثنغٛذز،
ّ
ثَّ دجنٌهى يٍ صٚو٘ ثنًعٚدٕي(ٍٛعهدٓٛى ثنْدالو) نإلًٕدجه
ٔثنقظ عهٗ ْديِ ثنْدٌٛر ٔثنًدُٓؼ َدٌٖ إٌ ثندذع ٜقدو أَكدٌ
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يْىنز ثنضقهٛو نغ ٌٛثنًعٕٚئ ٍٛنٕ يٍ ثنُجفٛدز ثنُظٌٚدز كًدج
فعم ثالمذجً.ٌٕٚ
ْٔددديِ ثألّدددذجح ٔهٌْٛدددج ْددد ٙثنضددد ٙؽعهدددش ثألةًدددز(عهدددٓٛى
ثنْالو) ف ٙيقجو دٛجٌ ٔإًٕجه ٔفظ عهدٗ فدضـ ددجح ثالؽضٓدجه
ٔصٕؽ ّٛثنُجُ ثنعٕثو نًٌثؽعدز ثنعهًدج ٔ ،قدو ٔٝدعٕث ثنكغٛدٌ
يٍ ثألٕٙل ٔثنقٕثعو ثنكهٛز نهضٕٙم دٓج ثنٗ ثنقكى ثندٕثقعٙ
أٔ ثندٗ ثنقكدى ثنظدجٌْ٘ٔ ،أعادٕث ثنٞدجداز ٔثنٖدٌٔ ٟثنضددٙ
صُاذ د عهددٗ يددٍ ٚؾددٍٕ صقهٛددوِ يددٍ ثنعهًددج  ،كًددج ًٔه عددٍ
ثإليجو ثنعْكٌ٘(عه ّٛثنْالو)(( :يٍ كجٌ يٍ ثنفقٓدج ٙدجةُج
نُفّْ فجفظج نو ُّٚينجنفج نٕٓثِ ياٛعج أليٌ يٕالِ فههعٕثو إٌ
ٚقهؤِ))[.]11
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اٌجٍست اٌخبِست
التقليد يف الغيبتني

لبي اٌّذع :ٟفى ١حزبج اْ اٌخمٍ١ذ بم ٟبعذ اٌغ١بخٓ١
قجل ثنعقم :أًٚوِ دونٛم عقهٙ
قجل ثالؽضٓجه :أَج مجهو نكى مأٔ صؤيٌُٕ.
قجال :ثنهٓى دهٗ.
قجل ثالؽضٓجه:
 -1إىث كجٌ ثالؽضٓجه ٔثنضقهٛو فٍ ٙيٍ ثألةًز يٕؽٕهث ٔهعدش
ثنقجؽدددز إنٛدددّ ٔثنًعٚدددٕو يٕؽدددٕه أنددد ِٛثألٔندددٗ أٌ ٚكدددٌٕ
ثالؽضٓجه ٔثنضقهٛو ياهٕدج أكغٌ ٔثنًعٕٚو ه ٌٛيٕؽٕه؟
 -2ثٌ ٔؽددٕه ثنفقٓددج فددٍ ٙيددٍ ثألةًددز ًٔؽددٕ ثنُددجُ إنددٓٛى
دددىيٌ يددٍ ثألةًددز عهددٓٛى ثنْددالو كددجٌ نضالفدد ٙثنًُددج ٟثنضددٙ
ٚغٛدددخ عُٓدددج ثإليدددجو ثنًعٚدددٕو ظدددجٌْث فدددال ْٚدددضا ٛثنُدددجُ
ثنضعٌ عهٗ آًث ِ ْٕٔ فجٙم ث ٌٜفد ٙثنغٛذدز فهدٕ فٌٝدُج
ثنّٕجةم ثنقوًٚز ٔكجٌ ثإليجو ف ٙثنًوُٚز أال َكٌٕ دقجؽز ثندٗ
َجةخ فق ّٛكٕٚ ٙفٌ نُج ثنؾجَخ ثنٌٖع ٙثنًذٌ نييًُج
قجالَ :عى
قجل :ثنهٓى ثٕٓو إَ ٙدهغش...
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ٔي ىن أًٚو أٌ أد ٍٛنكدى فهْدفز ثالؽضٓدجه ٔثنًؾضٓدؤ ٍٚيدج
ْدٕ ّددذخ ثنقجؽدز ثنٞددًٌٔٚز نٕؽددٕهْى عهدٗ يْددٌؿ ثنقٛددجر
ٔال ددددىُ أٌ أّدددضع ٍٛدىفدددو ثنعهًدددج نٌُصدددخ ثنكدددالو َٔقدددٌح
ٔؽٓجس ثنُظٌ دٔ ُٛد ٍٛثنعجنى يجهثو ثنعقم يٕؽٕهث فٛقذم يج
ْٕ يقذٕل عقال ٔ ٌٚف ٜيج ْٕ يٌفٕ ٛعقال فًجىث صقٕل؟
قجنٕثَ :عى..
قجنٓددج ثنًددوع ٙدضىيددم ٕٟٚددم ال َعددٌ يعُددجِ ْددم ْددٕ َددوو أٔ
يٌثٔهز
قجل ثالؽضٓجه :ألمضى نكى دكاليّ ثنذقظ فْ ٙيث ثنًٕٕٝ
(ثنضذَ :ٍٛٛاٌؿ صقش ْيث ثنعُٕثٌ يقويجس:
ثنًقويز ثألٔنٗ :إٌ هللا ّذقجَّ ٔ صعجنٗ نى ٚنهد ثإلَْدجٌ إالّ
نغٌ ٛأٔ نقكًزْٔ ،يِ ثنقكًز أٔ ْديث ثنغدٌْ ٛدٕ ثنعذدجهر
هلل ّددذقجَّ ٔصعددجنٗ ،كًددج فدد ٙقٕنددّ صعددجنٗ {وَمَااب خَلَقْ ا ُ الْجِ ا َّ
وَاإلِنسَ إِالَّ لِيَعْبُدُون} ثنيثًٚجس (.)56
ٔ ألٌ قجٌَٕ ثنعذٕهٚدز يضققد  ،دًعُدٗ أٌ ثنعذٕهٚدز هلل صعدجنٗ
ثنددٌح ثنًاهددد  ،فددئٌ ْددديِ ثنعذٕهٚدددز صفددٌ ٛعهُٛدددج عقدددال أٔ
عقالةٛج ثيضغجل أفكجيّ دعو يعٌفضٓج.
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ٔنٕ كجَش أفكجو ثنٖدٌٚعز فد ٙكدم ثنٕقدجة ٔثٝدقز ٔٝدٕفج
دددوٛٓٚج نهؾً ٛد نكددجٌ صقوٚددو ثنًٕقددف ثنعًهدد ٙثنًاهددٕح صؾددجِ
ثنٌٖٚعز ف ٙكم ٔثقعدز أيدٌث يْٛدًٕث نكدم أفدؤ ،نًدج ثفضدجػ
إنٗ دقظ عهًٔ ٙهًثّز ٔثّعز،
ٔنكٍ عٕثيم عوٚور يُٓج :دعوَج ثنَيُ ٙعٍ عُٚدٌ ثنضٖدٌٚ
س دٖدد ٙؽوٚددو ،فكددم ٕدد ٙقددو ًٔه فددٙ
(ألٌ ثنؾً ٛد نددى ٚددى ع
ثنقٌآٌ دكهٛجصّ أٔ دؾَةٛجصّٔ ،كم ًٕٔ ٙه عٍ ثنًعٕٚيٍٛ
(عهددٓٛى ثنْددالو) دضفْددٌْٛى نهقددٌآٌ ثنكددٌٚى فٓددى عددول ثنقددٌآٌ
ْٔى ثنقٌآٌ ثنُجْٔ ٟى عقم ثنقدٌآٌ ،فٛدظ ؽعهٓدى هللا صعدجنٗ
أفددو ثنغقهددٔ ٍٛيددٍ مالنٓددى َعددٌ ثألفكددجو) أهس ثنددٗ عددوو
ٕٔٝؿ عوه كذ ٌٛيٍ أفكجو ثنٌٖٚعز ٔثكضُجفٓج دجنغًٕٛ
ثنًقويز ثنغجَٛز :ثألفكجو ثنٌٖعٛز ْد ٙصٖدٌٚعجس ٙدجهًر يدٍ
ثنًٕنٗ (ؽهّش قوًصّ) نضُظٛى فٛدجر ثالَْدجٌ ثننجٙدز ٔثنعجيدز
ف ٙثنوَٛج ٔثٜمٌر.
ٔنٕ أميَج ْيِ ثنًقويز يُعَندز عًدج قذهٓدج نكُدج يهدَي ٍٛعقدال
أٔ دجنْددٌٛر ثنعقالةٛددز أٌ ًَضغدددم ْدديِ ثألفكدددجو ،ألَٓددج أفكدددجو
ٌٕعش يٍ أؽدم صُظدٛى فٛجصُدج ثننجٙدز ٔثنعجيدز ،دُُٛدج ٔددٍٛ
هللا صعجنٗ ٔدُُٛج ٔد ٍٛثنعذجه.
إىٌ ْجصجٌ ثنًقويضجٌ صهَيُج عقال أٔ عقالةٛدج ددىٌ َعدٌ صهد
ثألفكجو ٔيٍ عى ًَضغهٓج.
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ثنًقويددز ثنغجنغددز :ثٌ يعٌفددز ثألفكددجو ثنٖددٌعٛز ٔثيضغجنٓددج نددِٛ
ٔثٝقج ٔددوٛٓٚج نؾًٛد ثنذٖدٌٔ ،ثنْدذخ فد ٙىند ٌٚؽد إندٗ
عٕثيم عوٚور يُٓج:
ثألٔل :ثنذعو ثنَيُ ،ٙفٓيث نّ يومهٛز ًةْٛٛز فد ٙعدوو صققد
ثنٕٕٝؿ.
ثنغجَ :ٙعجيم ٔعُٔ ٌٚفٛغٛز ثنضقٛز ثنض ٙيٌ دٓج أْم ثنذٛدش
(عهٓٛى ثنْالو) ٔىن دْذخ َٚخ ثنعوث نٓى يٍ قذم ثناغجر
ٔأعٕثَٓى.
ثنغجندظ :ثندوُ ٔثنضقٌٚدف ٔثنضَٔٚدٌ ٔثنكديح ٔثالفضدٌث عهدٗ
أْددم ثنذٛددش عهددٓٛى ثنْددالو يددٍ قذددم ثنقكددجو ٔثناغددجر ٔأةًددز
ثنٞددالنز ٔأصذدددجعٓى ،يًدددج أهٖ إنددٗ إصدددال ثنضدددٌثط ثنًقدددوُ
نهًعٕٚي(ٍٛعهٓٛى ثنْدالو) ٔأيدًٕ كغٛدٌر أمدٌٖ صدؤه٘ إندٗ
عوو ثنٕٕٝؿ ف ٙثألفكجو ثنضٙٔ ٙهش إنُٛج....
إىٌ فهضققٛد قددجٌَٕ ثنعذٕهٚددز هلل (ّددذقجَّ ٔصعددجنٗ) ٔنًعٌفددز
صه ثألفكجو ثنض ُٕ ٙع ٌّعش نضُظدٛى فٛجصُدج ٔدْدذخ يدج ىكدٌ فدٙ
ثنًقويز ثنغجنغز ،فئَّ الدو يٍ إؽٌث ثنذقظ ثنعهًدٔ ٙثنوًثّدز
ثنٕثّددعز يددٍ قذددم ثنًكهفدد ٍٛنًعٌفددز صه د ثألفكددجو ٔثيضغجنٓددج،
ْٔيث ٚعُ ٙـ أ٘ إلؽٌث ثنذقظ ٔثنوًثّز ثنٕثّعز ـد إَدّ الددو
أٌ صضٕفٌ عُو ثنًكهف ٍٛثإليكجَدجس ثنيُْٛدز ٔثنُفْدٛز ٔثنًجهٚدز
نكدٚٚ ٙدم إندٗ يعٌفدز صهد ثألفكدجو ٔيدٍ عد َّى ثيضغجنٓدجُْٔ ،ددج
َيكٌ أيٌ:ٍٚ
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ّ -1
إٌ ثإليكجَددجس ثنيُْٛددز ٔثنُفْددٛز ٔثنًجهٚددز إلؽددٌث عًهٛددز
ثنذقددظ ال صضددٕفٌ عُددو ؽًٛدد ثنذٖددٌ فضددٗ ٚددوًُ ْٔٚدددضُذ٠
ثنقكى ٔٚعٌفّ.
 -2ندددٕ صُد ّ
دددـَنُج ٔقهُدددج دٕؽددددٕه ثإليكجَٛدددز ثنيُْٛددددز ٔثنُفْددددٛز
ٔثنًجهٚددز ٔأَٓددج يضددٕفٌر عُددو ؽً ٛد ثنذٖددٌٔ ،نكددٍ نددٕ كهّددف
ثنؾًٛد دجنذقددظ ٔثنوًثّددز فجَددّ ّددٛؤه٘ ثنددٗ ؽًددٕه ٔٝددٛج
ثنًؾضً ٔصٕقف ثنقٛجر يٍ مالل ثٕضغجل ثنؾً ٛدٓيث ثنذقدظ
ٔصددٌ ثألعًددجل ٔثنقددٌ يًددج ٚددؤه٘ ثنددٗ ؽًددٕه ثنًؾضًدد
ٔٛٝجعّ.
فُٛددضؼ يددٍ ىن د – عقددال – إنددَثو ثنددذع ٜدجنضٚددو٘ نهذقددظ
ٔثنوًثّز ٔثّضُذج ٟثألفكجو ثنٌٖعٛز.
ٔعًددٌر ثنضٚددو٘ يددٍ ثنددذعْ ٜددٕ ًؽددٕ دددجق ٙثنُددجُ إنددٓٛى
نًعٌفز ثألفكجؤْ ،يث ْٕ ٕىٌ دجق ٙثنعهٕو ٔثنقٌ .
فجنًضقٚددم يددٍ ْدديث أَددّ ٚؾددخ إَٖددج أٔ إٚؾددجه عهددى ٚنددض٘
دجنذقظ ٔثنوًثّز نهٕٕٙل إنٗ يعٌفز ثألفكجو ثنٖدٌعٛز ،أٔ
صقوٚددو ثنًٕقددف ثنعًهدد ٙصؾددجِ ثنٖددٌٚعز ثنًقوّددز ،فكددجٌ عهددى
ثنفقّ.
ٔ ثنذجفظ ٔثنوثًُ نٓيث ثنعهى { ًْٗٚثنفق،ّٛ
ْٔٚضنه٘ يُّ أيٌثٌ:
 -1ثنعهى :عهدى ثنفقدّْٔ ،دٕ عهدى ثّدضُذج ٟأٔ صقوٚدو أٔ يعٌفدز
ثألفكددجو ثنٖددٌعٛز ْٔدديث ثنعهددى ٔظٛفضددّ هفدد ثنغًددٕ ٛعددٍ
ثنًٕقف ثنعًه ،ٙأٔ صؾجِ ثنٌٖٚعز ثنًقوّز ف ٙكم ٔثقعدز يدٍ
ٔقجة ثنقٛجر.
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 -2ثنفقًٚ ْٕٔ :ّٛجًُ ف ٙعهى ثنفقّ إقجيز ثنونٛم عهٗ صعٛدٍٛ
ثنًٕقدددف ثنعًهددد ٙصؾدددجِ ثنٖدددٌٚعز ،أٔ دٚدددًٕر عجيدددز ٚقدددوه
ثنًٕقددف ثنعًهدد ٙنهًكهفددٔ ٍٛدًددج فددٓٛى ثنفقٛددّ َفْددّ ،دجعضذددجًِ
يكهفج أٞٚج أيجو ثنٌٖٚعز ثنًقوّزْٔ ،دٕ أ م ّٔل يدٍ ٚعًدم دٓديِ
ثألئًْٕ ،يِ ثنعًهٛدز ثنضدٚ ٙقدوه دٓدج ثنفقٛدّ ثنًٕقدف ثنعًهدٙ
صًْٗ {عًهٛز ثالّضُذج.}ٟ
إىٌ عًهٛدز ثالّدضُذج -ٟأ٘ عًددم ثنفقٛدّْ -دد ٙيدٍ ثنقٞددجٚج
ثنذوٛٓٚدددز ٔثنٞدددًٌٔٚزٔ ،يدددٍ ثنقٞدددجٚج ثنًفدددٌٔ عُٓدددج فدددٙ
ثنًؾضً د ثإلَْددجَ ،ٙفكًددج أٌ ثنًؾضً د ٚقضددجػ إنددٗ ثنًُٓددوُ
ٔٚقضجػ إندٗ ثنفدالؿ ٔإندٗ ثنعجيدم ٔإندٗ ثناذٛدخ ثنذدوَ....ٔ ٙ
فكين ٚقضجػ إنٗ ثناذٛخ ثنٌٔف.ٙ
ٔثني٘ ٚضٚوٖ نٓيث ثنعًم ْٔدى ثندذعٔ ٜثنًقٚدٕه ددجنذعٜ
ثنفقٛددّ أٔ ثنفقٓددج  ،فذعددو َٛددم ْدديِ ثنًٌصذددز ثنعهًٛددز ٌُٚؽد إنٛددّ
نًعٌفددز ثألفكددجو ثنٖددٌعٛزَٔ ،قددٍ كًكهفدد ٍٛعهُٛددج أٌ َكددٌٕ
عذّجهث ٙجنقًَٔ ٍٛضغم صه ثألمٔثيٌ ٔفضدٗ َكدٌٕ دٓديث ثنًقدجو
عهُٛج يعٌفز صه ثألفكجو دجنٌؽٕ إن.ّٛ
ٔثنًٕقف ثنعًه ٙثني٘ ٚضٕٙم إن ّٛثنفقٛدّ ٚدضى صقوٚدوِ دجندونٛم
دىّهٕد ٍٛأٔ داٌٚق:ٍٛ
ثناٌ ٚثألٔل( :ثألهنز ثنًقٌٍر)
ثناٌ ٚثنغجَ( :ٙثألٕٙل ثنعًهٛز)
فئىث أًهَج صقوٚو ثنًٕقف ثنعًه ٙدضع ٍٛٛثنقكدى ثنٖدٌعٙ
َْدددضع ٍٛددددجناٌ ٚثألٔلٔ ،ثندددي٘ ْدددٕ {ثألهندددز ثنًقدددٌٍر}،
ٔثني٘ ٚكٖف نُج عٍ ٔؽٕه ثنقكى ثنٌٖعٔ ،ٙف ٙفجنز صعيًّ
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ثنٕٕٙل إنٗ ثنقكى ثنٌٖعٔ ٙصعُٛٛدّ دْدهٕ ثناٌٚد ثألٔل
أ٘ دجنونٛم ثنًقٌٍ ْٚده ثنفقٛدّ ثناٌٚد ثنغدجَْٔ ٙدٕ ٌٟٚد
{ثألٙددٕل ثنعًهٛددز} ثنددي٘ ٚذدد ٍٛيددٍ مالنددّ ثنٕظٛفددز ثنعًهٛددز
نهًكهف( .))،ٍٛصذ.)ٍٛٛ
قجل ثنعقم :ؽدَث هللا مٛدٌث عدٍ ياجنذد ثنًذْداز .يدج صقدٕل
ٚج يوعٙ؟
نكٍ ثنًوع ٙنى ٚؾخ أٞٚج ٔ ثًَج ثكضفٗ ثٌ ث ٌٟدٌأّّ
قددجل ثالؽضٓددجه :أيددج يددج ٌَٚددو ثٌ َُجقٖددّ فدد ٙثنٕالٚددز فٓددٕ ال
ٚنضهدف عقددال عددٍ ثنذقددظ ثنْدجد فدد ٙثالؽضٓددجه ٔثنضقهٛددو ألَددّ
ٚعضًو عهٗ َفِ ثألّجّجس فدجٌ أْدم ثنذٛدش عهدٓٛى ثنْدالو ندى
ٕٚؽٕٓث ثنُجُ دجنٌؽٕ ثنٗ ْؤال نًؾدٌه ثَٓدى فقٓدج ٔثًَدج
ٔؽٓددْٕى إنددٓٛى دًددج ْددى قددجهر ٔفكددجو يؤْهددٌٕ نقٛددجهر ثأليددز
ٔنضٌصٛخ أيًْٕج ٔ ثَفجى ثنًٚجنـ ٔ ثنًالكجس ثنًًٓز فٓٛج.
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اٌجٍست اٌسبدست
من هم الرواة؟

ٕ٘ٚب أخفط اٌّذع ٟلبئال ٌىٕ ُٙأضابسٚا اٌا ٝسٚاة اٌحاذ٠ذ
ِٚعٕ ٝسٚاة اٌحذ٠ذ ُ٘ ٔمٍت اٌحذ٠ذ.
قجل ثالؽضٓجه :نقو قدجٟعضُٔ ٙؽدَث هللا مٛدٌث عهدٗ ثنًقجٟعدز
ٔي ىن ّىَجقٔ يٌثه .
أيددج قٕن د ثٌ ًٔثر ثنقددوٚظ ثنًقٚددٕه دٓددى ْددى َقهددز ثنقددوٚظ
ن ِٛهقٛقج ألَٓج نٕ أمٞدعُجْج نهُقدجٓ ثنعقهدّ ٙدُؾو ثنؾدٕثح
ينجنفج نهعقم ألٌ ثنؾٕثح ّٛكٌٕ عهٗ ثنٖكم ثنضجن:ٙ
إىث كجٌ ثنًقٕٚه دٌٔثر ثنقوٚظ ْى َقهدز ثنقدوٚظ فقد ٠فكٛدف
َْددضا ٛثنضًٛٛددَ فُٛتددي ددد ٍٛثنٌٔثٚددجس ثنٚددقٛقز ٔثنٌٔثٚددجس
ثنٞعٛفز؟
ٔكٛف ًَ َٛيٍ َضذد فًٛدج ندٕ صعجًٝدش ثنٌثٔٚدجس فُقدم أفدو
ثنٌٔثر أٚز ًٔثٚز صذٛـ أيدٌث يدج َٔقدم ثٜمدٌ ًٔثٚدز صًُد يُدّ
فددئنٗ أٚددٍ ٚضؾددّ ثنًكهددف؟ ٔيددج إٔددذّ ْدديِ ثنددوعٕٖ دددوعٕٖ
ثناجةفز ثالمذجًٚز.
ُْٔج َقف أيجو أيٌ آمٌ.
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ُْٔدددج قجٟعدددّ ثنعقدددم قدددجةال ٌَٚدددو ثٌ َغذدددش ثنقٞدددٛز ثألٔندددٗ
ٔٙددقضٓج فُْددجل يددج ْددٕ يقددوثً ثنقؾددز ثنضدد ٙنَيددش ثنًددوعٙ
فكٛف صؾٛخ عهٗ ْيث ثنًعُٗ؟
قددجل ثالؽضٓددجه :عُددو إؽجنددز ثنُظددٌ َؾددو ثٌ أْددم ثنذٛددش عهددٓٛى
ثنْددالو قددو ّددتهٕث عددٍ ثنضعددجًٔ ٛأؽددجدٕث عُددّ ْٔدديث ثأليددٌ
ُٚفعُج نالّضوالل عهٗ عور أيًٕ يُٓج:
-1ثٌ ثفضًجل ثنٌٔثر قو ٚكٌٕ يٕؽٕهث ف ٙصه ثنفضٌر كًج ْدٕ
فد ٙىْدٍ ثنٖددٛل ثنعقٛهدٔ ٙفد ٙأىْددجٌ كغٛدٌ ٍٚيًدٍ ٚقضًهددٌٕ
ًأ ّٚفٍ ٙيٍ أْم ثنذٛش.
 -2ثٌ ثألةًز عهٓٛى ثنْالو قدو هفعدٕث ْديث ثالفضًدجل ٔٔؽٓدٕث
ثنُجُ ثنٗ ثناٌ ٚثنٚقٛـْ .يث يج َهًّْ يٍ ثنٌٔثٚجس.
أيج ثالفضًجل ثنغجَ ٙفٛذضُ ٙعهٗ ثٌ ثنٌٔثر نْٕٛث دًدج ْدى َقهدز
ٔ ثًَددج دًددج ْددى يْددضُذإٌ نألفكددجو يددٍ ًٔثٚددجس أْددم ثنذٛددش
عهٗ ثعضذجً ثٌ ثنٌٔثٚجس صؾًعش عُو ْؤال ثنفقٓج دًج فٓٛج
ثنًضعجً ٛثنًٖكٕ فدٙ ٙدقضّ ٔثنًوّدُْٕٚ ،دجعوْى فدٙ
ثنذقظ ٔثنضُقٛدخ ًٔثٚدجس ٙدقٛقز عذضدش نٓدى قٕثعدو كذٌٔٚدز
صُفعٓى ف ٙيعٌفدز ثنؾَةٛدجس دًؾدٌه ثنًعٌفدز دجنقٕثعدو ألَٓدج
صُاذد عهددٗ صه د ثنؾَةٛددجس فٓددى دجيكددجَٓى فددم ثنًضعددجًٛ
ٔيعٌفز ثنًوُّٕ ٌٟٔفّ ٔصً َٛٛثنٞعٛف يٍ ثنْدقٛى ثندٗ
ه ٌٛىن ْٔ .يِ ثنٕظٛفز يًج ال ٚقدٕو دٓدج ثندٌثٔ٘ ٔال ٚدضًكٍ
يُٓددج ٔثًَددج يددٍ ٚقددٕو دٓددج ْددٕ ثنفقٛددّ ال هٛددٌ فٓددٕ ثالفضًددجل
ثألًؽـ.
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ثالفضًدددجل ثنغجندددظ ثٌ َقدددٕل ثٌ ثندددٌٔثر ثَاذقدددش عهدددٗ َقهدددز
ثنقدوٚظ فد ٙثنددَيٍ ثألٔل ألَدّ نددى صٕؽدو ُْددج صفٌعدجس ٔنددى
ٚظٓددٌ ثنددوُ ٔثنضَٔٚددٌ دعددو فهددى ٚقددضؼ فُٛدديث ثنددٗ ثنعهددٕو
ثألمٌٖ نًعٌفز ثنقكى ٔثٌ يؾٌه ثنٌٔثٚز ه ٌٛكج ٍ نًعٌفز
ثنقكى ٔصً َِٛٛفٛقضجػ ي صقدوو ثندَيٍ ثندٗ ثنفقٛدّ ثندي٘ ٚقدٕو
دعًهٛددز ثالّددضُذج ٟال دجالعضًددجه عهددٗ عقهددّ فقدد ٔ ٠ثًَددج ُٚضفد
دعقهددّ الّددضُذج ٟثألفكددجو يددٍ ثنقددٌآٌ ٔثنْددُز ٔال ٚعددؤًْج.
ٔثعضقدددو ثٌ ثالفضًدددجل ثنغجندددظ ٔثًه ٔ .دٓددديث ٚضٞدددـ ثنؾدددٕثح
عهددٗ يددٍ ٚق دٕل ثٌ ُْددج ًٔثٚددجس صًُ د يددٍ ثالفضددج ٔثنعًددم
دجنٌأ٘ ألٌ ثنٌٔثٚجس ثًَدج يُعدش ثنعًدم ددجنٌأ٘ ثنندجٗ يدٍ
هٌٔ ثنٌؽٕ ثنٗ هنٛم.
لبي اٌّذعٌ :ٟماذ أجابة أ٘اً اٌب١اج عٍا ُٙ١اٌساالَ عآ ٘ازا
اٌّعٕ .ٝفمبٌٛا اسجعٛا اٌ ٝاعٍُ إٌبط.
أؽجح ثالؽضٓجه :فًجىث صعُ ٙدىعهًٓى..؟
لبي اٌّذع٠ :ٟعشف ِٓ أً٘ اٌب١ج األعٍُ حٕ١زان.
قجل ثالؽضٓجهُْٔ :ج َكضدز دًعُدٗ ثنًَفدز ثنهاٛفدز فٛدظ َقدٕل
يجىث ٚقٚو دجألعهى يٍ َقهدز ثنٌٔثٚدجسْ .دم ْدٕ ثألكغدٌ ففظدج
نهٌٔثٚجس..؟
أٔ ثَّ ثألكغٌ ؽًعج نٓج أٔ يجىث..؟
ٔيددجىث صعُدد ٙعذددجًر ثألفقددّ فددًٔ ٙثٚددجس أْددم ثنذٛددش إىث كددجٌ
ثنًعُٗ ْى ثنفقٓج ..؟
دق ٙثنًوعّ ٙجكضج ال ؽٕثح عُوِ.
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فجنضفش ثنعقم ٔقجل :أٔٝـ نّ ْيِ ثنًعجَ ٙفضٗ ٚضفقدّ أصذجعدّ
ٔيٍ ُٚنو دّ ال ًّـ هللا.
فىؽجح ثالؽضٓجه :ثٌ ًٔثر ثنقوٚظ يٚاهـ كدجٌ ٚاهد عهدٗ
ثنفقٓج يٍ ٙقجدز أْم ثنذٛش نكٍ ألَٓى نى ٚكَٕٕث:
ٌٚٚ -1ؤث ثٌ صنضه ٠ثألًٔث عهٗ عجيز ثنُجُ ثّدضنويٕث
يٚاهـ ثنٌٔثر
 -2الٌ ثنًعٚدددٕو كدددجٌ يٕؽدددٕهث فٛندددضه ٠ثنهفددد دُٛدددّ ٔددددٍٛ
ثإليجو فال ٚعٌ يٍ ثنًفضٙ
 -3إٝددجفز ثنددٗ ّددذخ آمددٌ ْددٕ ثٌ ثنٚددقجدز ثألؽددال يًددٍ
ًٕدقٓى ثألةًدز نالفضدج كدجٌ هًْٔددى فد ٙثنغجندخ َقهدٚ ،ٙعُددٙ
فضددٗ فًُٛددج ٚؾٛذددٌٕ عددٍ فضددٕٖ يعُٛددز فٓددى ٚؾٛذددٌٕ عُٓددج
دٌٔثٚز ال دٌأ٘ كًج ْٕ ثنقجٙم ف ٙثنٕقدش ثنقجٝدٌ .إالّ ّ
أٌ
ثنًٚاهـ صغ ٌٛدعو ثنغٛذز ثنٗ عُٕثٌ ثنفقٔ ّٛمجٙدز دعدو ثٌ
أٙددذـ ُْددج كضددخ ٔيُددجْؼ صددوًُ فٓٛددج ثألفكددجو ثنٖددٌعٛز
ٔعهى مجٗ  ًْٗٚدعهدى ثنفقدّ فقاعدج ثنًضنٚد٘ دٓديث ثنعهدى
ٚكٌٕ فقٓٛج.
قددجل ثالؽضٓددجهَ :عددى ثَددّ ثنضفْدد ٌٛثنققٛقدد ٙنٓدديِ ثنظددجٌْر ٔال
صقهٛدددم هٌْٛدددج مجٙدددز ٔأَدددش ٔقعدددش فددد ٙثٕدددكجالس فًُٛدددج
عؾَس عٍ صفْ ٌٛيعُٗ أفقٓٓى ٔأعهًٓى...
عى إَُج َؾو فٕ ىن عذجًر ’ثنفقّ‘ ٔ ’ثنفقٓدج ‘ ٔ ’ثنضقهٛدو‘ ٔ
’يقهور ثنفقٓدج ‘ يٕؽدٕهر فد ٙثنضدجًٚل فدال أعهدى ٔؽدّ ثَكدجً
نٓج دم ثَُج َؾو ثنٌٔثٚجس يٛدَس ثألفٞدم فْدًضّ ثألفقدّ فضدٗ
عهٗ نْجٌ ثنًْدهً ٍٛكجَدش عذدجًر ’ثألعهدى‘ يًٛدَر كًدج ًٔه
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عددٍ أيٛدددٌ ثنًددؤيُ..’ ٍٛإَُددد ٙأعهددى دادددٌ ثنْددًجٔثس يُدددٗ
داددٌ داددٌ ثألًًٔ ٔ .‘ٛه عددٍ ًّددٕل هللا (ٙددهٗ هللا
عه ٔ ّٛآنّ ٔ ّهّى) :أعهًكى عه.ٙ
قجل ثنعقمْ :م عُو أؽٕدز نٓيِ ثألهنز؟
فْكش ثنًوع ٙيٌر أمٌٖ.

اٌجٍست اٌسببعت
عودة ملبحث الواليت

قجل ثنعقم :فهُعو ث ٌٜثنٗ ثنٕالٚز ..يج ْٕ قٕنكى فٓٛج..؟
أؽجح ثالؽضٓجه :ثٌ قٕنُج فٓٛج قٕل ثنعقدم ٔثنقدٌآٌ كًدج ىكٌَدج
ٕٛتج يُّ ّجدقج نكٍ ث ٌٜأهمم ف ٙدجح آمٌ يٍ أدٕثح ثعذجس
ثنٕالٚز نهفق.ّٛ
َْددجل ّددؤثالْ :ددم ًٚكددٍ ثٌ صذقددٗ ثنُددجُ دددال ًثعددٌٚ ٙعددٗ
ثنٌعٛز..؟
قجال يعج :كال
قددجل ثالؽضٓددجه :يددٍ ْٚددضق نكفج صددّ ٔنعهًددّ ٔثمضٚجٙددّ أٌ
ٚٚهـ ٕؤٌٔ ثأليز ،يٍ صقضٌفٌٕ؟
قجل ثنعقم أَش دجهً دجإلؽجدز.
48

قجل ثالؽضٓدجه :فهُقضدٌؿ ثناذٛدخ ْدم ٚٚدهـ ثٌ ٞٚد ثنقهدٕل
نًٖددجكم ثأليددز… ٍعددٛى قذٛهددز ْددم ْٚددضا ٛىن د دددوال عددٍ
ثناذٛخ..؟
لبي اٌّذع :ٟوال ال ٛ٠جذ ِٓ ٠صٍح حبي األِت ئال اإلِابَ أٚ
ٚص.ٗ١
قجل ثنعقم :مجنفش يٌر أمٌٖ ٔصؾجٍٔس هًٔ ف ٙثإلؽجدز.
قجل ثنًؾضٓو :ال دىُ ال صغٌٚخ عه.ّٛ
نكُدد ٙأّددىن  :يددج فددجل ثأليددى ثنْددجدقز ْددم مهقٓددج هللا عذغددج دددال
ًثع ٙصٕٚل ٔصؾٕل..؟
ْددم ٚقذددم إيددجو ثإلَددِ ٔثنؾددٍ ثٌ ٚذقددٗ فهٛددف هٛذضددّ ٔٚذقددٗ
يُضظٌث نٕنوِ يضٗ ٕٚنو...؟
إىٌ ثنًقضهدددٌٕ ٔثنكدددجفٌٌٔ ٔثنغدددَثر ٔثنقضهدددز ٔثنْدددٌث ندددِٛ
عهدٓٛى فْدجح الٌ صدوثمم ثنظددٌٔ أؽذدٌ دعٞدٓى ثٌ ٚكددٌٕ
قجصال ٔأؽذٌ ثٜمٌ أٌ ٚكٌٕ ٟجهٛز ،أصقذم ْيث..؟
قددجل ثنعقددم إٌ أٌٟٔفجصد أٓٚددج ثنًددوع ٙنهٕٙددجٚز دعٛددور عددٍ
ثنًُا ٔثنعقم..
فًٍ ثألٔنٗ دين ؟ قو ٚقٕل دع ٜثنُجُ أٌ أفٞم يٍ ٚٚهـ
فجل ثأليز ْٕ ثنْٛجّ ٙألٌ ثأليز صعجَ ٙيٍ يٖدجكم ّٛجّدٛز
ُْٔددج الدددو ثٌ َعددجنؼ ثنًٖددجكم ثنْٛجّددٛز َٔعددٕه ثنددٗ ثنًْددجةم
ثنفقٓٛز!!! ..
كٛف َؾٛخ عهٗ ْيث ثنًعُٗ..؟
ثنؾددٕثح ٔثٝددـ كٛددف ْٚددضا ٛثنْٛجّدد ٙثٌ ٚقددوه ثنًٕقددف
ثنٌٖع ٙصؾجِ ثنقٌح صؾجِ ثنًقجٔيز صؾجِ ثنٓؾٕو ٔثنوفج ..؟
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كٛدددف ْٚدددضا ٛثنْٛجّددد ٙثٌ ٚقدددوه ثنًٕقدددف صؾدددجِ ثنعالقدددجس
ثننجًؽٛدز؟ كٛدف ٚؾذد ٙثننًددِ؟ ٔأٚدٍ ٚٚدٌ ّدٓى ثإليددجو
عه ّٛثنْالو؟
فٞدال عدٍ ثٌ ثندونٛم ثنٖدٌع ٙندى ٖٚدٌ إنٛدّ كْٛجّد ٔ ٙثًَدج
فدددوه ثنفقٛدددّ ،ددددجنٌؽٕ فددد ٙثنقدددٕثهط ثندددٗ ثنفقٛدددّ ثنؾدددجي
نهٌٖثة .٠فجألٔنٗ ثٌ ٚكٌٕ ثنفق ْٕ ّٛميٍ ٌٚعٗ ٕؤٌٔ ثأليز
كهٓج
لااابي اٌّاااذع :ٟئْ وز١اااشا ِااآ األِاااٛس غ١اااش ِٛجاااٛدة فاااٟ
اٌطش٠عت أ ٞال حٛجذ ٌٙب أحىبَ.
قجل ثنًؾضٓو :أًث صضٓى ثنٌٖٚعز دجنُق٘ يٍ فٛظ ال صٖعٌ.
كٛف إىٌ صٚدوٚش نًُٚدخ ثنٕٙدجٚز عدٍ ثإليدجو ٔقدو هفهدش
عٍ ثنٌثٔٚجس ثنقجةهز ّ
إٌ نكم ٔثقعز فكى دم كٛدف هدجح عُد
ٕدددد" ٍ ٙ
جح صعذٛمجَددددج عنكُدددد عّم م
عهمٛدددد م ثن عكضمدددد م
"َٔ َّمَنُمددددج م
ثٜٚددددز ثنقجةهددددز م
ثنُقم.89/
قجل ثنعقم :أًث أعذضشم قٕر فؾض ف ٙؽٕثد ٚج أٓٚج ثنًؾضٓدو
نكٍ قو ٚناٌ ف ٙثنذجل ّدؤثل ثَدّ نًدجىث ٚضٚدوٖ ثنفقٛدّ؟ ْدم
ْٕ يهَو دين -ثٌ ٚضٚوٖ ثنٗ أيٌ ثأليز-؟
قددجل ثنًؾضٓددو :ثٌ ثنقددٌآٌ ثنكددٌٚى قددو أنددَو ثنًكهفدد ٍٛدددجنٌؽٕ
ثنٗ هللا ٔثنٌّٕل ٔثنٗ أٔن ٙثأليٌ ٔال أظُ صوع ٙثٌ ثٜٚدز
صقٚو أْم ثنذٛش فقٔ ٠ال صُاذ عهٗ هٌْٛى.
لاااابي اٌّااااذع :ٟئْ ٘اااازا ِاااآ أٚظااااح ِصاااابد٠ك اٌخحش٠اااا
ٚاٌخض. ١٠
قجل ثنًؾضٓؤ :يج ْٕ ثنضَٛٚف؟
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قجل :ألَكى صٌٚؤٌ ثٌ صقٕنٕث ّ
أٌ أٔن ٙثأليٌ ْى ثنفقٓج .
قددجل ثنًؾضٓددؤ :كىَ د صٌٚددو ثنقددٕل ّ
أٌ ثٜٚددز ندد ِٛنٓددج يؾددجل
نهضاذ ٛد ث ٌٜألَّٓددج صٕقفددش عُددو ثألةًددز عهددٓٛى ثنْددالو! إىٌ
كٛدددف ؽًعدددش ثنٌّدددٕل يددد هللا ٔهللا صعدددجنٗ يٕؽدددٕه ٔكٛدددف
ؽًعددش ثنٌّددٕل يد أٔندد ٙثأليددٌ ٔثنٌّددٕل يٕؽددٕه أال ٚددول
ْيث ّ
أٌ يعُجِ أ ٌّ كم ٔثفو يًُٓج قو ثٕضقش ٔظٛفضدّ ي ًّدٍ ْدٕ
أعهٗ يُّ؟ ٔكين ثٕضقش ٔظٛفز ثنفقٓج عٍ آل ثنذٛش عهدٓٛى
ثنْالو...
ُ
ُ
ُ
م
ْٔددم نددد ثٌ صعاُٛدد ٙؽٕثددددج عددٍ ثٜٚدددز .مٔنددضكٍ عيدددُكى أ َّيدددز
دٍ ثن ًُُ مك عدٌ.
ٚموعٌُٕم إعنمٗ ثننم ٛعٌ مٔٚمى ُي ٌٌُٔم دعجن مًع ٌُٔ ع مٔٚمُ مٌٕٓم م
ع ع
آل عًٌثٌ.114 /
يٍ ْى ْؤال (يُكى)؟ أال صول عهدٗ ثندذعٜ؟ يدٍ ْدٕ ثنعدجنى
ثنعجً دجنًعٌٔ ٔثنًُكٌ؟ أنْ ِٛدٕ يدٍ عدٌ فدالل هللا
يٍ فٌثيّ؟ أنْ ِٛى أيُج ثنٌّم؟ إىٌ فٓد ٙأٔؽذدش ٝدًُج
ثنضٚو٘ نأليٌ دجنًعٌٔ ٔثنُٓد ٙعدٍ ثنًُكدٌ عهدٗ ثنعهًدج
ٔثألٔنٗ يٍ ثنعهًج ف ٙثنضٚو٘ نٓديِ ثنًْدؤٔنٛز ْدٕ ثألعهدى
قاعجْ .م ُْج ثٕكجل عهٗ ىن ؟
قجل ثالؽضٓجه :ثٌ أفو أهنض ًّٛضّ ثنٕٛٙز ثنضٙ ٙوًس يدٍ
ًّٕل هللا ثنٗ أي ٌٛثنًؤيُ .ٍٛفٓم نُج دًُجقٖز ْيث ثأليٌ
قجل :دهٗ
قدجل إىث كُدج َددؤيٍ دجنٕٙدٛز أند ِٛثألٔنددٗ أٌ َؾدٌ٘ ثنضٌصددخ
ف ٙثنٕٛٙز
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ٌُ افُٙ
ثنى ٚكٍ دجألٔنٗ أٌ ٚظٌٓ ثإليجو ثنًٓدو٘ فديث فٞدٌصّ ثنٕفدجر
ثّضهًش ثنٌثٚز يٍ دعوِ.
لبيّ٠ :ىٓ اْ أو ْٛلبً اإلِبَ اٌّٙذ.ٞ
فقجل ثالؽضٓجهَ :ضقجكى إنٗ ثنعقم يجىث صقٕل أٓٚج ثنعقم؟
قجل ثنعقم :ثنفاٌر صقكدى دجنضٌصدخ فدال ًٚكدٍ ثٌ َذُد ٙثنْدقف
قذم ؽوًثٌ ثنغٌفز ٔ ال ًٚكٍ أٌ َٚه ٙقذم ثنٕ.... ٕٝ
قددجل ثالؽضٓددجه :إىٌ َُددجقٔ ثنددونٛم ثٜمددٌ ثنددي٘ ّددًٛضّ أَددش
ثنٌؤٚج فقهش يٍ ًأٖ أفو ثنًعٚدٕي ٍٛفٛقدٕل ند ثصذد ثفًدو
ثنقْدٍ فٛؾدخ عهٛد إصّذجعدّ .إىٌ َعدٌ ٛثأليدٌ عهدٗ ثنعقدم
نٌُٖ يوٖ ًؽقجٌ ْيث ثأليٌ..
ثٌ هنٛدددم ثنٌؤٚدددج ْدددٕ هنٛدددم هٛدددٌ ٙدددقٛـ إلعذدددجس ثنًدددوعٗ
َْٔضعٌ ٛأٔال يذًٌثس ثنعًم دجنٌؤٚج فقجنٕث:
 -1ثٌ ثنقددٌآٌ ثنكددٌٚى قدد٘ ثنعوٚدددو يددٍ ثنددٌؤٖ يُٓددج ًؤٚدددج
ثدٌثْٛى عه ّٛثنْالو ًٔؤٚج ّٕٚف عه ّٛثنْالو
ُْ -2دج كغٛددٌ يددٍ ثنددٌؤٖ ثنددٕثًهر ثنددٗ ثنًعٚددٕي ٍٛعهددٓٛى
ثنْالو يٍ ثنًْهً.ٍٛ
ُْ -3ج يٍ ًأٖ ًؤٖ ف ٙأفًو ثنقٍْ.
دؤٌ صعٚخ ٔدؤٌ صؾَُ ٙقدجٔل ثٌ َُدجقٔ ثأليدٌ دذْدجٟز
ال صقضجػ ثنٗ صكهف
ثٌ ثنٌؤٚج عهٗ إَٔث
يُٓج ًؤٚج ٙجهقز ٌٚٚدو هللا صعدجنٗ يُٓدج َقدم يعهٕيدز ٔ فدٜٛ
يُّ ؽم ٔعال ثنٗ ْيث ثالَْجٌ ثنٌثةٙ
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أٔ قو صكٌٕ ثَعكجّج نًؾٕٓه دينّ ثالَْدجٌ أعُدج ثنُٓدجً فٛدٌثِ
ثالَْجٌ ف ٙيُجيّ .ثأليٌ ثٜمٌ ثٌ ثنٌؤٚج ال ًٚكٍ ثٌ صعاٗ
ثنقؾٛددز ألَددّ ال ًٚكددٍ ثٌ صعاددٗ ثنقؾٛددز نٖدد ٙمددجًػ عددٍ
ٔع ٙثالَْجٌ ٔإهًثكّ .نكٍ ًٚكٍ ثالّضوالل عهٗ ثٌ ثنٌؤٚدج
ثنضًٚ ٙكٍ ثالعضًجه عهٓٛج ًْ ٙؤٚج ثنًعٕٚو أٔ ثنٌؤٚج ثنضدٙ
ًٚكددٍ ثٌ ًٞٚدددٓٛج ثنًعٚدددٕو .فدددجنٌؤٖ ثنضدددً ٙآْدددج ثألَذٛدددج
ٔثألةًز عهٓٛى ثنْالو ْ َٕ ٙيٍ أَدٕث ثندٕف ٙثنضدًٚ ٙكدٍ
ثٌ صعضذٌ هنٛال نٓى ٔنًٍ صذعٓى.
أٔ ثٌ صعددٌ ٛثنٌؤٚددج عهددٗ ثنُذدد ٙأٔ ثإليددجو فٛعادد ٙثإليددجو
ثنًعُددٗ ثنققٛقدد ٙنٓدديِ ثنٌؤٚددج ٔقددو ًٞٚدد ٙىن د ثنًعُددٗ أٔال
فٛذْ ٍٛم ثٌ ف ّٛثنَثو أٔ ثَّ ن ِٛف ّٛثندَثو ...إيدج ثٌ َعادٙ
ثنقؾٛز نٌؤٚج ثالَْجٌ ه ٌٛثنًعٕٚو َٔهَيّ دين فٓديث أيدٌ
دال هنٛم ٔثنونٛم عهدٗ ىند ثٌ ثألَذٛدج ْدى يدٍ فْدٌ ًؤٚدجْى
ٔعًهٕث دٓج ٔثنونٛم ثٜمٌ :ثٌ ف ٙقٚز ّٕٚدف عهٛدّ ثنْدالو
ٕجْوث ال دىُ دّ نالّضوالل .فّٕٛف عه ّٛثنْالو فًُٛج ًأٖ
ثنٌؤٚج نى ٚفٌْْج ٔ ثًَج عٌٓٝج عهٗ ثنًقجو ثألعهٗ ٔثألعهدى
فدد ٙيعٌفددز ثنضكهٛددف فىعاجْددج نٖددن٘ ثنُذددٚ ٙعقددٕح عهٛددّ
ثنْالو فٕٓ يٍ فٌْْج ٔأي ٗٞيج ص ُ عهَو دّ يٍ صفجٛٙم.
َقجٓ آمٌ :ثٌ ثنٌؤٚج صقضجػ ثٌ ٚكٌٕ ثالَْجٌ عجًفج ٔعجنًدج
دٖنٚددٛز يددٍ ٚددٌثِ فددئىث ًأٖ ثنًعٚددٕو فدد ٙيُجيددّ فالدددو ثٌ
ٚكٌٕ أٙال يًٍ ًأٖ ثإليدجو فد ٙثنٕثقد فضدٗ ٚؾدَو ٔٚقاد
ثٌ يٍ ًآِ ْٕ ثإليجو ثني٘ ٕٚؽّٓ َقٕ ثفًو ثنقْدٍ أٔ َقدٕ
هْٔ ٌِٛيث أيٌ ال هنٛم عهّٛ
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أيددج ًٔثٚددز يددٍ ًآَددج فقددو ًآَددج ففٓٛددج عددور َقجٕددجس نددٕ ٙددقش
ثنٌٔثٚز ُّوث
أٔالْ :ددم ْدديث يددج ٚفْددٌ نُددج ثنقددوٚظ ثنددي٘ ٚكغددٌ ثنْددؤثل عددٍ
يعُجِ( :يٍ ًآَج فقدو ًآَدج ،فدئٌ ثنٖدٛاجٌ ال ٚضًغدم دُدج) فٛدظ
ٚكٌٕ ْيث ثنقٕل قو ؽج نٛعجنؼ ٕجةعجس ًدًج كجٌ أعوث أْدم
ثنذٛددش يددٍ ثأليددٕٔ ٍٛٚهٛددٌْى ٚاهقَٕٓددج فدد ٙيٕثؽٓددز ثنُددجُ
ثنددي ٍٚكددجَٕث ٚنذددٌٌٔ عددٍ يٖددجْوثصٓى نألةًددز فدد ٙثنًٕث ٝد
ثنذعٛددور ؽددوث عددٍ يقددم ّددكُجْى ،كذُدد ٙأّددو ٔأْددم ثنًددوثةٍ.
فٛضنه٘ أٔنتد ثنقجقدؤٌ يدٍ ثالفٌثؽدجس ددجنقٕل :إٌ ثندي٘
ًأٚضًدِٕ ٕددٛاجٌ .فٛددىص ٙثندٌه يددٍ قذددم ثألةًدز عهددٓٛى ثنْددالو:
(يددٍ ًآَددج فقددو ًآَددج ،فددئٌ ثنٖددٛاجٌ ال ٚضًغددم دُددج) .أيددج قددٕنٓى
عهٓٛى ثنْالو( :يدٍ ًآَدج فكديدِٕ) فٌدًدج ٚكدٌٕ ثنًدٌثه ددّ ًه
يددٍ ٚددوعً ٙؤٚددز ثإليددجو قددجةى آل دمحم عؾددم هللا صعددجنٗ فٌؽددّ
ثنٖدددٌٚف فددد ٙأٚدددجو ثنغٛذدددز دٓدددو صٞدددهٛم ثنُدددجُ ٔثّدددضغالل
ٟٓددجًصٓى ،فىٔٙددؤث (عهددٓٛى ثنْددالو) ْدديث ثنذددجح ثنددي٘ قددو
ٚقجٔل ثناجيقٌٕ أٔ ثنًْضغهٌٕ ثنُفجى يُّ إندٗ عقدٕل ثنُدجُ
ثأليٌ ثني٘ صضٌصخ عهّ ّٛدهذٛجس كغٛدٌر ٔماٛدٌر فًٛدج ٚدٌصذ٠
دْاليز ثنًٌْٛر ثإلًٚجَٛز|
عجَٛددج :ثٌ َفدد ٙثنضًغّددم نددٕ ٙددـ ال ٚعُدد ٙعددوو ثيكجَٛددز ثهعددج
ثنٖٛاجٌ كَّٕ ْٕ ثإليجو ثنفالَد ٙفٛدىص ٙفد ٙثنًُدجو ْٔديث أيدٌ
يقضًم
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إٌمبش ا٢خش ف ٟدٌ ً١اٌشؤ٠ب:
نٕعذش ثٌ ٍٚو ًأٖ أفو ثألةًز  ّٕٛٙٚدىفًدو ثنقْدٍ ٔعًدٌ
ًأٖ ًؤٚج دىفو ثألةًز ٕٚؽّٓ َقدٕ ٕدن٘ ثنْدٛو ثنْْٛدضجَٙ
عهٗ ّذٛم ثنفدًٌٔ ٛأٖ دكدٌ ًؤٚدج فد ٙأفدو ثألةًدز ٕٚؽٓدّ
َقٕ ثنْٛو ثنقُْ ٙفُٓج عور ثفضًجالس
ثألٔل :أٌ ٚكددٌٕ كددم يددٍ ْددؤال ًؤٚددجِ فؾددز ٔ يْددضقٛم أٌ
ٚكٌٕ كم ْؤال  ٌٟٚثنق مجٙز ٔثٌ ثفًو ثنقٍْ ٚكفدٌ
ثٜمٌٍٚ
ثنغجَ :ٙأٌ ٚكٌٕ ٔثفوث يُٓى ًؤٚجِ ٙدقٛقز فًدٍ ْدٕ..؟؟!!!
فددال ًٚكددٍ ثالعضًددجه عهددٗ ثفضًددجل أٌ ثألٔل أٔ ثنغددجًَ ٙؤٚددجِ
ٙقٛقز
ّ
ّ
ثنغجنظ :أٌ كال يُٓى نى ٚكٍ ْٕ ثإليجو ْٔيث أيٌ يقضًدم ؽدوث
ٔعهٗ ثنغجَٔ ٙثنغجنظ ال ًٚكٍ ثالعضًجه عهٗ ثنٌؤٚج
َٔضًُٗ نكى ثنضٕفٛ
دْى هللا ثنٌفًٍ ثنٌفٛى
يددٍ ددد ٍٛأهنددز ثنًددوعٕ ثفًددو ثنقْددٍ ثالّددضنجًر ،دًعُددٗ ثٌ
ثنًكهددف إىث أًثه ثٌ ٚعددٌ ثٌ هعددٕر ثفًددو ثنقْددٍ ْددم ْددٙ
ف أٔ دجٟم..؟
فجَددّ ًٚكددٍ ثالّددضعجَز دجالّدددضنجًر نضددٕفٌ نددّ ثنقددم ثنؾدددجَْ
ٔصًكُددّ يددٍ ثكضٖددج ثنددونٛم ثنددي٘ ٚغٛددخ عددٍ ثنًالٚددٔ ٍٛفددٙ
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ثنققٛقددز ْدد ٙأّددٓم فدد ٙثنٕٙددٕل ثنددٗ ثنًذضغددٗ يددٍ أ٘ هنٛددم
آمٌ ٔثنُقجٓ ف ٙيٕ ٕٝثالّضنجًر ٚض ًٍٞعور يٌثفم
ثألٔنددْٗ :دددم ٕٚؽددو هنٛدددم ٕدددٌع ٙعهددٗ ؽدددٕثٍ ،ثّدددضقذجح،
ٔؽٕح ثالّضنجًر أٔ دجنعكِ..؟
ٔعُو يالفظز ثنٌٔثٚجس ثنضٌٟ ٙفٓج يٍ كضخ نٌُٚر ثفًدو
ثنقْددٍ ٔهفجعددج عددٍ قٞددٛضّ َددٌٖ ثَددّ قددو ثّددضول دٌٔثٚددجس
يضعوهر ٔال ٕ ثٌ ف ٙثنٌٔثٚجس ثنضد ٙىكدٌس يُٓدج ثنٚدقٛـ
ٔيُٓددددج ثنْددددقٛى ٔيُٓددددج ثنًضددددٕثصٌ ٔال ٕدددد أٞٚددددج دؾدددددٕثٍ
ثالّضنجًر..؟
ثنغجَ :ٙيضٗ ٚهؾى ثالَْجٌ ثنٗ ثالّضنجًر...؟
ٚهؾج ثالَْجٌ ثنٗ ثالّضنجًر عُو ثنقٛدٌر فد ٙيعٌفدز ثنًٕقدف
يددٍ قٞددٛز يددٍ ثنقٞددجٚج ثنضددْ ٙدد ٙنْٛددش يٕٝددٕعج نٕؽددٕح
ثالعضقددجه دٓددج أٔ ٔؽددٕح ينجنفضٓددج ،أٔ دوٛٓٚددز ال ثمضٛددجً فٓٛددج
كًددج نددٕ ثفضددجً ثنًكهددف ْددم ٚددؤه٘ ٙددالر ثنًغددٌح أٔ ٙددالر
ثنؾًعز أٔ ال .أٔ ثفضجً ف ٙفٌيز ثنضوم ٍٛدعو عذٕس فٌيضدّ
ْم ٚضٌكّ أٔ ال فال يًٕه ُْج نهقٌٛر الٌ ثأليٌ ٔثٝـ ّدهفج
ٔثنقكى ثنٌٖع ٙيعو نّ أٞٚج
أيج يغجل ثنقجنز ثنغجَٛز ثٌ صعضقو دجٌ ثإليجو يٍ ٚنهفّ ثدُّ دعدو
ٔفجصّ أٔ ثٌ صعضقو دجنٌؽعز دول ثنًٓو ٍٛٚفال فجؽز ثنٗ ٌٟ
يٕ ٕٝثالّضنجًر نهضً َٛٛدًُٓٛج ٔال فٌٛر فُٛتي
ثنغجندددظْ :دددم ًٚكدددٍ ثالعضًدددجه عهدددٗ ثالّدددضنجًر فددد ٙثنؾجَدددخ
ثنعقجةو٘..؟
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الٕ ثٌ آل ثنذٛدش عهدٓٛى ثنْدالو قدو فذدئث نهًدؤيُ ٍٛثنعًدم
دجالّددضنجًر نكددٍ نددى ٚقذددئث ثٌ صكددٌٕ ثالّددضنجًر نهًددؤيٍُٛ
هنددٛال فدد ٙثالّددضوالل عهددٗ ثنؾجَددخ ثنعقجةددو٘ نعددور أيددًٕ الٌ
ثنؾجَدددخ ثنعقجةدددو٘ يذُددد ٙعهدددٗ ثنكغٛدددٌ يدددٍ ثنذدددوٛٓٚجس ْٔددديِ
ثنذوٛٓٚجس صًُ ثالَْجٌ يٍ ثالّضنجًر عهٗ ه ٌٛثنذوٛٓٚجس.
ثأليددٌ ثٜمددٌ ثٌ ثالّددضنجًر ال ًٚكددٍ ثالّددضوالل دٓددج نٕؽددٕه
يددجَ ْٔددٕ ثٌ ثالّددضنجًر يًددج ٚعضًددو عهددٗ ثنددوعج ٔثّددضؾجدز
ثنوعج نْٛش يٍ ثنًٌٔٞثس ثنقضًٛدز عهدٗ هللا صعدجنٗ ،إى ال
ٚهددَو عهددٗ هللا صعددجنٗ أٌ ْٚددضؾٛخ ثنددوعج ُْٔ :ددج َقددوو صقهددٛال
ثأليٌ:
فدد ٙثالّددضنجًر أىكددجً صْددذ ثالّددضنجًر ٚددٌثه يددٍ هللا صعددجنٗ
إؽجدز ثنًْضن ٌٛعهٗ يج ثّضنجً عهُْٔ ّٛج عور ؽٕثَخ:
 -1قو ْٚضؾٛخ ثنذجً٘ عَ ٔؽم ثنوعج فجال.
 -2قدو ال ْٚددضؾٛخ هللا صعددجنٗ ثنددوعج فددجال ٔثًَددج ٚؤؽددم نعددور
أّذجح نٕؽٕه يٚهقز ف ٙثنضىم ٌٛأٔ نَٚجهر ثألؽدٌ فد ٙفدجل
نٕ كجٌ ثنوثع ٙقو ٙذٌ عهٗ ثنضىم ٌٛثنٗ ه ٌٛىن .
ٔ -3قو ال ْٚضؾٛخ هللا صعجنٗ ثنوعج أٙال أٞٚج نًٚدجنـ أٔ
نًفجّددو كددجٌ صكددٌٕ إؽجدددز ثنددوعج فٓٛددج ٝددًٌ عهددٗ ثنفددٌه أٔ
عهٗ ه ٌٛفعال.
نٓدديِ ثالفضًددجالس ال ًٚكددٍ ثالّددضوالل دىفددو ثنٕؽددِٕ ٔصددٌ
ثنٕؽِٕ ثألمٌٖ
دًعُٗ آمٌ ثَّ ال ًٚكٍ ثٌ َقٕل ثٌ ثالّدضنجًر يققدز ٔهنٛدم
ألَٓدج فًُٛدج مٌؽدش فدْ ٙديث ثنؾجَدخ يعُدجِ ثٌ هللا صعدجنٗ قددو
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ثّدضؾجح ألَُدد ٙثفضًدم صددىم ٌٛثإلؽجددز ٔثفضًددم عدوو ثإلؽجدددز
أٞٚج ٔثالفضًجل يذام نالّضوالل...؟
ثٌ ثنٌؤٚددج ثنضددٌٚ ٙثْددج ثنًكهددف ْدد ٙأفددو ثفضًددجالس أيددج ثٌ
ٚكٌٕ يٍ ًآِ ْٕ ثإليجو أٔ ٚكٌٕ ن ِٛثإليجو فُٓج ْدم ٚؾدٍٕ
ثٌ ٚذضُ ٙعهدٗ ثنظدٍ عقٛدور ٚندجنف فٓٛدج ثنُٚدٕٗ ٔثٜٚدجس
ٔأفكجو ثنعقال
لبي وال
قجل إىٌ أٛٝف إن ٛثفضًجال آمٌ ْٕ ثَُج نٕ ثفضٌٝدُج نغالعدز
إٔددنجٗ ًؤٖ ينضهفددز فددجألٔل يددُٓى ًأٖ ًؤٚددج صٕؽٓددّ ثنددٗ
ثفًددددو ثنقْددددٍ ٔثألمددددٌ ًأٖ ًؤٚددددج صٕؽٓددددّ ثنددددٗ’ُ‘ يددددٍ
ثنًٌثؽ ٔثنغجنظ ًأٖ ًؤٚج ف.‘ٗ’ٙ
فى٘ ثنٌؤٖ صكٌٕ ٙجهقز؟ ُْج عور ثفضًجالس:
ثألٔل :ثٌ صكددٌٕ كهٓددج ٙددجهقز ْٔدديث يقددجل ثٌ صضقددج ٟأقددٕثل
ثألةًز فٛكيّح أفوْى ثٜمٌ
ثنغدجَ :ٙثٌ ٚكددٌٕ أفدوْج ٙددجهقج ُْٔدج ّددُكٌٕ فد ٙفٛددٌر .أ٘
ثنددٌؤٖ ٙددجهقز؟ ُْٔددج ال َْددضا ٛثٌ َقددٕل ثٌ ثنٌؤٚددج ثنضددٙ
ٔؽٓش إنٗ ثفًو ثنقٍْ ْ ٙثنٚجهقز.
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اٌٛٙاِص
[ ]1يقويز كضجح ثالفقجو
[َ ]2فِ ثنًٚوً
[ ]3كضجح ثالفقجو نُجظى ثنعقٛهٙ
[ ]4يقويز كضجح ثالفقجو ألفًو ثنقٍْ
[ ]5يقويز كضجح ثالفقجو
[َ ]6فِ ثنًٚوً
[ ]7كضجح ثالفقجو نُجظى ثنعقٛهٙ
[ ]8يقويز كضجح ثالفقجو ألفًو ثنقٍْ
[ ]9هًُٔ ف ٙعهى ثألٕٙل ثنقهقز ثألٔنٗ
[ ]11كضجح ثنوؽجل  ،نهْٛو ثنقُْٙ
[ ]11ثالؽضٓجه ٔثنضقهٛو ،ثنْٛو يقًٕه ثنقُْٙ
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