وٕشٗق ٜالقرآُ ،الٍظي ٔاجلاذبٗٛ
قرا ٚٞيف جتٕٖس املٕشٗق ٜاهلادفٛ

يكـ اقتٔت ايكـك ٠اٱشل ١ٝإٔ ػل ٟهٓٔ اهلل ٗ ٖقا ايهٚ ,ٕٛاقتٔت
سهُت٘ إٔ ٜػٳٌٸ ٞد ٌ٥٬أهلاك ٙبأهتاك  ٫ؽًَ َٔ ٛتعْٚ ١اٍ .ؾٗقا ايكلإٓ أْني٘
عًْ ٢ب ٘ٝاـامت| ٖـ ٣يًبٌل ,١ٜػـ ؾَ ٘ٝا وًُٗا م ٛايهُاٌٍَ ,لِّعاّ
َٚلًـاّٚ .مل تهٔ ايهًُات ٚايعباكات ٚسـٖا َٗٛل إعذام ,ٙبٌ ناْت أْػاَ٘
ٚأُٛات٘ َٗٛل اٱعذامَٗٛٚ ,ل ايكـاه ١ؾ .٘ٝؾكـ ْك :ٍٛؾ ٘ٝنًُات ٚأُٛات
ؾٓه ٕٛقـ أسـثٓا ثٓا ١ٝ٥اعتباك ٗ ١ٜايُٛـ ,يهٔ اؿكٝك ١إٔ  ٫ثٓا ,١ٝ٥بٌ ٖٓاى
ٚسـ ٠ػاكد ١ٝبٌ ايهًُٚ ١ايِٛت; ٭ْ٘ ّ ٫هٔ ايتؿهٝو بُٗٓٝا ٗ ايٛدٛؿٗٚ ,
ايػا .١ٜؾهُا إٔ ايهًُات َعذنَ ٗ ٠عاْٗٝا ؾٗ ٞنقيو َعذنُْٗٛ ٗ ٠ا ,ؾأُٛات٘
ْٚػُات٘ ,نهًُات٘ ٚعباكات٘ ,نًٗا ؼًل بايٓؿى م ٛايوُا ,٤سٝح ايِؿا٤
ٚايطٗل ,سٝح ٚ ٫دٛؿ إٚ ٫دٛؿ اهلل تعاٍ .نًُات٘ ْٚػُات٘ أَوهت أيؤ أكباب
ايب٬غٚ ١ايؿِشا ,٤ؾًِ هـٚا ٹقبٳًٗا ه ٣ٛإٔ ىلٸٚا إٍ ا٭كضَ ,عذلؾٌ بإعذام,ٙ
َٚكلٸ ٜٔي٘ بعًٛٸ ًٚلف إهاْ .١يكـ ؼرلت قًٛب ايعلب ؾَٓ ٘ٝق ايبـ ,٤نٝـ ب٘
اٯفإ ِٜـٚ ,ٕٚأٟٸ ق ٍٛب٘ ايكًٛب ّٓع ,ٕٛؾكايٛاً :علٷ ٫ ,بٌ ٖ ٛأعقب َٔ ايٌعل,
ؾكايٛا :هش ٷل ٚأٟټ هشل ٖٛ؟! «ٚإٕ َٔ ايبٝإ يوشلاّ ,)1(»...ؾأبت قًٛبِٗ فيو ,يٝكٛيٛا
ٗ ُُت ع بعـ إٔ أعٝتِٗ إقاٖب ع :يٝى بك ٍٛبٌل.

•
|

يكـ ٴكتٸبت ايهًُات ٚايعباكات ٗ ايكلإٓٚ ,مت ُْٗٛا ,عٝح تل ٣ؾٗٝا
اْوٝاباّٚٚ ,سـٚ ,٠اْوذاَاّٚ ,تآيؿاّْٛ ٫ ,رل شلا َ ٫ٚج ,ٌٝبٌ إٕ سلٚؾ٘ ٚنًُات٘ َٔ
 ٛع زلاٜٚت٘ٚ ,أْ٘
سٝح اَتـاؿٖا ايِٛت ٞتورل ٚؾل ؿٔ َٛٚهٝك ٢دقاب ١تٗٛل ع عل
يٝى َٔ ُٓع ايبٌل.
ٛـ نبرل
ؾلغِ ؼًٓ ٞايكلإٓ غُِٝٛات «ايه ّ٬إٓجٛك» إ ٫أْ٘ ًب ٘ٝإٍ س
بايه« ّ٬إٓٚ ,»ّٛٛكغِ ن ْ٘ٛوٌُ ػطاب ايذلغٝب ٚايذلٖٝب إ ٫أْ٘ ٪ٜثٸل ٗ
ايٓؿى عٝح تٓذقب إي ٘ٝنالقاب إوشٛك إٍ ايواسلَ ,ع ٚدٛؿ ايؿاكم; ؾا٭ٍٚ
القاب م ٛاؿل ,م ٛاهلل; ٚاٯػل القاب م ٛايباطٌ ,م ٛايٌٝطإ .
ٚايكلإٓ َا ي٘ َٔ ػُِٝٛات ٗ ايٓٚ ِٛتلتٝب ايهًُات ٚايعباكات قـ أؿػٌ
عً ٢ايًػ ١ايعلب ١ٝأِاطاّ دـٜـ ٗ ٠ا٭هًٛب ٚطلم ايٓ ,ِٛسٝح علض يًعامل أْع
ِطاّ دـٜـاّ ٗ ايٓٚ ِٛايتأيٝـ ؾام َا عًُٛا ب٘ ٗ ايٓجل ٚايٌعلَ ٖٛٚ ,ا أؿػٌ
إتهًٌُٓ بايعلبٚ ,١ٝنٌ ايبٌل ٗ ,١ٜؿٚاَ ١اؿرلٚ ٠ايتعذب .
ؾٗقا «ايٛيٝـ بٔ إػرل َٔ ٖٛٚ ,»٠أكباب عِل اؾاًٖٚ ,١ٝؾطاسً ١يواْٗا,
ٚقـ عادناّ أَاّ َا زلع٘ َٔ اٯٜات ,ؾًِ هـ َا ٜكٛي٘ ه ٣ٛإقلاك« : ٙؾٝا عذباّ ٕا
ٜك ٍٛابٔ أب ٞنبٌ ١ع ٜكِـ كه ٍٛاهلل| عٚ ,اهلل َا ٖ ٛبٌعل ٫ٚ ,بوشل٫ٚ ,
بٗقا َٔ اؾٓٚ ,ٕٛإٕٸ قٛي٘ ٕٔ ن ّ٬اهلل».
ؾًُا زلعت قلَ ٍٜكايت٘ ٗ سل ايكلإٓ غٔبت َٓ٘ٚ ,هأيت٘ عٔ هبب قٛي٘
نَ٬اّ ٪ٜيٚب ايك ّٛعًٜٚ ,ِٗٝعًً َٔ ٞإٔ قُـ| ٚأُشاب٘؟ ؾأدابِٗ« :يكـ
فٖبت ايباكس ١إٍ قُـ|ٚ ,اهلل يكـ زلعت َٓ٘ نَ٬اّ َا ٖ َٔ ٛن ّ٬اٱْى,
 َٔ ٫ٚن ّ٬اؾٔٚ ,إٕ ي٘ ؿٚ ,٠ٚ٬إٕ عً ٘ٝيطٚ ,٠ٚ٬إْ٘ يٝعًٜ ٫ٚ ٛعً ٢عً.»٘ٝ
ٚقبٌ إٔ و ٸٌ َٛهِ اؿر فٖب ُٓاؿٜـ قل ٍٜإٍ ايٛيٝـ بٔ إػرلٜ ,٠طًبَ٘ٓ ٕٛ
إٔ هـ ٕعًٔتِٗ س ,٘٬ؾِٗ ٜلغب ٗ ٕٛإهاؿ سّٓ ١ًٝع ٕٛبٗا ايٓاي َٔ ا٫يتؿاف سٍٛ
ايٓيب ا٭نلّ| ,ؾكايٛا ي٘ َ :افا ْكَ ٗ ٍٛا ٜتؿ ٙٛب٘ قُـ َٔ ؿدٌ؟ َافا ي ٛتكٍٛ
بأْ٘ ن ّ٬هاسل؟ ؾأدابِٗ  :يكـ زلعت ُُٖٗات ايوشلٚ ,٠ن ّ٬قُـ ٌٜ ٫بٗٗا
أبـاّ ,ؾكايٛا :إفاّ قٌ ٖٛ :فٓ ,ٕٛؾأداب :أبـاَّ ,ا كأٜت ؾٖٝ ٘ٝذإ اجملٓ ,ٕٛؾكايٛا:
االجتهاد والتجديد
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إفاّ إْ٘ هاسلٚ ,إٕ ٖقا َٔ ُٓع هشل ,ٙؾكاٍ بعـ إٔ ؾهٖل ًَٝاّ :ػـاع ايوشل أعلؾ٘
دٝـاّ ,ؾكـ كأٜت٘ بأّ عٝينٚ ,زلعتَ٘ٚ ,ا ٜٓطل ب٘ قُـ أعًٚ ٢أدٌٸ َٔ ايوشل,
ٚأع َٔ ِٛإٔ ٜه ٕٛتلٖات فٓ ٕٛأٌَ ٚعٛف ,ؾكايٛا :ؾُافا إفاّ؟ ؾكاٍ :نٌٸ َا
تكٛي ْ٘ٛئ ِٜـق٘ أسـٚ ,هٝذعًهِ ق٘ٓ ايوؼلٚ ١ٜا٫هتٗنا ٤بٌ ايٓاي ٚ .إفا
نإ  ٫ٚبـٸ ؾكٛيٛا :إٕٵ ٖ ٛإ ٫هشلٷ ٪ٜثل; ٭ٕ نٜ َ٘٬ؿعٌ ٗ ايٓؿى َا ٜؿعً٘
ايوشل ,ؾكـ ؾلم بٌ ا٭بٓاٚ ٤آباٚ ,ِٗ٥بٌ ايٓواٚ ٤أمٚادٗٔٚ ,ؾٌِ ا٭ؾلاؿ عٔ
قباٖ َٔٚ ...ًِٗ٥ق ٙايناّ ١ٜٚهٔ عـ ن َ٘٬ع ايكلإٓ ع هشلاّ ٚؿد.)2(ّ٬
ٚقـ ًٗـ عِل ايٓن ٍٚايعـٜـ َٔ َجٌ ٖق ٙإٛاقـ ٚايتشلنات ,اييت
تهٌـ ٗ اؾًُ ١عٔ آطلاب ٚػٛف علب اؾاًٖٚ ,١ٝنٝـ أِْٗ ٚقؿٛا عادنٜٔ
أَاّ ايكلإٓ ٫ ,هـَ ٕٚا ٜكابً ْ٘ٛب٘ ِٖٚ ,أٌٖ ايؿِاسٚ ١ايب٬غ .١ؾكـ هذٌ ايتاكٜؽ
أزلاً ٤ؼِٝات ناْت تعـٸ َٔ أًلاف ايعلب ًٚعلاٗ٥ا ايهباكٚ ,إتًٔعٌ ٗ
ُٓاع ١ايه ,ُْ٘ٛٚ ّ٬أَجاٍ« :طؿ ٌٝبٔ عُل» «ٚايٓٔل بٔ ساكخ» «ٚعتب ١بٔ كبٝع,»١
ٖٚقا ا٭ػرل نإ َٔ ايهٗٓٚ ,١نإ ٜتُتع َهاْ ١ػاُ ١بٌ علب اؾاًٖٚ ,١ٝغرل
ٖ ٤٫٪نجرل( ,)3نًِٗ عبٸلٚا عٔ عذنِٖٚ ,ػلٸٚا إٍ ا٭كض َعذلؾٌ بإٔ  ٫قـك ٠شلِ
عً ٢إكاٚ ١َٚإٛادٗ ١بإجٌ...
ٚقـ فنل ايكلإٓ عً ٢أيوٓتِٗ َا ناْٛا هـ َٔ ْ٘ٚآ٫طلابَٚ ,ا ناْٛا
 ّٕ٬بٳٌٔ
ٓػٳاخٴ أَسٵ َ
ٜع َٔ ٌْ٘ٛٝا٫هتكلاك ايٓؿو ٞأَاّ ايكلإٓ ,قاٍ تعاٍ﴿ :بٳٌٵ قَايُٛاِ أَ ٵ
اؾِتٳلٳا ٴ ٙبٳ ٵٌ ٖٴٛٳ ًٳاعٹ ٷل﴾ (ا٭ْبٝا.)5 :٤
ٚقاٍ ٗ ايٛيٝـ بٔ إػرل ,٠ايقٜ ٟعبٸل ٗ سكٝك ١ا٭َل ٗ َٛقؿ٘ عٔ َٛقـ
هبٳلٳ * ؾَكَاٍٳ
ايعـٜـ َٔ ُٓاؿٜـ ايعلب آْقاى َٔٚ ,نإ عًًَ ٢تِٗ﴿ :ثٴِٻ أَ ٵؿبٳلٳ ٚٳاهٵتٳ ِ
ٔإ ٵٕ ٖٳقٳا ٔإ ٓ٫هٹشٵ ٷل ٜٴ ٵ٪ثٳلٴ﴾ (إـثل.)24 :
 ٗٚتأْٝبِٗ ٚتٛبٝؼِٗ عً ٢عـّ تـبلَِٖٚ ,كاٜوتِٗ اييت تهٌـ ٗ سكٝكتٗا
عٔ اؾتكاكِٖ يًشهُٚ ١ايبِرلٚ ,٠اؾتكاؿِٖ يًشذ ,١قاٍ تعاٍ﴿ :أَؾَوٹشٵلٷ ٖٳقٳا َأّٵ أَْتٴِٵ
 ٫ٴتبٵِٹلٴٕٚٳ﴾ (ايطٛك ﴿ ,)15 :ٳَٚٳا ٖٴ ٳ ٛبٹكَٛٵٍٔ ًٳاعٹلٕ قًَٹَ ّ٬ٝٳا تٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ﴾ (اؿاق.)41 :١
يكـ ؼـخ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ عٔ ايؿ ٌِٝبٌ ايكلإٓ َٚا ُٚؿ٘ ب٘ علب
اؾاًٖٚ ١ٝنؿاك قل ٍٜآْقاىٚ ,نإ قٛي٘ ؾِٚ ,ّ٬قٔ ٢بأْ٘ يٝى بوشلٚ ,يٝى
االجتهاد والتجديد
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بٌعل ,بٌ ٖ ٤ًٞ ٛآػلٚ ,يٝى بوذع ايهٗٓٚ ,١يٝى َٔ ُٓاع ١ايبٌل ٤ًٞ ,دـٜـ
أعًٚ ٢أعٖٓ ِٛا تعلؾ٘ اٱْواْ ١ٝعًَ ٢ل ايتاكٜؽ َٔ أْٛاع ايهٚ ّ٬اـطابات.
دافبٝت٘ تٌـِٖ إيٚ ,٘ٝتٮي ٙ٪مكع ايلعب ٗ قًٛبِٗ ,ؾٛقؿٛا ٚدًٌٚ ,غطٛا عٔ
ٌَاعلِٖ تًوَٚ ,ا ٜعاْ َٔ ْ٘ٛايعذن قبًَ٘ ,ل ٠بكٛشلِ :إْ٘ ًعل; ٚأػل ٣هشلِٖٚ ,
أنجل ايٓاي َعلؾ ١بأْ٘ ٖ ٫قا  ٫ٚفاى ٖٛ ,أًعل َٔ ايٌعلٚ ,أهشل َٔ ايوشل,
يهٔ نؿل قًٛبِٗٚ ,عُ ٢بِرلتِٗ ,أؾِ أيوٓتِٗ عٔ قَ ٍٛا أقلٸت ب٘ عكٛشلِ,
ؾأْٸ ٢شلِ َا وهُٚ ,ٕٛقـ عٛٝا ب٘  َِٗٓ ٖٛٚعً ٢طلف ايجټُاّ!!

أؿبا ٤ايعِل ٜ َٔٚناٚيُٓ ٕٛاع ١ايٌعل أ ٚايهتابٜ ١تبْٓ ٕٛؿى كأ ٟأه٬ؾِٗ
ٗ ْٛلتِٗ إٍ ايكلإٓ ,ؾهًِٗ ٜل ٕٚؾ ٘ٝتٓاهل إٛهٝك ٢ايِٛت ١ٝيًشلٚف
ٚايهًُات ,أعً َٔ ٢ايٌعل ٚأؾِض َٔ نٌ نْٛ ٫ ,ّ٬رل ي٘ َ ٫ٚج ,ٌٝإْ٘ علٸ
ن ّ٬اهلل َبـع نٌ ايهٚ ,ٕٛػايل نٌ يوإ.
ٖ ٗٚقا إُٔاك ٜك ٍٛا٭هتاف قُـ عبـ اهلل ؿكام ...« :ؿع ايكاك ٨اجملٛٸؿ ٜكلأ
ايكلإٜٓ ,لتً٘ سل تلتْ ,ً٘ٝام ّ٫بٓؿو٘ عً ٣ٖٛ ٢ايكلإٓٚ ,يٝى ْام ّ٫عًْ ٣ٖٛ ٢ؿو٘,
ثِ اْتبق َٓ٘ َهاْاّ قِٝاّ ٫ ,توُع ؾ ٘ٝدلي سلٚؾ٘ٚ ,يهٔ توُع سلنات٘
ٚههٓاتَ٘ٚ ,ـٸاتٗا ٚغٓٸاتٗا ٚاتِا٫تٗا ٚههتاتٗا ,ثِ أيلٔ زلعو إٍ ٖق ٙاجملُٛع١
ايِٛتٚ ١ٝقـ دلؿت ػلٜـاّٚ ,أكهًت هافد ٗ ١اشلٛا ,٤ؾوتذـ ْؿوو َٓٗا بإما٤
ؿٔ غلٜب عذٝب  ٫ػـ ٗ ٙن ّ٬آػل ي ٛدٴلِّؿ ٖقا ايتذلٜـ ٚدٛؿ ٖقا ايتذٜٛـ.
هتذـ اتواقاّ ٚا٥ت٬ؾاّ ٜوذلع َٔ ٞزلعو َا توذلع ٘ٝإٛهٝكٚ ٢ايٌعل ,عً ٢أْ٘ يٝى
بأْػاّ إٛهٝك ٫ٚ ,٢بأٚمإ ايٌعلٚ ,هتذـ ً٦ٝاّ آػل  ٫ػـ ٗ ٙإٛهٝكٗ ٫ٚ ,٢
ايٌعل ,...بُٓٝا أْت َٔ ايكلإٓ ي ٛإٔ آ َ٘ٓ ١ٜدا٤تو ٗ ْٗل َٔ ٠ا٭قٛاٍ يـيٓت عً٢
َهاْٗا.)4(»...
نقيو ٚدـْا ا٭هتاف قُٛؿ َِطؿٜ ٢كٖ ٗ ٍٛقا ايٌإٔ :إْ٘ قـ أؿكى ٖٛٚ
ٗ هٔ ايِػل إٔ يهًُات ايكلإٓ ٚعباكات٘ َٛهٝك ٢ؿاػً ١ٝػاُٚ ,١اييت يعُلٖٞ ٟ
أع ِٛأهلاك ٖقا ايهتاب إكـٻي ,ؾٗ ٞباؿٌٜ ١ٜعل بٗا نٌ َٔ ٜوتُع آٜات٘ تتً,٢
االجتهاد والتجديد
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ؾكـ مت ْ ِٛعباكات٘ ٚآٜات٘ ٚؾل ْوٝر ؾين ٗ ناٌَ ايلٚعٚ ١اؾُاٍٚ ,ناْت ا٭يؿاٚ
ع ٚاييت ؼٌُ ٗ فاتٗا َٛهٝك ٢ػاُ ١بٗا ع قـ ٓٚعت إٍ داْب بعٔٗا اٯػل,
ؾتهاًَت ايِٛكٚ ,٠اْوذِ اٱٜكاعٚ ,أتت إٛدات ايِٛتَٓ ١ٝاهب ١يًِٛك ٠ايؿٓ,١ٝ
ٕٚا ؼه ٘ٝايهًُات ٚايعباكات ,ؾِلت تكلأ ْ ٗٚؿى اٯٕ ايِٛك ٠سآل ٠أَاَو
نأْو تع ٍٝا٭سـاخ ٗ ٚاقعٝتٗا ,ؾٌٜ ٖٛ ٬ب٘ ايٓجلٌٜ ٖٛ ٫ٚ ,ب٘ ايٌعل .
ٜٝٔٚـ :إٕ ايؿلم ٚآض بٌ تًو «إٛهٝك ٢اـاكد »١ٝاييت ٜتُتع بٗا ايٌعل
ٚايٓجل ا٭ؿبٚ ,ٞاييت ْٖ ٞتاز ايِٓاعٚ ١ايتهًٓـ ,سٝح ٜتِ تلنٝن نٌ اؾٗـ ٗ
إهاؿ ايكاؾٚ ١ٝايٓ ِٛإٓاهب; ٭ْٗا إكَٛات ايقات ١ٝيًٌعلٚ ,...بٌ «إٛهٝك٢
ايـاػً ٗ »١ٝايكلإٓ ,اييت سًِت َٔ دعٌ ا٭يؿاُْٗٛٚ ٚا ٗ هٝام ػاْٸ دعٌ
ايعباكات ٚاٯٜات تذلمن ٚؾل َٛهٝكَٓ ٢وذُ ١اٱٜكاع ٫ ,تٌعل ؾٗٝا بأٟٸ ْٛع َٔ
ايتٓاؾل ,بٌ نٌ َا تلاٚ ٙتوُع٘ ٖ ٛايتآيـ ٚاْ٫وذاّٚ ,نإٔ ايهًُات ٚإٜكاعٗا
ُٛت ٞسبٝبٌ تعاٖـا ٚعـ ٚؾا ٤إٔ  ٫اْؿهاى .بقيو اػتًـ ايكلإٓ عٔ نٌ أًهاٍ
ايهتاب ١ا٭ؿب.)5(...١ٝ
أَا ايوٝـ قطب ؾكـ أعط ٢يًتِٛك ايؿينٚ ,ؾاْب اٱٜكاع ٚإٛهٝك ٢ايـاػً١ٝ
يًهًُات ٚايعباكات ٗ ايكلإَٓ ,عٓ ٢آػلٚ ,عبٸل عٓٗا َٛهٝكْٚ ٢ػُات ؾٓ١ٝ
تهٌـ علٸ عٔ عُل إسواه٘ ٚتأثل ٙبٗق ٙايٓػُات ٚاٱٜكاعات ايـاػً ٗ ١ٝايكلإٓ.
ؾكـ نتب ٜكُٚ« : ٍٛـم ايكلإٓ ايهل ,ِٜؾًٝى ٖقا ايٓول ًعلاّ ٚ .يهٔ ايعلب
نقيو مل ٜهْٛٛا فاٌْ ٫ٚ ,داًٌٖ غِا ّ٥ايٌعل ّٜٛ ,قايٛا عٔ ٖقا ايٓول
ايعاي : ٞإْ٘ ًعل .يكـ كاع ػٝاشلِ َا ؾ َٔ ٘ٝتِٜٛل باكعٚ ,هشل ٚدـاِْٗ َا ؾَٔ ٘ٝ
َٓطل هاسلٚ ,أػق أزلاعِٗ َا ؾ َٔ ٘ٝإٜكاع ْٚ ,ٌٝتًو ػِا ّ٥ايٌعل
ا٭هاه ,١ٝإفا مٔ أغؿًٓا ايكاؾٚ ١ٝايتؿاع .ٌٝعً ٢إٔ ايٓول ايكلآْ ٞقـ ْع بٌ َناٜا
ايٓجل ٚايٌعل ْٝعاّ .ؾكـ أعؿ ٢ايتعبرل َٔ قٛٝؿ ايكاؾ ١ٝإٛسـٚ ٠ايتؿع٬ٝت ايتاَ,١
ؾٓاٍ بقيو سل ١ٜايتعبرل ايهاًَ ١عٔ ْٝع أغلآ٘ ايعاَٚ ,١أػق ٗ ايٛقت فات٘ َٔ
ايٌعل إٛهٝك ٢ايـاػًٚ ,١ٝايؿٛاٌُ إتكاكب ٗ ١ايٛمٕ اييت تػين عٔ ايتؿاع,ٌٝ
ٚايتكؿ ١ٝإتكاكب ١اييت تػين عٔ ايكٛاٗ ِٓٚ ,فيو إٍ اـِا ّ٥اييت فنلْا ,ؾٌٓأ
ايٓجل ٚايْٓٝ ِٛعاّ»(.)6
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نقيو نإ كأ ٟا٭هتاف َِطؿُ ٢اؿم ايلاؾع ,ٞسٝح قاٍ« :سٌ قل٨
ايكلإٓ عً ٢ايعلب ٞأؿكى إٔ سلٚف نٌ نًُٚ َ٘ٓ ١نًُات نٌ ًْٚ ١عباكَ٘ٓ ٠
ؼٌُ ٗ فاتٗا ْػُٚ ١إٜكاعاّ عايٝاّ ,عٝح إْٗا ٗ ُْٗٛا ايبـٜع ؿاػٌ ايكلإٓٗٚ ,
ًهٌ ٓٚعٗا إٍ داْب بعٔٗا ايبعض ,نأْٗا ٗ ْػُاتٗا «قطعَٛ ١هٝك ,»١ٝتِعـ
ؾٗٝا ايٓػُٚ ١تٓنٍ بٌهٌ َٓوذِ ٜول ٗ ٟايلٚغ نأْ٘ ايبًوِ .إٕ نٌٸ َٔ َٴٔٻ عً٘ٝ
َٔ طلف ايلٓٔ باهتٌعاك بعض أهلاك َٛهٝك ٢ايكلإٓ ٚؾًوؿتٗا ٜكلٸ َعذلؾاّ بإٔ ٫
ً ٗ ٤ٞايٛدٛؿ َجٌ ايكلإٓ ,بهًُات تٓواب ٗ اْوذاَٗا َع بعٔٗا ايبعضَٔ ,
ؿ ٕٚإٔ تٌعل إٔ ٖٓاى أؿْ ٢تهًٗـ أ ٚتِٓټع ,تٌعل نإٔ إوأي ١تٓوام َٚا ؽًؿ٘ ٗ
ايٓؿى َٔ أثل يتذعٌ ايٓؿى توتٌعلٖا دنّ٤ا َٔ طبٝعتٗا٦ًٝٚ ,اّ ٜٓوذِ ٚؾطلتٗا مٛ
ايهُاٍٚ ,إٔ إهاؿ ٖقا اْ٫وذاّ َع ايهٝؿٝات ايٓؿوّ ٫ ١ٝهٔ إٔ ٜهَٔ ٕٛ
إلام ايبٌل ٫ٚ ,إٔ ٜهَ ٗ ٕٛكـٚك ايبٌل ع َُٗا عً ٬أْ٘ ٗ ايؿٔ ُٓٚاع١
ايه ّ٬ع إٔ ٜٛدـ َجٌ ايكلإٓٚ ,إٔ هعٌ نٜٓ َ٘٬طل بٗق ٙايٓػُات ٖٚقا اٱٜكاع
ايعذٝب ٚإعذن ايقٜ ٟتعاٍ عً ٢إٛهٝكٚ ,٢يٝى بإٛهٝك ٢اييت ْعلؾٗا .مل ىـ
عً ٢ايعلب ِٖٚ ,أُشاب ايعلبٚ ١ٝايٓاطكٌ بٗا ٫ ,عٔ تعًِٚ ,يهٔ عٔ هًٝكٖ ,١قا
ايبعـ اـاْٸ بايكلإٓٚ ,يقيو ِٖ ٜكلٸ ٕٚإٔ َ ٫كا ١َٚشلِ أَاَ٘ٚ ,إٔ أْؿوِٗ تعذلف
بإٔ ا٫لقاب مٖ ٛقا اـطاب ايوُاْٛ ٟٚك سل ٜ ٫كبٌ إكاٜ ٫ٚ ,١َٚوتطٝع ٕٛي٘
هب.)7(ّ٬ٝ
ؾايٌعل ًعل بًشا ٚنٜ ْ٘ٛتشهِ ٗ ايٌعٛكٜٛ ,دـ اْؿعا٫ت ْؿوٖٝٚ ١ٝذاْاّ
كٚسٝاّ ,ؾً٘ ايك ٗ ٠ٛإهاؿ كؿات ؾعٌ ْؿوٚ ١ٝؾل َا ٜلٜـٚ ,م ٛا٫ػا ٙايقٜ ٟلٜـ.
ؾعٓـَا تًك ٢ايكِٝـ ٠ايٌعل ١ٜبِٛت ؿاؾٚ ,٧بٓػُات كقٝك ١توشل ايكًٛب ٚؽًل
دًب ,١ت٪ثِّل بٌهٌ عُٝل عً ٢ايكًٛبٚ ,بايتاي ٞعً ٢ايعك.ٍٛ
ؾُٔ ػُِٝٛات ايٌعل اييت ُٝن ٙعٔ باق ٞايِٓاعات ايه ١َٝ٬طلم ُْ٘ٛ
ٚتأيٝؿِ٘ٚ ,ط٘ ٚبٓٝت٘ ا٭هاهْٚ ,١ٝػُات٘ َٛٚهٝكا ٙايـاػًٚ ,١ٝاٱٜكاع ايقٜ ٟهٕٛ
يًهًُات اييت ٜتِ اْتكاٖ٩ا ,عٝح تٔؿ ٞكٚس ١ٝػاُ ١عً ٢أبٝات٘ ٚعباكات٘,
ؾايهًُات تذلْض ٗ ْػُاتٗا بٌ ايٌـٚ ٠ايلقٚ ,١نٌٌّ ٗ َٓٛع٘ إٓاهب ,إٍ داْب
َا ٜتٓاهب َع٘ ,عٝح ػـ إٔ ايٛاسـ َٓٗا ٜطًب قلب اٯػل ُٚٚاي٘ ...نٌ ٖقٙ
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ايعٓاُل تتٛاٌُ ؾُٝا بٗٓٝا ٚتًتشِ ,يتٌهٌ ٚسـَٓ ٠وذَُ ٫ ١هإ يًٓؿٛك بٗٓٝا.
ؾايٌعل تٓواب عباكات٘ ٚنًُات٘ ناْوٝاب إا ٤م ٛايٛاؿ ,ٟؾذلاٜ ٙورل
ناحملتو ٞنأهاّ ٜذلمن َٔ ايجُاي ,١إفا يك ٘ٝانؿاض أ ٚاكتؿاع َ٫وٗا بعطـ,
نًُو ١ا٭ّ اؿٓٚ ٕٛدٓيت كٓٝعٗا ,أ ٚنأْ٘ ْو ِٝايِباغ ٜٓواب بٌ ا٭ًذاك
ٚا٭غِإ ؾتباؿي٘ ايٛدـ باشلبٛبٚ ,تتؿتض ايدلاعِ يكطلات ْـا ٙنأْٗا ثػل إئَ ٘ٝ
ٌْٛت٘ ٜبوِ ,ؾتاك ٠نايٓوُٚ ١تاك ٠يعٛباّ ,نقيو ٖ ٛايٌعل ايعقب ّٮ تًو ايكًٛب
ؾُا هـ َٓٗا ه ٣ٛاـٔٛع.
ايكلإٓ ايهل ِٜي٘ َجٌ فيو ,يهٓ٘ أزل َٔ ٢ايٌعلٚ ,يٝى بايٌعل ,يهٔٸ ي٘
ُْٛاّ يٝى ي٘ أٚمإ ,يهٔ ؾٛاًُ٘ هذـت أَاَٗا نٌ ايكٛاٗٚ ,امٓت إنباكاّ
ٚإدٚ ,)8(ّ٫٬يٝى بايوذعْ ٖٛ ,جل ٖٛٚ ,قِٝـْ ٠جلٚ ,١ٜنً ٗ ّ٬هٌ ايوذع,
ٚيٝى بقيو ,ي٘ َناٜا نٌ أْٛاع ايه ,ّ٬يهٔ يٝى ؾ ٘ٝقاؾ ١ٝايٌعل  ٫ٚتهًـ
ايوذع ,بٌ ْوتطٝع إٔ ْك ٖٛ :ٍٛنٌ فاىٚ ,ىتًـ عٔ نٌ فاى ,أػق َٔ ايٓجل
د٬ي٘ َٔٚ ,ايٌعل ْاي٘ َٚتعت٘.
ايكلإٓ ٗ هبه٘  ٗٚبٓا ٤ًٞ ٘٥دـٜـٚ ,بقيو ػًل طؿل ٗ ٠ايجكاؾ ١ايعلب,١ٝ
أبٗل عكٛشلِٚ ,أعذن أؾٛاِٖٗٚ ,أعذن َٔ أت ٢بعـِٖ  َٔٚهًٝشل بِٗ .ؾايهٌ ٜعذلف
إٔ ي٘ دافب ٫ ١ٝتكبٌ إكاٜ ,١َٚنكع ٗ ايٓؿى ا٫طُٓ٦إٜٚ ,ـع ٛايؿطل ,٠ؾتذـ ي٘
َعٗا اْوذاَّ ,تٛاؾل َع نٌ َا ٗ ايه ,ٕٛىاطب ايٛدـإ ؾ ٬ػـًٜٛ ٙغ ي٘
با٭هلاك ,بٌ نٌ ً ٤ٞؾٜٓ ٘ٝؿتض ,ؾٛسـ ٙايكلإٓ ي٘ َؿتاغ ًؿل ٠ايٛدـإ ,نقيو
ايٓؿى َا ٖ ٞعً َٔ ٘ٝايػُٛض ٚا٭هلاك ًّ ٫و َؿتاسٗا ه ٣ٛايكلإٓ ٖٛٚ ,ايٛسٝـ
ايقٜ ٟعلف أٚ ٜٔنٝـ ىاطبٗا؟ ٚقـ ػاطبٗا ٗ عامل ايدلمؾ ؾأقلت ٚاعذلؾت,
ٚىاطبٗا ٗ عامل إاؿ ٠ؾتِٓاع ٚتًيب ؿاع ٞاهلل .
ايكلإٓ أنجل ُْٛاّ َٔ ايوذعٚ ,أنجل هشلاّ َٔ ايوشل; ٭ٕ ايوشل ٜػاي٘
اـٝاٍ بإػايطات ,بُٓٝا ايكلإٓ ِٜاكغ ايعكٌ ٚايٛدـإ بايٝكٌ ٚايكطع .يقيو ٜنٍٚ
هشل ايواسلٚ ,ػول ٖٓايو إبطًٚ ,ٕٛتولَـ هشل ايكلإٓ ,يرلق ٢باٱْوإ مٛ
ايهُاٍ.
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ٜهُٔ ايعاٌَ إِٗ ٗ دافب ١ٝايكلإٓ ٗ «ايوبو»«ٚ ,ايٓ«ٚ ,»ِٛإٛهٝك.»٢
ٖق ٙايعٓاُل ايج٬ث ١تٌهٌ ايكاعـ ٠ا٭هاي «ٚايبٓ ١ٝايوشلٚ ١ٜاؾافب »١يًكلإٓ
ايهلٚ .ِٜتتُٝن ٖق ٙايعٓاُل ايكاعـ ٗ ٠نْٗٛا َتـاػً ١ؾُٝا بٗٓٝا ,عٝح ّ ٫هٔ
تؿهٝو بعٔٗا عٔ بعضّ ٫ٚ ,هٔ اؿـٜح عٔ ؿٚك نٌ ٚاسـٖ ٗ ٠ق ٙاؾافب١ٝ
عٝح تٓؿلؿ عٔ ا٭ػل. ٣
1ع ايوبو ٜعين (ايِٝاغٚ )١تٌه( ٌٝايٌهٌ اشلٓـه )ٞيًه ّ٬أ ٚاـطاب.
ٚايكلإٓ قـ أت ٢بوبو ُٝٚاغ ١مل تعٗـٖا ايكلو ١ا٭ؿب ٗ ١ٝاجملتُع ايعلب ٞػاُ,١
ٚاجملتُع اٱْواْ ٞعَُٛاّ .ؾِٝاغ ١ايه ٗ ّ٬ايكلإٓ ً ٤ٞدـٜـ اَتام بأْ٘ وٌُ
َناٜا ايٌعل ٚايوذع ,يهٓ٘ يٝى ًعلاّ ٫ٚ ,هذعاّ ,نُا أهًؿٓا ايك ٍٛأنجل َٔ
َل .٠قـ أػق ايٛمٕٚ ,يٝى ا٭ٚمإ َا ٖ ٞعلٚض ايٌعل; ٭ْ٘ اهتػٓ ٢عٔ ايكٛاٗ
بايؿٛاٌُٚ ,داَ ٗ ٤وت ٣ٛأكق َٔ ٢ايٌعل ٚايوذع ٚايٓجل ا٭ؿب.ٞ
2ع ايٓ ٖٛٚ ,ِٛايلب٘ بٌ اؿلٚف ٗ ايهًُٚ ,١بٌ ايهًُات ٗ اؾًُ,١
ٚبٌ اؾٌُ ٗ اٯ ٗٚ ١ٜايوٛك ,٠نٓ ِٛايً٪ي ٗ ٪ايعكـ ٖٛٚ ,إٔ تٔع ا٭يؿا ٚبعٔاّ
إٍ داْب اٯػل بايتبعٚ ,بٌهٌ ٜلاع ٞايتٓاهب بٗٓٝا ,بًشا ٚايٓػُ ١ايِٛت,١ٝ
ٚبًشاَ ٚا ؼًُ٘ ايهًُات َٔ تلاتب ١ٝاـُِٝٛات ٗ إعٓٚ ٢ايٌهٌٚ .يعٌ ايكٍٛ
بلعا ١ٜايٓ ٗ ِٛايٌعل قـ ٜه ٕٛأَلاّ طبٝعٝاّ باعتباك ايٓ َٔ ِٛإكَٛات ايقات١ٝ
يًٌعل ,أَا إٔ ٜلاع ٢ايْٓ ٗ ِٛجل ؽتًـ َٛآٝع٘ ٚتتٛهع أبعاؿ ٙإؿَٗٛات ,١ٝؾٗقا
عً ٢ايٛاٖل ً ٗ ٤ٞغا ١ٜايِعٛب ,١يهٓٓا ْل ٣إٔ ايكلإٓ ,ايق ٟاػتًـ عٔ ايٌعل
َٔ سٝح ا٭ٚمإ ٚايعلٚض ,قـ أت ٗ ٢ناٌَ ايٓٚ ِٛأبٗا .ٙؾؿ ٞنٌ ًْ ٗٚ ١نٌ
تلنٝب مٔ أَاّ ْٚ ِٛتأيٝـ َتذاْى َٓٚواب ,تتٌهٌٖ ٗ ًْ٘ ايهًُات
نأْو أَاّ يٛس ١ؾٓ ١ٝكزلت ٗ عامل سٝح  ٫ك ١ٌٜأيٛإ  ٫ٚأْاٌَ ؾٓإٚ ,توُع إٍ
ْػُات سلٚف نًُات٘ نأْو توتُع إٍ هُٝؿ ١ْٝٛتعنف أٚتاكٖا ٗ عامل سٝح ٫
إْى  ٫ٚدإ« ,ؾتباكى اهلل أسؤ اـايكٌ».
3ع إٛهٝك ٖٞ ٢أؿإ ْٚػُات ايهًُات ٚايعباكاتٚ ,اييت أٚدـت اْ٫وذاّ
بٌ ايوبو ٚايٓ .ِٛؾِٝاغ ١اؾٌُ ٚايعباكات ٗ ايكلإَٓ ,ع َلاعا ٠ايٓ ِٛإعذن,٠
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أٚدـت َٛهٝك ٢ع ٚمٔ ٖٓا ْعدل عٔ ايٓػُات ٚاٱٜكاعات ايِٛت ٗ ١ٝايكلإٓ بإٛهٝك٢
تواقاّٚ ,إ ٫ؾإٕ َا ْوُع٘ َٔ أُٛات ٗ ايكلإٓ ٖ ٞيعٳُل ٟأعٚ ِٛأٌْ ٖا
ّهٔ إٔ تٛس ٞب٘ يؿ ١ٛإٛهٝك ٢عٚ ,مٔ ْل ٣نٝـ إٔ سلٚف «إـ» «ٚايًٌ» ػُع
بٌ اؿُاهٚ ١ايتٗٝٝر أثٓا ٤ت ٠ٚ٬ايكلإٓ ,ؾتؼًل ٗ ْؿى إوتُع إي ٘ٝايٌٓ٠ٛ
ٚا٫بتٗازٚ ,إٗٚاك ٖق ٙاحملاهٔ ايِٛت ١ٝيًشلٚف َٔ ٚادب ايكلٸاٚ ,٤ايقٜ ٜٔتًٕٛ
ايكلإٓ عًَ ٢واَع ايٓاي; ٭ٕ ُٛكتٗا ْٚاشلا تٗٛل ٌَاؾٗ. ١
ٚبٗقا ايًشا ٚؾإٕ عً ٢قاك ٨ايكلإٓ إٔ ٜه ٕٛعًَ ٢علؾ ١ناًَ ١بكٛاعـ
ايتذٜٛـٚ ,ؾٔٸ ايكلاٚ ,٠٤إٔ ٜكـ عً ٢أهلاكٖا; ستٜ ٢عٌُ عً ٢إٗٚاك اٱعذام ايبٝاْٞ
يًكلإٓ بٌهٌ ؿقٝل .
ايكلإٓ ػطاب بًٝؼ ٚؾِٝضَٛٚ ,هٝك ٢هاسل ٠نٌ ايوشل ٚاؾُاٍٚ ,ايٛادب
إػلاز ٖق ٙاـُِٝٛات ٚإبلامٖا إٍ عامل ايٛٗٛكٚ ,إٔ ٜتُهٔ ايكاك َٔ ٨ػٍ٬
ٖقا اٱبلام َٔ ًُو ؾ٪اؿ إوتُعٚ ,إٔ هقب كٚس٘ إيٚ ,٘ٝهعًٗا ٗ قبٔ ١اٯٜات
ٚايعباكات ايكلآْٚ ,١ٝبايتاي ٞهعًٗا تتذلؿ عٔ عامل إاؿ ٠إٍ عامل إعاْٚ ٞإؿاٖ,ِٝ
َ ٛكٛي« ١إٕ َٔ ايبٝإ يوشلاّ».
 َٔٚثِ ٜع ٍٝعل

إٕ ْػُات اؿلٚف َٛٚهٝك ٢ايهًُات ٗ ايكلإٓ تبعح عً ٢ػًل ايؿلغ
ٚايولٚك ٗ ايٓؿىٚ ,تنكع ؾٗٝا ا٫طُٓ٦إ ٚاٱسواي با٭َٔٚ ,تـؾع عٔ ايٓؿى نٌ
ٌَاعل آ٫طلاب اي٬اهتكلاك ٚاـٛف ايقٜٓ ٟتابٗا َٔ اجملٗ ,ٍٛيتذعًٗا ؼًل ٗ
عامل ا٫هتكلاك ٚايجبات ,عامل إعاْ ,ٞسٝح تٓهٌـ سكٝك ١ايطلٜلٚ ,تتٔض
َعإٗا ,ؾٝن ٍٚنٌ فيو ائبابٜٚ ,لتؿع نٌ اٱبٗاّ ٚايػُٛض.
إٕ ْػُات ايكلإٓ ُجٸٌ ٗ ٚدٛؿٖا اؿكٝك ٞغقا ٤ايلٚغ ,تؿتض أَاّ ايٓؿى
اٱْواْ ١ٝا٭ٌَُٓٚ ,ض اٱْوإ ايوعاؿٚ ,٠تلؾع٘ إٍ َوت ٣ٛايطٗاكٚ ٠ايكـاهَٔ ,١
ؿ ٕٚإٔ ٜهَ ٕٛـٜٓاّ شلا بٌ٤ٞٺ ه ٣ٛايطاع. ١
ٚايو٪إٍ :افا تبكٖ ٢ق ٙايٓػُات ا٭بـٚ ١ٜإٛهٝك ٢ايلٚسَ ١ٝوتٛك ٠عٔ
ايكًٛبٚ ,ػؿ ١ٝعٔ إتٓاٍٚ؟ أبـاّ  ٫هب إٔ ٜه ٕٛإٛقـ نقيو ,بٌ هب
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إٗٚاكٖاٚ ,إػلادٗا إٍ عامل ايٛٗٛكات ,إٔ تتُتع بٗا ايٓؿى اٱْواْٚ ,١ٝتلق ٢بٗا
اٯفإ ايواَع ١إٍ سٝح ايهُاٍ .إٕ ايٛادب ٜؿلض عً ٢اؾُٝع ٖٓٔ شلِ إعلؾ ١بٗا
إٔ هعًٖٛا ٗ َتٓا ٍٚايبٌل ,١ٜإٔ ٜؿٗٸُٖٛا يًٓايٚ ,إٔ هعًٖٛا تع ٍٝاـًٛؿٖٛٚ ,
سكٗا ايطبٝع.ٞ
ٚإ٬س ٜإٔ ا٭ساؿٜح ايٓب ١ٜٛقـ نجل ؾٗٝا ا٭َل بتشوٌ ايِٛت ٗ قلا٠٤
ايكلإٓٚ ,إٔ ٜهُٛ ٕٛت ايكاك ٨ب٘ سوٓاّ ٪َٚثٸلاّ ,ؾكـ قاٍ|« :يهٌ ً ٤ٞسً,١ٝ
ٚسً ١ٝايكلإٓ ايِٛت اؿؤ».
 ٗٚسـٜح آػل« :إٕ َٔ أٌْ اؾُاٍ ايٌٻعل اؿؤْٚ ,ػُ ١ايِٛت اؿؤ».
ٚقـ قل٥ت «ايٌٻعل» نُا وتٌُ «ايٌِّعل»; باعتباك قل ١ٜٓايِٛت اؿؤٚ ,مل
ٜلغب| ٗ ايِٛت اؿؤ إَ ٓ٫تعًٚكاّ بكلا ٠٤ايكلإٓ ٚ .عٔ اٱَاّ قُـ ايباقل×:
«ٚكدع بايكلإٓ ُٛتو ,ؾإٕ اهلل وب ايِٛت اؿؤ ٜلدع ؾ ٘ٝتلدٝعاّ»(.)9
بٌ لـ ا٭َل ٜتؼق بعـاّ آػل ٗ ٖق ٙا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات ,سٝح ٜٓؿ ٞاْ٫تُا٤
إٍ اٱه ّ٬عُٸٔ مل وؤِّ ُٛت٘ ٗ قلا ٠٤ايكلإٖٓ َٔٚ .ق ٙايلٚاٜات « :يٝى َٓا َٔ
مل ٜتػ ٻٔ بايكلإٓ»(«ٚ ,)10تػٓٸٛا بايكلإٓ ,ؾُٔ مل ٜتػٔٻ بايكلإٓ ؾًٝى َٓٸا».
ٚيعٌ ايتكٓ ١ٝايِشٝش ٖٛ ١إٔ ٜتِٸ تعًِ ؾٓ ٕٛإٛهٝك ٢قبٌ اْ٫تكاٍ إٍ تعًِ
قلا ٠٤ايكلإْٓ ٖٛٚ ,ؿى ا٭هًٛب إتٸبع ٗ َِل ,ؾايكاك ٨ايلاغب ٗ اْ٫تُا ٤إٍ «ؿاك
ايكلإٓ» َطايب باؿِ ٍٛعًًٗ ٢اؿ« َٔ ٠ؿاك ايؿَٓ ,»ٕٛعٓ ٢إٔ قاك ٨ايكلإٓ ٫بـٸ إٔ
ٜه ٕٛعً ٢اطٓ٬ع ناٌَ بؿٓ ٕٛإٛهٝكْٚ ٢ػُاتٗا إؼتًؿ ,١ؾا٫هتؿاؿٖ َٔ ٠قٙ
ايٓػُات ٗ ايكلإٓ ًَ ٤ٞوتشؤ َٚطًٛب َٔٚ ,يٝى ي٘ اؿىٸ ايؿين ّ ٫هٔ إٔ
هٛٸؿ ايكلإٓ أ ٚإٔ ٜتً ٙٛعٝح ٜٗٛل احملاهٔ ايِٛتٚ ١ٝاٱعذام ايبٝاْ ٞي٘ .
ٚايو٪اٍ ايقٜ ٟطلغ ْؿو٘ َ :ا ٖ ٛإوِّٛؽ ايق َٔ ٟػ٬ي٘ ٜتِ ايذلادع عٔ قلا٠٤
ايكلإٓ بايِٛت اؿؤٜٚ ,عٌُ بايتاي ٞؾ ٘ٝعً ٢اهتبعاؿ ايٓػُات ايِٛت ١ٝيًشلٚف
ٚايهًُات ايكلآْٖ ,١ٝا دعٌ َوأي ١قلا ٠٤ايكلإٓ  ٫ؽتًـ عٔ قلا ٠٤باق ٞايِْٓٛ
ٚايهتب٬ٜٚ ,س ٜبايؿعٌ ػلٚز قلٸا ٤إٍ اجملتُع ٜكل ٕٚ٩ايكلإٓ قلا ٫ ٠٤ؽٔع يٛمٕ
أ ٚؿٖٔ ,ا دعٌ َٔ َوأي« ١اٱعذام ايبٝاَْ »ٞوأي ١ثك ١ًٝعً ٢اٯفإٚ ,ايكًٛب ٫
تطٝل ا٫هتُاع إٍ قاك ٨ايكلإٓ َٔ ؿ ٕٚاهتشوإ؟!
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ٌٖ إٛهٝك ٢قلٻَ ١يقاتٗا ستْ ٢بشح عٔ فِّٛم إفا تعًل ا٭َل باهتجٓا٤ات َجٌ
ت ٠ٚ٬ايكلإٓٚ ,اؿـٚ ,ٟسؿ٬ت ايعلي ,أّ إٔ إٛهٝك ٢يٝوت قلَ ١إ ٫إفا قُ ٔلْت
َا هعًٗا َٔ ْٛع «ايًٗ«ٚ »ٛايباطٌ»ٚ ,اييت ٖ ُٔٓ ٞعٛاٌَ ا٫ملاف ا٭ػ٬قَٚ ٞا
ٜتبع٘ َٔ املاف ٗ ايتـٜٔ؟
إٕ إط٬ي ١عً ٢إوا ٌ٥إلتبط ١بٗقا إٛٓٛع تٔعٓا أَاّ عٓا ٜٔٚتأػق َٓٛع
إٛهٝكٚ ,٢تٓطًل ٗ تُٝٛـ اؿهِ ايٌلع َٔ ٞػ ٍ٬ايعٓٛإ اؾـٜـ ,بـٍ
ايعٓٛإ ا٭ٌُ «ايًػ« ,»ٛايًٗ«ٚ ,»ٛايباطٌ».
ٖٚق ٙايعٓا ٜٔٚايج٬ث ١تعين ٗ سكٝكتٗا اٌْ٫ػاٍ بأَٛك عبج ,١ٝػاي َٔ ١ٝنٌ
ؾا٥ـٜ ٫ ,٠كِـ َٓٗا ه ٣ٛايذلؾ ,٘ٝايق ٫ ٟهًب ًَِشٌٜٚ ,١ػٌ قًب ٚؾهل
اٱْوإ عٔ ا٭َٛك اؾـٸْ ٫ٚ ,١ٜتٝذ ١تلد ,َ٘ٓ ٢بٌ ٜه ٗ ٕٛأغًب ا٭سٛاٍ ْاؾق٠
ػًب اي٬ٜٛتٚ ,توك٘ َٔ ق ١ُٝاٱْوإ ً َٔٚلؾ٘ ,نُا إٔ ايًٗٚ ٛايًػٚ ٛايباطٌ
ٜهَ ٕٛاْعاّ َٔ  ٍُٛٚاٱْوإ إٍ ايوعاؿ ٠ا٭بـٚ ,١ٜسذل ايعكب ٗ ١طلٜل ايذلقٞ
ٚا٫هتهُاٍ.

أت ٢يؿ« ٜاينٚك» ٗ ايًػَ ١عٓ ٢ايهقب; ٭ْ٘ َا ٌ٥عٔ طلٜل اؿلٚ ,مٚك
ايٌْ ٗ ٤ٞؿوٜ٘...عـٍ ب٘ عٔ طلٜك ١ته ٕٛأقلب إٍ قب ٍٛايواَع» (.)11
ٚقـ كأٜٓا ٗ ايلٚاٜات إٔ أسـ َِاؿٜل «اينٚك» فايى ايػٓاٚ ٤ايطلب اييت
ناْت ها٥ـ ٗ ٠مَإ ؿٚي ١ايعباهٚ ,ٌٝاييت تعتدل أندل عاٌَ ي٬ملافٚ ,عاَٗ ّ٬
اٌْػاٍ ايطاقِ اؿه ,َٞٛايق ٟبـٍ إٔ ٜوٗل عً ٢ػـَ ١ايلعٚ ١ٝسؿ ٜايب٬ؿ ٚتـبرل
ً ٕٚ٪ايـٚي ١نإ ٜك ِٝايًٝاي ٞاؿُلاّٚ ,٤لغ ٗ فايى ايػٓاٚ ٤ايطلب.
ؾعًٖ ٢قا ايٓش ٛته ٕٛفايى ايػٓاٚ ٤ايطلب قـ اهتعًُت أْٛاع ايؿشٌا٤
ٚإٓهلاتٚ ,ػـ ؾٗٝا ايعامؾٌ َٔ ن ٬اؾٓوٌٌٜٚ ,اكنِٗ ايكٓٝات ٚإػٓ.ٕٛ
ٚنقيو نإ إًٛى ٚا٭َلا ٤ايق ٜٔتوًٓطٛا عً ٢كقاب ا٭َٜ ١ك ُٕٛٝتًو اجملايى,
ٚاييت ناْت ٗ  ٌٚتًو ا٭دٛا ٤تهت ٜبأْٛاع ايؿواؿ ٚإعاُ ٞاييت ٜٗتن شلا علَ
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ايلٓٔ.
ٖٚا ً ٫و ؾ ٘ٝؾإٕ إٛهٝك ٗ ٢تًو اجملايى ئ تٌتٌُ عًَ ٢ا ٜقنٓل باهلل
ٚب ّٛٝاؿوابٚ ,بٌهٌ عاّ ئ تـع ٛإٍ َهاكّ ا٭ػ٬مٚ ,إِا هته َٔ ٕٛدٓى
َا ٜكع ٗ تًو اجملايى َٔ ؾواؿ ٚؾشٌا ,٤بٌ هته ٕٛإٛهٝك ٢عنؾاّ عً ٢أٚتاك
إبًٝىٚ ,ؿع ّ٠ٛإٍ َنٜـ َٔ اجملٚ ٕٛايؿذٛكٖٚ ,قا ايٓٛع َٔ إٛهٝك ٢قهّٛ
باؿلَ ١بٌهٌ قاطعَِٚ ,ـام ناٌَ يك« ٍٛاينٚك».
ٗ كٚاٜات أػلٚ ٣دـْا ايتعبرل عٔ إٛهٝك ٢بع «شل ٛاؿـٜح» أ« ٚايًٗ »ٛأٚ
«ايباطٌ»ٚ .قـ ُٓت َقٸَتٗا ٚتٛبٝؽ ؾاعًٗا ٗ ايعـٜـ َٔ اٯٜاتَٗٓٚ ,ا :قٛي٘ تعاٍ:
﴿ٚٳايٖقٹٜٔٳ ٜ َ٫ٳٌٵٗٳـٴٕٚٳ اينټٚكٳ ٳٚإٔفٳا َٳلټٚا بٹايًٖػٵَ ٔٛٳلټٚا نٹلٳاَ ّا﴾ (يكُإ ﴿ ,)72 :ٳَٚٳا ػٳًَ ِكٓٳا
نٓٻا
ايوٻُٳاٚ ٤ٳا٭َكٵضٳ ٳَٚٳا ٳب ٵٓٝٳٗٴُٳا  َ٫ٹعبٹٌٳ * يَٛٵ أَكٳ ٵؿْٳا إَٔ ْٻتٻؼٹقٳ يَٗٵّٛا ٫تٻؼٳ ٵقْٳاٙٴ َٹٔ يٖ ٴـْٻا إٕٔ ُ
ؾَاعٹًٹٌٳ * بٳٌٵ ْٳكِ ٹقفٴ بٹايِشٳلِّ عٳًَ ٢ا ِيبٳاطٹٌٔ َؾٝٳ ٵـ ٳَػٴ٘ٴ ؾَإٔفٳا ٖٴٛٳ مٳا ٹٖلٷ ٳٚيَهُِٴ ايِ ٳٜٛٵٌٴ َٹُٻا
تٳِٹؿُ( ﴾ٕٛا٭ْبٝا 17 :٤ع .)18
ٖ ٗٚق ٙايلٚاٜات ْ٬س ٜمثاْ ١ٝعٓا ٜٔٚنًٗا قابً ١يْ٬طبام عً ٢إٛهٝك٢
اؿلاَّٚ .ع اٱًاك ٠إٍ ٖق ٙايعٓاٜ ٫ ٜٔٚبك ٢فاٍ ٱعُاٍ ايتعبـ أَِ ٚاؿك ٠أَٔ ٟ
اُ٫ط٬سات إقنٛك ,٠بٌ إٕ غلٓٓا ٖ ٛبٝإ «ُش ١اْطبام ايعٓا »ٜٔٚعً ٢ايػٓا ٤أٚ
عـّ ُش ١اْطباقٗا ٖ َٔٚ .ق ٙايلٚاٜات:
1ع قاٍ اٱَاّ ايِاؿم×« :ايػٓا ٤فًى ٜٛٓ ٫ل اهلل إٍ أًٖٖ٘ٓ ٖٛٚ ,ا قاٍ
هبٹ ٌٔٝايًٖ٘ٹ﴾»(.)12
اهلل عن ٚدٌ ﴿ :ٳَٚٹٔٳ ايٓٻائ َٳٔ ٜٳٌٵتٳلٔ ٟيَٗٵٛٳ ايِشٳـٹٜحٹ ٹيٝٴٔٹٌٻ عٳٔ ٳ
2ع ك ٣ٚايٌٝؽ ايِـٚم بإهٓاؿ ٙعٔ قُـ بٔ أب ٞعباؿ ع ٚنإ َوتٗذلاّ
بايوُاع ٌٜٚلب ايٓبٝق ع قاٍ :هأيتٴ ايلٓا× عٔ ايوُاع؟ ؾكاٍ :٭ٌٖ اؿذام (أٚ
ايعلام) ؾ ٘ٝكأ ٗ ٖٛٚ ,ٟسٝٸن ايباطٌ ٚايًٗ ,ٛأَا زلعت اهلل عن ٚدٌ ٜك ﴿ :ٍٛٳٚإٔفٳا
َٳلټٚا بٹايًٖػٵ َٔ ٛٳلټٚا نٹلٳاَ ّا﴾»(.)13
3ع عٔ ْٜٛى بٔ عبـ ايلٓٔ ٜك : ٍٛهأيت اـلاهاْٜ( ٞعين اٱَاّ ايلٓا×)
عٔ ايػٓاٚ ,٤قًت :إٕ ايعباه ٞفنل عٓو أْو تلػّ ٗ ايػٓا٤؟ ؾكاٍ :نقب
اينْـٜلَ ,ا ٖهقا قًتٴ ي٘ ,هأيين عٔ ايػٓا ٤ؾكًت :إٕٸ كد ّ٬أت ٢أبا دعؿل (اٱَاّ
ايباقل×) ,ؾوأي٘ عٔ ايػٓا ,٤ؾكاٍٜ :ا ؾ ,ٕ٬إفا َٝٻن اهلل بٌ اؿل ٚايباطٌ ؾأٜٔ
االجتهاد والتجديد

•
ٜه ٕٛايػٓا٤؟ َع ايباطٌ ,ؾكاٍ :قـ سهُت».
َٚا ْوتٓتذ٘ َٔ فُٛع ٖق ٙايلٚاٜات إٔ إٛهٝك( ٢ايػٓا )٤سلَت ٗ اؿاي١
اييت تكذلٕ ؾٗٝا بٛاسـ َٔ ٠ايعٓا ٜٔٚاييت مت فنلٖا َكل ١ْٚبٗا٬ٜٚ .س ٜأْ٘ ٗ نٌ
ا٭ه ١ً٦اييت طلست ٗ ايلٚاٜاتَٚ ,ا أعط ٞشلا َٔ دٛاب ,إٔ ا٫هتـ ٍ٫باٯٜات
نإ يػلض إٗٚاك «عً ١اؿهِ»ٚ ,بٝإ إٔ اؿلَ ١إِا تٓطبل عًَ ٢ا نإ َتـاّ٫ٚ
سٗٓٝا َٔ «فايى ايػٓاٚٚ .»٤ؾل ايكاعـ ٠ا٭ُٛي ,١ٝاييت تك« :ٍٛتعًٝل اؿهِ
بايُٛـ ٌَعل بايعًٝٸ« ,»١أ ٚقاعـَٓ« ٠اهب ١اؿهِ يًُٛٓٛع» ,ؾا٭دٛبُٔٓ ١
ايلٚاٜات إقنٛك ٠مل تهٔ عً ٢هب ٌٝاٱط٬م ,يٝه ٕٛنٌ ايػٓا ٤سلاَاّ ,بٌ إفا
اْطبكت عً ٘ٝإسـ ٣تًو ا٭ُٚاف (ايعٓا )ٜٔٚاحمللَ. ١
ٕٚنٜـ َٔ ايتٝٓٛض ْك : ٍٛإْ٘ ي ٛقاٍْ« :عِ ,إٛهٝك ٢سلاّ» ؾإٕ اؿلَ١
ايقات ١ٝيًُٛهٝك ٢هته ٕٛسٗٓٝا َوًُٖ ,١يهٔ اؾٛاب مل ٜهٔ بٗقا ايٌهٌ,
ٚإِا نإ بٌهٌ آػل ,سٝح أداب إعِ ّٛعٔ ه٪اٍ إتوا« :ٌ٥أ ٫تعًِ إٔ اهلل
تعاٍ دعٌ ايًٗ ٛؾول ٚايًػ ٛباطٌ» .يقا ؾإٕ اؾٛاب بٗقا ايٌهٌ ٌَعلٷ بعً١ٝ
ايُٛـَ ,عٓ ٢إٔ ايػٓا ٤إفا تًبى بايًٗٚ ٛايباطٌ سهِ باؿلَ ,١أَا إٔ ٜكاٍ بإط٬م
سهِ اؿلَ ١تعبٸـاّ ع نإٔ ٜك ٍٛايكاٚ :ٌ٥ي ٛمل ٜهٔ ايػٓاْٛ َٔ ٤ع ايباطٌ ٚايًػ ٛأٚ
ايًٗ ٛؾإْين أعلض عٓ٘ َطًكاّ ٳت ٳعبټـاّ ع ؾٗقا َٛقـ ىلز عٔ علف ايتعاٌَ َع
ايٛٗٛكات ,نُا أْ٘ ىايـ ايكٛاعـ ا٭ُٛيٚ ١ٝإلتهنات ايعلؾ.١ٝ
ٚيعٌ َا ِّٜ٪ٜـ َا فٖبٓا إي َٔ ٘ٝعـّ إط٬م سهِ اؿلَ ١فُٛع َٔ ١ايلٚاٜات
اييت توتجين أْٛاع ّا َٔ ايػٓا( ٤إٛهٝك َٔٚ .)٢بٗٓٝا ,عً ٢هب ٌٝإجاٍ  ٫اؿِل:
1ع عٔ عً ٞبٔ دعؿل أْ٘ هأٍ أػاَٛ( ٙه ٢بٔ دعؿل×) عٔ ايػٓا( ٤إٛهٝك)٢
ٗ فايى ا٭ؾلاغ ٚا٭عٝاؿ ٚسؿ٬ت اينٚاز؟ ؾأداب× ٫« :بأيَ ,ا مل ٜعّ ب٘»(.)14
2ع ٚك ٣ٚأب ٛبِرل عٔ اٱَاّ دعؿل ايِاؿم× أْ٘ ه ٌ٦عٔ ا٭دل ٠اييت
تتكآاٖا إػٓ ٗ ١ٝسؿً ١علي ايعلٚيٚ ,سٝح ٜ ٫تٛادـ ؾ ٘ٝايلداٍ ع َعٓ ٢إٔ
اجملًى يٝى كتًط ّا بٌ ايلداٍ ٚايٓوا ٤ع ؾأداب× بأْ٘  ٫إًهاٍ ؾ.)15(٘ٝ

إٕ إٛهٝكَ ٢ت ٢ناْت ٚه ١ًٝيتعً ِٝإعاكف اٱشل ١ٝايعاي ١ٝأ ٚتعلٜـ ايٓاي
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با٭ػ٬م اٱه ١َٝ٬ؾٗ ٞسٗٓٝا  ٫تـػٌ ُٓٔ فاٍ ايًٗٚ ,ٛيٝوت َٔ ايًػٚ ٛايباطٌ.
يقا ؾإٕ قلا ٠٤ايكلإٓ ٚؾل أؿإ ْٚػُات ػاُٜ ١ـػٌ ُٓٔ َواس ١إوتجٓٝات َٔ
اؿلَ ,١بٌ ػل ٟؾ ٘ٝأُاي ١اؿًٚ ١ٝايدلا.٠٤
نقيو توتجٓ َٔ ٢اؿلَ ١إٛهٝك ٢اييت تكلأ بٗا ا٭ًعاك ايعلؾاْٚ ,١ٝاييت
بٛاهطتٗا تدلم اؾٓب ١اؾُائٕ ١ٝاٌَ ٖق ٙا٭ًعاكٚ ,تِبض فات دافب٪َٚ ,١ٝثِّل٠
بٌهٌ إهاب ٗ ٞاهتُاي ١ايكًٛبٚ ,دًب تٛدټٗٗا م ٛايتواَ ٞإٍ ايعًٚ ٛايهُاٍ.
ٚػتاَاّ أيٝى ايِٛت اؾُٚ ٌٝإٛهٝك ٢اؾقاب ١دنَٛ َٔ ٤اٖب ايطبٝع,١
ٚٚاسـْ َٔ ٠ايٝات ٖقا ايه ٕٛايبـٜع اييت ٜع ٍٝاٱْوإ ٗ أسٔاْٗا ,ؾتُٮ عً٘ٝ
ؿْٝاٚ ,تٛدٗ٘ مٔ ع ١ُٛػايل ٖقا ايه ,ٕٛبٌ تعط ٘ٝا٭ٌَ ٗ طًب هعاؿ ٠أندل
ٚأٌْ؟! ؾإٕ َٖٛب ١بٗق ٙايلقٚ ١اؾُاٍ نؿ ١ًٝإفا اهتعًُت ٗ طلٜل اؿل بإٔ ؼٌُ
ايكًٛب إٍ طًب إعاْٚ ,ٞايـؾع بٗا إٍ طًب نُاشلا ,باَ٫تجاٍ ٭ٚاَل اهلل ٚاْ٫تٗا٤
عٔ ْٛاٖ ٗ ٘ٝنٌ َا دا ٤ب٘ ايكلإٓ ٗ آٜات٘ ٚعباكات٘ اٱشل ,١ٝاييت ٜ ٫تكٔ ايتعبرل عٓٗا
ه ٣ٛايِٛت اؿؤٚ ,بايًشٔ اؿؤ ,ايق ٖٛ ٟدنٖ َٔ ٤قا ايكلإٓٚٚ ,اسـَٔ ٠
ْكا ٙاٱعذام ؾ .٘ٝؾإٕ إعذام ايكلإٓ ٜهُٔ ٗ َا تلا ٙايعٌ َٔ سلٚفَٚ ,ا توُع٘
ا٭فٕ َٔ أُٛات ْٚػُاتٚ .إٛهٝك ٢دن َٔ ٤ا٭َٛك ايؿطلٖ ٗ ١ٜقا ايهٚ ,ٕٛايعكٌ
ًّ ٫و إٔ ولّ ايؿطلَٚ ,٠ا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايٌلعٚ ,إُ ٫اك ايتوًوٌ,
 ٖٛٚباطٌ.
إٛهٝك ٢دن َٔ ٤ايٓعِ اٱشل ١ٝاييت م ٜٔبٗا ٖقا ايهٚ ,ٕٛم ٜٔبٗا نتاب٘
اجملٝـ ,نُا أْٗا ٚاسـ َٔ ٠ايطٝبات اييت أسًٗا اهلل يعباؿ ,ٙسٝح قاٍ تعاٍ﴿ :قٌُٵ
َٳٔٵ سٳ ٻلّٳ مٜٔٓٳ َ١ايًٓ٘ٹ ايٖ ٹتٞٳ أَػٵلٳزٳ ٹي ٹعبٳاؿٹٙٹ ٚٳا ِيط ِّٖٝبٳاتٹ َٹٔٳ ايلِّمٵمٔ﴾ٚ ,أت ٢اؾٛاب اٱشل﴿ :ٞقٌُٵ
شٝٳا٠ٹ اي ټـ ٵْٝٳا ػٳايٹِٳٜ ّ١ٳٛٵّٳ ايِ ٹكٝٳاَٳ١ٹ﴾ٚ .قاٍ تعأٍ ﴿ :إْٻُٳا سٳ ٻلّٳ كٳبِّٞٳ
ٖٹ ٞيٹًٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛاِ ؾٹ ٞايِ ٳ
ايِؿَٛٳاسٹٍٳ َٳا َٗٚٳلٳ َٹٓٵٗٳا ٳَٚٳا ٳبطَٔٳ ٚٳا ٔٱثٵِٳ ٚٳا ِي ٳب ٵػٞٳ ٹب ٳػٝٵلٔ ايِشٳلِّ﴾ (ا٭علاف 32 :ع  .)33يقا
ؾهٌٸ َا ٜـػٌ ُٓٔ ؿا٥ل ٠ايطٝبات وهِ ايعكٌ ٚايٌلع عًٝت٘ٚ ,نٌ َا ٜـػٌ
ُٓٔ ؿا٥ل ٠ايؿشٌا ,٤اييت َِٖ َٔ ٞاؿٜل ايكبض ٚاي ,ًِٛؾكـ سلَ٘ ايعكٌ ٚايٌلع,
 ٫ٚاهتجٓا ٗ ٤إٛٓٛع.
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