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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

 

 

ـِ ٱ هللا ؿِ زمًِ َحَٰ ضِمٝمؿِ ٱ يمرَّ  يمرَّ

  

ا ٱلٍّ  ﴿  َٟ حَّ
َ
أ ََٛثَٰ َيَٰٓ

ُ
رٖ َوأ َْ ِٚ َذ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ اُس إٍِّٛا َخَٖ

 ۡٗ ُس َ٘ ۡزَر
َ
ْْۚ إِنٍّ أ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرَتآن  وََجَهَٖۡجَُٰس

ْۚ إِنٍّ  اهللِنَٜد  ۡٗ َُٰس ى َِ ۡت
َ
ٌٗ َخترِيٞ  اهلل أ  ﴾َنِٖي

     

 (٣١احُلُجَرات:  )                                           
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

 مالرمحن الرحيبسم اهلل 
 

 ةـــــــدمـقم
 

 طم٣مسمؿ فمعم رؽمؾ اهلل أمجٔمكم، وفمعم وايمًالم وايمِمالة ايمٔم٣مظمكم، رب هلل احلٚمد

 يقم إلم هداه سمٌع وَمـ وصحٌف آيمف وفمعم اهلل، فمٌد زمـ حمٚمد ؽمٝمدٞم٣م ورؽمٙمف أٞمٌٝم٣مئف

 . ايمديـ

 : دــــوبع
قاصؾ اإلٞم٣ًمين : ظم٣م يمف َمـ أمهٝم٥م زم٣ميمٕم٥م دم ايمت همٖمل إؿم٣مر اهتامَمٛم٣م زم٣محلقار وآدازمف

، وَم٣م يٚمثٙمف َمـ وؽمٝمٙم٥م يمٙمتٔم٣مون دم ـمؾ  وايمتٔم٣مرف احلّم٣مري زمكم إَمؿ وايمُمٔمقب

: ينين أن أومدم دم هذا ايم٘مت٣مب ٞمخ٥ٌم خمت٣مرة  ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م ايمتل جتٚمع وٓ سمٖمرق

َمـ ايمٌحقث اظمٗمدَم٥م يمٙمٚم٠ممتر ايمدورم احل٣مدي وايمثالشمكم ايمذي فمٗمده اظمجٙمس إفمعم 

ٗم٣مهرة يقَمل ايمت٣مؽمع وايمٔممميـ َمـ ؾمٜمر رصم٤م ونمرة ؾمٜمر يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م زم٣ميم

هـ اظمقاهمٗمكم ايمث٣ميم٧م فممم وايمرازمع فممم َمـ ؾمٜمر َم٣مرس ٣441ؾمٔم٣ٌمن يمٔم٣مم 

، زمحّمقر ٞمحق َم٣مئ٥م وزير "ضمقار إدي٣من وايمثٗم٣مهم٣مت "م، حت٦م فمٛمقان : 121٣

ر َمـ خمتٙمػ دول ايمٔم٣ممل.  وَُمْٖم٦ٍم وفم٣ممل وَُمٖم٘مِّ

 مهٝم٥م:وأَمٜمد هلذه ايمٌحقث زمٟمَمريـ دم نم٣مي٥م إ

 وشمٝمٗم٥م ايمٗم٣مهرة يمٙمحقار ايمتل صدرت زم١ممج٣مع اظمُم٣مرىمكم دم اظم٠ممتر، ويمٗمٝم٦م إول:

 إؾم٣مدة واؽمٔم٥م فمعم اظمًتقيكم ايمقؿمٛمل وايمدورم.

،  قار إٓ هب٣مـ، ايمتل ٓ يتؿ احل د َمٛمف ٕزمجدي٣مت احلقارـَمٙمخص ٓزم :  رـأطم

 وٓ يٚم٘مـ أن يٛمجح زمدوهن٣م.
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احلقار، وايمت٣ًمَمح ايمديٛمل، وإفمالء  آَماًل أن يًٜمؿ هذا ايم٘مت٣مب دم سمٔمزيز ومٝمؿ

ا دم ايمٗمّم٣مء فمعم  ًٓ َمٛمْمٗمٝم٥م وإؽمٜم٣مًَم٣م صم٣مدًّ صقت احل٘مٚم٥م وايمٔمٗمؾ، وأن يٗمدم ضمٙمق

ىمثغم َمـ اخلالهم٣مت، وئمٚمؾ فمعم سمٗمري٤م اظم٣ًمهم٣مت واظم٣ًمضم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، زمام يرؽمخ 

، وإضمالل ايمًالم اإلٞم٣ًمين زمكم زمٛمل ايمٌمم  وئمزز أؽمس ايمٔمٝمش اإلٞم٣ًمين اظمُمؼمك

، ضمقار حيؼمم أطمر  ون متٝمٝمز فمعم أؽم٣مس ايمديـ أو ايمٙمقن أو اجلٛمس أو ايمٔمرقىم٣مهم٥م د

 وٓ يٛم٣مل َمٛمف، ويرافمل اخلِمقصٝم٣مت ايمديٛمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م وٓ ئمتدى فمٙمٝمٜم٣م.

 واهلل َمـ وراء ايمٗمِمد وهق ضمًٌٛم٣م وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ

                 

 مربوك مجعة خمتار حممد/ أ.د                    

 وزير األوقاف                                              

 رئيس اجملمس األعمى لمشئون اإلسالمية                                                                        

 وعضو جممع البحوث اإلسالمية                                                                        

 باألزهر الشريف                                                                           
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

 للحوار القاهرة وثيقة
 "حوار األديان والجقافات"الصادرة عن مؤمتر 

 

 َمُمؼمىم٥م َم٣ًمضم٣مت فمعم وايمتالومل هق ايمذي يٗمقم فمعم ايمتٖم٣مهؿ ايمٌٛم٣مء احلقار . ٣

 أو اجلٛمس أو ايمٙمقن أو ايمديـ أؽم٣مس فمعم همٝمٜم٣م متٝمٝمز ٓ ، فم٣مَم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م وأهداف

 . ايمٗمٌٙمٝم٥م

 ومجٝمعُ  ايمًاموي٥م، ايمممائع مجٝمعُ  فمٙمٝمف أىمدت َمْمٙم٤ٌم  احلقار ومٝمٚم٥م إفمالء . 1

 .يمٙمجٚمٝمع أَم٣من صامم زم٣مفمت٣ٌمره ايمرؾمٝمدة وايمثٗم٣مهم٣مت احلّم٣مرات

 اإلفمالم وؽم٣مئؾ فمػم وقازمْمف وَمرافم٣مة احلقار يمٕم٥م ٞممم فمعم ايمٔمٚمؾ ضورة . ١

 . اظمختٙمٖم٥م

 وايمرأي ايمرأي َمٌدأ وسمرؽمٝمُخ  ، وآضمؼماب ايمِمدام يمٕم٥م حمؾ احلقار يمٕم٥م إضمالل . 4

 ايمرأي ضم٣ًمب فمعم زم٣ميمرأي وآؽمتٔمالء إفمٚمك ايمتٔمِم٤م وفمدمِ  ، أطمر

 .رــأطم

 مجٝمع فمعم واحلّم٣مري وايمثٗم٣مدم ايمديٛمل احلقار سمٔمزيز فمعم ايمٔمٚمؾ ضورة . 5

 . وايمدويمٝم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م اظمًتقي٣مت

 وايمتٖم٣موض،  اظم٠مؽم٣ًمت زمكم ايمتٖم٣مهؿ ئم٣مديمف إهمراد، زمكم احلقار أن فمعم ايمتٟمىمٝمد . 6

 .وايمٔم٣مظمل اظمجتٚمٔمل ايمًالم يدفمؿ ايمقاومع أرض فمعم ذيمؽ حتٗمٝمؼو،  ايمدول زمكم

  ايمدٞمٝم٣م دم ايمًٔم٣مدة ؿمريؼ يمإلٞم٣ًمن يمغمؽمؿ إٓ ٞمزل َم٣م ايمًامء وضمل أن فمعم ايمتٟمىمٝمد . 7
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 َمـ وأن،  وفمروف وَم٣ميمف دَمف وحيٖمظ،  واخلغم واحلؼ ايمرح٥م ومٝمؿ وئمٙمٚمف ، وأطمرة

 . ايمديـ صحٝمح همٜمؿ فمـ طمرج همٗمد ذيمؽ فمـ طمرج

 أهمراًدا – فمٙمٝمٜم٣م ٞمح٣مهمظ أن جي٤م أفمٛم٣مومٛم٣م دم أَم٣مٞم٥م أوؿم٣مٞمٛم٣م أن فمعم ايمتٟمىمٝمد . 8

 .وهم٘مر وأدوات ومقة َمـ أوسمٝمٛم٣م َم٣م وزم٘مؾ – وضم٘مقَم٣مت وؾمٔمقزًم٣م وَم٠مؽم٣ًمت

 وأمهٝم٥م ايمٔمٛمػ وٞمٌذ ايمت٣ًمَمح ومٝمؿ دفمؿ دم اإلفمالم دور أمهٝم٥م فمعم ايمتٟمىمٝمد . 9

 إفمالَمل ذف َمٝمث٣مق ووع وضورة ، يمألضمداث اظمٜمٛمٝم٥م اإلفمالَمٝم٥م ايمتٕمْمٝم٥م

 اضمؼمام َمٗمتّمٝم٣مت وزمكم وايمرأي ايمتٔمٌغم ضمري٥م ضورات زمكم يقهمؼ دورم

 . وإدي٣من ايمثٗم٣مهم٣مت

 وايمتٔمِم٤م ويمٙم٘مراهٝم٥م واإلره٣مب يمٙمتْمرف اظمْمٙمؼ ايمرهمض فمعم ايمتٟمىمٝمد. ٣2

 أو وهدَمٜم٣م ايمدول يمتٖمتٝم٦م اةىمٟمد ذيمؽ َمـ ٕي ايمًٝم٣مد ايمتقـمٝمػ ورهمض

 ايمتْمرف رزمط رهمض فمعم وايمتٟمىمٝمد ، آٞمتخ٣مزم٣مت وىم٤ًم إصقات حلِمد

 ؽم٣مضم٣مت دم واظمٗمدؽم٣مت زم٣مٕدي٣من ايمزج ورهمض ، ديـ زمٟمي واإلره٣مب

 يمٙمٚمٗمدؽم٣مت اإلؽم٣مءة خم٣مؿمر أن َمـ وايمتحذير وايمًٝم٣مؽمٝم٥م آٞمتخ٣مزمٝم٥م ايمٌمافم٣مت

 اظمزيد ؽمقى فمٛمٜم٣م يٛمجؿ وٓ ايمدورم، وايمًٙمؿ يمألَمـ هتديد هل ايمديٛمٝم٥م وايمرَمقز

 .ايمٔمداوات وطمٙمؼ اظمُم٣مفمر وسمٟمصمٝم٨م وايمتْمرف ايمٔمٛمػ َمـ

 أو شمٗم٣مهم٥م سمٕمٝمغم حم٣مويم٥م يمٝمس ايمثٗم٣مهم٣مت زمكم احلقار َمـ اهلدف أن فمعم ايمتٟمىمٝمد. ٣٣

 واضمؼماًَم٣م وَمٔمرهم٥م همٜماًم  أىمثر ٞمِمٌح أن ويم٘مـ،  ايمثٗم٣مهم٣مت زم٣مومل فمعم شمٗم٣مهم٥م هٝمٚمٛم٥م

 . اظمتٛمقفم٥م يمثٗم٣مهم٣مسمٛم٣م
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ايمراومل وإؽمٙمقب إيمٖم٣مظ اٞمتٗم٣مء فمعم سمٗمقم ايمٌٛم٣مء احلقار يمٕم٥م أن فمعم ايمتٟمىمٝمد. ٣1

 .يٛمٖمر وٓ وحيتقي يٖمرق وٓ جيٚمع ايمذي

 اجلٚمقد أؾم٘م٣مل ىمؾ فمـ زم٣مظمتح٣موريـ يٛمٟمى ايمذي هق ايمٌٛم٣مء احلقار. ٣١

 وايمت٣ًمَمح وسمٗمديره أطمر رأي اضمؼمام فمعم َمٛمٜمام ىمال وحيٚمؾ، وآؽمتٔمالء

 .جت٣مهف

 دون اظمقوقفمٝم٥م فمعم ُيٌٛمك زمحٝم٧م يمٙمحقار، اإلٞم٣ًمين يمٌٔمدا َمرافم٣مة فمعم ايمتٟمىمٝمد. ٣4

 .َمٛمٜمؿ ايمًخري٥م أو هبؿ ايمتُمٜمغم أو زم٣مٕؾمخ٣مص اظم٣ًمس

 صمٜمقده٣م َمـ وآؽمتٖم٣مدة احلقار، شمٗم٣مهم٥م سمرؽمٝمخ دم اظمرأة دور أمهٝم٥م فمعم ايمتٟمىمٝمد. ٣5

 اظمٌمي٥م إووم٣مف وزارة اهتامم سمثٚمكم َمع اظمج٣مل، هذا دم وايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمدفمقي٥م

 .وومٝم٣مدي٥م وافمٓم٥م وسمٟمهٝمٙمٜم٣م إفمداده٣م ضمًـو زم٣مظمرأة

 ايمٔم٣مظمل ايمًالم صٛمع دم زمٗمقة يًٜمؿ ايمديٛمٝم٥م وايمرَمقز اظمٗمدؽم٣مت اضمؼمام إن. ٣6

 َمٗمدؽم٣مت َمـ ايمٛمٝمؾ أَم٣م وايمثٗم٣مهم٣مت، واحلّم٣مرات إدي٣من ضمقار ويدفمؿ

 وايمٔمٛمػ، ايم٘مراهٝم٥م َمُم٣مفمر إٓ ُيذىمل همال ايمديٛمٝم٥م ورَمقزهؿ أطمريـ

 .واإلره٣مب وايمتْمرف

 َمع ،وايمديٛمٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمُمؼمىم٣مت َمـ ٣ماٞمْمالومً  وايمت٣ًمَمح احلقار ومٝمؿ سمٟمصٝمؾ. ٣7

 فم٣مداهتؿ اضمؼمام وىمذيمؽ يممطمريـ، وايمديٛمٝم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م اخلِمقصٝم٥م اضمؼمام

 .اظمًتٗمرة وأفمراهمٜمؿ وسمٗم٣ميمٝمدهؿ
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 ايمٛمٖمٔمٝمكم أيدي فمعم ضمديد َمـ زمٝمد وايميب يمألدي٣من، ايمًٝم٣مد ايمتقـمٝمػ إداٞم٥م. ٣8

 .واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م واظم٣ٌمدئ زم٣ميمٗمٝمؿ واظمت٣مصمريـ

 واإلؽم٣مءة إدي٣من ازدراء يمتجريؿ وم٣مٞمقن زم١مصدار ايمتممئمٝم٥م اظم٠مؽم٣ًمت ومٝم٣مم. ٣9

 واظمقاشمٝمؼ ايمقؿمٛمٝم٥م ايمدؽم٣مسمغم دم ذيمؽ وإدراج ورَمقزه٣م، ايمديٛمٝم٥م يمٙمٚمٗمدؽم٣مت

 .ايمدويمٝم٥م

 زمكم احلقار سمٔمزيز دم يمٙمُمٔمقب ىمٚمٚمثٙمكم ايمػمظم٣مٞمٝمكم دور أمهٝم٥م فمعم ايمتٟمىمٝمد. 12

 واإلره٣مب ايمتْمرف فمعم ايمتحريض جترم سمممئم٣مت إصدار ودم، ايمثٗم٣مهم٣مت

 يمألدي٣من اإلؽم٣مءة جترم ومقاٞمكم وإصدار ،وايمتٔمِم٤م ايم٘مراهٝم٥م فمعم وايمتحريض

 ايمٔمٛمٌمي ايمتٚمٝمٝمز طم٣مٞم٥م دم سمدطمؾ ىمجريٚم٥م ايمديٛمٝم٥م واظمٗمدؽم٣مت وايمرَمقز

 اظمدٞمٝم٥م يمٙمحٗمقق ايمدورم ايمٔمٜمد َمـ( 12) اظم٣مدة زمٚمقصم٤م واظمحٓمقرة، وايمديٛمل

َٓمرُ ": فمعم سمٛمص تلوايم وايمًٝم٣مؽمٝم٥م  ايمٗمقَمٝم٥م ايم٘مراهٝم٥م إلم دفمقة أي٥م زم٣ميمٗم٣مٞمقن حُتْ

 ."ايمٔمٛمػ أو ايمٔمداوة أو ايمتٚمٝمٝمز فمعم حتريًّم٣م سمُم٘مؾ ايمديٛمٝم٥م أو ايمٔمٛمٌمي٥م أو

 ايمتل اظمقاؿمٛم٥م دويم٥م سمرؽمٝمخ دم وايمروم٣ميب ايمتممئمل ايمػمظم٣مٞم٣مت دور فمعم ايمتٟمىمٝمد. 1٣

 زم٣ميمتٛمقع وسم٠مَمـ ايمٙمقن، أو ايمٔمرق أو ايمديـ أؽم٣مس فمعم اظمقاؿمٛمكم زمكم متٝمز ٓ

 .يمٙمٚمجتٚمع شمراءً  وسمٔمده٣م ايمتٔمددي٥م وحتؼمم

 يمتٔمزيز واإلفمالَمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م اظم٠مؽم٣ًمت زمكم اظمُمؼمك ايمتٔم٣مون ضورة. 11

 جت٣مهف اظمتْمرهم٥م اجلامفم٣مت والٓت وسمٖمٛمٝمد ، ووقازمْمف وآدازمف احلقار ومٝمؿ

 . وايمدويمٝم٥م ٝم٥مايمقؿمٛم اظمًتقي٣مت فمعم وحمددة دومٝمٗم٥م سمُم٣مرىمٝم٥م اؽمؼماسمٝمجٝم٥م وهمؼ
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ايمٔمٝمش أؽمس وسمٔمزيز احلقار يمٕم٥م يمدفمؿ ، ايمدول زمكم ايمثٗم٣مدم ايمت٣ٌمدل دور سمٔمزيز. 1١

 . ايمٔم٣مظمل وايمًالم اظمُمؼمك

 وَمٖم٣مهٝمؿ أؽمس ئمزز زمام اظمختٙمٖم٥م َمراضمٙمف دم ايمتٔمٙمٝمؿ َمٛم٣مه٨م سمدفمٝمؿ فمعم ايمٔمٚمؾ. 14

 .ايمِمٕمر َمٛمذ ايمدارؽمكم ٞمٖمقس دم ونمرؽمٜم٣م ووقازمْمف، احلقار

 احلقار، زمٗمّمٝم٥م هتتؿ ايمٔم٣ممل دول خمتٙمػ دم َمتخِمِم٥م زمحثٝم٥م َمراىمز إٞمُم٣مء. 15

 . أؽمًف هدم فمعم سمٔمٚمؾ ايمتل يمألهم٘م٣مر وايمتِمدي

 ايم٘مراهٝم٥م ـمقاهر َمقاصمٜم٥م دم واظمثٗمٖمكم واظمٖم٘مريـ ايمٔمٙمامء صمٜمقد سم٘مثٝمػ. 16

 إلم احلقار زمٔمٚمٙمٝم٥م وايمقصقل ، آَمٛم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م ضمّم٣مرة يمٌٛم٣مء ايمٔمٛمٌمي وايمتٚمٝمٝمز

 . اظمٛمُمقد هدهمٜم٣م

 إرؽم٣مء دم إَمثؾ ايمتقـمٝمػ وسمقـمٝمٖمٜم٣م احلديث٥م آسمِم٣مل وؽم٣مئؾ َمـ دةاإلهم٣م. 17

 . اظمختٙمٖم٥م ايمثٗم٣مهم٣مت زمكم يمٙمحقار َمُمؼمىم٥م رىم٣مئز

 أطمر واضمؼمام ايمت٣ًمَمح ومٝمؿ وسمرؽمٝمخ احلقار شمٗم٣مهم٥م زمٛممم ايمتحقل ضورة. 18

 مجٝمع دم فم٣مَم٥م شمٗم٣مهم٥م إلم ايمٛمخ٥ٌم شمٗم٣مهم٥م َمـ ايمثٗم٣مهم٣مت زمكم زم٣محلقار واخلروج

 سمرهمض أو ايمرأي ٕضم٣مدي٥م سمرؽمخ ٓ ايمتل ايمتٔمٙمٝمؿ أٞمامط سمٔمزيز َمع ، اظمجتٚمٔم٣مت

 . رـأطم َمع احلقار

 ايمديٛمٝم٥م وايمرَمقز يمٙمٚمٗمدؽم٣مت اإلؽم٣مءة جيرم دورم َمٝمث٣مق إصدار فمعم ايمٔمٚمؾ. 19

 وإَمـ ايمًٙمؿ هتدد صمرائؿ زم٣مفمت٣ٌمرمه٣م وايمٔمٛمٌمي٥م ايم٘مراهٝم٥م خلْم٣مب ويتِمدى

 .ايمدويمٝمكم
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 إفمعم زم٣مظمجٙمس وايمثٗم٣مهم٣مت إدي٣من ارحلق ايمدورم اظمرىمز زم١مٞمُم٣مء اإلؾم٣مدة. ١2

 فمعم ايمقشمٝمٗم٥م هذه ودفمؿ دفمٚمف فمعم وايمتٟمىمٝمد زم٣ميمٗم٣مهرة اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمُمئقن

 ايمدورم. اظمًتقى

 واهلل اظمقهمؼ
 

*        *        *
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

()احلٌار أجبدياخ
  

 
 وٓ اظمُم٣مرىم٥م، يٗمتّمٝم٣من ، َُمٖم٣مفمٙم٥م زٞم٥م فمعم واظمح٣مورة ، همِٔم٣مل زٞم٥م فمعم احلقار

 أو سمُم٣مرىم٣م، أو سمقاهمٗم٣م، أو ، وفمقم حمٚمد حت٣مور: يٗم٣مل ، واضمد ؿمرف َمـ يٗمٔم٣من

ر وٓ ، ص٣مضمٌف َمٛمٜمام ىمؾ ؿم٣موع أو ، ؾم٣مرك أو ، واهمؼ أو ضم٣مور، أي سمْم٣موفم٣م،  ُيتِمقَّ

 .ٞمٖمًف اإلٞم٣ًمن حي٣مور أن

 سمٛمِم٦م وأن ، زمف ُئم٣مَمٙمؽ أن حت٤م زمام أطمر سُمٔم٣مَمؾ أن يٗمتيض هم٣محلقار وفمٙمٝمف

 أن َمٛمف سمٛمتٓمر ايمتل اخلْمقات إيمٝمف سمٟمطمذ وأن إيمٝمؽ، يٛمِم٦م أن حت٤م َم٣م ومدر إيمٝمف

 أن سمٛمتٓمر وٓ ، ٞمٖمًؽ صقت واؽمٚمع ، ٞمٖمًؽ همح٣مور وإٓ ، ٞمحقك خيْمقه٣م

 .صقسمؽ أطمرون يًٚمع

 ايم٘مذب، فمعم ٓ ايمِمدق، فمعم لاظمٌٛم احلؼ، فمعم ايمٗم٣مئؿ هق ايمٛم٣مصمح احلقار

 .يم٥ٌماظمٕم٣م يمذات اظمٕم٣ميم٥ٌم جمرد وٓ اظمٕم٣ميمْم٥م، وٓ ايمًٖمًْم٥م، وٓ ايمتزيٝمػ، وٓ

 َمـ جئمؾ وٓ زمِمٙم٥م، ايمٔمٚمٝم٣مء يمٙمٔمِمٌٝم٥م يٚم٦م وٓ ايمُمٗم٣مق، ئمٛمل ٓ هم٣محلقار

 وايمٌٜمت٣من، زم٣مإلهمؽ ايمٛم٣مس يرَمل وٓ اظمٗمدس، نمغم يٗمدس وٓ شمقازم٦م، اظمتٕمغمات

 صقسمف إؽم٘م٣مت أو اظمح٣مَور، إضمراج ومِمد نمغمه٣م إلم اظمقوقفمٝم٥م فمـ خيرج وٓ

 إلم يتحقل هق ذاهم١م هم٘مري٥م ومّمٝم٥م دم آطمر ؾمخًِم٣م ؾمخص حي٣مور ىمٟمن زم٣ميم٣ٌمؿمؾ،

 فمـ َمٛمف فمجًزا دويمتف، أو ، ضمززمف أو ومٌٝمٙمتف، أو أهسمف، فمعم أو فمٙمٝمف، ؾمخيص هجقم

                                                           

(/أ.د )وزير إووم٣مف حمٚمد خمت٣مر مجٔم٥م ، . 
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 ايم٣ًٌمب إلم هب٣م يمف ومٌؾ ٓ ايمتل اظمقوقفمٝم٥م َمـ وهروزًم٣م زم٣محلج٥م، احلج٥م َمٗم٣مرفم٥م

 .نمغممه٣م جيٝمد ٓ ومد ايمذي وايمٖمحش

 يمًٝمدٞم٣م وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف احلؼ يٗمؾ أمل آطمر، رء واحلقار رء ذيمؽ ىمؾ

ََغَٰ ﴿(: ايمًالم فمٙمٝمٜمام) وه٣مرون قؽمكَم ـَ ۥ  ُٝ ٓ إََِلَٰ ٌِرَۡن٠َۡن إٍِّٛ تَا َٞ ٠ََل ََلُۥ  *ٱۡذ ُِ َذ
ۡو ََيَۡشَٰ 

َ
ُر أ ٍّْ ۥ َحَخَذ ُٝ ٍّٖ َه ٍّٕ ا  ٜٗ ِ ّ

 ؽمٌح٣مٞمف احلؼ همٟمَمرمه٣م ،(44-4١: ؿمف) ﴾٠ََُۡٗل ّلٍّ

 احلًـ، ايمٙمكم وايمٗمقل احلًٛم٥م، واظمقفمٓم٥م زم٣محل٘مٚم٥م همرفمقن ؿمٕمٝم٣من يٗم٣مزمال أن وسمٔم٣ملم

 .يمٕمتف أو همٔمٙمف زمٚمثؾ صمػموسمف ؿمٕمٝم٣من يٗم٣مزمال ٓوأ

 حم٣مورسمف دم( ايمًالم فمٙمٝمف) إزمراهٝمؿ ؽمٝمدٞم٣م إٞمٌٝم٣مء أيب أدب إلم واٞمٓمر

ا﴿ :وايمده يٗمقل ضمٝم٧م يمقايمده، ُجۡرِِن َمِٖيّٗ ۡٞ َۖ َوٱ َّ ٍّٜ ۡرُُجَ
َ
ٗۡ حَنخَِٝ ََل  :َمريؿ) ﴾ٍّٕ

َُاَل ﴿ :وإدب ايمػم نم٣مي٥م دم( ايمًالم فمٙمٝمف) إزمراهٝمؿ ؽمٝمدٞم٣م همٝمجٝمٌف ،(46
ا يّٗ ۥ ََكَن ِِب َخٍِ ُٝ ٍّ ۖٓ إِٛ ٓ َّ َرّبِ َ ۡشخَۡيٍُِر ل

َ
َۖ َشأ َّ يۡ ٌٗ َنَٖ َٰ  ودم ،(47: ؿَمري) ﴾َشَل

 فمعم ايم٘مريؿ ايمٗمرآن ضم٘مك ىمام ىمٛمٔم٣من زمـ ٞمٚمرود وزمكم زمٝمٛمف دار ايمذي احلقار

يُجَۖ ﴿ :يم٣ًمٞمف ِ٘
ُ
ۦ َوأ ۡۡحِ

ُ
۠ أ َٛا

َ
ِٙيُج َُاَل أ ۦ َويُ ِي يُۡۡحِ َ ٱَّلٍّ ُٗ َرّبِ ِـۧ َٰٞ َۡس ِة  ﴾َُاَل إ

 زم٣ميمٛمٖمل( ايمًالم فمٙمٝمف) إزمراهٝمؿ ؽمٝمدٞم٣م فمٙمٝمف يرد مل وهٛم٣م ،(158: ايمٌٗمرة)

َٚ  اهللٌَإِنٍّ  ﴿: وم٣مئاًل  آطمر أَمر إلم اٞمتٗمؾ إٞمام ،اظم٣ٌمذ ِس ِ٘ ۡٙ ِِت ةِٱلظٍّ
ۡ
يَأ
َر   ٍَ ِي َز ۡيرِِب َذتَُِٟج ٱَّلٍّ َٙ ۡ َٚ ٱل ا ِ٘ َٟ ِ ِت ة

ۡ
ِق ٌَأ ۡۡشِ َٙ ۡ  ، (158: ايمٌٗمرة ) ﴾ٱل

 َمـ زم٣ميمُمٚمس همٟمت سمٗمقل ىمام ٣مـضمٗمًّ  ومتٝم٦م حتٝمل ىمٛم٦م إن يمف يٗمقل وىمٟمٞمف

 .ىمٖمر ايمذي همٌٜم٦م ،اظمممق زمدل اظمٕمرب
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 أو َمٗم٣مؿمٔمتف، وفمدم يممطمر، آؽمتامع ضمًـ احلقار أزمجدي٣مت وَمـ

 وصمٜمف، دم اإلؾم٣مضم٥م أو ىمالَمف، َمـ ايمتٟمهمػ أو ؽمامفمف، دم ايمرنم٥ٌم فمدم إزمداء

٣م،إؾم هت٘ماًم  أو ؽمخري٥م، أو ظمًزا، أو نمٚمًزا، َمٛمف ايمتػمم وإـمٜم٣مر  سمًٌاًم  ضمتك أو ٣مريًّ

 هتقيٛم٣ًم يٗمقل زمام آومتٛم٣مع فمدم إـمٜم٣مر أو اظمح٣مور، سمٗمدير فمدم فمـ يٛمؿ ؽم٣مطمًرا

 فمـ همّماًل  ،واجلٙم٥ٌم ايمِمخ٤م واؾمتداد ايمِمقت ارسمٖم٣مع فمـ ٞم٣مهٝمؽ يمُمٟمٞمف،

 .احلقار دم إدب ؽمقء

 وآؽمتٔمالء، اجلٚمقد أؾم٘م٣مل ىمؾ فمـ زمِم٣مضمٌف يٛمٟمى اهل٣مدف احلقار

 ايمُم٣مهمٔمل اإلَم٣مم ومقل ضمد فمعم وسمٗمديره، أطمر ايمرأي اضمؼمام فمعم وحيٚمٙمف

 .ايمِمقاب حيتٚمؾ طمْمٟم نمغمي ورأي اخلْمٟم، حيتٚمؾ صقاب رأيل( اهلل رحف)

 فمعم ي٘مقٞم٣من ومد ايمرأيكم ىمال أن همٛمرى ذيمؽ َمـ أزمٔمد يمٛمذه٤م إٞمٛم٣م زمؾ

 يمٝم٦ًم ايمراصمح٥م هم٣مٕومقال َمرصمقح، وأطمر راصمح أضمدمه٣م أن نمغم صقاب،

 ضمٓم٣ًّم يمِم٣مضمٌٜم٣م أن ؿم٣مظم٣م َمٜمدوَم٥م، يمٝم٦ًم ٥ماظمرصمقضم إومقال أن ىمام َمٔمِمقَم٥م،

 .اظمٔمتػم وايمديمٝمؾ واحلج٥م ايمٛمٓمر َمـ

 إدجل٥م همٟمَم٣م : وايمٛمٖمٔمٝم٥م إدجل٥م: مه٣م أَمران احلقار قئمقِّ  َم٣م أطمْمر وإن

 ايمتل يمٙمجامفم٥م ايمٔمٚمٝم٣مء فمِمٌٝمتف حتٚمٙمف اظم٠مديم٨م اظمح٣مور أو ايم٘م٣مسم٤م أو ايمٔم٣ممل هم١من

 يٚم٘مـ إذ فمٛمف، ايمتٔم٣مَمل عمفم وإَم٣م ، احلؼ رؤي٥م فمدم فمعم إَم٣م إيمٝمٜم٣م يٛمتٚمل

 اهلل ىمت٣مب َمـ آي٥م َمٖمٜمقم دم ٞمٗم٣مؾمؽ يٗمٌؾ أو جي٣مديمؽ أو حي٣مورك أن ٕضمدهؿ

 فمٙمٝمف اهلل صعم) اهلل رؽمقل ؽمٝمدٞم٣م ؽمٛم٥م َمـ صحٝمح ضمدي٧م أو( وصمؾ فمز)
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 َمرؾمده ىمالم دم سمراصمٔمف أو سمٛم٣مومُمف أو حت٣موره أن َمٛمؽ يٗمٌؾ وٓ ،(وؽمٙمؿ

 .يمديف اظمٗمدس

 أزمًدا يداهمٔمقن همال واظم٣ٌمدئ وايمٗمٝمؿ دي٣منزم٣مٕ واظمت٣مصمرون ايمٛمٖمٔمٝمقن وأَم٣م

 وَمٛم٣مهمٔمٜمؿ َمِم٣محلٜمؿ فمـ يداهمٔمقن إٞمام ، ذيمؽ َمٛمٜمؿ يٛمتٓمر وٓ احلؼ، فمـ

 .آطمر رء وٓ همح٤ًم

 

*        *        *
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 ()يفيـٌو احلــٌار ًغـايـاتــو
 

،  احلٚمد هلل، وايمِمالة وايمًالم فمعم ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل وآيمف وصحٌف وَمـ وآه

 :وزمٔمد

أصمّؾ ايمٛمٔمؿ ايمتل أٞمٔمؿ اهلل صمؾ وفمال هب٣م فمعم اإلٞم٣ًمن ٞمٔمٚم٥م ايمٌٝم٣من  همٚمـ

واإلهمِم٣مح فمام دم ايمٛمٖمس َمـ َمٔم٣مٍن وطمقاؿمر، وأٞمقاع ايمٌٝم٣من اظمٔمػّمة فمام جيٝمش دم 

اصدر اإلٞم٣ًمن ىمثغمة   همٜمق احلقار:  –فمعم اإلؿمالق  –، وَمـ أمهٜم٣م وأروم٣مه٣م صمدًّ

 واجت٣مه٣مهتؿ رؤاهؿ فمعم وايمتٔمرف أطمريـ، َمع ايمتقاصؾ وؽم٣مئؾ َمـ وؽمٝمٙم٥م

 همٝمف ايمُتِزم َم٣م إذا ايمٛم٣مصمٔم٥م اإلصالح ؿمرائؼ َمـ ؿمريٗم٥م أٞمف ىمام سمٖم٘مغمهؿ، وَمٛم٣مضمل

 ايمرؤى ؿمرح دم زم٣مهلدوء وايمتزام يمأليمٖم٣مظ، اطمتٝم٣مر َمـ ، وذوؿمف ووقازمْمف زمآدازمف

  فمـ ايمتٔمِم٤م وآٞمتِم٣مر يمٙمٜمقى أو يمٙمذات. زمٔمٝمًدا وإهم٘م٣مر،

٥م ٞمٌٝمٙمزم٣ميمٕم٥م دم ايمقصقل إلم نم٣مي٥م وٞمٓمًرا ظم٣م يمٙمحقار َمـ ومٝمٚم٥م فم٣ميمٝم٥م وأمهٝم٥م 

وهدف ؽم٣مٍم َمرصمّق ٓ ٞم٘م٣مد ٞمجد صٖمح٥ًم َمـ صٖمح٣مت اظمِمحػ ايممميػ طم٣ميمٝم٥ًم 

، إذ هق وؽمٝمٙم٥ٌم َمـ وؽم٣مئؾ ايمقصقل زم٣مإلٞم٣ًمن إلم احلٗمٝمٗم٥م َمُمٖمقفم٥ًم  َمـ ضمقارٍ 

، وزمراهٝمٛمٜم٣م ايم٣ًمؿمٔم٥م فمعم صدق ايمرؽمؾ ايم٘مرام مجٝمًٔم٣م ودم  زمٟمديمتٜم٣م ايمقاوح٥م

  .(صمؾ وفمال) زمٙمٕمقا فمـ اهلل همٝمام َمٗمدَمتٜمؿ ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد 

                                                           

(أ.د/فمـقض إؽمٚمـ٣مفمٝمؾ فمٌد اهلل )  أؽمت٣مذ ايمٙمٕمقي٣مت وفمٚمٝمد ىمٙمٝم٥م ايمدراؽم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م ،

 يمٙمٌٛمكم زم٣ميمٗم٣مهرة.
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ؿ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد  ؿمريؼ ايمٗمرآن دم آفمـتامد فمـعم هـذا إؽمـٙمقب  وومد سمرؽمَّ

ضمتـك  ،احل٘مٝمؿ ايمٌٙمٝمغ دم سمٌٙمٝمغ دفمقسمف زم٣محلقار َمع ايمٛم٣مس مجٝمًٔمـ٣م َمًـٙمٚمكم ونمـغمهؿ

 . وصؾ إلم ومٙمقب ايمٛم٣مس وفمٗمقهلؿ زم٣محلج٥م واإلومٛم٣مع

 :َمٖمٜمقم احلقار

ايمرصمقع   دم اؽمتٔمامٓت َمتٔمددة َمٛمٜم٣م:وردت َم٣مدة )ح و ر( دم ايمٙم٣ًمن ايمٔمريب

ُم  اهللوَ ﴿: ّدة دم ايم٘مالم، وَمٛمف ايمتح٣مور، وم٣مل سمٔم٣ملما، واظمر فمـ ايمًمء وإلم ايمًمء َٙ يَۡص
 ٓ ا َٙ ا، وحَمُقرة، ضَمِقيًر ضَمقاًرا، وو إلّم ضِمَقاًرا(، وىمٙمٚمتف همام رصمع ٣:  )اظمج٣مديم٥م ﴾ََتَاُوَرُك

 . "أي: صمقازًم٣م 

ٛمـك دم ايمٗمـرآن ايم٘مـريؿ دم آيـ٥م ؽمـقرة اظمج٣مديمـ٥م وومد وردت اظمـ٣مدة هبـذا اظمٔم

ۥٓ ﴿سمٔم٣ملم:  اظمذىمقرة آٞمًٖم٣م، ودم ومقيمف ٠َ ُُيَاوُِرهُ ُٞ اَل َِٕصَِٰدتِِٝۦ َو َِ (، ١4)ايم٘مٜمػ: ﴾َذ

٠َ ُُيَاوُِرهُ ﴿: وومقيمف سمٔمـ٣ملم ُٞ ۥ َو ُٝ (، ضمٝمـ٧م ىم٣مٞمـ٦م ١7)ايم٘مٜمـػ: ﴾َُاَل ََلُۥ َغاِخُت

، ف دم ايم٘مـالم وجي٣موزمـف أي: يراصمٔمـ ، اظمراصمٔم٥م واظمراددة دم ايم٘مالم َمــ ؿمـرهمكم

وواوح َمـ ذىمر َم٣مدة )احلقار( دم أيـ٣مت ايمـثالث أن احلـقار: َمراصمٔمـ٥م ايم٘مـالم 

 . وسمداويمف زمكم ؿمرهمكم

ر يـدور زمـكم ـ: ىمالم َم٣ٌمؾم واٞمْمالوًم٣م مم٣م ذىمر أؽمتْمٝمع ايمٗمقل زمٟمن احلقار فم٣ٌمرة فمـ  

ًهـ٣م ؿمرهمكم )ؾمخِمكم أو جمٚمقفمتكم أو َم٣م دم َمٔمٛمك ذيمؽ( يٚمثؾ ىمؾ ؿمرف َمٛمٜمام اجت٣م

                                                           

، 1/٣٣7َمٗم٣ميٝمس ايمٙمٕم٥م و، 1/642، ويٛمٓمر: ايمِمح٣مح ٣/٣61( اظمٖمردات دم نمري٤م ايمٗمرآن ٣)

 َم٣مدة )ضمـ و ر(. 1٣9-4/1٣7يم٣ًمن ايمٔمرب و

 .6/421ٗمرآن ( اجل٣مَمع ٕضم٘م٣مم ايم1)
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٣م، أو هم٘مرة َمٔمٝمٛم٥م دم ٞمٖمًف، ويٗمقم زمٔمـرض ذيمـؽ زمٟمؽمـٙمقب َمتًـؿ زم٣مهلـدوء، طم٣مصًّ 

 أيمٖم٣مـُمف زمدوم٥م يمتدل دٓيم٥م َم٣ٌمذة فمعم َم٣م يريد زمٔمٝمًدا فمـ ايمتٔمِم٤م واهلجقم.ر ت٣موخي

ويم٘مـ َمـ ايمٛم٣مس َمـ خيٙمط زمكم َمٔمٛمك احلقار واجلدل وزمٝمٛمـف وزمـكم اظمٛمـ٣مـمرة، 

ٙمح٣مت وزمكم زمٔمّمٜم٣م همرووًمـ٣م دومٝمٗمـ٥م، وىمذيمؽ زمٝمٛمف وزمكم اظمراء، َمع أن زمكم هذه اظمِمْم

 ودٓٓت َمٔمٛمقي٥م يمْمٝمٖم٥م يٚم٘مٛمٛمل ذىمر زمٔمّمٜم٣م: 

ٕن ىمـال   –ه٘مذا يٛمٌٕمـل أن ي٘مـقن    –احلقار: أؽمٙمقب همٝمف ؽمٜمقيم٥م ويمٝمقٞم٥م 

ايمْمرهمكم يريد إومٛم٣مع أطمر زمام فمٛمده، واإلومٛم٣مع ٓ يتـٟمسّمك إٓ دم هـذا اإلؿمـ٣مر، إؿمـ٣مر 

ذر ايمٙمٕمقي يمٙمامدة )احل٣مء، وايمقاو، اهلدوء وفمرض ايمٖم٘مرة زمٟمديمتٜم٣م اظمٗمٛمٔم٥م، ويمٔمؾ اجل

 وايمراء( دال فمعم هذا اظمٔمٛمك.

، وحم٣مويم٥م إومٛم٣مع أطمر زمٟمي٥م ضم٣مل، ضمتك  ، همٖمٝمف َمٔمٛمك اظمٛم٣مزفم٥م وأَم٣م اجلدل، أو اجلدال

 . وإن ىم٣من ذيمؽ زمْمريؼ َمٙمتٍق ورَمّ أفمٛم٣مق ايم٘مٙمامت وإديم٥م

كم ؾمديديـ ، ويمٔمؾ اؾمتامل اظم٣مدة فمعم صقسم هم٣مجلدال همٝمف َمٔمٛمك ايمٗمقة واظمٕم٣ميم٥ٌم

، وٓ خيٙمـق أؽمـٙمقب اجلـدال َمــ ايمتٚمًـؽ زمـ٣ميمرأي  )اجلٝمؿ وايمدال( َمقٍح زمذيمؽ

وايمتٔمِم٤م يمف زمخالف احلقار: همٜمق جمرد فمرٍض يمرأي وَمراصمٔم٥م يمٙم٘مالم زمكم ؿمرهمكم 

 زمؾ ايمٕم٣ميم٤م همٝمف اهلدوء وايمٌٔمد فمـ ايمتٔمِم٤م. ،دون وصمقد طمِمقَم٥م

 وزم٣مهبـ٣م دم ايمٕم٣ميمـ٤م ، فمـعم ايمٛمٓمـر وايمتٖم٘مـر ، هم٣مٕؽمٙمقب همٝمٜم٣م دال   وأَم٣م اظمٛم٣مـمرة 

: ٕهن٣م حتت٣مج إلم إفمامل ٞمٓمـر، أو ٕهنـ٣م سمٔمتٚمـد فمـعم  اظم٣ًمئؾ ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمٗمّم٣مي٣م ايمٖم٘مري٥م
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، وإهمـ٣مدِة ايمٔمـ٣ممِل "يٗمقل احل٣مهمظ ايمذهٌل:ايمٛمٓمغم.  إٞمام وؤم٦م اظمٛم٣مـمرة يم٘مُمػ احلـؼِّ

 ."إذىمك ايمٔمٙمَؿ ظمـ دوٞمف، وسمٛمٌٝمِف إنمٖمؾ إؤمػ

ظمري٥م: ايمؼمدد دم إَمر، وهق ايمرانم٤م: )وا وأَم٣م اظمراء، همٗمد صم٣مء دم َمٖمردات

ُٝ  ﴿ َمـ ايمُمؽ(، وم٣مل سمٔم٣ملم: أطمص ٜۡ ِ ّ٘ ْ ِِف ِمۡريَثٖ  ُروا ٍَ َٚ َز ِي  ﴾َوََل يََزاُل ٱَّلٍّ

٠ََُۡل ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم: ،: اظمح٣مصّم٥م همٝمام همٝمف َمري٥م امراةوآَمؼماء و اظم (،55)احل٨م:
ََتُونَ  ۡٙ ِي ذِيِٝ َح ِ ٱَّلٍّ َّ قم َمـ َمٔمٛمك اظمراء دم ايمٙمٕم٥م: أٞمف (، واظمٖمٜم١4)َمريؿ: ﴾ٱۡۡلَ

 –ٞمقع َمـ اجلدال يم٘مـ ص٣مضمٌف فم٣مزم فمعم فمدم آٞمتٖم٣مع زم٣ميمقصقل إلم ٞمتٝمج٥م، همٜمق 

أو  ،إَم٣م ٕٞمف هيقى ذيمؽ ويريد إـمٜم٣مر زمرافمتف دم احلدي٧م ،يريد اظمج٣مديم٥م –همٗمط 

 :و يمذيمؽ وم٣مل رؽمقل اهلل  ،أو يمتّمٝمٝمع ضمؼ وإشم٣ٌمت زم٣مؿمؾ ،يمٙمٖم٦م آٞمت٣ٌمه إيمٝمف

٣م، َوزمٌٝم٦ٍم دم َوؽَمِط اجلٛم٥َِّم  أٞم٣م َزفِمٝمؿٌ " ٗمًّ
ـْ سَمَرَك اظمَِراَء َوإِْن ىَم٣مَن حُمِ َ

ٌَٝم٦ٍم دم رزَمِض اجلٛم٥َِّم ظمِ زم

ـْ سَمَرَك ايمَ٘مِذَب وإِن ىَم٣مَن َم٣مِزضًم٣م َ
ـَ طُمُٙمُٗمُف  ظمِ ًُ َـ ضَم

،  "، َوزمٌٝم٦ٍم دم أفمعَم اجَلٛم٥َِّم ظمِ

 ورزمض اجلٛم٥م: أدٞم٣مه٣م. 

قار، واجلدال، واظمٛم٣مـمرة، واظمراء وَمـ طمالل فمرض اظمٔم٣مين ظمِمْمٙمح٣مت: احل

 ٞمخٙمص إلم َم٣م يقم: 

أن احلقار َمـ أرومك وؽم٣مئؾ آسمِم٣مل اظم٣ٌمذ زمكم اظمتح٣موريـ، إذ ئمتٚمد فمعم 

، وأهم٘م٣مر َمرسم٥ٌم سمٗمقم فمعم  ، وضمج٨م ؽم٣مؿمٔم٥م يمٕم٥م راومٝم٥م وأيمٖم٣مظ خمت٣مرة وَمٔمػمة

                                                           

 .٣/766 ( َمٖمردات ايمرانم٤م٣)

 .767/ ٣( اظمِمدر ايم٣ًمزمؼ 1)

 .)ريض اهلل فمٛمف(  فمـ أيب أَم٣مَم٥م ايم٣ٌمهقم 4822( احلدي٧م رواه أزمق داود زمرومؿ ١)
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ش، ورهمع اظمٗمدَم٣مت اظمح٘مٚم٥م ايمتل سمقصؾ إلم ٞمت٣مئ٨م َمٗمٛمٔم٥م، زمٔمٝمًدا فمـ احلدة دم ايمٛمٗم٣م

ايمِمقت دم احلدي٧م، وايمتٔمِم٤م يمرأي أو َمذه٤م أو اجت٣مه ؾمخيص يمٖمرد أو جلامفم٥م، 

وَمـ هٛم٣م ىم٣من احلقار صٛمٔم٥م أهؾ احل٘مٚم٥م وايمٔمٗمؾ، ٓ أهؾ اهلقى وايمُمٜمقة 

ويمذيمؽ، اختذه أٞمٌٝم٣مء اهلل مجٝمًٔم٣م ـ فمٙمٝمٜمؿ صٙمقات اهلل وؽمالَمف ـ وذم  :واحلٚمؼ

هلل صمؾ وفمال، وإطمذ زمٝمد ايمٛم٣مس َمٛمٜمًج٣م دم دفمقهتؿ إلم ا   َمٗمدَمتٜمؿ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد

 إلم ؿمريؼ اهلدى وايمٛمقر.

 :نم٣مي٣مت احلقار

ًـتٕمٛمك همٝمٜمـ٣م فمــ احلـقار دم ؾمـتك ر فم٣مَمـ٥م ٓ يٚم٘مــ أن يُ ـوٕن ضمٝم٣مة ايمٌُم

َمٛم٣مضمٝمٜم٣م، َمٔمتٗمداهتؿ، واصمتامفمٝم٣مهتؿ، وزمٝمٔمٜمؿ، وذائٜمؿ، وؽمٝم٣مؽم٣مهتؿ، وضم٘مٚمٜمؿ، 

زمـف، وأيمٖم٣مـمـف،  همٗمد ىم٣من يم٘مؾ جم٣مل ضمقاره اخل٣مص ،وشمٗم٣مهم٣مهتؿ، وفمٙمقَمٜمؿ ....إيمخ

 ، ىمام ىم٣من يم٘مؾ ضمقار  ، وىمؾ َمتْمٙم٣ٌمسمف ، وأدواسمف وأدزمٝم٣مسمف

 نم٣مي٣مسمف وأهداهمف اخل٣مص٥م .  –أيًّم٣م  –

إٓ أن هٛم٣مك نم٣مي٣مت فم٣مَم٥م سمٙمتٗمل حت٦م َمٓمٙمتٜم٣م ىمؾ أٞمقاع احلقارات ٞمًـتْمٝمع 

 أن ٞمجٚمٙمٜم٣م همٝمام يقم: 

 ًٓ وإهم٣ًمح اظمج٣مل يمٙمْمرف أطمر دم فمرض  ،: نمرس ومٝمٚم٥م احلقار وأمهٝمتفأو

 وإذا أردٞم٣م أن ٞمذىمر يمذيمؽ َمثاًل  ،ٜم٥م ٞمٓمره دم ضمدود أدب اظمح٣مورة واظمراصمٔم٥موصم

همٙمٛمذىمر هذا احلقار ايمرائع زمكم اظمقلم  -وَم٣م أىمثره٣م-وٞمٚمقذصًم٣م َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ 

ۡرِض ﴿: وم٣مل سمٔم٣ملم ،فمزوصمؾ واظمالئ٘م٥م
َ
ٔٞ ِِف ٱَۡل ثِ إِّّنِ َجاِن َٓ ِ َلَٰٓه َٙ

َّ لِٖۡ ِإَوۡذ َُاَل َربَّ
 ُ َۖ َُال ٗث ٍَ ِدَك َخِٖي ۡٙ ُٚ نَُصّتُِح ِِبَ آَء َوََنۡ َ٘ ُّ ٱّلِ ا َويَۡصٍِ َٟ ِصُد ذِي ٍۡ ٚ ُح َ٘ ا  َٟ ُٔ ذِي ََتَۡه

َ
ْ أ ٠ٓا
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٠َن  ُٙ ا ََل َتۡهَٖ َ٘  ُٗ ۡنَٖ
َ
ٓ أ َۖ َُاَل إِّّنِ َّ َ ُس ل ّدِ َِ ، همٝمتّمح يمٛم٣م َمـ ١2)ايمٌٗمرة: ﴾٪٢َوُج

 وصمؾ َمدى أمهٝم٥م احلقار فمعم أٞمف طمالل هذا ايمٛمٚمقذج يمٙمحقار دم ىمت٣مب اهلل فمز

فمٛمٌم أؽم٣مد َمـ فمٛم٣مس إيّم٣مح وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر، وىمُمػ َمالزم٣ًمهت٣م، وهمٝمف إهم٣ًمح 

اظمج٣مل يمٙمْمرف أطمر اظمح٣مَور أن ئمرض وصمٜم٥م ٞمٓمره دم ضمدود إدب وايمٙمٝم٣موم٥م 

 اظمٛم٣مؽم٥ٌم.  

 وٞمٚمـقذج ذيمـؽ، شم٣مٞمًٝم٣م: احلرص فمعم اضمتقاء اظمخ٣ميمػ وسمِمحٝمح َم٣ًمر هم٘مره

وم٣مل: إن همتـك ؾمـ٣مزم٣ًّم أٞمف  -ريض اهلل فمٛمف –فمـ أيب أَم٣مَم٥م َم٣م ورد َمـ ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة 

همٟمومٌؾ ايمٗمقم فمٙمٝمف همزصمـروه، وومـ٣ميمقا:  !زم٣ميمزٞم٣م همٗم٣مل: ي٣م رؽمقل اهلل، ائذن رم  أسمك ايمٛمٌلَّ 

، ومـ٣مل: "أحتٌف َٕمؽ؟"، همدٞم٣م َمٛمف ومري٣ًٌم، وم٣مل: همجٙمس، وم٣مل: "ادٞمف": َمف َمف! همٗم٣مل 

أهمتحٌـف "، ومـ٣مل: "وٓ ايمٛمـ٣مس حيٌقٞمـف َٕمٜمـ٣مهتؿ"ٓ واهلل، صمٔمٙمٛمل اهلل همداءك، وم٣مل: 

وٓ ايمٛمـ٣مس حيٌقٞمـف "، وم٣مل: ٓ واهلل ي٣م رؽمقل اهلل، صمٔمٙمٛمل اهلل همداءك، وم٣مل: "ٓزمٛمتؽ؟

وٓ "، ومـ٣مل: ٓ واهلل، صمٔمٙمٛمـل اهلل همـداءك، ومـ٣مل: "أهمتحٌف ٕطمتؽ"، وم٣مل: "يمٌٛم٣مهتؿ

، ومـ٣مل: ٓ واهلل، صمٔمٙمٛمـل اهلل "أهمتحٌـف يمٔمٚمتـؽ؟"، ومـ٣مل: "ؿايمٛم٣مس حيٌقٞمف ٕطمـقاهت

هتؿ"همداءك، وم٣مل:  ، ومـ٣مل: ٓ واهلل، "أهمتحٌف خل٣ميمتـؽ"، وم٣مل: "وٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف يمٔمامَّ

يـده  ، وم٣مل: همقوـع ايمٛمٌـل "وٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف خل٣مٓهتؿ"صمٔمٙمٛمل اهلل همداءك، وم٣مل: 

ـ هَمرْ "فمٙمٝمف ووم٣مل:  ذيمـؽ  -، همٙمؿ ي٘مــ زمٔمـد "صَمفايمٙمٜمؿ انمٖمر ذٞمٌف، وؿمٜمر ومٙمٌف، وضمِمِّ

 : رواه أحد زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح."يٙمتٖم٦م إلم رء -ايمٖمتك 

وايمُمـ٣مب ئمجـ٤م هلـذا  واظمتٟمَمؾ دم هذا احلقار ايمراومـل زمـكم رؽمـقل اهلل 

 ذا ايمُمـ٣مبيِمـحح هلـضمٝم٧م  ، وضمقاره اهل٣مدئ احلقار أؾمد ايمٔمج٤م دم ضم٘مٚمتف 

https://www.alukah.net/sharia/0/68570
https://www.alukah.net/sharia/0/68570
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
ٕمـض إيمٝمـف ويمٝمس رء فمعم وصمف إرض أزم َم٣ًمر سمٖم٘مغمه وخيرج َمـ فمٛمد ايمٛمٌل 

 َمـ ايمزٞم٣م. 

مل يٛمٓمر إلم ذيمؽ ايمُم٣مب ٞمٓمرة اضمتٗم٣مر أو سمٔمٛمٝمـػ فمـعم  أن ايمٛمٌل  وايمالهم٦م

 أٞمف همٗمد احلٝم٣مء إلم هذا احلد وايمتج٣موز دم ؿمٙم٤م اإلذن هبذه ايمٖم٣مضمُمـ٥م، زمـؾ ىمـ٣من 

 شمقرة ايمُمٜمقة ايمٕم٣ميم٥ٌم، وسمٙمٚمس صمقاٞم٤م اخلغم همٝمف، وضم٣موره هبذا اظمٛمْمؼ ايمٔمٗمقم َمتٖمٜماًم 

، ودفمـ٣م يمـف، زد يمراومٝم٥م اظمٔمػمة: ادن َمٛمل، همجٙمس أَم٣مم ايمٛمٌل ، َمع إيمٖم٣مظ ااهل٣مدئ

 ، ضمتك أطمذ زمٝمده إلم ايمٔمٖم٥م وايمْمٜم٣مرة. فمعم ذيمؽ ووع يده فمٙمٝمف وهق يدفمق يمف

هداف وهذه َمـ ، شم٣ميمث٣ًم: سمقوٝمح َمقومٍػ أُِدء همٝمف ايمٓمـ  ايمٕم٣مي٣مت وٕا

٣م َمـ هذه ، وٓ سم٘م٣مد جتد مج٣مفم٥م زمممي٥م ختٙمق حم٣موراهت آٞمتُم٣مر همٝمام زمكم ايمٛم٣مس واؽمٔم٥م

 ايمٕم٣مي٥م.

ايمذي رواه أزمق ؽمٔمٝمد  ويمٔمؾ َمـ أزمرز ايمٛمامذج فمعم هذا ضمدي٧م رؽمقل اهلل 

َم٣م أفْمْمك َمـ سمٙمؽ   ظم٣َّم أفْمْمك رؽمقُل اهلل"ضمٝم٧م وم٣مل:  -ريض اهلل فمٛمف –اخلدري 

ـْ دم إْٞمِم٣مِر َمٛمٜم٣م َرٌء، َوصمِ  َد )نمّم٤م( ايمَٔمْم٣مي٣م دم وُمَريش ووَم٣ٌمئِِؾ ايمَٔمَرِب، ومل يُ٘م

ٜمؿ: ضمتك ىَمُثَرت همٝمٜمؿ ايمٗم٣ميم٥ُم: ضمتك وم٣مل وم٣مئُِٙمٜمؿ: هذا احَللُّ  ًِ َمـ إْٞمِم٣مِر دم أْٞمُٖم

ـُ فُم٣ٌمدَة، همٗم٣مل: ي٣م رؽمقَل اهلل، إنَّ هذا  يَمِٗمَل رؽمقُل اهلل  وَمقََمف، همَدطَمَؾ فمٙمٝمف ؽمٔمُد زم

ٜمؿ: ظم٣َِم َصٛمَٔم٦َم دم هذا ايمَٖملِء ايمَّذي َأَص٦ٌَم: احَللَّ ومد َوصمِ 
ًِ دوا فمٙمٝمَؽ دم أْٞمُٖم

ٚم٦َم دم ومَ  ًَ قَِمؽ، وأفْمَْمٝم٦َم فَمْم٣مي٣م فِمٓم٣مًَم٣م دم وَم٣ٌمئِِؾ ايمَٔمَرِب، ومل َيُؽ دم هذا احَللِّ وَم

 َّٓ َمـ إْٞمِم٣مِر َرٌء، وم٣مل: همٟميـ أٞم٦َم َمـ ذيمؽ ي٣م ؽَمٔمُد؟ وم٣مل: ي٣م رؽمقَل اهللِ، َم٣م أٞم٣م إ

اَمُرٌؤ َمـ وَمقَمل، وَم٣م أٞم٣م؟ وم٣مل: هم٣ممْجَْع رم وَمقََمؽ دم هذه احَلٓمغمِة، وم٣مل: همَخَرَج 
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ىَمٜمؿ ؽَمٔمٌد، همَجٚمَ  ، همؼَمَ ـَ ٜم٣مصِمري
َع إْٞمِم٣مَر دم سمٙمؽ احَلٓمغمِة، وم٣مل: همج٣مَء ِرصم٣مٌل َمـ اظمُ

همَدطَمٙمقا، وصم٣مَء آطَمرون، همَردَّهؿ، همٙمامَّ اصمَتَٚمٔمقا أسم٣مُه ؽَمٔمٌد، همٗم٣مل: ومد اصمَتَٚمَع يمَؽ 

، همَحِٚمَد اهللَ وأشْمٛمك فمٙمٝمف زم٣ميمَّذي هذا احَللُّ َمـ إْٞمِم٣مِر، وم٣مل: همَٟمسم٣مُهؿ رؽمقُل اهلل 

أْهٌؾ، شُمؿَّ وم٣مل: ي٣م ََمٔممَمَ إْٞمِم٣مِر، َم٣م وم٣ميَم٥ٌم زَمَٙمَٕمْتٛمل فمٛم٘مؿ، وصِمَدٌة َوصمدمُتقه٣م دم  هق يمف

ًٓ همَٜمداىمُؿ اهللُ؟ وفم٣ميم٥ًم همٟمنْمٛم٣مىمُؿ اهللُ؟ وأفمداًء همٟميمََّػ اهلُل  ْ آسمِ٘مؿ ُوالَّ ٘مؿ؟! َأمَل
ًِ أْٞمُٖم

ُـّ وأهمَّمُؾ  َٓ  زمكْمَ وُمٙمقزمِ٘مؿ؟ وم٣ميمقا: زَمِؾ اهللُ ورؽمقيُمف أََم جُتٝمٌقَٞمٛمل ي٣م ََمٔممَمَ ، وم٣مل: أ

ٌَُؽ ي٣م رؽمقَل اهلل؟ وهللإْٞمِم٣مِر؟ وم٣ميمقا ُـّ وايمَٖمّْمُؾ، وم٣مل: ويمرؽمقيمِف اظمَ  : وزمامذا ُٞمجٝم

ًٓ  أََم٣م واهلل وْمٛم٣مك، وخَمذو زًم٣م همَِمدَّ ومتُؿ، َأسَمٝمَتٛم٣م َُم٘مذَّ يمق ؾِمئُتؿ يَمُٗمٙمُتؿ، همَٙمَِمَدومُتؿ وُصدِّ

ٞم٣مك، وؿَمريًدا همآَوْيٛم٣مك، وفم٣مئِاًل همآؽَمْٝمٛم٣م ٘مؿ ي٣م ََمٔممَمَ همٛمٌََمْ ًِ ك، أَوصَمدسُمؿ دم أْٞمُٖم

ٞمٝم٣م، سَمٟميمَّٖم٦ُم هب٣م وَمقًَم٣م يمُِٝمًٙمِٚمقا، وَوىَمٙمُت٘مؿ إلم إؽْمالَِم٘مؿ،  إْٞمِم٣مِر، دم يُمٔم٣مفم٥ٍم َمـ ايمدُّ

٣مِة و ٌَٔمغِم، وسَمرصِمٔمقن أهَمال سَمرَوْقَن ي٣م ََمٔممَمَ إْٞمِم٣مِر، أْن َيذَه٤َم ايمٛم٣َّمُس زم٣ميمُمَّ ايم

ٍد زمَٝمِده، يمقٓ اهِلْجرُة يَمُ٘مٛم٦ُم اَمرًءا َمـ إلم ِرضم٣ميمِ٘مؿ؟ همقايمَّذي  زمرؽمقِل اهلل َٞمْٖمُس حُمٚمَّ

َٙم٘م٦ُم ؾِمْٔم٤َم  ًَ ٣ًٌم، يَم ٣ًٌم، وؽَمَٙمَ٘م٦ِم إْٞمِم٣مُر ؾِمْٔم إْٞمِم٣مِر، ويمق ؽَمَٙمَؽ ايمٛم٣َّمُس ؾِمْٔم

ٌَ٘مك ايمٙمٜمإْٞمِم٣مِر،  ؿَّ اْرضَمِؿ إْٞمِم٣مَر، وأزْمٛم٣مَء إْٞمِم٣مِر، وأزْمٛم٣مَء أزْمٛم٣مِء إْٞمِم٣مِر! وم٣مل: هم

اًم وضَمٓم٣ًّم : َرِوٝمٛم٣م زمرؽمقِل اهلل ؿ، ووم٣ميمقاَّمٙمقا حِل٣مهُ ايمَٗمقُم، ضمتك أطْم  ًْ َف  وَم  ، شُمؿَّ اٞمٌَمَ

ومقا   هللرؽمقُل ا  .وسَمَٖمرَّ

وومد ورد هذا احلدي٧م دم ؽمٝم٣مق سمٗمًٝمؿ ايمٕمٛم٣مئؿ ايمتل نمٛمٚمٜم٣م اظمًٙمٚمقن دم يقم 

ومٙمقب زمٔمض ايمٛم٣مس زم٣ميمٕمٛم٣مئؿ همٟمصمزل هلؿ ايمٔمْم٣مء  ضمٛمكم ضمٝم٧م سمٟميمػ رؽمقل اهلل 

                                                           

 (.٣291(، وأزمق ئمعم )١١2٣8، وازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم ) ( وايمٙمٖمظ يمف٣٣7١2( أطمرصمف أحد )٣)
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وومد سمٟمشمر  ،زم٣مإلؽمالم، وىم٣مٞمقا زفمامء َمـ ومريش ونمْمٖم٣من ومتٝمؿحلداشم٥م فمٜمدهؿ 

ري٥م، واَمتٔمض زمٔمّمٜمؿ ـزمٔمض إٞمِم٣مر ووصمدوا دم أٞمٖمًٜمؿ زمح٘مؿ ؿمٌٝمٔمتٜمؿ ايمٌُم

ايمرومٝمؼ، ايمذي  اهل٣مدئهذا ايمُمٔمقر؟ هم٘م٣من هذا احلقار  يمذيمؽ، ووصؾ إلم ايمٛمٌل 

 ًٌّ  ا.٣م وودًّ أومٝمؿ زم٣محل٘مٚم٥م واظمٛمْمؼ، وٞمّمح٦م فم٣ٌمراسمف ضم

وومـع دم أذهـ٣من  ايمذي٣م دم احلقار، وهق إزايم٥م هذا ايمٙمٌس وىم٣من اهلدف واوًح 

همٜمـؿ ايمـذيـ ومـ٣مسمٙمقا وحتٚمٙمـقا َمــ  زمٔمض إٞمِم٣مر، وؽمقء ايمٖمٜمؿ يمِمٛمٝمع ايمرؽمقل 

ايمٔمٛم٦م واظمُمٗم٥م َم٣م حتٚمٙمقا، شمؿ زمٔمد ذيمـؽ يـقزع َمـ٣م نمٛمٚمـقه، ويمـذيمؽ ورد دم روايـ٥م 

ؽمـٝمقهمٛم٣م ٓ زايمـ٦م سمٗمْمـر َمــ دَمـ٣مئٜمؿ!(، ويم٘مــ يـدفمٛم٣م وومريًُمـ٣م و )ئمْمل :أطمرى

أوؽمع وأىمػم َمـ ٞمٓمـرهتؿ ايمّمـٝمٗم٥م اظمحِمـقرة دم  ِمٙمح٥م ايمتل يراه٣م رؽمقل اهلل اظم

 جمرد زي٣مدة هٛم٣مك أو ٞمٗمص هٛم٣م.

هم٘م٣من هذا احلقار ايمٗم٣مئؿ فمعم اظمٗمدَم٣مت زم٣مٓؽمتٖمٜم٣مَم٣مت ايمتٗمريري٥م، 

َم٣م طمٖمل فمٙمٝمٜمؿ،  رح هلؿ ـوزم٣ميمٔم٣ٌمرات ايمتل طم٣مؿم٤م هب٣م ايمٗمٙمقب وايمٔمٗمقل، همُم

ٓ أن فم٣مدوا راوكم زمام ومًؿ زمف رؽمقل اهلل وَم٣م نم٣مب فمـ سمٖم٘مغمهؿ همام ىم٣من َمٛمٜمؿ إ

 همٜمق واضمد َمٛمٜمؿ، ويمق  ، َمتٟمشمريـ زمٟمؽمٙمقب احلقار اهل٣مدئ ايمذي أصمرى دَمقفمٜمؿ

٣ًٌم ٓطمت٣مر ايمرؽمقل أن ايمٛم٣مس ىمٙمٜمؿ ؽمٙم٘مقا ؾمٔمًٌ   ،ؾمٔمٌٜمؿ ٣م وؽمٙمؽ إٞمِم٣مر ؾمٔم

شمؿ يدفمق هلؿ، وٕزمٛم٣مئٜمؿ، وأزمٛم٣مء أزمٛم٣مئٜمؿ، ورأوا أن ايمٕمٛمٝمٚم٥م ايمٔمٓمٚمك ايمتل ضمِّمٙمقه٣م 

إلم رضم٣مهلؿ  فمعم ؽم٣مئر ايمٛم٣مس أهنؿ رصمٔمقا زمرؽمقل اهلل هب٣م زوا هب٣م، وسمٖمردوا وهم٣م

 وهذا ي٘مٖمٝمٜمؿ.
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رازمًٔم٣م: إزمراز ومٝمٚم٥م اإلٞمِم٣مت وآؽمتامع يمٙمٚمخ٣ميمػ، وإفمْم٣مؤه ايمٖمرص٥م ىم٣مَمٙم٥م 

 :دم فمرض َم٣م فمٛمده، وَمـ أـمٜمر ايمٛمامذج ايمتل يٚم٘مـ آؽمتُمٜم٣مد هب٣م فمعم هذه ايمٕم٣مي٥م

وزمكم فمت٥ٌم زمـ رزمٝمٔم٥م فمٛمدَم٣م أرؽمٙمف ومقَمف إلم  ذيمؽ احلقار ايمرائع زمكم رؽمقل اهلل 

يمٝمٔمرض فمٙمٝمف زمٔمض اظم٣ًموَم٣مت يمٝمٛمٌمف فمـ َمٜمٚم٥م ايمرؽم٣ميم٥م  رؽمقل اهلل 

 .وسمٌٙمٝمٕمٜم٣م

 اصمَتَٚمَٔم٦ْم وُمَريٌش يمٙمٛمٌَّلِّ  ":وم٣مل –ريض اهلل فمٛمٜمام  – صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل ٔمـهم

ٔمِر، همٙمْ   حِر وايم٘مٜم٣مٞم٥ِم وايمُمِّ ًِّ صُمَؾ يقًَم٣م، همٗم٣ميمقا: اْٞمُٓمروا أفمَٙمَٚم٘مؿ زم٣ميم َٝمْٟمِت هذا ايمرَّ

ق مج٣مفمَتٛم٣م، وؾمت٦َّم أَمَرٞم٣م، وفم٣مَب ديٛمَٛم٣م، همْٙمٝمُ٘مٙمِّْٚمف ويْمٝمٛمُٓمْر َم٣م َيُردُّ فمٙمٝمف.  ايمذي ومد همرَّ

ـِ رزمٝمٔم٥َم، وم٣ميمقا: أٞم٦َم ي٣م أزم٣م ايمقيمٝمِد، همٟمسم٣مُه فُمت٥ٌُم همٗم٣مل:  وم٣ميمقا: َم٣م ٞمٔمَٙمُؿ أضمًدا نمغَم فُمت٥ٌَم زم

َ٘م٦َم ر ًَ ُد، أٞم٦َم طمغٌم أْم فمٌُد اهلل؟ هم ، شمؿ وم٣مل: أٞم٦َم طمغٌم أم فمٌُد ؽمقُل اهلل ي٣م حُمٚمَّ

َ٘م٦َم رؽمقُل اهلل  ًَ ، وم٣مل: هم١مْن ىُمٛم٦َم سمزفُمُؿ أنَّ ه٠مٓء طمغٌم َمٛمَؽ، همٗمد اظمْمَّٙم٤ِِم؟ هم

ْؿ ضمتك ٞمًَٚمَع  ٌَدوا أهل٥َم ايمتل فِم٦ٌَم، وإْن ىُمٛم٦َم سمزفُمُؿ أٞمَّؽ طمغٌم َمٛمٜمؿ، همت٘مٙمَّ فَم

٣م واهلل وم٦َم مج٣مفمَتٛم٣م، وؾمت٦َّمَّ َم٣م رأْيٛم٣م ؽَمخَٙم٥ًم ومطُّ أؾْمَٟمَم فم ومقيَمؽ، إٞمَّ عم وَمقَِمَؽ َِمٛمَؽ، همرَّ

أَمَرٞم٣م، وفِم٦ٌَم ديٛمَٛم٣م، همٖمّمْحَتٛم٣م دم ايمٔمرِب ضمتك يمٗمد ؿم٣مَر همٝمٜمؿ أنَّ دم وُمَريٍش ؽم٣مضِمًرا، 

َّٓ َمثَؾ َصٝمح٥ِم احُلٌعم زمٟمْن يٗمقَم زمٔمُّمٛم٣م إلم  وأنَّ دم وُمَريٍش ىم٣مِهٛم٣ًم، واهلل َم٣م ٞمٛمتٓمُِر إ

٣م ٝمقِف ضمتك ٞمتٖم٣مٞمك، أهيُّ ًُّ ْٔمٛم٣م يمؽ َمـ  زمٔمٍض زم٣ميم صُمُؾ إْن ىم٣من إٞمَّام زمَؽ احل٣مصم٥ُم مَجَ ايمرَّ

أَمقايمٛم٣م ضمتك سم٘مقَن أنمٛمك وُمَريٍش َرصُماًل، وإْن ىم٣من إٞمَّام زمؽ ايم٣ٌمَءُة هم٣مطمؼَمْ أيَّ ٞم٣ًِمِء 

صُمؽ فَممًما، همٗم٣مل يمف رؽمقُل اهلل: أهَمَرنم٦َم ي٣م أزم٣م ايمقيمٝمد؟ وم٣مل:  وُمَريٍش ؾِمئ٦َم، همٛمُزوِّ

ـِ ايمرضمٝمِؿ  : َٞمَٔمْؿ، وم٣مل: همٗم٣مل رؽمقُل اهلل  ٗٓ  ﴿زمًؿ ِاهللِ ايمرح َٚ  ١خ ِ ّ٘  ٞٔ حزَنِي
ِٗ ٱلرٍِّنَٰمۡح  ثِ  ﴿: ضمتك زَمَٙمغَ   ﴾ٱلرٍِّخي َِ َٔ َصَٰهِ ِرۡ ّ٘ ٗث  َِ ٗۡ َصَٰهِ َٛذۡرحُُس

َ
ٔۡ أ ُِ ْ َذ ۡنرَُؽ٠ا

َ
ٌَإِۡن أ
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٠َُٙد  ٌَُؽ، َم٣م فمٛمَدك نمغُم ٣١ –٣)همِمٙم٦م: ﴾٭ََعدٖ َوَث ًْ ٌَُؽ ضم ًْ (، همٗم٣مل فُمت٥ٌُم: ضم

َع إلم وُمَريٍش، همٗم٣ميمقا: َم٣م وراَءك؟ وم٣مل: َم٣م سَمَرىم٦ُم ؾمٝمئ٣ًم أرى أٞمَّ٘مؿ هذا؟ وم٣مل: ٓ، همَرصَم 

َّٓ ىَمٙمَّٚمُتف، وم٣ميمقا: هؾ أصم٣مزَمؽ؟ وم٣مل: َٞمَٔمْؿ، وم٣ميمقا همام وم٣مل؟ وم٣مل: ٓ وايمذي  سُم٘مٙمِّٚمقَٞمف زمف إ

َٔ َصَٰهِ ﴿َٞمَِمٌَٜم٣م زَمٛمِٝم٥ًَّم َم٣م هَمِٜمٚم٦ُم ؾمٝمئ٣ًم مم٣َّم وم٣مل نمغم أٞمَّف وم٣مل ِۡر ّ٘ ٗث  َِ ٗۡ َصَٰهِ َٛذۡرحُُس
َ
ثِ ََعدٖ أ َِ

٠ُٙدَ  ٣ميمقا: وْيَٙمؽ! ُي٘مٙمُِّٚمؽ َرصُمٌؾ زم٣ميمٔمرزمٝم٥ِم ٓ سَمدري َم٣م وم٣مل؟ وم٣مل: ٓ، واهلل َم٣م وم ،﴾َوَث

 .هَمِٜمٚم٦ُم ؾمٝمئ٣ًم مم٣م وم٣مل نمغَم ذىِمر ِايمِم٣مفمٗم٥مِ 

اؽمتٚمع زم١مٞمِم٣مت إلم فمت٥ٌم فمعم ايمرنمؿ َمـ أٞمف جت٣موز  همٙمٔمٙمٛم٣م ٞمٙمحظ أن ايمٛمٌل 

ومـ٣مل: ىم٣مَمٙم٥م دم فمرض َم٣م فمٛمده، إلم أن ، وأفمْم٣مه ايمٖمرص٥م  احلد دم ايمٌذاءة واإلؽم٣مءة

رب زمـذيمؽ أروع ـيّم ي٣م أزم٣م ايمقيمٝمد؟ ودم رواي٥م: أهمرنم٦م ي٣م فمؿ؟ وايمٛمٌل  ٦مأهمرنم

إَمثٙم٥م دم أدب ايمتح٣مور َمع أطمريـ، وي٠مصؾ يمٕم٣مي٥م َمٜمٚم٥م َمـ نم٣مي٣مت احلقار هـل 

 اإلومٛم٣مع زم٣محلج٥م واظمٛمْمؼ احل٘مٝمؿ.

 ًً ، ؼ ايمِمـقاب٣م: سمٗمري٤م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر وايمقصقل زم٣مظمخ٣ميمػ إلم ؿمريـطم٣مَم

َمـع   ويمٔمؾ َمـ أزمرز ايمٛمامذج ايمتل يٚم٘مـ اؽمتٗم٣مء هذه ايمٕم٣مي٥م َمٛمٜم٣م َمقومػ ايمرؽمـقل

ـُ ؽَمـْٔمٛم٥مَ زيد زمـ ؽمٔمٛم٥م: وىم٣من ضمػًما َمـ أضم٣ٌمر ايمٝمٜمقد زم٣مظمديٛم٥م، ضمٝم٧م    : وم٣مل زيـُد زمـ

ٍد " َّٓ وومد فمَرهْمُتٜم٣م دم وصمِف حمٚمَّ ِة رٌء إ ضمكَم ٞمَٓمـْرُت  إٞمَّف مل يٌَؼ َِمـ فمالَم٣مِت ايمٛمٌُّقَّ

َّٓ إيم ُة اجلٜمـِؾ فمٙمٝمـف إ َّٓ اشمٛمتكم مل أطمػُمْمه٣م َمٛمف: يًٌُِؼ ضِمْٙمُٚمف صمٜمَٙمف، وٓ يزيُده ؾمدَّ ٝمف إ

ْن ُأطم٣ميمَِْمف همٟمفمِرَف ضِمْٙمَٚمف وصمٜمَٙمف ِٕ ، ومـ٣مل: همخـَرج رؽمـقُل ضِمٙماًم، همُ٘مٛم٦ُْم أسمٙمْمَُّػ يمف 

ـُ أيب ؿم٣ميم٤ٍم، همٟمسم٣مه رصمٌؾ فمـعم راضمٙمتِـ  اهلل  ف ىم٣ميمٌـدويِّ َِمـ احُلُجراِت وَمٔمف فمقمُّ زم
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ىُمٛم٦ْم أطمػمهتؿ ،، ومري٥ُم زمٛمل همالٍن ومد أؽمَٙمٚمقا ودطَمٙمقا دم اإلؽمالمِ همٗم٣مل: ي٣م رؽمقَل اهلل

ٌة وومحـٌط َِمــ  زُق رنمًدا وومد أص٣مهبؿ ؾمـدَّ ؿ إْن أؽمَٙمٚمقا أسم٣مهؿ ايمرِّ ايمٕمٝمـ٧ِم، وأٞمـ٣م أهنَّ

أْن خيُرصمقا َِمـ اإلؽمالِم ؿمَٚمًٔمـ٣م ىمـام دطَمٙمـقا همٝمـف ؿمَٚمًٔمـ٣م، همـ١مْن  أطمُمك ي٣م رؽمقَل اهلل

إلم رصمٍؾ إلم   همَٔمْٙم٦َم، وم٣مل: همٛمَٓمر رؽمقُل اهلل سُمرؽِمَؾ إيمٝمٜمؿ ََمـ ُيٕمٝمُثٜمؿ زمفرَأْي٦َم أْن 

ـُ ؽَمـْٔمٛم٥َم: همـدَٞمْقُت : َم٣م زمٗمل َمٛمف رٌء ي٣م رؽمقَل اهللصم٣مٞمٌِف أراه فمٚمَر همٗم٣مل ، وم٣مل زيُد زم

ُد، هؾ يمؽ أْن سمٌٝمَٔمٛمل متًرا َمٔمٙمقًَم٣م َِمــ ضمـ٣مئِط زمٛمـل همـالٍن إلم  إيمٝمف همُٗمْٙم٦ُم يمف: ي٣م حمٚمَّ

ـْ أزمٝمُٔمؽ متـًرا َمٔمٙمقًَمـ٣م إلم أصمـِؾ ىمـذا "ىمذا ؟ همٗم٣مل: أصمِؾ ىمذا و ٓ ي٣م هيقديُّ ويم٘م

ل ضم٣مئَط زمـ همالنٍ  وُمْٙم٦ُم: َٞمٔمؿ، هم٣ٌمَئمٛمل، همٟمؿمَٙمْٗم٦ُم مِهٝم٣مين )ايمقفمـ٣مء(  "وىمذا وٓ ُأؽمٚمِّ

ًٓ َِمـ ذه٤ٍم دم متٍر َمٔمٙمقٍم إلم أصمِؾ ىمذا وىمـذا، ومـ٣مل: همٟمفمْم٣مهـ٣م  همٟمفمَْمْٝمُتف شمامٞمكَم َمثٗم٣م

صمَؾ ووم٣مل:    ."فمٙمٝمٜمؿ وأنِمْثٜمؿ هب٣م افمَجْؾ "ايمرَّ

ـُ ؽَمْٔمٛم٥َم: همٙمامَّ ىم٣من ومٌَْؾ حمؾِّ إصمِؾ زمٝمقَمكِم أو شمالشم٥ٍم طمَرج رؽمقُل       اهلِل دموم٣مل زيُد زم

صِمٛم٣مزِة رصمٍؾ َِمـ إٞمِم٣مِر وَمٔمف أزمق زم٘مٍر وفمٚمُر وفمثامُن وٞمٖمٌر َِمـ أصح٣مزمِف، همٙمامَّ صعمَّ فمعم 

َمِع ومٚمٝمِِمف وٞمٓمَْرُت إيمٝمف زمقصمٍف نمٙمٝمٍظ اجِلٛم٣مزِة دٞم٣م َِمـ صمداٍر همجَٙمس إيمٝمف، همٟمطَمْذُت زمٚمج٣م

ُد ضمٗمِّل؟ همقاهللِ َم٣م فمٙمِْٚمتُ٘مؿ زمٛمل فمٌِد اظمْمَّٙم٤ِم إٓ َُمْمٍؾ، ويمٗمد  شمؿَّ وُمْٙم٦ُم: أٓ سمٗمّمٝمٛمل ي٣م حمٚمَّ

ـِ اخلْم٣َّمِب وفمٝمٛم٣مه سمدوراِن دم وصمِٜمف  ىم٣من رم زمُٚمخ٣ميمَْمتِ٘مؿ فِمٙمٌؿ، وم٣مل: وٞمٓمَْرُت إلم فمٚمَر زم

َم٣م أؽمَٚمُع  فمدوَّ اهللِ أسمٗمقُل يمرؽمقِل اهلل ِره ووم٣مل: أيْ ـِمىم٣ميمٖمَٙمِؽ اظمًتديِر، شمؿَّ رَم٣مين زمٌ

زمًٝمٖمل هذا  َرزْم٦ُم ـوسمٖمَٔمُؾ زمف َم٣م أرى؟ همقايمَّذي زمَٔمثف زم٣محلؼِّ يمقٓ َم٣م ُأضم٣مذُِر هَمْقسَمف يمّم

ىمٛم٣َّم أضمقَج إلم نمغِم  )إٞم٣َّميٛمٓمُُر إلم فمٚمَر دم ؽم٘مقٍن وسُم٠مدٍة شمؿَّ وم٣مل:   فمٛمَٗمؽ، ورؽمقُل اهلل

ـِ ايمْمٙم٤م هذا َمٛمؽ ي٣م فمٚمُر، أْن سم ـِ إداِء وسمٟمَُمَره زمُحً اذَه٤ْم زمف ي٣م فمٚمُر ، ٟمَُمَرين زمُحً
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ـَ ص٣مفًم٣م َم٘م٣مَن َم٣م ُرفْمتَف( وم٣مل زيٌد: همذَه٤م يب فمٚمُر همٗمّم٣مين ـهم٣مومِّمف ضمٗمَّف وِزْده فمُم ري

ـَ ص٣مفًم٣م َِمـ متٍر همُٗمْٙم٦ُم: َم٣م هذه ايمزِّ ـضمٗمِّل وزادين فمُم أْن  ي٣مدُة؟ وم٣مل: أََمرين رؽمقِل اهللري

ـُ أزيَدك َم٘م٣مَن َم٣م ُرفمْ  تُؽ، همُٗمْٙم٦ُم: أسمٔمِرهُمٛمل ي٣م فمٚمُر؟ وم٣مل: ٓ، همَٚمـ أٞم٦َم؟ وُمْٙم٦ُم: أٞم٣م زيُد زم

َم٣م وُمْٙم٦َم   همام دفم٣مك أْن سمٗمقَل يمرؽمقِل اهلل ؽَمْٔمٛم٥َم وم٣مل: احلػُم؟ وُمْٙم٦ُم: َٞمٔمؿ، احلػُم، وم٣مل:

ِة  قَّ  اهلل ومد فمَرهْمتُٜم٣م دم وصمِف رؽمقلِ وسمٖمَٔمَؾ زمف َم٣م همَٔمْٙم٦َم، همُٗمْٙم٦ُم: ي٣م فمٚمُر ىمؾُّ فمالَم٣مِت ايمٛمٌُّ

ُة اجلٜمِؾ  َّٓ اشمٛمتكِم مل أطمتػِمْمه٣م َمٛمف: يًٌُِؼ ضِمْٙمُٚمف صمٜمَٙمف وٓ يزيُده ؾمدَّ ضمكَم ٞمٓمَْرُت إيمٝمف إ

هُتام همٟمؾُمِٜمُد  َّٓ ضِمْٙماًم، همٗمد اطمتػَمْ رزم٣ًّم وزم٣مإلؽمالِم ديٛم٣ًم،  فمٚمُر أينِّ ومد روٝم٦ُم زم٣مهلل ك ي٣مفمٙمٝمف إ

ٍد ٞمٌٝمًّ  ًٓ هم١مينِّ  - ٣م، وُأؾمِٜمُدك أنَّ ؾَمْمَْر َم٣مرموزمٚمحٚمَّ دٍ  - أىمثُره٣م َم٣م ٥ِم حمٚمَّ همٗم٣مل  ،صدوم٥ٌم فمعم أَمَّ

ُٔمٜمؿ ىمٙمَّٜمؿ ًَ رصَمع فمٚمُر ـهم: أو فمعم زمٔمِّمٜمؿ،  ، وُمْٙم٦ُم  فمٚمُر: أو فمعم زمٔمِّمٜمؿ هم١مٞمَّؽ ٓ سم

ًدا فمٌُده ورؽمقيمُف  وزيٌد إلم رؽمقِل اهلل َّٓ اهللُ وأنَّ حمٚمَّ  ."همٗم٣مل زيٌد: أؾمَٜمُد أْن ٓ إيمَف إ

ر اهلـ٣مدئ ؿمريٗمـف إلم ايمٗمٙمـقب، وإطمـذ زمٝمـد وهٛم٣م ٞمتٔمٙمؿ ىمٝمػ يٟمطمذ احلقا

ىمام رأيٛم٣م دم ايمٛمٚمقذج ايم٣ًمزمؼ نم٣مي٣مت أطمرى يمٙمحـقار ومـد  ، اظمخ٣ميمػ إلم ؿمريؼ احلؼ

حتٗمٗم٦م، همٗمد رأيٛم٣م َمـ طماليمف ٞممم روح إيمٖم٥م واظمح٥ٌم همٝمام زمـكم ايمٛمـ٣مس، ىمـام رأيٛمـ٣م 

 إزايم٥م ىمؾ ؽم٤ٌم ي٠مدي إلم ايمت٣ٌمنمض أو ايمتٛم٣مضمر همٝمام زمٝمٛمٜمؿ.

، ويم٘مـ هٛم٣مك َمـ  ٚمقفم٥م َمـ ايمٕم٣مي٣مت ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحقاروطمت٣مًَم٣م.. همٜمذه جم

ايمٕم٣مي٣مت وإهداف اخل٣مص٥م وراء ىمؾ ضمقار يٛمُمٟم زمكم همريٗمكم أو ؾمخِمكم ضم٤ًم 

٣م، أو شمٗم٣مهمٝم٣ًّم، أو ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًّم،  ٞمقع احلقار ايمدائر زمٝمٛمٜمام، همٗمد ي٘مقن احلقار ديٛمٝم٣ًّم، أو هم٘مريًّ

                                                           

 .٣٣266 ، وايمٌٝمٜمٗمك زمرومؿ6547ىمؿ زمرومؿ ( رواه احل٣م٣)
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٣م، أو فمٙمٚمٝم٣ًّم، دم أي َمٛمحك َمـ َمٛم٣مضمل احلٝم٣مة اإل ٞم٣ًمٞمٝم٥م، وسمّمٝمؼ دائرة أو اومتِم٣مديًّ

ايمٕم٣مي٣مت َمـ احلقار ضمتك سم٘مقن حمِمقرة دم َمقوقع زمٔمٝمٛمف دم جم٣مل َمـ اظمج٣مٓت 

 ايم٣ًمزمؼ ذىمره٣م.

اهم٣محلقار زم٣مب واؽمع  َمـ أزمقاب ايمدرزم٥م فمعم اطمتٝم٣مر ايم٘مٙمامت اظمٛم٣مؽم٥ٌم فمٛمد  صمدًّ

احلدي٧م، وسمرسمٝم٤م إهم٘م٣مر، وايمقصقل إلم أهمّمؾ ايمٛمت٣مئ٨م زمْمريؼ اإلومٛم٣مع اظمختٌم، 

اظمٛم٣مؽم٤م، ويمكم ايمٗمقل، واؽمتٔمامل احلج٨م وايمػماهكم وإديم٥م زمقفمل ىم٣مَمؾ، وإؽمٙمقب 

 وهمٜمؿ دومٝمؼ.
 

*        *        *
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

 () يفيٌو احلٌار ًآداتو ًغاياتو
 

صمد اإلٞم٣ًمن ىم٣مٞم٦م يمٕمـ٥م ايمتخ٣مؿمـ٤م وُ ر وَ ـَمٛمذ طمٙمؼ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ايمٌُم

، تٔم٣مَمؾ َمع ايمْمٌٝمٔم٥مواحلقار هل سمٙمؽ اظمٗمدَم٥م ايم٣ًمضمرة يمٙم واظمُم٣مورةوسم٣ٌمدل احلدي٧م 

وَمـ هٛم٣م سمػمز أمهٝم٥م احلقار يمٙمتٖم٣مهؿ وسمقضمٝمـد  ،وزمديؾ احلقار هق ايمتِم٣مدم واخلِم٣مم

 اظمقاومػ.

وإذا ىم٣مٞم٦م أَمتٛم٣م اإلؽمالَمٝم٥م سمٖمخر زمٟمهن٣م سمٛمتٚمل خلـغم َمدرؽمـ٥م دم احلـقار، همـ١من 

فم٣مظمٛم٣م ايمٝمقم أضمقج َم٣م ي٘مقن يمتٔمزيز احلقار زم٘مؾ صقره وأٞمقافمف ووؽم٣مئٙمف زمٝمٛمٛمـ٣م وزمـكم 

وايمٌح٧م فمــ َمِمـ٣مدر  ،راضم٥م وايمُمٖم٣مهمٝم٥مـدم إؿم٣مر َمـ ايمِم ،ٛم٣م وزمكم أٞمٖمًٛم٣مأطمر وزمٝمٛم

 ايمٗمقة وٞمٌذ اخلالف.

 :اطمتالف ايمٛم٣مس وأؽم٣ٌمزمف

إن آطمتالف زمكم ايمٌمم دم ؾمـئقن ديـٛمٜمؿ ودم ؾمـئقن دٞمٝمـ٣مهؿ أَمـر ومـديؿ، 

وؽمٝمٌٗمك هذا آطمتالف ؽمٛم٥م زمٝمٛمٜمؿ إلم أن يـرث اهلل إرض وَمــ فمٙمٝمٜمـ٣م، وهـذه 

َولَـ٠ۡ ﴿ ، وَمـ ذيمؽ ومقل اهلل سمٔمـ٣ملم: يم٘مريؿ دم ىمثغم َمـ آي٣مسمفاحلٗمٝمٗم٥م أىمده٣م ايمٗمرآن ا
َۖ َوََل يََزال٠َُن ُُمَۡخٍِِٖنَي  ٗث َوَِٰخَدٗة ٍّ٘

ُ
َٔ ٱلٍّاَس أ َه َّ ََلَ ْۚ  ١١٨َطآَء َربَّ َّ َٗ َربَّ ٚ رٍِّخ َ٘  

إَِلٍّ
 ۡٗ ُٟ َِ َّ َخَٖ ِ َٰل  (.٣٣9، ٣٣8)هقد: أيت٣من  ﴾َوَِٕز

                                                           

() ايمرئٝمس زمٚمح٘مٚم٥م اجلٛم٣مي٣مت وأَمـ ايمدويم٥م ايمٔمٙمٝم٣م زمٚمح٘مٚم٥م اؽمتئٛم٣مف  ، اظمًتُم٣مر ايمدىمتقر/فمقم فمامرة

 ة.ايمٗم٣مهر
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، احلريص فمعم إيامن ومقَمف، أن ويمق ؾم٣مء رزمؽ أهي٣م ايمرؽمقل ايم٘مريؿ: أي 

جئمؾ ايمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م أَم٥ًم واضمدة جمتٚمٔم٥م فمعم ايمديـ احلؼ خلٙمٗمٜمؿ فمعم ذيمؽ، 

مل يُمٟم ذيمؽ يمٝمتٚمٝمز اخلٌٝم٧م َمـ ايمْمٝم٤م، وٓ يزال ايمٛم٣مس َم٣م  ويم٘مٛمف ؽمٌح٣مٞمف

زمٗمٝم٦م ايمدٞمٝم٣م خمتٙمٖمكم دم أهم٘م٣مرهؿ واجت٣مه٣مهتؿ وَمٗم٣مصدهؿ وآَم٣مهلؿ، إٓ ايمذيـ 

وَمـ شمؿ هم١من ديٛمٛم٣م ، إلم ؿمريؼ احلؼ واخلغمأص٣مزمتٜمؿ رح٥م رزمؽ هم٣مهتدوا 

 احلٛمٝمػ وم٣مئؿ فمعم ايمتٛمقع وآطمتالف همٜمق آي٥م َمـ آي٣مت اهلل وؽمٛمٛمف ايم٘مقٞمٝم٥م.

وزم٣ميمقاومع اظمُم٣مهد ٞمدرك أن أىمثر إَمؿ إيامًٞم٣م زم٣ميمتٛمقع وآطمتالف، 

َمٛم٣ًم أوومٌقل أطمر، وسمرؽمٝمخ أؽمس ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل هل أىمثر إَمؿ 

وازده٣مًرا، وأن إَمؿ ايمتل وومٔم٦م دم أسمقن آومتت٣مل واؽمتٗمراًرا وسمٗمدًَم٣م ورطم٣مًء 

ايمْم٣مئٖمل أو اظمذهٌل، أو ايمٔمرومل أو ايمٗمٌقم دطمٙم٦م دم دوائر همقى ودَم٣مر 

 فمِمػ زم٘مٝم٣مهن٣م وأصؾ وصمقده٣م.

وآطمتالف زمكم ايمٛم٣مس دم ايمٗمّم٣مي٣م ايمديٛمٝم٥م أو ايمدٞمٝمقي٥م يمف أؽم٣ٌمب 

 َمتٔمددة وزمقافم٧م َمتٛمقفم٥م َمٛمٜم٣م:

 :سمٗمٙمٝمد أطمريـ دون ديمٝمؾ أو زمره٣من -٣

َٛزَل ﴿ :وَمـ ذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم
َ
ٓ أ ا َ٘  ْ ُٗ ٱحٍّتُِه٠ا ُٟ َ َٔ ل ٔۡ َٛتٍّتُِم  اهللِإَوذَا رِي ْ ةَ َُال٠ُا

خَُدونَ  ٟۡ ا َوََل َح ٗۡ ََل َحۡه٠َُِِٖن َطۡيـٔٗ ُٞ َول٠َۡ ََكَن َءاةَآُؤ
َ
ْۚٓ أ يَٜۡا َنَٖۡيِٝ َءاةَآَءَٛا ٍَ ٕۡ

َ
ٓ أ ا َ٘﴾ 

شمروا ايمّماليم٥م فمعم اهلدى أي أٞمف إذا ومٝمؾ ٕويمئؽ ايمذيـ آ، (٣72ايمٌٗمرة: )

أفمروقا فمـ ؽمامع ايمٛمِمٝمح٥م، ووم٣ميمقا  اسمٌٔمقا َم٣م أٞمزل اهلل سمٔم٣ملم فمعم رؽمقيمف 

 آزم٣مءٞم٣م. زمًٖم٣مه٥م وفمٛم٣مد: زمؾ ٞمتٌع َم٣م وصمدٞم٣م فمٙمٝمف
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 فمدم ووقح ايمرؤي٥م يمٙمٚمقوقع َمـ ىمؾ صمقاٞمٌف: -1

همٜمذا همٜمٚمف َمـ زاوي٥م َمٔمٝمٛم٥م وآطمر همٜمٚمف َمـ زاويـ٥م أطمـرى، وومـ٣مل احل٘مـامء 

يِمٌف ايمٛم٣مس َمـ ىمؾ وصمقهف ومل خيْمئقه َمــ ىمـؾ وصمقهـف، زمـؾ ومدياًم: إن احلؼ مل 

 أص٣مب زمٔمّمٜمؿ صمٜم٥م َمٛمف وأص٣مب آطمرون صمٜم٥م أطمرى.

 ايمتٔمِم٤م يمٙمرأي واحلًد يممطمر فمعم َم٣م آسم٣مه اهلل َمـ همّمٙمف: -١

ويمٗمد ذىمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ىمثغم َمـ آي٣مسمف أن زمٔمض ايمٛم٣مس ىمـ٣مٞمقا ئمرهمـقن 

ِمـٌٝم٥م وإضمٗمـ٣مد وايمٕمـرور همٝمام يٌٙمٕمـف فمــ رزمـف، إٓ أن ايمٔم ص٣مدٌق  أن ايمرؽمقل 

وايمٔمٛم٣مد ىمؾ ذيمؽ ضم٣مل زمٝمٛمٜمؿ وزمكم اسم٣ٌمفمف، وحٙمٜمـؿ فمـعم أن خيـ٣ميمٖمقه زمٕمًٝمـ٣م وـمٙمـاًم، 

َّ ﴿: يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم ة٠َُٛ ٗۡ ََل يَُسـّذِ ُٟ ٠ل٠َُنَۖ ٌَإِجٍّ ُِ ِي َح َّ ٱَّلٍّ ۥ َّلَۡدُزُٛ ُٝ ُٗ إٍِّٛ َُۡد َجۡهَٖ
ِٙنَي ةِـَٔاَيَِٰج  َِٰٖ ٍّٚ ٱٕظٍّ  (.١١ٞمٔم٣مم: ) إ  ﴾ََيَۡدُدوَن  اهللَوَلَِٰس

اإلَم٣مم ازمـ ىمثغم دم سمٖمًغمه هلذه أي٥م: إن زمٔمض اظمممىمكم مل ي٘مـ طمالهمٜمؿ ذىمر و

ؽمقء ـمٛمٜمؿ زمف أو سم٘مذيٌٜمؿ يمف، وإٞمام ىم٣من طمالهمٜمؿ يمف ايمداهمع إيمٝمف هق ايمٔمِمٌٝم٥م  يمٙمرؽمقل 

 . وإضمٗم٣مد وايمٔمٛم٣مد

ٌـ٥م ٟمن ايمٔمٙمؿ ىمـ٣مظمْمر، ٓ سمًـتٖمٝمد َمٛمـف إٓ إرض ايمْمٝمزم :وفمعم ذيمؽ يٚم٘مـ ايمٗمقل

 ٙمقب ايمقافمٝم٥م وإهمئدة اظمًتٗمٝمٚم٥م.وايمٗم

 :ايمتٔمريػ زم٣محلقار وآدازمف

ىمؾ َمٛمٜمام َمـ احلـدي٧م َمـ٣م يـراه  ئمرف احلقار زمٟمٞمف ىمالم جيري زمكم ؿمرهمكم يًقق

وصمٜمـ٥م  ٣م َمـــ٣مئؼ وسمٗمريرهــويٗمتٛمع زمف ويراصمع أطمر دم َمٛمْمٗمف وهم٘مره وم٣مصًدا زمٝم٣من احلٗم

 ٞمٓمره.
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ل ايمتٖم٣مفمـؾ زمـكم ايمٗمـقى ودم رأي ايمٌٔمض أطمر أن احلقار ؾم٘مؾ َمـ أؾمـ٘م٣م

 رافم٣مت وسمٙمْمٝمػ اظمج٣مهب٣مت.ـآصمتامفمٝم٥م ووؽمٝمٙم٥م يمٙمتقاصؾ يمتجٛم٤م ايمِم

 :أمهٝم٥م احلقار -

وضمتك  – فمٙمٝمف ايمًالم –ر َمٛمذ ؽمٝمدٞم٣م آدم ـٓ ؾمؽ أن اظمتٟمَمؾ دم ضمٝم٣مة ايمٌُم

أن يدرك َم٣م يمٙمحقار َمـ أمهٝم٥م فمٓمٝمٚم٥م، ضمٝم٧م يًٜمؿ دم ايمتقاصؾ اجلٝمد زمكم 

ػمات، واومؼماب وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر َمـ ٞمٗمْم٥م آيمتٗم٣مء إهمراد واظمجتٚمٔم٣مت، وٞمٗمؾ اخل

ؽمٚمك يمّمٌط آطمتالف، وسمٖمٔمٝمؾ ومٝمؿ ايمتٔم٣مون ؾ إزمكم اظمختٙمٖمكم زمؾ هق ايمًٌٝم

 وايمتآيمػ.

واحلقار ضوري ٓىمت٣ًمب ايمٔمٙمؿ وسمٙمٗمل اظمٔمرهم٥م، وئمٚمؾ فمعم إزمراز 

اجلقاَمع اظمُمؼمىم٥م زمكم اظمتح٣موريـ دم ايمٔمٗمٝمدة وإطمالق وايمثٗم٣مهم٥م وسمٔمٚمٝمؼ اظمِم٣ميمح 

 اظمُمؼمىم٥م زمٝمٛمٜمؿ.

 :أؽمس وآداب احلقار دم اإلؽمالم -

وم٣مئاًم  إذا ىم٣من آطمتالف زمكم ايمٛم٣مس دم ؾمئقن ديٛمٜمؿ ودٞمٝم٣مهؿ أَمًرا ومدياًم وؽمٝمٌٗمك    

رئم٥م اإلؽمالم َمـ اظم٣ٌمدئ ـإلم أن يرث اهلل إرض وَمـ فمٙمٝمٜم٣م، همٗمد ؽم٣موم٦م ؾم

٣مت واظمح٣مورات ايم٣ًمَمٝم٥م وأداب ايمٔم٣ميمٝم٥م، واهلداي٣مت ايمرهمٝمٔم٥م َم٣م يٛمٓمؿ هذه اخلالهم

، وَم٣م جئمٙمٜم٣م سمدور دم إؿم٣مر َمـ اظمٛمْمؼ ايمًٙمٝمؿ  واظمٛم٣مـمرات ايمتل حتدث زمكم ايمٛم٣مس

وايمٖم٘مر ايمٗمقيؿ، واجلدال زم٣ميمتل هل أضمًـ مم٣م جئمؾ هدهمٜم٣م ايمقصقل إلم احلؼ 

 واخلغم وَمٛمٖمٔم٥م ايمٛم٣مس دم ضمدود َم٣م أهٙمف اهلل هلؿ.
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 ٌط احلقار َم٣م يقم: وَمـ اظم٣ٌمدئ وأداب ايمتل صم٣مءت هب٣م ذئم٥م اإلؽمالم يمّم    

 ايمتزام ايمِمدق: -٣

وذيمؽ زمٟمن ي٘مقن احلقار زمكم اظمتح٣موريـ وم٣مئاًم فمعم ايمِمدق وحتـري احلٗمٝمٗمـ٥م 

وومـد ؽمـ٣مق ايمٗمـرآن ايم٘مـريؿ أيمقاًٞمـ٣م َمــ ، زمٔمٝمًدا فمـ ايم٘مذب وايمًٖمًْم٥م وإوه٣مم

اظمح٣مورات ايمتل دارت زمكم ايمرؽمؾ وأومقاهلؿ، وزمكم اظمِمٙمحكم واظمٖمًديـ، وفمٛمـدَم٣م 

ٝم٣مر همٝمٜم٣م ٓ يٛمْمٗمقن إٓ زم٣ميمِمدق ايمذي يدهمع إىم٣مذي٤م، وزمـ٣محلؼ ٞمتدزمره٣م ٞمرى إطم

 ايمذي يزهؼ ايم٣ٌمؿمؾ.

( ٞمـرى حمـ٣مورة زمـكم ٞمٌـل اهلل 48 -٣2)ؽمقرة ايمُمٔمراء: أيـ٣مت َمــ  لهمٖم

وزمكم همرفمـقن زمٟمؽمـٙمقب همٝمـف صـدق َمقؽمـك وؾمـج٣مفمتف  –فمٙمٝمف ايمًالم –َمقؽمك 

 وهمْمٛمتف.

أن يذه٤م إلم  –فمٙمٝمف ايمًالم –ظمقؽمك  –سمٔم٣ملم –وسمٌدأ اظمح٣مورة زمٟمَمر اهلل 

 -همرفمقن يمٝمٟمَمره زم١مطمالص ايمٔم٣ٌمدة هلل وضمده، وزمؼمك ايمٔمِمٝم٣من وايمٓمٙمؿ، ويٌمم اهلل 

ِإَوۡذ ﴿: ، زمٟمٞمف َمٔمف زمٔمقٞمف ورفم٣ميتف همٝمٗمقل سمٔم٣ملم–فمٙمٝمف ايمًالم –ٞمٌٝمف َمقؽمك –سمٔم٣ملم 
ِٙنَي  ِ َٰٖ ٠َۡم ٱٕظٍّ َِ ِن ٱئِۡج ٱٕۡ

َ
َّ ُم٠ََسَٰٓ أ ََل َحخٍّ  ٪َٛاَدىَٰ َربَّ

َ
٠َن ٠ََُۡم ٌِرَۡن٠َۡنْۚ أ َُاَل  ٫ُِ

ة٠ُِن  ن يَُسّذِ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ ٔۡ إََِلَٰ  ٬َرّبِ إِّّنِ رِۡش

َ
َُ لَِصاِّن ٌَأ َُ َغۡدرِي َوََل يََٜفِٖ َويَِؾي

خ٠ُُِٖن  ٭َهَُٰروَن  ِۡ ن َح
َ
َخاُف أ

َ
ٍّ ذَۢنٞب ٌَأ ٗۡ لََعَ ُٟ َ َۖٓ إٍِّٛا  ٮَول َٰخَِٜا تَا ةِـَٔاَي َٞ َۖ ٌَٱۡذ َُاَل ّلََكٍّ

ُِٙه٠َن  ۡصخَ َّ٘ َهُسٗ  ِٙنَي  ٯَ٘ َ َٰٖ ٠ََلٓ إٍِّٛا رَُش٠ُل رَّبِ ٱَٕۡع ُِ تِيَا ٌِرَۡن٠َۡن َذ
ۡ
ٔۡ  ٌَٰأ رِۡش

َ
ۡن أ

َ
أ

 َٔ َٰٓءِي َهَٜا ةَِِنٓ إِۡشَر  (.٣7-٣2)ايمُمٔمراء:  ﴾َ٘
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وَم٣م أن وصؾ إلم همرفمقن ضمتـك دارت  أَمر رزمف، (فمٙمٝمف ايمًالم)ويمٌك َمقؽمك 

َٖۡج َذۡهَٖ ﴿:زمٝمٛمٜمام اظمح٣مورة ايمتل ضم٘م٣مه٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َٛج َوَذَه
َ
َٖۡج َوأ ٍِِّٕت َذَه َّ ٱ َخ

 َٚ ِرِي ٍَٰ َك
ٕۡ َٚ ٱ  (.٣9 -٣8 )ايمُمٔمراء:  ﴾ِ٘

ا ص٣مدوًم٣م ضم٘مٝماًم  -فمٙمٝمف ايمًالم -يم٘مـ َمقؽمك  دم ومقيمـف  ىمـام صمـ٣مءرد فمٙمٝمف ردًّ

ّٕنَِي ﴿:سمٔم٣ملم ٓا َٚ ٱلؾٍّ ِ٘ َٛا۠ 
َ
آ إِٗذا َوأ َٟ ُخ ٖۡ ٗۡ  ٢٠َُاَل َذَه ـُخُس ٍۡ ـا ِخ ٍّٙ َ ٗۡ ل ِ٘ـُٜس َرۡرُت  ٍَ َذ

َب َِل َرّبِ  َٞ ۡرَشٖنَِي ٠ٌََ ُٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘ ا وََجَهَِِٖن  ٗٙ ۡٓ ۡن  ٢١ ُخ
َ
ٍّ أ ـا لََعَ َٟ َّٜ ُٙ ـثٞ َت َٙ َّ ِٛۡه ٖۡـ ِ َوح

 َٔ َٰٓءِي  (.11 -12)ايمُمٔمراء:  ﴾َختٍّدتٍّ ةَِِنٓ إِۡشَر

 ٞمٛمل وزمٔمد هذه ايمٖمٔمٙم٥م ايمتل همٔمٙمتٜم٣م وأٞم٣م ٓ اومِمد َمـ ورائٜم٣م إٓ دهمع ايمٓمٙمؿأأي 

 طمُمٝم٦م َمٛم٘مؿ فمعم ٞمٖمز فمـ اظمٓمٙمقم سمقومٔم٦م َمٛم٘مؿ ايممم همٖمرُت َمـ وصمقه٘مؿ ضمكم

 – ؽمٌح٣مٞمف –هم٘م٣مٞم٦م ايمٛمتٝمج٥م أن وهٌٛمل ريب فمٙماًم ٞم٣مهمًٔم٣م وصمٔمٙمٛمل َمـ ايمذيـ اطمت٣مرهؿ 

حلٚمؾ رؽم٣ميمتف، شمؿ هؾ اؽمتٔم٣ٌمدك يمٗمقَمل، وومتٙمؽ يمرصم٣مهلؿ واؽمتٌٗم٣مؤك يمٛم٣ًمئٜمؿ سمٔمده 

؟ٞمٔمٚم٥م أٞمٔمٚم٦م هب٣م  ٓ، إن َم٣م همٔمٙمتف َمٔمل وَمع ومقَمل إٞمام هق ٞمٗمٚم٥م وأٞم٣م واضمد َمـ  فمقمَّ

 ـمٙمٚمٜمؿ ىمام ي٠ممل ىمؾ فم٣مومؾ رؾمٝمد. ومقَمل ي٠مظمٛمل

همرفمقن، وصمٔمٙمـف حيـقل احلـدي٧م إلم  (فمٙمٝمف ايمًالم)هبذا اجلقاب أهمحؿ َمقؽمك 

ِٙنيَ ﴿: احلدي٧م فمـ رء آطمر ضم٘م٣مه ايمٗمرآن همٗم٣مل سمٔم٣ملم َ َٕۡعَٰٖ ا َربَّ ٱ َ٘  ﴾َُاَل ٌِرَۡن٠ُۡن َو

وَمـ٣م  :زم٘مـؾ نمـرور وصـٙمػ (فمٙمٝمف ايمًـالم)أي وم٣مل همرفمقن ظمقؽمك، (1١)ايمُمٔمراء: 

َُـاَل َربَّ ﴿:كم ايمذي صمئ٦م ي٣م َمقؽمك يمتْم٣ميمٌٛمل زمٔم٣ٌمدسمف. همرد ٞمٌل اهلل َمقؽمكرب ايمٔم٣مظم
٠ُِٜنِيَ  َّ٘ ُٜخٗ  ُْ َۖٓ إِن  ا َٙ ُٟ َٜ ا ةَۡي َ٘ ۡرِض َو

َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰن  (. 14)ايمُمٔمراء:  ﴾ٱلصٍّ
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وهٛم٣م يٙمتٖم٦م همرفمقن إلم َمـ ضمقيمف َمـ ضم٣مؾمٝمتف، يمٝمُم٣مرىمقه ايمتٔمج٤م َمـ ومقل 

ُِٙه٠نَ ﴿: َمقؽمك همٝمٗمقل هلؿ ََل تَۡصَخ
َ
( أي أٓ سمًتٚمٔمقن إلم ايمٗمقل 15)ايمُمٔمراء:  ﴾أ

وايمذي ٓ فمٜمد يمٛم٣م زمف وٓ ومٌقل فمٛمـدٞم٣م  -فمٙمٝمف ايمًالم -ايمٕمري٤م ايمذي يٗمقيمف َمقؽمك

 يمف.

َُـاَل إِنٍّ ﴿: شمؿ مل يٚمٙمؽ همرفمقن إٓ ايمرد ايمدال فمعم إهمالؽمـف وفمجـزه همٗمـ٣مل
٠ُٜنٞ  ۡج َٙ َ ٗۡ ل َٔ إَِّلُۡس رِۡش

ُ
ِٓي أ ُٗ ٱَّلٍّ وم٣مل همرفمقن: فمعم ، أي (17ايمُمٔمراء: ) ﴾رَُش٠َُٕس

٣م ىمػماء ومقَمف: إن َمقؽمك هـذا ايمـذي ؽمٌٝمؾ ايمًخري٥م َمـ َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم خم٣مؿمًٌ 

 سم٘مٙمؿ زم٣ميم٘مالم ايمذي ؽمٚمٔمتٚمقه جمٛمقن هم٣مضمذروا أن سمِمدومقه. 

َمـ ومـقل همرفمـقن زمـؾ رد فمٙمٝمـف زم٘مـؾ  -فمٙمٝمف ايمًالم -ومل يّمْمرب َمقؽمك

َٜ ﴿ صدق وؾمج٣مفم٥م: ا ةَۡي َ٘ ۡيرِِب َو َٙ ۡ ۡۡشِِق َوٱل َٙ ۡ ٗۡ َتۡه٠ُِِٖنَ َُاَل َربَّ ٱل ُٜخ ُْ َۖٓ إِن  ا َٙ ُٟ﴾ 

ًٓ فمـعم -فمٙمٝمف ايمًـالم –(. وه٘مذا اٞمتٗمؾ هبؿ ٞمٌل اهلل َمقؽمك18)ايمُمٔمراء:   َمًـتد

ًٓ ل يم٘م زم٣مٕديم٥م ايمٔمٗمٙمٝم٥م:وضمداٞمٝم٥م اهلل وومدرسمف   دم فمٗمقهلؿ يمٙمؼمدد دم ومٌقل ٓ يؼمك جم٣م

 دفمقسمف.

ؾ َمـ ومد أيمٗمٚمتف ضمجًرا، اٞمتٗم -فمٙمٝمف ايمًالم –وظم٣م ؾمٔمر همرفمقن زمٟمن ضمج٥م َمقؽمك

ا َدرۡيِي ﴿: همٗم٣مل ،أؽمٙمقب اظمح٣مورة إلم ايمتٜمديد وايمقفمٝمد ًٟ َٰ َۡذَت إَِل ِٚ ٱَّتٍّ ِ َُاَل َٕه
ۡصُج٠جنِيَ  َٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘  َّ ٍّٜ ۡجَهَٖ

َ
ا ردًّ  -فمٙمٝمف ايمًالم -َمقؽمك همردَّ فمٙمٝمف ( 19)ايمُمٔمراء:  ﴾ََل

تنِيٖ ﴿: ضم٘مٝماًم همٗم٣مل َّ٘ ءٖ  َّ بَِشۡ َول٠َۡ ِجۡئخُ
َ
 يٚمٙمؽ ملويمذا  :(١2)ايمُمٔمراء:  ﴾َُاَل أ

َٚ ﴿: إٓ أن يٗمقل يمف -فمٙمٝمف ايمًالم -همرفمقن أَم٣مم َمقؽمك  ِ٘ َٜج  ُْ ِت ةِِٝۦٓ إِن 
ۡ
َُاَل ٌَأ
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َِٰدرنِيَ  (، وهٛم٣م ىمُمػ َمقؽمك فمام أيده اهلل زمف َمـ َمٔمجزات ضمًٝم٥م ١٣)ايمُمٔمراء:  ﴾ٱٕصٍّ

ََٕۡقَٰ ﴿: طم٣مروم٥م فمػم فمٛمٜم٣م ايمٗمرآن دم ومقيمف
َ
َّ٘تنِٞي ٌَأ َزَع يََدهُۥ َوَٛ  ٢٬َنَػاهُ ٌَإِذَا ِِهَ ثُۡهتَاٞن 

 َٚ َِٰلرِي (، هٛم٣م أضمس همرفمقن زم٣ميمرفم٤م يني ١١ -١1)ايمُمٔمراء:  ﴾ٌَإِذَا ِِهَ بَيَۡؾآُء لِٖجٍّ

سمقؾمؽ أن جتٔمؾ ايمٛم٣مس ي٠مَمٛمقن زمف   –فمٙمٝمف ايمًالم  –دم أوص٣ميمف وزمٟمن َمٔمجزة َمقؽمك

َُاَل ﴿ همٗم٣مل يمٙمٚمإل  َمـ ضمقيمف: -فمٙمٝمف ايمًالم –همٟمطمذ حيروٜمؿ فمعم َمٗم٣موَم٥م َمقؽمك 
ََلِ َخ٠ََۡلُ  َٙ ٗٞ لِٖۡ َِٰدٌر َنِٖي َٰ ۡرِؽُسٗ بِِصۡدرِهِۦ  ٮ٢ۥٓ إِنٍّ َهََٰذا َٕ

َ
ٚۡ أ ِ ّ٘ ن َُيۡرَِجُسٗ 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ۡ
َٙاذَا حَأ (، أي وم٣مل همرفمقن زمٔمد أن زيمزيمتف َمٔمجزة َمقؽمك ١5 -١4)ايمُمٔمراء:  ﴾َذ

يم٘م٣ٌمر اظمحٝمْمكم زمف: إن هذا ايمذي أَم٣مَم٘مؿ يم٣ًمضمر زم٣مرع دم ايمًحر يريد -فمٙمٝمف ايمًالم –

 ؿ َمـ أرو٘مؿ ايمتل ٞمُمٟمسمؿ فمٙمٝمٜم٣م همٌٟمي رء سمُمغمون فمقمَّ يم٘مل ٞمتٕمٙم٤م فمٙمٝمف؟أن خيرصم٘م

همٟمؾم٣مروا فمٙمٝمف أن جيٚمع َمٜمرة ايمًحرة، ووفمـدهؿ همرفمـقن زمٟمٞمـف ؽمـٝمٔمْمٝمٜمؿ 

 . -فمٙمٝمف ايمًالم  – ايمٔمْم٣مي٣م ايمثٚمٝمٛم٥م إن سمٕمٙمٌقا فمعم َمقؽمك

 ﴿ :وصم٣مء يقم اظم٣ٌمرزة
ۡ
ا يَأ َ٘  ًُ َِ ََٕۡقَٰ ُم٠ََسَٰ َنَػاهُ ٌَإِذَا ِِهَ حَٖۡ

َ
٠نَ ٌَأ ُٓ ٌِ﴾ 

. أي سمٌتٙمع زمنفم٥م َم٣م همٔمٙمقه َمـ ايمًحر، وظم٣م رأى ايمًحرة زمٟمفمٝمٛمٜمؿ (45ايمُمٔمراء: )

، أيٗمٛمقا أن -فمٙمٝمف ايمًالم -وَمٔمٜمؿ احلُمقد وهمرفمقن َمـ طمٙمٖمٜمؿ َم٣م همٔمٙمف َمقؽمك

هذا يمٝمس ؽمحًرا زمؾ هق رء همقق ؿم٣موم٥م ايمٌمم، همٖمٔمٙمقا َم٣م ضم٘م٣مه ايمٗمرآن ايم٘مريؿ 

َدَرةُ َسَِٰجِدي﴿: فمٛمٜمؿ َِٕۡقَ ٱلصٍّ
ُ
ِٙنَي  ٤٦َٚ ٌَأ َ َٰٖ ٍّٜا ةَِرّبِ ٱَٕۡع َ٘ ْ َءا رَّبِ ُم٠ََسَٰ  ٤٧َُال٠ُٓا

 (.48 -46)ايمُمٔمراء:  ﴾َوَهَُٰرونَ 

وه٘مذا اٞمتٜم٦م اظمح٣مورة زمكم َمقؽمك وهمرفمـقن زم٣مٞمتِمـ٣مر احلـؼ فمـعم ايم٣ٌمؿمـؾ 

 ، واخلغم فمعم ايممم وايمٔمدل فمعم ايمٓمٙمؿ. وايمِمدق فمعم ايم٘مذب
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 ايمتزام اظمقوقفمٝم٥م: -1

أو اخلـالف  قاراظمقوقع ايمذي هق حمؾ احلـ وهق َم٣م ئمٛمل فمدم اخلروج فمـ

زمٟمن آهم٥م ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس إذا ٞم٣مومُمقا نمغمهؿ دم َمقوقع َمٔمكم سمٔمٚمدوا أن يًٙم٘مقا َمـ٣م 

يًٚمك دم هذه إي٣مم زمخٙمـط إوراق زمحٝمـ٧م ٓ يـدري ايمٔمٗمـالء دم أي رء هـؿ 

 خمتٙمٖمقن َمع نمغمهؿ وسمتقه احلٗمٝمٗم٥م دم طمّمؿ هذه ايمٖمروع.  

ة وايمًـالم فمـعم خمـ٣ميمٖمٝمٜمؿ َمٛمتزفًمـ٣م َمــ ايمرؽمؾ فمٙمٝمٜمؿ ايمِمال وىم٣من صمقاب

أومقال اظمخ٣ميمٖمكم دون طمروج فمـ َمقوقع ايمٛمزاع همٝمح٘مل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمٗم٣ميم٥م ومقم 

تِـنيٖ ﴿: ٞمقح َّ٘  ٖٔ َٰ َّ ِِف َؽـَل َٰ ى ِِ٘ٝۦٓ إٍِّٛا َََٕنَ ٠َُۡ ِٚ٘  
ُ
ََل َٙ ۡ  ،(62)إفمـراف:  ﴾َُاَل ٱل

َ ﴿: همغمد فمٙمٝمٜمؿ ٞمٌل اهلل ٞمقح َٰٖ ٠ِۡم َٕۡيَس ِِب َؽَل َِ َٰ ِـٚ رٍّّبِ َُاَل َي ّ٘ ِِّٓنِ رَُشـ٠ٞل  ثٞ َوَلَٰ
ِٙنَي  َ َٕۡعَٰٖ َٚ  ٦١ٱ ِ٘ـ  ُٗ ۡنَٖـ

َ
ٗۡ َوأ َٛػـُح َُٕسـ

َ
ٗۡ رَِسَٰـَلَِٰج َرّبِ َوأ ُِّٖيُس ةَ

ُ
ـا ََل  اهللأ َ٘

٠نَ  ُٙ  (.61 -6٣)إفمراف:  ﴾َتۡهَٖ

دم ىمثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م وؽم٣مق ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  وأفمداء احلؼ صم٣مديمقا ايمٛمٌل 

اجلقاب ايمذي يٗمْمع دازمر هذه ايمُمٌٜم٣مت همٗم٣مل سمٔم٣ملم:  ؾمٌٜم٣مهتؿ زمٟمَم٣مٞم٥م شمؿ فمٙمؿ ايمٛمٌل 

آ َءاةَآَءَٛا وَ ﴿ َٟ َِٰدَظٗث َُال٠ُاْ وََجۡدَٛا َنَٖۡي ٔۡ إِنٍّ  اهللِإَوذَا َذَه٠ُٖاْ َف ا  ُُ َٟ ِ َمَرَٛا ة
َ
ُمُر  اهللأ

ۡ
ََل يَأ

٠ل٠َُن لََعَ  ُِ َت
َ
ۡدَظآءِۖٓ أ ٍَ ٠َن  اهللةِٱٕۡ ُٙ ا ََل َتۡهَٖ َمَر َرّبِ  ٢٨َ٘

َ
ٔۡ أ ٠اْ ُُ ُٙ رِي

َ
ةِٱِِٕۡۡصِؿۖٓ َوأ

ٗۡ َتُه٠ُدونَ  ُز
َ
ا ةََدأ َٙ َْ  ْۚ َٚ ِ َمۡصِجٖد َوٱۡدُن٠هُ ُُمِِٖۡػنَي ََلُ ٱّلِي

ٗۡ ِنَٜد ُكّ َُٞس  ﴾وُُج٠

 (.18-19)إفمراف: 
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ويمٝم٦م ايمذيـ خيتٙمٖمقن َمع نمغمهؿ يًٙم٘مقن ؿمريؼ آيمتزام زم٣مظمقوقفمٝم٥م فمٛمـد 

 ٞمٝمقي٥م.طمالهمٜمؿ َمع نمغمهؿ دم َمًٟميم٥م َمـ اظم٣ًمئؾ ايمديٛمٝم٥م وايمد

 إوم٣مَم٥م احلج٥م زمٚمٛمْمؼ ؽمٙمٝمؿ: -١

وهق َم٣م ئمٛمل إزمراز ايمديمٝمؾ ايمٛم٣مصع وايمػمه٣من ايم٣ًمؿمع ايمذي يٙمٗمؿ اظم٘م٣مزمر أو 

اظمٔم٣مٞمد ضمجًرا وجئمٙمف ٓ يًتْمٝمع أن يٚميض دم صمدايمف، وحي٘مل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ 

ْ وََجۡدَٛ ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم ضمقاًرا يٓمٜمر همٝمف هذا اظمٌدأ، َِٰدَظٗث َُال٠ُا ْ َف آ ِإَوذَا َذَه٠ُٖا َٟ ا َنَٖۡي
ٔۡ إِنٍّ  اهللَءاةَآَءَٛا وَ  ا  ُُ َٟ ِ َمَرَٛا ة

َ
٠ل٠َُن لََعَ  اهللأ ُِ َت

َ
ۡدَظآءِۖٓ أ ٍَ ُمُر ةِٱٕۡ

ۡ
ا ََل  اهللََل يَأ َ٘

٠َن  ُٙ ِ َمۡصِجٖد َوٱۡدُن٠هُ  ٢٨َتۡهَٖ
ٗۡ ِنَٜد ُكّ ُس َٞ ٠اْ وُُج٠ ُٙ رِي

َ
َمَر َرّبِ ةِٱِِٕۡۡصِؿۖٓ َوأ

َ
ٔۡ أ ُُ
ٗۡ َتُه٠ُدونَ ُُمِِٖۡػنَي ََلُ ٱّلِي ُز

َ
ا ةََدأ َٙ َْ  ْۚ  (.158)ايمٌٗمرة:  ﴾َٚ

يمذيمؽ اظمٕمرور ايمذي صم٣مديمف دم وضمداٞمٝم٥م اهلل  -فمٙمٝمف ايمًالم  -يمٗمد وم٣مل إزمراهٝمؿ 

ورزمؽ هق اهلل ايمذي يٛمُمئ احلٝم٣مة ويقصمده٣م، ويٛمٜمٝمٜم٣م، وٓ يقصمد أضمد ريب  :وؾمٚمقل ومدرسمف

فمٙمٝمف   –ن وم٣مل إلزمراهٝمؿ ؽمقاه يًتْمٝمع أن يٖمٔمؾ ذيمؽ. همام ىم٣من َمـ ذيمؽ اظمٙمؽ اجل٣ٌمر إٓ أ

ـ  –ايمًالم فمعم ؽمٌٝمؾ ايم٘مػم وايمٕمرور، أٞم٣م أضمٝمل وأَمٝم٦م، أي: وم٣مل يمف أٞم٣م أَمٙمؽ أن أفمٖمق فمٚم

 يًتحؼ ايمٗمتؾ وأومتؾ َمـ أؾم٣مء أن أومتٙمف. 

َٚ  اهللٌَإِنٍّ  ﴿ :همٗم٣مل يمف إزمراهٝمؿ ِ٘ ا  َٟ ِ ِت ة
ۡ
ۡۡشِِق ٌَأ َٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘ ِس  ۡٙ ِِت ةِٱلظٍّ

ۡ
يَأ

ِي  َِٟج ٱَّلٍّ ۡيرِِب َذُت َٙ ۡ َر  وَ ٱل ٍَ ِٙنيَ  اهللَز ِ َٰٖ ٠َۡم ٱٕظٍّ َِ ِدي ٱٕۡ ٟۡ هذه احلج٥م  ﴾ ََل َح

اظمٕمرور ىم٣مٞم٦م ٞمتٝمجتٜم٣م ىمام ضم٘مك ايمٗمرآن  هذاايمداَمٕم٥م ايمتل ومذف هب٣م إزمراهٝمؿ دم وصمف 

 ."همٌٜم٦م ايمذي ىمٖمر"ايم٘مريؿ 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 أن ي٘مقن اهلدف َمـ احلقار ايمقصقل إلم احلٗمٝمٗم٥م: -4

ٜم٣مر احلؼ وهق َم٣م ئمٛمل أن يٗمِمد ىمؾ ؿمرف َمـ أؿمراف احلقار إـم 

 يٗمقل، ويمق ىم٣من فمعم يد ايمْمرف اظمخ٣ميمػ.  وايمِمقاب دم َمقوقع آطمتالف

اإلَم٣مم ايمٕمزارم: إٞمف جي٤م أن ي٘مقن اظمتح٣موران دم ؿمٙم٤م احلؼ ىمٛم٣مؾمد ايمّم٣ميم٥م، ٓ 

٣م َمٔمٝمٛمً  ، ويرى رهمٝمٗمف ٣مورهـد َمـ حيـر ايمّم٣ميم٥م فمعم يده أو فمعم يـرق زمكم أن سمٓمٜمـيٖم

 يمف احلؼ.  ، ويُم٘مره إذا فمرهمف طمْمٟمه وأـمٜمرٓ طمِماًم 

٣م دم اطمتالف ايمِمح٣مزم٥م ودم حم٣موراهتؿ دم ىمثغم َمـ وهذا َم٣م ٞمراه واوًح 

ريض اهلل –وفمٚمر ٥م ذيمؽ اظمح٣مورة ايمتل دارت زمكم أيب زم٘مر ٙمايمٗمّم٣مي٣م، وَمـ أَمث

ر دم سمقومػ أزمق زم٘مضمٝم٧م  مجع ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٔمد وهم٣مة ايمٛمٌل  دم َمًٟميم٥م -فمٛمٜمام

ريض  -زمرأيف همام ىم٣من َمـ ايمِمديؼ  -اهلل فمٛمف  ريض -أول إَمر همٙمام أومٛمٔمف فمٚمر 

 .-ريض اهلل فمٛمف -إٓ اظمقاهمٗم٥م فمعم رأي فمٚمر -اهلل فمٛمف

دم ومت٣مل اظمرسمديـ ايمذيـ اَمتٛمٔمقا فمـ دهمع  -ريض اهلل فمٛمٜمام -ىمام حت٣مورا

دم  -ريض اهلل فمٛمف  -زمرأي أيب زم٘مر -ريض اهلل فمٛمف -، همٙمام اومتٛمع فمٚمر ايمزىم٣مة

 .(ريض اهلل فمٛمف)إلم رأي أيب زم٘مر رأيفوصمقب ومت٣مهلؿ همام ىم٣من َمٛمف إٓ أن رصمع فمـ 

 ايمتقاوع وايمتزام أدب احلدي٧م: -5

 َمٙمً٘م٣مايمذي أفمْم٣مه اهلل  –فمٙمٝمف ايمًالم –وَمـ ذيمؽ َم٣م يٓمٜمر دم ومِم٥م ؽمٝمدٞم٣م ؽمٙمٝمامن

ٓ يٛمٌٕمل ٕضمد َمـ زمٔمده، ضمٝم٧م يتٖمٗمد صمٛمقده همال يرى اهلدهد َمـ زمٝمٛمٜمؿ، همٝمتقفمده، 

زم٘مؾ ؾمج٣مفم٥م: أضمْم٦م زمام  -يمًالمفمٙمٝمف ا -ويٟميت اهلدهد زمٔمد ذيمؽ: همٝمٗمقل يمًٙمٝمامن 

ؾ سمقاوع ضمج٥م اهلدهد، وي٘مٙمٖمف زم٘م -فمٙمٝمف ايمًالم - مل حتط زمف، ويٗمٌؾ ؽمٙمٝمامن
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رؽم٣ميم٥م إلم سمٙمؽ اظمٙم٘م٥م ايمتل أوسمٝم٦م َمـ ىمؾ رء وهل٣م فمرش فمٓمٝمؿ، همٝمقصؾ  زمحٚمؾ

ُج ﴿: ايمرؽم٣ميم٥م إيمٝمٜم٣م، وسمٛمتٜمل ومِم٥م هذه اظمٙم٘م٥م زمٟمن سمٗمقل ۡٙ ۡشَٖ
َ
ِِس َوأ ٍۡ ُج َج ۡٙ إِّّنِ َكَٖ

َم ُشَٖ  ِٙنيَ َ٘ َ َٰٖ ِ َرّبِ ٱَٕۡع َٚ هلِلٍّ  (.44)ايمٛمٚمؾ:  ﴾ۡيَمَٰ

ا إي٣مه آَمرً  وسمٟمَمؾ ايمتقصمٝمٜم٣مت ايمًديدة ايمتل ئمٙمٚمٜم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمٙمٛمٌل 

َۖ ﴿أن يٗمقهل٣م زم٘مؾ سمقاوع وؾمج٣مفم٥م وضم٘مٚم٥م زمٗمقيمف سمٔم٣ملم:  َح ۡ ا ٱۡدُخِِل ٱلَّصٍّ َٟ َ َٔ ل رِي
ۡج َنٚ َشاَريۡ  ٍَ ُٝ َُلٍّٗث َوَكَظ ُٝ َخِصبَۡخ حۡ

َ
ا َرأ ٍّٙ ِٚ ٠ََُارِيَر  ٌََٖ ّ٘ دٞ  رٍّ َٙ ٞح مَّ ۥ ََصۡ ُٝ ْۚ َُاَل إٍِّٛ ا َٟ

ِٙنَي  َ َٰٖ ِ َرّبِ ٱَٕۡع َٚ هلِلٍّ َم ُشَٖۡيَمَٰ َ٘ ُج  ۡٙ ۡشَٖ
َ
ِِس َوأ ٍۡ ُج َج ۡٙ  ﴾٤٤َُإَۡج َرّبِ إِّّنِ َكَٖ

َِٰت ﴿:(فمز وصمؾ)ويٗمقل ، (16 -14ؽمٌٟم: ( َمََٰن َٚ ٱلصٍّ ِ ّ٘ ٚ يَۡرزُُُُسٗ  َ٘  ۡٔ ُُ
 ِٔ ۡرِضۖٓ ُُ

َ
تنِٖي ِإَو اهللَۖ َوٱَۡل َّ٘  ٖٔ َٰ ۡو ِِف َؽَل

َ
ًُٞدى أ ٗۡ ََٕهَِلَٰ  ۡو إِيٍّاُز

َ
ٓ أ ا ُُٔ َلٍّ  ٢٤جٍّ

٠َُٖن  َٙ ا َتۡه ٍّٙ ُٔ َخ َٜا َوََل نُۡصـَٔ ۡ٘ ۡجَر
َ
آ أ ٍّٙ خَُح  ٢٥تُۡصـ٠ََُٖٔن َخ ٍۡ ٍّٗ َح ُم ةَيََٜٜۡا َربََّٜا ُث َٙ ٔۡ ََيۡ ُُ

 ُٗ خٍّاُح ٱَٕۡهِٖي ٍَ ٠َ ٱٕۡ ُٞ ِ َو َّ  (.٣5)ايمُمقرى:  ﴾ةَيََٜٜۡا ةِٱۡۡلَ

 إفمْم٣مء اظمٔم٣مرض ضمٗمف دم ايمتٔمٌغم: -6

َمـ ايمتقصمٝمٜم٣مت احل٘مٝمٚم٥م ايمتل ومررهت٣م ذئم٥م اإلؽمالم يمتٛمٓمٝمؿ اظمٛم٣مومُم٣مت ايمتل 

سمدور زمكم ايمٛم٣مس: إهم٣ًمح اظمج٣مل أَم٣مم اظمٛم٣مهمس أو اظمٔم٣مرض يم٘مل ئمػم فمـ وصمٜم٥م 

:  ، أو إؽم٣مءة يمُمخِمف. وَمـ أومقال ايمٖمٗمٜم٣مء احل٘مامء ٞمٓمره دون َمِم٣مدرة يمٗمقيمف

 ."تٚمؾ اخلْمٟم ورأي نمغمي طمْمٟم حيتٚمؾ ايمِمقابرأيل صقاب حي"

ويمٗمد ؽم٣مق ايمٗمرآن ايم٘مريؿ صقًرا َمتٔمددة ظمح٣مورات وَمٔم٣مرو٣مت جتعم همٝمٜم٣م 

ۥ ﴿: ضمتك ظمـ صم٣مهر زم٣مظمٔمِمٝم٥م هلل سمٔم٣ملم إهم٣ًمح اظمج٣مل دم هذا اظمٗم٣مم ُٝ ۡيخُ ٌَإِذَا َش٠ٍّ
 َٚ ُه٠اْ ََلُۥ َسَِٰجِدي َِ وِۡح َذ ِ٘ٚ رَّ ۡخُج ذِيِٝ  ٍَ  (.19 :)احلجر ﴾٢٩َوَج
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
قل ـوزمكم إزمٙمٝمس إذ يٗم -فمز وصمؾ -وحي٘مل ايمٗمرآن َم٣م دار زمكم اخل٣ميمؼ

َٚ ﴿: ٣ملمـــسمٔم َِٰجِدي ٍّٰ َم ٱٕ َ٘ َلٍّ حَُس٠َن 
َ
َّ أ َ ال َ٘ إِةِٖۡيُس  (. ١1:)احلجر  ﴾َُاَل َيَٰٓ

فمـ أي ؽم٤ٌم حٙمؽ فمعم خم٣ميمٖم٥م أَمري، وصمٔمٙمؽ متتٛمع  أي وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم إلزمٙمٝمس

ۡشُجَد ﴿: أن وم٣مل هم٘م٣من رده ايمًجقد ظمـ أَمرسمؽ زم٣ميمًجقد يمف؟
َ
ُزٚ َّلِ

َ
ٗۡ أ َ َُاَل ل

٠ُٜنٖ  ۡص ٍّ٘ ٚۡ ََحَإٖ  ِ ّ٘  ٖٔ َصَٰ
ٖۡ ِ٘ٚ َغ ۥ  ُٝ َخ ِۡ ودم آي٥م أطمرى   (.١١:)احلجر ﴾ِٕبََۡشٍ َخَٖ

َۖ ﴿ :أي أٞم٣م طمغم َمـ آدم "أٞم٣م طمغم َمٛمف  " َّ َمۡرحُ
َ
َلٍّ تَۡصُجَد إِۡذ أ

َ
َّ أ ََٜه َ٘ ا  َ٘ َُاَل 

ِٚ٘ َخِِن  ِۡ ُٝ َخَٖ ٜۡ ِ ّ٘ ۠ َخرۡيٞ  َٛا
َ
ـِنيٖ  َُاَل أ  ِٚ٘ ۥ  ُٝ َخ ِۡ ارٖ وََخَٖ

(. ٣1 :)إفمراف  ﴾ٍّٛ

َُاَل ٌَٱۡخُرۡج ﴿وهٛم٣م أصدر اخل٣ميمؼ فمز وصمؾ فمعم إزمٙمٝمس أَمره زم٣ميمْمرد وايمٙمٔمـ: 
 ٞٗ َّ رَِجي ا ٌَإٍِّٛ َٟ ٜۡ ِٚ  ٮ٢ِ٘ َّ ٱلٍّٖۡهََٜث إََِلَٰ ي٠َِۡم ٱّلِي  (١5 -١4:)احلجر  ﴾ِإَونٍّ َنَٖۡي

٣مظمٔمِمٝم٥م وزم٣مإلسار فمٙمٝمٜم٣م: اطمرج َمٛمٜم٣م أي وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم إلزمٙمٝمس زمٔمد أن صم٣مهر زم

 هم١مٞمؽ َمْمرود، وإن فمٙمٝمؽ ايمٙمٔمٛم٥م واإلزمٔم٣مد َمـ رحتل إلم يقم احل٣ًمب واجلزاء.

 -ؾ إزمٙمٝمس هذا احل٘مؿ زم٣ميمً٘مقت وايمرو٣م؟ وهؾ َمٛمٔمف اهلل ويم٘مـ هؾ سمٗمٌّ 

 فمٗمقزمتف ايمٔم٣مديم٥م فمٙمٝمف؟ -ؽمٌح٣مٞمف -َمـ ايم٘مالم زمٔمد أن أصدر -سمٔم٣ملم

آي٣مت َمتٔمددة يرى أن إزمٙمٝمس مل يً٘م٦م، وأن  ايم٘مريؿ دمإن اظمتدزمر دم ايمٗمرآن 

سمٔم٣ملم  ، ودم ذيمؽ إؾم٣مرة إلم واؽمع ضمٙمٚمف ومد أهمًح يمف اظمج٣مل يم٘مل يت٘مٙمؿ اهلل سمٔم٣ملم

وؾمٟمهنؿ أن يٖمًحقا صدورهؿ خلِمقَمٜمؿ إلزمداء وصمٜم٥م  وإلم أن واصم٤م ايمٔمٗمالء

 . ، شمؿ زمٔمد ذيمؽ ي٘مقن ايمرد فمٙمٝمٜمؿ ٞمٓمرهؿ

 حتديد َمًٟميم٥م احلقار: -7

 وآضمؼماس،  : فمدم ايمتٔمٚمٝمؿ دم إضم٘م٣مم المــقار دم اإلؽمـاحلىمذيمؽ َمـ أدب      
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ا دومٝمًٗم٣م، سمقوع همٝمف إيمٖم٣مظ دم َمقؤمٜم٣م دم إومقال وحتديد اظم٣ًمئؾ وايمٗمّم٣مي٣م حتديًد 

: ايمِمدق وايمٔمدل، وسمقزن همٝمف  ٚمتف وؽمداهحل اايمًٙمٝمؿ، وسمٗمرر همٝمف إَمقر سمٗمريرً 

آؽمتٗم٣مَم٥م، وٓ جي٣مَمؾ إهمٔم٣مل زم٣ميمٗمًط، ايمذي ٓ يٓمٙمؿ أهؾ ايمتٗمقى وايمٔمٖم٣مف و

 ايمذيـ أؿم٣مفمقا أهقاءهؿ، وفمٚمقا وصٚمقا فمـ ايمْمريؼ ايمٗمقيؿ.

*        *        *
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()يفيٌو احلٌار ًغاياتو يف ًاقعنا ادلعاصر
 

 

 

سمٔمد ومّمٝم٥م احلقار احلّم٣مري َمـ ايمٗمّم٣مي٣م اظمٜمٚم٥م وايمتل سمُمٕمؾ اإلٞم٣ًمن 

ظمتٛمقفم٥م ضمقل اظمٔم٣مس، ويمٝمس أدل فمعم هذا َمـ وصمقد ايمٔمديد َمـ ايم٘مت٣مزم٣مت ا

احلقار، وطم٣مص٥م إشمر ىمت٣مزم٣مت صٚمقيؾ هٛمتٛمجتقن ضمقل صدام احلّم٣مرات، 

فمـ  "صمقن اؽمٌقؽمٝمتق"ضمقل هن٣مي٥م ايمت٣مريخ، وىمت٣مزم٣مت  "همقىمقي٣مَم٣م"وىمت٣مزم٣مت 

 احلقار اإلجي٣ميب ايمٌٛم٣مء َمع احلّم٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م.

ايم٘مت٣مزم٣مت ونمغمه٣م ومد أشمر دم ؾمحذ ايمٔمٗمؾ اظمٔم٣مس ٞمحق ايمتٖم٘مغم دم  هذه ىمؾ

٘م٣ميمٝم٥م احلقار، وأمهٝمتف دم ايمتٔم٣مون ايمٌٛم٣َّمء زمكم ايمٌممي٥م مجٔم٣مء، إن ىمؾ هذه إؾم

ضورة احلقار وووع  إلمايمثٗم٣مهم٣مت وإدي٣من َمدفمقة أن أىمثر َمـ أي ووم٦م َم٢م 

وأؽمس وآيمٝم٣مت يمٔمالج اظمُم٘مالت ايمتل سمقاصمف ايمٔمٗمؾ اظمٔم٣مس، ضمتك ي٘مقن  ازمطوق

 .ثٚمًرااحلقار احلّم٣مري ضمقاًرا َم

 اإلؽمالَمل:  احلقار دم اظمٛمٓمقر

ىمؾ صمٛمس أو يمقن أو فمرق  َمعاحلقار، و وَمع ٣مظمٝم٥ماإلؽمالم زم٣ميمدفمقة ايمٔم صم٣مء

ا﴿ سمٔم٣ملم ومقيمفَمـ َمٛمْمٙمؼ  َٟ حَّ
َ
أ ََٛثَٰ  َيَٰٓ

ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ ٱلٍّاُس إٍِّٛا َخَٖ
ٗۡ ِنَٜد  ُس َ٘ ۡزَر

َ
ْْۚ إِنٍّ أ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن َٰ  اهللوََجَهَٖۡجَُٰس ى َِ ۡت

َ
ْۚ إِنٍّ أ ۡٗ  اهللُس

ٌٗ َخترِيٞ  (.٣١ :احلجرات) ﴾٭َنِٖي

                                                           

(أ.د )/ ٣مٞم٣مئ٤م رئٝمس صم٣مَمٔم٥م ايمًقيس ؽم٣مزمٗمً ، مج٣مل رصم٤م ؽمٝمديب. 
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ي٘مقن َمذَمقًَم٣م، همٟمَم٣م احلقار اظمحٚمقد أو  ومدومد ي٘مقن حمٚمقًدا و واحلقار

َِٓتَِٰب ﴿ اظممموع همٜمق اجلدال زم٣ميمتل هل أضمًـ، وم٣مل سمٔم٣ملم َٔ ٱٕۡ ۡٞ
َ
ْ أ َوََل حَُخَِٰدل٠ُٓا

 ْ ٠ا ُٙ َٚ َكَٖ ِي ُٚ إَِلٍّ ٱَّلٍّ ۡخَص
َ
ٛزَِل إَِّلَٜۡا  إَِلٍّ ةِٱٍِِّٕت ِِهَ أ

ُ
ِٓي أ ٍّٜا ةِٱَّلٍّ َ٘ ْ َءا َۖ َو٠ُُل٠ُٓا ۡٗ ُٟ ٜۡ ِ٘

٠ُٙنَ  ُٚ ََلُۥ ُمۡصِٖ ٗۡ َوَِٰخٞد َوََنۡ ُس ُٟ َٰ َٜا ِإَوَل ُٟ َٰ ٗۡ ِإَوَل ٛزَِل إَِّلُۡس
ُ
 (.46)ايمٔمٛم٘مٌقت:  ﴾َوأ

 خُلٙمؼزم٣ميمتل هل أضمًـ هق اجلدال اظمقوقفمل ايمذي يٛمُمد ايمقئ٣مم وا واجلدال

َٚ  ﴿ ايمذي ي٘مقن زمجٜمؾ وزمٕمغم فمٙمؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم همٜمقايمرهمٝمع، أَم٣م احلقار اظمذَمقم  ِ٘ َو
ٚ يَُخَِٰدُل ِِف  َ٘ ٜرِيٖ  اهللٱلٍّاِس  َّ٘ ٗدى َوََل َِْتَٰٖب  ُٞ )احل٨م:  ﴾٨ةَِيرۡيِ ِنٖٖۡم َوََل 

َمع ايمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م، وٓ  قوقفملاإلؽمالم ايمٔمٓمٝمٚم٥م إلم احلقار ايمراومل اظم دفمقة( 8

٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م َمقمء زمٛمامذج ووٝمئ٥م يمند سمٖمِمٝمالت أىمثر، وسم٣مريخ احلّم ظمٗم٣مميتًع ا

 يمٙمٕم٥م وأؽمٙمقب احلقار ايمراومل واظمقوقفمل.

 ضم٣مصم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م إلم احلقار: 

زمٔمد احلداشم٥م، وـمٜمقر  وَم٣م وايمٔمقظم٥ماظمٔمردم  وايمتدهمؼاظمٔمٙمقَم٣مسمٝم٥م  ايمثقرةـمؾ  دم

َمـ اظمُم٘مالت ايمتل زم٣مسم٦م سم٠مرق ايمّمٚمغم ايمٌممي: أصٌح َمـ إمهٝم٥م زمٚم٘م٣من  يم٘مثغما

ٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م يمٌٛمل اإلٞم٣ًمن دم ىمؾ َم٘م٣من، ىمام أن َمٙمػ اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايم

ـَ إمهٝم٥م زمٚم٘م٣من يمٙمحقار زمكم
ِ ايمثٗم٣مهم٣مت  ضمٗمقق اإلٞم٣ًمن وَم٣م يؼمسم٤م فمٙمٝمف َمـ آشم٣مر، ظمَ

ايمٔم٣مظمل حلٗمقق اإلٞم٣ًمن دم إَمؿ اظمتحدة صم٣مء  ث٣مقويمٔمؾ اظمٝم ختٙمٖم٥م،واحلّم٣مرات اظم

واظمخدرات، واهلجرة نمغم  ٥م،ٝمئيمٝم٠مىمد فمعم هذه احلٗمٝمٗم٥م، ىمام أن ـمٜمقر َمُم٘مالت ايمٌ

  -أو ضمتك اإلؽمالَمٝم٥م ٕمرزمٝم٥مدم اظمجتٚمٔم٣مت ايم ؽمقاء -ايمممفمٝم٥م، وضمٗمقق إومٙمٝم٣مت 
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وازدي٣مد َمٔمدل آٞمتح٣مر، ونمٝم٣مب اظمرصمٔمٝم٥م دم جمتٚمع َم٣م زمٔمد احلداشم٥م دم ايمٕمرب، ىمؾ 

هذه ايمٗمّم٣مي٣م واظمُم٘مالت دم أَمس احل٣مصم٥م إلم احلقار اإلجي٣ميب ايمٌٛم٣مء ايمذي يٛمُمد 

فمعم إٞم٣ًمٞمٝم٥م اإلٞم٣ًمن، وطم٣مص٥م أن ايمٛمٓمرة اظم٣مدي٥م ومد نمٙم٦ٌم فمعم ذهـ وهم٘مر اظمح٣مهمٓم٥م 

ايمتل ٞم٣مدت هب٣م  ٥مىمام أن اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايمٗمٝمؿ ايمًاموي ريب،ايمٕم ٣ًمنووصمدان اإلٞم

ِ  مجٝمًٔم٣م،إدي٣من   ٞمٚمقأىمثر إَمقر أمهٝم٥م َمـ أي ووم٦م َم٢م، وطم٣مص٥م إشمر ـمٜمقر و ـظمَ

وَمـ هٛم٣م هم١من  ايمممق،إلم  ذره ـَمسمْم٣مير  َم٣م أوايمتٝم٣مر اإلحل٣مدي ؽمقاء دم ايمٕمرب 

ون إلم ايمتٔم٣مون واحلقار ايمٌٛم٣مء يمٔمالج هذا اظمرض أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت مجٝمًٔم٣م َمدفمقّ 

 ايمٔمّم٣مل.

 :ريأؽمس احلقار احلّم٣م 

دم أطمر زمٗمدر َم٣م ئمٛمك اضمؼمام شمٗم٣مهمتف  وزم٣منايمذ ٔمٛملاحلقار احلّم٣مري ٓ ي -٣

٥م اضمؼمام شمٗم٣مهم٥م وطمِمقصٝمتف: هم٣محلقار احلّم٣مري ئمٛمل دم ٞمٓمر احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم

سمٛمقع وسمٔم٣مون ٓ سمٔمدد  سمٔمددوطمِمقصٝم٥م أطمر، وأن سمٔمدد احلّم٣مرات ئمتػم 

هم٣محلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م فمٛمدَم٣م دان هل٣م ايمٔم٣ممل، مل سمًع إلم ازمتالع  ؿَّ ساع وسمٛم٣مزمذ، وَمـ شمَ 

ٞمٓمرٞم٣م إلم هذه احلّم٣مرة يمقصمدٞم٣م أن  يمق زمؾأطمر وهمرض هٝمٚمٛمتٜم٣م فمعم أطمريـ  

تٖم٣مفمؾ َمع احلّم٣مرات اظمج٣مورة، همٙمٗمد اؽمتٖم٣مدت أهؿ ؽمامهت٣م هق ايمتقاصؾ وايم

احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م َمـ سمراث اإلنمريؼ وايمروَم٣من، همتٚم٦م سمرمج٥م َم٠ميمٖم٣مت أرؽمْمق 

 ايمٖم٘مري٥ماظمًٙمؿ َمـ ومرحيتف  وؿم٤م أزمٗمراط وهٛمدؽمٝم٥م إومٙمٝمدس، شمؿ أزمدع ايمٔم٣مملِ 

إهم٘م٣مر أهم٘م٣مًرا أطمرى، وـمٜمر ؿم٤م ازمـ ؽمٝمٛم٣م يتٚمثؾ ذيمؽ دم  هذهوأو٣مف إلم 



 

  - 48 - 

 

 هم٥م، ومل سمًع احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م إلم أو اهلٝمٚمٛم٥م فمعم شمٗم٣م"ن دم ايمْم٤مايمٗم٣مٞمق"ىمت٣مزمف 

 ت٣َّمبودايٖمٝمد روٞم٘مقيػ، ونمغممه٣م َمـ ايم٘مُ  ٣م،أطمريـ َمثٙمام ئمتٗمد همقىمقي٣مَم

 . كمواظمٖم٘مريـ ايمٕمرزمٝم

ايمثٗم٣مهمٝم٥م، هم٣محلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م ٞمت٣مج فمٗمٝمدة  ٣مىمؾ ضمّم٣مرة هل٣م طمِمقصٝمتٜم إن

ٛمٓمقَم٥م ايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م اظمؼمسم٥ٌم فمٙمٝمٜم٣م، ايمتقضمٝمد، وَم٣م يؼمسم٤م فمعم هذه ايمٔمٗمٝمدة َمـ َم

: يمٝمس َمٔمٛمك احلقار أن سمْم٣ميمٌٛمل زم٣ميمتخقم فمـ شمقازمتل ايمٔمٗمدي٥م وومٝمٚمل قلأوم

إطمالومٝم٥م ايمتل هل أطمص طمِم٣مئص ضمّم٣مريت، وضمتك ي٘مقن احلقار ضمقاًرا 

 ٘مقنَمثٚمًرا، همالزمد أن ٞمحؼمم شمقازم٦م أطمر وشمٗم٣مهمتف ايمتل ي٠مَمـ هب٣م، وَمـ هٛم٣م سم

ايمتالومل وايمتالومح ايمٖم٘مري زمكم ايمُمٔمقب  َمـظمزيد  أروٝم٥م زمٛم٣مءة قارأروٝم٥م احل

 واحلّم٣مرات.

زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ايمٕمرب يمدفمؿ احلقار  ىم٥ماظمُمؼم ايمٗمقاؽمؿفمعم  آفمتامد -1

احلّم٣مري: يٌدو رم أن ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ايمٕمرب ىمثغمة يمتٖمٔمٝمؾ احلقار 

يـ د الماحلّم٣مري، وأول هذه ايمٗمقاؽمؿ سمرؽمٝمخ َمٌدأ ايمتٔم٣ميش دم ؽمالم، هم٣مإلؽم

فمز )ايمًالم زمٟموؽمع َمٔم٣مٞمٝمف، ٕن ىمٙمٚم٥م اإلؽمالم سمٔمٛمل ايمًالم، أو إؽمالم ايمقصمف هلل 

ايمًالم ايمٛمٖمز يمٙمٖمرد  إلم فمقواإلؽمالم يد ايمًالم، هلاإلؽمالم  ٝم٥م، وحت(وصمؾ

دفم٣م إيمٝمف  وايمذىفمعم هذه احلٗمٝمٗم٥م ىمٚمٌدأ أصٝمؾ،  ٝمدواظمجتٚمع، وَمـ هٛم٣م هم١من ايمتٟمىم

ىمٟمضمد َم٣ٌمدئٜم٣م، أومقل:  ةإَمؿ اظمتحد ٛمٓمٚم٥مَمـ طمالل َم احلدي٧م،ايمٕمرب دم فمٌمٞم٣م 

وضمتك ٓ  ،اظمٛم٣مل زمٔمٝمد هدهًم٣مايمذي أصٌح  ايمًالمإن ايمٌممي٥م أن سمرٞمق إلم حتٗمٝمؼ 

ي٘مقن ايم٘مالم دم ضمقار احلّم٣مرات جمرد أَم٣مين  همالزمد أن ي٘مقن اظمدطمؾ ايمِمحٝمح 
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،  زمٚمٔمٛم٣مه ايم٘م٣مَمؾ، ويمق ٞمٓمرٞم٣م إلم "ايمًالم  "يمٙمحقار أن ديٛمٛم٣م ي٠مىمد فمعم ضمٗمٝمٗم٥م 

ومد ىمت٤م َمٝمث٣مق اظمديٛم٥م   ايمٛمٌل نايمًغمة ايمٔمْمرة دم دويم٥م اظمديٛم٥م، وصمدٞم٣م أ سم٣مريخ

 يمٙمٝمٜمقد همٙمٗمد ضمٖمظ ايمٛمٌل  ايمٝمٜمقد،وزمكم اظمًٙمٚمكم و وهق فمٜمد زمكم ايمٛمٌل 

أهنؿ  فمعمهلؿ    ٛمٌليٛمٓمر ايم همٙمؿ(،  ٛم٣ميمٛم٣م وفمٙمٝمٜمؿ َم٣م فمٙمٝم ٣مَم هلؿضمٗمقومٜمؿ ىم٣مَمٙم٥م ) 

 أهنؿ َمقاؿمٛمقن َمـ ايمدرصم٥م أومٙمٝم٣مت يمٝمس هلؿ ضمٗمقق َم٘مٖمقيم٥م، زمؾ ٞمٓمر إيمٝمٜمؿ فمعم

 إولم زمٙمٕم٥م ايمٖم٘مر ايمًٝم٣مد اظمٔم٣مس. 

اظمُمؼمىم٥م زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ايمٕمرب أيًّم٣م: ايمتٗم٣مرب زمكم إَمؿ  ايمٗمقاؽمؿ َمـ

 وايمدفمقة ونمغمه٣م، فمٝم٥مواصمتام ،وؽمٝم٣مؽمٝم٥م ،وايمُمٔمقب دم ؾمتك اظمج٣مٓت، اومتِم٣مدي٥م

 زمقسىم٣م إلم سمٔمزيز ايمٔمالوم٣مت زمكم إَمؿ وايمُمٔمقب ئمزز احلقار احلّم٣مري، ويزيؾ

 لمسمٔمزز َمٖمٜمقم ايمٛمٓمر إ ايمٕمرب، ضمٝم٧م ـمٜمرت ىمت٣مزم٣مت دم "اخلقف َمـ أطمر"

َمـ ـمٜمقر احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م ىمٌديؾ فمـ احلّم٣مرة  فاإلؽمالم ىمٔمدو، أو اخلق

 م، واحلؼ يٗم٣مل: إن اإلؽمال"ايم٣ًمٞمح٥م ايمٖمرص٥م" ٘مًقن،ٝمايمٕمرزمٝم٥م، َمثؾ ىمت٣مزم٣مت ٞم

زم٣ميمٗمقة واهلٝمٚمٛم٥م، زمٙمٕم٥م احلّم٣مري دم ص٣ميمح ايمٌممي٥م: ٕٞمف ٓ يقد أن يٖمرض ٞمٖمًف 

َمقازيـ ايمٗمقى اظمٔم٣مسة، وإٞمام سمٛمٓمر احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م إلم َمِمٙمح٥م ايمٌممي٥م 

 زمٌمف ايمٛمٓمر فمام ئمتٗمد، وم٣مل سمٔم٣ملم ٣مًٞم٣ممجٔم٣مء، وحتؼمم اإلٞم٣ًمن وسمٗمدره يم٘مقٞمف إٞمً
َُۡجَٰ  ﴿ ِ َوٱۡۡلَۡدرِ َوَرَز َبّ

ٗۡ ِِف ٱٕۡ ُٟ َٜا ةَِِنٓ َءاَدَم وَََحََٖۡجَٰ ۡ٘ رٍّ َْ ۡد  َِ ّيَِبَِٰج َوَٕ َٚ ٱٕفٍّ ِ ّ٘  ٗ ُٟ

ِؾيٗٗل  ٍۡ َٜا َت ِۡ ٚۡ َخَٖ ٍّٙ ررِيٖ ّمِ َْ  َٰ ٗۡ لََعَ ُٟ َٖۡجَٰ  (.72)اإلهاء:  ﴾٧٠َوٌَؾٍّ

اظمًٙمٚمقن وايمدور احلّم٣مري يمدفمؿ احلقار: جي٤م سمقوٝمح صقرة  -١

 حدم أَمس احل٣مصم٥م يمتقوٝم همٛمحـاإلؽمالم زمتقازٞمف زمكم َمْم٣ميم٤م ايمٌدن وفم٣ممل ايمروح، 
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وَمـ هٛم٣م هم١من  ،"ٙمقاايمٛم٣مس أفمداء َم٣م صمٜم ":٣مل، هم٘مام يٗمهذه ايمِمقرة يمإلٞم٣ًمن ايمٕمريب

َمـ ايمٕمرزمٝمكم،  دايمِمقرة اظمزري٥م هل ايمتل َم٣م زايم٦م سمٔمُمش دم ذهـ وذاىمرة ايمٔمدي

زمآطمر فمٙمٝمٜمؿ، وضمتك ي٘مقن احلقار َمثٚمًرا همالزمد وأن ٞمٚمٝمط ايمٙمث٣مم  أووسم٠مشمر زمُم٘مؾ 

رة اإلؽمالم ايمٖم٣مفمؾ دم دٞمٝم٣م ايمٛم٣مس ضمّم٣م ،فمـ ضمٗمٝمٗم٥م اإلؽمالم زمٚمٔمٛم٣مه احلّم٣مري

َمـ أطمْمر إدوار ضمتك ٞمًتْمٝمع أن ٞمٗمٝمؿ وم٣مفمدة شم٣مزمت٥م  وروشمٗم٣مهم٥م وفمٙماًم، وهذا ايمد

 زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ايمٕمرب. 

هل  "اظمقوقفمٝم٥م":  ٓزمد أن سم٘مقن ومٝمٚم٥م قاراظمقوقفمٝم٥م أؽم٣مس احل -4

أؽم٣مس ىمؾ ضمقار زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ايمٕمرب، همٙمٝمس َمـ اإلٞمِم٣مف أن ٞمتح٣مور َمع نمغمٞم٣م 

ِ  هم١من ،حمددة أهم٘م٣مرحت٘مؿ نمغمٞم٣م  أووحت٘مٚمٛم٣م  أطمْمر إَمقر دم  ـايمٛمٓمرة إضم٣مدي٥م ظمَ

رأيل صقاب حيتٚمؾ اخلْمٟم، ورأي ": اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل ومدياًم  ٣ملوم ددٞمٝم٣م احلقار، ووم

ِ  ٛمٜمجٝم٥مإن هذه ايمٗم٣مفمدة اظم ،"ابنمغمي طمْمٟم حيتٚمؾ ايمِمق أطمْمر إَمقر دم  ـظمَ

 وٓضمقار يٌٛمل  ٣مء،إلم سمٟمؽمٝمس ضمقار زمٛمَّ  ٣مصم٥موايمٕمرب أن دم ضم حلّم٣مري،احلقار ا

دم إرض و ؽمٔم٣مدة اإلٞم٣ًمن، ودم هذا ايمِمدد يٗمقل  يمٔمدلهيدم، ضمقار يٗمٝمؿ ممٙم٘م٥م ا

َمـ احلؼ واومتٛم٣مء احلؼ  ل: يٛمٌٕمل أٓ ٞمًتحاإلؽمالمايم٘مٛمدي أول همالؽمٖم٥م ايمٔمرب و

وهذا اظمٌدأ ي٠مىمد أن ايمٌح٧م فمـ احلٗمٝمٗم٥م ٓ  ،وإن أيت َمـ إصمٛم٣مس ايمٗم٣مصٝم٥م فمٛم٣م

ًً  ؼمطيُم ،  ٚمٔمزل فمـ هذه اظم٣ٌمدئ ايمٔمٓمٝمٚم٥مازمـ رؾمد زم ـأو َم٘م٣مًٞم٣م، ومل ي٘م ٣مصمٛم

 جي٤مهمِمؾ اظمٗم٣مل همٝمام زمكم احل٘مٚم٥م وايمممئم٥م َمـ آسمِم٣مل: "ضمٝم٧م يٗمقل دم ىمت٣مزمف 

يمٙمحؼ ومٌٙمٛم٣مه  ٗم٣م، همام ىم٣من َمقاهم أن ٞمٛمٓمر يمألَمؿ ايم٣ًمزمٗم٥م همٝمام وم٣ميمقه وأشمٌتقه دم ىمتٌٜمؿ
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فمٙمٝمف وضمذرٞم٣م َمٛمف  ٛم٣موهرٞم٣م زمف وؾم٘مرٞم٣مهؿ فمٙمٝمف، وَم٣م ىم٣من نمغم َمقاهمؼ يمٙمحؼ ٞمٌٜم

 . همٝمف هؿ٣موفمذرٞم

 يٗمقل اظمقلم سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ،قار واظمج٣مديم٥م زم٣محلًٛمك َمٛمٜم٨م ومرآين همريدـإن احل

: ﴿ َۖ ۡٗ ُٟ ٜۡ ِ٘  ْ ٠ا ُٙ َٚ َكَٖ ي ِ ُٚ إَِلٍّ ٱَّلٍّ ۡخَص
َ
ٍِِّٕت ِِهَ أ َتَِٰب إَِلٍّ ةِٱ ِٓ ٕۡ َٔ ٱ ۡٞ

َ
ْ أ َوََل حَُخَِٰدل٠ُٓا

ٛزَِل إَِّلۡ 
ُ
َٜا َوأ ٛزَِل إَِّلۡ

ُ
ِٓي أ ٍّٜا ةِٱَّلٍّ َ٘ ْ َءا ُٚ َو٠ُُل٠ُٓا ٗۡ َوَِٰخٞد َوََنۡ ُس ُٟ َٰ َٜا ِإَوَل ُٟ َٰ ٗۡ ِإَوَل ُس

٠نَ  ُٙ ۥ ُمۡصِٖ فمعم ايمتٔم٣مون همٝمام اسمٖمٗمٛم٣م فمٙمٝمف  ٥موسمدل أي ،(46)ايمٔمٛم٘مٌقت:  ﴾٤٦ََلُ

َمـ اإليامن زم٣مٕيمقهٝم٥م، وأن ئمتٚمد اظمتح٣مور أضمًـ إؽم٣ميمٝم٤م دم ايمدفمقة واحلقار، 

ـوأن خيت٣مر َمـ زمٝمٛمٜم٣م، همٙمٝم٦ًم أي٥م خمغمة اظمح٣مور زمكم احَل  آَمرة  إٞماموايمٗمٌٝمح، و ًَ

 ًٓ َمـ احلًـ، وهذا يدل فمعم َمدى اضمتٖم٣مء ايمٗمرآن  إي٣مه أن خيت٣مر إضمًـ زمد

 . هبذا ايمٛمٚمقذج وٞم٘متٖملىمثغمة،  آٞمٝم٥مزمٚمرافم٣مة ٞمٖمًٝم٥م حم٣موره، وهٛم٣مك آي٣مت ومر

ساع احلّم٣مرات،  قيم٥مضمقار ٓ ساع: أؿمٙمؼ صٚمقيؾ هٛمتٛمجتقن َمٗم 

ىم٣مٞم٦م احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م دم  دَم٣مع، همٔمٛمأدى إلم هذا ايمٌما يويم٦ًم أدري َم٣م ايمذ

ايمت٣مريخ جيد  ْمؼَمع ايمُمٔمقب اظمج٣مورة، وَمـ يًتٛم ؾجمده٣م زمحث٦م فمـ ايمتقاص أوج

ايم٘مثغم وايم٘مثغم، هم٣مزمـ رؾمد اإلؽمالَمل أشمر دم اظمدرؽم٥م ايمالسمٝمٛمٝم٥م دم همٙمًٖم٥م ايمٔمِمقر 

ايمقؽمْمك اظمًٝمحٝم٥م وايمٝمٜمقدي٥م دون أن ي٘مقن هدف هذه احلّم٣مرات ازمتالع أطمر 

                                                           

  .18همِمؾ اظمٗم٣مل ٓزمـ رؾمد، ص ( ٣)

، فمدد اهلالل، همػماير "صمقن أؽمٌقؽمٝمتق"٣مب اٞمٓمر: د/رءوف فم٣ٌمس فمقض، فمرض يم٘مت( 1)

 . وَم٣م زمٔمده٣م 71م، ص ٣997
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ونمغممه٣م َمـ َمًٚمٝم٣مت أطمرى  رى،ايمٔمقظم٥م سم٣مرة وايم٘مقىم٥ٌم سم٣مرة أطم حت٦م َمًٚمك

احلّم٣مري هق ايمٌديؾ دم ٞمٓمر اإلؽمالم فمـ  تداهمعوٞمًتْمٝمع أن ٞمٛمتٜمل إلم أن ايم ،ىمثغمة

ُٟٗ ةَِتۡهٖؼ  اهللَول٠َََۡل َدۡذُم ﴿: اؽمتٛم٣مًدا إلم ومقيمف سمٔم٣ملم ،ايمٌماع ٱلٍّاَس َبۡهَؾ
 ٍّٚ ۡرُض َوَلَِٰس

َ
َصَدِت ٱَۡل ٍَ ِٙنَي  اهللٍّٕ َ َٰٖ ٍٔ لََعَ ٱَٕۡع  (.15٣) ايمٌٗمرة: ﴾٢٥١ذُو ٌَۡؾ

يرى أن ايمٌماع زمكم ايمٕمرب واحلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م  هٛمتٛمجتقنن صٚمقيؾ إ

 ايمٛمٚمقذج هقٗم٣مئؿ زمكم ايمٕمرب واإلؽمالم ايمايمٌماع  نوافمتػم أ ،وايم٘مقٞمٖمقؾمٝمقؽمٝم٥م

 ٣مزمف، ويٌدو أن إيديقيمقصمٝم٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م حت٘مؿ ىمت يمِمدام احلّم٣مرات إَمثؾ

 تقن( هلٛمتٛمج٣مراتاحلّم صدامأىمثر َمٛمٜم٣م فمٙمٚمٝم٥م، وَمـ شمؿ ٞمٔمتٗمد أن ىمت٣مب ) ؽمٝم٣مؽمٝم٥م

 ٓ سمرومك إلم احلٗمٝمٗم٥م واظمقوقفمٝم٥م. ٝمٛم٣متوختٚم روضومد وم٣مم فمعم هم

ٞمجد ؾمخِمٝم٥م َمرَمقوم٥م دم ايمٕمرب أٓ وهق صمقن اؽمٌقؽمٝمتق َمدير  زمؾدم اظمٗم٣م   

ؽمٔمك َمـ طمالل دراؽم٣مسمف ايمٔمديدة إلم إزمراء  ًٝمحلاظم لَمرىمز ايمتٖم٣مهؿ اإلؽمالَم

 ٣مربخلدَم٥م ايمتٗم زهذا اظمرىم دمف ايمٛمُم٣مط ايمٌحثل ووصمَّ  ايمٔمدواٞمٝم٥م،ؽم٣مضم٥م اإلؽمالم َمـ 

 َمثؾ ؽمالم،زمكم اإلؽمالم وايمٕمرب، وومد ُٞممِم يمف ايمٔمديد َمـ ايم٘مت٣مزم٣مت اظمٛمِمٖم٥م فمـ اإل

ىمام ىمت٤م ىمت٣مزًم٣م فمـ اظمرأة دم ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وئمتػم  ،ىمت٣مب )ايمٌماط اظمًتٗمٝمؿ(

َمـ ايم٘مت٤م اظمٜمٚم٥م يمٙمدهم٣مع فمـ اإلؽمالم  "ٕمربايمتٜمديد اإلؽمالَمل يمٙم"ىمت٣مزمف 

 اإلؽمالَمٝم٥م. ّم٣مرةواحل

ٙمَّٚم٥ميمدهيؿ َمُ  ٕمربايمٔمديد َمـ ايمٛم٣مس دم دول ايم أنٓضمظ اؽمٌقؽمٝمتق  وومد ًَ 

وهل: أن ايمٔمرب َم٣م هؿ إٓ زمدو أو ؾمٝمقخ زمؼمول يً٘مٛمقن ايمِمحراء، وأن  هٝم٥مزمد

                                                           

 وَم٣م زمٔمده٣م.11٣، دار ٞمٝمقزمقك يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم، ص "َمٛمٜم٨م جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل"اٞمٓمر: دراؽمتٛم٣م ( ٣)
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٣ًٌم َم٣م يتؿ  َم٣ًمواة اإلؽمالم ايمٔمريب اٞمٖمٔم٣مرم َمٗم٣مسمؾ وٓ خُيِّْمع سمٌمهم٣مسمف يمٙمٔمٗمؾ، ونم٣ميم

 ايمٛم٣ًمء:زم٣محلرب اظمٗمدؽم٥م وايم٘مراهٝم٥م وايمتٔمِم٤م وايمٔمٛمػ وفمدم ايمت٣ًمَمح واوْمٜم٣مد 

اسمٌٔمتٜم٣م ايمِمحػ ايمٕمرزمٝم٥م دم َمٔم٣مجلتٜم٣م  يمتلا ةزمُمدة أؽم٣ميمٝم٤م اإلشم٣مر يٛمتٗمدهلذا همٜمق 

واحلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م، ىمام ؽمدد ؽمٜم٣مم ٞمٗمده ايمٔمٛمٝمػ يمٙمدراؽم٣مت  ؽمالميمٗمّم٣مي٣م اإل

 ًف وجلٟمت إلم َمٔم٣مجل٥م اإلؽمالم زمِمقرة اٞمتٗم٣مئٝم٥م.إىم٣مديٚمٝم٥م ايمتل هنج٦م ايمٛمٜم٨م ٞمٖم

٣ًٌم،ٞمٖمس اخلط سمٗمر وذم  ،ايمٔمٜمد ايمػميْم٣مين ىم٣من طمْم٣مب إَمغم سمُم٣مريمز ورم ي

زم١مٞمِم٣مف إلم ضمّم٣مرسمٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وىمام يٗمقل ايمًٝمد  يمٛمٓمرودفمقسمف إلم ا

فمـ ضمقار احلّم٣مرات وىمٟمٞمٛم٣م ٞمٔمٝمش دم ضمّم٣مرات  ٣ميًـ: إن هٛم٣مك طمْمٟم ؾم٣مئٔمً 

ٞمٔمٝمش دم ضمّم٣مرة واضمدة سمٗمقم فمعم أؽمس ايمثقرة  ٣ميٗمقل إٞمٛم قاومعايم نأَمع  ة،َمتٔمدد

وذيمؽ ٓ يٛمٖمل  يم٘مػمى،ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمت٘مٛمقيمقصمٝم٥م، وأوٝمٖم٦م إيمٝمٜم٣م ايمثقرة آسمِم٣ميمٝم٥م ا

ويمذيمؽ همٚمـ  ٔمٙمؿ:َمتٔمددة يم٘مؾ َمٛمٜم٣م رؤيتٜم٣م اظمتٚمٝمزة يمٙم شمٗم٣مهم٣متأٞمٛم٣م ٞمٔمٝمش دم ـمؾ 

شمٚم٥م ؾمؽ دم أن إهمّمؾ أن ٞمتحدث فمـ ضمّم٣مرة واضمدة وشمٗم٣مهم٣مت َمتٔمددة، ويمٝمس 

ىمؾ شمٗم٣مهم٥م هل٣م إؽمؼماسمٝمجٝمتٜم٣م دم ايمٖمٜمؿ وايمتٟمويؾ وايمتٔم٣مَمؾ َمع هذه احلّم٣مرة ايمقاضمدة، 

 .٣مهم٣متوَمـ هٛم٣م همالزمد َمـ مم٣مرؽم٥م ضمقار ايمثٗم

احلّم٣مرة ايمٕمرزمٝم٥م وإن زمدت فمعم ومٚم٥م ضمّم٣مرات ايمٔمٌم هم١مهن٣م ٓ ؾمؽ أن و

 ٣مَمؾإذ إن هٛم٣مك ضمّم٣مرات أطمرى سمت٘م ٣ممل،يمٝم٦ًم احلّم٣مرة ايمقضمٝمدة دم ايمٔم

 يمت٣مرخيلاإلؽمالَمٝم٥م زمٔمٚمٗمٜم٣م ا واحلّم٣مرة َمٔمٜم٣م،وٓ أومقل سمتِم٣مرع  َمٔمٜم٣م،سمتقاصؾ و

                                                           

  .٣9د/ حمٚمد فمٌد اظمٛمٔمؿ طمٖم٣مصمل، ضمقار احلّم٣مرات، اظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م، ص ( ٣)
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وهمٗمٜمٜم٣م زمْمٌٝمٔم٥م احلٝم٣مة وؽمٛمتٜم٣م وَمْم٣ميم٤م وضم٣مصم٣مت اإلٞم٣ًمن مل سمٟمهمؾ ومل سمذزمؾ، زمؾ 

وهم٣مفمٙم٥م ٕهن٣م ضمّم٣مرة َمتجددة هل٣م فمٚمٗمٜم٣م ايمت٣مرخيل ايمٌٔمٝمد واَمتداده٣م  ٝم٥مضم هل

 ٝمؼ،يمٙمتْمٌ ٜم٣مصالضمٝمتوواومٔمتٝمٜم٣م و ؾمٚمقهل٣مايمروضمل اظمديد، هذا إلم صم٣مٞم٤م 

. أي فمٚمؾ ص٣ميمح خيدم ايمٌممي٥م وهيدي طمْم٣مه٣م يواحلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م ٓ سمٔم٣مد

ٞمحق ايمتٗمدم اظم٣مدي وايمروضمل، ودم ايمقوم٦م ٞمٖمًف هم١من يمدهي٣م َمـ فمقاَمؾ اظمٛم٣مفم٥م وايمٗمقة 

 .َم٣م جئمٙمٜم٣م وم٣مدرة زمحؼ فمعم ؿمرد اجلراشمٝمؿ واظمٝم٘مروزم٣مت ايمّم٣مرة فمـ ٞمٖمًٜم٣م

ضمّم٣مرسمٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م هل ضمّم٣مرة ضمقار  جئمٙمٛم٣م ٞم٠مىمد زم٣مؿمٚمئٛم٣من أن زمام

 وسمقاصؾ، ٓ ضمّم٣مرة ساع وصدام ىمام يدفمل ايمقامهقن.

 ،دم طمٙمٗمف (فمز وصمؾ)اهلل  ٛمـَمـ ؽم ٝم٥مزمكم احلّم٣مرات ؽمٛم٥م ىمقٞم ايمتقازن إن

همٝمام  -ىمام حي٘مؿ احلٝم٣مة، حي٘مؿ أيًّم٣م  اإلهللزمٚمٗمدار، وهذا ايمٗم٣مٞمقن  دههم٘مؾ رء فمٛم

حلّم٣مرات، ويمق ضم٣مدت فمٛمف يم٣ٌمدت هذه وا وايمُمٔمقبؽمغم ايمدول  -ٞمٔمتٗمد 

احلّم٣مرات، ىمام ضمدث يمٙمحّم٣مرات ايم٣ًمزمٗم٥م، وَمـ هٛم٣م هم١من ايمتٟمىمٝمد فمعم اظم٣ٌمدئ 

ؽمٚم٥م  سم٘مقنايمتقازن زمكم احلّم٣مرات وايمُمٔمقب ٓزمد أن  ايمتل سم٠مدي إلم إؽم٣مؽمٝم٥م

احلقار احلّم٣مري، َمثؾ َمٌدأ ضمؼ ايمُمٔمقب دم سمٗمرير اظمِمغم، وضمؾ ايمٛمزافم٣مت 

ايمٌماع زمكم إَمؿ  ؾحل ٗمقة، وفمدم اؽمتخدام ايمايمدويمٝم٥م زم٣ميمْمرق ايمًٙمٚمٝم٥م

وايمُمٔمقب، وهذه اظم٣ٌمدئ ايمتل دفم٦م إيمٝمٜم٣م فمِم٥ٌم إَمؿ دم وومتٛم٣م احلدي٧م هل 

                                                           

، 69يمٝمٙم٥م، اجلذور ايمت٣مرخيٝم٥م واجلًقر احلّم٣مري٥م زمكم اإلؽمالم وايمٕمرب، ايمٔمدد د/ حمٚمد حمٚمد أزمق ( ٣)

 .٣1م، ص 122٣اظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م، 



   

  - 55 - 

 

 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
، ويمق ضم٣مدت  َم٣ٌمدئ إؽمالَمٝم٥م، ىمام أهن٣م حتٗمؼ ايمتقازن زمكم ايمُمٔمقب واحلّم٣مرات

 .ّم٣مروآضمت يمألهمقل،ضمّم٣مرة َمـ احلّم٣مرات فمـ هذه اظم٣ٌمدىء يمتٔمرو٦م 

سمقاصمف  ايمتلفمعم ايمتٕمٙم٤م فمعم ايمٔمٗم٣ٌمت  ؽم٣مئؾ سمٔمكمفمدة و هٛم٣مكوأرى أن 

 يمٔمؾ َمـ أمهٜم٣م: ،احلقار احلّم٣مري

سمِمحٝمح اظمٖم٣مهٝمؿ  ٥موحم٣مويم ة. ضورة دراؽم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م ايمٕمرزمٝم٥م دراؽم٥م صمديد٣

قه٥م واظمٕمٙمقؿم٥م ذم ايمٕمرب فمـ ايمٔمرب واظمًٙمٚمكم، ضمٝم٧م إن سمر  يمٔمِمقرا اىمامتاظمُمَّ

أو زمآطمر دم ٞمٖمًٝم٥م اإلٞم٣ًمن  زمُم٘مؾ َمٕمٙمقؿم٥م سم٠مشمرأهمرزسمف َمـ َمٖم٣مهٝمؿ  وَم٣مايمٕم٣مزمرة 

 ايمٕمريب وسمِمقراسمف.

. ايمًٔمل اجل٣مد ٞمحق سمِمحٝمح اظمٛم٣مه٨م ايمدراؽمٝم٥م دم ايمٕمرب وسمِمقيٌٜم٣م زمام ۲

 يتٖمؼ َمع اظمٖم٣مهٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م فمػم ايمًٖم٣مرات وايمٗمٛمقات ايمثٗم٣مهمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م.

. آؽمتٖم٣مدة زم٣ميمتٗمٛمٝم٥م اظمٔم٣مسة وطم٣مص٥م اإلٞمؼمٞم٦م دم ايمتٔمريػ زم٣محلّم٣مرة ١

أن  أفمتٗمدو ًٙمٚمكم،فمـ ايمٔمرب واظم ايمِمحٝمح٥مواإلؽمالَمٝم٥م، وزم٧م اظمٖم٣مهٝمؿ  ايمٔمرزمٝم٥م

 ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م. َم٥مهمرض فمكم فمعم إ ث٣مزم٥مهذا إَمر زمٚم

هتتؿ  يمتل. سمُمجٝمع إٞمُم٣مء اظمراىمز ايمٌحثٝم٥م اظمتخِمِم٥م دم فم٣مظمٛم٣م ايمٔمريب ا4

تٖم٣مدة زمٗمّمٝم٥م احلقار، وآسمِم٣مل زم٣مظمراىمز اظمٛم٣مـمرة واظمامشمٙم٥م دم ايمٔم٣ممل أمجع يمالؽم

 واإلهم٣مدة. 

 دفمؿ إنضمٝم٧م  ٕمرب:. سمٔمٙمٝمؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٕمغم ايمٛم٣مؿمٗمكم هب٣م دم زمالد ايم5

 يمٙمٗم٣مفمدة ايمُمٔمٌٝم٥م دم ايمٕمرب َمْمٙم٤م ضوري يمتٖمٔمٝمؾ احلقار. يمٔمرزمٝم٥مايمٙمٕم٥م ا
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فمٙمٚمٝم٥م يمدراؽم٥م أفمامل  ٝمئ٥موإٞمُم٣مء ه ،. َمراصمٔم٥م أفمامل آؽمتمماق6

راء وإهم٘م٣مر ايمتل سمِمْمدم َمع وايمرد فمعم أ ٝم٣ًّمفمٙمٚم آؽمتمماق وسمٗمٝمٝمٚمٜم٣م سمٗمٝمٝمامًّ 

 اإلؽمالَمل. رصحٝمح ايمتِمق

ايمٔمرزمٝم٥م دم اجل٣مَمٔم٣مت  ٥ماظمٔمٛمٝم٥َّم زمدراؽم٥م ايمٙمٕم وإوم٣ًمم. دفمؿ اظمراىمز 7

وسمٖمٔمٝمٙمٜم٣م، وايمتٔم٣مون َمٔمٜم٣م وَمع اظمراىمز اظمٛم٣مـمرة دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب واإلؽمالَمل إلوم٣مَم٥م 

 صمًقر ايمتقاصؾ زمكم ايمممق وايمٕمرب.َمزيد َمـ 

*        *        *
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 ()ضـٌاتـط احلـٌار ًغـايـاتـو
 

طمٙمؼ اهلل سمٔم٣ملم ايمٛم٣مس خمتٙمٖمكم دم إصمٛم٣مس وإيمقان وايمٙمٕم٣مت ونمغمه٣م 

حل٘مٚم٥م اهلٝم٥م ذم سم٘مقيـ ايمْمٌٝمٔم٥م ايمٌممي٥م يمٝمٗمع ايمتاميز ويتؿ ايمتٔم٣مرف ضمتك ُئمٚمر 

ٚۡ ﴿ : وم٣مل سمٔم٣ملم ايم٘مقن وسمًتٚمر احلٝم٣مة، ِ٘ ۡرِض  َو
َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰن َُ ٱلصٍّ َٰخِِٝۦ َخٖۡ َءاَي

ِٙنيَ  ِ َٰٖ َٰٖج َِّٕٖۡع َّ ٓأَلَي ِ َٰل ْۚ إِنٍّ ِِف َذ ۡٗ ُِس َٰٛ َٕۡن
َ
ٗۡ َوأ لِۡصنَخُِس

َ
ًُ أ َٰ    (.11:)ايمروم ﴾َوٱۡخخَِل

ف  وومد ضمٖمؾ ايمٌٝم٣من ايمٛمٌقي زم٣ميمٔمديد َمـ احلقارات واظمقاومػ ايمتل وصمَّ

أصح٣مزمف همٝمٜم٣م يمالضمت٘م٣مم إلم ايم٘مٙمٚم٥م اهل٣مدئ٥م،  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ايمرؽمقل 

فمٙمٝمف جت٣مه ايمِم٣مئ٤م ومٌؾ اخت٣مذ ايمٗمرار، وَمـ ذيمؽ َم٣م ىم٣من َمٛمف واظمٔم٣مجل٥م ايمًديدة وآ

وايمًالم ومٌؾ اخلروج ظمالوم٣مة َمممىمل َم٘م٥م دم يقم زمدر، همٗمد اٞمٔمٗمد يمذيمؽ  ايمِمالة

 ضمقار اؽمتُم٣مري ىم٣من آضمت٘م٣مم وايمتٌمف زمٛمقاسم٨م َم٣م ىم٣من همٝمف. 

 َمٖمٜمقم احلقار: 

م أطمر ، أي راصمع ىمؾ َمُم٣مرك دم احلقار ىمال حت٣مورا: سمراصمٔم٣م ايم٘مالم زمٝمٛمٜمام

 دم ٞمٖمًف، ورّد فمٙمٝمف زمام ئمػم فمـ رأيف اسمٖم٣موًم٣م أو اطمتالهًم٣م.  

 :َمتْمٙم٣ٌمت احلقار

 وأصـح٣مب ، سمتٔمدد َمتْمٙم٣ٌمت احلـقار وزمقافمثـف فمٛمـد ذوي اخلـػمات وايمتجـ٣مرب

ايمٔمٗمقل وإهمٜم٣مم، اظمتحِمـٛمكم زمـ٣ميمٔمٙمقم واظمٔمـ٣مرف دم إديـ٣من وؾمـتك واظمٔمـ٣مرف 

                                                           

() ايمزوم٣مزيؼ. -أ.د/ ايمًٝمد حمٚمد ايمدي٤م، أؽمت٣مذ إدب وايمٛمٗمد اظمتٖمرغ زم٘مٙمٝم٥م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمج٣مَمٔم٥م إزهر 
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ومـ٣مل  احلٝمـ٣مة، وومـد ايمـذي سمتْمٙمٌـف وايمثٗم٣مهم٣مت، ايمذيـ ي٠مدون هب٣م ايمقاصم٤م اإلٞمًـ٣مين

َمـ سمٔمٙمؿ ايمٔمٙمؿ يمٛمٖمًف همٗمٙمٝمٙمـف ي٘مٖمـل، وَمــ سمٔمٙمـؿ ايمٔمٙمـؿ "احل٘مٝمؿ ايمٔمريب ومدياًم: 

، وسمزداد أمهٝم٥م احلقار زم١مدراك ايمقاومع ايمذي حيٝمـ٣مه (1)"يمٙمٛم٣مس همح٣مصم٣مت ايمٛم٣مس ىمثغمة

ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل، وَمٔمرهم٥م َمدى احل٣مصم٥م إلم مجع ايم٘مٙمٚم٥م، وسمًديد ايمٖمجـقة، وإزايمـ٥م 

 زمكم ايمٖمروم٣مء، يمتحٗمٝمؼ إَمـ آصمتامفمل وايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل.  احلقاصمز

ويتْمٙم٤م احلقار ايمتٗمري٤م زمكم وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر فمٛمد اظمتحـ٣موريـ َمـع ايمٗمٌـقل 

يمٌٔمض ايمتٛم٣مزٓت دم ؽمٌٝمؾ ايمتقاهمؼ، واومتالع زمذور اخلالف، وىمُمـػ ايمُمـٌٜم٣مت، 

، وايمرد فمعم إزم٣مؿمٝمؾ، وَمرافم٣مة إضمقال فمٛمد دفمقة اظمخ٣ميمػ وإرؾم٣مده إلم ايمِمقاب

وايمتٔمرف فمعم ىم٣مهم٥م إَمقر اظمتُم٣مزم٘م٥م أو اظمالصـٗم٥م ٕؿمـراف ايمٗمّمـ٣مي٣م اظمْمروضمـ٥م: 

ٜم٣م فمعم اظمُم٣مرىم٥م واإلؽمٜم٣مم دم احلٙمقل زم٘م٣مهم٥م ايمقؽم٣مئؾ اظمت٣مضم٥م.   حلّمَّ

وئمد احلـقار َمــ أٞمجـح ايمقؽمـ٣مئؾ ظمقاصمٜمـ٥م اظمتُمـدديـ ايمـذيـ مل يتْمـقر 

ايمديٛمٝم٥م، وىمؾ سمُمددهؿ إلم فمٛمػ، وي٘مقن ذيمؽ فمػم ايم٘مٖم٣مءات اظمتٚمٝمزة زم٣مظم٠مؽم٣ًمت 

ايمتجٚمٔم٣مت اظمدرزم٥م، وايمتل جتٔمؾ رؽم٣ميمتٜم٣م سمِمحٝمح ايمٖم٘مر، وإزايمـ٥م ايمٕمٚمـقض فمــ 

 ىمثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمديٛمٝم٥م اظمختٙمػ همٝمٜم٣م: ؽمٔمًٝم٣م ٞممم َمٛمٜم٨م ايمقؽمْمٝم٥م وآفمتدال. 

 وقازمط احلقار:

سمٛمقفم٦م ايم٘مت٣مزم٣مت فمـ وقازمط احلقار، وفمام يٗمؼمب َمــ هـذا اظمِمـْمٙمح دم 

 ، وَم٣م ٣متـ٣مهمـ٣من وايمثٗمـقار إديـقازمط زمُمٟمن ضمـيمّم، وٞمذىمر أهؿ ا ايمدٓيم٥م واهلدف

                                                           

 ىمت٣مب جمٙم٥م، 5يمٔمٌم، د. أحد ىمامل أزمق اظمجد، صدراؽم٣مت ضمقل اإلؽمالم وا –( ضمقار ٓ َمقاصمٜم٥م ٣)

 م. ٣985إزمريؾ  ٣5ايمٔمريب ايمٔمدد ايم٣ًمزمع، 
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 :يٗمؼمب َمٛمٜم٣م ويتداطمؾ َمٔمٜم٣م

جي٤م أن خيّمع احلقار يمٗمقافمد أو وقازمط حيت٘مؿ إيمٝمٜم٣م اظمتح٣مورون،  -٣

وي٘مقٞمقن فمعم فمٙمؿ هب٣م، َمع ضمتٚمٝم٥م آيمتزام هب٣م وفمدم اخلروج فمٛمٜم٣م، وايمتل سُمٔمرف 

 زمٚمٝمث٣مق ايمٔمٚمؾ. 

٣مي٣م ايم٘مٙمٝم٥م أو اجلزئٝمـ٥م اظمْمروضمـ٥م آسمٖم٣مق فمعم ىمؾ اظمقوقفم٣مت أو ايمٗمّم -1

يمٙمٛمٗم٣مش، ضمتك يٙمتزم هب٣م ؽم٣مئر اظمُم٣مرىمكم دم احلقار، همال يّمـ٣مف إيمٝمٜمـ٣م وٓ يـٛمٗمص 

 َمٛمٜم٣م، وذيمؽ َم٣م ئمرف دم زمٔمض إضمقال زمجدول إفمامل. 

آيمتزام زمآداب احلقار، وسمٗمدير ىمؾ ؿمرف يممطمر، وايمٌٔمد فمـ ايمتٔمِم٤م  -١

وضمًــ آؽمـتامع، وَمرافمـ٣مة آداب  وايمٕمّم٤م، وآيمتزام زم٣ميمقوم٦م اظمحدد يمٙم٘مالم،

اإلٞمِم٣مت، وايمتقاوع، وفمدم ايمًخري٥م زمٟمي٥م ىمٝمٖمٝمـ٥م، وزمحٝمـ٧م ٓ يًـتٜمدف إيمٕمـ٣مء 

أطمر أو اؽمتٌٔم٣مده، أو ايمتٗمٙمٝمؾ َمـ ؾمٟمٞمف، وومد ضمذر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمــ ايمٛمٝمـؾ َمــ 

َٚ  ﴿ :أطمريـ: ظم٣م دم ذيمؽ َمـ سمٔمٚمٝمؼ يممشم٣مر ايمّم٣مرة، وم٣مل سمٔم٣ملم ِيـ َوََل تَُصـت٠َّاْ ٱَّلٍّ
ِ٘ٚ ُدوِن يَدۡ  ٗۡ  اهللٌَيَُصت٠َّاْ  اهللُن٠َن  ُٟ َٖ َٙ ٍث َخ ٍّ٘

ُ
ِ أ
ٍّٜا ُِٕكّ َّ َزيٍّ ِ َٰل َز َْ ٖٖۡمٖۗ  َنۡدَوۢا ةَِيرۡيِ ِن

٠َُٖن  َٙ ا ََك٠ُٛاْ َحۡه َٙ ِ ٗ ة ُٟ ٗۡ َذُينَّتُِئ ُٟ رِۡجُه ٍّ٘  ِٟٗ ِ ٍّٗ إََِلَٰ َرّب  (. ٣28: إٞمٔم٣مم) ﴾١٠٨ُث

فمعم وؽمـ٣مئؾ يمالومٛمـ٣مع َمــ آيمتزام زم٣ميمِمدق وحتري احلٗمٝمٗم٥م، وآفمتامد  -4

أديم٥م وزمراهكم صحٝمح٥م وَمٛمْمٗمٝم٥م، ضمتك ٓ ي٘مقن ايم٘مالم هم٣مرنًمـ٣م ٓ يٗمـدم إوـ٣مهم٥م أو 

 هم٣مئدة يمٙمٚمقوقع. 
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دم  أن سمًـٜمؿايمتزود زم٣مظمٔم٣مرف واظمٔمٙمقَم٣مت وؽم٣مئر إدوات ايمتل يٚم٘مـ  -5

ايمتٖمٜمؿ يمٙمٚم٘مقٞم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م واظمٔمرهمٝم٥م يمدى ايمْمرف أطمر، وآضمتٝم٣مط ظم٣م ومـد يثـغمه 

 ت دم ؽمٌٝمؾ ايمقصقل إلم حتٗمٝمؼ اهلدف َمـ احلقار. َمـ َمٔمقوم٣م

يمٝم٦ًم يمدى ايمْمرف  ٥مايمتقاوع وفمدم ايمتٔم٣مرم، زمٗمقة أو زمٗمدرة ىمالَمٝم -6

 أطمر. 

َمرافم٣مة إضمقال ايمتل جيرى فمٛمٜم٣م احلقار، إذ إن ؿمٌٝمٔم٥م اظمقوقع سمٖمرض  -7

زمٔمض آؾمؼماؿم٣مت، همام ي٘مقن دم احلقار ايمديٛمل نمغم ايمذي ي٘مقن دم احلقار 

 أو نمغم ذيمؽ.  لوايمت٣مرخي يآومتِم٣مد

زمام سمؿ ايمتقصؾ إيمٝمف َم٣م دام اظمتح٣موران ومد ارسمّمٝم٣م َم٣م  ٣مايمٗمٌقل وايمرو -8

يتح٣موران همٝمف، واضمت٘مام إلم ىمؾ آؾمؼماؿم٣مت وإديم٥م وايمػماهكم، ضمتك يمق يمزم 

إَمر آؽمت٘مامل وايمتتٚمٝمؿ دم صمٙم٥ًم ضمقار إو٣مهمٝم٥م: يمغمى ؿمرهم٣م اظمقوقع، واذىمر 

، ورأي  رأيل صقاب حيتٚمؾ اخلْمٟم"ٗمٜم٣مء احل٘مامء: دم هذا ايمِمدد ومقل زمٔمض ايمٖم

 ٣م فمٙمٝمف وئمذر ـ، وٞمتٔم٣مون همٝمام اسمٖمٗمٛم نمغمي طمْمٟم حيتٚمؾ ايمِمقاب

 . "زمٔمّمٛم٣م زمٔمًّم٣م همٝمام اطمتٙمٖمٛم٣م همٝمف

 َمـ أهؿ ايمٛمت٣مئ٨م: 

ٓ ضمرج دم آطمتالف ايمذي طمٙمٗمف اهلل سمٔم٣ملم دم اإلٞم٣ًمن، وايمـذي يتًـع  -٣

همٝم٥م، ونمغم ذيمـؽ ممـ٣م يُمـٚمؾ ؽمـ٣مئر ايمْمٌـ٣مئع إلم اظمًتقي٣مت ايمٖم٘مري٥م وايمديٛمٝم٥م وايمثٗم٣م

 وايمتقصمٜم٣مت. 

                                                           

 م. ٣997، ؿمٌع دار هنّم٥م َمٌم فم٣مم  ١٣، ص ، د/ؽمٝمد ؿمٛمْم٣موي ( أدب احلقار دم اإلؽمالم٣)
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 ضمّدد ايمٔمٙمامء زمٔمض إَمقر ايمتل ٓ جيقز اخلالف همٝمٜم٣م زمكم اظمًٙمٚمكم.  -1

سمٔمددت اظمقاومػ احلقاري٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ  -١

 زمام ي٘مُمػ فمـ َمٔم٣ممل اظمٛمٜم٨م اإلؽمالَمل دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع أطمر. 

ٜم٨م إَمثؾ ايمذي يتؿ َمـ طماليمف إومٛم٣مع اظمخ٣ميمػ زم٣مٕديمـ٥م إن احلقار هق اظمٛم -4

 ًٓ إلم احلؼ وايمِمقاب، ىمام أٞمف ايمًٌٝمؾ اظمخت٣مر يمتجٛم٤م  وايمػماهكم ايمِمحٝمح٥م، وصق

 ايمٛمزافم٣مت وَم٣م يؼمسم٤م فمٙمٝمٜم٣م َمـ أضار وطم٣ًمئر. 

يٛمٌٕمل أن ي٘مـقن زمـ٣محلقار  اظمختٙمػ همٝمٜم٣مإن احلدي٧م فمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمديٛمٝم٥م  -5

 ايم٘مراَم٥م يم٘مؾ ذي رأي ؽمديد. ايمٌٛم٣مء، ايمذي سُمِم٣من همٝمف 

سمتٔمدد َمتْمٙم٣ٌمت احلقار وزمقافمثف: إلزايم٥م احلقاصمز زمـكم ايمٖمرومـ٣مء وحتٗمٝمـؼ  -6

 إَمـ وايمًالم آصمتامفمل وايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل. 

إن أي ضمقار يًتٚمد ٞمج٣مضمف َمـ ايمتٚمًـؽ زم٣مٕؽمـس وايمّمـقازمط ايمتـل  -7

جتري ووم٣مئٔمـف زمٚمٗمتّمـ٣مه٣م، وسمـدور ٞمٗم٣مؾمـ٣مسمف فمـعم أؽم٣مؽمـٜم٣م، وخيّمـع زمٝمـ٣من هـذه 

 يمّمقازمط يمْمٌٝمٔم٥م احلقار وَمتْمٙم٣ٌمسمف. ا

سمتٔمدد نم٣مي٣مت احلقار وٞمت٣مئجف فمعم َمدى آيمتـزام زمّمـقازمْمف، واضمتٝمـ٣مج  -8

 ىمؾ ؿمرف حلًؿ إَمقر اظمختٙمػ همٝمٜم٣م أو اظمتٛم٣مزع ضمقهل٣م.  

احلٝم٣مة اظمٔم٣مسة زمام يٚمقج همٝمٜم٣م َمـ سمٝم٣مرات َمتُمددة، وسافم٣مت فم٣مصٖم٥م  -9

فمتٌـ٣مره أؽم٣مؽًمـ٣م وَمٛمْمٙمًٗمـ٣م حلٝمـ٣مة ذم ضم٣مصم٥م إلم ايمتِمدي يمذيمؽ َمـ طمـالل احلـقار زم٣م

 َمًتٗمٌٙمٝم٥م ه٣مدئ٥م وآَمٛم٥م. 

*        *        *
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 ().. يفيٌيو ًغاياتو ًآثاره احلٌار يف اإلسالو
 

 

إن احلقار َمـ أؽمس اظمٛمٜم٨م اإلؽمالَمل، وَمــ َمٔمـ٣ممل ايمُمخِمـٝم٥م اإلؽمـالَمٝم٥م 

 ويرؽمؿ ضمرىمتٜم٣م ايمتٖم٣مفمٙمٝم٥م َمع مجٝمع إَمؿ.

ثري احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، ويـدهمع اإلٞمًـ٣من واحلقاُر واجلداُل زم٣ميمتل هل أضمًـ يُ 

إرم اىمتُم٣مف إَم٘م٣مٞم٣مسمـف وَمٙم٘م٣مسمـف ايمٔمٗمٙمٝمـ٥م وايمروضمٝمـ٥م وآزمت٘م٣مريـ٥م: ٕن احلـقار دم 

صمقهره هق فمكم ايمٌِمغمة ايمتل ٞمرى هب٣م ىمـؿ هـل واؽمـٔم٥م وؾم٣مؽمـٔم٥م ورائٔمـ٥م سمٙمـؽ 

ايممماىم٥م احلٝم٣مسمٝم٥م زمكم اإلٞم٣ًمن واإلٞم٣ًمن، ودم اظمٗم٣مزمؾ هم١من أطمْمر َم٣م هيدد اإلٞم٣ًمن أو 

ـ٣م، وفمـدم ايمرنمٌـ٥م دم ومـراءة ايمُمٔمق ب وئمزهل٣م: هق ايمُمٔمقر زم٣مٓىمتٖم٣مء ايمـذايت هم٘مريًّ

 .(1) أطمر وايمتٔمرف فمٙمٝمف

وإن نمٝم٣مب احلقار واجلدال زم٣ميمتل هل أضمًـ دم زمٔمض اظمجتٚمٔم٣مت اظمٔم٣مسة 

أدى إلم اٞمتُم٣مر ـم٣مهرة ايمتْمرف، وؿمٕمٝمـ٣من ايمت٘مٖمـغم وايمٔمٛمـػ، وإن هـذا ايمتْمـرف 

ايمت٘مـقيـ ايمثٗمـ٣مدم وايمٙمٕمـقي وايمـديٛمل:  ايمٖم٘مري وايمٔمٗمدي َمِمدره اجلٜمؾ، ووآيم٥م

رئم٥م اظمٔمتديمـ٥م اظمتقازٞمـ٥م يـدهمع ـرفمٝم٥م، وَمٗم٣مصـد ايمُمــوذيمؽ اجلٜمؾ زم٣مٕضم٘م٣مم ايمُم

اظمتٔمِمٌكم إلم ايمُمْمط وايمٕمٙمق، وإِصدار ايمٖمت٣موى ايمت٘مٖمغمي٥م: ٕهنؿ مل يدرىمقا ايمٖمرق 

ايمدٓرم زمـكم َمِمـْمٙمحل آطمـتالف واظمخ٣ميمٖمـ٥م، همـ٣مٓطمتالف دم دٓيمتـف ايمٙمٕمقيـ٥م 

                                                           

( )ايمزوم٣مزيؼ،  -أ.د/ص٣مزمر فمٌد ايمدايؿ يقٞمس، ايمٔمٚمٝمد إؽمٌؼ يم٘مٙمٝم٥م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمج٣مَمٔم٥م إزهر

 جٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م.وفمّمق اظم

 اٞمٓمر: احلقار َمع أطمر دم ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل، دراؽم٥م حتٙمٝمٙمٝم٥م َمـ َمٛمٓمقر سمرزمقي، د/ آَم٣مل حمٚمد فمتٝم٥ٌم.   (٣)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
حيٚمؾ َمٔمٛمك اظمٛم٣مزفم٥م واظمُم٣موم٥م ويم٘مٛمف ي٠مدي إلم ايمتٛمـقع، وإلم سمٔمـدد أراء  وايمٔمٙمٚمٝم٥م

وومٌقل ايمرأي أطمر، أَم٣م اخلالف همٜمق َمٗمرون زم٣ميمٗمْمٝمٔم٥م وايمٔمِمٌٝم٥م وفمدم ايمقصـقل 

 إلم ىمٙمٚم٥م ؽمقاء.

 ضمقل َمٖمٜمقم احلقار وآهم٣مومف ايمدٓيمٝم٥م: 

سمتٔمدد دٓٓت احلقار وسمتُمٔم٤م آهم٣مومف، وىمٙمٜم٣م سمِم٤م دم نم٣مي٥م واضمدة وهل 

وايمتٗم٣مرب زمكم ايمٌمم أمجٔمكم: وَمٔمجؿ يم٣ًمن ايمٔمرب ٓزمـ َمٛمٓمقر ييضء  ايمتآيمػ

أن احلقار هق ايمرصمقع فمـ ايمًمء و إلم ايمًمء  :زمٔمض هذه ايمدٓٓت: وَمٛمٜم٣م

يٗمقيمقن: ضم٣مر إلم ايمًمء وفمٛمف أي رصمع فمٛمف وإيمٝمف ... وهذا اظمديمقل ايمٙمٕمقي هق 

ٝمؿ وايمرؤي٥م ٞمٖمًف ايمًٚم٥م اظمٛمٜمجٝم٥م ايمتل يتًؿ هب٣م اظمح٣مور ص٣مضم٤م اظمٛمْمؼ ايمًٙم

٣م ىم٣من ختِمِمف ٓ يتٔمِم٤م يمرأيف، وٓ يٕم٣مرم دم َمذهٌف، وٓ  ايمِمحٝمح٥م، همٜمق أيًّ

يٛم٣مص٤م أطمر ايمٔمداء: وَمـ دٓٓت ايمتح٣مور: ايمتج٣موب: واظمح٣مورة هل اظمج٣موزم٥م، 

ويٗمقيمقن: اؽمتح٣مره أي اؽمتٛمْمٗمف: ويديمؾ ص٣مضم٤م يم٣ًمن ايمٔمرب فمعم هذه اظمٔم٣مين 

ضمٝم٧م يٗمقل: يرصمع إيمٝم٘مام ازمٛم٣مىمام  ،–فمٛمف ريض اهلل  –اظممموم٥م زمٟمؽمٙمقب اإلَم٣مم فمقم 

 زمحقر َم٣م زمٔمثتام زمف، أي زمجقاب يمؽ.

ودم وقء هذه ايمدٓٓت ٞمتٟمَمؾ َم٣م يُمع زمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ إؾم٣مرات سمٗمقدٞم٣م 

إلم سمٟمىمٝمد أمهٝم٥م احلقار، وإلم اظمٛمٜم٨م ايمٗمرآين ٞمٖمًف دم سمقصمٝمف إَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وايمٌممي٥م 

 وإلم اؽمتٚمرار ايمٛمقع اإلٞم٣ًمين.ىمٙمٜم٣م إلم أمهٝم٥م احلقار دم زمٛم٣مء ايمٖم٘مر 

همامدة ايمٗمقل وَم٣م اؾمتؼ َمٛمٜم٣م َمثؾ: ومـ٣مل، ويٗمـقل، وومـؾ، وومـ٣ميمقا ويٗمقيمـقن، 

وومقيمقا، هذه اظم٣مدة ايمتل سمدل فمعم ايمتح٣مور واجلدال واظمٛم٣مومُم٥م واظمراصمٔم٥م زمكم ايمٛم٣مس، 
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ومد سم٘مررت دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أىمثر َمـ أيمػ وؽمتامئ٥م  َمرة، ودم دائرة احلٗمؾ ايمدٓرم 

قار سمـدور فمـدة َمِمـْمٙمح٣مت وَمٛمٜمـ٣م: اظمٛمـ٣مـمرة، واظمج٣مديمـ٥م، واظم٘م٣ميـدة، ظم٣مدة احلـ

٥م، واظمراء، هم٣مظمٛم٣مـمرة يٗمِمد هب٣م: ايمقصقل إلم احلؼ وايمِمقاب دم اظمقوـقع  واظمح٣مصمَّ

ايمذي اطمتٙمٖم٦م أٞمٓم٣مر اظمتٛم٣مومُمكم همٝمف، وأَم٣م اظم٘م٣ميدة: هم١مهن٣م سمدل فمعم َمْمٙمؼ ايمٙمج٣مصمـ٥م 

ايمقصمــقد أو ؽمــقى ذيمــؽ َمـــ أو ايمُمــٜمرة أو آٞمٗمٝمــ٣مد يمٙمٜمــقى، أو جمــرد إشمٌــ٣مت 

، وىمذيمؽ اجلدل سمدور دٓٓسمف دم ؽمٝم٣مق رهم٣مت ايمتل ٓ سمٕمٛمل َمـ احلؼ ؾمٝمًئ٣مـايمتِم

﴾ايمذم دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، ضمٝم٧م يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف:  ًٓ ٍء صَمـَد ٣مُن َأىْمَثَر َرْ ًَ ْٞم  ﴿َوىَم٣مَن اإْلِ

ويمذيمؽ يٟمَمر احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أن ي٘مـقن اجلـدال زمـ٣ميمتل هـل  .(54ايم٘مٜمػ: )

إلَِم ؽَمـٌِٝمِؾ َرزمِّـَؽ  ﴿اْدعُ ، ىمـام ومـ٣مل سمٔمـ٣ملم: (فمـز وصمـؾ)ايمـدفمقة إلم اهلل  أضمًـ دم

ٛم٥َمِ  ًَ ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ
﴾ زم٣ِمحْلِ ـُ ًَ ْؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم  .(٣15ايمٛمحؾ: ) َوصَم٣مِدهْلُ

 ٣م، ـريـ َمقؤمً ـٔم٥م وفمُمـريؿ دم سمًـدل دم ايمٗمرآن ايم٘مـوومد وردت َم٣مدة اجل    

٣م: اجلدل: وهق يٖمٝمد اؽمتح٘م٣مم ايمًمء دم اؽمؼمؽم٣مل ي٘مقن همٝمف، واظم٣مدة ايمٙمٕمقي٥م أصٙمٜم

واَمتداد اخلِمقَم٥م، وَمراصمٔم٥م ايم٘مـالم، ىمـام صمـ٣مء دم َمٔمجـؿ َمٗمـ٣ميٝمس ايمٙمٕمـ٥م ٓزمــ 

 هم٣مرس.

وَمـ دٓٓت اجلدل ايمٙمٕمقي٥م ؾمدة اخلِمقَم٥م وايمٙمدد همٝمٜم٣م َمع ايمٗمدرة فمٙمٝمٜمـ٣م، 

٣ٌَمؿمِـِؾ ﴿َوجُي٣َمِدُل ايمَّذِ ، وم٣مل سمٔم٣ملم:  وايمتٔمِم٤م يمٙمرأي وإن ىم٣من زم٣مؿماًل  ـَ ىَمَٖمُروا زم٣ِميْم ي

﴾ ؼَّ  (.56: )ايم٘مٜمػ يمُِٝمْدضِمُّمقا زمِِف احْلَ

                                                           

 أدب احلقار دم اإلؽمالم: د/حمٚمد ؽمٝمد ؿمٛمْم٣موي.اٞمٓمر:  (٣)

 آَم٣مل حمٚمد فمتٝم٥ٌم. واحلقار َمع أطمر د/ ، وَمٗم٣ميٝمس ايمٙمٕم٥م، َم٣مدة )ضمقر(،جرصم٣مينٙماٞمٓمر: ايمتٔمريٖم٣مت: يم (1)
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 َمـ نم٣مي٣مت احلقار: -

ٞمُمٟمت َمٛمـذ  ٥مسمتٔمدد نم٣مي٣مت احلقار وسمتًع َمراَمٝمف وَمٗم٣مصده: ٕٞمف ؽمٛم٥م ىمقٞمٝم

قر ئمرض أَم٣مَمٛمـ٣م َمُمـ٣مهد ضمقاريـ٥م ًٞمُمٟمة اخلٙمٝمٗم٥م، وايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ىمثغم َمـ ايم

وم٣مسمـف َمــ ايمرؽمـؾ ايم٘مـرام، أو َمــ اظمالئ٘مـ٥م وزمـكم خمٙمق (فمز وصمؾ)َمٗمٛمٔم٥م زمكم اهلل 

، ايمٌٗمرةو ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ، وهٛم٣مك ضمقار زمكم ايمرؽمؾ وأومقاَمٜمؿ: وؽمقرة أاظمٗمرزمكم، 

سمٗمدم َمُم٣مهد ضمقاري٥م  وايمٗمِمص، وايمٛمٚمؾ  ، وايمُمٔمراء، وإفمراف،  وآل فمٚمران

وَم٘مـ٣من أن احلـقار هـق وؽمـٝمٙم٥م ايمتٖمـ٣مهؿ زَمـ٣من ؿ ايمٛمـ٣مس دم ىمـؾ ـ٥م يمتٔمٙمـضمٗمٝمٗمٝم

 صقل إلم ىمٙمٚم٥م ؽمقاء.واإلومٛم٣مع وايمق

 وَمـ نم٣مي٣مت احلقار دم َمٛمٜم٨م اإلؽمالم: 

 ايمتٖمتح فمعم آهم٣مق احلّم٣مرة ايم٘مقٞمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م:  -٣

 سمقىمد ٣متـ٣مء ؾمٌ٘م٥م فمالومـقم ايمًٌؾ إلٞمُمـوهذه ايمٕم٣مي٥م َمـ َأصَمؾِّ ايمٕم٣مي٣مت وأوم 

أواس ايمٗمرزمك ووؾم٣مئ٨م اظمح٥ٌم زمكم اإلٞم٣ًمن وَمٗمقَم٣مت وصمقده دم هذا ايم٘مقن،  

 ؽمخر ايمُمٚمس وايمٗمٚمر دائٌكم يمإلٞم٣ًمن، وؽمخر ايمٙمٝمؾ هم٣محلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

وايمٛمٜم٣مر، وىمؾ َم٣م دم ايم٘مقن َمـ ىم٣مئٛم٣مت، وٞم٣ٌمسم٣مت، وأصمرام َمًخرة يمإلٞم٣ًمن، وهل 

 َمـ دٓئؾ ومقة اهلل فمز وصمؾ.

وومد دفم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ إلم ايمتٟمَمؾ دم طمٙمؼ ايمًاموات وإرض، واطمتالف      

َِ ٱلصٍّ  إِنٍّ ﴿: ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر، ووم٣مل
َٟارِ ِِف َخٖۡ ِٔ وَٱلٍّ ۡ

ًِ ٱّلٍّ َٰ ۡرِض َوٱۡخخَِل
َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰن

َٕۡبَِٰب 
َ
ْوِِل ٱَۡل

ُ
َٰٖج َّلِ  (.٣92آل فمٚمران: ) ﴾١٩٠ٓأَلَي
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وَمـ َمٓم٣مهر ايمتٖمتح احلّم٣مري ايمتٟمشمر وايمتـٟمشمغم زمـكم ايمثٗم٣مهمـ٣مت: وومـد أشمـرت 

ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمـالَمٝم٥م دم ايمثٗم٣مهمـ٥م ايمٖم٣مرؽمـٝم٥م واهلٛمديـ٥م وىمـذيمؽ دم ايمثٗم٣مهمـ٣مت 

ٝم٥م واظمٔم٣مسة دم مجٝمع َمٝم٣مديـ ايمٔمٙمـؿ واظمٔمرهمـ٥م، ودم ـمـؾ هـذا احلـقار ايمثٗمـ٣مدم ايمٔم٣مظم

وايمتالومح ايمٖم٘مري ضمدث سمالق زمكم ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝمـ٥م واهلٛمديـ٥م دم إدب، واحل٘مـؿ، 

وأذق ٞمقر اإلؽمالم دم زمالد اهلٛمد وايمًٛمد دم فمٜمد ايمقيمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمـؽ، فمـعم يـد 

ايمثٗمٖمـل وَمــ َمٓمـ٣مهر هـذا احلـقار ايمٗم٣مئد ايمٖم٣مسمح زمْمؾ ايمًٛمد حمٚمـد زمــ ايمٗم٣مؽمـؿ 

 ايمثٗم٣مدم: لوايمتالوم

أيمٖم٣مظ هٛمدي٥م فمرزم٦م أي٣مم ىم٣من ايمٔمرب يت٣مصمرون َمع اهلٛمد، ويٛمٗمٙمقن ؽمـٙمًٔم٣م  ( أ

هٛمدي٥م وحيٚمٙمقن َمع هذه ايمًٙمع أؽمامءه٣م، همٗمد ضم٘مك ايمًٝمقؿمل وأورد أيمٖم٣مـًم٣م هٛمدي٥م 

ٝم٥م زم٦م ووردت دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمثؾ: زٞمجٌٝمؾ وىم٣مهمقر، ومم٣م ورد دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمفُمرِّ 

َمـ إيمٖم٣مظ اهلٛمدي٥م: إزمٛمقس، ايمٌٌٕم٣مء، واخلٝمزران، ايمٖمٙمٖمؾ، ونمغم ذيمؽ َمـ أؽمـامء 

 ايمٛم٣ٌمسم٣مت واحلٝمقاٞم٣مت، وآراء دم إدب واظمٛمْمؼ وايمٌالنم٥م ٞمٗمٙم٦م إيمٝمٛم٣م فمٛمٜمؿ.

ايمٗمِمص اهلٛمدي: وومد أويمع ايمٔمرب زمف هم٘متـ٣مب ىمٙمٝمٙمـ٥م ودَمٛمـ٥م أصـٙمف   ( ب

وىمـذيمؽ ومِمـ٥م ايمًـٛمدزم٣مد هٛمدي وٞمٗمؾ إلم ايمٖم٣مرؽمٝم٥م، شمؿ َمـ ايمٖم٣مرؽمٝم٥م إلم ايمٔمرزمٝم٥م، 

وأشمر هذا احلـقار زمـكم ايمثٗم٣مهمـ٣مت يتّمـح دم ىمتـ٣مب ايمٌٝمـ٣من  ،وومِم٥م أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م

 وايمتٌٝمكم يمٙمج٣مضمظ. 

وإذا ىم٣مٞم٦م صمذورٞم٣م احلّم٣مري٥م سمت٘مئ فمعم أؽمس راؽمخ٥م َمـ احلقار 

وايمتالومح ايمٖم٘مري اظمثٚمر هم١من احل٣مصم٥م إلم احلقار سمتٟمىمد وٓ ؽمٝمام دم ايمٔمٌم احلدي٧م، 
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همٝمف َمرضمٙم٥م َمـ اظمتٕمغمات اجلذري٥م، وايمتْمقرات وايمتحقٓت ايمذي يدطمؾ ايمٔم٣ممل 

ايم٘مػمى وايمنئم٥م فمعم خمتٙمػ إصٔمدة، ىمام يُمٜمد شمقرة ه٣مئٙم٥م دم وؽم٣مئؾ آسمِم٣مل 

واإلفمالم وسمدهمؼ اظمٔمٙمقَم٣مت وَم٣م سمٖمروف هذه ايمثقرة َمـ إَم٘م٣مٞم٣مت نمغم َمًٌقوم٥م 

وزمكم يمٙمتقاصؾ ايمثٗم٣مدم وايمٖم٘مري زمكم إؿمراف اظمختٙمٖم٥م دم اظمجتٚمع ايمقاضمد، 

اظمجتٚمٔم٣مت ايم٘مثغمة اظمتٔمددة: ويمذا همٗمد أصٌح٦م ايمٝمقم َمٖم٣مهٝمؿ احلقار وأطمر، 

وايمتٔمددي٥م َمٖم٣مهٝمؿ ىمقٞمٝم٥م يٖمن ايمٌٔمض ايم٤ًٌم دم ذيمؽ زم٣ميمٔمقظم٥م ايمتل سمزيؾ احلدود 

، إَمر ايمذي ئمٛمل اٞمٖمت٣مح ايمٗمقَمٝم٥م يمٙمدول يمتدرصمٜم٣م وٚمـ ٞمٓم٣مم فم٣مظمل أؾمٚمؾ

ديدة هلذا آٞمٖمت٣مح، ويم٘مـ ٓ زمد َمـ اظمجتٚمٔم٣مت وَمـ شمؿ ايمٌح٧م فمـ صٝمغ شمٗم٣مهمٝم٥م صم

اضمؼمام طمِمقصٝم٥م ايمُمٔمقب دم متً٘مٜم٣م زمثقازم٦م فمٗمٝمدهت٣م، وَمالَمح شمٗم٣مهمتٜم٣م، وَمٔم٣ممل 

 سمٗم٣ميمٝمده٣م.

 حتٗمٝمؼ ايمتٔم٣ميش َمع واومع إهة ايمدويمٝم٥م:  -1

إن هذه ايمٕم٣مي٥م َمـ نم٣مي٣مت احلقار سم٠مىمد اظمٛمٜم٨م اإلؽمالَمل دم ايمتقاصؾ َمع 

ايم٘مريؿ وأرؽمك دفم٣مئٚمف دم ومِمِمف وحم٣موراسمف أطمر، اظمٛمٜم٨م ايمذي أىمد فمٙمٝمف ايمٗمرآن 

فمػم سم٣مريخ ايمٌممي٥م، ويرى أن أدب ايمٗمرآن هق َمٌدأ اظمث٣ميمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م، وهق َمٌدأ 

٣م ٣م زمرحتٛم٣م وحمٌتٛم٣م ختٙمٗمً أن ٞمُمٚمؾ ايمٛم٣مس مجٝمٔمً  سمٗمتيضوايمتل ايمٖمّمٝمٙم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

ايمذي ىم٣من  ٣م زمرؽمقل اهلل زمٟمطمالق اهلل، وايمذي وؽمٔم٦م رحتف ىمؾ رء، وسمٟمؽمٝمً 

٣م دم اظمثؾ دم ايمُمٖمٗم٥م فمعم اجلٚمٝمع، واحلرص فمعم طمغم اجلٚمٝمع، واٞمتٓم٣مَمً  َميب

                                                           

 احلقار َمع أطمر، د/ آَم٣مل حمٚمد فمتٝم٥ٌم.  :اٞمٓمر(٣) 
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قن أهؾ ايمدي٣مٞم٣مت ايم٣ًمزمٗم٥م، وإن ىم٣من ه٠مٓء ٌؽمٙمؽ اظم٠مَمٛمكم إويمكم ايمذيـ ىم٣مٞمقا حي

٣م إطمقة زمتقصمٝمف اخل٣ميمؼ ايمذي فمٗمد زمكم ايمٛم٣مس مجٝمٔمً  ا فمٚماًل طمغمً أٓ حيٌقهنؿ، و

وؽمٝمٙم٥م ٓؽمتدرار فم٣مؿمٖم٥م ايمرح٥م فمعم  ايمٛمًٌٝم٥م، شمؿ صمٔمؾ ايمتذىمرة هبذه إطمقة ايمٛمًٌٝم٥م

ا ﴿ همٗم٣مل فمٓمٚم٦م ضم٘مٚمتف ،طمقة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مٕىمؾ َمـ يُم٣مرىمٛم٣م همٝمٜم٣م أي دم ا َٟ حَّ
َ
أ َيَٰٓ

ا َوبَدٍّ  َٟ ا َزوَۡج َٟ ٜۡ ِ٘  ََ ٖس َوَِٰخَدةٖ وََخَٖ ٍۡ ِٚ جٍّ ّ٘ ُسٗ  َِ ِي َخَٖ ُٗ ٱَّلٍّ ٠اْ َربٍُّس ُِ ٱلٍّاُس ٱتٍّ
ْۚ َوٱتٍّ  ررِٗيا َونَِصاٗٓء َْ ا رَِجاَٗل  َٙ ُٟ ٜۡ ِ٘ ْ ٠ا ْۚ  اهللُِ رَۡخاَم

َ
ِي تََصآَءل٠َُن ةِِٝۦ َوٱَۡل  ﴾ٱَّلٍّ

 .رضمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اجل٣مَمٔم٥مو همقصَّ زمِمٙم٥م إرضم٣مم ومريٌٜم٣م وزمٔمٝمده٣م ، (٣ )ايمٛم٣ًمء:

وإن احلقار زمكم ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل وايمتٝم٣مرات ايمٖم٘مري٥م إطمرى وىمذيمؽ 

رى سمتٔمدد احلقار زمكم َمـ يديٛمقن زم٣مإلؽمالم وزمكم نمغمهؿ َمـ ايمُمٔمقب وإَمؿ إطم

ايمٔم٣ممل اظمٔم٣مس زمٔمد جت٣مرزمف اظمتٔمددة َمع ايمٌمافم٣مت ايم٣ًمطمٛم٥م  ، هم١منصقره ووقازمْمف

وٓ َمٖمر َمـ  ،واحلروب زمٟمٞمقافمٜم٣م اظمٙمتٜم٥ٌم وايم٣ٌمردة ومد أدرك أٞمف ٓ َمٛم٣مص َمـ احلقار

هم٘م٣من َمٝمث٣مق إَمؿ اظمتحدة وومٌٙمٜم٣م فمِم٥ٌم  ، وٓ َمٛمدوضم٥م فمـ ايمتٗم٣مرب ، ايمتٖم٣مهؿ

ووع وقازمْمف وسمٖمٔمٝمؾ ود فمعم ضورة احلقار إَمؿ طمْمقات َمتت٣مزمٔم٥م يمٙمتٟمىمٝم

ا فمعم ومٝمٚم٥م وـمٜمر َمِمْمٙمح إهة ايمدويمٝم٥م واظمجتٚمع ايمدورم سمٟمىمٝمًد  ، َمٗم٣مصده

 . ٣ماحلقار وصمدواه وأمهٝمتف دم سمرؽمٝمخ ومٝمؿ احلؼ وايمٔمدل واخلغم يمٙمٌممي٥م مجٝمٔمً 

وايمٔمالوم٣مت ايمدويمٝم٥م دم اإلؽمالم أؽم٣مؽمٜم٣م اضمؼمام اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وؽمٝم٣مدة ايمٖمّمٝمٙم٥م 

ويمق ىم٣مٞم٦م احلرب ايمٗم٣مئٚم٥م ضمتك واحلرب ووصؾ اظمقدة زم٣ميمُمٔمقب  دم ايمًٙمؿ

                                                           

 . 9١ -91، ص  ٞمٓمرات دم اإلؽمالم، د/حمٚمد فمٌد اهلل دراز (٣)

 . ـه٣4١7ة اٞمٓمر: جمٙم٥م إزهر، فمدد مج٣مدى أطمر (1)
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ويم٘مـ احلرب دم اظمٛمٜم٨م اإلؽمالَمل ايمذي حيرص فمعم ايمتٔم٣ميش  ،قزم٥م إوارٌَمُم

رَّ  همٝمٜم٣م ايمدَم٣مء دم ىمؾ إضمقال حُتٚمك ايمًٙمٚمل ب ضم٤ًم سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم وٓ خُتَ

  .ايمدي٣مر وٓ سمٗمْمع إؾمج٣مر وٓ ُي٣ٌمد احلرث وايمٛمًؾ

 :    ٙمٚمل َمع أهؾ ايم٘مت٣مب وىمؾ أصح٣مب اظمٙمؾ وايمٔمٗم٣مئدايمتٔم٣ميش ايمً -١

وص اإلؽمالم زمحًـ َمٔم٣مَمٙم٥م أهؾ ايم٘مت٣مب وىمؾ ص٣مضم٤م َمٙم٥م ئمٝمش دم أيمٗمد  

ا فمعم اإلؽمالم وٓ فمعم اظمًٙمٚمكم ودم ؽمقرة ـمؾ ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وٓ يٚمثٙمقن طمْمرً 

كم فمعم احلقار وايمتآطمل زمـ آي٣مت ىمثغمة حتضُّ  ٥من ونمغمه٣م َمـ ايمًقر اظم٣ٌمرىماآل فمٚمر

ـثٖ  ﴿ٞمف: يٗمقل ؽمٌح٣م :اظمًٙمٚمكم وأهؾ ايم٘مت٣مب َٙ َِٓتَِٰب َتَهال٠َۡاْ إََِلَٰ ََكِ ٕۡ َٔ ٱ ۡٞ
َ
أ ٔۡ َيَٰٓ ُُ

َلٍّ َجۡهُتَد إَِلٍّ 
َ
ٗۡ أ َُٜس َٜا َوَبۡي َٜ َٜا  اهللَش٠َآء ةَۡي ا َوََل َحخٍِّخـَذ َبۡهُؾـ َوََل نُۡۡشَِك ةِِٝۦ َطۡيـٔٗ
ِٚ ُدوِن  ّ٘ ۡرَباٗبا 

َ
ٍّٕ  اهللَبۡهًؾا أ ٠نَ ٌَإِن ح٠ََ ُٙ ا ُمۡصـِٖ ٍٛـّ

َ
ُدواْ ةِأ َٟ ٠ل٠ُاْ ٱۡطـ ُِ آل ) ﴾٦٤ ٠ۡاْ َذ

ـآ ﴿ يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف( 64فمٚمران:  َ٘ َٗ َو ِي َٰٞ ٠َن ِِفٓ إِةۡـَس َٗ َُتَـآجَّ ِب لِـ َِٓتٰـَ ٕۡ َٔ ٱ ۡٞ
َ
أ َيَٰٓ

ٌََٗل َتۡه٠ُِِٖنَ 
َ
ٚۢ َبۡهِدهِۦْٓۚ أ ِ٘  

ُٔ إَِلٍّ جِني َُٰث َوٱۡۡلِ ِج ٱِل٠ٍَّۡرى
ٛزَِٕ

ُ
 (.65:) آل فمٚمران ﴾أ

 :  قار وشمامرهَمـ آشم٣مر احل

 أشمر ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ايمثٗم٣مهم٣مت ايمٔم٣مظمٝم٥م:  

إن ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م ىم٣من هل٣م أشمره٣م ايم٣ٌمرز دم سم٘مقيـ ايمٖم٘مر إوريب 

وهذا ايمدور واؽمع اظمدى فمٚمٝمؼ إشمر ؾمٚمؾ ايمٔمٙمقم ىمام ؾمٚمؾ ايمِمٛم٣مفم٣مت ومل 

ايمري٣موٝم٣مت زمؾ اَمتد ىمذيمؽ ر فمعم ايمٖمٙمًٖم٥م وايمٔمٙمقم ايمْمٌٝمٔمٝم٥م وايمٖمٝمزي٣مئٝم٥م وـيٗمتِم

إلم سمٟمشمر ىم٣ٌمر إدزم٣مء وايمُمٔمراء زم٣ميمثٗم٣مهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايم٣ًمَمٗم٥م َمتٚمثٙم٥م دم ايمٗمرآن 

ايم٘مريؿ وايمًغمة ايمٛمٌقي٥م احل٣مهمٙم٥م زمٚمُم٣مهد ايمٔمدايم٥م واظم٣ًمواة وايمٌْمقٓت وايمٛمامذج 
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ومت٦م فمٚمٙمٝم٥م اإلطمِم٣مب زمكم ايمٖم٘مر ايمٔمريب  ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م دم ايمٗمٝم٣مدة وايمتخْمٝمط

ايم٣ٌميمغ ىمامل سمْمقره وزمكم ايمٔمٗمؾ إوريب وهق زمًٌٝمؾ يٗمٓمتف وسمٙمٚمس اإلؽمالَمل 

ومت٦م فمٚمٙمٝم٥م اإلطمِم٣مب هذه دم َمٛمْمٗمتكم إولم دم إؽم٣ٌمٞمٝم٣م ودم  ،ؿمريٗمف دم ايمٌداي٥م

٣م دم فمٜمد وايمث٣مٞمٝم٥م صٗمٙمٝم٥م وصمٛمقب إيْم٣ميمٝم٣م طمِمقًص  ،َمديٛم٥م ؿمٙمٝمْمٙم٥م َمٛمٜم٣م زمخ٣مص٥م

يدريؽ ايمث٣مين م وهمر٣٣57ؾمٜمرهؿ رصم٣مر ايمث٣مين اظمتقذم ؽمٛم٥م أَمٙمقك ايمٛمقرَم٣من و

٣مهم٥م ــ٣من ٞمٗمْمتل ايمتالومل زمكم ايمثٗمـ٣من اظمٛمْمٗمتـ٣مسمـهمٗمد ىم٣مٞم٦م هم ٣152ؽمٛم٥م  اظمتقذم

 .(1) اإلؽمالَمٝم٥م ايمزاهرة وزمكم أورزم٣مرزمٝم٥م ــايمٔم

وَمـ أومقى ايمُمقاهد وايمػماهكم فمعم فمٚمؼ سمٟمشمغم ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمـالَمٝم٥م دم 

ٓؿمالع فمـعم سمرمجـ٣مت ايمٔمٗمؾ إوريب َمـ طمالل ايمتٟمشمغم ايمثٗم٣مدم واحلقار ايمٖم٘مري وا

َمٔم٣مين ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وسمرمج٣مت ايمًغمة ايمٛمٌقي٥م وَمُم٣مهد َمـ ايمتـ٣مريخ اإلؽمـالَمل أن 

ئمؼمف وي٠مىمد سمٟمشمره زم٣ميمثٗم٣مهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ذات إزمٔم٣مد   "صمقسمف"ؾم٣مفمر أظم٣مٞمٝم٣م إىمػم 

فمـ هذه ايمٓم٣مهرة  "صمقسمف وايمٔم٣ممل ايمٔمريب" :ىمت٣مب ٥موسمٗمقل َم٠ميمٖم ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔمٚمٝمٗم٥م

ـمـ٣مهرة  زم٣مإلؽمالم وٞمٌٝمف حمٚمـد  "صمقسمف"ق واإلؾم٣مدة: إن فمالوم٥م ايمتل سمدفمق يمٙمزه

هم٘مؾ ايمُمقاهد سمدل فمعم أٞمف  ،َمـ أىمثر ايمٓمقاهر َمدفم٣مة يمٙمدهُم٥م دم ضمٝم٣مة هذا ايمُم٣مفمر

وأن َمٔمرهمتف زم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ ىم٣مٞم٦م  ،ىم٣من دم أفمامق وصمداٞمف ؾمديد آهتامم زم٣مإلؽمالم

ومل  ،ي٣مٞم٣مت إطمرىزمٔمد ايم٘مت٣مب اظمٗمدس أوشمؼ َمـ َمٔمرهمتف زمٟمي ىمت٣مب َمـ ىمت٤م ايمد

ر اهتامَمف زم٣مإلؽمالم وسمٔم٣مؿمٖمف َمٔمف فمعم َمرضمٙم٥م َمٔمٝمٛم٥م َمـ ضمٝم٣مسمف زمؾ ىمـ٣من هـذا ـيٗمتِم

همٗمد ٞمٓمؿ وهق دم ؽمـ ايمث٣ميمثـ٥م  ،آهتامم ـم٣مهرة متٝمزت هب٣م ىمؾ َمراضمؾ فمٚمره ايمْمقيؾ

                                                           

 وَم٣م زمٔمده٣م. 5، د/ فمٌد ايمرحـ زمدوي، ص  دور ايمٔمرب دم سم٘مقيـ ايمٖم٘مر إوريب (٣)
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وومـد أؽمـٖمرت ايمدراؽمـ٣مت  وايمٔممميـ َمـ فمٚمره ومِمٝمدة أؾم٣مد همٝمٜم٣م زم٣ميمٛمٌل حمٚمد 

م( فمـ ٞمتٝمج٥م فمـعم صم٣مٞمـ٤م ىمٌـغم ٣771 -٣77٣ٔم٣مَمكم )ايمذم ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمتل وم٣مم هب٣م 

ومل سم٘متٚمؾ هذه ، َمـ إمهٝم٥م أهلٚمتف ايمتخْمٝمط يم٘مت٣مزم٥م فمٚمؾ فمٓمٝمؿ فمـ ضمٝم٣مة ايمٛمٌل 

احلٌٝم٤م اظمِمْمٖمك ايمذي زمٔمثف اهلل  ٥ماظمٙمحٚم٥م ويم٘مـ زمٗمٝم٦م َمٛمٜم٣م ؾمذرات َمّمٝمئ٥م زمٔمٓمٚم

 رح٥م يمٙمٔم٣مظمكم.

 ٗمرآين: وايمتٟمشمر زمٌٔمض ايمٗمٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م دم وقء ايمٌٝم٣من ايم "صمقسمف" -

ودم وه٨م هذا احلقار ايمثٗم٣مدم ايمتٖم٣مفمقم  ر،أ( اإلؾم٣مدة زمٗمٝمٚم٥م اجلٜم٣مد وايمثٛم٣مء فمعم ؾمٜمداء زمد

وهل َمـ أصداء اٞمتِم٣مر اظمًٙمٚمكم دم زمدر  "رصم٣مل َم٠مهٙمقن"ومِمٝمدسمف  (صمقسمف)ي٘مت٤م 

 قنت٣مب إوروزمٝمومد ومرأ ايم٘مثغم َمـ ىمت٤م ايمًغمة ايمٛمٌقي٥م ايمتل أيمٖمٜم٣م ايم٘مُ  (صمقسمف)وىم٣من 

يمزيز وزمقٓن همٌٙمٌغم وسمقرزمكم فمـ ايمٓمروف ايمتل أضم٣مؿم٦م هبذه وَمٛمٜمؿ: ريٛمٌٝمدر وأو

رصم٣مل "وهذه ايمٗمِمٝمدة  ،ٞمْمقت فمٙمٝمٜم٣ماوإمهٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل  ،اظمٔمرىم٥م احل٣مؽمٚم٥م

فمٛمدَم٣م زممم ايمذيـ اؽمتُمٜمدوا دم ؽمٌٝمؾ اهلل زمحٝم٣مة  سمًتٙمٜمؿ َمقومػ ايمٛمٌل  "َم٠مهٙمقن

ؿ اجلٛم٥م َمـ آي٣مت وومد أطمذ ايمُم٣مفمر ايمِمقر واظمُم٣مهد ايمتل سمِمػ ٞمٔمٝم ،طم٣ميمدة دم اجلٛم٥م

وومد وم٣مم زمؼممج٥م هذه ايمٗمِمٝمدة إلم  ،ٞمٝم٥م ىم٣من ومد ومرأ سمرمج٥م َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م دم ىمٛمقز َمـ ايمممقآومر

ايمممق واإلؽمالم دم أدب " :ايمٔمرزمٝم٥م ايمُم٣مفمر اظمٌمي فمٌد ايمرحـ صدومل دم ىمت٣مزمف

وَمـ هذه ايمٗمِمٝمدة ايمتل سمًتقضمل أصداء ايمٌٝم٣من ايمٗمرآين وأضمداث ايمًغمة   ،"صمقسمف

 :زمدر وايمثٛم٣مء فمعم ايمُمٜمداء يقمدم سمِمقير  (فقسم)صمايمٛمٌقي٥م يٗمقل 

 زمٔمد َمٔمرىم٥م زمدر حت٦م ايمًامء اظمرصٔم٥م زم٣ميمٛمجقم

 يمٝمٛمدب إفمداء ومتالهؿ هم١مهنؿ َمـ اهل٣ميم٘مكم
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 أَم٣م ايمُمٜمداء َمـ إطمقاٞمٛم٣م همال سمٛمدزمقهؿ

 أفمعم فمٙمٝمكم هم١مهنؿ أضمٝم٣مء دم

 يمٗمد همتح٦م ايمًامء ايمًٌع أزمقاهب٣م هلؿ أمجٔمكم

 قهن٣م زمًالم آَمٛمكموهؿ أوٓء يٗمرفمقن أزمقاب اجلٛم٥م يدطمٙم

 "صمقسمف"وهذا اإليامن زمٔمٗمٝمدة ايمتقضمٝمد يٗمقد  ،ب( اإلؾم٣مدة زمٔمٗمٝمدة ايمتقضمٝمد 

ٕن ايمتٔمِمـ٤م ح٣مومـ٥م وصمٜمـؾ : إلم ضورة ايمتًٙمٝمؿ هلل وٞمٌذ ايمتٔمِم٤م زم٘مؾ صقره

   يٗمقل:  ونمرور وادفم٣مء 

 َمـ ح٣موم٥م اإلٞم٣ًمن دم دٞمٝم٣مه

 ن يتٔمِم٤م ىمؾ َمٛم٣م ظم٣م يراهأ

 وإذا ىم٣من اإلؽمالم َمٔمٛم٣مه

 يمتًٙمٝمؿن هلل اأ

 ٞمحـ أمجٔمكم وٞمٚمقتهمٔمعم اإلؽمالم ٞمحٝم٣م 

زمح٣مث ٕوسمٔمد ضمٗم٥ٌم هن٣مي٥م ايمٗمرن ايمت٣مؽمع فممم دم روؽمٝم٣م َمـ أىمثر اظمراضمؾ شمراء زم٣م

همٗمـد اىمتًـ٦ٌم اظمْمٌقفمـ٣مت اإلؽمـالَمٝم٥م طمـالل ايمٖمـؼمة  ،اظمخِمِم٥م يمإلؽمالم وايمٗمـرآن

وف روؽمٝم٣م ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك َمْم٣مزمع سمًتٔمٚمؾ احلـردم شمامين َمدن  ، همٖملا ىمٌغمةاظمذىمقرة أزمٔم٣مدً 

 .ايمٔمرزمٝم٥م 

                                                           

ٗمدَم٥م دم إدب آؽمالَمل اظمٗم٣مرن يمألؽمت٣مذ ايمدىمتقر ايمْم٣مهر أحد َم٘مل، وَم٠مشمرات فمرزمٝم٥م َم :اٞمٓمر (٣)

 َم٘م٣مرم ايمٕمٚمري./د ،وإؽمالَمٝم٥م دم إدب ايمرود
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، واظمٔم٣مين ايمٗمرآٞمٝم٥م َم٘م٣مٞم٥م َمرَمقوم٥م زمكم أراء وومد سمٌقأت أضم٣مدي٧م ايمرؽمقل 

إدي٤م ايمرود ايم٘مٌغم يمٙمتٟمىمٝمد فمعم صح٥م آرائف دم  "سمقيمًتقي"ايمتل يًتُمٜمد هب٣م 

، ووم٣مل دم ىمتٌف ايمٖمٙمًٖمٝم٥م، وومد ىمت٤م َم٠ميمًٖم٣م فمٛمقاٞمف: أضم٣مدي٧م َمٟمشمقرة ظمحٚمد 

حلقار اإلجي٣ميب زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت وإدي٣من دم ايمممق َمٗمدَم٥م ايم٘مت٣مب َم٠مىمًدا أٞمف شمٚمرة ا

وايمٕمرب، يٗمقل سمقيمًتقي: هذه سمٔم٣ميمٝمؿ ص٣مضم٤م ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وهل فم٣ٌمرة 

فمـ ضم٘مؿ فم٣ميمٝم٥م، وَمقافمظ ؽم٣مَمٝم٥م، سمٗمقد اإلٞم٣ًمن إلم ؽمقاء ايمًٌٝمؾ، وصمقهر هذه 

ايمدي٣مٞم٥م يتٙمخص دم أن اهلل واضمد، وٓ جيقز فم٣ٌمدة أرزم٣مب ىمثغمة، وَمِمغم اإلٞم٣ًمن 

ا  ﴿: ٛمٜم٣مئل يتقومػ فمعم اإلٞم٣ًمن وضمده، َمِمداوًم٣م يمٗمقيمف ؽمٌح٣مٞمفايم َٙ ِ ِس ة ٍۡ ُكَّ َج
َصتَۡج رَِٞيٌَٜث  ۡخَرىَٰ ﴿، ووم٣مل سمٔم٣ملم: (١8 :)اظمدشمر ﴾ٲ٢َْ

ُ
ٞ وِۡزَر أ  ﴾َوََل حَزُِر َوازَِرة

  (.٣64إٞمٔم٣مم: )

ويٚمتد سمٟمشمغم ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م إلم ىمثغم َمـ إدزم٣مء ايمروس، 

يمُمخِمٝم٣مت ايمٗمقي٥م ايمٔم٣مديم٥م دم سم٣مريخ ايمٔمرب واظمًٙمٚمكم، وَمٛمٜم٣م ؾمخِمٝم٥م وسمٟمشمرهؿ زم٣م

اخلٙمٝمٖم٥م ايمٔم٣ٌمد )ه٣مرون ايمرؾمٝمد(، وومد اؽمتٚمرت طمالهمتف ومرازم٥م اشمٛمكم وفممميـ 

فم٣مًَم٣م، ويتخذ )يقؾم٘مكم( َمـ )ه٣مرون ايمرؾمٝمد( رَمًزا إٞم٣ًمٞمٝم٣ًّم ىم٣مٞم٦م يمف زمِمٚمتف 

ح٣مىمؿ ايمٗمٙمؼ فمعم اظمٚمٝمزة دم ؽمغمة احلّم٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، وهق ٞمٚمقذج يمٙم

ؾمئقن رفمٝمتف، ايم٣ًمهر فمعم َمِم٣محلٜم٣م، وومد اؽمؼمفمك اهتامم )يقؾم٘مكم( دم ؾمخِمٝم٥م 

)ه٣مرون ايمرؾمٝمد(، ؽمٚم٥م اظمٔم٣ميُم٥م ظمُم٣مىمؾ إَم٥م ومجٝمع ؿمقائػ ايمُمٔم٤م ايمتل وصمد 

همٝمٜم٣م جتًٝمًدا يمٙمٔمالوم٥م اظمث٣ميمٝم٥م زمكم ايمًٙمْم٥م وايمُمٔم٤م، وٞمٚمقذصًم٣م َمّمٝمًئ٣م يمٙمًٙمقك 

 ايمٗمقيؿ زمكم احل٣مىمؿ وايمُمٔم٤م.
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هم١من احلقار اظمثٚمر ايمٌٛم٣مء ئمد َمــ َمٔمـ٣ممل ايمُمخِمـٝم٥م اإلؽمـالَمٝم٥م دم .. ٣م وطمت٣مَمً 

نٍّ ﴿: ، ومـ٣مل سمٔمـ٣ملموايمٔمٗم٣مئد وايمُمٔمقبضمرىمتٜم٣م ايمتٖم٣مفمٙمٝم٥م َمع مجٝمع إَمؿ، 
َ
َذا  َوأ َهٰـَ

 ۡٗ ُِس َٰٕ ٗۡ َنٚ َشبِيِِٖٝۚۦْ َذ َق ةُِس رٍّ ٍَ َٔ َذَخ ُت َۖ َوََل حَتٍّتُِه٠اْ ٱلصَّ ا ٌَٱحٍّتُِه٠هُ ٗٙ ِغَسَِِٰط ُمۡصَخِِي
٠نَ وَغٍّ  ُِ ٗۡ َتخٍّ ٍُّٖس  (.٣5١ :)إٞمٔم٣مم ﴾ىَُٰسٗ ةِِٝۦ ََٕه

*        *        *
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  () احلٌار غاياخ
 

أو جمٚمقفمـ٥م  ؾمخِمـكم اهل٣مدئ  زمـكم يمٛمٗم٣مشيٗمِمد زمف ا فسمٔم٣مريٖم يندم أ احلقار

  تٌـ٣مديمقنايمٛمٓمر أو ايمتقصمٜم٣مت أو أراء همٝم ٣متخيتٙمٖمقن دم وصمٜم ايمذيـَمـ إؾمخ٣مص 

همٝمحؼمم ىمؾ ؿمـرف ايمْمـرف أطمـر دون ايمتٔمِمـ٤م  ،راومٝم٥م أؿمراف احلدي٧م زمْمريٗم٥م

زمـآداب احلـقار ىمـ٣ميمتحقم زمـ٣مٕطمالق  يمتـزاميمذا جي٤م فمعم اجلٚمٝمـع آ :يمرأيف وَمٛمٜمجف

ايمِمقاب واحلدي٧م زمٔمٙمؿ وضمج٥م ٓ زمـ٣مهلقى  اسم٣ٌمعاحلًٛم٥م ايمٖم٣موٙم٥م وإطمالص ايمٛمٝم٥م دم 

 وايمرهمـؼ وايمٙمـكم وآضمـؼمام ،واحلٙمـؿ وايمِمـػم ،ووٌط ايمٛمٖمس ،وآٞمتِم٣مر يمٙمذات

 ٣مَم٠مدًيـ ثٚمـًراونمغم ذيمؽ َمـ إطمالق ايم٣ًمَمٝم٥م ايمتل سمزيـ احلقار وجتٔمٙمـف َم يمتقاوعوا

 ونم٣مي٣مسمف اظمرصمقة. هداهمفٕ

كموإدراك سمـ بَمـ أهؿ احلٗم٣مئؼ ايمتل حتت٣مج إلم اؽمتٝمٔم٣م يمٔمؾ  ٗمـ٥مهـل: ضمٗمٝم ٣مَمِّ

وم٣مفمدة سم٘مقيٛمٝم٥م ؾم٣مَمٙم٥م وٞم٣مَمقس ىمقين شم٣مزمـ٦م،  ايمقصمقد، همٜملوايمتٛمقع دم هذا  يمتٔمددا

وهمقائدمه٣م، هق ؽمـٔمل  ورهتامزمدفمقى اظمامه٣مة واظمْم٣مزمٗم٥م وض ٕم٣مئٜم٣ميمؽمٔمل إلم إ وأيُّ 

اإلٞمًـ٣من  وريمٝمس زمٚمٗمـد ايمقصمقد، وهذإٞمف خي٣ميمػ ايمٛم٣مَمقس ويريد سمٌديؾ  :فمٗمٝمؿ

 .همٔمٙمف

 قع،وايمتٛمـ فٓ سمٛمُمٟم َمـ وصمـقد آطمـتال ،وايمٛمزافم٣مت ايمدائٚم٥م وايمٌمافم٣مت

، ارسمّمـقه٣م إوم٣مَم٥م ٞمًؼ َمُمؼمك جيٚمع ايمٛم٣مس وٚمـ دوائر ـَمـ ايمٔمجز فم ٛمُمٟموإٞمام سم

                                                           

( )إزهر. صم٣مَمٔم٥م -٣م ؽم٣مزمٗمً  زم٣ميمٗم٣مهرةىمٙمٝم٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م  فمٚمٝمد ،ايمدوم٣مق ٣مروقهم مج٣مل/د.أ 
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اظمُمـؼمىم٣مت  يمِمـٛم٣مفم٥مزمكم اإلٞم٣ًمن وأطمٝمف اإلٞم٣ًمن، َمـ ايمٛمقاهمذ إؽم٣مؽمـٝم٥م  واحلقار

 .دوهن٣مايمتل ٓ سمٛمٜمض ضمٝم٣مة اصمتامفمٝم٥م ؽمقي٥م زم

هم١من احلقار ٓ يدفمق اظمٕم٣مير أو اظمختٙمػ إلم َمٕم٣مدرة َمقومٔمـف ايمثٗمـ٣مدم أو  وفمٙمٝمف

ا َمٛمٜمـ٣م جمـددً  ايمًٝم٣مد، وإٞمام هق ٓىمتُم٣مف اظم٣ًمضم٥م اظمُمؼمىم٥م وزمٙمقرهت٣م، وآٞمْمالق

 ٣م دم ايمٛمٓمر إلم إَمقر. وَمٔمً 

زمٗمٝمٚمـ٥م احلـقار وايمـدفمقة واظمج٣مديمـ٥م  آهتامماإلؽمالَمل أولم ايمٔمٛم٣مي٥م و وايمديـ

ِٚۖٓ َُـد  ﴿ وايمٗمٜمـر زم٣ميمٖمرضٓ ديـ  ٞمفٕ ؽزم٣ميمتل هل أضمًـ، وذيم ـَراهَ ِِف ٱّلِيـ
ْۡ ََلٓ إِ

َُٰي٠تِ  ۡر ةِٱٕطٍّ ٍُ َٙٚ يَۡس ْۚ َذ ِ ََغّ
ٕۡ َٚ ٱ ِ٘ َ ٱلرَّۡطُد  ٚۢ  حٍّبنَيٍّ ِ٘ ُٕۡهۡرَوةِ  ٣مهللزمِ َوُيۡؤ َّ ةِٱ َص ۡٙ ِد ٱۡشَخ َِ َذ

ا  وَ  َٟ َ ٌٗ  اهللٱل٠ُۡۡثََقَٰ ََل ٱٍَِٛػاَم ل ِٙيٌم َنِٖي َوََل ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم(، 156 يمٌٗمرة:ا ) ﴾٢٥٦َش
ْۚ ٱۡدَذمۡ  يِّئَُث ُٝ  تَۡصخ٠َِي ٱۡۡلََصَُٜث َوََل ٱلصٍّ َٜ َّ َوَبۡي َٜ ِي ةَۡي ُٚ ٌَإَِذا ٱَّلٍّ ۡخَص

َ
ٍِِّٕت ِِهَ أ ۥ َنَرََٰوةٞ ةِٱ

 ٞٗ ۥ َوِِلٌّ ََحِي ُٝ ٍّٛ
َ
أ  .(١4 :ٙم٦مهمِم) ﴾ٮ٢َْ

اجلٚمٝمـع  ؾيٖمتح آهم٣مق ايمتٔم٣مون، ويٌٙمقر أؿمر ايمتّم٣مَمـ، ويدطم ،اظمثٚمر هم٣محلقار

 .دم وم٣مهمٙم٥م ايمدهم٣مع فمـ اظمٗمدؽم٣مت وَمقاصمٜم٥م ايمتحدي٣مت

وومـدرهت٣م فمـعم سمٟمصـٝمؾ َمٖمٜمـقم احلـقار وايمٛمٗمـد دم  ت٣مضمٜم٣مشمٗم٣مهم٥م دم اٞمٖم ٥مفمٓمٚم٥م أيَّ  وإن

ؽمتٖم٣م أؾمٝم٣مء٥م همثٚم ًغمهت٣م،َم وايمتقاصـؾ  ٓٞمٖمتـ٣محَمٛمٜم٣م َمـ صمـراء ا دةوَمٔم٣مرف فمديدة يتؿ ٓا

 واحلقار.

٣م وسمٗمـػ َمقومًٖمـ تـ٣مريخوايمثٗم٣مهم٥م ايمتل سمِمْمٛمع آٞمٖمِم٣مل وآٞمٕمـالق سمٌـؼم ايم 

ايمثٗم٣مهم٥م احلقاري٥م هل: اظمٜم٣مد ايميوري إلم ايمتٗمـدم  ايمت٣مرخيل، وإنايمقفمل  ـَم اّم٣مدً َم

 ذواسمٛمـ٣م،إلم اىمتُمـ٣مف  ٣مٝمـدٞم٣م مجٝمًٔمـئم ٣محلقارهمـ ،وايمًٝم٣مد واحلّمـ٣مري امفملآصمت
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إلم ايمــتخقم فمـــ سمٙمــؽ  ٣مويٗمــقي طمٝمــ٣مرات ايمتقاصــؾ وايمتٔمــ٣مرف، ويــدهمٔمٛم٣م مجٝمًٔمــ

 .مت٣مرس ايمٛمٌذ واإلومِم٣مء لوايمت يمٔمٛمٖمٝم٥ماخلٝم٣مرات ا

 :احلقار نم٣مي٣مت

 ؽمالَمٝم٥مايمدائرسمكم ايمٔمرزمٝم٥م واإل نم٣مي٣مت احلقار ووـم٣مئٖمف دم حددأن ٞم وزم١مَم٘م٣مٞمٛم٣م

 :دم ايمٛمٗم٣مط ايمت٣ميمٝم٥م

فمقاَمؾ ايمتٖم٘مغم احلر  وسمٔمٚمٝمؼضمقاصمز اجلٜمؾ اظمت٣ٌمدل  ىمنو ايمتٔم٣مرف -٣

 وايمًٙمٝمؿ:

ايمقؽمٝمٙم٥م اظمثعم يمٙمتٔم٣مرف  قزمكم ايمٌمم ه قاراحل إن: ٞمٗمقلٓ ٞم٣ٌميمغ ضمكم  يمٔمٙمٛم٣م

 يمذيمؽ أىمد ايمٗمرآن احل٘مٝمؿ فمعم ،زمكم ايمٌمم يمٔمالوم٣متايمٛمٗم٣مط اظمٓمٙمٚم٥م دم ا و٣مءةوإ

أصمؾ  ـٌمم، يمٝمس َماظمقصمقد زمكم ايم آطمتالفهذه ايمٗمٝمٚم٥م، وافمتػم أن ايمتٔمدد و

آؽمتٔمالء وآٞمح٣ٌمس وآٞمزواء، وإٞمام هق َمـ أصمؾ ايمتٔم٣مرف وىمن ضمقاصمز 

ًٓ  ٜمؾاجل وايمًٙمٝمؿ وم٣مل  احلرايمتٖم٘مغم  فمقاَمؾ وأواس ٚمٝمؼ إلم سمٔماظمت٣ٌمدل وصق

ٗۡ ُطُه٠ٗبا  ﴿: سمٔم٣ملم ََٛثَٰ وََجَهَٖۡجَُٰس
ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ ا ٱلٍّاُس إٍِّٛا َخَٖ َٟ حَّ
َ
أ َيَٰٓ

ٗۡ ِنَٜد َوَرتَ  ُس َ٘ ۡزَر
َ
ْْۚ إِنٍّ أ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ْۚ إِنٍّ  اهللآن ۡٗ َُٰس ى َِ ۡت

َ
ٌٗ َخترِيٞ  اهللأ  ﴾٭َنِٖي

هم١من َمٗمقيم٥م احلقار سمتج٣موز ايمًج٣مٓت واظمج٣مدٓت  يمذيمؽ :(٣١ :راتاحلج)

اظم٣ٌمذ فمعم  ٔم٣مرف٣م همرص٥م ايمتمجٝمٔمً  ؿمرافٓ سمقهمر يمأل لواظمامضم٘م٣مت ايمت ٝمٚم٥مايمٔمٗم

 .إؿمراف إطمرى

هم١مٞمٛم٣م ضمٝمٛمام ٞمدفمق إلم احلقار، وٞمٔمتػمه هق وؽمٝمٙم٥م اإلٞم٣ًمن احلّم٣مري٥م  ٣مهٛم َمـ

حتٝمد فمٛمٜم٣م فمٚمٙمٝم٥م  يمٙمتٔمرف فمعم زمٛمل صمٛمًف، هم١مٞمٛم٣م ٞم٠مؽمس يمٕم٣مئٝم٥م حٝمدة يٛمٌٕمل أن ٓ
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 ٣ٌمذةفمقاَمؾ اظمٔمرهم٥م اظم ٝمؼاحلقار همٜمق َمـ أصمؾ ىمن ضمقاصمز اجلٜمؾ، وسمٔمٚم

 وآصمتامفمل، خلٙمؼ ٞمٚمط ايمٛمٖمز واظمٔمردم ٛم٣مخوايمتٖمِمٝمٙمٝم٥م فمعم أطمر، ضمتك يتقهمر اظم

وذيمؽ ٕٞمف وؽمٝمٙمتٛم٣م  :زمكم جمٚمقع إؿمراف اظمتح٣مورة ٔمالوم٥مإٞم٣ًمين وضمّم٣مري يمٙم

 ٓمـوحم٣مسة ؽمقء ايمٖمٜمؿ وايم ض،يمتحجٝمؿ هقاصمس زمٔمّمٛم٣م ايمٌٔم وطمٝم٣مرٞم٣م

ىمام أٞمف يٌٙمقر وزمٖمٔم٣ميمٝم٥م فمقاَمؾ ايمثٗم٥م اظمت٣ٌمديم٥م وأؽم٣ٌمب ايمتٔم٣مون  ،اظم٣ميض وشم٣متوَمقر

ورأي نمغمي طمْمٟم حيتٚمؾ  ْمٟم،حيتٚمؾ اخل وايمتّم٣مَمـ فمعم وم٣مفمدة )رأيل صقاب

ايم٘مػمى وايمتل  يمٖمٗمٜمٝم٥مٕئٚم٥م اظمذاه٤م ا ا٣مرً ايمِمقاب( وهذه وم٣مفمدة فمٓمٝمٚم٥م ىم٣مٞم٦م ؾمٔم

آٞمتُم٣مر وايمٌٗم٣مء دم َمُم٣مرق  - زم٤ًٌم هذه اظمروٞم٥م وفمدم ايمتٔمِم٤م -ىمت٤م هل٣م 

 إرض وَمٕم٣مرهب٣م .

 :ايمٔمدل واظم٣ًمواة ٣ٌمبدم سمقهمغم أؽم اظمُم٣مرىم٥م-1

د سمداول إهم٘م٣مر وايمٗمٛم٣مفم٣مت وإطم٣ٌمر وإضمقال، ٓ يٛمحٌس دم جمر هم٣محلقار

صمديـدة يمٙمتٖم٘مـغم  توإٞمام يتٔمدى ذيمؽ َمـ أصمؾ ؽمػم إَم٘م٣مٞم٣مت ايمقاومع، وهمتح جم٣مٓ

طمٝمــ٣مر ايمٔمــدل  ٝمــؼوايمٔمٚمــؾ، زم٣مجتــ٣مه سمــقهمغم إؽمــ٣ٌمب وايمٔمقاَمــؾ اظمٖمّمــٝم٥م إلم سمٔمٚم

 واظم٣ًمواة. 

واإلٞمًـ٣من  اومـعَمٖمتـقح فمـعم إَم٘م٣مٞمـ٣مت ايمق وعرـهمـ١من احلـقار َمُمـ وزم٣ميمت٣مرم

هم١مٞمٛمـ٣م وـد ىمـؾ  يمؽيمـذ :ـمٝمٖمٜمام يمِم٣ميمح َممموع ايمٔمدايم٥م واظم٣ًمواة دم اظمجتٚمـعيمتق

آصمتامفمل ايمِم٣مرخ أو سمدفمق إلم  ايمتٖم٣موتأؾم٘م٣مل احلقار ايمتل سمػمر ايمٓمٙمؿ أو سمًقغ 

 .أطمريـ ٣مهفمٛمٌمي٥م أو ؿم٣مئٖمٝم٥م جت أوسمٌٛمل ٞمٓمرة ؾمقهمٝمٛمٝم٥م 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 همٗمـد واظمًـ٣مواة:هق ايمذي ي٠مؽمس ضمٗم٣مئؼ ايمٔمدل  ٝمف،ايمذي ٞمدفمق إيم واحلقار

اظمختٙمٖمكم واظمٕم٣ميريـ وجت٣موز ىمؾ َمٗمتّمٝم٣مت  طمريـفمـ ـمٙمؿ أ احل٘مٝمؿ يمٗمرآنا هنك

ُٗ  َلٍّ ﴿: سمٔم٣ملم.. وم٣مل ايمٔمدايم٥م َُٰس ى َٟ ٜۡ ٗۡ  اهللَح ِٚ َولَـ ٗۡ ِِف ٱّلِيـ ٠ُك
ٗۡ يَُقَٰخُِٖ َ َٚ ل ي ِ ِٚ ٱَّلٍّ َن

ْۚ إِنٍّ  ۡٗ ِٟ ِصُف٠ٓاْ إَِّلۡ ِۡ ٗۡ َوُت ُٞ و ن َتَبَّ
َ
ٗۡ أ ِٚ دَِيَٰرُِك ّ٘ ِصِفنَي  اهللَُيۡرُِج٠ُكٗ  ِۡ ُٙ ۡ  ﴾٨ُُيِبَّ ٱل

 . (8  :ٛم٥ماظمٚمتح)

دم ٞمْمـ٣مق  ٣موردود أهمٔم٣ميمٛمـ ٣مىمؾ سمٌمهم٣مسمٛم٣م وَمقاومٖمٛم٣م وأهمٔم٣ميمٛمـ قنأن سم٘م همٝمٛمٌٕمل

ّٓ واطمتالف أطمريـ َمٔمٛم٣م، يٛمٌٕمل  ٔمدايم٥موهمّم٣مء ايم يـدهمٔمٛم٣م إلم جتـ٣موز َمٗمتّمـٝم٣مت  أ

 ٞمـ٣م٣مرزمقايمذيـ مل حي يمٖمكمزم٣مظمخ٣م ايمرهمؼسحي٥م إلم ايمػم و آٞمٝم٥مزمؾ هٛم٣مك دفمقة ومر ،ايمٔمدايم٥م

 .ايمًالح دم وصمقهٛم٣م احيٚمٙمقمل و

دم  ًـ٣مواة، إلم سمقهمغم أؽمـ٣ٌمب ايمٔمدايمـ٥م واظميٛمٌٕمل أن يتجف احلقار دائاًم  يمذيمؽ

زمٚم٘م٣من أن ٞمٚمتٙمؽ ايمقفمل ايمٔمٚمٝمؼ وايمٔمزم ايمِمـ٣مدق واإلرادة  ٝم٥موَمـ إمه ،اظمجتٚمع

 ايمـ٥مَمـ إزمٗم٣مء َمًغمة احلقار دم ٞمْم٣مق سمـقهمغم َمتْمٙمٌـ٣مت ايمٔمد ٞمتٚم٘مـاظمًتديٚم٥م ضمتك 

 .  ؾ اظم٣ًمواة وفمقاَم

 :ايمٗمٛم٣مفم٣مت واظم٣ًمضم٣مت اظمُمؼمىم٥م سمٛمٚمٝم٥م

َمـ ايمٗمقاؽمؿ اظمُمـؼمىم٥م  القاحلقار يًتٜمدف آٞمْم أناحل٘مٝمؿ ئمٙمٚمٛم٣م  ايمٗمرآن

.. وم٣مل سمٖمٔمٝمٙمٜم٣مفمػم آيمٝم٣مسمف وأؿمره إلم سمٛمٚمٝم٥م اظم٣ًمضم٣مت اظمُمؼمىم٥م وايمٔمٚمؾ فمعم  وئًمك

ثٖ  ﴿: سمٔم٣ملم َٙ ِ َِٓتَِٰب َتَهال٠َۡاْ إََِلَٰ ََك ٕۡ َٔ ٱ ۡٞ
َ
أ ٔۡ َيَٰٓ َلٍّ َجۡهُتـَد إَِلٍّ  ُُ

َ
ٗۡ أ َُٜس ََٜٜا َوَبۡيـ َش٠َآء ةَۡي

ِٚ ُدوِن  َوََل  اهلل ّ٘ ۡرَباٗبا 
َ
َٜا َبۡهًؾا أ ا َوََل َحخٍِّخَذ َبۡهُؾ ٠ٍّٕۡاْ  اهللنُۡۡشَِك ةِِٝۦ َطۡيـٔٗ ٌَإِن ح٠ََ

٠َن  ُٙ ٍّٛا ُمۡصـِٖ
َ
ُدواْ ةِأ َٟ ٠ل٠ُاْ ٱۡط ُِ ،  همـ٣محلقار ٓ يًـتٜمدف (64 آل فمٚمـران:) ﴾٦٤َذ
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 طمر،ايمْمرف أ لمزمٗمٛم٣مفم٣مت ايمذات، وإٞمام سمٔمريٖمٜم٣م إ ٔطمريـصم٥م إولم إومٛم٣مع ازم٣ميمدر

 وإٞمام ايمتقاصؾ وايمتٔم٣ميش. ٔم٥م،اإلهمح٣مم وايمٗمْمٝم ٜمدفيًت ٓهم١مٞمف ضمقار  وزم٣ميمت٣مرم

واجلدال ايمذي ٓ يٖميض إلم ٞمتٝمج٥م، زمؾ  اءاظمر فمـ - أيًّم٣م -ايمٗمرآن  ويٛمٜمك

  ظمُمؼمىم٥م،ون سمٛمٚمٝم٥م ايمٗمقاؽمؿ اد حيقل ٣مٞمٖمًٝمًّ  ٣مومد يزفمزع اظمُمؼمىم٣مت، ويقصمد َمٛم٣مطًم 

ءٍ ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم: ٗۡ ِِف ََشۡ ُٟ ٜۡ ِ٘ ْ ِطيَٗها ٍّٕۡصَج  ٗۡ َوََك٠ُٛا ُٟ ْ دِيَٜ َٚ ٌَر٠ٍُُّا ِي  ﴾إِنٍّ ٱَّلٍّ
ُٗ بَۡييَۢا  ﴿ سمٔم٣ملم: ووم٣مل( 051 :اَلٛهام) ُٗ ٱٕۡهِٖۡ ُٞ ا َجآَء َ٘ ٚۢ َبۡهِد  ِ٘ ْ إَِلٍّ  ر٠ٍُُّٓا ٍَ ا َت َ٘ َو

ثٞ  َٙ ِ ْۚ َول٠َََۡل ََك ۡٗ ُٟ َٚ  ةَيَٜۡ ِي ْۚ ِإَونٍّ ٱَّلٍّ ۡٗ ُٟ ِِضَ ةَيَٜۡ ُِ َصّّمٗ ٍّٕ َّ٘  ٖٔ َج
َ
َّ إََِلَٰٓ أ ِ ّب ۡج ِ٘ٚ رٍّ َِ َشتَ

ُٝ ُمرِيبٖ  ٜۡ ِ ّ٘  ٖ ّّ ٗۡ َِِٕف َط ٚۢ َبۡهِدِٞ ِ٘ َِٓتََٰب  ورِذ٠ُاْ ٱٕۡ
ُ
 . (٣4 يمُمقرى:ا) ﴾أ

أن ٞمامرس همٔم٣ميمٝمتٛم٣م ايمٖم٘مري٥م وضمٝمقيتٛمـ٣م ايمثٗم٣مهمٝمـ٥م يمتقؿمٝمـد  مجٝمًٔم٣مَمْم٣ميمٌقن  هم١مٞمٛم٣م

ايمٛمقفمٝمـ٥م دم  ُمـ٣مرىم٥مزمٚمًـتقى اظم ٣مٝمٔمً مج ٞم٘مقناظمٛمٜم٨م احلقاري ضمتك  قاَمؾأرىم٣من وفم

 .وإٞمّم٣مج طمٝم٣مرات نمدٞم٣م وَمًتٗمٌٙمٛم٣م ضم٣مضٞم٣مضمٗم٣مئٗمٛم٣م وصٝم٣منم٥م  عصٛم

دم آن  يكميٗمتيض ايمٔمٚمـؾ فمـعم َمًـتق ينواإلٞم٣ًم دماحلقار دم احلٗمؾ ايمثٗم٣م وإن

واضمد، َمًتقى ايمذات وايمٔمٚمؾ فمعم ايمتخٙمص َمـ رواؽم٤م يمٕمـ٥م ايمٛمٖمـل واإلومِمـ٣مء 

ايمتل سمٙمٕمل اظمختٙمػ واظمٕم٣مير، وٓ سمًـٚمح زمـٟمي ؾم٘مـــؾ  تىمؾ اظمٖمرداوايمتخقيـ و

 .َمـ إؾم٘م٣مل زمٟمي َمًتقى َمـ احلقار َمٔمف

 :وايمتقاصؾ احلقار

َمًـتقى  إلمافمتـزاز ٓ يِمـؾ  ٛمـفويم٘م ات،ٓ يٙمٕمل آفمتـزاز زم٣ميمـذ واحلقار

إٞمـف افمتـزاز  ،ايمٔمِمٌٝم٥م اظمذَمقَم٥م، أو ي٘مرس ٞمٓمرة اؽمتٔمالئٝم٥م يمٙمذات ود أطمـريـ

 .طمالومٝم٥مايمٛمٖمًٝم٥م وإ ٣مٙمٕمل َمتْمٙم٣ٌمت ايمقضمدة وذوؿمٜمزم٣ميمذات ٓ ي
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 راءزمٚم٘م٣من إجي٣مد َم٣ًمهم٥م َمقوقفمٝم٥م زمكم أ إمهٝم٥م َمـاحلقار  ودم

 أراءيمٙمدَم٨م زمكم  ٣مويم٥مأي حم وإن ٗمٝمدة،واظمٔمتٗمدات. همٙمٝمس ىمؾ رأي هق فم

إفمٚمك زم٘مؾ أؾم٘م٣ميمف  تٔمِم٤مؽمٝم٣مدة ايم ايمٛمٜم٣مئٝم٥م إلم اظمحِمٙم٥مواظمٔمتٗمدات، يٖميض دم 

 .همٝمٜم٣م أراء إلم َمٔمتٗمدات َٕم٥م سمتحقل ويؾهم١مٞمــف  ؽذيميم :وصٛمقهمــف

يدهمٔمؽ وحيرىمؽ ٞمحق  ق، وإٞمام ه يممع يمٙمتٔمِم٤م هل٣م ٓ ةزم٣ميمٖم٘مر هم٣مٓيمتزام

يمٛم٣م دم آيمتزام  واظمٕم٣ميريم٘مؾ صمقاٞم٤م ايمٖم٘مرة وجم٣مٓهت٣م وآهم٣مومٜم٣م  قمايمٔمٚم ٝمدايمتجً

٣مور وٞمتح ،وٞمٛمٓمؿ فمالوم٣مسمٛم٣م وسمقاصٙمٛم٣م َمٔمف ، زمقصمقدهٞمٔمؼمف  واظمقاومػوايمٗمٛم٣مفم٣مت 

وإَمقر، َمـ أصمؾ أن سمؼماىمؿ أؽم٣ٌمب اظمٔمرهم٥م، وسمتقؿمد  ّم٣مي٣مَمٔمف ضمقل ىمؾ ايمٗم

فمقاَمؾ ايمٔمالوم٥م، وهبذه ايمٔمٗمٙمٝم٥م وايمروضمٝم٥م سمتجذر َمٖم٣مهٝمؿ ضمٗمقق اإلٞم٣ًمن وسمتٟمىمد 

 وايمتٔم٣مون وايمتّم٣مَمـ. يمت٣ًمَمحومٝمؿ ا

زمقصمداٞمٛم٣م  طيرسمٌ ٖمزا وهٝم٣مىمؾ هق اؽمتٔمداد ٞمومٌؾ أن ي٘مقن أؿمرً  واحلقار

 .٣مسمٛم٣مضمٝم ئقنهلذا اخلٝم٣مر دم ىمؾ صمقاٞم٤م وؾم أؽم٦ًميمتل ا ،اإلؽمالَمٝم٥م ٣موومٝمٚمٛم

وإٞمام سمّمٝمٝمؼ  اظمقاومػ،ٓ يًتٜمدف ؾمٝمقع ضم٣ميم٥م ايمٖمقى دم أراء و واحلقار

احلقار  ٣مضم٥مؽم وآئتالف، همٚمـَم٣ًمضم٣مت اخلالف وايمٛمزاع، وإزمراز فمٛم٣مس ايمقضمدة 

 ،راع ايمٔمٛمٖمـلـأؽمـ٣ٌمب ايمِمـ زولوسمـ الهمـ٣متسمّمـٚمحؾ اخل وزم٣محلقارايمقضمدة  ت٨مسمٛم

يتؿ ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمٔمديـد  ،إَم٥م اتدفم٣مئؿ احلقار اظمتقاصؾ َمع سمٔمٌغم ء٣موزمدون إرؽم

َمـ ايمٗمٝمؿ واظم٣ٌمدئ جمردة فمـ وـمٝمٖمتٜم٣م احلّم٣مري٥م، وزمٔمٝمدة ىمؾ ايمٌٔمـد فمــ ايمٛمًـٝم٨م 

 .اإلٞم٣ًمين
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ضمقار اإلٞم٣ًمن َمع  :هم١من اإلٞم٣ًمن ٓ جيًد ومٝمٚمف إٓ زم٣مظمزيد َمـ احلقار وه٘مذا

 ٔمرهمـ٥مدة، وضمقاره َمع ـمـقاهر ايمْمٌٝمٔمـ٥م ظمذاسمف، وضمقاره َمع دوائره آصمتامفمٝم٥م اظمتٔمد

 .اإلٞم٣ًمين تٗمدموايم انزمام خيدم ايمٔمٚمر ًخغمه٣مأهاره٣م يمت

يمتٛمٓمٝمؿ ايمٔمالوم٣مت  جٝم٥مؽمؼماسمٝم١مأن نمٝم٣مب احلقار ىم ب،فمٙمٚمتٛم٣م ايمتج٣مر ويمٗمد

هيدد اجلٚمٝمع زم٣مٞمٗم٣ًمَم٣مت وسمُمٓمٝم٣مت  َٕم٥م،وا يمقؿمـايمٗمقى اظمتقهمرة دم ا جمٚمقعزمكم 

أن  ايميوريَمـ  يمذيمؽ :ٜمر وايمٔمٛمػ اظمت٣ٌمدلايمٗم ده٣ميمٝمزهتدد اجلٚمٝمع وسمدطمٙمٜمؿ دم 

 .٣م حلؾ َمُم٘مالسمٛم٣ماحلقار هق ؽمٌٝمٙمٛم٣م مجٝمٔمً  ن٣م أفمٚمٝمٗمً  ٣مامٞمً ٞم٠مَمـ إي

 تا فمــ اظمًـٌٗم٣مإطمالومل ظمامرؽمـ٥م احلـقار زمٔمٝمـًد  تقىاظمً ٞمِمؾ إلم ويم٘مل

ٞمحــ زمح٣مصمـ٥م إلم جم٣مهـدة ايمـٛمٖمس، وايمتٕمٙمـ٤م فمـعم  ٣مهزة،ايمٖم٘مري٥م أو اظمقاومػ اجل

أو  اتيمٙمذ كىمؾ أؾم٘م٣مل ايمتٔمِم٤م إفمٚم َمـ ٔمت٣مقوآٞم إهقاء وايمٛمقازع ايمّمٝمٗم٥م،

وحم٣مويمـ٥م همٜمٚمـف  طمـر،وايمًٔمل احلثٝم٧م ٞمحق آومؼماب َمـ أ ،وومٛم٣مفم٣مهت٣م هم٘م٣مره٣مٕ

وذيمؽ َمـ أصمؾ أن ي٘مقن احلقار دم ايمداطمؾ ايمٔمريب واإلؽمالَمل هـق  َم٣ٌمذ:زمُم٘مؾ 

ايمٛمقازع وَمٜمام ىم٣مٞمـ٦م اظمُمـ٘مالت  ٣مٞم٦مٓ ٞمحٝمد فمٛمف، َمٜمام ىم ايمذيإصؾ وايمث٣مزم٦م 

 .ذيمؽيمتل حتقل دون ا

..  ايمثٗم٣مدم ار٣م يمٔمٚمٙمٝم٥م احلق٣م َمزدوصًم احلّم٣مري٥م سمٖمرض فمٙمٝمٛم٣م وفمٝمً  رورةـايمّم إن

احلقار ايمثٗم٣مدم واإلٞم٣ًمين ايمذي وصٙم٦م إيمٝمف اظمجتٚمٔم٣مت زمكم دوهل٣م  زمٚمًتقىوفمل 

ايمٔمريب واإلؽمالَمل  زمقاومٔمٛم٣م ووفمل وايمًٝم٣مؽمٝم٥م،وايمٖم٘مري٥م  ايمٖمٙمًٖمٝم٥م رؽمٜم٣موسمٝم٣مراهت٣م وَمدا

ايمتل حتقل دون  ٣ٌمتتقهمرة ٓٞمْمالق هذه ايمٔمٚمٙمٝم٥م احلّم٣مري٥م وايمٔمٗموسمٙمٚمس اظمٚم٘مٛم٣مت اظم

 .ذيمؽ
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 يمٓمـروفيمٔمٚمٙمٝم٥م احلـقار ايمثٗمـ٣مدم سمتٟمؽمـس ا جطمالل هذا ايمقفمل اظمزدو وَمـ

هـذا ايمـقفمل  ودون ، اظمجـ٣مل هذااظمقوقفمٝم٥م وايمذاسمٝم٥م ٓٞمْمالق َم٣ٌمدرات ٞمقفمٝم٥م دم 

ـ َمقوـع ىمثـغم َمــ َمٖمرداهتـ٣م فمـ دمؾم٘مٙمٝم٥م وٓ ختـرج  تسمٌٗمك ايم٘مثغم َمـ اخلْمقا

ودم هـذا ايمقوـع  ،ورَمل ايم٘مرة دم َمرَمك ايمْمـرف اظمختٙمـػ واظمٕمـ٣مير كآؽمتٜمال

 .اخل٣مدفم٥م واظمًتٔم٣مرة يمٔمٚمٙمٝم٥م احلقار ايمثٗم٣مدم ٘م٣ملسمتجعم دم احلٝم٣مة ايمثٗم٣مهمٝم٥م ىمؾ إؾم

ن احلقار ايمثٗم٣مدم ايمذي يٟميت دم ؽمٝم٣مق وفمل ايمٙمحٓمـ٥م إ :ٓ ٞم٣ٌميمغ إذا ومٙمٛم٣م ويمٔمٙمٛم٣م

 ت٣مرخيٝم٥موَمتْمٙم٣ٌمسمف احلّم٣مري٥م، ووفمل ايمٙمحٓم٥م ايم َملاإلؽمالايمت٣مرخيٝم٥م يمقاومٔمٛم٣م ايمٔمريب و

ئمد ٞمقاة صٙم٥ٌم يمٙمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم اجل٣مد  حلقارهم١من هذا ا تٚمٔم٣مت،ظمجمجٝمع اايمتل سمٔمٝمُمٜم٣م 

ويتقاصؾ خلٙمـؼ ضم٣ميمـ٥م شمٗم٣مهمٝمـ٥م زمِمـٖم٣مت صمديـدة وفمٗمٙمٝمـ٥م ضمّمـ٣مري٥م  ىمؿايمذي يؼما

يمـقٞمكم  إٓ دايمتل ٓ سمرى دم ايمقصمق ٝمٗم٥ممت٣مرس ايمٗمْمٝمٔم٥م اظمٔمرهمٝم٥م َمع سمٙمؽ ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمّم

 سمْمٙمٔم٣مت فمـ ٥م٣م ظمٖمٜمقَم٣مت نمريٌَم٣م أومقيمف هٛم٣م إؽمٗم٣مؿمً  ويمٝمس ،وإزمٝمض همٗمط إؽمقد

همـ١من  وزم٣ميمتـ٣مرم ،وَمْم٣محمٜمـ٣م إولم اجلقهريـ٥م هت٣مضمٝم٣مسمٛم٣م ايمثٗم٣مهمٝم٥م، وإٞمام هل َمـ سمْمٙمٔم٣م

دم ايمذات ايمثٗم٣مهمٝم٥م، زمؾ هق إشمراء هل٣م وإوـ٣مهم٥م ٞمقفمٝمـ٥م إلم  ٣مسمِمدفمً  ٝمسايمثٗم٣مدم يم قاراحل

 .زمٛم٣مئٜم٣م وؽمٝم٣مومٜم٣م اظمٔمردم

َّٓ إمهٝم٥م زمٚم٘م٣من فمعم مجٝمع ايمِمٔمد واظمًتقي٣مت  همٚمـ ضم٣ملىمؾ  وفمعم  سمدهمٔمٛم٣م أ

 تالهم٣متوإٞمام يٛمٌٕمل أن سم٘مقن هذه آطم ت٣ٌمفمد،ايمٗمْمٝمٔم٥م واجلٖم٣مء وايم اطمتالهم٣مسمٛم٣م إلم

ٓ يم٘مل ٞمتٛمٗمؾ دم ومٛم٣مفم٣مسمٛم٣م، وإٞمام َمـ أصمؾ أن ٞمتٔمرف  ٝمٗم٥م،َمدفم٣مة إلم احلقارات ايمٔمٚم

 ٥ٌمإزايم٥م آضمتٗم٣مٞم٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م اظمِم٣مضم ٞمٓمر زمٔمّمٛم٣م ايمٌٔمض، وَمـ أصمؾ صمٜم٣متو فمعم
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ٓ زمحٝم٧م  ٝمع،زمكم اجلٚم ٥مويم٘مل يتؿ سمٛمُمٝمط دور ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم يمالطمتالهم٣مت،

وحتقل دون مم٣مرؽم٥م دوره٣م ووـمٝمٖمتٜم٣م دم احلقار أ ،آطمتالهم٣مت اظمُمؼمىم٣متسمٙمٕمل 

 .تّم٣مَمـوايمتٔم٣مون وايم

 أن احلقار يًٜمؿ زمُم٘مؾ أؽم٣مد دم سمذيمٝمؾ فمٗم٣ٌمت ايمقاومع، ايمتل متٛمع زمٚمٔمٛمك

 ومِم٣مء،واإل ٔم٣مدودم اظمٗم٣مزمؾ هم١من آؽمتٌ ،عواظمُم٣مري ايمْمروضم٣متَمـ سمٛمٖمٝمذ ايم٘مثغم َمـ 

يٗميض فمعم ىمؾ اظمٚم٘مٛم٣مت اظمٛم٣مؽم٥ٌم يمٙمٗم٣مء وآئتالف، ىمام أن هذا اظمٛمْمؼ حيرك ىمؾ 

 .ضنمرائز وٞمزفم٣مت اخلِم٣مم وايمت٣ٌمنم

 :ايمٛمٗمدو احلقار

تل جتٔمؾ ايمٔمٚمٝمٗم٥م، ايم ٣مديم٥مٓ يٚمٛمع ايمٛمٗمد، وإٞمام ي٠مؽمس يمٙمٚمٔمرهم٥م اظمتٌ احلقار

هٛم٣م ٓ يتجف إلم ايمدضمض  هم٣ميمٛمٗمد ،وايمتحْمٝمؿ تِمٖمٝم٥مفمـ ايم اوزمٔمٝمًد  ٣مءً ايمٛمٗمد زمٛمَّ 

وأهم٘م٣مر وصٝمغ صمديدة، حترك ايمراىمد، وسمًتٖمز  ،وايمٛمٗمض، وإٞمام يمتقيمٝمد رؤى

ٓ يتحقل  وه٘مذا ل،احلقار وايمتالوم َمـ زيدايم٣ًمىمـ، وسمدهمع اجلٚمٝمع ٞمحق اظمـــ

ٓؽمتٖمزاز، وإٞمام هق فمٚمٙمٝم٥م ومِمدي٥م ايمٛمٗمد إلم مم٣مرؽم٥م فمُمقائٝم٥م، ومقاَمٜم٣م ايمٛمٗمض وا

ممٝمزة يمٙمٔمٚمؾ  وضمٗمقلووافمٝم٥م، سمتجف إلم اىمتُم٣مف َم٣ًمضم٣مت صمديدة يمٙمٛمٓمر وايمتٖم٘مغم 

 .ايمْمٚمقح وزمٙمقرةوايمتحُمٝمد  يمٙمتْمٙمعراهٛم٥م  وآهم٣مق ٥مواحلرىم

هم١من احلقار وايمٛمٗمد يت٘م٣مَمالن، همال ٞمٗمد زمٛم٣مء زمدون ضمقارات َمًتديٚم٥م  وهبذا

أٞمف  واظمٔمرهم٥م، ىمامل، وسمٔمٚمٝمؼ أؽم٣ٌمب ايمٖمٜمؿ وَمتقاصٙم٥م سمتجف إلم سمٌديد اجلٜمؾ اظمت٣ٌمد

 د،ايم٣ًمئ سم٣ًمئؾإلم احلٝمقي٥م وايمٖمٔم٣ميمٝم٥م، زمدون فمٚمٙمٝم٥م ٞمٗمد،  وَمٖمضٍ  صم٣مد قارٓ ضم

 .٘مريوايمٖم ٛمٖمزوسمٛم٣مومش اظمقروث، وسمٌدد ايمريـ ايم
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 اخلٝم٣مرات،اإلٞم٣ًمن ايمتٔمدد وايمتٛمقع دم ايمٗمٛم٣مفم٣مت وإهم٘م٣مر و ي٘م٤ًم هم٣محلقار

 ،اء فمعم َمًتقى اظمٔم٣مَمٙم٥م أو ايمتجرزم٥ماٞمٖمت٣مح طمِم٥ٌم ؽمق ٚمٙمٝم٥موايمٛمٗمد ي٠مؽمس يمٔم

 ،( يٖمّمٝم٣من إلم نمٛمك دم ايمُمخِمٝم٥م فمعم خمتٙمػ اظمًتقي٣متايمٛمٗمد)احلقار و ٣موىمالمه

اإلومِم٣مء  ٥مايمٔمالوم٥م زمكم خمتٙمػ ايمتٔمٌغمات وإؿمٝم٣مف ٓ يٚم٘مـ أن سمٌٛمك زمٔمٗمٙمٝم وأن

َمآهل٣م إطمغم اظمزيد َمـ ايمٗمٜمر وايمٔمٛمػ  فمالوم٥مٕهن٣م  :وَمٛمْمؼ ايمتحْمٝمؿ واظمحق

 اظمت٣ٌمديم٥م.وإضمٗم٣مد 

ومج٣مفم٣مت، أن سمٌٛمك فمالوم٣مسمٛم٣م زمٚمٛمْمؼ  اأهمرادً  ٣ميمٛم٣م مجٝمٔمً  إصمدىهم١من َمـ  يمذيمؽ

 ٛمقع٣م فمعم ضمٗم٣مئؼ ايمتمجٝمٔمً  ٛم٣مأهم٘م٣مرٞم٣م وفمٗمقيمٛم٣م وٞمٖمقؽم زمٖمتحو ،قارايمتقاصؾ واحل

ايم٘مٖمٝمؾ زم١مزايم٥م َم٣م سمراىمؿ َمـ ؽمقء دم اخلْم٣مزم٣مت  قهذا اظمٛمْمؼ ه ٕن :وايمتٔمدد

  .وإلم اظمختٙمػ واظمٕم٣مير ات ايمرؤي٥م إلم ايمذواظمامرؽم٣مت، دم اظمقاومػ وايمٗمٛم٣مفم٣مت، دم

 َمـ ؽوذيم :هق آٞمخراط دم َمُم٣مريع ضمقاري٥م –دائاًم  –هم١من اظمْمٙمقب  يمذيمؽ

وايمتٔم٣ميش وايمت٣ًمىمـ احلّم٣مري، وضمتك يتٔمٚمؼ طمٝم٣مر  احلقارأصمؾ إرؽم٣مء سمٗم٣ميمٝمد 

 اظمٛم٣مهم٥ًم ايمًٙمٚمٝم٥م وزمقؽم٣مئؾ ديٚمٗمراؿمٝم٥م.

جي٣مزمٝمـ٥م اظمتًــ٣محم٥م، اإل ٝمــ٥ماظمرىمـزي هــق: ىمٝمـػ يــتؿ سمْمـقير ايمٔمٗمٙم وايمًـ٠مال

 َمـ طمالل أيت:  يتؿوزمٙمقرهت٣م وسمٔمٚمٝمٗمٜم٣م دم اظمحٝمْمكم ايمٔمريب واإلؽمالَمل؟ وهذا 

 وايمثٗم٣مدم: إلٞم٣ًمينا ايمتقاصؾ

 َمتٌـ٣مدل، وإنوسمٖم٣مفمـؾ  ضمٝمقيـ٥مضمريـ٥م و َم٣ًمضم٥مئمد ضورة إٞم٣ًمٞمٝم٥م و وهق

 .أؽم٣مؽمٝم٥م َمـ ومٝمؿ اإلٞم٣ًمن واحلّم٣مري٥م دم هذا ايمٔمٌم ٥منمٝم٣مزمف ئم٣مدل طمْمر نمٝم٣مب ومٝمٚم
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 رورؽمـ٣ميم٥م ضمـقا ،َمًتقي٣مسمف ومٝمٚم٥م ضمّمـ٣مري٥م شمٚمٝمٛمـ٥م زم٘مؾاإلٞم٣ًمين  صؾهم٣ميمتقا

ه٣مصمًـٛم٣م  وإناظمختٙمٖم٥م،  هم٘م٣مرزمكم ايمثٗم٣مهم٣مت وإ ٔم٣ميشوسمٔم٣مرف وأروٝم٥م سم٣ًمَمح وسم

٣م يٛمٌٕمل أن يتجف إلم ضورة إرؽم٣مء ومقافمد وأؿمر يمٙمتقاصؾ اظمًتٚمر زمكم خمتٙمػ مجٝمٔمً 

ؾم٣مَمؾ،  قاصقمسمايممموط ايميوري٥م إلؿمالق همٔمؾ  املواؽمت٘م ٣مت،إؿمٝم٣مف وايمثٗم٣مهم

 .تْمقيردوره٣م دم ايمٌٛم٣مء وايم ٣متضمتك مت٣مرس ىمؾ هذه ايمثٗم٣مهم

ــ٥م دم أي جمتٚمــع فمــريب وإؽمــالَمل وم٣مئٚمــ٥م فمــعم اضمــؼمام  وايمقضمــدة ايمداطمٙمٝم

 ػوسمْمقره دم خمتٙمـ ظمجتٚمعايمتٛمقفم٣مت وايمتٔمددي٣مت، وهق ايمقصمف أطمر يمتٗمدم هذا ا

اطمٙمٝمـ٥م د ةواصمتامفمل ضمٗمٝمٗمل زمـدون وضمـد ٣مديزمٚمٔمٛمك أٞمف ٓ سمٗمدم اومتِم ،اظمج٣مٓت

َمٛمٓمقرٞم٣م وسمٗمـديرٞم٣م أن همٔمـؾ  ودمايمتٗمدم وذوؿمف اظمجتٚمٔمٝم٥م،  تٙمزَم٣متسمقهمر ىمؾ َمً

َمــ ىمـؾ ايمتُمـقه٣مت  ٗمـ٣مدمحيرر ايمقفمل ايمقؿمٛمل وايمث يايمتقاصؾ اظمًتديؿ، هق ايمذ

 .واإلومِم٣مء ايمٗمْمٝمٔم٥مايمتل سمٕمذي ضم٣مٓت  إوه٣ممو

 ومٝمؿ احلقار وايمت٣ًمَمح: سمٟمصٝمؾ

اإلٞمًـ٣مٞمٝم٥م، وايمٔمٚمـؾ فمـعم  وايم٘مراَمـ٥مَمـ سمٟمصٝمؾ ومٝمؿ احلقار وايمت٣ًمَمح  ٓزمد

 يمٌٛم٣مءطمٝم٣مرات ا وسمٔمٚمؼحتقيؾ هذه ايمٗمٝمؿ إلم ضمٗم٣مئؼ وووم٣مئع سمزيد َمـ همرص احلقار 

 .وايمٔمٚمران

ايمٌديؾ  هقزمد َمـ إدراك أن احلقار زم٘مؾ َمتقايمٝم٣مسمف وأؾم٘م٣ميمف وَمًتقي٣مسمف:  وٓ

وأن  ،وايمٛمٖمل اظمت٣ٌمدل جلٚمٙم٥م اظمدارس ايمٖم٘مري٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م ٛم٣مزمذيمٔمالوم٣مت ايمت يمْمٌٝمٔملا

اإلجي٣مزمٝم٥م وَمٖمرداهت٣م ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م، هق ايمذي  ٝم٥مهذه ايمٔمٗمٙم ٝم٣مدةؽم

 وَمـحيقل دون ٞمج٣مح َمُم٣مريع ايمتٖم٘مٝمؽ اجلديد يمٙمٚمجتٚمٔم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، 
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وفمٝمٛم٣م احلٝم٣ميت وٞمِمٝمغ فمالوم٣مسمٛم٣م وحت٣ميمٖم٣مسمٛم٣م،  ٞمًتٚمدطمالل هذه ايمٗمٝمؿ وايمٔمٛم٣مس، 

 .ٞمٝم٥ماإلٞم٣ًم هروٞمحدد َمقاومٖمٛم٣م َمـ خمتٙمػ ايمٓمقا

اظمِمـغمي٥م زمح٣مصمـ٥م  ي٣متَمقصم٣ٌمت ايمٛمٜمقض وَمتْمٙم٣ٌمت َمقاصمٜمـ٥م ايمتحـد وإن

َمــ ىمـؾ َمـ٣م ئم٘مـر صـٖمق  اطمٙمٝمـ٥مايمٔمرزمٝمـ٥م واإلؽمـالَمٝم٥م ايمد صمقاءإ سمٛمٗمٝم٥مدائام إلم 

ايمٛمٜمقض ايمًٝم٣مد  ت٣م َمـ أصمؾ سمقهمغم ىمؾ َمًتٙمزَم٣موايمقضمدة وايمٔمٚمؾ َمٔمً  ايمتّم٣مَمـ

إؿمالق فمٚمٙمٝمـ٥م   إلميمٙمٔمرب واظمًٙمٚمكم زمح٣مصم٥م دائاًم  ٝم٥مايمداطمٙم وايمقضمدةواحلّم٣مري، 

وسم٠مؽمس يمٛمٚمط صمديد َمـ ايمٔمالوم٥م ومقاَمٜم٣م ايمٔمزة  ٣ميض،اظم رىم٣ممضمقار َمًتديؿ، سمزيؾ 

 .واحل٘مٚم٥م واظمِمٙمح٥م

ايمت٣مرخيٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، مل ي٘مـ ويمٝمد  جرزم٥مايمٖمٗمٜمل وايمٖم٘مري دم ايمت هم٣ميمتٛمقع

 ٝم٥مفمٗمٙمٝم٥م وفمٙمٚم ٝمقي٥ما فمـ ضمسمٔمٌغمً  ىم٣منآٞمٗم٣ًمم وايمتممذم وايمتٖمرق اظمذَمقم، وإٞمام 

 ص،آؽمتٛم٣ٌمط ودٓٓت ايمٛمِمق ٥مدم فمٚمٙمٝم ٛمٜمجٝم٥ماظم اظمتٌٛمٝم٣متأراء و أدت إلم سمٔمدد

َمـ أراء وإهمٜم٣مم وأؾم٘م٣مل احلقار  ايم٘مثغممم٣م أسم٣مح يمٙمٚمًٙمٚمكم دم سمٙمؽ احلٗم٥ٌم 

ايمٔمديد َمـ  إن. وٓ ٞمٔمدو ايمِمقاب ضمكم ايمٗمقل: ْمؼاظمًتٛمد إلم ايمٔمٙمؿ واظمٛم

واإلزمدافمٝم٥م، ىم٣مٞم٦م ايمٔمٙمٚمٝم٥م واظمٔمرهمٝم٥م  َم٘مت٣ًٌمهت٣ماحلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م و َمٛمجزات

 ايمٔمٗمٙمٝم٥م.زمٖمٔمؾ هذه 

احلج٥م واظمٛمْمؼ  لمإ تٛمدهم١مٞمف ٓزمد َمـ سمٟمصٝمؾ ومٝمؿ ايمت٣ًمَمح واحلقار اظمً يمذيمؽ

 وايمرأي اظمقؤمل اظمتجرد.
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ومٝمٚمٛمـ٣م  َمـ٣ممأن ٞمٗمـػ َمـع ذواسمٛمـ٣م، وٞمٔمـرض ومٛم٣مفم٣مسمٛمـ٣م أ ٣مإوان يمٛم٣م مجٝمٔمً  وآن

 قيٚمٜمامم يمتٗمـاخلــ٣مص وايمٔمـ٣م ؽمـٙمقىمٛم٣موَم٣ٌمدئٛم٣م ايمٔمٙمٝم٣م، وٞمراصمع مم٣مرؽم٣مسمٛم٣م و ىايم٘مػم

 .ايمقاومع واظمث٣مل ويمردم ايمٖمجقة زمكم

*        *        *
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 () احلٌاراخ انقرآنيح قراءج تأيهيح
 

هذه ومراءة َمتٟمَمٙم٥م سمتحرك زمحذر َمٛمّمٌط دم َمت٣مزمٔم٥م احلقار ايمٗمرآين، واظمح٣مورة هـل 

،  أي أن احلـقار دم ضم٣مصمـ٥م إلم سمٔمـدد اظمج٣موزم٥م وحت٣مور ايمٗمـقم سمراصمٔمـقا ايم٘مـالم زمٝمـٛمٜمؿ

أو َمـ٣م  ايمُمخقص اظمتح٣مورة،  وحتديد اظمقوقع اظمْمـروح يمٙمحـقار يمٙمقصـقل إلم اسمٖمـ٣مق

 يُمٌف آسمٖم٣مق .

 رآن ايم٘مـريؿ شمـالث َمـرات: دم ومقيمـف سمٔمـ٣ملمـٖمردة دم ايمٗمــد سمرددت اظمــووم
َنـزَّ جَ  َوََكنَ ﴿

َ
ـاَٗل َوأ َ٘  َّ ِٜ٘ ۡزََثُ 

َ
َٛا۠ أ

َ
ۥٓ أ ٠َ ُُيَاوُِرهُ ُٞ اَل َِٕصَِٰدتِِٝۦ َو َِ ٞر َذ َٙ ـٗرا ََلُۥ َث ٍَ

ـۡرَت  ﴿: وومقيمف سمٔم٣ملم ،(١4)ايم٘مٜمػ: ﴾ٮ٢ ٍَ َز
َ
ۥٓ أ ٠َ ُُيَاوُِرهُ ُٞ ۥ َو ُٝ َُاَل ََلُۥ َغاِخُت

َّ رَُجٗٗل  َٰ ى ٍّٗ َش٠ٍّ ثٖ ُث ٍَ ۡف ِ٘ٚ جَّ  ٍّٗ ِ٘ٚ حَُراٖب ُث  َّ َِ ِي َخَٖ ، ( ١7) ايم٘مٜمػ:  ﴾ٱ٢ةِٱَّلٍّ

ْۚٓ  اهللوَ  اهللَوتَۡظَخِِكٓ إََِل ﴿ وومقيمف سمٔم٣ملم: ا َٙ ُم ََتَاُوَرُك َٙ  (.٣) اظمج٣مديم٥م:  ﴾ يَۡص

ويمٙمحقار أدواسمف وأزمٛمٝمتف، وهذه إزمٛمٝم٥م سمتٛمـقع ضمٝمـ٧م حتتـؾ ايمّمـامئر اظمرسمٌـ٥م 

ويٚم٘مــ  ،ذيمؽ أهن٣م ايمدايم٥َّم اظمرىمزي٥م فمعم ايمُمخقص اظمتح٣مورة احلقار،إولم دم زمٛم٣مء 

  :حتديده٣م ٞمٓمري٣م دم ايمتُم٘مٝمؾ أيت

أٞمـ٣م /  ---أٞمـ٣م / أٞمـ٦مِ     ---أٞم٣م / أٞم٦َم  ---أٞم٣م / ٞمحـ  ---أٞم٣م / أٞم٣م 

أٞمـ٣م /  ---أٞمـ٣م / هـل  ---أٞم٣م / هق  ---أٞم٣م / أٞمتـ  ---أٞم٣م / أٞمتؿ  ---أٞمتام 

 هـ.أٞم٣م /  ---أٞم٣م / هؿ  ---مه٣م 

                                                           

( ) صم٣مَمٔم٥م فمكم ؾمٚمس. - ٔداب، إؽمت٣مذ اظمتٖمرغ زم٘مٙمٝم٥م ا أ.د/حمٚمد فمٌد اظمْمٙم٤م 

  ، َم٣مدة )ضمقر(. م٣979دار اظمٔم٣مرف :ؿمٌٔم٥م ، ، ازمـ َمٛمٓمقر  يم٣ًمن ايمٔمرب( ٣)
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يم٘مــ يالضمـظ أن  ، وحتؾ جمٚمؾ ايمّمامئر حمـؾ ) أٞمـ٣م ( فمـعم ايمٛمحـق ايمًـ٣مزمؼ

ذيمؽ أن وـٚمغم ايمٕم٣مئـ٤م  ،وٚمغمي  اظمت٘مٙمؿ واظمخ٣مؿم٤م مه٣م أيمِمؼ ايمّمامئر زم٣محلقار

ص ايمندي، ورزمام هلـذا ايمًـ٤ٌم أؿمٙمـؼ فمٙمٝمـف ايمًـ٘م٣مىمل وـٚمغم هق إٞم٤ًم يمٙمٛم

، ويٚم٘مـ أن ٞمت٣مزمع هذه ايمّمامئر دم ضمـقار ٞمٌـل اهلل يقؽمـػ َمـع رهمٝمٗمـل 1احل٘م٣مي٥م 

ۡنَِّصُ ََخۡٗراَۖ َوَُاَل  ﴿ :ايمًجـ
َ
َِِٰنٓ أ َرى

َ
ٓ أ آ إِّّنِ َٙ ُٞ َخُد

َ
َٚ َذَخَياِنۖٓ َُاَل أ ۡج ُٝ ٱلّصِ َه َ٘  َٔ َوَدَخ

َِِٰنٓ  َرى
َ
ٓ أ ا ٱٓأۡلَخُر إِّّنِ وِيِِٖٝۦَٓۖ إٍِٛـّ

ۡ
َٜا ةَِخأ َۖ َٛبِّۡئ ُٝ ٜۡ ِ٘ رۡيُ  ُٔ ٱٕفٍّ ُز

ۡ
ا حَأ َِس ُخٗۡزٗ

ۡ
ُٔ ٠ٌََۡق َرأ َۡحِ

َ
 أ

ۡدِصننَِي  ُٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘  َّ َٰ  ( . ١6) يقؽمػ: ﴾٢ََٰٛرى

وسمتٌع ايمّمامئر طمقاص سمٔمٌغمي٥م يّمٚمٜم٣م َمٌحـ٧م زمالنمـل َمـزدوج هـق اخلـػم 

ََتۡ ﴿: واإلٞمُم٣مء، همٝم٘مقن آؽمتٖمٜم٣مم دم َمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم
َ
اأ َٟ ِصُد ذِي ٍۡ ٚ ُح َ٘ ا  َٟ ُٔ ذِي  ﴾َه

َِ َنَػاكَ ﴿ (، وي٘مقن  إَمر دم َمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم:١2 ايمٌٗمرة:)
ٕۡ ( ٣2)ايمٛمٚمـؾ:   ﴾أَ

ـَجَرةَ ﴿: وي٘مقن ايمٛمٜمل دم َمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم َرَبا َهَِٰذهِ ٱلظٍّ ِۡ  ،(١5)ايمٌٗمـرة:   ﴾َوََل َت

ٚۡ ﴿: وي٘مقن ايمٛمداء دم َمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم ِ٘ ۥ َٕۡيَس  ُٝ ٠ُُٜح إٍِّٛ َٰ َّ َي ِٖ ۡٞ
َ
(، 46)هقد:   ﴾أ

و ي٘مقن ايمتٚمٛمل ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم همٝمام ومِمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم يمًـ٣من َمـريؿ فمٙمٝمٜمـ٣م 

ا﴿: ايمًالم نِصّيٗ ٍّ٘ َٔ َهََٰذا َوُكُٜج نَۡصٗيا  ِ٘جَّ َرۡت َۡيتَِِن  َٰٖ  (. 1١) َمريؿ:  ﴾َي

وَمـ اظمٜمؿ أن ٞمُمغم إلم أن إدوات احلقاريـ٥م ٓ سمتقومـػ فمٛمـد هـذه إزمٛمٝمـ٥م 

، زمؾ سمتج٣موزه٣م إلم َم٣م أؽمٚمٝمٛم٣مه احلقار ايمِمـ٣مَم٦م دم َمثـؾ ومقيمـف  أو اظمٛمْمقوم٥م اظم٘متقزم٥م

َطاَرۡت إَِّلِۡٝ ﴿ سمٔم٣ملم:
َ
 (، أي أن َمريؿ فمٙمٝمٜم٣م ايمًالم سمٗمقل دون يمٖمظ 19)َمريؿ:  ﴾ٌَأ

                                                           

 .8ص  ، زمغموت  ،دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م  ، ، ايمً٘م٣مىمل ( َمٖمت٣مح ايمٔمٙمقم1)
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 .  : وصمٜمقا ىمالَم٘مؿ يمٔمٝمًك همٜمق ايمذي ؽمقف جيٝم٤م فمـ أؽمئٙمت٘مؿ َمٛمْمقق

٥م َمثؾ أؽمٙمقب ٣مج حتي أدوات إو٣مهمٝمَج وفمٛمدَم٣م يتداطمؾ احلقار َمع احلِ 

إِن  ﴿:  دم ومقيمف سمٔم٣ملم "فمٙمٝمٜمام ايمًالم"ايمممط دم َمثؾ ومقل َمقؽمك يمٙمخي
َّ َنٚ ِۡلُ

َ
ء َشأ ا ٌََٗل حَُصَِٰدتِِۡن  ََشۡ َٞ ( وأؽمٙمقب ايمٗمٌم ىمام  76) ايم٘مٜمػ:  ﴾َبۡهَد

ْ  ﴿ دم ومقل هقد فمٙمٝمف ايمًالم يمٗمقَمف: ٠ِۡم ٱۡختُُدوا َِ َٰ ٠ُٞٗداْۚ َُاَل َي  ۡٗ ُٞ َخا
َ
 اهللِإَوََلَٰ ََعٍد أ

ونَ  ََتُ ٍۡ ُ٘ ٗۡ إَِلٍّ  ٛخُ
َ
ۥَٓۖ إِۡن أ ٍٝ َدرۡيُهُ َٰ ٚۡ إَِل ِ ّ٘ ا َُٕسٗ  (، واظم٠مىمدات وهل 52:  )هقد ﴾َ٘

ىمثغمة َمثؾ: )إن وأن وومد وايمالم وٞمقن ايمتقىمٝمد وايمت٘مرار، وأدوات اإلضاب َمثؾ 

ٗۡ ﴿: يمٌٛمٝمف وم٣مل سمٔم٣ملم (ايمًالم فمٙمٝمف)ىمام دم ومقل ئمٗمقب  ،زمؾ  َٕۡج َُٕس ٔۡ َش٠ٍّ ةَ
 
َ
ٗۡ أ ُصُس ٍُ ٛ

َ
 فمٙمٝمف)(، وآؽمتدراك َمثؾ يم٘مـ دم َمثؾ ومقل هقد  ٣8:  )يقؽمػ ﴾ۡمٗراأ

ِٚ رٍّّبِ  ﴿:  يمٗمقَمف (ايمًالم ّ٘ ِِّٓنِ رَُش٠ٞل  َٰ ثٞ َوَل َٞ ا ٍَ ٠ِۡم َٕيَۡس ِِب َش َِ َٰ َُاَل َي
ِٙنيَ  َ َٰٖ  (.67)إفمراف:   ﴾ٱَٕۡع

وَمـ ايمقاوح أن ايمؼماث ايمٔمريب ىم٣من فمعم وفمل زم٣مَمتزاج احلقار زم٣محلج٣مج دم 

يمتل حتت٣مج سم٣ٌمدل احلج٨م وايمػماهكم زمكم إؿمراف اظمتح٣مورة أو اظمتٛم٣مـمرة ايمًٝم٣موم٣مت ا

ٕن ايمٗمرآن أصٌح اظمِمدر إول  ومٌؾ ٞمزول ايمٗمرآن، وزاد هذا ايمقفمل زمٔمد ٞمزويمف

وهذا آَمتزاج زمكم  ز،يمٙمٔمٗمٝمدة وايمٖم٘مر وايمثٗم٣مهم٥م واإلزمداع زمقصٖمف ايمٛمص اظمٔمج

ٓؽمتدٓل زمقصٖمف يٛمٓمر دم فمٙمؿ ا لايمً٘م٣مىم ايمذي صمٔمؾاحلقار واحلج٣مج هق 

  يمٔمٙمؿ اظمٔم٣مين.َم٘مٚماًل 
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وهٛم٣مك ىمثغم َمـ اظمروي٣مت ايمؼماشمٝم٥م متزج زمكم احلقار واحلج٣مج، وزمخ٣مص٥م دم 

ايمقوم٣مئع ايمًٝم٣مؽمٝم٥م، واظمٗم٣مَم٣مت، وايمٗمِم٥م اخلراهمٝم٥م وايمٗمِم٥م فمعم يم٣ًمن احلٝمقان وَمـ 

 اظمروي٣مت ايمتل سمقشمؼ هذا آَمتزاج دم ايمؼماث ايمٔمريب: 

هم٣مٞمْمٙمٗم٣م إلم  ،همٟمىمٙمٜم٣م هم٣مطمتْمٖمٜم٣م ايمثٔمٙم٤م ، وم٣ميمقا إن إرٞم٤م ايمتٗمْم٦م شمٚمرة "

 ،ؽمٚمٝمًٔم٣م دفمقت :وم٣مل -احلًؾ ويمد ايمّم٤م  -ايمّم٤م همٗم٣ميم٦م إرٞم٤م ي٣م أزم٣م احلًؾ

ًٓ  :همٗم٣مل،  أسمٝمٛم٣مك ٞمختِمؿ إيمٝمؽ :همٗم٣ميم٦م  :وم٣مل، هم٣مطمرج إيمٝمٛم٣م :وم٣ميم٦م ،  ضم٘مٚمتامفم٣مد

 :وم٣ميم٦م ،ضمٙمقة هم٘مٙمٝمٜم٣م :وم٣مل ، إين وصمدت مترة : وم٣ميم٦م ،دم زمٝمتف ي٠مسمك احل٘مؿ

 ،وم٣مل: زمحٗمؽ أطمذت،  همٙمْمٚمتف :وم٣ميم٦م ،يمٛمٖمًف زمٕمك اخلغم :وم٣مل ،يمثٔمٙم٤مهم٣مطمتْمٖمٜم٣م ا

 .(1)"ومد ومّمٝم٦م :وم٣مل ،هم٣مومض زمٝمٛمٛم٣م :وم٣ميم٦م ،ضمر اٞمتِمػ :وم٣مل، همٙمْمٚمٛمل :وم٣ميم٦م

وومد سمقهمرت دم هذا احلقار إدوات احلقاري٥م واحلج٣مصمٝم٥م فمعم صٔمٝمد واضمد 

هـذه اجلٚمـؾ فمـعم  ، شمـؿ سمـرددت ٥مشمؿ سمٌٔمثرت مجؾ هذا احلقار واؽمتٙم٦م ىمؾ مجٙمـ

،ٕيمًٛم٥م زمٔمد ذيمؽ دم ايمًٝم٣موم٣مت ايمتل سمًتدفمٝمٜم٣م زمقصٖمٜم٣م ا ًٓ وَمــ شمـؿ همٗمـدت  أَمثـ٣م

 أطمرى.وسمٌع ذيمؽ نمٝم٣مب ؿمٌٝمٔمتٜم٣م احلج٣مصمٝم٥م َمـ صمٜم٥م  صمٜم٥م،ؿمٌٝمٔمتٜم٣م احلقاري٥م َمـ 

وَمـ طمالل ومراءة ايمٛمص ايمٗمرآين زمحًث٣م فمـ جمٚمقع احلـقارات ايمٗمرآٞمٝمـ٥م فمـعم 

وهق احلـقار ، يمًامويضمٝم٧م ىم٣من ايمٌدء زم٣محلقار ا، ايمٛمحق ايمذي ؽمٌٗم٦م اإلؾم٣مرة إيمٝمف

شمـؿ ، شمـؿ إزمٙمـٝمس، شمـؿ آدم وضمـقاء، ايمذي دار زمكم اهلل ؽمـٌح٣مٞمف وسمٔمـ٣ملم واظمالئ٘مـ٥م

زمدًءا زمٛمـقح  ،ايمًاموي إريض وهق ايمذي دار زمكم اهلل ؽمٌح٣مٞمف وإٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم

                                                           

 م. ٣959اظم٘مت٥ٌم ايمتج٣مري٥م  ،٣1/  ١ حتٗمٝمؼ: حمٚمد أزمق ايمٖمّمؾ إزمراهٝمؿ  ، ، اظمٝمداين ( جمٚمع إَمث٣مل1)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
نمغم أن احلـقار َمـع إٞمٌٝمـ٣مء واظمرؽمـٙمكم ىمـ٣من ، وطمت٣مًَم٣م زمٚمحٚمد  (ايمًالم فمٙمٝمف)

ـ﴿ :(ايمًالم فمٙمٝمف) ي٣مسمٔم٣ملم يمزىمر دم َمثؾ ومقيمف، َم٣ٌمًذا ََٰزَكرِيٍّآ إٍِّٛا ُٛبَّظِ ٍم ـَي ُرَك ةُِيَلٰـَ
ۥ َُيَۡيَٰ  ُٝ ُٙ هم٘م٣من ضمـقاًرا زمـ٣ميمتٙمٗمكم ىمـام دم ، ( أَم٣م احلقار َمع حمٚمد  7)َمريؿ:  ﴾ٱۡش

ا ِنٜدَ  ﴿ومقيمف سمٔم٣ملم  ظمحٚمد:  َٟ ُٙ ٖۡ ا ِن َٙ ٔۡ إِجٍّ ُُ َۖ ا َٟ َٰ يٍّاَن ُمۡرَشى
َ
اَنثِ أ ِٚ ٱلصٍّ َّ َن  يَۡصـ٠ََُٖٔٛ

ـ٠َْۚ  ُٞ  
آ إَِلٍّ َٟ ُۡخِ ا ل٠َِ َٟ ِي ّٖ ۖٓ ََل َُيَ وهـق  ،شمـؿ احلـقار إريض ،(٣87) إفمـراف  ﴾َرّبِ

ويالضمظ أن َمٔمٓمؿ احلـقارات ، احلقار ايمذي دار زمكم إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم و أومقاَمٜمؿ

وىمٛمـ٦م  ،أدواسمـف –هـق أطمـر  –ايمٗمرآٞمٝم٥م ومد اَمتزصم٦م زم٣محلج٣مج ايمـذي اؽمـتدفمك 

  ٣مومف ايمذي اؽمتدفم٣مه وزمُمخقصف ايمتل ؾم٣مرىم٦م همٝمف .ضمريًِم٣م فمعم رزمط ىمؾ ضمقار زمًٝم

وَمـ اظمٜمؿ ايمٗمقل إن ومـراءة هـذه احلـقارات ايمٗمرآٞمٝمـ٥م ومـد ومـدَم٦م دروؽًمـ٣م 

ٜمـ٣م ٝميمإويٌدو أن مجٜمرة اظمٖمنيـ ومـد أؾمـ٣مروا  ،يمإلٞم٣ًمن دم ىمؾ َم٘م٣من ودم ىمؾ زَم٣من

وهق َم٣م أضم٤م أن أوٝمٖمف دم هذا ايمتٙمخٝمص زمٔمد أن  ، ١مؾم٣مرات َمقصمزة أو نمغم حمددةزم

 اظمتـ. دم ِماًل ؿمرضمتف َمٖم

وايمدرس إول ايمذي ٞمت٣مزمٔمف، درس صم٣مء دم احلـقار ايمًـاموي َمـع اظمالئ٘مـ٥م 

، وَمع إزمٙمٝمس شم٣مٞمًٝم٣م، ذيمؽ أن احلقارات ايمٗمرآٞمٝم٥م هل٣م نم٣مي٣مهت٣م اظمحددة ًٓ وأهـداهمٜم٣م  ، أو

وهذا يتحٗمؼ فمـعم ، ايمديٛمٝم٥م وإطمالومٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمؼمزمقي٥م ٕهؾ إرض مجٝمًٔم٣م

ار ايمذات اإلهلٝم٥م َمـع اظمالئ٘مـ٥م ضمـقل اطمتٝمـ٣مر آدم يمٝم٘مـقن ٞمحق زم٣ميمغ ايمٔمٓمٚم٥م دم ضمق

ن  ﴿: وهٛم٣م ٞمذىمر زمْمٌٝمٔم٥م ايمًٙمْم٥م اإلهلٝمـ٥م ايمتـل إذا أرادت ؾمـٝمئ٣ًم، طمٙمٝمٖم٥م دم إرض
َ
أ

٠ُن  ُٓ ٠َل ََلُۥ ُزٚ َذَي ُِ ٗۡ  اهللَلٍّ َحۡهُػ٠َن ﴿أَم٣م اظمالئ٘م٥م ، (81) يس: ﴾٧٬َح ُٞ َمَر
َ
آ أ َ٘ 
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ا يُۡؤَمُرونَ  َ٘ َه٠َُٖن  ٍۡ وَمـ شمؿَّ هم١من ايمٗمرار اإلهلل ومرار َمٗمدس ٓ ، (6ؿ: )ايمتحري ﴾َوَي

َّ ﴿ يم٘مـ زمرنمؿ ذيمؽ هم١من اهلل ؽمٌح٣مٞمف فمرض إَمر فمعم اظمالئ٘م٥م ،راّد يمف إِۡذ َُاَل َربَّـ
ثٗ  ٍَ ۡرِض َخِٖي

َ
ٔٞ ِِف ٱَۡل ثِ إِّّنِ َجاِن َٓ َلَٰٓهِ َٙ ٖۡ ِ (، وىم٣من يمٙمٚمالئ٘م٥م رأهيؿ  ١2) ايمٌٗمرة:  ﴾ل

ََم٣مَء َأجَتْ  ﴿ :ايمذي فمروقه فمعم اهلل زمٗمقهلؿ ـِٖمُؽ ايمـدِّ ًْ ـُد همِٝمَٜمـ٣م َوَي
ًِ َٔمُؾ همِٝمَٜمـ٣م ََمــ ُيْٖم

ُس يَمَؽ  ٌُِّح زمَِحْٚمِدَك َوُٞمَٗمدِّ ًَ ـُ ُٞم  ( .١2) ايمٌٗمرة:  ﴾َوَٞمْح

ٗۡ  اهللَلٍّ َحۡهُػ٠َن  ﴿:  إن اظمٜمٚم٥م ايمتل طمٙمؼ اهلل اظمالئ٘م٥م هل٣م هل ُٞ َمَر
َ
ٓ أ ا َ٘

ا يُۡؤَمُرونَ  َ٘ َه٠َُٖن  ٍۡ ٦م َمٙمزَم٥م زمٔمرض اإلهلٝم٥م يمٝمًأي أن ايمذات  ،(6)ايمتحريؿ:  ﴾َويَ

هلؿ َمـ ومرارات  واظمالئ٘م٥م يمٝمس َمـ ضمٗمٜم٣م إزمداء ايمرأي همٝمام يقصمف، إَمر فمعم اظمالئ٘م٥م

 .اظمُمٝمئ٥م اإلهلٝم٥م

ايمذات اإلهلٝم٥م ضمجتٜم٣م ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م  أن سمٗمدمهذا ىمٙمف مل ي٘مـ َم٣مٞمًٔم٣م َمـ 

َٗ ﴿ : إلومٛم٣مع اظمالئ٘م٥م زم٣ميمٗمرار اإلهلل آَء َُكٍّ  وََنٍّٖ َٙ ۡش
َ
ٗۡ لََعَ َءاَدَم ٱَۡل ُٟ ٍّٗ َنرََؽ ا ُث َٟ

ٗۡ َصَِٰدرنَِي  ٜخُ ُْ آءِ َهَُٰٓؤََلٓءِ إِن  َٙ ۡش
َ
ۢنتِـ٠ُِِٔن ةِأ

َ
اَل أ َِ ثِ َذ َٓ ِ َلَٰٓه َٙ

ۡ  ،(١٣: ايمٌٗمرة) ﴾٢٫ٱل

ٓ إَِلٍّ  ﴿ : وىم٣من رد اظمالئ٘م٥م أَم٣مم هذا ايمت٘مٙمٝمػ هق ايمٔمجز َٗ َلَا َّ ََل ِنٖۡ َ ْ ُشتَۡدَٰٜ َُال٠ُا
 
َ
َّ أ َۖٓ إٍِّٛ خََٜا ۡٙ ا َنٍّٖ َ٘ ُٗ ِٓي ُٗ ٱۡۡلَ   (.١1:  ايمٌٗمرة ) ﴾َٛج ٱَٕۡهِٖي

َُاَل َيَٰٓـَٔاَدُم  ﴿ : اظمٗمٛمٔم٥م يمٙمٚمالئ٘م٥مشمؿ يقاصؾ اخلْم٣مب ايمٗمرآين ضمجتف 
ُٗ َدۡيَب  ۡنَٖ

َ
ٓ أ ٗۡ إِّّنِ ُُٔ ٍُّٕس

َ
ٗۡ أ َ ل

َ
ٗۡ َُاَل أ ِٟ ِ آن َٙ ۡش

َ
ٗ ةِأ ُٞ

َ
ۢنتَأ

َ
ٓ أ ا ٍّٙ ٌََٖ َۖ ۡٗ ِٟ ِ آن َٙ ۡش

َ
ٗ ةِأ ُٟ ۢنتِۡئ

َ
أ

ۡر
َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰن ٠ُٙنَ ٱلصٍّ ٗۡ حَۡسخُ ٜخُ ُْ ا  َ٘ ا ُتۡتُدوَن َو َ٘  ُٗ ۡنَٖ

َ
، وومد (١١يمٌٗمرة ا) ﴾ِض َوأ

: إن  إذ وم٣مل ، أؾم٣مر ايمزخمممي إلم رء مم٣م ومٙمٛم٣مه فمـ هذا احلقار زمكم اهلل واظمالئ٘م٥م
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
اهلل ؽمٌح٣مٞمف أطمػم اظمالئ٘م٥م زمخػم اؽمتخالف آدم فمعم إرض يمٝمْمرضمقا هذا 

 (1)ايم٠ًمال

رض دم حتديد ايمٔمالوم٥م زمكم ايمًٙمْم٣مت هذا هق ايمدرس ايمًاموي ٕهؾ إ

 اظمختٙمٖم٥م دم اجلقهر ودم اظم٘م٣مٞم٥م ودم ايمدرصم٥م، وايمتُمٌٝمف َمع ايمٖم٣مرق.

ذيمؽ أٞمف يٚمثؾ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمًٙمْم٥م ايمٔمٙمٝم٣م  :وايمدرس ايمث٣مين سم٣مزمع يمٙمدرس إول

وايمًٙمْم٥م ايمًٖمعم دم سم٣ٌمدل احلقار، يم٘مـ هذا ايمت٣ٌمدل يمف أصقيمف وومقافمده ايمتل جي٤م 

 ايمديـ.هم٘م٣من فمٗم٣مزمف ايمْمرد وايمٙمٔمٛم٥م إلم يقم ، ٣م مل يٙمتزم زمف إزمٙمٝمسوهق َم ،اضمؼماَمٜم٣م

 ،ايمدرس ايمث٣ميم٧م ٞمًتخٙمِمف َمـ احلقار ايمًاموي دم ضمقار ايمذات اإلهلٝم٥م َمع آدم 

َٟا ﴿  وزمخ٣مص٥م دم ومقيمف سمٔم٣ملم: ٜۡ َّ ٱَۡلٍََّٜث َولُُكَ ِ٘ َٛج َوَزوُۡج
َ
ٚۡ أ َوَُُٖٜۡا َيَٰٓـَٔاَدُم ٱۡشُس

ا وَ  َٙ ِٙنَي رََىًدا َخۡيُد ِطۡئُخ ِ َٰٖ َٚ ٱٕظٍّ ِ٘ ٠َٛا  ُٓ َجَرةَ َذَخ َربَا َهَِٰذهِ ٱلظٍّ ِۡ َٙا  ٯ٢ََل َت ُٟ ٍّ َزل
َ
ٌَأ

 َۖ ٗۡ ِۡلَۡهٍؼ َنُدّوٞ ْ َبۡهُؾُس تُِف٠ا ۡٞ ِۖٝٓ َوَُُٖٜۡا ٱ ا ََكَٛا ذِي ٍّٙ ا ِم َٙ ُٟ ۡخرََج
َ
ا ٌَأ َٟ ٜۡ ُٚ َخ ۡيَطَٰ ٱلظٍّ

َتٌَٰم إََِلَٰ ِخنيٖ  َ٘ ّرٞ َو َِ ۡرِض ُمۡصخَ
َ
ٗۡ ِِف ٱَۡل : : (، ووم٣مل سمٔم٣ملم١6-١5:ة)ايمٌٗمر ﴾َوَُٕس

ا ﴿ َٙ ِٟ اِن َنَٖۡي ٍَ ا ََيِۡػ َِ ٍِ ـَ ا َو َٙ ُٟ ا َش٠َٰۡءُت َٙ ُٟ َ َجَرةَ ةََدۡت ل ا ذَاَُا ٱلظٍّ ٍّٙ ٌََٖ ٖۚ ا ةُِيُرورٖ َٙ ُٟ َٰ ى
ٌََدٍّٕ

 ٓ ا َٙ ُٓ ٍّٕ  ُُٔ
َ
َجَرةِ َوأ ا ٱلظٍّ َٙ ُٓ ٖۡ ِ َٙا َنٚ ح ُٓ َٟ ۡج

َ
ٗۡ أ َ ل

َ
ٓ أ ا َٙ ُٟ ا َربَّ َٙ ُٟ َٰ ٍّٜثِۖٓ َوَٛاَدى إِنٍّ ِ٘ٚ َوَرِق ٱَۡلَ

تنِٞي  َّ٘ ا َنُدّوٞ  َٙ ُٓ َٕ َٚ ۡيَطَٰ ودم هذه اظمقاصمٜم٥م َمع ايمذات  ،(11 :إفمراف ) ﴾٢٢ٱلظٍّ

ٗۡ تَۡيٍِۡر َلَا َوحَرََۡحَٜۡا  ﴿ :اإلهلٝم٥م افمؼمهم٣م زمذٞمٌٜمام همقًرا َصَٜا ِإَون ٍّٕ ٍُ ٛ
َ
ٓ أ َٜا ۡٙ َُاََل َربٍَّٜا َكَٖ

 َٚ َٚ ٱَٕۡذَِِٰسِي ِ٘  ٍّٚ ٠َج ُٓ ٣م زم٣ميمذٞم٤م ٞم٣مهلام ايمٔمٖمق واظمٕمٖمرة: ؼمهموظم٣م افم ،(1١) إفمراف  ﴾َلَ

                                                           

 . هـ ٣427 ، ١ ط،  زمغموت ، ايمٔمريب ايم٘مت٣مب دار ،٣14/  ٣  ٙمزخمممييم ٣مفايم٘مُم (1)
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﴿ ُٗ ٠َ ٱِل٠ٍٍّّاُب ٱلرٍِّخي ُٞ ۥ  ُٝ بِِّٝۦ ََكَِمَٰٖج َذخَاَب َنَٖۡيِٖٝۚ إٍِّٛ َٰٓ َءاَدُم ِ٘ٚ رٍّ  ﴾َذخَََٖقٍّ

 (.١7:)ايمٌٗمرة

يم٘مــ  اخلْمـٟم،أَم٣م ايمدرس اظمٗمِمقد همٜمق أن ىمؾ إٞمًـ٣من َمٔمـرض يمٙمقومـقع دم 

وإفمالن ايمتقزمـ٥م ىمـام همٔمـؾ آدم  ايمذي هنتؿ يمف أن ينع اظمخْمئ دم آفمؼماف زمخْمئف

 وضمقاء.   

 -ايمدرس ايمرازمع ايمذي ٞمًتخٙمِمف َمـ هذه احلـقارات يـٟميت دم ضمـقار ٞمـقح 

أن ، وهق درس فمٓمٝمؿ ٕهؾ إرض مجٝمًٔمـ٣م، َمع اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم -فمٙمٝمف ايمًالم 

دون اٞمحٝم٣مز فمٛمف َمـ أصمؾ ومرازم٥م  ؼايمٔمٚمؾ وايمًٙمقك ايمٌممي طم٣ميمًِم٣م يمقصمف احل ي٘مقن

 ، أو ظمٛمٖمٔم٥م طم٣مص٥م، أو ظمجرد اظمج٣مَمٙم٥م.أو ٞم٤ًم أو صداوم٥م

ا ؿمريؼ طمالصف وَمـ َمٔمف َمــ اظمـ٠مَمٛمكم  يمٗمد اجتف اخلْم٣مب ايمٗمرآين يمٛمقح حمددً 

َٚ  ﴿: ومقيمف سمٔم٣ملمدم  يـ ِ ۡخيُنَِٜـا َووَۡخيَِٜـا َوََل حَُذَِٰفۡتـِِن ِِف ٱَّلٍّ
َ
َّ ةِأ ٖۡ ٍُ َوٱۡغَِٜم ٱٕۡ

ۡيَر٠ُُنَ  َّ٘  ٗ ُٟ ٠ٓاْ إِجٍّ ُٙ ۡمُرَٛـا ﴿  :٣ملم(، شمؿ ومقيمف سمٔم١7 :)هقد ﴾َكَٖ
َ
آَء أ َٰٓ إِذَا َجـ ِتٍّ َخـ

ََ َنَٖۡيِٝ  ٚ َشتَ َ٘ َّ إَِلٍّ  َٖ ۡٞ
َ
ٖ َزوَۡجنۡيِ ٱذۡنَنۡيِ َوأ

ِ٘ٚ ُكّ ا  َٟ ٔۡ ذِي ٠َُّٜر َُُٖٜۡا ٱَۡحِ َوٌَاَر ٱِلٍّ
 ٞٔ ۥٓ إَِلٍّ َُِٖيـ ُٝ َهـ َ٘  َٚ َ٘ آ َءا َ٘ ْۚ َو َٚ َ٘ ٚۡ َءا َ٘ ٠ُۡل َو َِ (، وزمـرنمؿ هـذا 42 :)هـقد ﴾٠ٱٕۡ

واجتف إلم اهلل ؽمٌح٣مٞمف  ،ٙمحظ أن ٞمقضًم٣م نمٙمٌتف ؿمٌٝمٔمتف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ٞم ،ايمقوقح اظمحدد 

ٛـَج ﴿  إٞمٗم٣مذ ازمٛمف َمـ ايمٕمرقَمتقؽماًل 
َ
ََّ َوأ ِِل ِإَونٍّ وَۡنَدَك ٱۡۡلَ ۡٞ ٚۡ أَ ِ٘ َرّبِ إِنٍّ ٱةِِۡن 

 ُٗ ۡخَس
َ
وهٛم٣م سمتجعم ايمًٙمْم٥م اإلهلٝم٥م يمتٛمٌٝمف ٞمقح إلم احلؼ وايمٔمدل  ،( 45 : ) هقد ﴾أ

 .٣متٛم٣مء يمٗمرازم٥م أو يمٕمغمه٣م َمـ ايمٔمالوماإلهلل ايمذي ٓ يٗمٌؾ اؽمتث
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
همٔمٛمدَم٣م صمـ٣مء ايمـقضمل  ، وهٛم٣م يٌدو ايمٖم٣مرق زمكم ٞمقح وإزمراهٝمؿ فمٙمٝمٜمام ايمًالم

ُٝ ﴿ : إؽمامفمٝمؾ دم صقرة رؤيـ٣م دم ومقيمـف سمٔمـ٣ملم إلزمراهٝمؿ زمذزمح ازمٛمف َهـ َ٘ ـا ةََٖـَو  ٍّٙ ٌََٖ
 َّ ۡذَِبُ

َ
ٓ أ ّّنِ

َ
َٜاِم أ َٙ ۡ َرىَٰ ِِف ٱل

َ
ٓ أ َُٰتَِنٍّ إِّّنِ ۡۡعَ َُاَل َي ةَـِج  ٱلصٍّ

َ
أ ْۚ َُـاَل َيَٰٓ اَذا حََرىَٰ َ٘ ٌَٱُٛلۡر 

َۖ َشَخِجُدِّنٓ إِن َطآَء  ا حُۡؤَمُر َ٘  ۡٔ َٚ  اهللٱۡذَه ِبِي ٰـَ َٚ ٱٕصٍّ ۥ  ١٠٢ِ٘ ُٝ ٍّٖـ ا َوحَ َٙ ۡشـَٖ
َ
ـآ أ ٍّٙ ٌََٖ

َٖۡجتنِِي  ِ ُٗ  ١٠٣ل ِي َٰٞ إِةَۡس ن َيَٰٓ
َ
ُٝ أ َّ جَنۡـزِي  ١٠٤َوَنََٰديَۡجَٰ ِ َٰل ـَز

َْ ا  ْۚٓ إٍِٛـّ َُۡج ٱلرَّۡءيَـا َُۡد َغدٍّ
ۡدِصننِيَ  ُٙ ۡ  (.٣25 - ٣21ايمِم٣مهم٣مت  ) ﴾ٱل

٠ُُح ﴿: ومقيمف سمٔم٣ملم ٞمقح دم٣موي فمعم َمْمٙم٤م ــ٣مء ايمرد ايمًٚمــد صمـووم َٰٜ َُاَل َي
 َۖ ٌٗ َّ ةِِٝۦ ِنٖۡ َ ا َٕيَۡس ل َ٘  ِٚ

ِٖحۖٓ ٌََٗل تَۡصـَٖٔۡ ٌٔ َدرۡيُ َصَٰٖ َٙ ۥ َخ ُٝ َۖ إٍِّٛ َّ ِٖ ۡٞ
َ
ٚۡ أ ِ٘ ۥ َٕيَۡس  ُٝ إٍِّٛ

َٚ ٱٕۡ  ِ٘ ن حَُس٠َن 
َ
َّ أ ِنُل

َ
ٓ أ ِٟٖنَِي إِّّنِ )فمٙمٝمف وهٛم٣م سمٛمٌف ٞمقح  ،(46 : )هقد ﴾٤٦َخَٰ

ا َٕيَۡس َِل ﴿ :، همٗم٣مل ٣مء ـإلم وم٣مٞمقن ايمًٚمايمًالم(  َ٘  َّ ۡشـََٖٔ
َ
ۡن أ

َ
َّ أ ِ ُن٠ذُ ة

َ
ٓ أ رَّبِ إِّّنِ

 َٚ َٚ ٱَٕۡذَِِٰسِي ِ ّ٘ ُزٚ 
َ
َٗٞۖ ِإَوَلٍّ َتۡيٍِۡر َِل َوحَرََۡحِِۡنٓ أ ٖۡ  (. 47: )هقد ﴾ةِِٝۦ ِن

يمًالم َمع احلؼ سمٌـ٣مرك وسمٔمـ٣ملم ضمـقل ؿمٙمـ٤م رؤيـ٥م ودم ضمقار إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ا 

ىمٝمٖمٝم٥م إضمٝم٣مء اهلل يمٙمٚمقيت درس فمٓمٝمؿ يمٙمٌممي٥م مجٔم٣مء أن سم٘مقن فمالهمتٜمـ٣م َمـع ايمًـٙمْم٥م 

يٗمقل اظمـقلم فمـز  ، رورةـوايمتُمٌٝمف َمع ايمٖم٣مرق زم٣ميمّم ،وم٣مئٚم٥م فمعم اظمِم٣مرضم٥م وآضمؼمام

٠ۡ  ﴿ وصمؾ َٙ ۡ ًَ حُۡۡحِ ٱل ۡي َْ رِِِن 
َ
ُٗ رَّبِ أ ِـۧ َٰٞ ۖٓ َُـاَل ةَـَِلَٰ ِإَوۡذ َُاَل إِةَۡس ِ٘ ٗۡ حُۡؤ َ َول

َ
ۖٓ َُاَل أ َتَٰ

 َٰ ٔۡ لََعَ ٍّٗ ٱۡجَهـ َّ ُث ٍّٚ إَِّلۡ ُٞ رۡيِ ٌََُّصۡ َٚ ٱٕفٍّ ِ ّ٘ ۡرَبَهٗث 
َ
ِِٖۡبۖٓ َُاَل ٌَُخۡذ أ َُ ٍّٚ ِ ه َٙ َۡف َوَلَِٰسٚ ّّلِ

نٍّ 
َ
ٗۡ أ ْۚ َوٱۡنَٖ َّ َشۡهٗيا حِيَٜ

ۡ
ٍّٚ يَأ ُٟ ٍّٗ ٱۡدُخ ٍّٚ ُجزٗۡءا ُث ُٟ ٜۡ ِ ّ٘  ٖٔ ِ َجَت

ٗٞ  َنزِيزٌ  اهللُكّ ِٓي  ﴾٪٢٥َخ
ٕٞمـف دم ضمـدود  (ايمًـالم فمٙمٝمـف)(، وومد اؽمتج٣مب اهلل ظمْمٙم٤م إزمراهٝمؿ 162) ايمٌٗمرة 
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وإٞمـام ىمـ٣من َمْمٙمٌـف َمُمـ٣مهدة ايم٘مٝمٖمٝمـ٥م  ،همٜمق مل يٛم٣مومش دم إضمٝمـ٣مء اظمـقسمك ،اظمًٚمقح زمف

 ، ويْمٚمئـ ايمٗمٙم٤م. همح٤ًم  يمٝمزىمل إدراك ايمٔمٗمؾ زمرؤي٥م ايمٔمكم

همٙم٘مؾ ىم٣مئـ زمممي  ،٣ًمنزم٣ميمقاومع ايمذي ئمٝمُمف اإلٞم ايم٣ًمدس يرسمٌطوايمدرس  

وفمٛمده زمٔمض ايمٗمِمقر دم َمٜم٣مم  ىمام أن يمف ٞمقاومِمف، ايمذاسمٝم٥م اخل٣مص٥م وممٝمزاسمفومدراسمف 

أو  ،وَمـ شمّؿ إذا وومع فمٙمٝمف آطمتٝم٣مر يمتحٚمؾ َمًئقيمٝم٥م َم٣م ،أو أفمامل حمددة ،َمٔمٝمٛم٥م

أن يٛمٓمر دم ٞمٖمًف: هؾ  فىمٙمػ زمٔمٚمؾ يمف اضمتٝم٣مصم٣مسمف ويمف َمقاصٖم٣مسمف هم١من ايمقاصم٤م فمٙمٝم

هم١مذا أدرك أٞمف  ،وهؾ ومدراسمف سم٣ًمفمده فمعم أداء اظمْمٙمقب َمٛمف ،٥مهق ىمػء هلذه اظمٜمٚم

 همال يؼمدد دم ؿمٙمٌٜم٣م ضمتك يتٚم٘مـ َمـ إٞمج٣مز َم٣م ىمٙمػ زمف. دم ضم٣مصم٥م إلم َمٔم٣موٞم٥م

هم١مٞمـف ىمـ٣من ضمـ٣مًضا دم ايمقاومـع  وإذا ىم٣من هذا هق اظمْمٙمقب دم ايمقاومـع ايمٔمـ٣مم

ٓ ﴿: لمهمٔمٛمدَم٣م صم٣مء ايمت٘مٙمٝمػ زم٣ميمرؽم٣ميم٥م ظمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم دم ومقيمف سمٔمـ٣م ،اظمٗمدس إِّّنِ
٠ٗى  ـُ ِس  دٍّ َِ ُٙ ۡ َّ ةِٱل٠َۡادِ ٱل َّ إٍِّٛ َّ ٌَٱۡخَٖۡم َجۡهَٖۡي َٛا۠ َربَّ

َ
ا  ٬أ َٙ ِ ِٙۡم ل َّ ٌَٱۡشَخ حُ َٛا ٱۡخََتۡ

َ
أ

َٛا  ٭ي٠َُۡحَٰٓ 
َ
٠َٰةَ َِّلِۡكرِيٓ  اهللإٍِِِّٛنٓ أ

َٖ ِٗ ٱلػٍّ ُِ
َ
َٛا۠ ٌَٱۡخُتۡدِّن َوأ

َ
ٓ أ َٝ إَِلٍّ َٰ -٣1:) ؿمف ﴾ََلٓ إَِل

ۡح َِل ﴿: ت٘مٙمٝمـػ سم٘مٙمٝمـػ آطمـر دم ومقيمـف سمٔمـ٣ملمسمٌع ذيمـؽ ايم، (٣4 َُـاَل َرّبِ ٱۡرَ
ۡمرِي  ٢٥َغۡدرِي 

َ
ۡ َِلٓ أ َِّٕصاِّن  ٢٦َويَِّسِ  ِٚ ّ٘ َدٗة  ِۡ ٔۡ ُخ  ،( 17-15) ؿمـف   ﴾َوٱۡخُٖ

ـِِل ﴿ آيمتامس شمؿ أسمٌع هذا آيمتامس َمـ اهلل زم٣ميمتامس آطمر ۡٞ
َ
ٚۡ أ ِ ّ٘ ٱۡجَهٔ َّلِ َوزِيٗرا 

ِِخ  ٢٩
َ
ۡزرِي  ٱۡطُددۡ  ٪٢َهَُٰروَن أ

َ
ۡمرِي ٢٫ةِِٝۦٓ أ

َ
ُٝ ِِفٓ أ ۡك ۡرِ

َ
(، شمؿ ١1-19) ؿمف   ﴾َوأ

ررِٗيا ﴿ ومدم َمػمرات  هذا  َْ  َّ ررًِيا  ٭٢ََكۡ نَُصّتَِد َْ َرَك  ُْ َٜـا  ٮ٢َوَٛۡذ ِ ٜـَج ة ُْ  َّ إٍِّٛ
٠ََسَٰ  ٯ٢ةَِػرٗيا  ُٙ َٰ َّ َي َ وتِيَج ُشۡؤل

ُ
 (.١6-١١) ؿمف  ﴾٢َُٰاَل َُۡد أ
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ق ايمذي ٞمًتخٙمِمف َمـ ضمقار َمقؽمك َمـع وايمدرس إطمغم ايمذي ٞمتقومػ فمٛمده ه

همٗمد واهمؼ اخلي فمعم أن يِمحٌف َمقؽمك ذيْم٥م أٓ يًٟميمف فمــ ، اخلي فمٙمٝمٜمام ايمًالم

يم٘مـ َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم مل يًتْمع أن يِمـػم  ،رء َمـ سمٌمهم٣مسمف ضمتك يقوحٜم٣م هق يمف

شمؿ إوم٣مَم٥م اجلـدار زمٔمـد أن رهمـض أهـؾ ، ؾ أضمد ايمٕمٙمامنشمؿ ومتْ ، فمٛمدَم٣م رآه خيرق ايمًٖمٝمٛم٥م

 ٥م اؽمتّم٣مهمتٜمام.ايمٗمري

وزمٔمد أن طمرج َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم فمعم آسمٖم٣مق ايمذي ىم٣من زمٝمٛمٜمام ومرر 

شمؿ أووح يمف سمٖمًغًما يم٘مؾ هذه  ،اخلي فمٙمٝمف ايمًالم أن سمٛمتٜمل اظمِم٣مضم٥ٌم 

ۡن ﴿ هم٣متايمتٌم
َ
َردتَّ أ

َ
٠َُٖن ِِف ٱۡۡلَۡدرِ ٌَأ َٙ ِٓنَي َحۡه َٰ َٰ َٙ ِ ٍِيَُٜث ٌَََكَٛۡج ل ا ٱلصٍّ ٍّ٘

َ
أ
ا َوََكَن وَ  َٟ ِخيتَ

َ
ُخُذ ُكٍّ َشٍِيٍَٜث َىۡػٗتا أ

ۡ
ّٞ يَأ ِٖ ٍّ٘  ٗ ُٞ ة٠ََاهُ  ٧٩َرآَء

َ
ُٗ ٌَََكَن أ َٰ ا ٱُٕۡيَل ٍّ٘

َ
َوأ

ٗرا  ٍۡ ا َوُك ٜٗ ۡيَحَٰ ـُ ا  َٙ ُٟ َِ ن يُرِۡٞ
َ
َِٜ٘نۡيِ ٌََخِظيَٜآ أ ا  ٪٧ُمۡؤ ا َخرۡيٗ َٙ ُٟ ا َربَّ َٙ ُٟ َ ن ُحۡتِدل

َ
َرۡدَٛآ أ

َ
ٌَأ

ا  َُۡرَب رَُۡحٗ
َ
ٗة َوأ ُٝ َزَك٠َٰ ٜۡ ِ ا ٧٫ّ٘ ٍّ٘

َ
ِديَٜثِ َوََكَن  َوأ َٙ ۡ نۡيِ ِِف ٱل َٙ نۡيِ يَتِي َٙ َٰ َداُر ٌَََكَن ُِٕيَل ٱَۡلِ

ا َويَۡصخَۡخرَِجا  َٙ ُٞ ُطدٍّ
َ
ن َحۡتَُٖيآ أ

َ
َّ أ َراَد َربَّ

َ
ِٗدا ٌَأ ا َصَٰٖ َٙ ُٞ ة٠ُ

َ
ا َوََكَن أ َٙ ُٟ ٍّ زنٞ ل َْ ۥ  ُٝ ََتۡخَ

 َٰ ۡمرِيٖۚ َذ
َ
ٚۡ أ ۥ َخ ُٝ ا َذَهٖۡخُ َ٘ ْۚ َو َّ ِ ّب ِٚ رٍّ ّ٘ ا رََۡحَٗث  َٙ ُٞ زَن

َٖۡيِٝ َْ ٗۡ تَۡصِفم نٍّ َ ا ل َ٘  ُٔ وِي
ۡ
َّ حَأ ِ ل

ا  ( . 81 - 79ايم٘مٜمػ ) ﴾َغۡبٗ

زمقصـٖمٜم٣م  (فمٙمٝمف ايمًالم)ر ـويٚم٘مـ ايمٛمٓمر دم هذه إهمٔم٣مل ايمتل وم٣مم هب٣م اخلّم

همٔمٙمٚمـف َمــ  ،فمعم أٞمف ىم٣من فمعم فمٙمؿ زمٌٔمض َم٣م هق َمًجؾ دم ايمٙمقح اظمحٖمـقظ ديمٝماًل 

ُ ﴿ :َمِمداوًم٣م يمٗمقيمف سمٔم٣ملم اهلل ِ٘ٚ لٍّ  ُٝ َجَٰ ۡٙ ٍّٖ اوََن ٗٙ ٖۡ : شمؿ ومقيمف ،( 65: )ايم٘مٜمػ  ﴾ٍّٛا ِن

ۡمرِي﴿
َ
ٚۡ أ ۥ َخ ُٝ ُٖۡخ ا َذَه َ٘  (. 81)ايم٘مٜمػ:  ﴾َو
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وايمدرس ايمذي يٚم٘مـ اؽمتخالصف َمـ ىمؾ ذيمؽ أن ىمثغًما َمـ ايمٛم٣مس سمٗمع هلؿ 

ٕهنؿ ٓ ئمٙمٚمقن احل٘مٚم٥م : ووم٣مئع أو يُم٣مهدون ووم٣مئع ٓ يتٗمٌٙمقهن٣م أو يتٔمجٌقن َمٛمٜم٣م

همٙمام فمٙمـؿ احل٘مٚمـ٥م َمــ وومقفمٜمـ٣م ،  ٙمٝمف ايمًالموهق َم٣م ضمدث ظمقؽمك فم، دم وومقفمٜم٣م

 اومتٛمع.  

*        *        * 
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()تني احلٌار ًاننقد ادلٌضٌعي
  

 

: ذيمؽ وأؽم٣مس اإلٞم٣ًمن، ضمٝم٣مة دم وَمٙمح٥م َمٜمٚم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م ومٝمٚم٥م يٚمثؾ احلقار إن

 فمعم همْمر َمـ ضمٝم٣مة دم ايميوري وَمـ زمٖمْمرسمف، واصمتامفمل زمْمٌٔمف، َمدين اإلٞم٣ًمن أن

 يتٖمؼ وومد ،اوزمٔمًد  ٣مومرزمً  ضمٝم٣مسمف دوائر دم َمٔمف ئمٝمُمقن ممـ نمغمه َمع يتقاصؾ أن ذيمؽ

 ٞمقع همٝمٜم٣م ىم٣من أو حي٣مورهؿ، َمـ وزمكم زمٝمٛمف اظمِم٣ميمح سمقضمدت إذا احلقار دم نمغمه َمع

ًٌ  ايمٗمرزمك صٙم٥م دم ىمام ايمتًٙمٝمؿ، أو ايمت٣ًمَمح َمـ  ايمذي ايمقـمٝمٖمل ايمًٙمقك دم وىمام ،٣منم٣ميم

 وأَمث٣مل وحيؼمَمقهن٣م، اجلٚمٝمع فمٙمٝمٜم٣م يتٖمؼ َمٗمررة وزمٛمقد حمددة، يمقاصم٣ٌمت ٣موهمٗمً  يتٔمكم

 .اظمتح٣موريـ زمكم اطمتالف همٝمف يٗمع ٓ مم٣م ذيمؽ

 َمٛمٜمؿ واضمد يم٘مؾ همٝم٘مقن أطمريـ، َمع ضمقاره دم اإلٞم٣ًمن خيتٙمػ وومد

 أو أطمر، يمرأى خيّمع أن يريد وٓ يمف، يٛمتٌم ورأى هب٣م يتٚمًؽ ٞمٓمر وصمٜم٥م

 ىمؾ ويٚميض يراه، زمام ؿمرف ىمؾ متًؽ إلم إَمر لويٛمتٜم َمٔمف احلقار اؽمتٚمرار

 َمٔمف يِمؾ ومل فمٛمف، اٞمٌمف ايمذي ذيمؽ زمف يٗمتٛمع مل زمام َمٗمتٛمع وهق نم٣ميتف إلم إٞم٣ًمن

 .فمٙمٝمف َمتٖمؼ رأى إلم

 ذيمؽ هم١من همٝمف، آطمتالف أو ايمرأي دم آسمٖم٣مق هل احلقار هن٣مي٥م ىم٣مٞم٦م وإذا

 ضورة يٚمثؾ احلقار أن ذيمؽ َمـ إهؿ زمؾ احلقار، َمـ وضمده اظمراد هق يمٝمس

 فمٛمٜم٣م. إٞم٣ًمن ٕي نمٛمك ٓ إٞم٣ًمٞمٝم٥م

                                                           

() .أ.د/فمٌد اهلل َمػموك ايمٛمج٣مر، فمّمق جمٚمع ايمٌحقث اإلؽمالَمٝم٥م، وفمّمق جمٚمع ايمٖمٗمف اإلؽمالَمل ايمدورم 
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 أمهٝم٥م نمغمه َمع احلقار يٚمثؾ ضمٝم٧م اإلٞم٣ًمن، ذات دم إَمر ذيمؽ أشمر ويتٚمثؾ

 يمف أن زمف ويُمٔمر آَٓمف، فمـ همٝمف وئمػم آَم٣ميمف، طماليمف َمـ ي٧ٌم ٕٞمف ضمٝم٣مسمف، دم هم٣مئٗم٥م

 يمف آؽمتامع جي٤م فمٙماًم  يٌدي أن إَم٣م ٕٞمف ا،َمٗمدرً  اووصمقدً  ٣محمؼمَمً  ٣مذاسمٝمًّ  ٣مىمٝم٣مٞمً 

 احل٣ميمتكم ه٣مسمكم دم وهق فمٙمٝمف، وايمرد يمف آؽمتامع يٛمٌٕمل ٣مرأيً  يٗمقل أو َمٛمف وآؽمتٖم٣مدة

 َمـ يٖمٝمد ٕٞمف احلٝم٣مة، دم ومٝمٚم٥م يمف زمٟمن ويُمٔمر وصمقده، فمـ وئمػم ذاسمف، ي٠مىمد ونمغممه٣م

 ويًتٖمٝمد. نمغمه َمع ضمقارات َمـ يٗمٝمٚمف َم٣م طمالل

 :ايمٌٔمد اظمجتٚمٔمل يمٙمحقار

 دم دوره زمٟممهٝم٥م وإؾمٔم٣مره اإلٞم٣ًمن ذات سمٟمىمٝمد فمعم احلقار أشمر يٗمتٌم ٓ

 ىم٣مهم٥م وفمعم دوائره خمتٙمػ دم اإلٞم٣ًمين اظمجتٚمع ىمٝم٣من إلم ذيمؽ يتٔمدى ويم٘مٛمف احلٝم٣مة،

 ٣مأؽم٣مؽًم  يٚمثؾ ايمدوائر سمٙمؽ ىمؾ دم ٕٞمف وايمدويمٝم٥م، وايمقـمٝمٖمٝم٥م ايمداطمٙمٝم٥م َمًتقي٣مسمف

 فمعم اظمُم٘مالت ضمؾ دم وايمقومقف ايم٘مٙمٚم٥م، واحت٣مد ايمِمػ يمقضمدة وَمدطماًل  يمٙمتامؽمؽ

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمْم٣موم٣مت ىم٣مهم٥م وسمتقصمف ضمٙمٜم٣م، فمعم اجلٚمٝمع همٝمتٔم٣مون واضمد، رصمؾ ومٙم٤م

 ضمٝم٣مهتؿ سمٔمؼمض ايمتل اظمُم٘مالت ضمؾ دم أراء سمتحد مل ويمق فمٙمٝمٜم٣م، ايمٗمّم٣مء إلم

 .آٞم٘م٣ًمر أو ايمٖمُمؾ نمغم َمقئؾ َمـ هلؿ ي٘مقن وٓ ومقهتؿ، وسمٌدد مجٔمٜمؿ، يمتٖمرق

 اظمٜمٚم٥م ايمٗمرارات يتخذون ايمذيـ أويمئؽ جت٣مهؾ ئمٛمك احلقار ومٝمٚم٥م إمه٣مل إن

 َم٣م إلم ايمقصقل دم يمٙمٛم٣مس ٣مَمٔمٝمٛمً  سم٘مقن أن يٚم٘مـ ه٣مئٙم٥م وومقى ٣ميم٥م،همٔم يمْم٣موم٣مت

 دم اىمئقدً  فمٗم٥ٌم – رأهيؿ وجت٣مهؾ َمٔمٜمؿ، يمٙمحقار زم١ممه٣مهلؿ - يّمٔمقن زمؾ يريدون،

 ؾمؼ إلم ذيمؽ يي٠مد ىمام اٞمتِم٣مر، أو ٞمج٣مح َمـ يريدوٞمف َم٣م إلم يمٙمقصقل ؿمريٗمٜمؿ
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 دون ٣موفم٣مئٗمً  يممطمر طمِماًم  َمٛمٜمام ىمؾ ي٘مقن همريٗمكم إلم واٞمٗم٣ًمَمف اظمجتٚمع صٖمقف

 سمٔم٣ملم اهلل هنك ايمذي يمٙمٖمُمؾ، اظم٠مدي يمٙمتٛم٣مزع اظمدطمؾ هق وذيمؽ هدهمف، إلم وصقيمف

ْ ﴿: وم٣مئؾ َمـ فمز زمٗمقيمف فمٛمف يُه٠ا ـِ
َ
ََٞب  اهللَوأ ْ َوحَۡذ َظ٠ُٖا ٍۡ ْ َذخَ َورَُش٠ََلُۥ َوََل حََجَٰزَُن٠ا

ْْۚ إِنٍّ  ٓوا َۖ َوٱۡغِبُ ۡٗ َٚ  اهللرِيُدُس َِٰبِي َم ٱٕصٍّ  . (46) إٞمٖم٣مل:  ﴾َ٘

 وايمتقاصؾ يمٙمٚمح٥ٌم اظمٛمُمقدة ايمٕم٣مي٣مت إلم ايمقصقل أؽم٣مس هق احلقار وٕن 

 فمـ وضم٘م٣مه زمؾ ىمت٣مزمف ايم٘مريؿ، دم همٗمد ذىمره احلؼ سمٔم٣ملم وايمتٗمقى، ايمػم فمعم وايمتٔم٣مون

 ايمُمٝمْم٣من وَمع زمؾ وايم٘مقن، اخلٙمؼ فمقامل َمـ طمٙمٗمف ومجٝمع َمالئ٘متف إؿمٜم٣مر َمع ٞمٖمًف

 حمٚمد ٞمٌٝمف َمع صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم ضمقارو أومقاَمٜمؿ، َمع أٞمٌٝم٣مئف فمـ ضم٘م٣مه ىمام ٞمٖمًف،

 فمٙمٝمف ٓ يٌدو ايمُمٔمر ؽمقاد ؾمديد ايمثٝم٣مب، زمٝم٣مض ؾمديد صم٣مءه رصمؾ ضمٝمٛمام َمٔمٙمقم 

 ايمديـ ومّم٣مي٣م فمـ  ايمٛمٌل يًٟمل أطمذ شمؿ احل٣مضيـ أضمد، َمـ ئمرهمف وٓ ايمًٖمر أشمر

 جيٝم٤م،  وايمٛمٌل يًٟمل هم٘م٣من واإلضم٣ًمن، اإلؽمالم واإليامن: وهك ايمٔم٣مَم٥م،

 . ايمٗمّم٣مي٣م سمٙمؽ ضمٗم٣مئؼ اهلل فمـ ٣مٌٝمٛمً َم جيٝم٤م وصمػميؾ

 حتت٣مج ايمتل ايمٗمّم٣مي٣م دم احلٗمٝمٗم٥م َمٔمرهم٥م إلم وايمقصقل زم٣ميمٔمدايم٥م صٙم٥م يمف أن ىمام

 وٓ احلؼ، فمـ يٌتٔمد همال زمِمغمة فمـ ضم٘مٚمف يمٝم٘مقن واظمتٜمؿ، ايمٗم٣ميض زمكم حم٣مورة إلم

 دم خيرج ٓ حلقار شمٚمرة ايمٔمدل ي٘مقن وهٛم٣م زم٣ميمٔمدل، احل٘مؿ إلم ايمقصقل دم يّمؾ

  . صم٣مدة ايمِمقاب وَمّمٚمقٞمف ضمٗمٝمٗمتف

 َمـ - ايمِمٙم٥م وهذه وإديب، وايمٖم٘مري ايمٔمٙمٚمل زم٣ميمٛمٗمد وشمٝمٗم٥م صٙم٥م ويمٙمحقار

 وايمٛمٗمد ايمٛمٗمد، إلم جير َم٣م - ٣منم٣ميمًٌ  - احلقار ٕن يمٙمحقار، ٣مأؽم٣مؽًم  متثؾ - ٞمٓمرٞم٣م وصمٜم٥م
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٣ًٌم -  ايمتحٗمغم َمت٣مه٣مت دم يمٝمدطمؾ وايمتٗمقيؿ ايمتٗمٝمٝمؿ إؿم٣مر فمـ خيرج َم٣م - نم٣ميم

 َمـ ي٘مقن وهلذا َمآيمف، ين وٓ فم٣مومٌتف، حتٚمد ٓ َم٣م إلم إَمر يئقل وهٛم٣م وايمتٛمٖمغم،

 ٓ ضمتك ايمٛمٗمد هذا َمٔم٣ميغم يمّمٌط ٣مسمقطمٝمً  ايمٖم٘مري زم٣ميمٛمٗمد احلقار صٙم٥م زمٝم٣من اظمٜمؿ

 اظمٛمُمقد. هدهمف فمـ خيرج

 ًٌ  اظمِمٙمح٥م وصمقه ختتٙمط ضمٝم٧م همٝمف، خمتٙمػ أَمر دم احلقار ي٘مقن َم٣م ٣مونم٣ميم

 ي٘مقن شمؿ وَمـ َمتح٣مور، ىمؾ فمعم ٣مأَمره ايمت٣ٌمس إلم ي٠مدي ٞمحق فمعم همٝمف واظمٖمًدة

 ي٘متُمٖمف أن يًتْمع مل زمام همٝمٜم٣م اظمتح٣موريـ َمـ ؿمرف ىمؾ حيٝمط ٕن وؽمٝمٙم٥م احلقار

 ضمٝم٧م صمٙمٝم٥م، احلٗمٝمٗم٥م وسمٓمٜمر ايمرؤى وسمتّمح إهم٘م٣مر سمتالومك زم٣محلقار إذ زمٛمٖمًف،

 يرد ايمذي إَمر زمٟمن ومقيمف َمـ فمٙماًم  حيٝمط أو أطمر، رأى َمـ َمتح٣مور ىمؾ يًتٖمٝمد

 دم ٞمٓمره همٝمٔمٝمد َمدطماًل  همٝمف يمف أو ٣مضمٗمً  همٝمف يمٕمغمه إن زمؾ يمف، ٣مطم٣ميمًِم  يمٝمس احلقار فمٙمٝمف

 هل احلقار نم٣مي٥م أن يٌدو شمؿ وَمـ خيِمف، َم٣م فمعم أو آومتِم٣مر فمٙمٝمف ايمٗمقل زمف

 .ايمقاصم٤م احلؼ أو ايمِم٣مئ٤م ايمرأي إلم ايمقصقل

 :صٙم٥م احلقار زم٣ميمُمقرى

 ي٘مقن وهٛم٣م أطمر، َمُمقرة أضمدمه٣م زمْمٙم٤م ؿمرهمكم زمكم احلقار ي٘مقن ومد

 ٕن ايمُمقرى، فمـ احلقار َمٔمٛمك يمٝمختٙمػ ايمْمرهمكم زمكم َمت٘م٣مهمئ نمغم احلقار كَمٔمٛم

 .وايمٔمٚمؾ ايمٗمقل دم ايمِمقاب أو احلؼ إلم اظمُمقرة ؿم٣ميم٤م هيتدي أن ايمُمقرى نم٣مي٥م

 نإ ايمٗمقل يٚم٘مـ وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب دم ايمُمقرى زمُمٟمن ورد َم٣م وقء وفمعم

 إلم إرصم٣مفمف يٚم٘مـ - واظمٖمنون ايمٖمٗمٜم٣مء ومرره َم٣م ٞمحق فمعم - ايمُمقرى هدف

: ومه٣م واظمجتٚمٔمل، ايمٖمردي، اظمًتقيكم فمعم ايمٛم٣مس ضمٝم٣مة دم إشمر أزمٙمغ هلام ٞمٗمْمتكم
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 إلم ايمقصقل يّمٚمـ ايمذي زم٣ميمٗمدر اإلٞم٣ًمن، دم اخلالوم٥م ايمٖم٘مري٥م ايمْم٣موم٥م اضمؼمام

 وىمذيمؽ وايمِمقاب، يمٙمحؼ وأومرهب٣م ،وهمٜماًم  ٣موفمٝمً  وأىمثره٣م ٣م،ٞمّمًج  أراء أومقى

 ؿمريٗمٜم٣م سمُمؼ أن سمًتْمٝمع ضمتك ؾمٚمٙمٜم٣م ومجع إَم٥م، دم ايمِمػ وضمدة فمعم اظمح٣مهمٓم٥م

 واظمح٣مهمٓم٥م أراء، أضمًـ إلم هم٣ميمقصقل وصمف، أىمٚمؾ فمعم رؽم٣ميمتٜم٣م وحتٗمؼ احلٝم٣مة دم

إيمٝمٜمام وذيمؽ  اإلؾم٣مرة ويٛمٌٕمل ايمُمقرى، َمـ اظمٜمامن اهلدهم٣من مه٣م إَم٥م وضمدة فمعم

 وومقيمف  ،(٣59 :آل فمٚمران ) ٍَّّ ٌّ ٰىُّ واوح دم ومقيمف سمٔم٣ملم: 

 ."يمٛم٣مس فمقمّ أؾمغموا أهي٣م ا" :ٕصح٣مزمف

 ايمِمػ وضمدة فمعم اظمح٣مهمٓم٥م حتٗمٝمٗمٜم٣م، ايمُمقرى سمّمٚمـ لايمت إهداف وَمـ

 َمـ وذيمؽ ايمٌٛم٣مء، اظمثٚمر ايمٔمٚمؾ ٞمحق ؿم٣مومتٜمؿ وسمقصمٝمف أزمٛم٣مئٜم٣م ؾمٚمؾ ومجع إَم٥م، دم

 ومٝمؿ وهذه وايم٘مراَم٥م، زم٣ميمٔمزة إضم٣ًمؽمف َمـ ايمرأي فمـ ايمتٔمٌغم ي٘مٖمٙمف َم٣م طمالل

 واحلرص اهلل ؽمٌٝمؾ دم ٣مسمٖم٣مٞمٝمً  نم٣مي٣مهت٣م، أومٍم إلم اظمٙم٘م٣مت ـمٙمٜم٣م دم سمٛمْمٙمؼ إٞم٣ًمٞمٝم٥م

 ايمٔم٣مَم٥م. اظمِمٙمح٥م فمعم

 َمّمٚمقهن٣م دم ختتٙمػ ايمُمقرى أن ٞمجد واحلقار ايمُمقرى زمكم وزم٣مظمقازٞم٥م

 أو ايمْمٌٝم٥م أو ايمٔمٙمٚمٝم٥م اظمُمقرة دم ىمام زمٚمٗم٣مزمؾ سم٘مقن ومد وأهن٣م احلقار، فمـ ونم٣ميتٜم٣م

 نم٣مي٥م دم ٣منيتٖمٗم أهنام ايمقاوح َمـ ىم٣من وإن ذيمؽ، وأَمث٣مل ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م أو اهلٛمدؽمٝم٥م

 .اظمجتٚمع أهمراد زمكم واظمح٥ٌم وايمتٗم٣مرب ايمِم٣مئ٤م ايمرأي إلم ايمقصقل هل واضمدة

                                                           

 (.  ١944رومؿ )،  ، زم٣مب نمزوة احلديٌٝم٥م ىمت٣مب اظمٕم٣مزي، ( أطمرصمف ايمٌخ٣مري ٣)
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 :اظمقوقفمل زم٣ميمٛمٗمد احلقار ارسم٣ٌمط

 ص٣مضم٤م زمُمخص اظم٣ًمس دون فمٚمؾ أو أَمر دم ايمرأي إزمداء ":ايمٛمٗمد هق

 احلد هذا ايمٛمٗمد جت٣موز هم١مذا ىمراَمتف، َمـ احلطِّ  أو زمف ايمتُمٜمغم زمٕمٝم٥م ايمٔمٚمؾ أو إَمر

 فمعم ومذف أو إه٣مٞم٥م أو ؽم٤م جلريٚم٥م ٣مَمرسم٘مًٌ  ص٣مضمٌف زم٣مفمت٣ٌمر فمٙمٝمف بايمٔمٗم٣م وصم٤م

 ."وفمٝمقزمف َمزاي٣مه يمٌٝم٣من َمٔمكم فمٚمؾ أو أَمر ، أو سمٗمٝمٝمؿإضمقال ضم٤ًم

 َم٣ًمس همٝمف يمٝمس هم٣مٕول ايمٗمذف، فمـ ٣مصمقهريًّ  ٣ماطمتالهمً  خيتٙمػ اظم٣ٌمح هم٣ميمٛمٗمد

 زمدون َمٔمكم فمٚمؾ أو سمٌمف فمعم ضم٘مؿ أو سمٔمٙمٝمؼ هق وإٞمام ؽمٚمٔمتف، أو ايمٕمغم زمممف

 هق ، سمٌمهمف أو فمٚمٙمف وزمكم ايمُمخص زمكم هم٣ميمتٚمٝمٝمز ، ص٣مضمٌف زمُمخص اظم٣ًمس ومِمد

 إزمراز فمعم ايمٛم٣مومد اومتٌم هم١مذا ، فمٙمٝمف اظمٔم٣موم٤م وايمٗمذف ، اظم٣ٌمح ايمٛمٗمد دائرة زمكم يٖمِمؾ ايمذي

 وم٣مٞمقن إلم اظمقصمف ىم٣ميمٛمٗمد ص٣مضمٌف زمُمخص اظم٣ًمس دون َمٔمكم فمٚمؾ أو سمٌمف فمٝمقب

 سمٙمؽ دم ايمٛمٗمد ضمؼ ئمتػم وٓ ايمٗمذف، صمريٚم٥م أرىم٣من زمذيمؽ سمتقاهمر همال َمٔمكم، ومرار أو

 .يمإلزم٣مضم٥م ٣مؽمًٌٌ  احل٣ميم٥م

 دم إٓ وايمٛمٗمد جي٤م أن يٛمِم٤م فمعم ايمقاومٔم٥م دون اظم٣ًمس زمُمخص ص٣مضمٌٜم٣م،

 ايمٛم٣مومد جت٣موز هم١مذا ،ايمقاومٔم٥م هذه فمعم احل٘مؿ أو ايمتٔمٙمٝمؼ يًتٙمزَمٜم٣م ايمتل احلدود

 ضمؼ ي٘مقن همال زمِم٣مضمٌٜم٣م، ُمٜمغمايمت إلم فمٙمٝمٜم٣م احل٘مؿ أو ايمقاومٔم٥م فمعم ايمتٔمٙمٝمؼ َمًتٙمزَم٣مت

 إزمداء هق يمف، اظمٗمرر احلد ايمٛمٗمد جت٣موز إذا ":زمٟمٞمف يمذيمؽ ٣مسمْمٌٝمٗمً  وم٢م وومد ا،َمتقاهمًر  ايمٛمٗمد

                                                           

 .787-٣49-٣6قفم٥م ، اظمجٚم م٣965ٞمقهمٚمػم  1( ٞمٗمض ٣)

 .584ص ، ، وم٣مٞمقن ايمٔمٗمقزم٣مترفمٌد ايمًت٣م( د/همقزي٥م 1)

 . 8٣ص ، ، صمرائؿ ايمِمح٣مهم٥م دم ايمٗم٣مٞمقن اظمٌمي ( د/ذيػ ؽمٔمٝمد ىم٣مَمؾ3)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ايمتُمٜمغم زمٗمِمد ايمٔمٚمؾ أو إَمر ص٣مضم٤م زمُمخص اظم٣ًمس دون فمٚمؾ أو أَمر دم ايمرأي

 أو إه٣مٞم٥م أو ؽم٤م جلريٚم٥م ٣مَم٘مقٞمً  زم٣مفمت٣ٌمره فمٙمٝمف ايمٔمٗم٣مب وصم٤م ىمراَمتف َمـ احلط أو زمف

 إلم ايمٛم٣مومد همٝمف يٛمٓمر أن اظم٣ٌمح ايمٛمٗمد دم يُمؼمط" :زمٟمٞمف وم٢م ىمام إضمقال، ضم٤ًم ذفوم

 يٚمس أن ٓ وايمْم٣ميمح، َمٛمٜم٣م ايمِم٣ميمح يمٝمٓمٜمر ويٛم٣مومُمٜم٣م وسمٔمٗمؾ، زمتٌٌم ويٌحثٜم٣م إفمامل

 ."إؾمخ٣مص

 واظمخؼمفم٣مت واظم٠ميمٖم٣مت ايمًٝم٣مؽمٝم٥م واظمذاه٤م أراء ٞمٗمد إزم٣مضم٥م هم٣مٕصؾ

 ايمٔم٣مم ايمٛمٖمع يٗمتّمٝمف فمام ايمٛمٗمد ذيمؽ خيرج أٓ زمممط ـويم٘م وايمٖمٛمٝم٥م، وإدزمٝم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م

 حتِمٝمؾ أو ذيرة فمقاَمؾ إيمٝمف ايمداهمع ىم٣من هم١مذا اهلقى، فمـ اجمردً  وأن ي٘مقن ،

 أو ايمًٝم٣مد اظمذه٤م أو ، ايمرأي زمِم٣مضم٤م سمٔمريض همٝمف ىم٣من أو طم٣مص٥م َمِمٙمح٥م

 ١مٞمفهم ، َمٛمف وايمٛمٝمؾ ىمراَمتف َمـ واحلط ومدره َمـ ايمٕمض زمف ُأريد أو اظمخؼمع أو زم٣مظم٠ميمػ

 .َمٛمف اظمٗمِمقد ايمٕمرض دم احلؼ اؽمتٔمامل فمـ ضم٣مد ومد زمذيمؽ ي٘مقن

 يٓمٜمر ايمٛمٝم٥م وضمًـ ايمٛمٝم٥م، ضمًـ ايمٛم٣مومد ي٘مقن أن ايمٛمٗمد ضمؼ يمٗمٝم٣مم يُمؼمط ىمام

 حمؾ ايمقاومٔم٥م فمعم سمٔمٙمٝمٗمف أو رأيف زم١مزمداء ايمٔم٣مَم٥م، يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمٛم٣مومد يٌتٕمل َم٣م طمالل َمـ

 ايمتُمٜمغم جمرد إلم ايمٛم٣مومد دفهي أن ايمٔم٣مَم٥م اظمِمٙمح٥م َمع يتقاءم مم٣م ويمٝمس ،ايمٛمٗمد

 أن فمعم زمٔمّمٜم٣م يدل فم٣ٌمرات فمعم يُمتٚمؾ ومد ايمٛمٗمد هم١من ذيمؽ وَمع فمٙمٝمف، زم٣مظمجٛمل

 ىم٣من فمعم أٞمف أطمر زمٔمّمٜم٣م يٛمؿ اصمتامفمٝم٥م، زمٝمٛمام َمِمٙمح٥م حتٗمٝمؼ َمٛمٜم٣م يًتٜمدف اظمتٜمؿ

                                                           

 . 5٣١-٣١9 -42م، اظمجٚمقفم٥م ايمرؽمٚمٝم٥م ٣9١9إزمريؾ ؽمٛم٥م  17( حم٘مٚم٥م صمٛم٣مي٣مت َمٌم دم 1)

 .١97-٣٣-1، اظمجٚمقفم٥م -م٣9١1ؽمٛم٥م  4( ٞمٗمض 2)

 .561-٣17-16اظمجٚمقفم٥م  -م ٣975ٝمق ؽمٛم٥م يقٞم 1١( ٞمٗمض 3)
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 ايمٗمِمديـ زمكم ايمٗم٣ميض يقازن احل٣ميم٥م هذه ودم وايمتُمٜمغم، ايمتجريح جمرد يٌتٕمل

 .امَمٛمٜم ايمٕم٣ميم٤م ويرصمح

 :اإلؽمالَمل ايمٖمٗمف دم ووقازمْمف اظمقوقفمل ايمٛمٗمد

٣م َمـ ايمٛمِمح ايمِم٣مدق ايمذي جي٤م فمعم َمـ يٗمدر فمٙمٝمف، وسمتقاهمر إن ايمٛمٗمد ئمتػم ٞمقفمً 

، ومم٣م يدل فمعم ذيمؽ َمـ ٣مايمٔمٙمؿ وإَم٣مٞم٥م، همٜمق واصم٤م أىمثر َمٛمف ضمٗمً  وهلهمٝمف ذوؿمف، 

  أن ايمٛمٌل  (اهلل فمٛمف ريض)داري فمـ أيب رومٝم٥م متٝمؿ زمـ أوس ايم ي٣م روَم ؽمٛم٥م ايمٛمٌل 

ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م، ومٙمٛم٣م ظمـ؟ وم٣مل: هلل ويم٘مت٣مزمف ويمرؽمقيمف وٕئٚم٥م اظمًٙمٚمكم  "وم٣مل:

 ."وفم٣مَمتٜمؿ

 فمًؾ: يٗم٣مل ، نمش أي َمـ اخلٙمقص وهق: ايمٛمِمح َمـ يمٕم٥م وايمٛمِمٝمح٥م

 َم٣م إلم همٝمٜم٣م ايمت٣مئ٤م يرصمع ٓ ايمتل ايمِم٣مدوم٥م: ايمٛمِمقح وايمتقزم٥م طم٣ميمص، أي ٞم٣مصح،

 . ايمرصمقع يٛمقي ٓ أن أو فمٛمف، سم٣مب

 يمٙمٚمٛمِمقح احلظ ضمٝم٣مزة سمٔمٛمل صم٣مَمٔم٥م ىمٙمٚم٥م هل: ايمٖمٗمٜم٣مء اصْمالح ودم

 زمِمٖم٣مت ووصٖمف فمٛمف، ايمممك وٞمٖمك زمف، اإليامن يقصم٤م ايمذي هلل وايمٛمِمح ،يمف

 زمْم٣مفمتف وايمٗمٝم٣مم ايمٛمٗم٣مئص، أٞمقاع مجٝمع فمـ سمٔم٣ملم وسمٛمزهيف ىمٙمٜم٣م، واجلالل ايم٘مامل

 ؽمٛمتف زم٣مسم٣ٌمع (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ) يمرؽمقيمف وايمٛمِمح ،َمٔم٣مصٝمف واصمتٛم٣مب

                                                           

 (.55رومؿ )، ىمت٣مب إدب، زم٣مب دم ايمٛمِمٝمح٥م ،( أطمرصمف َمًٙمؿ1)

 وَم٣م زمٔمده٣م. ٣/١6٣( ايمٗم٣مَمقس اظمحٝمط 2)

 .1/696، ( ؽمٌؾ ايمًالم يمٙمِمٛمٔم٣مين3)

 .1/697، ( اظمرصمع ٞمٖمًف4)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ايمٛم٣مس، َمِم٣ميمح حتٗمٝمؼ دم وإفم٣مٞمتٜمؿ اظمًٙمٚمكم: ٕئٚم٥م وايمٛمِمٝمح٥م هديف، وَمالزَم٥م

 ضمٗمٜمؿ وسمٔمٓمٝمؿ أومقاهلؿ، زمٗمٌقل همٛمِمحٜمؿ ايمٔمٙمامء،: اظمًٙمٚمكم زمٟمئٚم٥م أريد وإن

 دٞمٝم٣مهؿ دم َمِم٣محلٜمؿ إلم ١مرؾم٣مدهؿزم: اظمًٙمٚمكم يمٔم٣مَم٥م وايمٛمِمٝمح٥م هبؿ، وآومتداء

 .صمٜمٙمقه َم٣م وسمٔمٙمٝمٚمٜمؿ فمٛمٜمؿ إذى وىمّػ  وأطمراهؿ،

 ايمٛم٣مصح يراه َم٣م إلم يمتقصمٝمٜمف يمٙمٚمٛمٗمقد ايمٛمِمح َمـ ٞمقع إٓ هق َم٣م وايمٛمٗمد

 .ايمدٞمٝم٣م أو ايمديـ أَمقر دم ٣مصقازمً 

 ٞمحق فمعم ؾمخِمف حيدد زمام اظمقصقف سمٔمٝمكم جيقز ٓ أٞمف إلم اإلؾم٣مرة وجتدر

 هم١مٞمف زمُمخص، آزدراء إلم ؽمٝم٠مدي ايمٛمٗمد ىم٣من هم١مذا ايمٛم٣مس، زمكم اضمتٗم٣مره إلم ي٠مدي

 إلم ٞمْم٣مومف يتٔمدى أن دون زم٣ميمٔمٚمؾ ايمٛمٗمد يتٗمٝمد أن جي٤م وإٞمام اؽمٚمف، ُيذىمر أن جيقز ٓ

 أومقال فمـ احل٘م٣مي٥م دم ايم٘مريؿ ايمٗمرآن َمٛمٜم٨م ذيمؽ فمعم يدل ومم٣م هم٣مفمٙمف، ؾمخص

 طم٣مص٥م هم٣مفمٙمٝمٜم٣م، ٕؾمخ٣مص حتديد دون إفمامل سمٙمؽ يذىمر ضمٝم٧م وأفمامهلؿ، ايمٛم٣مس

 ىم٣من هم١من همٝمف، حُيتٗمر عوو دم هم٣مفمٙمٜم٣م جتٔمؾ أن ؾمٟمهن٣م َمـ إفمامل سمٙمؽ ىم٣مٞم٦م إذا

 ٓ زم٣ميمتٙمقيح ذيمؽ همٙمٝم٘مـ ايمٌٝم٣من، مت٣مم حيدث ضمتك احلدث يمٖم٣مفمؾ اإلؾم٣مرة َمـ ٓزمد

 أضمقال ايم٘مريؿ ايمٗمرآن ضم٘مك وومد ايمٌميح، ايمٙمٖمظ دون وزم٣ميمتقري٥م زم٣ميمتٌميح،

 يمألؽمامء اإلؾم٣مرة دون وإهمٔم٣مل زم٣مٕومقال اظمرات َمئ٣مت واظمجرَمكم اظمٛمحرهمكم،

 وإؾمخ٣مص.

  ؾمخص اؽمؿ  ايمٛمٌل يذىمر همٙمؿ إَمر، هذا فمعم ايمٛمٌقي٥م ايمًٛم٥م رتوىمذيمؽ سمقاسم     

                                                           

 .699/ 1، ( اظمرصمع ٞمٖمًف1)
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 ذيمؽ، إلم ي٠مدي َمقوع دم يمُمخِمف إٞمٓم٣مر يمٖم٦م أو ٓضمتٗم٣مره يدفمق َمقوقع دم

 يٗمقيمقن ومقم ؾمٟمن َم٣م" أو ،"ىمذا يٖمٔمٙمقن أومقام زم٣مل َم٣م": يٗمقل أن  َمٛمف واظمٔمٜمقد

 وم٣مل: وم٣مل ( فمٛمف اهلل رى) أٞمس فمـ ايمٌخ٣مري اإلَم٣مم رواه َم٣م ذيمؽ وَمـ ،"ىمذا

 هم٣مؾمتد ، صالهتؿ دم ايمًامء إلم أزمِم٣مرهؿ يرهمٔمقن أومقام زم٣مل َم٣م":  اهلل رؽمقل

 ."أزمِم٣مرهؿ يمتخْمٖمـ أو ذيمؽ فمـ ويمٝمٛمتٜمـ":وم٣مل ضمتك ذيمؽ دم ومقيمف

 فمٙمٝمف اهلل صعم – اهلل رؽمقل َمٛمٜم٨م أن ونمغمه احلدي٧م هذا َمـ ويًتٌكم

 ايمٖم٣مفمؾ، ؾمخص إلم ايمٖمٔمؾ ٞمْم٣مق يتٔمدى ي٘مـ مل ايمٛم٣مس أهمٔم٣مل ٞمٗمد دم – وؽمٙمؿ

 دم ي٘مقن أن جي٤م َم٣م وهق اظمٛمٗمقد، يمٔمرض ٣مطم٣مدؾًم  أو ٣مصم٣مرضًم  ٞمٗمده ي٘مقن ٓ وضمتك

 ضمًٛم٥م زمٔم٣ٌمرة ايمٛمٗمد همٙمٝم٘مـ ،٣مَمٔمروهمً  اظمٛمٗمقد ىم٣من هم١من ايمٛمٗمد، وَمٛمٜم٣م اظمقاؿمـ سمٙمؽ َمثؾ

 .وافمت٣ٌمره ذهمف يٚمس وٓ فمروف َمـ يٛم٣مل ٓ ؿمٝم٤م وأؽمٙمقب

 خيرج ٓ ضمتك حلقارا مم٣مرؽم٥م أشمٛم٣مء ايمٛمٗمد وقازمط سمرافمك أن اظمٜمؿ وَمـ

ام ٞمٗمد إلم ويتحقل ايمِمحٝمح َم٣ًمره فمـ أؿمراهمف  حيٗمؼ همال وصدام، وؽم٣ٌمب هدَّ

 ايمٛمٗمد زمّمقازمط وآيمتزام احلقار مم٣مرؽم٥م زمكم ايمرزمط ىم٣من وهلذا َمٛمف، اظمرصمقة ايمٕم٣مي٥م

 .اظمرصمقة نم٣ميتف إلم زم٣محلقار يمٙمقصقل َمٜمامًّ  اأَمرً 

      :وطمت٣مًَم٣م ٞمًتخٙمص َمـ ذيمؽ َم٣م يٟميت

  ًٓ  خمتٙمػ فمعم وآزده٣مر يمالؽمتٗمرار َمدطماًل  ئمتػم ايمٛم٣مس زمكم احلقار أن: أو

 َمع - يٚمثؾ اظمدطمؾ هذا وأن وايمدويمٝم٥م، وايمقؿمٛمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمٖمردي٥م اظمًتقي٣مت

                                                           

 (.419رومؿ ) ،( أطمرصمف َمًٙمؿ1)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 وَم٣م وهم٘مره وفمٗمٙمف اإلٞم٣ًمن ىمراَم٥م وإهدار ايمتٜمٚمٝمش َمـ وووم٣مي٥م ح٣مي٥م ؽمٝم٣مج - ذيمؽ

ٙمف  شمؿ وجت٣مهٙمٜم٣م، داره٣مأه ايمِمقاب َمـ ي٘مقن ٓ وفمٙمٚمٝم٥م ضمٝم٣مسمٝم٥م جت٣مرب َمـ ضمِمَّ

 آؽمتٌداد وايمتٖمرق، إلم أطمريـ َمع زم٣محلقار ي٠مَمـ ٓ ايمذي ايمٖمردي زم٣ميمرأي اظميض

 ايمٌالد إهالك إلم وي٠مدي واظمجتٚمٔم٣مت إهمراد ومدرات يًتٛمزف ايمذي ايمِمدام شمؿ

 .وايمٔم٣ٌمد

 وايمثٗم٣مدم، ايمٖم٘مري ايمٛمٗمد َم٣ٌمدئ هدي فمعم يٗمقم أن جي٤م احلقار أن: شم٣مٞمًٝم٣م

 هدهمٜم٣م إلم احلقار زمٔمٚمٙمٝم٥م يمٙمقصقل وجت٣مح أَمـ ؽمٝم٣مج متثؾ ايمتل اظم٣ٌمدئ سمٙمؽ

 اوَمٗمتًٌم  ٣م،وَمقوقفمٝمًّ  احمددً  احلقار ي٘مقن أن اظم٣ٌمدئ سمٙمؽ أهؿ َمـ وأن اظمٛمُمقد،

 . حتٗمغمهؿ أو وم٣مئٙمٝمٜم٣م زمٟمؾمخ٣مص اظم٣ًمس دون وآراء أومقال َمـ يٌدي َم٣م فمعم

 فمٝم٥مَمممو فمعم سمدل وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب دم اإلؽمالَمٝم٥م ايمممئم٥م أديم٥م أن: شم٣ميمًث٣م

 ايم٣ٌمؿمؾ وإزمْم٣مل احلؼ إضمٗم٣مق إلم يمٙمقصقل وؽمٝمٙم٥م أٞمف زم٣مفمت٣ٌمر ووصمقزمف زمؾ احلقار،

 .  ايمٔم٣ٌمد وطمغم ايمٌالد يمتٗمدم وَمدطمؾ وايمتٛم٣مزع، ايمتٗم٣مسمؾ ظمٛمع وؽم٤ٌٌم 

 ٕن وشمٝمؼ، وايمثٗم٣مدم ايمٖم٘مري ايمٛمٗمد ووقازمط احلقار زمكم آرسم٣ٌمط أن: رازمًٔم٣م

ي٥م سمّمٚمـ هل ايمتل ايمّمقازمط سمٙمؽ  احلؼ خلدَم٥م وجترده فوَمقوقفمٝمت احلقار صمدِّ

 .احلٗمقق سمٙمؽ اضمؼمام فمـ وايمٌٔمد ايمتِم٣مرع َمزايمؼ فمـ زمف وسمٛمٟمى وايمٔمدايم٥م

٣م ًً  ووامٞم٣مت احلقار ضمؼ ىمٖم٣ميم٥م دم اإلؽمالَمٝم٥م ايمممئم٥م أضم٘م٣مم أن: طم٣مَم

 هق َم٣م َمع وسمتقاهمؼ ورائف، َمـ سمٌتٕمك ايمتل ايمرؾمٝمدة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٕم٣مي٣مت إلم وصقيمف

 اظم٣ٌمدئ زمٟمن ايمٗمقل يٚم٘مـ شمؿ وَمـ يمقؤمٝم٥م،ا وايمٗمقاٞمكم ايمدويمٝم٥م اظمقاشمٝمؼ دم َمٗمرر
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 ايمتمميع همٝمٜم٣م خيتٙمػ ٓ مم٣م درصم٣مسمف وىم٣مهم٥م َمًتقي٣مسمف مجٝمع دم احلقار إلٞمج٣مح اظمٗمررة

 احلقار إٞمج٣مح إلم سم٠مدي وؽمٝمٙم٥م ىمؾ هم١من وزم٣ميمت٣مرم اإلؽمالَمل، ايمتمميع فمـ ايمقؤمل

     .ايمٔم٣ٌمد وومقاٞمكم اهلل ذع دم َمٗمررة سمٔمد

*        *        *
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

  ()انتجديد تقضايا ًعالقتيا احلٌار النيحعق
  

 وَمــ وصـحٌف آيمف وفمعم اهلل رؽمقل ؽمٝمدٞم٣م فمعم وايمًالم وايمِمالة هلل احلٚمد

 :وزمٔمد وآه،

إن  ضمٝم٧م ايمزَم٣من: هذا دم بَمْمٙمقأَمر َمٜمؿ و "احلقار فمٗمالٞمٝم٥م" ١منهم

ا سمٌٙمغ آشم٣مرف فمٛم ٞمت٨م ايمٔم٣مؿمٖم٥م فمعم دفمتامآ  وَمٛمٜم٣م َمٗمٌقل هق َم٣م َمٛمٜم٣م ايم٘مثرة دم ضمدًّ

 اؽمتخدام َمـ ايمٕمرب فمٙمٝمف سمٔم٣مرف َم٣م هٛم٣م زم٣ميمٔمٗمالٞمٝم٥م أريد ٓ، وَمرذول هق َم٣م

 ه٠مٓء ذه٤م ضمٝم٧م اإلؽمالم، فمٙمامء ومٌؾ َمـ اظمرهمقض زمٚمٔمٛم٣مه ايمٔمٗمالٞمٝم٥م َمِمْمٙمح

 أن زمٔمد وسمٖمِمٝمال مجٙم٥م ايمٛمص رهمض إلم زمؾ ايمٛمص فمعم ايمٔمٗمؾ ومٝمٚم٥م إفمالء إلم

 فمعم وضمرم ايمٛمص همٗمدس ايمقؽمْمك، ايمٔمِمقر دم وايمٖم٘مر ايمٔمٗمؾ فمعم ايمٛمص ؽمٝمْمر

 أفمٚمؾ وَمـ زم٣مهلرؿمٗم٥م، فمٙمٝمف ضم٘مؿ هم٘مر وَمـ ايمديـ، يمرصم٣مل إٓ همٝمف ايمتٖم٘مغم ايمٔمٗمؾ

 ٞمٝم٘مقس وىمقزمر ٞمٝمقسمـ" َمثؾ زم٣محلرق فمٙمٝمف ضم٘مؿ ايمٛمص خي٣ميمػ َم٣م همٟمٞمت٨م فمٗمٙمف

 ووع َمـ ايمٛمص ىم٣من ويمق ضمتك َمٛم٣مزفم٥م زمال يمٙمٛمص ايمًٙمْم٣من هم٘م٣من "وصم٣ميمٝمٙمٝمق

 فم٣ممل دم شمقرة همٟمضمدث همجٟمة يمٙمٔمٗمؾ ايمتٕمٙم٤م ىم٣من شمؿ ديٛمٝم٥م، زمِمٌٕم٥م َمِمٌقغ زمممي

 ىمثغم دم رآه٣م زمؾ ؽمٛمٜم٣م َمـ إلم ايمًٛمـ هذه يٛم٤ًم أن دون اإلهلٝم٥م ايمًٛمـ اىمتُم٣مف

 ؾمتك إجي٣مزمٝم٥م زمثامر أسم٦م وايمتل ايمِمٛم٣مفمٝم٥م ايمثقرة هم٘م٣مٞم٦م ؿمٌٝمٔمٝم٥م ومقاٞمكم إضمٝم٣من َمـ

 ايمذي ايمًٙمْم٣من فمـ همّمال ايمالهقيت ايمٖم٘مر زمجٚمقد ٣مذرفمً  يّمٝمٗمقن ايمٛم٣مس صمٔمٙم٦م

                                                           

( ) زم٣ميمٗم٣مهرة ايمديـ أصقل يم٘مٙمٝم٥م ايم٣ًمزمؼ ايمٔمٚمٝمد،  فمقض هٝمؿإزمرا زىمل زم٘مر/ د.أ. 
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 ص٘مقك وزمٝمع آفمؼماف ضورة: ضمٝم٧م َمـ ٕٞمٖمًٜمؿ ايمديـ رصم٣مل زفمٚمف

 ايمٛمص شمامر فمعم ايممماب ؽم٣مئٕم٥م اظمذاق ضمٙمقة ايمٔمٗمؾ شمامر ايمٛم٣مس همٟمدرك ايمٕمٖمران

 .ايممماب حٝمٚم٥م اظمذاق َمرة

 :واحلقار اظمًٙمٚمكم فمٗمالٞمٝم٥م

 هلـ٣م رونـيٛمتِمـ وٓ ايمٕمريب زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م ايمٔمٗمالٞمٝم٥م ئمرهمقن ٓ اظمًٙمٚمكم مجٜمقر

 دم ايمٔمٗمٙمٝمـ٥م اظمدرؽمـ٥م رواد رـاٞمتِمـ ىمـام ري٥مـُمايمٌ واظمٔمرهم٥م اإلٞم٣ًمين يمٙمتٖم٘مغم ىمٚمٜمد

 ومٌـؾ َمـ٣م رـفمِم َمـ ونمغمهؿ وأرؽمْمق وأهمالؿمقن ؽمٗمراط هم٘مر فمعم افمتامًدا ايمٕمرب

 .اظمٝمالد

 ايمٔمٙمٚمل ايمتٖم٘مغم سمٔمٛمل َمًتحدشم٥م ىمٙمٚم٥م هل: اظمًٙمٚمكم فمٛمد ايمٔمٗمالٞمٝم٥م وإٞمام

 دم رنم٥ٌم ايمٛمص دم فمٗمٙمف ئمٚمؾ فمٗمالين ظمًٙمؿ يٚم٘مـ وٓ ايمممع زمّمقازمط اظمٛمّمٌط

 ايمٛمص فمعم ضم٣مىمؿ ايمٔمٗمؾ إن يٗمقل أو ايمٛمص فمعم ايمًٚمق ليدفم أن ايمٖم٘مري داعاإلزم

 اظمًٙمٚمقن ايمٔمٗمالٞمٝمقن يرى وإٞمام اإلؽمالَمٝم٥م، ايمٖمرق َمـ هذا إلم ذه٤م َمـ زم٣مؽمتثٛم٣مء

 هق ايمٛمص وأن َمِم٣ٌمح ايمٔمٗمؾ وأن ، وزواده زاده ايمٛمص وأن ايمٛمص وفم٣مء ايمٔمٗمؾ أن

 يمٙمٛمص وفم٣مء هق زمؾ ٣مَمًداصم يمٝمس ايمٔمٗمؾ وأن اظمِم٣ٌمح، هذا زمف يّم٣مء ايمذي ايمزي٦م

 صقرة دم َمِمٖمك فمًاًل  ايمرضمٝمؼ هذا يٗمدم وأٞمف رضمٝمٗمف، يٚمتص زمف َمُمٕمقل وهق

 .إَم٥م فمٙمامء َمـ ذاك أو هذا يْمرضمف ايمذي ايمٖم٘مر

 فمٗمٙمـف نم٣مب وَمـ يمٙمت٘مٙمٝمػ، ومٝمًدا اهلل صمٔمٙمف همٗمد وفم٣مًء يمٙمٛمص ايمٔمٗمؾ ىم٣من وظم٣م

 َمـع يمتٔم٣مَمـؾا ضمـ٣مل ايمٔمٗمؾ ضم٣مل زمتٖم٣موت ايمممفمٝم٥م إضم٘م٣مم وسمتٖم٣موت سم٘مٙمٝمٖمف ؽمٗمط

 .ايمٖم٘مر دم وؽمٖمف ايمٔمٗمؾ دم ؽمٖمف وزمكم َمتٗمْمع، وصمٛمقن َمْمٌؼ صمٛمقن زمكم احل٣ميم٥م هذه
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 :احلقار فمٗمالٞمٝم٥م إلم وايمًٛم٥م ايمٗمرآن هداي٥م

 ضمٌمـه٣م زم٣مإلَم٘مـ٣من ويمـٝمس وايمًـٛم٥م ايمٗمرآن دم ايمقاردة احلقارات هل ىمثغمة

 ىمـ٣من َمـدى أي إلم سمٌـكم وايمًـٛم٥م ايمٗمـرآن ٞمِمقص َمـ ؾمقاهد إلم ؽمٟمؾمغم ويم٘مٛمل

 :يقم َم٣م ذيمؽ أَمثٙم٥م وَمـ احلقار، هذا دم َمقصمقًدا زمف وآضمتج٣مج ؾايمٔمٗم ؿمٙم٤م

 أهؾ زفمؿ )فمٙمٝمف ايمًالم( إزمراهٝمؿ َمٙم٥م يتٌع أن  ايمرؽمقل أَمر فمٛمدَم٣م -٣

٣م ىم٣من )فمٙمٝمف ايمًالم( إزمراهٝمؿ أن ايم٘مت٣مب : يٗمقل ايمٗمرآن همٛمزل اٞمٝم٣ًّم،ٞمٌم أو هيقديًّ

ا﴿ اجِّيٗ ٠دِيّٗا َوََل ََّٛۡصَ ُٟ ُٗ َح ِي َٰٞ ا ََكَن إِةَۡس َ٘  َٚ ِ٘ ا ََكَن  َ٘ ا َو ٗٙ ۡصِٖ َّ٘ ا  ٍٗ َوَلَِٰسٚ ََكَن َخِٜي
ۡۡشِكنَِي  ُٙ ۡ  ،)فمٙمٝمف ايمًالم( ديٛمف ضمقل صمدهلؿ ؿم٣مل وظم٣م ،(67:فمٚمران آل) ﴾٦٧ٱل

 :يٗمقل ايم٘مريؿ ايمٗمرآن ٞمزل( وايمٛمٌماٞمٝم٥م ايمٝمٜمقدي٥م) ديٛمٜمؿ فمعم ىم٣من زمٟمٞمف يٗمْمع وىمؾ

ِي﴿ َٰٞ ٠َن ِِفٓ إِةَۡس َٗ َُتَآجَّ ِ َِٓتَِٰب ل َٔ ٱٕۡ ۡٞ
َ
أ ٚۢ َيَٰٓ ِ٘ ُٔ إَِلٍّ  جِني َُٰث َوٱۡۡلِ ٛزَِِٕج ٱِل٠ٍَّۡرى

ُ
آ أ َ٘ َٗ َو

ٌََٗل َتۡه٠ُِِٖنَ 
َ
 (.65: فمٚمران آل) ﴾َبۡهِدهِۦْٓۚ أ

 ايمتٔمٌغم وطم٣مهنؿ  اهلل رؽمقل فمعم ايمقضمل ٞمزول ايمٝمٜمقد أٞم٘مر فمٛمدَم٣م -1

ا ََُدُرواْ  ﴿فمٗمقهلؿ:  خي٣مؿم٤م ايمٗمرآن ٞمزل رء، َمـ زممم فمعم اهلل أٞمزل َم٣م: همٗم٣ميمقا َ٘ َو
َٛزَل  اهلل

َ
ٓ أ ا َ٘  ْ ٍَّ َُۡدرِهِۦٓ إِۡذ َُال٠ُا َِٓتََٰب  اهللَخ َٛزَل ٱٕۡ

َ
ٚۡ أ َ٘  ۡٔ ءٖٖۗ ُُ ِٚ ََشۡ ّ٘ َٰ بََۡشٖ  لََعَ

٠َن  ٍُ ا َوَُّتۡ َٟ ـِيَس ُتۡتُدوَج ۥ ََُرا ُٝ ٍّٜاِسۖٓ ََتَۡه٠َُٖٛ ٗدى ِّٕٖ ُٞ ِي َجآَء ةِِٝۦ ُم٠ََسَٰ ٠ُٛٗرا َو ٱَّلٍّ
 ٓ٠ ُٙ ٗۡ َتۡهَٖ َ ا ل ٍّ٘ خُٗ  ۡٙ ِ ررِٗياَۖ وَُنّٖ َْ ِٔ ُُ َۖ ۡٗ ٗۡ َوََلٓ َءاةَآؤُُز ٛخُ

َ
ْ أ ٗۡ  اهللا ِٟ ٗۡ ِِف َخ٠ِۡؽ ُٞ ٍّٗ َذۡر ُث

 (.9٣: إٞمٔم٣مم)﴾٩١يََٖۡهت٠َُن 

َٗ ﴿ فمٙمٝمف رده ىم٣من وأضم٣ٌمؤه اهلل أزمٛم٣مء أهنؿ ايمٝمٜمقد زفمؿ فمٛمدَم٣م -١ ِ ٌَٖ ۡٔ ُُ
 ََ ٚۡ َخَٖ ٍّٙ ٛخُٗ بََۡشٞ ّمِ

َ
ٔۡ أ ۖٓ ةَ ةُُسٗ ةُِذ٠ُٛبُِس  (.٣8: اظم٣مئدة) ﴾ُحَهّذِ
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 ايمتٖم٘مغم فمعم ايمٔمٗمؾ ئٌم٧م َم٣م وَمٛمف ايمٔمٗمؾ إلم َمقصمف ىمٙمف ايمٗمرآين اخلْم٣مب إن

٠اْ ﴿ ايمٌدهي٣مت إلم حيت٘مؿ َم٣م وَمٛمف ايمٗمٝم٣مس، إلم ايمٔمٗمؾ يدهمع َم٣م وَمٛمف وايمتٟمَمؾ ُِ ۡم ُخِٖ
َ
أ

٠َن  ُِ ِ ُٗ ٱَٕۡذَٰٖ ُٞ ۡم 
َ
ٍء أ ٚۡ َدرۡيِ ََشۡ ۡرَضْۚ ةَٔ َلٍّ  ٯ٢ِ٘

َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰن ْ ٱلصٍّ ٠ا ُِ ۡم َخَٖ

َ
أ

٠ُِٜنَ   وايمتٖم٘مر ايمتٟمَمؾ إلم دفم٦م ايمتل أي٣مت وضمًٌٛم٣م(. ١6- ١5: ايمْمقر) ﴾ي٠ُُ

 اظم٠مشمرات َمـ ؽمٙمؿ إذا ايمٔمٗمؾ إفمامل فمعم اظمؼمسم٥ٌم وأشم٣مر وايمًغم وايمٛمٓمر وايمتدزمر

 زمٔمد ايمٔمٗمؾ اىمتُمٖمٜم٣م فمٙمٚمٝم٥م ومقاٞمكم هل آي٣مت َمـ ايم٘مريؿ ايمٗمرآن دم وىمؿ اخل٣مرصمٝم٥م،

 وضم٘مٚم٥م ص٣مٞمع، صٛمٔم٥م فمعم سمدل ومقاٞمكم زمف ايم٘مقن زمٟمن ومْمع شمؿ وفمٛم٣مء زمح٧م ؿمقل

 ؿم٣موم٥م همقق ومقاٞمكم وىمٙمٜم٣م طمٌغم، وطمػمة يمْمٝمػ، ويمْمػ َمٗمدر، وسمٗمدير ضم٘مٝمؿ،

 وم٣مٞمقن ايمْمٖمق، وم٣مٞمقن ايمٕم٣مي٥م، وم٣مٞمقن ايمٔمٛم٣مي٥م، وم٣مٞمقن ايمرفم٣مي٥م، وم٣مٞمقن: َمثؾ أمجع ايمٌمم

 يمٙمٔمٗمؾ اظمٙمزَم٥م ايمٗمقاٞمكم َمـ ونمغمه٣م ايمتقازن وم٣مٞمقن اجل٣مذزمٝم٥م، وم٣مٞمقن واظمٗمدار، ايم٘مٚمٝم٥م

 َمٗمدر سمٗمدير أهن٣م أم فمُمقاء طمٌط ايمٗمقاٞمكم هذه هؾ: ايم٠ًمال هذا فمعم زم٣مإلصم٣مزم٥م

 .َمدزمر؟ وسمدزمغم

 ىمثغمة ذيمؽ وؾمقاهد احلقار دم ايمٔمٗمالٞمٝم٥م يًتخدم   ايمرؽمقل ىم٣من َم٣م ىمثغًما

 .وايمتذىمرة يمإليّم٣مح صقًرا َمٛمٜم٣م ٞمذىمر

 همٖمل صقرسمف، نمغم فمعم زمقيمد صم٣مءت اَمرأسمف أن رصمؾ إيمٝمف ٣مؾم٘م فمٛمدَم٣م

ـْ  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ " احلدي٧م  نُماَلًَم٣م َويَمَدْت  اَْمَرَأيِت  إِنَّ : هَمَٗم٣مَل   ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  هَمَزاَرةَ  ٛمِلزمَ  َِم

ـْ  يَمَؽ  َهْؾ : » ايمٛمٌَِّلُّ  هَمَٗم٣مَل  َأؽْمَقَد، : وَم٣مَل ش َأيْمَقاهُن٣َم؟ هَماَم : »وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل ش إزِمٍِؾ؟ َِم

ـْ  همِٝمَٜم٣م َهْؾ : » وَم٣مَل  ٌر،ـُحْ   ش َذيمَِؽ؟ َأسَم٣مَه٣م هَمٟمَٞمَّك: » وَم٣مَل  ، ْروًم٣ميَمقُ  همِٝمَٜم٣م إِنَّ :  وَم٣مَل ش َأْوَرَق؟ َِم
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ك: وَم٣مَل  ًَ ك َوَهَذا: »وَم٣مَل  فِمْرٌق، َٞمَزفَمفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  فَم ًَ  ."فِمْرق َٞمَزفَمفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  فَم

 َمثؾ اظمًتٚمٔمكم َمـ ايمٔمٗمؾ يمتحريؽ سمْمرح ىم٣مٞم٦م ايمتل إؽمئٙم٥م هل وىمثغمة

: وم٣مئاًل  زوصمٜم٣م فمـ اظمرأة وؽم٠مال ، اظمًٙمؿ سمُمٌف ايمتل ايمُمجرة فمـ زم٣ميم٠ًمال احلدي٧م

 .ايم٘مثغم ونمغمه٣م زمٝم٣مض، زمٔمٝمٛمف ايمذي ايمرصمؾ

 : اظم٣ميض دم احلقار فمٗمالٞمٝم٥م

: زم٣ميمـذىمر أطمِمٜم٣م ىمثغمة اإلومٛم٣مع وؿمرق ايمدفمقة دم اإلومٛم٣مع أؽم٣مس هق احلقار

 . ونمغمه٣م إَمث٣مل  – اظمٛم٣مـمرة –احلقار – اجلدل

 زمـٟمي اَمفاؽمـتخد ٣مرفمً ـؾمـ جيـقز وٓ اإلومٛمـ٣مع ؽمٌؾ َمـ ؽمٌٝماًل  اإلىمراه ويمٝمس

 اهلل يمٗمـقل سحي٥م خم٣ميمٖم٥م وهمٝمف ، حم٣ميم٥م ٓ ايمٛمٖم٣مق إلم ؽمٝمٖميض ٕٞمف ايمِمقر َمـ صقرة

ِٚ  ﴿ :سمٔم٣ملم ي َراهَ ِِف ٱّلِ ْۡ َّ ﴿: سمٔم٣ملم وومقيمف ،(156: ايمٌٗمرة) ﴾ََلٓ إِ َولَـ٠ۡ َطـآَء َربَّـ
ٗۡ َُجِيًها ُٟ ۡرِض َُكَّ

َ
ٚ ِِف ٱَۡل َ٘  َٚ َ٘  ﴿: سمٔم٣ملم وومقيمف ،( 99:يقٞمس)﴾ٓأَل

ۡ
ٍَّظأ ِۡل  إِن ن ُجزَنّ

ا َخَِٰؾهِنَي  َٟ َ ٗۡ ل ُٟ ُِ ۡنَجَٰ
َ
ٍّٖۡج أ آءِ َءايَٗث َذَل َٙ َٚ ٱلصٍّ ِ ّ٘  ِٟٗ ۡي

 (.4: ايمُمٔمراء) ﴾٤َنَٖ

 احلـقار، صـقر أضمـد وهـق واجلـدل احلقار أؽمٙمقب افمتٚمد اإلؽمالم ويم٘مـ

 :َمٛمٜم٣م همٝمف، سمتجعم آسم٣ٌمع واصم٥ٌم زمآداب ذيمؽ ووٌط

                                                           

، اظم٠ميمػ: (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ر زمٛمٗمؾ ايمٔمدل فمـ ايمٔمدل إلم رؽمقل اهلل ـاظمًٛمد ايمِمحٝمح اظمختِم(٣) 

: حمٚمد هم٠ماد فمٌد  هـ(، اظمحٗمؼ16٣َمًٙمؿ زمـ احلج٣مج أزمق احلًـ ايمٗمُمغمي ايمٛمٝم٣ًمزمقري )اظمتقذم: 

ِة اظمَُْتَقذمَّ فَمٛمَْٜم٣م  زمغموت –اث ايمٔمريب ايم٣ٌمومل، ايمٛم٣مذ: دار إضمٝم٣مء ايمؼم ، ىمَِت٣مُب ايمْمَّاَلِق، زَم٣مُب اْٞمِٗمَّم٣مِء فِمدَّ

ْٚمؾ، ج َه٣م زمَِقْوِع احْلَ  (.٣522) (، ضمدي٧م رومؿ1/٣٣١7) َزْوصُمَٜم٣م، َونَمغْمِ
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 إؿمراف جمٚمقفم٥م وأ ايمْمرهمكم زمكم ازمتداء اظمُمؼمك اظمقوقع اطمتٝم٣مر -٣

 احل٣ميم٥م ويٚمثؾ اظمًٙمٚمكم، نمغم ومٌؾ َمـ أم اظمًٙمٚمكم ومٌؾ َمـ آطمتٝم٣مر أىم٣من ؽمقاء

ثٖ َش٠َآء ةَيََٜٜۡا  ﴿: ؽمٌح٣مٞمف احلؼ ومقل إولم َٙ ِ ْ إََِلَٰ ََك َِٓتَِٰب َتَهال٠َۡا َٔ ٱٕۡ ۡٞ
َ
أ ٔۡ َيَٰٓ ُُ

َلٍّ َجۡهتَُد إَِلٍّ 
َ
ٗۡ أ ۡربَاٗبا َوََل نُۡۡشَِك ةِِٝۦ َطۡيـٔٗ  اهللَوبَيَُٜۡس

َ
ا َوََل َحخٍِّخَذ َبۡهُؾَٜا َبۡهًؾا أ

ِٚ ُدوِن  ٠ُٙنَ  اهللّ٘ ٍّٛا ُمۡصِٖ
َ
ْ ةِأ ُدوا َٟ ْ ٱۡط ٠ل٠ُا ُِ ْ َذ ( 64: فمٚمران آل)﴾ٌَإِن ح٠ٍّٕۡ٠ََا

 همٝمف، خمتٙمػ همٜمق زمٗمل وَم٣م فم٣ٌمدسمف ووصمقب زم٣مهلل، اإليامن هق اجلٚمٝمع زمكم هم٣مظمُمؼمك

 .احلقار َمـ ايمٙمقن هذا ظمثؾ ىمثغمة صقر وهٛم٣مك

 َم٘م٥م َمممىمل ومِم٥م دم ىمام ءً اازمتد اظمممىمكم ومٌؾ َمـ احلقار ي٘مقن وومد -1

 ايمرد وىم٣من يقًَم٣م، إهلف ئمٌدوا وأن يقَم٣م آهلتٜمؿ ئمٌد أن  ايمرؽمقل َمـ وؿمٙمٌٜمؿ

 ىمقهمد ؾمتك وهمقد َمـ وومع َم٣م هذا وَمثؾ ايم٘م٣مهمرون، ؽمقرة دم سحًي٣م ضم٣مؽماًم  واوًح٣م

 زمٔمض ٞمزول إشمر همرادإ زمٔمض َمـ وومع وَم٣م ايمٗمٝمس وفمٌد وسمٕمٙم٤م ٞمجران، ٞمِم٣مرى

ْ ﴿ؽمٌح٣مٞمف  احلؼ ىمٗمقل ايمٗمرآن آي٣مت َُذٓوا ِٚ ُدوِن  ٱَّتٍّ ّ٘ ۡربَاٗبا 
َ
ٗۡ أ ُٟ َٜ َبَٰ ۡٞ ٗۡ َوُر ُٞ ۡختَاَر

َ
أ

 يم٘مؿ حيٙمقن أيمٝمًقا ايمرد هم٘م٣من فمٌدٞم٣مهؿ، َم٣م: أضمدهؿ وم٣مل (،١٣ :)ايمتقزم٥م ﴾اهلل

 .إي٣مهؿ رزمقزمٝمت٘مؿ همذيمؽ فمٙمٝم٘مؿ؟ وحيرَمقن

 :احل٣مض ايمٔمٌم دم احلقار فمٗمالٞمٝم٥م

ًٌّ  احلقار ىم٣من َم٣م اىمثغمً   ايمٔمٜمد ودم اظم٣ميض، دم ايمٔمٗمدي٥م ايمٗمّم٣مي٣م فمعم ٣مَمٛمِم

 ومّم٣مي٣م َمـ طمٙم٦م صمديدة صقًرا اظم٠مؽم٣ًمت زمكم أو ايمرؽمٚمل احلقار اختذ احل٣مض

 ايمٔمٗمٝمدة، َمٖمردات سمٛم٣مول دون ايمٔم٣مم آفمتٗم٣مد ومّم٣مي٣م إلم واجتٜم٦م ايمديٛمل آفمتٗم٣مد

 هذه أي٣مَمٛم٣م ودم تٗمدات،اظمٔم زمٌٔمض طم٣مص٥م زمٗمّم٣مي٣م يتٔمٙمؼ احلقار ىم٣من اظم٣ميض همٖمل
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 يمإليامن اإلجي٣مزمٝم٥م أشم٣مر فمـ احلدي٧م هم٘م٣من يمٙمقؿمـ ايمٔمٙمٝم٣م اظمِمٙمح٥م إلم احلقار حتقل

 وايمٛمزفم٣مت اجلقاٞم٤م وفمـ ايمْم٣مئٖمٝم٥م، َمقاصمٜم٥م دم اظمقاؿمٛم٥م وفمـ اإلحل٣مد َمقاصمٜم٥م دم

 جم٣مل دم اجلٚمٝمع زمكم اظمُمؼمك وـمٜمر آزدراء، أو اإلمه٣مل َمقاصمٜم٥م دم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 .وآصمتامع ومتِم٣مدوآ ايمًٝم٣مؽم٥م

 واخلْمـ٣مب اإلؽمـالَمل ايمٖم٘مـر دم ايمتجديـد أصمـؾ َمـ ايمٔمٗمقم احلقار ضورة

 : ايمديٛمل

 أصـؾ ٓ أو سمراشمٛم٣م دم أصؾ هل٣م ي٘مقن أن إَم٣م أن زم٣ميمٌٝم٣من ايمتٛم٣مول حمؾ ايمٗمّمٝم٥م

 أَمـ٣مم همٟمصـٌحٛم٣م ٣مَمرهمقًوـ ايمت٘مٙمٝمـػ زمدا أو ،أصاًل  هل٣م يمٛمًتٛمٌط ٞمت٘مٙمػ وٞمحـ هل٣م،

 .ايمٖم٘مري سمراشمٛم٣م دم هل٣م ؽم٣مزمؼ ٓ صمديدة ووم٣مئع

 إفمامل ٞم٣مسم٨م إٓ ايمرد ويمٝمس يرد، َم٣م وَمٛمف يٗمٌؾ َم٣م َمٛمف سمراشمٛم٣م دم أصؾ يمف وَم٣م

 ايمقاردة، ايم٘مالم ؽمٝم٣موم٣مت وىمذيمؽ آؽمتُمٜم٣مد دم فمٙمٝمٜم٣م اظمٔمقل ايمٛمِمقص دم ايمٔمٗمؾ

 أضب وؽمقف ايمتجديد؟ إرادة فمٛمد اإلومٛم٣مع أديم٥م وَم٣م مج٣مفمٝم٥م أم همردي٥م ايمرؤي٥م وهؾ

٣ًٌم اإلؽمالم ٞمجٔمؾ ضمتك احلقار دم فمٗمالٞمٝم٥م إلم حتت٣مج ايمتل إَمثٙم٥م زمٔمض  َمقاىم

 وشم٣ميمث٥م زم٣ميمممئم٥م وأطمرى زم٣ميمٔمٗمٝمدة اظمتِمٙم٥م ايمٗمّم٣مي٣م زمٔمض وقء دم يمٙمٔمٌم

 .ايمٛمٌقي٥م زم٣ميمًغمة اظمتِمؾ اإلؽمالَمل زم٣ميمٖم٘مر ورازمٔم٥م آصمتامفمٝم٥م، وايمتٗم٣ميمٝمد زم٣ميمٔم٣مدات

 ًٓ  :آفمتٗم٣مد جم٣مل دم احلقار فمٗمالٞمٝم٥م: أو

 سمٔمتٚمـد وصـٖم٣مسمف ذاسمف فمـ واحلدي٧م داٞمٝمتفووضم اهلل يمقصمقد اظمثٌت٥م ايمٛمِمقص

 أي٣مت، هذه مجع دم مم٘مـ صمٜمد ىمؾ زمذيمقا ومد ايم٘مالم وفمٙمامء ، ايمٔمٗمقم اخلْم٣مب فمعم

 . اإلؽمالَمل سم٣مرخيٛم٣م فمػم ايمتقضمٝمد فمٙمامء صمٜم٣مزمذة زم٣ميمٌٝم٣من وسمٛم٣موهل٣م
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 ٓ (ايمٛمٔمامن ضمٛمٝمٖم٥م أزم٣م) ٥مـايمٔمٗمٙمٝم درؽم٥مـاظم رائد وطم٣مص٥م ٣مـأئٚمتٛم ورأيٛم٣م

 ايمٔمٗمٙمٝم٥م إومٝم٥ًم يًتخدَمقن وإٞمام ايمزٞم٣مدوم٥م أو اظمالضمدة قارضم دم ايمٛمص يًتخدَمقن

 دم ايم٘م٣مَمٛم٥م ايمٖمْمرة وحيرىمقن ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٌدهي٣مت ويًتخرصمقن ايمٖم٘مري٥م واحلقارات

 دم ىمام اإلهلٝم٥م ايمذات زمُمٟمن اظمتُم٘مؽ أو اظمٙمحد فمعم سمْمرح أؽمئٙم٥م طمالل َمـ ايمِمدر

 ىمثغمة ورواي٣مت ، ٣مءزمٛمّ  زمال زُمٛمل ايمذي وايمٗمٌم َمالح، زمال سمًغم ايمتل ايمًٖمٝمٛم٥م ومِم٥م

 . فمٗمٙمٝم٥م همٝمٜم٣م احلقارات ىمؾ فمٛمف،

 ايمذيـ ايمٔمٙمامء زمٌٔمض اؽمتُمٜمدوا ومد إضمٝم٣من زمٔمض دم ايمٔمٌم وَمالضمدة

 ومٛمٛمٜم٣م، َمـ أو ؽمٛمٜم٣م َمـ إلم ايمٛمٓمر دون وايمٗمقاٞمكم ايمًٛمـ اىمتُم٣مف ضمد فمٛمد وومٖمقا

كم  ذيمؽ راديـ وايمتجديد واإلضمالل وايمتقازن وايم٘مٚمٝم٥م اظمٗم٣مدير فمـ ايمْمرف نم٣موِّ

 ايمٔمٙمؿ َمقـمٖمكم ايم٘مػمى، ايم٘مقٞمٝم٥م إضمداث أو ايمِمدهم٥م أو ايمدهر أو اظم٣مدة لمإ ىمٙمف

 ٓ يمٙمٜمداي٥م ايمٔمٙمؿ وـمٖمقا ايمذيـ ايمٔمٙمامء ايمقوم٦م ٞمٖمس دم ٞم٣مؽمكم يمٙمٜمداي٥م ٓ يمٙمٕمقاي٥م

 ودوم٥م ايمِمٛمٔم٥م إسمٗم٣من هلؿ سمٌكم أن زمٔمد اإليامن إلم اإلحل٣مد فمـ فمديمقا ايمذيـ أو يمٙمٕمقاي٥م

 احلؼ ومقل هلؿ همتجعم ايمت٘مقيـ دم آطمر ؾطمٙم أي فمعم اظمؼمسم٤م واخلٙمؾ ايمؼمىمٝم٤م

ََّ   ﴿ :ؽمٌح٣مٞمف ُٝ ٱۡۡلَ ٍّٛ
َ
ٗۡ أ ُٟ َ َ ل َٰ يَتَتَنيٍّ ٗۡ َخِتٍّ ِٟ ِص ٍُ ٛ

َ
َٰخَِٜا ِِف ٱٓأۡلٌَاِق َوِِفٓ أ ٗۡ َءاَي ِٟ  ﴾َشَُنِي

 طماليمف َمـ ازمتداء فمٗمالين طمْم٣مب إلم زمح٣مصم٥م ايمٌمم َمـ ايمٛمقع هذا ،(5١: همِمٙم٦م)

 ايم٘مقن أَمر هب٣م يًتٗمٝمؿ ايمتل وايمًٛمـ ٗمقاٞمكموايم احلدي٧م ايمٔمٙمٚمل اظمٛمت٨م اؽمتخدام يتؿ

 .شم٣مٞمٝم٥م ٞم٣مضمٝم٥م َمـ وسمرىمٝمٌف اإلٞم٣ًمن وسم٘مقيـ ٞم٣مضمٝم٥م َمـ

 :اإلؽمالَمل ايمٖمٗمف ومّم٣مي٣م زمٔمض جتديد دم احلقار فمٗمالٞمٝم٥م: شم٣مٞمًٝم٣م

  َم٘م٣مزمر إٓ ذيمؽ يٛم٘مر وٓ وايمًٛم٥م زم٣ميمٗمرآن شم٣مزمت٥م وأصقهل٣م َمٔمٙمقَم٥م ايمٖمٗمف ومّم٣مي٣م أىمثر   
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 ومّمٝم٥م يم٘مؾ أن اظمٔمٙمقم همٚمـ ايمٖمٗمٜمٝم٥م ٗمّمٝم٥مايم دم ىمثرت أو ايمٛمِمقص ومٙم٦م وؽمقاء

 ايمِمح٣مزم٥م فمٚمؾ أو ايمٗمٝم٣مس أو اإلمج٣مع ٞم٣مسم٨م ىم٣من وَم٣م إيمٝمف، ايمرصمقع يتؿ أصاًل  همٗمٜمٝم٥م

 إيمخ،... اظمرؽمٙم٥م اظمِمٙمح٥م أو آؽمتح٣ًمن أو ومٌٙمٛم٣م َمـ ذع أو اظمديٛم٥م أهؾ فمٚمؾ أو

 .ايمقضمل ٞمِمقص ٞم٣مسم٨م هم٘مٙمٜم٣م

 وزم٣ميمًٛم٥م ايمتٟمويؾ ريؼؿم فمـ زم٣ميمٗمرآن شم٣مزم٦م أصؾ إٞم٘م٣مر ٞمًتْمٝمع ٓ ىمٛم٣م وإذا

 ومقل َمـ ايمٗمرآن َمـ ايمديمٝمؾ هل٣م ؿمٙم٤م وايمتل ايمٖمْمر صدوم٥م دم ىمام ايمتٌميح ؿمريؼ َمـ

َٰ ﴿: سمٔم٣ملم اهلل ٚ حََزَّكٍّ َ٘ ٌََٖۡح 
َ
َٰ  ٮَُۡد أ َٗ َرّبِِٝۦ ٌََػِلٍّ َر ٱۡش َْ  ،٣4: إفمعم)﴾َوذَ

 وشمٌقهت٣م ايمٖمْمر، فمٝمد صالة وايمِمالة ايمٖمْمر صدوم٥م زم٣ميمزىم٣مة اظمراد: همٗم٣ميمقا ،(٣5

 َزىَم٣مةَ    اهلل َرؽُمقُل  هَمَرَض " اإلطم٣ٌمر زمْمريؼ وردت ؾمتك ؿمرق َمـ سحًي٣م ٣ميمًٛم٥مزم

ـْ  َص٣مفًم٣م ايمِٖمْْمرِ  ـْ  َص٣مفًم٣م َأوْ  مَتٍْر، َِم ٌْدِ  فَمعَم  ؾَمِٔمغمٍ  َِم ، ايمَٔم ىَمرِ  َواحُلرِّ  َوإُْٞمَثك، َوايمذَّ

ِٕمغمِ  ـَ  َوايمَ٘مٌغِمِ  َوايمِمَّ ٙمِِٚمكَم، َِم ًْ ٣م َوَأََمرَ  اظمُ  إلَِم  ايمٛم٣َّمسِ  طُمُروِج  ٌَْؾ ومَ  سُم٠َمدَّى َأنْ  هِبَ

اَلةِ   وايمػم ىم٣ميمززمٝم٤م، هذه نمغم أصٛم٣مف همٝمٜم٣م ذىمر أطمرى رواي٣مت وهٛم٣مك ،"ايمِمَّ

 . إيمخ...ايمٗمٚمح أو

 اظمٛمِمـقص نمـغم َمــ ايمٖمْمـر صدوم٥م يٚمٛمع َمـ ٞمرى هذا يقَمٛم٣م ضمتك زيمٛم٣م وٓ

 َمـ٣م رد دم مم٘مــ صمٜمد ىمؾ زم٣مذيمكم ايمٌٙمد ومقت نم٣ميم٤م َمـ وم٣مل َمٛمٜمؿ سمقؽمع وَمـ فمٙمٝمف

 .ايمٖمٗمغم ظمِمٙمح٥م َمرافم٣مة ايمٗمٝمٚم٥م إطمراج صمقاز َمـ أزمقضمٛمٝمٖم٥م اإلَم٣مم إيمٝمف ذه٤م

                                                           

ىَم٣مِة، زَم٣مُب هَمْرِض َصَدوَم٥ِم ايمِٖمْْمِر، ضمدي٧م رومؿ(٣)   (.٣52١) صحٝمح ايمٌخ٣مري، ىمَِت٣مُب ايمزَّ
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 :اظمٔم٣مس واومٔمٛم٣م إؿم٣مر دم صحٝمًح٣م همٜماًم  ايمٛمٌقي٥م إضم٣مدي٧م سمٖمٜمؿ ىمٝمػ

 ايمٛمِمقص زمٔمض همٜمؿ إفم٣مدة ئمٛمل هذا هم١من ايمديٛمل اخلْم٣مب جتديد زمِمدد ىمٛم٣م إذا

 ٣مي٥موايمٕم ايمٛمص، وروح ايمٛمص وـم٣مهر ر،ـايمٔمِم ويمٕم٥م يتٛم٣مؽم٤م زمام وايمًٛم٥م ايمٗمرآن َمـ

 إدٞمك احلد ذىمر فمعم اظمٖمتل ؽمٝم٣ًمفمد اجلديد أو احلدي٧م وايمٖمٜمؿ ايمتمميع، َمـ

 أن هذا فمعم وايمديمٝمؾ احل٣مل، َمٝمًقر ىم٣من ظمـ ايمزي٣مدة زم٣مب ويٖمتح ايمٖمْمر يمِمدوم٥م

 ايمٗمٚمح ص٣مع إن زمؾ إؽمٔم٣مر َمتٖم٣موسم٥م ايمٛمٌقي٥م إضم٣مدي٧م دم وردت ايمتل إصٛم٣مف

 أو ايمتٚمر ص٣مع ئمدل ايمػم ص٣مع ي٘مـ ومل ايمُمٔمغم أو ايمتٚمر َمـ ص٣مفمكم ئمدل ىم٣من

 وَمٛمٜم٣م ايمٕم٣مرم َمٛمٜم٣م يمٙمزىم٣مة َمقارد أَم٣مم همٛمحـ إطمرى إٞمقاع هذا وَمثؾ ايمززمٝم٤م،

 .ايمرطمٝمص

ًٌ  ايمٖمرد ىم٣من وإذا  فمعم أرزمٔم٥م أو شمالشم٥م أو ىمٝمٙمق 1.5 أو ىمٝمٙمق 1 ئم٣مدل زمام ٣مَمْم٣ميم

 ضمـ٣مل رفم٣ميـ٥م فمـعم يًـ٣مفمد ذيمؽ هم١من ، فمٛمٜمؿ ايم٘مٝمٙم٥م جتزئ همٝمام ايمٖمٗمٜم٣مء زمكم طمالف

 .واإلفم٣ًمر ايمٝم٣ًمر زمح٤ًم واإلصم٣مزم٥م ايمزىم٣مة َمٗمدار فمـ ؾايم٣ًمئ

 وإٞمام واضمد رأي فمعم ايمٛم٣مس إىمراه ئمرهمقن ٓ وإووم٣مف إزهر فمٙمامء إن

 وإذا َمٔمتػم، اصمتٜم٣مد فمـ وٞمت٨م ايمديمٝمؾ فمٙمٝمف سمقهمر همٝمام اظمٔمتػمة اظمتٔمددة أراء يٗمدَمقن

 ِمقصايمٛم هم١من ايمٖمْمر صدوم٥م دم زم٣مظمحًقس فمػّمت ايمٛمٌقي٥م ايمٛمِمقص زمٔمض ىم٣مٞم٦م

 دم ايم٠ًمال فمـ ايمٕمٛمك" ايمتمميع روح هل ايمِمدوم٥م َمـ ايمٕم٣مي٥م زمٝمٛم٦م ايمتل إطمرى

 :ٞمٗمقيمف أن يٚم٘مـ ايمذي وإٞمام ايمٖمْمر صدوم٥م ئمْمؾ أن ظمًٙمؿ يٚم٘مـ وٓ ،"ايمٔمٝمد يقم

ًٓ  ايمٖمْمر صدوم٥م إطمراج إن  أطمذ إن ايمٖمٗمغم ٕن ومقسًم٣م: إطمراصمٜم٣م َمـ طمغم َم٣م

 إلم زمح٣مصم٥م ىم٣من وإن ، ٞمقفمف اطمتالف فمعم اؾمؼماه ايمٗمقت إلم زمح٣مصم٥م وىم٣من اظم٣مل
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 فمالج أو يمألوٓد دروس أصمر أو ديـ ؽمداد أو نم٣مز أو َمٝم٣مه هم٣مسمقرة أو ىمٜمرزم٣مء ؽمداد

 احلٝم٣مة ضورات َمع اظمذىمقرة إصٛم٣مف سمٛمٖمع وٓ يمف، أٞمٖمع اظم٣مل هم١من هذا، نمغم أو

 ايمٗمٝمٚم٥م إطمراج دم ايمٛمٓمر إفم٣مدة َمع ايمتمميع أصؾ زمٗم٣مء همقصم٤م اظمدن، دم ايمٝمقم

ًٓ  خلغميتٜم٣م  ضمٛمٝمٖم٥م أزم٣م واإلَم٣مم أمجٔمكم أئٚمتٛم٣م اهلل ويرضمؿ اظمذىمقرة، إصٛم٣مف َمـ زمد

 ايمٛمِمقص َمع ايمتٔم٣مَمؾ دم واجلًد ايمروح زمكم مجٔم٦م وايمتل ايمٔمٗمٙمٝم٥م، اظمدرؽم٥م رائد

 واٞمتٗمدوه فم٣مزمقه ٕٞم٣مس اهلل ونمٖمر اإلؽمالم، فمرض حلًـ أومرب ايمٛم٣مسم٨م هم٘م٣من

ًٌ  وأيمٖمقا  ايمدي٣مر زمٔمض دم يمِمدارةا َمقومع دم همت٣موهيؿ سمزال وٓ إيمٝمف ذه٤م َم٣م ود ٣مىمت

ًٓ  ايمٖمْمر صدوم٥م إطمراج زمحرَم٥م  . َم٣م

 همِمٙمٛم٣م هم١مذا همٝمٜم٣م، ايم٘م٣مَمٛم٥م زم٣ميمروح ضمٝم٣مهت٣م وإن أصم٣ًمد ايمٛمِمقص ـمقاهر إن

 واد دم ايمممئم٥م وأصٌح٦م ايمٔم٣ٌمد وـمٙمؿ اظمراد، حتٗمٝمؼ سمٔمذر وايمروح اجلًد زمكم

 اظمًٙمٚمكم َمُم٣مىمؾ ضمؾ فمـ زمٚمٔمزل ايمٕمراء ذئمتٛم٣م ىم٣مٞم٦م وَم٣م واد، دم ايمٛم٣مس وواومع

 ايمٗمٙمقب وومًقة ايمٔمٗمقل حتجر زم٤ًٌم ظمُم٣مىمٙمٜمؿ َمِمدرا سم٘مقن أن فمـ همّماًل 

 أسمك رؾمٝمد جمتٜمد يم٘مؾ ايمتٖمتٝمش حم٣مىمؿ وٞمِم٤م َمقهقب ىمؾ رأي فمـ واإلفمراض

 . صمديد رأي ٕٞمف ٣مذرفمً  زمف اظمٗمٙمدون همّم٣مق ؽمديد زمرأي

 :احل٣مض فمٌمٞم٣م دم ايمٔمٗمالين ايمٖمٜمؿ هذا أشمر

 َمـ يقم دم هي٥م سم٘مـ مل وأهن٣م ايمدفمقة زمداي٥م ضمقل اظمٖم٣مهٝمؿ صححٛم٣م إذا    

 جتٔمؾ ايمتل واجلٚمٔمٝم٣مت اجلامفم٣مت َمـ ىمثغم فمعم ايم٣ٌمب ؽمٝمٕمٙمؼ هذا هم١من إي٣مم،

 َمرضمٙم٥م سمٟميت ضمتك ايمت٘مقيـ َمرضمٙم٥م دم ايمني٥م دفمقى وأن هل٣م، ايمٌدء ٞمٗمْم٥م ايمني٥م
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 ايمذيـ اظمتْمرهمكم فمعم ايم٣ٌمب يٕمٙمؼ وهبذا ، ايمِمح٥م َمـ هل٣م أؽم٣مس ٓ دفمقى ايمتٚم٘مكم

 .وايمٗمت٣مل ايمًٝمػ ي٘مقن ايمتٚم٘مكم َمرضمٙم٥م دم شمؿ أوٓ ايمني ـايمت٘مقي إلم دفمقا

 :اظمٔم٣مس واومٔمٛم٣م دم ايمٔمٗمالين يمٙمحقار اإلجي٣مزمٝم٥م أشم٣مر

 وآؽمتٛم٣ٌمط همٜمٚمف دون ايمٛمص ضمد فمٛمد سمٗمػ ٓ اإلؽمالم دم ايمٔمٗمالٞمٝم٥م إن     

ُٔ ﴿: ومٝمؾ ىمام ىم٣من وإٓ ايمٖمٜمؿ هلذا ايمٔمٚمقم وايمتْمٌٝمؼ َمٛمف رَ ْ ٱِلٍّ  َ٘ َٚ َُح٠ُِّٖا ِي ََٰث ٱَّلٍّ ٠َۡرى
ة٠ُاْ  ذٍّ َْ  َٚ ِي ٠ِۡم ٱَّلٍّ َِ ُٔ ٱٕۡ رَ َ٘ اَرۢاْۚ ةِۡئَس  ٍَ ۡش

َ
ُٔ أ ِٙ ارِ َُيۡ َٙ ِ ِٔ ٱۡۡل رَ َٙ

َْ ا  َٞ ٠ُِٖٙ ٗۡ َُيۡ َ ٍّٗ ل ُث
َِٰج  ِٙنيَ  اهللوَ  اهللْۚ ةِـَٔاَي ِ َٰٖ ٠َۡم ٱٕظٍّ َِ ِدي ٱٕۡ ٟۡ  (.5: اجلٚمٔم٥م)﴾ََل َح

 ايمٛمص دم ىم٣مَمٛم٥م ؾمتك نم٣مي٣مت ئمْمؾ ايمٛمص همٜمؿ دم ايمٔمٗمؾ إفمامل وفمدم

 فمعم آطمتِم٣مص أهؾ فمعم ايمٔمكم همروض َمـ ايمٗمرآٞمٝم٥م أي٣مت دم ايمتٟمَمؾ أن ٖملوي٘م

رَۡءاَنْۚ ﴿: سمٔم٣ملم وم٣مل يممطمريـ، وسمدزمرهؿ سمٟمَمٙمٜمؿ ٞم٣مسم٨م يٗمدَمقا أن ُِ ٌََٗل َحَخَدةٍُّروَن ٱٕۡ
َ
أ

ٚۡ ِنِٜد َدرۡيِ  ِ٘ ررِٗيا  اهللَول٠َۡ ََكَن  َْ ا  ٍٗ َٰ ْ ذِيِٝ ٱۡخخَِل  ،(81: ايمٛم٣ًمء) ﴾٧٬ل٠َََجُدوا

ا َكَ ﴿ َ٘ ثٞ َو ٍَ ِ آن ـَ  ۡٗ ُٟ ٜۡ ِ ّ٘ ِ ٌِۡرَُثٖ 
ِ٘ٚ ُكّ َر  ٍَ ْۚ ٠ٌََََٖۡل َج ٓاٌٍّٗث َْ  ْ ٠َُِٜ٘ن ِّلٍَُِٜروا ۡؤ ُٙ ۡ َن ٱل

ٗۡ َُيَۡذُرونَ  ُٟ ٗۡ ََٕهٍّٖ ْ إَِّلِٟۡ ٗۡ إِذَا رََجُه٠ٓا ُٟ ْ ٠ََُۡم ِٚ َوِّلُِٜذُروا ٠اْ ِِف ٱّلِي ُٟ ٍِّ ٍَ َخَ : ايمتقزم٥م)﴾ ّّلِ

 ختتٙمػ وآسمزان آفمتدال أهؾ َمـ ِمقصايمٛم زمٔمض همٜمؿ زم١مفم٣مدة اظمْم٣ميم٥ٌم إن( ٣11

 وايمزَم٣من وايمٛمٌقي٥م ايمت٣مرخيٝم٥م ايمٛم٣مضمٝم٥م َمـ ايمٛمص اظمْم٣ميم٥ٌم زمتحٙمٝمؾ فمـ وسمٖمِمٝمال مجٙم٥م

 اإلؽمالَمٝم٥م ايمٔمٗمالٞمٝم٥م وأَم٣م ايمٛمص، صالضمٝم٥م اٞمتٜم٣مء إلم يٖميض زمام واإلٞم٣ًمن واظم٘م٣من

 ىم٣مَمـ ايمٛمص أن يرون اظمًٙمٚمقن هم٣مظمٖم٘مرون اإلؽمالَمل ايمتٖم٘مغم حمؾ ضمؾ ىمٚمِمْمٙمح

 ودورٞم٣م اظمٛمتٜمك، ضمٝم٧م َمـ اهلل إٓ ئمٙمٚمٜم٣م ٓ ىمٛمقز زمف ، زم٣مٕهار ممٙمقء ، غماتزم٣مخل
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 فمعم يؼمسم٤م وؽمقف يمزَمٛمف، ؽمٌٗمٛم٣م َمـ اؽمتٛمٌط ىمام يمزَم٣مٞمٛم٣م ايمٛمص َمـ آؽمتٛم٣ٌمط هق

 :يقم َم٣م ايمٖمقائد َمـ هذا

 ايمتل ايمٛمِمقص وزمخ٣مص٥م ؽمٙمٝماًم  همٜماًم  ايمٛمِمقص زمٔمض همٜمؿ إفم٣مدة -٣

 آي٣مت َمثؾ ايمًٛم٥م دم أم ايمٗمرآن دم أىم٣مٞم٦م ؽمقاء اظمتْمرهم٥م اجلامفم٣مت فمٙمٝمٜم٣م افمتٚمدت

 سم٘مٖمغم وآي٣مت واحل٣مىمٚمٝم٥م، احل٘مؿ وآي٣مت وايمًٙمؿ، ايمًٝمػ وآي٣مت وايمػماء ايمقٓء

 فمـ احلدي٧م سمٛم٣مويم٦م ايمتل ايمٛمٌقي٥م إضم٣مدي٧م هبذا ويٙمحؼ-يزفمٚمقن ىمام - اظمجتٚمع

 واحل٘مؿ اهلل، إٓ إيمف ٓ يٗمقيمقا ضمتك ايمٛم٣مس وومت٣مل ايمًٝمػ ـمؾ حت٦م وايمرزق ايمًٝمػ

 ؽمٛم٥م وإضمٝم٣مء ، وفمروف وَم٣ميمف اظمخ٣ميمػ دم واؽمتحالل ايمِمالة، سم٣مرك فمعم زم٣ميم٘مٖمر

 .واجلٝمش ايمممؿم٥م رصم٣مل زمحؼ -يزفمٚمقن ىمام - آنمتٝم٣مل

 إذا وزمخ٣مص٥م ايمِمحٝمح٥م اظمٖم٣مهٝمؿ وٞممم اظمٕمٙمقؿم٥م اظمٖم٣مهٝمؿ َمـ ىمثغم إزمْم٣مل -1

 . ايمٛمٌقي٥م إضم٣مدي٧م أو ايمٗمرآٞمٝم٥م أي٣مت فمعم اظمٕمٙمقط ايمٖمٜمؿ لَ زُمٛمِ 

 ايمٖمت٣موى ورد ايم٘مثغميـ، فمٛمد اجل٣مئرة وإضم٘م٣مم ايمًٝمئ٥م اظمٖم٣مهٝمؿ إزمْم٣مل -١

 وايمٖم٘مر ايمٛمٓمر أو ايمٔمٗمؾ إفمامل دون وسمٖمِمٝماًل  مجٙم٥م ايمٛمِمقص زمٓم٣مهر سمٟمطمذ ايمتل

 أوايمؼمك ايمٔمٚمد، يمٙمؼمك افمت٣ٌمر دون ه٘مذا ايمِمالة سم٣مرك زم٘مٖمر ايمٌميح هم٣محل٘مؿ

 هن٣مر دم أهمْمر ـَم هبذا ويٙمحؼ اإلٞم٘م٣مر، َمع ايمؼمك أو اإلومرار، َمع أوايمؼمك ،ىمًاًل 

 .إيمخ...واحل٨م ايمزىم٣مة ي٠مد مل وَمـ رَمّم٣من

 دم احلدي٧م ايمٔمٙمؿ زمٗمٌقل وذيمؽ وفم٣مظمٝم٣ًّم حمٙمٝم٣ًّم اإلؽمالم صقرة حتًكم -4

 زم٣ميمدم وايمتػمع إفمّم٣مء همزرافم٥م ، ؽمٌؼ َم٣م ضمد فمٛمد ايمقومقف دون ايمٗمّم٣مي٣م زمٔمض
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 ...ايمدومٝمؼ ايمتحٙمٝمؾ ؿمريؼ َمـ ايمٛم٤ًم وإشم٣ٌمت اظممموع زم٣ميمْمريؼ ايمٌقيّم٥م وختِمٝم٤م

 زمحًـ ايمٔمٗمالٞمٝمكم َمـ َمٗمٌقل أنمٙمٌٜمؿ، أو ايمٛمِمٝمكم َمـ َمرهمقض هذا ىمؾ إيمخ،

 .َمٛمف آؽمتٛم٣ٌمط فمعم وومدرهتؿ يمٙمٛمص همٜمٚمٜمؿ

 ايمٌٛم٘مٝم٥م ىم٣مظمٔم٣مَمالت احلٝم٣مة ؾمئقن َمـ ىمثغم دم ايم٘مثغميـ فمـ احلرج رهمع -5

 ايمتٟمَمكم صقر َمـ ونمغمه٣م وايمٌٛم٣مي٣مت وايمْم٣مئرات وايمًٖمـ ايمًٝم٣مرات فمعم وايمتٟمَمكم

 .اظمٗمٌقيم٥م قازمطايمّم وهمؼ إطمرى

 ايمممئم٥م وأن وَم٘م٣من زَم٣من يم٘مؾ ص٣ميمح اإلؽمالم أن فمعم ايمديمٝمؾ إوم٣مَم٥م -6

 فمٌم ىمؾ دم هيديف َم٣م يمف سمٗمدم أن فمعم ووم٣مدرة اإلٞم٣ًمن، ضمٝم٣مة وؽمٔم٦م ومد اإلؽمالَمٝم٥م

 احلدي٧م وقء ودم ايم٘مريؿ، ايمٗمرآن دم ايمٔم٣مَم٥م ايمتٝمًغم ومقافمد وقء دم وَمٌم

 ."ٝم٣َمىُمؿْ ُدٞمْ  زمَِٟمَْمرِ  َأفْمَٙمؿُ  ؿَأْٞمتْ " :ايمٛمٌقي

ًٓ  احلّمـ٣مري ايمتقاصـؾ زمٔمـدٞم٣م، همٝم٘مـقن يـٟميت ظمــ سمراشمـ٣م ٞمٗمدم -7  َمــ زمـد

 دم وٞم٘مقن ايمت٣مريخ ؽمٝمٜمٚمٙمٛم٣م همٝمٜم٣م زمِمٚم٥م ٞمؼمك مل وَم٣م سمراىمٚمٝم٥م، اظمٔمرهم٥م ٕن آٞمٗمْم٣مع:

 .ايمٛمًٝم٣من ؿمل

*        *        *
 

  

                                                           

فًم٣م، ُدوَن ََم٣م َذىَمَرُه صحٝمح ا(٣)  َصعمَّ اهللُ )إلَم٣مم َمًٙمؿ، ىمت٣مب ايْمَٖمَّم٣مئِِؾ، زَم٣مُب ُوصُمقِب اَْمتَِث٣مِل ََم٣م وَم٣ميَمُف َذْ

ْأِي، ) (فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  ْٞمَٝم٣م، فَمعَم ؽَمٌِٝمِؾ ايمرَّ ـْ ََمَٔم٣ميِِش ايمدُّ  (.1١6١) ضمدي٧م رومؿ ،( 4/٣8١6َِم
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  () انتجديد ًقضايا احلٌار عقالنيح تني
 

٘مؾ زَم٣من وَم٘م٣من، وظم٣م ىم٣مٞم٦م ىمذيمؽ ىم٣من إن ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ص٣محل٥م يم

ايمتجديد ٓزم َمـ يمقازَمٜم٣م زمح٘مؿ سمٕمغم إضمقال وإووم٣مت وايمٛمقازل، وومد صم٣مء دم 

إن اهلل ئٌم٧م هلذه إَم٥م فمعم رأس ىمؾ َم٣مئ٥م ؽمٛم٥م "وم٣مل:  احلدي٧م أن رؽمقل اهلل 

، وىم٣من َمـ ضم٘مٚم٥م ايمتمميع أن سم٘مقن ٞمِمقص ايمممع ح٣َّميم٥م "َمـ جيدد هل٣م ديٛمٜم٣م

ج٣مءت ايمٛمِمقص زم٣ميمٙم٣ًمن ايمٔمريب اظمٌكم، وهق أوؽمع إيمًٛم٥م، وومد أوصمف، هم

ت فمٛمد فمٙمامئٛم٣م وم٣مفمدة  . "ايمٛمِمقص َمتٛم٣مهٝم٥م وايمقوم٣مئع ٓ َمتٛم٣مهٝم٥م":  اؽمتٗمرَّ

وومد صٛمَّػ فمٙمامء إَم٥م َمِمٛمٖم٣مت دم فمٙمقم ايمٔمٗمؾ يمت٘مقن وقازمط دم ايمٛمٓمر 

 وآؽمتٛم٣ٌمط، ىمام صٛمَّػ فمٙمامء إَم٥م َمِمٛمٖم٣مت ٞمٖمٝم٥ًم دم فمٙمؿ ايم٘مالم، وآداب

ايمٌح٧م واظمٛم٣مـمرة، وأدب احلقار، وزطمرت َمِمٛمٖم٣مهتؿ زمتجٙمٝم٣مت سمٙمؽ ايمٔمٙمقم 

سمْمٌٝمًٗم٣م فمٚمٙمٝم٣ًّم، ويمٗمد ىم٣من سمٔم٣مٞمؼ ايمٔمٗمؾ وايمٛمص ايمًٌٝمؾ إفمعم يمٙمتجديد دم ايمٖم٘مر 

 ايمديٛمل دم ىمؾ زَمـ.

أن ٞمِمقص ايمقضمل ىمت٣مزًم٣م وؽمٛم٥م، وايمٔمٗمؾ ايمِمحٝمح اؽمتٛم٣ٌمؿًم٣م همٝمف ومم٣م ٓ ؾمؽ 

، وزمٝم٣من َمٔم٣ممل  دم زمٛمٝم٥م هذا ايمممع احلٛمٝمػ وهمٜماًم وضمقاًرا، مه٣م ايمْمريؼ ايمًقي

                                                           

() اإلؽمالَمٝم٥م، فمّمقيمٌحقث ا فمّمق جمٚمع، ٣مؽم٣مزمٗمً  رئٝمس صم٣مَمٔم٥م إزهر، إزمراهٝمؿ صالح اهلدهد/أ.د 

 .اظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م

 .1755رواه ايمًٝمقؿمل دم اجل٣مَمع ايمِمٕمغم، ضمدي٧م رومؿ ( 1)
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اإلؽمالم، وضمٝمٛمام وومٖم٦م ؿم٣مئٖم٥م فمٛمد ايمٛمص وضمده دون اؽمتِمح٣مب ايمٔمٗمؾ دم ايمٛمٓمر 

ٙمتزم زم٣ميمٗمقافمد ايمتل ومرره٣م سمزمٔمد اىمتامل فمٙمقم ايمقؽم٣مئؾ: وٙم٦َّم ؿمريؼ ايمِمقاب إذ مل 

 أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ ضورة إفمامل ايمٔمٗمؾ.

قا ايمٖمٗمف دم ىمؾ فمٌم زمام يالئؿ وايمذي يْم٣ميمع سمراشمٛم٣م ايمرائع جيد همٗمٜم٣مءٞم٣م ىمتٌ

إضمقال َم٘م٣مًٞم٣م وزَم٣مًٞم٣م وزمٝمئ٥م، ويمق مل ي٘مـ هلؿ هذا ايمْمريؼ يمٌٗمل ايمٖمٗمف َمذ ىمتٌف 

إوائؾ، ومل جتد ظمًتجدات ايمزَم٣من واطمتالهم٣مت ايمقوم٣مئع وإضمقال َم٘م٣مًٞم٣م دم ايمٖمٗمف 

سمٕمغم إضم٘م٣مم زمتٕمغم إزَم٣من  ":  اإلؽمالَمل، وَمـ هٛم٣م اؽمتٗمرت يمدهيؿ وم٣مفمدة

. ىمام اؽمتٗمرت فمٛمد ايمٗمقم ومقافمد ايمٛمٓمر دم ايمٛمص ايممميػ "وإؾمخ٣مص وإَم٣مىمـ

 ومرآًٞم٣م وؽمٛم٥م. 

 :ايمٔمٗمؾ وايمٛمٗمؾ دم اإلؽمالم َمتٔم٣مٞمٗم٣من ٓ َمتٔم٣مٞمدان

زمكّم فمٙمامء إَم٥م ايمراؽمخقن أن ايمٔمٗمؾ وايمٛمٗمؾ َمتٔم٣مٞمٗم٣من ٓ َمتٔم٣مٞمدان، وأن 

إٓ زم٣ميمممع،  افمٙمؿ أن ايمٔمٗمؾ ٓ هُيدى"زمٝمٛمٜمام سم٘م٣مَماًل، وم٣مل اإلَم٣مم أزمق ضم٣مَمد ايمٕمزارم: 

وايمممع ٓ يتٌكم إٓ زم٣ميمٔمٗمؾ، هم٣ميمٔمٗمؾ ىم٣مٕسِّ وايمممع ىم٣ميمٌٛم٣مء، ويمـ يث٦ٌم زمٛم٣مء َم٣م مل 

ي٘مـ يمف أس، وايمٔمٗمؾ ىم٣ميمٌٌم وايمممع ىم٣ميمُمٔم٣مع، ويمـ يٕمٛمل ايمٌٌم َم٣م مل ي٘مـ 

َٔ ﴿  ؾمٔم٣مع َمـ طم٣مرج ويمـ يٕمٛمل ايمُمٔم٣مع َم٣م مل ي٘مـ زمٌم، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ۡٞ
َ
أ َيَٰٓ

 ۡٗ َِٓتَِٰب َُۡد َجآَءُز َِٓتَِٰب  ٱٕۡ َٚ ٱٕۡ ِ٘ ٠َن  ٍُ ٗۡ َُّتۡ ٜخُ ُْ ا  ٍّٙ ررِٗيا ّمِ َْ  ۡٗ ُ َُٕس رَُش٠ُلَا يُبنَّيِ
 َٚ ِ ّ٘ ٖۚ َُۡد َجآَءُزٗ  ررِيٖ

َْ ٠اْ َنٚ  ٍُ تنِٞي  اهللَويَۡه َّ٘ ِدي ةِِٝ  ٯ٠ُٛرٞ َوكَِتَٰٞب  ٟۡ ِٚ  اهللَح َ٘

َُٖمَِٰج  َٚ ٱٕلَّ ِ ّ٘  ٗ ُٟ ِٗ َويُۡخرُِج َٰ َل َٔ ٱلصٍّ ۥ ُشتُ ُٝ َ َٰٛ ٗۡ ٱتٍّتََم رِۡؽَن ِٟ ِدي ٟۡ إََِل ٱل٠َّرِ بِإِۡذِِٛٝۦ َويَ
ۡصخَِِيمٖ  َّ٘ َٰٖط  (، هم٣ميمٔمٗمؾ ىم٣ميمناج وايمممع ىم٣ميمزي٦م ٣6 -٣4)اظم٣مئدة:  ﴾إََِلَٰ ِغَس
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ايمذي يٚمده، همام مل ي٘مـ زي٦م مل حيِمؾ ايمناج وَم٣م مل ي٘مـ هاج مل يّمئ ايمزي٦م، 

َٰتِ  اهلل۞ ﴿ ف: وفمعم هذا ٞمٌف اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم زمٗمقيم َمََٰن ُٔ  ٠ُُٛر ٱلصٍّ رَ َ٘ ۡرِضٖۚ 
َ
وَٱَۡل

ٞب  َْ ٠ۡ َْ ا  َٟ جٍّ
َ
أ َْ ِٙۡػتَاُح ِِف زَُجاَجثٍۖٓ ٱلزََّجاَجُث  ۡ َۖ ٱل ا ِمۡػتَاٌح َٟ ةٖ ذِي َٰ٠ َٓ ِٙۡظ َْ ٠ُٛرِهِۦ 

ءُ  ا يُِِضٓ َٟ َبََٰرَكثٖ َزۡيخ٠َُٛثٖ َلٍّ َرۡرِيٍّثٖ َوََل َىۡربِيٍّثٖ يََساُد َزۡيخُ َّ٘ ِ٘ٚ َطَجَرةٖ  َُد  ُدّرِّيٞ ي٠ُُ
صَ  ۡٙ ٗۡ َت َ ِدي َول٠َۡ ل ٟۡ ٖۚ َح َٰ ٠ُٛرٖ

ْۚ ٠ٌَّٛر لََعَ ُٝ َٛارٞ ْۚ َويَۡۡضُِب  اهللۡص ٚ يََظآُء َ٘  اهللِل٠ُرِهِۦ 
ٍّٜاِسٖۗ وَ  َٔ لِٖ َثَٰ ۡ٘

َ
ٗٞ  اهللٱَۡل ٍء َنِٖي ِ ََشۡ

ّٔ (، هم٣ميمممع فمٗمؾ َمـ ١5)ايمٛمقر:  ﴾ةُِس

طم٣مرج وايمٔمٗمؾ ذع َمـ داطمؾ، ومه٣م َمتٔم٣مودان، زمؾ َمتحدان، ويم٘مقن ايمممع 

سمٔم٣ملم اؽمؿ ايمٔمٗمؾ َمـ ايم٘م٣مهمر دم نمغم َمقوع َمـ ايمٗمرآن  فمٗماًل َمـ طم٣مرج ؽمٙم٤م اهلل

ُم  ﴿  ايم٘مريؿ ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم: َٙ ا ََل يَۡص َٙ ِ َُ ة ِي َحٜۡهِ ِٔ ٱَّلٍّ رَ َٙ
َْ  ْ ُروا ٍَ َٚ َز ِي ُٔ ٱَّلٍّ رَ َ٘ َو
ٗۡ ََل َحۡه٠َُِِٖن  ُٟ ٌٗ ُخّۡمٞ َذ ۢ ةُۡس َّٗ ْۚ ُغ  .( ٣7٣)ايمٌٗمرة:  ﴾١٧١إَِلٍّ ُدََعٗٓء َوَِٛداٗٓء

٣مم حمٚمد فمٌده إذ وم٣مل: وايمذي فمٙمٝمٛم٣م افمتٗم٣مده أن ايمديـ ورضمؿ اهلل اإلَم

اإلؽمالَمل ديـ سمقضمٝمد دم ايمٔمٗم٣مئد ٓ ديـ سمٖمريؼ دم ايمٗمقافمد، هم٣ميمٔمٗمؾ َمـ أؾمد 

 .   "أفمقاٞمف، وايمٛمٗمؾ َمـ أومقى أرىم٣مٞمف

 :ايمٔمٗمؾ واحلقار دم اإلؽمالم

 ، ويٟمزمك أن ُيْٖمرَض فمٙمٝمف أَمٌر، ضمتك يمـق ىمـ٣من اإلؽمالم يٗمّدر ايمٔمٗمؾ أيَّام سمٗمدير

٣م، جيقّم ذيمؽ زمقوقح ومقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف ٗۡ إِن  ﴿ : ذيمؽ إَمر ضمٗمًّ رََءۡحُخ
َ
٠ِۡم أ َِ َٰ َُاَل َي

                                                           

 .(٣/48٣:482صمدل ايمٔمٗمؾ وايمٛمٗمؾ ( ٣)

 .٣4ص  ، حمٚمد فمٌده/رؽم٣ميم٥م ايمتقضمٝمد يمٙمُمٝمخ( 1)
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 ۡٗ ــۡيُس َيــۡج َنَٖ ِ ّٙ ٚۡ ِنٜــِدهِۦ َذُه ــ ِ ّ٘ ــٗث  َٰــِِن رََۡحَ ّبِ َوَءاحََ ــٚ رٍّ ِ ّ٘ ــثٖ  َٜ ِ َٰ ةَّي
ٜــُج لََعَ ُْ

٠نَ  ُٞ ا َكَٰرِ َٟ َ ٗۡ ل ُٛخ
َ
ا َوأ َٞ ٠ ُٙ ُٓ ُ٘ زِ

ٖۡ ُٛ
َ
ؿ هبـ٣م َمـع (، أي: يمــ ٞمٙمـزَم٘م18:  هـقد) ﴾٢٨أ

٣م، وَمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم ٕۡـََغِّ ﴿: ىمقهن٣م ضمٗمًّ َٚ ٱ ِ٘ـ َ ٱلرَّۡطـُد  ِٚۖٓ َُد حٍّبَنيٍّ ي َراهَ ِِف ٱّلِ
ْۡ  ﴾ََلٓ إِ

 (.156)ايمٌٗمرة: 

ٔۡ ﴿ وومد زمكم يمٛم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ارسم٘م٣مز احلقار فمعم ايمٔمٗمؾ دم ومقيمف سمٔم٣ملم: ُُ۞
رۡ  َ٘  ِ ٠ُم٠اْ هلِلٍّ ُِ ن َت

َ
َِٰخَدةٍۖٓ أ ِنُلُسٗ ةَِن

َ
آ أ َٙ ا ةَِػاِختُِسٗ إِجٍّ َ٘  ْْۚ ُروا ٍّٓ ٍَ ٍّٗ َتخَ ََٰدىَٰ ُث َِنَٰ َوٌَُس

٠َ إَِلٍّ َِٛذيٞر ٍُّٕسٗ َبنۡيَ يََدۡي َنَذاٖب َطِديٖد  ُٞ ٍٍّٜثٖۚ إِۡن  ِٚ ِج  (.46ؽمٌٟم: ) ﴾٤٦ّ٘

ودم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمقارات ىمثغمة دم أىمثر َمـ َمقوع آرسم٘م٣مز همٝمٜم٣م فمعم ايمٔمٗمؾ، 

ـ ذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم ٗۡ حَرَ  ﴿  :ٞمقرد َم َ ل
َ
ُٝ  أ َٰ ۡن َءاحَى

َ
َٗ ِِف َربِِّٝۦٓ أ ۧ ِـ َٰٞ ِي َخآجٍّ إِةَۡس  اهللإََِل ٱَّلٍّ

ِ٘يُجَۖ َُاَل 
ُ
ۦ َوأ ۡۡحِ

ُ
۠ أ َٛا

َ
ِٙيُج َُاَل أ ۦ َويُ ِي يُۡۡحِ َ ٱَّلٍّ ُٗ َرّبِ ِـۧ َٰٞ َّ إِۡذ َُاَل إِةَۡس ٖۡ ُٙ ۡ ٱل

ُٗ ٌَإِنٍّ  ِـۧ َٰٞ ا  اهللإِةَۡس َٟ ِ ِت ة
ۡ
ۡۡشِِق ٌَأ َٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘ ِس  ۡٙ ِِت ةِٱلظٍّ

ۡ
ِي يَأ َِٟج ٱَّلٍّ ۡيرِِب َذتُ َٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘

َر  وَ  ٍَ ِٙنَي  اهللَز ِ َٰٖ ٠َۡم ٱٕظٍّ َِ ِدي ٱٕۡ ٟۡ ا  ﴿: (، وومقيمف سمٔم٣ملم158)ايمٌٗمرة:  ﴾٢٥٨ََل َح ٍّٙ ٌََٖ
ِخبَّ ٱٓأۡلٌِٖنَِي 

ُ
َٔ َُاَل ََلٓ أ ٌَ

َ
ٓ أ ا ٍّٙ ٌََٖ ٓۖ َۖ َُاَل َهََٰذا َرّبِ ٗتا

َْ ٠ۡ َْ ُٔ رََءا  ۡ ٍّٚ َنَٖۡيِٝ ٱّلٍّ  ٧٦َج
ا رَءَ  ٍّٙ ٌََٖ ٍّٚ ُز٠َج

َ
ِدِّن َرّبِ ََل ٟۡ ٗۡ َح

َٔ َُاَل َٕهِٚ ٍّٕ ٌَ
َ
آ أ ٍّٙ ٌََٖ ٓۖ َر ةَازِٗٗغ َُاَل َهََٰذا َرّبِ َٙ َِ

ا ٱٕۡ
ٓإّنَِي  ٠ِۡم ٱلؾٍّ َِ َٚ ٱٕۡ آ  ٧٧ِ٘ ٍّٙ ٌََٖ َۖ ۡزَبُ

َ
َس ةَازَِىٗث َُاَل َهََٰذا َرّبِ َهََٰذآ أ ۡٙ ا رََءا ٱلظٍّ ٍّٙ ٌََٖ

٠ِۡم إِّّنِ ةَ  َِ َٰ ٌََٖۡج َُاَل َي
َ
ا تُۡۡشُِك٠َن أ ٍّٙ ِي َذَفَر  ٧٨رِٓيءٞ ّمِ ُج وَۡجِِهَ لَِّلٍّ ٟۡ إِّّنِ وَجٍّ

ۡۡشِكنَِي  ُٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘ َٛا۠ 
َ
آ أ َ٘ َۖ َو ا ٍٗ ۡرَض َخِٜي

َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰن  (.79 – 76)إٞمٔم٣مم:   ﴾٧٩ٱلصٍّ

يٗمقل أزمق ضم٣مَمد ايمٕمزارم: وفمعم اجلٚمٙم٥م هم٣ميمٗمرآن َمـ أويمف إلم آطمره حم٣مصم٥م َمع ايم٘مٖم٣مر، 

ٌث إَِلٍّ  ﴿: ظمت٘مٙمٚمكم دم ايمتقضمٝمد ومقيمف سمٔم٣ملمهمٔمٚمدة أديم٥م ا َٟ ِ ٓ َءال ا َٙ ْۚ  اهللل٠َۡ ََكَن ذِيِٟ َصَدحَا ٍَ َٕ
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 َٚ ٠َن  اهللٌَُصۡتَدَٰ ٍُ ا يَِػ ٍّٙ ٞمٌٝم٣مء:  ﴾٢٢َرّبِ ٱَٕۡهرِۡش َخ  (، ودم ايمٛمٌقة ومقيمف سمٔم٣ملم11)ٕا

 :﴿  ْ ح٠ُا
ۡ
َٰ َخۡتِدَٛا ٌَأ ۡلَا لََعَ ا َٛزٍّ ٍّٙ ٗۡ ِِف َرۡيٖب ّمِ ٜخُ ُْ ِۡرِِٖٝۦ َوٱۡدُن٠اْ  ِإَون  ّ٘  ِٚ ّ٘ بُِص٠َرةٖ 

ِٚ ُدوِن  ّ٘ َدآَءُزٗ  َٟ ٗۡ َصَِٰدرنَِي  اهللُط ٜخُ ُْ ٗمرة:  :  ﴾٢٣إِن  (، ودم ايمٌٔم٧م 1١)ايٌم

ٌٗ  ﴿: ومقيمف سمٔم٣ملم ٍَ َنِٖي
ِ َخٖۡ

ّٔ ٠َ ةُِس ُٞ ةٖۖٓ َو َل َمرٍّ وٍّ
َ
آ أ َٞ

َ
نَظأ

َ
ِٓي أ ا ٱَّلٍّ َٟ ٔۡ ُُيۡيِي يس: ) ﴾ُُ

 . يم٥م(، ونمغم ذيمؽ َمـ أي٣مت وإد79

 : اطمتالف ايمتٛمّقع أشمر ضمقار ايمٔمٗمؾ َمع ايمٛمص

ٞمزل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمٙم٣ًمن فمريب َمٌكم، وهذا ايمٙم٣ًمن ىمام وصٖمف ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم 

 ٓ ايمُم٣مهمٔمل دم ايمرؽم٣ميم٥م وم٣مئاًل: ويم٣ًمن ايمٔمرب أوؽمع إيمًٛم٥م َمذه٣ًٌم، وأىمثره٣م أيمٖم٣مـًم٣م، و

ديم٥م ايمممفمٝم٥م ووم ٞمٔمٙمٚمف حيٝمط زمجٚمٝمع أيمٖم٣مـمف إٞم٣ًمن نمغم ٞمٌل ،  ٔم٦م هبذا ايمٙم٣ًمن اظمٌكم، وٕا

صمتٜم٣مد، وـمٛمٝم٥م ايمدٓيم٥م إٞمام  واخلالف همٝمام ورد ـمٛمّل ايمدٓيم٥م َمٔمتػم إذا صدر َمـ أهؾ ٓا

ا يُرِيُد ﴿: صم٣مءت َمـ ؿمٌٝمٔم٥م ايمٙمٕم٥م، ىم٣مخلالف دم َمٔمٛمك ايم٣ٌمء دم ومقيمف سمٔم٣ملم َٔ  اهللَ٘ ِّلَۡجَه
 ٍّٗ ِ ٗۡ َوِّلُخ َِرُك ّٟ ٚۡ َخَرٖج َوَلَِٰسٚ يُرِيُد ِّلَُف ِ ّ٘ ٗۡ  َنَٖۡيُسٗ  ٗۡ ََٕهٍُّٖس ۥ َنَٖۡيُس ُٝ خَ َٙ ِٛۡه

ُرونَ  ُٓ زمتداء واإليمِم٣مق 6)اظم٣مئدة: ﴾تَۡظ (، هم٣ميم٣ٌمء حتتٚمؾ فمدة َمٔم٣من وىمٙمٜم٣م َمٔمتػم: ٓا

وايمتٌٔمٝمض وايمتقىمٝمد، همقومع اخلالف همٝمام يٚمًح َمـ ايمرأس إَم٣م ايمرزمع أو صمزء َمـ ايمرأس 

 أو ىمؾ ايمرأس.   

 :طومقع آطمتالف زمكم ايمِمح٣مزم٥م دم فمٌم ايمٛمٌل و

ـِ فُمَٚمَر صم٣مء دم  طوَم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  (ريض اهلل فمٛمف) صحٝمح ايمٌخ٣مري َمـ ضمدي٧م ازْم

                                                           

 .٣/١52( إضمٝم٣مء فمٙمقم ايمديـ 1)
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َّٓ دِم زَمٛمِل وُمَرْيَٓم٥مَ »َيْقَم إضَْمَزاِب:  كَمَّ َأضَمٌد ايمَٔمٌْمَ إِ هَمَٟمْدَرَك زَمْٔمُّمُٜمُؿ ايمَٔمٌْمَ ش َٓ ُيَِمٙمِّ

ْ ُيِرْد دِم ايمْمَِّريِؼ، هَمَٗم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: َٓ ُٞمَِمقمِّ ضَمتَّك َٞمْٟمسمَِٝمٜمَ  ، مَل ٣م، َووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: زَمْؾ ُٞمَِمقمِّ

، وواوح صمقم أن هَمَٙمْؿ ُئَمٛمِّْػ َواضِمًدا َِمٛمُْٜمؿْ  طَِمٛم٣َّم َذيمَِؽ، هَمُذىمَِر َذيمَِؽ يمِٙمٛمٌَِّلِّ 

 طزمٔمّمٜمؿ حؾ ايمٛمص فمعم ـم٣مهره، وزمٔمّمٜمؿ سمٟمّول ايمٛمص وومرن ومقل ايمٛمٌل 

٠ََٰٖةَ  ﴿ زم٣ميمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ: ُٗ ٱلػٍّ ْ  ٌَإِذَا ََُؾۡيخُ ُروا ُْ َٰ  اهللٌَٱۡذ ا َوُرُه٠ٗدا َولََعَ ٗٙ َُِحَٰ
ِٜ٘نَِي َِْتَٰٗتا  ۡؤ ُٙ ۡ ٠ََٰٖةَ ََكَٛۡج لََعَ ٱل ْۚ إِنٍّ ٱلػٍّ ٠ََٰٖةَ ٠اْ ٱلػٍّ ُٙ رِي

َ
ٗۡ ٌَأ َٛنخُ

ۡ
أ َٙ ـۡ ْۚ ٌَإِذَا ٱ ۡٗ ُج٠ُٜبُِس

٠ُُ٠ۡحٗا   (.٣2١)ايمٛم٣ًمء:  ﴾١٠٣ٍّ٘

ـْ َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ  وَمـ٣مَل: طَمـَرَج  ْدِريِّ وَمٛمف أيًّم٣م َم٣م رواه أزمق داود دم ؽمٛمٛمف فَم

َٝم٣م، شُمؿَّ  ٣ًٌم هَمَِمٙمَّ اَم َصِٔمٝمًدا ؿَمٝمِّ اَلُة َويَمْٝمَس ََمَٔمُٜماَم ََم٣مٌء، هَمَتَٝمٚمَّ ِت ايمِمَّ َرصُماَلِن دِم ؽَمَٖمٍر هَمَحَيَ

طَمـُر، شُمـؿَّ َأسمَ  ْٔ اَلَة َوايْمُقُوـقَء، َومَلْ ُئِمـِد ا ٣م ايمِمَّ َٝمـ٣م َوصَمَدا اظم٣َْمَء دِم ايْمَقوْم٦ِم هَمَٟمفَم٣مَد َأضَمُدمُهَ

ـٛم٥ََّم َوَأصْمَزَأسْمـَؽ "هَمَذىَمَرا َذيمَِؽ يَمُف، هَمَٗمـ٣مَل يمِٙمَّـِذي مَلْ ُئِمـْد:  ط َرؽُمقَل اهلل ًُّ ٦ٌَْم ايم َأَصـ

َٟم َوَأفَم٣مَد: "َصاَلسُمَؽ  سَمكْم "، َووَم٣مَل يمِٙمَِّذي سَمَقوَّ صَْمُر ََمرَّ ْٕ  ."يَمَؽ ا

همٟمَم٣م ايمذي يًقغ همٝمف آطمتالف وهل همـروع ايمـدي٣مٞم٣مت إذا »وم٣مل ايمًٚمٔم٣مين: 

اؽمتخرصم٦م أضم٘م٣مَمٜم٣م زمٟمَم٣مرات آصمتٜم٣مد وَمٔم٣مين آؽمتٛم٣ٌمط، هم٣مطمتالف ايمٔمٙمامء همٝمـف 

، همـ٣مخلالف شَمًقغ، ويم٘مؾ واضمد َمٛمٜمؿ أن ئمٚمؾ همٝمف ممـ٣م يـ٠مدي إيمٝمـف اصمتٜمـ٣مده

                                                           

، وخمرصمف  َمـ إضمزابط ت٣مب: اظمٕم٣مزي، زم٣مب: َمرصمع ايمٛمٌل ، ىمشصحٝمحف»( أطمرصمف ايمٌخ٣مري دم ٣)

 (.4٣٣9/ح:5/٣٣1إلم زمٛمل ومريٓم٥م وحم٣مسسمف إي٣مهؿ )

، ىمت٣مب: ايمْمٜم٣مرة، زم٣مب: دم اظمتٝمٚمؿ جيد اظم٣مء زمٔمد َم٣م يِمؾ دم ايمقوم٦م شؽمٛمٛمف»( أطمرصمف أزمق داود دم 1)

 .١١8( رومؿ: 9١/٣)

 .1/1١6( ومقاؿمع إديم٥م دم إصقل ١)
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ايم٣ًمئغ اظمٗمٌقل ي٘مقن دم اظم٣ًمئؾ ايمتل مل يرد دم ؾمٟمهن٣م ٞمص وم٣مؿمع دم شمٌقسمـف ودٓيمتـف، 

٣م ٞمص ـمٛمل ايمدٓيم٥م أو ـمٛمل ايمثٌـقت، وذيمؽ زم٤ًٌم ىمقهن٣م َمـ اظم٣ًمئؾ ايمتل ورد همٝمٜم

 أو َمـ اظم٣ًمئؾ ايمتل ؽم٘م٦م فمٛمٜم٣م ايمممع، أو اظمًتحدشم٥م زمٔمد اٞمٗمْم٣مع ايمقضمل.  

٣م ومْمٔمٝم٣ًّم أو إمج٣مفًم٣م َمرفمٝم٣ًّم، وٓ هيدم  همٜمذا آطمتالف َمٗمٌقل ٕٞمف ٓ خي٣ميمػ ٞمِمًّ

، همٝمج٤م ضمًـ ايمٓمـ زم٣ميمٔمٙمامء، وايمتزام أصاًل وٓ َمٗمِمًدا َمـ َمٗم٣مصد ايمممع

 قار، وفمدم اإلٞم٘م٣مر فمعم اظمخ٣ميمػ.حلإدب دم ا

َمـ ٞمت٣مئ٨م ضمقار "ٙمػ همٝمف، وإٞمام يٛم٘مر اظمجٚمع فمٙمٝمفٓ يٛم٘مر اظمخت"وم٣مفمدة: 

فمٙمؿ ومقافمد ايمٖمٗمف ايمذي ئمد َمـ أفمٓمؿ ايمٔمٙمقم ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمتل  :ايمٔمٗمؾ َمع ايمٛمٗمؾ

أٞمتجتٜم٣م فمٗمقل فمٙمامئٛم٣م، وىمذيمؽ فمٙمؿ َمٗم٣مصد ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وفمٙمؿ أصقل 

م ايمتل سمػمهـ فمٚمٙمٝم٣ًّم فمعم صالضمٝم٥م ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م يم٘مؾ ايمٖمٗمف، وىمٙمٜم٣م َمـ ايمٔمٙمق

زَم٣من وَم٘م٣من إذ هل ذئم٥م فم٣مظمٝم٥م، وَمـ فمٙمؿ ومقافمد ايمٖمٗمف ايمٗم٣مفمدة اخل٣مَم٥ًم 

وايمثالشمقن دم إؾم٣ٌمه وايمٛمٓم٣مئر يمٙمًٝمقؿمل، وومد فمػم فمٛمٜم٣م زمٔمدة سمٔمٌغمات أؾمٜمره٣م 

)ٓ إٞم٘م٣مر وهل٣م صٝم٣منم٣مت أطمرى: ش ٓ يٛم٘مر اظمختٙمػ همٝمف وإٞمام يٛم٘مر اظمجٚمع فمٙمٝمف»

دم َم٣ًمئؾ آصمتٜم٣مد ــ اإلٞم٘م٣مر ٓ يٙمزم دم حمؾ آصمتٜم٣مد إذا ىم٣من آطمتالف دم 

ايمٖمروع ــ ٓ إٞم٘م٣مر دم َم٣ًمئؾ آصمتٜم٣مد إٓ إذا َؤُمػ اخلالف ــ ٓ إٞم٘م٣مر دم 

هذه ايمٗم٣مفمدة حمؾ اسمٖم٣مق فمٛمد فمٙمامء  َم٣ًمئؾ اخلالف ــ ٓ ٞم٘مغم دم خمتٙمػ همٝمف(

ـِ اظمذاه٤م إرزمٔم٥م ونمغمهؿ، ويً ـْ فَمْٚمِرو زْم تدل فمٙمٝمٜم٣م زم٣محلدي٧م ايمِمحٝمح: فَم

                                                           

 وَم٣م زمٔمده٣م. 12خلالف ايمٖمٗمٜمل ص ( يٛمٓمر: إدارة ا1)

 1/129،128( يٛمٓمر: زمدائع ايمِمٛم٣مئع دم سمرسمٝم٤م ايمممائع يمٙم٘م٣مؽم٣مين 1)
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ُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهلل ال:ڤ ايْمَٔم٣مصِ  ٣مىمُِؿ هَم٣مصْمَتَٜمَد شُمؿَّ َأَص٣مَب »َيُٗمقُل:  ط َأٞمَّ إَِذا ضَمَ٘مَؿ احْلَ

وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أن  شهَمَٙمُف َأصْمَراِن، َوإَِذا ضَمَ٘مَؿ هَم٣مصْمَتَٜمَد شُمؿَّ َأطْمَْمَٟم هَمَٙمُف َأصْمرٌ 

وقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ ـ اطمتٙمٖمقا دم ايمٖمروع دون ٞم٘مغم أو فمٝم٤م َمـ زمٔمّمٜمؿ ايمِمح٣مزم٥م ـ ر

فمعم زمٔمض، وايمذي يْم٣ميمع ىمت٤م ايم٣ًمدة ايمٖمٗمٜم٣مء يرى أن َم٣ًمئؾ آطمتالف أىمثر 

َمـ َم٣ًمئؾ آسمٖم٣مق، زمؾ يرى دم اظمذه٤م ايمقاضمد اطمتالهًم٣م زمكم فمٙمامئف دم ايمٖمروع 

ؾ ؽمقأسم٣مه شمؿ وايمُمقاهد فمعم ذيمؽ ىمثغمة، هم٣ميمٖمٗمٜم٣مء َمتٖمٗمقن فمعم أن فمقرة ايمرصم

اطمتٙمٖمقا دم ايمٖمخذيـ أمه٣م فمقرة أم ٓ؟ همٚمـ رؤي ىم٣مؾمٖم٣م همخذيف دم احلامم ٓ يٛم٘مر 

فمٙمٝمف َم٣مدام ؽم٣مسمًرا ؽمقأسمٝمف، وىمذيمؽ اجلٜمر زم٣ميمًٌٚمٙم٥م ومٌؾ ايمٖم٣محت٥م أو اإلهار هب٣م 

 َمقوقع اطمتالف، وه٘مذا.

 :اطمتالف ايمِمح٣مزم٥م وايمٖمٗمٜم٣مء دم ايمٖمروع ؽم٣مئغ فمٛمدهؿ

ـِ  ـِ زْم ْحَ ٌِْد ايمرَّ ـْ فَم ـِ فَم ٌَٛمِـل وَمـْقُل فُمَٚمـَر زْمـ ُف وَمـ٣مَل: يَمَٗمـْد َأفْمَج ـْ َأزمِٝمِف، َأٞمَّ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ، فَم

ٌْدِ  ُف  ط اهللََم٣م ُأضِم٤مُّ َأنَّ َأْصَح٣مَب َرؽُمقِل »ايْمَٔمِزيِز ـ ريض اهلل فمٛمف ـ  فَم َٞمَّ ِٕ َتٙمُِٖمقا:  مَلْ خَيْ

ُْؿ َأئِ  ًٓ َواضِمًدا ىَم٣مَن ايمٛم٣َّمُس دِم ِوٝمٍؼ، َوإهِنَّ ٥ٌم ُيْٗمَتَدى هِبِْؿ، َويَمْق َأطَمـَذ َرصُمـٌؾ يَمْق ىَم٣مَن وَمْق ٚمَّ

َٜمٛمِلِّ شزمَِٗمْقِل َأضَمِدِهْؿ ىَم٣مَن دِم ؽَمَٔم٥مٍ  ـْ َُمقؽَمك اجْلُ  رَ ـــ: ىَم٣مَن ؿَمْٙمَح٥ُم إَِذا ُذىمِ  ، وَم٣مَل  ، وفَم

                                                           

، ىمت٣مب: آفمتِم٣مم زم٣ميم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، زم٣مب: أصمر احل٣مىمؿ إذا شصحٝمحف»( أطمرصمف ايمٌخ٣مري دم 1)

، ىمت٣مب: إومّمٝم٥م، زم٣مب: شصحٝمحف»(، وَمًٙمؿ دم 7١51/ح:9/٣28اصمتٜمد همٟمص٣مب أو أطمْمٟم )

 (.٣7٣6/ح:٣١/٣١41مىمؿ إذا اصمتٜمد همٟمص٣مب أو أطمْمٟم )زمٝم٣من أصمر احل

، زم٣مب: صم٣مَمع زمٝم٣من َم٣م يٙمزم شصم٣مَمع زمٝم٣من ايمٔمٙمؿ وهمّمٙمف»( أطمرصمف ازمـ فمٌد ايمػم َمٔمٙمًٗم٣م زمِمٝمٕم٥م اجلزم دم 2)

 (.٣689/أشمر:1/92٣ايمٛم٣مـمر دم اطمتالف ايمٔمٙمامء )
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طْمتاَِلُف وَم٣مَل:  ِٓ َٔم٥مُ »فِمٛمَْدُه ا ًَّ ـْ وُمقيُمقا: ايم

طْمتاَِلُف، َويَم٘مِ ِٓ  . شَٓ سَمُٗمقيُمقا: ا

وم٣مل هـ٣مرون ايمرؾمـٝمد ظم٣ميمـؽ زمــ »امفمٝمؾ زمـ أيب اظمج٣ميمد وم٣مل: وومد روي فمـ إؽم

أٞمس: ي٣م أزم٣م فمٌد اهلل ٞم٘مت٤م هذ ايم٘مت٤م ئمٛمل َم٠ميمٖمـ٣مت اإلَمـ٣مم َم٣ميمـؽ، وٞمٖمرومٜمـ٣م دم 

آهم٣مق اإلؽمالم يمٛمحٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م إَم٥م، وم٣مل: ي٣م أَمغم اظم٠مَمٛمكم إن اطمتالف ايمٔمٙمـامء رحـ٥م 

ؾ فمعم هدى وىمؾ يريد َمـ اهلل ـ سمٔم٣ملم ـ فمعم هذه إَم٥م، ىمؾ يتٌع َم٣م صح فمٛمده، وىم

ؾمـ٣مورين هـ٣مرون »أٞمف ومـ٣مل:  ودم رواي٥م أطمرى فمـ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس  شاهلل سمٔم٣ملم

ايمرؾمٝمد أن ئمٙمؼ اظمقؿمٟم دم ايم٘مٔم٥ٌم وحيٚمؾ ايمٛم٣مس فمعم َم٣م همٝمف، همٗمٙم٦م: ٓ سمٖمٔمـؾ همـ١من 

اطمتٙمٖمقا دم ايمٖمروع، وسمٖمرومقا دم ايمٌالد، وىمـؾ فمٛمـد ٞمٖمًـف  طأصح٣مب رؽمقل اهلل 

ـاَلُف »وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي:  شاهللأزم٣م فمٌد  َمِمٝم٤م، همٗم٣مل: وهمٗمؽ اهلل ي٣م َومَلْ َيَزِل اخْلِ

ـْ زَمْٔمـَدُهْؿ  َح٣مزَم٥ِم َوايمت٣َّمزمِِٔمكَم هَمَٚمـ َٓ (فَمـٛمُْٜمْؿ َأمْجَِٔمـكمَ  اهللَريِضَ )دِم ايْمُٖمُروِع زَمكْمَ ايمِمَّ ، َو

هِ  ُه فَمعَم نَمغْمِ َٓ نَمغْمُ ٤ٌم َو
ًِ َٓ يمِْٙمَٗمـ٣ميِض َأْن ، َوىَمَذيمَِؽ وَم٣ميُمقا: يَمـْٝمَس يمِٙمْ  ُيٛمْ٘مُِر حُمَْت ُٚمْٖمتِـل َو

٣م َأْو إمج٣مفًم٣م أو ومٝم٣مؽًم٣م صَمٙمِٝم٣ًّم وَ  ـْ طَم٣ميَمَٖمُف إَِذا مَلْ خُي٣َميمِْػ َٞمِمًّ َض فَمعَم ََم  .شَأفْمَٙمؿُ  اهللَئْمؼَمِ

ظمـ٣م طمٙمٗمٜمـؿ فمـعم »شمؿ إن اخلالف نم٣مي٥م َمـ اخلٙمؼ، وم٣مل ايمْم٣مهر زمـ فم٣مؾمـقر: 

ظمٗمت٢م سمٙمؽ اجلٌٙمـ٥م، وفم٣مظمًـ٣م صمٌٙم٥م وم٣موٝم٥م زم٣مطمتالف أراء وايمٛمزفم٣مت، وىم٣من َمريًدا 

                                                           

 (، زمًٛمد صحٝمح..5/٣9، )شضمٙمٝم٥م إويمٝم٣مء»( أطمرصمف أزمق ٞمٔمٝمؿ إصٌٜم٣مين دم ٣)

 .٣/66ػ اخلٖم٣مء ( ىمُم1)

 .٣4/8٣( ؾمجرة ايمٛمقر ايمزىمٝم٥م دم ؿمٌٗم٣مت اظم٣ميم٘مٝم٥م ١)

 .1/14( ايمٛمقوي فمعم َمًٙمؿ 4)
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همال يزال اخلالف وم٣مئام زمكم ايمٌمم َمٛمذ زمـدء  شزمف ىم٣من آطمتالف فمٙم٥م نم٣مئٝم٥م خلٙمٗمٜمؿ

اخلٙمٝمٗم٥م ضمتك سمٗمقم ايم٣ًمفم٥م، وهق ٞمقفم٣من اطمـتالف سمٛمـقع وهـق حمٚمـقد واطمـتالف 

َۖ وَ ﴿  :سمّم٣مد وسمٔم٣مرض وهق َمذَمقم وم٣مل ٗث َوَِٰخـَدٗة ٍّ٘
ُ
َٔ ٱلٍّاَس أ َه َّ ََلَ ََل ل٠َۡ َطآَء َربَّ

َّ  ١١٨يََزال٠َُن ُُمَۡخٍِِٖنَي  ـُث َرّبِـ َٙ ِ ـۡج ََك ٍّٙ ٗۡ  َوَت ـ ُٟ َِ َّ َخَٖ ِ َٰل ْۚ َوَِٕز َّ َٗ َربَّ ٚ رٍِّخ َ٘  
إَِلٍّ

ُۡجَهِـنيَ 
َ
ٍّٜثِ َوٱلٍّـاِس أ َٚ ٱَۡلِ ِ٘  َٗ ٍّٜ َٟ نٍّ َج

َ
ۡمََل

َ
(. وايمٝمٗمـكم ٣٣9 – ٣٣8)هـقد:  ﴾ََل

َمـ آطمتالف ايمقصـقل ايمذي ٓ خي٣مجلٛم٣م همٝمف ؾمؽ أن ايم٣ًمدة ايمٔمٙمامء ىم٣مٞم٦م نم٣ميتٜمؿ 

يمٗمـد ىمـ٣من دم سمٗمريـر »يمٙمحؼ، وومد أمجؾ ذيمؽ اإلَم٣مم إىمػم ايمُمٝمخ ؾمٙمتقت ومـ٣مئاًل: 

ضمؼ آصمتٜم٣مد ايمٖمردي واجلامفمل َم٣م همـتح ٕهـؾ ايمٌحـ٧م وآؽمـتٛم٣ٌمط َمــ فمٙمـامء 

رئم٥م اإلؽمـالَمٝم٥م أوؽمـع إزمـقاب، يمتخـغم ايمٗمـ٣مٞمقن ايمـذي سمـٛمٓمؿ زمـف ؾمـئقن ـايمُم

٣مرون إٓ زمًمـء ـٜم٣م، نمغم َمٗمٝمديـ همٝمام خيتاظمجتٚمٔم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م فمعم اطمتالف ـمروهم

واضمد، وهق فمدم اظمخ٣ميمٖم٥م ٕصؾ َمـ أصقل ايمتمميع ايمٗمْمٔمٝمـ٥م َمـع حتـري وصمـقه 

اظمِمٙمح٥م وؽمٌٝمؾ ايمٔمدل، وىم٣من ذيمؽ أؽم٣مؽًم٣م يمدوام ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وصالضمٝمتٜم٣م 

ايمٔمزيـز: يَمـْق  وومد روي: أن حٝمدا ايمْمقيؾ وم٣مل يمٔمٚمر زمـ فمٌد شيم٘مؾ زَم٣من وَم٘م٣من

ٍء؟ هَمَٗم٣مَل: مَجَْٔم٦َم  ًُ »ايمٛم٣َّمَس فَمعَم َرْ َتٙمُِٖمـقاـََم٣م َي ُـْؿ مَلْ خَيْ يِن َأهنَّ وَمـ٣مَل: شُمـؿَّ ىَمَتـ٤َم إلَِم ش رُّ

ََْمَِم٣مِر:  ْٕ هَم٣مِق َوإلَِم ا ْٔ  .شيمَِٝمْٗمِض ىُمؾُّ وَمْقٍم، زماَِم اصْمَتَٚمَع فَمَٙمْٝمِف هُمَٗمَٜم٣مُؤُهؿْ »ا

 وىمام ، دم َم٣ًمئؾ ايمٔمٗمٝمدةالف دم ايمٖمروع ٓطمتَمـ ٞمت٣مئ٨م ضمقار ايمٔمٗمؾ َمع ايمٛمص ا     

 -٣م شم٦ٌم دم َم٣ًمئؾ ايمٖمروع دم ايمٔمٗمٝمدة زمكم ايمِمح٣مزم٥م شم٦ٌم دم َم٣ًمئؾ ايمٖمروع همٗمٜمً 

                                                           

 .٣1/٣92( ايمتحرير وايمتٛمقير ٣)

 .552( اإلؽمالم فمٗمٝمدة وذئم٥م، ص1)

 .651:( رومؿ٣/489، زم٣مب: اطمتالف ايمٖمٗمٜم٣مء، )شؽمٛمٛمف»( أطمرصمف ايمدارَمل دم ١)
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ريض اهلل  -، همٗمد أٞم٘مرت فم٣مئُم٥م  هم٣مخلالف همٝمٜم٣م أيًّم٣م شم٣مزم٦م -روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ 

فمعم َمـ أٞم٘مر ؽمامع إَمقات، وزمًامفمٜمؿ وم٣مل ىمثغم َمـ ايمِمح٣مزم٥م ويم٘مؾ  -فمٛمٜم٣م

رزمف يمٝمٙم٥م اإلهاء رؤي٥م فمٝمٛمٝم٥م،  طوم٣مل زمرؤي٥م رؽمقل اهلل  أديمتف، ىمام أٞم٘مرت فمعم َمـ

 وهل َم٣ًمئؾ فمٗمدي٥م.

 ذوط ايمٔمٙمامء دم اظمٛم٘مر ايمذي يٙمزم إٞم٘م٣مره:

 ـ ايمممط إول: أن ي٘مقن َمٛم٘مرا جمٚمًٔم٣م فمعم حتريٚمف.٣

 أن ي٘مقن اظمٛم٘مر َمٔمٙمقًَم٣م زمٕمغم اصمتٜم٣مد. :ـ ايمممط ايمث٣مين1

 .ـ ايمممط ايمث٣ميم٧م: أٓ ي٠مدي اإلٞم٘م٣مر ظمٛم٘مر أؾمد١

 :ومقافمد ايمتجديد زم١مفمامل ايمٔمٗمؾ دم ايمٛمص ٓؽمتٛم٣ٌمط إضم٘م٣مم

ـ ايمقفمل زمًٝم٣مق اظمٗم٣مل ومرآًٞم٣م وؽمٛم٥ًم وذيمؽ زمجٚمع أي٣مت وإضم٣مدي٧م دم ٣

وايمذي  "ايمٗمّمٝم٥م ايمقاضمدة فمٛمد ايمٛمٓمر، وومد ومرر ذيمؽ اإلَم٣مم ايمُم٣مؿمٌل دم ومقيمف: 

وآطمره، جي٤م أن ي٘مقن فمعم زم٣مل َمـ اظمًتٚمع واظمتٖمٜمؿ آيمتٖم٣مت إلم أول ايم٘مالم 

إن أضم٘م٣مم  "ووم٣مل ايمْمقدم:  "وآطمره وأويمف، وايمٗمّمٝم٥م، وَم٣ماومتّم٣مه احل٣مل همٝمٜم٣م

ايمممع ىمام سمًتٛمٌط َمـ إواَمر وايمٛمقاهل، ىمذيمؽ سمًتٛمٌط َمـ إوم٣مصٝمص 

واظمقافمظ وٞمحقه٣م، همٗمّؾ آي٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ إٓ ويًتٛمٌط َمٛمٜم٣م ؾمئ َمـ 

 .  "إضم٘م٣مم

                                                           

 .8٣ص( ٞمحق همٜمؿ َمٛمٜمجل إلدارة اخلالف ايمٖمٗمٜمل، ٣)

  .166/ 4 ( اظمقاهمٗم٣مت2)

 . ١/577( ذح خمتٌم ايمروو٥م 3)
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ل، وايمًغمة ايمٛمٌقي٥م اظمممهم٥م، ـ ايمقفمل زمًٝم٣مق احل٣مل َمـ أؽم٣ٌمب ايمٛمزو1

 وأؽم٣ٌمب ورود احلدي٧م، وايمتْمٌٝمؼ ايمٔمٚمقم دم ضمٝم٣مة اظمِمْمٖمك وصحٌف ايم٘مرام.

 ـ ايمقفمل زم٣ميمقاومع اظمحٝمط إذ َمـ اظمٗمرر أن ايمممع ص٣ميمح يم٘مؾ زَم٣من وَم٘م٣من.١

 ـ ايمقفمل زمْمرائؼ ايمٔمرب دم ىمالَمٜم٣م، هم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ إٞمام ٞمزل زمٙم٣ًمهنؿ.4

 :ايمٗمقافمد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحقار ايمٔمٗمقم

ىمت٤م فمٙمامؤٞم٣م دم هذا ايم٣ٌمب ىمت٣مزم٣مت ٞمٖمٝم٥ًم همٝمام فمرف زمآداب ايمٌح٧م 

واظمٛم٣مـمرة، وصمٙمٜم٣م َمًتٛمٌط َمـ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، وايمٛم٣مـمر همٝمٜم٣م يدرك صمٙمٝم٣ًّم أن احلقار 

ايمٔمٗمقم مل ي٘مـ ؿمريًٗم٣م يمٙمتجديد همح٤ًم، زمؾ ىم٣من ؿمريًٗم٣م يمٙمتٕمٝمغم أيًّم٣م، ىمام صم٣مء دم 

٣ًٌم ايمؼمطمٝمص يمف دم ايمزٞم٣م، وَمـ أهؿ هذه  ضمدي٧م حم٣مورة ايمُم٣مب ايمذي صم٣مء ؿم٣ميم

 ايمٗمقافمد:

َٙثِ  ٱۡدعُ ﴿ ـ ايمتزام إدب اَمتث٣مٓ يمٗمقيمف سمٔم٣ملم:٣ ۡٓ َّ ةِٱۡۡلِ ِ ِٔ َرّب إََِلَٰ َشبِي
ٍّٔ َنٚ  َٙٚ َؽ ِ ُٗ ة ۡنَٖ

َ
٠َ أ ُٞ  َّ ْۚ إِنٍّ َربٍّ ُٚ ۡخَص

َ
ُٟٗ ةِٱٍِِّٕت ِِهَ أ ۡ ٠ِۡنَلثِ ٱۡۡلََصَٜثِۖٓ َوَجَِٰدل َٙ ۡ َوٱل

 ۡ ُٗ ةِٱل ۡنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ َٚ َشبِيِِٖٝۦ َو خَِدي ٟۡ َوََل حَُخَِٰدل٠ُٓاْ ﴿ . ووم٣مل سمٔم٣ملم:(٣15)ايمٛمحؾ:  ﴾١٢٥ ُٙ

ِٓي  ٍّٜا ةِٱَّلٍّ َ٘ ْ َءا َۖ َو٠ُُل٠ُٓا ۡٗ ُٟ ِٜۡ٘  ْ ٠ا ُٙ َٚ َكَٖ ِي ُٚ إَِلٍّ ٱَّلٍّ ۡخَص
َ
َِٓتَِٰب إَِلٍّ ةِٱٍِِّٕت ِِهَ أ َٔ ٱٕۡ ۡٞ

َ
أ

ٗۡ َوَِٰخدٞ  ُس ُٟ َٰ َٜا ِإَوَل ُٟ َٰ ٗۡ ِإَوَل ٛزَِل إَِّلُۡس
ُ
ٛزَِل إَِّلَٜۡا َوأ

ُ
٠َن  أ ُٙ ُٚ ََلُۥ ُمۡصِٖ  ﴾٤٦َوََنۡ

 (.46)ايمٔمٛم٘مٌقت: 

ـ إطمالص ايمٛمٝم٥م دم ايمقصقل يمٙمِمقاب، وومد ٞمٗمؾ فمـ اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل أٞمف 1

 هم١من ىم٣من احلؼ ايمٙمٜمؿ أصمر احلؼ فمعم ومٙمٌف ويم٣ًمٞمف ":  َم٣م ٞم٣مـمرت أضمًدا إٓ ومٙم٦م : وم٣مل
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 ."َمٔمل اسمٌٔمٛمل، وإن ىم٣من احلؼ َمٔمف اسمٌٔمتف

َمـ مل ئمرف اخلالف مل يُمؿ ايمٖمٗمف "ومت٣مدة: ـ اضمؼمام ايمرأي أطمر ىمام وم٣مل ١

 ."زمٟمٞمٖمف

ـ اضمؼمام اظمح٣مور: وومد أورد ازمـ فمٌد ايمػم ووم٣مئع دم هذا ايم٣ٌمب َمـ ذيمؽ 4

وم٣مل ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٌد ايمٔمٓمٝمؿ ايمٔمٛمػمي: ىمٛم٦م فمٛمد أحد زمـ ضمٛمٌؾ، وصم٣مء فمقم زمـ "

٣ًٌم فمعم دازم٥م، همتٛم٣مـمرا دم ايمُمٜم٣مدة، وارسمٖمٔم٦م أصقاهتام ضمتك طمٖم٦م  أن اظمديٛمل راىم

يٗمع زمٝمٛمٜمام صمٖم٣مء، وىم٣من أحد يرى ايمُمٜم٣مدة وفمقم يٟمزمك ويدهمع، همٙمام أراد فمقم 

 ."آٞمٌماف وم٣مم أحد همٟمطمذ زمرىم٣مزمف

ـ آٞمْمالق َمـ اظمُمؼمىم٣مت زمكم إؿمراف وسمٔمٓمٝمٚمٜم٣م، وايمتٔم٣مون دم  5

 سمٛمٚمٝمتٜم٣م.

 ـ إزمٔم٣مد ايمٔمٗم٣مئد فمـ ٞمْم٣مق احلقار، همال ضمقار دم ايمٔمٗم٣مئد. 6

ايمتٛمقع ٕن اهلل سمٔم٣ملم طمٙمٗمٛم٣م خمتٙمٖمكم، ىمام زمٛمك  ـ اإليامن زمقصمقد اطمتالف 7

نٍّ  ﴿: ىمقٞمف فمعم آطمتالف وم٣مل سمٔم٣ملم
َ
ٗۡ حََر أ َ ل

َ
ۡخرَۡجَٜا  اهللأ

َ
اٗٓء ٌَأ َ٘ آءِ  َٙ َٚ ٱلصٍّ َٛزَل ِ٘

َ
أ

ا  َٟ َُٰج َٕۡن
َ
ًٌ أ ۡخَِٖ ۢ بِيٞؼ وََُحۡٞر ُمَّ تَاِل ُجَدُد َٚ ٱَۡلِ ِ٘ ْۚ َو ا َٟ َُٰج َٕۡن

َ
ا أ ًٍ ۡخَِٖ َسَٰٖت ُمَّ َٙ ةِِٝۦ َث

ا  ٢٧َىَرابِيُب ُش٠دٞ وَ  َٙ َّ  إِجٍّ ِ َٰل َز َْ ۥ  ُٝ ُ َٰٛ َٕۡن
َ
ًٌ أ ِٗ ُُمۡخَِٖ َٰ َٛۡع

َ
َوآّبِ َوٱَۡل َٚ ٱلٍّاِس َوٱلٍّ ِ٘ َو

ْ  إِنٍّ  اهللََيَۡش  ٚۡ ِنتَادِهِ ٱُٕۡهََٖمَُٰٓؤا ٠رٌ  اهلل ِ٘ ٍُ  (.18 – 17)هم٣مؿمر:  ﴾َنزِيٌز َد

                                                           

 .7 ص ، ( إرؾم٣مد ايمٛمٗم٣مد1)

 .٣/١44( صم٣مَمع ايمٌٝم٣من وهمّمٙمف ٓزمـ فمٌد ايمػم 2)

 .1/968( صم٣مَمع زمٝم٣من ايمٔمٙمؿ وهمّمٙمف 3)
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 اٞمتٜمك ايمٌح٧م إلم ايمٛمت٣مئ٨م وايمتقصٝم٣مت أسمٝم٥م: ..وطمت٣مًَم٣م

 ايمٔمٛم٣مي٥م زمؼمؽمٝمخ شمٗم٣مهم٥م ايمٔمٗمؾ دم حم٣موراسمٛم٣م وَمٛم٣مـمراسمٛم٣م.ـ ٣

 ايمتٛمقع.ـ سمرؽمٝمخ هم٘مرة سمٛمقع أراء، وومٌقل شمٗم٣مهم٥م 1

ـ ايمتٟمّد زم٣ميمٔمٙمامء ايمراؽمخكم دم اضمؼمام زمٔمّمٜمؿ زمٔمًّم٣م فمعم ايمرنمؿ َمـ ١

 اطمتالهمٜمؿ دم ايمرأي.

ـ إزمراز اظمخزون ايمثٗم٣مدم وايمؼماشمل دم ٞمٌذ ايمتٔمِم٤م، وشمٗم٣مهم٥م ايمقد َمع 4

 آطمتالف. 

 ـ اضمؼمام ايمثقازم٦م يمدى أؿمراف احلقار.5

 ـ احلقار ايمٔمٗمقم أومقى ؽمٌٝمؾ ظمقاصمٜم٥م ايمتْمرف، وايمٖمروم٥م، وايمتممذم.6

*        *        *
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()احلٌار اذلادف ًانتعصة انثغيض
 

 

آطمتالف وايمتٛمقع زمكم ايمٛم٣مس َمـ ؿمٌٝمٔم٥م احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م، وأَمر همْمري همْمر اهلل إن 

ا وَمًتٚمًرا إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وهذا آطمتالف وايمتٛمقع زمكم اخلٙمؼ فمٙمٝمف، وؽمٝمٌٗمك َمقصمقدً 

ايمٛم٣مس ٓ ي٘مقن دم رء واضمد، وإٞمام دم أؾمٝم٣مء ىمثغمة وجم٣مٓت ؾمتك: دم ايمٔمٗمقل 

وإهمٜم٣مم وايمْم٣ٌمع وإيمًٛم٥م وإيمقان ونمغم ذيمؽ، وهذا أَمر ي٣ًمفمد فمعم إشمراء احلٝم٣مة 

ٚۡ  ﴿ واظمجتٚمٔم٣مت، وطمدَم٥م ايمٛم٣مس زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض، وم٣مل سمٔم٣ملم: ِ٘ َُ  َو َٰخِِٝۦ َخٖۡ َءاَي
ِٙنَي  ِ َٰٖج َِّٕٖۡعَٰٖ َّ ٓأَلَي ِ َٰل ْۚ إِنٍّ ِِف َذ ۡٗ ُِس َٰٛ َٕۡن

َ
ٗۡ وَأ لِۡصنَخُِس

َ
ًُ أ َٰ ۡرِض وَٱۡخخَِل

َ
َِٰت وَٱَۡل َمََٰن ٱلصٍّ

( وومد زمكم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أن آطمتالف وايمتٛمقع زمكم ايمٛم٣مس َمـ ؽمٛمـ 11)ايمروم: ﴾٢٢

َۖ َوََل  َول٠َۡ َطآءَ  ﴿دم طمٙمٗمف، وم٣مل سمٔم٣ملمفمز وصمؾ اهلل  ٗث َوَِٰخَدٗة ٍّ٘
ُ
َٔ ٱلٍّاَس أ َّ ََلََه َربَّ

نٍّ  ١١٨يََزال٠َُن ُُمۡخٍَِٖنَِي 
َ
ۡمََل

َ
َّ ََل ِ ُث َرّب َٙ ِ ۡج ََك ٍّٙ ٗۡ  َوَت ُٟ َِ َّ َخَٖ ِ َٰل ْۚ َوَِٕز َّ َٗ َربَّ ٚ رٍِّخ َ٘  

إَِلٍّ
ُۡجَهنَِي 

َ
ٍّٜثِ وَٱلٍّاِس أ َٚ ٱَۡلِ ِ٘  َٗ ٍّٜ َٟ  .(٣٣9-٣٣8 )هقد:﴾١١٩َج

إذا حت٣موروا وسمٛم٣مومُمقا همٝمام زمٝمٛمٜمؿ يٛمٌٕمل أن ي٘مقن احلقار زمٛم٣مًء وه٣مدهًم٣م،  واظمختٙمٖمقن

جيٚمع وٓ يٖمرق، حيؼمم وٓ ُيٗمٙمؾ َمـ ؾمٟمن أطمر، وأن سم٘مقن اظمٛم٣مومُم٥م ه٣مدئ٥م زمٔمٝمدة ىمؾ 

ر ايمٗمٙمقب وُيقنمر ايمِمدور وي٠مدي إلم ايمتٛم٣مزع  ايمٌٔمد فمـ ايمتٔمِم٤م ايمٌٕمٝمض ايمذي يٛمٖمِّ

 وايمتٛم٣مضمر. 

                                                           

( ) /صم٣مَمٔم٥م إزهر. –مت٣مم، أؽمت٣مذ ايمٖمٗمف اظم٣ًمفمد ه٣مين  أ.د.م 
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دم ضمد ذاسمف، زمؾ هق وؽمٝمٙم٥م يمالسمٖم٣مق فمعم إَمقر واحلقار ايمٌٛم٣مء يمٝمس هدهًم٣م 

اظمُمؼمىم٥م زمكم اظمتح٣موريـ، وايمقصقل إلم ايمٛمت٣مئ٨م اظمروٝم٥م يم٘مال ايمْمرهمكم، وهق ؽمٌٝمؾ 

يمٙمتٔمرف فمعم وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر إطمرى: وَمـ شمؿَّ ىمٝمٖمٝم٥م ايمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜم٣م زمِمقرة صحٝمح٥م 

 اطمتٙمٖمقا همٝمف. َمروٝم٥م، وزمذيمؽ يتٔم٣مون اجلٚمٝمع همٝمام اسمٖمٗمقا فمٙمٝمف وئمذر زمٔمّمٜمؿ زمٔمًّم٣م همٝمام

 ايمْمرق ايمِمحٝمح٥م دم احلقار:

ضمتك ي٘مقن احلقار زمٛم٣َّمًء وه٣مدهًم٣م ٓ زمد َمـ اؽمتخدام ايمْمرق وإؽم٣ميمٝم٤م ايمِمحٝمح٥م 

ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمـ اسم٣ٌمع احل٘مٚم٥م  زَمٝمَّٛمفايمتل سم٠مدي إلم ذيمؽ، وَمـ هذه إؽم٣ميمٝم٤م: َم٣م 

ِٔ  عُ ٱدۡ ﴿: همٗم٣مل سمٔم٣ملم ،واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م وايمٙمكم وايمرهمؼ زم٣مٔطمر أشمٛم٣مء احلقار إََِلَٰ َشبِي
 ٠َ ُٞ  َّ ْۚ إِنٍّ َربٍّ ُٚ ۡخَص

َ
ٗ ةِٱٍِِّٕت ِِهَ أ ُٟ ۡ ٠ِۡنَلثِ ٱۡۡلََصَٜثِۖٓ َوَجَِٰدل َٙ ۡ ثِ َوٱل َٙ ۡٓ َّ ةِٱۡۡلِ ِ َرّب

 ُٞ ٍّٔ َنٚ َشبِيِِٖٝۦ َو َٙٚ َؽ ِ ُٗ ة ۡنَٖ
َ
َٚ أ خَِدي ٟۡ ُٙ ۡ ُٗ ةِٱل ۡنَٖ

َ
 .(٣15)ايمٛمحؾ: ﴾٠َ أ

احلقار زمْمريٗم٥م رومٝمٗم٥م يمٝمٛم٥م،  دفمقة نمغم اظمًٙمٚمكم إلمفمعم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  ٞمصوومد 

ُيالضمظ همٝمٜم٣م إَم٘م٣مٞمٝم٥م ايمتٖم٣مهؿ َمٔمٜمؿ فمعم أَمقر فم٣مَم٥م وَمُمؼمىم٥م زمٝمٛمٜمؿ وزمكم اظمًٙمٚمكم، 

ثٖ َش٠َآء ﴿ همٗم٣مل سمٔم٣ملم: َٙ ِ ْ إََِلَٰ ََك َِٓتَِٰب َتَهال٠َۡا َٔ ٱٕۡ ۡٞ
َ
أ ٔۡ َيَٰٓ َلٍّ  ُُ

َ
ٗۡ أ ةَيََٜٜۡا َوبَيَُٜۡس

ِٚ ُدوِن َوََل نُۡۡشَِك ةِِٝۦ َطيۡ  اهللَجۡهتَُد إَِلٍّ  ّ٘ ۡرَباٗبا 
َ
ا َوََل َحخٍِّخَذ َبۡهُؾَٜا َبۡهًؾا أ  اهللْۚ ـٔٗ

٠َن  ُٙ ٍّٛا ُمۡصِٖ
َ
ْ ةِأ ُدوا َٟ ْ ٱۡط ٠ل٠ُا ُِ ْ َذ وأَمر اظمًٙمٚمكم زمؾ  (،64فمٚمران: )آل ﴾٦٤ٌَإِن ح٠ٍّٕۡ٠ََا

َِٓتَِٰب إَِلٍّ ﴿: زمجدال نمغمهؿ زم٣ميمتل هل أضمًـ، همٗم٣مل سمٔم٣ملم َٔ ٱٕۡ ۡٞ َ ْ أ َوََل حَُخَِٰدل٠ُٓا
ٛزَِل ةِٱٍِِّٕت 

ُ
ٛزَِل إَِّلَٜۡا َوأ

ُ
ِٓي أ ٍّٜا ةِٱَّلٍّ َ٘ ْ َءا َۖ َو٠ُُل٠ُٓا ۡٗ ُٟ ٜۡ ِ٘  ْ ٠ا ُٙ َٚ َكَٖ ِي ُٚ إَِلٍّ ٱَّلٍّ ۡخَص

َ
 ِِهَ أ

٠َُٙن  ُٚ ََلُۥ ُمۡصِٖ ٗۡ َوَِٰخٞد َوََنۡ ُس ُٟ َٰ َٜا ِإَوَل ُٟ َٰ ٗۡ ِإَوَل ( ودم 46 :ايمٔمٛم٘مٌقت)﴾٤٦إَِّلُۡس

ًَ ومقيمف: ) أً  يمٝم٤م وأمجؾ إيمٖم٣مظ أشمٛم٣مء جم٣مديم٥م ( إؾم٣مرة إلم اؽمتٔمامل أرومك إؽم٣مـُ ضم
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اظمًٙمٚمكم َمع نمغم اظمًٙمٚمكم، همٚمـ زم٣مب أولم جم٣مديم٥م اظمًٙمٚمكم َمع زمٔمّمٜمؿ ايمٌٔمض، وَمثؾ 

هذا إؽمٙمقب ايمراومل دم احلقار ي٣ًمفمد فمعم ايمٗمرب وآسمٖم٣مق وسمالومل إهم٘م٣مر زمكم 

 فمـ ايمتٛم٣مزع وايمتٛم٣مضمر.ىمؾ ايمٌٔمد ايمْمرهمكم اظمُمؼمىمكم دم احلقار، وُئٌمد 

ْمرق وإؽم٣ميمٝم٤م ايمتل يٛمٌٕمل أن ٞمًٙم٘مٜم٣م دم احلقار: ايمتٟمىمد َمـ صح٥م وَمـ أهؿ ايم

ايم٘مالم ايمذي ٞمٛمٗمٙمف، وؿمرح إديم٥م ايمِمحٝمح٥م ايمتل سمث٦ٌم صح٥م ىمالَمٛم٣م: سمْمٌٝمًٗم٣م يمٙمٗم٣مفمدة 

فمٝم٣ًم هم٣ميمديمٝمؾ(.    اظمُمٜمقرة: )إن ىمٛم٦م ٞم٣موماًل هم٣ميمِمح٥م، وإن ىمٛم٦م َمدَّ

 اضمؼمام أطمر:

ٌف يمرأيف وفمدم اضمؼمام َمـ أطمْمر إؾمٝم٣مء فمعم اإلٞم٣ًمن فمٛمد احلقار: سمٔمِم

آراء أطمريـ، وزمذيمؽ ومد ُيٙمٌس ايمّمٔمٝمػ يم٣ٌمس ايمٗمقي، وايمٗمقي يم٣ٌمس 

٣ًٌم همايمّمٔمٝمػ،  د ايمت٣مم ؿمٙم ٣ميمقاصم٤م فمٙمٝمف أن يتحعم زمآداب احلقار َمـ طمالل ايمتجرُّ

يمٙمحؼ، وإضم٣ًمن ايمٓمـ زم٣ميمٛم٣مس، وايمٌٔمد فمـ ايمتٔمِم٤م ايمٌٕمٝمض وفمدم اضمؼمام 

ًدا فمـ ىمؾ َمٓم٣مهر ايمٔمٛمػ وايمٛمزاع أطمر: ضمتك ي٘مقن احلقار زمٛم٣مًء وه٣مدهًم٣م وزمٔمٝم

 واظمُم٣مضمٛم٥م، ونمغم ذيمؽ مم٣م ي٠مدي إلم سمٛمٖمغم ايمٗمٙمقب، وإيٕم٣مر ايمِمدور.

ودم ذيمؽ يٗمقل اإلَم٣مم ايمٕمزارم رحف اهلل: ايمتٔمِم٤م َمـ آهم٣مت فمٙمامء ايمًقء، هم١مهنؿ  

ي٣ٌميمٕمقن دم ايمتٔمِم٤م يمٙمحؼ ويٛمٓمرون إلم اظمخ٣ميمٖمكم زمٔمكم آزدراء وآضمتٗم٣مر: همتٛمٌٔم٧م 

٣مظم٘م٣مهمٟمة واظمٗم٣مزمٙم٥م واظمٔم٣مَمٙم٥م، وسمتقهمر زمقافمثٜمؿ فمعم ؿمٙم٤م ٞمٌمة ايم٣ٌمؿمؾ، َمٛمٜمؿ ايمدفمقى زم

ويٗمقى نمروٜمؿ دم ايمتٚمًؽ زمام ُٞمًٌقا إيمٝمف، ويمق صم٣مؤوا َمـ صم٣مٞم٤م ايمٙمْمػ وايمرح٥م 

دم اخلٙمقة ٓ دم َمٔمرض ايمتٔمِم٤م وايمتحٗمغم ٕٞمجحقا همٝمف، ويم٘مـ ظم٣م ىم٣من اجل٣مه  وايمٛمِمح

َمثُؾ ايمتٔمِم٤م وايمٙمٔمـ وايمُمتؿ يمٙمخِمقم:  ٓ يٗمقم إٓ زم٣مٓؽمتت٣ٌمع، وٓ يًتٚمٝمؾ إسم٣ٌمعَ 
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ًٓ فمـ اظمًٙمٚمكم، وهمٝمف فمعم  اختذوا ايمتٔمِم٤م فم٣مدهتؿ وآيمتٜمؿ، وؽمٚمقه ذزم٣ًّم فمـ ايمديـ وٞمّم٣م

  .ورؽمقخ ايمٌدفم٥م دم ايمٛمٖمقس ِؼ ٙمْ ايمتحٗمٝمؼ هالك اخَل 

اضمؼمام أطمر، وايمٌٔمد فمـ حتٗمغمه وجترحيف، وايمتامس ايمٔمذر يمف، َمـ أهؿ و

زمكم ايمٛم٣مس َمٜمام اطمتٙمٖمقا، وهذا َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف ضم٣مل ايمًٙمػ  إؽم٣ٌمب ايمتل جتٚمع وسم٠ميمِّػ

ايمِم٣ميمح فمٛمدَم٣م ىم٣مٞمقا خيتٙمٖمقن همٝمام زمٝمٛمٜمؿ، همٙمؿ يْمٔمـ أضمدهؿ دم أطمر إذا اطمتٙمػ َمٔمف، 

ومل يٗمٙمؾ َمـ ؾمٟمٞمف، زمؾ ىم٣مٞمقا جُيِٙمُّقن زمٔمّمٜمؿ وُيثٛمل زمٔمّمٜمؿ فمعم زمٔمض ضمتك وإن 

ٞم٦م زمكم اإلَم٣مم َم٣ميمؽ اطمتٙمٖمقا، وَمـ إديم٥م فمعم ذيمؽ: اظمراؽمالت ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمتل ىم٣م

وايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد رحٜمام اهلل، وايمتل سمدل فمعم َمدى صٖم٣مء ٞمٖمقس ه٠مٓء وٞمٗم٣مء ومٙمقهبؿ 

 وإصمالل زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض.

ذات َمرة أرؽمؾ همٗمٝمف َمٌم اإلَم٣مم ايمٙمٝم٧م زمـ ؽمٔمد رحف اهلل رؽم٣ميم٥م فمٙمٚمٝم٥م إلم هم

ػ اإلَم٣مم َم٣ميمؽ رحف اهلل يقوح يمف همٝمٜم٣م رأيف ووصمٜم٥م ٞمٓمره دم زمٔمض اظم٣ًمئؾ ايمتل خيتٙم

َمٔمف همٝمٜم٣م، واؾمتٚمٙم٦م هذه ايمرؽم٣ميم٥م فمعم إدب ايم٘مٌغم، وإطمالق ايمٔم٣ميمٝم٥م، وإيمٖم٣مظ 

احلًٛم٥م ايمراومٝم٥م ايمتل سمٛمؿ فمـ صٖم٣مء ايمٛمٖمس وؿمٜم٣مرة ايمٗمٙم٤م فمٛمد ه٠مٓء إىم٣مزمر، همٗمد أشمٛمك 

 اإلَم٣مم ايمٙمٝم٧م فمعم اإلَم٣مم َم٣ميمؽ شمٛم٣مًء ىمٌغًما، وحتدث إيمٝمف زمٟمضمًـ ايمٔم٣ٌمرات وأيمْمٖمٜم٣م. 

ؽمالٌم فمٙمٝمؽ، هم١مين أحد إيمٝمؽ اهلل ايمذي ٓ إيمف "يمرؽم٣ميم٥م: وَمـ ذيمؽ ومقيمف دم أول ا

إٓ هق، أَم٣م زمٔمد، فم٣مهم٣مٞم٣م اهلل وإي٣مك، وأضمًـ يمٛم٣م ايمٔم٣موم٥ٌم دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، ومد زمٙمٕمٛمل 

ىمت٣مزمؽ سمذىمر همٝمف َمـ صالح ضم٣ميم٘مؿ ايمذي ينين، همٟمدام اهلل ذيمؽ يم٘مؿ وأمتف زم٣ميمٔمقن فمعم 

 . "ؾم٘مره وايمزي٣مدة َمـ إضم٣ًمٞمف..

                                                           

 .٣/442 إضمٝم٣مء فمٙمقم ايمديـ( 1)
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٣ًمئؾ ايمتل اطمتٙمػ همٝمٜم٣م َمع اإلَم٣مم َم٣ميمؽ، ودم هن٣مي٥م ايمرؽم٣ميم٥م وم٣مل ؿ زمدأ زمند اظمـشم

وومد سمرىم٦م أؾمٝم٣مء ىمثغمة َمـ أؾم٣ٌمه هذا، وأٞم٣م أضم٤م سمقهمٝمؼ اهلل إي٣مك، وؿمقل زمٗم٣مئؽ، "يمف: 

ٝمٔم٥م إذا ذه٤م َمثٙمؽ، َمع  ظم٣م أرصمق يمٙمٛم٣مس دم ذيمؽ َمـ اظمٛمٖمٔم٥م، وَم٣م أطم٣مف َمـ ايمّمَّ

ي، ورأيل همٝمؽ، هم٣مؽمتٝمٗمٛمف، وٓ اؽمتئٛم٣مد زمٚم٘م٣مٞمؽ وإن ٞمٟمت ايمدار، همٜمذه َمٛمزيمتؽ فمٛمد

سمؼمك ايم٘مت٣مب إرمَّ زمخػمك وضم٣ميمؽ وضم٣مل ويمدك وأهٙمؽ، وضم٣مصم٥م إن ىم٣مٞم٦م يمؽ، أو 

ٕضمد ُيقَصؾ زمؽ، هم١مين ُأَهُّ زمذيمؽ، ىمت٦ٌم إيمٝمؽ وٞمحـ ص٣محلقن َمٔم٣مهمقن واحلٚمد هلل، 

ٞمًٟمل اهلل أن يرزومٛم٣م وإي٣مىمؿ ؾم٘مر َم٣م أوٓٞم٣م، ومت٣مم َم٣م أٞمٔمؿ زمف فمٙمٝمٛم٣م، وايمًالم فمٙمٝم٘مؿ 

  ."٥م اهللورح

ؼ هق ايمذي حيؼمم أطمريـ، وٓ حُيٗمِّر َمـ ؾمٟمهنؿ وٓ يُمٔمر احلواظمًٙمؿ  

زم٣مٕهمّمٙمٝم٥م فمٙمٝمٜمؿ، وٓ يتْم٣مول فمعم أضمد َمـ طمٙمؼ اهلل سمٔم٣ملم، وَمـ ـمـ أن اضمتٗم٣مره يمٕمغمه 

َمـ صٙم٤م فمٗمٝمدسمف همٜمق واهؿ، وزمٔمٝمد ىمؾ ايمٌٔمد فمـ َم٣ٌمدئ وأطمالومٝم٣مت وؽمخريتف َمٛمف 

ًرا يمٙمتٔمِم٤م ايمٌٕمٝمض،  ديٛمف وفمٗمٝمدسمف، وإن ضم٤م ايمديـ وايمتٔمٙمؼ زمف ٓ ي٘مقن ؽم٣ًٌٌم وَمػمِّ

: ٕن ص٣مضم٤م ايمٛمٖمس يامنذم اإل وٞمٗمصوإٞمام ايمتٔمِم٤م يٛمُمٟم فمـ ؤمػ ذم ايمٛمٖمقس 

ب، واظم٠مَمـ  اإليامنايمٗمقي٥م و ر وٓ خُيرِّ ق، وحي٤م وٓ ي٘مره، وُئمٚمِّ ايمٗمقي جَيٚمع وٓ ُيٖمرِّ

٣م ىم٣من.  زمحؼ ٓ يتج٣موز احلدود َمع نمغمه أيًّ

ايمُمٝمخ حمٚمد أزمق زهرة رحف اهلل: إٞمف شم٦ٌم ٞمٖمًٝم٣ًّم أن ايمتٔمِم٤م يمديـ وم٣مل ايمٔمالَم٥م 

َمـ إدي٣من يمٝمس َمٛمُم٠مه ومقة اإليامن زمف، إٞمام َمٛمُم٠مه ؤمػ ذم ايمٛمٖمقس، واٞمحٝم٣مز هم٘مري، 
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وفمدم ايمٛمٓمر إلم إَمر َمـ ىمؾ ٞمقاضمٝمف، وٓ ؾمؽ أٞمف إذا دٞم٦م ايمٗمٙمقب زمٔمد انمؼماهب٣م، 

الف، وآزمتٔم٣مد إلم آومؼماب، وفمٛمدئذ وٓٞم٦م زمٔمد فمِمٌٝمتٜم٣م: سمرىم٦م آٞمحٝم٣مز إلم آئت

ر،  يدطمؾ ٞمقر اإليامن، وسمتٖمتح أَم٣مَمف اظمٕم٣ميمٝمؼ، وإن إطمالق اإلؽمالَمٝم٥م سم٠ميمِّػ وٓ سُمٛمٖمِّ

ب وٓ سُمٌٔمد، همٙمٗمد أوص ايمٛمٌل     .زمحًـ اظمٔم٣مَمٙم٥م وسُمٗمرِّ

 ايمتٔمِم٤م ايمٌٕمٝمض:

ايمتٔمِم٤م ايمٌٕمٝمض يمٙمرأي َمـ أهؿ إؽم٣ٌمب ايمتك أدت إلم اٞمتُم٣مر اإلره٣مب 

وايمتْمرف دم جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م، وؽم٣مفمدت فمعم سمُمقيف ديٛمٛم٣م، وسمٔمٚمٝمؼ ايمٛمٓمرة اخل٣مؿمئ٥م فمٛمد زمٔمض 

ايمٛم٣مس هلذا ايمديـ زمٟمٞمف ديـ فمٛمػ وإره٣مب ٓ يٗمٌؾ أطمر، زمؾ ئًمك يمتدَمغمه وؽمٖمؽ 

دَمف، وإن اظمتٔمِم٤م  يمرأيف ايمذى ئمتٗمده ويٗمتٛمع زمف، ويرى ٞمٖمًف زمف أٞمف فمعم احلؼ وأن َم٣م 

ديمٝمؾ يث٦ٌم فم٘مس ىمالَمف هم١مٞمف هفم٣من َم٣م حي٣مول إٞم٘م٣مره، أو  ؽمقاه فمعم ايم٣ٌمؿمؾ، إذا َم٣م صم٣مء

سمّمٔمٝمٖمف، أو ايمٌح٧م فمـ سمٟمويؾ زمٔمٝمد يمف طم٣مرج فمـ إؽمس وايمّمقازمط ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وهذا 

ايمتٔمِم٤م يٛمُمٟم فمـ ؤمػ اظمخزون ايمٔمٙمٚمل وايمثٗم٣مذم يمدى أصح٣مزمف، وفمدم ايمتٔمٚمؼ ذم 

ايمٔمٗمقل، وطم٧ٌم  أصقل ايمٔمٙمؿ، وفمدم آؿمِّالع فمعم أراء اظمختٙمٖم٥م، إو٣مهم٥م إلم حتّجر

 ايمٛمٖمقس، وحم٣مويم٥م آٞمتِم٣مر يمٙمٛمٖمس وايمذات َمٜمام ىم٣من ايمثٚمـ. 

ُٝ  ﴿: وم٣مل اإلَم٣مم ايمُم٣مؿمٌك دم ومقيمف سمٔم٣ملم  ٜۡ ِ٘ َِٓتََٰب  َّ ٱٕۡ َٛزَل َنَٖۡي
َ
ِٓي أ ٠َ ٱَّلٍّ ُٞ

 ِٟ ِ َٚ ِِف ٠ُُُٖب ِي
ا ٱَّلٍّ ٍّ٘

َ
تََشَٰتَِهَٰٞجَۖ ٌَأ ُ٘ َخُر 

ُ
َِٓتَِٰب َوأ مَّ ٱٕۡ

ُ
ٍّٚ أ ُٞ َمٌَٰج  َٓ ۡ ٗۡ َزۡيٞو َءاَيَٰٞج ُّمَّ

ۥٓ إَِلٍّ  ُٝ وِيَٖ
ۡ
ُٗ حَأ ا َحۡهَٖ َ٘ وِيِٖٝۖۦَِ َو

ۡ
ُٝ ٱةۡخَِيآَء ٱٍِٕۡۡخَٜثِ َوٱةۡخَِيآَء حَأ ٜۡ ِ٘  َٝ ا تََشَٰتَ َ٘  اهلل  َذيَتٍّتُِه٠َن 
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 ُ ْول
ُ
ٓ أ ُر إَِلٍّ ٍّْ ا يَذٍّ َ٘ ٚۡ ِنِٜد َرّبَِٜا  َو ِ ّ٘  ٞ ٍّٜا ةِِٝۦ ُكّ َ٘ ٠ل٠َُن َءا ُِ ِٗ َح ٖۡ َِٰشُخ٠َن ِِف ٱٕۡهِ ٠اْ َوٱٕسٍّ

َٕۡبَِٰب 
َ
(: وأن أهؾ ايمزيغ يتٌٔمقن اظمتُم٣مزمف ازمتٕم٣مء ايمٖمتٛم٥م، همٜمؿ 7)آل فمٚمران:  ﴾٧ٱَۡل

يْمٙمٌقن زمف أهقاءهؿ: حلِمقل ايمٖمتٛم٥م، ومل يذىمر َمثؾ ذيمؽ دم ايمراؽمخكم، همٜمؿ إذن زمّمد 

فمٙمٝمف إٓ زم٣ميمتًٙمٝمؿ، وهذا  ه٠مٓء، ضمٝم٧م وومٖمقا دم اظمتُم٣مزمف، همٙمؿ حي٘مٚمقا همٝمف وٓ

ؼ َمـ إديم٥م، ٓ يدطمؾ همٝمف َمـ ؿمٙم٤م دم إديم٥م َم٣م يِمّحح طم٣مص زمٚمـ ؿمٙم٤م احل اظمٔمٛمك

   .هقاه ايم٣ًمزمؼ

هم٣ميمتحٙمؾ َمـ ايمتٔمِم٤م يمٙمرأي َمـ أهؿ اخلْمقات ايمتك سم٣ًمفمد فمعم همٜمؿ ايمٛمص 

همٜماًم صحٝمًح٣م وإٞمزايمف فمعم َمراده وَمٗمِمده ايمممفمك، وَمـ شمؿَّ ايمتٝمًغم فمعم ايمٛم٣مس 

قسمف زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م وايمتخٖمٝمػ فمٛمٜمؿ وفمدم اظمُمٗم٥م فمٙمٝمٜمؿ، واضمؼمام أطمر ودفم

 احلًٛم٥م.

وومد اؾمتٚمٙم٦م ايمممئم٥م اظمْمٜمرة فمعم مجٙم٥م َمـ إؽمس وايمٗمقافمد ايمتل سم٠مدى إلم 

ح٣مي٥م ايمٛمٖمقس وسمزىمٝمتٜم٣م، وإفمامر ايم٘مقن واحلٖم٣مظ فمٙمٝمف، ىمام أهن٣م رافم٦م ايمتٝمًغم 

ُكَّ  ﴿: وايمتخٖمٝمػ فمعم ايمٔم٣ٌمد ورهمع احلرج واظمُمٗم٥م فمٛمٜمؿ ورفم٣مي٥م َمِم٣محلٜمؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم
ٖس ذَ  ٍۡ ِٚ ٱلٍّارِ َج ٚ زُۡخزَِح َن َٙ ثِۖٓ َذ َٙ َِِحَٰ

ٗۡ ي٠ََۡم ٱٕۡ ُج٠َرُك
ُ
ا ح٠ٌٍّۡ٠ََُن أ َٙ ٠ِۡتٖۗ ِإَوجٍّ َٙ ۡ ُث ٱل َِ ِ آن

َتَُٰم ٱُٕۡيُرورِ  َ٘  
ٓ إَِلٍّ ۡجيَا ا ٱۡۡلَي٠ََٰةُ ٱلَّ َ٘ ۡد ٌَاَز  َو َِ ٍَّٜث َذ َٔ ٱَۡلَ ۡدِخ

ُ
: آل فمٚمران)   ﴾١٨٥َوأ

ن َُيَ  اهلليُرِيُد  ﴿(، ووم٣مل سمٔم٣ملم:٣85
َ
ا أ ٍٗ ُٚ َؽهِي َٰ َٰ ن ََ ٱۡۡلِ ْۚ وَُخِٖ ۡٗ ًَ َنُٜس ِ ٍّ

( وَم٣م صم٣مء زمخالف ذيمؽ َمـ أصح٣مب ايمٔمٗمقل اظمتحجرة وايمٗمٙمقب 18)ايمٛم٣ًمء: ﴾٢٨
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اء، وزمٔمٝمد ىمؾ ايمٌٔمد فمـ سمٔم٣ميمٝمٚمٜم٣م وَم٣ٌمدئٜم٣م  ايمٗم٣مؽمٝم٥م يمٝمس َمـ أصؾ ايمممئم٥م ايمٕمرَّ

 وأطمالومٜم٣م.

فمل فمعم هذا ايمديـ نمغم ضمٗمٝمٗمتف اإلٞم إن ايمتٔمِم٤م  ٣ًمٞمٝم٥م ــ َمـ أصح٣مبَمـ يدَّ

ــ زم٣مٓهمؼماء فمٙمٝمف زمام يمٝمس همٝمف، واإلهم٣ًمد دم إرض، واإلضار زم٣ميمٛم٣مس  ايمٌٕمٝمض

وإره٣مهبؿ، همٜمق َوٝمُِّؼ إهمؼ، حمدود ايمٖمٜمؿ، صم٣مَمد ايمٖم٘مر، ٓ يٌذل صمٜمًدا يمتحِمٝمؾ 

ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف ايمٛم٣مهمٔم٥م اظمٔمٝمٛم٥م فمعم همٜمؿ ايمممع ايممميػ ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح اظمٛمّمٌط، 

يمٛم٣مس، ويمٝم٦ًم فمٛمده ايمٗمدرة فمعم إٞمزال إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م ونمغم َمدرك يمقاومٔمف وأضمقال ا

ًٓ صحٝمًح٣م، يتقاهمؼ َمع َمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد وٓ يِمْمدم َمع أضم٘م٣مم  فمعم واومع ايمٛم٣مس إٞمزا

ايمممئم٥م، وَمثؾ هذه إَمقر جتٔمؾ اإلٞم٣ًمن يًٝمئ همٜمؿ َمٗم٣مصد ايمممع ايممميػ وَمراَمٝمف، 

ه٣م ايمتك أراده٣م وخيرج زمٛمٓمرسمف ايمًْمحٝم٥م يمٙمٛمِمقص زمٟمضم٘م٣مم زمٔمٝمدة ىمؾ ايمٌٔمد فمـ َمٗم٣مصد

 اهلل سمٔم٣ملم، ويٛمحرف هب٣م فمـ َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م وأهداهمٜم٣م إصٝمٙم٥م. 

وص٣مضم٤م ايمٔمٗمؾ اظمتجٚمد اظمتٔمِم٤م يمرأيف َمٛمٕمٙمؼ فمعم ٞمٖمًف، خيُمك آٞمٖمت٣مح فمعم 

رضم٣مزم٥م ايم٘مقن واسم٣ًمفمف: همٝمًٔمك إلم صٌغ اظمًٙمٚمكم زمِمٌٕمتف سمٙمؽ، وهدم وختري٤م ىمؾ 

وهم٘مره، وَمـ شمؿَّ ٞممم اإلره٣مب، ؿم٣مظم٣م أهن٣م ختتٙمػ َمع همٜمٚمف  وايمٖمٜمقم ايمٛم٣مهمٔم٥مإهم٘م٣مر 

 وايمت٘مٖمغم، واؽمت٣ٌمضم٥م ايمدَم٣مء ـمٙماًم وفمدواًٞم٣م زمحج٥م خم٣ميمٖم٥م ايمديـ وأضم٘م٣مَمف زوًرا وهبت٣مًٞم٣م.

وؤمػ ايمتٖم٘مغم هل٠مٓء اظمتٔمِمٌكم، وسم٘م٣مؽمٙمٜمؿ فمـ همٜمؿ أهار ايمممع  

ٜمقهن٣م، ىمام صمٔمٙمٜمؿ يٛم٘مرون اإلزمداع  وَمٗم٣مصده: صمٔمٙمٜمؿ يٛم٘مرون أراء إطمرى ويًٖمِّ

اظمج٣مٓت اظمختٙمٖم٥م، وآىمتٖم٣مء زم٣ميمتحن وايمٌ٘م٣مء فمعم اظمجد ايمذى ىم٣من، ويمق  وايمتْمقر دم

همٜمٚمقا اإلؽمالم ايمذي يٛمتًٌقن إيمٝمف ىمام يٛمٌٕمل، وازمتٔمدوا فمـ سمٔمِمٌٜمؿ إفمٚمك، وهمتحقا 
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ومٙمقهبؿ وفمٗمقهلؿ يمٙمحؼ: يمَٔمٙمٚمقا أن اإلؽمالم ومد أفمْمك يمٙمٛم٣مس احلري٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م يمإلزمداع، 

ٞمف ويْمقروٞمف، وٞممم ذيمؽ زمكم اخلٙمؼ يمٝمٛمتٖمع اجلٚمٝمع، وأن وآزمت٘م٣مر، وآٞمتٖم٣مع زمام يٌت٘مرو

أؽمالهمٛم٣م َمـ هذه إَم٥م اظم٣ٌمرىم٥م ومد همٔمٙمقا ذيمؽ ووم٣مَمقا زمف طمغم ومٝم٣مم ضم٤ًم َمتْمٙم٣ٌمت 

فمٌمهؿ: همٟمزمدفمقا وازمت٘مروا وسمٗمدَمقا دم ىمؾ اظمج٣مٓت وايمٔمٙمقم، همخدَمقا ايمديـ وايمٌالد 

 وايمٔم٣ٌمد ىمام يٛمٌٕمل.

 ديـ:ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح واظمح٣مهمٓم٥م فمعم شمقازم٦م ايم

ي٣ًمفمد ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح يمٛمِمقص ايمممع ايممميػ فمعم احلٖم٣مظ فمعم شمقازم٦م  

 ايمديـ وفمدم ايمتٔمرض هل٣م زمٟمى ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل ايمتُمقيف وايمتحريػ.

ويمٗمد صم٣مء اإلؽمالم زمجٚمٙم٥م َمـ ايمثقازم٦م ايمتل ٓ سمتٌدل وٓ سمتٕمغم، وايمتل سمدل فمعم 

، إٞمٖمسفمٓمٚم٥م هذا ايمديـ وفم٣مظمٝمتف وصالضمٝمتف يم٘مؾ زَم٣من وَم٘م٣من، ىم٣محلٖم٣مظ فمعم 

وإَمقال، وإفمراض، وضمري٥م آفمتٗم٣مد، وفمدم ايمتٔمرض ٕي أضمد زم٣مٕذى وايمير أي٣ًّم 

ىم٣من صمٛمًف، أو يمقٞمف، أو فمٗمٝمدسمف، ؿم٣مظم٣م أٞمف يتٔم٣ميش َمع نمغمه زمًالم وٓ ُيٖمًد دم إرض، 

 همٙمف ىمؾ ايمتٗمدير وآضمؼمام وايمرفم٣مي٥م واحلٖمظ.

٥م فمعم اجلٚمٝمع وهذه ايمثقازم٦م ٓ ختتص زمٟمؾمخ٣مص دون آطمريـ، زمؾ هل فم٣مَم 

ؽمقاء ىم٣مٞمقا َمًٙمٚمكم أم نمغم َمًٙمٚمكم، وَمٔمرهم٥م هذه ايمثقازم٦م ونمغمه٣م ومد ديم٦م فمٙمٝمٜم٣م 

ًٓ يمٙمُمؽ، وم٣مل سمٔم٣ملم : ٞمِمقص ايمممع َمـ ايمٗمرآن وايمًٛم٥م، وأىمدت فمٙمٝمٜم٣م زمام ٓ يدع جم٣م

﴿ ُٗ َُٰس ى َٟ ٜۡ ِّ٘  اهللَلٍّ َح ٗۡ َُيۡرُِج٠ُكٗ  َ ِٚ َول ٗۡ ِِف ٱّلِي ٗۡ يَُقَٰخ٠ُُِٖك
َ َٚ ل ِي ِٚ ٱَّلٍّ ن َن

َ
ٗۡ أ َٰرُِك ٚ دَِي

ْۚ إِنٍّ  ۡٗ ِٟ ِصُف٠ٓاْ إَِّلۡ ِۡ ٗۡ َوُت ُٞ و ِصِفنيَ  اهللَتَبَّ ِۡ ُٙ ۡ  .(8: )اظمٚمتحٛم٥م ﴾ُُيِبَّ ٱل
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ٙمَِؿ، ىُمؾُّ »ذم ضمؼ اظمًٙمؿ:  ووم٣مل  ًْ ِّ َأْن حَيِْٗمَر َأطَم٣مُه اظمُْ ـَ ايمممَّ ٤ِم اَْمِرٍئ َِم ًْ زمَِح

ٙمِِؿ ضَمَراٌم، َدَُمُف، َوََم٣ميمُ  ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُْ ًْ ـْ »، ووم٣مل دم ضمؼ نمغم اظمًٙمؿ: شُف، َوفِمْرُوفُ اظمُْ َٓ ََم َأ

٣م ـَمَٙمَؿ َُمَٔم٣مِهًدا، َأِو اْٞمتََٗمَِمُف، َأْو ىَمٙمََّٖمُف هَمْقَق ؿَم٣موَمتِِف، َأْو َأطَمَذ َِمٛمُْف ؾَمٝمْئ٣ًم زمَِٕمغْمِ ؿمِٝم٤ِم َٞمْٖمٍس، هَمٟمَٞمَ 

ـْ وَمتََؾ َُمَٔم٣مَهًد : »  ، ووم٣مل أيًّم٣مشضَمِجٝمُجُف َيْقَم ايمِْٗمٝم٣َمََم٥مِ  ْ َيِرْح َرائَِح٥َم اجَلٛم٥َِّم، َوإِنَّ ََم ا مَل

غَمةِ َأْرزَمِٔمكَم فَم٣مًَم٣م ًِ ـْ ََم   .شِرحَيَٜم٣م سُمقصَمُد َِم

هم٣ميمذيـ يًتٌٝمحقن ايمدَم٣مء احلرام، ويٛمممون اإلره٣مب وايمٔمٛمػ، وحيٗمِّرون َمـ 

ؾمٟمن نمغمهؿ زم٤ًٌم سمٔمِمٌٜمؿ ايمٌٕمٝمض ٔرائٜمؿ ايمّم٣ميم٥م، ي٣م يمٝمتٜمؿ أن ئمرهمقا ضمٗمٝمٗم٥م ديٛمٜمؿ 

ر ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن وحي٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م زمٕمض ايمٛمٓمر ايمذي يٛمتًٌق ن إيمٝمف، وىمقٞمف ديٛم٣ًم فمٓمٝماًم ُيٗمدِّ

د وم٣مسمٙمف زم٣ميمقفمٝمد ايمُمديد: ضمتك يٛمزصمر ايمٛم٣مس فمـ ومتؾ  فمـ فمٗمٝمدسمف أو صمٛمًف، زمؾ ويتقفمَّ

م اهلل ومتٙمٜم٣م  إٓ زم٣محلؼ. ايمٛمٖمس ايمتل ضمرَّ

خ اإلؽمالم دم أزمٛم٣مئف دفم٣مئؿ ايمٔمدل واإلٞمِم٣مف  وهبذه اظم٣ٌمدئ وايمثقازم٦م يرؽمِّ

اظم٣ًمواة زمكم ايمٛم٣مس، وئمٚمؾ فمعم ٞمزع ايمٕمّؾ واحلٗمد وايم٘مراهٝم٥م َمـ ايمٗمٙمقب، ىمام أٞمف و

يػمهـ فمعم أٞمف ٓ همّمؾ ٕضمد فمعم أضمد ذم ايمتٚمتع زمحؼ احلٝم٣مة، همٙمٝمس ٕضمد َمزي٥م فمعم 

أضمد دم هذا إَمر، همٙمإلٞم٣ًمن َمٜمام ىم٣مٞم٦م فمٗمٝمدسمف احلؼ دم احلٖم٣مظ فمعم ضمٝم٣مسمف، وفمدم 

  ايمير. وأيذاء ايمتٔمرض يمف زمٟمي يمقن َمـ أيمقان اإل

*        *        *
                                                           

 .4/٣986صحٝمح َمًٙمؿ  ( 1)

 .١/٣72ؽمٛمـ أزمك داود  ( 2)

 .4/99صحٝمح ايمٌخ٣مري  ( 3)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

 ()األصٌل انقرآنيح نهحٌار
 

وضم٣مر إلم ايمًمء "،  هق ايمرصمـقع فمــ ايمًمء إلم ايمًمءدم ايمٙمٕم٥م :  احلقار

: أي يراصمٔمف  وحي٣موره ، ، وإيمٝمف رصمع فمٛمف : حم٣مًرا وحم٣مرة وضم٠موًراووفمٛمف: ضمقًرا 

ح٣مورة َمراصمٔم٥م ايم٘مالم ، واظم ايم٘مالم، وجي٣موزمف، ويتح٣مورون: يؼماصمٔمقن ايم٘مالم

ُٝ  ۥَُاَل ََلُ ﴿:  وَمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم .واظمٛمْمؼ دم اظمخ٣مؿم٥ٌم ٠َ ُُيَاوُِرهُ  ۥَغاِختُ ُٞ  ۥٓ َو
 ِ ۡرَت ة ٍَ َز

َ
ِيٱأ َّ رَُجٗٗل  َّلٍّ َٰ ى ٍّٗ َش٠ٍّ ثٖ ُث ٍَ ِ٘ٚ جَّۡف  ٍّٗ ِ٘ٚ حَُراٖب ُث  َّ َِ  ﴾ٱ٢َخَٖ
  (.١7ايم٘مٜمػ: )

كم ؾمخِمكم أو همريٗمكم، حم٣مدشم٥م زم":  فمرهمف ايم٘مثغم زمٟمٞمف٣م : اصْمالضًم  قارحلا

، هدهمٜم٣م ايمقصقل إلم  ٞمٓمـر طم٣مص٥م زمف ٥مضمقل َمقوقع حمدد يم٘مؾ َمٛمٜمام وصمٜمـ

ا فمـ اخلِمقصٝم٥م أىمػم ومدر مم٘مـ َمـ سمْم٣مزمؼ وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر، زمٔمٝمـًد  ، أو إلم احلٗمٝمٗم٥م

، َمع اؽمتٔمداد ىمؾ َمـ ايمْمرهمكم  يمٔمٗمؾواأو ايمتٔمِم٤م زمْمريؼ ئمتٚمد فمعم ايمٔمٙمؿ 

  .ْمرف أطمر، ويمق ـمٜمرت فمعم يد ايم يمٗمٌقل احلٗمٝمٗم٥م

 :  وَمـ إيمٖم٣مظ ايمدايم٥م فمعم احلقار

َمُمتٗم٥م َمـ ايمٛمٓمغم أو َمـ ايمٛمٓمر أو َمـ  : ٙمٕم٥مايم : اظمٛم٣مـمرة : وهل دم أوٓ -

                                                           

( ) صم٣مَمٔم٥م إزهر.   ، ىمٙمٝم٥م ايمممئم٥م وايمٗم٣مٞمقن زمدَمٛمٜمقر د/ فمٚمر إزمراهٝمؿ حروش ، 

 ، ، اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط1٣9/ 4،  ، زمغموت ٌٔم٥م دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب، ؿم ، ازمـ َمٛمٓمقر ( يم٣ًمن ايمٔمرب٣)

 . 125/ ٣،  ، زمغموت دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب: إزمراهٝمؿ أٞمٝمس، وآطمرون

 .١1 ص زَمزَمل حمٚمد زمـ حيل ، وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب وقء دم ووقازمْمف آدازمف ، احلقار (1)
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، وَمـ ايمتٛم٣مـمر سمٖمٝمد  همٜمل َمـ ايمٛمٓمر سمٖمٝمد ايمتٖم٘مغم دم ايمًمء سمٗمٝمًف وسمٗمدره ايمتٛم٣مـمر،

 .ايمتٗم٣مزمؾ، وَمـ ايمٛمٓمغم سمٖمٝمد ايمتامشمؾ

يمٝم٘مـقن سمرسمٝمـ٤م : أضمقال اظمتخ٣مصـٚمكم  فمٙمؿ زم٣مضم٧م فمـ" :هلواصْمالضًم٣م 

ايمٛمٓمـر  لهـ" ، أو"، ضمتـك يٓمٜمـر احلـؼ زمٝمـٛمٜمام ايمٌح٧م زمٝمٛمٜمام فمعم وصمف ايمِمقاب

 .يمٙمِمقاب ا زم٣ميمٌِمغمة َمـ اجل٣مٞمٌكم همـل ايمٛمًـ٥ٌم زمـكم ايمُمٝمئكم إـمٜم٣مرً 

، ويـٟميت ايمٛمٗمـ٣مش  احلٖمر وايمٛمـزع: : ايمٛمٗمش ٙمٕم٥مدم ايماظمٛم٣مومُم٥م و : ٣م: اظمٛم٣مومُم٥مشم٣مٞمٝمً 

 ٓؽمتٗمِم٣مءوازمٚمٔمٛمك اظمح٣مؽم٥ٌم 

هم٣مظمٛم٣مومُم٥م هل ٞمقع َمــ ايمتحـ٣مور زمـكم ؿمـرهمكم ويم٘مٛمٜمـ٣م سمٗمـقم فمـعم أؽمـ٣مس 

يص ـ، ايمـذي يًتٗمـ اؽمتٗمِم٣مء احل٣ًمب وىمُمػ إطمْم٣مء ظمِمٙمح٥م أضمـد ايمْمـرهمكم

 .أطمر٣م ىمؾ َم٣ميمف فمعم ايمْمرف حمِمٝمً 

ؾ، واجلـدل َمـٟمطمقذ َمــ صمـديم٦م ؾمدة ايمٖمتْ  هق :يمٕم٥ماجلدل : و٣م: اجلدالشم٣ميمثً 

ىمٟمن ىمؾ واضمـد َمــ اظمتجـ٣مديمكم حيـ٣مول أن يٖمتـؾ ، ٙمف احلٌؾ إذا همتٙمتف وأضم٘مٚم٦م همت

، واجلــدل أو اجلـدال ئمٛمـل  ص٣مضمٌف وجيديمف زمٗمقة وإضم٘م٣مم فمعم رأيف ايمـذي يــراه

 .: اظمخ٣مصـٚم٥م ايمٙمدد دم اخلِمقَم٥م، وايمٗمدرة فمٙمٝمٜم٣م، واظمج٣مديمـ٥م

                                                           

 .  م٣971 هـ٣١91، دار اظمٔم٣مرف، 1، ط 9١1، ص1ج، ( اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط٣)

 ، زمغموت، يمٌٛم٣من.ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، دار ٣، ط1١٣ايمتٔمريٖم٣مت ، ص: اجلرصم٣مين ( 1)

جمٙم٥م ايمؼماث ايمٔمريب، جمٙم٥م همِمٙمٝم٥م،  ر،فمٌد ايم٘مريؿ ايمٝم٣مدم: َمٛمٜم٨م اظمٛم٣مـمرة دم ايمؼماث وأدزمٝم٣مت احلقا (١)

 .9٣ ، ايمٔمدد احت٣مد ايم٘مت٣مب ايمٔمريب، دَمُمؼ

 (.٣/٣٣٣) ، اظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط(٣٣/٣24( يم٣ًمن ايمٔمرب )4)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
ايمٗمٝم٣مس اظم٠ميمػ َمـ اظمُمٜمقرات "فمرهمف اجلرصم٣مين زمٟمٞمف:  ٣م:اجلدال اصْمالضًم و

ـقن ايمٕمرض َمٛمف إيمزام اخلِمؿ، وإهمح٣مم َمـ هـق ومـ٣مس فمــ إدراك واظمًٙمامت، ي٘م

وهـذا . َمٗمدَم٣مت ايمػمه٣من، ودهمع اظمرء طمِمٚمف فمٛمف إلهم٣ًمد ومقيمـف زمحجـ٥م أو ؾمـٌٜم٥م

ٕٞمف هبذا ٓ يتٔمٙمـؼ زمٟمي ديمٝمـؾ، زمـؾ هـق ومـدرة : أومرب إلم اظمٔمٛمك ايمٙمٕمقي يمٙمجدل 

  يٚمٙم٘مٜم٣م ايمُمخص اظمج٣مدل ويمق مل حيط زمًمء َمـ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م وٞمحقمه٣م

 إصقل ايمٗمرآٞمٝم٥م يمٙمحقار َمع أطمر: 

ٓ ؾمؽ أن ومّمٝم٥م احلقار زمكم أسم٣ٌمع ايمـدي٣مٞم٣مت وايمثٗم٣مهمـ٣مت َمــ اظمقوـقفم٣مت 

ايمدومٝمٗم٥م وايمُم٣مئ٘م٥م واظمٔمٗمدة ايمتل ىمثـرت همٝمٜمـ٣م إومـقال، وسمٔمـددت ضمقهلـ٣م أراء، 

ٓ ئمرف  وسم٣ٌميٛم٦م دم صمزئٝم٣مهت٣م وسمٖم٣مصٝمٙمٜم٣م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر َم٣م زمكم َم٠ميد َمتٖم٣مئؾ نم٣ملٍ 

، نمغم َمٖمرق زمكم إصقل ايمث٣مزمت٥م يمٙمديـ وإضم٘م٣مم اظمتٕمغمة دم ايمٖمٗمف، قارا يمٙمحضمدودً 

٣م ىمؾ رء فمعم ؿم٣مويم٥م احلقار وَمقائد اظم٣ًموَم٣مت، وزمـكم راهمـض َمتُمـ٣مئؿ ٓ فم٣مرًو 

ـ، يرى صمدوى َمـ احلـقار وآٞمٖمتـ٣مح فمـعم أطمـر  ٣م أن ايمًـالَم٥م دم ايمتٗمقومـع ـم٣مٞمًّ

هـ٠مٓء وهـ٠مٓء َمتحـغم  وزمـكم، وآٞمٕمالق داطمؾ ايمذات وؽمد ايمٛمقاهمذ أَم٣مم ايمٔمـ٣ممل

 َمؼمدد ايمتٌس فمٙمٝمف إَمر ٓ يٗمدر فمعم ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمِمقاب واخلْمٟم.

ويم٘مـ هٛم٣مك آطمر هق طمغم َمـ ه٠مٓء ايمثالشم٥م: ٕٞمف واومػ دم ايمقؽمط يتٔم٣مَمـؾ 

ا دم آفمتٌـ٣مر إزمٔمـ٣مد اإلجي٣مزمٝمـ٥م واجلقاٞمـ٤م َمع اظمًٟميم٥م زمحـذر وَمقوـقفمٝم٥م، آطمـًذ 

ًٓ ٣م دم َمقومٖمف وقازمط ايمديـ ايمًٙمٌٝم٥م، َمرافمٝمً   اجلٚمـع زمـكم وَمٗمتّمٝم٣مت ايمٔمٗمـؾ، حمـ٣مو

                                                           

 .٣2٣ص ،  ريٖم٣مت يمٙمجرصم٣مين( ايمتٔم٣)
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 ايمِمحٝمح اظمٔمٗمقل وايمٌميح اظمٛمٗمقل.

 يقم: وَمـ هٛم٣م ٞم٠مىمد فمعم أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد ومرر أصقل ايمتح٣مور َمـ طمالل َم٣م    

 اإليامن زمقضمدة أصؾ إدي٣من ايمًاموي٥م: - ٣

 همٚمـ إصقل ايمث٣مزمت٥م دم اإلؽمالم اإليامن زمٟمصؾ وضمدة إدي٣من ايمًاموي٥م ايمتل أٞمزهل٣م

وىمٙمػ إٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم زمتٌٙمٝمٕمٜم٣م وايمدفمقة إيمٝمٜم٣م، وم٣مل  -ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم -اهلل 

َٚ ﴿سمٔم٣ملم:  َ٘ ّبِِٝ  لرٍُّش٠ُل ٱَءا ِ٘ٚ رٍّ ٛزَِل إَِّلِۡٝ 
ُ
ٓ أ ا َٙ ِ ٠َُِٜ٘نْۚ ٱوَ  ۦة ۡؤ ُٙ ۡ ِ  ل َٚ ة َ٘  اهللُكٌّ َءا

خِِٝ  َٓ ِ َلَٰٓه َ٘ ِٚ ۦَورُُشِِٖٝ  ۦَوُكخُتِِٝ  ۦَو ّ٘ َخٖد 
َ
ّرُِق َبنۡيَ أ ٍَ َۖ  ۚۦْ رَُّشِِٖٝ  ََل ُج ۡهَٜا ـَ

َ
ِٙۡهَٜا َوأ َوَُال٠ُاْ َش

 َّ َّ َربٍَّٜا ِإَوَّلۡ َراَٛ ٍۡ َِٙػريُ ٱُد ۡ  (.185ايمٌٗمرة: ) ﴾٢٨٥ل

ٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم َمـ َمًتٙمزَم٣مت ايمٔمٗمٝمدة اإلؽمالَمٝم٥م،   ٓ هم٣مإليامن زمجٚمٝمع ٕا و

ْ ءَا﴿ ٙمتٔم٣مَمؾ َمع أطمريـ، وم٣مل سمٔم٣ملم:يمأن هذا اإليامن يُم٘مؾ أؽم٣مؽم٣م  ؽؾم ِ ٠ُُل٠ُٓا ٍّٜا ة  اهللَ٘
َِٰه  ٛزَِل إََِلَٰٓ إِةَۡس

ُ
آ أ َ٘ ٛزَِل إَِّلَٜۡا َو

ُ
آ أ َ٘ ٠َُِب وَ  َۧو ََ َويَۡه َٔ ِإَوۡشَدَٰ ۡشتَاطِ ٱَٗ ِإَوۡشَمَٰهِي

َ
وِتَ  َۡل

ُ
آ أ َ٘ َو

وِتَ 
ُ
ٓ أ ا َ٘ ُٚ ََلُ  لٍّبِي٠َّنَ ٱُم٠ََسَٰ وَنِيَِسَٰ َو ٗۡ َوََنۡ ُٟ ٜۡ ِ ّ٘ َخٖد 

َ
ّرُِق بنَۡيَ أ ٍَ ٗۡ ََل ُج ِٟ ِ ّب  ۥِ٘ٚ رٍّ

٠ُٙنَ   (.٣١6 :ايمٌٗمرة) ﴾١٣٦ُمۡصِٖ

ٌؾ اظمتح٣موريـ وايمُمٔمقر وٓ ؾمؽ أن إدراك أصؾ وضمدة إدي٣من ايمًاموي٥م َمـ ومِ 

زم٣مرسم٘م٣مز سمٙمؽ إدي٣من فمعم اظم٣ٌمدئ اظمُمؼمىم٥م فم٣مَمؾ َم٠مشمر إجيـ٣ميب فمـعم ؽمـغم احلـقار َمٛمـذ 

ا َمــ ا ىمٌـغمً ايمٌداي٥م، ضمٝم٧م إن اجلٚمٝمع يٛمْمٙمٗمقن َمـ أروـٝم٥م َمُمـؼمىم٥م سمـقهمر هلـؿ ومـدرً 

 .ٔمقر زم٣ميمتٖم٣مهؿايمُم

 آٞمْمالق َمـ اظمُمؼمىم٣مت: - 1

، ضمٝم٧م يقهمر ذيمؽ  ٣م حلقار صم٣مد وه٣مدف زمٝمٛمٜمؿويٚم٘مـ أن ي٘مقن ذيمؽ أؽم٣مؽًم 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
، وَمـ هٛم٣م ىم٣من َمـ أصقل احلقار دم ايمٗمرآن  أروٝم٥م َمُمؼمىم٥م يمٙمجٚمٝمع يمالٞمْمالق

، طم٣مص٥م أهؾ ايم٘مت٣مب  ايم٘مريؿ أن يٌدأ اظمح٣مور اظمًٙمؿ ضمقاره َمع نمغم اظمًٙمٚمكم

 ، وم٣مل سمٔم٣ملم:"ىمٙمٚم٥م ؽمقاء"ط اظمُمؼمىم٥م ايمتل فمػم فمٛمٜم٣م ايمتٛمزيؾ زمـ، َمـ ايمٛمٗم٣م َمٛمٜمؿ

﴿ َٔ ۡٞ
َ
أ ٔۡ َيَٰٓ َِٓتَٰبِ ٱُُ ثٖ َش٠َآء   ٕۡ َٙ ِ  (.64:  آل فمٚمران) ﴾َتَهال٠َۡاْ إََِلَٰ ََك

وٓ ؾمؽ أن حتديد ايمٛمٗم٣مط اظمُمؼمىم٥م زمكم اظمتح٣موريـ َمٛمذ ايمٌداي٥م وايمٌدء هب٣م ي٣ًمفمد 

ـ شمؿ حم٣مويم٥م َمٔم٣مجلتٜم٣م زمروي٥م وسمدرج اعفمعم سمُمخٝمص ٞمٗم٣مط اخلالف وحترير حمؾ ايمٛمز  . ، وَم

 -وهق حي٣مور أطمر  -٣م َمـ هذا إصؾ ايمٗمرآين فمعم اظمح٣مور اظمًٙمؿ واٞمْمالومً 

وَمٝمزاٞمـف ، ٣م ظم٣م يٗمٌؾ وَم٣م يرهمض أشمٛم٣مء احلقار َمـ آراء ايمْمرف اظمٗم٣مزمؾ أن ي٘مقن وافمٝمً 

  .دم ذيمؽ ىمٙمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

 َمٔمرهم٥م دائرة احلقار: - ١

ازمط ايمٗمرآٞمٝم٥م يمٙمحقار أٓ ي٘مقن َمقوقع احلقار ومّم٣مي٣م َمـ إصقل وايمّمق

شم٣مزمت٥م دم ايمديـ هبدف إفم٣مدة ايمٛمٓمر همٝمٜم٣م، هم٣محلقار يمٝمس َمـ ومٌٝمؾ ايمؼمف ايمٖم٘مري 

وضم٤م آؽمتْمالع ضمتك خيقض اظمتح٣مورون دم ىمؾ رء، همثٚم٥م ومّم٣مي٣م وَم٣ًمئؾ ٓ 

 جيقز اخلقض همٝمٜم٣م زمحقار أو صمدال، إَم٣م زم٤ًٌم حمدودي٥م ايمٔمٗمؾ ايمٌممي إزاءه٣م، أو

٣م زم٤ًٌم فمدم سمرسم٤م أي شمٚمرة فمٙمٚمٝم٥م أو فمٚمٙمٝم٥م َمـ ورائٜم٣م، أو ٕهن٣م حمًقَم٥م أؽم٣مؽًم 

وهذا  فمٙمامء اظمًٙمٚمكم، أو إمج٣مع ومْمٔمل ايمثٌقت ومْمٔمل ايمدٓيم٥م، زمٛمص ذفمل

ٖٚ َوََل ُمۡؤٍَِٜ٘ث إِذَا ﴿ َمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم:ومرآٞمٝم٥م إصؾ َمٌٛمل فمعم آي٣مت  ِ٘ ۡؤ ُٙ ِ ا ََكَن ل َ٘ َو
مۡ  ۥٓ َورَُش٠َُلُ  اهللََُِض 

َ
ُٗ أ ُٟ َ ن يَُس٠َن ل

َ
ٗۡ   ۡۡلرَِيَةُ ٱًرا أ ۡمرِِٞ

َ
ٚۡ أ  (.١6: إضمزاب ) ﴾ِ٘
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 ايمٌدء زم٣مٕهؿ وايمتدرج: - 4

يٚم٘مـ اؽمتٛم٣ٌمط هذا إصؾ َمـ طمالل ضمقار إٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم َمع 

أومقاَمٜمؿ، همٗمد زمدأ إٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم ضمقارهؿ َمـ أهؿ ومّمٝم٥م، وهل سمقضمٝمد 

اهلل سمٔم٣ملم: ٕهن٣م هل إؽم٣مس يم٘مؾ َم٣م يٟميت زمٔمده٣م، وومد إيمقهٝم٥م ودفمقة ايمٛم٣مس إلم فم٣ٌمدة 

ْ ٱ﴿ سم٘مررت هذه ايمدفمقة فمعم يم٣ًمن أىمثر َمـ ٞمٌل: ٍٝ  اهلل ۡختُُدوا َٰ ٚۡ إَِل ِ ّ٘ ا َُٕسٗ  َ٘

وفمعم ٞمٌٝمٛم٣م  همٗمد زمدأ هب٣م ٞمقح وهقد وص٣ميمح وؾمٔمٝم٤م فمٙمٝمٜمؿ 59 : إفمراف ﴾ۥٓ َدرۡيُهُ 

 ايمًالم.و ايمِمالة

سمٌع أؽمٙمقب ايمتدرج وايمتٛمزل َمع اخلِمؿ دم ىمام أن إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم ومد ا

ا ﴿ ضمقاره َمع ومقَمف إلومٛم٣مفمٜمؿ زم٣مإليامن زمتقضمٝمد اهلل سمٔم٣ملم وٞمٌذ ايمممك، وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٍّٙ ٌََٖ
ٍّٚ َنَٖيِۡٝ  ُٔ ٱَج ۡ ۖٓ  ّلٍّ َاَل َهََٰذا َرّبِ  َُۖ تٗا

َْ ٠ۡ َْ ٞمٔم٣مم ) ﴾رَءَا  (، وهذا فمعم وصمف ايمتٛمزل َمع 76  ٕا

َٔ َُاَل ََلٓ ﴿ار وَمٔمٛم٣مه ريب زمزفمٚم٘مؿ، ٗمتّمٝمف ايمتدرج دم احلقياخلِمؿ وايمذي  ٌَ
َ
ٓ أ ا ٍّٙ ٌََٖ

ِخبَّ 
ُ
همٗم٣مم زم١مزمْم٣مل فم٣ٌمدة ايم٘مقاىم٤م، شمؿ سمدرج فمعم إؽمٙمقب ٞمٖمًف دم ، ﴾ٓأۡلٌِٖنِيَ ٱأ

إزمْم٣مل فم٣ٌمدة ايمٗمٚمر وايمُمٚمس ضمتك اٞمتٜمك إلم زمٝم٣من احلؼ دم وصمقب فم٣ٌمدة اهلل سمٔم٣ملم وٞمٌذ 

 .  ايمممك زمف ىمٙمٝم٣ًّم 

ريض ـ يب َمقؽمك إؾمٔمري وَمٔم٣مذ زمــ صمٌـؾ ٕ وُئمد إرؽم٣مل رؽمقل اهلل 

إلم ايمٝمٚمـ وسمقصٝمتف هلام زم٣ميمتدرج دم دفمقة أهٙمٜمـ٣م إلم اإلؽمـالم زم٣مٓزمتـداء ـ اهلل فمٛمٜمام 

َمـ أصؾ إصقل أي ايمتقضمٝمد، شمؿ ايمتدرج زمٚمْم٣ميمٌتٜمؿ زمٟمداء ايمِمالة شمؿ ايمزىم٣مة شمـؿ 

                                                           

 (. ٣7٣/ 1زمغموت ) -دار إضمٝم٣مء ايمؼماث ايمٔمريب  ،زم٘مر ايمرازي اجلِم٣مص ٕيب( أضم٘م٣مم ايمٗمرآن، ٣)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
صـؾ، ٣م هلـذا ا٣ٕم واوـًح ٞمٚمقذصًمـأزمٗمٝم٥م أرىم٣من اإلؽمالم، سمٔمد هذه ايمتقصٝم٥م ايمٛمٌقيـ٥م 

 ٣م ظمقومػ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ أصؾ ايمتدرج دم احلقار.ا فمٚمٙمٝمً وسمٖمًغمً 

 ايم٘مالم اظمٌٛمل فمعم احلج٥م وايمػمه٣من: - 5

َمـ أهؿ أصقل احلقار ووقازمْمف حتري احلج٥م وايمػمه٣من دم ايم٘مالم، ويم٘مـل 

ا ٓ زمـد يمْمـردم احلـقار أو أؿمراهمـف َمــ زمٛمـ٣مء أهم٘مـ٣مرهؿ ٣م وَمٖمٝمًد ي٘مقن احلقار َمٛمتًج 

ايمقاوح٥م وايمػماهكم ايمٗم٣مؿمٔم٥م، ىمام ٓ زمد َمـ صح٥م ايمديمٝمؾ ودوم٥م  وآرائٜمؿ فمعم إديم٥م

 ."٣م هم٣ميمديمٝمؾ هم٣ميمِمح٥م، أو َمدفمٝمً إن ىمٛم٦م ٞم٣موماًل "ايمٛمٗمؾ، همٗمد ومٝمؾ: 

ا يمٙمٗمٌقل وايمرد دم ىمؾ وفمٛم٣مي٥م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زم٣ميمديمٝمؾ وايمػمه٣من وصمٔمٙمف َمٔمٝم٣مرً 

ج إلم ىمثغم رء، ؽمقاء دم إهم٘م٣مر واظمٔمتٗمدات أو إضم٘م٣مم واظم٣ٌمدئ، أَمر واوح ٓ حيت٣م

َ٘ٚ ﴿ زمٝم٣من واؽمتدٓل، وم٣مل سمٔم٣ملم: ُر  ْۡ ِۡعَ َوذِ ٍّ٘  ٚ َ٘ ُر  ْۡ َۖ َهََٰذا ذِ ۡٗ َُس ْ ةُۡرَهَٰٜ َٞاح٠ُا  ۡٔ ُُ
 ٖۚ ديم٦م أي٥م فمعم أن اظمدفمل  "وم٣مل اإلَم٣مم همخر ايمديـ ايمرازي: (. 14إٞمٌٝم٣مء:) ﴾َرتِِۡل

 . "٣م همال زمد يمف َمـ ايمديمٝمؾ وايمػمه٣من٣م أو إشم٣ٌمسمً ؽمقاء ادفمك ٞمٖمٝمً 

دال دم آي٣مت اهلل زمٕمغم فمٙمؿ ــٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ اخلقض واجلويٚمٛمع ايم

َٚ ٱ﴿ قل:ـهمٝمٗم ِي خًا ِنَٜد  اهلليَُخَِٰدل٠َُن ِِفٓ َءاَيَِٰج  َّلٍّ ِۡ َ٘ ُبَ  َْ  َۖ ۡٗ ُٟ َٰ حَى
َ
ٍٚ أ َطَٰ

ٖۡ  اهللةَِيرۡيِ ُش
َٚ ٱوَِنَٜد  ِي َّ َحۡفتَُم  َّلٍّ ِ َٰل َز َْ  ْْۚ ٠ُٜا َ٘ ٖ َجتٍّارٖ  اهللَءا ّبِ

َٓ خَ ُ٘ ِ َُِٖۡب 
َٰ ُكّ  (. ١5نم٣مهمر:) ٯ٢لََعَ

ا َمــ أيـ٣مت اظمتٔمٙمٗمـ٥م زمـ٣محلقار دم ومم٣م يٛمٌٕمل آيمتٖم٣مت إيمٝمف دم هذا ايمِمدد أن فمددً 

                                                           

  .١/ 4( َمٖم٣مسمٝمح ايمٕمٝم٤م ٣)
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وَمـ طمالل سمـدزمر َمّمـ٣مَمكم هـذه أيـ٣مت  "ومؾ"ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يٌدأ زمٖمٔمؾ إَمر 

وأَمتـف  -فمٙمٝمف ايمِمـالة وايمًـالم  -يٟمَمر ٞمٌٝمف  -صمّؾ وفمال -ايم٘مريٚم٥م يتّمح أن اهلل 

 .أطمريـ ذيمؽ أشمٛم٣مء احلقار َمع  زم١موم٣مَم٥م ايمديمٝمؾ وئمٙمٚمٜمؿ ؿمرق

 ايمٔمٙمؿ وآيمتزام زم٣مٕطمالق احلًٛم٥م: - 6

ٗمد صمٔمؾ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمٔمٙمؿ َمـ إَمقر ايميوري٥م ايمتل جي٤م سمقهمره٣م دم يم

َٚ ﴿ اظمح٣مور، وفم٣مب فمعم َمـ جي٣مديمقن دم إَمقر زمٕمغم فمٙمؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم: ِ٘  لٍّاِس ٱَو
ٚ يَُخَِٰدُل ِِف  ٜرِيٖ ةَِيرۡيِ ِنٖٖۡم َوََل  اهللَ٘ َّ٘ ُٞٗدى َوََل َِْتَٰٖب   (.8احل٨م: )  ﴾٨ 

ٔۡ ﴿ ىمام أَمر اهلل فمّز وصمؾ اظمًٙمٚمكم أن حي٣موروا زمٔمٙمؿ وزمِمغمة وهدى همٗم٣مل: ُُ
 ِ ۡدُن٠ٓاْ إََِل  ۦَهَِٰذه

َ
ِٚ  اهللَشبِيِِلٓ أ َ٘ َٛا۠ َو

َ
َٰ ةَِػرَيةٍ أ َٚ  تٍّتََهِِنۖٓ ٱلََعَ َٚ  اهللوَُشۡتَدَٰ ِ٘ َٛا۠ 

َ
آ أ َ٘ َو

ُٙۡۡشِكنِيَ ٱ ۡ  (.٣28يقؽمػ: ) ﴾١٠٨ل

ىمذيمؽ َمـ إصقل ايمتل يّمٔمٜم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمٙمحقار َمع أطمر ايمتزام اظمحـ٣مور 

  اظمًٙمؿ زم٣مٕطمالق احلًٛم٥م طمالل احلقار، وَمٛمٜم٣م:

 اظمح٣مورة زم٣محلًٛمك: -أ

همٚمـ أهؿ وأزمرز أطمالومٝم٣مت احلقار ضم٤ًم َم٣م صم٣مء دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمتزام اظمح٣مور 

 ٣مد فمـ ايمٕمٙمٓم٥م وايمٗمًقة وايمٔمٛمػ أشمٛم٣مء اظمٛم٣مومُم٣مت.اظمًٙمؿ زمٟمصؾ احلقار زم٣محلًٛمك وآزمتٔم

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:  َّ ة ِ ِٔ َرّب َٙثِ ٱإََِلَٰ َشبِي ۡٓ ِ ٠َٙۡنَِلثِ ٱوَ  ۡۡل ۡ ِ  ۡۡلََصَٜثِۖٓ ٱ ل ُٟٗ ة
ۡ  ٍِِّٕت ٱَوَجَِٰدل

 ْۚ ُٚ ۡخَص
َ
 (. ٣15ايمٛمحؾ:  )﴾ِِهَ أ

                                                           

 ودم ىمثغم َمـ اظمقاوع هق َمتِمؾ زم٣محلقار.  ايم٘مريؿ، ( َمرة دم ايمٗمرآن١4١) "ومؾ"( ورد همٔمؾ أَمر ٣)



   

  - 159 - 

 

 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
ي٥م ايم٘مريٚم٥م سم٘مُمػ فمـ َمٖمت٣مح َمٜمؿ َمـ َمٖم٣مسمٝمح ٞمج٣مح دفمقة رؽمقل اهلل  وهذه ٔا

 أؽمقة ضمًٛم٥م ـ فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ـ ْمرهت٣م فمعم ايمٛمٖمقس وايمٗمٙمقب، ودم ؽمغمسمف وؽمٝم

يم٘مؾ داٍع وحم٣مور دم آيمتزام زم٣محلًٛمك طمالل احلقار وجتٛم٤م ىمؾ أٞمقاع ايمٕمٙمٓم٥م واظمقاومػ 

 ايمٔمٛمٝمٖم٥م.

 ايمِمػم واحلٙمؿ:-ب

ـ  زمتٔم٣مد فم همٚمـ أطمالومٝم٣مت احلقار أن يتًؿ اظمح٣مور اظمًٙمؿ زم٣ميمِمػم واحلٙمؿ وٓا

زم٣ميمٔمٖمق فمـ ايمٛم٣مس وسمرك  ا ٞمٌٝمف ًتٖمز َمٜمام ىم٣من اظمقومػ، وم٣مل سمٔم٣ملم آَمرً يُ وأٓ  ايمٕمّم٤م،

٠َ ٱُخِذ ﴿ايمٕمٙمٓم٥م فمٙمٝمٜمؿ: ٍۡ ِ  َٕۡه ُمۡر ة
ۡ
ِٚ  ُٕۡهرِۡف ٱوَأ ۡنرِۡض َن

َ
ِٖنِيَ ٱَوأ إفمراف:  ) ﴾َٕۡخَٰٟ

٣99.) 

وٓ ؾمؽ أن ايمٔمٖمق أفمعم درصم٥م َمـ ىمٓمؿ ايمٕمٝمظ ورد ايمٕمّم٤م: ٕن ايمٔمٖمق هق سمـرك 

 ايمت٣ًمَمح َمع اظمزء وَمٕمٖمرة طمْمٝمئتف.اظم٠ماطمذة وؿمٜم٣مرة ايمٗمٙم٤م و

 ايمرح٥م وايمُمٖمٗم٥م:-ج

همٚمـ أدب احلقار وأطمالومٝم٣مسمف دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أن اظمح٣مور اظمًٙمؿ جي٤م أن 

٣م فمعم َمـ حي٣موره: ٕٞمف ئًمك هلداي٥م ٣م فمعم ـمٜمقر احلؼ وؾمٖمٝمٗمً ي٘مقن ضمريًِم 

ا رَ ﴿ : ٣م رؽمقيمف ايم٘مريؿأطمريـ واؽمتٗم٣مَمتٜمؿ، ويمذيمؽ وم٣مل سمٔم٣ملم خم٣مؿمًٌ  َٙ ِ َۡحَثٖ ٌَت
 َٚ ِ ا َىِٖيَق  اهللّ٘ َٜج َذلًّ ُْ َۖ َول٠َۡ  ۡٗ ُٟ َ ٖۡبِ ٱِلَج ل َِ ْ َل  ٕۡ ٠ا ؾَّ ٍَ ٛ  َۖ َّ ِ ٚۡ َخ٠ۡل آل )﴾ِ٘

 (.٣59فمٚمران:
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 َمٗم٣مزمٙم٥م ايمًٝمئ٥م زم٣محلًٛم٥م: -د

َمـ أطمالومٝم٣مت احلقار دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمقن اظمح٣مور اظمًٙمؿ يٗم٣مزمؾ ايمُمدة و

ويدهمع ، زم٣ميم٘مٙمٚم٥م ايمٙمٝمٛم٥م زم٣ميمرأهم٥م، وهمحش ايم٘مالم زمْمٝمٌف، ويرد ايم٘مٙمٚم٥م اجل٣مرضم٥م 

ْۚ ٱَوََل  ۡۡلََصَٜثُ ٱَوََل تَۡصخ٠َِي ﴿ آضمتٗم٣مر زم٣مٓضمؼمام، وم٣مل سمٔم٣ملم: يِّئَُث ِ  ۡدَذمۡ ٱ لصٍّ  ٍِِّٕت ٱة
ُٚ ٌَإِذَا  ۡخَص

َ
ِيٱِِهَ أ ُٝ  َّلٍّ َّ َوبَيَٜۡ ُٝ  ۥةَيَٜۡ ٍّٛ

َ
أ َْ  ٞ ََٰوة ٗٞ  ۥَنَر ٓ إَِلٍّ  ٮ٢َوِِلٌّ ََحِي ا َٟ َٰ ى ٍِّ ا يَُٖ َ٘ َو

َٚ ٱ ِي ْ  َّلٍّ وا آ إَِلٍّ ذُو َخّقٍ َنِليمٖ  َغَبُ َٟ َٰ ى ٍِّ ا يَُٖ َ٘  (.١5 - ١4همِمٙم٦م:) ﴾ٯ٢َو

همٜمذا أَمر سيح َمـ اهلل سمٔم٣ملم يمٙمدافمٝم٥م واظمح٣مور اظمًٙمؿ زم٣ميمؼمهمع فمـ آٞمتٗمـ٣مم 

 وَمٔم٣مَمٙم٥م اظمثؾ زم٣مظمثؾ دم همحش ايم٘مالم وايمُمدة وآضمتٗم٣مر وايمًخري٥م.

 سمقطمل ايمٔمدل واإلٞمِم٣مف واحلرص فمعم ؿمٙم٤م احلؼ: - 7

ـ ايمٔمدل وأىمد آيمتزام زم٣ميمٔمدل واإلٞمِم٣مف دم اظمقاومػ ىمٙمٜم٣م، هم٣مإلؽمالم دي

ْ ٱ﴿ آَمًرا اظم٠مَمٛمكم:  وم٣مل اهلل  َۖ  ۡنِدل٠ُا ٠َىَٰ ِۡ ُۡرَُب لِٖخٍّ
َ
٠َ أ  ووم٣مل سمٔم٣ملم:، (8اظم٣مئدة:) ﴾ُٞ

ِ  اهللإِنٍّ ﴿ ُمُر ة
ۡ
ِٚ ٱوَ  َٕۡهۡدلِ ٱيَأ َٰ َٰ  (.92ايمٛمحؾ:) ﴾ۡۡلِۡخ

ٞم٦م ايمٓمروف، وفمٙمٝمف وٓ جيقز يمٙمٚمًٙمؿ أن يٛمحرف فمـ صم٣مدة ايمٔمدل َمٜمام ىم٣م

َوََل ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:  ،أن يرافمل اإلٞمِم٣مف َمع ايمِمديؼ واخلِمؿ فمعم ضمد ؽمقاء
ٗۡ َطَن  ٍُّٜس َ٘ ْْۚ  َٔ ََيۡرِ َلٍّ َتۡهِدل٠ُا

َ
َٰٓ أ ْ ٱاُن ٠ٍَُۡ  لََعَ  (.8اظم٣مئدة: ) ﴾ۡنِدل٠ُا

ام أمجؾ أن ٞمٛمْمٙمؼ َمـ طمالل هذه إصـقل ايمث٣مزمتـ٥م ايمتـل ووـٔمٜم٣م ايمٗمـرآن هم

 دم ايمتٔم٣مَمـؾ َمـع نمـغم فمٚمـاًل  ، وؿمٌٗمٜمـ٣م رؽمـقل اهلل ايم٘مريؿ يمٙمحقار َمـع أطمـر

 يمٌٛم٣مء صمًقر ومقي٥م َمتٝمٛم٥م فمعم أصقل راؽمخ٥م شم٣مزمت٥م.  :اظمًٙمٚمكم زمُمتك أصٛم٣مهمٜمؿ
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ايمقؽمْمٝم٥م وسمٖمٔمٝمؾ شمٗم٣مهم٥م احلقار زمكم  دور وزارة إووم٣مف اظمٌمي٥م دم ٞممم 

ٓ ري٤م أن وزارة إووم٣مف متر زمٛمٜمّم٥م فمٙمٚمٝم٥م ودفمقي٥م وشمٗم٣مهمٝم٥م نمغم  احلّم٣مرات

حمٚمد خمت٣مر مجٔم٥م وهق /ٚمٛمذ أن سمقلم ومٝم٣مدهت٣م َمٔم٣مرم إؽمت٣مذ ايمدىمتقرَمًٌقوم٥م، هم

٣م ٣م واصمتامفمٝمًّ ٣م وسمٛمقيريًّ ٣م وفمٙمٚمٝمًّ ٣م وهم٘مريًّ ٣م وشمٗم٣مهمٝمًّ ئمٚمؾ فمعم زمٛم٣مء فمٗمٙمٝم٥م ايمدفم٣مة دفمقيً 

 ظمقاىم٥ٌم اظمًتجدات وزمٛم٣مء ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمدفمقي٥م اظمًتٛمغمة ايمتل سم٠مَمـ زمٗمّم٣مي٣م ايمتجديد،

 ٗمٝمؼ اظمِم٣ميمح ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٛم٣مس أمجٔمكم.وسمٔمل ايمٕم٣مي٣مت واظمٗم٣مصد ايمممفمٝم٥م يمتح

ٓ يًتْمٝمع أضمد إٞم٘م٣مر دوره٣م ايمرائد دم سمِمحٝمح اظمٖم٣مهٝمؿ اظمٕمٙمقؿم٥م فمـ و

زمٗمٝمٚمف واَم٥م فمػم حٙمتٜم٣م ايمٔم٣مظمٝم٥م يمٙمتٔمريػ زم٣مإلؽمالم، اإلؽمالم وحم٣مرزم٥م ايمدفمقات اهلدَّ 

 :ايمٛمٌٝمٙم٥م وأطمالومف ايمٖم٣موٙم٥م، وسمٔم٣ميمٝمٚمف وأصقيمف وهمروفمف وأضم٘م٣مَمف فمػم َم٣م يقم

وايمقافمٓم٣مت وإفمداد  ديٚمٝم٥م إووم٣مف ايمدويمٝم٥م يمتدري٤م إئٚم٥مٞمُم٣مء أىم٣مإ -٣

 يمٛممم ايمقؽمْمٝم٥م وآفمتدال. اظمدرزمكم

ؽمالَمٝم٥م يمٛممم ايمقؽمْمٝم٥م اإل اظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقنصدارات إ -1

 وآفمتدال وحم٣مرزم٥م ايمتْمرف.

يم٘مؼموٞمٝم٥م يمٛممم ايمقؽمْمٝم٥م وآفمتدال إلٞمُم٣مء إدارة َمتخِمِم٥م يمٙمدفمقة اإ -١

 وايمتٔمريػ زمِمحٝمح ايمديـ.

 د يمٗمٝم٣مس َمًتقى إداء يمدى ايمرأي ايمٔم٣مم.ٞمُم٣مء َمرصإ -4

                                                           

 ؾمٌ٘م٥م اظمٔمٙمقَم٣مت ايمدويمٝم٥م. ( زمقازم٥م وزارة إووم٣مف اظمٌمي٥م فمعم ٣)
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 ؽمالَمٝم٥م واٞمتُم٣مره٣م دم حم٣مهمٓم٣مت َمٌم.سمدفمٝمؿ َمراىمز ايمثٗم٣مهم٥م اإل -5

 دارة َمتخِمِم٥م يمٙمٖمتقى.إٞمُم٣مء إ -6

ووع اخلْمط ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمدفمقي٥م ظمقاصمٜم٥م إهم٘م٣مر اظمتُمددة فمػم ايمٗمقاهمؾ  -7

 ايمديٛمٝم٥م واظم٠ممترات ايمٔمٙمٚمٝم٥م.

ايمتُمدد  اخت٣مذ َمقاومػ ضم٣مؽمٚم٥م ود َمروصمل إىم٣مذي٤م ودافمٚمل -8

 وايمٔمٛمػ.

سمقضمٝمد َمقوقفم٣مت طمْم٤م اجلٚمٔم٥م وَمٔم٣مجل٥م ايمٗمّم٣مي٣م ايمدفمقي٥م وهمؼ  -9

 ا فمـ َمٓم٣مهر ايمٔمٛمػ وايمتْمرف.اظمٛمٜم٨م اظمٔمتدل زمٔمٝمًد 

ايمٔمٚمؾ فمعم زمٛم٣مء اخلْم٣مب ايمدفمقي ايمذي ئمتٚمد فمعم إديم٥م وايمػماهكم  -٣2

ايمٔمٗمٙمٝم٥م وايمٛمٗمٙمٝم٥م يمتٟمىمٝمد فم٣مظمٝم٥م اإلؽمالم وصالضمٝمتف يم٘مؾ زَم٣من وَم٘م٣من، واؽمتٝمٔم٣مزمف 

طمر وايمتح٣مور َمٔمف يمتحٗمٝمؼ ايمِم٣ميمح ايمٔم٣مم دات طم٣مص٥م َم٣م يتٔمٙمؼ زمٗمٌقل أيمٙمٚمًتج

 يمٙمٖمرد واظمجتٚمع.

، اؽمتخدام ىم٣مهم٥م ايمقؽم٣مئؾ وايمتٗمٛمٝم٣مت احلديث٥م يمٛممم ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م -٣٣

وذيمؽ َمـ طمالل ايمػماَم٨م ايمٔمديدة دم ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف اظمتٛمقفم٥م وحتٚمٝمٙمٜم٣م زمٙمٕم٣مت 

 .ايمدويمٝم٥م اظمٔمٙمقَم٣مت  خمتٙمٖم٥م فمعم اظمقاومع اخل٣مص٥م زم٣ميمقزارة فمعم ؾمٌ٘م٥م

                                                           

، دار ايمٖمجر زم٣ميمٗم٣مهرة، ١11-١1٣( جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل دم وقء ايمقاومع اظمٔم٣مس حمٚمد َمٛمغم ضمج٣مب ص٣)

ولم   ، دار ايمٖم٘مر ايمٔمريب زم٣ميمٗم٣مهرة.١4-١٣م، أصقل اإلفمالم اإلؽمالَمل إزمراهٝمؿ إَم٣مم ص1224ط ٕا
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زمٛم٣مء رؤي٥م إفمالَمٝم٥م إؽمالَمٝم٥م ه٣مدهم٥م سمٔمػم فمـ روح وصمقهر اإلؽمالم  -٣1

 . ايمقؽمْمل

ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمدفمقة وايمدفم٣مة وَم٣ًمفمدهتؿ فمعم ايمتٚمٝمز ايمٔمٙمٚمل َمـ طمالل  -٣١

زمراَم٨م ايمتٟمهٝمؾ ايمٔمٙمٚمل وايمٛمٖمز فمػم زمراَم٨م اظم٣مصمًتغم وايمدىمتقراه يمثٗمؾ 

 َمٜم٣مرهتؿ ايمدفمقي٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥م.

افمتامد ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م وَمٛمٜم٨م ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح دم  ايمؼمىمٝمز فمعم -٣4

ضمؾ وسمٛم٣مول ايمٗمّم٣مي٣م اظمٔم٣مسة، زمْمريٗم٥م َمٛمٜمجٝم٥م سمٟمصٝمٙمٝم٥م فمٙمٚمٝم٥م يم٘مٝمٖمٝم٥م ايمتٔم٣مَمؾ 

 َمع ايمٛمقازل وايمٗمّم٣مي٣م اظمٔم٣مسة.

سمٖمٔمٝمؾ دور ايمٔمٙمامء وإٞمزاهلؿ اظمٛم٣مزل ايمتل سمٙمٝمؼ هبؿ، وطمٙمؼ  -٣5

٘م٣مٞمتٜمؿ، ضمتك ايمتٗم٣مرب زمٝمٛمٜمؿ وزمكم ؾم٣ٌمب إَم٥م، وسمرزمٝم٥م ايمُم٣ٌمب فمعم َمٔمرهم٥م َم

                                                           

٣م إفمالَمٝم٣ًّم، سمٖمرد زمْمريٗمتف دم فمرض ايمقوم٣مئع وسمٗمرير ( ويمق ٞمٓمرٞم٣م إلم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمقصمدٞم٣مه ىمت٣مزًم٣م ؽمامويًّ ٣)

إضمداث، همٙمف أؽمٙمقب طم٣مص دم ايمؼمزمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ وايمتقصمٝمف واإلرؾم٣مد، همٗمد متٝمز اإلفمالم ايمٗمرآين زم٣ميمٌٝم٣من 

اظمٔمجز وايمتٛمقع دم إداء وايمقاومٔمٝم٥م دم احلقار وايمتزام ايمِمدق واظمقاصمٜم٥م ايمٌمحي٥م وآهتامم زم٣ميمًٙمقك 

 ّم٣مي٣م وسمٗمديؿ احلٗم٣مئؼ ايمٔمٙمٚمٝم٥م اظمًٙمَّؿ هب٣م. وايمُمٚمقل ظمختٙمػ ايمٗم

  شمؿ إن احلدي٧م ايممميػ ٓ يٗمؾُّ أمهٝم٥ًم فمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣مإلفمالم اإلؽمالَمل، هم٣ميمرؽمقل

ئمتػم ص٣مضم٤م ايمرؽم٣ميم٥م اإلفمالَمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م إولم، وهق ايمٛمٚمقذج اظمث٣مرم اظمٌٙمغ هل٣م، وومد اؽمتخدم وؽم٣مئؾ 

  (.همريّم٥م احل٨م )اظمًجد، اخلْم٥ٌم، ٣م:َمتٔمددة دم اإلفمالم َمـ أمهٜم

ٕن أفمداء اإلؽمالم  : وَمـ هٛم٣م ئمتػم اإلفمالم اإلؽمالَمل دم هذا ايمٔمٌم همريّم٥م ذفمٝم٥م وضورة واومٔمٝم٥م

رون ىم٣مهم٥م ؿم٣موم٣مهتؿ وومدراهتؿ اظم٣مدي٥م  يٕمزون زمالد اظمًٙمٚمكم هم٘مري٣ًّم وشمٗم٣مهمٝم٣ًّم وديٛمٝم٣ًّم فمـ ؿمريؼ اإلفمالم، ويًخٍّ

 ؿ وؿمٚمقضم٣مهتؿ. ونمغمه٣م طمدَم٥م يمف يمتحٗمٝمؼ أهداهمٜم
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 يتٚم٘مٛمقا َمـ ح٣ميتٜمؿ َمـ ايمقومقع دم زمراشمـ ايمٕمٙمق وايمتُمدد.

ايمٔمٚمؾ فمعم سم٘مقيـ َمرصمٔمٝم٥م فم٣مَم٥م سمرصمع إَم٥م إيمٝمٜم٣م فمٛمد ايمٛمقازل   -٣6

، ضمتك يٓمٜمر  ، وآفمتٛم٣مء زم٣ميمتٟمصٝمؾ ايمٔمٙمٚمل يمٙمٚمٛم٣مه٨م ايمدفمقي٥م واظمٔمّمالت

ايمتزاَمٜم٣م زم٣مٕصقل ايمٔم٣مَم٥م يمٙمديـ، وضمتك سم٘مقن ىمؾ اخلْمقات هل٣م َمـ احلِم٣مٞم٥م 

 يمٔمٙمٚمٝم٥م َم٣م يٖمٔمؾ شمٚمرهت٣م.ا

ايمٔمٛم٣مي٥م زمٖمٗمف إويمقي٣مت دم جم٣مل ايمدفمقة، همٚمـ نمغم اظمٗمٌقل  -٣7

، أو صمزئٝم٣مت همٗمٜمٝم٥م همرفمٝم٥م، واؽمتٛمزاف اجلٜمقد  ايمؼمىمٝمز فمعم َمٔم٣مرك ومديٚم٥م

همٝمٜم٣م، وزمذل إووم٣مت ايمٛمٖمٝم٥ًم، دم ايمقوم٦م ايمذي سمٔمٝمش همٝمف إَم٥م أزَم٣مت صٔم٥ٌم 

 .وطمْمغمة حتت٣مج إلم وفمل وإدراك وسمٖم٘مغم

  ئ٨م:ايمٛمت٣مأهؿ 

 أن احلدي٧م فمـ فمٗمالٞمٝم٥م احلقار وجم٣مٓسمف ووقازمْمف وؽمٌؾ ح٣ميتف، -٣

ء ، إفماًل  أصٌح ايمٝمقم ضورة َمٙمح٥م ظمقاصمٜم٥م ايمتحدي٣مت وايمٓمروف ايمراهٛم٥م

طم٣مص٥م َمع ـمٜمقر إهم٘م٣مر اظمتْمرهم٥م وسمٛم٣مَمل  ، يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٚمجتٚمع وايمقؿمـ

 ـم٣مهرة اإلؽمالَمقهمقزمٝم٣م.

٣م، وووع ايمّمقازمط ايم٘مثغمة ي أؽم٣مؽًم أن اإلؽمالم ديـ يٗمر َمٌدأ ضمري٥م ايمرأ -1

 سمٗمقيؿ إومقال وإهمٔم٣مل. زمٛمجـ٣مح هـذه احلريـ٥م اهل٣مدهم٥م إلم

احلقار اإلؽمالَمل َمع نمغم اظمًٙمٚمكم وؽمٝمٙم٥م يمدفمؿ َمقومػ إومٙمٝم٣مت  -١

 .اظمًٙمٚم٥م همـل ايمٌٙمـدان نمٝمـر اإلؽمالَمٝم٥م، واظمْم٣ميم٥ٌم زمحٗمقومٜمؿ
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
يمإلؽمالم فمٛمد  احلقار اإلؽمالَمل َمع أطمر وؽمٝمٙم٥م ظمحق ايمِمقرة اظمُمقه٥م -4

 نمغم اظمًٙمٚمكم.

احلقار َمع أطمر وؽمٝمٙم٥م يمٙمتٖم٣مهؿ وايمتٔم٣ميش دم ايمٌٙمدان ايمتل ئمـٝمش  -5

 همٝمٜمـ٣م اظمًـٙمٚمقن ونمٝمـر اظمًٙمٚمكم ظمٛمع ضمدوث ايمٖمتـ ايمْم٣مئٖمٝم٥م.

*          *          * 
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  ()احلٌار ًأمناطو
 

عم آيمـف وفمـ ، وايمِمالة وايمًالم فمعم طم٣مسمؿ رؽمؾ اهلل ؽمٝمدٞم٣م حمٚمـد، احلٚمد هلل 

 : ، وزمٔمد وؽمٙمؿوصحٌف 

هم١من احلقار َمْمٙم٤م إٞم٣ًمين َمٛمذ طمٙمـؼ اهلل سمٔمـ٣ملم اإلٞمًـ٣من، ؽمـقاء زمـكم اظمـرء 

وٞمٖمًف أو زمٝمٛمف وزمكم نمغمه َمـ إوم٣مرب وإهؾ واجلغمان ونمغمهؿ، زمؾ زمـكم ايمـدول 

، ؿمًٌٗم٣م ظم٣م سمٖمروف ايمٓمروف َمـ اطمتالف دم ايمٖمٜمؿ يمٌٔمض إَمـقر  وزمٔمّمٜمؿ ايمٌٔمض

و ايمتل سمٖمروٜم٣م احلٝمـ٣مة ايمٔمٚمٙمٝمـ٥م، يًـتقي دم ذيمـؽ احلـقار دم اظمٛمٓمقرة أو اظمرئٝم٥م، أ

ايمٛمقاضمل ايمثٗم٣مهمٝم٥م، أو ايمًٝم٣مؽمٝم٥م أو ايمٔمٙمٚمٝم٥م أو ايمديٛمٝمـ٥م، أو نمـغم ذيمـؽ َمــ ٞمـقاضمل 

 احلٝم٣مة إطمرى.

اٞمٓمر إلم َم٣م ومِمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمـ ايمذي َمر فمعم ومري٥م وهل طم٣موي٥م فمعم 

َْ ﴿ فمروؾمٜم٣م، وم٣مل سمٔم٣ملم: ۡو 
َ
ِيٱأ َٰ َُرۡ  َّلٍّ َٰ َمرٍّ لََعَ ّنٍّ

َ
َٟا َُاَل أ َٰ ُنُروِط يَثٖ َوِِهَ َخاوِيٌَث لََعَ

ُٝ  اهللَهَِٰذهِ  ۦيُۡۡحِ  احَ َ٘
َ
َۖ ٌَأ ا َٟ ِ ُٝ  اهللَبۡهَد َم٠ۡح ٍّٗ َبَهرَ ٗۡ َۡلِۡرَجَۖ َُاَل  ۖۥَ ِ٘اْئََث ََعٖ  ُث َُاَل َز

 ِ
ۡو َبۡهَؼ ي٠َۡ ٖۖٓ َُاَل ةَٔ ۡلٍّ

َ
ا أ ً٘ ٗۡ  إََِلَٰ  ُٛلرۡ ٱِ٘اْئََث ََعٖ  ٌَ  ۡرَج َۡلِۡرُج ي٠َۡ َ َّ ل ِ اة َّ َوَرَ َهاِم ـَ

َۖ وَ  ۡٝ ٍّٜ ٍّٜاِسۖٓ وَ  ُٛلرۡ ٱيَتََص َّ َءايَٗث ِّٕٖ ا  ٕۡهَِلامِ ٱإََِل  ُٛلرۡ ٱإََِلَٰ َِحَارَِك َوِلَۡجَهَٖ َٞ ًَ ُٛنِِشُ ۡي َْ

َ ََلُ  ا حَبنَيٍّ ٍّٙ ٌََٖ ْۚ ا ٗٙ ا َۡلۡ َٞ ٍّٗ َٛۡسُص٠ نٍّ  ۥُث
َ
ُٗ أ ۡنَٖ

َ
ءٖ َُِديرٞ  اهلل َُاَل أ ِ ََشۡ

َٰ ُكّ  ﴾٢٥٩لََعَ
 (، أٓ ئمد ذيمؽ ضمقاًرا َمع ايمٛمٖمس.159: ايمٌٗمرة)

                                                           

( ) صم٣مَمٔم٥م إزهر. -، فمٚمٝمد ىمٙمٝم٥م ايمممئم٥م وايمٗم٣مٞمقن إؽمٌؼ د/ؽمٝمػ رصم٤م ومزاَمؾ .أ 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ضمٝمٛمام ضم٣مور أزم٣مه ىمام ومص ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم: واٞمٓمر إلم إزمراهٝمؿ 

َّ َطۡي ﴿ ُم َوََل ُحۡتَِّصُ َوََل ُحۡيِِن َنٜ َٙ ا ََل يَۡص َ٘ َٗ َتۡهتُُد  ِ ةَِج ل
َ
بِيِٝ َيَٰٓأ

َ
 ٤٢ا ٔٗ إِۡذ َُاَل َِل

ةَِج إِّّنِ َُۡد َجآَءِّن 
َ
َٚ َيَٰٓأ ِٗ ٱِ٘ َّ ٌَ  ٕۡهِٖۡ ِ ح

ۡ
ٗۡ يَأ َ ا ل ا حٍّتِۡهِِنٓ ٱَ٘ ا َش٠ِّيٗ ـٗ َٰ ِدَك ِغَس ۡٞ

َ
 ﴾٤٣أ

ٗۡ حََر إََِل ﴿واٞمٓمر إيمٝمف دم ضمقار آطمر ضمٝم٧م يٗمقل سمٔم٣ملم: ،(4١- 41: َمريؿ) َ ل
َ
أ

ِيٱ َِٰه  َّلٍّ ُٝ  ۦٓ َٗ ِِف َرّبِِٝ  َۧخآجٍّ إِةَۡس َٰ ۡن َءاحَى
َ
َّ ٱ اهلل أ ٖۡ ُٙ ۡ َِٰه  ل َ  ۧإِۡذ َُاَل إِةَۡس ِيٱ ُٗ َرّبِ  َّلٍّ

ۡۡحِ  ۦيُۡۡحِ 
ُ
۠ أ َٛا

َ
ِٙيُج َُاَل أ َِٰه  ۦَويُ ِ٘يُجَۖ َُاَل إِةَۡس

ُ
ِ  اهللُٗ ٌَإِنٍّ  َۧوأ ِِت ة

ۡ
ِس ٱيَأ ۡٙ َٚ  لظٍّ ِ٘

َٙۡۡشِقِ ٱ ۡ َٚ  ل ِ٘ ا  َٟ ِ ِت ة
ۡ
ۡيرِبِ ٱٌَأ َٙ ۡ َِٟج  ل ِيٱَذتُ َر  وَ  َّلٍّ ٍَ ِدي  اهللَز ٟۡ ٠ۡمَ ٱََل َح َِ ٕۡ 

ِٙنيَ ٱ ِ َٰٖ  (. 158: ايمٌٗمرة) ﴾٢٥٨ٕظٍّ

َوَُاَل ُم٠ََسَٰ ﴿: وزمكم همرفمقن، وم٣مل سمٔم٣ملم لم احلقار زمكم َمقؽمك واٞمٓمر إ
ِٚ رٍّّبِ  ّ٘ ِرَۡن٠ُۡن إِّّنِ رَُش٠ٞل  ٍَٰ ِٙنيَ ٱَي َ َٰٖ ٠َُُل لََعَ  ١٠٤َٕۡع

َ
ٓ أ ن َلٍّ

َ
َٰٓ أ ٌَ لََعَ إَِلٍّ  اهللَخِِي

ْۚ ٱ ٍَّ َٰٓ  ۡۡلَ ِۡعَ ةَِِنٓ إِۡشَر َ٘  ۡٔ رِۡش
َ
ٗۡ ٌَأ ّبُِس ِٚ رٍّ ّ٘ َٔ َُۡد ِجۡئخُُسٗ ةِبَّيَِٜثٖ   ﴾١٠٥ءِي

  )فمٙمٝمف ايمًالم(واٞمٓمر إلم احلقار ايمذي ىم٣من زمكم َمقؽمك  ،(٣25 -٣24:إفمراف)

َّ إِذۡ ﴿، وم٣مل سمٔم٣ملم:-فمٙمٝمٜمام ايمًالم-وزمكم أطمٝمف ه٣مرون  ََٜه َ٘ ا  َ٘ ََٰهَُٰروُن  َُاَل َي
 ْ ٗۡ َؽ٠َّٖٓا ُٟ ۡحخَ

َ
ۡمرِي ٩٢ َرأ

َ
َذَهَػۡيَج أ

َ
ِٚۖٓ أ  حَتٍّتَِه

َلٍّ
َ
ُخۡذ ةِِٖدۡ  ٩٣ أ

ۡ
يَِِت َُاَل يَبَُٜۡؤمٍّ ََل حَأ

ٗۡ حَۡرُُۡب ٠َُِِۡل  َ َٔ َول َٰٓءِي ٠َل ٌَرٍَُّۡج َبنۡيَ ةَِِنٓ إِۡشَر ُِ ن َت
َ
ۖٓ إِّّنِ َخِظيُج أ َِسٓ

ۡ
 ﴾٩٤َوََل ةَِرأ

 (.94 - 91: ؿمف)

 وومد ذىمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمثغًما َمـ احلقارات ايمتل ىم٣مٞم٦م زمكم رؽمؾ اهلل سمٔم٣ملم

 ، يٗمقل سمٔم٣ملم:وزمكم أومقاَمٜمؿ ضمتك ٞمٗمتدي هبؿ همٝمٚمـ ٞمح٣مورهؿ -فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم -
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﴿ َّ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
َٚ ٱأ ِي َدى  َّلٍّ ُٗ  اهللَٞ ُٟ َٰ َدى ُٟ ِ ۡس  ۡرخَِدهۡ  ٱٌَت

َ
ٓ أ ٠َ  َٔ ُُٔ َلٍّ ُٞ ۡجًراَۖ إِۡن 

َ
ٗۡ َنَٖۡيِٝ أ ُُٖس

ِٙنيَ  َ َٰٖ َرىَٰ لَِٖۡع ْۡ  (.92: إٞمٔم٣مم) ﴾٩٠إَِلٍّ ذِ

واٞمٓمر إلم َم٣م ومِمف ايمٗمرآن فمٙمٝمٛم٣م وؽمجٙمتف ؽمقرة اظمج٣مديمـ٥م، إذ حت٘مـل احلـقار 

ايمِمح٣مزمٝم٥م اجلٙمٝمٙم٥م طمقيم٥م زمٛم٦م شمٔمٙم٥ٌم زمُمٟمن َم٣م ضمـدث َمــ زوصمٜمـ٣م ايمذي ضمدث زمكم 

وذىمر هل٣م أن هذا ُئمّد ؿمالوًمـ٣م، شمـؿ ٞمـزل  ضمٝم٧م ـم٣مهر َمٛمٜم٣م، وضم٣موره٣م رؽمقل اهلل 

َِٙم ﴿ ايمقضمل يٌكم احل٘مؿ ايمممفمل، وم٣مل سمٔم٣ملم: َّ ِِف  ٍّٕـِِت ٱَُـ٠َۡل  اهللَُۡد َش ُ حَُخَٰـِدل
ا َوتَۡظخَِِكٓ إََِل  َٟ َٙ  اهللوَ  اهللَزوِۡج ْۚٓ إِنٍّ يَۡص ا َٙ ِٙيُمۢ ةَِػريٌ  اهللُم ََتَاُوَرُك : اظمج٣مديم٥م) ﴾١َش

وزمـكم  ىمام أن احلقارات دم ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ىمثغمة وىمثغمة زمكم يدي رؽمـقل اهلل ، (٣

٣م ىم٣من ؽمٛمٜمؿ، وزمٝمٛمف وزمكم ايمِمح٣مزمٝم٣مت.  ايمِمح٣مزم٥م أيَّ

يْمٙم٤م َمٛمف أن يرطمص يمف دم ايمزٞمـ٣م، همٟمومٌـؾ  وايمِمح٣ميب ايمذي أسمك ايمرؽمقل 

ًٌـ٣م، ومـ٣مل: همزصمروه، ووم٣ميمقا: َمف َمف! همٗم٣مل ايمٛمٌل  ايمٗمقم فمٙمٝمف : )ادٞمف(، همدٞم٣م َمٛمف ومري

همجٙمس، وم٣مل: )أحتٌف َٕمؽ؟(، وم٣مل: ٓ واهلل، صمٔمٙمٛمل اهلل همداءك، وم٣مل: )وٓ ايمٛم٣مس 

حيٌقٞمف َٕمٜم٣مهتؿ(، وم٣مل: )أهمتحٌف ٓزمٛمتؽ؟(، وم٣مل: ٓ واهلل ي٣م رؽمقل اهلل، صمٔمٙمٛمل اهلل 

،  ٣مهتؿ(، وم٣مل: )أهمتحٌف ٕطمتؽ(، ومـ٣مل: ٓ واهللهمداءك، وم٣مل: )وٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف يمٌٛم

صمٔمٙمٛمل اهلل همداءك، وم٣مل: )وٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف ٕطمقاهتؿ(، وم٣مل: )أهمتحٌف يمٔمٚمتؽ؟(، 

هتؿ(، وم٣مل: )أهمتحٌف  وم٣مل: ٓ واهلل، صمٔمٙمٛمل اهلل همداءك، وم٣مل: )وٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف يمٔمامَّ

حيٌقٞمـف خلـ٣مٓهتؿ(،  خل٣ميمتؽ(، وم٣مل: ٓ واهلل، صمٔمٙمٛمل اهلل همداءك، وم٣مل: )وٓ ايمٛم٣مس

ــ هَمْرصَمـف(،  : )ايمٙمٜمؿ انمٖمر ذٞمٌف، وؿمٜمر ومٙمٌـف وم٣مل: همقوع يده فمٙمٝمف، ووم٣مل ، وضمِمِّ
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 . همٙمؿ ي٘مـ زمٔمد  ذيمؽ ايمٖمتك يٙمتٖم٦م إلم رء

، ويٓمٜمـر َمــ طمالهلـ٣م أن احلـقار  واحلقارات دم احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م ىمثغمة

ٓؽمـتٌداد وازدراء ايمٔمٗمالين هق ايمذي دل فمٙمٝمف ايمممع ايممميػ زمٔمٝمًدا فمـ ايمٔمٛمػ وا

أطمـريـ، وأن ايمتقاوـع واضمــؼمام أطمـر وضمًـــ آؽمـتامع ظمــ٣م يٗمقيمـف، وفمــدم 

آؽمتٜم٣مٞم٥م زمف، أو سمقصمٝمف أي إيذاء يمف زم٣ميمٗمقل أو ايمٖمٔمؾ حت٦م أي صقرة َمــ ايمِمـقر 

 زم٣ميمٕمٚمز أو ايمٙمٚمز وَم٣م إلم ذيمؽ، َمـ أدب احلقار دم اإلؽمالم.

ٕمـرض هـق ايمقصـقل إلم همآداب احلقار سمًتدفمل أٓ ٞمٗم٣مؿمع َمـ حي٣مورٞمـ٣م، إذ ايم

، وهمًٗم٣م يمألديم٥م وايمػماهكم ايمتل سمقوع َمــ  ومرار َمُمؼمك دم إَمر ايمذي سمؿ ايمتح٣مور زمُمٟمٞمف

 ىمؾ همريؼ.

إذ يٛمٌٕمل أن يرافمل ىمؾ حم٣مور أو َمٖم٣موض ؾمخًِم٣م ىم٣من أو أىمثر، أن ايمٕمرض 

َمـ احلقار هق ايمقصقل إلم احلٗمٝمٗم٥م، وٓ هيٚمٛم٣م أن سم٘مقن َمع حم٣مور َمٔمكم ؿم٣مظم٣م ىم٣من 

يمقصقل إلم احلؼ وسمٌٝم٣مٞمف، وايمٔمٚمؾ زمف وآهتداء هبديف، أو ايمقصقل ايمٕمرض هق ا

 إلم ومدر َمُمؼمك َمـ طمالل هذا احلقار.

هق  -، وَم٣م مل يٗمٝمد  فمعم إنمٙم٤م -خيتٙمػ احلقار فمـ اظمج٣مديم٥م، إذ اجلدل 

ايمرد دم اخلِمقَم٥م وَم٣م يتِمؾ زمذيمؽ دم إؿم٣مر ايمتخ٣مصؿ زم٣ميم٘مالم، وهمٝمف ايمٔمٛم٣مد 

أَم٣م احلقار همٜمق سمداول ايم٘مالم زمكم ؿمرهمكم زمْمريٗم٥م وايمتٚمًؽ زم٣ميمرأي وايمتٔمِم٤م يمف، 

َمت٘م٣مهمئ٥م: همال يًتٟمشمر أضمدمه٣م دون أطمر زم٣ميم٘مالم، ويٕمٙم٤م فمٙمٝمف اهلدوء وايمٌٔمد فمـ 

                                                           

 (.111٣٣ضمدي٧م رومؿ ) ،رواه أحد زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح ( ٣)
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 اخلِمقَم٥م.

وَمـ هٛم٣م يُم٘مؾ احلقار ايمٙمٌٛم٥م إولم َمـ اضمؼمام ايمرأي وايمرأي أطمر، 

ىمام دم  ري٥م، ويمٖمٓم٥م اجلدل َمذَمقَم٥م إٓ إذا ومٝمدت٣مزم٣مفمت٣ٌمره٣م ضورة إٞم٣ًمٞمٝم٥م وضمّم

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ ؽمقرة اظمج٣مديم٥م، وىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم: َّ ة ِ ِٔ َربّ ثِٱإََِلَٰ َشبِي َٙ ۡٓ ٠ِۡنَلثِ ٱوَ  ۡۡلِ َٙ ۡ  ل
ِ  ۡۡلََصَٜثِۖٓ ٱ ٗ ة ُٟ

ۡ ٍّٔ َنٚ َشبِيِِٖٝ  ٍِِّٕت ٱَوَجَِٰدل َٙٚ َؽ ِ ُٗ ة ۡنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ  َّ ْۚ إِنٍّ َربٍّ ُٚ ۡخَص

َ
 ۦِِهَ أ

 ِ ُٗ ة ۡنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ َٚ ٱَو خَِدي ٟۡ ُٙ ۡ وسمٔمد اظمٛم٣مـمرة ٞمقفًم٣م َمـ أٞمقاع احلقار  (.٣15:ايمٛمحؾ) ﴾١٢٥ل

نمغم أهن٣م سمٔمتٚمد فمعم ايمدوم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايممموط اظمٛمْمٗمٝم٥م أىمثر َمـ افمتامد احلقار فمعم 

 ذيمؽ.

فمعم أن احلقار ومد ي٘مقن ضمقاًرا َم٣ٌمًذا وومد ي٘مقن ضمقاًرا نمغم َم٣ٌمذ 

ىم٣ميمٛمٗم٣مؾم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م واظمح٣موارات إدزمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمدار َمـ طمالل ايمِمحػ 

ت، وىم٣مظمٛم٣مومُم٣مت ايمٖمٗمٜمٝم٥م ايمتل اَمتألت هب٣م ىمت٤م ايمٖمٗمٜم٣مء وايمٔمٙمامء، فمعم أن واظمجال

ىمؾ ذيمؽ يتْمٙم٤م آدازًم٣م َمُمؼمىم٥م، أو اظمُم٣مرىم٥م دم اضمؼمام أطمر، وإطمذ زمٚمٌدأ رأيل 

 صقاب حيتٚمؾ اخلْمٟم ورأي نمغمي طمْمٟم حيتٚمؾ ايمِمقاب.

*          *          *
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  ()ًيعٌقاتو احلٌار ضٌاتط
 

 وَمـوصحٌف آيمف ، وفمعم اهلل رؽمقل ؽمٝمدٞم٣م فمعم وايمًالم ايمِمالة، و هلل احلٚمد

 زمٔمد: أَم٣م وآه ،

 ايمًالم َمـ َمُمتؼ ، همٜمق وايمٔم٣مظمل آصمتامفمل ايمًالم إلم يدفمق اإلؽمالم هم١من

 وَمـ حمِمقرة، نمغم ىمثغمة اظمٔمٛمك هذا سمٌكم ايمتل وإضم٣مدي٧م ، وأي٣مت وَمٔمٛمك يمٖمٓم٣م

 ؿمرهمكم أو ؾمخِمكم زمكم ضمدي٧م ، وهق قاراحل ايمٛمٌٝمٙم٥م ايمٕم٣مي٥م هذه حتٗمؼ ايمتل ايمًٌؾ أهؿ

 َمٛمف: اهلدف زمتٖم٣موت ومٝمٚمتف ، وسمتٖم٣موت َمٔمٝمٛم٥م نم٣مي٥م إلم يمٙمقصقل َمٔمكم َمقوقع ضمقل

 أفمٓمؿ هق إدي٣من أهؾ فمٙمٝمٜم٣م جيتٚمع ايمتل اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمُمؼمىم٣مت ضمقل احلقار هم١من ويمذا

ِ ﴿ :سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل وومد احلقار، أٞمقاع ُٟٗ ة
ۡ ْۚ  ٍِِّٕت ٱَوَجَِٰدل ُٚ ۡخَص

َ
 (.٣15: ايمٛمحؾ) ﴾ِِهَ أ

صُمقعُ : احَلْقرُ " :ايمٙمٕم٥م دم واحلقار ـِ  ايمرُّ ءِ  فَم ْ ءِ  وإلِم ايمًمَّ ْ  همالًٞم٣م وضم٣مورت ،"ايمًمَّ

 .زمٝمٛمٜمؿْ  ايم٘مالمَ  سَمراصَمُٔمقا: وحَت٣مَوُروا همٟمصمٌتف، ىمٙمٚمؽ إِذا حم٣مورة

 وىم٣مٞم٦م، احلقار ظمٖمٜمقم وايم٘مّت٣مب ايم٣ٌمضمثقن سمْمرق :آصْمالح دم واحلقار

 :يٟميت ىمام زمٔمّمٜم٣م، وهل ايم٣ٌمضم٧م همٝمقرد ،واظمٔمٛمك ايمٙمٖمظ دم َمتٗم٣مرزم٥م اظمٖم٣مهٝمؿ هذه

 ايم٘مالم سمداول همٝمف يتؿ، همريٗمكم أو ؾمخِمكم زمكم احلدي٧م َمـ ٞمقع": هق – ٣

، اهلدوء فمٙمٝمف ويٕمٙم٤م، زمف أطمر دون أضمدمه٣م يًتٟمشمر همال َمت٘م٣مهمئ٥م: زمْمريٗم٥م زمٝمٛمٜمام

 ." وايمتٔمِم٤م اخلِمقَم٥م فمـ وايمٌٔمد

                                                           

(  )َمتقرم ، ايمػمازيؾ. احلٚمٝمد فمٌد/د 



 

  - 172 - 

 

 َمٛمٜمام يم٘مؾ، حمدد َمقوقع ضمقل همريٗمكم أو ؾمخِمكم زمكم حم٣مدشم٥م": هق – 1

 َمـ مم٘مـ ومدر أىمػم إلم أو، احلٗمٝمٗم٥م إلم ايمقصقل هدهمٜم٣م، زمف طم٣مص٥م ٞمٓمر وصمٜم٥م

 ايمٔمٙمؿ فمعم ئمتٚمد زمْمريؼ، ايمتٔمِم٤م أو اخلِمقَم٥م فمـ زمٔمٝمًدا ايمٛمٓمر: وصمٜم٣مت سمْم٣مزمؼ

 ايمْمرف يد  فمعم ـمٜمرت ويمق احلٗمٝمٗم٥م يمٗمٌقل ايمْمرهمكم ىمال اؽمتٔمداد َمع، وايمٔمٗمؾ

 ." أطمر

 :يٟميت َم٣م فمعم احلقار دم اسمٖمٗم٦م أهن٣م جيد، ٖم٣مهٝمؿاظم هذه دم واظمتٟمَمؾ

 .وحم٣مدشم٥م َمٛم٣مومُم٥م فمـ فم٣ٌمرة أٞمف - ٣

 .وهمريؼ ؾمخص أو، همريٗمكم أو ؾمخِمكم ؽمقاء، ؿمرهمكم زمكم ي٘مقن أن - 1

 .حمددة ومّمٝم٥م أو َمقوقع دم ي٘مقن أن - ١

 َمـ اهلدف: وهق، ايمرازمع ايمرىمـ فمـ همّماًل  يمٙمحقار أرىم٣مًٞم٣م سمٔمدُّ  ايمثالشم٥م وهذه

 .ايمث٣مين اظمٖمٜمقم دم ُذىمر وايمذي(، احلؼ إلم صقلايمق) احلقار

 احلقار أرىم٣من فمعم اؾمتٚمؾ ومد أٞمف ٞمرى، ايمث٣مين اظمٖمٜمقم إلم ايمٛمٓمر وفمٛمد

 إلم وسمٗمقد، وؽمٙمٝمؿ َمٛمتٓمؿٍ  زمُم٘مؾٍ  احلقار فمٚمٙمٝم٥م ؽمغم فمعم سم٣ًمفمد ايمتل، إرزمٔم٥م

 اظمجتٚمٔم٣مت زمكم أو، اظمجتٚمع أهمراد زمكم وايمتٔم٣مون وايمؼمازمط ايمت٘م٣مسمػ حتٗمٝمؼ

 دم وسمّم٣مرب، اطمتالف َمـ ايمٌممي٥م ايمٛمٖمس ؿمٌٝمٔم٥م سمٗمتّمٝمف ظم٣م ٞمٓمًرا ٥م:اظمختٙمٖم

 زمؾ، وايمٖمروم٥م ايمٛمزاع إلم واظمجتٚمٔم٣مت زم٣مٕهمراد جيرف ايمذي إَمر، ايمٛمٓمر وصمٜم٣مت

، صمقاٞمٌف زمُمتك إَمـ وزفمزفم٥م اطمتالل دم ذيمؽ ي٤ًٌم مم٣م وايمدَم٣مر: احلروب إلم

 .وهتدأ سمٗمؾ أو، وسمّمٚمحؾ ايمٗمالومؾ سمزول زم٣محلقار ويم٘مـ
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 احلقار: وقازمط

 :واحلقار يمٙمٛمٗم٣مش اظمْمروضم٥م زم٣ميمٗمّمٝم٥م ايمٔمٙمؿ ضورة: أوٓ

 وسم٘مقن زمؾ، هب٣م وايمٔمٙمؿ يمٙمٛمٗم٣مش اظمْمروضم٥م ايمٗمّمٝم٥م َمٔمرهم٥م َمـ يمٙمٚمح٣مور زمد ٓ

، " فمٙمٝمٜم٣م وايمتديمٝمؾ إهم٘م٣مر ؿمرح دم ايمقوقح هق اظمْمٙمقب" ٕن اظمٔم٣ممل: واوح٥م

 ىمٝمػ إذ، ؾمفٞمٗم٣م اظمراد احلقار َمقوقع اظمتح٣مورون همٜمؿ إذا إٓ ذيمؽ ي٘مقن وٓ

 .فمٙماًم  هب٣م حيٝمط ٓ ومّمٝم٥م يٛم٣مومش أو أهم٘م٣مره اإلٞم٣ًمن ئمرض

 :اظمقوقع وضمدة: شم٣مٞمًٝم٣م

 وفمدم، اظمتح٣موريـ ومٌؾ َمـ فمٙمٝمف آسمٖم٣مق سمؿ ايمذي زم٣مظمقوقع آيمتزام إن

 فمـ هم٣مخلروج. ؿمريٗمف وووقح، احلقار اؽمتٚمراري٥م فمعم ئمكم، فمٛم٣مسه فمـ اخلروج

 :ؾمخِمكم أضمد َمـ إٓ ٟميتي ٓ آؽمتْمرادات وىمثرة احلقار َمقوقع

 .وقازمْمف ئمرف وٓ، احلقار جيٝمد ٓ َمـ - ٣

 .يمٙمحؼ آؽمتًالم وفمدم ايمتٚمقيف ويريد، ايمٕمٙم٥ٌم خيُمك َمـ - 1

 سمزاحٜم٣م ، وحيذر فمٛمد زمٝمٛمٜم٣م ويرزمط أهم٘م٣مره يرسم٤م ايمذي: هق ايمٛم٣مصمح هم٣مظمح٣مور "

 ٣مشايمٛمٗم َمقوقع فمـ آٞمحراف شمؿ وَمـ اوْمراهب٣م إلم ي٠مدي هذا ٕن اطمتالهمٜم٣م: َمـ

 .واحلقار

 :ايمٖمٜمؿ ضمًـ: شم٣ميمًث٣م

 ايمٖمٜمؿ همحًـ، وؤمٖمٜم٣م ومقهت٣م دم ايمٛم٣مس زمكم سمتٖم٣موت فمٗمٙمٝم٥م ومدرة ايمٖمٜمؿ إن

 اظمقوقع أهم٘م٣مر ووقح طمالل َمـ وذيمؽ، وؽمٜمقيم٥م زمٝمن يًغم احلقار جئمؾ



 

  - 174 - 

 

 ايمْمريؼ خيتٌم ايمِمحٝمح زم٣ميمٖمٜمؿ همتًٙمحٜمام، اظمتح٣موريـ يم٘مال اظمْمروضم٥م وأزمٔم٣مده

 إلم حيت٣مج همٗمد، احلقار ؽمغم ئمٝمؼ همٜمق، ٖمٜمؿايم ؤمٝمػ وأَم٣م، اظم٣ًمهم٣مت ويٗمرب

 وسمتخٙمٙمف، يْمقل احلقار جئمؾ مم٣م، َمرات فمدة وزمٝم٣مهن٣م اظمْمروضم٥م ايمٖم٘مرة سم٘مرار

 همؼمسمٖمع، وم٣مئٙمٜم٣م َمراد نمغم فمعم ايمٖم٘مرة سمٙمؽ يٖمٜمؿ ومد وىمذيمؽ، واظمٙمؾ ايمًآَم٥م

 . ايمِمحٝمح َم٣ًمره فمـ احلقار وخيرج، ايمٕمّم٤م وُيث٣مر إصقات

، احلؼ إلم ايمقصقل وهق، أَم٘مـ َم٣م احلقار َمـ اهلدف وراء ايمًٔمل: رازمًٔم٣م

 أطمر. ايمْمرف إومٛم٣مع فمعم اإلسار فمدم َمع

 َمـ إيمٝمف يِمٙمقن َم٣م فمعم احلقار دم ايمْمرهمكم رو٣م أهداهمف : يمٙمحقار حيٗمؼ ومم٣م

 هق اهلدف ٕن أطمر: ايمْمرف ص٣ميمح دم ذيمؽ ىم٣من ويمق ضمتك، ضمقارهؿ دم احلؼ

 مل إن رأيف فمعم اإلسار َمٔمف ٚمؾحي َمـ احلقار إلم يتٗمدم همال، احلؼ إلم ايمقصقل

 اهلل زمكّم  أزم٣مل ومل إٓ أضمًدا ٞم٣مـمرت َم٣م ": اهلل رحف ايمُم٣مهمٔمل وم٣مل، َمٔمف احلؼ ي٘مـ

، إيمٝمف وايمتقصؾ احلؼ إـمٜم٣مر اظمٛم٣مـمرة َمـ َمٗمِمقده ٕن: "يم٣ًمٞمف أو يم٣ًمين فمعم احلؼ

 ضمتك صم٣مدة سمرزمٝم٥م إلم حتت٣مج فم٣ميمٝم٥م َمٛمزيم٥م وهذه، يمرأيف أو يمٛمٖمًف آٞمتِم٣مر ويمٝمس

 . حتٗمٝمٗمٜم٣م اإلٞم٣ًمن ْمٝمعيًت

 احلقار: َمٔمقوم٣مت

 ايمٔمٗمؾ، وصمٜمؾ ايمٛمٖمس ؤمػ مه٣م ايمتٔمِم٤م صمٛم٣مضم٣م :واحلززمٝم٥م ايمتٔمِم٤م

 دم ؿم٣مئٖم٥م إلم اظمٛمتًٌكم َمـ ىمثغم هب٣م يٌتعم ايمتل احلززمٝم٥م إلم ايمتٔمِم٤م ي٠مدي شمؿ وَمـ

 زمف صم٣مءت َم٣م إٓ رواي٥م وٓ همٗمًٜم٣م ٓ ايمديـ َمـ يٗمٌٙمقن ٓ هم١مهنؿ ايمديـ، أو ايمٔمٙمؿ
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 ايمذيـ احلزب أو ٞمٖمًٜم٣م ايمْم٣مئٖم٥م دم زمرهمٗم٣مئٜمؿ آصمتامع إلم إٓ يٚمٝمٙمقن وٓ. ؿم٣مئٖمتٜمؿ

 أراء: زمٔمض دم خي٣ميمٖمقهنؿ زمٚمـ اصمتٚمٔمقا هم١مذا ٞمٖمًٜم٣م، أهم٘م٣مرهؿ حيٚمٙمقن

 زمؾ وإهمح٣مَمف، اظمخ٣ميمػ زمًحؼ اهتامَمٜمؿ هق ٞمٖمز زمح٣مصمز فمٛمٜمؿ َمٔمزويمقن همٜمؿ

 وإذٓيمف!!

 يقومٔمٜمؿ ايمذي زيباحل ايمٙمقن هذا طمالل َمـ إٓ ضمقهلؿ ايمقصمقد يرون ٓ وهؿ

 همٜمؿ وزم٣ميمت٣مرم فمٙمٝمٜمؿ، وايمتح٣مَمؾ أطمريـ ود ىم٣ميمتٔمِم٤م إطمْم٣مء َمـ ايم٘مثغم دم

 آرائٜمؿ َمٛم٣مومُم٥م فمـ همّماًل ! اجلٜمالء اظمخ٣ميمٖمكم ه٠مٓء إلم آؽمتامع يرون ٓ

 يمٙمدهم٣مع يقصمٜمقٞمف إٞمام احلززمٝمكم صمٜمد ىمؾ زمؾ.. وايمٛمٓمر ايمٌح٧م زم٣ًمط فمعم وفمروٜم٣م

 .اهكموايمػم إديم٥م واؽمتحّم٣مر آرائٜمؿ، فمـ

 ضمززمٝم٥م واٞمتامءات َمًًٌٗم٣م َمٔمدة هم٘مري٥م زمٗمقايم٤م احلقار ؽم٣مضم٥م يدطمؾ َمـ إن

 ويمٝمس يمف، وايمتٔمِم٤م فمٛمف ، واظمداهمٔم٥م رأيف ، يمتٗمرير احلقار يدطمؾ ؽمٙمًٖم٣م، إٞمام َمٗمررة

 هٛم٣م وَمـ.. طمْم٠مه يمف سمٌكم وإن ضمتك رأيف ، فمـ يتٛم٣مزل أن أزمًدا آؽمتٔمداد فمٛمده

 .زمح٣مل ٞمتٝمج٥م أي إلم احلقار يِمؾ وٓ اظمتح٣موريـ، زمكم ايمتقاصؾ صمًقر سمتِمدع

 :اظمتٔمًػ ايمتِمٛمٝمػ

 اإلفم٣موم٥م أيمقان َمـ يمقًٞم٣م( اظمتٔمًػ ايمتِمٛمٝمػ) احلقاري اظمرض هذا يٚمثؾ

 ايمْمريٗم٥م هذه أصح٣مب أن ذيمؽ.. اظمًتٗمٝمؿ  ايمقاوح ؿمريٗمف دم احلقار يمًغم ايمذاسمٝم٥م

 َمـ وجئمٙمقن يممطمر، احلٗمٝمٗمل ونمغم اظمتٔمًػ ايمتِمٛمٝمػ فمٙمٝمٜمؿ يًٝمْمر ايمتٖم٘مغم دم

 طماليمف َمـ يتٙمٗمقن ايمذي ايمٖمٙمؼم فمٙمٝمف ٞمْمٙمؼ أن يٚم٘مـ َم٣م اخل٣مؿمئ ايمتِمٛمٝمػ هذا
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 هذا يمتٕمٝمغم اؽمتٔمداد أدٞمك فمٛمدهؿ يمٝمس زمؾ أهم٘م٣مر، َمـ أطمر فمٙمٝمٜمؿ  ئمروف َم٣م

 يٌدأ هم٣محلقار!! أهم٘م٣مره سمٕمغم فمعم سمدل أهمٔم٣مل أو أومقال َمـ أطمر أسمك َمٜمام ايمٖمٙمؼم

 ٓ ىم٣مٞم٦م ويمق ضمتك ايمتِمٛمٝمػ ذاه فمعم زمٛم٣مءً  وإهمٔم٣مل إومقال وسُمٖمن زم٣ميمتِمٛمٝمػ

 .فمٙمٝمف سمدل

 :أطمر ىمراهٝم٥م

 زمتٟمشمغم وم٣مئاًم  أطمر ساع يٌٗمك ويم٘مـ صمٙمٝم٣ًّم، احلؼ يٓمٜمر احلقارات زمٔمض دم

 ىمره: ايمٛمٖمًٝم٥م  ايمٔمقاَمؾ هذه وَمـ.. َمٛمْمؼ وٓ ديمٝمؾ َمٔمٜم٣م جيدي ٓ ٞمٖمًٝم٥م فمقاَمؾ

.. صقازًم٣م ىم٣من وإن فمٛمده َم٣م رهمض إلم يدهمٔمف ايمذي ايم٘مره ذيمؽ حي٣موره ، ظمـ اظمح٣مور

 همٙمام ، ومٌؾ ـمٜمقره احلؼ ئمرهمقن ىم٣مٞمقا همٗمد : ايمٛمٌل َمع ايمٝمٜمقد ىمح٣مل وذيمؽ

 .وىمرًه٣م ضمًًدا يمف يٛمٗم٣مدوا مل زمف هق صم٣مءهؿ

 َمـ ايمٔمٗمؾ حترر احل٤م، َمـ فم٣ميمٝم٥م ؿم٣موم٥م إلم دائاًم  حيت٣مج ايمٖمٔم٣مل احلقار إن

 رؤي٥م َمـ أؽم٣مس فمعم إهم٘م٣مر زمت٣ٌمدل يًٚمح ايمذي ايمٖم٘مري إَم٣من وسمقهمر اخلقف،

 .ايمٖم٘مري٥م ايمٗمٝمقد َمـ وَمتحررة واوح٥م

 احلقار دم يُمتد سمراه أطمر ىمره فمعم ٞمٖمًف اٞمْمقت وومد احلقار يدطمؾ َمـ إن

 زمال يمٗمٌٙمٜم٣م اظمح٣مور هذا نمغم َمـ أسمتف يمق أَمقر َمـ فمٙمٝمف أطمر ئمروف َم٣م ضمقل

 .صمدال

 سمقصٝم٣مت:

 سمدريس َم٣مدة احلقار وآدازمف دم صم٣مَمٔم٣مسمٛم٣م اظمٌمي٥م. -0
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ش ايمٔمٚمؾ يمدراؽم٥م هذه ايمٗمٝمٚم٥م فمٚمؾ اظم٠ممترات وايمٛمدوات وور -۲

 اإلؽمالَمٝم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م وايمدفمقة إيمٝمٜم٣م.

ٞممم شمٗم٣مهم٥م ايمتٛمقع وآطمتالف واحلقار دم اظمجتٚمع فمـ ؿمريؼ ايمِمحػ  -3

 واظمجالت واإلفمالم. 

*          *          * 
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 يف انقرآٌ انكريىاحلٌار 
 ()أمناطو ًعالقتو تادلقاصد

 

 ار اخل٣مرصمل:َمـ أٞمامط احلقار احلقار ايمداطمقم واحلق

احلقار ايمداطمقم يُمغم إلم اخلْم٣مب ايمتٔمٙمٝمٚمل اإلؽمالَمل ايمذي يراد زمف سمٔمٙمٝمؿ 

ايمداطمؾ اإلؽمالَمل ومت٘مكم ايمٔمٗمٝمدة اإلؽمالَمٝم٥م وسمٌٝمكم أطمْم٣مء اظمخ٣ميمٖمكم، وهذا 

اخلْم٣مب خمتٙمػ مت٣مم آطمتالف فمـ اخلْم٣مب اخل٣مرصمل يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمذي 

  يتٔم٣مَمؾ َمـ طماليمف َمع ايمٔم٣ممل اخل٣مرصمل اظمخ٣ميمػ.

ا ﴿وَمـ ٞمامذج احلقار ايمداطمقم ومقل اهلل سمٔم٣ملم:  َٟ حَّ
َ
أ َٚ ٱَيَٰٓ ِي ْ ََل  َّلٍّ ٠ُٜا َ٘ َءا

 ِ ِٟٗ ة ٠َن إَِّلۡ ُِ
ۡوِّلَآَء حُٖۡ

َ
ٗۡ أ ْ َنُدّوِي وََنُدوٍُّز ةِ ٱَتخٍِّخُذوا ٠َدٍّ َٙ ۡ ا  ل َٙ ِ  ة

ْ ُروا ٍَ َوَُۡد َز
 َٚ ِ ّ٘ َِّ ٱَجآَءُزٗ  ٟم وومع همٝمف (، همٜمذا ضمقار سمٔمٙمٝمٚمل سمٗمقيٚمل خلْم٣)اظمٚمتحٛم٥م: ﴾ۡۡلَ

أضمد أزمٛم٣مء إَم٥م اظمًٙمٚم٥م دم همٜمؿ فمالومتف َمع أطمر اظمح٣مرب، وفمٙمٝمف صم٣مءت اظمٗم٣مزمٙم٥م 

، وىم٣من اظمٗمِمقد هبذا اخلْم٣مب شفمدو»زمكم ايمذيـ آَمٛمقا وايمذيـ ىمٖمروا، واطمتٝم٣مر يمٖمظ 

 ايمداطمؾ اإلؽمالَمل.

وديمٝمؾ ذيمؽ ٞمٚمقذج َمـ َمًتقى احلقار اخل٣مرصمل، ايمذي ئمتٚمد فمعم يمٕم٥م 

د، واصمتذاب ايمٗمٙمقب، وايمؼمىمٝمز فمعم اظمُمؼمىم٣مت، واطمتٝم٣مر زم٣ميمٕم٥م ايمتٙمْمػ وايمتقد

َٔ ﴿ايم٘مٙمامت، ىمام ٞمراه دم ٞمحق ومقيمف سمٔم٣ملم:  ۡٞ
َ
ْ أ ِ  َِٕۡٓتَٰبِ ٱَوََل حَُخَِٰدل٠ُٓا  ة

ِِهَ  ٍِِّٕت ٱإَِلٍّ
                                                           

( ) .د/حمٚمد همقزي فمٌد احلل، ىمٙمٝم٥م ايمٙمٕم٣مت وايمؼممج٥م، صم٣مَمٔم٥م إزهر 
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ُٚ إَِلٍّ  ۡخَص

َ
َٚ ٱأ ِي ِ  َّلٍّ ٍّٜا ة َ٘  َءا

ْ َۖ َو٠ُُل٠ُٓا ۡٗ ُٟ ِٜۡ٘  ْ ٠ا ُٙ ِيٓ ٱَكَٖ ٛزَِل  َّلٍّ
ُ
ٛزَِل إَِّلَٜۡا َوأ

ُ
ٗۡ أ إَِّلُۡس

ُٚ ََلُ  ٗۡ َوَِٰخٞد َوََنۡ ُس ُٟ َٰ َٜا ِإَوَل ُٟ َٰ ٠نَ  ۥِإَوَل ُٙ  (.46)ايمٔمٛم٘مٌقت:  ﴾٤٦ُمۡصِٖ

َٔ ﴿ويمٔمٙمف اؽمؼمفم٣مك ومقل اهلل سمٔم٣ملم:  ۡٞ َ َِٓتَٰبِ ٱأ ِ ﴿﴾، وومقيمف: ٕۡ ِِهَ  ٍِِّٕت ٱة
 ُٚ ۡخَص

َ
ِ ﴿وومقيمف سمٔم٣ملم:  ،﴾أ ٍّٜا ة َ٘  َءا

ْ ِيٓ ٱَو٠ُُل٠ُٓا ٛزَِل إَِّلۡ  َّلٍّ
ُ
ٛزَِل إَِّلَٜۡا َوأ

ُ
َٜا أ ُٟ َٰ ٗۡ ِإَوَل ُس

ُٚ ََلُ  ٗۡ َوَِٰخٞد َوََنۡ ُس ُٟ َٰ ٠ُٙنَ  ۥِإَوَل هم٣ميمٙمٖمظ اظمًتخدم هٛم٣م دم احلقار  ،﴾٤٦ُمۡصِٖ

ٓضمظ إضمًـ  - شايمٗمقل إضمًـ»و شايمتٙمْمػ اجلٚمٝمؾ»اخل٣مرصمل يتًؿ زمٛمقع َمـ 

﴿ ِ ُٚ  ٍِِّٕت ٱة ۡخَص
َ
يمذيمؽ جي٤م فمعم َمـ يتِمدى  -ويمٝمس احلًـ همح٤ًم،  ،﴾ِِهَ أ

ن نمغمه َمـ أهؾ إدي٣من َم٠مَمٛمقن، ويم٘مٛمٜمؿ َم٠مَمٛمقن زمٔمٗم٣مئد يمٙمحقار أن ئمؼمف زمٟم

 خت٣ميمػ فمٗمٝمدسمف.  

َّ  ۡدعُ ٱ﴿وَمـ ذيمؽ ايمٛمقع َمـ اخلْم٣مب اخل٣مرصمل ومقيمف سمٔم٣ملم:  ِ ِٔ َربّ إََِلَٰ َشبِي
 ِ ثِٱة َٙ ۡٓ ٠ِۡنَلثِٱوَ  ۡۡلِ َٙ ۡ ِ  ۡۡلََصَٜثِۖٓ ٱ ل ٗ ة ُٟ

ۡ َٙٚ  ٍِِّٕت ٱَوَجَِٰدل ِ ُٗ ة ۡنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ  َّ ْۚ إِنٍّ َربٍّ ُٚ ۡخَص

َ
ِِهَ أ

ٍّٔ َنٚ َشبِيِِٖٝ  ِ  ۦَؽ ُٗ ة ۡنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ َٚ ٱَو خَِدي ٟۡ ُٙ ۡ ، همٜمذا طمْم٣مب (٣15: ايمٛمحؾ)﴾١٢٥ل

، واظمًٙمٚمقن ٓ ئمرف فمٛمٜمؿ جم٣مديم٥م ايمٛمٌل شوصم٣مدهلؿ»يمٙمدفمقة اخل٣مرصمٝم٥م زمديمٝمؾ 

)صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( دم ضمٗم٣مئؼ ايمٔمٗم٣مئد وايمممائع، ويمق راصمٔمف زمٔمّمٜمؿ دم َمًٟميم٥م 

 ـ، ٓ ايمتُم٘مؽ وايمتٛمْمع.هم١مٞمام هق فمعم ٞمحق آؽمتٌٝم٣من وايمتٝمٗم

 احلقار اظم٣ٌمذ ونمغم اظم٣ٌمذ: -

احلقار اظم٣ٌمذ هق ضمقار ئمٚمد إلم احلٗم٣مئؼ همٝمٌٝمٛمٜم٣م، ويٌمح هب٣م دون َمقارزم٥م، 

وإلم اظمث٣ميم٤م وايمٛمٗم٣مئص همٝمحدده٣م دم ساضم٥م، وهذا احلقار يٗمرع أذان زمحٗم٣مئٗمف 
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ٔۡ َيَٰٓ  ﴿اظمجردة، زمال يمٌس وٓ َمٜم٣مدٞم٥م، وَمـ ذيمؽ ومقيمف سمٔم٣ملم:  ا ُُ َٟ حَّ
َ
ُِرونَ ٱأ ٍَٰ  ١ َٕۡك

ا َتۡهتُُدونَ  َ٘ ۡختُُد 
َ
ۡختُدُ  ٢ََلٓ أ

َ
آ أ َ٘ َٰتُِدوَن  ٗۡ َع ٛخُ

َ
ٗۡ  ٣َوََلٓ أ ا َختَدتَّ ٍّ٘ َٛا۠ ََعةِٞد 

َ
 ٤َوََلٓ أ

ۡختُدُ 
َ
ٓ أ ا َ٘ َٰتُِدوَن  ٗۡ َع ٛخُ

َ
ِٚ  ٥َوََلٓ أ ٗۡ َوِِلَ دِي ٗۡ دِيُُٜس همٜمذه َمٖم٣مصٙم٥م دم  ﴾٦َُٕس

 طمٖم٣مء: وؽم٤ٌم ايمٙمٜم٨م هب٣م اؽمتٚمراء اظمممىمكم يمٙم٘مٖمر، ايمٔمٗمٝمدة وايمٔم٣ٌمدة، ٓ يمٌس همٝمٜم٣م وٓ

ورىمقهبؿ ايم٘مػم، واوْمٜم٣مدهؿ يمٙمٚم٠مَمٛمكم اظمًتّمٔمٖمكم زم٣ميمٗمتؾ وايمتٛم٘مٝمؾ، وإٞم٘م٣مرهؿ ضمؼ 

 اظمًٙمٚمكم دم ضمري٥م ايمٔمٗمٝمدة وايمٔم٣ٌمدة.

ِٚ ﴿وَمـ ذيمؽ أيًّم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم:  ّ٘ َٰ ةَيَِّٜثٖ  ُٜج لََعَ ُْ ٗۡ إِن  رََءۡحخُ
َ
٠ِۡم أ َِ َٰ َُاَل َي

ّبِ وَءَ  ِ رٍّ ٚۡ ِنِٜده ِ ّ٘ َِِٰن رََۡحَٗث  ا  ۦاحََ َٟ َ ٗۡ ل ٛخُ
َ
ا َوأ َٞ ٠ ُٙ ُٓ ُ٘ زِ

ُٖۡٛ
َ
ٗۡ أ ِيَۡج َنَٖۡيُس ّٙ َذُه

٠نَ  ُٞ ۡس  ٢٨َكَٰرِ
َ
٠ِۡم ََلٓ أ َِ َٰ ۡجرَِي إَِلٍّ لََعَ  َٔ َوَي

َ
اًَلَۖ إِۡن أ َ٘ ٗۡ َنَٖۡيِٝ  َٛا۠  ْۚاهللُُٖس

َ
ٓ أ ا َ٘ َو

َٚ ٱةَِفارِدِ  ِي ِ  َّلٍّ ْ َرّب ٠ا ُِ َٰ َل َّ٘  ٗ ُٟ ْۚ إِجٍّ
ْ ٠ُٜٓا َ٘ ٠ُٖنَ َءا َٟ ا ََتۡ ٗ٘ ٠َُۡ ۡٗ َُٰس َرى

َ
ٓ أ ِِّٓنِ َٰ ٗۡ َوَل ٠ِۡم  ٢٩ِٟ َِ َٰ َوَي

 َٚ ِ٘ ِِن  ٚ يََُّٜصُ ُرونَ  اهللَ٘ ٍّْ ٌََٗل حََذ
َ
ْۚ أ ۡٗ ُٟ َردتَّ ـَ ٗۡ ِنِٜدي  ٪٢إِن  ٠ُُُل َُٕس

َ
َوََلٓ أ

 ُٚ ِ ُٗ  اهللَخَزآن ۡنَٖ
َ
َٚ  َٕۡييَۡب ٱَوََلٓ أ ِي ٠ُُُل لَِّلٍّ

َ
ّٞ َوََلٓ أ ٠ُُُل إِّّنِ َمَٖ

َ
حَۡزَدرِٓي  َوََلٓ أ

 ُٗ ُٟ ٗۡ َٕٚ يُۡؤتِيَ ۡخيُُُٜس
َ
اَۖ  اهللأ َٚ  اهللَخرۡيً ِٙ ٍّ ٓ إِٗذا ل ٗۡ إِّّنِ ِٟ ِص ٍُ ٛ

َ
ا ِِفٓ أ َٙ ِ ُٗ ة ۡنَٖ

َ
أ

ِٙنيَ ٱ ِ َٰٖ َٜج  ٢٫ٕظٍّ ُْ ا حَهُِدَٛآ إِن  َٙ ِ حَِٜا ة
ۡ
ََٰلَا ٌَأ ۡزََثَۡت ِجَر

َ
٠ُُح َُۡد َجََٰدِۡلََٜا ٌَأ َٰٜ َُال٠ُاْ َي

 َٚ َِٰدرنِيَ ٱِ٘ تِيُسٗ ةِِٝ َُاَل إِ  ٢٬ٕصٍّ
ۡ
ا يَأ َٙ َٚ  اهللجٍّ ۡهِجزِي ُٙ ِ ٛخُٗ ة

َ
ٓ أ ا َ٘  ﴾٭٢إِن َطآَء َو

(، هم٣ميمٛمٌل ٞمقح )فمٙمٝمف ايمًالم( يٌكم هلؿ َم٣م هؿ فمٙمٝمف َمـ ١١-18)هقد أي٣مت:

ايمٔمٚمك زمُم٘مؾ َم٣ٌمذ، وَم٣م هؿ فمٙمٝمف َمـ اجلٜمؾ وايمٕمٖمٙم٥م، وهذه ىمٙمٜم٣م صم٣مءت َم٣ٌمذة 

ايمدفمقة فمٛمد اؾمتداد اخلالف، وواوح٥م، وهذا احلقار إٞمام يًتٔمٚمؾ دم هن٣مي٥م َمًغمة 

واؽمت٘م٣ٌمر اظمخ٣ميمػ فمـ ومٌقل احلؼ، وسمٔمٛم٦م اظمح٣مور دم ومٌقل ايمػماهكم ايمقاوح٥م، 
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زمحٝم٧م ٓ يٚم٘مـ زمٛم٣مء صمن يمٙمتقاصؾ، وٓ اؽمتٌٗم٣مء ؿمريؼ يمرفم٣مي٥م أصقل آصمتامع، 

 وسمٗمقي٥م ٞمٗم٣مط آسمٖم٣مق.  

َٛج ﴿ويم٘مـ اٞمٓمر إلم ضمقار إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم َمع ومقَمف: 
َ
ْ َءأ َذَهَٖۡج  َُال٠ُٓا

ُٗ َهََٰذا أَِب ِي َٰٞ خَِٜا َيَٰٓإِةَۡس َٟ ِ ُٝ  ٦٢ل ٔۡ َذَهَٖ ٗۡ َهََٰذا ٌَۡس  ۥَُاَل ةَ ُٞ ترُِي ٗۡ إِن ََك٠ُٛاْ  َٔ َْ ُٞ ٠ُٖ
٠نَ  ُِ ُٗ  ٦٣يَِٜف ٛخُ

َ
ٗۡ أ ال٠ُٓاْ إٍُِّٛس َِ ٗۡ َذ ِٟ ِص ٍُ ٛ

َ
٠نَ ٱٌَرََجُه٠ٓاْ إََِلَٰٓ أ ُٙ ِ َٰٖ َٰ  ٦٤ٕظٍّ ٍّٗ ُِٛسُص٠اْ لََعَ ُث

ۡد نَ  َِ َٕ ۡٗ ِٟ ٠نَ رُُءوِش ُِ ا َهَُٰٓؤََلٓءِ يَِٜف َ٘ َج  ۡٙ ِ٘ٚ ُدوِن  ٦٥ِٖ َذخَۡهتُُدوَن 
َ
ا ََل  اهللَُاَل أ َ٘

ٗۡ َطۡي  ُهُس ٍَ ٗۡ  ٔٗ يَٜ ِ٘ٚ ُدوِن  ٦٦ا َوََل يَُۡضَُّز ا َتۡهتُُدوَن  َٙ ِ ٗۡ َول ّفٖ ٍُّٕس
ُ
ٌََٗل  اهللْۚ أ

َ
أ

ٞمٌٝم٣مء: أي٣مت ﴾٦٧َتۡه٠ُِِٖنَ  ايمٗمقل زمٟمٞمف  (، ٞمجد أن ٞمٌل اهلل إزمراهٝمؿ مل ئمٚمد إلم61،67)ٕا

ايمذي ضمْمؿ أصٛم٣مَمٜمؿ، زمؾ أرؾمدهؿ زمتٙمْمػ إلم ؽم٠مال ىمٌغم إصٛم٣مم، وأرؾمد إلم َمٙم٘م٥م 

ايمٛمْمؼ، يمتٜمدهيؿ ؽمٌٝماًل، همرصمٔمقا دم زمره٥م إلم فمٗمقهلؿ، شمؿ نمٙم٦ٌم فمٙمٝمٜمؿ فم٣مدة ايمّمالل 

وايمُمٗمقة هم٣مٞمت٘مًقا، همٟمفم٣مد فمٙمٝمٜمؿ ايمديمٝمؾ زم٣مإلؾم٣مرة إلم فمدم ايمٛمٖمع وايمي، واؽمتٛمٜمض 

 همٝمٜمؿ ايمٔمٗمؾ.

ن احلقار اظم٣ٌمذ سمًٚمك همٝمف إَمقر زمُم٘مؾ جمرد َمـ اظمقارزم٥م واحل٣مصؾ أ

وايمتقري٥م واظمج٣مز، وذيمؽ فمٛمد اؾمتداد ايم٘مػم، ومت٣مدي ايم٘مٖمر، وومرع أصمراس اخلْمر 

اظمحدق زم٣مظمح٣مور ايمذي ختُمك فمٙمٝمف اظمخ٣مؿمر واظمزايمؼ وايمّمٝم٣مع، وأَم٣م احلقار نمغم 

 اظم٣ٌمذ همٖمٝمف سمٙمْمػ، وإرؾم٣مد َمقصمف زم٣مؽمتٛمٜم٣مض ايمٔمٗمقل وايمٗمٙمقب.

 احلقار اخل٣مص وايمٔم٣مم: -

يُمغم احلقار اخل٣مص إلم اؽمتخدام يمٕم٥م ضمقاري٥م طم٣مص٥م، يٗمِمد اظمح٣مور همٝمٜم٣م إلم 
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ؾمخص زمٔمٝمٛمف أو جمٚمقفم٥م حمددة، وأَم٣م احلقار ايمٔم٣مم همٝمٔمٚمد اظمح٣مور همٝمف إلم اؽمتخدام 

 صٝمغ ايمٔمٚمقم زم٣مإلؾم٣مرة إلم مجٙم٥م ايمٛم٣مس وفم٣مَم٥م اظمجتٚمع.

ًتقيكم ىمثغًما، وإن ىم٣من اخلْم٣مب وٓ خيٖمك أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد اؽمتٔمٚمؾ اظم

ايمٔم٣مم واحلقار ايمٔم٣مم أىمثر ؾمٝمقفًم٣م ٕٞمف أىمثر سمٙمْمًٖم٣م، ويمذيمؽ ىم٣من هذا ايمٛمقع َمـ 

، همٟمطمرج أزمق داود فمـ فم٣مئُم٥م )ريض اهلل فمٛمٜم٣م( اخلْم٣مب هق اظمتٌع َمـ ايمٛمٌل 

إذا زمٙمَٕمف فمـ ايمرصمِؾ ايمًمَء، مل يٗمؾ: َم٣م زم٣مُل همالٍن يٗمقُل،   ىم٣من ايمٛمٌلُّ »وم٣ميم٦م: 

 .  شيٗمقُل: َم٣م زم٣مُل أومقاٍم يٗمقيمقن ىمذا وىمذاويم٘مـ 

٣َم َي٣م»وَمـ أدوات احلقار ايمٔم٣مم صٝمغ ايمٛمداء ايمٔم٣مَم٥م َمثؾ:  ٣م َي٣م»، شايمٛم٣َّمُس  َأهيُّ َ  َأهيُّ

ـَ  فَ  »، شآََمٛمُقا ايمَِّذي صٝمغ اإلهمراد ، ىمام أن َمـ أدوات اخلْم٣مب اخل٣مص، شاظم٠ُْْمَِمٛمُقَن  َأيُّ

٣َم َي٣م»ٞمحق  ٣م َي٣م»، شايمٛمٌَِّلُّ  َأهيُّ َ رُ  َأهيُّ شمِّ ، وٞمحقه٣م، وصٝمٕم٥م شصَم٣مَديمَْتٛم٣َم وَمْد  َي٣مُٞمقُح  وَم٣ميُمقا»، شاظمُْدَّ

اخلْم٣مب ايمٔم٣مم هل ايمِمٝمٕم٥م ايمتل جيٚمؾ احلقار هب٣م دم وؽم٣مئؾ اإلفمالم، طم٣مص٥م إذا 

 ىم٣مٞم٦م ايمٕم٣مي٥م ايمقفمظ وايمتذىمغم واإلصالح وسمٗمقيؿ إطمْم٣مء.

 فمالوم٥م احلقار زم٣مظمٗم٣مصد ايمٗمرآٞمٝم٥م:

َم٥م يمٙمٗمرآن، وصمدهت٣م سمٛمدرج دم اجلٚمٙم٥م دم شمالشم٥م إذا اؽمتٗمرأت اظمٗم٣مصد ايمٔم٣م

 َمٗم٣مصد أؽم٣مؽمٝم٥م:

َمٗمِمد ايمتزىمٝم٥م: وهق ؾم٣مَمؾ ٕصقل اإليامن واهلداي٥م وايمٔمٙمؿ وايمتٔمٙمٝمؿ  -٣

                                                           

(، )زمغموت: 4788)ح:  4/152،  ل ايمديـ فمٌد احلٚمٝمدٝمحتٗمٝمؼ: حمٚمد حمأزمق داود دم ؽمٛمٛمف، ( 1)

  اظم٘مت٥ٌم ايمٔمٌمي٥م(.
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وايمتْمٜمر وايمتٔمٌد وايمتٛمًؽ وايمتجرد، وهذه سمٖم٣مصٝمؾ ايمٔمٗمٝمدة وايمٔم٣ٌمدة زمٔم٣مَم٥م، همٜمل 

ايمٛمشء ومقام ايمتزىمٝم٥م ايمروضمٝم٥م وايمٝمٗمكم ايمٛمٖمز، وَم٣م يؼمسم٤م فمعم ذيمؽ َمـ سمزىمٝم٥م 

 وايمٔم٣مَم٥م وأطمر زمٛممم هذه ايمٖمّم٣مئؾ وايمدفمقة إيمٝمٜم٣م.

َمٗمِمد ايمتٔم٣مرف: وهق يًتٕمرق ايمتقاصؾ زمكم ايمٛم٣مس، فمعم َمًتقى  -1

إهمراد واظمجتٚمٔم٣مت وايمُمٔمقب وإَمؿ، وَم٣م يتٌع ذيمؽ َمـ سم٣ٌمدل اظمٔم٣مرف 

وايمثٗم٣مهم٣مت وايمتٗمٛمٝم٣مت واظمٛم٣مه٨م وؽمٌؾ اهلداي٥م وايمرؾم٣مد وايمتٛمقير دم أزمقاب ايمؼمزمٝم٥م 

وآصمتامع وايمٔمٚمران وايمًٝم٣مؽم٥م وآومتِم٣مد ونمغمه٣م، ويدطمؾ همٝمف سم٣ٌمدل  وايمتٔمٙمٝمؿ

ايمًٖم٣مرات وايمٌٔمث٣مت ايمدزمٙمقَم٣مؽمٝم٥م زمكم ايمدول، وسم٣ٌمدل اخلػمات ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وفمٗمد 

اظم٠ممترات، وصمٙم٣ًمت احلقار، وحم٣مهمؾ ايمٛمٗم٣مش وايمدرس زمكم ايمٔمٙمامء َمـ خمتٙمػ 

 ايمثٗم٣مهم٣مت وإدي٣من وإَمؿ.

ؽم٣مس إلم ايمٔمٚمران اظم٣مدي َمـ ضمٝم٧م َمٗمِمد ايمٔمٚمران: وهق يُمغم دم إ -١

ايمٌٛم٣مء، وايمتْمقير، وايمٌٛمٝم٥م ايمتحتٝم٥م، وسمٔمٚمغم ايمِمح٣مري، وَمد ايمْمرق، وسمقهمغم ؽمٌؾ احلٝم٣مة 

 ايم٘مريٚم٥م. 

وهذه اظمٗم٣مصد ايمثالشم٥م جتتٚمع فمعم إصالح أهمراد ايمٌمم، وأومقاَمٜمؿ، وإدطم٣مهلؿ 

دم ؿمقر ايمرؾمد، وهق ؿمقر يٗمٌؾ احلقار وايمت٣ٌمضم٧م وايمتٛم٣مـمر واإلهم٣مدة، زمحٝم٧م 

، وسمتجذر أؽمس اإليامن زمٟمطمقهتؿ  سمتحٗمؼ سمزىمٝم٥م ٞمٖمقؽمٜمؿ، وسمرومٝم٥م فمٗمقهلؿ

اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وَمِمغمهؿ ايمقاضمد، وهمٝمام يقم إو٣مءة فمعم فمالوم٥م احلقار هبذه اظمٗم٣مصد 

 ايم٘مػمى.
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 احلقار وايمتزىمٝم٥م: - أ

ايمتزىمٝم٥م: سمرزمٝم٥م ايمٛمٖمس وهتذيٌٜم٣م وسمٛمٚمٝمتٜم٣م زم٣مخلغمات وايمػمىم٣مت، زمحٝم٧م يِمغم 

وص٣مف اظمحٚمقدة ودم أطمرة إصمر واظمثقزم٥م، وهق أن اإلٞم٣ًمن َمًتحٗم٣ًّم دم ايمدٞمٝم٣م إ

َُۡد ﴿يتحرى اإلٞم٣ًمن  َم٣م همٝمف سمْمٜمغمه، وايمتزىمٝم٥م سمٛم٤ًم سم٣مرة إلم ايمٔمٌد ٓىمت٣ًمزمف ذيمؽ 
ا َٟ َٰ ى َ٘ٚ َزكٍّ ٌََٖۡح 

َ
( وسم٣مرة سمٛم٤ًم إلم اهلل سمٔم٣ملم يم٘مقٞمف هم٣مفمؾ ذيمؽ دم 9)ايمُمٚمس:  ﴾٩أ

ٗۡ حََر إََِل ﴿احلٗمٝمٗم٥م:  َ ل
َ
َٚ ٱأ ِي ٠نَ  َّلٍّ ِٔ  يَُزكَّ ٖۚٗ ةَ ُٟ َص ٍُ ٛ

َ
٠َُٙن  اهللأ َ٘ٚ يََظآُء َوََل ُحۡلَٖ يَُزَّّكِ 

(، وسم٣مرة سمٛم٤ًم  إلم ايمرؽمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ٕٞمف 49)ايمٛم٣ًمء:  ﴾٤٩ٌَخِيًٗل 

َۖ ﴿واؽمْم٥م حلِمقل ذيمؽ:  ۡٗ ِٟ ِ َنَٖۡي
ّٔ َٟا وََغ ِ ٗۡ َوحَُزّكِيِٟٗ ة ُٞ ُِر ّٟ ٗۡ َغَدَُٗث تَُف ِٟ ِ َٰل َن ۡ٘

َ
ٚۡ أ ِ٘ ُخۡذ 

حَ  ٗۡ  إِنٍّ َغ٠ََٰٖ ُٟ ٍّ ٚٞ ل ٌٗ  اهللوَ َّ َشَس ِٙيٌم َنِٖي  (.٣2١)ايمتقزم٥م:  ﴾١٠٣َش

٠َ ﴿ودم َمٔمرض ضمقار ايمتزىمٝم٥م، يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم:  ِيٱُٞ ِّيِ ٱَبَهَد ِِف  َّلٍّ ّ٘  َٚ  َۧۡلُ
َٰخِِٝ  ٗۡ َءاَي ِٟ  َنَٖۡي

ْ ٗۡ َحۡخ٠ُٖا ُٟ ٜۡ ِ ّ٘ ُٗ  ۦرَُش٠َٗل  ُٟ ُٙ ِ ٗۡ َويَُهّٖ ِٟ َِٓتََٰب ٱَويَُزّكِي ثَ ٱوَ  ٕۡ َٙ ۡٓ  ِإَون ۡۡلِ
تنِيٖ  َّ٘  ٖٔ َٰ ُٔ َِِٕف َؽَل ِ٘ٚ َرۡت  ْ (، هم٣ميمتزىمٝم٥م َمـ طمالل ايمؼمزمٝم٥م 1)اجلٚمٔم٥م: ﴾٢ََك٠ُٛا

زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ وضمًـ إؽمقة، وايمتْمٜمر َمـ ايمدٞمس ايمٗمٙمٌل، ذىًم٣م وري٣مًء وىمػًما 

واؽمتٔمالًء، ونمرس أصقل اإليامن واإلضم٣ًمن وايمػم واخلغم وايمٔمْم٣مء، ىمٙمٜم٣م 

، وهق أضمد َمٗم٣مصد ايمرؽم٣ميم٥م َمْمٙمقزم٣مت ذفمٝم٥م سمٛمدرج حت٦م َمٗمِمد ايمتزىمٝم٥م

  وايمٗمرآن.

وٓ ؾمؽ أن ايمتزىمٝم٥م دم ديـ اإلؽمالم سمٗمقم دم َمٌٛم٣مه٣م ايمداطمقم واخل٣مرصمل فمعم 

، همٙمق سمٟمَمٙم٦م ومٙمٝماًل وصمدت أن سمٔمٙمٝمؿ ايمٗمرآن وايمًٛم٥م، وسمٔمٙمٝمؿ شاحلقار»أؽم٣مس َمـ 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
ايمتالوة وايمٔم٣ٌمدة واحل٘مٚم٥م، إٞمام هل فمـ ؿمريؼ احلقار ايمتٔمٙمٝمٚمل وايمقفمٓمل، زمُمٗمٝمف 

يمتْمٌٝمٗمل، وايمتٔمٙمٝمؿ زمٟمٞمقافمف وَم٣م يُمتٚمؾ فمٙمٝمف َمـ فمٙمؿ ديٛمل ودٞمٝمقي إٞمام ايمٛمٓمري وا

 هق سمزىمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن، واحلقار َمـ أٞمجع ؽمٌؾ ذيمؽ. 

ضمقار وم٣مئؿ »ىمام أن أفمٓمؿ فم٣ٌمدات اإلؽمالم، وهل فم٣ٌمدة ايمِمالة، هل حمض 

َمع اهلل ىمؾ يقم مخس َمرات فمعم إومؾ دم ايمِمٙمقات اظمٖمروو٥م، ىمام أهن٣م  شَمت٘مرر

ات فمٙمٚمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م وسمرؾمٝمدي٥م وسمرزمقي٥م خمتٙمٖم٥م وومٝم٣مم فمالوم٣مت َمٛم٣مؽم٥ٌم حلقار

زمكم ايمٛم٣مس: همت٘مقن ايمِمالة فمالصًم٣م ٞم٣مصمًٔم٣م يمقأد أَمراض  ؾمخِمٝم٥م ومقي٥م وَم٣ٌمذة

 آٞمٔمزال وايمًٙمٌٝم٥م وايمقضمُم٥م، همٜمل ؾمٔمغمة ممٜمدة حلقارات فمديدة.

ىمام أن ايمدفم٣مء ، هق ضمقار زمكم ايمٔمٌد وزمكم رزمف يتخٖمػ همٝمف ايمٔمٌد َمـ َمقاصمٔمف 

 َٓمف زم٣مٓؽمتٛم٣مد إلم رزمف، وحيٖمز همٝمف مهتف زم٣محلدي٧م فمـ أضمالَمف وأَم٣مٞمٝمف. وآ

إن َمٗمِمد ايمتزىمٝم٥م دم ضم٣مصم٥م َم٣مؽم٥م إلم احلقار زمٚمختٙمػ صقره، ىمام أن 

مم٣مرؽم٣مسمف اظمختٙمٖم٥م ي٘متٛمٖمٜم٣م يمقن َمـ احلقار ايمروضمل زمكم اإلٞم٣ًمن ورزمف، وزمٝمٛمف وزمكم 

ٝم٥م ايمتزىمٝم٥م فمٛمد اؽمتٗمراء زمٛمل جمتٚمٔمف، ونمغمهؿ ممـ يروَمقن اظمٔمرهم٥م زمف، وسمًتٌكم أمه

َمقارد ايمممئم٥م ايمدايم٥م فمعم َمٗم٣مصده٣م ايمٔم٣مَم٥م، إذ ىمٙمٝم٣مت دٓئٙمٜم٣م وصمزئٝم٣مهت٣م سمٌكم أن 

اظمٗمِمد ايمٔم٣مم َمـ ايمتمميع هق ضمٖمظ ٞمٓم٣مم إَم٥م، واؽمتداَم٥م صالضمف زمِمالح اظمٜمٝمٚمـ 

فمٙمٝمف، وهق ٞمقع اإلٞم٣ًمن، وٓ زمد يمِمالضمف َمـ صالح فمٗمٙمف، وصالح فمٚمٙمف، 

                                                           

وم٣مرن فمقم فمزت زمٝمجقهمٝمتش، اإلؽمالم وايمٕمرب، سمرمج٥م: حمٚمد يقؽمػ فمدس، )زمغموت: َم٠مؽم٥ًم ( 1)

  .195م(، صـ ٣994هـ/ ٣4٣4ايمٔمٙمؿ احلدي٧م، 
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قصمقدات ايمٔم٣ممل، وأٞمك سمتٟمسمك هذه ايمٕم٣مي٣مت اإلصالضمٝم٥م وصالح َم٣م زمكم يديف َمـ َم

 دون ايمتزىمٝم٥م، هم٣ميمتزىمٝم٥م أصؾ ظم٣م يقم َمـ َمٗمِمدي ايمتٔم٣مرف وايمٔمٚمران.

 احلقار وايمتٔم٣مرف: - ب

ا ﴿يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم:  َٟ حَّ
َ
أ ََٛثَٰ  لٍّاُس ٱَيَٰٓ

ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ إٍِّٛا َخَٖ
َٔ ِِلََهاَرٌُ  ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن ٗۡ ِنَٜد وََجَهَٖۡجَُٰس ُس َ٘ ۡزَر

َ
ْْۚ إِنٍّ أ ْۚ إِنٍّ  اهلل٠ٓا ۡٗ َُٰس ى َِ ۡت

َ
 اهللأ

ٌٗ َخترِيٞ  وهذا ايمتٔم٣مرف هق فمٝمٛمف ٞمقع َمـ احلقار ، ىمام (، ٣١)احلجرات:  ﴾٭َنِٖي

أن احلقار وؽمٝمٙمف َمـ وؽم٣مئٙمف، إٓ أٞمف يٚمت٣مز زمحًـ ايمٗمِمد، وازمتٕم٣مء ايمٔمٙمؿ، 

إفمراف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م واإلطمالص دم اؽمتٌٗم٣مء إيمٖم٥م وسمٗمقي٥م اجلًقر ايمثٗم٣مهمٝم٥م و

زمكم إَمؿ وايمُمٔمقب وإفمراق اظمختٙمٖم٥م يمٕم٥م، وشمٗم٣مهم٥م، وأفمراهًم٣م، وأدي٣مًٞم٣م، إٓ إهن٣م 

سمُمؼمك دم أروَم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، واحلرص فمعم زمٗم٣مئٜم٣م وصٝم٣مٞمتٜم٣م وضمٗمقومٜم٣م ورهم٣مهٝمتٜم٣م: وَمـ 

شمؿ يدرك ايمٔم٣مَم٥م واخل٣مص٥م اؽمتقاءهؿ دم أصؾ اخلٙمؼ، وضم٣مصمتٜمؿ مجٝمًٔم٣م إلم َمْمٙم٤م 

٣مرف واإلهم٣مدة َمٛمف، زمحٝم٧م يؼمومقن دم ؽمٙمؿ ايمٗمٝمؿ إلم ؽمٚمق َمرسم٥ٌم ايمتٗمقى، وهذه ايمتٔم

سمٗمقى طم٣مص٥م، همٙمٝم٦ًم زمٚمحض فم٣ٌمدات ؾمٔم٣مئري٥م فمعم أمهٝمتٜم٣م، ويم٘مٛمٜم٣م سمٗمقى سمًتٕمرق 

ايمٛمُم٣مط اإلٞم٣ًمين، َمـ ٞمٗمؾ ايمٔمٙمؿ، وٞممم ايمتحي، وَمُم٣مرىم٥م ايمتج٣مرب، وسمٗمقيؿ 

تٛمٜم٣مض اظم٣ًممه٣مت اظمجتٚمٔمٝم٥م، اظمٔم٣مَمالت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وٞممم ومٝمؿ ايمٔمْم٣مء وايمتْمقع، واؽم

 واضمؼمام اطمتالهم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وطمِمقصٝم٣مهت٣م ومت٣ميزه٣م. 

وَمٗمِمد ايمتٔم٣مرف دم احلقار ديمٝمؾ فمعم أن ؽمٝم٣مدة ٞمزفم٣مت اخلِمقَم٥م واجلدال 

وضم٤م ايمٓمٖمر وايمٕمٙم٥ٌم دم ضمقارات إزَمٛم٥م اظم٣موٝم٥م ىم٣مٞم٦م نم٣مي٣مت ؿمٖمقيمٝم٥م إلٞم٣ًمن ذيمؽ 

ٕمٙم٥ٌم وايمٓمٖمر فمعم ايمٛم٣مس َمـ طمالل ايمٔمٌم، ذيمؽ أن اهلل مل يْمٙم٤م إيمٝمٛم٣م أن ٞمْمٙم٤م ايم
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
سمرىمٝم٤م احلج٨م دم احلقار واٞمتزاع ايمػماهكم ودضمض آراء اظمخ٣ميمٖمكم، وإٞمام ٞمدزمٛم٣م إلم 

ايمتٔم٣مرف، أي ؿمٙم٤م َمٔمرهم٥م َم٣م يمدى ايمٕمغم َمـ إهم٘م٣مر، وايمٔمٗم٣مئد، وأراء، وايمٔمٙمقم، 

وايمٔم٣مدات، وايمْم٣ٌمئع، وإٞمٓمٚم٥م ايمتل َمـ طمالهل٣م يًتٗمٝمؿ يمٙمٛم٣مس ايمًغم زم٣ميمٔمٚمران 

ّم٣مري ومدًَم٣م، وايمتٚمٜمٝمد يمٙمتٔم٣ميش اإلٞم٣ًمين فمعم ؿمٌٝمٔمتف اظمختٙمٖم٥م، وسمٛمقفم٣مسمف احل

اظمُم٣مهدة: وهذا ايمٛمقع َمـ احلقار ايمتٔم٣مردم وايمتٔم٣مرف احلقاري ٞمٖمًف يٛمٖمل ٞمزفم٣مت 

ايمٔمٛمٌمي٥م، وآؽمتٔمالء، واهلٝمٚمٛم٥م، ويدضمض ٞمٓمري٣مت ايمِمدام احلّم٣مري، وهن٣مي٥م 

 اإلٞم٣ًمن، وطمراب ايمٔم٣ممل. 

 احلقار وايمٔمٚمران: -ج

ٚمران َمٗمِمد رئٝمس َمـ َمٗم٣مصد اؽمتخالف اهلل اإلٞم٣ًمن فمعم إرض، إذ ايمٔم

هيدف إلم ضمٖمظ ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم يمٙمدويم٥م، وإَم٥م، وايمٔم٣ممل َمـ ضمقيمٛم٣م، َمـ طمالل هتذي٤م 

سمٌمهم٣مت اجلامفم٥م وسمرومٝمتٜم٣م، وسمقزيع إدوار همٝمٜم٣م، ومتٜمٝمد اخلْمط يمت٘م٣مَمٙمٜم٣م، 

صم٣مء اخلْم٣مب زمف دم  ورفم٣مي٥م َمِم٣ميمح إَم٥م زمرفم٣مي٥م َمِم٣ميمح َمقاؿمٛمٝمٜم٣م مجٝمًٔم٣م، ويمذيمؽ

٣م، وم٣مل سمٔم٣ملم: َٚ ﴿ ايمٗمرآن فم٣مَمًّ ِ ّ٘ ُزٗ 
َ
نَظأ

َ
٠َ أ ۡرِض ٱُٞ

َ
ٗۡ ٱوَ  َۡل َرُك َٙ ا ۡشخَۡه َٟ )هقد:  ﴾ذِي

6٣ .) 

وايمَٔمَٚمُر وايمُٔمْٚمر: اؽمؿ ظمدة فمامرة ايمٌدن زم٣محلٝم٣مة، وىمٟمن ايمٔمامرة هل ضمٝم٣مة 

٣مء إرض، همٜمل روضمٜم٣م، وايمٔمامرة سم٘مقن زم٣ميمتٚمديـ وايمٌٛمٝم٣من، وسم٘مقن زم٣ميمثقاء وايمٌٗم

وسم٘مقن زمحٖمظ اظم٘م٣من فمعم وصمف َمـ وصمقه ايم٘مامل، سمرسمٗمل أو سمٛمحّط وسم٘مرار ايمزي٣مرة، 

زم٣مرسمٗم٣مء اإلٞم٣ًمن واٞمحْم٣مؿمف، وهذا اظمٗمِمد ايمٗمرآين خم٣مؿم٤م زمف ايمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م، َمًٙمٚمٜمؿ 
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وىم٣مهمرهؿ: وهؿ دم مجٙمتٜمؿ ٓ خيتٙمٖمقن همٝمف، هم١مصالح إرض زم٣ميمٔمٚمران، وسمٛمٚمٝمتٜم٣م زم٣ميمٔمٙمؿ 

ٔمٙمٝمؿ وايمتْمٌٝم٤م وح٣مي٥م ضمٗمقومٜمؿ وسمقهمغم ؽمٌؾ احلٝم٣مة مم٣م ٓ وايمتحي، ورفم٣مي٥م أهٙمٜم٣م زم٣ميمت

 ئم٣مرض همٝمف َمٔم٣مرض. 

وٓ ري٤م أن سمٛمقير ايمٛم٣مس زمْمرق ايمٔمٚمران، وَمٔم٣مومد احلٗمقق، وصٛم٣مفم٥م 

ايمتٚمديـ، واإليامن زم٣محلؼ دم احلري٣مت، واضمؼمام اظمخ٣ميمػ ايمٔمٗمدي أو اظمذهٌل أو 

ٔمّٚمؼ واظمًتٗمر واظمًتٚمر آصمتامفمل أو ايمًٝم٣مد إٞمام يًتدفمل أيمقاٞم٣م َمـ احلقار اظم

زمكم أفمّم٣مء اظمجتٚمع، وٞمخٌف، وومٝم٣مداسمف، فمٌقًرا إلم فم٣مَمتف، وآصمتامع فمعم هذا 

اظمٗمِمد جي٤م أن ي٘مقن أصال دم اٞمٔمٗم٣مد ىمؾ حمٖمؾ أو اصمتامع أو َم٠ممتر يمٙمحقار، وهذا 

إصؾ ايمٗمرآين هق َم٣م يُمد روازمط اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم فم٣ممل ايمٝمقم ويٚمٛمٔمٜم٣م َمـ اسم٣ٌمع 

 ؾ احلروب واخلراب.وؽم٣موس ايمٖمروم٥م وؽمٌ

*          *          * 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

 () ادلشرتك اإلنسانيأىًيح احلٌار ً
 

احلٚمد هلل رّب ايمٔم٣مظمكم، وايمِمالة وايمًالم فمعم ٞمٌٝمٛم٣م ايم٘مريؿ: حمٚمد زمـ فمٌد 

 اهلل، وفمعم آيمف وصحٌف أمجٔمكم، أَم٣م زمٔمد:

همٗمد اومتّم٦م ضم٘مٚم٥م اهلل سمٔم٣ملم أن خيٙمؼ فمعم هذه إرض زممًما ئمٌدوٞمف 

قن ؾمٔم٣مئر ديٛمف، وخيٙمػ زمٔمّمٜمؿ زمٔمًّم٣م دم ؽُم٘مٛمك إرض وفمامرهت٣م، وم٣مل ويٗمٝمٚم

َٰٓئَِ٘م٥ِم إيِنِّ صَم٣مفِمؾ دِم }سمٔم٣ملم:   (١2)ايمٌٗمرة: {َٕرِض طَمٙمِٝمَٖم٥مٱَوإِذ وَم٣مَل َرزمَُّؽ يمِٙمَٚمَٙمَٰ

وحتٗمٝمًٗم٣م هلذه ايمٕم٣مي٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م: طمٙمؼ اهلل اخلٙمؼ َمـ ٞمٖمس واضمدة، وصمٔمٙمٜمؿ 

٣َم }يمٖمقا ويتٔم٣موٞمقا همٝمام زمٝمٛمٜمؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم: ؾمٔمقزًم٣م ووم٣ٌمئؾ َمتٖمروم٥م: يمٝمتٔم٣مرهمقا ويتآ ََٰٟٓمهيُّ َيَٰ

ْا إِنَّ َأىمَرََمُ٘مؿ ٱ َؾ يمَِتَٔم٣مَرهُمقَٰٓ
ٌَآئِ ـ َذىَمر َوُأٞمَثكَٰ َوصَمَٔمٙمٛمََُٰ٘مؿ ؾُمُٔمقزم٣م َووَم ٣م طَمَٙمٗمٛمََُٰ٘مؿ َمِّ يمٛم٣َّمُس إِٞمَّ

 .(٣١احلجرات:) {َأسمَٗمٝمَُٰ٘مؿ إِنَّ اهلل فَمٙمِٝمٌؿ طَمٌغِم اهللفِمٛمَد 

ٞمٝم٥م ايمتل جيتٚمٔمقن حت٦م َمٓمٙمتٜم٣م، وأوص٣مهؿ ودفم٣مهؿ إلم اضمؼمام اإلٞم٣ًم

زم٣مظمح٥ٌم وايمًالم وايمقئ٣مم، وأَمرهؿ زمٛمٌذ اخلالف وايمتٔمِم٤م: يمٝمٔمٝمُمقا ضمٝم٣مة ه٣مٞمئ٥م 

ىمريٚم٥م َمْمٚمئٛم٥م، وضمثٜمؿ فمعم ايمتآيمػ وايمتٔم٣مون، ودفم٣مهؿ إلم ايمتح٣مور همٝمام يتٔمٙمؼ 

زمُمئقن ضمٝم٣مهتؿ ايمديٛمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م ...إيمخ: يمتُمٝمٝمد زمٛم٣مء اظمًتٗمٌؾ 

ؼمك زمكم ؾمٔمقهبؿ، دون ايمٛمٓمر إلم َمذاهٌٜمؿ وأيمقاهنؿ وأفمراومٜمؿ وأصمٛم٣مؽمٜمؿ، إذ اظمُم

َمـ نمغم اظمٚم٘مـ أن حيدث إَمـ وآؽمتٗمرار وايمتقاهمؼ وايمتٔم٣مون زمكم أهمراد ايمُمٔم٤م 

 ايمقاضمد َمـ صم٣مٞم٤م، وزمكم ؾمٔمقب إرض َمـ صم٣مٞم٤م آطمر زمدون ايمٙمٗم٣مء واحلقار.   

                                                           

() إلؽمالَمٝم٥م، اظمٚمٙم٘م٥م إردٞمٝم٥م اهل٣مؾمٚمٝم٥م.د/حمٚمد أحد اخلاليٙم٥م، وزير إووم٣مف وايمُمئقن واظمٗمدؽم٣مت ا 
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٣ًمٞمٝم٥م َمٙمح٥م: يمٔمٓمؿ ضم٣مصم٥م إٞم – دم ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من –وه٘مذا يٌٗمك احلقار 

 رزمقع دم وآؽمتٗمرار وايمًالم إَمـ ايمٖمقائد اظمؼمسم٥ٌم فمٙمٝمف يمٙمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م، ويم٧ٌم

 َمًتٗمٌؾ ىمٙمف: ايمٔم٣ممل يمُمٔمقب أهمّمؾ َمًتٗمٌؾ حتٗمٝمؼ فمعم وايمٔمٚمؾ إرض،

 .واؽمتٗمرارهؿ أَمٛمٜمؿ هلؿ ويقهمر وسمْمٙمٔم٣مهتؿ، َٔم٣مهلؿ يًتجٝم٤م

اإلٞم٣ًمين هق احلّم٣مري دم إؿم٣مر َمـ اظمُمؼمك  وَم٣م َمـ ؾمؽ أن احلقار   

 رؤاه فمعم وايمتٔمرف أطمر يمٖمٜمؿ إهمّمؾ ايمْمريؼ وهق ايم٘مٖمٝمؾ زمتحٗمٝمؼ ذيمؽ،

 وَمٗم٣مصده. 

 َمٔمٛمك اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين:

اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين ىمٙمٖمظ َمرىم٤م: هق ايمٗمٝمؿ وايمٔم٣مدات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل سمُم٘مؾ 

ايمٗم٣مؽمؿ اظمُمؼمك زمكم خمتٙمػ ايمٌمم وإدي٣من واحلّم٣مرات ، وايمتل سمٛمٌع َمـ ضم٣مصم٥م 

 يمٖمْمري٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م ، زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ ديٛمف وصمٛمًف ويمٕمتف وزمٙمده وَمٔمتٗمده.   اإلٞم٣ًمن ا

واظمُمؼمىم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمكم ايمٌمم ىمثغمة وَمتٛمقفم٥م، يٟميت دم َمٗمدَمتٜم٣م: ايمديـ 

وايمٔمٗمٝمدة وإطمالق وايمٗمٝمؿ وايمثٗم٣مهم٥م وإرض وايمٔمرق وايمٙمٕم٥م وايمري٣مو٥م 

َم٣مدة احلقار وٞمٗمْم٥م  وايمًٝم٣مضم٥م، وسمُم٘مؾ هذه اظمُمؼمىم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمِمقره٣م اظمتٔمددة

 آيمتٗم٣مء زمكم أهمراد اظمجتٚمع اإلٞم٣ًمين. 

 أمهٝم٥م احلقار اإلٞم٣ًمين:

 اظمج٣مل يتٝمح ٕٞمف يمٙمحقار أمهٝم٥م ىمٌغمة دم سمذيمٝمؾ ايمٔمٗم٣ٌمت وضمؾ اإلؾم٘م٣ميمٝم٣مت:

وفمرض آرائٜمؿ وؿمرح أهم٘م٣مرهؿ،  ٞمٓمرهؿ وصمٜم٣مت إزمداء ٕؿمراف احلقار
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ر ايمذي ي٠مدي إلم سمالومحوآؽمتٖم٣مدة مم٣م ئمروف أطمرون َمـ أهم٘م٣مر وآراء، إَم

 وضمؾ اظمٖم٣مهٝمؿ سمِمحٝمح فمٛمف يٛمت٨م إهم٘م٣مر وسم٘م٣مَمٙمٜم٣م واطمتٝم٣مر إهمّمؾ َمٛمٜم٣م، مم٣م

 اظمجتٚمع اإلٞم٣ًمين، أهمراد زمكم وإيمٖم٥م اظمح٥ٌم وٞممم ايمٔمٗم٣ٌمت، وجت٣موز اظمُم٘مالت

ايمٔم٣مظمٝم٥م وايمتخٖمٝمػ َمـ آشم٣مره٣م،  واخلالهم٣مت اظمجتٚمٔمٝم٥م اظمُم٣مىمؾ فمعم وايمٗمّم٣مء

 ار اإلٞم٣ًمين َمـ طمالل َم٣م يقم:ويٚم٘مـ إـمٜم٣مر أمهٝم٥م احلق

 ٞمٌذ اخلالف وايمتخ٣مصؿ: -٣

آطمتالف دم ايمٙمقن واجلٛمس وايمٙمٕم٥م وإهم٘م٣مر وايمرؤى ؽمٛم٥م رزم٣مٞمٝم٥م  إن

 ويْمٙم٤م حم٣مًٓ  َم٣موٝم٥م، ٓ يٚم٘مـ سمٕمٝمغمه٣م أو إيمٕم٣مئٜم٣م، وايمذي يٗمدم فمعم ذيمؽ يروم

َٔمَؾ َويَمق ؾَمآَء  }زم٣مٓطمتالف، وم٣مل سمٔم٣ملم: آفمؼماف َمـ ٓزمد ىم٣من يمذا ممتٛمًٔم٣م، َرزمَُّؽ جَلَ

َٓ َيَزايُمقَن خُمَتٙمِِٖمكَم ٱ ضِمَدة َو ٥م َوَٰ  ( ٣٣8)هقد:  {يمٛم٣َّمَس ُأَمَّ

 اظمًتٗمٙم٥م، ؾمخِمٝمتف يمف إٞم٣ًمن خمتٙمٖمكم، هم٘مؾ ايمٛم٣مس هم٣مهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم طمٙمؼ

 وحمق واضمد، وم٣ميم٤م دم ايمٛم٣مس ص٤م ايمٔم٧ٌم وَمـ اخل٣مص٥م، وَمٝمقيمف اظمتٚمٝمز، وسمٖم٘مغمه

 .ايمٛم٣مس فمٙمٝمٜم٣م اهلل همْمر ايمتل يمٙمٖمْمرة خم٣ميمػ أَمر همٜمذا زمٝمٛمٜمؿ، اطمتالف ىمؾ

َمـ ُهٛم٣م زمرزت أمهٝم٥م احلقار ىمٛمٚمط اسمِم٣مرم ووؽمٝمٙم٥م ٞم٣مصمح٥م ي٣ًمفمد دم سمٗمري٤م 

وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر زمكم اظمُختٙمٖمكم، وئمٚمؾ فمعم اخلروج زمحٙمقل َمروٝم٥م يم٘م٣مهم٥م أؿمراف 

 احلقار.

 حتٗمٝمؼ ايمتٔم٣مرف وايمتٗم٣مرب زمكم إهمراد واظمجتٚمٔم٣مت: -1

فمعم آصمتامع، وايمتٔم٣مرف، وآطمتالط، وٓ صُمٌِؾ ايمٛم٣مس َمٛمذ زمدء اخلٙمٝمٗم٥م  

يٚم٘مـ هلذه إَمقر أن سمتحٗمؼ وسمِمٌح واومًٔم٣م َمٙمٚمقؽًم٣م إٓ َمـ طمالل آسمِم٣مل واحلقار، 
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هم٣مٓسمِم٣مل فم٣مَمؾ َمٜمؿ دم سم٘مقيـ اظمجتٚمٔم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، و احلقار ؽم٤ٌم رئٝمس دم 

٣َم  }سمٔم٣مرف أهمراده٣م وسمآيمػ َم٘مقٞم٣مهت٣م، وم٣مل سمٔم٣ملم: ََٰٟٓمهيُّ ـ َذىَمر َوُأٞمَثكَٰ يمٛم٣َّمُس إِٞم٣َّم طَم ٱَيَٰ َٙمٗمٛمََُٰ٘مؿ َمِّ

ْا إِنَّ َأىمَرََمُ٘مؿ فِمٛمَد   {َأسمَٗمٝمَُٰ٘مؿ إِنَّ اهلل فَمٙمِٝمٌؿ طَمٌغِم اهللَوصَمَٔمٙمٛمََُٰ٘مؿ ؾُمُٔمقزم٣م َووَمٌَآئَِؾ يمَِتَٔم٣مَرهُمقَٰٓ

(، وٓ يٚم٘مـ َمٛمْمٗمٝم٣ًّم أن سمٗمقم جمٚمقفم٥م اصمتامفمٝم٥م ٓ ضمقار زمٝمٛمٜم٣م : يمذيمؽ ٣١)احلجرات:

 تٚمرار احلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م .فُمّد احلقار ضورة َمـ ضورات اؽم

 حتٗمٝمؼ اظمِم٣ميمح اظمُمؼمىم٥م: -١

يًٜمؿ احلقار اإلجي٣ميب دم طمٙمؼ ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم إهمراد وايمدول، إَمر  

ايمذي يًٜمؿ دم سمٙمٌٝم٥م احل٣مصم٣مت ايميوري٥م وسمقهمغم اظمتْمٙم٣ٌمت إؽم٣مؽمٝم٥م ايمتل حيت٣مصمٜم٣م 

ح َمـ ايمِمٔم٤م اإلٞم٣ًمن دم ضمٝم٣مسمف، ودم نمٝم٣مب احلقار وؾمٝمقع اخلالف وايمٛمزاع يِمٌ

زمؾ َمـ اظمًتحٝمؾ سمقهمغم أدٞمك اظمتْمٙم٣ٌمت اظمٔمٝمُمٝم٥م يمألهمراد همّماًل فمـ ايمدول، همٖمل 

ضم٣ميم٥م ايمتقاهمؼ يتٔم٣مون أهمراد ايمدويم٥م ايمقاضمدة فمعم سمٟمَمكم هذه احل٣مصمٝم٣مت، وفمعم 

اظمًتقى ايمدورم سمٔمٚمؾ ايمدول فمعم إفم٣مٞم٥م زمٔمّمٜم٣م دم سمقهمغم اظمتْمٙم٣ٌمت ايمالزَم٥م يمٌٗم٣مء 

خلػمات وايمِمٛم٣مفم٣مت وايمٔمٙمقم وايمت٘مٛمقصمٝم٣م، سمتداوهل٣م اجلٛمس اإلٞم٣ًمين، هم٣ميمثروات وا

ايمدول همٝمام زمٝمٛمٜم٣م، ويًتٖمٝمد َمٛمٜم٣م إهمراد فمعم اطمتالف فمٗم٣مئدهؿ وأصمٛم٣مؽمٜمؿ يمتحٗمٝمؼ 

 أنّ  وشم٦ٌم فمرف ومد "ايمتٛمٚمٝم٥م اظمْمٙمقزم٥م، ودم سمٗمرير هذا إَمر يٗمقل ازمـ طمٙمدون: 

 مجٝمًٔم٣م قنَمتٔم٣موٞم وأهّنؿ َمٔم٣مؾمف، دم ضم٣مصم٣مسمف زمتحِمٝمؾ َمًتٗمّؾ  نمغم ايمٌمم َمـ ايمقاضمد

    ."ذيمؽ فمعم فمٚمراهنؿ دم

                                                           
 -ايمٖم٘مر ، دار452فمٌد ايمرحـ زمـ طمٙمدون، َمٗمدَم٥م ازمـ طمٙمدون، حتٗمٝمؼ: طمٙمٝمؾ ؾمح٣مدة، ص ( ٣)

 م.٣988 - هـ ٣428، 1زمغموت، ط
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وسمٓمٜمر أمهٝم٥م احلقار دم جم٣مٓت أطمرى َمتٔمددة: ىمٛممم ايمثٗم٣مهم٥م، وزمٛم٣مء 

احلّم٣مرة، وسم٣ٌمدل اخلػمات، وسمٔمٙمؿ ايمٔمٙمؿ، وح٣مي٥م ايمٌمم َمـ إوزمئ٥م وإَمراض، 

صؾ واحلقار ايمٌٛم٣مء وسمْمٌٝمؼ ايمٗم٣مٞمقن، وهذا َم٣م ٓ ُيٚم٘مـ حتٗمٝمٗمف إٓ زمقصمقد ايمتقا

ايمذي يٗمقم فمعم ايمٔمدايم٥م، واضمؼمام ايمرأي أطمر، وايمقصقل إلم حتٗمٝمؼ اظمِم٣ميمح 

 اظمُمؼمىم٥م.

 ٞمامذج احلقار اإلٞم٣ًمين:

 زمكم يٚم٘مـ سمٗمًٝمؿ احلقار ايمديٛمل إلم ومًٚمكم: احلقارايمديٛمل: و احلقار -وىمام 

 ايمقاضمد، واحلقار َمع أسم٣ٌمع ايمدي٣مٞم٣مت إطمرى. ايمديـ أسم٣ٌمع

 أسم٣ٌمع ايمديـ ايمقاضمد: احلقار زمكم 

ئمد احلقار زمكم أصح٣مب أراء اظمختٙمٖم٥م َمـ أهؿ ايمقؽم٣مئؾ ايمتل سم٠مدي إلم 

آسمٖم٣مق وايمقصقل إلم أهمّمؾ ايمٛمت٣مئ٨م، وسم٣مرخيٛم٣م اإلؽمالَمل يزطمر زمِمقر َممموم٥م َمـ 

ٞمامذج احلقار اإلجي٣ميب ايمتل ضمٖمٓم٦م زمٝمّم٥م إَم٥م َمـ ايمتٚمزق، وأؽمٜمٚم٦م دم ٞممم 

ـ ايمتٔمِم٤م ٓصمتٜم٣مدات ايمٖمٗمٜم٣مء دم اظم٣ًمئؾ ايمديـ ورد ايمُمٌٜم٣مت فمٛمف، وومٙمٙم٦م َم

 ايمٖمٗمٜمٝم٥م، ويٚم٘مـ إزمراز أمهٝم٥م احلقار ايمديٛمل دم هذا اجل٣مٞم٤م َمـ طمالل أيت:

 :أوًٓ: احلٖم٣مظ فمعم وضمدة إَم٥م

يٓمٜمر أشمر احلقار دم حتٗمٝمؼ وضمدة إَم٥م همٝمام صمرى زمكم اظمٜم٣مصمريـ وإٞمِم٣مر دم 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وَم٣م صمرى دم ؽمٗمٝمٖم٥م زمٛمل ؽم٣مفمدة ٓطمتٝم٣مر طمٙمٝمٖم٥م رؽمقل اهلل )صعم اهلل

سمف، وَمٛم٣مومُم٥م أراء اظمتداويم٥م، وايمقصقل ٣مهذا احلقار َمـ إزمداء ىمؾ ؿمرف يمرأيف وومٛم٣مفم
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إلم َم٣م همٝمف اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م، وومد أدى هذا احلقار ايمٌٛم٣مء إلم َمٛمع ايمتِم٣مدم واخلالف، 

واطمتٝم٣مر أيب زم٘مر ايمِمديؼ طمٙمٝمٖم٥م يمٙمٚم٠مَمٛمكم زمٔمد ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زم٣مسمٖم٣مق 

  .اجلٚمٝمع ورو٣مهؿ

 شم٣مٞمًٝم٣م: رد ايمُمٌٜم٣مت:

يمٙمخقارج وزمٝم٣من هم٣ًمد  -ريض اهلل فمٛمٜمام -ويتٚمثؾ زمحقار فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس 

، وىم٣من َمـ ٞمت٣مئ٨م هذا احلقار أن فم٣مد ىمثغم َمـ َمذهٌٜمؿ وأهم٘م٣مرهؿ وَمٔمتٗمداهتؿ

 اخلقارج فمـ آرائٜمؿ وَمٔمتٗمداهتؿ اخل٣مؿمئ٥م. 

 شم٣ميمًث٣م: ٞمٌذ ايمتٔمِم٤م اظمذهٌل:

روج َمـ ايمتٔمِم٤م اظمذهٌل وَم٣م ي٠مدي إيمٝمف َمـ همروم٥م واطمتالف وٓ ؽمٌٝمؾ يمٙمخ

إٓ زم٣محلقار، وؽمغم أصح٣مب اظمذاه٤م ضم٣مهمٙم٥م زم٣محلقار ايمٌٛم٣مء ايمذي يزيؾ ايمتٔمِم٤م، 

َراوْرِدي ومم٣م يذىمر دم ذيمؽ َم٣م ذىمره ازْمـ  دِم  ضمٛمٝمَٖم٥م َوَأزم٣م ََم٣ميمًِ٘م٣م َرَأْي٦م "وَم٣مَل:  ايمدَّ

ِجد ًْ طِمَرة ايْمٔمَُم٣مء زمٔمد -ؿَوؽمٙم فَمَٙمْٝمفِ  اهلل صعم - اهلل َرؽُمقل ََم ْٔ  يتذاىمران ومه٣م ا

 أَمًؽ فَمَٙمْٝمِف، َوفمٚمؾ زمِفِ  وَم٣مَل  ايمَِّذي ايمَٗمْقل فمعم َأضمدمَه٣م وومػ إِذا ضَمتَّك ويتدارؽم٣من،

َٓ  سمٔمًػ نمغم َمـ َص٣مضمٌف فَمـ َأضمدمَه٣م  ايمٕمداة يِمٙمٝم٣م ضَمتَّك َِمْٛمُٜماَم، يمَقاضِمد ختْمئ٥م َو

  ."َذيمِؽ  جمٙمًٜمام دِم 

                                                           

 .68١2يٛمٓمر سمٖمِمٝمؾ هذا احلقار دم احلدي٧م ايمذي رواه ايمٌخ٣مري، ىمت٣مب احلدود، ضمدي٧م رومؿ: ( ٣)

  .٣6742ٛمـ ايمٌٝمٜمٗمل، رومؿ: يٛمٓمر سمٖمِمٝمؾ هذا احلقار: ؽم( 1)

  زمغموت. ،، فم٣ممل ايم٘مت٤م 8٣وأصح٣مزمف، ص  ضمٛمٝمٖم٥م أيب فمقم احلٛمٖمل، أطم٣ٌمر زمـ احلًكم( ١)
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 يمديـ:رازمًٔم٣م: زمٝم٣من أضم٘م٣مم ا

فمٙمٝمف  –َمع صمػميؾ  –صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ –ويٓمٜمر هذا دم ضمقار ايمٛمٌل 

 –همٝمام ُئمرف زمحدي٧م صمػميؾ، وزمحّمقر مجع َمـ ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام  –ايمًالم

ضمٝم٧م سمؿ َمـ طمالل هذا احلقار زمٝم٣من أصقل ايمديـ  –روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ

ـ َمع ايمرصمؾ ايمذي مل حيً –وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم –، ىمذيمؽ ضمقاره وأرىم٣مٞمف

 .ىمٝمٖمٝم٥م ايمِمالة ايمِمحٝمح٥م –صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ –صالسمف، همٔمٙمٚمف ايمٛمٌل 

 احلقار َمع أسم٣ٌمع ايمدي٣مٞم٣مت:

زمٛمٝم٦م أضم٘م٣مم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم احِل٘مؿ وحتٗمٝمؼ َمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد دم اظمٔم٣مش     

واظمٔم٣مد، وسمٛمٓمٝمؿ فمالوم٣مهتؿ زمرهبؿ و زم٣مٔطمريـ، واظمٗمِمد ايمٔم٣مم يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ هق 

ٞمٓم٣مم ايمتٔم٣ميش همٝمٜم٣م، وومد أفمْمك ايمٗمرآن أمهٝم٥م ىمٌغمة يمٌٝم٣من فمامرة إرض، وضمٖمظ 

أصقل ايمتٔم٣ميش َمع أطمر: يمتحٗمٝمؼ ايمتقاصؾ  ايمًٙمٚمل، وضمٖمظ إَمـ، وإرؽم٣مء 

دفم٣مئؿ ايمقؽمْمٝم٥م، وضمٖمظ ضمٗمقق ايمٛم٣مس فمعم اطمتالف أدي٣مهنؿ، وَم٣م َمـ ؾمؽ أن 

احلقار وايمتقاصؾ زمكم زمٛمل اإلٞم٣ًمن هق ايم٘مٖمٝمؾ زمتحٗمٝمؼ ىمؾ ذيمؽ، وأن اٞمٔمدام هذه 

َٕمقر ي٠مدي إلم ايمتٛم٣مهمر وايمٌٕمّم٣مء وايمُمحٛم٣مء، وضمتك ٓ حيدث رء َمـ ذيمؽ همٗمد ا

إىمراه أضمد فمعم ايمدطمقل دم اإلؽمالم، وأومر  مأسم٣مح اإلؽمالم ضمري٥م اطمتٝم٣مر ايمديـ وفمد

                                                           

 ايمٛمٌل صمػميؾ ؽم٠مال يٛمٓمر سمٖمِمٝمؾ هذا احلقار دم احلدي٧م ايمذي رواه ايمٌخ٣مري، ىمت٣مب اإليامن، زم٣مب( ٣)

 . 52واإلضم٣ًمن، رومؿ:  واإلؽمالم، اإليامن، فمـ (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم)

 اهلل صعم) ايمٛمٌل أَمر يٛمٓمر سمٖمِمٝمؾ هذا احلقار دم احلدي٧م ايمذي رواه ايمٌخ٣مري، ىمت٣مب إذان، زم٣مب( 2)

 . 79١زم٣مإلفم٣مدة، رومؿ: رىمقفمف يتؿ ٓ ايمذي (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف
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زمحرَم٥م دَم٣مء وأَمقال أهؾ ايمذَم٥م واظمٔم٣مهديـ، وأوص هبؿ، وأَمر زم٣ميمػم واإلضم٣ًمن 

، وأىمد فمعم أن اطمتالف ايمديـ ٓ يم٘مؾ َمـ مل يٗم٣مسمؾ أو يٓم٣مهر فمعم ومت٣مل اظمًٙمٚمكم

، وزمكم أن إصؾ دم ايمٔمالوم٥م زمكم يٙمٕمل ضمٗمقق ذوي ايمٗمرزمك، وأَمر زم٣ميمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمد

   اجلٚمٝمع أن سم٘مقن وم٣مئٚم٥م فمعم ايمٛمِمح اظمت٣ٌمدل.

وومد ضمرص اإلؽمالم وَمٛمذ زمزوغ همجره فمعم احلقار َمع مجٝمع إؿمراف 

 يمتحٗمٝمؼ اظمِم٣ميمح اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م.

 أمهٝم٥م احلقار ايمثٗم٣مدم:

 فمٙمٝمٜم٣م ٞمٌٛمل َمُمؼمىم٥م ومقاؽمؿ فمـ يمٙمٌح٧م سمدهمٔمٛم٣م احلٝم٣مسمٝم٥م يميورةا إن

 ايمٙمجقء وَمذاهٌٜمؿ فمٗم٣مئدهؿ دم اظمختٙمٖمكم فمعم يٚمقم َم٣م وهق فمالوم٣مسمٛم٣م َمع أطمريـ،

 ضمقار وهق ايمتٔم٣مَمؾ وايمثٗم٣مهم٥م واحلّم٣مرة، ضمقار وهق احلقار، أيمقان َمـ آطمر يمقن إلم

 زمح٘مؿ اجلقار زمكم ايمٌمم ايمتٔم٣ميش ؿمٌٝمٔم٥م ومتٙمٝمف ايمممفمٝم٥م، ايمًٝم٣مؽم٥م سمٖمروف

 واظمِمٙمح٥م.

 فمٙمٝمٜم٣م يتٖمؼ ايمتل اظمُمؼمىم٥م ايمٛمٗم٣مط فمعم احلقار َمـ ايمٙمقن هذا ويرىمز

٣ًٌم ؽمٌٝمٙمٜم٣م، دم وايمت٘م٣مسمػ سمٔمٚمٝمٗمٜم٣م إلم همٝمٜمدهمقن اظمتح٣مورون،  سمِمْمٌغ َم٣م ونم٣ميم

 زمكم وايمتٔم٣ميش ايمٔم٣مظمل، ايمًالم ضمقل ىم٣محلقار اظمِمٙمحٝم٥م، أو إطمالومٝم٥م زم٣ميمِمٌٕم٥م

 ومّم٣مي٣م وَمٔم٣مجل٥م ومٝمؿ احلري٥م وايمٔمدل واظم٣ًمواة، ايمُمذوذ، وإرؽم٣مء وَم٘م٣مهمح٥م إَمؿ،

 .إهي وايمتٖم٘مؽ إطمالومل آٞمحالل

 ايمثٗم٣مهم٣مت زمكم ايمتٗم٣مرب حتٗمٝمؼ هل أؽمٚمك يمٕم٣مي٥م وؽمٝمٙم٥م هق ايمثٗم٣مدم واحلقار

 أو آيمٝم٥م همٜمق وايمتْمرف، واحلروب يمٙمٛمزافم٣مت اظم٠مدي٥م اخلالهم٣مت وسمٖم٣مدي اظمختٙمٖم٥م



   

  - 197 - 

 

 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 اجلامفم٣مت زمكم وايمتٖم٣مهؿ ايمتقاصؾ ؼوحتٗمٝم اظمت٣ٌمفمدة، ايمٛمٓمر وصمٜم٣مت يمتٗمري٤م وؽمٝمٙم٥م

 إلم ي٠مدي شمٗم٣مدم ضمقار نمٝم٣مب ٕن خمتٙمٖم٥م، أَم٘مٛم٥م دم أو واضمد َم٘م٣من دم اظمتٔم٣ميُم٥م

 يم٘مؾ أن إلم ذيمؽ دم ايم٤ًٌم وئمقد آصمتامفمل، وايمٛمًٝم٨م اظمجتٚمع وضمدة سمٖم٘مٝمؽ

 واٞمٕمالومٜم٣م يمٙمثٗم٣مهم٥م طم٣مص إؿم٣مر سم٘مقيـ دم سمًٜمؿ وسمٗم٣ميمٝمد وفم٣مدات ضمٝم٣مة ٞمٚمط شمٗم٣مهم٥م

 .ايمدويم٥م أو اظمجتٚمع وهق اظمُمؼمك اإلؿم٣مر سمٖم٘مٝمؽ إلم ي٠مدي ٣ممم ٞمٖمًٜم٣م، فمعم

 دم اظمقصمقدة ايمثٗم٣مهم٣مت مجٝمع زمممفمٝم٥م آفمؼماف ي٘مرس ايمثٗم٣مدم هم٣محلقار

 وحتٗمٝمؼ وسمٗم٣ميمٝمده٣م، وومٝمٚمٜم٣م إطمرى ايمثٗم٣مهم٣مت فم٣مدات فمعم وايمتٔمرف اظمجتٚمع،

 ظمت٣ٌمدلا وآضمؼمام اظمجتٚمع، داطمؾ اظمقصمقدة ايمثٗم٣مهم٣مت مجٝمع زمكم واحلري٣مت اظم٣ًمواة

 . اظمختٙمٖم٥م ايمثٗم٣مهم٣مت زمكم

 رىم٣مئز احلقار ايمثٗم٣مدم:

سمٔمد اظمُمؼمىم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل جتٚمع زمكم زمٛمل ايمٌمم هل ايمٗم٣مفمدة ايمتل يٗمقم 

فمٙمٝمٜم٣م احلقار ايمثٗم٣مدم، وهذه اظمُمؼمىم٣مت َمتٔمددة َمتٛمقفم٥م، َمٛمٜم٣م ايمٔم٣مم واخل٣مص، 

٣م، يٟميت دم وَمٛمٜم٣م َمُمؼمىم٣مت دافمٚم٥م، وهل ىمثغمة ٓ ي٘مٖمل اظمٗم٣مم هٛم٣م يمذىمره٣م مجٝمٔمً 

 َمٗمدَم٥م هذه اظمُمؼمىم٣مت:

وهل َمُمؼمك  َمًتٗمرة دم ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م، همْمرة إطمالق: هم٣مٕطمالق -٣

إٞم٣ًمين َمٜمؿ يمٙمحقار زمكم زمٛمل ايمٌمم يمٙمدفمقة إلم إطمالق ايمٖم٣موٙم٥م: 

ىم٣ميمِمدق وإَم٣مٞم٥م وايمٔمدل، وايمػم واإلضم٣ًمن ...، وايمتِمدي يمٙمرذائؾ، 

ٜم٣م زمكم ايمدي٣مٞم٣مت وزمٛمل ىم٣ميم٘مذب واخلٝم٣مٞم٥م وايمٓمٙمؿ ... وهذه أَمقر جمٚمع فمٙمٝم

 ايمٌمم.
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احلٗمقق اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م: ضمٝم٧م يُمؼمك ايمٌمم مجٝمًٔم٣م دم مجٙم٥م َمـ احلٗمقق،  -1

ىمحٗمٜمؿ دم احلري٥م، وإَمـ وايمٔمدل واظم٣ًمواة وايم٘مراَم٥م، وهؿ َمُمؼمىمقن 

 دم هذه احلٗمقق، ٓ جيقز اٞمتٗم٣مصٜم٣م أو ؽمٙمٌٜم٣م َمٛمٜمؿ. 

إلٞم٣ًمن ايمري٣مو٥م وايمٖمٛمقن: وهل َمـ اظمُمؼمىم٣مت ايمدافمٚم٥م ايمتل جتٚمع زمٛمل ا -١

وسمٛممم إيمٖم٥م زمٝمٛمٜمؿ، وهل أَمر َمُمؼمك زمكم ايمدي٣مٞم٣مت واظمجتٚمٔم٣مت 

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م.

وطمت٣مًَم٣م .. هم٣محلقار اإلٞم٣ًمين زمٟمٞمقافمف اظمختٙمٖم٥م هق ضورة ضمٝمقي٥م ٓؽمتٚمرار 

ايمٛمقع اإلٞم٣ًمين فمعم هذه إرض، وحتٗمٝمؼ ايمتآيمػ وايمتٗم٣مرب وايمتٔم٣مرف زمٝمٛمٜمؿ: 

ويقصؾ يمتٔم٣مون زمٛم٣مء زمٝمٛمٜمؿ دم  ذيمؽ أٞمف يُم٘مؾ ومقاؽمؿ َمُمؼمىم٥م زمكم زمٛمل اإلٞم٣ًمن،

اظمج٣مٓت ىم٣مهم٥م، ويًٜمؿ دم ٞمٌذ اخلالف وحتٗمٝمؼ إَمـ اظمجتٚمٔمل زمكم أهمراد اظمجتٚمع 

ايمقاضمد، وإَمـ ايمدورم زمكم دول ايمٔم٣ممل وؾمٔمقزمف، فمعم اطمتالف أدي٣مهنؿ، وأيمقاهنؿ، 

وأصمٛم٣مؽمٜمؿ، وشمٗم٣مهم٣مهتؿ، ىمام أٞمف فم٣مَمؾ رئٝمس دم سمٗمدم ايمُمٔمقب ورهم٣مهٝمتٜم٣م وسمقهمغم 

 ٣م وضم٣مصم٣مهت٣م دم إَمقر ىمٙمٜم٣م. َمتْمٙم٣ٌمهت

*       *       *
 

  



   

  - 199 - 

 

 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

()األدياٌ ًتشاركيا يف تناء حضارج اإلنساٌ
 

 

 وص٣مرت واوح٥م، ؽمٚم٥م أطمر َمع ايمتٖم٣مفمؾ فمـ ايمٔمجز همٝمف أصٌح ووم٦م دم

 واظمِمٙمح٥م ايمٗمقة َمٖمردات فمٙمٝمٜم٣م ، وهيٝمٚمـ اإلَمالءات َمـ ايم٘مثغم حتٚمؾ ايمتٔم٣مَمؾ يمٕم٥م

ًٓ  ايمٓمرهمٝم٥م،  وم٣مدر ضمقار دم إجي٣مزمٝم٥م يمٕم٥م سمتٝمح ايمتل اظمُمؼمىم٥م ايمٗمقاؽمؿ فمعم ايمٙمٗم٣مء َمـ زمد

 هذا طمالل َمـ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتج٣مرب سمراىمؿ َمـ وآؽمتٖم٣مدة إهم٘م٣مر، اؽمتٛم٣ٌمط فمعم

 . ايمتالومل

 وومٝمٚمف آرائف اهتامَمف يمٖمرض آٞمتامءات ، ص٤م اجلٚمٝمع اطمتالف وفمعم

 ايمًٛمقات حمِمٙم٥م زم٣مسم٦م يمذيمؽ : "ايمرأي"يمتخرج فمـ إؿم٣مر  احلّم٣مري٥م وصمذوره

ىم٣من  ، فمٚمٝمؼ همٝمام زمٝمٛمٜم٣م سمقاصؾ َمـ - َمٖمؼمض هق ظم٣م زم٣مظمٗم٣مرٞم٥م - سمذىمر ٓ إطمغمة

٣ًٌم، وإلم أطمر ومٌقل إلم زم٣ميميورة ي٠مدي وٓ يزال هق ايمْمريؼ ايمذي ٣ًٌم ووم٣ميم  ومٙم

ًٓ  اظمُم٣مرىم٥م زمٖم٘مرة آيمتزام  اهلٝمٚمٛم٥م.  َمـ زمد

زم٣ميمٗمقة ،  ايمرأي همرض َمٌدأ زمٟمن سم٠مَمـ جتٔمٙمٜم٣م جت٣مرب اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م فم٣مؾم٦م يمٗمد

 فمـ ايمْمقفمل ايمتخقم َمـ ٞمقع إٓ هق َم٣م وايمٕمراس ايمٖم٘مري اظمُمحقن زم٣ميمٔمٛمػ،

 وايم٠ًمال ىم٣من، زمٙمد أي دم إهمراد يمدى احلري٥م ؾمٔمقر وومتؾ زمؾ واظمٔمرهم٥م، ايمٖمٜمؿ

 واحلّم٣مري٥م ايمتل اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٗمٝمؿ صمقهر َمـ ٞمٔمقم أن يٚم٘مٛمٛم٣م ىمٝمػ هق: أن، اظمْمروح

                                                           

( ) اظم٠ممتر اإلؽمالَمل إوريب زمٖمرٞم٣ًم. فم٣مم زمُم٣مري، أَمكم د/حمٚمد 
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 ومٝمٚم٥م يمتٔمقم إٓ صم٣مءت َم٣م يمتلا ايمًاموي٥م ايمممائع مجٝمع صمقهر ايمقوم٦م ذات دم هل

 ايم٘مقن؟ خمٙمقوم٣مت ؽم٣مئر فمعم اإلٞم٣ًمن

 وآٞمٗمالزم٣مت آصمتامفمٝم٥م، واظمتٕمغمات ايمًٝم٣مؽمٝم٥م، إضمداث وزمال ؾمؽ هم١من

 وزم٣مء فم٣مم طمالل وطم٣مص٥م إطمغمة ايمٔمٗمقد طمالل ايمٌممي٥م َمرت هب٣م ايمتل ايمٖم٘مري٥م،

 دهمٔم٦م ٌٝم٥م،ؾمٔم و رؽمٚمٝم٥م، َم٣ٌمدرات فمدة ص٣مضمٌتٜم٣م سمدافمٝم٣مت َمـ أضمدشمتف َم٣م و ىمقروٞم٣م،

 و واإلفمالَمٝمكم، إزمح٣مث وَمراىمز ايمٖم٘مري٥م، و ايمديٛمٝم٥م، ايمٗمٝم٣مدات و ايمٗمرار، زمِمٛم٣مع

 فمعم وسمٟمشمغمه٣م إضمداث هذه َمِمغم يمتدارس ومٙمٝمالً: يتقومٖمقا أن اظمدين، اظمجتٚمع َمٛمٓمامت

 إصمٛم٣مس وَمًتٗمٌؾ واومع همٗمط ويمٝمس ايمٌممي٥م وَمًتٗمٌؾ واومع وفمعم ايمٔم٣مظمل اظمُمٜمد

 .حلّم٣مراتوا وإدي٣من وايمثٗم٣مهم٣مت

 :ومّمٝم٥م احلقار

 مجٝمع فمعم َمٙمح٥م ضورة اظمٔم٣مس فم٣مظمٛم٣م دم احلقار ومّمٝم٥م أصٌح٦م يمٗمد

 فمعم اظمُم٘مالت همٝمف وسمٔمٗمدت اظمِم٣ميمح همٝمف سمُم٣مزم٘م٦م فمٌم دم ٞمٔمٝمش  ضمٝم٧م اظمًتقي٣مت،

 وآومتِم٣مدي٥م، ايمًٝم٣مؽمٝم٥م، إصٔمدة مجٝمع وفمعم اظمٔم٣مس، واومٔمٛم٣م دم يمف َمثٝمؾ ٓ ٞمحق

 أو حمٙمٝم٣ًّم، ؽمقاء اظمُم٘مالت هذه سمِم٣مفمد يْم٣ميمٔمٛم٣م يقم زمٔمد ٣مويقَمً  وايمديٛمٝم٥م، وآصمتامفمٝم٥م،

 إلم زمٔمّمٜم٣م يٖميض ومد وسمراؾمٗم٣مت وضمروب سافم٣مت أؾم٘م٣مل همتٟمطمذ فم٣مظمٝم٣ًّم، أو إومٙمٝمٚمٝم٣ًّم،

 . وهتجغمه اظمخ٣ميمػ إزم٣مدة

 َمـ ضورة زمؾ ضمتٚمٝم٣ًّم، أَمًرا أصٌح ومد احلقار زمٟمن ايمٗمقل يٚم٘مـ هٛم٣م وَمـ

 هلذه ضمٙمقل فمـ ايمٌح٧م أصمؾ َمـ زمؾ ذاسمف ضمد دم ىمٕم٣مي٥م يمٝمس ايمٔمٌم، ضورات

 اظمختٙمٖم٥م ايمديٛمٝم٥م وسمقـمٝمٖم٣مهت٣م ايمٓم٣مهرة وسمتِمدر. ايمٖمتـ َمـ ونمغمه٣م اظمث٣مرة اظمُم٣مىمؾ
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إشمر دم  َمـ يتجزأ ٓ صمزًءا اؽمتٕمالهل٣م و ايمديٛمٝم٥م ايمٗمّم٣مي٣م سمٔمد ضمٝم٧م ايمٗم٣مئٚم٥م: هذه

 َم٘م٣مٞم٥م َمـ فمٙمامؤه زمف حيٓمك وَم٣م ايمٛم٣مس يمدى فمٚمٝمؼ سمٟمشمغم َمـ يمٙمديـ ظم٣م فمٗمقل ايمٛم٣مس

 زمكم احلقار َمـ يتجزأ ٓ صمزًءا ايمديٛمل احلقار ئمد ىمام. اظم٠مَمٛمكم فمٛمد ةىمٌغم

 هق أؽم٣مؽًم٣م، ىمام وم٣مَم٦م ومد ايمٔم٣ممل َمـ َم٘م٣من ىمؾ دم هم٣محلّم٣مرات احلّم٣مرات،

 ومٚم٥م - ايمٝمقٞمً٘مق ٞمٓمر دم ايمٝمقم ضمتك ئمد ايمذي ايمديـ َمـ وم٣مفمدة َمٔمروف، فمعم

 يمٙمٕم٥ما إلم زم٣مإلو٣مهم٥م ضمّم٣مرة ٕي ايمرئٝم٥ًم اظم٘مقٞم٣مت أضمد -٣982 َم٘مًٝم٘مق

 .وايمثٗم٣مهم٥م وايمت٣مريخ

 أطمرى أؾم٘م٣مل أي فمـ فمزيمف يٚم٘مـ ٓ ايمديٛمل احلقار أن يمٛم٣م يتّمح هٛم٣م َمـ

 وومد. ٞمرد مل أم أردٞم٣م طمٖمٝم٣ًّم أو ـم٣مهًرا سمُم٣مزم٘م٣م زمآطمر أو زمُم٘مؾ َمٔمٜم٣م يتُم٣مزمؽ ٕٞمف يمٙمحقار:

 اظمًتٛمغميـ اظمٔم٣مسيـ إدي٣من فمٙمامء أضمد )ه٣مٞمز ىمقٞم٨م ( إؽمت٣مذ ايمٌدهٝم٥م هذه فمعم أىمد

 إٓ إدي٣من زمكم ؽمالم وٓ إدي٣من، زمكم زم٣ميمًالم إٓ ايمٔم٣ممل دم ؽمالم ٓ " زمٗمقيمف: ٣مٞمٝم٣مأظم دم

، وهذا ايمذي "وايمت٣ًمَمح واحلري٥م وايمٔمدل يمٙمًالم فم٣مظمٝم٥م أطمالق فمعم زمٝمٛمٜم٣م همٝمام زم٣ميمتالومل

ٓ يٚم٘مـ إرؽم٣مء ومقافمده وسمٔمزيز َم٣ٌمدئف دون احلقار، ايمذي ٓ يٚم٘مـ أيّم٣ًم ايممموع همٝمف َم٣م 

واة زمكم ىم٣مهم٥م أؿمراهمف، هم٣محلقار ٓ يٌٛمك فمعم متٝمٝمز ومت٣ميز وٓ فمعم ايمٌدء مل سمتحٗمؼ اظم٣ًم

 زم٣ميم٘مراهٝم٥م. 

 هم٣مفمٙمٝم٥م إدي٣من:

إن احلدي٧م فمـ هم٣مفمٙمٝم٥م إدي٣من، وايمٌح٧م دم ايمٔمالوم٥م ايمتُم٣مرىمٝم٥م وصٜمر ايمٔمقاَمؾ  

اظمُمؼمىم٥م يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم زمٛم٣مء احلّم٣مرة ايمتل سمتْمٙمع اظمجتٚمٔم٣مت يمٌٛم٣مئٜم٣م َمٛمذ ايمٗمدم، 
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ؽمٚمك ايمدرصم٣مت،  سمٗمتيض دم ايمٌداي٥م إدراك اظمُم٘مٙم٥م، ذيمؽ أن َمٔمرهم٥م وايمقصقل هب٣م ٕ

ايمٔمٙم٥م هل ٞمِمػ ايمدواء، وزمٔمدئذ ٓ زمد َمـ جت٣موز ايمٔمٗم٣ٌمت وايمتحدي٣مت ايمٗم٣مزمٔم٥م دم 

 ايمْمريؼ.

، "ايمُمؽ"إضمدى ايمٔمقاَمؾ ايمتل سمٙمٜم٤م َمـ سمرؽمٝمخ  "ايمتٔمٚمٝمؿ"وسمٔمد شمٗم٣مهم٥م 

أىم٣مٞم٦م فمعم ، ؽمقاء  وايمٗمٙمؼ َمـ أطمر فمٛمد وصمقد أي َمـ همرص زمٛم٣مء ايمٔمالوم٣مت

، َمـ َمثؾ سمٔمٚمٝمؿ ؽمٙمقك  ، أم نمغمه ، أم شمٗم٣مدم صٔمٝمد ؾمخيص اصمتامفمل، أم سمرزمقي

اظمتْمرف، واإلره٣ميب فمعم جمتٚمع ىم٣مَمؾ، رنمؿ أٞمف يٚمثؾ ضم٣ميم٥م ؾم٣مذة، ونمري٥ٌم فمعم 

ذات جمتٚمٔمف، إو٣مهم٥م يمٌٔمض ايمِمقر اظمٌٔمثرة وايمٕمري٥ٌم فمـ إدي٣من، ايمتل سمٖمرزه٣م 

، حت٦م نمْم٣مء "اخل٣مص٥م"حتٗمٝمؼ أهداهمٜم٣م زمٔمض اجلامفم٣مت ايمديٛمٝم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م، زمٕمٝم٥م 

 . "ايمتُمقيف ايمديٛمل"ديٛمل مم٣م يي زمًامضم٥م إدي٣من، طمٙمػ ومّم٣ٌمن 

إفمالَمل َمت٣ٌميـ  "سمّمخؿ"إن ىم٣مهم٥م ايمٔمقاَمؾ أٞمٖم٥م، وزم٣ميمتزاَمـ َمع وصمقد 

 "ايمرداء"اظمٜمٛمٝم٥م، وايم٘مٖم٣مءة، وايمثٗم٣مهم٥م، وإهداف: ئمزز َمـ إذىم٣مء ؾمٔمٙم٥م متزق َمـ 

ًٓ َمـ آٞمدَم٣مج وايمتٔم٣مرف اجل٣مَمع يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، َمّم٣مفمًٖم٣م َم ـ همرص ايمٔمزيم٥م زمد

وايمتقاصؾ، إو٣مهم٥ًم يمٌٔمض ايمٖمجقات اإلصمرائٝم٥م ايمتل ٓ سمزال سمُم٘مؾ فمٌئ٣ًم 

، َمـ َمثؾ اإلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمقاومٔم٥م همٝمام خيصُّ ضمري٥م ايمتٔمٌغم، واضمؼمام "أطمالومٝم٣ًّم"

آطمتالف، ودم ذات ايمقوم٦م فمدم ايمتٔمدي فمعم اخلِمقصٝم٣مت، وَمٔم٣مَمٙم٥م أطمر ىمام 

 ٚمـ ؽمٝم٣مق ايمٔمالوم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، زمٔمٝمًدا فمـ اٞمِمٜم٣مر أو ذوزم٣من اهلقي٥م.جي٤م أن ي٘مقن و

وأَم٣م زمام يتٔمٙمؼ زمخِمقص زج آهت٣مَم٣مت فمعم ؽمامضم٥م إدي٣من، همال ؾمؽ أن 
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إدي٣من ىم٣مهم٥ًم ضمث٦م ودفم٦م يمٙمتٔم٣مرف وايمتٕمٙم٤م فمعم آطمتالف وايمتٖمرق، همال زمد َمـ 

ؽمٝم٣مؽمٝم٥م،  آفمؼماف زمٟمن ايمتحدي٣مت ٓ سمٛمٌع َمـ ايمدي٣مٞم٣مت، زمؾ هل فمقائؼ وأزَم٣مت

مم٣م يقهمر ايم٘مثغم َمـ ايمقوم٦م واجلٜمد دم ايمقصقل حلؾ سمٙمؽ ايمتحدي٣مت، َمـ طمالل 

 سمٖمٔمٝمؾ اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين. 

اإلٞم٣ًمن، زم٣مٓٞمْمالق  ضمّم٣مرة زمٛم٣مء وسمُم٣مرىمٜم٣م دم إدي٣من هم٣مفمٙمٝم٥م وي٘مقن إزمراز

َمـ َمُمؼمىم٣مهت٣م اظمتٚمثٙم٥م زم١ميامهن٣م زم٣مهلل ايمقاضمد احلؼ، وصغمورة إدي٣من ايمتل ومدره٣م 

دَم٥ًم يمإلٞم٣ًمن، ايمذي طمٙمٗمف َم٘مرًَم٣م وأوصمد يمف ايمديـ يمٝمٔمٝمش فمعم هدى، اخل٣ميمؼ طم

وصمٔمؾ َمٛمف طمٙمٝمٖم٥م دم إرض يمٝمٌٛمٝمٜم٣م، وئمٚمره٣م، إفمامًرا َم٣مدًي٣موَمٔمٛمقًي٣م زم٣مظمح٥ٌم 

وايمًالم، ويٙمتزم زمٚم٘م٣مرم إطمالق، وإذا َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق اجلٚمٔمل، وسمؿ سمثٌٝمتف دم 

وايمٗمٚمؿ ايمديٛمٝم٥م، ايمتل َمـ اإلدراك ايمثٗم٣مدم يمدى اظمجتٚمٔم٣مت، يٟميت دور ايمٙمٗم٣مءات 

ؾمٟمهن٣م احلٖم٣مظ فمعم آؽمتداَم٥م زم٧ٌم ايمٗمٝمؿ ايم٣ًمَمٝم٥م، وايمٖمّم٣مئؾ ايمٔمٙمٝم٣م ايمدافمٝم٥م 

يمٙمٚم٣ًمواة، وايمت٣ًمَمح وآفمتدال، وصقن ايم٘مراَم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وزمخ٣مص٥م أن ايمٗمٝمؿ 

 يمٙمٌح٧م أداة زم٣مفمت٣ٌمره اإلٞم٣ًمين، حتؼمم ايمٔمٗمؾ ايمديٛمٝم٥م سمتحد وسمتالومك فمعم أن إدي٣من

يمٙمرومل احلّم٣مري، وزمٟمهن٣م ىم٣مهم٥ًم جتتٚمع فمعم دضمض إؽم٣مؿمغم،  وؽمٌٝمالً  ايمٔمٙمٚمل

اإلٞم٣ًمين، وسمُمدد فمعم ضورة  وايمتٔم٣مون ايمتقاصؾ وسمدفمق يمالٞمٖمت٣مح، وسم٘مثٝمػ

وَمقارده٣م، وزمٟمن يم٘مؾ جمتٚمع  إوؿم٣من، وايمٌٝمئ٥م، جت٣مه ايمديٛمٝم٥م اضمؼمام اظمًئقيمٝم٥م

ٓزمد َمـ ، ايمتل "إهة"َم٘مقٞم٣مت سمٌدأ فمٛمد وضمدهت٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمتٚمثٙم٥م زمٚم٠مؽم٥ًم 

 احلٖم٣مظ فمٙمٝمٜم٣م ورفم٣ميتٜم٣م. 



 

  - 214 - 

 

وزم٣مٓٞمْمالق مم٣م ؽمٌؼ هم١من إدي٣من سمٔمد وضمدة رصٝمٛم٥م، وضمريِم٥م فمعم صقن 

 َمٛمجزات اإلٞم٣ًمن احلّم٣مري٥م، واضمؼمام اإلرث َمٛمٜم٣م، همٜمل ٓ سمٛمٖمؽ سمدفمق يماليمتزام

واظم٣ًمواة، وسم٘مريس اؽمؼماسمٝمجٝم٣مت إرؽم٣مء ايمًٙمؿ، وسمقشمٝمؼ روازمط  ايمٔمدايم٥م زمٗمٝمؿ

أطمر: ؽمٚمًقا فمعم ىمؾ  احلقار، وضورة اضمؼمام ٝمعايمٔمالوم٣مت ايمدويمٝم٥م، وسمُمج

اطمتالف، وزم٣مفمت٣ٌمر احلقار َمٓمٙم٥م صم٣مَمٔم٥م يمٙمُمٔمقب وإهمراد، وأداًة ٞم٣مصمٔم٥م يمتٖمقي٦م 

ىم٣مهم٥م ايمٖمرص ايمتل حت٣مول زي٣مدة ايمٖمجقة همٝمام زمكم اظمجتٚمٔم٣مت وأهمراده٣م، أو ايمتٟمشمغم 

إو٣مهم٥ًم فمعم َم٣ًمضم٥م آضمؼمام اظمت٣ٌمدل، أو ايمٛمٟمي زم٣ميمؼماث احلّم٣مري فمـ ؽمٝم٣مومف، 

 يماليمتزام زم٣ميمّم٣مزمط إطمالومل دم ؾمتك اظمج٣مٓت. 

وَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م، سمٗمع َمًئقيمٝم٥م سمُم٣مرىمٝم٥م ضمقاري٥م سمتٚمثؾ دم ٞمٗمؾ ايمت٣مريخ 

، ظمٛم٣مومُم٣مت ٞم٣مزمّم٥م زم٣محلٝم٣مة، وَمراصمٔم٣مت  ايمٔمريب اإلؽمالَمل َمـ ٞمِمقص صم٣مَمدة

 ٞمٗمدي٥م َمٛمْمٗمٝم٥م، سمتدارس ايمتحقٓت وسمدافمٝم٣مهت٣م وٞمت٣مصم٣مهت٣م، وآزمتٔم٣مد فمـ سمٗمٝمٝمد

ايمت٣مريخ اإلؽمالَمل وايمٔمريب وٚمـ َمٔم٣مين ايمرصمٔمٝم٥م، واجلٚمقد: ذيمؽ أن ايمقصقل 

اإلٞم٣ًمن، ٓزمد  ضمّم٣مرة زمٛم٣مء وسمُم٣مرىمٜم٣م دم إدي٣من هم٣مفمٙمٝم٥م يمٗمدرة ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم إزمراز

وأن سمٛمٌع َمـ رنم٥ٌم ضمٗمٝمٗمٝم٥م َمدرىم٥م، يمٗمٝمٚم٥م ايمتقاصؾ َمع أطمر، وَمع ايمذات 

٣مٍل َمـ ايمتُمقه٣مت : طمروصًم٣م زمت٘مقيـ إٞم٣ًمين ضمّم٣مري طم"ايمٗم٣مزمٔم٥م دم اظم٣ميض"

 وايمرواؽم٤م ايمٖم٘مري٥م. 

وٞمت٣مصًم٣م يمتحٗمٝمؼ ذيمؽ يِمؾ ايمٔم٣ممل ظمٌتٕم٣مه دم سمُم٘مٝمؾ ايمرؤي٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

،  ، واإلره٣مب ، وايمؼمهٝم٤م ، همتتالؾمك زم٣ميمتدري٨م أؾم٘م٣مل ايمٔمٛمػ احلّم٣مري٥م

وآفمتداء، وآٞمْمالق َمـ ايمِمقر وإهم٘م٣مر اظمٕمٙمقؿم٥م، أو إيم٣ٌمس أطمر رداء 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
يْمٝمٗمف ايمتٗمدم ايمذي وصؾ يمف ايمٔم٣ممل، ذيمؽ أن ايمٔمٚمؾ فمعم طم٣مؿمًئ٣م ٓ يٙمٝمؼ زمف ، وٓ 

فم٘مس ذيمؽ ؽمٝمقيمد َمٜم٣مسمرات سمٛمحدر حل٣مٓت ؿم٣مرئ٥م متس ايم٘مٝم٣من آصمتامفمل، 

 وايمًٝم٣مد، وَم٣م يتٔمٙمؼ هبام.

هذا وومد دفم٣م وأؽمس اإلؽمالم ٓضمؼمام ىمراَم٥م اإلٞم٣ًمن، وايمتٟمىمد مم٣م ومد 

حَّ ﴿يٙمحؼ هب٣م، وفمدم إحل٣مق إذى زم٣ميمٕمغم، وم٣مل سمٔم٣ملم: 
َ
أ ا َيَٰٓ َٚ ٱَٟ ي ِ ْ إِن  َّلٍّ ٠ُٜٓا َ٘ َءا

ا  َ٘  َٰ ْ لََعَ َثٖ َذخُۡػتُِد٠ا َٰٖ ۢا ِِبََه َ٘ ٠ۡ َُ ْ ن حُِػيت٠ُا
َ
ْ أ ٠ُٜٓا ۢ ةِنَتَإٖ َذخَبَيٍّ َُ ٗۡ ٌَاِش َجآَءُز

ِ٘نيَ  ٗۡ َنَِٰد خُ  (. 6)احلجرات: ) ﴾٦َذَهٖۡ

وهذا َم٣م يُمغم ٕمهٝم٥م ايمؼمزمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م ايمًٙمٝمٚم٥م، واؽمت٘مامهل٣م َمـ طمالل َمٛم٣مه٨م 

اإلفمالَمٝم٥م، واضمؼمام ايمتٔمددي٣مت، وٚمـ اظمراضمؾ آزمتدائٝم٥م، وايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م ايمؼمزمٝم٥م 

ىم٣مهم٥م، يمتقيمٝمد سمقازن زمٔمٝمد فمـ آٞمحراف، وإذىم٣مء روح ايمٛمٗمد وايمٌح٧م وايمتٚمحٝمص 

 ايمدي٣مٞم٣مت ىم٣مهم٥م زمكم َمت٣ٌمدل يمدهيؿ، وايمتل سمتدرج دم أشمره٣م وصقًٓ ٓضمؼمام

 .ايمًاموي٥م

اإلٞم٣ًمن، ئمد  ضمّم٣مرة زمٛم٣مء وسمُم٣مرىمٜم٣م دم إدي٣من هم٣مفمٙمٝم٥م ودم ضمكم أن إزمراز

َممموفًم٣م وهدهًم٣م إٞم٣ًمٞمٝم٣ًّم فم٣مظمٝم٣ًّم ىمٌغًما صمًدا، إٓ أٞمف يمٝمس َمًتحٝماًل، وزمخ٣مص٥م دم ـمؾ 

وصمقد ايم٘مثغم َمـ اإلره٣مص٣مت وايمتٚمٜمٝمدات واجلٜمقد ايمتل سمدفمؿ ذيمؽ، وزمداي٥ًم ٓ 

زمد َمـ سمٔمٚمٝمؼ ايمتقاصؾ وجتًغم اهلقة ايمٖم٘مري٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م اظمت٣ٌمديم٥م همٝمام زمكم إدي٣من، 

َمـ طمالل اؽمتثامر ؾمتك ايمقؽم٣مئؾ اظمت٣مضم٥م، وٞممم ايمثٗم٣مهم٥م زمتقؽمٝمع دائرة ايمؼممج٥م 

 سمرىّمز وايمتل اظمُمؼمك ؽم٣مضم٥م وسم٣ٌمدل اظم٠ميمٖم٣مت، وفمٗمد ايمٛمدوات وايمٗمٚمؿ، وسمٖمٔمٝمؾ
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 اإلٞم٣ًمن، وممتٙم٘م٣مت اإلٞم٣ًمن، و ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن، ىمراَم٥م: أؽم٣مؽمٝم٥م نم٣مي٣مت مخس فمعم

 وايمًالم وإَمـ وايمٔمدل ن،اإلٞم٣ًم زمٟمطمٝمف اإلٞم٣ًمن وَم٣ًمواة اإلٞم٣ًمن، وضمرّي٥م

 . ايمٌممي وايمتٔم٣ميش

ايمٛمٗمٝم٥م اظمزيد َمـ آهتامم وايمؼمىمٝمز  "زمذوره"ىمام ٓ زمد َمـ إيالء احلقار و

وايمثٗم٣مهمٝم٥م، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م، وآومتِم٣مدي٥م،  ودجمف دم اظمج٣مٓت وايمٗمْم٣مفم٣مت آصمتامفمٝم٥م،

رؽمؿ ، وأطمغًما  واحلداشم٥م ايمديـ وسمقؽمٝمع ايمدائرة ايمٌحثٝم٥م ايمدارؽم٥م يمٙمٔمالوم٥م زمكم

 اخلْمط آؽمؼماسمٝمجٝم٥م إومرب يمٙمقاومع إلٞمت٣مج سمٔم٣مون َمُمؼمك واؽمع آٞمتُم٣مر.

 اظمٗمؼمضم٥م: ايمتقصٝم٣مت

 اظمجٙمس داطمؾ وايمثٗم٣مهم٣مت إدي٣من أسم٣ٌمع زمكم يمٙمحقار فم٣مظمل َمرىمز إٞمُم٣مء .٣

 شمٗم٣مهم٥م وسمٔمزيز أطمر، زم٣ميمْمرف اظمٔمرهم٥م هبدف سمٔمٚمٝمؼ يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م إفمعم

 ايمتٖم٣مهؿ أَم٣مم فمٗم٥ٌم سمُم٘مؾ ايمتل ايمًٙمٌٝم٥م ٝم٥مايمت٣مرخي اظمقروشم٣مت وَمراصمٔم٥م احلقار،

 . ايمًاموي٥م إدي٣من أسم٣ٌمع زمكم اظمُمؼمك

زمِمٖم٥م فم٣مَم٥م،  إدي٣من أسم٣ٌمع يمدى إطمالومٝم٥م ايمٗمٝمؿ إلم سمٔمزيز ايمدفمقة .1

 .وإدي٣من ايمًاموي٥م زمِمٖم٥م طم٣مص٥م

 .ايمُمٔمقب أزمٛم٣مء زمكم وسمٔمٚمٝمٚمٜم٣م واحلقار واظمِم٣محل٥م ايمتٖم٣مهؿ زمٙمٕم٥م آيمتزام .١

 إلم واحلقارات ايمدي٣مٞم٣مت هلذه اإلجي٣مزمٝم٥م حايمرو ٞمٗمؾ دم اجلٜمد زمذل .4

 َمـ اظمرصمقة إهداف سمتحٗمؼ يم٘مل ايمًاموي٥م ايمدي٣مٞم٣مت أسم٣ٌمع َمـ ايمٔمريّم٥م ايمٗمقافمد

 .ايمديٛمٝمكم وايمٗم٣مدة ايمٔمٙمامء زمكم ايمٙمٗم٣مءات هذه
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 أصمؾ وأسم٣ٌمفمٜم٣م َمـ ايمًاموي٥م َمـ فمٙمامء ايمدي٣مٞم٣مت اظمخٙمِمكم صمٜمقد سم٘مثٝمػ .5

 ايمديـ َمـ أؽم٣مس فمعم وايمتٚمٝمٝمز ٌمي٥ميممطمر وايمٔمٛم ايم٘مراهٝم٥م ـم٣مهرة سمٖمًم َمقاصمٜم٥م

 .اجلٛمس أو ايمٔمرق أو ايمٙمقن أو

  وؾمخِمٝم٣مهت٣م. وآشم٣مره٣م ورَمقزه٣م ايمديٛمٝم٥م يمٙمٚمٗمدؽم٣مت اإلؽم٣مءات إداٞم٥م .6

 ازدراء زمتجريؿ ايمٗم٣ميض 65/14٣ رومؿ ايمٗمرار إممل سمٖمٔمٝمؾ ايمدفمقة إلم .7

 .ايمقؿمٛمٝم٥م ايمدؽم٣مسمغم دم ذيمؽ وإدراج إدي٣من

 ايمدراؽمٝم٥م وايم٘مت٤م اإلفمالم ئؾوؽم٣م سمٛمٗمٝم٥م فمعم اجل٣مد اظمٛمٜمجل ايمٔمٚمؾ .8

 ؽمٙمٌٝم٥م صقر َمـ يُمقهب٣م مم٣م وايمدراَمٝم٥م ايمًٝمٛمامئٝم٥م وإفمامل ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م واظمٛم٣مه٨م

 ايمٖمٜمؿ ؽمقء إزايم٥م فمعم ، وايمٔمٚمؾ وأسم٣ٌمفمٜم٣م ايمًاموي٥م إدي٣من فمـ طم٣مؿمئ٥م وَمٔمٙمقَم٣مت

 .أطمر ايمْمرف إزاء ؿمرف ىمؾ يمدى اظمت٣ٌمدل

 .٣ملإؾم٘م َمـ ؾم٘مؾ زمٟمي يمٙمديـ ايمًٝم٣مد ايمتقـمٝمػ إداٞم٥م  .9

 َمـ إدي٣من وزمٝم٣من زمراءة إدي٣من، َمـ ديـ أي إلم اإلره٣مب ٞم٥ًٌم رهمض .٣2

اظم٣ًمظمكم، إلم نمغم ذيمؽ َمـ  اظمدٞمٝمكم وومتؾ أَمٛمكم وسمرويع اإلره٣مزمٝم٥م إفمامل

 .إٓ إره٣ميب َمتْمرف هب٣م ٓ يٗمقم ايمتل ايمٌُمٔم٥م إفمامل

 ايمرصمؾ، َمع وَم٣ًمواهت٣م اظمرأة َم٘م٣مٞم٥م فمعم سم٠مىمد ايمثالشم٥م زمٝم٣من أن إدي٣من .٣٣

 إؽم٣مس هل( وايمزوصم٥م ايمزوج) وايمٖمْمري ايمْمٌٝمٔمل زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م إهة أن وفمعم

 .اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمجتٚمٔم٣مت يمٌٛم٣مء ايمِمحٝمح

ًٓ  وايمتقاوع وايمت٣ًمَمح اظمح٥ٌم شمٗم٣مهم٥م سمٔمزيز إلم ايمدفمقة .٣1  شمٗم٣مهم٥م َمـ زمد
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 وايمثٗم٣مهم٣مت إدي٣من أسم٣ٌمع زمكم َمتكم رزم٣مط أصمؾ َمـ وآؽمتٔمالء وآؽمتٝمالء ايم٘مراهٝم٥م

 ايمتٔم٣مرف وأن ..وايمالَم٣ٌمٓة اخلقف إلم ي٠مدي اجلٜمؾ يم٘مقن يمٌٔمض زمٔمّمٜم٣م وَمٔمرهم٥م

 وايمًغم ايمٖمتـ َمـ يمٙمتخٙمص ايمقضمٝمدة ايمقؽمٝمٙم٥م وهل ايمتٔم٣مون وإلم ايمتآيمػ إلم ي٠مدي

 وايمٓمٙمؿ ايمٗمٜمر أصمقاء فمـ زمٔمٝمًدا فم٣مظمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م ضمّم٣مرة يمٌٛم٣مء إٞمٌٝم٣مء طمْمك فمعم

 .واهلٝمٚمٛم٥م

*          *          * 
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  ()سانيًادلشرتك اإلن احلٌار
 

فمعم ايمٛمٓم٣مم ايمدورم هم٘مرة أو َمِمْمٙمح اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين زمح٣ًٌمٞمف  ٦مأؿمٙم

زمٝم٣من َمٖمٜمقَمف أو حتديد َمالحمف،  إضمٝم٣مء يمٙمتقضمد أو ايمتٗم٣مرب ايمٔم٣مظمل، وهق َم٣م يٗمتيض

ذات ايمْمٌٝمٔم٥م   وَمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ جيقز ايمٗمقل زمٟمٞمف: جمٚمقفم٥م َمـ اظم٣ٌمدئ واظمٔم٣ميغم

َمـ إٞمٓمٚم٥م وايمتممئم٣مت ايمٔم٣مظمٝم٥م  ؿ، َمًتٚمدةفمٙمٝمٜم٣م إَم سمتقاهمؼ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م،

 .احلّم٣مري٥م وَمًغمهت٣م فمػم سم٣مرخيٜم٣م ايمرئٝم٥ًم يمألَمؿ اظمتٚمدٞم٥م

هم١مٞمف ئم٣ميم٨م أؽمس اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين زمكم فم٣مظمٝم٥م  ،ؿمٌٝمٔم٥م اظمقوقع يوفمعم هد

لم سم٘م٣مسمػ إايمقاومع، وايمتْمٙمع و لم اظمث٣ملإدم إؾم٣مرة  ،اظمٔم٣مس اإلؽمالم وايمٛمٓم٣مم ايمدورم

يمإلؽمالم ودفمقسمف ايمٌممي٥م   لظمُمؼمك دم ٞمْم٣مق اخلْم٣مب ايمٔم٣مظمَمؿ ضمقل هذا اإ

ًٌ  يماليمتٗم٣مء فمعم َمٗمقَم٣مت آصمتامع اإلٞم٣ًمين لم صمٛم٤م َمع طمْم٣مزمف إ٣م ايمرؾمٝمد، صمٛم

 :شمالشم٥م سمٟمؽمٝمًٝم٥م فمعم ٞمِمقص لم أن أؽم٣مٞمٝمد هذا ايمتقصمف ئمتٚمدإوٞمٛمقه يمٙمٚمًٙمٚمكم، 

ٝم٥م، إَم٣م ٞمحق اإلٞم٣ًمن زمِمٖمتف أدَم ٣مواوًح  ٣مهمٚمـ يْم٣ميمع ايمٗمرآن جيد همٝمف طمْم٣مزمً 

لم َم٣ٌمدئف إ سمقصمٝمٜمف ر دمايمتٖم٘مّ  دفهب دم َمقاوع َمتٔمددة، (آدم لي٣م زمٛم)زمٙمٖمظ 

رؾم٣مده إايمدٞمٝم٣م زم٣ميمقهم٣مء زم٣مضمتٝم٣مصم٣مسمف وَمْم٣ميمٌف احلٝم٣مسمٝم٥م و لم إؽمٔم٣مده دمإوسمٔم٣ميمٝمٚمف اهل٣مدهم٥م 

لم اإليامن زمف إآطمرسمف زمتٔمريٖمف زمخ٣ميمٗمف وصٖم٣مسمف ودفمقسمف  لم رومٝمف وسمٗمدَمف همٝمٜم٣م، ودمإ

                                                           

() رئٝمس اجل٣مَمٔم٥م اظمٌمي٥م يمٙمثٗم٣مهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، أؽمت٣مذ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، /حمٚمد ايمُمح٣مت اجلٛمديأ.د 

 .٘م٣مزاطمًت٣منزم
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زم٣ميمدطمقل همٝمف وهدايتف إيمٝمف، دون إيمزاَمف زمذيمؽ، وهق فمـ زمٝمٛم٥م، زمٕمرض إومٛم٣مفمف 

ُٝ ﴿ اظمًْمقر دم ؽمقرة اإلٞم٣ًمن: َديَۡجَٰ َٞ َٔ ٱإٍِّٛا  بِي ٠ًرا لصٍّ ٍُ َْ ا  ٍّ٘ ا َطاِْٗرا ِإَو ٍّ٘ ِ  ﴾٣إ
يُم٘مؾ ٞمٗمْم٥م ارسم٘م٣مز يمٙمٚمُمؼمك  ايمذيأول ٞمِمقص هذا ايمتقصمف  ، أَم٣م(١)اإلٞم٣ًمن: 

ا ﴿ هق ٞمداء ايمٗمرآن:، اإلٞم٣ًمين َٟ حَّ
َ
أ ََٛثَٰ  لٍّاُس ٱَيَٰٓ

ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ إٍِّٛا َخَٖ
 ْْۚ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن أي٥م سمٗمدم رؽم٣ميم٥م و ،(٣١)احلجرات:  ﴾وََجَهَٖۡجَُٰس

٣م إؽمالَمٝم٥م فم٣مظمٝم٥م يم٘مؾ ايمٛم٣مس زميورة ايمتٖم٣مهؿ وايمتالومل، فمعم ؽمٛمد أن ايمٛم٣مس مجٝمٔمً 

ر اإلٞم٣ًمن  دم ذيمؽ طمٙمٗمقا َمـ أب واضمد هق آدم وأم واضمدة هل ضمقاء، وَمتك سمٖم٘م

ا فمعم أصقيمف ايمقاضمدة ٣م وسمٟمىمٝمًد أيٗمـ أٞمف ٓ َمٛم٣مص يمف فمـ  ايمتٔم٣مرف وايمت٣ًممل افمؼماهمً 

هم١مٞمف ٞمص حمقري فمعم سمٟمؽمٝمس اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين،  وإن سمٛمقفم٦م أؾم٘م٣مهل٣م، وَمـ شمؿَّ 

  دم هذا ايم٣ٌمب.ايمذي ئمد أصاًل 

  ايمًٛم٥مصقل ايمقاضمدة يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زم٣ميمٛمص ايمث٣مين دموسمتٟميد هذه ايمرؽم٣ميم٥م ٞمحق إ

أؾمٌف  ل، وه ضمج٥م ايمقداع دم (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)زمخْم٥ٌم ايمرؽمقل  :ايمٛمٌقي٥م

إن ، أهي٣م ايمٛم٣مس ":وهمٝمٜم٣م طم٣مؿم٤م ايمرؽمقل مجقع احل٣مضيـ زمٗمقيمف، ايمٔم٣مم زم٣مظم٠ممتر

فمعم  ، ٓ همّمؾ يمٔمريب وإن أزم٣مىمؿ واضمد، ىمٙم٘مؿ ٔدم وآدم َمـ سمراب رزم٘مؿ واضمد،

اسمٗمقا اهلل دم  " َمٙم٥م ايمٛم٣ًمء زمٗمقيمف:زمحًـ َمٔم٣م  شمؿ أوص٣مهؿ إٓ زم٣ميمتٗمقى لأفمجٚم

  ."ايمٛم٣ًمء هم١مهنـ فمقان فمٛمدىمؿ

                                                           

 م. ٣999َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م ،  ١8/474، 1١489، ضمدي٧م رومؿ  َمًٛمد اإلَم٣مم أحد( ٣)

 .8/٣8١رواه َمًٙمؿ (  1)
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ايمدايم٥م  ديم٥م ايمداَمٕم٥مدفمقة ٞم٣مؿمٗم٥م زم٣مٕ ورد هب٣م وزم٣مهلدف اظمراد َمٛمٜم٣م هم٣مخلْم٥ٌم زمدٓيم٥م َم٣م

، زم٣ميمٌٛم٣مء  هبدف اظمِمٙمح٥م اظمُمؼمىم٥مايمٛم٣مس همٝمام زمكم  همٝمف اخلغم وايمتٗم٣مرب فمعم َم٣م ايمتقضمد فمعم

ايمٔم٣مَم٥م  يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء،  ؼ رؽم٣ميم٥م اإلؽمالم دم ايمرح٥مفمعم أصقل وومٝمؿ صم٣مَمٔم٥م زمٝمٛمٜمؿ وهم

رؽم٣ميم٥م اإلؽمالم يمألَمؿ  َمـ أصمٙمٜم٣م ٞمزيم٦م لومرره ايمٛمص ايمث٣ميم٧م زمٌٝم٣من ايمٕم٣مي٥م ايمت وهق َم٣م

ِٙنيَ ﴿: ٣م زمٗمقيمف سمٔم٣ملممجٝمٔمً  َ َٰٖ َّ إَِلٍّ رََۡحَٗث َِّٕٖۡع رَۡشَٖۡجَٰ
َ
آ أ َ٘  (.٣27إٞمٌٝم٣مء: ) ﴾١٠٧َو

   :صمذور اؽمت٘مُم٣مف اظمُمؼمىم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 لايمت ،ايمٖمالؽمٖم٥م اظمٖم٘مريـ ايمتٛمقيف زم٣مظم٣ٌمدئ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمث٣ميمٝم٥م زمٔمض هم٘مر ٞمٙمٚمح دم

اظمٕم٣ميرة ٓجت٣مه  نمٙم٦ٌم فمٙمٝمف ايمٛمزفم٥م ايمٖمٙمًٖمٝم٥م ايمٖم٘مري٥م، - يوإن سمٗمررت زمُم٘مؾ نمغم سمٗمٙمٝمد

يمألضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م َمـ ٞمِمقصٜم٣م دم دٓيمتٜم٣م ايمٗمْمٔمٝم٥م أو ايمٓمٛمٝم٥م دم  سمٗمريراهتؿ ايمٖمٗمٜم٣مء دم

٣مع، واظمِم٣مدر ايمٔمٗمٙمٝم٥م إطمرى ىم٣ميمٗمٝم٣مس وآؽمتح٣ًمن واظمِم٣ميمح ايمٗمرآن وايمًٛم٥م واإلمج

إٓ أهن٣م  -همٙم٘مٜم٣م ا دما زم٣ميمٛمِمقص ودائًر اظمرؽمٙم٥م وايمٔمرف ونمغمه٣م، هم٘م٣من اصمتٜم٣مدهؿ َمٗمٝمًد 

ـمؾ ومراءة أطمرى سمٔمتٚمد فمعم َمٕمزى ايمٛمِمقص  ، ودمَمرٞم٥مأزمٔم٣مد  يزم١مؿم٣مر فم٣مم ذ اسمًٚم٦م

سمٗمرره٣م زمٚمٔم٣من  ل٣مت ايمٔم٣مَم٥م ايمتإهار ايم٘م٣مَمٛم٥م همٝمٜم٣م، وايم٘مٙمٝم يوَمٗم٣مصده٣م ايمٔم٣مَم٥م وحتر

 اظمٖم٘مريـ فمعم أؽمس فمٗمالٞمٝم٥م وم٣مئٚم٥م فمعم ايمتٖم٘مغم َمع رؤى وهم٘مر لوَمّم٣مَمكم سمٙمتٗم

 .وايمتٟمَمؾ ايمذايت لايمذهٛم

 اإلٞم٣ًمين وجيد اظمًتٗمرئ ظمًغمة ايمٖمالؽمٖم٥م أهن٣م زمٛم٦م صمًقر ايمتقاصؾ زمكم ايمٖم٘مر

 ليمممفمَمتف َمع ايمٖم٘مر اءايمٔمٌم ايمٗمديؿ زمٔمد سمٛمٗمٝمحف، وَمقا هم٘مر ، وٞمٗمٙم٦ملواإلؽمالَم

زمٛم٣مء  اجت٣مه٣مسمف ايمٛمٗمٙمٝم٥م وايمٔمٗمٙمٝم٥م، مم٣م ؿمٌٔمف زمْم٣مزمع اإلؽمالم دم يمٔمٙمامء ايم٘مالم وايمٖمٗمف دم



 

  - 212 - 

 

فمعم أؽمس ايم٘مراَم٥م وايمت٣ًمَمح وايمرح٥م  ٣م يمٙمْمٌٝمٔم٥م ايمٌممي٥مايمٔمالوم٣مت زمكم اظمختٙمٖمكم، وهمٗمً 

 .يَمٗمقَم٣مت رئٝم٥ًم يٗمقم فمٙمٝمٜم٣م آصمتامع ايمٌمم لوايمٔمدايم٥م وايمتٝمًغم واظمِمٙمح٥م، وه

 لم ايمٗمقل زمٟمن هذا ايمٖم٘مرإتٙمٚمس اظمقوقفمٝم٥م سمٗمقد وإن ٞمٓمرة َمٛمِمٖم٥م سم

، زمٚم٘مقٞم٣مسمف ايم٘مالَمٝم٥م وايمٖمٙمًٖمٝم٥م وايمٖمٗمٜمٝم٥م وإطمالومٝم٥م واحلّم٣مري٥م لاإلؽمالَم

 دم جم٣مل ايمٛمٗم٣مش اإلٞم٣ًمين سمٟمشمغًما واوًح٣م. احلدي٧م ايمٖم٘مر دم وايمتجريٌٝم٥م، ومد أشمر

ن اظم٣ٌمدئ إؽم٣مؽمٝم٥م ايمتل أسم٦م هب٣م ايمٛمٓمري٥م إ ؽ:وقء ذيم ويٚم٘مـ ايمٗمقل دم

 احلٗمقق أسمٝم٥م: سمتٙمخص دم لإٞمام أىمدت فمٙمٝمٜم٣م ومل سمٛمُمئٜم٣م ازمتداء، وه يث٥ماحلد

زم٣محلٗمقق  لايمٖمٗمف اإلؽمالَم احلٗمقق اظمقؽمقَم٥م دم ل: وه ضمٗمقق ؿمٌٝمٔمٝم٥م –٣

ضمٗمقق يمِمٝمٗم٥م زم٣ميمُمخِمٝم٥م َمتِمٙم٥م هب٣م ٓ سمٛمٖمِمؾ فمٛمٜم٣م، ىمحؼ احلٝم٣مة  لايمٖمْمري٥م، وه

وايمً٘مـ،  واحلِمقل فمعم آضمتٝم٣مصم٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م َمـ ايمْمٔم٣مم وايممماب وايم٘م٣ًمء

ا َوََل َتۡهَرىَٰ ﴿ :اظمٗمررة زم٣ميمٛمص ايمٗمرآين لوه َٟ َلٍّ ََت٠َُع ذِي
َ
َّ أ َ َّ ََل  ١١٨ إِنٍّ ل ٍّٛ

َ
وَأ

ا َوََل حَۡؾَۡحَٰ  َٟ ُؤاْ ذِي َٙ  (.٣٣9-٣٣8ؿمف:  ) ﴾١١٩َتۡل

زمٗمقيمف  ،لم ضمؼ ايمتٚمٙمؽ وىم٤ًم اظم٣مل يمٙمرصمؾ واظمرأة فمعم ايمًقاءإزم٣مإلو٣مهم٥م 

ا ٌَؾٍّ ﴿سمٔم٣ملم:  َ٘  ْ ٠ٍّٜۡا َٙ ا  ۦةِِٝ  اهللَٔ َوََل َتخَ ٍّٙ َٰ َبۡهٖؼٖۚ ِّٕٖرَِّجاِل َِٛػيٞب ّمِ ٗۡ لََعَ َبۡهَؾُس
َْۖ ٱ ا  ۡزتََصت٠ُا ٍّٙ ْۚ ٱَولِٖنَِّصآءِ َِٛػيٞب ّمِ ْ  َٔ َوۡس  ۡزتََصۡبَ ََكَن  اهللإِنٍّ  ۦْٓۚ ِ٘ٚ ٌَۡؾِِٖٝ  اهلل٠ُٖا

ا ٗٙ ٍء َنِٖي ِ ََشۡ
ّٔ  (.١1ايمٛم٣ًمء:  ) ﴾٢٬ةُِس

اظم٣ًمس زمٚمٗمقَم٣مت ضمٝم٣مسمف ىمٙمٜم٣م زمٚمٛمع ضمؼ ح٣مي٥م ىمٝم٣من اإلٞم٣ًمن، زمتجريؿ   -1

ومررهت٣م ايمٛمِمقص  لاظم٣ٌمدئ ايمت لآفمتداء فمعم صمًٚمف وىم٣مهم٥م ضمقاؽمف وفمٗمٙمف وومٙمٌف، وه

َوََل ﴿ يمٝمف ؾمؽ زمٗمقيمف سمٔم٣ملم فمـ ح٣مي٥م ضمؼ احلٝم٣مة:إ٣م وزمٝمٗمكم ٓ يتْمرق ايمممفمٝم٥م ومْمٔمً 
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 ْ خ٠ُُٖا ِۡ َس ٱَت ٍۡ ِ  اهللَخرٍَّم  ٍِِّٕت ٱ لٍّ  ة

ٖۗ ٱإَِلٍّ ِ َّ  ـفم ٦ميمٝمًواظمًئقيمٝم٥م  (،١١إلهاء: )ا ﴾ۡۡلَ

، زمؾ يُمٚمؾ إؿمراف واحلقاس ىمٙمٜم٣م، وهق َمٔمٛمل ايمٛمص دم همٗمط اجلًؿ دم فمٚمقَمف

َّ ةِِٝ ﴿ومقيمف سمٔم٣ملم: َ ا َٕيَۡس ل َ٘  ًُ ِۡ ْۚ إِنٍّ  ۦَوََل َت ٌٗ ٙۡمَ ٱِنٖۡ َؤادَ ٱوَ  ۡۡلَََّصَ ٱوَ  لصٍّ ٍُ ُكَّ  ٕۡ
ۡس  َ٘  ُٝ ٜۡ َّ ََكَن َخ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
 : ي٧م ايمرؽمقل وىمذيمؽ زمحد، (١6)اإلهاء: ﴾٠٢َٰٗل  ُٔ أ

ن يٖمٜمؿ َمـ أ لوٓ يٛمٌٕم ،"ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام دَمف وَم٣ميمف وفمروف "

فمعم اظمًٙمؿ همٗمط، ويم٘مٛمف يُمٚمؾ ىمؾ إٞم٣ًمن، ىمام  دٓيم٥م احلدي٧م أن ايمتحريؿ وم٣مس

 فمـ أٞمف يُمٚمؾ ىمؾ همرد هم١مٞمف فم٣مم يم٘مؾ إٞم٣ًمن، همّماًل  :ٞمِم٦م فمٙمٝمف أي٥م ايم٣ًمزمٗم٥م

٣م يمٙمٗم٣مفمدة إصقيمٝم٥م: ٣م، سمٌٔمً  أم َمٔم٣مومً ؽمٙمٝماًم  ،اغمً ا أم صٕمىمٌغمً  ، أم اَمرأةىم٣من  رصماًل 

ويمقومقع اإلمج٣مع ايمٌميح فمٙمٝمف  ،"ايمٔمػمة زمٔمٚمقم ايمٙمٖمظ ٓ زمخِمقص ايم٤ًٌم"

، مم٣م جئمٙمٛم٣م ٞمٗمرر أن ايمٛمِمكم لايمتمميع اإلؽمالَم وهق اظمِمدر ايمث٣ميم٧م َمـ َمِم٣مدر

اإلٞم٣ًمن  ل٣م وؽمٛم٥م يدٓن فمعم فمِمٚم٥م ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زم٘مؾ َم٘مقٞم٣مهت٣م، وئمْمومرآٞمً 

 .٣مٞم٥م سم٘مٖمؾ يمف احلامي٥م ايمٔم٣مَم٥مضمِم

 ذم سمًٝمغم َم٘مٛم٥م يمٙمُمخص جتٔمٙمف ص٣مضم٤م اطمتٝم٣مر لاحلؼ دم احلري٥م، وه – ١

ؾمئقن ضمٝم٣مسمف، دم إؿم٣مر ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم يمٙمٚمجتٚمع، وهمٝمام يتٔمٙمؼ زم٣ميمدول هم١من فمٙمٝمٜم٣م 

 َمؿ اظمتحدةحت٘مٚمف اظمقاشمٝمؼ ايمٔم٣مظمٝم٥م ىمٚمٝمث٣مق إ ايمذي آيمتزام زم٣ميمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مم ايمدورم

حلٗمقق اإلٞم٣ًمن ايمِم٣مدر فمـ اجلٚمٔمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م  ل، واإلفمالن ايمٔم٣مظم٣945ايمِم٣مدر فم٣مم 

يمٙمحٗمقق ايمًٝم٣مؽمٝم٥م واظمدٞمٝم٥م، وايمٔمٜمد  ، وايمٔمٜمد ايمدورم٣948يمألَمؿ اظمتحدة فم٣مم 
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لم إ، زم٣مإلو٣مهم٥م ٣966يمٙمحٗمقق آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م فم٣مم  ايمدورم

 :َمثؾ ،واإلومٙمٝمٚمٝم٥ماظمٔم٣مهدات ايمدويمٝم٥م وايمٗمرارات ايمِم٣مدرة فمـ اظمٛمٓمامت ايمٔم٣مظمٝم٥م 

 .لوآحت٣مد اإلهمريٗم ،وصم٣مَمٔم٥م ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م ل،َمٛمٓمٚم٥م ايمتٔم٣مون اإلؽمالَم

ومررهت٣م ايمممئم٥م ايمتل ٙمع فمعم ضمؼ احلري٥م جيده َمـ احلٗمقق إؽم٣مؽمٝم٥م ْمَّ واظمُ 

َراهَ ِِف ﴿ همٝمام دل فمٙمٝمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: اإلؽمالَمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن، ْۡ ِ ِٚۖٓ ٱََلٓ إ َ  ّلِي َُد حٍّبنَيٍّ
َٚ  لرَّۡطدُ ٱ ْۚ ٱ ِ٘ ِ ََغّ

 (صٙمقات اهلل فمٙمٝمف)حتديد َمٜمٚم٥م ايمرؽمقل  ودم (،156)ايمٌٗمرة: ﴾ٕۡ

ودفمقة ايمٛم٣مس ظمـ يرنم٤م ايمدطمقل همٝمف فمـ ، وايمتٔمريػ زمف  دم ايمٌالغ فمـ ايمديـ

ِرٞ ﴿ ومٛم٣مفم٥م وومٌقل زمٗمقيمف سمٔم٣ملم: ّْ َذ ُ٘ َٛج 
َ
ٓ أ ا َٙ ِۡر إِجٍّ ّْ ِٟٗ  ٢١ ٌََذ ٍّٕۡصَج َنَٖۡي

َػۡيِفرٍ  ُٙ ِ سمدل فمٙمٝمف ايمًٛم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م يمٙمرؽمقل  ا َم٣موهذ ،(11، 1٣يمٕم٣مؾمٝم٥م: )ا ﴾٢٢ة

،  يٖمرض اإلؽمالم فمعم أضمد ه أورِ ٘مْ هم٣ميمث٣مزم٦م زمٝمٗمكم أٞمف مل يُ  ،(صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)

 صدر أٞمف َمًٙمؿ، ويمق لفمومٙم٤م َمـ يدَّ  ومل يًٚمح ٕضمد أن يٖمتش فمام دم وٚمغم أو

يدفمٝمف  يٛم٣مومض اإلؽمالم، وزمٙمغ دم احلرص فمعم سمِمديؼ َم٣م يدل فمعم َم٣م َمٛمف َم٣م

وده  ا، ضمتك دم اإلفمالن فمـ َمقومػ يدل فمعم ايمٔمداء ايم٣ًمهمرا زمٔمٝمًد ايمُمخص ضمدًّ 

زفمٝمؿ  يَبّ صدر َمـ فمٌد اهلل زمـ أُ  أووحف زمجالء َم٣م َم٣م وهق ،٣م أو ود ايمديـؾمخِمٝمًّ 

ٓ إََِل ﴿ :ايم٘مريؿ اظمٛم٣مهمٗمكم همٝمام ضم٘م٣مه  فمٛمف ايمٗمرآن ٠ل٠َُن َٕهِٚ رٍَّجۡهَٜا ُِ ِديَٜثِ ٱَح َٙ ۡ  ل
 ٍّٚ َنزَّ ٱَّلُۡخرَِج

َ
ا  َۡل َٟ ٜۡ ْۚ ٱِ٘ ذَلٍّ

َ
ٞمٖمًف اظمٙمٝمئ٥م زم٣محلٗمد  ويٗمِمد زم٣مٕفمز ،(8ظمٛم٣مهمٗمقن: )ا ﴾َۡل

واإلؽمالم، وهق َمقومػ َمـ مجٙم٥م َمقاومػ نم٣مي٥م دم  إؽمقد فمعم ايمرؽمقل 

 :ذيمؽ وم٣مئاًل  ك ايمرؽمقل زمَ اخلِمقَم٥م وايمٔمداء، وظم٣م أراد زمٔمض ايمِمح٣مزم٥م أن يٗمتٙمف أَ 

دم ـم٣مهر ضم٣ميمف ٞمف أ إلم ًتٛمًداَم ،"ا يٗمتؾ أصح٣مزمفإن حمٚمًد : أسمريدون أن يٗم٣مل " 
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ويمٝمس أدل فمعم اضمؼمام ضمؼ احلٝم٣مة  ،أٞمف فمعم ديـ اإلؽمالم لويدفم ٞمْمؼ زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم،

 . َمـ هذا اظمقومػ

ايمٛم٣مؿمؼ زمحامي٥م َمٔمتٗمد اإلٞم٣ًمن وهق ومْم٤م  وإذا ىم٣من هذا اظمقومػ احل٣مؽمؿ

هم١من آفمؼماف زم٣محلري٣مت  :لم هذه ايمدرصم٥مإاحلٗمقق واحلري٣مت، وايمدهم٣مع فمٛمف 

وايمٗمٝم٣مم فمعم  ايمتٛمٚمٝم٥م واإلفمامر  يمٙمح٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م دم حتٗمٝمؼي٘مقن أوهمر وأوذم ىإطمر

َٚ ٱإِنٍّ ﴿ اظمِم٣ميمح ايمٔم٣مَم٥م َمٛمٜم٣م واخل٣مص٥م، ىمحري٥م ايمتٛمٗمؾ اظمٗمررة زمٗمقيمف سمٔم٣ملم: ِي  َّلٍّ
 ُٗ ُٟ َٰ ثُ ٱح٠ٌٍََّى َٓ ِ َلَٰٓه َٙ

ۡ ٍّٜا ُمۡصخَۡؾَهٍنَِي ِِف  ل ُْ  ْ َۖ َُال٠ُا ۡٗ ٜخُ ُْ  َٗ ْ ذِي ٗۡ َُال٠ُا ِٟ ِص ٍُ ٛ
َ
َكالِِّمٓ أ

ۡرِضٖۚ ٱ
َ
ۡرُض  َۡل

َ
ٚۡ أ ٗۡ حَُس َ ل

َ
ْ أ ْۚ  اهللَُال٠ُٓا ا َٟ ْ ذِي اِجُروا َٟ (، 97يمٛم٣ًمء: )ا ﴾َوَِٰشَهٗث َذخُ

رَ ٱ اهلل۞َلٍّ ُُيِبَّ ﴿زمّمقازمْمٜم٣م، وم٣مل سمٔم٣ملم: وضمري٥م ايمتٔمٌغم  ٟۡ ِ  َۡلَ ٠ٓءِ ٱة َٚ  لصَّ ٠ۡلِ ٱِ٘ َِ ٕۡ 
ْۚ َوََكَن  َٗ ٚ ُكِٖ َ٘ ا اهللإَِلٍّ  ًٙ ِٙيًها َنِٖي  ل، وهوضمري٥م ايمٖم٘مر، (٣48يمٛم٣ًمء: )ا ﴾١٤٨َش

َمـ ذيمؽ فمٚمٙمٝم٥م ذهٛمٝم٥م فمٚمٝمٗم٥م سمتًؿ زم٣ميمتدزمر وآفمت٣ٌمر وايمٛمٓمر دم َمًٟميم٥م أو ومّمٝم٥م، 

ََ ﴿ :ومقيمف سمٔم٣ملم ا َخَٖ ٍّ٘  ٖۗ ِٟ ِص ٍُ ٛ
َ
ْ ِِفٓ أ ُروا ٍّٓ ٍَ ٗۡ َحخَ َ َو ل

َ
َمََٰنَٰتِ ٱ اهللأ ۡرَض ٱوَ  لصٍّ

َ
ا  َۡل َ٘ َو

 ِ  ة
آ إَِلٍّ َٙ ُٟ َِّ ٱةَيَٜۡ َٚ  ۡۡلَ ِ ّ٘ ررِٗيا  َْ ٖۗ ِإَونٍّ  َصّّمٗ َّ٘  ٖٔ َج

َ
ُِرونَ  لٍّاِس ٱ َوأ ٍَٰ ٗۡ ََٕك ِٟ ِ آيِٕ َرّب َِ ِ  ﴾ةِٖ

ُرونَ ﴿ :سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم وومقيمف(، 8)ايمروم:  ٍّٓ ٍَ ٠ٖۡ  َحخَ َِ ِ َٰٖج ّٕ َّ ٓأَلَي ِ َٰل  ﴾٭إِنٍّ ِِف َذ
ا﴿ :، وم٣مل سمٔم٣ملمضمري٥م ٞمقع ايمتٔمٙمٝمؿ( و٣١)اجل٣مشمٝم٥م: ٗٙ ف: ) ؿم ﴾١١٤َؤُُ رٍّّبِ زِۡدِّن ِنٖۡ

ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ ": (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)وومقل ايمرؽمقل  (،٣٣4

، مم٣م يًتقصم٤م أن سم٘مقن أولم زم٣محلامي٥م وأصمدر،  ونمغمه٣م َمـ احلري٣مت ،"َمًٙمؿ
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 َمٝمزة اطمتص اهلل هب٣م اإلٞم٣ًمن فمـ ؽم٣مئر لَمٙم٘م٥م آطمتٝم٣مر، وه ؾوسمٖمٔمِّ  سمرد لهمٜم

 ، وهق َم٣م ٣م هل٣م سمتؿ اظم٣ًمءيم٥م واظمح٣مؽم٥ٌم ىمٛمتٝمج٥م ٓطمتٝم٣مره، ووهمٗمً  ٣مايم٘م٣مئٛم٣مت مجٝمٔمً 

 ،ل زمٟمن هذه اظمتْمٙم٣ٌمت واحلٗمقق واحلري٣مت سمٔمد ومقاؽمؿ َمُمؼمىم٥ميِمح َمٔمف ايمٗمق

  وفمٙمٝمٜم٣م جيتٚمع ايمٛم٣مس، وهب٣م سمٗمقم ضمٝم٣مهتؿ وَمٔم٣ميُمٜمؿ.

 وؽم٣مئؾ حتٗمٝمؼ اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمٞمك:

٣م ىم٣من ٞمٓم٣مَمٜم٣م أيًّ  -دويم٥م  ٣م أو أَم٥م أوؾمٔمًٌ  ا ىم٣من أو٣م فمعم اإلٞم٣ًمن همردً يمٝمس فمِمٝمًّ 

عم ايمتقاهمؼ ضمقل إؽمس اجل٣مَمٔم٥م آيمتٗم٣مء فم - ٞمٓم٣مم احل٘مؿ همٝمٜم٣م قيمقصمٝمتٜم٣م أويأو أيد

لم إواظمُمؼمىم٥م ايمتل  سمرزمط زمكم َم٘مقٞم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من، َمرد ذيمؽ 

 ،لم هذه ايمروازمط ايمٛم٣مزمٔم٥م َمـ ؿمٌٝمٔم٥م اإلٞم٣ًمنإأن ايمٛم٣مـمر ايمٖم٣مضمص زمٚمقوقفمٝم٥م 

هب٣م اصمتامفمف، جيده٣م َمتجذرة دم وٚمغمه،  لوايمًٌؾ ايمتل  سمًتٗمٝمؿ هب٣م ضمٝم٣مسمف ويرسمٗم

 وهق َم٣م، طمٙمؼ َمـ أب وأم واضمدة همٜمق ف ايمراؽمخ٥م دم أفمامومف،وَمٔمػمة فمـ همْمرسم

وٓ يػمهـ ، يٗم٣مم يمرأهيؿ وزن  وفمٗمالء ايمٌمم إٓ َمـ ٓ فمٙمٝمف إدي٣من ايمًاموي٥مل سمٙمتٗم

اإلٞم٣ًمٞمك فمعم اطمتالف َمُم٣مرزمف َمًتٗمر فمعم أن أصؾ  فمعم ومقهلؿ ضمج٥م، هم٣ميمٖم٘مر

ؾ زمكم ايمرصمؾ آدم وضمقاء، وأن ايمٛم٣مس ىمٙمٜمؿ صم٣مءوا َمـ ايمتٛم٣مؽم لمإايمٌممي٥م ئمقد 

 دم ومقيمف سمٔم٣ملم:ايم٘مريؿ يُمٜمد يمف ايمٗمرآن  وهق َم٣م ،واظمرأة َمٛمذ زمدء اخلٙمٝمٗم٥م إولم

ا ﴿ َٟ حَّ
َ
أ ْ ٱ لٍّاُس ٱَيَٰٓ ٠ا ُِ ُٗ  تٍّ ِيٱَربٍُّس ا  َّلٍّ َٟ ٜۡ ِ٘  ََ ٖس َوَِٰخَدةٖ وََخَٖ ٍۡ ِٚ جٍّ ّ٘ ُسٗ  َِ َخَٖ

 ْۚ ررِٗيا َونَِصاٗٓء َْ ا رَِجاَٗل  َٙ ُٟ ٜۡ ِ٘ ا َوبَدٍّ  َٟ َم٣م ي٘مرس فمعم  وهق ،(٣: ) ايمٛم٣ًمء ﴾َزوَۡج

وصمقده واؽمتٚمراره سمرؽمٝمخ ايمْمٌٝمٔم٥م آصمتامفمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن وسمٔمزيزه٣م، وآفمؼماف زمٟمن 

 ن إهة، شمؿ سمٛمٌثؼ َمٛمٜم٣مٞمقاة سم٘مقّ زمقصٖمٜمام لم شمٛم٣مئٝم٥م ايمرصمؾ واظمرأة إٞمت٨م فمـ اٞمتامئف 
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ايمقضمدات آصمتامفمٝم٥م إطمرى َمـ ايمٗمٌٝمٙم٥م وايمُمٔم٤م وايمٗمري٥م واظمديٛم٥م وايمدويم٥م، 

 .، وفمٙمٝمٜم٣م سمٟمؽمس آصمتامع اإلٞم٣ًمين ٙم٦م اظمجتٚمٔم٣مت ايمٌممي٥مىمقضمدات ؾم٘م

ر، همال َمٛم٣مص هلؿ ـيقصمد َمـ همرووم٣مت واطمتالهم٣مت زمكم ايمٌُم وفمعم ومدر َم٣م

،  فمعم وصمقدهؿ وسمٛمُمٟم زمف جمتٚمٔم٣مهتؿ ليٌٗم َمـ ضورة ايمتٔم٣مون وآيمتٗم٣مء فمعم َم٣م

 مه٣م: وزم٣ميمٌٛم٣مء فمعم ذيمؽ يٚم٘مـ سمٟمؽمٝمس ٞمٚمقذصمكم ظمجتٚمٔم٣مت ايمٌمم

 : ًٓ  :ايمداطمقم أو ايمتقاهمؼ فمعم اظمُمؼمك اظمحقمٞمٚمقذج أو

ًٓ إلم وهق وم٣مئؿ فمعم ايمِمالت آصمتامفمٝم٥م إولم ايمدويم٥م دم ايمٔمٌم  وصق

ن دم هذه قيتقضمد أو يُمؼمك همٝمف ايمٗم٣مؿمٛم ٣م،ا صم٣مَمٔمً ٣م هم١من هٛم٣مك إؿم٣مرً ويٗمٝمٛمً ، احلدي٧م

٣م أو نم٣ميمٌٝمتٜمؿ َمـ ايمدويم٥م، همٗمد ي٘مقن وصمقدهؿ َمتقضمديـ أهنؿ يٛمحدرون مجٝمٔمً 

 ،أصمٝم٣ملوواضمد أو ومقَمٝم٥م واضمدة ٞم٣مزمٔم٥م َمـ سم٣مريخ ممتد فمػم ومرون  فمرق أصؾ أو

، جتٚمٔمٜمؿ فم٣مدات وسمٗم٣ميمٝمد ؽم٣مئدة  ويمٕم٥م واضمدة ، وشمٗم٣مهم٥م َمُمؼمىم٥م ،وديـ واضمد

، دم ٞمْم٣مق إرض وايمُمٔم٤م  ؽمقاهؿزمٝمٛمٜمؿ، جتٔمٙمٜمؿ أصح٣مب هقي٥م متٝمزهؿ فمـ 

م ايمدويم٥م ووع ايمٛمٓمؿ ايمًٝم٣مؽمٝم٥م احلديث٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ٞمٓم٣م هذا هق ، وايمًٙمْم٥م احل٣مىمٚم٥م

ايمذي ئمؼمف زم٣ميمدويم٥م  ايمٗم٣مٞمقن ايمدورم ٞمٓم٣مم ئمؼمف زمف وم٣مٞمقن إَمؿ أو ايمقؿمٛمٝم٥م، وهق

، ضمٝم٧م سمتٚمتع زم٣مٓؽمتٗمالل وضمؼ  وفمدم ايمتدطمؾ دم ؾمئقهن٣م ايمداطمٙمٝم٥م ،ايمقؿمٛمٝم٥م ذات ايمًٝم٣مدة

 فمـ وصمقده٣م وىمٝم٣مهن٣م. لاظمِمغم وايمدهم٣مع ايمممفم سمٗمرير

ذج ايمذي متثٙمف ايمدويم٥م ضم٘مؿ ايمممئم٥م فمعم هذا ايمٛمٚمق ن ٞمتٔمرفأوإذا أردٞم٣م 

اظمتقاهمٗمكم فمعم  ايمقؿمٛمٝم٥م، ٞمجد أٞمف ايمٛمٚمقذج إؽم٣مس ايمذي جيٚمع اظمتقاصمديـ أو

فمٛم٣مسه٣م زمدرصم٥م أومقى دم ٞمْم٣مق ايم٘مٝم٣من اظمرسم٘مز فمعم ايمدويم٥م  هقي٥م َمُمؼمىم٥م، وسمتقهمر
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 :همٝمام يقم ويٚم٘مـ زمٝم٣من إؽمس ايمتل  يٗمقم فمٙمٝمٜم٣م اظمجتٚمع، ايمقؿمٛمٝم٥م

إصقل اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقي٥م  لوه ٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م:د فمعم اهلقي٥م واظمٗمقَمايمتقضمُّ أ( 

ايمٕم٣ميمٌٝم٥م  وحتٓمك زم٣مظمقاهمٗم٥م زمكم أهمراده٣م أو ٥م،َم٥م أو ايمدويموٞمٓمؿ إ ايمراؽمخ٥م دم وٚمغم

 روسمتقهم ،ايمذي يٗمقم فمٙمٝمف اصمتامفمٜمؿ م إؽم٣مدايمٔمٓمٚمك َمٛمٜمؿ، إذ جيدون همٝمٜم٣م اظمٗمقّ 

ٜمؿ ضمتٚمٝم٥م ظم٣م وومر دم وٚمغمهؿ واؽمتٗمر دم أفماموم :فمٙمٝمف إراداهتؿ واؽمتٔمداداهتؿ

فمعم فمٗمٝمدهتؿ ايمديٛمٝم٥م وسم٣مرخيٜمؿ فمػم فمٗمقد َمـ  وصمقده٣م وضورهت٣م حلٝم٣مهتؿ، زمٛم٣مء

ايمزَم٣من ويمٕمتٜمؿ وشمٗم٣مهمتٜمؿ وايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد ايمتل يتٔم٣مَمٙمقن هب٣م، يًتُمٔمرون أهن٣م 

َمٙمزَم٥م وحمؾ اضمؼمام  همٝمام زمٝمٛمٜمؿ، زمحٝم٧م سمُم٘مؾ اهلقي٥م اظمٚمٝمزة جلامفمتٜمؿ وايمٛمٓم٣مم 

 َمؿ أو ايمدول.َم٥م ايمتل  متثٙمٜمؿ زمكم جمتٚمٔم٣مت إأو إ ايمٔم٣مم ايمذي  سمٌٛمك فمٙمٝمف ايمدويم٥م

وسمقفمٝم٥م  و ايمٔمٛم٣مس اظم٘مقٞم٥م هل٣م،أمهٝم٥م زمٚم٘م٣من آيمتٗم٣مء فمعم اهلقي٥م إ وَمـ

 .صامم أَم٣من يمألَم٥م وايمدويم٥م جي٤م ايمتٚمًؽ هب٣م وإفمالء ؾمٟمهن٣م لهمٜم، ايمُمٔم٤م زمٟممهٝمتٜم٣م

َمٗمقم أؽم٣مس يمٗمٝم٣مم ايمـدول وومـقة اظمجتٚمٔمـ٣مت،  لايمقضمدة ايمقؿمٛمٝم٥م: وهب( 

 ٣م ومقي٦م ايمدويم٥م وفمٓمؿ ؾمٟمهن٣م، يمذيمؽ سمٔمٚمـؾ  ىمـؾ دويمـ٥مٙمام ىم٣من اظمجتٚمع َمتامؽم٘مً وىم

فمعم زمٛم٣مء صمٌٜم٥م داطمٙمٝم٥م َمؼمازمْم٥م، َمــ طمـالل صـٝم٣منم٥م إؽمـس ايمدؽمـتقري٥م ىمٚمٌـدأ 

رئم٣مت ايمدافمٚمـ٥م ىم٣مظمقاؿمٛمـ٥م ـ، وايمتُمـياظم٣ًمواة زمكم اظمقاؿمٛمكم واحلري٥م دم إزمداء ايمرأ

٣م يمدَم٨م ايمُمٔم٤م دم ىمتٙمـ٥م ٛمكم مجٝمٔمً يمتٖمٔمٝمؾ اظم٣ًمواة دم احلٗمقق وايمقاصم٣ٌمت زمكم اظمقاؿم

 لـمؾ سمٔمدد إدي٣من وإفمراق وايمثٗم٣مهم٣مت ونمغمه٣م، هبدف ايمتالومـدم  وؿمٛمٝم٥م واضمدة،

ر إول فمـعم ـفم٣مش اظمًٙمٚمقن دم ايمٔمِم وومدوايمتقضمد فمعم إفمالء َمِمٙمح٥م ايمقؿمـ، 

فمعم ايمرنمؿ َمـ ايمتٔمدديـ٥م ايمتـل وم٣مَمـ٦م فمٙمٝمٜمـ٣م ايمدويمـ٥م اإلؽمـالَمٝم٥م  ايمتقضمد ايمداطمقم
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ايمٗمـ٣مئٚمكم  ل٣م وومقَمٝم٣مت فمديدة، يم٘مـ وفمـيمقاٞمً أ٣م و٣م وأصمٛم٣مؽًم أدي٣مٞمً  ايمٔم٣مظمٝم٥م، همٜمك سمّمؿ

 ، َمـدرىمكم ومقيمـف سمٔمـ٣ملم:وايمًـٝم٣مد لفمعم إَمر وايمُمٔم٤م أزمٗمك فمعم ايمتقضمد ايمديٛم

ْ ٱوَ ﴿ ٠ا ُٙ ِٔ  ۡخَخِػ ْْۚ  اهللِِبَۡت ُُـ٠ا رٍّ ٍَ وأيٗمٛمـقا أن   ،(٣2١ل فمٚمـران: )آ ﴾َُجِيٗها َوََل َت

  ومٜمؿ.ومقهتؿ دم سمقضمدهؿ وأن ؤمٖمٜمؿ ي٘مقن زم٤ًٌم سمٖمر

ايمًالم آصمتامفمك: وهق َمْمٙم٤م ضورى دم حتٗمٝمؼ ايمقضمدة ايمقؿمٛمٝم٥م، ج( 

ايمً٘مٝمٛم٥م وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وإَمـ وإَم٣من ٕهمراد ايمُمٔم٤م، وهق  فمٛم٣مس زمقاؽمْم٥م سمقهمغم

 فم٣مَمؾ َم٠مشمر ٓزم يمٙمتامؽمؽ زمكم همئ٣مت اظمجتٚمع وإضمداث آؽمتٗمرار، وهق أَمر

ايمتٛمٚمٝم٥م آومتِم٣مدي٥م، يمٙمتٛمٚمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م  ايمذي ئمٚمؾ فمعم آٞمْمالق فمعم ؿمريؼ 

 يمٝمف يمتقهمغمإ -زمؾ وسمت٣ًمزمؼ  -وإضمراز ايمتٗمدم اظمٛمُمقد، وهق َمْمٙم٤م سمًٔمك ايمدول 

٣م هم١من زمٛم٣مء ايمٗم٣مفمدة ايمُمٔمٌٝم٥م ويٗمٝمٛمً  ،آضمتٝم٣مصم٣مت ايميوري٥م واظمْم٣ميم٤م ايمُمٔمٌٝم٥م

سمالضمظ فمعم إرؽم٣مء  ىم٣من َمـ رىم٣مئز وضمدة ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وهق َم٣م ومت٣مؽم٘مٜم٣م

إٞمِم٣مر اظمٜم٣مصمريـ فمعم  لم ضمد إيث٣مرإٞمِم٣مر، إايمتآطمك زمكم اظمٜم٣مصمريـ و َمٌدأ

وٞمٖمٝمس، زمام ٞمٔمتف ايمٗمرآن وأشمٛمك فمٙمٝمف دم ومقيمف  أٞمٖمًٜمؿ وزمذهلؿ يم٘مؾ نم٣ملٍ 

َٚ ٱوَ ﴿سمٔم٣ملم: ِي ارَ ٱَتت٠ٍَُّءو  َّلٍّ َٚ ٱوَ  لٍّ يَمَٰ ٗۡ َوََل  ۡۡلِ ِٟ اَجَر إَِّلۡ َٞ  ۡٚ َ٘ ٗۡ ُُيِت٠ََّن  ِٟ ِ٘ٚ َرۡتِٖ
 ٍّٙ ٗۡ َخاَجٗث ّمِ ٗۡ ََيُِدوَن ِِف ُغُدورِِٞ ِٟ ِ ٗۡ َول٠َۡ ََكَن ة ِٟ ِص ٍُ ٛ

َ
َٰٓ أ ْ َويُۡؤذُِروَن لََعَ وح٠ُا

ُ
ٓ أ ا

ِصِٝ  ٍۡ ٚ ي٠َُق ُطحٍّ َج َ٘ ْۚ َو ُٗ  ۦَخَػاَغثٞ ُٞ  َّ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ُِٖد٠نَ ٱٌَأ ٍۡ ُٙ ۡ ، (9) احلمم: ﴾٩ل

د إوس واخلزرج، وومد ٞمت٨م فمـ ذيمؽ أن ص٣مرت اظمقدة وايمت٘م٣مهمؾ سمقضمُّ  وىمذيمؽ

 وَمِمدر ومقة َمًتٚمدة َمـ هقي٥م إيامٞمٝم٥م ،٣م فمعم دويم٥م اإلؽمالموايمؼماضمؿ فمٛمقاٞمً 
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 .ومم٣مرؽم٣مت فمٚمٙمٝم٥م َمْمٌٗم٥م دم ايمقاومع احلٝم٣ميت

  ل:ايمٔم٣مظم ٞمٚمقذج اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمينشم٣مٞمًٝم٣م: 

لم زمٝم٣من اظم٣ٌمدئ فمعم َم٘مقٞم٣مت ايمٛمٚمقذج إإن سمٛم٣مول هذا ايمٛمٚمقذج هيدف 

 :َمؿ وايمُمٔمقب اظمختٙمٖم٥مإ ٣مل سمتُم٣مرك همٝمٜمتاظمٗمقَم٣مت ايمٌٛم٣مءة ايم لاإلٞم٣ًمٞمك، وه

ٓزَم٥م ٓٞمتٓم٣مم احلٝم٣مة واظمٔم٣ميش وايمقهم٣مء زم٣محلٗمقق إؽم٣مؽمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن دم ىمؾ  يم٘مقهن٣م

 زَم٣من وَم٘م٣من فمعم ٞمحق سمتحٗمؼ همٝمف إٞم٣ًمٞمٝم٥م اإلٞم٣ًمن دم أرصم٣مء اظمٔمٚمقرة.

حم٣مويم٥م يمٙمتٔمرف فمعم ايمٔمٛم٣مس أو اظمٗمقَم٣مت ايمتل  سمُم٘مؾ هذا ايمٛمٚمقذج  ودم

ف ايمرؤى ايمديٛمٝم٥م ٞمٓم٣مر وسمت٣ٌميـ همٝملم أن اظمقوقع سمتٛمقع همٝمف إإاإلؾم٣مرة  ليٛمٌٕم

قيمقصمٝم٣مت وايمثٗم٣مهم٣مت وايمٛمٓمؿ ايمًٝم٣مؽمٝم٥م واظمدٞمٝم٥م دم إَمؿ واظمجتٚمٔم٣مت فمػم يوإيد

 لايمٔمِمقر، وَمـ شمؿ ٞمرصد دم هذه اظمح٣مويم٥م هذا ايمٛمٚمقذج زمح٤ًم اظمٛمٓمقر اإلؽمالَم

ايمدول  ٣متقيمقصمٝمييدأايمذي سمًقد همٝمف  ايمذي يتٟمؽمس فمعم ايمٔم٣مظمٝم٥م، واظمٛمٓمقر ايمدورم

يٚم٘مـ وايمتل  ،فمعم اظمًتقى ايم٘مقين د يمٙمٛمٚمقذج ايمداطمقماَمتدا لوه ،وهم٘مر ايمٔمقظم٥م

 :أن ٞمقصمزه٣م دم أيت

اخلِمقصٝم٣مت ايمتل   آفمؼماف زمتٔمدد اهلقي٣مت زمٚمٗمقَم٣مهت٣م اظمتٛمقفم٥م وإومرار  – ٣

 .سمتٚمتع هب٣م إَمؿ وايمدول

حمقر ارسم٘م٣مز حلٝم٣مة اإلٞم٣ًمن  ايمدويمٝمكم، ومه٣مضمٖمظ ايمًٙمؿ وإَمـ  – 1

يمف راضم٥م ايمٖم٠ماد وؽم٘مٝمٛم٥م  ٣منجيٙمٌ امهمٜم :ٞم٣ًمنيمإل اميمدول، همال نمٛمك فمٛمٜمايمُمٔمقب واو

 .لم ايمًٔم٣مدةإٞمف َمِمدر يمٙمِمح٥م ايمٛمٖمًٝم٥م سمٗمقد زمف أايمٛمٖمس، ىمام 
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 : ل٣م: ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمشم٣ميمثً 

٣م دم َمُم٣مرىم٥م سمّمؿ جمٚمقفم٥م َمـ ايمٌمم َمٔمً  ايمٔمٝمش احلٝم٣ميت فمـ َم٣مدة ايمتٔم٣ميش سمٔمػم

ٝم٣مهتؿ، زم٣ميمتٔم٣مون ايمذيـ وصمدوا أن ايمتٖم٣مهؿ وسم٣ٌمدل اظمٛم٣مهمع همٝمف اؽمتٗم٣مَم٥م َمٔم٣مؾمٜمؿ واٞمتٓم٣مم ضم

يمذيمؽ  :وايمتُم٣مرك همٝمام زمٝمٛمٜمؿ، إَمر ايمذي جئمؾ هذا ايمتٔم٣ميش ضورة اصمتامفمٝم٥م َمِمٙمحٝم٥م

زمًٙمْم٥م  ٣م أوٞمجد أن إدي٣من وايمثٗم٣مهم٣مت واحلّم٣مرات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م صمٔمٙمتف أس آصمتامع ؿمقفمً 

إذ زمدون ايمًٙمٚمٝم٥م  :ذا ؿمٌٝمٔم٥م ؽمٙمٚمٝم٥م أن ي٘مقن هذا ايمتٔم٣ميش لويٛمٌٕم ،ايمٛمٓم٣مم وايمٗم٣مٞمقن

 وٓ وٓ ايمتقاهمؼ احلٝم٣ميت لايمُمٗم٣مق وايمٌماع يمـ يتحٗمؼ ايمًالم آصمتامفم وايمٌٔمد فمـ

 إَمـ وٓ إَم٣من.

  سمقصٝم٣مت:

ايمتٔم٣مون وايمتّم٣مهمر إلٞمج٣مز سمٙمؽ اظمُمؼمىم٣مت دم ايمقاومع اظمٔمٝمش يمإلٞم٣ًمن  –٣

       .وايمدول

اجلٜمقد وآؽمتٔمداد  ايمٔمزيٚم٥م واإلرادة ايمُمٔمٌٝم٥م وايمدويمٝم٥م زمتٜمٝمئ٥م سمقاهمر –1

 ة وزفمامء ايمدول.َمـ وم٣مد اظمتقاصؾ

ضمٝم٧م يٗمدم  ،لايمٔم٣مم ايمٔم٣مظم ييمدى ايمرأ إؾم٣مفم٥م شمٗم٣مهم٥م اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين –١

  .دهمٔم٥م ومقي٥م جلٔمٙمف ضمٗمٝمٗم٥م واومٔم٥م

*          *          * 
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 ()انتعدديح ًانقٌاسى ادلشرتكح
  

، طمـ٣مسمؿ  احلٚمد هلل رب ايمٔمـ٣مظمكم، وايمِمـالة وايمًـالم فمـعم ؽمـٝمدٞم٣م حمٚمـد

 :وزمٔمد ...أٞمٌٝم٣مء اهلل ورؽمٙمف أمجٔمكم إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم، وفمعم

، وايمٔمرق،  همٗمد طمٙمٗمٛم٣م اهلل سمٔم٣ملم َمتٔمدديـ َمتٛمقفمكم دم ىمؾ رء... دم ايمٙمقن 

: يمٛمت٘م٣مَمؾ مجٝمًٔم٣م دم ايم٘مقنَم٣م  وؽمخر يمٛم٣م ىمؾَّ ، وايمٙمٕم٥م، وايمٖم٘مر، وايمثٗم٣مهم٥م، واظمٜم٣مرات

 ، وإؽمٔم٣مد اإلٞم٣ًمن.إفمامره وسمٛمٚمٝمتفدم 

إٓ زمٚمٛمٜمجٝمـ٥م ٞم٣مصمٔمـ٥م، جُتـقمِّ  ،٣موـدوايمتٔم، وايمت٘م٣مَمؾ، وٓ ؽمٌٝمؾ إلم ايمتٔم٣مون

ل فمـعم ايمٕمٚمـقض وايمٙمـٌس، وسمـذي٤م ـاحلٗم٣مئؼ، وسمقوح وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر، وسمٗمّمـ

 .، وسمٗمرب اظم٣ًمهم٣مت زمكم ؽم٣مئر ايمٌمم ايمثٙمقج

قيمٝم٥م، ئوايمتٛمقع، واظمً ،وَمـ هٛم٣م سمػمز إمهٝم٥م ايم٣ٌميمٕم٥م يمٗمٝمؿ: ايمتٔمددي٥م

ي٥م،...( زمكم ؽم٣مئر وايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م )ايمثٗم٣مهمٝم٥م، وايمديٛمٝم٥م، وإطمالومٝم٥م، واحلّم٣مر

يمت٘مقن سمٖمٔمٝمٙمٜم٣م اإليامن ايم٘م٣مَمؾ هب٣م، وضم٣مل  -وٓ ري٤م أن هذه ايمٗمٝمؿ ىمٖمٝمٙم٥م  ،ايمٌمم

،  ايمٌمافم٣مت واظمُم٘مالتوَمـ احلروب وطم٣مٍل زم١مجي٣مد فم٣ممَل آَمـ  - َمٛمٜم٨م ضمٝم٣مة

 . ٣م دم احلٝم٣مةيًقده ايمتٖم٣مهؿ، واإليامن اظمُمؼمك زمٟممهٝم٥م ىمؾ َمٛمَّ 

أىمثر َمـ أي ووم٦م َم٢م، همٌٔمد  ٞم٥مأواحل٣مصم٥م إلم احلقار دم هذه  سمتٔم٣مـمؿو

أرفم٦ٌم ايمٔم٣ممل، وأرزم٘م٦م ايمدٞمٝم٣م، وىمُمٖم٦م فمـ ؤمػ اإلٞم٣ًمن ايمتل أزَم٥م ىمقروٞم٣م 

                                                           

( )  ؽمٙمٝمامن، فمّمق اظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م.د/ أحد فمقم 
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وضم٣مصمتف إلم ايمتٔم٣مون وايمت٘م٣مَمؾ إلفمامر ايم٘مقن واحلٝم٣مة، وسمٔمٓمٝمؿ ومٝمٚم٥م احلقار زمكم ىمؾ 

 فمـ ايمٛم٣مس: يمٝمٔمٙمق صقسمف، ويًقد صداه، ويٌٙمغ َمداه ىمؾَّ َم٘م٣من: يمٝم٘مقن زمدياًل 

 ظمداهمع وايمٗمٛم٣مزمؾ.أصقات ايمذطمغمة وا

َم٣مؽم٥م إلم احلقار اظمثٚمر ايمٌٛم٣َّمء ايمذي يّمع ايمٌممي٥م ىمٙمٜم٣م أَم٣مم  إٞمٛم٣م دم ضم٣مصم٥م صمّد 

ًٓ إل :َمًئقيمٝمتٜم٣م ًٓ فمامر ايم٘مقن، زمد  َمـ إسمٔم٣مؽمٜم٣م،  َمـ سمدَمغمه، وإؽمٔم٣مد احلٝم٣مة زمد

 ًٓ   َمـ سم٘مثغمه٣م.وَمٔم٣مجل٥م َمُم٘مالهت٣م زمد

واظمًـئقيمٝم٥م،  ،، يٛمْمٙمؼ َمـ اإليـامن ايم٘م٣مَمـؾ زم٣ميمتٔمدديـ٥ماصمديًد  اضمقارً  ٞمحت٣مج

 زمكم ايمٌمم، وَم٣م أىمثره٣م دم هذه احلٝم٣مة!!. وايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م

 ؟ايمتٔمددي٥مظم٣مذا 

اهلل سمٔم٣ملم دم ايم٘مقن، واخلٙمؼ، واحلٝم٣مة: يمذيمؽ َمـ ؽمٛمـ  ٥مؽمٛمإن ايمتٛمقع وايمتٔمددي٥م 

 ايمتٔمددي٥ما ضمًٝم٥م وٞمٖمًٝم٥م يمٌٔمض َمٓم٣مهر يمتٗمط صقرً أ ىم٣من هذا ايمتٛمقع ايمالحمدود، وهٛم٣م

وومد سمرىم٦م ، ٓ يتجزأ َمـ َمٗمقَم٣مت احلٝم٣مة صمزءٌ ُ سمٔم٣ملم، همٜمل اهلل أراده٣م ايمتل ٣موأؾم٘م٣مهل

٣م ٜمويًٌح دم َمٛم٣مؿمؼ إؾمٔم٣مفم، أن يتٛمًؿ زمٛمٖمًف فمٌغم إيمٖم٣مظ ايمٗمرآٞمٝم٥م يؿيمٙمٗم٣مرئ ايم٘مر

 وسمدزمغمه، ٘مؿ اهلل ايمٔم٣ميمٝم٥م دم َمراده،زمٔمض ضمِ  ٙمٜمؿيمٝمًت :وزمٔمض أهاره٣م، وإحي٣مءاهت٣م

 .وسمٗمديره

  وَ ﴿ يٗمقل سمٔم٣ملم: :اظمخٙمقوم٣متايمتٔمددي٥م دم َٚ َوآّبِ ٱوَ  لٍّاِس ٱِ٘ ِٗ ٱوَ  لٍّ َٛۡعَٰ
َ
 َۡل

 ُٝ ُ َٰٛ َٕۡن
َ
ًٌ أ َّ   ۥُُمۡخَِٖ ِ َٰل َز  .(18هم٣مؿمر:  ) ﴾ َْ

 ـَوَُ  ﴿:  ٣مل سمٔم٣ملمـ: وم ٣منـقار طمٙمؼ اإلٞمًـدم أؿمددي٥م ـايمتٔم َِ ٗۡ ـۡد َخَٖ ُس
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٠َاًرا ـۡ
َ
ضمكم يٚمُم٨م ايمٛمْمٖم٥م ايمدم، شمؿ يٕمٙم٤م  إَمُم٣مجايمٛمْمٖم٥م، شمؿ ، )(٣4ٞمقح:) ﴾ٮأ

٣م، شمؿ سم٘مًك ٘مقن فمٙمٗم٥م، شمؿ سم٘مقن َمّمٕم٥م، شمؿ سم٘مقن فمٓم٣مَمً ايمدم فمعم ايمٛمْمٖم٥م همت

.. وه٘مذا(، وي٣ميمف َمـ إفمج٣مز فمجٝم٤م ضمغمَّ ايمٔمٗمقل وإيم٣ٌمب فمػم ايمٔمٓم٣مم حلاًم 

 ايمٔمِمقر..!.

 تِفِ  })فمز وصمؾ( :  يٗمقل ، وسمٛمقفمٜم٣م: وايمٙمٕم٣مت ، إيمًٛم٥م سمٔمددي٥م  ۦَوَِمـ َءاَيَٰ

ِت وَ ٱطَمٙمُؼ  َقَٰ َٚمَٰ ًَّ ٛمَتُِ٘مؿ وَ ٱَٕرِض وَ ٱيم
ًِ ََٰٓي٦َٰم يمِّٙمَٔمَٰٙمِِٚمكمَ طمتَِٙمَُٰػ َأيم َٕ يمَِؽ  ٞمُِ٘مؿ إِنَّ دِم َذَٰ  {َأيمَقَٰ

 .(11ايمروم: )

   احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم : يٗمقلوإصمٛم٣مس، ايمٗمقَمٝم٣متايمتٔمددي٥م دم: 

ا ﴿ َٟ حَّ
َ
أ َٔ  لٍّاُس ٱَيَٰٓ ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن َٖۡجَُٰس ََٛثَٰ وََجَه

ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ إٍِّٛا َخَٖ
زۡ 

َ
ْْۚ إِنٍّ أ ٗۡ ِنَٜد ِِلََهاَر٠ٌُٓا ُس َ٘ ْۚ إِنٍّ  اهللَر ۡٗ َُٰس ى َِ ۡت

َ
ٌٗ َخترِيٞ  اهللأ  حلجرات:)ا ﴾َنِٖي

 (.٣١أي٥م  

  ٌث ﴿ :ؽمٌح٣مٞمف يٗمقل :وإهم٘م٣مر، وايمرؤى، ايمدي٣مٞم٣متايمتٔمددي٥م دم َٟ ٖ وِۡج
َوُِٕكّ

 ٌَ َۖ ا َٟ ٠َ ُم٠َّّلِ ْ ٱُٞ ٠ا ُِ ِ َِٰتٖۚ ٱ ۡشتَت َٔ ﴿ ووم٣مل:(، ٣48يمٌٗمرة )ا ﴾ۡۡلَيَۡس َّ ََلََه  َول٠َۡ َطآَء َربَّ
َۖ َوََل يََزال٠َُن ُُمۡخٍَِٖنِيَ  لٍّاَس ٱ ٗث َوَِٰخَدٗة ٍّ٘

ُ
 (.٣٣8) هقد:  ﴾١١٨أ

  ايمتٔمددي٥م دم إؾم٘م٣مل، وإٞمامط ايمٌممي٥م: ضمٝم٧م صمٔمؾ اهلل سمٔم٣ملم ايمٌمم

َم٘مقٞمكم َمـ: ايمرصمؾ واظمرأة، ايمِمٕمغم وايم٘مٌغم، ايمٕمٛمل وايمٖمٗمغم، ايمْمقيؾ وايمٗمِمغم، 

 إزمٝمض وإؽمقد، اظم٠مَمـ وايم٘م٣مهمر.. وه٘مذا.

 يمتٔمددي٥م ايمٖم٘مري٥م: دم ايمٖمٜمؿ، وايمتٖم٘مغم، وايمتٔمٌغم وإداء زمكم إؾمخ٣مص ا
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)همروق همردي٥م زمكم ايمٛم٣مس(، وسمٔمددي٥م دم هم٘مر اإلٞم٣ًمن ٞمٖمًف دم َمراضمؾ ضمٝم٣مسمف 

 اظمختٙمٖم٥م، زمؾ إن اظمرضمٙم٥م ايمقاضمدة َمـ ضمٝم٣مسمف ئمؼمهي٣م سمٔمددي٣مت دم ايمتٖم٘مغم. 

 همٗمف ومراءة أطمر وأمهٝم٥م ايمتح٣مور َمٔمف:

 زمتٟمنٍّ يًتٗمرئف و، أن يّْمٙمع ىمؾ َمٛم٣م فمعم هم٘مر أطمرصم٥م إلم إٞمٛم٣م دم َمًٝمس احل٣م

ونم٣ميم٣ٌم َم٣م ، ٥م وجترد.. دون إصدار أضم٘م٣مم َمًٌٗم٥م: هم٣مظمخ٣ميمػ يمؽ هق َمرآسمؽورويَّ 

ورزمام ٓ يراه ََمـ هق فمعم ؾم٣مىمٙمتؽ وهم٘مرك ، يرى همٝمؽ َم٣م مل سمره أٞم٦م دم ٞمٖمًؽ

ـَ وسمْمٌٝمٗمٜم٣م وأن ايمتٔمددي٥م شمٗم٣مهم٥م  : يمذيمؽ سمٛمٌع أمهٝم٥مواجت٣مهؽ واضمد َمٛم٣م  ىمؾُّ  حُيً

ٞمت٣مج ايمٔمٗمؾ ايمذي  هلٚمخرصم٣مسمف ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمتل ومد خت٣ميمػ هم٘مرك هم ،ايمٓمـ زم٣مٔطمر

وومد ، أٞم٦م طمْمئؽوومد سم٘مقن ٞمتٝمج٥م  ،زمف فمـ نمغمٞم٣م َمـ اظمخٙمقوم٣متسمٔم٣ملم زٞم٣م اهلل ٝمَم

: وصدق اهلل ايمٗم٣مئؾواإلصالح وايمٛمج٣مح،  َمٜمٚم٥م فمعم ؿمريؼ ايمِمالحدروزًم٣م سمٛمغم يمؽ 

َصَدِت  لٍّاَس ٱ اهللَول٠َََۡل َدۡذُم ﴿ ٍَ ٗ ةِتَۡهٖؼ ٍّٕ ُٟ ۡرُض ٱَبۡهَؾ
َ
 (.  15٣) ايمٌٗمرة: ﴾ َۡل

وٕصمؾ ايمتٟمىمٝمد ايمدائؿ واظمًتٚمر فمعم أمهٝم٥م ايمتٔمددي٥م: همٗمد أىمد اخل٣ميمؼ 

ايمٔمٓمٝمؿ فمعم ايمُمقرى، وصمٔمؾ هل٣م َم٘م٣مٞم٥م ؽم٣مَمٗم٥م دم اإلؽمالم، زم٣مفمت٣ٌمره٣م َمـ ايمٔمقاَمؾ 

 ايمدافمٚم٥م يمٙمتٔمددي٥م فمعم ايمدوام.

، وختٙمص أطمر اظمًٌٗم٥م فمعم أطمرًٙمٌٝم٥م ايمَمـ أضم٘م٣مَمٛم٣م  ايمتخٙمصاظمٜمؿ هق 

آؽمتٔمالء ايمٖم٘مري أو ، وَمـ ايمتٔمٚمٝمؿ َمـ أضم٘م٣مَمف اظمًٌٗم٥م فمٙمٝمٛم٣م، وايمتخٙمص َمـ

دم ايمٖم٘مر، أو ايمٙمقن، أو ايمٔمرق، أو آؽمتٔمالء زمٚمٔمٛم٣مه ايمُم٣مَمؾ فمعم أطمر اظمخ٣ميمػ 

  .ايمديـ
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ايمٔمداء وايمتجريح ظمجرد اظمخ٣ميمػ  أفمج٤م َمـ ه٠مٓء ايمذيـ يٛم٣مصٌقنو

 ٣مٓطمتالفهم َمـ إؽم٣مس!! هورزمام مل يْمٙمٔمقا فمعم هم٘مر ٣م،هم٘مريًّ َمٔمف  اطمتالهمٜمؿ

 إشمراء يمٙمحٝم٣مة. ، همٜماموايمتٔمددي٥م َمزي٥م َم٣م زمٔمده٣م َمزي٥م

دم صمزئٝم٥م أو صمزئٝم٣مت، ويم٘مـ اطمتالدم هٛم٣م  إٞم٣ًمنأطمتٙمػ َمع أي وؿمٌٝمٔمل أن 

، ويمٝمس فمعم ؾمخِمف ايمذي جي٤م أن ي٘مقن يمف ىم٣مَمؾ َمع أهم٘م٣مرههق اطمتالف 

 آضمؼمام.. 

هل أن أهم٘م٣مرٞم٣م يمٝم٦ًم ىمٙمٜم٣م شم٣مزمت٥م فمعم و أضم٤م أن أؾمغم إيمٝمٜم٣م ٞمٗمْم٥م َمٜمٚم٥م

همام سمراه  ،وومد سمتٕمغم زمتْمقر احلٝم٣مة واظمقاومػ واخلػمات ة،زمؾ هل َمتْمقر :ايمدوام

  وه٘مذا. اظمٔمٝمش،٣م دم ايمٗمديؿ ومد ٓ سمراه ىمذيمؽ دم ايمقوم٦م ص٣مئًٌ 

 ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م وم٣مؿمرة اظمٛمٓمقَم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م يمألطمالق:

ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م(، هل احل٣ٌمل اظمقصقيم٥م زمكم ؾمتك اظمُمؼمىم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م )

، وايمدافمؿ يمٗم٣مؿمرة احلقارات ايمٛم٣مصمٔم٥م  اظم٘مقٞم٣مت ايمٌممي٥م، وهل ايمرازمط اظمتكم

 وايمٔمالوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمرؾمٝمدة.

ايمتل يٚم٘مـ أن حتدد إؿم٣مر  "يمٙمرؤي٥م ايم٘مػمى"إن اظمُمؼمك ايمديٛمل ئمد أؽم٣مؽًم٣م 

ٔم٣مظمٝم٥م يمألطمالق سمٔمد َمدطماًل يمٙمحقار وَمالَمح َمٛمٓمقَم٥م فم٣مظمٝم٥م يمألطمالق، واظمٛمٓمقَم٥م ايم

ايمٛم٣مصمع، ويمٔمالوم٣مت أهمّمؾ زمكم ؾمٔمقب ايمٔم٣ممل دم اظمج٣مٓت آومتِم٣مدي٥م، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م، 

 وآصمتامفمٝم٥م، وايمٌٝمئٝم٥م، وايمت٘مٛمقيمقصمٝم٥م، وايمٖم٘مري٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م...إيمخ، َمـ أصمؾ َم٣م يقم:

إـمٜم٣مر َم٣م زمكم خمتٙمػ احلّم٣مرات وايمثٗم٣مهم٣مت، وايمرؽم٣مٓت ايمًاموي٥م َمـ  -

 م، وومٝمؿ َمُمؼمىم٥م َمثٙم٦م ومقاؽمؿ َمقضمدة يمٙمحٝم٣مة.َمٔم٣مٍن وأضم٘م٣م
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 سمقـمٝمػ رؤي٥م اظمُمؼمك دم إشمراء ايمتجرزم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م واحلّم٣مري٥م زمُم٘مؾ فم٣مم.  -

سمقـمٝمػ اظمُمؼمك دم سمْمقير ايمٔمالوم٣مت زمكم خمتٙمػ ايمدول وايمُمٔمقب  -

 وسمٛمٚمٝمتٜم٣م.

زمٝم٣من اظمُمؼمك دم اظمج٣مٓت آومتِم٣مدي٥م، وآصمتامفمٝم٥م، وايمثٗم٣مهمٝم٥م، وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م   -

وضمدة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وإوم٣مَم٥م ايمٔمالوم٣مت ايمدويمٝم٥م فمعم أؽمس ؽمٙمٝمٚم٥م  هبدف حتٗمٝمؼ

 وسمٔم٣موٞمٝم٥م.

يمذيمؽ هم١من ايمتٔمرف فمعم َمٖمٜمقم اظمُمؼمك، وصمذوره، وسمْمقره ايمت٣مرخيل، 

وأٞمقافمف َمـ إمهٝم٥م زمٚم٘م٣من، هم٣مظمُمؼمك ايمديٛمل زم٣مفمت٣ٌمره أؽم٣مؽًم٣م ظمٛمٓمقَم٥م فم٣مظمٝم٥م 

 يمألطمالق يٚم٘مـ أن يتّمٚمـ اظمقوقفم٣مت أسمٝم٥م:

٥م وأشمره٣م دم سمدفمٝمؿ َمٛمٓمقَم٥م ايمٗمٝمؿ وإرؽم٣مء َم٣ٌمدئ ايمتممئم٣مت ايمديٛمٝم -

 إطمالق.

اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين دم جم٣مل ح٣مي٥م ايمٌٝمئ٥م، يٚم٘مـ أن يقضمد أهداف ايمٔم٣ممل إزاء  -

هذه ايمٗمّمٝم٥م وَم٣م يًتجد، َمـ طمالل َم٣ٌمدئ ح٣مي٥م ايمٌٝمئ٥م دم ايمتمميع اإلؽمالَمل، 

جدات ايمدويمٝم٥م، واظمغماث اإلٞم٣ًمين ظمختٙمػ إدي٣من، وح٣مي٥م ايمٌٝمئ٥م فمعم وقء اظمًت

 وَمُم٘مالت ايمتٕمغمات اظمٛم٣مطمٝم٥م وايمٌٝمئ٥م.

وشمٚم٥م ؽمٙمًٙم٥م َمـ اظمقوقفم٣مت يٚم٘مـ أن سمُمٚمٙمٜم٣م وم٣مؿمرة اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين، 

واظم٣ٌمدئ واظمُمؼمىم٣مت آومتِم٣مدي٥م ايمتل أرؽمتٜم٣م إدي٣من ايمًاموي٥م واحلّم٣مرات 

اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وَمـ زمٝمٛمٜم٣م: ايمٔمدايم٥م ايمتٔمقيّمٝم٥م، وحتريؿ آؽمتٕمالل وايمٓمٙمؿ وايمٕمش 
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ضمت٘م٣مر، وأيًّم٣م اظمُمؼمك ايمٗم٣مٞمقين دم ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقن ايمروَم٣مين وآ

، وىمذيمؽ اظمُمؼمك ايمثٗم٣مدم ىم٣مظم٣ٌمدئ اظمقصمٜم٥م يمٙمثٗم٣مهم٥م دم خمتٙمػ  ونمغممه٣م

احلّم٣مرات، وإطمالومٝم٣مت احل٣مىمٚم٥م يمثٗم٣مهم٥م ايمٌمم دم احلّم٣مرات، واظمُمؼمك ايمثٗم٣مدم 

 دم جم٣مل ايمٖمٛمقن وأداب زمٚمختٙمػ أٞمقافمٜم٣م.

اظمٗم٣مم أومؼمح إٞمُم٣مء )َمرىمز فم٣مظمل يمدراؽم٣مت وزمحقث اظمُمؼمك  ودم هذا

اإلٞم٣ًمين( زم٣مظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م، وسمتٙمخص أمهٝمتف دم أن اظمُمؼمك 

يمدفمؿ احلقار وايمٔمٝمش  َمٔمتدل وؽمٌٝمؾخمرج آَمـ يمٙمٌممي٥م،  -ىمام ٞمٔمٙمؿ  -اإلٞم٣ًمين 

 اظمُمؼمك.

ُمؼمىم٥م زمكم احلّم٣مرات ، وايمٗمقاؽمؿ اظم إن آفمتامد فمعم هم٘مرة اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين

دي٣من: ؽمٝمًٜمؿ دم زمٛم٣مء ايمٔمالوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وسمرؽمٝمخٜم٣م فمعم َم٣ٌمدئ إطمقة  وايمثٗم٣مهم٣مت وٕا

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م.

زمكم احلّم٣مرات واظمجتٚمٔم٣مت دم وايمثٗم٣مدم  اظمُمؼمك ايمديٛملسمرؽمٝمخ ٞمٓمري٥م  -

 وصمػميمتٔمٓمٝمؿ ايمتٖم٣مهؿ، وإؿمٖم٣مء اخلالهم٣مت، َمـ إمهٝم٥م زمٚم٘م٣من: أٞمح٣مء ايمٔم٣ممل، 

ٗمٝمؼ ايمتٗم٣مرب وايمتٔم٣مون اظمٛمُمقد، وَمـ شمؿ إجي٣مد زمٝمئ٥م َمتٝمٛم٥م طم٣ميمٝم٥م َمـ وحتاخلقاؿمر، 

 ، وَمقاسمٝم٥م يمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمتٗمدم واإلومالع احلّم٣مري. ايمٌمافم٣مت

وؽمط سمٖم٣مومؿ ـم٣مهرة وسمتٔم٣مـمؿ أمهٝم٥م هذا اظمرىمز ايمٔم٣مظمل اظمٗمؼمح دم 

، وسمِم٣مفمد فمٚمٙمٝم٣مت ايمٔمٛم٣مد ، وايمتْمرف ود اإلؽمالم  دم ايمٕمرب "ؽمالَمقهمقزمٝم٣مإلا"

ايمتل سمًٜمؿ دم سمقؽمٝمع ايمٖمجقات واهلّقات زمكم ايمدول واحلّم٣مرات  وؽمقء ايمٖمٜمؿ،
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: ٣م جلٜمد دورم ٞمُمطَمٛمْمٙمٗمً وايمثٗم٣مهم٣مت ، وَمـ شمؿ هم١من ٞمٓمري٥م )اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين( سمٔمد 

 ، وايمثٗم٣مهم٣مت.وايمدي٣مٞم٣مت، زمكم احلّم٣مراتاحلٗمٝمٗمل ؼ ايمتِم٣ميمح ٝمحٗميمت

*          *          * 
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 ()ح احلٌار تني احلضاراخ ًاحرتاو اخلصٌصي
 

احلٚمد هلل وايمِمالة وايمًالم فمعم ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل وفمعم آيمف وصحٌف وَمـ 

 :  وزمٔمد ،وآه وفمعم مجٝمع إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم

هم٘مثغمة هل اظمٔمْمٝم٣مت واظم٠مذات ايمٝمقم ايمتل سم٠مىمد فمعم ضورة احلقار زمكم 

ايمثٗم٣مهم٣مت واحلّم٣مرات: إذ إٞمف ٓ يٚم٘مـ أن يًقد ايمًالم ايمٔم٣مظمل دون سمٔمٚمٝمؼ هن٨م 

قار وايمتقاصؾ فمعم خمتٙمػ اظمًتقي٣مت زمكم مجٝمع ايمثٗم٣مهم٣مت واحلّم٣مرات: وذيمؽ احل

ايمٌديؾ ضمٝمٛمام خيٌق ويؼماصمع هن٨م احلقار هق صٔمقد هن٨م ايمٛمٌذ وايمٗمْمٝمٔم٥م  ٕن

واحلرب زمكم خمتٙمػ ايمثٗم٣مهم٣مت واحلّم٣مرات، وٓ ري٤م أن ؽمٝم٣مدة هن٨م ايمٗمْمٝمٔم٥م 

ممي٥م مجٔم٣مء دم أسمقن واحلرب زمكم احلّم٣مرات ئمٛمل همٗمدان ايمًٙمؿ ايمٔم٣مظمل ودطمقل ايمٌ

اظمقاصمٜم٣مت اظمٖمتقضم٥م واحلروب ايمتل سمٔمٚمؼ احلقاصمز وإضمٗم٣مد، وسمدَمر اظم٘م٣مؽم٤م 

وايمٔمٚمران، وسمٗمتؾ ٞمقازع اخلغم واحل٤م وايمقئ٣مم زمكم ؾمٔمقب ايمٔم٣ممل، وٞمحـ ٞمٔمٝمش 

فمٌم اطمتزال اظم٣ًمهم٣مت وسمٗمدم آسمِم٣مٓت واظمٔمٙمقَم٣مسمٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م ايمتل ختدم 

 احلقار.

ايمٗمقَمٝم٥م واحلّم٣مري٥م اظمختٙمٖم٥م، ىمام أن يمدهي٣م َم٣م هق  وىمؾ أَم٥م سمتٚمٝمز زمُمخِمٝمتٜم٣م

َمُمؼمك ضمّم٣مري فم٣مم: هلذا وَمـ أصمؾ زمٗم٣مء ايمتاميز احلّم٣مري إجي٣مزمٝم٣ًّم، وَمـ أصمؾ سمٖمٔمٝمؾ 

اخلِمقصٝم٣مت يمتامرس دوره٣م دم َمٔمرىم٥م اإلزمداع وايمتْمقر: ٞمرى أمهٝم٥م احلقار زمكم هذه 

                                                           

( )فمّمق  فمّمق جمٚمع ايمٌحقث اإلؽمالَمٝم٥م ، ، إَمكم ايمٔم٣مم يمرازمْم٥م ايمٔم٣ممل اإلؽمالَملايمٔمٌد أؽم٣مَم٥م/د.أ ،

 . ووىمٝمؾ جلٛم٥م ايمُمئقن ايمديٛمٝم٥م وإووم٣مف ، جمٙمس ايمٛمقاب اظمٌمي
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ي٥م، ويٖمًح اظمج٣مل احلّم٣مرات وايمثٗم٣مهم٣مت ضمقاًرا إجي٣مزمٝم٣ًّم حيؼمم ايمتاميزات احلّم٣مر

يمٙمخِمقصٝم٣مت ايمٔمٗمدي٥م واحلّم٣مري٥م وايمٗمقَمٝم٥م أن مت٣مرس دوره٣م اإلجي٣ميب دم ؾمحـ 

 ؾمٔمقهب٣م زم٣ميم٘مػمي٣مء وزم٣ميمْم٣موم٣مت اظمحرىم٥م إلشمراء َمِم٣مدر ايمٔمْم٣مء اإلٞم٣ًمين.

وسمُم٘مؾ احلّم٣مرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمزجًي٣م َمـ ايمٔمالوم٣مت اظمتُم٣مزم٘م٥م ايمتل جتًد َمٛمجزات 

تل أزمدفمٜم٣م وٚمـ طمْمتف ايمقافمٝم٥م: هلذا هم١من يم٘مؾ أَم٥م اإلٞم٣ًمن دم أوصمف احلٝم٣مة اظمختٙمٖم٥م، وايم

أو ؾمٔم٤م ٞمِمٝمٌف َمـ احلّم٣مرة، هم٣مإلٞم٣ًمن َمْمٙمًٗم٣م ىم٣مئـ َمتحي، زمٚمٔمٛمك أٞمف يامرس 

أؽمٙمقزًم٣م َمـ احلٝم٣مة فمعم وصمقه ايمٛمُم٣مط ايمٖم٘مري وآومتِم٣مدي وايمًٝم٣مد وايمديٛمل وايمٖمٛمل، 

تٜم٣م ايمٓم٣مهرة وومد فمػمَّ فمـ هذه اظمًٟميم٥م أضمد اظمٖم٘مريـ زمٗمقيمف: يمٝم٦ًم احلّم٣مرة دم ضمٗمٝمٗم

وايم٣ٌمؿمٛم٥م ؽمقى زمٛم٣مء فم٣ممل إٞم٣ًمين همقق ايمٔم٣ممل ايمْمٌٝمٔمل، وإن احلّم٣مرات ىمٚمٛمجز إٞم٣ًمين 

 ؾم٣مَمؾ يمٝم٦ًم خمتٙمٖم٥م دم صمقهره٣م.

وإٞمام آطمتالف زمكم احلّم٣مرات يٟميت َمـ صمراء ايمثٗم٣مهم٥م ايمتل حتٚمٙمٜم٣م هذه احلّم٣مرة، 

زمكم احلّم٣مرات  واخلٙمٖمٝم٥م ايمٖم٘مري٥م ايمتل سمٗمػ طمٙمػ اظمٛمجز اإلٞم٣ًمين، وزم٣ميمت٣مرم هم١من احلقار

قفمل زمٚمتٕمغمات ايمٔم٣ممل وأضمقايمف وووم٣مئٔمف ايميتْمٙم٤م ايمقفمل واحلّمقر وايمُمٜمقد، و

قفمل زم٣مإلَم٘م٣مٞم٣مت اظمتقهمرة دم همّم٣مئٛم٣م اظمٔمردم واإلٞم٣ًمين، وضمّمقر وؾمٜمقد ايماظمت٣ًمرفم٥م، و

 .  َمـ أصمؾ أٓ سمٌٗمك هذه ايمٔمٛم٣مس وإَمقر ضمػًما فمعم ورق

 ضمقار احلّم٣مرات:

، وهق احلدي٧م زمكم  ور، وهق ايمٛمٗم٣مش أو اجلدالاحلقار يمٕم٥م هق َمِمدر ايمٖمٔمؾ ضم٣م

ؾمخِمكم أو أىمثر، واظمح٣مورة هل اظمراصمٔم٥م يمٙم٘مالم واظمٛمْمؼ دم اظمخ٣مؿم٥ٌم، أَم٣م اصْمالضًم٣م 
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ؿمراف اظمُم٣مرىمكم همٝمف أن يٗمٛمع  همٝمٔمرف احلقار زمٟمٞمف: احلدي٧م ايمذي حي٣مول ىمؾ ؿمرف َمـ ٕا

طمر زمام يريد طمر زمٚمراصمٔم٥م َم٣م يٗمقل َمٛمْم ٔا هم٘م٣مر ، زمٝمٛمام يٗمقم ايمْمرف ٔا ٗمٝم٣ًّم وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م ٕا

ؿمراف أن جيد أهم٘م٣مًرا صمديدة  واحلٗم٣مئؼ أن يٗمٛمع هب٣م حي٣مول ، ضمٝم٧م حي٣مول ىمؾ ؿمرف َمـ ٕا

طمر.  ايمْمرف ٔا

أَم٣م احلّم٣مرة يمٕم٥م: همٜمل َمِمدر ايمٖمٔمؾ ضَمَي، وهل اإلوم٣مَم٥م دم احلي، وهل 

َمرضمٙم٥م َمـ َمراضمؾ ايمتْمقر اإلٞم٣ًمين سمٗمقم فمعم ايمتٚمدن وىمؾ َم٣م يٛم٣مومض ضمٝم٣مة 

صمؾ َم٣م اطمؼمفمف اإلٞم٣ًمن َمـ أَمقر جتٔمؾ : حلّم٣مرة دم آصْمالح هل ايمٌداوة، وا

 احلٝم٣مة أىمثر رومٝم٣ًّم دم خمتٙمػ اجلقاٞم٤م: ايمٔمٗمٙمٝم٥م، وايمٛمٖمًٝم٥م، واظم٣مدي٥م، واخلٙمٗمٝم٥م. 

ىمام يٚم٘مـ سمٔمريػ احلّم٣مرة زمٟمهن٣م: جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛم٣مس اظمُمؼمىمكم دم فم٣مداهتؿ، 

 يمذي ئمٝمُمقن همٝمف.وسمٗم٣ميمٝمدهؿ، وومٝمٚمٜمؿ، زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ؿمرق سمٛمٓمٝمٚمٜمؿ يمٙمٚمجتٚمع ا

أَم٣م احلقار احلّم٣مري همٜمق: أداة َمٜمٚم٥م سم٠مدي إلم حتٗمٝمؼ ايمتٖم٣مهؿ زمكم 

وهق أداة إجي٣مزمٝم٥م حتٗمؼ ايمتٔم٣مرف وايمتآيمػ زمكم ايمُمٔمقب  ،ايمُمٔمقب اظمختٙمٖم٥م

وسم٠مدي إلم ضمًؿ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل سمتُم٣مرك ايمُمٔمقب همٝمٜم٣م وهتتؿ هب٣م، واجلدير زم٣ميمذىمر 

قافمد ايمتل حت٘مؿ ايمٔمالوم٣مت زمكم أن احلقار زمكم احلّم٣مرات يٗمقم فمعم جتًٝمد ايمٗم

 ايمُمٔمقب فمعم اطمتالهمٜم٣م.

ودم ايمٔمٌم احلدي٧م أؿمٙمؼ ايمٌٔمض هذا اظمِمْمٙمح فمعم ىمؾ ٞمت٣مج َم٣مدي َٕم٥م 

َمـ إَمؿ َمـ فمٚمران وخمؼمفم٣مت وازمت٘م٣مرات وسمٛمٓمٝمامت. وسمًع ايمٛمْم٣مق يمٝمُمٚمؾ 

 زم٣مإلو٣مهم٥م فمعم ايمٛمت٣مئ٨م اظم٣مدي٥م ايمٗمٝمؿ ايمديٛمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م.
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 ٣مرات:ايمتٔمريػ اظمٛمٜمجل حلقار احلّم

 وؾمٔمقبضمقار احلّم٣مرات دم سمٔمريٖمف اظمٛمٜمجل يدل فمعم آيمٝم٥م سم٣ٌمدل دول 

 ايمٗمرار سمْمٌٝمؼ شمؿ وَمـ ، اظمُم٘مالت هلذه ضمٙمقل وسمٔمٝمكم ، وَمُم٘مالهت٣م ٜم٣مئآرا ايمٔم٣ممل

 ضمّم٣مرسمف جمتٚمع يم٘مؾ إن ضمٝم٧م ، زمِمحتف وايمُمٔمقب اظمجتٚمٔم٣مت أنمٙم٤م سمرى ايمذي

 يمٝم٦ًم زمْمٌٝمٔمتٜم٣م اظمجتٚمٔم٣مت أن إٓ ، زمف اخل٣مص٥م َمُم٣مىمٙمف يمف هم١من وزم٣ميمت٣مرم ، اخل٣مص٥م

 ي٠مدي ايمذي إَمر زمٕمغمه٣م، وسمتٟمشمر سم٠مشمر ضمّم٣مرة هم٘مؾ ايمٌٔمض، زمٔمّمٜم٣م فمـ زمٚمٔمزل

 َمـ هم٘م٣من ايمٔم٣مظمٝم٥م، اظمُم٣مىمؾ فمٙمٝمٜم٣م يْمٙمؼ َم٣م وهق زمٝمٛمٜم٣م، َمُمؼمىم٥م َمُم٣مىمؾ ضمدوث إلم

 سمٙمؽ َمثؾ ضمؾ دم يًٜمؿ أن أؽمًف فمعم اظمجتٚمٔم٣مت سمٗمقم وايمذي احلّم٣مري احلقار

 . زمًٌٌٜم٣م ايمًٙمٝمؿ رارايمٗم إلم وايمقصقل اظمُم٘مالت

 :اإلؽمالَمل ايمٖم٘مر دم احلّم٣مرات ضمقار

 دم يٗمقم اإلؽمالم أن اظمٔم٣مسون اظمًٙمٚمقن وايم٣ٌمضمثقن اظمٖم٘مرون يرى

 أٞمف فمعم ي٠مىمدون ىمام ايمٕمرب، َمع وايمٔمْم٣مء إطمذ فمعم احلّم٣مرات حلقار َمٖمٜمقَمف

 إطمرى ايمثٗم٣مهم٣مت ؾمٟمن َمـ رهمٔم٦م إرض وصمف فمعم شمٗم٣مهم٥م هٛم٣مك يمٝمس

 أؽم٣مؽمف دم يٗمقم ضمّم٣مري ىمٝم٣من أي أن اإلؽمالم ويرى ٝم٥م،اإلؽمالَم ىم٣محلّم٣مرة

 اجلاميمٝم٥م، ايمٖمٛمٝم٥م وايمٗم٣مفمدة إطمالومٝم٥م، اإليامٞمٝم٥م ايمٗم٣مفمدة وهل ومقافمد أرزمع فمعم

 .ايمِمٛم٣مفمٝم٥م ايمتٗمٛمٝم٥م وأطمغما اظمٔمرهمٝم٥م، وايمثٗم٣مهمٝم٥م

 وومقافمد سمرسمٝم٤م سمٕمغم زمِمدد ي٘مقن اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م احلّم٣مرات اطمتالف هم١من وفمٙمٝمف

 اإليامٞمٝم٥م ايمٗم٣مفمدة اإلؽمالَمٝم٥م احلّم٣مرة ودم طمرى،ٕ ضمّم٣مرة َمـ احلّم٣مري ايم٘مٝم٣من
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 ضمقار وإن احلّم٣مرات، َمـ نمغمه٣م فمـ متٝمزه٣م ايمتل ايمٗم٣مفمدة هل وإطمالومٝم٥م

 فمعم وايمتٟمىمٝمد اإلومرار َمٌدأ فمـ يٛمٌثؼ اإلؽمالَمٝم٥م وايمثٗم٣مهم٥م ايمٖم٘مر دم احلّم٣مرات

 وفمدم ،ايمٛم٣مس زمكم وايمٔمدل ايمٙمٕم٣مت سمٔمدد إلم زم٣مإلو٣مهم٥م وايمثٗم٣مدم، احلّم٣مري ايمتٛمقع

 ايمتٖمريؼ فمقاَمؾ أي أو فمرق أو صمٛمس أو يمقن فمعم زمٛم٣مء أضمد فمعم أضمد سمٖمّمٝمؾ

 وأن وطمػماهت٣م، ٔرائٜم٣م احلّم٣مرات زمتداول يٗمرُّ  اإلؽمالَمل ايمٖم٘مر أن ىمام إطمرى،

 .ايمُمٔمقب جلٚمٝمع َمت٣مح أَمر همٜمق أضمد فمعم ضم٘مًرا ويمٝمس ٕضمد َمٙمً٘م٣م يمٝمس ايمتْمقر

 :احلقار ديـ اإلؽمالم

 ذئم٥م وهق زم٣مٔطمر، وآفمؼماف ٔم٣مرفوايمت احلقار ديـ هق اإلؽمالم إن

 ايمتٔم٣ميش يمتحٗمٝمؼ ايمّم٣مَمٛم٥م ايمًٌؾ وإجي٣مد اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، زمكم اظمُمؼمىم٥م ايمٗمقاؽمؿ سمْمقير

 وٞم٘مران واإلومِم٣مء اإلزمٔم٣مد ضمٝم٣مة حيٝم٣م أن َمـ اإلٞم٣ًمن وحيٖمظ وإَمـ، وايمًالم

 إؽم٣ميمٝم٤م وؽمٙمقك أضمًـ، هل زم٣ميمتل وايمدفمقة زم٣محلقار اإلؽمالم أَمر هلذا أطمر،

َّ ﴿:سمٔم٣ملم وم٣مل أطمر خم٣مؿم٥ٌم دم ايمًٙمٝمٚم٥م يمْمرقوا احلًٛم٥م ِ ِٔ َرّب ٱۡدُع إََِلَٰ َشبِي
 َٚٙ ِ ُٗ ة ۡنَٖ

َ
٠َ أ ُٞ  َّ ْۚ إِنٍّ َربٍّ ُٚ ۡخَص

َ
ٗ ةِٱٍِِّٕت ِِهَ أ ُٟ ۡ ٠ِۡنَلثِ ٱۡۡلََصَٜثِۖٓ َوَجَِٰدل َٙ ۡ ثِ َوٱل َٙ ۡٓ ةِٱۡۡلِ

 َٚ خَِدي ٟۡ ُٙ ۡ ُٗ ةِٱل ۡنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ ٍّٔ َنٚ َشبِيِِٖٝۦ َو   (.٣15)ايمٛمحؾ:  ﴾١٢٥َؽ

 اإلؽمالم دم احلقار ومقافمد ايم٘مريؿ ايمٗمرآن يرد ايمٗمقيٚم٥م إؽمس هذه وفمعم

 َمٛمٜم٨م إٞمف أضمًـ، هل زم٣ميمتل واجلدال احلًٛم٥م واظمقفمٓم٥م احل٘مٚم٥م أؽم٣مس فمعم

 يالضمظ وايمذي وإَمؿ، ايمُمٔمقب زمكم احلقار َم٣ٌمدئ سمرؽمٝمخ دم َمت٘م٣مَمؾ ضمّم٣مري

 مل ويم٘مٛمف ضمًٛم٥م، سم٘مقن نزمٟم اظمقفمٓم٥م دم اىمتٖمك أٞمف أي٥م دم اظمٔمجز ايمٗمرآين ايمتٔمٌغم فمعم
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٣ًٌم اظمقفمٓم٥م ٕن أضمًـ: هل زم٣ميمتل ي٘مقن أن إٓ اجلدال دم ي٘متػ  َمع سم٘مقن َم٣م نم٣ميم

 هل زم٣ميمتل ي٘مقن أن وصم٤م هلذا اظمخ٣ميمٖمكم: َمع ي٘مقن َم٣م ٔم٣مدةهم اجلدال أَم٣م اظمقاهمٗمكم،

  .أضمًـ

َِٓتَِٰب إَِلٍّ ةِٱٍِِّٕت ِِهَ ﴿ :أيًّم٣م سمٔم٣ملم ووم٣مل َٔ ٱٕۡ ۡٞ
َ
ْ أ ُٚ إَِلٍّ َوََل حَُخَِٰدل٠ُٓا ۡخَص

َ
أ

َٜا  ُٟ َٰ ٗۡ ِإَوَل ٛزَِل إَِّلُۡس
ُ
َٜا َوأ ٛزَِل إَِّلۡ

ُ
ِٓي أ ٍّٜا ةِٱَّلٍّ َ٘ ْ َءا َۖ َو٠ُُل٠ُٓا ۡٗ ُٟ ٜۡ ِ٘  ْ ٠ا ُٙ َٚ َكَٖ ِي ٱَّلٍّ

ٗۡ َوَٰ  ُس ُٟ َٰ ٠ُٙنَ ِإَوَل ُٚ ََلُۥ ُمۡصِٖ  يمقصمقد مم٘مـ هم٣محلقار ،(46)ايمٔمٛم٘مٌقت: ﴾ِخٞد َوََنۡ

 ايمٛم٣مس همٙمٝمتٗم٣مرب شمؿ وَمـ ٗم٣مرب،وايمت يمٙمتٖم٣مهؿ جم٣مل وهٛم٣مك اظمُمؼمىم٥م ايمٗمقاؽمؿ

 جي٤م ايمتل ايمٔمالوم٥م ٞمقع اإلؽمالم زمكمَّ  وومد مجٝمًٔم٣م، هلؿ ص٣ميمح هق َم٣م فمعم ويمٝمتٔم٣موٞمقا

 وايمٔمدل وايمتٔم٣مون ايمتٔم٣مرف فمعم سمٗمقم فمالوم٥م إهن٣م ونمغمهؿ، اظمًٙمٚمكم زمكم سمًقد أن

 .واإلضم٣ًمن وايمػم

َلٍّ ﴿:سمٔم٣ملم وم٣مل ايم٣ًمَمٝم٥م، اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمٔمالوم٥م احلّم٣مري احلقار هق همٜمذا
 ُٗ َُٰس ى َٟ ٜۡ ن  اهللَح

َ
ٗۡ أ َٰرُِك ِٚ دَِي ّ٘ ٗۡ َُيۡرُِج٠ُكٗ  َ ِٚ َول ٗۡ ِِف ٱّلِي ٗۡ يَُقَٰخ٠ُُِٖك

َ َٚ ل ِي ِٚ ٱَّلٍّ َن
ْۚ إِنٍّ  ۡٗ ِٟ ِصُف٠ٓاْ إَِّلۡ ِۡ ٗۡ َوُت ُٞ و ِصِفنَي  اهللَتَبَّ ِۡ ُٙ ۡ  (.8)اظمٚمتحٛم٥م:  ﴾٨ُُيِبَّ ٱل

 أهن٣م ايمتٔمددي٥م دم ويرى ،ويامرؽمٜم٣م زمؾ احلّم٣مري٥م زم٣ميمتٔمددي٥م ي٠مَمـ هم٣مإلؽمالم

ِ ﴿ :سمٔم٣ملم وم٣مل ايم٘مقن، دم سمٔم٣ملم اهلل ؽمٛمـ َمـ ؽمٛم٥م َّ َِٓتََٰب ةِٱۡۡلَ َّ ٱٕۡ ٓ إَِّلۡ َٛزۡلَا
َ
َوأ

َٛزَل 
َ
آ أ َٙ ِ ٗ ة ُٟ ِۖٝٓ ٌَٱۡخُسٗ ةَيَٜۡ ًِٜٙا َنَٖۡي ۡي َٟ َِٓتَِٰب َوُم َٚ ٱٕۡ ِ٘ ا َبنۡيَ يََديِۡٝ  َٙ ِ ّ ُٗا ل  اهللُمَػّدِ

ا  ٍّٙ ٗۡ َخ ُٞ ٠َآَء ۡٞ
َ
ْۚ َوََل حَتٍّتِۡم أ اٗجا َٟ ٜۡ ِ٘ ٗۡ ِرَۡنٗث َو ُِٜ٘س ٖ َجَهَٖٜۡا 

ٖۚ ُِٕكّ ِ َّ َٚ ٱۡۡلَ ِ٘ َجآَءَك 
٠اْ  اهللَول٠َۡ َطآَء  ُِ ِ َۖ ٌَٱۡشتَت ۡٗ َُٰس ٓ َءاحَى ا َ٘ ٗۡ ِِف  َۡت٠َُُٖك ٗث َوَِٰخَدٗة َوَلَِٰسٚ ّّلِ ٍّ٘

ُ
ٗۡ أ ََلََهَُٖس
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َِٰتٖۚ إََِل  ٜ اهلل ٱۡۡلَۡيَس ُْ ا  َٙ ِ ٗۡ َُجِيٗها َذيُنَّتِئُُسٗ ة ٠َن َمرِۡجُهُس ٍُ ٗۡ ذِيِٝ ََّتۡخَِٖ   ﴾٤خُ
َۖ َوََل ﴿ :أيًّم٣م سمٔم٣ملم ووم٣مل ،(48)اظم٣مئدة: ٗث َوَِٰخَدٗة ٍّ٘

ُ
َٔ ٱلٍّاَس أ َّ ََلََه َول٠َۡ َطآَء َربَّ

 احلّم٣مرات هنقض فمعم ي٣ًمفمد هم٣مإلؽمالم(، ٣٣8)هقد: ﴾١١٨يََزال٠َُن ُُمۡخٍَِٖنَِي 

 .٥ماحلّم٣مري ايمتٔمددي٥م حيٗمؼ ضمّم٣مري َمٛمتدى إلم ايمٔم٣ممل يتحقل زمحٝم٧م

َّ ﴿ َمٛمٜمؿ واؽمتٚمع َمالئ٘متف اهلل ىمٙمؿ همٗمد ومرآين، َمٛمٜم٨م واحلقار ِإَوۡذ َُاَل َربَّ
ا  َٟ ِصُد ذِي ٍۡ ٚ ُح َ٘ ا  َٟ ُٔ ذِي ََتَۡه

َ
ْ أ َۖ َُال٠ُٓا ٗث ٍَ ۡرِض َخِٖي

َ
ٔٞ ِِف ٱَۡل ثِ إِّّنِ َجاِن َٓ ِ َلَٰٓه َٙ

لِٖۡ
 َُ َۖ َّ َ ُس ل ّدِ َِ ِدَك َوُج ۡٙ ُٚ نَُصّتُِح ِِبَ آَء َوََنۡ َ٘ ُّ ٱّلِ ٠َن َويَۡصٍِ ُٙ ا ََل َتۡهَٖ َ٘  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ اَل إِّّنِ

َٛج  اهلل ِإَوۡذ َُاَل ﴿ :رؽمٙمف وىمذيمؽ(، ١2)ايمٌٗمرة: ﴾٪٢
َ
َٗ َءأ َٚ َمۡريَ َيَٰهِيَِس ٱۡب

ِ٘ٚ ُدوِن  نۡيِ  َٟ َٰ َ إَِل ّّمِ
ُ
ُِذوِِن َوأ ٍّٜاِس ٱَّتٍّ ۡن  اهللَُُٖۡج لِٖ

َ
ا يَُس٠ُن َِلٓ أ َ٘  َّ َ َُاَل ُشتَۡدَٰٜ

ا َٕيَۡس َِل ِِبَ  َ٘ ٠َُُل 
َ
ِِس َوََلٓ أ ٍۡ ا ِِف َج َ٘  ُٗ ۚۥْ َتۡهَٖ ُٝ خَ ۡٙ ۡد َنِٖ َِ ۥ َذ ُٝ ُٜج ُُٖۡخُ ُْ ٖۚ إِن  ٍَّ

 ِ ْۚ إ َّ ِص ٍۡ ا ِِف َج َ٘  ُٗ ۡنَٖ
َ
ُٗ ٱُٕۡيي٠ُِب أ َٰ َٛج َنلٍّ

َ
َّ أ  َمع وضمتك ،(٣٣6)اظم٣مئدة:  ﴾ٍّٛ

ُٜج ةَِػرٗيا ﴿ :ايم٘م٣مهمريـ ُْ ۡخَّمَٰ َوَُۡد 
َ
حَِِنٓ أ َٗ َخَۡشۡ ِ َّ  ١٢٥َُاَل َرّبِ ل ِ َٰل َز َْ َُاَل 

 
َ
َّ ٱّۡل٠ََۡم حُنَِسَٰ أ ِ َٰل َۖ َوَكَز ا َٟ َٰخَُٜا ٌَنَِصيخَ َّ َءاَي (. وضمتك َمع ٣16 ،٣15)ؿمف:  ﴾١٢٦َتۡخ

ِ٘ٚ﴿ :إزمٙمٝمس خَِِن  ِۡ ُٝ َخَٖ ٜۡ ِ ّ٘ َٛا۠ َخرۡيٞ 
َ
َۖ َُاَل أ َّ َمۡرحُ

َ
َلٍّ تَۡصُجَد إِۡذ أ

َ
َّ أ ََٜه َ٘ ا  َ٘ ٍّٛارٖ  َُاَل 

ـِنيٖ   ِٚ٘ ۥ  ُٝ خَ ِۡ  َمع ايمرؽمؾ زمٚمح٣مورات َمقمء وايمٗمرآن ،(٣1: إفمراف)﴾وََخَٖ

ِِف ﴿ :أومقاَمٜمؿ
َ
ٗۡ أ ُٟ ٗۡ ِّلَۡيٍَِر  اهللَُإَۡج رُُشُٖ ۡرِضۖٓ يَۡدُن٠ُك

َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰن رِ ٱلصٍّ ـِ  ٌَا

ٞ ّّ َط
ِۡرَُٖٜا  ّ٘ ٗۡ إَِلٍّ بََۡشٞ  ٛخُ

َ
ْ إِۡن أ ٖۚ َُال٠ُٓا َصّّمٗ َّ٘  ٖٔ َج

َ
ٗۡ إََِلَٰٓ أ َرُك ٗۡ َوُيؤَّخِ ِٚ ذ٠ُُٛبُِس ّ٘ َُٕسٗ 

ن حَُػدَّ 
َ
تنِٖي حُرِيُدوَن أ َّ٘  ٖٚ َطَٰ

ح٠َُٛا بُِصٖۡ
ۡ
ا ََكَن َحۡهتُُد َءاةَآُؤَٛا ٌَأ ٍّٙ ﴾ ٪وَٛا َخ

(.٣2)إزمراهٝمؿ: 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ضم٣مور همٗمد ،احلقار ضمّم٣مرة هل ايمت٣مريخ َمدى فمعم اإلؽمالَمٝم٥م وضمّم٣مرسمٛم٣م

 .اخلغم إلم وايمدفمقة ايمٗمرآين زم٣مظمٛمٜم٨م وايمٛمحؾ اظمٙمؾ أهؾ ىم٣مهم٥م اظمًٙمٚمكم فمٙمامء

 :احلّم٣مري احلقار ذوط

 ايمتِم٣مدم جت٣موز ئمد وايمتل اظمرصمقة أهداهمف احلّم٣مرات زمكم حلقارا حيٗمؼ ىمل

 هذه وَمـ َمٔمٝمٛم٥م، ذوؿًم٣م حيٗمؼ أن َمـ ٓزمد أمهٜم٣م: احلّم٣مرات زمكم وايمٌماع

 :ايممموط

 أن جي٤م إجي٣مزمٝم٣ًّم احلقار ي٘مقن ويم٘مل: اظمتح٣مورة ايمٗمقى وسم٘م٣مهم٠م سمقازن 

 ومٝم٣مؽمف يتؿ ٓ هم٠مايمت٘م٣م أن زم٣ميمذىمر واجلدير اظمتح٣مورة، إؿمراف زمكم ايمت٘م٣مهم٠م يتحٗمؼ

 ىمؾ ومدَمف زمام ُيٗم٣مس وإٞمام فمً٘مري، أو اومتِم٣مدي، أو ؽمٝم٣مد، َمٔمٝم٣مر فمعم افمتامًدا

 وحتٗمٝمؼ اظمجتٚمٔم٣مت سمٛمٚمٝم٥م دم ؿمرف ىمؾ زمف أؽمٜمؿ وزمام اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، يمٙمحّم٣مرة ؿمرف

 .همٝمٜم٣م اإلٞمج٣مزات

 َمـ اهلدف يتحٗمؼ يم٘مل: ايمٌٔمض يمٌٔمّمٜم٣م اظمتح٣مورة إؿمراف اؽمت٘مُم٣مف 

 فمعم ويٗمػ أطمر ايمْمرف ؿمرف ىمؾ ي٘متُمػ أن ٓزمد احلّم٣مرات زمكم احلقار

 ايمتج٣مرب وخمتٙمػ احلّم٣مري٥م اظمٖم٣مهٝمؿ واؽمتٝمٔم٣مب ايمٔمْم٣مء، ضمٝم٧م َمـ َمقومٔمف

 وَمٔمرهم٥م ايمًٙمٚمل، ايمتٔم٣ميش يمٗمّمٝم٥م وسمٖمٜمٚمف اؽمتٝمٔم٣مزمف َمدى إلم زم٣مإلو٣مهم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م،

 َمدى َمٔمرهم٥م جي٤م ىمام ايم٣ًمئدة، آصمتامفمٝم٥م وإٞمامط فمٙمٝمٜم٣م، يٗمقم ايمتل ايمديٛمٝم٥م ايمٗمٝمؿ

 .ايمْمرهمكم يم٘مال َمٖمٝمدة شمامر َمـ فمٛمف يٛمت٨م وَم٣م احلّم٣مري احلقار ٝم٥مهم٣مفمٙم

 فمعم اظمتح٣مورة إؿمراف زمكم اظمت٣ٌمدل آضمؼمام ويتٚمثؾ: اظمت٣ٌمدل آضمؼمام 

 ىمؾ ؽمٔمل فمدم جي٤م ىمام أطمر، ايمْمرف ومٝمٚم٥م َمـ إؿمراف أضمد إٞمٗم٣مص جتٛم٤م
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 ىم٣مٞم٦م، وؽمٝمٙم٥م زمٟمي وإره٣مزمف أطمر ايمْمرف فمعم واهلٝمٚمٛم٥م ايمًٝمْمرة همرض إلم َمٛمٜمام

 ىمؾ فمعم جي٤م ىمام وايمٔمٗمٝمدة ايمرأي دم آطمتالف حيؼمم أن إؿمراف َمـ ىمؾٍ  وفمعم

 سمراشمف: فمعم واحلٖم٣مظ اظمجتٚمع، دم إجي٣ميب زمُم٘مؾ وسمٖم٣مفمٙمف ٞمٖمًف اضمؼمام ايمْمرهمكم َمـ

 وإفمالء اضمؼماَمف وزم٣ميمت٣مرم ،إطمرى إؿمراف ٞمٖمقس دم هٝمٌتف سمٗمقى يم٘مل وذيمؽ

 .احلقار افأؿمر زمكم ايمٖم٘مري٥م ايمثقازم٦م وسمٗمدير ؾمٟمٞمف،

 إؿمراف َمـ ؿمرف ىمؾ فمعم جي٤م: احلقار َمـ اظمرصمق اهلدف حتٗمٝمؼ 

 َمـ اهلدف هبذا يتِمؾ وَم٣م احلقار، فمٚمٙمٝم٥م َمـ اظمٗمِمقد اهلدف ئمرف أن اظمتح٣مورة

 اظمٗمِمقد اهلدف حيٗمؼ أن جي٤م وضمٗمٝمٗمٝم٣ًّم إجي٣مزمٝم٣ًّم احلقار ي٘مقن ويم٘مل ارسم٣ٌمؿم٣مت،

 إجي٣مزمٝم٥م فمالوم٣مت وزمٛم٣مء رهم٥م،اظمٔم وسمُم٣مرك ايمٌٔمض، زمٔمّمٜم٣م فمعم ايمثٗم٣مهم٣مت ىمتٔم٣مرف

 َمـ ؿمرف ىمؾ هيدف َمٔمٝمٛم٥م ومّمٝم٥م ضمقل ايمٛمٓمر وصمٜم٣مت يمت٣ٌمدل أو ايمْمرهمكم، زمكم

 ؾمٟمٞمف َمـ وايمذي يمتحٗمٝمٗمف، وايمًٔمل اهلدف وحتديد وضمًٚمٜم٣م، ضمٙمٜم٣م إلم إؿمراف

 .إجي٣مزمٝم٥م فمٚمٙمٝم٥م احلقار جئمؾ أن

 :اإلؽمالم دم احلقار آداب أهؿ َمـو

 وم٣مل احلؼ، ؿمٙم٤م دم يمرفمٝم٥موا هلل زم٣مإلطمالص وذيمؽ: ايمٗمِمد ضمًـ – ٣

ْ ﴿ :سمٔم٣ملم ْ إَِلٍّ ِّلَۡهتُُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ ا َ٘ ٠ََٰٖةَ  اهللَو ْ ٱلػٍّ ٠ا ُٙ آَء َويُِِي ٍَ َٚ ُخَٜ ُُمِِٖۡػنَي ََلُ ٱّلِي

ثِ  َٙ ِ ّي َِ
ُٚ ٱٕۡ َّ دِي ِ َٰل ْۚ َوَذ ةَ َٰ٠ َْ  (.5)ايمٌٝمٛم٥م:  ﴾٥َوُيۡؤح٠ُاْ ٱلزٍّ

 يِمٙمح، مم٣م أىمثر يٖمًد اجل٣مهؾ واظمح٣مور فمٙمؿ، زمال ضمقار همال: ايمٔمٙمؿ – 1

ٚ يَُخَِٰدُل ِِف ﴿ :فمٙمؿ زمٕمغم اظمج٣مدل وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل ذم وومد َ٘ َٚ ٱلٍّاِس  ِ٘  اهللَو
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ٜرِيٖ  َّ٘ ُٞٗدى َوََل َِْتَٰٖب   ظمح٣مصمتٜمؿ ايم٘مت٣مب أهؾ وذم ،(8)احل٨م:  ﴾ةَِيرۡيِ ِنٖٖۡم َوََل 

ٗۡ ذِي﴿ :سمٔم٣ملم ومقيمف دم ىمام فمٙمؿ زمٕمغم ٗۡ َهَُٰٓؤََلٓءِ َحََٰجۡجخُ ٛخُ
َ
ٗٞ َهَٰٓأ ا َُٕسٗ ةِِٝۦ ِنٖۡ َٙ

ْٗٞۚ وَ  ا َٕيَۡس َُٕسٗ ةِِٝۦ ِنٖۡ َٙ ٠َن ذِي َٗ َُتَآجَّ ٠ُٙنَ َحهۡ  اهللٌَِٖ ٗۡ ََل َتۡهَٖ ٛخُ
َ
ُٗ َوأ )آل   ﴾َٖ

 . (66فمٚمران: 

 أهؿ إن ضمٝم٧م ، واإلهمح٣مم ايمتحدي َمٛمٜم٨م وجتٛم٤م احلًـ، ايمٗمقل ايمتزام – ١

 . واظمج٣مديم٥م ايمٗمقل دم احلًٛمك ايمتزام اظمح٣مور إيمٝمف يتقصمف َم٣م

 اظمٗم٣مؿمٔم٥م وفمدم آؽمتامع وضمًـ: اظمح٣مور َمـ وايمرهمؼ وايمٙمكم ايمتقاوع – 4

 احلقار، واؽمتٚمرار احلٗمٝمٗم٥م إلم يمٙمقصقل أدفمك همٜمق اظمح٣مور، يٗمقيمف زمام وايمٔمٛم٣مي٥م

 ايمًالم فمٙمٝمٜمام ه٣مرون وأطم٣مه َمقؽمك ٞمٌٝمف اهلل أَمر همٗمد ايمٗمرآن، َمـ ٔمّٙمَٚمٛم٣مهسم َم٣م وهذا

٠ََل ﴿ :ؽمٌح٣مٞمف همٗم٣مل ، إيمقهٝم٥م كوادفم وجتػم ؿمٕمك ايمذي همرفمقن خم٣مؿم٥ٌم فمٛمد ُِ َذ
ۡو ََيَۡشَٰ 

َ
ُر أ ٍّْ ۥ َحخََذ ُٝ ٍّٖ ا ٍَّٕه ٜٗ ِ ّ

 (.44)ؿمف:  ﴾٤٤ََلُۥ ٠ََُۡٗل ّلٍّ

 يٕمّم٤م همال صٌقًرا ضمٙمٝماًم  ي٘مقن أن جي٤م هم٣مظمح٣مور: وايمِمػم احلٙمؿ – 5

 إلم يقصؾ ٓ وايمٕمّم٤م فمٛمف، وآزمتٔم٣مد َمٛمف ايمٛمٖمرة إلم ي٠مدي ذيمؽ هم١من ؽم٤ٌم، ٕسمٖمف

 صٖم٣مت َمـ واحلٙمؿ وايمِمػم، زم٣محلٙمؿ ذيمؽ ي٘مقن إٞمام وهدايتف، ِمؿاخل إومٛم٣مع

ِٙنَي ٱَٕۡيۡيَق ﴿ :سمٔم٣مرم وم٣مل اظم٠مَمٛمكم، َِٰل آءِ َوٱَٕۡك ٍّ آءِ َوٱلۡضٍّ ٍّ ٠َن ِِف ٱلِسٍّ ُِ َٚ يٍُِٜ ِي ٱَّلٍّ
ِٚ ٱلٍّاِسٖۗ وَ  َٕۡهاذنَِي َن ۡدِصننَِي  اهللَوٱ ُٙ ۡ  (.٣١4آل فمٚمران: ﴾١٣٤ُُيِبَّ ٱل

 ضمًٗم٣م، يرد همال َمٛمِمًٖم٣م ي٘مقن أن اظمح٣مور فمعم جي٤م: واإلٞمِم٣مف ايمٔمدل – 6

 اجلديدة واظمٔمٙمقَم٣مت اجلٝمدة وإديم٥م ايمِمحٝمح٥م زم٣مٕهم٘م٣مر إفمج٣مزمف يٌدي أن فمٙمٝمف زمؾ
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 فمعم سمّمٖمل ىمام احلؼ، ومٌقلدم  ايمٔمٓمٝمؿ أشمره يمف اإلٞمِم٣مف وهذا حم٣موره، يقرده٣م ايمتل

 .اظمقوقفمٝم٥م روح اظمح٣مور

 :اإلجي٣ميب احلقار أهداف

   وايمٔم٣مظمٝم٥م ايمُمٔمٌٝم٥م ايمثٗم٣مهم٣مت زمكم ايمٖمٔم٣مل ايمتقاصؾ َمـ صمًقر زمٛم٣مء 

 .اظمختٙمٖم٥م

 فمعم آفمتامد طمالل َمـ ايمدول زمكم احلروب اٞمدٓع َمٛمع دم اظم٣ًممه٥م 

 .ايمُمٔمقب زمكم وايمٖم٘مري ايمثٗم٣مدم ايمتٗمري٤م

 إجي٣ميب سمرازمط زمٛم٣مء دم يًٜمؿ مم٣م :ايمدول زمكم ايمدزمٙمقَم٣مد ايمت٣ٌمدل دور سمٔمزيز 

 .لفم٣مظم

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمج٣مٓت َمـ جم٣مل وهق ،ِم٣مديآومت يمٙمتٔم٣مون ايمدفمؿ سمٗمديؿ 

 .َمًتٚمر زمٛم٣مء ضمقار وصمقد فمعم سمٔمتٚمد ايمتل

 ايمثٗم٣مهم٣مت زمكم ايمث٣مزمت٥م اإلجي٣مزمٝم٣مت فمعم ايمٗم٣مئؿ إطمالومل احلقار دور دفمؿ 

 .اظمًتْم٣مع ومدر اظمختٙمٖم٥م ايمًٙمٌٝم٣مت يمتجٛم٤م وايمًٔمل اظمُمؼمىم٥م،

 :واظمجتٚمٔم٣مت إَمؿ طمِمقصٝم٣مت فمعم احلٖم٣مظ

 اهلقي٥م إشم٣ٌمت هل اخلِمقصٝم٣مت فمعم ٖم٣مظاحل دم اخلْمقات أول َمـ إن

 اإلؽمالَمل ايمديـ أي ايمديٛمٝم٥م زم٣مخلِمقصٝم٥م ٞمتٚمًؽ أن فمٙمٝمٛم٣م همٝمج٤م فمٙمٝمٜم٣م، واحلٖم٣مظ

 أصقل فمعم ٞمرىمز وأن واإلؽمالَمٝم٥م، ايمٔمرزمٝم٥م واحلّم٣مرة يمٙمثٗم٣مهم٥م ىمٚمٛمٌع ايمٔمرزمٝم٥م وايمٙمٕم٥م

 وأن ايمٔم٣مظمٝم٥م، ايم٣ًمضم٥م فمعم وصمقدٞم٣م ٞمث٦ٌم وأن احلٛمٝمػ، اإلؽمالَمل ديٛمٛم٣م وشمقازم٦م

 ضمتك ايمٔم٣مظمٝم٥م، ايمثٗم٣مهم٣مت َمع سمتٖم٣مفمؾ واإلؽمالَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمثٗم٣مهم٥م طمِمقصٝم٣مسمٛم٣م ؾٞمجٔم
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 حيؼمم وأن وشمقازمتٛم٣م، هقيتٛم٣م فمعم احلٖم٣مظ َمع سمٗمدَمف دم ايمٔم٣ممل ٞم٣ًمير أن ٞمًتْمٝمع

 ضمتك وَمٔمتٗمده: وشمٗم٣مهمتف هم٘مره دم ىم٣مَماًل  اضمؼماًَم٣م أطمر طمِمقصٝم٣مت اظمتح٣مورون

 ايمديـ صمقهر هم١من اظمج٣مٓت، ىم٣مهم٥م دم ايمتٔم٣مون إلم زم٣محلقار يِمؾ أن اجلٚمٝمع يًتْمٝمع

 إوم٣مَم٥م إلم يِمؾ ضمتك إرض دم اإلٞم٣ًمن اؽمتخالف سمقصمٝمف هق احلٛمٝمػ اإلؽمالَمل

 زمكم واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م واظم٣ًمواة وايمٔمدل ايمًالم همٝمٜم٣م يًقد( وؽمط أَم٥م) َمتقازٞم٥م أَم٥م

 ايمٗمرآين واخلْم٣مب ايم٘مقن، ضمرىم٥م َمع َمتًٗم٥م ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن همٝمٔمٝمش مجٝمًٔم٣م، ايمٛم٣مس

 زم٣محلقار يٌدأ وايمتٔم٣مرف زمٝمٛمٜمؿ، همٝمام ايمتٔم٣مرف فمعم مجٝمًٔم٣م ايمٛم٣مس ؾزم اظمًٙمٚمكم حي٧م

ٗۡ ﴿:سمٔم٣ملم وم٣مل زمٝمٛمٜمؿ همٝمام ََٛثَٰ وََجَهَٖۡجَُٰس
ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ ا ٱلٍّاُس إٍِّٛا َخَٖ َٟ حَّ
َ
َيَٰٓأ

ٗۡ ِنَٜد  ُس َ٘ ۡزَر
َ
ْْۚ إِنٍّ أ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ْۚ إِنٍّ  اهللُطُه٠ٗبا َوَرتَآن ۡٗ َُٰس ى َِ ۡت

َ
ٌٗ َخترِيٞ  اهللأ َنِٖي

 (.٣١)احلجرات:  ﴾٭

 زمٔمض زمُمٜم٣مدة وذيمؽ،  احلقار سمٔمزيز دم أؽم٣مس دور يمف واإلؽمالم

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمٙمحّم٣مرات ايمدارس إن : ) زمٗمقيمف( ؽمٝمٚمقن ؽم٣من) أَمث٣مل اظمًتممومكم

 ايمٔمرب زمف وم٣مم ايمذي اخلالق احلّم٣مري يمٙمدور يتٛم٘مر أن يٚم٘مٛمف ٓ اظمختٙمٖم٥م

 .(احلديث٥م ٕورزم٣م ٥مايمٔمٙمٚمٝم ايمٛمٜمّم٥م زمٛم٣مء دم واظمًٙمٚمقن

 إلم ي٠مدي اخلِمقصٝم٥م واضمؼمام أراء دم آطمتالف اضمؼماموَم٣م َمـ ؾمؽ أن 

 فمالوم٣مت زمٛم٣مء ؿمريؼ فمـ اظمختٙمٖم٥م ايمدي٣مٞم٣مت َمـ وإهمراد ايمُمٔمقب زمكم ايمتٗمري٤م

 ايمتل ايمديٛمٝم٥م ايمٔمٛمٌمي٥م َمٓم٣مهر وجتٛم٤م اإلٞم٣ًمين، ايمثٗم٣مدم ايمٖم٘مر وضمدة فمعم وم٣مئٚم٥م

 .وايمُمٔمقب ايمدول زمكم ثايم٘مقار َمـ ايمٔمديد ضمدوث إلم سم٠مدي

*        *        * 
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()احلــــــٌار ًإنصـــاف اخلصـــى
 

 

 

ٓ ٞمٗمقل:  ،"إٞمِم٣مف اخلِمؿ"هٛم٣مك َمِمْمٙمح أصٝمؾ دم شمٗم٣مهمتٛم٣م هق َمِمْمٙمح 

 ومٌقل اظمخ٣ميمػ همٗمط، ويم٘مـ ٞمِمؾ إلم َمرضمٙم٥م اإلٞمِم٣مف.

حمٚمد ايمرؽم٣ميم٥م "يٗمقل ايمدىمتقر ٞمٓمٚمل يمقوم٣م دم َمٗمدَم٥م ىمت٣مزمف اظم٣مسمع 

ـ يٕمٙمؼ فمٝمٛمٝمف دون ايمٛمقر يّمغم فمٝمٛمٝمف وٓ يّمغم ايمٛمقر، وَمـ يٕمٙمؼ َم: »"وايمرؽمقل

فمٗمٙمف ووٚمغمه دون احلؼ يّمغم فمٗمٙمف ووٚمغمه وٓ يّمغم احلؼ، هم٣ميمٛمقر َمٛمٖمٔمتف 

يمٙمرائل ٓ يمٙمٚمِم٣ٌمح، واحلؼ َمٛمٖمٔم٥م وإضم٣ًمن إلم اظمٜمتدي ٓ إلم اهل٣مدي إيمٝمف، وَم٣م َمـ 

ي يٖمرض فمعم أذه٣من آهم٥م هتدر ايمٔمٗمقل ايمٌممي٥م، ىمام هيدره٣م ايمتٔمِم٤م ايمذَمٝمؿ ايمذ

أصح٣مزمف وهائرهؿ َم٣م هق أؽمقأ َمـ ايمٔمٚمك يمذي ايمٌٌم وَمـ ايمِمٚمؿ يمذي ايمًٚمع: 

ٕن إفمٚمك ومد يٌٗمك زمٔمد همٗمد ايمٌٌم إٞم٣ًمًٞم٣م، وإصؿ ومد يٌٗمك زمٔمد همٗمد ايمًٚمع 

 َمـ اخلٌٝم٧م يٚمٝمز َم٣م ضمتك وصمداٞمف َمقازيـ أو فمٗمٙمف َمقازيـ اطمتٙم٦م َمـ أَم٣م إٞم٣ًمًٞم٣م..

 ايمٛمٜم٨م هذا َمـ وهبدي ك اظمٗمِمقد َمـ ىمٙمٚم٥م إٞم٣ًمن،١مٞم٣ًمن زم٣مظمٔمٛمزم يمٝمس همذا ايمْمٝم٤م

 هب٣م ي٘مرم ضمٙمٝم٥م اإلٞمِم٣مف أن َمقومٛم٣ًم ايمِمٖمح٣مت هذه أىمت٤م أن واصمٌل َمـ وصمدت

 إٓ يمِم٣مضمٌف َمزي٥م اإلٞمِم٣مف ويمٝمس يٛمِمٖمٜمؿ، َمـ هب٣م ي٘مرم أن ومٌؾ ٞمٖمًف اظمٛمِمػ

رصمؾ  ىمٙمٚم٥م إهن٣م ،شاإلٞمِم٣مف أهقن همام يقاهمٗمٜم٣م ضمكم أَم٣م احلقائؾ، يٕم٣ميم٤م ضمٝمٛمام

 فمٙمٝمف اهلل صعم) َمٗمدَمتف يمًٖمر يتحدث همٝمف فمـ ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهللَمٛمِمػ دم 

 . (وؽمٙمؿ

                                                           

( )صم٣مَمٔم٥م إزهر -ٌؼ فمٚمٝمد ىمٙمٝم٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م إؽم،  أ. د/أحد رزمٝمع أحد يقؽمػ. 



   

  - 243 - 

 

 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
وايمٛم٣مـمر دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م اظمْمٜمرة وايمؼماث اإلؽمالَمل جيد هذا 

اظمًٙمؽ ايمذي حيتقي فمعم إٞمِم٣مف اخلِمؿ زمُم٘مؾ واوح، هم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ زمف ٞمامذج 

، وَمـ ٞمامذج إلٞمِم٣مف اخلِمؿ ضمتك ويمق ىم٣مٞمقا َمـ اظمخ٣ميمٖمكم دم آفمتٗم٣مد َمتٔمددة

 هذا اإلٞمِم٣مف دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َم٣م يقم:

ضمدي٧م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمـ َمٙمؽ َمٌم دم فمٜمد يقؽمػ، همرنمؿ أٞمف ىم٣من  - ٣

ن ايمٗمرآن ئمرض يمف هم١م (فمٙمٝمف ايمًالم)فمعم ديـ ومقَمف ومل ي٠مَمـ زمرؽم٣ميم٥م يقؽمػ 

َم٣ًمضم٥م يٛمِمٖمف همٝمٜم٣م، ويٌكم اظمزاي٣م ايمتل وصمدت دم هذا اظمٙمؽ، همٌٔمد أن همن يقؽمػ 

اظمٙمؽ وؿمٙم٤م اظمٙمؽ أن ي٠مسمك زمف: اَمتٛمع يقؽمػ  فمـ اخلروج  رؤي٣م (يمًالمفمٙمٝمف ا)

ا َجآَءهُ ٱلرٍُّش٠ُل َُاَل ٱرِۡجۡم ﴿ َمـ ايمًجـ وم٣مل سمٔم٣ملم: ٍّٙ ُّ ٱۡئخ٠ُِِن ةِٝۖۦَِ ٌََٖ ِٖ َٙ
ۡ َوَُاَل ٱل

ْۚ إِنٍّ َرّبِ  ٍّٚ ُٟ يِۡدَح
َ
َٚ أ ۡه َِِٰت َرفٍّ ِ ٱلٍّ ا ةَاُل ٱٕنِّۡص٠َة َ٘  ُٝ َّ ٌَۡصـَٖٔۡ ِ ٗٞ إََِلَٰ َرّب ٍّٚ َنِٖي  ةَِسۡيِدِٞ

َٜا  ٪٤ ۡٙ ا َنِٖ َ٘  ِ َٚ َحََٰض هلِلٍّ ِصٝۚۦِْ ُُٖۡ ٍۡ ًَ َنٚ جٍّ ٍّٚ ي٠ُُش ٍّٚ إِۡذ َرََٰودتَّ ا َخۡفتُُس َ٘ َُاَل 
ۥ َنٚ  ُٝ ۠ َرََٰودحَّ َٛا

َ
ََّ أ َٚ َخۡػَدَع ٱۡۡلَ ُت ٱَٕۡهزِيزِ ٱَٰٕۡٔـ

َ
ٖۚ َُإَِج ٱۡمَرأ ِ٘ٚ ُش٠ٓءٖ َنَٖۡيِٝ 

 َٚ ِٙ َ ۥ ل ُٝ ِصِٝۦ ِإَوٍّٛ ٍۡ َِٰدرنَِي  جٍّ نٍّ  ٤٫ٱٕصٍّ
َ
ُٝ ةِٱَٕۡيۡيِب َوأ ٜۡ ُخ

َ
ٗۡ أ َ ّّنِ ل

َ
َٗ أ َّ ِّلَۡهَٖ ِ َٰل ََل  اهللَذ

ۡيَد ٱۡۡلَآنِٜنَِي  َْ ِدي  ٟۡ ا  ٤٬َح َ٘ ٠ٓءِ إَِلٍّ  ۢ ةِٱلصَّ اَرةُ ٍّ٘
َ
َس ََل ٍۡ ٖۚ إِنٍّ ٱلٍّ ِِسٓ ٍۡ ةَّرُِئ َج

ُ
ٓ أ ا َ٘ ۞َو
 ٞٗ ٠رٞ رٍِّخي ٍُ ٖۚ إِنٍّ َرّبِ َد ٓ َٗ َرّبِ ِِسۖٓ  َوَُاَل  ٭٤رَِخ ٍۡ ُٝ ِلَ ۡشخَۡخِٖۡػ

َ
ُّ ٱۡئخ٠ُِِن ةِِٝۦٓ أ ِٖ َٙ ۡ ٱل

ِ٘نٞي 
َ
ِٓنٌي أ َ٘ ۡحَٜا  َّ ٱّۡل٠ََۡم َلَ ۥ َُاَل إٍِّٛ ُٝ َٙ ا ََكٍّ ٍّٙ ِٚ  ٮ٤ٌََٖ ِ َٰ َخَزآن

َُاَل ٱۡجَهِِٖۡن لََعَ
 ٞٗ ۡرِضۖٓ إِّّنِ َخٍِيٌق َنِٖي

َ
 (.55 – 52)يقؽمػ:  ﴾ٯ٤ٱَۡل

خلروصمف َمـ ايمًجـ ضمتك  ويمٗمد ىم٣من َمـ اظمٚم٘مـ أن ي٣ًموم اظمٙمؽ يقؽمػ

ويم٘مـ ٕن اظمٙمؽ  : جتٚمعيً٘م٦م فمـ هذه ايمٗمّمٝم٥م ايمتل سمٛم٣مل َمـ زمٔمض ؽمٝمدات اظم
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 ًٓ  أَمر زمٖمتح حتٗمٝمؼ صمديد دم ايمٗمّمٝم٥م، وؽمٟمل ايمٛمًقة َم٣ٌمذة، وم٣مل سمٔم٣ملم: ىم٣من فم٣مد
﴿ ۡٙ ا َنِٖ َ٘  ِ َٚ َحََٰض هلِلٍّ ِصٝۚۦِْ ُُٖۡ ٍۡ ًَ َنٚ جٍّ ٍّٚ ي٠ُُش ٍّٚ إِۡذ َرََٰودتَّ ا َخۡفتُُس َ٘ َٜا َُاَل 

ۥ َنٚ  ُٝ ۠ َرََٰودحَّ َٛا
َ
ََّ أ َٚ َخۡػَدَع ٱۡۡلَ ُت ٱَٕۡهزِيزِ ٱَٰٕۡٔـ

َ
ٖۚ َُإَِج ٱۡمَرأ ِ٘ٚ ُش٠ٓءٖ َنَٖۡيِٝ 

َِٰدرنَِي  َٚ ٱٕصٍّ ِٙ َ ۥ ل ُٝ ِصِٝۦ ِإَوٍّٛ ٍۡ (، وزمٔمد همتح ايمتحٗمٝمؼ َمـ 5٣)يقؽمػ: ﴾٤٫جٍّ

وٕن اظمٙمؽ ىم٣من فم٣مدًٓ صمٔمؾ يقؽمػ  وزيًرا فمعم  : صمديد ـمٜمرت زمراءة يقؽمػ

 ـ إرض. طمزائ

َٚ ﴿ حم٣مورة ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٕهؾ َم٘م٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم: - 1 ِ ّ٘ َ٘ٚ يَۡرزُُُُسٗ   ۡٔ ُُ
 ِٔ ۡرِضۖٓ ُُ

َ
َِٰت َوٱَۡل َمََٰن تنِٖي  اهللَۖ ٱلصٍّ َّ٘  ٖٔ َٰ ۡو ِِف َؽَل

َ
ًُٞدى أ ٗۡ ََٕهَِلَٰ  ۡو إِيٍّاُز

َ
آ أ ُُٔ  ٢٤ِإَوجٍّ

ا ٍّٙ ُٔ َخ َٜا َوََل نُۡصـَٔ ۡ٘ ۡجَر
َ
ٓ أ ا ٍّٙ ٠َُٖن  َلٍّ تُۡصـ٠ََُٖٔن َخ َٙ ٍّٗ  ٢٥َتۡه ُم ةَيََٜٜۡا َربََّٜا ُث َٙ ٔۡ ََيۡ ُُ

 ُٗ خٍّاُح ٱَٕۡهِٖي ٍَ ٠َ ٱٕۡ ُٞ ِ َو َّ خَُح ةَيََٜٜۡا ةِٱۡۡلَ ٍۡ  ايم٘مالم وهذا ،(16 – 14)ؽمٌٟم: ﴾٢٦َح

 ؽمٌٝمؾ فمعم حم٣موراهتؿ دم اإلٞمِم٣مف اؽمتٔمامل َمـ ايمٔمرب زمف سمتخ٣مؿم٤م َم٣م فمعم صم٣مرٍ 

اظمخ٣مؿَم٤م إلم َم٣م  لْدَراَج، ضمتك ُيِْمٕمِ ٌٝم٣من آؽْمتِ ايم أهؾ ويًٚمٝمف وايمتٗمدير، ايمٖمرض

، ويٗمقل اإلَم٣مم ايمرازي: )هذا إرؾم٣مد َمـ اهلل ِْمغِ يٙمٗمٝمف إيمٝمف، إذ يمق زمدأه زمام ي٘مره مل يُ 

يمرؽمقيمف  إلم اظمٛم٣مـمرات اجل٣مري٥م دم ايمٔمٙمقم ونمغمه٣م، وذيمؽ ٕن أضمد اظمتٛم٣مـمريـ إذا 

ّم٤م ٓ يٌٗمك وم٣مل يممطمر: هذا ايمذي سمٗمقيمف طمْمٟم وأٞم٦م همٝمف خمْمئ يٕمّمٌف، وفمٛمد ايمٕم

ؽمداد ايمٖم٘مر، وفمٛمد اطمتاليمف ٓ َمْمٚمع دم ايمٖمٜمؿ: همٝمٖمقت ايمٕمرض، وأَم٣م إذا وم٣مل يمف 

زمٟمن أضمدٞم٣م ٓ يُمؽ دم أٞمف خمْمئ، وايمتامدي دم ايم٣ٌمؿمؾ ومٌٝمح وايمرصمقع إلم احلؼ 

أضمًـ إطمالق همٛمجتٜمد وٞمٌٌم أيٛم٣م فمعم اخلْمٟم يمٝمحؼمز: هم١من اخلِمؿ ضمٝمٛمٜم٣م جيتٜمد 

يقصم٤م ٞمٗمًِم٣م دم اظمٛمزيم٥م ٕٞمف أوهؿ زمٟمٞمف دم ومقيمف دم ايمٛمٓمر ويؼمك ايمتٔمِم٤م، وذيمؽ ٓ 
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ۡو ﴿ ؾم٣مك، ويدل فمٙمٝمف ومقل اهلل سمٔم٣ملم فمعم يم٣ًمن ٞمٌٝمف:

َ
ًدى أ ُٞ ٗۡ ََٕهَِلَٰ  ۡو إِيٍّاُز

َ
ٓ أ ا ِإَوجٍّ

تنِيٖ  َّ٘  ٖٔ َٰ (  َمع أٞمف ٓ يُمؽ دم أٞمف هق اهل٣مدي وهق اظمٜمتدي وهؿ 14)ؽمٌٟم: ﴾ِِف َؽَل

اخلالف، وومد ي٠مدي إلم سمًٙمٝمؿ  ايمّم٣ميمقن واظمّمٙمقن، وهذا إؽمٙمقب يرهمع ضمدة

َٜا ﴿ اظمخ٣ميمػ، ويٗمقل اإلَم٣مم ايمٌٝمّم٣موي دم ومقيمف سمٔم٣ملم: ۡ٘ ۡجَر
َ
ٓ أ ا ٍّٙ ُُٔ َلٍّ تُۡصـ٠ََُٖٔن َخ

٠ُٖنَ  َٙ ا َتۡه ٍّٙ ُٔ َخ (.  هذا أدطمؾ دم اإلٞمِم٣مف وأزمٙمغ دم 15)ؽمٌٟم: ﴾َوََل نُۡصـَٔ

 اإلطم٣ٌمت: ضمٝم٧م أؽمٛمد اإلصمرام إلم أٞمٖمًٜمؿ وايمٔمٚمؾ إلم اظمخ٣مؿمٌكم.

ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وهق ئمرض آراء اخلِمقم ئمروٜم٣م فمعم ضمٗمٝمٗمتٜم٣م دون  - ١

ؾ َمٗمقٓت إفمداء ود ايم٘مت٣مب  زي٣مدة أو ٞمٗمِم٣من، وٓ يقصمد ىمت٣مب ؽمجَّ

وص٣مضم٤م ايم٘مت٣مب وَمـ أٞمزل ايم٘مت٣مب نمغم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، همٗمد فمرض ايمٗمرآن 

 ايم٘مريؿ أومقال اخلِمقم وىم٣من ٓ يًتٜمكم هب٣م، وإٞمام ىم٣من ئمرض آراءهؿ وأومقاهلؿ شمؿ

ُٗ ﴿ يرد فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمرد ايمٔمٗمقم، همحٝمٛمام وم٣ميمقا: إٞمام ئمٙمٚمف زممم، وم٣مل سمٔم٣ملم: ۡد َجۡهَٖ َِ َوَٕ
ٞ َوَهََٰذا لَِصاٌن  ۡنَجِّمّ

َ
ِي يُِٖۡدُدوَن إَِّلِۡٝ أ ۥ بََۡشٞ  َِّٕصاُن ٱَّلٍّ ُٝ ُٙ ِ ا ُحَهّٖ َٙ ٠ل٠َُن إِجٍّ ُِ ٗۡ َح ُٟ جٍّ

َ
أ

تنٌِي  َّ٘  ٞ  (.٣2١)ايمٛمحؾ:  ﴾١٠٣َنَرِبّ

زم٣ميمًحر وزم٣مجلٛمقن ذىمر ذيمؽ ورد  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ل وظم٣م وصٖمقا ايمٛمٌ

ِٚ رٍُّش٠ٍل إَِلٍّ َُال٠ُاْ َشاِخٌر ﴿ فمٙمٝمٜمؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم: ّ٘  ِٟٗ ِ٘ٚ َرۡتِٖ  َٚ ِي
َِت ٱَّلٍّ

َ
آ أ َ٘  َّ ِ َٰل َز َْ

ۡو ََم٠ٌُٜۡن 
َ
اُى٠َن  ٤٬أ ـَ ٗۡ ٠َُۡمٞ  ُٞ  ۡٔ ح٠ََاَغ٠ۡاْ ةِٝۚۦِْ ةَ

َ
 .( 5١ – 51)ايمذاري٣مت:  ﴾٭٤أ

ايمٝمٜمقد رب ايمٔمزة ؽمٌح٣مٞمف زم٣ميمٌخؾ ذىمر ومقهلؿ ىمام وم٣ميمقا شمؿ  ضمٝمٛمام وصػ -4

ۡد َشَِٙم ﴿ رد فمٙمٝمٜمؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم: َِ َٚ َُال٠ُٓاْ إِنٍّ  اهللٍّٕ ِي ُۘ  اهلل ٠ََُۡل ٱَّلٍّ ۡىِٜيَآُء
َ
ُٚ أ ٌَِرِيٞ َوََنۡ

ْ َنذَ  ٠ُا ٠ُل ذُُو ُِ ٖ َوَج َّ ۢنتِيَآَء ةَِيرۡيِ َخ
َ
ُٗ ٱَۡل ُٟ ْ َوَرۡخَٖ ا َُال٠ُا َ٘ خُُب  ۡٓ َِ َشَٜ  ١٨١اَب ٱۡۡلَرِي
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نٍّ 
َ
ٗۡ َوأ يِۡديُس

َ
ۡج أ َ٘ ا َُدٍّ َٙ ِ َّ ة ِ َٰل ٖ  َِّٕٖۡهتِيِد  اهللَذ َٚ َُال٠ُٓاْ إِنٍّ  ١٨٢َٕيَۡس ةَِلٗلٍّ ِي  اهللٱَّلٍّ

 ۡٗ ٔۡ َُۡد َجآَءُز ُٝ ٱلٍّاُر  ُُ ُزُٖ
ۡ
ۡربَاٖن حَأ ُِ ِ حِيََٜا ة

ۡ
َٰ يَأ َٚ لِرَُش٠ٍل َخِتٍّ ِ٘ َلٍّ ُٛۡؤ

َ
َِٟد إَِّلَٜۡآ أ َن

ٗۡ َصَِٰدرنَِي رُشُ  ٜخُ ُْ ٗۡ إِن  ُٞ ٠ ُٙ َٗ َرخَٖۡخُ ِ ٌَٖ ۡٗ ِي ُُٖۡخُ ِٚ َرۡتِِل ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج َوبِٱَّلٍّ ّ٘  ٞٔ١٨٣﴾ 
 (.٣8١ – ٣8٣)آل فمٚمران: 

يمق سمتٌٔمٛم٣م آي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمتل سمٔمرض هذا اجل٣مٞم٤م يمقصمدٞم٣مه٣م ىمثغمة و

ويمق  وَمتٔمددة، هم٣ميمٗمرآن يٟمَمر زمٟمن ٞمٔمدل َمع اخلِمؿ وأن ُٞمٛمِمػ هذا اخلِمؿ ضمتك

دم ايمًٛم٥م ، وىمذيمؽ إَمر ىم٣من خمتٙمًٖم٣م َمٔمٛم٣م دم ايمٖم٘مر أو دم ايمٔمٗمٝمدة أو دم أي رء

 .ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة وايمًغمة ايمٔمْمرة

 ودم سمراشمٛم٣م اإلؽمالَمل ىمثغم َمـ إٞمِم٣مف اخلِمقم، وَمـ ذيمؽ: 

ؿم٣ميم٤م اظمح٣مورة ايمتل دارت فمعم أرض احلٌُم٥م زمكم صمٔمٖمر زمـ أيب  - ٣

وفمامرة زمـ ايمقيمٝمد  -ومٌؾ إؽمالَمف  -ضمٝمٛمام ضمي فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص  وايمٛمج٣مر

يمْمٙم٤م فمقدة اظمٜم٣مصمريـ إلم َم٘م٥م، ودم اظمح٣مورة وم٣مل صمٔمٖمر  َمـ ومريشَمقهمديـ 

يمٙمٛمج٣مر: ؽمٙمٜمام أفمٌٝمد ٞمحـ أم أضمرار؟ هم١من ىمٛم٣م فمٌٝمًدا أزمٗمٛم٣م َمـ أرزم٣مزمٛم٣م هم٣مرددٞم٣م 

إيمٝمٜمؿ، همٗم٣مل فمٚمرو: زمؾ أضمرار، همٗم٣مل صمٔمٖمر: ؽمٙمٜمام هؾ أهرومٛم٣م دَم٣مء زمٕمغم ضمؼ 

طمذٞم٣م أَمقال ايمٛم٣مس زمٕمغم ضمؼ همٔمٙمٝمٛم٣م ومّم٣مؤه؟ همٗم٣مل فمٚمرو: ٓ، همٝمٗمتص َمٛم٣م؟ هؾ أ

همٗم٣مل ايمٛمج٣مر يمٔمٚمرو وفمامرة: هؾ يم٘مام فمٙمٝمٜمام ديـ؟ وم٣مٓ: ٓ، وم٣مل: اٞمْمٙمٗم٣م، همق اهلل 

 ٓ أؽمٙمٚمٜمؿ إيمٝم٘مام أزمًدا.

وم٣مل أحد زمـ ضمٖمص ايمًٔمدي ؾمٝمخ ازمـ فمدي: ؽمٚمٔم٦م أحد زمـ ضمٛمٌؾ  - 1

وإن ىم٣من خي٣ميمٖمٛم٣م دم أؾمٝم٣مء، هم١من يٗمقل: مل ئمػم اجلن إلم طمراؽم٣من َمثؾ إؽمح٣مق، 
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ايمٛم٣مس مل يزل خي٣ميمػ زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣م، وئمٙمؼ اظمحٗمٗمقن يمًغم أفمالم ايمٛمٌالء فمعم هذا 

زمٗمقهلؿ: وه٘مذا ي٘مقن فمٓمامء ايمرصم٣مل دم اسم٣ًمع صدورهؿ، وسمٗمدير صمٜمقد نمغمهؿ، 

واإلؾم٣مدة زمٖمّمٙمٜمؿ. هم١من اطمتالف إئٚم٥م اظمجتٜمديـ دم همٜمؿ زمٔمض ٞمِمقص 

ٝمف ـم٣مهرة ؿمٌٝمٔمٝم٥م دم ذئم٥م اإلؽمالم، وهذا آطمتالف ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م وَم٣م سمدل فمٙم

مم٣م أراده اهلل سمٔم٣ملم وروٝمف، همٜمق رح٥م وسمقؽمٔم٥م وجم٣مل يمالصمتٜم٣مد، ويمٗمد ىم٣من َمـ أشمره 

 هذا ايمؼماث ايمّمخؿ ايمذي حتٖمؾ زمف اظم٘مت٣ٌمت اإلؽمالَمٝم٥م َمـ اظم٠ميمٖم٣مت اظمتٛمقفم٥م. 

دم فمـ ؿم٣مووس أن زيد زمـ شم٣مزم٦م وازمـ فم٣ٌمس ريض اهلل فمٛمٜمؿ مت٣مري٣م  - ١

اٞمٌماف احل٣مئض ومٌؾ أن ي٘مقن آطمر فمٜمده٣م ايمْمقاف زم٣ميمٌٝم٦م، همٗم٣مل ازمـ فم٣ٌمس: 

سمٛمٖمر، ووم٣مل زيد: ٓ سمٛمٖمر، همدطمؾ زيد فمعم فم٣مئُم٥م همًٟمهل٣م همٗم٣ميم٦م: سمٛمٖمر، همخرج زيد 

وهق يٌتًؿ ويٗمقل: َم٣م ايم٘مالم إٓ َم٣م ومٙم٦م، وم٣مل أزمق فمٚمر: ه٘مذا ي٘مقن اإلٞمِم٣مف، 

 وزيد َمٔمٙمؿ ازمـ فم٣ٌمس، همام يمٛم٣م ٓ ٞمٗمتدي هبام.

دم حم٣مورة فمٙمٚمٝم٥م ه٣مدئ٥م يٓمٜمر همٝمٜم٣م اإلٞمِم٣مف زمكم ايمِمح٣ميب اجلٙمٝمؾ ازمـ  - 4

َمًٔمقد  وأيب َمًٙمؿ اخلقٓين ايمت٣مزمٔمل اجلٙمٝمؾ، ٓ زمٟمس َمـ ذىمره٣م ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ فمٙمؿ 

وطمٙمؼ ىمريؿ، َم٣م أضمقصمٛم٣م إيمٝمف دم َمٛم٣مـمراسمٛم٣م وجم٣مدٓسمٛم٣م، وأن اظمٛمِمػ ٓ يّمٝمؼ ذرفًم٣م 

دم ؽمٌٝمؾ زمٝم٣من احلؼ، همٗمد روى ايمْمػماين  َمٜمام فمال وؽمام إذا وصمف إيمٝمف ؽم٠مال أو أىمثر

فمـ أيب َمًٙمؿ اخلقٓين أٞمف ومدم ايمٔمراق همجٙمس إلم رهمٗم٥م همٝمٜم٣م ازمـ َمًٔمقد، 

همتذاىمروا اإليامن، همٗمٙم٦م: أٞم٣م َم٠مَمـ، همٗم٣مل ازمـ َمًٔمقد: أسمُمٜمد أٞمؽ دم اجلٛم٥م؟، 

همٗمٙم٦م: ٓ أدري مم٣م حيدث ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر، همٗم٣مل ازمـ َمًٔمقد: يمق ؾمٜمدت أين َم٠مَمـ 
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 اجلٛم٥م، وم٣مل أزمق َمًٙمؿ: همٗمٙم٦م: ي٣م ازمـ َمًٔمقد، أمل سمٔمٙمؿ أن ايمٛم٣مس يمُمٜمدت أين دم

ىم٣مٞمقا فمعم فمٜمد رؽمقل اهلل  فمعم شمالشم٥م أصٛم٣مف: َم٠مَمـ ايمنيرة َم٠مَمـ ايمٔمالٞمٝم٥م، 

وم٣مل: ٞمٔمؿ، ومٙم٦م:  "ىم٣مهمر ايمنيرة ىم٣مهمر ايمٔمالٞمٝم٥م، َم٠مَمـ ايمٔمالٞمٝم٥م ىم٣مهمر ايمنيرة؟ 

وم٣مل أزمق َمًٙمؿ: ومٙم٦م: همٚمـ أهيؿ أٞم٦م؟، وم٣مل: أٞم٣م َم٠مَمـ ايمنيرة َم٠مَمـ ايمٔمالٞمٝم٥م، 

ْۚ ﴿ وومد أٞمزل اهلل فمز وصمؾ: ٞٚ ۡؤِ٘ َّ٘ ٗۡ ََكٌِرٞ َوُِٜ٘سٗ  ُِٜٙس ٌَ ۡٗ ُس َِ ِي َخَٖ ٠َ ٱَّلٍّ ُٞ ﴾

(. همٚمـ أي ايمِمٛمٖمكم أٞم٦م؟، وم٣مل: أٞم٣م َم٠مَمـ، ومٙم٦م: صعم اهلل فمعم َمٔم٣مذ، 1)ايمتٕم٣مزمـ: 

وم٣مل: وَم٣م يمف؟، ومٙم٦م: ىم٣من يٗمقل: اسمٗمقا زيم٥م احل٘مٝمؿ، وهذا َمٛمؽ زيم٥م ي٣م ازمـ َمًٔمقد، 

 ل: أؽمتٕمٖمر اهلل.همٗم٣م

يذىمر ايمٗمرؿمٌل فمـ ازمـ وه٤م يٗمقل: ؽمٚمٔم٦م َم٣ميمؽ زمـ أٞمس يٗمقل: َم٣م  - 5

: هذا دم زَمـ  ، وئمٙمؼ ايمٗمرؿمٌل فمعم ذيمؽ زمٗمقيمف دم زَم٣مٞمٛم٣م رء أومؾ َمـ اإلٞمِم٣مف

همٝمف ايمٖم٣ًمد! وؿمٙم٤م همٝمف ايمٔمٙمؿ يمٙمرئ٣مؽم٥م ٓ  ؽ هم٘مٝمػ دم زَم٣مٞمٛم٣م ايمٝمقم ايمذي فمؿَّ َم٣ميم

إومران زم٣مظمراء واجلدال ايمذي يٗمز ايمٗمٙم٤م  يمٙمدراي٥م، زمؾ يمٙمٓمٜمقر دم ايمدٞمٝم٣م ونمٙم٥ٌم

 ويقرث ايمّمٕمـ، وذيمؽ مم٣م حيٚمؾ فمعم فمدم ايمتٗمقى وسمرك اخلقف َمـ اهلل سمٔم٣ملم. 

وومد وم٣مل: ٓ سمزيدوا دم َمٜمقر  -ريض اهلل فمٛمف-أيـ هذا مم٣م روي فمـ فمٚمر 

ايمٛم٣ًمء فمعم أرزمٔمكم أوومٝم٥م ويمق ىم٣مٞم٦م زمٛم٦م ذي ايمٔمِم٥ٌم ئمٛمل يزيد زمـ احلِمكم 

اد أيمٗمٝم٦م زي٣مدسمف دم زمٝم٦م اظم٣مل، همٗم٣مَم٦م اَمرأة َمـ صقب ايمٛم٣ًمء احل٣مرشمل، همٚمـ ز

ٗۡ ﴿ ؿمقيٙم٥م، همٗم٣ميم٦م: َم٣م ذيمؽ يمؽ! وم٣مل: ومل؟ وم٣ميم٦م: ٕن اهلل فمز وصمؾ يٗمقل: وََءاحَيۡخُ
 ْۚ ُٝ َطۡيـًٔا ٜۡ ِ٘  ْ ُخُذوا

ۡ
ٍّٚ َُِٜفاٗرا ٌََٗل حَأ ُٟ َٰ همٗم٣مل فمٚمر: اَمرأة  ،(12)ايمٛم٣ًمء:  ﴾٠إِۡخَدى

 أص٣مزم٦م ورصمؾ أطمْمٟم! 
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فمـ أيب َمٔممم فمـ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م ايمٗمرـمل وم٣مل: ؽمٟمل  وروى وىمٝمع - 6

٣م فمـ َمًٟميم٥م همٗم٣مل همٝمٜم٣م، همٗم٣مل ايمرصمؾ: يمٝمس ىمذيمؽ ي٣م أَمغم اظم٠مَمٛمكم، رصمؾ فمٙمٝمًّ 

 ويم٘مـ ىمذا وىمذا، همٗم٣مل فمقم: أص٦ٌم وأطمْمٟمت، وهمقق ىمؾ ذي فمٙمؿ فمٙمٝمؿ.

وذىمر فمـ حمٚمد وم٣مؽمؿ زمـ أصٌغ وم٣مل: ظم٣م رضمٙم٦م إلم اظمممق ٞمزيم٦م  - 7

زمـ ح٣مد ضمدي٧م َمًدد، شمؿ رضمٙم٦م إلم زمٕمداد ويمٗمٝم٦م ايمٗمغموان همٟمطمذت فمعم زم٘مر 

ايمٛم٣مس، همٙمام اٞمٌمهم٦م فمدت إيمٝمف يمتامم ضمدي٧م َمًدد، همٗمرأت فمٙمٝمف همٝمف يقًَم٣م ضمدي٧م 

ايمٛمٌل : أٞمف ومدم فمٙمٝمف ومقم َمـ َمي َمـ جمت٣ميب ايمٛمامر همٗم٣مل: إٞمام هق جمت٣ميب ايمثامر، 

ٞمديمس همٗمٙم٦م: إٞمام هق جمت٣ميب ايمٛمامر، ه٘مذا ومرأسمف فمعم ىمؾ َمـ ومرأسمف فمٙمٝمف زم٣مٕ

وايمٔمراق، همٗم٣مل رم: زمدطمقيمؽ ايمٔمراق سمٔم٣مروٛم٣م وسمٖمخر فمٙمٝمٛم٣م! أو ٞمحق هذا، شمؿ وم٣مل 

هم١من يمف زمٚمثؾ هذا فمٙماًم، همٗمٚمٛم٣م  -يمُمٝمخ ىم٣من دم اظمًجد -رم: ومؿ زمٛم٣م إلم ذيمؽ ايمُمٝمخ 

إيمٝمف همًٟميمٛم٣مه فمـ ذيمؽ همٗم٣مل: إٞمام هق جمت٣ميب ايمٛمامر، ىمام ومٙم٦م، وهؿ ومقم ىم٣مٞمقا 

٣مَمٜمؿ، وايمٛمامر مجع ٞمٚمرة، همٗم٣مل زم٘مر زمـ ح٣مد يٙمًٌقن ايمثٝم٣مب َمُمٗمٗم٥م، صمٝمقهبؿ أَم

 . ، رنمؿ أٞمٖمل يمٙمحؼ، واٞمٌمف وأطمذ زمٟمٞمٖمف: رنمؿ أٞمٖمل يمٙمحؼ

َم٣م ؽمٌؼ َمـ ٞمامذج ونمغمه٣م ىمثغم يقوح أن إٞمِم٣مف اخلِمؿ َمتٟمصؾ دم 

شمٗم٣مهمتٛم٣م، ودم إٞمِم٣مف اخلِمؿ دم اظمح٣مورة يٗمقل ايمٕمزارم: أن ي٘مقن دم ؿمٙم٤م احلؼ 

يم٥م فمعم يده أو فمعم يد َمـ ئم٣موٞمف، ويرى ىمٛم٣مؾمد و٣ميم٥م ٓ يٖمرق زمكم أن سمٓمٜمر ايمّم٣م

رهمٝمٗمف َمٔمٝمٛم٣ًم ٓ طمِماًم، ويُم٘مره إذا فمرهمف اخلْمٟم وأـمٜمر يمف احلؼ، ىمام يمق أطمذ ؿمريًٗم٣م 

دم ؿمٙم٤م و٣ميمتف همٛمٌٜمف ص٣مضمٌف فمعم و٣ميمتف دم ؿمريؼ آطمر هم١مٞمف ىم٣من يُم٘مره وٓ يذَمف، 

ضمتك أن  (ريض اهلل فمٛمٜمؿ)وي٘مرَمف ويٖمرح زمف، همٜم٘مذا ىم٣مٞم٦م َمُم٣مورات ايمِمح٣مزم٥م 
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 :وٞمٌٜمتف فمعم احلؼ وهق دم طمْمٌتف فمعم َمأل َمـ ايمٛم٣مس، همٗم٣مل ،رأة ردت فمعم فمٚمراَم

، همٗم٣مل: يمٝمس ىمذيمؽ ي٣م أَمغم  أص٣مزم٦م اَمرأة وأطمْمٟم رصمؾ.. وؽمٟمل رصمؾ فمٙمٝم٣ًّم همٟمصم٣مزمف

 وهمقق ىمؾ ذي فمٙمؿ فمٙمٝمؿ. ،اظم٠مَمٛمكم ويم٘مـ ىمذا ىمذا، همٗم٣مل: أص٦ٌم وأطمْمٟمت

، همٗم٣مل (ٜمامريض اهلل فمٛم)واؽمتدرك ازمـ َمًٔمقد فمعم أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

ٓ سمًٟميمقين فمـ رء وهذا احلػم زمكم أـمٜمرىمؿ، وذيمؽ ظم٣م ؽمئؾ أزمق  :أزمق َمقؽمك

َمقؽمك فمـ رصمؾ وم٣مسمؾ دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٗمتؾ، همٗم٣مل: هق دم اجلٛم٥م، وىم٣من أَمغم ايم٘مقهم٥م، 

همٗم٣مم ازمـ َمًٔمقد همٗم٣مل: أفمده فمعم إَمغم همٙمٔمٙمف مل يٖمٜمؿ، همٟمفم٣مدوا فمٙمٝمف همٟمفم٣مد 

إن ومتؾ همٟمص٣مب احلؼ همٜمق دم اجلٛم٥م، همٗم٣مل أزمق  اجلقاب، همٗم٣مل ازمـ َمًٔمقد: وأٞم٣م أومقل

 َمقؽمك احلؼ َم٣م وم٣مل. وه٘مذا ي٘مقن إٞمِم٣مف ؿمٙم٤م احلؼ.  

همام أضمقصمٛم٣م إلم أن ٞمتٔمٙمؿ شمٗم٣مهم٥م إٞمِم٣مف اخلِمؿ، همٜمل شمٗم٣مهم٥م أصٝمٙم٥م دم سمراشمٛم٣م،  

وإن ىم٣من ايمقاومع اظمٔم٣مس ايمذي ٞمٔمٝمُمف وٞمحٝم٣مه سمقصمد زمف ضمقارات َمتٔمددة إٓ أن 

٣مهم٣مت َمتٔمددة، وىمؾ فمعم رأيف وىمؾ َمٔمج٤م زمٔمٗمٙمف زمٔمّمٜم٣م زمٝمٛمف وزمكم اإلٞمِم٣مف َمً

 ٓ يتزضمزح فمٛمف أزمًدا.

وٓ ؾمؽ أن آطمتالف ايمٖم٘مري زمكم ايمٛم٣مس رء َمٗمٌقل، ويم٘مـ زمممط أٓ 

ي٠مدي إلم ايمٕمقنم٣مء أو إلم إفمج٣مب ىمؾ ص٣مضم٤م رأي زمرأيف: ٕن هذه َمُم٘مٙم٥م ىمٌغمة 

ا سم٠مدي إلم سمٖم٣مومؿ َمُم٘مالت ىمثغمة وَمتٔمددة، ومد أىمقن أٞم٣م فمعم صقاب  وأٞم٦م صمدًّ

فمعم صقاب همٙمَؿ ٓ ٞمٙمتٗمل؟ وومد ي٘مقن ؽم٤ٌم ايمتُم٧ٌم زم٣ميمرأي ـمـ ايمٌٔمض أن احلؼ 

 واحلٗمٝمٗم٥م أن ايمِمقاب ومد يتٔمدد. ،واضمد وايم٣ٌمؿمؾ َمتٔمدد

*        *        * 
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 ()احرتاو اخلصٌصيح اندينيح 
 

َمـ اظمًٙمامت ايمٌدهٝم٥م ايمتل ٓ خيتٙمػ فمٙمٝمٜم٣م فم٣مومالن  أن اإلؽمالم َمٛمٔمقت 

قق ىمؾ هم٘مر، ىمام افمتػم اإلؽمالم اضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمر زمآداب ؽم٣مَمٝم٥م سمٔمٙمق هم

 َمـ أصقل ومٝم٣مم احلٝم٣مة أَمٛم٥م ايمتل متٝمز اإلٞم٣ًمن وسمٖمرده فمـ زمٗمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م أصاًل 

َمٛمٓمقَم٥م اخلٙمؼ زم٣ميمػم وايمقئ٣مم، وفمٚمٙمٝم٥م اضمؼمام أطمر فمٚمٙمٝم٥م سمٗمقيٚمٝم٥م إلدراك 

وأَمـ  اإلٞم٣ًمن، وهل٣م َمردود إجي٣ميب ارسمٗم٣مئل دم احلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م واؽمتٗمرار

اظمجتٚمٔم٣مت فمعم إؽم٣مس اإلٞم٣ًمين، َم٣م يتقاءم وَمتْمٙم٣ٌمت ايمٖمرد ايمًقي وومٝمؿ 

اظمجتٚمع اظمتحي وَمٔم٣ميغمه، ضمٝم٧م جتٚمع زمكم ذائح اظمجتٚمع َمع اطمتالف 

َمٔمتٗمداسمف وسمقصمٜم٣مسمف ايمٖم٘مري٥م دم صقرة َمتٛم٣منمٚم٥م سمتجًد همٝمٜم٣م َمٔم٣مين اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمـ 

ـقيـ زمٛم٣مء اظمجـتٚمع فمعم طمالل َم٣ٌمدئ سم٘مقيٛمٝم٥م ؽم٣مَمٝم٥م حتٗمؼ آيمٝم٥م َمتٛم٣مؽمٗم٥م دم سم٘م

 أؽمس زمٛم٣مئٝم٥م سمٔمٚمغمي٥م، ٓ فمعم سمقصمٜم٣مت هدَمٝم٥م ختريٌٝم٥م . 

ومل يٛمًٙمخ َمٖمٜمقم اضمؼمام أطمر وفمدم إىمراهف فمعم ايمديـ دم اظمٛمٓمقر 

ايمتممئمل اإلهلل فمـ َمْم٣ميم٣ٌمت ايمٌٗم٣مء اإلٞم٣ًمين، ومل يِمْمدم ذيمؽ زم٣محلٗم٣مئؼ احلٝمقي٥م 

ٚمٛمٜم٨م ايمتٛم٣منمؿ َمع ؿمٌٝمٔم٥م يمٙم٘مٝمٛمقٞم٥م احلّم٣مري٥م، هم٣مإلؽمالم طم٣مؿم٤م ايمقصمقد ىمٙمف زم

احلٝم٣مة همٝمف، وؽم٣مق ايمٌممي٥م ىمٙمٜم٣م إلم ضمٝم٣مة اإليمػ واإلطم٣مء، وأٞمٗمذه٣م َمـ فمٛم٣مء 

ايمتدازمغم ايمٖم٘مري٥م اظمٛمزيمٗم٥م إلم ٞمٓم٣مم ضمٝم٣مة ايمٕم٣مزم٥م، وضمرره٣م زمِخْْمق يٛمٌٜمٜم٣م َمـ طمْمر 

 ايمًٝم٘مقيمقصمٝم٣مت اظمّمٙمٙم٥م.

                                                           

( )أؽمت٣مذ إدي٣من واظمذاه٤م، ووىمٝمؾ ىمٙمٝم٥م ايمدفمقة يمٙمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م،  ،أ. د/ حمٚمد فمٌد ايمدايؿ اجلٛمدي

 .صم٣مَمٔم٥م إزهر
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وَمٛمٜم٨م اإلؽمالم دم وٌط واؽمتٗمرار ايمقصمقد ايم٘مقين فمعم أؽمس ايمؼمؽمٝمخ  

ؼمام وايمػم وايمٗمًط مل يتٕمغم، وٓ يِمح أن يتٕمغم ٞمٓم٣مَمف، همٜمق ايمقضمٝمد ايمِم٣ميمح وآضم

يمٌٗم٣مء احلٝم٣مة ايمِم٣محل٥م، وَمٛمٜم٨م اإلؽمالم َمٛمذ وصمدت ومِم٥م اإلٞم٣ًمن فمعم ايمًٌٝمْم٥م 

وإلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م شم٣مزم٦م فمعم َمٌدأ ح٣مي٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، ويرهمض َمدامه٥م طمِمقصٝم٥م أطمر 

ؾ ايمًٙمؿ وإَمـ اظمت٣ٌمدل، وسمٟميت وَمّم٣ميٗمتف وايمتّمٝمٝمؼ فمعم مم٣مرؽم٣مسمف ايمديٛمٝم٥م دم ـم

رؽم٣ميم٥م رؽمقل اهلل حمٚمد  يمت٠مىمد وجتدد ٞمداء ايمًامء زمٔمدم اظم٣ًمس زمٚمٛمٜم٨م اهلل 

 ؽمٌح٣مٞمف دم ٞمٓمرسمف ايمًٙمٚمٝم٥م دم احلٝم٣مة، هم١مٞمف ٓ اصمتٜم٣مد َمع ايمٛمص .

واظمْم٣ميمع ٔي اهلل دم صٝم٣منم٥م ايمٔمالوم٥م زمكم اظمًٙمؿ وأطمر، جيد َم٣م يرَمٗمف َمـ   

ايمًغم احلٝم٣ميت فمعم َمٌدأ ايمًالم واظمح٥ٌم، وضمكم ٞم٣مدى ؿمٙمٌتف َمـ طمرائط سمرؽمؿ طمْمق 

ايمٗمرآن ايمٌممي٥م دم هذا اجل٣مٞم٤م، ٞم٣مداه٣م فمعم افمت٣ٌمر ضمٗمٝمٗمتٜم٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمذىمرا إي٣مه٣م 

ُٗ ﴿ زمٟمصؾ طمٙمٗمتٜم٣م، وصم٣مَمٔمٝم٥م طمٙمٗمٜم٣م، همٗم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ْ َربٍُّس ٠ا ُِ ا ٱلٍّاُس ٱتٍّ َٟ حَّ
َ
أ َيَٰٓ

ٖس َوَِٰخَدةٖ  ٍۡ ِٚ جٍّ ّ٘ ُسٗ  َِ ِي َخَٖ ررِٗيا ٱَّلٍّ َْ ا رَِجاَٗل  َٙ ُٟ ٜۡ ِ٘ ا َوبَدٍّ  َٟ ا َزوَۡج َٟ ٜۡ ِ٘  ََ وََخَٖ
 ْۚ رٖ ﴿: (، ووم٣مل ؽمٌح٣مٞمف٣)ايمٛم٣ًمء: ﴾َونَِصاٗٓء َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ ا ٱلٍّاُس إٍِّٛا َخَٖ َٟ حَّ

َ
أ َيَٰٓ

 ْْۚ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن ََٛثَٰ وََجَهَٖۡجَُٰس
ُ
(،  َم٣م وصمف ٣١)احلجرات:  ﴾َوأ

ُٗ ﴿  ىمٝمٖمٝم٥م ايمتٔم٣مَمؾ َمع أطمر، همٗم٣مل ؽمٌح٣مٞمف:اظمًٙمٚمكم إلم َُٰس ى َٟ ٜۡ ِٚ  اهللَلٍّ َح َن
ِصُف٠ٓاْ  ِۡ ٗۡ َوُت ُٞ و ن َتَبَّ

َ
ٗۡ أ َٰرُِك ِٚ دَِي ّ٘ ٗۡ َُيۡرُِج٠ُكٗ  َ ِٚ َول ٗۡ ِِف ٱّلِي ٗۡ يَُقَٰخ٠ُُِٖك

َ َٚ ل ِي ٱَّلٍّ
ْۚ إِنٍّ  ۡٗ ِٟ ِصِفنَي  اهللإَِّلۡ ِۡ ُٙ ۡ هبذه اظم٣ٌمدئ  ء(، وايمٗمرآن َمقم8)اظمٚمتحٛم٥م:  ﴾٨ُُيِبَّ ٱل

ايمت٣ًمحمٝم٥م، همٚمع سمٟمىمٝمده آطمتالف زمكم ايمٌمم، ٓ يٙمٕمل آئتالف ايمتٔم٣ميًم واضمؼمام 
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أطمر وايمػم زمف وايمتآيمػ َمٔمف، وافمتػم أن ايمٛم٣مس مجـٝمًٔم٣م أهة واضمدة، يرصمع ٞمًٌٜمؿ 

إلم أب واضمد وأم واضمدة، ورؽم٣ميمتف ايمًٚمح٥م رؽم٣ميم٥م ؾم٣مَمٙم٥م َمقصمٜم٥م إلم مجٝمع ايمٛم٣مس 

راَم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وٞمٌذ ايمٔمداء وايمٌٕمل، ووم٣مم فمعم اظم٣ًمواة ايمت٣مَم٥م َمع إيمزاَمٝم٥م صٝم٣مٞم٥م ايم٘م

وايمند ايمت٣مرخيل  ،دم ضمؼ ايمٌٗم٣مء فمعم َمٌدأ ايمًالم ، وىمذيمؽ ايمًٛم٥م ضمث٦م فمعم ذيمؽ

 .أىمد َمٖمٜمقم ايمت٣ًمَمح فمعم ٞمٖمس اظمٛمٜم٨م

 اضمؼمام اخلِمقصٝم٥م ايمديٛمٝم٥م يممطمر دم اإلؽمالم

طمِمقصٝم٥م أطمر  ف اإلؽمالم أفمٓمؿ دفمقة دم سم٣مريخ ايمٌمم إلم اضمؼماموصمَّ 

َمُمدًدا فمعم فمدم إىمراهف دم ايمديـ، وومد مجع اإلؽمالم دم هذا ايم٣ٌمب َمـ أزمقاب 

اظمٔم٣مَمٙم٥م ىمؾ أؿمراف احلًـ وإدب، همال يتِمقر أن أضمًدا ـ دم أي ووم٦م أو أي 

 َمقومع ـ أن يٛم٘مر هذه احلٗمٝمٗم٥م أو يُم٘مؽ دم َمِمداومٝمتٜم٣م، وهمٝمام يٟميت زمٝم٣من ذيمؽ:

َمرىمز دائرة ايمت٣مريخ اإلؽمالَمل سمقصمٝمًٜم٣م  : ٞمٌذ إىمراه أطمر فمعم ايمديـأوًٓ  

 وسمْمٌٝمًٗم٣م:

دم ـمؾ ايمتدافمٝم٣مت ايمداَمٝم٥م ايمتل ؽمْمرت سم٣مريخ ايمٔمدو فمعم اظمًٙمٚمكم زمحقاهمر 

طمٝمقل اظمالضمؿ ايمزاضمٖم٥م إلم زمٝم٦م اظمرح٥م اإلؽمالَمل، همٌٔمٝمًدا فمـ ايمٓمٛمقن ايمٔم٣مئٚم٥م، 

وزم٣مؽمتٔمراض سمٗم٣مرير روم٣مزم٥م حم٘مٚم٥م ايمًٚمع وايمٌٌم وايمٖم٠ماد اظمْمٙم٥م فمعم رومٔم٥م 

٣مريخ، مل يًٚمع ؿمٛمكم وٓ أٞمكم وٓ فمقيؾ وٓ زمٕمل وٓ ؽمْمق َمـ اظمًٙمٚمكم فمعم ايمت

نمغمهؿ، وَمـ طم٣ميمػ ذيمؽ دم رأي، همٚمثٙمف ىم٘مقَم٥م ايمثٙم٨م َم٣م إن سمْم٣ميمٔمٜم٣م ؾمٚمس 

 احلٗمٝمٗم٥م إٓ وسمذوب . 
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 َمُم٣مهد سم٣مرخيٝم٥م واومٔمٝم٥م يمدفمقة اإلؽمالم إلم اضمؼمام أطمر:

٣مريخ ىمثغمة ٓ اضمؼمام اإلؽمالم يممطمر ايمقاردة دم صٖم٣مح ايمتَمُم٣مهد إن 

حتٍم، أطمت٣مر زمٔمّم٣م َمـ ٞمقاضمٝمٜم٣م، هم٣ميمت٣مريخ اإلؽمالَمل ومد اَمتأل إٞم٣مؤه َمـ صقر 

 ٣م، وٞمذىمر َمٛمٜم٣م َم٣م يٟميت:اضمؼمام اخلِمقصٝم٥م ايمديٛمٝم٥م يممطمر فمٚمٙمٝمًّ 

 دم اضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمر: ايمٛمٌل أؽمقةاظمُمٜمد إول:    

ٝم٥م ضب ايمٛمٌل أفمٓمؿ َمث٣مل دم ايمدٞمٝم٣م ئمٙمؿ ايمٔم٣ممل َمـ طماليمف اضمؼمام طمِمقص

أطمر، يروي احل٣مىمؿ ونمغمه، فمـ زيد زمـ ؽمٔمٛم٥م أٞمف وم٣مل: مل يٌؼ َمـ فمالَم٣مت ايمٛمٌقة 

رء إٓ وومد فمرهمتف دم وصمف حمٚمد  ضمكم ٞمٓمرت إيمٝمف إٓ اشمٛمتكم مل أطمػممه٣م َمٛمف: يًٌؼ 

ضمٙمٚمف صمٜمٙمف، وٓ سمزيده ؾمدة اجلٜمؾ فمٙمٝمف إٓ ضمٙمام، هم٘مٛم٦م أسمٙمْمػ يمف ٕن أطم٣ميمْمف، 

ًرا إلم أصمؾ همٟمفمْمٝمتف ايمثٚمـ، همٙمام ىم٣من ومٌؾ حمؾ همٟمفمرف ضمٙمٚمف وصمٜمٙمف، هم٣مزمتٔم٦م َمٛمف مت

إصمؾ زمٝمقَمكم أو شمالشم٥م، أسمٝمتف همٟمطمذت زمٚمج٣مَمع ومٚمٝمِمف وردائف وٞمٓمرت إيمٝمف زمقصمف 

نمٙمٝمظ ومٙم٦م: أٓ سمٗمّمٝمٛمل ضمٗمل ي٣م حمٚمد  همقاهلل إٞم٘مؿ ي٣م زمٛمل فمٌد اظمْمٙم٤م َمْمؾ، همٗم٣مل 

قٓ َم٣م ٞمٖمز زمٝمده يم ايمذيفمٚمر: أي فمدو اهلل، أسمٗمقل يمرؽمقل اهلل  َم٣م أؽمٚمع ؟!! همق

أضم٣مذر ومًقسمف يميزم٦م زمًٝمٖمل رأؽمؽ، ورؽمقل اهلل   يٛمٓمر إلم فمٚمر دم ؽم٘مقن 

أن سمٟمَمرين  أٞم٣م وهق ىمٛم٣م أضمقج إلم نمغم هذا َمٛمؽ ي٣م فمٚمر،ش وسم٠مدة وسمًٌؿ، شمؿ وم٣مل:

زمحًـ إداء وسمٟمَمره زمحًـ ايمتٗم٣ميض، اذه٤م زمف ي٣م فمٚمر همٟمومّمف ضمٗمف، وزده 

فمالَم٣مت ايمٛمٌقة ومد همٖمٔمؾ، همٗمٙم٦م: ي٣م فمٚمر ىمؾ  ش٣م َم٘م٣من َم٣م رفمتففممميـ ص٣مفمً 

فمرهمتٜم٣م دم وصمف حمٚمد ضمكم ٞمٓمرت إيمٝمف، إٓ اشمٛمتكم مل أطمػممه٣م همٗمد اطمتػمهتام، 

٣م، ويمٝمس ذيمؽ زمدفم٥م ٣م وزمٚمحٚمد ٞمٌٝمًّ ٣م وزم٣مإلؽمالم ديٛمً أؾمٜمدك أين ومد روٝم٦م زم٣مهلل رزمًّ 
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َمًتحدشم٥م، وٓ أطمالق َمًتٜمجٛم٥م دم َمٛمٜم٨م ايمٛمٌل ٓ.. إٞمف ؿمٌٝمٔم٥م اإلؽمالم ايمتل همتح 

زمٔم٣ٌمدة احلج٣مرة، وسمٙمذذت زمؼماه٣مت اجل٣مهٙمٝم٥م، وؾمٜمد ايمت٣مريخ  هب٣م ايمٛمٌل ومٙمقزم٣م سمٙمٜم٦م

 زمذيمؽ.

ِٚۖٓ ﴿ اظمُمٜمد ايمث٣مين: ايمت٣مريخ اإلؽمالَمل جيًد َراهَ ِِف ٱّلِي
ْۡ ِ  ﴾:ََلٓ إ

يمٔمؾ ايمٗم٣مرئ ئمج٤م ـ َمع اسم٣ًمع َم٣ًمضم٥م ايمزَمـ زمكم فمٜمد ايمٛمٌقة وأي٣مَمٛم٣م ـ 

ام ضمكم يًتٗمرئ ايمت٣مريخ ويٚمر فمعم َمٛمٜم٨م ايمٛمٌل دم سمٔم٣مَمٙمف َمع أطمر واضمؼم

ِٚۖٓ ﴿ ومقل اهلل سمٔم٣ملم: صمًدطمِمقصٝمتف ايمديٛمٝم٥م، إٞمف  َراهَ ِِف ٱّلِي
ْۡ ِ ﴾ وأذفمـ ََلٓ إ

َٛج حُۡسرِهُ ٱلٍّاَس ﴿ يمٗمقيمف:
َ
ٌَأ
َ
ْۚ أ ٗۡ َُجِيًها ُٟ ۡرِض َُكَّ

َ
ٚ ِِف ٱَۡل َ٘  َٚ َ٘ َّ ٓأَل َول٠َۡ َطآَء َربَّ

ِٜ٘نَِي  ْ ُمۡؤ َٰ يَُس٠ُٛ٠ا اظمت٣ًمحم٥م همٚمزق زمٛمقر سمٙمؽ ايمٖمّمٝمٙم٥م ، (99)يقٞمس:  ﴾٩٩َخِتٍّ

ريض )ٔمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل همزمروح اإلؽمالم نمٝم٣مه٤م ايمّمالٓت،  أصمعمايمٓمٙمامت، و

حم٣مرب طمِمٖم٥م زمٛمخؾ همرأوا َمـ اظمًٙمٚمكم نمرة  : وم٣مل: وم٣مسمؾ رؽمقل اهلل (اهلل فمٛمٜمام

  همج٣مء رصمؾ َمٛمٜمؿ يٗم٣مل يمف نمقرث زمـ احل٣مرث ضمتك وم٣مم فمعم رأس رؽمقل اهلل 

٣مل: همًٗمط ايمًٝمػ َمـ يده همٟمطمذه وم٣مل: اهلل وم زم٣ميمًٝمػ همٗم٣مل: َمـ يٚمٛمٔمؽ َمٛمل

ووم٣مل: َمـ يٚمٛمٔمؽ وم٣مل: ىمـ طمغم آطمذ وم٣مل: سمُمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل و   رؽمقل اهلل 

أين رؽمقل اهلل وم٣مل: أفم٣مهدك فمعم أن ٓ أوم٣مسمٙمؽ و ٓ أىمقن َمع ومقم يٗم٣مسمٙمقٞمؽ وم٣مل: 

 همخعم رؽمقل اهلل  ؽمٌٝمٙمف همج٣مء إلم ومقَمف همٗم٣مل: صمئت٘مؿ َمـ فمٛمد طمغم ايمٛم٣مس. 

: َمث٣ميمٝمقن فمعم ٞمٖمس اظمٛمٜم٨م َمـ اضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمر ٧مث٣ميماظمُمٜمد ايم

 :صٛمٔمقا فمعم فمكم ايمٛمٌل 

 طم٣ميبؿ ـؾ َمٓمٙمـ، إٓ فمٗم ٣م حمٚمدـٝمدٞمـٓ يًتْمٝمع فمٗمؾ أن يٛم٘مر اضمؼمام أصح٣مب ؽم  
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، همام أىمثره٣م َمـ ضمٗم٣مئؼ هده٣م ايمت٣مريخ سمٛمٌل فمـ َمُم٣مهد سمؼمى َمـ اضمؼمام  ايمُمٔم٣مع

زمٟمطمالومف َم٣م زمٗمٝم٦م دم إرض  ٛم٣م زم٣مقا همٝمايمِمح٣مزم٥م يممطمر يمتٗمقل يمٙمٔم٣ممل: إن حمٚمًد 

 َمـ اظمُم٣مهد اظمث٣ميمٝم٥م دم سم٣مريخ ايمِمح٣مزم٥م َم٣م يقم:، وضمٝم٣مة

ىم٣من ايمٖم٣مروق فمٚمر زم٣ميمُم٣مم وضم٣مٞم٦م ايمِمالة، وهق دم ىمٛمٝم٥ًم ايمٗمٝم٣مَم٥م، ؿمٙم٤م 

َمٛمف ايمٌْمريؼ أن يِمقم هب٣م، وهؿ أن يٖمٔمؾ، شمؿ افمتذر زمٟمٞمف خيُمك أن يِمقم زم٣ميم٘مٛمٝم٥ًم 

ؿ همٝمٟمطمذوه٣م َمـ ايمٛمِم٣مرى، وىمت٤م همٝمدفمل اظمًٙمٚمقن همٝمام زمٔمد أهن٣م َمًجد هل

يمٙمٚمًٙمٚمكم ىمت٣مزم٣م يقصٝمٜمؿ همٝمف زمٟمٓ يِمٙمقا فمعم ايمدرصم٥م ايمتل صعم فمٙمٝمٜم٣م إٓ واضمدا، 

 نمغم َم٠مذٞمكم يمٙمِمالة جمتٚمٔمكم.

وسمتقالم إضمداث وخيقض فمٚمر ايمٖم٣مروق ايمٕمامر ايمًٚمح، همٙمؿ يٛمزل فمعم 

) وهق أضمد زمجقائح ايمًْمقات، ومل جيس اخلالل زمقازمؾ ايمٛمٗمامت، إن اَمرأة صم٣مءسمف 

طمٙمٝمٖم٥م اظمًٙمٚمكم ( دم ضم٣مصم٥م وىم٣مٞم٦م َمممىم٥م، همدفم٣مه٣م يمإلؽمالم همٟمزم٦م، همٗم٢م هل٣م 

ضم٣مصمتٜم٣م، يم٘مٛمف طمًم أن ي٘مقن دم سمٌمهمف هذا َم٣م يٛمْمقي فمعم إىمراهٜم٣م يمٙمدطمقل دم 

، وفمعم ٞمٖمس "ايمٙمٜمؿ إين أرؾمدت ومل أىمره" اإلؽمالم، هم٣مؽمتٕمٖمر اهلل فمام همٔمؾ ووم٣مل:

 فمٛمف، هم٘م٣من ئمْمػ فمعم ؾم٣مفمر ايمٛمًٝم٨م ايمتٛم٣منمؿ يًغم فمثامن زمـ فمٖم٣من ريض اهلل

 ٞمٌماين، وهق أزمق ززمٝمد.

٣م، دون سمٔمْمٝمؾ هلذا وسمًغم اظمٛمٓمقَم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م ممزوصم٥م زم٣ميمت٣ًمَمح سم٣ٌمفمً 

ٓ حتقل زمكم اسمِم٣ميمف إي٣مم وايمًٛمقن، همٖمل  ايمٛمٓم٣مم اظمتٛم٣مؽمؼ اظمتُم٣مزمؽ ايمذي

حم٥م وايمػم، وٞمٗمُم٦م فمعم ٣مهمتقح ايمٌٙمدان رؽمٚم٦م ضمقاهمر اخلٝمقل ؾمٔم٣مرات اظمً

َمع طمْمقه٣م اظمٛمتٓمؿ دم ايمقدي٣من وايمٖمٝم٣مدم، وييب طم٣ميمد زمـ  فقَمتايمِمخقر َمٛمٓم
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 ًٓ  دم َمٔم٣مهداسمف َمع ايم٘مت٣مزمٝمكم، هم٘م٣من َمـ ٞمِمقصٜم٣م: أٓ هيدم  فمٓمٝماًم ايمقيمٝمد  َمث٣م

ىمام ٞمِم٦م  ،وفمعم أن خيرصمقا ايمِمٙم٣ٌمن دم أفمٝم٣مدهؿ هلؿ زمٝمٔم٥م وٓ ىمٛمٝم٥ًم،

ٖمًٜمؿ َمٔم٣مهدة ضمذيٖم٥م زمـ ايمٝمامن: َمع أهـؾ ايمذَم٥م فمعم إفمْم٣مئٜمؿ إَم٣من فمعم أٞم

وأَمقاهلؿ وأرواضمٜمؿ، وٓ يٕمغمون فمعم َمـٙم٥م، وٓ حيــ٣مل زمٝمٛمٜمؿ وزمكم 

ذائٔمـٜمؿ وهلؿ اظمٛمٔم٥م ومل يٗمتٌم طمٙمؼ ايمٖم٣محتكم فمعم ايم٘مت٣مزمٝمكم، ويم٘مـ ؾمٚمؾ 

أرزم٣مب ايمقشمٛمٝم٣مت، همٙمؿ حيرَمقا َمـ روضمٜم٣م، همٔمٛمد همتقح ايمًٛمد أي٣مم ايمدويم٥م 

َمِم٣مف أهؾ أن يرسمٖمع زم٣ميمٌقذيكم إلم ش حمٚمد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ»إَمقي٥م، اؽمتْم٣مع 

ايم٘مت٣مب، ىمام ضمدث َمع ايمزرادؾمتٝمكم دم إيران، همٗمد وؿ ازمـ ايمٗم٣مؽمؿ ايمٌقذيكم 

إلم َمِم٣مف اظمٔم٣مهديـ، يمٝمتٚمتٔمقا زم٘م٣مهم٥م احلري٣مت، وص٣محلٜمؿ فمعم أٓ يٗمتٙمٜمؿ، 

وٓ ئمرض يمٌٝمقت فم٣ٌمدهتؿ، ىم٘مٛم٣مئس ايمٛمِم٣مرى وزمِٝمَع ايمٝمٜمقد وزمٝمقت 

 اظمجقس.

 ٦م ايم٘مدي٣مت وإوفم٣مرهبذا اظمٛمٜم٨م َمألت ايمٛمجقم ؽم٣مئر إنمقار، وأزايم 

همُم٣مفم٦م اٞمًٝم٣مزمٝم٥م دم احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، ونم٣مب ايمتًٝم٤م واجلقر، وَم٣م سمٙمؽ إٓ 

ء زم٣مظمُم٣مهد ايمًٚمح٥م َمع أطمر، وهل شم٣مزمت٥م دم َمالَمح َمـ ىمت٣مب ىمٌغم، َمقم

 .لايمت٣مريخ اإلؽمالَم

 ايمتقصٝم٣مت: 

ـ سم٘مثٝمػ اجلٜمد دم إرؽم٣مل رؽم٣ميم٥م اإلؽمالم ودفمقسمف ٓضمؼمام أطمر وٞممم  ٣

ؽم٣مط ايمٕمرزمٝم٥م زم٘م٣مهم٥م ايمقؽم٣مئؾ اإلفمالَمٝم٥م وايمدفم٣مئٝم٥م، ذزم٣م فمـ اإلؽمالم ذيمؽ دم إو

 اظمٓمٙمقم زمكم هتؽ إفمداء، وسمّمٙمٝمؾ إدفمٝم٣مء.
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ـ إٞمُم٣مء َمراىمز زمحثٝم٥م َمتخِمِم٥م دم ٞممم شمٗم٣مهم٥م ضم٧م اإلؽمالم فمعم ايمتٔم٣مَمؾ 1

َمع أطمر زم٣ميمػم زمف واضمؼمام طمِمقصٝمتف، سمٗمقم زمتٗميص اظمٗم٣مٓت وايمٌحقث ايمٕمرزمٝم٥م 

ؾ زمٝمٛمٜم٣م وزمكم صمٜم٣مهت٣م ىمتتٌع ظمرىمزي٥م اجلدل واخلالف، وحم٣مورهت٣م وسمرمجتٜم٣م، وايمتقاص

وَمٔم٣مجل٥م َمٖم٣مهٝمٚمٜم٣م، أو ايمرد فمٙمٝمٜم٣م زمٌحقث َمؼممج٥م يمٙمٕم٣مت َمتٔمددة سمٔمْمٝمال 

 ٓٞمٖمراده٣م اظمٝمداين زمكم إٞم٣ًمق اظمجتٚمٔمٝم٥م اظمتٔمددة.

٣م نمغم ـ ووع َمٛمٓمقَم٥م َمؼمازمْم٥م جتٚمع زمكم أؿمراف اظمًئقيمٝم٥م ايمدفمقي٥م فم٣مظمٝمًّ ١

وسم٘مثٝمػ اإلهمِم٣مح فمـ ضمٗمٝمٗم٥م ايمت٣ًمَمح اإلؽمالَمل دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع  َمٔمْمٙم٥م، يمتٖمٔمٝمؾ

أطمر، وسمْمقيع ىم٣مهم٥م أيمٝم٣مت اإلفمالَمٝم٥م وايمدفم٣مئٝم٥م وختِمٝمص َمٝمزاٞمٝم٥م طمدَمٝم٥م 

 ًغم ايمقصقل هلذا اهلدف.ٝمدويمٝم٥م يمت

*        *        * 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

 ()احلٌار ًاحرتاو خصٌصيح اآلخر
 

 فاهلل فمٓمٝمؿ همّمٙم آسم٣مه َمـ ،رؽمقل اهلل  فمعماهلل وايمِمالة وايمًالم  احلٚمد

وصحٌف ذوي  آيمفوىمريؿ هدايتف همممح زمف ايمِمدور، وأٞم٣مر زمف إهمئدة، وفمعم 

 :وزمٔمد ،ؿمٜم٣مرايمٌِم٣مئر إ

همٜمذا زمح٧م فمـ احلقار واضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمر ديٛمٝم٣ًّم وشمٗم٣مهمٝم٣ًّم، واحلقار  

وايمٔمٚمقم واحلرىمل، وخيّمع يمٙمتٕمغم ضم٤ًم  دم اإلؽمالم يُمتٚمؾ فمعم ايمٛمُم٣مط ايمٗمقرم

واجلامفم٣مت َمـ  همرادىمٌغًما يتٔمٙمؼ زم٣مٕ وأ اضمقاًرا صٕمغمً  دواظم٘م٣من، وٓ ٞمجايمزَم٣من 

وأسمؿ  ،يمٛم٣م اهلل أىمٚمٙمفايمٔمٓمٝمؿ ايمذي  ديٛمٛم٣مدم  اهللهمّمٙمف  داظمًٙمٚمكم وَمـ نمغمهؿ إٓ ووم

ؽمقاء دم  ،ورنّم٤م همٝمف زم٣محلقارومد اهتؿ  ٣مإلؽمالمهم ،هلذه إَم٥م سمّم٣مهوار ،زمف ايمٛمٔمٚم٥م

 ٔم٣مَم٥مايمرد فمعم ايمٛم٣مس زم أدب ٣موأيًّم  ،غمأو أدب ايمتٔمٌ دث،أدب ايمتخ٣مؿم٤م وايمتح

 فمعم اخلِمقم زمخ٣مص٥م. يمردوأدب ا

 ٚمٛم٣مضمٝم٧م فمٙمَّ  ،ايم٘مريؿ نإٞمام هداٞم٣م إيمٝمف ايمٗمرآ لايمتٔمٙمٝمٚم ٟمديٌلاظمٛمٜم٨م ايمت وهذا

 يم٘مراموصح٣مزمتف ا رؽمقل اهلل  ٣مٞمختٙمػ، وفمٙمٚمف يمٛم أوىمٝمػ ٞمتح٣مور، وىمٝمػ ٞمتٖمؼ 

 َمعا دم ىمٝمٖمٝم٥م ايمتح٣مور شمؿ اسمًع إَمر ٕىمثر َمـ هذ ،( ٔمكمريض اهلل فمٛمٜمؿ أمج)

طمالل  َمـ ٞم٣ًمينودم ايمت٣ٌمدل ايمٖم٘مري وايمٔمٙمٚمل، ودم ايمتقاصؾ اإل إطمرى،إَمؿ 

وايمتقايص  د،ظمٌدأ ايمتح٣مب وايمتقا ٣مضمقل َمٖم٣مهٝمؿ إٞم٣ًمٞمٝم٥م حتٗمٝمٗمً  تالوملايمتٔم٣مرف وايم

 زم٣مخلغم وايمت٣ًمَمح.

                                                           

() إزهر صم٣مَمٔم٥م – ايمٔمٙمٝم٣م ايمدراؽم٣مت زم٘مٙمٝم٥م ايمٖمٗمف ومًؿ ورئٝمس أؽمت٣مذ، اجل٣ٌمرم ايمًت٣مر فمٌد حمٚمد/ د.أ. 
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همٗمد طمٙمؼ اهلل  ،يٛمْمٙمؼ َمـ أن آطمتالف ىم٣مَمـ دم ؿمٌٝمٔم٥م احلٝم٣مة اإلؽمالم إن

وم٣مل  ،أؽم٣مس َمـ آطمتالف ايمٓم٣مهر دم ايمٛمقع وايمٔمدد عمايم٘مقن وَمـ همٝمف فم سمٔم٣ملم

َٰخِِٝ ﴿ :لمسمٔم٣م ٚۡ َءاَي ِ٘ َُ  ۦَو َمََٰنَٰتِ ٱَخٖۡ ۡرِض ٱوَ  لصٍّ
َ
ًُ ٱوَ  َۡل َٰ ْۚ  ۡخخَِل ۡٗ ُِس َٰٛ َٕۡن

َ
ٗۡ وَأ لِۡصنَخُِس

َ
أ

ِٙنيَ  ِ َٰٖ َٰٖج َِّٕٖۡع َّ ٓأَلَي ِ َٰل  ٓو ،أطمر ٗم٣مؿمعٓ ي هم٣مإلؽمالم(، 11)ايمروم: ﴾ ٢٢إِنٍّ ِِف َذ

 حيرم أصؾ ايمتٔم٣ميش َمع نمغم اظمًٙمٚمكم.

 ،ايمٌممي رهمٝمف ايمتقاصؾ وايمتح٣مو يزيدايمذي ٞمٔمٝمش همٝمف هق ومرن  رنإن ايمٗم 

يٙمزم اظمًٙمٚمكم  دوهذا سمقصمف َمٜمؿ وَمٖمٝم ،ايمثٗم٣مدم همعويٚم٘مـ ايمٗمقل: إٞمف ومرن ايمتدا

هق  إٞمام حل٘مٚم٥مَمٛمٜمجٝم٥م احلقار زم٣ميمٌٝم٣من وا نٕ :اؽمتٗم٣ٌميمف وايمتٔم٣مَمؾ َمٔمف زم١مجي٣مزمٝم٥م

َمع  ارَمْم٣ميمٌقن زم٣ميمًٔمل يمٙمحق هم٣مظمًٙمٚمقن، يم٘مريؿا آندم َمٛمٜم٨م ايمٗمر ٣مدَمٛمْمٙمؼ أؽم

وجيٚمع ايم٘مٙمٚم٥م فمعم اظم٣ٌمدئ وايمٗمٝمؿ ايمرزم٣مٞمٝم٥م اخل٣ميمدة،  ٥مايمرؤي حنمغمهؿ زمام حيٗمؼ ووق

اإلؽمالَمٝم٥م حت٘مؿ فمالومتٜم٣م وحت٣موره٣م ومقافمد  إَم٥مٞمٔمؼمف وٞمتٝمٗمـ أن  نأ اظمٜمؿوَمـ 

ِن ﴿٣مل سمٔم٣ملم:سمٗمقم فمعم أؽم٣مس صح٥م ىمؾ فمالوم٥م وؽمالَم٥م ىمؾ ضمقار، وم
َ
 ۡخُسٗٱَوأ

َٛزَل 
َ
ٓ أ ا َٙ ِ ٗ ة ُٟ ٗۡ وَ  اهللةَيَٜۡ ُٞ ٠َآَء ۡٞ

َ
ٗۡ ٱَوََل حَتٍّتِۡم أ ُٞ آ  ۡخَذۡر َ٘ ٚۢ َبۡهِؼ  خ٠َُِٜك َخ ٍۡ ن َح

َ
أ

َٛزَل 
َ
َۖ ٌَإِن ح٠ٍّٕۡ٠ََاْ ٌَ  اهللأ َّ ٗۡ ٱإَِّلۡ ا يُرِيُد  ۡنَٖ َٙ جٍّ

َ
ٗۡ  ِإَونٍّ  اهللأ ِٟ ِ ٗ ةَِتۡهِؼ ذ٠ُُٛب ُٟ ن يُِػيتَ

َ
أ

ررِيٗ  َْ َٚ ِ ّ٘ ٠نَ  لٍّاِس ٱا  ُِ (، ىمام حت٘مٚمٜم٣م ومٝمؿ وآداب ٓ يٛمٌٕمل 49)اظم٣مئدة:  ﴾٤٩ََٕفَِٰص

وهذا سيح دم ومقيمف  ،وٓ يِمح َمٔمٜم٣م ايمتٛمٗمٝمص َمـ َمٔمتٗمدات أطمريـ ،جت٣موزه٣م

ْ ﴿:سمٔم٣ملم َٚ ٱَوََل تَُصت٠َّا ِي ِ٘ٚ ُدوِن  َّلٍّ ْ  اهلليَۡدُن٠َن  َنۡدَوۢا ةَِيرۡيِ ِنٖٖۡمٖۗ  اهللٌَيَُصت٠َّا
 ِ َٰل َز ا ََك٠ُٛاْ َْ َٙ ِ ٗ ة ُٟ ٗۡ َذيُنَّتِئُ ُٟ رِۡجُه ٍّ٘  ِٟٗ ِ ٍّٗ إََِلَٰ َرّب ٗۡ ُث ُٟ

َٖ َٙ ٍث َخ ٍّ٘
ُ
ِ أ

ٍّٜا ُِٕكّ َّ َزيٍّ
٠ُٖنَ  َٙ واظمجتٚمٔم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م وهمؼ سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم  ،(٣28: ٕٞمٔم٣مم)ا ﴾١٠٨َحۡه



   

  - 261 - 

 

 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
َمع وصمقد  ٞمِم٣مفايمٔمدل واإل زاموايمت اخلِمقصٝم٥م اموومٝمٚمف َمٟمَمقرة زم٣مضمؼم

ا ﴿ضمٝم٧م يٗمقل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: ٝمدة،يمٔمٗمآطمتالف دم ا َٟ حَّ
َ
أ َٚ ٱَيَٰٓ ِي ٠ُٜاْ  َّلٍّ َ٘ َءا

 ِ َدآَء ة َٟ ِ ُط ِ٘نَي هلِلٍّ َٰ ْ َُنٍّ ٠ُٛ٠ا ٗۡ َطَن  ِِٕۡۡصِؿۖٓ ٱُْ ٍُّٜس َ٘ ْْۚ  َٔ َوََل ََيۡرِ َلٍّ َتۡهِدل٠ُا
َ
َٰٓ أ اُن ٠ٍَُۡ  لََعَ

ْ ٱ َۖ وَ  ۡنِدل٠ُا ٠َىَٰ ِۡ َُۡرُب لِٖخٍّ
َ
٠َ أ ْ ٱُٞ ٠ا ُِ ٠ُٖنَ  اهللإِنٍّ  اهلل تٍّ َٙ ا َتۡه َٙ ِ  (.8:اظم٣مئدة)﴾ ٨َخترُِيۢ ة

يمتحٗمٝمؼ احلٝم٣مة  يم٘مريؿا ايمٗمرآنأووحٜم٣م  ٗمٝمٗم٥مىم٣من ايمتداهمع زمكم ايمٛم٣مس ضم وإذا

 ٣مٞم٥مضمٝم٣مهتؿ، وصٝم أٞمامطايمٛم٣مس دم َمٔمتٗمداهتؿ و ضمري٥مإهمّمؾ، هم١مٞمف صمدير زمحامي٥م 

َٚ ٱ﴿سمٔم٣ملم: لوم٣م ٙمٙمٜمؿ،فمعم اطمتالف َم ٔم٣مزمدهؿَم ِي ِ  َّلٍّ َٰرِِٞٗ ة  ِ٘ٚ دَِي
ْ ۡخرُِج٠ا

ُ
ٍَّ أ َيرۡيِ َخ

ْ َربََّٜا  ٠ل٠ُا ُِ ن َح
َ
ٓ أ ُِم  لٍّاَس ٱ اهللَول٠َََۡل َدۡذُم   اهللإَِلٍّ َٰ٘ ۡج َغَن َ٘ ّدِ ُٟ ٍّ ُٟٗ ةِتَۡهٖؼ ل َبۡهَؾ

ا  َٟ ُر ذِي َْ َِٰجُد يُۡذ َٰ َ٘ َٰٞت َو ُٗ ٱَوبِيَٞم وََغََٖن نٍّ  اهلل ۡش ررِٗيا  َوَّلََُّٜصَ هُ  اهلل َْ ٚ يََُّٜصُ  ۥْٓۚ َ٘
٠ِيٌّ َنزِ  اهللإِنٍّ  َِ  (. 42:احل٨م) ﴾ٴ٢يزٌ َٕ

 :احلقار آداب

 وَمٛمٜم٣م:  ظمح٣مور،يٛمٌٕمل أن يتحعم هب٣م ا دابآ يمٙمحقار

أٓ يدطمؾ اظمح٣مور دم ضمقار َمع نمغمه إٓ  يٛمٌٕملايمٛمٝم٥م هلل سمٔم٣ملم:  إطمالصـ ٣

وضمٗمٝمٗم٥م  ،ٓ أن يٗمِمد إـمٜم٣مر زمرافمتف وشمٗم٣مهمتف ،)فمز وصمؾ( ٞمٝمتف هلل  ًٜم٣مَمقصّم  ىم٣من إذا

هلل، أي أن اظمح٣مور يٛمٌٕمل أن يٗمِمد وصمف اهلل اإلطمالص ايمتػمؤ َِمـ ىمؾ َم٣م دون ا

وضمًـ َمثقزمتف، وَمـ أنمراض احلقار أن ي٘مقن  رو٣مسمفوأن يٌتٕمل َم ٚمٙمف،زمٗمقيمف وفم

هم١مذا مل  ،فمٙمٝمف ثٌٝمتٜمؿودٓيم٥م ايمٛم٣مس فمعم اهلدى، وسم ،حلراؽم٥م ايمممئم٥م وايمذب فمٛمٜم٣م

 ٝم٦م إٓ متٛم ا: َم٣م ٞم٣مـمرت أضمًد همٔمل٣مل ايمُم٣م، وم ٗمؼ ايمٕمرضـمل يتح سمٔم٣ملمختٙمص ايمٛمٝم٥م هلل 
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 .فمعم يم٣ًمٞمف  احلؼأـمٜمر  هلليمق أن ا

َمـ أهؿ أؽم٣ٌمب ٞمج٣مح احلقار، وزمدوٞمف ي٘مقن ايمير  ايمٔمٙمؿ: ايمٔمٙمؿـ 1

ايمٔمٙمؿ اظمتٔمٙمؼ  هقوايمٔمٙمؿ اظمٗمِمقد  ٜمد،سمّمٝمٝمًٔم٣م يمٙمقوم٦م واجل ارإذ يِمٌح احلق ا،ىمٌغمً 

ىم٣من  ٣موظمًّ  ،احلقار وَم٣مدسمف، وايمٔمٙمؿ زمام يٛمٗمض ايمرأي اظمخ٣ميمػ يمٙمِمقاب قوقعزمٚم

اهلل فمعم  ٞم٘مرويمٙمتٖم٘مغم ايمًٙمٝمؿ أ احلؼيمٙمقصقل إلم  ٕؽم٣مؽمٝم٥مايمقؽمٝمٙم٥م ا ايمٔمٙمؿ هق

ا ﴿ همٗم٣مل سمٔم٣ملم: ؿحم٣مصمتٜمؿ دون فمٙم ٘مت٣مبأهؾ ايم َٙ ٗۡ ذِي ٗۡ َهَُٰٓؤََلٓءِ َحََٰجۡجخُ ٛخُ
َ
أ َهَٰٓ

ا َٕيَۡس َُٕسٗ ةِِٝ  ۦَُٕسٗ ةِِٝ  َٙ ٠َن ذِي َٗ َُتَآجَّ ِ ٌَٖ ٞٗ ْٗٞۚ وَ  ۦِنٖۡ ٗۡ ََل  اهللِنٖۡ ٛخُ
َ
ُٗ َوأ َحۡهَٖ

 (.66)آل فمٚمران: ﴾ ٠ُٙ٦٦نَ َتۡهَٖ 

َمٗمتّمٝم٣مت احلقار فمدم ىمتؿ رء َمـ احلؼ، أو إطمٖم٣مء زمٔمض  َمـ: ايمِمدقـ ١

إذا ىم٣من ـم٣مهر سمٙمؽ إديم٥م اظمً٘مقت  ٥مطم٣مص قار،ايمذي يمف فمالوم٥م زمٚمقوقع احل ٔمٙمؿايم

َمِمداومٝم٥م اظمح٣مور، وايمٔمٗمٝمدة  فمٛمٜم٣م يمِم٣ميمح ايمْمرف أطمر، هم١من ذيمؽ ومدح دم

ايمِمالة  فمٙمٝمٜمؿويمذيمؽ ضمرص إٞمٌٝم٣مء  ،فمٗمٝمدة ايمِمدق وايمقوقح ٝم٥ماإلؽمالَم

 يٌكم همٜمذا ٞمٌل اهلل هقد  ،ٕومقاَمٜمؿ ؿوايمًالم فمعم إزمراز هذا اجل٣مٞم٤م دم حم٣موراهت

ٗۡ َٛاِغٌح ﴿:سمٔم٣ملموم٣مل  يمتٌٙمٝمغ،وصدومف دم ا ٞمتفأَم٣م ۠ َُٕس َٛا
َ
َِٰج َرّبِ وَأ ٗۡ رَِسََٰل ةَُِّٖيُس

ُ
أ

ِ٘نيٌ 
َ
 (.68: ٕفمراف)ا﴾٦٨أ

أو  ٚمٝم٥مضمقل ومّمٝم٥م فمٙم قنإَم٣م أن ي٘م احلقارٝمف: اظمح٣مور زمام يدفمق إيم ايمتزام-4

اظمح٣مور ومدوة ضمًٛم٥م دم  ني٘مق أنهم١مذا ىم٣من ضمقل ومّمٝم٥م فمٚمٙمٝم٥م، يٛمٌٕمل  ٥م،فمٚمٙمٝم

                                                           

 .15ص  ،أدب احلقار واظمٛم٣مـمرة :( راصمع٣)
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إهم٘م٣مر ايمٛمٓمري٥م إلم  همٝمحقلسمْمٌٝمؼ َم٣م حي٣مور ٕصمٙمف، ويداهمع فمٛمف، وايمٔمٚمؾ زمام ئمٙمؿ 

دل ذيمؽ َمٛمف فمعم  ،دم ايمتٛمٖمٝمذ ومٌمَّ همٚمـ همرط دم ايمٔمٚمؾ و ،ضمٗم٣مئؼ فمٙمٚمٝم٥م َمٙمٚمقؽم٥م

وأفمجز فمـ إومٛم٣مع نمغمه،  ،وىم٣من أؤمػ دم ضمجتف ،وْمراب وفمدم يٗمكما

إلم ذٍّ فمٓمٝمؿ، وسم٠مدي إلم همتٛم٥م ايم٣ًمَمع  يواظمقفمٓم٥م ايمتل ٓ يٙمتزم هب٣م ص٣مضمٌٜم٣م سم٠مد

 يٗمقل أزمق إؽمقد ايمدؤرم دم ذيمؽ:  ،وفمدم إومٛم٣مفمف زمِمح٥م َم٣م يٗمقيمف اظمح٣مور

 .ٝمؿفم٣مر فمٙمٝمؽ إذا همٔمٙم٦م فمٓم       َمثٙمف      سمٛمف فمـ طمٙمؼ وسمٟميت ٓ

زمكم اظمتح٣موريـ َمـ  ايمتٗم٣مربزم٣ميمت٘م٣مهم٠م  ويٗمِمد: ح٣موريـزمكم اظمت ايمت٘م٣مهم٠مـ 5

وٓ ٞمٗمِمد َمـ ذيمؽ  َم٘م٣من،وايمٔمٙمٚمٝم٥م زمٗمدر اإل ٓصمتامفمٝم٥ماظمٛمزيم٥م واظم٘م٣مٞم٥م ا ٧مضمٝم

ويم٘مـ َمرافم٣مة سمٗم٣مرب ايمًـ واظمٛمزيم٥م يمف أشمر  ٘م٣مٞم٥م،اظم دمَمٔمف  ٞمختٙمػ َمـَمع  آَمتٛم٣مع

٣ًٌم، و دم اظمٛم٣مـمرة وٓ يٓمٜمر احلؼ زمكم  ِمحوم٣ميمقا: ٓ سمجمرى احلقار إجي٣مزًم٣م أو ؽمٙم

َمـ ايمديـ وايمٔمٗمؾ  ضمدةأو َمًتقيكم دم َمرسم٥ٌم وا كمَمتٛم٣مـمريـ ضمتك ي٘مقٞم٣م َمتٗم٣مرزم

 .وإٓ همٜمق َمراء أو َم٘م٣مزمرة ،واإلٞمِم٣مف

 :وشمٗم٣مهمٝم٣ًّماإلؽمالم واضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمر ديٛمٝم٣ًّم  ؽمامضم٥م: رازمًٔم٣م

سمٗمقم  ؿزمٕمغمه وم٥م اظمًٙمٚمكميمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم وأضم٘م٣مَمف جيد أن فمال اظمتتٌع إن

طمالل هذه  وَمـآصمتامفمٝم٥م وايمدويمٝم٥م،  ٝم٣مةَمٛمٜم٣م دم احل زمد ٓ وومقافمدفمعم أؽمس 

دم ـمؾ  ٣مَمٙم٥منمغُم اظمًٙمٚمكم زمحٗمقومٜمؿ وضمري٣مهتؿ ىم ؿَ َٞمٔمِ  ؽمالمأومره٣م اإل تلإؽمس ايم

                                                           

 .82ص  ،احلقار دم اإلؽمالم :( راصمع٣)

 .١/16١( سمٖمًغم ايمًٔمدي 1)
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 ،ح٣مي٥م وضمراؽم٥م اظمًٙمٚمكم ايمذيـ ىم٣مٞمقا يت٣ًمزمٗمقن دم وامن وىمٖم٣ميم٥م هذه احلٗمقق

 ورح٥م وفمدايم٥م . اوفمٖمقً  ٣مسم٣ًمحمً  ٚمفٜمؿ ايمذي سمُمع سمٔم٣ميمٝمسمرمج٥م يمتٔم٣ميمٝمؿ ديٛم

واضمدة َمـ احلٗمقق  ٥ماحلرّي٣مت ايمُمخِمٝم نايمٗمقل: إ يٚم٘مٛمٛم٣مهذا اظمٔمٛمك  ودم

وايمت٣مريخ طمغم  ايمٔمِمقر،وح٣مه٣م فمعم َمر  ًٙمٚمكماظمٜمٚم٥م ايمتل ومرره٣م اإلؽمالم يمٕمغم اظم

يمٝمس دم  ،همٙمؿ يٖمرض فمعم نمغم اظمًٙمٚمكم أَمًرا خي٣ميمػ سمٔم٣ميمٝمؿ ديٛمٜمؿ ،ؾم٣مهد فمعم ذيمؽ

أو ايمتٚمٙمؽ أو مم٣مرؽم٥م ايمًٝم٣مؽم٥م ايمٔم٣مَم٥م  ري٥ماظمرسمٌْم٥م زم٣ميمٔمٗمٝمدة أو اظمقاؿمٛم٥م أو احل َمقرإ

ظم٣م سمٗمرره  ٣مهمح٤ًم، ويم٘مـ دم أَمقر إضمقال ايمُمخِمٝم٥م، همؼُمىمقا وَم٣م خيت٣مرون وهمٗمً 

ايمديٛمٝم٥م َمـ ىمٛم٣مئس أو َمٔم٣مزمد أو نمغم ذيمؽ مم٣م يرسمّمٝمف نمغم اظمًٙمؿ، وهذا  ٣ًمهتؿَم٠مؽم

 ةم وسم٣ًمحمف واضمؼماَمف خلِمقصٝم٣مت اظمخ٣ميمػ دم ايمٔمٗمٝمدفمٓمٚم٥م اإلؽمال دَمقومػ جيً

وسمّمٌْمف  ،ضمٗمقومف وضمري٣مسمف، وهذا إَمر َمٗمرر وَم٘مٖمقل زمٗمقافمد ذفمٝم٥م ٖم٣ميم٥موىم

 ٞمِمقص ومرآٞمٝم٥م طم٣ميمدة ووص٣مي٣م ٞمٌقي٥م ىمريٚم٥م.

زم٣مظمٟمىمؾ  تٔمٙمؼي َم٣مىمؾ  دمفمٓمٚم٥م اإلؽمالم دم اضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمر  وسمتجعم

ونمغم ذيمؽ َمـ إَمقر ايمتل سمدور  ،ثوايمزواج وايمْمالق واظمغما ٙمٌسواظمممب واظم

سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم وأضم٘م٣مَمف ايمتل سمّمٚمـ  وسمتٚمثؾ ،ايمُمخِمٝم٥م حلري٣متدم إؿم٣مر ا

٣م  ٝم٣ًّمشمٗم٣مهمٝم٣ًّم واصمتامفم راضمؼمام اخلِمقصٝم٥م يممطم  : فمدة ومقافمد َمـ أمهٜم٣م دموفمٗم٣مئديًّ

إول ايمذي سمٗمقم فمٙمٝمف  إؽم٣مسايمٌممي٥م:  ريؿوسم٘م ٞم٣ًمٞمٝم٥ماإل اضمؼمامـ ٣

 ٞم٣ًمٞمٝم٥م،هق اضمؼمام اإل دهيمٗمقافم ٣ميمٙمٚمًٙمؿ وسمثٌٝمتً  ٣ماإلؽمالَمٝم٥م، وامٞمً  ٔمالوم٣متايم

 ،اإلٞم٣ًمين دم آي٣مت ىمثغمة يمت٘مريؿوسم٘مريؿ ايمٌممي٥م، وومد سح ايمٗمرآن ايم٘مريؿ هبذا ا

ٔٞ ِِف ﴿ َمٛمٜم٣م: ومقيمف سمٔم٣ملم: ثِ إِّّنِ َجاِن َٓ َلَٰٓهِ َٙ
َّ لِٖۡ ۡرِض ٱِإَوۡذ َُاَل َربَّ

َ
َۖ َُال٠ُٓاْ  َۡل ٗث ٍَ َخِٖي



   

  - 265 - 

 

 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ُٔ ََتَۡه

َ
ُّ أ ا َويَۡصٍِ َٟ ِصُد ذِي ٍۡ ٚ ُح َ٘ ا  َٟ آءَ ٱذِي َ٘ َۖ  ّلِ َّ َ ُس ل ّدِ َِ ِدَك َوُج ۡٙ ُٚ نَُصتُِّح ِِبَ َوََنۡ

٠ُٙنَ  ا ََل َتۡهَٖ َ٘  ُٗ ۡنَٖ
َ
ٓ أ َر َُٕسٗ ﴿ ؽمٌح٣مٞمف: وومقيمف ،(١2:ايمٌٗمرة)﴾ ٪٢َُاَل إِّّنِ وََشخٍّ

ا ِِف  َمََٰنَٰتِ ٱٍّ٘ ا ِِف  لصٍّ َ٘ ۡرِض ٱَو
َ
ْۚ إِنٍّ ِِف  َۡل ُٝ ٜۡ ِ ّ٘ ُرونَ َُجِيٗها  ٍّٓ ٍَ ٠ٖۡ  َحخَ َِ ِ َٰٖج ّٕ َّ ٓأَلَي ِ َٰل ﴾  َذ

وٓ زمجٛمس دون  ،(، وهذا ايمت٘مريؿ ٓ خيتص زمٔمٛمٌم دون فمٛمٌم٣١:جل٣مشمٝم٥م)ا

ايمقداع:  ٥ٌمطمْم دم دم ضمؼ احلٝم٣مة ايم٘مريٚم٥م، وم٣مل ايمٛمٌل  ؽمقاء اجلٚمٝمعصمٛمس، زمؾ 

إٓ  حرٔدم وآدم َمـ سمراب، ٓ همّمؾ يمٔمريب فمعم فمجٚمل وٓ أؽمقد فمعم أ ايمٛم٣مس"

 ."يمتٗمقىزم٣م

سحي٥م سمٗمرر  زمٛمِمقصصم٣مءت ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م  يمٗمدايمت٣مَم٥م:  اظم٣ًمواة ــ1

همّمؾ  ٓ سم٣مَم٥م،ومٝمقد وٓ اؽمتثٛم٣مءات وإٞمام َم٣ًمواة  زمالفمعم إؿمالومٜم٣م،  اظم٣ًمواةَمٌدأ 

ا ﴿:زمٗمقيمف سمٔم٣ملم فمٚماًل  ،ٕزمٝمض فمعم أؽمقد وٓ يمٔمريب فمعم أفمجٚمل َٟ حَّ
َ
 لٍّاُس ٱَيَٰٓأ

ِٚ ذَ  ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ ْْۚ إِنٍّ إٍِّٛا َخَٖ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن ََٛثَٰ وََجَهَٖۡجَُٰس
ُ
رٖ َوأ

َْ

ٗۡ ِنَٜد  ُس َ٘ ۡزَر
َ
ْۚ إِنٍّ  اهللأ ۡٗ َُٰس ى َِ ۡت

َ
ٌٗ َخترِيٞ  اهللأ (، ٣١: احلجرات) ﴾٭َنِٖي

ىمٙمٜمؿ زمٛمق آدم وآدم طمٙمؼ َمـ ايمؼماب، وٓ همّمؾ يمٔمريب فمعم  ايمٛم٣مس":  وومقيمف

فمعم أحر إٓ  ٝمضر فمعم أزمٝمض وٓ أزمفمجٚمل وٓ فمجٚمل فمعم فمريب وٓ أح

دم ايمقاصم٣ٌمت، َمت٣ًموون دم  وندم ايمممئم٥م َمت٣ًمو ٣ممجٝمٔمً  هم٣ميمٛم٣مس ،"زم٣ميمتٗمقى

 .ئقيمٝم٣متاظمً

                                                           

 .(فمٛمف اهلل ريض) فمـ أيب أَم٣مَم٥م، ( رواه ايمٌخ٣مري 1)

 .(ريض اهلل فمٛمف)فمـ ؽمٔمٝمد ، ( أطمرصمف ازمـ َمردويف 1)
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اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم اإلؽمالم فمعم أؽم٣مس  يمٔمالوم٣متوم٣مَم٦م ا يمٗمداظمْمٙمٗم٥م:  ايمٔمدايم٥مـ ١

م، وأٞمف ٓ سمٖم٣موؾ زمٝمٛمٜمؿ أَم٣مم إضم٘م٣م ،ؽمقاء ٣مَمـ ايمٔمدايم٥م وافمت٣ٌمر أن ايمٛم٣مس مجٝمٔمً 

وأن يًتٗمر ايمٔمدل همٝمام  ومٜمؿهم١من أهؿ َم٣م ئًمك إيمٝمف ايمٌمم أن يْمٚمئـ ايمٛم٣مس فمعم ضمٗمق

اظمجتٚمع  ىمٝم٣من فمعم ٣مهذا ىم٣من أول َم٣م ومرره اإلؽمالم ضمٖم٣مـمً  ؾأصم وَمـ ،زمٝمٛمٜمؿ

ايمٌممي َمٌدأ ايمٔمدايم٥م زمكم مجٝمع ايمٌمم، ضمٝم٧م سمٔمددت آي٣مت ايمٗمرآن دم احل٧م فمعم 

ِ  اهللإِنٍّ ﴿: ٣مٞمفؽمٌح اهللوَمٛمٜم٣م ومقل  ،ايمٔمدل ُمُر ة
ۡ
ِٚ ٱوَ  َٕۡهۡدلِ ٱيَأ َٰ َٰ  :ايمٛمحؾ)﴾ ۡۡلِۡخ

َّ ٌَ ﴿(، وومقيمف ؽمٌح٣مٞمف:92 ِ َٰل ٗۡ ٱوَ  ۡدُعَۖ ٱٌََِٖز َۖ  ۡشخَِِ ۡٗ ُٞ ٠َآَء ۡٞ
َ
ِمۡرَتَۖ َوََل حَتٍّتِۡم أ

ُ
ٓ أ ا َٙ َْ

َٛزَل 
َ
ٓ أ ا َٙ ِ ُٜج ة َ٘ ٔۡ َءا َۖ  اهللَوُُ ُٗ ۡنِدَل ةَيَُٜۡس

َ
ِمۡرُت َِل

ُ
َربََّٜا  اهللِ٘ٚ َِْتَٰٖبۖٓ َوأ

 َۖ ۡٗ ٗۡ َطَن ﴿ :)فمز وصمؾ(  يمف(، وومق٣5:ايمُمقرى) ﴾َوَربَُّس ٍُّٜس َ٘ اُن ٠ٍَُۡ   َٔ َوََل ََيۡرِ
 ْْۚ َلٍّ َتۡهِدل٠ُا

َ
َٰٓ أ ْ ٱلََعَ َۖ  ۡنِدل٠ُا ٠َىَٰ ِۡ َُۡرُب لِٖخٍّ

َ
٠َ أ  ٔم٣ملماهلل سم أَمر همٗمد(، 8: اظم٣مئدة)﴾ ُٞ

 وذفمف،ٕن ايمٔمدل ٞمٓم٣مم اهلل  ؿم٣مئٖم٥م:دون  زمْم٣مئٖم٥مدون ختِمٝمص  ٣مزم٣ميمٔمدل أَمًرا فم٣مَمً 

 أَم٣مم فمديمف وضم٘مٚمف . قونف يًتوايمٛم٣مس فم٣ٌمده وطمٙمٗم

 ؿَمتّم٣مهمرة فمعم وصمقب ايمٔمدل وَمٛمع ايمٓمٙم يمٛمٌقي٥موردت إضم٣مدي٧م ا ويمٗمد

 ضمرَم٦مإين  ديفم٣ٌم ي٣م"فمـ رزمف:  ضم٘م٣مي٥م فمعم ايمًقاء َمثؾ ومقيمف  وايمقرمّ  َمع ايمٔمدوّ 

 . "همال سمٓم٣مظمقا  ايمٓمٙمؿ فمعم ٞمٖمز

صم٣مءت هب٣م ايمممئم٥م  ايمتلإؽم٣مؽمٝم٥م  دئاظم٣ٌم َمـ: يم٘م٣مَمٙم٥ما احلري٥مـ 4

 وم٣متآصمتامفمٝم٥م ودم ايمٔمال ٝم٣مةزمد َمٛمف دم احل ٓاحلري٥م، وهق َمٌدأ  َمٌدأ ؽمالَمٝم٥م،اإل

                                                           

 ح َمًٙمؿ: ىمت٣مب ايمػم وايمِمٙم٥م، زم٣مب حتريؿ ايمٓمٙمؿ.ٝم( صح1)
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٥مَ أفمٙمٛم٦م ايمممئم٥ُم احل ومدو ايمدويمٝم٥م، صقره٣م  كَمٓم٣مهره٣م وأهب وعوومّررهت٣م دم أر ريَّ

 وضمري٥م آفمتٗم٣مد، وضمري٥م ايمٗمقل:  ايمتٖم٘مغم،ضمكم ومررت ضمري٥م 

 ولميمٙمحٓم٥م إَمٛمذ ا الَمٝم٥مهمٙمٗمد صم٣مءت ايمممئم٥م اإلؽم :ضمري٥م ايمتٖم٘مغم أَم٣م

َمٔمٙمٛم٥م هذه احلري٥م جمردة ايمٔمٗمؾ َمـ إوه٣مم واخلراهم٣مت وايمتٗم٣ميمٝمد، ودافمٝم٥م إلم ٞمٌذ 

إذ ٓ سمًٚمح ايمممئم٥م يمإلٞم٣ًمن أن ي٠مَمـ زمًمء إٓ زمٔمد أن  ايمٔمٗمؾ:ىمؾ َم٣م ٓ يٗمٌٙمف 

ًٓ  ،يٖم٘مر همٝمف وئمٗمٙمف همٝمام  ٖم٘مرإٓ زمٔمد أن ي اًل أو يٖمٔمؾ همٔم وٓ سمٌٝمح يمف أن يٗمقل َمٗم٣م

 اؽمتٔماملفمعم  حتضٛمِمقص ايمقاردة دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمتل يٗمقل ويٖمٔمؾ، وايم

َِ ﴿:وَمٛمٜم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم ،َمـ أن سمٔمد وحتٍم أىمثر ٘مرايمٔمٗمؾ وحترير ايمٖم
إِنٍّ ِِف َخٖۡ

َمََٰنَٰتِ ٱ ۡرِض ٱوَ  لصٍّ
َ
ًِ ٱوَ  َۡل َٰ ِٔ ٱ ۡخخَِل ۡ ارِ ٱوَ  ّلٍّ َٟ ِّ ٱوَ  لٍّ ٖۡ ٍُ ا  ۡۡلَۡدرِ ٱََتۡرِي ِِف  ٍِِّٕت ٱ ٕۡ َٙ ِ ة

ُم  ٍَ َٛزَل وَ  لٍّاَس ٱيَٜ
َ
ٓ أ ا َٚ  اهللَ٘ آءِ ٱِ٘ َٙ ۡخيَا ةِِٝ  لصٍّ

َ
آءٖ ٌَأ ٍّ٘ ۡرَض ٱِ٘ٚ 

َ
ا  َۡل َٟ ِ َبۡهَد َم٠ۡح

 ًِ ِ َدٓاةٍّثٖ َوحََّۡصِي
ِ٘ٚ ُكّ ا  َٟ َٰحِ ٱَوبَدٍّ ذِي َدابِ ٱوَ  لّرَِي رِ ٱ لصٍّ َصخٍّ ُٙ ۡ آءِ ٱَبنۡيَ  ل َٙ  لصٍّ

ۡرِض ٱوَ 
َ
٠ٖۡ  َحۡه٠ُِِٖنَ  َۡل َِ ِ َٰٖج ّٕ َّ ﴿ سمٔم٣ملم: ومقيمفو(، ٣64: ايمٌٗمرة) ﴾١٦٤ٓأَلَي ِ َٰل إِنٍّ ِِف َذ

َٙٚ ََكَن ََلُ  ِ ََٕۡق  ۥََّلِۡكَرىَٰ ل
َ
ۡو أ
َ
مَ ٱٌَُٖۡب أ ۡٙ ِٟيدٞ  لصٍّ ٠َ َط ُٞ (.١7)ق: ﴾ٱ٢َو

وفمٚمٙم٦م  آفمتٗم٣مد،ضمري٥م  زم٣مضم٦مأ اإلؽمالَمٝم٥م هم٣ميمممئم٥م :ضمري٥م آفمتٗم٣مد وأَم٣م

 أن ئمتٛمؼ ٝم٥مفمعم صٝم٣مٞم٥م هذه احلري٥م وح٣ميتٜم٣م، همٙم٘مؾ إٞم٣ًمن دم ـمؾ ايمممئم٥م اإلؽمالَم

أو  ،نمغمه٣م افمتٛم٣مق وأ ،ويمٝمس ٕضمد أن حيٚمٙمف فمعم سمرك فمٗمٝمدسمف ،َم٣م يُم٣مء دَمـ ايمٔمٗم٣مئ

إن ؾمئ٦م هذه اظمٔم٣مين سحي٥م واوح٥م  واومرأ ،فمٗمٝمدسمف  ؾمٔم٣مئريٚمٛمٔمف َمـ إـمٜم٣مر 

َراهَ ِِف ﴿ اهلل سمٔم٣ملم يمٛمٌٝمف: قلدم وم ْۡ ِ ِٚۖٓ ٱََلٓ إ َ  ّلِي َٚ  لرَّۡطدُ ٱَُد حٍّبنَيٍّ ْۚ ٱِ٘ ِ : ايمٌٗمرة) ﴾ََٕۡغّ

                                                           

 .٣/19ايمتمميع اإلؽمالَمل يمٔمٌد ايمٗم٣مدر فمقدة   :( راصمع٣)
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ِرٞ ﴿ :فوومقيمف ؽمٌح٣مٞم (،156 ّْ َذ ُ٘ َٛج 
َ
ٓ أ ا َٙ ِۡر إِجٍّ ّْ َُٙػيِۡفرٍ  ٢١ ٌََذ ِ  ﴾ٍّٕۡصَج َنَٖيِٟۡٗ ة

 (.11 ،1٣:ايمٕم٣مؾمٝم٥م)

٣م يم٘مؾ  تٜم٣مهمٙمٗمد أزم٣مضمتٜم٣م ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وصمٔمٙم :ضمري٥م ايمٗمقل وأَم٣م ضمٗمًّ

٣ًٌم فمعم اإلٞم٣ًم صمٔمٙم٦مإٞم٣ًمن، زمؾ   ٥مإطمالق ايمٖم٣موٙم سدم ىمؾ َم٣م يٚم نايمٗمقل واصم

وذيمؽ دم ومقيمف  ا،ايمٔم٣مم، ودم ىمؾ َم٣م سمٔمتػمه ايمممئم٥م َمٛم٘مرً  ٓم٣مموايمٛم ايمٔم٣مَم٥م حواظمِم٣ميم

ثٞ يَۡدُن٠َن إََِل ﴿ :سمٔم٣ملم ٍّ٘
ُ
ٗۡ أ ُِٜس ّ٘ ِ  ۡۡلَرۡيِ ٱَوِۡلَُسٚ  ُمُروَن ة

ۡ
ۡهُروِف ٱَويَأ َٙ ۡ ٠َۡن  ل َٟ َويَٜۡ

 ِٚ ٖۚ ٱَن رِ
َٓ ٜ ُٙ ۡ ُٗ  ل ُٞ  َّ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ُِٖد٠نَ ٱَوأ ٍۡ ُٙ ۡ :  وومقيمف(، ٣24: انفمٚمر آل)﴾ ١٠٤ل

 اظمًٙمٚمكم ٚم٥موم٣مل: هلل ويم٘مت٣مزمف ورؽمقيمف وٕئ ؟: ظمـومٙمٛم٣م ٛمِمٝمح٥م،ايم ايمديـ"

ايمٗمقل، هم١مهن٣م دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف ومٝمدهت٣م  ضمري٥مومررت ايمممئم٥م  وضمكم ، "وفم٣مَمتٜمؿ

 .ؽمتٔماملايمتل متٛمع ايمٔمدوان وإؽم٣مءة آ يمٗمٝمقدزم٣م

زمُمٔمٌف ايمثالث صم٣مءت زمف ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمٛمذ  ٥ماحلري َمٌدأهم١من  وه٘مذا

 .٣مومرٞمً  فمممايمٗمقاٞمكم ايمقؤمٝم٥م زمام ٓ يٗمؾ فمـ أضمد  ؽم٣مزمٗم٥م ٣مومرٞمً أىمثر َمـ أرزمٔم٥م فممم 

ؽمامضم٥م اإلؽمالم دم اضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمر إلم ضمد سمرىمٜمؿ  زمٙمٕم٦موومد  هذا

مل  ٜمقضمري٥م اطمتٝم٣مر ايمٔمٗمٝمدة ايمتل يرنمٌقهن٣م، هم هلؿ اإلؽمالمضمٝم٧م ىمٖمؾ  ،وَم٣م ئمٌدون

ٜم٣م، يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف فمٗمٝمدة زمٔمٝمٛم فمتٛم٣مقديٛمف، ومل جيػمه فمعم ا سمركَمٛمٜمؿ فمعم  اأضمًد  ي٘مره

َراهَ ِِف ﴿ :ٔم٣ملموسم ْۡ ِٚۖٓ ٱََلٓ إِ َ  ّلِي َٚ  لرَّۡطدُ ٱَُد حٍّبنَيٍّ ْۚ ٱِ٘ ِ ََغّ
ٕۡ  ِ ۡر ة ٍُ ٚ يَۡس َٙ َُٰي٠تِ ٱَذ  ٕطٍّ

 ۢٚ ِ٘ ِد  ٣مهللزمِ َوُيۡؤ َِ َّ ٱَذ َص ۡٙ ِ  ۡشخَ ا   ٍَِٛػامَ ٱََل  ل٠ُۡۡثََقَٰ ٱ ُٕۡهۡرَوةِ ٱة َٟ َ ٌٗ  اهللوَ ل ِٙيٌم َنِٖي  ﴾َش

                                                           
 ( صحٝمح َمًٙمؿ: ىمت٣مب اإليامن، زم٣مب زمٝم٣من أن ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م.٣)
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َراهَ ِِف ﴿أي٥م يٗمقل ازمـ ىمثغم: ودم َمٔمٛمك ،(156:يمٌٗمرة)ا ْۡ ِ ِٚۖٓ ٱََلٓ إ َ  ّلِي َُد حٍّبنَيٍّ
َٚ  لرَّۡطدُ ٱ ْۚ ٱِ٘ ِ ََغّ

ديـ اإلؽمالم، هم١مٞمف زمكّم  دم دطمقلفمعم ايم آ سم٘مرهقا أضمًد  أي ﴾ٕۡ

 فمعم ايمدطمقل همٝمف. ًدآ حيت٣مج إلم أن ي٘مره أضم ،دٓئٙمف وزمراهٝمٛمف قمواوح صم

 ،ايم٘مت٣مب ٕهؾ فطمر فمٛمد ؽمامضمؽمامضم٥م اإلؽمالم دم اضمؼماَمف يمم عمسمتج ىمام

، "وَم٣م يديٛمقن ٞمؼمىمٜمؿ"ايمٗمقافمد اظمٗمررة دم ايمممئم٥م  ـَم إذ ؿ،ؾمٔم٣مئر ديٛمٜم زمٚمامرؽم٥م

 ٕهؾ ودم ىمت٣مب ايمٛمٌل  ،يمٕمغم اظمًٙمؿ دم فمٗمٝمدسمف وفم٣ٌمدسمف ضهمال جيقز ايمتٔمر

فمعم أَمقاهلؿ وَمٙمتٜمؿ  وضم٣مؾمٝمتٜم٣م صمقار اهلل وذَم٥م حمٚمد  ويمٛمجران"ٞمجران: 

 ."أيدهيؿ حت٦م َم٣موزمَِٝمٔمٜمؿ، وىمؾ 

طمِمقصٝم٥م أطمر، وأؽم٣مس  اضمؼمامأهؿ ومقافمد اإلؽمالم دم  هلهمٜمذه  :وزمٔمد

دم هذه ايمٗمقافمد أهن٣م سمتٖمؼ َمع ايمًٙمقك  ظفمالوم٣مت اظمًٙمٚمكم زمٕمغمهؿ، ويالضم

أضم٣مد  ٥موايمدول فمـ َمٔم٣مَمٙم اجلامفم٣متأضم٣مد، وٓ ختتٙمػ  َمٙم٥ماإلٞم٣ًمين ايمٔم٣مم دم َمٔم٣م

َمٔم٣مَمٙم٥م  ٣مأضم٣مد داطمؾ إَم٥م هق أيًّم همٝمام هق همّمٝمٙم٥م، هم٘مؾ أَمر َمٗمٌقل دم َمٔم٣مَمٙم٥م 

إٞمف يٛمٌٔم٧م َمـ َم٣ٌمدئ ديٛمٝم٥م واضمدة  ضمٝم٧مفمالوم٣مت ايمدول،  َمٗمٌقيم٥م دموَمٔمٗمقيم٥م 

 شمٗم٣مهم٥م ايمت٣ًمَمح واظمح٥ٌم وايمِمدق وايمتّم٣مَمـ وآفمتدال. فمعم وسم٠مىمد سمرؽمخ

*        *        * 
 

  
                                                           

 .9٣ص  ،( اخلراج ٕيب يقؽمػ ايمٗم٣ميض٣)
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 () تني انثقافاخ احلٌار
 

 ٗمّم٣مي٣مايمأهؿ  هم٣مت َمـمم٣م ٓؾمؽ همٝمف أن احلقار زمكم احلّم٣مرات وايمثٗم٣م

ايمٗمرن ايمقاضمد ، وٞمحـ دم ايمٔمٗمقد إولم َمـ ظمث٣مرة فمعم ايم٣ًمضم٥م ايمدويمٝم٥ماظمٔم٣مسة ا

لم ايمتٛمٚمٝم٥م اظمًتداَم٥م وحتٗمٝمؼ إهداف ايمتل ضمددهت٣م وايمٔم٣ممل ىمٙمف يتجف إ وايمٔممميـ،

إَمؿ اظمتحدة وايمتل جي٤م أن ٞمتقصؾ إلم حتٗمٝمٗمٜم٣م ومٌؾ هن٣مي٥م ايمٔمٗمد ايمث٣ميم٧م َمـ هذا 

آهتامم زمثٗم٣مهم٥م احلقار زمكم أسم٣ٌمع خمتٙمػ إدي٣من، : زمكم هذه إهداف ايمٗمرن، وَمـ 

هم٣ميمثٗم٣مهم٥م وايمديـ خي٣مؿم٣ٌمن ايمروح وايمٔمٗمؾ وايمّمٚمغم اإلٞم٣ًمين، وحيث٣من فمعم ايمًالم 

لم ايمًالم واظمح٥ٌم وايمتآطمل إوايمتدزمر وايمتُمٝمٝمد وايمٌٛم٣مء ، هم٘مؾ إدي٣من سمدفمق 

ؽمتٗمرار وايمٌٛم٣مء وإشمراء واضمؼمام ضمٗمقق أطمريـ، وىمؾ احلّم٣مرات سمدفمق الم آ

 احلّم٣مرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زم٣مإلٞمت٣مج ايمٖم٘مري وايمٖمٛمل وزم٣محلقار ايمٌٛم٣مء َمع أطمر.

إن ايمتٗمدم اظمْمرد ايمذي ٞمُمٜمده دم فمٌمٞم٣م هذا دم وؽم٣مئؾ آسمِم٣مٓت طم٣مص٥م 

فمػم ؾم٣مؾم٣مت ايمٖمّم٣مئٝم٣مت واإلٞمؼمٞم٦م واهل٣مسمػ اظمحٚمقل ومد صمٔمٙم٦م ايمتٔم٣مرف 

أىمثر يًنا، وأصٌحٛم٣م ٞمٔمرف ايم٘مثغم  وايمت٣ٌمدل همٝمام زمكم َمٔمٓمؿ ؾمٔمقب ودول ايمٔم٣ممل

ٞمح٣مء ايمٔم٣ممل: وَمـ شمؿ أفمـ زمٔمّمٛم٣م ايمٌٔمض وٞمّْمٙمع فمعم أهؿ َم٣م يدور دم َمٔمٓمؿ 

ازدادت ايمٔمالوم٣مت ىمث٣مهم٥م وسمُم٣مزمً٘م٣م، وسمداطمٙم٦م ايمٗمّم٣مي٣م اظمحقري٥م ايمتل هتؿ ايمٌممي٥م 

واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء همٝمام زمٝمٛمٜم٣م، وأصٌح احلقار َمع أطمر َمـ أهؿ ايمٗمّم٣مي٣م اظمحقري٥م 

ـ ايمتٗم٣مرب زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، زم٣ميمرنمؿ َمـ ايمتحدي٣مت ايمٔمديدة ايمتل رزمام ظمزيد َم

                                                           

() /ؽمالَمٝم٥م صم٣مَمٔم٥م صمٛمٝمػ )ؽم٣مزمًٗم٣م(.ايمٔمُماموي، أؽمت٣مذة ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واحلّم٣مرة اإلهمقزي٥م د 
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لم حت٣ميمػ هم٘مري وإٞم٣ًمين جيٚمع زمكم مجٝمع إسمٔمٝمؼ احلقار وسمٔمرومٙمف، وجتٔمٙمٛم٣م دم ضم٣مصم٥م 

ايمثٗم٣مهم٣مت واحلّم٣مرات، ويرسم٘مز فمعم ايمثقازم٦م إؽم٣مؽمٝم٥م اظمُمؼمىم٥م دم ىمؾ ضمّم٣مرة، 

 وَمـ هذه ايمتحدي٣مت َم٣م يقم:

 :٣مهمٝم٥مـ ايمٔمقظم٥م ايمثٗم ٣

 ايمٔمقظم٥مَمـ أهؿ ايمتحدي٣مت ايمتل سمقاصمف اؽمتٚمرار احلقار زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت هق سمٝم٣مر 

ايمذي نمزا ايمٔم٣ممل، وايمذي هيدف إلم دَم٨م مجٝمع ايمثٗم٣مهم٣مت دم شمٗم٣مهم٥م واضمدة ذات  ايمثٗم٣مهمٝم٥م

آشم٣مر َمدَمرة فمعم اخلِمقصٝم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م يم٘مؾ ؾمٔم٤م  فؽمٝمؼمسم٤م فمٙمٝميمٕم٥م واضمدة، وهق َم٣م 

 َمـ ايمُمٔمقب.  

ايمدول سمٟمطمذ ضمذره٣م َمـ هذا ايمتٝم٣مر ايم٘م٣مؽمح، وسمٔمد  وومد زمدأت ىمثغم َمـ

دم ضمقار  ايمٔمدة ظمقاصمٜمتف يمٙمحٖم٣مظ فمعم طمِمقصٝم٣مهت٣م ايمثٗم٣مهمٝم٥م، مم٣م جي٤م َمٔمف ايمدطمقل

َمثٚمر دم ؽمٌٝمؾ صٝم٣منم٥م َمٗم٣ميٝمس ايمٔمقظم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م فمعم أن ي٘مقن آرسم٘م٣مز فمعم ح٣مي٥م 

 اإلؽمالَمٝم٥م. اخلِمقصٝم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م

  :ـ حتدي اإلؽمالَمق همقزمٝم٣م 1

د ئمٝمؼ احلقار ضم٣ميمًٝم٣م هق اٞمتُم٣مر سمٝم٣مر اإلؽمالَمقهمقزمٝم٣م أواخلقف َمـ إن أهؿ حت

اظمًٙمٚمكم دم زمٔمض إوؽم٣مط ايمٕمرزمٝم٥م، وٞمز ه٠مٓء أن اإلؽمالم فم٣مش وؽمْمٜمؿ دم 

ؽمالم دم أؽم٣ٌمٞمٝم٣م ايمتل همتحٜم٣م اظمًٙمٚمقن دم ايمٗمرن ايم٣ًمزمع اظمٝمالدي وأوم٣مَمقا همٝمٜم٣م دويم٥م 

ٝم٥م ومرون ىم٣مَمٙم٥م، ازدهرت همٝمٜم٣م إٞمديمس اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل اؽمتٚمرت دم ومٙم٤م أورزم٣م شمامٞم

ايمٔمٙمقم وايمٖمٛمقن، وطم٣مص٥م ايمٖمـ اظمٔمامري ايمذي ٓ يزال جيذب ايمًٝم٣مح َمـ مجٝمع 
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أٞمح٣مء ايمٔم٣ممل ضمتك أن: يمٝمُمٜمدوا جمد احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل مجٔم٦م شمٗم٣مهم٣مت 

 ايمٔم٣ممل وفمّرهم٦م ايمٔم٣ممل زم٣محلّم٣مرة اإلنمريٗمٝم٥م وايمالسمٝمٛمٝم٥م. 

  :ضو رة اؽمتٚمرار احلقار

ٚمكم َمع نمغم اظمًٙمٚمكم جي٤م أن يرسم٘مز فمعم فم٣مظمٝم٥م اإلؽمالم، وايمتٟمىمٝمد ضمقار اظمًٙم نإ

ٓ يٖمرق زمكم ايمٛم٣مس وٓ زمكم و ،٣ممجٝمٔمً  َمقصمف يمٙمٛم٣مساخلْم٣مب ايمٗمرآين فمعم أن 

ا ﴿ و ايمٔمرق او ايمٙمقن، وم٣مل سمٔم٣ملم:أايمُمٔمقب وايمٗم٣ٌمئؾ زم٤ًٌم اجلٛمس  َٟ حَّ
َ
 لٍّاُس ٱَيَٰٓأ

ََٛثَٰ وَجَ 
ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ ْْۚ إِنٍّ إٍِّٛا َخَٖ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن َهَٖۡجَُٰس
ٗۡ ِنَٜد  ُس َ٘ ۡزَر

َ
ْۚ إِنٍّ  اهللأ ۡٗ َُٰس ى َِ ۡت

َ
ٌٗ َخترِيٞ  اهللأ   (.٣١)احلجرات:  ﴾٭َنِٖي

ديـ فم٣مظمل وأن رؽم٣ميمتف رؽم٣ميم٥م  اإلؽمالموَمـ شمؿ جي٤م أن ئمرف ايمٕمرزمٝمقن أن 

رف زمكم ايمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م، فم٣مظمٝم٥م جلٚمٝمع ايمُمٔمقب، واهلدف إؽم٣مد َمٛمٜم٣م هق ايمتٔم٣م

صعم اهلل فمٙمٝمف دون سمٖمروم٥م زمكم ايمٛم٣مس أو زمكم ايمرؽمؾ ايمذيـ صم٣مءوا ومٌؾ حمٚمد )

ْا َءاََمٛم٣َّم  ﴿( يمتٌٙمٝمغ ٞمٖمس ايمرؽم٣ميم٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم : وؽمٙمؿ َوََمآ ُأٞمِزَل إيَِمٝمٛم٣َم َوََمآ  زم٣مهللوُمقيُمقَٰٓ

َؼ َوَئمُٗمقَب وَ  ِٔمٝمَؾ َوإؽِمَحَٰ ِهـَؿ َوإؽِمَٚمَٰ َٰٓ إزِمَرَٰ كَٰ َٕ ٱُأٞمِزَل إلَِمَٰ ًَ ٣ٌَمِط َوََمآ ُأويِتَ َُمقؽَمكَٰ َوفِمٝم ؽم

ِؿٱ َوََمآ ُأويِتَ  هبِّ ـُ يَمفُ  يمٛمٌَِّٝمُّقَن َِمـ رَّ ٛمُٜمؿ َوَٞمح ُق زَمكَم َأضَمد َمِّ : ايمٌٗمرة) ﴾َُمًٙمُِٚمقَن  ۥَٓ ُٞمَٖمرِّ

٣١6.) 

وَمـ أهؿ ايمرىم٣مئز ايمتل جي٤م أن يرسم٘مز فمٙمٝمٜم٣م اظمًٙمٚمقن دم ضمقار ايمثٗم٣مهم٣مت 

رأة وَم٘م٣مٞمتٜم٣م ايمرهمٝمٔم٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وزمٝم٣من أن ٞم٣ًمن وضمٗمقق اظمومّمٝم٥م ضمٗمقق اإل

اظمٝمث٣مق ايمٔم٣مظمل حلٗمقق  اظمجتٚمع ايمدورم وص٣منمٜم٣م دماظم٣ٌمدئ واظمٔم٣ميغم ايمتل أومره٣م 

اظم٣ٌمدئ ايمتل أرؽم٣مه٣م ايمديـ هل ٞمٖمس ايمٗمٝمؿ و ٣م همٗمطفم٣مَمً  مخًكمذ ٞم٣ًمن َمٛماإل
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٣ٌمدئ ه اظمذؽمالم فمعم ىمؾ هيمٗمد أىمد اإل ،٣م َمـ ايمزَم٣منومرٞمً  ٣4ؽمالَمل َمٛمد اإل

واحلري٥م وايمٔمدل َمـ وايمًالم جمتٚمع يًقد همٝمف إ دميمٙمحٝم٣مة ىمٚمٔم٣ميغم أؽم٣مؽمٝم٥م 

 واظم٣ًمواة زمكم ايمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م.

ىمذيمؽ سمِمحٝمح اظمٖم٣مهٝمؿ اظمٕمٙمقؿم٥م فمـ اظمرأة وإزمراز احلٗمقق ايمتل َمٛمحٜم٣م 

اإلؽمالم يمٙمٚمرأة، وأمهٜم٣م ضمؼ ايمذَم٥م اظم٣ميمٝم٥م وايمُمخِمٝم٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م اظمًتٗمٙم٥م ايمتل مل 

 .أة دم أي شمٗم٣مهم٥م أطمرى ومٌؾ اإلؽمالمسمتٚمتع هب٣م اظمر

وٓ يدفمق الم ، وزمٝم٣من أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمت٣مب يدفمق الم ايمًٙمؿ وايمًالم 

فمعم ايم٣ًمضم٥م ايمدويمٝم٥م وطم٣مص٥م دم  ايمتقاصمد اإلؽمالَمل ايمٔمٛمػ واحلرب، َمع ضورة

ضمٝم٧م يتؿ صٛمع ايمٗمرار ايمدورم ىم٣مَٕمؿ اظمتحدة وَمٛمٓمامهت٣م ايمدويمٝم٥م اظمح٣مهمؾ ايمدويمٝم٥م 

 ٣مئؼ. يمٌٝم٣من هذه احلٗم

  :ضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمرا

لم اجلٜمؾ زمحٗمٝمٗم٥م ايمرؽم٣ميم٥م ايمروضمٝم٥م إإن اٞمتُم٣مر اإلؽمالَمقهمقزمٝم٣م يرصمع أؽم٣مؽًم٣م 

جي٤م أن  َمع أطمرزمكم ايمثٗم٣مهم٣مت ضمتك ي٘مقن إجي٣مزمٝم٣ًّم احلقار وايمٖم٘مري٥م يمإلؽمالم، و

ًٓ فمعم آفمؼماف  زم٣مٔطمر اظمختٙمػ فمٛم٣م، واضمؼمام يٛمْمٙمؼ َمـ َمٛمٓمقر ؽمٙمٚمل يرسم٘مز أو

يَمُ٘مؿ ِديٛمُُ٘مؿ َورِمَ ﴿ايمديٛمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م، وإومرار َمٌدأ أي٥م ايم٘مريٚم٥م  طمِمقصٝم٥م أطمر

ـِ  همٚمـ أهؿ  ،يمثقازم٦م وأصقل ضمدده٣م يمٛم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وأن خيّمع احلقار ﴾ِدي

وهق  آداب احلقار َمع أطمر اإلٞمِم٣مت ظم٣م يٗمقل وآهتامم زمف، وفمدم َمٗم٣مؿمٔمتف

ٖمٝمف آرائف، وفمٙمٝمٛم٣م أن ئمرض وصمٜم٣مت ٞمٓمره اظمختٙمٖم٥م فمـ وصمٜم٣مت ٞمٓمرٞم٣م، وفمدم سمً
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طمل واحلقار َمع أطمر إلم ايمًٙمؿ وايمتآ، وزمٟمٞمف ديـ يدفمق  ٞمٔمرهمٜمؿ زمحٗمٝمٗم٥م اإلؽمالم

 وايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل َمٔمف.

*        *        * 
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  ()احلٌار تني انٌاقع ًادلأيٌل
 

، يمٙمتٔمٌغم فمـ أن َمـ أىمثر اظمِمْمٙمح٣مت سمداوٓ "حلقارا"أصٌح َمِمْمٙمح 

رى ايمْمرف ايمث٣مين صمديًرا زم٣مٓضمؼمام واظمٛم٣مومُم٥م ىمؾ ؿمرف سم٣مزمع يمديـ أو فمٗمٝمدة ي

آشمرٞم٣م أن ٞمًتخدم  وومدوايمتٗمدير، إذ إن هذا ضمؼ ؿمٌٝمٔمل يم٘مؾ َمٛمٜمام دم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، 

 ،ا فمـ اظمُم٣مرىم٥م دم وؿمـ واضمدٕٞمف إىمثر سمٔمٌغمً  "ايمْمرف ايمث٣مين"دائام َمِمْمٙمح 

وآؽمتٌٔم٣مد وايمتٜمٚمٝمش  ايمذي ُيقضمل زم٣ميمٖمروم٥م "أطمر" فمـ َمِمْمٙمح زمدياًل 

 . ِم٣مءواإلوم

َمـ حتدي٣مت احلقار: ايمتُم٘مٝمؽ ايمقؿمٛمل ايمذي خيتزل ىمؾ أؾم٘م٣مل اهلقي٥م دم 

 فمـ سمُم٘مٝمؽ فمٗم٣مئدي يًٜمؿ دم طمٙمؼ صقرة ذهٛمٝم٥م ؽمٙمٌٝم٥م اهلقي٥م ايمديٛمٝم٥م، همّماًل 

 ايمث٣مين.ضمقل ايمْمرف 

إن َمٌم ىمام أهن٣م َمٜمد احلّم٣مرات هم١من َمٗمقَم٣مت احلقار هب٣م راؽمخ٥م رؽمقخ 

 –اظمًٝمحٝم٥م  -إدي٣من )اإلؽمالمِمٙم٥م اظمٌميكم زم٣مٕرض ؽم٣مزمٗم٥م فمعم هم سم٣مرخيٜم٣م،

وضمدة ايمٙم٣ًمن ايمٔمريب دم َمٌم َمٛمذ ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اظمٝمالدي ، ىمام أن (ايمٝمٜمقدي٥م

ؽم٣مفمدت فمعم صٛمع سمِمقر فم٣مم، زم٣مإلو٣مهم٥م إلم سم٘مقيـ وفمل يرزمط زمكم اظمٌميكم 

 مجٝمًٔم٣م، وُئمػم فمـ ايمٔمالوم٣مت همٝمام زمٝمٛمٜمؿ.

حت٦م ـمروف إن اظمِمغم ايمقاضمد ايمذي جيٚمع اظمقاؿمٛمكم اظمٌميكم مجٝمًٔم٣م 

اومتِم٣مدي٥م واصمتامفمٝم٥م مم٣مشمٙم٥م هق ايمذي ومدم َمٌم ىمٛمٚمقذج سمٗمقم احلٝم٣مة همٝمف فمعم َم٣ٌمدئ 

                                                           

()  اَمٌتد"رئٝمس حترير َمقومع ،  /ه٣مٞمك يمٌٝم٤م أ". 
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أؽمٜمؿ اجلٚمٝمع دم صٝم٣منمتٜم٣م وايمرو٣م فمٛمٜم٣م وهب٣م، وومد صمرى ذيمؽ َمـ طمالل فمٛم٣مس 

أو فمقاَمؾ َمُمؼمىم٥م يمًٛمقات وومرون فمديدة، سمٖم٣مفمٙم٦م واٞمدجم٦م زمٔمّمٜم٣م َمع زمٔمض، 

٣من ؿمٌٝمٔم٥م سمٖمرد ؾمخِمٝمتف زمٕمغم همٚمـ اجل٣مٞم٤م ايمٖمٙمًٖمل ٓ يٚم٘مـ أن يٖمٜمؿ اإلٞمً

 اطمت٣ٌمر ايمتٔم٣ميش َمع إؿمراف ايمممي٘م٥م.

ىمام ؽم٣مفمدت شمٛم٣مئٝم٥م ايمديـ دم َمٌم زمكم اظمًٝمحٝم٥م واإلؽمالم فمعم َمدى صم٣موز 

أرزمٔم٥م فممم ومرًٞم٣م دم صٝم٣منم٥م اظمقومػ ايمقاومٔمل وايمقفمل اظمُمؼمك ايمذي يٖمرز ايمٖم٘مر 

زم٣مضمتٝم٣مصمٜم٣م إلم  اظمقضمد، مم٣م ٞمت٨م فمٛمف ؾمٔمقر اجلامفم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م اظمٌمي٥م أىمثر همٟمىمثر

 ًٓ  إلم زمٔمّمٜم٣م ايمٌٔمض ىمقضمدة َمت٘م٣مَمٙم٥م، زمداي٥م َمـ وضمدة اهلقي٥م واظمِمغم، ووصق

 وضمدة ايمؼماث ايمذي أٞمٌتتف هذه إرض ونمذسمف زمٟمؽم٣ٌمب ايمٌٗم٣مء وايمٛمٚمق. 

وومد ىم٣من َمـ ايمُمخِمٝم٣مت ايمدافمٝم٥م يمٙمحقار اإلَم٣مم/حمٚمد فمٌده، ضمٝم٧م ٞم٣مؾمد 

فم٣ٌمرة فمـ سمٔم٣مون مجٝمع أهؾ أزمٛم٣مء وؿمٛمف أن ي٘مقٞمقا همقق اخلالهم٣مت، وأن ايمقؿمٛمٝم٥م 

أوصٝم٘مؿ زم٘مٙمٚم٥م آحت٣مد، "ايمقؿمـ ايمقاضمد، أَم٣م فمٌد اهلل ايمٛمديؿ همٗمد همٗم٣مل هلؿ: 

، ىمام أووح ئمٗمقب صٛمقع أن ايمْمـريؼ إلم ايمقضمدة "وايمتٚمًؽ زمحٌؾ آئتالف

ايمقؿمـٛمٝم٥م هق َم٘م٣مهمحـ٥م إزم٣مؿمـٝمؾ ايمتل سمٖمرق زمكم اظمًٙمٚمكم واظمًٝمحٝمكم زم١مـمٜم٣مر 

٥م اإلٞمجٝمؾ. شمؿ ٞمجد زمٔمد ذيمؽ اظمقومػ ايمقؿمٛمل اظمقضمد ؽمامضم٥م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وىمٙمٚم

 م.12٣١يقٞمٝمق  ١2م، شمؿ دم شمقرة ٣97١أىمتقزمر  6نمغم ايمٗم٣مزمؾ يمٙمجدل دم ضمرب 

 شمٗم٣مهم٥م احلقار: -

وَمـ هل٣م ذوط جي٤م سمقاهمره٣م يم٘مل سم٘مقن ضمقاًرا زمٛم٣مًء،  "شمٗم٣مهم٥م احلقار"إن 

 :ذيمؽ
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ن هٛم٣مك اإلصٕم٣مء: زمٚمٔمٛمك أٞمف ٓ يٚم٘مـ زمٛم٣مء ضمقار ؽمٙمٝمؿ دون أن ي٘مق -٣

 إصٕم٣مء صمٝمد زمكم أؿمراف احلقار.

آسمِم٣مل: زمٚمٔمٛمك أن ي٘مقن يمدى ىمؾ ؿمرف َمـ أؿمراف احلقار َم٣ٌمدرة  -1

آسمِم٣مل اجلٝمد أَم٣مم ايمْمرف ايمث٣مين، وهق َم٣م ي٣ًمفمد فمعم أن يٗمقم ىمؾ ؿمرف 

زمتقصٝمؾ رؽم٣ميمتف زمُم٘مؾ صحٝمح وزمًٝمط ودومٝمؼ وَمٖمٜمقم، ضمتك حَتدث ضم٣ميم٥م َمـ 

 س أو ؽمقء همٜمؿ.ايمتٖم٣مفمؾ ضمقل َمقوقع احلقار دون ايمت٣ٌم

ومٌقل آطمتالف، وهق ذط َمٜمؿ يٖمؼمض أن يٗمٌؾ ىمؾ ؿمرف ايمرأي  -١

اظمخ٣ميمػ يمف ومٌؾ أن يٌدأ احلقار َمـ إصؾ، وٓ ئمٛمل زم٣ميمْمٌع ومٌقل آطمتالف 

 آومتٛم٣مع زمف أو سمٌٛمٝمف، ويم٘مـ ومٌقل َمٌدأ أن أراء َمتٛمقفم٥م إلم ضمد ايمت٣ٌميـ.

احلقار دم ضمد ذاسمف هق سمقؿمٝمد ايمٔمالوم٣مت زمكم أؿمراف احلقار: زمٚمٔمٛمك أن  -4

ضم٣ميم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م زم٣ميمدرصم٥م إولم، وهل حتت٣مج ٕن حي٘مؿ هذا احلقار َمٌدأ ايمتٗمدير 

وآضمؼمام يمٙمْمرف ايمث٣مين ىم١مٞم٣ًمن يمف رأي خم٣ميمػ فمـ ايمرأي ايمذي أَمٝمؾ إيمٝمف، وهق 

 ذط ي٠مدي إلم ايمقصقل ظم٣ًمضم٥م َمُمؼمىم٥م َمـ ايمتٖم٣مهؿ وايمتٔم٣مون.

 ٔمتٗمد دم أمهٝمتٜم٣م: وفمعم هذا ايمٛمحق، ٞمذىمر زمٔمض اظمالضمٓم٣مت ٞم

 – هٛم٣مك َمًتقي٣مت يمإليامن، وإذا ىم٣من هٛم٣مك أطمّقة دم ايمديـ، همٜمٛم٣مك أوًٓ:

أطمّقة دم ايمقؿمـ، وهل سمٔمٛمل آيمتزام زم٣ميمقٓء وآٞمتامء يمٙمقؿمـ وايمتٚمًؽ  –أيًّم٣م 

اظمًٝمحٝم٥م( دم َمٌم هق ٞمٚمقذج  –زمف، وٞمٔمتٗمد أن ضمقار أسم٣ٌمع إدي٣من )اإلؽمالم 

 .وي دم أصؾ اظمقاؿمٛم٥ماظمت٣ًم "دايمٔمٝمش ايمقاضم"حلقار 
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: احلقار زمكم أسم٣ٌمع إدي٣من يمٝمس ومّمٝم٥م طم٣مص٥م زم٣ميمٛمخ٤م ايمٖم٘مري٥م وايمديٛمٝم٥م شم٣مٞمًٝم٣م

همح٤ًم زمؾ هق ضمقار َمرسمٌط زم٣ميمُمٔمقب داطمؾ أوؿم٣مهنؿ دم ـمؾ ومٌقل َمٌدأ آضمؼمام 

 وايمتٔم٣مون وايمتٖم٣مهؿ. 

: ايمدفمقة يمٙمحقار زمكم أسم٣ٌمع إدي٣من فمعم َمًتقى ايمٔم٣ممل هدف إٞم٣ًمين شم٣ميمًث٣م

َمٛمْمٗم٥م إَم٣من اظمح٣ميدة دم  ايمث٣مين، نمغم أن إهؿ هق وامن ايمتزام ايمْمرف راق وٞمٌٝمؾ

هذا احلقار، يم٘مل ٞمتج٣موز ؽمٙمٌٝم٣مت اظم٣ميض َمـ صم٣مٞم٤م وٞمٌتٔمد فمـ ٞمٓمري٥م اظم٠ماَمرة 

 َمـ صم٣مٞم٤م آطمر. 

 َمـ ومقافمد احلقار:

 حم٣مويم٥م همٜمؿ ىمؾ ؿمرف يمٙمْمرف ايمث٣مين همٜماًم صحٝمًح٣م. -٣

ظمٔمتٗمداسمف ىمل يًتْمٝمع فمروٜم٣م احلقار هق دفمقة يمٝمزداد ىمؾ ؿمرف سمٖمٜماًم  -1

 وإزمراز ومٝمٚمٜم٣م ايم٣ًمَمٝم٥م.

آضمؼمام اظمت٣ٌمدل زمكم مجٝمع أؿمراف احلقار، وافمؼماف ىمؾ ؿمرف  -١

 زمخِمقصٝم٥م إؿمراف إطمرى.

ضمري٥م آطمتٝم٣مر ايمتل سمٔمْمل يم٘مؾ ؿمرف َمـ أؿمراف احلقار ضمٗمف دم ومٌقل  -4

 أو رهمض أي هم٘مرة أو أي رأي، دون ازدراء أو ؽمخري٥م أو هت٘مؿ.

 ٣مواة دم ايمٔمالوم٣مت زمكم اظمقاؿمٛمكم دون أدٞمك متٝمٝمز.اظمً -5

 ايمت٣ًمَمح هق طمٙمؼ إٞم٣ًمين أصٝمؾ، يٗمقي إواس آصمتامفمٝم٥م. -6

ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن احلقار زمكم أسم٣ٌمع إدي٣من زم٣ميمٗمقافمد ايم٣ًمزمٗم٥م يٛمٗمٙمٛم٣م إلم 

ضم٣ميم٥م احلقار احلٗمٝمٗمٝم٥م، همٝمٛمٗمٙمٛم٣م َمـ آؽمتٌٔم٣مد إلم آؽمتٝمٔم٣مب، وَمـ ايمرهمض إلم 
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ـ ايمتِمٛمٝمػ إلم ايمتٖم٣مهؿ، وَمـ ايمتُمقيف إلم آضمؼمام، وَمـ اإلداٞم٥م إلم ايمٗمٌقل، وَم

ايمت٣ًمَمح، وَمـ ايمٔمداوة إلم إيمٖم٥م، وَمـ ايمتٛم٣مهمس إلم ايمت٘م٣مَمؾ، وَمـ ايمتٛم٣مهمر إلم 

 ايمتالومل، وَمـ اخلِمقَم٥م إلم ايمِمداوم٥م.

 :شمقازم٦م احلقار -

إدي٣من ٓ سمتح٣مور، زمؾ احلقار يتؿ زمكم أسم٣ٌمع إدي٣من، وهق ضمقار ضمقل  

 وٓيمٗمٝمؿ واظم٣ٌمدئ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمقاضمدة دم إدي٣من، وهق ضمقار أىمػم َمـ إضمداث ا

يٚم٘مـ أن يتقومػ ضمقار أسم٣ٌمع إدي٣من زم٤ًٌم ضم٣مدث ؿم٣مرئ أو َمُم٘مٙم٥م فم٣مرو٥م، 

 وجي٤م أن حيرص اظمًتٛمغمون واظمٔمتديمقن َمـ اجل٣مٞمٌكم فمعم هذه ايمٗم٣مفمدة.

فمٙمٝمٜم٣م، زمٚمٔمٛمك  هم١من ايمديـ فمٗمٝمدة راؽمخ٥م دم ىمٝم٣من اإلٞم٣ًمن ٓ إىمراه :وطمت٣مًَم٣م

أٞمف ٓ إصم٣ٌمر ٕضمد فمعم ومقل أو همٔمؾ ٓ يريده، واظمًتٗمٌؾ حيتؿ فمٙمٝمٛم٣م مجٝمًٔم٣م اضمؼمام 

اخلِمقصٝم٣مت ايمٔمٗم٣مئدي٥م، وايمٔمٚمؾ فمعم همتح أزمقاب ايمتٔم٣مون اظمثٚمر زمكم أسم٣ٌمع إدي٣من 

فمٚمقًَم٣م وإدي٣من ايمًاموي٥م طم٣مص٥م فمعم افمت٣ٌمر أهن٣م سمتجف إلم رب واضمد سمديـ يمف دون 

 .نمغمه زم٣ميمرزمقزمٝم٥م

*        *        * 
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   ثقافح احلٌار يف يٌاجيح
 () انعنف ًانتطرف ًاجلًاعاخ اإلرىاتيح

 

احلقار هق أؽم٣مس ايمدفمقة، وهق أؽم٣مس ايمٔمٙمؿ وايمثٗم٣مهم٥م، وهق أؽم٣مس 

ايمٔمالوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م، وهق إؽم٣مس ايمذي حيٗمؼ ايمتٖم٣مهؿ وايمًالم 

واحلقار هق أؽم٣مس زمٛم٣مء إهة، وهق وإَمـ وايمتٔم٣مَمؾ وايمتٔم٣مون زمكم ىمؾ إدي٣من، 

فم٣مَمؾ رئٝمس ٓؽمتٚمراره٣م وزمٛم٣مء فمالوم٣مت ص٣محل٥م ؿمٝم٥ٌم زمكم ايمزوج وزوصمتف، 

واحلقار هق إؽم٣مس إول يمٙمتٛمُمئ٥م آصمتامفمٝم٥م زمٔمد ايمثالث ؽمٛمقات إولم، وزمٔمد 

ايمٗمدوة ايمِم٣محل٥م، وىمؾ أٞمقاع ايمتٔمٙمٝمؿ دم ىمؾ اظمراضمؾ سمٔمتٚمد دم ايمدرصم٥م إولم فمعم 

ٕؽم٣مسمذة وايمْمالب، وضمتك آَمتح٣مٞم٣مت ؽمقاء ايمقرومٝم٥م أو فمـ زمٔمد َمـ احلقار زمكم ا

طمالل ايمتقاصؾ اإليم٘مؼموين سمٔمتٚمد فمعم احلقار: ٕهن٣م أؽمئٙم٥م وأصمقزم٥م، وإذا رصمٔمٛم٣م 

يمإلفمالم همًٛمجد أٞمف ئمتٚمد فمعم احلقار زمُم٘مؾ أؽم٣مس، ؽمقاء ىم٣من يتٔمٙمؼ زم٣مخلػم أو 

اظمنضمٝم٣مت ايمرأي، وضمتك ايمٖمٛمقن ئمتٚمد زمٔمّمٜم٣م فمعم احلقار، هم٣مٕهمالم و

واظمًٙمًالت هل رؽم٣مئؾ َمقصمٜم٥م يمٙمٚمُم٣مهديـ أو ايمٗمراء أو اظمًتٚمٔمكم، وزمٔمد ذيمؽ 

 حيدث احلقار دم ذهـ اظمتٙمٗمل.

وإذا رصمٔمٛم٣م يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايمِمحٝمح٥م ٞمجد أن احلقار ي٠مدي 

٣م، وايمٗمرآن ايم٘مريؿ همٝمف ايم٘مثغم َمـ أي٣مت ايمتل سمٌدأ زمـ  ، أو شومؾ»همٝمٜم٣م دوًرا صمقهريًّ

                                                           

( )ؼ يم٘مٙمٝم٥م ايمدراؽم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وأؽمت٣مذ فمٙمؿ آصمتامع زمج٣مَمٔم٥م ايمٔمٚمٝمد إؽمٌ، ٞمٌٝمؾ ايمًاميمقؿمل/د .أ

 .إزهر
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ش... ي٣م أهي٣م ايم٘م٣مهمرون»أو ش ي٣م أهي٣م ايمذيـ ءاَمٛمقا»أو ش ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس»أو ش أهي٣م ايمٛمٌل ي٣م»

 يمخ.إ

وومد ضم٣مور اهلل اخل٣ميمؼ ؽمٌح٣مٞمف، مجٝمع إٞمٌٝم٣مء، ىمام ضم٣مور اظم٠مَمٛمكم، وضم٣مور 

ايم٘مٖم٣مر، وضم٣مور ايمُمٝمْم٣من، ونمغم هذا ىمثغم، ىمذيمؽ هم١من دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمقارات 

وزمكم اجلامفم٣مت أو ايمُمٔمقب اظمرؽمٙم٥م إيمٝمٜم٣م، ونمغم ذيمؽ  َمٜمٚم٥م زمكم إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم

 ىمثغم.

وإذا ىم٣من فمرض صحٝمح اإلؽمالم وصٛم٣مفم٥م ايمدفمقة واهلداي٥م ئمتٚمد فمعم 

احلقار، هم١من َمقاصمٜم٥م إهم٘م٣مر اخل٣مؿمئ٥م واظمزيٖم٥م واظمتْمرهم٥م، وَمقاصمٜم٥م ايمُم٣مئٔم٣مت 

وايمٖمتـ وحم٣موٓت ايمتُم٘مٝمؽ، ؽمقاء ىم٣مٞم٦م خمْمْم٥م َمـ ومٌؾ مج٣مفم٣مت و٣ميم٥م وهٝمئ٣مت 

دي٥م، أو ضمتك يمق ىم٣مٞم٦م سمٙمٗم٣مئٝم٥م، ىمؾ ذيمؽ ٓ يتحٗمؼ إٓ َمـ طمالل احلقار ايمٖمٔمقم َمٔم٣م

اهل٣مدئ ايمذي يًتٛمد إلم ايمٔمٗمؾ اإلٞم٣ًمين ايمًٙمٝمؿ وايمٖمْمرة ايمٌممي٥م ايمًقي٥م ىمام طمٙمٗمٜم٣م 

اهلل فمز وصمؾ، واحلقار يًتٛمد أيًّم٣م إلم َم٣م صم٣مء دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م 

 اخل٣ممت٥م يم٘مؾ ايمٌمم. اظمْمٜمرة، إذ إٞمف ايمرؽم٣ميم٥م ايمًاموي٥م

وٕمهٝم٥م احلقار دم اإلؽمالم سمؿ فمٗمد ايمٔمممات َمـ اظم٠ممترات ايمدويمٝم٥م 

ايم٘مػمى، وؽمقف ٞمرىمز دم هذه ايمدراؽم٥م فمعم ىمُمػ إصقل ايمت٣مرخيٝم٥م وايمٖم٘مري٥م 

جلامفم٣مت ايمتْمرف وايمٔمٛمػ واإلره٣مب وايمت٘مٖمغم ايمتل ضمذرت َمٛمٜم٣م، هذه اظم٠ممترات 

 ٞمحراهم٣مت.َمع زمٝم٣من أؽم٣ميمٝم٤م َمقاصمٜم٥م هذه اجلرائؿ وآ

وفمٛمدَم٣م يتٛم٣مول ايمٗمرآن ايم٘مريؿ اخلٙمؼ وأؽم٣ٌمزمف، وَمٔم٣ميغم ايمتٖم٣موت زمكم ايمٛم٣مس 

ا  ﴿ مجٝمًٔم٣م يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: َٟ حَّ
َ
أ ََٛثَٰ  لٍّاُس ٱَيَٰٓ

ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ إٍِّٛا َخَٖ
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ٗۡ ِنَٜد  ُس َ٘ ۡزَر
َ
ْْۚ إِنٍّ أ َٔ ِِلََهاَر٠ٌُٓا ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن تۡ  اهللوََجَهَٖۡجَُٰس

َ
ْۚ إِنٍّ أ ۡٗ َُٰس ى  اهللَِ

ٌٗ َخترِيٞ  أَمر ايمتٔم٣مرف زمديـ أو َمٙم٥م،  (، همٙمؿ حيدد اهلل سمٔم٣ملم٣١حلجرات: )ا ﴾٭َنِٖي

هم٣ميمتٔم٣مون زمكم ىمؾ ايمٛم٣مس، ؾمٔمقزًم٣م: )ئمٛمل خمتٙمػ ايمدول(، ووم٣ٌمئؾ: )ئمٛمل َم٘مقٞم٣مت 

اظمجتٚمع أو ايمدويم٥م َمع وصمقد اطمتالف إدي٣من وإفمراق وإيمقان واظمٙمؾ .... 

فمز -ايمٗمرب َمـ اهلل سمٔم٣ملم هق ايمتٗمقى، وهق َم٣م حي٣مؽم٤م فمٙمٝمف اهلل  إيمخ(، وَمٔمٝم٣مر

 وٓ ؾمٟمن يمٙمٛم٣مس زمف. -وصمؾ

ويمٝمس  -فمز وصمؾ-وايمتٔم٣مون هق واصم٤م ايمٛم٣مس دم ايمدٞمٝم٣م، واظمٔمٝم٣مر فمٛمد اهلل 

ا ََتِدُ  َلٍّ ﴿ فمٛمد ايمٛم٣مس هق ايمتٗمقى، يٗمقل رزمٛم٣م سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم: ٗ٘ ٠ُِٜ٘نَ  ٠َُۡ  ٣مهللزمِ  يُۡؤ
ٚۡ  ٠َآدَّونَ يُ  ٓأۡلِخرِ ٱ ّۡل٠َۡمِ ٱوَ  ْ  َول٠َۡ  ۥَورَُش٠ََلُ  اهلل َخآدٍّ  َ٘ ٗۡ  ََك٠ُٛٓا ُٞ وۡ  َءاةَآَء

َ
ٗۡ  أ ُٞ ۡبَٜآَء

َ
وۡ  أ

َ
 أ

 ۡٗ ُٟ ََٰج وۡ  إِۡخَن
َ
ْۚ  أ ۡٗ ُٟ َّ  َنِظرَيَت ِ ْوَلَٰٓه

ُ
خََب  أ ُٗ  ِِف  َْ ِٟ ِ َٚ ٱ ٠ُُُٖب يَمَٰ ُٞٗ ۡۡلِ يٍَّد

َ
َۖ  ةُِروحٖ  َوأ ُٝ ٜۡ ِ ّ٘ 

 ۡٗ ُٟ َٰجٖ  َوُيۡدِخُٖ ا ِ٘ٚ ََتۡرِي َججٍّ َٟ َٛۡهَٰرُ ٱ ََتۡخِ
َ
َٚ  َۡل ْۚ  َخَِِٰلِي ا َٟ ٗۡ  اهلل رَِضَ  ذِي ُٟ ٜۡ ْ  َخ  َورَُؽ٠ا

 ْۚ ُٝ ٜۡ َّ  َخ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ََلٓ  اهلل ِخۡزُب  أ

َ
ُٗ  اهلل ِخۡزَب  إِنٍّ  أ ُِٖد٠نَ ٱ ُٞ ٍۡ ُٙ ۡ (، 11)اظمج٣مديم٥م: ﴾٢٢ل

ئمٛمل: ش حي٣مدون»وهذا يمٝمس ٕهؾ ايم٘مت٣مب، وٓ ظمـ ئمتٛمٗمقن أىَّ  ديـ آطمر، هم٘مٙمٚم٥م 

يمق ىم٣مٞمقا إوم٣مرب أو اجلغمان، هم٣مظمقدة وايمٔمالوم٣مت زمكم حي٣مرزمقن اهلل ورؽمقيمف و

اظمًٙمٚمكم وىمؾ ايمدي٣مٞم٣مت إطمرى سمتٚمثؾ دم ايمتٔم٣مون وايمٔمٚمؾ اظمُمؼمك يمٔمامرة 

إرض، ووامن وصقل ضمٗمقق اإلٞم٣ًمن واحلري٣مت يم٘مؾ ايمٛم٣مس دون اؽمتثٛم٣مء 

 ودون متٝمٝمز، وهذا يمـ يتٟمسمك إٓ زمثٗم٣مهم٥م احلقار زمكم ايمٌمم.

دم أول دويم٥م أٞمُمٟمه٣م زمٔمد اهلجرة،  ؿمٌٗمٜم٣م ايمرؽمقل وهم٘مرة اظمقاؿمٛم٥م ايمتل 

أؽمس همٝمٜم٣م ؽمٝم٣مدة ضمٗمقق اإلٞم٣ًمن وضمري٣مسمف يم٘مؾ أزمٛم٣مء اظمديٛم٥م اظمٛمقرة، َمًٙمٚمكم 
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ونمغم َمًٙمٚمكم، ؽمقاء ىم٣مٞمقا هيقًدا أم َمممىمكم، )هلؿ َم٣م يمٛم٣م وفمٙمٝمٜمؿ َم٣م فمٙمٝمٛم٣م(، وومد 

ٛمقد وم٣مل فمٛمٜمؿ ؽمٝمد اخلٙمؼ: )ؽمٛمقا هبؿ ؽمٛم٥م أهؾ ايم٘مت٣مب(، وهذا ئمٛمل سمْمٌٝمؼ زم

ايمٔمٗمد َمع ايمٝمٜمقد فمعم اظمممىمكم ؿم٣مظم٣م اضمؼمَمقا ايمممط )ايمذي هق دم اظمِمْمٙمح 

ٝمف ٙماهلل فم صعم)وهق هٛم٣م وشمٝمٗم٥م اظمديٛم٥م ايمتل أزمرَمٜم٣م ايمرؽمقل ش( ايمدؽمتقر»احلدي٧م 

 َمع هيقد اظمديٛم٥م. (وؽمٙمؿ

واإلؽمالم حيؼمم ضمؼ ىمؾ إٞم٣ًمن دم اطمتٝم٣مر ديٛمف زمحري٥م زمٔمد فمرض ضمٗم٣مئؼ 

يٚمٛمع اضمتٗم٣مر إدي٣من إطمرى أو َم٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف ازدراء  وشمقازم٦م اإلؽمالم فمٙمٝمف، ىمام

ْ ﴿ إدي٣من، يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: َٚ ٱَوََل تَُصت٠َّا ِي ِ٘ٚ ُدوِن  َّلٍّ ْ  اهلليَۡدُن٠َن   اهللٌَيَُصت٠َّا
 (.٣28ٕٞمٔم٣مم: ا) ﴾َنۡدَوۢا ةَِيرۡيِ ِنٖٖۡمٖۗ 

واإلؽمالم ي٠مىمد فمعم ضمٗمٝمٗم٥م دويم٥م ايمٗم٣مٞمقن، زمٚمٔمٛمك ؽمٝم٣مدة ايمٗم٣مٞمقن فمعم ىمؾ 

َمـ ئمٝمش داطمؾ ايمدويم٥م َمًٙماًم ىم٣من أو نمغم َمًٙمؿ، وىمام ورد دم ضمدي٧م ايمٛمٌل: )يمق 

 أن هم٣مؿمٚم٥م ازمٛم٥م حمٚمد هوم٦م يمٗمْمع حمٚمد يده٣م(.

يمٗمد ٞمزل ايمقضمل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد  زمٚم٘م٥م اظم٘مرَم٥م، وَم٘م٧م همٝمٜم٣م شمالشم٥م فممم 

 -فمز وصمؾ -يدفمق يمإلؽمالم ايمذي يتٚمثؾ دم سمقضمٝمد اهلل  فم٣مًَم٣م، وىم٣من ايمرؽمقل 

٣مت َمـ طمالل ٞممم ايمًالم، وومٝمؿ احلؼ وايمٔمدل واإلطم٣مء وايمتٔم٣مون، وفمٚمؾ ايمِم٣محل

وضمؼ ىمؾ إٞم٣ًمن دم ىمؾ ضمٗمقق اإلٞم٣ًمن واحلري٣مت اظمختٙمٖم٥م، زمام همٝمٜم٣م اطمتٝم٣مر ديٛمف 

وَمـ َمٔمف َمـ  (صقم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)زمٚمحض إرادسمف دون إىمراه، وىم٣من ايمرؽمقل 

ي٠مذون اظم٠مَمٛمكم اظم٠مَمٛمكم حُي٣َمرزمقن َمـ ايم٘مٖم٣مر ضمرزًم٣م دون هقادة، وىم٣من ايم٘مٖم٣مر 
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 يمٙمٚم٠مَمٛمكم زمٔمد أذن ومد ي٘مـ مل -وصمؾ فمز –زمٚمختٙمػ أٞمقاع اإليذاء، يم٘مـ اهلل 

دم هذه اظمرضمٙم٥م   ايمرؽمقل سمقصمٝمٜم٣مت هم٘م٣مٞم٦م زم٣مظمثؾ، واحلرب اإليذاء زمٚمقاصمٜم٥م

 فم٣مَم٣م(، ىمام ووحتٜم٣م آي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٕسم٣ٌمفمف، ىمام يقم: ٣١ايمْمقيٙم٥م )

ٗۡ حََر إََِل ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم: َ ل
َ
ِيٱأ ْ  َٚ َّلٍّ ٠ا ُٙ رِي

َ
ٗۡ َوأ يِۡديَُس

َ
ْ أ ٠ٓا ٍَّ ُْ  ۡٗ ُٟ َ َٔ ل ٠ََٰٖةَ ٱرِي  لػٍّ

٠َٰةَ ٱوََءاح٠ُاْ  َْ ُٗ  لزٍّ ِٟ خَِب َنَٖۡي ُْ ا  ٍّٙ ٗۡ ََيَۡظ٠َۡن  ِِٕۡخَاُل ٱٌََٖ ُٟ ٜۡ ِ ّ٘  َٞ َخۡظيَثِ  لٍّاَس ٱإِذَا ٌَرِي َْ

خَۡتَج َنَٖۡيَٜا  اهلل َْ  َٗ ِ ْ َربٍَّٜا ل ْۚ َوَُال٠ُا َطدٍّ َخۡظيَٗث
َ
ۡو أ

َ
ٖٔ  خَاَل ِِٕۡ ٱأ َج

َ
ٓ إََِلَٰٓ أ ۡرَتَٜا خٍّ

َ
ل٠َََۡلٓ أ

َتَُٰم  َ٘  ۡٔ ۡجيَاٱَُرِيٖبٖۗ ُُ ٔٞ وَ  لَّ ِٚ  ٓأۡلِخَرةُ ٱَُِٖي َٙ ِ
ّ ٠َن ٌَخِيًٗل  تٍََّقَٰ ٱَخرۡيٞ ل ُٙ  ﴾٧٧َوََل ُتۡلَٖ

َٔ ََل َتۡهتُُدوَن إَِلٍّ ﴿ (، ووم٣مل سمٔم٣ملم:77يمٛم٣ًمء:ا) َٰٓءِي ََ ةَِِنٓ إِۡشَر ِ٘يَثَٰ َخۡذَٛا 
َ
 اهللِإَوۡذ أ

ِ وَ  ِٚ ٱب يۡ َِٰلَ ۡرَبَٰ ٱإِۡخَصاٗجا َوذِي  َٕۡن ُِ ِٓنيِ ٱوَ  ّۡلََتََّٰمَٰ ٱوَ  ٕۡ َٰ َٰ َٙ ۡ ا  ل ٜٗ ٍّٜاِس ُخۡص ْ لِٖ َو٠ُُل٠ُا
٠اْ  ُٙ رِي

َ
٠ََٰٖةَ ٱَوأ ٠َٰةَ ٱوََءاح٠ُاْ  لػٍّ َْ ٗۡ إِ  لزٍّ ۡخُ ٍّٗ ح٠ََّلٍّ ۡهرُِؽ٠نَ  َلٍّ ُث َّ٘ ٛخُٗ 

َ
ٗۡ َوأ ُِٜس ّ٘  ﴾٭٧َُِٖيٗٗل 

َٚ ٱ حُِفِم َوََل ﴿ (، ووم٣مل سمٔم٣ملم:8١يمٌٗمرة: ا) ِرِي ٍَٰ ِِنِيَ ٱوَ  َٕۡك َجٍَٰ ُٙ ۡ ۡ  ل ٗۡ َوح٠َََّكٍّ ُٟ َٰ ذَى
َ
َوَدۡع أ

 (.48ٕضمزاب: ا) ﴾٤٨َوكِيٗٗل  ٣مهللزمِ َوَكَِفَٰ  اهلللََعَ 

وزمٔمد اهلجرة يمٙمٚمديٛم٥م وسم٘مقيـ أول دويم٥م ذع ايمٗمت٣مل ٕول َمرة، وهق إٞمام 

٣مع ذع يمٙمدهم٣مع فمـ ايمٛمٖمس واظمجتٚمع واظمٚمتٙم٘م٣مت ايمممفمٝم٥م وود ايمٓمٙمؿ، ويمٙمدهم

فمـ ىمؾ َمـ ئمٌد اهلل ؽمقاء دم اإلؽمالم أو اظمًٝمحٝم٥م أو ايمٝمٜمقدي٥م، ويمٙمدهم٣مع فمـ ىمؾ 

 اظمٔم٣مزمد ايمتل مت٣مرس همٝمٜم٣م ايمٔم٣ٌمدة: ٕهن٣م ىمٙمٜم٣م ئمٌد همٝمٜم٣م اهلل وضمده.

ذِنَ ﴿ اٞمٓمر إلم هذه أي٥م اظمٔمجزة وايمٗمرآن ىمٙمف َمٔمجز،  يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم:
ُ
 أ

 َٚ ِي ٗۡ  يَُقَٰخ٠َُٖنَ  لَِّلٍّ ُٟ جٍّ
َ
٠ ةِأ ُٙ ْْۚ ُكِٖ َٰ  اهلل ِإَونٍّ  ا ٗۡ  لََعَ ِديرٌ  ََّٛۡصِِٞ َِ َٚ ٱ ٳ٢َٕ ِي ْ  َّلٍّ ۡخرُِج٠ا

ُ
 ِ٘ٚ أ
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َٰرِِٞٗ ٍَّ  ةَِيرۡيِ  دَِي ٓ  َخ ن إَِلٍّ

َ
ْ  أ ٠ل٠ُا ُِ ٗ لٍّاَس ٱ اهلل َدۡذمُ  َول٠َََۡل  اهلل َربََّٜا َح ُٟ  ةِتَۡهٖؼ  َبۡهَؾ

ۡج  َ٘ ّدِ ُٟ ٍّ ِ٘مُ  ل َٰ َٰتٞ  َوبِيَمٞ  َغَن َِٰجدُ  وََغََٖن َٰ َ٘ رُ  َو َْ َٟ  يُۡذ ُٗ ٱ اذِي ررِٗيا   اهلل ۡش نٍّ  َْ  َوَّلََُّٜصَ
ٚ اهلل هُ  َ٘ ٠ِيٌّ  اهلل إِنٍّ  ۥْٓۚ يََُّٜصُ َِ  دهم٣مع ئمٛمل وهذا ،(42 – ١9حل٨م: ا) ﴾ٴ٢َنزِيزٌ  َٕ

ايمتل ُيذىمر همٝمٜم٣م اؽمؿ اهلل ىمثغًما، ويمٝمس همٗمط  اظمٔم٣مزمد وفمـ ايمٔم٣ٌمد، ىمؾ فمـ اإلؽمالم

 َم٣ًمصمد اظمًٙمٚمكم.

ي٥م وايمٖمئقي٥م، هم٣مإلؽمالم ٓ إن وؽمْمٝم٥م اإلؽمالم سمتٚمثؾ دم حم٣مرزم٥م ايمٔمٛمٌم

يٖمرض ٞمٖمًف فمعم أضمد، وَمث٣مل ذيمؽ َم٣م ضمدث دم َمٌم، همٌٔمد أن همتح فمٚمرو زمـ 

 ديٛمٜمؿ زمٚمامرؽم٥م هلؿ وؽمٚمح ايمٗم٣ًموؽم٥م، أرصمع َمٌم – فمٛمف اهلل ريض –ايمٔم٣مص 

 422ؿ زمحري٥م ىم٣مَمٙم٥م، وـمؾ اظمًٝمحٝمقن دم َمٌم هؿ ايمٕم٣ميمٌٝم٥م ضمتك زمٔمد وفمٗمٝمدهت

تٖمقن زمٔمرض ضمٗم٣مئؼ اإلؽمالم، يم٘مٛمٜمؿ ٓ ؽمٛم٥م َمـ ايمٖمتح اإلؽمالَمل، هم٣مظمًٙمٚمقن ي٘م

 :ايم٘مريؿ ايمٗمرآن دم  يمرؽمقيمف –وصمؾ فمز –يٖمروقن ديٛمٜمؿ فمعم أطمريـ، يٗمقل اهلل 

ِرٞ ﴿ ّْ َذ ُ٘ َٛج 
َ
ٓ أ ا َٙ ِۡر إِجٍّ ّْ َػۡيِفرٍ  ٢١ٌََذ ُٙ ِ ِٟٗ ة (، 11-1٣يمٕم٣مؾمٝم٥م: ا) ﴾٢٢ٍّٕۡصَج َنَٖۡي

ايمدول ايمتل اظمًٙمٚمقن يرهمّمقن ايمتًٙمط وآؽمتٔمالء وسمًخغم نمغم اظمًٙمٚمكم، وىمؾ 

همتحٜم٣م اظمًٙمٚمقن يٛمْمٌؼ فمٙمٝمٜم٣م فمٗمد ايمرؽمقل  َمع ايمٝمٜمقد واظمممىمكم دم أول دويم٥م 

َمدٞمٝم٥م أؽمًٜم٣م صٙمقات اهلل وؽمالَمف فمٙمٝمف: ىمؾ أزمٛم٣مء ايمدويم٥م َمقاؿمٛمقن هلؿ ٞمٖمس 

احلٗمقق واحلري٣مت وايمقاصم٣ٌمت، وه٘مذا أؽمس َمٖمٜمقم اظمقاؿمٛم٥م، ودويم٥م ايمٗم٣مٞمقن، 

وايمتْمٌٝمٗمل، ىمام أؽمس هم٘مرة ايمدويم٥م  ودويم٥م ؽمٝم٣مدة ايمدؽمتقر فمعم اظمًتقى ايمٛمٓمري

وزمكم أزمٛم٣مء  ايمتٔم٣مومدي٥م، ضمٝم٧م أزمرَم٦م ايمدويم٥م فمٗمقًدا وايمتزَمتٜم٣م: فمٗمد زمكم ايمرؽمقل 
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)إوس واخلزرج(، وفمٗمد اظم٠ماطم٣مة، وفمٗمد  اظمديٛم٥م، وفمٗمد زمكم إٞمِم٣مر وإٞمِم٣مر

وزمكم ايمٝمٜمقد، )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زمكم ايمدويم٥م واظمجتٚمع زمرئ٣مؽم٥م حمٚمد رؽمقل اهلل 

ىمكم، هم٘مٙمٜمؿ َمقاؿمٛمقن، هلؿ َم٣م يمٙمٚمًٙمٚمكم وفمٙمٝمٜمؿ َم٣م فمعم وزمكم ايمدويم٥م وزمكم اظممم

 اظمًٙمٚمكم.

د أن يمٙمرب ضمٗم٣م،  واإلؽمالم ي٠مىمد فمعم إفمْم٣مء ىمؾ ذي ضمؼ ضمٗمف، همٗمد أىمَّ

٣م، وهذا ئمٛمل فمدم ايمتْمرف، وايمٌٔمد  ٣م، ويمٙمٚمجتٚمع ضمٗمًّ ٣م، ويمألهة ضمٗمًّ ويمٙمٌدن ضمٗمًّ

ر َمٛمف اإلؽمالم، وضمتك دم ايمٔم٣ٌمدات  هٛم٣مك وؽمْمٝم٥م، فمـ اظمٕم٣مٓة، همٜمذا اٞمحراف ضمذَّ

داءه٣م وم٣مئاًم هم١مٞمف يِمقم أهمٙم٘مؾ فم٣ٌمدة وومتٜم٣م، ودم أضم٘م٣مم ايمِمالة، َمـ مل يًتْمع 

وم٣مفمًدا، أو فمعم صمٛمٌف، وأيًّم٣م َمـ ىم٣من َمريًّم٣م أو فمعم ؽمٖمر هم١مٞمف ٓ يِمقم، وىمذا أداء 

همريّم٥م احل٨م ي٠مدهي٣م َمـ اؽمتْم٣مع إيمٝمف ؽمٌٝمال، وىمذا ايمزىم٣مة هم١مهن٣م جت٤م زمٌٙمقغ ايمٛمِم٣مب 

 وأن يٚمر فمٙمٝمٜم٣م احلقل.

 :اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م

إن اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م اظمتْمرهم٥م حت٣مول حتٗمٝمؼ أهداهمٜم٣م اخلٌٝمث٥م َمـ طمالل 

اؽمتٜمداف ؾم٣ٌمب دويمٛم٣م وفم٣مظمٛم٣م ايمٔمريب، وختري٤م فمٗمقهلؿ، وزم٧م جمٚمقفم٥م َمـ اظم٣ٌمدئ 

وإهم٘م٣مر يمدهيؿ جتٔمٙمٜمؿ ٞم٣مومٚمكم فمعم دوهلؿ، َمًتٔمديـ يمتٛمٖمٝمذ اخلْمط واظم٣ٌمدئ 

هذه اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م اإلره٣مزمٝم٥م، ايمتل سمريد إؽمٗم٣مط ايمُمٝمْم٣مٞمٝم٥م، ايمتل سمرؽمٚمٜم٣م هلؿ 

 اظمجتٚمٔم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م.

وإذا سم٣ًمءيمٛم٣م ظم٣مذا ىم٣من اؽمتٜمداف اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م يمٙمُم٣ٌمب؟، ٞمجد أن 

اإلصم٣مزم٥م همقًرا: ٕن ايمُم٣ٌمب هؿ فمامد ايمُمٔمقب وإَمؿ، وهؿ ايمْم٣موم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م 
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اع ايمتٗمدم آومتِم٣مدي وآصمتامفمل، ايمٗم٣مدرة فمعم ايمتٔمٚمغم وايمٌٛم٣مء، وحتٗمٝمؼ ىمؾ أٞمق

وهؿ ايمْم٣موم٥م اظمتحٚم٥ًم داطمؾ دوهلؿ، وايمُم٣ٌمب دم فم٣مظمٛم٣م ايمٔمريب هؿ أنمٙمٌٝم٥م ايمً٘م٣من 

 .ؾمٔمقهب٣م فمدد َمـ% 65 – 62أو َم٣م يٗمرب َمـ 

واجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م اإلره٣مزمٝم٥م حت٣مول زم٘مؾ ؿم٣مومتٜم٣م اؽمتٔمداء ايمُم٣ٌمب فمعم 

أصمٜمزة إَمـ واجلٝمش دم ومٝم٣مداهت٣م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م، وفمعم َم٠مؽم٣ًمهت٣م ايمقؿمٛمٝم٥م، وفمعم 

جمتٚمٔم٣مهت٣م، وهذا ئمٛمل إضمداث ايمقومٝمٔم٥م واحلرب إهٙمٝم٥م، وايمٛمتٝمج٥م إؽمٗم٣مط ايمدول 

 وختريٌٜم٣م.

وزمام أن أنمٙم٤م ووم٦م ايمُم٣ٌمب يٗمّمقٞمف أن فمعم أصمٜمزة ايمتقاصؾ 

آصمتامفمل، همٗمد اؽمتٔم٣مٞم٦م هذه اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م واإلره٣مزمٝم٥م زمٟمىمػم فمٙمامء آسمِم٣مل 

ًدا ه٣مئٙم٥م َمـ ايمُم٣مئٔم٣مت وايمتقيت٣مت، يِمؾ فمدده٣م إلم أىمثر دم ايمٔم٣ممل، وٞممموا أفمدا

ؾم٣مئٔم٥م دم إؽمٌقع، واهلدف َمٛمٜم٣م ختري٤م فمٗمقل ايمُم٣ٌمب، وهذا َم٣م أؿمٙمؼ  522َمـ 

 ش.ايمتجٛمٝمد اإليم٘مؼموين وايمتزيٝمػ ايمرومٚمل يمٖم٘مر ايمُم٣ٌمب»فمٙمٝمف 

فمل أهن٣م ديٛمٝم٥م إؽمالَمٝم٥م سمزفمؿ أهن٣م سمٛممم  وىمثغًما َم٣م ٞمًٚمع فمـ مج٣مفم٣مت سمدَّ

ح، وهؿ دم احلٗمٝمٗم٥م أفمداء ٕٞمٖمًٜمؿ أيًّم٣م، همّماًل فمـ فمداوهتؿ اإلؽمالم ايمِمحٝم

يمٙمٛم٣مس فمٚمقًَم٣م، وهؿ أفمداء يمٙمحقار ويم٘مؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زمف َمـ شمٗم٣مهم٥م أو هم٘مر، همٜمؿ 

يُم٘مٙمقن مج٣مفم٣مت سمرهمض وسم٘مٖمر ىمؾ َمـ ٓ يٛمتٚمل إيمٝمٜم٣م، همٜمل وضمده٣م ايمتل سمٔمرف 

ٝمٜم٣م ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ، وهل ايمتل حتت٘مر اإلؽمالم، وَم٣م فمداه٣م أو َمـ ٓ يٛمتٚمل إيم

زممموؿمٜم٣م اظمجحٖم٥م زمٔمٝمد فمـ اإلؽمالم، ويٛمْمٌؼ فمٙمٝمف َمِمْمٙمح٣مت ايم٘مٖمر وايمزٞمدوم٥م، 

َتحؾ دَمف وَم٣ميمف وفمروف، وهذا ئمٛمل أن اجلامفم٣مت اظمًامة زوًرا وهبت٣مًٞم٣م زمـ  ًْ وُي
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، هل ايمتل سمٔمػم فمـ اإلؽمالم، وأن وم٣مدهت٣م جي٤م ايمقٓء هلؿ، وفمعم شاإلؽمالَمٝم٥م»

ل يمٙمٔمٗمؾ: ٕن وم٣مدة هذه اجلامفم٣مت دم أفمّم٣مئٜم٣م ايمًٚمع وايمْم٣مفم٥م دون ٞمٗم٣مش أو إفمام

زفمٚمٜمؿ َمٔمِمقَمقن َمـ اخلْمٟم، ويتٙمٗمقن ايمديـ َمـ اهلل َم٣ٌمذة، وهذا ئمٛمل أهنؿ 

هؿ ايمذيـ جي٤م فمٙمٝمٜمؿ سمقرم ايمًٙمْم٥م دم اظمجتٚمع يمتْمٌٝمؼ ايمديـ ايمِمحٝمح، وأن ىمؾ 

 هذه اجلامفم٣مت وٓ يٛمتٚمل إيمٝمٜم٣م ىمٖم٣مر َم٣مرومقن حيؾ ومتٙمٜمؿ. فمـ َمـ هق طم٣مرج 

 َمع صحٝمح اإلؽمالم، وشمٗم٣مهم٥م احلقار:  اظمتْمرهم٥م وسمِم٣مدَمٜم٣مأزم٣مؿمٝمؾ اجلامفم٣مت 

أوٓ: ومّمٝم٥م ومٝم٣مم مج٣مفم٥م زم٣مؽمؿ اإلؽمالم، وهل مج٣مفم٥م َمتْمرهم٥م سمٔمد أن َمـ 

٣م، وأن َمـ مل يدطمٙمٜم٣م، ىمٙمٜمؿ ىمٖم٣مر سُمًتحؾ  يدطمٙمٜم٣م َمـ ايمٛم٣مس هؿ اظمًٙمٚمقن ضمٗمًّ

ذٞم٣م ٓ أدَم٣مؤهؿ وأفمراوٜمؿ وأَمقاهلؿ، همٜمذا هق ايم٣ٌمؿمؾ فمٝمٛمف، هم٘مام ؽمٌؼ أن 

 دم اإلؽمالم مج٣مفم٣مت َمٕمٙمٗم٥م أهداهمٜم٣م ه ٓ ئمرهمف أضمد. يقصمد

َم٣م دم اإلؽمالم َمٔمٙمـ دم ايم٘مت٣مب  هي٥م، هم٘مؾهم٣مإلؽمالم ٓ سمقصمد همٝمف مج٣مفم٣مت 

وايمًٛم٥م وأومقال ايمٖمٗمٜم٣مء، وَم٣ٌمدئ اإلؽمالم سمٔمٙمـ َمـ مجٝمع َم٣ًمصمد ايمٔم٣ممل َمـ طمالل 

ر ؾمخٌص أو  إذان اإلؽمالَمل، واإلؽمالم ٓ يٗمٌؾ ايمت٘مٖمغم، ويمٝمس َممموفًم٣م أن ُيَ٘مٖمِّ

 مج٣مفم٥ٌم آطمريـ.

ومد أىمد رؽمقيمٛم٣م ايم٘مريؿ أن َمـ وم٣مل ٕطمٝمف: ي٣م ىم٣مهمر، همٗمد زم٣مء زم٣ميم٘مٖمر 

هق ش ؽمالَمٝم٥مزم٣مإلأضمدمه٣م.. ويمٔمؾ أطمْمر َم٣م ٞم٣مدت زمف ىمؾ اجلامفم٣مت اظمًامة زوًرا 

سم٘مٖمغم ىمؾ َمـ ٓ يٛمتٚمل إيمٝمٜم٣م، َمًٙماًم ىم٣من أو نمغم َمًٙمؿ، وهذا يتٛم٣مومض َمع صحٝمح 

 شمٗم٣مهم٥م احلقار.ايمديـ همّمال فمـ أٞمف يتٛم٣مذم َمع 
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شم٣مٞمًٝم٣م: ومّمٝم٥م ايمٔمِمٚم٥م: همٚمـ اظمٔمروف ذفًم٣م، أن ايمٔمِمٚم٥م اٞمتٜم٦م زم٣مٞمتٜم٣مء 

، واجلامفم٣مت اظمًامة  حمٚمد وآطمرهؿ -ايمًالم فمٙمٝمٜمؿ –إٞمٌٝم٣مء وايمرؽمؾ 

، وهق ايمرئٝمس إفمعم شاظمرؾمد»يم٘مؾ َمٛمٜم٣م َم٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف اؽمؿ ش اإلؽمالَمٝم٥مشزمـ

أفمّم٣مء اجلامفم٥م سمٛمٖمٝمذ أواَمره يمٙمجامفم٥م، وي٠مَمٛمقن أٞمف َمٔمِمقم ٓ خيْمئ، وجي٤م فمعم 

 دون ٞمٗم٣مش.

شم٣ميمًث٣م: إيمٕم٣مء إفمامل ايمٔمٗمؾ يمدى ىمؾ أفمّم٣مء اجلامفم٥م، همٜمؿ ي٣ٌمئمقن اظمرؾمد فمعم 

ايمًٚمع وايمْم٣مفم٥م دم ىمؾ أواَمره، ويم٘مؾ مج٣مفم٥م طمالي٣م، ىمؾ َمٛمٜم٣م يت٘مقن َمـ فمدد 

ومٙمٝمؾ، ويم٘مؾ َمٛمٜم٣م رئٝمس، وفمعم أفمّم٣مء اجلامفم٥م ايمًٚمع وايمْم٣مفم٥م يمرئٝمس اخلٙمٝم٥م دون 

ٗمؾ، وهذا خم٣ميمػ مت٣مًَم٣م يمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم، همٗمد ىم٣من ايمِمح٣مزم٥م حي٣مورون إفمامل ايمٔم

ايمرؽمقل اظمٔمِمقم  ايمذي ُيقضَمك إيمٝمف همٝمام مل يرد همٝمف وضمل َمـ ٞمص أو سممميع، 

أؽمس ظمٌدأ إفمامل ايمٔمٗمؾ وايمُمقرى، وومد أطمذ  (ٝمف وؽمٙمؿٙماهلل فم صعم)هم٣ميمرؽمقل 

ضمد، ويقم ايمرؽمقل زمرأي ايمِمح٣مزم٥م دم أضمٙمؽ اظمقاومػ، َمثؾ يقم زمدر  ويقم أ

، وَم٣م زمٔمده ىم٣من إَمر ؾمقرى، (اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم)اخلٛمدق، هذا فمـ رؽمقل اهلل 

وىم٣من همٝمف إفمامل ايمٔمٗمؾ، وَمراوم٥ٌم احل٣مىمؿ، وضمؼ آفمؼماض واظمٛم٣مومُم٥م، ويمٔمؾ أول 

 احلٗمٝمٗم٥م هذه سم٠مىمد – فمٛمف اهلل ريض –طمْم٥ٌم ٕول طمٙمٝمٖم٥م وهق أزمق زم٘مر ايمِمديؼ 

 وإن همٟمفمٝمٛمقين، ضمؼ فمعم رأيتٚمقين هم١من زمخغمىمؿ، ويم٦ًم فمٙمٝم٘مؿ ويمٝم٦م: )زمٗمقيمف

فمِمٝمتف همال ؿم٣مفم٥م  هم١من همٝم٘مؿ، اهلل أؿمٔم٦م َم٣م أؿمٝمٔمقين همٗمقَمقين، زم٣مؿمؾ فمعم رأيتٚمقين

 رم فمٙمٝم٘مؿ(.
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رازمًٔم٣م: ؽمٔمل هذه اجلامفم٣مت يمٙمقصقل إلم ايمًٙمْم٥م زمٟمؽم٣ميمٝم٤م نمغم َممموفم٥م 

ونمغم وم٣مٞمقٞمٝم٥م، همٜمذه اجلامفم٣مت يم٘مؾ َمٛمٜم٣م أصمٛمح٥م فمً٘مري٥م، هذه إصمٜمزة مت٣مرس 

ره٣مب وايمتخري٤م وسمدَمغم اظم٠مؽم٣ًمت، وسمدَمغم وومتؾ ىمؾ َمـ ٓ يٛمتٚمل ايمٗمتؾ واإل

 إيمٝمٜم٣م.

وايم٠ًمال اظمٜمؿ: هؾ هذا يتٖمؼ َمع ضمٗمٝمٗم٥م اإلؽمالم، ايمذي هق ديـ ايمًالم 

وإَمـ وايمرح٥م واإلطم٣مء واظم٣ًمواة واحلقار وضمٗمقق اإلٞم٣ًمن واحلري٣مت يم٘مؾ 

ؾمؽ أن اإلؽمالم  ايمٛم٣مس، دون ٞمٓمر إلم اطمتالف ايمديـ واظمٙم٥م واظمذه٤م وايمْم٣مئٖم٥م، ٓ

احلؼ يرهمض ىمؾ هذا ايمتْمرف واإلره٣مب وىمؾ أؾم٘م٣مل آٞمحراف ايمٖم٘مري 

 واظمذهٌل وايمًٙمقىمل.

٣م: أٞمِم٣مر هذه اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م ٓ ي٠مَمٛمقن زمٗمٝمٚم٥م ايمقؿمـ، زمٟمروف  ًً طم٣مَم

وؾمٔمٌف وسم٣مرخيف، وهؿ يرون أن اجلامفم٥م أهؿ َمـ ايمقؿمـ، َمع أن ضم٤م ايمقؿمـ 

، َمًٗمط رأؽمف، همٗمد شَم٘م٥م»يمرؽمقل  يمـ وومداؽمتف َمـ اإلؽمالم، وٞمحـ ٞمٔمرف ضم٤م ا

، وفمٛمدَم٣م أطمرج َمٛمٜم٣م زم٘مك، ووم٣مل: واهلل إٞمؽ ؽمٛم٥م حتٚمؾ إيذاء ايم٘مٖم٣مر شمالشم٥م فممم 

، ويمقٓ أن أهٙمؽ أطمرصمقين  ٕضم٤م أرض اهلل إلم اهلل، وإٞمؽ ٕضم٤م أرض اهلل إرمَّ

ايمٙمٜمؿ ضم٤ٌم إيمٝمٛم٣م اظمديٛم٥م ىمح٤م »َمٛمؽ َم٣م طمرصم٦م.. وزمٔمد وصقيمف  إلم اظمديٛم٥م وم٣مل: 

 ش.ؾمدَم٘م٥م أو أ

همٜمٚمٜمؿ ش اإلؽمالَمٝم٥مشؽم٣مدؽًم٣م: يٖمرض زفمامء اجلامفم٣مت اظمًامة طمْمٟم زمـ

وسمٖمًغماهتؿ ايمٖمٗمٜمٝم٥م ايمزائٖم٥م يمٙمٗمرآن وايمًٛم٥م فمعم أسم٣ٌمفمٜمؿ، وهؿ يرهمّمقن أي همٜمؿ أو 
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سمٖمًغم أو همٗمف آطمر، وهذا ئمٛمل ايمتًٙمط ايمٖم٘مري وايمديٛمل فمعم أسم٣ٌمفمٜمؿ، ويامرؽمقن 

ت٘مٙمٚمقن زم٣مؽمؿ اهلل، وهذا َم٣م أومٍم درصم٣مت ايمقص٣مي٥م فمٙمٝمٜمؿ، ىمؾ ذيمؽ زمزفمؿ أهنؿ ي

مل ي٘مـ يٖمرض رأيف فمعم صمرَمف اإلؽمالم ايمِمحٝمح، همحتك ايمرؽمقل ايم٘مريؿ 

ٍّٕۡصَج ﴿ايمِمح٣مزم٥م همٝمام مل يرد همٝمف ٞمص، ومل جيػمهؿ فمعم اإلؽمالم، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:
َػۡيِفرٍ  ُٙ ِ ِٟٗ ة  (.11يمٕم٣مؾمٝم٥م: ا)﴾ ٢٢َنَٖۡي

ن ي٠مَمـ هب٣م وفمٓمٚم٥م اإلؽمالم أٞمف يتّمٚمـ شمقازم٦م وَمتٕمغمات وَمـ إولم أ

اجلٚمٝمع، َمثؾ: أرىم٣من اإلؽمالم، وأرىم٣من اإليامن، وإضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م ومْمٔمٝم٥م ايمثٌقت 

وايمدٓيم٥م، أَم٣م اظمتٕمغمات همٖمٝمٜم٣م سمٖمًغمات وأهمٜم٣مم َمتٔمددة، حيٓمر همرض أضمده٣م فمعم 

 ايمٛم٣مس.

ؽم٣مزمًٔم٣م: َمـ اخلْمٟم ايم٣ٌميمغ زمؾ واخلْمٝمئ٥م ايمديٛمٝم٥م ايمٖم٣مدضم٥م أن ٞمْمٙمؼ فمعم هذه 

 ٕهن٣م :شإؽمالَمٝم٥م» َمِمْمٙمح –وطمالهمٜمؿ دافمش أو ٗم٣مفمدةايم أو اإلطمقان –اجلامفم٣مت 

ائؿ اظمٛمٓمٚم٥م ود ايمُمٔم٤م، وود اجلر وخمتٙمػ اإلره٣مب ومت٣مرس ايمتْمرف، سمٛممم

اجلٝمش وإَمـ، وود ىمؾ َم٠مؽم٣ًمت ايمقؿمـ: زمؾ وود ايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمٔمؼمف 

 هب٣م فم٣مظمٝم٣َّم. 

هذه اجلامفم٣مت يمٝمس هل٣م َممموع ؽمٝم٣مد أو اومتِم٣مدي أو اصمتامفمل يمٙمٛمٜمّم٥م 

ظمجتٚمع، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس هلؿ ايمٔمديد َمـ اظممموفم٣مت ايمتل سمًتٜمدف هدم ايمقؿمـ، زم٣م

وسمرويع ايمُمٔم٤م، وإشم٣مرة ايمٖمتـ واحلروب إهٙمٝم٥م، وهؿ ٓ ئمرهمقن ؾمٝمًئ٣م فمـ ضمٗمٝمٗم٥م 

اإلؽمالم ايمذي صم٣مء يمٛممم ايمرح٥م، وايمًالم، واإلطم٣مء، وايمٔمدل، وايمت٣ًمَمح، وفمامرة 
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٣ًمن واحلري٣مت، وذيمؽ دون إرض، واؽمتٚمت٣مع ايمٛم٣مس زم٣ميم٘مراَم٥م، وضمٗمقق اإلٞم

ٞمٓمر إلم اطمتالف إدي٣من واظمذاه٤م واظمًتقي٣مت آومتِم٣مدي٥م أو آصمتامفمٝم٥م أو 

 اجلٕمراهمٝم٥م.

َمـ ايمديـ ؽمت٣مًرا  ةشم٣مَمٛم٣ًم: يدفمك وم٣مدة وأفمّم٣مء اجلامفم٣مت اظمٛمحرهم٥م اظمتخذ

ظمامرؽم٥م اٞمحراهم٣مهت٣م أن أزمٛم٣مء وأفمّم٣مء هذه اجلامفم٥م همٗمط هؿ اظمًئقيمقن فمـ إصالح 

تٚمٔم٣مت، وهؿ يٖمٔمٙمقن ذيمؽ ٓدفم٣مئٜمؿ زوًرا وفمدواًٞم٣م أهنؿ يٚمتٙم٘مقن ايمٛم٣مس واظمج

احلٗمٝمٗم٥م اظمْمٙمٗم٥م ايمتل ٓئمرهمٜم٣م نمغمهؿ، وهذا َم٣م جئمٙمٜمؿ ئًمقن زم٘مؾ إؽم٣ميمٝم٤م 

 نمغم اظممموفم٥م يمٙمٗمٖمز فمعم ايمًٙمْم٥م واَمتالىمٜم٣م.

، ةسم٣مؽمًٔم٣م: أٞمِم٣مر هذه اجلامفم٣مت اظمٛمحرهم٥م سم٠مىمد أن ايمديـ َمٛمٜم٨م ؾم٣مَمؾ يمٙمحٝم٣م

ِمٝم٥ٌم أهنؿ يٗمدَمقن هذا اظمٛمٜم٨م َمـ َمٛمٓمقرهؿ ايمٗم٣مس وهذا صحٝمح يم٘مـ اظم

اظمٛمحرف، وٓ يرصمٔمقن إلم ايمٔمٙمامء اظمتخِمِمكم دم ايمدراؽم٣مت ايمممفمٝم٥م، وإلم 

اجل٣مَمٔم٣مت ايمتل سمدرس هذه ايمٔمٙمقم ..ودم َمٗمدَمتٜم٣م صم٣مَمٔم٥م إزهر، وإلم آراء 

واصمتٜم٣مدات ايمٖمٗمٜم٣مء واظمذاه٤م اإلؽمالَمٝم٥م طم٣مص٥م اظمذاه٤م إرزمٔم٥م ايم٘مػمى 

وىمذيمؽ يرهمّمقن ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل ايمقؽمْمل ، دم سم٣مريخ ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل اظمٔمروهم٥م 

ايمذي ي٣ًموى زمكم اجلٚمٝمع دم ومٝمؿ ايمِمح٥م وايمٔمدل واظم٣ًمواة واإلطم٣مء وإفمامل ايمٔمٗمؾ 

وحتٗمٝمؼ اظمِم٣ميمح ايمٔم٣مَم٥م يمٙمجٚمٝمع دون اؽمتثٛم٣مء، واظمِمٝم٥ٌم إىمػم أهنؿ حي٣مويمقن 

أسم٣ٌمفمٜمؿ وفمعم همرض همٜمٚمٜمؿ اظمٛمحرف فمعم أطمريـ، ويٖمروقن ايمقص٣مي٥م فمعم 

ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣م ومٜمًرا، وهذه هك أزمُمع أؾم٘م٣مل ايمٖم٣مؾمٝم٥م أو ايمٛم٣مزي٥م ايمديٛمٝم٥م ايمتل يرهمّمٜم٣م 

 .سمرهمّمٜم٣م رؽم٣مٓت ايمًامء إلم إرض اإلؽمالم ايمِمحٝمح، ىمام
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ا: ي٠مىمد وم٣مدة هذه اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م واإلره٣مزمٝم٥م واظمٛمحرهم٥م أن ىمؾ فم٣مًذ 

َمذٞمٌقن، زمؾ ىمٖم٣مر، ؽمقاء أىم٣مٞمقا ايمٛم٣مس دم اظمجتٚمع و ايمذيـ ٓ يٛمتٚمقن إيمٝمٜم٣م فمِم٣مة، 

نمغم َمًٙمٚمكم، وهذا ئمٛمل دم ٞمٓمرهؿ ضورة إفم٣مدهتؿ إلم ايمديـ اظمٕمٙمؼ  مَمًٙمٚمكم أ

ايمذي يٖمٜمٚمقٞمف زم٣ميمٗمقة اظمًٙمح٥م، وَمـ طمالل ايمقصقل يمٙمًٙمْم٥م زمْمرق نمغم َممموفم٥م، 

وهؿ يرهمّمقن مت٣مًَم٣م إفمامل ايمٔمٗمؾ، أو احلقار، أو آصمتٜم٣مد ايمذي هق دم اإلؽمالم 

 .همريّم٥م إؽمالَمٝم٥م

ضم٣مدي فممم: اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م أٞمُمٟمت ضمديًث٣م َم٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف اإلؽمالم 

ايمًٝم٣مد، وهق يٗمقم فمعم ىمؾ أؾم٘م٣مل ايمتٔمِم٤م ايمديٛمل واظمذهٌل وايمٖمٗمٜمل، 

وايمٔمرومل، وايمْمٌٗمل ... إيمخ، وهذا يتٛم٣مومض مت٣مَم٣م َمع ضمٗمٝمٗم٥م اإلؽمالم دم وؽمْمٝمتف 

تٔم٣مومدي٥م، ايمدويم٥م وفمدايمتف وؽمامضمتف، وسمرؽمٝمخف يمدفم٣مئؿ ايمدويم٥م اظمدٞمٝم٥م، وايمدويم٥م ايم

ايمدؽمتقري٥م، ودويم٥م اظم٠مؽم٣ًمت، دويم٥م ؽمٝم٣مدة ايمٗم٣مٞمقن، دويم٥م إفمامل ايمٔمٗمؾ، دويم٥م 

ايمٔمٙمؿ وايمتٔمٙمؿ وفمامرة إرض، دويم٥م حتٗمٝمؼ اخلغم يمٙمجٚمٝمع، دويم٥م َمُم٣مرىم٥م أزمٛم٣مء 

 اظمجتٚمع دم اخت٣مذ ايمٗمرارات زمٟمؽم٣ميمٝم٤م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م زمٔمٝمًدا فمـ ايمٖمقى ... إيمخ.

سم٠مىمد فمعم َمٌدأ آؽمتٔمالء فمعم ىمؾ َمـ شم٣مين فممم: ىمؾ اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م 

هق طم٣مرج اجلامفم٥م وهؿ ايمٕم٣ميمٌٝم٥م ايمٔمٓمٚمك، وهذا اظمٌدأ َمرهمقض دم اإلؽمالم همٗمد 

أىمد فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم أٞمف ٓ يدطمؾ اجلٛم٥م َمـ ىم٣من دم ومٙمٌف َمثٗم٣مل ذرة َمـ ىمػم، 

وجي٤م أن ٞم٠مىمد أن اهلل ضمذرَمـ متزيؼ اظمًٙمٚمكم وسم٘مقيـ ؾمٝمع أو همرق إؽمالَمٝم٥م 

ّمٜم٣م فمـ زمٔمض، وأىمد ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم فمعم ضورة ايمقضمدة دم ايمديـ خمتٙمٖم٥م زمٔم

وآفمتِم٣مم زمحٌؾ اهلل ايمقاضمد إضمد اخل٣ميمؼ يم٘مؾ ايمٌمم وي٘مٖمل دم هذا ايمرصمقع إلم 
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آ ﴿ ومقيمف سمٔم٣ملم: َٙ ٖۚ إِجٍّ ٍء ٗۡ ِِف ََشۡ ُٟ ٜۡ ِ٘ ْ ِطيَٗها ٍّٕۡصَج  ٗۡ َوََك٠ُٛا ُٟ ْ دِيَٜ َٚ ٌَر٠ٍُُّا ِي إِنٍّ ٱَّلٍّ
ٗۡ إََِل  ُٞ ۡمُر

َ
َه٠َُٖن  اهللأ ٍۡ ْ َح ا ََك٠ُٛا َٙ ِ ٗ ة ُٟ ٍّٗ يُنَّتِئُ (، ومقيمف سمٔم٣ملم ٣59ٕٞمٔم٣مم: ا) ﴾١٥٩ُث

ِٔ ﴿ دم ؽمقرة آل فمٚمران:  ِِبَۡت
ْ ٠ا ُٙ ََٙج  اهللَوٱۡخخَِػ ْ ِٛۡه ُروا ُْ ْْۚ وَٱذۡ ر٠ٍُُّا ٍَ َُجِيٗها َوََل َت

ۡغ  اهلل
َ
ٗۡ ٌَأ ًَ َبنۡيَ ٠ُُُٖبُِس ٍّٕ

َ
ۡنَداٗٓء ٌَأ

َ
ٗۡ أ ٜخُ ُْ ٗۡ إِۡذ  ٗا َنَٖۡيُس َٰٛ خِِٝۦٓ إِۡخَن َٙ تَۡدخُٗ ةِِٜۡه

 ُ َّ يُبنَّيِ ِ َٰل َز َْ ا   َٟ ٜۡ ِ ّ٘ َذُزٗ  َِ ٛ
َ
َٚ ٱلٍّارِ ٌَأ ِ ّ٘ َرةٖ  ٍۡ ا ُخ ٍَ َٰ َط

ٗۡ لََعَ َٰخِِٝۦ  اهللَوُكٜخُ ٗۡ َءاَي َُٕس
َخُدوَن  ٟۡ ٗۡ َت  (.٣2١ل فمٚمران: آ) ﴾١٠٣ََٕهٍُّٖس

ف وجي٤م أن ٞم٠مىمد ىمذيمؽ فمعم أن اإلؽمالم ارسمّم٣مه اهلل يم٘مؾ أٞمٌٝم٣مئف ورؽمٙم

وفم٣ٌمده َمٛمٜم٨م ضمٝم٣مة يم٘مؾ ايمٛم٣مس، يدفمق إلم ايمقضمدة وايمتامؽمؽ وايمت٘م٣مَمؾ واحلٗمقق 

واحلري٣مت يمٙمجٚمٝمع ويدفمق إلم ايمت٣ًمَمح وايمٔمدل وإضمٗم٣مق احلؼ واظم٣ًمواة يمٙمجٚمٝمع، 

ويدفمق إلم إفمامل ايمٔمٗمؾ وايمتٔمٙمٝمؿ وايمٌح٧م ايمٔمٙمٚمل وايمتٖم٘مر دم ىمؾ خمٙمقوم٣مت اهلل 

 ق إلم فمامرة إرض.ايم٘مقن واظمجتٚمٔم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمت٣مريخ، ويدفم

وَمـ هٛم٣م حيرم سمقـمٝمػ ايمديـ يمتحٗمٝمؼ أهداف ؾمخِمٝم٥م أو ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو حيٗمؼ 

َمِم٣ميمح همئ٣مت أو مج٣مفم٣مت َمِمْمٛمٔم٥م فمعم ضم٣ًمب اظمِم٣ميمح ايمٔم٣مَم٥م جلٚمٝمع أزمٛم٣مء 

اظمجتٚمع َمًٙمٚمكم ونمغم َمًٙمٚمكم، أو ضمتك اظمِم٣ميمح ايمٔم٣مَم٥م اظممموفم٥م جلٚمٝمع ايمٛم٣مس. 

ه٣مزمٝم٥م أو اظمٛمحرهم٥م ايمتل سمتخذ َمـ ايمديـ هذا َم٣م خت٣ميمٖمف اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م أو اإلر

وؽمٝمٙم٥م خلداع اجلامهغم، وهذه هل اجلامفم٣مت ايمٖم٣مؾمٝم٥م ايمتل يرهمّمٜم٣م اإلؽمالم، 

 ويرهمّمٜم٣م ايمٔمٗمؾ واظمٛمْمؼ ايمًٙمٝمؿ.

 أؽم٣ميمٝم٤م َمقاصمٜم٥م اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م واإلره٣مزمٝم٥م:

 ٓ ؾمؽ أن هذه اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م واإلره٣مزمٝم٥م ايمتك سمتخذ َمـ اإلؽمالم ؽم٣مسمًرا يمتٛمٖمٝمذ  
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أهداهمٜم٣م اخلٌٝمث٥م، وجلذب ايمُم٣ٌمب إلم سمٌٛمل أهم٘م٣مره٣م وَم٣ٌمدئٜم٣م ايمُم٣مذة وايمتل سمتٛم٣مومض 

ايمرح٥م وايمًالم واإلطم٣مء  له لىمٙمٝم٥م َمع أهداف وَم٣ٌمدئ صحٝمح اإلؽمالم ايمت

وايمتٗمدم وضمٗمقق اإلٞم٣ًمن وضمري٣مسمف يم٘مؾ ايمٛم٣مس دون اؽمتثٛم٣مء، ٓ ؾمؽ أن هذه 

٠مؽم٣ًمت، هل مج٣مفم٣مت مت٣مرس اجلرائؿ اظمٛمٓمٚم٥م ود ايمُمٔمقب واظم لاجلامفم٣مت ايمت

حتٗمٝمٗمٜم٣م  فم٣مزمرة يمٙمحدود، ويمٙمدول ويمٙمٗم٣مرات هلذا هم١من اظمقاصمٜم٥م حي٤م أن سمتٔم٣مون دم

ىمؾ دول وأٞمٓمٚم٥م ايمٔم٣ممل  وومد أؽمٜمؿ جمٙمس إَمـ دم إصدار ايمٔمديد َمـ ايمٗمرارات 

 ٣١7١اظمٙمزَم٥م ظم٘م٣مهمح٥م اإلره٣مب، وَمث٣مل هذا ومرار جمٙمس إَمـ رومؿ 

ٕٞمف ئمتٚمد فمعم ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع  : تُم٣مر م، وهق ومرار َمٙمزم وواؽمع آٞم122٣يمًٛم٥م

َمـ َمٝمث٣مق إَمؿ اظمتحدة . وأٞمُمٟم هذا ايمٗمرار جلٛم٥م ظم٘م٣مهمح٥م اإلره٣مب سمتٟميمػ َمـ 

 جمٙمس إَمـ.  مجٝمع إفمّم٣مء دم

 :يقمويٙمزم هذا ايمٗم٣مٞمقن مجٝمع ايمدول إفمّم٣مء زمام 

 .جتريؿ متقيؾ اإلره٣مب  -٣

 ٣مص و٣ميمٔمكم دمايمٔمٚمؾ دون سمٟمطمغم فمعم جتٚمٝمد أي٥م أَمقال سمتِمؾ زمٟمؾمخ -1

 أفمامل اإلره٣مب.

دفمؿ َم٣مرم هلذه  يجتٚمٝمد أي٥م أَمقال يمإلره٣مزمٝمكم، وآَمتٛم٣مع فمـ سمٗمديؿ أ -١

 اجلامفم٣مت .

 َمالذ آَمـ يمٙمجامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م. يفمدم سمٗمديؿ أ -4

َم٣مرؽم٦م اإلره٣مب أو  لَمـ هذه اجلامفم٣مت ايمت يسم٣ٌمدل اظمٔمٙمقَم٣مت زمُمٟمن أ -5

 ختْمط ٓرسم٘م٣مب فمٚمٙمٝم٣مت إره٣مزمٝم٥م.
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 ايمتقومٝمػ فمٚمٙمٝم٣مت أو زم٣ميمتحٗمٝمٗم٣مت يتِمؾ همٝمام احل٘مقَم٣مت زمكم ايمتٔم٣مون – 6

 .اإلره٣مزمٝم٥م إفمامل دم يتقرؿمقن ظمـ واظمٗم٣مو٣مة اظمجرَمكم وسمًٙمٝمؿ

ايمٗمقاٞمكم اظمحٙمٝم٥م فمعم حتريؿ سمٗمديؿ اظم٣ًمفمدات ايمٛمُمْم٥م  ضورة ايمٛمص دم -7

 وايمًٙمٌٝم٥م يمإلره٣مب، وسمٗمديؿ اظمخ٣ميمٖمكم يمٙمٔمدايم٥م. 

 حلدود زمكم ايمدول.سمٛمٖمٝمذ سمدازمغم همٔم٣ميم٥م ظمراوم٥ٌم ا -8

 اإلره٣مب.وهٛم٣مك ايمٔمديد َمـ آسمٖم٣موم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م ظم٘م٣مهمح٥م 

وَم٣م سمٌثف اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م َمـ سمٖمًغمات  يوجي٤م َمقاصمٜم٥م ايمتْمرف ايمٖم٘مر

، لزائٖم٥م يمٙمٛمِمقص ايمممفمٝم٥م يمٙمُم٣ٌمب وٞممم ايمٖمتـ فمعم أصمٜمزة ايمتقاصؾ آصمتامفم

ايمديـ وايمتٟمىمد  ، وٞممم صحٝمحلوايمقؿمٛم وايمثٗم٣مدم لآصمتامفم لَمـ طمالل ٞممم ايمقفم

فمعم أن ىمؾ ايم٘مت٤م ايمًاموي٥م صم٣مءت يمٛممم ايمرح٥م وايمًالم واإلطم٣مء وايمت٘م٣مهمؾ زمكم 

ىمؾ ايمٛم٣مس، وأن سمدفمٝمؿ شمٗم٣مهم٥م احلقار زمكم ايمٌمم، ؽمقاء زمكم اظمختٙمٖمكم أو اظمتٗم٣مرزمكم، 

هق ؿمقق ايمٛمج٣مة وؾمٔم٣مع إَمؾ دم َمقاصمٜم٥م ىمؾ أؾم٘م٣مل ايمٔمٛمػ وايمتْمرف، وهق 

ـ ايمقومقع دم ايمػماشمـ أؽمٛم٥م جلامفم٣مت ايمتْمرف ايمًٌٝمؾ يمقوم٣مي٥م أصمٝم٣مل وأصمٝم٣مل َم

 واإلره٣مب.

*        *        * 
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 حٌار األدياٌ ًأثره يف يكافحح انتطرف
 ()يًاإلرىاب ًصنع انسالو اإلنسان 

 

إن اظمتتٌع  حلقادث اإلره٣مب فمعم اظمًتقى ايمدورم جيد أهن٣م متثؾ أيديقيمقصمٝم٣مت ديٛمٝم٥م 

اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمألدي٣من : هم٣مإلره٣مب ٓ ديـ يمف وٓ وؿمـ، وهل دم  َمتْمرهم٥م سمتٛم٣مومض َمع ايمْمٌٝمٔم٥م

ضمٗمٝمٗمتٜم٣م ٞم٣ممج٥م فمـ ايمتُمدد وايمتْمرف دم اظمٖم٣مهٝمؿ ايمٔمٗم٣مئدي٥م وايمديٛمٝم٥م يمٙمٚمتْمرهمكم زم٣مؽمتٕمالل 

ايمديـ زمٚمٖم٣مهٝمؿ َمٕمٙمقؿم٥م زمٔمٝمدة فمـ ايمًامضم٥م وايمًالم ايمتل َمـ أصمٙمٜم٣م وم٣مَم٦م ايمرؽم٣مٓت، مم٣م 

دي٣من ايمًاموي٥م ايمثالشم٥م ايمٝمٜمقدي٥م واظمًٝمحٝم٥م يٓمٜمر احل٣مصم٥م اظم٣مؽم٥م يمٙمحقار زمكم أسم٣ٌمع ٕا

دي٣من وهمٜمؿ َمٗم٣مصده٣م، ضمتك سمٔمقد ايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م زمكم  واإلؽمالم: يمتِمحٝمح همٜمؿ ٕا

اظمجتٚمٔم٣مت، وايمتٔم٣مون ايمٌٛم٣مء اظمت٣ٌمدل زمكم ايمُمٔمقب، ويرهمرف آؽمتٗمرار ويممق إَم٣من 

 َمع همجر صمديد .

ٛم٥م يمٝم٘مقن سمٟمشمغمه إن احلقار زمكم أسم٣ٌمع إدي٣من جي٤م أن يٗمقم فمعم همٙمًٖم٥م َمٔمٝم

ا َمٛمٝمًٔم٣م حيٚمك ٝم٘مقن احلقار ؽمدًّ يمفمعم صٛمع ايمًالم اإلٞم٣ًمين همٔم٣َّمٓ وَمٛمجًزا ، 

اظمجتٚمٔم٣مت َمـ ايمتْمرف واإلره٣مب، وذيمؽ زمجٜمقد دويمٝم٥م سمُم٣مرىمٝم٥م فمعم ٞمحق َم٣م 

ؽمقف ٞمٔمروف دم هن٣مي٥م ايمٌح٧م، َمٌٝمٛمكم اجلٜمقد اظمٌذويم٥م يمٌٔمض ايمدول، فم٣مروكم 

اظمرىمز ايمٗم٣مٞمقين اظمخ٣ميمػ يمٗمقافمد ايمٗم٣مٞمقن وٕول َمرة زمٔمض ايمٛمٗم٣مط ايمٕم٣مئ٥ٌم ضمقل 

ايمدورم ٕضمد اظمج٣ميمس ايمديٛمٝم٥م ايمتل أؿمٙمٗم٦م فمعم ٞمٖمًٜم٣م صٖم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م دون أن حتِمؾ 

 فمعم شمٚم٥م سمرطمٝمص َمـ أي٥م دويم٥م، وهك ايمتل سمٗمقم فمعم اإلهمت٣مء اإلره٣ميب  .

                                                           

( ) ٞم٣مئ٤م رئٝمس جمٙمس ايمدويم٥م اظمٌمي ،حمٚمد فمٌد ايمقه٣مب طمٖم٣مصمل /اظمًتُم٣مر ايمدىمتقر.  
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 :همٙمًٖم٥م احلقار زمكم أسم٣ٌمع إدي٣من وأشمره فمعم صٛمع ايمًالم اإلٞم٣ًمين

 ايمذى هق ؽمقاء ىمٙمٚم٥م إرم ايمرزم٣مٞمٝم٥م قةـزم٣ميمدفم يمٙمتٔم٣مرف هلكاإل ايمتقصمٝمف -أوٓ

 :يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمُمؼمك ايمًٙمٚمل ايمتٔم٣ميش إلم يٖميض

َمـ اجلدير زم٣ميمذىمر أن ومّمٝم٥م ضمقار إدي٣من وايمثٗم٣مهم٣مت هل ومّمٝم٥م ايمت٣ًمَمح 

وايمتٔم٣ميش اظمُمؼمك وايمًالم اإلٞم٣ًمين: ذيمؽ أن اظمجتٚمٔم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  سمٗمقم فمعم 

وجي٤م أن سمت٘م٣مَمؾ وسمتُم٣مرك دم ىم٣مهم٥م  -ٓ اخلالف  -ايمتٛمقع  وآطمتالف 

اظمج٣مٓت، وفمعم ومٚمتٜم٣م ايمٖمْمرة ايمًٙمٝمٚم٥م يمٙمٖم٘مر اإلٞم٣ًمٞمك ، هم٣محلقار زمكم أصح٣مب 

إدي٣من وايمثٗم٣مهم٣مت اظمت٣ٌميٛم٥م فمعم َمًتقى دول ايمٔم٣ممل  ئمٚمؼ زمٛم٣مء صمًقر ايمتٔم٣مون 

وايمتٖم٣مهؿ ايمٌممي ضمقل حتٗمٝمؼ ايمِم٣ميمح ايمٔم٣مم يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وهذا يمـ حيدث إٓ 

زم٣ميمتالومل زمكم إهم٘م٣مر وإيديقيمقصمٝم٣مت إلزايم٥م أوصمف اخلالف وسمٔمٚمٝمؼ ايمتٗم٣مرب، 

 حم٘مؿ ايمتٛمزيؾ: دم ٗمقل سمٔم٣ملمي، وهق َم٣م سمدفمق إيمٝمف ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمٕمراء 

ا ﴿ َٟ حَّ
َ
أ َٔ  لٍّاُس ٱَيَٰٓ ِ ٗۡ ُطُه٠ٗبا َوَرتَآن َٖۡجَُٰس ََٛثَٰ وََجَه

ُ
رٖ َوأ

َْ ِٚ ذَ ّ٘ َجَُٰسٗ  ِۡ إٍِّٛا َخَٖ
ٗۡ ِنَٜد ِِلََهاَرٌُ  ُس َ٘ ۡزَر

َ
ْْۚ إِنٍّ أ ْۚ إِنٍّ  اهلل٠ٓا ۡٗ َُٰس ى َِ ۡت

َ
ٌٗ َخترِيٞ  اهللأ حلجرات: ا)﴾ ٭َنِٖي

ٍّٜا ﴿ :يٗمقل ؽمٌح٣مٞمفو ،(٣١ َ٘ ٔۡ َءا َٗ  ٣مهللزمِ ُُ ِي َٰٞ َٰٓ إِةَۡس ٛزَِل لََعَ
ُ
ٓ أ ا َ٘ ٛزَِل َنَٖۡيَٜا َو

ُ
ٓ أ ا َ٘ َو

٠َب وَ  ُِ ََ َويَۡه َٔ ِإَوۡشَدَٰ ۡشتَاِط ٱِإَوۡشَمَٰهِي
َ
  َۡل

ُ
ٓ أ ا َ٘ ِ٘ٚ  لٍّبِي٠َّنَ ٱوِتَ ُم٠ََسَٰ وَِنيَِسَٰ وَ َو

ُٚ ََلُ  ٗۡ َوََنۡ ُٟ ٜۡ ِ ّ٘ َخٖد 
َ
ّرُِق َبنۡيَ أ ٍَ ٗۡ ََل ُج ِٟ ِ ّب ٠ُٙنَ  ۥرٍّ  لوهذا ايمتقصمٝمف اإلهل﴾ ٮ٧ُمۡصِٖ

مم٣م ئمرف فمٛمد وم٣مَمقس ايمٌمم جم٣مًزا  -ىمٙمٚم٥م ؽمقاء  يمٙمتٔم٣مرف زم٣ميمدفمقة ايمرزم٣مٞمٝم٥م إلم

ٚمٔمٜمؿ ؾم٘مؾ ايمٗم٣ٌمئؾ أو ايمدول أو زمٗم٣مٞمقن ايمتٔم٣مرف  يمٙمٛم٣مس ىم٣مهم٥م، ؽمقاء اختذ جت

إوؿم٣من أو إَمؿ أو ايمٗم٣مرات هق ايمذي يٖميض إلم  احلقار وايمتٗم٣مرب واضمؼمام 
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يمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل اظمُمؼمك ايمٕمغم، ومم٣م ٓ ري٤م همٝمف أٞمف َمـ َمٗم٣مصد إدي٣من ا

وهق َم٣م ي٠مدي إلم ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح يمألدي٣من فمعم ٞمحق يتالذم َم٣م سمًتٕمٙمف ، يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

ٞمحق سمًٝمٝمس  -زم٣مظمخ٣ميمٖم٥م ظمٗم٣مصد إدي٣من -ايمّمالل وايمتْمرف مج٣مفم٣مت ايمٖمتٛم٥م و

 ايمديـ: همٝمحدث ايمتْمرف وايمٔمٛمػ واإلره٣مب. 

 ايمًالم يمـ يتحٗمؼ زمكم إَمؿ دون احلقار زمكم أسم٣ٌمع إدي٣من:  -

إن أيديقيمقصمٝم٥م ايمتْمرف واإلره٣مب سمتٛم٣مومض سمٛم٣مومًّم٣م ص٣مرطًم٣م َمع ايمْمٌٝمٔم٥م 

ٌقوم٥م َمـ ايمتْمرف ايمٔمٛمٝمػ يمألدي٣من، ويُمٜمد ايمٔم٣ممل ضم٣مٓت نمغم َمًايمروضمٝم٥م 

زم٘مؾ أؾم٘م٣ميمف وصقره: مم٣م ي٠مشمر فمعم ايمروح ايمديٛمٝم٥م يمٙمٔمٗم٣مئد، وهيدد واإلره٣مب 

آؽمتٗمرار دم اظمجتٚمٔم٣مت، ويٚمس ؽمالَم٥م إَمـ وايمًٙمؿ ايمدويمٝمكم، وايمقاومع أٞمف يمـ 

يتحٗمؼ ايمًالم زمكم إَمؿ دون احلقار وايمًالم زمكم إدي٣من، همٝمج٤م أن ي٘مقن ايمديـ 

ا َمْمٚمئٛم٣ًم يمٙمتالومل وايمتٔم٣مرف زمكم ؾمٔمقب إرض مجٔم٣مء، همذيمؽ هق صمًنا َاَمٛم٣ًم وَمٔمػمً 

ايمًٌٝمؾ ظم٘م٣مهمح٥م ايمٖم٘مر اظمتْمرف اإلره٣ميب ايمذي يٛمًػ صمًقر ايمتٔم٣مون، وهيدم َمٔم٣مزمر 

 ايمتقاصؾ اإلٞم٣ًمين يمٙمٌممي٥م.

ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن َمِمْمٙمح احلقار دم اظمٖمٜمقم اإلؽمالَمل هق ضمقار ايمدفمقة 

، وهق أيًّم٣م وؽمٝمٙم٥م َمـ وؽم٣مئؾ دفمقة لإلم ايمًالم، وهق َمْمٙم٤م ذفمل إؽمالَم

ذيمؽ أن أول َمـ َم٣مرس احلقار هؿ إٞمٌٝم٣مء ايم٘مرام  أسم٣ٌمع إدي٣من ايمًاموي٥م ايمثالشم٥م،

َمع أومقاَمٜمؿ ايمذيـ زمٔمثقا هلؿ يمْم٣مفم٥م اهلل وسمقضمٝمده، وإن ىم٣من ذيمؽ زمْمرق َمت٣ٌميٛم٥م 

إؽم٣مس إلم حتٗمٝمؼ ايمتٔم٣ميش  وأؽم٣ميمٝم٤م َمتٛمقفم٥م، هم٣محلقار زمكم إدي٣من هيدف دم

 . ايمًٙمٚمل
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 اطمتالف اضمؼمام إلم اإلؽمالم ٞمٓمرة إدي٣من ضمقار دم آٞمْمالق ٞمٗمْم٥م - شم٣مٞمٝم٣ًم

 :إَمؿ

إن ٞمٗمْم٥م آٞمْمالق دم ضمقار إدي٣من سم٘مٚمـ دم ٞمٓمرة اإلؽمالم إلم اضمؼمام 

ذيمؽ أن اطمتالف ايمٛم٣مس ؽمٛم٥م ومدره٣م اهلل رب ايمٔم٣مظمكم حل٘مٚم٥م  إَمؿ،اطمتالف 

َٔ  َول٠َۡ َطآءَ ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:  ،صمٙمٝمٙم٥م ونم٣مي٥م َمثعم َّ ََلََه َۖ َوََل  لٍّاَس ٱَربَّ ٗث َوَِٰخَدٗة ٍّ٘
ُ
أ

َّ  ١١٨يََزال٠َُن ُُمۡخٍَِٖنِيَ  ِ ُث َرّب َٙ ِ ۡج ََك ٍّٙ ٗۡ  َوَت ُٟ َِ َّ َخَٖ ِ َٰل ْۚ َوَِٕز َّ َٗ َربَّ ٚ رٍِّخ َ٘  
إَِلٍّ

 َٚ ِ٘  َٗ ٍّٜ َٟ نٍّ َج
َ
ۡمََل

َ
ٍّٜثِ ٱََل ُۡجَهنِيَ  لٍّاِس ٱوَ  َۡلِ

َ
 (.٣٣9 -٣٣8قد: ه)﴾ ١١٩أ

 يٗمقم فمعم اضمؼمام ايمدي٣مٞم٣مت ايمثالث:  يقر اظمٌمايمدؽمت -شم٣ميمًث٣م

فمعم اضمؼمام ايمدي٣مٞم٣مت ايمثالث، وهق أؽم٣مس احلقار  ييٗمقم ايمدؽمتقر اظمٌم

صمٔمؾ اإلؽمالم  همٝمام زمٝمٛمٜم٣م، همٌٔمد أن وؤم٦م  اظم٣مدة ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ ايمدؽمتقر اظمٌدأ ايمٔم٣مم دم

ظمِمدر وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٕمتٜم٣م ايمرؽمٚمٝم٥م، وَم٣ٌمدئ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اديـ ايمدويم٥م، 

ايمرئٝمس يمٙمتمميع، صم٣مءت اظم٣مدة ايمث٣ميمث٥م ضم٣مؽمٚم٥م زم٣مٓفمؼماف زم٣مضمؼمام ايمدي٣مٞمتكم 

اظمًٝمحٝم٥م وايمٝمٜمقدي٥م، همٗمد افمتػمت َم٣ٌمدئ ذائع اظمٌميكم َمـ اظمًٝمحٝمكم و ايمٝمٜمقد 

يمرئٝمس يمٙمتممئم٣مت اظمٛمٓمِّٚم٥م ٕضمقاهلؿ ايمُمخِمٝم٥م، وؾمئقهنؿ ايمديٛمٝم٥م، ااظمِمدر 

اضمؼمم أصح٣مب  هذه ايمٛمٓمرة ايمدؽمتقري٥م دمواطمتٝم٣مر ومٝم٣مداهتؿ ايمروضمٝم٥م، وٓ ري٤م أن 

ايمدي٣مٞم٣مت ايمثالث ىمٖمٝمٙم٥م زمتحٗمٝمؼ أؽم٣مس احلقار ايمٌٛم٣مء همٝمام زمٝمٛمٜمؿ . ويٚم٘مـ ايمٗمقل زمٟمن 

َمٌم فمعم َمر ايمٔمِمقر رَمًزا يمٙمتٔم٣ميش زمكم خمتٙمػ ايمدي٣مٞم٣مت، ضمٝم٧م ئمٝمش همٝمٜم٣م زم٘مؾ 

أسم٣ٌمع إدي٣من وزمذيمؽ سمِمٌح أرض ايم٘مٛم٣مٞم٥م صمًنا  وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م خمتٙمػإَم٣من 

 . احلّم٣مري وايمثٗم٣مدم َمٔمٜمؿ ؾيمٙمتقاص
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 :ي٥مزم٣ميمتٔمدد يتٚمٝمز َمدين جمتٚمع زمٛم٣مء فمعم يٗمقم إدي٣من ضمقار -رازمًٔم٣م

سمًقده ومٝمؿ  ي٥م،إن ضمقار إدي٣من يٗمقم فمعم زمٛم٣مء جمتٚمع َمدين يتٚمٝمز زم٣ميمتٔمدد

ايمت٣ًمَمح وايمتٔم٣ميش اظمُمؼمك َمـ طمالل طمْم٣مب ضمّم٣مري جلٚمٝمع ايمٌممي٥م وهمًٗم٣م 

أسم٦م هب٣م إدي٣من واضمؼمام ىمؾ دي٣مٞم٥م يمألطمرى،  يمٙمٗمٝمؿ ايمًٚمح٣مء واظم٣ٌمدئ اظمٝمنة ايمتل

وهق َم٣م ي٠مدي إلم  طمٙمؼ شمٗم٣مهم٥م ايمت٣ًمَمح ايمديٛمل َمـ ىمؾ ؿمرف جت٣مه أطمر، وشمٗم٣مهم٥م 

ايمتٔم٣ميش واحلقار زمكم إدي٣من وايمثٗم٣مهم٣مت، وسمرؽمٝمخ أواس اظمح٥ٌم وايمٔمدايم٥م زمكم 

خمتٙمػ اظمجتٚمٔم٣مت، وهذا يًتٙمزم زم٣ميميورة أٓ  ُيٖمٜمؿ ايمديـ زمٔمٝمًدا فمـ ص٣ميمح 

إلٞم٣ًمن َمـ طمالل ضمٗم٣مئؼ ايمتٛمٚمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م، ا

ىمام يتْمٙم٤م حترير همٜمؿ ايمديـ َمـ ايمتُمدد وايمتٔمِم٤م وايمٔمدوان، وجتٖمٝمػ اظمٛم٣مزمع 

  .ايمٖم٘مري٥م ايمتل سمدفمق إلم آؽمتٌداد وايمٔمٛمػ، وٞممم  ومٝمؿ ايمديـ ايمِمحٝمح٥م

اإلٞم٣ًمن، ويٗميض فمعم ٣م ومرآٞمٝم٣ًّم، زمام حيٗمؼ َمِمٙمح٥م هم٣محلقار ئمد َمْمٙمًٌ     

أؽم٣ٌمب ايمٔمٛمػ وايمتٔمِم٤م، ضمتك سمتحٗمؼ همرص ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم ايمٌممي٥م 

 مجٔم٣مء.

٣م ًً  :ايمٔم٣مظمٝم٥م اظمقاؿمٛم٥م يمٗمٝمؿ يتًع إدي٣من ضمقار -طم٣مَم

إن اظمٗمِمقد هٛم٣م هق ضمقار إدي٣من ويمٝمس اٞمدَم٣مج إدي٣من،  هم٣مإلؽمالم يدفمق 

واظمًٝمحٝمكم واظمًٙمٚمكم وايمقاومع أن ايمٝمٜمقد  إلم اإليامن زم٘مؾ ايم٘مت٤م وإٞمٌٝم٣مء،

زمح٣مصم٥م إلم همٜمؿ دومٝمؼ واؽمتٝمٔم٣مب ظمٗم٣مصد ايم٘مت٤م ايمًاموي٥م وسمْمٌٝمٗم٣مهت٣م دم احلٝم٣مة 

ايمٔمٚمٙمٝم٥م يمٌٛم٣مء ضمّم٣مراهتؿ ودوهلؿ فمعم هذا ايمٛمحق ايمذى حيٖمظ يم٘مؾ ؿمرف فمٗم٣مئده 

 طمريـ . يمموشمٗم٣مهمتف دون أن ي٤ًٌم أذى 
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 إَمـ إن َم٣ًمضم٥م ضمقار إدي٣من سمتًع يمٗمٝمؿ اظمقاؿمٛم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم

وايمًالم دم ايمٔم٣ممل، وَمـ شَمؿَّ جي٤م أن يٗمتٌم ضمقار إدي٣من فمعم ايمتٔمريػ زمٚم٣ٌمدئ 

 .ىمؾ دي٣مٞم٥م زمحث٣م فمـ طمْمقط َمتالصٗم٥م يمٙمتالومل وايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل يمٙمجٚمٝمع

 ضمقار أسم٣ٌمع إدي٣من وأشمره دم َم٘م٣مهمح٥م ايمتْمرف واإلره٣مب

 : إدي٣من زمكم احلقار شمٗم٣مهم٥م -٣

ايمدي٣مٞم٣مت هيدف إلم سمٔمرف ىمؾ ؿمرف يٚم٘مـ ايمٗمقل إن احلقار زمكم أصح٣مب 

فمعم أطمر، وهذا ايمتٔم٣مرف ي٠مدي إلم حتٗمٝمؼ ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم اجلٚمٝمع َمـ 

ٞم٣مضمٝم٥م، وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م هم١من شمٗم٣مهم٥م احلقار زمكم إدي٣من سمًٜمؿ َم٣ًممه٥م همٔم٣ميم٥م دم 

 َم٘م٣مهمح٥م ايمٖم٘مر اظمتْمرف واحلد َمـ إٞمُمْم٥م ايمّم٣مرة يمدفم٣مة ايم٘مراهٝم٥م وايمٔمٛمػ.

د شمٗم٣مهم٥م احلقار زمكم إدي٣من َمـ زمكم أهؿ ايمقؽم٣مئؾ ايمالزَم٥م دم وهبذه اظمث٣مزم٥م سمٔم 

َمقاصمٜم٥م اجلامفم٣مت اظم٣مروم٥م فمـ ضمدود إوؿم٣من ايمتل سمًتخدم ايمديـ ؽمت٣مًرا يمٙمتْمرف 

وايمتُمدد واإلره٣مب، هم٣ميمٗمْمٝمٔم٥م زمكم إدي٣من يمٝم٦ًم َمـ إطمالق احلٚمٝمدة ايم٘مريٚم٥م، 

م ايمًٙمقك زمكم ا يمٌمم زمٕمض ايمٛمٓمر فمـ دي٣مٞم٣مهتؿ ايمتل أَمر اهلل سمٔم٣مرم فم٣ٌمده هب٣م ايمتل سُمٗمقِّ

يمٝمًتٗمٝمؿ فمعم ايمٖمْمرة ايمًقي٥م َمـ ضُمًـ اظمٔمتٗمد، وضم٤م اخلغم يمٙمٛم٣مس، واصمتٛم٣مِب 

ايمُمحٛم٣مء، وايمتٜم٣مصمر، وايمت٣ٌمنمض، ومم٣م ٓ ري٤م همٝمف أن ضمقار إدي٣من فمعم ايمٛمحق 

اظمتٗمدم،  ئمد َمـ اظمح٣مَمد اجلٚمٝمٙم٥م واظم٣ًميمؽ ايمراومٝم٥م، مم٣م حيٗمؼ ايمًالم اإلٞم٣ًمين 

 ايمٛمٌٝمؾ.

 ٣مهمح٥م اإلره٣مب زم١مذىم٣مء ايمقفمل اإلٞم٣ًمين:َم٘م -1

 ؿمريؼإن َم٘م٣مهمح٥م اإلره٣مب يمٝمس زم٣ميمٗمقة وضمده٣م زمؾ زم١مذىم٣مء ايمقفمل اإلٞم٣ًمين فمـ      
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ضمقار َمتٔمدد اجلقاٞم٤م يمٔمٙمامء ايمديـ وايمٖم٘مر وايمثٗم٣مهم٥م: وٓ ري٤م أن فمٙمامء ايمديـ 

يٟمسمقن فمعم ايمٗمٚم٥م َمـ حتٚمؾ اظمًئقيمٝم٥م ٞمحق ضمقار زمٛم٣مء زمكم إدي٣من، همٚمثؾ ذيمؽ 

أطمر هق ايمذى يٗمْمع أواس اخلقف ويٌدد َمٓم٣مهره، وٓ ري٤م أن هذه  احلقار َمع

اضمؼمام إدي٣من  آؽمتٛم٣مرة وذيمؽ آفمتدال وايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح يمٙمديـ وٞمٓمرسمف دم

إطمرى هل اإلرادة احلٗمٝمٗمٝم٥م يمٙمٌٛم٣مء ايمٗمقي ايمٔمتٝمد يمٙمتٛم٣منمؿ آصمتامفمل وايمتٔم٣ميش 

٣م ىم٣مٞم٦م   ديٛمف. قيمف أوأصايمًٙمٚمل، زمام يِمقن ايم٘مراَم٥م يم٘مؾ ىم٣مئـ زمممي أيًّ

 حلقار إدي٣من: لإٞمُم٣مء َمرىمز فم٣مظم -١

هٛم٣مك إره٣مص٣مت أولم فمـ َمراىمز احلقار يمألدي٣من  زمجٜمقد ؿمٝم٥ٌم يمٌٔمض ايمٌالد 

هذا اظمج٣مل  إره٣مص٣مت حمٚمقدة دم لايمٔمرزمٝم٥م ذم إٞمُم٣مء َمراىمز حلقار إدي٣من وه

تك ، وضمليم٘مٛمٜم٣م ٓ سم٘مٖمل يم٘مل يٛمت٨م ضمقار إدي٣من آشم٣مره اظمرصمقة فمعم اظمًتقى إمم

سمتحٗمؼ ايمٕم٣مي٣مت اظمرصمقة َمـ َمراىمز ضمقار إدي٣من جي٤م أن سم٘مقن هٛم٣مك َمٔم٣مهدة 

دويمٝم٥م زمكم إومْم٣مر اظمختٙمٖم٥م سمّمؿ خمتٙمػ إَمؿ اظمٔمٛمٝم٥م هبذا إَمر سمتُم٣مرك همٝمام زمٝمٛمٜم٣م 

وٓ سمٛمٖمرد، وؽمٛمدي دم ذيمؽ أن ضمقادث اإلره٣مب يمدفم٣مة ايمتُمدد وايمٔمٛمػ 

٣مٞم٥م دون نمغمه٣م، مم٣م يًتٙمزم إَمر وايمتْمرف مل سمٔمد وم٣مسة فمعم ُأَم٥م دون أطمرى أو دي

 َمٔمف سم٘م٣مسمػ وسمٔم٣مود اجلٜمقد ايمرؽمٚمٝم٥م ايمتُم٣مرىمٝم٥م جلٚمٝمع هذه ايمدول. 

*        *        * 
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اء يف يٌاجيح اإلرىاب
َّ
 ()أثر احلٌار انثن

 

احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وايمِمالة وايمًالم فمعم أذف اظمرؽمٙمكم ؽمٝمدٞم٣م 

 :حمٚمد، وفمعم آيمف وصحٌف أمجٔمكم، وزمٔمد

ُٔ ٱوَ ﴿ نَّ اظمقاصمٜم٥م زم٣محلقار ومديؿ ومِدَم ايمٌممي٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم:هم١م   حۡ
َ
ٗۡ َجتَأ ِٟ َنَٖۡي

ِ  ۡبَِنۡ ٱ َِّ ٱَءاَدَم ة َٚ  ۡۡلَ ِ٘  ۡٔ تٍّ َِ ٗۡ ُحخَ َ ا َول َٙ َخِدِٞ
َ
ٚۡ أ ِ٘  َٔ ِ ّت ُِ بَا ُُۡربَاٗجا َذخُ َُاَل  ٓأۡلَخرِ ٱإِۡذ َُرٍّ

 ُٔ تٍّ َِ ا َحخَ َٙ َۖ َُاَل إِجٍّ َّ ٍّٜ ۡرخَُٖ
َ
َٚ  اهللََل ۡ ٱِ٘ خٍِّنِيَ ل آ  ٢٧ُٙ َ٘ خَُِِٖن  ِۡ ٚۢ بََصفَج إََِلٍّ يََدَك ِِلَ ِ َٕه

َخاُف 
َ
ٓ أ َۖ إِّّنِ َّ ۡرخَُٖ

َ
َّ َِل َٛا۠ ةِتَاِشٖؿ يَِدَي إَِّلۡ

َ
ِٙنيَ ٱَربٍّ  اهللأ َ َٰٖ   ٢٨َٕۡع

َ
ن َتت٠ُٓأ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ إِّّنِ

ۡغَدَِٰب 
َ
ٚۡ أ ِ٘ ٠َن  ُٓ َّ َذخَ ِٙ ٖۚ ٱبِإِذِّۡم ِإَوذۡ َّ َجَزَٰٓؤُ  لٍّارِ ِ َٰل ْ َوَذ ِٙنيَ ٱا ِ َٰٖ َذَف٠ٍَّنۡج  ٢٩ٕظٍّ

ُٝ  ۥََلُ  ُص ٍۡ ُٝ  ۥَج خََٖ َِ ِخيِٝ َذ
َ
َٔ أ َٚ  ۥَرۡخ ِ٘ ۡغتََح 

َ
َٚ ٱٌَأ  (.١2 – 17ظم٣مئدة: ا)﴾ ٪٢َٕۡذَِِٰسِي

ىمام ضمٖمٙم٦م زم٣محلقار احلّم٣مري ايمٌٛم٣َّمء َمٓم٣مهُر احلٝم٣مة دم احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م دم 

 مجٝمع َمراضمؾ سمْمقره٣م ايمت٣مرخيل.

٣مصم٥م إلم احلقار ِايمٌٛم٣َّمء، وايمدفمقة إيمٝمف، ؽمقاء وٞمحـ أن دم فمٌم سم٘مثر همٝمف احل

فمعم َمًتقى إهمراد، أو ايمُمٔمقب، أو ايمدول، وظم٣م ىم٣من احلدي٧م فمـ اإلره٣مب 

وايمتْمرف وايمٔمٛمػ ضمديًث٣م فمـ ومّمٝم٥م فمٌمي٥م ؾمٕمٙم٦م ضمٝمًزا ىمٌغًما َمـ ايم٣ًمضم٥م 

ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م ىم٣مٞم٦م احل٣مصم٥م َم٣مؽم٥م دم ايمٖمؼمة ايمراهٛم٥م 

٣م، وح٣مي٥م يمٌح٧م أ شمر احلقار دم َمقاصمٜم٥م ىمؾ ؽمٌؾ وصقر اإلره٣مب ؽمٙمقىمٝم٣ًّم وهم٘مريًّ

ايمُم٣ٌمب ووامن فمدم اٞمزٓومف ٞمحق ايمتْمرف، هم٣ٌمحلقار سمٛمٖمتح َمٕم٣ميمٝمؼ ايمُمٌٜم٣مت 

                                                           

( )/صم٣مَمٔم٥م ايمٖمٝمقم، أؽمت٣مذ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وىمٝمؾ ىمٙمٝم٥م دار ايمٔمٙمقم ،حمًـ حمٚمد أحد فمقمأ. د. 
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سمدرأ ايم٘مثغم َمـ وإهم٘م٣مر اخل٣مؿمئ٥م وايمًٙمقىمٝم٣مت اظمٛمحرهم٥م، وزم٣محلقار سُمٔم٣ميم٨م و

 سمراىمامت ايمٔمٗم٣مئد ايمّم٣ميم٥م اظمّمٙمٙم٥م.

: هق احلقار ايمذي سمتقهمر همٝمف َمٗمقَم٣مسمف وآدازمف يمٝمحٗمؼ َمٖمٜمقم احلقار ايمٌٛم٣ّمء

، وَيًت٘مُمُػ َم٣م يمدى ايمْمرف أطمر َمـ ضمٗم٣مئؼ  اظمٗم٣مصد اظمٜمٚم٥م اظمرصمّقة َمٛمف

ـُ آفمؼماف هب٣م وومٌقهل٣م، وَم٣م يمديف َمـ َمٔمٙمقَم٣مت نمغم صحٝمح٥م  وإجي٣مزمٝم٣مت ُيٚم٘م

 وَمٖم٣مهٝمؿ َمٕمٙمقؿم٥م يتؿ ايمؼمىمٝمُز فمٙمٝمٜم٣م وإصالضمٜم٣م وسمِمقيٌٜم٣م، هم٣محلقار ايمٌٛم٣ّمء يمٝمس

، وٓ إلـمٜم٣مر ايمٗمدرة  ، أى يمٝمس ضمقاًرا ٕصمؾ احلقار، واجلدل واظمراء هدهًم٣م يمذاسمف

، وإٞمام ُيتخذ ىمٛمٗمْم٥م اٞمْمالق  ، ونمزارة اظمٔمٙمقَم٣مت واظمٜم٣مرة دم ايم٘مالم واظمراونم٥م

 . يمٙمتٔم٣مَمؾ وايمتٖم٣مهؿ زمكم إدي٣من واحلّم٣مرات وايمثٗم٣مهم٣مت اظمتٛمقفم٥م

ٙمحقار فمعم اخت٣مذ واسم٣ٌمع هذا اظمٖمٜمقم يم)فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم( ويمٗمد ضمرص إٞمٌٝم٣مء 

، زمؾ  ايمٌٛم٣ّمء دم فمرض افمتٗم٣مداهتؿ زم٣مٕديم٥م وايمػماهكم زمٔمٝمًدا فمـ ايمٔمٛمػ وايمتٔمِم٤م

، وَم٘م٣مرم إطمالق )ايمت٣ًمَمح وايمِمٖمح واإلضم٣ًمن  زم٣ميمتحقم زم٣مٕؽمٙمقب احلًـ

َمع  ايمًالم(  )فمٙمٝمف، ىمام ضمدث دم ضمقار ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ  وايمتٙمْمػ( دم ضمقاراهتؿ

 -، ودم ضمقاِره َمع ايمًجٝمٛمكم ايمًالم( )فمٙمٝمف، وىمام ضمدث دم ضمقار يقؽمػ  أزمٝمف

 . َمع إطمقسمف -ًّم٣مأي

رهمض همٝمٜم٣م  لوىمت٤م ايمًٛم٥م وايمًغمة ايمٛمٌقي٥م زاطمرة زم٣ميمٔمديد َمـ اظمقاومػ ايمت

، زمؾ  اؽمتٔمامل أي فمٛمػ أو فمدوان ود خم٣ميمٖمٝمف وَم٘مذزمٝمف وَمـ أرادوا ومتٙمف  لايمٛمٌ

، َمتحٙمٝم٣ًم  اختذ احلقار ايمٌٛم٣َّمء زم٣مٕديم٥م وايمػماهكم زمٔمٝمًدا فمـ ايمٔمٛمػ وايمتٔمِم٤م

 رائؼ احلقار ـاهلل فمٛمٜمؿ( أؽمٚمك ؿم ف )ريضـزم٣مٕؽمٙمقب احلًـ، وىم٣من ئمّٙمؿ أصح٣مزم
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 وأؽم٣ميمٝمٌف دم ايمتٖم٣مفمؾ احلقاري يمٙمقصقل إلم ٞمت٣مئ٨م إجي٣مزمٝم٥م ختدم ايمتٖم٘مغم ايمِمحٝمح. 

 :ظمٗم٣مصد اظمٜمٚم٥م يمٙمحقار ايمٌٛم٣مءا

يمٗمد وم٣مَم٦م فمالوم٥م اظمًٙمٚمكم زمٕمغمهؿ فمعم أؽم٣مس احلقار اهل٣مدف زمٔمٝمًدا فمـ 

ا زمِمقرة طم٣مص٥م دم  ، يتّمح هذٓ ٞمٖمع َمٛمفايمٔمٛمػ وايمتٔمِم٤م، هم٣محلقاُر اظمتُمدد 

اؽمتٔمامل أي فمدوان فمعم اظمممىمكم، وم٣مل:  ايمٔمٜمد اظم٘مل ايمذي رهمض همٝمف ايمٛمٌل 

ـُ ََم٣ميمٍِؽ  ٥ٌََم َوزَم٣مَيَع َرؽُمقَل  ىَمْٔم٤ٌم زْم ـْ ؾَمِٜمَد ايْمَٔمَٗم َّ ٣م،أن َرؽُمقَل   اهللوهق مِم   اهللهِبَ

٣ٌَّمُس  ـِ َٞمّْمَٙم٥َم َوايمَِّذي زَمَٔمثََؽ  وَم٣مَل: اْرهَمُٔمقا إلَِم ِرضَم٣ميمُِ٘مْؿ وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل يَمُف ايْمَٔم ٣ٌَمَدَة زْم ـُ فُم زْم

َـّ فَمعَم َأْهِؾ َِمٛمًك نَمًدا زمَِٟمؽْمَٝم٣مهمِٛم٣َم وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل  ـْ ؾِمْئ٦َم يمَٛمَِٚمٝمَٙم
ؼِّ يَمئِ مَلْ   اهللزم٣ِمحْلَ

ٌَْحٛم٣َم  .ُأوََمْر زمَِذيمَِؽ وَم٣مَل: هَمَرصَمْٔمٛم٣َم هَمٛمِْٚمٛم٣َم ضَمتَّك َأْص

، ويٚم٘مـ إمج٣مهل٣م زمام  ايمٌٛم٣َّمء فمعم حتٗمٝمؼ َمٗم٣مصد َمٜمٚم٥م إن اظمًٙمؿ حيرُص دم ضمقاِرهِ 

 :يٟميت

 إـمٜم٣مر احلؼ وسمٌٝم٣من احلٗم٣مئؼ. -0

 اظمجتٚمٔمل.ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل وايمتامؽمؽ   -۲

 :إـمٜم٣مر احلؼ وسمٌٝم٣من احلٗم٣مئؼ    

يٛمٌٕمك أن حيرص اظمح٣موُر فمعم أن ي٘مقن ضمقاُرُه دم َمٗم٣مِم متٝمٝمِز ضَمؼٍّ َمـ زم٣مؿمٍؾ، 

ًٓ وطمِمقَم٥م، وإٓ ىم٣من َمراًء و وزمٝم٣من يمٙمحٗم٣مئؼ ، ويمٗمد أَمر ايمٗمرآُن ايم٘مريُؿ  صمدا

                                                           

اظمحٗمـؼ: ؾمـٔمٝم٤م إرٞمـ٠موط ، ٣5798ضمـدي٧م رومـؿ:  (94/  15ؾ )َمًٛمد اإلَم٣مم أحد زمـ ضمٛمٌ (٣)

 م.٣999هـ، ٣412ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م  ايمٛم٣مذ: َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م، وآطمرون،
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ِ ﴿ اظمًٙمَؿ أن حي٣مور زمٔمٙمؿ وهدى وزمِمغمة، همٗم٣مل سمٔم٣ملم: ٔۡ َهَِٰذه ْ إََِل  ۦُُ ۡدُن٠ٓا

َ
َشبِيِِلٓ أ

ِٚ  اهللْۚ  َ٘ َٛا۠ َو
َ
َٰ ةَِػرَيةٍ أ  (.٣28قؽمػ: ي) ﴾تٍّتََهِِنۖٓ ٱلََعَ

َٚ ﴿ ، يٗمقل سمٔم٣ملم: وفم٣مب ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم ومقم جي٣مديمقن زمٕمغم فمٙمؿ ِ٘  َو
ٚ يَُخَِٰدُل ِِف  لٍّاِس ٱ ٜرِيٖ  اهللَ٘ َّ٘ ُٞٗدى َوََل َِْتَٰٖب  )احل٨م: ﴾ ٨ةَِيرۡيِ ِنٖٖۡم َوََل 

8.) 

، وإهم٣مدةِ ايمٔم٣ممِل "ويٗمقل احل٣مهمظ ايمذهٌل:  إٞمام وؤم٦م اظمٛم٣مـمرة يم٘مُمػ احلؼِّ

 ."إذىمك ايمٔمٙمَؿ ظمـ دوٞمف، وسمٛمٌٝمِف إنمٖمَؾ إؤمَػ 

٣مون فمعم ؿمٙم٤م احلؼ َمـ ايمّديـ، ويم٘مـ يمف إلم أن ايمتٔم وأؾم٣مر اإلَم٣مم ايمٕمزارم

ذوط وفمالَم٣مت، ذىمر َمٛمٜم٣م: أن ي٘مقن ىمؾ ؿمرف َمـ ؿمردم اظمٛم٣مـمرة دم ؿمٙم٤م احلؼ 

ىمٛم٣مؾمد و٣ميم٥م ٓ يٖمرق زمكم أن سمٓمٜمر ايمّم٣ميم٥م فمعم يده أو فمعم يد َمـ ئم٣موٞمف، ويرى رهمٝمٗمف 

همف اخلْمٟم وأـمٜمر يمف احلؼ، وي٘مرَمف ويٖمرح زمف، و ىم٣مٞمقا َمٔمٝمٛم٣ًم ٓ طمِماًم، ويُم٘مره إذا فمرَّ

يٛمتٗمٙمقن َمـ ديمٝمؾ إلم ديمٝمؾ وإذا طمٖمل فمعم أضمدهؿ رء ٞمٌٜمف أطمر ٕن اظمٗمِمقد ىم٣من 

 . إـمٜم٣مر احلؼ 

                                                           

اظم٠ميمػ: فمٌد ايمـرءوف اظمٛمـ٣موي، ايمٛمـ٣مذ: اظم٘متٌـ٥م  (،129/ ٣) همٝمض ايمٗمدير ذح اجل٣مَمع ايمِمٕمغم (٣)

 ـ.ه٣١56، ايمْمٌٔم٥م إولم، َمٌم –ايمتج٣مري٥م ايم٘مػمى 

 ، ايمٛم٣مذ دار اظمٔمرهم٥م، زمغموت.ضم٣مَمد( حمٚمد زمـ حمٚمد ايمٕمزارم أزمق 44/ ٣فمٙمقم ايمديـ )( إضمٝم٣مء 1)

(، ايمٛم٣مذ: دار ايم٘مت٣مب ٣46/ ٣ايمرحـ زمـ فمقم زمـ حمٚمد أزمق ايمٖمرج ) داظم٠ميمػ: فمٌ( سمٙمٌٝمس إزمٙمٝمس، ١)

 حتٗمٝمؼ: د. ايمًٝمد اجلٚمٝمقم. م،٣985 – ـه ٣425، ايمْمٌٔم٥م إولم، زمغموت –ايمٔمريب 
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 :ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل وايمتامؽمؽ اظمجتٚمٔمل

إن َمـ َمٗم٣مصد احلقار ايمٌٛم٣مء سمٗمري٤م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر اظمت٣ٌمفمدة، وحتٗمٝمؼ 

ؽمقاء ىم٣مٞمقا  –ايمتٗم٣مرب وايمتقاصؾ وايمتٖم٣مهؿ وايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل زمكم أهمراد اظمجتٚمع 

 يمٙمٛمزافم٣مت اظم٠مدي٥م اخلالهم٣مت وسمٖم٣مدي –واضمد زمٝم٦م أو واضمد وؿمـ أودم زمٙمد واضمد 

 وضمدة سمٖم٘مٝمؽ إلم ي٠مدي اجل٣مد احلقار نمٝم٣مب أَم٣م زمٝمٛمٜمؿ، همٝمام وايمتْمرف واحلروب

 احلدي٧م، ايمتقاصؾ وؽم٣مئؾ دم اهل٣مئؾ ايمتٗمدم ـمؾ ودم آصمتامفمل، وايمٛمًٝم٨م اظمجتٚمع

 قاصؾ وايمتٖم٣مهؿ دم أَم٘مٛم٥م خمتٙمٖم٥م.حقار ايمٌٛم٣َّمء أن حيٗمؼ ايمتيمٙم يٚم٘مـ

ايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل وايمتامؽمؽ اظمجتٚمٔمل َمـ طمالل صٙمح  يمٗمد ضمٗمؼ ايمٛمٌل 

َدْيٌَِٝم٥ِم  احلديٌٝم٥م، همٙمٗمد طمرج  ـَ احْلُ َمـ اظمديٛم٥م اظمٛمقرة فمعم رأس أصح٣مزمف  َزََم

ايم٘مرام )ريض اهلل فمٛمٜمؿ(، وم٣مصًدا َم٘م٥م َمٔمتٚمًرا ومل خَيُرج إٓ زمًٝمػ اظم٣ًمهمر همٗمط، 

َم٣مَمف اهَلْدَي ايم٘مثغم يمٝمث٦ٌم يمٙمجٚمٝمع أٞمف َم٣م ذه٤م إٓ يمٙمٔمٚمرة، وفمٛمد ذي وؽم٣مق أ

 احلٙمٝمٖم٥م أضمرم، وأضمرم َمٔمف ىمؾ ايمِمح٣مزم٥م، واٞمْمٙمٗمقا دم ايمتٙمٌٝم٥م ؿمقال ايمْمريؼ.

 يمٙمتخقيػ  اهلل رؽمقل إلم -أطمر زمٔمد واضمًدا –يمٗمد زمٔمث٦م ومريش ايمرؽمؾ 

دم ووقح  يم٥م ايمِمد فمـ ايمٌٝم٦م احلرام، همٟمفمٙمـ رؽمقل اهلل وحم٣مو واإلره٣مب،

ْ َٞمِجْئ يمِِٗمَت٣مِل »وساضم٥م هل٠مٓء ايمرؽمؾ أٞمف يريد ايمِمٙمح واظمٔم٣مهدة.. همٗم٣مل:  ٣م مَل إِٞمَّ

، َوإِنَّ  ـَ ْت هِبِْؿ، هَم١مِْن    وُمَرْيًُم٣م َأضَمٍد، َويَم٘مِٛم٣َّم صِمْئٛم٣َم َُمْٔمَتِٚمِري ْرُب َوَأَضَّ وَمْد هَنَِ٘مْتُٜمُؿ احْلَ

                                                           

/  1اهلل ايمٌخـ٣مري اجلٔمٖمـل ) ايمِمحٝمح اظمختٌم، اظم٠ميمػ: حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق فمٌد( اٞمٓمر: اجل٣مَمع ٣)

( زم٣مب ايممموط دم اجلٜم٣مد واظمِم٣محل٥م َمـع أهـؾ احلـرب وىمت٣مزمـ٥م ٣5( ىمت٣مب ايممموط )58( )974

 .158٣ ايممموط، ضمدي٧م رومؿ:
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ٙمُّقا زَمٝمْٛمِ  ًة َوخُيَ ْؿ َُمدَّ ل َوزَمكْمَ ايمٛم٣َّمِس، هَم١مِْن َأـْمَٜمْر هَم١مِْن ؾَم٣مُءوا َأْن َيْدطُمُٙمقا همِٝماَم ؾَم٣مُءوا ََم٣مَدْدهُتُ

َّٓ هَمَٗمْد  وَُم٣مسمَِٙمٛمَُّٜمْؿ  مَجُّقا،  َدطَمَؾ همِٝمِف ايمٛم٣َّمُس هَمَٔمُٙمقا َوإِ َٕ َوإِْن ُهْؿ َأزَمْقا هَمَقايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه 

ـُ فَمْٚمٍرو ش.ُٝمٛمِْٖمَذنَّ اهللَُّ َأَْمَرهُ َويمَ  فَمعَم َأَْمِري َهَذا ضَمتَّك سَمٛمَْٖمِرَد ؽَم٣ميمَِٖمتِل  ضمتك صَم٣مَء ؽُمَٜمْٝمُؾ زْم

ضمقارا يمٙمتِم٣ميمح  وؽمٖمغًما يمٗمريش، همٖمتح َمٔمف رؽمقل اهلل  حم٣موًرا يمٙمٛمٌل 

أشمٛم٣مء ضمقاره  دم وايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمك زمكم ومريش واظمًٙمٚمكم، وومد أـمٜمر ايمرؽمقل 

ضمٌف  وَمٖم٣موو٣مت ايمِمٙمح رنمٌتف إىمٝمدة دم ايمِمٙمح وايمتٔم٣ميش ايمًٙمٚمل يمٝمث٦ٌم

ـُ فَمْٚمٍرو سمُمدًدا وسمٔمٛمًت٣م، همٝمتٛم٣مزل َرؽُمقُل اهلل دم هذا   يمٙمًالم، زمٝمٛمام أـمٜمرؽُمَٜمٝمُْؾ زْم

ٌَُؾ أن ئمقد َمـ هذا  احلقار سمٛم٣مزل فمـ ىمت٣مزم٥م ايمًٌٚمٙم٥م ىم٣مَمٙم٥م وأٞمف رؽمقل اهلل، وَيْٗم

ايمٔم٣مم همال يْمقف زم٣ميمٌٝم٦م، ويٗمٌؾ أن َيُردَّ َمـ صم٣مءه َمًٙماًم َمـ أهؾ َم٘م٥م إذا ؿمٙم٤م 

فمدم احلرب زمكم ايمٖمريٗمكم ظمدة فممم ؽمٛمكم، وأن ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمتل سمريد أويمٝم٣مؤه ذيمؽ، و

 فمٙمٝمٜم٣م أضم٘م٣مم اظمٔم٣مهدة. يآٞمّمامم إلم ؿمرف َمـ ايمْمرهمكم همٙمٜم٣م ذيمؽ، وجتر

ودم أشمٛم٣مء اظمٖم٣موو٣مت يٟميت أزمق صمٛمدل زمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمرو يْمٙم٤م ايمٛمٌمة َمـ 

ُؼ َمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمرو، همغمهمض ؽمٜمٝمؾ، وُئَمٙمِّ  اظمًٙمٚمكم، همٝمْمٙمٌف رؽمقل اهلل 

ب، وأَم٣مم خم٣مؿمر همُمؾ ٞمج٣مح  اظمٖم٣موو٣مت زم٘م٣مَمٙمٜم٣م فمعم أطمذه هلذا ايمٖمتك اظمًٙمؿ اظمٔمذَّ

َمـ أصمؾ أن يتؿ ايمِمٙمح زمرنمؿ ىمؾ َمٔمقوم٣مسمف، وزمرنمؿ  اظمٔم٣مهدة يقاهمؼ رؽمقل اهلل 

، ويتحٗمؼ (ريض اهلل فمٛمف)افمؼماض ىمثغم َمـ ايمِمح٣مزم٥م، ودم َمٗمدَمتٜمؿ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

 .َم٣م يريده رؽمقل اهلل 

ضمكم رصمع دم أواطمر ايمًٛم٥م  يمًغمة ايمٛمٌقي٥م إلم أن ايمٛمٌك وسمُمغم ىمت٤م ا

ايم٣ًمدؽم٥م َمـ احلديٌٝم٥م اطمت٣مر َمـ أصح٣مزمف ايم٘مرام رؽماًل يتًٚمقن زم٣ميمٖمْمٛم٥م و جُيٝمدون 
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يمٕم٥م احلقار، وهلؿ َمٔمرهم٥م وطمػمة زمٚمٗمقَم٣مت احلقار ايمٛم٣مصمح، همٌٔمثٜمؿ زمرؽم٣مئؾ َمٛمف إلم 

ارات زمٛم٣مءة زمكم ، ودارت ضمقمجٝمع اظمٙمقك ورؤؽم٣مء إَمؿ يدفمقهؿ إلم اإلؽمالم

وُرؽمٙمف، َمع ه٠مٓء اظمٙمقك وايمرؤؽم٣مء، مم٣م أؽمٖمرفمـ دطمقِل ىمثغم َمـ  رؽمقل اهلل 

 ه٠مٓء اظمٙمقك وايمرؤؽم٣مء ايمديـ اإلؽمالَمل.

 :َمٗمقَم٣مت احلقار ايمٌٛم٣ًمء

 يٗمقم احلقار ايمٛم٣مصمح فمعم فمدة َمٗمقَم٣مت َمٜمٚم٥م حتٗمؼ يمٙمحقار َمٗم٣مصده، هل:  

 اإلومٛم٣مع زم٣مٕديم٥م وايمػماهكم. -

 ؽمؿ اظمُمؼمىم٥م.ايمؼمىمٝمز فمعم ايمٗمقا -

 آسمٖم٣مق فمعم أصؾ يرصمع إيمٝمف دم احلقار. -

أصؾ احلقار َمع أطمر دم اإلؽمالم ئمتٚمد فمعم أؽمٙمقب اإلومٛم٣مع، يٗمقل سمٔم٣ملم 

َراهَ ِِف ﴿ دم ىمت٣مزمف ايم٘مريؿ: ْۡ ِ ِٚۖٓ ٱََلٓ إ َ  ّلِي َٚ  لرَّۡطدُ ٱَُد حٍّبنَيٍّ ْۚ ٱِ٘ ِ ََغّ
ۡر  ٕۡ ٍُ َٙٚ يَۡس َذ

 ِ َُٰي٠تِ ٱة ٚۢ  ٕطٍّ ِ٘ دِ  ٣مهللزمِ َويُۡؤ َِ َّ ٱ َذ َص ۡٙ ِ  ۡشخَ ا   ٍَِٛػامَ ٱََل  ل٠ُۡۡثََقَٰ ٱ ُٕۡهۡرَوةِ ٱة َٟ َ ِٙيٌم  اهللوَ ل َش
 ٌٗ  (.156ايمٌٗمرة: ﴾ ٢٥٦َنِٖي

َم٠ميًدا  يوٓ يٛمٌٕمل يمٙمٚمح٣موِر أن يذىمر أو يٗمٌؾ رأًي٣م إٓ أن ي٘مقن هذا ايمرأ 

زمديمٝمؾ َمٔمتػم وزمره٣من واوح وزم٣مؽمتدٓل صحٝمح، ويمذيمؽ ٞمجد ىمثغًما دم ايمٗمرآن 

َۖ ﴿ ٥م زم٣ميمػمه٣من وايمديمٝمؾايم٘مريؿ، اظمْم٣ميمٌ ۡٗ َُس اح٠ُاْ ةُۡرَهَٰٜ َٞ  ۡٔ  .(14)إٞمٌٝم٣مء: ﴾ ُُ

٣م وٞمٗم٣مؾًم٣م فمٗمٙمٝم٣ًّم َمـ إزمراهٝمؿ          ايمًالم()فمٙمٝمف وٞمجد دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمقاًرا هم٘مريًّ

                                                           

 .١11/  ٣ايمرضمٝمؼ اظمختقم، اظم٠ميمػ: صٖمل ايمرحـ اظم٣ٌمرىمٖمقري  اٞمٓمر: (٣)
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
ِف َأْن آسَم٣مُه اهللُّ اظمُْْٙمَؽ، وم٣مل سمٔم٣ملم: ٗۡ حََر إََِل ﴿ َمع ايمَِّذي ضَمآجَّ إزِْمَراِهٝمَؿ دِم ِرزمِّ َ ل

َ
ِيٱأ  َّلٍّ

 َٰ ُٝ  ۦٓ َٗ ِِف َرّبِِٝ  ِۧه َخآجٍّ إِةَۡس َٰ ۡن َءاحَى
َ
َّ ٱ اهللأ ٖۡ ُٙ ۡ َِٰه  ل َ  ۧإِۡذ َُاَل إِةَۡس ِيٱُٗ َرّبِ  ۦيُۡۡحِ  َّلٍّ

ۡۡحِ 
ُ
۠ أ َٛا

َ
ِٙيُج َُاَل أ َِٰه  ۦَويُ ِ٘يُجَۖ َُاَل إِةَۡس

ُ
ِ  اهللُٗ ٌَإِنٍّ  َۧوأ ِِت ة

ۡ
ِس ٱيَأ ۡٙ َٚ  لظٍّ َٙۡۡشِقِ ٱِ٘ ۡ  ل

 َٚ ِ٘ ا  َٟ ِ ِت ة
ۡ
ۡيرِبِ ٱٌَأ َٙ ۡ َِٟج  ل ِ ٱَذتُ َر   يَّلٍّ ٍَ ِدي  اهللوَ َز ٟۡ ٠ۡمَ ٱََل َح َِ ِٙنيَ ٱ ٕۡ ِ َٰٖ ﴾ ٢٥٨ٕظٍّ

 (.158)ايمٌٗمرة: 

ىمٝمػ ي٘مقن ايمرد زمٟمووح ضمج٥م  ايمًالم()فمٙمٝمف ودم هذا احلقار: ٞمتٔمٙمؿ َمـ إزمراهٝمؿ 

 وأومقى زمره٣من فمعم أهؾ إهقاء وايمُمٌٜم٣مت وأصح٣مب اجلدل اظمذَمقم. 

ـُ ضمزم إٞمديمز: وٓ نمٝمظ أنمٝمظ فمعم ايم٘مٖم٣م ر يٗمقل اإلَم٣مُم أزمق حمٚمد زم

واظمٌْمٙمكم َمـ هتؽ أومقاهلؿ زم٣محلج٥م ايمِم٣مدفم٥م وومد هُتزم ايمٔم٣ًمىمر ايم٘م٣ٌمر، واحلج٥م 

ايمِمحٝمح٥م ٓ سُمٕمٙم٤م أزمًدا همٜمل أدفمك إلم احلؼ وأٞمٌم يمٙمديـ َمـ ايمًالح ايمُم٣مىمل 

وإفمداد اجلٚم٥م وأهم٣موؾ ايمِمح٣مزم٥م ايمذيـ ٓ ٞمٓمغم هلؿ إٞمام أؽمٙمٚمقا زمٗمٝم٣مم ايمػماهكم 

ؾ ممـ أؽمٙمؿ زم٣ميمٕمٙم٥ٌم زمال طمالف َمـ فمٛمدهؿ هم٘م٣مٞمقا أهمّم فمعم صح٥م ٞمٌقة حمٚمد 

 .أضمد َمـ اظمًٙمٚمكم

 :ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م

إّن زمِْدَء احلقار زمٚمقاؿمـ آسمٖم٣مق زمكم إؿمراف اظمتح٣مورة ي٠ميت شمامره، وٓ 

ؿمريؼ إلم ىم٤ًم  سم٘مقن هٛم٣مك ذوط َمًٌٗم٥م يٖمروٜم٣م أضمد ايمْمرهمكم فمعم أطمر

ويمذيمؽ ظم٣م ضم٣مول وهمد ايمثٗم٥م وزم٧ِم روح ايمتٖم٣مهؿ، همٝمِمٌح احلقار ه٣مدًئ٣م وه٣مدهًم٣م، 

                                                           

(، 18/ ٣أصقل إضم٘م٣مم، اظم٠ميمػ: فمقم زمـ أحد زمـ ضمزم إٞمديمز أزمق حمٚمد )اإلضم٘م٣مم دم  (٣)

 ايمٗم٣مهرة . -ايمٛم٣مذ: دار احلدي٧م 
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ومريش زمٗمٝم٣مدة فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص إومٛم٣مع ايمٛمج٣مر َمٙمؽ احلٌُم٥م زميورة رد اظمًٙمٚمكم 

إلم ايمٛمج٣مر َمٙمؽ احلٌُم٥م  اظمٜم٣مصمريـ إيمٝمف، سمٗمدم ايمِمح٣ميب صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م 

َد همٝمف صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  ؽْماَلِم ايمتك  وصمرى زمٝمٛمٜمام ضمقار ه٣مدف، فَمدَّ ُأَُمقَر اإْلِ

ـْ )ىمٜمٝمٔمص(، يمٝمٙمحظ ايمٛمََّج٣مِرُّ رزمط   اهللصم٣مء هب٣م َرؽُمقُل  شمؿ وَمَرَأ فَمَٙمٝمف  َصْدًرا َِم

َٝمَتُف  ٌََ٘مك ضَمتَّك َأطْمَّمَؾ حِلْ ايمرؽم٣ميمتكم زمرزم٣مط واضمد وايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م ايمتك زمٝمٛمٜمام، هَم

َٖمُتُف ضَمتَّك َأطْمَّمُٙمقا ََمَِم٣مضِمَٖمُٜمْؿ ضِمكَم ؽَمِٚمُٔمقا ََم٣م سَماَل فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، شُمؿَّ 
وَم٣مَل َوزَمَ٘م٦ْم َأؽَم٣مومِ

: إِنَّ َهَذا َواهلل ـْ  يَمَٝمْخُرُج   – فمٝمًك: رواي٥م  ودم –َوايمَِّذي صَم٣مَء زمِِف َُمقؽَمك  ايمٛمََّج٣مِرُّ  َِم

 . َواضِمَدةٍ  َِمُْمَ٘م٣مةٍ 

ويًتٜمدف احلقاراهل٣مدف آٞمْمالق َمـ ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م، ؽمٔمٝم٣ًّم إلم سمٛمٚمٝم٥م 

فمعم زمٝم٣من  هلل هذه ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م وايمٔمٚمؾ فمعم سمٖمٔمٙمٝمٜم٣م، ويمٗمد ضمرص رؽمقُل ا

وزمكم ايمممائع ايمًاموي٥م، ضمٝم٧م صم٣مء دم  لزمكم ديٛمِِف اإلؽمالَم "إصؾ اظمُمؼمك

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  َأَٞم٣م ) :  وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل (رى اهلل فمٛمف)صحٝمح ايمٌخ٣مرى فَم

َْٞمٌَِٝم٣مءُ  ْٕ طِمَرِة َوا ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ـِ ََمْرَيَؿ دِم ايمدُّ ك ازْم ًَ ْؿ  َأْولَم ايمٛم٣َّمِس زمِِٔمٝم َٜم٣مهُتُ ٍت ُأَمَّ إطِْمَقٌة يمَِٔمالَّ

 .(ؾَمتَّك َوِديٛمُُٜمْؿ َواضِمٌد 

ضمقاراسُمٛم٣م فمعم ايمٌح٧م وآسمٖم٣مق فمعم ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م  ٌٛمكهمٝمٛمٌٕمك أن سم

، َمثؾ ايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م وإطمالومٝم٥م  وسمٔمٚمٝمٗمٜم٣م زمكم إؿمراف اظمتح٣مورة

 ح٥م ــفمعم اظمِمٙم٣م ـــ٥م ايمٔمٙمٝمــحديؿ اظمِمٙمــ، وسمٗم غم اظمُمؼمك وايمٔمٝمش اظمُمؼمكواظمِم

                                                           

، 6١/ ٣ٙمٌٝمٜمٗمـل يم ، وؾمٔم٤م اإليامن، ايمٔمالَم٥م٣742، رومؿ: 166/ ١( َمًٛمد اإلَم٣مم أحد زمـ ضمٛمٌؾ ٣)

 .9١رومؿ: 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 ايمُمخِمٝم٥م، وَمِمٙمح٥م إَم٥م فمعم َمِمٙمح٥م إهمراد.

 دم احلقار:آسمٖم٣مق فمعم أصؾ ُيرصمع إيمٝمف 

جي٤م آسمٖم٣مق فمعم أصؾ يرصمع إيمٝمف اظمتح٣مورون إذا ُوصمد اخلالف، واؾمتد 

زمٝمٛمٜمؿ، وذيمؽ ىم٣مٓسمٖم٣مق فمعم ايمرصمقع فمٛمد آطمتالف إلم َمِمدرى ايمتمميع 

 ايمٗمقافمد ايمث٣مزمت٥م اظمًتٗمرة، أو إلم َم٣م ىم٣من إلم )ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وايمًٛم٥مرايمٛمٌقي٥م(، أو

 فمٙمٝمف ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح )ريض اهلل فمٛمٜمؿ(.

وم٣مل اإلَم٣مم ايمُم٣مؿمٌل: إن اخلِمٚمكم إَم٣م أن يتٖمٗم٣م فمعم أصؾ يرصمٔم٣من إيمٝمف أم ٓ 

 .هم١من مل يتٖمٗم٣م فمعم رء مل يٗمع زمٚمٛم٣مـمرهتام هم٣مئدة زمح٣مل

ـ أئٚم٥م أهؾ ويمٗمد دار ضمقار زمكم اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمك وزمكم ازمـ إؽمح٣مق )إَم٣مم َم

زمٔمكم ايمت٣م زمٔمض أن ومقيمف صح٥م فمعم ضمقاِرهِ  دم اؽمتدل ايمذي -اهلل رحٜمام -احلدي٧م( 

وم٣مل زمف. همٗم٣مل ايمُم٣مهمٔمل: َم٣م أضمقصمٛمك أن ي٘مقن نمغمك دم َمقؤمؽ هم٘مٛم٦م آَمر زمٔمرك 

س واحلًـ ووأٞم٦م سمٗمقل: وم٣مل فمْم٣مء وؿم٣مو أذٞمٝمف، أومقل: وم٣مل رؽمقل اهلل 

 .ضمج٥م وإزمراهٝمؿ، وهؾ ٕضمد َمع رؽمقل اهلل 

*        *        * 
 

 

                                                           

، دار ١١5/ 4ٕمرٞم٣مؿمل اظمـ٣ميم٘مل( اظمقاهمٗم٣مت دم أصقل ايمٖمٗمف، ايمٔمالَم٥م: إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك ايمٙمخٚمل ايم٣)

 اظمٔمرهم٥م، زمغموت، حتٗمٝمؼ: فمٌد اهلل دراز. 

، هجـر 92/  1 ؿمٌٗم٣مت ايمُم٣مهمٔمٝم٥م ايم٘مػمى، اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م / سم٣مج ايمديـ زمـ فمقم زمـ فمٌد ايم٘م٣مدم ايمًـٌ٘مل( 1)

ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، حتٗمٝمؼ: د/ حمٚمقد حمٚمد ايمْمٛم٣مضمل، د / فمٌد ايمٖمتـ٣مح  هـ،٣4٣١يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، 

 د احلٙمق.حمٚم
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اء يف يكافحح اإلرىاب 
َّ
 أثر احلٌار انثن

 () ًصنع انسالو اإلنساني
 

 َمثٙمام وايمٔم٣مظمل، اإلٞم٣ًمين ايمتقاهمؼ َمـ زمٗمدر ايمت٣مريخ َمدار فمعم ومّمٝم٥م حتظ مل

 أؾم٘م٣ميمف زم٘م٣مهم٥م هم٣مإلره٣مب ايمًالم، وحتٗمٝمؼ اإلره٣مب َم٘م٣مهمح٥م ومّمٝم٥م ضمٓمٝم٦م

 ايمٔمدو وزم٣مت إطمغمة ايمًٛمقات دم قَمًٌق نمغم زمُم٘مؾ طمْمره سمٖم٣مومؿ وَمٛمْمٙمٗم٣مسمف

د اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، يمٙمحّم٣مرة إول ًَّ  يٚم٘مـ وَم٣م ايمٌممي٥م ايمٛمٖمس َمـ اظمٓمٙمؿ اجل٣مٞم٤م وصم

 . وايم٘مراهٝم٥م وايمٔمٛمػ آٞمتٜم٣مزي٥م َمـ فمٙمٝمف سم٘مقن أن

 ايمًالم وإضمالل اإلره٣مب َم٘م٣مهمح٥م جم٣مل دم ايمدورم ايمتٔم٣مون ص٣مر ويمذيمؽ

 زميورة إَمؿ مجٝمع همٝمف ٗمٛم٦مأي ايمذي ايمٔمٌم، هلذا اظمٚمٝمزة ايمًٚم٥م هق ايمٔم٣مظمل

 ايمتل ايمزَمٛمٝم٥م اظم٣ًمضم٥م أهمرزت وومد اظمُمؼمك، فمدوه٣م َمقاصمٜم٥م دم آصْمٖم٣مف

 اؽمؼماسمٝمجٝم٣مت ايم٣ًمزمٗم٥م ايمًٛمقات فمػم اإلره٣مب َم٘م٣مهمح٥م دم ايمٔم٣ممل دول اؽمتٕمرومتٜم٣م

 دم ايمٖمٔم٣ميم٥م أيمٝم٣مت جت٣مه اظمختٙمٖم٥م ايمٛمٓمر وصمٜم٣مت سمٔم٘مس َمتٔمددة، ورؤى ىمثغمة

 سمٙمؽ ظمراوم٥ٌم ىم٣مَمٙم٥م ايمٖمرص٥م أسم٣مح مم٣م الم،ايمً وإضمالل اإلره٣مب َم٘م٣مهمح٥م

 َمقوقفمل زمُم٘مؾ وسمٗمٝمٝمٚمٜم٣م أهداهمٜم٣م، حتٗمٝمؼ دم ٞمج٣مضمٜم٣م وَمدى آؽمؼماسمٝمجٝم٣مت

 .وفمٚمقم

                                                           

( )إَمكم ايمٔم٣مم يمدور وهٝمئ٣مت اإلهمت٣مء دم ايمٔم٣ممل وَمًتُم٣مر َمٖمتل مجٜمقري٥م ، ايمدىمتقر/إزمراهٝمؿ ٞمجؿ

 .َمٌم ايمٔمرزمٝم٥م
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
ًٓ  يدع ٓ زمام شم٦ٌم وومد  ظم٘م٣مهمح٥م ايمٛم٣مصمح٥م آؽمؼماسمٝمجٝم٥م أن يمٙمُمؽ جم٣م

 سمًغم أن جي٤م زمؾ اظم٘م٣مهمح٥م، فمٚمٙمٝم٥م دم واضمًدا حمقًرا سمٔمتٚمد أن هل٣م يٚم٘مـ ٓ اإلره٣مب

 سمقاصمف أن يمتًتْمٝمع واإلصالضمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م إَمٛمٝم٥م اظمح٣مور ىم٣مهم٥م فمعم صمٜم٥ماظمقا

 .اظمختٙمٖم٥م دواهمٔمٜم٣م هل٣م َمٔمٗمدة ـم٣مهرة

 يٚمثؾ إذ ايمتْمرف: ـم٣مهرة َم٘م٣مهمح٥م فمٚمٙمٝم٥م دم احلقار َمقومع ُئمٙمؿ هٛم٣م وَمـ

 حتٗمٝمؼ أدوات وأهؿ اظمتْمرف، ايمٖم٘مر َمع ايمٖم٘مري٥م اظمقاصمٜم٥م فمٛم٣مس أهؿ احلقار

 . ايمٌح٧م ذيمؽ دم إزمرازه ٞمح٣مول َم٣م وهق ،اإلٞم٣ًمين وايمتٔم٣ميش ايمًالم

 :زمٛم٣َّمء حلقار ايمتٟمؽمٝمس

 سمتؿ زمحٝم٧م إلصمرائف، اظمٛم٣مؽم٤م اظمٛم٣مخ هتٝمئ٥م يتْمٙم٤م ايمٌٛم٣مء احلقار إصمراء إن

 ويٚم٘مـ نم٣مي٣مسمف، حتٗمٝمؼ وزمكم احلقار زمكم حتقل أن يٚم٘مـ ايمتل ايمٔمقائؼ ىم٣مهم٥م إزايم٥م

 : يقم همٝمام ايمتٟمؽمٝمًٝم٥م اخلْمقات أهؿ إزمراز

 :ايمذات فمـ ايمدهم٣مع ضمٝمز َمـ احلقار إطمراج -٣

٣م: طمٝم٣مًرا احلقار يٚمثؾ  إصؾ، دم اإلٞم٣ًمن ؽمٚم٥م هق ايمتقاصؾ ٕن همْمريًّ

 أو َمتٟمزًَم٣م ي٘مقن ومد احلقار ذيمؽ أن إٓ ايمٖمْمري٥م، زمٚمٝمقيمف احلقار إلم يٚمٝمؾ هم٣مإلٞم٣ًمن

 احل٣مصم٥م أن ايمرنمؿ همٔمعم صداَمل، ؽمٝم٣مق دم ويمد إذا إصؾ َمـ إصمراؤه يِمٔم٤م

 واظمٛم٣مخ اظمالزم٣ًمت سمٙمؽ أن إٓ وايمٌماع، إزَم٣مت ووم٦م دم سم٘مٚمـ احلقار إلم اظم٣مؽم٥م

 أن ذيمؽ دم وايم٤ًٌم أهداهمف: حتٗمٝمؼ أو احلقار إصمراء أَم٣مم فم٣مئًٗم٣م يُم٘مؾ ايمِمداَمل

 ٓ ايمٖم٘مري٥م، ايمٕمٙم٥ٌم وحتٗمٝمؼ ايمذات، فمـ يمٙمدهم٣مع أداة ي٘مقن احل٣ميم٥م سمٙمؽ دم احلقار
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 اظمٛمْمٗمل ايمٔمرض َمـ احلقار اٞمتٗم٣مل يٖمن َم٣م وهق سمٗمٝمٝمٚمٜم٣م، إفم٣مدة أو إهم٘م٣مر سمٖم٘مٝمؽ

 اظمٛمْمؼ: فمـ سم٘مقن َم٣م أزمٔمد وصمدآت ؽمج٣مٓت إلم ايمٖم٘مري٥م يمٙمٗمّم٣مي٣م وايمٔمٗمالين

 حتٝمٝمد جي٤م ويمذيمؽ نم٣ميتف، احلقار حتٗمٝمؼ دون حيقل َم٣م وهذا ذايت اٞمتِم٣مر يمتحٗمٝمؼ

 َمٔمتٛمٗمٜم٣م، وزمكم إهم٘م٣مر زمكم ايمٖمِمؾ حم٣مويم٥م ؿمريؼ فمـ احلقار، دم ايمذايت اجل٣مٞم٤م

 ايمذات زمكم ايمٖمِمؾ يمتحٗمٝمؼ زم٣محلقار، اظمًتٜمدهمكم ٞمٖمقس دم اظمٖمٜمقم ذيمؽ وسم٘مريس

 ويًتْمٝمع أهداهمف، حيٗمؼ أن يمٙمحقار يٚم٘مـ وضمٝمٛمٜم٣م إهم٘م٣مر، جمٚمقفم٥م وزمكم

 وإديم٥م احلٗم٣مئؼ وووع إضم٣مدي، َم٣ًمره فمـ ومٙمٝماًل  ايمتقومػ زم٣محلقار اظمًتٜمدف

 . اظمتْمرهم٥م أهم٘م٣مره فمـ ايمؼماصمع شمؿ وَمـ ايمتٗمٝمٝمؿ، َمقوع احلقار دم اظمتّمٚمٛم٥م

 سمْمٌٝمٗمٝم٣ًّم صم٣مٞم٣ًٌم َمثَّؾ اخلقارج َمع  –ريض اهلل فمٛمٜمام – فم٣ٌمس ازمـ ضمقار ويمٔمؾ

 دم - فمٛمٜمام اهلل ريض - فم٣ٌمس زمـ اهلل فمٌد يٗمقل ، ايمٌٛم٣َّمء يمٙمحقار اظمٛم٣مخ يمتٜمٝمئ٥م َمث٣ميمٝم٣ًّم

 صح٣مزم٥م َمـ َمٔمف وَمـ  ؿم٣ميم٤م أيب زمـ فمقم يمٗمت٣مل اضمتُمدوا فمٛمدَم٣م اخلقارج َمع ضمقاره

 فمٛمد وَمـ وإٞمِم٣مر، اظمٜم٣مصمريـ  يمٛمٌلا أصح٣مب فمٛمد َمـ أسمٝمت٘مؿ»:   اهلل رؽمقل

 همٝم٘مؿ ويمٝمس َمٛم٘مؿ، زمتٟمويٙمف أفمٙمؿ همٜمؿ ايمٗمرآن، ٞمزل وفمٙمٝمٜمؿ ، وصٜمره  ايمٛمٌل فمؿ ازمـ

  . ش...سمٗمقيمقن َم٣م وأزمٙمٕمٜمؿ يٗمقيمقن، َم٣م ٕزمٙمٕم٘مؿ أضمد، َمٛمٜمؿ

 اخلقارج دهمع ؿمريؼ فمـ اظمٛم٣مخ هتٝمئ٥م ضم٣مول –ريض اهلل فمٛمٜمام – فم٣ٌمس هم٣مزمـ

 فمٛمد َمـ أسم٣مهؿ زمٟمٞمف سمذىمغمهؿ ؿمريؼ فمـ ايمذاسمٝم٥م ؿٓٞمحٝم٣مزاهت آيمتٖم٣مت يمٔمدم

                                                           

 ٣7(، وايمٌٝمٜمٗمل دم ايمًٛمـ ايم٘مػمى )8511( رومؿ )482 / 7( أطمرصمف ايمٛم٣ًمئل دم ايمًٛمـ ايم٘مػمى )٣)

 (.٣68٣9( رومؿ )4٣، 42 /
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 وأصح٣مب ، ايمٛمٌل فمؿ ازمـ ؿم٣ميم٤م أيب زمـ فمقم فمٛمد وَمـ ، ايمٛمٌل أصح٣مب

 ايمديـ دم وومدَمٜمؿ ايمٛمٌل أصح٣مب زمٖمّمؾ وذىمرهؿ -فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان- ايمٛمٌل

 ايمٖمريؼ ضمجؿ إدراك فمٛمد ايمذاسمٝم٥م ٞمزفم٣مهتؿ َمـ يثٌط أن ذيمؽ ؾمٟمن وَمـ وايمٔمٙمؿ،

 اظمختٙمػ ايمٖمريؼ ٕن: ئمٝم٤م ٓ ايمٖم٘مر طمْمٟم سمِمقي٤م وأن ٣مٞمتف،وَم٘م َمٔمٜمؿ اظمختٙمػ

 اظمقوقفمل ايمٔمٗمقم ايمٛمٓمر أَم٣مم ايم٣ٌمب يٖمتح مم٣م إٞمٌٝم٣مء، زمٔمد ايمٛم٣مس أهمّمؾ يّمؿ

 فمـ َمٛمٜمؿ ايم٘مثغم ورصمع ذيمؽ زمٔمد زم٣ميمٖمٔمؾ ضمدث َم٣م وهق وإديم٥م، يمٙمحٗم٣مئؼ

 .اظمتْمرهم٥م أهم٘م٣مرهؿ

ٌْٙمٝم٥م إضم٘م٣مم جت٣موز حم٣مويم٥م -1  :ايمَٗم

 إضم٘م٣مم جمٚمقفم٥م هق اظمقوقفمل ايمتٖم٘مغم أَم٣مم سمٗمػ ايمتل ٝم٥ماحلٗمٝمٗم أهم٥م إن

 ايمتٕمٝمغم، سمٗمٌؾ ٓ شمقازم٦م زمقصٖمٜم٣م َمٔمٜم٣م اإلٞم٣ًمن يتٔم٣مَمؾ ايمتل اظمًٌٗم٥م وايمٗمٛم٣مفم٣مت

 ايم٣ًمزمٗم٥م، وايمٗمٛم٣مفم٣مت إضم٘م٣مم سمٙمؽ يِم٣مدم هم٘مر ٕي اظمْمٙمؼ يمٙمرهمض يدهمٔمف مم٣م

 اظمًتٗمرة، وايمٗمٛم٣مفم٣مت اظمٖم٣مهٝمؿ طمْمٟم اضمتاميمٝم٥م همروٝم٥م َمـ إصؾ دم يٛمْمٙمؼ هم٣محلقار

 آؽمتٔمداد يٚمتٙمؽ احلقار ؿمرف ىم٣من إذا إٓ ذيمؽ اهمؼماض حتٗمٝمؼ يٚم٘مـ وٓ

 يٛمت٣مهب٣م إومؾ فمعم أو صحٝمح٥م، نمغم ايم٣ًمزمٗم٥م ومٛم٣مفمتف سم٘مقن ٕن:  ايمالزم ايمٛمٖمز

 ايمتْمرف ضم٣ميم٥م فمٙمٝمٜم٣م سمٛمْمقي ايمتل ايمِمٔمقزم٣مت َمـ ايمرنمؿ وفمعم اخلْمٟم، زمٔمض

 ٞمٓمرة َمـ إصؾ دم ٙمؼيٛمْم اظمتْمرف يم٘مقن ايمٖم٘مرة، سمٙمؽ سمٗمٌؾ إزاء ايمٖم٘مري

 زم٣مجت٣مه ايمدهمع أن إٓ واظمرصمٔمٝم٣مت، ايمرَمزي٣مت َمـ زمٚمجٚمقفم٥م صم٣مزم وإيامن أضم٣مدي٥م

 اظمًتٜمدف ايمْمرف ي٣ًمفمد َمٛم٣مؽم٣ًٌم َمٛم٣مطًم٣م واحلقار يمٙمخْم٣مب يقهمر وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م ايمثٗم٥م

 .شمقازمتف سمٗمٝمٝمؿ وإفم٣مدة احلقار دم اظمْمروضم٥م إهم٘م٣مر ومٌقل فمعم
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 إهم٘م٣مر أصح٣مب يمدى اجلٚمقد ضمدة ختٖمٝمػ ؾمٟمهن٣م َمـ ايمتل ايمثٗم٥م وسمٙمؽ

 وايمٗمٛم٣مفم٣مت، إهم٘م٣مر سمٖم٘مٝمؽ دم سمدرجيٝم٥م ؿمريٗم٥م زمًٙمقك إٓ سمتحٗمؼ ٓ اظمتْمرهم٥م

 ايمُمقاهد وَمـ اهلجقَمل، وإؽمٙمقب ايمِم٣مدَم٥م ايمٔم٣ٌمرات إلم ايمٙمجقء وفمدم

)ريض اهلل  فمٚمغم زمـ َمِمٔم٤م فمـ روي َم٣م احلقاري، إؽمٙمقب ذيمؽ فمعم ايمت٣مرخيٝم٥م

 يمدطمقل ايمْمريؼ وهتٝمئ٥م اإلؽمالم إلم يمٙمدفمقة اظمٛمقرة اظمديٛم٥م إلم وصؾ فمٛمدَم٣م ، فمٛمف(

 ضمٝمٛمئذ ومقَمٜمام ؽمٝمدا ضمّمغم زمـ وأؽمٝمد َمٔم٣مذ زمـ ؽمٔمد صم٣مءه ضمٝم٧م اظمديٛم٥م،  ايمٛمٌل

 أوَ : يمف وم٣مل إيمٝمف ضمّمغم زمـ أؽمٝمد سمٗمدم همٙمام يمإلؽمالم، اظمديٛم٥م أهؾ دفمقسمف فمـ يزصمراٞمف

: همٗم٣مل سم٘مره، َم٣م فمٛمؽ ىُمػَّ  ىمرهتف وإن ومٌٙمتف، أَمًرا روٝم٦م هم١من همتًٚمع، جتٙمس

. ايمٗمرآن فمٙمٝمف وسمال زم٣مإلؽمالم، َمِمٔم٤م هم٘مٙمٚمف وصمٙمس، ضمرزمتف رىمز شمؿ أٞمِمٖم٦م،

 إذاومف ودم يت٘مٙمؿ، أن ومٌؾ اإلؽمالم وصمٜمف دم يمٔمرهمٛم٣م همقاهلل: اخلػم راوي همٝمٗمقل

 .! وأمجٙمف؟ هذا أضمًـ َم٣م: وم٣مل شمؿ وهتٙمٙمف،

٣ًٌم هم١من  وأٞمف ومقَمف، ؽمٝمد فمٙمٝمف اظمٗمِدم أن ئمٙمؿ ىم٣من )ريض اهلل فمٛمف( َمِمٔم

 ؿمريٗم٥م إلم جلٟم إن فمٛمٜم٣م ايمتخقم فمٙمٝمف يِمٔم٤م ايمتل ايمٗمٛم٣مفم٣مت َمـ جمٚمقفم٥م يٚمتٙمؽ

 ايمتٟمىمٝمد ؿمريؼ فمـ يمٙمحقار اظمٛم٣مؽم٤م اظمٛم٣مخ هيٝمئ أن ازمتداء همٟمراد احلقار، دم صداَمٝم٥م

 آومتٛم٣مع فمـ همّماًل  واحلقار، ايمًامع دم ايم٘م٣مَمٙم٥م طمٝم٣مراسمف يٚمٙمؽ اظمًتٚمع أن فمعم

 دون يمالؽمتامع ضمّمغم زمـ أؽمٝمد دهمع َم٣م وهق ايم٣ًمزمٗم٥م، َمٔمتٗمداسمف وسمٗمٝمٝمؿ زم٣مٕهم٘م٣مر

 . يمإلؽمالم اظمديٛم٥م أهؾ افمتٛم٣مق فمٛمف ٞمت٨م سمدرجيٝم٣ًّم َمًٙمً٘م٣م همًٙمؽ يمٙمرهمض، سمٟمه٤م

                                                           

 (.1/4١9( دٓئؾ ايمٛمٌقة، يمٙمٌٝمٜمٗمل )1)
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 : احلقار َمـ ايمٕم٣مي٥م إدراك -١

 طمقهًم٣م احلٗمٝمٗمٝم٥م، اخلالف َمقاؿمـ فمـ اإلَم٘م٣من ومدر ٣مٓزمتٔم٣مدزم ي٘مقن وذيمؽ

 إشم٣ٌمت نم٣ميتٜم٣م ؾم٘مٙمٝم٥م صقرة إلم ويتحقل َمّمٚمقٞمف، فمـ احلقار همٝمتٖمرغ سمٌٔم٣مسمف، َمـ

 . َمٗم٣مصده فمـ يمٛمٓمرا زمٗمْمع احلقار ضمِمقل

 سمٔم٣مون همٜمق وايمٗمقل: ايمرأي َمـ ايمٖم٣مؽمد ودهمع احلج٥م إوم٣مَم٥م احلقار َمـ وايمٕم٣مي٥م

 أن همٝمج٤م ايمِمحٝمح، آؽمتدٓل زمْمرق احلٗمٝمٗم٥م، إلم ايمتقصؾ فمعم اظمتٛم٣مـمريـ َمـ

 ي٘مقن أن زمد ٓ هم١مٞمف شمؿ وَمـ حتٗمٝمٗمف، إلم ئًمك َمٔمكم هدف إلم َُمتَّجًٜم٣م احلقار ي٘مقن

 َمـ اهلدف ووع يتٔمكم ويمذا ورائف، َمـ ؿم٣مئؾ ٓ ايمذي ايمٔمٗمٝمؿ اجلدل فمـ زمٔمٝمًدا

 .وسمقوٝمحف ايمتٖم٣موض

 هق اظمتْمرف زم٣ميمٖم٘مر اظمتٔمٙمٗم٥م ؽمٝمام ٓ آطمتالف َم٣ًمئؾ دم احلقار أن واحلٗمٝمٗم٥م

 ورم صمذور اؽمتئِم٣مل طمالهل٣م َمـ يٖمؼمض ايمدوم٥م، دم نم٣مي٥م صمراضمٝم٥م فمٚمٙمٝم٥م إصمراء زمٚمث٣مزم٥م

 دون ضمقيمف احلقم ٓ يمقرما ذيمؽ حمؾ إلم َم٣ٌمذة ايمقصقل يٗمتيض وهذا هؿم٣مين،

 اظمريض ٞمِمٝم٤م وؽمٝم٘مقن اظمريض، ضم٣ميم٥م دم ٞمٖمًٔم٣م جيدي ٓ ذيمؽ هم١من َمٛمف، آومؼماب

 ايمتخْمٝمط جي٤م ويمذيمؽ ٞمت٣مئ٨م، أي زمال زمدأ َمثٙمام احلقار وؽمٝمٛمتٜمل َمٛمٜم٣م، ؿم٣مئؾ ٓ صمراضًم٣م

 شمؿ وَمـ ايمٖم٘مري، واخلٙمط يمٙمخٌط إؽم٣مؽمٝم٥م ايمرىم٣مئز وإص٣مزم٥م اظمٛمت٨م، يمٙمحقار

 .سمِمحٝمحٜم٣م

 :ايمٌٛم٣َّمء قاراحل آشم٣مر

 ايمًالم وحتٗمٝمؼ واإلره٣مب، ايمتْمرف َم٘م٣مهمح٥م دم ايم٣ٌميمٕم٥م أمهٝمتف ايمٌٛم٣َّمء يمٙمحقار

 وأن ايمٗمقة، واؽمتخدام ايمٔمٛمػ فمـ زمدياًل  ي٘مقن أن فمٙمٝمف أَم٣مل سمٛمٔمٗمد َم٣م ودائاًم  اإلٞم٣ًمين،
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 آدَمٝمتف فمـ وسمٔمػم اإلٞم٣ًمن، يًتحٗمٜم٣م ايمتل ايم٣ًمئدة ايمٙمٕم٥م هل احلقار يمٕم٥م سم٘مقن

 أشم٣مر َمـ ايمٔمديد فمٙمٝمف يؼمسم٤م إصمرائف دم وايمٛمج٣مح ايمٌٛم٣مء احلقار ٝمؼسمْمٌ وإن وضمّم٣مرسمف،

 :أمهٜم٣م اإلجي٣مزمٝم٥م،

 :اظمٖم٣مهٝمؿ وسمِمحٝمح اخل٣مؿمئ٥م ايمٗمٛم٣مفم٣مت سمٖم٘مٝمؽ

٣ًٌم  ايمرىمٝمزة يٚمثؾ هم٣مظمٖمٜمقم اظمٖم٣مهٝمؿ، دم سمُمقه َمـ ايمٖم٘مري٥م إزَم٥م سمٛمت٨م َم٣م نم٣ميم

 ىم٣متاحلر َمٛمٓمري ؽمٔمل يٖمن َم٣م وهذا ايمٖم٘مري٥م، يمٙمٛمٓمري٣مت إؽم٣مد واظمٛمْمٙمؼ

 ضمقل رؤيتٜمؿ يمتٟمؽمٝمس هلؿ رىمٝمزة ي٘مقن طم٣مص، َمٖم٣مهٝمٚمل زمٛم٣مء يمتُمٝمٝمد اظمتْمرهم٥م

 وـمٝمٖمتٜم٣م أن صمٝمًدا فمٙمٚم٦م اٞمتامئٜم٣م اطمتالف فمعم اظمتْمرهم٥م هم٣محلرىم٣مت وايمٔم٣ممل، ايمديـ

 ودٓٓت أطمرى أزمٔم٣مًدا وإىم٣ًمهب٣م ايمممفمٝم٥م، اظمٖم٣مهٝمؿ زمدٓٓت ايمٔم٧ٌم هل إولم

 فمٙمٝمٜم٣م، وايمٌٛم٣مء اظمٖم٣مهٝمؿ زمتٙمؽ ايمدهمع شمؿَّ  وَمـ ورؤيتٜمؿ، أهم٘م٣مرهؿ ختدم َمًتحدشم٥م

ن ايمٖم٘مري٥م احل٣ميم٥م دم واوْمرازًم٣م إرزم٣مىًم٣م حيدث َم٣م وهق  يمٙمؼموي٨م اظمث٣ميمٝم٥م ايمٌٝمئ٥م سم٘مقِّ

 . اظمتْمرف يمٙمٖم٘مر

 ايمممفمٝم٥م يمٙمٚمٖم٣مهٝمؿ ايمؼموي٨م دم ايمتْمرف دفم٣مة يٌدأ حتديًدا ايمٌٝمئ٥م سمٙمؽ همٖمل

 زمًٝم٣مج ؿمتٜم٣موإضم٣م وايم٘مٖمر، واهلجرة ىم٣مجلٜم٣مد أيدهيؿ فمعم اظمِمٛمقفم٥م زمدٓيمتٜم٣م

 طمْمئٜم٣م، اضمتامل هم٘مرة ومٌقل أو فمٛمٜم٣م ايمتخقم َمـ َمٔمتٛمٗمٝمٜم٣م يمتحِمكم َمٗمدس،

 هٛم٣م وَمـ زمًٜمقيم٥م، سمٖم٘مٝم٘مٜم٣م يِمٔم٤م ايمتٕمٝمغم، فمعم فمِمٝم٥َّم أيديقيمقصمٝم٥م إلم همتتحقل

 . اظمتْمرهم٥م يمٙمجامفم٣مت ايمٖم٘مري ايمت٘مقيـ دم ايمتٔمٗمٝمد ىمؿّ  يٓمٜمر

 سمٙمؽ سمِمحٝمح هل احلقار، نم٣مي٣مت َمـ إؽمٚمك ايمٕم٣مي٥م ىم٣مٞم٦م ويمذيمؽ

  دىـيم اظمٖم٣مهٝمٚمل ٣مءــايمٌٛم سمٖم٘مٝمؽ فمعم ايمٗم٣مدر هق ٣مءـايمٌٛمَّ  قارـهم٣محل،  اظمٕمٙمقؿم٥م اظمٖم٣مهٝمؿ
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 .زم٣ميمٖم٘مر إٓ سمٕمٝمغمه يٚم٘مـ ٓ هم٣ميمٖم٘مر اظمٖم٣مهٝمؿ، سمٙمؽ وسمِمحٝمح اظمتْمرهمكم، إهمراد

 : اإلٞم٣ًمين وايمتٔم٣مرف ايمتقاصؾ دفمؿ

٣م ؽمٙمقىًم٣م سمٔم٘مس ايمتل اإلٞم٣ًمين ايمتقاصؾ وؽم٣مئؾ أضمد احلقار ئمد  ضمّم٣مريًّ

 ويٚم٘مـ آدم زمٛمل ىمؾ يٚمٙم٘مٜم٣م أداة هم٣محلقار اظمخٙمقوم٣مت: َمـ نمغمه فمـ ٣ًمناإلٞم يٚمٝمز

 فمـ زمٔمٝمًدا ىم٣مَمٙم٥م احلٗم٣مئؼ يٓمٜمر هم٣محلقار ايمٌمم، ؽم٣مئر َمع ايمتقاصؾ طمالهل٣م َمـ يمف

 سم٘مقن َم٣م دائاًم  أطمر جت٣مه وايمٔمٛمٝمٖم٥م احل٣مدة اظمقاومػ هم١من واظم٣ٌميمٕم٥م، وايمتٙمٖمٝمؼ ايمتُمقيف

 ايم٣ٌمب همتح احلقار شمٗم٣مهم٥م فمززت َم٣م هم١مذا ايمٛم٣مومِم٥م، واظمٔمرهم٥م اظمٕمٙمقط يمٙمٖمٜمؿ ٞمتٝمج٥م

 .اظمػمر نمغم وآضمتٗم٣من ايمتقسمر فمعم يمٙمٗمّم٣مء يٚمٜمد شمؿ وَمـ احلٗمٝمٗمٝم٥م، اظمٔمرهم٥م أَم٣مم

: دراز ايمدىمتقر يٗمقل ذيمؽ ودم زمف، سمديـ ٓ ايمتل إَمؿ ئم٣مدي ٓ واإلؽمالم

 حتٗمٝمؼ إلم وأومرب ايم٘مرم، إلم وأؽمٌؼ صدًرا، وأرضم٤م أهمًٗم٣م، أوؽمع سمرى هؾ»

 ٓ ايمتل ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمدفمقة سمٙمؽ َمـ إَمؿ، زمكم ايمًٙمٚمل وايمتٔم٣ميش رمايمدو ايمًالم

 وٓ زمديٛمٜم٣م، سمديـ ٓ ايمتل إَمؿ وزمكم اإلؽمالَمٝم٥م إَمؿ زمكم ايمٔمالوم٥م حتديد دم سم٘متٖمل

 ؽمٙمؿ َم٣ٌمديم٥م جتٔمٙمٜم٣م زمٟمن ايمَٔمالوم٥م هذه حتديد دم سم٘متٖمل ٓ -ومقاٞمٝمٛمٜم٣م إلم سمتح٣مىمؿ

ِٗ ٌَ ﴿ :زمًٙمؿ ٖۡ ْ لِٖصٍّ ا ۡجَٜحۡ ٱِإَون َجَُٜد٠ا َٟ َ ٗۡ ٱٌَإِِن ﴿ (،6٣)إٞمٖم٣مل:﴾ ل ل٠ُُك ٗۡ  ۡخََتَ ٌََٖ
 ُٗ ْ إَِّلُۡس ٠ۡا َِ ٕۡ

َ
ٗۡ َوأ َٗ ٱيَُقَٰخ٠ُُِٖك َٖ َٔ  لصٍّ ا َجَه َٙ ٗۡ َشبِيٗٗل  اهللَذ ِٟ ٗۡ َنَٖۡي )ايمٛم٣ًمء:  ﴾َُٕس

 وزمر، رح٥م َمقومػ اظمًٙمٚمكم نمغم َمـ َمقومٖمٜمؿ ي٘مقن أن اظمًٙمٚمكم سمٛمدب زمؾ(، 92

ُٗ  ﴿ :وومًط وفمدل َُٰس ى َٟ ٜۡ ِٚ  اهلل َلٍّ َح َٚ ٱَن ِي ٗۡ ِِف  َّلٍّ ٗۡ يَُقَٰخ٠ُُِٖك َ ِٚ ٱل ٗۡ  ّلِي َ َول
ْۚ إِنٍّ  ۡٗ ِٟ  إَِّلۡ

ْ ِصُف٠ٓا ِۡ ٗۡ َوُت ُٞ و ن َتَبَّ
َ
ٗۡ أ َٰرُِك ِٚ دَِي ّ٘ ِصِفنيَ ٱُُيِبَّ  اهللَُيۡرُِج٠ُكٗ  ِۡ ُٙ ۡ  ﴾ل

 .(8)اظمٚمتحٛم٥م: 

                                                           
(، دار ٣84حمٚمد فمٌد اهلل دراز )ص/، ايمدىمتقرشزمحقث ممٜمدة يمدراؽم٥م سم٣مريخ إدي٣من»( ايمديـ 1)

 ايم٘مقي٦م.-ايمٗمٙمؿ
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 اإلؽمالم فمـ اظمٔمتديم٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمِمقرة سمقصٝمؾ جي٤م ايمِمدد هذا ودم

 سمٙمٔمـ سمٔم٣ميمٝمٚمف وأن اإلره٣مب يٛمٌذ اإلؽمالم أن أمجع ايمٔم٣ممل يمٝمٔمرف كم:واظمًٙمٚم

  . َمرسم٘مٌٝمف

 :ايمٌممي٥م َمقارده٣م وجتٖمٝمػ اإلره٣مزمٝم٥م اجلامفم٣مت حم٣مسة

 دم وايمٛمٖمًٝم٥م ايمديٛمٝم٥م ايمدواهمع ىم٣مهم٥م اؽمتٕمالل فمعم اظمتْمرهم٥م اجلامفم٣مت سمٔمتٚمد

 ايمٔم٣مؿمٖم٥م إلم يٚمٝمؾ َمتْمرف طمْم٣مب طمالل َمـ وذيمؽ واحلُمد، ايمتجٛمٝمد فمٚمٙمٝم٣مت

 وـمٝمٖم٥م سمٟميت وهٛم٣م ايمتْمرف، ؿمريؼ ؽمٙمقك إلم اظمًتٜمدهمكم إهمراد ؽمٙمقك يمتقصمٝمف

 ايمُم٣ٌمب واؽمتٛمٗم٣مذ ايمتْمرف، ـم٣مهرة َم٘م٣مهمح٥م دم ايمقوم٣مئل زمدوره يمٝمٗمقم ايمٌٛم٣مء، احلقار

 يٚمرون ومد ايمتل احلرصم٥م اظمراضمؾ سمٙمؽ دم ايمتْمرف زمراشمـ دم ايمقومقع أو آٞمٗمٝم٣مد َمـ

 احلقار ؿمريؼ فمـ ايمٖم٘مري ايمتِمدي ١منهم ايمٔمالصمل، دوره إلم زم٣مإلو٣مهم٥م هذا هب٣م،

 ايمٌممي٥م ايمٗمقة إؤم٣مف شمؿَّ  وَمـ ايمتْمرف، َمٛم٣مزمع يمتجٖمٝمػ إزمرز اخلٝم٣مر هق ايمٌٛم٣َّمء

 .  واٞمتُم٣مره٣م ٞمُم٣مؿم٣مهت٣م وسمٗمقيض اإلره٣مزمٝم٥م، ايمتٛمٓمٝمامت يمدى

 :ايمٔم٣مظمل ايمًالم حتٗمٝمؼ

 ي٘مـ مل ايمٗمقة يمٕم٥م واؽمتٔمامل ايمٔمٛمػ أن اظمت٘مررة زمٖمِمقيمف ايمت٣مريخ أشم٦ٌم يمٗمد

ا ٣ميقَمً   يمتٛمٚمٝمط ايمٔمٛمٝمٖم٥م اظمح٣موٓت ىم٣مهم٥م أن وسمٟمىمد آطمتالف، إهن٣مء دم هم٣مصاًل  ضمدًّ

 ؽمٛم٥م هم٣مخلالف زم٣ميمٖمُمؾ: زم٣مءت ومد ايمثٗم٣مهمٝم٥م اخلِمقصٝم٣مت اؽمتالب أو ايمثٗم٣مهم٣مت

 زمٟمن واإليامن يمٙمحقار، احلّم٣مري٥م ايمقـمٝمٖم٥م سمٟميت هٛم٣م وَمـ اإلٞم٣ًمن، زمٗم٣مء زم٣مومٝم٥م ىمقٞمٝم٥م

 وايمتٔم٣ميش، ايمًالم هق ايمٌممي٥م ايمٔمالوم٣مت دم إصؾ وأن ايمْم٣مرئ، هق ايمٌماع

  أن إٓ ، ايمٝمقم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔمالوم٣مت فمعم اظمًٝمْمر هق وايمتٛم٣مهمر ايمٌماع أصٌح يمق ضمتك
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 .إصؾ هق ايمًالم ىمقن يٛمٖمل ٓ ذيمؽ

 يده َمد فمـ واضمدة حلٓم٥م ي٘مّػ  ٓ اإلؽمالم إن»: دراز ايمدىمتقر يٗمقل

 إَمـ، ٞمممو ايمٔمدل إوم٣مَم٥م دم ايمتٔم٣مون ؽمٌٝمؾ دم وٞمحٙم٥م َمٙم٥م ىمؾ أسم٣ٌمع ظمِم٣مهمح٥م

 همٝمٜم٣م يٌدو ذوط فمعم ويمق سمٛمتٜمؽ، أن احلرَم٣مت وح٣مي٥م سمًٖمؽ، أن ايمدَم٣مء وصٝم٣مٞم٥م

 اظمٔمٛمك هذا دم  اهلل رؽمقل يمٛم٣م ضزمف ايمذي ايمرائع زم٣مظمثؾ ٞم٣مهٝمؽ اإلصمح٣مف: زمٔمض

 إرضم٣مم همٝمٜم٣م سمقصؾ طمْم٥م إلم ومريش سمدفمقين ٓ واهلل»: احلديٌٝم٥م دم وم٣مل ضمكم

 دم ايمٔم٣مظمل ايمتٔم٣مون َمٌدأ هق هذا. شي٣مه٣مإ أفمْمٝمتٜمؿ إٓ احلرَم٣مت همٝمٜم٣م وسمٔمٓمؿ

 . شايمًالم ورؽمقل اإلؽمالم لٞمٌ يٗمرره اإلؽمالم،

 ايمٔم٣مظمل، ايمًالم يمتحٗمٝمؼ وإَمؾ ايمٛمج٣مة ؿمقق هق أصٌح ايمٌٛم٣َّمء احلقار إن

 . اخلالف همقى ضم٣ميم٥م وإهن٣مء

 جيٚمع َم٣م أن ي٠مَمـ أهمّمؾ، يمٔم٣ممل َمالذٞم٣م هق ايمٌٛم٣َّمء احلقار ؽمٝمٓمؾوطمت٣مًَم٣م.. 

 وهق وايم٘مراهٝم٥م، ايمٔمٛمػ نمغم آطمر طمٝم٣مًرا دوًَم٣م هٛم٣مك وأن يٖمرومٜمؿ، مم٣م رأىمث ايمٌمم

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٗمقاؽمؿ رؤي٥م طمالهل٣م َمـ يٚم٘مـ وٞم٣مهمذة وُرومِٝم٣ًّم، وحتًيا أَمٛم٣ًم أىمثر طمٝم٣مر

 .آدم زمٛمل زمكم اظمُمؼمىم٥م

 إهم٘م٣مر، سمٖم٘مٝمؽ طمالهل٣م َمـ يٚم٘مـ ايمتل ايمٛم٣مصمٔم٥م إداة هق احلقار إن

 وأن اظمْمٙمؼ، احلؼ يٚمٙم٘مقن ٓ وإؾمخ٣مص ايمرَمقز أن وَمٔمرهم٥م ايمٗمٛم٣مفم٣مت، وسمٌديؾ

 هم١من وايمتحٙمٝمؾ، وايمتٖم٘مغم يمإلدراك هم٣مومًدا سم٣مزمًٔم٣م ي٘مقن أن َمـ أىمثر يًتحؼ اإلٞم٣ًمن

                                                           

 (.٣85، )صشزمحقث ممٜمدة يمدراؽم٥م سم٣مريخ إدي٣من»ايمديـ  (٣)
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 إصمٛم٣مس ؽم٣مئر فمـ صمٛمًف وَمٝمز وايمتٖم٘مغم، ايمٔمٗمؾ زمٛمٔمٚم٥م ىمرَمف وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل

 .وايمتٔم٣ميش ايمتقاصؾ زمٗمدرات

 ومد صمديد وفم٣ممل صمديدة حل٣ميم٥م ٚمٜمٝمدايمت َمًئقيمٝم٥م حيٚمؾ أن ايمٌٛم٣َّمء اخلْم٣مب إن

 ٓ وايم٘مراهٝم٥م وايمٔمٛمػ احلرب ٞمحق آجت٣مه أن وفمٙمؿ ايمت٣مرخيٝم٥م، دروؽمف َمـ اؽمتٖم٣مد

 هق ايمٌٛم٣ًّمء احلقار وأن ذيمؽ، فم٘مس زمدا َمٜمام آدَمٝم٥م ضمٙمقل إلم زم٣مإلٞم٣ًمن يِمؾ

 اخلِمقصٝم٣مت فمعم اظمح٣مهمٓم٥م َمع وايمتٔم٣ميش، ايمًالم يمتحٗمٝمؼ ايمقضمٝمد ايمّم٣مَمـ

 .إَمؿ َمـ أَم٥م يم٘مؾ احلّم٣مري٥مو وايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م

 صمديد َمـ شمقرهت٣م سمٔم٣مود ضمتك هتدأ ٓ ايمتل اظمتٔم٣ميمٝم٥م ايمتْمرف َمقصم٣مت إن

 َمـ ايمتل إؽم٣ميمٝم٤م ىم٣مهم٥م ئمتٚمد وَمتجدد، َمًتٚمر وضمقار سم٣مَم٥م، يٗمٓم٥م إلم حتت٣مج

 ايمِٗمٝمَؿ وسمٔمزيز اظمٕمٙمقؿم٥م، اظمٖم٣مهٝمؿ وسمِمحٝمح ايم٣ٌمؿمؾ، َمـ احلؼ متٝمٝمز ؾمٟمهن٣م

 َمٜمام زمٟمهه ايمٔم٣ممل دم وإَم٣من إَمـ زمحٖمظ يم٘مٖمٝمُؾ ا هق همٗمط ذيمؽ هم١من إطمالومٝم٥م،

 .وإدي٣من ايمٔمٗم٣مئد اطمتٙمٖم٦م

*        *        * 
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 (*) دًر اإلعالو يف ترسيخ احلٌار
 

ْمٙمع اإلفمالم دم فمٌمٞم٣م احل٣مض زمدور َمٜمؿ دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس، ضمتك أؾمٌف ّمي

ن يِمؾ إلم ٣ميمٌٝم٦م ايمقاضمد، همام حيدث أن دم َم٘م٣من َم٣م فمعم ىمقىمٌٛم٣م يٚم٘مـ أزمايمٔم٣ممل 

 .اظمتٙمٗمل زمٔمد شمقاٍن َمٔمدودة

احلقار أصٌح ضورة َمٙمزَم٥م، إَمثؾ يمقؽم٣مئؾ اإلفمالم دم جم٣مل آؽمتثامر ن إ 

هم٘مؾ إَمؿ سمًتْمٝمع َمـ طمالل احلقار ايمرومل زمٚمجتٚمٔم٣مهت٣م ٞمحق إهمّمؾ، ىمام أن 

ن أصمؾ سمٛمُمئ٥م أزمٛم٣مء اظمًٙمٚمكم فمعم احلقار واصم٤م ضمتٚمل يمٙمقصقل إلم اظمُمؼمىم٣مت م

 .ضمدزمٛم٣مء جمتٚمع وا

إن فم٣مظمٛم٣م ايمٝمقم يٛمتٓمر َمُم٣مرىم٥م اظمًٙمٚمكم دم صٛم٣مفم٥م َمًتٗمٌؾ َمًتٗمر: ظم٣م  

يٚمٙم٘مقٞمف َمـ َمٛمٜم٨م ؾم٣مَمؾ وفم٣مدل يمِمٝم٣منم٥م اظمٔم٣مديم٥م زمكم اإلٞم٣ًمن وايم٘مقن، وفمعم 

ة دم اإلفمالم فمٚمقَمً  وطم٣مص٥م اإلفمالم  ،٣مذيمؽ يٛمٌٕمل أن هيؿ اظمًٙمٚمقن زمٗمقة وصِمدَّ

حلقار َمـ طمالل ايمتقـمٝمػ اجلٝمد اجلديد ووؽم٣مئؾ ايمتقاصؾ آصمتامفمل، يمٌٛم٣مء شمٗم٣مهم٥م ا

 .يمقؽم٣مئٙمف اظمختٙمٖم٥م

٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م جلٚمٝمع ىمام أن فمعم وؽم٣مئؾ اإلفمالم اإلؽمالَمٝم٥م اضمؼمام ايمتٔمددي

َمـ ضمٗمٝمٗم٥م مت٣ميز ايمٌمم َمـ ضمٝم٧م ايمٙمقن وايمٔمرق وايمثٗم٣مهم٥م،  ٣مايمُمٔمقب اٞمْمالومً 

واإلومرار زمٟمن ايمتٛمقع اإلٞم٣ًمين يٚم٘مـ أن يِمٌح َمِمدر إشمراء يمٙمقصمقد ايمٌممي 

                                                           

 اهلل ضمًكم ايمُمٝمٔم٣مين، فمّمق ايمٙمجٛم٥م اإلفمالَمٝم٥م زمرازمْم٥م اجل٣مَمٔم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م. د/فمٌد (*)
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،  وايمٌح٧م فمام جيٚمع إلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وايمًٔمل ظمٔمرهم٥م أطمر ىمام يٗمدم ٞمٖمًف،وايمثٗم٣مهم٥م ا

وٞمٌذ َم٣م يٖمرق، وايمتٕم٣ميض فمـ طمِمقصٝم٣مت أطمر وآضمت٘م٣مم إلم ايمٔمٗمالٞمٝم٥م، 

وسمٕمٙمٝم٤م إؽمٙمقب ايمٔمٙمٚمل فمعم ايمٔم٣مؿمٖمل وآٞمٖمٔم٣مرم، واإلدراك ايمًٙمٝمؿ يمٓمروف 

ايمتقصٝم٣مت  احلقار وذوؿمف اظمقوقفمٝم٥م، وآٞمتٜم٣مء إلم َم٣م هق وم٣مزمؾ يمٙمتٛمٖمٝمذ َمـ

، وىمؾ ذيمؽ يٙمزَمف اظمزيد َمـ ايمقفمل وجتٛم٤م ؿمرح اظممموفم٣مت نمغم اظمتقومٔم٥م

 ٞمت٣مج.وآضمؼماهمٝم٥م دم ايمٔمرض، وومقة اإل

 ل:ايمتٔم٣مون اإلفمالَم 

 _دورهت٣م ايمث٣ميمث٥م واخلٚمًكم، دم أيٙمقل  يمألَمؿ اظمتحدة دماختذت اجلٚمٔمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م 

م، 122٣ح زم١مفمالن فم٣مم، ومرارًا زم٣مظمقاهمٗم٥م اإلمج٣مفمٝم٥م فمعم آومؼمام ٣999ؽمٌتٚمػم 

 فم٣مَم٣ًم يمٙمحقار زمكم احلّم٣مرات. 

ورنمؿ ىمؾ وومد فمٗمدت فمدة دول فمرزمٝم٥م َم٠ممترات َمتخِمِم٥م دم هذا ايمُمٟمن، 

ا زمٟمٞمف زورً  هم١من هٛم٣مك َمـ يتٜمٚمف َم٣ًممه٣مت ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل دم احلّم٣مرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م،

 .نمري٤م أو راهمض حلّم٣مرة ايمٗمرن ايمقاضمد وايمٔممميـ

ّٔم٣مل دم ووع أؽمس يمٙمحقار زمكم أسم٣ٌمع إن اظمجتٚمع اإلؽمالَمل يًٜمؿ زمُم٘مؾ هم

إدي٣من َمـ طمالل َمُم٣مرىم٣مت شمٙم٥م َمـ ايمٔمٙمامء ممثٙمكم فمـ إزهر واظمرصمٔمٝم٣مت ايمديٛمٝم٥م 

َمـ ىمؾ أٞمح٣مء ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل ذومف ونمرزمف، ويم٘مـ ٞمٓمرة ايمٕمرب إيمٝمف ٓ سمزال 

خمتٙمٖم٥م َمـ ضمٝم٧م إهداف َمـ إوم٣مَم٥م احلقار َمٔمف، ويمذيمؽ هم١من َمـ أهؿ ايمقؽم٣مئؾ 

ار ٞم٣مصمح إزمراز وؽم٣مئؾ اإلفمالم اظمختٙمٖم٥م ٕمهٝم٥م ٞممم شمٗم٣مهم٥م ايمت٣ًمَمح اظمٖمّمٝم٥م حلق

 .ايمديٛمل زمكم اظمجتٚمع
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إن إضمٝم٣مء َممموع ضمقار إدي٣من زمٔمد همؼمة َمـ ايمرىمقد ي٠مىمد يمٙمٔم٣ممل ىمٙمف          

اؽمتٔمداد ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل اظمًتٚمر يمٙمحقار ايمديٛمل ايمٌٛم٣ّمء، وئًمك دم ذات ايمقوم٦م 

ز ايمٗمّم٣مء فمعم ىم٣مهم٥م َمٓم٣مهر ايمتْمرف وايمتٔمِم٤م إلم ٞممم شمٗم٣مهم٥م ايمًٙمؿ ايمتل سمٔمز

 وايمٔمٛمػ ايمديٛمل فمػم احلقار اإلجي٣ميب ايمذي ؽمٝم٠ميت ُأىمٙمف ويمق زمٔمد ضمكم. 

 :اإلفمالم ودوره ايمٌٛم٣مئل

اإلفمالم دم فمٌمٞم٣م احل٣مض زمٚمث٣مزم٥م اجل٣مَمٔم٥م اظمٖمتقضم٥م يمتٙمٗمل مجٝمع أهمراد  ئمد

ه ايمٖم٣مفمؾ دم ٣م َمـ طمالل دورإهة سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ اظمٖمتقح َمـ طماليمف، ويتّمح ذيمؽ صمٙمٝمً 

سمقصمٝمف اظمجتٚمع وإرؾم٣مده وسمثٗمٝمٖمف، وسمزداد احل٣مصم٥م إيمٝمف دم فمٚمٙمٝم٥م ايمتٛمٚمٝم٥م زمجٚمٝمع 

 .جم٣مٓهت٣م

إن هذه اظم٘م٣مٞم٥م اظمٜمٚم٥م ايمتل وصؾ هل٣م اإلفمالم، ودوره ايمٌٛم٣مئل دم سمٗمدم ايمٌممي٥م، 

ٜمؿ. وَم٣ًممه٥م وؽم٣مئؾ ٝمتودطمقيمف إلم مجٝمع َمٛم٣مضمل ضمٝم٣مهتؿ وأؽم٣ٌمب رهم٣مه

 ٣موؽم٣مئؾ آسمِم٣مل زمكم ايمٛم٣مس، ىمؾ ذيمؽ ئمْمل همرًص ايمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م احلديث٥م وسمقهمر 

وَمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ همٚمـ ايمقاصم٤م فمعم ايمٗم٣مئٚمكم  ،ضمٗمٝمٗمٝم٥م يمالرسمٗم٣مء دم ؽمٙمؿ ايمتٛمٚمٝم٥م

فمعم اإلفمالم دم ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م أن يٗمقَمقا زم١مٞمت٣مج زمراجمٜمؿ اظمقصمٜم٥م يمٙمٕمرب ويمٙمٔم٣ممل 

 ن سمُمقيش. زمام يتٖمؼ َمع طمْم٣مهبؿ وضمٗم٣مئؼ شمٗم٣مهم٣مهتؿ، يمتِمؾ رؽم٣ميمتٛم٣م إيمٝمٜمؿ ىم٣مَمٙم٥م دو

إن ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م سمُمغم إلم ضورة اؽمتثامر اظمٔمْمٝم٣مت ايمٔمٌمي٥م دم وؽم٣مئؾ 

ايمتل  وإيدويمقصمٝم٣متاإلفمالم يمتحٗمٝمؼ سمٖم٣مهؿ َمُمؼمك زمكم أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت 

سمًقد ايمٔم٣ممل اظمٔم٣مس، إذا ىمٛم٣م ٞمٔمٚمؾ صم٣مهديـ ٓؽمت٘مُم٣مف أفمامل اظمٖم٘مريـ اظمحدشمكم 
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ن ٞمُمحذ اهلٚمؿ يمدراؽم٥م احلقار َمع نمغم دم َمٝم٣مديـ اإلفمالم اظمختٙمٖم٥م، هم١مٞمف جي٤م أ

اظمًٙمٚمكم دم فم٣ممل أصٌح٦م همٝمف وؽم٣مئؾ اإلفمالم وايمٗمٛمقات ايمٖمّم٣مئٝم٥م وؾمٌ٘م٥م 

 اإلٞمؼمٞم٦م َمًٝمْمرة فمعم هذا ايم٘مقىم٤م ايمذي ٞمٔمٝمش همٝمف.

يمٗمد آن إوان يمِمٛمع زمراَم٨م ضمقاري٥م َمتخِمِم٥م، سمًٜمؿ دم حتٗمٝمؼ فمالوم٣مت  

ـمٜم٣مر اجل٣مٞم٤م آجي٣ميب دم ىمؾ إٞم٣ًمٞمٝم٥م، سمٗمقم فمعم اظمح٥ٌم وٞمٌذ ايمٔمٛمػ وايم٘مراهٝم٥م، وإ

ٛمتجٜم٣م أن سمالومل صدى دم وؽم٣مئؾ ٞماظمٜمؿ ظمثؾ هذه ايمػماَم٨م ايمتل  ضمّم٣مرة، وَمـ

 .اإلفمالم ايمٕمريب

ٓزمد أن ٞمٔمؼمف زمٟممهٝم٥م اإلفمالم دم سمِمحٝمح ايمِمقرة اظمٕمٙمقؿم٥م ايمتل ٞمممه٣م إٞمٛم٣م  

 قنقصمد إفمالَمٝمٝمويمتحٗمٝمؼ هذا جي٤م أن ي ،اإلفمالم ايمٕمريب فمـ اإلؽمالم

ظمآٓت ايم٘مٙمامت ايمتل ي٘متٌقهن٣م دم ؽمٌٝمؾ  قنا اظمج٣مل، وافمن دم هذقَمتخِمِم

آؽمتٔم٣مٞم٥م زمٌٔمض أزمٛم٣مء اجل٣ميمٝم٥م اظمًٙمٚم٥م  جي٤م وىمذيمؽ، سمِمحٝمح ايمِمقرة اظمٕمٙمقؿم٥م

اظمٗمٝمٚم٥م دم ايمٕمرب ايمتل سمٔمرف طم٣ٌمي٣م هذه إَمقر، ويمدهيؿ َمـ اخلػمة َم٣م يٚم٘مٛمٜمؿ َمـ 

 ايمرد زم٘مؾ ووقح وؽمٜمقيم٥م. 

صِمٝماًل َمـ ايمُ٘مت٣َّمب ورصم٣مل اإلفمالم:  وزمٛم٣مء فمٙمٝمف هم١مٞمٛم٣م ٞمحت٣مج إلم أن ٞم٠مهؾ 

َمدرزمكم زمِمقرة َِمَٜمٛمٝم٥م، وؾم٣ٌمزًم٣م يٚم٘مٛمٜمؿ أن يًتخدَمقا سمٗمٛمٝم٥َم اظمٔمٙمقَم٣مت: إلزايم٥م 

اظمُث٣مرة فمـ اإلؽمالم: إلم صم٣مٞم٤م فمٚمٙمٜمؿ فمعم ٞمْٗمؾ ايمقصمف احلٗمٝمٗمل  ايمُمٌٜم٣مت

ـَ زَمرىم٥م ورح٥م يمٙمٌممي٥م.   يمإلؽمالم: زمقصٖمف دي

 ٣مئل َمـ اظمحددات ايمتل اومؼمضمتٜم٣مدم هذا اظمج٣مل ايمٌٛم آؽمتٖم٣مدةىمام يٚم٘مـ 

 فمعم ، الم٣مر أَمثؾ يتٝمح يمقؽم٣مئؾ اإلفمــالم دم إؿمــ)ايمٝمقٞمً٘مق( يمتْمقير وؽم٣مئؾ اإلفم
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 ايمًقاء إَم٘م٣مٞمٝم٥م اظم٣ًممه٥م دم حتٗمٝمؼ اإلدارة ايمرؾمٝمدة وايمتٛمٚمٝم٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م. 

، وختتص َم٠مذات سمْمقير وؽم٣مئؾ اإلفمالم زمجٚمٝمع َم٘مقٞم٣مت ايمٌٝمئ٥م اإلفمالَمٝم٥م

 ٓت رئٝم٥ًم هل:وسمتٚمحقر ضمقل مخ٥ًم جم٣م

َمٛمٓمقَم٥م ومقافمد سمٖميض إلم ضمري٥م ايمتٔمٌغم وايمتٔمددي٥م وايمتٛمقع دم وؽم٣مئؾ  .٣

 اإلفمالم.

ايمتٔمددي٥م وايمتٛمقع دم وؽم٣مئؾ اإلفمالم، وايمت٘م٣مهم٠م دم اإلَم٘م٣مٞمٝم٣مت  .1

 آومتِم٣مدي٥م وايمُمٖم٣مهمٝم٥م دم اظمٙم٘مٝم٥م.

 ا يمٙمخْم٣مب ايمديٚمٗمراؿمل.وؽم٣مئؾ اإلفمالم زمقصٖمٜم٣م َمٛمػمً  .١

ت ايمتل سمدفمؿ ضمري٥م ايمتٔمٌغم وايمتٔمددي٥م زمٛم٣مء ايمٗمدرات اظمٜمٛمٝم٥م ودفمؿ اظم٠مؽم٣ًم .4

 وايمتٛمقع.

سمقهمغم ايمٗمدرات فمعم صٔمٝمد ايمٌٛمك إؽم٣مؽمٝم٥م َمـ أصمؾ دفمؿ وؽم٣مئؾ  .5

 اإلفمالم اظمًتٗمٙم٥م وايمتٔمددي٥م. 

وسمقهمر هذه اظم٠مذات زمٚمجٚمٙمٜم٣م ايمِمقرة اظمٛمُمقدة ظم٣م جي٤م أن سم٘مقن فمٙمٝمٜم٣م زمٝمئ٥م 

 هذه وؽم٣مئؾ اإلفمالم َمـ أصمؾ وامن ضمري٥م ايمتٔمٌغم وايمتٔمددي٥م وايمتٛمقع دم

  .ايمقؽم٣مئؾ(

  :اإلفمالم وايمتٗم٣مرب

 سمػمز َم٘م٣مٞم٥م وؽم٣مئؾ اإلفمالم دم حتٗمٝمؼ ايمتٖم٣مفمؾ وايمتٛم٣منمؿ وايمتٗم٣مرب وآٞمًج٣مم 

                                                           

، "إؿم٣مر يمتٗمٝمٝمؿ سمٛمٚمٝم٥م وؽم٣مئؾ اإلفمالم اإلفمالم:ت سمٛمٚمٝم٥م وؽم٣مئؾ َم٠مذا"ايمٝمقٞمً٘مق، فمرض ىمت٣مب (٣)

 .اظمقومع ايمرؽمٚمل
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زمكم أهمراد اظمجتٚمع ايمٌممى وزمكم اظمٛمٓمامت وايمدول اظمختٙمٖم٥م، وذيمؽ َمـ طمالل 

٥م ايمتٗمٛمٝم٣مت وايمٗمقايم٤م اإلفمالَمٝم٥م اظم٠مشمرة، ويٟميت احلقار زمكم ىمؾ اظمٙمؾ وايمٛمِحؾ دم َمٗمدَم

 هذه ايمٗمقايم٤م ايمتل سمًٜمؿ دم حتٗمٝمؼ ايمٕم٣مي٣مت.

وإذا ىم٣مٞم٦م اظمتٕمغمات ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥م  

ؽمٜمؿ أوايمت٘مٛمقيمقصمٝم٥م ومد نمغمت وصمف ايمٔم٣ممل َمـ فمدة أزمقاب، هم١من اإلفمالم ومد 

وزمُم٘مؾ رئٝمس دم ذيمؽ ؽمقاء فمـ ؿمريؼ اإلفمالَمٝمكم اظمٜمتٚمكم زم٣ميمتٕمغمات اظمختٙمٖم٥م 

أو فمـ ؿمريؼ وؽم٣مئؾ  ، ّم٣مَمكم احلٝم٣مة دم اظمجتٚمٔم٣مت اظمحٙمٝم٥م َمٛمٜم٣م وايمٔم٣مظمٝم٥مفمعم َم

ًً  اإلفمالم ايمتل سمزايد دوره٣م دم ضمٝم٣مسمٛم٣م اظمٔم٣مسة ضمتك نمدا اإلفمالم ذي٘م٣م ٣م دم رئٝم

إضم٘م٣مم، وَمـ شمؿ جي٤م ا فمعم فمٚمٙمٝم٥م إصدار سمرسمٝم٤م أويمقي٣مت آهتامَم٣مت َم٠مشمرً 

، وَمـ طمالل إفمداد زمراَم٨م ؽمٝم٣مؽم٣مت إفمالَمٝم٥م سمٔمٚمؾ زمُم٘مؾ إجي٣ميبو د طمْمطافمتام

ه٣مدهم٥م إلؾم٣مفم٥م شمٗم٣مهم٥م احلقار، ويمٝمس ىمام حيدث دم ايمٖمّم٣مئٝم٣مت وايمُمٌ٘م٥م ايمٔمٛم٘مٌقسمٝم٥م 

إيدويمقصمٝم٣مت ايمتل نمزت ايمٌٝمقت وص٣مرت َمٛم٣مزمر يت٣ٌمرى فمٙمٝمٜم٣م أصح٣مب 

اظمختٙمٖم٥م يمٛممم أهم٘م٣مرهؿ اظمٛمحرهم٥م، أو إهم٘م٣مر ايمتل سم٠مؽمس ايم٘مراهٝم٥م وايمٔمٛمػ ود 

 ن ايمًٝم٣مد وآصمتامفمل وايمديٛمل.أطمر، وزرع إضمٗم٣مد وآضمتٗم٣م

ىمذيمؽ ٓ زمد أن سمٔمتٚمد ايمًٝم٣مؽم٥م اإلفمالَمٝم٥م فمعم ايمٌحقث ايمٔمٙمٚمٝم٥م اجل٣مدة   

َمع اظمقازٞم٥م زمكم سمٙمٌٝم٥م اهتامَم٣مت اجلٚمٜمقر  ،ظمٔمرهم٥م اضمتٝم٣مصم٣مت اجلٚمٜمقر واجت٣مه٣مسمف

وسمٙمٌٝم٥م اضمتٝم٣مصم٣مسمف. وجي٤م أن سمُم٣مرك فمدد َمـ ايمقزارات واهلٝمئ٣مت واجل٣مَمٔم٣مت 

اؽم٣مت اظمًتٗمٙم٥م وإصمٜمزة ذات ايمٔمالوم٥م اظم٣ٌمذة زم٣مإلفمالم وَمراىمز ايمٌحقث وايمدر
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دم صٝم٣منم٥م ايمًٝم٣مؽم٥م اإلفمالَمٝم٥م اخل٣مص٥م زم٣محلقار، وذيمؽ إَم٣م فمـ ؿمريؼ صٙمتٜم٣م 

اظم٣ٌمذة زم٣مإلفمالم وٞمٓمٚمف ووؽم٣مئٙمف، أو زمح٘مؿ اؽمتٔم٣مٞمتٜم٣م زمٌٔمض أٞمقاع وؽم٣مئؾ 

ومؾ آسمِم٣مل اجلامهغمي إطمرى، وزمام أن وؽم٣مئؾ اإلفمالم اجلامهغمي٥م سمٔمتػم ايمٛم٣م

تٟمشمغم همٝمٜم٣م، إؽم٣مس يمثٗم٣مهم٥م احلقار وايمدافمؿ يمف، همٜمل سم٣ًمفمد فمعم دفمؿ اظمقاومػ أو ايم

 ٣م دم سمْمٌٝمؼ ايمًٝم٣مؽم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م احلقاري٥م. أؽم٣مؽمٝمًّ  اوسم٠مدي دورً 

فمـ آسمِم٣مل  لٕمٛمًتإن وؽم٣مئؾ آسمِم٣مل اجلامهغمي ٓ سمًتْمٝمع أن سم

يمنفم٥م ايمٖم٣مئٗم٥م دم اظمقاصمٜمل دم اإلومٛم٣مع وايمتٟمشمغم، ٕن آسمِم٣مل اجلامهغمي يتٚمٝمز زم٣م

ٞمٗمؾ اظمٔمٙمقَم٥م ودم ٞمممه٣م فمعم أىمػم فمدد مم٘مـ َمـ ايمٛم٣مس، إٓ أن َمرضمٙم٥م اإلومٛم٣مع 

سمتْمٙم٤م اظمقاصمٜم٥م اظم٣ٌمذة يمٔمرض احلج٨م اظمٛمْمٗمٝم٥م وايمػماهكم ايمٔمٗمٙمٝم٥م، همال ي٘مٖمل أن 

يًتٚمع ايمٛم٣مس إلم احلٗم٣مئؼ وإهم٘م٣مر اظمختٙمٖم٥م فمػم اإلذافم٥م، أو أن يُم٣مهدوه٣م فمعم 

ايم٘مٌغمة، أو يٗمرؤوا َم٣م سمٛمممه ايمِمحػ فمٛمٜم٣م، إذ ٓزمد َمـ ايمُم٣مؾم٥م ايمِمٕمغمة أو 

آؽمتٔم٣مٞم٥م زمقؽم٣مئؾ آسمِم٣مل اظمقاصمٜمل يم٘مل سم٘مٚمؾ دائرة احلقار اإلفمالَمل زمكم 

 اظمًٙمٚمكم ونمغمهؿ.

وهذا ئمٛمل أٞمف ٓ زمد َمـ ايمتٛمًٝمؼ زمكم ايمقؽم٣مئؾ اظم٣ٌمذة ونمغم اظم٣ٌمذة يمتحٗمٝمؼ 

اإليم٘مؼموٞمٝم٥م احلديث٥م فمـ  ايمٕم٣مي٣مت اظمًتٜمدهم٥م، همال يٚم٘مـ آؽمتٕمٛم٣مء زم٣ميمقؽم٣مئؾ

همٙم٘مؾ َمٛمٜم٣م دور حمدد، وجم٣مل َمٔمكم، وووم٦م َمٔمٙمقم، ، ايمقؽم٣مئؾ ايمتٗمٙمٝمدي٥م ايمٗمديٚم٥م

هم١مذا ىم٣من آسمِم٣مل اظمقاصمٜمل وم٣مدر فمعم آؽمتاميم٥م واإلومٛم٣مع، هم١من آسمِم٣مل اجلامهغمي 

 أىمثر ومدرة فمعم ايمتٌٙمٝمغ وآٞمتُم٣مر.
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إلفمداد طمْم٥م فمٙمٚمٝم٥م وقء ىمؾ هذا هم١مٞمٛم٣م دم ضم٣مصم٥م إلم وومٖم٥م فمٙمٚمٝم٥م َمتٟمٞمٝم٥م  ودم

حلقار إفمالَمل شمٗم٣مدم َمثٚمر زمكم اظمًٙمٚمكم ونمغمهؿ سمًتثٚمر همٝمف اإلَم٘م٣مٞم٣مت اظمختٙمٖم٥م 

يم٘مؾ واضمدة َمـ هذه ايمقؽم٣مئؾ إلصمراء احلقار وايمٛمٗم٣مش وسم٣ٌمدل إهم٘م٣مر زمكم 

 اظمًٙمٚمكم وأصح٣مب إدي٣من وإيديقيمقصمٝم٣مت إطمرى. 

 :اإلفمالم وشمٗم٣مهم٥م احلقار

رؽمؿ ايمًٝم٣مؽم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م ٕي زمٙمد، همتٌٛمل ٞمٓمري٥م  ي٠مدي اإلفمالم ايمدور إىمػم دم

قيمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م اإلفمالَمٝم٥م، هق اظمٔمقل فمٙمٝمٜم٣م دم أن سمٗمقم وؽم٣مئؾ ئاظمً

٣م فمعم آداب َمٜمٛم٥م اإلفمالم زمٚمٜمٚم٥م إؾم٣مفم٥م شمٗم٣مهم٥م احلقار، وجتٔمؾ َمـ ايمرأي ايمٔم٣مم رومٝمًٌ 

٣ٌمر اجلريٚم٥م، اإلفمالم زمٔمد أن اؽمُتخدَم٦م وؽم٣مئؾ اإلفمالم دم اإلشم٣مرة واخلقض دم أطم

ويرى أصح٣مب هذه ايمٛمٓمري٥م أن احلري٥م اإلفمالَمٝم٥م ضمؼ وواصم٤م وَم٠ًمويمٝم٥م دم ٞمٖمس 

ايمقوم٦م، وَمـ هٛم٣م جي٤م أن سمٗمٌؾ وؽم٣مئؾ اإلفمالم ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمتزاَم٣مت َمٔمٝمٛم٥م جت٣مه 

اظمجتٚمع، ويٚم٘مٛمٜم٣م ايمٗمٝم٣مم هبذه آيمتزاَم٣مت َمـ طمالل ووع َمًتقي٣مت أو َمٔم٣ميغم 

 .ايمتقازنَمٜمٛمٝم٥م يمإلفمالم َمثؾ ايمِمدق واظمقوقفمٝم٥م و

قيمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م، زمٟمٞمف جي٤م أن سم٘مقن وؽم٣مئؾ اإلفمالم ئوسم٠مَمـ ٞمٓمري٥م اظمً

سمٔمددي٥م، سمٔم٘مس سمٛمقع أراء وإهم٘م٣مر دم اظمجتٚمع َمـ طمالل إسم٣مضم٥م ايمٖمرص٥م 

يمٙمجٚمٝمع دم ايمٛممم وايمٔمرض، ىمام أن يمٙمجٚمٜمقر ايمٔم٣مم احلؼ دم أن يتقومع َمـ وؽم٣مئؾ 

اإلفمالَمٝمكم دم وؽم٣مئؾ اإلفمالم اإلفمالم َمًتقي٣مت أداء فمٙمٝم٣م، إو٣مهم٥م إلم ذيمؽ هم١من 

قيمٝم٣مهتؿ أَم٣مم َم٠مؽم٣ًمهتؿ ئجي٤م أن ي٘مقٞمقا َم٠ًمويمكم أَم٣مم اظمجتٚمع، إو٣مهم٥م إلم َمً
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 اإلفمالَمٝم٥م. وحتٓمر هذه ايمٛمٓمري٥م فمعم وؽم٣مئؾ اإلفمالم ٞممم أو فمرض َم٣م ي٣ًمفمد أو

 حيرض فمعم اجلريٚم٥م أو ايمٔمٛمػ أو َم٣ميمف سمٟمشمغم ؽمٙمٌل فمعم اظمجتٚمع. 

ٜمٚم٥م، زمٗمدر َم٣م يمٙمثٗم٣مهم٥م َمـ َمٗم٣مهم٥م ىمٌغمة ويمذيمؽ هم١من شمٚمرات احلقار دم ايمث

أدوار وسمٟمشمغمات دم ىمؾ إٞم٣ًمق ايمٖم٘مري٥م وايمًٙمقىمٝم٥م دم اظمجتٚمٔم٣مت فمػم 

ايمٔمِمقر، يم٘مـ ايمذي ي٘م٤ًم احلقار ايمثٗم٣مدم إجي٣مزمٝم٣مسمف وزمٔمده اإلٞم٣ًمين ايمٗمقيؿ هق 

 ايمتٔمدد ايمثٗم٣مدم وايمٗمٌقل زمف.

وسمثٚمر دم َمٗم٣مزمٙمف ودم نمٝم٣مب احلقار ايمثٗم٣مدم ٞمٖمتٗمد إجي٣مزمٝم٣مسمف وشمٚمراسمف ايم٘مػمى، 

شمٗم٣مهم٥م آؽمتٌداد زمحٝم٧م يٗمقد اظمجتٚمع إلم ضم٣ميم٥م ؽمٙمٌٝم٥م َمـ فمدم ايمتقازن وفمدم 

ايمؼمازمط، وزم٣ميمت٣مرم ووع اظمجتٚمع دم إؿم٣مريـ: إَّم٣م ايمتِم٣مدم زمكم إهم٘م٣مر وآجت٣مه٣مت 

اظمتٔم٣مرو٥م وايمقصقل يمٙمِمدام اظم٣مدي، أو اوٚمحالل ايم٘مؾ دم هم٘مر واضمد واجت٣مه 

ض اإلزمداع، وَمقت ايمتٛمقع، وايمتقومػ ايمت٣مم فمـ مم٣م ئمٛمل اٞمٗمرا سمًٙمْمل َمٛمٖمرد

 احلرىم٥م احلٝمقي٥م اظمًتٚمرة.

ويمٛممم وإؾم٣مفم٥م شمٗم٣مهم٥م احلقار وايمتٔم٣ميش زمكم ايمُمٔمقب فمٙمٝمٛم٣م آفمتامد فمعم 

وذيمؽ يمٛممم شمٗم٣مهم٥م احلقار زمدٓ َمـ ، اإلفمالم زمٚمختٙمػ حم٣موره اظمًٚمقفم٥م واظمرئٝم٥م

يمُمٔمقب سمتُم٘مؾ َمـ همرد وإٞمف َمـ اظمتٖمؼ فمٙمٝمف أن وصمدان إ : شمٗم٣مهم٥م ايمٌماع

طمالل َمٛمٓمقَم٥م شمالشمٝم٥م إوالع: )اإلفمالم، ايمتٔمٙمٝمؿ، وايمثٗم٣مهم٥م(، وَمـ اظمتٖمؼ فمٙمٝمف أن 

ايمّمٙمع إول وإهؿ هق اإلفمالم، وي٘مت٤ًم أمهٝم٥م طم٣مص٥م دم صٝم٣منم٥م هم٘مر 

 ووصمدان ايمُمٔمقب.
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وسمزداد أمهٝم٥م اإلفمالم دم وقء اظمتٕمغمات ايمدويمٝم٥م واإلومٙمٝمٚمٝم٥م واظمحٙمٝم٥م، 

٣مب فمٌم صمديد، وٞمٓم٣مم دورم صمديد، ؾم٣مرك اإلفمالم دم همقؤم٦م ايمٔم٣ممل فمعم أفمت

صٛمع هذه اظمتٕمغمات ايمٔم٣مظمٝم٥م اجلديدة، همٗمد دطمؾ ايمٔم٣ممل فمٌم اظمٔمٙمقَم٣مت، أو شمقرة 

اظمٔمٙمقَم٣مت ايمتل أصٌح٦م ذات دور أؽم٣مد دم صٛم٣مفم٥م ايمٗمرار، وسمقصمٝمف ايمًٝم٣مؽم٣مت، 

م إلم وطم٣مص٥م زمٔمد ايمثقرة اهل٣مئٙم٥م دم سم٘مٛمقيمقصمٝم٣م آسمِم٣مٓت، واٞمتٗم٣مل فمٌم اإلفمال

فمٌم ايمٖمّم٣مء وإومامر ايمِمٛم٣مفمٝم٥م ونمغمه٣م َمـ سم٘مٛمقيمقصمٝم٣مت آسمِم٣مل اظمتْمقرة، 

ٞمؼمٞم٦م وأصمٜمزة احل٣مؽم٤م أرم ايمذىمٝم٥م، ووؽم٣مئؾ ايمتقاصؾ آصمتامفمل، وطم٣مص٥م اإل

همٗمد حتقل ايمٔم٣ممل ٞمتٝمج٥م يمثقريت اظمٔمٙمقَم٣مت وسم٘مٛمقيمقصمٝم٣م آسمِم٣مل إلم وضمدة ىمقٞمٝم٥م 

 واضمدة.

ه ايمتٕمغمات، فمٙمٝمف واصم٤م ايمدفمقة ويم٘مل يٗمقم اإلفمالم زمدوره دم طمّمؿ هذ

يمثٗم٣مهم٥م احلقار َمع أطمر، هم١من فمعم َم٠ًمورم اإلفمالم، حتٚمؾ سمقوٝمح ايمٗمٝمؿ 

اإلؽمالَمٝم٥م ايمٌٛم٣مءة ٕصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت وايمٔمٗم٣مئد وسمِمحٝمح ايمِمقرة ايمذهٛمٝم٥م ايمتل 

سمروج هل٣م ايمقؽم٣مئؾ اظمٕمرو٥م يمتُمقيف هذه ايمِمقرة. وايمتٟمىمٝمد فمعم أن احلقار زمٚم٣ٌمدئف 

فمٙمٝمٜم٣م اإلؽمالم يمتحٗمٝمؼ ايمٔمدل وايمت٘م٣مهمؾ وايمتّم٣مَمـ واخلغم يمٙمٛم٣مس ايمٛمٌٝمٙم٥م ايمتل حي٧م 

 .٣ممجٝمٔمً 

 :اظمقوقفمٝم٥م دم اإلفمالم

أصٌح٦م وؽم٣مئؾ اإلفمالم أداة رئٝم٥ًم دم زم٧م روح ايمتٔم٣ميش، وايمًٙمؿ ايمٔم٣مظمل، 

وح٣مي٥م اظمجتٚمٔم٣مت َمـ أهم٣مت، وَمـ واصم٤م هذه ايمقؽم٣مئؾ اإلفمالَمٝم٥م أٓ سمٛمزيمؼ 

٘م٣مر ايمٔم٣مَم٥م يمتتحقل فمـ َمقاشمٝمٗمٜم٣م ايمممهمٝم٥م، همتِمٌح فمـ اظمقاشمٝمؼ ايمدويمٝم٥م دم ح٣مي٥م إهم
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رَمز َمـ رَمقزه، وهٛم٣م يٛمٌٕمل فمعم يمَمٔمقل هدم، أو اؽمتٜمت٣مر، أو حتٗمغم يمديـ، أو 

وؽم٣مئؾ اإلفمالم أن سمٌٗمك زمٔمٝمدة فمـ اإلؽم٣مءة يمألدي٣من، وسمرهمض اظم٣ًمس زمرَمقزه٣م 

 .وَم٣م يؼمسم٤م فمٙمٝمف َمـ اؽمتث٣مرة ظمُم٣مفمر أسم٣ٌمع هذه إدي٣من

اظمًٙمٚمقن إلم سمٌٛمٝمف، ٞم٣مزمع َمـ َمٔمتٗمدهؿ زمحري٥م اطمتٝم٣مر إن احلقار ايمذي ئًمك 

ىمٖمٙمتف ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، واحلقار يًتقصم٤م دم اظمٔمتٗمد ايمديـ، همٙم٘مؾ همرد ضمؼ 

أهؿ  وايمثٗم٣مهم٥م. وَمـأوايمديـ أوايمٙمٕم٥م أوايمٔمرق أاضمؼمام أطمر اظمختٙمػ دم ايمٙمقن 

ـ َمذوط ٞمج٣مح احلقار اإلؽمالَمل َمع أطمر، أن يتخٙمص اظمثٗمٖمقن اظمًٙمٚمقن 

ايمُمٔمقر زمٟمهنؿ َمتٜمٚمقن دم طمْم٣مهبؿ، وأن يتخٙمقا فمـ إؽمٙمقب آفمتذاري، 

 وايمدهم٣مع اظمًتٚمر فمـ ايمذات. 

ويمذيمؽ همٔمعم وؽم٣مئؾ اإلفمالم دم ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م ضمكم سمتٛم٣مول أطمر دم 

وؽم٣مئٙمٜم٣م ووع طمريْم٥م َمٔمرهمٝم٥م سم٣ًمفمده٣م ظمٔمرهم٥م ىمؾ سمٝم٣مر دم ايمٔم٣ممل ايمٕمريب فمعم ضمدة، 

ايمقوم٦م اهمف وهمؼ صٝم٣منم٥م سمتٛم٣مؽم٤م َمٔمف، َمع احلٖم٣مظ دم ضمتك سمًتْمٝمع خم٣مؿمٌتف واؽمتٜمد

 فمعم ايمثقازم٦م ايمديٛمٝم٥م يمٙمٚمجتٚمع اظمًٙمؿ.  فٞمٖمً

وَمـ شمؿ ٓزمد أن سمًٌؼ هذه ايمػماَم٨م َمٔمرهم٥م سم٣مَم٥م زم٣ميمتٝم٣مرات اظم٠مشمرة اظمًتٜمدهم٥م 

وسمقصمٜم٣مهت٣م ايمثٗم٣مهمٝم٥م، وافمتامد َمٛمٜم٨م فمٙمٚمل دم احلقار َمٔمٜم٣م، وآيمتزام زم٣مظمقوقفمٝم٥م 

ٜم٣م وحتديد مج٣مفم٣مت احلقار ايمتل يٚم٘مـ ضمٌمه٣م دم يمٝم٘مقن ؽمٌٝماًل يمٙمقصقل إيمٝم

 رصم٣مل اإلفمالم واظمٖم٘مريـ وإدزم٣مء وايمٖمٛم٣مٞمكم وممثقم َمٛمٓمامت اظمجتٚمع اظمدين.

ايمٌح٧م فمـ ايمقصمقه اإلجي٣مزمٝم٥م دم ايمثٗم٣مهم٣مت وإزمرازه٣م،  وفمعم وؽم٣مئؾ اإلفمالم

 وسمٛمٚمٝم٥م روح ايمٛمٗمد ايمذايت يمتالدم ايمًٙمٌٝم٣مت دم ايمٛمٓمرة اظمّمخٚم٥م يمٙمذات، أو ازدراء
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أطمر، وصٝم٣منم٥م صقرة إٞم٣م وأطمر، دم إؿم٣مر َمـ ايمٖمٜمؿ اظمٔمٚمؼ واظمت٣ٌمدل، وسمٔمزيز 

ايمرنم٥ٌم اظمُمؼمىم٥م دم ايمدهم٣مع فمـ ايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل سمّمٚمـ ايمتٖم٣مفمؾ اإلجي٣ميب اخلالق 

ا فمـ ىمؾ أؾم٘م٣مل ٣م وزمٔمٝمًد زمكم ايمُمٔمقب وايمثٗم٣مهم٣مت وايمًٔمل ٕن ي٘مقن احلقار رصٝمٛمً 

٥م ايمٖم٘مري٥م، وفمدم ايمتحٝمز يمٙمذات فمعم ضم٣ًمب ايمتُمٛم٨م وايمتٔمِم٤م، وافمتامد ايمٛمزاه

أطمر، وٞمٌذ آٞمتٗم٣مئٝم٥م دم سمْمٌٝمؼ ايمٗمقافمد واظمقاشمٝمؼ ايمدويمٝم٥م، واضمؼمام ضمٗمقق 

اإلٞم٣ًمن ورهمض ؽمٝم٣مؽم٥م ايم٘مٝمؾ زمٚم٘مٝم٣ميمكم، أو ايمتحدث زمٟمؽمٙمقزمكم خمتٙمٖمكم دم احلقار 

ايمداطمقم ودم احلقار َمع أطمر، وفمدم سمقـمٝمػ احلقار خلدَم٥م أنمراض آٞمٝم٥م ورهمض 

َمٔم٣ميغم شم٣مزمت٥م ظمٖم٣مهٝمؿ ايمتٗمدم وايمتخٙمػ ايمثٗم٣مدم واحلّم٣مري يٖمروٜم٣م ؿمرف وصمقد 

 .فمعم أطمر

ىمام يٛمٌٕمل ايمٌح٧م فمـ َم٣ًمضم٥م يمٖمٜمؿ أطمر، وسمٗمدير َم٣ًمضم٥م آطمتالف َمٔمف. 

٣م يمٙمٕم٣مي٥م إذا ا ؽمٝمئً ويٚم٘مـ ايمٌدء زم٣مٓهمؼماض أن وخ٣مَم٥م ضمجؿ آطمتالف يمٝمس أَمرً 

٣م، أو إذا دم أن ي٘مقن خمتٙمٖمً ىم٣من يٛمْمٙمؼ َمـ َمٌدأ آفمؼماف زمقاومٔمٝمتف وضمؼ ص٣مضمٌف 

ىم٣من يقـمػ ىمٚمدطمؾ أؽم٣مد يمٖمٜمؿ هم٘مرة ايمتٔمددي٥م وومٌقل وصمقد ايمتٛمقع دم إؿم٣مر 

 ايمذات.

 :شمٚمرات احلقار دم اإلفمالم

إن َمـ أهؿ شمٚمرات احلقار دم اإلفمالم سمِمحٝمح صقرة أطمر، َمـ أصمؾ 

ايمقصقل إلم رهمض ٞمٓمري٣مت ضمتٚمٝم٥م ايمٌماع زمكم احلّم٣مرات وايمثٗم٣مهم٣مت، وايمتحذير 

ْمقرة احلٚمالت ايمتل سمًٔمك إلم سمٔمٚمٝمؼ اخلالف وسمٗمقيض ايمًٙمؿ وايمتٔم٣ميش، َمـ طم
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َمـ أصمؾ طمٙمؼ  وىمذيمؽ ايمتٔمريػ زمحؼ أطمر دم آطمتالف ايمٖم٘مري واظمٔمردم

أهم٘م٣مر صمديدة ورؤى َمتٕمغمة، وَمع اٞمتُم٣مر ايمٗمٛمقات ايمٖمّم٣مئٝم٥م ٞمجد أن ايمػماَم٨م 

ايمدفمقة احلقاري٥م ومد ضمِمٙم٦م فمعم صمزء يًغم َمـ زمراَم٨م هذه ايمٗمٛمقات، ويتؿ همٝمٜم٣م 

 إلم شمٗم٣مهم٥م احلقار ايمٌٛم٣ّمء، َمـ أصمؾ سمٔمزيز ايمتامؽمؽ آصمتامفمل.

وزمذيمؽ ٞمجد أن َمـ أهؿ شمٚمرات زمراَم٨م احلقار دم اظمج٣مل اإلفمالَمل ٞممم 

إهم٘م٣مر ايمِمحٝمح٥م اظمًتٚمدة َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م فمـ ؿمريؼ ايمٗمٛمقات 

ٞمؼمٞم٦م، واظمجالت، وايمِمحػ وايمتٙمٖمزيقٞم٣مت، واإل واإلذافم٣مت، ايمٖمّم٣مئٝم٥م،

اظمجالت، وايم٘مت٤م، ونمغمه٣م. وٞممم اظمٔمٙمقَم٣مت ايمِمحٝمح٥م فمـ اظم٣ٌمدئ اإلؽمالَمٝم٥م و

زمُمتك ايمٙمٕم٣مت وٓؽمٝمام اإلٞم٘مٙمٝمزي٥م، وايمٖمرٞمًٝم٥م، وايمروؽمٝم٥م، وايمِمٝمٛمٝم٥م، ويتقلم ذيمؽ 

 ايمٔمٙمامء اظمتخِمِمقن. 

وومد صمرى دم ايمٝمقٞمً٘مق أشمٛم٣مء ايمدورة ايمرازمٔم٥م وايمًٌٔمكم زمٔمد اظم٣مئ٥م يمٙمٚمجٙمس 

يمت٘م٣مهمؾ وايمتداطمؾ وايمٔمالوم٥م ايمقشمٝمٗم٥م ايمتل سمرزمط زمكم ضمري٥م ضمقار سمؿ ايمتٟمىمٝمد همٝمف فمعم ا

 .ايمتٔمٌغم واضمؼمام ايمٔمٗم٣مئد وايمرَمقز ايمديٛمٝم٥م

 وَمٛمف ٞمًتْمٝمع أن ٞمًتٛمت٨م ايمتقصٝم٣مت ايمت٣ميمٝم٥م: 

فمعم ضمري٥م  فذاسمإن اضمؼمام اخلِمقصٝم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م واظمح٣مهمٓم٥م دم ايمقوم٦م  -

تداول ايمتٔمٌغم أَمر ؽمٝمٌدو فمعم ايمدوام زمٚمٓمٜمر سمقسمر يتٔمكم َمٛم٣مومُمتف وايم

 زمُمٟمٞمف دم أي جمتٚمع ديٚمٗمراؿمل. 

                                                           

(
1

 )http://www.unesco.org.  
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همال يقصمد أي ٞمٓم٣مم  .جي٤م اضمؼمام ضمٗمقومٛم٣م اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمدي٣مٞم٥م وايمثٗم٣مهم٥م -

سمراسمٌل أو هرَمل همٝمام يتٔمٙمؼ زمحٗمقق اإلٞم٣ًمن، همحٗمقق اإلٞم٣ًمن 

 .ؽمٙمًٙم٥م َمؼمازمْم٥م واضمؼماَمٜم٣م هق زم٣ميمتحديد َم٣م يّمٚمـ يمٙمٖمرد ىمراَمتف

٣مرب وإؽمٜم٣مَم٣مت ٓفمؼماف زمٟمن ايمتٛمقع ايمثٗم٣مدم يًتٚمد َمٔمٝمٛمف َمـ جتا -

 مجٝمع ايمٌٙمدان وايمثٗم٣مهم٣مت وايمُمٔمقب.

حٝم٧م ٓ ، زمايمتٛمقع ايمثٗم٣مدم ئمزز ايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ويٗمٝمؿ أروٝم٥م َمُمؼمىم٥م  -

 يٚم٘مـ ٕي شمٗم٣مهم٥م أن سمدفمل ايمٖمّمؾ فمعم ؽم٣مئر ايمثٗم٣مهم٣مت. 

٣م فمعم وؽم٣مئؾ اإلفمالم إن ىم٣مٞم٦م ضمرة وسمٔمددي٥م وَمٜمٛمٝم٥م وم٣مدرة هل أيًّم  -

 .ٓطمتالهم٣متسمقهمغم َمٛمتدى يمٙمتٖم٣موض ايمًٙمٚمل زمُمٟمن هذه ا

*        *        * 
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 () اإلعالو ًقضيح احلٌار
 

سم٠مىمد اظمتٕمغمات أن وؽم٣مئؾ اإلفمالم ايمٝمقم سمّمْمٙمع زمٚمٜم٣مم اسمِم٣ميمٝم٥م، مترىمزت 

دم صٝم٣منم٥م وسم٘مقيـ ايمِمقرة اإلفمالَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل ضم٣مست )ايمٔمرب واظمًٙمٚمكم( 

أصٌح َمـ  فمػم آٓف ايمرؽم٣مئؾ ايمٝمقَمٝم٥م َمـ طمالل اؽمتخدام وؽم٣مئؾ اإلفمالم، يمذا

ايميوري رصد وحتٙمٝمؾ َمالَمح ايمِمقرة ايمذهٛمٝم٥م وحم٣مور احلقار ايمٔم٣مظمل زمكم 

إدي٣من وايمثٗم٣مهم٣مت وؽمٌؾ ايمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜم٣م فمٙمٚمٝم٣ًّم وإفمالَمٝم٣ًّم، وَمـ اظم٠مىمد أن اظم٠ممتر 

ايمٔم٣مظمل ايمذي سمٛمٓمٚمف وزارة إووم٣مف وزمرفم٣مي٥م ايمًٝمد رئٝمس اجلٚمٜمقري٥م يٚمثؾ همرص٥م 

وايمٖم٘مري٥م، وىمذيمؽ آسمٖم٣مق وايمقهم٣مق فمعم  فمٓمٝمٚم٥م يمٙمتقصؾ إلم إؽمس اظمٔمرهمٝم٥م

إؽمؼماسمٝمجٝم٥م َمت٘م٣مَمٙم٥م جتٔمؾ َمـ ضمقار إدي٣من وايمثٗم٣مهم٣مت صمًنا يمٙمًالم واظمح٥ٌم زمكم 

 دول ايمٔم٣ممل: 

 َمٖمٜمقم ضمقار إدي٣من: 

يْمٙمؼ َمٖمٜمقم ضمقار إدي٣من فمعم اظمٛمتدي٣مت وآصمتامفم٣مت ايمتل سم٘مقن زمكم 

اموّي٥م اظمختٙمٖم٥م هبدف حتٗمٝمؼ ًّ نم٣مي٣مٍت َمٔمّٝمٛم٥م َمٛمٜم٣م ٞمٌذ ايمٔمٛمػ  أسم٣ٌمع ايمّدي٣مٞم٣مت ايم

وايمّْم٣مئٖمل، وَم٘م٣مهمح٥م اإلره٣مب، وايمقصقل إلم ٞمٗمْم٥م سمالومل،  لوايمّتٚمٝمٝمز ايمٔمروم

اموّي٥م هبدف ايمّتٔم٣مون َمـ أصمؾ َمِمٙمح٥م  ًّ ووم٣مؽمٍؿ َمُمؼمك زمكم مجٝمع أسم٣ٌمع ايمّدي٣مٞم٣مت ايم

ايمٌممّي٥م وزمام ئمقد زم٣ميمٛمّٖمع فمٙمٝمٜم٣م دم مجٝمع اظمج٣مٓت، وزمام جيٛمٌّٜم٣م خم٣مؿمر اخلالف 

 ٛم٣مضمر.وايمتّ 

                                                           

( ) صم٣مَمٔم٥م ايمٗم٣مهرة -ىمٙمٝم٥م اإلفمالم إؽمٌؼ دايمٔمزيز، فمٚمٝمفمٌد ايمًٝمد أ.د. ؽم٣مَمل. 
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 َمٖمٜمقم ضمقار ايمثٗم٣مهم٣مت: 

وهق فم٣ٌمرة فمـ َمٖمٜمقم يُمغُم إلم دور سمٔمزيز احلقار زمكم شمٗم٣مهم٣مت ايمُمٔمقب 

 ايمُمٔمقب، ىمام ُئمرُف ضمقار ايمثٗم٣مهم٣مت كمٗم٣مدّم زمشماظمختٙمٖم٥م، مم٣ّم يًٜمُؿ دم زمٛم٣مِء سم٣ٌمدٍل 

زمٟمّٞمف فم٣ٌمرٌة فمـ َمُم٣مرىم٥م إهم٘م٣مر، وأراء ايمثٗم٣مهمّٝم٥م اظمتٛمقفم٥م زمكم همئ٣مٍت ؾمٔمٌّٝم٥م، أو 

ومّٝم٥ٍم، وي٠مدي ذيمؽ إلم همٜمِؿ آطمتالف زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت، وايمٔمٚمؾ فمعم سمٗمري٤م أراء فمر

َمًٔم٣م َمـ طمالل سمقوٝمح ايمتٗم٣مرب ايمثٗم٣مدم اظمٌٛمل فمعم طمِم٣مئص حمددة، َمثؾ: ايمٙمٕم٣مت، 

 وإطمالق، وايمت٣مريخ، وايمديـ، ونمغمه٣م.

 ذوط ضمقار ايمثٗم٣مهم٣مت: 

ٍط أؽم٣مد َمـ وصمقد آضمؼمام اظمُت٣ٌمدل زمكم أؿمراف احلقار ايمثٗم٣مدم ىممم -

ذوط ٞمج٣مح ضمقار ايمثٗم٣مهم٣مت، وسمٗمدير ايمثقازم٦م ايمٖم٘مرّي٥م زمكم أؿمراف احلقار، 

 واضمؼمام آطمتالف دم أراء.

اضمؼمام اخلِمقصّٝم٥م ايمثٗم٣مهمّٝم٥م زمكم أؿمراف احلقار، وايمتل سمٔمتٚمد فمعم همٜمؿ أن  -

يم٘مؾ شمٗم٣مهم٥ٍم ومٝماًم طم٣مص٥ٌم هب٣م ٓ جيقز جت٣موزه٣م، أو ايمتٔمدي فمٙمٝمٜم٣م زمٟمي ؾم٘مؾ َمـ 

 إؾم٘م٣مل.

جتٛم٤ّم إؿمالق إضم٘م٣مم اظمًٌُٗم٥م ضمقل شمٗم٣مهم٥ٍم َمٔمٝمّٛم٥م، َمـ طمالل آفمتامد فمعم  -

 سمٗمٝمٝمؿ أضمد َمٓم٣مهره٣م ايمثٗم٣مهمٝم٥م، َمثؾ: ايمٖمٛمقن، وإدب، ونمغمه٣م.

همٜمؿ ايمتٟمشمر ايمثٗم٣مدم ايمٓم٣مهر: فمٛمد ايمثٗم٣مهم٣مت ايمتل افمتٚمدت فمعم ايمتٌٔمّٝم٥م  -

ٓومتِم٣مدي، أو ايمثٗم٣مهمٝم٥م، وطمِمقًص٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٔم٣مين َمـ آؽمتٔمامر ايمًٝم٣مد، أو ا

 ايمثٗم٣مدم.
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 أهداف ضمقار ايمثٗم٣مهم٣مت: 

زمٛم٣مء صمًقر َمـ ايمتقاصؾ ايمٖمّٔم٣مل زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت ايمُمٔمٌّٝم٥م وايمٔم٣مظمّٝم٥م اظمختٙمٖم٥م،  -

واظم٣ًممه٥ُم دم َمٛمع اٞمدٓع احلروب زمكم ايمدول َمـ طمالل: آفمتامد فمعم ايمتٗمري٤م 

 ايمثٗم٣مدم، وايمٖم٘مري زمكم ايمُمٔمقب.

دم زمكم ايمدول، مم٣ّم يًٜمُؿ دم زمٛم٣مء سمرازمٍط سمٔمزيُز دور ايمت٣ٌمدل ايمدزمٙمقَم٣مد ايمثٗم٣م -

 شمٗم٣مدم فم٣مظمل.

سمٗمديُؿ ايمدفمؿ يمٙمتٔم٣مون آومتِم٣مدي زمقصٖمف جم٣مٓ َمـ اظمج٣مٓت اإلٞم٣ًمٞمّٝم٥م ايمتل  -

 سمٔمتٚمُد فمعم وصمقِد ضمقار شمٗم٣مدم َمًتٚمر.

دفمؿ دور احلقار إطمالومل ايمٗم٣مئؿ فمعم شم٣مزم٦م اإلجي٣مزمّٝم٣مت زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت  -

ٌّٝم٣مت ايمثٗم٣مهمّٝم٥م اظمُختٙمٖم٥م ومدر اظمًتْم٣مع، همٚمج٣مٓت اظمُمؼمىم٥م، وايمًٔمل يمتجٛم٤ّم ايمًٙم

 ضمقار ايمثٗم٣مهم٣مت ئمتٚمُد فمعم دفمؿ جمٚمقفم٥ٍم َمـ اظمج٣مٓت، وهل: 

: وهق َمـ أهؿ جم٣مٓت ضمقار ايمثٗم٣مهم٣مت: إذ ئمتٚمُد فمعم لاظمج٣مل ايمثٗم٣مدم ايمديٛم

ضورِة ايمتٗمري٤م زمكم ايمُمٔمقب، وإهمراد َمـ ايمدي٣مٞم٣مت اظمختٙمٖم٥م فمـ ؿمريؼ زمٛم٣مء 

فمعم وضمدِة ايمٖم٘مر ايمثٗم٣مدم اإلٞم٣ًمين، وجتٛم٤ّم أّي٥م َمٓم٣مهر يمٙمٔمٛمٌمّي٥م  فمالوم٣مت وم٣مئٚم٥م

ايمديٛمٝم٥م ايمتل سم٠مدي إلم ضمدوث ايمٔمديد َمـ ايم٘مقارث زمكم إهمراد زم٤ًٌم آطمتالف 

 ايمديٛمل.

: وهق اظمج٣مُل ايمذي ئمتٚمُد فمعم سمْمقير ايمٔمالوم٣مت اظمج٣مل ايمثٗم٣مدم ايمًٝم٣مد

ايمًٝم٣مؽمّٝم٥م وايمثٗم٣مهمّٝم٥م َمثؾ:  ايمًٝم٣مؽمّٝم٥م زمكم ايمدول، َمـ طمالل آؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣مخلػمات

 اٞمتُم٣مر همروع يمألضمزاب ايمًٝم٣مؽمّٝم٥م زمكم دوِل ايمٔم٣ممل.
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زمكم ايمدول فمـ ؿمريؼ  ي: وهق وصمقد سمٗم٣مرب اومتِم٣مداظمج٣مل ايمثٗم٣مدم آومتِم٣مدي

سمٛمقع ايمثٗم٣مهم٣مت، ودفمؿ  ٣مب همروع يمٙمممىم٣مت َمتٔمددة اجلٛمًٝم٣مت مم٣م يًٜمؿ دمْماؽمتٗم

هذا اظمج٣مل َمـ احلقار ايمثٗم٣مدم آؽمتثامرات ايمدويمٝم٥م اظمُمؼمىم٥م، وَمـ إَمثٙم٥م فمعم 

 اهمتت٣مح همروع يمٙمٚمْم٣مفمؿ ايمٔم٣مظمٝم٥م زمكم دول ايمٔم٣ممل.

: وهق اظمج٣مل إىمثر ؾمٚمقيمٝم٥م زمكم اظمج٣مٓت ايم٣ًمزمٗم٥م: اظمج٣مل ايمثٗم٣مدم آصمتامفمل

ذ هيدف إلم اجلٚمع زمكم ىمؾ اظمج٣مٓت ايمثٗم٣مهمٝم٥م، َمـ طمالل آفمتامد فمعم دفمؿ إ

 آومتِم٣مدي٥م.احلقارات ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م، و

 َمٖمٜمقم احلقار ايمٌٛم٣مء:

 ؾمخِمكم زمكم ايم٘مالَمل أو لايمٙمٖمٓم ايمتقاصؾ أؾم٘م٣مل َمـ ؾم٘مُؾ  هق احلقار

 وئمدُّ  إدي٣من، إلم يمٙمدفمقة وؿمريٗم٥م وايمُمٔمقب، إهمراد زمكم ووؽمٝمٙم٥م أىمثر، أو

 ٞمٓمر، وصمٜم٣مت أو َمٔمٝمَٛم٣ًم، َمقوقفًم٣م يتٛم٣مول وهق زمٗمقافمده، يٙمتزم ظمـ ضمّم٣مري٥م ؽمٚم٥م

 ي٘مقن ضمكم لايمرؽمٚم ايمْم٣مزمع يتخذ وومد إصدوم٣مء، زمكم ٣ملىم٣محل ؾمخِمٝم٥ّم مهقًَم٣م أو

 ئمتٚمُد  زمٝمٛمام ايمًٝم٣مؽمٝمكم، زمكم احلقار أو َمثاًل  ىم٣مظمح٣مضات سمٔمٙمٝمٚمٝم٥م أَم٣مىمـ وٚمـ

 إم زمكم يدورُ  ايمذي احلقار ىمذيمؽ َمت٘مٙمؿ، واضمد ؿمرف فمعم أو اإليامءات، فمعم

 فمعم سمٌٛمك لتايم احلقار َمـ أٞمقافًم٣م هٛم٣مك أن زمٝمد ايمٛمْمؼ، ظمرضمٙم٥م وصقيمف ومٌؾ وؿمٖمٙمٜم٣م

 . وايمٛمتٝمج٥م إؽمٙمقب أؽم٣مس

 َمـ ايمتقصؾ ويتؿ ٞم٣مهمع، ضمٗمٝمٗمل هدف إصمرائف وراء ي٘مٚمـ ايمذى احلقار

 اظمتدرزمكم َمع ضمقاًرا يجير ىم٣من ايمٌممي٥م ايمتٛمٚمٝم٥م َمدرب إجي٣مزمٝم٥م: ٞمت٣مئ٨م إلم طماليمف

 ه٣مدئ٥م وزمْمريٗم٥م خمتٙمٖم٥م، ٞمٓمر وصمٜم٣مت زمتٗمديؿ ايمٛمٗم٣مش يوجير يممطمر، سمٗمٌٙمٜمؿ ضمقل
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 زمٔمّمٜم٣م، إؿمراف ىمؾ حتؼمم وهمٝمف اظمٔمٗمقل، فمـ اخلروج أو ايمتجريح َمـ ختٙمق

 وسمقصمٝمف أطمر، ايمْمرف سم٘مذي٤م دون وزمراهكم، ضمج٨م َمـ يمديف َم٣م اجلٚمٝمع ويٗمدم

 .ورائف َمـ اظمٛمُمقدة ايمٛمتٝمج٥م إلم ايمقصقل اظمحِمٙم٥م وسم٘مقن يمف، آهت٣مَم٣مت

 ذوط احلقار ايمٌٛم٣مء: 

 سمتًؿ َم٣م وفم٣مدة ىم٣ميمٙمٕم٥م، َمُمؼمىم٥م أروٝم٥م فمعم اظمتح٣موريـ جيٚمع فمام ايمٌح٧م

 .ؿمرف ىمؾ يمدى اظمقوقفمٝم٥م احلٗم٣مئؼ سمّقهمر صم٣مٞم٤م إلم زم٣مهلدوء،

 هق َمٛمف ايمرئٝمس هم٣مهلدف يمٙمُٚمْم٣مضمٛم٥م: ويمٝمس يمٙمحقار إؿمراف اؽمتٔمداد

 وصمٜم٣مت سمٔمزز وٓ ايمِمحٝمح، ايمتٖم٘مغم ختدم إجي٣مزمٝم٥م ٞمت٣مئ٨م إلم وايمقصقل ايمتٖم٣مفمؾ

 .نمغمهؿ دون أؾمخ٣مص سمٖمقق سمدفمؿ أو ؾمخِمٝم٥م، ٞمٓمر

 َمـ يمًامفمف ايمرنم٥ٌم فمدم إزمداء أو َمٗم٣مؿمٔمتف، دون ٔطمرا يمٙمْمرف آؽمتامع

 .آؽمتامع أدب فمـ سمٛمؿ ٓ صمًدي٥م زمحرىم٣مت وايمٗمٝم٣مم وايمتػمم، ايمتٟمهمػ طمالل

: َمثؾ زم٘مٙمامت احلقار زمدء أو إطمرى، يمألؿمراف آهت٣مَم٣مت سمقصمٝمف فمدم

 َمـ وسمٗمْمٔمف احلقار سمٛمٜمل ٕهن٣م وذيمؽ :"فمٙمٝمؽ يمزاًَم٣م أو فمٙمٝمؽ، اظمٖمروض َمـ"

 ايمتح٘مؿ زمٛمػمة َمٕمٙمًٖم٣م ىمالًَم٣م يمف يقصمف َمـ َمع ايمتح٣مور يٗمٌؾ يمُمخص هم٘مٝمػ َمٛمٌتف،

 .وآؽمتٔمالء

 ىم٣مٞمقا صمديدة ضمٗم٣مئؼ سمٗمٌؾ اظمتح٣موريـ فمقم سمٖمرض ايمتل زم٣مظمروٞم٥م ايمتٚمتع

 .اظمس أو يمٙمٛمٗم٣مش وم٣مزمٙم٥م نمغم يٓمٛمقهن٣م

 احلقار، ذم إرحيٝم٥م ذيمؽ حيٗمؼ ضمتل ؾمخص يأ جت٣مه ضمٗم٣مدإ َمـ ايمتخٙمص

 َمٔمف، ٞمتح٣مور ايمذى ايمُمخص جت٣مه ىمراهٝمتٛم٣م زم٤ًٌم َمًًٌٗم٣م ؽمٙمٌٝم٥م ٥مٞمتٝمج سمقومع لويٛمٜم

 .ؽم٣مزمٗم٥م ؾمخِمٝم٥م َمقاومػ َمـ يمالٞمتٗم٣مم وهمرص٥م ىمره، فمـ ايمتٔمٌغم َمـ ايمٗمِمد همٝمتخذ
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 اإلجي٣مزمٝم٥م احلٗم٣مئؼ ؽمٝمّمٝمع ايمٔمِمٌل هم٣ميمًٙمقك آٞمٖمٔم٣مل، وفمدم اهلدوء ايمتزام

 .اظمتح٣مورون يٚمتٙم٘مٜم٣م ايمتل

 أمهٝم٥م اإلفمالم دم دفمؿ ومّمٝم٥م احلقار:  

اإلفمالم ومدرة فمعم إضمداث سمٕمغم ذم ايمِمقرة ايمٗم٣مئٚم٥م ايمٝمقم إن يمقؽم٣مئؾ 

وزم٣مَم٘م٣مٞمٝم٥م اؽمتثامر خمتٙمػ ايمرؽم٣مئؾ آسمِم٣ميمٝم٥م: يمؼمَمٝمؿ ذاىمرة ايمدول وايمُمٔمقب 

واظم٠مؽم٣ًمت وإضمداث سمٕمٝمغمات َمٜمٚم٥م دم ايمِمقر، وحم٣مويم٥م رصد صقرة ايمٔمرب 

راؽم٣مت وايمٌحقث ْمٝم٥م وايمذهٛمٝم٥م، واؽمتٛم٣مًدا إلم ايمدواظمًٙمٚمكم دم ايمِمقرة ايمٛمٚم

٣ًمزمٗم٥م، وٞمت٣مئ٨م ايمدراؽم٣مت اظمٝمداٞمٝم٥م وايمتل سم٠مىمد فمعم أمهٝم٥م ايمِمقرة اإلفمالَمٝم٥م ايم

 وطمِم٣مئِمٜم٣م وَمًتٗمٌٙمٝم٣مت سمٕمٝمغم هذه ايمِمقرة.

وسمقاصمف ايمِمقرة اإلؽمالَمٝم٥م أؾمد ايمتحدي٣مت همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣ميمِمقر ايمٛمٚمْمٝم٥م 

 ايمًٙمٌٝم٥م: يمذا سمتحدد أهداف ايمٌح٧م همٝمام يقم:  

 اظمٛمْمٗم٥م سمقاصمٜمٜم٣م ايمتل ايمًٙمٌٝم٥م ايمٛمٚمْمٝم٥م ايمِمقر صمذور فمـ ايم٘مُمػ -٣

 .ايمٕمرزمٝم٥م اإلفمالم وؽم٣مئؾ دم وايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م

 اإلفمالَمٝم٥م آيمٝم٣مهت٣م طمالل َمـ ايمذهٛمٝم٥م ايمِمقرة َمٖم٣مهٝمؿ فمعم ايمتٔمرف -1

 .اظمختٙمٖم٥م آسمِم٣مل وؽم٣مئؾ فمػم اؽمتخداَمٜم٣م وأؽم٣ميمٝم٤م

 ظم٣م َمٕم٣ميرة أطمرى صقرة إٞمت٣مج فمعم ايمٔمٚمؾ َمع ايمتٔم٣مؿمل جت٣مه اظمٔمرهم٥م حتٖمٝمز -١

 .رزمٝم٥مايمٕم اإلفمالم وؽم٣مئؾ سمْمرضمف

ومل ئمد صمديًدا أن ٞمٗمقل: إن وؽم٣مئؾ اإلفمالم سم٣ًمفمد دم زمٛم٣مء ايمِمقرة ايمذهٛمٝم٥م 

يمدى اظمقاؿمٛمكم، ودم أضمٝم٣من ىمثغمة سمرؽمؿ سمٙمؽ ايمقؽم٣مئؾ، زمٝمئ٣مت زائٖم٥م دم أذه٣من 
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اظمقاؿمٛمكم، ىمام سمٔمٚمؾ فمعم سمُم٘مٝمؾ ايمرأي ايمٔم٣مم، وسمتزايد اؽمتج٣مزم٣مت اظمقاؿمٛمكم 

وهذا ئمٛمل أن سمُم٘مٝمؾ َمٔمٙمقَم٣مت يمٙمِمقرة ايمذهٛمٝم٥م ايمتل سمٗمدَمٜم٣م سمٙمؽ ايمقؽم٣مئؾ، 

واجت٣مه٣مت اجلٚمٜمقر ٞمحق ايمٗمّم٣مي٣م اخل٣مرصمٝم٥م سمػمز ومدرة وؽم٣مئؾ اإلفمالم فمعم ووع 

إؿمر اظمرصمٔمٝم٥م ايمتل يًتٛمد إيمٝمٜم٣م اجلٚمٜمقر دم سمٗمٝمٝمٚمف، وأن هٛم٣مك سمٟمشمغمات َم٣ٌمذة 

يمقؽم٣مئؾ اإلفمالم جت٣مه اجلٚمٜمقر، وسمٔمد ايمٝمقم وؽم٣مئؾ اإلفمالم زمٚمختٙمػ أٞمقافمٜم٣م َمـ 

ايمتل سمًٜمؿ دم سم٘مقيـ ايمِمقرة ايمذهٛمٝم٥م يمدى ايمٛم٣مس ٞمٓمًرا ٓٞمتُم٣مره٣م أهؿ اظمِم٣مدر 

ايمقاؽمع، وومدرهت٣م ايم٣ٌميمٕم٥م فمقم صمذب اجلٚمٜمقر ٞمحقه٣م، وزمذيمؽ حيِمؾ ايمٖمرد فمعم 

اظمٔمٙمقَم٣مت وأراء واظمقاومػ َمٛمٜم٣م يمت٣ًمفمده دم سم٘مقيـ سمِمقر يمٙمٔم٣ممل اظمحٝمط زمف، ٓ 

قرات اجلٚمٜمقر فمـ ايمٔم٣ممل، ؽمٝمام أن يمقؽم٣مئؾ اإلفمالم وَم٣م متتٙم٘مف َمـ سمٟمشمغم دم زمٛم٣مء سمِم

 وٕن َم٣م سمٌثف وؽم٣مئؾ اإلفمالم ئمد ىمٛم٣مهمذة يْمؾ َمٛمٜم٣م فمعم ايمٔم٣ممل وَم٣م حيدث همٝمف. 

إن اظمجتٚمع اظمٔم٣مس ايمٝمقم يتٔمرض يمٔمٚمٙمٝم٣مت وَمٔمٙمقَم٣مت خمتٙمٖم٥م دم ىم٣مهم٥م 

ٞمقاضمل احلٝم٣مة، زم٤ًٌم سمٔمرض ايمٖمرد يمقؽم٣مئؾ اإلفمالم زمِمقرة ختتٙمػ فمـ ايم٣ًمزمؼ ٓ 

وشمقرة آسمِم٣مٓت واظمٔمٙمقَم٣مت، وزم٣مت َمـ ايمقاوح  ؽمٝمام زمٔمد ايمتْمقر ايمت٘مٛمقيمقصمل

َم٣مسمف واؽمتٛمٖم٣مر مجٝمع إٞمُمْم٥م آسمِم٣ميمٝم٥م ايمتل اؽمتخدَم٦م دم اواؽمتخد الماإلفم أن

وَم٠مؽم٣ًمت ومد أصٌح  وايمذي ىم٣مٞم٦م سمٗمقد وؽم٣مئٙمف دوٌل  فم٣مئٝم٥م،وايمد ٖمًٝم٥ماحلرب ايمٛم

وأصٌح٦م وؽم٣مئؾ  اجلامفم٣مت،زمٖمّمؾ ايمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م اظمتٗمدَم٥م َمت٣مضًم٣م يمألهمراد و

اإلفمالم إلم  ئؾسمرزمط إهمراد زمٔمالوم٣مت وآراء وأهم٘م٣مر زمٔمٝمًدا فمـ سمًٙمط وؽم٣م اإلفمالم

 وأدوات حترر إهم٘م٣مر وايمتقاصؾ واإلفمالم ايمٝمقم زم٣مت يقاصمف يمٕم٥م ايمِمٚم٦م، أ

 اظمٔمٙمقَم٣مت. رةٞمد أو يضاإلومِم٣مء أو ايمتحر ؽمٝم٣مؽم٣مت
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ايمٌٔمد ايمثٗم٣مدم واحلّم٣مري ايمذي يٛمٌٕمل أن  ٥مٓ يٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمٕمٖمؾ أمهٝم يمذا

اإلفمالم  أنَم٨م ايمقؿمٛمٝم٥م يمٙمٚم٠مؽم٣ًمت ايمِمحٖمٝم٥م واإلفمالَمٝم٥م، ٓ ؽمٝمام وسمًٙم٘مف ايمػما

اظمقصمٜم٥م إيمٝمف زمٗمٙم٤م احلٗم٣مئؼ  هت٣مَم٣متفمـ سمٛمقفمف وآ ٝم٥م َمٔمٗمدة، همّمالزم٣مت ايمٝمقم ومّم

 .َمِمداومٝمتفَمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر اجلٚمٜمقر َمٜمام ىم٣مٞم٦م َمًتقي٣مت 

 :ٗم٣مهم٣متوضمقار إدي٣من وايمث صمتامفملايمتقاصؾ آ دور

زمكم ضمري٥م ايمتٔمٌغم وفمدم آٞمخراط  يمٖم٣مصؾا اخلط دراك٥م إلَم٣مؽمَّ  ضم٣مصم٥م هٛم٣مك

 اضمتقاؤه٣مزمخْم٣مب ايم٘مراهٝم٥م فمػم اإلٞمؼمٞم٦م زمٟمي ؾم٘مؾ َمـ إؾم٘م٣مل وايمتل يِمٔم٤م 

سمقاصؾ  ٥مَمٛمِم هم٘مؾ فم٥م،ويمًٜمقيم٥م اٞمتُم٣مره٣م زمن تٜم٣مدم ضم٣مل ضمدوشمٜم٣م ٞمٓمًرا يمْمٌٝمٔم

َمـ فمدَمف ) أو َم٣م  َمٛم٣مؽم٤م يمٙمٛممم تقىاخل٣مص٥م ظم٣م ئمتػم حم ٞمٝمٛمٜم٣ماصمتامفمل يمدهي٣م ومقا

وَمع ذيمؽ ٓ ٞمزال ٞمرى سمٔمٙمٝمٗم٣مت  ،٣مب ايم٘مراهٝم٥م فمػم اإلٞمؼمٞم٦م(يِمٛمػ زمخْم

يمذا زم٣مت َمـ  ث٣مهم٥م:وزم٘م ٥مَمٛمتممة زمنفم رىأضمٝم٣مًٞم٣م وفمدواٞمٝم٥م أضمٝم٣مًٞم٣م أطم ي٥مفمٛمٌم

 فمعمايمتٔمٌغم ايمتل سمٔمٚمؾ  أؾم٘م٣ملاظمجتٚمٔم٣مت ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م َمٛمع أي َمـ  ايميوري دم

  فمعم أؽم٣مس ايمتٔمِم٤م. ٝم٥مأو سمػمير ايم٘مراه وسمُمجٝمعحتريض 

 *        *       *  
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 () احلٌار ًثقافح اإلعالو
 

همٗمد  "فملآصمتام قاراحل"اظمٖم٣مهٝمؿ وايمتٔمريٖم٣مت ايمتك ىمت٦ٌم فمـ  سمٔمددت

 لظمجتٚمٔم٣مهتؿ زمٟمؽمٙمقب إصمرائ ايمٛم٣مسسمٖمٜمؿ  ذميًٜمؿ  ٣مافمتػمه ايمٌٔمض َمدطماًل سمٛمٚمقيًّ 

وايمتُم٣مور َمـ طمالل دفمقة أؿمراف َمتٛمقفم٥م َمـ اظمجتٚمع  يمذايتئمتٚمد فمعم ايمتٔمٙمؿ ا

  ضمقل َمقوقفم٣مت ذات أويمقي٥م زم٣ميمٛم٥ًٌم هلؿ.يمٙمحقار اظم٣ٌمذ

زمكم  رأؾم٘م٣مل ايمتٖم٣موض وايمتُم٣مو مجٝمع": زمٟمٞمف آصمتامفمل احلقارئمرف  ىمام

وآيمتزام ايم٘م٣مَمؾ  يمٌمحي٥ما ًٝم٣مؽمٝم٥مإؿمراف اظمختٙمٖم٥م ايمذيـ سمتقهمر يمدهيؿ اإلرادة ايم

ٞمقع َمـ  يأي٥م َمٖم٣موو٥م أو َمُم٣مورة أو أ":زمٟمٞمف  ىمذيمؽ وئمرف ،"زمحًـ ايمٛمقاي٣م

 ٝم٣منم٥مأو زمٔمض َمٛمٜم٣م َمـ أصمؾ ص ٖمئ٣متاطمؾ اظمجتٚمع، سمّمْمٙمع زمف مجٝمع ايمايمتٖم٣مفمؾ د

 ."ٔمٛملاظمجتٚمع اظم ِمٙمح٥مسمقصٝم٣مت، أو اخت٣مذ ومرارات حتٗمؼ َم

٣م ئمٛمك  "لاحلقار آصمتامفم"ٞمتٖمؼ فمٙمٝمف، هم١من  يايمتٔمريػ ايمذ ىم٣من وأيًّ

 ذمَمًتٚمرة يمٙمتقاصؾ سمّمٚمـ َمُم٣مرىم٥م هم٣مفمٙم٥م َمـ خمتٙمػ إؿمراف  آيمٝم٣متزمتُم٘مٝمؾ 

ئمتػم  "لآصمتامفم اراحلق"ؾمؽ أن إرؽم٣مء  وٓ ،زمِمقرة دائٚم٥م فمٚمٙمٝم٥م صٛمع ايمٗمرار

مم٣م يٛمٔم٘مس زم٣مإلجي٣مب فمعم سمٔمزيز  ل:آصمتامفم ٛم٣مخإَمثؾ َمـ أصمؾ حتًكم اظم ٥مايمقؽمٝمٙم

 . ايمقؿمٛملآومتِم٣مد  دفمؿاظم٠مؽم٣ًمت و ٝم٥مسمٛم٣مهمً

                                                           

() ٔمٙمقَم٣مت، واظم يمٙمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م احلديث٥م زم٣مجل٣مَمٔم٥م اإلفمالم ىمٙمٝم٥م فمٚمٝمد، ايممميػ حمٚمد رزمٝمع ؽم٣مَمل/ د.أ

 .اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمُمئقن إفمعم زم٣مظمجٙمس اإلفمالم جلٛم٥م سرئٝم
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ىم٣مٞم٦م َم٘م٣مٞمتف أو ومدراسمف،  ٣ميمٝم٦ًم َمٙمً٘م٣م ٕضمد أيًّ  "ايمث٣مزمت٥م ٝمٗم٥ماحلٗم"ىم٣مٞم٦م  وظم٣م

ايمٛم٣مس ويٗمرهبؿ أىمثر زم٘مثغم مم٣م يٖمرومٜمؿ وي٣ٌمفمد زمٝمٛمٜمؿ، هم١من  ٚمعجيوظم٣م ىم٣من َم٣م 

 يايمذ "لاظمجتٚمٔم ٞمًج٣ممآ"هق ايمًٌٝمؾ إهؿ ورزمام ايمقضمٝمد يمتحٗمٝمؼ  "احلقار"

احلقار "أن  ىمام ،سمٗمدَمٜم٣م تٚمرارايمٌممي٥م واؽم جتٚمٔم٣متاؽمتٗمرار اظم إلم ي٠مدي

جتٚمٔم٣مت اظمتٗمدَم٥م متٝمز اظم لايمت ٗمراؿمٝم٥مَمٓم٣مهر احلٝم٣مة ايمديٚم هؿئمد أضمد أ "آصمتامفمل

زم٣ميمٌماع  ٣مضمؾ طمالهم٣مهت إلمسمٙمجٟم  لفمـ نمغمه٣م َمـ اظمجتٚمٔم٣مت ايمٛم٣مَمٝم٥م أو اظمتخٙمٖم٥م ايمت

 .اهمؼوايمٔمٛمػ زمديال فمـ احلقار وايمتق

 َمـ أمهٜم٣م: ،َمـ ايمٕم٣مي٣مت حتٗمٝمؼ ايمٔمديد "لٓصمتامفماحلقار ا" ويًتٜمدف

 دم اكايمٗمقى آصمتامفمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م يمالؾمؼم ٣ممايمٖمرص أَم إسم٣مضم٥م -

 ذات إويمقي٥م. وضم٥ماظمْمر يمٗمّم٣مي٣مار وسمُم٣مور ضمقل اضمق

وَمٜم٣مرات  ل،احل٘مؿ ايمديٚمٗمراؿم امرؽم٣متظم ايمتْمٌٝمؼ ايمٔمٚمقم سمُمجٝمع- 

حتديد اضمتٝم٣مصم٣مت واهتامَم٣مت وأويمقي٣مت  ٣ملجم دم ٣مءوايمتٔم٣مون ايمٌٛمَّ  ٣مل،ايمٖمٔمَّ  يمتٖم٣موضا

 اظمجتٚمع.

فمـ  واظمت٣مضم٥م أَم٣مم ايمٗم٣مفمدة ايمُمٔمٌٝم٥م يمٙمتٔمٌغم ظمت٣ًموي٥مٞمْم٣مق ايمٖمرص ا سمقؽمٝمع- 

 .٣مٞمٖمًٜم

ومقافمد فم٣مَم٥م يمٙمتٔم٣مَمؾ زمكم أؿمراف  إلموايمٛمٖم٣مذ  سمِم٣ملومٛمقات آ إجي٣مد- 

 اظمجتٚمع. ٥مٕصمؾ َمِمٙمح ايمٖمرصوسمقزيع  اتاظمجتٚمع اظمختٙمٖم٥م، وسمقصمٝمف آؽمتثامر

 همٝمفالم ايمتٔمرف فمعم َم٣م  ياظمجتٚمع مم٣م ي٠مد أدوار ايمٗمقى اظمختٙمٖم٥م دم سمٖمٔمٝمؾ- 

 اظمٛم٣مؽم٥ٌم ظمُم٘مالت اظمجتٚمع.احلٙمقل  وإجي٣مدَمـ ٞمٗم٣مط ايمٗمقة وٞمٗم٣مط ايمّمٔمػ، 
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واظم٠مؽم٣ًمت إهٙمٝم٥م  تيمٙمٚمٛمٓمام ٣مءيمٙمتٔم٣مون وايمتُم٣مور ايمٌٛمَّ  ٥مأَمثٙم٥م ضمٝمَّ  زمٙمقرة- 

 فمٚمٙمٝم٣مت ايمتٛمٚمٝم٥م واإلصالح. جلٜمقدَمـ طمالل دفمٚمٜم٣م 

 .موؽم٣مئؾ اإلفمال صم٣مٞم٤موَم٣ًمٞمدة هم٣مفمٙم٥م َمـ  ؿيمتقهمغم دفم ايمًٔمل- 

جي٤م إؽمس ايمتل  عَم -ضمد زمٔمٝمد إلم –سمٙمؽ ايمٕم٣مي٣مت وإهداف  وسمتٖمؼ

 .ْمروضم٥ماظمجتٚمٔمٝم٥م اظم يمٗمّم٣مي٣مفم٣مم ٞم٣مو٨م وصحٝمح ضمقل ا أير تُم٘مٝمؾهمره٣م يماسمق

 وذوؿمف: لآصمتامفم احلقار أؽمس

جي٤م ايمتٔمرف فمعم إؽمس  ٣مل،همٔمَّ  اصمتامفمل قارأصمؾ حتٗمٝمؼ ضم َمـ 

 :٣موأمهٜم ،ايمقاصم٤م سمقاهمره٣م ايممموطو

ضمقار دون أؿمراف يمدهي٣م رؤى  همال: احلقار دمايمرئٝم٥ًم  ٕؿمرافا قدوصم-  

 ت ٞمٓمر وَمقاومػ حمددة جت٣مه ايمٗمّم٣مي٣م اظمْمروضم٥م يمٙمحقار.ووصمٜم٣م

احلقار أن ي٘مقن  حٞمج٣م يتْمٙم٤ماحلقار:  دم ٥مإؿمراف ايمرئٝمً اؽمتٗمالل- 

 إلمايمٗمرارات دون ايمرصمقع  اخت٣مذ ٘مٛمٜمؿ، ضمتك يٚمىم٣مَمال ؽمتٗمالٓا َمًتٗمٙمكمأؿمراهمف 

 ؽمغم احلقار.  ؾصمٜم٣مت أو ومقى َمرصمٔمٝم٥م رزمام سمٔمْمِّ 

احلقار  دمأن سمتٚمتع إؿمراف ايمرئٝم٥ًم  ٤مجي: ٓصمتامفمٝمكما ايمممىم٣مء ومقة- 

 َم٠مهٙم٥م إلىمامل ضمقار صم٣مد وهم٣مفمؾ.   نوايمث٣ٌمت يمت٘مق زم٣ميمٗمقة

َم٣م مل  لاصمتامفم ضمقار ييٚم٘مـ ٞمج٣مح أ َٓمِم٣ميمح َمُمؼمىم٥م:  وصمقد- 

 :ؽمقف حيٗمٗمقهن٣م َمـ هذا احلقار ٣مذةيًتُمٔمر أؿمراهمف زمقصمقد َمِمٙمح٥م َمُمؼمىم٥م َمٌ

ٞمج٣مضم٥م ضمٖم٣مـًم٣م فمعم سمٙمؽ اظمُمؼمىم٥م يدهمع مجٝمع إؿمراف إل يمحاظمِم٣م همقصمقد

 اظمِم٣ميمح.  
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 ٛم٣مخوصمقد َم لاحلقار آصمتامفم يتْمٙم٤م: لايمديٚمٗمراؿم اظمٛم٣مخ سمقهمر- 

 احلري٣مت ايمٔم٣مَم٥م واخل٣مص٥م.   مي٘مٖمؾ سمقهمغم ضمٗمقق َمت٣ًموي٥م، وحيؼم ٗمراؿملديٚم

يمتٛمٓمٝمؿ  ٥مايمّم٣مَمٛم ٔم٣متسمٔمتػم ايمتممي ضمٝم٧مَمٓمٙم٥م سمممئمٝم٥م واوح٥م:  وصمقد- 

َمـ ذوط ٞمج٣مضمف، ؽمقاء  ٣م٣م أؽم٣مؽمٝمًّ ذؿمً  فوحتديد وقازمْم لاحلقار آصمتامفم

أو َمتٔمٙمٗم٥م  دة،فمعم ضم لؿمرف اصمتامفم ؾَمتٔمٙمٗم٥م زمٔمٚمؾ ىم ئم٣متهذه ايمتمم ىم٣مٞم٦م

 وىمٝمٖمٝم٥م إدارسمف.   آيمٝم٣مسمف،و ،زمتٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝم٥م احلقار وحتديد أويمقي٣مسمف

 "ومٛم٣مفم٥م ىم٣مَمٙم٥م"أن سمتقهمر  جي٤م: احلقار٥م زمٟممهٝم٥م إؿمراف ايمرئٝمً اومتٛم٣مع- 

صم٣مٞم٤م اؽمتٔمدادهؿ يمتحٚمؾ  لمٝمتف وومٝمٚمتف، إأؿمراف احلقار زمٟممه ٙمػَمـ صم٣مٞم٤م خمت

 سمٌٔم٣مسمف وسمٛمٖمٝمذ َم٣م ؽمقف يًٖمر فمٛمف َمـ اؽمتحٗم٣موم٣مت.  

إصمراء احلقار  يتْمٙم٤مايمتدري٤م ايمالزم فمعم َمٜم٣مرات احلقار:  سمقهمغم- 

زمُمخِمٝم٥م اظمح٣مور وومدراسمف ايمذاسمٝم٥م،  سمتٔمٙمؼَمٜم٣مرات طم٣مص٥م زمٔمّمٜم٣م ؾمخِمٝم٥م 

 ٤م اظمًتٚمر.وايمٌٔمض أطمر َمٜم٣مرات يٚم٘مـ اىمت٣ًمهب٣م زم٣ميمتٔمٙمؿ وايمتدري

فمعم َمدى  لٞمج٣مح احلقار آصمتامفم يتقومػايمٓمـ زم٣مٔطمر وومٌقيمف:  ضمًـ- 

 اراحلق ٖمرَم٣م يً ةوفم٣مد أطمر،َمع  طمتالفومٌقهلؿ يمال ىٞمقاي٣م أؿمراهمف، وَمد ًـضم

فمـ َم٘م٤ًم وطم٣ًمرة يمدى ىمؾ ؿمرف، وهق َم٣م جي٤م أن سم٘مقن مجٝمع إؿمراف فمعم 

 اؽمتٔمداد يمٗمٌقيمف.   

أن يُمٔمر ىمؾ ؿمرف ذم  جي٤ماحلقار: أؿمراف  زمكموآضمؼمام  آفمؼماف- 

 احلقار زم٣مٓضمؼمام وايمتٗمدير يمألؿمراف إطمرى ضمتك ٞمّمع أؽمس ٞمج٣مح احلقار.  
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 وشمٗم٣مهم٥م احلقار وسمٔمزيز آٞمتامء: اإلفمالم

أو َمٛم٣مؽم٥ٌم  ٓم٣مهرةأن ي٘مقن سم لآصمتامفم قارايمٕمرض َمـ احل يمٝمس 

يمؽ يتقهمر ذ وٓ ،زمؾ إٞمف جي٤م أن ي٘مقن أؽمٙمقب ضمٝم٣مة، وَمٛمٜم٨م َمٔم٣مَمٙم٥م ٥م،فم٣مرو

 قصمدٓ سم آيمٝم٥م ليمذيمؽ، هم٣محلقار آصمتامفم واظم٠مهٙمفإٓ زم١مسم٣مضم٥م إصمقاء اظمٛم٣مؽم٥ٌم 

 دم يٟميت لزمتقهمر فمدد َمـ ايمٔمقاَمؾ اظمقوقفمٝم٥م وايمت قنزمؾ إٞمف َمره اغ،َمـ همر

ايمٌٝمئ٥م  سمقهمرصمقاٞم٤م  إلم قار،احل افواظمًتٚمرة يم٘مؾ أؿمر ي٥م: اإلرادة ايمٗمقدَمتٜم٣مَمٗم

 ،ؤى واظمٛم٣مه٨م، وحتؼمم ايمتٔمددي٥مايمر دم طمتالفسمٗمٌؾ زم٣مٓ لايمت راؿمٝم٥مايمديٚمٗم

وسمٔمتػمه٣م ايمًٌٝمؾ ايمقضمٝمد واظمٗمٌقل يمٔمٚمٙمٝم٣مت اإلصالح وايمتْمقير، ىمام جي٤م 

 احلقار. آيمٝم٣متسم٠مؿمر وسمٛمٓمؿ  ئمٝم٥مسمقهمر زمٝمئ٥م وم٣مٞمقٞمٝم٥م وسممم

همقؽم٣مئؾ اإلفمالم  فمالَمل،زم٣ميمٌٔمد اإل اطمتالهمٜم٣مىمؾ هذه ايمٔمقاَمؾ فمعم  وسمرسمٌط

أضمد أهؿ  ٌح٦منمغم َمًٌقوم٥م أص سم٘مٛمقيمقصمٝم٥م اتسمْمقر َمــمؾ َم٣م يُمٜمده ايمٔم٣ممل  دم

إضمداث  ٣مئؾواضمدة َمـ أهؿ وؽم هن٣مزم٣مظمٔمٙمقَم٣مت، ىمام أ قاؿمٛمكماظم ادوؽم٣مئؾ إَمد

 .لايمتٕمٝمغم اظمجتٚمٔم

 ئؾشمقرة آسمِم٣مل وسم٘مٛمقيمقصمٝم٣م اظمٔمٙمقَم٣مت ؿمٖمرة واؽمٔم٥م يمقؽم٣م ٦مضمٗمٗم ويمٗمد

همٗمد اَمتٙم٘م٦م  ٓصمتامفمل،وأرومك أدوات احلقار ا ىمػميمت٘مقن واضمدة َمـ أ اإلفمالم:

خمتٙمػ ومْم٣مفم٣مت  إلميمٙمقصقل  اؽمٔم٥مإطمغمة ومدرات و قاتايمًٛم دم يمقؽم٣مئؾهذه ا

ويمٝمس أدل  وم٥م،َمًٌق ـسم٘م مل امفمليمٙمتقاصؾ آصمت ؽمٌال رتووهم ف،اظمجتٚمع وهمئ٣مسم

 امفمليمٙمتقاصؾ آصمت ؽمًٔم٣موهمرت جم٣مٓ وا لايمت ٞمؼمٞم٦مفمعم ذيمؽ َمـ ؾمٌ٘م٥م اإل
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قد يتٝمح فم٣ممل زمال ضمدود وٓ ومٝم له ٞمؼمٞم٦مايمالحمدود، ويٚم٘مٛمٛم٣م ايمٗمقل: إن ؾمٌ٘م٥م اإل

 أهمؼ نمغم حمدود. دم لٓ َمثٝمؾ هل٣م يمٙمحقار آصمتامفم ًص٣مهمر

زمتٜمٝمئ٥م اظمٛم٣مخ  ٣مجمتٚمع َمرهقٞمً  يأ دم "امفملآصمت قاراحل"ىم٣من ٞمج٣مح  وظم٣م

َمـ اظم٘مقٞم٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م  ٔمداني فمالميمٙمحقار، هم١من َمتٕمغمي ايمتٔمٙمٝمؿ واإل ٤ماظمٛم٣مؽم

ومٝمؿ  صٝمؾسمٟم م دمشمؿ يتزايد دور اإلفمال وَمـ ،هم٘مر وشمٗم٣مهم٥م أهمراد اظمجتٚمع يمتُم٘مٝمؾ

َمٖم٣مهٝمؿ اظمجتٚمع زمٗمٌقل  وإضمداث سمٕمٝمغم ضمٗمٝمٗمل دم ل،وايمتقاصؾ اظمجتٚمٔم احلقار

سمٔمد  لَم٣م سمٗمدَمف ايمقؽم٣مئؾ َمـ اظمٔمٙمقَم٣مت ايمت ٣مٞم٤مإلم صم ،ايمتٔمددي٥م اضمؼمامأطمر، و

وسمٔمد اإلسم٣مضم٥م نمغم اظمٗمٝمدة يمٙمٚمٔمٙمقَم٣مت أضمد  ار،ضمق يإلٞمج٣مح أ ٣مضوريًّ  اوومقدً 

 ايمرؾمٝمدة. قىمٚم٥مواحل لٚمٗمراؿمأهؿ َمٗمقَم٣مت زمٛم٣مء اظمجتٚمع ايمدي

*        *        * 
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 () جناح احلٌار عٌايم
 

وايمًالم فمعم  الة، وايمِم"طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن فمّٙمٚمف ايمٌٝم٣من"هلل ايمذي  احلٚمد

 :وزمٔمد ،صمقاَمع ايم٘مٙمؿ ايمذي أويت رؽمقل اهلل

ٗۡ ِِف رَُش٠ِل ﴿ :سمٔم٣ملمٝمٗمقل هم  ۡد ََكَن َُٕس َِ ۡش٠َةٌ َخَصَٜثٞ  اهللٍّٕ
ُ
زاب: )إضم﴾ أ

فمعم  رصاظمٗمٛمع وايمًٙمقك ايمٗمقيؿ، واحل زم٣محلقاردم سمٌٙمٝمغ ايمرؽم٣ميم٥م  وذيمؽ ،(1٣

فمعم   رصفأضمًـ، وضم هلهداي٥م ايمٛم٣مس، وآؽمتامع إيمٝمٜمؿ، وحم٣مورهتؿ زم٣ميمتل 

َوََل تَۡصخ٠َِي ﴿سمٔم٣ملم: ف زمٗمقيم، وفمٚماًل ايمًالم وايمدهمع زم٣ميمتل هل أضمًـ  ٞممم
ْۚ لصٍّ ٱَوََل  ۡۡلََصَٜثُ ٱ ِ  ۡدَذمۡ ٱ يِّئَُث ُٚ ٌَإِذَا  ٍِِّٕت ٱة ۡخَص

َ
ِيٱِِهَ أ ُٝ  َّلٍّ َّ َوبَيَٜۡ ََٰوةٞ  ۥةَيَٜۡ َنَر

 ُٝ ٍّٛ
َ
أ ٗٞ  ۥَْ َمـ أهؿ أدوات ٞممم رؽم٣ميم٥م  حلقارهم٘م٣من ا ،(١4)همِمٙم٦م: ﴾ َوِِلٌّ ََحِي

دم صدر اإلؽمالم، همح٣مور أهؾ  امفملايمٖم٘مري وايمثٗم٣مدم وآصمت ؾاإلؽمالم وايمتقاص

َول٠َۡ ﴿ زمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: إفمامٓ ورد فمٛمٖمٜمؿ زمٟمدب صمؿّ  رومٝمؼ، ٙمقباجل٣مهٙمٝم٥م زمٟمؽم
ا َىِٖيَق  َٜج َذلًّ ٖۡبِ ٱُْ َِ ْ َل  ٕۡ ٠ا ؾَّ ٍَ ٛ  َۖ َّ ِ ٚۡ َخ٠ۡل َمـ شمؿ  ،(٣59)آل فمٚمران: ﴾ ِ٘

 َمـ ايمٛم٣مس يمٙمدطمقل دم اإلؽمالم . ثغمداهمٔم٥م يم٘م  ؽمقلىم٣مٞم٦م َمٔم٣مَمٙم٥م ايمر

وأشمر  مهٝم٥مَمـ أوذيمؽ ظم٣م يمف  :يديمؾ فمعم أمهٝم٥م احلقار دم جمتٚمٔمٛم٣م اظمٔم٣مس هذا

واخلروج َمـ دائرة  ،ايمتٖم٘مغم اإلجي٣ميب اظمُمؼمك فمعمومدرة إهمراد  سمٛمٚمٝم٥مزم٣ميمغ دم 

                                                           

() إزهر  صم٣مَمٔم٥م- وايمٗم٣مٞمقنايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م زم٘مٙمٝم٥م ايمممئم٥م  أؽمت٣مذ، / َمِمْمٖمك حمٚمد فمرصم٣مويد.أ

 .زم٣ميمٗم٣مهرة
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فمٗمؾ إلم فمٗمؾ، وهم٘مر إلم هم٘مر، وٞمت٣مئ٨م  وؿ لٕن احلقار ئمٛم :وآٞمٕمالق دايمتُمد

َمتٚمٝمزة، ويٖمتح اظمزيد َمـ ومٛمقات ايمتقاصؾ  أفمامٓإهم٘م٣مر اجلٝمدة، يثٚمر  وملسمال

 .ظمزيد َمـ اظمٔمرهم٥م وايمقفملاإلٞم٣ًمين، ايمذي ي٠مدي إلم ا

 وَمٗم٣مصده فوأهداهم فاحلقار وجم٣مٓسم أٞمقاع

 :٣مء: أٞمقاع احلقار ايمٌٛمَّ أوًٓ 

 ٝمٜم٣مهم ومشيمٛمقع ايمٗمّمٝم٥م ايمتل يتٛم٣م ٣مأٞمقاع احلقار، ويتؿ سمِمٛمٝمٖمٜم٣م سمٌٔمً  دسمتٔمد

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمقصمف فم٣مم َم٣م يقم: حلٝم٣مةدم ا أمهٜم٣موَمـ  ٣مءاحلقار ايمٌٛمَّ  رافأؿم

 أؾمخ٣مص خيتٙمٖمقن دم فمٗم٣مئدهؿ ايمًاموي٥م أو ايمديٛمل: وهق ضمقار زمكم احلقار

احلٗمٝمٗمٝم٥م  وإدي٣من ممائعايمقؤمٝم٥م، همٝمتٛم٣مومُمقن هبدف ايمتٔمرف فمعم سمٔم٣ميمٝمؿ هذه ايم

إلم ايمٖمٜمؿ احلٗمٝمٗمل يمروح وؿمٌٝمٔم٥م وأضم٘م٣مم  ايمقصقلايمتٔمرف و فهبد تٙمٖم٥مواظمخ

 أو إره٣مب. وٕمط وزمال سمٔمِم٤م أ دي٣من،هذه إ

اظمجتٚمع احل٘مقَمل، أو  ت: هق ضمقار يتؿ زمكم َم٠مؽم٣ًمصمتامفملآ احلقار

 صمتامفمٝم٥م،اظمجتٚمع إهقم، هبدف ايمتٔمرف فمعم أهؿ ايمٗمّم٣مي٣م آ ؽم٣ًمتَم٠م

ايمًٌؾ حلؾ مجٝمع َم٣م ئمرض يمٙمٚمجتٚمع َمـ ومّم٣مي٣م فم٣مَم٥م أو  ؾويمٙمتقصؾ إلم أهمّم

َمقؽمًٔم٣م، يمٙمٌح٧م فمـ احلٙمقل اظمٛم٣مؽم٥ٌم  ٔمٝم٣ًّمٞمٗم٣مؾًم٣م جمتٚم دفملطم٣مص٥م سمتْمٙم٤م أو سمًت

يثٚمر َمـ ايمٛمت٣مئ٨م ايمتل سمٔمقد فمعم  جتٚمٔملاظمٕن ايمتالومح ايمٖم٘مري  :هلذه ايمٗمّم٣مي٣م

زمٟمهمّمؾ َم٣م يٚم٘مـ حتٗمٝمٗمف يمٙمٛمٜمقض وايمتٗمدم دم إؿم٣مر احلٝم٣مة  زمٟمهه ظمجتٚمعا

 آصمتامفمٝم٥م اظمؼمازمْم٥م َمـ طمالل ايمتقاصؾ دم ايمٖم٘مر، وايمتالومل دم إهداف.
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آومتِم٣مدي: ويتؿ هذا احلقار َمـ طمالل ايمٙمٗم٣مءات واظم٠ممترات  احلقار

ظمٛم٣مومُم٥م ومّم٣مي٣م آومتِم٣مد َمـ أصح٣مب  ظمحقم،يمدورم وافمعم اظمًتقى ا ٣مدي٥مآومتِم

مجٝمع ايمرؤى آومتِم٣مدي٥م  وزمح٧موايمقاهمديـ،  قاؿمٛمكمدم هذا اظمج٣مل َمـ اظم ػمةاخل

 دم اظمجتٚمع. ٣ميمتخغم أهمّمٙمٜم٣م وأٞمًٌٜم٣م يمٙمتْمٌٝمٗم

 ؾمخ٣مصايمؼمزمقي٥م َمع إ ؽم٣ًمتايمؼمزمقي: هق ضمقار سمٗمقم زمف اظم٠م احلقار

أو  متراتوذيمؽ فمـ ؿمريؼ فمٗمد اظم٠م ،وايم٣ٌمضمثكم اظمٔمٛمٝمكم هبذا اظمج٣مل، َمـ اظمٖم٘مريـ،

يمٛممم إهم٘م٣مر ايمؼمزمقي٥م ايمِمحٝمح٥م دم رزمقع اظمجتٚمع،  ٥م،ايمٙمٗم٣مءات ايمؼمزمقي٥م اظمقؽّمٔم

 :ايمؼمزمقي زم٘م٣مهم٥م َم٣م يًتجد دم هذا اظمج٣مل تٔمٙمٝمؿوإشمراء ايم٘مٙمٝم٣مت اظمتخِمِم٥م دم ايم

اظمتْمٙم٥ٌم ايمقاومع ايمًٙمقىمل دم جمتٚمٔمف، وإصقل ايمؼمزمقي٥م  راؽمتفيمٝمٔمٝمش ايمْم٣ميم٤م دم د

ٕن ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٛمٓمري ٓ يٕمٛمل فمـ ايمتٔمرف فمعم  :خلدَم٥م وهنقض أهمراد اظمجتٚمع

وايمًٙمقىمٝم٣مت اظمًتجدة أو  زمقي٥مدم ىمؾ ايمٗمّم٣مي٣م ايمؼم يمتح٣مورايمقاومع ايمٔمٚمقم وا

ؽمٙمٌٝم٣مهت٣م، وسمٖمٔمٝمؾ وٞممم إجي٣مزمٝم٣مهت٣م، وٓ يتؿ ذيمؽ إٓ  يمتالدم ٚمع،ايمقاهمدة فمعم اظمجت

َمـ ايمداطمؾ أو اخل٣مرج  اظمتخِمِمكم ـُمٟمن َمَمـ طمالل ٞممم روح احلقار دم هذا ايم

 اظمٔم٣مس. تٚمٔمٛم٣مَمٛمٜم٣م دم جم ِمٙمحرائٜمؿ وسمْمٌٝمؼ َم٣م يآَمع آؽمتٖم٣مدة َمـ 

ويٚم٘مـ سمًٚمٝم٥م ٞمقع احلقار َمـ طمالل َمقوقفمف أو زمام يتؿ همٝمف َمـ  هذا

 زم٣محلقار ئمرف َم٣م همٜمٛم٣مك – أؽمٙمٖمٛم٣م ىمام – ٕهم٘م٣مرأو ا راءَمٛم٣مومُم٣مت وسم٣ٌمدل يمم

 شمامريمقؿمـ، واحلقار ايمًٝم٣مد ايمذي سمٛمت٨م فمٛمف ٛمل ايمذي يتٛم٣مول ومّم٣مي٣م اايمقؿم

وهٛم٣مك ىمذيمؽ احلقار إَمٛمل  ه٣م،َمـ صٙمح وَمٔم٣مهدات ونمغم ايمدويمٝم٥مآسمٖم٣مومٝم٣مت 

 ٥مَمـ طمالل ايمٌحقث إَمٛمٝم٥م وَمقاصمٜم٥م ىم٣مهم ،دم اظمجتٚمع َٕمـايمذي ئم٣ميم٨م ومّم٣مي٣م ا
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وآؽمتٗمرار دم اظمجتٚمع، وهٛم٣مك احلقار ايمري٣ميض ايمذي  ٛم٥مَم٣م ي٠مشمر دم إَمـ وايمً٘مٝم

اظمٛم٣مؽم٣ٌمت  دميتؿ  يايمذ وهقايمري٣موٝم٥م، واحلقار ايمتٙمٗم٣مئل  ٕٞمُمْم٥متؿ زم٣مٕٞمدي٥م واهي

وهل زمْمٌٝمٔمتٜم٣م ايمٔمٖمقي٥م ٓ سمرىمز فمعم جم٣مل َمٔمكم،  سمٖمٝم٥م،ايمٝمقَمٝم٥م، ودم آسمِم٣مٓت اهل٣م

 َمـ وؽم٣مئؾ ايمتقاصؾ آصمتامفمل ٓ نمٛمك فمٛمٜم٣م. ٣مأيًّم  ؽمٝمٙم٥ميم٘مٛمٜم٣م و

 :احلقار دم ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن جم٣مٓت: شم٣مٞمًٝم٣م

زمٚمٛمٜمجف اظمٛمْمٗمل، وهق َمـ أٞمجح إؽم٣ميمٝم٤م  ٝمزار هق أؽمٙمقب َمتٚماحلق إن

 احلقار َمـ أهؿ وؽم٣مئؾ ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم وئمدُّ حلؾ اظمُم٣مىمؾ زمكم إهمراد، 

 ٣موومد يرى زمٔمض اظمٖم٘مريـ أن جم٣مٓت احلقار هل زمذاهت ،زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م

 ىمام –ح٘مؿ َمقوقفمف زم رأٞمقاع احلقا َمـٕن ىمؾ جم٣مل يدطمؾ دم ٞمْم٣مق ٞمقع  :أٞمقافمف

ومِمص، وحم٣مورات  َمـ ايم٘مريؿ ايمٗمرآن دم ورد همٝمام ٞمٙمٚمًف ايمديٛمل هم٣محلقار – أؽمٙمٖمٛم٣م

صمؾ  -ضمتك إن احلقار وصؾ إلم درصم٥م دم ومٚم٥م ايمروفم٥م وايمٗمقة فمٛمدَم٣م ؽمٚمح احلؼ

 ايمًجقدفمـ  َمتٛم٣مفمفزم٣ميمرنمؿ َمـ ا ف،ايمٙمٔمكم زم٣محلقار َمٔمف صمؾ صماليم إلزمٙمٝمس -وفمال 

 ٣م سمٔم٣ملم يمٙمٚمالئ٘م٥م إطمٝم٣مر زم٣ميمًجقد هم٣مؽمتج٣مزمقا مجٝمٔمً اهلل أَمرٔدم فمٙمٝمف ايمًالم، زمٔمد 

وَمع  ،وص وإفمراف،وومد صم٣مء ذيمؽ دم ؽمقرة ايمٌٗمرة،  إزمٙمٝمساإلهلل إٓ  ألَمريم

صمؾ صماليمف فمـ ؽم٤ٌم  ٔمالماظمٙمؽ ايم ٟميمفىمٖمره وإصمراَمف زم٣مَٓمتٛم٣مع فمـ ايمًجقد ؽم

َُاَل ﴿: اإلهلل اظمتٚمثؾ دم ومقيمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ألَمرفمدم ؽمجقده وسمٛمٖمٝمذه يم
 َٚ ِ٘ َٜج  ُْ ۡم 

َ
َبَۡت أ ۡٓ ۡشخَ

َ
َۖ أ ُج بِيََديٍّ ِۡ ا َخَٖ َٙ ِ ن تَۡصُجَد ل

َ
َّ أ ََٜه َ٘ ا  َ٘ َيَٰٓإِةِٖۡيُس 

وهذا يديمؾ فمعم َمدى ضمرص اإلؽمالم فمعم ؽمٝم٣مدة روح  ،(75)ص:  ﴾٧٥ٱَٕۡهإنَِي 
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دم ايمذىمر احل٘مٝمؿ، وهق دؽمتقر اظمًٙمٚمكم،  ردايمتح٣مور َمع اظمخ٣ميمٖمكم، اومتداء زمام و

طمغم طمٙمؼ اهلل  اظمٛمزل فمعم ىمت٣مزمفحلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ذيمؽ دم همرد إزمٙمٝمس وؽمجؾ ا

ُٝ ﴿ سمٔم٣ملم: خَ ِۡ ارٖ وََخَٖ
ٍّٛ ِٚ٘ خَِِن  ِۡ ُٝ َخَٖ ٜۡ ِ ّ٘ ۠ َخرۡيٞ  َٛا

َ
ـِنيٖ  ۥَُاَل أ (، 76)ص: ﴾ ٧٦ِ٘ٚ 

صمؾ صماليمف فمعم هذا ايمٙمٔمكم  ٔمالمَمـ اظمٙمؽ ايم قومعاظم يمٔمٗم٣مباحل٘مٝمؿ ا روؽمجؾ ايمذىم

ٗٞ  ۡخُرجۡ ٱَُاَل ٌَ ﴿َٓمتٛم٣مفمف فمـ سمٛمٖمٝمذ إَمر َّ رَِجي ٍّ ا ٌَإِٛ َٟ َّ َٕۡهَِِٜتٓ  ٧٧ِٜ٘ۡ ِإَونٍّ َنَٖيۡ
ِٚ ٱإََِلَٰ ي٠َِۡم  سمٔم٣ملم إلزمٙمٝمس مل  َمـ ؿمرد اهلل رنمؿوزم٣ميم ،(78 – 77)ص: ﴾ ٧٨ّلِي

اظمِم٣مدرة فمعم ايمرأي أطمر َمٜمام  فمدميٚمٛمٔمف َمـ ايم٘مالم واؽمت٘مامل احلقار، يمٛمتٔمٙمؿ 

ٕن ايمذىمر  :جيقل زمخ٣مؿمره َم٣م يم٘مؾسمًتٚمع  ضمتكزمؾ ٞمٛمتٓمر : وزهزمٙمٕم٦م درصم٥م جت٣م

ِٛلۡرِِنٓ إََِلَٰ ي٠َِۡم ُحتَۡهر٠ُنَ ﴿ هبذه أي٣مت ايم٘مريٚم٥م: ذيمؽاحل٘مٝمؿ ئمٙمٚمٛم٣م 
َ
 ٧٩َُاَل رَّبِ ٌَأ

 َٚ ِ٘  َّ ٍّ َٚ ٱَُاَل ٌَإِٛ َٜلرِي ُٙ ۡ ۡه٠ُٖمِ ٱ ل٠َُۡۡجِ ٱإََِلَٰ ي٠َِۡم  ٪٧ل َٙ ۡ  ،(8٣ - 79)ص: ﴾ ٧٫ل

احلدود  جت٣موزعم واليمف زمؾ اهلل احلؼ، أس فم فمدإزمٙمٝمس ايمٙمٔمكم يمق اؿمٚمٟمن َم٣موفمٛمد

ُۡجَهنِيَ ﴿:ٔمكمزم٣ميمتٜمديد زم١منمقاء ايمٔم٣ٌمد أمج
َ
ٗۡ أ ُٟ ۡى٠ِيٍَّٜ

ُ
َّ ََل ِ ح إَِلٍّ ِنتَاَدَك  ٧٬َُاَل ٌَتِهِزٍّ

 ُٗ ُٟ ٜۡ ۡخَِٖػنيَ ٱِ٘ ُٙ ۡ َمـ ايمٔمقم ايمٗمدير  ؿ(، وىم٣من ايمرد احل٣مؽم8١ – 81)ص: ﴾ ٭٧ل

ََّ ٱَُاَل ٌَ ﴿ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: ٍَّ ٱوَ  ۡۡلَ ٠ُُُل  ۡۡلَ
َ
  ٮ٧أ

َ
َّ ََل ٍّٙٚ حَتَِه َّ َومِ ِٜ٘ َٗ ٍّٜ َٟ نٍّ َج

َ
ۡمََل

ُۡجَهنِيَ 
َ
ٗۡ أ ُٟ ٜۡ  (.85 – 84)ص: ﴾ ٯ٧ِ٘

ؾمئقن ضمٝم٣مسمف،  ؾاحلقار ايمٗمرآين، يدهمع ىمؾ فم٣مومؾ يمٙمتٚمًؽ زم٣محلقار دم ىم هذا

ونمغمه٣م وَمٜمام ىم٣من ووع ايمْمرف أطمر، همال  ِم٣مدي٥م،وآومت ٓصمتامفمٝم٥م،ايمٔمٗمدي٥م وا

 ج٣مٓتهمٚم رؽمقيمف اهلل سمٔم٣ملم وؽمٛم٥م اومتداء زم٘مت٣مب ،حيقل دون ايمتح٣مور َمٔمف
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يِمٌغ  ارهم٘مؾ ضمق احلقار،ؿمٌٝمٔم٥م وجمرى وَمقوقع  ؿاحلقار ايمٌٛم٣مء سمتٔمدد زمح٘م

 دمَمع ىمؾ َمـ يرنم٤م  يمتح٣مورزمٙمقن جم٣ميمف، همال ٞمًتٛم٘مػ وٓ ٞمؼماصمع أو ٞمؼمهمع فمـ ا

إلم  يمٙمتقصؾسمْمرهمف،  ازمد امذيمؽ، دون أن ٞمحقل زمٝمٛمف وزمكم إزمداء رأيف احلر، َمٜم

ويمٛم٣م دم ىمالم اهلل سمٔم٣ملم طمغم أؽمقة: إلضمٗم٣مق احلؼ  احلقار،ـ َم قداظمٛمُم اهلدف

 وإزمْم٣مل ايم٣ٌمؿمؾ. 

 :: أهداف احلقار وَمٗم٣مصدهشم٣ميمًث٣م

 َم٣م يقم: حلقارأهؿ أهداف ا َمـ 

ي٣ًمفمد فمعم فمرض إهم٘م٣مر زمِمقرة واوح٥م اظمّم٣مَمكم َمـ ومٌؾ  احلقار  -0

ايمْمرهمكم أو أؿمراهمف، همّماًل فمـ احلج٨م وإديم٥م فمعم صح٥م إؽمٙمقب ايمذي 

 َمٙمقن زمف.يتٔم٣م

ودهمع ايمُمٌٜم٣مت، ويٚم٘مـ اظمح٣مور َمـ  ايمٔمٗم٣ٌمت،سمذيمٝمؾ  فمعمئمٚمؾ  احلقار -۲

ونم٣مي٣مسمف َمٛمٜم٣م،  اسمففمرض أهم٘م٣مره زمِمقرة ؽمٙم٥ًم، وزمٝم٣من أؽم٣ٌمب اطمتٝم٣مر

 وسمقوٝمح ايمُمٌٜم٣مت أو دضمّمٜم٣م.

زمُم٘مؾ ضمّم٣مري إلم اإلهمِم٣مح  حي٣مورهدفمقة َمـ  َمـ ح٣موريٚم٘مـ اظم احلقار -3

 وٕمط أو سمٛمٖمغم أو فمـ ىمؾ َم٣م يمديف، وفمروف زمُم٘مؾ سيح وَمريح، زمال

 .الَمففمعم ىم درةَمِم٣م

ويزيؾ  وريـ،يمقصمٜم٣مت ايمٛمٓمر زمكم اظمتح٣م ي٤مَمـ أهؿ فمقاَمؾ ايمتٗمر احلقار -4

هبام فمـ َمٝم٣مديـ ايمٌماع وايمت٣ٌمنمض وايمتٛم٣مضمر  ٌتٔمدزمٝمٛمٜمام، وي جقاتايمٖم

 وايمٔمداء همٝمام زمٝمٛمٜمؿ.
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 إىم٣مذي٤مو ٕزم٣مؿمٝمؾوىمُمػ ا ٗم٣مئؼ،ي٠مدي إلم إـمٜم٣مر احل احلقار -5

زمِمقرة ضمّم٣مري٥م وَمقوقفمٝم٥م وفمٚمٙمٝم٥م دم ذات  ،ي٣متوايمؼمه٣مت واظمٖمؼم

 .يمقوم٦ما

ىمام ئمزز وي٠مىمد  ايمثٗم٣مهم٣مت،دم ٞممم اظمٔم٣مرف و ايمرئٝم٥ًمَمـ إؽم٣ٌمب  احلقار -6

اظمٔمٙمقَم٣مت ايمِمحٝمح٥م زمكم اظمتح٣موريـ، ويٛممم زمٝمٛمٜمؿ روح إيمٖم٥م واظمح٥ٌم، 

إلم إٞمُم٣مء  اظمْم٣مفاظم٠مدي٥م دم هن٣مي٥م  دةايمروازمط وايمٔمالوم٣مت اجلٝم دوسمقؿمٝم

 توايمت٣ٌمدل يمٙمٚمٔمٙمقَم٣م ايمتٖم٣مهؿو ضم٥م،فمعم اظمِم٣مر صداوم٣مت وم٣مئٚم٥م

 واخلػمات.

َمـ اخلٝم٣مرات واحلٙمقل، ظم٣م ئمرض يمف َمـ  ديدايمٔم اظمح٣موريٖمتح أَم٣مم  احلقار -7

ايمِمحٝمح وايمًديد ظم٣م  آطمتٝم٣مرايمٖمٜمؿ هلذه إَمقر، و ٙمٝمفأَمقر، مم٣م يًّٜمؾ فم

 يٛم٣مؽمٌف َمـ رأي ضمِمٝمػ ئم٣ميم٨م َم٣م يِمٌق إلم حتٗمٝمٗمف.

 احلقار: َمٗم٣مصدَمـ 

َمٛمف أو ايمٕم٣مي٥م اظمرصمقة  اهلدف ٤ًماظمٗم٣مصد اظمٛمقؿم٥م َمـ احلقار زمح دسمتٔمد

 :يقماحلقار همٝمام  َمٗم٣مصدويٚم٘مـ إمج٣مل أهؿ 

وايمٕم٣مي٥م َمـ احلقار ومد ي٘مقن إوم٣مَم٥م احلج٥م فمعم  اظمٗمِمد :ج٥ماحل إوم٣مَم٥م -٣

زمقصمف فم٣مم،  أيوايمر لوايمٖم٣مؽمد َمـ ايمٗمق ُمٌٜم٥ماظمح٣مور ودهمع ايمُمٌٜم٥م فمٛمف، أو دهمع ايم

 اظمٛمْمٗمل يمٙمقصقل إلم احلؼ. لإلم ؿمريؼ آؽمتدٓ زم٣محلقاروذيمؽ يمٙمًغم 

 فإلم سمّمٝمٝمؼ هقة اخلال ياحلقار ي٠مد إن وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر: ٤مسمٗمري -1

دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف إلم إجي٣مد  يوي٠مد شمٚمراسمف، هؿوسمٗمري٤م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر، وسمٙم٘مؿ َمـ أ
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وايمتٛم٣مضمر، رزمام  ت٣ٌمنمضضمؾ وؽمط يريض إؿمراف اظمتح٣موريـ، دم زَمـ ىمثر همٝمف ايم

 .ٕؽم٣ٌمبفمعم أسمٖمف ا

َم٣م حيٝمط  ػايم٣ٌمؿمؾ إٓ زم٘مُم ويٛمدضمريٓمٜمر احلؼ  ٓ ىمُمػ ايمُمٌٜم٣مت: -١

 ٣من،زم٣محلقار وايمممح وايمٌٝم ٜم٥ميًتٙمزم ضورة اظمقاصم وهذازمف َمـ ؾمٌٜم٣مت، 

 ايمُمٌٜم٣مت. ٦موزم٣مؽمتٔمامل احل٘مٚم٥م يمٙمقومقف فمعم وصمف احلؼ ايمذي ي٠مدي إلم هت٣مهم

 ٣مؿمٝمؾ،ٕزمأهؿ َمٗم٣مصد احلقار اظمٛمْمٗمل دضمض ا َمـ ايمرد فمعم إزم٣مؿمٝمؾ: -4

ُؾ ﴿ : سمٔم٣ملم ٗمقيمفوىمُمٖمٜم٣م، إفمامٓ زم يمَِؽ ُٞمَٖمِمِّ ٦ِم ٱَوىَمَذَٰ  ؽَمٌِٝمُؾ  َويمِتًََتٌكِمَ  ََٰٕٓيَٰ

 رهم٣ميم٣ٌمؿمؾ ىم٣ميمنؿم٣من إذا مل يتؿ اصمتث٣مشمف همٝمٛمتمم ويدَم ،(55)إٞمٔم٣مم: ﴾ظمُجِرَِمكمَ ٱ

وإزمْم٣ميمف  صمٜمتفَمقا ؿاخلالي٣م اظمجتٚمٔمٝم٥م اظمؼمازمْم٥م، زمؾ يدَمر ايمٔمالوم٣مت وايمٗمٝمؿ إذا مل سمت

 ايمِمحٝمح٥م واظمٛمْمؼ ايمًديد.زم٣مٕديم٥م 

َمـ أهؿ َمٗم٣مصد احلقار فمعم  ١منهم إلم اهلل سمٔم٣ملم فمعم زمِمغمة: ايمدفمقة -5

 ٗمٙمقبإلم همتح َمٕم٣ميمٝمؼ ايم ياهل٣مدئ اظم٠مد ارزم٣محلق لمإلم اهلل سمٔم٣م فمقةاإلؿمالق ايمد

دُع إلَِمَٰ ؽَمٌِٝمِؾ ٱ فمز وصمؾ:﴿ اهلل ٗمقلزم ايمٛمٖمقس اؽمتج٣مزم٥م وسمٖمٔمٝمال وفمٚمال وإضمٝم٣مء

ِدهُلؿ زمِ ٱظمَقفِمَٓم٥ِم ٱحِل٘مَٚم٥ِم وَ ٣مَرزمَِّؽ زم ٛم٥َِم َوصَمَٰ ًَ ـُ إِنَّ َرزمََّؽ ُهَق َأفمَٙمُؿ زمَِٚمـ ٣محَل ًَ يمَّتِل ِهَل َأضم

ـَ ٣مَوُهَق َأفمَٙمُؿ زمِ  ۦَوؾَّ فَمـ ؽَمٌِٝمٙمِفِ  همٌٚمٗمت٢م ذيمؽ يٛمٌٕمل فمعم  ،(٣15)ايمٛمحؾ:  ﴾ظمُٜمَتِدي

ٕن هم٣مومد ايمًمء ٓ  :وفمٚمالً  حي٣مهمٓمقن فمعم ايمٗمٝمؿ ومقًٓ  َمـايمدافمٝم٥م أن ي٘مقن َمـ طمغمة 

ئمْمٝمف، وٓ يٛمٌٕمل ٕضمد أن يدفمق إلم طمٙمؼ حٝمد، أو ؽمٙمقك ومقيؿ، وهق فمعم طمالف 

٣م  ﴿ ذيمؽ، وإٓ اٞمْمٌؼ فمٙمٝمف ومقل احلؼ صمؾ صماليمف: َ ََٰٟٓمهيُّ ـَ ٱَيَٰ َ  َءاََمٛمُقاْ  يمَِّذي  َٓ  ََم٣م سَمُٗمقيمُقنَ  مِل

 وومٚم٥م ،(١ ، 1)ايمِمػ:  ﴾قَن سَمٖمَٔمٙمُ  َٓ  ََم٣م سَمُٗمقيُمقاْ  َأن هللافِمٛمَد  ََمٗمًت٣م ىَمػُمَ  * سَمٖمَٔمُٙمقنَ 
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ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم زمال إهمراط أو سمٖمريط  ؽم٣ميم٥مأداء ر عمأهداف احلقار احلرص فم

 ايمدفمقة ايمِم٣مدوم٥م. ـَم  اظمرصمقةيمتحٗمٝمؼ ايمٛمتٝمج٥م  :َم٣م ٞمص فمٙمٝمف ايمذىمر احل٘مٝمؿ ووهمؼ

 أؽمس وفمقاَمؾ ٞمج٣مح احلقار

 :يمت٣ميمٝم٥ما اصٖم٣متهمٝمف اظمق همرزمٟمؽمس احلقار أن سمتقا يٗمِمد

دور احلقار ضمقهل٣م هبدف ايمقصقل إلم اسمٖم٣مق وي ٛم٥مأن يتٔمٙمؼ زمٗمّمٝم٥م َمٔمٝم -٣

 ي٠مدي إلم آسمٖم٣مق زمكم أؿمراف احلقار. إلم ضمؾ هذه ايمٗمّمٝم٥م، ضمالًّ  يي٠مد

وايمِمدق وإَم٣مٞم٥م دم إؿمراف اظمتح٣مورة، همٜمذه  اإلطمالصأن يتقاهمر  -1

ؿم٣مظم٣م مت٦م َمرافم٣مهت٣م فمٛمد ايمتح٣مور هبدف ايمقصقل  قارٞمت٣مئ٨م صمٝمدة يمٙمح ٚمرايمٗمٝمؿ سمث

 إلم احلؼ.

إؿمراف فمعم ايمٔمدل دم ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ، هم٣ميمٔمدل َمـ إَمقر  ضمرص -١

ؿم٣مظم٣م أهن٣م مل خترج  إطمرىأراء  ؾاظمٜمٚم٥م وإؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمحقار، ويتقومػ فمٙمٝمف سمٗمٌ

فمـ ؽمٝم٣مومف، هم٣محلقار هيدف دائاًم إلم إوم٣مَم٥م َمٝمزان ايمٔمدل واحلرص فمعم آؽمتٚم٣ًمك 

ومقافمد  زمف زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ ؾمخص َمـ ؽمٝمتحٗمؼ يمف زم٣ميمتح٣مور واإلٞمِم٣مف وهمؼ

 .ٝمفاإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َم٣م يِمٌق إيم ٥مايمٔمدايم

زمٕمغم هذه ايمٛمٝم٥م  ٞمفٕ :إطمالص ايمٛمٝم٥م دم حتٗمٝمؼ اإلصالح اظمراد َمـ ايمتح٣مور -4

إِن ُيِريَدآ إِصَٙمَٰح٣م ﴿ َمٖمٝمد إفمامٓ يمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: ءاحلًٛم٥م يمـ يتؿ ايمتقصؾ إلم ر

ِؼ   (.      ١5)ايمٛم٣ًمء: ﴾ زَمٝمٛمَُٜمَٚمآ  اهللُيَقهمِّ

ايمْمقي٥م،  وصدوم٦م ٥م،ؿم٣مظم٣م طمٙمِم٦م ايمٛمٝم ٘مٚمكم،دم ؾمٟمن اظمح يتؿ دائاًم  هذا 

يمٙمٚمٓمٙمقم إذا اٞمتٜمك  ٞمتِم٣مفواحلؼ وايمٔمدل وآ ظمِمٙمح٥مَم٣م حيٗمؼ ا لموسمؿ ايمتقصمف إ
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أي ؿمرف َمـ إؿمراف اظمتقيمٝم٥م  َمـيمذيمؽ، زمال سمٔم٣مل أو نمرور  فاحلقار إلم اؽمتحٗم٣موم

 احلٝم٣مة. وومّم٣مي٣مأو نمغمه٣م َمـ ؾمئقن  وصمٝم٥مايمتح٘مٝمؿ دم أَمقر ايمز

 :قاَمؾ ٞمج٣مح احلقار اظمٔم٣مسفم أهؿ

ٞمج٣مح أي ضمقار ئمتٚمد فمعم أؿمراهمف وَمدى وفمٝمٜمؿ زمٟمصقل وومقافمد  فمقاَمؾ

وفمقاَمؾ إٞمج٣مح احلقار، زمح٤ًم َم٣م يتّمٚمٛمف َمـ ومّم٣مي٣م أو ؾمئقن فم٣مَم٥م أو طم٣مص٥م، 

وفمقاَمؾ ٞمج٣مح احلقار ايمٔمٌمي سمُمتٚمؾ فمعم َم٣م اؽمتجد دم فمٌمٞم٣م َمـ وؽم٣مئؾ همٛمٝم٥م، 

 إلٞمج٣محايمٔمٌمي٥م اظمًتجدة  ٔمقاَمؾايمأهؿ هذه  وَمـوفمٙمقم وختِمِم٣مت َمًتجدة، 

 احلقار َم٣م يقم:

 ظم٣مماظمح٣مور فمعم اإل صاحلقار دم فمٌمٞم٣م، ضمر ٞمج٣مح فمقاَمؾ: َمـ أهؿ أوًٓ 

 وَمـ أمهٜم٣م: ٔم٣مسةاظم رزمٖمٛمٝم٣مت احلقا

 ايمؼمىمٝمز فمعم اؽمتخدام إروم٣مم واإلضمِم٣مئٝم٣مت ايمدومٝمٗم٥م واحلديث٥م. -أ

 احلقارقع ايمتل حتدد سمًٙمًؾ َمقو ٥ماؽمتخدام ايمرؽمقَم٣مت ايمٌٝم٣مٞمٝم -ب

 وسمٖم٣مفمالسمف.

اظمًتخٙمِم٥م َمـ اؽمتٗمرائف يمٙمٚمقوقع فمٛمد  اظمٜمٚم٥م ٠مذاتاظم سمٗمديؿ – ج

 فمف،اظمتِمٙم٥م زم٣محلقار ايمدائر زمح٤ًم َمقوق سمفايمرد دم حم٣مورا أوسمٔمروف يمف زم٣ميمٛمٗم٣مش 

 وَمالزم٣ًمسمف.                                                  وـمروهمف

، ويٌتٔمد مت٣مًَم٣م فمـ آٞمْم٣ٌمفم٣مت ايمُمخِمٝم٥م زم٣مٓؽمتٗماليمٝم٥م اظمح٣مور ٙمتزم٣م: يشم٣مٞمٝمً  

دم ضمديث٥م وضمقاره أو يٗمٙمؾ زمِمقرة َمٙمٚمقؽم٥م َمـ هذه آٞمْم٣ٌمفم٣مت ضمتك ٓ حتٚمؾ 

أو ايمُمخِمٛم٥م، ٕن احلقار يٛمٌٕمل أن يٗمقم فمعم أؽم٣مس  ٥مضمقاراسمف فمعم ايمذاسمٝم
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 ٣متايمٌٔمٝمدة فمـ َمٗمتّمٝم يمُمخِمٝم٥موايمتجرد َمـ ايمٔمِمٌٝم٥م واظمُم٣مفمر ا ٣مم،ايمت ٗماللآؽمت

 رأي رؾمٝمد. لمهبدف ايمقصقل إ ّم٣مي٣ميتؿ َمـ وم ٣مَم وضمٗم٣مئؼ وَمّمٚمقن

واومع  حاحلديث٥م دم زمٝم٣من وذ يمتٗمٛمٝم٥م: احلرص فمعم سمًخغم وؽم٣مئؾ اشم٣ميمًث٣م

ضمتك يتٖم٣مفمؾ َمٔمف َمـ حي٣موره، وهيتؿ زمام يٗمقم زمف َمـ  ،وضمٗمٝمٗم٥م َم٣م ئمرض يمف

أو احلقار، زمحٝم٧م  ٣مومُم٥ماظمقوقفم٣مت حمؾ اظمٛم وأ ٣مي٣ماؽمتٔمراض يمٙمحٙمقل يمٙمٗمّم

طمر فمعم آؽمتٝمٔم٣مب سم٣ًمفمد ايمْمرف أ جي٣مزمٝم٥مرة إأهم٘م٣مره زمِمق فمـي٘مُمػ 

 وايمتقاهمؼ فمعم َم٣م يتؿ آٞمتٜم٣مء إيمٝمف.

اظمرن ايمقافمل زمحٗمقق  ٘مرايمٔمٌمي هق ايمُمخص اظمٖم ح٣مور: اظمرازمًٔم٣م

همٝمٙمزم أن سمتقاهمر همٝمف احل٘مٚم٥م وايمٗمدرة فمعم سمٗمديؿ إويمقي٣مت، وايمتديمٝمؾ ، أطمريـ

 ٣مصقسمً  ظمتقهمرةي٥م وايمتٗمٛمٝم٣مت اايمقؽم٣مئؾ ايمٔمٌم هم٥مَمٔمتٚمًدا ىم٣م هب٣مإطمذ  ٝم٥مفمعم أمه

 ٣منيمٙمحقار، وإلَم٘م ديمتحٗمٝمؼ ايمٛمج٣مح اظمْمر ٣مئؼ،وَمٔمٙمقَم٣مت ووشم قرة،وص

همّمؿ فمٗمؾ إلم فمٗمؾ، وهم٘مر  اظمتح٣موريـ،آؽمتٖم٣مدة َمـ ومدرات وإَم٘م٣مٞمٝم٣مت زم٣مومل 

وايمُم٣مئع زمكم  اظمٟمشمقرايمرؾمٝمد َمِمداوًم٣م يمٙمٗمقل  رأيايم إلمإلم ايمتقصؾ  يإلم هم٘مر، ي٠مد

 ."ؽمتُم٣مر وٓ ٞمدم َمـ اؽمتخ٣مرَم٣م طم٣مب َمـ ا"فمٚمقم ايمٛم٣مس 

زمِمقرة فم٣مَم٥م أو سمٗمٙمٝمدي٥م أو َمٔم٣مسة  قارٞمج٣مح احل ؾهذه هل أهؿ فمقاَم إن

هم٘مٙمٜم٣م جمتٚمٔم٥م دم صٔمٝمد واضمد، َمٜمٚم٥م يمٙمٕم٣مي٥م ىمٔمقاَمؾ يمٛمج٣مح احلقار، وهق زمحؼ 

واظمجتٚمع، زمؾ ايمٔم٣ممل زمٟمهه،  ٕهةأومٌم ايمْمرق يمتحٗمٝمؼ آؽمتٗمرار فمعم َمًتقى ا

 وايمٔمٛمػفمعم ايمتْمرف ايمٖم٘مري  ٙمٗمّم٣مءيم ٣مهؿ،سمٖمهمال ضمٝم٣مة ؽمقي٥م زمال ضمقار و

 ايمًٙمقىمل زمجٚمٝمع صقره.
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 :يقم َم٣م ٙمِم٥مأهؿ ايمٛمت٣مئ٨م اظمًتخ َمـ

 ىمؾواظمُم٣م ٣مئؾاحلؾ يم٘مؾ ايمٗمّم٣مي٣م واظمً قاحلقار اهل٣مدئ اظمًتٛمغم ه -٣

ايمٛمقاي٣م، وصدوم٦م  ًٛم٦مإذا ضم ٣م،زمجٚمٝمع صقره٣م، داطمٙمٝم٣ًّم وطم٣مرصمٝمًّ  ٔم٣مسةاظم

 .إلرادةا

صٙمقات اهلل  رؽمٙمكماخلْمٟم إٓ إٞمٌٝم٣مء واظم َمـ ايمٌمم َمٔمِمقم َمـ أضمد ٓ -1

أو ايمٔم٘مس ىمام وم٣مل اإلَم٣مم  ْمٟمهم٘مؾ رأي صقاب حيتٚمؾ اخل ،وؽمالَمف فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم

 .ؾايمرأي اجلٚمٔمل هق احل يمذيمؽ: -اهلل فمٛمف ريض-ايمُم٣مهمٔمل 

فمعم اظمًتقى إهي  ٗمرارن سمٖمٔمٝمؾ يمٕم٥م احلقار زمكم إهمراد حيٗمؼ آؽمتأ -١

ايمٗمقَمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م  ٣ًمئؾايمُمخِمٝم٥م اخل٣مص٥م، واظم ٣مي٣ميمٗمّما ٥مزمٟمهه، دم ىم٣مهم اظمجتٚمعو

 ٌٜم٣ماظمتٔمِم٤م يّمٛمٝمٜم٣م ويتٔم ٖمرديايم رأيايم ٘مـاجلامفم٥م ٓ سمُمٗمك ايمٌالد زمف، ويم يهمرأ

 وَمٔمٙمقم. زمف ىمام هق َمًٙمؿ

يٚم٘مـ ضمؾ مجٝمع ومّم٣مي٣م وَمُم٣مىمؾ اظمجتٚمع َمـ طمالل اظمُم٣مرىم٥م ايمقاؽمٔم٥م  -4

ي ايمُمٕم٤م وايمُمٌٜم٣مت ظمقاصمٜم٥م مجٝمع َمثغم:  وايمٌح٧م فمـ أٞمجح احلٙمقل قاردم احل

إذا طمٙمِم٦م وصٖم٦م ايمٛمقاي٣م  ّمالتاظمٔم زمحؾوايمُم٣مئٔم٣مت، هم٣محلقار اظمًتٛمغم ىمٖمٝمؾ 

 . وصح٦م ايمٔمزائؿ

*        *        * 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 

 فورس املوضوعات
 

 الصفحة املوضــــــــــــــــــوع م

 5 َمٗمدَم٥م  1

 7 يمٙمحقار وشمٝمٗم٥م ايمٗم٣مهرة  2

  أزمجدي٣مت احلقار  3

 أ.د/ حمٚمد خمت٣مر مجٔم٥م

13 

 ٜمقم احلقار ونم٣مي٣مسمف َمٖم  4

 أ.د/ فمقض إؽمامفمٝمؾ فمٌد اهلل 

17 

 َمٖمٜمقم احلقار وآدازمف ونم٣مي٣مسمف   5

 / فمقم فمامرة اظمًتُم٣مر ايمدىمتقر

31 

 َمٖمٜمقم احلقار ونم٣مي٣مسمف دم واومٔمٛم٣م اظمٔم٣مس  6

 أ.د/ مج٣مل رصم٤م ؽمٝمدزمك 

45 

  وـقازمـط احلـقار ونمـ٣ميـ٣مسمـف  7

 أ.د/ ايمًٝمد حمٚمد ايمدي٤م 

57 

 َمٖمٜمقَمف ونم٣مي٣مسمف وآشم٣مره  احلقار دم اإلؽمالم ..  8

 أ.د/ ص٣مزمر فمٌد ايمدايؿ

62 

 نم٣مي٣مت احلقار   9

 أ.د/ مج٣مل هم٣مروق ايمدوم٣مق 

75 

  سمٟمَمٙمٝم٥م ومراءة ايمٗمرآٞمٝم٥م احلقارات  11

 أ.د/ حمٚمد فمٌد اظمْمٙم٤م

89 
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 زمكم احلقار وايمٛمٗمد اظمقوقفمل   11

 أ.د/ فمٌد اهلل َمػموك ايمٛمج٣مر

111 

 فمٗمالٞمٝم٥م احلقار وفمالومتٜم٣م زمٗمّم٣مي٣م ايمتجديد  12

 زم٘مر زىمل فمقضأ.د/  

113 

  زمكم فمٗمالٞمٝم٥م احلقار وومّم٣مي٣م ايمتجديد  13

 أ.د/ إزمراهٝمؿ صالح اهلدهد

127 

 احلقار اهل٣مدف وايمتٔمِم٤م ايمٌٕمٝمض    14

 / ه٣مين مت٣مم .مأ.د 

141 

 إصقل ايمٗمرآٞمٝم٥م يمٙمحقار   15

 د/فمٚمر ازمراهٝمؿ حروش

151 

 احلقار وأٞمامؿمف   16

 أ.د/ ؽمٝمػ رصم٤م ومزاَمؾ 

166 

 وقازمط احلقار وَمٔمقوم٣مسمف  17

 فمٌد احلٚمٝمد َمتقرم د/ 

171 

 احلقار دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ )أٞمامؿمف وفمالومتف زم٣مظمٗم٣مصد(  18

 د. حمٚمد همقزي فمٌد احلل 

178 

 احلقار وأمهٝم٥م اظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين  19

 د/حمٚمد أحد اخلاليٙم٥م

189 

  إدي٣من وسمُم٣مرىمٜم٣م دم زمٛم٣مء ضمّم٣مرة اإلٞم٣ًمن  21

 حمٚمد زمُم٣مري د/

199 
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 ًانثقافاخ األدياٌ حٌار
 احلقار واظمُمؼمك اإلٞم٣ًمين  21

 د ايمُمح٣مت اجلٛمديأ.د/ حمٚم 

219 

 ايمتٔمددي٥م وايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م   22

 / أحد فمقم ؽمٙمٝمامن د

222 

 احلقار زمكم احلّم٣مرات واضمؼمام اخلِمقصٝم٥م   23

 أ.د/ أؽم٣مَم٥م ايمٔمٌد

231 

 اخلِمـــؿ وإٞمِمـــ٣مف احلــــــقار  24

 أ.د/ أحد رزمٝمع يقؽمػ 

242 

 اضمؼمام اخلِمقصٝم٥م ايمديٛمٝم٥م   25

 أ.د/حمٚمد فمٌد ايمدايؿ اجلٛمدي 

251 

 حلقار واضمؼمام طمِمقصٝم٥م أطمر ا  26

 أ.د/ حمٚمد فمٌد ايمًت٣مر اجل٣ٌمرم

259 

 احلقار زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت  27

 د/ همقزي٥م ايمٔمُماموي

271 

 احلقار زمكم ايمقاومع واظمٟمَمقل   28

 / ه٣مين يمٌٝم٤م أ

275 

 اإلره٣مزمٝم٥م واجلامفم٣مت وايمتْمرف ايمٔمٛمػ  َمقاصمٜم٥م دم احلقار شمٗم٣مهم٥م  29

 أ.د/ ٞمٌٝمؾ ايمًاميمقؿمل 

281 

وصٛمع  ره دم َم٘م٣مهمح٥م ايمتْمرف واإلره٣مبضمقار إدي٣من وأشم  31

 ايمًالم اإلٞم٣ًمين 

 / حمٚمد فمٌد ايمقه٣مب طمٖم٣مصمل اظمًتُم٣مر ايمدىمتقر

297 



 

  - 368 - 

 

 

*        *        * 

 

 

 

  

 

 أشمر احلقار ايمٌٛم٣َّمء دم َمقاصمٜم٥م اإلره٣مب  31

 أ.د/حمًـ حمٚمد أحد 

314 

  أشمر احلقار ايمٌٛم٣َّمء دم َم٘م٣مهمح٥م اإلره٣مب وصٛمع ايمًالم اإلٞم٣ًمين  32

 / إزمراهٝمؿ ٞمجؿد

314 

 دم سمرؽمٝمخ احلقار دور اإلفمالم   33

 اهلل ضمًكم ايمُمٝمٔم٣مين / فمٌدد

325 

  اإلفمالم وومّمٝم٥م احلقار  34

 فمٌد ايمٔمزيزايمًٝمد أ.د/ ؽم٣مَمل 

339 

 اإلفمالم وشمٗم٣مهم٥م احلقار   35

 ايممميػ رزمٝمع حمٚمد ؽم٣مَملأ.د/

347 

  فمقاَمؾ ٞمج٣مح احلقار  36

 / َمِمْمٖمك حمٚمد فمرصم٣مويأ.د

353 


