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 )ع(املٗدٟ يف َدزض١ أٌٖ ايبٝت إلَاّ ا
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 بطُ٘ تعاىل
َٚا ٖٞ َطؤٚي١ٝ اإلْطإ يف  ؟َا ٖٞ سكٝك١ اْتعاز ايفسز: ؤاٍض

 شَٔ ايػٝب١؟
ّٕٛابد ٚي١ٝ اإلْطإ يف شَإ سكٝك١ اْتعاز ايفسز َٚطؤ : إ

 باالْتباٙ إىل طبٝع١ احلدخ ايرٟ ٜٓتعسٙ. ضطتاالْتعاز ت
ٚإقاَت٘ يدٚي١ أٌٖ  )عًٝ٘ ايطالّ(ظٗٛز اإلَاّ املٗدٟ سدخ ٚ
 ..يف املٓعٛز ايدٜين ٚاإلْطاْٞ ٌَِٗ سدٌخ هلٛ )عًِٝٗ ايطالّ(ايبٝت 

فٗٛ َٔ د١ٗ ميجٌ سه١َٛ ايتعكٌ ٚايسغد ٚايعدٍ ٚاحله١ُ يف 
ايسضاالت اإلهل١ٝ، ٖرٙ احلٝا٠ ٚاييت ناْت َطاَني ٚزٚح دع٠ٛ 

ن١ٝ ٚبح بتصسٜض ايكسإٓ ايهسِٜ يًتعًِٝ ٚايتصٗا دا٤ت سٝح إّْ
 .احله١ُ ٚايكطط بني ايٓاع

األْبٝا٤  اإلميإ ٚدٚي١ ٘ َٔ د١ٗ أخس٣ ميجٌ دٚي١نُا أّْ
ـ ٚأٌٖ ـــ ٖٚٛ ايدٜٔ اإلهلٞ اخلامت ـــٚاألٚصٝا٤ أٚ قٌ دٚي١ اإلضالّ 

 .)عًِٝٗ ايطالّ( ايبٝت
عٓا١ٜ َٔ اهلل ضبشاْ٘ يف ْٗا١ٜ ٖرٙ احلٝا٠ بعد ٜٚهٕٛ ٖرا ايعٗٛز 

ٚاخترب ايطبٌ املدتًف١  ،م اإلْطإ ٚغّسب يف اجتاٖات٘ يف احلٝا٠إٔ غّس
ع٢ً املبادئ ٚايكِٝ  ١غري ايطبٌٝ ايرٟ تٗدٟ إيٝ٘ ايسضاالت املبٓٝ

 ٘ ميجٌايساغد٠، ٚبعد إٔ سهِ نٌ فسٜل ٚاجتاٙ بكٝاد٠ ايٓاع َدعّٝا أّْ
االجتاٙ ايطًِٝ ٚايصا٥ب يف ٖرٙ احلٝا٠ ٜٚٓفر ٖرا االجتاٙ يف َطاعٝ٘ 

 ٚخطٛات٘.
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يألْبٝا٤ ٚ يًبػس١ٜ ٖٛ ايٛعد اإلهلٞ )عًٝ٘ ايطالّ(فاإلَاّ املٗدٟ 
، ٚايعبد ايصاحل خاص١ ٚاملؤَٓني بايسضاالت اإلهل١ٝٚاألٚصٝا٤ 

ٚمساع ٚاعٝتٗا ايٛازخ يًسضاالت نًٗا بعٗٛز احلكٝك١ يًٓاع نًِٗ 
ثس أازتبط ايٓاع فٝٗا بعطِٗ ببعض يف يف أزدا٤ األزض نً٘ بعد إٔ 

 اإلَهاْات ايعا١َ يالطالع ٚايتٛاصٌ بني اجلُٝع.
فٗرا احلدٜح ايععِٝ ميجٌ اْتصازّا عاَّا يًشل ع٢ً ايباطٌ 
ٚيًشكٝك١ ع٢ً ايصٜف ٚيًسضاالت احلك١ ع٢ً ايعكا٥د اخلاط١٦ ٚيًكِٝ 

ع ٚاألٖٛا٤ املط١ً بعد اضتعداد ايٓاع إلثاز٠ ايساغد٠ ع٢ً ايٓٛاش
 ٚاع١ٝ احلل يف داخًِٗ ٚتٗٝؤِٖ يألخر ب٘ ٚايتطش١ٝ يف ضبًٝ٘.

فٗرا احلادخ ٖٛ األٌَ ايرٟ ٜتُطو ب٘ اإلْطإ املؤَٔ سني ٦ٜٔ 
ٚايطالٍ، ٚايعاقٌ سني ٜػهٛ َٔ اْتػاز ايػٞ، َٔ اْتػاز ايهفس 

َٚٔ ، ٚاملعًّٛ ٚاحلهِٝ سٝح ٜٓعس إىل َعاٖس ايتدبط ٚايِٖٛ
ٜػازن٘ ُٖ٘ سٝح جيد َعاْا٠ ايعًِ ٚايفطاد، ٚصاسب ايطُري 

 .األخالم (1)احلٞ سٝح ٜعاْٞ َٔ اْتكاض ايكِٝ ٚتٗصٜع
فبٗرا احلدخ حتع٢ األزض بربنات ايطُا٤ ٚحيهِ اإلْطإ 
املطدد ع٢ً ايبطٝط١ نًٗا يريٟ ايٓاع ْٛز احلكٝك١ ٚضٝا٤ٖا ٜٚصٕ 

ٌَ ٚايصدم، ٚقد قاٍ ضبشاْ٘: طاألَٛز مبٝصإ ايعدٍ  ِٖ َّ َأ ِٛ َأ ََٚي
َٚاِيَأِزِض َُا٤ِ  َٔ ايطَّ َِّ ِِٗ َبَسَناٍت  ِٝ ًَ ِٛا َيَفَتِشَٓا َع َٚاتََّك ََُٓٛا   .(2)صاِيُكَس٣ آ

                                                             

ٚتهجريٖا، قٌٝ  تفسٜكٗا مبع٢ْٓٗر ايبالغ١،  تعبري َكتبظ َٔ نالّ اإلَاّ )عًٝ٘ ايطالّ( يف( 1)
ٖصعت٘: إىل َطا٥ٚٗا، ٜكاٍ ٖصعت ايػ٤ٞ ٚ ذلاضٓٗاتٗصٜع األخالم: تػٝريٖا عٔ ٢ْٗ عٔ ايٓفام ٚ

 إذا نطست٘.
 .66 آ١ٜ األعساف:( 2)
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فٝكٝ٘ ٖرا األٌَ َٔ اإلسباط ٚايٝأع، ٜٚػدٙ إىل املسابط١ 
ٚايجبات، ٜٚكٟٛ عصميت٘ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ عٓصسّا سهُّٝا ٚزاغدّا يف 

طري٠ اييت تٓتٗٞ إىل ٖرا احلدخ اجلًٌ ٚاخلطري ايرٟ ٖٛ خالص١ امل
 َطع٢ ايسضاالت ٚايصاحلني ٚاحلهُا٤ يف احلٝا٠ اإلْطا١ْٝ.

يف فاْتعاز ايعٗٛز ٖٛ ٖرا األٌَ ايرٟ ٜتشسى يف داخٌ اإلْطإ 
إٔ حتهِ ايسضاالت اإلهل١ٝ َّٜٛا ع٢ً األزض سهُّا غري َػٛب 

ايسغد ٚتتصدز ايكِٝ ٜٚػعس  باضتطعاف ست٢ تعٗس احلكٝك١ ٜٚعِ
 اإلْطإ بعٓا١ٜ ايطُا٤ ٜٚدٖا احلا١ْٝ فٛم زأض٘.

 )عًٝ٘ ايطالّ(نُا ميجٌ االْتعاز ص١ً اإلْطإ باإلَاّ احلاضس 
ب٘ اهلل ضبشاْ٘ َٔ د١ٗ عدّ تكدٜس ايٓاع يعبادٙ ايصاحلني ايرٟ غّٝ

كدزٚٙ بايتكدٜس ست٢ ٜعٗسٙ هلِ عٓد اضتعدادِٖ الضتكباي٘ ست٢ ٜ
ٜٚكدزٕٚ ٖرٙ ايٓع١ُ اإلهل١ٝ اييت ٖٞ عصاز٠ ، ضب هلرٙ ايٓع١ُاملٓا

األْبٝا٤ َٔ آدّ إىل ْٛح ٚإبساِٖٝ إىل َٛض٢  ١ايسضاالت نًٗا ٚٚزاث
)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ثِ إىل ذلُد ْيب اإلضالّ  )عًِٝٗ ايطالّ(ٚعٝط٢ 

 .ٚآي٘ ٚضًِ(
ّٕ  يالْتعاز بعدٜٔ: ٚبريو ٜعٗس أ

)عًِٝٗ اإلَاّ َٔ أٌٖ ايبٝت عد عكا٥دٟ يف ايٝكني بٛدٛد ــ ُب 1
ٚافتكادٙ ٚاحلٓني إيٝ٘ ٚايٓصض ي٘، ٚذيو دص٤ أضاع َٔ  ايطالّ(

ّٕ ١ اإلْطإ باهلل ٚزضً٘ ٚأٚصٝا٥ِٗ؛عالق اإلَاّ احلاضس املصطف٢  أل
َٔ عٓد اهلل ضبشاْ٘ ٖٛ ٚازخ ايسضٌ ٚاألٚصٝا٤ مجٝعّا، فٗٛ 

 ايٛصٞ احلاضس ٚإٕ غٝب٘ اهلل ضبشاْ٘.
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 ٜػتٌُ ع٢ً عٓصسٜٔ:عد عًُٞ ــ ُب 2
ّٚ : إٔ ٜهٕٛ اإلْطإ يف إمياْ٘ ٚتبصسٙ ٚضًٛن٘ ٍايعٓصس األ

َٔ خالٍ تٓتٗٞ إىل ٖرا احلدخ اجلًٌ،  ٚخًك٘ دص٤ّا َٔ املطري٠ اييت
 املٛاظب١ ع٢ً ٖرٙ املعاْٞ يف ْفط٘ ٚأضست٘ ٚدلتُع٘.

: إٔ ال ٜتعذٌ املس٤ يف خطٛات غري ْاضذ١ ٜطع٢ ٚايعٓصس ايجاْٞ
)عًِٝٗ َا ٜسد٢ َٔ ٖرٙ احلسن١ َٔ سهِ أٌٖ ايبٝت  بٗا إىل حتكٝل

 ٚصالح األ١َ ٚايٓاع مجٝعّا. ايطالّ(
ٖٚرا ايعٓصس ٖٛ ايرٟ جيسٟ ايتأنٝد عًٝ٘ يف زٚاٜات االْتعاز 

َٔ د١ٗ احلاد١ املًش١  )عًِٝٗ ايطالّ(؛ايٛازد٠ عٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت 
ٜصّسٕٚ ع٢ً أٌٖ ايبٝت )عًِٝٗ ، إذ إٔ نجريّا َٔ ايػٝع١ ناْٛا إيٝ٘

ايطالّ( يف اخلسٚز، ٜٚطتبط٦ِْٛٗ يف ذيو، ٜٚسدٕٛ يف نٌ إَاّ إٔ 
ٜهٕٛ اإلَاّ املٗدٟ ايجا٥س ايرٟ ٜكِٝ دٚي١ أٌٖ ايبٝت )عًِٝٗ 
ايطالّ( ٚجيسٟ ع٢ً ٜدٜ٘ ايعدٍ ٚايكطط، ست٢ دا٤ عٔ اإلَاّ 

ِّ َٓر َا٥يت األايػِّٝع١ ُتَسب٢َّ ب)ٖـ(  202ايسضا )عًٝ٘ ايطالّ( )ت:  َاْ
 .(1)(١ٍضٓ

نُا نإ ايعدٜد َٔ أصشاب املطاَض ايطٝاض١ٝ َٔ احملطٛبني 
عًِٝٗ ٜتػبجٕٛ بٗرا األَس ٜٚجريٕٚ سسنات ضٝاض١ٝ مل ٜهْٛٛا 
ميًهٕٛ ق٠ٛ ناف١ٝ الْتصازٖا ٚدميَٛتٗا ٚال َؤٖالت ناف١ٝ يًطري 

إلثازات باملطري٠ ايساغد٠ إذا قاَٛا بٗا، يرا فإِْٗ ٜتذٕٗٛ ملجٌ ٖرٙ ا
 إلبكا٤ ضًطتِٗ ْٚفٛذِٖ

                                                             

 .1/366ايهايف: ( 1)
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بعض تجري ٚحتسى َػاعس  ٚناْت ثٛزات بعض املراٖب األخس٣
ميجٌ سسدّا نبريّا ع٢ً أ١ُ٥  ذيوايػٝع١ اإلَا١َٝ آْراى، فهإ نٌ 

هْٛٛا جيدٕٚ ظسّٚفا َال١ُ٥ ٜأٌٖ ايبٝت )عًِٝٗ ايطالّ( ايرٜٔ مل 
 .ٗا ملجٌ ٖرٙ ايتشسنات٘ ٚتعاىل فٜٝأذٕ اهلل ضبشاْ

ّٕٚيريو  االْتعاز َٔ أفطٌ األعُاٍ، َٚٔ  دا٤ ايتأنٝد ع٢ً أ
 َات غٗٝدّا. )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ(َات َٓتعسّا ألَس آٍ ذلُد 

ذيو االْتعاز ايرٟ ٜعرب َٔ د١ٗ عٔ اضتعداد سكٝكٞ َٔ ٚاملساد 
املس٤ يًتطش١ٝ بٓفط٘ ٚبهٌ َا يدٜ٘ يف ضبٌٝ سهِ ايعدٍ ٚاْتصاز 

تػدم ٚاالدعا٤ ايهاذب نُا ٚقع َٔ احلل، ٚال ٜهٕٛ ضسبّا َٔ اي
يف  )عًِٝٗ ايطالّ(ايعدٜد ممٔ طًب ايجٛز٠ يًشهِ َٔ أ١ُ٥ اهلد٣ 

٘ َٔ د١ٗ أخس٣ ٜكٞ املس٤ االْطُاّ إىل عصس سطٛزِٖ، نُا أّْ
سسنات ضاي١ َتعذ١ً تؤدٟ ب٘ إىل إٔ ٜطٌ عٔ عكٝدت٘ ايط١ًُٝ 

١، ٜٚهٕٛ َٚطريت٘ احله١ُٝ، فٝفنت عٔ دٜٓ٘ ٜٚٛقع اآلخسٜٔ يف ايفتٓ
سطبّا يًشسنات غري ايٓاضذ١ اييت ٜكٛدٖا أغداص ٜبشجٕٛ عٔ 
املطاَض ايػدص١ٝ أٚ ٜتعذًٕٛ يف دع٣ٛ ايكدز٠ ع٢ً تػٝري األَٛز يف 
االجتاٙ ايطًِٝ َٔ غري تبصس يعٓاصس االقتداز َٚآالت احلسن١ 

 َٚطاعفاتٗا.
يكد نإ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت )ع( ٜعٝػٕٛ يف ظسٚف يأل١َ ٚاجملتُع 

ٔ ٜطُض هلِ بريو ٚذيو أَس َعسٚف، ٚناْت ايػٝع١ تًض مل ٜه
ّٕ األَس مل حئ  عًِٝٗ يف ايعٗٛز ٚايتصدٟ يًشهِ ِٖٚ مياْعٕٛ بأ

ّٕ َٔ نإ صادقّا يف ايسغب١ يف ظٗٛزِٖ ُعّد فُٝٔ سطسِٖ  بعد، ٚأ
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٘ يف سسب اجلٌُ إّْ )عًٝ٘ ايطالّ(إذا ظٗسٚا، نُا قاٍ اإلَاّ عًٞ 
 يف أزساّ ايٓطا٤ ٚأصالب ايسداٍ.قد سطسْٞ زداٍ مل ٜصايٛا 

فُٔ نإ َطتعدّا يًتطش١ٝ يف ضبٌٝ احلكٝك١، َتبصسّا يف ايفنت، 
يًفسز ٚمتطه٘ باملطري٠ ايصشٝش١ ٚايساغد٠ أفطٌ نإ اْتعازٙ 

يف  )عًٝ٘ ايطالّ(األعُاٍ، فٗٛ يف ق٠ٛ ايػٗاد٠ َع اإلَاّ املٗدٟ 
 ظالٍ ايطٝٛف. ٚهلل األَس َٔ قبٌ َٚٔ بعد.


