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 -أولا : عواصر الموضوع :

معػفومماظؿـؿقيموععـوػوميفماإلدالمم. -0

 أغواعماظؿـؿقيموجموالتفوم: -5

 اظؿـؿقيماظعؾؿقيم.م-بممممممممماظؿـؿقيماإلميوغقيم.ممممممممممممم -مأ

 اظؿـؿقيماالضؿصودؼي.م-دمممممممممممممماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيم.م-جم

 دؾلمهؼققماظؿـؿقيماظشوعؾي.م-4

 -ثاهيا : الأدلـة :

 -الأدلة مى القرآن الكريم :    

ماظَِّذؼَنم}:موضولمتعوىل .0 مَصَلٖعو مٔإمَيوّغو مَػِذِه مَزاَدِتُه مَأٗؼُؽِم ـُِفممٖعنمَؼُؼوُل مَصِؿ مُدوَرٌة ًِ مُأغٔزَظ مَعو َؤإَذا

مؼ.053ػاظؿوبي:{وّغومَوُػِممَؼِلَؿِؾِشُروَنمآَعـُوْامَصَزاَدِتُفِممٔإمَي

 ؼ.00ػاجملودظي:{َؼِرَصٔعماظؾَُّهماظَِّذؼَنمآَعـُوامِعـُؽِممَواظَِّذؼَنمُأوُتواماْظِعْؾَممَدَرَجوٍت}ضولمتعوىل: .5

 ؼم.52ػصورر:مم{ٔإٖغَؿومَؼِكَشىماظؾََّهمِعِنمِسَؾوِدِهماْظُعَؾَؿوءمم}:موضولمتعوىل .4

م*اْضَرْأمَوَرٗبَكماْظَلْطَرُممم*َخَؾَقماْظٔنِغَلوَنمِعِنمَسَؾٕقمم*وِدٔممَربَِّكماظَِّذيمَخَؾَقماْضَرْأمِب}وضولمتعوىل:م .3

مم.ؼ2م-0ػاظعؾق:م{َسؾََّمماْظٔنِغَلوَنمَعومَظِممَؼِعَؾِمم*اظَِّذيمَسؾََّممِبوْظَؼَؾٔمم

ـِِػُؼوَنمَأِعَواَظُفِممِصيمَدِؾقٔلماظؾَِّه}وضولمتعوىل: .2 ًِمَدِؾَعمَدـَوِبَلمِصيممَعـَُلماظَِّذؼَنمُؼ َطَؿـَٔلمَحٖؾٍيمَأِغَؾَؿ

ـُِؾَؾٍيمِعوَئُيمَحٖؾٍيمَواظؾَُّهمُؼَضوِسُفمِظَؿِنمَؼَشوُءمَواظؾَُّهمَواِدْعمَسِؾقْم  .ؼ162ػاظؾؼرة:{ُطلِّمُد

مَؼِدُسوَنمٔإَظىماْظَكِقٔرمَوَؼْلُعُروَنمِبوْظَؿِعُروِفمَوم}وضولمتعوىل: .1 ـَِفِوَنمَسٔنماْظُؿـَؽٔرمَوْظَؿُؽنمعِّـُؽِممُأٖعٌي َؼ

 ؼ.013ػآلمسؿران:مم{َوُأِوَظِؽَكمُػُمماْظُؿْػِؾُقوَنم

َظنمَتـَوُظوْاماْظِؾٖرمَحٖؿىمُتـِػُؼوْامِعٖؿومُتِقٗؾوَنمَوَعومُتـِػُؼوْامِعنمَذِيٍءمَصٔنٖنماظّؾَهمِبِهمَسِؾقْممم}وضولمتعوىل: .7

مم{ مسؿران: متعوىلؼ.25ػآل ما}:وضول ماظؾَُّه ماظرَِّبوَوَأَحٖل مَوَحٖرَم مػ{ْظَؾِقَع ؼ،وؼؼولم175اظؾؼرة:

مٔإِنمُطـُؿِممُعِمِعـِنَي}:متعوىل مَبِؼَيمِعِنماظرَِّبو مَوَذُروامَعو ماظَِّذؼَنمآَعـُواماٖتُؼواماظؾََّه مَأٗؼَفو َصٔنِنمَظِمم * َؼو

 .ؼ179م-م178اظؾؼرة:مػ{مَتْػَعُؾوامَصْلَذُغوامِبَقِرٍبمِعِنماظؾَِّهمَوَرُدوِظِه

َأِنمَتُؽوَنمِتَفوَرًةمَسِنممالََّتْلُطُؾوامَأِعَواَظُؽِممَبِقـَُؽِممِبوْظَؾوِرٔلمٔإماَلَؼومَأٗؼَفوماظَِّذؼَنمآَعـُوام}:ضولمتعوىلو .2

ـُِؽِممَو  م.ؼ92ػاظـلوء:مم{َتْؼُؿُؾوامَأِغُػَلُؽِممٔإٖنماظؾََّهمَطوَنمِبُؽِممَرِحقّؿومماَلَتَرإضمِع
 

 -الأدلة مى السوة :
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ممسنمأبي -0 مضولمَضوَلػرؼرةم)رضيمآمسـه( م: ماظؾَِّه مَوَدؾََّم)َرُدوُل مَسَؾِقِه ُٓ م»(َصؾَّىما َجدُِّدوام:

م«َأْطـُِروامِعِنمَضِؤلمَظومٔإَظَهمٔإظَّوماظؾَُّه»،مِضقَل:مَؼومَرُدوَلماظؾَِّه،مَوَطِقَفمُغَفدُِّدمٔإمَيوَغـَو؟مَضوَل:م«مٔإمَيوَغُؽِم

 رواهمأمحدموايوطمم.

َعِنمَدَؾَكم»ماظدرداءم)رضيمآمسـه(مسنماظـيبم))صؾىمآمسؾقهمودؾم((مضول:مموسنمأبى -5

م مَأِجـَِقَؿَفو مَظَؿَضُع ماْظَؿاَلِئَؽَي مَؤإٖن ماْظَفـِٖي مٔإَظى مَرٔرؼًؼو مِبِه ماظؾَُّه مَدَؾَك مِسْؾّؿو مِصقِه مَؼِؾَؿِغى ٔرّضومَرٔرؼًؼو

 .)رواهمأبومداوودمواظرتعذي(م«م..مِظَطوِظِىماْظِعْؾٔم

ٔإٖنم...مم»م:َمَضولمصؾىمآمسؾقهمودؾم(َأٖنمَرُدوَلماظؾَِّهم)مم)رضيمآمسـه(ماظٖدِرَداِءميَأبسنمو -4

م)رواهماظرتعذي(.«م...َصِضَلماْظَعوِظٔممَسَؾىماْظَعوِبِدمَطَػِضٔلماْظَؼَؿٔرمَظِقَؾَيماْظَؾِدٔرمَسَؾىمَدوِئٔرماْظَؽَواِطِى

ـِٗعَؿؤنمَسٔنو -3 ميفماْظُؿِمِعـِنَيمَعـَُل»مم(:ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظؾَِّهمَرُدوُلمَضوَل:مموَلَضمَبِشرٕيمِبٔنماظ

ـُِهماِذَؿَؽىمٔإَذاماْظَفَلِدمَعـَُلمَوَتَعوُرِػٔفِممَوَتَراُحِؿٔفِممَتَوادِِّػِم ماْظَفَلِدمَدوِئُرمَظُهمَتَداَسىمُسِضْومِع

م)عؿػقمسؾقه(م.م«مَواْظُقٖؿىمِبوظٖلَفٔر

ِٓم)رضيمآمسـفؿو(مَرَسٔنماِبٔنمُسَؿو -2 ُٓمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)َضوَل:مَضوَلمَرُدوُلما ٔإٖنمِظؾَِّهمَسٖزم:م»(َصؾَّىما

مِعِنم ماْظكِعـُوَن مُأوَظِؽَك مَحَواِئِفٔفِم مِصي مٔإَظِقٔفِم ماظـٖوُس مَؼْػَزُع ماظـٖؤس ٍٔ مِظَقَواِئ مَخَؾَؼُفِم مَخْؾًؼو َوَجٖل

ِٓ  يفماظؽؾري(م.)رواهماظطرباغيمم«مَسَذاِبما

َسَؾىم)َضوَلم:موسنمأبيمعودىماِّذعريم)رضيمآمسـه(مسنماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م -1

ِٓمَصَؿِنمَظِممَؼِفِدم:مَصَؼوُظوام،مُطلِّمُعِلِؾٕممَصَدَضٌيم ـَِػُعمَغْػَلُهمَوَؼَؿَصٖدُقم:مَضوَلم؟مَؼومَغِؾٖيما ،مَؼِعَؿُلمِبَقِدِهمَصَق

مَؼم:َضوُظوا مَظِم مَصٔنِن مِفِد مم:َضوَل؟ ماْظَؿْؾُفوَف ماْظَقوَجِي مُؼِعنُيمَذا مم:َضوُظوا، مَؼِفِد مَظِم مَصٔنِن مَصْؾَقِعَؿِلم؟ َضوَل

 (م)عؿػقمسؾقه(م.ِبوْظَؿِعُروِفمَوْظُقِؿِلْكمَسٔنماظٖشرِّمَصٔنٖغَفومَظُهمَصَدَضٌي

م -7 مودؾم( مأنمردولمآم)صؾىمآمسؾقه م)رضيمآمسـفؿو( مَضوسنمسؾدمآمبنمسؿر مممممممم:موَل

م م» مَطوَن مَعِن مُؼِلِؾُؿُه مَواَل مَؼْظِؾُؿُه ماَل مَأُخوماْظُؿِلِؾٔم مميفاْظُؿِلِؾُم ماظؾَُّه مَطوَن مَأِخقِه َحوَجِؿِهمميفَحوَجِي

ـُِهمِبَفومُطِرَبًيمِعِنمُطَرِبمَؼِؤمماْظِؼَقوَعِيمَوَعِنمَدَؿَر ُعِلِؾّؿومَدَؿَرُهممَوَعِنمَصٖرَجمَسِنمُعِلِؾٕممُطِرَبًيمَصٖرَجماظؾَُّهمَس

 )عؿػقمسؾقه(.م«اظؾَُّهمَؼِوَمماْظِؼَقوَعِيم
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ـُِه)اْظِؿْؼَدأمممَسِنمو -2 ِٓ(مَرِضَيماظؾَُّهمَس َعومَأَطَلمَأَحْدمم»)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ضول:مَسِنمَرُدؤلما

ِٓمَد،مَرَعوّعومَضطُّمَخِقّرامِعِنمَأِنمَؼْلُطَلمِعِنمَسَؿٔلمَؼِدِهم َطوَنمَؼْلُطُلمم-َسَؾِقِهماظٖلاَلُممم-اُوَدمَؤإٖنمَغِؾٖيما

م)رواهماظؾكوري(.م«ِعِنمَسَؿٔلمَؼِدِهم

 -ثالثا : الموضــــــــــوع :

ظؼدمجوءماإلدالممبوِّدسماٌؿؽوعؾيماظيتمؼؼوممسؾقفوماجملؿؿعماٌلؾمم،مواظيتيتمتؿيتوزمبوظشيتؿولمممم

لمواِّعيتنموايقيتوةماظؽرمييتيمظؽوّصيتيمممممواظواضعٓقيم،موتضؿنمدريمايقوةميفماجملؿؿعمسؾىموجهمحيؼيتقماظعيتدمم

أصرادهم،معيتنمخيتاللمإتوحيتيماظػرصيتيمظؾفؿقيتعمبوٌشيتورطيميفماظؿـؿقيتيمايضيتورؼيم،مإيتومؼيتمديمإىلمتطيتورمممممممممممم

اجملؿؿيتيتعموتؼدعيتيتهميفمطيتيتلماجمليتيتوالتم،ماجؿؿوس٘قيتيتوم،مواضؿصيتيتود٘ؼوم،موزراس٘قيتيتوم،موصيتيتـوس٘قوم،موشيتيتريمذظيتيتكمعيتيتنممممم

دولماظعيتيتواماٌؿؼيتيتدممخوصيتيتيماظـؿيتيتورماالضؿصيتيتودؼيممممميفمأدميتيتوءماجمليتيتوالتمملمٌواطؾيتيتيماظؿطيتيتورماٌيتيتذػلمممم

ماظعؾممووعؾهمسؿودمغفضؿفوم.مٗلِفوبوِّخصماظيتمْت

إدراكمحؼقؼيتيمظؾيتدورماظيتذيمأيتىمأنممممممفيتومذظيتكمِّغمورؾيتىماظزؼيتودةمواظربطيتي،ممممتعيت مماظؿـؿقيمإنمم

مسؾىمسوتؼهميفمايقوة.مىؼـفضمبهماإلغلون،مظقمديماظدورماالجؿؿوسيماٌؾؼ

يفماظعصرمايدؼٌمبوىوغىماالضؿصوديمواظزراسيمواظصـوسيم،موطـرّيامعوموضدمارتؾطًماظؿـؿقيمم

موشريػوم.ماظزراسقيم،مواالضؿصودؼيم،مواظصـوسقي(االجؿؿوسقيم،موترتددمسؾوراتم)ماظؿـؿقيم

أعوماظـظيترةماإلديتالعقيمٌػفيتومماظؿـؿقيتيمصؿشيتؿلمطيتلمجواغيتىمايقيتوةمغظيترةمذيتوعؾيمطوعؾيتيمداصعيتيممممممممممممم

االجؿؿوسقيتيتي،مم،مطوظؿـؿقيتيتيماإلميوغقيتيتيم،مواظعؾؿقيتيتيم،موممذيتيتيتماجمليتيتالتمهؼقيتيتقماظؿـؿقيتيتيميفمموحمرضيتيتيمسؾيتيتىمم

مواالضؿصودؼيم،موشريمذظك.م

صؿنمرطوئزماظؿـؿقيميفماإلدالمم،ممػذا:موضدمس ماإلدالممجبواغىماظؿـؿقيماٌكؿؾػيمواٌؿـوسي

مصنذامامؼؽنمػـوكممنوموزؼودةميفماإلمي مصوإلميونمأىمأنمؼـؿومبوضطرادم، مؼؿصلمبوإلميونم، ونمعو

موصىمذظكم م، موبوظؿوظيمؼؿلثرماجملؿؿعمطّؾه م، ميفمحقوةماإلغلونمودؾوطه تـعؽسماظؿـؿقيماإلميوغقيمدؾّؾو

م مآَعـُوْام}ؼؼولمآمتعوىل: ماظَِّذؼَن مَصَلٖعو مٔإمَيوّغو مَػِذِه مَزاَدِتُه مَأٗؼُؽِم ـُِفممٖعنمَؼُؼوُل مَصِؿ مُدوَرٌة ًِ مُأغٔزَظ مَعو َؤإَذا

ؼ،مصزؼودةماإلميونمععماظؾشورةمتعطىمدصعيمظؾعؾدماٌمعنم053ػاظؿوبي:م{َوُػِممَؼِلَؿِؾِشُروَنممَصَزاَدِتُفِممٔإمَيوّغو

موتلخذمبقدهمظؾعؿلمواظؿـؿقيمواظـشوطماٌؿواصلماظذيمؼعممبوًريمواظـػعمسؾقهموسؾىمجمؿؿعهم.
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مدسوةمجودةمظؾؿـؿقيماإلميوغقيم،مصعنم متدسوماٌلؾمم أبيمواٌؿلعلميفماظلـيماظـؾوؼيمأدمأغفو

م م)رضيمآمسـه( مضولمَضوَلػرؼرة م: ماظؾَِّه مَوَدؾََّم)َرُدوُل مَسَؾِقِه ُٓ م»(َصؾَّىما مٔإمَيوَغُؽِم: مَجدُِّدوا مَؼوم« مِضقَل: ،

صؽؾؿوم)رواهمأمحدموايوطم(م،مم«مَأْطـُِروامِعِنمَضِؤلمَظومٔإَظَهمٔإظَّوماظؾَُّهم»َرُدوَلماظؾَِّه،مَوَطِقَفمُغَفدُِّدمٔإمَيوَغـَو؟مَضوَل:م

وددماإلميونميفمضؾىماظعؾدمطؾؿومازدادمغشوروم،موطونمحرؼّصومسؾىمبؾوغمأسؾىماظدرجوتموإرضوءمآم

مدؾقوغهموتعوىل.م

وؼؼولماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مصقؿومؼروؼهمسنمربماظعزةمدؾقوغه:م)مإذامتؼربماظعؾدمإظٖيم

ـهمبوّسوم،موإذامأتوغيمميشيمأتقؿهمػروظي(م،مصفذهمذرّبامتؼربًمإظقهمذراّسوم،موإذامتؼربمإظٖيمذراّسومتؼربًمع

دسوةمظؾؿؼربمإىلمآمتعوىلمبوظعؿلماظصوحلمواظؿـؿقيماإلميوغقيماظيتمتعدمجوغّؾومػوّعومورطقزةمأدودقيميفم

ماظؿـؿقيماظشوعؾيماظيتمتعمماجملؿؿعمبوًريمواظـػعموتؾعٌماظلعودةمواظراحيميفمضؾوبماظعؾودم.م

ضٓدمماظعؾممسؾىماظعؿلم،ممحقٌس مبوظؿـؿقيماظعؾؿقيمسـوؼيمصوئؼيم،مطذظكمندمأنماإلدالممضدم

َأٖنمَرُدوَلماظؾَِّهمم)رضيمآمسـه(ماظٖدِرَداِءميَأب،مصعنممورصعمذلنماظعؾؿوءماظعوعؾنيمسؾىماظعوبدؼنمبغريمسؾم

م مودؾم() مسؾقه مآ ماْظَؼ»م:َمَضولمصؾى مَطَػِضٔل ماْظَعوِبِد مَسَؾى ماْظَعوِظٔم مَصِضَل مَدوِئٔرمٔإٖن مَسَؾى ماْظَؾِدٔر مَظِقَؾَي َؿٔر

مملمِّنماظعؾممػوماظؾوبماِّودعمإىلماإلميونم،موإىلمععرصيمدـنمآمتعوىلم،موخشقؿهمسزموجلم«اْظَؽَواِطِى

مؼم.52ػصورر:مم{ٔإٖغَؿومَؼِكَشىماظؾََّهمِعِنمِسَؾوِدِهماْظُعَؾَؿوءمم}ضولمدؾقوغهم:م

م مدؼْن مالمُؼعَرُف موغٖوهمصوإلدالممدؼنماظعؾمم، م، مورشىميفمرؾؾه م، مسؾقه ٌٖ مبوظعؾمموح مأذود عـُؾه

موحٖضمسؾىماظؿعؾمم مواآلخرةم، موبنيمصضلماظعؾمموأثرهميفماظدغقو موأسؾىمعنمضدرػمم، مبؽوغيمأػؾهم،

واظؿعؾقمم،موحلؾـومأنمأولمآؼوتمغزظًمعنماظوحيمسؾىمضؾىمردولمآم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأذورتم

بوظؼراءةموػيمعػؿوحماظعؾمم،موغوػًمبوظؼؾمموػومأداةمغؼلماظعؾمم،موذظكمإىلمصضلماظعؾمم،محقٌمأعرتم

مَربَِّكماظَِّذيمَخَؾَقم}ميفمضوظهمتعوىل: مِبوِدٔم مَوَرٗبَكماْظَلْطَرُممم*َخَؾَقماْظٔنِغَلوَنمِعِنمَسَؾٕقمم*اْضَرْأ اظَِّذيمم*اْضَرْأ

مم.ؼ2م-0ػاظعؾق:م{َسؾََّمماْظٔنِغَلوَنمَعومَظِممَؼِعَؾِمم*َسؾََّممِبوْظَؼَؾٔمم

م موحٌمأوظؼد مبوظعؾم، مسـوؼي مأسظم مرؾؾمتؾوسهس ماإلدالم مواظؾقٌمواظؿػؽريمموغشرهمهسؾى مممممم،

حضمسؾىماظؿـؿقيماظعؾؿقيماظيتمعنمذلغفومأنمتودعم،موميفمطلمعقودؼنماٌعرصي،موطلمجموالتمايقوة

ـُِفِممم}م:اِّصقموتـريماظػؽرماظذيمؼعودمبوظـػعمسؾىماظػردمواجملؿؿعم،مضولمتعوىل َصَؾِواَلمَغَػَرمِعنمُطلِّمِصِرَضٍيمعِّ
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مَؼِقَذُروَن مَظَعؾَُّفِم مٔإَظِقٔفِم مَرَجُعوْا مٔإَذا مَضِوَعُفِم مَوِظُقـِذُروْا ماظدِّؼٔن مِصي مظخملَقَؿَػؼَُّفوْا موضولم055ػاظؿوبي:{َركِئَػٌي ؼ،

ـُِؽِممآَعـُواماظَِّذؼَنماظؾَُّهمَؼِرَصٔع}دؾقوغه: م{َخِؾرْيمَتِعَؿُؾوَنمِبَؿومَواظؾَُّهمَدَرَجوٍتماْظِعْؾَممواُأوُتمَواظَِّذؼَنمِع

،موأغعممبذظكمعنمضدرموعنمرصعيمحقـؿومؼرصعماٌوىلمدؾقوغهموتعوىلمأػلماظعؾمموؼعؾىممؼ11ػاجملودظي:

مذلغفمموؼزؼدميفمضدرػمم.م

م،مصعنمأبىماظدرداءم)رضيمآ مطذظكمهضماظلـيماظـؾوؼيمسؾىماظؿـؿقيماظعؾؿقيموهٌمسؾقفو

َعِنمَدَؾَكمَرٔرؼًؼومَؼِؾَؿِغىمِصقِهمِسْؾّؿومَدَؾَكماظؾَُّهمِبِهمَرٔرؼًؼومٔإَظىم»مسـه(مسنماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مضول:م

)رواهمأبومداوودمواظرتعذي(مصفذامبقونمغؾويمم«م..ماْظَفـِٖيمَؤإٖنماْظَؿاَلِئَؽَيمَظَؿَضُعمَأِجـَِقَؿَفومٔرّضومِظَطوِظِىماْظِعْؾٔم

محيٌمسؾىمتؾؼىماظعؾممودؾوكمررضهمواظلعيمسؾىمهصقؾه.

ٌٓمسؾىماظـظرمإنماإلدالممؼدسومإىلماظعؾممواظؿؼدمماظذيمتلؿػقدمعـهمايضورةماإلغلوغقيم،مم وحي

ماظعؾؿقيميف ماظعؼؾقي موُؼـِشه موتؾؿؽرماظؽون، متؾدع ماظيت ماظعؼؾقي موؼرصض م، مظؽلاٌلاىوػؾي ممممممممممممؿلؾؿي

وعومطوغًماظؾشرؼيم،مموِّعيماإلدالعقيمالمميؽنمهلومأنمتـفضمإالمبوظعؾم،مصمدونمعـوضشيمظهمعومؼؿوارثهماظـوس

متؿطؾىماطؿلوبم ماظشوعؾي مصوظؿـؿقي مثم موعن م، مواظؾقٌماظعؾؿي مبوظعؾم مإال مإظقه موصؾً مإىلمعو ظؿصل

مثؼويفم، موتطوؼر معلؿؿر متعؾقم ماِّعيموىوغىماظـؼصماٌعورفمو معلؿوىمتػؽري معن مؼرصع ويفمايؼقؼي

م.ووسقفوموؼلوػمميفماظؿـؿقيمواظؾقوقمبرطىمايضورةماٌودؼي

وبـوءم،موايػوزمسؾىمطقونماجملؿؿعممحؾقماإلدالمميفمجمولماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيم،ضدممطذظك

واإلسؿورممإومأعلمجفدماظـوسمؼؿوجهمإىلماظؾـوءم،مسالضوتمودؼيمأدودفوماِّخوةمواظؿعوونمواظرتاحم

موظقسمإىلماظؿكرؼىمواظدعور.

غشرمروحماحملؾيمواٌودةمبنيمالمبدمعنموحؿىمؼؿمماظرتابطمواظؿؿودكمبنيمأصرادماجملؿؿعم،مم

مو م، م،موتػرؼٍماظشقـوءمعنماظـػوسموتصػقيماِّخوةمععوغيمتعؿققأبـوئه ماجملؿؿعمماظؽربوت صقصؾّّ

م،مطؿوموصػهماظـيبم)ص ممؾىمآمسؾقهمودؾم(ميفمايدؼٌطوظؾقونماٌرصوصمؼشٗدمبعضهمبعّضو »مبؼوظه:

ـُِهماِذَؿَؽىمٔإَذاماْظَفَلِدمَعـَُلمَوَتَعوُرِػٔفِممَوَتَراُحِؿٔفِممَتَوادِِّػِمميفماْظُؿِمِعـِنَيمَعـَُل مَدوِئُرمَظُهمَتَداَسىمُسِضْومِع

م)عؿػقمسؾقه(.مم«مَواْظُقٖؿىمِبوظٖلَفٔرماْظَفَلِد
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ماجملؿؿع ميف ماظروح مػذه مؼـؿي مموإو م، ماظؿعوون مسؾى موتػؼدمواإلغػوقمواظؾذلايٌ

ماظقؿوعىمحوجوتموددمواظضقق،ماظػؼرمعنمؼعوغونمٌنماظعونمؼدموعدمحوجؿفم،موددم،ماحملؿوجني

ماظؾَِّهم}ؼؼولمتعوىل:م،ماظلمالمعذظَّيمعنمواغؿشوهلممواٌلوطني مِصيمَدِؾقٔل مَأِعَواَظُفِم ـِِػُؼوَن مُؼ ماظَِّذؼَن َعـَُل

م مَحٖؾٍي مَواِدْعمَطَؿـَٔل مَواظؾَُّه مَؼَشوُء مِظَؿِن مُؼَضوِسُف مَواظؾَُّه مَحٖؾٍي مِعوَئُي ـُِؾَؾٍي مُد مُطلِّ مِصي مَدـَوِبَل مَدِؾَع ًِ َأِغَؾَؿ

ُضلمظخملِعَؾوِدَيماظَِّذؼَنمآَعـُوْامُؼِؼقُؿوْاماظٖصاَلَةمَوُؼـِػُؼوْامِعٖؿومَرَزْضـَوُػِممِد٘رامم}وؼؼولمدؾقوغه:م.ؼ162ػاظؾؼرة:{َسِؾقْم

مَو مم{َسالِغَقًي معنمخاللماإلغػوقموغشرم40ػإبراػقم: ماِّعي ماظؿؽوصلمبنيمأصراد مؼغػل مال ماإلدالم مصنن ؼ.

اٌودةمواحملؾيمبنيماظـوسم،موػذامجوغىمسظقممؼلفمميفماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيماظيتمتؼوممسؾقفوماِّعمم

موهقومبفوماِّصراد.

مهٗضمسؾىمخمؿؾفمأغواعماظربمويفمدـيماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مسشراتماِّحودؼٌماظيت

موتـػقسم موتقلريمسلرػم، مواٌطوظؾيمحبؼوضفم، مورصعماظظؾممسـفم، مطوظلريميفمحوائٍماظـوس، واًري،

م موإؼواءمعشردؼفم، مورسوؼيمأراعؾفم، موطػوظيمأؼؿوعفم، معورواهوإرعومماىوئعنيمعـفمم،معنمذظكمطربفم،

ِٓممَضوَل:مَضوَلمَرُدوُل)رضيمآمسـفؿو(مُسَؿَرماِبن ُٓمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)ا ٔإٖنمِظؾَِّهمَسٖزمَوَجٖلمَخْؾًؼومَخَؾَؼُفِممم:م»(َصؾَّىما

ِٓ ٍٔماظـٖؤسمَؼْػَزُعماظـٖوُسمٔإَظِقٔفِممِصيمَحَواِئِفٔفِممُأوَظِؽَكماْظكِعـُوَنمِعِنمَسَذاِبما )رواهماظطرباغيميفمم«مِظَقَواِئ

َسَؾىمُطلِّم)َضوَلم:مآمسـه(مسنماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(موسنمأبيمعودىماِّذعريم)رضيم.ماظؽؾري(

ِٓمَصَؿِنمَظِممَؼِفِدم،مُعِلِؾٕممَصَدَضٌيم ـَِػُعمَغْػَلُهمَوَؼَؿَصٖدُقم:مَضوَلم؟مَصَؼوُظوامَؼومَغِؾٖيما َصٔنِنمَظِمم:مَضوُظوا،مَؼِعَؿُلمِبَقِدِهمَصَق

َصْؾَقِعَؿِلمِبوْظَؿِعُروِفمَوْظُقِؿِلْكمَسٔنم:مَضوَلم؟مَصٔنِنمَظِممَؼِفِدم:مَضوُظوام،مَؿْؾُفوَفمُؼِعنُيمَذاماْظَقوَجِيماْظ:مَضوَلم؟مَؼِفِدم

م(م)عؿػقمسؾقه(.ماظٖشرِّمَصٔنٖغَفومَظُهمَصَدَضٌي

صقـؾغيمسؾىماإلغلونمأنمؼلعىمجوػدًاميفمغػعمشريهموجمؿؿعهمبوإلغػوقمواظصدضوتم،موعلوسدةم

مبوٌعروفمواظ مواِّعر متـؿقيماآلخرؼن، مطلمػذهماِّعور م، موطذظكماإلعلوكمسنماظشر م، ـفىمسنماٌـؽر

واضقيم،مذوعؾيمظؾػردمواجملؿؿعم،مصعنمسؾدمآمبنمسؿرم)رضيمآمسـفؿو(مأنمردولمآم)صؾىمآم

مَواَلمُؼِلِؾُؿُهم»مسؾقهمودؾم(مضول:م ميفِخقِهمَطوَنماظؾَُّهمَحوَجِيمَأميفَعِنمَطوَنم،ماْظُؿِلِؾُممَأُخوماْظُؿِلِؾٔمماَلمَؼْظِؾُؿُه

ـُِهمِبَفومُطِرَبًيمِعِنمُطَرِبمَؼِؤمماْظِؼَقوَعِيم،مَحوَجِؿِهم َوَعِنمَدَؿَرمُعِلِؾّؿومَدَؿَرُهم،مَوَعِنمَصٖرَجمَسِنمُعِلِؾٕممُطِرَبًيمَصٖرَجماظؾَُّهمَس

م)عؿػقمسؾقه(.«اظؾَُّهمَؼِوَمماْظِؼَقوَعِي
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ماظلؾوكموتفذؼىماظؼؾوبموإصالحماظـػوسمععوىيميفمصعياظـومآثورػومتربزماالجؿؿوسقيمصوظؿـؿقي

مأصرادماجملؿؿعممبنيماِّخويمواظشعور ماظؿـؿقيممػـووعنم، مأػممرطوئز مأحد متعد ماجملؿؿع صننمتـؿقي

ماظشوعؾي.

م ماالضؿصودؼيأوإذا ماظؿـؿقي مإىلمجوغى ممعضقـو مأغفو ماظؿؼدمند معمذرات مطونممإحدى مظذا ،

موظـشوطصم،عنمأجلمحقوةمحرةمطرمييممؾقيميفماظؿـؿقيمواظؿطوؼراالػؿؿوممبوظشلنماالضؿصوديمضرورةمع

سؾىمعؾودئمإغلوغقيموأدسمأخالضقيموضوابطمذرسقي،متغرسميفمغػوسمؼؼومماالضؿصوديميفماإلدالمم

،موعنمثمممأتؾوسهمايرصمسؾىمعزاوظؿهموإتؼوغهميفماإلرورماظذيمؼلفمميفمهؼققماظؿـؿقيماالضؿصودؼي

حػظمحـًمسؾىم،مومبوظؼضوؼوماالضؿصودؼيموبقـًماياللمعنمايراممصقفويماإلدالعقؼدماسؿـًماظشرؼعيمص

مظهمايرامموحذرتمعنماظؽلىمم،مواالدؿـؿورمؿوجعنماظؿؾفمواظضقوعموتـؿقؿهمبوظعؿلمواإلغماٌول ٌو

مسؾىمدؼـفومأومضقؿفومأومأخالضفوم.مدواءعنمآثورموخقؿيمسؾىماِّعيم

م مطل ماإلدالعقي محرعًماظشرؼعي مثٖم ماٌوعن مصور متوشرمعوعالتماحملرعي مأن مذلغفو اظيتمعن

صؼدمحرمماإلدالمم،مماظؿـؿقيماالضؿصودؼيسرضؾيموتؽونمدؾّؾوميفم،ماظصدورم،موتػلدماظعالضيمبنيماٌلؾؿنيم

دٖدموم،ممدفؾيمظلرضيمأعوالماظـوسمدونمسؿلموودقؾياظربومبوصػهمأوىلماظعؼؾوتميفماظؿـؿقيماالضؿصودؼي،م

َوَأَحٖلم}:ؼؼولمتعوىلمممضؾقؾهموطـريه،ؿورمعوظهمسنمررؼقماظربو،مصقٓراظطرؼقمسؾىمطلمعنمحيوولمادؿـ

ماْظَؾِقَعمَوَحٖرَمماظرَِّبو مَوَذُروامَعومَبِؼَيمِعِنم}:مؼ،وؼؼولمتعوىل175اظؾؼرة:مػ{اظؾَُّه مَأٗؼَفوماظَِّذؼَنمآَعـُواماٖتُؼواماظؾََّه َؼو

مُعِمِعـِنَي مٔإِنمُطـُؿِم مَتْػ * اظرَِّبو مَظِم مَوَرُدوِظِهَصٔنِن مِبَقِرٍبمِعِنماظؾَِّه مَصْلَذُغوا مػ{مَعُؾوا ؼ،مصفذام179م-م178اظؾؼرة:

ٌَنمامَؼـؿِهمسنماظرِّبو  .وسقدمذدؼدم

نمخطرهمسؾىمحربهمسؾىماظربومواٌرابني،موبٓق(مصؾىمآمسؾقهمودؾم)ماظردولمأسؾنطذظكموم

مِصيمَضِرَؼماجملؿؿعمصؼول:م" مَواظرَِّبو ماظزَِّغو مَزَفَر مَسَذاَبماظؾَِّه".ٔإَذا مِبَلِغُػِلٔفِم مَأَحؾُّوا مَصَؼِد صؾىمآم)وؼؼولممٍي،

ُٓمآِطَلماظرَِّبو،مَوُعوِطَؾُه،مَوَذوِػَدِؼِه،مَوَطوِتَؾُهظ"َ:م(سؾقهمودؾم  صكِطلماظربومَعؾعون،مواظؾعـَُي:مػيماظطرد ".َعَنما

مآم موجل)ِعنمرمحي مبؿؼوىمآمم(سز موتعوىلمم-صعؾقـو مأطلم لوأْطم-دؾقوغه مسن مواظُؾعد ايالل،

م.رمحيمآمتعوىلآِطُؾهمعنم وماظؿعوعلمبوظربوماظذيمُؼطَردماَيرام،
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ماظؿعوعلمبمأدؾوبمسرضؾيماظؿـؿقيماالضؿصودؼيوعنم م: موتودًطو مموظرذوةمأخّذاموإسطوّء موحرعف،مظذا

بوجملؿؿعمصؿًؽوممًطرػوماظؽؾريمسؾىماجملؿؿعوتماإلغلوغقيم،مصفيمتػؿك ،موذظك هرمّيومجوزعوماإلدالم

وتعودمسؾقفومبوظوبولمواظدعورميفماِّدرمواجملؿؿعوتمواِّصرادم،موام ،موتفدرمأخالقماِّعيموطقوغفومذرؼّعو

حدماظؾعنماظصرؼّّماظذيمؼع م ؼؿوضفماِّعرمسؾىمجمردماظـفيمسـفوموذعفوم،مبلمتعدىمذظكمظقصلمإىل

ِٓمم(هرضيمآمسـ)ِنمَثِوَبوَنمعَصاظطردمعنمرمحيمآمتعوىلم،م ُٓمَسَؾِقِهمَوَدؾََّمم)ضول:مَظَعَنمَرُدوُلما (مَصؾَّىما

م" مَواظٖراِئَش مَواْظُؿِرَتِشَي ماظٖراِذَي ماظَِّذيمَؼِؿِشيمَبِقـَُفَؿو" مَؼِعـِي: موالم وعوم مسوضؿه، مإال مسؿًؾو دخؾًماظرذوة

مأصلدته مإال موتـوولم،مجمؿؿّعو مبوظؾورل، مأطلمظألعوال ُم مؼؼولمصوظرذوة متعمظؾلقًم، مَتْلُطُؾوْام}وىل: َواَل

مؼم.022:مػاظؾؼرةم{َأِعَواَظُؽممَبِقـَُؽممِبوْظَؾوِرٔل

م ماإلدالعقي موطذظكمحرعًماظشرؼعي مبنيماٌلؾؿنيماظغشميف) مم(اظؿعوعل ماظؼرآنم، مأطد صؼد

مبوظوؼلمواًلرانوم،اظؽرؼممحرعيمػذهماآلصيماًطريةم ،ممٌنمؼؿالسىمبوظوزنمواظؽقلم،متوسدمسؾقفو

*مَؤإذامطوُظوُػِممَأِومَوَزُغوُػِمممَوِؼْلمِظْؾُؿَطػخملِػنَيم*ماظَِّذؼَنمٔإَذاماْطؿوُظوامَسَؾىماظـٖؤسمَؼِلَؿِوُصوَن}م:صؼولمدؾقوغه

مماٌطػػنيؼ.أولمدورةممػ{مُؼِكِلُروَن

م موخداع. موضدمثؾًمموػوصوظغشمخقوغي موذرسًو، معذعوممسؼاًل موصوسؾه حراممبنمجوعماٌلؾؿني،

ظلـيم،مأعوماظؽؿوبمصعؿومماآلؼوتماظيتمتـفىمسنمأطلمأعوالماظـوسمبوظؾورلمهرؼمماظغشمبوظؽؿوبموا

َأِنمَتُؽوَنمِتَفوَرًةمَسِنمَتَرإضممالََّتْلُطُؾوامَأِعَواَظُؽِممَبِقـَُؽِممِبوْظَؾوِرٔلمٔإماَلَؼومَأٗؼَفوماظَِّذؼَنمآَعـُوام}موعـهمضوظهمتعوىلم:

ـُِؽِممَو أعوماظلـيمصؼدمجوءتمأحودؼٌمطـريةموم.ؼ92ػاظـلوء:مم{اظؾََّهمَطوَنمِبُؽِممَرِحقّؿوممَتْؼُؿُؾوامَأِغُػَلُؽِممٔإٖنماَلِع

ـٖوم":م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)عـفومضوظهم،موتدلمسؾىمهرؼمماظغشم م(.دـنماظرتعذي")َعِنمَشٖشمَصَؾِقَسمِع

م مواظغش مواظرذوة مصوظربو مسرضؾي مأدؾوب ماالضؿصودؼيعن مماظؿـؿقي ماظػلود معظوػر ميفواغؿشور

ماجملؿؿع.

مثممإنماظؿشرؼعوتماظيتمتـووظًماظشؽونم موضعًماالضؿصودؼي موضوابطفو،مهلو موضواسدػو أصوهلو

ماظؿفورؼي،معنمبقعموذراءموعراحبيموعشورطي.االضؿصودؼيموظؿمطدمسؾىمعدىماػؿؿومماإلدالممبوظؿـؿقيم

رموػومصوددموضػؽذامجوءماإلدالممبشرؼعؿهماًوظدةمداسّقومإىلماًريمواظعدلموحمورّبومظؽلمعوم

مواجملؿؿع ممبوظػرد ماظذيص، مموجملؿؿع متـؿقي مؼؾقٌمسن ماضؿصودؼي ممأدسسؾى ماظؼقم ماِّخالضقيعن
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ـعممي،موملخذمسؾىمأؼديماٌػلدؼنؼـعماظػلودموميمبلمإغهؼؿعوعلمبويرامم،مأنممؼؼؾلمضطعوماظػوضؾيمال

مو ماالدؿغالل مصور محممجقع م، مايرام مبذظكصًظواظؽلى ماِّعيمو مثروات ممسؾى معن م، اظـفوضمأجل

مم.واظؿـؿقيمبوِّصرادمواِّعممظؿقؼققمودوئلماظعقشماظؽرؼم،مواظرضىمإىلمعدارجماظؿؼدم

م موحؿىمتؿقؼقماظؿؿـقي موأنمماإلدالممسؾىمطلمعلؾممأنمؼعؿلمأوجىاظشوعؾيمبؽلمأغواسفو ،

مصؼدمحٌماظـيبم)صؾىمآؼرضىمِّتؾوسهمأنمؼؽوغوامسوظيمسؾىماآلخرؼنم،مم،مصفومالمؼلطلمعنمطلىمؼده

مصؼولاظلعيمواظؽلىموهصقلماظرزقممسؾقهمودؾم(مسؾى مماياللم، مَأَطَلمم»)صؾىمآمسؾقهمودؾم(: َعو

ِٓمَداُوَدم،مَأَحْدمَرَعوّعومَضطُّمَخِقّرامِعِنمَأِنمَؼْلُطَلمِعِنمَسَؿٔلمَؼِدِهم َطوَنمَؼْلُطُلمِعِنمم-َسَؾِقِهماظٖلاَلُممم-َؤإٖنمَغِؾٖيما

م.ماظؾكوري()رواهم«َسَؿٔلمَؼِدِهم

إسؿورماِّرضمصننمذظكمظنمؼؿقؼقمإالمبوظعؿلم نذامطوغًمعفؿيماإلغلونميفمػذهمايقوةمػيص

واإلغلونمأسطوهمآمعنماظؼوىمواظطوضوتمعومأعؾهمم،سؿلمعواتم عنمأجلمبؾوغماهلدف،مصويقوةمبال

،ممبوًريماظعؿقم ؿعضقودةمدػقـيمايقوةمبوظعؿلماىودماٌـؿٍماظذيمؼعودمسؾىماظػردمواجملؿ ضودرًامسؾى

م.بوظعؿلماػؿؿوعومبوظغًومِّغهمعصدرمطراعيماإلغلون وعنمػـومطونماػؿؿوممردولمآمصؾىمآمسؾقهمودؾم

ماظػردم متػرضمسؾى م، معؿؽوعؾي معؿوازغي مذوعؾي مدقودي ميفماإلدالم ماظؿـؿقي مأن مظـو مؼؿؾني بفذا

م.واجملؿؿعماِّخذمجبؿقعمأدؾوبماظـؿوءمواالرتؼوءماٌوديمواٌعـويم

إنماظؿـؿقيمايؼقؼقيمػيمأنمغربيماإلغلونمسؾيمضقممايقمواظعدلمواظػضقؾي،مِّنماإلغلونمػوم

ماظؾؾـيماِّوظيميفمبـوءماجملؿؿع،مصنذامصؾقًمصؾّّماجملؿؿعم،موإذامصلدتمصلدماجملؿؿع.


