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 الفكر التربوي لدى الشيعة اإلمامية
 

 العلواني طه جابر.دأ.
 

 ادلذلققال  لي ققل،ةإنسققاني لةلنرسققي لةلولعقلي ققبت قق ي ل-يفلنظ نققالادلت ا قق -رتبقق   ليتعلققالاكر قق لاك
لكلاوفق قل،يفلاحليقاةلاد لزلد للاتؤد لدور ل واكقق ن لل،اتلم اصقراتلااصقةجةلإنسقاني لةلشخصقي لكنمق جج 

فأو ققنلنشققأةلاننسققا لو  ققهابلإغلققاد لل،ةلادلسققلمةلبشقق يلد يققاصققي لشخاك قق رلر ققالمعققا لاك
يلهبققالكتيقيققالواك  ققا يلاكققنلؽل قق ل  ليت صققل،يفلهقق  لاحليققاةإكيقق لل وكققي لاك قق لواكققدورل،والققق 

للاودور للاووجقق د للكإلنسققا ليقيقققة للاك قق رلرلاكققق ن فتصقق  لل،هقق الاكققدورلواكقيققا لبقق  وطهيعققة لوطا ققات 
ليفلنيققاتلاك تققابلاك قق رلاكققنلاد لمهو ً ققكققيلجكقق لصلققلل،متن عققةه ةلعال ققاتلوعققولو ققولو قق  ل

ل:لاكعهققدلعليقق -تعققاىتهققارولول-ييققأل اقق لاهل«عققا لاكقق ر ل»وهقق لجققن لمقق لل،ا تناوكققالاننسقق
لبِقَ ب ل﴿   ْال َقاك  الَوِإْجلَ َاَ لَرب َ لِمْ لَبِِنلنَدَ لِمْ لظ ه  رِِهْالج ر يق تَقه ْالَوَ ْ َهَده ْالَعَلىل َنْقر ِسقِهْال ََكْسقا 

اللَ ْولتَقق  ك  ال*بَقَلىلَ ِهْدنَالَ ْ لتَقق  ك  اليَقْ َ لاْكِقَياَمِةلِإن الك ن الَعْ لَهَ الَغاِفِلنَيل َ ْ َ َولنبَاؤ نَالِمْ ل َقْهي لإظلم
ل عققا»قلقق لمقق لمثلن(ل27-27:)األعقق ا ل﴾وَك ن ققالج ر ي ققة لِمققْ لبَقْعققِدِهْال َفَقتق ْهِل  نَققالِلَققالفَقَعققَيلاْكم ْهِ ل قق  َل

َهققالَ ْوَجَهققال﴿:للواخللققالاك امققيل«عققا لاك جقق د»إىلل«اكقق ر لَواِيققَدة لَوَالَققَالِمنقْ ققْالِمققْ لنَقْرققح  َاَلَق  
لِمنقْه َمالرَِجااللَكِوري الَوِنَسا  ل ل﴿:لل ا لبيد لإىلعقا لاال قتخال مثلل(1:لاكنسا )ل﴾َوَبأ  ََ َوِإْجل َقا

لَجاِعققي ل  َ ل ققاَلمهمققةلاال ققتخال يوبعققدلإل(73:لاكهققق ة)ل﴾يفلاأَلْرِضلَاِليَرققة للَرب ققَ لكِْلَمالِ َ ققِةلِإ
ِإن قالَعَ ْ قَنالاأَلَمانَقَةلَعلَقىلاكس قَمَ اِتل﴿ل:لاالاتيقارلواكتصق  ةلي ي قل مانقة،ل تمن لعلقىلاألمانقةاإكي ل

َهقققالَوزَتََلَهقققا لَ ْ لػَلِْمْلنَقَهقققالَوَ ْ قققَرْقَ لِمنقْ لفَقققأَبَقنْيَ َِ ققق اللَواأَلْرِضلَواْْلِهَقققا ل﴾اِنْنَسقققا  لِإن ققق  لَكقققاَ لظَل  م قققالَجه 
:للو ققع ليفلدا قق ةلاالبققتال لواالاتهققار-ةاحل ي ققيققال-وبعققدلمنيقق لجكقق لاحلققال،(27ل:لأليققنابا)
ققققْالَ ْيَسقققق  لَعَمققققال﴿ ل قققق َك ْال َي    ل،رلققققاَلاك فققققا لباكعهققققدل؛ليفلاجملققققاالتلاكسققققابقة(ل7ل:ل)ادللقققق ل﴾كَِيهقْ

مثلت    لصقريةلهق الاكقدورلكينتققيلاننسقا لل،همةلاال تخال واكقيا للل،ةاحل ي لوصيانةل مانةل
لعلققىلاكوقق ابل،م يلققةلاْلققنا ِهققَولل اقق  لبقادل تلإىلم يلققة   ققْيل﴿ل:لاكعقققابلةمال ققا وللواحلصققَ 

ققْالتق ْ َجع قق  َل ققْالمث  لِإَىلَرب    ققَيلِب   لاْكَمققْ ِتلاك ققِ  لو ك  ْقق ِج ل﴿،ل(11ل:ل)اكسققةدةل﴾يَقتَقَ ف ققاك ْالَملَقق   كَقق  للَوطل 
قققققق ر ال قققققق َْ لِكَتابَققققققَ لَكَرققققققىلبِنَقْرِسققققققَ لاْكيَقققققققْ َ لَعَلْيققققققَ لَيِسققققققيه ال*يَقققققققْ َ لاْكِقَياَمققققققِةلِكَتاب ققققققاليَقْلَقققققققا  لَمْنش  ل﴾ا قْ
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وف يققققاليفللةاْلن ققققف يققققاليفل:للةلإىلفقققق يقنيهشقققق ي لَلاكولؤلويفلإطققققارلاْلققققنا لتققققل،(11-17:)ان قققق ا 
لاهو -تهارولوتعاى-جا ليفلكتابلاهَماللوكيل،اكسعري َصل ىلاكل   لَعَلْيِ لونك ل-نةلو ريةلر َ 
لةًالًققكيتيقققاللقاصققدلل،دتقق لعليهققااؤلواألمانققةلاكققنلل،ودور ل،جعققيلزلقق ر لهقق الاننسققا -َوَ ققل اَل

ققل،اكت ييققدلواكتنكيققةلواكعمقق ا :للهققول،ياكمققة يفلاحملققي ل-ةرتب ي ققك لرتيقق لاْلهقق دلاويرققرتضل  لت ج 
وكقققا لل،و ققا  لاصقققاذلالوصققرا ال،تهانرسققي لوللتهقققاعقلي لبل،ةشخصققي لغلقققادلهقق  لاكضلقق لإ- ققالمو لان

ب ققققيلف  هققققالةلألم ققققزلقققق رلاهتمققققا لا-ةلادلسققققلمةلاك املققققةشخصققققي لإغلققققادلاكلهققققد -جكقققق لاذلققققد 
بالوصليالدتلو ارلو دل د لل،لةم عهال هيلجك ةلألم لوزل رلاهتما لا-بعدلاكر  ة-وط ا رها

لوك قق ل لي قق لعقق ل،قققاليفلبعققحلاألييققا و ارل،ةشخصققي لل ييققا لكوققريةليفلإغلققادلهقق  لاكيف
اكققنلؽل ققق ل  لل،ةلادلسققلمةلادلت ا نقققةشخصقققي لغلققادلتلقق لاكإ:للاكعقققيلادلسققلال  ل  ققق لاك يققىلهققق 

اكشاهدةلاكنل رادلاكهار ل هيان لوتعاىلذلقال  لتقق  لمققا لةلألم ليفلالاصاحل للالالعامت   لعض  ل
ققققققَهَداَ لَعلَققققققىل﴿ل:لاكنهقققققق ةلبعققققققدلاتمهققققققا اكَِت   ن قققققق ال   لَعلَققققققْي  ْالَ ققققققِهيد  قققققق َ  قققققق َ لاك     لَوَي   َِ ل﴾اكن ققققققا

ل.(117)اكهق ة:
لاتتيقديكوريةلصلمالعق لرلم عقةلكهقريةلمق لاكللاتحتدينتيةةلب و ل-ةألم لوبعدلافرتاقلا

يفلتلققق لادل يلقققةلادله ققق ةل  لت جقققدلاكقنققق اتلادلنا قققهةلةلألم قققةلاكقققنل لتسقققت  لاارجي قققخلاةلولداالي ققاك
واكنا قق ةلفيهققالضلقق لبنققا لجكقق لاكنمقق ججلةلألم ققةلإىلا ققاتلاكققق  لادلنضققم لوت جيقق لطال،ال ققتيعاهبا

اجتق لاكر ق ل-تمهقا ِنلع لتتاب لاكنه اتلبعدلات لاكنلل،اكشاهدةلاكق  ةلألم لادل ل بلوت  ي لا
 لكل ققللبعققدل  لكققا لاالجتققا لاكعققا ليققدورل،ةلإنسققا لاكر  ققة خصققي لاكر  ققولكلرقق قلادلختلرققةلضلقق لبنققا ل

لإنتققاجلاكرقق ل،اللرلقق دلعنصقق ليفلف  ققةل ولطا رققةل ولمقق ه ل،ة م ققليفلاي قق  لعضقق  لِ  لاكققل ديققَ 
ل،اخل قققألواكصققق ابليفلم  قققرلهققق  لاكر  قققةل ولتلققق  ولل،اكنظققق لعققق لمهقققد لاحلقققالواكهاطقققيلبق ققق 

التأويلهقال هالويق قونر قل،نهقاةلاكقنلجقا لاك تقابلاك ق رلهبقالوبي لرتب ي قالادل  نقاتلاكَيقفهقد تلتق نْل
لاهليفلاحليققققاةل ققققيدنا نسققققا لاكر  ققققةلواك ا رققققةلإكصققققا ل-َصققققل ىلاكل قققق  لَعَلْيققققِ لونكقققق لَوَ ققققل اَل-ر ققققَ 

إىلمسقت  لإنتقاجلإنسقا لاكر  قةل-كتل لادلًؤ اتلاوفق ل-ةألم لَلمست  ل بنا له  لانلقفنل،وادل ه 
ققل،اكق قق لاكشققاهدةةلألم ققمقق لإنسققا لالال ولاك ا رققةل ولاكنيلققةل ولادلقق ه لبققد  ولتلقق لوبققد لمر  

كتتنا قققق لمقققق لإنسققققا لاكر  ققققةلةلااص ققققو اد ققققالينيتقققق  لمقققق لاكصققققراتلادلشققققرتكةلصققققراتللاكرقققق ق
الج  افي قةلوتق يعهقالادلسقلمةلألم قيينمقال لدتنيقالا-كماليدثليفلعص نالهق الل،وإنسا لاك ا رة
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ل،المنق كانقالجقن  لِ  للاكقل  لبد تله  لاأل اكيالواأل  ارلتنرصيلع لاك قي-   ارإىل  اكيالول
لإعادةلت - قهييلادلوقاَلعلقى-فأصقهيالتق ه ل،كلمع يقاتلاْلديقدةلاش ييلجا قالوفق قوحتاَو
ل،ل   ارهقالو  اكيمهقاعيهالوتنسقههالإىادلشرتولاكعقا لكتق ق لمنق ل جقنا لتقد لل المو لإىلاكتاريخلان
ل.كتنسه لإىله الاكشع ل ولتل لاكقهيلةةلألم لمقت عةلم لاجملدلاك لولكلاوتصن ل رلاد ل

ةلشخصققي لكللةاكعام قق اقق ليقت قق لمقق لادل  نققاتلادلشققرتكةلول-دلاكر  ققةبعقق-رتبقق   لواكر قق لاك
ل،تلتقققولباك ققي لل،يفلت قق ي لف  ققةل ولطا رققةل ولمقق ه ل ولضللققةرقق لؽل قق ل  لي ظ لَمققاللة ققالمي لان

ا رقةلواكر  قةلواكنيلققةل ل ققدلانصق  لإىلبنقا لاننسققا لاك اكرتكيقنلكل قل  لنل؛ل لاكلققا لاكهاهققاوك ن ق
مق لل،ةواجتاهاتلاخل ارجلوادل ج ةلواكقدري قل،اكشيعو لل هب لويعد لاالجتا لادلل،لجك وان ليالومالإى

جالكققققا لوإل،يفلو ققققالمه قققق ل ققققالمو لانلاالجتمققققاعو للاالجتاهققققاتلاألوىلاكققققنلبقققق  تليفلاحملققققي 
ف اصقيلةلألم قاعناصق لةلبقي قلجقدتلبيقنهالوبقنيم ال ط ويقاتل ولاخل ارجلوادل ج ةلواكقدريقةل قدل قد ل

بقققد لاكتشققي لبدايققةلهاد قققةلتققق  لعلقققىللييققأل،فقق  لاكتشققي ل لي ققق لكقق ك ل،دةلمنقق لاكهدايقققةيققا
لئييققألبققد تليفلبققادل،علققىلادلسققلالاكعققاد  للارلم عققةلمقق لاألف ققارلاكققنل لي قق ل ه ذلققالصققعه ل

ر ققولاهل-واعتهققار ل وىلمقق لعومققا - لاهلوجهقق كقق  ل-األمقق لباالضليققا لإىلجانقق لانمققا لعلققو ل
لوابقققةللعقققد لكانقققالت للل،تل قققال قققن اتلعلقققىلاالفقققةلعومقققا بعقققدل  لمققق  لةلااص قققل،باخلالفقققة-عنققق 
بشقققهاب ل-وترضقققييلانمقققا لعلقققو ل-ر قققولاهلعنهمقققا- ارلخلالفقققةلاكشقققيخنيل ولب ققق لوعمققق ما قققت

لاهلاوإ لكققا لصقه  لل،موققيلعومققا لعلققىل ققيخلمسق  ل-و قةاعت لوفت تقق  َصققل ىلاكل قق  لَعَلْيققِ ل-ك  ققَ 
لاه،لوك ن ل لينشيلكوريةوك لفضا -ونك لَوَ ل اَل -لىلاهلعليق لونكق لو قل اصق-أليفلبيالر قَ 

لنهققق   لت ليفلجكقق لاكهيقققالاك قققاه لوبقق ك لان ققق ا لاكنرسقققي لتققق لولعقلي لو لتت قق  لل،وحتققالإ ققق اف 
-ولاهلعقنهار -كد لكوريلم لاكصيابةلالومقه للايفله  لاحلدودلكا لاألم لمره م لل،ادلها  

كتةاهقيلبعقحلإا انق لكرضقل للةضقيي لك-ولاهلعنق ر ق-انما لعلولوكا لاكهعحلينظ لإىل  
ةلدو ل ي ققق- ولاكتشقققي لكققق إكيققق للالضليقققا اولل،فاكتعقققاطرلمعققق لعلقققىلهققق الادلسقققت  ل،و قققدر لوم انتققق 
بعقدللة لو قدل ادتلتلق لادلشقاع ليقد لل،انصار لالغلدلك لم لاكصيابةل كا ل م  ل- شإ افاتل ولرت

ييققأل-ر ققولاهلتعققاىلعنقق -سققالمقق لاالفققةلعومققا بقق و لبعققحلادلشقق التلبعققدلاكسققن اتلاك
دلقالاكتقن لبق لمق للاهبقالسلاكر ق-ر قولاهلتعقاىلعنق -عومقا لد ل ا تلعلي لرلم عةلمق لاكقضقايالع ق
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د لجكق لفيمقالو قدل -مقار قولاهلتعقاىلعنه-يخني قريةلاكشقةلولواكسن للاك  رلباك تابلأ له لشَلتَل
لادلسلمنيلدوامةلاكرتنةلبعدلإى ل. تل لوداَ 

لبأ لهناولعنص  ل ر قولاهلتعقاىل-وتشقي لكإلمقا لعلق دل  قيرلكللاإ افي للاؽل  لاكقَ 
جكق ل-ر قولاهلتعقاىلعنق -ا مق لاالفقةلعومقلبعدلاكسن اتلاكسالاألوىإكي للواالضليا -عن 

ل وك ي للدْلع ل  لاْلداَل ليقَل -ت لباخلالفةلم لعوما ي لو يق ل-ر ولاهلتعاىلعن -ةلعلو ليدورليَ 
لبققأ  للبققيلامتققد ل-هلتعققاىلعنقق ر ققولا -لمقق ل ولب قق لوعمقق َلوَىلكققا ل َلللاعلي ققلاكققهعحلبقق لإىلاكقققَ 

-ار قولاهلتعقاىلعقنه-اكر قلبقنيل ولب ق لوعمق لوبقنيلعومقا لك  مل-مار ولاهلتعاىلعنه
ر قولاهلتعقاىل- دلا تأً العلقىلعلقو ل-مار ولاهلتعاىلعنه-واا لاالفت ل  لاكشيخني يفل
يفلتلق ل-ر قولاهلتعقاىلعنق -دلقالنسق لإىلعومقا لااالف قل،لينيلي مااَللدَلهمالعَلوك ن-عن 
 ليفلاكعقيقدةلوالليفلاكرقق لوالليفل  لرلقاَلناق لنلاكتشقي لفلاليتمي قل،سن اتلاألاريةليفلاالفت كا

ويفلاك  قالنرسق لتشق لالمدر قةل يقدلبق لعلقوليفلل،ا يا قي للاويلم  ر لؽل لِ  لاكلعداله الاجملاَ
وهقول-اولاهلعقنهر ق-َلب لفيمالبعقدلمق ل بنقا لاكصقيابةالاللبأادلن رةلكتستق  لعدد للادلدينة

-ر ققولاهلتعققاىلعنقق -إمامققةلعلققو ل:لوهقق ل الل،يةليفلاألصققمامي ققرققالمقق لادلدر ققةلانمدر ققةلتت ل
ل؛لوه ال م ل ليتهل رلإاللفيمالبعقدل،هالختتلرلفيم ليعقه لوؼللر وك ن لل، لك واالضليا لك لواكتشي ل

ل.«ا لاْلماعةع»بعدلل:ل  
ر ققولاهلتعققاىل-اكسققةاَلبققنيلاكصققيابةليينمققاليققدًالاكرققتلو ققاكالاكققدما لوا ققتد ل

-ر قققولاهلتعقققاىلعنقققق -مامقققةلعلقققو لإل  لققققاَل كي لل«ف ققق ةلاكقققن  ل»ط  يقققالولل،مثل بنقققا ها-اعقققنه
لاه ر قول-فعلقو لل،ريةمنص صلعليهالبنصق صلكوق-َصل ىلاكل   لَعَلْيِ لونك لَوَ ل اَل-واالفت لك  َ 

لاه-اهلتعققاىلعنققق  ادلشققه دلذلقققالباك هقققارةل-َصقققل ىلاكل قق  لَعَلْيقققِ لونكقق لَوَ قققل اَل-مقق لنَلبيقققالر ققَ 
قققققققق َك ْالَتْ ِهققققققققري ا﴿ل:لواكتنكيققققققققة َققققققققالي  ِيققققققققد لاكل قققققققق  لكِي ققققققققْ ِهَ لَعققققققققْن  ا لاكقققققققق  ْجَحل َْهققققققققَيلاْكهَقْيققققققققِالَوي َ ه  ل﴾ِإظل 

-  لاهكق ن لاك ق رل قدلجكق ليفل صقةل قيدنالإبق اهيالإ افةلإىلجك لف  لال،(77)األيناب:
لِإَمام قال﴿ل:ل دل اَ-تعاىولتهارول َِ لَجاِعل َ لكِلن ا  َ لِإ ََ ل َا لَفَأدَت ه    َوِإِجلابْقتَقَلىلِإبْق َاِهيَالَرب   لِبَ ِلَمات 

لَعْهِد لاكظ قاِكِمنيَل  َ لالليَقَنا ََ لَوِمْ لج ر ي ِنل َا ََ فمق ل لل،واكشق ولظلقالعظقيا(ل171ل:ل)اكهقق ةل﴾ َا
ةلمثلداقققيلاهلي قققحلباكشققق ولواْلتلقققه لل ْل لعلقققىلَمقققققققد لي ل-ةلواللإ قققال جاهلي قققالليفل-يتلقققهحلبشققق و

ل.ان ال 
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إجالكققا لصققدقلَمققاللة  ليفلمسققأكصقق كي لةلحبوهققالاألك  ي ققةلوهققولمسققأكةلتققق  لعلققىلف ك قق
وهققولمسققأكةلاالفيققةلل،ر قق منقق لاال ققتقاقليفلجكقق لادلشققتال وليراَمققاللادلشققتاليت  ققرلعلققىلبقققا 
كنققالمقق ال لفهقق العلققوللل ْلَمقق»ل:ليضققا لإىلجكقق ليققديألاك ققدي ل،بيققنهالفيهققال  قق اَلعديققدة

لاهل،1«مققق ال  ل،دلدينقققةيفلا-الىلاهلعليققق لونكققق لو قققل لصققق-ويقققديألا قققتخالف لعلقققىلنَلر قققَ 
لاه-هلتعاىلعن ر ولا-وينيل اَلعلو لاهلليقا»ل:لاَلكل ق  لَعَلْيقِ لونكق لَوَ قل لَصقل ىلالك  َ  ر قَ 

نكةلهقققققارو لمققققق لق اللت  قققققىل  لت ققققق  لمقققققِنللنقققققل:لفققققققاَلكققققق ل؟لرقققققِنلمققققق لاكنسقققققا لواكصقققققهيا  ختل ل
ر قول-كيله  لاألدكةلوغريهالحت كالإىل دكقةل قاندةلكق ك لاكتشقي لكإلمقا لعلقو لل،7«؟م  ى

ل،دكييكيهلغلمست  لم  رل ا العلىلل يا و لبداليفل  يلم  رلور  لاك ِ  ل-عن لاهلتعاى
ل.ةرقهي لالعتقادلورلاالتلاكر وعلاكإدراج لكد لاكهعحليفلرلاالتلاليساعدلعلى

انمقا لاكوقاَلبعقدل  لي ق  للضررتَلي لاك ِ  ل-احلََْس لو دل ادلاألم لبعدلجك لينيلتناَ 
لدلعاويقققةليَل-ر قققولاهلتعقققاىلعنققق لعلققو ل لاوحتقيق قققل،ورغهقققةليفلرتققق لكلمتهقققاةلألم ققكقققدما لالان ققققْلتنققاَ 
صقلنلابقِنلهق ال قيدلي لل إ»:ل قاَ ل ن قلرو لعنق اك قِ  ل-الىلاهلعليق لونكق لو قل لصق-  ةلجد لكنه ل

َلليتنققا ل -ولاهلعنقق ر قق-احلََْسقق لك قق لانمققا .ل7«اهلبقق لبققنيلف تققنيلعظيمتققنيلمقق لهقق  لاألمققة
لكقق لعلققىل  لي لل،غققريلمشقق وطل ولتنققا الللادلعاويققةلجهن قق ةلألم ققعيققدلاألمقق لبعققدلوفاتقق لإىلابققيلتنققاَ 

ذلقالإىللقلدهالوكد لينيقدلمق لبعقد لوػل  لاللك ولي لل، تقىلو صلنل بنا هالم لبنيلاكتختارلذلالإمام ل
ليقةولونققحلمعال،وك ق ليقنيليقدثلجكق ل،راتلواأل قهابةلبق  لاكنظ لع لادلب لاًي لرَلةلوِلكس وي ل

لل يا ققو لبقةليققنبللاألمقق لوصقارلاكتشققي للوات قري لل،ةألم ققألمق لكعليقق لمق لإعققادةلااحلََْسق للعاهققدَمقال
قق لولوبققد لزَتَلت ققل،كقق ل نصققار لومؤيققدو لوكقق ل ف ققار لوت جهاتقق ل،كهققري ققو ليضققع  ل  اعققدلو  ل لمر   لا س 

يضققال كوقق لاْلهققاتلادلعار ققةلكهققِنلل،معققارضل يا ققو لي قق  لحبققنبلَمققاللذلقق الاكت جقق لجعلقق ل  ققه 
ل،ينققققةلادلنقققق رةر ققققةل يققققدلبقققق لعلققققوليفلادلدمد:للوتهلقققق رليفلمدر ققققتنيل،الباكسققققل ةةلوا ققققت واره مي قققق
الاكققق ي لصقققارلمققققد مهالويامقققيلرايقققته-ر قققولاهلتعقققاىلعنققق -اآلاققق ي لمققق لنَلعلقققو ل قققةلرلومد

ل.ولاهلعن  هيدلك بال لانما لاحلسنيلر 
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لبققأ  ل مولمققالبققد تلل،الويت قق   ققدلبققد ليتخل ققلا ققيعي للات ب ي ققلاهنققاولف قق  للهنققالؽل قق لاكقققَ 
ل،سيا و لواكر  لاكل،واحلديأل،واكترسريلواكتأوييل،واك وايةل،اك ال لتتهل رل ف ارل يعيةليفلرلاَ

ل.ومالإىلجك 
نسقت ي للاليفلاحملقي لاكشقيعو لبقد ليتخل قاك قِ  للرتبق   ل يدلتصنيرله الاكر  لاكنويينمال

لبأن لف ق ليسقتهد لت بيقةلاكقدعاةلواكعناصق لواألعضقا لاكقنلي ق تلق للكتيمقيل، ادلتشق يلهااكقَ 
ر ققولاهل-ف قق ةلبسققي ةلاللتتةققاو لترضققييلعلققولمقق -كعققق دالعققبلتلقق -األف قارلاكققنلت قق رت

 وىلمق ل-ر قولاهلتعقاىلعنق -إىلاعتهقارلعلقو-ر قولاهلتعقاىلعنق -علىلعوما -تعاىلعن 
  لإمامتققققق لإىلاعتهقققققارل-مقققققار قققققولاهلتعقققققاىلعنه-واكشقققققيخني-ر قققققولاهلتعقققققاىلعنققققق -عومقققققا 

و  لانمامققةللل،صقق بقق ك لاك لص لاعققل لاخلالفققةل هلقق لغاِصققكققيلمقق لتقق ى لللو   لل،منصقق صلعليهققا
لاحلسق  للدَلا قتهعِل-ر قولاهلتعقاىلعنق -احلََْسق لويينمقالتنقاَ ل،ص لب لوبهنيق كا لينه ول  لتني

كتنيصقق لبعققدلجكقق ليفلعشقق ةلمقق لاأل مققةلل،وبنقق  لمقق ل  لي قق  لذلققال ققو لمقق لاحلققاليفلانمامققة
بادلهقد لاك ا ق لته  لوينل،كلهالم لجريةلاحلسني-مار ولاهلتعاىلعنه-ولواحلسنيلبعدلع
اتلاكقنلتسقمنلكق لباالمتقدادلنظ ي قونق لباألف قارلواكولاحلقنبلاْلديقدلؽلد ل لمر  للرو دلصال،ادلنتظ 

فهعقدلاأل ق اَلل،وإعادةلاألمق لإىلنصقاب ل،امعار  للاتهار لينب لاالنتشارلواحملافظةلعلىلاك اتلباعول
لبامتققدادلعصقق لاكققن لإىلادلشققارلإكيهققالجققا ت فلققالل،(هققق713عققا ل)هققةلاك ققب للاك يف قق ةلاكقققَ 

لاهي ل إىلاك يهققةللبققيلامتققد ل-الىلاهلعليقق لونكقق لو ققل لصقق-عتققبلعصقق لاكققن ل ققدلانتهققىلب فققاةلر ققَ 
لوبق  تلنرا ليفلرجقاَل،لإعلاذلقااللغل  لاخل وجلعليهالواللارتي ل   اَلاأل مةل نن للاك ب لكتصن ل

أل ققهابلكوققريةلجكقق تلذتانيققةللصققيابةلإالفة قق  حلاك-يفلادلقق ه لويفلسلاكريقق -احلققديألويفلاكقق واة
و  ققق اذلاليفلاحلقققديألل،وا ت ِصققق لعلقققىلروايقققاتل هقققيلاكهيقققالو نصقققارهالو قققيعتهال،يفلهققق الاجملقققاَ

كق ل صق ك لولكق لفلسقرت لاك املقةللاوهنقال صقهنلهق الاحلقنبلادلعقارضلينب قل،واكترسريلومالإىلجكق 
ك نقققق لمتميققققنليفل ققققا  لل،تلققققرادلقققق اه لوؼلةلبقي ققققليترققققالمقققق ل،وفقهقققق لوكالمقققق لويديوقققق لوترسققققري 

ل   لهنقالؽل ننقالال،األي اَ و صقهنليفل-بقيلت املقا- قدلبق  تلو لمنقاب لت بيقةلاكعققيلاكشقيعلكققَ 
ل،سقهالوجق ورهاتأاق لمنهقال  ل،ةةلاك لي قنظ ي قةلمتميقنةلعق لتلق لاكت ب ي قةلنظ ي للانم ا ل  لتهِن

فهقققيلنسقققت ي ل  لل،تشقققي لعليهقققااكقققنليقققق  لاكةلاص قققنهقققالتنرصقققيلوتتمقققاينليفلتلققق لاألمققق رلاخلك 
ل؟ةةل يعي لت ب ي لة لنظ يمل  لهناول-ع  نا لومال لنع   اك ِ  للم لجك -نستنه 
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ةلتسقققتهد لإغلقققادلإنسقققا لةل قققيعي لت ب ي قققةلنظ ي قققإ لهنقققاولمعقققا لل؛نعقققال:لنسقققت ي لاكققققَ 
 اويقةليضق ليفلفهق لمق لل،وينرصقيلعنق ل قالمو لصقيلباك قيلانيت لل،ت نرسقي لت لويفلعقلي لليفل يعو ل
قققققل،ة قققققالمي لةلرلم عقققققةلمققققق لاأل قققققحلواكق اعققققدلوادلشقققققرتكاتلانرتب ي قققققتقققق لاكنظ ي ل نلعلقققققىلوك نققققق لي ك 

لوجكق ليعقِنل،«ةاكعام ق بنقا ل»بقد لي لقالعليق لاك قِ  للاص صيات لاكنليتمينلهبالعق لجكق لاك قي
ل.ا ةليفلكيلم لاكتعهريي لاللخترىادلنيوانػلا اتلةلاص لينتمولإىلاخل ل ن ل

مقق للوا قق لختشققىلفيقق لعلققىلاص صققيا اليينمققالت قق  ليفلزلققي -واأليققنابلادلعار ققة
ل،اتلبأ ققق ارلزتايقققةلتضقققم لبقا هقققالوا قققتم ارهاتعمقققيلعلقققىلإياطقققةلتلققق لاخلص صقققي ل-االنقققدًار

كانققالاك ا رققةلتتميققنلعققق ل- هققيلاك يهقققة-سيا ققو لفرقققولاحملققي لاكل،واحليل كققةلبينهققالوبققنيلاكقق وبا 
ل.ا م لا  هادلاحل  للااكهيالا ف لغريهالباكدع ةلاكس يةلآلَل

لىلدلصم لم لنَلزل-يق  لعلىلاكتهشريلباحلةةلاكقا السيا و لوبعدلاك يهةلصارلاكهعدلاك
وحلمايقققةلل،االجقق ر لل َقققبعققدل  لم للال ققق  لؽلققأللاألرضلعقققداك ققِ  للادلنتظققق -ااهلعليقق لونكققق لو ققل ل

لحلمايقةلاألعضقا لوادلنتمقنيلكلمق ه ل«ةاكتقي ق»لمهقد لر لقق  ل ياداتلاحلنبلوتش يالت لوتنظيمات لي ل
للديقِنيلمنصق ل:للوعلىلمست  لعلالاك قال لت ق حلانمامقةلبأ قال.ب شلاكسل ا لم ل«احلنب»

ذلققالكمققالؼلتققارل-تهققارولوتعققاى-بققيلؼلتققار لاهل،مقق ل  لينتخهقق الانمققا لاكنققاَل  ققي للو   لل،كققاكنه ة
يأا ونقق لَمققاللكققيللو   لل،هققالباطلققة لكل للرققا لإمامققةلاكسققالطنيلوادللقق ولواخل ولل،األنهيققا لويصقق ريها

ققل،ةمقق لاك عي قق نهالمقق ل يققاللغلقق  لأليققدليسققت ي لعققد لدتل،يققق قلكإلمققا لتسققتل لمنقق ِهققَولالإظل 
قق ويفلل،اخلمققح:للد ققها ال،ةويفل ركققا لاكققدي لتصققهنلاألركققا ل ققت لل،نهالمنقق جكقق لادلققاَل  لؽل  

لانقدلبعقحلعلمقا لادلق ه ل ولمسقتيه لعلامشق وع للامتعقةلاكنسقا لباعتهارهقال مق  لعلقىللاكن احليهققو
فق جال ردتلل،وا عنيليفل ا  لرلقاالتلاحليقاةلالو ص للا لاجملتهدو لفقه لوك  لل،عندلاكهعحلاآلا 

ل.فالبدلك لم لماليظةلجك -ت نرسي لت لولعقلي ليفل-ا يعي للالإنسان ل  لت و ل
 للنيلإىلبدعة لم ي لينيلدعالبعحلالرا لاألل، لياللإىلاك را لاك    لكنلترالهنالن د ل

كتب لضللةلل،علىلادلناب -ر ولاهلتعاىلعن -انما لعلولوهولبدعةل   لل،يسهقهال يدلإكيها
ونَلاكهيققققال-ر ققققولاهلتعققققاىلعنقققق -ا وك قققق لاكقققق ي لناصققققه العلي قققق:ل  ل؛ل«باكن اصقققق » فققققالع ل

عتهالنيلاكققق ي ل ب قققيلبقققدمققق ي لكقققان البعقققحلاك قققالةلمققق ل جنقققادلاأللل«اكن اصققق »وهقققؤال لل،اكعقققدا 
علققىل-ر ققولاهلتعققاىلعنقق -علققو لل ققىلعقق ل قق  لاك ققِ  لل،اخلليرققةلاك ا ققدلعمقق لبقق لعهققدلاكعنيققن
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ك ق لجكق لالليعقِنل  لاجتاهقاتلهقؤال لاكناصقهينيلل،و ب يلتلق لاكهدعقةلاكشقا نةل،  اهاادلناب لول
 ل لا لي ق ليسقتي-ر قولاهلتعقاىلعنق -اعلي قلدلبقأ  ل د لبقولبعحلهؤال لي لقدلف؛لل دلااترا

لوالليفلاآلاقق ل،ي قق  لاليرققة ل ويهققدول  لل،سيا ققو ل ل لي قق لؽللقق لمققؤهالتلاكو نققل،الليفلاألَو
-نيلاكقق ي ل ققارولنبققاؤهاليفلمقاتلققةلانمققا لعلققومقق ي لهققؤال لنشققأواليفل يضققا لبعققحل جنققادلاأل

حلاكعلمققققا لادلنتمققققنيلهنققققالصلققققدل  لبعققققل،هققققافيققققاوك الإن ققققارلفضققققا ل لكل ل-ر ققققولاهلتعققققاىلعنقققق 
مثلل،بقققد تللعاويقققةلوينيقققدل،ظهققق ليفلكتابقققا الوعلقققىل كسقققنتهالعهقققاراتلاكلعققق تلتكلمقق ه لبقققد 

ةلف دي قوك ق لكانقالظق اه ل-ولاهلعقنهار ق-ارتقالإىل  لادلؤمننيلعا شةلوعومقا لواكشقيخني
علققىل-و لتققب لاكققدع ةلإكيهققالبشقق يليققادلإاللعلققىلمسققت  لإن ققارلعداكققةلاكصققيابةل،ةعام ققلغققري

ل.يفلاألم لا  لصلدلبعدل  و لت ري لك ننال ل،هاورفحل ياديو- هييلانرتاَ
لاكشقيعيةليفلاك ق بلان-ةراطمي ل امالاكدوكةلاكلفعندما - قالمو ليفلمص لوبعحلاكقدَو

لاكنيلإىلاالنتهقققا لبقققرقققاطمي ل قققافاتل دتلباك ا لإ قققالاكسيا قققةلاالجتاهقققاتلاك ا ريقققةلبققق بك  ل قَ 
لروحل،باحللَ  ل رواحلاأل مقةليفللمث لل،يفلاأل مة-الىلاهلعلي لونك لو ل لص-اك  َ ليلَ  يلقَ 
وم لبينهال  مقةلل،  لادلسلم  لكافة لي للابأم لاهلجك لجتاو  للاحلاكا للوجتاو َلل،نيراطمي ل  مةلاك

و لي  ل   ل-راطمو لكقدلبلغلاألم لباحلاكالبأم لاهلاكل،ةمامي لم لاكشيعةلانةلااص لادل ه ل
و ع قققىلل،علقققىلاكنقققاَلةك هي قققعىلاألفقققاد لل،الفيققق  قققدليل قققلاالدعقققا ل  لروحلاهليقققد ل- رعققق لصقققب ل

اك ققِ  للوهقق ل،ويققالاكعةا قق ليفلعهققد ور لل،ادلصقق ي  لبقق لوَللِققت لبوال،اكتيليققيلواكتيقق رلكنرسقق ليققا ل
ل:ل اَلك ل اع  

ل***لفَاْي  ْالَفأَْنَالاكَ اِيد لاكَقه ار ل لَمالِ ْ َالاللَمالَ اَ ْتلاألَْ َدار 
لاكرقق وعقق لل، ققالمو لعقق ل ققا  ل ضلققا لاكعققا لان-فققرتةلي مهققا- ي  لمصققماطو ققدلعققَن

بلقدللإىل   لل  ي لك قولالليق ه لادلصق لل،ومناراتلآلَلاكهيقالس ال   ية لو   لل،اخلالفةليفلب داد
ل َل نمقق للاتارؼلي ققمقق لاكوابققاللمقق ل   لل،اققارجلمصقق لكنيققارةلنَلاكهيققالو  قق يتهاليفلاكعقق اقلوغققري 

ل.ص  ل   لنريسةلبنالاحلس   لادلدايل يدلم لنَلاكهيالاكقي
اك قِ  للل اكتشقي لل  لنل؛منيلاآلا ي و مال يعةلادل  بلفلالي  ن البعيدي لع لرته ةلادلسل

واللكعق لوالل قتالل لي ق لفيق ل ق يلاك قِ  للاكتشقي لاكعلق  ه قَ ل-ويفل يقامها-البينها ا د للكا 
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ةليفلداالي ل تلتت   لف قلاحلاَلك ك ليىتلبدلوظي ل-ولاهلعنهار -واللب ا ةلم لاكصيابة
ل.انمساعيليةلو  اها:للادل ه لموي

ل:لةصر ي ل يا لاكدوكةلاك
اللي جققدلفيهققالإالل عققدادلاللتقق ك لمقق لل،ةلبشقق يلتققا ني ليقق ا لكانققال  ققإلمقق لادلعقق و ل   ل

بقيقققادةلعميقققدهال-ةصقققر ي لويقققدًالمرار قققةلعةيهقققةليينمقققالطمعقققالاأل ققق ةلاكل،اكشقققيعةلاكعلققق يني
ةللصقق في لواتصققلاليهققاَلعهققاَلب  يقققةلل،باال ققتيال لعلققىلاكسققل ةلفيهققا-صققر   لننقق اولعهققاَلاك

لصقققر   لاختققق لمنهقققالعهقققاَلاكَمقققاللفسققق عا ل،كوقققريو لوذلقققالنرققق جلوامتقققدادليفلإيققق ا لهقققاع تلكقققا لذلقققا
ي كق لبعقحلعلمقا لاكشقيعةلمق لمسقت ياتللو قا لل،وا قت ىلعلقىلي قالإيق ا ل،ةلكق  عهي ل اعدةل

ل،«اظلاكقصقق وع ق»كعقنا لو موقاذلالمق لاكقق ي ل طلقالعلقيهالفيمقالبعقدلا لامت ا قعةلكمسقت ياتل ق  ل
 لن قق -نيلعلققىلإيقق ا صققر ي لةل لت قق لمسققرتػلةلال ققتيال لاكعوماني ققواكدوكققةلاكةلااص قق-و ققع لعهققاَ

ّ ل؛ل لمل قق  لوتققق  ل ل ققل انمقق ل ققأ ال  لتعققن لل،ةلمتينققةل  يققةيفلياجققةلإىلبنققا لعصققهي ل لفهققد ليتهقق
تهاعققدلبققنيل  ل لعلققىلبعققألرلم عققةل ف ققارلمقق ل ققأ الويشققة لل، فققةل ققديدة لمت اجتاهققاتلتشققي ل

 لاكتشقي ل»ول،«صقر   ل لاكباكتشي ل»ف انالاكنتيةةلب و لن علشلالع  ل، هيلإي ا لوبقيةلادلسلمني
 لفريق لكوقريلمق لان قافاتلاكقنل لي ق ل يقدلمقل،كلتشقي لاكعلق   للا لم قاي لدتام قتشي لل«صر   لاك

وبقققد تلصقققريةلجديقققدةل امقققالعلقققىلنققق علمققق لل،ال وليتهناهقققالهقققيتقه لل لاكعلققق   لادلقققؤمننيلباكتشقققي ل
جتاهققاتلاوجعلققالكققاللاكققدوكتنيلتتةهققا ل-ةصققر ي لةلواكعوماني ققاك-اكسققةاَلواكصقق اعلبققنيلاكققدوكتني

و طلقققاللنرققو ل ققالادلقق ه لاحلةل ققدلك  لعوماني ققفاكل،اكدوكققةلاألاقق  لومققالتققق  لعليقق لمت  فققةل ققد ل
إ قافةلإىل-  لةلاألاقشقالادلق اه لاكسقني لوعل لل،علىلانمقا ل ولينيرقةل«انما لاألعظا»كق ل

هالنهقققنلوتل،واكشقققيعةللختلقققرلاك  قققا يلمققق لادلققق ه لاكشقققيعو للو اققق تلحتققق مل-ادلققق ه لاكشقققيعو ل
 قالًقافقةلاكعقدا لدوكتنيل ق ل لاكعسق   لت   لكقوعنقدمال اق لاكصق اعلبقنيلال،لختلرلاألكقاب
سققتيياليلهقق  لاكوقافققةلوت لص ققبققد تلتتأولل،االاققتال لواكصقق اعجققدتلًقافققةلوو لل،واك  اهيققةلبينهمققا

فققدالالكوققريلمقق لمققق التلاك ققالةلل،ادلققق التلاكققنلحتمققيلاجتاهققاتلاك  اهيققةلواالاققتال لرتيقق  ل
و ققدلجقق  لل،اتلاال تتققاَلوااليققرتابمقق لمسقق غلاكت قق  لجققن  لل،ةشققعهي لمقق لاك قق فنيلإىلاكوقافققةلاك

واكتشققا لطقق قلاالتصققاَلل،اجتاهققاتلاكنهضققةلجكقق ليفلو ققالكانققال وربققال ققدلبققد تل ققريهاليف
ل.«بادلسأكةلاكش  ية»لواكتخل لشلالكا ليع  ل، المو لوبنا ل  ةلجديدةلكتر ي لاكعا لان
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يقق بلَمقاللإى-ةصر ي لةلواكعوماني لاك-ا تم لبنيلاكدوكتنياك ِ  للالل  ل  لجك لاكص اع
 اقلباكق اتلمق ل هقالميقادي لوكقا لاكعقل،وكانالاحل بلبينهمقال قةاَل،  و لونصرلةًالًم ل

وإجالل،ةلفق ك ليعققِنل  لاكعق اقلصققارلحتقال ققل ا اعوماني قفقق جال  يقالاكدوكققةلاكل،صق اعلاكقدوكتني
ل.ةصر ي لاكلاكدوكةلكع اقلحتال ل ا اهالصارلنيلمع كتصر ي ل عرالواس تل ما لاك

ل:لاكناجالع له  لاكص اعاتلشيعو لكاوللسِن لاكلرتب   ل هالمعا لاكر  لاك
لك قق اكققنلةلرتب ي ققون شققرلعقق لاكق اعققدلاكل،نرسققو لواكلعقلققو لاكل بقق  لمعققا لاكت قق ي لولنهققني 

وباكق اتلل،إىلاكق را لالضلتاجلإىلاكعق دةل لقيل،ةةلواكوقافةلاكسني لشيعي ل اركاليفلت  ي لاكوقافةلاك
ضلاألمقق لبعققدل  لعقق ل-مققار ققولاهلتعققاىلعنه-إىلنق ققةلمهايعققةلعهققداك زت لبقق لعقق  لكعومققا 

 لمقق لعهققداك زت لبقق ل لاخلليرققةلادلهققايَلوفيقق لا ققرتاطل  ليتمس قق-ر ققولاهلتعققاىلعنقق -ىلعلققو لعلقق
ولةلاكشققيخنيل ولب قق لوعمقق لر قق  ليتمسقق لبسققن ل-ةنه ي ققإ ققافةلإىلاك تققابلواكسققنةلاك-عقق  

ر قول-  ليهاي لعلىلاالكتنا لبسريةلاكشيخني-ر ولاهلتعاىلعن -هنالرفحلعلويلل،اهلعنهما
لحتليققيلهقق الادل  ققرلصلققدلفيقق لبقق رةلاكقق فحليفلاكعقققيلاك-مققالعنهاهلتعققاى لشققيعو لويينمققالضلققاَو

-بقق لعقق  لويفلاك  ققالنرسقق لهنققاولإػلققا لاققاصليفلم  ققرلعهققداك زت ل،واال ققتم ارلهققاعت لكال
فهقيلكقا لل، قهال ْلةلَمقواال قتنا لبسقن لل،مق ل قلرلاتمهقاعليشقريلإىل ق ورة-ر ولاهلتعاىلعنق 

ققق-ر قققولاهلتعقققاىلعنققق - لمققق لعلققو ليت   ققق-عقققاىلعنققق ر قققولاهلت-عهققداك زت  علقققىل قققن للاا وج 
-وهققيل رادلعلققويل؟للدلهايعتقق لاحبيققأليضقق لجاولاالكتققنا ل قق ط ل-مققار ققولاهلتعققاىلعنه-اكشققيخني

اك تقققابل:للصقققلنيويعققق دلإىلاأللل  رققق ل  ليقققب لمعار قققةلكانقققالكامنقققة ل-ر قققولاهلتعقققاىلعنققق 
لاهلصققيفل ققن لواكت هيقققوللعملققوملوبيانقق لاكل،اك قق ر كققيلجكقق ل؟لللالىلاهلعليقق لونكقق لو ققل لةلر ققَ 
- ققدلعققدَلعنقق لإىلعومققا -ر ققولاهلتعققاىلعنقق - لعليقق ل  لعهققداك زت ت ت ققَمققاللك قق ل،زلتمققي

يفل قا  لاأليق اَلصلقدل  لهق الادل  قرلل.وافقالبقاالكتنا لهبق الاكشق طاك قِ  ل-ر ولاهلتعاىلعن 
 ققدلي قق  ل ويققىلَمققاللوهقق ل،واالكتققنا لهققاعت لااللققق  لعلققىاقق لي:للا ققنيلسلتلرققنيةلألم قق ققدلر ققالك

لإىللجات ل لي بَ لبش يلكقا لوإ لكا لادلص لنلحبد لل،«واْلماعةلة هيلاكسن ل»بر  ةل ويتيقَ 
ل،ومق ه لاالعتقناَلادلعتنكقةليفلمقابقيل،(هققل713عا ل)لعها و لكيلاكيفلعهدلادلت للعن ا لكر ةلإال
 لويسقتدعولمرهق  لوجكق ل قدلينه قل،ة هقيلاكسقن لزتلت لهقاللتلبأ  لنلوفي لإػلا احتي لل وادلص لنلفي

هقؤال لهقاللبقأ  لل افةلكرظلاْلماعةلفي لإػلقا  لوإل،بأ لي   لسلاكريهالم ل هيلاكهدعةل،ادلخاكرة
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لال م لل.اْلماعةلوسلاكر هالهال هيلاكر  ة هيل اخل لاكواَلفهق لاق ليق يولبر ق ةلاكق فحلو قَ 
لادلقأم رلبل،نا لبسن لم ل هاإىلرفحلاالكتلاتنهيه لل،ال هقالهاعات لواال تصارلعلىلاالكتنا لباألصقَ 

لب لفيمقالبعقدلكقا لكق لعال قةلهبق الاكق فحلالاكشيعة ل ِلو لاك ِ  للفهيلمص لنلاك فحل،واالكتنا لهبا
ل؟لِنلعلىلتص راتلوإ افاتلاليقةب ل ل ن لل ول،بد  لانما اك ِ  ل

ل ْلَمققلهققاعات للاقق لبققأ  للؽل قق لاكقققَ لوقققايف لواكلسققو لنرواكلعقلققو لكرتبيققةلواكت قق ي لاكامقق لييققأل
وإ لكقا لل، بسقمتهالم لِسقب ابعق لويَللةاكسقني لواكوقافقةللةاكسقني لةلنرسي لواكل لرل ي ه لاكعقيلاكسِن ل

لواالكتنا لباْلماعةل، حل ليمةِنلعلىل ةلاك   لإجالب لي لفةليق ك  لباالجتهادلوية لكاللة هيلاكسن ل
ل.يىتلك لوجدتلمس غاتلانن ارل،قلاك لمةتنا للالاللير  لكواالل،األكو و لاكتنا للالعلي ه َ ل
لاوإ ل لي ققق لرفض قققل،فهقققول اعقققدةلاكققق فحلاًقافي قققوللانرسقققي لوللاعقلي قققلشقققيعو ل اعقققدةلت ققق ي لاكال م ققق

وهق ا لاالجتاهقا لادله ق ا ل ق  ليهقيقا ليفلرلقاَلل،معلق  ه قَ للدلكمقارفحلمقي قه َ للبيل،ام لق ل
ل.ه  ل يامنام لاكر يقنيلإىللكي لللت  ي لاكتأًريليف

سلتلرققققةليفلًقافتنققققاللا ققققدل اقققق ل بعققققاد لل«واْلماعققققةلة هققققيلاكسققققن ل»مقققق لهنققققالصلققققدلمصقققق لنل
إمامقةللفيمقالتقهقيلسقِن لفتقهقيلاكر ق لاكل،ةلعديقدةفقهي قةلول ليفلرلقاالتلكالمي قييقأل ً قل،وت  يننقا
قلاإالل  ليق  لكرق  لل،اك   لع لاضل افاتلاخللرا لواكسالطنيلوغح لل،ادلت ل  كق لعليق لمق للاب اي 

لىلانمقا ليفلمن لاخل وجلعلاكهري لللالتشديد لدلعلالاك ال لاكسِن لو د لل، ل ا -تهارولوتعاى-اه
اك قققِ  لل،وجعقققيلاخلقققارجلعلقققىلانمقققا لادلسقققتق ليفل قققل ان ل، ولاالضلققق ا لارت ابققق لادلعصقققيةلدجملققق  ل

لكق ل قابليقىتل،اجتمعقالاك لمقةلعليق ِ  لاك قلاجتمعالاك لمةلعلي لبق  لاكنظ لع لاكشق ي
سقالاكر ق ليقنيلات ليفلل، ول ا لعهق دلو ؽلقا لوم اًيقالومقال قاب ل،جك لاكش يل و لم لإك ا 

اللل،كققاكنه ةللاديني ققلاهالمنصققه لوعققد لل،اتذلي ققتققدايليفلدا قق ةلانلة ضققي لانمامققةللة ضققي لجبعققيللشققيعو لاك
 ققق ا ل كقققا ل-وكققق ك لف مقققا لاك  قققالعنقققد -كمقققال  ققق نا-ضققق لالاتيقققارلاْلمقققاهريل ولانتخاهبقققاؼل

ققَ لاك ققِ  ل-ا ولاري ققلاظققاه  ل يفللي قق  يققىتلبلققغلاك يهققةلاك ققب لكل،يع يقق لبيعتقق لويعققرت لب مامتقق ه 
وكقق ك لفهقق لالليع ققولصققرقةليققد لواللذتقق ةلفققؤاد لأل ليققاكالمقق لل،ياكققةلانتظققارلكإلمققا لادلنتظقق 

نيلعومققاني لنيلواللباكلباكسققالجقةلواللبققاك نن ي لنيلوالعها ققي لنيلواللباكم ي لفلققاليعققرت لاللبققاألل،هققؤال 
يفلل، اققق  لاويفلاكعلققق ل ييان قققلا ييان قققلبقققيلبققققوليعمقققيليفلاكسققق  لل،والل ققق اهال،نيانيلخقققاني لبوالل
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قافتق لاكقنرسقي لاك افضةلوللت عقلي لإطارلاجتا لمعارضلك ل ًقافقةلمعار قةلدا مقةلِهقَوللنت لادلعار قةلًو
ل.مستم ة

قققق ولمتعل للام لقكِققققعا–ةلهنققققالصلققققدلاكسققققني ل ققققالليقققق  لبأ-ام  لواحل  مققققاتللا   باالرتهققققاطلباكققققدَو
وغلقق و لعليقق لاْل ايققاتلوهقق لل،يهنقق  لكقق لمدار قق لوي  رقق  لعليقق لاألو ققا ل،واخللرققا لواكسققالطني

ليفلاك اك  ادلهاي لل،اكسل ا لصيلباخلليرةل وبصرةلاكناصنلادلت للوإجالعارضلف ظلاليعارضل،م اَ 
علقققىلإعانتققق ليفلتعقققدييلمسقققار لوتصقققيينل يا قققات لباحل مقققةللواكققق  لػلققق صل،كققق لاك ا قققولبققق 

حلاالنضققما لوك نقق ليفل ققا  لاأليقق اَليقق فل،ها قق ةوادل عظققةلاحلسققنةلواكنصققييةلادلها قق ةلوغققريلادل
ةلنرسقققي لةلواكعقلي قققوؽل ققق ل  لنضققق لذلققق  لاكل،إىلاصققق م ل ولاكوقققا  ي لعليققق لإالليفليقققاالتلنقققادرة

رلاالضليققققا لإىلفقققققدل ققق  للشقققيعو لاكعققققا لاكال م قققل،«قافققققةلادلققق االةةلًونرسقققي لةلولعقلي قققق»واكوقافقققةلعنققق ا ل
ل،«اخلمقققح»لةمشققق وعي لَلف ققق  لل،ةلعلقققىلادلققق اردلاكقققنلتقققأ لمنهقققااْلمقققاهريلوبنقققا ل يا قققات لادلاكي ققق

وهق الوإ لبقدالل،اخلمقحلب صقر لاكق ك لاكسقادَلمق ل ركقا لان قال لةاكعام لو دايليفلمعتقداتل
وكقق ك لف نققق لل،ةمققق لاكقق ال لكلسققل ا لك نقق لاللػلقق ر لمققق لاكقق ال لكلعام ققلػلقق ر  نمقق للشققيعو لكلعققا لاك

ينر هقققالمنققق ل ولَمقققاللواكهعقققدلعققق لكقققيل،ةلبينققق لوبينهقققاػلققق صلعلقققىلاكقققدوا لعلقققىلبققققا لاْلسققق رلشلتقققد ل
قققلدلنتيةقققةلجكققق لًقافقققةلجتعقققيلهققق الاكعقققامو لو قققدلوك قققل،يهعقققدهالعنققق   لبقققاك ال لؽلقققد لل،اإىلجانهققق لدا م 

يفلت  ينقق ل-شققيعو لو ققدل تققق لاكعققا لاكل،حلمايققةلعنققدلاحلاجققةلإ ققافةلإىلادلققاَواكسققمعةلوالواكتأييققد
لعند لعلىلا قتق ابلادلتقلاحبيأل ليعدلاألم ل اص  لل،صياغةلاخل ابلاْلماهري -وت بيت  لدينني 

بققيلجتققاو ل-ار ققولاهلتعققاىلعققنه-ونَلاكهيققا-ر ققولاهلتعققاىلعنقق -ادللتققنمنيلباكتشققي لكعلققو ل
حبيقققأل م ققق لل،اتلادلعار قققةلواك افضقققةلكلسقققل ا لوادلتمققق دةلعلقققىل يا قققات جكققق لإىلرتيققق لاكر ققق

ةلاللشققيعي لويفلاحلققاالتلاكنققادرةلاكققنلكانققالاكقيققاداتلاكل،نقق ال يققادةلجههققةلرفققحكلشققيعةل  لي   ل
تققق  لتلقق لاْلهققاتلبا ققت الَلل،تسققت ي ل  لتسققتق  لاْلههققاتلاك افضققةل ولاْلهققاتلاك افضققة

اكوق رةل»كمقاليقدثليفللل،ودتيقيلبق لناييقةلااصقةل، جق ا  لي  لاكتشقلو يهقاك ِ  للفحلواك ض اك ل
رقق الاكقق فحلكيي كقق  لإىلطا ققةل ادهققالاكقق ي لا ققت اع ال  لي ظ لل،ًقق رةلاكق ام ققةلواكققنن ل«احلمقق ا 

لل،اكعققا لعقدلاكوق رةلاكشقي عيةلاألوىليفواكقنلت لل، هقالزتقدا ل ق م بعقدلجكق لوفة لل«اكوقا  لاألزتق »
رلجكققق لاكققق فحلواك ضقققق لا قققت اعل  لي ظ ققق-«احلشا قققني» عقققيال-اكصقققهاحَسققق لاحلَللكمقققال  

 ولاكوق رةلاال قرتاكيةلإ لل«بوق رةلاحلشا قني»لقالعق  لليقةلدتولقارلاْلماهري لوػل كق لإىلطا قةلً ل
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اكقق فحلواكتمقق دللةادلهيمنققةلوادلسققي  ةلعلققىلجههققِهققَوللةلبقيققاشققيعي لك قق لاكوقافققةلاكل،اكتعهققريلصققن ل
ل. ادلختلرةليفلان اللبأ  اذلاوادلعار ةل

لبعحلاكدعاةلاكشيعةلت ظيرلي كةلاكنهقدليفلم يلقةلمق لادل ايقي وك قنهالل،وكقدلياَو
يققنيلاجتاهققاتليفلل،نعلضلقق لاكعنكققةقإجلكانققالاجتاهققاتلاكنهققدلتنققل، ليسققت يع الاكصققبلعلققىلاكنهققد

لاكتشقي ليفلم ايقيللل،تقناجلبقاْلمه رلوا قتق اب لوحت يقيلمسقار اكتشي لتتة لضلق لاالم كمقاليقاَو
قل،ةصق في ل  لاك ق قلواحل كققاتلاك اق  ل  ليسقتق لاع فاني ققلافلقاليصقبوالعليهققالوك قنهالبنق الاجتاه 

لبقققنيلاكشقققيعةلواجتاهقققاتلاكتصققق  ل،كلمققق ه  لشقققيعو لالباكع فقققا لاكجاتي قققوغلعلهقققالي ترققق  لل،ػلقققَ 
دو لياجقةلإىلاالطلق اطليفلاك ق قلل،ةلو  ق ا هارغهقا الوت جهقا الاك ويي قلإ قهاعاكقادرلعلىل

ل.رليفلاحملي لاكسِن ليفلرتلتهالتصن للكانالةلاكنص في لاك
ةل ا قققيةل لت ققق ليعمقققيليفلظقققيلنظقققالب كيسقققي لاك قققِ  للقافقققةلادلعار قققةلواحلقققنبلادلعقققارضفو

واللاكسققماحلكقق للمار ققةلدع تقق لوي يتقق لبققأ ل قق يلمقق لل،الكققا  ققادرةلعلققىلحتمققيلادلخققاكرل ي قق
ؽل ق ل  ل-كسقل ةالم لعلمقا لاشل لػلي لهب-ا  عي لالوهوليفلاك  النرس لجتدل ند لل،األ  اَ

ال ولمعاملتق لباعتهقار لم تقد لل،ةلد لادلخقاكرل وليهسق لمقد لاحليقاةضق ورةلإرا قيقد لذلالاكرتقاو لب
-الىلاهلعلي لونك لو ل لص-اهلإىل صيابلر َ ل  ا  ل دل ن لواكدكييلعلىلجك لل،ا ولكاف  ل
ل. اب لجك َمالل ول،حلاال ولدعالكلخ وجلعلىلانما ل، ليفلاكدي ي  للل و ولغري ل

نيليفلمصقق ل ولبعققحلرققاطمي ل قق ا لفققرتةلاك-ويفلاكرققرتاتلاكقليلققةلاكققنلي ققالفيهققالاكشققيعة
لإىلاكانققالتققب لإ قق اكيةلكهققريةلتققؤد ل ييان قق-اكرققرتاتليفلادل قق بل ولبقق و هاليفل مقق لاكهقق يهيني

لدلتعققرت ل   ل ققل،وهققولإ قق اكيةلمأك فققةل،تهالوارتهققاطلاْلمققاهريلهبققالم  قق لادلسققا كة ققعهي لو قق ل
لإىلنظققا تيققارلمعققارضلج ل يدي ك جيققةلزلققد ل لعمققيليقق مويللفاكنظققا ل ولاحل ققال،دةليينمققاليتيققَ 

ققارليقتضققول  اعققدلو قق اب لون ل ققي ل  كققاتلادلعار ققةلكققديهالييفليققنيل  ل يققنابلولل،الو قق اننيظم 
 لق ل  لتست ي لاكسهايةلفي لوانبقا لعلىلاْلماهريلجبانههقالب عق دليل،ةاحل ي لهامشلوا  لم ل

خاكرتهقالمت لهققاتلدلل ولتنصق  لعقق لاك غهقةلبتنريقق هال،يينمققالت ق  ل ققل ةتعةقنلعقق لتنريق هال
واكقنلؽل ق لل، اكقنليقق  لعليهقالاكتشقي لةل ا ي لم لهنالنست ي لرصدلاكق اعدلاألل،ااكسل ا ل يض ل

ل:وهول،صر   ل لكمالؽل  ل  لتق  ليفلإطارلتشي للل،عل   ل  لتق  ليفلإطارلتشي ل
ل.اال ولغا ه لكإلما لإ لكا ليا   ل:للة جعي لادل (1)
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وكلققتم  لل،كتةنقق لادلصققادماتلاكدا مققةلباكسققل ةلادلعاديققةلكلمقق ه ل:لةاكتقي قق (7)
فرقولبعقحلل،ةلسلتلرقةت ليري قلاةل اق تل ي ام قوكق ك لفاكتقي قل،م لاال قتم ارليفلاكعمقيلاكسق   ل

لػلققدثلت يققريليقق ك ليفلو ل،إبايتهققال ول، ول قق ور ال، ولنققدهبال،  لعلققىلوج هبققاادل ا ققرلينص قق
ةلةلاكلة  لإىلاكتقي لعملي لص اليينمالاص لل،وم لمع لعلىلاجتهادلاخلميِن لا  لةلإاللبن ي ا لاكتقي ل

لاكعقيققدة وهققاليفلهقق الا رتبقق المقق لاكسققنةلاكقق ي ليق كقق  لبعققد لاخلقق وجلعلققىلل،بققأ لاللتنتهقق ل مقق ر 
 . ليق لب ر لب احَماللاكسل ا 

 .ادلاكيةكتأمنيلادل اردلل:لاخلمح (7)

اكعققنا لاحلسققيِنلورلاكسقق لومنا ققهات لحبيققألت  نققالًقافققةلوا ققعةلتقق ته لبتقق اريخل (1)
كققققا لا ققققتومارهالغلقققق  لبا ققققتم ارلل،واأليققققداثلاك ققققب ليفلييققققا ال، اوالداتلاأل مققققةلووفيققققا
وانػلققا لب ققيلاك  ققا يلإىلاْلمهقق رلل،واكتنديققدلباحل  مققاتلواخلصقق  ل،كتشقق ييلًقافققةلاكقق فح

وا تومارلاحلديألع لمنا  لاأل مةلوفضقا لهالل،ة  عي لالكانالغريلي ل مةل بأ لاحل  ماتلاكقا
ل، و تيقققا هالعلقققىلاحلقققاكمنيليفلسلتلقققرلاكظقققواكتنديقققدلباخلصققق  لوبيقققا لامل،ك شقققرلاصققق مها

و لي ق لاكق ب ليفلهق  لاجملقاكحلل،ةلادل االة  عي لةلوعد ل ةلادلعارلش عي لوانػلا لاكدا الادلستم لب
ا لاكعققنا لواكقصاصققنيلواك عققاظلاكقق ي ل قق  للفقق   لل،واْلماعققةلوبققنيلاحلققاكمنيلة هققيلاكسققن لبققنيللاصققعه ل

ليق دو له الاكن علم لاجملاكحلكان اليتقن  لاكتلميياتلوان اراتلاكنل   لهقؤال لاكظلمقةللتهقني 
ةلألي قاكهققا لعلقىلك ا قيهالةلتسندهالدلال م  لذلالضادلني فنيلادلستهدي لك اللوج دل اعدةلع ي

ةلاكققق ي ل قققدليفلجكققق لمققق لإي قققارلاكصقققدورلعلقققىلاكسقققن لَمقققاللواللؼلرقققىل،مقققالكانقققالزلقققدودةفقققرتةلمه
ليييلنقق علمقق لاحلمايققةلك  ا ققيهالمقابققشقق وتل،ج  لمقق لاحل ققا لدلنيققدلمقق لاالرتهققاطلهبققادرَلي سققتَل

 .الدلويلجك الوا ي لع ولظل جج ليدثليفلاكع اقليفلعهدلصدا لي لَماللكعي لولل،جههةلادلعار ة

فتقليقدلاألمق اتليفلل،نقةي لوبش وطلمعلاكتقليدلباجملتهدلاحلو لو دليص لل:لاكتقليد (1)
 لاكقاعقدةلكقا لؽل ق ل  ل قد ل ولقال  لهقل،فقالليقل قدلاجملتهقدلادليقال،غقريلواردلشقيعو ل لاكادل ه

-ةلاأل مة جعي لالم لاكت ا  لبنيلانؽلا للفأوجدتلذلالصي ةلت جدلن ع لل،ةلانمامةم جعي ل اعدةل
واختقققاجهالل،فققققاك البقققأ لإمامقققةلاأل مقققةلًابتقققةلبقققاكن ل،يقققدلاجملتهقققدلادليقققاوعقققد لتقل-وهقققال مققق ات

نق لاأل قدرلنلوك ك لف ننالنقلقدلاحلقو لل،اكتقليدلفيتعلالبر وعلادل ه ال م لل،اتقليد للعد لةلاللي لم جعي ل
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وتققققدرلاْلققق ابلاكشقققايفلكنقققالل،قتهقققاومع فقققةلمشققق التنالعلقققىليقيل،نسقققترتي لفيققق َمقققاللعلقققىلمع فقققة
 .امههكر

قافتقق لادلعار ققةليفلل مقق لجتديققدلمعل ماتققلشققيعو لفقق جال ليققتم  لاكل:لرا عا قق ل (6) ًو
ايققدلمقق لجكقق  لوالدةلإمققا ل ولؼللق ل  ققه علولي ققادلاللوهققولعديققدةلييققأل-ا قهاتلادلختلرققةادلن

قافتققق لوارتهاطققق للشقققيعو لدلاكد لغلقققشلتقققدلؽل ققق ل  لل قققن  يلفققق  لعا ققق را لم  قققال-وفاتققق  فيققق لف ققق  لًو
لاكنلجك ناهقامتةددةلت   للة ن ي لفه لدورةلل،بادل ه   لويفلاك  قالنرسق لتنه قل،َلتل لاألصَ 

 . اوه ل...ليتةددواكتنديدلبادلخاكرنيلل،فوقافةلادلعار ةلتتةددلفيهال،هاابليقَماللإى

المقق لإيسققاَلبا ققتعال لغققريليقيقققول ققا العلققىلفهقق لػلمققيلن ع ققلو مققالاْلانقق لاكسققِن ل
قافتهااالنتما لإىلزلي لاألغلهي ل -إ قافةلإىلانيسقاَلبقأ لاكسقل ةل،عناص لاكق ةلفيهقاولل،ةلًو

ل،ف  الاللت   ليفلمسقت  لمعار قتهال ولحتةيمهقا-ةكو ي لإ ل لت  ليفلمست  لدعاله  لاأل
ردودللبيلت ادلم ا رهقال  لتنيصق ليفل،ةراعلي لالم لاكوتل لادلشاع لاللتست ي ل  لدتنيهال ي  ل

اْلانققق للة علي قققمققق لليتقل قققَمقققاللاةلكوقققري لواكوقافقققةلاكسقققني للواكرقققق لاكسقققِن للفتةقققدلاكر ققق لاكسقققِن لل،اكرعقققي
ليفليقق اراتلمق ل ققأ الل،زلققاوالتلجقادةلكق  بلاكصققدعو لجتق لعققبلاكتقاريخلل،ادلعقارض واكقداَ 

من لقا ققالعلققىلاكققدوا لتنهوققالمقق لل  لنلهققةفوقافققةلاحلقق ارليفلاألصققيلم ي لل،ويققد اةلألم قق  لتعيققدلك
وزتلقق لعلقىلاكتسققليالحملققاور لب ققيل ققو لواالنضققما لل، لاكوققاَجراعلاك قق للرغهقةلكققيلطقق  ليفل  ل

كقققا ليقق ارلبققنيلعلمققا لاكسققنةلواكشققيعةليفلاكنةققرليفلعهققدلو ققدليرققظلاكتققاريخلاحلققديألل،إكيقق 
شقةلاألمق رلعق ةلعلمقا لاكرق يقنيلدلقؤدت لدلنا رلدو ق  ل ل1276لا ت ىلعلىلاكعق اقاك ِ  للنادرل ا 

عققد  لل«مققؤدت لاكنةققر»لتلو ققا  لادلققؤدت ليفلكتققابلحتققالعنقق ا شقق لو ققدلن لل،ةلبققنيلاكرقق يقنيالفي ققاخل
 لاكشققيخلعهققداهلاكسقق يد لبت ليققرلمقق لنققادرل عققد لاك ققِ  للاكنا ق و ليينهققاللوابققةلاحملضقق لاك مسققو

ويفلل،ةلمق ةل اق  الفي قكل ق فنيلبعقد لإًقارةلتلق لادلسقا يلاخللاوكي ق  لملنم قل،نطالعق لعليق ل ا 
يققةاكسقني لل كقدتلادلصقادراك قِ  للاك  ا نرقالصقيتهالمعظقالادلصقادرلل،ةلعلقىلصقيةلتلق لاكً 

ةلسيا ققي لبعققحلادل ا ققرلاكةلنتققاجل ا ري ققداققيلإىلاكوقافققةلاكلا يض ققلعلققىلادلسققت  لاكسققِن لل،ةشققيعي لاك
ل(هقققل616 ققنةل)موققيلتسققليالمرققاتينلب ققدادلل،شققيعو لاكققنلو رتهققالعناصقق لمنسقق بةلإىلاْلانقق لاك

لآلاقق لالرقا لبقِنلاكعهقاَولل،مق لابق لاكعلقمقولإىله الكقق  وكقق ك لل،كقا لاكعلقمقولاكق  ي لاألَو
المق لاكعلمقا لننق اولزتقيلابق لتيميقةلومدر قت لوكوقري لاك قِ  للةليفلاحل وبلاكصقليهيةم  رلاكنصريي ل
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صقق اعلكمققال  لاكل،هاللختلققرلاألكقققابونهققنلل،وكتابققةلاكقق دودلاكعنيرققةلعلققيهال،إىلت رققريلاكشققيعة
- لويفلرلقاَلاكناصقهينييفلرلقاَلاكتشقي للومالانهوالعنق لمق لغلق  ل-ةاكقدرلبنيلانما لعلولومعاوي

 ل لدو لدتييققنلبققنيلتشققي لةلجتققا لاكشققيعةلواكتشققي ل ققلهي لةلومشققاع لنرسققي ل لإىلت قق ي ليقق اجنل ققدل د ل
 ققا العلققىللصققر   ل لوبققنيلتشققي لل،مق لدعا مقق لاليفلكوققريؽل قق ل  لي قق  لمقهقق الل ولمشققرتك للعلق   ل

َ لواكلصر   ليلاكص اعلاكوب هيعةلاحلاَل   لل،صع ل ه ك م لاكل، ف ارلاك الة جكق لادلقني للعومقا
ةللي ليرلققالدرا ققاتل قققنلشقققيعو لاكل  لفيققق لًقافققةلاك لقق  لصققر ي لَلاككقق  لاك قققِ  لللويفلاك  ققال،اليف لاخلقق

ل.كوريةلب وريلم لعناص لاكر  ة
ب قيلط ا رهقال-ادلسقلمةةلألم قالييقألإ  لل،ويفلعص ناله الصقارلاألمق ليفلغايقةلاخل ق رة

 قدلدت ق لمق لدرا قةلاكقرتاثللعقدو لل،الليق يالكعقدو للا قدلصقارتلهقدف ل-وم اهههالاكقدؽلةلواحملدًة
وهقق ليقق  ليفلبقققا لهقق  لل،و قق ا لوانبا ققو للمققامو لنوالواكنيققد  للشققيعو لواكلسققِن لاكل، كل ققلل ققالمو لان
وهق ل ا ق ل نق اعل-ادلعاص لد  ليه لواك  ليأا لف  ةلع لاال تش اقلاكل،ادا م للاا   للةةل م لألم لا

كلهقققالت اجققق لا ققق لا ت صقققاَل ققق  لكققق لةللألم قققيسقققت ي لإدراول  لا-اال تشققق اقلاكقققنلتأ سقققا
اكعمقيلعلقىل قد لو قاقلمق ل جقيلنشق للهقااآل لغلق  لفيلةاكسني لفةمي لادلناطالل،لايستوِنل يد ل

 ققةلكرقققتلويققق وبلواكتهيل،وك قق لن ققق اَل هقققيلاكققهالدلبهعضقققهال،فيققق لاالليه ققل،صقققر   ل لاكاكتشققي ل
ةليعمققققيلجولادلصقققليةلمققق ل عققققدا هالعلقققىلإغلقققادلوالققققالشقققيعي لوكققق ك لإيقققق ا لوادلنقققاطالاكل،ة هلي ققق

وكتتيققالسل  قاتلاكترتيقالل،دب  لذلقابهعضقهالعمقالي قةلألم قفصقا يلالكقي لكتنشق يللل،ةمعار ةل ني ل
ق بةلألم لواكتمنيالكهقاياله  لا ل،يهقاكواالنتمقا لإل،ةاَلبينهقالوبقنيلاكق عولباألم قيل  ال هالك ولػل 

إعققادةلاكقق عولوهققيلمقق ل ققهييلإىلل؟ل قق لاكققدا اف يققرلؽل قق لتققاليفلهقق الاخلل،واكتر ققريلب يققد ا
 ؟ ول  لتل لم يلةل دلفاتل وا ال،ادلسلمةلاك ايدةلم لجديدةلألم للره  لا




