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َِّػاُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت ١ ب اجملًٓتطس

, ٚعًِ اؿسٜح, ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأقٛي٘

 ٚإٓاقؿات., َٚطادعات ايهتب, ٚايطداٍ

 ٗ ٙإٔ تًتعّ بأقٍٛ ١ إطغ٠ً إازٸٜؿذل

ٞٸ , إٓٗر: كتًـ إػتٜٛات٢ عً ايبشح ايعًُ

ؿطت أٚ ٚإٔ ٫ تهٕٛ قس ْٴ, ايتٛثٝل١, إٓٗذٝٸ

ٝٸ١ أٚ زٚضٜٸ أضغًت يًٓؿط ٗ نتابٺ ٣.أخط١ عطب

٫ٚ , ايتشطٜط١ ١٦ٖٝ ٕطادع١ إطغ٠ً ؽهع إازٸ

ؿطت أّ مل تٓؿط.ْٴ, قاسبٗا عاز إٍتٴ

ايٓكٛم اييت ١ قٝاغ٠ ايتشطٜط إعاز١ ولٸ شل٦ٝ

ؾطٙ إٔ ٫ , شيو٠ إيٝٗا إشا اقتهت ايهطٚض زٴتٔط

اٱخ٬ٍ َككٛز ايهاتب. ٟ إٍٜ٪زٸ

ًٓ١ّ َٓؿك٠ً, ْؿط إٛاز إٓؿٛض٠ سلٸ إعاز١ يًُذ

أٚ نُٔ نتاب.

ًٓ١ عٔ ٚد٠ٗ ٫ ٜعبِّط بايهطٚض١ َا تٓؿطٙ اجمل

ْٛطٖا.

ٝٸ ٫عتباضاتٺ٠ إٓؿٛض ىهع تطتٝب إٛازٸ ١ ؾٓٸ

١.عت
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ّٗة  احلداثة الدٍٖ

 أً تّدٖد؟ جتدٌٖد
 

 

ٝٸ١؟َا ٖٛ إطا  ز ٚإككٛز َٔ اؿساث١ ايسٜٓ

 ايسٜٓٝٸٌ؟ َٚا ٖٞ أٖساف اؿساثٝٸٌ

 ؟ٗ ايسِّٜٔ, ؾهطّا ٚثكاؾ١ّ َٚعاضفٚنٝـ تتشٖكل اؿساث١ 

ٝٸ١ اضتسازاتٷ ٚآثاضٷ ٝٸ١ ع٢ً اجملتُع إتسِّٔ؟ ٌٖٚ غٝهٕٛ يًشساث١ ايسٜٓ  غًب

ُٸٌ باأغ١ًْ٦ قًك ٌٕ ٚآخط نجرلٷ َٔ إٗت يؿإٔ ايسٜينٸ ١ْ َٚكًك١ ٜططسٗا بؿه

ِّ ًٌ ٗ غرلٚض٠ ايؿهط ايسٜينٸ عدل ا٭دٝاٍ إتعاقب١ ٚايعَهإ إعاقط, ٚإتأ

 إدتًـ.

ٝٸ١ ا٫ْكطاع عٔ َطازٟ َٔ اؿساث١  ٘ يٝؼٚػسض اٱؾاض٠ ٖآٖا إٍ أْٸ ايسٜٓ

ٟٸ, َٚطدعٝٸ١ ايعكٌ  إطًك١, ٚإْٸُا أعين بٗا ايتشسٜح ٚايتذسٜس ٚايتطٜٛط ايٛسٞ ايػُاٚ

ٌٻ ٚضغٛي٘ ٚأٚيٝا٥٘ٚاٱق٬ح    .^, َع بكا٤ ايعٴًِك١ باهلل ععٻ ٚد

ٗ  تٵػٳاييت تأغٻ ,ٜٔ ٚايؿهط ٚايجكاؾ١ ٚإعاضفٖٞ خؿ١ْٝ َؿطٚع١ْ ع٢ً ايسِّإشٕ 

ٕٕ ٍٴ تٵَيَتطاٚي١, ٚبٴصٹ قطٚ  ...ايهجرل٠ ٚايسَا٤ٴ ٗ غبٌٝ اؿؿاٚ عًٝٗا ا٭َٛا

ٝٸ١ ايػا٥ٌتٴتتأتٸ٢ َؿطٚعٝٻ ٜٔ ٚسطق٘ ع٢ً ايسِّ ,ٗا َٔ عكٝستٓا ٗ خًٛم ْ

 ٚأسهاَ٘.

ٔٸ ٖصٙ اـؿ١ٝ إشا َا تهدٻ ٖٓا تػتشلٸ تٵُٳٚيه غسٸّا َٓٝعّا  تٵًَٚؾٖه ,أنجط 

ٛټض  ؾإْٸٗا تؿكس  ,ٜٔٚايتكسټّ ٚايتٗصٜب ٚايتؿصٜب يًع٥٬ل بٗصا ايسَِّٚاْعّا َٔ سطن١ ايتط

تٗا, ٚتٓكًب إٍ نسٸٖا, َٔ سٝح ٜعًِ أقشابٗا أٚ ٫ ٜعًُٕٛ, ٜطٜسٕٚ أٚ ٫ َؿطٚعٝٻ
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٫ٚ ايصٟ ٫ ٜٓؿكٌ  ,ٜطٜسٕٚ, تٓكًب إٍ خٓذٕط َػُّٛ ٗ خاقط٠ اجملتُع إتسِّٔ

ٚتتبسٻٍ أغًب َٛاٖطٙ  ,ٜٚتؿاعٌ َعٗا ,عٔ غرلٙ َٔ اجملتُعات, ٜعٝـ بٝٓٗاىتًـ 

ٕٕإازٸ١ٜ يعؿطا ٝٸ١ إتٛاضٳث١ ٖٞ ت إطٸات ط١ًٝ قطٚ , ٗ سٌ تبك٢ بعض غًٛنٝٸات٘ ايسٜٓ

ٌٕ أٚ تػٝرل ٺ ٖٞ, ٫ تطاشلا ٜسٴ  .تبسٜ

 

ٝٸ١ يس٣ نجرٕل َٔ  ا٭ؾػاْٞ ٚعٳبٵسٴٙ ٚضنا ن, ايسټعا٠ إيٝٗااؿساث١ ايسٜٓ

ٗٻٚايهٛانيب, ٚ  ,هٌ اهلل ٚسلؼ ايسٜٔطٟ ٚاـُٝين ٚايكسض ٚؾؾطٜعيت َٚط

ٖٓا ٫ ٜٳٚغرلِٖ نجرل , ٫ تعين إٔ ٜتد٢ًٓ إتسِّٔ عٔ ثٛابت٘ ٓا إسكا٩ِٖعٴػٳٕٚ 

ٔٵ سٛي٘ايعكا٥سٜٸ١  َٕ أٚ ُاؾّٝا َع َتطًٓبات اؿٝا٠ اؿسٜج١  ,ٚايتؿطٜعٝٸ١; إضنا٤ٶ 

ٞٸ دتٗاز, ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايتأٌٜٚ ٚا٫ إعاقط٠. ٚأعين بايجٛابت ٖٓا َا ثبت بايسيٌٝ ايكطع

ٞٸ, ٫ ىتًـ ؾٝ٘ اثٓإ, نٛدٛب ايك٠٬ ٚايكٸّٛ ٚاؿرٸ ٚ...,  ؾٗٛ قطٜضٷ ٚانضٷ دً

ٖٓا ٫ خ٬ف ؾٝ٘ بٌ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ,  ٚيٝؼ ٚسط١َ ايعِّْا ٚايًٛاٙ ٚايػٸشام ٚ..., 

ٟٕ دسٜس.   قاب٬ّ يًٓكاف ٚإبسا٤ ضأ

ٝٸ١ اؿساث١  َٸع١»٫ تعين إٔ ٜهٕٛ إط٤ ايسٜٓ ايٓاؽ ٚنٛاسسٺ َٔ أٟ َع , «إ

 ٛت٘ ٚضغبت٘.ٗٵايٓاؽ, ٌّٝ سٝح َايٛا, ٜٚبسٍِّ ٜٚػِّٝط ٚؾل ؾٳ

ٝٸ١ ٫ تعين ايطٻ ض ٭سهاّ ايسِّٜٔ ايجابت١ بايٓلٸ ٚؾبٗ٘, ٫ٚ ِؾاؿساث١ ايسٜٓ

ٞټ ٔٵ ٜتُػٻو بٗا, ستٸ٢ ٚيٛ نإ اؿساث َٕ  ٜط٣ خ٬ؾٗا. ايعسا٠ٚ ٚاـك١َٛ 

ٝٸ١ ٫ تعين ايٚعًٝ٘ ؾ ٚايجٛابت بايٓلٸ, ٚاييت ٫ تدًٓٞ عٔ إكسٻغات اؿساث١ ايسٜٓ

ٔٵ ْاز٣ بٗا, أعين ايٓيبٻ َٕ ; ×أٚ اٱَاّ |غبٌٝ يًُ٪َٔ اؿلٸ غ٣ٛ إٔ ٜػًِٚ بٗا, ٚ

ٌٻ:  ٕٵ ﴿اَتجا٫ّ يكٍٛ اهلل ععٻ ٚد َٵطّا َأ ٘ٴ َأ ٚٳضٳغٴُٛي ٓٳ١ٺ ٔإشٳا َقهٳ٢ اهلُل  َٹ َٴ٪ٵ ٚٳ٫َ   ٕٔ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا َنا ٚٳ

ِٵ  ٗٴ ٕٳ َي َٴبٹّٝٓاٜٳُهٛ ٌٻ نٳ٫ّ٬َ  ٘ٴ َؾَكسٵ نٳ ٚٳضٳغٴَٛي ٔٵ ٜٳعٵٔل اهلَل  َٳ ٚٳ ِٵ  ٖٹ َٵٔط ٔٵ َأ َٹ ٝٳطٳ٠ُ   ﴾اِيدٹ

 .(36ا٭سعاب: )

َٻٌ أقشابٴ َٕ قشابٴط, أَٛايؿهط ٚايطأٟ ٚايٓٻ ٚإِا تعين اؿساث١ُ إٔ ٜتأ هات ًَا

َٻًٛا ؾٝٗا دِّسّا ,ا٫دتٗازٜٸ١ ٗ َكازض إعطؾ١ ايسٜٓٝٸ١  ,ع٢ً تعسټزٖا ٚاخت٬ؾٗا, إٔ ٜتأ

ٛټض إعطؾ١ عَُّٛا, ؾًعًٓ٘ ٜٓهؿـ شلِ َا مل ٜٓهؿـ يػرلِٖ  ٚتعسټز, ٚيٛ بػبب تط

ٝٸ قسّّا; ٚيٛ َٔ خ٬ٍ اْهؿاف  ات ايٛقٍٛ إٍ إعطؾ١, ٚٚٗٛض َٓاٖر غرل َتٻبع١ٺآي
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ٔٸ بٗا خرل َٛ ٜٴ ّا, ٖٚٞ نصيو خرلٷ ٗ أقًٗا, عٝٛب ٚغًبٝٸات تًو ا٭سهاّ اييت نإ 

َٳشٵهّا ;ٚتؿصٜب ٚيهٓٸٗا ؼتاز إٍ تٗصٜبٺ ٌٕ ُٚجٌِّ اٱغ٬ّ خرلٳ ,يتكرل خرلّا  ; ُجٝ

ٕٵ مل ُٜهَٳبػبب اْتٗا٤ َأٚيٛ  ٖصا ايتٛقٝت قطوّا,  ٔٵس بعض ا٭سهاّ إ٪ٖقت١, ٚإ

ِٴ  بكط١ٜٓ اؿاٍ ٚايؿاٖس ٚإجاٍ... ٚإْٸُا ٜٴعًَ

ِټٖصا بايهب٘ َا ٜطٜس ٛٵٕ إيٝ٘. ,عا٠ اؿساث١ ايسٜٓٝٸ١ا٭غًب َٔ زٴ ٙ ا٭ع  ٜٚػعٳ

ٞٸ ايصٟ ٜكع بٌ َٚٔ ٖٓا ٜٓهؿـ يٓا إٔ نجرلّا َٔ ايذلاؾل  ٞٸ ٚا٫تٸٗاَ ايه٬َ

ِ اـاط٧ ٕا ٜسعٛ إيٝ٘ اؿساثٝٸٕٛ, ٗٵعا٠ اؿساث١ ٚضاؾهٝٗا إْٸُا ٜهٕٛ دطٸا٤ ايَؿزٴ

ٔٸ بِٗ أْٸِٗ ٜػعٳ َٛ ٚتكٜٛض بٓٝاْ٘, إٍ  ,ْٚكض عٴطٳ٣ أسهاَ٘ ,ٕ يتدطٜب ايسِّٜٔٛٵؾٝٴ

 يتأيٝب ايٓاؽ عًِٝٗ. ;ِٖنسٻ تٴِطًَل, اييت تٸٗاَات ايجك١ًٝغرل شيو َٔ ا٫

ٝٸٕٛ ٜتٸُٕٗٛ  ;ِ إتبازٳٍ, عٔ قكسٺ أٚ غرل قكسٺٗٵإشٕ ٖٛ غ٤ٛ ايَؿ ؾاؿساث

ٛټض ٚايتكسټّ َٚٛانب١ ايعكط ٚا٭خص بأغباب ا ٌ بأْٸِٗ أعسا٤ٴايتكًٝسٜٸ ؿهاض٠ ايتط

ٚٵٕ شلِ عٴ ضّا ٗ خٛؾِٗ ع٢ً ايسِّٜٔ َٔ ايتآنٌ ؾ٦ّٝا صٵاؿسٜج١, ٫ٚ ٜكبًٕٛ َِٓٗ ٫ٚ ٜطٳ

ِٻ ايهٝاع ٚا٫ْسثاض ,ؾؿ٦ّٝا ِٗ ايتكًٝسٜٸٕٛ اؿساثٝٸٌ بأْٸِٗ قس ٜتٻ ٚٗ إكابٌ ;َٚٔ ثٳ

ٕٵ قشٻ ,اْبٗطٚا ٚتأثٻطٚا عهاض٠ ايػطب ايعا٥ؿ١ ِٗ تٴتػُٝ تٵٚططٚسات إؿٚهطٜٔ ـ إ

ٝٸ١ إٍ ايسٜاْات نآؾ١ّ, ٜٚطٜسٕٚ  بإؿٚهطٜٔ ـ ايػطبٝٸٌ ٚايؿطقٝٸٌ شٟٚ ايٓٛط٠ ايػًب

ٍٕ ْٚؿٝؼ ؿُاٜت٘ ٚقٳ ٍٳايصٟ بٴصٹ ,٘ ٗ زٜٔ اهللإقشاّ شيو نًٚ ٌټ غا َٔ نٝس ْ٘ ٛٵن

ٝٸ١ ,ؾإشا ب٘ ايّٝٛايعٹس٣,  ٜتعطٻض ٭بؿع ٖذ١ُٺ ٚأعِٛ خطٕط  ,ٚؼت ؾعاض اؿساث١ ايسٜٓ

ٟٸ   َٔ خ٬ٍ تػٝرل أسهاَ٘ اـايس٠, ٚتعايُٝ٘ ايجابت١. ,ٚدٛز

ٟٸ, ٜٗسف إٍ سؿٜ ٗٵن٬ ايَؿ ٚقس تبٝٻٔ خطُأ ٞٸ, نُا ايتكًٝس ٝٵٔ; ؾاؿساث ُٳ

ٔٵ يهٌٛ َُٓٗا ططٜكتٴ إػتٓس٠ إٍ إزضان٘ يتعكٝسات  ,٘ايسِّٜٔ ٚقٝاْت٘, ٚيه

 تٓطًبات اؿٝا٠ اؿسٜج١.َٚ ,ات ايعكطٜٸ١اجملتُع

 

ٜٔ اؿٓٝـ, ١ُ ايؿطغ١ ع٢ً أسهاّ ايسِّذٵٛض ٖصٙ اشَلٝٴسٌ ٜؿٗس إػًِ ايػٳ

, |٤ّا َٔ ايٓيبٸ ا٭نطّسٵنٛدٛب اؿذاب ٚسط١َ ايطِّبا ٚايعِّْا ٚ..., ٚع٢ً ضَٛظٙ, بٳ

ٗٻ  طٜٔ, ٚق٫ّٛ إٍ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤َطٚضّا بأقشاب٘ ايهطاّ إٓتذبٌ ٚآي٘ ا٭طٝاب إط

ٞٸ إٔ ٜػتبسٸ ب٘ ايكًلايكاؿٌ ٚتتًُٖه٘ إداٚف َٔ أٖساف ٖصٙ  ,, ؾُٔ ايطبٝع
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ٟٻ ,ٜساؾع عٓ٘ ,إػًٌُ إٍ ايذلاخ ايسٜينٸ ; ؾٝٓهؿ٧ بعضٴ١ُذٵاشَل ْكسٺ ي٘,  ّٚٓع أ

أٚ عسّ ايػُاح يٮٜسٟ ايعابج١  ,َتصضِّعّا بؿتٸ٢ ا٭عصاض, َٔ عسّ سًٍٛ ايٛقت إٓاغب

ٕٵبايت٬عب  آخط يصيو ؾًٔ ٜٴػًَل...; ٜٚبازض بعضٷ  ٜٓؿتض ايبابٴ ٗ ٖصا ايذلاخ; إش َا إ

 ,ؼكٝكّا ٚعجّا َهّٓٝا ,يًسع٠ٛ إٍ إعاز٠ ايكطا٠٤ شلصا ايذلاخ, بٌ ٜبسأ بصيو ؾع٬ّ

َٳ ٌٸ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜهٕٛ زي٬ّٝ ـ ٚيٛ  كٌ أٚي٦و إػطنٌ إذلبِّ سٹٝٳَّٛا ـ بٹٖٴٛٵٱظاي١ ن

 باٱغ٬ّ ٚأًٖ٘.

ُٳتِٗ ع٢ً اؿذاب, َٚا ٜسٸعْٛ٘ َٔ إٔ  ٖٳذٵ ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: يٛ أَْهطٵْا عًِٝٗ 

اؿذاب ّٓع إطأ٠ َٔ ايتكسټّ, ٜٚعٝل سطنتٗا ٗ فاٍ ايسضاغ١ ٚايعٌُ ٚ..., ؾإٕ 

ِٸ ع٬ز ٞٸ َا مل ٜت َػأي١ ايِّكاب )تػط١ٝ  شيو نًٖ٘ غٝبك٢ ٗ َػت٣ٛ ايذلاؾل اٱع٬َ

ٟٸ ٜؿيت بٛدٛبٗا أٚ اغتشبابٗا, ضغِ ؽًٓٞ نجرٕل َٔ  ايٛد٘(, اييت ٫ ٜعاٍ ايؿك٘ ايتكًٝس

اجملتُعات اٱغ٬َٝٸ١ عٓٗا, ٖٚٞ فتُعاتٷ ًَتع١َْ بايؿك٘ ٚأسهاَ٘... َٚا ؽًٚٝٗا عٓٗا 

أقبشٳتٵ َٔ إ٫ٓ يهْٛٗا بايؿعٌ تعٝل إطأ٠ عٔ نجرٕل َٔ ايٓؿاطات ٚا٭عُاٍ اييت 

نطٚضٜٸات اؿٝا٠ إعاقط٠ ايّٝٛ, بٌ ضٴبٳُا ناْت )تػط١ٝ ايٛد٘( ٗ ؿٛاتٺ َا خططّا 

ٌٷ  ٔٵ ؼت ايِّكاب, ٌٖ ٖٞ اَطأ٠ْ بايؿعٌ أٚ ٖٛ ضد َٳ ع٢ً اجملتُع, سٝح ٫ تٴعٵطٳف ٖٜٛٸ١ 

ٟٸ ايٓػا٤؟!  تٖٓهط بع

ِٷ يًؿ طز ٚاجملتُع ع٢ً ٚيٛ أَْهطٵْا عًِٝٗ ػسٜؿِٗ عهِ ؼطِٜ ايطِّبا; ٭ْ٘ ًٚ

ٟٸ  ّٸ ٭ ٟٸ ايعا ّٴ ا٫قتكاز ُِٕكتٳٔطض, بٌ ٜتأثٻط ايٓٛا ايػٛا٤; إش ٫ تكتكط أنطاضٴٙ ع٢ً ا

فتُٕع َجٌ ٖصا ايؿعٌ اؾا٥ط, ؾًٔ ٜهٕٛ شلصا اٱْهاض َٔ قس٣ٶ إشا َا بكٞ ايؿكٗا٤ 

 اؾط.ٜٴِؿتٴٕٛ ظٛاظ ايطِّبا بٌ ا٭ب ٚابٓ٘, ٚبٌ ايعٚز ٚظٚدت٘, ٚبٌ إػًِ ٚايه

ٟٸ ٚاسسٷ, ٖٚٛ ٓا١ٜ ايسِّٜٔ ٚقٝاْت٘ ٚتٓعٜٗ٘ عٔ سٳاشَلإشٕ  ٞٸ ٚايتكًٝس ف يًشساث

ٝٸ١ ٚايططٜك١ ؽتًـ. ٔٸ اٯي  ايتټ١ُٗ ايباط١ً, ٚيه

 

ٔٸ إػأي١ ا٭عكس ٗ ٖصا اـ٬ف بٌ ايتكًٝسٜٸٌ ٚاؿساثٝٸٌ ٖٞ ٗ نٝؿٝٸ١  ٚيه

ٌٵ:  ا آثاضٷ غًبٝٸ١ْؼٗكل اؿساث١, زٕٚ إٔ ٜهٕٛ شل نٝـ ع٢ً اجملتُع إتسِّٔ, أٚ ؾًُٓك

ٌٸ اـػا٥ط إُه١ٓ, اييت ػدلٖا َهتػباتٴ اؿساث١ َٔ دعٌ  ,تتشٖكل اؿساث١ بأق

١ إدتًؿ١, اٱغ٬ّ زّٜٓا عإٝٸّا عٛل, َكب٫ّٛ َٚؿَّٗٛا َٔ ْٝع ايؿطا٥ض ا٫دتُاعٝٸ
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 .؟ٚ.. ,ايعاٌَ ٚايعامل, ٚإطأ٠ ٚايطدٌ ٚايطؿٌ

ٖٵٖصٙ إػأي١  ٗ ٓأ٠ اَؾسٳٍ سٍٛ دس٣ٚ اؿساث١  تٵًَُٹـ ٚيٮغـ ايؿسٜس ـ قس ُأ

ٝٸ١ شيو ٚيعَٚ٘,  ُٸٝتٗا ٚنطٚضتٗا, ؾ٬ ٜعاٍ اـ٬ف بٌ ايؿطٜكٌ ٗ دسٚا٥ ٝٸ١ ٚأٖ ايسٜٓ

 ػٳِ شيو اَؾسٳٍ ؾًٔ ٜكًٛا إٍ اؿسٜح عٔ ايهٝؿٝٸ١ إٓاغب١.َٚا مل ٜٴشٵ

ٌٵ إٍ ا٭ؾ طٳح بعضٴقس تٴِط  ايٓٛطٜٸ١ َػت٣ٛهاض ٖٓا ٖٚٓاى, ٚيهٓٸٗا مل تكٹ

ٌٕ ٕٕ ؾاَ ُٕذٵسٹ١ٜ يتشسٜح ايؿهط ايسٜينٸ,  إتُاغه١ ٗ إطاض بٝا ٝٸ١ ايكشٝش١ ٚا يٰي

عٝح ماؾٜ ع٢ً ُاّ ايكشٝض ٚايجابت َٔ أسهاَ٘, َهاؾّا إٍ تػٝرل ٚتعسٌٜ َا 

 مل ٜهٔ قٛابّا, أٚ مل ٜعٴسٵ قٛابّا ٗ َٜٛٓا ٖصا...

ٜططس٘ بعضٴ اؿساثٝٸٌ ايّٝٛ َٔ يعّٚ سصف ٚإغكاٙ بعض ايذلاخ يٝؼ ٖٛ  َا

ٝٸ١ ايكشٝش١ اييت ٫ ؼتٌُ اـطأ ٕٸ َا ٜططس٘ ايتكًٝسٜٸٕٛ َٔ نطٚض٠  ;اٯي نُا أ

ُٕ ٌٸ شاى ايذلاخ ا َٔ ايًِٛ ٚايكٗط  َطاسٌ َت٬سك١ٺٌ بع٥٬ل َكجٵاٱبكا٤ ع٢ً ن

, َٚٔ ايكطاعات تاض٠ّ أخط٣ ٚايػٳًَب١ , َٚٔ ايتػًٗ٘ ٚا٫غتبسازتاض٠ّ ٚا٫ْهؿا٤

ٌټ ,ثايج١ّ ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫قتكازٜٸ١ ٚ... ٞٸ ٚإصٖيبٸ  ٚن شيو ؼت ٚطأ٠ اـ٬ف ايطا٥ؿ

 ;ٚيصيو ٫ بٴسٻ َٔ يكا٤ٺ َٛغٻع بٌ ايطٛا٥ـ ٚإصاٖب .اؿازٸ, ٖٛ أٜهّا وتٌُ اـطأ

ٌٕ ٝٸ١ٺ تٛاؾكٝٸ١ يعُ َٴ يتشسٜس آي َٴ َِٕهشٵْاعٞٛ  ٚٳ ,َٕٔكتٵٚ ٙ ّهٔ إٔ ْؿٗس ايٓتا٥ر سٳسٵب٘ 

ٝٸ١.ايطٝٸ  ب١ ٚاٯثاض اٱهاب

 

ِٷ ٗ ؼسٜح ايؿهط ايسٜينٸ َٚعاضف  َا مل ٜٴتٻبٳع ـ ٚبعٓا١ٜٺ قك٣ٛ ـ َٓٗرٷ سهٝ

ٕٸ استُاٍ تطتټب آثإضايسِّ ٍٷ  ٜٔ ؾإ ٝٸ١ ع٢ً ايتشسٜح ٜبك٢ أَطّا ٖهّٓا, بٌ ٖٛ استُا غًب

ٟٸ ٫ هٛظ إغؿاي٘ ٚإُٖاي٘.  قٛ

ُٸٌ بٗصا عٵَٚٔ ٖٓا ْتٛدٻ٘ بايسٻ إٍ إٔ ٜٓؿتشٛا ع٢ً  ايؿأ٠ٕٛ يهآؾ١ إٗت

ٛٵا ع٢ً ن١ًُٺ عٴسٵ َكب٫ّٛ ا٫خت٬ف ٚاَؾسٳٍ غٛا٤ ٫ بٴسٻ َٓٗا, ٚمل ٜٳ بعهِٗ, ٜٚت٬َق

سٜٓا اٱْهاض ذٵ, ؾُا عاز ٜٴ«٠ ٖصا ايتعسٌٜ ٚايتػٝرلضٚطيعّٚ ٚن»سٛشلا, ٖٚٞ 

ّٳ نتًـٚإهابط٠, ٚايٓاؽ ـ ستٸ٢ إتؿطِّع١ َِٓٗ ـ  ٘ٓ, ؾع٬  ؟قس اْػاقٛا ٗ ٖصا اـ

ُٕ ٝٸ١ ا ّٳ تبك٢ إ٪غٸػات ايسٜٓ َا مل ْؿعً٘ ايّٝٛ غٓؿعً٘  ؟ب...ِنك١ ٗ َ٪خِّط٠ ايطٻًٹدٵٚإ٫

ٝٸ١, قّا ع٢ً بكا٤ تعًٗكِٗ بإطدعطٵغسّا, ؼت تأثرل ايطًب اؿجٝح يًٓاؽ, ٚسٹ ٝٸات ايسٜٓ
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ٔٵ بعس إٔ ٜهٕٛ اؾُٝع قس غٳ ٕٴَكبٳٚيه ب, ِناؿٛظ٠ ٗ َ٪خِّط٠ ايطٻ ٓا إيٝ٘. يٝؼ َها

ٚأسهاَ٘ ايٓاؾع١  ,ب إ٪َٔ مٛ ايسِّٜٔ اؿلٸِنٚإْٸُا ٜٓبػٞ إ تهٕٛ إَاَّا ٚقا٥سّا يًطٻ

ٛټضٙ.  ٚإؿٝس٠, اييت ٫ تعٝل سطن١ اجملتُع ٗ اؿٝا٠, ٫ٚ ُٓع اظزٖاضٙ ٚتط

ٚٵضٳٖا ا٭غاؽ ٗ ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز, ٚٗ قٝاز٠  َا مل تأخص إ٪غٸػ١ُ ٝٸ١ زٳ ايسٜٓ

ٍٕ تؿًٖتٝاؾُٗٛض, ؾإْٸ٘ غ َٚت٢ اعتاز شيو ؾًٔ ٜعٛز َطٸ٠ّ أخط٣ إٍ غاس١  .َٔ عكا

 ;سٷ َٔ قٹبٳٌ ايؿكٗا٤ أْؿػِٗٝٵطٷ َٚقغٵا٫يتعاّ, ٖصا ا٫يتعاّ ايصٟ ٜعتكس بعهِٗ أْٸ٘ َأ

ٞٸ َطُٛا يٝتشٖه ّٷ َبس٥ ٟٸ ٛٵَكرل ايب٬ز ٚايعباز, ٚيهٓٸ٘ ٗ ايٛاقع ايتعا ٞٸ اختٝاض ع

 .يًُػًٌُ بتعايِٝ ضبٸ ايعباز ْٝعّا

ايصٟ ٫ ىهع غ٣ٛ  ,عٸّا يًُ٪َٔطّا ٚعٹدٵْعِ, ٖٞ ايعبٛزٜٸ١ هلل, ٚنؿ٢ بٗا َؾ

٘ٓ ايعباز٠ ايعبٛزٜٸ١  ٖٞ تًو .ـايك٘ َٚسبِّط ؾ٪ْٚ٘, ٫ٚ ىؿ٢ إ٫ٓ َٓ٘... ٚا٫يتعاّ ٗ خ

ّٸ بأَط اهلل ْٚٳ  ٝ٘.ٗٵايتا

 

ٗٸ ,اؿبٝب ا٭رٚٗ ختاّ ٖصٙ ايه١ًُ أغتِٓ ايؿطق١ ٭تٛدٻ٘ إٍ   ,ٚايكسٜل ايٛ

, َ٪غِّؼ ٖصٙ اجمل١ًٓ, ٚض٥ٝؼ «ايؿٝذ سٝسض سبٸ اهلل» :ايهطِٜ ٞٚا٭غتاش ٚإطبٸ

اؾعٌٜ  ؾإ ايهبرل ؿٚك٘, ٚايؿهٔططٵ, أتٛدٻ٘ إيٝ٘ بايعٹؼطٜطٖا ٭ضبع عؿط٠ غ١ّٓ

ٌٕ  ٖصا ايعٌُ ٚاٖتُاَ٘ ٚضعاٜت٘ ٚتٛدٝٗ٘ زٓؾ١َٚتؿاْٝ٘, يكدلٙ ٚسهُت٘  ٗ َػإض طٜٛ

 ٚساؾٌ.

ٛٸأٖا َٓعيتٗا, ؾذعًٗا ٗ َكافٸ ايسٚضٜٸات ا٭ؾٗط  ,يكس ٚٓؾ٢ ٖصٙ اجمل١ًٓ سٖكٗا ٚب

١ّٜ َػ٪ٚي١ّ, تػتعطض طِّشٹِنطّا, ٚا٭غعض ْتادّا, ٚا٭عُل ؾهطّا ٚؼكٝكّا, ٚا٭ٚغع سٴ

ٌٸ َط ظطأ٠ٺ غرل َػبٛق١ٺ ٗ عامل اجمل٬ٓت اييت تٴع٢ٓ بايؿهط  ,دسٜس ٕح عًُٞٛطٵن

ٌٻ اُؿبٸ  ايسٜينٸ إعاقط ٚايبشٛخ ا٫دتٗازٜٸ١ ايتذسٜسٜٸ١, ؾً٘ َٔ أغط٠ اجمل١ًٓ ن

ٌٻ إٔ ٜٛٚؾكٓا  خص بأٜسٜٓا ٱنُاٍ َا بسأٙ, ٜٚأٚايتكسٜط ٚا٫سذلاّ, غا٥ًٌ اهلل ععٻ ٚد

 ٓٝـ.ٕ هعٌ يٓا َقسٳّ قسٕم ٚإخ٬ٕم عٓسٙ ٗ خس١َ زٜٓ٘ اؿأنٝ٘, ٚطٵٜٴْٝعّا إٍ َا 

  



 

 

 

 

ّ٘  الفكْ ٔعمي الكالً اإلسالو

ّٗة ّٗة عمى الدزاسات الشسع  دزاسٌة يف تأثري املٕضٕعات الكالو

 )مشٕه الشسٖعة أمنٕذجًا( 
 

 

١, ٜٚأتٞ ٖٓاى ايهجرل َٔ أعاخ عًِ ايه٬ّ تعٛز ظصٚضٖا إٍ ايكطإٓ ٚايػٓٸ»

 ٌُ.شنطٖا بٛقؿٗا َب٢ٓ ي٬دتٗاز ٚايؿكا١ٖ ٗ ن٬ّ ايؿكٗا٤ ٚإتهًٚ

ط٠ ٗ ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ ٚقس شنط بعض ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ايكهاٜا ايه١َٝ٬ إ٪ثِّ

طـ, ٚقاعس٠ عسّ ايتهًٝـ َا ٫ ٜٴطام, ٚقاعس٠ عسّ قاعس٠ ايً»: ايتايٞع٢ً ايٓشٛ 

 .«قسٚض ايكبٝض َٔ اؿهِٝ, ٚقاعس٠ ايعك١ُ

ُٸ بٛقؿٗا َٔ  ^١ٚقس شنط ايؿٝذ ايطٛغٞ َعطؾ١ قؿات اهلل ٚا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

 .(1)ؾطٚٙ ا٫دتٗاز

ٌ ٕ ايبشح ٗ إػا٥ٌ ايه١َٝ٬ ٜؿٓه: إٚقاٍ اـٛاد١ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ

 .(2)يًسخٍٛ ٗ َػا٥ٌ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ١ََّكسٸ

ٞ إٍ اعتباض عًِ ايه٬ّ َٔ ايعًّٛ ايهطٚض١ٜ ١َ اؿًٓٚقس شٖب ايع٬ٓ

ل , ٚاحملٓك(4)اغٞٗ نتاب اؾاَع ايعبٸ . نُا شٖب ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ(3)ي٬دتٗاز

, ٚايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ٗ (6), ٚسػٔ ايعاًَٞ ٗ َعامل ايسٜٔ(5)ايهطنٞ ٗ ايطغا٥ٌ

ٚٵضب ,َٔ ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٌٝ , ٚعسزٷ(7)ؿا٥ط١ٜايؿٛا٥س ا إٍ اعتباض عًِ ايه٬ّ  ,ِٖسٳ
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 َٔ ايعًّٛ ايهطٚض١ٜ يًؿكا١ٖ.

َات اييت ٜكّٛ إٕ َٔ أغ١ً٦ ؾًػؿ١ ايؿك٘ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٞ إباْٞ ٚإكسٸ

ْػع٢ ٗ ٖصٙ إكاي١ ٚمٔ َات إباْٞ ايه١َٝ٬. إكسٸٖصٙ عًٝٗا ٖصا ايعًِ؟ إٕ َٔ 

ط٠ ٗ ا٫دتٗاز, ٚاييت ّاضؽ اجملتٗس عًُ٘ إٍ انتؿاف ايكهاٜا ايه١َٝ٬ إ٪ثِّ

اغتٓازّا إيٝٗا. إٕ اشلسف ايط٥ٝؼ َٔ ٚضا٤ ٖصٙ إكاي١ ٖٛ انتؿاف إباْٞ ايه١َٝ٬ 

 :ط٠ ٗ ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞايكهاٜا إ٪ثِّ ٖصَٙٚٔ , ٌ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝبٳإكبٛي١ َٔ قٹ

١ ٖصا عًُٓا ٗ ٖصٙ إكاي١ ع٢ً َٓاقؿ١ ْٚكس نٝؿٝٸٚقس . داَع١ٝ ٚنُاٍ ايؿطٜع١

 ػ١ تٓؿٝص١ٜ.ايتأثرل ايه٬َٞ ع٢ً داَع١ٝ ايسٜٔ ٚا٫دتٗاز, ٚاؾتُاٍ ايسٜٔ ع٢ً َ٪غٸ

 

ّٸ  ,«ْع»١ َٔ َاز٠ ن١ًُ اؾاَعٝٸ َكسض دعًٞ. ٚاؾُع ٗ ايًػ١ َع٢ٓ تها

ٜٴػتعٌُ  «نٌُ». ٚايهُاٍ َٔ َاز٠ (8)َؿذلى ا٭َٛض ٚا٭ؾٝا٤ إٓؿك١ً سٍٛ قٛض إَٔط

 .(9)ايٓكل. ٚنُاٍ ايؿ٤ٞ ٜعين سكٍٛ َا ؾٝ٘ ايػطض َٓ٘ َكابٌٗ 

ٚٗ بٝإ ايٓػب١ بٌ ايهاٌَ ٚاؾاَع ّهٔ ايكٍٛ: إٕ اؾاَع١ٝ َٔ خكا٥ل 

ّٳ ﴿س ٚضز ٚقـ ايهُاٍ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ بكٛي٘: ايهاٌَ. ٚق ٛٵ ٝٳ اِي

ِٵ ِٵ زٹٜٓٳُه ُٳًِتٴ َيُه  (. 3)إا٥س٠:  ﴾َأِن

ٌٻ ـ اهلل  إٕ»بؿإٔ إنُاٍ ايسٜٔ:  ×ٚقاٍ اٱَاّ ايطنا مل ٜكبض ـ ععٻ ٚد

ٌٸأٚ ,ست٢ أنٌُ ي٘ ايسٜٔ |ْ٘بٝٸ ٔ ؾٝ٘ , بٝٻ٤ٞؾ ْعٍ عًٝ٘ ايكطإٓ, ؾٝ٘ تبٝإ ن

 , ؾكاٍ ععٻسهاّ ْٚٝع َا وتاز ايٓاؽ إيٝ٘ ن٬ُّاؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚاؿسٚز ٚا٭

ٌٻ ٞٵ٤ٺ﴿: ٚد ٔٵ ؾٳ َٹ ُٳ ...(38)ا٭ْعاّ:  ﴾َٳا َؾطٻِطٓٳا ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ  ٌٻ ـ ععٻٕ اهلل أظعِ  ٔٵؾ ـ  ٚد

َٳ ,نتاب اهلل مل ٜهٌُ زٜٓ٘ ؾكس ضزٻ  .(10)«ب٘ نتاب اهلل ؾٗٛ ناؾطٷ ضزٸ ٔٵٚ

ؾؿٞ اؿسٜح إأثٛض  ,اغتعُاٍ ٚقـ اؾاَع١ٝ يٓكٛم ايسٜٔ أٜهّا نُا متٸ

 .(11)«عطٝت دٛاَع ايهًُِأ»أْ٘ قاٍ:  |ا٭نطّ عٔ ايٓيبٸ

 

إٕ َٔ بٌ ا٭غ١ً٦ ا٭غاغ١ٝ إططٚس١ ٗ خكٛم أٖساف بعج١ ا٭ْبٝا٤ ايػ٪اٍ 
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باٱناؾ١ إٍ  ,ٖسؾّا أخطّٜٚا ؾك٘ أٚ ٜؿتٌُايكا٥ٌ: ٌٖ نإ اشلسف َٔ إضغاٍ ايطغٌ 

 زْٟٝٛ أٜهّا؟ ع٢ً ٖسفٺ ,شيو

 ٖٓاى ض٩ٜتإ ٗ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ:ٚ

طبكّا شلصٙ ايط١ٜ٩ ٜٴعسٸ اشلسف َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤ عباض٠ عٔ زع٠ٛ  ايط١ٜ٩ ا٭ٍٚ:

ايبؿط١ٜ. إٍ ايعكٍٛ  ايٓاؽ إٍ ايتٛسٝس ٚإعاز ؾك٘, أَا ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ ؾٗٞ َٛن١ًْ

ٜٚبسٚ َٔ ٚاٖط ن٬ّ ايؿدط ايطاظٟ إٔ اشلسف َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤ قطف ايٓاؽ عٔ 

ٛٸ٠ ٚايطغاي١ عباض٠ عٔ زع٠ٛ »إش ٜكٍٛ:  ;ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ إٍ ا٭َٛض ا٭خط١ٜٚ إٕ سطؾ١ ايٓب

, َٚٔ اٱقباٍ ع٢ً ايسْٝا إٍ اٱقباٍ ع٢ً اـًل َٔ ا٫ؾتػاٍ باـًل إٍ خس١َ اؿلٸ

 .(12)«صا ٖٛ إككٛز ا٭قًٞاٯخط٠, ؾٗ

إٕ اهلل غبشاْ٘ »ؿٌ إعاقطٜٔ إٍ ايكٍٛ: ٖصا ا٫ػاٙ شٖب بعض إ٪ٚي ٗ ْؿؼٚ

ٚٸ ٫ّ ٚبايصات يتِٓٛٝ أَٛض ٖصا ايعامل ٚإزاض٠ ايؿ٪ٕٚ إعاؾ١ٝ ٚتعاٍ مل ٜٓعٍ ايسٜٔ أ

ع٢ً تِٓٛٝ ٗ ا٭غاؽ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ يًشٝاض٣ ٚإػانٌ ٗ ٖصٙ ايسْٝا, ٚإِا تكّٛ 

 .(13)«اؿٝا٠ ٚإعٝؿ١ ٚايػعاز٠ ا٭خط١ٜٚ

ٖٓاى ايهجرل َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ بٝإ ٚتِٓٛٝ ايع٬قات بٌ ايٓاؽ, 

ٚاييت تٓاٚشلا ايؿكٗا٤ بايبشح ٗ ايهتب ٚا٭بٛاب ايؿك١ٝٗ, َٔ قبٌٝ: باب ايتذاض٠, 

داض٠, ٚايٓهاح, ٚايط٬م, ٚإعاضع١, ٚإػاقا٠, ٚايٛزٜع١, ٚايعاض١ٜ, ٚايطٖٔ, ٚاٱ

 ,ٚاؿسٚز, ٚايككام, ٚايسٜات, ٚايتععٜطات, ٚعؿطات ايهتب ايؿك١ٝٗ ا٭خط٣

ايٛاضز٠ ٗ بٝإ تِٓٛٝ ايع٬قات بٌ إػًٌُ ؾُٝا بِٝٓٗ, ٚع٬قتِٗ بػرل إػًٌُ. َٚٔ 

ْؿاٖس ٗ ايهجرل َٔ اٯٜات, ٚأنجط َٓٗا ٗ »ٖٓا قاٍ بعض أْكاض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ: 

خاق١ ٗ ٖصا ايؿإٔ )ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ(... ٖٚٓاى ٗ  تأنٝسّا ٚتٛق١ّٝ ,ح ايٓب١ٜٛا٭سازٜ

ٚعٔ  |ا٭نطّ ْٗر ايب٬غ١, ْٚٗر ايؿكاس١, ٚاؿهِ ٚايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸ

ُٸ ّٷ^١ا٭٥ ظُٝع ايع٬قات ٚتكايٝس اؿٝا٠ تكطٜبّا, سٝح اؾتًُت خطب  , اٖتُا

ٞٸ باٱناؾ١ إٍ َعطؾ١ اهلل ٚايسٜٔ ٚايذلب١ٝ  ٗ ْٗر ايب٬غ١ ـ ×ٚنتب اٱَاّ عً

ّٕ با٭خ٬م ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚؾ٪ٕٚ اؿهِ ٚإزاض٠  خامٸ ٚايتعًِٝ ـ ع٢ً اٖتُا

ّٸ ,ايسٚي١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإِْٗ ايٓب٠ٛ ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ إٍ اهلل  باٱناؾ١ إٍ َٗا

َٸ ١ٚاٯخط٠, ناْٛا ٜكَٕٛٛ أٜهّا بايعٌُ ع٢ً إزاض٠ اؿٝا٠ اـاقٸ ١, ٚإق٬ح أٚ ايعا
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ٚايسع٠ٛ إٍ اـرل ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط. ٚناْٛا ـ  ,ٚتعًِٝ ايٓاؽ

بٛقؿِٗ َٔ ايبؿط ـ ٜبازضٕٚ إٍ إغسا٤ ٜس ايعٕٛ ٚخس١َ إػًٌُ ٚإ٪ٌَٓ, ٚتطب١ٝ 

َٛا بٗا ٗ ٖصا ايؿإٔ, ع٢ً ايطغِ َٔ ٚإٕ ايتعايِٝ اييت تكسٻ .ْٛطا٥ِٗ ٗ اـًل

دع٤ّا َٔ ايسٜٔ ٚايؿطٜع١, ٫ٚ تهٕٛ َؿُٛي١ يكٛي٘ تعاٍ:  عسٸاَتٝاظٖا ٚقُٝتٗا, ٫ تٴ

ٛٳ ٔإ﴿ ٖٴ ٕٵ  ٞٷ ٜٴٛسٳ٢ ٫ٓٔإ  .(14)«(4)ايٓذِ:  ﴾ٚٳسٵ

اييت تٓاشلا ايعًّٛ ٚايعكٍٛ  ب ع٢ً ٖصٙ ايط١ٜ٩ إٔ تهٕٛ بعض ا٭َٛضٜذلتٸ

ٔٸ ايبؿط١ٜ, عٔ  خاضد١ّ, ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚا٭َٛض َٔ قبٌٝ: ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ ٚايؿ

إٍ بٝإ ٚد١ٗ ْٛطٙ بؿأْٗا, ايسٜٔ قس انطط ٚ .عسٸ َٔ عٛاضض ايسٜٔزا٥ط٠ ايسٜٔ, ٚتٴ

إٕ ايسٜٔ » أْٗا ٫ تعتدل َٔ شاتٝات ايسٜٔ. ٚقس قاٍ أسس أْكاض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ: إ٫ٓ

ٚايسٜٔ ايتاضىٞ. أَا ايسٜٔ ايتاضىٞ  ;اٱغ٬َٞ ع٢ً ْٛعٌ, ُٖٚا: ايسٜٔ اؿكٝكٞ

ٚقسٚز بايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ ايجكاؾ١ٝ ٚايتاضى١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ. إٕ اـطاب  ؾٗٛ قؿٛفٷ

سٝح ٜكع ٗ ايعَإ ٚإهإ ٚايطقع١ اؾػطاؾ١ٝ َٚٛاد١ٗ  ;|ايتاضىٞ يًٓيب ا٭نطّ

ؾ١ ١ ٚب١٦ٝ ٚثكاسٝح ٜعٝؿٕٛ نُٔ ٚطٚف ظ١َٝٓ َٚها١ْٝ خاقٸ ,كاطبٌ بعِٝٓٗ

١, ؾإْ٘ ٜهٕٛ قؿٛؾّا ٖٚتعدّا بٗصٙ ١ خاقٸٚآزاب ٚتكايٝس ٚأعطاف ٚطاقات دػسٜٸ

ٔ عًٝٓا ايؿكٌ بٌ ف ع٢ً ضٚح ٚيبٸ خطاب٘ ٜتعٝٻاحملسٚزٜات ٚايكٝٛز. ٚيصيو يهٞ ْتعطٻ

شاتٝات ٚعٛاضض ايسٜٔ. إٕ ضٚح ٚدٖٛط ايؿطٜع١ ايط٥ٝؼ ٖٛ نُإ ايػعاز٠ ا٭خط١ٜٚ, 

دع٤ّا َٔ عٛاضض  سٸعتِٓٛٝ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ ؾٗٛ ٜٴ فاٍ ٚأَا َا ٜصنطٙ ايؿاضع ٗ

 .(15)«ط ايؿطا٥٘ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝط بتػٝټايسٜٔ, ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ ٜتػٝٻ

ٜط٣ أْكاض ٖصٙ ايط١ٜ٩ إٔ اشلسف َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤ ـ باٱناؾ١ إٍ  ايط١ٜ٩ ايجا١ْٝ:

صٙ ايط١ٜ٩ تهٕٛ ٖٓاى داَع١ٝ ٗ ايتٛسٝس ٚإعاز ـ ٖٛ تِٓٛٝ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ. ٚطبكّا شل

ايسٜٔ بٌ ايسْٝا ٚاٯخط٠. ٜٚصٖب ايهجرل َٔ عًُا٤ ؾك٘ اٱَا١َٝ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايسٜٔ 

 .(16)اٱغ٬َٞ قس دا٤ َٔ أدٌ نُإ ايػعاز٠ يٲْػإ ٗ ايساضٜٔ

ٜصٖب أْكاض ٖصٙ ايط١ٜ٩ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ قس عًُت ع٢ً بٝإ 

إٕ َٔ بٌ ٖصٙ ا٭ٖساف تِٓٛٝ ايع٬قات ٚايطٚاب٘ ٚز٠ يًسٜٔ. ا٭ٖساف إٓؿٛ

 .ا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ ع٢ً احملٛض ايكشٝض ٚايعازٍ, َٚكاضع١ ايع٬قات ايٛا١ٕ

ٗٚ ٌٕ  عابط: َا ًٜٞ ْؿرل إٍ بعض إٛاضز ٗ ٖصا ايؿإٔ بؿه
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يٛٙ  ّٝا, ٚقس قاّ ايٓيبٸنإ ايؿصٚش اؾٓػٞ َتؿؿٸ ×يٛٙ ـ ٗ عٗس ايٓيبٸ1

ٕٳ  ّاٚٳُيٛط﴿َهاؾش١ ٖصٙ ايٛاٖط٠, ٚٗ شيو ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ٘ٹ َأتٳِأتٴٛ َٹ ٛٵ ٍٳ يٹَك ٔإشٵ َقا

ٌٳ  ُٹ ٔٳ اِيعٳاَي َٹ ٔٵ َأسٳسٺ  َٹ ٗٳا  ِٵ بٹ َٳا غٳبٳَكُه ٕٔ  *اِيَؿاسٹؿٳ١َ  ٔٵ زٴٚ َٹ ٛٳ٠ّ  ٗٵ ٍٳ ؾٳ ٕٳ ايطِّدٳا ِٵ َيتٳِأتٴٛ ْٻُه ٔإ

َٴػٵٔطُؾٛ ّٷ  ٛٵ ِٵ َق ْٵتٴ ٌٵ َأ  (.81ـ  80)ا٭عطاف:  ﴾ٕٳايِّػٳا٤ٹ بٳ

ـٸ2 , ٚقس ×اهلل ؾعٝب َٔ إؿاغس ايؿا٥ع١ ٗ عٗس ْيبٸ ـ نإ ايتطؿٝـ ٚايػ

ٔٳ ﴿, ٚٗ شيو قاٍ اهلل تعاٍ: ٠اٖطٛؾعٝب إٍ قاضب١ ٖصٙ اي تكسٸ٣ ايٓيبٸ ٜٳ َٳسٵ ٚٳٔإَي٢ 

ٝٵب ِٵ ؾٴعٳ ٖٴ ّٔ اعٵبٴسٴٚا  ّاَأخٳا ٛٵ ٜٳا َق ٍٳ  ٝٵاهلَلَقا ٘ٺ َغ ٔٵ ٔإَي َٹ ِٵ  َٳا َيُه ِٵ   ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ٓٳ١ْ  ِّٝ ِٵ بٳ طٴٙٴ َقسٵ دٳا٤ٳتٵُه

ٚٳ ٕٳ  ُٹٝعٳا ٚٳاِي ٌٳ  ٝٵ ٚٵُؾٛا اِيَه ٚٳ ٫َؾَأ ِٵ  ٖٴ ٝٳا٤ٳ ضٵٔض بٳعٵسٳ ٫تٴِؿػٹسٴٚا ؾٹٞ ا ٫تٳبٵدٳػٴٛا ايٓٻاؽٳ َأؾٵ

ٌٳ٬ٔإقٵ ٓٹ َٹ َٴ٪ٵ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ِٵ ٔإ ٝٵطٷ َيُه ِٵ خٳ ٗٳا شٳيٹُه  (.85)ا٭عطاف:  ﴾سٹ

بتشطٜط بين إغطا٥ٌٝ َٔ عبٛز١ٜ ؾطعٕٛ, ٚٗ شيو قاٍ  ×َٛغ٢ ـ قاّ ايٓيبٸ3

ٓٳا ٔإَي٢ ﴿اهلل تعاٍ:  ٜٳاتٹ َٴٛغٳ٢ بٹَآ ِٵ  ٖٹ ٔٵ بٳعٵسٹ َٹ ٓٳا  ِٻ بٳعٳجٵ َٳٮٹثٴ ٚٳ ٕٳ  ٛٵ ُٛطٵ ؾٹطٵعٳ ْٵ ٗٳا َؾا ُٴٛا بٹ ًََٛ ٙٹ َؾ

ٔٳ ُٴِؿػٹسٹٜ ٕٳ عٳاقٹبٳ١ُ اِي ـٳ َنا ٝٵ  (.103)ا٭عطاف:  ﴾َن

ع٢ً ؾعٌ اـرل, ٚإؾاع١  |ا٭نطّ ايٓيبٸـ إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس ؾذٸع 4

ايتكايٝس ٚا٭عطاف اؿػ١ٓ, ٚا٫بتعاز عٔ ايطشا٥ٌ ٚايتكايٝس اـاط١٦, َٚٔ شيو قٛي٘: 

ٜٳتٻبٹ﴿ ٔٳ  ٞٻ اُ٭اٖيصٹٜ ٍٳ ايٓٻبٹ ٕٳ ايطٻغٴٛ َٳِهتٴٛبعٴٛ ٘ٴ  ٞٻ اٖيصٹٟ ٜٳذٹسٴْٚٳ ٌٔ  ّاَِّ ْٵذٹٝ ٚٳاِئإ ٛٵضٳا٠ٹ  ِٵ ؾٹٞ ايتٻ ٖٴ ٓٵسٳ عٹ

َٴطٴ ِٴ اِيدٳبٳا٥ٹحٳ ٜٳِأ ٔٗ ٝٵ ّٴ عٳًَ ٜٴشٳطِّ ٚٳ ِٴ ايٖطِّٝبٳاتٹ  ٗٴ ٌټ َي ٜٴشٹ ٚٳ ٓٵَهٔط  ُٴ ٔٔ اِي ِٵ عٳ ٖٴ ٗٳا ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵطٴٚفٹ  ِٵ بٹاِي ٖٴ

ٚٳا ِٵ  ٖٴ ِٵ ٔإقٵطٳ ٗٴ ٓٵ ِٵ٬ِغَ٭ٚٳٜٳهٳعٴ عٳ ٔٗ ٝٵ  (.157)ا٭عطاف:  ﴾ٍٳ اٖيتٹٞ َناْٳتٵ عٳًَ

َأَٛضّا بايكها٤ ع٢ً ايتكايٝس ٚا٭عطاف اؾا١ًٖٝ  |ا٭نطّ نإ ايٓيبٸ

َٕايكب١ًٝ, َٚٔ بٝٓٗا: ايطِّ  ,ػط, ٚاـُط, ٚٚأز ايبٓات, ٚعباز٠ ا٭قٓاّ, ٚايكتٌٝٵبا, ٚا

َٚا إٍ شيو َٔ إٛبكات ا٭خط٣. ٚناْت ْٝع ٖصٙ اؾٗٛز تكبٸ ٗ إق٬ح ا٭ٚناع 

٥ٌ ٗ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ. ٚع٢ً إأغا١ٜٚ اييت ناْت تعاْٞ َٓٗا اجملتُعات ٚايكبا

ٌ ايسٜٔ ٗ ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ تكطٜط داَع١ٝ ايسٜٔ ٚايؿطٜع١, َع٢ٓ تسخټ

 ٫ٚ غباض عًٝ٘. ,ٚانض أَطٷ ,ٚا٭خط١ٜٚ

 

١ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ْٛع َٔ ايتؿػرل إٕ َٔ بٌ مثاض عح اؾاَعٝٸ
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ِٸ تكسّ٘ عٔ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ. إٕ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ع٢ً ْٛعٌ, ُٖٚا:  ايصٟ ٜت

 ـ إؿاِٖٝ ايكطو١ )ايٓكٛم( اييت تػتدطز َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايكطع١ٝ.1

, ـ إؿاِٖٝ غرل ايكطو١ )ايٛٛاٖط(, اييت تػتٓب٘ َٔ ٚاٖط ايٓكٛم ايس2١ٜٝٓ

ٛٸع١.  ٚتكبٌ كتًـ ايتؿاغرل إتٓ

إٕ ايط١ٜ٩ ايه١َٝ٬ يًُذتٗس ٚتؿػرلٙ ؾاَع١ٝ ايسٜٔ ٜذلى أثطٙ ٗ ؾُٗ٘ 

 يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ )إؿاِٖٝ غرل ايكطو١(.

ُٸ َٔ  عٷا ٖٛ َتٛٓقٚقس أداب بعض ايهتٸاب عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ْٛع اٱداب١ ع

إٕ »: بكٛي٘ط ٗ ؾِٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ؟ ـ ٜ٪ثِّ ع اؾاَع١ٝ َٔ ايسٜٔايسٜٔ ـ َا ٗ شيو تٛٗق

ُٸ ٕ ايؿدل إط ٗ ؾِٗ ايٓكٛم; إش ع َٔ ايسٜٔ( ٜ٪ثِّا ٜتٛٓقٖصا ا٭َط )ِ٘ اٱداب١ ع

ايصٟ ًٜتؿت إٍ إٔ ايسٜٔ إِا دا٤ يهُإ ايػعاز٠ يٲْػإ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٜط٣ إٔ 

ؾطٜط١ إٔ ٫ ٜبًؼ شيو ـ  ,١َعكٍٛ ـ مٛ إطتهعات ايعك٥٬ٝ ايٓكٛم ٌُٝ ـ إٍ سٛس

ُٻ بطبٝع١ اؿاٍ ـ َػت٣ٛٶ  .«ً٘ تًو ايٓكٛمَٔ إع٢ٓ ٫ تتش

ُٸا ٜٴتٛٓق»آخط ٗ ٖصا ايؿإٔ:  طٷنُا قاٍ َؿٚه ع َٔ ايسٜٔ إٕ ِ٘ اٱداب١ ع

ط ٗ ؾِٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ أٜهّا. ؾًٛ أخصْا ؾِٗ ا٭سهاّ ٚايتعايِٝ إٓسضد١ ٗ ٜ٪ثِّ

ّٸايٓكٛم إكسٸغ١ بإع ِٸ٢ٓ ايعا  , ايؿاٌَ يًعًِ َع٢ٓ ا٭سهاّ ٚايتعايِٝ, ؾػٛف ٜت

ُٸ ٌٸتؿػرل ايعًِ َع٢ٓ ا٭ٖ َٔ ا٭سهاّ ٚايتعايِٝ بايكٝاؽ إٍ  ٚاسسٺ ١ٝ ايٓػب١ٝ يه

َټٚايعًِ بايعًٓ ,غا٥ط ا٭سهاّ ٚايتعايِٝ  ١ٌٕ ٚدٗتٗا )أٚ ؾًػؿتٗا ايٛدٛز١ٜ(. ٚبأز٢ْ تأ

ٌٸّهٔ ايتٛقٸٌ إٍ إٔ تٛٓق ّٸ ؾدٕل ع ن ٚقاطع ٗ ايؿِٗ ايصٟ  َٔ ايسٜٔ ي٘ تأثرل تا

ٔٸ .غ١ّهٔ إٔ ّتًه٘ عٔ ايٓكٛم إكسٸ قه١ٝ ز١ٜٝٓ  أْ٘ ٫ ٜٛدسٖصا ٫ ٜعين  ٚيه

ٔٵع َٔ ايسٜٔ َ٪ثٸٚنإ َا ٜتٛٓق إ٫ٓ ّهٔ ايكٍٛ ع٢ً  طّا ٗ ؾُٗٗا بطبٝع١ اؿاٍ, ٚيه

ع ـ ع٢ً ؼسٜس َا ٜٴتٖٛقمٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥: إٕ ؾِٗ ايهجرل َٔ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ٜتٛٓق

 .«َٔ ايسٜٔ

 :ايتايَٞٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ّهٔ ٬َس١ٛ ايؿاٖس 

ّ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ـ ٗ خكٛم ضأٟ بايٓٛط إٍ اخت٬ف ؾِٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ قسٻ

 :١َ ٗ عكط ايػٝب١ ـ ض٩ٜتٌ كتًؿتٌل باؿهَٛا ٜتعًٓ اٱغ٬ّ ٗ

إٍ ايكٍٛ بهطٚض٠ إقا١َ  ,ع٢ً أغاؽ إباْٞ ايه١َٝ٬ ,سٝح شٖبت طا٥ؿ١ْ
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إٕ َؿطز٠ اؿانِ تؿٌُ ايؿكٝ٘ أٜهّا. ٚقس اغتٓس  :اؿه١َٛ, ٚقايٛا ٗ تؿػرلِٖ

ٌُ َٔ ايؿٝع١ ع٢ً نطٚض٠ اؿه١َٛ, ؾصٖب إٍ زيٌٝ إتهًٚ &اٱَاّ اـُٝين

ْٞ قس دعًت٘ إ: )ؾ×ػتؿاز َٔ قٛيٜ٘ٴ»َكبٛي١ عُط بٔ س١ًٛٓ إٍ ايكٍٛ:  بؿإٔ َؿاز

َٚا ٖٛ َٔ  ,َا ٖٛ َٔ ؾ٪ٕٚ ايكها٤ ٗ قس دعٌ ايؿكٝ٘ سانُّا ×( أْ٘سانُّا

ٞٸ; ؾ٪ٕٚ اي١ٜ٫ٛ ِٷا٭ ؾايؿكٝ٘ ٚي  .(17)«ٗ ايكػٌُ َط ٗ ايبابٌ, ٚسان

أخط٣ إٍ ايكٍٛ بإٔ إباْٞ ايه١َٝ٬ ٫ تجبت نطٚض٠  ٚٗ إكابٌ شٖبت طا٥ؿ١ْ

إقا١َ اؿه١َٛ ٗ عكط ايػٝب١, ٚاعتدلٚا َؿطز٠ اؿانِ ٗ ايطٚا١ٜ تعين ايكانٞ. 

 ٕإٔ ايػًطإ غرل ايكانٞ ٚاؿانِ, ٚأَٔ ايبسٜٗٞ » تصٖب ٖصٙ ايطا٥ؿ١ إٍ ايكٍٛ:ٚ

 .(18)«ٍ ايػًطإإٚقس تطؾع  ;ٍ ايكانٞإإطاؾعات قس تطؾع 

 

َٳ ٛٸض داَع١ٝ ايسٜٔ ٗ إطاض ع٬ق١ اٱْػإ غايك٘, ٚؾػٻ ٔٵٖٓاى  طٚا شيو بإٔ ق

 ٟ اؿلٸٔ ْٝع ٚٚا٥ـ اٱْػإ ػاٙ خايك٘, ٚهب ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜ٪زٸايسٜٔ قس بٝٻ

تِٓٛٝ ع٬ق١ ٕ ضغاي١ ايسٜٔ تهُٔ ٗ إٚسٝح  .َا ٜطتب٘ بع٬قت٘ َع اـايل اٱشلٞ ٗ

اٱْػإ ٚاـايل, ٫ٚ ؾإٔ شلا بتِٓٛٝ ايع٬قات ٚا٭ٚاقط ا٫دتُاع١ٝ, ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى 

 ٜكّٛ بتِٓٛٝ ايع٬قات ايس١ْٜٛٝ. يًؿطاؽ ايكاْْٛٞ ٗ ٖصا اجملاٍ; ٭ٕ ايسٜٔ ٫ َع٢ٓٶ

ٔٵ تكٍٛ بإٔ ضغاي١ ايسٜٔ تؿٌُ ع٬ق١ اٱْػإ  ٗ إكابٌ ٖٓاى طا٥ؿ١ْ ٚيه

 .(19)«أٜهّا ع٬قات ايٓاؽ ؾُٝا بِٝٓٗ باهلل, نُا تؿٌُ

إٕ ايصٜٔ عطؾٛا ضغاي١ ايسٜٔ ٗ إطاض بٝإ ايع٬ق١ بٌ اٱْػإ ٚاـايل, 

باٱناؾ١ إٍ بٝإ ايع٬قات ٚا٭ٚاقط ا٫دتُاع١ٝ ٗ ٖصٙ ايسْٝا, ٜصٖبٕٛ إٍ اػاٌٖ 

 ٌ, ُٖٚا:َػتكًٓ

 

اٱغ١َٝ٬ بٛنع ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ ٗ ْٝع  طبكّا شلصا ا٫ػاٙ قاَت ايؿطٜع١

 ٗ إزاض٠ ؾ٪ٕٚ اجملتُع. اجملا٫ت ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ إدتًؿ١, ٖٚٞ ناؾ١ْٝ

ٚقس شٖب ايؿٝذ ؾهٌ اهلل ايٓٛضٟ إٍ نؿا١ٜ قت٣ٛ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٱزاض٠ 
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يؿإٔ: إٍ ٚنع قٛاٌْ أخط٣. ٚقاٍ زلاست٘ ٗ ٖصا ا أَٛض اجملتُع, ٫ٚ ٜطاٖا عاد١ٺ

إْٓا مٔ اٱَا١َٝ ِتًو أؾهٌ ٚأنٌُ ايكٛاٌْ ٚايتؿطٜعات اٱشل١ٝ. ٚإٕ ٖصٙ ايكٛاٌْ »

٢ ستٸ ,١اٱشل١ٝ ٫ تكتكط ع٢ً ايعبازات, بٌ إٕ اؿانِ ّػو ظُٝع إٛاضز ايػٝاغٝٸ

ـَضٵاَ٭  .(20)«ف, ٚيصيو ؾإْٓا ئ متاز إٍ قٛاٌْ أخط٣سٵف ٗ ا

بإٔ اٱغ٬ّ وتٟٛ ع٢ً َجٌ ٖصا ايٓٛاّ إٕ أْكاض ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٜكٛيٕٛ 

اؿهَٛٞ ايصٟ ٚنع ْٝع ا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ, ٚإٕ اؿانِ اٱغ٬َٞ يٝؼ غ٣ٛ 

ع ايكٛاٌْ َٔ عٓسٙ. قاٍ ايؿٝذ ؾهٌ اهلل ي٘ إٔ ٜؿطِّ ص يتًو ايتؿطٜعات, ٫ٚ ولٸَٓٚؿ

, ٚإٕ إٕ ايكسقات ٚاـطاز ايؿطعٞ ٜهؿٞ ٱزاض٠ اجملتُع»ايٓٛضٟ ٗ ٖصا ايؿإٔ: 

ٟ إٍ امطاٙ ؾطض ايهطا٥ب ع٢ً ططٜك١ اؿهَٛات ايطا١ٖٓ ٗ ايعامل ٜ٪زٸ

 .(21)«ٚانُش٬ٍ ايسٜٔ, ٚهب ا٫بتعاز عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهطا٥ب

ٌٖ إػ٪ٚيٝات ٚايٛٚا٥ـ ٗ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ »أندل:  ٚقاٍ آخط بكطاس١ٺ

تٛغعتٗا ٚنٝكٗا إٍ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ َٔ عسّ ايٛنٛح ٚايكطاس١, عٝح ٜٛنٌ أَط 

٢ إشا ضأ٣ اؿانِ اٱغ٬َٞ إٔ ٜهٝـ َا ٜطاٙ اؿانِ اٱغ٬َٞ َٔ إكًش١, ستٸ

تٗا ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬, ٜٚعٌُ ع٢ً نُإ باٱناؾ١ إٍ إػ٪ٚي١ٝ اييت أقطٸ ,َػ٪ٚي١ّٝ

َٚٔ غرل َهاغب  ٢ يٛ ناْت با١ّٖٛستٸ ,تهًؿ١ شيو َٔ ططٜل ؾطض ايهطا٥ب

٢ إشا ناْت ع٢ً خ٬ف ايه١ًُ َٔ ضنا زاؾعٞ ايهطا٥ب, ٚستٸا٭ضباح, ٚع٢ً ايطغِ 

ٗټ َٸ |س ايصٟ قطع٘ ضغٍٛ اهللٚايتع ١, بإٔ ٜٴػًُٛا ٜٚكُٝٛا ايك٠٬ ع٢ً إٔ ٫ إٍ ا٭

ٚاؿه١َٛ شلا  ,إٕ يٲغ٬ّ سه١َّٛ ؟!ٜأخص َِٓٗ أنجط َٔ ظنا٠ ٚٔؼ أَٛاشلِ...

ايهطا٥ب, ٚاعتدل  ٚيهٞ ٜكّٛ بٗصٙ إػ٪ٚيٝات ؾطض بعض .ٚٚا٥ـ َٚػ٪ٚيٝات

ب إشا تطتٸ اييت ٫ ّهٔ ػاٚظٖا إ٫ٓ ,يدلْاَر ٚتؿطٜعات اٱغ٬ّ صٺز َٓٚؿاؿانِ فطٸ

ل بتطبٝل ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ اييت َا ٜتعًٓ ع٢ً شيو بعض إؿانٌ ٚايهطٚضات ٗ

ٔ اؿانِ اٱغ٬َٞ َٔ ايًذ٤ٛ قبًٗا ايعكٌ ايكطعٞ ٚايٓكٌ ايجابت, ٚعٓسٖا ٜتُٓه

ِٸ ايًذ٤ٛ إيٝٗا عٓس ايهطٚض٠, ٚنصيو إيٝٗا بٛق ؿٗا َٔ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ اييت ٜت

ٚٸ ١ٝ َٔ عٓسٖا ٜأخص ايٓؿكات إتبٓك ,ي١ٝ ق١ًًٝعٓسَا تهٕٛ ايهطا٥ب اٱغ١َٝ٬ ا٭

 .«ايٓاؽ باؿهِ ايجاْٟٛ

إٕ اؿانِ ـ طبكّا شلصٙ ايط١ٜ٩ ـ ٜكّٛ َذطٸز تٓؿٝص ايتؿطٜعات ٚا٭سهاّ 
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ي٘ ايتؿطٜع ٚايتكٌٓ, ٚأخص نطا٥ب أخط٣ غرل اـُؼ ٚايعنا٠,  اٱغ١َٝ٬, ٫ٚ ولٸ

سٝح ٜكٌ ا٭َط إٍ تطبٝل اؿهِ ايجاْٟٛ. قاٍ أسس عًُا٤ , عهِ ايهطٚض٠ إ٫ٓ

سٝح ٫ ُتًو  ;ايسٍٚ ايسغتٛض١ٜ ع٢ً ا٭ضض» عكط ايٓٗه١ ايسغت١ٜٛ )إؿطٚط١(:

إٍ  ٠ْيػٝاغ١ إس١ْٝ, َهططٸأسهاَّا إشل١ٝ ٚاؾ١ٝ ٚناؾ١ٝ ٫غتٝعاب ايٛقا٥ع اؾع١ٝ٥ ٚا

سٝح ِتًو  ;اغتؿاضٟ أٚ بطٕاْٞ. أَا مٔ أٌٖ اٱغ٬ّ ٚاٱّإ تأغٝؼ فًٕؼ

تؿطٜع١ٝ; ٭ٕ إًو ٚايطع١ٝ  إٍ غًط١ٺ أسهاَّا ؾطع١ٝ ٚاؾ١ٝ ٚناؾ١ٝ, يػٓا عاد١ٺ

 .«يًؿطٜع١, ٫ٚ ػٝع كايؿتٗا ٚاـطٚز عًٝٗا تط٣ ْؿػٗا تابع١ّ

١ ع٢ً ايتؿطٜع١ٝ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ْٛط١ٜ اؾتُاٍ ايهتاب ٚايػٓٸػ١ إٕ ْؿٞ إ٪غٸ

ٕ أٚأَا إطاز َٔ داَع١ٝ ٚسلٛي١ٝ ايسٜٔ ؾٗٛ  ;ْٝع ايكٛاٌْ اييت وتاز إيٝٗا اجملتُع

ٍٷ  قإْٛ ايؿطٜع١ ٜػتٛعب ْٝع أبعاز سٝا٠ اٱْػإ, عٝح ٫ ٜبك٢ ٖٓاى فا

 يتؿطٜعات أخط٣.

 

ٔٵ ؾػٻط داَع١ٝ ٚسلٛي١ٝ ايؿطٜع١ بايكٍٛ: إٕ ايسٜٔ قس ؾطٻ َٳ ع ْٝع َا ٖٚٓاى 

اؿاد١ إٍ دعٌ  سٝح تػتذسٸ ;ٚٗ إٛاضز إػتشسث١ ٚاؾسٜس٠ .وتاز إيٝ٘ اٱْػإ

َٸُطقٛاٌْ دسٜس٠, ضغِ ايسٜٔ ُأ ١, ٚقس تطى ٚنع ايكٛاٌْ ٗ طّا ٚقٛاعس ٚنٛاب٘ عا

 .(22)«يهٛاب٘ إٍ اٱْػإ ْؿػ٘إطاض ٖصٙ ايكٛاعسٚا

إٔ  ١ٝ ٚاؾع١ٝ٥, إ٫ٓإٕ اٱغ٬ّ ـ طبكّا شلصا ا٫ػاٙ ـ قس ٚنع ا٭سهاّ ايهًٓ

ٞ ْٝع أبعاز سٝا٠ ايٓاؽ, ٚهب ايعٌُ ع٢ً ايٛنع ٖصا ايٓٛع َٔ ٚنع ايكٛاٌْ ٫ ًٜبٸ

ّهٔ ٗ إطاض قٛاٌْ ايؿطع. ٚقس أطًل ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ع٢ً ٖصٙ إٓطك١ اييت 

ٔ عسّ َٓاؾا٠ َٓطك١ . ٚقس بٝٻ(َٓطك١ ايؿطاؽ) :ؾٝٗا ايعٌُ ع٢ً ٚنع ايكٛاٌْ َكطًض

ٍٸ َٓطك١ ايؿطاؽ ع٢ً ْكل » ايؿطاؽ َع داَع١ٝ ٚسلٛي١ٝ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ, قا٬ّ٥: ٫ تس

ط عٔ ٗ ايكٛض٠ ايتؿطٜع١ٝ, أٚ إُٖاٍ َٔ ايؿطٜع١ يبعض ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ, بٌ تعبِّ

قسض٠ ايؿطٜع١ ع٢ً َٛانب١ ايعكٛض إدتًؿ١; ٭ٕ ايؿطٜع١ مل تذلى ٚ ,اغتٝعاب ايكٛض٠

زت يًُٓطك١ أسهاَٗا َٓطك١ ايؿطاؽ بايؿهٌ ايصٟ ٜعين ْككّا أٚ إُٖا٫ّ, ٚإِا سسٻ

ٌٸ ٞٸ ا٭َط ق٬س١ٝ َٓشٗا قؿ١  َٓض ن سازث١ قؿتٗا ايتؿطٜع١ٝ ا٭ق١ًٝ, َع إعطا٤ ٚي
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 .(23)«ب ايٛطٚفػٵسٳ ,تؿطٜع١ٝ ثا١ْٜٛ

باٱناؾ١  ,اؿانِ اٱغ٬َٞ ـ ٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ـ إٔ ٜعٌُ ٗ عكطٙ هب ع٢ً

زٕٚ اخت٬ٍ  ؼٍٛإٍ ٚنع ايكٛاٌْ نُٔ زا٥ط٠ َٓطك١ ايؿطاؽ, ع٢ً دعٌ ايكٛاٌْ 

دص٠ بعٝٓٗا أٚ َتٸ ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ هب إٔ تهٕٛ ْٝع ايكٛاٌْ َتطابك١ّ .ايٓٛاّ

كايؿ١ ايكٛاٌْ إٛنٛع١ يًؿطٜع١. قاٍ ١, بٌ ٜبسٚ نؿا١ٜ عسّ َٔ ايهتاب أٚ ايػٓٸ

ٌٸ ِٵاعًَ» ل ايٓا٥ٝين ٗ ٖصا ايؿإٔ:احملٚك ايٛٚا٥ـ إتعًك١ بتِٓٛٝ ؾ٪ٕٚ ايبًس  إٔ ن

ٚٸ ١ً ٭قٌ َتهٓؿ ,ي١ّٝٚاحملاؾ١ٛ عًٝ٘ ٚتسبرل أَٛض ٚؾ٪ٕٚ ايؿعب قس تهٕٛ أسهاَّا أ

ُٸ١ٓ عكٛباتٺ أٚ ثا١ّْٜٛ ,يٛٚا٥ـ ايٓٛع١ٝإٍ اايكٛاٌْ ايع١ًُٝ ايطادع١  ب١ ع٢ً َذلتٸ َته

ٚٸ ؾٗٞ ٫ ؽطز عٔ ٖصٜٔ ايكػٌُ; ٭ْٗا بايهطٚض٠ إَا إٔ  .ي١ٝكايؿ١ ا٭سهاّ ا٭

أٚ مل ٜٓلٸ  ;ثابت١ ٗ ايؿطع تهٕٛ أسهاَّا ْلٸ عًٝٗا ايؿطع, ؾٗٞ ٚٚا٥ـ ع١ًُْٝ

ٞٸ ؾٗٞ َٛنٛي١ْ ,عًٝٗا ايؿطع , يعسّ اْسضادٗا ؼت ناب٘ خامٸ ;إٍ ْٛط ايٛي

ٞٸٞ عسّ تعٌٝ ايٛٚٝؿ١ ايع١ًُٝ ؾٝٗا... ستٸٚبايتاي ا٭َط شنطت ٗ عطض  ٢ إٔ طاع١ ٚي

ٞٸ ٚايطغٍٛ ٗ عطض طاع١ اهلل غبشاْ٘  طاع١ اهلل ٚضغٛي٘, بٌ ٚدعًت طاع١ ايٛي

ٚٳُأٚيٹٞ ااهلَلَأطٹٝعٴٛا ﴿أٜهّا, نُا ٗ اٯ١ٜ إباضن١:  ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ِٵ٫  ٓٵُه َٹ  ﴾َٵٔط 

نصيو  .َٔ َعاْٞ إنُاٍ ايسٜٔ بٓكب ١ٜ٫ٚ ّٜٛ ايػسٜط صا َا عٴسٻ(. 59ٖٚ)ايٓػا٤: 

ٛٸ  ٌ أٚ إأشٌْٚ َٔ داْبِٗ ٗ عكط ايػٝب١ ًَع١َّاب ايعَُٛٝٸتهٕٛ تطدٝشات ايٓ

 .(24)«َكته٢ ْٝابتِٗ ايجابت١ ايكطع١ٝ ;ؾطعّا

 

ؾاَع١ٝ ٚسلٛي١ٝ ايسٜٔ تهٕٛ زا٥ط٠ ا٫دتٗاز  بايٓٛط إٍ ايتؿػرلات إدتًؿ١

ٌ ي٬دتٗاز ع٢ً عسّ ػاٚظ سسٚز ايذل١ْ ٗ أٜهّا. ؾكس اقتكط ؾِٗ ا٭خباضٜٸ كتًؿ١ّ

ٟٸ ْٕٛع َٔ أْٛاع ا٫دتٗاز بايتشًٌٝ ٚا٫غتس٫ٍ  ؾِٗ َؿاز ايطٚاٜات, ٚاعتدلٚا اقذلإ أ

٥ط٠ ا٫دتٗاز ٗ سسٚز ن٬ّ ٕ زاٚٵ. ؾٗ٪٤٫ ٜطٳ(25)ايعكًٞ ٚايعك٥٬ٞ أَطّا َصََّٛا

تؿتٌُ ايطٚاٜات ع٢ً ْٝع » طٸ ايعاًَٞ َا َهُْٛ٘:. قاٍ ايؿٝذ اُؿ×إعكّٛ

ٚٗ  .أٚ ٫ ْػتطٝع ;ؾإَا إٔ ْػتطٝع اغتدطاز سهِ إػأي١ َٔ ايطٚاٜات ;ا٭سهاّ

ُٸ; اؿاي١ ايجا١ْٝ ْعٌُ با٫ستٝاٙ  .(26)«^١طبكّا ٭َط ا٭٥
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ٜعٌُ ا٭قٛيٕٝٛ ٗ ؾِٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً  ,ٖصا ايطأٟ ا٭خباضٟ َكابٌٚٗ 

تٛٚٝـ ا٭زي١ ٚايتش٬ًٝت ايعك١ٝ٥٬, ٜٚعتكسٕٚ إٔ ٖٓاى ٗ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ سهُّا 

 ؾُٝع ا٭َٛض اييت وتاز إيٝٗا اٱْػإ ٗ ْٝع ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠, ٚقس قسض ؾٝٗا ْلٌّ

ٕٛ ٕٛنًٓ أٜهّا )غٛا٤ ع٢ً م  عٓس ايٓيبٸ َٛدٛزٷ ٕ ٖصا ايٓلٸأدع٥ٞ(, ٚ ٞ أٚ ع٢ً م

ُٸ ,|ا٭نطّ ٌٸ^١ إعكٌَٛٚبعسٙ عٓس ا٭٥ دٗس  . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜٓكبٸ ن

ِٕ ٚغعٞ اجملتٗس ٗ ايعجٛض ع٢ً شيو ايٓلٸ أٚ  خامٸ ايؿطعٞ )غٛا٤ ع٢ً ؾهٌ سه

ٜعٌُ يًكٝاّ بٛٚٝؿت٘  ُا مل ٜػتطع ايٛقٍٛ إٍ شيو ايٓلٸنُٔ ايعُّٛ(, ٚنًٓ

ض٠ شلصا ايٓٛع َٔ َٔ ا٭قٍٛ إكطٻ ,أٚ اؿهِ ايٛاٖط١ٟٝ ايٛاٖط١ٜ ع٢ً ؼسٜس اؿذٸ

 .(27)«إٛاضز

َٔ ايسٜٔ,  طٜٔ ا٫دتٗاز َع٢ٓ ايػعٞ ايعك٬ْٞ ٗ ؾطٕطبعض إؿٚه ٜٚط٣

ٕٵستٸ ,ايؿطعٞ ـ باغتٓباٙ اؿهِ سٝح ٜكّٛ اجملتٗس ـ بػبب ؾكسإ ايٓلٸ نإ  ٢ ٚإ

ٕ سلٛي١ٝ ايسٜٔ ٚٵأٚي٦و ايصٜٔ ٜطٳّٝا. ٚٗ ا٭غاؽ إٕ ا٫دتٗاز َٔ ٚد١ٗ ْٛط ؾُٗ٘ ٚٓٸ

إٛاضز إٓكٛق١, ٚإطاز  ذاٍل ١َٝ ٜتعًَٓع٢ٓ اؾتُاي٘ ع٢ً ا٭قٍٛ ٚإعاٜرل ايهًٓ

 ١ٝ يًسٜٔ, ٚيٝؼ خكٛم أسهاَ٘ اؾع١ٝ٥.َٔ إٓكٛق١ ٖٛ ا٭ٖساف ٚإعاٜرل ايهًٓ

ٔ ٜط٣ ٖ٪٤٫ إٔ سلٛي١ٝ ايسٜٔ تعين اؾتُاي٘ ع٢ً ا٭قٍٛ ٚا٬ٕنات اييت ّه

يًؿكٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إيٝٗا ؼسٜس َا إشا نإ َكسٚض َا دا٤ ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٫دتٗاز َٔ ٚد١ٗ ْٛط ٖ٪٤٫  .إٔ ٜهُٔ تًو ايػا١ٜ ٗ ايعكط ايطأٖ أّ ٫

أٚغع; ؾٗٛ  ٜهٕٛ ؾا٬َّ يسا٥ط٠ٺ ٜكّٛ ع٢ً ايٓكٛم زا٥ُّا, َٚٔ خ٬ٍ تؿػرلِٖ يًٓلٸ

َٸعٔ ايعًِ با٭س عباض٠ْ ١ يًؿطٜع١. َٚٔ ٖٓا قٌٝ َا هاّ اؾع١ٝ٥ ٚا٭ٖساف ٚإعاٜرل ايعا

ٔٸ١ ُٖا إكسضإ ايط٥ٝػإ يًؿطٜع١, إٕ ايهتاب ٚايػٓٸ» َعٓاٙ: ١ ايهتاب ٚايػٓٸ ٚيه

ٟٸ إٜػ٫ٝٓ  ٌٸ آخط. إٕ نإ إطاز َٔ ٚدٛز ايٓلٸ َكسٕض عٔ أ ٖٛ أْ٘ قس  َػأي١ٺ ٗ ن

ٌٸ ٚضز ْلٸ ٗ إٔ ايٓكٛم إٛدٛز٠ ٫ تؿٞ بتًب١ٝ ْٝع  ٬ ؾٳٖوؾ َػأي١ٺ ٗ ن

ا٭سساخ, ٚأَا إشا أضزْا إعاز٠ ا٭سساخ ايٛاقع١ إٍ ا٭قٍٛ ٚايهٛاب٘ ايعا١َ ؾإٕ 

 .(28)«ايٓكٛم ايؿطع١ٝ غتهٕٛ ناؾ١ّٝ

 :َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ا٫ػاٙ شٖب ايػعايٞ ـ بعس تكػِٝ أسهاّ اٱغ٬ّ ايٓٛط١ٜ إٍ

ػا٥ٌ إطتبط١ بايؿك٘ ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ, ٖٚٞ: إػا٥ٌ ١ٝ ـ إٍ ايكٍٛ بإٔ إٚٚٓٸ ;قطع١ٝ
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ٚإػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ  ;ٌ ايؿكٗا٤بٳٚإػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ اجملُع عًٝٗا َٔ قٹ ;ايؿك١ٝٗ ايكطع١ٝ

ٕ ايصٟ ٜبسٚ يٓا إٔ إ :١ٝ. ٚضأ٣ إٔ ايكػِ ا٭خرل ٖٛ ايصٟ ٜسٚض سٛي٘ ا٫دتٗاز, ٚقاٍايٛٓٸ

ِٷ َعٝٸٔ ٗ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ إػا٥ٌ. ٚع٢ً أغاؽ ٖصا ايطأٟ شٖب  ايؿاضع يٝؼ ي٘ سه

ٌٸٚنٚط ,إدتاض عٓسْا ـ ٖٚٛ ايصٟ ْكطع ب٘»إٍ ايكٍٛ:  فتٗس  ٧ إدايـ ؾٝ٘ ـ إٔ ن

ِٷٝات َكٝبٷٗ ايٛٓٸ  .(29)«ٔ هلل تعاٍَعٝٻ , ٚأْٗا يٝؼ ؾٝٗا سه

ايتدط١٦ ٗ َٚٔ ٖٓا ناْت إسس٣ ْتا٥ر عح داَع١ٝ ٚنُاٍ ايؿطٜع١ َػأي١ 

ايكٍٛ  َكابٌ. إٕ ايتدط١٦ تأتٞ ٗ (30)عًٝٗا إْاع ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٖٚٞ َػأي١ْ .ا٫دتٗاز

ّ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ آضا٤ كتًؿ١ سٍٛ بايتكٜٛب. ٚع٢ً أغاؽ َصٖب ايتدط١٦ يٛ قسٻ

ٟٕ تهُٕٛا بٳطٴؾٚاسس  َٛنٕٛع , ٚاسس ْٝع ٖصٙ اٯضا٤ خاط١٦, أٚ ٫ ٜكضٸ َٓٗا غ٣ٛ ضأ

غا٥ط تهٕٛ , ٚٚاسسّا ؾك٘ َٔ بٌ كتًـ اٯضا٤ ا٫دتٗاز١ٜ ٜهٕٛ ايكشٝض ْ٘أٟ إ

 يًٛاقع. ا٫دتٗازات ا٭خط٣ كايؿ١ّ

ٜصٖب ايكا٥ًٕٛ بايتكٜٛب إٍ ا٫عتكاز بإٔ إٛاضز غرل  ,ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َكابٌٚٗ 

ٕ اجملتٗس إٔ ايؿطٜع١ مل تكسض سهُّا ٗ ٖصٙ إٛاضز, ٚأإٓكٛق١ ٫ سهِ شلا, ٚ

 .(31), ٚبعس إقساض اؿهِ ٜهٕٛ َكٝبّا ٫ قاي١ادتٗازٙ ؾٝٗا َباؾط٠ّ ّاضؽ

ٜٛغـ,  ١ٞ ـ َٔ أَجاٍ: ايكانٞ أبٜٚصٖب إعتعي١ ٚايهجرل َٔ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

اؿػٔ ا٭ؾعطٟ, ٚايباق٬ْٞ, ٚإعْٞ, ٚايػعايٞ ـ  ٞٚقُس بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ, ٚأب

أٚ إشا نإ  ;ٯضا٤ اجملتٗسٜٔ ٕٓكٛق١ تابعٷإٍ ا٫عتكاز بإٔ سهِ اهلل ٗ إٛاضز غرل ا

ط اؿهِ ايٛاقعٞ طإٍ َا قس أْؿأ سهُّا آخط, ٚنإ ادتٗاز اجملتٗس كايؿّا ي٘, تػٝٻ

ِٕ(32)ٜٛاؾل ادتٗاز اجملتٗسص ٗ إٛاضز غرل  . ؾًٛ شٖبٓا إٍ ايكٍٛ بعسّ ٚدٛز سه

ٜٔ, نإ ٖصا ٖٛ إٓكٛق١ ٗ ايٛاقع, ٚنإ اؿهِ ٗ شيو تابعّا ٯضا٤ اجملتٗس

ٕٵ ;ايتكٜٛب ا٭ؾعطٟ ِٷ ٚإ ٚخايؿ٘ ا٫دتٗاز, ؾإٕ شيو  ,ٗ ايٛاقع نإ ٖٓاى سه

ٛٸ ,ٟ إٍ تػٝرل اؿهِ ايٛاقعغٝ٪زٸ ي٘ إٍ َا ٜتطابل َع ضأٟ اجملتٗس, نإ ٖصا ٚؼ

 .(33)ٖٛ ايتكٜٛب إعتعيٞ

 كـ ايؿطٜع١ باؾاَع١ٝ ٚايهُاٍ ـٚطبكّا يًُب٢ٓ ايه٬َٞ ايؿٝعٞ ـ سٝح تتٸ

ِٷ ٢ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ إٛاضز غرل ستٸ ,طثابت ٫ ٜتػٝٻ ٜهٕٛ ٖٓاى ٗ ايٛاقع سه

ُا بٳُا أَهٔ يًُذتٗس إٔ ٜكٝب ٗ اغتٓباط٘ ٖصا اؿهِ ايٛاقعٞ, ٚضٴبٳٚضٴ .إٓكٛق١
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 ,٘ إشا بصٍ ٗ ادتٗازٙ َٔ أدٌ إقاب١ ايٛاقع غا١ٜ دٗسٙ نإ َأدٛضّا٘, ٚيهٓٸبٵمل ٜكٹ

 َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٫ ٜتططٸم ايٓكل إٍ ايؿطٜع١. .٢ إشا مل ٜكب ايٛاقعستٸ

 

َٸ ب١ ع٢ً عح ايؿُٛي١ٝ ٚايهُاٍ ٚايؿطٜع١ اؾتُاٍ ١ إذلتِّإٕ َٔ بٌ ايٓتا٥ر اشلا

َٳ ايسٜٔ ع٢ً زٚي١ٺ أْهط ٚدٛز َجٌ ٖصٙ ا١َٕٛٛٓ ايتٓؿٝص١ٜ  ٔٵ١ََٛٛٓٚ تٓؿٝص١ٜ. ٖٚٓاى 

ٌُ َٔ اٱَا١َٝ ـ اغتٓازّا إٍ ٕكابٌ شٖب ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ٚإتهًٚٚٗ ا ;ٗ ايسٜٔ

 .(34)ػ١ ايتٓؿٝص١ٜ ٗ ايسٜٔسلٛي١ٝ ايسٜٔ ـ إٍ ايكٍٛ بهطٚض٠ إ٪غٸ

قٛاعس  ٌ ايسٜٔ ٗ اؿهِ ٫ ٜعين تأغٝؼٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ايكٍٛ بتسخټ

ٚىٓط٧  ,ايعك١ٝ٥٬س بعض ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ ٚأقٍٛ دسٜس٠, بٌ ّهٔ يًؿاضع إٔ ٜ٪ٜٸ

ثابت,  ٌ ايسٜٔ ٗ اؿهِ أَطٷبعهٗا اٯخط, ٜٚبسٟ ضأٜ٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ. إٕ أقٌ تسخټ

ُٻإِا ا٫خت٬ف ٜهُٔ ٗ َكساض ٚنٝؿ١ٝ ٖصا ايتسخټ ك١ يًٓكٛم ٌ. إٕ ايسضاغ١ إع

ايس١ٜٝٓ تجبت إٔ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٜؿتٌُ ع٢ً بٝإ ْٝع ا٭سهاّ إطتبط١ بأؾعاٍ 

ٗ ٚتًب١ٝ استٝادات اؿه١َٛ ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ, ايبؿط ٗ ٌ, ٖٚسا١ٜ ؿإهًٖ

ٚٵضزيٌٝ ع٢ً شيو ايطٚاٜات اييت تؿرل إٍ ا ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ. ٚخرلٴ ٌاجملاي  يسٻ

ضٚاٖا ايؿٝذ  ,قشٝش١ ؾكس ٚضز ٗ ضٚا١ٜٺ ;ا٭غاغٞ ٚاؾٖٛطٟ يًشانِ اٱغ٬َٞ

غ٬ّ ع٢ً ٔػ١ أؾٝا٤: ع٢ً ايك٠٬ ين اٱبٴ»قاٍ: أْ٘  ×ايهًٝين, عٔ اٱَاّ ايباقط

ٟٸٚايكّٛ ٚاي١ٜ٫ٛ, قاٍ ظضاض٠: ؾكًتٴ ٚايعنا٠ ٚاؿرٸ َٔ شيو أؾهٌ؟ ؾكاٍ:  ٤ٞٺؾ : ٚأ

ٔٸ٭ ;اي١ٜ٫ٛ أؾهٌ ٔٸ ٚايٛايٞ ٖٛ ,ْٗا َؿتاسٗ ِٸ... ايسيٌٝ عًٝٗ َط ٚغٓاَ٘ شض٠ٚ ا٭ :قاٍ ث

 . (35)«بعس َعطؾت٘ ,َاّؾٝا٤ ٚضنا ايطٓٔ ايطاع١ يٲَٚؿتاس٘ ٚباب ا٭

ٚٵضمتٸ ايتأنٝس ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ نُٔ اٱؾاض٠ إٍ  اٱَا١َ ٗ اؿٝا٠ ـ ع٢ً  زٳ

ٛٸقٗا  ع٢ً غا٥ط ا٭سهاّ ٚايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬. تؿ

ٜصٖب اٱَاّ اـُٝين ـ اْط٬قّا َٔ سلٛي١ٝ ٚنُاٍ ايؿطٜع١ ـ َٔ خ٬ٍ 

ا عكًّٝا, إٍ اؾتُاٍ ايسٜٔ ع٢ً ا٫يتؿات إٍ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات, ٚا٫غتس٫ٍ عًٝٗ

ّٕ ٟٸ ْٛا  .(36)ػ١ تٓؿٝص١ٜٚزٚي١. َٚٔ ٖٓا هب إٔ ٜؿتٌُ ايسٜٔ ع٢ً ْٛاّ َٚ٪غٸ تٓؿٝص

١ بايؿٝع١ ُٕٛ ٚايؿكٗا٤ ٗ إكازض ايه١َٝ٬ ٚايؿك١ٝٗ اـاقٸيكس شٖب إتهًٚ
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َٸ»ٍ تعطٜـ اٱَا١َ بكٛشلِ: إ  .(37)«١ ٚعاي١ٝ ع٢ً أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝاض٥اغ١ عا

ٍٸ ٍٕ ٚقس اغتس  اـٛاد١ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ ع٢ً ٚدٛب ْكب اٱَاّ باغتس٫

ٚٸ عكًٞ ع٢ً مٛ قٝإؽ ـٷ»ٍ; إش ٜكٍٛ: َٓطكٞ َٔ ايؿهٌ ا٭ , ْكب اٱَاّ يط

 .«ع٢ً اهلل ع٢ً اهلل, إشٕ ْكب اٱَاّ ٚادبٷ ٚايًطـ ٚادبٷ

طـ ٖٛ َا ايً»نُٔ ؾطح ايعباض٠ اٯْؿ١:  ,ٞ ٗ تعطٜـ ايًطـ١َ اؿًٓٚقاٍ ايع٬ٓ

ٜٙ ,ٚأبعس َٔ ؾعٌ إعك١ٝ ,ـ َع٘ أقطب إٍ ؾعٌ ايطاع١ٜهٕٛ إهًٖ  ٚمل ٜهٔ ي٘ س

 .(38)«ؾا٤اٱ ٚمل ٜبًؼ سسٸ ,ٗ ايتُهٌ

ثبت إٔ »ٚقاٍ اـٛاد١ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ ٗ اغتد٬م ْتٝذ١ قاعس٠ ايًطـ: 

. أْ٘ غبشاْ٘ .ٖٓا.اٖ ُاتع٢ً اهلل, َٚٔ إػًٖ ْكب اٱَاّ َا زاّ ايتهًٝـ باقّٝا ٚادبٷ

ٌٸ َا هب عًٝ٘, ؾٝهٕٛ اٱَاّ َٛدٛزّا, ٖٚٛ إطًٛب  .(39)«٫ ى

٢ ٜتٛٓي ×إٕ اٱَا١َ ٗ ؾهط اٱَا١َٝ تعين خ٬ؾ١ اهلل ٗ ا٭ضض. ٚإٕ اٱَاّ

َٸ |ا٭نطّ خ٬ؾ١ ايٓيبٸ  ;٘ ايج٬ث١, ٖٚٞ: تبًٝؼ ايسٜٔ ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ َعّٜٓٛاٗ َٗا

 .(40)ض٠ ايٓٛاّ ايػٝاغٞٚإزا ;ٚايكها٤ بٌ ايٓاؽ

ـ بعس ايؿطا٥٘ ط ٜط٣ اٱَاّ اـُٝين إٔ اؿانِ ٗ عكط ايػٝب١ هب إٔ ٜتٖٛؾ

َٸ١, َجٌ: ايعكٌ ٚايتسبرل ـ   ;«ايعًِ بايكإْٛ»ع٢ً ؾططٌ أغاغٌٝ, ُٖٚا: ايعا

إشا نٓا ْعتكس إٔ ا٭سهاّ اييت ؽلٸ بٓا٤ اؿه١َٛ »ٚقاٍ ٗ شيو:  .«ايعساي١»ٚ

ٕ ايؿطٜع١ تٓبص ايؿٛن٢, نإ يعاَّا عًٝٓا تؿهٌٝ أ, ٚتعاٍ َػتُط٠ّاٱغ١َٝ٬ ٫ 

, أٚ اعتس٣ عًٝٓا ١ إشا زُٖٓا عسٌّخاقٸٚاؿه١َٛ. ٚايعكٌ وهِ بهطٚض٠ شيو, 

ٛٸ .َٔ دٗازٙ ٚزؾع٘ ٫ بٴسٻ َعتسٺ ْطٖب بٗا  ٠ٺٚقس أَط ايؿطع بإٔ ْعسٸ شلِ َا اغتطعٓا َٔ ق

ٚٸ ٚٸ عس اعتس٣ عًٝٓا َجٌ َا اعتس٣ عًٝٓا,  ٔٵَٳ ْطزٸعٓا ع٢ً إٔ ْا, ٜٚؿذٸاهلل ٚعس

ٌٸْكاف إًّٛٛ ٚاغتد٬م سٓكإٚنصيو ٜسعٛ اٱغ٬ّ إٍ  شيو  ٘ ٚضزع ايٛامل, ٚن

 .(41)«ق١ٜٛ وتاز إٍ أدٗع٠ٺ

ٞٸ ايؿكٝ٘ ٖٛ ايصٟ ٜتٍٛ ٗ عكط ايػٝب١  ٚقس شٖب زلاست٘ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايٛي

ٌ ظُٝع ق٬سٝات أعبا٤ تؿهٌٝ اؿه١َٛ ٚتٓؿٝص ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬, ٜٚتهٓؿ

ُٸ ٘ٷ»ٚقاٍ ٗ شيو: , ^١ ا٭طٗاضا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥  إشا ْٗض بأَط تؿهٌٝ اؿه١َٛ ؾكٝ

َِٓٗ, ٚٚدب ع٢ً ايٓاؽ  |ؾإْ٘ ًٜٞ َٔ أَٛض اجملتُع َا نإ ًٜٝ٘ ايٓيبٸ عامل عازٍ
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ٕ ٜػُعٛا ي٘ ٜٚطٝعٛا. ًّٚو ٖصا اؿانِ َٔ أَط اٱزاض٠ ٚايطعا١ٜ ٚايػٝاغ١ يًٓاؽ أ

ع٢ً َا ّتاظ ب٘ ايطغٍٛ ٚاٱَاّ َٔ  ,×ٚأَرل إ٪ٌَٓ |َا نإ ًّه٘ ايطغٍٛ

ِّؾها٥ٌ َٚٓاقب خاقٸ شلِ إٔ ىايؿٛا تعايِٝ ايؿطع, أٚ ١; ٭ٕ ؾها٥ًِٗ مل تهٔ ؽ

ٛٻهللا ُٛا ٗ ايٓاؽ بعٝسّا عٔ أَطٜتشٓه ض اهلل اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ايؿع١ًٝ . ٚقس ؾ

ٛٸض إٍ ايٓيبٸ َٔ  ×ٚأَرل إ٪ٌَٓ |إؿطٚض تؿهًٝٗا ٗ ظَٔ ايػٝب١ ْؿؼ َا ؾ

ُٸ اٍ, ٚدبا١ٜ اـطاز, أَط اؿهِ ٚايكها٤ ٚايؿكٌ ٗ إٓاظعات, ٚتعٌٝ اي٠٫ٛ ٚايع

ٕٷ ْع ٗ ْؿػ٘  ٔٵَٳ ٚتعُرل ايب٬ز, غا١ٜ ا٭َط إٔ تعٌٝ ؾدل اؿانِ اٯٕ َطٖٛ

 .(42)«ايعًِ ٚايعسٍ

ٍٸ ًَٞ ع٢ً نطٚض٠ اؾتُاٍ ايسٜٔ ع٢ً ايسٚي١ اٯدٛازٟ  ايؿٝذ ٚقس اغتس

ٕٕ إٕ اٱغ٬ّ عباض٠ْ...»ػ١ ايتٓؿٝص١ٜ قا٬ّ٥: ٚإ٪غٸ َتهاٌَ ٚسه١َٛ, ٚمل  عٔ نٝا

أٚ  ٘ٚتهًٝـ ايؿطز ػاٙ خايك ,ٜكتكط ع٢ً فطٸز بٝإ َػا٥ٌ ا٭خ٬م ٚايعطؾإ

ؿٌ, ٜٚطًب ؾإٕ اٱغ٬ّ عٓسَا ٜطغِ ايططٜل يًُهًٖ ;ع٬قت٘ َع إخٛت٘ ٗ اٱْػا١ْٝ

َِٓٗ إٔ ٜهْٛٛا َػ٪ٚيٌ بإظا٤ شيو, ٚإشا نإ اٱغ٬ّ قس دا٤ يٝشٍٛ زٕٚ اْتؿاض 

طػٝإ ايطٛاغٝت, ؾإٕ  ْٝع ايتٝاضات ايباط١ً, ٜٚكهٞ ع٢ً ايعسٚإ, ٚايٛقٛف نسٸ

ٛاغط١ إقا١َ اؿه١َٛ, ٫ٚ ّهٔ شلصا اشلسف إٔ ٜهٕٛ ب شيو ٫ ّهٔ ؼكٝك٘ إ٫ٓ

 .(43)«َٔ زٕٚ غٝاغ١ٺ

ٚٵضَكباح ايٝعزٟ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ب ايؿٝذٚقس شنط   ٫ ؾٳٖو»إش ٜكٍٛ:  ;ٙ أٜهّاسٳ

َٸ ١ اٱغ١َٝ٬. إٕ استُاٍ إٔ ٜٓهط ٗ إٔ اٱغ٬ّ ٜط٣ نطٚض٠ ٚدٛز اؿه١َٛ يٮ

ـٺ ,ايكُت ٗ ٖصٙ إػأي١أٚ ًٜتعّ داْب  ,ايسٜٔ نطٚض٠ ٚدٛز اؿه١َٛ  َٓت

ات ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ات ٚايٝكٝٓٝٸٚعًٝ٘ ؾإٕ أقٌ ٖصٙ إػأي١ َٔ ايكطعٝٸ .بايهاٌَ

ٚنٝؿ١ٝ  ,ؾٝكع ٗ خكٛم نٝؿ١ٝ اؿه١َٛ ؽ. ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ عحٺإكسٸ

سٝح هب اغتذ٩٬ٖا  ,َٚا إٍ شيو ٚق٬سٝات٘ٚسسٚز ٚٚا٥ؿ٘  ,تعٌٝ اؿانِ

 .(44)«١ ايكطع١ٝبٛاغط١ ايهتاب ٚايػٓٸ

ايػٝاغ١  فاٍإٕ َطايب ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ تجبت إٔ اٱغ٬ّ قس اؾتٌُ ٗ 

 ٍٕ ٝٳِ, سٝح ّهٔ ا٫غتٓاز إٍ ٖصٙ ايكٛاعس )قٛاعس ايؿك٘ ٚقٹٚاؿهِ ع٢ً أقٛ

٠ عسّ ايػٝاغ١. َٚٔ بٌ ٖصٙ ا٭َٛض ّهٔ يٓا تػ١ُٝ: قاعس فاٍايػٝاغٞ( ٗ 
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١, ْٚؿٞ ايػبٌٝ, ٚسط١َ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايػرل, ٚإػاٚا٠, ٚايؿٛض٣, ٚإكًش١, ٚايتكٝٸ

: ايتاي١ٝا٫دتُاعٞ ّهٔ تػ١ُٝ ايكٛاعس  اٍٚٗ اجمل .اٱعا١ْ ع٢ً اٱثِ ٚايعسٚإ

ز, ٚايتعإٚ, طٳايعساي١, ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ايٓٛاّ, ٚايٛؾا٤ بايعكٛز, ْٚؿٞ ايعػط ٚاَؿ

 فاٍنُا ّهٔ ا٫غتٓاز ٗ قٛاعس ايؿك٘ ايػٝاغٞ ٗ  ١ ٚايدلا٠٤.ٚايسع٠ٛ, ٚاي٫ٜٛ

ايػًط١ٓ, ٚاٱسػإ, ٚغٛم إػًٌُ, ٚقٛاعس ايؿك٘ ايػٝاغٞ.  قٛاعس:ا٫قتكاز إٍ 

ا٭َين ٚايعػهطٟ ّهٔ ا٫غتٓاز إٍ قاعس٠ سط١َ زّ إػًِ, ٚا٭َٔ,  اٍٚٗ اجمل

 .(45)ٚسكا١ْ ايػؿطا٤, ٚايكًض, ٚإكاب١ً بإجٌ

َٳ ,ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َكابٌٚٗ   ٔٵاييت ٜصٖب إيٝٗا أنجط ايعًُا٤, ٖٓاى َٔ ايعًُا٤ 

ٕ ايسٜٔ ٫ أع١ٝ, ُٚٵشٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ تسبرل سٝا٠ ايٓاؽ ٜٛنٌ إٍ عكٛشلِ اَؾ

١ٝ ٫ٚ ٗ ٚنع ايدلاَر, ٚإِا ٜهتؿٞ ببٝإ ا٭َٛض ايهًٓ ,ٌ ٗ اؾع٥ٝاتٜتسخٸ

 .(46)ٚإػا٥ٌ ا٭غاغ١ٝ

َٸتٗا; ٚشيو ٭ٕ تعايِٝ ايسٜٔ َٔ  ايٛانض أْ٘ ٫ ّهٔ ايكبٍٛ بٗصٙ ايٓٛط١ٜ بط

ّٕباٱناؾ١ إٍ بٝإ ايهًٓ ,اٱغ٬َٞ ١ََٛٛٓٚ  خامٸ ٝات, قس اؾتًُت ع٢ً تكسِٜ ْٛا

ُٸ ٗ عكط  ^١ إعكٌَٛثابت١ ؾُٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ, أ٫ ٖٚٛ ْٛاّ إَا١َ ا٭٥

ٞٸ  .(47)َع يًؿطا٥٘ ٗ عكط ايػٝب١ايؿكٝ٘ اؾا اؿهٛض, ٚسان١ُٝ ايٛي

٭ٕ اٱَا١َ ٗ  ;إٕ ايٓٛاّ إجايٞ يٲَا١َٝ ٜػتٓس إٍ قٝاز٠ اٱَاّ إعكّٛ

ِٸ  خ٬ؾ١ ايٓيبٸ ×ٚٚا٥ـ اٱَاّ ايؿهط ايؿٝعٞ تعين خ٬ؾ١ اهلل ٗ ا٭ضض. ٚإٕ َٔ أٖ

َٸ |ا٭نطّ ٚايكها٤ بٌ  ;٘ ايج٬خ, ٖٚٞ: تبًٝؼ ايسٜٔ ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ َعّٜٓٛاٗ َٗا

 .(48)ٚإزاض٠ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ;ايٓاؽ

ٞٸ ٕٵ نُا إٔ ايؿكٝ٘ ـ ٗ ايٓٛاّ ايػٝاغ مل  إطًٛب يًؿٝع١ ٗ عكط ايػٝب١ ـ ٚإ

َٸُٗا ٗ عكط ايػٝب١, ٜٚتٛٓيأْ٘ ٚقٝټ ّا أٚ إَاَّا, إ٫ٜٓهٔ ْبٝٸ ١ ٚايكها٤ ٢ ظعا١َ ا٭

×كّٛايؿطعٞ, ٚايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ يًؿٝع١ ٗ غٝب١ اٱَاّ إع
(49). 

طٌ ٗ تتعٸ ×ٌٖ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ْٝع ٚٚا٥ـ َٚٓاقب اٱَاّ إعكّٛ

ـٺ ٌٸ عكط ايػٝب١, ٫ٚ ٜهٕٛ أَاّ ايؿٝع١ َٔ تهًٝ ؾ٤ٞ إٍ سٌ ٚٗٛض  غ٣ٛ تعًٝل ن

ُٸ ;اٱَاّ, أّ هب ع٢ً بعض إ٪ٌَٓ إٔ ٜهطًع بٗصٙ ا٭َٛض  ١ٝ؟ٕا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ ا٭ٖ

 ٕ سلٸإ :َؿازٖا ٍ ايؿكٗا٤ ْكٌ إٍ ْتٝذ١ٺَٔ خ٬ٍ ايبشح ٗ ا٭زي١ ٚأقٛا
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ب١ٝ ٗ عكط ايػٝب١, ٚايهُا١ْ ايتٓؿٝص١ٜ يٮسهاّ ايعػهط١ٜ ػٵٟ ٗ ا٭َٛض اؿٹايتكسٸ

َٸ ١, ٜكع ع٢ً عاتل ايؿكٗا٤ اؾاَعٌ يًؿطا٥٘, غٛا٤ ٚا٭َٛض إطتبط١ بإكاحل ايعا

أنإ شيو عهِ ايٛٚٝؿ١ ٚايتهًٝـ, أٚ إٓكب ايؿطعٞ ايصٟ ٜعطف باغِ اي١ٜ٫ٛ 

إٕ تطبٝل اؿسٚز ـ ايٛاضز٠ ٗ ايدلْاَر »ايعا١َ. قاٍ ايؿكٝ٘ إعاقط ايػٝس اـ٥ٛٞ: 

َٸ ١ ٚغ١َ٬ اجملتُع, َٔ ايتُٓٛٝٞ يٲغ٬ّ ـ إِا ٜأتٞ تؿطٜع٘ ٗ إطاض إكًش١ ايعا

٫ٚ ّهٔ شلصٙ  .٠ ايؿػاز, ٚاغت٦كاٍ اؾطا٥ِ ٚايطػٝإ ٚايعسٚإأدٌ سػِ َازٸ

إش ٫ َسخ١ًٝ ؿهٛض إعكّٛ ٗ  ;بعكط سهٛض إعكّٛ ١ّإكًش١ إٔ تهٕٛ خاقٸ

١ بػ١َ٬ اجملتُع اٱغ٬َٞ, َٚكته٢ اؿه١ُ ٚدٛب ضعا١ٜ ٖصٙ إكًش١ اـاقٸ

إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايٓٛع َٔ  ـ يًؿطٜع١ ٚتعايُٝٗا َٔ إكًش١ َب٢ٓٶاييت دعًت ـ اٱشل١ٝ 

َٸ  .«ّاّا ٚأبسٜٸايتؿطٜعات عا

: إٕ ثاّْٝا»اغتٓازّا إٍ ايهتاب ٚايػٓٸ١:  ,ٚقاٍ ٗ ايكػِ ايجاْٞ َٔ اغتس٫ي٘

١ اييت تػتٛدب نطٚض٠ إدطا٤ ا٭سهاّ اؿه١َٝٛ ا٭زي١ ايٛاضز٠ ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ

ٕٔ ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ ٫ ؽتلٸ١ٝ ب سذٸػٳَطًك١, َٚع زٕٚ آخط. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  بعَ

غٛا٤ َٔ د١ٗ إكًش١ ٚأغاؽ ا٭سهاّ, أٚ َٔ د١ٗ إط٬م  ,ؾإٕ زضاغ١ إػأي١

إٍ اغتُطاض ا٭سهاّ اؿه١َٝٛ يٲغ٬ّ, ٫ٚ ّهٔ إٔ تهٕٛ  ايسيٌٝ, ْاٚط٠ْ

 .«َطس١ً سهٛض اٱَاّ ١ّخاقٸ

بايتايٞ ؾإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ »: ايتاي١ٌٝ زلاست٘ إٍ ايٓتٝذ١ ٚٗ اـتاّ تٛقٻ

 .«ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘, ٚإٕ تطبٝك٘ ٗ عكط ايػٝب١ ٜهٕٛ بأَط ايؿاضع أٜهّا ا٭سهاّ بإم

ٜبسٚ بسّٜٗٝا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعكٌ إٔ »صٜٔ شلصٙ ا٭سهاّ: ٚقاٍ ٗ خكٛم إٓٚؿ

ٌٸ٢ آساز ايٓاؽ َػ٪ٚي١ٝ تٓؿٝص ٖصا ايٓٛع َٔ ٫ ٜتٛٓي أّٜا  ,ؾدٕل ا٭سهاّ, يٝكّٛ ن

بايتكسٟ يتطبٝل اؿسٚز ايؿطع١ٝ; إش ٫  ,ناْت َطتبت٘ َٚكاَ٘ ايعًُٞ ٚا٫دتُاعٞ

ٌٸ ٗ ايٓٛاّ  .«ٚوسخ ايؿٛن٢ ٚا٫نططاب ٗ اجملتُع ,ىؿ٢ إٔ ٖصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ى

١ إٓتٛط, ٖٚٛ هاف إٍ شيو َا ٚضز ٗ ايتٛقٝع ايؿطٜـ ايكازض عٔ اؿذٸٜٴ

يت عًٝهِ, ؾإِْٗ سذٸ ;ؾأَا اؿٛازخ ايٛاقع١ ؾاضدعٛا ؾٝٗا إٍ ضٚا٠ أسازٜجٓا»قٛي٘: 

 .(50)«١ اهلل عًٝهِٚأْا سذٸ

َٳ×أبا عبس اهلل غأيتٴ»ٚدا٤ ٗ ضٚا١ٜ سؿل:  ايػًطإ أٚ  ,ٜكِٝ اؿسٚز ٔٵ: 
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َٳ  .(51)«إيٝ٘ اؿهِ ٔٵايكانٞ؟ ؾكاٍ: إقا١َ اؿسٚز إٍ 

ايتٓٛرل ٚاؿهِ  باٱناؾ١ إٍ ا٭زي١ اييت ُٓض سلٸ ,إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات

إٔ إقا١َ اؿسٚز ٚتطبٝل ا٭سهاّ  ٗ عكط ايػٝب١ إٍ ايؿكٗا٤, تجبت بٛنٕٛح

 .(52)اؿه١َٝٛ ٗ عكط ايػٝب١ َٔ َػ٪ٚي١ٝ ايؿكٗا٤ ٚق٬سٝاتِٗ

طٜٔ ٌَ ٚإتأخِّإتكسِّ ,نبرل َٔ ايؿكٗا٤ ٚقس شنط َا ٜؿب٘ ٖصا ا٫غتس٫ٍ عسزٷ

, ٚايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ (53)ِٗ: ايؿٝذ إؿٝس ٗ نتاب إكٓع١ْٚصنط َٓٚإعاقطٜٔ, 

ٞ ٗ ١َ اؿًٓ, ٚايع٬ٓ(55)ض ايسًُٜٞ ٗ نتاب إطاغِ ايع١ًٜٛ, ٚغ٬ٓ(54)نتاب ايٓٗا١ٜ

ٚٸ(56)نتاب قٛاعس ا٭سهاّ , ٚابٔ ؾٗس (57)ٍ ٗ نتاب ايسضٚؽ ايؿطع١ٝ, ٚايؿٗٝس ا٭

, ٚقُس (59)ل ايهطنٞ ٗ داَع إكاقس, ٚاحملٚك(58)ايباضعٞ ٗ نتاب إٗصب اؿًٓ

 .(61), ٚايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ نتاب ايكها٤(60)سػٔ ايٓذؿٞ ٗ دٛاٖط ايه٬ّ

طبكّا ؾاَع١ٝ ايؿطٜع١ ٜعتدل اؾتُاٍ ايسٜٔ ع٢ً ايسٚي١ ٚايٓٛاّ ايتٓؿٝصٟ أَطّا ٚ

ـٷإٍ اؿسٸ ايصٟ ّهٔ ايكٍٛ َع٘ بإٔ تؿهٌٝ اؿه١َٛ تهً, نطٚضّٜا يكٞ ع٢ً ُأ ٝ

, ٚهب ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜباؾط ايكٝاّ ٌ اهلل َباؾط٠ّبٳعاتل ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘ َٔ قٹ

ِٸ ,بٗصا ايتهًٝـ بٓؿػ٘ شيو بأَطٙ ٚإشْ٘. نُا ٜػتؿاز شيو َٔ ن٬ّ اٱَاّ  أٚ إٔ ٜت

ٞٸ ١ٓٛ ٚامٕل...»إش ٜكٍٛ:  ;×عً  ٫ٚ غػب ,َٚا أخص اهلل ع٢ً ايعًُا٤ إٔ ٫ ٜكاضٸٚا ع٢ً ن

ٚأعًُِٗ  ,ايٓاؽ بٗصا ا٭َط أقٛاِٖ عًٝ٘ إٕ أسلٸ»آخط:  ٚقٛي٘ ٗ َٛنٕع ;(62)«ًَّٛٛ

 .(63)«بأَط اهلل ؾٝ٘

دعً٘ اهلل ٭نؿأ ايٓاؽ ٚأدسضِٖ َكاّ ايععا١َ َٔ أؾطاز  ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصا سلٌّ

َٸ ١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايؿطع ٗ أَط اؿهِ ٚايػٝاغ١. ٚبصيو ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ تهًٝـ ا٭

ٌٕأٚ ٜت٫ٓٛ ,ٙ َباؾط٠ّسٝح هب عًٝ٘ إٔ ٜت٫ٓٛ ;ايؿكٝ٘ ٕٕ ٙ آخط بتدٜٛ  َٓ٘. ٚإش

إٍ ا٫عتكاز بإٔ انتؿا٤ ايؿكٗا٤ بأَط اٱؾطاف ع٢ً أزا٤  قس ٜصٖب ؾدلٷ

إٔ سكا٥ل ايتاضٜذ تجبت إٔ  إ٫ٓ .َٔ قٝاَِٗ بتؿهٌٝ اؿه١َٛ بأْؿػِٗ ايسٚي١ خرلٷ

ا ٜٓتٗذٕٛ غٝاغ١ ٜعًُٕٛ ِٖ ضداٍ ايػًط١ ٚايػٝاغ١ َُٗا بًػٛا َٔ ايك٬ح إِ

ٝٸ ّٚهٔ اٱؾاض٠ إٍ َكازٜل يصيو ٗ  .تٗا أٚ نطٚضتٗابأْؿػِٗ ع٢ً ؼسٜس قٛاب

 :عا٤ بٛنٕٛحس ٖصا ا٫زٸت٪ٚن ايتاي١ٝاؿه١َٛ ايكؿ١ٜٛ ٚايكاداض١ٜ ٚايب١ًٜٛٗ. ٚاؿازث١ 

ؾطف, إٍ ايٓذـ ا٭ بعٜاض٠ٺ ,قبٌ تتٛه٘ ًَهّا ع٢ً ايعطام ,قاّ إًو ؾٝكٌ طا٭ٍٚص
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ّٷ»ٚطًب َٔ عًُا٤ ايسٜٔ ٗ سٝٓٗا قا٬ّ٥:   اْتدبْٛٞ ًَهّا ع٢ً ايعطام بػ١ُ أْٞ خاز

ٚؼهِٝ أضنإ  ,٘ بعس إٔ متٸ تتٛه٘ ًَهّاٚيهٓٸ ,«ٚاَطِٖ٭ يًعًُا٤ َٚطٝعٷ

ٛا عٔ ٗؿُن»ٜكٍٛ شلِ ؾٝٗا:  ,ؾسٜس٠ ايًشٔ إٍ عًُا٤ ايٓذـ ًٖهت٘, أضغٌ ضغاي١ّ

 .(64)«بهِ َا ؾ٦تٴ ؾعًتٴ ٚإ٫ٓايتسخٸٌ ٗ أَط اؿه١َٛ, 

ٕ اؿه١َٛ ٚإزاض٠ اجملتُع اٱغ٬َٞ تٓؿأ ـ طبكّا يط١ٜ٩ اٱغ٬ّ ـ َٔ إسٝح 

ِٸ ٗ اٱطاض ايصٟ  اٱّإ ٚايعٗس اٱشلٞ ٚايؿإٔ ايطبٛبٞ ؾإٕ ايتؿطٜع ٚتطبٝل ايكإْٛ ٜت

ٞٸإتطزل٘ ايؿطٜع١, ٚ ٕٚ َٔ قبٌ اهلل إأش ٕ ايصٟ ٜطبٸل ايكإْٛ ٚايتؿطٜع اٱشلٞ ٖٛ ٚي

ٌٸ َكابٌٚٗ  .اهلل ٞٸ ؾدٕل شيو ٜطًل ع٢ً ن اهلل َكطًض  وهِ بػرل إشٕ ٚي

. َٚٔ ٖٓا هب إٔ ٜكّٛ ايسٜٔ ع٢ً أغاؽ ايسٚي١ ٚايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ; ٚشيو (ايطاغٛت)

ّٷ ٜات ٚاٱضاز٠ ف ٗ ا٭َٛاٍ ٚا٭ضٚاح ٚايٓٛاَٝؼ ٚتكٝٝس اؿطٸيًتكطټ ٭ٕ اؿهِ ٬َظ

سّا َٔ قبٌ ف ايٛاغع إشا مل ٜهٔ َ٪ٜٻٚإٕ ٖصا ايتكطټ .يٮؾدامايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

اّ ٗ ١ اؿٓهَٚٔ ٖٓا ناْت َؿطٚعٝٸ .ايؿاضع غٝهٕٛ َٓسضدّا ؼت عٓٛإ ايػكب

ٝٸبٳاؿه١َٛ ايس١ٜٝٓ تأتٞ َٔ قٹ  ٌ ايٓاؽ.بٳتِٗ َٔ قٹٌ ايسٜٔ, َٚكبٛي

 

سٝح هب ع٢ً  ;ٙ ايؿكٗٞط٠ ٗ ا٫غتٓبأَ ايكهاٜا ايه١َٝ٬ إ٪ثِّ ٖٓاى عسزٷ

داش تًو ايكهاٜا ايؿكٝ٘ إٔ ّاضؽ ع١ًُٝ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ خ٬ٍ اتٸ

داَع١ٝ  :ط٠ ٗ ا٫غتٓباٙ ايؿكَٗٞات ي٬دتٗاز. َٚٔ بٌ ايكهاٜا إ٪ثِّبٛقؿٗا َكسٸ

ٌ بتِٓٛٝ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ يًٓاؽ ٚنُاٍ ايؿطٜع١. إٕ ايسٜٔ ايصٟ ٜتهٓؿ

ٌٕعٵٗ ايبٴٌ ٜتهٓؿ قشٝض  س ايسْٟٝٛ تِٓٛٝ ايع٬قات ٚايطٚاب٘ ا٫دتُاع١ٝ بؿه

ٚعازٍ, باٱناؾ١ إٍ َهاؾشت٘ يًع٬قات ايٛا١ٕ. إٕ داَع١ٝ ايؿطٜع١ تعين إٔ ايؿاضع 

ث١ اييت ؼتاز إٍ سٳشٵقس عٌُ ع٢ً تؿطٜع ْٝع َا وتاز إيٝ٘ اٱْػإ, ٚٗ إٛاضز إػتٳ

 ١ٝ يٛنع ايكٛاٌْ.عس ٚايهٛاب٘ ايهًٓدعٌ قإْٛ تطى يٲْػإ ايكٛا

ز ؾهٌ ٚب١ٝٓ قس سسٻ ,باٱناؾ١ إٍ ططح إباْٞ ايٓٛط١ٜ ,إٕ اٱغ٬ّ

ّٴ عسٸاؿه١َٛ ٚايٓٛاّ ايػٝاغٞ أٜهّا. ٜٴ ّٳ ايٓٛا  اي٥٫ٛٞ ٗ ايتؿهرل ايؿٝعٞ ايٓٛا

ُٸٚقس تهٖؿ .|ا٭نطّ إؿطٚع ايصٟ بسأ َٓص ضسٌٝ ايٓيبٸايٛسٝس  ٗ  ^١ ايؿٝع١ٌ أ٥
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َٸ١ ٚٗ عكط ايػٝب١ متٸ تعًٝل ٖصا ا٭َط ع٢ً عاتل ايؿكٗا٤  ;ايبسا١ٜ بأَط ١ٜ٫ٚ ٚإَا١َ ا٭

ـٷ ز١ٜٝٓ; إش ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ  إشلٞ ٚٚٚٝؿ١ْ اؾاَعٌ يًؿطا٥٘. إٕ ٖصا ا٭َط تهًٝ

س ايتؿطٜعٞ ٚتطبٝل ايكإْٛ َٚعاقب١ يٲغ٬ّ تٓتٗٞ اؿه١َٛ ايس١ٜٝٓ ـ غٛا٤ ٗ ايبٴعٵ

٢ بإط١ْٚ ػاٙ إكتهٝات ايعَا١ْٝ ٚإٕ ٖصا ايٓٛاّ ٜتشًٓ .ـ إٍ اهلل تعاٍاجملطٌَ 

ٚإها١ْٝ ٚقاب١ًٝ ا٫ْطبام َع ايٛطٚف ٚإعطٝات اؾسٜس٠. إٕ اؿه١َٛ ايس١ٜٝٓ َٔ 

ؾشٳػٵب, ٚيٝػت  ٌٓسه١َٛ إتسِّ يٝػتٚد١ٗ ْٛط ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٗ اٱغ٬ّ 

ٞٸ قٛض١ٜ ايكإْٛسه١َّٛ قا١ُ٥ ع٢ً  َٳ اٱشل  ;ٜكّٛ ع٢ً تطبٝك٘ ٚتٓؿٝصٙ ٔٵزٕٚ ٬َس١ٛ 

كإْٛ إشلّٝا, ٚإٔ ٜهٕٛ ايكا٥ِ ايهب إٔ ٜهٕٛ  ٚإِا٫ ٜهٕٛ ْٛاَّا زّٜٓٝا, إش قس 

ٛٻ  .ؽٖٚصا ٖٛ ايٓٛاّ اي٥٫ٛٞ ايصٟ أقطٸٙ ايؿاضع إكسٸ .ٌ ايؿاضعبٳ٫ّ َٔ قٹع٢ً تٓؿٝصٙ ك

إؿطٚع١ ع٢ً تؿهٌٝ اؿه١َٛ ٚإزاض٠ ات٘ ٚإٕ اؿانِ غٝعٌُ ٗ سسٚز ق٬سٝٸ

 با٫يتؿات إٍ َكتهٝات ايعَإ ٚإهإ. ,ؾ٪ْٚٗا
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ّ٘ مىٍةوشاز ع  الفكْ الشٗع

 وَ الالِٕت إىل الٍاسٕت
 

 

ـ يكس ؾٗس ايؿك٘ ايؿٝعٞ ـ َجٌ ْٝع إَٓٛٛات اؿكٛق١ٝ ايؿطع١ٝ ـ بعض 1

ٛٸ٫ت ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ. إٕ تأيٝـ  ٚٵضايتش ٠ ٗ عًِ ا٫دتُاع ايتاضىٞ يًؿك٘ ـ )أٟ ايط١ٜ٩ زٳ

ٛزٟ( ًؿك٘, َطٸ٠ ع٢ً إػت٣ٛ ا٭ؾكٞ, َٚطٸ٠ ع٢ً إػت٣ٛ ايعُيد١ٝ ا٫غتؿطاؾ١ٝ ٚاـاض

ٌٕ َٳ ٚانض. قشٝضٷ ـ غٛف ٜجبت ٖصٙ اؿكٝك١ بؿه ٔٸ ٔٵإٔ ٖٓاى  نتبّا  أٓيـ َٔ أٌٖ ايؿ

ٗ خكٛم أزٚاض ايؿك٘ َٚطاسٌ ا٫دتٗاز, ٚتعطٸض يصيو َٔ ايعا١ٜٚ ايساخ١ًٝ ايس١ٜٝٓ 

ٝٵسٳ)ايساخ١ًٝ ايؿك١ٝٗ(,  ٌٸ بٳ طايب ٗ عًِ ايؿطٜع١  إٔ ٖصا ٫ ٜٴعسٸ ناؾّٝا, ؾٝذب ع٢ً ن

ٚٵضـ إشا أضاز إٔ وٝ٘ ب ٚٵضايعَإ ٚإهإ ٗ ع١ًُٝ ا٫دتٗاز ـ إٔ ٜسخٌ  سٳ ٗ عًِ  ٠ّزٳ

 ا٫دتُاع ايؿكٗٞ ٗ إطاضٙ ايتاضىٞ.

ـ إٕ َا ٜٴكاٍ ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ َٔ إٔ ؾك٘ أٌٖ ايكط٣ ىتًـ عٔ ؾك٘ أٌٖ 2

ُٕسٕ,  ١ ٚإس١ٜٓ أنجط ْٛزّا َٔ ؾك٘ إٓاطل إ ا٭قطب َٔ َٓهأٚ إٕ ؾك٘ ايػٓها

ايٓا١ٝ٥ )ايصٟ ٜعٛز غبب٘ إٍ بعس إػاؾ١ عٔ َكازض ايتؿطٜع, ٚانططاضِٖ إٍ إزخاٍ 

كاٍ َٔ إٔ ايصٚم ايؿكٗٞ يس٣ عٓاقط أخط٣ أنجط عك١ْٝ٬ ٗ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ(, أٚ َا ٜٴ

ط عٔ سٓل١ َٔ م ؾكٗا٤ ايطٛا٥ـ ا٭خط٣, إِا ٜٴعبِّؾكٗا٤ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ىتًـ عٔ َصا

ٔٸعًِ ا٫دتُاع ايؿكٗٞ ُٓه َٔ إزضانٗا, ٚهب ايعٌُ ع٢ً تٛغٝع  ٔ أٌٖ ٖصا ايؿ

 َٔ ايسٓق١ ايع١ًُٝ. آؾاقٗا ٚأبعازٖا َعٜسٺ
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ٚٵضهب ايعٌُ ع٢ً زضاغ١  َٸ زٳ ١, َٔ قبٌٝ: ثكاؾ١ ٚتأثرل ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ اشلا

ايسخٍٛ ٗ إطس١ً ايكٓاع١ٝ, َٚطنع١ٜ بٓا٤ ا٭غط٠, ٚا٫خت٬ف ايػهٔ ٗ إسٕ, ٚ

ايطبكٞ, ٚايطبكات ا٫دتُاع١ٝ, ٚتٛظٜع ا٭زٚاض ٚاٯيٝات, ٚإطنع١ٜ ٗ ايع٬قات 

 ,ايٛط١ٝٓ, ٚزَر إ٪غػات ايسٚي١ٝ, ٚتٛغٝع ْطام ايتبازٍ, ٚإقا١َ ا٭غٛام ايٛط١ٝٓ

ٛٸٍ ايؿك٘.  َٚا إٍ شيو, ٗ ؼ

ٛٸ٫ت ايتاضى١ٝ يكس غع٢ ايهجرل  َٔ عًُا٤ ا٫دتُاع ـ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ايتش

يٮ١ُْٛ اؿكٛق١ٝ ـ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً بعض ايكٛاٌْ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚقس اغتكطأ )دٛضز 

زاخٌ  «ا٫ػاٖات ايتاضى١ٝ»داْبّا َٔ ٖصٙ اؾٗٛز ايطا١َٝ إٍ بٝإ  (1)غٛضؾٝتـ(

 ا٭١ُْٛ اؿكٛق١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

ايعكس ا٫دتُاعٞ  ايكطاضات, ٚايٛقٍٛ إٍ قط١ تؿٛمطس١ً غًط١ ـ ايعبٛض َٔ َ

 .(2))ٖطبطت غبٓػط(

ـ اتػاع سًك١ ا٭ؾدام اـانعٌ ١َٕٛٛٓ سكٛق١ٝ ٚاسس٠, ٚتعُِٝ ٖصٙ 

 .(3)ا١َٕٛٛٓ إذلابط١ )غابطٌٜٝ تاضز(

ٌٸ اؿًٍٛ ايعادط٠, ٚنصيو ا٫ضتؿاع  ـ اؿًٍٛ ايتسضهٞ يًشكٛم اؾابط٠ ق

ٚٵضإتٛاظٟ ي  .(4)ايسٚي١ ٚايعكس ا٫دتُاعٞ )إٌَٝ زٚضنٗاِٜ( سٳ

ٟ إٍ تك١ٜٛ ـ اضتؿاع ٚتكاطع اؾُاعات اـاق١ ٚا٭سهاّ ٚقطاضاتٗا اييت ت٪زٸ

 َكابٌض ٖ٪٤٫ ؾإِْٗ ٜٓعُٕٛ بايٓهاٍ ٚاحملسٚز١ٜ ٗ سكٛم ا٭ؾدام, ٚسٝح ٜتشطٸ

 : ا٭ؾهاض إطايب١ بإػاٚا٠(.(5)اؾُاعات )غًٝػتٌ بٛغًٝ٘

 .(6)يعك١ْٝ٬ ٚإٓطك١ٝ إتسضٸد١ يًشكٛم )َانؼ ؾٝدل(ـ ا

ٌ ٗ عًِ ا٫دتُاع ايسٜين ٚعًِ ُا أَهٔ َٔ خ٬ٍ دٛي١ ع٢ً آثاض إدتكٸبٳٚضٴ

إٔ ايصٟ ْطّٚ إثبات٘ ٗ  ا٫دتُاع اؿكٛقٞ إٔ ْهٝـ َٛاضز أخط٣ إٍ ٖصٙ ايكا١ُ٥. إ٫ٓ

ا٤ًٕٞ  ,َػاض ايؿك٘ ايؿٝعٞعا٤ ايكا٥ٌ بإَها١ْٝ ايعجٛض ٗ ٖصٙ إكاي١ ٖٛ ا٫زٸ

بإٓعطؿات ٚايتعطٸدات )نُا ٖٛ ساٍ ْٝع إَٓٛٛات اؿكٛق١ٝ ايتؿطٜع١ٝ ا٭خط٣(, 

 .«١ًَُٓػاض ايع»(, ايصٟ ْطًل عًٝ٘ َكطًض Trendع٢ً ْٛع َٔ اؾٓٛح ايتاضىٞ )

ٚإٕ عًُٝات  .ت إٍ ٖصا إػاضٖٓاى ايهجرل َٔ ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ اييت أزٸ

َا ع٢ً تػطٜع  اٱق٬ح ٚايتذسٜس اييت طايت ٖصٙ ا١َٕٛٛٓ اؿكٛق١ٝ غاعست إٍ سٛس
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بٛقؿٗا آخط  «١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١»ٖصا إػاض. ْػع٢ ٗ ٖصا إكاٍ إٍ تؿطٜض ْٛط١ٜ 

ِٸ  ( اؾٗٛز إبصٚي١ ٗ إطاض ايعٌُ ع٢ً تػطٜع ٖصا إػاض.)ٚأٖ

ـ قبٌ ايسخٍٛ ٗ قٴًب إٛنٛع ْط٣ َٔ ايهطٚضٟ تكسِٜ َٚه١ سٍٛ َؿّٗٛ 3

ٕٵ «ايع١ًُٓ»  ع٢ً مٛ اٱطٓاب(. )ٚإ

 

طس١ً ايكٓاع١ٝ, ٚاتػاع عٔ إػاض ايصٟ ٜؿهٌ َع إ (7)١ًُٓتعبٸط ٚاٖط٠ ايع

ُٕ ِٸٕ, ٚايعك١ْٝ٬, سٴضقع١ ا ٗ  ١ًُٓ. إٕ َػاض ايع(8)خكا٥ل ايتذسٜس ٚايبرلٚقطاط١ٝ, أٖ

ِٸ  .(10)إٍ ايعامل ايسْٟٝٛ (9)عباض٠ عٔ: ا٫ْتكاٍ َٔ ايعامل ايكسغٞ تعطٜؿ٘ ا٭ع

ٝٳِ ايكسغ١ٝ تهتػب ؾطعٝتٗا َٔ ايعامل إٝتاؾٝعٜكٞ, ٫ٚ تعٌُ أبسّا ع٢ً إٕ ايكٹ

, بٌ ٫ تط٣ ْؿػٗا (11)ع٢ً أغاؽ إٓؿع١تدلٜط شاتٗا ع٢ً أغاؽ إباْٞ ايعك١ْٝ٬ ايكا١ُ٥ 

ٝٳِ ايعًُا١ْٝ . ٗ سٌ إٔ ايكٹ(13)شاتٗا (12)بتدلٜط ٗ ا٭غاؽ ـ ٚاْط٬قّا َٔ تعطٜؿٗا ـ ًَع١َّ

ٝٸ ((14))ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٓؿع١ٝ ايٓاغٛت١ٝ  .(15)تٗا ٚإَها١ْٝ إثباتٗاتعطف ظسٚا٥

ِٸ ٚاـهٛع ٚا٫ْكٝاع  ٝٳِ ايكسغ١ٝ ٖٛ ايذلاخ ٚايهاضٜعَاٗ ايكٹ إٕ إكسض ا٭ٖ

. ٗ سٌ إٔ ايتبع١ٝ (17))ايبٝع١( (16)ٝٳِ َٔ خ٬ٍ ْٛع َٔ ا٫ضتباٙ َا ؾٛم ايعك٬ْٞشلصٙ ايكٹ

 .(18)ا تٓاٍ اعتباضٖا َٔ خ٬ٍ ايتعاقسٝٳِ ٚا٭عطاف ايعًُا١ْٝ إِيًكٹ

 ,ايكسغٞ, ٚا٫ْتكاٍ إٍ ايٓطام ايسْٟٝٛ (19)إٕ اـطٚز َٔ اؿطّ ٚاشلٝهٌ

ٝٳِ ايكسغ١ٝ. إٕ ٖصا إػاض ٗ ايكٹ (20)َٔ ايتآنٌ َت٬ظَّا َع ْٕٛعٜهٕٛ ع٢ً ايسٚاّ 

 (23)ٚنػط ايط٬غِ (22)ٚؾو ا٭غطاض (21)َٔ قبٌٝ: قٛ اـطاؾ١ ايصٟ متٸ ٚقؿ٘ بكؿاتٺ

ٛٳٚايتشطټ ٮؾهاض ي اْؿكا٫ّ (25)سٸ َٔ ٚد١ٗ ْٛط )ضٚبطت ْٝػبت(, ٜٴعٳ(24)ِٖٵض َٔ اي

عٔ َباْٝٗا إكسٸغ١, ٚإعاز٠ تعطٜؿٗا ٚقبٛشلا ٚا٭ؾعاٍ ٚا٭ؾٝا٤ شات ايػاٜات ايكسغ١ٝ 

ُٸفسٸ ٝتٗا ٚدسٚا٥ٝتٗا ايصات١ٝ. إٕ إك٫ٛت إصنٛض٠ أع٬ٙ ـ ٚاييت تؿٌُ زّا َٔ أدٌ أٖ

ٔٸ , ٚا٭زب, ٚايتعًِٝ, ٚغا٥ط إ٪غػات ْٝع أما٤ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ )َٔ ايكإْٛ, ٚايؿ

١ عٔ ِ يصاتٗا, ٚتكبض َػتكًٓٗٳِؿٚتٴ ,ُٗاٝٳا٫دتُاع١ٝ ا٭خط٣( ـ عٓسَا ٜتِ ايتعطٸف ع٢ً قٹ

 .(26)غاٜاتٗا ايكسغ١ٝ, تعتدل َٔ ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ

ِٸٜٴعٳ ٛٚ سٸ )إٌَٝ زٚضنٗاِٜ( َٔ أٖ قٛضّا  ١ًُٓطٜٔ ايصٜٔ ٚنعٛا َػاض ايعإٓ
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بٌ أؾهاٍ ايطب٘  إٍ إهاز ع٬ق١ٺ ٫ٖتُاَاتِٗ. ؾكس نإ ٜػع٢ َٔ د١ٗٺ

ٛٸ (27)ا٫دتُاعٞ ِٸ ضات٘, ٚؾسٸ٠ٚتط  (29)ٚايؿعا٥ط (28)َٔ إٓاغو ايعٓاقط ايكسغ١ٝ )ا٭ع

ِٸ(30)ٚايجٛابت ٚإصاٖب ٚٚا٥ؿٗا اؿؿاٚ ع٢ً ٖصٙ ايطٚاب٘.  (, سٝح ٜط٣ إٔ َٔ بٌ أٖ

ٜط٣ زٚضنٗاِٜ إٔ ايؿطر ا٭عُل ايصٟ وسخ ٗ سٝا٠ اٱْػإ ٜهُٔ ٗ ايؿكٌ بٌ 

ا٭خط٣ إِا تٓؿعب غٌ ْٚاؾعٌ, ٚإٕ غا٥ط ا٫خت٬ؾات ٚايتُاٜعات أَطٜٔ َكسٸ

ٌٕ ض٥ٝؼ َٔ ٖصا ا٫ؾذلام. ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ٜصٖب إيٝ٘ )بطْٚػ٬ٝف  بؿه

عٕٛ بػطٜع٠ تؿدٝل ٢ غهإ ايبٛازٟ ٜتُتٸأٜهّا; إش ٜكٍٛ: ستٸ (31)َايٝٓٛؾػهٞ(

 .(32)ا٫خت٬ف بٌ ٖاتٌ ايسا٥طتٌ

ؼسخ ع١ًُٝ ايتآنٌ,  ١ًُٓعٓس ا٫ْتكاٍ َٔ ايسا٥ط٠ ايكسغ١ٝ إٍ زا٥ط٠ ايع

ٝٳ١ُٝ. ٖٚصا وسخ إَا َٔ خ٬ٍ َع٢ٓ إٔ ا٭ؾٝا٤ ٚايٛٛاٖط تبسأ بؿكسإ غاٜاتٗا ايكٹ

غات دسٜس٠, أٚ بؿعٌ ايتؿهٝو ايعك٬ْٞ. نُا ّهٔ سسٚخ عهؼ ٚٗٛض َكسٸ

ٛټ غٛا٤ ٗ شيو اؿذط , ؽٍ إٍ َكسٻٖصا إػاض, ؾ٬ ؾ٤ٞ ٗ شات٘ ٜػتشٌٝ ع٢ً ايتش

٢ ايطَٛظ ٚإٓاغو ٚق٫ّٛ إٍ ا٭ؾعاٍ ٚا٭ؾهاض. ؾشتٸ ,ا٭قُؿ١ ٢ٚستٸ ,أٚ اـؿب

ٛٸٍ إٍ أَٛض َكسٸغ١, ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ إٍ أنجط  إٓا١٥ٚ يًسٜٔ شلا قاب١ًٝ ايتش

. ؾايطَٚإ ناْٛا ٜعتدلٕٚ ايكًٝب أزا٠ ْاؾع١, ٚيهٔ شات إعاضف ايبؿط١ٜ عك١ّْٝ٬

ٛٸيت إٍ ٚاسس٠ٺٕ ضٴؾع إػٝض عًٝٗا ستٸإٖصٙ اـؿب١ َا  . َٔ أنجط ايطَٛظ قساغ١ّ ٢ ؼ

ٛٸ (33)ٚست٢ آشل١ ايعكٌ  ١ًُٓؾب٘ زٜين. ٚيًعبٛض َٔ زا٥ط٠ ايع إٍ ضَٕع (34)يت عٓس ايٝعاقب١ؼ

ٚقطا٠٤ آزاب إشٕ  (35)إٍ ايسا٥ط٠ إكسٸغ١ هب ايكٝاّ َٓاغو ايتٓك١ٝ ٚايتطٗرل

 .(36)ايسخٍٛ

ِٸعٳٜط٣ زٚضنٗاِٜ إٔ ا٭زٜإ تٴ غ١. تٓطٟٛ ا٭زٜإ َٔ ٝٳِ إكسٸَكازض ايكٹ سٸ َٔ أٖ

إهاب١ٝ, َٔ قبٌٝ: ا٫ْهباٙ, ٚتػٌٗٝ ايتعاٜـ  ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً آيٝاتٺ

ا٫دتُاعٞ, ٚبٓا٤ ايتٓاغِ ٚايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ, ْٚكٌ ايتكايٝس ٚايذلاخ ايجكاٗ, ٚإس٬ٍ 

ٝٳِ ؼ يًكٹايصٟ ٜ٪غٸ غطَسٟ ٗ ْٝع ا٭زٜإ ٖٛ ايٓؿأ٠ ٚاـًػ١ ايٛدٛز١ٜ. ٖٓاى ؾ٤ٞٷ

ٚٵضٟ بٝٳِ ٖٞ اييت ت٪زٸا٭خ٬ق١ٝ, ٖٚصٙ ايكٹ ايصٟ ٜٓػر غس٣  (37)ٖا إٍ ايِٓٛ ا٭خ٬قٞسٳ

ٚؿ١ُ ايؿبه١ ا٫دتُاع١ٝ. ٚبايتعأَ َع تكػِٝ ا٭عُاٍ ا٫دتُاع١ٝ, ٚؽكٝل 

با٫ْٗٝاض  (39)ٚايٓػٝر ا٫دتُاعٞ (38)ا٭زٚاض, ٚاؾذلام إباْٞ, ٜبسأ ايت٬سِ ايؿ٦ٟٛ
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ٔ ع٢ً ايسٜٔ إٔ ٜعٌُ ع٢ً ددلإ ٚتساضى عسّ دسٚا٥ٝت٘ ٗ يتساعٞ, ٚيصيو ٜتعٝٻٚا

َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً إق٬ح ٚػسٜس  ايٛطٚف اؾسٜس٠, ٚئ ٜهٕٛ شيو َتاسّا إ٫ٓ

ٌٸ ٕٷ بٓٝت٘ )ٖٚصا ـ ع٢ً ن (. ٚقس قاٍ زٚضنٗاِٜ ٗ نتاب٘ ١ًُٓٓٛع َٔ ايعب ساٍ ـ َكطٚ

ٖٓاى ؾ٤ٞ غطَسٟ ٗ ايسٜٔ ٜٴدًٓس ْٝع ايطَٛظ »: (40))ا٭ؾهاٍ ا٭ٚي١ٝ يًشٝا٠ ايس١ٜٝٓ(

عٔ زعِ ٖصٙ ايطَٛظ  اييت اْطٛت عًٝٗا ا٭ؾهاض ايس١ٜٝٓ, ٚيٝؼ ٖٓاى فتُع ٗ غ٢ٓٶ

ٚٵضٚا ايصٟ تًعب٘ ٗ تٛدٝ٘ ايعٛاطـ ٚإٍٝٛ ٚإعتكسات اؾُاع١ٝ. ٚع٢ً ٖاَـ ٖصٙ  يسٻ

 .(41)«ت٘ ٚت٬ٓ٘اٯي١ٝ وكٌ اجملتُع ع٢ً ٖٜٛٸ

ٜؿتٌُ ايسٜٔ ع٢ً َجٌ ٖصٙ اٯي١ٝ ٗ بٓا٤ ايع٬ق١ ٚايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ٚسٝح 

طات عًٝٓا إٔ ْط٣ نٝـ ّهٔ شلصا ايعاٌَ إٔ ٜعٝس إْتاد١ٝ شات٘ ٗ ٚطٚف إتػٝٸ

ٜط٣ زٚضنٗاِٜ  ؟!نٞ ٜتُا٢ٖ ٜٚٓػذِ َع ايٛطٚف ٚإتػٝٸطات اؾسٜس٠ ;ا٫دتُاع١ٝ

ايسٜٔ, ٚنإ َٔ  ١ًُٓنبرل ع٢ً ع إٔ ٚٗٛض َؿّٗٛ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ نإ ي٘ تأثرلٷ

 .(42)«إؿذلى اؿؼٸ»ب١ ع٢ً ٖصا إػاض تبًٛض بٌ ايٓتا٥ر إذلتِّ

ػاع ضقع١ ايتٛاقٌ, َٚطنع١ٜ , َٔ قبٌٝ: اتٸ١ًَُٓٚٔ خ٬ٍ غًط١ ق٣ٛ ايع

ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ, هب إٔ تعٌُ عٓاقط دسٜس٠ ع٢ً إنؿا٤ ايؿطع١ٝ ع٢ً ايعكٛز, 

ّٷ ٌٸ ٗ ا٭غاؽ ْٛا ٌٸ ايٓٛاّ ا٭خ٬قٞ. ٚٗ ا٭غاؽ ؾإٕ شات  (43)تعاقسٟ ٚإٔ و ق

ا٭َط إكسٸؽ. ٚٗ َجٌ  َكابٌٌ ضزٸ٠ ؾعٌ ٗ ّجِّ (44)«تعاقس١ٜ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ»َػاض 

سٝح ٫ ّهٔ يػًط١ ا٭َط إكسٸؽ ـ بػبب طبٝع١ ايدلٚتٛن٫ٛت  ;ٖصٙ اؿاي١

 ٕ تهٕٛ ٖٓاى غًطاتٷ١ بٗا ـ إٔ تهؿٞ ايؿطع١ٝ ع٢ً ٖصٙ ايعكٛز, هب أاـاقٸ

 ,. ٚباٱناؾ١ إٍ زٚضنٗاِٜ(45)ٚؼٍٛ زٕٚ ؾػدٗا ْٚكهٗا ,ز١ْٜٛٝ تهُٔ ٖصٙ ايعكٛز

, ١ًُٓايصٟ غع٢ ـ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ ايٛدٌٗ اي٬ٖٛتٞ ٚايٓاغٛتٞ ـ إٍ بٝإ َػاض ايع

ِٖٛ ٗ ٖصا ايؿإٔ, َٚٔ بِٝٓٗ: )َانؼ ؾٝدل( ٗ ِيطٕٚ آخطٕٚ باٱز٤٫ بسٳقاّ َؿٚه

ٚٵضخكٛم  ٚٵضٗ بٝإ  (46)ايهاضٜعَا, ٚ)دٛضز غٌُٝ( ع١ًُٓ زٳ  (47)«ايتك٣ٛ»عاٌَ  زٳ

 نُٔ ٖصا إػاض ايتشكٝكٞ.

ٌّنُا تعطٻ َٔ خ٬ٍ  (48))أيهػٝؼ زٟ تٛنؿٌٝ( :َٔ ض شلصٙ ايٛاٖط٠ ن

َٔ خ٬ٍ اغتٓازٙ  (50)ٚ)ؾٛغتٌٝ زٟ ن٫ْٛر( ;(49)«اؿت١ُٝ ٚاٱضاز٠»ططح ايتكابٌ بٌ 

ٌٕ(52)طأٚ ايسٚي١ إس١ٜٝٓص (51)إس١ْٝإٍ ٚٗٛض ٚأؾٍٛ زٚي١  ٚآخط. نُا هب إٔ ٫  , بؿه
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ٚٵضْٓػ٢  , سٝح ٜٓٛط (54)َٔ خ٬ٍ ططح ٚدٗٞ اؾُاع١ / اجملتُع(53)()ؾطزٜٓاْس تْٛٝع زٳ

ايٛد٘ ا٭ٍٚ إٍ اجملتُع ايكا٥ِ ع٢ً ايػٓٔ ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚايسٜٔ, ٜٚٓٛط ايٛد٘ 

 اـانع١ يًكٛاٌْ ٚايعكٛز.ػات ايعك١ْٝ٬ ايجاْٞ إٍ إ٪غٸ

ـ  (55)«أعطٛا َا يكٝكط يكٝكط, َٚا هلل هلل»اٱلًٝٞ ايكا٥ٌ:  ٚإشا ػاٚظْا ايٓلٸ

سٸ َٔ اؾٗٛز ا٭ٍٚ ٗ عٳّ شنطٖا تٴـ ؾإٕ إٛاضز إتكسِّ ١ًُٓبٛقؿ٘ غابك١ يبٝإ َػاض ايع

 إطاض ايعٌُ ع٢ً إبطاظ ٖصٙ ايٛاٖط٠.

ايه٬غٝهٌٝ ؾػٛف ٜػسٚ ٖصا إٛنٛع  ٚأَا إشا ػاٚظْا عًُا٤ ا٫دتُاع

ٗ ٖصا  أنجط سساث١ّ طٜٔ, سٝح ْكـ ع٢ً ؼكٝكاتٺأنجط يؿتّا ي٬ْتباٙ بٌ إتأخِّ

 ايؿإٔ; سٝح غٓعطض داْبّا َٓٗا ٗ سسٚز َا ٜطتب٘ َٓٗا ببشجٓا.

ٝ٘ إٍ تًدٝل ْٛطٜات عٵـ َٔ خ٬ٍ غٳ (56)يكس عُس )غٞ ضاٜت ًَٝع(

نإ »: يتايٞـ إٍ بٝإ ض١ٜ٩ باضغْٛع ع٢ً ايٓشٛ ا ١ًُٓسٍٛ َػاض ايع (57))باضغْٛع(

غٛا٤ ٗ ايتؿهرل أٚ ايػًٛى أٚ  ,ؽَٔ إطاسٌ ظاخطّا با٭َط إكسٻ ايعامل ٗ َطس١ًٺ

ػات, ثِ دا٤ت ايك٣ٛ اؿساث١ٜٛ إٓبجك١ َٔ سطن١ اٱق٬ح ايسٜين أؾهاٍ إ٪غٸ

ع١ َٔ بٌ ايٓتا٥ر إتؿطٸ ٚعكط ايتٜٓٛط; يتهتػض ْٝع ضبٛع ايهط٠ ا٭ضن١ٝ, ٚنإ

عٔ ٖصٙ إطاسٌ ايتاضى١ٝ نعـ اشل١ُٓٝ ايكسغ١ٝ. إٕ ٖصا إػاض ايصٟ ٫ ٜعاٍ قا٥ُّا ئ 

 .(58)«١ ٚايؿدك١ٝٗ سسٚز ا٭َٛض اـاقٸ ٜٴبكٞ ٖاَؿّا يٮَط إكسٸؽ إ٫ٓ

ـ سٝح ٜطًل عًٝٗا َكطًض  ١ًُٓٚقس عسٸ )ؾآٜط( ث٬خ خكاٍ ض٥ٝػ١ يًع

 :يتايٞؿساث١( ـ ع٢ً ايٓشٛ ا)ا٫ْتكاٍ إٍ ا

ٚٵضأٚ أؾٍٛ  (59)ـ قٛ ايكساغ1١ ايسٜٔ ٗ إنؿا٤ إؿ١َٝٛٗ ع٢ً ايهٝإ  زٳ

 ا٫دتُاعٞ.

ػات اجملتُع ػات ايس١ٜٝٓ َٔ َ٪غٸـ ا٫ؾذلام ايبٟٓٝٛ, سٝح ُتاظ إ٪غٸ2

ُٕع ُٳٔا ً. 

 .(60)١ًُٓـ ا٫ْتكاٍ ايتسضهٞ يٲزضاى ٚايػًٛى ايسٜين مٛ ايع 3

ٛټ ١ًَُٓؿّٗٛ ايع (61))ًٜٚػٔ( ـ ٗ إطاض تطبٝلنُا عُس  ي٘ إٍ ايعٓاقط ـ إٍ ؼ

 :(62)يتاي١ٝا

ِٸ1  (63)َٔ ايؿعا٥ط ـ ا٫غتبساٍ ايتسضهٞ يًُعطؾ١ ٚايٛعٞ ايسٜين ـ ا٭ع
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َټٚايتٛدټ ـ بإعاضف  (65)ق٢, ٚايطټ(64)٬ت ايهؿؿ١ٝ, ٚايػشطٗات ا٭خ٬ق١ٝ ٚايتأ

 ايتذطٜب١ٝ ٚايعك١ْٝ٬ ٚاٯي١ٝ.

ٗ فاٍ ايجط٠ٚ ٚاٱزاض٠  (66)ا٫ْتكاٍ َٔ ايػًط١ ايهٓػ١ٝ إٍ ايػًط١ إس١ْٝـ 2

 ٚايتعًِٝ ٚايهطا٥ب ٚايكها٤.

ٛټ3 ٞٸ ٍ ايساؾع ايسٜين إٍ زاؾٕعـ ؼ بٛقؿ٘ َعٝاضّا يًػًٛى ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ.  آي

ٟٸ ساٍ غٛا٤ اعتدلْا َػاض ايع ٚٵضَطازؾّا يهعـ أٚ أؾٍٛ  ١ًُٓٚع٢ً أ ايسٜٔ ٗ اؿٝا٠  زٳ

, أٚ غًب١ ضٚح ١ًُٓػات فتُع ايعػات ايس١ٜٝٓ َٚ٪غٸا٫دتُاع١ٝ, أٚ اؾذلاقّا بٌ إ٪غٸ

ايتٜٓٛط ع٢ً ا٭بعاز ا١ًُٕٛ َٔ سٝا٠ ايبؿط, هب إٔ ِتًو ايكسض٠ ع٢ً بٝإ ٚتؿػرل 

 .(67)١ًُٓٚٗٛضٙ با٫يتؿات إٍ زٜٓا١َٝ ق٣ٛ ايع

ِٸ , َٔ قبٌٝ: ثكاؾ١ ايػهٔ ١ًُٓعٓاقط ايعاب ـ إٍ داْب أنجط ايهتٸ يكس اٖت

ٚٵضَٚا إٍ شيو ـ با ,ػاع ايتذاض٠, ٚايتكٓٝع, ٚؾبه١ ا٫تكا٫تٗ إسٕ, ٚاتٸ  يسٻ

, (68)ايط٥ٝؼ ايصٟ تًعب٘ َطنع١ٜ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ, ٚٚٗٛض َؿّٗٛ ايسٚي١ / ايؿعب

اقذلْت  ػاع ا٭١ُْٛ ا٫قتكاز١ٜ ٗ ايػاس١ ايسٚي١ٝ. إٕ ٖصٙ إػاضات قسٚنصيو اتٸ

عات عكط ايتٜٓٛط, َٔ قبٌٝ: ات ايٛط١ٝٓ اييت تعهؼ تطًٗبٛٗٛض ا٭زٜإ إس١ْٝ ٚاشلٜٛٸ

 ٞ.١ٜ, ٚايذلٓقايسّكطاط١ٝ, ٚإػاٚا٠, ٚايعساي١, ٚاؿطٸ

 ٜٚعتكس ,١ًُٓـ ايصٟ ٜط٣ َػاض ايعك١ْٝ٬ َطازؾّا يًع (69)يكس شٖب )ؾطاْو يٝؿٓط(

ايجكاؾ١ٝ, ٚا٫ؾذلام ا٫دتُاعٞ, ٚؽكٝل ا٭زٚاض ز١ٜ ٟ إٍ ايتعسټبإٔ َػاض ايعك١ًٓ ٜ٪زٸ

 :١ًُٓـ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايعٛاٌَ أزْاٙ تعٌُ ع٢ً تػطٜع َػاض ايع

اييت ناْت تػٝطط ع٢ً  ,ػ١ ايهٓٝػ١ػاع غٛم ايتبازٍ بسأت َ٪غٸأـ َع اتٸ

ـ ٗ إٓاؾػ١ َع تأخص بايتكاعؼ ٚايتدًٓ ,إكازض ا٫قتكاز١ٜ ايجابت١ )أٟ ايجط٠ٚ(

 .«ضأزلاٍ»اييت تٓٛط إٍ إكازض ا٫قتكاز١ٜ نـ  ,ايدلدٛاظ١ٜ ايٛيٝس٠

ٛٸٍ ٗ َؿّٗٛ ايػًط١ ٚا٫قتساض, َع٢ٓ إٔ ايػًط١ اييت ناْت  ب ـ سسٚخ ؼ

٢ شيو اؿٌ تهتػب ؾطعٝتٗا َٔ إؿطزات ايس١ٜٝٓ, ٚناْت أغًب ايكطاعات ستٸ

تٗا, ٚقاضت ايسٚي١ ؾطعٝٸط َٔ َكازض ايػٝاغ١ٝ ؼتسّ َٔ زٚاؾع ز١ٜٝٓ, أخصت تػِّ

ِٸ ايؿكٌ بٌ  ايبرلٚقطاط١ٝ ٖٞ اييت تعٌُ ٗ ن٤ٛ ا٫قتساض ايعك٬ْٞ ٚايكاْْٛٞ, ٚبسأ ٜت

 ػات ايهٓػ١ٝ.ايسٚا٥ط إس١ْٝ ٚإ٪غٸ
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ّٸ ٢ اٯٕ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ اشل١ٜٛ ٚايصٟ نإ ستٸ ,يعه١ٜٛ اجملتُع ز ـ ا٫ْتُا٤ ايتا

ِٸسٝح نإ ايتُاٜع بٌ اجمل ;ايس١ٜٝٓ يًؿطز ع٢ً أغاؽ ا٭زٜإ, ٚأخص َٓص  تُعات ٜت

 شيو اؿٌ ٜهتػب َؿَّٗٛا دسٜسّا بعس تبًٛض َؿّٗٛ إٛاط١ٓ.

 ٔٝٳِ, ايصُٜا٠ إعاٜرل ٚايكٹ١ً ٚسٴُٳدٳب ايس١ٜٝٓ َٔ سٳػات ٚايٓټذاٙ إ٪غٸز ـ اتٸ

ٜهؿٕٛ َع٢ٓ ع٢ً ْٝع أما٤ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ, إٍ عسّ اؾسٚا١ٝ٥ بعس اٖتعاظ 

ٔٸ .ِٗ ا٫دتُاع١َٝهاْت ٚا٭خ٬م ٚا٫قتكاز ْٚٛا٥طٖا با٫غتك٬ٍ  ٜٚأخص ايعًِ ٚايؿ

 .(70)عٔ ايسٜٔ, ٚتبسأ بايبشح عٔ َعاٜرل أخط٣ يتدلٜط شاتٗا

 

ؾإٕ ٖصا إكطًض ٜٴطًل  «١ًُٓايع»هض َٔ ا٭زبٝات إطتبط١ بٛاٖط٠ ـ ٚنُا ٜتٸ4

 ْٛعّا َا ع٢ً َػاضٜٔ َطتبطٌ ببعهُٗا, ُٖٚا:

 ١ًُٓ. ٚبٗصا إع٢ٓ تهٕٛ ايع«َٔ ايعاَيِ»ٖٛ ايعًُا١ْٝ  «١ًُٓايع»أـ إع٢ٓ ا٭ٍٚ يـ 

ٖٚصا  .عباض٠ عٔ اْتكاٍ إؿاِٖٝ ٚإك٫ٛت َٔ ايػاس١ ايكسغ١ٝ إٍ ايسا٥ط٠ ايٓاغٛت١ٝ

ايكاعس٠ َكذلّْا بع١ًُٝ ايتآنٌ. ؾإشا ناْت ٖصٙ إك٫ٛت ب ػٳا٫ْتكاٍ ٜهٕٛ َع

 ;(71)َٓسضد١ نُٔ إؿاِٖٝ ٚايكهاٜا اـاق١ با٭َٛض اؿكٝك١ٝ ؾإْٗا غتهٕٛ عك١ْٝ٬

ا٭َٛض إعٝاض١ٜ ٚا٫عتباض١ٜ )َٔ قبٌٝ: ا٭١ُْٛ ايؿك١ٝٗ  ذاٍَ ك١ّٚأَا إشا ناْت َتعًٓ

 .(72)ٚاؿكٛق١ٝ( ؾػٛف تػسٚ عك١ٝ٥٬

ز َٔ ا٭َٛض ايعك١ٝ٥٬ ٖٞ تًو اييت ٫ ٜهٕٛ تطنٗا أٚ اٱتٝإ بٗا َٛضز إٕ إطا

ِٸبٳَٔ قٹ شّٛ ٌ ْٝع ايعك٤٬ بٳشٗا َٔ قٹبٵٓٗا ُٚقػٵؼسٜس سٴ ٌ ايعك٤٬ )َا ِٖ عك٤٬(, ٜٚت

 ْاع١ٝ(. )بٛقؿِٗ َطدع١ّٝ

َٳسٳٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ إثاض٠ دٳ ٌٸ ؟ِٖ ايعك٤٬ ٔٵٍ طٌٜٛ بؿإٔ  ساٍ  ٚع٢ً ن

ٌٸ ؾإٕ زٕٚ َكاحل ٌٓ ايصٜٔ وسٸتطبطٗا َكاحل َؿذلن١ عك٩٬ٖا إعٝٸ ْاع١ٺ يه

تًو اؾُاع١ ع٢ً إس٣ ايبعٝس, ٜٚػسٚ َب٢ٓ ا٫عتباض ايصٟ ٜعٛز إٍ إكاحل ايٓٛع١ٝ 

 ؾّا شل٪٤٫ ايعك٤٬.عٴطٵ

إٔ اجملايؼ ايتؿطٜع١ٝ ٚا١َٕٛٛٓ اؿعب١ٝ ٚايدلٕا١ْٝ  ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍـ َٔ شيو ٚ

َٳبٳف ايعك٤٬. ٚتٳتعتدل آي١ٝ ٫غتٓباٙ عٴطٵ ف طٵػع َكٛي١ ايعٴتتٸ ؟ِٖ ايعك٤٬ ٔٵعّا يتعطٜـ 
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َٸ ,ٚتهٝل ١ تبعّا يصيو. ؾؿٞ ايسّكطاطٝات إباؾط٠ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٜهٕٛ عا

ِٗ ايؿع١ًٝ ٚإكب١ً, ٚأَا ٗ ايٓاؽ َٔ ايعك٤٬ ايكازضٜٔ ع٢ً تؿدٝل َكاؿ

َٳؾايسّكطاطٝات ايتُج١ًٝٝ  ٌ ايٓاؽ ِٖ عك٤٬ ايكّٛ )أٚ عك١ًٝ ّجِّ ٔٵٝهٕٛ اـدلا٤ ٚ

 ايكّٛ(.

عباض٠ عٔ ا٫ؾذلام ايبٟٓٝٛ بٌ ا١َٕٛٛٓ ايػٝاغ١ٝ  «١ًُٓايع»يـ ب ـ إع٢ٓ ايجاْٞ 

طّا ٗ قططْا, ًَٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ ىتًـ عٔ إؿّٗٛ ايؿا٥ع َغ .(73)ٚإ٪غػ١ ايس١ٜٝٓ

ِٸ بٗصا إع٢ٓ تعين إٔ  ١ًُٓايتعبرل عٓ٘ بـ )ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١(. إٕ ايع ٚايصٟ ٜت

ٛٸع١ )َٔ ـ ػ١ ايس١ٜٝٓ إ٪غٸ اييت ناْت َٓص ايعكٛض إان١ٝ ؼ٢ٛ بأزٚاض ٚآيٝات َتٓ

بعس تعكٝس ايع٬قات ٗ اؿٝا٠ ـ, ٚ شيو( ايتعًِٝ ٚايكها٤ ٚإزاض٠ إسٕ َٚا إٍ

ز١ٜ ـ َجٌ غا٥ط ايتعسټ أخصت تطاشلال ٚتٛظٜع ا٭زٚاض, ا٫دتُاع١ٝ ٚدٓٛسٗا مٛ ايتدكټ

 ٢ عٔ بعض أزٚاضٖا.ٚتتدًٓ, ػات ا٭خط٣ ـإ٪غٸ

فتُع١ٝ َتها١ًَ, ٜكع ع٢ً عاتل ايسٚي١ ـ  بعس تبًٛض ايؿعب بٛقؿ٘ نت١ًّ

ِٸ ّٸ عإٔ تعٌُ ع٢ً تٛظٜ ـ (74)َطدع١ٝ بٛقؿٗا أٖ ِ ٝٳؼ ١َٕٛٛٓ ٖصٙ ايكٹ, ٚت٪غِّإٗا

ٚتطغٝدٗا ٗ ٚدسإ أؾطاز اجملتُع بٛاغط١ أُْٛتٗا ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ )َٔ قبٌٝ: ْٛاّ 

 ا٫تكا٫ت ٚايتعًِٝ ٚايعٌُ َٚا إٍ شيو( نُٔ إػاض اجملتُعٞ.

٤ٛ إٕ ايسٚي١ بٛقؿٗا أعكٌ ايعك٤٬ تعٌُ ع٢ً َعاؾ١ ؾ٪ٕٚ إٛاطٌٓ ٗ ن

تعين إٔ ايسٚي١ تهٕٛ ٖٞ َٓؿأ ا٫عتباضات اؿكٛق١ٝ,  ١ًُٓإكاحل ايٛط١ٝٓ. إشٕ ؾايع

ات ٜٓتكٌ َٔ ايهٓٝػ١ إٍ ايسٚي١, ٫ٚ ٜعٛز يًهٓٝػ١ َٔ ؾإٔ ٕ ثكٌ ٖصٙ ا٫عتباضٜٸأٚ

غ٣ٛ تِٓٛٝ ع٬ق١ اٱْػإ غايك٘, ٚع٬ق١ ا٭ؾطاز ؾُٝا بِٝٓٗ )ٚنصيو اؿكٛم 

اعتباض١ٜ  تعاقس١ٜ ػات َع ايسٚي١(, سٝح تهتػب قبػ١ّٕ٪غٸإتبازي١ بٌ ا٭ؾدام ٚا

 , ٚتهٕٛ ايسٚي١ نآَّا يتطبٝل ٖصٙ ايعكٛز.(75)ؾ١ٝطٵعٴ

 «أعطٛا َا يكٝكط يكٝكط, َٚا هلل هلل»ٚإٕ َا دا٤ ٗ ايعٗس اؾسٜس َٔ ايكٍٛ: 

ٌٕ تعبرل )تايهٛت  عسٸ ـ ع٢ً سسٸبايسا٥ط٠ اـاق١, ٜٚٴ زقٝل إٔ ايسٜٔ ىتلٸ ٜعين بؿه

 ٔ.طات ايُٓٛشد١ٝ ـكدك١ ايتسٜټباضغْٛع( ـ ٚاسسّا َٔ إتػِّ

 

ٌَ ـ به٬ إعٌٓٝ إتكسٸ «١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١»عٞ ٗ ٖصا إكاٍ إٔ ْٛط١ٜ ـ ْسٸ5
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ـ خ٬ؾّا يٛاٖط ا٭َط ايصٟ ٜط٣  عٞٗ ٖصا إكاٍ ْسٸ أٟ إْٓا ,ايؿطٜع١ ١ًُٟٓ إٍ عـ ت٪زٸ

ٗ تأغٝؼ اؿه١َٛ ايس١ٜٝٓ إػتٓس٠ إٍ ْٛط١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١ َػاضّا كايؿّا 

ػ١ ايس١ٜٝٓ ٚايسٚي١ أٚ َع٢ٓ )غٛا٤ َع٢ٓ ايتٛسٝس ٚايسَر بٌ إ٪غٸ ٫١ًُٓػاٙ ايع

ايس١ٜٝٓ ٗ  ا٭َٛض ايعا١َ( ـ إٔ ٚاٖط٠ اؿه١َٛ فا١ٍُٖٓٝ ايكٛاعس إكسٸغ١ ع٢ً 

ِٸ (76)أبعس سٸ ٗ أؾٕلعٳايعكط اؿسٜح تٴ ايعٓاقط اييت تعٌُ ع٢ً تػطٜع ٚترل٠  َٔ أٖ

 .١ًُٓايع

ايؿطٜع١ ٫  ١ًُٓض ٚظٕ ٚغِٗ ْٛط١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١ ٗ َػأي١ عـ يهٞ ْكس6ِّ

إٍ غا٥ط اٯيٝات ٚا٭زٚات ايس١ٜٝٓ اييت أزٸت إٍ ٖصا إػاض أٚ  بأؽ ٗ إيكا٤ ْٛط٠ٺ

عًُت ع٢ً تػطٜع ٚترلت٘. إٕ ٖصٙ إكاضب١ ٚإكاض١ْ غٛف تػُض يٓا بإزضاى ع١ُٛ إبساع 

 ْٛط١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١.

ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٖٛ ايؿكٌ بٌ ٖصٙ  ١ًٌُٓ ايعأـ إٕ َٔ بٌ ططم تسخټ

ض ايهجرل َع٢ٓ إٔ اٱغ٬ّ قس قشٻ ,ٚتأغٝػ١ٝ ;إَها١ٝ٥ :ا٭سهاّ ٚتكػُٝٗا إٍ

ٗ إطس١ً اؾا١ًٖٝ ٚعٌُ ع٢ً إَها٥ٗا ٚإكازق١  َٛض اييت ناْت غا٥س٠َّٔ ا٭

ٗ زا٥ط٠ ؾك٘ ايعبازات ؾك٘. ٚبصيو  عًٝٗا, ٚمل ًٜذأ إٍ تأغٝؼ ا٭سهاّ اؾسٜس٠ إ٫ٓ

إٔ ٜٛٗط ٗ عكطْا يكاّ بإَها٤ ايهجرل َٔ ا٭عطاف  |يٛ قٝٸض يًٓيب ا٭نطّ

ا٭عطاف »َٔ  ايػا٥س٠ بٝٓٓا; ٭ٕ ايكٛاٌْ ايػا٥س٠ ٗ عكطْا أؾهٌ ٚأنجط إْػا١ّْٝ

 قطعّا. «اؾا١ًٖٝ

ٜهُٔ ٗ تٛغٝع زا٥ط٠ َٓطك١ ايؿطاؽ  ١ًٌُٓ ايعب ـ ٚايططٜل اٯخط يتسخټ

إهُاض ايط٥ٝؼ يتذٛاٍ ايعكٌ  ٌإباسات ّجِّ فاٍَع٢ٓ إٔ ايكٍٛ بإٔ  ,ايؿطعٞ

ايصٟ تٓشػط ؾٝ٘  ٗ, ٚإْ٘ ّهٔ تٛغٝع ٖصا إهُاض َدتًـ ايططم إٍ اؿسٸطٵايعٴ

نٝك١ ٫ تؿتٌُ ع٢ً غرل  َات ايؿطع١ٝ, يتكتكط ع٢ً َػاس١ٺزا٥ط٠ ايٛادبات ٚاحملطٸ

اؿكٛم اـاق١, ٖٚٞ ٗ ايػايب عباض٠ عٔ ايؿعا٥ط ٚإٓاغو اييت تعٌُ ع٢ً تِٓٛٝ 

 ٬ق١ اٱْػإ غايك٘.ع

َٔ شيو أْٓا ٌٚ ٗ إؾطاؽ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ إٛنٛع. ز ـ ايططٜل ايجايح ٜتُجٻ

ل با٭ؾٝا٤ اييت تؿتٌُ ٗ سسٸ با إِا ٜتعًْٖعًِ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ اؿهِ عط١َ ايطِّ

٫عتباضٟ ا «ايٓكٛز»سكٝك١ٝ. ٚعًٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ َؿّٗٛ  شاتٗا ٚٗ ْؿػٗا ع٢ً ق١ُٝٺ
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 «ايٓكسٜٔ»ّا عٔ ث١, ٖٚٞ ؽتًـ اخت٬ؾّا َاٖٜٛٸسٳشٵَػتٳ ٖٛ ٗ ا٭غاؽ ٚاؾٖٛط َكٛي١ْ

 «ايٓكٛز»١ بـ إػهٛنٌ )َٔ ايصٖب ٚايؿه١(, ٚيصيو هب تعٌٝ ا٭سهاّ اـاقٸ

ل بايٓكٛز )ٚايهجرل َٔ َك٫ٛت َا ٜتعًٖ ف, َع٢ٓ إٔ ايؿك٘ ٌٗ قٛاٌْ ايعٴطٵبٳَٔ قٹ

. إٕ زا٥ط٠ عسّ ٚدٛز إٛنٛع يٮسهاّ ايؿطع١ٝ َٔ ايػع١ اؿسٜح( غانتٷايعكط 

عٝح ّهٔ إبعاز فٌُ ا٫قتكاز ٗ عكط ايطأزلاي١ٝ, ٚتُٓٛٝات اجملتُع 

عٔ ايسا٥ط٠ اييت ّهٔ يًؿك٘ إٔ  ,٢ اٱْػإ ٗ ايعكط اؿسٜحايكٓاعٞ, ٚستٸ

 ٜتٓاٚشلا.

. إٕ يبعض ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٌٝ «َا ٫ ْلٸ ؾٝ٘»تٛغٝع ْطام  :ز ـ ايططٜل ايطابع

ايٝس ايطٍٛ ٗ غطب١ً ُٚشٝل ايٓكٛم, عٝح ّهِٓٗ ايتؿهٝو َدتًـ 

% َٔ ايطٚاٜات, ٚايعٌُ ع٢ً إخطادٗا َٔ زا٥ط٠ ا٭زي١ 90ا٭ما٤ ٗ اعتباض َا ْػبت٘ 

١ٝ إٓبجك١ عٔ عًِ ايطداٍ ٚايسضا١ٜ ٚا٭قٍٛ َٚا إٍ بٛاغط١ ايكٛاعس ايؿٓٸ ,ايؿك١ٝٗ

ٟ إٍ تهٝٝل زا٥ط٠ ايٓكٛم إعتدل٠, ا٭َط ايصٟ ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ٖصا ا٭َط ٜ٪زٸ شيو.

ٌٕطٵٜؿتض اجملاٍ يًعكٌ ايعٴ  أندل. ٗ بؿه

ٟٸ ٟٸ زضد١ٺ ٖـ ـ إٕ اعتُاز أ ٌٕ َٔ ايكٝاؽ أٚ أ  ١ًُٓآي١ٝ يع سٸعٳَٔ أؾهاي٘ ٜٴ ؾه

َٴشل»ا١َٕٛٛٓ ايؿك١ٝٗ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ اؾتٗاض َكٛي١:   إ٫ٓ ,«ايسٜٔ ايؿطٜع١ إشا قٝػت 

ـٷ ٜػًب عًٝ٘  إٔ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ـ ع٢ً ايطغِ َٔ َعاضنتِٗ إتٛاق١ً يًكٝاؽ )ٖٚٛ َٛق

ٌٕأِْٗ ناْٛا ًٜذ ١( ـ إ٫ٓطابع إٛاد١ٗ ايػٝاغ١ٝ نسٸ ؾك٘ أٌٖ ايػٓٸ  إٔٚ إيٝ٘ بؿه

إٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ قاعس٠ تٓكٝض  ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍـ َٔ شيو ٚٚآخط ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ. 

َٔ ططم إؾطاى  ٌ ع٢ً ايسٚاّ ٚاسس١٠ّ ناْت تؿٓهػتٓبط١ ايعًَٓإٓاٙ ٗ ا٭سهاّ 

َٔ تٓكٝض إٓاٙ ناْٛا ٜكًٕٛ إٍ  ٗ ٗ ايؿك٘, َع٢ٓ أِْٗ بعس عسٸ٠ زضداتٺايعكٌ ايعٴطٵ

َٸ ِٸ«قاعس٠ ٫ نطض»١, َجٌ: ؾًػؿ١ ا٭سهاّ ٚايكٛاعس ايعا ٝل َٔ خ٬ٍ ؽك , ث

 ف ايؿا٥ع.إٓاٙ ناْٛا ٜهعٕٛ أسهاَّا دسٜس٠ أنجط تٓاغُّا َع ايعٴطٵ

عٓس  ّاَا نإ سػٓ»ٚ ـ إٕ اغتٓاز بعض إساضؽ ايؿك١ٝٗ إٍ أسازٜح َٔ قبٌٝ: 

ٔٷ َٸ»أٚ  ,«عٓس اهلل إػًٌُ ؾٗٛ سػ ِّ«يت ع٢ً خطأ٫ ػتُع أ س ا٭ضن١ٝ ايٓٛط١ٜ , ّ

 إكازض ايؿك١ٝٗ. أسسبٛقؿ٘  «ف إػًٌُعٴطٵ»يًكٍٛ بـ 

ؿٌ ٫ ٜٓبػٞ إٔ تتٓاؾ٢ إٕ أؾعاٍ إهًٖ»ٚاغع بٌ إع٢ٓ ايكا٥ٌ:  ظ ـ ٖٓاى ؾطرٷ
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هب إٔ تكّٛ ْٝع »ٚإع٢ٓ ايكا٥ٌ:  «ٔ َٔ ايؿطع )ايسٜٔ ٗ سسٸٙ ا٭ز٢ْ(َع ايكسض إتٖٝك

. إٕ «ا٭ع٢ً(ؿٌ ع٢ً ايؿطع إػتٓب٘ َٔ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ )ايسٜٔ ٗ سسٸٙ أؾعاٍ إهًٖ

ِٸ ًَ٪ٙ بـ   .«فايعٴطٵ»ٖصا ايؿطر ٚاـٮ ايهبرل ٜت

ٔٸٚ ايكٛاٌْ  َٔ شيو َج٬ّ إٔ فًؼ ايؿٛض٣ اٱغ٬َٞ ٜعٌُ سايّٝا ع٢ً غ

ِٸطٵايعٴ ٜعٌُ فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض ع٢ً سصف إٛاز إدايؿ١  ؾ١ٝ َععٍ عٔ ايؿك٘, ث

ٔٵ ٛٻ يًؿطع. ٚيه ٕٛ ض يٛ نإ َكسٚض اجملًؼ إٔيو إٔ تتك ٔٸ ْٝع ايكٛاٌْ ع٢ً م  ٜػ

ادتٗازٟ َٚٔ زاخٌ ايٓكٛم َباؾط٠ )ٖٚٛ َا نإ ٜسعٛ ي٘ بعض اجملتٗسٜٔ ٗ قسض 

ايؿٝذ ؾهٌ اهلل ايٓٛضٟ بايٓػب١ إٍ اجملًؼ(  :أَجاٍ ,إؿطٚط١ ٚاؿطن١ ايسغتٛض١ٜ

 غٝهٕٛ عًٝ٘ ايٛنع؟ ُا ايصٟؾ

ٛٸ٠»ح ـ إٕ ايكٍٛ بٗصا ايتؿػرل يـ  يؿٝعٞ ايكا٥ِ ع٢ً ؾًػؿ١ )ْٚٛع٘ ا «ختِ ايٓب

ايػٝب١ ايهدل٣(, ايصٟ ٜعتدل اْكطاع ايٛسٞ زي٬ّٝ ع٢ً بًٛؽ ايبؿط١ٜ َطس١ً َٔ ايٓهر 

ايعكًٞ ٗ ن٤ٛ تعايِٝ ا٭ْبٝا٤, سٝح قاض َكسٚض اٱْػإ َٔ اٯٕ ؾكاعسّا إٔ 

سٚٙ بأقساَِٗ يًٝتُؼ ايططٜل ايصٟ غبل يٮْبٝا٤ إٔ غًهٛٙ ٚعبٻ ;ٜػته٤ٞ بٓٛض ايعكٌ

ايؿطٜع١. نُا قاّ إػًُٕٛ ايّٝٛ ـ  ع١ًُٓٛاتِٗ ايجابت١, ٜعتدل ططٜكّا آخط َٔ ططم ٚخط

ؾك٘ »نبرل َٔ ايٓكٛم اـاق١ بـ  ٞ عٔ نِّٛ ايعًّٛ ايبؿط١ٜ ـ بايتدًٓبؿعٌ تكسٸ

 «ؾك٘ ايكها٤»ٚ «ؾك٘ اٱضخ»ٚ «ؾك٘ ايتذاض٠»ّهٔ ايعٌُ أٜهّا ع٢ً ع١ًُٓ  «ايطبٸ

ٛٸ ٣ امػاض نُا أزٸ: ؾُج٬ّ .ايب١ٜٛٝٓ تػاعس ع٢ً ٖصا إػاض أٜهّا٫ت أٜهّا. ٚإٕ ايتش

 «ؾك٘ اٱَا٤ ٚايعبٝس»َٔ تطاثٓا ايؿكٗٞ اـام بـ  ٚاٖط٠ ا٫غتعباز إٍ تعطٌٝ داْبٺ

يتهاٌَ ايٓٛع ايبؿطٟ, تػسٚ تًو اجملُٛع١ َٔ ا٭سهاّ  َٛانب١ّ ;«أسهاّ ايطمٸ»ٚ

عاز قٝاغ١ ايباقٞ َٓٗا َا ٚإهإ, ٚتٴ بػبب عسّ تٓاغبٗا َع ايعَإ ;َٚٗذٛض٠ باي١ّٝ

 ف إعاقط.ٜتٓاغب َع ايعٴطٵ

تٛغٝع »أخط٣, َٔ قبٌٝ:  ٙ ـ ّهٔ يٓا إٔ ْهٝـ إٍ ايكا١ُ٥ أع٬ٙ َبتهطاتٺ

ا٫دتٗاز اؿٟٝٛ ٚتػٝرل », ٚ«ؾتض باب أسهاّ ايتؿٜٛض», ٚ«زا٥ط٠ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ

َٸايكٍٛ بعٴطٵ», ٚ«ايٛقٍٛإغكاٙ ايتهًٝـ عٓس », ٚ«َ٘ٓٗذ١ٝ ايتؿٗك ١ إطس١َٛ ف ا٭

ايًذ٤ٛ إٍ قاعس٠ ايًطـ يطؾع ْٛع ايتهًٝـ َا ٫ », ٚ«بٛقؿٗا َكسضّا يًتؿطٜع

إش  ;َٚا إٍ شيو ,«إثبات ؾطا٥٘ ا٫نططاض ٗ عكط ايطأزلاي١ٝ ايكٓاع١ٝ», ٚ«طامٜٴ
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ٌٸإ ٌٕ ٚاسسٺ ٕ ن ٚٵضٚآخط  َٔ ٖصٙ ا٭َٛض ًٜعب بؿه ف ٗ ايعٴطٵّا ٗ تٛٗرل عٓكط زٳ

ٌٸايتكٌٓ, ٜٚٴ  ا١َٕٛٛٓ ايؿك١ٝٗ. ١ًَُٓٓٗا ٚغ١ًٝ ٗ غٝام ع ٚاسسٺ عسٸ ن

يٝػت غ٣ٛ سلٛع باٖت١ ايدلٜل  ٛاضز إصنٛض٠ ٗ ايؿكط٠ ايػازغ١ـ إٕ ْٝع ا7ٕ

 نعٝؿ١ ايه٤ٛ إشا َا قٛضْت بأؾع١ سلؼ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١, ٚئ ٜهٕٛ َكسٚض أٟٛ

 َٓٗا َٓاؾػتٗا َٚباضاتٗا.

ٛټإٕ ْٛط١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١ اييت أعسٸ ٍ ايؿٝع١ َٔ ت ا٭ضن١ٝ إٓاغب١ يتش

ٌٸ َتهاٌَ إٍ زٚي١ٺ سعبٺ , بطغِ ٚٛاٖط ا٭َٛض ايساي١ َٔ َا يًه١ًُ َٔ َع٢ٓٶ به

ِٸايسا٥ط٠ ايػٝاغ١ٝ, ُجِّ ١ًُٓع٢ً ايسَر بٌ ١ََٛٛٓ ايسٜٔ ٚايسٚي١, ٚع د١ٗٺ  ٌ أٖ

ي١ٝ أٚ سٳ١ََٛٛٓ ايؿك٘ ايؿٝعٞ. ٚيهٞ ْسضى ٖصٙ اؿكٝك١ اَؾ ١ًُٓايعٓاقط ٗ تػطٜع ع

 :يتايَٞات, ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايٓا َٔ ايتُٗٝس شلا ببعض إكسٸ ٫ بٴسٻإؿاضق١ 

ـ إٕ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١ ـ بٛقؿٗا ٚاغط١ بٌ عامل اي٬ٖٛت ٚعامل ايٓاغٛت ـ 8

ٞٸشات ٚدٌٗ ٚسٝجٝتٌ. ٗ ايٛد٘ ا٭ٍٚ )ايػُاٟٚ( ٜهٛ ٬ّ عٔ اٱَاّ ايؿكٝ٘ ٖجِّ ٕ ايٛي

ٌٳبٳإعكّٛ َٚٓكٛبّا َٔ قٹ ايٓاؽ َٚٓتدبّا  ً٘, ٚٗ ايٛد٘ ايجاْٞ )ا٭ضنٞ( ٜهٕٛ ٚنٝ

 ًِٗ.بٳَٔ قٹ

ٞٸ ايؿكٝ٘ اي١ٜ٫ٛ إطك١ بايٓػب١ إٍ ا١َٕٛٛٓ  أـ ٗ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ّتًو ايٛي

ُٸ |ا٭نطّ ايؿك١ٝٗ, َع٢ٓ إٔ ي٘ ْٝع ؾ٪ٕٚ ايٓيبٸ ٗ أَط  ^إعك١ٌَٛ ٚا٭٥

ايتكٌٓ ٚايتؿطٜع, بٌ إْ٘ ٗ ا٭غاؽ ٖٛ َكسض اؾعٌ ٚايتؿطٜع, ٚهب ع٢ً ١ََٛٛٓ 

باٱناؾ١ إٍ ا٭زي١ ا٭ضبع١  ,١ ايؿك١ٝٗايؿك٘ ايؿٝعٞ إٔ تعتدلٙ ٚاسسّا َٔ إكازض ٚا٭زٓي

ؾإْ٘  ١٫ٓ إِا ٜأتٞ َٔ باب ايتػاَض, ٚإإعطٚؾ١. َٚا ْكٛي٘ َٔ اٱناؾ١ إٍ غا٥ط ا٭زٓي

١َ عًٝٗا اي١ٜ٫ٛ شض٠ٚ غٓاّ أضنإ ايسٜٔ, َٚتكسٸ ُجٌِّع٢ً أغاؽ ايطٚاٜات إتٛاتط٠ 

 بأْعٗا.

َٔ اْتكاض  إٍ ٖصٙ ايط١ٜ٩ اؾٖٛط١ٜ قبٌ غٓٛاتٺ &ٌ اٱَاّ اـُٝينؾكس تٛقٸ

ٌٸ»ايجٛض٠, َٚٔ شيو قٛي٘:  َاّ أٚ ايػًطإ أٚ ٚايٞ إػًٌُ يٲ َا ٚضز ثبٛت٘ يٝعًِ إٔ ن

ٞٸ أٚ  .َٔ ايعٓاٜٚٔ ٜجبت بأزي١ اي١ٜ٫ٛ يًؿكٝ٘ أٚ َا ٜؿابٗٗا َط أٚ يًطغٍٛ أٚ ايٓيبٸا٭ ٚي

 .(77)«ًِ عسّ ثبٛت٘ ي٘أٚ عٴ ×َاّٗ ثبٛت٘ يٲ ٖو٫ ٜجبت يًؿكٝ٘ َا ؾٴ ,ْعِ

ِٸإٕ ايٛقٍٛ إٍ ٖصٙ ايٓكط١ ُجِّ عٓاقط ايتؿهرل ٗ ايسٚي١  ٌ ايكٍٛ بأسس أٖ
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ٚبطبٝع١ اؿاٍ  .َعٓاٖا اؿسٜح (78)تبسأ َٓٗا بًٛض٠ ايسٚي١اؿسٜج١. ٖٚٞ ايٓكط١ اييت 

٫ تػأيٛا ايؿاؾعٞ »٢ قٌٝ: مل ٜهٔ باٱَهإ بًٛؽ ٖصٙ ايٓكط١ َٔ قًب ايؿك٘, ستٸ

ٔٸ«عٔ َجٌ ٖصٙ إػا٥ٌ ٌ إٍ شيو بصٚق٘ قس تٛقٻ اـُٝين إٔ اٱَاّ , بٌ ٜػًب إٍ ايٛ

 ايعطؾاْٞ.

ؼ ْٛط١ٜ ايسٚي١ اؿسٜج١ ـ ٜكٍٛ دل َ٪غٸـ ايصٟ ٜعت (79)ٚقس نإ )تَٛاؽ ٖٛبع(

إٕ فٌُ »: «أعطٛا َا يكٝكط يكٝكط, َٚا هلل هلل»ٗ تؿػرل ٖصٙ ايؿكط٠ اٱل١ًٝٝ: 

ّا. إٕ قٝكط )أٚ خاقٸ ٗ قبه١ غًط١ ايكٝكط, ٚايهٓٝػ١ تتٍٛ ؾها٤ٶ (80)ايؿها٤ ايعاّ

 .«ايسٚي١( خًٝؿ١ اهلل, ٚايًٜٛاثإ )إي٘ ا٭ضض( ٜتٍٛ ْٝع ؾ٪ٕٚ اهلل

ايػٝاز٠ »٬ّ ِٚٛشدّا يـ ب ـ ٗ ايٛد٘ ايجاْٞ )اؾاْب ا٭ضنٞ( ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ٖجِّ

 .«إكًش١ ايٛط١ٝٓ»ٚ «إكاحل ايعا١َ»بطعا١ٜ  ـٷ, ٖٚٛ َهًٖ«ايٛط١ٝٓ

ِٸ ايصٟ ٜػتطٝع  ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ايكٍٛ َع٢ٓ إكًش١ بٛقؿٗا ايعٓكط ا٭ٖ

ّٸ عٓكطٷؽ ٖٛ ١ََٛٛٓ ايؿك٘ إكسٻ ١ًُٓايتػطٜع ٗ ع َٔ اـُٝين  ٔ اٱَاّآخط ُٖه ٖا

ع. إٕ ايسٚي١ اؿسٜج١ تسٚض سٍٛ قٛض إكاحل ٚإٓاؾع ايٛط١ٝٓ, إزخاي٘ ٗ ؾهط ايتؿٝټ

ٚٗ ا٭غاؽ مل ٜهٔ باٱَهإ تأغٝؼ ايسٚي١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ؾهط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ زٕٚ 

ٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬, )ٖٚصٙ ٖٞ ايٓكط١ اييت تٛقٸًت إيٝٗا اؾُ «إكًش١»ايكٍٛ بعٓكط 

َٚٔ ٖصٙ  .ؾٛنعت فُع تؿدٝل َكًش١ ايٓٛاّ ع٢ً ضأؽ ؾٛض٣ قٝا١ْ ايسغتٛض(

 ٜكٍٛ: إٕ سؿٜ ايٓٛاّ َٔ أٚدب ايٛادبات.اـُٝين ايٓاس١ٝ نإ اٱَاّ 

ِٸ ,إٕ فُع تؿدٝل إكًش١ ف ٌ عٴطٵبٳتعٌٝ إكاحل ايٛط١ٝٓ ؾٝ٘ َٔ قٹ ايصٟ ٜت

ف ٌ ايؿهٌ ايعًُٞ ٚايتُٓٛٝٞ يتسخٌ عٓكط ايعٴطٵأٚ ؾطٙ, ّجِّ عك٤٬ ايكّٛ زٕٚ قٝسٺ

ٟٸصٵدٳ سٝح ٜهٕٛ شلا تأثرلٷ ,ٗ آي١ٝ ايسٚي١ ع يًتؿهرل ايػٝاغٞ سٸ ايؿكٌ إُِّعٳ, ٜٚٴض

 ايكسِٜ ٚاؾسٜس.

َٚٔ ايٓاس١ٝ ايجا١ْٝ )ايٓاٚط٠ إٍ ْٗٛض إٛاطٌٓ( ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر إط٬م 

ٞٸإش يٛ قبًٓا بإٔ  ;١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ أٜهّا ٌ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ ؾشٝح تهٕٛ ايؿكٝ٘ ّجِّ ايٛي

ِٸ (81)اؿان١ُٝ ايٛط١ٝٓ ـ ع٢ً سس تعبرل )دإ بٛزإ( َٓٛطٟ ايسٚي١ اؿسٜج١ ـ  ـ أسس أٖ

َٕ َطًك١ّ ٌ ّجِّ ٔٵٚغرل َؿطٚط١ ٚغرل قاب١ً يًٓكٌ ٚايتذع١٥ ّهٔ اعتباض ٖصٙ ايكؿات 

ٖٚٞ إٔ ١ٜ٫ٚ  ,ايتصنرل بٗصٙ ايٓكط١ٖصٙ ايػٝاز٠ أٜهّا. غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ ٜٓبػٞ 
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٘ ٗ ايؿكٝ٘ )ٗ داْبٗا ا٭ضنٞ( تأخص َؿطٚعٝتٗا َٔ سكٛم ايؿعب )إٓبجك١ َٔ سٓك

تكطٜط َكرلٙ(, ٚٗ اؿكٝك١ إٕ غًطت٘ تٓؿأ َٔ غًط١ ايؿعب, ٚقٛت٘ ٖٛ قٛت 

 .«ايعكس»ايؿعب. ٚبصيو ٜهٕٛ ٚن٬ّٝ عٔ ايؿعب ايصٟ اختاضٙ َٛدب 

ٌٕ ـُٝينا ٚقس أؾاض اٱَاّ إش  ;ٚانض ٗ بعض نًُات٘ إٍ ٖصٙ ايٓكط١ بؿه

مٔ ٫ ْطٜس إٔ ْؿطض ؾ٦ّٝا ع٢ً ؾعبٓا باٱنطاٙ. إٕ اٱغ٬ّ ٫ ٜػُض يٓا »قاٍ: 

ؾُُٗا ناْت ْتا٥ر أقٛات  .ٯضا٤ ايؿعب عٷبٳٚيصيو مٔ تٳ .َُاضغ١ ايسنتاتٛض١ٜ

ْؿطض ع٢ً ايٓاؽ إٔ  ,٫ٚ ضغٛي٘ ,غٓهٕٛ ؼت غكؿٗا, ؾًِ ٜأشٕ اهلل يٓا ايؿعب

 .(82)«ؾ٦ّٝا ٫ ٜطٜسْٚ٘

هب إٔ ٜػتٓس »نُا قاٍ زلاست٘ ٗ بٝإ َعاٜرل اؿانِ اٱغ٬َٞ: 

ٚٸ ٫ّ إٍ آضا٤ ايؿعب, عٝح ٜٴؿاضى ْٝع آساز ايؿعب ٗ اْتداب ايؿدل طاؿانِص أ

ٜٚسٜطٚا زٓؾ١ ا٭َٛض, ٚإٔ ٜؿطنِٖٛ  ,ٛا إػ٪ٚيٝاتأٚ ا٭ؾدام ايصٜٔ هب إٔ ٜتٛٓي

ًِٝٗ ٗ ٚهب ع٢ً إػ٪ٚيٌ ايتؿاٚض َع ٚن٤٬ ايٓاؽ ٖٚجِّ .ُّاتٵٗ إزاض٠ ا٭َٛض سٳ

داش ايكطاضات, ٚإشا مل ٜٛاؾل إُجًٕٛ ٚايٛن٤٬ ٫ ّهٔ يًُػ٪ٚيٌ إٔ ٜٓؿطزٚا ٗ اتٸ

 .«اؽاش ايكطاض

َٔ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ,  ٜبسٚ إٔ ٚانعٞ ايسغتٛض قس ْٛطٚا إٍ ٖصا إع٢ٓ

ٚاعتدلٚا ٗ تبٜٛب ايؿكٌ اـاَؼ َٔ ايسغتٛض ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ 

ّٸ (. ٫ٚ ىًٛ بٝإ إازتٌ تعبرلّا عٔ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ )َع٢ٓ ايسٚي١ ٗ َؿَٗٛٗا ايعا

 .ا٭ٚيٌٝ َٔ ٖصا ايؿكٌ َٔ ؾا٥س٠ٺ

 :ايػًطات إٓبجك١ عٓ٘سلٸ ايؿعب ٗ ايػٝاز٠ ٚ: ايؿكٌ اـاَؼ

إٕ اؿان١ُٝ إطًك١ ع٢ً ايعامل ٚاٱْػإ هلل, ٚإٕ : ٠ ايػازغ١ ٚاـُػٕٛإازٸ

إٔ ٜػًب  اهلل ٖٛ ايصٟ دعٌ اٱْػإ سانُّا ع٢ً َكرلٙ ا٫دتُاعٞ. ٫ٚ ّهٔ ٭سسٺ

اٱشلٞ أٚ إٔ ٜػتػً٘ ـس١َ َكاؿ٘ ايؿطز١ٜ أٚ اؾُاع١ٝ اـاق١.  اٱْػإ ٖصا اؿلٸ

 اٱشلٞ بايططم اييت ْأتٞ ع٢ً شنطٖا ٗ إٛاز اي٬سك١. ٌ ٖصا اؿلٸُٹايؿعب ٜٴعٵٚإٕ 

 إٕ ايػًطات اؿان١ُ ٗ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ عباض٠ْ: ٠ ايػابع١ ٚاـُػٕٛإازٸ

تعٌُ ٖصٙ ايػًطات ٚ .ٚايػًط١ ايكها١ٝ٥ ;ٚايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ;عٔ: ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ

ؼت إؾطاف ١ٜ٫ٚ ا٭َط إطًك١ ٚاٱَا١َ ع٢ً طبل ا٭قٍٛ اي٬سك١ َٔ ٖصا ايكإْٛ. 
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ٌٕ ٌٸ ٖٚصٙ ايػًطات تعٌُ بؿه  عٔ بعهٗا. َػتك

َات ّهٔ اعتباض ايهجرل َٔ ايؿبٗات سٍٛ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١ ز ـ بٗصٙ إكسٸ

َع٢ٓ إٔ  ,َٓتؿّٝا اـُٝين ٱَاَّٚكسض َؿطٚعٝت٘ ٚايتعاسِ ايٛاٖطٟ بٌ بعض آضا٤ ا

ٜٚهٕٛ  ,ايٛيٞ ايؿكٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايػُا١ٜٚ وكٌ ع٢ً َؿطٚعٝت٘ َٔ ايعامل ايكسغٞ

ف ٗ ا١َٕٛٛٓ , ّٚهٓ٘ ايتكطټ×ٌ إعكّٛبٳَٓكٛبّا بـ )ايتٓكٝب ايعاّ( َٔ قٹ

 ايؿك١ٝٗ, ٚايعٌُ ع٢ً تعطٜؿٗا ٗ ن٤ٛ إكاحل ايٛط١ٝٓ.

ٞٸ ٚأَا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ضن١ٝ ايؿكٝ٘ تهٕٛ َؿطٚع١ٝ سكٛق١ٝ /  ؾُؿطٚع١ٝ ايٛي

 ٚتكّٛ ع٢ً أغاؽ ايعكس ا٫دتُاعٞ )ٚاييت ّهٔ إثباتٗا ع٢ً ٖاَـ ٚاسسٺ ,قا١ْْٝٛ

ِٸ .َٔ ايعكٛز ايؿطع١ٝ, َٔ قبٌٝ: ايٛناي١ ٚايعٗس ٚا٭َا١ْ َٚا إٍ شيو( شيو عدل  ٜٚت

ٞٸ ;ا٫ْتدابات. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٬ّ يًػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ, ؾإْ٘ ايؿكٝ٘ ٖجِّ سٝح ٜهٕٛ ايٛي

 ايعاّ. اٍَطًك١ ٗ إطاض إكاحل ايٛط١ٝٓ ٚا٭َٛض إطتبط١ باجمل اتبك٬سٝٸو٢ٛ 

ٛٸ١َ يًتؿهرل ايػٝاغٞ اؿسٜح  ٜ٘ أ٬ْسٳٜٴٚ باٱَهإ اغتٓباٙ ايعٓاقط إك

ايعامل ايػطبٞ ٗ ايتؿهرل ايػٝاغٞ ٗ ٚإًؿت إٔ  .«١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١»َٔ ْٛط١ٜ 

ٌٸ . ٚبطبٝع١ «ايسٚي١ إطًك١»ذ٘ إٍ ْاس١ٝ أخص ٜتٸ «ايسٚي١ اؿسٜج١»عكط تأغٝؼ  َػتٗ

َكتسض٠,  ع إٍ تؿهٌٝ زٚي١ٺدع٤ّا َٔ طُٛح ايتؿٝټشيو ٌ ّجِّ إٜطإن بًسٺاؿاٍ ٗ 

ٌٸ َؿه١ً عسّ ايت١ُٜٝٓٴعٳٚ نُا ْؿٗس شات ٖصا إػع٢  .سٸ دٗسّا ٫ ؾعٛضّٜا ٗ إطاض س

 إكتسض٠. (83)ا١ْٝ ع٢ً أعتاب تؿهٌٝ ايسٚي١ ايدلٚغ١ٝٗ إجاي١ٝ ا٭ٕ

 

سٸ عٳػيت ايسٜٔ ٚايسٚي١( تٴبإع٢ٓ ايجاْٞ )ا٫ؾذلام ايبٟٓٝٛ بٌ َ٪غٻ ١ًُٓـ إٕ ايع9

إٔ ايصٟ , نُا «١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١»َٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛط١ٜ َٔ تساعٝات ايكٍٛ بٓٛط١ٜ 

 ل ع٢ً أضض ايٛاقع َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٜبٝٸٔ ٖصا إع٢ٓ أٜهّا.ؼٖك

ٛټٚ ٛٚخ٬ؾّا يتك ٕ ٗ تؿهٌٝ ايسٚي١ ايس١ٜٝٓ ٗ إٜطإ ٚٵطٜٔ ايصٜٔ ٜطٳض بعض إٓ

, ٜٚصٖبٕٛ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ع١ًًُٓي ّاػ١ ايس١ٜٝٓ ١ََٛٛٓ ايسٚي١ خ٬ؾٚزَر إ٪غٸ

ايكٝكط١ٜ ايهٓػ١ٝ أٚ »عس اْتكاض ايجٛض٠ تعٝـ ػطب١ ايذلنٝب١ ايػٝاغ١ٝ ٗ إٜطإ ب

إٔ  إ٫ٓ ,إْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ايٛٛاٖط إصنٛض٠ :, ّهٔ ايكٍٛ«ايهٓػ١ٝ ايكٝكط١ٜ
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٘ ٚإس٣ ايبعٝس, ٚقس بسأت بٛازضٖا ل ع٢ً إس٣ إتٛغٸٜتشٓك ١ًُٖٓصا إع٢ٓ َٔ ايع

 تًٛح َٓص اٯٕ.

َع ا٭َٛض ايجابت١ ٚإؿاِٖٝ إكسٸغ١, أـ إٕ ايسٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛط١ٜ ٜتعاط٢ 

ٔ َٔ ضتكٗا ٚؾتكٗا ٗ ن٤ٛ إكًش١ نٞ تتُٓه ;ٚايسٚي١ تتعاط٢ َع ا٭َٛض إتػٝٸط٠

ٗٸس ا٭ضن١ٝ ايط٥ٝػ١ ي٬ؾذلام بٌ َ٪غٸ ػيت ايٛط١ٝٓ ايعا١َ. ٖٚصا ا٭َط ٖٛ ايصٟ ّ

اييت  ,إك٫ٛت ايجابت١ايسٜٔ ٚايسٚي١. ٚع٢ً َػاض ٖصا ا٫ؾذلام ٜػسٚ ايؿك٘ ايٓاٚط إٍ 

ل إ٪غػ١ ايس١ٜٝٓ, زا٥ط٠ ؽكټ ,)ؾك٘ ايعبازات( (84)ٖٞ ٗ ايػايب َٔ ْٛع إٓاغو

ٛٸ ٌٕٚتتش عاّ ـ إٍ إؿاِٖٝ ايتعاقس١ٜ, إٍ سكٛم  ٍ غا٥ط أبٛاب ايؿك٘ ايٓاٚط٠ ـ بؿه

 شلا. (85)ؾ١ٝ, ٚتكبض ايسٚي١ نا١َّٓطٵعٴ

٭َط ايسٜٔ, ٜٚط٣  (86)ْٛع خكدك١ّإٕ ٖصا إػاض ـ ايصٟ اعتدلٙ تايهٛت باضغ

ؾٝ٘ ٚاسسّا َٔ َػاضات ٔػ١ ض٥ٝػ١ تػٛز اجملتُعات ايس١ٜٝٓ )أطًل عًٝٗا َكطًض 

ايؿعا٥ط  فاٍٟ ١ََٛٛٓ ايؿطٜع١ إٍ ا٫ْؿعاب إٍ ( ـ ٜ٪زٸ(87)طات ايُٓٛشد١ٝإتػٝٸ

ِٸ ٝع٠ شلا اـكا٥ل إُ ٚإٓاغو )اييت تِٓٛ ايع٬ق١ اـاق١ بٌ اٱْػإ ٚخايك٘, ٚأٖ

ٗ )ايصٟ ِْٛ طٵاؿكٛقٞ ايعٴ اٍب ايؿهًٞ(, ٚاجملٖٛ ايتهطاض ٚايُٓط١ٝ ٚايتكًٓ

ٚيٝػت  ,ايع٬قات ٚايطٚاب٘ ا٫دتُاع١ٝ, ٖٚٛ ٗ ا٭غاؽ قؿ١ تعاقس١ٜ َٚعٝاض١ٜ

ٌٸ .ٝٳُٝٸ١(قٹ ػ١ ايسٜٔ ٚاسس َٔ ٖاتٌ ايؿعبتٌ أٚيٝا٩ٖا إدكٛقٌ, أٟ َ٪غٸ ٚيه

 ػ١ ايسٚي١.َٚ٪غٸ

اتػاع  ٫ غٝٻُاايػًط١ إطنع١ٜ ُٚطنع ايع٬قات ايٛط١ٝٓ )ٚ ب ـ إٕ ٚٗٛض

اؿكٛم  (88)ضقع١ ا٭غٛام ٚايتبازٍ ايتذاضٟ( ٗ ؾهًٗا اؿكٛقٞ ٜػتًعّ َػاض سلٛي١ٝ

َع٢ٓ إٔ ْٝع إٛاطٌٓ هب إٔ ٜهْٛٛا َتػاٜٚٔ أَاّ  ,ٚايكٛاعس ايطازع١ ٚايساؾع١

ّٷ ٟ بايٓٛطٜات ٚاسس٠. إٕ ٖصا ا٭َط ٜ٪زٸ ٚاسس ٚعكٛب١ْ ايكإْٛ, ٚإٔ ٜهٕٛ شلِ دط

ٛٸع١( إٍ اغتعطاض  ٛٸع١ )إتعًك١ بإساضؽ ايؿك١ٝٗ إدتًؿ١ ٚإطدعٝات إتٓ ايؿك١ٝٗ إتٓ

ْكاٙ قٛتٗا ٗ زا٥ط٠ إٓاغو ٚايؿعا٥ط )ؾك٘ ايعبازات( ؾك٘, ٚٗ إكابٌ ٜهٕٛ ٖٓاى 

َٸ اعتباضٷ  ػطاؾ١ٝ )ٚايكها١ٝ٥(.١ ٚخاق١ ٗ ناٌَ ايطقع١ اؾيٓٛط١ٜ سكٛق١ٝ عا

ٌٸ ِٸ ؾؿٞ ايكها٤ ٚس ايطدٛع إٍ  ايٓعاعات بٌ اـكّٛ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٫ ٜت

ُٕ ٌ ايػًط١ بٳم عًٝٗا َٔ قٹكازٳؾت٣ٛ ٖصا إطدع أٚ شاى, ٚإِا تهٕٛ ايكٛاٌْ ا
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 ٌ ايكانٞ.بٳبع١ ٗ إقساض اؿهِ َٔ قٹايتؿطٜع١ٝ ٖٞ إتٻ

اؿكٛم ايعا١َ ٚاـاق١  فاٍاطٌٓ ٗ َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜهٕٛ ْٝع إٛ

سٜٔ يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ )ٖٚٞ ٚاسس٠ َٔ ايػًطات ايٓاؾ١٦ عٔ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ َكًٚ

 إػا١ٜٚ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘(.

 ,ٚنٛسّا (90)ٚاؿكٛم اؾع١ٝ٥ (89)َٚٔ ٖٓا ٜؿتسٸ اؿسٸ بٌ اؿكٛم ايؿا١ًَ

ؾ١ٝ ٚتعاقس١ٜ, ٚتبك٢ طٵعٴ ١ّٚتهتػب اؿكٛم ايؿا١ًَ ـ اييت تهطًع بٗا ايسٚي١ ـ قبػ

ػ١ ايس١ٜٝٓ, سٝح تعٌُ ع٢ً تِٓٛٝ ايع٬ق١ بٌ اؿكٛم اؾع١ٝ٥ نُٔ سسٚز إ٪غٸ

 اٱْػإ ٚخايك٘.

, ٚنًُا ١ًُٓز ـ ٗ ا٭غاؽ إٕ طبٝع١ اؿكٛم ايٓاٚط٠ إٍ ايتعاقس ٌُٝ مٛ ايع

ٌ أغطع. ؾإٓاغو اييت ُجِّ بٛترل٠ٺ ١ًُٓذ٘ ٖصٙ اؿكٛم مٛ ايعظاز أططاف ايتعاقس تتٸ

ٛٸٍ َكابٌٗ  ايع٬ق١ بٌ اٱْػإ ٚخايك٘ تبسٟ َكا١َٚ ٚثباتّا أؾسٸ  ;ايتػٝٸط ٚايتش

ٌٸ١ اييت ػٓض مٛ تِٓٛٝ ايع٬قات بٌ ا٭ؾدام )أٚ إ٪غٸٚاؿكٛم اـاقٸ  ػات( أق

ػات )ٚع٢ً غٸٚاؿكٛم ايعا١َ ايٓاٚط٠ إٍ ايع٬ق١ بٌ إ٪ ;ثباتّا ٗ َٛاد١ٗ إتػٝٸطات

ست٢ ْكٌ إٍ اؿكٛم ايسٚي١ٝ  ;ط٠ػّا َكٛي١ إكًش١ إتػٝٸْٵضأغٗا ايسٚي١( أنجط ُأ

ُٕ ١٦َ با١٦ٕ. ٚع٢ً ٖصا  ١ًُٓؾ١ٝ َٚعطٵسٝح تػسٚ عٴ ,١َ بٌ ايسٍٚطٳبٵايٓاٚط٠ إٍ ايعكٛز ا

ٕٛ ْاؾ١٦ َٔ ايتعاقس بٌ إٛاطٌٓ ايصٜٔ ّتًه ػ١ّا٭غاؽ ؾإٕ ايسٚي١ ـ بٛقؿٗا َ٪غٸ

ػ١( تهُٔ ٌ أندل ؾدك١ٝ سكٛق١ٝ )َ٪غٸغُّٗا َؿاعّا َٔ عكاض ازل٘ ايسٚي١ ـ ُجِّ

 ؾ١ٝ(.اؿكٛم اـاق١ ٚايعا١َ ٚايسٚي١ٝ )شات ايكبػ١ ايعٴطٵ

ّٸ10 ُٸ ,ّٚبايٓٛط إٍ َا تكسٻ ,ـ ٚٗ تبٜٛب عا ١ٝ ْٛط١ٜ ّهٔ يٓا إٔ ْكـ ع٢ً أٖ

ؾك٘ ايؿٝع١, َٚكاض١ْ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ بػا٥ط ايططم  ١ًُٓٗ َػاض ع «١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١»

 شات ايك١ً بٗصا إػاض.

٢ ٜتٛدب عًٝٗا ذ٘ ا١َٕٛٛٓ ايس١ٜٝٓ إٍ تؿهٌٝ ايسٚي١ ستٸٕ تتٸإٚٗ ا٭غاؽ َا 

ٔ َٔ ايتٓاغِ َع ايٛطٚف نٞ تتُٓه ;إٔ ػطٟ بعض ايتػٝرلات ٗ سكٛقٗا ايؿطع١ٝ

ق١ٜٛ  ظَٗا, ٚإٔ تعٌُ ع٢ً إعساز ٖان١ُٺٚايؿطا٥٘ اؾسٜس٠, ٚهب عًٝٗا ا٫يتعاّ بًٛا

٠ ؼٓؿع ع٢ً ٖهِ ايسٚي١ ٗ إ٪غػ١ ٌ َازٸّجِّ ١ًُٓ. إٕ َػاض ايع«ايسٚي١»شلهِ يك١ُ 

ٚٵضايس١ٜٝٓ, ٚتعٌُ ٖصٙ إاز٠ ب  ػ١ ايسٚي١.ٖا ع٢ً ٖهِ ايسٜٔ ٗ َ٪غٸسٳ
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ٜٴ كّا َٔ عسٸ َػاضّا شاتّٝا َٓبجإٕ ٖصا إػاض ٗ عكط اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ ـ سٝح 

ايساخٌ ـ أنجط ثباتّا ٚضغٛخّا ٚاغتشاي١ ع٢ً ايذلادع َٔ إػاضات إؿاب١ٗ ٚاؿاق١ً 

ٌ ايعٓاقط إٓا١٥ٚ بٳَٚٔ قٹ ,بؿعٌ نػٛٙ ايك٣ٛ احملٝط١ ;ٗ بعض ايبًسإ اٱغ١َٝ٬

١٦ ع٢ً ؾهٌ اؿطنات ايػًؿ١ٝ إش ْؿٗس ايّٝٛ تبًٛض تبعاتٗا ٚتساعٝاتٗا ايػٝٸ ;يًسٜٔ

 ؾ١.إتططِّ
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(7) secularization. 

(8) see: Hadden, 1987. 

(9) sacred realm. 

(10) secular realm. 

(11) utilitarian. 

(12) justification. 

 
(14) profane. 

(15) demonstrable efficacy. 

(16) supra rational. 

(17) allegiance. 

(18) contract. 

faneprofane 
)20) erosion. 

)21) demythologization. 

)22) demystification. 

)23) disenchantment. 

)24) disillusion. 

 
(26) see: Nisbet&Perrin, 1977. 

)27) social band. 

(28) rituals. 

(29) rites. 

(30) sacraments. 

 
)32) see: Nisbet&Perrin, 1977. 

)33) the Goddess of reason. 
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)35) purification. 

)36) initiation rites. 

)37) moral order. 

)38) group solidarity. 

)39) social fabric. 

)40) Elementary Forms of Religious Life. 

)41) cited in nisbet. 1966. P. 221. 

)42) common sense. 

)43) catalactic order. 

)44) conventionalization of social life. 

)45) Ibid, p. 222. 

 
)47) piety. 

 
(49) dogma&inteliect. 

 
)51) city - state. 

 

 
)54) Gemeinschaft / gesellschatf. 
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)58) see: cited in Lechner. 1991. 

)59) desacralization. 

)60) see: Shiner, 1967. 

)61) operationalization. 

)62) see: Wilson, 1982. P. 153. 

)63) rites. 

)64) spell. 

)65) charm. 

)66) civil authority. 

)67) see: Lechner, 1991. 

)68) Nation State. 

 
)70) See: Lechner, 1991. 

)71) Rational. 

)72) Rationalize. 

)73) Church - state - differentiation. 

)74) Reference Group. 

)75) Conventional. 

)76) long term. 

 
)78) State formation. 

 
)80) public sphere. 
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)84) rituals. 

)85) guarantier. 

)86) Privitization. 

)87) Patern Variables. 

)88) universalization. 

)89) universal. 

)90) Patial. 

  



 

 

 

 

ّ٘  البٍاء العكالئ

ّ٘ ّٗةٔالكس بني اإلوضاء الشسع  ٍٖة املتَّصمة لألدٍلة المفظ
 

 
 

تتساع٢ إٍ ا٭شٖإ قٛاغِ ايعك٤٬  عٓسَا ْػُع َؿّٗٛ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬

ّٷ ;إؿذلن١, ع٢ً اخت٬ف ثكاؾاتِٗ ٚاػاٖاتِٗ ايؿهط١ٜ ٚايطكٛغ١ٝ  ؾٗٛ َؿٗٛ

ٌّ  ْٝع ْؿاطاتٓا ايؿهطٜٸ١, ٚيٛ ع٢ً مٛ ا٫ضتهاظ ٗ أؾل شٖٓٓا ٗ قٛض

ٚقس اغتعإ ب٘ ا٭قٛيٕٝٛ ٱثبات ايهجرل َٔ ايكهاٜا ا٭قٛي١ٝ, َع  .اي٬ؾعٛضٟ

ٓٛا يٓا إككٛز َٔ ايػرل٠ ٗ َكابٌ ًِ ٜبِّؾ ;ْاس١ٝ ايتٓٛرل إٍ سٛس نبرٕل إُٖاي٘ َٔ

عٚا ايػرل٠ ايٛاٖطٜٸ١ عٔ ايػرل٠ ايٛاقعٝٸ١؟ ٌٖٚ قسض َٔ ايسيٌٝ ايعكًٞ؟ ٚمل ِّّ

ٌّ ٜطزع عٔ ايعٌُ بايػرل٠؟ ٌٖٚ ٜعكٌ إٔ ٜطزع ايسٜٔ  ٌٷ يؿٛ ايؿاضع, ٚاقعّا ٚثبٛتّا, زيٝ

ط ايعك٤٬؟ َٚا ٖٛ َػتٓسِٖ ٗ اؾتكاض ايػرل٠ إٍ اٱَها٤ غا٥ ب٘عٔ إَٔط قس دعّ 

ايؿطعٞ؟ ٌٖٚ غتبك٢ شلصا ايسٜٔ سط١َْ ٚقساغ١ْ يس٣ ايعك٤٬ يٛ قسض َٓ٘ َجٌ شيو؟ 

َٔ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ٚبٌ بٓا٤ ايعك٤٬ ؾهٝـ تدلٸض  ٚيٛ سسثت إعاضن١ بٌ قه١ٝٺ

ِٸ تعكٌٝ ايسٜٔ, ٚقس ٫  ٔٵَٕعك١ٝ٥٬ ٖصا ايسٜٔ أٚ عك٬ْٝت٘؟ ؾٗصٙ أغ١ًْ٦ َععذ١ْ  وٌُ ٖ

َٳ ٌٸ ٔٵتهٕٛ نصيو عٓس  َٳأبعاز ايسٜٔ ٗ تعبټ ٜط٣ ن  ض. شٵسٺ 

ؾايػرل٠ إشا ناْت تعبٸط عٔ ايكاغِ إؿذلى يًعك٤٬ ناؾ١ّ تهاز تهٕٛ ؾطع 

اهلل إؿطٛض عًٝ٘ اٱْػإ, ؾٗٛ إٓطل اؿانِ ع٢ً أؾهاضِٖ, غٛا٤ٷ ناْت شيو 

َٚٔ ٖٓا ماٍٚ إعاز٠ قطا٠٤ إػأي١ ا٭قٛي١ٝ ٗ قٝػ١ٺ  .زّٜٓٝا َٚكسٸغّاؾهطّا عازّٜا أٚ 
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 :أ٫ُٖٚا :ٚيًكٝاّ بٗصا ا٭َط غٓكـ عٓس إػأي١ َٔ ظاٜٚتٌ .تٓػذِ َع سذِ ايػرل٠

ؼًٌٝ طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ايػرل٠  :ٚثاْٝتُٗا ;ايٛقٛف َع َػتٓسات ؾهط٠ اٱَها٤

ع٢ً  بُٝٓٗا, ٚقاٚي١ إثبات إٔ ايػرل٠ أغاغّا قط١ْٜٓ ٚايسيٌٝ ايعكًٞ, ٚإثبات أْٸ٘ ٫ ؾاضم

ّا ض ْكٸك٘ ٚتطدِّسٙ ٚؽكِّايسيٌٝ ايًؿٛٞ بإػتٓسات ايًؿ١ٝٛ ايهجرل٠, ؾُٝهٔ إٔ تكِّ

 ع٢ً ْٛل.

 

 :ٚثاْٝتُٗا ;ؼًٌٝ ٖٜٛت٘ َٚاٖٝت٘ :أ٫ُٖٚايٓا َع َؿّٗٛ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ٚقؿتإ: 

 .تؿدٝل ٬َى ايعك٥٬ٞ عٔ غرل ايعك٥٬ٞ

ُٸ ـٸ  (1)طا٥ؿتإ تقس اٖت  :«ايعكٌ ايعًُٞ»أٚ  «ايعك٥٬ٞ»َٔ ايعًُا٤ إػًٌُ ًَ

ؾا٭ٍٚ ْٛطت ؾٝ٘ عٓسَا أضازت تهطٜؼ  .ٌٚطا٥ؿ١ َٔ ا٭قٛيٝٸ ;ٌُطا٥ؿ١ َٔ إتهًٚ

ٕٸ اؿهِ اٱشلٞ يٝؼ عؿٛا٥ّٝا, بٌ ي٘ نٛاب٘ َٚعاٜرل عك١ًٝ ٚعك٬ ١ٝ٥, ٚيًعكٌ غًط١ أ

ٕٸ  نؿـ ٖصٙ ايهٛاب٘ ٬َٚنات٘ ٗ بعض إٛاضز. ٚايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ قس أضازت إثبات أ

ٌٷ قس سهِ ب٘ ايؿطع َا ٖٛ ؾطعٷ يٝؼ َا ٖٛ  ٌٸ َا سهِ ب٘ ايعكٌ َا ٖٛ عك ن

ّٳ ايتؿطٜع ا٬ٕظّ يًتؿطٜع اٱشلٞ. ٚدٗتا  ٕٸ يًعكٌ َكا قطا٠ْ٤ عٔ ايؿطع, تأنٝسّا ع٢ً أ

س ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ تبسٚ َبا١ّٜٓ عٔ اؾ١ٗ اييت قس ضنعت عًٝٗا ايطا٥ؿ١ ايبشح عٓ

ٕٵ ت٬قت ايؿهطتإ ٗ نٕٛ ايعكٌ قازضّا ع٢ً إزضاى بعض ا٭ؾٝا٤ َٔ زٕٚ  ايجا١ْٝ, ٚإ

 َع١ْٛ ايؿطع.

ٜٚٴعطٸف ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ, أٚ َا ٜػاٜٚ٘ َٔ إؿاِٖٝ, بأْٸ٘ َا وهِ ب٘ ايعك٤٬ 

ٌُ أٚ ؾ٬غؿ١ أٚ عطؾا٤ أٚ سٝح نِْٛٗ ؾكٗا٤ أٚ َتهًَٚٔ سٝح ِٖ عك٤٬, ٫ َٔ 

ٖٛ  (َٔ سٝح نِْٛٗ عك٤٬)س ٝٵ...إخل. ؾَكأٌٖ بًسٺ زٕٚ بًس أٚ أعها٤ٶ ؿعبٺ زٕٚ سعبٺ

َا ْٛزٸ  .ع عًٝ٘, ْٚططح إػأي١ ٗ غٝاق٘ضٚح ايتعطٜـ, ٖٚٛ إساض ايصٟ ْطٜس إٔ ْطٚن

ٕٸ س عًٝ٘ ٖٛ أْ٘ هب إٔ ِٝٸع بٌ بٓا٤ إٔ ْ٪ٓن عك٤٬ٺ ٚبٓا٤ ايعك٤٬, ٚايتأنٝس أٜهّا بأ

ٚٸ ٚٵضٍ ٫ ٜؿهٞ إٍ ايطزع عٔ ايجاْٞ, ؾا٫غتكطا٤ ّهٔ إٔ ًٜعب ايطزع عٔ ا٭  ّازٳ

دٖٛطٜٸّا ٗ ايتُٝٝع بُٝٓٗا, ٚشيو عٓس َطادع١ طٛا٥ـ َتؿاٚت١ٺ, َع َطاعا٠ إػا٥ٌ 

ٌٸ َا ّهٔ إٔ ٜذلى أثطّا, َهعٸؿّا أٚ   َععٸظّا.اٱث١ٝٓ ٚايس١ٜٝٓ, بٌ ن
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كطٜط; يصيو ٜط٣ ايتكطٜط اسجٌ ٜططح اٱَها٤ سٝح ٜططح ايتايهجرل َٔ ايب

يهٓٸٓا ًْدٸل ايؿهط٠ َا ٜٓػذِ  .يًػهٛت غرل اٱَها٥ٞ كاب٬َّغهٛتّا إَها٥ّٝا 

َؿّٗٛ تأغٝؼ  :َؿٌَٗٛ أغاغٌ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ ؾًٲَها٤ ع٬ق١ْ .َع َكايٓا

ٚٸٍ, ٚقس  .َٚؿّٗٛ ايتكطٜط ;اؿهِ ِٸ ;ت٬ق٢ َع ايجاْٜٞؾٗٛ ٜكابٌ ا٭ َٓ٘  يهْٛ٘ أع

ِٸ بٛاغط١ ايًؿٜ .َطًكّا ٕٸ  .ؾايتكطٜط ٜػاٟٚ ايػهٛت اٱَها٥ٞ, ؾُٝا اٱَها٤ قس ٜت إ

ٌٴ بإزضانٗا ٜعتدلٖا ا٭قٛيٕٝٛ أزي١ّ  ٌٸ ايعك ا٭زي١ ايٛاضز٠ ٗ إٛاضز اييت قس اغتك

 ١ّٝ.إَها٥

ٓػب١ إٍ أسٛاٍ ايٓاؽ ع٢ً ٚيٛ متٸ َا ْبػٝ٘ ٗ إكاٍ يكاض غهٛت إعكّٛ باي

 مٜٛٔ:

ٚٸٍ ٕٞ, ؾ٬ ٜٓبػٞ ؿاٚ سٝج١ٝ ايػهٛت ٗ زي١ًٝٝ ا٭ : ايػهٛت ع٢ً بٓا٤ٺ عك٥٬

ٕٵ ,ٚإط٬م ايتكطٜط ٗ إكاّ يٝؼ قشٝشّا .ٖصٙ ايٛاٖط٠ س٦ٓٝصٺ, بٌ زيًٝٝتٗا بصاتٗا  ٚإ

ب َا ْٛزٸ ػٵإش ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ, سٳ ;ّهٔ إٔ ٜهٕٛ قشٝشّا نإ إط٬م اٱَها٤

 كّا عٔ زا٥ط٠ ايتكطٜطات.إثبات٘, خاضزٷ ؽكټ

ط اييت يٝػت يًعك٤٬ َٔ سٝح ٝٳ: إٔ ٜهٕٛ َٔ ا٭ؾعاٍ ايعاز١ٜ أٚ َٔ ايػِّايجاْٞ

 ؾٗصٙ ؼتاز إٍ إَها٤ٺ ٚتكطٜط ٚاقعٞ, نُا عًٝ٘ إؿٗٛض. ,ِٖ عك٤٬ٷ

 

نُا  ,ا٬ٕظ١َ ٖٞؾإكاض١ْ  .ٗ ايًػ١ تعين ٬َظ١َ ؾ٤ٞٺ ؾ٦ّٝا آخط ايكط١ٜٓٚ

أَا »قٌٝ ي٘:  ,ين اٱغ٬ّ ع٢ً ايؿٗازتٌ ٚايكطٜٓتٌبٴ»: |ٚضزت ٗ ضٚا١ٜ ايطغٍٛ

ؾإْٸ٘ ٫ ٜكبٌ  ;ايك٠٬ ٚايعنا٠: ؾُا ايكطٜٓتإ؟ قاٍ ,ايؿٗازتٌ ؾكس عطؾٓاُٖا

  .(2)«با٭خط٣ إسساُٖا إ٫ٓ

ٞٸٚ ; أٟ َا ٬ٜظّ َع٢ٓ عباض٠ٺ, غٛا٤ ع٢ٓقس اغتدسّ ايكط١ٜٓ ٗ ْؿؼ إ ا٭قٛي

 ٍٝت ا٭ُٚٸؾكس غٴ ,أخط٣ أٚ غٝام نصيو شنط ٗ ْؿؼ ايعباض٠ ٚايػٝام أٚ ٗ عباض٠ٺ

ٚٵضٚايؿاضم بُٝٓٗا ٗ ا. بايكط١ٜٓ إٓؿك١ً ١بايكط١ٜٓ إتٸك١ً, ٚايجاْٝ ايصٟ تًعباْ٘ ٗ  يسٻ

ٚٸ ;ٚٗٛض ايه٬ّ ؾُٝا ايكط١ٜٓ  ;يٞ يًه٬ّؾايكط١ٜٓ إتٸك١ً تػاِٖ زا٥ُّا ٗ ايٛٗٛض ا٭
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ٚٸإٓؿك١ً َتأخٸ . ٖٚصا هًٞ غبب شٖابٓا إٍ اتكاٍ (3)يٞ يًه٬ّط٠ عٔ ايٛٗٛض ا٭

 ب قٓاعتٓا, ٜػاِٖ ٗ تهٜٛٔػٵ١ ايًؿ١ٝٛ, ؾايبٓا٤, سٳايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ نكط١ٜٓ با٭زٓي

ايٛٗٛض ايًؿٛٞ, ٜعين يٛ است٣ٛ ايه٬ّ ع٢ً َا ىايـ ايبٓا٤ قطاس١ّ ؾػٝهٕٛ شيو 

ٕٸ ايػرل٠ إ :ٖٚصٙ ٖٞ ؾهط٠ إكاٍ, ٚقؿ٠ٛ ايكٍٛ ؾٝ٘ .زي٬ّٝ ع٢ً بط٬ٕ شيو ايٛٗٛض

 ٚتطدٝض بعهٗا ع٢ً بعٕض.  ,تكًض ٱزاض٠ ايس٫٫ت ايًؿ١ٝٛ, ٚيتدكٝكٗا

 

ٚؾكّا يًكطا٠٤ إؿٗٛض٠, ٫ ٜكًض ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ َعآّا يًسيٌٝ ايًؿٛٞ, ٫ٚ 

ع٢ً َػتٓسٺ آخط; ٭ْ٘ ٜأتٞ ٗ طٍٛ ايسيٌٝ  ض َػتٓسّا يؿّٛٝاأٚ ٜطدِّ ,كٜ٘ٓبػٞ إٔ ىكِّ

 ضن١ّتبسٚ يٓا َعا ٖٚصٙ قطا٠ْ٤ .ع٢ً ايسيٌٝ ايًؿٛٞ أٜهّا ايًؿٛٞ, ٫ٚ ٜكًض قط١ّٜٓ

يصيو اقذلسٓا ٗ إكاٍ قطا٠ّ٤ ٫  ;يًهجرل َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚإْاع ايعًُا٤ تكطٜبّا

وتاز ايبٓا٤ ؾٝٗا إٍ اٱَها٤ ايؿطعٞ, بٌ غٝهٕٛ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ؾٝٗا قط١ّٜٓ يًُطاز 

ٔٵٜٖٚصا ايه٬ّ قس  .اؾسٸٟ َٔ ايسيٌٝ ايًؿٛٞ ٕٸ  جرل تػا٫٩تٺ تبسٚ غطٜب١ّ, يه ؽٝٸٌ أ

ًٕ زٜين سهُّا َٔ ا٭سهاّ, ؾش٦ٓٝصٺ  ٫ ٜكًض ايبٓا٤ أفتٗسّا قس اغتٛٗط َٔ َ

٫ ٜكًض ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ, ٚأٌ قط١ّٜٓ ع٢ً قشٸ١ َا اغتٛٗطٙ أٚ ؾػازٙ؟ ايعك٥٬ٞ يٝؿٚه

وتهِ إيٝ٘ غا٥ط ايعك٤٬, يؿِٗ ايكشٝض َٔ ا٫دتٗازات ٚاـطأ نصيو؟  ٖٚٛ َٓطلٷ

إش مل  ;س ٖٓا ع٢ً عسّ ايتُٝٝع بٌ ايسيٌٝ ايعكًٞ ٚايبٓا٤ ايعك٥٬ٞهب ايتأنٝ ,ْعِ

ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ٜؿٌُ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬  :ٚعًٝ٘ ؾكٛيٓا .سذٸ١ْ ٚانش١ْ تكتهٞ شيو ِٵتُك

 ايكازض٠ َِٓٗ َٔ سٝح ِٖ عك٤٬, نُا ٜػتٛعب ايسيٌٝ ايعكًٞ. 

يهجرل َٔ هض اـطأ إٓٗذٞ ايؿاسـ, ايصٟ قس ٚقع ؾٝ٘ اَٚٔ ٖٓا ٜتٸ

ٖٳ .سٚا ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ باٱَها٤ايباسجٌ, عٓسَا قٝٻ ٙ ٗ ٛٵّٷ ٕا بٓٳسٵٖٚٛ ٗ ْٛطٟ 

ٞٸ  ايتٓاقض بٌ ايكٛيٌ ٚانشّا. ٜبسٚ , سٝح ايسيٌٝ ايعكً

َٳٚ  سهِ ٌٓ٘ ٚ بٝايؿطم ب»ساٍٚ ايتؿطٜل بُٝٓٗا:  ٔٵٖٓاى َٔ ايعًُا٤ إعاقطٜٔ 

 إؿػس٠ أٚ إكًش١ ٢عً ٬ٕعس آطٝ٘ ٚيٝهِ ؾهٓ٘ اؿَّا  ايعكٌ إٔ سهِ ايعكٌ ٗ

كسضٕٚ عٓ٘ ـ ٜيهِْٛٗ  ;٘ شيوٝؿذلٙ ؾٜاْ٘, ٚ ٖصا ايبٓا٤ ٫ بٝ ٞأت١ٜ, نُا ايٛاقعٝ

ح ٝك٘ َٔ سهؿـ عٔ ٚاقع َتعًٜٓ, ؾٗٛ ٫ ٌٕ َعًٖرلّا غٝنُا قًٓا ـ قسٚضّا تًكا٥
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 ;إٍٛ ٢ي٬ستذاز ب٘ عًكًض َٜع عسّ نؿؿ٘ عٔ ايٛاقع ؾٗٛ ٫ ٚ ...ايك٬ح ٚ ايؿػاز

١ ْػإ بكشٸكطع اٱٜ ًَعّ ي٘, ٚ َع إقطاضٙ أٚ عسّ ضزع٘ أٚ قسٚضٙ ٖٛ عٓ٘ غرل يهْٛ٘

نٝـ ٜٴكبٌ ايعك٤٬ ناؾ١ّ أْعٌ ع٢ً  ; إش. ٖصا ايؿطم غرل ٚانٕض(4)«ٝ٘ا٫ستذاز ب٘ عً

ٞٷ ا١ٓ َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٚضا٤ٖغرل٠ٺ َعٝٸ  َكًش١ شيو ايعٌُ َٚؿػست٘؟!  ٚع

ايتؿطٜل أٜهّا بٌ أقٌ ايػرل٠ ٚتطبٝكات ايػرل٠, ٚبٌ ايٛاقع١ٝ ٚهب 

اغتككا٤ ٖاضغات ايعك٤٬ ٗ ع١ًُٝٺ  ـ ستُّا ـ ٌ إيٝٗا هبٚيًتٛقٸ .ٚايٛاٖط١ٜ

 اغتكطا١ٝ٥ َعتسٸ بٗا.

 

ِٷ بٛنٛح نطٚض٠ ايبشح ٗ شيو, ٚمٔ قس  إٔ ٜٓتابٓا ايؿٓوؾ٬ ٜٓبػٞ  ,أْا ظعٝ

ٛٸضْاٙ ع٢ً ٚدٗ٘ ايكشٝض ٕٸ  :ّٚهٔ ايكٍٛ أٜهّا, ٗ غبٌٝ تدلٜط نطٚض٠ إكاٍ. تك إ

زٜٔ َٔ ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٌٝ ايّٝٛ ٜسٸعٕٛ نطٚض٠ اغتسعا٤ ايسيٌٝ ايعكًٞ ٚتٛٚٝؿ٘ اجملسِّ

ٌٕ ن٬ّ باقط ايكسض:  :َجٌ ,٢ ْبحٸ ضٚح اؿٝا٠ ٗ ْؿاطاتٓا ا٫دتٗاز١ٜستٸ ;ؾعٸاٍ بؿه

اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ با٫غتٓاز إٍ ع٢ً  ع٢ً ايطغِ َٔ قسض٠ ايعكٌ َػتك٬٘»

ٟٸ ايكٛاعس ا٭قٛي١ٝ, إ٫ٓ َٔ َطاسٌ ايؿك٘ ايؿٝعٞ  َطس١ًٺ إٔ ٖصا مل وسخ ٗ أ

ط طاقت٘ ايها١َٓ ا٫دتٗازٟ. ٚأًَٓا إٔ تبعح ايطٚح َٔ دسٜسٺ ٗ ايسيٌٝ ايعكًٞ يٝؿذٸ

, ٚشيو بؿهٌ دٗٛز ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ايصٜٔ تٗؿٛ قًٛبِٗ إٍ ؾك٘ ٚاضتكا٤ٶ س١ّٜٛٝٚ زّاػسٸ

َٸ قػرل٠ ناْت أٚ  ,١, ْاٖٕض َػ٪ٚيٝات٘ ا٫دتٗاز١ٜؾٝعٞ سانٕط ٗ سٝا٠ ا٭

ٚمٔ َكتٓعٕٛ  .ٚأْات أٚ سػطات ْطاٖا َٔ أنجطِٖ تكطٜبّا صٙ أَٓٝاتٷٖٚ. (5)«نبرل٠

ٕٸ اـط٠ٛ ا٭ٍٚ شلصا إؿطٚع اـ طرل ؼكٌ عٓسَا ْعٝس ايٓٛط ٗ طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ بأ

أخط٣  ٓا واٍٚ إٔ ٜطغِ طبٝع١ ٖصٙ ايع٬ق١ ٗ قٝػ١ٺٚعجٴ .ايسيٌٝ ايًؿٛٞ ٚايعكًٞ

 ؽتًـ عٔ ايكٝػ١ ايػا٥س٠ ايّٝٛ. 

ا٭قٛيٌٝ ٗ غرل٠ ايعك٤٬ غرل إعاقط٠  ٍسٳٜٚػتٛعب إكاٍ أٜهّا دٳ

داشٙ ػاٙ ؾُا ٖٛ إٛقـ ايؿطعٞ ايصٟ هب اتٸ .ط ايّٝٛٝٳأنجط ايػِّنيًُعكٌَٛ, 

ٌٖ ٖٞ ٖها٠ّ, ٚيٛ نُّٓٝا, ٚبايتايٞ ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا, أٚ يٝػت  ؟ٖصٙ ايػرل٠

 يٛ نُّٓٝا.ٚ ,ٖها٠ّ؟ ٚعجٓا غًٝكٞ ايه٤ٛ ع٢ً سكٝك١ ٖصٙ إػأي١
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َټؽ بتاضٜذ إػأي١ ٜهؿٝسٵيًشٳ ٌٸ َا سهِ ب٘ ايعكٌ قس » :ٌ ٗ قٛشلِٓا ايتأ ن

ٗات أؾ٬طٕٛ يبعض تٛدٸ ٌّٝ ايبعض إٍ اعتباض ٖصٙ ايكه١ٝ ْتٝذ١ّ .«سهِ ب٘ ايؿطع

أؾ٬طٕٛ  .(6)بت إٍ سٛانط إػًٌُ عٔ ططٜل ا٭ؾ٬طْٛٝٸ١ احملسث١ٗ ا٭خ٬م, ؾتػطٸ

كٗا اٱْػإ ٕا غك٘ ٗ نإ ٜط٣ إٔ يٮؾعاٍ سػّٓا شاتّٝا ٚقبشّا نصيو, ٚيٛ ؾدٻ

 ب تعبرل إتسٌٜٓ. ػٵسٳ ,ٚضط١ ايكبا٥ض ٚإعاقٞ

ايٓٛط عٔ ؾٛاٖس ايؿهط٠ ايتاضى١ٝ َٚعطٝاتٗا ايعك١ًٝ ٚايتش١ًًٝٝ, ٓا قطؾٚيٛ 

ٕٸ مثٸ ٕٕ ٚضٚاٜاتٺ ٚبٌ ٖصٙ ْسٸعٞ أ ١ ع٬ق١ ٚثٝك١ بٌ إتٕٛ ايس١ٜٝٓ ا٭ق١ًٝ َٔ قطآ

إػًُٕٛ قس ؾُٗٛا ا٬ٕظ١َ َٔ إكازض ايؿطع١ٝ, ايكه١ٝ, ٚبايتايٞ قس ٜهٕٛ ايعًُا٤ 

ٌ, ْٝ٘ تأثٸط ٗ شيو به٬ّ بعض ا٭قٛيإ :كاٍٚقس ٜٴ .(7)ٖٚٛ ضأٟ ايسنتٛض ضنا ؾٝض

ْػتٓب٘ َٔ ا٭خباض ايٛاضز٠ سٍٛ ايعكٌ أْٸ٘ »ٗ عكٝست٘ بإٔ  ,قاسب ايكٛاٌْ :َجٌ

بس ب٘ ايطٓٔ عكٌ َا عٴ: ايب ع٢ً اؿهِ ايعكًٞ ايجٛاب ٚايعكاب ا٭خطٟٚ أٜهّاٜذلتٸ

ّٷٚانتٴ إٔ انتػاب اؾٓٸ١ بٛاغط١ ايعكٌ ٖٛ ايجٛاب ايصٟ ٜعٛز  ػب ب٘ اؾٓإ, َٚعًٛ

 .(8)«ع٢ً اٱْػإ َٔ دطا٤ ؾعً٘ اـرل ايعكًٞ

ٚقس ٜهططٸْا ٖصا ا٫ػاٙ إٍ عكس زضاغ١ٺ ٜٓٛط ؾٝٗا َس٣ اغتك٬ٍ ٖصٙ 

ٔٸعٔ تًو ـ ٝٓاٖا بايٓكٛم ايس١ٜٝٓ اييت زلٸـ ايٓكٛم  ٖصا  ايؿهط٠ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ. يه

ٌٖ ّهٔ إٔ ٜكسض ٖصا ايه٬ّ  :ط ٖٛٚايػ٪اٍ إ٪ثِّ .ط ؾع٬ّ ٗ َكايٓاايبشح ٫ ٜ٪ثِّ

إٕ اؿل ـ نُا عًٝ٘ » :ب اعذلاف ايؿٝذ ٗ َطاضح ا٭ْٛاضػٵَٔ ايعًُا٤ عٔ ؼكٕٝل, سٳ

هِ ٖٛ َؿاز كٕٛ ـ: ثبٛت ا٬ٕظ١َ ايٛاقع١ٝ بٌ سهِ ايعكٌ ٚايؿطع, ٖٚصا اؿاحملٚك

ٌٸ :قٛيٓا َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٚضا٤ٙ قطا٠ْ٤  ,(9)«َا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايؿطع ن

ّٷ خطرل, َع غضٸ ٖصا١ْ ٚؾا١ًَْ؟ َٝتأِّ ايٓٛط عٔ قشٸت٘ ٗ ٖصٙ ايكٝػ١ ايعطٜه١  ن٬

 تٗا.أّ عسّ قشٸ

ٕٸ ايكاعس٠ يٝػت إ٫ٓ اْعهاغاتٺ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ, ٖٚٞ  ٚاْط٬قّا َٓٗا ْععِ أ

ٚٳ تٵيَكاييت أ ٚغٝك٣ٛ ٖصا ا٭َط بعس ؼًٌٝ ايٓكٛم اييت  .ِٝٗ َؿاز ٖصٙ ايكه١ٝعٵٗ 

ٚايعكٌ أٜهّا َُٗا ؾػٸط ؾإْٸ٘ ٜٓبػٞ  .إٔ ٖٓاى ٬َقك١ّ ٚطٝس٠ّ بٌ ايسٜٔ ٚايعكٌبػعّ 

ٖصا  .ط عٔ َٝع٠ ايعك٤٬ َٔ سٝح نِْٛٗ عك٤٬إٔ ٜؿٌُ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ, ايصٟ ٜعبٸ
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 ط ايٓكٛم بايؿهط٠ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ إٍ عحٺ آخط.نًٓ٘ َع تعًٝل َػأي١ تأثټ

َٔ  إْٓا لعّ إٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًُباسح ا٭قٛي١ٝ ٖٞ بٓا٤ ايعك٤٬, ٖٚٛ قطٜبٷ

 نًٓٗا َٔ احملٓككٌ أقشابٓا أيػ١ٓ ٢ا٭َاضات إتساٚي١ عً»قٍٛ اٱَاّ اـُٝين: 

 ,ع أَٛضِْٖٝتِٗ ٚاغاٝتِٗ ٚ غَعا٬َ عٌُ بٗا ايعك٤٬ ٜٗ ١ اييتٝا٭َاضات ايعك٥٬

ٌٸٝع ا٠ اؿٝ ٢ٚقؿت ضسْٛاّ اجملتُع ٚ ح يٛ ضزع ايؿاضع عٔ ايعٌُ بٗا ٫خت

 .(10)«١ٝا٫دتُاع

ٌٸذٵٖٚٛ عٓكط ايعٓاقط ؾٝٗا, يصيو ْط٣ ا٭قٛيٌٝ ٜٴ  بابٺ;  طْٚ٘ ٗ ن

ٚنْٛٗا بايػرل٠  ,نتٛٚٝـ ايؿٝذ إؿٝس شيو يؿِٗ إؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ ايٛاٖط٠

ٍٸ .(12)١ٝ اـدل ايٛاسسنُا اغتعإ بٗا أٜهّا ٱثبات سذٸ .(11)َككٛز٠ بٗا  ٚاغتس

١َ ٚازٸع٢ ايع٬ٓ .(13)١َ ٱثبات ز٫ي١ قٝػ١ ا٭َط ع٢ً ايٛدٛبل ٚايع٬ٓايطٛغٞ ٚاحملٓك

 .(14)١ٝ ا٫غتكشابؿذٸ ّاإٍ شيو, َػتٓس اؿًٞ نْٛٗا, إناؾ١ّ

ٝٸ ٚٓؿٗا ا٭قٛي  .١ٝ ايٛٛاٖطٜط سذٸٕٛ احملسثٕٛ ٚإعاقطٕٚ يتدلٚبعس ٖ٪٤٫ ٚ

ٚاٖط٠ْ عك١ْٝ٥٬, َٚا ٜتبع٘  ٚهب إٔ ًْتؿت إٍ إٔ ْؿؼ تكػِٝ إً إٍ ايٛاٖط ٚايٓلٸ

َٖٓٔ ايبشح عٔ ايكطا٥ٔ ٚايػٝاقات نًٓ ٍٸٗا ٖاضغات عك١ٝ٥٬,  ع٢ً أْ٘ يٛ  ا ٜس

َٳ «ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ»غشب بػاٙ  ًت ايؿعاي١ٝ ا٫دتٗاز١ٜ َٔ ا٭قٍٛ يتعٖط ٞٵَٔ ؼت قس

ٌٸ ٚعًٝ٘  .زٕٚ َعاٜس٠ٺ ٚٸيع ٕٸ إؿٝس ٖٛ أ َٳايكٍٛ بأ ٚٸ ٔٵٍ  َٳاغتدسَ٘ وٌٝ إٍ أْٸ٘ أ  ٔٵٍ 

 قطٸح ب٘.

ٚٸٚهب ايتكطٜض أٜها بإٔ ايع٬ٓ َٳ١َ ايطباطبا٥ٞ ٖٛ أ اعتدل غرل٠ ايعك١ٝ٥٬  ٔٵٍ 

ٞٸ سذٸ١ّ بصاتٗا, ٫ ؼتاز إٍ إَها٤ٺ ٕ أ ـ إٍ شيو إناؾ١ّـ ٚمٔ ْطٜس ٗ إكاٍ  .(15)ؾطع

 ١ ايًؿ١ٝٛ.ْكٌ إٍ غٝاق١ٝ ايػرل٠ يٮزٓي

ٕٸ ايػرل٠ آخط قس أيك٢ ْٛط٠ّ ؾاسك١ّ سٍٛ إٛنٛع, ٚتٛقٸ ٖٚٓاى باسحٷ ٌ إٍ أ

ٔٸ ,١ٺ شات١ٝٺع عذٸتتُتٸ ٝتٗا تٓؿأ َٔ إزضاىٺ بسٜٞٗٛ ؾططٟٛ َؿذلى بٌ غا٥ط سذٸ يه

 . (16)ايعك٤٬ٺ

اهلل إٍ بعض َؿاتٝض ايبشح ٗ ساؾ١ٝ نتاب  يكس أؾاض ا٭غتاش سٝسض سبٸ

 نـ:عدل إؿاِٖٝ اييت نإ ايكسَا٤ َٔ ا٭قٛيٌٝ ٜػتدسَْٛٗا,  ,١ٝ اؿسٜحسذٸ

ّٸطٵعطف ايعك٤٬, بٓا٤ ايعك٤٬, غًٛى ايعك٤٬, بٓا٤ ايعٴ َٔ  (17)ٚغرلٖا ,ف, ٚايبٓا٤ ايعا
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ّٚهٔ إناؾ١ َؿّٗٛ  .اييت غتعٌ ايباسح ٗ ضقس إػأي١ ٗ نتب ايعًُا٤ ,إؿاِٖٝ

ّٸ «ايتكطٜط» يًبشح, سٝح إْٸِٗ عجٛا عٔ ايػرل٠ ؼت عٓٛإ  يتشسٜس إسخٌ ايعا

 . «ايتكطٜط»

 

ٚٸـ ع٢ً َػًٌُٓ: ؾهط٠ اٱَها٤ تتٛٓق : إَهإ ؾطض اـ٬ف بٌ ٍإػًِٓ ا٭

ايعك٤٬ ٗ ؾ٤ٞٺ, ٜٚطٜس رلغب ؾ َعٝٸ١ٓ; غطض ايؿاضع ٚغطض ايعك٤٬ سٍٛ َػأي١ٺ

ٝٸ١ٺ َٓشطؾ١ٺ, ٖٚٞ ٚإػًِٓ ايجاَْٞعاضنّا ي٘;  ايؿاضع ؾ٦ّٝا : إَهإ ؾطض غرل٠ٺ عك٥٬

ْ٘ٓتٝذ١ إػًٖ ٚٸٍ. ٖٚصإ إػًُٓإ, ٗ اؿكٝك١, ع٢ً طٍٛ اـ َع قإْٛ ا٬ٕظ١َ  ِ ا٭

 .بٌ ايؿطع ٚايعكٌ

ٍٸ غهٛت إعكّٛ»ِ ايؿطنإ َٔ عباض٠ باقط ايكسض: ٗٳِؿٜٴ ـٺ ٜٛادٗ٘ ٜس  عٔ َٛق

َٸا ع٢ً أغإؽ ;ع٢ً إَها٥٘  ٘كّا َع غطنؿعكًٞ باعتباض أْٸ٘ يٛ مل ٜهٔ إٛقـ َتٸ إ

 .(18)«يهإ غهٛت٘ ْكهّا يًػطض

ؾصٌٜ ايعباض٠ ٚاٖطٷ ٗ إَهإ ؾطض ايتعاضض بٌ ايػرل٠ ٚغطض ايؿاضع, 

ٌ امطاؾّا, ؿٓهك٘, ؾتٕا ٜطٜس ايؿطع إٔ وٚك هإ نٕٛ ايػرل٠ ع٢ً ساي١ٺ َبا١ٜٓٚإَ

ٜٚؿٓهٌ امطاؾّا َٔ ايٓاس١ٝ  ,ّاإشا نإ إطزٚع أَطّا ؾاشٸ ٫ٚ ٜعٕٓٛ بايطزع َعٓٶ٢ إ٫ٓ

 ايؿطع١ٝ.

ٌُ ٜٛدب ا٭قٛيٞ نطٚض٠ اغتٓاز ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ إٍ ٚٗ ن٤ٛ ٖصٜٔ إػًٖ

تطابل  َٔسٜٔ سٝح إْٸٓا يػٓا َتأٚن ;ؾ٬ ّهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا إعكّٛ, ٚإ٫ٓ

ا٭غطاض بٌ َا اغتكطت ايػرل٠ عًٝ٘ َٚا ٜتٛم ايؿاضع إٍ ؼكٝك٘, َع استُاٍ 

 اعٛداز ايػرل٠ ٚعسّ اغتكاَتٗا. 

ٝٻ َٸ١ بكٛض٠ٺاؿهِٝ ٔ ا٭َطٜٔ ايػٝس قُس تكٞ ٚقس ب أٚنض:  ٗ أقٛي٘ ايعا

ٚيٛ َٔ ططٜل عسّ  ,ٚغطٸ استٝادٓا إٍ ايهؿـ عٔ َؿاضن١ إعكّٛ, أٚ إقطاضٙ»

ٕٸ ٖصا ايبٓا٤ يٝؼ َٔ اؿذر َا ّهٓ٘ ايطزع عٓ٘ َع آط ٗ ايطزع ٬ع٘ عًٝ٘, أ

 .(19)«١٦ ايؿاضع شلِ ٗ ٖصا ايػًٛىطؾٛاظ ؽ ;ايكطع١ٝ ٗ َكاّ نؿؿ٘ عٔ ايٛاقع

ٚقس ٜعًل ع٢ً  .ٚقس اغتدطدٓا َٓٗا ٖصا إػتٓس ,ٖصا ٖٛ إؿّٗٛ َٔ نًُاتِٗ
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ٚٸٍ أْ٘ غٝكعب ٚؾك٘ إثبات ؾطط١ٜ ايس ٜٔ ٚعك٥٬ٝت٘ أٚ عك٬ْٝت٘, َع أْٓا ايؿطض ا٭

ٟٸ. ٚأَا ايؿطض ايجاْٞ  ٖٚٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ أٜهّا ,ع٢ً إٔ ايسٜٔ ٜجبت بايعكٌ ْكطٸ ؾطط

ذ٘ إيٝ٘ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬, ٫ ٬سٜ عًٝ٘ إٔ ايػرل٠ ايٛاقع١ٝ, أٟ َا ٜتٸؾٝذب إٔ ٜٴ

ٛٸ بٌ ايػرل٠ ايٛاقع١ٝ ط عٔ امطافٺ ٚؾصٚشٺ, بٌ هب ايتؿطٜل ض إٔ تعبِّّهٔ إٔ ٜتك

ٚقس  .زٕٚ ا٭ٍٚ ,ٚايػرل٠ ايٛاٖط١ٜ, ؾُٝهٔ تػ١ُٝ ايجا١ْٝ بػرل٠ٺ ؾاش٠ٺ َٚٓشطؾ١ٺ

ت ظ با٫غتكطا٤, ٚؾكّا يًؿطا٥٘ اييت قس َطٸطٳأٓنسْا ع٢ً إٔ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ تٴشٵ

 اٱؾاض٠ إيٝٗا.

 

ٚايكهاٜا اييت ٜهاز ايهجرل َٔ ايباسجٌ ٗ ا٭قٍٛ ُات ْا َٔ بٌ إػًٖسٵٚدٳ

ؿكٕٛ عًٝٗا َا ّهٔ ا٫ْط٬م َٓٗا يتععٜع ؾهط٠ نٕٛ ايبٓا٤ ٚعًِ ايه٬ّ ٜتٸ

َٔ سٝح ايطتب١ عٔ ايسيٌٝ  طّاَتأخٸ ٚيٝؼ زي٬ّٝ ,يًسيٌٝ ايًؿٛٞ ايعك٥٬ٞ غٝاقّا

ضبع١ َػتٓساتٺ, قس ٚقًت إٍ أٚـ عًٝ٘ َٔ سٝح اٱَها٤ ٚايتأٜٝس. ايًؿٛٞ, إتٛٓق

 ْؿطسٗا ٚاسسّا تًٛ اٯخط.

 

ي١ٝ, إكابٌ يًصٟ سٵٔ ايصاتٞ إؿٗٛض عٓس ايعٳػٵٌ َؿّٗٛ اُؿٗ ٖصا إػتٓس مًٚ

َٸ ٞٸططس٘ ا٭ؾاعط٠, ْٚتأ ٕٳ ايبٓا٤ ايعكً غٝاقّا  ٌ ٗ بعض يٛاظَ٘ اييت تجبت يٓا نٛ

ٌٸ :ن٥ٛ٘, بسٍ ايكٍٛكّا ٜؿِٗ ايسيٌٝ ايًؿٛٞ ٗ ػٳْٚٳ ط٠ َتأخٸ َطتب١ّ إٕ ايسيٌٝ ايعكًٞ وت

 عٔ َطتب١ ايسيٌٝ ايًؿٛٞ. 

ٌٕ إٍ إعكٌَٛ ظَٔ ٗ متاز ْهٔ مل بأْٓا اؾتٗط قس إْ٘  غرل آخط زيٝ

ٌٸ ;ْكٛقِٗ  .سادات ايٓاؽ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطز١ٜ ٚاجملتُع١ٝ يهؿاٜتٗا ٚسلٛشلا ن

 بٓكٛم ايكشاب١ ٚايتابعٕٛ ٌٖ انتؿ٢ :ٓػأٍيايٛقٛف َع ٖصٙ ايؿهط٠  ٓٓاّهٚ

  أٚ ؾُٗٛا ايٓكٛم ٗ ن٤ٛ ايعكٌ؟ ,َٔ زٕٚ ساد١ٺ إٍ ايسيٌٝ ايعكًٞ ,إعكٌَٛ ٚاقعّا

ٛٸ إْٓا ًسٜٔ, عٝح يٗ ايكطا٠٤ ايػا٥س٠ َكسضّا ٬َقكّا  ايًؿ١ٝٛ ا٭زي١ ضْاق

ِٸأقبض ايسٜٔ ٜػاٟٚ ايٓلٸ ْا ؾٝٗا أعٛظتٓا ايٓكٛم ؾأ عٓسَا ٚقًٓا إٍ َطس١ًٺ , ث
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ٔٸ .ايسيٌٝ ايعكًٞ :إٍ أزٓي١ٺ أخط٣, َٚٓٗا ٔ ايصاتٞ ٖٛ إٔ ايسيٌٝ ػٵايكشٝض ٚؾل اُؿ يه

 ٚاسس٠ٺ.  يًش١ٛٺ ٚيٛ ,ايًؿٛٞ ٫ ّهٔ إٔ ٜٓؿكٌ عٔ ايسيٌٝ ايعكًٞ

إػًٌُ؟ قس  أٚغاٙ ٗ يسٚٴ َت٢ :ايعكًٞ ايسيٌٝ عٔ ٦ٌغٴ إشا ٚٗ ٖصٙ ايكطا٠٤

اؾٛاب ايكشٝض ٖٛ  يهٔ .ْٚكٛقِٗ إعكٌَٛ ؾكسْا قس ٚيس عٓسَا ٜكٍٛ ايبعض:

يًٛسٞ ٚايبٝإ  إٔ ايعكٌ نإ ٗ ٚطف ْعٍٚ ايٛسٞ ٚايبٝإ َٔ إعكٌَٛ ْػكّا

 ايعك٥٬ٞ, ايبٓا٤ ن٤ٛ ٗ قٝػت ايٓكٛم إٕ :ْكٍٛ إٔ ّهٓٓا ٖٓا إعكَٛٞ, َٚٔ

 اغتٝعاب إٕ»: إؿٝس ايؿٝذ تعبرل ِٗٳِؿٜٴ ايػٝام ٖصا ٚٗ .عٓ٘ ٜٓؿكٌ ْلٌّ ٜٛدس ٫ٚ

 . (20)«ايعكٌ خ٬ٍ َٔ ٜهٕٛ ايؿطع١ٝ ايٓكٛم

إشا ناْت ؾ .ٔ ايصاتٞ يٮؾعاٍػٵاُؿبذاٙ ٖٛ اؾعّ ٚايؿاٖس ٖٓا ع٢ً ٖصا ا٫تٸ

ِٸ, ا ٗ عٗس إعكّٛ أٚ ٗ غرلٙٔ ايصاتٞ ٫ ىتًـ شيو أنٓٸػٵع باُؿا٭ؾعاٍ تتُتٸ  ايًٗ

يصيو مل  ;شٗابٵٔ ا٭ؾعاٍ ُٚقػٵًتبؼ عًٝ٘ سٴٜاجملتٗس, ٫  غ٬فٗ إٔ إعكّٛ,  إ٫ٓ

ٔٸ عٓس اجملتٗس  (21)ايعكٌ ٜهٔ ايعكٌ ٗ عكطٙ َعآّا َٚؿطظّا نسيٌٝ َػتكٌٛ, يه

ٚإشا مل  .إؾطاظ ايسيٌٝ ايعكًٞ ُٚٝٝعٙ َٔ ايسيٌٝ ايًؿٛٞ قس ٜعاسِ أسٝاّْا, ٖٚصا ٖٛ غطٸ

ْكٍٛ  طبعّا .َٚٓطكٝت٘ ْكبٌ ٖصٙ ايكطا٠٤ غٛف ْكع ٗ َؿانٌ يتدلٜط عك١ْٝ٬ ايسٜٔ,

 سٜٸ١.شيو َع ايتػًِٝ بإٔ ؾٝ٘ دٛاْب تعبټ

ٔ ايصاتٞ يٮؾعاٍ نإ ػٵٌ عًٝٓا بإٔ اشلسف َٔ ا٫غتس٫ٍ باُؿَهؿٵقس ٜٴ

َتٸك١ً يًسيٌٝ ايًؿٛٞ, ٖٚصا  ايٛقٍٛ إٍ إٔ ايسيٌٝ ايعكًٞ أٚ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ قط١ْٜٓ

 ,ٔ ايصاتٞػٵعّا يًشٴبٳتٳ ;ٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥ع٢ً م إثبات ايكط١ٜٝٓ إ٫ٓ ايسيٌٝ يٝؼ ي٘ قسض٠ُ

 ع٢ً مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥. ل إ٫ٓايصٟ مل ٜتشٓك

ٔ ػٵَٚا ْطٜس إٔ ْكٛي٘ ٖٛ إٔ نٕٛ اُؿ .ٜهؿٝٓا ٖصا إكساض َٔ ايكط١ٜٝٓ ٔيه

١ ايًؿ١ٝٛ َٔ زا٥ط٠ ايعك١ٝ٥٬, ايصاتٞ ع٢ً مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥ ٫ ىطز بعض ا٭زٓي

ٌٸ»عْا ع٢ً عهؼ قه١ٝ خكٛقّا إشا ضٓنٚ َا سهِ ب٘ ايؿطع ؾكس سهِ ب٘  ن

نٌ » :غ٬ف ايكٝػ١ ا٭ٍٚ ـ ؾٗصا ايتعبرل ٫ ْهاز لسٙ عٓس ْٝع ايباسجٌ ;«ايعكٌ

نكاسب  ِٗ,ٚدسْاٙ عٓس بعه ؾكس ـ, «َا سهِ ب٘ ايعكٌ قس سهِ ب٘ ايؿطع

ٌٸ ,ؾإِْٗ ٜكٛيٕٛ با٬ٕظ١َ بٌ سهِ ايؿطع ٚايعكٌ»سٝح ٜكٍٛ:  ,اشلسا١ٜ َا  ؾه

ٌ ٚايؿطع , ٚا٬ٕظ١َ بٌ ايعك(22)«ٚبايعهؼ ,سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايؿطع
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 . غٓصنطٖا َػتٓسّا َػتك٬٘

 

ّهٓٓا ا٫غتس٫ٍ أٚ ا٫غتؿٗاز ع٢ً نٕٛ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ قط١ّٜٓ َٔ ْاس١ٝ 

َٸ  ٕ ايؿاضع قس قبٸإ :ٖٚصٙ ايؿهط٠ تطٜس إٔ تكٍٛ .ايٛاٖط / ٌ ٗ ثٓا١ٝ٥ ايٓلٸايتأ

ٞٸ ٚايٓلٸ ;ٚايٛاٖط ن٬َ٘ ٗ قايب ايٓلٸ إٍ زضد١ٺ ٫ هٛظ  ٖٛ ايٛانض اؾً

٘ تٵٚايٛاٖط ٖٛ ايصٟ إشا عجطْا ع٢ً قط١ٜٓٺ ّهٓٓا ًٓ٘ ع٢ً َا اقتهٳ ;ايتؿهٝو ؾٝ٘

 ٌُ ع٢ً ايٛاٖط. سٴ ٚإ٫ٓ ,ايكط١ٜٓ

ٝت٘, ؾُٝا ٗ سذٸ عْتٓاظ ٕاشا, أغاغّا, اعتدلْا ايٓلٸ سذٸ١ّ ٫ :ٚايػ٪اٍ ٖٛ

ايٛاٖط؟ ٫ٚ ٜٛدس دٛابٷ قشٝضٷ شلصا  ١ٝسذٸ إٍ بايٓػب١ ذاٖاتاختًؿت إٓاظع ٚا٫تٸ

س عًُٝٗا ا٭قٛيٕٝٛ, ًتٌ ٜ٪ٓنيا ,ع١ٜض١ٜ ٚإٓذٸس َكٛييت إعصٸايػ٪اٍ, إشا أضزْا ايتكٝټ

ِّ إ٫ٓ نإ شيو ظٕٚ ايتؿهٝو ٗ ايس٫ي١ ايٛانش١, غٛا٤ ا٫عذلاف بإٔ ايعك٤٬ ٫ ه

ّٕ ٛٸض َؿٗٛ ٚٺ أٚ ٗ ْٛل َهتٛبٺ أٚ ٗ تك ًٕ ًَؿٛ ٜٚؿِٗ ٖصا َٔ ن٬ّ ايؿٝذ . ٗ َ

ٌّ, ٚإككٛز بايعًِ ا٫نتػابٞ ايصٟ »ايطٛغٞ ٗ تعطٜـ ايعًِ ايهطٚضٟ:  عًِ نطٚض

١ . ٖصا ٜجبت نٕٛ ايػرل٠ قط١ّٜٓ يٮزي١ ايًؿٛٝٸ(23)«عك١ًٝ ْٚك١ًٝ ,وكٌ بططم كتًؿ١

 ٕا أَهٓٓا تدلٜط اـطاب ٚايتؿاِٖ. َٚٓطكٗا, ٚي٫ٛٙ 

 

 .ْا إيٝ٘ ٖٛ ايهاؾـ عٔ َسضنات ايٓاؽ َٔ سٝح ِٖ عك٤٬طٵؾايبٓا٤ نُا أؾٳ

ٚقس قطٸح أقٛيٕٝٛ نجرلٕٚ ٚغرلِٖ بإٔ نٌ َا سهِ ب٘ ايعكٌ ؾكس سهِ ب٘ 

ٕٸ ايعكٌ غٝامٴ . ايؿطع ٍٸ ع٢ً أ باطٔ ؾٝهٕٛ  ا٭زي١ ايًؿٛٝٸ١ ْٚػكٗا,ٖصا إكاٍ ٜس

ٚاٖط ـ ايسٜٔ  ايصٟ ٖٛ أبطظ خٛامٸـ ايسيٌٝ ايًؿٛٞ, نُا ٜهٕٛ ايسيٌٝ ايًؿٛٞ 

عٔ َٛغ٢ بٔ  ,نُا تعهس ايؿهط٠َ ايطٚا١ُٜ إٓكٛي١ُ عٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ .(24)ايعكٌ

ؾأَا ايٛاٖط٠ ؾايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤  .١ باط١ٓٚسذٸ ;تٌ: سذٸ١ ٚاٖط٠إٕ هلل سذٸ»دعؿط: 

ُٸ ٚايتؿػرل ايكشٝض يًطٚا١ٜ ٖٛ إٔ  .(26)ٖٚٞ َطغ١ًْ .(25)«ٚأَا ايباط١ٓ ؾايعكٍٛ ;١ٚا٭٥

ٌ د١ٗ ُجِّ .ٚد١ٗ ايباطٔ ;د١ٗ ايٛاٖط :ٚاسس٠ شات دٗتٌ ْعتدل ايسٜٔ ٚايعكٌ سكٝك١ّ
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 ن٥ٛٗا ٜؿِٗ اييت ٗ ,ٌ د١ٗ ايعكٌ قٛاعس ايسٜٔ ٚأغػ٘نُا ُجِّ ,ايٓلٸ ٚٛاٖط ايسٜٔ

ع ايبعض بٌ َا ٜٛدب إسح َٚا ٜٛدب ايجٛاب, ٚظعِ إٔ شيو ٚقس َٝٻ .ٚٛاٖط ايسٜٔ

 غرلبو إَهإ ا٫غتس٫ٍ بايكاعس٠.

 ْصنط ِاشز أخط٣ َٓٗا: ,دٖٛط١ٜ ٗ غٝام بٝإ ا٬ٕظ١َ قس ٚضزت ضٚاٜاتٷ

ٖٚٛ ىاطب  ,ٜٓكٌ عٔ اهلل ,×عٔ أبٞ عبس اهلل ,ضٚا١ٜ قُس بٔ َػًِـ 

ٜٸ»ايعكٌ:  ب إٓكٍٛ ػٵسٳـ إٕ اهلل  .(27)«اى أعاقباى أثٝب ٚإٜٸ, ٚإٜٸ٢اى أْٗاى آَط ٚإٜٸإْٸٞ إ

ٌٸـ أْاٙ ا٭َط ٚايٓ ٍٸ ع٢ً ازٸعا٥ٓا, َٔ إٔ ٚضا٤ ن ٖٓا ٜس ٌٕ يؿٞٛٛ  ٗٞ ع٢ً ايعكٌ,  زيٝ

ٕٵ ايجكاؾ١ َٔ عازات ٚأعطاف ٚسسٚز ايب١٦ٝ ٚايًػ١ ٚ ,نإ ٖٓاى َاْعٷ ؾِٗ عك٥٬ٞٛ, ٚإ

 ,ٚايطٚا١ٜ ٫ تعاْٞ َٔ ْاس١ٝ ايس٫ي١. ٌ اؿهِب عًٝٗا, ّٓع ايعك٤٬ َٔ تعٗكَٚا ٜذلتٸ

 .(28)٫ٚ َٔ ْاس١ٝ ايػٓس, ؾُٝهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا

ٝٸط آزّ بٌ ايعكٌ ـ  ٚقس قٴطٸست ا٬ٕظ١َ ٗ ضٚا١ٜ ا٭قبؼ بٔ ْبات١, عٓسَا خٴ

يًشٝا٤ ٚايسٜٔ:  ×ؾكاٍ ددل٥ٌٝ ,ايعكٌإْٸٞ قس اخذلت »ٚايسٜٔ ٚاؿٝا٤, ؾكاٍ آزّ: 

اْكطؾا ٚزعاٙ, ؾكا٫: ٜا ددل٥ٌٝ, إْا أَطْا إٔ ْهٕٛ َع ايعكٌ سٝح نإ, قاٍ: 

ٕٵ». ٜكٍٛ قسض ايسٜٔ ٗ ايطٚا١ٜ: (29)«ؾؿأْهُا  ;نإ نعٝـ ايػٓس ٖصا اؿسٜح ٚإ

إ٫ إٔ  ,ٗ ططٜك٘ ,غٌٗ بٔ ظٜاز َٚؿهٌ بٔ قاحل ٚغرلُٖا :َجٌ ,يٛقٛع ايهعؿا٤

 .(30)«٭ْ٘ َعتهسٷ بايدلٖإ ايعكًٞ ;١ َه٫ُْ٘ٛ ٜكسح ٗ قشٸ شيو

سٝح إٕ َٛاؾك١ اؿسٜح يًدلٖإ ايعكًٞ  ;٫ ْٛاؾل ع٢ً ن٬ّ قسض ايسٜٔ ٚمٔ

غا١ٜ َا ّهٔ بٌ ض ْػبت٘ إٍ إعكٌَٛ, ٫ ّهٔ إٔ ػدل غٓس ايطٚا١ٜ ٚتكشٸ

  ٕ ايطٚا١ٜ ٫ تعاضض ايدلٖإ ايعكًٞ َٔ سٝح احملت٣ٛ.إ :قٛي٘

َٕ .قٛاّ إط٤ عكً٘»ٗ تعابرل كتًؿ١ تاض٠ّ:  |ٚقٍٛ ايطغٍٛـ  ٫ عكٌ  ٔٵ٫ زٜٔ 

َٕ»ٚأخط٣:  ;(31)«ي٘ . ٚيٲَاّ (32)«٫ عكٌ ي٘ ٔٵإْٸُا ٜسضى اـرل نًٓ٘ بايعكٌ, ٫ زٜٔ 

ٞٸ َٕ»ْؿؼ ايتعبرل, ٗ قٛي٘:  ×عً ع٢ً قسض ايعكٌ »: . ٚقٛي٘ أٜهّا(33)«٫ عكٌ ي٘ ٔٵ٫ زٜٔ 

 .(34)«ٜهٕٛ ايسٜٔ

ّٚهٔ َعانس٠ ٖصا ايت٬ظّ  .سٸع٢ إطابك١ بٌ َكازٜل ايعكٌ ٚايسٜٔٚقس ٜٴ

ٚبايع١ًُٝ ا٫غتككا١ٝ٥. ٖصٙ إػأي١ تهاز تهٕٛ , اـاضدٞ بطٚا١ٜ ابٔ ٖؿاّ ايػابك١

ٌٸ َٳ ,ؽ بٗاسٵّهٔ اَؿ ٚانش١ّ, أٚ ع٢ً ا٭ق ُٳٜٓط ٔٵعٓس   ٞٵًع ع٢ً أغؼ َٚباز٨ عً
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ّٷ بإػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ,  ٜط٣ بإٔ ؾإْ٘ ايت١ُٝٓ ايصات١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ, ٚيسٜ٘ أٜهّا إٕا

ٚٛ طٜٔ شلصٜٔ ايعًٌُ ٫ ّهِٓٗ اـطٚز عٔ ايكهاٜا اييت قس أقٸًٗا ايسٜٔ ٚأضغ٢ إٓ

ُٕٓٛ إؿاِٖٝ ٗ قٝاغ١ٺ تبسٚ ٚنأْٸٗا قٛاعسٖا ٗ ٖصا اجملاٍ, غا١ٜ َا ٗ ا٭َط ٜٴعٳًِ

ـٸ بتذاضب ٓكس٠ أٚ غرل َعٓكٚػطبتٗا ع١ًُٝ َع ,إؾِٗ اٱْػ س٠, َٔ زٕٚ إٔ ْػتد

 اٱْػإ َع تهاضٜؼ اؿٝا٠ َٚعه٬تٗا. 

ٚعًٝ٘ هب زضاغ١ ايطٚاٜات ٗ َس٣  .ٚؾهط٠ ا٬ٕظ١َ قس تٓؿأ َٔ ايطٚاٜات

ت ٥طإٍ نٕٛ ايطٚاٜات بعٝس٠ عٔ َؿاز ا٬ٕظ١َ إشا ُق ٚقس ٜصٖب باسحٷ .إؾازتٗا ا٬ٕظ١َ

يهُاٍ  ;عٔ ش١ٖٝٓ ا٬ٕظ١َ. بٌ قس وكط ايبعض ا٬ٕظ١َ بٌ ايسٜٔ ٚعكٌ ايٓيبٸ ّاسبعٝ

٢ ٜػتهٌُ عكً٘, ٜٚهٕٛ بعح اهلل ْبّٝا ٫ٚ ضغ٫ّٛ ستٸ َا»: |ب قٛي٘ػٵعكً٘, سٳ

َٸت٘ ٚايسٜٔ ٫ ٜجبت  ؾإثبات ا٬ٕظ١َ بٌ ٖصا ايعكٌ اـامٸ .(35)«عكً٘ أؾهٌ َٔ عكٍٛ أ

ؾٝهٕٛ  ,ايتهًٝـ ٖٛإٕ إككٛز َٔ ايسٜٔ ٗ ايطٚاٜات  :ا٬ٕظ١َ َطًكّا, بٌ قس ٜكاٍ

َٕ بٌ ايتهًٝـ ٚايعكٌ, ٚأٜٔ ٖصا َٔ  أٚ ٖٓاى ٬َظ١َْ ,٫ عكٌ ي٘ ٔٵإع٢ٓ ٫ تهًٝـ 

ٔٸ اٱْكاف ٖٛ إٔ ا٫ستُاٍ إؿهٞ إٍ ا٬ٕظ١َ, بإع٢ٓ إؿٗٛض, ٖٛ أق٣ٛ  شاى؟! يه

 َٔ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت. 

 

٢ ٌ ٖصٙ ايؿهط٠ قٓاع١ّ ضاغد١ّ يس٣ ايهجرل َٔ ايعًُا٤ ٚايباسجٌ, ستٸؿٚهتٴ

ٌټ» :|ط بعض ايباسجٌ قٍٛ ايطغٍٛيكس ؾػٸ ٕٕ ن ٙ بإٔ َككٛز «ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠ إْػا

أْٸٓا إشا أضزْا تٛٚٝـ ايؿهط٠  إ٫ٓ .ٖٛ أْٸ٘ ٜٛيس ع٢ً اٱغ٬ّ «ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠» َٔ

ٚٸ :يكاحل ايبشح ايصٟ مٔ ؾٝ٘ هب إٔ ْجبت ث٬خ إَٔٛض ٌٸشلاأ  ايسٜٔ ؾططّٜا : نٕٛ ن

ٚيٝؼ ؾك٘  ,: نٕٛ َؿّٗٛ ايؿطط٠ ؾا٬َّ يؿطٚع ا٭سهاّ ٚا٭خ٬مثاْٝٗاٚاقعّا; 

ٕٸ ٖٓاى ثايجٗايٮقٍٛ ايس١ٜٝٓ;  عك٤٬ َا بٌ ايؿطط٠ ٚاي ضابط١ّ ٚع٬ق١ّ َٓطك١ٝ: إثبات أ

 ِٖ عك٤٬.

 

 .نجرل٠ ٱثبات ؾطط١ٜ ايسٜٔ قطآ١ْٝ ٚضٚاٜاتٺ قس ُػٸو ايهجرل َٔ ايباسجٌ بآ١ٜٺ
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ٔٔ سٳٓٹٝؿّا ؾٹِططٳ٠َ اهللٹ اٖيتٹٞ َؾَططٳ ايٓٻاؽٳ ﴿ٚاٯ١ٜ ٖٞ قٛي٘ تعاٍ:  ٗٳَو يٹًسِّٜ ٚٳدٵ ِٵ  َؾَأقٹ

ٗٳا ٫َ  ٝٵ ٕٳعٳًَ ُٴٛ ٔٻ َأِنجٳطٳ ايٓٻأؽ ٫َ ٜٳعٵًَ ٚٳَيهٹ ِٴ  ِّ ٔٴ اِيَك ٌٳ يٹدٳًِٔل اهللٹ شٳيٹَو ايسِّٜ . (30)ايطّٚ:  ﴾تٳبٵسٹٜ

 نٝـ تٴجبت اٯ١ٜ نٕٛ ايسٜٔ ؾططّٜا؟  :ٚايػ٪اٍ ٖٓا

ٕ ٖصا ايسٜٔ ايصٟ هب إقا١َ أ»١َ ايطباطبا٥ٞ َٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٜػتٛٗط ايع٬ٓ

. (36)«اييت ٫ تبسٌٜ شلا ,ٜٚٗسٟ إيٝ٘ ايؿطط٠ اٱشل١ٝ ,اـًك١ايٛد٘ ي٘ ٖٛ ايصٟ ٜٗتـ ب٘ 

ٜٚط٣ أٜهّا بإٔ نٕٛ يؿٜ ايؿطط٠ ٗ اٯ١ٜ َٓكٛبّا ع٢ً اٱغطا٤ ّهٔ إٔ ٜػاعس ع٢ً 

ٗ اٯ١ٜ  «ؾطط٠َ»ٖٚٛ ْٛط قاسب ايهؿاف أٜهّا ٗ إعطاب َؿطز٠  .(37)ٖصا ايتؿػرل

 .(38)ٚٗ ضب٘ ايسٜٔ بإكٝاؽ ايعكًٞ ,ايهط١ّ

, ٫ٚ َكسضٜٔ ٜؿهٝإ إٍ ْتٝذ١ٺ َؿذلن١ ١َ قس اعتدل ايسٜٔ ٚايؿطط٬ٓ٠ؾايع

ٔٸ .ايتؿطٜع ٚإقساض اؿهِ تأب٢ عباضت٘ ٗ َٓض ايعكٌ سلٸ دٛاز قُس ١َ ايع٬ٓ يه

ٍٸ »: , ٜٚك١ٍٛ ٜطؾض ٖصا ا٫ستُاٍ َٔ اٯ١َٜػٓٝٸ ع٢ً إٔ أَا اٯ١ٜ َذُٛعٗا ؾإْٸٗا تس

ٔٵ  ;ع ٚاٯَط ايٓاٖٞ...ٖصا إٔ ايؿطط٠ ٖٞ إؿطِّ يٝؼ َع٢ٓ ايسٜٔ ٜطتب٘ بايؿطط٠, يه

ٕٸ اهلل ايصٟ خًل ايسٜٔ ٚايؿطط٠ ٖٛ إؿطِّ ثِ بعس  .(39)«ٚي٘ ٚسسٙ ا٭َط ٚايٓٗٞ ,ع ا٭ٍٚؾإ

ؾأؾاض إٍ إٔ ايسٜٔ ٜكسض  ,ض يطبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ايسٜٔ ٚايؿطط٠ٖصٙ ايعباض٠ قس تعطٻ

ٚاـ٬ق١ إؿذلن١ ايٓاػ١ ع٢ً  .(40)ٚايؿطط٠ َكٝاؽ ٖصٙ ا٭سهاّ ,ا٭سهاّ

 ن٬َِٗ ٖٞ ضب٘ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ بإكٝاؽ ايعكًٞ.

 

ٚٸ :ّهٔ إثبات ؾطط١ٜ ايسٜٔ عٔ ططٜكٌإشٕ   ,: اغتدطادٗا َٔ اٯ١ٜ ؾك٘شلُاأ

عٔ ططٜل ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ايباب,  :ٚثاُْٝٗا ;َٔ زٕٚ ساد١ٺ إٍ ايطٚاٜات ٗ شيو

ٖٓا ْطٜس اٱؾاض٠ إٍ بعض ايٓكٛم اييت ٜٛٗط َٓٗا سكط ٚ .ي١ٰٜ ط٠ّؾٓعتدلٖا َؿػِّ

سٝح إْ٘ إشا نإ إككٛز َٔ ايؿطط٠ ايتٛسٝس  ;ايتٛسٝسبَع٢ٓ ايؿطط٠ ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ 

يتٛسٝس, ٚمٔ ٚضا٤ ١ ابٌ ؾططٜٸ ,١ ايسٜٔؾ٬ ّهٓٓا ا٫غتؿاز٠ َٔ اٯ١ٜ ٱثبات ؾططٜٸ

 أٚغع َٓ٘. َع٢ٓٶ

تؿػِّطٙ ط ايؿطط٠ بايتٛسٝس, ٚفُٛع١ ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايطٚاٜات تؿػِّ

ٚايتعبرل ايٛاضز ٗ  .بايسٜٔتؿػِّطٙ بإعطؾ١, ٚفُٛع١ تؿػِّطٙ باٱغ٬ّ, ٚفُٛع١ 
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 ْٛضز ِاشز َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات: ٚ .ا٭غًب ٗ ايطٚاٜات ٛاجملُٛع١ ا٭ٍٚ ٖ

 :قاٍ ,×, عٔ أبٞ عبس اهلل(41)اؿػٔبإٛقٛف  ,اّ بٔ غاملسسٜح ٖؿـ 1

 .(42)«ايتٛسٝس»قاٍ:  ؟: ؾطط٠ اهلل اييت ؾطط ايٓاؽ عًٝٗاقًتٴ

٘ عٔ قٍٛ قاٍ: غأيتٴ ,×عٔ أبٞ عبس اهلل ,(43)ايكشٝض ,سسٜح ابٔ غٓإـ 2

ٌٻ اهلل ععٻ  ,اٱغ٬ّ»: قاٍ ؟َا تًو ايؿطط٠ ,«ؾطط٠ اهلل اييت ؾطط ايٓاؽ عًٝٗا»: ٚد

إ٪َٔ  ِٚؾٝٗ ,﴾ِٵُهبِّطٳبٹ تٴػٵَيَأ﴿ :قاٍ ,ؾططِٖ اهلل سٌ أخص َٝجاقِٗ ع٢ً ايتٛسٝس

ٕٸ(44)«ٚايهاؾط يتأنٝسٙ  ;مل ؽطز عٔ زا٥ط٠ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أٜهّا . ٚنأ

 بعس شنط اٱغ٬ّ ع٢ً إٔ إٝجام نإ ع٢ً ايتٛسٝس.

ٌٸؾططِٖ »عٔ أبٞ دعؿط قاٍ:  ,ٚٗ ضٚا١ٜ ظضاض٠ـ 3 َٛيٛز  ع٢ً إعطؾ١ ب٘... ن

ٕٸ اهلل ععٻ ,ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠ ٌٻ ٜعين إعطؾ١ بأ  .(45)«خايك٘ ٚد

 .(46)ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ َكازض ايؿٝع١ تهاز تسٚض سٍٛ ٖصٙ إؿاِٖٝ ايج٬خ

 .(47)١ ايكٍٛ بإٔ ايؿطط٠ تعين ايسٜٔ أٚ اٱغ٬ّٓا لس ٗ َكازض أٌٖ ايػٓٸيهٓٸ

ٌٸ .بعض ايؿ٤ٞ, نُا ٗ َكازض ايؿٝع١ ٚإػأي١ ٖٓاى غاَه١ْ  ٚمل ىطز َٔ ن

 «ايؿطط٠»َا ٜكًض يًكٍٛ بإٔ َؿّٗٛ  ,ايٓٛط٠ اٱْاي١ٝ اييت أيكٝٓاٖا بػٵايطٚاٜات, سٳ

ٌٸ  إٔ ْأخص ايتؿػرلات ٚايتعًٝكات بعٌ ا٫عتباض.  ايسٜٔ, إ٫ٓ ٜؿٌُ ن

 :ٚخ٬ق١ ايبشح عٔ ايؿطط٠ تهٕٛ نايتايٞ

إٕ ايسٜٔ  :ّهٓٓا ايكٍٛ ايسٜٔ َٔ اٯ١ٜ ؾك٘ ؾش٦ٓٝصٺـ إٕ اغتدطدٓا ؾطط١ٜ 1

ٌّ ,يس٫ي١ اٯ١ٜ ٚؾكّا, بهاًَ٘ ٚيٝؼ  ,ٟطٵٚايطٚاٜات أتت ع٢ً مٛ ايتطبٝل ٚاَؾ .ؾطط

ٕٸ  ؾٛؾكّا. يتشسٜس َع٢ٓ َؿطز٠ ايؿطط٠ ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ شلصٙ ايؿهط٠ ّهٔ ايكٍٛ بأ

 .إككٛزٚتكًض َػتٓسّا ٱثبات  ,ي١ٰٜ ق١ًّ ٚثٝك١ّ ببشجٓا

ٗٳ :ـ إٔ ْك2ٍٛ َٔ ْاس١ٝ ايس٫ي١, ْٚعتدل  ِٷإٕ َؿّٗٛ ايؿطط٠ ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ َب

ٔ َٔ ايطٚاٜات ٖٛ نٕٛ ايتٛسٝس أٚ ٚايكسض إتٖٝك .ي٘ ط٠ّايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إكاّ َؿػٸ

ٌٸ ؾٝٗا َا ٜكًض زي٬ّٝ زٵٔطٚمل ٜٳ ,إعطؾ١ باهلل ؾططّٜا ٚع٢ً  .أدعا٤ ايسٜٔ ع٢ً ؾطط١ٜ ن

أغاؽ ٖصا ايتؿػرل ٫ ّهٔ ا٫عتُاز ع٢ً اٯ١ٜ ٱثبات ؾطط١ٜ ايسٜٔ بإع٢ٓ إككٛز 

 ٗ ايبشح. 

ؾايعًُا٤ مل  ;ظ ؾهط٠ امكاض ايطٚاٜات ٗ إؾاز٠ ايتٛسٝس ؾك٘ أَطإٜٚععِّ
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ٖٚٛ أغاؽ ايدلٖإ  ,ايؿططٟ مٛ اهلل كابٌإع٢ٓ َٗ  ُٛا عٔ ؾطط١ٜ ايسٜٔ إ٫ٜٓتهًٖ

ٌٸ .أقاَٛٙ ٗ إكاّ ايؿططٟ ايصٟ س عٵٖصا ٖٛ غبب ايكٍٛ بإٔ َٔ أبعاز اٱْػإ ايبٴ ٚيع

 ايعبازٟ ٚايسٜين.

ظ ايجاْٞ ٖٛ إٔ ايؿٝذ ايهًٝين مل ٜؿِٗ َٔ ايطٚاٜات ايؿُٛي١ٝ يهٌٛ َٔ ٚإععِّ

ٚمل ٜعتدل  ,«ؾطط٠ اـًل ع٢ً ايتٛسٝس» :ايعكا٥س ٚايؿطٜع١ ٚا٭خ٬م; يصيو عٕٓٛ ايباب

باب » :ٖٚٛ ْؿؼ عٓٛإ ايكسٚم .ًسٜٔ أٚ اٱغ٬ّ َٚا ؾاب٘يَػتٛعبّا َؿّٗٛ ايؿطط٠ 

ٌٻ ؾطط٠ اهلل ععٻ ٚاٱْكاف ٖٛ إٔ يػإ ايطٚاٜات ٜسٚض َساض  .(48)«اـًل ع٢ً ايتٛسٝس ٚد

 ايتٛسٝس ٚإعطؾ١ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.

 

ٟٸ ٜعين ايكاغِ إؿذلى بٌ  غا٥ط ايٓاؽ ناؾ١ّ, ٚايصٟ ٫ ٜتبع إشا نإ ايؿطط

أسهاّ اٱث١ٝٓ ٚآثاضٖا, ؾٗٛ عٌ َا ٜٴكاٍ ٗ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ. ؾُٔ ٖصا ايباب ّهٔ 

ٟٸ عٓس ايهجرل َٔ احملٚككٌ ٖٞ ْؿؼ  ايطب٘ بٌ ايبٓا٤ ٚايؿطط٠. ٚخٛامٸ ايؿطط

ٝٸ ٞٸ. ٚاـ٬ق١ ٖٞ أْ٘ ّهٓٓا اعتباض ايؿططٟ عك٥٬ ٞٸايعك٥٬ ّا, َٔ ٜٸؾطط ّا ٚايعك٥٬

ٍٕ, ٚؾل ٖصٙ إباْٞ.  زٕٚ إؾها

 

ٕٸ ايعبازات أٚ بعض ايعبازات غرل عك١ٝ٥٬ٺقس ؾاع بٌ ايباسجٌ, غٓٸ , ١ّ ٚؾٝع١ّ, أ

ٞٸعٔ إطاض ايتعٗك خاضد١ْٚ , ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٌ, ؾ٬ ّهٓٓا نب٘ ٬َناتٗا بايتشًٌٝ ايعكً

ٌٸ .ايبٝإ ايًؿٛٞ إٕ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ٖٛ قط١ُٜٓ :ّهٔ ايكٍٛ ٖٓا طا٥ؿ١ َٔ  ع٢ً ا٭ق

 ٞ.ايبٝاْات ايًؿ١ٝٛ ؽطم ٖصا اؿهِ ايهًٓ

ٚٸْؿرل ٗ اؾٛاب إٍ أَطٜٔ: ٚ ٖٛ ا٫عذلاف غكٛق١ٝ ايعبازات أٚ بعض  :شلُاأ

ٕٸ َكٛي١ ايتعكٌٝ :اُثاْٝٗ; ايعبازات , تًؿ١ٜؿُٗٗا ايعك٤٬ ٗ َطاتب ك ايتأنٝس ع٢ً أ

ٌٸٗ َطتب١ٺ ٚاسس٠ ٚيٝؼ ٚٗ ن٤ٛ ٖصا  .َطاتبٗا َٓػذ١ُ, َؿذلن١ ٗ ايتعكٌٝ , ٚن

 س ع٢ً ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:ا٭َط ايجاْٞ ْ٪ٚن

ٍٸ ع٢ً خطٚز ايعبازات َٔإ: ا٭ٍٚ  ٕٸ ايعذع عٔ زضى ٬َنات ايعبازات ٫ ٜس
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 زا٥ط٠ ايتعكٌٝ ٚايعك١ْٝ٬;

عبازات, ايعك٥٬ٞ ٕعطؾ١ بعض خكٛقٝات ايٌ بايبٓا٤ : إْ٘ ّهٔ ايتٛغټايجا١ْٝ

ٌٷ;  ٖٚصا ٗ سس شات٘ تعكٝ

ٜعين يٛ أخصت ايعباز٠ بٓؿػٗا  ,: ايتعكٌٝ قس وكٌ ٗ ١ََٛٛٓٺ ٚؾبه١ٺايجايج١

قس ْعذع عٔ تعكًٝٗا, يهٓٸٓا إشا ْٛطْا إيٝٗا ٖٚٞ ٗ فُٛع١ٺ, نُا ٜكٍٛ بعض 

 .ا َٓطك١ٝ َٚٓػذ١ُ أّ ٫عطؾ١ أّْٗهٔ َ ايدلاْاتٌٝ ٗ قسم ايكه١ٝ, ؾش٦ٓٝصٺ

ٌٸٚاـ٬ق١ ايهًٓ ٌٸ ؾ٤ٞٺ  ١ٝ إٓطبك١ ع٢ً ن ٖصٙ إٛاضز ٖٞ إٔ تعكٌٝ ن

عٓسِٖ َؿه١ً َع ٖصٙ ايكه١ٝ ٗ  ٚيٝؼ ,ب٘, ٚايعك٤٬ أٜهّا ٜعٕٛ ٖصٙ إػأي١ػٳَع

 بعض َٛاضزٖا إعٓكس٠.

 

ٜتٸدصٙ  ,كّا ٚغٝاقّا يٮزي١ ايًؿ١ٝٛػٳيعك٥٬ٞ ْٳَػتٓساتٓا ع٢ً نٕٛ ايبٓا٤ ا

ٌٕ يؿٞٛٛ ٜطزع عٔ  ايسيٌٝ ايًؿٛٞ دػطّا َٚعدلّا ٱٜكاٍ َطًب٘, ّٓع إَهإ قسٚض زيٝ

ٔٵ .ايعٌُ بػرل٠ٺ عك١ٝ٥٬ٺ تعاقطٙ ٚٸشلُا :٫ ٜٓبػٞ اـً٘ بٌ أَطٜٔ يه نٕٛ إَٔط َا  :أ

ؾإشا قسض َٔ ايؿاضع ضزعٷ ٗ ْٛل  .نْٛ٘ غرل٠ّ ٗ ايٛاقع: ثاُْٝٗاٚ ;غرل٠ّ ع٢ً ايٛاٖط

ٕٸ شيو ايػًٛى اؾُاعٞ يٝؼ بػرل٠ٺ  قطٜٕض هب إٔ ٜهٕٛ شيو ناؾؿّا عٔ أ

ٝٸ١ٺ, ٚيٝؼ إٔ ايؿاضع قس ضزع عٔ ايعٌُ بايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٗ  .ؾاغعٷ ٕٷٚبُٝٓٗا بٛ .عك٥٬

ٛاعس ب عًٝ٘ إَهإ ضقس قا٭ٍٚ ّهٓٓا إٓاؾش١ بػٗٛي١ عٔ عك١ٝ٥٬ ايسٜٔ, ٜٚذلتٻ

بُٝٓا ٗ استُاٍ نٕٛ ايؿاضع ٜطزع عٔ ايعٌُ  ;ٚأغؼ تؿٝسْا ٗ عًُٝاتٓا ا٫دتٗاز١ٜ

بايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ قس ٜػًل باب إَهإ ا٫غتعا١ْ بايكٛاعس ايعك١ٝ٥٬ ٱزاض٠ عًُٝاتٓا 

 ا٫دتٗاز١ٜ. 

 

رل٠ ايعك١ٝ٥٬ أٚ ٔ أسهاَ٘ ٗ ن٤ٛ ايػقس اتٸهض إٔ إعكّٛ أٚ ايؿاضع ٜبِّ

ه٬ّ بَتك١ً  ٚايبٓا٤ ٖٓا قط١ْٜٓ .يهْٛٗا باطٔ بٝإ إعكّٛ ٚغٝاق٘ ;ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ

ـٺ غطٜبٺ  .ٝت٘ شات١ْٝ ٫ ؼتاز إٍ إَها٤ٺإعكّٛ, ٚسذٸ ٬ْٚسٜ أسٝاّْا قسٚض َٛق
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سٝح إِْٗ عٓسَا  ;ٜهاز ٜهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً عسّ اغتكا١َ ا٫ػاٙ إؿٗٛض ٗ إكاّ

٫سٛٛا تعاضنّا بٌ غرل٠ ايعك٤٬ ٗ خدل ايٛاسس ٚبٌ بعض ايعَُٛات ايًؿ١ٝٛ ايطازع١ 

ٔٸ ٚثايج١  ;ٚأخط٣ باؿه١َٛ ;تاض٠ّ بايكٍٛ بايتدكٝل ;قسٸَٛا ايػرل٠ (49)عٔ ايعٌُ بايٛ

 ًٜؿت ا٫ْتباٙ. َا . ٖٚصابايٛضٚز

 ;(50)اهلل ٗ َٓاقؿت٘ يؿهط٠ ٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ َٚٔ ٖٓا ْٛاؾل ا٭غتاش سٝسض سبٸ

ٚٸ ْٛط إٍ سٝح ٖٞ ع٢ً َطاتب, بٌ , ٫ّ بأْٗا يٝػت ع٢ً ٚترل٠ٺ ٚاسس٠تًو ايػرل٠ أ

ِٸ ;ِ عٓٗاٚهب ؿاٚ ٖصٙ إطاتب عٓسَا ْتهًٖ ؾطع بعس شيو ٗ َٓاقؿ١ اٯضا٤ سٍٛ  ث

َٚٔ ثِ أْهط  ;١َٝ٘ ايػرل٠ يًددل ايٛاسس, ٚؾٓهو ٗ اْعكاز ايػرل٠ أٚ دعّ بعسسذٸ

َٳ .إَها١ْٝ ؽكٝل ايعَُٛات ايًؿ١ٝٛ بايػرل٠  ٔٵٚاؿلٸ, إْكاؾّا, َع ا٭غتاش عٓس 

ٔٵ .ٜؿطٙ اٱَها٤ ٗ ايػرل٠ َٳ٬سٳقس ٜٴ يه ٜط٣ ايػرل٠ ٗ  ٔٵٜ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ عٓس 

ضغِ إٔ ا٭غتاش ٜكبٌ إَهإ ايتٸدكٝل بايػرل٠, َع شيو ٜؿذلٙ  ; إشغٝام َكايٓا

 ٖٚصا إٛقـ َٔ ا٭غتاش مل ْؿُٗ٘. .اٱَها٤

ٛقٌ إٍ ت, ؾٗٞ ّٝاٚٓٸ ايػرل٠ بعس تؿطٜل ايٛاٖط٠ َٓٗا ٚايٛاقع١ٝ يٝػت زي٬ّٝ

 عٔ ايػرل٠. ٚعًٝ٘ ؾايعَُٛات َٓكطؾ١ْ .ٗ بعض إٛاضزـ ايكطع  :ٌٵإشا مل ُْكـ ا٫ط٦ُٓإ 

ٌٸ ٖصا ايبشح هب إيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً َػأيتٌ:ٚ ٚ ٗ 

 

ٕٸ  ٌٕقس ٜٴكاٍ: إ ٜدلٸض ٕ ّٚهٔ أ ,ايذلدٝض بايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ٫ وتاز إٍ زيٝ

ؾايصٜٔ  ;١ّ ٚؾٝع١ّغٓٸ ,ايتدكٝل بايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ َا عجٛٙ سٍٛ ايتدكٝل بايكٝاؽ

, َٔ زٕٚ س ايعُّٛ بايكٝاؽ هب إٔ ٜكبًٛا ٖصا ايه١ّ٬ إٍ دٛاظ تكٝټشٖبٛا َٔ ايػٓٸ

 .سٳطٳٕز ٚإؾهاٍ

ٔٸ , يصيو ٜكٍٛ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ إكاّ: ايؿٝع١ ٜطؾهٕٛ ايكٝاؽ َبس٥ّٝا يه

 ٭ْا ٫ لٝع ايعٌُ بايكٝاؽ, ٫ ابتسا٤ٶ ;إٔ ايه٬ّ ٗ ٖصٙ إػأي١ قس غك٘ عٓٸا ِٵعًَا»

 .(51)«ايعُّٛ َا ىلٸ ٫ٚ ٗ

سٝح  ;ا ٖصٙٚأؾازٚا ؾٝ٘ َا ّهٔ إٔ ٜػعؿٓا ٗ َػأيتٓ ,نٛا يَ٘ٚع شيو تعطٸ

 ,ٜٛدب ايعًِ  يؿٛٝٸّاهٕٛ ايعُّٛ زي٬ّٝبًٛا عسّ دٛاظ ايتدكٝل بايكٝاؽ إِْٗ عًٖ
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ٔٸ ٚايكٝاؽ ٫ ٜٛضخ إ٫ٓ ٫ هٛظ »ٖٚٛ قٍٛ ايطٛغٞ:  .ٚعًٝ٘ ؾ٬ هٛظ ايتدكٝل ب٘ ,ايٛ

ٌٸ ٍٕ ؽكٝل ايعُّٛ ب٘ ع٢ً ن ٍٸ .سا ٌٷ ٜٛدب ايعًِ ٚايصٟ ٜس  ,ع٢ً شيو إٔ ايعُّٛ زيٝ

ٔٸ ٔٵَٳ سٚايكٝاؽ عٓ ُٸ ,قاٍ ب٘ ٜٛدب غًب١ ايٛ ا ططٜك٘ ايعًِ إٍ َا ٫ٚ هٛظ إٔ ٜٓتكٌ ع

ٔٸ  .(52)«ٜكتهٝ٘ ايٛ

ظ استُاٍ ٚعًٝ٘ ٜتععٻ .ؾٗصٙ ٖٞ َكاضب١ ايؿٝذ اؾًٌٝ يًُػأي١, ع٢ً َا ؾٝٗا

 ك١ّيًعًِ أٚ ا٫ط٦ُٓإ, ؾتكًض ككٸ يهْٛٗا َٛضث١ّ ;إَهإ ايتدكٝل بايػرل٠

 ب ايكاعس٠.ػٵَٚكٝٸس٠ سٳ

ٛٸ َٚا قايٛٙ أٜهّا ٟ ا٫ستُاٍ ايصٟ شٖبٓا ٗ ايتدكٝل بايعكٌ ّهٔ إٔ ٜك

إيٝ٘, ٖٚٛ إٔ ايسيٌٝ ايعكًٞ إشا نإ َٛدبّا يًعًِ ٚا٫ط٦ُٓإ ّهٔ ؽكٝل ايعُّٛ 

أْ٘  ٫ ؾٳٖواٱؾاض٠ إيٝٗا  تٵايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ايصٟ أسطظ بايؿطا٥٘ اييت قس َطٻٚ, (53)ب٘

 ٖصا نً٘ بعس قبٍٛ عك١ْٝ٬ ايسٜٔ ٚثبٛت ا٬ٕظ١َ بُٝٓٗا. .ٜكتهٞ ايعًِ ٚا٫ط٦ُٓإ

 

 

ٚٸ باختكإض  ٌٵؽٝٻ .ٚايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ي١ٝ يًتعاضض بٌ ايٓلٸّهٔ تطغِٝ قٛض٠ أ

١ ت عًٝ٘ غرل٠ نآؾا اغتكطٸَٖٚٛ ٜعاضض  ,ّا ٜٓػب إٍ إعكّٛأْٓا انتؿؿٓا ْكٸ

 ;ٚاؾل ايػرل٠ :أسسُٖا :إأٚ تعاضض ْكٸ ;اٖا با٫غتكطا٤ايعك٤٬, اييت انتؿؿٓ

إٔ  ٫ ؾٳٖوٗ إكاّ؟  (ضَطدِّ)ؾٌٗ ّهٔ يًػرل٠ إٔ ػسٟ بعٓٛإ  ا,خايؿٗ :ٚاٯخط

قإْٛ ا٬ٕظ١َ بٌ ايسٜٔ ٚايعكٌ ّهٔ إٔ ٜػعؿٓا ٗ ايكٍٛ بايذلدٝض بايػرل٠, َٚٔ 

 بٓؿؼ ا٬ٕى. ;ؾتٜٛإ ّهٔ تطدٝض إسساُٖا بايػرل٠ تٖٓا ْؿِٗ أْٸ٘ إشا تعاضن

ِٸايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ بكٛض٠ٺ عؿٛا١ٝ٥ايذلدٝض ب شيو٫ ٜؿِٗ َٔ ٕ ْطدٛ أ  , بٌ ٜت

ٚٗ سذِ إقباٍ ايعك٤٬  ,عك١ٝ٥٬ زقٝك١, ٜٓٛط ٗ يػإ ا٭زي١ ايًؿ١ٝٛ شيو ٚؾل ع١ًُٝٺ

َا  ط إ٫ٚ٫ٓ ٜ٪خٸ ,َا ِٖ عك٤٬ َ٘ ايعك٤٬َا ٜكسٸ ّ إ٫ٓع٢ً ايػرل٠ إعاضن١, ٫ٚ ٜكسٸ

 ٖٛ نصيو عٓسِٖ. 

ايصٟ وٟٛ َباز٨ ٖصٙ ايتؿطٜعات اييت  ,ٚنتِ إكاٍ به٬ّ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ

ٜتبٌ َٔ ايسيٌٝ ع٢ً ثبٛت ا٬ٕظ١َ بٌ سهِ ايعكٌ ٚسهِ ايؿطع »ْا إيٝٗا: طٵقس أؾٳ

ٌٷ ٞٸ بأْٸ٘ زيٝ يٛ اؾذلنٓا ٚدٛز ـ  ٢ٞٛ خدل َتٛاتط يؿٚيٝؼ َٔ خدل اٯساز أٚ ستٸ .قطع
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ٚع٢ً ٖصا هب ٌٓ  .ٜػتطٝع كايؿ١ شيو ايسيٌٝ ايكطعٞ ـخدل َتٛاتط ٜٓؿٞ ا٬ٕظ١َ 

ٕٵ  .(54)«دس ع٢ً أْٸ٘ خ٬ف ايٛاٖطٚٴ شيو اـدل إ

 

ـ ٫ ٜعكٌ إٔ ٜطزع ايؿطع عٔ ايعٌُ بايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ايٛاقع١ٝ, بٌ ٜٓبػٞ إٔ 

ٝٸ١ٺ َا ِٖ عك٤٬ نٕٛ تًو ايػرل٠عٔ ٜهؿـ ضزع٘  ٖٚصا ٖٛ َكته٢ . غرل عك٥٬

ٌٸ َعكٛي١ٝ ايؿطٜع١, ٚإ٫ٓ َا سهِ ب٘ ايعكٌ  غٝكعب إثبات عك٬ْٝتٗا, ٚايكٍٛ بإٔ ن

  .ؾكس سهِ ب٘ ايؿطع

١ ٜبسٚ غرل زقٕٝل, بٌ ايكشٝض ٖٛ ـ تكٓٝـ ايسيٌٝ ايعكًٞ بعس ايهتاب ٚايػٓٸ

ٖٚٛ َكته٢ ايطٚاٜات  .ٗ ن٥ٛ٘ ُإٗٳِؿ١, عٝح ٜٴدعٌ ايعكٌ غٝاقّا يًهتاب ٚايػٓٸ

 .١ ع٢ً ا٬ٕظ١َ بٌ ايسٜٔ ٚايعكٌايٛاضز٠ عٔ إعكٌَٛ ايسآي

ـ ع٢ً إَها٤ ايؿاضع ٚايكٍٛ بٌ ايكٍٛ بإٔ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ تتٖٛق ـ ٖٓاى تعاضضٷ

غطٜبٺ قس  بتشٜٛط َؿّٗٛ ايػرل٠, ًٚٓ٘ إٍ َع٢ٓٶ بايت٬ظّ بٌ ايؿطع ٚايعكٌ, إ٫ٓ

 .اغّااْكطف عٓ٘ أغ

ـ نطٚض٠ تكٝٝس ايع١ًُٝ ا٫دتٗاز١ٜ اؾاض١ٜ ع٢ً ايٓكٛم بايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ أٚ 

ٚيٛ  ,تكٝٝسّا ٚؽكٝكّا ٚتطدٝشّا, ٚقاٚي١ ؾِٗ ايٓكٛم ٗ ن٥ٛٗا ,ايسيٌٝ ايعكًٞ

 .باغتكطا٤ تباِْٝٗ عدل ايسضاغات ا٭ْجطٚبٛيٛد١ٝ

ايطابع ا٫دتُاعٞ, ط ايعك١ٝ٥٬ قبٌ إقساض ايؿتا٣ٚ شات ٝٳـ نطٚض٠ ضقس ايػِّ

أٚ ّهٔ إٔ  ,إٕ ا٭غؼ ايعك١ٝ٥٬ تكًض قٝسّا يًشهِ ايؿطعٞ :نأْٸٓا ْطٜس إٔ ْكٍٛ

 تهؿـ عٔ بط٬ْ٘, ٖٚٛ َكته٢ قاعس٠ ا٬ٕظ١َ. 
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ّٗاأل ّٗة اإلصٕل  ة املعاصسةسالو

 سٕسٕٗ ـ ثكايف حتمٌٗن
 

 

ٝٸ١ ٗ ايتساٍٚ ايٛنع , «أقٌ»إعذُٞ إٍ إطاز َٔ يؿ١ٛ  ٜٞعٛز َؿّٗٛ ا٭قٛي

ٕٻ ا٭قٌ ٖٛ َا ٜٴب٢ٓ عًٝ٘  غرلٙ, ٚا٭قٍٛ ْع ؾكس قاٍ اؾطداْٞ ٗ ايتعطٜؿات: إ

ُٻا ٜؿتكط إيٝ٘ غرلٙ, ٫ٚ ٜؿتكط ٖٛ إٍ ؾ٤ٞ أقٌ, ٖٚٛ ٗ ايًػ١ عباض٠ْ ٖٚٛ َا ٜجبت  ,ع

َٸ١ (1)سهُ٘ بٓؿػ٘ ٜٚب٢ٓ عًٝ٘ غرلٙ . َٚٓ٘ دا٤ت تػ١ُٝ ا٭غؼ ٚايكٛاعس ايعا

ؼ ٚتكًض زي٬ّٝ ع٢ً َا ٜ٪غٸ ,ٝت بصيو ٭ْٗا ُأغؼ ٜٴؿتكط إيٝٗاُٸبا٭قٍٛ, ٚقس غٴ

َٸ ,عًٝٗا ٔٷٖٚٞ قٛاعس عا ٝٸ١ إشٕ َكطًضٷ ١ َدلٖ َٔ يؿ١ٛ ا٭قٌ  َؿتلٸ عًٝٗا. ؾا٭قٛي

ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘ ايؿ٤ٞ ٜٚب٢ٓ, ؾٝهٕٛ َع٢ٓ ايكاعس٠ أٚ ايطنٝع٠ اييت ٜطتهع 

 .ٜٚٴطاز ب٘ أٜهّا َؿّٗٛ ا٭غاؽ .(3)قاٍ ٗ احملٝ٘: ا٭قٌ أغؿٌ ايؿ٤ٞ .(2)عًٝٗا ايؿ٤ٞ

ٚقس ٚضز ٗ يػإ ايعطب  ٜات ا٭ٍٚ يٓؿأ٠ ا٭ؾهاض.ٖٞ ايبسا ,ٖٚٓا تٛٗط ز٫ي١ أخط٣

ٕٻ ا٭قٛيٝٸ١ ٗ ايًػ١ َأخٛش٠ْ ٌٳ, ٚأقٻ أ ٌ ايؿ٤ٞ ٜ٪قٸً٘ إشا عاز ب٘ إٍ َٔ ايؿعٌ أقٻ

ٕٸ .ا٭قٍٛ ا٭ٍٚ ٚايجٛابت ٌٳ ٚ٭ ٚايٓػب١ إيٝ٘  ,٘ ايصٟ ٜكّٛ عًٝ٘ايؿ٤ٞ أغاغٴ أق

ٚؼسٜس طبٝع١ ا٫ْتػاب  ٜهٕٛ َع٢ٓ ايتأقٌٝ ايهؿـ عٔ ٖصا ا٭قٌ, ,(4)أقٛيٞ

ٕٸإيٝ٘, أٟ ؼسٜس ٖٜٛٸ ايؿهط ايطأٖ ْاتر عٔ اُ٭غؼ اييت  ت٘ َٔ سٝح ايٓؿأ٠, أٟ إ

ُٸ .تكّٛ عًٝ٘ ايٛٛاٖط, أٚ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ إعٝٻٔ ٢ ايؿ٤ٞ أق٬ّٝ إشا نإ ٜٓتُٞ ٜٚػ

 إٍ ا٭قٌ أٚ ٜتُػٻو ب٘.
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ٚاغتعًُ٘ أٌٖ  .ا٫قط٬ح ايتكًٝسٟ ؾكس اغتدسّ ا٭قٌ َا ٜكابٌ ايؿطعأَا ٗ 

ٕٸ :يصيو قٌٝ .(5)ايًػ١ ٚعًّٛ ا٭ٚيٌ َع٢ٓ ايسيٌٝ, أٚ إػتٓس أقٌ إػأي١ نصا أٟ  إ

ٖٛ إبسأ ايصٟ ْؿأ عٓ٘ ايؿهط ايطأٖ, أٚ ايٓٛط١ٜ اؿاي١ٝ اييت  :ٚقٌٝ ;زيًٝٗا نصا

ط٠ ١ َتأخٸؾهطٜٸ أٚ ايػبب, أٚ ايؿطٙ, يط١ٜ٩ٺض, صٵتٓتػب إيٝ٘, ؾٝهٕٛ َع٢ٓ اَؾ

 .عٓ٘ َٚ٪غٸػ١ عًٝ٘

ٝٸ١  ٕٕـ ٚتهٕٛ ا٭قٛي ٖٞ اٯضا٤ ـ َعذ١ُٝ ٚاغتعُاي١ٝ  ع٢ً َا تكسٻّ َٔ َعا

ٌٕ أّ أق٫ّٛ  ؾهطٟ, غٛا٤ أنإ زّٜٓٝا أّ ؾًػؿّٝا ٚا٭ؾهاض ٚايٓٛطٜات إٓتػب١ إٍ أق

١ أخط١.٣ تأغٝػٝٸثكاؾٝٸ

عٝح اختًؿت  ,دص َٓشٶ٢ آخط ٖصٙ ا٭ٜاّ ؾكس اتٸإتساٍٚ ٗأَا ا٫غتعُاٍ 

 ٜهٔ َٔ ؾإكطًض مل .١ٝ ايجكاؾ١ اييت ٜػتعٌُ ٗ ْطاقٗا إؿاُٖٝٞٓٵب بٹػٳز٫يت٘ َع

ا َؾكس اتٻهض  ;١, ٚمل ٜتسضٻز َعٓاٙ ٗ عطف ايتداطب ايعطبَٞٓتذات ايجكاؾ١ ايعطبٝٸ

سٞ. أَا اٱط٬م إعاقط ؾكس ْؿأ ٗ ضسِ ٢ ا٫قط٬قسٻَٓاٙ َٔ إع٢ٓ إعذُٞ ستٸ

ٚنإ  .ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ, ٚاْتكٌ َعٓاٙ َٔ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ إٍ ثكاؾ١ ايعطب ٚإػًٌُ

١ إعاقط٠ اييت تتٻدص َٔ ا٭قٌ أْٸ٘ ايط١ٜ٩ ايؿهطٜٸ َعٓاٙ ٗ إٓؿأ ايجكاٗ ي٘

أنإ شيو ا٭قٌ زّٜٓٝا أّ  ايتأغٝػٞ َطدعّا أغاغّٝا شلا, ٚغٓسّا َطًكّا ْٚٗا٥ّٝا, غٛا٤

. ٚطبكّا شلصا (6)غٝاغّٝا أّ عطقّٝا, يٝهٕٛ ا٭غاؽ ٗ َؿاُٖٝٗا ٚايهاب٘ يػًٛنٗا

ٝٸ ايتعطٜـ ٕٸ ا٫ػاٖات ايسٜٓ عّا ض١ٜ٩ تتدص ٭ْٗا ْٝ ;١ذاٖات أقٛيٝٸ١ ْٝعّا ٖٞ اتٸؾإ

ٝٸ ٌٻ ٖصا ٖٛ .١ َطدعّا أغاغّٝا ٚغٓسّا َطًكّا ْٚٗا٥ّٝأَ أقٛشلا ايسٜٓ غبب ْعع١ أغًب  ٚيع

ٝٸٚأطًك٘ بعه ;ٖصا إؿّٗٛ با٭زٜإ يطب٘ايباسجٌ ٚايهتٻاب   ,١ِٗ ع٢ً ايتٝاضات ايسٜٓ

ٛٓ .غٛا٤ إتؿسِّز٠ أّ غرل إتؿسِّز٠ ٌٸ إٓ ١ ع٢ً أْٗا ُات ايسٜٓٝٸٖٚصٙ ايٓعع١ تتعاٌَ َع ن

ُٛٓاتٷ  .١ َطًكّاٝٸأٚ اؾُاعات ايسٜٓ ؾٝهٕٛ إطاز با٭قٛيٝات ٖٞ ايتٝاضات .أقٛي١ٝ َٓ

ٕٸ ٌٸ َٓتػبٺ ٚع٢ً ٖصا إعٝاض ؾإ ٞٸ إٍ ؾهٕط ن و ب٘ نط١ٜ٩ يًشانط قسِٜ ٜتُػٸ تطاث

ٞٸ ٝٸٚيٛدٛز ٖصا  .ٖٛ أقٛي ٌٸإع٢ٓ ٗ كتًـ إصاٖب ايسٜٓ ايط٣٩ شات اُ٭غؼ  ١ ؾه

ؾًكس ٚٗطت ٗ ايكطٕ ; بُٝٓا ايٛاقع إاثٌ أَآَا يٝؼ نصيو ;أقٛي١ٝ ٣ٶايؿهطٜٻ١ ض٩

تسعٛ إٍ إعاز٠ ؾِٗ اٱغ٬ّ ٚتطبٝك٘  ,إسٝا١ٝ٥ ايعامل اٱغ٬َٞ سطناتٷإانٞ ٗ 
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ٝٸ١ ازلّا شلا, ٚمل ٜطًل عًٝٗا ٠ إعاقط٠, يهٓٸٗ اؿٝا ٗا مل تهٔ تتٸدص ن١ًُ ا٭قٛي

ٚضَا أطًل  .١ٜٸ١ ا٫ْك٬بٝٸرلتؿسټز ٚايعٓـ ٚايص١ٖٝٓ ايتػٝػِ بايآْصاى ٖصا ا٫غِ, ٚمل تتٻ

ٕٸ(١ات ايػًؿٝٸذاٖا٫تٸ)ع٢ً بعهٗا  ١ ل ٫ ٜطازف بٌ َكطًض ايػًؿٝٸايباسح إسٚق , إ٫ٓ أ

ٝٸ١, إ٫َٓٚكطًض ا٭ق ٭قٍٛ إٍ اإشا ٚقع ٗ ا٫يتباؽ, أٚ نإ ٜٴطاز بايًؿٜ ايعٛز٠  ٛي

ٕٸ ٖصٙ اؾُاعات مل تٴ .ٚايعٌُ َكتهاٖا ٝٸ١, ٚمل تهٔ نًٓ ِٻػٳإ٫ٓ أ ز٠ّ ٗا َتؿسٸبا٭قٛي

ٌٸ ٞٸغا٥ٌ ع٢ً ايٛ تؿطض َك٫ٛتٗا به , نشطن١ ايػرل, ٚنإ يبعهٗا َٓٗرٷ إق٬س

ط١ٜ ػٵ, إناؾ١ّ إٍ أْٗا ٫ تط٣ اغتعُاٍ ايٛغا٥ٌ ايَكٙسٴبٵٚقُس عٳ ْاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ

 أٚ ْؿط ايسٜٔ. يٓؿط ايؿهط نططٜٕل

إكطًض, قاض نطٚضّٜا شلصٙ ا٭غباب, ٕٚا تكسٻّ َٔ ايتساخٌ ٚا٫يتباؽ ٗ ز٫ي١ 

ٕٸ ;ايهؿـ عٔ َٛاطٔ ْؿأ٠ إكطًض ٝٸ١ قاض ٚاسسّا َٔ إؿاِٖٝ اييت  ٭ َؿّٗٛ ا٭قٛي

ٕٸ. اتٻػُت با٫غتعُاٍ غرل ايسقٝل َٔ د١ٗ إع٢ٓ ٚايس٫ي١ ٌٻ ؾهؿانّا  ٚ٭ ٖصا إؿّٗٛ ٚ

ٕٸ ٫ ىًٛ َٔ ايع١َُٝٛ ٞ ١ّ. ؾؿؾٝٸ١ اغتعُاي٘ أقبض ساد١ّ َعطايتشكٝل ٗ َؿَٗٛ٘ ٚزٓق ؾإ

١ َج٬ّ نإ ٫ٚ ٜعاٍ ٜٴػتعٌُ يؿٜ ا٭قٌ ٚا٭قٍٛ َعٓاٙ ايجكاؾ١ اٱغ٬َٝٸ١ ايتكًٝسٜٸ

ٞٸ ػ٘ َٚطتهعات٘ غٴعًِ أقٍٛ ايسٜٔ, أٟ ُأ :َٚٓ٘ ;ؼٜٚٴطاز ب٘ اُ٭غٴ ,ايًػٟٛ إعذُ

َٸ١ ي٘ عًِ أقٍٛ ايؿك٘, أٟ إكازض ا٭غاغ١ٝ اييت  :َٚٓ٘ ;ٚسكا٥ك٘ ا٭ٍٚ ٚإباز٨ ايعا

ٜٴػتك٢ َٓٗاايتؿطٜع اٱغ٬َٞ, أٚ ٖٛ قٛاٌْ ا٫غتٓباٙ ا٭غاغ١ٝ يًؿك٘ اٱغ٬َٞ. 

ٝٸ سٵٚمل لٹ ٝٸ١ ايصٟ ٜػتعٌُ  ;١ّا يٮقٛيٝٸٗ تطاثٓا إع٢ٓ إػتعٌُ ساي ؾُكطًض ا٭قٛي

اؿايٞ ايصٟ ْؿأ ٗ ضٚام  َعٓاٙ ,طّاْؿأ ٗ أضٚق١ ثكاؾ١ ايػطب َ٪خٸ ايّٝٛ َكطًضٷ

شيو ايؿهط.

بٌ: يكس ٚٗط إكطًض ع٢ً أثط ْؿط غًػ١ً َٔ اثين عؿط فًسّا ٜٝكٍٛ دٌٝ ن

ٚناْت تًو اجملًسات  (.ا٭قٍٛ) :( ؼت عٓٛا1915ٕـ  1910ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ بٌ )

ِٸ . (7)ساث١تػعٌ َكاي١ّ سطٻضٖا اي٬ٖٛتٕٝٛ ايدلٚتػتاْت إعاضنٕٛ يًُكاؿ١ َع اؿ ته

ٚايجٛابت اييت  ,١عكٝس٠ إػٝشٝٸ١ يًيطغا٥ٌ يتبٝإ ايعٓاقط ايتكًٝسٜٸٚقس اعتٴُست ٖصٙ ا

ٕٸ إكطًض ْؿأ ١ ا٭ٍٚ. ٚبصيو ٜ٪ٚن٣ ا٭قٛيٕٝٛ أْٗا أضنإ إػٝشٝٸٜط س نٝبٌ أ

ٚٸ ِٸ٫ّ ٗ ضٚام ايؿهط ايػطبٞ ٚأ ْكٌ َٔ ثكاؾ١ ايػطب  أسهإ ايؿهط ايسٜين إػٝشٞ, ث

٢ ١ اييت تتبٓٸع٢ً اؾُاعات اٱغ٬َٝ إٍ ايٛاقع إعطٗ اٱغ٬َٞ, يٝٴطًَل َكطًشّا
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ز ايتساعٝات يصيو ؾها نجرلٕٚ َٔ تعسټ .١إتؿسِّز٠ ٗ ايجكاؾ١ اٱغ٬َٝٸايٛٛاٖط 

ٝٸايس٫ي١ٝ ٗ  .(8)١ إتعسِّز٠اٱغ٬َٝٸ ١ اغتعُاي٘ نٛقـ يًٛٛاٖط ايسٜٓ

يجكاؾتٌ, ٫ٚخت٬ف ْؿأ٠ إكطًض ٚفاي٘ ايتساٚيٞ, ؾكس قاض َعٓاٙ ٚيتػاٜط ا

ٕٸ ٔٵَٳ ٚشلصا ا٭َط ق١ًْ .ب ا٫غتعُاٍ )إضاز٠ اـطاب(ػٳَتػاٜطّا َٚتؿاٚتّا َع  ٜط٣ أ

ٝٸ١ قاض ازلّا ٭ بطٚتػتاْيت ٚٗط ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ٗ  تباع تٝإضَؿّٗٛ ا٭قٛي

ْاع١ اٱلًٌٝٝ احملاؾٌٛ ايتابعٌ يًطٛا٥ـ »عؿطٜٓٝات ايكطٕ إانٞ, ٜٚككس 

ٕٸ(9)«تػتاْت١ٝٚايدل ِٷ ٭ٚي٦و ايصٜٔ آَٓٛا ٚايتعَٛا َا دا٤  . ٖٚصا َعٓاٙ أ إكطًض اغ

ٛٻْت أؾهاضِٖ ٚض٩ اِٖ بٓا٤ٶ عًٝٗا, بايػًػ١ً اييت قسضت َطًع ايكطٕ إانٞ, ٚته

ٕٸ زٟ ٚضدا٘ طب١ٝ ؾرل٣ ضٚدٝأَا ٗ أٚضٚبا ايػ .شيو قس سكٌ ٗ أَطٜها َع ايتصنرل أ

ٕٸ نُعذِ ضٚبرل ايهبرل,  ,إكطًض مل ٜسضز ٗ إعادِ ٚايكٛاَٝؼ ايؿٗرل٠ أ

ؾ٘ قاَٛؽ ٫ضٚؽ ٘ بعسٖا قس عطٻ, إ٫ٓ أْٸ٢1966ّ ستٸ, ٚإٛغٛع١ ايعا١ٕٝ ايؿطْػ١ٝ

ٟٸايكػرل أْٸ  .َع ايٛطٚف اؾسٜس٠ عكٝس٠ٺ ٘ َٛقـ أٚي٦و ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ تهٝٝـ أ

. 1966ّٚشيو بعس عاّ  ,(10)٘ قاَٛؽ ٫ضٚؽ ع٢ً ايهاثٛيٝه١ٝٚنإ قس أطًك

ضثٛشنػ١ٝ بإهاٌَ اُ٭و ايكاضّ ايتُػټ»عٔ  ؾٗا قاَٛؽ أنػؿٛضز بأْٗا عباض٠ْٚعطٻ

ٝٸايتكًٝسٜٸ ٚتعتدل ْٗا١ٜ  .(11)«١ ٚاؿساث١١ ٚعطؾ١ٝ ايٓكٛم إكسٻغ١, َٚعازا٠ ايًٝدلاي

ايع١َٝٓ ٫ْتؿاض َكطًض ا٭قٛيٝٸ١ ٗ اجملاٍ ايػبعٝٓٝٸات َٔ ايكطٕ إانٞ ايبسا١ٜ 

ناْت ايكشـ  1980ّإش ٗ عاّ  ;ايسٚيٞ, ٚٗ فايٓا ايتساٚيٞ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ

ُٸ ٞٸا٭َطٜه١ٝ تٓؿط ايهجرل ع ٞٸ ا تػُٝ٘ بإسٸ ا٭قٛي بعس ٚٗٛض  ٫ غٝٻُاٚ, اٱغ٬َ

ِٸ(12)١ ٗ إٜطإ ع٢ً َػطح اؿسخ ايعإٞايتذطب١ اٱغ٬َٝٸ ِِّ بعس شيو, ؾكاض عٴ . ث

ٞ ٚاٱقًُٝٞ س احملًٓع٢ً ْاعات اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ شات ايبٴعٵ َكطًشّا زا٫٘

ٕٵ لٹ ,(13)ٚايسٚيٞ َٸ١ ػٳ١ّ ٗ تكٓٝـ ٖصٙ اؾُاعات َعس زٓقَٔ زٕٚ أ ب ايػُات ايعا

اييت ٜتؿاٚت تٛاؾطٖا ٚا٫يتعاّ بٗا ٗ ٖصٙ اؾُاعات. ,ٚايتؿك١ًٝٝ

ٕٸ ٝٸ١ ٗ عٓٛإ ايبشحغبب اختٝاضْا ٕكطًض  إ َٔ زٕٚ بك١ٝ ا٭زلا٤  ,ا٭قٛي

ٖٛ ٖصا ايؿٝٛع ايصٟ أغُٗت ب٘ ٚغا٥ٌ  ,١ييت تطًل ع٢ً اؾُاعات اٱغ٬َٝٸا

ؾٝ٘ ايهجرل َٔ  ٘ تعبرلٷيػٝاغٞ ٚايسٜين إعاقط, ضغِ أْٸاٱع٬ّ, ٚايتعّ ب٘ اـطاب ا

ٔٸتعسټ شّا َعطٚؾّا اْتؿاضٙ دعًٓا ًْتعّ ب٘, بٛقؿ٘ أقبض َكطً ز ايككس١ٜ, يه
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٘ٺيهٓين أعتكس أْٸ .َٚتسا٫ّٚ َؿَٗٛٞ,  ٘ وتاز ٗ فاٍ ايبشح ايعًُٞ إٍ نب

ٛٸٖٚٛ َا غٓشاٚي٘ ٗ ٖصا ايبشح, ستٸ .َكساقٞ ٚؼسٜسٺ بعس عطض ـ غّا ٢ لس َػ

١ اييت تػتدسّ ايعٓـ اٱغ٬َٝٸ ١إط٬ق٘ ٚقؿّا يًذُاعات اؾٗازٜٸ ٱَهإـ ايػُات 

ٌٻ َا ٜؿؿع يهبط٘ أٜهّا نْٛ٘ أقبض إكطًض ا٭نجط  .(14)١نٛغا٥ٌ تبؿرلٜٸ ٚيع

ٝٸ ضغِ  ,يصا آثطْا اعتُازٙ .١١ ٚايسٚيٝٸاٱقًُٝٝٸ ,١١ ٚا٭نازّٝٸتسا٫ّٚ ٗ ا٭ٚغاٙ ايبشج

َٔ خ٬ٍ ٚنع ايػُات  ,ٚؼسٜس إطاز ايسقٝل َٓ٘ ,ا٫يتباؽ ايصٟ غٓشاٍٚ إظايت٘

 .إعٝاض١ٜ ي٬غتعُاٍ, ٚؼسٜس ْٛع اؾُاعات

 
 

ٕٸ ٘ قس ؾاع تساٚي٘ عٔ ططٜل ْٸإٚ .١ٕكطًض ٖٛ ايجكاؾ١ غرل اٱغ٬َٝٸضسِ ٖصا ا إ

إعاز١ٜ  ,إتؿسِّز٠ ١اؾُاعات ايسٜٓٝٸ١ نآؾ٭عاخ يٝؿٌُ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َٚطانع ا

أّ  ١تاضىٝٸ أّ تٓتُٞ إٍ ثكاؾ١ٺ أّ عطق١ّٝ ١ّغٛا٤ أناْت ٖصٙ اؾُاعات غٝاغٝٸ ,يًشساث١

ٝٸ ١ أّ َٓتػب١ إٍ أزٜإ أخط٣. ٚأقبض ازلّا ١ أّ إغ٬َٝٸ١ أّ َػٝشٝٸٜٗٛزٜٸ ١ْاعات زٜٓ

غٛا٤ َٔ إاضنػٌٝ أّ ٜٗٛز إغطا٥ٌٝ أّ  ,يًذُاعات احملاؾ١ٛ إػاي١ٝ ٗ تؿسٸزٖا

ايتٝاض اٱلًٝٞ ايدلٚتػتاْيت أّ ْاع١ ايػٝذ ٗ اشلٓس أّ ايتاٌَٝ ٗ غرل٬ْٜها أّ 

ظ ض٩ٜتٓا ٖصٙ َا ٜهع٘ ايػٝس غػإ بٔ ٜٚععِّ غ٬ٌَٝ اؿطنٌٝ ٗ عإٓا اٱغ٬َٞ.اٱ

ٔٵ :ٚثاْٝٗا ;ْٗا تًو اييت تتبٓٻ٢ اغتدساّ ايعٓـإ :َٚٓٗاٚ يًُكطًض َٔ َعاٜرل, دسٸ  َٳ

نإ ٖسؾِٗ تػٝرل ايٛاقع تػٝرلّا دٖٛطّٜا, ؾٝكٍٛ: يهٞ ْطًل ع٢ً ٖصٙ اؾُاع١ بأْٗا 

ٟٸ ِّ أؾهاي٘ يتػٝرل ايٛاقع ايعإٞ  سطن١ٺ أقٛي١ٝ ؾإِا ْطًك٘ ع٢ً أ تتٛغٻٌ بايعٓـ به

. نُا ٜععِّظ ض٩ٜتٓا ٗ نطٚض٠ ٚنع ايػُات (15)١ٕكًش١ اٱغ٬ّ بططٜكتٗا اـاقٸ

َٕ َٸ١ نُعاٜرل  ٝٸ١»غٓطًل عًٝ٘ َٔ اؾُاعات َكطًض  ٔٵايعا قاٚي١ ضٚدٝ٘  «ا٭قٛي

اؾُٛز, ضؾض » :ٖٞ ,ايصٟ ٜهع عؿط٠ َٔ إعاٜرل ا٭غاغ١ٝ يٮقٛي١ٝ ,داضٚزٟ

ب, ايعٓاز, احملاؾ١ٛ, ط إصٖيب, ايتكًٗايتهٝـ, عسّ ايتػاَض, ا٫ْػ٬م, ايتشذټ

ٌٸ ِٛٛ ا٫ْتػاب إٍ ايذلاخ, ايعٛز٠ إٍ إانٞ, ٛٸ َعازا٠ ن ٕٸ .(16)«ضٚتط ٖصٙ  إ٫ٓ أ

; َٚهطٻض٠ ؾٗٞ َتساخ١ًْ ;ٚتكٓٝؿٗا تكٓٝؿّا آخط ,ايػُات ّهٔ زفٗا َع بعهٗا

ُٸ٭ ٝٸ١ ايػًؿٝٸْٸٓا ْط٣ أٖ ١ ع٢ً إػت٣ٛ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ٚايٛاقع ا٫دتُاعٞ ١ٝ ُٝٝع ا٭قٛي
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ٛٸ ايتشام ايؿباب بٗصٙ ط ْٚؿػِّ .عاتٗا ٗ ايٓٛط٠ ٚإٛقـٗ نطٚض٠ ايتؿطٜل بٌ تٓ

ٕٸ ٟٸ اؾُاعات أ ٕٸ ٜطتب٘ بايؿهط ايسٜينٸ اٱْػإ ايؿطط اٱْػإ ايبػٝ٘  بػطع١, ٚأ

ٝٸّا ٜكسٸؾططٜٸ ٛٻٕ عٓسٙ اؾطأ٠ ؽ ايتعايِٝ ايسٜٓ ١ ا٭ٍٚ, ٜٚتٓاغِ َع إكسٻؽ عٝح ٫ تته

ٕٸ .يًتػا٩ٍ ٚإبسا٤ ايؿٓو كّا يًُؿاِٖٝ ٕ سٝاتِٗ طبإ٪ٌَٓ ب٘ ّاضغٛ َٚٔ ْتا٥ر شيو أ

ٝٸ ّٸ ,عّا ٕكتهاٙ ايٓٛطٟ ٚايعًُٞبٳ١, ٜٚٛدِّٕٗٛ أْؿطتِٗ تٳايسٜٓ  َٔ سٝح ا٫ْكٝاز ايتا

ٕٸ ؾؿٞ عًِ ا٫دتُاع ايسٜينٸ .ٚايطاع١ إطًك١ عٔ ْٛاّ  ايسٜٔ عباض٠ْ ٜط٣ دإ بٍٛ ًِٜٚٝ أ

١ عدل قٝاغ١ َؿاِٖٝ عاَ ,١ ٚعُٝك١ َٚػتس١ّضَٛظ ٜعٌُ ٜٚجرل يس٣ ايبؿط سٛاؾع قٜٛٸ

ٗا ٫ سٍٛ ايٛدٛز, ٚإعطا٤ ٖصٙ إؿاِٖٝ َٛٗطّا سكٝكّا عٝح تبسٚ تًو ايسٚاؾع ٚنأْٸ

ٕٸ إٍ اؿكٝك١. تػتٓس إ٫ٓ ف ٗ اجملتُع ٜكتكط ع٢ً تٛاقٌ ايسٜٔ ططٜك١ تكطټ ٜٚكٍٛ: إ

ٟٸ ٝٸ ضَع ػّا ٕؿاِٖٝ تؿٛم ١ ؾعب١ٝ َ٪غٸَٓتِٛ عدل ايؿعا٥ط ٚإعتكسات, ٜٚططح عدل داشب

ايعًُٞ ٗ تًكٞ  . ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ اؾٌٗ ٚاْعساّ إٓٗر(17)اؿكٝك١ ا٫ضتكا١ٝ٥ايتذطب١ أٚ 

ٝٸ ُٸإعطؾ١ ايسٜٓ ٝٸ١١ غببّا َٗ ٚأبطظ  .ّا ٗ دصب ايؿباب ي٬نطاٙ ٗ اؾُاعات ا٭قٛي

١ غرل ١ ٚاؿطنات ايػًؿٝٸ١ اٱق٬سٝٸّ ايتؿطٜل بٌ اؿطنات اٱغ٬َٝٸغبب ٖٛ عس

ٝٸ١ اايعٓٝؿ١ ٚاؾُاعات ا٭ ِّؾٗازٜٸقٛي ٛٸ١ اييت تػ ٠ نٛغ١ًٝ ؽ يٓؿػٗا اغتدساّ ايك

ٕٸ ٚع٢ً شيو يٓؿط ايسٜٔ. ٟٸ أٚٔ أ  ;ع١ًُٝ َسضٚغ١ تاز إٍ ض١ٜ٩ٺؼيٮقٛي١ٝ  َٛاد١ٗٺ أ

ٍٕ ٌٸ  ؿ١, ٚيسٜٗا ايكسض٠ ع٢ً ٖاضغ١ ايؿٓوٚاع١ٝ َٚجٓك يبٓا٤ أدٝا ٚايتشًٌٝ ٚاؿٛاض َع ن

ٕٸ .ايسٜٔم ْؿط طٴُط ٫ غٝٻُاٚ ,أِاٙ ايؿهط ايسٜينٸ اغتعُاٍ ايعٓـ عٓس ٖصٙ  ٚأض٣ أ

َٔ  سٸؾٗصٙ ٗ َا أض٣ تٴعٳ .يٓؿط ايسٜٔ اؾُاعات ٖٛ إٝع٠ ا١ُٕٗ ٚا٭غاغ١ٝ نٛغ١ًٝٺ

ِٸ ٝٸ أٖ ٛٸ ٭ْٗا تععِ أْٗا ؼٌُ ضغاي١ّ ;اتايػُات يٮقٛي ٕ ٗ إشل١ٝ يتػٝرل ايعامل, ؾتته

َٚٔ  .تدساّ ايعٓـ باغِ اٱي٘ٚتػُض يٓؿػٗا باغ ,شٖٓٝتٗا ض٩ٜتٗا ا٫ْك٬ب١ٝ ايتػٝرل١ٜ

ٕٸ شيو عكا٥س١ٜ كايؿ١ شلِ  ٗ ايتعاٜـ ٚا٫ْسَاز َع ب١٦ٝٺ أتباعٗا ٜعإْٛ قعٛب١ّ لس أ

ؿٌ زّٜٓٝا عِٖ ٖصٙ ايط١ٜ٩ يهٞ ٜهْٛٛا َهًٖايتؿاقٌٝ اؾع١ٝ٥, ٚؼٓؿٗ ٢ ستٸ

ِّ ايٛغا٥ٌ, َا ؾٝٗا ايعٓـ ٚاٱنطاٙ بإخهاع اٯخطٜٔ ٕتطًٓ ع٢ً بات ض٩ٜتِٗ به

ٕٸ .إعتكس ٚايطكٛؽ ٛٸ ْٚؿرل ٖٓا إٍ أ أغاغ١ٝ ٗ  ٫تٺايؿهط ا٭قٛيٞ قس أدط٣ ؼ

ٝٸ َط بإعطٚف بٛقؿٗا ٚادباتٺتؿاقٌٝ ؾك٘ اؾٗاز ٚا٭ ٕٵ َكسٸ ١ّزٜٓ غ١ ع٢ً اٱْػإ أ

ٝٸ١ ٗ ٖاضغ١ ايعٓـ. ٖٚٞ َٔ أبطظ أزٚات اؾُاعات ا .تكسٜكّا ٱّاْ٘ ;ٜٗاٜ٪زٸ ٭قٛي
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َٸ١  ّا ٗ ثٓاٜا ٖصٙ ا٭ططٚس١.ًٝٸهض شيو تؿكٝٚغٝتٸ نصيو تهؿـ ايػُات ايعا

ٖٚصا  ,ْٗا اؾاَع١ يًشكٝك١ ايها١ًَ ٚإطًك١ٚٵٜطٳ ١ أِْٗ ٜٓطًكٕٛ َٔ عكٝس٠ٺيٮقٛيٝٸ

ٌٸ ا٭ططٚسات ا٫عتكازٜٸٜعين أِْٗ ٜعتكسٕٚ بٓؿٞ ايكٸ ١ ا٭خط٣, ٚوهُٕٛ ش١ عٔ ن

يو ٜعتدلٕٚ أتباع ا٭زٜإ ا٭خط٣ ٗ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ش ,ع٢ً تًو ايعكا٥س بايبط٬ٕ ٚايه٬ٍ

ٕٸظَط٠ ايصٜٔ  ِّ ايٛغا٥ٌ, ٚأ ٌٕ ػب ٖساٜتِٗ به ٚٳ كايؿِٝٗ ىٛنٕٛ ٗ دٗ  ِٕٖٵعاضّ ٚ

ٌٸٚن٬ي١ ٚؾطى, أَا ِٖ ؾإِْٗ ّتًهٕٛ اؿكا٥ل اؿٝٸ  ١ ٚاـايس٠ ٚايكاؿ١ يه

ٕٕ ٕٸٚٵَٚهإ. ٚ٭ِْٗ ٜطٳ ظَا اب١ّ عٔ ْٛطٜتِٗ َعك١َٛ عٔ اـطأ, ٚأْٗا ًُو إد ٕ أ

ٌٸ ايتػا٫٩ت اؿانط٠ ٚإػتكب١ًٝ ٌٸ ايٓٛطٜات (18)ن , ؾكس أغكطٛا ا٫عتباض عٔ ن

ٚإصاٖب ا٭خط٣.

ُٸ داضٚزٟ ٜ٘ٚٓبِّ٘ ضٚدٝ ٕٻ َٔ ايػُات إٗ ١ يٮقٛي١ٝ أْٗا تطتب٘ زا٥ُّا بعَٔ إٍ أ

ُٻ .(19)ؼ ٗ عكط غابلَ٪غٻ َإض, ٚأْٗا تكّٛ ع٢ً َعتكسٺ  إٔ ٫ داضٚزٟ سٖٚٓا ٜتع

إّاّْا َٓ٘ بٛدٛز أْٛاع  ;م بٌ نٕٛ إعتكس َعتكسّا تاضىّٝا أٚ َعتكسّا زّٜٓٝا َانّٜٛاٜؿطِّ

ٝٸ خ ايتاضىٞ سٳ١ ٚاَؿِ ٫ ٜؿكًٕٛ بٌ اؿكا٥ل ايسٜٓٝٸات, أٚ ٭َْٗتعسِّز٠ َٔ ا٭قٛي

ٛٸ ٖصا ا٫ضتباٙ  ٕٸإٚ .يًتسيٌٝ ٚايدل١ٖٓ ع٢ً ق١ُٝ أؾهاض اؿانط ٍ إٍ َػتٓسٺسُٝٓا ٜتش

ٛټٍ  ١ ٚٛاٖطْا إعاقط٠, إِا ا٫ضتباٙ عباض٠ّْا نبكٝٸبإانٞ يٝؼ اضتباطّا تاضىٝٸ عٔ ؼ

خ ايتاضىٞ إٍ إكسض ايصٟ َٓ٘ هطٟ اغتُساز إك٫ٛت ٚا٭ؾهاض. ٚبصيو سٳاَؿ

ٛٻٍ شيو إانٞ إٍ أِٛشٕز ات ٚأِاٙ ايؿِٗ, ٚاعتباض اتٸباع تًو ايػًٛنٝٸ ٜؿطض ٜتش

شيو نًٓ٘ َعٝاضّا يًشانط, ٚزي٬ّٝ يًُٛاقـ إظا٤ ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ ٚايٓٛطٜات إعاقط٠ 

 ٗ فا٫ت بٓا٤ اٱْػإ ٚايسٚي١.

ٕٻ َا ٜكضٸ ٝٸ١ اؾٗازٜٻ١ عًٝ٘ ٖا تكسٻّ أعتكس أ :ِٖ إط٬م َكطًض ا٭قٛي

ّا أٚ ْكٸ ,١ )نعكٝس٠ ٚتعايِٝ(١ أغاغٝٸأقٍٛ زٜٓٝٸُاعات اييت تعتُس ع٢ً اؾـ 

ٕٸ َٸ تأ٬ّٜٚ, ٚت٪َٔ بأ ٕٸتًو ا٭قٍٛ ٖٞ اؿكٝك١ ايتا  ١ ٚإطًك١ ٚاـايس٠, ٚتعتكس أ

إشلٞ, ٚت٪َٔ بهطٚض٠ ايتػٝرل ايؿاٌَ  ايسؾاع عٓٗا ٚا٫يتعاّ بؿطنٗا ع٢ً ايػرل ٚادبٷ

ايتذطب١ ايع١ًُٝ ا٭ٍٚ يتًو ا٭قٍٛ ايٓٛط١ٜ ٖٞ ايتذطب١  ١, ٚتعسٸٚبايٛغا٥ٌ نآؾ

ٛٸ َٔ خ٬ٍ َٓٗذ١ٝ سطؾ١ٝ  ,عًٝٗا ١ اي٬سك١ بٓا٤ٶضات اؿهاضٜٸإعٝاض١ٜ, ٚتكطأ ايتط

ٛٸ ٌٸ ايتط ضات إس١ْٝ ٚايتشسٜح, ٜٚػتشٌٝ عًٝٗا ْكٛق١ٝ َان١ٜٛ َتعكب١ ضاؾه١ّ ن
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 ـ َع نطٚضات ا٭ظ١َٓ.ايتهٝټ

ٕٻ ٖصا ايٛقـ  َٸغٝ٪غِّـ فُٛع عٓاقطٙ  َطاعا٠ـ َع إ  ;١ؼ يبشح ايػُات ايعا

ًْذأ إٍ نب٘  إش إْٓا ;بٗا عإٓا ١ إدتًؿ١ اييت ٜعرٸيًتؿطٜل بٌ اؾُاعات ايسٜٓٝٸ

ٞ إغ١َٝ٬ َتؿاٚت١ ٗ تبٓٸ ايتٛقٝـ َٔ خ٬ٍ ايػُات ايجابت١ ٭ٕ ٖٓاى ْاعاتٺ

ٕٵ ْكؿٗا ْٝعّا ـٺ ا٭ؾهاض ٚايتكايٝس, ؾًٝؼ َٔ ايكشٝض أ ْاعات )ٚاسس  بٛق

َٳ ;ؾٕٛٚؾِٝٗ إتططِّ ;ؾؿِٝٗ إعتسيٕٛ (;أقٛي١ٝ ٔٵ ;طٜطاع٢ إتػِّ ٔٵٚؾِٝٗ  َٳ ٫  ٚؾِٝٗ 

َٳ; ٜػتدسّ ايعٓـ ػس يسٜ٘ ؾػش١ّ يًشٛاض, ٚزضد١ّ َٔ ايتػاَض َع اٯخط  ٔٵٚؾِٝٗ 

 ايعكا٥سٟ.

ٞٸ ٕٸإ َٸ١ ٖٛ ؾهطٷ ايؿهط ا٭قٛي  شٚ ْعع١ٺ بٓا٤ٶ ع٢ً َا تكسٻّ َٔ ايػُات ايعا

ٛټٚ ,أٜسٜٛيٛد١ٝ ضات اييت تتُٝٻع عٔ إعطؾ١ اجملُع عًٝٗا, أٚ إعطؾ١ ْػلٷ َٔ ايتك

أٚ ٖٛ  ;(20)١ ؾٝٗا ع٢ً ايٛٚٝؿ١ٝ إعطؾ١ٝٝؿ١ٝ ا٫دتُاعٝٸب ايٛٚ٘ ٜػًٚ٭ْٸٚ .١ إعتاز٠ايعًُٝٸ

ٟٸ تعبرلٷ ٔٵ ,ظ١َٺأعٔ  ؾهط ط َا ٜٴطاز ٖصا ٜؿػِّؾإٕ يتٛٚٝؿ٘ َكًشّٝا,  ٗ٘ َػإعتٛدِّ ٚيه

َا  :َٔ شيوٚإزخاي٘ ع٢ً إؿاِٖٝ ايعكا٥س١ٜ, َٚا ٜٴطاز إزخاي٘ ع٢ً ؾِٗ اؾٗاز. 

 غطا٤ٶ ـٛاضز ايػٝاغٝٸ١ يٝػت إ٫ٓتٓٛرلات ا ٕٸأَٔ  ,اغتٛٗطٙ ايسنتٛض اؾابطٟ

ُٸ(21)١أٜسٜٛيٛدّٝا ٕٛاقؿِٗ ايػٝاغٝٸ ا غك٘ ايػطا٤ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ باؿٛاض, ٚتبازٍ , ؾً

ـٺ ,ايدلاٌٖ ٚإٓاٚطات  .(22)عسَٞ تطادعٛا إٍ عٓ

ٚٸ ٕٸ ٖصٙ إكس١َ ا٭ ب ٗ َا أعتكس تتطًٓ ,ؼاٍٚ ؼسٜس ْطام إكطًض اييت ,ي١ٝإ

َٸ١ يٮقٛيٝٸ ط ٚايتكػِٝ بٵ١. ٚباؾُع ٚايػٻ١ اٱغ٬َٝٸايػٛم ايتؿكًٝٞ ٗ ايػُات ايعا

ِٸ ٕٸ تٴٚدسٵ إتٓاٚط إٍ ْٛرلٙ ٚن ٞٸ أ َٸ١ يًؿهط ا٭قٛي ٕٵ تكػٻِ  ايػُات ايعا ّهٔ أ

 ٚإٓٗذ١ٝ. ;اغ١ٝٝٚايػ ;ٚا٫دتُاع١ٝ ;ايعكا٥س١ٜ :ع٢ً أضبع١ قاٚض

ٛٸ ٕٻ ٚاٖط٠ ايتؿسټز إتٓ  ,ٚإتعسِّز٠ ٗ أظَاْٗا إتعاقب١ ,تٗاع١ ٗ أٜسٜٛيٛدٝٸإ

بٛقؿٗا قٛض٠ّ َٔ قٛض ًٖٛا ٚتسؾعِٗ يهٞ وًٚ ,تػتجرل يس٣ ايباسجٌ ايٓعع١ ايتش١ًًٝٝ

ٞٸايتططټ ٞٸ ف اـطرل, ٚأِٛشدّا َٔ ا٫مطاف عٔ ايػًٛى ايٛغط إؿذلض ٗ  ا٫عتساي

ٚقس قٓٸؿت ٚٛاٖط ايتؿسټز َٔ د١ٗ  .ْػإ إعاقط خكٛقّاٚاٱ اٱْػإ عَُّٛا,

ٟٸ ٝٸ اؿانٔ ايؿهط شات زٚاؾع أٜسٜٛيٛد١ٝ  ٚأخط٣ ;١ات تُٓٛ ٗ سٛانٔ زٜٓٝٸإٍ أقٛي

ٝٸا٭١ أٚ قٛيٝات ايعطقٝٸا٭ٖٚٓاى  ;١ٝٸغرل زٜٓ ٔٸات ايجكاؾٝٸقٛي ا٭نجط بطٚظّا  ١. يه
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ٝٸايصٟ ٜٛٗط َطٸ ,ٚاٖط٠ ايتؿسټز ايسٜينٸ ٜٚٛٗط أخط٣ بكٛض٠  ;٠ّ١ بكٛض٠ ايكش٠ٛ ايسٜٓ

ٜٚٛٗط بكٛض٠ اؿطنات  ;ٜٚٛٗط أسٝاّْا بكٛض٠ ا٫ْبعاخ ايسٜينٸ ;اٱق٬ح ايسٜينٸ

ٌٸ ٖصٙ ايكٛض ؾاغتعاضت َٔ ١, أٚاؿطنات ايػًؿٝٸ ٝٸ١, عٝح تساخًت ن ا٭قٛي

 س ايعًُٞ ايػًٛنٞ. بعهٗا ايػُات ٬ََٚض ايتذػټ

بٕٛ ٖٓاى إتعكِّ»ؾٝكٍٛ:  ,ات با٭زٜإٚزٟ عسّ سكط ا٭قٛيٝٸضدا ٘س ضٚدٜٝٚ٪ِّ

ّٕ  ,ٕٛ ايتهٓٛقطاطٕٝٛ )ٖهصا(ايػًؿٝٸ ٌٸ اٱدابات ؼت َؿٗٛ ايصٜٔ ٜععُٕٛ َعطؾ٘ ن

ٍٕ يًعًِ, ٚايطَٚا١ْٝ  ب١ٝ ايػتاي١ٖٝٓٝٚٓايو ايتعكټ ;ٜٚ٪َٕٓٛ ب١ُٓٝٗ ايػطب ا٭بس١ٜ با

ٝٸ١ ؾايتؿسټز ٚايتعكټ .(23)«١ب١ٝ ايٝٗٛزٜٸ١ ٚاٱغ٬َٝٸه١ٝ(, ٚايتعكټٝ)ايهاثٛي ب ٚا٭قٛي

ٞٸادتُاعٝٸ١ غٝاغٝٸ ٚاٖط٠ْ ٔ َٔ ايػٝطط٠ ع٢ً طعإ َا تتُٓهغ ,١ شات غطا٤ أٜسٜٛيٛد

ّا نإ باعجٗا أٜٸ ,, ٚتتشٖهِ ٗ ض٩اٙ ٚقٓاعات٘ ٚغًٛن٘«شٖٔ اٱْػإ غرل ايٛاعٞ»

ٝٸ ٝٸ ١ٚقتٛاٖا ايؿهطٟ )زٜٓ إخل(, ٚتسؾع٘ إٍ ...١ أٚ َٓاطك١١ٝ أٚ عطقٝٸأٚ عًُاْ

 ٠ ٚعسٚا١ْٝ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ.سازٸ ٖاضغاتٺ

ع٢ً  ,بٌ ٚتطنٝع بعض َطانع ا٭عاخ ,ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايذلنٝع اٱع٬َٞ

ٕٸ ٝٸ أ ٕٸ ْاػ١ْات ا٭قٛي ٔٵايباسح ٜتٸ عٔ ايتؿهرل ايسٜين, ؾإ َٳ ٕٸ ؿل َع  ٝٸ١  ٜط٣ أ ا٭قٛي

 .تُٓٛ ٗ ايٛغ٘ ايسٜين ٚايٛغ٘ غرل ايسٜين ع٢ً ايػٛا٤ أٜسٜٛيٛد١ٝ ّهٔ إٔ ْعع١ْ

ٕٸايطأٟ ٗ  ْٚؿاطط ضٚدٝ٘ داضٚزٟ ايسٜٔ يٝؼ ٖٛ اؿانٔ ايٛسٝس  أ

ٝٸ ٕٸ»: ٍٛ,ٚنصيو ايػٝس ٜؼ ايصٟ ٜك(24)اتيٮقٛي ٝٸ١ تػتدسّ أغا ضغِ أ غّا ا٭قٛي

ٔٸ ١ أّ اٱغ٬ّ,غٛا٤ ٗ ايٝٗٛزٜٸ١ أّ إػٝشٝٸ ,١نٛقـ يبعض ا٫ػاٖات ايسٜٓٝٸ  يه

ٕٸ ٟٸ ايكشٝض أ ١ّ ٗ ٢ يٛ ناْت ٚنعٝٸستٸ ,١ٺأٜسٜٛيٛدٝٸ شلا َعٓٶ٢ ٚاغعّا ٜكسم ع٢ً أ

. ؾايٓعع١ ا٭قٛيٝٸ١ (25)«ع٢ً غبٌٝ إجاٍ, نإاضنػ١ٝ ,١ّٜ ٗ اػاٖاتٗاأٚ َازٸ ,َٓبتٗا

ٝٸ ١عطقٝٸ١ أٚ ايَٓػًل ع٢ً ايصات ايجكاؾٝٸ اْهؿا٤ٷ  ,١, ٚاعتباضٖا اؿكٝك١ إطًك١أٚ ايسٜٓ

 .ف َع اٯخط ع٢ً ٖصا ا٭غاؽٚايتكطټ

زٖا ٗ َطاسٌ َتعاقب١ َٔ تاضٜذ اٱْػإ ع٢ً ا٭ضض ٜؿرل إٍ ٕ اْتؿاضٖا ٚتعسټإ 

ٞٸ ٕٵ تٛدس َت٢ تٗٝٸ اٱَهإ ايؿعً  شلا ٚطٚؾٗا ايصات١ٝ ٚإٛنٛع١ٝ.أت أ

ٕٸ ٚٗ تكسٜطٟ ٞٸ أ ٚٻ ايعكٌ اٱْػاْ ٝٸ١ ٚإٓٗذٝٸز با٭زٚات إعطؾٝٸَا مل ٜتع ١ ١ ايدلٖاْ

ٚٵضيؿِٗ ا ٞٸ يسٻ ٝٸ يٮؾهاض ٗ بٓا٤ سٝا٠ٺ اٱهاب ٛٳ ١َٺنُكسٸ ,١١ نطّإْػاْ ٞ َا ٜٓبػٞ عٵي



 

 والتجديداالجتهاد  

ْٸ ات ايتؿسټز ٫غتشٛاش غًٛنٝٸ ٘ ٜبك٢ أضنّا قاؿ١ّإٔ ٜتشكٸٌ َٔ إعاضف إتاس١, ؾإ

ٞٸ إشا ٫ح ٗ ثٓاٜاٖا غطضٷ ٫ غٝٻُاٚعًٝ٘,  ٞٸ غٝاغ ٌٷ ,أٚ َٓؿع  .أٚ آدٌ عاد

ٕٸ ٚٵٕٜطٳ ٜٔشلصا لس نجرل ٝٸ أ ١, ٚٛاٖط غٝاغٝٸ ٫ٓإٖٞ  ات ٗ اؿكٝك١ َاا٭قٛي

ٕٻ اؾُاعات  ;١ٕطتب١ ايتاي١ٝ يٮٖساف ايػٝاغٝٸاٗ أَا اؾاْب ايسٜين ؾٝٗا ؾٝأتٞ  ٭

ٍِّ أتباعٗا إٍ أؾطاز َٓتٌُ إٍ سعبٺ ٝٸ١ ؼ ٛٻٍ ٖٞ إٍ َا ٜؿب٘  ا٭قٛي غٝاغٞ, ٚتتش

ٛٻٍ ْٛطٜٸ ٟٸ تٗا إٍ بطْإَرا٭سعاب ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ, ٚتتش ٛٸٍ  تعبٛ ٚٵضؼطٜهٞ, بٌ ٜتش ٖا زٳ

ٚٵضأنجط َٔ  ايٛاقع ط أْٗا ٫ تؿػِّ ,أغاغ١ٝ ٭ْٗا تؿذلى َعٗا ٗ زل١ٺ ;ا٭سعاب زٳ

نُا تؿعٌ , اييت ت٪َٔ بٗا «ؾًػؿتٗا»ٚتهع ٕؿه٬ت٘ اؿًٍٛ َٔ  ,تؿػرلّا عًُّٝا

١, بٌ تًٟٛ عٓل ايٛاقع يتذعً٘ َطابكّا يٮؾهاض اييت ٝٸايهجرل َٔ ا٭سعاب ايػٝاغ

 بٗا. تٵآَٓٳ

ٕٸ نُا ٜصٖب داضٚزٟ ,اتز أْٛاع ا٭قٛيٝٸٚع٢ً ايطغِ َٔ تعسټ   ٚغرلٙ, ؾإ

ٞٸ ,اٱع٬ّ ايػطبٞ ٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ ,بٌ أغًب زٚا٥ط اٱع٬ّ ايعإ ٗا ٖٞ ١ ٚنأْٸٜدلٸظ ا٭قٛي

ٝٸ١ ايٛسٝس٠ ٗ ايعامل, أٚ ٖٞ ا٭نجط خطٛض٠ّ ِّٛ .ا٭قٛي ٕٻ ٖٓاى زٚا٥ط إع١َٝ٬ تك ض بٌ إ

ُس ايعٓـ نٛغ١ًٝ تعت ,ٜػتبطٔ زِٜٓٗ ْعع١ّ أقٛي١ّٝ إػًٌُ ْٝعّا ع٢ً أِْٗ ؾعٛبٷ

َٔ زٕٚ  ,ٚتطًل عًِٝٗ قؿ١ اٱضٖاب ,ٚٚغ١ًٝ يٓؿطٖا ,ٞ إعتكساتعٔ تبٓٸ يًتعبرل

ٕٸ ايٛاقع إعاقط قس عطُٕٝٝع ٝٸ١ . ع٢ً ايطغِ َٔ أ ف فُٛع١ّ َٔ اؿطنات ا٭قٛي

ٝٸ ;تًؿ١ ا٭دٓاؽك ز٠ ١ َتعسٸ١ عٓؿٝٸؾكس أٚٗطت سطب ايبٛغ١ٓ سطنات أقٛي

( نذُاع١ أقٛي١ٝ شات I.R.A) ٚنصيو ٚٗطت ١َُٛٓ ؼطٜط إٜطيٓس ;اتا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ

ٚشنط  ;غرلِٖ ٚتٓاقًت ا٭خباض فاظض اضتهبٗا ايػٝذ ٚاشلٓسٚؽ نسٸ ;ٜات خطرل٠ؼسٸ

ٝٸ١ ١ اييت قسضت َٔ اؾزٜٸؾات ايٝٗٛايتاضٜذ ايتكطټ ُاعات ٚا٭سعاب ٚاؿطنات ايسٜٓ

ٝٸ ايؿًػطٌٝٓٝ ٚايعطب إتأٌ يًهٝإ  ١ نسٸايٝٗٛزٜٸ١, أٚ َٔ ايسٚي١ اٱغطا٥ًٝ

ٕٕايكْٗٝٛٞ, بٌ إْٗا طايت ستٸ  غرل َتا١ٔ ي٘. ٢ ايعطب ٗ بًسا

ٕٸيصيو ٜطدٸ  ٝٸ ض ايباسح أ َٚٔ اـطأ  ,َتعسِّز٠ اؿٛانٔ ات ٚاٖط٠ْا٭قٛي

ٟٸكٵسٳ ٕٸ. أٚ زٜينٸ طٖا ٗ ْطام ؾهط ٛٳ ;أغبابٗا عسٜس٠ْ ٚإ ٞ عٵَٓٗا َا ي٘ ع٬ق١ ب

 .بايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿهاض١ٜع٬ق١ ي٘  َا َٚٓٗا ;اٱْػإ
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ٕٸ داضٚزٟ ٜ٘عتكس ضٚدٝ ٛٸ أ ٚٵضضّا عٔ ااٱْػإ ايصٟ ٫ ًّو تك اٱهابٞ  يسٻ

ف ٚايتؿسټز, ٫ٚ ٜهبض ٝكع ٗ ايٓعٚع مٛ ايتططټغ ٚاٱْػاْٞ يًعكٝس٠ اييت ٜ٪َٔ بٗا

ٛٳ شيو إ٫ٓ ٚٵضٞ يعٵايعك١ْٝ٬ ٚاي ا٤ ٗ ؼؿٝع ايتهأَ َع اٱْػإ, ٚإغٓاز ا٫عتكاز ايبٓٸ سٳ

ٜات٘ ايها١ًَ ١, ٚسطٸٝٸ١ ٚايػٝاغإْػا١ْٝ ٜتُتٻع ؾٝٗا عكٛق٘ إسْٝٸ عات٘ مٛ سٝا٠ٺتطًٗ

بايٛغا٥ٌ  (26)٘ ٗ ايتعبرل عٔ اعتكازات٘٘ ٗ اختٝاض ايعكٝس٠ اييت ٜطاٖا, ٚسٓكٚسٓك

 .١ايػًُٝٸ١ اؿهاضٜٸ

ٕٸايطأٟ ٗ ْٚؿاططٙ  ٝٸ أ ٝٸاا٭قٛي طّا, كٵ١ سٳت ٫ ّهٔ اعتباضٖا ٚاٖط٠ّ زٜٓ

ٕٔكٵٚيٝؼ َٔ اٱْكاف سٳ ٞٸ ٭ْٗا ْعٚعٷ ;َا َا أٚ فُٛع١ٺ طٖا ٗ زٜ ٜٛٗط ٗ  إْػاْ

ٚٳ َٓطك١ ؾطإؽ ٞٸ ٚٵضيسٻٞ اؿانط, ٚٚنٛح اعٵعكًٞ ٜذلادع ؾٝ٘  يًُعتكس أٚ يعُّٛ  اٱْػاْ

ٞٸ ايجكاؾ١, ؾٝٛٗط ايتؿسټز ؼت عٓٛاْات ا٫ْبعاخ ايسٜينٸ , أٚ ؼت عٓٛإ أٚ ايكَٛ

ٞٸ اٱق٬ح ايسٜينٸ ِّ  ٫ غٝٻُاٚ ,, أٚ ؼت ساؾع ايعٛز٠ إٍ ايصاتأٚ ا٫دتُاع ٚ ٗ

ف ع٢ً قٛيٕٝٛ اـٛبعس إٔ ٜٓؿط ا٭ ,١١ اؿهاضٜٸ١ ٚا٫عتكازٜٸٖادؼ ايكًل ع٢ً اشلٜٛٸ

ز. ١ يًتؿسټشضا٥عٝٸ َٔ ايٓاؽ, إٍ غرل شيو َٔ تدلٜطاتٺ ١ جملُٛع١ٺ١ ايجكاؾٝٸٝاع اشلٜٛٸن

ٝٸ ١ عهػّا ٗ تكِٝٝ اـٝاضات ايؿهطٜٸَٓ ,باَت٬ى اؿكٝك١ ات ؾعٛضٷٜٚٛٗط ٗ ا٭قٛي

ٝٸ :ا٭خط٣. يصيو قًٓا ٕٸ ٚدٛز شٖٓ ١ إعطؾ١ ٗ إعتكسات ١ غرل ٚاع١ٝ بٓػبٝٸبؿطٜٸ ١ٺإ

ٔٸُٝٸَٳٚايجكاؾات اُ٭ ِٸ ايباسح غببٷ ١ ٖٛ ٗ ٚ ٝٸ َٗ ٕٵ مل َٔ أغباب ٚٗٛض ا٭قٛي ات, ٚإ

َٸٜهٔ ايػبب ايٛسٝس أٚ ايعًٓ عٞ باٱسباٙ, ُٵ٘ قس ٜتعانس َع٘ ايؿعٛض اَؾؾإْٸ ;١١ ايتا

ٌٕ ؿكط ٚعسّ ُا ٜهٕٛ ايبٳٚضٴ .١اؿهاضٜٸ ١بًَع٢ً ٖٛادؼ ايػٳ أٚ ايؿعٛض بهطٚض٠ ضزٸ ؾع

عٛاٌَ ْؿأ٠  أسس١ يتًو ايؿعٛب ع٢ً تًب١ٝ اؿادات ا٭غاغٝٸ١ قسض٠ ايب١٦ٝ ا٫قتكازٜٸ

ٕٸ ٚٗٛضٖا إٍ غببٺ ات. ٜٚععٚ داضٚزٟا٭قٛيٝٸ ٞٸايتعكټ غٝاغٞ, ؾرل٣ أ ٌٸ ب ايػًؿ  به

أؾهاي٘ ٗ ايعامل ايجايح قس ٚيس ْتٝذ١ّ يططٚسات ايػطب َٓص عٗس ايٓٗه١ يػطض 

ٞٸ  .(27)ٚثكاؾت٘ أِٛشد٘ اٱِا٥

ٕٸ ٜٚ٪ِّس َا ٜصٖب إيٝ٘ داضٚزٟ طٟ ايػطب ٜبصيٕٛ دٗسّا نب١ّ َٔ َؿٚه أ

ْٗا١ٜ ايتاضٜذ, أٚ اٱْػإ  :ٜطًكٕٛ عًٝ٘ ٚ َاأ ,ّا يًشسٜح عٔ ا٭ِٛشز ا٭خرلاغتجٓا٥ٝٸ

اؿسٜح عٔ ؾٛبٝا اٱغ٬ّ إظا٤ سهاض٠  ٚأ, (28)ط٬م ؾٛنٜٛاَاإنُا ٖٛ  ,ا٭خرل
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ٞٸٗاّ إػًٌُ, بٌ ٚايسِّيتهطٜؼ اتٸ ;(29)نُا عٓس ٖٓتٓػتٕٛ ,ايػطب ْؿػ٘  ٜٔ اٱغ٬َ

ٖٓ ٞ أؾهاض أنجط ا ٜسؾع بإػًٌُ إٍ ايطزٸ ع٢ً َجٌ ٖصٙ ا٭ططٚسات بتبٓٸباٱضٖاب, 

١ ٚتكاعس ضٚح ايعسا٤ يعُّٛ ايػطب, اْهؿا٤ٶ ع٢ً ايصات, ٚأنجط إثاض٠ّ يًهطاٖٝٸ

ٝٸضات ٚٗٛض ا٭ٚبصيو تٓؿأ بعض َدلٸ ات بٌ ؼ ض٩اٖا ع٢ً ايهطاٖٝٸاييت ت٪غِّ ,اتقٛي

 ا٭َِ ٚا٭زٜإ ٚايجكاؾات ٚا٭عطام.

ط ا٭َطٜهٞ بطْاضز ١ إؿٚهغ٬َٝٸقٛيٝات اٱَٚٔ َجرلٟ اؿٛاؾع يٛٗٛض ا٭

ض ٗ نتاب٘ ايصٟ ٜكطِّ ,ط٠ ٗ ايٌُٝ ا٭َطٜه١ٞ إ٪ثِّتًو ايؿدك١ٝ ايؿهطٜٸ ,(30)يٜٛؼ

ٕٸ?what went wrong) «؟ٜهُٔ اـطأ أٜٔ» ١ ٖٛ اٱغ٬ّ ٚإػٝشٝٸعُط ايكطاع بٌ  ( أ

ٕٸ. (31)عُط اٱغ٬ّ شات٘ ٌٸايتذطب١ ايطٚسٝٸ ٚبصيو ٜتبٓٸ٢ ضأّٜا َؿازٙ أ َا  ١ اٱغ٬َٝٸ١ به

ٝٸ ٞٸ عٔ َؿطٚع قطإع ٝٳِ ضؾٝع١ ٖٞ عباض٠ْات َٚعاضف ٚقٹؾٝٗا َٔ إهاب  نسٸ عسٚاْ

 بٌ ٗ ايعامل.إتعكِّ ٖٚصا َا ٫ ٜكٍٛ ب٘ أؾسٸ .تاضى١٘ ٗ طٍٛ إػٝشٝٸ

ٕٸٜٚ ٝٸ ط٣ أ ٭ْٗا َٔ إْتاز  ;١ يًػطباٱغ٬ّ بطبٝعت٘ ٜعازٟ اٱلاظات إسْ

ٕٸ(32)اضايهٓؿ ٝٸ . ٚاؿاٍ أ ٫ٚ هٛظ  .٢ ٖصا ايطأٌٟ تتبٓٸؾ١ّ٦ ق١ًًّٝ َٔ إػًٌُ ا٭قٛي

ِٸ .(33)ْٝعّا, بٌ ع٢ً اٱغ٬ّ شاتّ٘ا تعُِٝ ٖصا إٛقـ ع٢ً إػًٌُ َٓٗذٝٸ ٜكاضٕ بٌ  ث

ٕٸ عامل إػٝشٝٸ :اٱغ٬ّ ٚإػٝشٝٸ١, ؾٝكٍٛ ١ ؾك٘ ٖٛ ايصٟ ٜتعاٜـ ؾٝ٘ اهلل ٚايكٝكط إ

ٕٸ ;َعّا  ,ُٛا َٓص ايبسا١ٜ َٔ ايتذطب١ ٚايٛقاٜا ايتُٝٝع بٌ اهلل ٚايكٝكطإػٝشٌ تعًٖ ٭

. ٖٚصا (34)َُٓٗا, بُٝٓا مل ٜتًلٻ إػًُٕٛ أَطّا نصيو بهٌٛ ١كٚعطؾٛا ايٛادبات إتعًٚ

ٛټ ;إٛنٛع ٫ ٜػًِ عٓس ايٓكس ١ ٚايػًط١ ٗات إظا٤ ؾهط٠ ايسٚيضات ٚايتٛدټيتػاٜط ايتك

 ١.بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝشٝٸ

َات ٚغرلٖا ٗ ايهتاب شاى, ٚٗ غًػ١ً َٔ احملانطات َٚٔ ٖصٙ إكسٸ

ٕٸ ٜكٌ إٍ ,ٚإكا٫ت اييت ْؿطٖا يٜٛؼ ١ ػ١ًّ نا١ًَّ َٔ اؿطنات اؾٗازٜٸغً أ

 ,ٗ ايكطٕ إانٞ تٵ١ اييت سسثٳت ايعًُاْٝٸٖٛ إيػا٤ اٱق٬سا ؾ١ هُعٗا ٖسفٷإتططِّ

ٌٸٚايطدٛع إٍ َا  ات ايٓعع١ َٔ عٛاٌَ ؼؿٝع ا٭قٛيٝٸ ناْت عًٝ٘ أدٝاشلِ ا٭ٍٚ. ٚيع

دسٜس٠ تؿػِّط فطٜات ايعامل إعاقط نُٔ َؿّٗٛ  ٖٚٞ ض١ْٜ٩ ,(Globalismايع١ٕٝٛ )

ٖٞ: إٓاؾػ١ بٌ ايك٣ٛ ايؿاع١ً ٗ  ,ايصٟ ٜطتهع ع٢ً أضبع عًُٝات أغاغ١ٝ ,١ايهْٛٝٸ

ٚايتشسٜح. ٚقس ػاٚظ  ;ٚاْتؿاض عٛاٌَ اٱْتاز ;ٚا٫بتهاض ايتهٓٛيٛدٞ ;عُّٛ ايعامل
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ٝٸ ٕٸ إش إْٸ ;١ َؿّٗٛ ايعا١ٕٝ ايصٟ غبكٖ٘صا إؿّٗٛ يًهْٛ ٘ ٜتُا٢ٖ َع ايعًِ, ؾرل٣ أ

ي٬غتجُاض; يصيو  ٌ إٍ اٱؾاز٠ َٔ ا٭ضض ٚايؿها٤ نُػاس١ٺٜتٛقٻ اٱْػإ ّهٔ إٔ

ٞٸ ٕٻ ا٫غتكطاض ٚا٭َٔ ايعإ ْٙ ؾإ ٟٸ ٚايػ٬ّ ؾط ل ٢ ؼٚك١ ستٸشلصٙ ايهْٛٝٸ نطٚض

ٝٸ١ ٗا تػع٢ إٍ تكًٌٝ ا٫عتباض يًدكٛقٝٸَٔ شيو َج٬ّ أْٸٚأغطانٗا.  ١, ٚايجكاؾٝٸات ايسٜٓ

ٝٸ ٚايسؾع بجكاؾ١ٺ ٞٸنْٛ ٫ ٜذلى ؼت ض١ٓ  ٚؼكٝٓ٘, ٚإٔ ١, ٚاؿؿاٚ ع٢ً ا٭َٔ ايسٚي

١ ٭غطانٗا, ؾتُٓض ٌٝ ٜعبجٕٛ با٫غتكطاض ايصٟ وٍٛ زٕٚ ؼكٝل ايهْٛٝٸقًٓ قاز٠ٺ

ٟٸايتسخټ ْؿػٗا سلٸ ٕٕ ٌ ٗ أ ٝٳِ ْٚؿط ايكٹ ,ِ ٚا٫غتكطاضًِيؿطض ايػِّ ;َٔ ايعامل َها

 اؾسٜس٠.

ٕٸ ضّا يٛٗٛض أٚاخط ايكطٕ إانٞ أٚدست بإكابٌ َدلِّ تٵٖصٙ ايٓعع١ اييت غازٳ إ

ٝٸٝٳُّا َهاز٠ّ يكٹٝٳقٹ تٵع٢ً خكٛقٝتٗا, ٚأٚٗطٳ تٵاْهؿَأ ْاعاتٺ ١. ٚقس ِ ايٓعع١ ايهْٛ

ّٸ ٝٸ ١ضات عطقٝٸؼت َدلٸ ػػٻس شيو ٗ سطنات اْؿكاٍ أقايِٝ عٔ ايسٚي١ ا٭ أٚ  ١أٚ زٜٓ

س ٗ َٓاٖه١ ايع١ٕٛ ٗ ايط٣٩ اييت تعتُس ٚػػٸ .دٓٛب ايػٛزإ :َجٌ ,١ثكاؾٝٸ

ٝٸ ١ نطزٛب يًصات ايؿهطٜٸٚٚٗط ايتعكټ .اتاـكٛقٝٸ ات ١ يًٜٗٛٸع٢ً تٗسٜس ايهْٛ

 ١ يتًو اؾُاعات.اؿهاضٜٸ

ٕٻ ايعامل ايطأٖ ايّٝٛ ٜؿٗس اؾتبانّا بٌ ايكٹ ٝٸإ ١ َٚا ٜكابًٗا َٔ َعاٜرل ٝٳِ ايهْٛ

ٝٸ١ ٝٸ ,يًذُاعات ا٭قٛي ٝٸ ١أّ َٓاطكٝٸ ١ّعطقٝٸ اتٺغٛا٤ أناْت أقٛي ١. ٚقس أّ ثكاؾٝٸ ١أّ زٜٓ

س ٗ تهؿرل ايصٟ ػػٸ ,ٝٳِ ٚانش١ّ ٗ اجملايٌ ايعكا٥سٟ ٚايػٝاغٞٚٗطت ٖصٙ ايكٹ

ٝٸ١ اٱغ٬َٝٸُٗا يٝٳ١ ٚقٹايجكاؾ١ ايػطبٝٸ ١ ع٢ً ٚضؾض ايسّٛقطاطٝٸ ,١س٣ اؾُاعات ا٭قٛي

ٝٸطٜك١ ايايط  ٖٞ زٚي١ اـ٬ؾ١. ,١ َكابًٗاػطب١ٝ, ٚططح بسا٥ٌ تطاث

ٝٸ ٜكٍٛ ايػٝس ٜاغٌ: ٞٸ)إٍ داْب ايك٣ٛ ايسٜٓ ٕٸ ١ ٗ ايعامل اٱغ٬َ ٖٓاى  ؾإ

ٔٸ ,ٌٌ ضازٜهايٝٸٌ َاضنػٝٸأقٛيٝٸ ٝٸ َعطن١ نسٸ ٜٛاقًٕٛ ؾ ؼت  ,١ايٓعع١ ايهْٛ

ٟٸ ٕٸ ؾؿٞ ْٛط ٖ٪٤٫ ;ؾعاض َٓاٖه١ ا٫غتتباع اؿهاض ٌٸ ؾهط٠ٺ أ آت١ٝ َٔ ايػطب ٖٞ  ن

 .(35)(يًػطب ١١ اؿهاضٜٸعٝٸبٳدع٤ َٔ ايتٻ

ٕا  ;َّا ٗ ؼكٝل أٖساؾٗال ؾٝ٘ ايٓعع١ ايه١ْٝٛ تكسټأقٍٛ: بايكسض ايصٟ ؼٓك

ٛٸ ٕٸ١ ٚإزضاٜٸ١ ٚاقتكازٜٸعػهطٜٸ ٠ٺًُه٘ َٔ ق ٝٸ ١, ؾإ ف ٗ ات تٛغٌ بايتططټا٭قٛي

ايصٟ  ,عا٤ اَت٬نٗا يًشكٝك١ ٚايٝكٌ إطًلٚازٸ, ١تٗا ايجكاؾٝٸايتٛغټع بإع٤٬ خكٛقٝٸ
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ِٕى ا٭غاؽ شلا, َا ٜسعِ خاقٸغٝهٕٛ احملطِّ عات ٖا٥ٌ َٔ ايتشٝټ ١ٝ ايتؿسټز بعخ

ٝٸايعطقٝٸ ُٸ اييت ؼاٍٚ إٔ ,ع٢ً ٖصٙ ايٓعع١ ١ نطٛز١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٚايسٜٓ ١ٝ ػعٌ أٖ

يسضد١ ايجا١ْٝ بعس َعاٜرل ١ يس٣ ؾعٛب ايعامل تأتٞ باات ايجكاؾٝٸ١ ٚايسٜٓٝٸاـكٛقٝٸ

أْٗا أزل٢  ,قطاس١ّ أٚ نُّٓا ,عٞ أقشابٗاايع١ٕٛ. ٚػس ٗ عإٓا ثكاؾات ٜسٸ

ٕٸايجكاؾات, نُا ػس اتٸ ٝٸ١ تط٣ أ إيٝ٘ أزل٢ ا٭زٜإ  ايسٜٔ ايصٟ تٓتُٞ ذاٖات زٜٓ

ٌٸ ٖصٙ ا٫تٸقاطب١ّ, ٚتتٸ ٞٸ ذاٖات ٗؿل ن ١ٜ ٘ َٗس إازٸٚتكؿ٘ بأْٸ ,َكاطع١ ايؿهط ايػطب

  .ٚا٫م٬ٍ

ٝٸ ٕٸإ غباب إباؾط٠ َا ا٭أ ات.ٖصا نًٓ٘ َٔ ا٭غباب غرل إباؾط٠ يٛٗٛض ا٭قٛي

ٝٸإٚ ,ايسٜينٸ ؾٗٞ طبٝع١ ايٓلٸ ٚتؿػرل َػاض ايتذطب١  ,ات ؾِٗ شيو ايٓلٸؾهاي

ٝٸ ,١ايسٜٓٝٸ  .١ٚعسّ اعتُاز َبسأ إعطؾ١ ايٓػب

ٕٸ  ٞٸايْٝٛٹ إ ِٸ ,ػهٛ ايسٚي بايجكاؾ١ ٚايذلب١ٝ ٚايعًّٛ, ٜٚسعِ ا٫ػاٖات  ايصٟ ٜٗت

ٚٵضّا يّا أٚ َٓٗذٝٸٜهع تٛقٝؿّا َعٝاضٜٸ عاد١ إٍ إٔ ,اـكٛق١ٝ يًجكاؾات ٚا٭زٜإ  سٳ

ٝٸ ٞٸعٵٗ ن٤ٛ غٳ ٫ غٝٻُاٚ ,١يًجكاؾات احملً يًتٛقٝـ ٚايتٛأ١َ ٚايتهاٌَ,  ٝٗا إٓٗذ

١ يًجكاؾات ا٭خط٣, ٚايتعاٌَ إعطؾٝٸ١ ٚا٫عذلاف بايك١ُٝ ع ؾعٛبٗا ع٢ً ايٛغطٝٸٜٚؿذٸ

َا  ,١ل ايتهاٌَ بٝٓٗا ٚبٌ اـكٛق١ٝ ايجكاؾٝٸ١ َا وٚك١ ٚايهْٛٝٸَع ايٓعع١ ايعٕٛٝٸ

ٝٸ ;ل َكاحل اٱْػإوٚك ٕٻ ايهْٛ ٞٸ ١ ٗ َا أعتكس ْاترٷ٭ ٞٸ ستُ ٛټض ايعًُ ٗ فاٍ  يًتط

ٚعٓس شاى غتطؿٛ ع٢ً  .ُٛزاؾٗ كاٍ ٚإٛاق٬ت. َٚٔ زٕٚ شيو غٝكع ايعامل ا٫تٸ

ٞٸ ٛٸٚٛاٖط ايتعكټ غطض اؿسخ ايعإ ٞٸ بٕٓٗر ,ايجكاٗ ٚا٫ْػ٬م ع٢ً ايصات ب ٚايػً  عسا٥

ُٳ .يًتعبرل عٔ شات٘ ز َٔ اغتعُاٍ ايعٓـ نٛغ١ًٝٺ٫ ٜتشطٻٚ ,يٰخط ٜهطب٘ بطْاضز  ٌٕجٳٚن

ٕٸ :يٜٛؼ اٱغ٬َٞ ٖٛ  سهاّ اٱغ٬ّ ْٚٛاّ اؿهِأؾطٚع  إٌٝ ايؿسٜس إٍ اعتباض أ

ٌٸ ٞٸ اؿ ِٸ(36)ؾك٘ يًػعاز٠ ٚإْٗا٤ ايؿكا٤ اٱْػاْ ٕٸ . ث َٕ إ ٞٸٌ إٍ تبٓٸٝٵا  ٞ ايتؿسټز ا٭قٛي

َٳبٳعٓس اٱْػإ ضٴ اييت َٓٗا: اؾٌٗ  ,أت ي٘ ٚطٚؾّ٘ا َت٢ تٗٝٸّا ؾططٜٸ٬ّ غطٜعٜٸٝٵُا ٜهٕٛ 

ٝٸ ١ ٞ بإهابٝٸعٵٛٳ١, ٚاْعساّ ايٚايؿكط, ٚاٱسباٙ, ٚايؿعٛض باشلع١ّ, َٚعاْا٠ إػًٛب

ٕٸإعتكس. ٚ ٟٸ إ َٸ أ ٞ َٛاقـ ش١ّ يتبٓٸُا تهٕٛ َطؾٸبٳَٔ ايٓاؽ ضٴ أٚ فُٛع١ٺ أٚ ؾعبٺ ١ٺأ

 َت٢ سكًت ٚطٚفٷ ,ع٢ً تؿاٚت ٗ َكساض ايتؿسټز ٚاغتعُا٫ت ايعٓـ ,١أقٛيٝٸ

ٛٸعٵسان١ٓ يٓؿ٤ٛ ايٓٻ ٕٸ :ضٖا. ٚيٝؼ َٔ ايكشٝض ايكٍٛع١ ا٭قٛيٝٸ١ ٚتط ٝٸ إ ١ ايجكاؾ١ ايؿ٬ْ
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ٞٸ ٞٸ أٚ ايسٜٔ ايؿ٬ْ ١ ايؿ١ْٝ٬ ٖٞ بصاتٗا ٚبطبٝعتٗا ْاع١ أٚ ايكَٛٝٸ أٚ إصٖب ايؿ٬ْ

ٝٸ ٝٸ ١.أقٛي ٞٸ زٜينٸ بٓطإم زّا غرل قكٕٛضات تعسټيصيو تعسٻزت أْٛاع ا٭قٛي , أٚ أٚ قَٛ

ٔٵ ْطام ثكاؾ١ٺ ٟٸ ـٕٓا نإ ايسٜٔ  َع١ٓٝ. يه  ,ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاعٝٸ١ ط بعُٕلٜ٪ثِّ ـزٜٔ  أ

َع اضتباٙ ؾهط٠  ٫ غٝٻُاٚ ١,ا٫دتُاعٝٸ عٞ ٚإُاضغ١ُٵ١ ٗ ايعكٌ اَؾايب٢ٓ ايؿهطٜٸبٚ

١ ا٭خط٣, تبسٚ أنجط َٔ اضتباطٗا با٭ؾهاض ايسْٜٝٛٸ اـ٬م ا٬ٕظ١َ يًسٜٔ بكٛض٠ٺ

ِٸ ؾكس نإ ي٘ أثطٷ ِٸ ٗ قٓاع١ زاؾٕع َٗ َٔ زٚاؾع ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚايػًٛن١ٝ  َٗ

ٕٸ .(37)إتؿسِّز٠ ٝٸ ٚإ ٝٸايصٖٓ َٔ ْطاق٘  يتشٌٜٛ ا٫يتعاّ ايسٜينٸ باغتُطإض أ١٠ْ َٗٝٸ١ ايسٜٓ

ٟٸ ٞٸ ايؿطز و ب٘ َع تطى اٯخطٜٔ ٫ختٝاضاتِٗ إٍ ؾطن٘ , َٚٔ ايتُػټإٍ ايؿعٌ اؾُاع

ب ٕؿاُٖٝ٘ ٚتعايُٝ٘, َٚٔ ايتبؿرل ع٢ً اٯخطٜٔ, َٚٔ ا٫عتعاظ ب٘ إٍ ايتؿسټز ٚايتعكټ

ٝٸط. ٚبصيو تٓؿأ زٚإع شاتٝٸػٵبايَكب٘ باؿه١ُ إٍ ؾطن٘  ٝٸ١ يٮقٛي إناؾ١ّ  ,١ات ايسٜٓ

 إٛنٛع١ٝ. ٞيسٚاعإٍ ا

َٳ ٚلس ٗ ايتؿهرل ايسٜينٸ َٕٝٵعَُّٛا  ٌ إٍ ايتشسٜح ٝٵ٬ّ إٍ احملاؾ١ٛ أنجط َٔ ا

ف شيو ايتؿهرل غطٜب١ طٵ٭ْٗا ٗ عٴ ;٠ٝٳِ اؾسٜسض َٔ ايكٹٚلس ٖادػّا وصِّ. ٚايتذسٜس

ٔٷ ,ٌٓ ضنّا عٔ ايصاتنُا لس عٓس إتسِّ .ايسٜٔ إٓؿأ عٔ ٕٵ  ,ٚقٓاع١ّ َا ٖٛ نا٥ ٚإ

إش  ;ٕٓطل إ٪اَط٠ اْعهاغاتٷ تعاضض شيو َع ايٛاقع. ٚتٛٗط ٗ أضٚق١ ايتؿهرل ايسٜينٸ

ٕٸٜط٣ بعض إتسِّ ٌٸ ا٭عسا٤ )أٟ أتباع ايسٜاْات ا٭خط٣( ٗ قٝط٘ َتٛثِّ ٌٓ أ بٕٛ َٔ ن

بٌ ٜٓتكب ايُٓٛشز  ,١ايُٓاشز ايتاضىٝٸ ٚتتشٖهِ ٗ ايعكٌ ايسٜينٸ .يٲدٗاظ عًِٝٗ داْبٺ

ٞٸ ٟٸ نُكٝإؽ ايتاضى  .(38)ي٬سل ايؿهطٟ َعٝاض

ٕٸ ط ـ ٗ اي٬َؿٖهاييت تبسأ قػرل٠ّ عٓس ايساضغٌ, ٚتكٓٸ ,اتٖصٙ ا٭ٚيٜٛٸ إ

ٚٸؾٝ٘,  ١ تكؿع إٍ فاٍ عٝٸَٛنٛ ٚسإا تػتجرلٖا أغبابٷ .ٍ ا٭َط طاق١ّ غان١ّٓتٛٗط أ

ِٸ ,ز٠ط عٓ٘ َٛاقـ َتؿسِّٚإعبٻ ,ط ؾٝ٘إؿٖه ٚغًٛنّا غايبّا َا  ,تًبؼ ضزا٤ٶ عكا٥سّٜا ث

 اغتدساّ ايعٓـ. ٫ٗ ٜذلزٻز 
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ّٗ  سريه جُٕٔ الطباطبائ٘ بني ةاالعتبازّٖ األوٕز ةواِ

 قساءٌة وكازٌة
 

 

 ١اؿكٝكٝ ا٭َٛض بٌ ا٫خت٬ف عح إؿٝس٠ ايؿًػؿ١ٝ ا٭عاخ بٌ َٔ إٕ

 إٍ ايؿًػؿ١ٝ ََٓٛٛتِٗ َٛانع كتًـ ٗ إػًُٕٛ ايؿ٬غؿ١ عُس ؾكس ٚا٫عتباض١ٜ.

ٝٸ إٍ ٚأؾاضٚا نجرلّا, «ا٫عتباض» َؿّٗٛ َٔ ا٫غتؿاز٠  مل شيو َٚع ايبٝا١ْٝ, ت٘إَهاْ

ِٸ نُا .َػتك٬٘ فا٫ّ ي٘ ٜٴؿطزٚا  ١إَٓٛٛ نُٔ ـ ا٭قٍٛ عًِ ٗ إؿّٗٛ ٖصا تٓاٍٚ ٜت

 ـ ايؿ٬غؿ١ ساٍ ٖٛ نُا ـ ا٭قٍٛ عًُا٤ إٔ إ٫ٓ أٜهّا, ـ إػًُٕٛ مٔ يسٜٓا ايتع١ًُٝٝ

 بابّا ي٘ ٜؿتشٛا مل ٚتطٜٛطٙ, ٚبػط٘ إؿّٗٛ شلصا اغتدساَِٗ نجط٠ َٔ ايطغِ ع٢ً

 ٗ َػتك١ً ضغاي١ّ نتب إش شيو; ٗ اغتجٓا٤ٶ سٸٜٴعٳ «ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ» إٔ غرل ب٘. ّاخاقٸ

 ِايكِّ نتاب٘ َٔ ايػازغ١ إكاي١ عكس نُا ,(ايعطب١ٝ )بايًػ١ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض فاٍ

ِٸ نُا ايبشح. شلصا ايٛاقعٞ( ٚإٓٗر ايؿًػؿ١ )أقٍٛ  ٘ٚأْٛاع ا٫عتباض َػأي١ أٜهّا اٖت

ٕٵ ـ ٌٕ ٚإ  َٔ ٖٚٓاى ايعًِ. عح نُٔ اؿه١ُ( )ْٗا١ٜ نتاب٘ ٗ ـ كتكط بؿه

ٚٸ ٖٛ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ إٕ :علٛ قاٍ ٔٵَٳ ايعًُا٤  ١ايؿ٬غؿ بٌ َٔ ـ ؾًٝػٛف ٍأ

ِٸ ـ إػًٌُ  ١ا٫عتباضٜ ا٭َٛض سٍٛ ١َايع٬ٓ ضأٟ إٕ ا٫عتباضٜات. َػأي١ بتشًٌٝ ٜٗت

 اٖص ٗ ايبشح ٜعاٍ ٫ٚ ايؿًػؿ١, أْكاض بٌ ا٭عاخ َٔ ايهجرل أثاض ٚقس دسٜس,

 ّا.َػتُطٸ ايؿإٔ

ِٸ اييت ـ ا٫عتباض١ٜ ٚا٭َٛض اٱْػإ ٫عتباض ايتابع١ ا٭َٛض ؼ٢ٛ نُا  عايتٛان ٜت

ُٸ يًػطب ايؿًػؿٞ ايذلاخ ٗ ـ ايٓاؽ ٌبٳقٹ َٔ عًٝٗا  طضٚد )دٕٛ يـ ٚإٕ ١.خاقٸ ١ٝٺبأٖ
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 ٗ ٚتؿكًٝٗا ٚؾطسٗا ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض َا١ٖٝ بٝإ فاٍ ٗ نبرل٠ّ إغٗاَاتٺ غرلٍ(

 عايٛاق بٓا٤ نتاب٘: ٗ ,)غرلٍ( بصٍ ٚقس ايػطب. ٗ ايؿًػؿ١ٝ ايسضاغات ْػٝر

 .ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل تبًٛض ٚنٝؿ١ٝ َا١ٖٝ بٝإ ٗ نبرل٠ دٗٛزّا ,ّ(1995) ا٫دتُاعٞ

 ا٫دتُاع١ٝ ايعًّٛ ؾ٬غؿ١ َِٓٗ ُاغٝٻ ٫ٚ ـ ايؿ٬غؿ١ باٖتُاّ ايهتاب ٖصا سٛٞ ٚقس

 طآخ نتابّا )غرلٍ( أقسض 2010ّ ّعا ٚٗ ٍ.سٳٚاَؾ ا٭عاخ َٔ ايهجرل ٚأثاض ,ـ

 ـكتً ؾٝ٘ تٓاٍٚ ٚقس .(ا٫دتُاع١ٝ اؿهاض٠ ب١ٝٓ ,ا٫دتُاعٞ ايعامل )تأقٌٝ :بعٓٛإ

ٚٸ نتاب٘ إٍ تٛدٝٗٗا متٸ اييت ايٓاقس٠ ٚايعباضات ايتؿػرلات  ٘بػ ع٢ً ٚعٌُ ٍ,ا٭

  إؿ١َٝٛٗ. ا٭زٚات بعض إق٬ح خ٬ٍ َٔ ْٛطٜت٘

 ٕايؿأ اٖص ٗ )غرلٍ( ب٘ قاّ َا ْػب١ بإٔ ا٫عتكاز إٍ إكاٍ ٖصا ناتب ٜصٖب

ٕٵ (ايطباطبا٥ٞ )ايع١َ٬ ب٘ قاّ َا إٍ ّٸ إٍ اـامٸ ْػب١ ٖٞ ناْت ٚإ  زدٗٛ ٭ٕ ;ايعا

ِٕ لتتعًٓ غرلٍ  ا٫دتُاع١ٝ, تاا٫عتباضٜٸ ب٘ ْٚعين ,١ا٫عتباضٜ ا٭َٛض َٔ خامٸ بكػ

ٟٸ ايطقٝس اخت٬ف إٔ َٔ ايطغِ ٢ٚعً  ايتكِٝٝ ١عًُٝ َٔ هعٌ َُٓٗا يهٌٛ ايًػٛ

 ّٜكسِّ ٕأ ؾأْ٘ َٔ غرلٍ ٚض١ٜ٩ ١َايع٬ٓ ض١ٜ٩ تكِٝٝ إٔ إ٫ٓ ١,ؾآق ع١ًُٝ بُٝٓٗا ١ٚإكاضْ

ُٸ اٱنا٤ات َٔ ايهجرل  َػأي١ طتطٜٛ ع٢ً ٜٴػاعس ٚإٔ ايؿًػؿٞ, ايؿإٔ ٗ ٌيًُٗت

 شيو عَٚ ا٭ططاف, َذلاَٞ ايبشح ٖصا إٕ ايؿًػؿ١ٝ. زضاغاتٓا ْػٝر ٗ «ا٫عتباض»

 ,١خاقٸ ا٫عتباض َا١ٖٝ سٍٛ ايؿًٝػٛؾٌ ٖصٜٔ ض١ٜ٩ بٝإ إٍ إكاٍ اٖص ٗ ْػع٢

 آَُٗ ٚاسسٺ ٌٸن ٚاضتباٙ اؿكٝك١ٝ, با٭َٛض ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض ٚضب٘ ,تبًٛضٖا ٚططٜك١

 بُٝٓٗا. ٚا٫ؾذلام ا٫ؾذلاى ْكاٙ ٕبٝا َع باٯخط,

 
 

 ,«اؿكٝكٞ» َؿّٗٛ َكابٌ ٗ «ا٫عتباضٟ» َؿّٗٛ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ٜػتدسّ

ٛٸض إٕ ايتكػِٝ. شلصا َكػُّا «ايعًِ» َٔ ٚهعٌ  :إٍ ٜٓكػِ ـ ي٘( عّابٳتٳ )ٚايتكسٜل ـ ايتك

ٛٸض إٕ ٚاعتباضٟ. ;سكٝكٞ ٛٸ ٖٛ اؿكٝكٞ ايتك  ,ايٛاقع اْهؿاف عٔ ٜعبٸط ايصٟ ضايتك

ٛٸضط» ايٛاقع: ٗ سازخ إَٔط عٔ ٚوهٞ  ٗ تاض٠ّ ٜٛدس ايصٟ إؿّٗٛ ٖٛ اؿكٝكٞ صايتك

 ّنُؿٗٛ اـاضد١ٝ, آثاضٙ عًٝ٘ تذلتٸب ؾ٬ ,ايصٖٔ ٗ ٚتاض٠ّ ;آثاضٙ عًٝ٘ بؾتذلتٸ اـاضز;

 .«اٱْػإ
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ٛٸ ؾإٕ ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً  ١ْتٝذ ٖٛ إِا ,اؿكٝكٞ ايتكسٜل ٚنصيو ض,ايتك

ٕٸ اـاضدٞ, ايعامل ٚاْؿعا٫ت ٚأؾعاٍ اٱزضان١ٝ ٚاْؿعا٫تٓا أؾعايٓا  ؼيٝ كُٗاؼٓك ٚإ

 ١ايٓاسٝ َٔ غٛا٤ ـ اؿكٝك١ٝ ا٭َٛض ؾإٕ ٖٓا َٚٔ اٱْػإ. ؾِٗ ِٚ٘ بإضاز٠ أبسّا َطتبطّا

 بكّاط ـ «اؿكٝكٞ» َؿّٗٛ إٕ باٱْػإ. َطتبط١ّ يٝػت ـ ا٭ْطٛيٛد١ٝ أٚ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ

 ٗ بإظا٥ٗا َا شلا اييت إك٫ٛت ٗ ٜٚٓشكط إا١ٜٖٛ, بإؿاِٖٝ ٜٓشكط ـ ايتعطٜـ شلصا

 اؿكٝكٞ. ايعامل

ٛټ إٕ ٛټ خ٬ؾّا ـ ا٫عتباضٟ ضايتك  ١اـاضدٝ ا٭َٛض عٔ ٜٴعبٸط ٫ ـ اؿكٝكٞ ضيًتك

ْ٘ ٖٛ بٌ اٱْػإ, عٔ ١ٚإػتكًٓ  ٕأ َٔ ايطغِ ٚع٢ً اٱْػإ. ؾِٗ ٚططٜك١ بإزضاى َطتب

 ٣ٜط أْ٘ إ٫ٓ ,«ا٫عتباضٟ» ٕؿّٗٛ ٚإكازٜل ا٭ْٛاع كتًـ ٜصنط ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ

 ٚأ ايعكٌ أْٛاع َٔ بٓٛع تطب٘ أْٗا ٖٚٞ ايٓكط١, ٖصٙ ٗ تؿذلى ا٫عتباض أْٛاع ْٝع إٔ

 ايعك٤٬.

 ٘ؾٝ ْعٝـ ايصٟ ايعامل إٔ غرلٍ( )دٕٛ ا٭َطٜهٞ ايتشًًٝٞ ايؿًٝػٛف ٜٚط٣

 ٕإ ايتأغٝػ١ٝ. ٚاؿكا٥ل ;ايطبٝع١ٝ اؿكا٥ل ٖٚٞ: اؿكا٥ل, َٔ ْٛعٌ ع٢ً ٜؿتٌُ

 ٙٚأِا اٱْػإ ع٢ً ٚبكا٥ٗا سسٚثٗا ٗ ـتتٛٓق ٫ اييت اؿكا٥ل ٖٞ ايطبٝع١ٝ اؿكا٥ل

 ١ٚططٜك باٱْػإ تطتب٘ ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل إٔ إ٫ٓ اؾباٍ. قبٌٝ: َٔ ٚإزضان٘, ؾُٗ٘

 لٚاؿكا٥ ايطبٝع١ٝ اؿكا٥ل بٌ ا٫خت٬ف بإٔ ايكٍٛ إٍ )غرلٍ( شٖب ٚقس ؾُٗ٘.

ُٸ غا١ٜ ٗ أَطٷ ايتأغٝػ١ٝ  ٍيٮؾعا ايٓٛط١ٜ ٚإباْٞ إباز٨ َٔ ٚاعتدلٙ ١,ٝا٭ٖ

 ٕأ ـ )غرلٍ( قبٌ ـ إْػهَٛب( )إيٝعابٝح ايدلٜطا١ْٝص طيًؿًٝػٛؾ١ غبل يكس ايه١َٝ٬.

 بػطّا ٌّجِّ إِا )غرلٍ( ب٘ قاّ َٚا شلا, َكاي١ٺ ٗ ٚا٫خت٬ف ايتُاٜع ٖصا إٍ أؾاضت

 َٔ ايٓٛعٌ ٖصٜٔ بٌ ٚا٫خت٬ف ايتُاٜع سٍٛ )غرلٍ( خؼسٻ ٚقس يط٩ٜتٗا. ٚتؿك٬ّٝ

ٟٸ عٔ َػتك٬٘ ٚدٛزّا ا٭َٛض يبعض إٕ» قا٬ّ٥: اؿكٝك١,  لأطً ٚأْا إْػا١ْٝ, ػ١ٺَ٪غٸ أ

 ٗ ٜػًتعّ اٯخط بعهٗا إٔ إ٫ٓ .(ايطبٝع١ٝ )اؿكا٥ل َكطًض ا٭َٛض َٔ ايٓٛع ٖصا ع٢ً

 َػاؾ١ ايؿُؼ عٔ تبعس ا٭ضض بإٔ ايكا١ً٥ اؿكٝك١ إٕ إْػا١ْٝ. ػ١َ٪غٸ ٚدٛز ٚدٛزٙ

 ىباضا) ٕإ ١:ايكا٥ً اؿكٝك١ ٚإٕ ايتأغٝػ١ٝ, اؿكا٥ل ِٚاشز َكازٜل َٔ ٌَٝ ًَٕٝٛ 93

 لاؿكا٥ إٕ ايتأغٝػ١ٝ. يًشكٝك١ ِٛشزٷ إتشس٠ اي٫ٜٛات ْٗٛض١ٜ ض٥ٝؼ أٚباَا(

 ٌبؿه سكا٥ل تهٕٛ إِا ٗاٚيهٓٸ ٚخاضد١ٝ, ع١ٝٓٝ سكا٥ل ا٭غاؽ ٗ ٖٞ ايتأغٝػ١ٝ
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 .«بصيو ايٓاؽ قبٍٛ أٚ ؿاماتٸ َٛنع نْٛٗا جملطٸز عذٝب

 اٚتكػُٝٗ اؿكٝك١, َٚؿّٗٛ َع٢ٓ ؼًٌٝ بؿإٔ )غرلٍ( ن٬ّ بٌ ْكاضٕ عٓسَا

 ببا ٗ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ن٬ّ ٚبٌ ايتأغٝػ١ٝ, ٚاؿكا٥ل ايطبٝع١ٝ اؿكا٥ل إٍ

 :ايتاي١ٝ ا٭َٛض يٓا هضتتٸ ٚسكٝك١ٝ, ;اعتباض١ٜ :إٍ اٱزضانات تكػِٝ

ٛٸض اٱزضاى دعٌ قس ١َايع٬ٓ إٔ َٔ ايطغِ ع٢ً أـ  بشٖ بُٝٓٗا, إكػِ ٖٛ ٚايتك

 طدٖٛ ٗ نبرلّا ؾطقّا ٌٜؿٓه ٫ ٖصا إٔ إ٫ٓ اؿكٝك١, ٖٛ إكػِ دعٌ إٍ غرلٍ

 ,ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض َٔ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ايٓاس١ٝ إٍ ا٫خت٬ف ْػب ١َايع٬ٓ إٕ إػأي١.

 ٕؾإ اؿاٍ ٚبطبٝع١ ا٫عتباض١ٜ. ا٭َٛض َٔ ا٭ْطٛيٛد١ٝ ايٓاس١ٝ إٍ ْػب٘ غرلٍ إٔ إ٫ٓ

 َٔ ٚا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ا٭ْطٛيٛد١ٝ ايٓاسٝتٌ نًتا ؼًًٝ٘ ٗ ٫سٜ ايؿًٝػٛؾٌ ن٬

 ا٫عتباض١ٜ. ا٭َٛض

ٕٵ ا٫عتباضٟ ايٛدٛز إٕ ـ ب  ٞاـاضد ايعامل ٗ ي٘ ٚيٝؼ با٫عتباض, ّٓاٖٵضٳ نإ ٚإ

ٌٸ ٚدٛزٷ  ١ا٫عتباضٜ ا٭َٛض بٌ ٚاقع١ٝ, غرل ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض إٔ ٜعين ٫ ٖصا إٔ إ٫ٓ ,َػتك

 بتذلت بٌ ّٛا,ػٵَي يٝػت ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض ؾإٕ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ٜكٍٛ ٚنُا .ٚاقع١ٝ

ٌٸ ٚدٛزٷ شلا يٝؼ اـاضدٞ ايعامل ٗ أْ٘ ضغِ ٚاقع١ٝ, آثاض عًٝٗا  ١ايٓاسٝ َٔ َػتك

 ذغٓ َٔ يٝؼ َعٓاٙ نإ ّاأٜٸ عجٓا ٗ ا٫عتباض إٔ ايٛانض َٚٔ ا٭ْطٛيٛد١ٝ.

ٛٳ ٚا٭َٛض ايؿطنٝات  ١ُٝ.ٖٵاي

 ;ٟا٫عتباض :إٍ اٱزضاى تكػِٝ إٔ ا٭ٍٚ اي١ًٖٛ ٗ ايصٖٔ إٍ ٜتبازض قس ـ ز

 ا٭َٛض تكػِٝ ٖٚٛ ٚايتكًٝسٟ, إؿٗٛض ايتكػِٝ نُٔ ٜٓسضز إٔ ّهٔ ٚاؿكٝكٞ,

ٝٸ ـ ايتعطٜـ بػٳَع ـ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض بإٔ ٚايكٍٛ .(ٚاـاضدٞ ;)ايصٖين :إٍ  ١,شٖٓ

 شنط نُا ـ ٚاـاضدٞ ايصٖين بٌ ايتكًٝسٟ ايتُاٜع إٔ إ٫ٓ ١.خاضدٝٸ اؿكٝك١ٝ ضٚا٭َٛ

ِٕ إناؾ١ هب بٌ ٚايتأغٝػ١ٝ, ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض يبٝإ ناؾّٝا يٝؼ ـ ()غرلٍ  آخط تكػٝ

 ايتكًٝسٟ ايتُاٜع أخص هب :غرلٍ تعبرل سسٸ ع٢ً أٚ ايػا٥س, ايتكًٝسٟ ايتكػِٝ إٍ

 ٞن ;ا٫عتباض بٓٛط ٚا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ا٭ْطٛيٛد١ٝ ايعاٜٚتٌ َٔ اـاضدٞ( ـ )ايصٖين

 اأخصْ يٛ شيو. إٍ َٚا ٚايعٚد١ٝ ٚإًه١ٝ ايٓكٛز قبٌٝ: َٔ ٚٛاٖط ايتكػِٝ ٗ تٓسضز

 ٚا٭بػتُٝٛيٛدٞ ا٭ْطٛيٛدٞ اٱطاض نُٔ ا٫عتباض بٓٛط اـاضدٞ/ايصٖين ِايتكػٝ

 ٖٚٞ: ْؿػ٘, ايٛقت ٗ ببعهٗا َٚطتبط١ كتًؿ١, ُاٜعات أضبع١ ع٢ً مكٌ فغٛ
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 ّٓاتعٝټ يًذبٌ إٕ شيو. إٍ َٚا ٚايكدٛض اؾباٍ قبٌٝ: َٔ ,ا٭ْطٛيٛدٞ ٔايتعٝټ ـ1

ٟٸ ايص١ٖٝٓ بايتذطب١ َطتب٘ غرل اؾبٌ ٚدٛز ٭ٕ ايٛدٛز١ٜ; ايٓاس١ٝ َٔ  ؾدل. ٭

ٌٷ ايكهاٜا َٔ ايهجرل قسم إٕ ,ا٭بػتُٝٛيٛدٞ ايتعٝٸٔ ـ2  ٌبؿه ٔيًتعٝټ قاب

ٌٸ  ١َسٜٓ ٗ غٝٓا ابٔ تٛٗ» ايكا١ً٥: ايكه١ٝ إٕ ا٭ؾدام. ٚؾعٛض ؾِٗ ِ٘ عٔ َػتك

 ش١ٖٝٓ. ٚيٝػت ,خاضد١ٝ قه١ٝ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ «ُٖسإ

 وشي إٍ َٚا ٚايعٛاطـ باؿطق١ ٚايؿعٛض ا٭مل ٚدٛز إٕ :ا٭ْطٛيٛد١ٝ ايص١ٖٝٓ ـ3

 بايصٖٔ. ٔٷٖٵضٳ

 َٔ أق٣ٛ غٝٓا ابٔ ؾًػؿ١ إٕ» ايكا١ً٥: ايكه١ٝ إٕ :ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ايص١ٖٝٓ ـ4

 ش١ٖٝٓ. ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ تعتدل «ايؿاضابٞ ؾًػؿ١

 ٚأ ـ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض إٕ ايكٍٛ: ّهٔ ,إتكسِّّ ايتكػِٝ إٍ با٫يتؿات ,ٖٚٓا

ٕٵ ـ )غرلٍ( تعبرل سسٸ ع٢ً ١,ايتأغٝػٝ اؿكا٥ل  ١ا٭ْطٛيٛدٝ ايٓاس١ٝ َٔ ش١ّٖٝٓ ناْت ٚإ

 سٚق ٚخاضد١ٝ. ع١ٝٓٝ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ أْٗا إ٫ٓ ايصٖٔ, اعتباض ع٢ً ؿ١َّٚتٛٚق

 ٗ إٛدٛز٠ ايٛضق١ إٕ ؾكاٍ: ,َطازٙ يتٛنٝض ايٓكٛز َجاٍ تٛٚٝـ إٍ غرلٍ عُس

 ,خاضد١ٝ آثاض عًٝٗا بٚتذلتٻ ٚخاضدٞ, عٝين ؾ٤ٞٷ ْكٛز, ا:ْػُٝٗ ٚاييت ,قؿٛيت

 ١ايكطع ٖصٙ ؾإٕ شيو َٚع اؿاْٛت, َٔ ؾ٦ّٝا بٗا أؾذلٟ إٔ يٞ ّهٔ أْ٘ ٢َعٓ

 ٔٷٖٵضٳ ٚدٛزٖا إٔ َع٢ٓ نصيو, ٜعتدلْٚٗا ايٓاؽ ٭ٕ ايٓكٛز; َٔ تهٕٛ اإِ ايٛضق١ٝ

 اٱْػإ. ضباعتبا

 ٤يؿٞ ّهٔ نٝـ ايكا٥ٌ: ايػ٪اٍ ٜػتسعٞ ايٓكٛز :قبٌٝ َٔ سكا٥ل ٚدٛز إٕ

 ايصٖين بٌ ا٫خت٬ف َذطٸز انتؿٝٓا يٛ شات٘؟ ايٛقت ٗ ٚخاضدّٝا شّٖٓٝا ٜهٕٛ إٔ

 اٚأَ ايٛاٖط. بػٳَع ٗاسًٗ ّهٔ ٫ َؿاضق١ أَاّ غٝهعٓا ايػ٪اٍ ٖصا ؾإٕ ٚاـاضدٞ,

 ١ا٭ْطٛيٛدٝ ايٓاس١ٝ إٍ بايٓٛط اـاضدٞ/ايصٖين ا٫خت٬ف ٖصا أخصْا إشا

 :ايكا٥ٌ ايػ٪اٍ زفطٻ ْٛاد٘ ٚإِا ايبٌ, ٗ َؿاضق١ْ ٖٓاى تهٕٛ ئ ٚا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ

 ٕأ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ, ايٓاس١ٝ َٔ خاضد١ْٝ ٖٞ اييت ,ايكهاٜا َٔ يػًػ١ًٺ ّهٔ نٝـ

 سٵٜعٴ مل ايػ٪اٍ ٖصا إٕ ا٭ْطٛيٛد١ٝ؟ ايٓاس١ٝ َٔ ش١ٖٝٓ ٖٞ سكٝك١ بؿإٔ قازق١ّ تهٕٛ

 ّٔه نٝـ ١؟ا٫عتباضٜٸ ا٭َٛض َٚا١ٖٝ سكٝك١ ؼًٌٝ ّهٔ نٝـ تٓاقهّا. ٜعهؼ

 بتذلتٻ شيو َٚع ـ شّٖٓٝا ٚدٛزٙ ٜهٕٛ إٔ َع٢ٓ ـ اٱْػإ باعتباض ّٓاٖٵضٳ ٜهٕٛ إٔ ٭َٕط
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 زْتا َٔ ٗانًٓ س٠إعٓك اؿاي١ٝ ػاتٚإ٪غٸ ايبؿط١ٜ اؿهاض٠ إٕ اٯثاض؟ ٖصٙ ْٝع عًٝ٘

 تٛدس؟ ٕأ ا٭َٛض شلصٙ أَهٔ ؾهٝـ ,ػات١ٝٚإ٪غٸ ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل بٓا٤ ٚسك١ًٝ

 
 

 ١ّٖهٓ أقبشت إٔ ٚا٫عتباض١ٜ ايتأغٝػ١ٝ يٮَٛض أَهٔ نٝـ ضْٛنِّ إٔ قبٌ

 ا٭َٛض ٜكػٸِ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ إٔ ٖٚٞ ايٓكط١, ٖصٙ إٍ ا٫ْتباٙ ًْؿت إٔ هب

 قػٌُ: إٍ ا٫عتباض١ٜ

ِٸ بإع٢ٓ ا٫عتباضٜات أـ  .ا٭ع

 .ا٭خلٸ بإع٢ٓ ا٫عتباضٜات ـ ب

 إٔ ٜتهض اـاَػ١ إكاي١ ٗ تكسٸّ َا تصنطْا يٛ» ايؿإٔ: ٖصا ٗ ١َايع٬ٓ ٚقاٍ

 ُٖٚا: قػٌُ, إٍ تٓكػِ ا٫عتباضٜات

 بإع٢ٓ ا٫عتباضٜات عًٝٗا: ْكطًض ٚاييت إاٖٝات, َكابٌ ٗ ا٫عتباضٜات ـ1

ِٸ  .ا٭ع

ٟٸ )أٚ يٲْػإ ايؿعٸاي١ ايك٣ٛ يٛاظّ َٔ ٖٞ اييت ا٫عتباضٜات ـ2 ٞٸ ٕٔنا٥ أ  (,س

ُٸٝٗا ٚاييت  .«(ا٭خلٸ بإع٢ٓ )ا٫عتباضٜات بـ ْػ

 تكسِٜ متٸ يكس ا٫عتباض. ٚأقػاّ أْٛاع كتًـ عٔ ايبشح إٍ ٖٓا يسٜٓا َٓسٚس١ ٫

 تكػُّٝا ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ شنط ٚقس كتًؿ١. بأؾهاٍ ايتكػُٝات َٔ ٚاغع طٝـ

 )ْٗا١ٜ ٗ ٚشنط ايٛاقعٞ(, ٚإٓٗر ايؿًػؿ١ )أقٍٛ نتاب َٔ ايػازغ١ إكاي١ ٗ

 إٍ با٫عتباض إتعًك١ ا٭عاخ ٗ ا٭قٍٛ عًُا٤ أؾاض نُا آخط. تكػُّٝا اؿه١ُ(

ٕٕ أخط٣ تكػُٝات  ـ ا٫عتباضٟ ا٭َط قٛاّ إٔ إٍ ْاطٵأؾٳ إٔ يٓا غبل ٚقس كتًؿ١. َٚعا

ٚٸ ايٓٛع َٔ أنإ غٛا٤ ٟٸ أٚ ايجاْٞ ايٓٛع َٔ أٚ ٍا٭  بإٔ ـ ا٫عتباض بٓٛط ٜ٪خص آخط ْٕٛع أ

 إٕ» ايؿإٔ: ٖصا ٗ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ قاٍ ٚقس إعتدل. باعتباض ّآٖٵضٳ ٚدٛزٙ ٗ ٜهٕٛ

ّٕ اعتباض١ٜ ٗ ايعا١َ ايهابط١ ٘ٺ ايؿعاي١ بايك٣ٛ كّاَتعًٓ ٜهٕٛ إٔ ٖٛ َا َؿٗٛ  َٔ بٛد

 ايتؿاس١ إٕ» قًٓا: ؾإشا ؾٝ٘. )ايٛدٛب( ْػب١ اؾذلاض باٱَهإ ٜهٕٛ ٚإٔ ايٛدٛٙ,

 ٖصٙ أنٌ هب» ا:قًٓ ٚإشا سكٝكّٝا, َؿَّٗٛا شيو غٝهٕٛ «ايؿذط٠ ع٢ً تُٓٛ ؾان١ْٗ

 .«اعتباضّٜا َؿَّٗٛا شيو غٝهٕٛ ,«يٞ ايطزا٤ ٖصا إٕ» أٚ ,«ايتؿاس١
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 أْٗا ٖٚٞ اـكٛق١ٝ, ٖصٙ ٗ تؿذلى ا٫عتباضٜات أْٛاع ْٝع إٔ ٚاؿاقٌ

ٕٵ اٱْػإ, تؿهرل ٚططٜك١ اعتباض ع٢ً ـتتٛٓق  اـكا٥ل غا٥ط ٗ كتًؿ١ ناْت ٚإ

 أٟ ايجاْٞ, ايٓٛع ع٢ً اٖتُآَا عغٓطٓن ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض ٕا١ٖٝ ؼًًٝٓا ٚٗ ا٭خط٣.

 بصٍ ٚقس )غرلٍ(. تعبرل سسٸ ع٢ً, ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل أٚ ,ا٭خلٸ بإع٢ٓ ا٫عتباضٜات

 إ٫ ا٫عتباض. ٞٵْٛعٳ ن٬ َا١ٖٝ ٚؼًٌٝ بٝإ أدٌ َٔ نبرل٠ دٗٛزّا ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ

 إٍ ايػايب ٗ ٌّٝ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ إٕ ؾك٘. ايجاْٞ ايٓٛع بتشًٌٝ انتؿ٢ غرلٍ إٔ

 ذاٍَ ٚاضتباط٘ ك٘بتعًٓ ٚقاٍ َٚعطؾّٝا, أبػتُٝٛيٛدّٝا عجّا ا٫عتباضٜات عح اعتباض

 إٔ إ٫ٓ اؾسٜس. ايتعبرل بػٳَع ايصٖٔ ؾًػؿ١ أٚ ايؿًػؿٞ, ايٓؿؼ عًِ أٚ ايٓؿؼ عًِ

 ايبشح ٖصا ٚأزضز ا٫عتباض١ٜ, ا٭َٛض َٔ ا٭ْطٛيٛد١ٝ ايٓاس١ٝ ع٢ً ٜطنع )غرلٍ(

 اجملتُع(. )ؾًػؿ١ فاٍ نُٔ

 ا٭َٛض خكا٥ل تعساز بعس ـ ٜػعٝإ ٚغرلٍ ١َايع٬ٓ َٔ ن٬٘ إٔ ٜٚبسٚ

 تبًٛضُٖا. ٚططٜك١ ,ا٫عتباض َا١ٖٝ بٝإ إٍ ـ ا٫عتباض١ٜ

 
 

 :نُا ًٜٞ ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬ ْٛط ٚد١ٗ َٔ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض خكا٥ل إٕ

 غطض ظٚاٍ َع ٚعًٝ٘ .اٱْػإ ٚاعتباض بػطض ٔٷٖٵضٳ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض إٕ أـ

 ايعك٤٬ زاّ َا ْكٛزٷ ٜسٟ ٗ ايٛضم قطع١ إٕ ا٫عتباض١ٜ. ا٭َٛض تعٍٚ إعتدلٜٔ ٚاعتباض

ٟٸ ـ ا٫عتباض ٖصا ٜٓهطٚا إٔ َٚذطٸز نصيو, ٜعتدلْٚٗا  تعٛز ٫ ـ ا٭غباب َٔ غببٺ ٭

 يًك١ُٝ. ؾاقس٠ ٚضق١ٺ فطٸز ٚإِا ْكٛزّا, ايٛضق١ ٖصٙ

 ؼتٟٛ ٚيهٓٗا اـاضدٞ, ايعامل ٗ بإظا٤ َا شلا يٝؼ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض إٕ ـ ب

 أغسّا اـٝاٍ ٚعا٤ ٗ ايؿذاع ايؿدل ايصٖٔ ٜعتدل ؾعٓسَا ٜطابكٗا. َا ع٢ً ٚعا٥ٗا ٗ

ٔٸ ايٛاقع, ٚطف ٚٗ اـاضز ٗ سكٝكّٝا أغسّا ْؿاٖس ئ أْٓا قشٝضٷ  ايطدٌ ٚيه

ٚٸ ا٫عتباض ؾإٕ ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً ا٫عتباض. ٚعا٤ ٗ ي٘ َكساقّا ٌغٝؿٚه ايؿذاع  :٫ّأ

 بتذلتٻ نصبّا يٝؼ ـ ١َايع٬ٓ يبٝإ طبكّا ـ ا٫عتباض ٕإ سٝح :ٚثاّْٝا ;ايهصب عٔ ىتًـ

 ٚعًً٘. أغباب٘ َع إتٓاغب١ ايٛاقع١ٝ اٯثاض عًٝ٘

ٌٸ إٕ ـ ز  ع٢ً سكٛي٘ خ٬ٍ َٔ يًصٖٔ ّهٔ .سكٝك١ٺ إٍ ٜػتٓس اعتبإض ن



   

 االجتهاد والتجديد

 إٕ :١َايع٬ٓ تعبرل بػٳَٚع َا, إَٔط اعتباض ع٢ً ٜعٌُ إٔ اؿكٝك١ٝ ا٭َٛض َٔ ِٛشز

 اؿكٝكٞ. يٮَط َكساقّا ٜٚعتدلٙ آخط, إَٔط إٍ اؿكٝكٞ ا٭َط سسٸ ٜٗب ايصٖٔ

ٕٸ»  ايتكٛض١ٜ غٛا٤ ,اؿكٝك١ٝ ا٭َٛض إٍ ٓتٗٞت إٔ هب اؿكٝك١ٝ غرل ا٭َٛض إ

 ا٫غتعا١ْ زٕٚ إهازٖا ع٢ً تعٌُ إٔ تػتطٝع ٫ ايٓؿؼ ٭ٕ ايتكسٜك١ٝ; أٚ َٓٗا

 ع٢ً زا٥ُّا وٌُ ايه٬ّ ؾإٕ ثابتّا, اـاضز ع٢ً قسقٗا ٜهٕٛ ئ ٚإ٫ٓ باـاضز,

ٙٺ ا٭قٛات  اؿكٝك١ٝ, غرل ٚا٭َٛض اؿكٝك١ٝ ا٭َٛض بٌ ْػب١ ٖٓاى إشٕ .خامٸ بؿط

 ٫ ايٓػب١ ٖصٙ إٕ ايصٖٔ. ٗ َٛدٛز٠ْ ؾٗٞ اـاضز ٗ ايٓػب١ ٖصٙ تٛدس ٫ ٚسٝح

 زٕٚ َٔ إش اؿكٝك١ٝ; إعاْٞ َؿاضن١ تٛدسٖا ٚإِا َٓؿأ, زٕٚ ايٓؿؼ تٛدسٖا

ٟٸ ٜٛدس ٫ اؿكٝك١ٝ إعاْٞ ٙٺ أ  .«اضتبا

 إٕ ا٫عتباضٜات. فاٍ ٗ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ يتشًٌٝ أغاغّا ٌُجِّ ايٓكط١ ٖصٙ إٕ

 إٔ يًعكٌ أَهٔ ٚإشا عٓسٙ. َٔ ؾ٦ّٝا ٜٛدس إٔ ّهٓ٘ ٫ ـ ١َايع٬ٓ يتشًٌٝ طبكّا ـ ايصٖٔ

ٌٕ ؾ٦ّٝا ٜٛدس ٌٸ بؿه  ع٢ً تكسم إٔ إَا ْتٝذت٘ ؾإٕ ,باؿؼٸ ا٫غتعا١ْ ٚزٕٚ ,َػتك

ٌٸ  قا٬ّ٥ إػأي١ ٖصٙ عٔ ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬ طعبٻ ٚقس ؾ٤ٞ. ع٢ً تكسم ٫ أٚ ؾ٤ٞ, ن

 هب اـاضز, ٗ ٚاقع١ٝ شلا تهٕٛ ٫ سٝح ;اؿكٝك١ٝ غرل إعاْٞ ٖصٙ إٕ» َهُْٛ٘: َا

ٔٸ ايصٖٔ, َٛطٓٗا ٜهٕٛ إٔ  ٚزٕٚ ,تًكا٥٘ َٔ إعاْٞ ٖصٙ ىًل ٫ ايصٖٔ ٚيه

 اـاضد١ٝ ا٭َٛض ع٢ً إعاْٞ ٖصٙ تطبٝل ع٢ً ٜعٌُ ايصٖٔ ٭ٕ ٚشيو باـاضز; ا٫غتعا١ْ

ٖټ ٌٕ اـاضدٝات ع٢ً ايتطبٝل ٖصا ٜٚكع اـاضز, ٗ ٚدٛزٖا ِبتٛ  .«ٚاسس بؿه

 ا٭َٛض َٔ ٚاقتباغٗا ا٫عتباض١ٜ إؿاِٖٝ إهاز ٗ ايصٖٔ ْؿاٙ أغاؽ إٕ ـ ز

 بٝٸٔ ٚقس ّا.نطٚضٜٸ أَطّا ا٫عتباض ػعٌ اييت ا٫ستٝادات بعض ٚدٛز ع٢ً ٜكّٛ اؿكٝك١ٝ

ٗٻ ا٭غتاش  ٗ َٚٛنٛعٗا ايكه١ٝ قٍُٛ بٌ ايع٬ق١ إٕ» بكٛي٘: إػأي١ ٖصٙ طٟإط

 ٚغ١ًٝ ايع٬ق١ ٖصٙ َٔ دصٜتٸ إعتدل ٚإٕ زا٥ُّا. ٚاعتباض١ٜ ؾطن١ٝ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض

 ا٭دس٣ ٖٛ ٜهٕٛ َا ٜعتدل ؾإْ٘ ٚبصيو ٜٓؿسٖا, اييت ٚايػا١ٜ اشلسف إٍ يًٛقٍٛ

ِٸ ايصٟ ايٛسٝس ايعكًٞ ٚإعٝاض إٓؿٛز٠. ٚإكًش١ ايػا١ٜ إٍ إٜكاي٘ ٗ ٚا٭ؾهٌ  ٜت

 خكٛق١ٝ أخص َٔ سٻبٴ ٫ ٖٚٓا ا٫عتباض. ١ٜٛٸػٵَي ٚعسّ ١ٜٛٸػٵَي ٖٛ ا٫عتباضات ٗ اغتعُاي٘

ٚٳ خٝايّٝا اعتباضّا ـ َج٬ّ ـ ا٫عتباض نإ ؾإشا ;اؿاٍ بطبٝع١ إعتدل  أخص ٚدب ُّٝاٖٵٚ

ٛٸ٠ ٚأٖساف َكاحل  أخص ٚدب عكًّٝا ا٫عتباض نإ ٚإشا ;ا٫عتباض بٓٛط اـٝاي١ٝ ايك
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ٛٸ٠ ٚأٖساف َكاحل  ايكا١ْْٝٛ ا٫عتباضات بٌ ؾطمٷ ٖٓاى نُا ا٫عتباض. بٓٛط ايعك١ًٝ ايك

ِٸ اييت ايكا١ْْٝٛ ٚا٫عتباضات يٲْػإ ٔٵ ...اٱشلٞ ايٛسٞ بٛاغط١ تعٝٝٓٗا ٜت  ؾطم ٫ ٚيه

ٌٸ ٜعُس إٔ ٗ اؾ١ٗ ٖصٙ َٔ ٌٸ ؾدٕل ن ٌٸ ؾ٤ٞٺ ٚن  تعتدل بإٔ ْاع١ أٚ ؾطزٺ ٚن

 ايػا١ٜ تًو إٍ ايٛقٍٛ َٔ ٚػعٌ اعتباضٖا, ٚضا٤ َٔ ٖٚسف غا١ْٜ شلا ٜٚهٕٛ ؾ٦ّٝا,

 إعتدل٠ اؾ١ٗ ٖصٙ شات تعُس إٔ احملاٍ ؾُٔ ١خاقٸ يػا١ٜٺ ؾ٦ّٝا اعتدلت ٚإشا شلا. َطُشّا

 ايػرل ٗ ايٛسٝس ؾإعٝاض إشٕ ايػا١ٜ. تًو إٍ ايٛقٍٛ عٔ ٜكسٸٖا آخط ؾ٤ٞٺ اعتباض إٍ

 .«١ٜٛػٵايًٖ ٚعسّ ١ٜٛػٵايًٖ َعٝاض ٖٛ ا٫عتباضات ٗ ايؿهطٟ ٚايػًٛى

َټ إٕ  ٖٚٞ: ث٬ث١, أَٛضّا يٓا ٜٔبِّ آْؿّا إصنٛض٠ اـكا٥ل ٗ ٌايتأ

 ا٫عتباض١ٜ. ا٭َٛض ١َاٖٝٸ ـ1

 ا٫عتباض١ٜ. ا٭َٛض تبًٛض ططٜك١ ـ2

 اؿكٝك١ٝ. ا٭َٛض إٍ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض ْػب١ ـ3

 ايصٟ ٖٛ ا٫عتباض إٕ» َهُْٛ٘: َا ا٫عتباض ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ عطٸف ٚقس

ِٳ أٚ سسٻ ٜعطٞ ٛٸ٠ ا٫غتعا١ْ خ٬ٍ َٔ آخط, ؾ٤ٞ إٍ ؾ٤ٞٺ سه ٛٳ بك  .«ٚاـٝاٍ ِٖٵاي

 ١بهآؾ اٱْػإ ٜعتدلٖا اييت ا٫عتباضات ْٝع إٔ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ٜط٣

 إيٝٗا تازو اييت ٚايهطٚضات ا٫ستٝادات أغاؽ ع٢ً تكّٛ إِا إدتًؿ١ أْٛاعٗا

 بع١ًُٝ َطتبط١ّ ايع١ًُٝ اؿاد١ ٖصٙ ناْت إشا َا بٌ ؾطم ٫ٚ ايعٌُ. َكاّ ٗ اٱْػإ

 ا٫دتُاعٞ. بايعٌُ َطتبط١ أٚ ايتؿهرل

ٌٕ تابع١ْ ـ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ْٛط ٚد١ٗ َٔ ـ ا٫عتباضٜات تبًٛض ططٜك١ إٕ  ٭ق

 :ٜكٍٛ ا٭قٌ ٖصا إٕ ايعا١َ. ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ َٔ خاقّا ْٛعّا ؾوٛ زٕٚ َٔ أَآَا ٜهع

ٌٸ ٚإٕ ٚاسس, عامٕل ٗ ْعٝـ إْٓا ِٸ ـ ايعامل ٖصا ٗ ؾ٤ٞ ن  أٚ سٝٸّا ٜهٕٛ إٔ َٔ ا٭ع

ٞٸ غرل  ع٢ً ـ ايؿذط٠ ٚدٖٛط شات ؾإٕ .«ايصات» بـ عٓ٘ طْعبِّ طبٝعّٝا, ٚاسسّا ٌٜؿٚه ـ س

 شيو َٔ ٚدٛزٖا, ع٢ً ؼاؾٜ نٞ ;ٚاٯثاض ا٭ؾعاٍ بعض بايتسضٜر ٜٴكسض ـ إجاٍ غبٌٝ

 أدعا٥ٗا ْٚٝع ٖٝهًٗا إٍ ٚتٛقً٘ ,ٚايطعاّ إا٤ دصٚضٖا بٛاغط١ ُتلٸ أْٗا

ٌّ ايٓؿاٙ ٖصا إٕ ٚعٓاقطٖا.  ٚشاتٗا. ايؿذط٠ دٖٛط َكته٢ نطٚض

 ٖصٙ تتبع ١اؿٝٸ ايها٥ٓات بإٔ ايكٍٛ إٍ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ٜصٖب نُا

 ايطبٝع١ٝ ا٭ؾعاٍ َٔ بػًػ١ًٺ ٜكّٛ طبٝعّٝا ٚاسسّا ٌّجِّ ضٙٚٵبسٳ ؾاٱْػإ أٜهّا. إعازي١
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ٛٸ ايتػص١ٜ قبٌٝ: َٔ إككٛز٠, غرل  إٍ ٜٚبازض قٗطّا, تهٜٛٓ٘ بػٳَع ,ٚايتٓاغٌ ٚايُٓ

 عامل ؾإٕ ٚبصيو ايته١ٜٝٓٛ. ٚغاٜات٘ أٖساؾ٘ إٍ ايٛقٍٛ أدٌ َٔ ٚا٫عتباض ايتؿهرل

ٌٸ ّاضؽ سٝح ـ ايطبٝع١  ـ ايته١ٜٝٓٛ ايهطٚض٠ بػٳَع اـامٸ ْؿاط٘ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ ن

 ايته١ٜٝٓٛ َٚكاقسٙ أٖساؾ٘ إٍ ايٛقٍٛ ٗ اٱْػإ إٔ سٳٝٵبٳ ٚاسس٠. ٚترل٠ٺ ع٢ً ٜعٌُ

ٍٕ ٜكّٛ  ا٭ؾٝا٤. ع٢ً إعاْٞ ٚإنؿا٤ ا٫عتباض إٍ ٜٚبازض َككٛز٠, إضاز١ٜ بأؾعا

 ٚهب ٚايعًِ, اٱزضاى أغاؽ ع٢ً ٚايطبٝعٞ ايتهٜٛين ْؿاط٘ ٜكِٝ اٱْػإ إٕ

 َطازٙ إٍ ٚايٛقٍٛ, ب٘ ايكٝاّ ٜطّٚ ايصٟ ايؿعٌ تعٌٝ أدٌ َٔ ;ْؿػ٘ ٗ تعتٌُ إٔ

 نٞ ;ٚايبػض اؿبٸ قبٌٝ: َٔ ٚا٭ساغٝؼ, إؿاعط َٔ غًػ١ًْ ايته١ٜٝٓٛ, ٚغاٜت٘

 َٔ يػًػ١ً تابع١ّ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض تهٕٛ ٚبصيو ب٘. ٚايكٝاّ ايؿعٌ تؿدٝل ع٢ً ٜعٌُ

 تًو طٚتػٝټ ٚظٚاٍ يبكا٤ تابعٷ طٖاٚتػٝټ ٚظٚاشلا بكا٤ٖا ٚإٕ يٲْػإ. ايساخ١ًٝ إؿاعط

ٔٵ ٚا٭ساغٝؼ. إؿاعط  ع٢ً تكّٛ ٫ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض إٔ شيو َٔ ٜٴؿِٗ ٫ إٔ هب ٚيه

ّٕ أٚ نابط١ٺ  ٖصا ٚيسؾع آخط. ؾدٕل إٍ ؾدٕل َٔ طتتػٝٻ ؾدك١ٝ أَٛضٷ ٚأْٗا ,ْٛا

ٖټ  يٲسػاغات, طؿًٝٞ ٚيٝسٷ ايع١ًُٝ ا٫عتباضات» ايطباطبا٥ٞ: ١َايع٬ٓ قاٍ ِايتٛ

 .ٚايعٚاٍ ٚايبكا٤ طٚايتػٝټ ايجبات ظا١ٜٚ َٔ اٱسػاغات ٚتتبع ايؿعٸاي١, ايك٣ٛ ٚتٓاغب

  ْٛعٌ: ع٢ً ٚاٱسػاغات

َٸ ا٫عتباضات ـ1  ,يًعًِ ايتبع١ٝ اعتباض قبٌٝ: َٔ ط٠,إتػِّ ٚغرل ايجابت١ ١ايعا

 ٚا٫ختكام. ا٫دتُاع ٚاعتباض

 اـامٸ ٚاؾُاٍ ضبٵايُك قبٌٝ: َٔ يًتػٝرل, ؽهع اييت ١اـاقٸ ا٫عتباضات ـ2

ٛٸع١ ٚا٭ؾهاٍ  اعتباضات قػٌُ: ع٢ً ايع١ًُٝ ؾا٫عتباضات إشٕ اجملتُعات... ٗ إتٓ

 .«ط٠َتػِّ ٚاعتباضات ;إْؿا٥ٗا عٔ يٲْػإ قٝل ٫ ثابت١

 ع٢ً تكّٛ ٫ أَٛضّا يٝػت ٗاٚيهٓٸ ي٬عتباض, تابع١ْ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض ؾإٕ ٚعًٝ٘

ٌٕ تابعٷ ٚٗٛضٙ أغاؽ ٗ ا٫عتباض إٕ َٓهبط١. ٚغرل قاعس٠ٺ  ع٢ً سان١ُ أقٍٛ أٚ ٭ق

ٕٵ ا٫عتباضات,  ٗ ايػا٥س٠ ٚايتكايٝس اٯزاب أٚ بايؿدل تطتب٘ اعتباضاتٷ ٖٓاى نإ ٚإ

 اجملتُع. شيو أؾطاز أٚ ايؿدل شيو ٕؿاعط ٚتابع١ّ َتػٝٸط٠ّ ؾتهٕٛ ,خامٸ فتُٕع

 
 

 إٍ ايٛقٍٛ أدٌ َٔ ,«ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل بٓا٤» نتاب٘ ٗ ,غرلٍ( )دٕٛ غع٢



 

 االجتهاد والتجديد 

 ايتأغٝػ١ٝ يًشكا٥ل ا٭ٍٚ اـكٝك١ بٝإ ٗ أؾاض ٚقس ايتأغٝػ١ٝ. اؿكا٥ل خكا٥ل

 ا٭خط٣. اـكا٥ل بٝإ قبٌ إيٝٗا ا٫يتؿات هب َػأي١ إٍ

ٌٕ إػأي١ ٖصٙ بٝإ أدٌ َٔ» غرلٍ: قاٍ  إ٪غػات بٌ ايتُٝٝع هب زقٝل بؿه

 هب أْ٘ َع٢ٓ أخط٣, د١ٗٺ َٔ اـاق١ ٚإكازٜل ,د١ٗٺ َٔ ايعطٜه١ ٚاـطٛٙ

 .«ٚإكازٜل ا٭ْٛاع بٌ ايتؿطٜل

 ا٫عتباض١ٜ, ٚا٭َٛض ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل خكا٥ل إٔ ٖٛ غرلٍ( )دٕٛ َطاز إٕ

 ؾُٝا شنطٖا ع٢ً غٓأتٞ اييت إكازٜل إٕ َكازٜكٗا. ٚيٝؼ ,ػاتإ٪غٸ بٓٛع تطتب٘

ٌٕ تكسم إِا ًٜٞ ٕٵ ا٫عتباض١ٜ, ا٭َٛض ْٛع بؿإٔ عاّ بؿه  ٫ إكازٜل بعض نإ ٚإ

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً نتاب٘ ٗ اـكا٥ل ٖصٙ )غرلٍ( شنط ٚقس عًٝٗا. وتٟٛ

 
 

 ايطبٝع١ٝ إؿاِٖٝ بٌ اخت٬ؾّا ٖٓاى إٔ ٖٛ «ايصات١ٝ اٱساي١» َٔ غرلٍ َطاز إٕ

 ع٢ً ـ اؾبٌ َؿّٗٛ ٕإ سٝح َٔ ٚشيو ;ٚايتأغٝػ١ٝ ا٫عتباض١ٜ إؿاِٖٝ ٚبٌ ٚاؿكٝك١ٝ

ٌٷ أْ٘ ٜعتكس مل أٚ شيو ؾدلٷ ضؾض إشا ٢ستٸ اؾبٌ َؿّٗٛ ٖٛ ـ إجاٍ غبٌٝ  أَا .دب

 ٗ ايٛضق١ تهٕٛ ؾًهٞ ؾُٗٓا. يططٜك١ تابع١ْ ؾٗٞ ٚا٫عتباض١ٜ ا٫دتُاع١ٝ إؿاِٖٝ

ٕٵ ْكٛزّا, ايعك٤٬ ٜعتدلٖا إٔ هب ْكٛزّا قؿٛيت ٟٸ ;نصيو ٜعتدلٖٚا مل ؾإ  َٔ غببٺ ٭

 ٖصا ٚع٢ً ْكس١ٜ. ع١ًُّ ايٛضق١ ٖصٙ تعٛز ئ ايػابل, اعتباضِٖ عٔ ٛاؽًٗ أٚ ا٭غباب,

 إٕ» إٓطك١ٝ: ايٓاس١ٝ َٔ تعين «ْكس١ٜ ع١ًُْ ايٛضق١ ٖصٙ إٕ» ايكا١ً٥: ايكه١ٝ ؾإٕ ا٭غاؽ

 مكٌ طبٝعّٝا َؿَّٗٛا يٝػت ايٓكٛز إشٕ .«ْكس١ٜ ع١ًُّ ضق١ٛاي ٖصٙ اعتدلٚا قس ايعك٤٬

 َاّٖٜٛا َؿَّٗٛا يٝػت ايٓكٛز إٕ ايطباطبا٥ٞ: ايع١َ٬ تعبرل بػٳَع أٚ بايتذطب١, عًٝ٘

ـٷ سسٌّ شلا ٜهٕٛ عٝح ,ٚسكٝكّٝا  مٔ ٭ْٓا ْكٛزّا تهٕٛ إِا ايٓكٛز بٌ سكٝكٞ, ٚتعطٜ

 ْعٌُ ٚيهٞ ايصات١ٝ, اٱساي١ َٔ ْٕٛع ع٢ً ٜؿتٌُ ايٓكٛز َؿّٗٛ إٕ ْكٛزّا. اعتدلٖا ٔٵَٳ

 شاتٗا. إٍ ايطدٛع عًٝٓا هب تعطٜؿٗا ع٢ً

 
 

 )دٕٛ اٱلًٝعٟ ا٭خ٬م ؾًٝػٛف اغتعًُ٘ َكطًضٷ «اٱْؿا١ٝ٥ ايعباضات» إٕ
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ٔٵ .«اٱخباض١ٜ ايعباضات» َٔ شلا ُٝٝعّا ;أٚغً(  عٔ أٚغً ؽ٢ً َا غطعإ ٚيه

 عٝح ٖٞ ايًػ١ٜٛ ايتعبرلات ْٝع إٔ أزضى إٔ بعس ٚاٱْؿا٥ٞ, اٱخباضٟ ا٫خت٬ف

 ايًػ١ٜٛ ايتعبرلات ْٝع إٕ أخط٣: ٚبعباض٠ٺ بعٌُ, ايكٝاّ أدٌ َٔ تٛٚٝؿٗا ع٢ً ْعٌُ

 بٛاغط١ تٛدس أْٗا ٖٛ ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل خكا٥ل بٌ َٔ إٔ غرلٍ ٜط٣ إْؿا١ٝ٥.

 بٓا٤ نتاب٘ ٗ ,غرلٍ شٖب يكس ايتكطوات. ْٛع َٔ ٖٞ اييت ايه١َٝ٬ ا٭ؾعاٍ

 ٚيهٓ٘ ,«اٱْؿا١ٝ٥ اٱٚٗاضات» تعبرل َٔ ا٫غتؿاز٠ إٍ ,ّ(1995) ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل

 .«ايتكطوات» عباض٠ َٔ ا٫غتؿاز٠ آثط ّ(2010) ا٫دتُاعٞ ايعامل بٓا٤ نتاب ٗ

 ٚا٭ْؿط١ اٯيٝات ْٝع ؾإٕ ٚبصيو تأغٝػ١ٝ, اؿكا٥ل ْٝع إٕ»

 عًٝ٘ أطًكت ايصٟ ايٓٛع َٔ ايه١َٝ٬ ا٭ؾعاٍ بٛاغط١ تٛدس إِا ايٛنع١ٝ/ايؿأ١ْٝ

 .«)ايتكطوات( تػ١ُٝ 1975ّ غ١ٓ

 ٗ ٜطّٚ ِإتهًٚ إٕ ايه١َٝ٬. ا٭ؾعاٍ َٔ خاقّا ْٛعّا ٌُجِّ ايتكطوات إٕ

 َٔ ايتػٝرل بٗصا ٜكّٛ أْ٘ إ٫ٓ اـاضدٞ, ايعامل ٗ تػٝرل إسساخ ا٭ؾعاٍ َٔ ايٓٛع ٖصا

 تٴٝٵأزلٳ يكس» ٜٚكٍٛ: ,«عًٞ» ابٓ٘ اغِ بإٔ ٜكطٸح ايصٟ ؾا٭ب ْؿػ٘. ايتكطٜض خ٬ٍ

ٝٸ ابين  خ٬ٍ َٔ اٱْؿا٤ بٗصا ٜكّٛ إِا أْ٘ إ٫ٓ أَط, ٚإْؿا٤ إهاز ع٢ً ٜعٌُ إِا ,«ّاعً

 ٖصٙ ع٢ً ا٭َط بإٔ تكطو٘ خ٬ٍ َٔ اٱْػإ ؾإٕ اؿكٝك١ ٚٗ شاتٗا. ايعباض٠ ٖصٙ

 ٖصا خ٬ٍ َٔ ٚقتٛاٙ َهُْٛ٘ ٜٛدس ايتكطٜض إٕ ؾ٤ٞ. بؿعٌ ٜكٍٛ إِا ايؿان١ً

 بصات٘. ايتكطٜض

 
 

ٟٸ ّهٔ ٫  ٚقس إاز١ٜ. ايٛاقع١ٝ زٕٚ لايتشٗك شلا ٜٴهتب إٔ تأغٝػ١ٝ ٚاقع١ٝٺ ٭

 ػ١َٚ٪غٸ ٚا٫ْتدابات, ايٓكٛز, قبٌٝ: َٔ سكا٥ل إٕ بايكٍٛ: َطازٙ غرلٍ( )دٕٛ بٝٸٔ

 نٞ ١َٜازٸ أَٛض ٖٓاى ناْت إشا إ٫ٓ لايتشٗك شلا ٜهتب ٫ شيو, إٍ َٚا ,اؾاَع١

ٌٕ ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل إٕ أغاغٗا. ع٢ً ا٭َٛض ٖصٙ تتشكل  ٚاؿكا٥ل عاّ, بؿه

ٌٕ ايتأغٝػ١ٝ  ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل إٔ َع٢ٓ تطاتب١ٝ, ٖٝه١ًٝ ع٢ً ؼتٟٛ ,خام بؿه

 إاز١ٜ. اؿكا٥ل ع٢ً تكّٛ

 سٍٛ ايتٛنٝض َٔ َعٜسّا ّٜكسٸ مل إْ٘ ايه٬ّ؟ ٖصا َٔ غرلٍ( )دٕٛ َطاز ٖٛ َا
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ٔٵ .«ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل بٓا٤» نتاب٘ ٗ شيو  ايٓشٛ ع٢ً ن٬َ٘ تؿػرل ّهٔ ٚيه

 َٔ ايهجرل ٗ اـاضد١ٝ إاز١ٜ ا٭َٛض ع٢ً ٜكّٛ ا٫دتُاع١ٝ ا٫عتباضات لؼٗك إٕ اٯتٞ:

 أنجط ايؿإٔ ٖصا ٗ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ن٬ّ إٔ ٜٚبسٚ ٗا.نًٓ ٗ :ٌٵُْك مل إشا إٛاضز

 ٚسسٙ ٚا٫عتباض١ٜ ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل لؼٗك يٝؼ إش )غرلٍ(; ن٬ّ َٔ ٚدٖٛط١ٜ زٓق١ّ

ٌٸ بٌ ب,ػٵؾشٳ اؿكٝك١ٝ با٭َٛض ّٓاٖٵضٳ ٜهٕٛ ايصٟ ٖٛ  سٝح َٔ عكٝك١ٺ ٔٷٖٵضٳ اعتباض ن

 أٜهّا. شات٘ ا٫عتباض سٝح َٚٔ ,ايٛدٛز

 
 

ُٸ ع٢ً ؼتٟٛ ٫ٚ ,ٚانش١ْ اـكٝك١ ٖصٙٚ  اؿكا٥ل ؾِٗ ٗ نبرل٠ ١ٺٝأٖ

ٛٸض٠ ُاغٝٻ ٫ٚ ـ اٱْػا١ْٝ اجملتُعات إٔ ايٛانض َٔ ايتأغٝػ١ٝ.  ع٢ً ؼتٟٛ ـ َٓٗا إتط

 ايع٬قات. َٔ س٠َعٖك ؾبه١ٺ

 
 

 ايعامل ٗ ك١إتشٓك ػاتٚإ٪غٸ ا٫دتُاع١ٝ ا٭َٛض إٔ ٖٛ غرلٍ( )دٕٛ َطاز إٕ

 إ٪غػ١ أٚ ايٓكس١ٜ ايع١ًُ إٕ ايٛدٛز١ٜ. ايٓاس١ٝ َٔ ١َػتكًٓ أَٛضّا يٝػت اـاضدٞ

 ا٭عٝإ إٕ :أزمٸ ٚبعباض٠ٺ با٫عتباض. ٔٷٖٵضٳ ٖٚٞ ٚاعتباض١ٜ, ٚنع١ٝ أَٛضٷ ٚإًه١ٝ ايعٚد١ٝ

 ٔٷٖٵضٳ ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل ٚإٕ ايتأغٝػ١ٝ, باؿكا٥ل َطتبط١ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ؾٝا٤

 ايعك٤٬. باعتباضات

 
 

ِٸ مل َا  ايتأغٝػ١ٝ, يًشكا٥ل ايٛدٛز ٜهتب ٫ ايعك٤٬ اعتباض ٚإبطاظ إٚٗاض ٜت

 ايًػ١ ضٚٵزٳ إٕ ايًػ١. ٖٞ َٚكاقسِٖ اعتباضاتِٗ ٱٚٗاض ايعك٤٬ أَاّ ايٛسٝس ايططٜل ٚإٕ

ّٸ طٌٜٛ عحٷ ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل إهاز ٗ  ٘.قًٚ ٗ ي٘ ضايتعطټ هب ,ٖٚا

ْٙ ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل خكا٥ل َٔ آْؿّا شنطْاٙ َا إٕ  )دٕٛ شنطٖا ْكا

 نٝؿ١ٝ إٍ اـكا٥ل ٖصٙ بعض ٜؿرل .«ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل بٓا٤» نتاب٘ ٗ غرلٍ(

ٔٵ ايتأغٝػ١ٝ. اؿكا٥ل َا١ٖٝ اٯخط بعهٗا ٜٚطتب٘ ا٫دتُاع١ٝ, اؿكا٥ل ٚٗٛض  ٚيه
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 ايج٬ث١ إػا٥ٌ بؿإٔ ٜكٛي٘ إٔ غرلٍ ع٢ً ٜٔتعٝٻ ايصٟ ايؿ٤ٞ ُاّ ٖٛ يٝؼ ٖصا

ٕٵ ;إكاٍ ٖصا ٗ ْٓؿسٖا اييت ا٭غاغ١ٝ ٕٕ ع٢ً ايعجٛض ايهطِٜ ايكاض٨ أضاز ؾإ  َتٓاغِ بٝا

 اؿكا٥ل ٚاضتباٙ ٚدٛز ٚنٝؿ١ٝ ١َاٖٝٸ بؿإٔ غرلٍ( )دٕٛ ض١ٜ٩ سٍٛ إتٓاٍٚ ٚغٌٗ

 «ا٫دتُاعٞ ايعامل بٓا٤» نتاب٘ إٍ ايطدٛع عًٝ٘ ٚدب ايطبٝع١ٝ باؿكا٥ل ايتأغٝػ١ٝ

(2010.)ّ 

 قاي٘ بايصٟ أْػب «ا٫دتُاعٞ ايعامل بٓا٤» نتاب ٗ غرلٍ( )دٕٛ قاي٘ َا إٕ

ّٸ إطاضٙ غرلٍ ؾطح يكس ا٫عتباض١ٜ. ا٭َٛض فاٍ ٗ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ  ََٚٓٛٛت٘ ايعا

ٌٸ ٗ إؿ١َٝٛٗ ٌٕ ايهتاب ٖصا َػتٗ  ن٬ ٗ غرلٍ بٝإ دٖٛط إٕ كتكط. بؿه

ـٷ ٚبٝاْٗا إػأي١ َٔ ا٫قذلاب أغًٛب إٔ إ٫ٓ ,ٚاسسٷ ٘ٝٵنتابٳ  إٍ ْؿرل ًٜٞ َا ٚٗ .كتً

 :«ا٫دتُاعٞ ايعامل بٓا٤» نتاب٘ ٗ غرلٍ( )دٕٛ شنطٖا اييت ايٓكاٙ بعض

 
 

 ع٢ً ْعٌُ ايبؿط مٔ أْٓا ٖٞ ا٫دتُاع١ٝ يًشكا٥ل اـاق١ اؾٛاْب بٌ َٔ إٕ

 ا٭ؾٝا٤ ٚتًو ا٭ؾدام أٚي٦و ٚإٕ ٚا٭ؾٝا٤, ا٭ؾدام إٍ ٚأٚناع ؾأْٝات إنؿا٤

 اعتباض زٕٚ ٚايؿأْٝات ا٭ٚناع تًو تهتػب ٫ ,ايؿٝعٜا١ٝ٥ طبٝعتٗا بػٳَٚع ,ٚسسٖا

ِٸ إِا اٯيٝات ٖصٙ ٚإٕ إعتدلٜٔ.  ٖٓاى نإ إشا ٚا٭ؾدام ا٭ؾٝا٤ ع٢ً إنؿا٩ٖا ٜت

 ٚأغتاش ايٓكس١ٜ, ٚايع١ًُ اؾُٗٛض١ٜ, ض٥ٝؼ إٕ ْاعٞ. ٚقبٍٛ ٚإزضاى تؿدٝلٷ

ٝٸ ٖصٙ ؼٌُ اييت ٚا٭ؾٝا٤ ا٭ؾدام ْٚٝع اؾاَع١,  ؼًُٗا إِا ,ٚايعٓاٜٚٔ اتاٯي

 ايؿأْٝات ٖصٙ ٜهؿٞ ايصٟ ٖٛ ايعك٤٬ إْاع ٚإٕ اؾُاعٞ, ايكبٍٛ ٚدٛز بػبب

 ٚا٭ؾٝا٤. ا٭ؾدام ع٢ً ٚاٯيٝات ٚا٭ٚناع

 
 

ٝٸ إٕ  إْٓا اؾُاعٞ. بايكبٍٛ تٵسٛٝٳ إشا لايتشٗك شلا ٜٴهتب إِا ايؿأ١ْٝ اتاٯي

 ٗ ْتؿاضى ٫ إْٓا اؾُاع١ٝ. إؿاضن١ ع٢ً ايكسض٠ يسٜٓا ايعذُاٚات ٚبعض ايبؿط مٔ

 ٚأغايٝب ٚا٭شٚام ٚإعتكسات اٯضا٤ ٗ ٢ستٸ ْتؿاضى بٌ ؾك٘, بٗا ْكّٛ اييت ا٭عُاٍ

 .«اؾُاع١ٝ ا٫يتؿات١ٝ اؿٝج١ٝ» بـ ١اـاقٸ ايٛاٖط٠ ٖصٙ عٔ طْٚعبِّ أٜهّا. ايؿِٗ
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 ايؿأ١ْٝ اٯيٝات إٔ سٳٝٵبٳ اؾُاع١ٝ. ا٫يتؿات١ٝ يًشٝج١ٝ َعًٛي١ْ ايؿأ١ْٝ اٯيٝات إٕ

ًُٕع١َ ايك٣ٛ إٕ ٚسكٛم. َٚػ٪ٚيٝات ٚإيعاَات ٚادبات ع٢ً ضٖاٚٵبسٳ تٓطٟٛ  ع٢ً تعٌُ ا

 يؿدل, ًَْو ايؿ٤ٞ ٖصا إٔ أعًِ ؾعٓسَا ببعهِٗ. اٱْػاْٞ اجملتُع أؾطاز ضب٘

 ا٫عتباضات ؾإٕ ٚعًٝ٘ قاسب٘. إشٕ زٕٚ َٔ ب٘ فايتكطټ بعسّ َٴًعَّا ْؿػٞ أض٣ عٓسٖا

 ع٢ً بسٚضٖا تعٌُ ايؿأ١ْٝ ٚاٯيٝات ايؿأ١ْٝ, اٯيٝات إهاز ع٢ً تعٌُ يًٓاؽ اؾُاع١ٝ

ًِ إهاز ُٕ  ضغِ اٱيعاَات ٖصٙ طبل ع٢ً ْعٌُ إٔ ٚعًٝٓا ٚاؿكٛم. ٚايٛادبات َاتٔعا

ًِ ايك٣ٛ إٕ ايؿدك١ٝ. ضغبتٓا خ٬ف ع٢ً نْٛٗا ُٕ  ع٢ً بايعٌُ اٱْػإ تًعّ ١أزٓي ١َٔعا

 ضغبت٘. خ٬ف

 
 

ٛٸ١َ ايكٛاعس ُٖٚا: قػٌُ, ع٢ً ايكٛاعس إٕ ١ُٓٛ. ٚايكٛاعس ;إك  ايكٛاعس إٕ إٓ

١ُٓٛ  ٫ ايؿعٌ قٛاّ إٔ َع ,اجملتُع ٗ ا٭ؾدام أؾعاٍ تِٓٛٝ زفطٸ ع٢ً تعٌُ إٓ

 ايكٛاعس أٚ ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف ايجكاؾ١ٝ ايكٛاعس قبٌٝ: َٔ ايكاعس٠, بتًو ٜطتب٘

 تِٓٛٝ ع٢ً تعٌُ إِا «ايؿاضع َٔ ا٭ّٔ اؾاْب ع٢ً ايػٝاض٠ قٝاز٠» قاعس٠ إٕ إطٚض١ٜ.

 قٝاز٠ إٔ َع٢ٓ ايكاعس٠, ٖصٙ ع٢ً ـٜتٛٓق ٫ ايكٝاز٠ ٖصٙ ٚدٛز إٔ إ٫ٓ يًػٝاض٠, قٝازتٓا

ٌٕ َٛدٛز٠ْ ايػٝاض٠ ٌٸ بؿه ِّ ايكٛاعس أَا ايكاعس٠. ٖصٙ عٔ َػتك  تكّٛ ٫ ؾإْٗا ١َإك

 َطتبطّا ايؿعٌ ٚدٛز ٜهٕٛ عٝح أٜهّا, يًؿعٌ إَها١ْٝ طتٛٚؾ ٚإِا ؾك٘, بايتِٓٛٝ

 ع٢ً تكتكط ٫ ايؿططْر يعب١ قٛاعس ؾإٕ ايؿططْر, يعب١ قٛاعس :قبٌٝ َٔ بايكاعس٠,

 تًو غ٣ٛ يٝػت ايؿططْر يعب١ إٕ بٌ ؾك٘, ٚايبٝازم ا٭سذاض سطنات تِٓٛٝ

 إٕ ايًعب١. ٖصٙ ناْت ٕا ي٫ٖٛا ٚاييت ,ايًعب١ بٗصٙ ١اـاقٸ ايكٛاعس َٔ اجملُٛع١

ٛٸ١َ يًكٛاعس إٓطك١ٝ ايكٛض٠  إٕ إجاٍ: غبٌٝ ؾع٢ً .«ز» ْػٝر ٗ «ز» ٜٴعتدل «أ» إٔ ٖٞ إك

ٝٸ عدل ايدلٕا١ْٝ ا٫ْتدابات ٗ سكٌ ايصٟ )أ( ظٜسّا  ا٭قٛات ع٢ً )ز( ١خاقٸ ١آي

 )ز(. ايدلٕإ ٗ عهّٛا ٜعتدل ايهاؾ١ٝ

 أدٌ َٔ أع٬ٙ إصنٛض٠ ا٭َٛض ٚدٛز بهطٚض٠ ا٫عتكاز إٍ غرلٍ( )دٕٛ ٜصٖب

 إهاز ططٜك١ إٜهاح ع٢ً تعٌُ ١َإتكسٸ اـكا٥ل إٕ ايتأغٝػ١ٝ. اؿكا٥ل ٚبكا٤ إهاز
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 ايتأغٝػ١ٝ. اؿكا٥ل ٚبكا٤

 
 

 َػأي١ بؿإٔ َعاقطٜٔ ؾًٝػٛؾٌ آضا٤ ٚبػ٘ ؾطح إٍ إكاٍ ٖصا ٗ عُسْا

 إٚٗاض ّهٔ ايط٩ٜتٌ, ٖاتٌ عطض بعس ,ٚاٯٕ ايتأغٝػ١ٝ. ٚاؿكا٥ل ا٫عتباضٜات

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚشيو بُٝٓٗا, ٚا٫خت٬ف ا٫ؾذلاى ْكاٙ

 ٗ ْعٝـ بأْٓا ايكٍٛ ع٢ً ايؿًٝػٛؾٌ ٖصٜٔ ن٬ عٓس ٚايؿطن١ٝ إب٢ٓ ٜكّٛ ـ1

 ْٝع بؿإٔ ٚاسس٠ْ ا٫عتباض قٛاٌْ ٚإٕ ز٠.َتعسِّ عٛامل أٚ عإٌ ٗ ٚيٝؼ ٚاسس, عامٕل

 ايعامل. ٖصا ٗ ا٭ؾٝا٤

 اؿكا٥ل فطٸز ع٢ً ايؿًػؿٞ َؿطٚع٘ ٗ غرلٍ( )دٕٛ ضٓنع يكس ـ2

 اؿكا٥ل بٌ َٔ ٚاختاض ا٫دتُاع١ٝ, اؿكا٥ل خكٛم بٝٓٗا َٔ اختاضبٌ  ا٫دتُاع١ٝ,

 ؾك٘. ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل ع٢ً ايتأنٝس ا٫دتُاع١ٝ

ِٸ ـ ا٫عتباض١ٜ ا٭ْٛاع ْٝع ؾٝؿٌُ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ عح ٚأَا  َٔ ا٭ع

 .ـ ٚايع١ًُٝ ٚايٓٛط١ٜ ا٫دتُاع١ٝ, ٚغرل ا٫دتُاع١ٝ ا٫عتباضات

 ٖٞ ايطباطبا٥ٞ( ١َ)ايع٬ٓ ٚعح غرلٍ( )دٕٛ عح بٌ ايٓػب١ تهٕٛ ٚعًٝ٘

  إطًل. ٚاـكٛم ايعُّٛ ْػب١

 ,َؿذلن١ ا٫عتباض١ٜ اؿكا٥ل سٍٛ ايؿًٝػٛؾٌ ن٬ ٜجرلٖا اييت ا٭غ١ً٦ إٔ ـ3

 ُٖٚا: ايػ٪ايٌ, ٖصٜٔ عٔ ٲداب١ي ٜػع٢ ُٗاٝٵنًَ إٔ َع٢ٓ

 ا٫عتباض١ٜ؟ اؿكٝك١ ٖٞ َا أـ

 ا٫عتباض١ٜ؟ اؿكٝك١ ٚٚٗٛض تبًٛض ٚنٝؿ١ٝ ططٜك١ ٖٞ َا ـ ب

 أْطٛيٛدٝا» بـ ـ شيو إٍ بٓؿػ٘ أؾاض نُا ـ غرلٍ( )دٕٛ َؿطٚع تػ١ُٝ ّهٔ

 .«ا٫دتُاع١ٝ اؿكا٥ل

 إٔ سٌ ٗ ;نجرلّا عج٘ ٗ ٚايٛدٛز١ٜ ا٭ْطٛيٛد١ٝ ا٭بعاز ع٢ً ٍرلغ سٜ٪ٓن

 ا٭َٛض َٔ ٚإعطؾ١ٝ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ايٓاس١ٝ إٍ ايػايب ٗ ٜٓٛط ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬

 ا٫عتباض١ٜ.

 ٖٛ إكػِ دعٌ ؾكس ١َايع٬ٓ أَا ;عج٘ ٗ إكػِ ٖٞ ايٛاقع١ٝ غرلٍ دعٌ ٚقس
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 اٱزضاى.

َٸ ا٫ؾذلاى ْكاٙ َٔ إٕ ـ4  إؿاِٖٝ إٕ :قٛشلُا ايؿًٝػٛؾٌ ٖصٜٔ بٌ ١اشلا

 إٕ غرلٍ: تعبرل سسٸ ٚع٢ً ا٭ٍٚ. ايسضد١ َٚٔ ,إا١ٜٖٛ إؿاِٖٝ َٔ يٝػت ا٫عتباض١ٜ

 ٗاشَٓ ٔٵَٳ ؾٓشٔ خاضدٗا. َعٓاٖا عٔ ايبشح هب ٫ أْ٘ َع٢ٓ إيٝ٘, تعٛز َا يسٜٗا

 ١َايع٬ٓ ٜكٛي٘ َا ٖٚصا ْكٛزّا. اعتدلْاٖا ايصٜٔ مٔ ٭ْٓا ;ْكٛزٷ ؾايٓكٛز إع٢ٓ.

 إٔ سٳٝٵبٳ .ايتذطب١ َٔ َٓتعع١ّ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض ٜط٣ ٫ أْ٘ َع٢ٓ أٜهّا, ايطباطبا٥ٞ

 ؾطاز٣ ـ قٝآَا نٝؿ١ٝ ٜٚجبت ;غط٠ٛٺ شيو َٔ أبعس إٍ ؼًًٝ٘ ٗ ٜصٖب ١َايع٬ٓ

 ٗ ي٘ ٚدٛز ٫ ؾ٤ٞٺ ع٢ً اؿكٝك١ٝ ا٭َٛض َٔ َٓتعع١ ٚآي١ٝ تعطٜـ بإنؿا٤ ـ ْٚاعات

ٟٸ ٚع٢ً اٱْػإ ٜكّٛ نٝـ ٜٔبِّ ٫ )غرلٍ( إٔ سٌ ٗ اـاضدٞ. ايعامل  أغإؽ أ

ٌٸ ؟ٚا٭ؾدام ا٭ؾٝا٤ ع٢ً ٚايٛنع١ٝ ايؿأ١ْٝ اٯيٝات بإنؿا٤ َٚعٝاض  ٖٛ ٜٓ٘بِّ َا ٚن

 ٖٛ َا غرلٍ ضٜٛنِّ ٫ٚ اؾُاعٞ. ايتٛاؾل أغاؽ ع٢ً تكّٛ اـاق١ اٯيٝات ٖصٙ إٔ

 ٜعٌُ ؾٌٗ اؾُاعٞ, ٚايكبٍٛ اؾُاع١ٝ ا٫يتؿات١ٝ اؿٝج١ٝ عًٝ٘ تكّٛ ايصٟ ا٭غاؽ

 إٔ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ٜط٣ ا٫عتباط١ٝ؟ ايطغب١ زجملطٸ اتاٯيٝٸ اعتباض ع٢ً ايٓاؽ فُٛع

 ٖٛ َٚعٝاضٙ ,َعٝإض إٍ ٜػتٓس إٔ هب ـ ايؿطزٟ ا٫عتباض ٖٛ نُا ـ اؾُاعٞ ا٫عتباض

 آخط. ؾ٤ٞ إٍ ؾ٤ٞٺ سسٸ ٚإعطا٤ اؿكٝك١, إٍ ا٫عتباض اْتٗا٤

 ؾإٕ ;ايؿًٝػٛؾٌ ٖصٜٔ بٌ دسّا ٖاّٛ اخت٬فٺ عٔ تهؿـ ايػابك١ ايٓكط١ إٕ ـ5

ٌٸ بإٔ ايكٍٛ ٗ ٜهُٔ ا٫عتباضٜات فاٍ ٗ ١َايع٬ٓ ْٛط١ٜ ٚيبٸ دٖٛط  اعتبإض ن

 ايتؿت ٚإِا ايٓكط١, ٖصٙ إٍ ٌٵٜكٹ مل غرلٍ إٔ سٌ ٗ ;سكٝك١ٺ إٍ بايهطٚض٠ ٜػتٓس

 وتاز ـ غرلٍ ْٛط ٚد١ٗ َٔ ـ ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل أنجط أٚ ْٝع إٕ أخط٣. ْاس١ٝ إٍ

 ٚإِا ا٫عتباض, َػاض بصات )غرلٍ( يـ ؾإٔ ٫ ٚاؿكٝكٞ. ايطبٝعٞ ا٭َط إٍ ك٘ؼٗك ٗ

 ؾك٘. اـاضدٞ ك٘ؼٗك إٍ ٜٓٛط

 ع٢ً تكّٛ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض إٔ ايؿًٝػٛؾٌ بٌ ا٭خط٣ ا٫ؾذلاى ْكاٙ َٔ إٕ ـ6

 ـ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ أؾاض نُا ـ ايؿدك١ٝ ا٫عتباضات إٔ ٖٓايو َا غا١ٜ قٛاعس.

ٌٸ ٗ ٚضاغدّا ثابتّا ٚأغاغّا ضّاصٵدٳ ا٫عتباض يصات إٔ إ٫ٓ آخط, إٍ ؾدٕل َٔ طتتػٝٻ  ن

 اٱطاض نُٔ يصيو إٓطك١ٝ ايكٛض٠ تٛنٝض إٍ غرلٍ( )دٕٛ عُس ٚقس .اعتبإض

 ايكٛضٟ.
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 ٚأثبت ,بايتؿكٌٝ ايتأغٝػ١ٝ اؿكا٥ل ٗ ايًػ١ زٚض سٍٛ غرلٍ خؼسٻ يكس ـ7

ٌٕ  ١َايع٬ٓ أَا ايًػ١. بٛاغط١ اٱٚٗاض زٕٚ َٔ ي٘ أثط ٫ ا٫عتباض إٔ سدٝٸ بؿه

 دٗٛزٙ ضنع ُاٚإْٸ ايًػ١, بٛاغط١ ا٫عتباض إٚٗاض بؿإٔ تٛنٝشّا ّٜكسِّ ؾًِ ايطباطبا٥ٞ

 اـاضز. ٗ ك٘ؼٗك ٚٚطٚف ؾطا٥٘ عٔ ايبشح زٕٚ ,ا٫عتباض شات ؼًٌٝ ع٢ً ايػايب ٗ

 ١َايع٬ٓ إٔ إ٫ٓ ايؿًٝػٛؾٌ, ٖصٜٔ بٌ ايهجرل٠ إؿذلنات َٔ ايطغِ ع٢ً ـ8

 ا٫عتباض شات ٚتؿػرل بٝإ ع٢ً ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض بؿإٔ ؼًًٝ٘ ٗ ضٓنع قس ايطباطبا٥ٞ

 )دٕٛ ٚأَا; اـاضدٞ ايعامل ٗ ٚتأثرلٙ ك٘ؼٗك ؾطا٥٘ ٗ ٜبشح ٚمل تبًٛضٙ, ٚططٜك١

 ْٚتا٥ذ٘. ا٫عتباض لؼٗك ؾطا٥٘ سٍٛ تؿهرلٙ أنجط ٘ٚدٸ ؾكس غرلٍ(

 ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ض١ٜ٩ إٕ ٖٚٞ: ايٓكط١, بٗصٙ بايتصنرل إكاٍ ٖصا نتِٚ

 ٍ,سٳٚاَؾ ايبشح َٔ يًهجرل نتتعطٻ قس تبًٛضٖا ٚنٝؿ١ٝ ا٫عتباض١ٜ ا٭َٛض َا١ٖٝ سٍٛ

 إٔ إ٫ٓ ,ٜهّاأ ايٓاقسٜٔ ٌبٳقٹ َٔ ايٓكس َٔ ايهجرل ٢تًٓك قس غرلٍ دٕٛ َؿطٚع إٔ نُا

 .أخط٣ ؾطق١ٺ إٍ وتاز ا٫ْتكازات ٖصٙ ٗ اـٛض

  



 

 

 

 

 وساحن تدَٖٔ احلدٖث

ّٗة  ٌظسٌة تازخي
 

 

ّٛٓا ٚاؾطّا َٔ اٖتُاّ إػًٌُ ع٢ً اخت٬ف  ٟٸ ايؿطٜـ س ْاٍ اؿسٜح ايٓبٛ

ٚٸٍ يٛٗٛض ايطغاي١ اٱغ٬َٝٸ١ ٚإٍ َٜٛٓا ٖصا; ٚشيو يهْٛ٘  َصاٖبِٗ َٓص ايعكط ا٭

ٌ بٓٛط إػًٌُ ْٝعّا إكسض ايجاْٞ ُجِّ , اييت(1)سانّٝا عٔ ايػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ ايؿطٜؿ١

ٞٸ.  َٔ َكازض ايتؿطٜع اٱغ٬َ

ٞٸ, عٝح ٫ ٓٵؾايػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ ايؿطٜؿ١ قٹ ٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ايتؿطٜع اٱغ٬َ

ّهٔ يًُػًِ إٔ ٜػتػين عٔ أسسُٖا إشا َا أضاز إٔ ٜٖطًع ع٢ً عكٝس٠ اٱغ٬ّ اؿٓك١, 

ّٳ زٜٓ٘, ٚتهايَٝؿ٘ ٗ   ٖصٙ اؿٝا٠.ٜٚعطف أسها

ٚٳَأطٹٝعٴٛا ﴿٘ آٜاتٷ َتعسِّز٠ْ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ, َٓٗا: تٵسٳٖٚصا َا أٖن ٚٳَأطٹٝعٴٛا اهلَل 

ٓٳا اِيبٳ ُٳا عٳ٢ًَ ضٳغٴٛيٹ ْٻ ِٵ َؾٔإ ٝٵتٴ ٛٳٖي ٕٵ تٳ ٍٳ َؾٔإ ٌٴ٬ايطٻغٴٛ ُٴبٹ َٳا ﴿(; َٚٓٗا: 12)ايتػابٔ:  ﴾ؽٴ اِي ٚٳ

ٗٳاُن ْٳ َٳا  ٚٳ ٍٴ َؾدٴصٴٚٙٴ  ِٵ ايطٻغٴٛ ٗٴٛاآتٳاُن ْٵتٳ ٘ٴ َؾا ٓٵ  (. 7)اؿؿط:  ﴾ِٵ عٳ

ٟٸ ^ٍ أتباع َصٖب أٌٖ ايبٝتٚٵٚقس َأ ٛٳَيٛ ا٫ٖتُاّ  (2)َٔ إػًٌُ اؿسٜح اي

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت ٕٸ َا ٜكسض عٔ أ٥ ٚٵا أ , َٔ ايكٍٛ أٚ ايؿعٌ أٚ ايتكطٜط, ^ْؿػ٘, سٝح ضَأ

 . ب٬ أز٢ْ اخت٬فٺ |ٝٸ١ َا يػٓٸ١ ايٓيبٸي٘ َٔ اؿذِّ

ُٸ١ |ايٓيبٸٚعًٝ٘ ؾػٓٸ١  ٖٞ ـ بٓٛط ٖ٪٤٫ ـ قٓٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ  ^ٚا٭٥

ٞٸ  .ايتؿطٜع اٱغ٬َ
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ٚٳَأطٹٝعٴٛا ﴿ٚقس اغتسٓيٛا ٕصٖبِٗ باٯ١ٜ ايهط١ّ:  ٓٴٛا َأطٹٝعٴٛا اهلَل  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ِٵ ٓٵُه َٹ َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ   (.59)ايٓػا٤:  ﴾ايطٻغٴٛ

 ٞ تاضْىإْٸأْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ»..., (3)ٕػًٌُٚباؿسٜح إتٛاتط َع٢ٓٶ بٌ ا

ٕٵ ,ؾٝهِ ايجكًٌ ُٗا ْٸإٚ ,ٚعذلتٞ أٌٖ بٝيت ;ٛا: نتاب اهللهتِ بُٗا ئ تهًُٓػٸ َا إ

ٞٻٔط٢ ٜٳئ ٜؿذلقا ستٸ  .(4)«اؿٛض زا عً

ٍٕ ٟٸ سا ّٕ بايٕؼ َٔ إػًٌُ ع٢ً  ٚع٢ً أ ٟٸ باٖتُا ٛٳَيٛ ٟٸ ٚاي ؾكس سٛٞ اؿسٜح ايٓبٛ

 َطٸ ايعكٛض, َتُج٬ِّّ عؿٛ٘, ٚضٚاٜت٘, ٚتعًُٝ٘, ٚنتابت٘, ٚتسٜٚٓ٘, ٚؾطس٘.

ٗ ؾهٌ سؿٜ اؿسٜح ٚضٚاٜت٘  تٵٚنٝـ ٫ و٢ٛ َجٌ ٖصا ا٫ٖتُاّ ٚقس ٚضزٳ

 ^ٚأٌٖ بٝت٘ |ؿٝه١ عٔ ايٓيبٸا٭خباض إػت , نُا سجٻتٵ(5)ٚتعًُٝ٘ أخباضٷ نجرل٠ْ

 ؟! (6)ع٢ً نتاب١ اؿسٜح ٚتسٜٚٓ٘ أٜهّا

ٍٸ ع٢ً نطٚض٠ ايهتاب١ ٭دٌ  ٚي٦ٔ ْٛقـ ٗ بعض تًو ا٭سازٜح, بأْٸٗا تس

اؿؿٜ, ٫ أْٸٗا ؼحٸ ع٢ً نتاب١ اؿسٜح ٚتسٜٚٓ٘ يتػتؿٝس َٓ٘ ا٭دٝاٍ اي٬سك١, ؾ٬ 

 ّهٔ إٓاقؿ١ ٗ ز٫ي١ بكٝٸ١ ا٭سازٜح ع٢ً شيو.

 

|

|

قس دا٤ت أسازٜحٴ قشٝش١ْ ٚآثاضٷ ثابت١ْ ت٢ٗٓ نًٓٗا »شٖب بعضٴ ايباسجٌ إٍ أْٸ٘ 

ٟٸ, |عٔ نتاب١ أسازٜح ايٓيبٸ ٞٸ, ٚايذلَص , طؾكسص ض٣ٚ أٓس, َٚػًِ, ٚايسأضَ

ٞٸ, عٔ أبٞ غعٝس  ٟٸ,ٚايٓػا٥  ٫ٓإ ٦ّاؾٝ ٫ٞ تهتبٛا عٓٸ: |قاٍ ضغٍٛ اهلل» :قاٍ اـسض

ُٳ ,ايكطإٓ  .(7)«٘ٴشٴُٵٝٳغرل ايكطإٓ ؾًِ ٦ّاؾٝ ٞنتب عٓٸ ٔٵؾ

ٞٸ  ٟٸأعٔ ٚأخطز ايسأضَ ٕ ٜهتبٛا أٗ  |ِٗ اغتأشْٛا ايٓيبٸْٸأ :بٞ غعٝس اـسض

 .(8)شلِ ٕٵعٓ٘ ؾًِ ٜأشٳ

ٟٸ  ٗ  |ا ايٓيبٸاغتأشْٸ»غعٝس قاٍ:  ٞعٔ عطا٤ بٔ ٜػاض, عٔ أبٚض٣ٚ ايذلَص

 .(10)«(9)«يٓا ٕٵايهتاب١ ؾًِ ٜأشٳ

ِٸ قاٍ:  ٗ ايطخك١ بهتاب١ ا٭سازٜح  تٵٚي٦ٔ نإ ٖٓاى بعض أسازٜح ضٴٜٚٳ»ث

ٕٸ أسازٜح ايٓٗٞ أقضټ  . (11)«ٚأق٣ٛ إ



 

 االجتهاد والتجديد 

 ابّاقًٛات اهلل عًٝ٘ مل هعٌ ؿسٜج٘ نتٸ ايٓيبٸ ٕٸإ»ٖٚهصا خٳًَل إٍ ايكٍٛ: 

ٜهتبْٛ٘ عٓسَا نإ ٜٓطل ب٘ نُا دعٌ يًكطإٓ اؿهِٝ, ٚتطن٘ ٜٓطًل َٔ غرل 

ٕٷ ٟإٍ أشٖإ ايػاَعٌ, ؽهع٘ ايصانط٠ ؿهُٗا ايكاٖط, ايص قٝسٺ  ٫ ٜػتطٝع إْػا

ٚٳ ٕٛٗٵَُٗا نإ إٔ ٜٓهطٙ أٚ ٜٓاظع ؾٝ٘, َٔ غٳ ٕٕ ٘ٺًَ, أٚ َغِٕٖٵأٚ  ٚبصيو  ,أٚ ْػٝا

َط ع٢ً شيو قًٛات اهلل عًٝ٘ ا٭ عٵَعاْٝ٘, ٚمل ٜسٳ م غٝامُٚعٻ ,و ِْٛ أيؿاٚ٘تؿٖه

ؾًِ ٜهتبٛا عٓ٘ غرل  ٞ,٘ شلصا ايٓٗٚقس اغتذاب أقشابٴ ...ب, بٌ ٢ْٗ عٔ نتابت٘ػٵؾشٳ

ِٗ ناْٛا ٜطغبٕٛ عٔ ضٚا١ٜ بٌ ثبت عِٓٗ أْٸ ,َط بِٗ عٓس شيوا٭ ـٵايكطإٓ, ٚمل ٜكٹ

ٗٳ ,اؿسٜح ٚقس نإ أبٛ بهط  .شلِ َٓٗاط٣ٚ َا ٜٴ زٕٚ ٕٗ ايٓاؽ عٓٗا, ٜٚتؿسٻٛٵٜٚٓ

ٞٸ إشا دا٤ عًٝ٘  َُٗا بًػت َٓعيت٘ عٓسُٖا, إ٫ٓ ,ٚعُط ٫ ٜكب٬ٕ اؿسٜح َٔ ايكشاب

ٞٸ ٌّٞ, ٚنإ عً٘ قس زلع٘ َٔ ايٓيبٸٜؿٗس َع٘ أْٸ بؿاٖسٺ ع٢ً َا  ٜػتشًـ ايكشاب

 . (12)«اهلل عِٓٗ ْٝعّا ٞضن ,ٜطٜٚ٘ ي٘

 

 ٙ:ٜٚٔطزٴ ع٢ً َا ازٸعا

ٚٸ٫ّ ٕٸ ْٝع َا ضٴٟٚ َٔ أسازٜح ٗ إٓع َٔ تسٜٚٔ اؿسٜح ؾاقسٷ ي٬عتباض; : »أ إ

ٕٸ احملٚككٌ َٔ عًُا٤ ايػٓٸ١ ٫ ٜذلزٻ زٕٚ ٗ نعـ ٖصٙ ا٭سازٜح, غ٣ٛ سسٜحٺ ضٚاٙ ؾإ

ٟٸ  . (13)«أبٛ غعٝس اـسض

ٞٸ: ٚيٝؼ ٖٓاى سسٜحٷ ٚاسسٷ قشٝضٷ ٗ » ٜكٍٛ ايسنتٛض َكطؿ٢ ا٭عُٛ

ٟٸ ضنٞ اهلل عٓ٘, َع َا ؾٝٗا َٔ نطا١ٖٝ  ِٸ إ٫ٓ ضٚا١ٜ أبٞ غعٝس اـسض ايهتاب, ايًٗ

 . (14)«ٗ ٚقؿٗا ٚضؾعٗا, ٚنصيو إع٢ٓ إطاز َٓٗا خ٬فٺ

ُٳ ,ايكطإٓ ٫ٓإ ٦ّاؾٝ ٫ٞ تهتبٛا عٓٸ: |قاٍ ضغٍٛ اهلل»ٖٚصا اؿسٜح ٖٛ: »  ٔٵؾ

ٖٚصا  .ٚقس ضٴٟٚ ٖصا اؿسٜح بأيؿاٚ كتًؿ١ .(15)«٘ٴشٴُٵٝٳغرل ايكطإٓ ؾًِ ٦ّاؾٝ ٞنتب عٓٸ

ٍٸ ع٢ً عسّ ايسٓق١ ٗ نب٘ اؿسٜح إصنٛض  .(16)«ا٫خت٬ف ٗ ايٓكٌ ٜس

ٕٸ اؿسٜح إصنٛض َٛقٛفٷ, َع٢ٓ أْٸ٘ » ٚقس ٚقع ا٫خت٬ف بٌ احملسِّثٌ ٗ أ

ٟٸ, ٫ إٍ ايٓيبٸ  , أٚ َطؾٛعٷ, َع٢ٓ أْٸ٘ َٓػٛبٷ إٍ|َٓػٛبٷ إٍ أبٞ غعٝس اـسض

ِٷ .|ايٓيبٸ  . (17)«ٚشلصا ا٫خت٬ف تاضٜذٷ قسٜ
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ٕٸ سسٜح أبٞ غعٝس » ٕٸ بعض ايعًُا٤ ٜط٣ أ ُٸس أبٛ ظٖٛ: ع٢ً أ ٜكٍٛ ايؿٝذ ق

ٟٸ|ٖصا َٛقٛفٷ عًٝ٘, ٚيٝؼ َٔ ن٬ّ ايٓيبٸ  .(18)«, قاٍ شيو ايبداض

ٕٸ سسٜح أبٞ » ٞٸ أٜهّا إٍ بعض َتكسَِّٞ احملسِّثٌ أ ٔٴ سذط ايعػك٬ْ ْٚػب اب

 |ُا إشا قاضْٸاٙ َع ا٭سازٜح اييت أغٓست إٍ ضغٍٛ اهللَٛقٛفٷ, غٝٻ غعٝس ٖصا

ٕٸ سسٜح أبٞ غعٝس ٖصا َٛقٛفٷ  ِٸ قاٍ: إ عًٝ٘, ؾ٬ ٜكضٸ  ايهتاب١ ٚضٓغبت ؾٝٗا, ث

 .(19)«ا٫ستذاز ب٘

ُٓا قسٚض َجٌ ٖصا اؿسٜح ؾٌٗ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايػطض َٓ٘ يٛ غًٖ: »ٚثاّْٝا

 إٓع َٔ تسٜٚٔ اؿسٜح؟

ٚٸ ٕٸ أ ٕٓا غٴإ ٕٸ أبا غعٝس ْؿػ٘  ٦ٌ عٔ غبب ٍ َا ٜبعح ع٢ً ايتؿهٝو ٗ شيو ٖٛ أ

ٍٸ ٗ َكاّ (20)«٫ ْهتبهِ, ٫ٚ لعًٗا َكاسـ»عسّ ايتسٜٚٔ قاٍ:  , ٚمل ٜػتس

 .|اؾٛاب عسٜح ضغٍٛ اهلل

ٕٸ ايٓٗٞ ايٛاضز ٗ سسٜح  َٚٔ ٖٓا ؾكس شٖب ْاع١ْ َٔ احملسِّثٌ إٍ ايكٍٛ بأ

ٟٸ نإ   . (21)«ٚاسس٠ ّْٗٝا عٔ نتابت٘ َع ايكطإٓ ٗ قؿش١ٺأبٞ غعٝس اـسض

ُٜ»: قاٍ ْؿؼٴ شيو ايباسح ٗ َٛنٕع آخط: ٚثايجّا ٔٴ ٚض٣ٚ ساؾ عبس  إػطب اب

ٞٸ ,ايدلٸ ٕٸ :عٔ عط٠ٚ ,«إسخٌ»ٗ  ٚايبٝٗك ؾاغتؿت٢  ,عُط أضاز إٔ ٜهتب ايػٓٔ أ

 ,ؾأؾاضٚا عًٝ٘ إٔ ٜهتبٗا ـ, ؾاغتؿاض ٞٸ:ٚضٚا١ٜ ايبٝٗك ـ أقشاب ضغٍٛ اهلل ٗ شيو

ِٸؾطؿل عُط ٜػتدرل اهلل ؾٗطّا أضٜس  نٓتٴ ٞٚقس ععّ اهلل ي٘, ؾكاٍ: إْٸ أقبض َّٜٛا , ث

 ,ٛا عًٝٗاؾأنبٸ ,ناْٛا قبًهِ نتبٛا نتبّا قَّٛا شنطتٴ ٞإٔ أنتب ايػٓٔ, ٚإْٸ

٫  :ٞٸٚضٚا١ٜ ايبٝٗكـ  أبسّا ٤ٞٺٚاهلل ٫ أؾٛب نتاب اهلل بؿ ٞٚتطنٛا نتاب اهلل, ٚإْٸ

  .ـ أبسّا ٤ٞٺأيبؼ نتاب اهلل بؿ

ٕٸ :ٚعٔ و٢ٝ بٔ دعس٠ ِٸ ,١عُط بٔ اـطاب أضاز إٔ ٜهتب ايػٓٸ أ بسا ي٘ إٔ ٫  ث

ِٸ ,ٜهتبٗا ٝٳ ٤ٞنإ عٓسٙ ؾ ٔٵَٳ :َكاضنتب ٗ ا٭ ث  . ٘ٴشٴُٵؾً

ٔٴ ُٸ عٔ عبس اهلل بٔ ايع٤٬ قاٍ: غأيتٴ»غعس  ٚض٣ٚ اب  ًُٞس إٔ ٜٴايكاغِ بٔ ق

ٕٸ ٞٻعً ؾأْؿس ايٓاؽ  ,سازٜح نجطت ع٢ً عٗس عُط بٔ اـطابا٭ أسازٜح, ؾكاٍ: إ

ُٸ ,إٔ ٜأتٛٙ بٗا ِٸ ,ٙ بٗا أَط بتشطٜكٗاٛٵا أتٳؾً  :قاٍ: َجٓا٠ نُجٓا٠ أٌٖ ايهتاب, قاٍ ث

ُٸ  . (23)«(22)«إٔ أنتب سسٜجّا س ٦َٜٛصٺؾُٓعين ايٓاؽ ايكاغِ بٔ ق
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عٔ نتاب١  |َع ْٗٞ ايٓيبٸ ؾهٝـ ٜٴؿيت, أٚ ٜٴؿرل, ايكشاب١ُ بهتاب١ ايػٓٔ

عٔ نتابتٗا؟!, بٌ  |سسٜج٘؟!, بٌ نٝـ ٜبسٚ يعُط إٔ ٜهتبٗا َع عًُ٘ بٓٗٞ ايٓيبٸ

ؾأْؿس »نٝـ نجٴطت ا٭سازٜح ـ ٚإككٛز نتابتٗا ٗ قطاطٝؼ; يكٛي٘ بعس شيو: 

ُٸ ,ايٓاؽ إٔ ٜأتٛٙ بٗا  |ـ ع٢ً عٗس عُط َع نٕٛ ايٓيبٸ« ٙ بٗا أَط بتشطٜكٗاٛٵا أتٳؾً

ٕٸ ايكشاب١ ناْٛا ًٜتعَٕٛ عَُّٛا بٓٛاٖٞ ضغٍٛ  قس ٢ْٗ عٔ نتابتٗا, َع ايعًِ أ

ٍٸ ع٢ً شيو؟!  (24), ٚٗ سسٜح ؼطِٜ اـُط|اهلل  َا ٜس

, |بٞ اؿسٜح عٔ ضغٍٛ اهللأْع  :قايت عا٥ؿ١» «:اٚتصنط٠ اؿٓؿ»بٌ ٗ 

ُٻ :قايت ,ب نجرلّاؾبات يًٝت٘ ٜتكًٖ ,ٚناْت ٔػُا١٥ سسٜحٺ ب أتتكًٖ :تٴؾكً ,ينؾػ

ُٸ ٤ٞٺأٚ يؿ ,يؿه٣ٛٶ ٝٸأٟ بٴ :قبض قاٍأا بًػو؟ ؾً ُٸ ,١ٓ  ,عٓسى سازٜح اييتا٭ ًٖٞ

 ,َٛت ٖٚٞ عٓسٟإٔ أ خؿٝتٴ :ٗا؟ قاٍتٳسطِقأ ِٳيٹ :قٗا, ؾكًتٴؾسعا بٓاض ؾشطٻ ,٘ بٗاؾذ٦تٴ

ٌٕأؾٝهٕٛ ؾٝٗا   ,ثينٚمل ٜهٔ نُا سسٻطب٘ص  ٘ ٚٚثكتٴقس ا٥تُٓتٴ سازٜح عٔ ضد

 . (25)«شاى ْكًتٴنٕٛ قس أؾ

ٚٸٍ ٔػُا١٥ سسٜحٺ»إشٕ  ٌٷ نافٺ ع٢ً عسّ ؾكس ْع اـًٝؿ١ ا٭ , ٖٚصا زيٝ

ٕٞ ٞٷ |َٓ٘ ٚضٚز ْٗ ٚٻٕ َٔ  ؾٝ٘; إش يٛ نإ قس قسض ْٗ ٚٻٕ اـًٝؿ١ َا ز غابل ٕا ز

 أسازٜح.

ٚيٛ تٓعٻيٓا ٚقًٓا بٛضٚز إٓع عٔ ايتسٜٚٔ عَُّٛا, ٚعٔ ايػٓٸ١ خكٛقّا, ؾُا َع٢ٓ 

َٔ أْٸ٘ أَط إػًٌُ بهتاب١ ا٭سهاّ اييت قاشلا ّٜٛ ؾتض  |َا قضٸ عٓ٘

, أٚ أْٸ٘ بعس ٖذطت٘ َٔ إس١ٜٓ أَط بهتاب١ أسهاّ ايعنا٠ َٚكازٜطٖا, (26)َٓه١ط؟!ص

ٝٵٔ ٗ بٝت أبٞ بهط ايكسٸٜل ٚأبٞ بهط بٔ  ٝٵٔ, ٚبكٝتا قؿٛٚتٳ ؾُهتب ٗ قشٝؿتٳ

, ٚقٛي٘: (28)«زطٳتبٛا ٫ٚ سٳان: »|, َٚا َع٢ٓ َا ثبت َٔ قٛي٘(27)عُطٚ بٔ سعّط؟!ص

, ٚقٛي٘: (30)«سلٌّ ٫ٓإْؿػٞ بٝسٙ َا خطز َٓ٘ ٟ ؾٛايص انتبٵ», ٚقٛي٘: (29)«قِّسٚا»

 .(32)«ط؟!ص(31)«بُٝٝٓو ع٢ً سؿٛو ٔٵاغتعٹ»

ٕٸ ايٓيبٸ قًٛات اهلل عًٝ٘ مل هعٌ ؿسٜج٘ نتٸابّا »َٚٔ ٖٓا ؾٓشٔ قس ْٛاؾك٘ ٗ  أ

ٝٸّا |اٱؾاض٠ إٍ أْٸ٘, َع (33)«نُا دعٌ يًكطإٓ اؿهِٝ  ×أَط أَرل إ٪ٌَٓ عً

 .(34)بهتاب١ َا ٜٴًُٝ٘ عًٝ٘
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ٕٸ  غرل أْٸٓا ْؿٓو ٗ نٕٛ أسازٜح ايٓٗٞ ٖٞ ا٭قضٸ ٚا٭ق٣ٛ, ٌِٚٝ إٍ أ

ٛٻٍ عًٝٗا ايكشاب١ ٗ غًٛنِٗ,  |أسازٜح اؿحٸ ع٢ً نتاب١ أقٛاي٘ ٖٞ اييت ع

 .(35)ْٸٗا خاقٸ١ْ َٛاضزٖاْٚٛطٚا إٍ ضٚاٜات ايٓٗٞ ـ ع٢ً ؾطض قسٚضٖا ـ ع٢ً أ

ِّ ٕٸ ايكشاب١ ٜع يٕٛ ع٢ً ضٚاٜات ايٓٗٞ عٔ نتاب١ اؿسٜح, ٚيٛ اعتكسْا بأ

ِٝٗ ٗٵَهاؾّا إٍ غًٛنِٗ ٗ عسّ ضغبتِٗ ٗ ايتشسٜح, بٌ ٗ ضغبتِٗ عٓ٘, بٌ ٗ ْٳ

ُٸس ضؾٝس ضنا,  عٓ٘; اعتُازّا ع٢ً شيو ايٓٗٞ, يذلدٻض َٔ شيو, نُا ٜكٍٛ ق

َٸّا زا٥ُّا نايكطإٓ, ٚيٛ ناْٛا نِْٛٗ مل ٜطٜسٚا » إٔ هعًٛا ا٭سازٜح نًٓٗا زٹّٜٓا عا

أْٸ٘ ٜطٜس شيو يهتبٛا, ٚ٭َطٚا بايهتاب١, ٚؾُع ايطاؾسٕٚ َا  |ؾُٗٛا عٔ ايٓيبٸ

ُٸاشلِ يٝبًٓػٛٙ, ٜٚعًُٛا ب٘  .(36)«ُنتب, ٚنبطٛا َا ٚثكٛا ب٘, ٚأضغًٛٙ إٍ ع

ٕٸ ايٓيبٸ َٸّا هعٌ أسازٜج٘ نًٓٗا ز ٜٴٔطزٵ إٔ مل |ٖٚٓا ْػأٍ: ٌٖ قشٝضٷ أ ّٜٓا عا

 زا٥ُّا نايكطإٓ؟!

ِٕ إٔ ٜعتكس بصيو بعس ٚضٚز اٯٜات ايهجرل٠ اٯَط٠ بإطاع١ اهلل  ٌٖٚ ّهٔ ٕػً

|ٚإطاع١ ايطغٍٛ
|ب١ يٮخص َا آتاْا ايطغٍٛ, ٚإٛد(37)

, ٚاٯَط٠ بايطزٸ إٍ (38)

 , إخل؟!(39)عٓس ايتٓاظع |ايطغٍٛ

ُٸس ٕٸ اَتٓاع »أبٛ ظٖٛ ٗ ٖصا اجملاٍ, سٝح قاٍ:  َٚا أسػٔ َا قاي٘ ايؿٝذ ق إ

عٔ  |بعض ايكشاب١ عٔ نتاب١ اؿسٜح, َٚٓعِٗ َٓٗا, مل ٜهٔ غبب٘ ْٗٞ ايٓيبٸ

ٕٸ اٯثاض ايٛاضز٠ عِٓٗ ٗ إٓع, أٚ ا٫َتٓاع, َٔ نتاب١ اؿسٜح  نتاب١ اؿسٜح; بسيٌٝ أ

تؿتػٌ ايٓاؽ بٗا عٔ  مل ٜٴٓكٌ ؾٝٗا ايتعًٌٝ بصيو, ٚإْٸُا ناْٛا ٜعًًٕٚٛ َداؾ١ إٔ

 . (40)«نتاب اهلل, أٚ غرل شيو َٔ ا٭غطاض

 

ٕٸ ْػب١ َٓع ايتسٜٚٔ ٚايتشسٜح إٍ ضغٍٛ اهلل َا ٖٛ إ٫ٓ َػايط١ْ ٜٗسف َٓٗا » إ

ٛٻ١ٖ تكٜٛط اٱغ٬ّ بكٛض٠ٺ  .(41)«َؿ

ٜٳ |ٚعًٝ٘ ؾٓشٔ ْعتكس بأْٸ٘ ٘ٳ ٓٵقس سحٸ إػًٌُ ع٢ً نتاب١ اؿسٜح, ٚمل 

ٕٵ نإ قس قسض َٓ٘عٓٗا,  ٞٷ ؾٗٛ خامٷ َٛضزٙ, ٫ٚ ٜتعسٸاٙ إٍ غرلٙ. |ٚإ ْٗ 
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ٕٸ ١ًّْ َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل ناْٛا قس نتبٛا سسٜج٘ ٗ  |قس عطؾٓا أ

ٚٵا ٗ شيو نٳ ٞٷ, َٚا  |طّا أٚ كايؿ١ّ يٓٗٝ٘ٝٵسٝات٘, أٚ عكب ٚؾات٘, ٚمل ٜطٳ ٕٵ نإ ْٗ إ

, ايصٟ ناْٛا ٜعسٸْٚ٘ َكسضّا َٔ َكازض |شيو إ٫ٓ اٖتُاَّا َِٓٗ عسٜح ضغٍٛ اهلل

ٞٸ.  ايتؿطٜع اٱغ٬َ

ٟٷ آخط ٕٸ اـًؿا٤ َٔ بعسٙ نإ شلِ ضأ  :غرل أ

|أبٛ بهط ٢ٜٗٓ ايٓاؽ عٔ ايتشسٜح عٔ ضغٍٛ اهللاـًٝؿ١ ا٭ٍٚ ؾٗا ٖٛ 
(42).  

ِٸ عُط بٔ اـٓطاب ٜأَط ايٓاؽ اـًٝؿ١ ايجاْٞ ٖٚا ٖٛ  ٚٻْات, ث إٔ ٜأتٛٙ بتًو إس

, ٜٚؿكس إػًُٕٛ بصيو ثط٠ّٚ ع١ُّٝٛ ع٢ً َػت٣ٛ ايتؿطٜعات (43)مطٳٜأَط بتشطٜكٗا, ؾتٴشٵ

 اٱشلٝٸ١.

َٴٓعٛا بعس ٚؾا٠ ضغٍٛ اهللٖٚهصا ٜتٻ ٕٸ إػًٌُ  َٔ ْكٌ اؿسٜح,  |هض يٓا أ

 َٚٔ تسٜٚٓ٘. 

ٗ َٓاقؿتٗا إٍ زضاغ١ٺ , ْذلى اـٛض (44)بأغبابٺ عسٜس٠ ٚقس عٴًٌٚ ٖصا إٓع

 أخط٣.

ٍٕ ٟٸ سا َٛط ايتشسٜح » ٚع٢ً أ ِٸ سٳ ٚٻٕ اؿسٜح, ث ٚٸٍ ز ٕٸ اـًٝؿ١ ا٭ ٚاٖطٴ ا٭َط أ

ٖٓا انططٸ بعض  ٚٸ٫ّ, ٚبعس إٔ َٓع ايتشسٜح تهاعؿت اؿاد١ يتسٜٚٔ اٯثاض ايٓبٜٛٸ١,  أ

ِّ يو ثٓٸ٢ ْٛا َػُٛعاتِٗ, ٚوتؿٛٛا بٗا يٮدٝاٍ ايكاز١َ, ٚيصايكشاب١ إٍ إٔ ٜس

 .(45)«اـًٝؿ١ أبٛ بهط َٓع تسٜٚٔ اؿسٜح بعس َٓع٘ ايتشسٜح

ْٚٗر عُط, ٚعجُإ, ٚأغًبٴ خًؿا٤ بين أَٝٸ١, ْٗرٳ أبٞ بهط ٗ َٓع ايتشسٜح 

ٚايتسٜٚٔ, ٖٚهصا خطز تسٜٚٔ اؿسٜح َٔ إطاض ايػٝاغ١ ايطزلٝٸ١ يًسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١, 

ٟټ أسسٺ ع٢ً تسٜٚٔ  ـٺ خاقٸ١ٺعُٵا٭سازٜح, ٚدٳٚمل ٜهٔ هط٩ أ  بٗا. ٗا ٗ قش

ٕٸ قا٫ٚتِٗ تًو مل تٳ لشٛا ٗ َٓع »لٳ ايٓذاح ايصٟ ناْٛا ٜطًبْٛ٘, ؾكس ًِغرل أ

ايتسٜٚٔ لاسّا نبرلّا, ٚيهٓٸِٗ مل ٜٴ٬قٛا َجٌ ٖصا ايٓذاح ٗ َٓع ايتشسٜح, 

ٕٵ ناْٛا قسِٛؾايكشاب١ُ, ٚايتابعٕٛ, ٚتابعٛ ايتابعٌ, مل ًٜتعَٛا َع  ط ايتشسٜح, ٚإ

 . (46)«تٛاٖطٚا با٫ْكطاف عٔ ايتسٜٚٔ
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ٖٚصا َا ٜ٪ٚنسٙ سبؼٴ عُط يعسزٺ َٔ ايكشاب١; عذٸ١ أْٸِٗ ٜٴهجطٕٚ اؿسٜح 

|عٔ ضغٍٛ اهلل
(47) . 

 

ٕٸ إػًٌُ ناْٛا ٜتٓاقًٕٛ اؿسٜح ؾؿاّٖا ٚضٚا١ّٜ, غرل آبٌٗ ٖٚهصا ٜتٻ هض أ

 بٓٗٞ أبٞ بهط ٚعُط عٔ ايتشسٜح.

ٕٸ  ٚٻْات, أٚ أْٸ٘ قس عاز ـ غطٸّا ـ ٚنأ بعضٳ ايكشاب١ مل ٜٴػًِٚ عُط َا يسٜ٘ َٔ إس

ٔٵ غٝأتٞ بعسٙ َٔ إػًٌُ.  َٕ ٚٻْٗا َٔ سؿٛ٘, ٚاستؿٜ بٗا   ؾس

ٚبعضٴ ايكشاب١, ٚايتابعٌ, ٚتابعِٝٗ, عُسٚا غطٸّا إٍ تسٜٚٔ ا٭سازٜح اييت 

 . |نإ ٜٴًكٝٗا إيِٝٗ أقشاب ضغٍٛ اهلل

ٝٸ١ ٭قشاب ضغٍٛ ؾٛٗطت بػبب  ٚٻْات اؿسٜج شيو نًٚ٘ فُٛع١ْ َٔ إس

 , ٚايتابعٌ, ٚتابعِٝٗ.|اهلل

ٞٸ» , سٝح إْٸ٘ ٚع٢ ٚسؿٜ ×ٚٗ طًٝع١ أٚي٦و ايكشاب١ اٱَاّ طأَرل إ٪ٌَٓص عً

ٌٸ َا قاي٘ ايطغٍٛ ٔٵ قٓٻـ ٗ أسازٜح ايطغٍٛ |ن َٳ ٚٸٍ   . (48)«|ي٘, ٚنإ أ

, ُطُٛيٗا غبعٕٛ  قشٝؿ١ٺ نبرل٠ٺنًٖٗا ٗ |أسازٜح ايٓيبٸ ×ٚقس نتب

 ^, ٚناْت تٴعطٳف عٓس أٌٖ ايبٝت|ٚإ٤٬َٹ ضغٍٛ اهلل ×٘شضاعّا, غٚط

 .(49)باؾاَع١

ٞٸ»  ×نإ ٜعًٚك٘ ,«ايكشٝؿ١»نتابٷ آخط ٗ ايسٜات, زلٸاٙ  ×ٚيٲَاّ عً

ٟټ ٗ   . (51)«(50)عٔ ٖصٙ ايكشٝؿ١« قشٝش٘»بكطاب غٝؿ٘, ٚقس ض٣ٚ ايبداض

ٔٵ دسٻ ٗ » ٖٖ ُٸ٢ ٚ نتاب١ اؿسٜح ؾاط١ُ ايعٖطا٤ غ٬ّ اهلل عًٝٗا, ٚنتابٗا ٜٴػ

 .(52)««َكشـ ؾاط١ُ»

, ٚقٓٻـ ٗ ا٭سهاّ |ٚبعس أَرل إ٪ٌَٓ دا٤ أبٛ ضاؾع, ٍَٛ ضغٍٛ اهلل»

 .(53)ٚايػٓٔ

ٟٸط ُٸس ٞٸ احمل ٖـص, قٓٻـ 32َٚٔ إكِّؿٌ ا٭ٚا٥ٌ أبٛ عبس اهلل غًُإ ايؿاضغ

ٞٸ ايصٟ بعج٘ ًَو ايطّٚ إٍ ايٓيبٸنتاب سسٜح اؾاثًٝل   .(55)«(54)ايطَٚ

ٟٸ)(56)ٖـ(18َِٚٓٗ: َعاش بٔ دبٌ) ٞٸ بٔ نعب ا٭ْكاض , عبس اهلل بٔ (57)ٖـ(22, أب
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ٞٸ) ٞٸ)(59)ٖـ(45, ظٜس بٔ ثابت)(58)ٖـ(32َػعٛز اشلصي , عبس (60)ٖـ(59, أبٛ ٖطٜط٠ ايسٚغ

اهلل بٔ , عبس (62)ٖـ(68, ظٜس بٔ أضقِ)(61)ٖـ(65اهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام)

, ٚدابط بٔ عبس اهلل (64)ٖـ(74, عبس اهلل بٔ عُط بٔ اـٓطاب)(63)ٖـ(68عبٸاؽ)

ٟٸ)   .(65)ٖـ(78ا٭ْكاض

ٌِّ ٗ ساٍ ٖ٪٤٫ ايكشاب١ ٚايتابعٌ أْٸِٗ مل ٜهْٛٛا ْٝعّا َٔ  ٜٚٛٗط يًُتأ

ٞٸ ٗٳِ أتباع اـًؿا٤ بايتٛٗقـ ×ؾٝع١ اٱَاّ عً ٜٴتٻ , َٚٔ ٖٓا مل ٜهٔ َٔ اٱْكاف إٔ 

ٞٸ عٔ اغتُطاضِٖ ٗ تسٜٚٔ سسٜح ضغٍٛ  ×ايتسٜٚٔ, ٜٚٴٓػب إٍ أتباع اٱَاّ عً

 .|اهلل

 

ٞٳ ٕٸ ْٗ ٚٵا أ ٕٸ نجرلّا َٔ ايكشاب١ مل ٜطٳ عٔ نتاب١  |ضغٍٛ اهلل ؾايكشٝضٴ أ

ٚٵا ؾٝ٘ ّْٗٝا خاقٸّا ٗ ٚطٚفٺ ٌّ, بٌ ضَأ ٞٷ عا ٞٷ ـ ْٗ ٕٵ نإ ْٗ خاقٸ١, ٚعًٝ٘ ؾكس  سسٜج٘ ـ إ

ٚٻْٛا سسٜج٘ ٚٻْات  ز ـٺ خاقٸ١ٺ, استؿٛٛا بٗا ٭ْؿػِٗ, اييت مل تػُض بٗصٙ إس ٗ قش

 ستٸ٢ يًدًٝؿ١ ايجاْٞ سٌ أَط أقشابٗا بإٔ ٜأتٛٙ بٗا.

 

ٝٸ١ ٭تباع اـًؿا٤ ط١ًٝ َطس١ً َٓع ايتسٜٚٔ ضزلٝٸّا  ٚٻْات اؿسٜج ٚي٦ٔ قًٖت إس

ٝٸ١ ٭تباع أٌٖ ايبٝتبا ٚٻْات اؿسٜج ٕٸ أتباع اـًؿا٤ ناْٛا  ^يٓػب١ يًُس ؾُا شيو إ٫ٓ ٭

ٚٵٕ اؿذِّ ُٸٕٛ بتسٜٚٓ٘ خاقٸ١ّ, ٚنإ  |ٝٸ١ ؿسٜح ضغٍٛ اهللٜطٳ ؾك٘, ؾهاْٛا ٜٗت

ٕٸ ضغٍٛ اهلل»ايهجرلٕٚ َِٓٗ  ىط٧ ٜٚكٝب, ٚقس ٜتهًِٖ ٗ ايػهب  |ٜعتكسٕٚ بأ

 .(67)«(66)ناَا ٫ ٜتهًُٖ٘ ٗ ساي١ ايط

ٚٵٕ ٗ ضغٍٛ اهلل ^بُٝٓا نإ أتباع أٌٖ ايبٝت اٱْػإ ايصٟ ٫ ٜكٍٛ  |ٜطٳ

ٛٳ٣ ﴿إ٫ٓ اؿلٸ, نُا دا٤ بصيو ايتٓعٌٜ:  ٗٳ ٔٵ اِي ٓٵطٹلٴ عٳ َٳا ٜٳ ٞٷ ٜٴٛسٳ٢ *ٚٳ ٚٳسٵ ٛٳ ٔإ٫ٖ  ٖٴ ٕٵ   ﴾ٔإ

ُٸ١ ا٫ثين عؿط(4ـ  3)ايٓذِ:  ٚٵٕ شيو أٜهّا ٗ ا٭٥ َٔ بعسٙ, ٖٚهصا  ^, ٚناْٛا ٜطٳ

ٛٵا ب٘ أسازٜح ضغٍٛ اهلل ٛٵا أسازٜجِٗ بٓؿؼ ا٫ٖتُاّ ايصٟ تًٖك ٚٻْٛا |تًٖك , ؾس

ٚٻْٛا أسازٜج٘ ^أسازٜجِٗ ٌّ نبرلٷ, |نُا ز , ؾادتُع شلِ بصيو تطاخٷ سسٜج
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ٚٻْات أتباع اـًؿا٤ ٗ اؿسٜح.  بايكٝاؽ إٍ َس

ُٸ ^َٚٔ أتباع أٌٖ ايبٝت ٚٻْٛا أسازٜح ا٭٥ ٗ ؾذل٠ َٓع ايتسٜٚٔ:  ^١ايصٜٔ ز

ٞٸ بٔ أبٞ ضاؾع(69), عبٝس اهلل بٔ أبٞ ضاؾع(68)اَ٭قبؼ بٔ ْٴبات١ , ضبٝع١ بٔ (70), عً

 . (72), ٚغٴًِٝ بٔ قٝؼ(71)غٴُٝع

أضبعُا١٥ »ؾك٘  ×ٚغرلٴِٖ نجرلٷ دسٸّا, ستٸ٢ يكس قٴِّـ عٔ اٱَاّ ايكازم

 .(73)«(ا٭قٍٛ ا٭ضبعُا١٥ـ )نتاب, عٴطَؾتٵ عٓس ايؿٝع١ ب

 

ٕٸ تسٜٚٔ إػًٌُ يًشسٜح بسأ َٓص قسض اٱغ٬ّ, أٟ ٗ عٗس ضغٍٛ اهلل , |إ

ٕٸ سٓهاّ ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ سٹِكب١ ط١ًٜٛٺ َٔ  .ٚاغتُطٸ زٕٚ اْكطإع إٍ َٜٛٓا ٖصا غرل أ

سٹَكبٗا َٓعٛا ايتشسٜح ٚتسٜٚٔ ا٭سازٜح, عٝح غسا ايتسٜٚٔ كايٹؿّا يػٝاغ١ ايسٚي١ 

ٞٸ مل ّٓع ايهجرل َٔ ايكشاب١ ٚايتابعٌ ٚتابعِٝٗ َٔ  .ايطزلٝٸ١ ٔٻ ٖصا إٓع ايطزل ٚيه

ـٺ خاقٸ١ٺ, تٓاقًتٗا ا٭دٝاٍ ؾُٝا بعس,  ٟٸ ٗ قش ٟٸ ٚايٛيٛ تسٜٚٔ اؿسٜح ايٓبٛ

ُٸ١ٺ ٞٸ. |ٗ َعطؾ١ َا دا٤ ب٘ ايٓيبٸ ٚاعتُستٗا نُطادع َٗ  َٔ ايتؿطٜع اٱغ٬َ

 

|

ٝٸ١ تسٜٚٔ اؿسٜح قس بسأت ٗ عٗس ضغٍٛ اهلل ٕٸ عًُ ٕٸ نجرلّا |عطؾٓا أ , ٚأ

ـٺ; يتهٕٛ َطدعّا ي٘ ؾُٝا بعس. |َٔ ايكشاب١ قس نتب َا زلع٘ َٓ٘  ٗ قش

 

ٕٸ  |َٓع اـًؿا٤ٴ ايج٬ث١ُ ْكٌ سسٜج٘ |بعس ٚؾا٠ ضغٍٛ اهلل ٚتسٜٚٓ٘, إ٫ٓ أ

بعض ايكشاب١ استؿٛٛا ٭ْؿػِٗ َا نتبٛٙ, ٚخايـ بعهٴِٗ أٚاَط اـًٝؿ١, ؾهتبٛا 

ٕٸ شيو ايتسٜٚٔ بكٞ ٗ إطاض قا٫ٚتٺ ٟٸ, غرل أ ق١ًًٝ ٚغطٸٜٸ١  غطٸّا بعض اؿسٜح ايٓبٛ

ٟٸ.  يتسٜٚٔ اؿسٜح ايٓبٛ



 

 االجتهاد والتجديد 

ٟٸ, ْٗر خًؿا٤ٴ بين أَٝٸ١ ْٗرٳ أغ٬ؾِٗ ٗ َٓع ت ٚاغتُطٸت »سٜٚٔ اؿسٜح ايٓبٛ

ٟٸ, ٚبايتشسٜس إٍ ظَٔ عُط بٔ  ٚٸٍ اشلذط ٞٸ قا١ُّ٥ ستٸ٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ا٭ غٝاغ١ُ إٓع ايطزل

ايصٟ أَط ظُع اؿسٜح ٚتسٜٚٓ٘ ضزلٝٸّا, ٚأقسض أَطٙ بصيو ٫بٔ », (74)«عبس ايععٜع

ٟٸ  .(75)«سعّ ا٭ْكاض

ٞٸ:  َٸا ابتسا٤ تسٜٚٔ اؿسٜح ؾإ»ٜكٍٛ ايػٝٛط ْٸ٘ ٚقع ٗ ضأؽ إا١٥, ٗ خ٬ؾ١ ٚأ

 . (76)«عُط بٔ عبس ايععٜع بأَطٙ

ُٸ ,(77)«أإٛٓط»ٚقاٍ َايو ٗ » عُط بٔ عبس ايععٜع  ٕٸإس بٔ اؿػٔ: ضٚا١ٜ ق

 ,إٔ اْٛط َا نإ َٔ سسٜح ضغٍٛ اهلل, أٚ غٓٓ٘ بهط بٔ سعّ ٞنتب إٍ أب

زضٚؽ ايعًِ ٚشٖاب ايعًُا٤, ٚأٚقاٙ إٔ ٜهتب ي٘ َا عٓس  تٴِؿخ ٞؾإْٸ ٞ;ؾانتب٘ ي

ٚايكاغِ بٔ  ـاهلل عٓٗا  ٞٚناْت تًُٝص٠ عا٥ؿ١ ضن ـ١ ْكاضٜٸعُط٠ بٓت عبس ايطٓٔ ا٭

 .(78)«بهط ٞقُس بٔ أب

ٔٴ» عبس ايععٜع ٚقس نتب ابٔ سعّ نتبّا ٚمل ٜبعح بٗا إيٝ٘  ٚقس تٛٓؾٞ اب

 . (79)«بعسٴ

ٕٜٓٚبسٚ أْٸ» ٝٸا عادًت إ٘  ١ عُط بٔ عبس ايععٜع اْكطف ابٔ سعّ عٔ نتاب١ ٓ

ٕٓاؿسٜح, ٚغاقٸ ٢ بعس عُط بٔ عبس ايععٜع غ١ٓ ا ععي٘ ٜعٜس بٔ عبس إًو عٓسَا تٛٓي١ 

ٌټ ٖـ,101 ٚؾذلت سطن١  .بهط ٞناْٛا ٜهتبٕٛ َع أب ٔٵَٳ ٚنصيو اْكطف ن

َط ابٔ ؾٗاب ٗ ٖصا ا٭ ؾذسٻ  ,ٖـ٢105 ٖؿاّ بٔ عبس إًو غ١ٓ إٍ إٔ تٛٓي ,ايتسٜٚٔ

ٟٸ   .(80)«ايعٖط

ٟٸ ,َعُط»ٚقس سسٸخ  ٢ أنطٖٓا ستٸ ,اب ايعًِا ْهطٙ نتٸنٓٸ :قاٍ عٔ ايعٖط

 .(81)«َٔ إػًٌُ ؾطأٜٓا إٔ ٫ ّٓع٘ أسسٷ ,َطا٤عًٝ٘ ٖ٪٤٫ ا٭

ٟٸ اهلل إش نتبٗا  ؾاغتشٝٝتٴ ,ِٗاغتهتبين إًٛى ؾأنتبتٴ»: أٜهّا ٚقاٍ ايعٖط

  .(82)«ٗا يػرلِٖأنتبٳ إٔ ٫إًٛى 

ٞٸ أثطٷ َهتٛبٷ»غرل أْٸ٘  , ا٭َط ايصٟ زؾع (83)«مل ٜكًٓا َٔ ٖصا ايتسٜٚٔ ايػًطاْ

ببعض احملٚككٌ إٍ ايتؿهٝو ٗ اَتجاٍ أَط عُط بٔ عبس ايععٜع بتسٜٚٔ اؿسٜح, بٌ 

ٟٸ  .(84)أْهط سكٍٛ ايتسٜٚٔ قبٌ ْٗا١ٜ ايعكط ا٭َٛ



 االجتهاد والتجديد

ٕٸ نتاب١ اؿسٜح بسَأ ٓص ظَٔ ٖؿاّ بٔ عبس إًو, ٚع٢ً ؾع٬ّ َ تٵٚاٱْكاف أ

ٟٸ, ايصٟ أقطٸ ٖٛ ْؿػ٘ بهتاب١ اؿسٜح, سٝح ٜكٍٛ:  اغتهتبين »ٜس ابٔ ؾٗاب ايعٖط

  .(85)«ٗا يػرلِٖأنتبٳ إٔ ٫اهلل إش نتبٗا إًٛى  ؾاغتشٝٝتٴ ,ِٗإًٛى ؾأنتبتٴ

ٔٵ ٜٓتسبِٗ اـًٝؿ١  َٳ ٕٸ نتاب١ اؿسٜح بكٝت قكٛض٠ّ  ٔٸ ايٛاٖط أ ٚيه

ظٕٚ عٔ نتابت٘; ٫عتٝازِٖ ع٢ً عسَٗا, ٫ ٕٕٓع ٚبكٞ نجرلٷ َٔ ايٓاؽ ٜتشطٻيهتابت٘, 

 ٌ اـًٝؿ١. بٳضزلٛٞ َٔ قٹ

ُٸّا  ٚبعباض٠ٺ أخط٣: مل ٜػتطع أَطٴ اـًٝؿ١ بهتاب١ اؿسٜح إٔ ٜٴشسخ َٓعطؿّا َٗ

فٺ ـ بهتاب١ اؿسٜح ٗ ٛٵٕض ٫ٚ خٳصٳٗ ٖصٙ إػأي١, ٚإْٸُا أخص بعض ايٓاؽ ـ زٕٚ سٳ

ٚٻْاتِٗ, اييت  ِٸ, ٚإْٸٚاسسّا ٫ ؼٌُ عًُّا»َس  ,ٚايٓشٛ ,ٚايؿك٘ ,اؿسٜح ُا ناْت ته

 .(86)«َٚا إٍ شيو ,ٚاـدل ,ٚايًػ١

ٍٕ ٟٸ سا مل ٜكًٓا َٔ نتب اؿسٜح ٗ تًو إطس١ً ـ إٍ ْٗا١ٜ ايعكط  ٚع٢ً أ

ٟټ نتابٺ ٟٸ ـ أ  .ا٭َٛ

ٌٸ ٖصا ا٭َط ٖٛ ايصٟ َأ سٜٚٔ ؾع٬ّ قبٌ ْٗا١ٜ ايعكط بعسّ ٚقٛع ايت ّاِٖ بعهٚٵٚيع

ٟٸ.   ا٭َٛ

 

ٞٸ ٖبٸ»: ٟٸاٍ ايػهٓسضق إٍ تٗصٜب َا نتب ٗ  ايعًُا٤ ٗ ايعكط ايعباغ

ٛٻ ,بٛٙٚتسٜٚٔ َا سؿٜ ٗ ايكسٚض, ٚضتٻ ,ايكشـ ٚنإ َٔ  .ؿٛٙ نتبّاٚقٓٻ ,بٛٙٚب

دعؿط  ٞاـًٝؿ١ أب غباب ٗ إقباٍ ايعًُا٤ ع٢ً ايتكٓٝـ ٗ ٖصا ايعكط سحٸأق٣ٛ ا٭

ُٸًٚٓ٘ ا٭ ,إٓكٛض عًٝ٘   .(87)«١ ايؿكٗا٤ ع٢ً ْع اؿسٜح, ٚايؿك٥٘

ٗ بعض « أإٛٓط»أؾاض ع٢ً َايو بٔ أْؼ إٔ ٜهع نتاب  ٟٖٚٛ ايص»

 . (88)«ايطٚاٜات

غ٬ّ ٗ تسٜٚٔ ؾطع عًُا٤ اٱ ٖـ(143 : ٚٗ ٖصا ايعكط )غ١ٓقاٍ ايصٖيبٸ»ٚ

 ;ٖـ(150 ١ )َات غ١ٓايتكاْٝـ َٓه رٜطٳـ ابٔ دٴؾكٓٻ ,ٚايتؿػرل ,ٚايؿك٘ ,اؿسٜح

ٓٓ ,(156 عطٚب١ )َات غ١ٓ ٞـ غعٝس بٔ أبٚقٓٻ  ,(167 از بٔ غ١ًُ )َات غ١ٓٚ

ـ ٚقٓٻ ;(150 بايهٛؾ١ )َات غ١ٓ ٟـ أبٛ سٓٝؿ١ ايؿك٘ ٚايطأٚقٓٻ ;بايبكط٠ ,ٚغرلُٖا
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ٞٸا٭  بإس١ٜٓ )َات غ١ٓ «أإٛٓط»ـ َايو ٚقٓٻ ;(157 أٚ 156 بايؿاّ )َات غ١ٓ ٚظاع

 ـ َعُط بايُٝٔ )َات غ١ٓٚقٓٻ ;(151 )َات غ١ٓ «ٟإػاظ»ـ ابٔ إغشام ٚقٓٻ ;(179

ٟٸٚقٓٻ ;(153 ِٸ ;(161 )َات غ١ٓ بايهٛؾ١ «اؾاَع»نتاب  ـ غؿٝإ ايجٛض  بعس ٜػرٕل ث

ٚعبس  ,(175 غ١َٓات ـ ايًٝح بٔ غعس )ٚقٓٻ ;(188 نتب٘ )َات غ١ٓ (89)ـ ٖؿاّقٓٻ

ِٸ ,(174 غ١َٓات اهلل بٔ شلٝع١ ) أبٛ ٜٛغـ  ٞٚايكان ,(181 غ١َٓات ابٔ إباضى ) ث

 ,ٚنجط تبٜٛب ايعًِ ٚتسٜٚٓ٘ .(197 غ١َٓات ٚابٔ ٖٚب ) ,(182 غ١َٓات ٜعكٛب )

ِّٚضتِّ ٚقبٌ ٖصا ايعكط نإ غا٥ط  .اّ ايٓاؽ١ ٚايًػ١ ٚايتاضٜذ ٚأٜٸْت نتب ايعطبٝٸبت ٚز

ـٺ ,عٔ سؿُِٕٛٗٛ ٜتهًٖ ايعًُا٤ ٗٴٌ ـ  ,ب١غرل َطتٻقشٝش١  ٜٚطٕٚٚ ايعًِ عٔ قش ؾػ

 .(90)«ؾأخص اؿؿٜ ٜتٓاقل ,ٚهلل اؿُس ـ تٓاٍٚ ايعًِ

ِٸ  إٍ إٔ ضأ٣ بعض  ,َٔ أٌٖ عكطِٖ ٗ ايٓػر ع٢ً َٓٛاشلِ نجرلٷ طٖ٪٤٫ص ت٬»ث

ُٸ  .(91)«ٚشيو ع٢ً ضأؽ إا٥تٌ ,١ّخاقٸ ملسو هيلع هللا ىلص١ َِٓٗ إٔ ٜؿطز سسٜح ايٓيبٸا٭٥

 .(92)««أ َايوَٛٓط» ٜكٌ إيٝٓا َٔ ٖصٙ اجملُٛعات إ٫ٓٚمل »

ٍٕ ٟٸ سا  ,نإ ايتسٜٚٔ ٗ ٖصا ايعكط ّعز اؿسٜح بأقٛاٍ ايكشاب١» ٚع٢ً أ

َٳ ٌٸ(93)نُا قاٍ ابٔ سذط ,بعسِٖ ٔٵٚؾتا٣ٚ ايتابعٌ ٚ ع٢ً شيو إٍ ُاّ  , ٚٚ

 .(94)«إا٥تٌ

 

ِّتٴ ,خط٣أ ايجاْٞ قٛض٠ّدصت ططٜك١ تسٜٚٔ اؿسٜح بعس ايكطٕ تٸا» ض٠ عتدل َتط

ُٸ ٟٸإا غبكتٗا, ٚشيو بع َٔ ؾتا٣ٚ  ٤ٞٷٕ ًٜبػ٘ ؾأبسٕٚ  ,١ّخاقٸ ؾطازٖا اؿسٜح ايٓبٛ

 أٚ غرلٖا.  ,ايكشاب١

 ٗ شيو, َٚٔ نتبِٗ:  ـ ْاع١ْؾكٓٻ

 . ٖـ(197داَع عبس اهلل بٔ ٖٚب) ـ1

 . ٖـ(204َػٓس ايطٝايػٞ)ـ 2

ٞٸ ـ3  . ٖـ(213ايهٛٗ) َػٓس عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ ايعبػ

ٟٸ ـ4  . ٖـ(219)َػٓس عبس اهلل بٔ ايعبرل اؿُٝس

 . ٖـ(228ز بٔ َػطٖس)َػٓس َػسٸ ـ5
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 . ٖـ(235بٔ أبٞ ؾٝب١)اـ َكٓٻـ 6

 . ٖـ(238َػٓس إغشام بٔ ضاٖٜٛ٘)ـ 7

 . ٖـ(241ٓس بٔ سٓبٌ)أَػٓس  ـ8

ٞٸ) ـ9  . (95)«ٖـ(255َػٓس عبس اهلل بٔ عبس ايطٓٔ ايسأضَ

ٟٸ تٵزٳٔطِؾُأؿات قس ٚي٦ٔ ناْت ٖصٙ إػاْٝس ٚإكٓٻ» ؾك٘, ٚمل  يًشسٜح ايٓبٛ

ٗا ناْت ػُع بٌ ايكشٝض ٚايهعٝـ ٚإٛنٛع َٔ ٚيهٓٸ ,قٛاٍ ايكشاب١أؽً٘ ب٘ 

 اؿسٜح. 

ٟٸٕ ٚٗطت طبك١ ايأٍ إايتأيٝـ ع٢ً ٖصا ايُٓ٘  ٚاغتُطٸ , ؾسخٌ ايتسٜٚٔ بداض

ُٸ .مٛ ا٭َاّ خط٠ّٛ ادسٜس٠, ٚخط َطس١ًّ س٦ٓٝصٺ ٚٵضٞ ٖصا اّٚهٔ إٔ ْػ ٚٵض» يسٻ  زٳ

 . «ايتٓكٝض ٚا٫ختٝاض

ايكشاح )إعطٚؾ١ باغِ  ,١ؿت عٓس اؾُٗٛض ايهتب ايػتٸٚيُأٚٗ ٖصٙ ايؿذل٠ 

 , ٖٚٞ: (١ايػتٸ

ٟٸ ـأ ُٸ :, تأيٝـقشٝض ايبداض  . ٖـ(256س بٔ إزلاعٌٝ)ق

ٟٸَػًِ بٔ اؿذٸ :تأيٝـ ,قشٝض َػًِ ـ ب  . ٖـ(261)از ايٓٝػابٛض

ُٸ :غٓٔ ابٔ َاد١, تأيٝـ ـ ز  . ٖـ(273)س بٔ ٜعٜس ايكعٜٚينٸق

ٞٸغًُٝإ بٔ ا٭ :ز, تأيٝـٚغٓٔ أبٞ زاٚـ  ز  . ٖـ(275)ؾعح ايػذػتاْ

ٟٸ ـ ـٖ ُٸ :, تأيٝـغٓٔ ايذلَص ٟٸق  . ٖـ(279)س بٔ عٝػ٢ ايذلَص

ٞٸ ـ ٚ ٞٸٓأٓس بٔ ؾعٝب اي :, تأيٝـغٓٔ ايٓػا٥  . ٖـ(303)ػا٥

ٞٸ» ـٚبعهِٗ ٜػتبسٍ ا٭خرل ب عبس اهلل بٔ عبس  :تأيٝـ, «غٓٔ ايسأضَ

 . (96)«ٖـ(255ايطٓٔ)

 

ٞٸص ايتسٜٚٔ  ٕٸإ»  ٗ ايكطٕ ايجاْٞ يًٗذط٠ ٗ أٚاخط عٗس بين مل ٜٓؿأ إ٫ٓطايطزل

 . ب ٗ أطٛاض كتًؿ١ٺبٌ تكًٖ ,ٚاسسّا دص ططٜكّا٘ مل ٜتٸْٸإ١, ٚأَٝٸ

ٚٸ ٖٓ عّاُٵٍ أَطٙ دٳؾهإ ٗ أ ٚٳَٔ ضٚا١ٜ ايطٚا٠  ايصانط٠ َٔ أسازٜح ضغٍٛ  تٵعٳا 

ُٸ ٛٻٗا َكٓٻاهلل, ٚنإ شيو ٗ قشـ ٫ ٜه َٔ  «ٍٚٸايطٛض ا٭»ب, ٖٚصا ٖٛ ـ داَع َب

  .داَع خامٸ ٗ نتابٺ ٤ٞٷإيٝٓا َٓ٘ ؾ ٌٵٚمل ٜكٹ ,ايتسٜٚٔ
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ِٸ ب ايعًُا٤ َا ٗ ٖصٙ ؾٗصٻ ,ٌاغٝٸٗ عكط ايعبٸ« طٛضٙ ايجاْٞ»أخص ايتسٜٚٔ  ث

ُټايكشـ ٚضتٻ ٌٸ٘ ايطٚا١ٜ ٗ ٖصا ايعكط, ٚقٓٻتٵٛا إيٝ٘ َا ظازٳبٛٙ, بعس إٔ ن  ؿٛا َٔ ن

َٔ أقٛاٍ ايكشاب١ ٚؾتا٣ٚ  ,كٌ ب٘نػطٖٚا ع٢ً اؿسٜح َٚا ٜتٸ ,شيو نتبّا

 . ..٫ٚ ؾعطّا سخًٛا ؾٝٗا أزبّاٚمل ٜٴ ,ايتابعٌ

ٌٸ إيٝٓا َٔ  ٌٵٚمل ٜكٹ ,ايتأيٝـ هط٣ ع٢ً ٖصا ايػٓٔ إٍ آخط إا١٥ ايجا١ْٝ ٚٚ

ٛٻ  . «&أ َايوَٛٓط» ض إ٫ٓٛٵب١ ٗ ٖصا ايٖطايهتب إب

ايطٛض »زخٌ بٗا ٗ  ,أخط٣ ٚبعس إا١٥ ايجا١ْٝ أخص ايتسٜٚٔ ٜػرل ٗ ططٜٕل

ٌٸ ,«ايجايح  ...عٗسِٖ بايتسٜٚٔسازٜح ٗ َٔ ا٭ َٟٚا ضٴ ؾأْؿأ ايعًُا٤ ٜؿطزٕٚ ن

 ...بٝٓٓا ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ َٛدٛزّا ,«َػٓس أٓس» :أؾٗطٖا ,ؿت ٗ شيو َػاْٝس نجرل٠ِّٓٚقٴ

 سازٜح ايكشٝش١ ٚإٛنٛع١.ٚيكس ناْت ٖصٙ إػاْٝس ؼٌُ ا٭

ٟٸٚدط٣ ايعٌُ ع٢ً ٖصا ايٓٗر ستٸ  ؾاْتكٌ ايتسٜٚٔ إٍ ,ٚطبكت٘ ٢ ٚٗط ايبداض

 ,ٗ اؿسٜح كتكط٠ّ , ؾٛنعٛا نتبّا«ٚا٫ختٝاض ايتٓكٝض»ٖٚٛ طٛض , «ايطٛض ايطابع»

ٟٸاختاضٚا ؾٝٗا َا ضأٚا أْٸ  ,٘ َٔ ايكشٝض ع٢ً ططٜكتِٗ ٗ ايبشح, نُا ؾعٌ ايبداض

َٳ ,َٚػًِ   ...تبعُٗا ٔٵٚ

إش أقبشت ٖصٙ ايهتب ٖٞ إعتُس٠ عٓس  ;خرلٖٚصا ايطٛض َٔ ايتكٓٝـ ٖٛ ا٭

َٸأٌٖ ايػٓٸ بٗا,  ٫ٚ ٜجكٕٛ إ٫ٓ ,ٜعتُسٕٚ عًٝٗا ٗ اؿسٜح ا ايؿٝع١ ؾًِٗ نتبٷ١, أ

ٌٸ ّٕ ٚيه  ٚإَاَٗا.  ١ْغٓٸ قٛ

ٕٸ َٓتكـ  ٞسٛاي إ٫ٓ عٵايتسٜٚٔ إعتُس يس٣ اؾُٗٛض مل َٜك ٚبٗصا ىًل يو أ

  .(97)«ايكطٕ ايجايح إٍ ايكطٕ ايطابع

 

^

َٸا عٓس اـاقٸ١, أعين ؾٝع١ أٌٖ ايبٝت ٕٸ ^ٚأ ٕٸ أٌٖ », ؾإ َٔ ايجابت إتٛاتط أ

ٞٸ قشٝؿ١ّ عٔ ضغٍٛ اهلل, طُٛيٗا غبعٕٛ  ايبٝت قس أباسٛا ايتسٜٚٔ; إش نتب اٱَاّ عً

 .(98)«ضغٍٛ اهلل ٘ ٚإ٤٬َٹشضاعّا, غٚط

ٚٴيس عًٞٛ» ُٸ١ َٔ  , ٜتٛاضثْٛٗا, ٚوطقٕٛ عًٝٗا ٚقس ناْت ايكشٝؿ١ عٓس ا٭٥

ٞٸ:  ًٖ٘, ٖٚٛ عٓسْا فُٛعٷأٚمٔ  ,ايعًِ ؾٝٓا ٕٸإٚ» غا١ٜ اؿطم, ؾعٔ اؿػٔ بٔ عً
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ـَضٵَأ٢ ستٸ ,إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٤ٞٷ٘ ٫ وسخ ؾْٸإ٘ عصاؾرلٙ, ٚنًٗ ٖٚٛ  ٫ٓإ ,فسٵف ا

٘ٚ ملسو هيلع هللا ىلصضغٍٛ اهلل ٤٬َٹإب ,عٓسْا َهتٛبٷ  .(100)«(99)«بٝسٙ ×عًٞٛ ٚغ

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت ٜتابعٕٛ َػرل٠ ضغٍٛ  ^ٚٗ ؾذل٠ َٓع ايتشسخ ٚايتسٜٚٔ نإ أ٥

 ِٗ أسهاّ زِٜٓٗ. يٓاؽ إٍ ايعكٝس٠ اؿٓك١, ٚتعًُٝ, ٗ إضؾاز ا|اهلل 

ٚنإ أقشابٴِٗ, ايصٜٔ مل ٜٴباُيٛا بأَط إٓع, ٜهتبٕٛ َا ٜٴًكْٛ٘ إيِٝٗ َٔ 

 سسٜحٺ.

ٕٸ َا ىطز َِٓٗ إٍ  |ٖٛ عٌ َا خطز َٔ ضغٍٛ اهلل ^ٚناْٛا ٜعتكسٕٚ بأ

ٞٸ ُٸ١ نابط×عً  . (101)ّا عٔ نابٕط, ٚٚضث٘ ا٭٥

ٕٸ ؾٝع١ أٌٖ ايبٝت ٚبعباض٠ٺ ط ايتسٜٚٔ, ؾُاضغٛا ِٛخطقٛا قطاض سٳ ^أخط٣: إ

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت ٟٸ, نُا نتبٛا سسٜح أ٥ , ايصٜٔ ناْٛا ٜٓكًٕٛ ^نتاب١ اؿسٜح ايٓبٛ

 ٘ ـ إٍ ايٓاؽ.ـ ِٖٚ ٚضثتٴ |عًِ ضغٍٛ اهلل

ٍٕ ٟٸ سا ٚٻْات نا» ٚع٢ً أ ٕ زٜسٕ أٌٖ ايبٝت ؾٓٗر ايتسٜٚٔ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً إس

ٚأتباعِٗ, َكابٌ اٱسطام ٚاٱت٬ف َٚٓع ايتشسٜح ٚايتسٜٚٔ ايصٟ زأب عًٝ٘ أقشاب 

 . (102)«َسضغ١ ا٫دتٗاز ٚايطأٟ

, ×٢ دا٤ عكط اٱَاّ ايكازمأَط ايؿٝع١ ع٢ً إباس١ ايتسٜٚٔ ستٸ غتُطٸاٚ»

ب ٚبًؼ عسز ط٬ٓ ,يرلتٛٚا َٔ َعٌ عًُ٘ ;ؾصاش أنبازٖاأ١ إػ١ًُ بَٸإيٝ٘ ا٭ تٵيَكأؾكس 

 |ٙ ضغٍٛ اهللٚنتبٛا َٔ سسٜح دسِّ ..ف ؾدل.٫آَسضغت٘ أنجط َٔ أضبع١ 

ٓتٗا إٛغٛعات ُٻه, ٚقس ت(ا٭قٍٛ ا٭ضبعُا١٥ـ )عٓس ايؿٝع١ ب تٵطَؾعٴ ,ضبعُا١٥ نتابٺأ

 ٍ ٖصا ايعَإ. إَٓٗا  ١ًْْ تٚبكٝ ,ؿ١ بعس ٖصٙ ايؿذل٠إ٪ٖي ٝٸ١اؿسٜج

َٔ أقشاب٘ ٚؾٝعت٘ وهطٕٚ  نإ ْاع١ْ ×ٚٗ عكط اٱَاّ ايهاِٚ

ٍٷ آبٓٛؽ يطافٷ فًػ٘ ٚٗ أنُاَِٗ أيٛاحٴ  ×, ؾإشا ْطل أبٛ اؿػٔ ايهاِٚٚأَٝا

ٚٻ ,أٚ أؾت٢ ٗ ْاظي١ٺ ,به١ًُٺ  ْٖٛا. ز

ٚٻ ٍ إ ×ْت٘ ايؿٝع١ َٔ اؿسٜح ايؿطٜـ َٓص عٗس أَرل إ٪ٌَٓٚقس بًؼ َا ز

ٟٸ  . (103)«ف نتابٺ٫آ١ غتٸ ×عٗس اؿػٔ ايعػهط

 

ٝٵب١ بسأ» ٝٸ١ اؾاَ ٚٗ عكط ايػٳ ٚٻْات اؿسٜج ٛٳتٵعًُا٤ ايؿٝع١ إس تًو  ع١, اييت سٳ
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 ايهتب بأْعٗا.

َٸ١« ايكشاح»ايؿٝع١ ع٢ً نتبِٗ اغِ  ل عًُا٤ٚمل ٜٴطً ٗٴ(104)نُا ؾعٌ ايعا  ِٵ, ؾ

ٚٵٕ قشٸ١ ْٝع َا دا٤ ؾٝٗا ٕٸ غا١َٜ َا ؾعًٛٙ ٖٛ أْٸ٫ ٜطٳ ِٗ ْعٛا اؿسٜح , بٌ ٜعتدلٕٚ أ

ُٸ١|إٓػٛب إٍ ايٓيبٸ َٸا ٌٖ  , ؾشؿٛٛٙ بصيو َٔ ايهٝاع^, ٚا٭٥ ٚا٫ْسثاض, ٚأ

 قشٝش١ْ أٚ ٫؟ ؾٗصا أَطٷ ىتًـ ؾٝ٘ ايعًُا٤ باخت٬ف َباِْٝٗ. ٖصٙ ايٓػب١

, (ايهتب ا٭ضبع١ـ )ف بٝٸ١ ـ عٓس ايؿٝع١ ـ َا عٴطاؿسٜجَٚٔ أبطظ ٖصٙ إٛغٛعات 

 :ٖٞٚ 

ٝٵينٸ), «ايهاٗ»ـ 1 ُٸس بٔ ٜعكٛب ايُهًَ  ٖـ(.329أٚ  328يًؿٝذ ق

ٔٵ ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘»ـ 2 ٞٸ ايكسٚم)«َٳ ُٸس بٔ عً  ٖـ(.381, يًؿٝذ ق

ٞٸ)«تٗصٜب ا٭سهاّ»ـ 3 ُٸس بٔ اؿػٔ ايطٛغ  ٖـ(. 460, يًؿٝذ ق

ُٸس بٔ اؿػٔ «ا٫غتبكاض ٗ َا اختٳًَـ َٔ ا٭خباض»ـ 4 , يًؿٝذ ق

ٞٸ)  .(105)«ٖـ(460ايطٛغ

ٖٚ٪٤٫ إؿاٜذ ايج٬ث١ ٜٓكًٕٛ َطٜٚٸاتِٗ عٔ ا٭قٍٛ ا٭ضبعُا١٥, ٚأٚي٦و قس »

ٚٻ ُٸ١ُ ْكًٛا ا٭خباض عٔ نتاب عًٞٛز ُٸ١ أٌٖ ايبٝت, ٚا٭٥  , ٚنتاب عًْٛٞٛا أقٛشلِ عٔ أ٥

 .ضغٍٛ اهلل ْٚٗر عًٞٛ ٖٛ إ٤٬َٴ

ْ٘ عٓس ايؿٝع١ ٫ خٳ ٜ٪ٚنس  ف ؾٝ٘, ٖٚصا َاسٵإشٕ ْٗر ايتسٜٚٔ ٚايتشسٜح َذلاب

 .(106)«أقايت٘

ُٵ ٕٸ ٖصٙ  .س٠ ٗ اؿسٜح عٓس ايؿٝع٫ٚ١ تعاٍ ٖصٙ ايهتب ا٭ضبع١ ٖٞ ايعٴ غرل أ

ِّْٚٛا ؾٝٗا إ٫ٓ َا  ٕٸ أقشابٗا مل ٜس ايهتب خاقٸ١ْ با٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ عَُّٛا, نُا أ

ٝٸ١  قضٸ عٓسِٖ َٔ أسازٜح ا٭قٍٛ ٚغرلٖا, ٖٚهصا ناْت اؿاد١ يًُذاَٝع اؿسٜج

 .^غًب أسازٜح أٌٖ ايبٝتاييت ؼٟٛ أ

 

ِّٝتٴٚٗ ايك» ٝٸ١ْ ند١ُْ, شلا أٖ ٗا اـاقٸ١, طٕ اؿازٟ عؿط بطظت فاَٝعٴ سسٜج

 َٚهاْٴٗا إتُِّع, ٖٚٞ:

ُٸس بٔ َطته٢ ايكاغاْ«ايٛاٗ»ـ 1 ُٕ, يًٍُٛ ق ٛٸ باحملػٔ, ٚا ٗٔط ٞٸ, إسعٴ ؿت

ٞٸ)  ٖـ(.1091بايؿٝض ايهاؾاْ
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ُٸْٛاض اؾاَع١ يسضض أخباض ا٭عاض ا٭»ـ 2 ُٸس باقط «طٗاض١ ا٭٥ , يًع١َ٬ٓ ق

ٞٸ)  .(107)«ٖـ(1111اجملًٹػٹ

ُٸس «تؿكٌٝ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ إٍ ؼكٌٝ َػا٥ٌ ايؿطٜع١»ـ 3 , يًؿٝذ اؾًٌٝ ق

ٞٸ)  ٖـ(. 1104بٔ اؿػٔ اُؿطٸ ايعاًَ

شٛخ ايؿكٗٝٸ١, َا ٚقس ْاٍ ٖصا ايهتاب َٔ ايؿٗط٠ بٌ ايعًُا٤, ٚإطدعٝٸ١ ٗ ايب

ٝٸ١ ا٭خط٣. ًِ٘ غرلٴٙ َٔ ايهتب اؿسٜج  مل ٜٓٳ
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 االجتّاد الدٖيّنٔخبازّٖة املدزسة األ

 ٌبرٌة عَ بعض التأثريات
 

 

تاضٜذ ٖصٙ إسضغ١ َٚعتكساتٗا, أٟ مل  إسضغ١ ا٭خباض١ٜ إ٫ٓمل ْػُع ايّٝٛ َٔ 

ٔٵ .َٔ إسضغ١ ا٭خباض١ٜ ايّٝٛ أسسٷ لٳٜبٵ آضا٥ِٗ, ٚإكاض١ْ بٝٓٗا ٚبٌ  إٍ طدٛعباي ٚيه

ٕٸ بعض آضا٤ إسضغ١ ا٭خباض١ٜ ٚقع َٛقع ايكبٍٛ َٔ  ٣ْط ,آضا٤ إسضغ١ ا٭قٛي١ٝ أ

 ثاض اـايس٠ يًُسضغ١ ا٭خباض١ٜ.ٯضا٤ باٯط عٔ ٖصٙ اإسضغ١ ا٭قٛي١ٝ, ؾٓعبِّ

ٌٸ ايكاض٨ ايهطِٜ عجط  .ٚنٝؿُا نإ, ٖٓا ْبشح عٔ بعض ٖصٙ اٯثاض ٚيع

 أنجط َٓٗا. ؾٓكٍٛ ـ َٚٔ اهلل غبشاْ٘ ْػتُسٸ ايتٛؾٝل ـ: ٢بايتتبٸع عً

إسضغ١ ا٭قٛي١ٝ ايّٝٛ َع إسضغ١ ا٭خباض١ٜ ٗ بعض اٯضا٤,  تقس اؾذلن

:ٖٞٚ 

 

١َٖٖ اؿًٓط ٗ إكازض ايؿك١ٗٝ يًع٬ٓبٵإْٸو بايػٻ ٚتٛنٝض شيو:  اناْٛ ٔٵٞ ٚغرلٙ 

 ـ ايػعٞ ٗ تكشٝض خدٕل ٣, ٫ٚ تط(1)قبٌ ا٭خباضٌٜ ػس أِْٗ ضزٸٚا نجرلّا َٔ ا٭خباض

ٌٸ ٖصا زأب أقشابٓا  ا إٍٛٵعٳأقشابٓا ا٭خباضٌٜ, ؾِٗ غٳ إٔ تكٌ ايٓٛب١ إٍ إٍ ـ, ٚيع

ِٖ نجرلّا َٔ ايطٚاٜات. ا٭قٛيٌٝ ٗ ضزِّ ٢ٚاعذلنٛا عً ,ّٝا ٚاؾطّاعٵتكشٝض ا٭خباض غٳ

ُٸس ايػٝٸس قاٍ ايؿٝذ ٜٛغـ ايبشطاْٞ: أَا  ا٭سازٜح أنجط ضزٸ ؾإْ٘ قاسب إساضى ق

                                           



 

 االجتهاد والتجديد 

 .(2)باقط٬س٘ ٚايهعاف كاتإٛثٻ َٔ

ؾإٕ َػًه٘ ٗ إساضى ٚغرل  ,ٗ ا٭سازٜح ـٷَتكًٓٚقاٍ ايػُاٖٝذٞ: إْٸ٘ 

٭ْٸ٘ قس طعٔ ٗ أنجط أسازٜجٓا بايهعـ, ٚضزٸ نجرلّا َٔ ا٭سهاّ  ;ساضى قعبٷإ

 .(3)١ايؿطع١ٝ ايجابت١ عٔ ايعذل٠ إٗسٜٸ

ٕٸ  ع٢ً تكاْٝؿ٘ ٚقاٍ أٜهّا ايؿٝذ ٜٛغـ ايبشطاْٞ ٗ ؾإٔ قاسب إعامل: إ

 قشٸ١ عسّ َٔ إٓتك٢ نتاب ٗ عًٝ٘ اقطًض َا أْٸ٘ إ٫ٓ ,ٚايتسقٝل ايتشكٝل َٔ غا١ٜٺ

 بًؼ قس ...عسيٌ ثكتٌ بؿٗاز٠ بايتٛثٝل عًٝ٘ إٓكٛم ٍسٵايعٳ ٜطٜٚ٘ َا إ٫ٓ عٓسٙ اؿسٜح

ٌٕ ٗ بأْٸا خبرلٷ ٚأْت ,غشٝل َبًٕؼ إٍ ايهٝل ٗ  ايصٟ ,ا٫قط٬ح ٖصا أقٌ َٔ عٜٛ

ٕٸ سٝح ;ايك٬ح َٔ أقطب ايؿػاز إٍ ٖٛ  ؾػاز أقشاب٘ عًٝ٘ ٚقـ يٛ َٓ٘ اي٬ظّ إ

 عًٝ٘ دط٣ نُاـ  إيٝ٘ لإٛثٻ إناؾ١ َع باقط٬سِٗ ايهعٝـ نإ َت٢ ؾإْٸ٘ ايؿطٜع١,

ٌٕ يٝؼـ  إساضى ٗ ٕٸ َع ؟!ؾطعٞ بسيٝ  شلُا ٜؿٝإ ٫ ٔػٳٚاَؿ ايكشٝض َٔ عساُٖا َا أ

 ٫ غٝٻُاٚ ,ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ باقٞ ٗ ٜطدعّٕٛٳ ؾإ٫ ,ا٭سهاّ َٔ بايكًٌٝ إ٫ٓ

 َٛانع ٗ اقط٬سِٗ َٔ خطدٛا ,اـٓام يهٝل ;َِٓٗ ١ًّْ تط٣ ٚشلصا أقٛشلا؟!

 ا٫قط٬ح ٖصا أقٌ ٗ ٖصٙ اؿاٍ ناْت ٚإشا .غسٜس٠ غرل بأعصاض طٚاٚتػتٻ ,عسٜس٠

 ٖصٙ َا شنطٙ؟! َا ايكشٝض ٚؽكٝك٘ ,إٓتك٢ قاسب اقط٬ح ٗ اؿاٍ ؾهٝـ

 عًُا٥ٓا ََٛتكسِّ عًٝ٘ ٖٛ نُا ا٭خباض بٗصٙ ا٭خص َٸاإ ٚايٛادب ٚاٖط٠. غؿ١ًْ إ٫ٓ

 يٓككاْٗا ;ايؿطٜع١ ٖصٙ غرل أخط٣ ٚؾطٜع١ ,ايسٜٔ ٖصا غرل زٜٔ ؼكٌٝ أٚ ا٭بطاض,

 َٔ ؾ٦ّٝا ًٜتعَٕٛ أضاِٖ ٫ٚ .أسهاَٗا َٔ ١ًْٺ ع٢ً ايسيٌٝ ٚيعسّ ;ُاَٗا ٚعسّ

 .(4)ا٭َطٜٔ, َع أْٸ٘ ٫ ثايح شلُا ٗ ايبٌ

 ;(5)عًِ ايطداٍ ٚعسّ نٕٛ ٖصا ايعًِ َؿٝسّا ٗ ْؿٞ اؿاد١ إٍ تاض٠ِّٝٗ عٵؾػٳ

 .(6)ٚاعتباضٖا ,نايهتب ا٭ضبع١ ,َٔ َكازضْا ايطٚا١ٝ٥ ٗ تكشٝض نجرٕل ٚتاض٠ّ

ٗٴ ٕٵ ِٵٚأَا ا٭قٛيٕٝٛ بعسِٖ ؾ عًِ  ضزٸٚا َٓاقؿ١ ا٭خباضٌٜ ٗ ْؿٞ اؿاد١ إٍ ٚإ

ٖا ا٭خباضٜٕٛ ٗ اعتباض إكازض شنط دابٛا عٔ ايٛدٛٙ اييت, نُا أ(7)ايطداٍ

ٞ ـ ١َ اؿًٓا لس أْٸِٗ غ٬ف ا٭قٛيٌٝ ايصٜٔ قبًِٗ ـ نايع٬ٓٓأْٸ , إ٫ٓ(8)ايطٚا١ٝ٥

 ٖهٔ. أنجط سسٛ ساٚيٛا تكشٝض ايطٚاٜات إٍ

 أزٓي١ْٖٞ أزٓي١ ا٭خباضٌٜ ٚقا٫ٚتِٗ, بٌ  ػت٣ٖٛٚصٙ احملاٚي١ َِٓٗ يٝػت َ
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ٛٵاؾكس  .دسٜس٠ ٚقاٚي١ سسٜج١ َٔ ايطٚا٠ عدل تأغٝؼ قٛاعس  ٗ تٛثٝل نجرٕل غعٳ

َٸ ٚمٔ ٚػُٝع ايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖس اييت ٜٓتر َٓٗا تٛثٝل نجرل َٔ ايطٚا٠.  ,١تٛثٝكات عا

٭بٞ  ,إكاٍ ٢ٗ نتاب َٓتٗ ٚتٳبٳعّا يٖ٘صٙ احملاٚي١ ٗ ؾٛا٥س ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ,  ٣ْط

 ًؿٝذ إاَكاْٞ.ي ,عًٞ اؿا٥طٟ, ٚخكٛقّا ٗ نتاب تٓكٝض إكاٍ

 ٫ٚ ؾطم بٌ ا٭قٛيٌٝ ايصٜٔ عاؾٛا ٗ ٖصا ايعٗس ٗ قاٚي١ يتٛثٝل ايطٚا٠.

أغٸؼ  قس, ٚأعًُِٗا٭قٛيٌٝ ٗ عكطٙ  أبطظٖٚصا ايػٝٸس اـ٥ٛٞ, ٖٚٛ َٔ 

َٸ١ يتٛثٝل نجرٕل ّٸ ؾُٝع ضٚا٠ نتاب ناٌَ ايتٛثٝل ائَ ايطٚا٠, ن قٛاعس عا عا

ُٸ, (9)ايعٜاضات ٫بٔ قٛيٜٛ٘ ٞٸ بٔ إبطاِٖٝ ايك , َٚؿاٜذ (10)ٞٚنتاب ايتؿػرل يعً

 .(11)ٗ نتاب ضداي٘

َٸ١ يًتٛثٝل سٵبٌ مل لٹ ٕٵ .ايّٝٛ أسسّا مل ٜ٪َٔ بٗصٙ ايكٛاعس ايعا ْاقـ ٗ  ٚإ

 .٣أثبت بعهٗا ا٭خط ؾكس بعهٗا

ٖهٔ ـ تٓتر تكشٝض  سسٛ أقك٢ ٖصٙ احملاٚي١ ـ أٟ قاٚي١ تٛثٝل ايطٚا٠ إٍ

ب٬ ؾطم ٗ شيو بٌ نٕٛ ايطٚا١ٜ َٔ ايهتب ا٭ضبع١ أّ َٔ  ,ٔ ايطٚاٜاتَ نجرٕل

 غرلٖا, نايعًٌ ٚايعٕٝٛ ٚقطب اٱغٓاز.

ٖٓاى بعض ا٭قٛيٌٝ ٚاؾكٛا ا٭خباضٌٜ ٗ َٓٗذِٗ ٗ تكشٝض  ,ْعِ

ٗ َباسجِٗ ايؿك١ٝٗ  ضدٛعِٗسٛا بعسّ اعتٓا٥ِٗ بعًِ ايطداٍ ٚعسّ ايطٚاٜات, أٟ قطٻ

٘ٷٗصا احملٚكؾداي١ٝ. إكازض ايط إٍ ٞٸ ل اشلُساْٞ ـ ٖٚٛ ؾكٝ ـ قاٍ ٗ نتاب  (12)أقٛي

 ٗ ٚا٫نتؿا٤, ايطداٍ ساٍ عٔ ايؿشل تطى ع٢ً غرلتٞ تٵَكباح ايؿكٝ٘: دطٳ

 ايصٜٔ ٌَإتكسِّ َؿاىٓا أيػ١ٓ ٗ بٗا َٛقٛؾ١ّ نْٛٗا بايكشٸ١ ايطٚا١ٜ تٛقٝـ

 .(13)ساشلِ عٔ كٛاتؿشٻ

ٌٴ ِ داَع إساضى, آخط, نايػٝس اـٛاْػاضٟ ٗ نتاب٘ ايكِّ بعٕض ٖٚصا عُ

 ٔٔبٌ مل ٜعتٳ ,إكازض ايطداي١ٝ عٵنتاب٘ ٖصا ـ مل ٜطادٹ إٍ بايطدٛعؾٗٛ ـ نُا ٜٛٗط يو 

 بإباسح ايطداي١ٝ.

ٞٸ  ٕٸ احمله ل ايٓا٥ٝين ـ ايتكطٜض باعتباض عٔ بعض ا٭قٛيٌٝ ـ ناحملٚك نُا أ

ُٸس ايؿٝذ ا٭غتاش ؾٝدٓا ٞ: زلعتٴ٥ايػٝس اـْٛٝع ضٚاٜات ايهاٗ. قاٍ   سػٌ ق

ٕٸ: ٜكٍٛ عج٘ ٗ فًؼ ايٓا٥ٝين  .(14)ايعادع سطؾ١ ايهاٗ ضٚاٜات إغٓاز ٗ إٓاقؿ١ إ
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ْٸ ١َ ٚايع٬ٓل ١ ـ ناحملٚكإكازض ايؿك١ٝٗ يعًُا٤ اؿًٓ إٍ بايطدٛعا ٓتٛنٝض شيو: إ

أْٸِٗ ٗ َكاّ  بٛنٕٛح ٣ْط ,ٚنصا عًُا٤ دبٌ ايعاٌَ ـ نايؿٗٝسٜٔ ـ ,كٌ ـٚؾدط احملٚك

 اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ انتؿٛا بايهتب ا٭ضبع١.

ٕٸ عٔ ايػٝٸس ْع١ُ اهلل اؾعا٥طٟ أْٸ٘ قاٍ: اؿلٸ ٞهسٴٚقس   ا٭قٍٛ ٖصٙ أ

, غرلٖا ٗ ا٭سهاّ َٔ نجرلّا ٚدسْا قس بٌ, نًٓٗا ا٭سهاّ تػتٛفٹ مل ا٭ضبع١

 .ٚمٖٛا, ا٫ستذاز ٚنتاب, ٚا٭َايٞ, ×ايطنا أخباض عٕٝٛ َجٌ:

ّٕ ٚأخص ,ايهتب ٖصٙ َطادع١ ٜٓبػَٞٚٔ ٖٓا   ٗ ايعًُا٤ سٜكًٖ ٫ٚ .َٓٗا أسها

ٕٸ ;ِٖاؾتاٚ  َٔ ْاع١ ضأٜٓا قس ٚنِ اؿكٝكٞ. ا٫دتٗاز ٖٛ زيًٝٗا َٔ ايؿت٣ٛ أخص ؾإ

 ٗ ايؿتا٣ٚ تًو ز٥٫ٌ ؾطأٜٓا ,ايسيٌٝ يعسّ ;ِٖاؾتاٚ بعض ايؿانًٌ ع٢ً ٚاضزٸ ايعًُا٤

 ٗ اشلٓس ب٬ز َٔ ب٘ تُٞأ ايصٟ ,ايطنٟٛ ايؿك٘ نتاب خكٛقّا, ا٭ضبع١ ا٭قٍٛ غرل

 ع٢ً اؾتٌُ قس ؾإْٸ٘, اجملًػٞ ؾٝدٓا خعا١ْ ٗ اٯٕ ٖٚٛ ,أقؿٗإ إٍ ا٭عكاض ٖصٙ

 .(15)ٚغرلٖا ا٭ضبع١ ا٭قٍٛ ٖصٙ عٓٗا تٵخًَ ٚقس ,يٮسهاّ نجرل٠ َساضى

 أقشابٓا طَٟتأخِّ أنجط بٌ اؾتٗط ل ايؿٝذ ٜٛغـ ايبشطاْٞ: قسٚقاٍ احملٚك

 .(16)إؿٗٛض٠ ا٭ضبع١ ايهتب ٖصٙ ٗ َا ع٢ً با٭خباض ايعٌُ قكط عًِٝٗ اهلل ضنٛإ

 ا بتٗصٜب ا٭سهاّ ؾك٘, نُا قاٍ ايؿانٌ ايتْٛٞ: ٫ٛٵبٌ نجرل َِٓٗ انتَؿ

َٸ لؼٓك َع ايتٗصٜب غرل ٗ لككٸ خدل ٚدٛز يٓسض٠ ;بايتٗصٜب ا٫نتؿا٤ ٜبعس  ٘عا

 .(17)ؾٝ٘

ٕٸ  ٜطادع ٫ٚ عًٝ٘ إطادع١ ٗ ٜعتُس ٔٵٖٖ نجرلّا ٚقاٍ ايؿٝذ ٜٛغـ ايبشطاْٞ: إ

 ٚقع نُا, ايؿط٘ عٓ٘ ايٓكل ٗ ٚاضتهبٛا, ايػً٘ ٗ ٚقعٛا ا٭خباض نتب َٔ غرلٙ

 .(18)شيو َٔ َٛانع ٗ إساضى يكاسب

٘ ٛدب ٚٗٛض اؿطن١ ا٭خباض١ٜ ٖٛ عسّ تٛدټتبٌ ايٛاٖط إٔ أسس ايعٛاٌَ اييت 

ٜٛدب ا٫عذلاض َٔ  غرل ايهتب ا٭ضبع١. ٖٚصا تاض٠ّ ايؿكٗا٤ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ إٍ

ب تأيٝـ إٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥. قاٍ قاسب ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ٜػبِّ ٣داْب ا٭خباضٌٜ, ٚأخط

ِٸ ؾٝ٘ ع٢ً نتب  طٵقتكٹأٚمل ؿت ٗ عٗس ا٭خباضٌٜ ـ: أٚي إٛغٛعات اييت ـ ٖٚصا َٔ أٖ

ٕٵ ٖٓ اؿسٜح ا٭ضبع١, ٚإ يٛدٛز نتب نجرل٠  ;ا غٛاٖا بٌ ايعًُا٤ناْت أؾٗط 
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ؿٝٗا, ٫ ىتًـ ايٓػب١ إٍ َ٪ٚي ٤, ٚنًٓٗا َتٛاتط٠ُؿات ايجكات ا٭د٬َٓعتُس٠, َٔ َ٪ٖي

 ..ايعًُا٤ ٫ٚ ٜؿٓو ايؿه٤٬ ؾٝٗا.

َٳ إٔ قاٍ: إٍ َٔ ا٭قشاب ٗ ٖصا ايباب,  ع ع٢ً َا اتٸؿل ؾُاع١ٺًطايع٘ اٖط ٔٵٚ

أخط٣, ٖٞ  , َع ٚدٛزٖا بططٕمَجٌ: سهُِٗ ع٢ً نجرل َٔ ايطٚاٜات بأْٸٗا نعٝؿ١ْ

, َع ; ٚزعٛاِٖ ٗ نجرل َٔ إػا٥ٌ أْٸٗا غرل َٓكٛق١ٺعٓسِٖ ـ أٜهّا ـ قشٝش١ْ

ٚاسس, أٚ أسازٜح  ٗ سسٜحٺٚضٚزٖا ٗ ْكٛم قطو١; ٚسكطِٖ ٭زٓي١ بعض إػا٥ٌ 

 .(19)ٜػرل٠, َع نٕٛ ايٓكٛم عًٝٗا نجرل٠

ايعامل ا٭قٛيٞ ٗ َكاّ اغتٓباٙ  ـٹبعس أؾٍٛ إسضغ١ ا٭خباض١ٜ مل ٜهتٳ ٘أْٸ إ٫ٓ

 ط عٓسِٖ ٫بٳا٭سهاّ بتٗصٜب ا٭سهاّ أٚ ايهتب ا٭ضبع١ ؾك٘, بٌ ايؿشل إعتٳ

ٚضادعٛا  ,٭قٛيٌٝ مل ٜهتؿٛا بصيوبعض اإٕ َطادع١ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١, بٌ  وكٌ إ٫ٓ

 أٜهّا. ,خ ايٓٛضٟيًُشسِّ ,نتاب َػتسضى ايٛغا٥ٌ

َٸ١ ع٢ً ل ايطٗطاْٞ: إْٸ٘ )أٟ نتاب َػتسضى ايٛغا٥ٌ( هبقاٍ احملٚك  عا

 ;ا٭زٓي١ عٔ ا٭سهاّ اغتٓباٙ ٗ إيٝ٘ ٜٚطدعٛا ,عًٝ٘ ًعٛاٜٖط إٔ ايؿشٍٛ اجملتٗسٜٔ

ِٸٜ نٞ  أشعٔ ٚقس ل.بإدكِّ ايٛؿط عٔ ايٝأؽ ٚوكٌ ,إعاضض عٔ ايؿشل شلِ ت

ٌټ بصيو  ؾًكس ٬َظَت٘. ؾٓاٚتؿطٻ ,عج٘ أزضنٓا ٔٵٖٖ ,ؿٕ٘٪ٚي إعاقطٜٔ عًُا٥ٓا د

 ت٬َصت٘ ع٢ً شنطْا َا ًٜكٞ ,ايهؿا١ٜ قاسب ,اـطاغاْٞ اٯ١ٜ ؾٝدٓا زلعت

 َٔ قطٜب أٚ فتٗسٺ بٌ ,أنجط أٚ ٔػُا١٥ إٍ ايبايػٌ ,َٓدلٙ ؼت اؿانطٜٔ

ٕٸ شلِ سّاَكطِّ ,ا٫دتٗاز ِٸ ٫ ٖصا عكطْا ٗ يًُذتٗس اؿذٸ١ بأ  إٍ ايطدٛع قبٌ تت

 ٠عسٸ ٗ شيو ع٢ً عًُ٘ ؾاٖستٴ ا٭سازٜح. ٚيكس َٔ ؾٝ٘ َا ع٢ً ٚا٫ٓط٬ع ,إػتسضى

ٍٕ  ايسضؽ بعس ٜٓعكس نإ ايصٟ ,زاضٙ ٗ اـكٛقٞ فًػ٘ ؿهٛض كتٚؾٚٴ يٝا

 ايهتب إٍ بايطدٛع ,ا٫غتؿتا٤ات أدٛب١ ٗ يًبشح ,ت٬َٝصٙ خٛامٸ يبعض ايعَُٛٞ

 َٔ ؾٝ٘ َا بكطا٠٤ ٜأَطِٖ ؾهإ ,إػتسضى :َٚٓٗا اجملًؼ, شيو ٗ اؿانط٠

 .(20)عٓ٘ إبشٛخ يًؿطع َسضنّا ٜهٕٛ ايصٟ اؿسٜح

َػتسضى  أِْٗ ٜطدعٕٛ إٍ ٣َٔ ؾكٗا٥ٓا ٗ َكاّ ايعٌُ, ؾٓط نجرٕل بٌ ٖصا غرل٠ُ

, (21)٢ِ َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثكنايػٝس اؿهِٝ ٗ نتاب٘ ايكِّٝ ,ايٛغا٥ٌ أٜهّا

 .(22)ٚغرلٙ
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ثاض اـايس٠ يًُسضغ١ ا٭خباض١ٜ, ٗ ٖصا إكاٍ أِٛشدإ َٔ اٯ َٙٚا شنطْا

لس  ,ع ٗ نتب ا٭خباضٌٜ ٚآضا٥ِٗ, ٚنصا ا٭قٛيٌٝشنطْاُٖا بايتؿكٌٝ. ٚبايتتبټ

ٖٓ ٌٸأنجط  ايطٚاٜات ٗ إباسح ا٫عتكاز١ٜ,  ٘ إٍَٓٗا: ايتٛدټ ا شنطْا ٗ إكاّ. ٚيع

ايعكٌ ٚايكطإٓ  ٘ باٱْاع ٗ إباسح ايؿك١ٝٗ, ٖٚهصا بايٓػب١ إٍٚعسّ ايتٛدټ

 ايهطِٜ.

َٛدع٠ إٍ إكازض اييت  بكٛض٠ٺ ْط٣ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْؿرل :قاٍ ايػٝٸس ايكسض

عٔ ايهتاب  عباض٠ْ انش١, ٖٚٞض٥ٝػ١ٝ ٗ اغتٓباٙ ٖصٙ ايؿتا٣ٚ ايٛ اعتُسْاٖا بكٛض٠ٺ

َُٗا نإ  ,عٌ ٗ ايٓك١ٌ ايؿطٜؿ١ إٓكٛي١ عٔ ططٜل ايجكات إتٛضِّٓٸايهطِٜ ٚايػټ

 .َصٖبِٗ

َٸ ِّأ  ي٬عتُاز عًٝٗا. ّاؾطعٝٸ غّاا ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ ٚمُٖٛا ؾ٬ ْط٣ َػ

ُٸَٸأٚ ٞٸا َا ٜػ ٘ ٌٖ ٜػٛؽ ْٸأثٕٛ ٗ ايصٟ اختًـ اجملتٗسٕٚ ٚاحملسِّ ٢ بايسيٌٝ ايعكً

 سهُّا سٵا مل لٹٚيهٓٸ ,٘ ٜػٛؽ ايعٌُ ب٘ا ْ٪َٔ بأْٸنٓٸ ٕٵإؾٓشٔ ٚ ؟ايعٌُ ب٘ أٚ ٫

ٌټ ,ـ إثبات٘ ع٢ً ايسيٌٝ ايعكًٞ بٗصا إع٢ٜٓتٖٛق ٚاسسّا َا ٜجبت بايسيٌٝ ايعكًٞ  بٌ ن

 ١.ٓٻأٚ غٴ ٗ ْؿؼ ايٛقت بهتابٺ ؾٗٛ ثابتٷ

ُٸَٸأٚ ُا ٫ ٚإْٸ ,١ٓٸ داْب ايهتاب ٚايػټإٍ ٢ باٱْاع ؾٗٛ يٝؼ َكسضّاا َا ٜػ

 إثبات ٗ بعض اؿا٫ت. َٔ أدٌ نْٛ٘ ٚغ١ًّٝ ٜعتُس عًٝ٘ إ٫ٓ

 .(23)١ٓٸٖٚهصا نإ إكسضإ ايٛسٝسإ ُٖا ايهتاب ٚايػټ
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ّٗة دزاسٌة   وكازٌة حتمٗم
 

 

ٞ ٗ فتُعٓا بؿعٌ اؿاد١ أٚ اؿحٸ ٚايتؿذٝع ع٢ً ٖصٙ يكس ؾاعت ثكاؾ١ ايتبٓٸ

١ٝ إتبِّايٛاٖط٠ اٱْػا١ْٝ, ٗ سٌ إٔ ضؾع َؿه١ً احملط١َٝ بعس ايبًٛؽ ـ بايٓػب١ إٍ 

َٔ اٯيٝات  سٸعٳا٠ أْج٢ ـ ٜٴٞ إشا ناْت إتبٓٸ٢ شنطّا, ٚبايٓػب١ إٍ إتبِّإشا نإ إتبٓٸ

١ٓ ٚإًتع١َ بايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬. َٚٔ بٌ ايؿك١ٝٗ / اؿكٛق١ٝ بايٓػب١ إٍ ا٭غط إتسٜٸ

١( ٝع١ ٚايػٓٸخ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ َٔ ايؿطٜكٌ )ايؿأغباب ْؿط اؿط١َ ٖٛ ايًي. ٚقس ؼسٻ

ٗ باب ايطناع ـ ٱثبات ْؿط اؿط١َ ـ عٔ ؾطا٥٘ ايًي, ٚإطنٹع, ٚايطنٝع. ٚٗ 

َٔ ايًي  ١ متٸ ايتططٸم إٍ ْٕٛعَعطض اؿسٜح عٔ ؾطا٥٘ ايًي ٗ ؾك٘ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ

ايًي »غرل ْاؾ٧ َٔ ايعٚاز ٚاؿٌُ ٚاي٫ٛز٠. ٖٚصا ايًي ـ ايصٟ أطًكٓا عًٝ٘ ٖٓا َكطًض 

ٖطَْٛٞ, أٚ تٓاٍٚ بعض ايعكاقرل ٚا٭ز١ٜٚ  ًٌَٕـ ٜٓتر أسٝاّْا بؿعٌ خٳ «٥ٞايتًكا

بٌ  ـ ز ايساخ١ًٝ ٗ دػِ اٱْػإ ٚٗ أثسا٤ إطأ٠سٳايهُٝٝا١ٝ٥, أٚ بػبب أعطاض ايػٴ

ٗ بعض اؿا٫ت. ٚقس أثبتت ايسضاغات ايع١ًُٝ إٔ اضتؿاع ـ ٢ عٓس ايطدٌ ٚايطؿٌ ستٸ

ٟ ٗ ؾذل٠ اؿٌُ َػاعس٠ ٖطَْٛٞ ايـ ـ ايصٟ ٜ٪زٸ «ايدل٫ٚنتٌ»ْػب١ ٖطَٕٛ 

٢ً, ٜٚٓبذؼ عٓس اي٫ٛز٠ إٍ إْتاز ايًي ٗ قسض اُؿبٵ «إغذلٚدٌ»ٚايـ  «بطٚدػذلٕٚ»

ٌ ايٛيٝس ـ ٗ دػِ ايبٓت قبٌ ايعٚاز أٚ ايٓػا٤ ايعٛاقط أٚ غرل بٳبٛاغط١ اَتكاق٘ َٔ قٹ
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ٔٸّهٔ إٔ ٜ٪زٸ اؿٛاٌَ ٌ ّهٔ اؾتعاٍ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ب ,ٟ إٍ إؾطاظ ايًي عٓسٖ

ب بٗا بٛاغط١ تٓاٍٚ بعض ا٭قطام اشلط١َْٝٛ. ٚايػ٪اٍ إؿذلض ٗ ٖصٙ ٚايتػبټ

ـ إٔ  «ايًي ايتًكا٥ٞ»ايسضاغ١ ٖٛ: ٌٖ ّهٔ شلصا ايًي ـ ايصٟ أطًكٓا عًٝ٘ ٖٓا تػ١ُٝ 

غٛا٤ أنإ إْتاد٘ بؿعٌ ا٭قطام ٚاؿبٛب اـاقٸ١ أٚ بؿعٌ ايعٜاز٠  ,ٜٓؿط اؿط١َ

٢ أّ ٫؟ ٌٖٚ ّهٔ ؼٌٜٛ إتبٓٸ ,ٗ اؾػِ «بط٫ٚنتٌ»ايطبٝع١ٝ يٓػب١ ٖطَٕٛ ايـ 

ٕٔ بايطناع١ بٛاغط١ إضناع٘ بٗصا ايًي, ٚػاٚظ ايهجرل َٔ إؿانٌ اييت  إٍ اب

 ١ٓ ٚإًتع١َ بٗصٙ ايططٜك١؟ط إتسِّغٳتعاْٞ َٓٗا اُ٭

َا  إٔ ايؿك٘ ايؿٝعٞ ْٗػع٢ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ايتٛقٝؿ١ٝ ٚايتش١ًًٝٝ إٍ بٝإ 

ل بايًي ٜؿذلٙ إٔ ٜهٕٛ ايًي ْاؾ٦ّا َٔ اؿٌُ أٚ اي٫ٛز٠, ٚإٔ ايًي ايتًكا٥ٞ ئ ٜتعًٖ

ٗ باب ايطناع ْٚؿط اؿط١َ. نُا إٔ َٔ ؾطا٥٘ إطنع١ إٔ ٫  ٜهٕٛ ي٘ تأثرلٷ

ٞٸ , ٚإٔ ٜهٕٛ ايًي ْاؾ٦ّا عٔ ْإعّاأٚ ٜا٥ػ تهٕٛ قػرل٠ّ ّ. ٚأَا غرل قطٻ ؾطع

سٝح  ,باغتجٓا٤ َايو بٔ أْؼ ,ٜٴصنط زٕٚ خ٬فٺـ ١ ؾكس شٖبٛا ؾكٗا٤ أٌٖ ايػٓٸ

ٔٸ ؼٝض, ٚأٓس بٔ سٓبٌ ٗ بعض أقٛاي٘ ـ إٍ  ٔٵَٳ ٜؿذلٙ إٔ تهٕٛ إطنع١ ٗ غ

٢ ايكٍٛ بإٔ إطنع١ اييت تٓؿط اؿط١َ بًبٓٗا ٖٞ اييت ٜٓبذؼ ايًي َٔ قسضٖا, ستٸ

ٕٵ  .ّا٥ػناْت بهطّا أٚ غرل سب٢ً أٚ ٜا ٚإ

 

ٌّ دسٸّا; إش َٔ ؾإٔ  إٕ زضاغ١ ٚانتؿاف اؿهِ ايؿطعٞ شلصٙ إػأي١ نطٚض

َٸ ثكاؾ١  طّاَ٪خٻ تٵقس ؾاعٳ١. ٚشيو إٔ ٜٴػِٗ ٗ ضؾع بعض إؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ اشلا

بؿهٌ ٚغا٥ٌ ٞ ٗ فتُعٓا بؿعٌ اؿاد١ أٚ اؿحٸ ٚايتؿذٝع ع٢ً ٖصٙ ايٛاٖط٠ ايتبٓٸ

١ٝ , ٗ سٌ إٔ ضؾع َؿه١ً احملط١َٝ بعس ايبًٛؽ ـ بايٓػب١ إٍ إتبِّقٌاٱع٬ّ ٚايتٛا

َٔ  سٸعٳأْج٢ ـ ٜٴ ا٠ٞ إشا ناْت إتبٓٸبايٓػب١ إٍ إتبِّ ٚأ٢ شنطّا, إتبٓٸ ايطؿٌ إشا نإ

 ١ٓ ٚإًتع١َ بايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬.ط إتسٜٸغٳاٯيٝات ايؿك١ٝٗ / اؿكٛق١ٝ بايٓػب١ إٍ اُ٭

ِٸ ستٸ ٚٸ :٢ اٯٕ َٔ ططٜكٌٚنإ ْؿط ٖصٙ اؿط١َ ٜت : ايعٚاز. ٚايجاْٞ ;: اٱضناعٍا٭

 , أٚ غرل َعٍُٛ بُٗا.َٚٔ ايٛانض إٔ ٖصٜٔ ايططٜكٌ إَا َٓتؿٝإ عاز٠ّ

ٚاٱٜهاح ايسقٝل ٕٛنٛع  ,ٚغٛف ْػع٢ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ـ بعس بٝإ إؿاِٖٝ
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ٌٸ ,ايبشح اؿط١َ إصنٛض٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ ـ إٍ  ايٓعاع, ٚبٝإ ططم ْؿط ٚؼطٜط ق

ٌ بإْتاز ايًي ٗ قسض ايؿتٝات أٚ اغتعطاض تكِٝٝ اٱَهإ ايعًُٞ شلصٙ إػأي١ )إتُجِّ

ل ٚإْتاز ١ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚبعس إثبات إَها١ْٝ ؼٗكايٓػا٤ ايعٛاقط(, ْٚٓكٌ اٯضا٤ ايعًُٝٸ

١, َع ٌ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ايؿٝع١ ٚايػٓٸٖصا ايٓٛع َٔ ايًي َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ْٓتكٌ إٍ ْك

ٌٸتِٗ, ثِ ْعٌُ بعس شيو ع٢ً زضاغ١ ْٚكس أزٓيشنط أزٓي َِٓٗ ٗ إهاز ْؿط  ٚاسسٺ ١ ن

ِٸ ْػتعطض ٗ اـتاّ ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ شلصا  اؿط١َ بٛاغط١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايًي, ث

 ايبشح.

 

إٛنٛع ـ ع٢ً إٜهاح بعض إؿاِٖٝ هسض بٓا إٔ ْعٌُ ـ قبٌ ايسخٍٛ ٗ قًب 

عٔ: ايتبٓٸٞ, ْٚؿط  خ عٓٗا ٗ ٖصٙ ايسضاغ١. ٖٚصٙ إؿاِٖٝ عباض٠ْاييت غٛف ْتشسٻ

 .«بط٫ٚنتٌ»اؿط١َ, ٖٚطَٕٛ ايـ 

 

ب ع٢ً شيو ٚيسّا يػرلٙ; يٝهٕٛ ٚيسّا ْػبّٝا ي٘, ٜٚٴطتِّ ٜعين إٔ ٜتبٓٸ٢ ايؿدلٴ ٖٚٛ

 ٌ: إرلاخ ٚاؿط١َ َٚا إٍ شيو. ٚناْت ٖصٙ ايٛاٖط٠ ؾا٥ع١ّْٝع آثاض ايٛيس, َٔ قبٝ

ِٸ . ٚايتبٓٸٞ إككٛز ٗ (1)دا٤ اٱغ٬ّ ٚقاّ بٓػدٗا ٚؼطّٗا ٗ ايعكط اؾاًٖٞ, ث

ٌ ايطؿٌ ايصٟ يٝؼ ي٘ ّ ؾطعّا, ٚإِا ْعين ب٘ تهٗؿٖصٙ ايسضاغ١ يٝؼ ٖٛ ايتبٓٸٞ احملطٻ

ٌّ ؾاع  ْػب١ٝ, ٖٚٛ أَطٷ أخط٣ ٫ ُتٸ إيٝ٘ بك١ًٺ , ٚايكٝاّ بذلبٝت٘ ٚتٓؿ٦ت٘ ٗ أغط٠ٺٚي

 طّا ٗ ْٝع ايبًسإ اٱغ١َٝ٬.َ٪خٻ

 

١ ـ ْؿط ب١ ع٢ً ايطناع ـ نُٔ ؾطٚٙ خاقٸإٕ َٔ بٌ اٯثاض ٚايٓتا٥ر إذلتِّ

َٳ طٳَّا شٵاؿط١َ. ٚاحملط١َٝ تعين إٔ ايطؿٌ ايطنٝع بعس ايبًٛؽ إشا نإ شنطّا ٜهٕٛ 

ُٕطٵع٢ً  َٳا طٳ١َ ع٢ً ظٚز إطنع١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ شٵنع١, ٚإشا نإ أْج٢ تهٕٛ 

ٌٕ ٜػسٚ ايطنٝع ٚيسّا يًُطنع١  ,ٚع٢ً طبل ايؿطٚٙ ,ناٌَ ؾإْ٘ بعس ايطناع بؿه
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ل سط١َ ايطؿٌ ع٢ً كتًـ ٟ إٍ ؼٗكٚظٚدٗا. نُا إٔ ٖٓاى ؾطٚطّا ٗ ايًي ت٪زٸ

ّٸ  .(2)٢ َا ٚضز تؿكًٝ٘ ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗايطناع١ٝ, عً ايطبكات َٔ أٌٖ ا٭ب ٚا٭

 

ٔٸ ٛٸ ا٭ثسا٤ يس٣ ايؿتٝات ٜبسأ َا بٌ غ ايعاؾط٠ ٚايجا١ْٝ عؿط٠, ؾعٓسَا ٜبسأ  إٕ ِ

ٛٸ  ٛٸ ا٭ثسا٤. ٜٚهتٌُ ِ إبٝهإ بإْتاز ٖطَٕٛ اٱغذلٚدٌ تبسأ إطس١ً ا٭ٍٚ َٔ ِ

ٔٸ إٍ ايتؿاعٌ  ايػازغ١ عؿط٠ ٚايجا١َٓ عؿط٠, ٜٚبك٢ ا٭َط عاد١ٺ ا٭ثسا٤ ٗ سسٚز غ

ٛٸ  بٌ ٖطَْٛات أخط٣, َجٌ: ايدلٚدػذلٕٚ ٚايدل٫ٚنتٌ َٚا إٍ شيو. ٚبعس انتُاٍ ِ

ٌٕا٭ثسا٤ ؾإْٗا غٛف تتعطٻ ٚٵضَعتاز إٍ َتػٝٸطات  ض ؾٗطّٜا بؿه ١ٜ ٗ إطاض ا٫غتذاب١ زٳ

ٚٵضَس٣ ؾذل٠ اؿذِ َتػٝٸطات اشلطَٕٛ ٗ ايسّ ع٢ً  ٚٵض٠ ايؿٗط١ٜ. ُٚقبٌٝ بسا١ٜ ايسٻ ٠ يسٻ

ٕٸايؿٗط١ٜ ُاَّا تتٛضٻ ػع َٔ أدٌ ١ََٛٛٓ اجملاضٟ ٚايكٓٛات تتٸ ّ ا٭ثسا٤ غايبّا; ٚشيو ٭

ٕٵيا٫غتعساز  ْٙمل وكٌ اؿٌُ وسخ  ًشٌُ. ؾإ ٗ َػت٣ٛ اٱغذلٚدٌ, ٚتعٛز  ٖبٛ

ٝٸ١ ٗ ا٭ثسا٤ إٍ سايتٗا ايطبٝع١ٝ. ْٚؿاٖس ٗ ؾذل٠ ا ٛٸّا ًَشّٛٚا ٗ ايكٓٛات ايًبٓ ؿٌُ ِ

ِٸباٱناؾ١ إٍ تهدټ, ا٭ثسا٤ اغتجاض٠ ٖطَٕٛ  ِ ٗ س١ًُ ايجسٟ. ٚبعس ٫ٚز٠ ايطؿٌ تت

ٌ ؾطا٥٘ وكٌ ؾٝٗا جِّ. إٕ اشلٝدلبط٫ٚنتّٝٓٛ ُ(3)ايدل٫ٚنتٌ إٓتر يًي ٗ ا٭ثسا٤

 .(4)ٞ ٗ ايسّايؿطز ع٢ً ٖطَٕٛ ايدل٫ٚنتٌ أنجط َٔ إػت٣ٛ ايطبٝع

 

ٛٻ ٜسٚض َٛنٛع ايبشح ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ سٍٛ يي اَطأ٠ٺ ٕ بػبب عٛاٌَ غرل ته

ٍٕ ٛٻ :, َٔ قبٌٝاؿٌُ َٔ س٬ ٕ بؿعٌ عاضض اشلاٜدلبط٫ٚنتَٝٓٛٝا ايًي ايصٟ ٜته

ٌٕ ,إٓتر, ٚتكّٛ ٖٞ بإضناع ايطؿٌ ناٌَ. ٚعًٝ٘ ٌٖ  َع ضعا١ٜ ؾطا٥٘ اٱضناع بؿه

 ٟ إٍ ْؿط اؿط١َ أّ ٫؟ّهٔ ايكٍٛ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١: إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايًي ٜ٪زٸ

ٱخطاز ا٭ؾدام ايصٜٔ تعٜس أعُاضِٖ ٖٛ ٖٓا  «ايطؿٌ»ٚإٕ شنط خكٛم 

ٕٷ «إطأ٠»ع٢ً ايعاٌَ. ٚنصيو ؾإٕ إطاز َٔ  يٮْج٢, ٚيٝؼ عٓٛاّْا  ٖٓا إِا ٖٛ عٓٛا

ٝٸ َكابٌيًُطأ٠ ٗ  ٜؿٌُ  إتكس١َِّٗ ايعباض٠  «إطأ٠»١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن١ًُ ايبٓت ٚايكب

ِّ  ;د١ ايعاقط, أٚ ايٝا٥ؼ اييت ٫ أٌَ شلا باؿبٌإٛاضز اٯت١ٝ: ايبٓت ايبهط, ٚإطأ٠ إتع
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 ٗا.يهدل غٓٸ

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ططم ْؿط اؿط١َ إصنٛض٠ ٗ إػأي١ ـ ٚاييت غرلز 

عٔ َٛنع ايٓعاع; َع٢ٓ إٔ ايه٬ّ ٫ ٜسٚض سٍٛ ْؿط اؿط١َ  د١ْـ خاض ٖا ٫سكّاشنطٴ

ٌ أؾطاز ا٭غط٠, أٚ ايعٚاز إٓكطع َٔ أسس أعها٤ ا٭غط٠ بٳبٛاغط١ ططم اٱضناع َٔ قٹ

ِٸ ٌٕ أٜهّا. ٚإِا ٜسٚض ايبشح سٍٛ ايطؿٌ ايصٟ ٜت  ناٌَ بٛاغط١ اَطأ٠ٺ إضناع٘ بؿه

ٌٕ أٚ عاقٕط بهٕط  ,غرل طبٝعٞ, َٔ قبٌٝ: تٓاٍٚ ا٭قطام ٚايعكاقرل إٓتذ١ يًي بؿه

 ع٢ً غبٌٝ إجاٍ.

 

ٞ شلا( عدل ضنٝع١ تٓتؿط اؿط١َ بٝٓٗا ٚبٌ ايطدٌ )إتبٓٸ يٛ نإ ايطؿٌ أْج٢ٶ

 :ايتاي١ٝايططم 

 ـ إٔ تطنعٗا ظٚدت٘, ٚبصيو غٛف تػسٚ ابٓت٘ بايطناع١.1

َٸـ إٔ 2  ٘, ٚبصيو غٛف تػسٚ أخت٘ بايطناع١.تطنعٗا أ

ـ إٔ تطنعٗا أخت٘, ٚبصيو غٝػسٚ خاشلا بايطناع١, أٚ تطنعٗا اب١ٓ أخت٘ 3

 ٖاص.طؾٝػسٚ عهِ دسٸ

ُٸٗا بايطناع١, 4 أٚ تطنعٗا اب١ٓ ـ إٔ تطنعٗا ظٚد١ أخٝ٘, ٚبصيو غٝػسٚ ع

 ٖاص.٘ طؾٝػسٚ عهِ دسٸٝأخ

ٔٵ , أٚ ناْتـ ٚأَا إشا مل تهٔ ضنٝع5١ّ شلا َٔ  ط َطنع١ْمل تتٖٛؾ نصيو ٚيه

اٖا بٛاغط١ إدطا٤ بٌ ٖصٙ ا٭قٓاف, أَهٔ ْؿط اؿط١َ بٝٓٗا ٚبٌ ايطدٌ ايصٟ ٜتبٓٸ

عكس ايعٚاز إٓكطع بٝٓٗا ٚبٌ ٚايس ايطدٌ أٚ دسٸٙ, ٚبصيو غٛف تهٕٛ ظٚد١ أبٝ٘ طأٚ 

ٔٵ .دسٸٙص ؾإٕ ايعٚاز  َٔ ا٫يتؿات ٖٓا إٍ إٔ ايبٓت إشا مل تهٔ بايػ١ّ ٫ بٴسٻ ٚيه

ٕٵ ;ٗا ايؿطعٞإصنٛض هب إٔ ٜهٕٛ بإشٕ ٚيِّ ٌّ ؾإ ٚدب اغت٦صإ  مل ٜهٔ شلا ٚي

ٟٸاجملتٗس اؾاَع يًؿطا٥٘. ٚع٢ً  ٍٕ أ ٗ إدطا٤  هب إٔ ٫ تهٕٛ ٖٓاى َؿػس٠ْ سا

إشا ناْت أْ٘ ٗا ٗ شيو. نُا َٔ ضعا١ٜ َكًشت ٫ بٴسٻقٝػ١ ايعكس ع٢ً ايبٓت, بٌ 

 َٔ أخص اٱشٕ َٔ ٚايسٖا أٚ دسٸٖا يٛايسٖا ع٢ً ا٭سٛٙ ٚدٛبّا. ٫ بٴسٻ ايبٓت بايػ١ّ

اٙ( ٚإشا نإ ايطؿٌ شنطّا ضنٝعّا ؾإٕ اؿط١َ تٓتؿط بٝٓ٘ ٚبٌ إطأ٠ )اييت تتبٓٸ
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 :يتاي١ٝبٛاغط١ ايططم ا

َٸ٘ بايطناع1  ١.ـ إٔ تعُس إٍ إضناع٘ بٓؿػٗا; ؾتكبض أ

َٸ2  ٗا, ٚبصيو غٝكبض أخاٖا بايطناع١.ـ إٔ تطنع٘ أ

ـ إٔ تطنع٘ أختٗا, ٚبصيو غٛف تكبض خايت٘ بايطناع١, أٚ تطنع٘ اب١ٓ أختٗا 3

 طؾٝكبض َجاب١ سؿٝسٖاص.

ُٸ4 ت٘, أٚ تطنع٘ اب١ٓ أخٝٗا طؾتكبض ـ إٔ تطنع٘ ظٚد١ أخٝٗا, ٚبصيو غتكبض ع

 ت٘ص.عهِ دسٸ

ًٌُّطأ٠ اييت تبٓٻيضنٝعّا, ٚنإ  ـ ٚأَا إشا مل ٜهٔ ايطؿٌ ايصنط5 َات  ت٘ أ

ٕٵعٓٗا ظٚدٗا أٚ طًٖ ت ؾإْ٘ بعس ايسخٍٛ زا٥ِ أٚ َ٪ٖق س ي٘ عًٝٗا بعكس ظٚإزكٹعٴ كٗا, ؾإ

 .(5)٘, ٚتٓتؿط اؿط١َ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا بٗصٙ ايططٜك١ضبٝبتٳ َتبِّٝت٘تكبض 

ٛٸ أٚ  عاز٠ّ ـ ٖٞ إَا غرل ٖه١ٓٺ َٚٔ ايٛانض إٔ ٖصٙ ايططم ـ ع٢ً مٛ َاْع١ اـً

 ادتُاع١ٝ غًب١ٝ. اتٺعٳبٹٚتٳ تٓطٟٛ ع٢ً تساعٝاتٺ

 

ٞٸ ٜٴعتدل ع ٚايػٝطط٠ ٗ اؾػِ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ قاب٬ّ يًتٛٗق إْتاز ايًي ايتًكا٥

ٌٸ  ٌَ, بٌ َٚٔ إُهٔ تهٜٛٓ٘ أٜهّا.بعض ايعٛا ٗ ٚ

كٌ ٗ ٖصا ايؿإٔ َٔ إٛاقع ايع١ًُٝ َا ًٜٞ غٛف ْٓكٌ بعض آضا٤ إتدكِّ ٚٗ

َٸ١  :اشلا

كٌ ٗ تطٜٛط ايػ١َ٬ ٗ داَع١ نٛيَٛبٝا َٔ إتدكِّ )ؾطٜلٷ «آيٝؼ»قايت 

ٚ...( ٗ َعطض اٱداب١ عٔ غ٪اٍ بٗصا ايؿإٔ: )ٌٖ ّهٔ يًُطأ٠ غرل اؿب٢ً إٔ تٓتر 

ٔٷ ِٸ .يبّٓا؟(: إٕ شيو ٖه ت آيٝؼ إٍ بٝإ تاضٜذ ٖصٙ إػأي١, ٚقايت: إٕ زاؾع تعطٸن ث

َٸ ص ٖٛ إطعاّ ضنٕٝعٔٳًِايًي طمل وبٳ ٔٳايٓػا٤ طٚايؿتٝاتص اي٬تٞ مل ٜٓتذٵ ٘ أٚ مل َاتت أ

طّا بسأت ايٓػ٠ٛ طاي٬تٞ ٫ ٜػتطعٔ اؿٌُ أٚ يػٔ ٔ َٔ إضناع٘. َٚ٪خٸتتُٓه

ٔٸ إٍ ايبشح عٔ ططٕم ٔٳٝٵٌ أطؿا٫ّ, ٜػعٳٜتبٓٸٚص ,سا٬َت ع٢ً إْتاز  ٱدباض أدػازٖ

 ايًي.

ِٸ : ٗ ؾذل٠ اؿٌُ تعٌُ إػتٜٛات ايعًٝا شلطَْٛات آيٝؼ قا١ًّ٥ تٵاغتططزٳ ث
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اٱغذلٚدٌ ٚايدلٚدػذلٕٚ ٚايدل٫ٚنتٌ ع٢ً إعساز ا٭ثسا٤ ٱْتاز ايًي. ٚع٢ً ايطغِ 

إٔ َػت٣ٛ  ي٫ٛز٠, إ٫ٓبعس ااٱغذلٚدٌ ٚايدلٚدػذلٕٚ  َٔ ا٫نؿاض إًشٛٚ ٗ

ٚتبسأ بصيو َطس١ً ايطناع ٚإؾطاظ ايًي.  ,ٜبك٢ ع٢ً ساي٘ ٗ ا٫ضتؿاع ايدل٫ٚنتٌ

ْٛاَّا غصا٥ّٝا  ٔٳإٔ ٜتبعٵ ,ٗ اٱضناع ٔٳبٵٚاي٬تٞ ٜطَغ ,ٚعًٝ٘ ّهٔ يػرل اؿٛاٌَ

 ١َٜٝٛ تػاعس ع٢ً تكًٝس ٚقانا٠ ٖصا إػاض ايصٟ وسخ ٗ َطس١ً اؿٌُ. ١ّٝٓٚ

َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً خًل , ٢ ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝٚعً

 ,عدل ايعٜاز٠ ايكٓاع١ٝ ٚإؿتع١ً يًٗطَْٛات إٓتذ١ يًي ,ؾب١ٗٝ َطس١ً اؿٌُ ٚطٚفٺ

٢ ايٝا٥ػ١, ٚستٸ ,ز ايًب١ٝٓ ٗ أثسا٤ ايبٓت أٚ إطأ٠ غرل اؿب٢ً أٚ ايعاقطسٳاغتجاض٠ ايػٴ

 .(6)ٚزؾعٗا إٍ إْتاز ايًي

(: إٕ ع١ًُٝ إْتاز ايًي ٗ غرل ؾذل٠ ايطناع, ٚست٢ ٗ AAFPٚنتب َٛقع )

ُٸ٢ بايـ  ,َطس١ً اؿٌُ ٢ ايطداٍ ّهٔ ٭دػاَِٗ إٔ تٓتر . ٚستٸ«دا٫نتٛضٜا»تػ

ٔٸ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٗ ايٓػا٤ أنجط ؾٝٛعّا. ٚقس نتب ٖصا إٛقع: إٕ أغبابّا  ايًي, ٚيه

ٌُ, ٚسبٛب ايهػٛٙ ايعكب١ٝ, ٚنػ٘ بعض اشلطَْٛات, ٚسبٛب َٓع اؿ :َٔ قبٌٝ

 .(7)ٟ إٍ ٚاٖط٠ اؾا٫نتٛضٜاَٚا إٍ شيو, قس ت٪زٸ ,ايسّ

 : إٕ اؾا٫نتٛضٜا ٗ ايطداٍ قس تهٕٛ َطتبط١ّ«َاٜٛنًٝٓٝو»ٚنتب َٛقع 

تٗا. ِ ا٭ثسا٤ أٚ سػاغٝٸٟ ٗ بعض اؿا٫ت إٍ تهدټبٓكل ايتػتٛغذلٕٚ, ٚت٪زٸ

ّٸٚأسٝاّْا ٗ ا٭طؿاٍ أٜهّا, سٝح  ٜٚسخٌ ٗ  ٜٓتكٌ إػت٣ٛ إطتؿع يٮغذلٚدٌ َٔ ا٭

 .(8)زّ ايطؿٌ

ٌٕٚع٢ً أغاؽ َا تكسٸ ُٸ ّ ّهٔ إْتاز ايًي زٕٚ ٓ ٢ ٖصٙ أٚ ظٚاز, ٚتػ

 .(9)«اؾا٫نتٛضٜا»ايٛاٖط٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ بـ 

 

ع٢ً تكػِٝ  «ايطناع ايصٟ ٜ٪زٸٟ إٍ ْؿط اؿط١َ»ٗ عح  ٜعٌُ ايؿكٗا٤ عاز٠ّ

ؾطا٥٘ », ٚ«ؾطا٥٘ ايطنٝع», ٚ«ؾطا٥٘ إطنع١»ايبشح إٍ ث٬ث١ أقػاّ, ٖٚٞ: 

 .(10)«ايًي
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ٚٸ َٳٜٚبسٚ إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٖٛ أ عح َػأي١ ايطناع بايًي ايتًكا٥ٞ ٗ  ٔٵٍ 

ؾأضنعت قبّٝا  ,َٔ غرل ٫ٚز٠ٺ يي اَطأ٠ٺ إشا زضٻ»نتاب٘ ايؿكٗٞ )اـ٬ف(; سٝح قاٍ: 

 .(11)«اؿط١َ طٵقػرلّا, مل ٜٓؿٴ

ِٸ كتًؿ١ ٗ  يٝصنطٚا ٖصا إهُٕٛ بعباضاتٺ ,ت٬ٙ عًُا٤ ايؿٝع١ اٯخطٜٔ ث

. (12)ّ ٚاسسّاقطٻ هِ ايًي ايٓاتر َٔ ْهإحٚاعتدلٚا سهِ ٖصا ايًي ٚس .ؾطا٥٘ ايًي

ٚٸل اؿًٓٚقس نإ احملٚك َٳٞ ٖٛ أ ضأ٣ نؿا١ٜ اؿٌُ ٗ اْتؿاض اؿط١َ بايًي  ٔٵٍ 

ِٸ(13)ايتًكا٥ٞ  َكابٌٗ , َٔ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٗ اٱؾتا٤ بهؿا١ٜ اؿٌُ تبع٘ ْاع١ْ , ث

 ,َٔ غرل ْهاح مل ٜٓؿط سط١َّ يي اَطأ٠ٺ ٚيٛ زضٻ»كٌ: ايكٍٛ إؿٗٛض. قاٍ ؾدط احملٚك

ٌِٕهغٛا٤ ناْت بٹ بٌ نٕٛ  ,٫ٚ ٜٴؿذلٙ ٚنع اؿٌُ .قػرل٠ أٚ نبرل٠ ,طّا أٚ شات بع

أَا ايؿب١ٗ  .َٔ يي ايعْا مل ٜٓؿط سط١َّ تٵٚيٛ أضنعٳ .ايًي عٔ اؿٌُ بايٓهاح

 .(14)«ؾهايكشٝض ع٢ً ا٭ق٣ٛ

ايؿك٘ ايؿٝعٞ إٔ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َٔ بٌ ؾطا٥٘ ايطناع َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

ٕ ايًي ايتًكا٥ٞ ٫ تأثرل ي٘ ٗ باب ايطناع. إٜهٕٛ َٓؿأ ايًي ٖٛ اؿٌُ أٚ اي٫ٛز٠, ٚ

٫ٚ ٜا٥ػّا, ٚإٔ ٜهٕٛ  ,ٚنصيو ؾإٕ َٔ بٌ ؾطا٥٘ إطنع١ إٔ ٫ تهٕٛ قػرل٠ّ

 ٌ.َٓؿأ يبٓٗا ٖٛ اؾُاع احملًٖ

 

١ َدتًـ َصاٖبِٗ ا٭ضبع١ سٍٛ سهِ ايًي ايٓاتر َٔ أٌٖ ايػٓٸاختًـ ؾكٗا٤ 

ٖـ( ٗ إبػٛٙ: 483ؾكاٍ قُس بٔ أٓس أبٛ غٌٗ ايػطخػٞ اؿٓؿٞ); غرل اي٫ٛز٠

َٸّاؾأضنعت قبٝٸ ,ط ييٷِهإشا ْعٍ يًبٹ» ٕٸ ايػ, ؾإْٸٗا تهٕٛ أ بب ٖٚٛ ٘ َٔ ايطناع١; ٭

ٕٵ .اٱضناع قس ؼٓكل ٛٸض إٔ تقٌٝ ؾإ َٸ: نٝـ ٜتك ٛٸض تت ٫طٷ؟ ٚنُا ِهٖٚٞ بٹ ّاهٕٛ أ ك

ٝٸ١ َٔ سٝح ايٓ َٸ ٝٸ١ َٔ ايط ٫ػب َع بكا٤ قؿ١ ايبهاض٠ ؾهصيو ا٭ َٸ ٛٸض ا٭ ناع١ تتك

ٕٸ اؿهِ َبينٌّ ع٢ً ايػ ;ٖصا تًبٝؼٷ :قًٓا .َع بكا٤ قؿ١ ايبهاض٠ ٝٸ١ َٔ  ,ببؾإ َٸ ٚا٭

ٝٸ١ ايٛايٓ ٛٸض ايٛ ٫ز٠, ٫ٚػب غبب ٝٸ١ َٔ  ,ز٠ َع بكا٤ قؿ١ ايبهاض٫٠تتك َٸ ٛٸض ا٭ ٚتتك

 .(15)«ض بػبب٘ٚثبٛت اؿهِ ٜتكطٻ .ناع َع بكا٤ قؿ١ ايبهاض٠ايط

ٚٵضب ,ٗ ايصخرل٠ ,ٖـ(684ٚقس شٖب ؾٗاب ايسٜٔ ايكطاٗ إايهٞ) ٙ إٍ ايكٍٛ سٳ
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ط ٚايٝا٥ؼ ٚايكػرل٠ ٜٛدب اْتؿاض اؿط١َ أٜهّا. ٚزيًٝ٘ ع٢ً ٖصا اؿهِ ِهبإٔ يي ايبٹ

ٔٸِه٘ اؾذلٙ ٗ يي ايبٹًتػص١ٜ. ٚيهٓٸيٖٛ قاب١ًٝ ٖصا ايًي   ٔٵَٳ ط إٔ تهٕٛ ٗ غ

ط ٚاٯٜػ١ ٚغرل إٛط٠٤ٛ ِهٚوطّ يي ايبٹ»ٚإيٝو ْلٸ عباضت٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ:  .ؼٝض

َٳ ;١...ٚايكبٝٸ ٔٸ   ٔٵ٭ٕ يبٓٗا ٜٴػصٸٟ, ٚقاي٘ ٗ ايهتاب. ٚقٌٝ: َا مل تٓكل ايكبٝٸ١ عٔ غ

 .(16)«تٛطأ

ٖـ( بإٔ يي ايبهط ٚإطأ٠ غرل اؿاٌَ 204عٞ)نُا قاٍ قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾ

٫ٚ غرلٙ, أٚ  بٓهإح ؼٵٚيٛ إٔ بهطّا مل تٴُػٳ»ٜٛدب ْؿط اؿط١َ أٜهّا, ٚقاٍ ٗ شيو: 

ٌٷ ٚمل ٜٴعًِ يٛاسس٠ٺ ,بّاثِّ ؾأضنعتا ب٘  ,ؾدطز ييٷ ,ؾشٴًب ,ْعٍ شلُا ييٷ ,َُٓٗا ٓ

ٔٳ ٌٸ َٛيٛزّا ٔؼ ضنعات, نإ اب  .(17)«َُٓٗا ٚاسس٠ٺ ن

ٖـ( ٗ إػين إٍ إٔ ايكٍٛ 620سا١َ إكسغٞ اؿٓبًٞ)ٚقس شٖب عبس اهلل بٔ ُق

, ٜٚٓػب٘ إٍ ايهجرل َٔ ايعًُا٤ بإٔ يي ايبهط ٜٓؿط اؿط١َ ٖٛ ايكٍٛ ا٭قضٸ

, ْؿط اؿط١َ, ب٘ طؿ٬ّ تٵَطأ٠ٺ ييٷ َٔ غرل ٤ٙٚٺ, ؾأضنعٳ٫ٚإٕ ثاب »ايػابكٌ عًٝ٘: 

ٟٸ, ٚايؿٍٛ اٖٚٛ ق ٗ أٚٗط ايطٸٚاٜتٌ. ٞٸ, ٚأبٞ بٔ ساَسٺ, َٚصٖب َايوٺ, ٚايجٛض اؾع

َٳاب ايطثٕٛض, ٚأقش ٌٸ  ٜٓؿط  ٫ :ا١ْٝٚايطٚا١ٜ ايج... وؿٜ عٓ٘ ابٔ إٓصض ٔٵأٟ, ٚن

ٚٸٍ  .داٍ٘ يتػص١ٜ ا٭طؿاٍ, ؾأؾب٘ يي ايطايعاز٠ ب ٔطاؿط١َ; ٭ْٸ٘ ْازضٷ, مل ِػ ٚا٭

 .(18)«أقضٸ

١ٝ ا٭ضبع١ ع٢ً ايٓشٛ ع٢ً َا تكسٸّ ّهٔ تًدٝل أقٛاٍ إصاٖب ايػٓٸ بٓا٤ٶٚ

ٌٕ اٯتٞ:  إشا نإ يي ايكػرل٠ ٚايبهط ٚايٝا٥ؼ ٜٓبذؼ َٔ تًكا٥٘, ٚقاَت بإضناع طؿ

َٸ ّا ي٘ بايطناع١, ٚنإ شيو ايًي َٛدبّا ٫ْتؿاض اؿط١َ قػرل بٗصا ايًي, أقبشت أ

ٍٕ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا. ٚبٓا٤ٶ  ,أٓس بٔ سٓبٌ ـ ع٢ً ْلٸ إصٖب اؿٓبًٞ ـ بٓا٤ٶ آخط ٗ ع٢ً قٛ

. (19)٫ ٜهٕٛ ٖصا ايًي َٛدبّا ٫ْتؿاض اؿط١َ ,ل ايتػص١ٜبػبب ْسض٠ ٚدٛز ٚعسّ ؼٗك

إٔ  بطبٝع١ اؿاٍ ـٜٚؿذلٙ ٗ ايكػرل٠ ـ نُا غبل إٔ شنطْا ـ ٗ غرل َصٖب َايو ـ 

ٔٸ  ٚخ٬ق١ٺ ١ إٍ تبٜٛبٺػٓٸس غابل ٗ ؾك٘ اي. ٚقس عُس غٝٸ«ؼٝض ٔٵَٳ» تهٕٛ ٗ غ

ٚإطنع١ اييت ٜجبت بًبٓٗا »١ٓ ٗ ٖصا ايؿإٔ; سٝح قاٍ سٍٛ قؿ١ إطنع١: ػٳسٳ

ٌٸ أّ غرل بايػ١, ٚغٛا٤  ٗا, غٛا٤ أناْت بايػ١ّٝٵايًي َٔ ثسٜٳ زضٸ اَطأ٠ٺ ايتشطِٜ ٖٞ ن

ٚغٛا٤ , أّ مل ٜهٔ , ٚغٛا٤ أنإ شلا ظٚزٷَٔ احملٝض أّ غرل ٜا٥ػ١ٺ أناْت ٜا٥ػ١ّ
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ٌٕ أناْت سا٬َّ  .(20)«أّ غرل ساَ

 

ل َا ٜتعًٓ ٗ ايتاي١ٝهض إٔ إٛاضز ١ ٜتٸبعس زضاغ١ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ يعًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

بط٩ٜتِٗ ا٫دتٗاز١ٜ ناْت ٖٞ ايػبب ٗ شٖابِٗ إٍ ايكٍٛ باْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ 

 :ايتًكا٥ٞايًي 

 

ِٴ ﴿سا١َ إكسغٞ اؿٓبًٞ إٍ اعتباض قٛي٘ تعاٍ: يكس شٖب ابٔ ُق ٗٳاتٴُه َٻ ٚٳُأ

ِٵ ٓٳُه  .(21)زي٬ّٝ ع٢ً اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ ٖصا ايًي (23)ايٓػا٤:  ﴾اي٬ٖتٹٞ َأضٵنٳعٵ

)َٓطكٞ( ٜكٍٛ: إٕ إطأ٠  سا١َ بٗصٙ اٯ١ٜ ٜكّٛ ع٢ً قٝإؽٜٚبسٚ إٔ اغتس٫ٍ ابٔ ُق

َٸعٳاييت تطنع طؿ٬ّ تٴ ٢ إشا مل ٜهٔ َٓؿأ ايًي ْهاسّا ٬ّٓٚ )ايكػط٣(. ّا ي٘, ستٸسٸ أ

َٸ٘  23اٯ١ٜ  ٚطبكّا يٓلٸ َٔ غٛض٠ ايٓػا٤ ؾإٕ إطأ٠ اييت تطنع طؿ٬ّ تهٕٛ َٓعي١ أ

 أ َٔ ْهإحعًٝ٘ )ايهدل٣(. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايًي ايصٟ ٫ ٜٓؿ ١َّٚتهٕٛ قطٻ

ٌٕ  ٜكًض يٓؿط اؿط١َ أٜهّا. أٚ ٓ

 

ٔٵ ٜبسٚ إٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ غرل قشٕٝض  , ٚشيو ٕا ًٜٞ:ٚيه

ٚٸ٫ّ:  ّٸ»ٗ قسم أٚ عسّ قسم إط٬م  ٖٓاى ؾٙوأ ع٢ً إطأ٠ اييت تطنع  «ا٭

و بعُّٛ قٛي٘ تعاٍ: ٚبصيو غٝهٕٛ ايتُػټ, أٚ ٌٓ َٔ ْهإح غرل ْاتٕر طؿ٬ّ بًٕي

ِٵ﴿ ِٴ اي٬ٖتٹٞ َأضٵنٳعٵٓٳُه ٗٳاتٴُه َٻ ّٸ; ٱثبات أ١ََٛ ٖصٙ إطأ٠, َٔ ايتُػټ﴾ٚٳُأ ٗ  و بايعا

ٚٸ آخط  ٫ّ إثبات أ١ََٛ ٖصٙ إطأ٠ َٔ ططٜٕلايؿب١ٗ إكساق١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب أ

ِٸ  اغتؿاز٠ سهُٗا بعس شيو َٔ عُّٛ ٖصٙ اٯ١ٜ. غرل عُّٛ اٯ١ٜ, ث

ٔٸٗ َكاّ بٝإ أْٛاع ايٓػا٤ احملطٻإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ  ثاّْٝا: إطأ٠ اييت  َات, َٚٔ بٝٓٗ

َٸ تٵأضنعٳ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ يٝػت ٗ َكاّ بٝإ  إ٫ٓ .٘ بايطناع١طؿ٬ّ قػرلّا; ؾتهٕٛ أ
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ٍٷ .ؾطا٥٘ ايطناع ٚايطنٝع ٚإطنع١ ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ  .َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٖٚٓاى إْا

َٸ»و ؾُٝا مٔ ؾٝ٘ بإط٬م ن١ًُ ايتُػټ  ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ. «تٗاا٭

 

يكس شٖب ايػطخػٞ اؿٓؿٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ غبب اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ ٖصا 

ل ٚقاٍ بإٔ ايػبب )اٱضناع( َتشٚك ,ل ايػبب ـ ايصٟ ٖٛ اٱضناع ـايًي ٜهُٔ ٗ ؼٗك

ٌٸ ِٕ ٖٓا, ٚن )ٖٚٛ ٖٓا: ا٭١ََٛ ٚاْتؿاض اؿط١َ( ٜجبت بٛاغط١ غبب٘, ٚيصيو ؾإٕ  سه

 .(22)ل ٚاْتؿاض اؿط١َاٱضناع بٛاغط١ ٖصا ايًي ٜهٕٛ َٛدبّا يتشٗك

 

ٖصا ايكٍٛ ٗ اـً٘ اؿاقٌ بٌ ايػبب ايؿطعٞ ا٫عتباضٟ  خطأٜٚهُٔ 

إشا نإ  ٘ـ عٔ غبب٫ ٜتدًٖ ٚايػبب ايؿًػؿٞ ايٛدٛزٟ. تٛنٝض شيو: إٕ إػبٻب إِا

بات ايؿطع. َٔ شيو ـ ٚاييت َٔ بٝٓٗا َػبٻ ,بات ا٫عتباض١ٜٚدٛز١ٜ, زٕٚ إػبٻ ي٘ سكٝك١ْ

إٔ ايؿاضع مل  ٗ ا٫ْؿكاٍ بٌ ايعٚز ٚايعٚد١, إ٫ٓ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ايط٬م غببٷ

إٔ  نُاغببّا ٗ ا٫ْؿكاٍ بُٝٓٗا.  ٜعتدل ايط٬م ٗ اؿٝض أٚ ايط٬م زٕٚ ؾاٖسٺ

ٔٸ اؾُاع غببٷ ٛٸ٠, ٚيه ٌٸ ٗ ا٭ب ٛٸ٠. ٚع٢ً ٖصا  ْإع ايؿاضع ٫ ٜط٣ ن غببّا ٗ ا٭ب

١ ؾ٤ٞ ا٭غاؽ هب ٗ ا٫عتباضات ايؿطع١ٝ ايطدٛع إٍ ايؿاضع ْؿػ٘ ٱثبات غببٝٸ

ٌٷآخط, ٚٗ إصٖب ايػٓٸ يؿ٤ٞٺ ٝٸ١  أٚ ضٚا١ٜٺ ؾطعٞ ـ َٔ آ١ٜٺ ٞ ٫ ٜٛدس زيٝ ـ ع٢ً غبب

 ل ا٭١ََٛ ٚاْتؿاض اؿط١َ.َطًل ايطناع ٱثبات ؼٗك

 

٘ . ٚنأْٸ(23)يكس عسٸ ايكطاٗ إايهٞ ا٫غتصا٤ بٗصا ايًي َٛدبّا يٓؿط اؿط١َ

َجٌ ابٔ قسا١َ ٗ ايكٍٛ بإٔ ا٬ٕى ٗ يي ايٓػا٤ ٖٛ ايكسض٠ ع٢ً اٱضناع ٚإٜكاٍ 

 ., ٚإاْع َؿكٛزٷط ايؿطٚٙ ـ َٛدٛزٷ. ٚبصيو ؾإٕ إكتهٞ ـ َع تٛٗؾ(24)ٝعايػصا٤ إٍ ايطن

 

; ٭ٕ ٫ٚ إاْع َؿكٛزٷ ,ٚٗ اؾٛاب عٔ ٖصا ايسيٌٝ ْكٍٛ: ٫ إكتهٞ َٛدٛزٷ
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إكتهٞ ؾُٝا مٔ ؾٝ٘ يٝؼ ٖٛ فطٸز اٱضناع ٚايتػص١ٜ ؾك٘; إش يٛ نإ ا٭َط 

ٚعًٝ٘  .ل ايتػص١ٜ ب٘ٗ يي اؿٝٛإ أٜهّا; يتشٗك٢ ل ستٸنصيو ؾإٕ ٖصا ايؿطٙ َتشٚك

ٖٻ أخط٣ ؾإٕ  ٘. َٚٔ ْاس١ٝٺٚيٝؼ نًٖ ,ٌ دع٤ إكتهِٞ ٖٓا إِا ّجِّؾإٕ إكتهٞ إتٛ

ٔٳ ﴿أٜهّا, ٜٚهؿٞ ٗ إثبات ٚدٛز إاْع١ٝ قٛي٘ تعاٍ:  إاْع َٛدٛزٷ ٛٳايٹسٳاتٴ ٜٴطٵنٹعٵ ٚٳاِي

ٚٵ ٔٻ٫َأ ٖٴ ِٴ ﴿تعاٍ:  ٚقٛي٘ ;(233)ايبكط٠:  ﴾زٳ ٗٳاتٴُه َٻ ِٵاي٬ٚٳُأ ٓٳُه  (.23)ايٓػا٤:  ﴾تٹٞ َأضٵنٳعٵ

 

 

 ٗ إػين سٍٛ بٝإ غبب اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ يٕي سا١َ عباض٠ّيكس شنط ابٔ ُق

 ,٭ْ٘ يي اَطأ٠ٺ», ٜبسٚ إٔ زيًٝ٘ ؾٝٗا ٖٛ َطابك١ ايكاعس٠; إش ٜكٍٛ: َٔ غرل ْهإح

زٕٚ ايبٓت( َع ضعا١ٜ  ,ايطدٌ َكابٌٜٚبسٚ إٔ َطازٙ إٔ يي إطأ٠ )ٗ  .«ل ب٘ ايتشطِٜؾتعًٖ

ب ايكاعس٠ ػٳٚعًٝ٘ ؾإْ٘ َع ,ؾطا٥٘ اٱضناع ٜٛدب ْؿط اؿط١َ, ٖٚصا يي اَطأ٠ٺ

 ٜهٕٛ َٛدبّا ٫ْتؿاض اؿط١َ.

 

ٕٵ ٌ َكازض٠ّسا١َ ّجِّإٕ ٖصا ايسيٌٝ َٔ ابٔ ُق  قضٸ ع٢ً إطًٛب, َع٢ٓ أْ٘ ٚإ

ٔٵ «يي اَطأ٠ٺ»إط٬م   ؟إٕ ٖصا ايًي ٜٛدب اْتؿاض اؿط١َ :قاٍ ٔٵَٳ ع٢ً ٖصا ايًي, ٚيه

ٚٸ ٛٻ . ٚبعباض٠ٺٚوتاز إٍ إثباتٺ ,ٍ ايه٬ّؾٗصا أ سا١َ إٍ يٓا ن٬ّ ابٔ ُقأخط٣: يٛ س

ٞٸ قٝإؽ ؾإٕ ندل٣ ٖصا ايكٝاؽ ـ إٕ ٖصا ايًي ٜٛدب اْتؿاض اؿط١َ ـ يٝػت  َٓطك

ٌٷ, ٚيٝؼ ٖبس١ّٜٝٗ  ع٢ً إثباتٗا. ٓاى زيٝ

 

ع ٗ إكازض ايؿك١ٝٗ ا٭ٍٚ يًُصاٖب ايؿك١ٝٗ ا٭ضبع١ يس٣ أٌٖ َٔ خ٬ٍ ايتتبټ

هٛا ـ ٱثبات ايكٍٛ بٓؿط ٖصا ايٓٛع َٔ ايًي ١ قس ُػٸهض إٔ ؾكٗا٤ أٌٖ ايػٓٸ١ ٜتٸايػٓٸ

ل ايػبب, ٚٚدٛز عا٤ ؼٗكَٔ غٛض٠ ايٓػا٤, ٚازٸ 23, ٖٚٞ: اٯ١ٜ ١ٺيًشط١َ ـ بأضبع١ أزٓي

 ٬َى ايتػص١ٜ, َٚطابك١ ايكاعس٠.

ٝٵسٳ ّٸ»; بػبب عسّ قسم َٔ اٱؾهاٍ إٔ ْٝع ٖصٙ ا٭زي١ ا٭ضبع١ تعاْٞ بٳ  «ا٭
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ٚإْاٍ قٛي٘ تعاٍ:  ;ع٢ً إطأ٠ شات ايًي ايتًكا٥ٞ ٚأضنعت ب٘ طؿ٬ّ قػرلّا

ِٴ ﴿ ٗٳاتٴُه َٻ ِٵاي٬ٚٳُأ ٓٳُه ٚعسّ إكتهٞ ٚٚدٛز  ;طنع١بايٓػب١ إٍ ؾطا٥٘ إ ﴾تٹٞ َأضٵنٳعٵ

ٌٸ»ٚعسّ بسا١ٖ ايهدل٣  ;إاْع ٚعًٝ٘ ٫ ّهٓٗا  .«اَطأ٠ ٜٛدب اْتؿاض اؿط١َ يي ن

 إثبات اؿط١َ بايًي ايتًكا٥ٞ.

 

ٞٸ ُٸٞ ايػبعٚاضٟ يكس شنط عً ( ٗ داَع اـ٬ف ٖـ7)ايكطٕ بٔ قُس ايك

ٚٵ﴿ٚايٛؾام قٛي٘ تعاٍ:  ٔٳ َأ ٛٳايٹسٳاتٴ ٜٴطٵنٹعٵ ٫ٔٔٚٳاِي ٝٵ َٹًَ ٔٔ َنا ٝٵ ٛٵَي ٔٻ سٳ ٖٴ بٛقؿ٘ زي٬ّٝ ع٢ً  ,﴾زٳ

ع٢ً غرل شات ايٛيس; ٚعًٝ٘ ٫  «ايٛايس٠»إػأي١. ٚقس قاّ اغتس٫ي٘ ع٢ً عسّ إط٬م 

ِٷٜذلتٻ  .(25)ع٢ً يبٓٗا ٚإضناعٗا ب سه

 

ٗ  ; ٭ٕ عح ايطناع غرل َٓشكٕطٚاٱؾهاٍ ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٚانضٷ

 ع٢.َٔ إسٻ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايسيٌٝ أخلټ .ايطناع َٔ ايٛايس٠

ٌٷ قطآْٞ ع٢ً إثبات عسّ اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ ايًي  ٜبسٚ أْ٘ يٝؼ ٖٓاى زيٝ

ٛنٛع, ٚن٬ُٖا ايتًكا٥ٞ; إش ٖٓاى آٜتإ ؾك٘ ّهٔ ا٫غتٓاز إيُٝٗا ٗ ٖصا إ

ٔٳ ﴿و بكٛي٘ تعاٍ: ّ إٔ قًٓا: إٕ ايتُػټؾكس تكسٻ ;ٜٛاد٘ إؾها٫ّ ٛٳايٹسٳاتٴ ٜٴطٵنٹعٵ ٚٳاِي

ٚٵ ٫َٔٔأ ٝٵ َٹًَ ٔٔ َنا ٝٵ ٛٵَي ٔٻ سٳ ٖٴ ِٸ ﴾زٳ ٚقس غبل إٔ شنطْا إٔ قٛي٘ تعاٍ:  ;ع٢َٔ إسٻ أع

ِٴ ﴿ ٗٳاتٴُه َٻ ِٵاي٬ٚٳُأ ٓٳُه ٍٕ ﴾تٹٞ َأضٵنٳعٵ بايٓػب١ إٍ إطأ٠ اييت تؿطظ َجٌ  وتٟٛ ع٢ً إْا

ّٸٌ ُػټو بٗا ّجِّٕ ايتُػټإأٚ  ;ٖصا ايًي ٗ ايؿب١ٗ إكساق١ٝ يصات شيو  هّا بايعا

ّٸ  .ايعا

 

اغتٓس ايؿٝذ ايطٛغٞ إٍ اٱْاع ٚضٚاٜات ا٭قشاب ٗ إثبات إٔ ايًي ايٓاتر 

َٔ  يي اَطأ٠ٺ إشا زضٸ»: , ؾكاٍـ ٫ ٜٓؿط اؿط١َ «ايًي َٛنع ايبشح»عٔ غرل اي٫ٛز٠ ـ 
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, مل ٜٓؿط اؿط١َ. ٚخايـ ْٝع ايؿكٗا٤ ٗ شيو. قػرلّا قبّٝا تٵضنعٳأ, ؾغرل ٫ٚز٠ٺ

 .(26)«زيًٝٓا: إْاع ايؿطق١ ٚأخباضِٖ

)ضٚاٜات ايؿٝع١( ٗ ن٬ّ ايؿٝذ  «أخباضِٖ»ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ إطاز َٔ 

 ٗ ٖصا اؿهِ: ٚاٯخط ٚاٖطٷ ;ٚبعهٗا قطٜضٷ ايتاي١ٝ;ايطٛغٞ ٖٞ ايطٚاٜات 

ُٳ»: ×, عٔ اٱَاّ ايكازمـ ضٚا١ٜ ْٜٛؼ بٔ ٜعكٛب1 س بٔ ظٜاز, عٔ اؿػٔ ٝٵسٴ

: ×بٔ قُس, عٔ أٓس بٔ اؿػٔ إٝجُٞ, عٔ ْٜٛؼ بٔ ٜعكٛب, عٔ أبٞ عبس اهلل

ٌٖ وطّ  ,بصيو ايًي ٚغ٬َّا ؾأضنعت داض١ّٜ ,يبٓٗا َٔ غرل ٫ٚز٠ٺ زضٸ عٔ اَطأ٠ٺ ٘غأيتٴ

 .(27)«بصيو ايًي َا وطّ َٔ ايطناع؟ قاٍ: ٫

ٝٵسٳك١; ٭ٕ ضٚاتٗا ايج٬ث١ ا٭ٚا٥ٌ ناْٛا َٔ ايٛاقؿٌ. إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تعتدل َٛثٻ  بٳ

َٳ  .(28)قشٝض ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ بػٓسٺ ٔٵإٔ ايؿٝذ ايكسٚم ْكًٗا ٗ نتاب 

 :×, عٔ اٱَاّ ايكازمٝبٜعكٛب بٔ ؾع ضٚا١ٜٗ ـ نُا ْكٌ ٖصا إهُٕٛ 2

 ,عٔ قؿٛإ بٔ و٢ٝ ,عٔ َٛغ٢ بٔ عُط ايبكطٟ ,اهلل بٔ دعؿط عٔ عبس ٚعٓ٘,»

 ,يبٓٗا َٔ غرل ٫ٚز٠ٺ زضٸ اَطأ٠ْ :×اهلل عبس ٞب٭ عٔ ٜعكٛب بٔ ؾعٝب قاٍ: قًتٴ

 .(29)«ؾكاٍ يٞ: ٫ ؟َٔ شيو َا وطّ َٔ ايطناع أوطّ ,ْاثّاإٚ ضنعت شنطاّْاأؾ

تؿك١ًٝٝ بؿإٔ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ. ٚقس شٖب ايؿٝذ َهاضّ  ٖٓاى أعاخٷ

. ٚقس اعتدل (30)فٍٗٛ اؿاٍ ايؿرلاظٟ إٍ ايكٍٛ بإٔ َٛغ٢ بٔ عُط ايبكطٟ ؾدلٷ

 . إ٫ٓ(31)ْؿؼ َٛغ٢ بٔ عُط بٔ ٜعٜس, ٖٚٛ اٯخط فٍٗٛ اؿاٍ أٜهّا أْ٘ايػٝس اـ٥ٛٞ 

إٔ ايؿٝذ َهاضّ ايؿرلاظٟ ٫ ٜطتهٞ ٖصا ايكٍٛ; ٚشيو ٭ٕ ضاٟٚ َٛغ٢ بٔ عُط بٔ 

ٞٸ إٔ ابٔ قبٛب ٗ ٖصا اؿسٜح ٜطٟٚ عٓ٘  بٔ قبٛب, إ٫ٓ ٜعٜس ٖٛ قُس بٔ عً

ؿبرلٟ ايعلاْٞ تٛنٝشّا ْاؾعّا ع٢ً ٖاَـ اي يًػٝس. ٚإٕ (32)بٛاغط١ عبس اهلل بٔ دعؿط

ٗ بسا١ٜ ايػٓس  «عٓ٘»ٛاٖط ا٭ٚيٞ ٖٛ إٔ ايهُرل ٗ ً٘: إٕ ايغٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ, قكٻ

ٞٸ»ٜعٛز إٍ  ( 1337)٭ٕ قسض ايطٚا١ٜ ايػابك١ )ايطٚا١ٜ ضقِ  «بٔ قبٛب قُس بٔ عً

ٔٸ ٖٚٛ  ,اضا٭ٚٗط ٖٛ إٔ ٖصا اؿسٜح َٔ ضٚاٜات قُس بٔ و٢ٝ ايعٓط تبسأ ب٘(. ٚيه

بٛب, ٚإٔ ايؿٝذ قس ضاٟٚ ابٔ قبٛب, ٚأْ٘ قس أزخٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ نتاب ابٔ ق

ٔٸ ,اغتٓػدٗا عٔ نتاب ابٔ قبٛب هض إٔ ٜتٸ زٕٚ إٔ ًٜتؿت إٍ ٖصا ا٭َط. ٚيه

ٟٸ عٓ٘ ـ ٖٛ َٛغ٢  إطاز َٔ َٛغ٢ بٔ عُط ايبكطٟ ـ بعس ٬َس١ٛ طبك١ ايطاٟٚ ٚإطٚ
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اغِ َٛغ٢ بٔ عُط بٔ  (33)بٔ عُط بٔ ٜعٜس ايكٝكٌ. نُا شنط ٗ بعض ا٭غاْٝس

ع٢ً َا شنطٙ ايؿٝذ ٗ ايؿٗطغت ٗ تط١ْ َٛغ٢ بٔ عُط  بٓا٤ٶٜعٜس ايبكطٟ أٜهّا. ٚ

ٔٵ بٔ ٜعٜس ايكٝكٌ  ِٸ ايعجٛض عًٝ٘ـ ٚيه ٞٸـ مل ٜت بٔ قبٛب  , سٝح اعتدل قُس بٔ عً

ٟٸ ضٚا١ٜٺ ْٓا ٫ ْط٣ ٚاغط١ّإضاّٜٚا ي٘, ٚسٝح  ٜجبت إٔ غٓس ايطٚا١ٜ ع٢ً  ,بُٝٓٗا ٗ أ

ٞٸاض, عٔ : قُس بٔ و٢ٝ ايعٓطايتايٞايٓشٛ  بٔ قبٛب, عٔ َٛغ٢ بٔ  قُس بٔ عً

عُط بٔ ٜعٜس ايكٝكٌ, عٔ قؿٛإ بٔ و٢ٝ, عٔ ٜعكٛب بٔ ؾعٝب, عٔ اٱَاّ 

. ٚإٕ ع٢ً ضأٟ ايعلاْٞ ٜعتدل َٛغ٢ بٔ عُط بٔ ٜعٜس ايكٝكٌ ثك١ّ . ٚبٓا٤ٶ×ايكازم

 .(34)أٜهّا ٕٛ ٚثكاتٷغا٥ط ضداٍ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ إَاَٝٸ

ِّ ٚٸٕ اـطب ٚايصٟ ٜٗ ٕ قؿٛإ بٔ و٢ٝ ٚابٔ قبٛب َٔ أقشاب : إ٫ّأ

ٕٷٚثاّْٝااٱْاع.   : بٛاغط١ ايطٚا١ٜ ايػابك١ )ضٚا١ٜ ْٜٛؼ بٔ ٜعكٛب( وكٌ اط٦ُٓا

 بكسٚض ٖصٙ ايطٚا١ٜ.

إٕ ز٫ي١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً َٛنٛع ايبشح ٖٞ ا٭خط٣ ـ َجٌ ايطٚا١ٜ ايػابك١ ـ ٚ

َٸ١ْ  أٜهّا. تا

ـ ٖٚٞ  ايتاي١ٝـ إٔ ْعتدل ايطٚا١ٜ  (35)ْاطٵـ ٖٚهصا ّهٔ ـ نُا غبل إٔ شَن3

قُس بٔ و٢ٝ, عٔ أٓس بٔ » سّا شلصا اؿهِ:ٓٳَٴػتٳـ  ضٚا١ٜ عبس اهلل بٔ غٓإ

عٔ يي  ×اهلل أبا عبس اهلل بٔ غٓإ قاٍ: غأيتٴ عٔ عبس قُس, عٔ ابٔ قبٛب,

ؾٗٛ  ,خط٣أ ٚيسى ٚيس اَطأ٠ٺ و ٚيياَطأتو َٔ يبٓ تٵَا أضنعٳ ٖٛ قاٍ: ؟ايؿشٌ

ّٷ  .(36)«سطا

يي »إٔ ٚاٖط ايطٚا١ٜ إٔ َا ٜٛدب اْتؿاض اؿط١َ ٖٛ بتكطٜب ا٫غتس٫ٍ ٚ

ٌٕ«ايؿشٌ ٌٕ , ايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ ايًي ايٓاتر عٔ ٫ٚز٠ طؿ  َٚكاضب١ َع ايعٚز. بعس ٓ

ٔٵ .ٚغٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ َعتدلٷ ّهٔ ايكٍٛ بؿإٔ ز٫يتٗا: إٕ ز٫ي١ ٖصٙ  ٚيه

ِٸ ; ٚشيو ٭ٕ ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب إِا ٖٛ سٍٛ يي ع٢ َٛضز ايبشحَٔ إسٸ ايطٚا١ٜ أع

ايؿشٌ, ٚإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إِا تجبت َٛضز ايػ٪اٍ ؾك٘ )اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ يي 

ٕٵ إٍ  ا عاد١ٺنٓٸ ايؿشٌ(, ٫ٚ ّهٓ٘ إٔ ٜٓؿٞ اْتؿاض اؿط١َ عٔ غرل يي ايؿشٌ, ٚإ

َٻ ,زيٌٝ ٱثبات اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ غرل يي ايؿشٌ أٜهّا  (.ٌٵ)ؾتأ
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عا٤ اٱْاع ْا ؾكس شٖب ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ اـ٬ف إٍ ازٸطٵنُا غبل إٔ شَن

. ٚبعسٙ قاّ ابٔ ظٖط٠ ٗ ايػ١ٝٓ إٍ (37)ع٢ً عسّ اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ ايًي ايتًكا٥ٞ

بسيٌٝ », ٚأثبتٗا ابٔ إزضٜؼ قا٬ّ٥: (38)«بسيٌٝ إْاع ايطا٥ؿ١»إثبات إػأي١ بكٛي٘: 

ِ ايكه١ٝ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ػٵ. ٚٗ ْٗا١ٜ إطاف عُس قاسب اؾٛاٖط إٍ سٳ(39)«إْاعٓا

ُٳ»بكٛي٘:   .(40)«٘ عًٝ٘ٝٵب٬ خ٬ف أدسٙ ؾٝ٘, بٌ اٱْاع بكػ

 

ّٚهٔ ايكٍٛ ٗ ٖصا ايؿإٔ: إْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات إصنٛض٠ 

ٞٸ ٖٛ إْاعٷع٢ ٖٓا إِا ٜبسٚ إٔ اٱْاع إسٻ , ٚقس قٌٝ ٗ عًِ أقٍٛ ايؿك٘: إٕ َسضن

ٞٸ  (41)إٔ بعض ا٭غاتص٠ . إ٫٫ٓ ّهٔ تكسّ٘ بٛقؿ٘ زي٬ّٝ َػتك٬٘ اٱْاع إسضن

ٞٸ (42)كٌٚاحملٚك ١. ٜٚكّٛ َػتكًٓ ١ّٚشٖبٛا إٍ اعتباضٙ سذٸ ,قس قبًٛا باٱْاع إسضن

اَّا ـ ع٢ً إٔ ٬َى اٱْاع إشا نإ ا٫عتكاز ٗ ٖصا ايكٍٛ ـ إػتٓس إٍ ايكاعس٠ ُ

ٞٸبٌ نْٛ٘ َسضنٝٸ غّٝا ئ ٜهٕٛ ٖٓاى تؿاٚتٷسٵسٳ , ٚع٢ً ٖصا ّا أٚ غرل َسضن

 ١ ا٭خط٣, أٚ إٔ ٜعهسٖا ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ.ٗ عطض ا٭زٓي زٳٔطا٭غاؽ ّهٔ إٔ ٜٳ

 

يٓؿط اؿط١َ بٛاغط١ ايًي اؿٌُ أٚ اي٫ٛز٠. قاٍ  ٠إصنٛض ؿطا٥َ٘ٔ بٌ اي

إؿٗٛض بٌ اٱَا١َٝ اعتباض اي٫ٛز٠, ٚإٔ »ؿبرلٟ ايعلاْٞ ٗ نتاب ايٓهاح: اي ايػٝس

ِّ . ٚقس شٖب إٍ ا٫عتكاز بأْ٘ مل «ٕ ٗ ا٭ثسا٤ أثٓا٤ اؿٌُ ٫ ٜٓؿط اؿط١َايًي إته

 ؿا١ٜ اؿٌُ.( بهٖـ676ٞ)ل اؿًٓقبٌ احملٚك تٹ أسسٷِؿٜٴ

ٟٸ ل اؿًٓقبٌ احملٚك طٵمل ْعجٳ» ٚإيٝو عباض٠ ايعلاْٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ: ٞ ع٢ً أ

ـٺ ٗ إػأي١ طَػأي١ اعتباض اي٫ٛز٠ص. ٚايصٜٔ قايٛا بهؿا١ٜ اؿٌُ ٗ ْؿط اؿط١َ  كاي

ٞ ٗ ايكٛاعس; ؾإٕ عباضت٘ قطو١ ٗ ٖصا ايؿإٔ, ١َ اؿًٓاؿًٓٞ, ٚايع٬ٓ لِٖ: احملٚك

 , اٱضؾاز ٚتًدٝل إطاّ ـ بًشاٚ أْ٘ مل ٜصنط اي٫ٛز٠ بٛقؿٗا ؾططّا ـٚنصيو ٗ

ٞ ٗ إٗصٸب ايباضع, ٚايؿٗٝس ايجاْٞ سٝح تٴؿعط عباضت٘ بهؿا١ٜ اؿٌُ, ٚابٔ ؾٗس اؿًٓ
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ٝٸ ١ َٚػايو ا٭ؾٗاّ ٚساؾ١ٝ اٱضؾاز. ٚنصيو قاٍ ايػبعٚاضٟ ٗ ٗ ايطٚن١ ايبٗ

ز ايؿٝض ٗ إؿاتٝض, ٚشنط ٚدٌٗ ٗ ٚتطزٸ .ايهؿا١ٜ: ٫ ٜبعس اؿهِ بهؿا١ٜ اؿٌُ

, ١َ ْؿػ٘ أؾت٢ ٗ ايتشطٜط قطاس١ّإػأي١. ٚأَا غرل ٖ٪٤٫ ؾكس اؾذلطٛا اي٫ٛز٠. ٚايع٬ٓ

تكطٜبّا. ٚٗ إكٓع١ ٜعبٸط  ٌَ نايٓلٸٚٗ ايتصنط٠ َاٍ إٍ اعتباض اي٫ٛز٠. ٚعباض٠ إتكسِّ

, ٚايؿٝذ ٗ ايٓٗا١ٜ بـ «يي اي٫ٛز٠»يهاٗ بـ ط أبٛ ايك٬ح ٗ اٚعبٻ .«يي ٚيسى» :بكٛي٘

اؿاٌَ, َع٢ٓ إطأ٠ شات ايطنٝع.  َكابٌَٚٔ ايٛانض إٔ إطنع١ ٗ  ,«يي إطنع١»

ب: ٜعتدل إٔ ٫ ٜهٕٛ , ٚقاٍ ٗ إٗصٻ«يي ٫ٚز٠ٺ»ط ايكانٞ ابٔ ايدلٸاز ٗ اؾٛاٖط بـ ٚعبٻ

. ٚقاٍ ابٔ ظٖط٠ ٗ «يي زضٛ»ؿٌ َكسام يـ , َٚٔ ايٛانض إٔ ايًي قبٌ ٫ٚز٠ ايطيي زٛض

, بسيٌٝ إْاع ٫ زضٛ «يي ٫ٚز٠ٺ»َٔ ؾطٚٙ ؼطِٜ ايطناع: إٔ ٜهٕٛ غ١ٝٓ ايٓعٚع: 

يي »ٚاعتدل ٗ ايٓع١ٖ  .«يي ٫ٚز٠ٺ»ٚنصيو قاٍ ٗ اـ٬ف ٚايػطا٥ط:  .ايطا٥ؿ١

, ٚو٢ٝ بٔ غعٝس ٗ «إطنع١يي ». ٚمتٸ ايتعبرل ٗ اٱقباح بـ , ٗ َكابٌ يي زضٛ«ايؿشٌ

ل ايجاْٞ ٗ داَع طٜٔ شٖب احملٚكأٜهّا. َٚٔ بٌ إتأخِّ «يي َطنع١ٺ»اؾاَع بـ 

إٍ ايكٍٛ باعتباض اي٫ٛز٠. ٜٚػتؿاز ٖصا  ,إكاقس, ٚقاسب إساضى ٗ ْٗا١ٜ إطاّ

جاّ ا٭َط َٔ ٚاٖط ايعٓٛإ ايصٟ اختاضٙ قاسب ايٛغا٥ٌ شلصا ايباب. َٚاٍ ناؾـ ايً

إٍ اعتباض اي٫ٛز٠, ٚٗ اؿسا٥ل ٚايطٜاض ٚإػتٓس ٚاؾٛاٖط شٖبٛا إٍ اختٝاض ٖصا 

باٱناؾ١ إٍ زع٣ٛ اٱْاع ع٢ً اعتباض  ,ايكٍٛ إؿٗٛض أٜهّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘

 .(43)«١ يًػا١ٜقٜٛٸ ٖصا ايكٍٛ بؿٗط٠ٺٜتُتٻع اي٫ٛز٠, 

١ ا٭خط٣, ٚإِا ٖٛ ٗ عطض ا٭زٓيٚ إٔ ٖصا ايسيٌٝ يٝؼ زي٬ّٝ َػتك٬ٜ٘ٚبسٚ 

ٝٸ َٓتععٷ  تٗا.َٔ تًو اٯٜات ٚايطٚاٜات اييت غبل شنطٖا, ع٢ً ايكٍٛ بسيًٝ

 

١ ايطناع عٔ ايًي ايصٟ ٗ ٖصٙ إػأي١ اْكطاف أزٓي تٵنطٳ١ اييت شٴَٚٔ ا٭زٓي

ٚبػبب ٖصا ا٫ْكطاف ـ  ;ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ. (44)َٚٔ زٕٚ ٫ٚز٠ٺ ,ٜٓبذؼ َٔ تًكا٥٘

َٚع أقاي١ ايدلا٠٤,  ,ايٓاؾ٧ بطبٝع١ اؿاٍ َٔ ْسض٠ ايٛدٛز زٕٚ ْسض٠ ا٫غتعُاٍ ـ

 ٜٴشهِ بعسّ اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايًي.
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ّٚهٔ ايكٍٛ بؿإٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ: يكس ثبت ٗ عًِ ا٭قٍٛ إٔ ا٫ْكطاف 

ز اٱط٬م ٖٛ ا٫ْكطاف ايٓاؾ٧ َٔ نجط٠ أٚ ْسض٠ ا٫غتعُاٍ, ايصٟ ّٓع َٔ اْعكا

ٚيٝؼ اٱط٬م ايٓاؾ٧ َٔ نجط٠ أٚ ْسض٠ ايٛدٛز. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ 

ٕٵ ١ ايطناع بٛاغط١ ٖصا ايٓٛع َٔ نإ ٫ ّٓع َٔ سلٍٛ إط٬م أزٓي ا٫ْكطاف ٚإ

ٌٕٜٴكٝٻإشا مل  ٜهٕٛ سذٸ١ّ إٔ ٖصا اٱط٬م إِا , إ٫ٓايًي  .س بسيٝ

 

يكس شنط ايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرلاظٟ ٗ نتاب ايٓهاح َٔ أْٛاض ايؿكا١ٖ, 

 ١ أْٛاع َٔ ايًي, ٖٚٞ:ٗ عح أقػاّ ايًي اـاضز َٔ ثسٟ إطأ٠, غتٸ

 ـ ايًي ايتًكا٥ٞ )ايًي َٛضز ايبشح(.1

 ايًي ايٓاؾ٧ َٔ ايعْا.ـ 2

 ـ ايًي ايٓاؾ٧ َٔ ٤ٙٚ ايؿب١ٗ.3

 ل ايسخٍٛ.ـ ايًي ايٓاؾ٧ َٔ اْعكاز ايٓطؿ١ باؿ٬ٍ َٔ زٕٚ ؼٗك4

 ـ ايًي ايٓاؾ٧ َٔ ايسخٍٛ باؿ٬ٍ.5

6ٍٕ  ٌ.قًٖ ـ ايًي ٗ ؾذل٠ َا بعس اي٫ٛز٠ ايٓاؾ٧ عٔ زخٛ

ًشهِ باْتؿاض ئ ٖكإتٝباض ايكػِ ايػازؽ ٖٛ ايكسض ٚقس شٖب زلاست٘ إٍ اعت

ٚٸ  .اؿهِ باْتؿاض اؿط١َ يعسّٔ ٖكٍ ٖٛ ايكسض إتٝاؿط١َ, ٚاعتدل ايٓٛع ا٭

 

ايططف عٔ ايتكػِٝ إصنٛض بؿإٔ ٖصا ايسيٌٝ ّهٔ ايكٍٛ أٜهّا: إٕ  َع غضٸ

بكبٍٛ أٚ عسّ قبٍٛ إط٬م  ٔٷٖٵ, بٌ ٖٛ ضٳزي٬ّٝ َػتك٬ٖ٘صا ايسيٌٝ ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜٴعتدل 

ٞٸ  أٚ اٱْاع. ايسيٌٝ ايًؿٛ

 

ٗ اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١  عٓس ايؿٓو أ١ْ٘ إصنٛض٠ ٗ ٖصا إكاّ إٕ َٔ ا٭زٓي
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 .(45)ايًي ايتًكا٥ٞ ؾإٕ ا٭قٌ ٖٛ عسّ اْتؿاض اؿط١َ

 

ٝٵسٳ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ قشٝشّا; ٭ٕ ا٭قٌ ـ ايصٟ ٖٛ ٚسسٙ إٔ ٖصا ايسيٌٝ  بٳ

ٌٷ ٌٷ .ؾكاٖيت ـ إِا ٜهٕٛ زي٬ّٝ سٝح ٫ زيٌٝ زيٝ ادتٗازٟ  ٚؾُٝا مٔ ؾٝ٘ ٖٓاى زيٝ

ِٷ ع٢ً عسّ اْتؿاض اؿط١َ بٛاغط١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايًي. ٚأَا إشا نإ ٖصا  )ا٭َاض٠( قا٥

ٗ ا٫غتكشاب ع٢ً نْٛ٘ َٔ ا٭َاضات, ا٭قٌ ٖٛ ا٫غتكشاب, ٚنإ بٓا٩ْا 

 .زي٬ّٝ َػتك٬٘أَهٔ يٓا اعتباضٙ 

 

ْا ٖصٙ ايسضاغ١ يبشح إَها١ْٝ ْؿط اؿط١َ بٛاغط١ ايًي ايصٟ عٵيكس أَل

ٛٻ ٌٕ ٕ َٔ زٕٚ ظٚإزٜته  .أٚ ٫ٚز٠ٺ أٚ ٓ

١ َٔ ايؿٝع ,إصاٖبغا٥ط خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ اغتعطاض ْٚكس آضا٤ ؾكٗا٤  ٚمتٸ

١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: إٕ ايًي ايصٟ ٜٓبذؼ ١. ّٚهٔ اختكاض أقٍٛ ؾكٗا٤ ايػٓٸٚايػٓٸ

ٜٛدب اْتؿاض  ١عتًكا٥ّٝا َٔ ثسٟ ايبٓت ايبهط ايبايػ١ أٚ إطأ٠ غرل اؿب٢ً ٚغرل إطن

 اؿط١َ.

ٚأَا ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ؾإِْٗ ٜصٖبٕٛ باٱْاع إٍ إٔ ايًي ايصٟ ٜٓؿأ َٔ غرل ٚنع 

ٍٕ  ٫ ٜ٪زٸٟ إٍ اْتؿاض اؿط١َ. اؿٌُ َٔ س٬

ل ايػبب, ١ ـ ٖٚٞ: ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚؼٗكل بسضاغ١ أزي١ ؾكٗا٤ ايػٓٸَا ٜتعًٖ ٚٗ

 ع٢.ٗ إثبات إسٻ ْاٖه١ٺ ْا إٔ ٖصٙ ا٭زي١ غرلٴسٵٚٚدٛز ٬َى ايتػص١ٜ ـ ٚدٳ

عٔ: ايكطإٓ, ٚايطٚاٜات, ٚاٱْاع, ٚاؾذلاٙ  ١ ايؿٝع١, ٖٚٞ عباض٠ْٚأَا أزٓي

ٔ َٔ ١ ايطناع عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايًي, ٚايكسض إتٖٝكز٠ أٚ اؿٌُ, ٚاْكطاف أزٓياي٫ٛ

ٗٞ بأْعٗا, باغتجٓا٤ ايطٚاٜات ٚا٭قٌ ـ إشا ؾاـطٚز عٔ سهِ اؿط١َ, ٚا٭قٌ, 

ٍٕ ,أَاض١ٜ ا٫غتكشاب ـب ٚقًٓانإ اغتكشابّا,  . ٚع٢ً ايطغِ َٔ ؼتٟٛ ع٢ً إؾها

عٞ ين ٫ أزٸأْٸ ١ ؾكٗا٤ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١, إ٫ٓأقٛاٍ ٚأزٓيع ٗا ٗ تتبټاؾٗٛز اييت بصيتٴ

ٗ إٔ ايعًُا٤ ٚايباسجٌ  أؾٓو ١, ٚيػتٴاَت٬نٞ يتًو اؾاَع١ٝ ايع١ًُٝ ٗ ْكس ا٭زٓي
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ِٖٛ ٗ ٖصا ِيٕٓٛ َٔ اٱز٤٫ بسٳأطٍٛ ٚأندل ٗ ٖصا ايؿإٔ, ٚغٛف ٜتُٖه يسِٜٗ باعٷ

ٌٕ ٌٸ ٚضؾع ايهجرل َٔ يٝهٕٛ باٱ ;ٚأنجط تٓكٝشّا أزمٸ إٛنٛع بؿه َهإ س

ّ بٛاؾط ٞ ا٭طؿاٍ. ٚٗ اـتاّ أتكسٻط بػبب ٚاٖط٠ تبٓٸغٳإؿانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا اُ٭

ايؿهط ٚايتكسٜط إٍ ا٭غتاش ايععٜع ٚاحملذلّ ايؿٝذ سٝسض سبٸ اهلل ايصٟ أضؾسْٞ إٍ 

 .ٚاؿُس هلل ضبٸ ايعإٌخٛض غُاض ٖصا ايبشح. 

 

 

 الهوامش
                                           

Breast

(4) https://www.hormone.org/diseases-and-conditions/hyperprolactinemia 

)6) https://goaskalice.columbia.edu/answered-questions/i-want-breastfeed-my-partner. 

)7) html553/p0801/2004https://www.aafp.org/afp/. 

)8)
 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/galactorrhea/symptoms-causes/syc-

20350431. 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/expert-

20058403answers/induced-

lactation/faq.php322904https://www.medicalnewstoday.com/articles/ 

(9) Galactorrhea. 
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 وسجِّحات السٔاٖة عٍد اختالف احلدٖث

ّٗ  ة(دزاسٌة يف الرتجٗح بالتأخُّس الزوين )األحدث
 

 

ـ إٕ إتٻبٳع ٗ عح ايتعاضض بٌ ايطٚاٜات ـ قبٌ ايتهاؾ٪ ٚايتػاق٘ ٚايتٛٗق

شات إٓكٛق١ ٚايتدٝرل ـ ٖٛ عح ايذلدٝض. ٚٗ ٖصا ايبشح ٖٓاى فُٛع١ َٔ إطدِّ

ٌٸ ايتعاضض ايٛاقع بٌ ا٭خباض, ٚقس ٚقع اـ٬ف بٌ ايعًُا٤ ٗ أقػاَٗا  ٗ إطاض س

ٝٵسٳٚأعسازٖا ٚتطتٝبٗا,   َٚكبٛي١ عُط بٔ س١ًٛٓ. ;َطؾٛع١ ظضاض٠ :عُس٠ ا٭زي١ ؾٝٗا إٔ بٳ

أخط٣ بٛقؿٗا عٓكطّا  شات لس ضٚاٜات تصنط َعٜٸ١ّٚإشا ػاٚظْا ٖصٙ إطدٸ

أٚ  اثٓتإإٕ عسزٖا  :اييت قٌٝ ,َعاضن١ شلا. إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات ع٢ً ضٚا١ٜٺ يذلدٝض ضٚا١ٜٺ

َٳ ;أضبع١ أٚ ٔػ١ ٍٸإْٗا غتٸ :قاٍ ٔٵٖٚٓاى  ط ظَٔ ٢ إٔ أسسث١ٝ ايطٚا١ٜ ٚتأخټعً ١, تس

ِٸ ايتعبرل عٔ ٖصٙ  ,شلا سٸ َعٜٸ١ّعٳقسٚضٖا ٜٴ ٚعٓكط تكسِٜ شلا ع٢ً ايطٚا١ٜ إعاضن١. ٜٚت

ُٸ٢ ايطٚا١ٜ ايطادش١ بـ شٝإطدِّ  .«ا٭سسخ»١ با٭سسث١ٝ, ٚتػ

ٝٵ َٳ ّٕؾؿٞ إٛاضز اييت تط٣ٚ ؾٝٗا ضٚاٜتإ عٔ َعكٛ ٚاسس,  ٔ اثٌٓ, أٚ عٔ َعكٛ

١َ ع٢ً ايطٚا١ٜ ا٭قسّ ٚتهٕٛ إسس٣ ايطٚاٜتٌ أسسخ َٔ ا٭خط٣ تهٕٛ ٖٞ إتكسِّ

 قسٚضّا.

ٌّ ل باعتباض اـدل ا٭سسخ, َع٢ٓ: ٌٖ , ٜٚتعًٓإٕ ايٓعاع ٗ ٖصا إٛنٛع ندلٚ
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ٍٸ  ,ّش١ٝ أسسث١ٝ اـدل, ٚإٔ يٮسسث١ٝ تأثرلّا ٗ ايتكسټع٢ً َطدِّ ايطٚاٜات إصنٛض٠ تس

آخط ٬ٜظّ  ٕ عٓكط ايتكسِٜ ؾ٤ٞٷإزٖا ٚإطاز َٓٗا يٝؼ أَطّا دسٜسّا, ٕٚ َؿاإأّ 

ش١ ؾإٕ إطاز َٔ شيو ٖٛ إٔ أخط٣: إشا ناْت ا٭سسث١ٝ َطدٸ أسسث١ٝ اـدل؟ ٚبعباض٠ٺ

اـدل ا٭سسخ إِا ٜهٕٛ ضادشّا َٔ سٝح ا٭سسث١ٝ بٛقؿٗا أَطّا اضتهاظّٜا أٚ 

 قازضّا بساعٞ ايتكٝٸ١.سّٜا, ٚيٝؼ َٔ سٝح ْاغدٝت٘ أٚ نْٛ٘ تعبټ

١ ع١ًُٝ أٚ َكاي١ َػتكًٓ ٢ اٯٕ تأيٝـ نتاب أٚ ؽكٝل أططٚس١ٺٚمل ْؿٗس ستٸ

ٌ بٳَكتهب١ إٍ ٖصٙ إػأي١ ٚايطٚاٜات َٔ قٹ ٗ ٖصا إٛنٛع, ٚإِا ٖٓاى فطٸز إؾاض٠ٺ

ٌٸ ايتعاضض بٌ  بعض ا٭قٛيٌٝ َٔ خ٬ٍ أعاخ ايتعازٍ ٚايذلدٝض, أٚ ٗ َكاّ س

ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٗ اضز اـأغاتص٠ عح  بعضٴ تٓاٍٚٗ ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ. نُا ايطٚاٜات 

 َا.  ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ أططاف ٖصا إٛنٛع إٍ سٛس

ِٸٜصٖب بعض ايهتٸ أعاخ باب ايتعازٍ ٚايذلادٝض ٖٛ  اب إٍ ا٫عتكاز بإٔ َٔ أٖ

إشا نإ ايتعاضض بٌ أخباض  ٫ غٝٻُاٚإثبات أٚ ضزٸ ايذلدٝض بػبب أسسث١ٝ اـدل, 

ٕ بعض إّا, ٚسٝح ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ; ٭ٕ ايكسٚض إتعأَ ٗ ا٭خباض ْازض اؿسٚخ دسٸ

ٌٸ ُٻ ا٭خباض ٗ باب س ٔٸ ٜػًبٔ تكسِٜ ا٭سسخ ايتعاضض تته إٔ شات ا٭سسث١ٝ شلا ب ايٛ

ٝٸأ, ١َْٚٛنٛعٝٸ يطغِ ت٘. ٚع٢ً إ اـدل ا٭سسخ إِا ٜهٕٛ ٖٛ ايطادض َٔ سٝح أسسث

ِٸ ايبشح ٚايٓكاف ٗ ْٝع ايٛدٛٙ ٚا٫ستُا٫ت ٗ َسيٍٛ ٖصٙ ايطٚاٜات,  َٔ شيو مل ٜت

ِٸّ ا٭سسخ. ٜٴٚنصيو دٗات تكسټ شنط ْٝع اٱؾها٫ت  هاف إٍ شيو أْ٘ مل ٜت

ٟٸ شلا أٚ تكِٝٝ َس٣ اعتباضٖا. ٚيصيو لس َٔ  تبٜٛبٺ ٚزؾعٗا, ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أ

ّ أبعاز ز٫ي١ ٖصٙ ايطٚاٜات ٚؼسٜس ايٛد٘ ٗ تكسټ ايهطٚضٟ ايعٌُ ـ َٔ خ٬ٍ ؼسٜس

ّٸ ش١ٝ أٚ عسّ بػ١ٝ إٜهاح إطدِّ ;ا٭سسخ ـ ع٢ً نؿـ اؿذاب عٔ ٖصا ا٭َط اشلا

 ش١ٝ با٭سسث١ٝ.إطدِّ

 

. (1)شّاإؿٗٛض بٌ عًُا٤ ا٭قٍٛ عسّ ايكبٍٛ با٭سسث١ٝ بٛقؿٗا عٓكطّا َطدِّ

 (2)ايؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ :َِٗٔ ايعًُا٤ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ, َٚٓنُا إٔ ايهجرل 

ٕٸ .ض أبسّانٛا إٍ ٖصا إطدِّل ايٓا٥ٝين, مل ٜتعطٻْس اـطاغاْٞ ٚاحملٚكٛٚاٯخ ايػطٸ  ٚنأ



 

 االجتهاد والتجديد 

 .(3)ٗاإيٝٗ شيو ٜعٛز إٍ عسّ ز٫ي١ ايطٚاٜات أٚ عسّ ا٫يتؿات 

ٔٵ , ٚايؿانًٌ (5), ٚقاسب اؿسا٥ل(4)ٚمٗ إكابٌ شٖب ايؿٝذ ايكس ٚيه

ُٸٞ(6)ٌايٓطاقٝٸ , إٍ قبٍٛ ايذلدٝض (8)ل ايػٝػتاْٞ, ٚاحملٚك(7), ٚايطباطبا٥ٞ ايك

ُٸ َٳبا٭سسث١ٝ. بٌ ٖٓاى َٔ إعاقطٜٔ ـ َٔ أَجاٍ: ايطباطبا٥ٞ ايك ٜط٣ امكاض  ٔٵٞ ـ 

 . (9)شات ا٭خط٣ايذلدٝض با٭سسث١ٝ, ٚضؾهٛا ْٝع إطدِّ

ات عًُا٤ ٕ ايذلدٝض بًشاٚ ظَٔ قسٚض ايطٚا١ٜ يٝؼ َٔ كتكٸٚنصيو ؾإ

َٳ ٚإِاايؿٝع١,   .(10)١ أٜهّاٜكٍٛ بصيو َٔ عًُا٤ ا٭قٍٛ بٌ أٌٖ ايػٓٸ ٔٵٖٓاى 

 

ٌٸ عا٤ ١ ايؿك١ٝٗ, بٌ ّهٔ ا٫زٸٚاغع١ َٔ ا٭زٓي َػاس١ّ إٕ ا٭خباض إتعاضن١ ؼت

ِٸ ايعجٛض ع٢ً ؾطٕعُا ّهٔ بأْ٘ قًٓ  ؾكٗٞ زٕٚ إٔ وتٟٛ ع٢ً أخباض َتعاضن١. ٚإٕ إٗ

: نٝؿ١ٝ ٚايجاْٞ ;: ايتعطٸف ع٢ً أغباب ايتعاضضأسسُٖا :بايٓػب١ إٍ ايؿكٝ٘ أَطإ

 ع٬ز ايتعاضض.

ٌٸ شات باب ايتعاضض َٛنٛعٷإٕ َطدِّ ٘ٺ ٜػع٢ ن خ إٍ ايعجٛض ع٢ً أٚ قسِّ ؾكٝ

ٌٸ تعاضض ا٭خباض, إٔ شيو ٜ٪ثِّ ٫ غٝٻُاٚقشٝض بؿأْ٘,  دٛابٺ ط ٗ نٝؿ١ٝ ع٬ز ٚس

َٸ ٌٕٖٚٛ َٔ ا٭عاخ اشلا يًػا١ٜ ٗ ع١ًُٝ  قشٝض, ٖٚٛ ْادعٷ ١ ٗ ؾِٗ ايطٚاٜات بؿه

 ا٫غتٓباٙ.

أسسث١ٝ )ٌ بعض عًُا٤ ا٭قٍٛ بٳعا٠ َٔ قٹشات إٓكٛق١ ٚإسٻَٚٔ بٌ إطدِّ

نجرل٠; إش َٔ ْاس١ٝ  ١ٝ َٔ دٗاتٺُٸ. إٕ زضاغ١ ٚعح ٖصا إٛنٛع ؼ٢ٛ با٭ٖ(ايطٚا١ٜ

َٔ َٛاضز ايتعاضض بٌ ا٭خباض زٕٚ إٔ ٜهٕٛ أسس إتعاضنٌ  ُا ٜهٕٛ ٖٓاى َٛضزٷقًٖ

ُا لس أخباضّا َتعاضن١ َتعا١َٓ ٗ ايكسٚض أٚ فٗٛي١ ٚقت أسسخ َٔ غرلٙ, ٚقًٓ

 أخط٣ ؾإٕ ايهجرل َٔ ٖصٙ ا٭خباض تؿتٌُ ع٢ً ؾطٚع ؾك١ٝٗ, َٚٔ ْاس١ٝٺ ,ايكسٚض

 ضّا قٛضّٜا ٗ اغتٓباٙ ايؿكٝ٘.ٚٵٟ زٳٚت٪زٸ

ٛټَٚٔ ٖٓا يٛ متٸ إثبات َطدِّ ٫ّ نبرلّا ٗ عح ضؾع ش١ٝ ا٭سسث١ٝ غٛف ْؿٗس ؼ

 نبرل٠ َٔ ا٭خباض َٔ ساي١ ايتهاؾ٪. ايتعاضض بٌ ا٭خباض, ٚغٛف ؽطز فُٛع١ْ

ٕ ْتا٥ذٗا ايؿك١ٝٗ غتبك٢ ؾإش١ٝ ٖصٙ إػأي١ ٢ إشا مل تجبت َطدِّستٸ ٚٗ إكابٌ,
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ٟ ٫ قاي١ إٍ تػٝرل ض١ٜ٩ غرل قاب١ً يٲْهاض; ٚشيو ٭ٕ ا٫ٖتُاّ بٗصا ايبشح غٛف ٜ٪زٸ

٢ إشا مل ٕ ضٚاٜات ا٭سسث١ٝ ستٸإايؿكٝ٘ ٗ َكاّ ا٫غتٓباٙ َٔ ايطٚاٜات إتعاضن١; إش 

ٌٸ ايتعاضض بٌ ا٭خباض  تهٔ ْادع١ّ ٚٵض ْٗا تًعب زٕٚ ؾوٛؾإٗ إثبات نٝؿ١ٝ س ّا زٳ

 ف ع٢ً أغباب ٚٗٛض ايتعاضض ٗ اؿسٜح. ًَشّٛٚا ٗ زا٥ط٠ ايهؿـ ٚايتعطټ

ٔ َٔ َسيٍٛ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايطٚاٜات ٖٛ يعّٚ ٕ ايكسض إتٖٝكإتٛنٝض شيو: 

ٔٵ ٞٸ ا٭خص باـدل ا٭سسخ, ٚيه شلصٙ ايطٚاٜات؟ ٌٖ ٖٛ إٔ  َا ٖٛ اـطاب ا٭قً

, شّا َػتك٬٘ٚتهٕٛ َطدِّ ,َٚٛنٛع١ّٝ ١َّعٜٸ ٮسسث١ٝ َٛنٛع١ٝ ٗ انتػاب ايطٚا١ٜي

ٍٸ ع٢ً إٔ ا٭سسث١ٝ ٚتأخٸ ٍٸ بايس٫ي١ أّ أْٗا تس ط قسٚض ايطٚا١ٜ ٜهٕٛ ناؾؿّا ٜٚس

ط٠, ٚإٕ ٖصٙ ١َ أٚ ٗ ايطٚا١ٜ إتأخِّايططٜك١ٝ ع٢ً ٚدٛز خكٛق١ٝ ٗ ايطٚا١ٜ إتكسِّ

 اـكٛق١ٝ تػتٛدب يعّٚ ا٭خص باـدل ا٭سسخ؟

تٗا إِا غٛف تهُٔ ٗ زا٥ط٠ ؾإٕ دسٚا٥ٝٸشّا َػتك٬٘ سث١ٝ َطدٸإشا ناْت ا٭س

ع٬ز تعاضض ا٭خباض ؾك٘, ٚأَا إشا ناْت شلا ططٜك١ٝ ؾك٘ ؾإٕ ايطغاي١ ا٭ق١ًٝ 

ط قسٚض ايطٚا١ٜ ٗ زا٥ط٠ ٚا٭ٍٚ شلصٙ ايطٚاٜات تهُٔ ٗ بٝإ دسٚا١ٝ٥ ا٭سسث١ٝ ٚتأخٸ

ٌٸ ايتعاضض أٜهّا; أٟ طٴعّا يصيو ـ ُطبٳٔ ـ تٳضض, ٚتبِّاَعطؾ١ عًٌ ٚأغباب ٚقٛع ايتع م س

 هض بصيو غطٸ تكسِٜ اـدل ا٭سسخ.ٜتٸ

ط٠, أٚ ؾإشا نإ إطاز ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٖٛ اٱؾاض٠ إٍ ْاغد١ٝ ايطٚا١ٜ إتأخٸ

ط أسٛاٍ ط ٗ اؿكٝك١ عٔ إٔ تػٝټ١َ بساعٞ ايتكٝٸ١, ؾإٕ ٖصا ٜعبِّقسٚض ايطٚا١ٜ إتكسِّ

ز ٗ بٝإ ا٭سهاّ )إكاحل ٚإؿاغس(, ٖٛ ٚؾطا٥٘ ايعَإ, ٚايتسضټإداطبٌ, 

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايصٟ هب ايعٌُ  .ط١َ٠ ٚإتأخٸايػبب ٗ ٚقٛع ايتعاضض بٌ ايطٚا١ٜ إتكسٸ

ٗٳإيهْٛ٘ إَا ْاغدّا ٚ ;ب٘ ٖٛ اـدل ا٭سسخ أٚ يهْٛ٘  ;تٵٕ َس٠ٓ اؿهِ ايػابل قس اْت

 طا٥٘ ايعَإ ٚايٓاؽ.يؿ ّا١, َٚطابكع٢ً خ٬ف ايتكٝٸ

٢ بٔ إعًٓضٚاٜات ع٢ ٖٛ إٔ ث٬ث١ َٛاضز َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات )ٚايؿاٖس ع٢ً ٖصا إسٸ

خٓٝؼ ٚقُس بٔ َػًِ َٚٓكٛض بٔ ساظّ( تأتٞ ٗ غٝام اؾٛاب عٔ غ٪اٍ ايطاٟٚ, 

طٳض اخت٬ف ا٭خباض ع٢ً اٱَاّ, ٚنإ غبب غ٪اي٘ ٜعٛز إٍ دًٗ٘ بعًٌ سٝح عٳ

 ٚأغباب ايتعاضض.

ٌّقس تعطٻٚ إٍ بٝإ  ,ُٗاٝٵٗ نتابٳ ,ايػٝس عًٞ زيدلٟ ْٚاؾص سػٌ :َٔ ض ن
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ط ١, ٚتػٝټأغباب ٚعًٌ ايتعاضض بايتؿكٌٝ, ٚاعتدلا عٓكط ايعَإ ٚإهإ, ٚايتكٝٸ

ِٸؾطا٥٘ ٚأسٛاٍ إداطبٌ, ٚتػٝټ أغباب ٚقٛع  ط ا٭سهاّ بٛاغط١ ايٓػذ, َٔ أٖ

 .(11)ايتعاضض بٌ ا٭خباض

قسٚض ضٚاٜات ا٭سسث١ٝ ٜٓتر  ٚب١٦ٝغاؽ ؾإٕ ايتسقٝل ٗ َهُٕٛ ٚع٢ً ٖصا ا٭

ٕٵ يتٛغٝع  ٗا نطٚض١ْٜيًذلدٝض, ٚيهٓٸ مل تهٔ َٛنٛعّا َػتك٬٘ عٓ٘ إٔ ا٭سسث١ٝ ٚإ

ف عًٝٗا; يٝهٕٛ َكسٚضٙ ـ ٗ آؾام ض١ٜ٩ ايؿكٝ٘ بايٓػب١ إٍ أغباب ايتعاضض ٚايتعطټ

٘ٺ ٌٸ ايتعاضض ع٢ً أسػٔ ٚد َؿ١َٝٛٗ َباؾط٠ بٌ  إش ٖٓاى ع٬ق١ْ ;َكاّ ا٫غتٓباٙ ـ س

 ف ع٢ً أغباب ايتعاضض.نٝؿ١ٝ ع٬ز ايتعاضض ٚايتعطټ

 

ٌْٕتعطٻ ب١ ع٢ً ١ إذلتِّكتكط إٍ ايٓتا٥ر ٚايجُاض ايؿكٗٝٸ ض ٗ ٖصا ايكػِ بؿه

َٔ ايؿطٚع  سهِ عسزٺ ع٢ًش١ٝ ع٢ً أغاؽ ا٭سسث١ٝ, ٚتأثرل شيو ؾطض ثبٛت إطدِّ

 ايؿك١ٝٗ.

ثٌ مل ٜكبًٛا ايذلدٝض با٫يتؿات إٍ إٔ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٌٝ ٚاحملسِّٚ

َجٌ ٖصا  زٵٔطض. َٚٔ ٖٓا مل ٜٳ٫غتعُاٍ ٖصا إطدِّ أثطّابا٭سسث١ٝ ٫ ْط٣ ٗ نتبِٗ 

, قاسب اؾٛاٖط, ٚايؿٝذ ا٭ْكاضٟ :ايبشح ٗ نتب ايؿكٗا٤ ايهباض ـ َٔ أَجاٍ

ٌٸ ٚاحملٚك ل اؿهِٝ, ٚاٱَاّ اـُٝين, ٚايػٝس اـ٥ٛٞ ـ أبسّا, ٚقس غًهٛا ٗ س

 ايتعاضض بٌ ا٭خباض ططقّا أخط٣.

و بٗا ٗ ايهجرل َٔ ش١ٝ ا٭سسث١ٝ إٍ ايتُػټٚٗ إكابٌ شٖب ايكا٥ًٕٛ َطدِّ

 إػا٥ٌ ٚايؿطٚع, ٚعاؾٛا ايتعاضض ٗ ضٚاٜاتٗا ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ, ِٖٚ ؾكٗا٤ َٔ

ُٸأَجاٍ: احملٚك ٞ ٗ نتب٘ ل ايٓطاقٞ ٗ نتاب٘ َػتٓس ايؿٝع١, ٚايػٝس ايطباطبا٥ٞ ايك

 ز٠. ايؿك١ٝٗ إتعسِّ

عسّ ٚدٛب ايٛن٤ٛ بعس  َا ًٜٞ ْؿرل إٍ إٛاضز اٯت١ٝ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: ٚٗ

, ٚعسّ ٚدٛب (13)ل اؿٝض, ٚاؾذلاٙ تٛايٞ ث٬ث١ أٜاّ ٗ ايسّ يتشٗك(12)ايػػٌ يًك٠٬

, (16), ٚطٗاض٠ أٌٖ ايهتاب(15), ٚعسّ دٛاظ ايكّٛ إٓسٚب(14)ا٤ ع٢ً ايٓاغٞايكه

١ قّٛ , ٚاؾذلاٙ إشٕ ايعٚز ٗ قشٸ(17)ٔ ايٛاٖط ٗ إثبات ايعساي١ٚنؿا١ٜ سٴػٵ
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, ٚايتدٝرل (20)سها١ْ ايٛيس , ٚسلٸ(19)اض٠ ْتـ اٱب٘ ٗ ساي١ اٱسطاّ, ٚنٓؿ(18)ايعٚد١

 .(21)بٌ ايككط ٚاٱُاّ ٗ إػادس ا٭ضبع١

ٕٵإٔ ايصٟ ٜٛدب ايتُاٜع ٖٛ إٔ ايكا٥ًٌ بإطدِّ إ٫ٓ ؿكٕٛ ٗ ايطأٟ ناْٛا ٜتٸ ش١ٝ ٚإ

إٔ ايذلدٝض با٭سسث١ٝ ـ با٫يتؿات  َع إعاضنٌ شلا ٗ ْتا٥ر أنجط ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ, إ٫ٓ

إٍ إٔ اغتٓباٙ أنجط ا٭سهاّ ّطٸ َٔ خ٬ٍ َٓعطدات ا٭خباض إتعاضن١ ـ ٜعٌُ ع٢ً 

ِّٚ ,تصيٌٝ ايكعاب ٌّٕ  .طٜػأ س ططٜل ا٫غتٓباٙ بؿه

قاسب اؾٛاٖط ٗ نتاب٘ )دٛاٖط ايه٬ّ(,  :َٔ أَجاٍ ,إٔ إدايؿٌ غرل

ٕ أبسّا ـ ٗ ؾطٚع َجٌ تًو اييت ٛٵايعط٠ٚ ايٛثك٢(, ٜػعٳل اؿهِٝ ٗ )َػتُػو ٚاحملٚك

ٕٛتكسٻ ٚمل ٜهٔ ايٓذاح  .َا َٔ َكاّ ايتعاضض ّ شنطٖا ـ إٍ إخطاز ايبشح بٓش

ٍٕٛٵٚناْٛا ٗ ايػايب ٜػعٳ ;وايؿِٗ أسٝاّْا ٟٸ ٕ إٍ إٜطاز إؾها ٞٸ غٓس ٗ أسس  أٚ ز٫ي

و باٱْاع أٚ ايؿٗط٠ يطزٸ ايتُػټأططاف ايتعاضض, أٚ اٱساي١ إٍ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ, أٚ 

ـ ٗ تكسِٜ اؾُع ٚٗ بعض ا٭سٝإ ٜسؾعٕٛ أْؿػِٗ إٍ ايتهًٗ ;أسس أططاف ايتعاضض

 . (22)ٗ ٚايس٫يٞايعٴطٵ

 

بعس ايسضاغ١ ايتؿك١ًٝٝ يًُػأي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ, ٚبٝإ تأثرلٖا ٗ َكاّ 

ايع١ٝٓٝ شلا, هب عًٝٓا عح إػأي١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭قٛي١ٝ ا٫غتٓباٙ, ٚشنط ايؿٛاٖس 

هض ش١ٝ أٚ عسَٗا; يٝتٸض إٍ أقٍٛ َٛنٛع إطدِّٚبايٓٛط إٍ َكاّ اٱثبات, ٚإٔ ْتعطٻ

ع٢ً إثبات  ش١ٝ قازض٠ٌّ ايكا٥ًٌ بإطدِّبٳَا إشا ناْت ا٭زي١ اييت متٸ تكسّٗا َٔ قٹ

 عاِٖ أّ ٫؟َسٻ

ٚٸ ش١ٝ, ١ َٚػتٓسات ايكا٥ًٌ بإطد٫ِّّ ع٢ً شنط أزٓيَٚٔ ٖٓا هب ايعٌُ أ

ّٸ  ٚتكطٜب ز٫يتٗا, يٓٓتكٌ بعس شيو إٍ َطس١ً ايبشح ايػٓسٟ ٚايس٫يٞ ٚايٓكس ايعا

 َٚٛادٗتٗا عًُّٝا. ,يٮزي١ ٚاـامٸ

ٍٸ ع٢ً ا٭خص باـدل ا٭سسخ. إٕ  ٜػتٓس أنجط ايكا٥ًٌ بايذلدٝض إٍ ضٚاٜات تس

سّٜا, ٫ ٜتطابل َع ايكٛاعس يذلدٝض با٭سسث١ٝ سهُّا تعبټٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٜعتدلٕٚ ا

. ٚٗ إكابٌ لس (23)ٚيصيو هب ا٫نتؿا٤ َسيٍٛ ايطٚاٜات ,ايعك١ٝ٥٬ ا٫ضتهاظ١ٜ
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ع٢ً ايطغِ َٔ ضؾه٘ يس٫ي١ ايطٚاٜات, ٚ ,ل ايػٝتاْٞ ـاحملٚك :بعض ايعًُا٤ ـ َٔ أَجاٍ

إٍ  ٚيصيو ٫ ٜط٣ ساد١ّ ,سّٜاشّا تعبټشّا عك٥٬ّٝا, ٚيٝؼ َطدِّٜعتدل ا٭سسث١ٝ َطدِّ

هض . َٚٔ خ٬ٍ ا٫غتكطا٤ ايصٟ قُٓا ب٘ اتٸ(24)ا٫غتس٫ٍ بايطٚاٜات ٚزؾع إٓكاؾات

ٌٕ ّٸ بؿه إٔ ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ز٫ي١ ٖصٙ ايطٚاٜات إِا عجٛا ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ  عا

 ْاسٝتٌ, ُٖٚا:

ايهعـ أٚ فٗٛي١ٝ ـ ايبشح ايػٓسٟ; سٝح تعاْٞ بعض ايطٚاٜات َٔ َؿه١ً 1

 ايطاٟٚ أٚ َؿه١ً اٱضغاٍ.

ّٸ2 ٕ ز٫ي١ ايطٚاٜات ؽتًـ عٔ عح إٚاـام(; سٝح  ـ ايبشح ايس٫يٞ )ايعا

ٕ ٚد٘ قسٚضٖا ىتًـ عٔ عح ع٬ز إايذلدٝض ٚانتؿاف اؿهِ ايٛاقعٞ, أٚ 

 ايتعاضض.

 

  عٔ ,عٔ اؿػٔ بٔ قبٛب ,عٝػ٢ عٔ أٓس بٔ قُس بٔ ,قُس بٔ و٢ٝ»

 ,با عُطٚأ: ٜا ×اهللعبس  بٛأقاٍ: قاٍ يٞ  ,عُطٚ ايهٓاْٞ ٞبأعٔ  ,ٖؿاّ بٔ غامل

ِٸ د٦تين بعس شيو ؾػأيتٳ ,و بؿتٝاؾتٝتٴأو عسٜح أٚ ثتٴأضأٜت يٛ سسٸ و ؾأخدلتٴ ,ين عٓ٘ث

 :تأخص؟ قًتٴ ُٗا نٓتٳِّٜأب ,و غ٬ف شيوأٚ أؾتٝتٴ ,وغ٬ف َا نٓت أخدلتٴ

َا أّا, س غطٸبٳعٵإٔ ٜٴ ٫ٓ إاهللبا عُطٚ, أب٢ أٜا  تٳاٯخط, ؾكاٍ: قس أقبٵ عٴزٳَأٚ ,سسثُٗاأب

ٌٻ ععٻ ـ اهللأب٢  ,يٞ ٚيهِ ْ٘ ـرلٷإِ شيو ي٦ٔ ؾعًتٴ اهللٹٚ  .(25)«١ايتكٝٸ ٫ٓإيٓا ٗ زٜٓ٘ ـ  ٚد

 

ُٸ: ٖٛ أبٛ دعؿط قُس بٔ و٢ٝ ايعٓطـ قُس بٔ و٢ٝ  ذٝؾ»قٌٝ ؾٝ٘:  .ٞاض ايك

 .(26)«حٜاؿس رلجن ,ٌٷثك١ ع ,ظَاْ٘ ٗأقشابٓا 

: ٖٛ أبٛ دعؿط أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ا٭ؾعطٟ ـ أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢

ُٸٞ ؾٝذ »ؾ٘ نباض عًِ ايطداٍ بكٛشلِ: , ٚقس عطٻ(27)ك٘ ايؿٝذ ٗ ايطداٍٚثٻ .ايك

ُٸ  .(28)«ٌٝ, ٚٚدِٗٗ, ٚؾكِٝٗٗايك
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ٚقاٍ عٓ٘ ايؿٝذ  .(29)١أقشاب اٱْاع ايػتٸ : ٖٛ أسسـ اؿػٔ بٔ قبٛب

 .(30)«ثك١, دًٌٝ ايكسض»١َ: ايطٛغٞ ٚايع٬ٓ

ٙ ايؿٝذ إؿٝس َٔ ؾكٗا٤ : ٖٚٛ إعطٚف بايهٛٗ اؾٛايٝكٞ. عسٻـ ٖؿاّ بٔ غامل

ٕٵ(32)«ثك١ ثك١», ٚأث٢ٓ عًٝ٘ نباض عًِ ايطداٍ بكٛشلِ: (31)ايؿٝع١ نإ تهطاض  , ٚإ

ٍٸ زؾع ؾب١ٗ  ٞع٢ً ؾسٸ٠ ٚثاقت٘; إش ٜٴشتٌُ إٔ ٜهٕٛ ايتهطاض ٖٓا بساع ن١ًُ ثك١ ٫ ٜس

 ثرلت سٛي٘.ُأ

ٍٷـ أبٛ عُطٚ ايهٓاْٞ َٔ نباض عًِ  ٗ نتب ايطداٍ, ٚمل ٜأتٹ أسسٷ : فٗٛ

ٌّ .ي٘ ايطداٍ ع٢ً شنٕط إٍ اعتباضٙ  ,اـ٥ٛٞٚاجملًػٞ ٚإاَكاْٞ  :َٔ ٚقس شٖب ن

 .(33)ف٫ّٛٗ

ع٢ً ايطغِ َٔ ٚثاق١ ْٝع ٚايسضاغ١ ايتؿك١ًٝٝ يًػٓس, ٖصٙ با٫يتؿات إٍ ٚ

كٌ باٱَاّ ـ ٕ ايهٓاْٞ ـ ٖٚٛ ايطاٟٚ إتٸؾإايطٚا٠ ٗ ايػٓس باغتجٓا٤ ايهٓاْٞ, 

ٍٷ , َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜعاْٞ غٓس ايطٚا١ٜ َٔ ايهعـ. ٚإٕ َب٢ٓ قشٸ١ ضٚاٜات فٗٛ

 (34)ات ايهًٝينايهاٗ ٚقشٸ١ ضٚاٜات أقشاب اٱْاع ـ ايصٟ ٜٴػتؿاز َٔ عباض

ا, ٜطٍٛ إكاّ شل ـ ٫ ّهٔ اغتؿازت٘ َٔ ٖصٙ ايعباضات, ٖٚٓاى َٓاقؿاتٷ (35)ٞٚايهؿٸ

 .(36)ؾٝٗا

 

إٕ ايٛد٘ ٗ ايتكسِٜ با٭سسث١ٝ ٖٛ قسٚض اـدل ا٭غبل بساعٞ ايتكٝٸ١; إش ايؿطض 

٭ٕ إداطب قس زلع شيو  ;بكسٚض ن٬ اـدلٜٔٗ ايطٚا١ٜ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايكطع 

٭غاؽ ؾإٕ ايتٓاٗ بٌ اٚع٢ً ٖصا  ., ٚيٝؼ بٛاغط١ ايٓكٌ عٔ ايطاَٟٚٔ اٱَاّ َباؾط٠ّ

ِٸ  .٫ َٔ سٝح ايكسٚض ,اـدلٜٔ إِا ٜهٕٛ َٔ سٝح ايس٫ي١ ٚٚد٘ ايكسٚض َٚٔ ٖٓا ٜت

ٚٸ  يٓا اهللأب٢ ». ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ عباض٠: (37)ٍ ع٢ً ايتك١ٝ ايع١ًٌُٝٓ اـدل ا٭

ع٢ً ٖصا  ٌ قط١ّٜٓخ ايهًٝين ٗ باب ايتكٝٸ١ ٜؿٚه. ٚتبٜٛب احملسِّ«ايتك١ٝ ٗ زٜٓ٘ إ٫ٓ

أْ٘ إشا نإ ا٭خص با٭سسخ َٔ باب ايتعبٸس ايؿطعٞ, ٚنإ زخ٬ّٝ  ٫ غٝٻُاٚايٛد٘, 

ُٗا بأِّ»ايطاٟٚ بكٛي٘:  ×اٱَاّ يػ٪اٍ ٗ َعطؾ١ اؿهِ ايٛاقعٞ, ٕا نإ ٖٓاى ٚد٘ٷ
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. ٚغٛف ٜأتٞ ْكس ٖصٙ إٓاقؿ١ بعس إٓاقؿ١ ايػازغ١ َٔ إٓاقؿات (38)«تأخص؟ نٓتٳ

 إؿذلن١.

 

ز ا٫غتؿتا٤ َٔ ـ; ٭ٕ تعسټإٕ شلصٙ ايطٚا١ٜ ٚٗٛضّا ٗ بٝإ ايٛٚٝؿ١ ايؿع١ًٝ يًُهًٖ

 .(39)ٚاسس٠, ٫ ٜتٓاغب َع اؿهِ ايٛاقعٞ ٚاسس, عٔ ٚاقع١ٺ ؾدٕل

ٚغٝأتٞ تؿكٌٝ ٖصا اٱؾهاٍ ٚزؾع٘ ع٢ً ٖاَـ إٓاقؿ١ ايجا١ْٝ ٗ ضٚا١ٜ ابٔ 

 إدتاض.

 

ٞٸ» عٔ  ,اؿػٌ بٔ إدتاض عٔ  ,عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢ ,عٔ أبٝ٘ ,بٔ إبطاِٖٝ عً

ِٸ ,ايعاّ و عسٜحٺقاٍ: أضأٜتٴو يٛ سسٸثتٴ ×س اهللعٔ أبٞ عب ,بعض أقشابٓا ين د٦تٳ ث

ٌٕ ؾكاٍ يٞ:  .خرلآخص با٭ ُٗا نٓتٳ تأخص؟ قاٍ: نٓتٴِّٜأب ,و غ٬ؾ٘ثتٴؾشسٸ ;َٔ قاب

 .(40)«اهللضٓو 

 

ٞٸ ٞٸبٔ إبطاِٖٝ ـ عً ُٸٞ, احملٛض ا٭قٌ ٗ  : ٖٛ عً بٔ إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ ايك

 ,حٜاؿس ثك١ ٗ»أغاْٝس ضٚاٜات ايهاٗ. ٚقاٍ بعض عًُا٤ ايطداٍ ٗ بٝإ ساي٘: 

ٕٵ(41)«إصٖب ضٝقش ,َعتُس ,ثبت ناْت ٚثاقت٘  . ٚبصيو ٜهٕٛ إَاَّٝا قطعّا, ٚإ

 َكٝٸس٠.

ِٗ قس تًكٛا تٛثٝك٘ أٚ تهعٝؿ٘, ٚيهٓٸب : يٝؼ ٖٓاى تكطٜضٷـ إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ

 .(43)«قشٝض اؿسٜح ,ثك١». ٚقس اعتدلٙ عط ايعًّٛ (42)ضٚاٜت٘ بايكبٍٛ

 ل اـ٥ٛٞ ٖٓاى أضبع ع٬َات ع٢ً ٚثاقت٘, ٖٚٞ:َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط احملٚك

ٞٸبٳـ إنجاض ايطٚا١ٜ عٓ٘ ٗ ايتؿػرل َٔ قٹ1  .ٌ لً٘ عً

 ٌ ابٔ طاٚٚؽ.بٳـ تٛثٝك٘ َٔ قٹ2

ُٸٌ ٗ قِ, ـ ْؿطٙ ؿسٜح ايهٛؾٝٸ3  .(44)ٌٝ يطٚاٜت٘ٚقبٍٛ ايك
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 .(45)ـ ٚقٛع٘ ٗ إغٓاز ناٌَ ايعٜاضات4

ٚٸاغٞ. ٚقس ـ عجُإ بٔ عٝػ٢ : ٖٛ عجُإ بٔ عٝػ٢ ايعاَطٟ ايه٬بٞ ايط

١َ ايطٛغٞ ٚايٓذاؾٞ ٚايع٬ٓٚ. ٚقس ٚقؿ٘ ايهؿٞ (46)اعتدلٚٙ َٔ أقشاب اٱْاع

 .(47)بأْ٘ َٔ نباض ايٛاقؿ١

ٔٵ ٚٸٜبسٚ  ٚيه ٞ ٗ ; إش ْكٌ ايهؿٸاب اٱْاع غرل ثابتٺإٔ نْٛ٘ َٔ أقش :٫ّأ

: مل ٜٓكٌ تٛبت٘ غ٣ٛ ايهؿٞ, ٚنإ ٖصا ٚثاّْٝا. «ع٢ً قٍٛ بعهِٗ» :ٖصا ايؿإٔ عباض٠

ٚٵضايٓكٌ ب ل اـ٥ٛٞ إٍ َٚٔ ٖٓا ؾكس شٖب احملٚك .(48)َطغ١ً أٜهّا ٙ َٔ خ٬ٍ ضٚا١ٜٺسٳ

, ٞ نجرل٠ْأخط٣ ؾإٕ أخطا٤ ٚؼطٜؿات ضداٍ ايهؿٸ . َٚٔ ْاس١ٝٺ(49)عسّ اعتباض تٛبت٘

ٌٕ ٌٸ َٚٔ ٖٓا ٫ ٜٓبػٞ ا٫عتُاز عًٝ٘ بؿه ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ ست٢ َع  .(50)َػتك

 اؾذلاض ثبٛت ٚثاقت٘ ٫ تجبت قشٸ١ عكٝست٘.

ٝٸاع : ٜذلزٻـ اؿػٌ بٔ إدتاض ز ٖصا ا٫غِ بٌ أبٞ عبس اهلل ايك٬ْػٞ ٚب

 .(51)ب ايبعض إٍ اعتباضٙ ف٫ّٛٗا٭نؿإ, َٚٔ ٖٓا ؾكس شٖ

ٔٵ طبكّا يكاعس٠ اْكطاف عٓٛإ إطًل إؿذلى إٍ ايطاٟٚ إؿٗٛض, ـ ٜبسٚ  ٚيه

. ٚيٝؼ ٖٓاى ٗ نتب ايطداٍ (52)اْكطاف ابٔ إدتاض إٍ أبٞ عبس اهلل ايك٬ْػٞ

 .(53)ٗ َٛضز ايك٬ْػٞ, ٚقس شٖب بعهِٗ إٍ اعتباضٙ َٔ ايٛاقؿ١ خامٸ تٛثٝلٷ

ل اـ٥ٛٞ ٚثاقت٘ َٔ ططٜل ٚقٛع٘ ٗ أغٓاز ناٌَ إكابٌ أثبت احملٚكٚٗ 

 .(54)ع٘ت٘; ٭ٕ ايؿٝذ إؿٝس قاٍ بتؿٝټٚضؾض ٚاقؿٝٸ ,ايعٜاضات

ٔٸ ٚٸايصٟ ٜبسٚ  ٚيه ٖٛ إٔ ايٛقٛع ٗ أغٓاز ناٌَ ايعٜاضات ٫ ٜكًض غٓسّا  ٫ّأ

ّٸ َا ٚقع يٓا »يهتاب تكٍٛ: ١َ ا; ٚشيو ٭ٕ عباض٠ ابٔ قٛيٜٛ٘ ٗ َكسٸٱثبات ايتٛثٝل ايعا

اش َٔ ؾٝ٘ سسٜجّا ض٣ٚ ؾٝ٘ عٔ ايؿصٸ َٔ د١ٗ ايجكات َٔ أقشابٓا, ٫ٚ أخطدتٴ

ٍٸ, (55)«ايطداٍ ع٢ً فطٸز ٚثاق١ َؿاى٘ ٗ قسض ايػٓس ؾك٘, ٫ٚ ٜجبت  ٖٚصا إِا ٜس

ٌٸقشٸ . ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ضأٟ (56)ٚضز ٗ غٓس ضٚاٜات ايهتاب ؾدٕل ١ ضٚا١ٜ ن

أْ٘ قس عسٍ عٔ ٖصا  , إ٫ٓ(57)ٕ ع٢ً ٚثاق١ ْٝع َؿاٜذ ابٔ قٛيٜٛ٘ايػٝس اـ٥ٛٞ نا

 .(58)ايطأٟ ٗ أٚاخط عُطٙ ايؿطٜـ

َٔ »: إٕ ن٬ّ ايؿٝذ إؿٝس ٫ ٜٓؿٞ ايٛاقؿ١ٝ عٔ ايك٬ْػٞ; إش ٜكٍٛ: ٚثاّْٝا

ٌټ×َع٢ٓ أْ٘ َٔ أتباع اٱَاّ ايهاِٚ ,(59)«ؾٝعت٘  .ٖٛ َٔ أتباع٘ ٚاقؿٞٛ , ٚن
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 ايٛاقؿ١ٝ ٫ تٓاٗ ايٛثاق١. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ

ايصٜٔ ٜبسٚ أِْٗ َؿاٜذ اؿػٌ بٔ  ,: إٕ ٖ٪٤٫ ا٭قشابـ بعض أقشابٓا

 .َٚٔ ٖٓا تهٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ بػبب ٖصٙ ايعباض٠ ـ َطغ١ًّ .فٗٛيٕٛ ,إدتاض

 ٗ ايػٓس ِٖ َٔ ايجكات, ٌايٛاقع ٠ؾإٕ ْٝع ايطٚا ,ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

إٕ إضغاٍ ايػٓس ٜٛدب ؾأخط٣  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;ٌاٱَاَٝٸَٔ بأْعِٗ ٚيهِٓٗ يٝػٛا 

 نعـ ايطٚا١ٜ. 

 

ٜٛٗط َٔ »طٸ ايعاًَٞ ٗ ايٛغا٥ٌ ع٢ً ٖاَـ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: قاٍ ايؿٝذ اُؿ

ّٕإؾإْ٘ قاٍ ٗ تٛدٝٗ٘:  ;١ّايكسٚم أْٸ٘ ًٓ٘ ع٢ً ظَإ اٱَاّ خاقٸ أعًِ   ٕٸ نٌ إَا

ِٸ ,«اؽبأسهاّ ظَاْ٘ َٔ غرلٙ َٔ ايٓ  .يٛاٖط اؿسٜح ٖٚٛ َٛاؾلٷ»قاّ بتأٜٝسٙ ٚقاٍ:  ث

 .(60)«تطاٍٚ ا٭ظ١َٓ ب١ ٚٗٝٵظَإ ايػٳ دٝض ب٘ ٗٚع٢ً ٖصا ٜهعـ ايذل

إِا هب ؾش١ٝ ع٢ً أغاؽ ا٭سسث١ٝ إٕ ايطٚا١ٜ إشا ناْت ٗ َكاّ بٝإ إطدِّ

ٗ سٌ ٜٴػتؿاز  ١,بساعٞ ايتكٝٸ تكسِٜ ايطٚا١ٜ ا٭سسخ إشا ناْت ايطٚا١ٜ ا٭قسّ قازض٠ّ

 غٛا٤ أناْت ايطٚا١ٜ ا٭قسّ قُٛي١ّ ,َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚدٛب ايعٌُ بايطٚا١ٜ ا٭سسخ

ٕٷ ١ يًشهِ ايٛاقعٞ, أٚ بايعهؼ; ٭ٕ ؾطا٥٘ ايتكٝٸ ع٢ً ايتك١ٝ ٚايطٚا١ٜ اؾسٜس٠ بٝا

ٌٸتتػٝٻ عكط. ٚشلصا ايػبب قاّ ايؿٝذ ايكسٚم بتٛدٝ٘ ضٚا١ٜ اؿػٌ بٔ إدتاض  ط ٗ ن

ٌٸ: قا٬ّ٥ ٕٸ ن ّٕ إ ِٸأعًِ بأسهاّ ظَاْ٘ َٔ غرلٙ َٔ ايٓاؽ  إَا اغتٓتر قاسب ايٛغا٥ٌ  . ث

 .×بعكط سهٛض اٱَاّ ١ْٗ إٔ ايطٚا١ٜ خاقٸ إٔ تٛدٝ٘ ايكسٚم ٚاٖطٷ

َٳ ىاطب٘ اٱَاّ, بٛقـ  ٔٵٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ تكسِٜ ا٭سسخ ٜكتكط ع٢ً 

َٸ شات ؿٌ; يٝهٕٛ َٔ َطد١ِّ إهًٖا٭سسخ بٝاّْا يٛٚٝؿت٘ ايؿع١ًٝ ايطا١ٖٓ, ٚيٝؼ يعا

ٌٕيند٦تٳ» :. ٚإٕ عباض٠(61)باب ايتعاضض ع٢ً  ٗ ايطٚا١ٜ ؾاٖس٠ْ «و غ٬ؾ٘ثتٴؾشسٻ,  َٔ قاب

×ب يٲَاَّعاقط٠ إداَط
ٝٸ. ٚقس قطٻ(62) ١ بٗصا ا٭َط ح اؾعا٥طٟ ٗ ايتشؿ١ ايػٓ

 .(63)أٜهّا

 

َٳ ساٍٚ اٱداب١ عٔ ٖصا ايٓكاف بايكٍٛ: إٕ ؾٗاز٠ ايؿٝذ ايكسٚم يٝػت  ٔٵٖٓاى 
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أخط٣ غرل ضٚا١ٜ ابٔ إدتاض, باٱناؾ١ إٍ إٔ ٚاٖط ٖصٙ ايطٚا١ٜ  , أٚ ٖٞ ضٚا١ْٜضٚا١ّٜ

 .×بعكط سهٛض اٱَاّ , ٫ٚ ىتلٸَطًلٷ

ٔٵ ف ٗ ز٫ي١ اؿسٜح سٵٕ تٛدٝٗ٘ يًدٳؾإ ايٓٛط عٔ ضٚا١ٜ ايكسٚم بػضٸ ٚيه

 ×ناؾّٝا; إش يٛ نإ ايٛد٘ ٗ ا٭خص با٭سسخ ٖٛ ا٭خص عهِ اٱَاّ إعاقطٜبسٚ 

ؾإْ٘ شيو ٜهٕٛ َاْعّا َٔ إط٬م ضٚاٜات ا٭سسث١ٝ, َٚٛدبّا ي٬ختكام بعكط سهٛض 

ٝٵسٳ .اٱَاّ إٔ اٱؾهاٍ ٖٓا ٜهُٔ ٗ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٫ تؿتٌُ ع٢ً ٚٗٛض ٗ ٖصا  بٳ

ٔٸ .ايتٛدٝ٘ يٮخص با٭سسخ ٌٷٖصا  ٚيه يًسؾاع ٗ ضٚا١ٜ ايهٓاْٞ ٚإع٢ًٓ بٔ  ايتٛدٝ٘ قاب

ٍٸ خٓٝؼ, ٖٚٓاى قطا٠ْ٤ ١َ اجملًػٞ ٗ ٖاَـ ضٚا١ٜ نُا شنط شيو ايع٬ٓ ,عًٝ٘ تس

 .(64)إع٢ًٓ

 

ٚز ٚعٔ زا ,عٔ ْٜٛؼ ,عٔ إزلاعٌٝ بٔ َطٸاض ,عٔ أبٝ٘ ,ِٝبٔ ابطاٖ ٞٸعٔ عً»

ٚٸ : إشا دا٤ سسٜحٷ×اهلل عبس بٞ٭ إع٢ًٓ بٔ خٓٝؼ قاٍ: قًتٴ  عٔ ,بٔ ؾطقس يهِ عٔ أ

ٞٸٚا ب٘ ستٸصٴؾكاٍ: خٴ ؟أخصُٗا ِّْٜأعٔ آخطنِ ب ٚسسٜحٷ  ٕٵإؾ ,٢ ٜبًػهِ عٔ اؿ

ٞٸ ِٸ ,ؾدصٚا بكٛي٘ بًػهِ عٔ اؿ  ٫ْٓسخًهِ إ  ٫اهللْا ٚإ: ×اهلل عبس قاٍ أبٛ قاٍ: ث

 .(65)«هِعٴػٳَا ٜٳ ٗ

 

: اختًـ عًُا٤ ايطداٍ ٗ تٛثٝك٘ ٚتهعٝؿ٘; ؾؿٞ بعض إٛاضز ـ إزلاعٌٝ بٔ َطٸاض

ِٸشنطٴ زٵٔطمل ٜٳ . (66)اؿسٜح سٍٛ تٛثٝك٘ أٚ تهعٝؿ٘ ٙ أق٬ّ, ٚٗ غا٥ط ايهتب مل ٜت

 .(67)١َ اجملًػٞ بهْٛ٘ ٬ََُّٗٚٔ ٖٓا سهِ ايع٬ٓ

َٳ ٔٵ ,يبعض ا٭غباب ;سهِ ٔٵٖٚٓاى  ٤ َٔ تًو ا٭غباب ٫ ؾٞ بٛثاقت٘, ٚيه

 َا ًٜٞ: :ٗاع٢ً إثبات شيو, َٚٓ قازضٷ

ُٸٞ ايطٚا١ٜ عٓ٘ )ضٚا١ٜ ا٭د1٬ٓ  ٤(.ـ إنجاض إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ ايك

ُٸ2ٞ  .(68)ـ ٚقٛع٘ ٗ أغٓاز تؿػرل ايك

ٛيٝس: سٝح ّهٔ إٔ ْػتؿٝس ٚثاق١ ابٔ َطٸاض َٔ عباض٠ قُس ايـ تكشٝض ابٔ 3
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; إش ٜكٍٛ: (69)ٗ شٌٜ تط١ْ ْٜٛؼ ,ْك٬ّ عٔ ايؿٝذ ٗ ايؿٗطغت ,ٛيٝسايػٔ بٔ اؿبٔ ا

َا  ٫ٓإ ,ٗاٝعً َعتُسٷ ,ش١ْٝٗا قشنًٓ اتٜبايطٚا ٖٞ ايطٓٔ اييت بٔ عبس ْٛؼٜتب ن»

 ت٢ؿٜٴ ٫ٚ ,٘ٝعً عتُسٜٴ ْ٘ ٫إؾ ,ٙرلغ ٚٙطٵٜٳٚمل  ْٛؼٜعٔ  عٝػ٢ب٘ قُس بٔ  ٓؿطزٜ

 .(70)«ب٘

ؿ٘ ٜعتدل َٔ أقشاب اٱْاع, ٚقس نعٻ .: ٖٛ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطٓٔـ ْٜٛؼ

 .(72)كٛٙإٔ نباض عًُا٤ ايطداٍ قس ٚثٻ , إ٫ٓ(71)ثٕٛ ٗ َسضغ١ قِاحملسِّ

َٸ٘ ٚقس ْكٌ بؿأْ٘ ن٬ّٷ ٕٵ(73)نجرل ٜذلاٚح بٌ َسس٘ ٚش ناْت نٓؿ١ إسح  , ٚإ

١ ايكسح; إش مل ٜكضٸ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايهتاب َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ تطدض ع٢ً نٓؿ

ِّ ٚإٕ تهعٝؿ٘ َٔ  .إٔ ٚثاقت٘ ثابت١ْ ,ّبا٫يتؿات إٍ َا تكسٻ ;أض٣ٚ. (74)غ٣ٛ ضٚاٜتٌ٘ ش

ُٸبٳقٹ تِٗ ٚاستٝاطِٗ إبايؼ ب٘ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ٌٝ ٜأتٞ َٔ ؾسٸ٠ سػاغٝٸٌ نباض ايك

 .(75)عِٗ ٗ ػطٜض ايطٚا٠غ١َ٬ اؿسٜح, ٚتػطټ

ّٸ ـ ع٢ً ؾطض قشٸتٗا ـ إْٸ خطا٤ ايع١ًُٝ أٚ ُا تٓٛط إٍ ا٭ثِ إٕ ضٚاٜات ايص

ٚٸ٫ّ, ٖصا ا٫عتكاز١ٜ, ٫ٚ ؾإٔ شلا بٛثاقت٘ : إٕ اٯضا٤ اؿسٜج١ٝ ٚايه١َٝ٬ ٚثاّْٝا. أ

َٚٛادٗت٘ ايكاطع١ َع ايٛاقؿ١ ٚايػ٠٬, ناْت َٔ ا٭غباب ٚايعٛاٌَ  ,١ يْٝٛؼاـاقٸ

 .(76)ط٠ ٗ قسٚض ايه٬ّ ايصٟ ٜػتٗسف دطس٘ ٚتؿٜٛ٘ ؾدكٝت٘إ٪ثِّ

َػاٜط َٔ  ع٢ً تكطٜٕط طٵ, ٚمل ْعجٳ(77)َٔ عًُا٤ ايطداٍ ك٘ عسزٷ: ٚثٻز بٔ ؾطقسٚـ زاٚ

 غا٥ط عًُا٤ ايطداٍ اٯخطٜٔ.

×: َٔ أقشاب اٱَاّ ايكازمؼٝٵٓٳـ إع٢ًٓ بٔ خٴ
, َٚٔ ٚن٥٬٘ ع٢ً (78)

. ٚقس تعاضنت أقٛاٍ عًُا٤ ايطداٍ ٗ تهعٝؿ٘ ٚتٛثٝك٘, ٚقس َسس٘ ايؿٝذ (79)ا٭َٛاٍ

َٳ ;ٖٚٛ َٔ عًُا٤ ايطداٍ ايباضظٜٔ ,ايطٛغٞ ٚٗ إكابٌ  ;(80)شٖب إٍ تٛثٝك٘ ٔٵٖٚٓاى 

 .(81)شٖب ابٔ ايػها٥طٟ ٚايٓذاؾٞ إٍ تهعٝؿ٘ بؿسٸ٠ٺ

ٌٸ ايتعاضض بٌ ايؿٝذ ايطٛغٞ  ٚقس ٚقع اـ٬ف بٌ عًُا٤ ايطداٍ ٗ س

ٔٵ .ٚايٓذاؾٞ, ٚاختًؿت َباِْٝٗ ٗ شيو ب سٝح مل ٜصنط غب ;ٜبسٚ إٔ ايٓذاؾٞ ٚيه

 .(82)ّتهعٝؿ٘, ٜهٕٛ تٛثٝل ايؿٝذ ايطٛغٞ ي٘ ٖٛ إكسٻ

ط بطأٟ ٚنصيو ؾكس شٖب ايهتٸاب إٍ ايكٍٛ بإٔ ايٓذاؾٞ ٗ تهعٝؿ٘ قس تأثٻ

ٚٵضابٔ ايػها٥طٟ, ٚإٕ ابٔ ايػها٥طٟ ب ٙ قس اعتُس ٗ تهعٝؿ٘ ع٢ً ايتكاضٜط ايتاضى١ٝ سٳ



 االجتهاد والتجديد

َٸ ُا بٳط٠ ٗ عكطٙ, ٚضٴايكطا٥ٔ إتٛٚؾ١, ٚإٕ ادتٗازٙ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٜػتٓس إٍ فُٛع يًعا

ؼ إٍ قُس بٔ عبس اهلل ٖٞ ايػبب ٗ ٚقٛع ابٔ ٝٵٓٳناْت ؾب١ٗ ٌَٝ إع٢ًٓ بٔ خٴ

 .(83)ايػها٥طٟ ٗ ٖصا اـطأ عٓس اؿهِ عًٝ٘

ٛٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ ٛٸ (84)أخط٣ ؾإٕ ضأٟ ابٔ ايػها٥طٟ ٜػتٓس إٍ ايػً , ٗ سٌ إٔ ايػً

ٚٸ ٌٸ ٔٷٖٵس, ٚإِا ٖٛ ضٳثابت ٚاس : يٝؼ ي٘ ٬َْى٫ّأ ٞٸ بإٛقـ ايه٬َٞ يه : ٚثاّْٝا ;ضداي

إٕ ايػ٠٬ ناْٛا ٗ بعض ا٭سٝإ ًٜذإٔٚ إٍ ا٫خت٬م ٚايتشطٜـ َٔ أدٌ ادتصاب 

ٛٸٙ, ٚإٕ إعطٝات ايتاضى١ٝ ٚثايجّا ;(85)ايٓاؽ إٍ عكٝستِٗ ٚتؿٜٛ٘ اؿكٝك١ : مل ٜجبت غً

ُٸ(86)تجبت خ٬ف شيو ٗٻ ١, ٚإٕ ْؿطٙ ٭غطاض ا٭٥ س ا٭ضن١ٝ يًػ٠٬ ٗ ْػبت٘ إٍ قس َ

 ٚتٛٚٝـ ازل٘ ٚايهًُات ايػاي١ٝ إٓػٛب١ إيٝ٘. ,أْؿػِٗ

ّٸٜٴ ٗ إع٢ًٓ بٔ  هاف إٍ شيو أْ٘ قس ٚضز ايعسٜس َٔ ضٚاٜات إسح ٚايص

ٔٵ(87)خٓٝؼ ٚٸ , ٚيه ّٸ٫ّأ ٌٸ(88)بأضبع ضٚاٜات ؾك٘ : تٓشكط ضٚاٜات ايص  , ٚبصيو ؾٗٞ أق

: مل ٜكضٸ َٔ بٌ ٖصٙ ايطٚاٜات ا٭ضبع١ غٓسّا غ٣ٛ ٚثاّْٝا ;سحبهجرل َٔ ضٚاٜات إ

ٚٸ, ٖٚٞ َع شيو ٫ تتٓاؾ٢ َع عسايت٘ ٚقسق٘; ٭ْٗا إِا تجبت (89)ٌ ؾك٘تاثٓ : خطأ ٫ّأ

ٞٸإعًٓ : إٕ ٚثاّْٝا; (90)ٚا٫دتٗاز ايؿكٗٞ ؾك٘ ٢ ٗ َكاّ ايعٌُ أٚ ٗ َكاّ ايبشح ايعًُ

نُٔ َازٸ٠ ابٔ أبٞ ٜعؿٛض قاقسّا بصيو َسس٘,  ايهؿٸٞ إِا أٚضز ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ

ُٕع٢ًٓ بٔ خٓٝؼ ّٸ ا ُٕع٢ًٓ قس  : ٖٓاى ضٚا١ْٜٚثايجّا ;(91)ٚيٝؼ ش َعاضن١ شلصا ايٓكٌ, أٚ إٔ ا

 .(92)٢ عٔ ٖصٙ ايعكٝس٠ ٫سكّاؽًٓ

ٍٸ ع٢ً سٴػٵ (93)ز٠ ٗ َسس٘ٚٗ إكابٌ ؾإٕ ايتكاضٜط إتعسِّ ٔ عاقبت٘, ٫ٚ إِا تس

ٍٸ ع٢ً  َٔ أَجاٍ:  ,كٌٚثاقت٘ ٗ ْٝع َطاسٌ سٝات٘, خ٬ؾّا ٕا اغتٓتذ٘ بعض احملٚكتس

َػتدًك١ َٔ اؾُع بٌ ضٚاٜات إسح  اـ٥ٛٞ ٚايػاعسٟ ٚايؿبرلٟ, َٔ ْتٝذ١ٺ

ّٸ  .(94)ٚايص

مل تجبت ٚثاق١ إزلاعٌٝ بٔ َطٸاض,  إتكس١َِّبا٫يتؿات إٍ ايتش٬ًٝت ايطداي١ٝ ٚ

ُٕعًٓ  .١َ إٔ تجبت شيوؼ, ٚمل ٜهٔ َكسٚض ايٛدٛٙ إكسٸٝٵٓٳ٢ بٔ خٴنُا مل تجبت ٚثاق١ ا

تُٗا ؾإٕ ضٚاٜتُٗا ع٢ً أؾهٌ اؿا٫ت غتهٕٛ َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ع٢ً اؾذلاض إَاَٝٸ

ٔٵ١ّٓػٳسٳ , ضغِ عسّ ٚدٛز تكطٜط ع٢ً ٚانش١ٺ ٜبسٚ إٔ إَاَٝٸ١ ابٔ َطٸاض غرلٴ , ٚيه

 .اـ٬ف, َٚٔ ٖٓا غٛف تهٕٛ ضٚاٜت٘ نعٝؿ١ّ
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إٍ  «خصٚا ب٘» :ـ ع٢ً عٛز٠ ايهُرل ٗ قٛي٘إٕ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ٜتٖٛق

ا٭خرل )أسسٸخ: سسٜح عٔ آخطنِ(. ٚبصيو ٜهٕٛ َٛضز ا٫غتس٫ٍ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ 

ٞٸٚستٸ ;خصٚا ب٘»عباض٠ عٔ ؾكطتٌ, ُٖٚا:   .«٢ ٜبًػهِ عٔ اؿ

ٔٵ , ٖٚٛ عٛزت٘ «ب٘»بسٚ إٔ ٖٓاى استُا٫ّ آخط ٗ َطدع ايهُرل ٗ ن١ًُ ٜ ٚيه

َع٢ٓ أْ٘  ,ٚعٓسٖا ٜهٕٛ إطاز َٔ ايطٚا١ٜ ٖٛ ايتدٝرل ٗ ا٭خص بايطٚا١ٜ ,«ُٗاأِّ»إٍ 

ز يو ايتهًٝـ ٚوسِّ ,٢ تًك٢ إَاّ ظَاْوستٸ ٗ غع١ٺ ؾأْتٳ زٺٚتطزټ إشا نإ ٗ ؾٛو

ٛٸ٠ٺ «ُٗاأِّ»ٚىطدو َٔ سرلتو. ٚإٕ عٛز٠ ايهُرل إٍ  ,ايٛاقعٞ ; ٚشيو ٫ ىًٛ َٔ ق

ٚٸ ط ٖٛ إٔ : ٭ٕ إٓاغب ؿاي١ ايتشٝټٚثاّْٝا ;: ٭ٕ ٖصٙ ايه١ًُ أقطب إٍ ايهُرل٫ّأ

٢ ًٜك٢ اٱَاّ, َٚع تطدٝض اؿسٜح ا٭خرل ٫ ط ستٸَٔ ايتشٝټ ٜهٕٛ إداطب ٗ ساي١ٺ

ُٸ١ اييت شنطٖا ايهًٝين ع٢ً ٖاَـ ايطٚا١ٜ ساد١ ٫ْتٛاض يكا٤ اٱَاّ . نُا إٔ ايتت

٢ إشا مل ٜهٔ . ٚستٸ«ا٭سسخ»ٌ ؾاٖسّا ع٢ً أْ٘ ؾِٗ َٔ ايطٚا١ٜ عٛز٠ ايهُرل إٍ ُجِّ

ٔ ا٫ستُاٍ تعِّ , ٫ٚ ٚدٛز يكط١ٜٓٺايتدٝرل أقطب إٍ ايصٖٔ ؾػٛف تبك٢ ايطٚا١ٜ ف١ًُّ

ٚٸ  ٍ.ا٭

 

ٍٸ ع٢ً تكسِٜ ا٭سسخ ز٫ي١ّ ٕ ٖصا اؿهِ قس قسض إ, ٚسٝح إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تس

١, ٚايؿٝع١ َٔ سٝح ايتكٝٸ ×ٚطبكّا ؿاٍ اٱَاّ ,١ب إكتهٝات ٚإكاحل ايعَٓٝٸػٳَع

١ بايٓػب١ إٍ ايؿدل ايصٟ قسض ي٘ اـدل ا٭سسخ. ع١ًُٝ خاقٸ ؾإْ٘ ٜهٕٛ ٚٚٝؿ١ّ

أٜهّا. نُا إٔ  «هِعٴػٳَا ٜٳ ٗ ٫ ْسخًهِ إ٫ٓ إْا ٚاهللٹ»سٙ قٍٛ اٱَاّ: ٖٚصا َا ٜ٪ِّ

ٞٸستٸ»بكط١ٜٓ قٛي٘:  ;ٖصا اؿهِ  .×بعكط سهٛض اٱَاّ ىتلٸ ,«٢ ٜبًػهِ عٔ اؿ

عٔ باب ايتعاضض ٚايذلدٝض  ع٢ إٔ َٛضز ايطٚا١ٜ خاضزٷس اٯخط شلصا إسٻإ٪ِّ

َٔ بٌ خدلٜٔ  ١سٟ يًشذٸإكطًض; ٚشيو ٭ٕ ْعاعٓا إِا ٚقع ٗ ايتعٌٝ ايتعبټ

ض; ٗ سٌ إٔ ايػا٥ٌ قس اؾذلض قطع١ٝ قسٚض ن٬ ايطٚاٜتٌ َتعاضنٌ بٛاغط١ إطدِّ

ِٸٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ّهٔ يػا٥ط إهًٖ .١عٔ اٱَاّ, ٖٚصا ٜٓاغب ايتكٝٸ  ؿٌ ـ ا٭ع
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أٚ غٝبت٘ ـ إٔ ٜأخصٚا با٭سسخ, بٌ هب  ×َٔ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ؿ١ٛ سهٛض اٱَاّ

شات إٔ ٜعًُٛا ع٢ً ُٝٝع اـدل ا٭قطب إٍ عًِٝٗ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ ايكطا٥ٔ ٚإطدِّ

 .(95)َٔ أدٌ بٝإ اؿهِ ايٛاقعٞ ٚا٭خص ب٘ ;ايٛاقع

سهٛض نُا شٖب ايػٝس اؿهِٝ إٍ ايكبٍٛ عٌُ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً ظَإ 

ٔٵ×اٱَاّ َع ؾاضم أْ٘ قس اعتدل شيو َٔ باب ٚدٛز إاْع َٔ اٱط٬م, ٚيٝؼ  , ٚيه

ُٕع٢ًٓ بٔ خٓٝؼ ؼتٟٛ ع٢ً  َٞٔ باب عسّ إكته إٍ اٱط٬م. سٝح قاٍ: إٕ ضٚا١ٜ ا

ٚٸإط٬ٕم ٕ ايعٌُ إيٞ أٜهّا, ٚسٝح , ٚتؿٌُ ا٭سازٜح ايٛاٖط٠ ٗ بٝإ اؿهِ ا٭

ٟٸ عاضن١ أَطٷبا٭سسخ ٗ ا٭سازٜح إت ٍٕ ,اضتهاظ , َٚع شيو قاّ ٫ٚ وتاز إٍ غ٪ا

ٚٸ  ,يٞايطاٟٚ بايػ٪اٍ, هب إٔ ٜهٕٛ َٓؿأ ايػ٪اٍ ٖٛ ٚٗٛض ا٭سازٜح ٗ اؿهِ ا٭

ٔٸ بايتعاضض ٗ شٖٔ ايطاٟٚ, ؾٝهٕٛ دٛاب اٱَاّ  ا٭َط ايصٟ أزٸ٣ إٍ خطٛض ايٛ

١. ٚعًٝ٘ ايٛٚٝؿ١ ايؿعًٝٸ بٛدٛب ايعٌُ با٭سسخ ناؾؿّا عٔ ٚضٚز ا٭سازٜح بساعٞ بٝإ

ٞٸش٫ٝ ٜٴػتؿاز َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إطدِّ ٚٸ ١ اٱثبات١ٝ يٮسسث١ٝ )بًشاٚ اؿهِ ايٛاقع  يٞ(.ا٭

 

ٛب عٔ أبٞ أٜٸ ,عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢ ,عٔ أٓس بٔ قُس ,َٔ أقشابٓا ٠ْعسٸ»

ٍٴ قاٍ: قًتٴ ,×اهلل عبس عٔ أبٞ ,َػًِ قُس بٔ  عٔ ,اظاـطٸ أقٛاّ ٜطٕٚٚ  ي٘: َا با

ٕٕ ٕٕ ٚؾ٬  ؟!٤ َٓهِ خ٬ؾ٘ ؾٝذٞ ,ُٕٗٛ بايهصبٜتٻ ٫ ,ـ |ـ  اهللعٔ ضغٍٛ  ,عٔ ؾ٬

ٓٵإقاٍ:  ٓٵػٳٕ اؿسٜح ٜٴ  .(96)«ذ ايكطإٓػٳذ نُا ٜٴ

 

ٚٳـ عسٸ٠ َٔ أقشابٓا ا عٔ أٓس بٔ قُس بٔ ٚٵ: إشا نإ ٖ٪٤٫ ا٭قشاب قس ض

ط ٫ٚ تتٖٛؾ ,ؾِٗ فٗٛيٕٛ بٔ قُس بٔ خايس ؾِٗ َعطٚؾٕٛ, ٚإ٫ٓ عٝػ٢ أٚ أٓس

 .(97)َعًَٛات عِٓٗ

ٚسٝح ٚضز ٗ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٛنع ايبشح اغِ أٓس بٔ قُس قبٌ ٖصٙ 

ِٷ َؿذلى بٌ ايهجرل َٔ ايطٚا٠, هب ايعٌُ َا أَهٔ  ايعسٸ٠ َٔ ا٭قشاب, ٖٚٛ اغ

َٳ ٖٛ أٓس بٔ قُس قبٌ تعٌٝ خكا٥ل ايعسٸ٠ إصنٛضٜٔ َٔ  ٔٵع٢ً ُٝٝع 
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 هض ٫سكّا َع١ًَٝٛ ٚفٗٛي١ٝ ٖ٪٤٫ ايعسٸ٠ َٔ أقشابٓا.نُٝا ٜتٸ ;ا٭قشاب

. ٚيهٞ َٔ ايطٚا٠ ٜكٌ إٍ عؿط٠ٺ : ٜؿذلى ٖصا ا٫غِ بٌ عسزٺـ أٓس بٔ قُس

ٚٸ ع ؾدل ايطٚاٟ ٗ ٖصا ايػٓسِِّ بك١ ايطاٟٚ ٗ ايػٓس, ز ط٫ّ إٔ مسَِّٔ غرلٙ عًٝٓا أ

ٚؾدك١ٝ ايطاٟٚ ايػابل ي٘, يٓبشح بعس شيو َس٣ تطابكٗا ع٢ً خكا٥ل ٚأٚقاف 

ِّ أسس  ٌ بٗصا ا٫غِ.ايطٚا٠ إتػ

 يعسزٺ أغتاشٷ هض إٔ أٓس بٔ قُس إصنٛض ٖٛ َٔ د١ٗٺٚبعس ٬َس١ٛ ايػٓس ٜتٸ

إٕ ٖصا ايطٚاٟ َٚٔ ٖٓا ؾ .ٜطٟٚ عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢ ٖٛأخط٣  َٔ أقشابٓا, َٚٔ د١ٗٺ

 كـ بكؿتٌ, ُٖٚا:ٜتٸ

 ع٢ً ايؿٝذ ايهًٝين بطبكتٌ. ّٷـ إْ٘ َتكس1ِّ

 عجُإ بٔ عٝػ٢. ـ إْ٘ تًُٝصٴ2

ََٛٚٔ بٌ ايطٚا٠ ايصٟ وًُٕٛ اغِ أٓس بٔ قُس ٖٓاى غتٸ  ٕ بؿٗط٠ٺٛٵ١ و

١ ِٖ: أٓس بٔ قُس بٔ َٔ اٯخطٜٔ. ٖٚ٪٤٫ ايطٚا٠ ايػتٸ ١ّأندل; سٝح ِٖ أنجط ضٚاٜ

ٚأٓس بٔ  ;ابٔ عكس٠ ايهٛٗ ,اؽأبٛ ايعبٸ ,ٚأٓس بٔ قُس بٔ غعٝس ;اضو٢ٝ ايعٓط

ٚأٓس  ;ٚأٓس بٔ قُس بٔ أبٞ ْكط ايبعْطٞ ;قُس بٔ أٓس بٔ طًش١ ايعاقُٞ

ُٸٞ  ايدلقٞ. ,أبٛ دعؿط ,ٚأٓس بٔ قُس بٔ خايس ;بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ا٭ؾعطٟ ايك

ايطٚا١ٝ٥ إطتبط١ بٗ٪٤٫ ا٭ؾدام َٚٔ خ٬ٍ ايٓٛط ٗ إعطٝات ايطداي١ٝ ٚ

ٕ تٓطبل عًُٝٗا ايكؿ١ ا٭ٍٚ, ٖٚٞ اهض إٔ ابٔ خايس ٚابٔ عٝػ٢ ُٖا ٚسسُٖا ايًصٜتٸ

ّ ع٢ً ايؿٝذ ايهًٝين بطبكتٌ; ٭ٕ ابٔ عٝػ٢ نإ أغتاشّا حملُس بٔ و٢ٝ ايتكسټ

ٚٵضأغتاش ايؿٝذ ايهًٝين, ٚنصيو ابٔ خايس ب ٞٸسٳ ِ ٚقُس بٔ إبطاٖٝ ٙ نإ أغتاشّا يعً

بٔ و٢ٝ, ٚن٬ُٖا َٔ أغاتص٠ ايؿٝذ ايهًٝين أٜهّا. ٚاٯٕ هب َٔ خ٬ٍ ايتسقٝل 

ٖصٜٔ  أسسأنجط ٗ ايكطا٥ٔ اـاضد١ٝ إٔ ْبشح َس٣ اْطبام ايكؿ١ ايجا١ْٝ ع٢ً 

 ا٫ثٌٓ.

با٬ٕس١ٛ; ؾُٔ د١ٗ  َٔ خ٬ٍ ايبشح ٗ أغٓاز ايهاٗ ْكـ عٓس أضقاّ دسٜط٠ٺ

ٜطٟٚ ؾٝٗا أٓس بٔ قُس بٔ خايس عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢,  ٖٓاى أسس عؿط ١٦َٚ َٛضزٺ

ٗ مثا١ْٝ  أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢ إ٫ٓ ضٚا١ُٜ زٵٔطٗ سٌ مل تٳ

َٔ أقشابٓا, عٔ أٓس بٔ  عسٸ٠ْ» :عباض٠ ؾكس ٚضزتأخط٣  َٛاضز ؾك٘. َٚٔ ْاس١ٝٺ
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ٗ أغٓاز ايهاٗ, ٗ سٌ  أنجط َٔ ١٦َ َطٸ٠ٺ «قُس بٔ خايس, عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢

, عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢أقشابٓا, عٔ أٓس بٔ قُس بٔ عسٸ٠ َٔ » :عباض٠ زٵٔطمل تٳ

قُس بٔ », ٚإِا إٛدٛز ؾك٘ ٚؾك٘ ٖٛ يٝؼ شلصٙ ايعباض٠ َٔ ٚدٛزٺٚأبسّا,  «عٝػ٢

 .«و٢ٝ, عٔ أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢

إْ٘  :أٜهّا; إش نُا قٌٝ «ٓاعسٸ٠ َٔ أقشاب»هض إطاز َٔ ٚطبكّا شلصٙ ايٓتٝذ١ ٜتٻ

ٕ ايعسٸ٠ ايصٜٔ ِٖ ت٬َٝص ابٔ خايس ايدلقٞ َعطٚؾٕٛ, ؾإٞ ١َ اؿًٓع٢ً تكطٜط ايع٬ٓ بٓا٤ٶ

ٞٸ ٞٸ ِٖٚ: عً ُٸٞ, ٚعً بٔ قُس بٔ عبس اهلل بٔ أش١ٜٓ, ٚأٓس بٔ عبس  بٔ إبطاِٖٝ ايك

ٞٸاهلل بٔ أَٝٸ  .(98)بٔ اؿػٔ ١, ٚعً

ٞٸٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ْٝع ٖ٪٤٫  بٔ إبطاِٖٝ ـ  ا٭ؾدام ـ إشا اغتجٓٝٓا عً

 فٗٛيٕٛ ٗ ايهتب ايطداي١ٝ.

, ؾٓكٍٛ: إْ٘ َٔ أٓس بٔ قُس بٔ خايس ايدلقَٞا ًٜٞ ْبشح ٗ ساٍ  ٚٗ

ٚقس أنجط َٔ ايطٚا١ٜ عٔ ايهعؿا٤, أٚ أْ٘  .(99)اشلازٟٚاؾٛاز  ٌأقشاب اٱَاَ

ٌ عًُا٤ بٳبايٛثاق١ َٔ قٹٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾكس متٸ ٚقؿ٘  .نإ ٜطٟٚ َطغ٬ّ

 .(100)ايطداٍ

 ّ ايه٬ّ عٓ٘.: تكسٻـ عجُإ بٔ عٝػ٢

َسس٘ نباض  .: ازل٘ إبطاِٖٝ بٔ عٝػ٢ بٔ عجُإ بٔ ظٜازـ أبٛ أٜٸٛب اـطٸاظ

ٕٵ(101)ٚقس ٚقؿٛٙ بايٛثاق١ ,عًُا٤ ايطداٍ  بهْٛ٘ إَاَّٝا. تكطٜضٷ زٵٔطمل ٜٳ , ٚإ

اعتدلٙ ايهؿٸٞ  .يجكؿٞ ايطشٸإ: ٖٛ قُس بٔ َػًِ ايطا٥ؿٞ اـ قُس بٔ َػًِ

ٚقس ٚقؿ٘ بأع٢ً زضدات  ,. ٚقس عسٸٙ ايٓذاؾٞ ؾكّٝٗا إَاَّٝا(102)َٔ أقشاب اٱْاع

إ َٔ أٚثل ٚن ,ٚضعٷ ٘ٷٝؾك ,ٛؾ١هٚد٘ أقشابٓا باي»ايٛثاق١, ٚنتب عٓ٘ قا٬ّ٥: 

 .(103)«ايٓاؽ

ٜٳ  زٵٔطٖٓاى ايهجرل َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز ٗ َسح قُس بٔ َػًِ, ٚٗ إكابٌ مل 

َٸ٘ غ٣ٛ ايٓٻ َٚٔ ٖٓا ٫  .(104)أٜهّا ٖٚٞ َع قًتٗا نعٝؿ١ْ ,ض ايكًٌٝ َٔ ايطٚاٜاتعٵٗ ش

 ّا ٗ ٚثاقت٘ ٚقشٸ١ َصٖب٘.ٜبسٚ إٔ ٖٓاى ؾٓه

ٚسٝح مل ٜجبت إٔ  .ّ ٜهٕٛ ْٝع ضٚا٠ ٖصا اؿسٜح َٔ ايجكاتطبكّا ٕا تكسٻٚ

ٌّ ل ١َ اجملًػٞ ٚاحملٚكٜبسٚ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ نُا أؾاض ايع٬ٓ عجُإ بٔ عٝػ٢ إَاَ
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 .(105)ٚيٝػت قشٝش١ّ ,ك١ْاـ٥ٛٞ ـ َٛثٻ

 

ٖٓاى استُا٫ٕ ٗ إطاز َٔ ايٓػذ, ٚع٢ً ن٬ ا٫ستُايٌ ٜهٕٛ َٛضز ايطٚا١ٜ 

ٌٸ ٚٸايه٬ّ;  خاضدّا عٔ ق  ٔ يٝؼ يسٜٓا قطعٷٝٵٖٛ سٍٛ َتعاضنٳ : ٭ٕ ايه٬ّ إِا٫ّأ

ٟٸ ٚاسسٺ ٗ بُٝٓٗا. ٗ سٌ إٔ ايٓاغذ ـ طٵ٫ ّهٔ اؾُع ايعٴ إْ٘: ٚثاّْٝا ;َُٓٗا بكسٚض أ

ٚٸ ٍ ـ َكطٛع ايكسٚض, نُا إٔ اؾُع ـ طبكّا ي٬ستُاٍ ايجاْٞ ـ طبكّا ي٬ستُاٍ ا٭

ٔٷ ٕٵٖه ٌٸ نإ إطاز ٖٛ ايٓػذ ا٫قط٬سٞ ؾٗٛ خاضزٷ . ؾإ ٚٸايه٬ّ; إش  عٔ ق : ٫ّأ

ـٷ عٔ اْتٗا٤ اؿهِ ايػابل,  إٕ ايٓاغذ يٝؼ َطدٸشّا ٗ باب ايتعاضض, بٌ ٖٛ ناؾ

ٝٸ١ اؿهِ اي٬سل ٞٸٚثاّْٝا ;ٚؾعً  : إٕ ايٓاغذ بإْاع ايعًُا٤ هب إٔ ٜهٕٛ قطع

ِٸايكسٚض, ٗ سٌ إٔ ايه٬ّ ٗ تعاضض ا٭خباض ِّٚ ٕ خدل ايٛاسس ٫ إ ١ٝ ايكسٚض. ث

ٕٵٌ ي٘ َقٹبٳ ٟٸ عاضن١ اـدل إشا نإ َكطٛع ايكسٚض. ٚإ ؾٗٛ  نإ إطاز ٖٛ ايٓػذ ايًػٛ

ٜعين اٱٜهاح ٚايبٝإ َٔ خ٬ٍ ايتدكٝل ٚايتكٝٝس, ٚبصيو غٛف ٜهٕٛ َٛضزّا 

ٔ ايًصٜٔ ٫ ّهٔ اؾُع بُٝٓٗا ٝٵٗ, ٗ سٌ إٔ ايبشح ٜسٚض سٍٛ إتعاضنٳطٵيًذُع ايعٴ

 .(106)ؾّٝاطٵعٴ

 

ل اـ٥ٛٞ ايعسٜس َٔ اٱدابات ٗ َعطض ايطزٸ ع٢ً اٱؾهاٍ أٚضز احملٚكيكس 

ٚٸ ُٸٞ بٍ. ٚقاٍ احملٓكا٭ ٚٵضل ايطباطبا٥ٞ ايك ٙ: إٕ َعكس اٱْاع إصنٛض ؾُٝا إشا نإ سٳ

ٞٸ ٚٵض, ٚيٛ نإ إٓػٛر ٚٓٸٞ ايكسٚض ؾايٓاغذ بايكسٚض ؾٗٛ َٓػٛرٷ قطع ٙ ّهٔ إٔ سٳ

; ٭ٕ ٕ اؿسٜح إٓػٛر ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َطًلٷإ ٚسٝح .ٞ ايكسٚض أٜهّاٜهٕٛ ٚٓٸ

, َع٢ٓ إٔ ايطٚا١ٜ مل تكٝٸس بهْٛٗا إعٝاض ٖٛ دٛاب اٱَاّ, ٚدٛاب اٱَاّ َطًلٷ

; يصيو ؾإٕ اٱْاع ٜعٌُ ع٢ً ؽكٝل عٔ ايٓيبٸ َكطٛع١ ايكسٚض أٚ نْٛٗا َأثٛض٠ّ

ب, ٚبايتايٞ تكبض ٖٚٛ إكساض ايصٟ ٜهٕٛ كايؿّا يًُصٖ ,َٔ َسيٍٛ ايطٚا١ٜ َكسإض

ٌٸ ١ ايكسٚض َٓػٛخ١, ٚغٛف تهٕٛ ؾا١ٝ١ًَّ َٛضز ٚٓٸايطٚا١ٜ اـاقٸ  .(107)ايبشح حمل
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ٞ ايكسٚض ل إطٚدٞ ايكعٜٚين, قا٬ّ٥: إٕ ْاغد١ٝ اـدل ٚٓٸٚقس أداب احملٚك

ٞ يهطٚض٠ إصٖب, بٌ ايٓػذ َجٌ ايتدكٝل, ٚسٝح ّهٔ يًددل ايٛٓٸ يٝػت كايؿ١ّ

نصيو ّهٔ يًٓاغذ إٔ ٜهٕٛ ككِّكّا أٜهّا, ٚايؿطم إٔ ٜهٕٛ ككِّكّا, 

 .(108)ايٛسٝس بُٝٓٗا ٜهُٔ ٗ إٔ ايتدكٝل ٜهٕٛ ٗ ا٭ؾطاز, ٚايٓػذ ٗ ا٭ظَإ

 

إٕ إطاز َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إَا ٖٛ ْػذ اؿهِ ايٛاقعٞ, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ هب إٔ 

ٞٸ ؿهِ ايٛاٖطٟ, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ؾايطٚا١ٜ أٚ ٖٛ ْػذ ا ;ايكسٚض ٜهٕٛ ايٓاغذ قطع

ٕٵ ٝٵسٳع٢ً ايذلدٝض با٭سسث١ٝ,  ١ّناْت زآي ٚإ ١, ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ إٔ َٛضزٖا ٖٛ ايتكٝٸ بٳ

 .(109)ا٭خص بٛاٖط اؿسٜح

ٍٷ إٕ ايؿلٸ ٔٵا٭ٍٚ َٔ ٖصا اٱؾهاٍ َكبٛ ايجاْٞ َٓ٘ غرل  ٜبسٚ إٔ ايؿلٸ , ٚيه

 , ٫ٚ ٚد٘ يسع٣ٛ ايتكٝٸ١.; ٭ٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تؿتٌُ ع٢ً إط٬ٕمٚاضزٺ

 

ٕٵ أْٗا  ط, إ٫ٓع٢ً استُاٍ ْاغد١ٝ اـدل إتأخٸ ١ّناْت زآي إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚإ

ٕٕ ّٸ يٝػت شات يػا َٸ١ ٗ ع٬ز ايتعاضض , ٚيٝػت ٗ َكاّ ايتأغٝؼ يكاعس٠ٺعا نٞ  ;عا

ٓٚ  .(110)ؿّا باؿٌُ ع٢ً ْاغد١ٝ اـدل ا٭سسخٜهٕٛ إداطب َٛ

; إش ٫ ٜٛدس ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ غ٣ٛ اٱؾاض٠ إٍ غبب ٜبسٚ إٔ ٖصا اٱؾهاٍ ٚاضزٷ

 نٞ ّهٔ تعُُٝ٘. ;اخت٬ف اؿسٜجٌ, ٚاٱَاّ مل ٜأَط با٭خص با٭سسخ

 

اؿسٜح ايٓبٟٛ  ٭ٕ خامٸ ;ع٢يٛ قبًٓا بس٫ي١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ناْت أخلٸ َٔ إسٻ

ط, ٗ سٌ إٔ ْعاعٓا ٜهُٔ ٗ أخباض ْٝع بٟٛ َتأخٸّ, ٚغرل ايَٓتكسٸ

^إعكٌَٛ
(111). 

ٔٵ ٌٷ ٚيه إٔ ا٭يـ  ٫ غٝٻُاٚـكٛق١ٝ إٛضز,  هب ايكٍٛ: يٝؼ ٖٓاى زخ

 ٚاي٬ّ ٗ اؿسٜح إِا ٖٞ يًذٓؼ أٚ ا٫غتػطام, ٚيٝػت يًعٗس.
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ٚٸإٕ ضٚاٜات ايذلدٝض تعاضض ضٚاٜات ايٓػذ; إش  : إٕ ايذلدٝض ٜعين عسّ ٚدٛز ٫ّأ

ٍٸٚثاّْٝا ;ايٓػذ ٌٕ : إٕ ضٚاٜات ايذلدٝض تس  إشا٢ , ستٸٜؿتٌُ ع٢ً َعٜٸ١ٺ ع٢ً سذ١ٝ ؾع

ط, ١ ايؿع١ًٝ يًددل إتأخٸٝإٔ َسيٍٛ ضٚاٜات ايٓػذ ٖٛ اؿذِّ نإ اـدل َتكسٸَّا, إ٫ٓ

ّ َؿت٬ُّ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إشا نإ إتكسٸ .١ٺّ َؿت٬ُّ ع٢ً َعٜٸنإ إتكسٸ إشاست٢ 

 بٌ ٖصٙ ايطٚاٜات. ٜهٕٛ ٖٓاى تعاضضٷ ع٢ً َعٜٸ١ٺ

ٌٸ :ْٚكٍٛ ٗ اؾٛاب َٸ ;ايتعاضض ٖٓاى ططٜكإ ؿ ا إٔ نكل أخباض ايٓػذ ؾإ

ّ ٭ْٓا إشا عًُٓا بطٚاٜات ايٓػذ ٗ َٛضز َعٜٸ١ إتكسٸ ;١ّ اـدل إتكسَِّٛضز عسّ َعٜٸ

أٚ إٔ مٌُ أخباض ايٓػذ ع٢ً خدلٜٔ َعًَٛٞ  ;ؾػٛف تهٕٛ ضٚاٜات ايذلدٝض ٫غ١ّٝ

 .(112)ٗ ايٓػذ زٕٚ إعٜٸ١ ٌٷخٵط ي٘ زٳّ ٚايتأخټٕ ايتكسټإإش  ;ايتاضٜذ

 

ٝٵٔ دٝض ايػٓسٟ; إش ٗ ايذلدٝض بٌ إتعاضنٳعٔ ايذل إٕ ضٚاٜات ايٓػذ خاضد١ْ

 ١ إ٬ٝ٫ٓ تهٕٛ اؿذِّؾٚأَا ٗ باب ايٓػذ  . ؾأ١ْٝ اؿذٸ١تهٕٛ يه٬ إتعاضنٌ

 .(113)يًٓاغذ ؾك٘

 

ٌٸغبل إٔ شنطْا ٗ إكسٸ ايٓعاع ٫ ٜهُٔ ٗ تطدٝض ايطٚا١ٜ ا٭سسخ  ١َ إٔ ق

ٝٸ ; إش ٗ ٖصَٙا ٖٞ ْاغد١ْ ٚإِا ز ا٭سسث١ٝ, ٚيٝؼ جملطٸ ,١ْاؿاي١ ٜهٕٛ يًٓػذ َسخً

ٌٕ ٜهُٔ ٌٸ ايٓعاع ٗ تطدٝض ا٭سسخ َا ٖٛ أسسخ بؿه , ٗ سٌ إٔ َٛضز ٖصٙ َػتك

 ايطٚا١ٜ ٖٛ ايٓػذ.

 

ٗ ايكطع بايكسٚض. نُا إٔ ٚاٖط  ٚاٖط٠ْ «ه٤ٞ َٓهِ خ٬ؾ٘» :إٕ عباض٠

ُٸ َٔ ٚدٛز ؾب١ٗٺ ٖٛ أْ٘ ْاؾ٧ٷ ×ّايػ٪اٍ َٔ اٱَا  ًٓيبٸي ^١ٗ كايؿ١ ا٭٥

ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َٛضز ايطٚا١ٜ خاضدّا عٔ  .ٗ قسٚض اـدل ٚيٝؼ ايؿٓو, |ا٭نطّ
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ٌٸ  .(114)ايٓعاع ق

 

ٍٸ ع٢ً إٔ ايٓػذ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َع٢ٓ ايتدكٝل ٚايتكٝٝس; ٭ٕ  ٖٓاى قطا٥ٔ تس

ٕٷ «ايكطإٓنُا ٜٓػذ »قٝس  ٕ ايٓػذ إكطًض ٗ ايكطإٓ إٚسٝح  .يهٝؿ١ٝ ايٓػذ بٝا

ٕٔ , بٌ ايتدكٝل باـدل, ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ إطاز ٗ اؿسٜح غدل ايٛاسس غرل ٖه

 أٜهّا.

ٔٷ .نُا إٔ ايٓػذ إكطًض ٗ ايؿطٜع١ ْازضٷ  ٚطبكّا ٕب٢ٓ ايبعض ؾإٕ اٱَاّ قا٥

ٌٸ .ايٓػذٔ َٔ ٢ ٜتُٖهعّا ستٸٚيٝؼ َؿطِّ ,يًؿطٜع١  ٚإشا نإ َطاز اٱَاّ ٖٛ أْ٘ ٗ ن

ٜٚط٣  .يكٛاٌْ ايؿطٜع١ خدلٜٔ َتعاضنٌ ٜهٕٛ أسسُٖا َٓػٛخّا ٫ ٜبك٢ ٖٓاى اعتباضٷ

ٜٚٴشتٌُ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ ٗ . ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚيصيو ٫ ٜٓعكس إط٬مٷ .ف شيو بعٝسّاايعٴطٵ

أٚ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ  ;(115)أنجط ٫ ,َكاّ بٝإ استُاٍ ٚدٛز ايٓػذ ٗ ا٭خباض إتعاضن١

ٝٴؿُٗٛا بصيو : خصٚا باؿسٜح إتأخ١ِّّقس قاٍ تكٝٸ ط )ن٬ّ اٱَاّ( بٛقؿ٘ ْاغدّا, ي

 ١ َٔ غرلِٖ.أقشابِٗ بإٔ ٫ ٜأخصٚا ا٭سازٜح ايٓبٜٛٸ

َٳ قاٍ بإٔ إطاز َٔ اؿسٜح ايٓاغذ إٔ ايطاٟٚ مل ٜهٔ ٜعًِ بٓػذ  ٔٵٖٚٓاى 

ُٸايطٚا١ٜ, ٚقاّ بطٚاٜتٗا ع٢ً ٖ ٜعًُٕٛ بايٓاغذ, ٚقس  ^١صا ا٭غاؽ, ٗ سٌ إٔ ا٭٥

 .(116)قسض عِٓٗ خ٬ف شيو

 

ٞٸ»   عٔ ,سٝٵُٳعٔ عاقِ بٔ سٴ ,عٔ ابٔ أبٞ لطإ ,عٔ أبٝ٘ ,بٔ إبطاِٖٝ عً

غأيو عٔ إػأي١, ؾتذٝبين أَا بايٞ  :×اهلل ٭بٞ عبس َٓكٛض بٔ ساظّ قاٍ: قًتٴ

ِٸ ,ؾٝٗا باؾٛاب ْا لٝب ايٓاؽ إ: ×آخط؟ ؾكاٍ ؾتذٝب٘ ؾٝٗا ظٛابٺ ,ه٦ٝو غرلٟ ث

قسقٛا  ـ | ـ اهللقشاب ضغٍٛ أخدلْٞ عٔ أؾ :قاٍ: قًتٴ, ع٢ً ايعٜاز٠ ٚايٓككإ

: ؾُا باشلِ اختًؿٛا؟ ؾكاٍ: أَا قاٍ: قًتٴ ,أّ نصبٛا؟ قاٍ: بٌ قسقٛا |ع٢ً قُس

 ,ؾٝذٝب٘ ؾٝٗا باؾٛاب ,ػأي١ؾٝػأي٘ عٔ إ |اهللٕ ايطدٌ نإ ٜأتٞ ضغٍٛ أتعًِ 

ِٸ  .(117)«ا٭سازٜح بعهٗا بعهّا تٵؾٓػدٳ ;هٝب٘ بعس شيو َا ٜٓػذ شيو اؾٛاب ث
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١َ ٗ : ٖٛ عبس ايطٓٔ بٔ عُطٚ بٔ َػًِ. قاٍ ايٓذاؾٞ ٚايع٬ٓـ ابٔ أبٞ لطإ

ُٳ ,ثك١ ثك١»ٚقؿ٘:  عًُا٤ . ٚأَا غا٥ط (118)«٠رلنج نتبي٘  ,ٜ٘طٜٚ َا ع٢ًسّا َعت

 صٖب٘.ٕنٛا ايطداٍ ؾًِ ٜٴؿرلٚا إٍ ٚثاقت٘, ٚمل ٜتعطٻ

ُٳ , (119)«ثك١, عٌ, قسٚم»: يكس اَتسس٘ عًُا٤ ايطداٍ بكٛشلِ: سٝٵـ عاقِ بٔ سٴ

 .(120)ٚشٖب إاَكاْٞ إٍ ايكٍٛ باٱْاع ع٢ً ٚثاقت٘

١َ َا ٛب ايبذًٞ ايهٛٗ. َسس٘ ايٓذاؾٞ ٚايع٬ٓ: ٖٛ أبٛ أٜٸـ َٓكٛض بٔ ساظّ

ٌٸ  .(121)«َٔ أد١ًٓ أقشابٓا ٚؾكٗا٥ِٗ ,قسٚم ,ٌع ,ثك١»ْٛرلٙ; إش قا٫:  ق

 إٕ ْٝع ضٚا٠ ٖصا اـدل ـ طبكّا ٕكته٢ ا٭عاخ ايطداي١ٝ ـ ثكاتٷٚعًٝ٘ ؾ

 َٔ ايٓاس١ٝ ايػٓس١ٜ. ٕٛ َٚٔ أد١ًٓ ا٭قشاب, ٚبصيو تهٕٛ ايطٚا١ٜ قشٝش١ّإَاَٝٸ

 

ع٢ً ز٫ي١ ٖصٙ  زٴٔطايٛاضز٠ ع٢ً ايطٚا١ٜ ايػابك١ تٳإٕ اٱؾها٫ت ايػبع١ ا٭ٍٚ 

 ايطٚا١ٜ أٜهّا.

 

ٌٸ , ٚايؿٛاٖس ايساخ١ًٝ ٗ ْلٸايٓٛط عٔ ايػٓس ٚإً اـامٸ بػضٸٚ  ٚاسس٠ٺ ن

 َٔ ايطٚاٜات, ْٓاقـ ٗ إسيٍٛ ٚإهُٕٛ إؿذلى شلصٙ ايطٚاٜات:

 

ٚايذلدٝض ٗ  ;ايذلدٝض ٗ بابٌ, ُٖٚا: ايذلدٝض ٗ باب ايٛقٍٛ إٍ ايٛاقع زٴٔطٜٳ

 باب ايٛقٍٛ إٍ ايٛٚٝؿ١ ايع١ًُٝ.

ٟٸ إٕ ايصٟ ٜٴػتؿاز َٔ ضٚاٜات ا٭سسث١ٝ أَطٷ ٌ ٗ ايذلدٝض ايجبٛتٞ ٜتُجٻ اضتهاظ

ٚيٝؼ ٗ ايذلدٝض اٱثباتٞ ـ, تٌ َٔ سٝح ايٛٚٝؿ١ ايؿع١ًٝ يًُهًٖبٌ سهِ سذٸ

ٌٸ  ايه٬ّ ٖٛ ايجاْٞ. بًشاٚ ايططٜك١ٝ ٚايهاؾؿ١ٝ عٔ ايٛاقع, ٗ سٌ إٔ ق

ٍٸإٕ ايذلدٝض اٱثباتٞ ٜهٕٛ ع٢ً اؾذلاض اتٸ عًٝ٘  شاز اؿهِ ايصٟ تس
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ٚٸ ;تإاؿذٸ بٌ  ٚيصيو ٜهٕٛ ٖٓاى تهاشبٷ ,يٞ ايٛاقعٞٚشيو اؿهِ ٖٛ اؿهِ ا٭

ٝٵسٳايسيًٌٝ,  ز اؿهِ, سٝح ٜهٕٛ دٝض ايجبٛتٞ إِا ٜهٕٛ ع٢ً ؾطض تعسټإٔ ايذل بٳ

ٌٸ ٚٸ ,ـَُٓٗا ٖٛ ايٛٚٝؿ١ ايؿع١ًٝ يًُهًٖ ٚاسسٺ ن يّٝا أٚ ثاّْٜٛا, ٫ٚ غٛا٤ أنإ أ

 .(122)تهاشب بٌ ايسيًٌٝ

 

ٜٵبٳ٫ ٚتعٌُ ع٢ً إغكاطٗا; إش , شاتإٕ ٖصٙ ايطٚاٜات تٓاٗ ْٝع إطدِّ ٗ إٔ  ضٳ

ٌٸ ؾًِ ٜجبت تعأَ قسٚض خدلٜٔ  ;خدلٜٔ َتعاضنٌ ٜهٕٛ أسسُٖا أسسخ َٔ اٯخط ن

ٚعًٝ٘ إشا نإ ايبٓا٤ ع٢ً تطدٝض اـدل  .ٚاسس, بٌ ٫ ٜكضٸ شيو َتعاضنٌ ٗ ٚقتٺ

شات ا٭خط٣, ١ٜٛ إطدِّػٵ٭خباض ايذلدٝض, ًٜٚعّ َٔ شيو َي ا٭سسخ ٫ ٜبك٢ ٖٓاى َٛضزٷ

١ٝ ع٢ً عسّ قسٚض ضٚاٜات ا٭سسث١ٝ; يعسّ سلٍٛ زيٌٝ سذِّ ١ٜٛ قط١ّٜٓػٵٚتهٕٛ ٖصٙ ايًٖ

ْٙ ٕف ايعك٤٬ ٚعسّ ا٫ط٦ُٓاخدل ايٛاسس شلا; ٭ٕ اغتٓاز عٴطٵ ١ٝ ٗ سذِّ باـ٬ف ؾط

 .(123)خدل ايٛاسس

 

شات ا٭خط٣ عٌُ ضٚاٜات ّهٔ اؾُع بٌ ضٚاٜات ا٭سسث١ٝ ٚغا٥ط إطدِّ

شات ا٭خط٣ ط ايكسٚض, ٌٚٓ ضٚاٜات غا٥ط إطدِّّ ٚتأخټايعًِ بتكسټ ا٭سسث١ٝ ع٢ً َٛضز

 .(124)ايكسضٚاـ٥ٛٞ  ٌكع٢ً فٗٛي١ ايتاضٜذ, نُا أؾاض إٍ شيو احملٚك

ٕ ٖصٙ إت; إش شٵعٞ بٳتدلټ ع٢ً ٖصا اؾُع, ؾٗٛ ْعٷ يٝؼ ٖٓاى ؾاٖسٷ: ْكٍٛ

يػا٥ط  َداَطب اٱَاّ; ٚعًٝ٘ ٫ تهٕٛ ؾا١ًَّ ١ْايطٚاٜات ـ نُا غبل إٔ شنطْا ـ خاقٸ

شات إٓكٛق١. ٚنصيو ؾإٕ تطدٝض ا٭سسخ ٗ ١ٜٛ إطدِّػٵنٞ ًٜعّ َٓٗا َي ;ؿٌإهًٖ

ٚٵضخكٛم إداَطب ٫ ٜتٓاؾ٢ ب ٕ ٚد٘ اؿهِ ٗ ٖصٙ إشات; إش ٙ َع غا٥ط إطدِّسٳ

( ٖٛ إٔ ضٚاٜات ا٭سسث١ٝ أٚ سهُّا ٚاقعّٝا ١ّايطٚاٜات با٭خص با٭سسخ )غٛا٤ أنإ تكٝٸ

ٚعًٝ٘  .ـ, ٚيٝػت ٗ َكاّ ايعًِ ٚا٫عتكازٗ َكاّ بٝإ ايٛٚٝؿ١ ايع١ًُٝ ايؿع١ًٝ يًُهًٖ

َٸ  ١; ٭ْٗا تطتب٘ َكاّ ايعًِ ٚا٫عتكاز, ٚتاض٠ّؾإْٗا ٫ تتٓاؾ٢ َع تطدٝض إدايـ يًعا

 .(125)ٜهٕٛ تطنٗا ٗ َكاّ ايعٌُ ٚادبّا
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 ّ بأسس ٚدٌٗ:ّٚهٔ تكطٜب ٖصا ايتكسټ

 ;ٚعًٝ٘ .(126)ـ إٕ بعض ٖصٙ ا٭خباض قس قسضت بعس قسٚض أخباض ا٭سسث1١ٝ

عٓس ايتعاضض بٌ أخباض ايذلدٝض ٚايتدٝرل ٚأخباض  ,َكته٢ شات أخباض ا٭سسث١ٝ

 ا٭سسث١ٝ هب ا٭خص بأخباض ايذلدٝض ٚايتدٝرل.

سٝح ٖٞ  ;تٗا; ٭ٕ إط٬قٗا ٜؿًُٗا١ٝ أخباض ا٭سسث١ٝ عسّ سذٸَٝٔ سذٸـ ًٜعّ 2

 .(127)تعاضض اـدل ا٭سسخ )أخباض ايذلدٝض ٚايتدٝرل(

 

ٌٸ َٔ أخباض ايذلدٝض ٚايتدٝرل  ٚاسسٺ إٕ ٖصا ايتكطٜب إِا ٜكضٸ ؾُٝا إشا نإ ن

ٞٸ ِٸ ٚا٭سسث١ٝ قطع يٛ اؾذلنٓا إٔ  ايكسٚض, ٗ سٌ أْ٘ يٝؼ قطعّٝا ؾُٝا مٔ ؾٝ٘. ث

ٞٸ ن٬٘ ايكسٚض ؾإٕ إيػا٤ أخباض ا٭سسث١ٝ ٚؽكٝكٗا َٛضز تكسِٜ  َُٓٗا نإ قطع

ْ٘ َٓعي١ ؽكٝل أنجط إباطٌ; إش  اـدل ا٭سسخ غٛف ٜعاضض ْؿػ٘, ٖٚٛ أَطٷ

 ا٭ؾطاز.

 

١ٝ ٖٛ إط٬م ٚسلٍٛ أخباض ا٭سسث١ٝ بايٓػب١ إٍ إٕ ايصٟ ٜػك٘ عٔ اؿذٸ

 .(128)ْؿػٗا, ٚيٝؼ أقٌ ٖصٙ ا٭خباض; ٭ٕ َٓؿأ ايتعاضض ٖٛ إط٬م ٖصٙ ا٭خباض

 

إٕ تكسِٜ اـدل ا٭سسخ إِا ٖٛ َٔ باب قسٚض اـدل ا٭قسّ بساعٞ ايتكٝٸ١; 

ٕٵ َٸ١ إهًٖنإ  ٚيصيو ؾإٕ ا٭خص با٭سسخ ٚإ ؿٌ ٫ َسخ١ًٝ ي٘ ٗ ٖٛ سهِ عا

ايتكسِٜ. ٚقس استٌُ ايػٝس ايكعٜٚين ـ قاسب ايتعًٝك١ ع٢ً إعامل ـ ث٬ث١ أٚد٘ ٗ 

١ ا٭سسخ, ٚقسٚض ؾعٌ ايطاٟٚ بساعٞ س١ٜ ايتكسِٜ, ْٚاغدٝٸتكسِٜ ا٭سسخ: تعبټ

 ١ ايع١ًُٝ ٗ سلٸ. ٚقس استٌُ ٚٗٛض ا٫ستُاٍ ا٭خرل, قا٬ّ٥: إٕ َٛدب ايتكٝٸ(129)١ايتكٝٸ

ٕٵ ;١ّل أثٓا٤ قسٚض ايطٚا١ٜ ايػابك١ ناْت ايطٚا١ٜ ا٭خرل٠ ٚاقعٝٸايطاٟٚ إشا ؼٓك مل  ٚإ
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باع اـدل ٚٗ نًتا اؿايتٌ ٜهٕٛ اتٸ .١ّناْت تكٝٸ ل أثٓا٤ قسٚض ايطٚا١ٜ ايػابك١تشٖكٜ

اؿاي١ هب إَا س باـدل ا٭ٍٚ َٓتؿّٝا أٜهّا; إش ٗ َجٌ ٖصٙ ا٭خرل ٚادبّا. ٜٚهٕٛ ايتعبټ

ّٛا, ؾٝهٕٛ قسٚضٙ عٔ ػٵأٚ َي ;ٖٚٛ خ٬ف ايؿطض ,١ بٝا١ْٝإٔ ٜهٕٛ اـدل ايجاْٞ تكٝٸ

 قا٫ّ. ×اٱَاّ إعكّٛ

ٚٸ َٸ١ إهًٖٗ ا٫ستُايٌ ا٭ ٔٵيٌ ٜهٕٛ ا٭خص با٭سسخ ٖٛ سهِ عا  ؿٌ, ٚيه

 غرلٙ. لٸّا َداَطب اٱَاّ, ٫ٚ هطٟ ٗ سٗ ا٫ستُاٍ ا٭خرل ٜهٕٛ اؿهِ خاقٸ

ٚقس  .×ب يٲَاّـ غرل إداَطيتعُِٝ ا٭خص با٭سسخ يًُهًٖ ٖٚٓاى عسٸ٠ ٚدٛٙٺ

اضته٢ ايكعٜٚين ٖصا ايتعُِٝ بٛاغط١ ايتكطٜب ا٭خرل, ٚقاٍ بإٔ تكسِٜ اـدل ا٭سسخ 

ٕٷٜأتٞ َٔ باب قسٚض اـدل ا٭غبل بساعٞ ايتكٝٸ يًشهِ ايٛاقعٞ,  ١; ؾا٭سسخ بٝا

 ×ٌ ايطاٟٚ; ٭ٕ إكًش١ إكته١ٝ ٭َط اٱَاّبٳايع١ًُٝ َٔ قٹ١ بايتكٝٸ ٚا٭غبل أَطٷ

َٸ١, يٝعتدل أٌٖ ايػٓٸ ِٸناْت َٛاؾك١ ايعا ٫سكّا ببٝإ  ×قاّ اٱَاّ ١ إٔ ايؿٝع١ َِٓٗ. ث

ٞٸ س بٳإٔ ٜٴعٵ أب٢ اهلل إ٫ٓ»س شيو ايتعبرل بـ س ايػطٸٟ, سٝح ٜ٪ِّ, ٚأَط بايتعبټاؿهِ ايٛاقع

. ٚقس اضته٢ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٖصا ا٫ستُاٍ ٗ َطاضح (130)ٗ ضٚا١ٜ ايهٓاْٞ «غطٸّا

 .(131)ا٭ْٛاض أٜهّا

 

ٚإٕ نٕٛ  .ٗ ن٬ اـدلٜٔ )ا٭سسخ ٚا٭غبل( ١ َٛدٛزٷإٕ استُاٍ ايتكٝٸ

ٞٸ ّٷ ,ثابتٺ غرلٴ ا٭سسخ ٖٛ اؿهِ ايٛاقع ٚإٕ إط٬م ايطٚا١ٜ ٜٓػذِ َع ايعٌُ . ٫ٚ َعًٛ

 أنإ ٚاقعّٝا أٚ قازضّا بساعٞ ايتكٝٸ١.غٛا٤ , با٭سسخ

ِٸ تٛدٝ٘ عباض٠:  ٢ إشا نإ اـدل بايكٍٛ: ستٸ «س غطٸّابٳإٔ ٜٴعٵ أب٢ اهلل إ٫ٓ»نُا ٜت

ـ ايعٌُ ٗ ٚطٚف ايتكٝٸ١ بٛٚٝؿت٘ ا٭سسخ قازضّا بساعٞ ايتكٝٸ١ هب ع٢ً إهًٖ

باؿهِ  سٷعبټٗ ايػطٸ ت ؾإ١ْ٘; إش ضغِ نْٛ٘ ع٢ً خ٬ف اؿهِ ايٛاقعٞ, ايؿعًٝٸ

 اٱشلٞ.

 

ّ اـدل ا٭سسخ بايٓػب١ إٍ ٗ تكسټ ٜصٖب ايهتٸاب إٍ ا٫عتكاز بعسّ ٚدٛز ؾٛو
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ٔٵإهًٖ َ٘, سٝح تبٝٸٔ ٗ غبب تكسټ ٖٓاى عسٸ٠ استُا٫تٺ ـ إعاقط يٲَاّ, ٚيه

 :يٞنايتاسلٍٛ ٚاختكام ٖصا اؿهِ, ٖٚٞ 

ٞٸ1  )ايتكسِٜ ايتعبٸسٟ(. ـ ٗ اغتٓباٙ اؿهِ ٚايٛقٍٛ إٍ اؿهِ ايٛاقع

ٞٸ2  .(132)ٚتعًِٝ ايؿٝع١ ـ ٗ تسبرل اجملتُع ايؿٝع

ٝٸ3 ٝٸ (133)١ـ ايٛٚٝؿ١ ايؿعً  .(134)١ ٚإكاحلٚايؿطا٥٘ ايعَٓ

ٝٸـ ٗ َكًش١ ايتكٝٸ4  .(135)١١ ايعًُ

 .(136)١ـ َٔ باب ايٓاغدٝٸ5

ٝٸ6  .(137)١ـ َٔ باب ايتكٝٸ١ ايبٝاْ

س٠ ٚإاْع١ َا ًٜٞ هب تكِٝٝ اعتباض ٖصٙ ا٫ستُا٫ت, ٚزضاغ١ ايكطا٥ٔ إ٪ِّ ٚٗ

 َٓٗا. يٝجبت ٚٗٛض ايطٚاٜات ٗ ٚاسسٺ ;َٔ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت

 

ـ تكّٛ غرل٠ ٚاضتهاظ ايعك٤٬ ٗ ايتعاضض بٌ ططٜكٌ إٍ ايٛاقع ع٢ً 

ط ٗ ايهؿـ عٔ اؿهِ ّ ٚايتأخټزٕٚ ا٭خص با٭سسخ; إش ٫ َسخ١ًٝ يًتكسټ ,ايتػاق٘

 ايٛاقعٞ.

٘ٷـ يٛ نإ َٔ باب ايتعبټ ًطاٟٚ ي ×يػ٪اٍ اٱَاّ س ايؿطعٞ ٕا نإ ٖٓاى ٚد

 .(138)«تأخص؟ بأٜٸُٗا نٓتٳ»بكٛي٘: 

ُٕع٢ًٓ بٔ خٴ ٞٸ بايكٍٛ:ٝٵٓٳـ ٗ ضٚا١ٜ ا ٢ ستٸ» ؼ متٸ اؿهِ بايتعًٝل ع٢ً اٱَاّ اؿ

ٞٸ ٝٸ«ٜبًػهِ عٔ اؿ  ٗ باب ا٫غتٓباٙ. ×١ ؿٝا٠ ٖٚات اٱَاّ, ٗ سٌ ٫ َسخً

ـ َٔ غرل إعًّٛ إٔ ٜهٕٛ إداَطب يٲَاّ ٗ ْٝع ٖصٙ ايطٚاٜات ؾكّٝٗا َٚٔ 

ٚٸ .اٱؾتا٤أقشاب  ٍ ايصٟ ٖٛ ٗ َكاّ ا٫غتٓباٙ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ا٫ستُاٍ ا٭

 .(139)ٜبسٚ بعٝسّا

 

ؼ أنجط ٝٵٓٳهب ايكٍٛ ٗ ضزٸ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ: ٜبسٚ إٔ عباض٠ ضٚا١ٜ إع٢ًٓ بٔ خٴ

ٛټ(140)اْػذاَّا َع ا٫ستُاٍ ايجايح ٕ َجٌ ٖصا ايؿِٗ َٔ غا٥ط , نُا ٫ ّهٔ ته

 ايطٚاٜات.
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ٍٕ إٔ ٜهٕٛ ; إش نُا وتٌُ إٕ ايذلدٝض َٔ سٝح ا٫ستُاٍ ايطابع غرل َكبٛ

ط قازضّا بساعٞ بٝإ اؿهِ ايٛاقعٞ, ١ ٚاـدل إتأخِّاـدل إتكسٸّ قازضّا بساعٞ ايتكٝٸ

أخط٣: إشا ناْت ايطٚاٜات ٗ َكاّ بٝإ  نصيو ٜٴشتٌُ ايعهؼ أٜهّا. ٚبعباض٠ٺ

 ايذلدٝض با٭سسث١ٝ إِا هب تكسِٜ ا٭سسخ ؾُٝا يٛ ناْت ايطٚا١ٜ ايػابك١ قازض٠ّ

ك٘, ٗ سٌ ٜٴػتؿاز َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ٚدٛب ا٭خص با٭سسخ, غٛا٤ بساعٞ ايتكٝٸ١ ؾ

١ ٚاؾسٜس٠ بساعٞ بٝإ اؿهِ ايٛاقعٞ أٚ أناْت ايطٚا١ٜ ايكس١ّ قازض٠ بساعٞ ايتكٝٸ

٭ٕ  ؟ـ, ٌٖٚ ايٛقت ٖٛ ٚقت ايتك١ٝ أّ ٫ز ٚٚٝؿ١ إهًَٖع٢ٓ أْٗا ؼسِّ, (141)بايعهؼ

ٚعًٝ٘ إشا  .ب َكتهٝات ايعَإ ٚإهإػٳط٠ َعا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚؾطا٥٘ ايتكٝٸ١ َتػِّ

ٚٸ ٍ, ْٚٴكٌ اـدل إٍ ا٭ؾطاز اٯخطٜٔ ايصٜٔ ضٴؾع عِٓٗ غبب ناْت ايتكٝٸ١ ٗ اـدل ا٭

ٌٷ  .(142)با٭سسخ ايتكٝٸ١, ئ ٜهٕٛ ٖٓاى عُ

َٚٔ ٖٓا ؾكس شٖب ايؿٝذ ايكسٚم إٍ تٛدٝ٘ ضٚا١ٜ اؿػٌ بٔ إدتاض, قا٬ّ٥: 

ٌٸ ِٸ .ٖٛ ا٭عًِ بأسهاّ شيو ايعكط, ٖٚٛ ا٭عطف بٗا عكٕط إٕ إَاّ ن شٖب قاسب  ث

اٙ ٚاٖطّا ٗ إٔ ايطٚا١ٜ َعتدلّا إٜٸ ,ايٛغا٥ٌ إٍ تأٜٝس ٖصا ايه٬ّ َٔ ايؿٝذ ايكسٚم

×بعَإ سهٛض اٱَاّ ١ْخاقٸ
(143). 

ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ا٫ستُاٍ ايطابع ٫ ٜٓػذِ َع ْلٸ ْٝع ضٚاٜات ٖصٙ 

 ايطا٥ؿ١.

 

١ ؾك٘, ٗ ٗ ا٭خباض ٚايطٚاٜات ايٓبٜٛٸ ٫ ّهٔ ا٫يتعاّ با٫ستُاٍ اـاَؼ إ٫ٓ

ٌٸ  ^ايبشح ٜؿٌُ ا٭خباض ٚايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ غا٥ط إعكٌَٛ سٌ إٔ ق

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ ايكبٍٛ بٗصا ايٛد٘ ٚا٫ستُاٍ ٗ ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ َٔ  .(144)أٜهّا

 ٗا.ايطٚاٜات اييت غٝأتٞ عج

 

إٕ ا٫ستُاٍ ايػازؽ ع٢ً خ٬ف ايٛاٖط; ٭ٕ ايطٚاٜات اييت ٖٞ َجٌ ضٚا١ٜ 

١ ايع١ًُٝ يًُداطبٌ, زٕٚ ٗ ايتكٝٸ ١, ٚاٖط٠ْل ايتكٝٸٚاييت ٜٴؿِٗ َٓٗا ؼٗك ,ايهٓاْٞ
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ٝٸ ي٦ٔ »١(; إش ٜػتؿاز َٔ فُٛع ايعباض٠ ايكا١ً٥: ١ يٲَاّ )ايتك١ٝ ايه٬َٝٸايتك١ٝ ايبٝاْ

ٌٻ يٞ ٚيهِ, أب٢ اهلل ـ ععٻ ؾعًتِ شيو إْ٘ ـرلٷ ١ إٔ ايتكٝٸ «ايتك١ٝ ـ يٓا ٗ زٜٓ٘ إ٫ٓ ٚد

ٝٸ ٫ غٝٻُاٚل بؿعٌ إداطب, تتشٖك ١ ؽلٸ اٱَاّ, إٔ ايؿا٥س٠ ا٭ندل َٔ ايتكٝٸ١ ايبٝاْ

ٝٸٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜهٕٛ إطاز ٖٛ ايتكٝٸ. «يٞ ٚيهِ خرلٷ»ٚاؿاٍ أْ٘ ٜكٍٛ:  ١ ١ ايعًُ

 ايكازض٠ عٔ ايطاٟٚ.

 .َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ ا٫ستُاٍ ايجايح ٖٛ ا٭قطب ٚا٭ٚٗط َٔ بٌ غا٥ط ا٫ستُا٫ت

ايهٓاْٞ ٚابٔ إدتاض ٖٛ ايصٟ  يتٕ ايطٚاٟ ٗ ضٚاٜإ :ٗاس شيو, َٖٚٓٚٓاى ؾٛاٖس ت٪ِّ

ٌّ ٍٸ ع٢ً إٔ ٖصا ا٭َط اضتهاظ ٖٓا ٜس  .(145)هٝب با٭خص با٭سسخ, 

غٛا٤ أنإ  ,إٕ ٚد٘ اؿهِ ٗ ا٭خص با٭سسخٚقاٍ ايؿٝض ايهاؾاْٞ: 

ٖٛ إٔ ضٚاٜات ا٭سسث١ٝ ٗ َكاّ بٝإ ايٛٚٝؿ١  ,بساعٞ ايتكٝٸ١ أٚ بٝإ اؿهِ ايٛاقعٞ

 .(146)ـ, ٚيٝػت ٗ َكاّ ايعًِ ٚا٫عتكازايع١ًُٝ ايؿع١ًٝ يًُهًٖ

ٝٸ ٍٸ ع٢ً إٔ ا٭سهاّ ايؿعً ١ َٔ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات اييت ٜس

ط ع٢ً أغاؽ َكتهٝات ايعَإ ٚإهإ, ٖٚصا ٫ ٜعين َؿّٗٛ ايٓػذ ا إٔ تتػٝٻؾأْٗ

ِټ(147)بطبٝع١ اؿاٍ  ٚأسلٌ َٔ َكًش١ ايتكٝٸ١. . إٕ ٖصا ا٫ستُاٍ أع

 

ٚاسس٠ ؾك٘ ٖٞ ايكشٝش١  تبٝٻٔ َٔ خ٬ٍ ايتش٬ًٝت ايػٓس١ٜ ايسقٝك١ إٔ ضٚا١ّٜ

 ط٣ تكع ٗ َطاتب أز٢ْ.ٚاٜات ا٭خَٔ فُٛع ايطٚاٜات, ٚإٔ غا٥ط ايط

باٱناؾ١ إٍ ايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖس َٔ  ,هض ع٢ً أغاؽ إٓاقؿات ايس٫ي١ٝٚقس اتٸ

إٔ أسسث١ٝ قسٚض ايطٚا١ٜ ٫ تكًض ٬َنّا يًذلدٝض بٛقؿٗا  ,خاضز ٚزاخٌ ايٓكٛم

َٸ نابط١ّ ٚإٕ زا٥ط٠ ز٫ي١ ايطٚاٜات ؽتًـ عٔ عح ايذلدٝض  .١َٚػتكًٓ ١ ٚزا١ُّ٥عا

بٌ إٕ ع١ًٓ ايتكسِٜ با٭سسث١ٝ ٗ ايطٚاٜات ايج٬ث١ ا٭ٍٚ  .هِ ايٛاقعٞٚايهؿـ عٔ اؿ

ٞٸتتطابل َع ايٛٚٝؿ١ ايؿع١ًٝ يًُهًٖ ١ , ٚايتكٝٸ١ ايعًُٝٸـ, ٚتعٌٝ ظَإ اؿهِ ايٛاقع

ٚقس شٖبٛا إٍ ا٫عتكاز بإٔ  .ب اخت٬ف ايؿطا٥٘ ٚإكتهٝات ايع١َٝٓػٳط َعاييت تتػٝٻ

 ايػطٸ ٗ ايتكسِٜ ٗ ايطٚاٜتٌ ا٭خرلتٌ ٜهُٔ ٗ ْاغد١ٝ اـدل ا٭سسخ.
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 ٗة الظّٕزحّح

ّٗ وتابعٌة ّ٘ يفة تازخي  عمي أصٕه الفكْ الشٗع

 

 

ٟٸ ٖـ( ؾٗست أعاخ عًِ أقٍٛ 1281ـ  1214) َع إط٬ي١ ايؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاض

ؼ يًُسضغ١ اؿسٜج١ ي٘ إٔ و٢ٛ بتٛقٝـ إ٪غِّ ٢ سلٸّا, ستٸًَش١ٚٛ دسٸ ايؿك٘ قؿع٠ّ

 ٗ عًِ ا٭قٍٛ.

ٔٸ ١, ٚا٫غتس٫ٍ عًٝٗا بايهتاب ٚايػٓٸ بعس تأنٝسٙ ٭قاي١ سط١َ ايعٌُ بايٛ

 :عكس ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ايبشح ٗ إٛاضز إػتجٓا٠ َٔ تًو اؿط١َ, ٚؼت عٓٛإ

١ شنط ا٭َاضات إػتع١ًُ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ أيؿاٚ ايهتاب ٚايػٓٸ

ٚٸقػٌُ:  ٚأَج١ً  ,ِ عٓس استُاٍ إضاز٠ خ٬ف شيوَا ٜعٌُ يتؿدٝل َطاز إتهًٓ :ٍا٭

شيو: أقاي١ اؿكٝك١ ٚأقاي١ ايعُّٛ ٚاٱط٬م, ٚهُعٗا أقاي١ عسّ ايكط١ٜٓ ايكاضؾ١ 

; ِ اؿهِٝ ي٘ يٛ سكٌ ايكطع بعسّ ايكط١ٜٓإتهًٚ عٔ إع٢ٓ ايصٟ ٜكطع بإضاز٠

ٚٚٛاٖطٖا  ,ُٚٝٝع فاظاتٗا َٔ سكا٥كٗا ,َا ٜعٌُ يتؿدٝل أٚناع ا٭يؿاٚ :ٚايجاْٞ

ٕطًل ٚد٘ ا٭ضض أٚ ايذلاب  عٔ خ٬ؾٗا, نُا ٗ تؿدٝل إٔ يؿٜ )قعٝس( َٛنٛعٷ

 خاق١.

ٚٸٚايبشح ٗ ايٛٗٛض ٚسذٸ ض ا٭ْكاضٟ إٔ اعتباض ٖصا ٚقس قطٻ .ٍٝت٘ َٔ ايكػِ ا٭
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ٖٓ نٕٛ تًو ا٭َٛض »ا ٫ إؾهاٍ ؾٝ٘ ٫ٚ خ٬ف, ٚايٛد٘ ايتعًًٝٞ ٗ شيو: ايكػِ 

إٔ ططٜل  عٓس أٌٖ ايًػإ ٗ قاٚضاتِٗ إككٛز بٗا ايتؿِٗٝ. َٚٔ إعًّٛ بس١ّٜٗ َعتدل٠ّ

طٜل قاٚضات ايؿاضع ٗ تؿِٗٝ َكاقسٙ يًُداطبٌ مل ٜهٔ ططٜكّا كذلعّا َػاٜطّا يط

 .(1)«قاٚضات أٌٖ ايًػإ ٗ تؿِٗٝ َكاقسِٖ

٢ َٔ ايٛنع إٍ ايػا١ٜ ٚاشلسف إتٛخٸ ٜطتهع ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ ٖصا ايٓلٸ

٬ّ َٔ بٵّ َقٚا٫تؿام ايهُين بٌ أٌٖ احملاٚض٠, ٖٚٛ ْؿؼ ايٛد٘ ايعك٬ْٞ ايصٟ تكسٸ

ض ٭ٕ ٜكع ٚقبً٘ إطته٢ ٚآخطٕٚ. ٚٚؾل ٖصا إع٢ٓ ٫ َدلٸ ,قاسب ٖسا١ٜ إػذلؾسٜٔ

نْٛ٘ ايططٜل إٓػذِ َع بٓا٤  ;١ٝ ايؿِٗ ايطادض َٔ ا٭يؿاٚ )ايٛٗٛض(ايبشح ٗ سذٸ

ل ا٭غطاض ٜٚتذاٚظ اٱؾهايٝات ٚايكعاب. ٖٚصا ٫ٚ غبٌٝ غرلٙ وٓك ,أٌٖ احملاٚض٠

١ٝ ٫سك١ إٍ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ايبشح ٗ سذٸ ٗ سكب١ٺ &إع٢ٓ غٝسعٛ ايػٝس اـ٥ٛٞ

٭ٕ ا٭قٛيٞ ٜبشح عٔ ايسي١ًٝٝ ٫ٚ خ٬ف ٗ  ;ٞايٛٗٛض يٝؼ عجّا أقٛيّٝا َعٓاٙ ايؿٓٸ

ـٷ  .(2)غًِٝ دسّا سذ١ٝ ايٛٗٛض ٚزيًٝٝت٘ ايه١ًٝ, ٖٚٛ َٛق

دٛاظ  :أسسُٖا :س ٚقٛع ا٫خت٬ف ٗ َٛنعٌغرل إٔ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ أٓن

ٗ إٔ  :ٚايجاْٞ ;طإٓ ايهطِٜ, اٱؾهاي١ٝ اييت أثاضٖا ا٭خباضٜٕٛايعٌُ بٛٛاٖط ايك

ِٸ بإداطبٌ أٚ ٖٞ َطًك١ْ ١ٝ ايٛٗٛض ٌٖ ؽتلٸسذٸ ؾاـ٬ف ٗ  .غرل إداطبٌ تع

١ٝ ايٛٗٛض ٚايتعٌٜٛ عًٝ٘. ٚ٭دٌ شيو ٚيٝؼ ٗ ندل٣ سذٸ ,ب ا٫قط٬حػٳايكػط٣ َع

ض ا٭ْكاضٟ ـ ٚأٍٚ اٱؾهايٝتٌ ـ نُا قطٸ .عكس ا٭ْكاضٟ ايبشح ٗ اٱؾهايٝتٌ

عٔ  ّهٓ٘ اغتؿاز٠ إطًب َٓ٘ َػتك٬٘إٍ إٔ إككٛز باـطاب ايكطآْٞ ٫  ْاٚط٠ْ

ُٸبٝاْات ايػٓٸ إٍ َٓع نٕٛ  . أَا ايجا١ْٝ ؾٗٞ ْاٚط٠ْ^١ أٌٖ ايبٝت١ ايٓب١ٜٛ ٚبٝاْات أ٥

َٳ ـطاب, ع٢ً َا ٜػتؿٝسٙ َٔ كس إؾٗاَ٘ باُق ٔٵإتعاضف بٌ أٌٖ ايًػإ اعتُاز غرل 

 .(3)اـطاب بٛاغط١ أقاي١ عسّ ايكط١ٜٓ عٓس ايتداطب

ايؿٝذ ٚؾل َا أؾازٙ  ,ٚغٛف ْػتعطض ع٢ً ؾهٌ ؾٗطؽ ٖاتٌ اٱؾهايٝتٌ

 َا ٜت٤٬ّ َٚتابعتٓا ايتاضى١ٝ. ,ا٭ْكاضٟ

و بُٗا ٗ َا ىل اٱؾهاي١ٝ ا٭ٍٚ ؾكس أٚضز ا٭ْكاضٟ أق٣ٛ ٚدٌٗ ُػٸ

ٌ ا٭ٍٚ َُٓٗا ٗ ْع َٔ ٜتُجٸ .١ٝ ٚٗٛض اـطاب ايكطآْٞٱغكاٙ سذٸا٭خباضٜٕٛ 

ٚٸ ;ا٭خباض ٛټ ٚايجاْٞ ايعًِ بطط ظ ٗ أنجط ٚٛاٖط ايهتاب, ايتكٝٝس ٚايتدكٝل ٚايتذ
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ٚٸ ٍ إٔ اـطاب ايكطآْٞ يٝؼ ٖٚٛ ٜػكطٗا عٔ ايٛٗٛض. إٕ ايٓتٝذ١ اييت ٜعطٝٗا ايٛد٘ ا٭

ِٸطٵَٔ قبٌٝ احملاٚضات ايعٴ ِ ٖٓا مل ٜككس تؿِٗٝ َطايب٘ بٓؿؼ تًو ؾإتهًٚ ؾ١ٝ, َٚٔ ث

ؾ١ٝ ؾ٬ َع٢ٓ ي٬عتُاز ؾٝٗا ع٢ً ايٛٗٛض ٚايؿِٗ ايطادض طٵٚإشا مل تهٔ عٴ ,اـطابات

 ِ.ٕككٛز إتهًٚ

ٌٸ ٚأٚضز عًُٝٗا فُٛع١ َٔ  ,ساٍ ؾكس ضؾض ا٭ْكاضٟ ن٬ ايٛدٌٗ ٚع٢ً ن

 .(4)ا٬ٕسٛات

ثرلت ٗ نًُات قاسب إعامل ٚقاسب ٚاييت ُأ ,ٚأَا اٱؾهاي١ٝ ايجا١ْٝ

ايٛاؾ١ٝ ٚقاسب ايكٛاٌْ, ؾبعس إٔ قاّ ا٭ْكاضٟ بؿطسٗا ٚؼًًٝٗا, ٚبٝإ ايٛدٛٙ 

ٔٸ»قا٬ّ٥:  إعكٛي١ ؾٝٗا, ْلٻ اٱْكاف أْ٘ ٫ ؾطم ٗ ايعٌُ بايٛٗٛض ايًؿٛٞ  ٚيه

َٳ َٳإكس ُق ٔٵٚأقاي١ عسّ ايكاضف عٔ ايٛاٖط بٌ  ْٝع َا  ؾإٕ ;سكٳِكمل ٜٴ ٔٵؾٗاَ٘ ٚ

ٍٸ َٔ  َٳْاع ايعًُا٤ ٚأٌٖ ايًػإ ع٢ً سذٸإز كس إؾٗاَ٘ دإض ُق ٔٵ١ٝ ايٛاٖط بايٓػب١ إٍ 

َٳ ّٕ ;ككسمل ٜٴ ٔٵٗ  إٍ كاَطب  ِٕقازض َٔ َتهًٚ ٭ٕ أٌٖ ايًػإ إشا ْٛطٚا إٍ ن٬

ٕٸ وهُٕٛ بإضاز٠ ٚاٖطٙ َٓ٘ إشا مل هسٚا قط١ّٜٓ  قاضؾ١ بعس ايؿشل ٗ َٛا

 .ٌُ بٌ نِْٛٗ َككٛزٜٔ باـطاب ٚعسَ٘قٕٛ ٗ َطازات إتهًٚٚدٛزٖا, ٫ٚ ٜؿطِّ

َٸ إٍ ؾدل بٝس ثايحٺ ؾإشا ٚقع إهتٛب إٛدٸ٘ َٔ ؾدٕل ٌ ٗ اغتدطاز ؾ٬ ٜتأ

ؾإشا ؾطنٓا اؾذلاى ٖصا ايجايح  .٘ إٍ إهتٛب إيِٝ٘ َٔ اـطاب إٛدٻَطازات إتهًٚ

ضاز إٍٛ َٓ٘ ؾ٬ هٛظ ي٘ ا٫عتصاض ٗ تطى ا٫َتجاٍ بعسّ َع إهتٛب إيٝ٘ ٗ َا أ

 .(5)«ؾ١ٝطٵضادع ا٭َج١ً ايعٴ ٔٵَٕ ٬ع ع٢ً َطاز إٍٛ. ٖٚصا ٚانضٷا٫ٓط

ٝٸيكس قاض طابعّا ٖٝٸ  :تٌ َعّاعّا ؿكب١ ت٬َٝص ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ضؾض اٱؾهاي

 ;ٚاييت أثاضٖا ا٭خباضٜٕٛ ,١ٝ ٚاٖط اـطاب ايكطآْٞ َٔ د١ٗٺإؾهاي١ٝ عسّ سذٸ

ثا١ْٝ, ٚاييت  ١ٝ ايٛاٖط يػرل إداطبٌ ٚإٛدٛزٜٔ َٔ د١ٗٺٚإؾهاي١ٝ عسّ سلٍٛ سذٸ

١ٝ ثرلت ٗ نًُات قاسب إعامل ٚايٛاؾ١ٝ ٚايكٛاٌْ, ؾًِ ٜػتجٓٛا إٛضزٜٔ َٔ سذٸُأ

 ايٛٗٛض إطًك١ اييت آَٓٛا بٗا.

قٍٛ إٍ تعطٜـ ايٛٗٛض ٚؼسٜس ض ا٭ْكاضٟ ٗ َا نتب٘ ٗ ؾطا٥س ا٭مل ٜتعطٸ

 تٵٚقس خًَ .ض شلا ٗ ايؿطا٥سل َباسح ا٭يؿاٚ اييت مل ٜتعطٸيهْٛ٘ عجّا ٜتعًٓ ;َٛنٛع٘

تًُٝصٙ أبٛ ايكاغِ ايه٬ْذلٟ  :بكًِ ,تكطٜطات عج٘ إٛغ١َٛ )َطاضح ا٭ْٛاض(
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ايطٗطاْٞ, َٔ ايبشح ٗ ايس٫ي١ ايٛنع١ٝ ٚسكٝكتٗا, ٚؼسٜس إطاز َٔ ايٛٗٛض 

ٝ٘ تبِّ ,َٚٛنٛع٘. ٜٚبسٚ يٓا َٔ ططٜك١ تعاًَ٘ َع بعض إػا٥ٌ, ِٚ٘ اغتس٫٫ت٘

إٔ َٛنٛع٘ ايس٫ي١ ايٛنع١ٝ ٚإعاْٞ اؿكٝك١ٝ اييت ٖٚٛ يًطأٟ إعطٚف ٗ ايٛٗٛض, 

 شلا ا٭يؿاٚ. تٵنعٳٚٴ

ض ٕطايب تطتب٘ بإؾهاي١ٝ غرل أْ٘ ٗ تكطٜطات زضغ٘ )َطاضح ا٭ْٛاض( تعطٸ

 ٦ّاؾٝٚقس تٓاٍٚ ؾٝٗا تعطٜـ اـطاب ٚ .يػرل إٛدٛزٜٔ ٚإداطب١ٌٝ اـطاب سذٸ

عٔ تٛدٝ٘  ٜطتب٘ ب٘. ؾؿٞ تعطٜـ اـطاب شنط إٔ اـطاب َعٓاٙ إكسضٟ عباض٠ْ

ز إٛاد١ٗ بايه٬ّ ايه٬ّ مٛ اٯخط يٲؾٗاّ, ْٚلٸ ع٢ً إٔ ٖصا إع٢ٓ وكٌ َذطٸ

ٕٵ نايٓسا٤. ؾإشا  ,َٔ أزٚات اـطاب مل ٜهٔ ايه٬ّ َكطّْٚا بٛاسس٠ٺ يٰخط, ٚإ

ٌٸ ايٓعاع ٗ سلٍٛ  اقذلٕ ايه٬ّ بأزا٠ اـطاب )ٜا٤ ايٓسا٤ َج٬ّ( ؾٗصا إٛضز ٖٛ ق

َٕ  .(6)ط عٓ٘ ظَاّْاتأخٻ ٔٵاـطاب 

إٕ إؿاَؾ٘ إِا »َٚٔ ايٓكٛم اييت أٚضزٖا ا٭ْكاضٟ ٚإطتبط١ َتابعتٓا قٛي٘: 

ْ٘ ايٛاٖط عٓس إٙ إِا ٜأخص ب٘ َٔ سٝح ٜأخص بايٛاٖط َٔ سٝح ٖٛ ٚاٖط, ٚغرل

ٕٵ ١ٝ نإ ططٜل ثبٛت٘ ٖٛ ايٛاٖط أٜهّا. ؾًٝؼ شيو تؿك٬ّٝ ٗ سذٸ إؿاَؾ٘, ٚإ

 .(7)«ايٛٛاٖط

١ َٔ ايٛٗٛض ٖٛ ايٛٗٛض ع٢ً َػأي١ إٔ اؿذٸ س ا٭ْكاضٟ ٗ ٖصا ايٓلٸٜ٪ٓن

إثبات شيو , ٚغرل إؿاَؾ٘ وتاز إٍ عٓس إؿاؾ٘, أٚ َا ٜعطف بٛٗٛض عكط ايٓلٸ

ِٕايٛٗٛض, أٟ إثبات إٔ َا تٛقٸ ٖٛ ْؿؼ ايٛٗٛض عٓس  َٚٔ ٕٚٗٛض يًٓلٸ ٌ إيٝ٘ َٔ ؾٗ

ٕٵإؿاَؾ  عدل ايٛٗٛض ْؿػ٘. نإ ططٜل إثبات شيو ّطٸ ٘, ٚإ

ـ ١ ا٭ٍٚ اييت ْتٖٛقإشا َا اْتكًٓا إٍ طبك١ ت٬َٝص ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ؾاحملٓط

ٚنتاب  .ٖـ( ٗ نتاب٘ )تؿطٜض ا٭قٍٛ(1322ايٓٗاْٚسٟ)ل ٌ ٗ احملٚكعٓسٖا تتُجٻ

ٖٛ عتدل أقسّ َكسٕضايتؿطٜض ٖصا ٜٴ ٗټٚقٌ إيٝٓا ْ س ٗ تؿػرل ايٛنع, ط ٕػًو ايتع

 ,ايػٝس اـ٥ٛٞ ٚايؿٝذ اؿا٥طٟ :أبطظِٖ ,ايٓٛط١ٜ اييت غٝتبٓٸاٖا بعس شيو آخطٕٚ

 ضُٓٗا اهلل.

ٗټع٢ً تؿ ,نُا أحملٓا ,ل ايٓٗاْٚسٟب٢ٓ احملٚك س, َٚٔ ثِ ػرل ايٛنع بايتع

يًٛنع. ٚبعس إٔ قطٸض ايٓٗاْٚسٟ َبٓاٙ ٗ ايٛنع,  غتهٕٛ ايس٫ي١ ايتكسٜك١ٝ َعًٛي١ّ
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 ِٵاعًَ»قا٬ّ٥:  ٚشنط إٔ ايٛنع ٜكتهٞ ٌٓ ايًؿٜ ع٢ً إضاز٠ تؿِٗٝ إٛنٛع ي٘, ْلٻ

يٓا ٗ إثبات عُّٛ  ٫ بٴسٻإٔ ايٛنع ٜكتهٞ ٌٓ ايًؿٜ ع٢ً إضاز٠ تؿِٗٝ إٛنٛع ي٘, ٚ

ٌٸ , ٚإ٫َٓاتٺع٢ َٔ ُٗٝس َكسٸإسٻ  .(8)«, ٫ٚ إؾهاٍ ؾٝ٘ٚؾإم ؾجبٛت٘ ٗ اؾ١ًُ ق

إٕ ا٫غتعُاٍ ٗ »١َ ايطابع١: ٗ إكسٸ قا٬ّ٥ ْلٻ َاتٺٚبعس إٜطازٙ ٭ضبع١ َكسٸ

إٛنٛع ي٘ ٖٛ إعُاٍ ايٛنع ٚإلاظٙ يتؿِٗٝ إٛنٛع ي٘ بايًؿٜ. ٖٚصٙ اٱضاز٠ ٖٞ 

١َ إطاز َٔ بٝإ أقٌ اٱضاز٠, ٱضاز٠ ايجابت١ ساٍ ايٛنع اٱْاي١ٝ إؿطؾ١ ع٢ً َكسٸا

إهاز ايًؿٜ ايهاؾـ عٔ ْؿؼ اٱضاز٠ ايتؿ١ُٝٝٗ,  ٚمل وسخ سٌ ا٫غتعُاٍ إ٫ٓ

َٔ  ٫ ؾطم بُٝٓٗا إ٫ٓ ,ؾايٛنع ٚايًؿٜ ن٬ُٖا ناؾؿإ عٔ إضاز٠ تؿِٗٝ إٛنٛع ي٘

 .(9)«...ٔ سٝح ايؿأ١ْٝ ٚايؿع١ًٝسٝح اٱْاٍ ٚايتؿكٌٝ, َٚ

ٗټب٢ٓ احملٚك س, ٚٚؾل شيو ؾإٕ َٛنٛع ل ايٓٗاْٚسٟ شيو ع٢ً َػًه٘ ٗ ايتع

 ١ٜ(. ٖٚٛ َٛنٛع أقاي١ اؿكٝك١.ايٛٗٛض ٖٛ ايس٫ي١ ايتكسٜك١ٝ ايجا١ْٝ )اٱضاز٠ اؾسٸ

ل ايٓٗاْٚسٟ قس أزخٌ َطايب ٚبؿإٔ عٌُ ايعك٤٬ بأقاي١ اؿكٝك١ لس احملٚك

سٜات ٗ ٖصا ايبشح, ٗ بازض٠ ٖٞ ا٭ٍٚ َٔ ْٛعٗا. َٚٔ بإٛيٜٛات ٚايتعبټ لتتعًٓ

ف ٚايعك٤٬ ع٢ً ايعٌُ بأقاي١ طٵأَا بٓا٤ ايعٴ» سٝح قاٍ: ,ن٬َ٘ إػتشػٔ ْكٌ ْلٸ

سٟ إٔ َب٢ٓ عًُِٗ ٖٛ َا شنطْاٙ َٔ اغتهؿاف ايٛدٛب ايتعبټ , إ٫ِٓٷاؿكٝك١ ؾُػًٖ

يًُدايؿ١ ايهجرل٠,  اب٘, ٚبٛاغط١ إٔ ططس٘ َٛدبٷَٔ إٍٛ بٛاغط١ ايٛنع ٚاغتكش

ٝٸ ٕٸ ;ض ططح أقاي١ اؿكٝك١بٵ١ ٗ ُق٫ إٔ يبٓا٥ِٗ َسخً بٓا٤ ايعك٤٬ إِا ٖٛ ٕا ٜسضن٘  ؾإ

َٳ أٟ نٝـ ٜعاٌَ إٍٛ  ؟!٫ ٜسضى َا أزضنٛا نٝـ ٜعاٌَ ٖٛ َعاًَتِٗ ٔٵعكًِٗ, ٚ

 لٷيًعٌُ َتشٚك ٚاقعٞ َٛدبٷ ٚايكٍٛ بإٔ ايعًِ اٱْايٞ غببٷ ؟!َع٘ َعا١ًَ إسضنٌ

إش يعٌ تؿك١ًٝٝ ايعًِ بصيو ايػبب َٛدب ايعٌُ, ٚايػبب يًعٌُ ٖٛ ايعًِ  ;غرل َػًِٓ

ٟٸ ؟!فطٵايتؿكًٝٞ, َٚع ا٫ستُاٍ نٝـ هب تكًٝس ايعٴ ٌٕ ٚأ ف طٵ١ ايعٴعٝٸبٳقاّ ع٢ً تٳ زيٝ

َٚع  ,َساض ايعًِ ٚايبٝإ يتهًٝـ زا٥طٷٚفٌُ ايه٬ّ إٔ ا !ٚايعك٤٬ ٚتكًٝسِٖ؟

 .(10)«..استُاٍ إضاز٠ اجملاظ غك٘ اـطاب عٔ نْٛ٘ بٝاّْا.

آخط هطٟ ا٫غتكشاب ٱثبات أقاي١ اؿكٝك١ ٚزؾع إضاز٠  ٚلسٙ ٗ َٛنٕع

 !(11)اجملاظ

ع٢ً يػ١  ل ايٓٗاْٚسٟ أْٗا قُٛي١ْض احملٚكاـطابات ايؿطع١ٝ قطٻ ٚٗ َا ىلٸ
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ٜٵبٳ٫ إؾهاٍ ٚ», ؾكاٍ: خامٸ ف, َا مل ٜعًِ بٛنع اقط٬ٕحطٵايعطب ٚايعٴ ٗ إٔ  ٫ ضٳ

ُٸ|ا٭يؿاٚ ايٛاضز٠ ٗ ؾطعٓا َٔ نتاب اهلل ٚغٓٸ١ ايٓيبٸ , إِا ٖٞ ^١, ٚن٬ّ ا٭٥

 .ٗ ايؿطع ٚاقط٬ح خامٸ خامٸ َا مل ٜعًِ خ٬ؾ٘ َٔ ٚنٕع ,ع٢ً يػ١ ايعطب قُٛي١ْ

ُٸ |أَا ٌٓ ن٬ّ ايٓيبٸ ٭ْٗا يػتِٗ. ٚأَا ٌٓ ن٬ّ اهلل عًٝٗا  ;ؾٛانضٷ ^١ٚا٭٥

َٹٓٳًِغٳضٵا َأَٳٚٳ﴿: ؾًعُّٛ قٛي٘ تعاٍ ٍٕغٴضٳ ٔٵا  ٕٔػٳًٹبٹ ٫ٖٔإ ٛ  .(12)«...﴾٘ٹَٹٛٵَق ا

ٌٸ ٍٕ ٚع٢ً ن ل ايٓٗاْٚسٟ قس أزخٌ عٓاقط دسٜس٠ ٗ ؾا٬ٕسٜ إٔ احملٚك سا

ٔٸ ٖٚٞ عٓاقط دسٜط٠ْ .عج٘ ايس٫يٞ عٔ ايٛٗٛض ٚاؿكٝك١  ايصٟ بايسضؽ ايٓكسٟ, ٚيه

 ,ل ٗ نًُات عًُا٤ أقٍٛ ايؿك٘ـ ي٘ أْٓا ٫ لس سهٛضّا يٓكٛم ٖصا احملٚك٪غٳٜٴ

 ْكسّا.ٚعطنّا 

َٸ ١ اييت أساطت ّهٓٓا ٖٓا تجبٝت فُٛع١ َٔ ا٫غتٓتادات أٚ اـطٛٙ ايعا

ٝس ١ٝ ايٛٗٛض ٗ سكب١ َسضغ١ نطب٤٬ ا٭قٛي١ٝ ٚت٬َٝص ايٛسٚانتٓؿت ايبشح ٗ سذٸ

 ايبٗبٗاْٞ:

ٛٸ1 ٛٸض ايبشح ٗ سذٸـ تط  ضّا ًَشّٛٚا.١ٝ ايٛٗٛض تط

ِٸ ِٕٔنـ ٫ٚز٠ إؾهاي١ٝ ٚٗٛض اـطاب ايكطآْٞ ٚتطنٝعٖا نطٴ2 ٗ عح  َٗ

 ١ٝ ايٛٗٛض.سذٸ

3ٌٕ غرل إٍ ١ٝ اـطاب بايٓػب١ زقٝل عٓس إؾهاي١ٝ سذٸ ـ ايٛقٛف بؿه

 إداطبٌ ٚغرل إؿاؾٌٗ.

ٔٸ4 ٔٸ ـ اْبجام َػأي١ ايٛ  باـ٬ف. بايٛؾام ٚعسّ ايٛ

ـ ناؿكب١ اييت غبكتٗا مل تؿٗس سكب١ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ٚت٬َٝصٙ ؼطٜطّا 5

 ٚؼسٜس َٛنٛع٘ ٚأقػاَ٘. ,ٚانشّا ٚنبرلّا يًُطاز َٔ ايٛٗٛض

١ٝ ايٛٗٛض بايطٚاٜات ـ ؾٗست ٖصٙ اؿكب١ بطٚظ ٚاٖط٠ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً سذٸ6

 ٚايػرل٠ ٚاٱْاع.

 ١ٝ ايٛٗٛض.يتعًًٝٞ ايصٟ شنطٙ ايػٝس إطته٢ ؿذٸـ تعُٝل ايٛد٘ ا7

ٝت٘ ع شلصٙ اؿكب١ تٓاٍٚ َػأي١ ايٛٗٛض ٗ أضنإ ث٬ث١: سذٸـ ايطابع ا8ُِّٕ

ٔٸ ٔٸ َطًكّا ؿاي١ ايٛ  ;بٌبٌ ٚغرل إداَطٝت٘ يًُداَطسذٸ ;باـ٬ف بايٛؾام ٚعسّ ايٛ

 ١ٝ ايٛٗٛض ايكطآْٞ.سذٸ
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١ٌٕٝ ايٛٗٛض ـ ايؿطاؽ َٔ ندل٣ سذٸ9  نًٓٞ. بؿه

 

ُٳ نبرل ٗ تطٜٛط عًِ أقٍٛ  َسضغ١ ايؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ عٜٛ تٵيكس أغٗ

ٌٕ ؼ ؾكس أغٻ .١ٝغرل َػبٛم ٗ اؿٛانط ايع١ًُٝ ايؿٝع١ٝ ٚايػٓٸ ايؿك٘ عٓس ايؿٝع١ بؿه

أقٛي١ٝ سسٜج١ ضاغد١ إباْٞ, ٚؾتض ٗ ايبشح ا٭قٛيٞ آؾاقّا ٚاغع١  ا٭ْكاضٟ ٕسضغ١ٺ

ٝٸأَاّ ايباسجٌ بؿعٌ َا تٖٛؾ ١ ايٛٓقاز٠ ايٓاقس٠, ٚخطٸز ط عًٝ٘ َٔ عٓاقط اٱبساع ٚايصٖٓ

ل قُس ناِٚ ٜٚعتدل ايؿٝذ احملٚك .َٔ ايت٬َٝص ايصٜٔ غاضٚا ع٢ً خطاٙ فُٛع١ّ

ٚٵضكٞ ت٬َٝص ا٭ْكاضٟ, ٚايصٟ بَٔ أبطظ قٚكٖـ( ٚاسسّا 1329ـ  1255اـطاغاْٞ ) ٙ سٳ

نتب ٗ عًِ ا٭قٍٛ نتاب٘ إعطٚف )نؿا١ٜ ا٭قٍٛ(, ايصٟ أقبض قٛضّا 

٢ بًسإ اؿٛانط ايع١ًُٝ يًسضاغات ايعاي١ٝ ا٭قٛي١ٝ ٗ سٛظات إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٗ ؾتٸ

 ايؿٝع١ٝ.

١ٝ ايبشح ٗ سذٸع٢ً ايعاز٠ اؾاض١ٜ ٗ َسضغ١ ا٭ْكاضٟ تٓاٍٚ اـطاغاْٞ ٚ

ٔٸ ٔٸ ,ايؿدكٞ ؾع٬ّ ايٛٗٛض ٗ أضناْ٘ ايج٬ث١: ٗ عسّ اؾذلاٙ سكٍٛ ايٛ  ٫ٚ ايٛ

َٳٝت٘, ٚٗ عسّ اختكام اؿذٸبعسّ اـ٬ف ٗ سذٸ ١ٝ كس إؾٗاَ٘, ٚٗ سذٸُق ٔٵ١ٝ 

 ٚٛاٖط ايهتاب.

باع ٚاٖط ن٬ّ ايؿاضع ٗ ٗ يعّٚ اتٸ ض اـطاغاْٞ عسّ ٚدٛز ؾب١ٗٺقطٸ بسا١ّٜ

داش ايٛٗٛض أغاغّا ٗ ت ططٜك١ ايعك٤٬ ع٢ً اتٸإش قس اغتكطٸ ;َطازٙ ٚتعٝٝٓ٘ َعطؾ١

خاق١ ٗ َكاّ إبطاظ  داشٙ ططٜك١ّ, ٚعسّ ضزع ايؿاضع ٫ٚ اتٸِ َٔ د١ٗٺَعطؾ١ َطاز إتهًٓ

باع ٚاٖط ن٬ّ ايؿاضع ٗ ٫ ؾب١ٗ ٗ يعّٚ اتٸ»ثا١ْٝ. نتب قا٬ّ٥:  َكاقسٙ َٔ د١ٗٺ

باع ايٛٗٛضات ٗ تعٌٝ ٫غتكطاض ططٜك١ ايعك٤٬ ع٢ً اتٸتعٌٝ َطازٙ ٗ اؾ١ًُ; 

أخط٣ ٗ َكاّ اٱؾاز٠  يٛنٛح عسّ اخذلاع ططٜك١ٺ ;إطازات, َع ايكطع بعسّ ايطزع عٓٗا

 .(13)«نُا ٖٛ ٚانضٷ ,ٕطاَ٘ َٔ ن٬َ٘

ٔٵ .ـ يتعطٜـ ايٛٗٛض, ٚؼسٜس َٛنٛع٘ل اـطاغاْٞ مل ٜتٖٛقغرل إٔ احملٚك  ٚيه

ف ع٢ً شيو. يكس ب٢ٓ اـطاغاْٞ ع٢ً إٔ َع١ْٛ َبٓاٙ ٗ تؿػرل ايٛنع ّهٓٓا ايتعطټ

ٜٺ ايٛنع عباض٠ْ ٌٕ َع٢ٓٶ عٔ اختكام يؿ بُٝٓٗا, ٖٚصا  وكٌ اضتباٙ خامٸ بؿه
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ٌٕ ٟٸ ا٫ضتباٙ ٚا٫ختكام وكٌ إَا َٔ ؽكٝل ايٛانع بؿه ٚإَا َٔ ; ٚإع إضاز

ٜٺ ٚٸك ككٛم ٗ َع٢ٓٶ نجط٠ اغتعُاٍ يؿ ٍ ٜٓتر يٓا ايٛنع ايتعٝٝين كٛم. ٚا٭

 ., ٖصا َٔ د١ٗٺ(14)يناٱضازٟ ايٛاعٞ, ٚايجاْٞ ٜٓتر يٓا ايٛنع ايتعٝټ

ٕٸثا١ْٝ قطٸ َٚٔ د١ٗٺ تبازض إع٢ٓ َٔ ايًؿٜ ٚاْػباق٘ إٍ ايصٖٔ َٔ  ض اـطاغاْٞ أ

ع٢ً اؿكٝك١, أٟ ع١َ٬ ع٢ً اغتعُاٍ ايًؿٜ ٗ إع٢ٓ  إناؾ١ٝ ع١َْ٬ زٕٚ قط١ٜٓٺ

ع٢ً  ؾايتبازض ع١َْ٬ .إٛنٛع ي٘, ٚي٫ٛ ايٛنع ٕا تبازض إع٢ٓ ٚاْػبل إٍ ايصٖٔ

 .(15)ايٛنع

ٖٚصا ٜٓتر يٓا إٔ إٓػبل ٚإتبازض َٔ ايًؿٜ إٍ ايصٖٔ )ايٛٗٛض ٚايؿِٗ ايطادض( 

ب ا٭قٌ, ٖٚٞ َٛنٛع ػٳِ َعٕطاز٠ يًُتهًٚؾايس٫ي١ ايٛنع١ٝ ٖٞ ا .ٖٛ إع٢ٓ ايٛنعٞ

ٌٷ ِٵايٛٗٛض ٚايؿِٗ ايطادض, َا مل ُٜك ع٢ً إضاز٠ اـ٬ف. ؾايٛٗٛض ٚايؿِٗ ايطادض ٖٛ  زيٝ

إتبازض ٚؾل ا٭ٚناع ايًػ١ٜٛ اييت ٫ ىطز عٓٗا اؿهِٝ ٗ إٜكاٍ َطاَ٘ ٚأغطان٘. 

ٛټقس تٛدب ايكطا٥ٔ اـطٚز عٔ إع٢ٓ اؿكٝكٞ إٛنٛع  ,ْعِ ظ أٚ ا٫ؾذلاى ي٘ إٍ ايتذ

ؾش٦ٓٝصٺ ٜهٕٛ ايًؿٜ ٚاٖطّا ٗ تًو إعاْٞ غرل  .نُاض أٚ ايتدكٝلأٚ ايٓكٌ أٚ اٱ

غرل أْ٘  .اؿكٝك١ٝ ا٭ق١ًٝ, ؾٝهٕٛ ايٛٗٛض ٚؾل شيو أٚغع زا٥ط٠ َٔ إعاْٞ اؿكٝك١ٝ

عاْٞ َٔ ايٛنع ٚأقٌ ضب٘ ا٭يؿاٚ بإعاْٞ, أَا ٗ إ ٗ إعاْٞ اؿكٝك١ٝ ْاؾ٧ٷ

 .(16)ْاؾ٧ َٔ ايكطا٥ٔ ا٭خط٣ ؾٗٛ ٚٗٛضٷ

ض اٯخْٛس اـطاغاْٞ اعتباض ايٛٗٛض ٚعسّ ّا َا نإ ا٭َط ؾبعس إٔ قطٻأٜٸ

يًبشح ٗ اؿكب١  سسٜج٘ ٗ ايؿطٚع اييت ٚقعت ق٬٘ عباع٘ ضٖناـ٬ف ٗ يعّٚ اتٸ

ٜؿذلٙ ؾٝٗا سكٍٛ ١ٝ ايٛٗٛض ٌٖ ٗ إٔ سذٸ :ا٭ٍٚط٠, ٖٚٞ ث٬ث١ نُا أحملٓا: إتأخٸ

ٔٸ ٔٸ ايٛ  ١ٝ ايٛٗٛض ٌٖ ؽتلٸٗ إٔ سذٸ :ٚايجا١ْٝباـ٬ف؟  ايؿدكٞ ؾع٬ّ ٚعسّ ايٛ

ِٸُق ٔٵَٳ ٗ إؾهاي١ٝ  :ٚايجايج١غرل إداَطبٌ ٚإعسٌَٚ؟  كس إؾٗاَ٘ ٚإؿاَؾٌٗ أٚ تع

 ١ٝ ٚٗٛض اـطاب ايكطآْٞ.ٌ ٗ عسّ سذٸا٭خباضٜٸ

طاغاْٞ إٔ غرل٠ ايعك٤٬ ٗ ايعٌُ بايٛٗٛض غرل ض اـايؿطع ا٭ٍٚ قطٻ ٗ َا ىلٸ

ٔٸَكٝٻ ٔٸايؿدكٞ ؾع٬ّ َطاز إتهًٚ س٠ عكٍٛ ايٛ ٌ ٚعًٖ .باـ٬ف ِ, ٫ٚ بعسّ ايٛ

ٔٸ ,شيو بإٔ ايعك٤٬ ٫ ٜكبًٕٛ تطى ايعٌُ بايٛٗٛض ايؿعًٞ  ٚا٫عتصاض بعسّ سكٍٛ ايٛ

ٔٸ  !(17)باـ٬ف بايٛؾام أٚ بٛدٛز ٚ
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ُٸططسٗا احملٚكأَا اٱؾهاي١ٝ اييت  ١ٝ ايٛٗٛض ك١ عذٸٚإتعًٚ ,ٞ ٚآخطٕٚل ايك

َٳيػرل إداَط ل اـطاغاْٞ عسّ اختكام ض احملٚككس إؾٗاَ٘, ؾكس قطٻُق ٔٵبٌ ٚيػرل 

َٳ١ٝ ايٛٗٛض ٚا٫عتُاز عًٝ٘ ٗ َعطؾ١ َطاز إتهًٚسذٸ ٚايؿاٖس ع٢ً  .كس إؾٗاَُ٘ق ٔٵِ 

ٌٸ إٔ ايؿٗاز٠ تكضٸ ,نُا ضأ٣ اـطاغاْٞ ,شيو ٕٵ ,زلع اٱقطاض َٔ اٱْػإ ٔٵَٳ يه  ٚإ

 .(18)مل ٜهٔ َككٛزّا باٱؾٗاّ, بٌ ٚيٛ قكس عسّ إؾٗاَ٘

٫ٚ ؾطم ٗ شى » .إؾهاي١ٝ ٚٗٛض اـطاب ايكطآْٞ ض شات إع٢ٓ ٗ َا ىلٸٚقطٸ

ُٸ ٕٵبٌ ايهتاب إبٌ ٚأسازٜح غٝس إطغًٌ ٚا٭٥ شٖب بعض  ١ ايٛاٖطٜٔ, ٚإ

ِٸ(19)«١ٝ ٚاٖط ايهتابب إٍ عسّ سذٸا٭قشا أخص ٗ اغتعطاض ْٚكس ايٛدٛٙ اييت  . ث

 .(20)ؾٝ٘ ع٢ً أغتاشٙ ا٭ْكاضٟ زٵو بٗا ا٭خباضٜٕٛ, َا مل ٜٔعُػٸ

ٌٕبت نجرلّا بعس احملٚكزت ايسضاغات ا٭قٛي١ٝ ٚتؿعٻيكس تعسٻ  ل اـطاغاْٞ بؿه

ٛټ ;ض ٬َسكتٗا ْٝعّاٜهٕٛ َٔ إتعصِّ ٚبػبب  .١ٝ ايٛٗٛضضات ايبشح ٗ سذٸٕعطؾ١ تط

ِٸ  ١ًّايسضاغات ا٭قٛي١ٝ بعس ايؿٝذ قاسب ايهؿا١ٜ, َتُجِّ شيو غٛف ْكتكط ع٢ً أٖ

ِٸ ;قؿٗاْٞاٱ ;سضاغات ا٭ع٬ّ ايج٬ث١ َٔ ت٬َٝصٙ )ايعطاقٞب ٗ زضاغات  ايٓا٥ٝين(, ث

 .ْٝعّا اهلل ِضٓٗ ,ايػٝسٜٔ اـ٥ٛٞ ٚايكسض

 

( إٔ ٚٗٛض ٖـ1355ـ  1276ل ايؿٝذ قُس سػٌ ايٓا٥ٝين )ض احملٚكبسا١ٜ قطٻ

ٛټ ,ايًؿٜ ٗ َعٓاٙ ا٭ؾطازٟ ٚيٝؼ يعسّ  .يًعًِ بايٛنع تابعٷ ,ض١ٜٚإعطٚف بايس٫ي١ ايتك

ٌٷ ٜٺ .ٗ سكٛي٘ ايكط١ٜٓ ٗ ايه٬ّ زخ ككٛم ٜٓتكٌ  ٕع٢ٓٶ خامٸ ؾايعامل بٛنع يؿ

ع٢ً عسّ اـ٬ف.  ِ قط٢١ّٜٓ ٗ ساي١ ْكب إتهًٚعٓس زلاع٘ إٍ َعٓاٙ إٛنٛع ي٘ ستٸ

 ٚيٝؼ بػبب ايكط١ٜٓ ع٢ً عسّ اـ٬ف. ,يًعًِ بايٛنع ؾايؿِٗ ٖٓا عا٥سٷ

ٚٸٚأَا ع٢ً َػت٣ٛ ايس٫ي١ ايتكسٜك١ٝ ؾٗٞ َعٌٓٝ:  ٚٗٛض ايًؿٜ ٗ َا قاي٘  :ٍا٭

ٚٗٛض ايه٬ّ ٗ َا أضازٙ  :ٚايجاْٞ ;از ايػاَع ايٓكٌ بإع٢ٓ يؿعٌِ, عٝح يٛ أضإتهًٚ

ٌٕإتهًٚ ٚٸ ١ّٜهٕٛ سذٸ ِ بؿه ٛٸقاطع١ يًعصض. ٚإع٢ٓ ا٭ ّ بعسّ ٚدٛز قط١ٜٓ ٍ َُٓٗا ٜتك

ك١ً ٜٓكًب ايٛٗٛض إش َع ٚدٛز ايكط١ٜٓ إتٸ ;ٗ ايه٬ّ أٚ َا وتٌُ نْٛ٘ قط١ّٜٓ

ايتكسٜكٞ إٍ َا تكتهٝ٘ ايكط١ٜٓ. ٚأَا بٛدٛز َا ٜكًض يًكط١ٜٓ ؾ٬ ٜٓعكس ايٛٗٛض َٔ 
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ٌٕ َٴ ,أق ُا تٗسّ إطتب١ ايجا١ْٝ َٔ ٚإْٸ ,٬ّ. ٚأَا إٓؿك١ً ؾ٬ تٗسّ ايٛٗٛضُٳذٵٜٚهٕٛ 

 .(21)ِ ٚاقعّا١ٝ ٚايهؿـ عٔ َطاز إتهًٚايس٫ي١ ايتكسٜك١ٝ, أٟ َطتب١ اؿذٸ

١ٝ ايٛٗٛض ٗ تكطٜط إٔ سذٸإٍ ل ايٓا٥ٝين ٖصا إع٢ٓ اْتكٌ إٔ قطٸض احملٚك بعس

بٗصا  ٔٷٖٵ٫ٚ ن٬ّ ؾٝٗا, بٌ قٝاّ إس١ْٝ ٚايتٛاقٌ بٌ ايٓاؽ ضٳ ,َػًِٓ اؾ١ًُ أَطٷ

ٚخ٬ؾّا  ,ؾايٓا٥ٝين .ضٙ ايؿٝذ ايٓا٥ٝين١َُٗ ٗ َا قطٻ ايٛٗٛض ٚايتعٌٜٛ عًٝ٘. ٖٚصٙ ْكط١ْ

ؾأقٌ ايٛٗٛض  ;١ٝ أقٌ ايٛٗٛضع٢ً سذٸ ١ٺ٫ وتاز إٍ إقا١َ أزٓي ,َ٘تكسٻ ٔٵَٳ ٌټٕا عًٝ٘ دٴ

ِٷ ٝٸ قا٥ ١ٖٓ سٝا٠ اٱْػإ ٚايتٛاقٌ بٌ اٯزَٝٸٗ أغاؽ َسْ ا ٜعين إٔ ايتسيٌٝ عًٝ٘ ٌ, 

ٚٵضٜكع ٫ قاي١ ٗ َؿاضق١ ا  .يسٻ

ؾٝ٘  ً٘ ايه٬ّ َٔ إع٢ٓ ايٛاٖط١ٝ ايٛٛاٖط اؿهِ بإٔ َا تهٓؿْٚعين عذِّ»

٫ٚ  .ٚايبٓا٤ ع٢ً إٔ ايه٬ّ بٛاٖطٙ قس غٝل ٱؾاز٠ إطاز ,ٖٛ إطاز ايٓؿؼ ا٭َطٟ

 ;إؾهاٍ ٗ إٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً شيو ٗ اؾ١ًُ, بٌ عًٝ٘ ٜسٚض ضس٢ َعاؾِٗ ْٚٛاَِٗ

ٌٸ ٕٚا قاّ يًعك٤٬  ,ايٓٛاّ ؾإْ٘ ي٫ٛ اعتباض ايٛٗٛض ٚايبٓا٤ ع٢ً إٔ ايٛاٖط ٖٛ إطاز ٫خت

س بصيو, بٌ ٕهإ أِْٗ ٫ َٔ إعًّٛ أْ٘ يٝؼ ٗ ططٜك١ ايعك٤٬ َا ٜكته٢ ايتعبټ. ٚغٛمٷ

٭ٕ استُاٍ إضاز٠  ;ِ َا ٜهٕٛ ايه٬ّ ٚاٖطّا ؾٜٝ٘عتٕٓٛ باستُاٍ عسّ إضاز٠ إتهًٚ

ِ َٔ ْكب قط١ٜٓ اـ٬ف, أٚ خ٬ف ايٛاٖط إِا ٜٓؿأ َٔ استُاٍ غؿ١ً إتهًٚ

ٖٓاستُاٍ عسّ إضاز٠ اغتٝؿا٤  ا ٜٛدب اْكساح استُاٍ َطازٙ َٔ ايه٬ّ, ٚمٛ شيو 

ٌٸ .ِ ٚاٖط ايه٬ّعسّ إضاز٠ إتهًٚ با٭قٍٛ ايعك١ٝ٥٬  ١ْٖصٙ ا٫ستُا٫ت َٓؿٝٸ ٚن

ي٘  دصٖا ططٜك١ّعٓٗا, بٌ اتٻ عٵضِٖ عًٝٗا ٚمل ٜطزٳعًٝٗا ططٜكتِٗ, ٚايؿاضع قطٻ تٵطٳاييت دٳ

ِ ع٢ً ٗ بٝإ َطازات٘, بٌ ٜتهًٖ خامٸ ٭ْ٘ أسسِٖ, ؾإْ٘ يٝؼ يًؿاضع ططٜلٷ ;أٜهّا

ٗ إضاز٠ ٚاٖط  م بعض ا٫ستُا٫ت اييت تٛدب ايؿٓوِ ايعك٤٬, بٌ ٫ ٜتططٻطبل تهًٗ

استُاٍ عسّ  إ٫ٓ لٳايه٬ّ ٗ ن٬َ٘, ناستُاٍ ايػؿ١ً عٔ ْكب ايكط١ٜٓ, ؾًِ ٜبٵ

 .(22)«با٭قٌ ٌّٖٞٚٛ َٓؿ ,إضاز٠ اغتٝؿا٤ ُاّ َطازٙ َٔ ايه٬ّ

ب, ٚإِا ػٵض إٔ ايؿاضع مل ٜطزع عٔ ايعٌُ بايٛٗٛض ؾشٳذاٙ عجٓا ٫ ٜكطٸإٕ اتٸ

٢ ٜطزع َٔ خ٬شلا, َتاس١ غرل ايٛٗٛض ستٸ ط ططٜك١ْض عسّ إَهإ ايطزع, إش ٫ تتٖٛؾٜكطِّ

ٚٵضا ٜعين ايٛقٛع ٗ َؿاضق١ آٖ  .يسٻ

ٚقٛع  ضقطٻ ,ل ايبٗبٗاْٞٚع٢ً غرل٠ َسضغ١ احملٚك ,ل ايٓا٥ٝينغرل إٔ احملٚك
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 ;ٚٗٛض اـطاب ايكطآْٞ :١ٝ ايٛٗٛض, ٖٞا٫خت٬ف ٗ ث٬ث١ َػا٥ٌ تطتب٘ عذٸ

َٳ ٔٸٚاؾذلاٙ اؿذٸ ;ؾٗاَ٘إكس ُق ٔٵٚاختكام ايٛٗٛض ٚعسّ اختكاق٘   ١ٝ بايٛ

ٔٸ باـ٬ف أٚ عسّ ا٫ؾذلاٙ. ٚ٭دٌ شيو عكس ايبشح ٗ ٖصٙ  بايٛؾام أٚ بعسّ ايٛ

١ٝ ايٛٗٛض ٗ َسضغ١ ا٭قٍٛ ع ايبشح ٗ سذٸٌ أن٬اييت ُجِّ ,اٱؾهايٝات ايج٬ث١

 اؿسٜج١ َٓص ظَإ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ.

ٚاييت قاض ايبشح ؾٝٗا  ,١ٝ ٚاٖط اـطاب ايكطآْٞإؾهاي١ٝ سذٸ ٗ َا ىلٸ

بازٟ, ؾكس آغذلٌ ا٭ٌَ اٱبٳطابعّا ثابتّا ٗ ايسضاغات ا٭قٛي١ٝ َٓص أٜاّ إثاضتٗا َٔ قٹ

ٗ إكاّ ٖٛ ايكٍٛ بعسّ خطٚز ٚٛاٖط ايهتاب عٔ  ٚاؿلټ» قا٬ّ٥:ل ايٓا٥ٝين ض احملٚكقطٻ

ع٢ً ـ ع٢ً نجطتٗا ـ ؾإٕ ا٭خباض ايٛاضز٠ ٗ إكاّ  ;١ٝ ايٛٛاٖط باـكٛمقاعس٠ سذٸ

َٓٗا ٗ َكاّ ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ ٚا٫عتُاز ٗ تعٌٝ إطازات َٔ  قػٌُ: ؾطا٥ؿ١ْ

ٚطا٥ؿ١ ٗ َكاّ  ;يو َطغَّٛا بٌ إدايؿٌنُا نإ ش ,ايهتاب ع٢ً ا٫غتشػاْات

ُٸ ,إٓع عٔ ايعٌُ بايٛٛاٖط ٚا٫غتك٬ٍ ٗ ايؿت٣ٛ ١ قًٛات اهلل َٔ زٕٚ َطادع١ ا٭٥

ِٸ ١ْعًِٝٗ. َٚٔ ايٛانض إٔ نًتا ايطا٥ؿتٌ أدٓبٝٸ ٗ إكاّ َٔ دٛاظ ايعٌُ  عُا ٖٛ إٗ

ع٢ً خ٬ف  ٜهٕٛ قط١ّٜٓ بايٛٗٛض ايهتابٞ بعس َطادع١ ايتؿػرل ٚعسّ ايعجٛض ع٢ً َا

 ايٛاٖط ٗ نًُات ايطاغدٌ ٗ ايعًِ قًٛات اهلل عًِٝٗ أْعٌ.

..ص ؾُكتهاٙ عسّ ايعٌُ بتًو .ساتكات َٚكِّٚأَا ايعًِ اٱْايٞ طبٛدٛز ككِّ

ُٸ ع٢ ٖٛ دٛاظ ِ شيو, ٚإِا إسٻا ٜهٕٛ قاضؾّا شلا. ٚمٔ ْػًٚايٛٗٛضات قبٌ ايؿشل ع

نٓا ٭قٌ ٚدٛب ايؿشل َٚكساضٙ ٚقس تعطٻ .بإكساض اي٬ظّ ؾٝ٘ايعٌُ بٗا بعس ايؿشل 

. ثِ ع٢ً تكسٜط ٚٗٛض تًو ا٭خباض ٗ عسّ دٛاظ عٵؾطادٹ, ٗ عح ايعُّٛ ٚاـكٛم

عّا بٝٓٗا ٚبٌ ُٵدٳ ;ٌ ع٢ً َا شنطْاُٙٳشٵإٔ تٴ ٬ بٴسٻايعٌُ بايٛٗٛض ايهتابٞ َطًكّا ؾ

طٵض إٍ ايهتاب ٚايعٌُ ع٢ً طبك٘, ٚعٳ١ ع٢ً ٚدٛب ايطدٛع ا٭خباض ايهجرل٠ ايسآي

ٞٸ ,ا٭خباض ٚايؿطٚٙ ع٢ً ايهتاب , ؾٝهٕٛ ايكطو١ ٗ دٛاظ ايعٌُ بايٛٗٛض ايهتاب

ٞٸ بعس اؾُع بٌ ا٭خباض ٖٛ ا٫غتك٬ٍ ٗ ايؿت٣ٛ ٚعسّ ايطدٛع إٍ نًُات  إٓٗ

 .(23)«ض ٗ تًو ا٭ظ١َٓٛٵايطاٖطٜٔ, بٌ إعاضن١ َعِٗ, نُا نإ ٜكٓع٘ عًُا٤ اَؾ

ضٙ عًُا٤ أقٍٛ ايؿك٘ َٔ ل ايٓا٥ٝين مل ىطز عٔ إطاض َا قطٻ٬ْسٜ ٖٓا إٔ احملٚك

ًٖٛا ع٢ً إؾهاي١ٝ ١ٝ ٚٛاٖط اـطاب ايكطآْٞ, ٫ٚ عٔ طبٝع١ ا٬ٕسٛات اييت غذٻسذِّ
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 بازٟ ٗ ٚدٖٛٗا ا٭غاغ١ٝ.آغذلاٱ

ُٸٞ, أعين تكٝٝس سذٸٚأَا اٱؾهاي١ٝ اييت أثاضٖا احملٚك َٳ١ٝ ل ايك  ٔٵايٛٗٛض 

ُٸكس إؾٗاَ٘ زٕٚ غرلٙ, ٚاييت َجٻُق ١ ٗ أعاخ ايٛٗٛض عٓس ًت إػأي١ ايجا١ْٝ إٗ

ُٸَتأخِّ ْٛطّا يهٕٛ  ;ٞ إٍ اْػساز باب ايعًِطٟ عًُا٤ ا٭قٍٛ, ٚقس خًل َٓٗا ايك

خكٛم إؿاؾٌٗ زٕٚ غرلِٖ,  مل ٜككس َٓٗا إ٫ٓ ^ا٭خباض ايٛاضز٠ عٔ إعكٌَٛ

ل ايٓا٥ٝين إٔ أؾهٌ ض احملٚكٝتٗا بِٗ, ؾأَاّ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ قطٻذٸس َٚٔ ثِ ؽتلٸ

ٚٸ .ٌ ٗ َا أؾازٙ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟشلا ٜتُجٻ تكطٜبٺ ٫ّ إٍ تكطٜط َكاضب١ ٚ٭دٌ شيو عُس أ

ِٸ ,ا٭ْكاضٟ  ـ ْاقسّا شلا. ّٚهٓٓا تًدٝل تكطٜب ا٭ْكاضٟ ٗ فُٛع١ ْكاٙ:تٖٛق ث

ِ عٔ ٌ إتهًٚبٳٌ ٗ أقاي١ عسّ ايػؿ١ً َٔ قٹٜتُجٻ١ٝ ايٛٗٛض ـ إٕ إسضى ٗ سذٸ1

 ِ.بٝإ ُاّ َطازٙ, ٚعسّ غؿ١ً ايػاَع عٔ ايكطا٥ٔ إصنٛض٠ ٗ خطاب إتهًٚ

ِ ٗ َكاّ ايبٝإ يتُاّ َع اؾذلاض إٔ إتهًٚ ,ـ إٕ استُاٍ إضاز٠ خ٬ف ايٛاٖط2

ِ عٔ بٝإ ٍ غؿ١ً إتهًٚٞ, ٜػتٓس إَا إٚاستُاٍ خؿا٤ تًو اٱضاز٠ ع٢ً إتًٓك ,َطازٙ

ِ. ٚن٬ ٚإَا إٍ غؿ١ً ايػاَع عٔ ايكطا٥ٔ إصنٛض٠ ٗ خطاب إتهًٚ ;ُاّ َطازٙ

ٚأقاي١  ,ِ عٔ بٝإ ُاّ َطازٙبا٭قٌ; أٟ أقاي١ عسّ غؿ١ً إتهًٚ ١ْايػؿًتٌ َسؾٛع

 ٞ ٚايػاَع عٔ ٬َس١ٛ ايكطا٥ٔ إصنٛض٠ ٗ اـطاب.عسّ غؿ١ً إتًٚك

ضز دطٜإ ٖصٜٔ ا٭قًٌ ٖٛ خكٛم إككٛز باٱؾاز٠, ٚأَا ٗ غرل ـ إٕ 3َٛ

ستُاٍ إضاز٠ غرل ايٛاٖط ٚخؿا٤ ايكطا٥ٔ بايٓػب١ إيٝ٘ ٫إككٛز باٱؾاز٠ ٚاٱؾٗاّ ؾإٕ 

إش قس  ;ّز٠, ٫ ٜهتؿ٢ ٗ زؾعٗا بأقاي١ عسّ ايػؿ١ً إتكسَِّتعسٸ ّاٚأغباب ّاٚاغع ّاباب

ٖٚٞ  ,اٱؾٗاّ ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً ٚاؿاي١ٝٞ إككٛز بعاز٠ إتًٓك تٵطٳدٳ

 قطا٥ٔ ٫ ًٜتؿت إيٝٗا غرل إككٛز باٱؾٗاّ.

غرل إككٛز باٱؾٗاّ  ـ إٕ اؾذلاض إَهإ دطٜإ أقاي١ عسّ ايكط١ٜٓ ٗ سلٸ4

ِ ع٢ً ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً, إِا ٜهٕٛ ٜٚتُاؾ٢ َع اؾذلاض عسّ ايعًِ باعتُاز إتهًٚ

اؾذلاض ايعًِ باعتُازٙ ع٢ً ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً ؾ٬ ّهٔ س٦ٓٝصٺ ا٭خص بايٛاٖط ٚأَا َع 

ُٸ ناْٛا  ^١َٔ خطاب٘ بايٓػب١ يػرل إككٛز باٱؾٗاّ. َٚٔ ايٛانض نصيو إٔ ا٭٥

طٚا ايبٝإ عٔ ٚقت اـطاب ُا أخٻبٳنجرلّا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً, بٌ ضٴ

 َكته١ٝ يصيو. ٕكًش١ٺ ;ٚاؿاد١
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بايٓػب١ يػرل إككٛز باٱؾٗاّ  ١ّـ إٕ ٚاٖط اـطابات ايطٚا١ٝ٥ إِا تهٕٛ سذٸ5

ٔٵ تٵٗ ساي١ ٚقٛشلا بايؿهٌ ايصٟ قسضٳ َع ٬َس١ٛ تكطٝعٗا ٚاستُاٍ  ؾٝ٘, ٚيه

بإضاز٠ ايٛاٖط َٓٗا, ؾتػك٘ عٔ  بػبب ايتكطٝع ٫ ٜبك٢ ٚثٛمٷ تٵٚدٛز قطا٥ٔ اختَؿ

 ١ٝ.اؿذٸ

ُٸشنطٖا ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٱؾهاي١ٝ احملٚكٖصا ٖٛ ساقٌ إكاضب١ اييت  ٞ ل ايك

َٳٗ اختكام سذٸ ِٸُق ٔٵ١ٝ ايٛٗٛض  ٖٓا إٔ ْؿرل إٍ إٔ  كس إؾٗاَ٘ زٕٚ غرلٙ. َٚٔ إٗ

ض تاضى١ٝ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ تكذلب ٗ بعض ٚدٖٛٗا َٔ اٱؾهاي١ٝ إعاقط٠ اييت تكطِّ

 ايٓكٛم ٚايس٫ي١.

ٕكاضب١ اييت شنطٖا ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ل ايٓا٥ٝين عسّ ُا١َٝ اض احملٚكقطٻ

 ١ٝ ٚٛاٖط اـطاب بإؿاؾٌٗ, ٫ٚسٜ ع٢ً شيو:ٱؾهاي١ٝ اختكام سذٸ

ٚٸ : إٕ َسضى أقاي١ ايٛٗٛض ٖٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً أغاؽ ناؾؿ١ٝ ا٭يؿاٚ عٔ ٫ّأ

إش ايع٬ق١ بٌ أقاي١ ايٛٗٛض  ;ٚيٝؼ أقاي١ عسّ ايػؿ١ً ,ِإطاز ايٛاقعٞ يًُتهًٚ

٭سسُٖا با٭خط٣, ؾه٬ّ عٔ نٕٛ أقاي١ عسّ  َ٘بٵضٳ٫ٚ  ,١ْٚأقاي١ عسّ ايػؿ١ً عطنٝٸ

َٳ  نّا ٭قاي١ ايٛٗٛض.ضٳسٵايػؿ١ً 

ُٸثاّْٝا ٕٵ ^١: إٕ ا٭٥ ُا بٳِْٗ ا٫عتُاز ع٢ً ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً, بٌ ضٴسٳٜٵنإ زٳ ٚإ

إٔ ٖصا غا١ٜ َا ٜٓتذ٘ يٓا ٚدٛب ايؿشل عٔ  تأخرل ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١, إ٫ٓ

 ١ٝ ايٛٗٛض بعس ايؿشل.ٚيٝؼ عسّ سذٸ ,إعاضض

١ٝ ايٛٗٛض ؾٗٛ ع٢ً تكسٜط ٚأَا َا أؾازٙ َٔ اغتًعاّ ايتكطٝع يعسّ سذٸ»: ثايجّا

ع١ إٛدٛز٠ ٗ ١ٝ ا٭خباض غرل إكٖطيعسّ ٚؾا٥٘ بعسّ سذٸ ;ع٢َٔ إسٻ تػًُٝ٘ أخلٸ

ؾإٕ إكٓطعٌ  ;ّادسٸ عاّ ايتكطٝع يًدًٌ ٗ ٚٗٛضات ا٭خباض ٖٓٛعٷَع إٔ اغتً .عكطْا..

خ٬ٍ ِٖ ايعًُا٤ ا٭خٝاض إًتؿتٌ إٍ شيو, ٫ٚ قاي١ ٬ٜسٕٛٛ ٗ تكطٝعاتِٗ عسّ اٱ

ـَيٛ نإ إكٚط ,بتًو ايٛٛاٖط. ْعِ ٔٵ ٫ ٜٛثل بسٜٓ٘ يهإ ٫ستُاٍ ا َٳ ٌ ًَع عاَّٝا أٚ 

ٍٷ ٫ فاٍ شلصا ا٫ستُاٍ إشا نإ ايتكطٝع َٔ َجٌ  ٔٵٚاغع, ٚيه ٗ تًو ايٛٛاٖط فا

 .(24)«ك٢ َا ٖٞ غا١ٜ ا٢ٕٖٓ٪٤٫ ايعًُا٤ ايصٜٔ ساظٚا َٔ َطاتب ايعًِ ٚايتټ

ْٸ»: ضابعّا ب عًٝ٘ ١ٝ ايٛٛاٖط يػرل إككٛزٜٔ باٱؾٗاّ ٕا تطتٻُٓا عسّ سذٸا يٛ غًٖإ

ٚتٛنٝض شيو: إٕ ا٭خباض ايكازض٠  .إيٝٓا١ٝ ٚٛاٖط ا٭خباض بايٓػب١ َا ضاَ٘ َٔ عسّ سذٸ
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ِٕ َٔ إعكٌَٛ غ٬ّ اهلل عًِٝٗ يٛ ناْت َٓكٛؾ١ّ ا يهٓٸ ,ٚبكٝت إٍ ظَآْا ,ٗ دػ

يهٓٗا  .١ٝ غكٛم إككٛز باٱؾاز٠ع٢ً اختكام اؿذٸ بٓا٤ٶ ,ٝتٗاَٴػًٌُٚ بعسّ سذٸ

ٗٳ بٌ ٖٞ ْكًت ٜسّا بٝسٺ ,يٝػت نصيو َٴكِّ تٵإٍ إٔ اْت ؽ دٛاَع ا٭خباض قسٻؿٞ إٍ 

ٚٸ .اهلل أغطاضِٖ َٸٚعًٝ٘ ؾايطاٟٚ ا٭ ا نإ َككٛزّا باٱؾٗاّ أٚ نإ سانطّا ٗ ٍ إ

ٌٸ .فًؼ اٱؾاز٠ َع غهٛت٘  ,ساٍ ؾٓكً٘ يًطٚا١ٜ يؿّٛا أٚ َع٢ٓ يًطاٟٚ ايجاْٞ ٚعٌ ن

ٍٸ ,ع٢ً خ٬ف ايٛاٖط ٚعسّ تٓبٝٗ٘ ع٢ً ٚدٛز قط١ٜٓٺ يهإ خا٥ّٓا  ع٢ً عسَٗا, ٚإ٫ٓ ٜس

ٚنٕٛ ايطاٟٚ ايجاْٞ باٱناؾ١ إيٝ٘ َككٛزّا  ,ٚإؿطٚض ٚثاق١ ايطاٟٚ , ْكً٘ٗ

ؿٞ اؾٛاَع إٍ إٔ تٓتٗٞ إٍ َكِّ ,ْٚٓكٌ ايه٬ّ إٍ ُاّ ٚغاٜ٘ ايطٚا١ٜ .باٱؾٗاّ

تكٓٝـ  :ٚإشا اْت٢ٗ ا٭َط إيِٝٗ ؾ٬ إؾهاٍ إٔ دٛاَعِٗ َٔ قبٌٝ .ؽ اهلل أغطاضِٖقسٻ

ٌٸٚإككٛز باٱ .ؿٌإكِّ ؿات, ٜٓٛط إٍ تًو إكٓٻ ٔٵَٳ ؾٗاّ ٗ أَجاٍ شيو ٖٛ ن

ٚا٫عتُاز ؾٝ٘ ع٢ً أقاي١ عسّ ايكط١ٜٓ  ,ؾٝهٕٛ سايٓا ٗ ا٭خص بتًو ايٛٗٛضات

ٚٸ ,بعٝٓٗا ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜؿٝس اختكام  .×ٍ ايصٟ ٜٓكٌ عٔ اٱَاّٖٞ ساٍ ايطاٟٚ ا٭

َٳسذٸ إط١ٜٚ ٗ اؾٛاَع إعتدل٠, ١ٝ ا٭خباض كس إؾٗاَ٘ ٗ عسّ سذٸُق ٔٵ١ٝ ايٛٛاٖط 

ٔٸ٢ ٜٓتٗٞ ا٭َط إٍ سذٸستٸ نُا شٖب  ,٭دٌ اْػساز باب ايعًِ ٚايعًُٞ ;١ٝ َطًل ايٛ

 .(25)«ل إصنٛضإيٝ٘ احملٚك

إٍ بايٓػب١  ١ٝ ايٛٗٛض َطًك١ْل ايٓا٥ٝين إٍ إٔ سذٸٖٚهصا ىًل احملٚك

يٛٗٛض إٍ ابايٓػب١  ك١ْٕككٛزٜٔ باٱؾٗاّ ٚغرل إككٛزٜٔ باٱؾٗاّ, نُا ٖٞ َطًا

 ايكطآْٞ ٚغرلٙ.

ٌ ٗ إؾهاي١ٝ اؾذلاٙ ٚإتُجِّ ,١ٝ ايٛٗٛضٚأَا ايطنٔ ايجايح ٗ عح سذٸ

ٔٸ ٔٸ ايٛ ل ايٓا٥ٝين س احملٚكباـ٬ف أٚ عسّ اؾذلاطُٗا, ؾكس أٖن بايٛؾام ٚعسّ ايٛ

 ٚدٛز قٛضتٌ:

ٔٸا٭ٍٚ ٚٗ َجٌ ٖصٙ ايكٛض٠ غٝهٕٛ ٖصا  .باـ٬ف َعتدلّا : إٔ ٜهٕٛ ايٛ

ٔٸ  ١ٝ.ع٢ً خ٬ف ايٛٗٛض, بٌ َٛدبّا يػكٛٙ ايٛٗٛض عٔ اؿذٸ قط١ّٜٓ ايٛ

ٔٸايجا١ْٝ ٚٗ َجٌ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜعتُس ايؿٝذ  .باـ٬ف غرل َعتدٕل : إٔ ٜهٕٛ ايٛ

م بٌ ايٛٗٛض ايصٟ ٜهٕٛ ٗ َكاّ ا٫ستذاز ٚبٌ ايٛٗٛض ايصٟ ٫ تؿطِّ ايٓا٥ٝين َكاضب١ّ

ٚٸ ;ٗ َكاّ ا٫ستذازٜهٕٛ  أٟ ايكازض َٔ إٛايٞ إٍ ايعبٝس,  ,ٍؾؿٞ ايٛٗٛض ا٭
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, ٚاييت َكاَٗا ا٫ستذاز َٔ إٍٛ ع٢ً ايعبس ^نا٭خباض ايٛاضز٠ َٔ إعكٌَٛ

ٔٸض عسّ تكٝٝس سذٸٚبايعهؼ, قطٻ  باـ٬ف. ١ٝ ايٛٗٛض بعسّ ايٛ

ٚإِا غطن٘ نؿـ  ,ايصٟ ٫ ٜهٕٛ ٗ َكاّ ا٫ستذاز ,ٚأَا ٗ ايٛٗٛض ايجاْٞ

ٞٸ  إٍ تادٕط َٔ تادٕط ٚتطتٝب ا٭ثط ع٢ً طبك٘, نُا يٛ ؾطض ٚقٛع نتابٺ إطاز ايٛاقع

, ؾأضاز نؿـ َا ؾٝ٘ َٔ تعٌٝ ا٭غعاض, ؾٗٛ إشا استٌُ عسّ إضاز٠ آخط بٌ ثايحٺ

ب عًٝ٘ ا٭ثط ٜكّٝٓا, ٖٚصا َعٓاٙ إٔ ا٭خص بايٛٗٛض ٗ ايهاتب ٚٛاٖط َهتٛبات٘ ٫ ٜطتِّ

ٔٸَكاّ إٛي١ٜٛ ٚا٫ستذاز َكٝٸغرل  ز ٚإعطٚؾ١ با٫ط٦ُٓإ, َٚذطٸ س بأع٢ً َطاتب ايٛ

ٝٸ ّا تػك٘ تًو ايٛٗٛضات عٔ ايهاؾؿ١ٝ, استُاٍ إضاز٠ خ٬ف ايٛاٖط استُا٫ّ عك٥٬

ٔٸ  .(26)باـ٬ف ؾه٬ّ عٔ ٚدٛز ايٛ

ُٸ ُٻْكٝٸ َٔ ٬َسٛاتٺ زٴٔطا قس ٜٳبكطف ايٓٛط ع ٝذ ٓت٘ َعاؾات ايؿ١ ع٢ً َا ته

ٔٵإش ٫ تٴ ;ايٓا٥ٝين ٱؾهاي١ٝ ايٛٗٛض إعطٚؾ١ َا  ع٢ٓ زضاغتٓا بصيو تؿك٬ّٝ, ٚيه

ٝٸ زٵٔعٜ ٖٓا إٔ ايؿٝذ ايٓا٥ٝين مل ٜٳ٬سٳٜٴ ات٘ ا٭غاغ١ٝ ٗ تٓاٚي٘ ٕػا٥ٌ ايٛٗٛض ٚإؾهاي

ُٸ ّٸع ايصٟ تٓاٚيٛا ٗ ؾها٥٘ إؾهايٝات ؾِٗ  ا غبك٘, ٚمل ىطز عٔ اٱطاض ايعا

 ايؿِٗ.١ٝ شيو اـطاب ٚسذٸ

ِٸ مل  ,ٚخ٬ؾّا ٯخطٜٔ ,ٖٓا إٔ ٬ْسٜ نصيو إٔ ايؿٝذ ايٓا٥ٝين َٚٔ إٗ

ٍٸ ٟ ع٢ً َكتهاٙ طٵٝت٘, ٚإِا اعتدل ايعٌُ بايٛٗٛض ٚاَؾع٢ً اعتباض ايٛٗٛض ٚسذٸ ٜػتس

ـٷَٔ أغاغٝٸ غًِٝ  ات قٝاّ َس١ٜٓ سٝا٠ اٱْػإ, ٚايتٛاقٌ بٌ بين ايبؿط. ٖٚٛ َٛق

 .يصٟ ت٬سك٘ ٖصٙ ايسضاغ١ح ابشايذاٙ ب اتٸػٳدسّا َع

 

١ٝ ايبشحٳ ٗ سذٸ (ٖـ1361ـ  1278)ل ايؿٝذ نٝا٤ ايسٜٔ ايعطاقٞ ع احملٚكؾطٻ

ايٛٗٛض بعس تأغٝؼ ا٭قٌ ٗ دعٌ ايططم ٚا٭َاضات, ٚبعس ؾطاغ٘ َٔ إَهإ اؾعٌ 

 س بٗا.ٚايتعبټ

ايصٟ ٖٛ أقٌ  ,ض ضدٛع أقٌ ايعٌُ بايٛٗٛضض ٱؾهاي١ٝ تكطِّابتسأ بايتعطټ

ٟٸ ٌٕ ٚدٛز ٞٸ ٭ق ض أقاي١ عسّ ايكط١ٜٓ ع٢ً خ٬ف اؿكٝك١. غرل إٔ ايعطاقٞ ٜكطِّ عسَ

ض ؾٝٗا: َا إٔ ايػطض َٔ ٖصٙ ا٭قٍٛ ايًؿ١ٝٛ, قطٻ أَاّ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ شنط َكاضب١ّ
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ايكط١ٜٓ ع٢ً ِ ؾإٕ عسّ أٚ عس١َٝ, ٖٛ اغتهؿاف َطاز إتهًٚ غٛا٤ ناْت ٚدٛز١ّٜ

بٓا٤ٶ ع٢ً َا ٖٛ إعطٚف َٔ  ,خ٬ف اؿكٝك١ ٚايعُّٛ )َج٬ّ( إِا ٬ٜظّ إضاز٠ اؿكٝك١

عسّ دٛاظ تأخرل ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١. ٚأَا بٓا٤ٶ ع٢ً دٛاظ إبطاظ ايه٬ّ ع٢ً خ٬ف 

)ٖٚٛ كتاض ايعطاقٞ( ؾإٕ عسّ ايكط١ٜٓ ع٢ً اجملاظ ٫ ٜكتهٞ  إطاز زٕٚ قط١ٜٓٺ

 ١ٜ. ؾه٬ّ عٔ اؾسٸ ,٢ ع٢ً َػت٣ٛ اٱضاز٠ ا٫غتعُاي١ٝستٸ ,اؿكٝكٞ إضازت٘ ا٫غتعُاٍ

ع٢ً أغاؽ شيو نٝـ تػين أقاي١ عسّ ايكط١ٜٓ ٗ اغتهؿاف اؿكٝك١؟ ٚإِا 

ٌٕل ايعطاقٞ إٔ ْ٪غِّب احملٚكػٳاي٬ظّ َع َع عسّ ايكط١ٜٓ  أْ٘ ع٢ً آخط ٜٓلٸ ؼ ٭ق

ّا أٚ ٫؟ ا٭َط إضاز٠ اؿكٝك١ دسٸكتهٞ ٜٗ إضاز٠ اؿكٝك١ أٚ ٫ ٌٖ  ٚسكٍٛ ايؿٓو

ٟٸؾٝهٕٛ أقٌ عسّ ايكط١ٜٓ قٚك ٚيٝؼ َػّٓٝا  ,)ايٛٗٛض( كّا ٕٛنٛع ا٭قٌ ايٛدٛز

 .(27)١َ أٍٚ اؿسٜحنُا ٗ اٱثاض٠ إتكسِّ ,عٓ٘

ٚٸ. ٕػا٥ٌ إعٗٛز٠ ٚإتساٚي١ ٗ عح ايٛٗٛضإٍ اض بعس شيو تعطٻ ٍ َا تعطٸض ؾأ

ٟٸي٘ ٖٛ إٔ ا٭قٌ  ٗ إضاز٠ إعاْٞ  ايؿٓو زٴ٘ فطٸؾٝو يتُػټاٌٖ ٜهؿٞ  ايٛدٛز

كاٍ اـطاب َا بػبب اتٸ ;ؾعًٞ يٮيؿاٚ ٗ إكاّ ٢ َع عسّ ٚدٛز ٕٚٗٛضستٸ ,اؿكٝك١ٝ

ٝٸ , أٟ ايؿٓوٜكًض ٭ٕ ٜهٕٛ قط١ّٜٓ  أٚ ٫ ٜهؿٞ؟ ,١ إٛدٛزٗ قطٜٓ

ٛزٟ إساض ؾٝ٘ ع٢ً ايٛٗٛض و با٭قٌ ايٛدل ايعطاقٞ ٗ شيو إٔ ايتُػټض احملٚكقطٻ

ٞٸ كاٍ اـطاب َا ١ٝ ايٛٗٛض عٓس اتٸٚايػبب ٖٛ عسّ سذٸ ;ٚيٛ ٗ إعاْٞ اجملاظ١ٜ ايؿعً

َٚعتدل عٓس  ١ْٖٚصا ٜعين إٔ ايٛٗٛض ايصٟ ٖٛ سذٸ .١١ أٚ َؿهٛى ايكطٜٓٝٸٜكًض يًكطٜٓٝٸ

ِٸ  .(28)َٔ إعاْٞ اؿكٝك١ٝ ٚاجملاظ١ٜ بين ايبؿط أع

١ ٖٛ ايٛٗٛض ايتكسٜكٞ ايٓاؾ٧ َٔ ا٭قٌ ايٛدٛزٟ اؿذٸنُا إٔ َٛنٛع ٖصا 

ٔ َٔ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ اييت ٭ٕ ايكسض إتٖٝك ;ِ ٗ َكاّ اٱؾاز٠ ٚا٫غتؿاز٠نٕٛ إتهًٚ

ٛټ ,ٌ زيٌٝ سذ١ٝ ايٛٗٛض ٖٛ ايٛٗٛض ايتكسٜكُٞجِّ ضٟ زٕٚ إٔ تؿٌُ ايٛٗٛض ايتك

ٔٵ ض أٚ قط١ٜٓٺبػبب ايتباز ;ايٓاؾ٧ َٔ اْػبام إع٢ٓ إٍ ايصٖٔ بعس َعطؾ١ إٔ  َا. ٚيه

ٔ َٔ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٖٛ ايٛٗٛض ايتكسٜكٞ ؾٌٗ ٜعتدل ٗ شيو سكٍٛ ايكسض إتٖٝك

ٔٸ بٓا٤ٶ ع٢ً اعتباض ايٛٗٛض  ,ْعِ»ل ايعطاقٞ قا٬ّ٥: ض احملٚكايؿدكٞ أٚ ٫؟ قطٻ ايٛ

اـطٛٙ  يكٝاّ ايػرل٠ ع٢ً ;ٞ ايؿعًٞايتكسٜكٞ يٝؼ إساض ع٢ً ايتكسٜل ايٛٓٸ

ٔٸ ,ٚا٭غٓاز ايكس١ّ ّٸ َع اؾعّ بعسّ ايٛ ع٢ً ايٛٗٛض  ايؿعًٞ شلِ, ٚس٦ٓٝصٺ إساض ايتا
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ٞٸ  .(29)«ايؿعًٞ ٚدساّْا ٓاٗ َع ايؿٓوتغرل إ ايٓٛع

ُٸٚأَا اٱؾهاي١ٝ اييت أثاضٖا احملٚك ١ٝ يػرل ٚإطتبط١ بػع١ زا٥ط٠ اؿذٸ ,ٞل ايك

ّٸباٱؾٗاّ, ؾكس قطٻإؿاؾٌٗ أٚ اختكاقٗا بإككٛزٜٔ  ايصٟ  ض ايعطاقٞ إٛقـ ايعا

َٸ ض ؾٝ٘ قا٬ّ٥: ١ عًُا٤ أقٍٛ ايؿك٘ َٓص عٗس ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ, ٚايصٟ قطٻٜتبٓٸاٙ عا

َٳ» يبسا١ٖ ا٭خص  ;كس اؾٗاَُ٘ق ٔٵنُا إٔ إساض يٝؼ ع٢ً ايٛٗٛض إعبٛض ـكٛم 

ؾُا  .َٓ٘ ع٢ً ٚدٛز ايػاَع إعبٛض ٗ اجملًؼ ُ٘ َع ايػرل ب٬ ايتؿاتٺبإقطاضٙ عٓس تهًٗ

ُٸ ؾٝ٘, نايٓٛط ٗ ٚد٘ تٛدٝ٘ ن٬َ٘ بإضداع٘  ٗ تؿكًٝ٘ ٖصا َٓٛٛضٷ &ٞعٔ ايك

ّٷ ;إٍ أقاي١ عسّ ايػؿ١ً ّٷ ,إش شلصا ا٭قٌ َكا آخط, نُا ٫  ٚ٭قاي١ ايٛٗٛض َكا

 .(30)«ىؿ٢

ٞٸ يٓا٥ٝين ٗ ضؾض ل اٗ ٖصا إٛقـ َع َٛقـ َعاقطٙ احملٚك ٜتٓاغِ ايعطاق

ُٸَكاضب١ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٕسضى َب٢ٓ احملٚك ١ٝ ايٛٗٛض إٍ أقاي١ ٞ ٗ إضداع سذِّل ايك

 ـ عٓسٙ.ّ ايتٛٗقعسّ ايػؿ١ً, نُا تكسٻ

١ٝ ٚٗٛض اـطاب ايكطآْٞ ؾكس نتب ات إطتبط١ عذٸأَا بؿإٔ اٱؾهايٝٸ

أخط٣ َٔ ايعًِ اٱْايٞ ع٢ً خ٬ف ٚٛاٖط َا  ٗ إكاّ ؾب١ْٗ» ل ايعطاقٞ قا٬ّ٥:احملٚك

ز ايؿشل ٚفطٸ .ٝتٗاعٔ سذٸ َٚجٌ ٖصا ايعًِ َاْعٷ .١ٚضز َٔ ايؿطع ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ

ٖٛ ,ل أٚ ايكط١ٜٓ ع٢ً اـ٬فعٔ إدكِّ غرل نافٺ ٗ ضؾع  ,أٜهّا ط بٗاَؿٚعسّ اي

 ١ ايعًِ إعبٛض.يعسّ خطٚز إؿهٛى عٔ ططؾٝٸ ;ايعًِ إعبٛض

ُا تهٕٛ َكساض بٳهٔ ايؿطاض عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ أٜهّا بإٔ زا٥ط٠ ايعًِ إعبٛض ضٴّٚ

ٚٸ ;كٓا عٓ٘ يٛؿطْا ب٘يٛ تؿشٸ َا نإ باب ايطٗاض٠ إٍ آخط ايسٜات بعس ٍإش س٦ٓٝصٺ َٔ أ

ٌٸ بعسّ اٱقساّ بايعٌُ قبٌ ايؿشل,  بابٺ ؼت َجٌ ٖصا ايعًِ ؾايعكٌ وهِ ٗ ن

ٕٵ ,ؾٝؿشل ٚٸ ٚإ٫ٓ ,ٚؿط ب٘ ٜأخص ب٘ ؾإ عٔ زا٥ط٠ ايعًِ  ٍ خاضزٷٜػتهؿـ أْ٘ َٔ ا٭

١ٝ إعبٛض. َٚجٌ ٖصا ايعًِ اٱْايٞ ٜهتؿ٢ أٜهّا زي٬ّٝ يٛدٛب ايؿشل عٔ نًٓ

َٔ زٕٚ ؾطم أٜهّا بٌ ٚٛاٖط  ,ا٭سهاّ, ؾه٬ّ عٔ ايؿشل عٔ إدايـ يًٛٛاٖط

 ..١.ايهتاب ٚايػٓٸ

ٗ دٛاظ ا٭خص بٗا, ٚا١ٖٝ أخط٣  ٗ خكٛم ٚٛاٖط ايهتاب ؾبٗاتٷ ,ْعِ

ض شٵَٕ |َٓٗا: إٕ ٚٛاٖط ايهتاب يٝؼ يبٝإ اٱؾاز٠ ٚا٫غتؿاز٠, بٌ أٚسٞ إٍ ايٓيبٸ
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ِٸ(31)«٫ٚ ىؿ٢ َا ٗ ْٝعٗا .َٚٓٗا: ا٭خباض ايٛاضز٠ ٗ سط١َ تؿػرلٖا .اٱعذاظ  . ث

ٍٸ بٗا ا٭خباضٜٕٛ ع٢ً إٓع َٔ ا٭خص بايٛٗٛض ايكطآْٞ  َه٢ ٗ ْكس ايٛدٛٙ اييت اغتس

ٌٕ  ٝتٗا.ٍ سذٸإ, ٚخًل أٚ إبطاي٘ َٔ أق

 

( آضا٤ٙ ا٭قٛي١ٝ ٗ نتاب ٖـ1361قؿٗاْٞ)ل ايؿٝذ قُس سػٌ اٱض احملٚكسطٻ

 ل اـطاغاْٞ )نؿا١ٜ ا٭قٍٛ(.أغتاشٙ احملٚكـ ايصٟ نتب٘ ؾطسّا ٕ٪ٖي ,)ْٗا١ٜ ايسضا١ٜ(

١ٝ ضت٘ أعاخ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ بؿإٔ سذٸقؿٗاْٞ اٱطاض ايعاّ ٕا قطٻتابع اٱ

ٝٸ ٕٵايٛٗٛض, ٚإٛقـ َٔ إؾهاي نإ قس اختًـ ٗ بعض إٛاقـ  ات٘ ا٭غاغ١ٝ, ٚإ

 ايتؿك١ًٝٝ.

ٔٸ ض ض قطٻ١ٝ ايٛٗٛباـ٬ف ٗ سذٸ ٗ َا ٜطتب٘ َػأي١ اؾذلاٙ عسّ ايٛ

ٔٸاٱ ١ٝ باـ٬ف ٜعتدل إَا َٔ د١ٗ نْٛ٘ دع٤ إكتهٞ ٗ سذٸ قؿٗاْٞ إٔ عسّ ايٛ

ٚٸ  ١ّ٭ٕ ايٛٗٛض إِا ٜهٕٛ سذٸ ;ٍ ٫ فاٍ ي٘ايٛٗٛض, ٚإَا َٔ د١ٗ نْٛ٘ َاْعّا. ٚا٭

ِ )أٟ ايس٫ي١ ايتكسٜك١ٝ ايجا١ْٝ(, ٚإعتدل ٗ َٔ سٝح نؿؿ٘ عٔ َطاز إتهًٚ

ٔٸايهؿـ ٖٛ ايؿعًٞ أٚ ا ٗ ايهؿـ ايصاتٞ  باـ٬ف غرل َعتدٕل يصاتٞ, ٚعسّ ايٛ

ٔٸل ايهؿـ ايصاتٞ ستٸيتشٗك ;قطعّا ٚنصيو اؿاٍ ٗ َا  .باـ٬ف ٢ َع ا٫قذلإ بايٛ

 ٜطتب٘ بايهؿـ ايٓٛعٞ.

ٞٸ ٔٸ أَا ٗ ايهؿـ ايؿعًٞ ايؿدك إٍ اعتباض  باـ٬ف ضادعٷ ؾاعتباض عسّ ايٛ

ٔٸ ٌٸ ايٛ ٔٸ ايؿعًٞ بايٛؾام, بُٝٓا ق ٔٸ ,باـ٬ف ايه٬ّ ٗ عسّ ايٛ  بايٛؾام. ٫ ايٛ

ٔٸ ٔٸ ;باـ٬ف َاْعّا نُا ٫ فاٍ يًجاْٞ, أٟ َٔ د١ٗ نٕٛ ايٛ  ٭ٕ ايٛ

ٛټ ١ّباـ٬ف إِا ٜكرل َاْعّا إشا نإ سذٸ ٔٸض َعا١ٓ َا يٝؼ عذٸيعسّ تك  ١ )ايٛ

ٔٸ ,١باـ٬ف( يًشذٸ ٔٸأٚ ايٛٗٛض ٗ إطاز. ؾإشا اؾذلنٓا سذٸ ٖٚٛ ايٛ باـ٬ف  ٝت٘ ؾايٛ

ٔٸ .١ ع٢ً خ٬ف ايٛاٖط٭ْ٘ سذٸ ;إعتدل عسَ٘ ٚغك٘  ,١باـ٬ف سذٸ ؾإشا نإ ايٛ

ٌٸ ,١ٝايٛاٖط عٔ اؿذٸ َٳ ٚؾإم نإ إٛضز ق ٔٸ ٔٵبٌ  باـ٬ف ٗ  ٜؿذلٙ عسّ ايٛ

َٳسذٸ  .(32)٫ ٜؿذلٙ شيو ٔٵ١ٝ ايٛٗٛض ٚبٌ 

قؿٗاْٞ ايٛد٘ ايتعًًٝٞ ٗ اٱل ض احملٚكٚٗ ثٓاٜا اؿسٜح عٔ ٖصا ايؿطع قطٻ
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ّٚهٔ إٔ  .إٕ إكتهٞ ؿذ١ٝ ايٛٗٛض إثباتّا بٓا٤ ايعك٤٬ ع٬ُّ»ؾكاٍ:  ,١ٝ ايٛٗٛضسذٸ

ٔٸ ع٢ً خ٬ؾ٘, ؾٝهٕٛ ايبٓا٤ ايعًُٞ  ٜهٕٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ايعٌُ بايٛاٖط ايصٟ ٫ ٚ

ٔٸباع ايٛٗٛض َكٝٸع٢ً اتٸ ٕٵ سّا بعسّ ايٛ ٥ِٗ نٕٛ ايًؿٜ نإ إكتهٞ يبٓا باـ٬ف, ٚإ

 ;آخط ٗ َا ٜسعِٖٛ إٍ ايعٌُ بايٛاٖط َٔ زٕٚ اعتباض ؾ٤ٞٺ ,ّا عٔ إطازناؾؿّا ْٛعٝٸ

ٞٸؾإٕ اؾ١ٗ اؾاَع١ بٌ ْٝع َٛاضز اتٸ  .(33)«باع ايٛٗٛض ٗ ايهؿـ ايٓٛع

ٞٸ يبشح ٗ إٍ اٗ ا٭خص بايٛٗٛض عٓس ايعك٤٬ اْتكٌ  بعس بٝاْ٘ يًٛد٘ ايتعًًٝ

ُٸٞ إتكسِّٖٚٞ تؿكٌٝ احملٚك ,١ٝ ايٛٗٛضسذٸ إػأي١ ايجا١ْٝ َٔ ّ بٝاْ٘ بٌ إككٛز ل ايك

قؿٗاْٞ ٚدّٗا قاضب ؾٝ٘ تًو ض اٱباٱؾٗاّ ٚبٌ عسّ إككٛز باٱؾٗاّ. بسا١ٜ قطٻ

ِٸ  أداب عٓ٘. اٱؾهاي١ٝ, ث

ُٸٞ ؾذا٤ ؾٝ٘:ب ؾٝ٘ تؿكٌٝ احملٚكأَا ايٛد٘ ايصٟ قطٻ ٕٵإٕ إتهًٚ ل ايك اعتُس  ِ إ

ٞ ٚإداطب ايصٟ قكس ساي١ٝ بٝٓ٘ ٚبٌ إتًٓك از٠ خ٬ف ٚاٖط خطاب٘ ع٢ً قط١ٜٓٺٗ إض

ٕٵ ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ ايكٛض٠ ٫ ٜهٕٛ ك٬٘إؾٗاَ٘  مل تهٔ ٖٓاى  َطازٙ َٚكاقسٙ. ٚأَا إ

ع٢ً إضاز٠ خ٬ف ايٛاٖط َٔ خطاب٘ ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜهٕٛ ْاقهّا  قط١ْٜٓ

 ٕككٛز بصيو.إٍ اٌ ٗ اٱؾٗاّ بايٓػب١ ايصٟ ٜتُجٻ ,يػطن٘

ٚأَا ٗ غرل إككٛز باٱؾٗاّ ؾ٬ تهٕٛ إضاز٠ غرل ايٛاٖط َٔ اـطاب ْكهّا 

ِٷشيو َٚطدع  .يًػطض َع عسّ ايكط١ٜٓ ل ايػطض ع٢ً عسّ تعًٗ إٍ إٔ ايؿطض قا٥

١ٝ سذٸ٢ ًٜعّ َٓ٘ ْكض ايػطض َع عسّ ايكط١ٜٓ إعٗٛز٠. ؾتهٕٛ ايٓتٝذ١ إٔ بإؾٗاَ٘ ستٸ

َٳايٛٗٛض كتكٸ  كس إؾٗاَ٘ زٕٚ غرلٙ.ُق ٔٵ١ 

١ٝ ٚٗٛض ٌ ٗ سذٸقؿٗاْٞ مل ٜكبٌ بٗصٙ إكاضب١ اييت تؿكِّل اٱغرل إٔ احملٚك

, ٖٞ ١َٺع٢ً َكسٸ ٚاؾٛاب ٜبتين» ٌ قا٬ّ٥:اـطاب بٌ إككٛز باٱؾٗاّ ٚغرلٙ, ٚغذٻ

إهاز إع٢ٓ بايًؿٜ بٓشٛ ايٛدٛز , ؾُذطز ١ْٜٚدسٸ ١ْٚتؿُٗٝٝٸ ١ْإٔ اٱضاز٠ اغتعُايٝٸ

ٛٸ غٛا٤ قكس بٗصا اٱهاز إسهاض إع٢ٓ ٗ شٖٔ  ,ّ باٱضاز٠ ا٫غتعُاي١ٝايعطنٞ َتك

ٖٚصا إع٢ٓ إٛدٛز إككٛز  .ؾإشا قكس بٗصا إع٢ٓ ناْت اٱضاز٠ تؿ١ُّٝٝٗ .أّ ٫ أسسٺ

داطب ـ َج٬ّ ـ إٍ ٫ظَ٘ ُا ٜهٕٛ ٫ْتكاٍ إبٳٚضٴ ;ّٜاُا ٜهٕٛ َطازّا دسٸبٳب٘ اٱسهاض ضٴ

ٌٸ ,أٚ ًَعَٚ٘ ,ّاإطاز دسٸ ٚاسس٠ غرل ا٬ٕى ٗ  نُا ٗ باب ايهٓا١ٜ. ٚا٬ٕى ٗ ن

ٌٸ ٟ ع٢ً قإْٛ طٵؾاَؾ .غرل ايهاؾـ عٔ ا٭خط٣ ٚاسس٠ٺ ا٭خط٣, ٚايهاؾـ عٔ ن
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ف ع٬ُّ ع٢ً ٌٓ ايًؿٜ ع٢ً طٵٖٚٛ ٚد٘ بٓا٤ ايعٴ ,ايٛنع ٜكتهٞ إهاز إع٢ٓ بًؿٛ٘

ٚيعّٚ ْكض ايػطض يٛ مل ٜهٔ ايه٬ّ ايكازض ٚاؾّٝا بإطاّ  .ا٫غتعُاٍ ٗ َعٓاٙ

ايؿ٤ٞ نأْ٘ ٫ ٜعٜس  ٚنٕٛ دسٸ .َا ٜهٕٛ ٚاؾّٝا بإطاّ عسّ قكس اٱؾٗاّ إ٫ٓ ٜٞكته

٢ ٜٛٗط خ٬ؾ٘. ستٸ ,١ٝ ا٭قٛاٍ ٚا٫ؾعاٍ ع٢ً اؾسٸٌٓ نًٓ ٞع٢ً ْؿؼ ايؿ٤ٞ ٜكته

٬ُّ ع٢ً ٌٓ ايه٬ّ ع٢ً َا ٜٛاؾل قإْٛ ايٛنع بعس ٚعًٝ٘ ْكٍٛ: بٓا٤ ايعك٤٬ ع

ٞٸ  ,ٚسهِ ايعكٌ بكبض ْكض ايػطض .١ٝ ايٛٗٛضعٔ إع٢ٓ ٖٛ َع٢ٓ سذٸ نؿؿ٘ ايٓٛع

ٙٺ بايًؿٜ ٖٛ  ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً إٔ إع٢ٓ إدتلٸ ,ببٓا٤ أٌٖ احملاٚض٠ ايصٟ ٖٛ غرل َطبٛ

ّٸ .ؾٗاَ٘إايصٟ قكس  ٭ؾعاٍ ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً ٌٓ ؾُٝع ا٭قٛاٍ ٚا ٚبٓا٤ ايعك٤٬ ايعا

 .١ٝ ا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ ع٢ً اؾسٸنًٓ

َٳ َٳُق ٔٵؾايؿطم إعًّٛ بٌ ايٛاٖط إًك٢ إٍ  ككس إؾٗاَ٘ مل ٜٴ ٔٵكس إؾٗاَ٘ ٚ

٘ٺ ١ٝ ايٛاٖط عًُ٘ ع٢ً َكتهاٙ ٚسذٸ .ككٛم ٫ ٜكتهٞ ايؿطم ٗ إكاّ ا٭ٍٚ يٛد

َٳإكاٌَ أٚٙ ايٛنعٞ ٚاـً٘ بٌ َٔ نؿؿ٘ ايٓٛعٞ َٔ َعٓا كس ُق ٔٵِٖ ايؿطم بٌ 

َٳ  ٫ٞ ٜكته ٘ َع إٔ قكط اـطاب ع٢ً ؾدٕلٖصا نًٓ. ككس إؾٗاَ٘مل ٜٴ ٔٵإؾٗاَ٘ ٚ

اى أعين ٚازلعٞ ٜا داض٠(, نُا ٗ )إٜٸ ,س إؾٗاّ غرلٙكٳِكُا ٜٴبٳقكس إؾٗاَ٘, بٌ ضٴ

 ب.ؾه٬ّ عٔ اقتها٤ قكط قكس اٱؾٗاّ ع٢ً إداَط

ُٸ َهاؾّا إٍ إٔ ايه٬ّ إشا ـٺ ّٓانإ َته ٞٸ يتهًٝ ؾُكاّ عُّٛ  عَُٛ

كّا َٚٛنٛعّا ايتهًٝـ بٗصا ايه٬ّ ٜكتهٞ ٚقٍٛ ايتهًٝـ ايعَُٛٞ ْؿػّا َٚتعًٓ

بإداطب َٔ ايكط١ٜٓ  بؿدل ٖصا ايه٬ّ, ؾ٬ ّهٔ ايتعٌٜٛ ع٢ً َا ىتلٸ

ٗ ايتبًٝؼ ؾاي٬ظّ عًٝ٘ ٗ إٜكاٍ  ٚع٢ً ؾطض نٕٛ إداطب ٚاغط١ّ. اؿاي١ٝ

ؾعسّ ايتٓبٝ٘ َٓ٘  .ٙ ايتٓبٝ٘ ع٢ً َا ٜكتهٞ تٛغعت٘ ٚتهٝٝك٘ايتهًٝـ ايعَُٛٞ عسٸ

ٌٷ ـٺب إشا نإ َتهٚؿع٢ً عسَ٘. بٌ ايه٬ّ إككٛض ع٢ً إداَط زيٝ  ٬ّ يتهًٝ

ٞٸ  إش ايططٜل إيٝ٘ ْكً٘ ;نصيو أٜهّا ,ٚنإ عَُٛ٘ يػرلٙ بكاعس٠ ا٫ؾذلاى ,خكٛق

أٚ نتاب١, َٚكته٢ عسّ اـٝا١ْ ٗ ْكً٘ بأسس ايططٜكٌ ٖٛ ايتٓبٝ٘ ع٢ً ايكط١ٜٓ  ضٚا١ّٜ

ٍٸع١ يسا٥ط٠ ايتهًٝـ ٚإهِّاؿاي١ٝ إٛغٸ عًٝٗا وهِ  ك١ شلا, َٚع عسّ ْكب ايسا

 .(34)«سّادٝٸ طٵبعسَٗا, ؾتسبٻ

١ٝ ٚٛاٖط ايكطإٓ, سٜح عٔ سذٸإٍ اؿقؿٗاْٞ ل اٱعكب شيو اْتكٌ احملٚك
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ٚٸَػذِّ ٌ عٔ اغتس٫ٍ ا٭خباضٌٜ بآ١ٜ ٍ ن٬َ٘ ا٫عذلاض ع٢ً دٛاب ا٭قٛيٝٸ٬ّ ٗ أ

ٞٸ١ٝ ٚٗٛض اـطاب ايكطآْٞ, بسع٣ٛ سلٍٛ إتؿابٹ٘( يٓؿٞ سذٸ)احملهِ ٚإتؿابٹ  ٘ إٓٗ

٘. ٌ إٓع عٔ نٕٛ ايٛاٖط َٔ إتؿابٹعٔ ايعٌُ ب٘ يًٛاٖط. ٚقس نإ دٛاب ا٭قٛيٝٸ

 :و بايكٍٛ٘ ٫ ّهٔ إثباتٗا بايتُػټاَتٓاع نٕٛ ايٛاٖط َٔ إتؿابٹ قؿٗاْٞ إٔض اٱقطٻ

ِٸ ٘ ٚاٖطٷإٕ يؿٜ إتؿابٹ ٌٷ ,َٔ اجملٌُ ٚايٛاٖط ٗ ا٭ع ِٸ أٚ ٖٛ قتُ  إ٫ٓ يصيو, ايًٗ

 ٍ! سٳَٔ باب اَؾ

٘ َٔ ١ًْ يؿٜ إتؿابٹ»ٚشيو ٭ٕ  ;ٍ ؾًٝعّ َٔ إثبات٘ ْؿٝ٘سٳٚأَا َٔ غرل باب اَؾ

ز استُاٍ ٚأَا َع فطٸ .و ب٘ؾ٬ هٛظ ايتُػټ ,٘ؾتسخٌ ؼت إتؿابٹ ,آ١ْٝايٛٛاٖط ايكط

 ,ٔ ََٓ٘ٔ ا٭خص بإتٖٝك ٫ بٴسٻٍ, بٌ سٳ٘ يًٛاٖط ؾ٬ هٛظ إٓع َٔ باب اَؾسلٍٛ إتؿابٹ

 .(35)«ٖٚٛ اجملٌُ

ٕٵ»٘ َٔ ايٓكاف قا٬ّ٥: ُٳقؿٗاْٞ إٍ ٖصا ايٓٻل اٱٜٚهٝـ احملٚك : إِا ٫ قًتٳ ؾإ

ِٸا٫غتس٫ٍ بسيٌٝ إٓع عٔ ايعٌُ بإتؿابٹ ٜكضٸ  ايٛاٖط إ٫ٓ ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً ٚٗٛضٙ ٗ َا ٜع

ٚأَا إشا قاٍ  ;٢ ٖصا ايٛاٖط١ٝ ٚٛاٖط ايهتاب ستٸعسّ سذٸ ٍٸسٹّا إشا اعتكس إػتٳدسٳ

١ٝ غا٥ط ايٛٛاٖط بٗصا ايسيٌٝ ايصٟ ٫ ٜعكٌ سلٛي٘ يٓؿػ٘ ؾ٬ ٜهٕٛ بعسّ سذٸ

١ٝ ايٛٛاٖط غكٛم ٖصا ٍ, ٫ٚ ًٜعّ َٔ ْؿٞ سذٸسٳباب اَؾا٫غتس٫ٍ س٦ٓٝصٺ َٔ 

 يٝهٕٛ قا٫ّ. ,ايٛاٖط ثبٛتٗا

ٚإِا ٫  .: أَا اـكِ طا٭خباضٜٕٛص ؾ٬ ؾطم عٓسٙ بٌ ٚٛاٖط ايهتابقًتٴ

١ٝ ٖصا ؾايكٍٛ بعسّ سذٸ .١ٝ ٖصا ايٛاٖط ٕهإ ا٫غتس٫ٍ بّ٘هٓ٘ ايكٍٛ بعسّ سذٸ

ٍٸايٛاٖط بٓؿػ٘ ًٜعّ َٔ عسَ٘  ٫ّ ٚإيعاَّا عًٝٓا َا سٳب٘ دٳ ٚدٛزٙ, ؾ٬ قاي١ ٜػتس

 ;ٍسٳ٢ َٔ باب اَؾا٫غتس٫ٍ ب٘ ستٸ بٌ ايتشكٝل أْ٘ ٫ ٜكضٸ .ٝت٘ ببٓا٤ ايعك٤٬ْعتكس سذٸ

ٕٵ ؾًٝعّ َٔ  ,٢ ْؿؼ ٖصا ايٛاٖطستٸ ,١ٝ ْٝع ايٛٛاٖطنإ ْؿٞ سذٸ إش ايػطض إ

ٕٵ ;ؾإْ٘ َكته٢ سلٛي٘ يٓؿػ٘ ;ٚدٛزٙ عسَ٘ ١ٝ غا٥ط ايٛٛاٖط يػطض ْؿٞ سذٸنإ ا ٚإ

ٕٵبٗصا ايٛاٖط ايصٟ ب٢ٓ ايعك٤٬ ع٢ً سذٸ نإ مل ًٜعّ َٓ٘ احملاٍ َٔ سٝح  ٝت٘ ؾٗٛ ٚإ

ٞٸ ١ٝ غا٥ط ايٛٛاٖط ٬َى أْ٘ ٕا نإ ْؿٞ سذٸ , إ٫ٓسلٛي٘ يٓؿػ٘ َسيٛي٘ ايًؿٛ

 ١ٝ ْؿػ٘,١ٝ ايػرل بٗصا ا٬ٕى ْؿٞ سذٸايتؿاب٘ ايؿاٌَ يًٛاٖط ؾًٝعّ َٔ ْؿٞ سذٸ

ؾٝػك٘ َسيٛي٘.  ,شاز ا٬ٕى٫تٸ ;١ٝ ْؿػ٘بٓؿٞ سذٸ ١ٝ ايػرل إ٫ٓٚسٝح ٫ ٜعكٌ ْؿٞ سذٸ



 

 االجتهاد والتجديد 

ف َٔ ايتكطټ ٫ بٴسٻٚ .ؾٝبك٢ غا٥ط ايٛٛاٖط ب٬ َإْع ,ٚبػرل ٖصا ا٬ٕى ٫ ز٫ي١ ي٘ أٜهّا

ٕٵ ;ٗ ٖصا ايٛاٖط ِٸ ٭ْ٘ ٚإ ُٸ ,ْؿػ٘ َسيٛي٘ نإ ٫ ٜع ٘ ٬َن٘ إأخٛش ٗ يهٓ٘ ٜع

عٔ زع٣ٛ  ٝت٘ ٗ َسيٛي٘, ؾ٬ َٓام إ٫ٓٝت٘ ٗ َسيٛي٘ عسّ سذَِّسيٛي٘, ؾًٝعّ َٔ سذِّ

َٴ  .(36)«ْا إيٝ٘طٵنُا أؾٳ ,ُّا ٗ َسيٛيَ٘هشٵنْٛ٘ 

ٌٸل اٱٜ ٖٓا إٔ احملٚك٬سٳٜٴ ثكً٘  قؿٗاْٞ ٚضز َٝسإ عح ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ به

ِٷ عتٝسٷ َسضغ١ قسض ايسٜٔ ١ً ٗ اؿه١ُ ٚايؿًػؿ١ إتُجِّ ايؿًػؿٞ, ٖٚٛ عً

 ٫ؾت ٚغرلٴ ٖٚٛ أَطٷ .ايؿرلاظٟ, ؾأزخٌ َسضنات ايتٓاٗ ٚا٫غتشاي١ ايعك١ًٝ ٗ إكاّ

ٚغٛف ْط٣ ٖصا ايُٓ٘ َٔ  .١ٝ ايٛٗٛضٗ نًُات ايػابكٌ ٗ عح سذٸ َعٗٛزٺ

 .&إكاضبات ٗ نًُات ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض

ٗ غٝام ايبشح ٗ ايًػ١  لٳبٵٜٳٖٚٓا ٬ْسٜ نصيو إٔ عح ايٛٗٛض ٚايؿِٗ مل 

يتؿًُ٘ قٛاٌْ  ,ٚقٛاْٝٓٗا ٚأسهاَٗا ٚع٬قتٗا بايس٫ي١, ٚإِا ظٴسعح عٔ َهاْ٘

 ايعكٌ ٚا٫غتشاي١ ٚايتٓاٗ ايٛاقعٞ.

ِٸ قؿٗاْٞ اغذلغٌ ٗ ْكاف غا٥ط ٚدٛٙ ا٭خباضٌٜ ٗ إكاّ, ل اٱإٕ احملٚك ث

 ططاف ايبشح ؾٝٗا.ٚتجبٝت ٚدٗات ْٛطٙ ٗ َا ىل ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ ٚأ

ٚاحملطظ٠ ٚاحملت١ًُ,  ,ك١ً ٚإٓؿك١ًبعس شيو اْتكٌ يًشسٜح عٔ ايكطا٥ٔ إتٸ

ٖٓٚؾٝ٘ غذٻ .١ٝ َٔ عسَ٘ٚع٬قتٗا بايٛٗٛض, َٔ سٝح إغكاٙ اؿذٸ ا ٌ ٚدٗات ْٛطٙ 

 ـ عٓسٖا.ل غطض ايبشح بٓكًٗا ٚايتٛٗق٫ ٜتعًٖ

 

١ٝ إٔ سذٸ ٖـ(1413ـ  1317)ض ايػٝس أبٛ ايكاغِ اـ٥ٛٞ ٗ َؿتتض سسٜج٘ قطٻ

ٖٓ ا تػامل عًٝ٘ ايعك٤٬ ٗ قاٚضاتِٗ, ٚاغتكطٸ بٓا٩ِٖ ع٢ً ايعٌُ بٗا ٗ ايٛٛاٖط 

بٌ نإ  ,ٕ ايؿاضع مل ىذلع ٗ قاٚضات٘ ططٜكّا خاقّاإسٝح »ْٝع أَٛضِٖ, ٚ

ـٺ ,ٜهّا. ٖٚصا ٚانضٷعٓسٙ أ ٜتهًِٓ بًػإ قَٛ٘, ؾٗٞ ٖها٠ْ ؾٝ٘.  ٚمل ْعجط ع٢ً كاي

١ٝ ايٛٛاٖط يٝؼ َٔ َػا٥ٌ ٚيصا شنطْا ٗ ؾٗطؽ َػا٥ٌ عًِ ا٭قٍٛ إٔ عح سذٸ

 .(37)«إٍ ايبشح ؾٝٗا.. ١ُ ب٬ ساد١ٺ٭ْٗا َٔ إػا٥ٌ إػًٖ ;عًِ ا٭قٍٛ

ِٷ &إٕ َٛقـ ايػٝس اـ٥ٛٞ , تتابع٘ زضاغتٓاّا ٚؾل ا٫ػاٙ ايصٟ دسٸ ٖصا غًٝ
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َٳُا تكسٸط عًُا٤ أقٍٛ ايؿك٘ ؾكس ضأٜٓا ؾٝأَا غا٥  ٔٵّ َٔ َتابع١ تصبصب َٛاقؿِٗ بٌ 

ٍٸ ع١, أٚ با٭سازٜح. نُا مل ْعجط ١ٝ ايٛٗٛض باٱْاع, أٚ بػرل٠ إتؿطٸع٢ً سذٸ اغتس

١ٝ ايٛٗٛض َٔ س ؾٝ٘ ع٢ً خطٚز سذٸيػرل ايػٝس اـ٥ٛٞ ٜ٪ٚن ٗ سسٚز َتابعتٓا ع٢ً ْٛل

 عًِ أقٍٛ ايؿك٘.

١ٝ ايٛٗٛض عٔ َػا٥ٌ عًِ أقٍٛ بعس إٔ قطٸض ايػٝس اـ٥ٛٞ خطٚز ايبشح ٗ سذٸ

يًبشح ٚؾل ايططٜك١ إعٗٛز٠, سٝح  ٛٗٛض اييت ٚقعت ق٬٘ايؿك٘, تٓاٍٚ َػا٥ٌ اي

 ١ٝ ايٛٗٛض ٗ ث٬ث١ أن٬ع أٚ َػا٥ٌ:أِْٗ عجٛا سذٸ شنطْا ٗ أنجط َٔ َٛنٕع

ٔٸباي ١ٝ ايٛٗٛض ٌٖ ٖٞ َؿطٚط١ْـ ٗ إٔ سذٸ1 ٔٸ ٛ  باـ٬ف بايٛؾام أٚ بعسّ ايٛ

 َُٓٗا؟ أٚ غرل َؿطٚط١ بؿ٤ٞٺ

ِٸُق ٔٵَٳ ١ْكتكٸٖٞ ١ٝ ايٛٗٛض ٌٖ ـ ٗ إٔ سذٸ2  غرلٙ أٜهّا؟ كس إؾٗاَ٘ أٚ تع

 ؟١ٺأٚ غرل سذٸ ١ْـ ٗ إٔ ٚٛاٖط ايكطإٓ ايهطِٜ سذٸ3

 ;إٛقـ ايػا٥س بٌ إسضغ١ ا٭قٛي١ٝ &٢ ايػٝس اـ٥ٛٞٚٗ إػا٥ٌ ايج٬ث١ تبٓٸ

ٔٸ ١ٝ ايٛٗٛض َطًك١ْؾشذٸ ٔٸ َٔ د١ٗ عسّ اؾذلاٙ ايٛ  بايٛؾام ٫ٚ اؾذلاٙ عسّ ايٛ

َٳُق ٔٵَٕ نُا أْٗا َطًك١ْ ;باـ٬ف يًٛٗٛض  َٚطًك١ْ ;س إؾٗاَ٘كٳِكمل ٜٴ ٔٵكس إؾٗاَ٘ ٚ

 ايكطآْٞ ٚغرلٙ.

ات٘ ٗ ٖصٙ إػا٥ٌ عٔ ٘ اغتس٫٫ت٘ ٬َٚسُٛٳمل ىطز ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ ْٳ

ّا ي٘ ل ايٓا٥ٝين, ؾكس نإ ٚؾٝٸ٬َسٛات أغتاشٙ احملٚك ٫ غٝٻُاٚ, إتعاضف َٔ إطإض

ٚدط٣ ع٢ً َٓٛاي٘, ٚاعتُس نجرلّا َٔ َكاضبات٘ ٬َٚسٛات٘, ٚباـكٛم ٗ َٓاقؿ١ 

ُٸتؿكٌٝ احملٚك َٳل ايك َٳُق ٔٵٞ بٌ   ٚنصيو ٗ, (38)س إؾٗاَ٘كٳِكمل ٜٴ ٔٵكس إؾٗاَ٘ ٚ

َٓاقؿ١ إؾهاي١ٝ ٚٗٛض اـطاب ايكطآْٞ اييت أثاضٖا ظعِٝ إسضغ١ ا٭خباض١ٜ اؿسٜج١ 

 .(39)ِٜبازٟ, ؾ٬سٹآغذلاٱ

 ;ٚا٫غتعُاي١ٝ ;ايٛنع١ٝ :ايج٬ث١ تخ ؾٝ٘ عٔ ايس٫٫بعس شيو عكس تص٬ّٜٝ ؼسٸ

ِ ٚعسّ إسطاظ ٗ َطاز إتهًٚ ١ٜ, ٚع٬قتٗا َػأي١ ايٛٗٛض َٔ د١ٗ ايؿٓوٚاؾسٸ

١ إٛدٛز ٚاستُاٍ ٚدٛز ايكط١ٜٓ أٚ استُاٍ إاْع عٔ َككٛزٙ, َٚٔ د١ٗ استُاٍ قطٜٓٝٸ

 .(40)ايٛٗٛض بعس ٚدٛز إكتهٞ يًٛٗٛض
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ٌٕسذٸ ٖـ(1400ـ  1353)تٓاٍٚ ايػٝس قُس باقط ايكسض   ١ٝ ايٛٗٛض بؿه

زضٚؽ ٗ عًِ )ٚٗ اؿًك١ ايجايج١ َٔ نتاب , تؿكًٝٞ َٚػتٛعب ٗ تكطٜط عج٘

ٌٕ .(ا٭قٍٛ  ,أغاؽ ع٢ً تكطٜط عج٘ ٚغٛف ْعتُس ٗ َتابعتٓا شلصٙ إػأي١ بؿه

 .&بكًِ تًُٝصٙ ايػٝس قُٛز اشلاسلٞ ,إعٕٓٛ )عٛخ ٗ عًِ ا٭قٍٛ(

ُّٛٓا ٗ ايؿ٤ٞ إًؿت يًٓٛط إٔ ايػٝس ايكسض دعٌ ايبشح ٗ سذٸ ١ٝ ايٛٗٛض َٓ

 غبع دٗات:

 ١ٝ ايٛٗٛض.ـ أقٌ سذٸ1

 ـ ؼسٜس َٛنٛع أقاي١ ايٛٗٛض.2

ٚاؿسٜح ٗ ٖصٙ ايٓكط١ عٔ ايٓػب١  .ـ أقاي١ ايٛٗٛض ٚا٭قٍٛ ايًؿ١ٝٛ ا٭خط3٣

نأقاي١ اؿكٝك١ ٚايعُّٛ  ,بٌ أقاي١ ايٛٗٛض ٚغا٥ط ا٭قٍٛ ايًؿ١ٝٛ ا٭خط٣

 ٚاٱط٬م ٚغرلٖا.

ايعاز٠  تٵطٳٕ ايج٬ث١ اييت دٳض يٮضنا١ٝ ايٛٗٛض, ٚؾٝٗا ٜتعطٸـ ايتؿكٌٝ ٗ سذٸ4

ٖٚٞ: ايتؿكٌٝ بٌ إككٛز باٱؾٗاّ ٚغرل إككٛز باٱؾٗاّ, ٚاؾذلاٙ  ,ع٢ً عجٗا

ٔٸ ٔٸ ايٛ  ١ٝ ايٛٗٛض ايكطآْٞ.باـ٬ف أٚ عسّ اؾذلاطُٗا, ٚسذٸ بايٛؾام أٚ عسّ ايٛ

١ٝ ايٛٗٛض عٓس غا٥ط ٌ أضناّْا ض٥ٝػ١ ٗ عح سذٸٖٚٓا ٬ْسٜ إٔ َا نإ ّجِّ

ٗ ايبشح  َٔ فُٛع دٗاتٺ ٌ د١ّٗعًُا٤ ا٭قٍٛ َٓص ظَإ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ قاض ّجِّ

 عٓس ايػٝس ايكسض.

 ـ ايٛٗٛض ايصاتٞ ٚإٛنٛعٞ.5

 ١ٝ قٍٛ ايًػٟٛ.ـ سذٸ6

 ـ إثبات ايٛٗٛض با٫غتس٫ٍ ٚايدلٖإ.7

أخط٣ عٓس  دص قٛض٠ّب ٚاتٸ١ٝ ايٛٗٛض قس تؿعٻٖٚهصا ٬ْسٜ إٔ ايبشح ٗ سذٸ

 أنجط سل٫ّٛ ٚاغتٝعابّا يًُػا٥ٌ ٚاٱؾهايٝات إطتبط١ ب٘. ٚبعباض٠ٺ ,ايكسض ايػٝس

كتًؿ١ عُا نإ  دص َع ايػٝس ايكسض قٛض١ٝ٠ّ ايٛٗٛض قس اتٸأخط٣: إٕ ايبشح ٗ سذٸ

ُٸ ,غا٥سّا  ؿّا, ؾه٬ّ َٚهُّْٛا.ٝٵّا َٚنن

ٖٓ قس  ,ٚخ٬ؾّا ٕٛقـ أغتاشٙ ايػٝس اـ٥ٛٞ ,ا ٬ٜسٜ ٖٓا إٔ ايػٝس ايكسضٚ
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 ;بايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ و ٗ شيو تاض١ٝ٠ّ ايٛٗٛض! ٚقس ُػٻساٍٚ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً أقٌ سذٸ

ٚٵضع٢ً إٔ ا٫غتس٫ٍ بايػرلتٌ ٫ ىًٛ َٔ إؾهاٍ ا .ع١ٝٚأخط٣ بايػرل٠ إتؿطٸ  يسٻ

 ٚإؿاضق١!

ض ايػٝس ايكسض إٔ َٛنٛع ٚٗ َا ٜطتب٘ بتشسٜس َٛنٛع أقاي١ ايٛٗٛض ؾكس قطٻ

ٛٸ ,ٖٛ ايٛٗٛض ايتكسٜك١ٝٞ ايٛٗٛض سذٸ ظا٥سّا عسّ ايعًِ بايكط١ٜٓ إٓؿك١ً,  ,ض٫ٟ ايتك

إٍ إسطاظ َٛنٛع  ك١ً نإ عاد١ٺؾٝٓتر يٓا شيو إٔ اٱْػإ إشا استٌُ ايكط١ٜٓ إتٸ

ٌٕ أٚ غرلٙ, أَا يٛ استٌُ ايكط١ٜٓ إٓؿك١ً ضدع إٍ  أقاي١ ايٛٗٛض ٗ إطتب١ ايػابك١ بأق

ٌٕ  ساد١ٺأقاي١ ايٛٗٛض ابتسا٤ٶ ب٬ ٞٸ إٍ أق  .(41)١ٝ ايٛٗٛضط َٛنٛع سذٸيتٛٗؾ ;طٛي

 :١ٝ ايٛٗٛضٚٗ َكابٌ شيو ٖٓاى اػاٖإ ٗ َٛنٛع سذٸ

ٚٸ عّا يًؿٝذ ا٭ْكاضٟ, سٝح قطٸض إٔ َٛنٛع بٳتٳ ,ل ايٓا٥ٝينيًُشٚك :ٍا٫ػاٙ ا٭

ٚعسّ ايكط١ٜٓ إٓؿك١ً,  ;ايٛٗٛض ايتكسٜكٞ :ُٖا ,ٜٔٵ٤ٳب َٔ دع١ٝ ايٛٗٛض َطٖنسذٸ

 ٫ٚ ٜهؿٞ عسّ ايعًِ. ,َٔ إسطاظ ايعسّ ٬ بٴسٻأٟ عسّ ٚاقع ايكط١ٜٓ إٓؿك١ً, ؾ

١ٝ ايٛٗٛض ٖٛ سٝح قطٸض إٔ َٛنٛع سذٸ ,قؿٗاْٞل اٱيًُشٚك :ٚا٫ػاٙ ايجاْٞ

ٛٸ  ضٟ ظا٥سّا عسّ ايعًِ بايكط١ٜٓ.ايٛٗٛض ايتك

 ا٫ػاٌٖ اٯخطٜٔ.ـ يٓكس ٚبعس إٜهاح ا٫ػاٙ إتبٓٸ٢ تٛٓق

ٚتهٓؿٌ اؿسٜح ؾٝٗا  ,بعس شيو اْتكٌ يًبشح ٗ اؾ١ٗ ايجايج١ َٔ عح ايٛٗٛض

 عٔ ايٓػب١ بٌ أقاي١ ايٛٗٛض ٚغا٥ط ا٭قٍٛ ايًؿ١ٝٛ ا٭خط٣.

ض يبشح إػا٥ٌ ايج٬ث١ إتساٚي١. ٚٗ َا ١ٝ تعطٻٚٗ د١ٗ ايتؿكٌٝ ٗ اؿذٸ

ض ايػٝس ايكسض ؾٗاّ ٚغرل إككٛز باٱؾٗاّ قطٻٜطتب٘ َػأي١ ايتؿكٌٝ بٌ إككٛز باٱ

عسّ ُا١َٝ اؾٛاب إططٚح ٗ َعاؾ١ اٱؾهاي١ٝ, ٚضأ٣ إٔ ا٭سػٔ ٗ َكاّ َعاؾ١ 

اٱؾهاي١ٝ إٔ ْؿطظ ا٫ستُا٫ت ٗ إضاز٠ خ٬ف ايٛاٖط َٔ ايه٬ّ, ٚايتؿتٝـ عٔ 

ِٸ ْٛع١ٝ ٗ ْؿٞ نٌٛ ١ٺْهت١ ناؾؿٝٸ ١ َٔ سٝح ٬َس١ٛ إٔ تًو ايٓهت َٓٗا, ث

 غرل إككٛزٜٔ باٱؾٗاّ أٚ ٫؟ سسٚزٖا ٌٖ ػطٟ ٗ سلٸ

ططح ايػٝس ايكسض  ,أٟ إبطاظ ْهت١ استُاٍ إضاز٠ غرل ايٛاٖط ,ٚٗ ٖصا اجملاٍ

هض عسّ ايؿطم ٖٚهصا اتٸ»ض قا٬ّ٥: ٚبعس عطنٗا ٚبٝإ ايككٛض ؾٝٗا قطٻ .ٔػ١ ٧َٓاؾ

ندل٣  ,ُٗاايٛٗٛض ٗ سٚك ١ٝيتُا١َٝ ْهت١ سذٸ ;بٌ إككٛز باٱؾٗاّ ٚغرلٙ
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 .(42)«ٚقػط٣

ٔٸ ٔٸ ٚأَا ايتؿكٌٝ بٌ ايٛٗٛض ايصٟ ٜٛ ض قا٬ّ٥: غ٬ؾ٘ ؾكس قطٻ غ٬ؾ٘ َٚا ٫ ٜٛ

إٔ ايكشٝض إٔ إٛاضز إصنٛض٠ يٛ ؾطض ٚدٛزٖا ؾإِا تهٕٛ ٗ فاٍ ا٭غطاض  إ٫ٓ»

ايؿدك١ٝ ايته١ٜٝٓٛ ٫ فاٍ ا٭غطاض ايتؿطٜع١ٝ ٚاٱزا١ْ ايعك١ٝ٥٬, أعين باب 

ؾإْ٘ ٗ ٖصا اجملاٍ ٫ ٜؿطٸم ايعك٤٬ بٌ  ;١ٝ ٚايتٓذٝع ٚايتعصٜط بٌ إٛايٞ ٚعبٝسِٖاؿذٸ

ٔٸ ٗ َكاّ َٓاقؿ١ ٖصا ايكٍٛ بأْ٘  &ل ايٓا٥ٝينٔ ٖٓا أؾاز احملٚكَٚ .غ٬ؾ٘ أٚ ٫ َا ٜٛ

ٖٚصا ا٫يتؿات َٓ٘  .٫ إٛي١ٜٛ ,إِا ٜتٸذ٘ ٗ غرل٠ ايعك٤٬ بًشاٚ َكاؿِٗ ايؿدك١ٝ

ٌٷ ٌٕ أْ٘ عاد١ٺ إ٫ٓ ,َت شيو أْ٘ ضَا ٜعذلض عًٝ٘ بٗصا إكساض بإٔ  ;ُٚشٝل إٍ تهُٝ

إٛي١ٜٛ ايتؿطٜع١ٝ أٜهّا إِا تهٕٛ ٬َى ايططٜك١ٝ ١ٝ ايٛٗٛض ٗ باب ا٭غطاض سذٸ

١ٝ ٗ ٖصا ت, َٚع٘ نٝـ ٜٓػذِ إط٬م اؿذٸشٵس ايبٳ٫ إٛنٛع١ٝ ٚايتعبټ ,ٚايهاؾؿ١ٝ

ٚايصٟ ٜهٕٛ ايٛٗٛض ططٜكّا إيٝٗا,  ,اجملاٍ َع عسَ٘ ٗ فاٍ ا٭غطاض ايؿدك١ٝ

 ١ٝ؟ا٫يتعاّ َٛنٛع١ٝ ايٛٗٛض يًشذٸ ٌٖٚ ٖصا إ٫ٓ

م ٗ ْهت١ ايهاؾؿ١ٝ طٵإٍ ايَؿ إٕ ؾصيه١ ايؿطم إصنٛض ضادع١ْ :ٚاؾٛاب

ؾإٕ ٬َى ايهاؾؿ١ٝ ٗ فاٍ ا٭غطاض ايؿدك١ٝ إِا ٜهٕٛ  ;٫ أقًٗا ,ٚايططٜك١ٝ

٫ٚ  ,آخط ٚيٝؼ ي٘ ططفٷ ,ؾدكٞ ٭ٕ ايػطض ؾٝ٘ غطضٷ ;ٖٛ ايهؿـ ايؿدكٞ

ٔٸَٚٔ ٖٓا نإ ايٛٗٛض َتأثِّ .ع٬ق١ ي٘ ب٘ غًبّا أٚ  ,خ٬ؾ٘ ايؿدكٞ ع٢ً طّا بايٛ

 ,ٚايعبس ;إٍٛ :ؾإْ٘ غطض بٌ ططؾٌ ;إهابّا. ٖٚصا غ٬ف باب ا٭غطاض إٛي١ٜٛ

ٚبًشاٚ اٱزا١ْ ٚايتػذٌٝ, ٚٗ ٖصا اجملاٍ ٫ ٜٓاغب إٔ تهٕٛ ايهاؾؿ١ٝ ايؿدك١ٝ 

 ;بٌ إٝعإ ايهاؾؿ١ٝ ايٓٛع١ٝ احملؿ١ٚٛ ٗ ايٛٗٛض ْؿػ٘ ,عٓس ايعبس َج٬ّ َٝعاّْا

غايب إطابك١ ٚاؿؿٜ يًٛاقع ٚ٭غطاض إٍٛ, ؾإٕ ٖصا ٖٛ إٝعإ إٛنٛعٞ باعتباضٙ 

ؾإٕ إٍٛ ايصٟ  ;ثا١ْٝ ٖٚٛ ا٭ٚؾل ٭غطاض إٍٛ َٔ د١ٗٺ ,ز َٔ د١ٗٺإٓاغب ٚاحملسٸ

١ٝ دع٬ّ ٚٚاقعّا إِا هعًٗا بًشاٚ ايتعاسِ اؿؿٛٞ ايٛاقع بٌ إيٝ٘ ٜطدع أَط ٖصٙ اؿذٸ

ٔٸ ,٬َنات أسهاَ٘ ايؿدكٞ يًعبس ٗ َكاّ ؼسٜس َا  ٫ٚ َع٢ٓ ٭ٕ ًٜشٜ ايٛ

 .(43)«ٜهٕٛ أسؿٜ شلا

ّا قاٚي١ ايػٝس ايكسض ٖٚصا إع٢ٓ ٚإزخاٍ َب٢ٓ ايتعاسِ اؿؿٛٞ, ٜٓاغب دسٸ

ٝتٗا سهُّا ٚاٖطّٜا فع٫ّٛ ١ٝ ايٛٗٛض بايػرلتٌ, يتهٕٛ سذٸا٫غتس٫ٍ ع٢ً سذٸ
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 ٬َى ايتعاسِ اؿؿٛٞ.

ض ايػٝس ايكسض إٔ ٖٓاى اػاٌٖ ٗ يٛٗٛض ايكطآْٞ ؾكس قطٻٚبؿإٔ إؾهاي١ٝ ا

١ٝ بعس ا٫عذلاف زع٣ٛ اـطٚز ايتدكٝكٞ عٔ اؿذٸ :أسسُٖاؾإٔ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ: 

كٞ َٔ د١ٗ زع٣ٛ اـطٚز ايتدكټ :ٚايجاْٞ ;ل أقٌ ايٛٗٛض ٗ اٯٜات ايكطآ١ْٝبتشٗك

ِٸخاقٸ إْهاض اْعكاز ٚٗٛض ٗ تًو اٯٜات يٓهاتٺ ٚٸتٛٓق ١. ث  ,ٍـ عٓس ا٫ػاٙ ا٭

 .(44)ْٚاقسّا شلا ْكسّا َػتشهُّا ,َػتعطنّا َػتٓسات٘

١ٝ إطًك١ يًٛٗٛض َٔ سٝح ٚبٗصا ٜهٕٛ ايػٝس ايكسض قس قطٸض اؿذٸ

َٸاٱؾهايٝات ايج٬ث١, نُا قطٻ ١ عًُا٤ أقٍٛ ايؿك٘ ايؿٝعٞ َٓص أٜاّ ايٛسٝس ضٖا عا

 ٢ ّٜٛ ايٓاؽ ٖصا.ايبٗبٗاْٞ ٚستٸ

 

 .خ ايػٝس ايكسض عٔ اؾ١ٗ اـاَػ١ ٗ عح ايٛٗٛضؼت ٖصا ايعٓٛإ ؼسٻ

أخط٣ مل تهٔ  كٕٛ, ٚإِا ططسٛا َػأي١ّٚقس قطٸض إٔ ٖصا ايبشح مل ٜططس٘ احملٚك

ٌٸ دسٜط٠ّ َٔ باب ايتعبٸس أٚ  , ٖٚٞ إٔ أقاي١ اؿكٝك١ٝ ٌٖ تهٕٛ َعتدل٠ّبايبشح إػتك

 .(45)ٗٛض؟َٔ باب أقاي١ ايٛ

١ ٖٛ ٌ ٖصا ايبشح بػبب ٚنٛح إٔ ايٛٗٛض اؿذٸقس ٜهٕٛ عسّ ططم ا٭قٛيٝٸ

ٔٵ .زٕٚ ايصاتٞ ,ايٓٛعٞ إٛنٛعٞ ٌ ؾاٖسّا ٗ شات ايٛقت ؾإٕ ٖصا ايبشح ّجِّ ٚيه

كتًؿ١ ؾه٬ّ  دص قٛض١ٝ٠ّ ايٛٗٛض قس اتٸع٢ً َا قًٓاٙ غابكّا َٔ إٔ ايبشح ٗ سذٸ

ِّإش ايتُٝٝع بٌ ايٛٗٛضٜٔ بٛاغط١ بٝإ عٛاٌَ تؿٗه ;َٚهُّْٛا َع ايػٝس ايكسض  ٌ ن

ٌّ ٚاسسٺ طاز ي٘ نب٘ ع١ًُٝ ايصٟ ٜٴ ,دسّا ٗ تأقٌٝ أزٚات ايبشح ايس٫يٞ َُٓٗا َٗ

ٌٕ ,١خاقٸ ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ بكٛض٠ٺ ّٸ ؾه٬ّ عٔ ؾِٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بؿه  .عا

ٚإطاز بايٛٗٛض »٬ّ٥: ض قاأَا إطاز َٔ ايٛٗٛضٜٔ ايصاتٞ ٚإٛنٛعٞ ؾكس قطٻ

ٌٸ ؾدل, ٚبايٛٗٛض  ؾدٕل ايصاتٞ ايٛٗٛض ايؿدكٞ ايصٟ ٜٓػبل إٍ شٖٔ ن

ُٓ ,ف ٚاحملاٚض٠طٵإٛنٛعٞ ايٛٗٛض ايٓٛعٞ ايصٟ ٜؿذلى ٗ ؾُٗ٘ أبٓا٤ ايعٴ ت ايصٜٔ 

ط بٛطٚؾ٘ ٬َٚبػات٘ ٚغٓذ ثكاؾت٘ أٚ ٭ٕ ايؿدل قس ٜتأثٻ ;ؾٝتِٗ. ُٖٚا قس ىتًؿإطٵعٴ

ككٛم, ٫ ٜؿُٗ٘  ككٛم َع٢ٓٶ ؼٷْٵؾٝشكٌ ٗ شٖٓ٘ ُأ ,غرل شيوَٗٓت٘ أٚ 



 

 االجتهاد والتجديد 

 .(46)«ف ايعاّ عٔ ايًؿٜطٵايعٴ

ٗ إٜكاٍ إطاز َٔ  أنجط زٓق١ّ (ايٛٗٛض ايؿدكٞ ٚايٓٛعٞـ )قس ٜهٕٛ ايتعبرل ب

بُٝٓا  ,يٛنٛح إٔ ايٛٗٛض ايصاتٞ أيكل بايٓعع١ ايٓؿػ١ٝ ;(ايصاتٞ ٚإٛنٛعٞـ )ايتعبرل ب

ٚا٭َط هطٟ ٗ  .ٚيهٓ٘ يٝؼ ْٛعّٝا ,ايؿدكٞ َٛنٛعّٝا قس ٜهٕٛ ايٛٗٛض

 ,ؾكس ٜهٕٛ ؾدكّٝا ْاؾ٦ّا َٔ قطا٥ٔ َٛنٛع١ٝ غرل شات١ٝ ,إٛنٛعٞ نصيو

 عا١َ. ٚيهٓٗا يٝػت ْٛع١ّٝ

 ,َٚٔ ٖٓا ٜعًِ إٔ ايٛٗٛض ايصاتٞ ايؿدكٞ ْػيبٌّ»: أَا خكا٥ل ايٛٗٛضٜٔ

ٚأَا إككٛز  .ٯخط ؾدٕلٚشلصا قس ىتًـ َٔ , َكاّ ثبٛت٘ عٌ َكاّ إثبات٘

ٞٸ عٔ ٚٗٛض  ٭ْ٘ عباض٠ْ ;َكاّ ثبٛت٘ غرل َكاّ إثبات٘ ,ؾٗٛ سكٝك١ َطًك١ ثابت١ بإٛنٛع

ف ٚأبٓا٤ ايًػ١ َٛدب ايكٛاٌْ ايجابت١ عٓسِٖ يًُشاٚض٠, طٵايًؿٜ إؿذلى عٓس أٌٖ ايعٴ

ٕٵ ,١ٖٓٚٞ قٛاٌْ ثابت١ َتعِّ َٚٔ  .َٔ أبٓا٤ ايًػ١بأْ٘ ايٛٗٛض عٓس ايٓٛع  تٳطٵعبٻ ؾ٦تٳ ٚإ

 ,قس ٫ وطظٖا اٱْػإ ,َٛنٛع١ٝ ثابت١ يهْٛ٘ سكٝك١ّ ;ؾٝ٘ ف أْ٘ ٜعكٌ ايؿٓوطٳعٵٓا ٜٴٖٴ

 ؾٝٗا. ٚقس ٜؿٓو

ط بٛطٚؾ٘ ٗ غرل إتأثِّطٵنُا عٓس اٱْػإ ايعٴ ,ٚايٛٗٛضإ قس ٜتطابكإ

ٚشيو إَا  ;ؾٝدط٧ ايٛٗٛض ايصاتٞ ايؿدكٞ ايٛٗٛض إٛنٛعٞ ,ٚقس ىتًؿإ ;اـاق١

طٙ بؿ٪ْٚ٘ أٚ يتأثټ ;يعسّ اغتٝعاب شيو ايؿدل يتُاّ ْهات ايًػ١ ٚقٛاٌْ احملاٚض٠

ايؿدك١ٝ ٗ َكاّ ا٫ْػبام َٔ ايًؿٜ إٍ إع٢ٓ. َٚٛنٛع أقاي١ ايٛٗٛض ٫ ٜٓبػٞ 

١ٝ ايٛٗٛض ٬َى ايططٜك١ٝ ٭ٕ سذٸ ;٫ ايصاتٞ ,اٱؾهاٍ ٗ أْ٘ ايٛٗٛض إٛنٛعٞ

ؾ٘, َٚٔ ايٛانض إٔ ٚاٖط طٵِ ٗ َتابع١ قٛاٌْ يػت٘ ٚعٴتهًٚٚناؾؿ١ٝ ٚٗٛض ساٍ إ

ّٸطٵساي٘ َتابع١ ايعٴ  ٕؼْٵايكا٥ِ ع٢ً أغاؽ ُأ ,يًػاَع ٫ ايعطف اـامٸ ,ف إؿذلى ايعا

ٞٸ . ٖٚصٙ اـكا٥ل (47)«ٖٚصا ٚانضٷ .ِ عاز٫ٚ٠ّ ٜعًِ ب٘ إتهًٚ ,ٚشاتٞ ىتل ب٘ ؾدك

ٌٸ ايٛٗٛض ـ )َٔ ايٛٗٛضٜٔ تٓاغب َا قًٓاٙ غابكّا َٔ أضدش١ٝ ايتعبرل ب ٚاسسٺ يه

 , نُا ٫ ىؿ٢.(ايؿدكٞ ٚايٓٛعٞ

ض نٝؿ١ٝ إسطاظ ايٛٗٛض إٛنٛعٞ بٛاغط١ ططٜكٌ, تعطٻإٍ ض ٚبعس إٔ تعطٻ

ُٸ إؾهاي١ٝٺإٍ  ض ١ تطتب٘ بكطا٠٤ ايٓكٛم ٚايتأٌٜٚ َٚعطؾ١ َكاقس اـطاب, ؾكطٻَٗ

 ;٫ ٚقٛي٘ ,ا ايٛٗٛض إٛنٛعٞ ٗ ظَإ قسٚض ايه٬ّ ٚايٓلٸ١ٝ َٛنٛعٗإٔ اؿذٸ
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ٌٷ ,س١ٜإٔ أقاي١ ايٛٗٛض يٝػت تعبټ»ٚايٓهت١ ٗ شيو:  عك٬ْٞ َبين ع٢ً  بٌ أق

ِ ٗ ايهؿـ عٔ َطاَ٘, َٚٔ ايٛانض إٔ ٚاٖط ساي٘ ؼهِٝ ٚاٖط ساٍ إتهًٓ

 .(48)«٫ اييت غٛف تٓؿأ ٗ إػتكبٌ ,ف ٚايًػ١ إعاقط٠ يعَاْ٘طٵٟ ٚؾل أغايٝب ايعٴطٵاَؾ

 .١ إسطاظ ايٛٗٛض ٗ ظَإ ايكسٚضَٔ ٖٓا تٴططح إؾهاي١ٝ نٝؿٝٸٚ

كٌ َٔ عًُا٤ ا٭قٍٛ ايصٜٔ عاؾٛا ٖٓا ىتًـ ايػٝس ايكسض عٔ غا٥ط احملٚكٚ

ٌٕ ُټٚقس ٜٴ ,طٚا عٓ٘ بأقاي١ عسّ ايٓكٌعبٻ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ بأق ْٛ٘ با٫غتكشاب ػ

ٜط٣ ايػٝس ايكسض إٔ ٖصا ا٭قٌ يٝؼ َػتؿازّا َٔ زيٌٝ ا٫غتكشاب بُٝٓا  .ايكٗكطا٥ٞ

إػبٛم بايعًِ,  ّا يتشسٜس إٛقـ ايعًُٞ ٗ ساي١ ايؿٓوٌ أق٬ّ عًُّٝا ؾطعٝٸايصٟ ّجِّ

ٚإِا ٖٛ َؿاز ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬, ٜٚطًل عًٝ٘ تػ١ُٝ أقاي١ ايجبات ٗ ايٛٗٛضات, ٖٚٛ 

ٌٷ يٮٚناع ايًػ١ٜٛ ٚايٛٗٛضات ايػٝاق١ٝ ايذلنٝب١ٝ غرل ايٛنع١ٝ أٜهّا. ٚقس أبطظ  ؾاَ

ب اؿكٝك١ ػٳْٚهت١ ٖصٙ ايػرل٠ ٬َٚنٗا َع» ض قا٬ّ٥:ايٓهت١ ٗ ٖصا ا٭قٌ ؾكطٻ

ٌٸإعٝح  ,ض٠ ٚقٛع ايٓكٌ ٚايتػٝرل ٚبط٦ْ٘ٴسٵ ٕٕ ٕ ن ب خدلت٘ غايبّا ٫ ػٳٗ َعطٵعٴ إْػا

ٌٸ ;ايًػ١ٜط٣ تػٝرلّا قػٛغّا ٗ  ٣ شيو إٍ , ؾأزٸؾطزٺ ٭ٕ عُط ايًػ١ أطٍٛ َٔ عُط ن

ٌٸ ع٢ً خ٬ف ايطبع ٚايعاز٠, ٚس٦ٓٝصٺ إَا إٔ ٜؿذلض إٔ  ٜط٣ إٔ ايتػٝرل سازث١ْ ؾطزٺ إٔ ن

ا٭قشاب قس ايتؿتٛا إٍ استُاٍ ايٓكٌ ٚايتػٝرل ٗ ايٛٗٛضات ايػابك١ ع٢ً ظَاِْٗ 

ِْٗ غؿًٛا عٔ ٖصا ا٫ستُاٍ بإطٸ٠ ٚعًُٛا أٚ أ ;ا أقاي١ ايٛٗٛضٚٵقسٚضّا َٚع شيو أدطٳ

ٚٸ ١ٝ أقاي١ ايجبات ٍ ٜهٕٛ بٓؿػ٘ زي٬ّٝ ع٢ً سذٸَا ٜؿُْٗٛ٘ َٔ ايٛٗٛضات. ؾع٢ً ا٭

نِٗ يتؿٜٛت أغطاض ايؿاضع ٚع٢ً ايجاْٞ ؾٓؿؼ ايػؿ١ً ٗ َجٌ ٖصا إٛنٛع تعطِّ ;ؾطعّا

ٌٷٜ٘ ٚعسّ تكسٸ ×إعكّٛ , ؾػهٛتٴ١ّيٛ مل تهٔ أقاي١ ايجبات سذٸ  ٱيؿاتِٗ زيٝ

ع٢ً إَها٤ ٖصٙ ايططٜك١, ٚنؿا١ٜ ايٛٗٛض ايصٟ ٜؿُٗ٘ اٱْػإ ٗ ظَاْ٘ ٗ تؿدٝل 

 .(49)«ايٛٗٛض إٛنٛعٞ إعاقط يكسٚض ايه٬ّ

ٜٳ ض٠ ٚقٛع ايتػٝرل ٗ ايًػ١ َٔ ْٴسٵ &عٓا ايكبٍٛ َا شنطٙ ايػٝس ايكسضػٳ٫ 

ْكٛم ٚنًُات ٭ع٬ّ  طٜ قػٛؽ, ؾه٬ّ عٔ تٛٗؾ٬سٳَٴ ٚبط٦٘, بٌ ايتػٝرل أَطٷ

َٔ َٛاضز ايًػ١, ٚس٦ٓٝصٺ ٌٖ ٜبك٢  أٚ نجرٕل س ٚقٛع ايتػٝرل ٗ غايبٺايًػ١ ٚغرلِٖ ت٪ٚن

 يتذطٟ؟ ٭قاي١ ايجبات َٛنٛعٷ

ض ايػٝس ايكسض ٚ٭ٕ ايًػٟٛ قس ٜػِٗ ٗ ؼكٝل ٚتعٌٝ قػط٣ ايٛٗٛض تعطٻ



 

 االجتهاد والتجديد 

ٗٛض با٫غتس٫ٍ ١ٝ قٍٛ ايًػٟٛ, ٚبعس شيو تٓاٍٚ إثبات ايٛيتشكٝل اؿاٍ ٗ سذٸ

 ٚايدلٖإ.

ض ٱؾهاي١ٝ إزخاٍ ايبشٛخ ا٫غتس٫ي١ٝ ايدلٖا١ْٝ ٗ ٖٚٛ ٗ ٖصا ايعٓٛإ تعطٻ

ٗ, ٫ طٵف ٚايٛدسإ ايعٴطٵإٍ ايعٴ ؾ١ٝ ضادع١ّطٵعٴ بطغِ نْٛ٘ َػأي١ّ ,عح ايٛٗٛض

ٚٸػٳعتدل ايػٝس ايكسض َعٜٚٴ .ايكٓاع١ ٚايدلٖإ َٳب َتابعتٓا احملسٚز٠ أ شلصٙ ض تعطٻ ٔٵٍ 

ٚقس زاؾع ؾٝ٘ عٔ اغتدساّ ايكٓاع١ ايدلٖا١ْٝ ٗ عٛخ  .اٱؾهاي١ٝ ٗ أعاخ ايٛٗٛض

غٛا٤ ٗ إثبات أقٌ ايٛٗٛض, أٚ ٗ إثبات قػطاٙ, أٚ إثبات خكٛق١ٝ ؾٝ٘, أٚ  ,ايًػ١

١ٝ. ٚقس يهٞ ٜكتٓل ايٛٗٛض ايٓٗا٥ٞ ايصٟ عًٝ٘ َساض اؿذٸ ;ٗ ايتٓػٝل بٌ ايٛٛاٖط

شيو إٔ هعٌ َٔ عح ايٛٗٛض عجّا َٓهبطّا ٫ ىهع يًُعاز ساٍٚ ايػٝس ايكسض ٗ 

 ايؿدكٞ ٚايسعا٣ٚ غرل إدل١ٖٓ.

 

١ٝ ايٛٗٛض ٚايؿِٗ ٗ أضٚق١ عًِ أقٍٛ تاضى١ٝ يًبشح ٗ سذٸ غاؾطْا ٗ َتابع١ٺ

٢ أبطظ أع٬ّ َسضغ١ ٚقًٓا ٗ ٖصا إهُاض ٚستٸ ـٺايؿك٘ ايؿٝعٞ, بس٤ّا َٔ أقسّ َكٓٻ

َٸٚقس اتٸ .ايٓذـ اؿسٜج١ ١ ٚا٭غاغ١ٝ هشت يٓا ٗ ن٤ٛ ٖصٙ إتابع١ اـطٛٙ ايعا

ٚخٓطٗا ايبٝاْٞ قعٛزّا ْٚع٫ّٚ. ّٚهٓٓا ٗ خا١ُ َطاف  ,١ٝ ايٛٗٛضيًبشح ٗ سذٸ

ٗ فُٛع١  ط َٔ ٬َسٛاتٺتابعتٓا ايتاضى١ٝ إٔ ْهع تًو اـطٛٙ ٚا٬َٕض َٚا تٖٛؾَ

 ْكاٙ:

ٕٕ ,١ٝ ايٛٗٛضـ عح ا٭قٛيٕٝٛ سذٸ1 شلسف  ;غٛا٤ بعٓٛاْٗا ايٛانض أٚ بػرل عٓٛا

أغاغ١ٝ ٗ ؾِٗ َسايٌٝ اـطابات ايؿطع١ٝ ٗ ع١ًُٝ  قاعس٠ٺإٍ ٌ ٗ ايطنٕٛ ٜتُجٻ

ؾاؿسٜح  ١, ٚٗ غا٥ط ا٫غتٓباطات ٗ أضدا٤ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ خاقٸ

٘ بكٛاعس ايًػ١ ٚايس٫ي١ ١ ؾِٗ ايٓكٛم إٓهبٝعٔ سذٸ ١ٝ ايٛٗٛض سسٜحٷعٔ سذٸ

 ٚايعك٤٬.

ٝٸ١ٝ ايٛٗٛض ٚٚدٛب ايتعٌٜٛ عًٝ٘ عٓس َتكسِّـ نإ ايبشح ٗ سذٸ2 ٞ َٞ أقٛي

ٕٵ ;٦ّاعجّا ابتسا٥ّٝا ْٝ ,٢١ بعٚؽ َسضغ١ اؿًَٓٔ ظَإ ايؿٝذ إؿٝس ٚستٸ ,ايؿٝع١ ع٢ً  إ

ِٸ ٕٵ ;َػت٣ٛ ايه ب ػٳٚايِّخ بًػ١ ا٭ضقاّ ّٚهٓٓا إٔ ْتشسٸ .ـٝٵع٢ً َػت٣ٛ ايَه ٚإ
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١ٝ ايٛٗٛض ٗ َسضغ١ % َٔ أعاخ سذٸ10ٌ عج٘ ٗ تًو اؿكب١ ٫ ٜؿٚه ض إٔ َا متٸيٓكطِّ

ٛټ .ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ َٚسضغ١ ايٓذـ اؿسٜج١ ِٸ ضٷٖٚٛ تط  .٫ؾت َٚٗ

١ٝ َكطًض سذٸ ايػابك١ـ مل ٜتساٍٚ ٗ تًو اؿكب١ إؿاض إيٝٗا ٗ ايٓكط١ 3

ٚإِا ايطادض إٔ ٖصا إكطًض  .١ً١ َسضغ١ اؿًٓا َتُجِّايٛٗٛض, ٫ٚ ٗ ايؿذل٠ اي٬سك١ شل

ٌٸ َسضغ١ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ.  ٚبٗصا ايذلنٝب َٔ تطن١ ايٓعاع ا٭خباضٟ ا٭قٛيٞ ٗ ٚ

ٚٸػٳَٚع ٚٗط ؾٝٗا ٖصا إكطًض  ٍ ؾذل٠ٺب َا ٚدسْاٙ ٗ ْكٛم أع٬ّ أقٍٛ ايؿك٘ ؾإٕ أ

ُٸنإ عٓس قاسب ٖسا١ٜ إػذلؾسٜٔ ٚاحملٓك  .ٞل ايك

ٝٸـ عًٍٛ َسضغ١ اؿ4ًٓ ٛټ١ بؿكٗا٥ٗا ٚأقٛي ًَشٛٚ ع٢ً َػأي١  ضٷٝٗا مل ٜططأ تط

َػأي١ سذ١ٝ ايٛٗٛض  تٵل ايػابل ع٢ً ساي٘, أعين بكٝٳػٳايٓٻ ١ٝ ايٛٗٛض, ٚإِا اغتُطٸسذٸ

ٕٸ .ع٢ً بػاطتٗا إعٗٛز٠  َطدعٝٸ١ عتدلٚاايباسجٌ ٚا٭ع٬ّ ٗ تًو إطس١ً ا ؾهأ

ِٸايٛٗٛض ٗ ؾِٗ َطاز إتهًٚ ُٻ ِ أَطّا َػًُّٓا, ث كٛا ٗ عجٗا ٚتٓاٍٚ بعس شيو مل ٜتع

ٌٸ َٔ أ ;غا٥ط أططاؾٗا  يٲؾهاٍ ٚاٱثاض٠. ض٠ ٚقٛع إػأي١ ق٬٘سٵغباب شيو ْٴٚيع

َٚا ططس٘ َٔ  ,بازٟآغذلؼ ا٭خباض١ٜ اؿسٜج١ قُس أٌَ اٱـ َذ٤ٞ َ٪غ5ِّ

َٔ ايؿذل٠  ١ّأنجط سٜٝٛٸ ١ٝ ايٛٗٛض قٛض٠ّدص ايبشح ٗ سذٸاتٸ ,ٚإثاضاتٺ إؾهايٝاتٺ

اييت ططسٗا  ,١ٝ ايٛٗٛض ايكطآْٞؾكس أغُٗت إؾهاي١ٝ سذٸ .ايػابك١ عًٝٗا

دصت َٛقعّا ١ٝ ايٛٗٛض, سٝح اتٸبؿتض باب اؿ١ٜٛٝ ٚايتطٜٛط يبشح سذٸ ,بازٟآغذلاٱ

ِٸِنثابتّا نطٴ ض ي٘ ٗ إػأي١, ٜؿطض ع٢ً ايباسجٌ ٗ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ ايتعطټ ٕٔ َٗ

ـٺ شادٚاتٸ  َٓ٘. َٛق

ٚٸُط, َٓٗا أٚ َا ٖٛ قطٜبٷ ,ـ ٗ ٖصٙ اؿكب١ بايتشسٜس6  ٍ َطٸ٠ٺطست ٭

أقٌ  زٕٚ إٔ ُؼٸ ,١ٝ ايٛٗٛض ٚتؿاقًٝٗاتطتب٘ ببعض دٛاْب سذٸ إؾهايٝاتٷ

ُٸططس٘ احملٓك ٚقس نإ َٔ ١ًْ تًو اٱؾهايٝات َا .١ٝاؿذٸ ٞ َٔ تؿكٌٝ بٌ ل ايك

إككٛز  ١ٝ ٚٗٛض اـطاب ٗ سلٸإككٛز باٱؾٗاّ ٚغرل إككٛز باٱؾٗاّ, ؾكاٍ عذٸ

قاؿ١  باٱؾٗاّ زٕٚ غرل إككٛز ب٘, ؾ٬ ٜهٕٛ ٚٗٛض اـطاب بايٓػب١ إيٝ٘ َطدع١ّٝ

 تٵَٳتكسٻ ,ضاتدلِّفُٛع١ َإٍ ِ, َػتٓسّا ٗ ططس٘ شلصٙ اٱؾهاي١ٝ ٕعطؾ١ َطاز إتهًٚ

 اٱؾاض٠ إيٝٗا.

ٛٸ بػبب ططسٗا  ;٠ٺٚقس ؾطنت ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ ْؿػٗا ع٢ً ايبشح ا٭قٛيٞ بك
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ُٸناحملٓك ل ؾصٌٛ قٚكبٳَٔ قٹ ز٫٫ت اـطاب ايؿطعٞ َٔ  ٚ٭ْٗا ُؼٸ ;ٞ َٔ د١ٗٺل ايك

ثابتّا ٗ ضٚام  دصت ق٬٘غرل إعاقطٜٔ يعَإ ايكسٚض, ؾاتٸإٍ بايٓػب١  ١ٺٓٸٚغٴ نتابٺ

ِٸ ِٕٔن١ٝ ايٛٗٛض نطٴسذٸ . ع٢ً إٔ بصٚض ٖصٙ ْٚكسٺ ١ٜٺ, تعاٌَ َع٘ أع٬ّ ا٭قٍٛ ظسٸَٗ

عٓسَا  ,اٱؾهاي١ٝ تطدع بايتشسٜس إٍ ايؿٝذ سػٔ ظٜٔ ايسٜٔ ايعاًَٞ ٚنتاب٘ إعامل

ٕٵؼسٻ أعُل َع  دصت قٛض٠ّاتٸ خ عٔ عسّ سلٍٛ اـطاب يػرل إؿاؾٌٗ ٚإعسٌَٚ, ٚإ

ُٸاحملٓك  ٞ.ل ايك

١ ٚٗ اؿكب١ ايع١َٝٓ ايػابك١ ٝت٘ ٗ َسضغ١ اؿًٓـ نإ ايبشح ٗ ايٛٗٛض ٚسذٸ7

عًٝٗا خايّٝا َٔ أعاخ ايٛٗٛض ايصاتٞ ٚإٛنٛعٞ )ايؿدكٞ ٚايٓٛعٞ(, َٚٔ غا٥ط 

ٔٸ ,ا٭عاخ ا٭خط٣ بايٛؾام  نايتؿكٌٝ بٌ إؿاؾٌٗ ٚغرل إؿاؾٌٗ, ٚاؾذلاٙ ايٛ

ٔٸ باـ٬ف ٚعسّ اؾذلاط٘, ٚإؾهاي١ٝ ايٛٗٛض ايكطآْٞ. ٖٚصٙ  ٚعسَ٘, ٚبعسّ ايٛ

ٛٸايٓكط١ بايتشسٜس ت٪ٚن بازٟ َٔ ايػٓس ايتاضىٞ ٗ ايعكط آغذلإؾهاي١ٝ اٱ س يٓا خً

ُٸ ك١ً بعَإ ٚأقشابِٗ, ٚأْٗا ع٢ً خ٬ف ايػرل٠ إتٸ ^١ايكطٜب َٔ عكط ا٭٥

ُٸ  .^١ا٭٥

ٌٕسذٸ ـ يكس ؾٗست أعاخ8 ؾه٬ّ عٔ أعاخ عًِ  ,خامٸ ١ٝ ايٛٗٛض بؿه

ٌٸ ٛټا٭قٍٛ نه ُٸكت أعاخ  ;ضّا ٫ؾتّا َع َسضغ١ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ٚت٬َٝصٙ, تط إش تع

ٌٕسذٸ ١ ْكسٜٸ ز٠ بطٕٚحطت ع٢ً َكاضب١ اٱؾهايٝات إتعسٸ٫ؾت, ٚتٖٛؾ ١ٝ ايٛٗٛض بؿه

٢ َسضغ١ اؿاٍ ستٸ ٚاغتُطٸ .ٚايعكًٞ بايٓكًٞ ,ٍ بايدل١ٖٓسٳاختً٘ ؾٝٗا اَؾ ,عاي١ٝ

ل اـطاغاْٞ )ايٓا٥ٝين, با٭ع٬ّ ايج٬ث١ َٔ ت٬َص٠ احملٚك ١ًَّتُجِّ ,ايٓذـ اؿسٜج١

ضِٓٗ اهلل  ,ايكسضٚاـ٥ٛٞ  ٜٔايػٝس :ٌُ َٔ بعسًَِٖقؿٗاْٞ(, ٚايعٳايعطاقٞ, اٱ

 ْٝعّا.

ٝت٘ ٗٛض ٚسذٸبٝإ ايٛد٘ ايتعًًٝٞ ٚاؿٝج١ٝ ايتع١ًًٝٝ يٮخص بايٛ ـ ٗ َا ىلٸ9

ٚٸ ٌ ن٬َ٘ ٗ نتاب إش ّجِّ ;َع ايػٝس إطته٢ عًِ اشلس٣ ٍ قاٚي١ٺؾكس ؾٗسْا أ

ٚٸ ٗ  داش ايٛٗٛض َطدع١ّٝط ع٢ً بٝإ اؿٝج١ٝ ايتع١ًًٝٝ ٫تٸبٌ أٜسٜٓا ٜتٖٛؾ ٍ ْلٛايصضٜع١ أ

 ْهت١ٺإٍ ٚقس ناْت تًو احملاٚي١ تػتٓس  .ِتؿػرل اـطاب ٚؾُٗ٘ ٚبٝإ َطاز إتهًٚ

ٜكاٍ إعاْٞ ٚاحملت٣ٛ ايساخًٞ إٗ تبًٝؼ ٚ ش ا٭يؿاٚ ٚاغط١ّادٚاتٸ ,١ ٗ ايٛنععك٥٬ٝٸ

 يٲْػإ.
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ِٸ َٳ ;١ٝ ايٛٗٛضؾٗسْا تصبصبّا ٗ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً سذٸ ث اغتسٍ بػرل٠  ٔٵؾبٌ 

َٳ ٔٵ ٔٵايعك٤٬, إٍ  َٳ ب ا٫غتس٫ٍ َٔ ايػرلتٌ ضٖن اغتسٍ باٱْاع, ٚايطٚاٜات, ٚإٍ 

َٳٝعٚإتؿطِّ ايعك١ٝ٥٬ ١ٝ ايٛٗٛض ٚايعٌُ ب٘ َٔ َػا٥ٌ أخطز ايبشح ٗ سذٸ ٔٵ١, ٚإٍ 

عًِ أقٍٛ ايؿك٘ اييت ٜبشح ؾٝٗا عٔ ايسي١ًٝٝ, ٚاعتدلٖا َٔ أقٍٛ قٝاّ ا٫دتُاع 

 اٱْػاْٞ.

ّٸ10 ١ٝ ايٛٗٛض َٔ ظَإ اْبجام َسضغ١ ايٛسٝس ٗ عح سذٸ ـ إٕ ايطابع ايعا

١ ١ٝ كتكٸٖٞ: ٌٖ اؿذٸ ,يٛٗٛض ٗ أضنإ ث٬ث١ٌ ٗ تٓاٍٚ عح اايبٗبٗاْٞ ٜتُجٻ

ٔٸبإككٛز باٱؾٗاّ أٚ ؾا١ًَ يػرل إككٛز باٱؾٗاّ؟ ٌٖٚ اؿذٸ  ١ٝ َؿطٚط١ بايٛ

ٔٸ يًٛٗٛض ايكطآْٞ أٚ ٫؟ ٚا٫ػاٙ  ١ٝ ؾا١ًَْباـ٬ف أٚ ٫؟ ٌٖٚ اؿذٸ بايٛؾام ٚبعسّ ايٛ

ّٸ  ,٢ ّٜٛ ايٓاؽ ٖصآَص ظَإ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ٚستٸ ,يًباسجٌ ٗ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ ايعا

ِٸ٭ضنإ ايج٬ث١ ب٬ ؾطٕمإٍ ا١ٝ إطًك١ يًٛٗٛض بايٓػب١ س اؿذٸٜ٪ٚن دا٤ ايػٝس  . ث

ٗ عح  ايؿٗٝس ايكسض ٚدعٌ ا٭ضنإ ايج٬ث١ ٗ عح ايٛٗٛض د١ّٗ َٔ فُٛع دٗاتٺ

 ّ.نُا تكسٻ ,ايٛٗٛض

ط٠ عهِ إتابع١ ايتاضى١ٝ, ٚؾكّا يًُعطٝات إتٛٚؾ ,ضٙ اػاٙ عجٓاـ إٕ َا ٜكط11ِّ

ٛٸ ٚضغِ ط عًٝ٘ ايبشح ٗ ض ايهبرل ٚايٓهر ايصٟ تٖٛؾَا ٜعذلف ب٘ َٔ ايكؿعات ٚايتط

١ ْٛاقل ؼتاز إٍ إٔ مثٸ ٗ َسضغ١ ايٓذـ اؿسٜج١, إ٫ٓ ٫ غٝٻُا١ٝٚ ايٛٗٛض, سذٸ

ُٸ .ا٫غتهُاٍ ٌٸ َٔ أٖ َػتٜٛات اـطاب ٚايؿطظ بٝٓٗا,  ط ع٢ً زضاغ١عسّ ايتٛٗؾ :ٗاٚيع

ؾاـطاب ايؿؿاٖٞ إباؾط ىتًـ عٔ اـطاب ايتشطٜطٟ, ٫ٚ ّهٔ ايتعاٌَ َعُٗا 

ٕٕ  ,ك١ً ٚإٓؿك١ًٗ َا ٜطتب٘ بأعاخ ايكطا٥ٔ إتٸ ٫ غٝٻُا٬َٚٚى ٚاسس,  َٝعا

 ٚاستُاٍ قط١ٜٝٓ إٛدٛز. ,ٚاستُاٍ ٚدٛز ايكط١ٜٓ

ايبشح ا٭قٛيٞ ٗ ايس٫ي١ ٚايٛٗٛض ٚايؿِٗ َٚٔ ١ًْ ايٓٛاقل نصيو اؾتكاز 

يطٚح ايبشح إكاضٕ ٚايت٬قٞ َع ايسضاغات اؿسٜج١ ايٓانذ١ ٗ ايتأٌٜٚ ٚاشلطَٓٝٛطٝكا 

ٚؾًػؿ١ ايًػ١ ٚا٭يػٓٝات, َٚكاضب١ َطتهعاتٗا إعطؾ١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ, ٚزضاغ١ ْٛطٜاتٗا 

ُاغه١, َجُط٠, ُعز َتها١ًَ َت يًدطٚز بكٛض٠ٺ ;إدتًؿ١ ٗ اػاٖاتٗا ا٭غاغ١ٝ

 .بٌ ا٭قاي١ ٚإعاقط٠, ٚتٓطًل َٔ عُل ايتاضٜذ يتعاْل ضٚح اؿساث١
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ّٗة ُوكاَزٌةدزاسٌة   فكّ
 

 

ُٸ ٫بت٤٬  , ٚٚقٛع٘ ق١ٝ٬٘ ٖصا إٛنٛع َٔ ايٓاسٝتٌ ايٓٛط١ٜ ٚايع١ًُٝضغِ أٖ

ٕٸ أغًب ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ مل ٜٴؿطزٚٙ بايبشح, ٚإْٸُا تعطٻ إهًٓؿٌ, إ٫ٓ نٛا يبعض أ

نٛا يبعهٗا اٯخط ٗ ٚأْٛاع٘, ٚتعطٻَػا٥ً٘ ع٢ً ٖاَـ ايبشح سٍٛ نٝؿ١ٝ ايتٛضٜح 

ٕٸ ايؿك٘ ايػٓٸٞ ِّٓؿٛا َع ايؿك٘ ايػټعح ايتعكٝب, ٚمل ٜتٖٛق طٝٸات ٞ نجرلّا. ؾُٝا ْط٣ أ

ٌٕقس تعطٻ ٌٸ  ض ي٘ بؿه ٕٵ ,َٛغٸعَٚػتك انتؿ٢ باٱؾاض٠ ايعابط٠ اٍ َٛقـ ايؿك٘  ٚإ

ٕٸ اـ٬ف اؿازٸ بٌ اٱَا١َٝ ٚأٌٖ ايػٓٸ١ ٜك تهٞ َطادع١ أزٓي١ ن٬ اٱَاَٞ. نُا أ

ٖٚصا ٚانش١ بٗصا ايؿإٔ.  َٔ أدٌ اـطٚز بٓتٝذ١ٺ ;ٚإٛاظ١ْ بٝٓٗا ,ايططؾٌ ٚتكُٝٝٗا

ـٸ ٗ ٖصٙ إػأي١ بكٛض٠ٺ َا  َؿكٸ١ً َٚكاض١ْ. اغتسع٢ ؾتض إً

ٗ ايبس٤ ٜٓبػٞ ؼسٜس َٛاضز إَهإ ايطزٸ, ؾٓكٍٛ: سُٝٓا ٜهٕٛ ايٛضث١ نًِٓٗ 

 ؾًصيو ث٬خ قٛض: ,ذلن١ عًُِٝٗٚأضٜس تكػِٝ اي ,شٟٚ ؾطٚض

ُٸ٢ بايؿطٜه١ ايعازي١. .: نٕٛ ايؿطٚض ٚايذلن١ َتػاٌٍٜٚٚا٭  ٖٚصا َا ٜٴػ

ُٸ٢ بايؿطٜه١ ايعا١ً٥. .: نٕٛ ايؿطٚض أنجط َٔ ايذلن١ايجا١ْٝ  ٖٚصا َا ٜٴػ

ٌٸ َٔ ايذلن١ايجايج١ ُٸ٢ بايؿطٜه١ ايكاقط٠ أٚ  .: نٕٛ ايؿطٚض أق ٖٚصا َا ٜٴػ

 ايٓاقك١ أٚ ايعاشي١. َٚٛنٛع ايطزٸ ٖٛ ايكٛض٠ ا٭خرل٠.

 

ٛٵبٝإ ايطزٸ ٚؾطظٙ عٔ غرلٙ َٔ اؿا٫ت بكٛي٘  يكس ساٍٚ بعضٷ ٍ, بأْٸ٘ ْكٝض ايعٳ

                                           
|
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ُٸ١; َعًٚإبٌ ْػب٘ ايٟٓٛٚ  ٕٸ ايطزٸ ٜٓكل ايػٗاّ عٔ غٍٗ ا٭٥ ٛٵ٬ّ بأ ٍ اّ إػأي١, ٚايعٳ

 .(1)ٜعٜس عًٝٗا

ٛٵط عٓ٘ آخط ٚعبٻ ٛٵبأْٸ٘ نسٸ ايعٳ ٍ تٓكل غٗاّ شٟٚ ايؿطٚض ٜٚعزاز ٍ; ٭ْٸ٘ ٗ ايعٳ

 .(2)أقٌ إػأي١, ٚٗ ايطزٸ تعزاز ايػٗاّ ٜٚٓكل أقٌ إػأي١

 

ٛٵ1 ٕٸ ايطزٸ ْكٝض ايعٳ ٚٸٍ بأ ٛٵْٸ٘ نسٸ أ ٚايكشٝضٴ .ٍـ يكس ٚضز ٗ ايتعبرل ا٭ ٍ, ٫ ايعٳ

ٕٸ عسّ ايٓكٝك١  ٕٸ عسّ ايعٜاز٠ ٜكسم َع ايٓكٝك١ َٚع إػاٚا٠, نُا أ ْكٝه٘; ٭

نُا ٗ َٛضز  ,ٜكسم َع ايعٜاز٠ ٚإػاٚا٠, ٚيصا ٜكضٸ اضتؿاع ايعٜاز٠ ٚايٓكٝك١ َعّا

ٕٸ ايٓكٝهٌ ٫  ُٸا٠ بايعازي١, ٗ سٌ أ إػاٚا٠, نُػاٚا٠ ايػٗاّ يًذلن١, ٖٚٞ إػ

 ٍ ايتعبرل بايهسٸ.إَٚٔ ٖٓا عسٍ ايجاْٞ عٔ ايتعبرل بايٓكٝض  .١ٜطتؿعإ ايبتٸهتُعإ ٫ٚ 

ٚٸٍ ايجاْٞ يٝػا َٔ تعطٜـ ايطزٸ ٗ ؾ٤ٞٺ2 ٕٸ ن٬ ايتعبرلٜٔ ا٭ , ٚإْٸُا ُٖا بٝإ ـ إ

هض عسّ زٓق١ قاسب ايتعبرل ايجاْٞ عٓسَا ك٘, ٫ بٝإ ؿكٝكت٘. ٚبصيو ٜتٸٕٛضز ؼٗك

 .(3)ٕع٢ٓ ا٫قط٬سٞأٚضزٙ ٚاقؿّا ي٘ بأْٸ٘ ا

ِٵٖصا,  ٝٴعًَ ٕٸ ٖصا إكساض ايعا٥س عٔ ايؿطٚض ي٘ ث٬خ سا٫ت: ٚي  أ

َٳٍٚا٭ ب َا ػٳٚيٞ ا٭ضساّ َعأْج٢, ٖٚٞ طبك١ أٜتكٌ بإٝٸت ب ٔٵ: إشا نإ مثٸ١ 

 بٌ ؾكٗا٤ ايػٓٸ١. ٖٛ إكطًض ٗ ايؿك٘ ايػٓٸٞ. ٖٚصٙ اؿاي١ ؾٝٗا اخت٬فٷ

ب اقط٬ح ايؿك٘ ايػٓٸٞ. ٚقس ٚقع ؾٝ٘ ػٳَع عاقبٷ: إشا نإ مثٸ١ ايجا١ْٝ

 ٚتؿكٌٝ. اخت٬فٷ

ـ غ٣ٛ أٌٖ  ٫ٚ عاقبٷ ,ـ ٫ َٔ شٟٚ ا٭ضساّ : إشا مل ٜهٔ مثٸ١ ٚاضخٷايجايج١

ُٸ٢ بايطزٸٖٚصا ٖٛ  .ِٝٗزٸ عًطٳٗصا ايعا٥س ٜٴؾ ,ايؿطٚض ُٕػ ٖصا  ز عج٘ ٖٓا.صٟ ٜٴطاايٚ ,ا

 ب ايؿك٘ ايػٓٸٞ.ػٳَع

َٸا َع ٜٚٴسخٌ شٟٚ ا٭ضساّ ٗ  ,ايؿك٘ اٱَاَٞ ؾبُا أْٸ٘ ٫ ٜط٣ ايتعكٝبب ػٳٚأ

َٴ ,طبكات اٱضخ ايٓػب١ٝ  ٕٔ عٔ شنط ٖصٜٔ ايكٝسٜٔ.ػٵػتٳؾٗٛ 

 

 ٚاقط٬سّا. يػ١ّ ,ٜٓبػٞ بٝإ تعطٜـ ايطزٸ وٚقبٌ ايٛيٛز ٗ بٝإ تؿاقٌٝ شي
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ايؿ٤ٞ. ٚضزٚز ايسضاِٖ ٚاسسٖا ضزٸ: ٖٚٛ َا ظٜٸـ ؾطٴزٸ ع٢ً  تٴزٵايطزٸ: َكسض ضزٳ

. ٚضزٸ إيٝ٘ دٛابّا: أٟ ضدع. ٚضزٸ عًٝ٘ ايٛزٜع١: أضدعٗا. ٚا٫ضتساز: (4)خص َٓ٘أْاقسٙ بعسَا 

ايطدٛع, َٚٓ٘ إطتسٸ. ٚاغذلزٸٙ ايؿ٤ٞ: غأي٘ إٔ ٜطزٸٙ عًٝ٘. ٚضازٸٙ ايؿ٤ٞ: أٟ ضزٸٙ عًٝ٘. 

 .(6)ايطزٸ: ٖٛ ايطدع . ؾإشٕ(5)طزٸ ٚايؿػذايبٝع, َٔ ايُٖٚا ٜذلازٸإ 

ٔٵ ٕٸ ايطدع هٛظ إٔ ٜهٕٛ َٔ غرل  ,ؾطٸم أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ بُٝٓٗا ٚيه بأ

٫ٚ هٛظ إٔ  ,(83)ايتٛب١:  ﴾ِٵٗٴٓٵَٹ ١ٺَؿا٥ٹ٢ َطَئإ اهلُل َوعٳدٳضٳ ٕٵٔإَؾ﴿ي٘, قاٍ تعاٍ:  نطا١ٖٺ

ٖٵ تطزٸٙ إ٫ٓ ِٸ ضٴ»: ويهٓٸ٘ قاٍ عكٝب شي .«ٖصا أقً٘» :ساي٘. ٚقاٍ تٳإشا نط ُا بٳث

 . (7)«خط٣; يكطب َعٓاُٖااغتٴعًُت إسس٣ ايهًُتٌ َٛنع ا٭

 

َٳ طٵمل أعجٳ ٌٷأٚايٛاٖط  .تكسٸ٣ َٔ اٱَا١َٝ يتعطٜـ ايطزٸ ٔٵع٢ً   ٕٸ ايطزٸ َػتعُ

 يس٣ ايؿكٗا٤ َعٓاٙ ايًػٟٛ.

ـٺ هّٔٚ ضزٸ ايعا٥س عٔ ايؿطٚض ٜتٛاؾل َع ايؿك٘ اٱَاَٞ, ٖٚٛ:  اْتعاع تعطٜ

ٜهٕٛ ع٢ً شٟ ايؿطض َع  . ٚايطزٸ تاض٠ّؾُٝا يٛ نإ ايٛضث١ ْٝعّا أقشاب ؾطٕٚض

ٌٻ ,اتٸشازٙ زِٖ بٓػب١ خط٣ ٜهٕٛ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض َع تعسټأٚ; َا بكٞ ؾٝأخص ن

 ,نايطزٸ ع٢ً ايعٚد١ أٚ ع٢ً اٱَاّ ,ٜهٕٛ ايطزٸ عًِٝٗ أٚ ع٢ً غرلِٖ ٚثايج١ّ ;ؾطٚنِٗ

 بٓا٤ٶ ع٢ً إؿٗٛض عٓس اٱَا١َٝ. 

ٕٸ ايطزٸ عٓسِٖ ي٘ ث٬خ أٚ أضبع قٛض:  َٚٔ ٖٓا ؾإ

ٝٸأٚ بعهِٗ ْػبٸ ;ٌ: نٕٛ ايٛضث١ نًِٓٗ ْػبٝٸٍٚا٭ ٚؾٝٗا  .ٌٌٝ ٚبعهِٗ غبب

 ّٸ.نه٬ي١ ا٭ ,َا اغتٴجين إ٫ٓ ,ٌ بٓػب١ غٗاَِٜٗٴطزٸ ايعا٥س ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض ايٓػبٝٸ

ٝٸ ,ّٸ: نٕٛ ايٛضث١ ن٬ي١ ا٭ايجا١ْٝ ٖٚٓا ٜٴطزٸ ايعا٥س  .غرلِٖ ّا٫ٚ ٚاضخ ْػب

 عًِٝٗ.

ٝٸايجايج١ ٕٵ .نايعٚز ,ّا: نٕٛ ايٛاضخ غبب آخط َػتشلٸ  غبيبٌّ مل ٜٛدس ٚاضخٷ ؾإ

ٞٸ ايٓع١ُ أٚ نأَ اؾطٜط٠ ,َتأخٸط٠ ٚيٛ ٗ َطتب١ٺ ,يٲضخ  ;ٜٴطزٸ ايعا٥س ع٢ً ايعٚز ,نٛي



 االجتهاد والتجديد

 ط.إتأخِّ ؾع٢ً ايٛاضخ ايػبيبٸ إ٫ٓٚ

ٕٵ .نايعٚد١ ,: نٕٛ ايٛاضخ غببّٝاايطابع١ آخط َػتشلٸ  غبيبٸ دس ٚاضخٷٚٴ ؾإ

ٞٸ ايٓع١ُ أٚ نأَ اؾطٜط٠ ,ط٠َتأخِّ ٚيٛ ٗ َطتب١ٺ ,يٲضخ  ٜٴطزٸ ايعا٥س عًٝ٘, ٚإ٫ٓ ,نٛي

 .(8)ؾؿٞ ايطزٸ عًٝٗا أٚ ع٢ً اٱَاّ خ٬فٷ

 

َٳ ٕٸ  ٔٵمثٸ١   ٚتكسٸ٣ يتعطٜؿ٘: ,ي٘ ٗ ايؿك٘ َع٢ٓ اقط٬سّٝاظعِ أ

ٚٸٍ ٝٸايتعطٜـ ا٭ ض سٵ١ إيِٝٗ بَك: زؾع َا ؾهٌ َٔ ؾطٚض شٟٚ ايؿطٚض ايٓػب

 .(9)سكٛقِٗ عٓس عسّ اغتشكام ايػرل

: قطف ايعا٥س َٔ ايؿطٚض اٍ أقشاب ايؿطٚض إٛدٛزٜٔ ايتعطٜـ ايجاْٞ

 .(10)ٜٛدس عاقبٷبٓػب١ ؾطٚنِٗ إشا مل 

 

ٚٸ٫ّ ٛټأ ضات ايػٓٸ١ٝ, َٔ قبٌٝ: : َٔ ايٛانض اْط٬م ٖصٜٔ ايتعطٜؿٌ ٗ ن٤ٛ ايتك

 .^ٖٚصا َا ٜتبأٜ َع ض١ٜ٩ َسضغ١ أٌٖ ايبٝت .عسّ َطاعا٠ ايطبك١ ٗ شٟٚ ايؿطٚض

ُٸإ ع٢ً ْٝع ا٫تٸذاٖاتثاّْٝا ٢ ٗ زا٥ط٠ ايؿك٘ ايػٓٸٞ; ستٸ ,: نُا أْٸُٗا ٫ ٜت

ٌٕـ نُا غٝتٸ ْٛطّا ٫خت٬ف ا٭قٛاٍ ٗ إػأي١ ؾ٬ ٜػًُإ َٔ ايٓكس;  ,ـ هض بعس س

 ٚشيو:

ٚٸٍ ؾ٬ ٜهٕٛ داَعّا بًشاٚ َا اختاضٙ عجُإ ٚدابط بٔ 1 َٸا ايتعطٜـ ا٭ ـ أ

نُا ٫ ٜهٕٛ َاْعّا  .َا ٗ شيو ايعٚدإ ,عبساهلل َٔ ايطزٸ ع٢ً ايؿطٚض ْٝعّا

ٝٸ ;اهلل بٔ َػعٛز نكٍٛ عبس ,بًشاٚ بعض ا٭قٛاٍ  .٫ٌغتجٓا٥٘ بعض ايٛضث١ ايٓػب

ٕٸ ايطزٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض ٜهٕٛ )بَكإَٴهاؾّا   ض سكٛقِٗ(.سٵٍ قكٛض ايتعبرل بأ

ٕٵ2 َٸا ايتعطٜـ ايجاْٞ ؾٗٛ ٚإ ٚٸٍ بتعبرلٙ بهٕٛ ايطزٸ ع٢ً شٟٚ  ـ ٚأ اَتاظ ع٢ً ا٭

ٝٸايؿطٚض )بٓػب١ ؾطٚنِٗ(, ٚأٜهّا عسّ تكٝٝسٙ شٟٚ ايؿط َٔ  ٌ, ؾٗٛ أزمټٚض بايٓػب

ٚٸٍ َٔ ٖاتٌ اؾٗتٌ, إ٫ٓ ٕٸ ؾٝ٘ خ٬ًّ َٔ دٗاتٺ ا٭ خط٣, َٓٗا: ظٜاز٠ ٚقـ أ أ

ب زٕٚ شٟٚ ا٭ضساّ بٓا٤ٶ ع٢ً ػٵكٳب١ ؾشٳ)إٛدٛزٜٔ( ٗ ايتعطٜـ, َٚٓٗا: اغتجٓا٩ٙ ايعٳ
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ٚٸٍ بكٛي٘ .تٛضٜجِٗ  (.اغتشكام ايػرلعٓس عسّ ) :َٚٔ ٖٓا أطًل ا٫غتجٓا٤ ٗ ايتعطٜـ ا٭

شلصٜٔ ايتعطٜؿٌ ٚأَجاشلُا  : أدٌ, ٜٴُهٔ زؾع بعض َا أٚضزْاٙ َٔ َٓاقؿاتٺثايجّا

ـٺ ٞٸ إشا نإ إًشٛٚ ؾٝٗا تعطٜـ ايطزٸ طبكّا ٕٛق ٕٵَعٝٻ ؾكٗ نإ ٫  ٔ, ٫ َطًكّا, ٚإ

ٞٸ ٜكًض ٚقؿ٘ س٦ٓٝصٺ بأْٸ٘ َع٢ٓٶ  .اقط٬س

 

ٕٸ ايطزٸ ٫ ٜتشٖكقٌٝ  :(11)إشا ثبت أَطإ ل إ٫ٓ: إ

ٚٸشلُا  ست٢ ٜٴطزٸ. لٳ ؾ٤ٞٷ٫ تػتػطم ايؿطٚض ايذلن١; إش يٛ اغتػطقتٗا مل ٜبٵٕ : أأ

ؾًٛ ٚدس  .وع٢ً اـ٬ف ٗ شي ,ْػيب أٚ غبيب ٫ ٜٛدس عاقبٷٕ : أثاُْٝٗا

أخص ايباقٞ  ,ٖٚٛ ا٭ب أٚ اؾسٸ ,ٚيٛ نإ َٔ أقشاب ايؿطٚض ,ْػيب عاقبٷ

 ٢ ٜٴطزٸ.ستٸ ؾٗٓا أٜهّا ٫ ٜبك٢ ؾ٤ٞٷ .تعكٝبّا بعس ايؿطض

 

َٹ٘ ايكاض٨ ع٢ً أٝس إٔ ْٴٓبَِّٔ إؿ ٚٸٍ ايصٟ شنطٙ ٫   ١ٜ ٗ اؾذلاط٘;طٵٕٸ ا٭َط ا٭

ٕٵ ٕٸ َٛنٛع ايطزٸ ٖٛ ٚدٛز ظٜاز٠ عٔ ايػٗاّ,إإش  ب اْتؿ٢ إٛنٛع اْتؿ٢ ايطزٸ إذلتِّ ؾإ

 عًٝ٘.

َٸا ا٭َط ايجاْٞ ؾٗٛ ٜٓػذِ َع ايؿك٘  ؾؿٞ أقٌ َؿطٚع١ٝ  ب, ٚإ٫ٓػٵايػٓٸٞ ؾشٳٚأ

نُا تكسٸّ  ,١, بٌ ٚبٌ ايكشاب١ أٜهّاسازٸ بٌ أٌٖ ايػٓٸ١ ٚاٱَاَٝٸ ايتعكٝب خ٬فٷ

 بّٝا.بٳبّٝا أٚ غٳػٳٜٚأتٞ, ٚيٝؼ اـ٬ف َٓشكطّا ٗ نٕٛ ايعاقب ْٳ

 

امكاض ايٛاضخ بصٟٚ يهٞ ٫ تتساخٌ ايبشٛخ غٛف ْعكس ايه٬ّ ٗ ساي١ 

 ٗٓا.كٳب١, نُا ْبٻايؿطٚض ٚاْعساّ ايٛاضخ َٔ شٟٚ ا٭ضساّ أٚ ايعٳ

 ,أٜهّابٌ ايؿكٗا٤  ,ايتابعٌٚٚقس اختًؿت ا٭قٛاٍ ٗ ٖصٙ إػأي١ بٌ ايكشاب١ 

نٌٛ َٔ: ٔ َٛقـ بِّاخت٬ؾّا نبرلّا. ٚغٛف ْ (12)تٗسٜٔاجملٚغا٥ط ػٞ إصاٖب َٔ َ٪غِّ

ٞٸ ;ايؿك٘ ايػٓٸٞ  :٠ٺسٳع٢ً سٹ ,ٚايؿك٘ اٱَاَ
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ع عُٓٗا ٍ قٛيٌ ض٥ٝػٌ, ٚتتؿطٻإَٔ ا٭ؾهٌ تكػُٝٗا , ٌ بعسٸ٠ اتٸذاٖاتٜٚتُجٻ

 خط٣:أأقٛاٍ 

 

ٚمل ٜٛدس ٗ ايٛضث١  ,ٚبكٞ َٓٗا ؾ٤ٞٷ ,ؾإشا مل تػتػطم ايؿطٚض ايذلن١

ٕٸ ٖ٪٤٫ ايكا٥ًٌ ٫ ٜطٳ ,ٜطخ ايباقٞ عاقبٷ ٕ تٛضٜح شٟٚ ٚٵؾإْٸ٘ ٜهٕٛ يبٝت إاٍ; ؾإ

 ا٭ضساّ, ٫ٚ ايطزٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض.

ٍ ظٜس بٔ ثابت ٚعط٠ٚ ٚايعٖطٟ َٚايو ٚايؿاؾعٞ ٚا٭ٚظاعٞ إٚقس ْٴػب شيو 

 .(13)ز ايٛاٖطٟٚٚزاٚ

ٕٸ ايؿاؾعٞ نإ ٫ ٜط٣ ايطزٸ ٚٴدٹس َعّا يطأٟ ظٜسبٳتٳ ,َٚع أ ٔٵ, ؾكس  َٳ  ٔ أقشاب٘ 

ٌٸ أقشاب ـ ٗ أْٸ٘ ٜٴطٳ ـ ناؿٓؿ١ٝ , ٖٚٛ إعْٞ, ؾطأٜ٘×اختاض ضأٟ عًٞٛ زٸ ع٢ً ن

 َا عسا ايعٚدٌ. ,ايؿطٚض

ٔٵ َٳ ٔٵ ,ضأٚا ا٭خص بطأٟ إعْٞ ٖصا ٚيكس دا٤ بعس شيو َٔ ايؿاؾع١ٝ  سٚٙ قٝٻ يه

ٌٸ شٟ سٛلَا إشا مل ٜهٔ بٝت إاٍ َٓتُّٛا  َٸا إشا  ;سٓك٘ بعساي١ اٱَاّ ٚإعطا٤ ن ٚأ

ٍٕ ,ٚايعساي١ ؾٝ٘ قا١ُْ٥ ,نإ بٝت إاٍ َٓتُّٛا ٌٸ َا ٫ٚ  ,ٜكطؾ٘ ٗ َكاضؾ٘ ٚن

ضٙ ايؿاؾعٞ ْؿػ٘. ٖٚصا ص َا قطٻؾإْٸ٘ ٗ ٖصٙ اؿاٍ ٜٴ٪خٳ ,ِ ؾٝ٘ ا٭ٖٛا٤تتشٓه

ُٕؿت٢  ايتؿكٌٝ ٗ اٱعطا٤ يبٝت إاٍ بٌ ساييت اْتٛاَ٘ ٚعسَ٘ ٖٛ اٯٕ ايكٍٛ ايطادض ا

ٕٸ َتأخِّ(14)ب٘ ٗ إصٖب ايؿاؾعٞ  ـ ِٖٚ َٔ بعس ا٭ضبع١٦ُ طٟ ؾكٗا٤ ايؿاؾع١ٝ, بٌ قٌٝ: إ

إشا نإ بٝت إاٍ  ,خ شٚٚ ا٭ضساّٜٚٛضٻ ,ـ قس أْعٛا ع٢ً أْٸ٘ ٜٴطزٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض

ِٕ ّٷٕ , ٚشيو بأغرل َٓتٛ ٚٴ ,أق٬ّ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى إَا ض ؾطٚط٘. ٚقاٍ كس بعدس ُٚؾأٚ 

ٔٵ ,بعهِٗ: إشا ؾكس اٱَاّ بعض ايؿطٚٙ ٍ إٚأٚقٌ اؿكٛم  ,طت ؾٝ٘ ايعساي١تٖٛؾ يه

 .(15)نإ بٝت إاٍ َٓتُّٛا ,أقشابٗا

ٕٸ ُٕؿت٢ ب٘ عٓس َتأخُِّٳعتٳٖصا ايتؿكٌٝ أٜهّا ٖٛ ايكٍٛ إ نُا أ طٟ إايه١ٝ, س ا

إشا مل ٜهٔ ايكا٥ِ ع٢ً بٝت إاٍ  ,َا عسا ايعٚدٌ, ؾِٗ ٜطزٸٕٚ ع٢ً أقشاب ايؿطٚض

 .(16)ٜٓؿل َٓ٘ ٗ َكاضؾ٘
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ُٸ١ إايه١ٝ قس قٝٻ ٕٸ بعض أ٥  س ايسؾع يبٝت إاٍ إشا مل ٜٛدس عاقبٷٚقٌٝ: إ

ٕٵ; ٫ّ ٜكطف إاٍ ٗ َكاضؾ٘ ايؿطع١ٝسٵَا إشا نإ اٱَاّ عٳ يبٸبٳيب أٚ غٳػٳْٳ مل  ؾإ

ٕٵ ;زٸ ع٢ً أقشاب ايؿطٚض٫ّ ؾإْٸ٘ ٜٴطٳسٵٜهٔ عٳ ِٖٚ ٜعتدلٕٚ  .مل ٜٛدسٚا ؾًبٝت إاٍ ؾإ

 .(17)يببٳيب ٚايػٻػٳبٝت إاٍ عاقبّا ًٜٞ ٗ ايطتب١ ايعاقب ايٓٻ

ٕٸ ضأٟ َتكسِّ تٳٖصا, ٚقس عطِؾ ايصٟ ٫ ٜطزٸ ع٢ً  ,َٞ إايه١ٝ نإ ٖٛ ضأٟ ظٜسأ

 .(18)َٔ أقشاب ايؿطٚض أسسٺ

 

ِّٝٔ ؾُٝٗا ْكٝبٴ ٕٸ تكسٜط ايؿطٚض ثبت بايٓلٸ ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ١, سٝح بٴ ٌٸ  إ ن

ٚايكٍٛ بايطزٸ  .ٚايتكسٜط ايجابت بايٓلٸ ّٓع ايعٜاز٠ عًٝ٘ .َٔ أقشاب ايؿطٚض ٚاضخٺ

ؾايكٍٛ  .(19)ٖٓا بايٓلٸ, ٫ٚ ْلٻ ٚايعٜاز٠ ٫ تجبت إ٫ٓ .ع٢ً تكسٜط إٍٛ غبشاْ٘ ظٜاز٠ْ

ٍٷبايعٜاز٠ ق ٛ ٌٕ ِٕ ٚإؾتا٤ٷ ,ب٬ زيٝ , ؾ٬ تجبت َؿطٚعٝت٘, بٌ ٜهٕٛ اٱؾتا٤ ب٘ بػرل عً

َٸ١.ػٳَّا ؾطعّا َعقطٻ  ب ا٭زٓي١ ايعا

ٕٸ ؾطٜهتٗا ايٓكـ; إخت َج٬ّ يٛ قٌٝ بايطزٸ عًٝٗا تأخص إاٍ نًٓ٘, ؾُٝا ؾا٭

ْٹٗٳًََؾ﴿يكٛي٘ تعاٍ:    .(20)(176)ايٓػا٤:  ﴾َىطٳا تٳَٳ ـٴكٵا 

 

ٕٸ ايعٜاز٠ ع٢ً أْكبا٤ ٖ٪٤٫ ايٛضث١ ػاٚظٷ ٌّ .زٙ ايؿاضعٕا سسٻ إ عٓ٘, بٌ  ٖٚصا َٓٗ

س عًٝ٘ بايعكاب ايؿسٜس ٗ أزٓي١ اٱضخ بايصات, قاٍ تعاٍ ٗ ختاّ آٜات إٛاضٜح: َتٛعٻ

ٔٵ﴿ َٳ ٜٳتٳعٳسٻ سٴسٴٜٳعٵ ٚٳ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴَٛي ٘ٴ عٳصٳابٷ٘ٴ خٹًِٚزٳٙٴ ٜٴسٵٔل اهلَل  ٚٳَي ٗٳا  ٌٷ ْٳاضّا خٳايٹسّا ؾٹٝ ٔٗ  ﴾َٴ

َٳ ؾٗصٙ اٯ١ٜ ؾٝٗا ٚعٝسٷ .(14)ايٓػا٤:  ٌٸ  عك٢ اهلل ٚضغٛي٘ بتذاٚظ اؿسٸ  ٔٵؾسٜس يه

ُٕبٝٻ ٔ ٗ اٯٜات ايهط١ّ ٚا٭سازٜح إؿطٚع ٗ قػ١ُ إٛاضٜح ع٢ً غرل ايٛد٘ ا

ٜٵبٳٚ .بايعٜاز٠ أٚ ايٓككإ ,ايٓب١ٜٛ ٕٸ ايطزٸ ؾ ٫ ضٳ , ؾٝهٕٛ (21)ع٢ً أْكبا٤ ايٛضث١ ٝ٘ ظٜاز٠ْأ

 س٠.َ٪ٖن َّا سط١َّٚقطٻ ,َؿطٕٚع غرلٳ
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|

ٌٸ شٟ سلٛ»بعس ْعٍٚ آٜات إٛاضٜح:  |ٍ ضغٍٛ اهللاق ٕٸ اهلل أعط٢ ن سٓك٘,  إ

 .(22)«٘أنجط َٔ سٚك ٫ ٜػتشلٸ ٚاضخٷ

ٕٸ ٖصا اؿسٜح ٚانض ايس٫ي١ ٗ  ٕٸ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس قسٻإ ٌٸ ٚاضخٺأ  ض يه

ٕٸ  ايٛاضخ ٫ ٜػتشلٸ َٔ ايذلن١ أنجط َٔ ٖصا ايٓكٝب ايصٟ ْكٝبّا َٔ ايذلن١, ٚأ

 .(23)َِٓٗ ضٖا اهلل يهٌٛع٢ً اؿكٛم اييت قسٻ أعطاٙ اهلل ي٘, ٚايطزٸ ع٢ً ايٛضث١ ؾٝ٘ ظٜاز٠ْ

 

ٍٕ ٖٚٛ عباض٠ْ ٞٸ عٔ اغتس٫  َتٌ:ب َٔ َكسَِّطٖن عكً

ٍٷٍٚإكسٸ١َ ا٭ ٕٸ ايعا٥س ع٢ً ايؿطٚض َا َٴػتشلٸ ي٘. : إ  ٫ 

َٴػتشلٸ ي٘ ٜهٕٛ يبٝت إاٍ.إكسٸ١َ ايجا١ْٝ ٌٸ َاٍ ٫  ٕٸ ن  : إ

َٸا إكسٸ١َ ا٭ َٸا إٔ ٜهٕٛ باعتباض أ ٕٸ ايطزٸ ي٘ ث٬ث١ ٚدٛٙ: إ ٍٚ ؾٝٴُهٔ إثباتٗا بأ

ٌٸ شٟ  .عكٛب١ أٚ ايطسِايؿطن١ٝ أٚ اي ٕٸ ن ٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ باعتباض ايؿطن١ٝ; ٭

٫ٚ  .ّ ا٭قطب ؾا٭قطبباعتباضٖا ٜٴكسٻ ٫ٚ٘ باعتباض ايعكٛب١; ٭ْٸ .ؾطض قس أخص ؾطن٘

ٕٸ ايطزٸ ٜهٕٛ  .ّ ا٭قطب أٜهّاباعتباض ايطسِ; ٭ْٸ٘ ٗ إضخ شٟٚ ا٭ضساّ ٜٴكسٻ ٗ سٌ أ

ؾإشا بطًت ْٝع ٖصٙ ايٛدٛٙ ايج٬ث١  .غاؽ ا٭قطب٫١ٝ ع٢ً أ ,بًشاٚ َكساض اؿكٸ١

 بطٌ ايكٍٛ بايطزٸ. 

َٸا إكسٸ١َ ايجا١ْٝ ؾٝٴ هٔ إثباتٗا بأْٸ٘ إشا مل ٜذلى إٝٸت ٚاضثّا أق٬ّ تهٕٛ ُٚأ

ايصٟ ٖٛ دع٤  ,ْٝع ايذلن١ يبٝت إاٍ, ٖٚٓا أٜهّا ٜهٕٛ ايعا٥س عٔ ايؿطٚض

ٌٸ ,ايذلن١  .(24)يبٝت إاٍ; اعتباضّا يًبعض بايه

 

 ٖصا, ٚقس ضزٸ ْٗٛض ايؿكٗا٤ أزٓي١ إاْعٌ يًطزٸ َا ًٜٞ:

ٚٸٍ ٚايجاْٞـ 1 ٕٸ قطف ايباقٞ َٔ ايذلن١ بعس أقشاب بايٓػب١ يًسيًٌٝ ا٭ : إ

ٍٷع٢ً سسٚز اهلل ٚضغٛي٘, بٌ ٖ ايؿطٚض إيِٝٗ بايطزٸ يٝؼ ؾٝ٘ تعٛس ي١ٰٜ اييت  ٛ إعُا

 شلِ بػببٺ ؾًٝؼ ايطزٸ عًِٝٗ ظا٥سّا ع٢ً ايؿطض, بٌ ٖٛ تٛضٜحٷ .(25)خ شٟٚ ا٭ضساّتٛضِّ
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َا يٛ  :ؾإْٸ٘ ٜطخ بُٗا َعّا, ْٛرل ,آخط, نُا إشا اغتشلٸ أسس ايٛضث١ اٱضخ بػببٌ

ِٸ , أٚ نُا ٗ ظٕٚزٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٖٛ ابٔ عِٛ ,ّٛنإ ايٛاضخ أخّا ٭  .(26)ٖٛ ابٔ ع

 

: إْٸ٘ يٛ نإ ايطزٸ غببّا ثاّْٝا يًتٛضٜح نإ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ قػ١ُ ٫ ٜٴكاٍ

ٚٸٍ ايذلن١ ع٢ً أغاؽ َعٝإض ب ػٳٖٚٛ َع ,خامٸ ب٘, ٫ أْٸ٘ ٜٴعتُس إعٝاض ايػبب ا٭

 اؿكل.

ٕٸ آ١ٜ ؾإْٸ٘ ٜٴكاٍ ٕٸ ايٓٻأ: إ  ,يًتٛاضخ ِ ٖٛ غببٷسٹب ٚايطٻػٳٚيٞ ا٭ضساّ قس شنطت أ

َٸا بًشاٚ  .ؾ٬ ٜطخ ا٭بعس َع ٚدٛز ا٭قطب .ايتكسِٜ ٚا٭ٚي١ٜٛ بِٝٓٗ ٖٚٛ أٜهّا غببٴ ٚأ

ٔٵ َٳ  .َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ؾٗٞ ف١ًُْ ,ٚنٝؿ١ٝ ايتكسِٜ َٚكساضٙ ْٚػبت٘ ,ّٖٛ إكسٻ تعٌٝ 

ٔٵ ٝٻ ٚيه ٌٸٚقاسب ايػِٗ ا٭ٚؾط ٚا٭ ,طّ َٔ إ٪خٻٓت إكسٻؾكٸًت٘ آٜات إٛاضٜح, ؾب  .ق

ٕٸ إعطا٤ شٟ  ,ٚيٞ ا٭ضساّأٯ١ٜ  ؾتكسِٜ ا٭بعس ع٢ً ا٭قطب ٜهٕٛ كايؿ١ّ نُا أ

ٌٸ َٔ ْػب١ سكٸت٘ ٌٸ أنجط َٔ ْػب١ سكٸ ,ايػِٗ ا٭ٚؾط أق  ,ت٘ٚإعطا٤ شٟ ايػِٗ ا٭ق

ٔٵإَٴهاؾّا  ,ٖصا .ًتٗا آٜات ايؿطا٥ضٜهٕٛ خ٬ف ا٭ٚي١ٜٛ اييت ؾكٻ َٳ ٕٸ مثٸ١  ؾػٸط  ٍ أ

ٚٗ ن٤ٛ  .يتشسٜس اؿكل يًٛضث١ بايٓػب١, ٫ ع٢ً اٱط٬م تٵآٜات ايؿطا٥ض بأْٸٗا ٚضزٳ

ٛٻ , نُا غٝأتٞ ٗ بٝإ َٛقـ (27)ض ايعٜاز٠ ٗ ايذلن١ َٔ ا٭غاؽٖصا ايتؿػرل ٫ تٴتك

 اٱَا١َٝ.

ب ا٭زٓي١ ؾ٬ َعك١ٝ ٫ٚ كايؿ١ ٭ٚاَط اهلل ػٳـ سُٝٓا ٜهٕٛ تكػِٝ اٱضخ َع2

 تعاٍ. 

َٸا3 ٕٸ ايطزٸ ع٢ً أقشاب ايؿطٚض يٝؼ ؾٝ٘  ايسيٌٝ ايجايح ـ ٚأ ؾكس أدابٛا عٓ٘ بأ

 .(28)١ إػًٌُثِٗ َٔ بكٝٸٍ َاٍ َٛضِّٚٵع٢ً سكٛقِٗ, بٌ ٖٛ َٔ سكٛقِٗ; ٭ْٸِٗ َأ ظٜاز٠ْ

ًٕ ع٢ً ايتُػټأقٍٛ ٕٸ ا٫غتس٫ٍ باؿسٜح َب و بايؿكط٠ ا٭خرل٠ ؾٝ٘, ٖٚٛ : إ

 .«٘أنجط َٔ سٚك ٫ ٜػتشلٸ ٚاضخٷ»: |قٛي٘

ٔٸ ٕٸ ايٓلٸ إٓكٍٛ ٗ َكازض اؿسٜح ٖٛ: ثابتٺ ٚضٚزٖا بٗصا ايًؿٜ غرلٴ ٚيه ; ؾإ

عٔ أبٞ إَا١َ ايباًٖٞ قاٍ:  ,عٔ ؾطسبٌٝ بٔ َػًِ اـ٫ْٛٞ ,إزلاعٌٝ بٔ عٝٸاف

ٕٸ اهلل قس أعط٢ »ٜكٍٛ ٗ خطبت٘ عاّ سذٸ١ ايٛزاع ط= عاّ ايؿتضص:  |ايٓيب زلعتٴ أ٫ إ
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ٌٸ شٟ سٛل  , ؾٝٓٗسّ أقٌ ا٫غتس٫ٍ. (29)«١ يٛاضخٺ٘, ؾ٬ ٚقٝٸسٖك ن

ٕٵ َٸا إ ٍ إٍٚ َٓ٘ ؾػٛف ٜعٛز ا٫غتس٫ٍ س٦ٓٝصٺ ضٜس ايتُػٸو بايؿكط٠ ا٭أ ٚأ

ٚٸٍ, ٜٚٳ  ٚضز عًٝ٘.أعًٝ٘ َا  زٴٔطا٫غتس٫ٍ ا٭

ٌٕ ٕٸ اؿلٸ ٖٛ ايؿطض زع٣ٛ ب٬ زيٝ ٍ عسّ إَٴهاؾّا  .ع٢يًُسٻ ٚتهطاضٷ ,ٚزع٣ٛ أ

َٳامكاض   . ٜطخ بػرل ؾطٕض ٔٵاٱضخ بايؿطض; إش َٔ ايٛضث١ 

ٕٵ َٸا إ ٕٸ ايٛق١ٝ «١ يٛاضخٺ٫ ٚقٝٸ» :ضٜس ايتُػٸو بايؿكط٠ ا٭خرل٠ َٓ٘أ ٚأ , بتكطٜب أ

ٍ عسّ ٚٵبؿإٔ ايٛضث١, ؾُٔ باب َأ ٫ تهٕٛ َؿطٚع١ّ تٗا َػ١ًَُّٓع نٕٛ َؿطٚعٝٸ

, ٖٚٞ نٕٛ ع٢ً َكازض٠ٺ َؿطٚع١ٝ إعطا٤ ايٛاضخ أنجط َٔ ؾطن٘ بايطزٸ, ؾٗصا َبينٌّ

ٕٸ ايٛاضخ قس ٜطخ بايؿطض ٚقس ٜطخ بػرلٙ  .ايٛاضخ ٖٛ ٚاضخ ايؿطض ؾك٘, ؾُٝا أ

َٳإَٴهاؾّا  ٕٸ  ٕٸ ايٛق١ٝ َٔ ٚازٺ ٚاٱضخ َٔ ٚازٺ آخط, ٫ٚ ٜٴكاؽ أسسُٖا باٯخط; ؾإ  ٔٵٍ أ

ٌٕ أٚ ضمٛ يهؿٕط ;نإ ٖٓٛعّا َٔ اٱضخ ١ يهٓٸ٘ تكضٸ ايٛقٝٸ ,٫ ٜػتشلٸ اٱضخ ,أٚ قت

 .ي٘

١ مل وًُٛا ٖصٙ ايؿكط٠ ا٭خرل٠ َٔ اؿسٜح ع٢ً ٚاٖطٖا; ٖصا, ٚاٱَاَٝٸ

١ يًٛاضخ عٓسِٖ, ًٖٚٓٛا ع٢ً بعض احملاٌَ, َٓٗا: نٕٛ إطاز َا ٕؿطٚع١ٝ ايٛقٝٸ

 ُٚاّ ايه٬ّ ٗ قًٓ٘ إٓاغب ي٘ َٔ اٱضخ ٚايٛق١ٝ. .ظاز عٔ ايجًح

َٸا 4 ٕٸ أقشاب ايؿطٚض ايصٜٔ ٜٴطٳؾ ايسيٌٝ ايطابعـ ٚأ زٸ عًِٝٗ ِٖ كس أدابٛا عٓ٘: بأ

ٚٴ. ٍ ايٓاؽ َشٝاٙ ٖٚات٘ٚٵٚضث١ إٝت, ِٖٚ َأ ٕٸ  ٜٖدس ايٛاضخ ؾ٬ سٳٚإشا  يبٝت إاٍ; ٭

ـٺقاسب ايؿطض غا٣ٚ بكٝٸ ّٸ ٖٛ اٱغ٬ّ, ٚظاز عًِٝٗ بٛقـ  ١ إػًٌُ ٗ ٚق عا

َٴطدِّ ٍ ايٓاؽ َاٍ ٚٵي٘ ع٢ً غرلٙ, ؾهإ َأ شّاخامٸ ٖٚٛ ايكطاب١, ؾهإ ٖصا ايٛقـ 

ٚبعس َٛت٘ َرلاث٘  ,١ إػًٌُ, ٚشلصا نإ أسلٸ ٗ سٝات٘ بكسقت٘ ٚقًت٘قطٜب٘ َٔ بكٝٸ

ٍٷ, ت٘ٚٚقٝٸ ُٕػتشلٸ َٛدٛز, ٖٚٛ أقشاب  ٫ٚ ٜٴكاٍ: إْٸ٘ َا َٴػتشلٸ ي٘, بٌ ا  ٫

 .(30)ايؿطٚض

ٕٸ َٓاقؿ١ ايسيٌٝ ايطابع بٗصا أقٍٛ يًٓكض ع٢ً  إكساض غرل ناؾ١ٝٺ: َٔ ايٛانض أ

ٍٸ, بٌ  ُٕػتس  َٔ تتُُٝ٘. ٫ بٴسٻا

ُٕعتُس عٓس ايؿاؾعٝٸ5 ١ ٖٛ ايكٍٛ بايطزٸ ع٢ً ١ ٚإايهٝٸـ َا قٌٝ: َٔ أْٸ٘ إشا نإ ا

ٚامطاؾ٘ عٔ تطبٝل ؾطٜع١ اهلل,  ,ًِٚٚ اٱَاّ ,أقشاب ايؿطٚض عٓس ؾػاز بٝت إاٍ
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ٟټ  .(31)ٗ طٍٛ ايب٬ز ٚعطنٗا؟! أعِٛ َٔ ٖصا ايصٟ ْؿٗسٙ امطافٺ ؾأ

 ٜٚٳٔطزٴ عًٝ٘:

ٚٸ٫ّ ٕٸ َطازٙأ ٔ اٱؾتا٤ ْٸ٘ بًشاٚ ايٛاقع اـاضدٞ يٛنع إػًٌُ ٜتعٝٻأ : ايٛاٖط أ

َٳ٢ عٓس إاْعٌ, ؾٝعٛز اـ٬ف خ٬ؾّا ْٛطٜٸستٸ ,بايطزٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض  هّا.شٵّا 

١ بأْٸهِ إشا قًتِ ٚإايهٝٸ١ : باٱَهإ ايٓكض ع٢ً َا اختاضٙ ايؿاؾعٝٸثاّْٝا

بعسّ ُا١َٝ أزٓي١ ايطزٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض ؾٗصا ٜػتًعّ بط٬ْٗا َطًكّا, ٫ أْٸٗا قشٝش١ 

ٍٕ ٍٕ ٗ سا ٌٕ .زٕٚ سا ٟٸ زيٝ سهُتِ بايطزٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض ٗ ساي١ عسّ اْتٛاّ  إشٕ ؾبأ

 بٝت إاٍ؟!

 

ٞٸ ,َٔ ايكشاب١ ٚايتابعٌ ؾطٜلٷٚقس اختاضٙ  ٚعجُإ ٚابٔ عبٸاؽ  ×نعُط ٚعً

ٚسٴهٞ  .ٚؾطٜض ٚعطا٤ ٚفاٖس (32)ٚابٔ َػعٛز ٚدابط بٔ عبساهلل ط= دابط بٔ ٜعٜسص

ٚأٓس ٗ أؾٗط  ,أبٛ سٓٝؿ١ ٚأقشاب٘ٚعِٗ ٗ شيو ايجٛضٟ بٹعٔ اؿػٔ ٚابٔ غرلٜٔ, ٚتٳ

ٚاختاضٙ ايعٜس١ٜ  .(34)«ايّٝٛ ٗ ا٭َكاض ٚعًٝ٘ ايعٌُ»ٚقاٍ ابٔ غطاق١:  .(33)ايطٚاٜتٌ عٓ٘

ٕٵ(35)ٚايؿٝع١ اٱَا١َٝ يهٓٸِٗ اختًؿٛا ٗ بعض  ,اختاضٚا ايطزٸ ٗ اؾ١ًُ . ٖٚ٪٤٫ ٚإ

 ايتؿاقٌٝ, نُا غٝأتٞ.

 

﴿﴾

ٍٸ ع٢ً إعطا٤ شٟٚ ايؿطٚض ؾطٚنِٗ, ٚآ١ٜ ا٭ضساّ َعٓاٖا  ٕٸ آٜات ايؿطا٥ض تس إ

ٕٸ  ٕٸ  ِ, ؾتهٕٛ بصيو زآي١ّسٹبػبب ايطٻ ;ٍ َرلاخ بعٕضٚٵٚيٞ ا٭ضساّ بعهِٗ َأأأ ع٢ً أ

ٚإتبازض َٔ إرلاخ إطاز ٗ اٯ١ٜ  .ِسٹشٟٚ ا٭ضساّ ٜػتشٓكٕٛ ْٝع إرلاخ بك١ً ايطٻ

ٚسٝح إْٸِٗ أخصٚا ؾطٚنِٗ طبكّا ٯٜات  .فُٛع٘, ٚإضاز٠ ايبعض خ٬ف ايٛاٖط

ٛٸ٠ قطابتِٗ ;َٕٛ ع٢ً غرلِٖٜٚٴكسٻ, ط٢ شلِايؿطا٥ض ؾُا بكٞ أٜهّا ٜٴعٵ ؾٓهٕٛ قس  .يك

 عًُٓا بهًتا اٯٜتٌ.
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ٜٳ ٝٴعًِ أْٸ٘ ٫  ٍٷ زٴٔطٚي ٕٸ ا٭ٚي١ٜٛ إؿ١َٛٗ َٔ اٯ١ٜ ب ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ إؾها أ

ٌٸ شٟ ؾطٕض ٕٸ إعطا٤ ايؿطض سكٌ َٔ آ١ٜٺ ؼكٌ بإعطا٤ ن ٖٞ آ١ٜ  ,خط٣أ ؾطن٘; ٭

ِٕ ٍ َٔ ًٓٗا ع٢ً ٚٵدسٜس َأ ايٓػا٤, ٌٚٓ آ١ٜ ا٭ضساّ ع٢ً ايتأغٝؼ ٚإؾاز٠ سه

 .(36)ٌؾٝذب ايعٌُ َا ٗ ايٓكٻ .تأنٝس َا ٗ آ١ٜ ايؿطا٥ض

 

|

كاٍ غعس: دا٤ْٞ ؾ .ع٢ً غعس بٔ أبٞ ٚٓقام ٜعٛزٙ ٗ َطن٘ |ايٓيبٸ ؾكس زخٌ

: ٜا ضغٍٛ اهلل: إْٸٞ قس بًؼ بٞ َٔ اؾتسٸ بٞ, ؾكًتٴ ٜعٛزْٞ َٔ ٚدٕع |ضغٍٛ اهلل

ٍٕ ,ايٛدع َا تط٣ , «٫»َايٞ؟ قاٍ:  ٞٵيٞ, أؾأتكسٸم بجًجٳ اب١ْٓ , ٫ٚ ٜطثين إ٫ٓٚأْا شٚ َا

أٚ  ايجًح, ٚايجًح نجرلٷ»: ؾايجًح؟ قاٍ: , قًتٴ«٫»: ؾايؿطط ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ: قًتٴ

ٕٵنبرلٷ  .(37)«ؿٕٛ ايٓاؽٜتهٖؿ َٔ إٔ تسعِٗ عاي١ّ ٚضثتو أغٓٝا٤ خرلٷ ضٵتصٳ , إْٸو إ

ٕٸ ايبٓت تطخ ْٝع إاٍ ٕٸ غعسّا اعتكس أ ٕٸ ايٛاٖط أ ٚسكط َرلاث٘ ؾٝٗا, ٚمل  ,إ

ٓٵ  |ٍ ايبٝإ, بٌ اقتكطإٖٛ ٗ أؾسٸ اؿاد١  ٗ ٚقتٺ ,شيو |ط عًٝ٘ ايٓيبٸهٹٜٴ

ؾعسّ إْهاض  .اب١ٓ ٚاسس٠ ١ َا ظاز عٔ ايجًح, َع أْٸ٘ ٫ ٚاضخ ي٘ إ٫ٓع٢ً َٓع٘ عٔ ايٛقٝٸ

ٌٷ |ايٓيبٸ ع٢ً قشٸ١ ايكٍٛ بايطزٸ; إش يٛ مل  ع٢ً غعس ٕا سكط َرلاث٘ ٗ ابٓت٘ زيٝ

ٛٻتهٔ ابٓت٘ تػتشلٸ َا ظاز ع٢ً ؾطنٗا ـ ٖٚٛ ايٓك  |ظ ي٘ ايطغٍٛـ بططٜل ايطزٸ ـ ؾ

 . (38)١ بايٓكـايٛقٝٸ

 

|

إطأ٠ »قاٍ:  |ٚٗ سسٜح ٚاث١ً بٔ ا٭غكع أْٸ٘ .بططٜل ايطزٸ ٫ٚ ٜهٕٛ شيو إ٫ٓ

 .(39)«ٚٚيسٖا ايصٟ ٫عٓت عًٝ٘ ;ٚيكٝطٗا ;ؼٛظ ث٬خ َٛاضٜح: عتٝكٗا

 

|

َٳ ٔٵَٳ»: |قاٍ ايٓيبٸ ٜٺ ;(40)«ؾإيٝٓا تطى ن٬٘ ٔٵتطى َا٫ّ ؾًٛضثت٘, ٚ  ٔٵَٳ» :ٚٗ يؿ

ٞٻ َٳتطى زّٜٓا ؾإي ٌّ .(41)«تطى َا٫ّ ؾًًٛاضخ ٔٵ, ٚ , أٟ ٫ ىتلٸ (42)ٗ ْٝع إاٍ ٖٚصا عا

 َٔ غرلٙ ظُٝع تطن١ َٛضِّث٘. إعطا٤ ايذلن١ يًٛاضخ َكساض ايؿطض ؾك٘, بٌ إْٸ٘ أسلټ
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|

 ,, ؾكايت: ٜا ضغٍٛ اهلل|ٍ ايٓيبٸإ عٔ أبٝ٘ قاٍ: دا٤ت اَطأ٠ْ ,سسٜح بطٜس٠

 .(43)«عًٝو إرلاخ آدطى اهلل, ٚضزٻ», ؾكاٍ: تٵٚإْٸٗا َاتٳ ,َٸٞ ظاض١ٜٺأع٢ً  تٴإْٸٞ تكسٸِق

ٕٸ ايطغٍٛ َع أْٸٗا ٫  ,قس دعٌ ْٝع اؾاض١ٜ يًُطأ٠ عهِ إرلاخ |إ

َٸا ايٓكـ ايجاْٞ  تػتشلٸ إ٫ٓ  .(44)بايطزٸ ٬ ٜهٕٛ إ٫ٓؾايٓكـ ؾطنّا, ٚأ

 

ٕٸ أقشاب ايؿطٚض قس ؾاضنٛا إػًٌُ ٗ اٱغ٬ّ, ٚتطدٻ شٛا ع٢ً غرلِٖ إ

ٚشٚ ايطسِ أسلٸ  .٭ْٸ٘ يػا٥ط إػًٌُ ;ٍ َٔ بٝت إاٍٚٵْٕٛٛ َأٍ إٝت, ؾٝهإبايكطاب١ 

ٕٵ .(45)ع٬ُّ بايٓلٸ ;َٔ ا٭داْب مل تهٔ ع١ًٓ  ٚفطٸز ايكطاب١ ٗ أقشاب ايؿطٚض ٚإ

ٔٵ ٕٸ إإش  ;ّٛأٚ ّٸ ٗ سلٸ ا٭ر ٭بٺعي١ قطاب١ ا٭; ؾإْٸٗا َٜٓجبت بٗا ايذلدٝض ايعكٛب١ يه

ٕٵقطاب١ ا٭ ٕٓا نإ ٖصا  .إ٫ أْٸ٘ وكٌ بٗا ايذلدٝض ,مل تٛدب باْؿطازٖا ايعكٛب١ ّٸ ٚإ ٚ

ٝٸ ّا ع٢ً ايؿطٜه١, ؾرلزٸ ايباقٞ ايذلدٝض بايػبب ايصٟ اغتشٓكٛا ب٘ ايؿطٜه١ نإ َبٓ

ٚنُا غك٘ اعتباض ا٭قطب ٚا٭ق٣ٛ ٗ أقٌ ايؿطٜه١  .نًٓ٘ عًِٝٗ بٓػب١ أْكبا٥ِٗ

 .(46)ٜػك٘ أٜهّا ٗ اعتباض ايطزٸ

 ٚاٖطٜٔ. ـٺٚتعػټ ـٺ٫ ىًٛ َٔ تهًٗ ,ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ نُا تط٣ :أقٍٛ

 

ٚٳ ٕٸ شٟٚ ايؿطٚض تػا ع َا ٜتؿطٻ ؾٝذب إٔ ٜتػاٚٚا ٗ ,ا ٗ اغتشكام ايػٗاّٚٵإ

ٕٸ ؼسٜس َكساض ايػِٗ ٖٛ تطبٝلٷ(47)عًٝٗا ٕعٝاض ا٭ٚي١ٜٛ, ؾٗٛ ٜهؿـ عٓٗا,  ; ٭

 ١ ايطزٸ.ؾٝهٕٛ ناؾؿّا عٔ نٝؿٝٸ

 

ٛٵ ٖٚٛ َبينٌّ ٕٸ ايؿطا٥ض يٛ عاَيع٢ً ايكٍٛ بايعٳ يسخٌ ايٓكل ع٢ً  تٵٍ, ٚساقً٘: إ

ٛٵ(48)ؾٝٓبػٞ إٔ ٜؿًُِٗ ايطزٸ ْٝعّا ,اؾُٝع  ٍ., أٟ قٝاؽ ايطزٸ بايعٳ
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ٌٷ ٕٸ ايباقٞ َٔ ايؿطٚض ٜٴعط٢ يصٟٚ ا٭ضساّ َعقس ٜكٍٛ قا٥ ب اقط٬ح ػٳ: إ

 ايؿك٘ ايػٓٸٞ. 

٘ٺ ٖصا ايكٍٛ غرلٴ إٕ: اؾٛاب ٕٸ شٟٚ ايؿطٚض قطابتِٗ قطٜب١ْٚدٝ , ٚقطاب١ شٟٚ ; ٭

ٗٴ ٕٸ شا ايكطاب١ ض زٸ عًِٝٗ َٔ ا٭ضساّ; إش إكطٻٍ بإٔ ٜٴطٳٚٵَأ ِٵا٭ضساّ زٕٚ قطابتِٗ, ؾ أ

ؾًٝؼ َع٢ٓ ا٭ٚي١ٜٛ ا٭خص قبٌ ا٭قطبا٤  .(49)ايكٜٛٸ١ ٫ ٜأخص َع٘ شٚ ايكطاب١ ايهعٝؿ١

ُٕطاز ا٫غت٦جاض باٱضخ زِْٚٗ ٕٸ َكساض ايعا٥س إَٴهاؾّا  .اٯخطٜٔ أٚ أنجط َِٓٗ, بٌ ا ٍ أ

زّا, بٌ ٜعٜس ٜٚٓكل, ؾكس ٜهٕٛ َػاّٜٚا َع ايؿطض أٚ أنجط عٔ ايؿطٚض يٝؼ قسٻ

ٌٕأ ٌٸ بكًٝ  .ٚ أق

 

ٕٸ ايكا٥ًٌ بايطزٸ قس اختًؿٛا ٗ ِٸ إ ٔٵ ث  زٸ عًِٝٗ ع٢ً أقٛاٍ:ٜٴطٳ َٳ

 

َٳ إٍْٴػب  ٞٸ ٔٵأنجط  زٸ ٚتًُٝصٙ ابٔ عبٸاؽ ـ ايكٍٛ بأْٸ٘ ٜٴطٳ ×شٴنط ـ ناٱَاّ عً

ٖٚٛ  .ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ اؿٓؿ١ٝ .(50)ايعٚدٌ إ٫ٓ ,بكسض أْكبا٥ِٗع٢ً شٟٚ ايؿطٚض 

ٚدا٤ ٗ إٛغٛع١ ايهٜٛت١ٝ تكٝٝسٙ َا إشا مل ٜٛدس َع شٟٚ  .(51)ا٭قضٸ عٓس اؿٓاب١ً

 .(52)ببٳ٫ٚ َٔ ايػٻ ,بػٳكٳب١ َٔ ايٓٻايؿطٚض عٳ

ٕٸ عسّ ايطزٸ ع٢ً ايعٚدٌ عًٝ٘ ا٫تٸٚقس ازٸع٢ ابٔ ُق  .(53)ايعًِؿام َٔ أٌٖ سا١َ أ

 

ٕٸ ايػبب ٗ اغتجٓا٤ ايعٚدٌ َٔ ايطزٸ ٖٛ عسّ زخٛشلُا ٗ آ١ٜ   ٚيٞ ا٭ضساّ;أإ

ٕٸ ن٬٘ ِٻسٹَٔ ايعٚدٌ ٫ ٜهٕٛ ضٳ ٭  .(54)زٸ عًُٝٗا٫ ٜٴطٳ ُّا يٰخط, َٚٔ ثٳ

ٕٸ إضخ ايعٚدٌ ثبت بػببب ايعٚد١ٝ, ٚقس اْكطعت َٛت  ٚأناف بعضٷ أ

ؾٝٴكتكط ع٢ً َٛضز  ,ٚإْٸُا ثبت بايٓلٸ ,أسسُٖا, ؾهإ إضثُٗا ع٢ً خ٬ف ا٭قٌ

 . (55)َُٓٗا زٸ ع٢ً ٚاسسٺايٓلٸ ٫ أنجط, ؾ٬ ٜٴطٳ
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٫ٚ ٗ نٕٛ  ,ٍ ا٭نجطإ٫ٚ ٗ ْػبت٘  ,٫ ن٬ّ ٗ عسّ ايطزٸ ع٢ً ايعٚدٌ

ٔٸ .ِ ٚايعاقبسٹٛ شيو َع ؾكس ايطٻاؿهِ ٖ ضٜس َٔ ؾكسإ ُأايبشح ؾُٝا إشا  ٚيه

ٖٚٛ عسّ ايطزٸ ع٢ً  ,َع٢ٓ اْتؿا٤ اؿهِ َع عسّ ايكٝس ,ايطسِ ٚايعاقب ايتكٝٝس

ٍ عسّ ْكً٘ ٗ إكازض إعتدل٠ إشٟٚ ايؿطٚض َع ٚدٛز ايطسِ ٚايعاقب; ؾإْٸ٘ ـ َهاؾّا 

ٕٸ عًٝٸ ٚعسّ اٱعطا٤ يٮبعس َع ٚدٛز  ,نإ ٜعتكس بكاعس٠ ا٭قطب١ٝ ×ّاـ غٝأتٞ أ

نإ ٜط٣  ×ٚعًٝ٘ ؾإْٸ٘ .نُا أْٸ٘ مل ٜهٔ َعتكسّا بؿهط٠ ايتعكٝب إط٬قّا. ا٭قطب

 إط٬م اؿهِ بطزٸ ايعا٥س ع٢ً ا٭ضساّ َٔ شٟٚ ايؿطٚض. 

 

ٖٚٛ قٍٛ دابط بٔ  ,(56)ع٢ً ايعٚدٌ أٜهّا زٸٍ أْٸ٘ ٜٴطٳإٚشٖب عجُإ بٔ عٓؿإ 

 .(57)اهلل عبس

 

ٛٵ ٕٸ ايؿطا٥ض يٛ عاَياسترٸ عجُإ يًطزٸ ع٢ً ايعٚدٌ بكٝاؽ ايطزٸ ع٢ً ايعٳ  تٵٍ; ٭

َٳ , ؾهصيو اؿاٍ يٛ ٌؾِٝٗ ايعٚد ٔٵيسخٌ ايٓكل ع٢ً أقشاب ايؿطٚض ْٝعّا 

ع٬ُّ بكاعس٠  ;زٸ عًِٝٗ ْٝعّاؾإْٸ٘ ٜٴطٳ ,َٔ ايذلن١ بعس أقشاب ايؿطٚض ؾهٌ ؾ٤ٞٷ

 .(58)ّطٵِ بايػٴٓٵايػٴ

 

ٚٸ٫ّ ٕٸ ٖصا قٝاؽٷأ ٕٸ غبب إضخ ايعٚدٌ ايعٚد١ٝ, ٖٚٞ تٓكطع  : إ َع ايؿاضم; ٭

ٕٸ إضثِٗ بػبب ايكطاب١ غ٬ف بكٝٸ .بإٛت, ؾ٬ ٚد٘ يًطزٸ عًُٝٗا ١ أقشاب ايؿطٚض; ؾإ

 .(59)بعس إٛت ١ُٝ, ٖٚٞ باق١ْٝسٹايطٻ

ٕٸ اؿهِ بايتٛاضخ بٌ ايعٚدٌ أقٍٛ : ايٛاٖط عسّ ٚدا١ٖ ٖصٙ إٓاقؿ١; ٭

أٟ بًشاٚ َا نإ عًٝ٘ ايٛاضخ ٚإٛضِّخ َٔ ع٬ق١ ايعٚد١ٝ  ,بًشاٚ ايعٚد١ٝ ايػابك١

ٌٕبٌ لس قاسب ٖصٙ إٓاقؿ١ ْؿػ٘ قس قطٻ .قبٌ إٛت ٕٚ إٔ ز ,ٜػرل بصيو ح بعس ؾاق
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ٕٵ...»ٜٴكًض َا بسض َٓ٘, ؾكاٍ:  ٕٸ ق١ً ايعٚد١ٝ ٚإ ٕٸ بعض  ناْت تٓكطع بإٛت إ٫ٓ ٭ أ

 ,أْٸ٘ أبعس نجرلّا عٔ ايكٛاب سُٝٓا قاٍ عكٝب شيو , إ٫ٓ«أسهاَٗا تبك٢ بعس إٛت

ؾٝبك٢ ايعٚدإ ع٢ً ٚؾا٥ُٗا »عٔ إٓطل ٚا٫غتس٫ٍ ايعًُٞ:  بعٝس٠ٺ ,عاطؿ١ٝ ضقٝك١ بًػ١ٺ

َٚٔ ايٛؾا٤ إٔ ْطزٸ عًُٝٗا نُا ْطزٸ ع٢ً  .ُٗا ٕكاؿُٗا إؿذلن١ٚضعاٜت ,يبعهُٗا

 . (60)ض ٖصا ايكٍٛ ٚاختاضٙ, بٌ إْٸ٘ ضدٻ«١ أقشاب ايؿطٚضبكٝٸ

ِ ٓٵ)ايػٴ هٔ إٓاقؿ١ أٜهّا ٗ قٍٛ عجُإ بأْٸ٘ ٫ َٛنٛع ؾطٜإ قاعس٠: ّٚثاّْٝا

ٕٸ اٱضخ نًٓ٘ ُغطٵبايػٴ ٌٸ أٚ نجط, ؾ٬ ُغ ,ِٷٓٵّ( ٗ إكاّ; ٭ ٚيعًٓ٘ َٔ ٖٓا  .ّ بإطٸ٠طٵغٛا٤ ق

ٍٸ ايكا٥ًٕٛ بايطزٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض ايٓٻ  ٌ بٗصٙ ايكاعس٠. بٝٸػٳمل ٜػتس

سا١َ ساٍٚ ابٔ ُق ,ٚنعؿ٘ اغتس٫ّ٫ ,ْٚٛطّا يؿٛاع١ ٖصا ايكٍٛ ٚؾصٚشٙ ؾت٣ٛٶ

ٕٸ ايع ,تٛدٝٗ٘ ٚا٫عتصاض عٓ٘ بصنط بعض ا٫ستُا٫ت ٚايٛدٛٙ ٚز إطزٚز ناستُاٍ أ

ٕٸ عجُإ أعط٢ ايعٚز َٔ بٝت إاٍ, ٫  ِٕسٹأٚ شا ضٳ كٳب١ّعًٝ٘ نإ عٳ ؾأعطاٙ يصيو, أٚ أ

 .(61)ع٢ً غبٌٝ إرلاخ

 

 ;ث٬ث١: ايعٚدٌ إ٫ٓ ,زٸ ع٢ً أقشاب ايؿطٚضٚعٔ عبساهلل بٔ عبٸاؽ أْٸ٘ ٜٴطٳ

 .(62)ٚاؾسٸ٠

 

ٕٸ عسّ ايطزٸ ع٢ً اؾسٸ٠ يهٕٛ َرلاثٗا ثبت بايػټقٌٝ ٕٸ  ;١ٓٻ: إ ؾعٔ بطٜس٠ أ

إشا مل ٜهٔ  ؾ٬ ٜٴعاز عًٝ٘ إ٫ٓ .«ٌّّأزْٚٗا ٜهٔ دعٌ يًذسٸ٠ ايػسؽ إشا مل » |ايٓيبٸ

 .(63)غرلٖا يبٸػٳْٳ ٚاضخٷ

 

ٍٷ ٟٸ إٍ ع٢ً إٓػٛب  ٜٚٴُهٔ إٔ ٜٴٛدٸ٘ تػا٩ َٳ ؾطٕمابٔ عبٸاؽ: ٚأ ثبت  ٔٵبٌ 

َٳ ١؟! ؾ٬ َع٢ٓ يتُٝٝع بعض ايٛضث١ بايطزٸ ٓٻثبت ؾطن٘ بايػټ ٔٵؾطن٘ بايهتاب ايهطِٜ ٚ

  .(64)هّا بٗصٙ ايصضٜع١ُػټ ;عًِٝٗ زٕٚ بعٕض
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 :ع٢ً غتٸ١ٺ إ٫ٓ ,زٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚضٚقاٍ عبساهلل بٔ َػعٛز: ٜٴطٳ

ٚٸ٫ٕ:   ايعٚدإ.ا٭

ٕٵ  قًب١ٝ. بٓتٷ تٵدسٳٚٴ ٚايجايح: اب١ٓ ا٫بٔ إ

 خت ايؿكٝك١.َع ا٭ خت ٭بٺٚايطابع: ا٭

 ّٸ.ّٸ َع ا٭ٚاـاَؼ: أ٫ٚز ا٭

ِٕ  .(65)أٜٸّا نإ ,ٚايػازؽ: اؾسٸ٠ َع شٟ غٗ

ْٸ٘ اغتج٢ٓ د١ٗ ايطزٸ ع٢ً إعٔ أٓس:  ,خط٣ ضٚاٖا أبٛ َٓكٛضأٚٗ ضٚا١ٜٺ 

ِٕا٭ ّٸ َعايعٚدٌ, ٚأ٫ٚز ا٭  .(66)ؾك٘ ّٸ, ٚاؾسٸ٠ َع شٟ غٗ

 

ٕٸ ايطزٸ ٫ ٜجبت إ٫ٓ ٍٸ شلصا ايكٍٛ بأ ايصٜٔ مل  ,يٮق٣ٛ َٔ أقشاب ايؿطٚض اغتٴس

خت ّٸ, ٚا٭ـ, ٚشيو نايبٓت, ٚا٭بعٝٓ٘ ٗ ايكطإٓ ٫ ٜكبٌ ايتدًٗ ز شلِ ْكٝبٷٜٴشسٻ

ٕٵ ٭بٺا٭خت أٚ  ,ايؿكٝك١ ٕٵ, ٚبٓت ا٫بٔ مل تهٔ ؾكٝك١ْ إ ٕٸ  مل تهٔ بٓتٷ إ قًب١ٝ; ؾإ

ٛٸ٠ْ ٍ غرل إط ٚا٫ْتكاٍ يًتػٝټ ٗ ايؿطٜه١ بايٓػب١ يػرلِٖ, ٚأْكبتِٗ قاب١ًْ ٖ٪٤٫ شلِ ق

ٕٸ ا٭إه١, أٟ ٜايؿط ٍ َا ٜؿب٘ ايتعكٝب عٓسَا إّٸ تٓتكٌ ٍ ايتعكٝب أٚ َا ٜؿبٗ٘; ؾإ

ٔٵ َٳ ٚع٢ً شيو ٫  .وذبٗا ٜهٕٛ إرلاخ بٝٓٗا ٚبٌ ا٭ب ٚأسس ايعٚدٌ ٚمل ٜهٔ 

ٕٸ أْكبتُٗا ٫ تكبٌ ايتػٝرل, ٫ٚ ٜتأتٸ٢ ايطزٸ ع٢ً إٍ اٜتأتٸ٢ ايطزٸ بايٓػب١  يعٚدٌ; ٭

ـٷ ٕٸ اغتشكاقٗا نعٝ ٕٷ ; إش مل ٜأتٺاؾسٸ٠; ٭ ؽ, ؾ٬ ٜٴعاز عًٝ٘, سٴ, ٚإأثٛض ايػټب٘ قطآ

ـٷٚبٓت ا٫بٔ َع ايبٓت ايكًب١ٝ ؾطنٴ , يتهٌُٝ ايجًجٌ, ؾ٬ ٜتذاٚظ شيو ٗا نعٝ

 .(67)خت ايؿكٝك١َع ا٭ خت ٭بٺٚنصيو ا٭

 

^

بٌٝ َٔ ػٳٌ بايكٍٛ بًعّٚ ضزٸ ايعا٥س َٔ ايذلن١ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض ايٓٻٜٚتُجٻ

ٚأطبكٛا  ,ا٫َا١َٝؾكٗا٤ َا اختاضٙ ٖٚٛ  .ايطبك١ ايٛاسس٠, ٚعسّ ايطزٸ ع٢ً ايعٚدٌ

ٚإْٸُا أؾطزْاِٖ ٫ْؿطازِٖ عٔ أٌٖ ايعطام  .(69)بٌ ٖٛ َٔ نطٚضات إصٖب ,(68)طٸّاعًٝ٘ ُط

ٕٸ غرلِٖ ضاع٢ ايعٳ ;ٚغرلِٖ بايكٍٛ بايطزٸ ; (70)كٳب١يكٍٛ اٱَا١َٝ بايطزٸ َطًكّا, ٗ سٌ أ
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ٕٸ ٖصا ٖٛ إأثٛض عٔ َسضغ١ أٌٖ ايبٝت ٕٸ  .ٚضٚا١ٜ ؾت٣ٛٶ ^ؾإ ؾُع ا٫ْؿطاز سهُٛا بأ

زٸ عًِٝٗ بايٓػب١ إشا ـ ٜٴطٳ زِٖ ـ ٚناْٛا أٌٖ ؾطٕٚضَٚع تعسټ ;ايٛاضخ وٛظ ْٝع ايذلن١

زٸ عًِٝٗ ايعا٥س َٚع ٚدٛزِٖ َع غرلِٖ ـ نا٭ظٚاز ـ ؾٝٴطٳ ;ٚاسس٠ ناْٛا ٗ طبك١ٺ

َٳ ,زٸ ع٢ً ايٛاضخخط٣ ؾٝٴطٳأَٔ طبك١  ِٕسٹَٚع ٚدٛز ضٳ ;زٕٚ ا٭ظٚاز ,بػٵؾشٳ ًٜٝ٘  ٔٵزٕٚ 

 َٔ ايطبكات.

 

ٍٸ عًٝ٘   :١ّٓٻنتابّا ٚغٴ ,ايٓكٛمٚتس

َٸا ايهتاب1 ٚٵُيٛ﴿كٛي٘ تعاٍ: , ؾكس اغتسٓيٛا بـ أ ٚٵَي٢ بٹبٳعٵٕض  ٚٳُأ ِٵ َأ ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ اَ٭ضٵسٳا

٢ أقٌ تٛضٜح ا٭ْػاب عًٍٸ سـ ؾإْٸ٘ ٜ (75: ٍا٭ْؿا; 6)ا٭سعاب:  ﴾اهللٹؾٹٞ نٹتٳابٹ 

ٍٸ ع٢ً . بايس٫ي١ إطابك١ٝ; ٭ٚيٜٛتِٗ َٔ ا٭داْب تكسِٜ ا٭قطب ع٢ً ا٭بعس نُا ٜس

ٍٸ أٜهّا ع٢ً أٚيٜٛٸ .يتعا١َٝبايس٫ي١ ا٫ َٴطًكّاٜٚس  .أٚ ٫ غٛا٤ أنإ ؾطضٷ ,تِٗ بايذلن١ 

ٗٴ ٍ بأخص َا ظاز ع٢ً ٚٵ, ِٖٚ َأٍ باٱضخ بػرل ؾطٕضٚٵَأ ٍِ باغتشكام ايؿطض, ٖٚٚٵَأ ِٵؾ

 ّ َعِٗ غرلِٖ.هّا بإط٬م اٯ١ٜ, غٛا٤ أناْٛا َٓؿطزٜٔ أايؿطض َٔ ايذلن١; ُػټ

ٍٸ ع٢ً شيو قٛي٘ تعاٍ:  ٕٔ ﴿ٚأٜهّا ٜس ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ ٚٳيٹهٌُٛ دٳعٳ

ٕٻ  ِٵ ٔإ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ِٵ َؾآتٴٛ ُٳاْٴُه ٜٵ ٔٳ عٳَكسٳتٵ َأ ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ٞٵ٤ٺ اهلَلٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ ِّ ؾٳ ٕٳ عٳ٢ًَ ُن  َنا

ٗٔٝسّا ٕٳ يٹ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ;(33)ايٓػا٤:  ﴾ؾٳ ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي ِّ ٍٔ ْٳكٝٹبٷ  ًطِّدٳا

َٻِؿطٴٚنّا ٚٵ َنجٴطٳ ْٳكٹٝبّا  ٘ٴ َأ ٓٵ َٹ ٌٻ  ُٻا َق َٹ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي ِّ  ﴾ٚٳيٹًِّػٳا٤ ْٳكٹٝبٷ 

 سِٖ.. ٖٚصا ٖٛ عُس٠ ا٫غتس٫ٍ عٓ(72)هّا بعٓٛإ )ا٭قطب١ٝ(; ُػټ(71)(33)ايٓػا٤: 

ٖصا, ٚقس غًو بعض ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ َػًهّا ٚطٜؿّا ٗ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ايطزٸ 

ببٝإ أْٸ٘ ٚضزت يتشسٜس اؿكل يًٛضث١ بايٓػب١, ٫ ع٢ً اٱط٬م,  ,بآٜات ايؿطا٥ض

ٛٻ  .(73)ض ايعٜاز٠ ٗ ايذلن١ َٔ ا٭غاؽٚٗ ن٤ٛ ٖصا ايتؿػرل ٫ تٴتك

َٸا ايػټ2 , (74)بٌ تٛاتطٖا َع٢ٓٶ ,ايٓطاقٞ اغتؿانتٗاع٢ ؾكس ازٻ ,١ ايؿطٜؿ١ٓٻـ ٚأ

 َٓٗا:ٚؾ٬ ٜهطٸ نعـ بعهٗا غٓسّا, 

ٓٓاز أبٞ ٜٛغـ  ,عٔ اؿػٔ بٔ قبٛب ,س بٔ اؿػٔ ايطٛغٞقُأـ  عٔ 

ٌّ»قاٍ:  ×اهلل عٔ أبٞ عبس ,عٔ غًُٝإ بٔ خايس ,اـعٸاظ ٜكٍٛ: إشا  ×نإ عً
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ٖٖ ِټٚا٭سٚك. (75)«بإاٍ ؾٗٛ أسلټ ي٘ ؾطٜه١ْ ٔٵنإ ٚاضخ  َٔ تكسِٜ ؾطٜهت٘ ٚضزٸ َا  ١ٝ أع

 .(77)َٔ َػتٓسٙ بايكشٝش١ ٚقس ٚقؿٗا ايٓطاقٞ ٗ َٛنٕع .(76)ٜبك٢ بعس ؾطٜهت٘ عًٝ٘

ٕٵ» :غ٬ّٚٗ زعا٥ِ اٱ ٌٸ ٚاسس٠ٺ إ  نُا, بإرلاخ ايجًح َُٓٗا تطى ابٓتٌ ؾًه

ٌٻ ععٻ اهلل قاٍ  .(78)«ِسٹبايطٻ ايباقٞ ايجًح عًُٝٗا زٸطٳٜٚٴ, ٚد

 ×ايكازم اهلل سعٔ اٱَاّ أبٞ عب ,عٔ غًُٝإ بٔ خايس ,ض٣ٚ ايعٝٸاؾٞـ ٚب 

ٌّ»قاٍ:  ٫ِٕ ٜٴ ×نإ عً ِٻ ٝت ي٘ ؾطٜه١ُِّْغٴ ,عطٞ إٛايٞ ؾ٦ّٝا َع شٟ ضس ي٘  أّ مل تػ

ٚٵَي٢ بٹبٳعٵٕض ؾٹٞ نٹتٳابٹ ﴿ , ٚنإ ٜكٍٛ:ؾطٜه١ْ ِٵ َأ ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ ٚٵُيٛ اَ٭ضٵسٳا ٕٻ اهللٹٚٳُأ ِّ  اهلَل ٔإ بٹُه

ِٷ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ . (79)«ٚيٞ ا٭ضساّأقس عًِ َهاِْٗ ؾًِ هعٌ شلِ َع  ,(75)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ؾٳ

 .ٚايطٚا١ٜ َطغ١ًْ

ٞٸ ,س بٔ ٜعكٛب ايهًٝينقُز ـ   ,عٔ قاحل بٔ ايػٓسٟ ,بٔ إبطاِٖٝ عٔ عً

ٜػأٍ أبا  ٔٵَٳ اظ قاٍ: أَطتٴعٔ سػٌ ايطظٸ ,عٔ عبس اهلل بٔ بهرل ,عٔ دعؿط بٔ بؿرل

ٔٵ :×عبس اهلل َٕ كٳب١ ٗ ؾٝ٘ إاٍ يٮقطب, ٚايعٳ»كٳب١؟ ؾكاٍ: ٖٛ؟ يٮقطب أٚ ايعٳ إاٍ 

 .(80)«ايذلاب

ٚيٞ ا٭ضساّ ـ إسع١َٛ بٗصٙ ايٓكٛم أنآ١ٜ  ,ٚإػتؿازٴ َٔ إط٬م ايٓكٛم

 قٛاعس: عسٸ٠ُ ,ـ ٖا نجرلٷٚغرلٴ ,١ٓٻَٔ ايػټ

ٕٸ ا٭قطب َكسٻ :ٍٚعس٠ ا٭اكاي  ع٢ً ا٭بعس ٗ اغتشكام ايذلن١. ّٷإ

 أٚ ٫. : ٫ ؾطم ٗ تكسِٜ ا٭قطب بٌ َا إشا نإ شا ؾطٕضايكاعس٠ ايجا١ْٝ

: ٫ ؾطم ٗ تكسِٜ شٟ ايؿطض بٌ اغتشكاق٘ ٭قٌ ايؿطض ٚبٌ ايكاعس٠ ايجايج١

 اغتشكاق٘ ايعا٥س عًٝ٘.

كٳب١ أٚ بٌ ساي١ ٚدٛز ايعٳ ١ّ ٗ ايكٛاعس ايج٬ث: ٫ ؾطم ؾُٝا تكسٻعس٠ ايطابع١اكاي

غٛا٤ أناْٛا شنٛضّا أّ  ,٫, ؾُع ٚدٛز ايٛاضخ ا٭قطب ؾٗٞ ٫ تطخ َع ا٭٫ٚز َطًكّا

 إْاثّا.

بٌ ساي١ ٚدٛز  ١ّ ٗ ايكٛاعس ايج٬ث: نُا ٫ ؾطم ؾُٝا تكسٻايكاعس٠ اـاَػ١

 ٫. ٚب اقط٬ح ايؿك٘ ايػٓٸٞ أػٳ)شٟٚ ا٭ضساّ( َع طبك١

ٕٸ ايٛضث١ ا٭قاضب َطًكّا ـ غٛا٤ أناْٛا أقشاب ؾطٚض أّ ٫  :١عس٠ ايػازغاكاي إ

 َٕٛ ع٢ً إٛايٞ.ـ َكسٻ
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ايٛضث١ ا٭قاضب َطًكّا ـ غٛا٤ أناْٛا أقشاب ؾطٚض أّ ٫ ـ  ٕٸإ :١عس٠ ايػابعاكاي

 َٕٛ ع٢ً بٝت إاٍ.َكسٻ

َٓاغبّا نإ أٚ  ,آخط عسّ ايطزٸ ع٢ً ايعٚدٌ َع ٚدٛز ٚاضخٺ :١عس٠ ايجآَاكاي

 َػاببّا. 

 

ٕٸ ايعا٥س َٔ ايذلن١ ٜٴعٵ ايطبك١, ٫ أْٸ٘ ٜٴعط٢  و٢ يصٟٚ ايؿطٚض َٔ أٌٖ تًَطإ

ٟٸ طبك١ٺ ناْٛا, نُا ٖٛ َؿاز ا٭قطب١ٝ, نإعطا٤ أقٌ ايؿطض ايصٟ ٜبتين  شلِ َٔ أ

ٚيٞ أايطزٸ ع٢ً طبك١ تؿػرلٙ ب ض أْٸ٘ ٫ ٜكضٸهٖٓا ٜتٸٔ َٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ أٜهّا. 

ٱط٬م اٯ١ٜ َٔ  ٝٝسٷإْٸ٘ تكؾ إتعاضف ٚإكطًض ٗ ايؿك٘ ايػٓٸٞ;ب ػٳَع ١ّا٭ضساّ خاقٸ

ٌٕ إع٢ٓ ع٢ً ع٢ً َعٓاٖا ايًػٟٛ ايٛاغع, ٫  عاز٠ٌّ ُٳشٵٚ تٴ ٕٸ ا٭يؿا٭ ِ;َهشٵَٴ زٕٚ زيٝ

ٕٕ  .ايؿطعٞ عٔ ظَإ قسٚض ايٓلٸ طَتأخِّ ا٫قط٬سٞ ايهٝٸل اؿازخ ٗ ظَا

 

 ٚيٞ ا٭ضساّ سايتإ:أٜٴػتج٢ٓ َٔ ايطزٸ ع٢ً 

زٸ ع٢ً ن٬ي١ ا٭بٜٛٔ ّٸ َع ن٬ي١ ا٭بٜٛٔ, ؾايؿانٌ ٜٴطٳأـ إشا ادتُع ن٬ي١ ا٭

ِ ع٢ً ٫ٚ ٜٴكػٻ .(81)ّٸزٸ ع٢ً ن٬ي١ ا٭َٚع عسَٗا ٜٴطٳ .ع٢ً ا٭ؾٗط; يعٜاز٠ ايٛق١ً ,خاقٸ١ّ

ٕٸ ا٭خ٠ٛ يٮب ٚا٭خٛات يٮب ػٳايه٬يتٌ َع ب سككِٗ; يًٓلٸ ايصٟ ٚضز ؾٝ٘ أ

 .(82)ل َٛغ٢ بٔ بهط ط= بهرلصنُٛثٻ ,ّٸ ِٖ ايصٜٔ ٜٴعازٕٚ ٜٚٴٓككٕٛٚا٭

ِّ: أقٍٛ ٕٸ إتأ ُٕطاز بٗصا  هض ي٘ ظ٤٬ٺٌ ٗ ؾكطات ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚأؾباٖٗا ٜتٻإ ٕٸ ا أ

ٛٵايتعبرل )ٜٴعازٕٚ ٜٚٴٓككٕٛ( أْٸِٗ ِٖ ايصٜٔ تتػٝٻ ٍ, ط أْكبتِٗ ٗ َكابٌ ضزٸ ايكٍٛ بايعٳ

ٍ ايطزٸ ٚؽكٝك٘ بِٗ. ٚعًٝ٘ ؾايعا٥س ٜهٕٛ ؾا٬َّ ؾُٝع ايه٫٬ت إٚيٝؼ ايٓٛط 

 ّٸ َٔ ايطزٸ.ب غٗاَِٗ, ٫ٚ ٜٴشطّ ن٬ي١ ا٭ػٳَع

ٖٚٛ ايجًح,  ,ٌ غُٗٗا ا٭ع٢ًٝٵوذبْٛٗا عٔ ْٳ ٕٸ ن٬ي١ ا٭بٜٛٔ أٚ ا٭بإب ـ 

ب ْٛطْا, بٌ ٖٛ ػٳٖٚصا اؿذب غرل سذب ايٓككإ َع .نُا أْٸِٗ وذبْٛٗا عٔ ايطزٸ
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 .(83)عٞ عسّ اـ٬ف ؾ١٘ٝ, ٚازټٚاختاضٙ اٱَاَٝٸ .سذب ايطزٸ

ٍٸ عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ:  ٘ٹ ايػټسٴؽٴ....﴿ٜٚس ِّ ٛٳ٠ْ َؾُٮ ٘ٴ ٔإخٵ ٕٳ َي ٕٵ َنا  (.11)ايٓػا٤:  ﴾..َؾٔإ

 

ٕٵ قٌٝ َٸا  .ط عًٝ٘كٳٖٚٛ ايجًح, ؾٝٴكتٳ ,ٕٸ اٯ١ٜ ٚضزت ٗ اؿذب عٔ ايؿطض: إؾإ ٚأ

ّٸ عٔ ب ا٭ذٳغرل ايتٛضٜح بػبب ايؿطض, ٚعًٝ٘ ؾ٬ تٴشٵ ,آخط يًتٛضٜح ايطزٸ ؾٗٛ غببٷ

 ايطزٸ.

َٴباٜٹأ قشٝضٷ: قًتٴ يػبب١ٝ ايؿطض يًتٛضٜح, ؾ٬ ٬َظ١َ  ١ْٕٓٸ غبب١ٝ ايطزٸ يًتٛضٜح 

ٕٸ اؿادب يٮ بٌ سذب أسسُٖا ٚسذب اٯخط, إ٫ٓ ّٸ عٔ ايجًح قس يٛسٜ َا ٖٛ أ

ٚٵضيٝؼ ٚاضثّا, ؾ ٚٵضٷاٱخ٠ٛ  سٳ ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ ظٜاز٠  ,ّٸٖٚٛ اٱنطاض با٭ ,فقٹطٵ غًيبٸ زٳ

ٚغبب, ؾُُٗا نإ  ٖٚصٙ ايعٜاز٠ احملذٛب١ ٫ ؾطم ؾٝٗا بٌ غببٺ .ْكٝبٗا َٔ اٱضخ

 ّٸ. ا٭إٍغببٗا ؾٗٞ ٫ تكٌ 

ٕٵ ;ّٸٖٚصا غ٬ف سذب ايبٓت يٮ  إٍّٸ َٔ ايجًح خٓؿهت ؾطٜه١ ا٭ ؾإْٸٗا ٚإ

ٚٵضٚ ,ايٓكـ ٚٵضٷٖا ٖٓا زٳ ٚٵضغًيب أٜهّا, ٚيهٓٸ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜهٕٛ  زٳ ٚٵضايبٓت  زٳ  ّازٳ

ٝٸ ٕٸ قػطّا َٔ ايعا٥س غٛف ٜسخٌ ٗ نٝؼ ايب ّاإهاب , ؾ٬ ٓت, ؾٗٞ شات ْؿٕعبًشاٚ أ

 ّٸ عٔ ايطزٸ.ؼذب ا٭

ٝت٘ َٔ ٗ ٜػتُسٸ سذٸعٴطٵ بّا َٔ ا٫غتشػإ, بٌ ٖٛ اغتٛٗاضٷطٵٚيٝؼ ٖصا نٳ

 ٗ.١ٝ ايٛٗٛض ايعٴطٵسذٸ

 

ٔٵ َٳ ِٸ قإْٛ ايطزٸ  ٕٸ ايكطاب١ ٚا٭قطب١ٝ ٖٞ ا٭غاؽ ٗ ايطزٸ ؾ٬ ٜع يٝؼ  ٚسٝح إ

ِٕ ٔٵ ,بطس َٳ َٔ ايتػا٫٩ت:  تدلظ فُٛع١ْ , نايعٚدٌ. ٚس٦ٓٝصٺ٫ ٜهٕٛ َٔ ا٭قاضب ٚ

؟ ؾًٛ اْؿطز ايعٚز أٚ ايعٚد١ بايذلن١ ٌٖ ٕٸ اؿهِ بعسّ ايطزٸ ع٢ً ايعٚدٌ َطًلٷأٌٖ 

ايصٟ ٖٛ  ,×ط٢ يٲَاّٜأخصإ ؾطنُٗا ا٭ع٢ً ؾك٘؟ َٚا ٖٛ سهِ ايباقٞ؟ ٌٖ ٜٴعٵ

ٔٵ ٚاضخٴ  ٫ ٚاضخ ي٘؟ َٳ

ا يٛ ٫سٛٓا ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ايٛاضز٠ ٗ اٱضخ ؾكس ٜٴكاٍ بعسّ إَهإ أـ إْٸٓ
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ٕٸ إؿّٗٛ َٔ ؼسٜس ايؿطٚض ؾٝٗا عسّ  ايعجٛض ع٢ً دٛابٺ بٗصا ايؿإٔ, بٌ قس ٜٴكاٍ بأ

اغتشكام شٟ ايؿطض َا ظاز عٔ ؾطن٘, ٚإْٸُا خطدٓا ٗ خكٛم ا٭ْػاب يس٫ي١ 

 ١َ عًٝ٘.ايٓكٛم إتكسِّ

 

نُا أؾاض إيٝ٘ بعض  ,ـ ٗ شيو بعسّ ثبٛت إؿّٗٛ يًعسزٜٴٓاَقٚقس 

 .(84)كٌاحملٚك

ٕٵ إ٫ٓ ٝٵسٳ ,قبًٓا بٗصٙ ايهدل٣ أْٸٓا ٚإ ٕٸ إٓاقؿ١ إصنٛض٠ غرل ٚاضز٠ٺ بٳ ٗ ٖصا  أ

ٌٸ  ٕٸ إكاّ َكاّ ايتكػِٝ, ٚتكػِٝ إاٍ ٜكتهٞ تعٌٝ ايٓكٝب يه إكاّ بايصات; ٭

٫ٚ ْكٝك١, ؾٝهٕٛ َؿاز ايتكػِٝ بإطابك١ أخص إكساض إعٝٸٔ,  َٴػتشلٸ ب٬ ظٜاز٠ٺ

بػبب ٚدٛز ٖصٙ  ;يتعاّ عسّ ايعٜاز٠ عًٝ٘ ٚعسّ ايٓكٝك١ َٓ٘, ؾٝجبت إؿّٗٛٚبا٫

 ايكط١ٜٓ اؿاي١ٝ.

ٕٸ ٖصا إؿّٗٛ إْٸُا ٜٴُهٔ ازٸعا٩ٙ ٗ ساي١ تعسټ إ٫ٓ ز ايٛضٸاخ, ٫ ساي١ اْؿطاز أ

إشٕ ؾايٓكٛم  .كط١ٜٓ اؿاي١ٝ ٗ ساي١ ا٫ْؿطاز, نُا ٖٛ ٚانضٷايٛاضخ; ٫ْتؿا٤ ٖصٙ اي

 خط٣.أ َٔ ايتُاؽ أزٓي١ٺ ٬ بٴسٻاٙ ايطزٸ ع٢ً ايعٚدٌ, ؾعٔ إٛقـ ػ ايكطآ١ْٝ غانت١ْ

ٕٵ ٕٸ اٱَاّ ب ـ ٚإ ٔٵ ٚاضخٴ ×٫سٛٓا ضٚاٜات أ ٫ ٚاضخ ي٘ ؾٗٞ ٫ تٓطبل ع٢ً  َٳ

ٕٸ إطتهع ٗ ايصٖٔ ايعٴ َٸ١إٍٗ أْٸ٘ ٫ ٜٴكاض طٵإكاّ; ؾإ ٖٚٞ  , تٛضٜح اؾ١ٗ ايعا

ٕٸ إٝٸت ٫ ٚاضخ أَا زاّ ايٛاضخ اـامٸ َٛدٛزّا; إش ٫ ٜكسم ٚاؿاٍ ٖصٙ  ,×اٱَاّ

 ,ايطزټ عًُٝٗا ايعٚز أٚ ايعٚد١. ْٚتٝذ١ُ ؼهِٝ ٖصا ا٫ضتهاظ , ٖٚٛي٘, بٌ ي٘ ٚاضخٷ

 بٌ ايعٚز ٚايعٚد١.  َٔ زٕٚ ؾطٕم

ٔٵؾاغع بٌ عٓٛ ٚؾطمٷ َٳ ( ٚبٌ عٓٛإ )َا ٫ يٝؼ ي٘ ٚاضخٷ)أٚ  (٫ ٚاضخ ي٘ إ )

ٌٸ ايبشح ٜٓطبل عًٝ٘ ايعٓٛإ ايجاْٞ .ٚاضخ ي٘(  زٵٔطايصٟ مل ٜٳ ,ٚايعا٥س عٔ ايذلن١ ٗ ق

ٚٸٍ ايصٟ ٖٛ ايصٟ ٚضز ٗ ا٭زٓي١  .(85)ٗ ا٭زٓي١, ٫ٚ ٜٓطبل عًٝ٘ ايعٓٛإ ا٭

َٸا إشا ٫سٛٓا ا٭زٓي١ اـاقٸ١ ٗ  ب َسايٌٝ ػٳايباب ؾكس ىتًـ إٛقـ َعز ـ ٚأ

ٕٸ  .زت أقٛاٍ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ٚاستُا٫تِٗ ٗ إػأي١َٚٔ ٖٓا تعسٻ .تًو ا٭زٓي١ نُا أ

 ٖٚٞ ع٢ً طٛا٥ـ: .ٍ سسٸ ايتعاضضإ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ خكٛم إكاّ كتًؿ١ْ
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ٍٸ ع٢ً ايطزٸ ع٢ً ايعٚزٍٚا٭  .(86)ٖٚٞ ضٚاٜاتٷ َػتؿٝه١ .: َا ز

ٍٸ ع٢ً ايطزٸ ع٢ً ايعٚد١ايجا١ْٝ  عٔ أبٞ عبس ,(87)ؿٞ قشٝش١ أبٞ بكرلؾ .: َا ز

ٌٷ قاٍ: قًتٴ ,×اهلل َاتت  : اَطأ٠ْقًتٴ ,«إاٍ شلا»قاٍ:  ؟َات ٚتطى اَطأت٘ ي٘: ضد

. ٚسٴٌُ ع٢ً بعض (89). ٚأؾت٢ ب٘ ايؿٝذ إؿٝس(88)«إاٍ ي٘»ٚتطنت ظٚدٗا؟ قاٍ: 

 .(91). ٚمٖٛا قشٝش١ أبإ بٔ عجُإ(90)ي٘ قطٜب١ّ إطأ٠َُٓٗا: َا إشا ناْت ٚ ,احملاٌَ

ٍٸ ع٢ً ع٢ً عسّ ايطزٸ عًُٝٗا, نُٛثٻايجايج١ عٔ أبٞ  ,(92)ك١ ٌْٝ بٔ زضٸاز: َا ز

ٚسهاٙ ايسًُٜٞ عٔ بعض  .(93)«٫ٚ ظٚد١ ,٫ ٜهٕٛ ايطزٸ ع٢ً ظٕٚز»قاٍ:  ×اهلل عبس

 .(95)آخط . ٚسٴٌُ ع٢ً ساي١ ٚدٛز ٚاضخٺ(94)ا٭قشاب

ٍٸ ع٢ً عسّ ايطزٸ ع٢ً ايعٚد١, ٚايباقٞ ٜٴعط٢ يٲَاّايطابع١ ٖٚٞ  .×: َا ز

 .(96)ا٫غتؿان١ سسٻ تٵبًػٳ ضٚاٜاتٷ

قاضت  ,ٚاؾُع بٝٓٗا ,ٚططٜك١ ؾُٗٗا ,عّا يهٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايطٚاٜاتبٳٚتٳ

 :ز٠ّا٭قٛاٍ َتعسِّ

ٚٸٍ ٚاختاضٙ إؿٝس. ٜٚسعُ٘ ايطٚا١ٜ ٚا٫ضتهاظ  .: ايطزٸ ع٢ً ايعٚز ٚايعٚد١ايكٍٛ ا٭

ّٸ.  ايعا

ٌٕ .: عسّ ايطزٸ عًُٝٗاايكٍٛ ايجاْٞ  فٍٗٛ. ٖٚٛ ايصٟ سهاٙ ايسًُٜٞ عٔ قا٥

 ,تهٕٛ إْاعّا تٵنازٳ ,ع١ُٝٛ : ٖٚٛ إؿٗٛض بٌ اٱَا١َٝ ؾٗط٠ّايكٍٛ ايجايح

×ٌ يٲَاّهٕٛ ايؿانزٸ عًٝٗا, بٌ ٜزٕٚ ايعٚد١ ؾ٬ ٜٴطٳ ,ايطزٸ ع٢ً ايعٚزٖٚٛ 
(97). 

 ×: ايطزٸ ع٢ً ايعٚز, ٚايتؿكٌٝ ٗ ايعٚد١ بٌ سهٛض اٱَاّايكٍٛ ايطابع

نايؿٝذ ٗ  ,زٕٚ ساٍ اؿهٛض. ٚاختاضٙ بعضٷ ,زٸ عًٝٗا ٗ ساٍ ايػٝب١ٚغٝبت٘, ؾٝٴطٳ

 .(98)ايٓٗا١ٜ ٚابٔ غعٝس

ٚٸٍشس َع ايكٍٛ ٜتٻ ,بًشاٚ ايٓتٝذ١ ايع١ًُٝ ٗ ظَإ ايػٝب١ ;ٖٚصا ايكٍٛ ا٭خرل  .ا٭

ٖٚٛ  ,٫ أنجط: ايكٍٛ إؿٗٛض ,ؾٝجبت أَآَا ق٫ٕٛ اثٓإ .ف قا٥ً٘طٳٚايكٍٛ ايجاْٞ ٫ ٜٴعٵ

ٖٚٛ ايطزٸ عًُٝٗا. ٚؼكٝل  ,ٚاٯخط قٍٛ إؿٝس ;ٚعسّ ايطزٸ ع٢ً ايعٚد١ ,ايطزٸ ع٢ً ايعٚز

ٛټ  ,خط٣أ عّا, ٖٚصا َا ْذلن٘ يؿطق١ٺب عجّا َٛغٻضّا ٚتكسٜكّا ٜتطًٖٖصٙ ا٭قٛاٍ تك

ٕٵعػ٢ إٔ ْٴٖٛؾ  ؾا٤ اهلل تعاٍ. ل شلا إ
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ٖٓا تكسٻ ٕٸ ٜٛٗط  ب ايؿك٘ اٱَاَٞ, ػٳ, َٚع(99)ًٌطزٸ َطتبتيّ أْٸ٘ ٜٴُهٔ ايكٍٛ بأ

 ُٖا:

, أٟ غٛا٤ ٖٚٛ َطًلٷ .عسا ايعٚدٌ ,: ايطزٸ ع٢ً أقشاب ايؿطٚضٍٚإطتب١ ا٭

 خط٣ أٚ ٫.أ غرلِٖ ٗ طبك١ٺ أنإ ٚاضخٷ

ٟٸ  سٷٖٚٛ َكٝٻ .: ايطزٸ ع٢ً أسس ايعٚدٌإطتب١ ايجا١ْٝ َا إشا مل ٜهٔ يًُٝٸت أ

َٸا ايعٚد١  .عسا اٱَاّ ,بّٝابٳبّٝا نإ أٚ غٳػٳْٳ ,غرلُٖا ٚاضخٺ ٖصا بايٓػب١ اٍ ايعٚز, ٚأ

زٸ ٚايتؿكٌٝ بٌ سهٛض اٱَاّ ؾ٬ ٜٴطٳ ـ; ٖٚٛ إؿٗٛضـ ٚعسَ٘  ;ؾؿٝٗا ث٬ث١ أقٛاٍ: ايطزٸ

 .×شلا َٓ٘ ًُٝهّا أٚ إباس١ّ ,زٸبت٘ ؾٝٴطٳٝٵَغٚبٌ 

 

 :ٍٚا٭ع٢ً َبسأ ايطزٸ باغتًعاَ٘ اٱعطا٤ يًٛاضخ َطٸتٌ:  قس ٜٴٛضٳز اٱؾهاٍ

 بايطزٸ. :ٚايجا١ْٝ ;بايؿطض

ز ز ايػبب أٚ بتعسټز اٱعطا٤ بتعسټَٔ تعسټ ,٫ٚ عك٥٬ّٝا ,: ٫ َاْع عكًّٝااؾٛابٚ

ٕٕ :ايكٛض ٚاؿا٫ت, ْٛرل ٌٸ عٓٛا ُٕٛدٹبٳٌ, ؾإْٸ٘ ٜأخص به َٴٛدٹب  تٛضٜح شٟ ا

ٚغكٛٙ اغتشكاق٘ َٔ اؾ١ٗ  ,ٚاسس٠ ؾك٘ اغتشكاق٘, ٫ٚ ٜٴكاٍ باغتشكاق٘ َٔ د١ٗٺ

ٗا ْٝعّا, ٫ٚ ٜٴُهٔ ٫غتشٖك ز ايعٓٛإ َٔ ث٬خ دٗاتٺ٫ّ تعسټسٳبٌ يٛ ؾطنٓا دٳ .خط٣ا٭

ٗا ٗ ؾذلاض ادتُاع اـ٪ٚي١ ٚايع١َُٛ ٚايعٚد١ٝ نًَٗٓٗا, نا سطَاْ٘ َٔ ؾ٤ٞٺ

 ٚاسس. ؾدٕل

 

ٕٸ ايؿا٥ض َٔ ايذلن١ عٔ ايؿطٚض ٜٴ عط٢ زٸ ع٢ً أقشاب ايؿطٚض, ٫ٚ ٜٴطٳإ

ٕٸ أقشاب ايؿطٚض أقطب إٍ إٝت, ٚا٭قطب ّٓع  يػرلِٖ َٔ ايٛضث١ اٯخطٜٔ; ٚشيو ٭

٭سسِٖ عٔ ايطزٸ عًٝ٘, ؾٝدتل اٯخط بايطزٸ س٦ٓٝصٺ أٚ  ا٭بعس, َا مل ٜهٔ سادبٷ

 .(100)ٖٛ أٜهّا بايطزٸ ٜٓؿطز بعٜاز٠ ايٛق١ً, ؾٝدتلٸ

ٕٸ ٖصا ٖٛ َكته٢  ٕٸ ايطزٸ ٜهٕٛ ع٢ً أٌٖ ايؿطٚض بٓػب١ سككِٗ; ؾإ ِٸ إ ث



 

 االجتهاد والتجديد 

 ايعسٍ ٚاٱْكاف.

ًٕ ع٢ً أقًٌ:ع٢ً ا٭ْػاب إشٕ ؾايطزٸ   َب

ٚٸ  .ا٭قطب ٚا٭ؾسٸ ٚق١ًّ : ا٭قطب١ٝ يًُٛضٸخ, ؾرلزٸ ع٢ًٍا٭

ٕٸ تكػِٝ ايؿانٌ ٜهٕٛ ع٢ً أغاؽ قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف.ايجاْٞ  : إ

 

 ٍ أضبع١ أقػاّ, ٖٚٞ:إُت َػا٥ٌ ايطزٸ ٗ ايؿك٘ ايػٓٸٞ يكس ُقػِّ

ٚٸٍ ٖٖ : إٔ ٜهٕٛ ٗ إػأي١ دٓؼٷايكػِ ا٭ ٜٴطزٸ عًٝ٘, ٫ٚ ٜٛدس ؾٝٗا  ٔٵٚاسس 

 ٫ ٜٴطزٸ عًٝ٘. ٔٵَٳ

ٕٸ ْٝع إاٍ  ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ تٴذعٌ إػأي١ َٔ ض٩ٚؽ شيو اؾٓؼ ايٛاسس; ٭

 ع٢ً آخط. ١ يطإٔؽ, ؾ٬ َعٜٸشلِ بايؿطض ٚايطزٸ, ٚض٩ٚغِٗ َتُاث١ًْ

ٌٷ ـ1  عٔ بٓتٌ إشا تٛٓؾٞ ضد

ٌٸ ٚاسس٠ َُٓٗا  ٜٴكػٸِ بُٝٓٗا,,4/6=  2/3=  يًبٓتٌ ايجًجإ بايؿطض ؾتأخص ن

 .2/6=  1/3=  ْكـ ايجًجٌ, ٖٚٛ ايجًح

ٌٸ ٚاسس٠ٺ ,ٖٚٛ ايجًح ,ايباقٞ   .1/6=  غسؽ ٜٴطزٸ عًُٝٗا بايٓػب١, يه

  .1/2=  3/6=  1/6+  2/6= َُٓٗا ؾطنّا ٚضزٸّا  ؾٝكبض فُٛع سكٸ١ نٌٛ

ٌٷ ـ2  ّٛعٔ أخٜٛٔ ٭ إشا تٛٓؾٞ ضد

ٌٸ ٚاسسٺ, ٜٴكػٻ2/6=  1/3= يٮخٜٛٔ ايجًح بايؿطض  َُٓٗا  ِ بُٝٓٗا, ؾٝأخص ن

 .1/6= ْكـ ايجًح, ٖٚٛ ايػسؽ 

ٌٸ ٚاسسٺ ,ٖٚٛ ايجًجإ ,ايباقٞ  .2/6= ثًح  ٜٴطزٸ عًُٝٗا بايٓػب١, يه

ٌٸ َُٓٗا ؾطنّا ٚضزٸّا   .1/2=  3/6=  2/6+  1/6= ؾٝكبض فُٛع سكٸ١ ن

زٸ عًِٝٗ, ٫ٚ ٜٴطٳ ٔٵٖٖ: إشا ادتُع ٗ إػأي١ دٓػإ أٚ ث٬ث١ أدٓاؽ ايكػِ ايجاْٞ

َٳ أنجط َٔ دٓػٌ أٚ  زٸ عًٝ٘. ٚٗ ايػايب ٫ هتُع ٗ َػأي١ٺ٫ ٜٴطٳ ٔٵٜٛدس ٗ إػأي١ 

ٖٖ زٸ عًِٝٗ. ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ تٴذعٌ إػأي١ َٔ فُٛع غٗاّ ٖ٪٤٫ اجملتُعٌ ٜٴطٳ ٔٵث٬ث١ 

 إأخٛش٠ َٔ أقٌ إػأي١.
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 ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ ث٬خ سا٫ت:

 :: إٔ ٜٴذعٌ أقٌ إػأي١ َٔ غتٸ١ٺٍٚاؿاي١ ا٭

 , ٚدسٸ٠ٺّٛ٭ ختٺأعٔ  إشا تٛٓؾٝت اَطأ٠ْ ـ1

 :6ؾأقٌ إػأي١ َٔ 

ٌٸ ٚاسس٠ٺ, ٜٴكػٻ2/6=  1/3= شلُا ايجًح بايؿطض  َُٓٗا  ِ بُٝٓٗا, ؾتأخص ن

 .1/6= ْكـ ايجًح, ٖٚٛ ايػسؽ 

ٌٸ ٚاسس٠ٺ ,ٖٚٛ ايجًجإ ,ايباقٞ  .2/6= ثًح  ٜٴطزٸ عًُٝٗا بايٓػب١, يه

  .1/2=  3/6=  2/6+  1/6= َُٓٗا ؾطنّا ٚضزٸّا  ؾٝكبض فُٛع سكٸ١ نٌٛ

 .2 إٍؾٝعٛز أقٌ إػأي١ 

ٌٷ ـ2 ٛٳ إشا تٛٓؾٞ ضد  ّٜٛٔ ٭عٔ أخ

 :6أقٌ إػأي١ َٔ 

ٌٸ ٚاسسٺ, ٜٴكػٻ2/6=  1/3= شلُا ايجًح بايؿطض  َُٓٗا  ِ بُٝٓٗا, ؾٝأخص ن

 .1/6= ْكـ ايجًح, ٖٚٛ ايػسؽ 

ٌٸ ٚاسسٺٜٴطٳ ,ٖٚٛ ايجًجإ ,ايباقٞ  .2/6= ثًح  زٸ عًُٝٗا بايٓػب١, يه

ٌٸ َُٓٗا ؾطنّا ٚضزٸّا    .1/2=  3/6=  2/6+  1/6= ؾٝكبض فُٛع سكٸ١ ن

 .2ٍ إؾٝعٛز أقٌ إػأي١ 

 :ٚغسؽ : إٔ ٜٴذعٌ أقٌ إػأي١ َٔ ث٬ث١ إشا ادتُع ؾٝٗا ثًحٷاؿاي١ ايجا١ْٝ

ٌٷـ 1   ّٛ٭ختٌ أ, ّٚٛأعٔ  إشا تٛٓؾٞ ضد

 :6ؾأقٌ إػأي١ َٔ 

  .1/6= ّٸ ايػسؽ بايؿطض يٮ

ٌٸ ٚاسس٠ٺ, ٜٴكػٻ2/6=  1/3= ايجًح بايؿطض  ّٛختٌ ٭يٮ  ِ بُٝٓٗا, ؾتأخص ن

  .1/6= َُٓٗا ْكـ ايجًح, ٖٚٛ ايػسؽ 

ٌٸ ٚاسس٠ زٸ عًُٝٗا ٚع٢ً ا٭ٜٴطٳ ,ٖٚٛ ايجًح ,ايباقٞ ّٸ بايٓػب١, ؾٝهٕٛ يه

 .1/6= غسؽ 

ٌٸ ٚاسس٠ ؾطنّا ٚضزٸّا    .1/3=  2/6=  1/6+  1/6= ؾٝكبض فُٛع سكٸ١ ن

 ّٸ ايجًح. ايجًجإ, ٚيٮ ّٛختٌ ٭; ؾًٮ3ٍ إؾٝعٛز أقٌ إػأي١ 
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: إٔ ٜٴذعٌ أقٌ إػأي١ َٔ أضبع١, نُا إشا ادتُع ؾٝٗا ْكـ اؿاي١ ايجايج١

 :ٚغسؽ

ٕٔعٔ بٓتٺ إشا تٛٓؾٝت اَطأ٠ْـ 1  , ٚبٓت اب

  .6/12=  1/2=  ايٓكـ بايؿطضيًبٓت 

ُٸ١ ايجًجٌ( ٌٸ , ٜٴكػٻ2/12=  1/6=  ٚيبٓت ا٫بٔ ايػسؽ )تت ِ بُٝٓٗا, ؾتأخص ن

  .2/6=  1/3= ٚاسس٠ َُٓٗا ْكـ ايجًجٌ, ٖٚٛ ايجًح 

 :زٸ عًُٝٗا بايٓػب١ٜٴطٳ, 4/12=  1/3= ٖٚٛ ايجًح  ,ايباقٞ

  .3/12= يًبٓت َٔ ايكًب ث٬ث١ أغِٗ 

ِٷ   .1/12= ٚاسس  ٚيبٓت ا٫بٔ غٗ

=  9/12=  3/12+  6/12= ؾطنّا ٚضزٸّا  ,ؾٝكبض فُٛع سكٸ١ ايبٓت ايكًب١ٝ

3/4.  

  .1/4=  3/12=  1/12+  2/12= ؾطنّا ٚضزٸّا  ,ٜٚكبض فُٛع سكٸ١ بٓت ا٫بٔ

 .4 إٍؾٝعٛز أقٌ إػأي١ 

ٔٵ: إٔ ٜهٕٛ ٗ إػأي١ َع اؾٓؼ ايٛاسس ايصٟ ٜٴطٳايكػِ ايجايح َٳ زٸ ٫ ٜٴطٳ زٸ عًٝ٘ 

ٖٖ عًٝ٘, َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ ٗ إػأي١ دٓؼٷ ٚهتُع َع٘ ٗ ْؿؼ  ,زٸ عًٜٝ٘ٴطٳ ٔٵٚاسس 

ٔٵ َٳ  نايعٚز ٚايعٚد١. ,زٸ ع٫ً٘ٝ ٜٴطٳ إػأي١ 

ٔٵ َٳ ِٸ ٜٴكػٻ ٘زٸ عًٝ٘ ؾطن٫ ٜٴطٳ ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜٴعط٢  ٌٸ كاضد٘, ث ِ ايباقٞ َٔ أق

ٔٵ َٳ ٕٵٜٴطٳ ع٢ً عسز ض٩ٚؽ  ٔٵٚاغتكاّ ايباقٞ ع٢ً عسز ض٩ زٸ عًِٝٗ, ؾإ َٳ زٸ عًِٝٗ ٜٴطٳ ؽ 

 .ِ عًِٝٗ زٕٚ نػٕط٢ تكػٻض إػأي١ ستٸتٴكشٻ نإ بٗا, ٚإ٫ٓ

 ٚث٬خ بٓات عٔ ظٕٚز إشا تٛٓؾٝت اَطأ٠ْ ـ1

ٔٵ4ؾأقٌ إػأي١ َٔ  َٳ ٌٸ كاضز  ٕٸ أق  ٫ ٜٴطزٸ عًٝ٘ ـ ٖٚٛ ايعٚز ـ أضبع١ ; ٭

  .1/4=  ٖٚٛ ايطبع ,ؾٝٴعط٢ ايعٚز ؾطن٘

ِٷ١, ٜٴعط٢ يًبٓات ايج٬ث3/4= ٖٚٛ ث٬ث١ أضباع ايذلن١  ,ايباقٞ ع٢ً  , ٖٚٛ َٓكػ

ٔٸ قػ١ُّ  ,قشٝش١ عسز ض٩ٚغٗ

ٔٸ ايطبع ٌٸ ٚاسس٠ َٓٗ   .1/4=  ؾتأخص ن

ٔٵايكػِ ايطابع َٳ ٫ٖٖ ٜٴطٳ : إٔ هتُع ٗ إػأي١   زٸ عًِٝٗ.ٜٴطٳ ٔٵزٸ عًٝ٘ َع دٓػٌ 
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ٔٵ َٳ ُٕكسٻٗٵًٝ٘ غٳزٸ ع٫ ٜٴطٳ ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜأخص  ِٸ ٜٴكػٻُٳ٘ ا ٔٵضٳ ي٘, ث َٳ  ِ ايباقٞ ع٢ً 

 ّ ٗ ايكػِ ايجاْٞ.زٸ عًِٝٗ بٓػب١ غٗاَِٗ, مٛ َا تكسٻٜٴطٳ

ٌٷـ 1  ّٛ٭ ٚغتٸ١ إخ٠ٛٺ ٚأضبع دسٸاتٺ عٔ ظٚد١ٺ إشا تٛٓؾٞ ضد

ٔٵ4ؾأقٌ إػأي١ َٔ  َٳ ٌٸ كطز ؾطض  ٕٸ أق  ,زٸ عًٝ٘ ـ ٖٚٛ ايعٚد١ ـ أضبع٫١ ٜٴطٳ ; ٭

  .1/4=  ٖٚٛ ايطبع ,ؾتٴعط٢ ايعٚد١ ؾطنٗا

  :ٚيًذسٸات ّٜٛٴعط٢ يٲخ٠ٛ ٭ ,3/4=  ٖٚٛ ث٬ث١ أضباع ايذلن١ ,ايباقٞ

  .2/4= غُٗإ  ,ايجًح ّٛيٲخ٠ٛ ٭

ِٷ ,ٚيًذسٸات ا٭ضبع ايػسؽ   .1/4= ٚاسس  غٗ

ٔٵ ؾايكػ١ُ ٖٓا َػتك١ُْٝ َٳ ٔٵٜٴطٳ ع٢ً َػأي١  بٌ ْكٝب اؾسٸات  زٸ عًٝ٘, ٚيه

ٔٸ َبا١ْٜٓ ٔٻا٭ضبع ٚض٩ٚغٗ  ّٛبأنًُ٘, ٚنصيو بٌ ْكٝب اٱخ٠ٛ ٭ , ؾٓشؿٜ ض٩ٚغٗ

ِٸ ْطًب ايتٛاؾل إبايٓكـ, ؾٓطزٸ عسز ض٩ٚغِٗ  ايػتٸ١ ٚغٗاَِٗ َٛاؾك١ْ ٍ ايٓكـ, ث

ّٸ , ؾٓهطب ٚؾل عسز ض٩ٚؽ اٱخ٠ٛ ٭َبا١ّٜٓ بٌ أعساز ايط٩ٚؽ ٚايط٩ٚؽ, ؾ٬ لس إ٫ٓ

ِٸ ْهطب ٖصا ايعسز ٗ كطز إػأي١ ٖٚٛ 12( = 4 × 3ض٩ٚؽ اؾسٸات )ٗ عسز  , ث

 , ؾتكض إػأي48١( = 4 × 12أضبع١ )

  .12/48= يًعٚد١ ضبعٗا 

ٌٸ ٚاسس٠ٺ, ٜٴكػٻ12/48= يًذسٸات ا٭ضبع  ٔٸ; يه ٌٸ ٚاسس٠  ِ عًٝٗ ٔٸ أخص ن َٗٓ

ٔٸ ضبع٘  َٗٓ =3/48. 

ٌٸ ٚاسس َِٓٗ غسغ٘ , ٜٴكػٻ24/48= ايػتٸ١  ّٛيٲخ٠ٛ ٭ = ِ عًِٝٗ; يه

4/48(101). 

 

ٕٸ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ قس انتؿٛا ببٝإ أقٌ َٛقؿِٗ ٗ ايطزٸ ع٢ً شٟٚ ايؿطٚض  إ

قاٍ  .اعتكازّا َِٓٗ بعسّ دس٣ٚ شيو ;ٌ, ٚمل ىٛنٛا ٗ تكػِٝ َػا٥ٌ ايطزٸبٝٸػٳايٓٻ

ٕٸ »ايػٝس إطته٢ ٗ آخط عح ايطزٸ:   .بٗا ٗ ايطزٸ نجرل٠ْ (102)زإػا٥ٌ اييت تتؿطٻٚاعًِ أ

ٝٻ .٫ َع٢ٓ يًتطٌٜٛ بصنطٖا ٌٸ  ,قٛيٓا ٗ ايطزٸ َٚا ٜٓبين عًٝ٘أا ٓٻٚإشا نٓٸا قس ب ٚن

ٝٸ ,إيٝٗا قٍٛ َطزٚز٠ْعت ع٢ً ٖصٙ ا٭تؿطٻ َػأي١ٺ ـ ٍ تهًٗإؾ٬ ساد١  ,عًٝٗا ١َْٚبٓ
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ٛٵايعٳٗا, نُا مل ْؿعٌ شيو ٗ باب أعٝإ إػا٥ٌ نًٚ  . (103)«ٍكٳبات ٚباب ايعٳ
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 : 6أقٌ إػأي١ َٔ 

  .6/12=  3/6= يًبٓت ايٓكـ 

  .2/12=  1/6= ايػسؽ  بيٮ

  :ضبع٘ بِ يًبٓت ث٬ث١ أضباع٘, ٚيٮٜكػٻ ,4/12= بكٞ ثًح 

  .3/4=  9/12=  3/12+  6/12= ١ ايبٓت ؾتكبض سكٸ

  .1/4=  3/12=  1/12+  2/12= ب ١ ا٭ٚتكبض سكٸ

 

 : 6أقٌ إػأي١ َٔ 

  .6/12=  3/6= يًبٓت ايٓكـ 

  .2/12=  1/6= ّ ايػسؽ يٮ

  :ضبع٘ ّٸِ يًبٓت ث٬ث١ أضباع٘, ٚيٮٜكػٻ ,4/12= بكٞ ثًح 

  .3/4=  9/12=  3/12+  6/12= ١ ايبٓت ؾتكبض سكٸ

  .1/4=  3/12=  1/12+  2/12=  ّٸ١ ا٭ٚتكبض سكٸ

 

 :3أقٌ إػأي١ َٔ 

  .1/3= ثًح  ّٸيٮ

 بايطزٸ. ّٸٜهٕٛ يٮ ,2/3= بكٞ ثًجإ 

 .خت; يهْٛٗا َٔ ايطبك١ ايجا٫ٚ١ْٝ ؾ٤ٞ يٮ

ٚعُٛز ايٓػب أقطب َٔ ساؾٝت٘, نُا  ا٭قطب ؾا٭قطب, تٛضٜحَٚٔ ايجابت 

 .ٖٛ ٚانضٷ
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 :2أقٌ إػأي١ َٔ 

  .1/2= خت ايؿكٝك١ ْكـ يٮ

 خت ايؿكٝك١ بايطزٸ.ٜهٕٛ يٮ ,1/2= بكٞ ْكـ 

 خت َٔ ا٭ب; يعسّ ادتُاعٗا َع ن٬ي١ ا٭بٜٛٔ.٫ٚ ؾ٤ٞ يٮ

 

 : 6أقٌ إػأي١ َٔ 

  .6/12=  3/6= يًبٓت ايٓكـ 

  .2/12=  1/6= ّ ايػسؽ يٮ

  :ضبع٘ ّٸِ يًبٓت ث٬ث١ أضباع٘, ٚيٮٜكػٻ ,4/12= بكٞ ثًح 

 .3/4=  9/12=  3/12+  6/12= ١ ايبٓت ؾتكبض سكٸ

  .1/4=  3/12=  1/12+  2/12=  ّٸ١ ا٭ٚتكبض سكٸ

 .س زضدتٗا, ؾ٬ ػتُع َع ايبٓت يًكًبعٵ٫ٚ ؾ٤ٞ يبٓت ا٫بٔ; يبٴ
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  .15/30=  3/6=  1/2= يًبٓت ايٓكـ 

  .10/30=  2/6=  1/3= يٮبٜٛٔ ايجًح 

  :ِ عًِٝٗ أٔاغّاٜكػٻ, 5/30=  1/6= ايباقٞ غسؽ 

  .3/5=  18/30=  3/30+  15/30= ١ ايبٓت ؾتكبض سكٸ

  .2/5=  12/30=  2/30+  10/30= ١ ا٭بٜٛٔ ٚتكبض سكٸ

ِٸ ,٫ٚ ؾ٤ٞ يٮر  .اُس زضدتٗعٵ; يبٴ٫ٚ يًع

 

  .3/6=  1/2= يًبٓت ايٓكـ 

  .1/6= ايػسؽ  ّٸيٮ
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 .أضباعّا ,ُٝٗا بايٓػب١زٸ عًطٳٜٴ ,2/6=  1/3=  ايباقٞ ثًحٷ

; ؾإْٸِٗ َٔ ايطبك١ ّٸَٔ ايبٓت ٚا٭ ; يهِْٛٗ أبعس قطاب١ّط٢ يٲخ٠ٛ ؾ٤ٞٷعٵ٫ٚ ٜٴ

ُٸا ظاز عٔ ايػسؽ; ٫نطاّ ايؿطٙ ٗ اؿذب سٳ٫ٚ وذبٕٛ ا٭ ايجا١ْٝ. ب ػٵّ ع

 ايؿطض, ٖٚٛ سٝا٠ ا٭ب.
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  .2/6=  1/3 =ايجًح  ّٸيه٬ي١ ا٭

  .3/6=  1/2= خت يٮبٜٛٔ ايٓكـ يٮ

 إٝت إٍخت َٔ ا٭بٜٛٔ; يعٜاز٠ ٚقًتٗا زٸ ع٢ً ا٭طٳٜٴ ,1/6= ايباقٞ غسؽ 

  .2/3=  4/6=  1/6+  3/6= تٗا ؾتكبض سكٸ ,بعٜاز٠ ايكطب با٭ب

 

ٕٸ ايتعطٜـ ايػٓٸٞ يًطزٸ يٝؼ ؾٓٸّٝا.1  ـ إ

ٍٷ ;اٙ ايطزٸض٥ٝػإ ػيًؿك٘ ايػٓٸٞ َٛقؿإ ـ 2 ٜط٣ عسّ ايطزٸ ع٢ً أٌٖ  ؾكٛ

َٳ ;ٚقرلٚض٠ ايباقٞ يبٝت إاٍ ,ايؿطٚض  ٔايصٜ ,ايكٍٛ ايجاْٞأقشاب ٚ .ٌؾكٻ ٔٵٚمثٸ١ 

َٳ ٚٵٕٜطٳ ٚقس ْاقؿٓا أزٓي١  .زٸ عًٝ٘ ع٢ً أضبع١ اتٸذاٖاتٜٴطٳ ٔٵايطزٸ, اختًؿٛا ٗ تعٌٝ 

 يطزٸ.ايهٓؿ١ ايطادش١ يكاحل ايكٍٛ باناْت ٚ ,ايططؾٌ

َٸا َٛقـ اٱَا١َٝ ؾٝتُجٻ3 ٌ بٓػب١ بٝٸػٳٌ بايكٍٛ بايطزٸ ع٢ً أٌٖ ايؿطٚض ايٓٻـ ٚأ

قه١ُ بٗصا ايؿإٔ ع٢ً ايكعٝسٜٔ ايكطآْٞ  ؾطٚنِٗ, ٚعجٓا َا أقاَٛٙ َٔ أزٓي١ٺ

 ٚاؿسٜجٞ, ٚمل ْكبٌ ؽكٝل ايطزٸ به٬ي١ ا٭ب ٚا٭بٜٛٔ.

َٸا َٛقؿِٗ ػـ 4  .عسا اٱَاّ ,غرلٙ عًٝ٘ إشا مل ٜهٔ ٚاضخٷٕ ايطزٸ ٚٵاٙ ايعٚز ؾرلٳٚأ

َٸا ايعٚد١ ؾؿٞ ايطزٸ عًٝٗا خ٬فٷ ْا ع٢ً اٱؾاض٠ طٵعّا ٫خت٬ف ايطٚا١ٜ. ٚقس اقتكٳبٳتٳ ,ٚأ

ٌٕإ  إْايٞ. ٍ أزٓي١ ا٭قٛاٍ بؿه

ٟٸ دس٣ٚٶـ ٚقس قػٻ5 ٗ ٖصا  ِ ايؿك٘ ايػٓٸٞ َػا٥ٌ ايطزٸ, ؾُٝا ٫ ٜط٣ اٱَا١َٝ أ

 ايتكػِٝ.
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 )فدك يف التازٖخ(كتاب 

ّٗة ٌٔكدّٖة  ٔقفاٌت حتمٗم
 

 

 ٖٓاى ْٛعإ َٔ ايؿ٪ٕٚ:

ٚٸٍ ُ٘ا٭  ,ايػطٸ ُأُؾل ٗ ٖٞ ٚاييت ,ؾطازلٸ ا٭ؽ اييت ايؿدكٝٸ١ با٭َٛض : َا ٜطتب

 نإ إشاٚ .ططسٴٗا هٛظ ٫ٚ نؿؿٗا هٛظ ٫ ا٭َٛض ٖٚصٙ ,ؾدكٝٸ١ ٪ٕٚؾ ؾٗٞ

 ٕكاحل أٚ اٱْػإ ػٴُع١ي خٳ٬ًَّ ٜٴػبٸب أٚ اْتكاقّا ٜٴػبٸب أٚ خٳَططّا ٜٴػبٸبشنطٴٖا 

 ٖٞ ا٭َٛض ٖٚصٙ .ايعٓاٜٚٔ بٗصٙ أبسّا شنطٖا هٛظ ؾ٬ إ٪َٔ اٱْػإ ٝا٠ؿ أٚ اٱْػإ

ٗٳا ٜٳا﴿: قٛي٘ تعاٍ عٓٗا ؼسٸخ اييت ٜټ ٔٳ َأ ٓٴٛا اٖيصٹٜ َٳ ٓٹبٴٛا َآ ٔٳ ّاَنجٹرل ادٵتٳ ِّ َٹ ٖٛ ٕٻ اي  بٳعٵضٳ ٔإ

ِّ ٖٛ ِٷ اي ِٵ ٜٳػٵتٳبٵ ٫ٚٳ تٳذٳػٻػٴٛا ٫ٚٳ ٔإثٵ ِٵ َأٜٴشٹبټ ّابٳعٵه بٳعٵهٴُه ٕٵ َأسٳسٴُن ٌٳ َأ ِٳ ٜٳِأُن ٘ٹ َيشٵ  َأخٹٝ

ٝٵت ُٴٛٙٴ ّاَٳ ٖٵتٴ ٕٻ اهلَل ٚٳاتٻُكٛا َؾَهٔط ٛٻابٷ اهلَل ٔإ ِٷ تٳ  (.12)اؿذطات:  ﴾ضٳسٹٝ

 تسخٌ ٫ عٓس شيو ايسٜين, ؿطٚعبإ طتبط١َ ايؿدل ٪ٕٚؾ تهٕٛ : َاايجاْٞ

 تٴهؿـ إٔ طعّٝاق ٚدٛبّا هب ايعهؼ ع٢ً بٌ اٯخطٜٔ, ؿّٛ أنٌ عٓٛإ ؼت

ٔٵ .اؿكا٥ل ش إ ;ايٛانش١ ٚايدلاٌٖ ٚبا٭زٓي١ ,إٓاغب١ با٭غايٝب تهٕٛ إٔ ٫ بٴسٻ ٚيه

 َٴطتبط١ْ بٌ ايكهٝٸ١ ايؿدل, شيو ٖٛ ٭ْٸ٘ بؿدٕل ٱنطاضا ٜهٕٛ إٔ اشلسف يٝؼ

 َٚؿطٚع٘. ايسٜٔ بأقٌ

ٗٴٓاى ٔٷ ؾ ٌٸ ٚعًٝ٘ .أْا ٖٚٓاى ,زٜ ٫  ٖٓا َٚٔ .ا٭قٌ صاشل ٚؾكّا تٴكاؽ ا٭َٛض ؾُه

ـٴ ايكهٝٸ١ ٖٚصٙ .ا٭قٌ ٖصا ؾٓا٤ ٗ ْسٚض ٕأ بٴسٻ ٕٔ َٔ ؽتً ٕٔ, إٍ ظَ ٕٕ َٔٚ ظَ  َها
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ٕٕ إٍ  اٱَهاْات بػٳَع, َٴذتُٕع إٍ َٴذتُٕع َٔٚ ,ؾدٕل إٍ ؾدٕل َٔٚ ,َها

ٛٸقات بػٳَٚع إتٛٓؾط٠, ٬ُٕبػات ايٛطٚف بػٳإٛدٛز٠, َٚع إع  ايػٝاغٝٸ١) ٚا

 .ٚايجكاؾٝٸ١( ٚا٫دتُاعٝٸ١

ايكشٝض  ايسٜٔ ْؿط ٗ عا٥كّا ـٜك ايصٟ ايٛاقع ْٓكس إٔ هب ا٫تٸذاٙ ٚٗ ٖصا

 تٴػصٸٟ ايجكاؾٝٸ١ ايػاس١ ٚٗ ٚايتعًُٝٝٸ١ اٱع٬َٝٸ١ ايػاس١ ٗ هطايؿ َٓابع تهٕٛ سُٝٓا

َٴهازٸ َٴٓاقه١ ْتٝذ١ٺ إٍ ٚتكٛزِٖ ايٓاؽ ؾٓشٔ ٫  .^ٌٖ ايبٝتإٔا تطٜسٙ َسضغ١  ٠ٚ

ي٬مطاؾات ـ اييت  َٚٓطًكّا َسخ٬ّ اتٺزبٝٸأػ٘ ٖصا ايؿهط َٔ ٕ ٜهٕٛ َا ٜ٪غِّأْطٜس 

ٗٳ ٢ مؿٜ ستٸ ;يتكشٝض ٖصٙ إؿاِٖٝ إػًٛط١ ضٵٚقعت َٚا ظايت تكع ٚغتكع ـ َا مل ْٓ

 زٜٓٓا َٔ ايتشطٜـ. 

 ؾٓٓتؿع ايطَٛظ, ٖصٙ ع٢ً ٤ٛايه ْٴػًٚ٘ إٔ ٫ بٴسٻٚ ,ٓاؾدكٝٸات إٔ ْعطف ٬ بٴسٻؾ

 ٧نط ؾهًٗٓا .ا٭خطا٤ نٞ ْتذٓٻب ;ٗاأخطا٥ َٔ ْٓتؿعٴ ٚنصيو ,قٛابٗا َٔ

ٔٸ ْٚٴكٝب, ِٷ ؾ٤ٞٷ ايعايٹِ قٛاب يه ِٷ ايعامل ؾ٤ٞٷ ٚخطُأ اشلسٴ٣, إٍ ٜكٛز عٛٝ  عٛٝ

ٔٵ ٔطمٚتٴػٵ طٳمػٵتٳ ؿ١ٓٝٚايػ ؿ١ٓٝ,ايػ ندطم ايعامل ؾعٖي١ ;أٜهّا ايه٬ٍ إٍ ٜكٛزٴ  ؾٝٗا. َٳ

 

ٞٸ نتابٷٖٛ  ٞٸ تاضى  أضض َػأي١ &ايكسض ايػٝس قُس باقط ؾٝ٘ عح ,ؼًًٝ

 ايٓيبٸ ٚؾا٠ عكب ÷ايعٖطا٤ ايػٝس٠ َٔ قشاؾ١ أبٞ بٔ بهط أبٛ اْتععٗا اييت ,ؾسى

 اٱَا١َٝ ايؿٝع١ عًُا٤ يهباض ايؿك١ٝٗ إػا٥ٌ بعض أٜهّا ؾٝ٘ ْاقـ ٚقس .|ا٭نطّ

 ٗ ايسضاغ١ عط١ً ؾطق١ اغتِٓ أْٸ٘ نتاب٘ ١ََكسٸ ٗ ايكسض ايػٝس ٚشنط .ايؿإٔ بٗصا

ٞٸ ايتاضٜذ َؿانٌ َٔ َؿه١ًّ يٝسضؽ ا٭ؾطف ايٓذـ سٛظ٠  َؿه١ً ٖٚٞ ,اٱغ٬َ

 ضغٍٛ بٓت ,÷ايعٖطا٤ ؾاط١ُ ايػٝس٠ بٌ قاَت اييت ايتاضى١ٝ ٚاـك١َٛ ؾسى,

ٚٸٍ اـًٝؿ١ ٚبٌ ,|اهلل  &ايكسض ايػٝس عُط ٚنإ. قشاؾ١ أبٞ بٔ بهط أبٞ ا٭

ٌٸ آْصاى ٚٸ ايهتاب طبع سٝح ;عاَّا عؿطٜٔ َٔ أق  س٦ٓٝصٺ ٚعُطٙ ,ٖـ1374 غ١ٓ ٠ٺَطٸ ٍ٭

ٕٸ ايهتاب َكس١َ ٗ قطٸح ٚقس .عاَّا عؿطٜٔ نإ  ٠عسٸ كطٛطّا بكٞ ايهتاب أ

 .(1)طباعت٘ قبٌ غٌٓ

 ٚايًػ١ ايط١ٜ٩ عٔ ٍ ايهتاب لسٙ ٗ بعض إٛانع بعٝسّاإٚعٓسَا ْطدع 
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ٟ ٕطادع١ ٜٛدب عًٝٓا ايتكسٸ, ٖٚٛ َا ^ٌٖ ايبٝتإٔسضغ١  ق١ًٝا٭ ايؿطع١ٝ

 .ْٚكسٖا ٚتكشٝشٗا ,ت ٗ ايهتاب٤ؾهاض اييت داا٭

 ٍ فُٛع١ َٔ إباسح:إؾاض٠ ٚغٓكّٛ بصيو َٔ خ٬ٍ اٱ

 

^ 

 ٍ ِاشز َٔ شيو:إْؿرل ٚ .ٖٚصا َا سسخ َٓ٘ نطاضّا

  

 .(2)«..(.عٓ٘ تعاٍ اهلل ضنٞ) ٜلايكسٸ خ٬ؾ١ ٖٞ تًو»قاٍ: 

ٚٵضا ٚنإ»: قاٍ  .(3)«ٜل...ايكسٸ ٜك١ايكسٸ تطايب إٔ ٗ لٜتًدٸ ايؿاطُٞ يسٻ

 .(4)«...ايؿاضٚم أضغٌ»: قاٍ

 .(5)«اهلل(... عٓ٘ ٞ)ضن ٚايؿاضٚم ٜلايكسٸ َكاّ إٔ ع٢ً تٛاؾكين ٚقس»: قاٍ

ٖٚٛ  .ناشبٷ ٫ٓإعٝٗا ٜسٸ ٫ ,×إ٪ٌَٓ َرلأيكاب أٜل ٚايؿاضٚم َٔ ٚيكب ايكسٸ

 ٍ بعهٗا:إْؿرل  ,نبرل٠ َٔ ايطٚاٜات َا دا٤ ٗ فُٛع١ٺ

ٞٸ, اهلل عبس بٔ ـ عٔ عباز1  ٚأْا ,ضغٛي٘ ٚأخٛ ,اهلل عبس )أْا: قاٍ أْ٘ ×عٔ عً

 .(6)(غٌٓ بػبع ايٓاؽ قبٌ تٴٝٵقًٖ, ابٷنصٸ بعسٟ إ٫ٓ ٜكٛشلا ٫, ا٭ندل ٜلايكسِّ

َٸ , (9)بٞ ؾٝب١أ, ٚابٔ (8), ٚاؿانِ(7)١: ابٔ َاد١ٚضٚاٙ بٗصا ايًؿٜ َٔ ايعا

 , ٚغرلِٖ.(11)ٞ عاقِبأ, ٚابٔ (10)اىٚايهشٸ

ٓٳازٷ ٖٳصٳا»قاٍ ايهٓاْٞ ايؿاؾعٞ:  ٚٳاٙٴ .ثٹَكات ٔضدٳاي٘ ,قٳشٹٝض ٔإغٵ  أبٞ بٔ بهط َأبٴٛ ضٳ

ُٳإ أبٞ َطٔطٜل َٔ َٴػٵٓسٙ ؾٹٞ ؾٝبٳ١ ٝٵ  ٜٳُكٛشَلا ٫ :ٚٳظٳاز ,َؾصنطٙ ,عٳًٞٛ عٳٔ اؾٗٝين غٴًَ

ٚٳاٙٴ .قبًٞ ُٻس ٚٳضٳ ٞٸ عٳٔ ,و٢ٝ أبٞ َطٔطٜل َٔ َٴػٵٓسٙ ؾٹٞ عُط أبٞ بٔ و٢ٝ بٔ َٴشٳ  بٔ عٳً

ٓٳازٹٙٹ ,َطايب أبٞ ٚٳاٙٴ بٹٔإغٵ ٚٳضٳ َٳتٓ٘...  ُٴػٵتٳسٵضى ؾٹٞ اِيشٳانٹِ ٚٳ ٗٳاٍ َٔ اِي ٓٵ ُٵطٚ بٔ َطٔطٜل اِيُ  عٳ

٘ٹ ٍٳ ,بٹ ٔٔ ؾٳطٙ ع٢ً قٳشٹٝضٷ ٚٳَقا ٝٵ ٝٵدٳ ْٵت٢ٗ .ايؿٻ  .(12)«ا

 إ٪ٌَٓ أَرل ٚنإ...»: قاٍ ×اهلل عبس أبٞ عٔ, عُط بٔ ١ٌ إؿهٻشٝقشـ 2

 ايؿاضٚم ٚأْا ,ٚايٓاض ١اؾٓٸ بٌ اهلل قػِٝ أْا :ٜكٍٛ َا نجرلّا عًٝ٘ اهلل قًٛات

 .(13)«..., اـدلا٭ندل
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 ,عًٝ٘ ٚأث٢ٓ اهلل ؾشُس, إٓدل ×إ٪ٌَٓ أَرل قعس: قاٍ قٝؼ بٔ ِٝٵًَـ عٔ غٴ3

, ٚايباطٌ... اؿلٸ بٌ أؾطم ايصٟ ٚايؿاضٚم ,ا٭ندل ٜلايكسٸ ٚأْا ,...ايٓاؽ أٜٗا» :ٚقاٍ

 .(14)«اـدل

ٚٸ ٜلايكسٸ ْاأٚ تٴأقبشٵ»: ؾكاٍ؟ تٳأقبشٵ نٝـ: ×٦ٌـ غٴ4 ٚايؿاضٚم  ٍا٭

 .(15)«اـدل, ا٭عِٛ...

 خصٚا»: |اهلل ضغٍٛ قاٍ :قاٍ ×دعؿط أبٞ عٔ ,ايكًت بٔ اؿهِ ـ ع5ٔ

 اؿلٸ بٌ ٜؿطم ,ايؿاضٚم ٖٚٛ ,ا٭ندل ٜلايكسٸ ؾإْ٘ ;ّاعًٝٸ ٜعين, ا٭ْعع ٖصا عذع٠

 .(16)«اـدل, ...ٚايباطٌ

 ْاأ :إ٪ٌَٓ أَرل ٚقاٍ...»قاٍ:  ×دعؿط أبٞ عٔ ,ايكاَت اؿًٛا٥ٞ أبٞ ـ ع6ٔ

ٌٷ ٜسخًٗا ٫ ١ ٚايٓاضاؾٓٸ قػِٝ , ا٭ندل... ايؿاضٚم ْاأٚ ,قػٌُ أسس ع٢ً ٫ٓإ زاخ

 .(17)«اـدل

, ايٓذا٠ إٍ أضؾسْٞ, اهلل ضغٍٛ ٜا: قًتٴ: قاٍ زلط٠ بٔ ايطٓٔ عبس ـ ع7ٔ

ٞٸ ؾعًٝو, اٯضا٤ قتٚتؿطٸ, ا٭ٖٛا٤ اختًؿت إشا ,زلط٠ بٔ ٜا»: ؾكاٍ  ;طايب أبٞ بٔ بعً

 اؿلٸ بٌ عِّّ ايصٟ ايؿاضٚم ٖٚٛ, بعسٟ َٔ عًِٝٗ ٚخًٝؿيت, أَيت إَاّ ؾإْ٘

 .(18)«اـدل, ٚايباطٌ...

, اخت٬ؾّا قس ضأٜتٴ إْٞ, شضٸ أبا ٜا: ؾكًتٴ ,&شضٸ أبا أتٝتٴ: قاٍ غد١ًٝ أبٞ ـ ع8ٔ

ٞٸ ٚايؿٝذ ;اهلل نتاب: اـكًتٌ بٗاتٌ عًٝو: قاٍ؟ تأَطْٞ ؾبُاشا  أبٞ بٔ عً

ٚٸ ٖصا»: ٜكٍٛ |اهلل ضغٍٛ زلعتٴ ؾإْٞ ;×طايب ٚٸ, آَٔ بٞ ٔٵَٳ ٍأ  ٔٵَٳ ٍٚأ

 بٌ اؿلٸ ٜؿطم ايصٟ ايؿاضٚم ٖٚٛ, ا٭ندل ٜلايكسٸ ٖٚٛ, ايكٝا١َ ّٜٛ ٜكاؾشين

 .(19)«ٚايباطٌ

ٞٸ اؿػٔ أبٞ عٔ ,اـازّ ٜاغط ـ ع9ٔ  عٔ ,أبٝ٘ عٔ ,َٛغ٢ ايطنا بٔ عً

ٞٸ بٔ اؿػٌ عٔ ,آبا٥٘ ٞٸ ..ٜا.»: ×يعًٞٛ |اهلل قاٍ: قاٍ ضغٍٛ ,^عً أْت  ,عً

 .(20)«اـدل, ...ا٭ندل ٜلايكسٸ ٚأْت ,ا٭عِٛ ايؿاضٚم

ٞٸأٚ  ٚاؿ٬ٍ ,ٚايباطٌ اؿلِّ بٌ بايؿاضٚم ؾًؿطق٘ ×َا ايػبب ٗ تػ١ُٝ عً

ِّ بٌ ايؿاضم ٖٛ ٚباؾ١ًُ .ٚايهاشب ٚايكازم ,ٚايهاؾط ٚإ٪َٔ ,ٚاؿطاّ  ٜٔٵنسٻ ن

 ٭ْٸ٘ ا٭ندل ايؿاضٚمٳ ٚنْٛ٘. ايؿه١ًٝ غرلٙ ٖصٙ َٸ١ا٭ َٔ ٭سسٺ ٚيٝؼ ,اٱط٬م ع٢ً
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ُٸ١ أندل ٕٸ سٝح َٔ شيو; ٗ ٚأعُِٛٗ اشلس٣ أ٥  ٚاٱقطاضٳ إْهاضِٖ, ٜٛدبإْهاضٙ  إ

ّٷ إْٸ٘ سٝح َٚٔ بِٗ; اٱقطاض إٍ ٜ٪زٸٟ ب٘  .عًٝ٘ إَاَّا َِٓٗ ٚيٝؼ أسسٷ, شلِ إَا

 بٔ ِٝٵًَٓ٘ ضٚا١ٜ غٴٜل ٚايؿاضٚم ؾتبِّبٞ بهط ٚعُط بايكسٸأَا ايػبب ٗ تًكٝب أٚ

ٌٷ ؾذا٤, اببٔ اـٓط عُط إَاض٠ ٗ ٚإكساز شضٸ ٚأبٞ غًُإ إٍ دًؼ أْ٘ قٝؼ  َٔ ضد

ٞٸ, َ٘ٵعٳِياؾ اهلل عًٝو بهتاب»: ي٘ ؾكايٛا ,َػذلؾسّا إيِٝٗ ؾذًؼ ,ايهٛؾ١ أٌٖ  ٚعً

: ٜكٍٛ |اهلل ضغٍٛ زلعٓا أْا ْؿٗس ٚإْا .ٜؿاضق٘ ٫ ايهتاب َع ؾإْ٘ ;طايب أبٞ بٔ

ٝٸ إٕ» ٚٸ إْ٘. زاض زاض سٝجُا, ٚاؿلٸ ايكطإٓ َع ّاعً ٚٸ ,باهلل آَٔ ٔٵَٳ ٍأ  ٜكاؾشين ٔٵَٳ ٍٚأ

َٸ َٔ ايكٝا١َ ّٜٛ  ٞٚقٝٸ ٖٚٛ, ٚايباطٌ اؿلٸ بٌ ٚايؿاضٚم ,ا٭ندل ٜلايكسٸ ٖٚٛ, يتأ

َٸ ٗ ٚخًٝؿيت ٚٚظٜطٟ ُٸ ايٓاؽ باٍ ؾُا: ايطدٌ شلِ ؾكاٍ ,«يتع٢ً غٓٸ ٜٚكاتٌ ,يتأ  ٕٜٛػ

ِٳ ايٓاؽ مًُٗا»: ي٘ ؾكايٛا !؟ايؿاضٚم ٚعُط ,ٜلايكسٸ بهط أبا  نُا غرلُٖا اغ

ِٕ شلُا ٖٛ إ٪ٌَٓ, َٚا ٚإَط٠ |اهلل ضغٍٛ خ٬ؾ١ مًُٖٛا ِٴ ٭ْ٘ ;باغ  إٕ. غرلُٖا اغ

ٝٸ  َعٓا ٚأَطُٖا |اهلل ضغٍٛ أَطْا يكس .إ٪ٌَٓ ٚأَرل |اهلل ضغٍٛ ـًٝؿ١ ّاعً

 . (21)«إ٪ٌَٓ بإَط٠ ×عًٞٛ ع٢ً ُٓاؾػًٖ

ْ٘ أٜعين  ٜكّا؟! ؾهْٛ٘ قسٸٜكّابهط قسٸ ٞبأ يتػ١ٍُٝ: َا ٖٞ اؿاد١ أٖٓا ْػٚ

 .خْٛضِّ ٫ ا٭ْبٝا٤ َعؿط اْٸإ»قاٍ:  |ٕ ضغٍٛ اهللأع٢ ْ٘ عٓسَا ازٸإٚعًٝ٘ ؾ ,٫ ٜهصب

ٚعًٝ٘  ,ْ٘ بصيو غٝهٕٛ قازقّاإؾ (22)«قسق١ ْػا٥ٞ ْٚؿك١ عاًَٞ َ٪١ْ بعس تطنتٴ َا

 !غاؽَٔ ا٭ ÷١ َطايب١ ايعٖطا٤ؾكس قه٢ ع٢ً َؿطٚعٝٸ

 

 ,ك١ًَتٸ ٚايؿتٛسات, َُّٗٝٓا نإ اـًٝؿتٌ أٜاّ ٗ اٱغ٬ّ إٔ قشٝضٷ»قاٍ:  

  .(23)«اـرل... َعاْٞ ك١َتسٓؾ ٚاؿٝا٠

ُٸ أٚز ٗ ناْٛا اـًٝؿتٌ اّأٜٸ ٗ إػًٌُ إٔ ْعًِ اٚيهٓٸ»قاٍ:   ػِٗؼ

 .(24)«عكٝستِٗ... غبٌٝ ٗ ٚا٫غتبػاٍ ,يسِٜٓٗ

أٜاّ  ٗ ايكا١ُ٥ يًشه١َٛ ٌٜػذٸ ٫ شيو إٔ أٜهّا ْعًِ ْٝعّا ٓاٚيهٓٸ»: قاٍ

 .(25)«ايتاضٜذ... سػاب ٗ فسّا إعطٚف بًْٛٗا اـًٝؿتٌ

ُٸأايطاؾسٕٚ ٖٛ َٔ  ٚيكب اـًؿا٤   ؾِٗ غرلِٖ أَا ;عؿط ثينا٫ ١يكاب ا٭٥
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 َٛنع ٗ ضاؾسٕٚ خًؿا٤ ٖ٪٤٫ بإٔ كا٥ٌٜكسم اي ُاٚإْٸ ٔ,ٜضاؾس ٫ٚ ,خًؿا٤ يٝػٛا

ُٸا٭ اغتدًـ بٌ ,ٖ٪٤٫ ـٵٜػتدًٹ مل |اهلل ضغٍٛ ٭ٕ ؾشٳػٵب; ايتك١ٝ  ^طٗاض١ ا٭٥

َٸ ٖصٙ ع٢ً ضاؾسٜٔ ندًؿا٤ , نبرل٠ َٔ ايطٚاٜات ١ْ٘ فُٛعٝيإؾاضت أٖٚٛ َا  .١ا٭

 ٍ بعهٗا:ْؿرل إ

ٞٸ قًتٴ: قاٍ (26)ايٓدعٞ عُطإ بٔ ـ قشٝش١ َٛغ1٢ ٞٸ بٔ قُس بٔ يعً  بٔ عً

ٞٸ بٔ قُس بٔ بٔ دعؿط َٛغ٢ ٞٸ بٔ اؿػٌ بٔ عً  بٔ ُين ٜاعًٓ: ^طايب أبٞ بٔ عً

 ايباب إٍ تٳإشا قطٵ: ؾكاٍ ,َٓهِ ٚاسسّا تٴضٵظٴ إشا نا٬َّ بًٝػّا أقٛي٘ ق٫ّٛ اهلل ضغٍٛ

ٌٕ ع٢ً ٚأْتٳ ,ايؿٗازتٌ ؾٗساٚ ,ـٵؾكٹ  :ٚقٌ ,ـٵؾكٹ ايكدل ٚضأٜتٳ تٳزخًِ ؾإشا ,غػ

ُٸ أْهِ ٚأؾٗس...»  كٕٛإتٸ بٕٛإكطٸ َٕٛإهطٸ إعكَٕٛٛ ٕٛإٗسٜٸ ١ ايطاؾسٕٚا٭٥

ٛٸ هلل إطٝعٕٛ إكطؿٕٛايكازقٕٛ   .(27)«اـدل, بإضازت٘... ايعإًَٛ بأَطٙ إَٛايك

 ايٓاؽ ٚادتُع, ؾدطب, إٓدل |اهلل ضغٍٛ قعس: قاٍ اؽعبٸ ابٔ ـ ع2ٔ

ٌٻ )ععٻ إٕ اهلل, إ٪ٌَٓ َعؿط ٜا»: |ؾكاٍ, إيٝ٘ ٞٻ أٚس٢ (ٚد  ٚإٔ, َكبٛض ٞأْٸ إي

ُٸ ابٔ ٝٸ ٞع ٍٷ ّاعً ٕٵ, خدلّا أخدلنِـ  ايٓاؽ ٗاأٜٸـ  ٚإْٞ, َكتٛ ٕٵ, غًُتِ ب٘ عًُتِ إ  ٚإ

ُٸ ابٔ إٕ, ًٖهتِ تطنتُٛٙ ٝٸ ٞع  .(28)«خًٝؿيت... ٖٚٛ, أخٞ ٚٚظٜطٟ ٖٛ ّاعً

ٞٸ ٜا»: ×ٞٛيعً ٜكٍٛ |ايٓيبٸ زلعتٴ: قاٍ أْ٘ اؽعبٸ ابٔ ـ ع3ٔ  أْتٳ ,عً

 .(29)«ٞ...ضبٸ و بأَطاغتدًؿتٴ ,خًٝؿيت ٚأْت, ٞضب بأَط إيٝو أٚقٝتٴ ,ٞٚقٝٸ

 :ؾكايٛا ,٘ٺٖٵضٳ تػع١ُ أتاٙ إش اؽعبٸ ابٔ إٍ ؾايؼٷ إْٞ :قاٍ َُٕٝٛ بٔ ـ عُط4ٚ

 أقّٛ بٌ :عباؽ ابٔ ؾكاٍ :قاٍ ,ٖ٪٤٫ إٔ ؽًْٛا َاإٚ َعٓا تكّٛ ٕأ َاإ ,اؽعبٸ بٔ ٜا

 َا ؾ٬ ْسضٟ ,ثٛاؾتشسٸ اأٚؾابتس :قاٍ ,ٜع٢ُ إٔ قبٌ قشٝضٷ ٦َٜٛصٺ ٖٚٛ :قاٍ ,َعهِ

ـٸ أفٸ :ٜٚكٍٛ ,ثٛب٘ ٜٓؿض ؾذا٤ :قاٍ ,قايٛا ٌٕ ٗ ٚقعٛا ,ٚت  ٚخطز ,عؿط... ي٘ ضد

 ,٫ :اهلل ْيبٸ ي٘ ؾكاٍ :قاٍ ,َعو أخطز ٌّ:عً ي٘ ؾكاٍ :قاٍ تبٛى غع٠ٚ ٗ بايٓاؽ

 أْو ٫ٓإ ,َٛغ٢ َٔ ٖاضٕٚ َٓعي١ َٞٓٸ إٔ تهٕٛ تطن٢ أَا :ي٘ ؾكاٍ ٌّ,عً ؾبه٢

 .(30)«اـدل, خًٝؿيت... ٚأْت ٫ٓإ أشٖب إٔ ٜٓبػٞ ٫ ْ٘إ ,بٓيبٛ يػتٳ

 تٳٝٵتٳأ إشا» :قاٍ أسسُٖا عٔ, أقشابٓا بعض عٔ, ٖؿاّ بٔ عُطٚ ـ ع5ٔ

ُٸ قبٛض ِٸ, وٜٵٜسٳ بٌ ٚايكدل خًؿو ايكب١ً ٌٵٚادعٳ ,عٓسِٖ ـٵؾكٹ بايبكٝع ١ا٭٥  :تكٍٛ ث

ُٸ ْهِأ ؾٗسأ...ٚ  .(31)«اـدل, ٕٛ...ايطاؾسٕٚ إٗسٜٸ ١ا٭٥
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ٚأث٢ٓ  اهلل ٓس ـ بعسَا ؾكاٍ ,|اهلل ضغٍٛ خطبٓا» :قاٍ أضقِ بٔ ظٜس ـ ع6ٔ

اؿل  َع ؾإِْٗ ;خرلّا بٝيت ٚأٌٖ عذلتٞ ٗ اهلل أٚقٝهِ ,...َعاؾط ايٓاؽ :عًٝ٘ ـ

ُٸ ِٖٚ, َعِٗ ٚاؿلٸ  بٔ اهلل عبس إيٝ٘ ؾكاّ, إعكَٕٛٛ ٚا٭َٓا٤ ,بعسٟ ايطاؾسٕٚ ١ا٭٥

ُٸ نِ ,اهلل ضغٍٛ ٜا: ؾكاٍ ,اؽايعبٸ  إغطا٥ٌٝ بين ْكبا٤ عسز: قاٍ ؟بعسى ١ا٭٥

ٟٸ َِٚٓٗ ,اؿػٌ قًب َٔ تػع١, عٝػ٢ ٞٚسٛاضٜٸ َٸ ٖصٙ َٗس  .(32)«١ا٭

ٕٵ» :قاٍ ×اهلل أبٞ عبس عٔ, بكرل أبٞ ـ ع7ٔ تهطٖ٘  َا َٓاَو ٗ ضأٜت ؾإ

 ,إطغًٕٛ اهلل ٚأْبٝا٤, بٕٛإكطٻ اهلل ٥٬َه١ ب٘ تٵعاشٳ َا أعٛش :تػتٝكٜ سٌ ٌٵؾُك

ُٸ, ايكاؿٕٛ اهلل ٚعباز  ض٩ٜاٟ ؾطٸ َٚٔ ,ضأٜت َا ؾطِّ َٔ ٕٛ,إٗسٜٸ ايطاؾسٕٚ ١ٚا٭٥

 .(33)«اـدل ,...ايطدِٝ ايؿٝطإ ؾطٸ َٚٔ, ْٞتهطٸ ٕأ

 نُا .غرلِٖ ع٢ً ُاط٬قٗإ هٛظ ٫ٚ ,^بِٗ ٌكتكٸ ايًكبٌ ؾٗصٜٔ ٚعًٝ٘

 بٔ عُط ؾعٔ .غرلٙ ع٢ً ط٬ق٘إ ٜكضٸ ٫ ايصٟ ,×إ٪ٌَٓ أَرل يكب َع اؿاٍ ٖٛ

ٌٷ غأي٘: قاٍ ,×اهلل عبس أبٞ عٔ, ظاٖط : قاٍ؟ بإَط٠ إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ِٜػًٖ ايكا٥ِ عٔ ضد

ِٷ شاى ,٫» ُٸ ٫ٚ ,قبً٘ أسسٷ ب٘ ِٻػٳٜٴ مل, ×إ٪ٌَٓ أَرل ب٘ اهلل ٢زلٸ اغ  ب٘ ٢ٜتػ

 .(34)«اـدل, ...بعسٙ

 مٖٛا.١ ٚنايتكٝٸ ,ي٘ َٛدبٷ يٝؼ ^ٌٖ ايبٝتأيكاب إٔ تًكٝب ايؿٝدٌ بإ

ٌٖ أيكاب أب اٗ ؾسى َا ٖٛ ايساعٞ يتًكٝبُٗ ÷ايعٖطا٤ ثبات سلٸإ َٚع إضاز٠

 يهؿاٜت٘ ٗ ,يكابأزلا٥ِٗ ب٬ أا٫قتكاض ع٢ً  َٚٔ ايهاٗ ٗ إكاّ؟! ^ايبٝت

 ٕطًٛب.إٍ ايٛقٍٛ ا

ٕٵ  ايٓاؽ. عًٝ٘ تعاضف َا قكس &ايكسض ٕ ايػٝسإ :قٌٝ ؾإ

٘ٷ عٝػ٢ إٔ ع٢ً تعاضؾٛا ؾايٓاؽ صا;شل اعتباض ٫ :قًٓا  ٕإ َجًِٗ؟! ْكٍٛ ؾٌٗ ,إي

 إٔ ٜكضٸ نُا ٫ ,َٚٔ ٖٓا .زٜٓٓا ٕباز٨ هٕٛ خانع١ّتٕ أ ٫ بٴسٻ ٚتعابرلْا اقط٬ساتٓا

ٔٴ بأْ٘ ×عٝػ٢ عٔ ْكٍٛ  ضغٍٛ خًٝؿ١ُ بهط اأب ٕإ :ْكٍٛ إٔ ٜكضٸ ٫ نصيو اهلل اب

ٕٸ ;ٖٚٛ ضاؾسٷ ,اهلل ِْٗ بأ٫ٚ  ,خًؿا٤ بأِْٗ شل٪٤٫ ٚاٜكطٸ مل ٚغرلِٖ ايبٝت أٌٖ ؾإ

 ايطٚاٜات َٔ إعطٚف عٔ خْتشسٸ ُاٚإْٸ ,ايتكٝٸ١ ضٚاٜات يٝؼ ٗ ٚاؿسٜح ٖٓا .ضاؾسٕٚ

 إؿ١َٛٗ.
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 .(35)ٗ ايهتاب ُا دا٤ شنطُٖاٞ ع٢ً ايؿٝدٌ نًٓبايذلنٸ &سٝح قاّ ايػٝس

 ضغٍٛ ؾكس قاٍ ;ٞ ع٢ً كايؿِٝٗعٔ ايذلنٸ ّاؾسٜس ّإ ٖٓاى ْٗٝأ َع ايعًِ

َٸ عًُا٤ أؾطاض»: |اهلل ُٸ, إيٝٓا ايكاطعٕٛ يًططم, عٓا ٕٛإهًٓ: تٓاأ  أنسازْا ٕٛإػ

 ًٜٚعْٓٛا, َٕٛػتشٓك يًعٔ عًِٝٗ ِٖٚ ٕٜٛكًٓ, بأيكابٓا أنسازْا بٕٛإًٚك, بأزلا٥ٓا

 عٔ عًٝٓا بٌإكطٸ ٥٬َهت٘ اهلل ٚقًٛات ٚبكًٛات, َػُٛضٕٚ اهلل بهطاَات ٚمٔ

 .(36)«َػتػٕٓٛ عًٝٓا قًٛاتِٗ

ؾٗٛ  ,ٖٓا ب٬ ْكاٙ (ضنٞ)ٕ إٕ قاٍ: أب ؾهاٍٖصا اٱ ٔع بعهِٗداب أٚقس 

ٚايسيٌٝ عسّ  ;يًطنا عُٓٗا ٬ّٖأؾُٗا يٝػا  ,شلٞ ٜتعاٍ عُٓٗإ ايطنا اٱأٜككس 

 !ٚدٛز ايٓكطتٌ ؼت ايٝا٤

 :ٚدٛاب٘

ؾِٗ ٫ ٜهعٕٛ  ,عًٝ٘ ايطباع١ إكط١ٜ تٵطٳدٳ َطٷإٔ عسّ ٚدٛز ايٓكطتٌ ٖٛ إـ 1

ثبتت ؾكس َا ٗ ٖصٙ ايطبع١ اييت ْٓكٌ عٓٗا أٚ ;خط ايه٬ّآشا دا٤ت ٗ إْكطتٌ يًٝا٤ 

 ٕ. اايٓكطت

  ؟(37)يؿٜ تعاٍ ؾٝٗا تٹأـ َاشا ْؿعٌ ٗ إٛاضز اييت مل 2ٜ

َٚٔ  ؟!اعًُٝٗ ًٞذلنٸي ايساعٞ ٖٛ ؾُا ؾسى ٗ ÷ايعٖطا٤ سلٸ ثباتإ َٚع إضاز٠

ٕٔ ب٬ ا,شنطُٖ ع٢ً ا٫قتكاض ايهاٗ ٗ إكاّ  .تطضٛ ٫ٚ ,يع

 

 

 ٚايتأٌٜٚ ا٫دتٗاز فاٍ إٔ ٚمٔ ْعًِ»: &قاٍ ,ٚادتٗسا ٫ٚٸأت ُْٗاأ باب َٔ

ُٸ َػًُّا قتٌ ٕا عٔ خايس اعتصض أْ٘ ٢ستٸ ,ٚاغعّا نإ اـًٝؿ١ عٓس  ادتٗس) بأْ٘ سّاَتع

 .(38)«(ؾأخطأ

 عٔ ّاَاْع باط٬ّ نإ ٕٵإٚ أٌٜٚايت ٚدٛز أٚ ب١ٗايؿ ناْت يٛ إش َطزٚزٷ;ٖٚصا 

 اؾتبٗت يٛ ٚعًٝ٘ .أٜهّا ب٠ٛٚايٓ ايتٛسٝس ٗ شيو َجٌ َهٔٚايًِٛ ٭ ٚا٫ضتساز ايهؿط

ٛٸ٠, ٗ ناشبّا نإ غٍٛايط ٕٸأ ٌٚؽٝٻ ,ؾدٕل ع٢ً ٛسٝسايت أٚ ب٠ٛايٓ  اهللٚ زعٛاٙ ايٓب

ٝٸ يٖٛٝٸت٘أ ٗ تعاٍ  ٛسٝسايت ْهطأٚ ,ب١ٗايؿ ٭دٌ |يبٸايٓ ؾشاضب ,ت٘ٚؾطزاْ
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 .ايتأٌٜٚ َٔ ي٘ ٕا ;ايهؿط عٔ ؾه٬ّ ,ٚامٕل ٫ٚ ,بؿاغٕل يٝؼ ؾٌٗ أْ٘ ,نصيو

 

÷

 َٔ ايٓكٛم: ٢ شيو ٗ فُٛع١ٺٚػًٓ

َٸ ضٚح ٜا»: &قاٍ  ايٓهاٍ سٝا٠ ٗ خايسّا زضغّا ٞٸعً تٹٝٵأيَك وٹْٸإ ,ايع١ُٝٛ ٞأ

ٞٸ ـٸ ٗ ايطا٥ع ظٗازى اٱغ٬َ  عًٞٛ خسه١ ْؿػٞ َٔ أدعٌ ٚغٛف إطغًٌ, سغِّ ق

َٸاٙ ٜا وٹٝٵيبٻ وٹٝٵيبٻ. ايكا١ُ٥ قٓت٘ ٗ  إٍ ٜسؾعين ,ضٚسٞ أعُام ٗ قٛتوٹ أزلع إْٸٞ ,أ

 .(39)«اؿانٌُ َٴكا١َٚ

ٕٓا»: &قٛي٘  أٚناع ضيتٴكشِّ اْسؾعت ؾاط١ُ شٖٔ ٗ ايؿهط٠ تٵاختُطٳ ٚ

 .(40)«ايػاع١

َٸ ٜا وٹٝٵيبٻ وٹٝٵيبٻ»: &قٛي٘ إٍ  ٜسؾعين ,ضٚسٞ أعُام ٗ قٛتو أزلع إْٞ ,اٙأ

 .(41)«ي٘... بهط ٭قٍٛ أبٞ إٍ أشٖب ؾػٛف, اؿانٌُ َكا١َٚ

 ٜكـ إٔ ّادسٸ إعكٍٛ َٔ إٔ ايس٥٫ٌ عًٝ٘ ػُع ايصٟ ا٭َط إٔ غرل»: &قٛي٘

ٚؾاط١ُ  عًٞٛ َٔ باـًٝؿ١ أساطت اييت ١اـاقٸ نايٛطٚف ٚطٚف ب٘ تٵَطٻ ؾدلٷ

 أبٝٗا َٔ اّأٜٸ ٗ ايعٖطا٤ ٘تٵعاقطٳ َا تعاقط اَطأ٠ّ ٚإٔ, إعطٚف ايتاضىٞ َٛقؿ٘

ٌّ ,أبٝٗا ٚبٌ بٝٓٗا ٜكٌ اىٺؾبٸ ٗ ٢ستٸ ,َٓاؾػات  إشا أضاز تػهت ٫ إٔ بٗا سط

ٜٵبٳ ايصٟ ٗا ايؿطعٞسٚك ع٢ً ٜػتٛيٛا إٔ إٓاؾػٕٛ  .(42)«ؾٝ٘ ٫ ضٳ

 َٛض:َٔ ا٭ ٖٓا ٬ْسٜ فُٛع١ّٚ

اٯخط,  ايعامل إٍ اْتكًت اييت ,َٸٗاأ َع ؿاط١ُي َٴٓادا٠ّ ٌٜتدٝٻ &ْ٘ٸإـ 1

ٖٚهصا  .اؿهَٛات َٔ ؿه١َٛٺ َعاضن١ٺ ظَٔ ٗ ١ٓٺَٴتسِّ ؾابٸ١ٺ عٔ خٜتشسٻ ٚنأْٸ٘

 إعطؾ١َٔ  عاي١ٝ زضد١ّ ٔٳّتًِه ٔٵٖٖ إ٪َٓات َع بعض ٢ستٸ تتٓاغب ٫ تعابرل

 ًِٝ.ايػ عتكازٚا٫

ِّ &ْ٘ٸإـ 2 ٌٕ ٠ُضزٸ ٘ٚنأْٸ ÷ٖطا٤ض َٛقـ ايعٜك ٗٳ ْٗا٭ ;١ْؿػٝٸ ؾع  اّأٜٸ تٵٚاد

 ْػا٤ أقطبا٤ َٚٔ ,يبٸايٓ ْػا٤ ـ َٔ يبٸايٓ ٚزاخٌ بٝت ,ا٭غط٠ زاخٌ َٴٓاؾػاتٺ أبٝٗا سٝا٠

ٕٵ ؾُا .٠َػتؿعٸ أعكابٳٗا دعٌ ٖصا. ٚـ يبٸايٓ ٗٸ إ  ٖصٙ ٚسسثت ,|هللضغٍٛ ا تٴٛ

ٞٸ طات,إتػٝٸ ٞٸ نإ َٔ ايطبٝع  .ب٘ قاَت َا ٖطا٤ايع تكّٛ إٔ ٚإٓطك



 االجتهاد والتجديد

ٌٕضزٸ ٖٚهصا  ٫ٚ ,ٚسه١ُّ خدل٠ّ ّتًو صٟاي ٢ اٱْػإٜكّٛ بٗا ستٸ ٫ ٠ ؾع

اؽ قاٍ: ؾعٔ ابٔ عبٸ .ٕآايكط ٖطا٤ إعك١َٛ بٓلٸبايع بايو ؾُا ,ايططٜك١ بٗصٙ ٜٓسؾع

ُٳا ٜٴٔطٜسٴ ﴿ :ؾكاٍ ,ٚسػٌ ٚسػٔ ٚؾاط١ُ عًٞٛ ع٢ً ؾٛنع٘ ,ثٛب٘ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ أخص» ْٻ ٔإ

ٗٔرلّا ِٵ تٳِط ِّطٳُن ٜٴَط ٚٳ ٝٵتٹ  ٌٳ اِيبٳ ٖٵ ِٵ ايطِّدٵؼٳ َأ ٓٵُه ٖٹبٳ عٳ ٝٴصٵ  .(43)«﴾اهلُل يٹ

 ٖصٙ َجٌ ٚتٓؿعٌ ىتتشطٻ ٫ إعاْٞ, ؾٗٞ ٖصٙ َٔ أندل ÷ٕ ايعٖطا٤إـ 3

 قاض ايصٟ إؿطٚع يبسا١ٜ بٛاب١ْ إس٣, ٖٚٛ طٌٜٛ َؿطٚعٷ ÷ايعٖطا٤ ؾُؿطٚع .ٛضايك

ٗٳا ٜٳا﴿ يٝ٘ قٛي٘ تعاٍ:إؾاض أايصٟ  |ايٓيبٸ ٖٚٛ َؿطٚع ,ايػسٜط( )َؿطٚع عٔ بس٬ّٜ ٜټ  َأ

ٍٴ ٍٳ َٳا بٳًٚؼٵ ايطٻغٴٛ ْٵٔع ٝٵَو ُأ ٔٵ ٔإَي ٕٵ ضٳبَِّو َٹ ِٵ ٚٳٔإ ٌٵ َي ُٳا تٳِؿعٳ ٘ٴ بٳًٖػٵتٳ َؾ ُٴَو اهلُلٚٳ ٔضغٳاَيتٳ ٔٳ ٜٳعٵكٹ  َٹ

ٕٻ ايٓٻأؽ ٗٵسٹٟ ٫ اهلَل ٔإ ّٳ ٜٳ ٛٵ ٔٳ اِيَك  بٗصا َٸ١ا٭ غسضت إٔ بعس ,(67)إا٥س٠:  ﴾اِيَهاؾٹٔطٜ

ـُٓط١ إؿطٚع, ؾذا٤ت ٛٸاب١ ,(بإايُكطٵ َؿطٚع) ايبس١ًٜ ا  .÷ٖٞ ايعٖطا٤ إؿطٚع ٖصا ٚب

ُٸ عاؾٛضا٤, نجط ٗأ ٚػ٢ًٓ  إؿطٚع ٖصا ٜػتجُطٕٚ عاؾٛضا٤ بعس َٔ ^١ٚا٭٥

ٞٸ ايطاق١ ىَٴشطِّ يٝهٕٛ  أْكاض َٓٗا ىطز إٔ ٜٴُهٔ ْاٖرلٜٸ١ٺ قاعس٠ٺ ٱْتاز اؿكٝك

ٟٸ إؿطٚع  ايػطشٝٸ١. ا٫عتباضات بٗصٙ تٴ٪خص ٫ٚ, دسٸّا نبرل٠ْ ؾايكهٝٸ١ .ا٭عِٛ إٗسٚ

 

ٕٸ قشٝضٷ»: &ٜكٍٛ ٚٸٍ أٟـ  اـًٝؿتٌ أٜٸاّ ٗ اٱغ٬ّ أ  نإـ  ٚايجاْٞ ا٭

 َٴعزٖط٠ ْٛاسٝٗا ْٚٝع اـرل, َعاْٞ ك١َٴتسٚؾ ٚاؿٝا٠ُ َٴتٸك١ً, ٚايؿتٛسات َٴُّٗٝٓا,

ُٕؿعٸ ايكطآْٞ ٚآيًٕٛ ايؿاٌَ, ايطٚسٞ با٫ْبعاخ  .(44)«...ا

 اييت ٖٞ ايعكط يصيو اؿُاغ١ ٗاٚيهٓٸ»شيو ايعكط ـ :  ٚاقؿّاـ  ٜهّاأ &ٜكٍٛٚ

ٖصا  أؾِٗ أْا .ٚا٫غتكا١َ ايطٚسا١ْٝ ٗ ايعكٛض ظٜٔ بٺٜٵضٳ ب٬ ؾٗٛ, شيو زؾعتين إٍ

ُٸ عًٝ٘ ٚأٚاؾل, سّادٝٸ  .(45)«ػّاَتش

ٟټأٖٚٓا ْػ ٕٕ ٍ: أ َٸ١قس اْكًبت ٚ ٗ شيو ايعكط يًدرل َعا  بعس أعكابٗا ع٢ً ا٭

 |ضغٛي٘ اهلل قبض إشا ٢ستٸ»َرل إ٪ٌَٓ بكٛي٘: أط عٓ٘ ٖٚٛ َا عبٻ ,|اهلل ضغٍٛ

ّٷ ضدع , ِسٹايطٻ غرل ٚٚقًٛا ,اي٥٫ٛر ع٢ً هًٛاٚاتٸ, ٌبٴايػټ ِٗتٵٚغاَي ,ا٭عكاب ع٢ً قٛ

 غرل ٗ ٙٛٵؾبٓٳ, أغاغ٘ ضمٸ عٔ ْٚكًٛا ايبٓا٤, َٛزت٘ َطٚاُأ ايصٟ ايػبب ٖٚذطٚا

 . (46)«َٛنع٘
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 :, ٖٚٞ تكٍٛ!ٚأسطقٖٛا؟ ÷ايعٖطا٤ زاض ع٢ً ٖذُٛا ٚقس

ٞٻ قٴــــــبٻتٵ  أْٸٗــــــا يــــــٛ َكــــــا٥بٷ عًــــــ
 

ٕٳ ا٭ٜٸــاّ عًــ٢ قٴــبٻتٵ   (47)يٝايٝــا قٹــطٵ
 

ٟټ  !ٖصا خرٕل ؾأ

 ؾعٔ أبٞ .ضٚاٜاتِٗ بػٳَع َٻ١ا٭ ؾٝ٘ نًٖتٵ صٟاي ايعكط شيو ٖٛ كٝؿ١ايػ عكط

ِٷ ْاأ بٝٓا»قاٍ:  |ايٓيبٸ عٔ ,ٖطٜط٠ ٌٷ خطز إشا عطؾتِٗ ٢ستٸ ظَط٠ْ ؾإشا قا٥  بٝين َٔ ضد

ِٸ :ؾكاٍ ,ٚبِٝٓٗ  إِْٗ :قاٍ ؟ؾأِْٗ َٚا :قًتٴ ,ٚاهلل ,ايٓاض إٍ :قاٍ ؟أٜٔ :ؾكًتٴ ,ًٖ

ِٸ ٣,ايكٗكط زباضِٖأ ع٢ً بعسى ٚااضتسٸ ٌٷ خطز إشا عطؾتِٗ ٢ستٸ ظَط٠ْ إشا ث  بٝين َٔ ضد

ِٸ :ؾكاٍ ,ٚبِٝٓٗ  ٚااضتسٸ إِْٗ :قاٍ ؟ؾأِْٗ َا :قًتٴ ,ٚاهلل ايٓاض إٍ :قاٍ ؟أٜٔ :قًتٴ ,ًٖ

 .(48)«ايٓعِ ٌُٖ َجٌ ٫ٓإ َِٓٗ ىًل أضاٙ ؾ٬ ٣,ايكٗكط زباضِٖأ ع٢ً بعسى

ٍٸ: اشلٌُ»قاٍ ابٔ ا٫ثرل:  ٌٷ َِٓٗ ايٓادٞ إٕ أٟ ;ٖاٌَ: ٚاسسٖا, اٱبٌ نٛا  ٗ قًٝ

 .(49)«ايهاي١ ايٓعِ ق١ً

 ٨َٔ إباز |َا دا٤ ب٘ قُس ايهؿط إٍ ٚضدعٛا ,ضدعٛا ايكٗكط٣ ؾكس

 ,سهاّ إػًٌُأب عًِٝٗ ٚتذلتٻ ؾِٗ َػًُٕٛ ٚاٖطّا .ٚساؾٛٛا ع٢ً ايكؿٛض ,ايػا١َٝ

ٔٸ ,َٔ عك١ُ إاٍ ٚايسّ ٚايعطض ت بٵت٪َٔ باؾٹ ,ًَشس٠ ضٚاسِٗ ناؾط٠ْأ ٚيه

 ٚايطاغٛت ٚسعبِٗ ايٛإٌ.

ٌّ ٖٚا ٖٛ   إٔ بٌ ٦ٞأضت ٚطؿكتٴ»ط عٓٗا بكٛي٘: عبِّٜ ,إعاقط يتًو ايؿذل٠ ,×عً

, ايكػرل ؾٝٗا ٜٚؿٝب ,ايهبرل ؾٝٗا ٜٗطّ ,عُٝا٤ طد١ٝٺ ع٢ً أقدل أٚ ا٤دصٸ بٝسٺ أقٍٛ

ٔٷ ؾٝٗا ٜٚهسح  ٚٗ ؾكدلتٴ ,ٖاتا أسذ٢ ع٢ً ايكدل إٔ ؾطأٜتٴ ,٘ضبٻ ًٜك٢ ٢ستٸ َ٪َ

ٚٸ َه٢ ٢ستٸ .ْٗبّا تطاثٞ أض٣ ٢,ؾذ اؿًل ٚٗ ,قص٣ ايعٌ  إٍ بٗا ؾأزٍ ,يػبًٝ٘ ٍا٭

 ايعجاض ٜٚهجط ,ٗاَػٸ ٚىؿٔ ,ن٬َٗا ٜػًٜ, خؿٓا٤ سٛظ٠ٺ ٗ طٖاؾكٝٻ ,...بعسٙ ؾ٬ٕ

ٕٵ ايكعب١ ؾكاسبٗا نطانب, َٓٗا ٚا٫عتصاض ,ؾٝٗا ٕٵ ,خطّ شلا أؾٓل إ  شلا أغًؼ ٚإ

ُٴ ,ِتكشٸ ٘ٺ اهلل يعُط ٞ ايٓاؽٓٹؾ ٛٸ ,ٚسلاؽ غب  ٠طٍٛ إسٸ ع٢ً تٴؾكدلٵ. ٚاعذلاض ٕٚتً

 اؿلٸ ُٝٝع ٚعسّ ٚاخت٬طٗا ا٭َٛض ايتباؽ بٞ بهط نإأؾؿٞ ظَٔ  .(50)«احمل١ٓ ٠ٚؾسٸ

 يؿٜ ا٫يتباؽ يصيو ٚاغتعاض .ٚايب٤٬ ايؿسٸ٠ غا١ٜ ٗ ٚشيو ,ايباطٌ عٔ ٚػطٜسٙ

ٕٸ إؿاب١ٗ ٚٚد٘ يًُعكٍٛ, احملػٛؽ يؿٜ اغتعاض٠ ٖٚٛ ,ايطد١ٝ  ٫ نُا اي١ًُٛ أ

 اؿلٸ يتُٝٝع َعٗا ٜٗتس٣ ٫ ,ٖآٖا ا٭َٛض اخت٬ٙ نصيو يًُطًٛب ؾٝٗا ٜٗتس٣

ٕٸ ;ا٫غتعاض٠ ٚد٘ ع٢ً أٜهّا بإع٢ٓ ايطد١ٝ ٚٚقـ .اهلل إٍ ايػًٛى ٚنٝؿٝٸ١  ؾإ
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ِٸ .ٚيعَٚ٘ يًشلٸ ؾٝٗا ٜٗتس٣ ٫ اي١ًُٛ ٖصٙ نصيو ٕطايب٘ يٝٗتسٟ ٜهٔ مل ٕٓا ا٭ع٢ُ  ث

َسٸ٠  ٚطٍٛ ,ا٭سٛاٍ اْتٛاّ عسّ بػبب ;اـًل َٚكاغا٠ ا٫خت٬ٙ شيو ؾسٸ٠ عٔ نٓٸ٢

ٕٸ :ٚايجايح ,ايكػرل ؾٝٗا ٜؿٝب أْٸ٘ :ٚايجاْٞ, ايهبرل ؾٝٗا ٜٗطّ أْٸ٘ أسسٖا:  إ٪َٔ أ

 ؾٝٗا ٜٚهسح ,ؾسا٥س ا٫خت٬ٙ شيو َٔ ٜكاغٞ عٓ٘ ٚايصبٸ اؿلٸ يعّٚ ٗ اجملتٗس

 .(51)ّٛت ستٸ٢ ٜكٌ ؾ٬ ٘سٚك إٍ ايٛقٍٛ ٗ ٚهتٗس ٜسأب: ٚقٌٝ .ضبٸ٘ ًٜك٢ ستٸ٢

ْ٘ ٖٚٞ, عُط بطبٝع١ ايٓاؽ بابت٤٬ ×ثِ أؾاض   طعبٻ ٚعٓ٘, ا٫نططاب َٔ خًٝ

ٍٕ َٔ ٍايتبسټ َٚٔ ;بايؿُاؽ أؾاض يٝٗاإٚ, ايكطا١َ َٔ أٜهّا ٚخًٝ٘ ;باـب٘ اٱَاّ  سا

ٛټ َٔ إطاز ٖٚٛ, ساٍ إٍ ٍٕ ع٢ً ا٫غتكا١َ عسّ َٓ٘ ؾايككس ا٫عذلاض أَا ;ٕايتً  .سا

ٗ ايٓٛاّ اؿانِ ٚؾدك١ٝ ايؿٝدٌ  ×ٟ عًٞٛأح بطٕ عُط ٜكطِّإ

ُٸ...»ؾٝكٍٛ:  ,ٚسهُُٗا  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ ٞټٚي ْاأ :بهط أبٛ قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ ٞتٛٓؾ اؾً

 أبٛ ؾكاٍ ,أبٝٗا َٔ اَطأت٘ َرلاخ ٖصا ٜٚطًب ;أخٝو ابٔ َٔ َرلاثو تطًب ;ؾذ٦تُا

 غازضّا آمثّا ناشبّا ؾطأٜتُاٙ ,قسق١ْ تطنٓا َا, خْٛضِّ َا :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ قاٍ :بهط

ِٸ .يًشلٸ تابعٷ ضاؾسٷ باضٌّ يكازمٷ أْ٘ ٜعًِ ٚاهلل ,خا٥ّٓا  ضغٍٛ ٞټٚي ْاأٚ ,بهط أبٛ ٞتٛٓؾ ث

 .(52)«اـدل, ...خا٥ّٓا غازضّا آمثّا ناشبّا ؾطأٜتُاْٞ ,بهط ٞأب ٞټٚٚي ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ٚاشا نإ نصيو  !«ٚا٫غتكا١َ ايطٚسا١ْٝ» ـي ؾهٝـ ٜهٕٛ ٖهصا ظَٔ ظَّٓا

 ؟!ؾهٝـ غٝهٕٛ ساٍ ظَٔ ايهؿط ٚا٫مطاف

 ,إٛنٛع سسٚز عٔ ببٝاْ٘ نطز ايػ٪اٍ ٖصا عٔ ٌإؿكٻ ٚاؾٛاب»: &قٛي٘

ُټ زٚٵَأ ٗ ناْٛا اـًٝؿتٌ اّأٜٸ ٗ إػًٌُ إٔ ْعًِ اٚيهٓٸ  ٚا٫غتبػاٍ ,يسِٜٓٗ ػِٗؼ

 َّٜٛا قعس سُٝٓا عُط أداب ؾدكّا ٕأ يٓا ٌغذٻ ايتاضٜذ ٕأ ٢ستٸ, عكٝستِٗ غبٌٝ ٗ

ُٸ قطؾٓانِ يٛ: ايٓاؽ ٚغأٍ ,إٓدل ع٢ً  نٓتِ َا تٓهطٕٚ َا إٍ ا تعطؾٕٛع

ٕٵ ,ْػتتٝبو نٓا إشٕ :؟قاْعٌ ٕٵ: عُط ؾكاٍ ,قبًٓاى تٳتبٵ ؾإ  ْهطب :قاٍ؟ مل ٚإ

َٸ ٖصٙ ٗ دعٌ ايصٟ هلل عُط: اؿُس ؾكاٍ ,عٝٓاى ؾٝ٘ ايصٟ عٓكو  إشا ٔٵَٳ ١ا٭

 .(53)«أٚزْا أقاّ ٓاذٵاعٛدٳ

 َٛض:أ٠ ٍ عسٸإٖٓا ْؿرل ٚ

ٝٸ ,اـ٬ؾ١ إيٝهِ قطؾتِ أْتِ :ٍ عُطأـ ْػ1  ٚقتًتِ ,×ّاٚزؾعتِ عً

أناشٜب  ؾُا قاي٘ ٖٞ !اؽ؟ايٓ قٓع ؾُاشا ,نًُ٘أب ٚسطٻؾتِ ايسِّٜٔ ,÷ؾاط١ُ

َٸعا٤ات تهصِّٖٚصٙ ا٫زٸ .عٝٗاٜسٻ  ١.١ قبٌ اـاقٸبٗا قشاح ايعا
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 ٖٚصا َسحٷ ايططٜك١, بٗصٙ تػرل ناْت َٛضٕ ا٭أب ٜٴكطٸ &ايكسض ٕ ايػٝسإـ 2

 .^ٌٖ ايبٝتأ ٚانض ٭عسا٤

 ٖطا٤ؾايع شٴنط ُاَّا;َا  إايؿؽ ÷ٖطا٤ايع خطب١ٚايؿكؿكٝٸ١  اـطب١إٕ ـ 3

ٞٸ ضغٍٛ  ٚع٢ً ,ايسِّٜٔ ِٗ ع٢ًب٬ٚاْك ايسِّٜٔ, عٔ ٖ٪٤٫ إٍ اضتسازٜصٖبإ  ٚعً

  .×َرل إ٪ٌَٓأ ٚع٢ً ,طإٓايك ٚع٢ً ,|اهلل

 .يًتأضٜذ ايؿٝع١ قطا٠٤ ايبسٜٗٝٸات ٗ أبسٙ تتعاضض َع اتٓٛطٜٸـ إٕ ٖصٙ اي4
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 زعُط ٖسٻ إٔ ٠ايؿسٸ َٔ بًػت اييت ,عًٞٛ َع ٚأقشاب٘ اـًٝؿ١ غرل٠» :&قاٍ 

ٕٵ ٘تبٝ عطم  آشلا َٔ ٚغرل ؾاط١ُ ؾاط١ُ إٔ إع٬ٕ ٖصا َٚع٢ٓ ,ؾٝ٘ ؾاط١ُ ناْت ٚإ

 بٔ غعس َع عًٝٗا غاض ايططٜك١ اييت ْؿؼ َعِٗ دصٜتٸ إٔ عٔ ُٓعِٗ سط١َْ شلِ يٝؼ

 .(54)«بكتً٘... ايٓاؽ أَط سٌ ,عباز٠

 .ٜؿعًٛا مل ٚيهٓٸِٗ ؾك٘, باٱسطام زٚاٖسٻ ايكّٛ ٕٸإ :ٜكٍٛ &ايكسض ؾايػٝٸس

ُٴػرل٠ ×اؿػٔ ٕ اٱَاّأَع   ضغٍٛ بٓت ؾاط١ُ نطبتٳ ايصٟ أْتٳ» :ؾٴعب١ بٔ ٜكٍٛ يً

َٳ ٢ستٸ |اهلل  ٚكايؿ١ّ ,|اهلل يطغٍٛ َٓو ٫ّ٫صاغت ;بطٓٗا ٗ َا تٵٚأيَك ,ٗاتٳٝٵأز

 س٠غٝٸ أْتٹ ,ؾاط١ُ ٜا»: |ضغٍٛ اهلل شلا قاٍ ٚقس ,ؿطَت٘ ٚاْتٗانّا, ٭َطٙ َٓو

 .(55)«ايٓاض إٍ َكرلى ٚاهلل. «١اؾٓٸ أٌٖ ْػا٤

 ,÷ؾاط١ُ ع٢ً ايباب عُط قؿل سُٝٓا شٛاتايً ٖصٙ ٗ ايهطب ٖصا ٚنإ 

 ؾٛثب ,بهط أبا ؾأخدل قٓؿص ؾاْطًل»ؾعٔ غًِٝ بٔ قٝؼ قاٍ:  ٘.بطدً ايباب ضنٌ سٌ

ِٸ ,ْٚاضّا سطبّا و٬ُ إٔ ؾأَطُٖا ,ٚقٓؿصّا ايٛيٝس بٔ خايس ؾٓاز٣, غهبإ عُط  أقبٌ ث

 ٚمٌ ,ضأغٗا تٵبٳعكٳ قس, ايباب خًـ قاعس٠ْ ÷ٚؾاط١ُ ,×عًٞٛ باب إٍ اْت٢ٗ ٢ستٸ

ِٸ, ايباب ٢ نطبستٸ عُط ؾأقبٌ ,|اهلل ضغٍٛ ٚؾا٠ ٗ دػُٗا  أبٞ بٔ ٜا: ْاز٣ ث

, «ؾٝ٘ مٔ َٚا تسعٓا ٫؟ ٚيو يٓا َا, عُط ٜا»: ÷ؾاط١ُ ؾكايت ,ايباب اؾتض, طايب

ٌٻ )ععٻ اهلل كٞتتٸ أَا, عُط ٜا»: ؾكايتعًٝهِ,  أسطقٓاٙ ٚإ٫ٓ ايباب اؾتشٞ: قاٍ , (ٚد

ِٸ. ٜٓكطف ؾأب٢ إٔ ,«؟زاضٟ ع٢ً ٚتٗذِ ,بٝيت ٢عً تسخٌ  ؾأنطَٗا ,بايٓاض عُط زعا ث

ِٸ, ايباب ؾأسطم ,ايباب ٗ  ٜا ,أبتاٙ ٜا»: ٚقاست ,÷ؾاط١ُ ؾاغتكبًت٘, عُط زؾع٘ ث
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 ايػٛٙ ؾطؾع, تٵؾكطخٳ ,دٓبٗا ب٘ ؾٛدأ ,غُسٙ ٗ ٖٚٛ ايػٝـ ؾطؾع ,«اهلل ضغٍٛ

ٞٸ ؾٛثب ,«أبتاٙ ٜا»: ؾكاست ,شضاعٗا ب٘ ؾهطب  بت٬بٝب ؾأخص ×طايب أبٞ بٔ عً

ِٸ ,عُط ِٻ ٚضقبت٘ أْؿ٘ ٚٚدأ ,ؾكطع٘ ٖٙعٸ ث  َٚا ,|اهلل ضغٍٛ قٍٛ ؾصنط ,بكتً٘ ٖٚ

 ي٫ٛ, قٗاى بٔ ٜا ,بايٓب٠ٛ قُسّا ّنطٻ ٚايصٟ»: ؾكاٍ, ٚايطاع١ ايكدل َٔ ب٘ أٚق٢

ُٵ غبل اهلل َٔ نتابٷ  ايٓاؽ ؾأقبٌ ,ٜػتػٝح عُط ؾأضغٌ, «بٝيت تسخٌ ٫ أْو تٳيعً

ٌٻ ,ايساض زخًٛا ٢ستٸ  عًٝ٘ ؾشٌُ ,÷ؾاط١ُ ايػٝـ يٝهطب ايٛيٝس بٔ خايس ٚغ

ـٻ ×عًٞٛ ع٢ً ؾأقػِ, بػٝؿ٘  .(56)«ؾه
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ٝٸ إٕ»: &قاٍ ٘ ٜٵٚيسٳ ؾهاْاـ  َع٘ اٱغ٬ّ ٢ٚضبٸ |اهلل ضغٍٛ اٙضبٸ ايصٟ ,ّاعً

 اؾتسا٤ أخٝ٘ إٍ ايؿعٛض ٖصا زؾع٘ ٚقس. اٱغ٬ّ شلصا خٛت٘أب ٜؿعط نإ ,ـ ٜٔٵايععٜعٳ

ٌٸ  ّٓع٘ ٚمل, إػًُٕٛ َٜٛصاى أعًٓٗا اييت ٠ايطزٸ سطٚب ٗ اؾذلى أْ٘ ٢ستٸ ٤ٞٺ,ؾ به

ٕٵ أبا بهط ٭ٕ ;ؽإكسٻ بايٛادب ايكٝاّ عٔ شلا غرلٙ ِتععټ  ْٚٗب ,٘سٖك ٙابتعٻ قس نإ إ

ُٸ إٍ ضؾع٘ قس غ٬ّؾاٱ, تطاث٘ ٛٸ ٚعطف ,١ايك  َٔ بأسطف ًٗاٚغذٻ ,ايكازق١ ت٘ي٘ أخ

 .(57)«ايهطِٜ ايهتاب قؿشات ع٢ً ْٕٛض

ٕٸَكسضٷ ٚيٝؼ ي٘ ,خٌإ٪ضِّ َٔ أسسٷ ٜصنطٙ مل َطٷأٖٚصا  ل قٚك , بٌ إ

 .س ٖصا إع٢ٓٚاسس ٜ٪ِّ ثبات َٛضزٺإمل ٜػتطع  &ؾطاض٠اض ايهتاب ايسنتٛض عبس اؾبٸ

 .&عٓس ايؿٗٝس ايكسض عٚايتتبټ ايتشكٝل َٔ أخطا٤ٖٚصا 

ٞٸ َؿطٕٚعإٍ  ايٓاؽ ٚاغتُاي١ ٫غذلنا٤ ايعٌُ ٕإ  سػاب ٚ زٜين ع٢ًأ غٝاغ

بعض إٍ ْٚؿرل ٖٓا  .^ٌٖ ايبٝتأَسضغ١  ٗ َطؾٛض س١ٜ َبسْأِكايعٳ ٚإباز٨ ايؿطع

 ايطٚاٜات:

 ٔٵَٳ بطاع١ زإ ٔٵَٕ زٜٔ ٫»: ×دعؿط أبٛ قاٍ: قاٍ َػًِ بٔ ١ قُسشٝـ قش1

َٕ ٫ٚ, اهلل عك٢ ٌٕ بؿط١ٜ زإ ٔٵزٜٔ   َٔ ٤ٞٺؾ ظشٛز زإ ٔٵَٕ زٜٔ ٫ٚ, اهلل ع٢ً باط

 .«اهلل آٜات

 اهلل عبس بٔ دابط عٔ, أبٝ٘ عٔ ,اهلل عبس أبٞ عٔ, ك١ ايػهْٛٞـ َٛثٻ2

 زٜٔ َٔ خطز اهلل بػد٘ غًطاّْا أضن٢ ٔٵَٳ»: |اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍص ا٭ْكاضٟط

  .(58)«اهلل
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 طًب ٔٵَٳ»: |اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ ×اهلل عبس أبٞ عٔ, ك١ ايػهْٛٞـ َٛثٻ3

َٸ َٔ ساَسٙ اهلل دعٌ اهلل بػد٘ ايٓاؽ ضنا  .«ّاايٓاؽ شا

 َطنا٠ طًب ٔٵَٳ»: |اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ ×دعؿط أبٞ عٔ, دابط ـ ع4ٔ

َٸ ايٓاؽ َٔ ساَسٙ نإ اهلل ٜػد٘ َا ايٓاؽ َٳ ,ّاشا  ايٓاؽ بػهب اهلل طاع١ آثط ٔٵٚ

ٌٸ عسا٠ٚ اهلل نؿاٙ ٌٸ ٚسػس, عسٚٛ ن ٌٸ ٚبػٞ, ساغسٺ ن ٌٻ ععٻ اهلل ٚنإ ,بإؽ ن  ٚد

 .«ٚٚٗرلّا ْاقطّا ي٘

ٌٷ نتب: قاٍ ×اهلل عبس أبٞ عٔ, ٠قطٸ أبٞ بٔ ايؿهٌ ـ ع5ٔ  اؿػٌ إٍ ضد

 نإ اهلل َعك١ٝ ساٍٚ أَطّا ٔٵَٳ»: إيٝ٘ ؾهتب, عطؾٌ ينِٛعٹ(: عًٝ٘ اهلل قًٛات)

 .«وصض َا ٤جملٞ ٚأغطع ,ٜطدٛ ٕا أؾٛت
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  .(59)«بُٝٓٗا ؾاضٕم َع ,تؿؿ٬ إٔ ايجا٥طتٌ يهًتا ايكسض ؾا٤ ٚقس»: &قاٍ

 بٌ ق٬١ايع َا ْسضٟ ٫ٚ .عا٥ؿ١ ٛض٠ٚث ;١ؾاطُ ثٛض٠ ثٛضتٌ: عٔ ٜتشسٻخ

ٝٸ١ ق٬١ع ش ٫إ! ؟ايجٛضتٌ  ؾٗصٙ عكا٥سٜٸ١, أٚ ؾهطٜٸ١ ق١ع٬ ٫ٚ ;ـٷؾايعَإ كتً ,ظَاْ

 .ايتٓاقض سسٸ ٜكٌ إٍ ؾّااخت٬ بٝٓٗا ؾُٝا ؽتًـ قهاٜا

يٝؼ  ÷دل٣ايه ٜك١ايكسِّ َٛقـ َع عا٥ؿ١ ٕٛقـ اؿؿط ٖٚصا ػاٚا٠إ ٕ ٖصٙإ

ٞٸ ,×إ٪ٌَٓأَرل  ٚد٘ ٗ ثاضت ؾعا٥ؿ١; بكشٕٝض  كايؿ١ّ ,ايعإٌ ضغٍٛ ضبٸ ٚٚق

ٕٳ﴿ٚاَط اهلل ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٭ ٔٻ ؾٹٞ ٚٳَقطٵ ٝٴٛتٹُه ٔٳ ٫ٚٳ بٴ ٝٻ١ٹ تٳبٳطټزٳ تٳبٳطٻدٵ ٖٹًٹ ٔٳ َٚي٢اُ٭ اِيذٳا ُٵ  ٚٳَأقٹ

ٌٳ ٬٠َايكٻ ٔٳ ايعٻَنا٠َ ٚٳَآتٹ ٘ٴ اهلَل ٚٳَأطٹعٵ ٖٞ بصيو  تٵقطٻأ. ٚقس (33: )ا٭سعاب ﴾ٚٳضٳغٴَٛي

ٕٳ﴿: اٯ١ٜ تٵقطَأ إشاـ  عٓٗا اهلل ضنٞـ  ٚناْت»قاٍ ابٔ ضاٖٜٛ٘:  ,ٚاعذلؾت  ؾٹٞ ٚٳَقطٵ

ٔٻ... ٝٴٛتٹُه ٌٸ ٢ستٸ تٵبَه ﴾بٴ  أْٗاـ  عٓٗا اهلل ضنٞـ  عا٥ؿ١ عٔ . ٚدا٤«ٔاضٖا زَٛعٗا تب

 ,عُط ابٔ ٖصا: شلا قٌٝ بٗا َطٻ ؾًُا ,ؾأضْٚٝ٘ـ  عُٓٗا اهلل ضنٞـ  عُط ابٔ َطٸ إشا: قايت

 غًب قس ضد٬ّ ضأٜتٴ: قاٍ؟ َػرلٟ عٔ تٓٗاْٞ إٔ َٓعو َا ,ايطٓٔ أبا عبس ٜا: ؾكايت

ٌٸ. ايعبرل ابٔ ٜعين ,عًٝو ٍٸ ايطٚاٜات ٖصٙ ؾه ـ  عٓٗا اهلل ضنٞـ  عا٥ؿ١ ْسا١َ ع٢ً تس

ٝٸ َٔ ٚنإ ,سٝاتٗا ٗ ثّاسٳسٳ َػرلٖا تٵاعتدلٳ , بٌ إْٗانا١ًَ ْسا١َّ ٚٸ تٗاْ  َٔؾسٵتٴ إٔ ٫ّأ

ِٸ ,بٝتٗا ٗ ٚٵ ,تٴثٵأسسٳ ٞإْٸ: تؾكاي ,شيو عٔ اْكطؾت ث ـ  ايبكٝع ٗ تسؾٔ ٕأ تٵقٳؾأ
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 .«ـ عٓٗا اهلل ضنٞ

 عٓٗا عبٸط اييت ,ايػكٝؿ١ ٚد٘ ٗ ايػسٜط عٔ زؾاعّا ؾجاضت ÷َا ايعٖطا٤أٚ

 أبٞ بٔ دعؿط بٔ اهلل عبس ثينسسٻ: قاٍ غًِٝ عٔ ,ؾعٔ أبإ. (إًع١ْٛ ايؿذط٠ـ )ب ايكطإٓ

ٜٳا اٖيتٹٞ ﴿: اٯ١ٜ ٖصٙ عٔ ٦ٌغٴ ٚقس ,|اهلل ضغٍٛ ...زلعتٴ»قاٍ:  طايب ٓٳا ايطټ٩ٵ َٳا دٳعٳًِ ٚٳ

ٕٔ ًِعٴْٛٳ١َ ؾٹٞ اِيُكطٵآ ُٳ ٚٳايؿٻذٳطٳ٠َ اِي ٓٳ١ّ يٹًٓٻأؽ  ٓٳاَى ٔإ٫ٖ ؾٹتٵ ٜٵ  ضأٜتٴ إْٞ»: ؾكاٍ ,(60)اٱغطا٤:  ﴾َأضٳ

ُٸ َٔ عؿط ضد٬ّ اثين  أزباضِٖ ع٢ً أَيت ٕٜٚطزٸ, ٜٚٓعيٕٛ َٓدلٟ ٜكعسٕٚ ,ايه٬ي١ ١أ٥

ٟٸ تِٝ ,كتًؿٌ قطٜـ َٔ ٌسٝٸ َٔ ضد٬ٕ ؾِٝٗ ,ايكٗكط٣  .(60)«اـدل, ...ٚعس

َْعإ ٜٺ ٗ غرلٖا َع ÷ايعٖطا٤ ٕ  ٍ إٟ ٜٚ٪زٸ ,ٗاسٚك ٗ نبرل٠ َٴجٓٸ٢ دٓا١ْٜ يؿ

 |اهلل ضغٍٛ ٕإ :كط١َ بٔ إػٛض ؾعٔ ,غهبٗا, ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٜػهب اهلل ٚضغٛي٘

ُٳ ٞ;َٓٸ بهع١ْ ؾاط١ُ» :قاٍ  .(61)«أغهبين أغهبٗا ٔٵؾ
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 ؾؿًت .آخط َع٢ٓٶ ٚلشت ,َع٢ٓٶ ايؿاط١ُٝ اؿطن١ ؾؿًت ...ٚقس» :&ٜكٍٛ

ِّ مل ٭ْٸٗا  ب٘ قاَت ايصٟ اـطرل ا٭خرل ظسؿٗا ٗ اهلل عٓ٘ ضنٞ اـًٝؿ١ ُعه١َٛ حتٴط

ٝٻْ إٔ ْػتطٝع ٫ٚ .|ايٓيبٸ ٚؾا٠ َٔ ايعاؾط ايّٝٛ ٗ  ايعٖطا٤ تٵعًَد اييت َٛضا٭ ٔتب

ٕٸ غرل إعطن١, ؽػط ٜٵبٳ ايصٟ ا٭َط أ ٕٸ ؾٝ٘ ٫ ضٳ  َٔ عٓ٘ اهلل ضنٞ اـًٝؿ١ ؾدك١ٝ أ

ِٸ  .(62)«ايػٝاغٝٸ١... ٛاٖبإ أقشاب َٔ ٭ْٸ٘ ;ؾؿًٗا إٍ تٵأزٻ اييت ا٭غباب أٖ

ٗٳ إٔ بعس اـًٝؿ١ ن٬ّ إٍ ٚيٓػتُع»: &قاٍ ٚخطدت  خطبتٗا َٔ ايعٖطا٤ تٵاْت

 ؾدك١ٝ َٔ داْب عٔ يٓا ٜهؿـ ايه٬ّ ٖٚصا ....:ٚقاٍ ,إٓدل ؾكعس, إػذس َٔ

ُٸ ٚايصٟ .ي٘ ايعٖطا٤ َٓاظع١ ع٢ً ن٤ّٛا ًٜٚكٞ, اـًٝؿ١  ٖصٙ أَط َٔ شٜ٘ٛنِّ َا ٕاٯ ٓاٜٗ

ٜهٔ  مل ايعٖطا٤ استذاز إٔ ايؿِٗ سلٸ ؾِٗ ؾإْ٘, عٓٗا اـًٝؿ١ ٚاْطباعات ,إٓاظع١

ِّ نُا ,غٝاغ١ٝ سطبّا نإ ٚإِا, ايٓش١ً أٚ إرلاخ سٍٛ  يكطٜٓٗا ُّاٚتًٛٗ ,ايّٝٛ ٝٗاْػ

, اٱغ٬ّ زْٝا ي٘ ٗ ايطبٝعٞ إكاّ عٔ ٜبعسٚٙ ٕأ ٚأقشاب٘ اـًٝؿ١ ؾا٤ ايصٟ ,ايعِٛٝ

ٌٸ َطبٛ ٚأْ٘ ,ثعاي١ بأْ٘ ؾٛقؿ٘ عًٞٛ عٔ إ٫ٓ ِٜتهًٖ ؾًِ ّٸ ٚأْ٘, ؾت١ٓٺ يه , طشاٍ نأ

 .(63)«نجرلّا أٚ إرلاخ ق٬ًّٝ عٔ ٜصنط ٚمل, ي٘ ايتابع بْ٘ٳشٳ ؾاط١ُ ٚإٔ

 ؾٓكٍٛ:  ,&ا قاي٘ ايػٝسُٸعٚلٝب 
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بٞ أقاٍ ابٔ  .÷١ُؾاط َشهط ِبا بهط تهًٖإٔ أتصنط  ايتأضٜذ إٕ ُنتبـ 1

ُٸ: قاٍ غٓاز ا٭ٍٚباٱ عُاض٠ بٔ قُس بٔ دعؿط ثٓاسسٻ»اؿسٜس:   بهط أبٛ زلع اؾً

ٌٸ إٍ ايطع١ ٖصٙ َا ,ايٓاؽ ٗاأٜٸ: ٚقاٍ إٓدل ؾكعس ,َكايتٗا عًٝ٘ ؾلٸ خطبتٗا  ن

َٳ, ٌٵؾًُٝك زلع ٔٵَٳ أ٫ .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ عٗس ٗ ا٭َاْٞ ٖصٙ ناْت أٜٔ ؟!قاي١ٺ  ؾٗس ٔٵٚ

ٌٸ َطبِّ, شْب٘ ؾٗٝسٙ ,ثعاي١ ٖٛ إِا .ِٵؾًٝتهًٖ  دصع١ّ ٖٚانطٸ: ٜكٍٛ ٖٛ ايصٟ .ؾت١ٓٺ يه

ّٸ, بايٓػا٤ ٜٚػتٓكطٕٚ ,بايهعؿ١ ٜػتعٕٝٓٛ, ٖطَت بعسَا  أًٖٗا أسبٸ طشاٍ نأ

ِٸ. طنتٴتٴ َا غانتٷ إْٞ .يبشتٴ قًتٴ ٚيٛ ,يكًتٴ أقٍٛ إٔ أؾا٤ يٛ ْٞٸإ أ٫. ايبػٞ إيٝٗا  ث

 يعّ ٔٵَٳ ٚأسلٸ, غؿٗا٥هِ َكاي١ ا٭ْكاض َعؿط ٜا بًػين قس: ؾكاٍ ا٭ْكاض إٍ ايتؿت

 ٫ٚ ٜسّا يػت باغطّا ٞإْٸ أ٫ .ْٚكطمت ؾآٜٚتِ دا٤نِ ؾكس ,أْتِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ عٗس

ِٸ .آَٸ شيو ٜػتشلٸ مل ٔٵَٳ ع٢ً يػاّْا  ٖٚصا .(64)«َٓعشلا إٍ ÷ؾاط١ُ ؾاْكطؾت .ْعٍ ث

ؾ٘ مطِّ إٔ قشٝشّا ؾًٝؼ ايتأضىٞ خسٳٖصا اَؿ َٔ ْػتٓتر إٔ أضزْا ٚإشا .تأضىٞ سٳسٳخٷ

 ِ َشهطتهًٖ بهط أبا ٕإبايهاٌَ.  سٝح غتهٕٛ ايٓتا٥ر كتًؿ١ّ ,بٗصا ايؿهٌ

ٕٸ ؾاطُ ;١ؾاطُ ٓٳ ,طبتٗاخطبت خ ١٭ ٝٻ  ١,سٴذٸ ٙعٓس ناْت َا بهط ٚأبٛ اؿكا٥ل, تٵٚب

ِّّٝٓا, طابّاخ ١ؾاطُ داطٹبٜٴ ؾأخص ٔٸ ي  .ٚانشّا َٛقؿّا ١ نإؾاطُ َٛقـ يه

 ;اؽايٓ أَاّ بهٕط أبٞ ْؿؼ ٗ َا إٔ تػتدطز طٜست ناْت ÷ٕ ايعٖطا٤إـ 2

ٝٸ١ ٖٞ ٖٚصٙ .بهط أبٛ ىؿٝ٘ نإ صٟاي أخطدت سٌ ثٛضتٗاٗ  لشت ÷١ؾؿاطُ  تكٓ

ُٵ» :ؾكاٍ ايصٟ ؾُٗ٘ غاْسٟ ,ٝو ايجٛضٟتٚايته ,ايؿاطُٝٸ١ ٛض٠ايج  إٔ ػٌاؿ َٔ تٴتعًٖ

 :ٖٛ ايعٌُ ٗ ايؿاطُٞ ؾا٭غًٛب .«...طكأْتؾ ًَُِٚأ

ٚٸ٫ّ  .إًَٛٛٝٸ١ إبطاظ: أ

 ٕٚ ٗ قسٚضِٖ.ٜػطٸ َا إخطاز: ثاّْٝا

 لشت. ٚقس ,÷ايعٖطا٤ ٘تٵأضازٳ صٟاي ٖٛ ٖصاٚ

 ايصٟ ٜٓطبل ـ ايهبرل٠ اؾاَع١ ايعٜاض٠ ٗ ايٛاضز ايه٬ّٚ ,١ٜ ايتطٗرلإٓ إـ 3

 إٍ ايسعا٠ ع٢ً ايػ٬ّ» :×َاّ اشلازٟقشٝض عٔ اٱ ٚايصٟ دا٤ بػٓسٺ ,÷ؾاط١ُ ع٢ً

َٸ ,اهلل ٗ أَط ٜٔٚإػتكطٸ, اهلل ٠َطنا ع٢ً ٤ٚا٭ز٫ٓ, اهلل  اهلل, ١قبٸ ٗ ٌٚايتا

 ٫ ايصٜٔ, ٌَإهطٻ ٚعبازٙ ,ْٚٗٝ٘ اهلل ٭َط ٚإٛٗطٜٔ, اهلل تٛسٝس ٗ ٚإدًكٌ

 إٔ بإطًل إٜٓؿٝ ـ (65)«ٚبطنات٘ اهلل ٚض١ٓ, ٜعًُٕٛ بأَطٙ ِٖٚ بايكٍٛ ٜػبكْٛ٘
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 ٚعًٝ٘ ,تعاٍ اهلل بأَط تتشطٸى ٭ْٸٗا ;إٛاقـ َٔ َٛقـ ٗ ؾاؾ٬ّ ÷َؿطٚع ايعٖطا٤

ٕٸ ٜعين ؾٗصا ٌٷ تعاٍ اهلل أ  !ؾاؾ

 

÷

ٗٸ ٭ْٗا ;ايعٖطا٤ َعاضن١ ٚلشت» :&ٜكٍٛ ٛٸ اؿلٸ تعد ٚأناؾت , قاٖط٠ ٠ٺبك

 ايٓذاح ًت ٖصاغذٸ ٚقس. دسٜس٠ طاق١ّ إصٖيب ايٓهاٍ َٝسإ ٗ اـًٛز ع٢ً طاقت٘ إٍ

 شلا قٛض٠ عٓس ظٜاضتُٗا ٚايؿاضٚم ٜلايكسٸ َع قاٚضتٗا ٚٗ ٗانًٓ سطنتٗا ٗ

 . (66)«١خاقٸ

ٟٸاٱ ٚٗٛض عٓس ايؿاطُٞ ٜتذ٢ًٖ ذاحإٕ ايٓ: عًٝ٘ زٴٔطٜٚٳ  إٔ ْػذ٫ٌِّ  ,#َاّ إٗس

ٞٸ ٖٞ سٳسٳخٷاحملاٚض٠؟  ق١ُٝ ؾُا !َشاٚض٠ٺ لاسٗا  .نبرل َؿطٚع ٗ طٌٜٛ خ٘ٛ ٗ دع٥

ٟٸاٱ ٖٚٛ َؿطٚع ٗا,عذُ ٖا٬ّ٥ َؿطٚعّا ُتًو ÷ٕ ايعٖطا٤إ ايصٟ  ,#َاّ إٗس

 .ضّاٛٵٚدٳ ٕ ٦ًَت ًُّٚاأبعس  ٚعس٫ّ ا٫ضض قػطّا ّٮ

 ٗ دا٤ ب َاػٳَع ÷ايعٖطا٤ َع ْتعاٌَ ,÷ايعٖطا٤ َع ايتعاٌَ ٖهصا هب

ٗٳاأ ًَٝوٹعٳ ٬ّٔايػٻ»: ظٜاضتٗا ُٴشٳسٻا ٜٻتٴ ُٳ١ُا ثٳ١ُِي ٝٵ ُٴشٳسٻثٳ١ُ ,(67)«يعٳًٹ إطتبط١ بايػٝب.  ٖٞ ٚاِي

 ,ايها٥ٓات سغِّ بأْٸ٘ |ا٭عِٛ ايٓيبٸ ْٴداطب ايؿٗاز٠. مٔ داْب إٍ تٴؿرل ٚايع١ًُٝ

ٌٸ ٟأ ٔٵ ن  نُا قاٍ: ,٘ٝٵدٓبٳ بٌ اييت ضٚس٘ ٖٞ ÷ايعٖطا٤. ٚايٛدٛز قؿش١ ع٢ً َٳ

 .|اهلل ضغٍٛ قًب ٗ اي١ٜ٫ٛ ؾٗٞ َطنع ,(68)«قًيب َٗذ١ ؾاط١ُ»

 

&

ٍٴ ٖٓا قس ٌٷ ٜكٛ  اّأٜٸ أٚا٥ٌ ايهتاب ٗقس نتب  ايكسض ايػٝٸسنإ  اشا :قا٥

 أؾهاضٴٙ؟, ٚتبسٻيت آضا٩ٙ طتتػٝٻ ُابٳؾطٴ سٝات٘,

 :َطٜٔأع٢ً ٖصا ايه٬ّ ب زټطٳٜٚٴ

 لس عٌ ؾإْٸٓا سٝات٘ اّأٜٸ آخط ٗ ٗانتب يتاي آخط ايبٝاْات ْكطأ : سٌٍٚٸا٭

ٕٕخط آؾٓذسٙ ٜكٍٛ ٗ  ٖصٙ, ايهتاب َهاٌَ  ٜا ,يهِ أقٛشلا إٔ ُٚأضٜس»قسضٙ: أ بٝا

ُٳ بهٕط أبٞ ٚأبٓا٤ ,ٚاُؿػٌ عًٞٛ أبٓا٤ ٕٸ: طٚعٴ  ٚاُؿهِ ايؿٝع١ بٌ يٝػت إعطن١ إ

ٕٸ ِّٓٞ,ايػټ ٘ٴ صٟاي ِّٓٞايػټ اؿهِ إ ـًُؿا٤ٴ َٳجٻًَ  أغاؽ ع٢ً ٜكّٛ نإ صٟٚاي ,ايطاؾسٕٚ ا
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 .(69)«ٚايعسٍ اٱغ٬ّ

 ْكٍٛ:  &ا قايُ٘ٸعٚٗ َعطض اؾٛاب 

 ٚإٍ ايػكٝؿ١ ّٜٛ َٓص ٚعُط بهط أبٞ سهِ َع يًؿٝع١ ٕ ٖٓاى َعطن١ّإـ 1

 َٚٓٗذُٗا |ايٓيبٸ ١ايٛامل إدايـ يهتاب اهلل ٚيػٓٸ اؿهِ باعتباضٙ ;ّٜٛ ايكٝا١َ

ٞٸ ١ٺٚقٝٸ خطآ|ؾكس ناْت  ,َطْا َشاضبتُ٘أٚمٔ  .ٚسهُُٗا  يًشػٔ ×يعً

 .(70)«اـدل, ...خكُّا يًٛامل ..ٚنْٛا.»ًَذِ:  ابٔ نطب٘ إٓ ,ٚاؿػٌ

 أغاؽ ع٢ً ٜكّٛ ّٝآِّغٴ سهُّا نإ ٚعُط بهط أبٞ سهِ بإٔ ٕ ايكٍٛإـ 2

ٚعًٝ٘  .أسسّا ًُٜٛٛا ؾًِ ,عازي١ إغ١َّٝ٬ ناْت ؾاتِٗتكطټ إٔ ٜعين ٚايعسٍ اٱغ٬ّ

 ناْت ÷ٕ ايعٖطا٤أَع  .ٚعس٫ّ إغ٬َّا نإ |اهلل ضغٍٛ ٕ عًُِٗ َع بٓتإؾ

 ٕأ ,ايعبرل بٔ ٖٚٛ َا ضٚاٙ عط٠ٚ ,شلا بهط نإ ٚإّا أبا ٕأبايكٍٛ ٚايعٌُ بح تكطِّ

ّٸ عا٥ؿ١  أبا تٵغأَي ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ اب١ٓ ,÷ؾاط١ُ ٕأ أخدلت٘ عٓٗا اهلل ضنٞ إ٪ٌَٓ أ

 آٖ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ تطى َا ,َرلاثٗا شلا ٕ ٜكػِأ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ ٚؾا٠ بعس ايكسٜل بهط

 ,قسق١ْ تطنٓا َا ,خْٛضِّ ٫ :قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ ٕإ :بهط شلا أبٛ ؾكاٍ ,عًٝ٘ اهلل أؾا٤

 ,ٝتتٛٚؾ ٢َٗادطت٘ ستٸ ٍٵتعٳ ؾًِ ,بهط أبا تٵؾٗذطٳ ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ بٓت ؾاط١ُُ تٵؾػهبٳ

 .(71)أؾٗط ١غتٸ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٍٛ بعس ٚعاؾت

 غ١ٓ 1440 طٛاٍ أْٓا إش ;إدايـ َكابٌ ٗ &ايكسض سايػٝٸيٓا تطى  ـ َاشا3

 ٖٚٞ ْٗا اغتؿٗستإٚ ,÷يًعٖطا٤ ٌٚإ ناْا ٚعُط بهط أبا ٕإ :يًُدايـ ْكٍٛ

ٌٸ ٓػـٜ ب٘ ٚإشا ؟عًُٝٗا غانب١ْ  ١َّٝتذِّ ناْت ايعٖطا٤ ٕإ ٜكٍٛ: ٚنأْ٘ ,شيو ن

 عًِٝٗ.

 ا٭ؾهاض ٜٚعتُسّٕٚٚذِّسٕٚ ّسسٕٛ  &سضايك سايػٝٸ َص٠إٕ ت٬: ايجاْٞ

ايصٟ  ,اؿا٥طٟ اؿػٝين ناِٚ تًُٝصٙ ايػٝس :َٚٔ ٖ٪٤٫ .ايهتاب ٖصا ٗ إٛدٛز٠

ٔٸ بًٛغ٘ َٔ ا٭ٍٚ ايػٌٓ ٌّجِّ ايصٟـ  ايهتاب ٖصا ٗ ٚتط٣»: قاٍ  َاـ  ايتهًٝـ غ

ٖٓ .ٚايتسقٝل ايتشكٝل ٚعُل ايتأيٝـ, ضٚع١ َٔ ٜعذبو  ايهتاب بٗصا إعذابّا ٜعٜسى اٚ

 أنابط نًُات ٗ ٚضز ٕا ايسقٝك١ ايؿك١ٝٗ إٓاقؿات بعض بإٓاغب١ ؾٝ٘ دا٤ أْٸ٘

 َٔ ط٠َتأخِّ غٌٓ ٗ ,ايهباض كٌاحملٚك ايعًُا٤ عٔ إ٫ٓ عاز٠ّ ٜكسض ٫ َا ٖٚصا ايؿكٗا٤,

 .(72)«...ايؿطٜؿ١ أعُاضِٖ
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 ة مثن النسخ

 ٕيرل٠  25000يبٓا يرل٠  6000غٛضٜا ٕزٜٓاض  2.5ا٭ضز زْاْرل  3ايهٜٛت 

 زٜٓاض  3000ايعطام زضُّٖا  30اٱَاضات ايعطب١ٝ ٜٔزْاْرل  3ايبشط   

 ضٜا٫ّ  30قطط ضٜا٫ّ  30ايػعٛز١ٜ ٕضٜا٫ت  3عُا ُٔٝضٜاٍ  400اي

 دٓٝٗات  7َكط ٕزٜٓاض  200ايػٛزا ٍؾًّٓا  150ايكَٛا زْاْرل  5يٝبٝا

 زٜٓاضّا 30اؾعا٥ط  زْاْرل  3تْٛؼ زضُّٖا  30إػطب 500َٛضٜتاْٝا 

أَطٜها ٚأٚضٚبا ٚغا٥ط دٓٝٗات  5قدلم يرل٠  20000تطنٝا أٚق١ٝ 

 .ز٫ٚضات 10ايسٍٚ ا٭خط٣ 
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