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ؿطت أّ مل تٓؿط.ْٴ، قاسبٗا عاز إٍتٴ

يٓكٛم اييت ا١ 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.
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 الِبْدعة ووبدأ التشذُّر الدييّن
 وطالعٌة يف سوايا دديدة لمىفّوً والتطبيل

 

 

ٗ قهٝٸ١ ايبٹسٵع١، ٚاييت ٖصٙ ايٓكط١ ع٢ً ق١ًٺ عاي١ ا٫مٝاظ غرل إٛنٛعٞ 

ٕٸ َٔ َؿانٌ ؼػٸؼ ايبٹسٵع١ أْٗا اغتدسَت ٗ داْب  أؾطْا إيٝٗا قبٌ قًٌٝ، ٚشيو أ

ٕٸ ؾدكّا قاّ بإناؾ١ إَٔط  ايٓكٝك١ أٚ استُاشلا، ٚقًُٓا تػتدسّ ٗ داْب ايعٜاز٠. ؾًٛ أ

ٝٸ١ٺ ٚطٝب ْؿٕؼ ؾكس ػس ايهجرل َٓٸا ٫ ٜعٝؿٕٛ َؿه١ًّ َع٘;  َا ع٢ً ايسٜٔ عٔ سٴػٔ ْ

ٕٸ ٖصٙ اٱناؾ١ تععٸظ َٛقع ايسٜٔ، ٚيٝؼ ؾٝٗا نطضٷ، بُٝٓا يٛ قاّ ؾدل آخط بٓكس  ٭

ٕٸ  إَٔط َا، َعتبٹطّا أْٸ٘ يٝؼ َٔ ايسٜٔ، ٚنإ ٖصا ا٭َط إٓتٳَكس عاز٠ّ ؾا٥ع١، ٚدسْا أ

 إتسٌِّٓ ٜجٛضٕٚ يًسؾاع عٔ ٖصٙ ايعاز٠، ٚايبشح ٚايتؿتٝـ عٔ َدلِّض ٚيٛ بعٝسٺ شلا.

ِٸ ػُٝس َبسأ ايتشصټض َٔ ايبٹسٵع١ عذٸ١ عٓاٜٚٔ َتعسٸز٠، َجٌ: ضدا٤ ٖٚٓا ٜ ت

ٛٸٟ  ٝٸ١، ٚسٴػٵٔ ا٫ستٝاٙ، ٚتك١ٜٛ ايسٜٔ ٗ ْؿٛؽ ايٓاؽ، ؾإشا نإ شيو ٜك إطًٛب

 ايسٜٔ ؾًُاشا ماضب٘؟..

ٕٸ َؿاِٖٝ ضدا٤  غٝتبازض إٍ شٖٔ ايكاض٨ ايهطِٜ أَطٷ ع٢ً عذ١ًٺ ٖٓا، ٖٚٛ أ

ٝٸ١ ٚسٴػٵٔ ا ٔٵ إطًٛب ُٳ ٫ستٝاٙ ٚغرل شيو يٝػت إناؾ١ّ ع٢ً ايسٜٔ ستٸ٢ تهٕٛ بسع١ّ، ؾ

ٝٸ١ ٫ هعٌ ٖصا ايؿعٌ َٔ ايسٜٔ، يهٓٸ٘ ٜكّٛ ب٘ ع٢ً  ٜكّٛ بايؿعٌ ايؿ٬ْٞ بطدا٤ إطًٛب

 أٌَ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايسٜٔ، ٚأٜٔ ٖصا َٔ ايبٹسٵع١؟!

ٝٸ ٔٵ ٜٓبػٞ إٔ ْٓٛط إٍ ٚاٖط٠ ايبٹسٵع١ ٗ اؿٝا٠ ايسٜٓ ١ َٔ ٖصا قشٝضٷ، يه

 ْاسٝتٌ:
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ُٕسٵٔضن١ يهٕٛ ٖصا ايؿعٌ يٝؼ َٔ ايسٜٔ،  َٔ ْاس١ٝ ايجكاؾ١ ايٓدب١ٜٛ ايٛاع١ٝ ٚا

ٕٸ َع٢ٓ ضدا٤ إطًٛب١ٝ أٚ سٴػٵٔ ا٫ستٝاٙ ٜػتبطٔ ايتؿهٝو بٌ ايؿ٤ٞ ٚبٌ ْػبت٘  ٚأ

ٕٛ داظّ.  إٍ ايسٜٔ بٓش

ٝٸ١ اييت ٫ تعٞ نُا تعٞ ايٓدب١ ٖصٙ ا٭َٛض،  بٌ ٖٞ َٚٔ ْاس١ٝ ايجكاؾ١ ايؿعب

َٸ١  ٛٸٍ إٍ عاز٠ٺ عا ٕٸ ٖصا ايؿعٌ ٜكّٛ ب٘ إتسِّٜٕٓٛ، ٚقس ؼ ٌٕ ثكاؾ١ أ تتًٓك٢ د٬ّٝ بعس دٝ

ٛٸ ايسٜين. ٔٵ ٜٓٛط َٔ بعٝس ٜٓػب ٖصا ايؿعٌ يًذ َٳ  زٜٓٝٸ١، عٝح 

ٕٸ ْٗٛض ايٓاؽ ٫ ِّّع ٗ نجرٕل َٔ ا٭سٝإ بٌ ٖصٙ ا٭َٛض، ٚيٝؼ إ٫ٓ ايعًُا٤  إ

ٌٓ إٖطًعٌ ايصٜٔ ٜؿٓههٕٛ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ عٔ بعهٗا. ٚٗ ٖصٙ ٚبعض ايٓدب١ ٚإتسِّ

ٕٸ َبسأ ايتشصټض َٔ  ٌٸ َا أضٜس قٛي٘ ٖٛ أ اؿاٍ ٫ أضٜس إٔ أزٸعٞ بأْٸٓا تٛضٸطٓا ٗ بسع١ٺ، ن

ّٸ ايصٟ ٜهؿـ بكطاس١ٺ ٚٚنٛح  ايبسع ٜػتسعٞ ٖٓا َعٜسّا َٔ ايٓؿاٙ ايتٛعٟٛ ايعا

ٕٸ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ يٝػ ت َٔ ايسٜٔ، ٚإْٸُا ْكّٛ بٗا بساؾع ضدا٤ ؾُٗٛض إػًٌُ أ

ٝٸ١..  إطًٛب

ٖصا ايتٛنٝض ٫ ٜهؿٞ ٚدٛزٴٙ ٗ نتابٺ ٖٓا أٚ ٖٓاى، بٌ ٖٛ وتاز إٍ خًل 

ِٸ َجٌ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ ٚتهؿـ ا٭َٛض. َٚع ا٭غـ ؾٓشٔ ْػرل ٗ بعض  َٸ١ تٗت ثكاؾ١ٺ عا

يسٜٔ عدل ٖصٙ ا٭سٝإ ع٢ً ايعهؼ َٔ ٖصٙ ايجكاؾ١، ٚقس ْبتًٞ َؿه١ً نتُإ ا

ٕٸ اجملٝب ٫ ٜكطِّح  ٍٷ عٔ َػتشٛب َعٝٻٔ ؾإ ٛٳدٻ٘ غ٪ا ايعٓاٜٚٔ. ؾتذس َج٬ّ أْٸ٘ عٓسَا ٜٴ

ٝٸ١.  بايكٍٛ بأْٸ٘ مل ٜجبت اغتشباب٘، بٌ ٜهتؿٞ بايكٍٛ بأْٸ٘ ٜ٪ت٢ ب٘ بطدا٤ إطًٛب

ّٸ ٫ ٜعطف، َهاؾّا إٍ أْٸو بٗصٙ ٔٸ ايٛعٞ ايعا  ٚايٓدب١ تعطف َع٢ٓ ٖصٙ اؾ١ًُ، يه

ايططٜك١ مل تهٔ ٚانشّا ٚقطوّا ٗ عسّ ٚدٛز َػتشبٸ ثابت ٗ ايسٜٔ ازل٘ نصا 

 ٚنصا.

ٕٸ َا أقٛي٘ ٖٓا ٜؿطض عهؼ ٖصٙ ايػٝاغ١ ٗ بٝإ ايسٜٔ، ؾُا أقٛي٘ ٜسعٛ  إ

إٍ بٝإ ا٭ؾٝا٤ بكطاس١ٺ ستٸ٢ يٛ نإ ْٗٛض ايٓاؽ ٜتًٓكاٖا ع٢ً أْٸٗا َٔ ايسٜٔ، بٌ 

ٌٕ َا إٍ ايسٜٔ اؾتسٸت اؿاد١ بايعهؼ، نًُٓا اؾتسٸ اعتكاز ا ؾُٗٛض باْتػاب ؾع

يتكسِٜ بٝاْاتٺ قطو١ بعسّ ثبٛت ٖصٙ ايٓػب١، َع اؿلٸ ايهاٌَ ٗ ايسع٠ٛ يؿهط٠ 
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ٝٸ١ بعس شيو.  ضدا٤ إطًٛب

ٌٸ َا ٜ٪ٚنس ؾهطتٞ ٖٓا أْٸ٘ يٛ دا٤ ؾدلٷ ٜٓؿٞ اغتشباب ٖصا ايؿعٌ أٚ  ٚيع

ٝٸ١( با ْتكازٙ، ٚأْا أغأٍ: ٕاشا ٜٴٓتكس ٖصا اٱْػإ َا شاى َج٬ّ قاّ أْكاض )ضدا٤ إطًٛب

ٔٻ ن٬َ٘ َٓكٛم َج٬ّ؟  ٕٸ اؿلٻ َع٘ يه زاّ ٜبِّٔ ايسٜٔ؟ ٕٚاشا عٓسَا ٜٴٓتكس ٫ ٜٴكاٍ بأ

ٕٚاشا عٓسَا ٜٓتكس ػس بعض ايٓاقسٜٔ ٜطزٸ عًٝ٘ بٓكٛم يبعض ايعًُا٤ تجبت دٛاظ 

ٝٸ١؟ أيٝؼ ٖصا ُٜٛ ّٸ؟ أيٝؼ ٖصا َٓاؾّٝا اٱتٝإ بايؿعٌ بطدا٤ إطًٛب ّٗا ع٢ً ايطأٟ ايعا

 ٕباز٨ ايكسم ٗ بٝإ ايسٜٔ ٚايتشصټض َٔ ايبٹسٳع؟

ٛٻض أْٸٓا ٗ ايكطٕٚ اشلذطٜٸ١ ا٭ٍٚ، ٚأْٸ٘ ٚٗطت عاز٠ ايتأٌَ  يٓشاٍٚ ق٬ًّٝ إٔ ْتك

ُٖتٵ ْػبتٗا إٍ ايسٜٔ، ؾأٌٖ ايبٝت ٖٓا أَاّ خٝاضٜٔ:  أٚ ايتهتټـ ٗ ايك٠٬ َج٬ّ، ٚ

: اٱع٬ٕ عٔ قاضب١ ٖصٙ ايعاز٠ بٛقؿٗا بٹسٵع١ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ، ٚؼطّٗا ُٖاأسس

ٕٵ ٜكٛيٛا يًٓاؽ: ٫ تؿعًٖٛا  ٚقطعٗا َٔ أقٛشلا; ٚثاُْٝٗا: تكشٝض ايككٛز ؾك٘، بأ

ٕٸ ايصٜٔ ناْٛا  ٝٸ١، أٚ بككس ايٛضٚز، بٌ اؾعًٖٛا بككسٺ آخط. إْٸٓا ٬ْسٜ أ بككس اؾع٥

ٚٸٍ ـ َِٚٓٗ أٌٖ ايبٝتواضبٕٛ ايبٹسٳع ٗ ايتاضٜذ  ٕٸ  ^اٱغ٬َٞ ا٭ ـ ناْٛا ٜعتدلٕٚ أ

ٚدٛز ٖصٙ ايٛٛاٖط َطؾٛضٷ، ٚمل ٜعُسٚا إٍ ا٫ؾتػاٍ ع٢ً َٛنٛع تكشٝض ايككٛز 

ٔٸ عاز٠ٺ  ٕٸ ايبٹسٵع١ ٫ تطتب٘ ؾك٘ َٛنٛع قكسى ساٍ ايؿعٌ، بٌ تطتب٘ بػ ٚايٓٛاٜا; ٭

ٝٸ١ يًٓاؽ تٴتٳًَٓك٢ ع٢ً أْٸٗا أَطٷ زٜين.  زٜٓ

ِّّع بعض ايؿكٗا٤ بٌ َػأي١ ايبٹسٵع١ َٚػأي١ ايتؿطٜع، َِٚٓٗ ـ ع٢ً َا ٗ  ٚشلصا

 ٌٕ ّٷ; ٭ْٸو تكّٛ بٓػب١ ؾع بايٞ ـ ايع١َ٬ٓ ايٓطاقٞ قاسب َػتٓس ايؿٝع١. ؾايتؿطٜع قطٻ

ٕٸ َؿطِّع٘  ْٵتٳ، أٚ تؿعٌ ؾع٬ّ بككس أْٸ٘ َٔ اهلل َع أ إٍ ؾطع اهلل، ٖٚٛ َٔ تؿطٜعو أ

ْٵتٳ، ٚيٝؼ اهلل ، ؾٗصٙ اؿط١َ تأتٞ ع٢ً ايتؿطٜع. ٚايتؿطٜع ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ساي١ّ ٖٛ أ

ٌٕ ع٢ً ايك٠٬ َٔ عٓسى بككس أْٸ٘ َٔ  ْٵتٳ اٯٕ ٗ بٝتو تكّٛ بإناؾ١ ؾع ؾطزٜٸ١، ؾأ

ايسٜٔ، ؾٗصا تؿطٜعٷ قطٻّ، ستٸ٢ يٛ مل تٴعٵًٹِ أسسّا بصيو أبسّا، َٚذطٸز تػٝرل ايككس 

بٹسٵع١ّ َٔ ٚد١ٗ ايٓٛط ٖصٙ. إْٸُا ايبٹسٵع١ ٖٞ قٝاّ  ٜٓتؿٞ ايتؿطٜع احملطٻّ، ٚيهٓٸ٘ يٝؼ

ِٸ تًٓكٝٗا ع٢ً أْٸٗا أَطٷ زٜينٸ، َع أْٸٗا يٝػت نصيو،  ٔٸ عاز٠ٺ يٰخطٜٔ ٜت ؾدٕل بػ
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ؾكاسب ايبٹسٵع١ ٖٛ شاى ايصٟ ىتًل أَطّا ٫ ٚدٛز ي٘ ٗ ايسٜٔ، ٜٚٴًكٝ٘ يٝكرل بصيو 

ٝٸ١ ٗ اجملتُع.  غٓٸ١ّ زٜٓ

ٕٸ أغتاشْا اؾًٌٝ  إشا قبًٓا ٖصا ايتؿهٝو، ٜٚػتشلٸ ايٛقٛف عٓسٙ، ٚأشنط أ

ايػٝس قُٛز اشلاسلٞ ايؿاٖطٚزٟ)سؿٛ٘ اهلل( نإ ٜكبً٘ تكطٜبّا نُا ؾُٗتٴ٘ َٓ٘ ٗ 

ٟٸ َع٘ قبٌ غٓٛاتٺ، ٚنإ ىتاض ايتُٝٝع بٌ َػأي١ ايتؿطٜع َٚػأي١  سٛإض ؾؿٛ

أنجط سػاغٝٸ١ّ; ٭ْٸٗا ٫ ايبٹسٵع١.. أقٍٛ: إشا قبًٓا ٖصا ايتؿهٝو غتػسٚ قهٝٸ١ ايبٹسٵع١ 

تكـ عٓس ايككٛز ايؿطزٜٸ١ ؾك٘، بٌ تطتب٘ غًل عاز٠ٺ ادتُاعٝٸ١ َٓتػب١ إٍ ايسٜٔ ٗ 

ْٵتٳ تعتكس بٓػبتٗا إٍ ايسٜٔ أسٝاّْا. ّٸ، ستٸ٢ يٛ مل تهٔ أ  ايٛعٞ ايعا

أُٓٸ٢ إٔ ْتٛٓقـ ق٬ًّٝ عٓس ٖصا ا٭َط، ْٚعٝس ؾتض باب زضاغ١ َٛنٛع ايبٹسٵع١ َٔ 

ُٻك١; ؾطَا ْكذلب َٔ ايبٹسٵع١ عٓسَا نًل فتُعّا ٜتًٓك٢ ايهجرل َٔ ظا١ٜٚٺ  ادتٗاز١ٜ َع

ايعازات ع٢ً أْٸٗا أَٛض زٜٓٝٸ١، ؾُٝا ٖٞ مل تجبت ٗ ايؿطٜع١، ٚإْٸُا متٸ ايتعاطٞ 

ٝٸ١ أٚ سٴػٵٔ ا٫ستٝاٙ أٚ غرل شيو.  ا٫دتٗازٟ َعٗا َٔ َٛقع ضدا٤ إطًٛب

ايؿعٌ أٚ ايعاز٠ َٔ قبٌ ايعَُٛات ٚإطًكات ٚٗ ٖصا ايػٝام تأتٞ قهٝٸ١ سلٍٛ 

ٌٸ  ٝٸ١ ضاغد١ مل ٜٔطزٵ ؾٝٗا ْلٌّ باـكٛم أبسّا، ن ايؿطعٝٸ١. ؾهجرلّا َا لس عازاتٺ زٜٓ

ٕٸ ايؿكٗا٤ اعتُسٚا ؾٝٗا ع٢ً ايعَُٛات. ؾُج٬ّ: عَُٛات إسٝا٤ أَط ايسٜٔ  َا ٗ ا٭َط أ

امٸ، ٚإْٸُا ابتهطْاٙ مٔ تؿٌُ ٖصا ايؿعٌ ايصٟ مل ٜٓلٸ عًٝ٘ ايسٜٔ بعٓٛاْ٘ اـ

 بعكٛيٓا ايبؿطٜٸ١.

ٔٸ إػأي١ إطنعٜٸ١  ٕٸ ٖصٙ بٹسٵع١ْ. ن٬، يه ٗ ٖصٙ اؿاٍ ٫ أضٜس إٔ أقٍٛ بأ

ٕٸ ايهجرلٜٔ ـ َِٚٓٗ بعض ايعًُا٤ ـ ٜٓػبٕٛ ٖصٙ ايعاز٠ إٍ ايسٜٔ جملطٸز نٕٛ  ٖٓا ٖٛ أ

 ايعَُٛات تؿًُٗا. ٖٚصا خطْأ.

ؼسٻثٵتٴ عٔ ٖصا ا٭َط ٗ َٓاغباتٺ غابك١،  ٚيهٞ أٚنِّض َككٛزٟ أنجط، ٚقس

ّٸ  ٕٕ عا ٞٻ إٔ أؾٚهو بٌ نٕٛ ٖصا ايؿعٌ َػتشبٸّا َٔ باب نْٛ٘ َكساقّا يعٓٛا عً

ٕٸ ٖصا ايؿعٌ بعٓٛاْ٘ اـامٸ َػتشبٸ. ٚع٢ً غبٌٝ  َػتشبٸ، ٚبٌ نْٛ٘ َػتشبٸّا ٭

ٝٵت، ؾكس ٜط٣ ايؿ ُٳ كٝ٘ أْٸ٘ ٫ ٜٛدس ؾ٤ٞٷ إجاٍ: يٛ أخصتٴ عٓٛإ قطا٠٤ غٛض٠ ايؿاؼ١ يً
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ٕٸ ايؿاؼ١ يٝؼ شلا خكٛقٝٸ١ْ ٗ باب  ٝٵت، ٚأ ُٳ ٗ ايسٜٔ ازل٘ قطا٠٤ غٛض٠ ايؿاؼ١ يً

ٝٵت، ؾكطا٠ُ٤ ايؿاؼ١  َٕ ٔٵ ٜٛدس ؾ٤ٞٷ ازل٘ قطا٠٤ ايكطإٓ عٔ ضٚح ا ايكطا٠٤ ٖٓا، يه

ٕٸ ايٓاؽ عٓ سَا َػتشبٸ١ َا ٖٞ قطا٠ْ٤ يًكطإٓ، ٫ َا ٖٞ قطا٠٤ يًؿاؼ١، ٖٚصا ٜعين أ

ٕٸ ايؿاؼ١ بعٓٛاْٗا يٝػت َػتشبٸ١ نُا  ٜكَٕٛٛ بكطا٠٤ ايؿاؼ١ هب تٛعٝتِٗ إٍ أ

ٞٸ. ٖٚصا َا قس ٜتطًٖب َٔ ايعًُا٤ عٓسَا  ٜتدٝٸًٕٛ، بٌ إػتشبٸ ٖٛ ايعٓٛإ ايكطآْ

ٜهْٕٛٛ ٗ فايؼ ايؿاؼ١ ايسع٠ٛ إٍ قطا٠٤ غٛض٠ ايَكسٵض َج٬ّ; بػ١ٝ نػط ٖصٙ 

ؽ، نُا ٖٞ ططٜك١ ا٭ْبٝا٤ ٗ نػط ايعازات. ٚع٢ً ٖصا ايعاز٠، ٚنؿـ ا٭َط يًٓا

ٝٸ١.  إجاٍ قٹؼٵ بكٝٸ١ ا٭َج١ً، َٚا أنجطٖا ٗ سٝاتٓا ايسٜٓ

ٚأدس ٖٓا َٔ ايهطٚضٟ إٔ ِِّع بٌ َكسام ايعٓٛإ إػتشبٸ ٚايعٓٛإ 

َٸا إكسام ايصٟ قس ٜتػٝٻط َٔ ظَا ٕٕ إػتشبٸ. ؾايعٓٛإ إػتشبٸ ْجبت ي٘ ا٫غتشباب، أ

إٍ آخط ؾٗصا ٫ اغتشباب ؾٝ٘ بعٓٛاْ٘، ٚإْٸُا ًٜشك٘ ا٫غتشباب َٔ سٝح اْطبام 

ّٸ عًٝ٘، ٚقس ٜتػٝٻط ا٫ْطبام بؿعٌ ايعَٔ ٚايٛطٚف ٚايتكايٝس. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا  ايعٓٛإ ايعا

ٝٸ١ اييت تٴتًٖك٢ ع٢ً أْٸٗا َػتشبٸاتٷ، ٚمل ٜٔطزٵ ؾٝٗا ْلٌّ،  ٕٸ ايهجرل َٔ ايعازات ايسٜٓ ؾإ

ٔٵ َؾعٳًَٗا ٗ هب  َٳ تٛنٝض أَطٖا يًٓاؽ ع٢ً أْٸٗا يٝػت َٔ ايسٜٔ، ٚشلصا ٫ ٜٴعطف 

ٟٸ، ٫ٚ ٗ ايعكط اي٬سل أٚ ايػابل، َٔ قبٌ أسس َٔ ا٭ْبٝا٤ أٚ ا٭ٚيٝا٤ أٚ  ايعكط ايٓبٛ

 ايكشاب١ أٚ أٌٖ ايبٝت أٚ غرلِٖ.

ٝٸ١ ا٫غذلاتٝذٝٸ١ ٌّ دسٸّا ٗ اـٓط١ ايجكاؾٝٸ١ ايسٜٓ ، ٜٚعبِّط عٔ تؿعٌٝ ٖصا ايتُٝٝع َٗ

ٟٸ، ٚٓا١ٜ ايسٜٔ َٔ  َبسأ ايتشصټض َٔ ايبٹسٳع ٚخً٘ إؿاِٖٝ ٗ ايٛعٞ اؾُاٖرل

ُٳ١ً ٫ اٖتُاّ بٗا أبسّا، َع أْٸٗا ٫ تٴًػٞ َا  ٗٵ َٴ ا٫يتباغات. َٚع ا٭غـ ؾٗٞ ُٝٝعاتٷ 

ٕ ٜكّٛ ب٘ ايٓاؽ بايهطٚض٠، بكسض َا تسؾعِٗ يتُٝٝع ٚعِٝٗ ايسٜينٸ، عٝح ٫ ٜٴػكطٛ

ٌٕ إغكاطّا َباؾطّا أبسٜٸّا، ِّّٚعٕٚ بٌ ايعٓٛإ إػتشبٸ إشلٝٸّا  ايتؿطٜع ايسٜينٸ ع٢ً ؾع

ٟٸ شلصا ايعٓٛإ.  ٚبٌ ايتطبٝل ايبؿط

ْػأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ إٔ ٜٓرل قًٛب اؾُٝع يٛعٞ قهاٜا ايبٹسٳع ٗ اجملتُعات 

ٝٸ١، ٚايتٓبټ٘ شلا أنجط ؾأنجط، ٚإزاض٠ ًَٓؿٗا باعت ٍٕ ٜبتعس عٔ اٱؾطاٙ ٚايتؿطٜ٘; ايسٜٓ سا
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ٟٸ ب٘.  ٓا١ّٜ يًسٜٔ ٚقٝا١ْ ي٘ عٔ ايت٬عب ايبؿط

ٝٸّا،  ٚزعٛتٞ إتٛانع١ يًذُٝع إٔ ٜعٝسٚا ايٓٛط ٗ َػأي١ ايبٹسٵع١ ْٛطٜٸّا ٚعًُ

ٝٸ١ اَؿصٳض َٔ ايبٹسٳع إدتٳًَك١ ؼت شضا٥ع  ُٸ ٟٸ ٚايؿعيبٸ أٖ ٜٚٛقٛٛا ٗ ايٛدسإ ايٓدبٛ

أُٖٝٸ١ اَؿصٳض َٔ ايتٛضټٙ ٗ ايبٹسٳع زٕٚ تٓبٝ٘ ايٓاؽ ع٢ً ايتُٝٝع بٌ َتعسِّز٠ٺ، ٚنصيو 

 ا٭َٛض.

  



 

 

 

 

 يف الفكْ اإلصالوياخلدوات املصزفية 
 

 

ٚايكرلؾ١ ايطب١ٜٛ تػتٛدب  ايكرلؾ١ اي٬ضب١ٜٛ إٕ ايؿطٚقات اؾٖٛط١ٜ بٌ قإْٛ

٫ٚ  .ٕ ٗ نٌ ايػٝاغات إتبع١ ٗ إعا٬َت ايبٓه١ٝ ٚإكطؾ١ٝإٔ ت٪خص باؿػبا

غ١َٝ٬ فطز أططٚس١ ٗ ٍ نٕٛ إعا٬َت إكطؾ١ٝ اي٬ضب١ٜٛ اٱإٓٛط اي ٓبػٜٞ

ِّ نؿا٤ إٗ  فٺؾٗصا ايؿِٗ غرل نا; ض عٔ ايطبا ٚايكطٚض ايطب١ٜٛاؿكٛم ٚايعكٛز تع

َٔ ٫ بٴسٻ غ٬َٞ، بٌ ي١ٝ ٗ ايبًس اٱغ١َٝ٬ ع٢ً إ٪غػات إكطؾ١ٝ ٚإاايكبػ١ اٱ

ٚٗ  ،غ١َٝ٬ ٜهُٔ ٗ ايكطاع إكطٗاغتٝعاب نٕٛ دٖٛط إعا١ًَ إكطؾ١ٝ اٱ

 ايػٝاغ١ إكطؾ١ٝ إتبع١. 

ٌٕٚ ّٸ بؿه شلا ٕ نٌ ايػٝاغات إاي١ٝ اييت ػطٟ ايبٓٛى َعا٬َت إؾ عا

ٗ اؿكٍٛ يتػ٬ٝٗت تًو اـسَات ٚابتػتعٌ شلا، ٚتكسّ تػ٬ٝٗت  ،شلاٚخسَات 

 ضباح. َٛاٍ ٚع٢ً ا٭ض٩ٚؽ ا٭ ع٢ً

َٔ ٫ بٴسٻ ٘ ، أْٸٚغرلٖاايطب١ٜٛ ٚ، ٚغرلٖاغ١َٝ٬ ايكسض إؿذلى بٌ إكاضف اٱ

َ٘ َٔ خسَات ٚتػ٬ٝٗت ٗ َكابٌ َا تكسِّ ،ايٓٛط عٔ َػُٝاتٗا بػضٸٚ ،ًبٓٛىعُٛي١ ي

َ٘ ايبٓٛى َٔ خسَات ا تكسِّشلا َٔ ايطبض. ٫َٚ بٴسٻ  :أخط٣ عباض٠ٚب ،ٚسل ايعٌُ

إٍ داْب  ،َٚعا٬َت َٓؿط١ ٭ٚغع فا٫ت ا٫قتكاز أقبض شلا ق١ُٝ اقتكاز١ٜ

ػِ بهٌ ٖصٙ غ٬َٞ. ؾٗصا ايعٌُ ايصٟ ٜتٻٚٗ ايؿك٘ اٱ ،نْٛٗا َكبٛي١ بًشاٚ قاْْٛٞ
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٫ ؾطم بٌ ٚ ،أٚ َا ٜكطًض عًٝ٘ بايطبض ،إٔ وكٌ ع٢ً سل ايع٫ٌُ بٴسٻ إعاٜا 

 . ٚغرلٖاغ١َٝ٬ ١ اٱايكرلؾ

ايؿطم ا٭غاؽ بٌ ايكرلؾ١ اي٬ضب١ٜٛ ٚايطب١ٜٛ ٜهُٔ ٗ ططٜك١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٚ

غٛا٤ بًشاٚ قاْْٛٞ  ،غ٬َٞا٭َٛاٍ ٚايٛزا٥ع اييت تٛزع عٓسٙ. ؾايبٓو غرل اٱ

 ،طغبت٘ي ّاَطُش ،َا٫ّٚ ،ثط٠ّٚٚ، غًع١ّٚ، ؾ٦ّٝا ،ٜط٣ إاٍ ،٢ تاضىٞٚستٸ ،ٚاقتكازٟ

٬َى َعا٬َت٘ ٜكّٛ ع٢ً أخص إاٍ بأدط٠  .ي٘ يهػب ايطبض ايهجرلٜػع٢ َٔ خ٬

َٚا  .َها١ْ قٛض١ٜ ٗ عٌُ ايبٓٛىي٘ يطبض ؾا .٘ َكابٌ أدط٠ نبرل٥٠عطاإٚ ،ق١ًًٝ

ٚايصٟ ٜأخصٙ بعٓٛإ َاٍ  ،ٌ ضأؽ َاي٘وكٌ عًٝ٘ َٔ ٖصا ايؿاضم ٖٛ ايصٟ ٜؿٚه

 ايتذاض٠. 

ٔٵ ؾباْعساّ ايؿا٥س٠ ٚسط١َ ايطبا  .ُاَّا غ١َٝ٬ ا٭َط َػاٜطٗ ايكرلؾ١ اٱ يه

ٜٚهٕٛ ايبٓو فطز ٚاغط١ بٌ  ،ٜؿكس إاٍ أقايت٘ َٚٛنٛعٝت٘ ٗ إعا٬َت يسٜٗا

غاغٞ ٜكّٛ سٍٛ ايٛاغط١ بٌ ؾايبشح ا٭ .أقشاب ا٭َٛاٍ ٚايٛزا٥ع ٚبٌ إػتجُطٜٔ

َٳ ١ َٛاٍ بؿهٌ عكٛز َؿطٚع١ ٗ ايكرلؾٜأخصٕٚ ٖصٙ ا٭ ٔٵأقشاب إاٍ ٚبٌ 

ٚساٍ  .ٚغرلٖا َٔ ايعكٛز ،ٚإطاع١ ،ٚاؾعاي١ ،ايؿطن١ٚنإهاضب١،  ،غ١َٝ٬اٱ

 .١ ١َُٗٚ ٗ تطٜٚر ضأؽ إاٍ ٗ إطاض ؾطعٖٞصٙ إكاضف ٚايبٓٛى نُا ٬ٜسٜ خاقٸ

ٕاٍ، سٝح وًٌ إاٍ إٍ اغ١َٝ٬ ٖٚٞ اؿاٍ اييت تهؿـ عٔ ايٓٛط٠ ايؿًػؿ١ٝ اٱ

قا١ْْٝٛ قس ٜهٕٛ بكٛض٠ غًع أٚ  ٚضغِ إٔ إاٍ َٔ ٚد١ٗٺ .٘ ٚغ١ًٝ يًتبازٍؾٝٗا ع٢ً أْٸ

٘ ٫ أقاي١ ي٘ ٗ ا٫قتكاز ْٸأ ب عًٝ٘ آثاض إاٍ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايؿك٘، إ٫َٓٛاٍ، ٚتذلتٸأ

ٕٸاٱ ٍ إاٍ ع٢ً أْ٘ ٚغ١ًٝ يًُبازي١ بٌ إغ٬َٞ ٜٓٛط ا٫قتكاز اٱ غ٬َٞ، َع٢ٓ أ

بٌ ٖٓا ٜؿب٘ ساي١  ،يٝؼ ع٢ً مٛ إٛنٛع١ٝ يصا ؾطًب٘ ٚسادت٘ يًُاٍ .إٛزع ٚإػتٛزع

َٚا  .ٚإِا يٛسٜ ع٢ً مٛ ا٫ؾتكاقٞ ،ٗ ايٛغاط١ َع٢ٓ أْ٘ يٝؼ َكسضّا ،«إؿتلٸ»

ٜتٛقٌ إيٝ٘ َٔ أضباح قا٥ِ ع٢ً ٖصا ايًشاٚ ا٫ؾتكاقٞ، ٜعين قبٌ إٔ وٍٛ ٖصٙ 

ٜط٣ ضأؽ َاٍ  مل ٜهٔ ،ْتاداتإٚإٔ تكبض اغتجُاضات ٚ ،َٛاٍ إٍ ايتشٌٜٛ ٚاٱْتازا٭

ْتاز. ٖٚصا إبسأ َكبٍٛ ٚقابٌ بٌ ضأؽ َاي٘ ٜأتٞ بعس ا٫غتجُاض ٚاٱ ،َٔ ْؿؼ إاٍ

 ،غ٬َٞز٠ ي٘ ٗ أسهاّ ايؿك٘ اٱنُا ّهٔ نؿـ ؾٛاٖس َتعسِّ .يٲثبات قاّْْٛٝا

 ٚتطغِ سسٚزٙ.  ،ز َعإ٘سٝح ؼسٸ
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ٜعين  ،ٌ إٛزعز إكطف ٚايبٓو ْػب١ ١ٜٛ٦َ بغ٬َٞ إٔ وسٸٜكبٌ ا٫قتكاز اٱ

 تهٕٛ ْٝع ا٭عُاٍ إاي١ٝ يًُػتجُط أٟ إػتجُط، ٚإٔ ،ٚبٌ إػتؿٝس ،قاسب إاٍ

َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ إكطف ٚايبٓو  ،ايبٓو بٛاغط١ إتك١ً بصيو ا٫غتجُاض اـامٸ

عًٝٓا إٔ  صاٍ بٗا ٗ قإْٛ ايؿطن١. يٛضات ايكا١ْْٝٛ إعُنُٔ ايعكٛز ٚإكطٸ ّاؾطٜه

َٔ اؿؿاٚ ع٢ً ٫ بٴسٻ بٌ  ،باؾاْب ايكٛضٟ يًُعا١ًَ ٗ ايكرلؾ١ اي٬ضب١ٜٛ ٫ ْهتؿٞ

ٚ إأخٛش٠ أغٛا٤ إُٓٛس١ ، ؾايع١ًُٝ ٫ تعين اغتبساٍ ايكطٚض .قٌٝ ؾٝٗاإبسأ ا٭

بٌ هب إٔ ْعٌُ ع٢ً إٔ مكٌ ع٢ً ْؿؼ  ،ثِ تكّٛ عًٝٗا ايؿطن١ ،بؿهٌ َهاضب١

ٚٗ  .غ١َٝ٬ عٔ ططٜل تؿاٚت أغعاض ايؿا٥س٠ اٱا٭ضباح اييت ؼكٌ عًٝٗا ايكرلؾ١ غرل

غاؽ إٔ تهٕٛ ا٭َٛاٍ ٕ ا٭إٖصا ٜتػاٜط ؾهٌ ايكرلؾ١ اي٬ضب١ٜٛ عٔ ايطب١ٜٛ. 

ٛٸ ،زٜٓاَٝه١ٝ ٗ ايػٛم ٗ ٠ٚ سكٝك١ٝ ٗ ا٫غتجُاض، َع٢ٓ إٔ ْسخٌ ؾطنات شلا ق

 ،ًكرلؾ١ اي٬ضب١ٜٛٚٗ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ايؿاع١ً. ؾٗصٙ ٖٞ ا١ُٕٗ اؿكٝك١ٝ ي ،ْتازاٱ

غ١َٝ٬ ٫ تكتكط َٔ ٖٓا ٜتبٌ إٔ ٚٚٝؿ١ ايكرلؾ١ اٱ .اييت هب إٔ ٜعٌُ ع٢ً ؼكٝكٗا

 ع٢ًٖٚصا ا٫خت٬ف ٫ ٜكتكط  .ٚايعٌُ نُٔ ايعكٛز ،ؾك٘ ع٢ً عسّ ايتعاٌَ ايطبٟٛ

تؿاٚت إٍ ٚ ،ٚاحملت٣ٛ ا٫قتكازٟ ،بٌ ّتس إٍ اخت٬ف ٗ إهُٕٛ ،اؾاْب ايكاْْٛٞ

. ؾٛاغط١ ايكرلؾ١ اي٬ضب١ٜٛ بٌ أقشاب ض٩ٚؽ إاٍ ٚبٌ ع٤٬ُ ّاٚيٝؼ قٛضٜٚاقعٞ 

ِٸتايبٓو  إٍ ا٫يتؿاف  أٚإٔ ٫ ًٜذ ،ٗ إطاض ايكٛاٌْ ٚايًٛا٥ض ايكا١ْْٝٛ إػطط٠ ت

ٚايتشاٌٜ باغتعُاٍ بعض ايططم اييت تػاٜط ٗ اؾٖٛط ٚٗ ايؿهٌ ايكٛاٌْ ٚايعكٛز 

َٔ إٚٗاض نٕٛ ٖصٙ اؿٌٝ ٗ سكٝكتٗا ٫ بٴسٻ باب، ٚغ١َٝ٬ إػتع١ًُ ٗ ٖصا اياٱ

 . ٗ ايكرلؾ١ اٱغ١َٝ٬ ايعٌُ بٗا ٚؾطعّا ٫ ٜػُض قاّْْٛا ،ضب١ٜٛ

 

&

إٍ ػب١ ؼطّ٘ يًشٌٝ ايطب١ٜٛ بايٓ &َاّ اـُٝينَٔ ا٭َٛض اييت اَتاظ بٗا اٱ

ا إٔ ايهجرل َٔ إعا٬َت ٗ ٚٵضَأ ٔايصٜ ،ٚنصيو نإ ْٛط بعض ايؿكٗا٤ .يكطٚضا

يتكبض ع٢ً ؾهٌ  ،بتػٝرل ؾهٌ ايكطٚض ٚإبٝعات تٵسٝح انتَؿ ،اؿكٝك١ ضب١ٜٛ

غ٬َٞ ٗ نٌ ٚبايطبع ؾاؿه١َٛ اييت تطٜس اْتٗاز ا٫قتكاز اٱ .إعا٬َت اي٬ضب١ٜٛ
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ٗ نٌ  ،ٚايعٌُ َهاَٝٓ٘ ايؿع١ًٝ ،ٖاضغ١ أقٛي٘ع٢ً  مأبعازٙ عًٝٗا إٔ ؼط

ٕ شيو ٫ ٭ ;ٚإٔ ٫ تكتكط ع٢ً تػٝرل ايكٛض٠ اـاضد١ٝ ؾك٘ ،َعا٬َتٗا ا٫قتكاز١ٜ

ٌٸفطز غ٬ف ٚقٓاع. ؾُٔ ا٭ نْٜٛ٘عسٚ  ا٫قتكاز »َا ٜػ٢ُ  َٛض إُاضغ١ ٗ ٚ

 ;َػأي١ إاٍ ،١َٝغ٬ٚاييت ؽايـ عُل ايتعايِٝ اٱ ،«غ٬َٞاجملتُع اٱ»ٚ «غ٬َٞاٱ

ِٸ ٖٚصا  .ؼكٌٝ ضأؽ إاٍ سٝح ٜتِ ايتعاٌَ َع٘ ع٢ً أْ٘ ٚغ١ًٝ ١َُٗ ٚض٥ٝػ١، ؾُٓ٘ ٜت

ِٸغ٬ّ إٍ إاٍ، أٚ ايسخٌ ٚا٭َبسأ َطؾٛض ٗ ْٛط٠ اٱ اؿكٍٛ عًٝٗا  َٛاٍ اييت ٜت

ٚ أخط٠ سٝح ٜتِ انؿاض عطض إٛاز ٚايػًع إسٻ ،خاضَٔ ا٫ستهاض ٚا٫زٸ

ٟٸإا ٜ٪زٟ ٖ ،احملتهط٠ غ٬ّ ا٫ستهاض ، ٚقس سطّ اٱٍ اضتؿاع أغعاضٖا بؿهٌ قٛ

 خاض ايصٟ ٜهٕٛ شلصا ايػطض. ٚا٫زٸ

ٌٸ ،َػأي١ ايهُإ ايهُإ  َؿهًتٗا َٔ خ٬ٍ ايؿكٌ بٌ سٝح ّهٓٓا س

ٖٚٛ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  ،ايهُإ ايٛاقعٞب تتعاط٢ايٓاؽ ٚ .ايٛاقعٞ ٚايهُإ اؿكٝكٞ

ِٸ; ايؿطع غرل دا٥ع ٕٸا سٝح ٜت ٜٚهُٔ ايؿا٥س٠ أٚ  ،ايبٓو ٜهُٔ ضأؽ إاٍ يتعاقس ع٢ً أ

زٕٚ نُاْات  ،ٚٚد٘ اؿ١ًٝ ؾٝ٘ إٔ ٜكّٛ َػ٪ٍٚ ايبٓو بإعطا٤ نُاْات ٚاقع١ٝ .ايطبض

ٔٵقاّْْٛا، قا١ْْٝٛ، سٝح ٜهٕٛ غرل نأَ  ٕٸ ٚيه تًو ايٛزا٥ع ٖٞ ٗ اؿكٝك١  ٭

ِٸ  :َج٬ّ ،َعٌ طف ظَينٸع٬ٕ عٓٗا ٗ ٚاٱ ساقٌ فُٛع١ َٔ ايؿطنات إٓتذ١ ٜت

ْ٘ ٗ ايٛطٚف ايعاز١ٜ إ :بعباض٠ أخط٣ٚ .١ أؾٗط أٚ غ١ٓ َع ٚدٛز ايطبضٗ نٌ غتٸ

ٌٸ سٝح ٜهْٕٛٛ ؾٝٗا  ،إٛزعٌ تهٕٛ نٌ تًو ا٫غتجُاضات َٚؿاضنات ن

ٚبايتأنٝس ٖصا ٖٛ  .نعٝؿ١ تهٕٛ ْػب١ اـػاض٠ شلِ دسٸ ،قشاب أغِٗ ٚؾطنا٤أ

 ايهُإ ايٛاقعٞ ع٢ً ايهُإ اؿكٝكٞ. ايٓاؽ ٌ ؿهِّٜا شلصٙ إعاٜٚ .ايهُإ ايٛاقعٞ

ِٸَػأي١ غٓسات ايكطٚض ٖٞ ا٭ ٌٕٗ ٌٚ ا٫قتكاز اٱ خط٣ تت غرل  غ٬َٞ بؿه

ٕٴٗ ا٭قٌ اٱ .ؾطعٞ ي١ َٔ اختكام ايسٚي١ أعٔ غٓسات ايكطٚض ٖٞ َػ ع٬

 ،شا نإ ايػطض َٓٗا ْؿؼ ا٫غتجُاضإٚ .ٚيٝػت َٔ اختكام ايبٓو ،ٚغٝاغ١ ايسٚي١

ِٸ ِٸ ،َٔ خ٬ٍ بعض إعا٬َت ايبٓه١ٝ ايصٟ ٜت اغتجُاض ايٛزا٥ع ايبٓه١ٝ ٗ  سٝح ٜت

ٕ إضداع ضأؽ إاٍ بعس ُاّ ا٫غتجُاض، ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٚ ،َكابٌ ؼسٜس ؾا٥س٠ غ١ٜٛٓ

ٗا غٓسات ي٬غتجُاض. ؾٗصا ايٓٛع َٔ ٚيهٓٸ ،ٖصٙ إػتٓسات يٝػت غٓسات ايكطٚض

٭دٌ ايكٝاّ بأسس  ;ٌ ا٭ٚضام أٚ ايػٓسات ا٫غتجُاض١ٜباكَٗ  ا٫غتجُاضات ٜهٕٛ عاز٠ّ
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 ،أٚ إسساخ ططٜل ٚمٖٛا نبٓا٤ غسٸ ،ط٬ّٜٛ ب ٚقتّاإؿاضٜع ا٫قتكاز١ٜ اييت تتطًٓ

ايسٚي١ َٔ خ٬ٍ  عٓٗاٖصٙ إؿاضٜع تعًٔ  .ٚتعٜس َٔ ٚترل٠ إْتاد٘ ،ا٫قتكاز اييت تؿعٌِّٚ

بؿطا٤ ٖصٙ ا٭ٚضام ِٖ ٗ اؿكٝك١  ْؿط أٚضام اغتجُاض١ٜ، ٚايٓاؽ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ

َٔ ٖصا إؿطٚع بٓػب  ؾِٗ بصيو ًّهٕٛ دع٤ّا ،أقشاب أغِٗ ٗ ٖصا إؿطٚع

ٌّ ،َتؿاٚت١ سػب ق١ُٝ ا٭ٚضام ا٫غتجُاض١ٜ اييت اؾذلاٖا َٔ ايسٚي١. َٔ ٖٓا ؾإْٗا  ن

ٚيٝػٛا فطز  ،ٕ ٗ إؿطٚعٕٛ ِٖ َػاُٖٚسٝح إؿذل ،َجٌ ايػٓسات ا٫غتجُاض١ٜ

ٚتًو ايػٓسات ٖٞ  ،بٌ اغتجُاض ،٫ ٜٛدس قطض ٗ إػأي١ ٭ْ٘ ٚاقعّا ;كطنٌَ

٭ٕ ايسٚي١  ;ٚ٭ٕ إؿطٚع يٝؼ يًطبض، ٚايسٚي١ ٫ تطٜس بٝع٘ ;غٓسات اغتجُاض١ٜ )أغِٗ(

ٚايصٜٔ ِٖ سكٝك١  ،بعس اْتٗا٤ إؿطٚع تػتطٝع ؾطا٤ أغِٗ إؿاضنٌ شلا ؾٝ٘

ٚبٗصا ؾايسٚي١  .ا٥ِٗ يػٓسات ا٫غتجُاضَٔ خ٬ٍ ؾط ،َؿاضنٌ شلا ٗ ًَهٝت٘

ٖٛ  ،بؿاضم ؾطعٞ ،ؼكٌ ع٢ً ْؿؼ اشلسف ايصٟ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ غٓسات ايكطٚض

ٖٚٛ  ،بُٝٓا ٗ غٓسات ايكطٚض ٖٓاى ضبا ،٘ َٔ خ٬ٍ غٓسات ا٫غتجُاض ٫ ٜٛدس ضباأْٸ

 غ١َٝ٬.ايؿ٤ٞ ايصٟ ىايـ ايتعايِٝ اٱ

  

ٕٵ ،ٌ ٭دً٘ٚايعُ ،إٕ َا هب ايتأنٝس عًٝ٘  ٞغ٫َ٬ ٜهٕٛ ا٫قتكاز اٱ أ

ٟٸ ع٢ً  ٕٸإ أخط٣: ٚبعباض٠ .غ٬َُٕٞاضغ١ ايطبا زاخٌ اجملتُع اٱ عٓٛإ عا٬َّ ؼت أ

ايعٌُ ع٢ً أغ١ًُ َهاٌَ إعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ ٚضٚح  ،َ٪غػات ٚأؾطاز ،ايسٚي١

ٚعسّ  ،َٚٛضز قبٍٛ ايؿطع ،غ١َٝ٬عٝح تهٕٛ َطابك١ يًتعايِٝ اٱ ،ا٫قتكاز

 ا٫نتؿا٤ بتػٝرل ؾهًٗا ٚٚدٗٗا اـاضدٞ.
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ٗ تأغٝؼ  باعتباضٖا أغاغّا ;تػتطٝع إكًش١ ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞ ايؿٝعٞ

أقٌ إكًش١  ؼكٝل أدٌ َٔٚ ;َعزٚز: ؾُٔ د١ٗ إٔ تؿٞ بسٕٚض ،أسهاّ ايسٚي١

ٚٸ ،ٚأسهاّ ايسٚي١ َٚٔ د١ٗ  ،ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛإٔ تهٕٛ ٚغ١ًٝ يًعبٛض َٔ ا٭سهاّ ا٭

ٚتعٌٝ  ،ْٚٛطّا يًػُٛض ٚاٱبٗاّ ايصٟ ٜهتٓـ َػأي١ تؿدٝل إكًش١ ;أخط٣

ٌٕ ّهٓٗا إٔ تهٕٛ عا٬َّ ،٬َناتٗا  نبرل.  ٗ تكٝٝس اجملتُع إسْٞ بؿه

ٌ اؿسٜح ٗ كتًـ أْٛاع إكًش١ غٓؿكِّ إتكسِّّع٢ سٻٚيًتعطف أنجط ع٢ً إ

إكًش١ ٗ ايؿهط  ;ٚٗ ايؿهط ايػطبٞ اؿسٜح ،)إكًش١ ٗ ايؿهط ايه٬غٝهٞ

ِٸ ،غ٬َٞاٱ َٔ: إكًش١ إٛدٛز٠ ٗ غًػ١ً ا٭سهاّ، إكًش١ باعتباضٖا َكسض  أع

ٚاخت٬ف زٚض إكًش١  (،َٚكًش١ تؿدٝل ايٓٛاّ ،ؾِٗ ايؿطٜع١، إكًش١ اٱدطا١ٝ٥

١ ايػطب١ٝ عٓ٘ ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ، سٝح غٓعٌُ ع٢ً ٝٸٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ

ايبشح ٗ َها١ْ إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٚايؿك٘ ايػٝاغٞ، يٓٓتكٌ بعسٖا إٍ 

غطنٓا ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ إكاضب١ ٚ .ٞاغتٛٗاض إكًش١ ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞ ايؿٝعٞ ٚايػٓٸ

ست٢ ْٓتكٌ  ،٬ف َها١ْ إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٚٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞبٝإ اخت

َعزٚز يًُكًش١ ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞ ايؿٝعٞ  ايػ٪اٍ: ٌٖ ٖٓاى زٚضٷ ٔإٍ اٱداب١ ع

ٕٸخاقٸ   ؟١ٖصا ايسٚض إعزٚز ٜٛدس نصيو ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞ ٭ٌٖ ايػٓٸ ١ أّ أ
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فُٛع١ َٔ إؿاِٖٝ َع  تتكاضب إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ايػطب١ٝ َؿَّٗٛٝا

َؿّٗٛ إكًش١ ٭ٍٚ َط٠ ع٢ً  Expediency Goodقس اغتعٌُ ٚ .إٓؿع١ :ْٛرل ،ا٭خط٣

ٕ اؿطاؽ أٚ إ»: ؾ٬طٕٛ قا٬ّ٥أأْٗا َٔ اغتعُا٫ت اؿطؽ )احملاضبٌ(، ٚنتب 

ٔٸٌاضباحمل ٌٸ  ٜكهٕٛ َعِٛ ٚقتِٗ ٗ ايؿًػؿ١. يه ٚاسس َِٓٗ بسٚضٙ غٝتشٌُ إٍ  ن

ٞ ٚٱّاْ٘ بإكًش١ ايعا١َ غٝكسّ ع٢ً تٛٓي .عُاٍ ايػٝاغ١ٝداْب شيو َعاْا٠ ا٭

  .(1)«َػ٪ٚيٝات إس١ٜٓ )ايسٚي١(

ٕ ٬َى ؼسٜس ٚٚٝؿ١ احملاضب تهُٔ ٗ َس٣ ع٬قت٘ بإكًش١ إ :يٝهٝـ

 ايعا١َ: 

اؽ أؾهٌ ا٭ؾطاز ايكازضٜٔ ع٢ً إزاض٠ ٚتػٝرل ؾ٪ٕٚ ْ٘ ٜٛدس بٌ اؿطٸإ قًت:

قاٍ: ٖٛ نصيو. قًت:  .ِٖ بايهطٚض٠ أنجط ايٓاؽ قسض٠ ع٢ً سؿٜ ايسٚي١ٚ ،ايسٚي١

ٚشلِ ناٌَ ايع٬ق١ َكاحل  ،ٖ٪٤٫ هب إٔ ٜهْٛٛا َٔ ا٭شنٝا٤ ٚايؿاعًٌ

َٳشٕ ؾعًٝٓا إٔ نتاض َٔ بٌ اؿطٸإ ،ايسٚي١... ثبت يسٜٓا إٔ يسِٜٗ ع٬ق١ ق١ٜٛ  ٔٵاؽ 

ٚثبت يٓا إٔ خس١َ َكاحل ايسٚي١ أقبشت يسِٜٗ ًَه١،  ،ٚنا١ًَ َكاحل ايسٚي١

ٌٸ ٚؼت أٟ  ،ٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍأ٫ٚ ٜكسض َِٓٗ ب ،عُطِٖ ٗ خسَتٗا ٜكهٕٛ د

ا َتابعتِٗ ٗ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ىايـ إكًش١ ايعا١َ، ٖٚصا ٜػتًعّ َٓٸ ،طا٥ٌ نإ

يٝشكٌ يٓا ايٝكٌ بإٔ ع٬قتِٗ بإكًش١ ايعا١َ يًُس١ٜٓ أقٌ  ;عُطِٖ كتًـ َطاسٌ

ٌٸ ْؿٛغِٗ،ض ٗ َتذصِّ ٟٸايٛؾا٤ ي٘، ٚأْٸ ٚأِْٗ أٚؾٝا٤ ن أٚ ٗ  ،تٗسٜس ٘ ٫ ّهٔ ؼت أ

ٟٸ ٢ فطز ٖصٙ إكًش١ أٚ ستٸ ٜذلنٛاإٔ  ،ناْت قُٝت٘ ْٚٛع٘ َُٗا ،عٌُ َكابٌ أ

  .(2)ْػٝاْٗا؟

ِٸأؾ٬طٕٛ إٔ تأٌَ اٜط٣  ٚٚا٥ـ اؿطاؽ  ٕكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ أٖ

نإ ٜعطٞ ٕهُٕٛ ٚقت٣ٛ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ـ َجٌ أؾ٬طٕٛ ـ أضغطٛ ٚ .)احملاضبٌ(

ِٸ ،ا٭ٚي١ٜٛ ٚٚؾكا يٓٛطٜت٘ ؾإكًش١ ٖٞ ايطنٝع٠ ايع٢ُٛ اييت  .َٔ ايؿهٌ ٜٚطاٙ أٖ

ٛٸ ْٝع أؾطازٙ  باعتباضٖا ايعٓكط إؿذلى بٌ ;ّ بٗا ايبٓٝإ ا٫دتُاعٞ يًُذتُعٜتك

ٛٸ  ،ٚإبت١ٝٓ ع٢ً ايٓؿع ٚإكًش١ ايعا١َ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾاؿٝا٠ اؾٝس٠ .ْاتَ٘ٚه
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ٖٚهصا ؾأضغطٛ ٜط٣ إٔ إكًش١ ايعا١َ ٚايٓؿع  .(3)ٖٞ اشلسف ا٭قًٞ َٔ اجملتُع

 إؿذلى َؿّٗٛ أقٌٝ ٗ اجملتُع. 

 ;١ْ ضؾٝع١ساظت إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ايْٝٛا١ْٝ ايكس١ّ ع٢ً َها

ٗا عٴطؾت َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٭ْٸ ;يهْٛٗا ناْت َطتبط١ َؿّٗٛ ايسٚي١ )إس١ٜٓ( َٔ د١ٗ

ٖٚهصا دا٤ت ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٗ طٍٛ ايؿًػؿ١  .ؾه١ًٝ أخ٬ق١ٝ ٗ إس١ٜٓ

 ا٭خ٬ق١ٝ بًشاٚ إع٢ٓ. 

ٚٸ ٍ َط٠ إكًش١ ايعا١َ بعٓٛاْٗا ٬َى )َعٝاض( ٚقس عجت ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ ٭

 ٗ ؼًٌٝ ايِٓٛ ايػٝاغ١ٝ.  َٚعٝاضّا ،يػٝاغ١ا

ٕٸٚ ٗا َعٌ ع٢ً أْٸ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ يًؿاضابٞ ّهٔ ؾُٗٗا إٍ سٛس ضغِ أ

ٕٸ اغتُطاض َٛنٛعٞ يًؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ، إ٫ٓ ٌٸ ،ٚع٢ً طٍٛ ايعَإ ،َؿّٗٛ إكًش١ أ ٚ 

ٟٸٗ ايؿهط ايػٝاغٞ اٱ ؾاسبّا ًػؿ١ ضاب٘ َٛنٛعٞ بٌ ؾ غ٬َٞ، ٚمل ٜٛٗط أ

 ا٭خ٬م ٚايؿه١ًٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚبٌ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ. 

ٚشيو  ;ٗ اجملاٍ ايعَُٛٞ بتسا٤ٶاٚعطؾت إكًش١ ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ ايػطبٞ 

ٕٸ ع٢ً  .إػٝش١ٝ مل تهٔ شلا ؾطٜع١ ّهٓٗا إٔ تططح إكًش١ ٗ ٖصا اجملاٍ ٭

 ،١ َاز٠ ززل١غ٬َٝسٝح ناْت إكًش١ ٗ ايؿطٜع١ اٱ ،غ٬َٞعهؼ ايعامل اٱ

ٖا دعًٗا ع٢ً خ٬ف اؿاٍ ايصٟ ناْت عًٝ٘ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ايْٝٛا١ْٝ ٚايػطب١ٝ 

ؼ ع٢ً َؿاِٖٝ غ٬َٞ مل ٜ٪غٸط. ٚشلصا ؾاجملتُع ٗ ايعامل اٱصَنٚبايهاز تٴ ،١ًَُٗ

ٌٸ ايػ٪اٍ ا٭غاؽ ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ ايكسِٜ ٜططح سٍٛ  اـرل ٚإكًش١، ٚيصيو ٚ

ٖٻ ٔٵَٳ» ٚست٢ ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ يًؿاضابٞ ٚدس ٖصا ايبشح سٍٛ  .«؟ٌ يًشه١َٖٛٛ إ٪

يع٬قت٘ بع١ًُٝ اغتٓباٙ  ;نطٚض٠ تطى دع٥ٝات َٚكازٜل إػأي١ إٍ ايؿكٗا٤ ٚايؿك٘

 سهاّ ايؿطع١ٝ. ا٭

ٛٸ  «؟ايصٟ هب إٔ وهِ ٔٵَٳ»ٍ ايػ٪اٍ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ اؾسٜس٠ َٔ ٚؼ

قبشت َع٘ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٚأ .«؟وهِنٝـ هب إٔ »إٍ ايتػا٩ٍ سٍٛ 

يهٔ َا هب َعطؾت٘ ٗ إكابٌ إٔ ايؿًػؿ١  .بصات٘ ٗ ايػطب َػتك٬٘ ّاعًُٝٸ ّاكؽكٸ

 ،ٚاغتعاض ايؿك٘ ايػٝاغٞ َهاْٗا ،ت نعٝؿ١ تطاٚح َهاْٗاايػٝاغ١ٝ اٱغ١َٝ٬ ًٖٚ

بٗا ٗ ٖصا ايؿطق١ يًُكًش١ نُؿّٗٛ غٝاغٞ إٔ تًعب زٚضٖا إٓٛٙ  ضٵٚشلصا مل تتٳ
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 ايبعس زاخٌ اجملتُع اٱغ٬َٞ. 

ٔٵ ٌٕ يه  ٫ ّهٔ َعطؾ١ َها١ْ إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ايػطب١ٝ بؿه

 ٔٵَٳ»اييت نإ قٛضٖا ٜسٚض سٍٛ  ،ايتُٝٝع بٌ إطس١ً ايكس١ّ بعس َباؾط إ٫ٓ

طؾت . ٚقس ع«نٝؿ١ٝ اؿهِ»ط احملٛض ؾٝٗا إٍ اييت تػٝٻ ،ٚإطس١ً اؾسٜس٠ ،«وهِ

أٚ َا نإ ٜطًل عًٝ٘  ،إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايه٬غٝه١ٝ ع٢ً أْٗا َكًش١ إس١ٜٓ

ّ ضتب١ عٔ إكًش١ سٝح ناْت تكسٻ ،إكًش١ ٗ عامل ايسْٝاٚ .«»عٓس ايْٝٛإ 

ٗا ٗ ايعكٛض ايٛغط٢ أقبشت تعين ايػعاز٠ ا٭خط١ٜٚ ايؿطز١ٜ أٚ ايؿدك١ٝ، يهٓٸ

 يذلتب٘ بايعامل اٯخط. 

ٚتعطٜـ ايػٝاغ١ ٚايسّٛقطاط١ٝ  .ػعاز٠ قٛض ايؿهط ايػٝاغٞ ايْٝٛاْٞإٕ اي

 .ع بٌ ايؿهط ايه٬غٝهٞ ٚايؿهط اؿسٜحٗ فاٍ ايسٚي١ ـ إس١ٜٓ ٖٞ اييت ُِّ

 ،يتأٌَ إكًش١ ;طٖا ٗ اجملتُع اؿسٜحا٭ز٢ْ َٔ ايؿطٚٙ اييت ًٜعّ تٛٗؾ ٚاؿسٸ

ّٸٚٚإػاٚا٠ ٗ اؿكٛم،  ،عباض٠ عٔ: اؿط١ٜ سهِ ايؿعب ٚ، ٚاـامٸ ايؿكٌ بٌ ايعا

ٚنإ  .ٚؼهِٝ ضأٟ ا٭نجط١ٜ ايجكاؾ١ٝ ايػٝاغ١ٝ إؿذلن١ ،يًؿعب )ايسّٛقطاط١ٝ(

ٚٸ أْ٘ ٭دٌ ب ٛاسقطٻايصٜٔ  ٗ ايعكط اؿسٜح ٌطٜٔ ايػٝاغٍٝ إؿٚهَانٝاؾًٝٞ أ

ٚأبسع  ،خ٬مَٔ نػط ايطاب٘ بٌ ايػٝاغ١ ٚا٭٫ بٴسٻ ٜطايٝا إايتٛسٝس بٌ ْٗٛضٜات 

ُٸ  .«َكًش١ ايسٚي١»ايػطب١ٝ  ٢١ ٗ ايػٝاغَؿّٗٛ َا ٜػ

 ،أَا ايؿه١ًٝ ٗ ْٛط )ٜٚطتٛ( ؾٗٞ تعطف ع٢ً أغاؽ َكًش١ ٚع١ُٛ اؾُٗٛض١ٜ

 .ٚيٝؼ ايعهؼ

ٕٸ  ٚسػب ض١ٜ٩ َانٝاؾًٝٞ ٚإِا ٖٛ  ،أغاؽ ع١ُٛ ايسٚي١ يٝؼ ضؾا١ٖٝ ايؿطزؾإ

٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايسٍٚ  ;زٚي١ اؾُٗٛض١ٜ ٚاـرل ايعاّ إِا هس أُٖٝت٘ ٗ .اـرل ايعاّ

ٌٸ ست٢ ٚإٕ دًب اـػاض٠ ٚايهطض يؿطز  ،عٌُ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اـرل يعا١َ ايٓاؽ ٜعٌُ ن

بإكاض١ْ َع ٖ٪٤٫  ٭ٕ تعساز ايصٜٔ هًب شلِ اـرل ٚايٓؿع نبرلٷ ;ٖٓا أٚ ؾطز ٖٓاى

 ،إًٛى ٚا٭َطا٤يهٔ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ ٗ زٚي١  .٠ب شلِ اـػاض٠ ٚإهطٸايصٜٔ ٜػبِّ

يًدػاض٠ ٚايهطض يعُّٛ  ٚتهٕٛ غببّا ،ؾعاز٠ َا ػًب إكًش١ اـرل يًًُو ٚسسٙ

ؾٝكع  ،َكاحل إًو ّاَٚا ٜهٕٛ ؾٝ٘ اـرل يعا١َ ايؿعب ٜهٕٛ َهطٸ ،ايؿعب

إٍ َكًش١ ْٚؿع إًو ع٢ً سػاب ؾٝٗا ٖٚصٙ ايسٚي١ إِا ٜٓٛط  .بٌ إكًشتٌ ايتهازٸ
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عات اييت تػتٛيٞ ؾٝٗا اؿهَٛات ا٫غتبساز١ٜ ع٢ً َكسضات ٚٗ اجملتُ .ايؿعب

قٌ َا تكاب ب٘ َٔ أٜهٕٛ  ،ٜٚػتبسٍ َهإ اؿطٜات بايًِٛ ٚايكٗط ،ايؿعٛب

ٛٸ٫ٚ ىطٛ خط٠ٛ مٛ ايذلٓق ،ّٕ ٖصا اجملتُع ٫ ٜتكسٻأايؿطٚض  ، ؾ٬ ثطٚات٘ ٞ ٚايُٓ

  .(4) ايعٚاٍ ٚايػكٛٙتًو اجملتُعات ٗ ايػايب إٍ ٪ٍٚٚت ،٫ٚ قسضات٘ تُٓٛ ،تعزاز

ُٸطٜٔ ايصٜٔ ٜؿٚهٖٚٛ أسس إؿٚه ،ٖٛبعٜط٣  ١ ٗ ٖصا ١ٝ خاقٸٌ ْٛطِٖ أٖ

ٕٸ ٚايؿطم  .إكاحل اـاق١ يٮؾطاز ٫ تٓتٗٞ إٍ تأٌَ إكًش١ ايعا١َ ايبشح، أ

ٕٸ بُٝٓا  ،ا٭ٍٚ ٜطنع ع٢ً َكًش١ اؾُٗٛض١ٜ ا٭غاؽ بٌ ْٛط١ٜ َانٝاؾًٝٞ ٖٚٛبع أ

 .٢ً اؿكٛم ايطبٝع١ٖٝٛبع ٜطنع علس 

ٕٸ  ،ُا ٜتؿهٌ ُٜٚٓٛ زاخٌ اجملتُعَؿّٗٛ إكًش١ ايعا١َ إْٸ ْٚٛط١ٜ بطٜإ باضٟ أ

 ،سٝح تعٌُ ايسٚي١ ع٢ً ػُٝع ايجطٚات ٚسؿٜ اؿطٜات إس١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

  .(5)أٚ ا٫ْػذاّ ايسٜينٖٚٞ ا٭َٛض اييت ٫ ُٓشٗا ايؿه١ًٝ  ،ٚتُٓٛٝٗا

سٍٛ اظزٚاد١ٝ ايؿًػؿ١  ،ؿٝػًػٛف ْٚاقس سازثٟٛن ،يٓٛ اؾذلاٚفٚقس ؼسٻخ 

اييت دا٤ت َع  ،ٚ ايطبٝعٞأايعاّ ايؿاٌَ  : ايبسا١ٜ ناْت غ١ٓ اؿلٸقا٬ّ٥ ،ايػٝاغ١ٝ

اييت عطؾت َع ٚ ،خط٣ اييت تكٍٛ َكًش١ ايسٚي١ٚبعسٖا إساضؽ ا٭ ،ٖٛبع

تٝذ١ خط٠ٛ مٛ يٝدطٛ ٗ ايٓ ،ٔٝٵٗٳَٔ ايتٛدټ ٍ ضؾع ْكل نٌٛإغاعّٝا  ،(6)نٝاؾًَٝٞا

 ايعٛز٠ إٍ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ايه٬غٝه١ٝ. 

ذاٖات ٗ ايػطب )َكًش١ ايسٚي١، اؿكٛم ٗ ايٛقت ايصٟ تطًع عًٝٓا ث٬خ اتٸ

ذاٙ ايكا٥ٌ بايعٛز٠ إٍ ايؿًػؿ١ ايه٬غٝه١ٝ( لس إكًش١ ٗ ٚا٫تٸ ،ايطبٝع١ٝ

ٗ ايطدٛع  طّاغ١َٝ٬ قس قطعت ؾٛاٱـ ٚايه٬ّ ايػٝاغٞ ـ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ 

ٚؾكٗا٤  ،ٌُ إعتعي١ ٚايؿٝع١طغِ نٕٛ إتهًٚؾمٛ ا٭ؾٍٛ.  ضٜٚسّا ٚضٜٚسّا ٣،ايكٗكط

 ،إؿاغس ٤ٚايصٜٔ ٜٓطًكٕٛ َٔ إٔ ا٭سهاّ ٗ ايؿطٜع١ تابع١ يًُكاحل ٚزض ،ا٭قٍٛ

ٛٸإا إٍ ٛٵقس غعٳ ٫ت ايعَإ هاز ا٭غاؽ ايصٟ هعٌ ا٫ْػذاّ بٌ ايؿطٜع١ َٚتش

إكاحل ـ ستٝادات إػًٌُ اي١َٝٛٝ ؼت عٓٛإ ٫ذاب١ غتَات ي٬ُكسٸٚإهإ ن

ٌٸًٖٚ ؾكسإطغ١ً ـ،  يًُكًش١ ايعا١َ  ت ٖٓاى َٛاْع ٚسٛادع سايت بٌ تكِٝٝ َػتك

ٛٸ َٚع ايكبٍٛ بإٔ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ايه٬غٝه١ٝ  .(7)ٕ ض٥ٝؼ ٗ بٓا٤ اجملتُعنُه

َٔ أؾ٬طٕٛ  ٠َٚؿّٗٛ إكًش١ )َػتٛسا غ١َٝ٬ )بتُجٌٝ ايؿاضابٞ( تطابكت ْػبّٝااٱ
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ٕٸ ،ٚأضغطٛ( ِّ ؾإ سٝح طٛاٙ ايٓػٝإ َع انُش٬ٍ ايؿهط  ،ط٬ّٜٛ طٵٖصا مل ٜع

عٔ اـٛض ٗ إكًش١  بعٝسّا ،خ٬م ايػٝاغ١ٝ ْعع١ ؾطز١ٜيتأخص ا٭ ،ايػٝاغٞ

َٸ ٔٸٚإٓؿع١ ايعا ٗ  ّاغ٬َٞ سانطآخط َٔ ايؿهط ايػٝاغٞ اٱ ّآٖاى قػُ ١. يه

ٌٕغٓتتبٻٚ ،ٌ ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞٚإتُجِّ ،ٝسإإ  َٓؿكٌ َها١ْ إكًش١.  ع ؾٝ٘ بؿه

 

ٌ ًٜكع َؿّٗٛ إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٚايؿك٘ ايػٝاغٞ بٌ َعٌٓٝ َتكاب

ٌٸ َكًش١  ;سٝح ّهٔ تكػِٝ إكًش١ إٍ: َكًش١ ؾطز١ٜ ْٚٛع١ٝ ،ايتكػُٝات ٗ ن

نُا  .(8)غرل َعتدل٠، َكًش١ نطٚض١ٜ ٚغرل نطٚض١َٜٚكًش١ َعتدل٠  ;ز١ْٜٛٝ ٚأخط١ٜٚ

 ،ٜبشح نُٔ َباسح ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٚايؿك٘ ايػٝاغٞ عٔ إكًش١ ايٓٛع١ٝ

 َٚكاحل اجملتُع. 

ٕٕ ْط٣ َٔ ايهطٚضٟ أخصٖا ٚ ،غ٬َٞكتًؿ١ يًُكًش١ ٗ ايؿهط اٱ ٖٓاى َعا

ٗ ؾِٗ  إٛدٛز٠ ٗ عًٌ ا٭سهاّ، إكًش١ باعتباضٖا َكسضّابعٌ ا٫عتباض: إكًش١ 

 َٚكًش١ ايٓٛاّ )ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ يٲَاّ اـُٝين(. ،دطا١ٝ٥ايؿطٜع١، إكًش١ اٱ

١ إكًش١ )بإع٢ٓ ايجاْٞ( تٓكػِ بًشاٚ ا٭١ُٖٝ إٍ ث٬خ ٗ ؾك٘ أٌٖ ايػٓٸٚ

ايبكا٤ بسٕٚ ايعٓاقط  سٝح ّهٔ ،فُٛعات: اؿادٝات )ٖٚٞ َطتب١ َٔ إكًش١

ٌٕ ،اـُػ١ ايػابك١ ٚايتشػٝٓٝات  ;ط ايهبرل(ػٵٜهٕٛ ؾٝ٘ ايهٝل ٚايعٴ ٚيهٔ بؿه

 .(9)(زب ٚايعازات)ٖٚٞ فُٛع١ َٔ إٛاضز اييت تتٓاغب َٚهاضّ ا٫خ٬م ٚقاغٔ ا٭

 ،َٔ د١ٗٺ ^ٌٖ ايبٝتأ١ُ٥ أٚبػبب عسّ اضتباط٘ بطٚاٜات  ;ٚلس ايؿك٘ ايػين

ايِٓٛ ايػٝاغ١ٝ ٚبا٭١ُْٛ اؿان١ُ اييت سهُت ايعامل ٚيهجاؾ١ اضتباط٘ ب

ٌٸ ;غع٢ ،ايتاضٜذ غ٬َٞ ع٢ً َطٸاٱ  نٞ ،َؿه٬ت تًو اؿهَٛات ٚ٭دٌ س

يُٝٮ َٓطك١ ايؿطاؽ ع٢ً ايكعٝس  ;ٜػتعٌ بايكٝاؽ ٚبإكاحل إطغ١ً ٚا٫غتشػإ

 ايتؿطٜعٞ ٚايؿكٗٞ. 

بأٖساف ايؿاضع ٗ سؿٜ  ؾٓذس ايػعايٞ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٜعكس تعطٜـ إكًش١

ٚنٌ َا نإ ٗ سؿٜ تًو ايعٓاقط  .ٚإاٍ ،ايٓػٌٚايعكٌ، ٚايٓؿؼ، ٚايسٜٔ، 

٘ ٜسخٌ ؼت ْطام إكًش١. ٚٗ اعتكازٙ إكًش١ ٖٞ ْؿػٗا َكاقس اـُػ١ ؾإْٸ
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 .(10)٫ ؾطم بُٝٓٗا ،ايؿطٜع١

َٸا  ايٓؿؼ، ِٚ إكًش١ إٍ ايهطٚضٜات )ايسٜٔ، ٕ قػٻأٚبعس  ،ايؿاطيبأ

دعٌ أضبع١ ططم ٚدٗات ، ؾكس ٚايتشػٝٓٝات ;اؿادٝاتٚ ;ٚإاٍ( ،ايٓػٌٚايعكٌ، ٚ

ايٓٛط ٗ عًٌ ا٭ٚاَط  ;ٚايكطٜض ٥ٕٞعطؾ١ َكاقس ايؿطٜع١: قطف ا٭َط ٚايٓٗٞ ا٫بتسا

 .(11)غهٛت ايؿاضع ٚأخرلّا ;ق١ًٝ ٚايعطن١ٝإكاقس ا٭ ;ٚايٓٛاٖٞ

 ّأ َػتًعَدعٌ ايتسٜټ( 12)«ٔسٜټيٛ عسّ ايعكٌ ٫ضتؿع ايت» :ٍ قاعس٠إٚباغتٓازٙ 

ِّط يًتسٜټنُا إٔ ٚدٛز ايعكٌ َٝػٸ ،يًعكٌ ٙ ايصٟ عسٻ ،ٚسؿٜ ايسٜٔ .ٌ ؿكٛي٘ٔ َٚػ

 ،يًؿطٜع١ ّاآخط نطٚضٜٸ ّاباعتباضٙ َككس ;ٚعؿٜ ايعكٌ ،نُٔ ايهطٚضٜات ٗ ايؿطٜع١

قسز ٗ  ٖٚٛ َا ٜٓؿٞ إٔ تهٕٛ ايؿطٜع١ ،ٜهؿـ عٔ ا٫ضتباٙ ٚايعًك١ ايٛثٝك١ بُٝٓٗا

ّٷ ،ْؿٞ زٚض ايعكٌ أٚ سصؾ٘  َٔ ايًٛاظّ ايهطٚض١ٜ ؿؿٜ ايسٜٔ.  ؾشؿٛ٘ ٫ظ

 ١ بًشاٚ ا٭١ُٖٝ إٍ ث٬خ فُٛعات: ؾك٘ أٌٖ ايػٓٸ ٗٚتٓكػِ إكاحل 

: ٖٚٞ إكاحل اييت تهُٔ سؿٜ ايعٓاقط اـُػ١ إصنٛض٠ ٗ اتأـ ايهطٚضٜٸ

 ٚإاٍ(.  ،ايعكٌٚايٓػٌ، ٚايٓؿؼ، َٚكاقس ايؿطٜع١ )ايسٜٔ، 

ٚاييت بسْٚٗا تبك٢ ايعٓاقط  ،: ٖٚٞ َٔ إطاتب ا٭ز٢ْ يًُكًش١ب ـ اؿادٝات

ٔٵ ز أٚ طٳـ ٗ سٳؾبسٕٚ إكاحل اؿادٝات ٜهٕٛ إهًٖ .ط ٚقعٛب١ػٵَع عٴ اـُػ١ يه

ٕٸ  ل ي٘ ايبكا٤. ل إكًش١ بايهاز وٚكَتعًٖ أ

ٖٚٞ  .ب إكًش١: ٖٚٞ آخط َطتب١ َٔ َطاتز ـ ايتشػٝٓٝات أٚ ايتعٜٝٓٝات

ٕٸؾ ;َطغٛب١ ٌ ؾكساْٗا ي٘ ٫ٚ ٜؿٚه ،بسْٚٗا ّاطبكا٤ ايعٓاقط اـُػ١ ٜهٕٛ َٝػٻ طغِ أ

ٔٸٚدٛزّٜا عػطّا   .(13)زب ٚايعازاتؼكًٝٗا ٜتٓاغب َٚهاضّ ا٭خ٬م ٚقاغٔ ا٭ ، يه

قُس عبسٙ،  :أَجاٍ ،طٜٔنبرل٠ َٔ إؿٚه إٍ ايػعايٞ ٖٓاى عسزٷ َٚهاؾّا

اغتٓسٚا إٍ  ،ط٘ دابط ايعًٛاْٞٚ ،قُس ايطٜػْٛٞ ،اهلل ايسضاظضؾٝس ضنا، عبس 

دطا٤ نًٝات إَٔ أدٌ تٛؾرل اؿًٍٛ ايؿك١ٝٗ يتٓؿٝص ٚ ;ا٭غؼ ايٓٛط١ٜ يؿك٘ إكاقس

ٕٸ تًو  ايؿطٜع١ ٚايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًؿطز إػًِ. ٚسػب ضأٟ ٖ٪٤٫ ؾإ

 ،عٝح تٛانب إتػرلات ٚإػتذساتدطا٤ أقٍٛ ٚنًٝات ايؿطٜع١ إاؿًٍٛ تػتطٝع 

اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿطع١ٝ بايٓػب١  ٧إٔ تكٝؼ ٚتٗٝٸ ا٠نُا ّهٓٗا بإٛاظ

َع  ،يؿطز ٚاجملتُع إػًِ إعاقط. ؾٗصا ايُٓٛشز َٔ ايؿِٗ ايعك٬ْٞ يًؿطٜع١إٍ ا
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ِٝ اؿٝا٠ ٜػتطٝع إعاز٠ تٓٛ ،«َكاحل َٚكاقس ايؿطٜع١»ا٭خص بعٌ ا٫عتباض ٬َى 

غٛا٤ ع٢ً ايكعٝس  ،َٔ أَٛض اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ عٝح تٛانب ٚتػاٜط َا دسٸ ،اؾُاع١ٝ

  .(14)ايػٝاغٞ أٚ ا٫دتُاعٞ

ٌٕ ٕٸ ٚبؿه ٌٕ زقٝل ؾإ ٞٸ ايؿك٘ ايؿٝعٞ مل ٜتعاٌَ بؿه ٗ  َع إكًش١ إ٫ٓ عًُ

 ٨ٱزضانِٗ إكًش١ ٗ غًػ١ً عًٌ َٚباز ;ايػٓٛات ا٭خرل٠. ؾؿكٗا٤ ا٭قٍٛ ايؿٝع١

ٗ نؿـ  َػتك٬٘ مل ٜعذلؾٛا بٗا َكسضّا ،أسهاّ ايؿطٜع١ َٚكاؿٗا َٚؿاغسٖا

 ،كٝك١ إٕ لاح ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٗ إٜطإٗ اؿٚ .(15)أسهاّ ايؿطٜع١ ٚاغتٓباطٗا

ٛٸ ٜعسٸ، غ٬ّ ايػٝاغٞٚٚٗٛض َا ٜكطًض عًٝ٘ بكطا٠٤ اٱ  .ٍ ١َُٗ ٗ ٖصا اجملاٍْكط١ ؼ

ِّ ٝٸَب ٕٵؾايؿك٘ ايؿٝعٞ مل ٜس  ،ٖٚصا ٫ ٜعين غؿًت٘ عٓٗا ،١ بإكًش١١ َػتكًٓاْٞ تؿكًٝ

 كتًؿ١.  ٚإِا نإ ٗ ٚقت اؿاد١ ٜتٓاٚشلا بكطا٤اتٺ

ٕٸ داش ايكطاضات عٓس ٚقٛع تٸ٫ ;«تؿدٝل َكًش١ ايٓٛاّ»تأغٝؼ فًؼ  إ

دعٌ نطٚض٠ تبٌٝ إباْٞ إعتُس٠ ٗ  ،ا٫خت٬ف بٌ ايدلٕإ ٚفًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض

 . بشح َتعسز٠ّإٖصا 

٘ عباض٠ عٔ سٛاؾٞ ع٢ً ؾك٘ ٚايصٟ ٜٓٛط إيٝ٘ بًشاٚ تاضىٞ أْٸ ،ايؿك٘ ايؿٝعٞ

، لسٙ اٯٕ أقطب إٍ «ايػرل»١ ٗ تكابً٘ َع شيو ت٘ اـاقٸبُٝٓا وؿٜ ٖٜٛٸ ،أٌٖ ايػ١ٓ

ؾك٘ ايػ١ٓ ٚأقطب بهجرل ٕا عطف عٓسِٖ َبشح إكاحل إطغ١ً. ٜٚػع٢ ايبعض إٍ 

ٚٸعٝح تهٕٛ نايتايٞ:  ،ًش١ ٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞططح نٛاب٘ إك ِٸ :٫ّأ إكًش١  إٔ تت

ٛٻإ ٶ:ثاْٝا ;«إكاقس ايعا١َ يًؿطٜع١»ك١ ؼت غطا٤ إؿدٻ ض٠ ٫ هب إٔ ٕ إكًش١ إتك

ٕٵ ٶ:ثايجا ;١(ٚايػٓٸ ;ؽايـ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ )ايهتاب ِٸت أ ِٸ ت ِٸ ضعا١ٜ قاعس٠ ا٭ٖ  ;ؾإٗ

َع ا٭خص  ،ل إعطٗ ٚايعًُٞ ٗ ؾِٗ إكًش١اعا٠ اـدل٠ ٚايتدكټَٔ َط٫ بٴسٻ ٶ: ضابعا

ٖٚصا اؾٗس اؾسٜس ٗ َػرل ايؿك٘  .(16)بعٌ ا٫عتباض ايؿطا٥٘ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ

اغتكطاض َٔ  ٫ٓإيٝؼ ٗ ْٛعٝت٘  أ٫ّٚ٘ ضغِ أْٸ ،ٗ ْٛع٘ ايجٓا٤ ٚإسح ايؿٝعٞ ٜػتشلٸ

 بٗاَات. إٔ ٜطؾع ْٝع اٱ عٵمل ٜػتطٹ٘ بٓؿػ٘ إْٸ :ٚثاّْٝا ;ٞايؿك٘ ايػٓٸ

ٗ تؿدٝل إكًش١  ٗا ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ َعٝاضّاٚست٢ ٖصٙ ايهٛاب٘ ؾإْٸ

ٌٕ ّٸ بؿه ٌٵ خكٛقّاٚ ،ٚناٌَ تا نض بٌ سسٚز زٚض اٚ عٓسَا ٜكع ايتعاسِ بؿه

ٞٸايإٛاطٔ ٚ ٕٸ ٛي ايكٝاّ َكاض١ْ غرل َتهاؾ١٦ بٌ إكًش١ ٗ ايؿهط  ايؿكٝ٘. إ
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قبٌ ؼسٜس إعٝاض ٗ تؿدٝل  ،ٝعٞ ٚإكًش١ ٗ ايؿهط ايػطبٞايػٝاغٞ ايؿ

بٓٛط١ٜ  ّاخكٛم إكًش١ )ؾبٝٗٗ بٗاَات ع َٔ زا٥ط٠ اٱٜٛغِّ ،إكًش١ َٚطدعٝتٗا

  .(17)((ٖابطَؼـ )ايؿعٌ ايتٛاقًٞ ي

 

ٌٕإٔ َعاٜرل أسهاّ اؿهٛ إٍْٛط ايؿٗٝس ايجاْٞ  ٞ ٖٞ نًٓ ١َ ٚايكها٤ بؿه

 إكًش١.

َٔ أ٥ٌٚ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ططسٛا ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚؾل ٖٚٛ  ـ١َ ايٓطاقٞ ايع٬ٜٓٚط٣ 

ٕٸـ ايُٓ٘ اؾسٜس   .غ٬َٞ ٗ اؿهِ ٖٞ إكًش١ؾات اؿانِ اٱَعٝاض تكطٸ أ

ٕٸ يٝػت ي٘ ؾطٚٙ ايكها٤ ّهٔ إٔ  ٔٵَٳ ٚعػب قٍٛ قاسب اؾٛاٖط ؾإ

  .(18)ٜكهٞ بإكًش١

َٔ َكاّ عٓكط إكًش١ ٗ اؿه١َٛ  ضؾعقس  &َاّ اـُٝينٚلس اٱ

ؾٗٛ نإ ٜط٣ اؿه١َٛ َٔ  .ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َّا٘ دعً٘ َكسٻ٢ أْٸستٸ ،غ١َٝ٬اٱ

ٚٸ ٌٸَٚكسٸ ،غ٬ّي١ٝ ٗ اٱا٭سهاّ شات ا٭ ٢ ع٢ً ستٸ ،ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ١َ ع٢ً ن

ٖٚا ٫  .|ا٭نطّ َٔ اي١ٜ٫ٛ إطًك١ يًٓيبٸٌ ؾعب١ ٗا ُجِّ٭ْٸ ;ايك٠٬ ٚايكّٛ ٚاؿرٸ

دطا٤ إك١ َكاّ ؾو ؾٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ إكًش١ ؽتًـ عٔ إكًش١ ايتٓؿٝص١ٜ إتعًٚ

َٸإ :ْٛرل ،ا٭سهاّ  .(19)١ يًُػًٌُْؿام َسخ٫ٛت اـطاز ع٢ً إكاحل ايعا

 ،َاّ اـُٝين ٗ إكًش١ ػعًٗا ٗ َكابٌ َب٢ٓ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ْٚٛط١ٜ اٱ

نُا تكع َٔ  .شل١ٝ ايؿطع١ٝح دعًٛا أسهاّ اؿه١َٛ نُٔ زا٥ط٠ ا٭سهاّ اٱسٝ

اييت ططسٗا ايؿٗٝس قُس باقط  ،د١ٗ أخط٣ ٗ َكابٌ ْٛط١ٜ َٓطك١ ايؿطاؽ

غ١َٝ٬ ٗ ْطام ا٭َٛض إباس١. ز َٓطك١ أسهاّ اؿه١َٛ اٱؾكس سسٻ ،&ايكسض

ٔٸ ٕٸ يه ٌ ٜس سسٚز ايؿطع ٜهبِّ ؼسٜس َٓطك١ إكًش١ ٗ اٱَاّ اـُٝين ٜط٣ أ

ؿاقٝات ايؿطع١ٝ ٚاسس ايعكٛز ٚا٫تٸ إٔ تًػٞ َٔ داْبٺّهٓٗا اؿه١َٛ ؾ .اؿه١َٛ

ٟٸ  اييت عكستٗا َع ايٓاؽ ٗ ساٍ كايؿتٗا ٕكًش١ ايب٬ز ٚاٱغ٬ّ، ّٚهٓٗا َٓع أ

اٱغ١َٝ٬، ايسٚي١ َكًش١  َٛنٛع عبازٟ أٚ غرل عبازٟ َا زاّ تٓؿٝصٙ ٜعاضض

ُٸ ١َٛ إٔ ُٓع ؾطٜه١ اؿرٸٔ اؿهٚتتُٖه ١ ـ َٓعّا ـ اييت ٖٞ َٔ ايؿطا٥ض اٱشل١ٝ إٗ
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  .غ١َٝ٬اٱتّا َا زاَت ؽايـ َكًش١ ايسٚي١ َ٪ٖق

ٕٸ: &ٜكٍٛ ٞٸ إ شل١ٝ اختٝاض١ٜ سهاّ اٱَٔ إٔ اؿه١َٛ ٗ إطاض ا٭ َا ْػب إي

ٌٕ ّ سها٭اؿه١َٛ نُٔ إطاض ا ق٬سٝٸات٘. ؾًٛ ناْت َا قًتٴ ٞٸنًٓ ىايـ بؿه

ٚغتهٕٛ اي١ٜ٫ٛ إطًك١ اييت  ،شل١ٝػتهٕٛ ٗ عطض اؿه١َٛ اٱؾشل١ٝ ايؿطع١ٝ اٱ

ِّ ين أض٣ َٔ ايٛادب ايتأنٝس ع٢ً إٔ بسٕٚ قت٣ٛ. يهٓٻ |ا٭نطّ نت يًٓيبٸؾ

ٖٚٞ َكس١َ ع٢ً ُاّ  ،|ا٭نطّ اؿه١َٛ ؾعب١ َٔ اي١ٜ٫ٛ إطًك١ يًٓيبٸ

  .(20)اؿر٢ ع٢ً ايك٠٬ ٚايكّٛ ٚستٸ ،ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٚٸ ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ ؾُٔ إُهٔ إٔ تهٕٛ أسهاّ اؿه١َٛ َطتبط١ با٭سهاّ ا٭

١َ يعا١َٝ ايٛادب١ ٚاحملطٻا٭سهاّ اٱ .َجٌ قٛاٌْ ايكها٤ ٚاؿسٚز ٚايتععٜطات( )ُاَّا

سهاّ اؿه١َٝٛ ٚاي١ٝ٥٫ٛ اييت قٛاٌْ ايػرل ٚإطٚض(، ا٭ :ٗ ْطام إباسات )ْٛرل

ٚٸتهٕٛ سٌ ٚقٛع ت ي١ٝ َٚكاحل اجملتُع )نتعطٌٝ اؿر عاسِ بٌ ا٭سهاّ ا٭

 :طاض ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ )ْٛرلإأٚ إٔ تهٕٛ أسهاّ اؿه١َٛ ٗ  ،ت(بؿهٌ َ٪ٖق

َع  ،يًُكًش١ ؾا٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ ن٬ُٖا تابعٷ .(21)عٓٛإ ا٫نططاض ٚايهطض(

ٕٸ ٚٸ ٚدٛز اخت٬ف ٜهُٔ ٗ أ ٞ إٍ ايجاْٟٛ. َٚٔ سٝح يإكًش١ تبسٍ اؿهِ َٔ ا٭

ٕٸٕ إكًش١ ٗ أَٛض اؿه١َٛ غرل َكٝٻإ اؿه١َٛ  س٠ با٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ ؾإ

ٚي١ٝ تػتطٝع ايكٝاّ بسٚض ؼسٜس إكًش١ ا٭ ،باٱناؾ١ إٍ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ ،غ١َٝ٬اٱ

فُع فًؼ ٜعٌُ ٜطإ إغ١َٝ٬ ٗ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٗ اؾُٗٛض١ٜ اٱٚ .ا٫بتسا١ٝ٥

باٱناؾ١ إٍ اؿػِ ٗ إٛاضز اييت ٜكع ا٫خت٬ف ؾٝٗا بٌ فًؼ  ،تؿدٝل إكًش١

ٍٚ إشا ضأ٣ ع٢ً تؿدٝل َكاحل ايٓٛاّ ابتسا٤ٶ. ٗ ايٛنع ا٭ ،قٝا١ْ ايسغتٛض ٚايدلٕإ

ٕٸفًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض إٔ ايدلٕإ قس قطٻ فُع تؿدٝل  ض تٛقٝات ؽايـ اٱغ٬ّ ؾإ

اجملُع ؾأَا ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ  .بتذٜٛعٖا بٓا٤ ٕا شلا َٔ إكًش١ َكًش١ ايٓٛاّ ٜكّٛ

ِّط إباْٞ ٚا٭ٜٛٚؾ سه١َٝٛ ع٢ً  هاَّاأسٕ ٜكسض أس يًٛيٞ ايؿكٝ٘ غؼ اييت ُ

ط ايؿٝذ ٖاسلٞ ضؾػٓذاْٞ عٔ ط أَٛضٖا. ٚقس عبٻٕ ٜسٜط اؿه١َٛ ٜٚػِّٚأ ،ٗاأغاغ

ْػتطٝع  ،َٚٔ خ٬ٍ قٝس ايهطٚض٠ ،ٓاْٸسٌ ٚٓٓا أ يكس اْٗعَٓا عًُّٝا»شيو بكطاس١: 

ٌٸ إٕ تأغٝؼ فًؼ تؿدٝل َكًش١ ايٓٛاّ  .َؿه٬تٓا َع فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض س

  .(22)«دا٤ بعس ؾؿًٓا ٖٚعّتٓا
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ٌٸ  نإ غببّاـ ٚاييت تسٚض َساض إكًش١ ـ سهاّ اؿه١َٝٛ ا٭عسّ قطع١ٝ  ٚيع

ٕٸ ٚبٓا٤ٶ .ٗ شٖاب ايبعض إٍ ايكٍٛ بعطؾ١ٝ ايؿك٘ ايؿٝعٞ إكًش١ ٗ ايؿك٘  ع٢ً ٖصا ؾإ

ٚتعبس ايططٜل يًبٓا٤ ايعطٗ زاخٌ  ،ايؿٝعٞ ٚايػين عاٌَ ٜٛقًٓا إٍ ايعطف ٚايعك١ْٝ٬

ِٸٚشيو ٭ٕ ا٭سهاّ ا٭ ;ايؿك٘  ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ تكبض ثا١ْٜٛ أَاّ إكًش١ اييت ٜت

ت . ٚيٝؼ َٔ زيٌٝ ع٢ً ٖصا إب٢ٓ غ٣ٛ إثبا.أٚ أؾدام. تؿدٝكٗا َٔ خ٬ٍ ؾدٕل

١ بٓا٤ إكًش١ زاخٌ ايؿك٘ ايؿٝعٞ. ٚؾ١ٗ نٕٛ إكًش١ غرل شات سكٝك١ ؾطع١ٝ عطؾٝٸ

  .(23)ٚتٛنٝشٗا ،ؾ١ٝ ؾٝٗاطٵَٔ ايتؿسٜس ع٢ً ايعٓاقط ايعٴ٫ بٴسٻ 

ٱغ٬َٞ اطٍٛ إػاض ايتاضىٞ  ٗٚايٛاٖط إٔ عسّ ا٫ستهاى باؿهَٛات 

اٜرل إكًش١ ٗ ايؿك٘ ١ إباسح ٗ نٛاب٘ َٚعنإ ايػبب إٛنٛعٞ ٚضا٤ قًٓ

ٚاييت  ،بٗاَات إٛدٛز٠ ٗ إٛنٛعٖٚصا ٖٛ ايػبب إباؾط ٚضا٤ اٱ .ايػٝاغٞ ايؿٝعٞ

ٕٸتهع أقٌ إٛنٛع ؼت ؾاض٠ ا٫غتؿٗاّ.  قًٞ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ ٖٛ إطدع ا٭ َٚا أ

َٸغ١َٝ٬ ؾٝتكٛض أْٸيًُكًش١ ٗ اؿه١َٛ اٱ ١ َٔ خ٬ٍ ٘ ٜكّٛ بتؿدٝل إكًش١ يٮ

اغٞ ٚا٫دتُاعٞ ٝٚايٛطف ايػ ،٠٤ يًُعطٝات ايساخ١ًٝ )ايٛعٞ َػا٥ٌ ايعَإقطا

َٸإيٛطف ايعإٞ، باٱناؾ١ ٚا ،ٚا٫قتكازٟ يًُذتُع ١ َباْٞ ٚأسهاّ ٍ إعطؾ١ ايتا

ػات َتدكك١، هاز فُٛعات أٚ َ٪غٻإ :َجٌ)ٚإعطٝات اـاضد١ٝ  ،ايؿطٜع١(

َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ا٭ٚيٓكٝش١، اٚٚايتؿاٚض َع أقشاب ايٓٛط ٚأٌٖ اـدل٠، 

ٌٸ ،إٓهط   .(24)(ا٫غتؿػاضات ٚاٯضا٤ إططٚس١ ٗ إٛنٛع ٚن

 :ع٢ً َعٌٓٝ «ٛيٞ ايؿكًٝ٘اي١ٜ٫ٛ إطًك١ ي»ط٬م ٗ ٜٓؿتض اٱ

 .س با٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ٘ غرل َكٝٸْٸإ :ا٭ٍٚ

 َٓ٘. ٢ْ٘ ؾٛم ايكإْٛ ٚأعًإ: ايجاْٞ

سهاّ ا٭ٚي١ٝ ٚايعبٛض َٔ ا٭ ،أغاؽ إكًش١ ؾاؿهِ اؿهَٛٞ ع٢ً

أٚ َا ّهٔ ا٫قط٬ح عًٝ٘ بعطؾ١ٓ  ،تػتطٝع ايتُٗٝس يٝهٕٛ ايؿك٘ عطؾّٝا ،ٚايجا١ْٜٛ

ٕٸعٵايؿك٘ ٗ بٴ ع١ًُٝ عطؾ١ٓ ايؿك٘ ؽتًـ عٔ  سٙ ايٓٛطٟ ٚايعًُٞ. ٜٚعتكس ايبعض أ

بُٝٓا ٖٞ ٗ  ،نٛع١ٝغ٬ّ ق١ُٝٝ َٚٛ٭ٕ ايعك١ْٝ٬ ٗ اٱ ;َجًٝتٗا ٗ ايعامل ايػطبٞ

ٝٸ ٕٸ .(25)١١ ٚقٛضٜٸايػطب شات َا١ٖٝ آي ا٫خت٬ف ايكا٥ٌ بايعك١ْٝ٬ ايك١ُٝٝ )ٗ  ٚايٛاٖط أ

ٝٸإكًش١ اٱ ٚايكٍٛ  ،١ )ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ ايػطبٞ(١ ٚايكٛضٜٸغ١َٝ٬( ٚايعك١ْٝ٬ اٯي



•

 االجتهاد والتجديد

يتؿطٜع أٚ دعٌ ايعطف َكسضّا ٗ ا ،يعطؾ١ٓ ايؿك٘ ايؿٝعٞ ٢باْتؿا٤ أٚ عسّ ٚدٛز َعٓ

ٌٸ ،نُٔ سٛظ٠ ايؿك٘ ايؿٝعٞ بٗاَات اييت ؾب٬ُس١ٛ اٱ .٫ٚ ٜأتٞ بٓتٝذ١ ،عكس٠ ٫ و

ٛٸ دعا٤ ١َُٗ َٔ َباسح إكًش١ نجرلّاأظايت تهتٓـ  ٫ ٕ ٖصا أض بَا ِٜٖٛ ايتك

ىٍٛ ي٘ ػاٚظ ا٭سهاّ  َٚطدعّا ايعكٌ ايؿدكٞ ٚايؿطزٟ ٖٛ ايصٟ غٝهٕٛ ٬َنّا

ٚٸ اؿاد١، باٱناؾ١ إٍ عسّ ٚنٛح ايط٩ٜا سٍٛ َعٝاض ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ َكته٢ ا٭

 ايعك١ْٝ٬ ايك١ُٝٝ ٚإٛنٛع١ٝ ٗ عٌُ ايؿدل. 

س٠ بايكإْٛ ع٢ً ٕ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ ٚا٭سهاّ اؿه١َٝٛ َكٝٻٚٵٜػتسٍ ايصٜٔ ٜطٳ

بهطٚض٠ ايٛؾا٤  َعينٸ ْٛطٜتِٗ بهٕٛ ايكإْٛ ايتأغٝػٞ ٖٛ َجاب١ َٝجام ٚطينٸ

 سأ إؿاضن١.ٚاسذلاّ َب ،ضاتَ٘كطٻ

ايععٍ  :ْٛرل ،بعض ا٭سهاّ اؿه١َٝٛ َا ىلٸ ٘ ٗايكطاٗ أْٸٜط٣ 

ْٛط ايٛيٞ ايؿكٝ٘ أٚ اؿانِ ّهٔ إٔ ٜعطض  ،قساض ايبٝاْات إكطع١ٝإٚايٓكب، 

ٌٕ ٔٵ .ٌٚإؿٛض٠ َٔ شٟٚ اـدل٠ ٚإدتكٸ ،عاّ( يًُٓاقؿ١ )ايػًطإ بؿه ٚؾل  يه

ٔٸ   .(26)ضات ايؿدك١ٝهٔ إٔ تٛنع ع٢ً أغاؽ إكطٻايكٛاٌْ ٫ ّ ْٛطِٖ ؾايتؿطٜع ٚغ

ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ ٗ فاٍ ايؿك٘ ايػٝاغٞ  َا ىلٸ ض ٗٚضغِ َا ٖٛ َكطٻ

 ،ٛيٞ ايؿكٝ٘ بأسهاّ ايؿطٜع١ائَ نطٚض٠ ايتعاّ اؿانِ ايؿطعٞ أٚ  ،ايؿٝعٞ

ٔٸ ٝٸ ٚايتعاَ٘ بايتك٣ٛ ٚايعسٍ، يه  ت إػتع١ًُ ٗااَت٬ن٘ يكطا٠٤ إعطٝات ٚاٯي

ٟٸ ،غٛا٤ ايساخ١ًٝ َٓٗا أٚ اـاضد١ٝ ،اغتٓباٙ إكًش١ نؿا٤ قبػ١ إساٍ  ٫ ٜعين بأ

ٞٸَٔ اٱ َٔ  بٗاّ ع٢ً ا٬ٕنات ٚإطادع إعتُس٠ ٗ تؿدٝل إكًش١. ؾاشلسف إبس٥

سٟ ٖٓا. ٖٚصا َا ٚدٛز ٕػأي١ ايتعبټ ٫ٚ ،ٌ إٍ ايٛاقعتؿدٝل إكًش١ ٖٛ ايتٛقټ

ٕٸٜسؾعٓا إٍ ا٫عتكاز ب آضا٤ اـدلا٤ ٚشٟٚ ا٫ختكام ٖٞ إطدع ايٛسٝس ايصٟ ٜػاعس  أ

ٔٸ .ٗ تؿدٝل إكًش١ ْٛط٠ َٔ اـاضز إٍ ايؿك٘ ايػٝاغٞ ايؿٝعٞ تػُض  يه

ع٢ً ضأؽ إكًش١. ٖٚصا  ثك٬ّٝ نإ ٬ّٓ ؾبض ا٫بٗاّ ٚايػُٛض زا٥ُّا ٕٸإ :بايكٍٛ

ـ ع٢ً ايسٚاّ َا ٗاّ نُا غاز داْب ٬َنات تؿدٝل إكًش١ نصيو انتٓباٱ

  .(27)ْٛع١ٝ إطادع إعتُس٠ ؾٝٗا ىلٸ

ٌٕ .«َكًش١ ايٓٛاّ»َٚٔ اٱبٗاَات ا٭خط٣ عسّ ؼسٜس إككٛز َٔ  عاّ  ٚبؿه

 ٖٓاى عس٠ تعاضٜـ قت١ًُ شلصا ا٫قط٬ح: 



• 

 االجتهاد والتجديد 

ٞٸـ َكاحل اٱغ٬ّ ٚايٓٛاّ اٱ1 ـٷ .شل  عٔ َٛنٛعٓا.  خاضز َٛنٛعّا ٖٚٛ تعطٜ

ا٫خت٬ٍ ٗ ْٛاّ »ٓٛاّ إعٝؿٞ يًٓاؽ، ٚايصٟ غٝدايؿ٘ ـ إكاحل إطتبط١ باي2

ٚإشا ٚضز ايه٬ّ  .عٔ َكًش١ ايٓٛاّ ٖٚٛ تعطٜـ ٫ ىتًـ نجرلّا .«اؿٝا٠ ٚإعٝؿ١

ايٓٛاّ »إطاز ب٘ ٖٛ  ٕٸأِٗ ٜطٜسٕٚ شا، ٖٚٛ َا ٜعين عٓ٘ ٗ َباسح ايؿكٗا٤ ؾايػايب أْٸ

 (.regime) «ْٛاّ»يٝؼ ٚ ،(system) «ا٫دتُاعٞ

 . «ايٓٛاّ»تط١ْ ٫قط٬ح  «»ٕ أٚايٛاٖط  

يتهٕٛ َكًش١ ايٓٛاّ ٖٞ فُٛع إكاحل  «»ٕ ْٛاّ ٖٛ تط١ْ يًؿٜ إـ 3

ٌٸَطتبط١ باؿه١َٛ اٱ ِٸ غ١َٝ٬. ٚسؿٜ َكاحل اؿه١َٛ نه َٔ إكاحل  ٖٞ أٖ

ًش١ ّ َكٚعٓس ٚقٛع ايتعاسِ َع َكاحل ا٭ؾطاز ٚإٓاؾع اؾع١ٝ٥ تكسٸ .ايؿطز١ٜ

ِٸ :بكاعس٠ ع٬ُّ ;اؿه١َٛ ٔٵ ا٭ٖ ٟٸ ؾإِٗ. يه َس٣ ّهٔ ٕكًش١  ٫ ٜعًِ إٍ أ

ٛټ .ّ َكاحل ا٭ؾطاز َٚٓاؾعِٗايٓٛاّ إٔ تتكسٻ ض إٔ اغتككا٤ إكًش١ نُا ٫ ّهٔ تك

ٔٵ .غ١َٝ٬هاّ اٱسٌ أنجط ا٭ّهٓ٘ إٔ ٜعٚط ٚنُا ٜبسٚ ؾإٕ َكًش١ ايٓٛاّ  يه

ايصٟ أت٢ َع َانٝاؾًٝٞ  ، ؽتًـ ٚإع٢ٓ اؿسٜحايػٝاغٞ ٚؾل ايتعطٜـ ا٭خرل

 ٚغرلٙ. 

ض يبعض َٛاضز ايػٝاغ١ بشح إكًش١ غٓتعطٻيكازٜل ا٢ٕ ْعطٞ بعض ٚستٸ

ٚزٚض إكًش١ ؾٝٗا. ٚيعٌ ايبشح ٗ ايػٝاغات اـاضد١ٝ  ،غ١َٝ٬اـاضد١ٝ يًسٚي١ اٱ

ُا تأخص ًُا١ْٝ اييت إْٸغ١َٝ٬ َجٌ ايسٍٚ ايعٌٖ ايسٚي١ اٱ :ٜػتكسّ عًٝٓا ؾب١ٗ َؿازٖا

ٕٸ إكًش١ »يسٜٗا ٬َنات أخط٣ تٓسضز ؼت عٓٛإ  قطاضتٗا ٚؾل إكًش١ ايٛط١ٝٓ أّ أ

 ؟«ايٛط١ٝٓ

ٔٸ ٕٸَا ٖٛ َ٪ٖن يه ايسٚي١ ا٫غ١َٝ٬ ايعكط١ٜ ٗ فاٍ إكًش١ تػع٢ إٍ  س أ

ٚيٝاتٗا َٚػ٪ ;ٔ: إكاحل ايٛط١ٝٓ )ؾأْٗا ؾإٔ ايسٍٚ ايعكط١ٜ ا٭خط٣(ٜٵاؾُع بٌ نسٻ

ٝٸ َٸَا ؾٛم ايٛطٓ  (. ٌٸغ١َٝ٬ نُه١ اٱ١ )عٝح تٓٛط إٍ َكاحل ا٭

ّٸ ُٸ ٚإػ٪ٚيٝات َا ؾٛم ايٛط١ٝٓ ٖٞ فُٛع إٗا غ١َٝ٬ ًٗا ايسٚي١ اٱاييت تتش

غ١َٝ٬ بٌ تٓٛط ؾٝٗا إٍ ْٝع ا٭١َ اٱ ،غرل َكتكط٠ ؾٝٗا ع٢ً إكاحل ايٛط١ٝٓ

ا ٗل سسٚز َكاؿٗا مل تؿد١َٝ٬ِّ يٝؼ ؾك٘ أْٸغٚاؾُٗٛض١ٜ اٱ .(28)ٚعُّٛ اٱْػا١ْٝ

٢ ع٢ً َػت٣ٛ إُاضغ١ ايعًُٞ بٌ ستٸ ،ق١ًُٝٝ ٚايعا١ٕٝ ع٢ً إػت٣ٛ ايٓٛطٟايٛط١ٝٓ ٚاٱ
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١ ايعٌُ ع٢ً ْٝع تًو إػتٜٛات. َٚٔ سٝح ايتٛقٝت ؾا٬ٕسٜ ٬ٜسٜ عًٝٗا اظزٚادٝٸ

ٛز ا٭ٍٚ َٔ عُطٖا غ١َٝ٬ ساٚيت ٗ ايعكإٔ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اٱ

١ ٚايسٚي١ٝ، بُٝٓا ٗ ايػٓٛات ا٭خرل٠ اْؿػًت بكهاٜاٖا قًُٝٝٸايذلنٝع ع٢ً ايكهاٜا اٱ

كت َكاؿٗا ٖٚصا ٫ ٜعين أْٗا ٗ ٖصٙ ايػٓٛات ا٭خرل٠ قس ؾدٻ .ٗا ايساخ١ًَٝٚكاؿ

ٞ غٛا٤ ع٢ً قعٝس اٱقًُٝ ،ٚٚٝؿتٗا ػاٙ اـاضز ٕٸإبٌ  ،غ١َٝ٬ايك١َٝٛ ٚإكاحل اٱ

ٌٕ غ١َٝ٬ ؽتًـ ٕ ايسٚي١ اٱؾإغرل َؿدك١ يسٜٗا. ٚباعتكازٟ  ،عاّ أٚ ايسٚيٞ بؿه

ؾ٬  ،غ١َٝ٬إكاحل ايؿٛض١ٜ ٚايهطٚض١ٜ يٮ١َ اٱ َا ىلٸ عٔ ايسٚي١ ايعًُا١ْٝ ٗ

ِٸ َٸ هب إٔ تٗت ٕٸؾك٘ ظًب إٓاؾع ٚإكاحل، أ اـدلا٤  ا ٗ إٛاضز ا٭خط٣ ؾإ

بًشاٚ ايؿطٚٙ إدتًؿ١ اـاق١ بايسٚي١  ;باْٞ ايػٝاغ١ٝكٌ بايػٝاغ١ ٚإٚإتدكِّ

طٕٚ ٜؿػِّ ،١ ايسٚي١ ـٚيٝؼ ع٢ً َب٢ٓ عإٝٸـ غ١َٝ٬ ع٢ً َػت٣ٛ ايعَإ ٚإهإ اٱ

غ١َٝ٬ ٚٚٚا٥ؿٗا ػاٙ َا هُع بٌ َكًش١ ايسٚي١ اٱ ٜٚبٕٝٓٛ سسٚز إٓاؾع ايٛط١ٝٓ ٗ

 اـاضز. 

ٕٸ»كًش١ ع٢ً أغاؽ ٗ إ &١ اٱَاّ اـُٝينٛطٜٸٚتكّٛ ْ اؿه١َٛ تػتطٝع  أ

ؿاقٝات ٚايعكٛز كايؿ١ ػات ٗ ساٍ ناْت ٖصٙ ا٫تٸاتٗا َع ايٓاؽ أٚ إ٪غٻيػا٤ اتؿاقٝٸإ

ٌٸ ،ٚاسس غ٬ّ( َٔ ططفٺٜسٜٛيٛدٝتٗا )اٱإٕكاحل ايسٚي١ ٚ  نُا تػتطٝع تٛقٝـ ن

  .(29)«يٲغ٬ّ ت٘ كايؿّاأٚ غرل عبازٟ ضأ ّاغٛا٤ نإ عبازٜٸ ،َطأ

 ،غ١َٝ٬ َع ايٓاؽؿاقٝات اؿه١َٛ اٱ٘ ٜككس اتٸأْٸ &اٖط ن٬ّ اٱَاّٚٚ

ٕٸ ،ٚيٝؼ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ّٸ ضغِ أ  . ٜٚٛسٞ بؿُٛشلُا َعّا ،ن٬َ٘ عا

ع٢ً أسهاّ ايؿطٜع١ ؾٮٕ ايؿاضع ٜطن٢  ّاَإشا نإ اؿهِ اؿهَٛٞ َكسٸ

ٔٸ .ت ٭سهاَ٘ َٔ أدٌ إكًش١بايتعطٌٝ إ٪ٖق ٕٸاي يه بتعطٌٝ ايؿاضع ٫ ٜكبٌ  بسٜٗٞ أ

ٚقس أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ  .ٕا ؾٝٗا َٔ إكًش١ ;أسهاَ٘ َٔ زٕٚ قٝس أٚ ؾطٙ

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛزٹ﴿ :بايٛؾا٤ بايعكٛز ٗا ع٢ً أغاؽ إٓؿع١ ٥غكاطٗا ٚإيػاإ٫ٚ ْٗٞ عٔ  ،﴾َأ

َٸ ايٛاٖط٠ ٚايعابط٠ يططفٺ ٕٵَٔ ايططؾٌ ايعاقسٜٔ، أ ١ٝ إٍ غ٬َتعُس اؿه١َٛ اٱ ا أ

٢ يٛ ناْت تًو إكًش١ تؿدٝكٗا، ستٸ ٚط١ٝٓ متٸ ٕكًش١ٺ ;ْكض َا أبطَت٘ َٔ عكٛزٺ

ٕٸ ،ؾًٝؼ ؾك٘ أْٗا غتذًب شلا ايهطض ع٢ً إس٣ ايبعٝس ،ٚاٖط٠ ؽ ايؿاضع إكسٻ بٌ إ

 مل ٜكـ ٖصٙ إٓاؾع. 
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٘ ايعسٜس ٜٛاد ٕٞ َٛنٛع إكًش١ ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞ ايؿٝع: إٗ اؾ١ًُ ْكٍٛ

 ب ٖصا إكاٍ ايتايٞ: ػٵأِٖ تًو ا٫بٗاَات سٳٚ .بٗاَاتَٔ اٱ

١ ـ عسّ ايتؿهٝو ٚايؿكٌ بٌ اغتعُا٫ت إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايه٬غٝهٝٸ

 ٚايؿًػؿ١ ايػطب١ٝ اؿسٜج١. 

 غ٬ّ. ١ ايػطب١ٝ ٚإكًش١ ٗ اٱـ عسّ ايتؿطٜل بٌ إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغٝٸ

 ١ ٚايؿك٘ ايػٝاغٞ. ـ يًُكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغٝٸـ ا٫غتعُاٍ إدتً

ٞٸ ٜطإ إٗ  ـ تُٗٝـ إكاحل ا٫دتُاع١ٝ ٗ أعكاب تطادع ايؿهط ايػٝاغ

 غ٬َٞ. ٚايعامل اٱ

 ٞ. ـ اخت٬ف ٬َنات إكًش١ ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞ عٓ٘ ٗ ايؿك٘ ايػٓٸ

ً٘ َؿّٗٛ إٍ خ ، َا أزٸ٣غ٬َٞٗ ايؿهط اٱ «إكًش١»بطاّ َؿّٗٛ إـ غ٤ٛ 

 . «إٓؿع١ ايٛط١ٝٓ»ٚ «إٓؿع١»َع  «إكًش١ ايٛط١ٝٓ»ٚ «إكًش١»

 ،«سؿٜ ايٓٛاّ»ٚ ،بٗاّ ٗ ٬َنات تؿدٝل إكًش١ـ ٚدٛز ايػُٛض ٚاٱ

 ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞ ايؿٝعٞ.  خكٛقّاٚ

َع٢ٓ َكًش١ ايسٚي١، َٚكًش١  ،ـ عسّ ايتُٝٝع ايسقٝل بٌ َكًش١ ايٓٛاّ

 يٓٛاّ ا٫دتُاعٞ. َع٢ٓ َكاحل ا ،ايٓٛاّ

ٚإٓؿع١ ايس١ْٜٛٝ  ،إككٛز َٔ ٬َنات إكًش١ َا ىلٸ ـ ايػُٛض ٗ

 ٚا٭خط١ٜٚ ٚايعك١ًٝ ٚايتعبس١ٜ. 

ٞٸ ،تؿدٝل َطدع١ٝ إكًش١ َا ىلٸ ـ ايػُٛض ٗ ايؿكٝ٘  ٌٖ ٖٛ ايٛي

  ؟اـدلا٤ أٚ ايٓاؽ أٚ )اؿانِ(

 ،غ٬َٞ ٚايػطبغٞ اٱٗ ايؿهط ايػٝا «إكًش١»ـ ايعٌُ ع٢ً إكاض١ْ بٌ 

ٛٸ ُٸٚتط  ٚبٝاْٗا.  ايػابك١ا نإ عًٝ٘ قبٌ تٛنٝض إٛاضز ض َؿَٗٛٗا ع

ٌٸ  ٟ إٍ تأثرل َعزٚز ٗ اؾاْب ايعًُٞ.بٗاَات اييت شنطْاٖا ت٪زٸٖصٙ اٱ ن

ٌٸؾُٔ د١ٗ عٓكط إكًش١ ٜتُٖه ط يهٓ٘ ٜػِّٝ ،َؿه٬ت ايٓٛاّ ٔ َٔ س

ٌٕ ،ػات١ٕٝ٪غٻ١ إٍ اقٛض١ٜ ايؿك٘ ايؿٝعٞ َٔ ايؿطزٜٸ  ضغِ إٔ ٖصا مل وكٌ بؿه

ٕٻ .(30)اٯٕ ستٸ٢ناٌَ  ؽ ٗ غٝاغ١ ايسٚي١ ع إكسٻطٵف بسٍ ايؿٻطٵؼهِٝ ايعٴ ٚبايطبع ؾإ
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ٚٸغ١َٝ٬ ىطز ايسٚي١ َٔ قسٚز١ٜ ا٭اٱ ٖٚٛ َا شٖب  .ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ َطًكّاسهاّ ا٭

ٚٸسٸٗا تكط٬م اي١ٜ٫ٛ بأْٸإط سٌ ؾػٻ ،َاّ اـُٝينإيٝ٘ اٱ ي١ٝ ّ أسهاّ ايؿطع ا٭

 .ٚايجا١ْٜٛ

ٕٵ ٌٸ َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ وتٌُ أ ٗ ؼسٜس أٚ تٗسٜس  بٗاَات غببّاتًو اٱ تهٕٛ ن

 ٜات ٚايؿعايٝات إس١ْٝ. اؿطٸ

ُٖأبٗاَات أعتكس ٚيؿتل سذاب بعض تًو اٱ ت قطا٠٤ اؿه١َٛ ايس١ٜٝٓ ْ٘ يٛ 

 ،ز ايسٜٔ ٚا٭غؼ ايس١ٜٝٓعٝح تٓشكط إطدع١ٝ ٗ اؾاْب ايػٝاغٞ شلا نُٔ سسٚ

ٕٸ ،ٚبايٓتٝذ١ عسّ قبٍٛ سذ١ٝ ٚاعتباض ايعكٌ إكًش١ ايعا١َ غتؿكس ايعسٜس َٔ  ؾإ

 عٓاقطٖا ٗ ايػٝاغ١ ايعكط١ٜ.

ٍ إٟ ٜػتٓس ٚايص ،يًع١َ٬ ايٓا٥ٝين ،«اؿهِ ايسغتٛضٟ»ٚع٢ً ايعهؼ ِٛشز 

يبؿطٟ ٚايكإْٛ َعطؾ١ سسٚز َٓطك١ ايؿطاؽ ٚايعكٌ ا١ٜٚ ٚإػاٚا٠، اؿطٸ ٟٵَبسَأ

ٚٸإش ا٭غاغٞ ٚفًؼ ايؿٛض٣،  ١ إكاحل ٚٚطؾٝٸ ،ي١ٝغتكرل ي٘ َه١ٓ ايؿطٚٙ ا٭

 .(31)أغاغّٝا ٗ ٚٚٝؿ١ ايسٚي١ ـ باعتباضٖا ضنّٓاـ ايعا١َ 

 ٚبايطبع ؾإٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايٛنع١ٝ اييت أٚدسٖا ايٓا٥ٝين ٚآخطٕٚ َط١ْْٖٛ

ػٝاغ١ٝ ايػطب١ٝ ٚاٱغ٬ّ ٚايؿك٘ باعتباض ايؿطم بٌ َؿّٗٛ إكًش١ ٗ ايؿًػؿ١ اي

ٞٸ ، َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض قسض٠ إؿاِٖٝ ايكس١ّ ٚايتكًٝس١ٜ ٗ تػط١ٝ إؿاِٖٝ ايػٝاغ

٘ ٥َٚس٣ استٛا ،ع يًُؿاِٖٝ ايعكط١ٜ ع٢ً ايسٜٔعطض ٖٝٻ»إعاقط٠ ٚاؿسٜج١، ٚقسض٠ 

 .«شلا٥٘ شلا أٚ عسّ استٛا

ٖٓاى اخت٬ف بٌ إؿاِٖٝ ايعكط١ٜ َٚٔ إػايطات ايطا٥ذ١ ا٫عتكاز إٔ يٝؼ 

َٔ تًو  يٝؼ ٖٓاى ؾاقٌ قهِ بٌ نٌٛ ْ٘ٸإ :ّٚهٔ ايكٍٛ. ٚإؿاِٖٝ ايتكًٝس١ٜ

 إؿاِٖٝ.

ٌٸ ٘ ضغِ عسّ ٚدٛز أغًب إؿاِٖٝ َ٘ ايهاتب ٖٛ أْٸايجايح ايصٟ ٜكسِّ اؿ

ٔ طات اييت ّهإٔ شلا بعض إ٪ؾِّ إ٫ٓ ،ايعكط١ٜ ٗ ايتؿطٜعات ٚايؿهط ايسٜين

 اٙ أٚ عسّ تٛاؾكٗا. ٛط َس٣ تٛاؾكٗا ٚإٜٸِْٓ ثَٚٔ  ،عطنٗا ع٢ً ايسٜٔ

٠ َػا٥ٌ تؿطض عًٝٓا ْؿػٗا: ٖٓاى عسٸ «َٝعإ ايػع١»اقط٬ح  ٗ َا ىلٸ

تبأٜ إؿاِٖٝ ايعكط١ٜ ٚايسٜٔ )َع٢ٓ عسّ ٚدٛز َؿاِٖٝ عكط١ٜ ٚسسٜج١ ٗ ايسٜٔ(، 
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ف ع٢ً ٖٝعات هإ ايتعطټإَكط١ٜ، قاب١ًٝ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ يًُكاض١ْ ٚإؿاِٖٝ ايع

ٚايٓٛط إٍ َس٣ تٓاغُُٗا  ،عات ع٢ً ايسَٜٔهإ عطض تًو إُٝٸإإؿاِٖٝ ايعكط١ٜ، 

  .(32)لٚاْػذاَُٗا ٚؾل َٝعإ َؿدٻ

سٝح قاٍ: ، َاّ اـُٝينايتصنرل به١ًُ اٱ ٚٗ ختاّ ٖصا إكاٍ ٫ ٜػعٓا إ٫ٓ

ٕٸ» ُٸ إ  ٕ ايتػاؾٌ عٓٗا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ غببّاإسٝح  ،١َكًش١ ايٓٛاّ َٔ ا٭َٛض إٗ

 . «٫ زلض اهلل ،غ١١َٝ٬ اٱٗ اْٗعاّ ا١َٕٛٛٓ ايؿهطٜٸ َٛنٛعّٝا
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ة العموً الشزعية يف وكابن املٍّذية العمىية وٍّذّي

 احلديجة
 

 

سا١ٜ ايتاضٜذ إهتٛب عٔ ططٜل ايذلانِ إعطٗ تطٛضت ايعًّٛ ايبؿط١ٜ َٓص ب

ٌٸ ،ٚاـدلاتٞ يًبؿط ِٕ ٗ ن يسٜ٘ َٔ اخذلاعات  عكط َا سٝح أناف نٌ عايٹ

َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ض٣٩ٶ قس  ;ٚانتؿاؾات ٚخدلات ٚآضا٤ إٍ ْتاز ايعًُا٤ ايصٜٔ غبكٛٙ

تض ي٘ آؾاقّا ٚتؿ ،أٚ دسٜس٠ تكًب ايؿِٗ ايبؿطٟ ضأغّا ع٢ً عكب ;تهٕٛ ٖاث١ً يط٩اِٖ

دسٜس٠. ٖصا ايذلانِ إعطٗ مل ٜكتكط ع٢ً اٯضا٤ ٚايٓتا٥ر ٚا٫نتؿاؾات ايع١ًُٝ 

ٚأغؼ ا٫غتٓتاز  ،ِ ٚايبشحٚيهٓ٘ سلٌ أٜهّا َٓٗذٝات ايتعًٗ ،ٚاٱْػا١ْٝ

ٛټٖٓ ،ٚططم تسٜٚٔ ايعًّٛ ٚؾًػؿتٗا ،ٚا٫غتكطا٤ ٍ نبرل ٗ أغايٝب ا أز٣ إٍ ؼ

 ،ٚإٍ تػٝرل ْٛط٠ ايبؿط شاتِٗ يًعًّٛ ،(Paradigm Shiftsَٚٓٗذٝات ايبشح ايعًُٞ )

 .(1)خكٛقّا ٗ ايعكٛض اييت تًت عكط ايٓٗه١ ا٭ٚضٚب١ٝٚ ،ٚاظزٜاز ثكتِٗ بٗا ٚبٓتا٥ذٗا

ٛټَا ٜتعًٖ ٖصا ايتشٍٛ إٓٗذٞ ٚايؿًػؿٞ ا٭خرل ٗ ضٟ ل بايعًّٛ ايبؿط١ٜ ٌٓ ٗ تك

٭ْ٘ ؾتض اجملاٍ  ;يًٓتا٥ر ٚا٫نتؿاؾات َكساضّا أندل َٔ ايتأثرل َٔ ايذلانِ إعتاز

ايٓٛط عٔ زضد١  بػضٸ ،١ إعاضف ٚإعتكسات ايػابك١ٚاغعّا ٱعاز٠ ايٓٛط ٗ نآؾ

 ،ايبؿط١ٜ َٔ َٓٗذٝات ع١ًُٝ إيًٝ٘ت ٔ َٓٗا، َا ٜتٓاغب َع آخط َا تٛقٻثبٛتٗا ٚايتٝٗك

 َٓٛٛتٓا إعطؾ١ٝ. ل َٔ فٌُ ََٔ أدٌ إعاز٠ ايتشٗك ;(Methodologiesٚأغؼ عج١ٝ )
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( أسس أندل Scientific Methodقس ٜهٕٛ إٓٗر ايعًُٞ أٚ ايططٜك١ ايع١ًُٝ )

ٚاييت ؾتشت يًبؿط١ٜ آؾاقّا ٚاغع١ مل  ،ايكؿعات ايبؿط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ ايبشح ٚايتعًِ

ايعَٔ فُٛع١ َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ّهٔ  تهٔ يتشًِ بٗا أبسّا. ؾكس اغتشسخ ع٢ً َطٸ

ٚتكشٝض إعاضف  ،ٚانتػاب إعٜس َٔ إعاضف ،ططٜكٗا اغتهؿاف ايٛٛاٖط عٔ

 ،ضٖٝب ي٬نتؿاؾات ايع١ًُٝ ٚا٫خذلاعات ايتك١ٝٓ ْٚتر عٔ شيو تػاضعٷ .(2)ايػابك١

ٌٕ غرل َػبٛم أبسّا ٗ ايتاضٜذ ايبؿطٟ.  ٚٸ ٚقسبؿه ٍ َط٠ ٗ ايتاضٜذ ؾتشت اجملاٍ ٭

ب٘، ٚغكطت بايتايٞ ٖاي١ ايكساغ١ ايؿدك١ٝ ا٫ضتباٙ بٌ ايطأٟ ايعًُٞ ٚقاس يؿٓو

طٌٜٛ َٔ ايعَٔ إعٝاض ايٛسٝس يكبٍٛ ايطأٟ  ٚاييت ناْت يطزٕح ،احملٝط١ بآضا٤ ايعًُا٤

١ ضأٟ دايٝٓٛؽ ؾكس قسم دايٝٓٛؽ إشا خايؿت اؾجٸ»أٚ ضؾه٘، يسضد١ إٔ ٜكٍٛ ايٓاؽ: 

ٕٵ» :، بٌ قاٍ بعض ا٭طبا٤«١ٚنصبت اؾجٸ َٔ إٔ  ٝٓٛؽ خرلٷْهٕٛ ع٢ً خطأ َع داي ٭

إش نإ ايتشكل ايعًُٞ ٚقتٗا َٓٛطّا بصنا٤ ٚؾطاغ١  ;(3)«ْهٕٛ ع٢ً سل َع 

ٚب٬غ١  ،ت٘ٚضَا أٜهّا ؾعبٝٸ ،ٚتكسٜط اجملتُع ايعًُٞ ي٘ ،ٚغعاض٠ إْتاد٘ ،ْٚبا١ٖ ايعايٹِ

تٗا، إ٫ ل َٔ قشٸات٘ ٚايتشٗكيػاْ٘، عٝح ٫ هط٩ أسسٷ بعسٙ ع٢ً كايؿ١ آضا٥٘ ْٚٛطٜٸ

ٖٚاي١ أخط٣ َٔ ايكساغ١ ايع١ًُٝ  ،إشا اغتطاع إٔ ٜكٓع ي٘ قب٫ّٛ ادتُاعّٝا ٚؾدكّٝا

دايٝٓٛؽ بعس إٍ غ١ٓ بايٓػب١  1300ٖٚصا َا اغتُط طٛاٍ  .تٛاظٟ قساغ١ شيو ايعايٹِ

ٚبعس  ،ّ ايعًِ يكطٕٚ ط١ًٜٛ. ثِ أت٢ قبٍٛ ايٓاؽ تسضهّٝاا تػبب ٗ إعاق١ تكسټٖٓ ،ٚؾات٘

ٟٸ ،هٓٝػ١، يًُٓٗر ايعًُٞؾسٜس َع اي قطإع  ،ؾدل نٛغ١ًٝ ّهٔ عٔ ططٜكٗا ٭

ٕٵ  ،١ ازعا٤ات نباض أغاطٌ ايعًِ ٚإعطؾ١ل َٔ قشٸايتشٗك ،نإ باسجّا َػُٛضّا ٚإ

ٚبايتايٞ ضب٘ ايٓتا٥ر ٚاٯضا٤ ايع١ًُٝ  .ٚغ١َ٬ اغتٓتاداتِٗ ،َٚٔ قسم ْتا٥ذِٗ

 .َٚهاْت٘ ايع١ًُٝ ،بٗا ٚيٝؼ بكساغ١ قاسبٗا أٚ ايكا٥ٌ ،َٓٗذ١ٝ اؿكٍٛ عًٝٗا

ؾآضا٤ ايعًُا٤ ٚؾطنٝاتِٗ ٚاغتٓتاداتِٗ ايؿدك١ٝ تعتدل سذذّا نعٝؿ١ ٗ َكابٌ َا 

  .(4)ّهِٓٗ إثبات٘ بايتذطب١

 

ٛٸ  ،ٍ إٓٗذٞ ايهبرل ٗ ٚغا٥ٌ اؿكٍٛ ع٢ً إع١ًَٛناْت ْتٝذ١ شيو ايتش
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ٛټ ،ل َٓٗاٚايتشٗك ٚاشلٓسغ١ ٚايهُٝٝا٤ ٚايؿٝعٜا٤،  نايطبٸ ،ض ايهجرل َٔ ايعًّٛتط

 ،َٔ ازعا٤اتٗا ل َٔ نجرٕليتشٗكإٍ اٚاييت استادت بعس تطبٝل إٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ عًٝٗا 

ايٓٛط عٔ  بػضٸ ،ُاتٗاَٚطادع١ سكا٥كٗا َٚػًٖ ،ٚإعاز٠ بٓا٤ ايهجرل َٔ ْٛطٜاتٗا

بات إتعاٜس٠ نٞ تٛانب ٖصٙ ايعًّٛ إتطًٖ ;َها١ْ ايعًُا٤ ايصٜٔ آَٓٛا بٗا ٚقسغٝتِٗ

ٗ إكابٌ ؾكس اْسثطت ايهجرل َٔ ١ٚ ٚاٱثبات اييت ٜؿطنٗا إٓٗر ايعًُٞ. َٔ ايسٓق

عًِ  :اتٗا ٚأغػٗا عٔ ايكُٛز أَاّ إٓٗر ايعًُٞ، َٚٓٗاأٚ عذعت ْٛطٜٸ ،ايعًّٛ

ايصٟ قاّ ع٢ً ْٛط١ٜ ٚدٛز ع٬ق١ بٌ سطنات ايٓذّٛ ٚبٌ  ،(Astrologyا٭بطاز )

ٚنصيو عًِ  ;(5)عٛٙ عٔ إثبات٘ بإٓٗر ايعًُٖٞٚٛ َا عذع َسٻ ،ؿططبا٥ع ٚأَعد١ ايب

ز عا٤ إٔ ؾهٌ ْذ١ُ اٱْػإ وسِّٚايصٟ قاّ ع٢ً ازٸ ،(Phrenologyاؾُادِ )

 ،َٚٝٛي٘ ،ٚبايتايٞ ٜعهؼ ؾدك١ٝ قاسبٗا ،ؾهٌ ايسَاؽ ايصٟ بساخًٗا

عًِ قطا٠٤ ٚ ;(Dream Interpretationعًِ تؿػرل ا٭س٬ّ ) :َٚٓٗا أٜهّا ;(6)َٚػتكبً٘

ٚعًِ ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ  ;(NLPٚايدلف١ ايًػ١ٜٛ ايعكب١ٝ ) ;(Graphologyاـ٘ )

(Psychoanalysis); ُٸ ،ٚغرلٖا -٢Pseudo ٗ فًُٗا بأؾباٙ ايعًّٛ )ٚاييت تػ

Sciences .)ٟٸ ،نُا ٗ ٜٚهٝبٝسٜا ،عطٸفٖٚصٙ ت فُٛع١ َٔ إعاضف ٚإٓاٖر  بأْٗا أ

بع ططا٥ل إٓٗر ْٗا ٫ تتٸأٗ سٌ  ،عٞ أْٗا ع١ًُٝغات اييت تسٸٚإعتكسات أٚ إُاض

ٗا ٗ ايٛاقع ٫ ؽهع يكٛاعس ايعًُٞ. ؾايعًّٛ ايعا٥ؿ١ ّهٔ إٔ تبسٚ ع١ًُٝ، يهٓٸ

  .(7)( إؿطٚط١ ٗ إٓٗر ايعTestabilityًُٞ) «لإَها١ْٝ ايتشٓك»قاب١ًٝ ايؿشل 

 

ل َٔ ازعا٤ات ايعًُا٤. غاغٝات إٓٗر ايعًُٞ ٗ إَها١ْٝ ايتشٓكتهُٔ أسس أ

ؾاغتٓتادات عامل َعٌ أٚ ْتا٥ذ٘ أٚ آضا٩ٙ أٚ ْٛطٜات٘ ؼكٌ ع٢ً َهاْتٗا ايع١ًُٝ 

ل َٔ قشتٗا بٓا٤ٶ ع٢ً إٓٗر ايعًُٞ، ٚشيو َكساض َا ّهٔ يباقٞ ايعًُا٤ ايتشٗك

ٟٸ بتذطبتٗا ع٢ً أضض ايٛاقع أٚ إعاز٠ ايتذطب١ أٚ  َطادع١ ايٓتا٥ر ٗ قاٚي١ ٫نتؿاف أ

ٚإِا ٭ٕ إٓٗر  ،ٚشيو يٝؼ تؿهٝهّا ٗ ْعا١ٖ ايعامل أٚ عًُ٘ .(8)خًٌ أٚ خطأ ؾٝٗا

ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ  ،(Biasَهاؾش١ ايتشٝع ايعًُٞ )إٍ ايعًُٞ ٜٗسف بايسضد١ ا٭ٍٚ 

َٔ  .(9)وؾكً٘ عٔ ا٭ؾدام زٕٚ ٚدٛز َٓٗر ٚانض ٜتٝض شي ،أٚ ضَا ٜػتشٌٝ ،ٜكعب
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ِ شيو ْؿأت ايسٚضٜات ايع١ًُٝ اييت تطادع فايػٗا ايبشج١ٝ نٌ ا٭عاخ قبٌ سٹضٳ

يتتأنس َٔ َٛاؾكتٗا ٕٓٗذ١ٝ ايٓؿط ايعًُٞ. أٜهّا ْؿأت ايتذاضب ايعُٝا٤  ;ْؿطٖا

(Blind Experiments)، ٟٻ ;ٕ ؾٝٗإٛ إؿاضنٛٚاييت ٫ ٜعطف ايباسج  ؾُع ايٓتا٥ر، أ

ٚإظاي١  ،ٚشيو يهُإ سٝازٜتِٗ ٗ تػذٌٝ ايٓتا٥ر ;ٓات ايتذطٜب١ٝؾ٤ٞ عٔ أؾطاز ايعِّ

ْتٝذ١ زٕٚ أخط٣. ٚأٜهّا ْؿأ إقطاض تعاضض إكاحل إٍ ْٝع ايٓععات إٓشاظ٠ 

(Interests Declaration Conflict of)،  ٌُٜٛ ٚايصٟ ٜؿطض ع٢ً ايعًُا٤ بٝإ َكازض

ٟٸ ;أعاثِٗ َٔ ؾطنات أٚ ٦ٖٝات رل قس ٜهٕٛ يصيو ايتٌُٜٛ ع٢ً تأث ٚشيو ٕعطؾ١ أ

اٙ بٌ تعسٸ ،١ ايبشح ْٚتا٥ذ٘. ٚمل ٜكتكط شيو ع٢ً َٓٗذٝات ايبشح ايعًُٞسٝازٜٸ

ٚأقبض أسس إُاضغات ايطٚت١ٝٓٝ يًهجرل  ،يٝكبض ٗ قُِٝ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ٚاٱزاض١ٜ

ٖٚٚاييت ٫ تؿٚه ،قطاط١َٝٛٔ ايؿطنات ٚاؿهَٛات ايسّ ؿٝٗا بكسض و ٗ ْعا١ٖ َٛ

ِٸأْٸ َا ع ٖٛ َبسأ عُاٜتِٗ َٔ نٌ َا قس ٜ٪ثط ٗ سٝاز١ٜ قطاضاتِٗ. ؾُٓع ايتشٝټ ٗا تٗت

٫ٚ ايطعٔ ٗ  ،٫ٚ اتٗاَِٗ باشل٣ٛ ،عًُٞ أقٌٝ، ٫ ٜٗسف يًتؿهٝو ٗ ْعا١ٖ ايعًُا٤

ٚبايتايٞ  ،ٌبٌ ٜٗسف ؿُا١ٜ ْتا٥ذِٗ ايع١ًُٝ َٔ ايٓكل ٚايهعـ ايبؿطٜٸ ،ٚثاقتِٗ

  .(10)ا٤ ٚا٭خطا٤ٓا١ٜ ايعًّٛ َٔ ا٭ٖٛ

 

يٮغـ ايؿسٜس، بكٝت ايعًّٛ ايؿطع١ٝ )عًّٛ اؿسٜح ٚايطداٍ ٚايؿك٘ ٚغرلٖا( 

ٛټ ٌٕ نبرلَٓٝع١ أَاّ ٖصا ايتط ٚٸ ،ض إٓٗذٞ ايعًُٞ بؿه ازٖا تبين سٝح مل ٜػتطع ض

َتٗا ل َٔ غ٬٭دٌ ايتشٗك ;اتٗاإٓٗر ايعًُٞ )ايططٜك١ ايع١ًُٝ( ٚتطبٝك٘ ع٢ً ْٛطٜٸ

ٚسبٝػ١ َهاْتِٗ ايع١ًُٝ.  ،يصيو بكٝت تًو ايعًّٛ ض١ٖٓٝ آضا٤ ايطداٍ .ٚقش١ َباْٝٗا

ٜٚعٛز ايػبب ٗ شيو، َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ، إٍ إٔ ايهجرل َٔ ْٛطٜات ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٫ 

ل َٔ قشتٗا عٔ ٚقس ٫ ّهٔ ايتشٗك ،بات إٓٗر ايعًُٞتػتطٝع ايكُٛز أَاّ َتطًٖ

ل بكساغ١ بعض نبرل َٓٗا ع٢ً اٱّإ إػبٳ ا٤ دع٤ٺخكٛقّا َع بٓٚ ،ططٜك٘

ب ايتكازّ َع ايعًِ إٓٗذٞ ١ُ٥. يصيو نإ ػٓټٚا٭ ،نا٭ْبٝا٤ ،ات ايس١ٜٝٓايؿدكٝٸ

ٗ َكابٌ اختكام  ،«١اٱشلٝٸ»عا٤ اختكاقٗا بايعًّٛ أزع٢، ؾهإ ايبسٌٜ ٖٛ ازٸ

يؿطع١ٝ َٔ ايػرل بايتٛاظٟ َع ٚبصيو تتُهٔ ايعًّٛ ا ،«١ايبؿطٜٸ»إٓٗر ايعًُٞ بايعًّٛ 
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غشب قساغ١ ايسٜٔ َٚؿاُٖٝ٘ اٱّا١ْٝ ْٚكٛق٘  ٝ٘. بصيو متٸزٕٚ تبٓٸ ،إٓٗر ايعًُٞ

ٚاعتباض ْتا٥ر ٖصٙ ايعًّٛ  ،ات٘ ع٢ً ايعًّٛ ايؿطع١ٝت٘ ٚعك١ُ ؾدكٝٸٚإّإ أتباع٘ بإشلٝٸ

بٌ ٚظاز  ،(11)ٚايعٌُ ب٘ َٔ ايتهايٝـ ايس١ٜٝٓ ،١ بايهطٚض٠ ع٢ً َا هب اٱّإ ب٘زآي

عّا ٚٚادب قطعّٝا أٚ ّٚٓٝا، َٓذٻ ،«عٔ ططٜل ٖصٙ ايعًّٛ» ع٢ً شيو اعتباض ا٫غتس٫ٍ

َٸ ،ض زّٜٓٝانُا أْ٘ َعصض َٚكبٍٛ َٚدلٻ ،باعا٫تٸ ايٓٛط عٔ َطابكت٘  بػضٸ ،١َٚدل٨ يًص

 .(12)ْتا٥ذ٘ ٚآثاضٙ ع٢ً سٝا٠ ايٓاؽإٍ ٚبسٕٚ ايٓٛط  ،أٚ كايؿت٘ يًٛاقع اجملٍٗٛ

ايٓتٝذ١ ايتػاؾٌ عٔ ايكسض ايهبرل َٔ ايتأثرل ايصٟ قس تذلن٘ ْتا٥ر ادتٗازات ؾهاْت 

ايتعاَّا َِٓٗ َا  ;ٌٓ َٔ أتباعِٗع٢ً سٝا٠ إتسِّ ،بّا أٚ إهابّاًِغٳ ،ايسٜٔ «عًُا٤»

ؾٝ٘ َٔ تٛقرل ي٬غتٓباطات  ٘ ٜطنٞ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚٗ ٖصا َاٜعتكسٕٚ أْٸ

ٝٸٚإُٖاٍ يًٓتا٥ر  ،ايٓٛط١ٜ ١. ٚقس ٜهٕٛ تدلٜط ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫دتٗاز ايٓٛطٟ ايعًُ

ًت ي٘ ايبؿط١ٜ َٔ عًّٛ َٚٓاٖر ٗ يٛ اعتُس اجملتٗس ع٢ً أسسخ َا تٛقٻ «ْػبّٝا»َكب٫ّٛ 

ٌَٕٔ ٖصٙ ا٫دتٗازات ع٢ً َتٻ ٚيٛ أَهٔ قٝاؽ ؾا٥س٠ نٌٛادتٗازٙ،   بعٝٗا بؿه

نإ ادتٗاز اجملتٗس َبّٓٝا ع٢ً َباؾط، نُا ٜكاؽ أثط ايسٚا٤ ع٢ً إطٜض. أَا إشا 

ِٸ ،أؾباٙ عًّٛ  إٍ َازٕٚ ايتؿات  ،(13)أٚ أزي١ ١ٝٓٚ ،ل َٓٗاايتشٗك أٚ ْٛطٜات مل ٜت

 !باقٞ ايبؿط ٗ ٖصا ايعكط َٔ عًّٛ، ؾهٝـ ٜهٕٛ َعصٚضّا ٗ شيو؟ إيٌٝ٘ تٛقٻ

ٌٕ ،َدطدات ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ،سٚبايتايٞ ايتكٝټ ،سأٜهّا نٝـ ّهٔ ايتعبټ  بؿه

َٸ س ب٘، بٌ ٖٚٓاى عٛاقب ز١ْٜٛٝ ع٢ً بايتكٝټ ١ أَاّ اهلل إ٫ٓإيعاَٞ ؾطعٞ ٫ تدلأ ايص

ٌٕ اختٝاضٟ عك٥٬ٞ، نًذ٤ٛ إطٜض  يسٚا٤، إشا مل تهٔ إٍ اكايؿت٘، ٚيٝؼ بؿه

ٝٸ ٌٸ ،١ ع٢ً َٕٓٗر غًِْٝتا٥ذٗا َبٓ َب١ٝٓ ع٢ً أؾهٌ إٓٗذٝات ايع١ًُٝ  أٚ ع٢ً ا٭ق

يكطع بٓتا٥ر ايعًِ ايصٟ ٜتِ إٍ اس ٜتطًب ايٛقٍٛ َٞ يًتعبټؾايؿهٌ اٱيعا !إٛدٛز٠؟

ٌٸٚ ،س ع٢ً أغاغ٘ايتعبټ ب١ ع٢ً ٖصا اؾٌٗ بإكًش١ أٚ ايؿا٥س٠ إذلتِّ خكٛقّا ٗ ٚ

 ،س ٜعين ا٫عذلاف بإَها١ْٝ اـطأ ٗ ا٫غتٓتازبُٝٓا ايؿهٌ ايعك٥٬ٞ يًتعبټ ،سايتعبټ

بٓا٤ ع٢ً ايساؾع  ،ايكٝاّ بايعٌُ َٔ عسَ٘ ٚبايتايٞ ٜتشٌُ إهًـ َػ٪ٚي١ٝ اختٝاض

ٚايصٖاب سٝح تهٕٛ إكًش١. ٚقس نإ ْؿ٤ٛ  ،باع َا ٜكّٛ عًٝ٘ ايسيٌٝايعك٥٬ٞ باتٸ

َٸ«إعًّٛ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠»َكطًض  ندل٣ ع٢ً ايعًّٛ  ١ّ، َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ، طا

، ٚبصيو ايؿطع١ٝ. ؾٗٛ ّٓع ايٓاؽ َٔ ايتؿهٝو ٗ ْٛطٜات ايعًّٛ ايؿطع١ٝ اؿاي١ٝ
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٠ ٚا٫غتتاب١ أٚ ايكتٌ. ؾإعًّٛ ؼت طا١ً٥ ايتٗسٜس عهِ ايطزٸ ،لّٓع إخهاعٗا يًتشٗك

ايهؿط »ٚقاٍ ايؿانٌ إكساز:  ،ف بأْ٘ َا ٫ ٜػع إػًِ إٔ هًٗ٘بايهطٚض٠ ٜعطٻ

ٚبصيو ٜٴٓؿ٢ اٱغ٬ّ تًكا٥ّٝا  .(14)«ٖٛ إْهاض َا عًِ نطٚض٠ ف٤ٞ ايطغٍٛ ب٘ اقط٬سّا

ُٻ ْتا٥ر إٍ أٚ ٜكٌ  ،أٚ َباْٝ٘ «إعًّٛ بايهطٚض٠»١ شيو ذطأ ع٢ً َطادع١ أزٓيٜت ٔٵع

َٸ ،ؽايؿ٘ زٕٚ  ،١ إػًٌُٚتٴهؿ٢ بصيو ٖاي١ َٔ ايكسغ١ٝ ع٢ً َا تعاضف عًٝ٘ عا

إعًّٛ »ايػُاح بايتسقٝل ٗ َٓٗذٝات ايعًّٛ اييت أْتذت تًو إعاضف. ٖٚصا 

ٝٸ ،ٙ َٔ أَٛض ايسٜٔأٚ َا ٫ ٜػع ايٓاؽ إٔ هًٗٛ ،«بايهطٚض٠ ّا ٜصنطْا َا مل ساي

ٜٳ ٕٸػٳٜهٔ  ٌٸا٭ضض َػٖط ع ايٓاؽ إٔ هًٗٛٙ غابكّا َٔ أ  ش١، أٚ إٔ ايكًب ٖٛ ق

ض بصيو قتٌ دايًٝٝٛ ْٚٛطا٥٘ ؾٌٗ مٔ ْدلِّ .ايؿهط، بٓا٤ ع٢ً عًَِٛٗ ٗ شيو ايٛقت

َٳبٌ ٌٖ ٜعك !ٗ عكٛضِٖ؟ «إعًّٛ بايهطٚض٠»ٟ ٚا ع٢ً ؼسٸأػطٸ ٔٵٖٖ  ٔٵٌ إٔ نطز 

عذ١ أْ٘ أْهط  ;ٚمانُ٘ ،َٔ اٱْػا١ْٝ ١ ا٭ضض ٗ عكطْا ٖصآٜهط نطٜٚٸ

أّ إٔ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ شلا ، بٓا٤ٶ ع٢ً عًَٛٓا اٱْػا١ْٝ اؿاي١ٝ ،«َعًَّٛا بايهطٚض٠»

ٌٸإٍ باٱناؾ١  !١ َع١ٓٝ؟خكٛقٝٸ ٚٸ ن ٟٸَا غبل مل ٜبصٍ ض دٗس  از ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ أ

١ً ١ َٚتطٚؿٜاتِٗ ٚأغؼ عًَِٛٗ ػطٜبّٝا، بٌ بكٝت تًو ايعًّٛ ْٛطٜٸٜصنط ٱثبات ْٛط

َكتٓك١ َا ٜتٛاؾل َعٗا َٔ ْتا٥ر أٚ ػاضب ٚإثباتات  ،ع٢ً غٛاٖا َٔ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ

ٟٸإيٌٝ ٜتٛقٸ ٞ إٓٗر ايتذطٜيب ٗ فٗٛز سكٝكٞ ٗ غبٌٝ تبٓٸ ٗا غٛاِٖ زٕٚ بصٍ أ

ٌٕ ،َا ًٜٞ ٗم إثبات َباْٝٗا ٚأغػٗا. يصيو غٓتططٻ يبعض  ،كتكط بؿه

نٞ ْؿتض ايباب يًُعٜس َٔ  ;اٱؾها٫ت إعاقط٠ ع٢ً بعض ْٛطٜات ايعًّٛ ايؿطع١ٝ

 ايبشح ٚإطادع١ َٔ قبٌ طًب١ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ. 

 

ل اؿاي١ٝ لس إٔ أغايٝب ايتشٗك إشا أخصْا عًِ اؿسٜح ٚعًِ ايطداٍ نأَج١ًٺ

ؾايتشكل  .ٚقسٚز٠ بأططُٖا ،ا ٜتٛاؾل َع ْٛطٜات ٖصٜٔ ايعًٌُؾُٝٗا قكٛض٠ َ

ٚشيو  ،«نعؿ٘»اؿسٜح ٚ «١قشٸ»قكٛض سايّٝا بايبشح ٗ أنٝل قٛضٙ سٍٛ 

أٚ  ،ح ٚايتعسٌٜطٵٚزضاغ١ َٔ ٚثٸكِٗ أٚ نعٸؿِٗ ٗ نتب اَؾ ،ضداي٘إٍ بايطدٛع 

بُٝٓا ٫ لس قب٫ّٛ  .(15)بسضاغ١ َتٓ٘ َٚكاضْت٘ بايٓكٛم ا٭خط٣ إجبت١ بٓؿؼ ايططٜك١
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 :ٗ أٚغاٙ عًُا٤ اؿسٜح ٚايطداٍ يًُطادعات إٓٗذ١ٝ يعًِ ا٭قٍٛ َج٬ّ. َٚٔ شيو

ْٚٛط١ٜ سذ١ٝ  ;١ٝ ايتٛاتط ٚاغتشاي١ ايتٛاط٪ ع٢ً ايهصبايٓكس إٓٗذٞ يٓٛط١ٜ سذٸ

ٚغرلٖا.  ;ْٚٛط١ٜ اغتشاي١ تعاضض ايعكٌ ايكطٜض َع ايٓكٌ ايكشٝض ;أخباض ايجكات

١ بكسم ا٭ؾدام أٚ نصبِٗ َٔ خ٬ٍ اٯضا٤ ٚا٫دتٗازات ٪ بسٓقايتٓبٸؾإَها١ْٝ 

وتاز  عا٤ٷايؿدك١ٝ ٚايٓك٫ٛت ايؿطز١ٜ ٭ؾدام آخطٜٔ سٍٛ ٚثاقتِٗ أٚ نعؿِٗ ٖٛ ازٸ

ٌٕيتشٗكإٍ اٗ شات٘  ل َٔ ٚاقع١ٝ إش يٝؼ ٖٓاى ٚغ١ًٝ ع١ًُٝ يًتشٗك ;َٓٗذٞ ل َٓ٘ بؿه

ٔٸ ٌٸٚبصيو ٜبك٢ ن ،َٔ إعكّٛ قسٚض ايٓلٸ . نُا ٫ ادتٗاز ْكٛقٞ ٗ إطاض ايٛ

ٕٵ «ٚثاق١»ل َٔ ّهٔ ايتشٗك ؾ٬ٕ أٚ ؾ٬ٕ.  «ك٘ٚثٻ» ؾدل تٛٗ قبٌ ٦َات ايػٌٓ ٚإ

ع ايعًُٞ ٚايػٗٛ ٚاـطأ ٗ أخباض ٖ٪٤٫ أٜهّا ٫ لس ٚغ١ًٝ َعتدل٠ ٕٓع ايتشٝټ

. نُا ٫ تٛدس «اقتِٗٚث» ُٓا ْٛطّٜا بـ٢ يٛ غًٖستٸ ،ل َٓٗا٫ٚ ططٜك١ يًتشٗك ،«ايجكات»

ٚٻططٜك١ ٕٓع ايتشٝټ َٔ  ،ْٛٙع يس٣ ا٭ؾدام ايصٜٔ ْعٛا اؿسٜح ٗ نتب ٚز

. بٌ ٫ٚ «ايكشاح»غٛا٤ ٗ نتب اؿسٜح إٛغٛع١ٝ أٚ ٗ  ،أٚ َٔ غٛاِٖ «ايجكات»

ِٸ٢ ططٜك١ ٚاسس٠ ٕٓع ايتشٝټتٛدس ستٸ ا٫عتُاز عًٝٗا ٗ بٓا٤  ع ٗ اْتكا٤ ا٭سازٜح اييت ٜت

ٕٸايع فٺ َٔ طٳنٌ َط كا٥س ٚا٭سهاّ َٔ ٖصٙ ايهتب. بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ْط٣ أ

َا ٜتٓاغب  ،ع ٚا٭خص ا٫ْتكا٥ٞ َٔ ايذلاخ ايسٜينإػًٌُ ٜتِٗ ايططف اٯخط بايتشٝټ

١ ؼُٝ٘ ٚتعكُ٘ َٔ ايكٝاّ بُٝٓا ٫ ًّو ٖٛ ْؿػ٘ َٓٗذٝٸ ،عات٘ ٚقٓاعاتَ٘ع َٝٛي٘ ٚؼٝټ

ُٳ ،ايٛسٝس «ايعًُٞ»بصيو. ؾإعتُس  ٖٛ ا٭خص بطأٟ  ،اؿسٜح ٚايطداٍ ٞٵبٓا٤ٶ ع٢ً عً

 .«َٛثٛم»٭ٕ ؾ٬ٕ  ;أٚ ا٭خص بٓكٌ ؾ٬ٕ عٔ ؾ٬ٕ ،«َٛثٛم»٭ٕ ؾ٬ٕ  ;ؾ٬ٕ سٍٛ ؾ٬ٕ

 «َٛثٛق١ٝ»سٝح قاَت بؿكٌ  ;٠ قطٕٖٚٚٛ َا اغتطاعت إٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ إبطاي٘ َٓص عسٸ

ٕٸضٚا١ّٜ أٚ زضا١ّٜ. بٌ  ،ا٭ؾدام عٔ قٛابِٗ ز٠ يًدطٚز َٔ تًو احملا٫ٚت إتعسِّ إ

ُٳ اؿسٜح ٚايطداٍ مل ت٬ٔم قب٫ّٛ ٚتطسٝبّا بٌ  ٞٵاشل١ُٓٝ اي٬َٓٗذ١ٝ يٛانعٞ ْٛطٜات عً

ٚٸ ٞ يًؿدط ايطاظٟ، ٚايصٟ قاٍ قبٌ َا ٜكاضب از تًو ايعًّٛ. َٚٔ شيو ايكإْٛ ايهًٓض

ٔٸإ :ا٭يـ غ١ٓ ٙٺ عؿط٠ إ٫ٓ ،ٕ نٌ ايٓك٫ٛت تؿٝس ايٛ ٓسض أٚ ضَا ٜػتشٌٝ ٜ ،بؿطٚ

ٌٸ .ادتُاعٗا ٟٸ ٚبصيو نإ َٔ إُهٔ اـطٚز ع٢ً ا٭ق  ،َٔ ١ََٛٛٓ ايسٜٔ اؾدل

بٓا٤ٶ ع٢ً ايكٍٛ بٛٓٸ١ٝ ايٓك٫ٛت  ،إٍ ١ََٛٛٓ ايسٜٔ ا٫ختٝاضٟ ايػُض ،ايصٟ ْعٝؿ٘ اٯٕ

 ٚا٫دتٗازات إب١ٝٓ عًٝٗا. 
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ٕٸ، عػب ايؿٗٝس اتكّٛ ْٛط١ٜ ايتٛاتط ٌ ز إددلٜٔ ٜكًٚتعسټ يكسض، ع٢ً أ

استُا٫ت ايهصب ٚاـطأ إٍ زضد١ ايكطع أٚ ايعًِ َٛاؾك١ أخباضِٖ يًٛاقع. سٝح 

خدل عًُٞ َؿٝس يًٝكٌ اؿكٝكٞ أٚ  :اـدل ٜٓكػِ إٍ» :ٜكٍٛ ٗ باب سذٝٸ١ ا٭خباض

ٚٸ .ٚخدل غرل عًُٞ ;ايعطٗ ٚا٫ط٦ُٓإ ٜٚكٍٛ  .(16)«طٍ أٚنض َكازٜك٘ اـدل إتٛاتٚا٭

َٔ ضقِ ايٝكٌ. ؾإشا ضَعْا إٍ ضقِ  قسزّا ٌ زا٥ُا نػطّاق١ُٝ ا٫ستُاٍ ُجِّ» :أٜهّا

نػط آخط َٔ ٖصا ايكبٌٝ،  ٟٸأٚ أ ،3/1أٚ  2/1ايٝكٌ بٛاسس، ؾك١ُٝ ا٫ستُاٍ ٢ٖ 

 نُا ٖٛ ٚانض. ٚٗ ،ي١آن أؾسٸ بهػط آخط خطدٓا بهػٕط ُا نطبٓا نػطّاٚنًٓ

 ٞيه ;َٔ تهطاض ايهطب بعسز إخباضات إددل٫ٜٔ بٴسٻ رلٜٔ ساي١ ٚدٛز كدلٜٔ نج

ي١ آ، ٜٚعزاز ندسّا ٜٚكبض ٖص ا٫ستُاٍ ن٬ّٝ٦ .ْكٌ إٍ ق١ُٝ استُاٍ نصبِٗ ْٝعّا

ٚعسّ إَهإ استؿاٚ  ،يهآيت٘ ;، بٌ ٚاقعّٝا٢ ٜعٍٚ عًُّٝاستٸ ،نًُا اظزاز إددلٕٚ

ُٸايصٖٔ ايبؿطٟ با٫ستُا٫ت ايه١ًٝ٦ دسّا  خباضات اييتس٦ٓٝص شيو ايعسز َٔ اٱ٢ . ٜٚػ

ُٸ ،أٚ ٚاقعّٝا عًُّٝا، ٜعٍٚ َعٗا ٖصا ا٫ستُاٍ ٢ اـدل باـدل إتٛاتط. ٫ٚ بايتٛاتط، ٜٚػ

ِٸـ ط ٕ ٖصا ٜتأثٻ٭ ;وكٌ ب٘ شيو ٟتٛدس ٖٓاى زضد١ َع١ٓٝ يًعسز ايص ـ  إٍ داْب ايه

ايسخ١ًٝ ؾ٢ تهٜٛٔ ٚغا٥ط ايعٛاٌَ  ،١ إددلٜٔ، َٚس٣ ٚثاقتِٗ ْٚباٖتِٗبٓٛعٝٸ

ٕٸ اـدل إتٛاتط ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ سػاب  سطاظ ٗاٱ ا٫ستُاٍ. ٚبٗصا ٜٛٗط أ

  .(17)«ا٫ستُا٫ت

عا٤ ايٛقٍٛ يًٝكٌ أٚ ايكطع إٍ إٔ تكٌ ٫زٸ ،١ ١ًْٕٝ، ْٛطٜٸٚٵٖٚٞ، نُا تطٳ

 زٕٚ ايتؿكٌٝ ٗ زضدت٘. ؾبايطغِ َٔ نْٛ٘ ٜكّٛ ،بٛاقع١ٝ اـدل بٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا ايتٛاتط

ٟٸ إ٫ٓ ،ّا ع٢ً سػاب ا٫ستُا٫تْٛطٜٸ ق١ُٝ إسكا١ٝ٥، طإا  إٔ ٖصا ٫ ٜعطٞ ايتٛاتط أ

ِٸ ٚزٕٚ ايدل١ٖٓ عًٝ٘ ٚإٜهاس٘  ،شّٖٓٝا نإ سػاب استُا٫ت اـطأ ٚايكٛاب ؾٝٗا ٜت

ٌٸ ;ضٜانّٝا ا٫غتعُا٫ت اٱسكا١ٝ٥ ٗ ايعًّٛ اؿسٜج١، سٝح ٫  ؾصيو كايـ يه

زٕٚ تعٝٝٓٗا  ،«عاي١ٝ»ٕ ْػب١ ؾاع١ًٝ زٚا٤ َعٌ إ :كٍٜٛهؿٞ ٗ عكطْا اؿانط إٔ ْ

ين اغتؿٗاز ايؿٗٝس ايكسض ٗ شات ايهتاب بجبٛت ؾاع١ًٝ يصيو ضاعٳ .(18)ُّاِقٚتبٝاْٗا ضٳ

َٔ أدٌ إثبات اْطبام سػاب  ;ا٭غدلٜٔ بٓا٤ٶ ع٢ً اٱسكا٤ ٚسػاب ا٫ستُا٫ت

ٌٸٚايصٟ ٫ هٗ ،َع ايؿاضم ايهبرل ،ا٫ستُا٫ت ع٢ً ايتٛاتط ٕ إسٝح  ;تأنٝس ً٘ به
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ٚمت سػاب ايٓػب١ ايسقٝك١ ٫ستُاٍ قسضت٘  ،إثبات ؾاعًٝت٘ بايتذطب١ ا٭غدلٜٔ قس متٸ

ٌٸ بٓا٤ٶ ع٢ً قبٛي٘  ،إْػإ اختٝاض ايع٬ز ب٘ َٔ عسَ٘ ع٢ً ايتأثرل، عٝح ٜػتطٝع ن

ٌّ َٔ ضداٍ ا٭قٍٛ قٝاّ أسس َِٓٗ بإدطا٤  يٓػب١ ايؿاع١ًٝ ٖصٙ، بُٝٓا مل ٜصنط أ

ٌٸاضب ٱثبات َكساقٝٸايتذ نُا مل ٜصنط ايؿٗٝس  ،َػت٣ٛ َٔ َػتٜٛات ايتٛاتط ١ ن

ز٠ ٫ستُاٍ ايهصب أٚ ٚغ١ًٝ يتعٌٝ ْػب١ قسٻ، عًُٞ ٫ٚ غرلٙ، ع٢ً سسٸ ،ايكسض

ٌٸ َع شيو ؾكس ٚ .ؾطعٞ َعٌ عسز َٔ إددلٜٔ عٓس قٝاؽ تٛاتط ْلٸ اـطأ يس٣ ن

 ،(ع١ًَٛ أق٬ّإػب١ ايهصب )غرل ١ تها٩ٍ ْعذٸ ;سهُٛا بكطع١ٝ ْتٝذ١ ايتٛاتط

ٚدعًٛٙ سانُّا ع٢ً آضا٤ إهًٖؿٌ.  ،ٓٛا ايطأٟ ايؿدكٞ يًُذتٗسٚبصيو ؾكس سكٻ

بٓا٤ٶ ع٢ً دٌٗ ايػاَع بسٚاعٞ ايهصب يس٣  ،أٜهّا ؾإٕ تعُِٝ ايكسم عٓس ايتٛثٝلٚ

 ٖٛ ،ز١ ْكً٘، ٗ َكابٌ تكٝٝس ايهصب بٓػب١ أٚ نػط قسٻأٚ َا ىسف قشٸ ،ايٓاقٌ

ؾايؿٗٝس ايكسض  !ؾهٝـ ٜٓبين ايعًِ ع٢ً اؾٌٗ؟ ٚإ٫ٓ ،ٚوتاز إٍ بطٖإ ،غطٜب أَطٷ

َٳعٳ ٘ بصيو ٚدعٌ استُاٍ ايهصب ْػب١ أٚ نػطّا َٓ٘. ٜٚبسٚ يٞ أْٸ ،يًٝكٌ بايٛاسس ض

 .ؾدكٞ ٚغرل َٛنٛعٞ ع ايهصب أٚ ض١ٜ٩ زٚاؾع٘ ٖٛ أَطٷغؿٌ أٚ تػاؾٌ عٔ إٔ تٛٗق

ٌٸ ٌٕ ؾه ازٟ أٚ ٫ إضازٟ استُاٍ ايهصب َٔ ضداٍ طا٥ؿت٘ أٚ إض إْػإ ٜٴػؿٹٌ بؿه

َٳ ٫ستُاٍ ايهصب َٔ اٯخطٜٔ، ٖٚٛ َا  ٫ٚ ٜٓتب٘ إ٫ٓ ،ِٖ ع٢ً عكٝست٘ ٔٵَعاضؾ٘ أٚ 

ُٸٜٴ ٟٸ .(Confirmation Biasع ايتأنٝسٟ )٢ بايتشٝټػ أغاؽ ٜهٕٛ تعٌٝ ٖصا  ؾع٢ً أ

َٚٓٗا  ;ايٛاٖطؾُٓٗا  ;خكٛقّا إٔ أسٛاٍ ايطداٍ يٝػت ٜك١ٝٓٝٚ ،(19)!؟ايهػط

 ،ٚايسٚاؾع ايٓؿػ١ٝ شلِ ،ل َٔ ٚطٚف سٝاتِٗ َٚعٝؿت٫ِٚٗ ّهٔ ايتشٗك ،اـؿٞ

ٚغرلٖا َٔ ا٭َٛض اييت قس تسؾعِٗ  ،ٚإٓاؾع اييت قس تعٛز عًِٝٗ ،ٚسٝجٝات ؾٗازتِٗ

ب إٔ ٜكطٕ ايؿٗٝس ايكسض يهصب أٚ ايػٗٛ أٚ اـطأ. يصيو نإ َٔ إػتػطٳإٍ ا

عسّ ٚدٛز ْهت١ َؿذلن١ يًدطأ ٗ ايتٛاتط »ؿػ١ٝ ٗ قٛي٘ بـ ايتٛاتط باٱخباضات ا

ٚٚدٛز ْهت١  .، غ٬ف شيو ٗ اٱْاع ٚايؿتا٣ٚ اؿسغ١ٝ١ٝ عاز٠ّٚاٱخباضات اؿػٸ

إشا أخدل عؿط٠ عٔ  :ؾُج٬ّ .نبرل ٗ إبطاٍ سػابات ا٫ستُاٍ َؿذلن١ يًدطأ ي٘ أثطٷ

ؾ٬ وكٌ ايعًِ َٔ  ،ٍٚناْٛا ٗ ْكط١ ؾٝٗا ْكب ٜؿب٘ باشل٬ ،ٚدٛز اشل٬ٍ

بإٔ ايعًِ  ؾٗٓا ٜكطٸ .(20)«ٖٚصا غ٬ف َا إشا مل ٜهٔ شيو ايٓكب َٛدٛزّا ،إخباضاتِٗ

ايصٟ  ،بػبب ٚدٛز ٖصا ايٓكب ;ٌ َٔ إخباضات اؾُاع١ َٔ ا٭ؾدام٫ ٜتشكٻ
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 ;ٚعسّ عًُٓا ب٘ ،وتٌُ بػبب٘ اؾتباِٖٗ، ٚيهٓ٘ ٫ وتٌُ إٔ ٜٛدس َجٌ ٖصا ايٓكب

ٚبايتايٞ ؾكس نإ َٔ إُهٔ  ، أٚ إهاْٞ، َع أِْٗ عؿط٠ أؾداميبعسِٖ ايعَين

إٔ ٜٓطبل ع٢ً خدلِٖ َػ٢ُ إتٛاتط. ؾٌٗ ٗ ساٍ اؾٌٗ بٛدٛز ايٓهت١ إؿذلن١ 

إٔ ْكٌ ـ ٗ ضأٜٞ ـ إٕ ا٭ْػب ٖٓا  ؟!ّٝا ٜٛضخ ايعًِ أٚ ايكطعيًدطأ ٜكبض خدلِٖ سػٸ

ٕٸإٍ  بإكساض ايصٟ ّهٔ َع٘  يعًِ إ٫ٓأخباض ايطداٍ ٫ ػًب ا ْتٝذ١ َؿازٖا أ

ٚشيو يٛدٛز ا٫ستُاٍ  ;غرل اـدل ْؿػ٘ ،١ٝ أٚ عك١ًَٝٔ قشتٗا بٛغ١ًٝ سػٸ «لايتشٗك»

جملطز نِْٛٗ بؿطّا غرل  ;بٛدٛز زٚاؾع فٗٛي١ يًهصب أٚ اـطأ أٚ ا٫ؾتباٙ إػتُطٸ

ٔٸ ٚطٚف ٚ ،ٚٚثاقتِٗ ،بسضدات تتٓاغب َع عسز إددلٜٔ َعكٌَٛ. ؾٗٞ تؿٝس ايٛ

 ٚٚدٛز قطا٥ٔ ع٢ً قسقِٗ أٚ نصبِٗ.  ،ؾٗازتِٗ

ٕٸ  ضداٍ ا٭قٍٛ قس اْتبٗٛا إٍ إٔ ايهجط٠ ٗ شاتٗا ٫ تهؿٞ  َٚٔ ايططٜـ أ

 ،ٚبايتايٞ ايكطع بكش١ ْكًِٗ ،أٚ اَتٓاع٘ ،يًكٍٛ باغتشاي١ ايتٛاط٪ ع٢ً ايهصب

ٚبصيو  .ٖٚٛ ايٛثاق١ ،ٚسكٍٛ ايعًِ ٚايكطع َٓ٘، بٌ اؾذلطٛا ؾططّا آخط بايتٛاظٟ

بٓا٤ٶ ع٢ً أقٛاٍ  ،ٖٚٛ ؼكٝل أسٛاٍ ضداٍ ايتٛاتط ،ع ا٭ٍٕٚطبٻإٍ اْا سٵْهٕٛ قس عٴ

٫  ٖٚٛ َا ،ٚاستُا٫ت خط٦٘ ٚاؾتباٖ٘ ،١ٓ يًهصبٚايٓٛط ٗ زٚاؾع٘ إعًَ ،ايطداٍ

ّٸّهٔ ايتشٗك ٌٕ تا ٕ إ» :اشلازٟ ايؿهًٞ . َٚٔ شيو َا قاي٘ ايسنتٛض عبسل َٓ٘ بؿه

ع٢ً  ِٗ ع٢ً ايهصب، أٚ ايعًِ بعسّ تٛاط٦ِٗ عًٝ٘، ٫ ٜهٕٛ زي٦٬ّٝتٛاطايعًِ باَتٓاع 

ُټ ٚزٚاعٞ أخط غرل  ٭ٕ يًهصب أغبابّا ;س إددلٜٔ بايهصبقسم اـدل، ٚعسّ تع

ٕٸ ;عًٝ٘ ٪ايتٛاط ٛټٚايبػض ٗ ا٭ؾطاز ضَا هطٸ اؿبٸ ؾإ ٍ ٗ ا٭ؾطاز ايهجرل٠ إ إٍ ايتك

قشاب ٣ٖٛ ٚزعا١ٜ. ٖٚصٙ ٖٞ ايك٣ٛ ايهدل٣ إشا ناْٛا أ خكٛقّاٚ، ٪ب٬ تٛاط

ايصٜٔ تًعب أٜسِٜٗ ؼت ايػتاض ٗ فاٍ اٱع٬ّ ايعإٞ، ؾطَا تٓطل ْاع١  ،ايعا١ٕٝ

ّٕ ًع ٚاسس َٔ ايػًطات َٔ زٕٚ إٔ ٜٖط ٚاسس بإؾاض٠ٺ نجرل٠ ٗ أضدا٤ كتًؿ١ به٬

ُټ ٫ ٜهؿٞ ٗ ضؾع ايؿٓو ٪ز عًُ٘ بعسّ ايتٛاطَِٓٗ ع٢ً اٯخط. ؾُذطٸ س ٗ ايتع

ٜعين ـ ٫ٚ ٜٓشكط شيو » :ْٚكٌ ايع١َ٬ ايؿهًٞ أٜهّا قٍٛ ايؿٗٝس ايجاْٞ .«بايهصب

ٌ بٌ إعتدل ايعسز احملكِّ ـ،ع٢ً ا٭قض  ـٗ عسز خام ـ نجط٠ ايطٚا٠ إؿٝس٠ يًعًِ 

ؾكس وكٌ ٗ بعض إددلٜٔ بعؿط٠  ;ؿاقِٗ ع٢ً ايهصبٖٚٛ إساي١ ايعاز٠ اتٸ ،يًٛقـ

ٌٸ  . «بػبب قطبِٗ إٍ ٚقـ ايكسم ٚعسَ٘ ;وكٌ َا١٥ ٚقس ٫ ;ٚأق
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ٗا باط١ً طٜككس ؼسٜس عسز ٖٚصٙ ا٭قٛاٍ نًٓ» :نُا ْكٌ قٍٛ ايؿٝذ إاَكاْٞ

ٌٸ ;َعٌ َٔ إددلٜٔص ـ ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭عساز قس وكٌ ايعًِ َع٘، ٚقس ٜتدًٖ ٭ٕ ن

 .«عٓ٘، ؾ٬ ٜهٕٛ نابطّا

، ك١ ْأَٔ َعٗا َٔ عسّ ايهصباؾذلض ٚدٛز ططٜ &إ٫ إٔ ايسنتٛض ايؿهًٞ

َٳٚٵؾاَ٭» سٝح قاٍ: سِٖ ع٢ً ايهصب. ُٵٔ َع٘ َٔ عٳٍ إٔ ٜهاف إٍ ايتعطٜـ قٛيٓا: ٜ٪

عٓ٘ زٚاعٞ  ٚوطظ شيو بهجط٠ إددلٜٔ ٚٚثاقتِٗ، أٚ نٕٛ إٛنٛع َكطٚؾّا

َٚٓٗذ١ٝ ٚانش١ تتٓاغب َع  آي١ٝٺإٍ م ٚيهٓ٘ مل ٜتططٻ .(21)«ايهصب، أٚ غرل شيو

 ٝات عًِ اٱسكا٤ اؿسٜح ٚباقٞ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ اؿسٜج١. َٓٗر ٚآي

إثبات إسكا٥ٞ إٔ ايٛثٛم ايٓؿػٞ بإددلٜٔ، باٱناؾ١ إٍ إٍ ؾٓشٔ عاد١ 

ٌّ ٌٕ نجطتِٗ، زا ع ٚغ٬َت٘ َٔ ايتشٝټ ،ٚاقعٞ ع٢ً قسم ن٬َِٗ ٚقشت٘ بؿه

إثباتٺ  زيٌٝ إٍنٞ ْػتطٝع اغتدساَ٘ ندلٖإ. أٜهّا مٔ عاد١  ;ٚايِٖٛ ٚا٫ؾتباٙ

ٚاييت ٜتعاٜس  ،زٕٚ اـطأ ٚايػٗٛ ٚا٫ؾتباٙ ،ظ َٔ ايهصبع٢ً إٔ إطًٛب ٖٛ ايتشطټ

ع٢ ٚعكطْا اؿايٞ أٚ عكط استُاشلا نًُا ظاز طٍٛ ايٛاغط١ بٌ عكط ايتٛاتط إسٻ

ٌٸ ٕٸ ،ايتسٜٚٔ ع٢ً ا٭ق ايتٛاتط غرل  ٚاييت ؾٓهًت غببّا ٫عذلاض بعض ا٭قٛيٌٝ بأ

ل. أَا بايٓػب١ ٕطايبيت باغتدساّ إٓٗذ١ٝ ٜهٕٛ َػتشٌٝ ايتشٗك ٚضَا ،ٖهٔ

، ٗ َا تكسٸّأَج١ً عًٝٗا  اييت شنطتٴ ،عا٤ات اي١ٝٓٛايع١ًُٝ ؾٗٞ َٔ أدٌ تك١ٜٛ ا٫زٸ

 .ع١ٜ ايتٛاتط ٚغرلٙ َٔ ا٭خباض اي١ٝٓٛٚاييت قاَت َذًُٗا ع٢ً َٓطل ْٛطٟ ٜط٣ َٓذٸ

ٕٵ ّٕ ٖٚٛ ٚإ ُٸَٔ ا٭ٜاّ  نإ ّجٌ ٗ ٜٛ ٘ ايبؿط١ٜ َٔ َٓٗذٝات ٚٚغا٥ٌ إي١ٝ َا تٛقًت ق

ل َٔ إطتب١ ع َٔ ضدٌ ا٭قٍٛ ٗ ايعكط اؿانط إٔ ٜكّٛ بايتشٗكأْين أتٖٛق إ٫ٓ ،لؼٓك

ل اؿػٞ ٚايتذطٜيب َٔ سكٝك١ عسزٺ َٔ بايتشٗك، ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ايدلٖا١ْٝ يًتٛاتط

كتًؿ١، ثِ  كطْا اؿايٞ بأعسازٺا٭سساخ اييت تٓطبل عًٝٗا ؾطٚٙ ايتٛاتط ايٓكًٞ ٗ ع

ٞ ٚايتذطٜيب َكاض١ْ ٚاييت طابكت ايٛاقع اؿػٸ ،ٜصنط يٓا ْػب١ ا٭سساخ إتٛاتط٠ ْك٬ّ

ٌٸ ،ز يٓا عسز ايٓاقًٌهض بط٬ْ٘ َٓٗا، ٚوسَِّع َا اتٸ ساٍ َٓٗا،  ٚايبعس ايعَين ٗ ن

ٚايبعس ايعَين  ،عٝح ْكٌ إٍ ْتٝذ١ إسكا١ٝ٥ بؿإٔ ايعسز اي٬ظّ َٔ ضداٍ ايتٛاتط

ٌٕ نافٺ يًعٌُ بٓكًِٗ، ثِ  ;إٓاغب َٔ أدٌ تكًٌٝ استُاٍ ايهصب ٚاـطأ بؿه
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ٖا  ،«إتٛاتط٠»٭سساخ أٚ ايٓكٛم ايتاضى١ٝ أَ  َكاض١ْ شيو بعسز ايٓاقًٌ يهٌٛ

ٌٸٜعطٝٓا َ٪ؾِّ  سسخ َٓٗا.  طّا ع٢ً استُاٍ ايهصب ٚاـطأ ٗ ن

 

ايؿطع١ٝ ْؿأت ٗ عكٛض ناْت ايػًب١ ؾٝٗا يًعًّٛ  ِ ب٘ إٔ ايعًَّٛٔ إػًٖ

ايٓٛط١ٜ، ٚبايتايٞ مل ٜهٔ َٔ ايؿا٥ع َطايب١ ايعًُا٤ ٗ شيو ايٛقت بإثبات ْٛطٜاتِٗ 

ٚمٔ ْط٣ ايهجرل َٔ ا٫زعا٤ات ايٓٛط١ٜ تبسٟ ؾؿًٗا  ،عا٤اتِٗ ػطٜبّٝا، أَا اٯٕٚازٸ

إٔ مصض َٔ ا٭خص بتًو ايٓٛطٜات  ؾٝٓبػٞ عًٝٓا ،ايصضٜع أَاّ إٓاٖر ايع١ًُٝ ايتذطٜب١ٝ

ٚقًت ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ  ،خكٛقّا إٔ إذلتبات عًٝٗا نبرل٠ دسّاُٚات، نُػًٖ

 يكتٌ كايؿٝٗا أٚ إٖساض زَِٗ.

َا ٖٛ  ،عّا نبرلّا َٔ سٝاتٓا اي١َٝٛٝٚايصٟ ٜػتًٗو سِّ ،ؾايسٜٔ بؿهً٘ اؿايٞ

يسضد١ ٚقـ ْٛطٜات٘  ، ايٓاؽْتاز تًو ايعًّٛ ايؿطع١ٝ َُٗا ؾاعت طكٛغ٘ بٌ إ٫ٓ

يٓا بعس شيو َطايب١ ضداٍ ايسٜٔ  . أؾ٬ ولٸ«إعًّٛ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠»بأْٗا َٔ 

ل َٔ قش١ ْٛطٜاتِٗ ٚازعا٤اتِٗ قبٌ تٛدٝٗٗا ٚايتشٗك ،بتشسٜح َٓٗذٝاتِٗ ايبشج١ٝ

 س بٗا؟ُات هب ايتعبټيًٓاؽ نُػًٖ

 .ٔ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ بؿهًٗا اؿايٞع إٔ ٜٓدلٟ ايبعض يًسؾاع عطبعّا َٔ إتٖٛق

َٚٔ ثِ  ،عا٤ ا٫ختكام بايعًّٛ ايؿطع١ٝٚقس ناْت ايٛغ١ًٝ ايؿا٥ع١ يصيو ٖٞ ازٸ

ٚيهٔ َٔ غرل اي٥٬ل، ٗ ضأٜٞ، إٔ  .١ بعض ايٓٛطٜات ايع١ًُٝنطب ا٭َج١ً بعسّ قشٸ

٫ٚ ْط٣ اؾصع ٗ أعٝٓٓا. ؾهطب ا٭َج١ً ببعض  ،ْط٣ ايؿٛن١ ٗ عٕٝٛ اٯخطٜٔ

ُٻايٓٛ س يًبشط ايصٟ ْعٝـ ٗ ٚغط٘ َٔ طٜات إدتًـ سٛشلا عًُّٝا ٖٛ ػاٌٖ َتع

 ٚانتػبت ثك١ ايٓاؽ بٗا. ،َٚٓتذاتٗا اييت ؾطنت ْؿػٗا ،ايعًّٛ اؿسٜج١

ٚٸ ،ْعِ أٚ  ،نُاي٘إٍ ازٖا إٔ إٓٗر ايعًُٞ ٚقٌ ٫ ٜسعٞ ؾ٬غؿ١ ايعًّٛ أٚ ض

ٛٻإٔ إٓٗر  ٔٸض أنجطايعًُٞ اؿايٞ ٫ ّهٔ إٔ ٜتط ٖصا ا٫عذلاف باغتُطاض١ٜ  . ٚيه

ايبؿط١ٜ َٔ أدٌ  ٕعٜس َٔ اؾٗٛزأَاّ اتطٛض ايعًِ اؿسٜح ٚإٓٗر ايعًُٞ ٜؿتض اجملاٍ 

ٔٸ تطٜٛطٙ. ؾٗٛ ٫ ٌٸ ايعٝب ٜعسٚ ٗ عكطْا ٖصا نْٛ٘ أؾهٌ إٓٗذٝات إٛدٛز٠. ٚيه  ن

 ٗا تعتكس بهُاشلا.٭ْ ;اييت ٫ تطٜس َٛانب١ ٖصا ايتطٛض ،ايعٝب ٗ ايعًّٛ اي٬َٓٗذ١ٝ
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ا ْعتكس أْ٘ اؿكٝك١ بٓا٤ٶ ع٢ً عًَٛٓا ُٸع ١تبك٢ اٱؾاض٠ إٍ إٔ اؿكٝك١ َػتكًٓ

ٌٸ .اؿاي١ٝ ٘ ايسٜٔ بٓا٤ٶ ع٢ً عًَٛٓا اؿاي١ٝ. يصيو، ا ْعتكس أْٸُٸع ٚنصيو ايسٜٔ َػتك

ٛٸ شٝا٠، ض َٓٗذ١ٝ ايعًّٛ اؿٝات١ٝ نؿـ يٓا ؾُّٗا أعُل ٚأنجط ٚاقع١ٝ يًٚنُا إٔ تط

ِٕ  ;َٔ تطٛض َٓٗذ١ٝ ايعًّٛ ايس٫١ٜٝٓ بٴسٻ يو ؾهص نٞ ْتُهٔ َٔ ايٛقٍٛ إٍ ؾٗ

 ١ يًسٜٔ. أعُل ٚأنجط ٚاقعٝٸ

 

( آخط َا تٛقٌ إيٝ٘ اؾٓؼ ايبؿطٟ Scientific Methodُجٌ إٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ )

ٚتِٓٛ آيٝات تساٚشلا ٚاغتدساَٗا بٌ أؾطازٙ.  ،َٔ قٛاعس تِٓٛ غبٌ انتػاب٘ يًُعطؾ١

ؾٗٞ تتٝض يًعًُا٤ ٚايباسجٌ ٚغٛاِٖ إَها١ْٝ ايتشكل َٔ قش١ ْٛطٜات ٚػاضب 

عٝح ٫ ٜكبض ا٭خص بأقٛاٍ بعهِٗ ضّٖٓا  ،ٚاغتٓتادات ٚاغتكطا٤ات بعهِٗ ايبعض

باٯي١ٝ ٚإٓٗذ١ٝ اييت اعتُسٚا  بٌ ٜهٕٛ ضّٖٓا ،بإها١ْ ايع١ًُٝ أٚ ا٫دتُاع١ٝ شل٪٤٫

ض٠ تكّٛ صٹًٛا إيٝ٘. ٖصٙ إٓٗذ١ٝ ايتؿهٝه١ٝ اَؿا تٛقٻإٍ َعًٝٗا َٔ أدٌ ايٛقٍٛ 

ٌٕ َٔ  ;ل ايعًُٞٚتععٜع داْب ايتشٗك ،ض٥ٝؼ ع٢ً ؼٝٝس داْب اشل٣ٛ ايؿدكٞ بؿه

ؾُٓص َٓتكـ ايكطٕ ايتاغع عؿط  .(22)ز٠ نُا ْعتكسٖا١ اجملطٻؿكٝكإٍ اأدٌ ايٛقٍٛ 

تعطٞ ايٓتا٥ر  ،( ٗ ايبشٛخ ايع١ًُٝ نك١ُٝ أخ٬قObjectivity١ٝزخًت إٛنٛع١ٝ )

ٚشيو بايتٓاغب َع َكساض  ،ٗا َٔ ايتكسٜط ٚايكبٍٛايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ إها١ْ اييت تػتشٓك

 ًٛا إيٝٗا. جٌ ايصٜٔ تٛقٸع يس٣ ايباسح أٚ ايباسإٛنٛع١ٝ ٚعسّ ايتشٝټ

 

أثٓا٤ عجِٗ  ،( ٗ تعطٜؿٗا ٖٞ نطٚض٠ إٔ ٜػع٢ ايعًُاObjectivity٤إٛنٛع١ٝ )

ٌٸيًتدًٗ ،عٔ اؿكٝك١ عات ايؿدك١ٝ ٚا٭سهاّ إػبك١ ٚايهػٛٙ ايتشٝټ ل َٔ ن

ٌٕ ،(23)ايعاطؿ١ٝ َٚا ؾابٗٗا َتعُس أٚ غرل َتعُس  ٚاييت قس ؼطف ْتا٥ر عجِٗ بؿه

وتٌُ إٔ تهٕٛ كايؿ١ يًٛاقع. ؾإٛنٛع١ٝ ٖٞ ساي١ َٔ ايكطاع  ،إٍ ْتٝذ١ َع١ٓٝ
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ٌٸ عايٹِ أٚ باسح ٚبٌ خكا٥ك٘  إػتُط ٚايٛاعٞ ع٢ً إػت٣ٛ ايؿدكٞ بٌ ن

ٚاييت تػ٢ُ إْا٫ّ  ،َٔ أٖٛا٤ ٚضغبات ٚطُٛح َٚػطٜات ٚزٚاؾع ْؿػ١ٝ ،ايبؿط١ٜ

(. ٖصٙ ايتشٝعات ايؿدك١ٝ ٖٞ طبا٥ع بؿط١ٜ Personal Biases)عات ايؿدك١ٝ بايتشٝټ

٫ ّهٔ ؾكًٗا ُاَّا عٔ ايبؿط، ؾٗٞ ٫ تعتدل ْكا٥ل ع٢ً إػت٣ٛ ايؿدكٞ. 

ٕٸعا٤ات َعٝٻٚيهٓٗا تعتدل ْكا٥ل ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ، ؾعٓسَا تططح ازٸ  ١ٓ نشكا٥ل ؾإ

بعٗا باٱناؾ١ إٍ ايٛغ١ًٝ اييت اتٻ ،)َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ( ايعايٹِ ْؿػ٘ ٜكبض ع٢ً احملٓو

عات ع٢ً يصيو ؾُٔ ايهطٚضٟ ايتكًٌٝ َٔ أثط ٖصٙ ايتشٝټ .(24)تًو اؿكا٥لإٍ يًٛقٍٛ 

ٔ ايباسح ٚاييت ُٚه ،ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ، ٚشيو بايًذ٤ٛ إٍ عسز َٔ ايٛغا٥ٌ إٓٗذ١ٝ

 .َٔ إػتٜٛات عسزٺعات٘ اـاق١ َٔ ايتأثرل ع٢ً ْتا٥ذ٘ ايع١ًُٝ، ع٢ً ْؿػ٘ َٔ َٓع ؼٝټ

ٌٕنُا أْٗا ُٚه ل َٔ ٚايتشٗك ،َٛنٛعٞ ٔ ظ٤٬َٙ ايباسجٌ َٔ تكُٝٝٗا بؿه

 ع ٗ بعض ا٭سٝإ.أٚ ؼسٜس َهُٔ ايتشٝټ ،قشتٗا

ُٸ ،ٚأنجطٖا ؾٝٛعّا ،عاتأؾٗط ٖصٙ ايتشٝټٚ ع ايتأنٝسٟ ٢ بايتشٝٸٖٛ َا ٜػ

(Confirmation Bias)، زي١ اييت تجبت ٚدٗات ٚايصٟ هعٌ ايباسجٌ ٜبشجٕٛ عٔ ا٭

ٌٕ دازٸْٛطِٖ أٚ َا ٜ٪َٕٓٛ ب٘ َػبٳ ٚسٝح  .(25)١ إٓاٖه١ ي٘ٗ ا٭زٓي كّا زٕٚ ايٓٛط بؿه

ٌٸٕ اؿكٝك١ اجملطٻإ ٌٸايباسجٌ ؾإْ٘ َٔ إؿذلض، ْٛطٜٸ ز٠ ٖٞ َطًب ن ، ّا ع٢ً ا٭ق

ٌٸغعِٝٗ ٫تٸ  ،ايٛغا٥ٌ اييت تهُٔ احملاؾ١ٛ ع٢ً سٝازٜتِٗ ٚعسّ ؼٝعِٖ باع ن

 ؿؿاٚ قسض إػتطاع ع٢ً غ١َ٬ ْتا٥ذِٗ. ٚا

ٚباٱناؾ١ إٍ َٓع ايتشٝع ع٢ً إػت٣ٛ ايؿدكٞ، ؾإٕ إٛنٛع١ٝ،  ،ٖصا

ٌ ساي١ َٔ ايكطاع إػتُط ٚايٛاعٞ ع٢ً إػت٣ٛ ايعاّ بٌ نك١ُٝ أخ٬ق١ٝ، تؿٚه

إ٪غػات أٚ ا٭ؾطاز ٚإ٪غػات أٚ ا٭ؾطاز إػتًٗهٌ يًٓتا٥ر ايع١ًُٝ ٚا٭عاخ 

َعطؾ١ إٔ ٖصٙ ايٓتا٥ر إٍ إٓتذٌ شلا. ؾاؾٗات اييت تػتدسّ ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ ؼتاز 

ٔ َٔ ا٫عتُاز ٌ، بكسض اٱَهإ، ايٛاقع نُا ّهٔ قٝاغ٘، ٚشيو ست٢ تتُٖهُجِّ

ب عًٝٗا َٔ قطاضات. ُاَّا ٖهٔ، غ١َ٬ َا ٜذلتٻ ٚتهُٔ، إٍ أقك٢ سسٛ ،عًٝٗا

ٕٸ يتأنس َٔ إٔ ايطبٝب ٜكـ ي٘ ايسٚا٤ إٍ اوتاز ـ إجاٍ ع٢ً غبٌٝ ـ إطٜض  نُا أ

ٕا  ;ٚيٝؼ ايسٚا٤ ايصٟ ٜ٪َٔ ب٘ ايطبٝب ْٛطّٜا ،ل َٔ ؾاعًٝت٘ ػطٜبّٝاايصٟ مت ايتشٗك

ّٜا. َٔ ٜكاسب شيو َٔ استُاٍ أندل يًدطأ، أٚ ايسٚا٤ إػتؿٝس َٔ قٓع٘ ٚبٝع٘ َازٸ
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ُجٌ اؾٗات إػتًٗه١، ع٢ً  ٚاييت ،أدٌ شيو ؾطنت اشل٦ٝات ايكش١ٝ ٗ ايعامل

ذ١، فُٛع١ نبرل٠ َٔ ايهٛاب٘ ٌ اؾٗات إٓتٹاييت ُجِّٚؾطنات ا٭ز١ٜٚ، 

ل ظٛز٠ ا٭عاخ اييت تكّٛ بٗا َا ٜتعًٖ ّا ٗاييت تهع عًٝٗا قٝٛزّا زقٝك١ دسٸ ،ٚايكٛاٌْ

نُا اؾذلطت عًٝٗا تكسِٜ ناٌَ تؿاقٌٝ ا٭عاخ اييت قاَت بٗا ع٢ً  .ٚغ٬َتٗا

ل َٔ ؾاعًٝتٗا ٚغ٬َتٗا. باٱناؾ١ إٍ ٌ ايتشٗك٢ يًباسجٌ إػتكًٓنٞ ٜتػٓٸ ;٭ز١ٜٚا

ٟٸ ،شيو عا٤ َٓؿعت٘ أَاّ ايٓاؽ قبٌ زٚا٤ أٚ ايذلٜٚر ي٘ أٚ ازٸ ؾكس َٓعتٗا َٔ ايتػٜٛل ٭

ٚشيو نً٘ ٭ٕ يؿطنات  ;(26)١ٝل َٔ ٖصٙ ا٫زعا٤ات َٔ قبٌ ٖصٙ اشل٦ٝات ايكشٸايتشٗك

 ،س ؾاع١ًٝ ا٭ز١ٜٚ اييت تٓتذٗاْتا٥ر ع١ًُٝ ت٪ٚنإٍ َباؾط٠ ٗ ايتٛقٌ ا٭ز١ٜٚ َكًش١ 

١ ٚسٝاز١ٜ ْتا٥ر ا٭عاخ اييت تكّٛ بٗا أٚ ٚبايتايٞ ؾُٔ ايكعب اؾعّ بػ١َ٬ ٚزٓق

ٛٸ  شلا.ُ

ٜٚٓطبل ٖصا ايُٓٛشز ايتؿهٝهٞ ايعًُٞ ايسقٝل ع٢ً ايعسٜس َٔ ايع٬قات 

ٜٗسف ٗ ايٓٗا١ٜ ؿُا١ٜ  . ٖٚٛتًٗه١ شلاا٭خط٣ بٌ دٗات َٓتذ١ يًعًّٛ ٚدٗات َػ

 ،عاتٗا ايع١ًُٝ أٚ ايؿدك١ٝذ١ شلا ٚؼٝټإػتًٗهٌ شلصٙ ايعًّٛ َٔ أخطا٤ اؾٗات إٓتٹ

ِٸٚاييت قس ت٪ثِّ ٚدٛز كتدلات  ط ٗ غ١َ٬ ْتا٥ذٗا ٚسٝازٖا. َٔ أدٌ شيو أقبض َٔ إٗ

ِّق١ يًعًّٛ ٗات إٓتٹ١ ْتا٥ر اؾل َٔ قشٸ١ يًتشٗك٦ٖٝٚات ع١ًُٝ ٚعج١ٝ َػتكًٓ ذ١ ٚإػ

ِٸ .عا٤اتٗاٚازٸ طٖا َكاحل اؾٗات نُإ اغتك٬يٝتٗا ٚعسّ تأثټ نُا أقبض َٔ إٗ

ٝٸ ،إٓتذ١  نُإ عسّ تعاضض إكاحل.  :َٚٓٗا ،اتٚشيو َٔ خ٬ٍ عسز َٔ اٯي

 

( ٖٛ َؿّٗٛ Declaration of Conflict of Interestsنُإ عسّ تعاضض إكاحل )

ٌ ٗ إطاض إ٪غػات ايع١ًُٝ فُٛع١ َٔ ايهٛاب٘ ا٭خ٬ق١ٝ إزاضٟ ٚغٝاغٞ ٜؿٚه

احملاؾ١ٛ ع٢ً إٛنٛع١ٝ ٗ ايبشٛخ ايع١ًُٝ عٔ ططٜل ايتعاّ » إٍٚاٱزاض١ٜ اييت تٗسف 

ٟٸإ٪غٻ  ،تعاضض يًُكاحل يسِٜٗ ػات ايبشج١ٝ ٚباسجٝٗا بايهؿـ ايهاٌَ عٔ ٚدٛز أ

ٝٸ ٖصا ايتعاضض بٌ َكًش١  .(27)«ت اي٬ظ١َ يًتعاٌَ َع٘ أٚ تكًًٝ٘ أٚ إيػا٥٘اٚٚنع اٯي

بات ا٭َا١ْ ٚإٛنٛع١ٝ ايع١ًُٝ ايباسجٌ إاز١ٜ أٚ ا١ٕٝٓٗ أٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚبٌ َتطًٖ

ٌٕ إضازٟ أٚ ٫ إضازٟ ،ٌ غببّا َُّٗا َٔ أغباب امطاف ْتا٥ر ايبشٛخٜؿٚه مٛ  ،بؿه
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ِٸؿل َع تًايٓتا٥ر اييت تتٻ ؾٗات إٍ ابايٓػب١  و إكاحل. يصيو ؾكس أقبض َٔ إٗ

ٌٸ بتكًًٝٗا أٚ  ،ايتعاضض ٚقاضبتٗاأْٛاع  إػتًٗه١ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ايهؿـ عٔ ن

ٕٸ ،شيوإٍ ذ١ شلا. باٱناؾ١ يس٣ إ٪غػات ايع١ًُٝ إٓتٹ ،إيػا٥ٗا إعطؾ١ ايها١ًَ  ؾإ

ٌٸ ِٸساي١ بعٝٓٗ َس٣ تعاضض إكاحل إٛدٛز ٗ ن َٓع شيو ايتعاضض،  ا، ٗ ساٍ مل ٜت

ٌٸ ،ٔ اؾ١ٗ إػتًٗه١ َٔ ؼسٜس َٛقؿٗا َٓٗاٜٴُٚه َٔ ايدلٖإ  ٚشيو بكبٍٛ َػت٣ٛ أق

ٌٸ ل َٓٗا َٔ قبٌ ططفٺأٚ بإعاز٠ ايتشٗك ،عًٝٗا آخط. بٌ ٚمل ٜكتكط ٖصا ايٓٛع َٔ  َػتك

ايعسٜس َٔ  تٵعٳس غٳض إٓٗذٞ ع٢ً ايتعاضض إكًشٞ ٗ ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ، بٌ يكصٳاَؿ

ٖٚ  ،ؿٝٗا َٚػ٪ٚيٝٗاايؿطنات ايتذاض١ٜ ٚإَٓٛٛات ايػٝاغ١ٝ يتطبٝك٘ ع٢ً َٛ

َٳٚ ُٸٜتطًب عًُِٗ اتٸ ٔٵخكٛقّا  ٚشيو يهُإ إٔ تهٕٛ تًو ; ١داش بعض ايكطاضات إٗ

٫ٚ ؽسّ َكًش١ أخط٣ تتعاضض َع إكًش١  ،١ َٚٛنٛع١ٝ ٚقاٜس٠ايكطاضات َٓٗذٝٸ

إٍ ض إٓٗذٞ ٫ ٜٗسف صٳا١َٕٛٛٓ ايػٝاغ١ٝ. ٖصا ايٓٛع َٔ اَؿايعا١َ يًؿطن١ أٚ 

ٓا١ٜ إٍ بكسض َا ٜٗسف  ،٫ٚ إٛٚؿٌ إ٪ٌُٓ ،يتؿهٝو ٗ أَا١ْ ايباسجٌا

ٚؼكٝٓٗا َٔ ايتأثرلات  ،ْتا٥ذِٗ ايع١ًُٝ ٚقطاضاتِٗ اٱزاض١ٜ َٔ أْؿػِٗ ايبؿط١ٜ

ْ٘دص ايعسٜس اـاضد١ٝ عًٝٗا، ٚاييت ّهٓٗا إٔ تتٻ  َٔ ا٭ؾهاٍ. ؾبعهٗا بػٝ

ناشلساٜا ٚاشلبات ٚاؿٛاؾع ٚعطٚض ٌُٜٛ ا٭عاخ يس٣ اؾاَعات أٚ  ،ٚٚانض

اؾُع بٌ ٚٚٝؿتٌ أٚ َُٗتٌ  :َجٌ ،ٚبعهٗا أنجط تعكٝسّا ;ايؿطنات أٚ ايبٓٛى

 ٚا٭خط٣ تٓؿٝص١ٜ أٚ ػاض١ٜ أٚ غٝاغ١ٝ.  ;إسساُٖا ع١ًُٝ عج١ٝ أٚ تؿطٜع١ٝ ;َتعاضنتٌ

 

ٝٸ ٌ اـُؼ )اؿلٸٜؿٚه ُٸايؿطعٞ( يس٣ ايؿٝع١ َٛضزّا َاي ّا َٔ َٛاضز ّا َٗ

١ ػتٗا ايس١ٜٝٓ ٚسٛظتٗا ايع١ًُٝ إٔ تبك٢ َػتكًٓاغتطاعت َٔ خ٬ي٘ َ٪غٻ . ٚقسايطا٥ؿ١

ػات نُا قاَت عًٝ٘ ايهجرل َٔ إ٪غٻ .(28)َازّٜا ٚغٝاغّٝا يؿذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ

 ،أما٤ ايعامل. ٫ٚ ٜعٓٝين ٖٓا َٓاقؿ١ اؾاْب ايؿكٗٞ اـرل١ٜ ايؿٝع١ٝ ٗ ْٝع

َٓاقؿ١ ايٛطٚف  بكسض َا أْا َعينٸ ،ٚا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚدٛب زؾع اـُؼ َٔ عسَ٘

ٚٗ ْؿؼ ايٛقت اٱؾتا٤  ،ػات اييت تكّٛ باٱؾطاف ع٢ً تٓؿٝصٙايع١ًُٝ ٚإٓٗذ١ٝ يًُ٪غٻ

إش مل تكِ غايب١ٝ  ;دعٝات ايؿٝع١ٝػات إطٖٚٞ َ٪غٻ ،ل ب٘ َٔ أسهاّبٛدٛب٘ َٚا ٜتعًٖ
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ٟٸ ط يًؿكٌ بٌ صَنفٗٛز ٜٴ ٖصٙ إ٪غػات، نُا ٜٛٗط ٗ تكاضٜطِٖ ٚبٝاْاتِٗ، بأ

ٚايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ايتسضٜؼ ٚا٫دتٗاز ٚايبشح ايعًٌُٝ َٔ  ،ايسٚض ايعًُٞ يًُطدع ايسٜين

كٌٝ ايسٚض ايتٓؿٝصٟ ي٘ ٗ ؼٚ ،أدٌ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ْٚؿطٖا بٌ ايٓاؽ

ـُ ػ١ ؾٗصا ايسٚض ايعًُٞ يًُ٪غٻ .(29)ف ؾٝ٘ٚتكطٜط ٚدٛٙ ايتكطټ ،ؼ َٔ إ٪ٌَُٓٵا

ٟٸإطدع١ٝ ٜتطًٓ ِٸ ب َٓٗا أقك٢ َعاٜرل إٛنٛع١ٝ ٚاٱقطاض بٛدٛز أ  تعاضض يًُكاحل ٜت

س ب٘ ٕا ٗ شيو َٔ استُاٍ ايتأثرل ع٢ً غ١َ٬ َا ٜتعبٸ ;بٌ ٚقاٚي١ إيػا٥٘ ،انتؿاؾ٘

 .باٱناؾ١ إٍ اؿكٛم إاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ إذلتب١ عًٝ٘ ،ما٤ ايهط٠ ا٭ضن١ٝا٬ٌٕٜ ٗ أ

ٚضٚاتب  ،ػ١ إطدع١ٝ بأنًُٗا تعتُس ٗ ٌُٜٛ أْؿطتٗابُٝٓا ايٛاقع ٖٛ إٔ إ٪غٻ

بٌ ٜٚعتدل  ،ع٢ً ٖصا اـُؼ ،ْٚؿط ْتا٥ر عٛثٗا ،ٚطباع١ نتبٗا ،ط٬بٗا ٚأعها٥ٗا

ٞٸ٬ّ بإػ١ ٖجٻضأؽ ٖصٙ إ٪غٻ ٚايصٟ  ،َا ٜتعًل َكاضف اـُؼ إطًل ٗ طدع ايٛي

اٖا شات إ٪غػ١ ع٢ً ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ اييت تػتٓبطٗا ٚتتبٓٸ ٜسؾع٘ إ٪َٕٓٛ بٓا٤ٶ

ػ١ إطدع١ٝ تعتُس َايّٝا ع٢ً ْ٘ َا زاَت َ٪غٻإ :إٔ ْكٍٛ إطدع١ٝ. ٖٓا ٫ ٜػعٓا إ٫ٓ

ٕٸ ٍٕ باب أسهاّ اـُؼ ٗ ايطغا٥ٌ ا أَٛاٍ اـُؼ ؾإ يع١ًُٝ يًُذتٗسٜٔ ٫ ّهٔ عا

ٕٵ ٞ تؿػرل ايػٓا٥ِ ٗ غٛض٠ ا٭ْؿاٍ ابتسا٤ٶ َٔ تبٓٸ ،ىًٛ َٔ أٚد٘ تعاضض إكاحل أ

ٕٻ﴿ ُٴٛا َأ َٳ٢  ٚٳاعٵًَ ٝٳتٳا ٚٳاِي ٚٳيٹصٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٍٔ ٚٳيٹًطٻغٴٛ ٘ٴ  ُٴػٳ ٕٻ هللٹ خٴ ٞٵ٤ٺ َؾَأ ٔٵ ؾٳ َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٓٹ َٳا َغ

ٔٔ ايػٻبٹ ٚٳابٵ  ٌٔ ُٳػٳانٹ ٌٔٚٳاِي ٚيٝؼ خكٛم غٓا٥ِ  ،ٗا فٌُ ايؿا٥ض عٔ إ٪١ْٚبأْٸ ﴾ٝ

 ^ِٗ خكٛم أٌٖ بٝت ايطغٍَٛطٚضّا بتؿػرل شٟٚ ايكطب٢ ع٢ً أْٸ ،اؿطب

ٚاْتٗا٤ٶ بتدكٝل ايٝتا٢َ ٚإػانٌ ٚابٔ ايػبٌٝ بأٜتاَِٗ  ،ٚإٓشسضٕٚ َٔ ْػًِٗ

١ٜ يٓؿػ٘ ٗ ٖصا باٱناؾ١ إٍ إعطا٤ ايؿكٝ٘ اي٫ٛ .(30)َٚػانِٝٓٗ ٚابٔ ايػبٌٝ َِٓٗ

 ،عٔ اٱَاّ «ْا٥بّا»يهْٛ٘ ; ٚإهاب أخص إشْ٘ ٗ قطؾٗا ،ف بٗصٙ ا٭َٛاٍايتكطټ

ٚٚدٛب تكسِٜ زؾع٘ ع٢ً  ،َٚػاٚا٠ شيو بايػكب اؿطاّ ،ٚؼطِٜ تأخرل زؾع اـُؼ

ٚغرل شيو َٔ اٯضا٤ ٚايؿتا٣ٚ ، (31)َٔ أدٌ ؾطا٤ َػهٔ َج٬ّ ;خاض ايؿدكٞا٫زٸ

ٗا ْتا٥ر ع١ًُٝ ناؾؿ١ عٔ ٫ ّهٔ قبٛشلا نُا ٖٞ ع٢ً أْٸ ٚاييت ،ك١ باـُؼإتعًٚ

ُٸ َع غضٸ ،ض٠ ؾطعّااؿكٝك١ َٚعصِّ ز ايعًُٞ ا ْطاٙ َٔ تعاضض ٚاٖط بٌ ايتذطټايٓٛط ع

ستٗا. ٖٚصا ايٛٚٝؿ١ إاي١ٝ اييت تكًٖٚػ١ ع١ًُٝ ػ١ اٱؾتا٤ نُ٪غٻإطًٛب َٔ َ٪غٻ

ٟٸايتعاضض يٝؼ َتعًٚ ٫غتدساّ ٖصٙ ا٭َٛاٍ أٚ إٖساضٖا، ٫ٚ  إغا٠٤ٺ كّا بايهطٚض٠ بأ
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طّا ٚغببّا َُّٗا بايتؿهٝو بأَا١ْ ايكا٥ٌُ عًٝٗا ٚتكٛاِٖ ٚٚضعِٗ، بٌ ٜبك٢ قا٥ُا َٚ٪ثِّ

ف ٗ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٚقطؾٗا ٗ ل َٔ سػٔ ايتكطټؾطض ايتشٗكٗ ٢ ستٸ ،ع ايعًُٞيًتشٝټ

 ض٠ َٔ قبٌ إطدع. َٛاقعٗا إكطٻ

 

إٍ بعض اؾٛاْب ا٭خط٣ يتعاضض  ،ٚيٛ ع٢ً عذاي١ ،ميٓا َٔ ايتططټ٫ بٴسٻ ٖٓا 

سٝح ٫ ؽًٛ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يًُطادع َٔ باب ٗ ; إكاحل ٗ أقٌ َػأي١ ايتكًٝس

إش ٫ ّهٔ  ;ٚيٝػت ؾك١ٝٗ ،َع ايعًِ بأْ٘ قه١ٝ أقٛي١ٝ ،ٚدٛب ايتكًٝس ٚأسهاَ٘

س اجملتٗس. ؾٛدٛب تكًٝس د١ٗ َع١ٓٝ ٖٛ قه١ٝ أٚي١ٝ عك٬ّ تكًٝس اجملتٗس ٗ ٚدٛب تكًٝ

(a priori ) ٝٸ٫ بٴسٻ ّا. ٚشيو ٜٓطبل ع٢ً َٔ ا٫عتكاز بٗا قبٌ تكًٝس ٚاتٸباع ٖصٙ اؾ١ٗ عًُ

 ،ٚعسّ دٛاظ تكًٝس إٝت ابتسا٤ٶ ،ٚدٛب تكًٝس ا٭عًِ :َٔ قبٌٝ ،باقٞ أسهاّ ايتكًٝس

٢ ٜكض ٚاعتكازٙ بٗا َػبكّا، ستٸ ،ٌٝ عًٝٗاـ بايسيٚاييت َساضٖا اقتٓاع إهًٖ ،ٚغرلٖا

ٕٵ سٙ بٓا٤ٶ عًٝٗا. َٚع إٔ ا٬ٕسٜ ٗ أغًب ٚىتاض إطدع ايصٟ ٜكًٚ ،كٗاٜطبِّ ي٘ عك٬ّ أ

كاؽ ع٢ً ١٦ٖٝ َػا٥ٌ عا١َ ايٓاؽ تٴإٍ ١َ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ إٔ أسهاّ ايتكًٝس إكسٻ

 ،َجٌ باقٞ أبٛاب ايهتابَجًٗا ٗ شيو  ،ٚؾتا٣ٚ ؽًٛ َٔ ا٫غتس٫٫ت ٚايدلاٌٖ

ٚٸ  آخط يٝؼ ٖٓا َهاْ٘.  إٔ ٖصا َبشحٷ إ٫ٓ ،ي١ٝ اعتكاز١ٜبايطغِ َٔ نْٛٗا َػا٥ٌ أ

ؾهطٚض٠ ايكٓاع١ إػبك١ بٛدٛب ايتكًٝس ٫ تٓؿكٌ عٔ نطٚض٠ ايكٓاع١ إػبك١ 

ٌٕ غًِٝ، ٚبػ١َ٬ ايعًّٛ  بكسض٠ إطدع أٚ اجملتٗس ع٢ً اغتٓباٙ اؿهِ ايؿطعٞ بؿه

ٚقسضتٗا ع٢ً  ،ٚإباْٞ ايٓٛط١ٜ اييت ٜعتُس عًٝٗا عٓس اغتٓباط٘ يًشهِٚايٛغا٥ٌ 

ٟٕايهؿـ عٔ اؿهِ ايؿطعٞ، ٚبعسّ ؼٝټ َعٌ أٚ ٕكًش١ د١ٗ َع١ٓٝ،  ع إطدع يطأ

ٟٸ ٟٸ ٚبعسّ ٚدٛز أ  تعاضض يس٣ ٖصا إطدع بٌ ٚٚٝؿت٘ ايع١ًُٝ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ٚأ

قا٥ّٓا يٓؿػ٘، ساؾّٛا »ٚبايتايٞ نُإ نْٛ٘ ، سٖاكًٖؿٝص١ٜ تٚٚٝؿ١ أخط٣ َاي١ٝ أٚ تٓ

خكٛقّا إشا نإ ٚ ،قٛي٘ ×نُا ٜٓكٌ عٔ اٱَاّ ايعػهطٟ ،«يسٜٓ٘، كايؿّا شلٛاٙ

َٳ ٜؿيت يٓؿػ٘ بٗصٙ ايٛٚٝؿ١ إاي١ٝ أٚ إٓكب ايتٓؿٝصٟ. بٌ َٚٔ ايهطٚضٟ  ٔٵإطدع ٖٛ 

ؼٌٝ إيِٝٗ  ٚايصٜٔ ،«أٌٖ اـدل٠»أٜهّا نُإ عسّ ٚدٛز تعاضض يًُكاحل يس٣ 

ٚايصٟ  ،ػات إطدع١ٝ عاز٠ َػ٪ٚي١ٝ ايس٫ي١ ع٢ً اجملتٗس ا٭عًِ أٚ غرل ا٭عًِإ٪غٻ

أٌٖ اـدل٠ َٔ زاخٌ ايٛغ٘ ايعًُٞ ايؿطعٞ ٗ  ٕٸإسٝح ; هع٨ تكًٝسٙ ؾطعّا
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ٝٸ ٕٵ ،تِٗ ٜػتًُٕٛ ضٚاتبِٗ َٔ ٚن٤٬ إطادعغايب مل ٜهْٛٛا ِٖ شاتِٗ ٚن٤٬ يبعض  إ

١ إطدع ٞ قس ٫ ّهٔ نُإ سٝاز١ٜ ضأِٜٗ أٚ ؾٗازتِٗ سٍٛ أعًُٝٸٚبايتاي .إطادع

 أٚ ٜػتًُٕٛ ضٚاتبِٗ َٓ٘ أٚ َٔ ٚن٥٬٘.  ،ايصٟ ٜكبهٕٛ اـُؼ َٔ إ٪ٌَٓ بازل٘

 

ٌٕ ٖصا ايتساخٌ ايٛٚٝؿٞ بٌ ايسٚض ايعًُٞ إٍ َٓكـ  عٓسَا ْٓٛط بؿه

يٓا إٔ ْؿرل إٍ ٬ بٴسٻ ػات إطدع١ٝ ايؿٝع١ٝ ؾ)ايتؿطٜعٞ( ٚإايٞ )ايتٓؿٝصٟ( يًُ٪غٻ

ٗټ  ،ِ زٚضٖا ٚٚٚٝؿتٗا ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ػاٙ إ٪ٌَٓ بٗا ٚإٓتٌُ إيٝٗانطٚض٠ تؿ

ػات ػات. ؾتٌُٜٛ إ٪غٻنػرلٖا َٔ إ٪غٻ ،باٱناؾ١ إٍ سادتٗا ٕكازض ايتٌُٜٛ

َٸ ;٠ أقٓافايع١ًُٝ ٗ ا٭غًب ٫ ىطز عٔ عسٸ َع٢ٓ إٔ تكسّ  ،ٌُٜٛ ػاضٟ اؾٗٛ إ

ٛٻ ،أٚ ٌُٜٛ غٝاغٞ ;ػ١ إْتادٗا أٚ خسَاتٗا ٚتكبض مثٓٗاإ٪غٻ ٍ َٔ قبٌ َع٢ٓ إٔ ُ

ٛع١ٝ َٔ عات ايٖطٜكّٛ ع٢ً ايتدلټ ،أٚ ٌُٜٛ خرلٟ ;سه١َٛ أٚ ١ََٛٛٓ غٝاغ١ٝ َع١ٓٝ

ٚيػٓا ٖٓا  أٚ ٌُٜٛ نطٜيب ٜكّٛ ع٢ً ايهطا٥ب ٚايطغّٛ اٱيعا١َٝ. ;إػتؿٝسٜٔ ٚغرلِٖ

ٌٸٗ َعطض ايتؿكٌٝ ٗ ِّٖ ٌٸ ،ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭ْٛاع عات ٚعٝٛب ن ٚاسس٠ َٓٗا  ؾًه

ٔٸؼٝټ ػات ايس١ٜٝٓ ايؿٝع١ٝ تعتُس ايٛاقع ا٬ٕسٜ ٖٛ إٔ إ٪غٻ عاتٗا ٚتعاضنٗا. ٚيه

ٌٕ ٬ّ باشلبات ٖجٻ ،ايتٌُٜٛ اـرلٟ :ُٖٚا ،أغاؽ ع٢ً ايٓٛعٌ ا٭خرلٜٔ بؿه

ـُٖجٻ ،ٌٜ ايهطٜيبٚايتُٛ ;ٚايكسقات ؼ. ٚإشا تػانٝٓا عٔ َػأي١ تعاضض ُٵ٬ّ با

لس إٔ ؾطض  ،ّا َٔ عسَ٘إكاحل ٗ ؾتا٣ٚ اـُؼ، ٚعٔ نٕٛ اـُؼ أَطّا إشلٝٸ

ٟٸضغّٛ أٚ نطا٥ب َعٝٻ  ٖٛ ،َٔ أدٌ خس١َ أعها٤ اؾُاع١ ;ْاع١ ١ٓ ع٢ً أعها٤ أ

شا نإ ا٫ْتُا٤ شلصٙ خكٛقّا إٚ ،ٚغرل َػتٓهط أٚ َػتٗذٔ ،أَط ؾا٥ع يس٣ ايبؿط

ـ عٔ زؾع ايطغّٛ. أَا إشا نإ ٚايتٛٗق ،ٜٚػٌٗ بصيو ا٫ْؿكاٍ عٓٗا ،عّٝاٛٵاؾُاع١ َط

ٛٸ أٚ نإ َٔ ايكعب اـطٚز  ،٠ ادتُاع١ٝ أٚ غٝاغ١ٖٝصا ا٫ْتُا٤ َؿطٚنّا بك

ٟٸ ;ٚا٫ْؿكاٍ عٓ٘  ،١ؾكس ْؿأت بعض ايكٛاعس يتِٓٛٝ ايهطا٥ب اٱيعاَٝٸ، غبب ٭

 ،ٚايؿؿاؾ١ٝ ،َبسأ ايطقاب١ ايؿعب١ٝ :َٚٓٗا ،ػاضب ا٭َِ ا٭خط٣ دسٚاٖا ٚاييت أثبتت

 ،(No Taxation without Representation) «٫ نطٜب١ ب٬ ُجٌٝ»ًٗا ؾعاض ٚاييت ّجِّ

ؾعٌ  ٚشيو نطزٸ ،ٚايصٟ ضٴؾٹع ٗ َٓتكـ ايكطٕ ايجأَ عؿط ٗ إػتعُطات ايدلٜطا١ْٝ
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زٕٚ إٔ  ،إ ٖصٙ إػتعُطاتدسٜس٠ ع٢ً غٓهع٢ً ؾطض إًو ايدلٜطاْٞ يهطا٥ب 

َٳ ٖٚٛ  ،ًِٗ ٗ ايدلٕإ ايدلٜطاْٞ إػ٪ٍٚ قاّْْٛا عٔ ؾطض ايهطا٥بّجِّ ٔٵٜهٕٛ شلِ 

(. ٚقس Bill of Rights 1689ايصٟ ٜهُٓ٘ قإْٛ اؿكٛم ايدلٜطاْٞ ٗ شيو ايٛقت ) اؿلٸ

َا ٫ »بكٛي٘:  (John Hampden)عبٻط عٔ ٖصا ايؿعاض ايػٝاغٞ ايدلٜطاْٞ دٕٛ ٖاَبسٕ 

سٝح  ;«ٗ ضؾه٘ يًُطايب١ ب٘ ؾإٕ يًُٛاطٔ اٱلًٝعٟ اؿلٸ ًّو إًو اٱلًٝعٟ اؿلٸ

ًٞ ايؿعب تكّٛ بعسزٺ نبرل َٔ إٗاّ ٕ ايطقاب١ ايدلٕا١ْٝ ع٢ً اؿه١َٛ َٔ قبٌ ٖجِّإ

١ ل َٔ اؿاد١ ايؿع١ًٝ يؿطض ايهطا٥ب، ٚعسائَ أدٌ ايتشٗك ;ايطقاب١ٝ ا٭غاغ١ٝ

َٚٔ أدٌ  ،ٚيٝؼ ـس١َ ايطبك١ اؿان١ُ ،ٗا َٛد١ٗ ؾع٬ّ ـس١َ ايؿعبتٛظٜعٗا، ٚأْٸ

س ٚايتأٗن، ؼسٜس َكساضٖا عػب ساد١ ايؿعب ٚايب٬ز يصيو، ٚايطقاب١ ع٢ً قطؾٗا

ٟٸ نطا٥ب  َٔ عسّ إٖساضٖا. ٖصا باٱناؾ١ إٍ ٚنع ايكٛاٌْ اييت تِٓٛ ؾطض أ

٫ٚ تٴؿطض  ،طض ٭دٌ َكًش١ ٚانش١ ٚقسز٠ٗا تؿس َٔ نْٛٗا نًٓدسٜس٠، ٚايتأٗن

 باغِ ايٛادب ايؿطعٞ أٚ ايكاْْٛٞ ؾك٘. 

 

َٚٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ع٬ق١ إٓؿع١ إتبازي١ بٌ  ;٘أعتكس أْٸأْا ٗ اـتاّ 

 ،ػات ايس١ٜٝٓإ٪غٻٚ ،ه١ يًؿتا٣ٚ ايؿطع١ٝبكؿتِٗ اؾ١ٗ إػتًٗٹ ،ايؿٝع١ ٞؿَهًٖ

ذ١ شلا ٚإػتؿٝس٠ َٓٗا، ٗ َػت٣ٛ َؿاب٘ ٕػتٛاٖا اؿايٞ َٔ بكؿتٗا اؾٗات إٓتٹ

ٛټ ػاتٞ ٗ ٍ ع٢ً ايكعٝس ايؿدكٞ ٚإ٪غٻايجك١ ٚا٫عتُاز١ٜ ؾُٔ ايٛادب سسٚخ ؼ

ٚنع أنجط تٓاغبّا َع اؾذلاطات إٓٗر إٍ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ  ;ػات إطدع١َٝ٪غٻ

ٚٚنع  ،ٛنٛع١ٝ ايع١ًُٝٚشيو بتشكٝل إعٜس َٔ إ ،ضصٹايعًُٞ ايتؿهٝهٞ اَؿ

ٚإيػا٤ ايتعاضض  ،عدٌ إبعاز ايباسجٌ ٗ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ عٔ ايتشٝټأاٯيٝات اي٬ظ١َ َٔ 

ٗ إكاحل يسِٜٗ قسض اٱَهإ. ٚست٢ شيو ايٛقت ؾإٕ ٖصا إكساض ايهبرل ايٛاٖط 

ب َٓا أخص ؾتاٚاِٖ ٗ َٛنٛعٞ ػات إطدع١ٝ ٜتطًَٖٔ تعاضض إكاحل يس٣ َ٪غٻ

ِٸ ،نبرل َٔ اؿصض ٕضسٵكًٝس ٚاـُؼ بايصات بَكايت ؼكٝل إعٜس َٔ  ٚشيو إٍ إٔ ٜت

ٚايؿكٌ بٌ َٗاّ ايؿت٣ٛ ٚايبشح ايعًُٞ ٚٚٚٝؿ١ ؼكٌٝ أَٛاٍ اؿكٛم  ،ايؿؿاؾ١ٝ

  ايؿطع١ٝ ٚقطؾٗا.
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 احلذية الذاتية لبٍاء العكالء

 ودورِا يف عمي أصوه الفكْ
 

 

 ؾهجرلّا .١ إعٍُٛ بٗا ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ب٬ َٓاظعغرل٠ ايعك٤٬ َٔ ا٭زٓي تعسٸ

ع٢ً غرل٠  ٞؾكٗ َا ٜعتُس ايؿكٝ٘ ٗ إثبات أقٌ َٔ ا٭قٍٛ أٚ قاعس٠ أٚ سهِ

سذ١ٝ ايػرل٠  ٔعاؿسٜح ٗ غٗبٛا أايعك٤٬. يصيو ٚدسْا ا٭قٛيٌٝ ٚايؿكٗا٤ قس 

ٚتؿدٝل َٛنٛعٗا َٚػا٥ًٗا. بٌ  ،ٚعًُٛا ع٢ً تعطٜؿٗا ،ايعك١ٝ٥٬ أٚ عسّ سذٝتٗا

سٝح قاَٛا بتِٓٛٝ َباسح َػتك١ً ٗ  ،شٖب بعض ا٭قٛيٌٝ إٍ أبعس َٔ شيو

ٛټبٝٻ ،ا٭قٍٛ خاق١ َباسح ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٚؾكًٛا  ،ض١ٜ شلآٛا ؾٝٗا إباز٨ ايتك

 اييت تتُٝع ؾٝٗا عٔ اؿهِ ايعكًٞ ٚاؿهِ ايعطٗ. ٚاؾٛاْب  ،ٗ سذٝتٗا

ٚإؿٗٛض إٔ سذ١ٝ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ تكـ عٓس تأٜٝس أٚ عسّ ضزع ايؿاضع عٓٗا. 

يصيو  .يبعسٖا عٔ ظَٔ ايؿاضع ;ث١ أَاّ إعه١ًٚبٗصا ايًشاٚ تهٕٛ ايػرل٠ إػتشسٳ

ٟٸ ٘٭ْٸ ;ٚدسْا أغًب ايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ بعسّ سذٝتٗا ؾهٌ إثبات إَها٤  ٫ ّهٓٓا بأ

 نبرل إثبات عسّ ضزع ايؿاضع عٓٗا.  ـٺضغِ إٔ ايبعض ساٍٚ بتهًٗ ،ايؿاضع شلا

يٓكٌ  ;تبٌٝ ايع٬ق١ بٌ ايعكٌ ايعًُٞ ٚبٓا٤ ايعك٤٬إٍ ٓا ٗ ٖصا إكاٍ ٝٚغع

ٚبتعبرل  ،١ يًعكٌ ايعًُٞإٍ إثبات ضدٛع ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ إٍ ا٭سهاّ ا٫نططاضٜٸ

ط، ناؾؿٌ عٔ َس٣ تٗاؾت ايؿكٗا٤ ٝٳؿذ١ٝ ايصات١ٝ شلصٙ ايػِّإثبات ا :أقٛيٞ

                                           



• 

 االجتهاد والتجديد 

٠ ع٢ً سسٚز سٝح ٚقؿٛا أنجط َٔ َطٸ ;ٚا٭قٛيٌٝ ٗ ؼًًِٝٗ يًػرل ايعك١ٝ٥٬

قايٛا بعسّ  ،ٓٗا ٗ إكاٍٚيػؿًتِٗ عٔ إػأي١ اييت غٓبِّ ;يهِٓٗ ،ايكٍٛ بعك٥٬ٝتٗا

ٌٸ ،باٱَها٤ ×تكطٜط إعكّٛإٍ ٚبايتايٞ استٝادٗا  ،ناؾؿٝتٗا بعسّ  أٚ ٫ أق

 ايطزع عٓٗا. 

 

 أِٖ اٯثاض ٗ: تهُٔ 

ح ايؿكٗا٤ أْٗا شات ٕ َعِٛ َػا٥ٌ عًِ ا٭قٍٛ ٚقٛاعس ايؿك٘ اييت قطٻإـ 1

قٍٛ َب٢ٓ عك٥٬ٞ تٓسضز نُٔ ظَط٠ َػا٥ٌ ايتشًٌٝ ايعكًٞ، سٝح غتٓكٌ ا٭

ٛٸ .ٟ إٍ عًِ عكًٞسٚايكٛاعس َٔ عًِ تعبټ ض ٚتػٝرل عِٛٝ ٗ فاٍ ايؿك٘ ٖٚصا تط

 ٚا٭قٍٛ. 

إٕ ؼًٌٝ ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ػعٌ ايؿكٝ٘ ٜهؿـ ايطٚاب٘ ـ 2

ٔ َٔ َعطؾ١ نٝؿ١ٝ تأثرلٖا ٗ ؼًٌٝ َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايطٚاب٘ ٜتُٖه ،إٓطك١ٝ بٝٓٗا

ٖٓ ،َػا٥ٌ أخط٣ اط١ بتأثرلٖا ٗ أقٍٛ ا ٜعطٝ٘ ايكسض٠ ٚاٱسَٚكساض تسخًٗا ؾٝٗا، 

ٚاسس٠ قس تطتب٘ بأنجط َٔ  إٕ َػأي١ّ :بعباض٠ أٚغعٚٚقٛاعس ؾك١ٝٗ أخط٣ كتًؿ١. 

ب٘، ٚإشا اغتطاع ايؿكٝ٘ إٔ ػٳط ٗ نٌ ٚاسس َعٚت٪ثِّ ،ٚأنجط َٔ أقٌ ،قاعس٠

ٕٸسٵٜٴ تأثرل تًو ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ٗ  ضى ا٫ضتباٙ بٌ ْؿؼ ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ ؾإ

ٌٕإػأي١ ايؿطض غٝ ٟٸ ٛٗط ي٘ بؿه  ٚٚانض.  قٛ

إشا مت إضداعٗا إٍ ايعكٌ ـ ع٢ً ؾطض ٚدٛزٖا ـ ط دسٜس٠ ايٛٗٛض ٝٳـ إٕ ايػ3ِّ

نُا أْ٘ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى  ،×إٍ تكطٜط إعكّٛ ايعًُٞ غتهٕٛ ٗ غرل ساد١ٺ

 َٔ قصٚض أَاّ سساثتٗا. 

طؾ١ َٔ ايبٝاْات ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ إؿ ـ ٚؾل ٖصا ا٭غاؽ غتكبض ايهجرلٴ4

ٓٛط إيٝٗا ٚؾل إب٢ٓ بعس إٔ نإ ٜٴ ،١ إضؾاز١ّٜع٢ً َػا٥ٌ أقٛي١ٝ ٚقٛاعس ؾكٗٝٸ

 ١. ٗا أَٛض َٛيٜٛٸإؿٗٛض ع٢ً أْٸ

 

ٌٸ ٚمٔ  .تكسٜط دا٤ ايعكٌ ايعًُٞ ٗ ايتعطٜـ ا٫قط٬سٞ ع٢ً َعٌٓٝ ٗ أق
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 ست٢ ٜتعٌ إككٛز.  ;ض شلُا باختكاضٖٓا غٓتعطٻ

ٕٸإؿٗٛض ايتعطٜـ  ;عًُٞ :ايعكٌ بًشاٚ ْٛع إسضنات ٜٓكػِ إٍ : ٜط٣ أ

أَا إشا ناْت ي٘  ;ْٚٛطٟ. ؾإشا مل ٜهٔ يًُسضى ايعكًٞ ؾأ١ْٝ ايعٌُ ؾٗٛ ايٓٛطٟ

ٕٸ .تًو ايؿأ١ْٝ ؾٗٛ ايعًُٞ بُٝٓا  ،ٖٛ إزضاى ْٛطٟ «اهلل ٚاسس» ٚبٗصا ؾإزضاى أ

ٝٸ ّاغٛف ٜهٕٛ َسضن «ايًِٛ قبٝض»إزضاى إٔ  ِٸ ايتعاطٞ َع  ٘يٛاٖط أْٸٚا ّا.عًُ ٜت

ل اؾاْب بٌ ٖٞ تؿدٸ ،َسضنات ايعكٌ ايٓٛطٟ ٗ َعِٛ إٛاضز بٛاغط١ ايعٌُ

ؾٗصا ٜعٌُ ع٢ً تػٝرل  .ا٫عتكاز بٛسسا١ْٝ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ :ايػًٛنٞ، ْٛرل

٘ ايؿهطٟ ٚايػًٛنٞ يًذُاع١ ٚيًؿطز. أَا ٚسسا١ْٝ اهلل ؾٗٞ َػاض ايؿهط ٚايتٛدټ

ب ع٢ً اؿه١ُ ٚإعك٫ٛت ايٓٛط١ٜ. ٖٚصا ػٳشٵقاب١ً يًعٌُ، بٌ ٖٞ تٴٗ شاتٗا غرل 

 ايتعطٜـ ٖٛ َب٢ٓ ٖصا إكاٍ ٗ ايعكٌ ايعًُٞ. 

ؾرل٣ إٔ ايعكٌ ايٓٛطٟ ٜؿٌُ ْٝع َا ٜسضن٘  أَا ايتعطٜـ غرل إؿٗٛض

 «ايًِٛ قبٝض» :ؾايكهاٜا ْٛرل صاي .نُا ٜؿٌُ ْٝع ايؿ٪ٕٚ ايع١ًُٝ ،اٱْػإ

ٛٸ .ٜؿًُٗا ايعكٌ ايٓٛطٟيصيو  ،ٜسضنٗا ٠ احملؿع٠ إٍ اـرل ٚايك٬ح ٜٚطًل ع٢ً ايك

ٚإِا ٖٛ فطز  ،ٚع٢ً ٖصا ؾايعكٌ ايعًُٞ يٝؼ َٔ غٓذ اٱزضاى .ايعكٌ ايعًُٞ

ٛٸ  ٠ احملؿع٠ إٍ ايؿعٌ. ايك

 

َعٝاض عك١ًٝ ايكهاٜا بًشاٚ قاب١ًٝ إقا١َ ايسيٌٝ ٜهٕٛ ٗ ٖصا إكاٍ 

َٔ ٖٓا ٫ ؾطم بٌ إٔ تهٕٛ َٔ غٓذ ا٫عتباضٜات أٚ َٔ غٓذ ٚ .ْٞ ٗ إثباتٗاايدلٖا

ٕٸايتهٜٛٓٝات، ستٸ ٕٸ ،«ا٭نٌ»قه١ٝ َجٌ  ٢ أ إ٫ أْٗا بًشاٚ  ّا،شلا َٓؿأ غطٜعٜٸ َع أ

٭ٕ ايعكٌ َٔ خ٬ٍ إزضان٘ يهطٚض٠ ايتػص١ٜ ٗ  ;عك١ًّٝ قاب١ًٝ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا تعسٸ

ٛٸ  «اعتكاٍ إًّٛٛ»نصيو ضغِ نٕٛ قه١ٝ ٚ .ا اؿهِأٚدس ٖص سؿٜ ايبكا٤ ٚايُٓ

 ;َٔ ٚنعٗا ٗ خا١ْ ايكهاٜا ايعك١ًٝ َاْعّا ؾٗصا ٫ ٜعسٸ ،شات َٓؿأ ؾعٛضٟ ْٚؿػٞ

ٚيٝؼ إًّٛٛ. ٖٚهصا نٌ  ،ًِٚ ايٛامل ع٢ً٭ٕ ايعكٌ إِا ٜػتكبض ايػهٛت 

عتباض١ٜ أٚ اٚغٛا٤ ناْت  ،غطٜعٟ أٚ عاطؿٞ أغٛا٤ ناْت شات َٓؿ ،قه١ٝ

زاَت شلا ايكاب١ًٝ ٗ إقا١َ ايسيٌٝ ٚايدلٖإ ٗ إثباتٗا ؾٗٞ تسخٌ نُٔ  َا ،١ٜٝٓتهٛ
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 عتباض ٕٓؿ٦ٗا. ا٫ٚ  ،ايكهاٜا ايعك١ًٝ

 

ٚتهطاض اؿطن١ مٛ اجملتُع أٚ  ،تهطاض اؿطن١ مٛ ايؿطز ٜٛيس ايعاز٠

ٚا٫دتُاع  ،عطف ٖٛ عاز٠ اجملتُعاي :ٚبعباض٠ أخط٣ .فطٵاجملُٛع١ ايبؿط١ٜ ىًل ايعٴ

عٓس  إٍ ايعازات إكبٛي١ عًُّٝا ،ايباز١ٜ ٚايكط١ٜ :َجٌ ٚسس٠ داَع١َٔ أقػط  ٜبسأ

دطت ايعاز٠ عٓس بعض ايكط٣ إٔ ٜهعٛا ع٢ً ضأؽ ايعطٚؽ  :ْٝع بين ايبؿط. َج٬ّ

ٌٸ ٚؾاسّا سٝح تبازيٖٛا  ;ايعامل أٓط، ِٖٚ ّاضغٕٛ ٖصٙ ايعاز٠ ٗ َكابٌ ن

ايصٟ ٜؿٌُ ْٝع  (،ف ايعاّطٵايعٴ)أٚ غدل ايجك١. ٜٚطًل ع٢ً ٖصا  ،ايه٬ّ بٛاٖط

َٔ ٖصا  ٚاْط٬قّا .ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ،ايٓاؽ ع٢ً اخت٬ف عازاتِٗ ٚاعتكازاتِٗ

ٕٸ ايتعطٜـ ؾ ّٷطٵع٬ق١ ايعٴإ ضغِ إٔ  ،ٚخكٛم َطًل ف بايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٖٞ عُٛ

 .آخط غرل ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ؾ٤ٞب٘ ل ٜٚطاز طًَايعطف ٗ اٱط٬م ا٫قط٬سٞ ٜٴ

ٕٸ  أسهاَّا ،ٚايعطف غرل ايعاّ ;طؾٌ: ايعطف ايعاّيه٬ ايعٴ ٖٚصا ايتُاٜع بػبب أ

ٚيٝؼ  ،ف ٚبٓا٤ ايعك٤٬ َػأيتٌ اثٓتٌطٵايعٴ ٚع٢ً ٖصا ؾ٬ َاْع َٔ عسٸ .كتًؿ١

 َػأي١ ٚاسس٠. 

٘ قسٚض ٚقس عطف ايػٝس قُس تكٞ اؿهِٝ غرل٠ ايعك٤٬ قا٬ّ٥: ٜطاز ب

، ٜٚتػإٚٚ ٗ قسٚضِٖ عٔ تًكا٥ّٝا قسٚضّا ،ايعك٤٬ عٔ غًٛى َعٌ ػاٙ ٚاقع١ َا

ٗ ثكاؾتِٗ َٚعطؾتِٗ،  ٗ أظَٓتِٗ ٚأَهٓتِٗ، ٚتؿاٚتٺ ٖصا ايػًٛى ع٢ً اخت٬فٺ

عٔ ا٭خص  َٓٗا: قسٚض ايعك٤٬ ْٝعّا ،ٚأَجًت٘ نجرل٠ .ز ٗ مًِٗ ٚأزٜاِْٗٚتعسټ

ُٸٌ بعهِٗ ٝټبٛٛاٖط ايه٬ّ، ٚعسّ ايتك س بايٓكٛم ايكطع١ٝ َٓ٘، ع٢ً مٛ و

  .(1)«ب٘ عًٝ٘ يٛاظّ ٚاٖط ن٬َ٘، ٚوترٸ بعهّا

نٛا يبٓا٤ ايعك٤٬ بايبشح ٚايتعطٜـ نُٔ ضغِ إٔ َعِٛ ا٭قٛيٌٝ مل ٜتعطٻٚ

ٔٸعح خامٸ هعًٓا مهِ  ،ٚبٝإ يٛاظَٗا ،اغتعُا٫تٗا ٗ َباسح ا٭قٍٛ ، يه

 .خكٛقٗاٗ ػٝس اؿهِٝ ؿاقِٗ ع٢ً َا قاي٘ اياتٸب

ٍٸ ،إعاقط يًػٝس اؿهِٝ ،طؾايؿٝذ إٖٛؿ ع٢ً سذ١ٝ  سٌ أضاز إٔ ٜػتس

ب اغتكطاض ٜٵايصٟ ٫ ٜعذلٜ٘ ايطٻ ْ٘ َٔ إعًّٛ قطعّاإخدل ايٛاسس ببٓا٤ ايعك٤٬ قاٍ: 
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ع٢ً  ،ع٢ً اخت٬ف َؿاضبِٗ ٚأشٚاقِٗ ،ؿام غرلتِٗ ايع١ًُٝٚاتٸ ،ّابٓا٤ ايعك٤٬ ططٸ

َٳا٭خص غ ٚع٢ً  ،ٜٚإَٔٓٛ نصب٘ ،ٜٚط٦ُٕٓٛ إٍ قسق٘ ،ٜجكٕٛ بكٛي٘ ٔٵدل 

٢ ٗ ٖٚصٙ ايػرل٠ ايع١ًُٝ داض١ٜ ستٸ .اعتُازِٖ ٗ تبًٝؼ َكاقسِٖ ع٢ً ايجكات

  .(2)«ا٭ٚاَط ايكازض٠ َٔ ًَٛنِٗ ٚسهاَِٗ ٚشٟٚ ا٭َط َِٓٗ

ٜأخص  ،ٗ اغتس٫ي٘ ع٢ً أقاي١ ايكش١ ،&اـُٝين نصيو ٚدسْا اٱَاّ

سٝح قاٍ: ٚايسيٌٝ عًٝ٘  ،٫ ٜكبٌ اـطّ ٚايصٟ ٜعتدلٙ زي٬ّٝ ،ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞبسيٌٝ 

 ،خاق١ َٔ غرل اختكاقٗا بطا٥ؿ١ٺ ،ٖٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ٚايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ايكطع١ٝ

بٗا بٌ ايٓاؽ  َع٫ُّٛ ،ٚنايعٌُ غدل ايجك١ ،نكاعس٠ ايٝس ،نإػًٌُ...

 ،ٛا ٜعًُٕٛ بٗا نػا٥ط طبكات ايٓاؽٚإػًُٕٛ ناْ. َٓتشًِٝٗ بايسٜاْات ٚغرلِٖ

ٍ ٖصا ا٭َط ايعك٥٬ٞ ايجابت إٗا ٜطدع نًٓ ،َٔ ايؿطع... َٔ غرل اْتٛاض ٚضٚز ؾ٤ٞٺ

  .(3)«ٶادسٸ ٖٚصا ٚانضٷ .يس٣ ْٝع ايعك٤٬

ْ٘ إشا مل إ :ٚاغتس٫ي٘ بايكٍٛ ،ن٬َ٘ عٔ إط٬م بٓا٤ ايعك٤٬ٖٛ نصيو 

ٕٸ ٚغٝؿكس  ،ض يًدًٌاّ اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ غٝتعطٻْٛ ٜعتدل دطٜإ ا٭َاضات ايعك١ٝ٥٬ ؾإ

 ٖٚٛ ايه٬ّ ايصٟ ٜهؿـ سلٛي١ٝ ٚع١َُٝٛ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ.  .تٛاظْ٘

ٕٸ ٜسٚض سٍٛ ايبشح  كاٍعجٓا ٗ ٖصا إ ْٚهاز ٫ متاز إٍ ايتصنرل بأ

ؾٓشٔ ئ ْٓٛط إٍ إٓاقؿات ٚايتعاضٜـ ايًػ١ٜٛ  يصا .ايط٥ٝؼ ٗ سذ١ٝ بٓا٤ ايعك٤٬

٭ْٗا إشا  ;، غطنٓا َٔ شيو ايعطٚز إٍ إثبات سلٛي١ٝ ٚع١َُٝٛ ٖصا ايبٓا٤ٚايًؿ١ٝٛ

 ثبتت ؾٗٞ يٛاظّ تؿطض ايعسٍٚ عٔ ايكٍٛ إؿٗٛض ؾٝٗا. 

 

سٝح ٜهٕٛ  ،×ـ ايتكػِٝ ا٭ٍٚ بًشاٚ نٕٛ ايػرل٠ َعاقط٠ يًُعك1ّٛ

َٸ ؾًٝػت  ×دا٤ت بعس إعكّٛٚأَا سٌ  .عٓٗا ّاشلا أٚ ضازع ا َٛاؾكّاتكطٜط اٱَاّ إ

ؾٗٞ تكػِ بٗصا  .سٛشلا ×عٔ تكطٜط إعكّٛ ؾ٬ ْعًِ ؾ٦ّٝا ،بصيو َعاقط٠ ي٘

 ث١. َٚػتشسٳ ;َعاقط٠ :ايًشاٚ إٍ

أٚ َا  ،ؾٌٗ تطدع إٍ ايهطٚضٜات .إٍ َٛنٛعٗا ـ ايتكػِٝ ايجاْٞ ْاٚطٷ2

ٛاظّ غ١َ٬ أّ أْٗا تٓٛط إٍ ي ،نٛٛاٖط ايه٬ّ ،ٜكطًض عًٝ٘ بايبسٜٗٝات يًشٝا٠
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ٚانططاض١ٜ اختٝاض١ٜ  ;انططاض١ٜ أٚي١ٝ :ؾتكػِ إٍ ،نايتأٌَ ،ٚأَٔ اؿٝا٠

 ٚتٛنٝض ٖصا ايتكػِٝ:  ؟)ثا١ْٜٛ(

نا٭نٌ  ،ْػإ(ٖٓاى بعض ا٭َٛض نطٚض١ٜ ٗ سؿٜ بكا٤ ايٓٛع )اٱ

 ،ٚقاعس٠ ايٝس ،ٚايعٌُ غدل ايجك١ ،نشذ١ٝ ايٛٛاٖط ،ٖٚٓاى أَٛض أخط٣ ;ٚايؿطب

ٗ بكا٤  سٝح ٜهٕٛ نطٚضّٜا ،عٓٛإ أقٌ أٚ قاعس٠ ؾك١ٝٗ ٚنٌ َا ٜسخٌ ٗ

ايتأٌَ، اشلٛاتـ ايجابت١  :َجٌ ،نصيو ٖٓاى أَٛض .اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ

ٛٸ ِّٚاحملُٛي١ )اؾ  عسٸت ،ض٠اٍ(، ضنٛب ايطا٥طات ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ إتط

يهٔ  .تُاعٞ يًشٝا٠َػت٣ٛ ايػكـ ا٫د ٚضؾع ،يتهاٌَ اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ ١ّنطٚضٜٸ

ٌٸ  ِ ا٭ٚيٜٛات. ؽتًـ عٔ اٯخط ٗ غًٖ ضتب١ّ نٌ ٚاسس َٔ ٖصٙ ايهطٚضٜات وت

إٍ اشلاتـ،  ؾاٱْػإ َٔ د١ٗ سؿٜ اؿٝا٠ ٚز١َّٛ ايبكا٤ يٝؼ ٗ ساد١ٺ

ٔٵ .ط بٌ إٔ ٜكبٌ ب٘ أٚ ٫ ٜكبٌ ب٘ؾٗٛ كٝٻ ٛٸ يه ض يهٞ ىطٛ خط٠ٛ مٛ ايتط

ٗ ٚ ،ٗ ايعٌُ ،١َإهاْٝعَات اؾسٜس٠ يًشٝا٠ إتكسِّخص بٞ وتاز إٍ ا٭ٚايذلٓق

٫ ّهٓ٘ ا٫غتػٓا٤ عٔ اشلاتـ، ؾٗٛ هس  :ؾُج٬ّ .ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝٚ ،ايبٝت

ٝٸ ْؿػ٘ َهططّا ٚا٭َط ٜؿب٘ ايٛن٤ٛ  .بسْٚٗا ٫ ّهٔ إؿٞ قسَّا ،اتشلصٙ اٯي

ٔٵ، ي١ يٝػت نطٚض١ّٜيك٠٬، ؾايك٠٬ إػتشبٸإٍ ابايٓػب١  ض ؾدل إشا قطٻ ه

ٟٸ .ي٘ َٔ ايٛن٬٤ٛ بٴسٻ تٝإ بك٠٬ ايٓٛاؾٌ ؾاٱ ١ًَ ٚقّٛ إشا اختاض  ؾاٱْػإ ٗ أ

ٛټ  اض ٚايعٝـ ٗ ْؿؼ َػت٣ٛ ايعامل اؾسٜس ٫ اغتػٓا٤ ي٘ عٔ ايتهٓٛيٛدٝايتط

ٕ ٖصا إػت٣ٛ َٔ إسٝح . ٚؾايهطٚض٠ بٗصا ايًشاٚ تؿطض اغتدساَٗا .اؿسٜج١

ٕٸاٱاؿٝا٠ قس أٚدسٙ  ٖٹ ثبات ٖصٙ ايػرل٠ ٫ ؾٓوإ ْػإ باختٝاضٙ ؾإ ١ ُٸوتاز إٍ 

 ض يبعه٘ نُٔ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ: ٚيعًٓا غٛف ْتعطٻ ،َهاعؿ١

 

طٜٔ ٚإتأخٌَِّ إطًب ا٭ٍٚ ايصٟ ٜػتٛقـ ايباسح ٗ بٓا٤ ايعك٤٬ َٔ إتكسِّ

عٝح تهٕٛ نٌ  ،ٖٛ قبٍٛ ٖصا ايبٓا٤ يًتشًٌٝ ٚإقا١َ ايدلاٌٖ ايعك١ًٝ عًٝ٘

 ٫ ؼتاز إٍ ا٫غتس٫ٍ ايٓٛطٟ. ،ايدلاٌٖ عًٝ٘ ٚانش١ ٚبس١ٜٝٗ



•

 االجتهاد والتجديد

ٗ ايبشح ٚايٓٛط ٖٛ سلٛي١ٝ  نبرلّا عّاإػأي١ ايجا١ْٝ اييت تأخص سِّٚ

 ٚع١َُٝٛ غرل٠ ايعك٤٬. 

ٕٸ تعطٜـ بٓا٤ ايعك٤٬ إٔ سلٛي١ٝ ٚع١َُٝٛ ايػرل٠ س عًٝ٘ ٗ َا ْ٪ٚن إ

ْػإ َشض أٚدسٙ اٱ نٝـ أَهٔ ٭َٕط :ايعك١ٝ٥٬ ؼٌُ َعٗا ايتػا٩ٍ ايتايٞ

 ،ٜٚؿطض ْؿػ٘ عًِٝٗ ،إٔ ٜطٚز بٌ ْٝع ايبؿط ،ٖٚٛ قابٌ يًتػٝرل ،اختٝاضٙ

ٕٸ ،ٚغًٛى ْٛعٞ يٝتشٍٛ إٍ عاز٠ٺ ايبؿط  ايتٛاقٌ بٌ أبٓا٤ َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض أ

نٝـ اغتطاع ٖصا ايػًٛى ٖٚصٙ  ؟!ٗ أقك٢ ْكاٙ ايعامل مل تهٔ ٖه١ّٓ

ٕٵ ،ٚتعاقس١ٜ قطؾ١ ،اييت يٝػت نطٚض١ٜ ،ايعاز٠ ًٜٚتعّ ب٘  ،تؿٌُ نٌ ايعامل أ

ٌٸ ٌٸ ن  ،إٍ أخط٣ ساي١ َٔ ا٫خت٬ف ٗ ا٭عطاف ٚايعازات َٔ َٓطك١ٺ ايبؿط ٗ ٚ

  ؟!َٚٔ قّٛ إٍ آخط

ٟ َا أ ،ٚزيٌٝ ؾٝٛعٗا ٚاغتُطاضٖا ،طٝٳٚٗٛض ٖصٙ ايػَِّٔ ٖٓا ْٓتكٌ إٍ َٓؿأ 

ِّ ست٢  ،ػت عًٝ٘ٚتأغٻ ،طٝٳٓٝت عًٝ٘ ٖصٙ ايػِّّ ايتهٜٛين ٚايهطٚضٟ ايصٟ بٴٖٛ إك

 ؟٭ٕ ىهع ي٘ ْٝع ايبؿط قاض ٖصا ا٫نططاض إتعاقس عًٝ٘ َٛدبّا

ط٘ ْٚبػِّ ،ع َٔ زا٥ط٠ ٖصا ايبشحَٔ ايتٛنٝض ٚايتؿكٌٝ غٓٛغِّ ٚ٭دٌ َعٜسٺ

 بايكسض ايصٟ ٜؿٞ بايػطض. 

ِٸ َٚٔ ٖصٙ  .ز٠ َٔ سٝجٝات كتًؿ١َتعسِّ أقػاّتكػِٝ ايعكٌ ايعًُٞ إٍ  ٜت

 ايتكػُٝات تكػُٝ٘ بًشاٚ ا٫نططاض ٚغرل ا٫نططاض: 

 

 أسسٖا:ز٠، ٜكبٌ ايعكٌ ايعًُٞ ايكػ١ُ بًشاٚات كتًؿ١ إٍ أقػاّ َتعسِّ

٭خص ب٘ ٚا٫ْكٝاع ي٘، َع٢ٓ إٔ بعض إٍ ابايٓػب١  ،ٚعسّ ا٫نططاض ;ططاضا٫ن

سٝح  ،باجملتُع ّغٛا٤ تعًل ا٭َط بايؿطز أ ،أسهاّ ايعكٌ ايعًُٞ تطتب٘ باؿٝا٠

ٖٚصٙ ايهطٚض٠  .هٕٛ ايبكا٤ غرل ٖهٜٔٚ ،ـ عذ١ً اؿٝا٠بسٕٚ اٱشعإ شلا تتٖٛق

َټٗ ايتؿٗه سٺ٫ ؼتاز إٍ دٗ ،ٚقػٛغ١ ،َسضن١ بايعٝإ ٖصٙ ا٭سهاّ  .ٌط ٚايتأ

 ،ٮؾطاز َٔ اـهٛعي٫ بٴسٻ أْٸ٘ َا تهٕٛ ؾا١ًَ يًشٝا٠ إاز١ٜ، يصيو ػس  غايبّا

 ،أَاَٗا زٜإ ٚإعتكسات َاْعّا٫غتػ٬ّ شلا. ٫ٚ ٜكـ اخت٬ف ا٭ع٢ً افدلٕٚ ِٖ ٚ
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بسٕٚ  ،اَٚػتػًِ شل خانعٷ ،٘ ايؿهط١ٜ ٚإصٖب١ٝايؾهأَدتًـ  ،بٌ اٱْػإ

ٖصٙ ا٭سهاّ  ،ْعِ .ٌ شلصٙ ا٭سهاّ َػأي١ ا٭نٌ ٚايؿطب ٚ...اغتجٓا٤. ِٚجِّ

ات اييت يهٓٗا تسخٌ بإٛاظا٠ نُٔ ايهطٚضٜٸ ،تسخٌ نُٔ ْطام ايعكٌ ايعًُٞ

تؿٌُ  ٞباؾاْب إازٟ يًشٝا٠ ؾٗ ِٸتتٗ يهْٛٗا ْٚٛطّا .ٚتهُٔ بكا٤ٙ ،ؼؿٜ ايٓٛع

ٌٸ  ِ َٚعتكسِٖ.ٍ زٜٓٗإغرل ْاٚط٠  ،ايٓاؽ ن

ٕٵ .ٌ ي٘ غدل ايجك١ٚ ِجِّأ ي٘ ٫ٚ َٗطب ي٘ ٗ عامل  ٫ َؿطٸ ؾاٱْػإ ٜسضى أ

 ،باب ؼكٌٝ ايعًِ ٗ أنجط إٛاضز ٜٓػسٸٚسٝح  ،ا٭عٝإ َٔ ؼكٌٝ ايعًِ

ع٢ً  ّاٚباعج ،ٱهاز ا٫خت٬ٍ ٗ ْٛاّ ا٫دتُاع ّاٚبًشاٚ نٕٛ عسّ ؼكًٝ٘ ٬َظَ

أقبض عٓسٙ  ،ّ ٗ سطناتٗا ٚغهٓاتٗا ع٢ً ايعًِٚاييت تكٛ ،تٛقـ ضس٢ اؿٝا٠

 ٗ ٖصا ايعٌُ. عٓا١ٜ يًدطأ ٚا٫ؾتباٙ ايصٟ ٜهٕٛ طبٝعّٝا ٍٔٛٚمل ٜٴ ،١خدل ايجك١ سذٸ

 .ؾاغتسيٛا ب٘ ٗ ايعسٜس َٔ إٛاضز ،٘ ا٭قٛيٌٝٚقس دًب ٖصا تٛدټ

ٕٸٗ َ٪ٖي &ْكاضٟؾايؿٝذ ا٭ ٖصا ا٫نططاض  ؿ٘ )َطاضح ا٭ْٛاض( اعتدل أ

ٌٷعا : إٕ إٛاضز اييت ٜػتهؿـ قا٬ّ٥ ،أقًٞ ٗ عٌُ ايعك٤٬ با٭َاضات اي١ٝٓٛ َ

ٔٸ ،َٛض َعازِٖ َٚعاؾِٗأَٓٗا ساٍ ايعك٤٬ ٗ   ،ٗ ايػ١َ٬ َٔ انتؿا٥ِٗ بايٛ

عٝح يٛ اقتكطٚا ع٢ً إٓاؾع إع١ًَٛ  ،إِا ٖٛ بٛاغط١ اْػساز ططم ايعًِ شلِ

  .(4)«إع١ًَٛ يعّ اخت٬ٍ ْٛاَِٗ ٚإهاضٸ

دصٙ ٗ ا٫غتس٫ٍ اتٻ ،&عٓس ايؿٝذ إٛؿط ٚقس نإ ٖصا ا٫نططاض زي٬ّٝ

: ٚع٢ً ٖصٙ ايػرل٠ ايع١ًُٝ ، ؾكاٍبػرل٠ ايعك٤٬ ٗ ايعٌُ با٭خباض غرل ايكطع١ٝ

ٌٸ ،ٚاْتُٛت سٝا٠ ايبؿط ،قاَت َعاٜـ ايٓاؽ  ،ْٛاَِٗ ا٫دتُاعٞ ٚي٫ٖٛا ٫خت

 غٓسّا ،ايكطعٞ َٔ ا٭خباض إتعاضؾ١ ١ َا ٜٛدب ايعًِيكًٓ ;ٚيػازِٖ ا٫نططاب

  .(5)«َٚتّٓا

ِّ &اـُٝين ٚضأ٣ اٱَاّ  .ّ يًػرل٠ ايعك١ٝ٥٬إٔ ا٫نططاض ٖٛ ايسيٌٝ إك

َع٢ٓ أْٗا يٝػت دع١ًٝ َٔ  ،طٝٳسهاّ ٚايػِّشلصٙ ا٭ يصيو ؾايؿاضع يٝؼ داع٬ّ

أقشابٓا  ٕ ا٭َاضات إتساٚي١ ع٢ً أيػ١ٓإبٌ ٖٞ ته١ٜٝٓٛ ؾطط١ٜ:  ،ططف ايؿاضع

اييت ٜعٌُ بٗا ايعك٤٬ ٗ َعا٬َتِٗ  ،كٌ نًٓٗا َٔ ا٭َاضات ايعك١ٝ٥٬احملٚك

ٌٸ ،َٛضِٖأٚغٝاغاتِٗ ْٚٝع  ْٛاّ  عٝح يٛ ضزع ايؿاضع عٔ ايعٌُ بٗا ٫خت
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  .(6)«ٚٚقؿت ضس٢ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ،اجملتُع

١ٝ ع٢ً ٛٓٸٍ ايعٌُ با٭َاضات ايإٚمل ٜكتكط ا٭َط ٗ ا٫غتس٫ٍ با٫نططاض 

ٖصا ٗ إٍ بٌ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٭قٛيٌٝ ايصٟ اغتٓسٚا  ،ٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ

  .(7)اغتس٫٫تِٗ

آخط غرل  ٗ َكابٌ ٖصا ايٓٛع َٔ أسهاّ ايعكٌ ايعًُٞ ٖٓاى ْٛعٷٚ

ٌٕقطاض ٚاٱضغِ ٚدٛز اٱ ،انططاضٟ يهٔ يٝؼ ٖٓاى ايتعاّ ب٘  ،عاّ شعإ ي٘ بؿه

ٌٕ ّٸ بؿه  : ٚايػبب ;تا

ٚٸ  .آثاض عسّ ا٫يتعاّ ب٘ ٫ تٛٗط غطٜعّا ٕٸإ: ٫ّأ

 .ـ عًْٝ٘ػإ ٚاغتُطاضٙ ٫ ٜتٖٛقٕ أقٌ بكا٤ اٱإ: ثاّْٝا

ٟ إٍ إٔ ٜهشٞ ايؿدل َكاؿ٘ إاي١ٝ َا ٜ٪زٸ : إٕ ا٫يتعاّ ب٘ غايبّاثايجّا

ٕٵ ،َٔ أدٌ اٯخطٜٔ إ٫ أْ٘ ٫ ىًٛ  ،ناْت ي٘ ٖصٙ إهاض َع ايعًِ إٔ ٖصا ايعٌُ ٚإ

 هاب١ٝ اييت تٛٗط مثاضٖا ٗ إػتكبٌ.اٱ َٔ اٯثاض

ٌٸ ٫ٚ ًٜتعَٕٛ بٗا. ْٛرل  ،ٖصٙ ا٭غباب دعًت ا٭ؾطاز ٫ ٜػتػًُٕٛ شلا ن

ٌٸ ،ايعساي١ نُا أْٗا تعٛز باـرل ايهجرل ع٢ً اؿٝا٠  ،عاقٌ اييت ٜػتشػٓٗا ن

ٛټ ،ا٫دتُاع١ٝ يًؿطز ٚاجملتُع ٛٸٚتسؾع باجملتُع إٍ ايتط ٔٵض ٚايُٓ إٔ بًشاٚ  ، يه

ٚ٭ٕ إدطا٤ ايعساي١  ،عسّ ا٫غتػ٬ّ يًعساي١ ٚا٫ْكٝاع شلا ٫ تٛٗط آثاضٙ ٗ اؿاٍ

ِّ ؾإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ أسهاّ  ،ت إكًش١ ع٢ً ايؿدل ٭دٌ اٯخطٜٔٚتؿعًٝٗا قس ٜؿ

اؾاْب  ٗٚتبك٢ سانط٠  ،٫ٚ ٜتِ تؿعًٝٗا ،َا تبك٢ ٗ اشلاَـ ايعكٌ ايعًُٞ غايبّا

ُټ ،ايكدلٚ ،ايؿذاع١ٚايعساي١، ٚيكساق١، ٚا ،. احملب١ؾك٘ ايٓٛطٟ ٌ، ٚايتش

ٖصٙ فُٛع١ َٔ ا٭سهاّ اييت هتُع نٌ ايبؿط  ،ٚ... ،ٚايتهاؾٌ ،إٛاغا٠ٚ

ضغِ إٔ ا٫يتعاّ  ،ٚاٯزاب اييت هُع ايعك٤٬ عًٝٗا ْٛطّٜا ،ع٢ً َسسٗا ُٚذٝسٖا

 ٚقس ٜػٝب عٓس ا٭نجط١ٜ.  ،ٜعطف تؿاٚتّا بٗا عًُّٝا

 

سهاّ ا٫نططاض١ٜ ٜتِ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتٛنٝض تبٌ إٔ يٝؼ ؾك٘ ا٭ 

سهاّ غرل ٕ إعًّٛ بايبسا١ٖ ٜطاٍ فُٛع١ َٔ ا٭إإزضانٗا بايبسا١ٖ، بٌ 
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ٛٸ ;ا٫نططاض١ٜ ٚا٭غاغ١ٝ ٗ اغتُطاض اؿٝا٠  ،١َ يًبكا٤٭ْٗا دع٤ َٔ ا٭ٚيٜٛات إك

 ،ِ بايبسا١ٖ ٫ ؼتاز إٍ إٔ ٜكّٛ عًٝٗا ايسيٌٝعًَتٴٚإعًّٛ إٔ ا٭َٛض اييت  .ا٫دتُاع١ٝ

ٍٸ ِٸؾايبسٜٗٝات ٫ تعًٖ ;عًٝٗا ٜٚػتس  .عطنٗا ٗ قٛايب بطٖا١ْٝ بػٝط١ ٌ، ٚإِا ٜت

ٟٸ: ٕاشا تأنٌ؟ ؾايتعذټنُا يٛ غ٦ٌ أسسٷ  .شلهصا غ٪اٍ ب ٜهٕٛ اؾٛاب ايعؿٛ

ْعٌُ ب٘ ؾُاشا  إشا مل :ٕاشا تعٌُ غدل ايجك١؟ ؾاؾٛاب ٜهٕٛ :نصيو يٛ غ٦ٌ

ٕٸ :ٚإشا غأيت !ْعٌُ؟ اؾٛاب ٜهٕٛ: إشا مل ًْتعّ  ٕاشا ًْتعّ بٛٛاٖط ايه٬ّ؟ ؾإ

 ! ؟ِ؟! أٚ نٝـ غٓٓكٌ يٰخطٜٔ َطازْابٛٛاٖط ايه٬ّ ؾًُاشا ْتهًٖ

ايصٟ ٜؿٌُ فُٛع١ َٔ  ،ؾسيٌٝ ايعٌُ بػرل٠ ٚعٌُ ايعك٤٬ ٖٛ ا٫نططاض

ٌٷ .ايكهاٜا ايبس١ٜٝٗ طتب١ َٔ ا٫نططاض؟ ٚسٌ ايكٍٛ بإٔ بكا٤ أع٢ً َ ؾٌٗ ٖٓاى زيٝ

ٌٷايٓٛع ٚاغتُطاض سٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َتٛٚق  ـ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭َٛض ؾٗصا زيٝ

ٕٸ ٫ٚظ١َ  ،ْػإٚأْٗا أَٛض ٖها٠ ٗ سٝا٠ اٱ ،تًو ا٭َٛض سكٝك١ٝ قػٛؽ ع٢ً أ

ٕ عٝح ْػاع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس خًل اٱ عتدل شيو زي٬ّٝثِ أ٫ ٜٴ .دطا٤اٱ

َٛض بًشاٚ ٚٗ ايٓتٝذ١ ؾإٕ ٖصٙ ا٭ ،٫ ّهٓ٘ ايبكا٤ بسٕٚ فُٛع١ َٔ ا٭َٛض

 .ْ٘ ٗ غرل ٖصٙ ايكٛض٠ ٜهٕٛ ايتٓاقض ٗ اـًك١إعٝح  ،اـًك١ نطٚض١ٜ ٚٚادب١

ٙ ٩بكاٚ ،ـ خًكت٘ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايعٓاقط ٚإػا٥ٌؾاٱْػإ خًل عٝح تتٖٛق

ِّ ،ـ عًٝٗاَتٛٚق ِٸ د١ٗٺَٚٔ  ،ّ بٗاَٚتك  َٓع٘ َٓٗا.  ٜت

 
&

ْػإ إؾ٬ ىايؿ٘ »١َ ايطباطبا٥ٞ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ بكٛي٘: نُا بٌ ايع٬ٓ

سٝح قاٍ:  ،١َٓٗا َا ٜؿب٘ بٝإ ايع٬ٜٓبِّاـُٝين َاّ نصيو لس اٱ( 8)«بايؿطط٠

ْٸ»   .(9)«ايعكٍٛات ٘ َٔ ؾططٜٸؾإ

أٚ ايكٍٛ بعسّ كايؿتٗا  ،َٔ ؾططٜات ايعكٍٛ َٔ نْٛٗاؾُا ٖٛ إطاز 

ٞٸٚفطٻ ّا،يٝؼ ٚاقعٝٸأْٸ٘ َع٢ٓ  ّا،ؿاقٝٸَط اتٸيًؿطط٠؟ ؾإشا نإ ا٭ ٌٖ  ،ز أَط دعً

ٖٛ ع١َ٬  ؾهٕٛ ايؿ٤ٞ ؾططّٜا !٢ ٜتٛاؾل َعٗا؟بايٓػب١ يًؿطط٠ ستٸ ؾّاغٝهٕٛ َعطٸ

ٖٚصا ٖٛ ا٭َط ايصٟ ْعٌُ ع٢ً  .بٌ ٖٛ ٚاقعٞ ،اتؿاقّٝا أَطّاٚأْ٘ يٝؼ  ،ع٢ً ٚاقعٝت٘

ؾػرل٠ ايعك٤٬ تٓسضز نُٔ ايكهاٜا اييت تؿٌُ  .تبٝاْ٘ ٚإثبات٘ يًػرل٠ ايعك١ٝ٥٬
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 ،َٛض ايٛدٛز١ٜ يٲْػإ. ؾٗٞ تطدع إٍ ا٭اتٗاَٚكَٛ ،نطٚضٜات اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ

ْؿطٖا ؼت  ٕكاي١ اييت متٸنٓا شلصا إٛنٛع بايتؿكٌٝ نُٔ اٚقس غبل يٓا إٔ تعطٻ

ايعكٌ ايؿططٟ ٖٛ اٱزضانات ٚايتكٛضات  ّاؾإش. «سكٝك١ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ»عٓٛإ 

ٞٸ يٛدٛز اٱ ٫ٚ  ،عٓ٘ عٝح ٫ تٓؿٓو ،ْػإاييت تؿهٌ اشلٝهٌ ايؿططٟ ٚاؾٹبً

َټ ف عًٝٗا إ٫ٜٓتاح يٲْػإ ايتعطټ ٚقس عطف إرلظا  .ٌ ٗ ايعًّٛ ايٓٛط١ٜبايتأ

ْٞ ٗ عط ايؿٛا٥س ايعكٌ ايؿططٟ بكٛي٘: ٫ ىؿ٢ عًٝو إٔ إطاز َٔ ايعكٌ اٯؾتٝا

ٚٸ عٝح ٜهٕٛ  ،ٍ ايبسٜٗٝات ٚأبسٖٗاايؿططٟ ٗ ن٬َ٘ ٚن٬ّ غرلٙ ٖٛ أ

ٌٷ ،ْػا١ْٝٗ ايٓؿٛؽ ٚاؾب١ً اٱ َطنٛظّا   .(10)«ٓ٘ بايٓٛط إٍ ؾططٜتَ٘ ؾ٬ ىًٛ عاق

هِ إايو ع٢ً ًَه٘ َٔ قٍٛ( إٔ سٗ )تٗصٜب ا٭ &اـُٝين َاّاٱ ٜط٣

ايعكٌ ايؿططٟ وهِ بٓؿٛش سهِ خايك٘ ٗ عبازٙ  ،ؾططٜات ايعكٍٛ: ْعِ

  .(11)«ٗ ًَه٘ ٚغًطاْ٘ يهٕٛ سهُ٘ تكطؾّا ;ٚخ٥٬ك٘

ٕ ايتدًـ عٔ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ إ :ٚشٖب أنجط عًُا٤ ا٭قٍٛ إٍ ايكٍٛ

ت ٖصٙ ايع٬ق١ ٚيٛ ٖٚٓا ٜططح ايػ٪اٍ: َا يٛ أْؿأ .ي٬خت٬ٍ ٗ ْٛاّ اؿٝا٠ َٛدبٷ

ٗ دعٌ  ٌٖ ٜهٕٛ ناؾّٝا ؟!قٛي١ٝ ٚايكٛاعس ايؿك١َٝٗاضات ا٭ع٢ً َػت٣ٛ ا٭

  !ايكهاٜا ايعك١ٝ٥٬ عك١ْٝ٬ ٚبس١ٜٝٗ؟

 

قاٍ ٗ ساؾٝت٘ ع٢ً ايهؿا١ٜ: ؼكل ايبٓا٤ َٔ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬ ٚاقعٕٛ 

ٚيٛ ؾطنت  ،ْػإ بايؿطط٠إؾ٬ ىايؿ٘  ،دتُاع ٚططٜل ا٫غتهُاٍٗ ٚطف ا٫

َټ ٖٚٛ ٚاٖطٷ .ْٗا كايؿ١أٖٓاى كايؿ١ ناْت َٛاؾك١ ٗ عٌ   :َجاٍ شيو .ٌعٓس ايتأ

٫  :قاٍ يكاسب٘ ٕ إْػاّْاأٚيٛ ؾطنٓا  ،ع٢ً ايعٌُ طبل ايعًِ ْػإ َؿطٛضٷٕ اٱإ

نإ  ،ٕكًش١ اقتهت شيو ;بٌ غ٬ؾ٘ ؾك٘ ،ٞ بايعًِيٝو َٓٸإتعٌُ َا ٚقٌ 

ٌٸ  ،يًعٌُ بايعًِ ْ٘ ططحٷأٗ عٌ  ،َٛضز َٛضزٺ عٌُ قاسب٘ غ٬ف عًُ٘ ٗ ن

 ؾاؾِٗ.  ،ٍٚٸَٔ سٝح اَتجاٍ تهًٝؿ٘ ا٭ ;بايعًِ ع٬ُّ ،خص غ٬ؾ٘أٚ

هٞ كا تٖٓثِ إْو عطؾت ٗ عح ايٛنع إٔ اعتباض ايٛنع ٚايس٫ي١ ايًؿ١ٝٛ 

٫ٚ َع٢ٓ يًطزع  ،ؾٗٛ َا ب٢ٓ عًٝ٘ ايعك٤٬ ،ُاعْػا١ْٝ ْٚٛاّ ا٫دتب٘ ايؿطط٠ اٱ
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ْ٘ ضزع إّهٔ تكٜٛط ايطزع عٓ٘ عٝح ٜهٕٛ َٔ سٝح  ،ْعِ .نُا عطؾت ،عٓ٘

ٚٸ ،خصّاأ ٕٸ ٫ّنُا َط. َٚٔ ٖٓا ٜٛٗط أ َع٢ٓ أْ٘ يٝؼ  ،١ بايصاتبٓا٤ ايعك٤٬ سذٸ أ

ٛٳ سذ١ ٜٛغ٘ )ٜطٜس اؿسٸ   .(12)«٘(غٳاي

 

ٚٸٜعتدل ايع١َ٬ ايطباطب ١ٝ ايصات١ٝ يًػرل٠ ٍ عًُا٤ ا٭قٍٛ ايكا٥ًٌ باؿذٸا٥ٞ أ

ٚقٛي٘ باؿذ١ٝ ايصات١ٝ شلا مل وكطٙ ٗ عح  .قابًٝتٗا يًطزع عسّٚ ،ايعك١ٝ٥٬

 ٕ: عًٝ٘ إؾها٫ زٴٞ ؾٝٗا. ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜٔطنُا قاٍ باؿهِ ايهًٓ، ايٛنع

ٚٸ ٗ ختاّ عج٘ ٗ  ٙلسَا قاي٘ عٔ اؿذ١ٝ ايصات١ٝ يبٓا٤ ايعك٤٬  كايؿّا: ٍا٭

 باؾ١ًُ ؾبٓا٩ِٖ ع٢ً شيو َػتكطٸٚح بايكٍٛ: ١ٝ خدل ايٛاسس ٜكطِّإثبات سذٸ

ٚيٛ نإ  .بايٓػب١ إيٝ٘ َٓ٘ ضزعٷ زٵٚمل ٜٔط ،قبٌ ٚٗٛض ايؿطع ٚبعسٙ ،ك٬َّتٸ اغتكطاضّا

  .(13)«ٚإَها٥٘ ،ؾٝهؿـ عٔ ضنا ايؿاضع ب٘ ،يبإ

ٚاغتشاي١ إَهإ ايطزع  ،ايعك٤٬سٙ َٔ اؿذ١ٝ ايصات١ٝ يبٓا٤ طغِ َا أٖنؾ

 ،ٕ عسّ ضزع ايؿاضع عٓ٘ أَط عك٥٬ٞإ :١ٝ خدل ايٛاسسعٓٗا، لسٙ ٜكٍٛ ٗ سذٸ

ع٢ً اؿػٔ ٚايكبض  ْ٘ َبينٸإ :ٚإًؿت أْ٘ ٗ ايعٌُ غدل ايجك١ قاٍ .٫ظَ٘ اؿذ١ٝ ي٘

َٳ صايعك٤٬طايعكًٌٝ عٓس ايعك٤٬: عٝح ٜٓهطٕٚ   َع ،خ٬ف شيوع٢ً أقسّ  ٔٵع٢ً 

  .(14)«عًِٝٗ بصيو ٜٚٓكطعٕٛ إشا استرٸ ،ثبٛت٘

١َ يٝؼ اؿػٔ ٚايكبض ٕ َطاز ايع٬ٓإ :ٕ ٜػتؿهٌ عًٝ٘ بايكٍٛأَٚٔ إُهٔ 

ٟٸ ،ايعكًٌٝ  .يس٣ ايعطف أَط َكب٫ّٛ ٚإِا ْؿؼ اٱْهاض ٚايكبٍٛ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ أ

َٳؾايٓ َٳ ،طف٬ف ايعٴغعٌُ  ٔٵاؽ ًَٜٕٛٛ نٌ   عًٝ٘. ٜٚجٕٓٛ ،عٌُ ب٘ ٔٵٜٚٛاؾكٕٛ 

ع ٚٚد٘ ا٫َتٝاظ ٗ تؿدٝل ايتشػٌ ٚايتكبٝض : َا ٖٛ إُٝٻعٓ٘ٚاؾٛاب 

ّٸطٵؾٌٝ؟ ؾٌٗ قطف كايؿ١ ايؿدل يًعٴطٵايعكًٌٝ ٚايعٴ أّ  ف َٛدب ي١َ٬ًُ ٚايص

َٚٓب٧ عٔ ايػؿا١ٖ ٚاؿُل؟  ،ٚؼطى غؿٝ٘ ،٭ْ٘ عٓسِٖ عٌُ غرل عك٬ْٞ

ْٚطدع إػتؿهٌ  ،١َايع٬ٖٓٚٛ َطاز  ،ؾذلاض ايجاْٞ عٓسْا ٖٛ ايكشٝضٚا٫

ٞٸا٭ احملذلّ إٍ ايٓلٸ  ؾطادع.  ،قً

 :ٕ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ غرل قاب١ً يًطزع َٔ دٗتٌإ: ايجاْٞ
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ٖٚصا ا٭َط قس  .ٕ ايطزع عٓٗا ٬َظّ ٱهاز ا٫خت٬ٍ ٗ ْٛاّ اؿٝا٠إ :ا٭ٍٚ

 .١َٚمل ٜكتكط ع٢ً ايع٬ٓ ،قٛيٌٝشنطٙ ْٝع ا٭

َع ايعًِ إٔ ا٫غتس٫ٍ عًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ  ،ثباتز إٍ اٱْهاضٙ وتاإٕ إ :١ايجاْٝ

٘ ٗ اؿاٍ ايصٟ َؿازٙ أْٸ ،آخط ٖٚٓا ْٛاد٘ إؾها٫ّ .َٔ ْؿؼ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ إ٫ٓ

ٍٷ ،ٜهٕٛ إْهاض ايػرل٠ بايػرل٠ ًٜعّ َٓ٘ ْؿٞ ايػرل٠ بإثبات ايػرل٠ ٭ْ٘  ;ٖٚٛ قا

ايصٟ ٖٛ  «ٸايٓل»ـ ايٛٛاٖط بٕ إٍٛ ططح سذ١ٝ إإٔ ْكٍٛ:  :َٚجاي٘ .ٜػتًعّ ايسٚض

أٚ إٔ تططح سذ١ٝ  ،(ّاٚاسس ٢َا ٫ وتٌُ إ٫ َعٓ ١ٝ )إطاز بايٓلٸًَ قطعٞ اؿذٸ

ؾٗصا  .ٞ ؾ٬ تكبً٘إشا أتاى خدل ثك١ عٓٸ :نإٔ ٜكٍٛ ؾدلٷ ،خدل ايجك١ غدل قطعٞ

 ٫ظَ٘ ايسٚض. 

ٟٸٚع٢ً  يًػرل٠ ١ٝ ايصات١ٝ نإ ي٘ ايػبل ٗ ايكٍٛ باؿذٸ &١َساٍ ؾايع٬ٓ أ

ِٸ اْتكسٙبٌ  ،ضغِ أْ٘ مل ًٜتعّ بٗصا إب٢ٓ ،ايعك١ٝ٥٬ إثباتٗا  ٗ َباسح أخط٣ ٜت

 بٓؿؼ ايػرل٠. 

 
&

ٌّإنُٔ َبشح إٕ نإ  َٔ خ٬ٍ ايعكٌ ٜططح  ثبات سذ١ٝ ايٛٛاٖط تا

ٌٗ ْػتسٍ بػرل٠ ايعك٤٬ أٚ ٫ ؾػرل ايػ٪اٍ: إشا نٓا ٗ َكاّ ا٫ستذاز ع٢ً اي

 ؟ْػتسٍ عهِ ايعكٌ َباؾط٠ّإْٸُا ٚ ،ْػتسٍ بٗا

ؾًٝؼ َطدع  ;ٚنإ دٛاب٘: ٫ إؾهاٍ ٗ إٔ ايكشٝض ٖٛ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ

ٕ ايدلٖإ ٗ : إ٢ ٜكاٍستٸ ،يٲثبات ٚغطّا ا٫غتس٫ٍ إٍ دعٌ بٓا٤ ايعك٤٬ سسّا

َٔ  ع٘ إٍ زع٣ٛ نٕٛ اؿذ١ٝ يًٛاٖط َج٬ّبٌ َطد ،؟ َج٬ّ«ٕٓٞ»أٚ  «إْٸٞ»إكاّ 

ٌٸ ؾٝشهِ  .ؿػٔ ٚايكبض ايعكًٌٝإٍ اٜٚطدع شيو  .عكٌ ا٭سهاّ ايهطٚض١ٜ يه

ٌٸ ِّ ن ٔ ؿهِ عكٌ عػٔ عكٛب١ إٍٛ عبسٙ إشا خايـ ٚاٖط ن٬َ٘ إته

ٞٸ بت عًٝٗا تطتٻ ٕٵإٚقبض عكٛبت٘ إشا ٚاؾك٘ ٚ ،استُاٍ إضاز٠ خ٬ف ايٛاٖطَع  ،إيعاَ

ٞٸك ٌٸ ،آخط ايؿ١ سهِ إيعاَ إثبات شيو إٍ إقا١َ ٗ عاقٌ  َٔ زٕٚ إٔ وتاز ن

  .(15)«ايدلٖإ ٚا٫غتُساز َٔ غا٥ط ايعكٍٛ

بسيٌٝ أْ٘  ;سهاّ ايبس١ٜٝٗ ايعك١ًٝا٭ «ا٭سهاّ ايهطٚض١ٜ يًعكٌ»َٔ  َطازٙٚ
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ٞ ايصات :كاعس٠ي ;ثبات ٖصٙ ا٭سهاّ ٫ وتاز إٍ بطٖإإإٔ بح ٗ ختاّ ن٬َ٘ قطٻ

ٟٸايكٍٛ بعسّ اؿاد١ إٍ اٱ ،ْعِ .٫ٌ ٜعًٖ ٘ٺ ثبات ٫ ٜعين بأ ْؿٞ قاب١ًٝ ٚإَهإ  ٚد

 ،ؾٗٓاى ايعسٜس َٔ إػا٥ٌ اييت ٫ ؼتاز إٍ إقا١َ ايسيٌٝ ٚايدلٖإ عًٝٗا ،شيو

ُٖ  ت ايطغب١ ٗ شيو ؾُٝهٔ إقا١َ قٛض٠ بطٖا١ْٝ عًٝٗا. يهٔ إشا 

ٚدطزٟ بكٛي٘: ٌٖ سذ١ٝ ايٛٛاٖط ٚٗ اغت٦ٓاؾ٘ يًبشح ٜتػا٤ٍ ايػٝس ايدل

اييت شلا  ،ايعًِ ٚايٝكٌ :َجٌ ،ايٛٛاٖط ٛشات١ٝ أٚ عطن١ٝ؟ َٚطازٙ َٔ ايصاتٞ ٖ

١ٝ أّ إٔ ٖٓاى ٌٖ شات١ٝ ايٛٛاٖط ؼتاز إٍ اؿذٸ١ٝٚ؟ دٛاْب شات١ٝ َٛدب١ يًشذٸ

 ٝت٘؟ ؾٝٗا ٖٛ ايصٟ وتاز إٍ إثبات سذٸ ّاخاضدٝ ّاعٓكط

: اٱؾاز٠ ٚا٫غتؿاز٠ ٗ شيو َٚطدع ، سٝح ٜكٍْٛٞٚلسٙ ىتاض ا٫ستُاٍ ايجا

عٓس ايعك٤٬ ٗ إؾٗاّ إكاقس ٚضؾع  شيو إٍ ايكٍٛ باْػساز باب ايعًِ ٚاقعّا

 اؿٛا٥ر. 

٭ٕ ايٛٛاٖط ٗ عٌ شاتٗا  ;١ٝ شات١ٝ شلاشاتٗا ٫ سذٸ ٜٚط٣ إٔ ايٛٛاٖط ٗ سسِّ

ٔٵ صٟ أعط٢ يًٛٛاٖط خاضدٞ ٚانض ٖٛ اي ٖٓاى عٓكطٷ يٝػت شلا ايهاؾؿ١ٝ، ٚيه

ٚٗ تبٝٝٓ٘ شلصا ايعٓكط اـاضدٞ ٜكٍٛ: امكاض ططٜل  .سذ١ٝ تؿب٘ اؿذ١ٝ ايصات١ٝ

َٚطدع شيو إٍ زع٣ٛ اْػساز باب ايعًِ عٓس ايعك٤٬ ٗ  ،ؾاز٠ ٚا٫غتؿاز٠ ٗ شيواٱ

 ؾٗاّ إكاقس. إ

وتاز ٗ إَطاض َعاؾ٘ إٍ ايتعإٚ،  ،ٕ ا٫ْػإ َسْٞ بايطبعإبٝإ شيو: ٚ

ٕٵ  ّهٓ٘ إَطاض اؿٝا٠ إ٫ٓؾ٬ ٌٸٜتكسٸ بأ ٚ٭دٌ  .َٔ ا٫ستٝادات ٚاسس ؾ١ٗٺ ٣ ن

ًع نٌ ست٢ ٜٖط ،ؾٗاّ إكاقس إٍ ايػرلإٜكاعات ٚشيو وتادٕٛ إٍ ايعكٛز ٚاٱ

ٚاضتباٙ ايكًٛب بػرل ٚغ١ًٝ دع١ًٝ  .يرلؾع سٛا٥ذ٘ ;ٚاسس َِٓٗ ع٢ً َا ٗ نُرل غرلٙ

ؾاز٠ ٘ بِٝٓٗ ٗ اٱٍ ٚغ١ًٝ دع١ًٝ تتٛغٻط، ؾ٬ قاي١ استادٛا إغرل َٝػٻ

ٌٸأب ٫ٓإٖا َٔ ايٛغا٥ٌ ٫ ٜؿٞ ش غرلٴإ ;يؿاٚٗ ا٭ ٖٚٞ َٓشكط٠ْ ،ٚا٫غتؿاز٠ قًٌٝ  ق

ٖٖ .َٔ إكاقس  ،ٍ عبٝسِٖإٍ ايػرل إٛايٞ بايٓػب١ إؾٗاّ َكاقسٙ إٍ إوتاز  ٔٵٚ

ٍ َا ؾٝ٘ ق٬سِٗ إ ٚ تٓبِٝٗٗأ ،ٍ تٛغٝ٘ ايعبٝس ٗ ضؾع سٛا٥ذِٗإسٝح وتادٕٛ 

يؿاٚ ٘ بٌ إٛايٞ ٚايعبٝس ٗ ا٭ؾ٬ قاي١ ٜٓشكط ايططٜل إتٛغِّ ،ٚ ؾػازِٖأ

ؾكاضت ٖٞ إساض  ،ٚ بػبب ايكطا٥ٔ احملؿٛؾ١أ ،بػبب ايٛنع ;إٛنٛع١ يًُعاْٞ
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ْٚ .ٚايٛغ١ًٝ يًُداق١ُ ٚايًذاز ،ي٬ستذاز زاي١ ع٢ً  ؾاشا قسضت َٔ إٍٛ أيؿا

 َعتصضّاَهُْٛٗا، ؾدايـ ايعبس  ،ٚ ايكطا٥ٔ احملؿٛؾ١أيٛنع بػبب ا ;َع٢ٓ خامٸ

 ِ ايعكٌ عػٔ عكٛبت٘. َهبعسّ ايعًِ َطاز إٍٛ، سٳ

ٗټٕا نإ ٚباؾ١ًُ،  ٗ  ِ بٌ إٛايٞ ٚايعبٝس َٓشكطّاططٜل ايتؿِٗٝ ٚايتؿ

ؿذ١ٝ ٚٛاٖط  ؾُٝٗا باب ايعًِ َا ٗ ايهُرل، قاض ٖصا غببّا ٚاْػسٸ ،يؿاٚا٭

ّٷ .اٚيؿا٭ ٗا شات١ٝ ؾكاضت اؿذ١ٝ نأْٸ ،يٮخص بايٛٛاٖط زا٥ُّا ٖٚصا ا٫ْػساز ٬َظ

 . (16)«طؾتسبٻ ،يًٛٛاٖط

ٕٸْكٍٛ ٚٗ تٛنٝض ايعباض٠ ا٭خرل٠ ناْت شات إشا اؿذ١ٝ تهٕٛ شات١ٝ  : إ

َجٌ شات١ٝ ايعًِ اييت  ،شاتٝت٘ ٖٞ ْؿؼ سذٝت٘ :ٚبعباض٠ أخط٣ ،ايؿ٤ٞ تكتهٞ شيو

 ،ْعِ .ؾشذٝت٘ شات١ٝ يًعًِ صاي .ذٝت٘ ٖٞ ْؿؼ ايهاؾؿ١ٝٚس ،ٖٞ عٌ ايهاؾؿ١ٝ

بٌ اـطأ  ،٭ٕ ايٛٛاٖط يٝػت عٝٓٗا ايهاؾؿ١ٝ ;ٖصٙ اؿاي١ ٫ تٛدس ٗ ايٛٛاٖط

ٔٵ ا.قتٌُ ؾٝٗ َٔ د١ٗ نٕٛ ايٛٛاٖط ٖٞ ايططٜل ايٛسٝس يؿِٗ َا ٗ ايهُرل  يه

٫ ّهٔ غًبٗا  ٖٚصٙ اؿذ١ٝ .ٚشلا ايهاؾؿ١ٝ اي١ٝٓٛ ،١َٔ اعتباضٖا سذٸ٬ بٴسٻ ؾ

ٚبٗصٙ ايططٜك١ عٌُ ايػٝس  .ٚشلصا قاضت بٗصا ايًشاٚ ؾب١ٗٝ بايعًِ ،عٔ ايٛٛاٖط

خ عٔ ساد١ اؿٝا٠ باٱناؾ١ إٍ أْ٘ ؼسٻ ،ايدلٚدطزٟ ع٢ً تبٌٝ سذ١ٝ ايٛٛاٖط

ٚٚنع ا٭يؿاٚ نُٔ إباسح ا٫دتُاع١ٝ ٗ َبشح  ،ا٫دتُاع١ٝ إٍ ايؿِٗ ٚايتؿِٗٝ

 ت ؾططٜت٘. ٚعٌُ ع٢ً إثبا ،ايٛنع

 

ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تعٌُ ع٢ً ايتؿكٌٝ ٗ إضداع ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ٗ ايٛٛاٖط إٍ 

ٖٚٛ ْؿؼ  .نصيو قابًٝتٗا يًشػٔ ٚايكبض ايعكًٌٝ ،ايبسا١ٖ ٚايهطٚض٠ ايعك١ًٝ

ٔٵ َع ٖصا ايتشًٌٝ ايصٟ  إٛنٛع ايصٟ ْعٌُ ع٢ً ايتؿكٌٝ ؾٝ٘ ٗ ٖصا إكاٍ. يه

ٍٷز ع٢ً بٔطأزٍ ب٘ ٖٓا ٜٳ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ  َؿازٙ ،عض َباسج٘ ا٭قٛي١ٝ إؾها

 ،ط ايعك١ٝ٥٬ٝٳبٌ ٜػطٟ ع٢ً باقٞ ا٭َاضات ٚايػِّ ،بايٛٛاٖط ا٫غتس٫ٍ غرل كتلٸ

قاعس٠ ايٝس، ٚخدل ايجك١،  :َٔ يهطٚض٠ ٚايبسا١ٖ ايعك١ًٝ ٗ نٌٛؾا .سصٚ ايٓعٌ بايٓعٌ

يعّ بايهطٚض٠ ايعك١ًٝ ٚنُا  ،غاض١ٜ ٚداض١ٜ، ٚ... ،ضدٛع اؾاٌٖ اٍ ايعاملٚ
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نُا ٚ .هصيو ا٭َط ٗ باقٞ ا٭َاضات اي١ٝٓٛ ا٭خط٣ؾٚبايؿطط٠ ايعٌُ بايٛٛاٖط 

ٕٸ َاضات. ؾًعّ دطٜاْ٘ ٗ تًو ا٭ٜهطٟ اؿػٔ ٚايكبض ايعكًٌٝ ٗ ايٛٛاٖط  هُا أ

بٓؿؼ ـ ٚنصيو  ،ٚادتٓاب ايعٌُ بايهعٝـ ،ايعكٌ ٜػتشػٔ ايعٌُ غدل ايجك١

َٳـ ايسضد١  ِٸ ٔٵٜػتكبض  ؾًٝؼ  ٫ٚ.٫ ٜٓٛط إٍ نْٛ٘ ثك١ أٚ  ،يؿإٔ ايطاٟٚ ٫ ٜٗت

ٌٷ ٌٸ ٖٓاى زيٝ زٕٚ باقٞ ا٭َاضات  ،تًو ا٫غتس٫٫ت ٜػتسعٞ ؽكٝل ايٛٛاٖط به

 ط. ٝٳٚايػِّ

بٌ  ،١ٝ اـدل ٫ ٜط٣ اغتكطاض ايػرل٠ ناؾّٝابُٝٓا لسٙ ٗ بعض َباسح سذٸ

ع عٔ ٖصٙ ايططٜك١ ايعك١ٝ٥٬ ٚمل ٜطز» ، ؾٝكٍٛ:١ ؼكٌٝ عسّ ايطزعٜٜط٣ ٫بٴسٸ

ؾٝهؿـ بصيو ضناِٖ َا  ،َع نْٛٗا قس دطت َطآِٖ َٚػُعِٗ ،^ا٭١ُ٥

  .(17)«عًٝ٘ بٓا٤ ايعك٤٬

ٌٸ١َ َتُػِّٚػسض اٱؾاض٠ ٖٓا إٍ إٔ ايع٬ٓ و بعك١ْٝ٬ ٚبس١ٜٝٗ ايتُػټ و ن

ٗ  ٓا غابكّاٚقس عطؾت َ»: ، ٜٚك٠ٍٛ ٗ باقٞ ا٭َاضات إعتدل٠ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ إػتكطٸ

ٚإٔ َٓؿأٖا ٚاؿه١ُ ؾٝٗا ٖٛ  ،باب سذ١ٝ اـدل ؼكٝل ساٍ ٖصٙ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬

  .(18)«ؾطادع ،ا٫ْػساز

ٖٓ ٕٸا ٜ٪غٳٚ ٗ  ّٝاٖصا ايبشح ايصٟ أزٍ ب٘ ٗ ايٛٛاٖط قس غاب نًٓ ـ ي٘ أ

إٔ عج٘ ٗ خدل ايٛاسس ٫ ٜؿكً٘ عٔ بَع ايتصنرل ، َبشح سذ١ٝ خدل ايٛاسس

ٛٸ اٖط إ٫َٓبشح ايٛٛ ٘ َٔ إُهٔ ٟ ٖصا ٗ شٖٔ ايكاض٨ أْٸٚضٜكات َعسٚز٠. ٚقس ٜك

ٚؾ١ٗ  ،إٔ ٜهٕٛ َطازٙ اؿه١ُ َٔ اغتكطاض بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ ايعٌُ بٛٛاٖط اـدل

ٚأْ٘ ْؿؼ ايبشح اؾاضٟ ٗ  ،اؾذلاى إٓاٙ ٚقطب قٌ ايبشح اعتدلٙ نصيو

ٔٸسذٸ سٝح  ،س َٛقؿٓابٌ ٖٓاى َا ٜ٪ِّ ،ُاَّايصيو  ا٭َط َػاٜطٷ ١ٝ خدل ايٛاسس. يه

بعٝٓ٘  ٕ قٌ ايبشح عٔ َٓؿأ اغتكطاض بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ ايعٌُ غدل ايجك١ َٛدٛزٷإ

 ،١ٝ خدل ايٛاسس١ ع٢ً سذٸؾٗٛ قبٌ ايبشح عح ٗ اٯٜات ٚايطٚاٜات ايسآي ،ٖٓا

 ٚيٝؼ ٗ ؾ٤ٞ آخط. 

  

ٜطدع إٍ ايبسا١ٖ ايعك١ًٝ ؾُا ايػبب ٗ إُٖاي٘ ٚايػٗٛ  إشا نإ بٓا٤ ايعك٤٬
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 ايعًُا٤ ايكٍٛ بعسّ ايطزع عٓ٘؟  اؾتٗط عٓسٕٚاشا  ؟عٓ٘

ٕ ايبسا١ٖ قس ؾإَٔ ايكٍٛ: ع٢ً خ٬ف ا٫ْطباع ا٫بتسا٥ٞ ٫ بٴسٻ ٗ اؾٛاب 

ؾاٱْػإ زا٥ِ ايػؿ١ً عُٓٗا َا  ،١َجًٗا َجٌ ْع١ُ ا٭َٔ ٚايكشٸ ،تهٕٛ َٛضز ايػؿ١ً

ٌٷ ،أٚ نٓع١ُ ايٛايسٜٔ ;مل وطَُٗا أٚ نايؿُؼ اييت  ;عٔ قسضُٖا ؾاٱْػإ غاؾ

ٌٸ ٔٵ ،يٝٗا يٝعطف قسض ٖصٙ ايٓع١ُإع سٝح ٫ أسس ٜتطًٓ ،ّٜٛ تطًع ٚتػطب ن َا  يه

ٌٸ ٚغرلٖا َٔ  ;٠ إيٝٗا٢ تط٣ ا٭عٓام َٓؿسٸؿٛات ايهػٛف أٚ اـػٛف ستٸ إٔ ؼ

ّٸ .ٔ غٓذ شيوط ايعك١ٝ٥٬ َٝٳَٚا وكٌ يًػِّ .اؿا٫ت بػبب  ;ؾايؿهط ايبسٜٗٞ ايعا

ٚبايتهطاض  ،ٚايؿعٌ نصيو ،ٍ مٛ ايؿعٌغطعإ َا ٜتبسٻ ،ا٫نططاض إيٝٗا

ٛٻ ي١ أؾإػ .ٚيٝؼ ايؿهط٠ ،ط٣ ٗ اـاضز ٖٛ ايػرل٠َٚا ٜٴ ،ٍ إٍ غرل٠اؾُاعٞ ٜتش

ّٸ ٚبس٫ّ ،ٚانش١ بايكسض ايصٟ ٫ تهؿـ عٔ ايؿهط احملػٛؽ  ،عٓ٘ ْط٣ ايؿعٌ ايعا

ٚبايتايٞ ؾإٕ ا٫ْتكاٍ َٔ ايؿهط إٍ ٚايصٟ تهٕٛ ي٘ ا٫غتُطاض١ٜ ٚاؿهٛض ايسا٥ِ. 

ٝٸ١ ايعٌُ، ٚايصٟ َٔ إؿذلض إٔ ٜهٕٛ ْكط١ّ قس أقبشت  ،ٗ ايطأٟ ٚايٓٛط إهاب

 ٚأخؿاٖا عٔ ا٭ْٛاض.  ،سذب ايٓٛط١ٜ سذابّا

  

سٝح تهٕٛ غرل٠ ايعك٤٬  ،قٍٛ ٚايؿك٘ٓٛط١ٜ ٖٞ َؿٗٛض عًُا٤ ا٭ٖصٙ اي

ّٸفطٸ ٚشلصا ؾٗٞ يٝػت َٓؿأ ٖصا  .ٚعاز٠ ؾا٥ع١ بٌ ْٝع ايبؿط ،ز عٌُ عا

ط عٔ ايٛاقع. بٌ ٖٞ عاز٠ ٫ٚ تعبِّ ،يٝؼ شلا ناؾؿ١ٝ إٍ أْٸ٘ط، باٱناؾ١ ايتؿٗه

 .٫ٚ تجبت َا ٚضا٤ٖا ،ا١ٝ ٗ شاتٗبٗصا ايًشاٚ يٝػت شلا اؿذٸٚادتُاع١ٝ ؾا٥ع١، 

ٍ داْب إ َػتك٬٘ زي٬ّٝ ٫ٚ تعسٸ .٥ُ٘ا تجبت بتأٜٝس ايؿاضع ٚإَهانُا إٔ سذٝتٗا إْٸ

ٌٸ ;١ايكطإٓ ٚايػٓٸ إسس٣ ايططم ٱثبات ٖٞ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ  ٭ٕ غرل٠ ايعك٤٬ ٗ ٚ

 ١. ايػٓٸ

َٔ ايبشح ٗ َا ٖٛ ايتهًٝـ ػاٙ غرل٠ ٫ بٴسٻ ٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ 

٘ مل ٜهٔ يهٓٸ ،َعاقط٠ يًؿاضع؟ ٚإشا ناْت َعاقط٠ ي٘ تهٔعك٤٬ اييت مل اي

اغتكشاب  :َجٌ ،ٖصٙ ايػرل٠إٍ ٚمل ٜهٔ ٗ ساد١  ،َعِٗ ٗ ايػًٛى شسّاَتٻ

 هٝـ ْجبت تأٜٝسٙ شلا؟ ؾسهِ ؾطعٞ، 
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١ٝ َجٌ ٖصٙ ايػرل٠ إِا تهٕٛ : سذٸايػٝس قُس تكٞ اؿهِٝ قا٬ّ٥هٝب 

 ٚإثبات َؿاضنت٘ شلِ ٗ ايػًٛى ٗ ،إٍ ظَٔ إعكّٛ اضىّٝابعس إثبات اَتسازٖا ت

َع  ،عسّ ضزع٘ عٓٗا :أٚ إقطاضٖا َٔ قبً٘، ٚيٛ َٔ قبٌٝ ،َا ّهٔ قسٚضٙ َٓ٘

َٚع عسّ إثبات شيو ٫  .ّهٔ قسٚضٖا َٓ٘ َا ٫ ٬ع عًٝٗا ٗٓطإَهإ ايطزع ٚا٫

  .(19)و بٗا عاٍ...فاٍ يًتُػټ

ٚاخت٬ؾٗا عٔ ايسيٌٝ  ،رل٠ إٍ تكطٜط ٚتأٜٝس ايؿاضعساد١ ايػ ّٓاٜٚكٍٛ َبِّ

َا ّهٓ٘ اؿهِ ؾٝ٘  ايعكًٞ: ٚايؿطم بٝٓ٘ ٚبٌ سهِ ايعكٌ إٔ سهِ ايعكٌ ٗ

ٖٚصا ايبٓا٤ ٫  .٬ع ع٢ً إكًش١ أٚ إؿػس٠ ايٛاقع١ٝ، نُا ٜأتٞ بٝاْ٘ٓطاٚيٝس 

ؾٗٛ  .ٌغرل َعًٖ تًكا٥ّٝا قسٚضّا ـنُا قًٓا  ـيهِْٛٗ ٜكسضٕٚ عٓ٘  ;ٜؿذلٙ ؾٝ٘ شيو

ٌٸ .ك٘ َٔ سٝح ايك٬ح ٚايؿػاز٫ ٜهؿـ عٔ ٚاقع َتعًٖ َٔ  نبرلّا قػُّا ٚيع

أٚ  ،أٚ عسّ ضزع٘ ،َٚع إقطاضٙ .ايٛٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ َٓؿ٪ٙ ٖصا ايٓٛع َٔ ايبٓا٤

  .(20)١ ا٫ستذاز ب٘ عًٜٝ٘كطع اٱْػإ بكشٸ ،قسٚضٙ ٖٛ عٓ٘

ٌٸ ،&طإٖٛؿٖٚٓاى ْكط١ يطٝؿ١ ْػتذٝسٖا َٔ ن٬ّ ايؿٝذ  ٖ٪٤٫  ٚن

ٗ ، ٗ أقٍٛ ايؿك٘ؾكس نتب  ،ٕ سذ١ٝ ايػرل٠ َؿطٚط١ بتأٜٝس إعكّٛٚٵايصٜٔ ٜطٳ

إشا نإ ٜػتهؿـ َٓ٘  إ٫ٓ َبشح سذ١ٝ ايػرل٠: إٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ٫ ٜهٕٛ زي٬ّٝ

٭ٕ ايٝكٌ تٓتٗٞ إيٝ٘  ;ع٢ً مٛ ايٝكٌ َٛاؾك١ ايؿاضع ٚإَها٩ٙ يططٜك١ ايعك٤٬

ٌٸسذٸ   .(21)١سذٸ ١ٝ ن

ؾ٬ُى عسّ زي١ًٝٝ غرل٠ ايعك٤٬ ٖٛ عسّ ناؾؿٝتٗا يًٛاقع، َع٢ٓ إٔ ايػرل٠ 

ٛٸ ،شاتٗا ٫ تجبت غرلٖا ٗ سسٸ أْٗا تجبت ؾك٘ بتٗا ٗ ٖصٙ اؿاٍ ٚإِا تٓشكط ق

عٌُ  ،أٚ تسعِ ايٝكٌ بايٛاقع١ ،ٚدٛزٖا. ٚاؿسٜح عٔ نٕٛ ايػرل٠ تؿٝس َكًش١

 ط إٍ إَها٤ ٚإقطاض إعكّٛ. ؾٗٞ تؿتك صاي .ٗأ ٗ سٓكغرل بِّ

  

ٝٸ ٍ إؾاض٠ غٓشاٍٚ اٱٚ .٠ دٗات١ ٗ ٖصا ايكٍٛ َٔ عسٸإٕ ايتٓاقهات دً

 بعهٗا: 

ٕٸا٭ٍٚ َٔ ايٓكاٙ ا١ُٕٗ ٚإؿتاح ٗ ٖصا إٛنٛع َعطؾ١ َٓؿأ ٚٗٛض غرل٠  : إ
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 تًكا٥ّٝا قسٚضّا» :ٚٚٗٛض تعبرلات ْٛرل ،ؾا٬ٕسٜ ايػؿ١ً عٔ ٖصا إٛنٛع .ايعك٤٬

 ،ػرل٠ ايعك٤٬ ؾع٬ّي مل ٜهٔٚيٓكس ايٓٛط١ٜ ْططح ايػ٪اٍ ايتايٞ: إشا  .(22)«ٌغرل َعًٖ

خاق١ َٔ داْب  ٚد١ٗ ناؾؿ١ٝ، ٚمل تكسض عٔ د١ٗٺ ،َٔ زٕٚ َب٢ٓ ايعك٤٬

َٹؾايعك٤٬،  ًِٗ َٚصاٖبِٗ ٚأزٜاِْٗ ًًَُاشا لسٖا عٓس ْٝع بين ايبؿط ع٢ً اخت٬ف 

ٌٸ ٕاشا ٖصا ا٫تؿام ٚدٛزّٜاٚ ؟ط١ٜذاٖاتِٗ ايؿهٚاتٸ  مل تهٔ،ٕاشا ٚ؟ عٓس ايه

ّٕ ١ّخاقٸ ،فطٵنايعٴ ٌٸ ،١ًَٚ بكٛ نُا إٔ ايعَإ مل  ،اؿسٚز بٌ ٖٞ تتدط٢ ن

ٌٸ  ع٢ً إٔ غرل٠ ايعك٤٬ يٝػت أَطّا ٖصا زي٬ّٝ هعًٗا تٓسضؽ أٚ تب٢ً؟ أيٝؼ ن

 ل إه١ْٛٓ شلصا ايعامل؟ ؿكا٥يهْٛٗا نُٔ ايهْٛٝات ٚا ;بٌ َجبت١ ،ٚاتؿاقّٝا دعًّٝا

ٝٸٚايعذٝب إٔ ا٭ ٕٸ ،ٌقٛي ١ قٛاّ ايٓٛاّ غرل٠ ايعك٤٬ عًٓ َع إقطاضِٖ أ

 مل ًٜتؿتٛا إٍ عك٬ْٝتٗا ٚضدٛعٗا إٍ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ.  ،ا٫دتُاعٞ

ٗ عج٘ ٗ إثبات اغتُطاض ايػرل٠ إٍ ظَٔ إعكّٛ  ،ٚلس ايؿٗٝس ايكسض

ٔ إٔ ايػرل٠ ٫ تٓبجل َٔ عٛاٌَ إٍ إٔ ٜبِّ غع٢قس بٓا٤ ع٢ً ايٛنع إٛدٛز، 

َٔ عازات  ،َؿذلن١ بٌ ايعك٤٬ ٚإِا ػتُع ؾٝٗا أَٛضٷ ،ٚغًٝك١ ْٛع١ٝ ،ؾطط١ٜ

 ٚخكا٥ل ق١َٝٛ:  ،ادتُاع١ٝ

ٕٵايططٜل ا٭ٍٚ: &ٜكٍٛ ٍٸ : أ ع٢ً َانٞ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ بٛاقعٗا  ْػتس

بٛقؿٗا  ـط٠ ٠ ايعك١ٝ٥٬ َعبِّٖٚصا ا٫غتس٫ٍ ٜكّٛ ع٢ً... نٕٛ ايػرل .إعاقط يٓا

ٌٸ ،ٚغًٝك١ ْٛع١ٝ ،ؾطط١ٜ عٔ ْهاتٺ ـعك١ٝ٥٬   ٖٚٞ َؿذلن١ بٌ ايعك٤٬ ٗ ن

ٔٸ ٕ ايػًٛى ايعك٥٬ٞ يٝؼ إإش...  ;١ ٖصا ا٫غتس٫ٍايكشٝض عسّ قشٸ ظَإ. ٚيه

ط بايٛطٚف ٚايب١٦ٝ ٚإطتهعات ؾطط١ٜ َؿذلن١، بٌ ٜتأثٻ عٔ ْهاتٺ زا٥ُّا َٓبجكّا

ط٠، ؾ٬ ّهٔ إٔ ٜعتدل ايٛاقع إعاقط إٍ غرل شيو َٔ ايعٛاٌَ إتػِّ ،ايجكاؾ١ٝ

  .(23)ع٢ً َانٝٗا ايبعٝس يًػرل٠ زي٬ّٝ

إش َع ؾطض ع١َُٝٛ  ;ٗ ايتٓاقض &ٜ ٚقٛع ن٬ّ ايؿٗٝس ايكسضٚا٬ٕسٳ

ض إٔ عٛاٌَ احملٝ٘ َ٪ثط٠ ٭ْ٘ اشا تكطٸ ;ط٠ط بعٛاٌَ احملٝ٘ إتػِّايػرل٠ ؾإْٗا ئ تتأثٸ

ٌٸ٬ بٴسٻ  ٚٗٛضٖا ٚتػرلٖا، ؾٗ ٗ  َطس١ً َٔ َطاسٌ ايعَإ تػرلّا إٔ ْط٣ ٗ ن

 َؿذلن١ بٌ ْٝع ايبؿط.  ٚيٝؼ غرل٠ّ ،ز٠ ٚكتًؿ١َتعسٸ ّاٚأعطاؾ ،ايعطف

َٳٚ ـتكطٜض عًُا٤ ا٭قٍٛ  :ايجا١ْٝ ٗ ايؿك٘  ،ـ شنطْاِٖ غابكّا ٔٵباـكٛم 
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ٚأْٗا إشا اْتععت  ،دتُاعٞ ٚضؾسٙأْٗا نطٚض١ٜ ؿؿٜ بكا٤ ايٓٛاّ ا٫ ،ٚٗ ا٭قٍٛ

ٚٳإ :َٔ بٌ ايٓاؽ ٚقع ا٫خت٬ٍ ٗ ْٛاّ اؿٝا٠ ي١ ع٢ً أيػ١ٓ ٕ ا٫َاضات إتسا

ٗا َٔ ا٭َاضات ايعك١ٝ٥٬ اييت ٜعٌُ بٗا ايعك٤٬ ٗ َعا٬َتِٗ كٌ نًٓأقشابٓا احملٚك

ٌٸ ،ٚغٝاغاتِٗ ْٚٝع أَٛضِٖ  ْٛاّ عٝح يٛ ضزع ايؿاضع عٔ ايعٌُ بٗا ٫خت

  .(24)ٚٚقؿت ضس٢ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ،اجملتُع

ٕٸ»ٚٗ َطاضح ا٭ْٛاض:  إٛاضز اييت ٜػتهؿـ َٓٗا ساٍ ايعك٤٬ ٗ أَٛض  إ

ٔٸ ،َعازِٖ َٚعاؾِٗ إِا ٖٛ بٛاغط١ اْػساز ططم  ،ٗ ايػ١َ٬ َٔ انتؿا٥ِٗ بايٛ

خت٬ٍ إع١ًَٛ يعّ ا عٝح يٛ اقتكطٚا ع٢ً إٓاؾع إع١ًَٛ ٚإهاضٸ ،ايعًِ شلِ

  .(25)«ْٛاَِٗ

 ،ٚاْتُٛت سٝا٠ ايبؿط ،ٚع٢ً ٖصٙ ايػرل٠ ايع١ًُٝ قاَت َعاٜـ ايٓاؽ»

١ َا ٜٛدب ايعًِ يكًٓ ;ٚيػازِٖ ا٫نططاب ،ٚي٫ٖٛا ٫ختٌ ْٛاَِٗ ا٫دتُاعٞ

  .(26)«َٚتّٓا غٓسّا ،ايكطعٞ َٔ ا٭خباض إتعاضؾ١

 ٘ٚأْٸ ;ٖٚٞ قٛاَٗا ،طؾإشا قبًٓا بإٔ ا٭َاضات إعتدل٠ َٛدب١ ٫ْتٛاّ سٝا٠ ايبؿ

ٌٸ ٖٓ ،سٝا٠ ايٓاؽ ٚتهططب بسٕٚ غرل٠ ايعك٤٬ ؽت ٫ٚ  ،ا ٫ ٜكبً٘ ايؿاضعٖٚصا 

اعتباض غرل٠  نٝـ َٚٔ زٕٚ ا٫يتؿات إٍ ايٛقا٥ع اـاضد١ٝ متٸ ٜطن٢ ب٘، إشّا

قطاض َع اٱ، ْٗا َؿطٚط١ َٚٓٛط١ بإشٕ إعكّٛإ :كٍٛنٝـ ْ؟ ٚاتؿاقّٝا ايعك٤٬ أَطّا

 ؟!ايؿاضع ٫ ّهٓ٘ كايؿتٗا ٢٘ ستٸأْٸب

قٍٛ ايًػٟٛ يعسّ ثبٛت ايطزع عٓٗا َٔ يسٕ إٍ ٢ َع إشعاِْٗ بايطدٛع ٚستٸ

 ت ايػرل٠.إعكّٛ لسِٖ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ا٫غتٓاز إٍ قٍٛ ايًػٟٛ ؾُٝا يٛ اغتكطٻ

َٳ ط ٜطزٸْط٣ ايؿٝذ إٖٛؿ :ؾُج٬ّ ٍ غرل٠ ايعك٤٬ ٱثبات سذ١ٝ إٜػتٓس  ٔٵع٢ً 

ز عسّ ثبٛت : إٕ َٛاؾك١ ايؿاضع يبٓا٤ ايعك٤٬ ٫ تػتهؿـ َذطٸبكٛي٘ ٟقٍٛ ايًػٛ

ٕ تهٕٛ أَا إ: ث١بأسس ؾطٚٙ ث٬ ضزع٘ عٓٗا، بٌ ٫ وكٌ ٖصا ا٫غتهؿاف إ٫ٓ

ٕ ٜعًِ دطٜإ غرل٠ أ ;ايعٌُ غدل ايٛاسس ٚايٛٛاٖط :ْٛرل ،شس٠ إػًو َع ايؿاضعَتٸ

ٚايتأٜٝس  اغهٛت٘ ايطن ٜػتٓتر ٢َٔ ستٸ ،َٛض ايؿطع١ٝايعك٤٬ ٗ ايعٌُ بٗا ٗ ا٭

قطعٞ ع٢ً ضنا ايؿاضع  َٔ قٝاّ زيٌٝ خامٸ٫ بٴسٻ ٚٗ غرل ٖاتٌ ايكٛضتٌ  ;شلا

ٌٷإٚسٝح  .َها٥٘ يًػرل٠ ايع١ًُٝ عٓس ايعك٤٬إٚ  ،خامٸ ْ٘ مل ٜجبت ؾٝٗا زيٝ
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ٔٸ ٕٵإٚ ،ط٠ بٗابٵنايػرل٠ ٗ ايطدٛع اٍ أٌٖ اـدل٠ ٗ ايًػات، ؾ٬ عٹ  سكٌ ايٛ

ٕٸ ;ٗآَ ٔٸ ٭   .(27)ٶؾ٦ٝا ٫ ٜػين عٔ اؿلٸ ايٛ

: ، ؾكاٍٚقس ططح بعض ا٭قٛيٌٝ ْٛرل ٖصا إٛقـ ٗ َبشح ايتكًٝس

ٕٵ» ٫ٚ ططٜل شلِ  ،نإ ؾططّٜا ؾطدٛع اؾاٌٖ ٗ ٖصٙ ا٭عكاض إٍ عًُا٤ ايسٜٔ ٚإ

ٔٸ بٗا إ٫ٓ باٱَها٤، ٖٚصا ا٫ضتهاظ َا  ٖصا ايبٓا٤ َا مل ٜهٔ َؿؿٛعّا شيو، يه

١ بٌ ايعبس ٫ٚ ٜهٕٛ سذٸ ،٫ هٛظ ايعٌُ ع٢ً طبك٘ ،َٔ ايؿاضع ٖه٢ٶ طٵكٹٜٳ مل

ٌٸٚفطٸ .ٚإٍٛ ٚنٌ داٌٖ  ،شٟ قٓع١ إٍ أقشاب ايكٓا٥ع ز اضتهاظ١ٜ ضدٛع ن

٢ ٜهؿـ ستٸ; كٌ بعَإ ايؿاضعإشا مل ٜتٸ ،٫١ٝ ٜٛدب اؿذٸ ،إٍ ايعامل

  .(28)«اٱَها٤

ٕٸ٘ َع قبٛشلِ ٬ٜٚسٜ أْٸ بايطدٛع  ٕ إٔ أخص ايسٜٔ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓٚٵٜطٳ ايعك٤٬ أ

، َع ×َإّٚ ع٢ً إٔ سذ١ٝ غرل٠ ايعك٤٬ َٓٛط١ بإشٕ اٱإٍ ايعًُا٤ لسِٖ ٜكطٸ

أٚ  ،ٌ إٍ ايسٜٔايعًِ إٔ اٱَاّ ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜكـ ٗ ٚد٘ ا٭َٛض ايهطٚض١ٜ يًتٛقٸ

ايع١َ٬  ٖٚصا َا أؾاض إيٝ٘ .ي٬خت٬ٍ ٗ ْٛاّ ايسٜٔ ّاتطنٗا َٛدبٜهٕٛ اييت 

و عطؾت ٗ عح ايٛنع إٔ اعتباض ايٛنع ٚايس٫ي١ ايًؿ١ٝٛ ايطباطبا٥ٞ بكٛي٘: ثِ إْٸ

٫ٚ  ،ؾٗٛ َا ب٢ٓ عًٝ٘ ايعك٤٬ ،ْػا١ْٝ ْٚٛاّ ا٫دتُاعب٘ ايؿطط٠ اٱ ٞها تكٖ

  .(29)َع٢ٓ يًطزع عٓ٘

ات ايعكٍٛ. ؾػرل٠ ايعك٤٬ ٗ إٔ ْٗا َٔ ؾططٜٸٚٵ: بعض ا٭قٛيٌٝ ٜطٳايجايج١

٫ ، ْٚػإ بايٛدسإاييت ٜعطؾٗا اٱ ،س ايعامل ٖٛ َٔ ؾططٜات ايعكٌٍٛ ٜكًٚاؾاٖ

 ؼتاز إٍ ايسيٌٝ. 

ْٸ&اـُٝين َاّاٱٚقس قاٍ    .(30)ات ايعكٍٛ٘ َٔ ؾططٜٸ: ؾإ

ٖٞ  «َٔ ؾططٜات ايعكٍٛ»َٚٔ إجرل يًسٖؿ١ إٔ ٬ْسٜ إٔ ٖصٙ ايعٜاز٠  

ْػإ إٍ أَط ٚٚنٛح ٌَٝ اٱٚناؾؿ١ عٔ بسا١ٖ  ،ٔ َٔ سذ١ٝ ايعكٌايكسض إتٖٝك

 ايعك٤٬ ٚايعٌُ بػرلتِٗ. 

: َعِٛ ا٭قٛيٌٝ سٌ ٜػتشهطٕٚ غرل٠ ايعك٤٬ ٜصنطٕٚ َعٗا قٝس ايطابع١

ٌٸ .«َا ِٖ عك٤٬»  :ْٛرل ،اؿا٫ت ا٭خط٣ إُه١ٓ ٖٚصا ايكٝس اسذلاظٟ ىطز ن

ٚإ٫ ؾ٬  ،(33)«ع١َا ِٖ َتؿطِّ»ٚ أ ،(32)«َا ِٖ َعتازٕٚ»أٚ  ،(31)«َا ِٖ عاطؿٕٝٛ»
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 ٫ٚ َٛنٛع١ٝ ي٘. ،يعّٚ شلصا ايكٝس

َٸٌ َٗٚٔ خ٬ٍ  ِٗ ٗ ايػايب هض أْٸَٛاضز اغتعُاٍ غرل٠ ايعك٤٬ ٜتٻ ايتأ

ٚايػ٪اٍ إططٚح ٖٓا: إشا ناْت غرل٠ ايعك٤٬  .«َا ِٖ عك٤٬»ٜػتعًُٕٛ قٝس: 

ناْت َٚٔ زٕٚ استٝاٙ عك٬ْٞ، ؾُا ايساعٞ ٱناؾ١ ٖصا ايكٝس؟ ٚإشا  ،تًكا١ٝ٥

٭ْ٘ س٦ٓٝص غٝهٕٛ  ؟;ق١ُٝ ٖصا ايكٝس ٖٞايػرل٠ ٗ ساد١ إٍ إَها٤ ايؿاضع ؾُا 

إشا مل ٜطزع  « أٚ... ،أٚ َتؿطع١ ،َا ِٖ َعتازٕٚ»٢ َع قٝس عٌُ ايعك٤٬ بايػرل٠ ستٸ

 .١ّعٓٗا ايؿاضع سذٸ

  :ٚمٔ ٖٓا ْصنط بعض اغتعُا٫ت ايعًُا٤ يًػرل٠

ع٢ً  عكّٛ، ٚايبٓا٤ ٜطًل أٜهّاٚاعتباض ٖصٙ ايػرل٠ َٓٛٙ بإَها٤ إ»

نبٓا٥ِٗ ع٢ً اعتباض اـدل إٛثٛم  ،ؾطعٞ اغتكطاض ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬ ع٢ً إَٔط

  .(34)«ايكسٚض

ؼكل ايبٓا٤ َٔ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬ ٚاقعٕٛ ٗ ٚطف ا٫دتُاع ٚططٜل »

  .(35)«ؾ٬ ىايؿ٘ إْػإ بايؿطط٠ ،ا٫غتهُاٍ

َّٕٔ غرل اختكام ٖصا ايبٓا٤ بك» زٕٚ قّٛ، ٚناْت ططٜك١ ْٝع إػًٌُ  ٛ

هاٍ غدل ايجك١ ٗ ْٝع ا٫تٸ ،َٔ عٗس ض٥ٝػِٗ إٍ عكطْا، َا ِٖ عك٤٬

  .(36)«أَٛضِٖ

ٖٚٓا ٜعٛز ٖصا ايػ٪اٍ يٝذس ططٜك٘ َط٠ أخط٣: إشا مل تهٔ يػرل٠ ايعك٤٬ 

ِٖ  َا»ع، ؾًُاشا هب تكٝٝسٖا بكٝس ايهاؾؿ١ٝ، ٚتكسض َٔ ايعك٤٬ َٔ زٕٚ ؼٝټ

ِّ«عك٤٬ ٕٓؿأ ايػرل٠؟ ٜعين إٔ  ّٓا؟ ٌٖٚ ٗ غرل ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ٖصا ايكٝس َب

٭ٕ  بٌأٚ أْ٘ بساؾع ايعٛاطـ،  ّا،يهْٛ٘ َتؿطع ٫ايعك٤٬ ٜعًُٕٛ غدل ايجك١ 

 ٔ ٚايكبض ايعكًٌٝ. ػٵف باُؿعطٳٖٚٛ َا ٜٴ ،ايعك٤٬ ٜعًُٕٛ ب٘ سٌ ٜهٕٛ ا٫خت٬ف

ػٔ ٚايكبض ايعكًٌٝ ٜطٜسٕٚ إٔ اؿػٔ ٚايكبض َٔ ٕ ايعسي١ٝ إش ٜكٛيٕٛ باؿإ»

ٖٚٞ اييت  ،ٚايكهاٜا إؿٗٛض٠ إعسٚز٠ َٔ ايتأزٜبات ايك٬س١ٝ ،اٯضا٤ احملُٛز٠

  .(37)«تطابكت عًٝٗا آضا٤ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬

َا ٖٛ ايؿطم بٌ غرل٠ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬ ٚآضا٤ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬؟ 

ٕٸ ٚاٯخط عٌُ  ،َُٓٗا ٖٛ ْٛط ايعك٤٬ بًشاٚ نِْٛٗ عك٤٬ايٛاسس  أيٝؼ ٖٛ أ
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 بطأٟ عك٥٬ٞ.  ٖٚصا ايعٌُ ع١َ٬ ع٢ً أْ٘ َػبٛمٷ ،ايعك٤٬ بًشاٚ نِْٛٗ عك٤٬

إٔ ٜهٕٛ سهِ ايعك٤٬  ،بسيٌٝ ٬َظ١َ سهِ ايعكٌ ؿهِ ايؿطع ;ٚاي٬ظّ

ع٢ً إٔ ؿ١ ٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َتٛٚق٭ ;ٗ أخص ايٓٛط١ٜ ّاقٛضٜ ّاَا ِٖ عك٤٬ ؾطط

ؾًٛ نإ عٔ عٛاطؿِٗ أٚ عازاتِٗ مل ٜهٔ  .سهِ ايعك٤٬ إِا ْؿأ عٔ عك٬ْٝتِٗ

ٌٷ ،ؾايؿطع يٝؼ عاطؿّٝا .يٝؿذلى َع٘ ايؿطع ٚغٝس  ٫ٚ َٔ أٌٖ ايعاز٠، بٌ ٖٛ عاق

 ٚ٭ٕ سهُ٘ ع٢ً أغاؽ ايعكٌ اؾذلى َع ايعك٤٬.  .ايعك٤٬

ِٸ ا٤ ايعك٤٬ ٫ ٜعين َا ٜعٓٝ٘ ٗ بٓ «َا ِٖ عك٤٬»عٞ إٔ قٝس إشا ازټ إ٫ٓ ايًٗ

ٝٸ َا » َكابٌْ٘ ٜهٕٛ ٗ إات ايك٬س١ٝ ٚاٯضا٤ احملُٛز٠، عٝح ْؿؼ ايكٝس ٗ أزب

 َكابٌأَا ٗ َباسح اؿػٔ ٚايكبض ايعكًٌٝ ٜهٕٛ ٗ  .«َػًُٕٛ أٚع١ ِٖ َتؿطِّ

 .«َا ِٖ عاطؿٕٝٛ»

بٗا ططح ٚ٭دٌ تك١ٜٛ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ّهٓٓا ا٫غتؿاز٠ َٔ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ 

ٖٖ َكابٌأٚ ٗ  ،ع١غرل٠ إتؿطِّ َكابٌبٓا٤ ايعك٤٬ ٗ  ططسٗا  ٔٵتأغٝؼ ايؿاضع. ٚ

إٕ سذ١ٝ اـدل »سٝح نتب ٜكٍٛ:  ،١ٝ خدل ايٛاسسايػٝس ايدلٚدطزٟ ٗ َبشح سذٸ

ٖٓيٝػت َٔ تأغٝػات ايؿاضع قطعّا ا اغتكطت عًٝ٘ غرل٠ ، بٌ ايعٌُ باـدل 

  .(38)«ايعك٤٬

َٔ غرل اختكاقٗا  ،بٓا٤ ايعك٤٬ ٚايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ايكطع١ٝٚايسيٌٝ عًٝ٘ ٖٛ 

  .(39)نإػًٌُ ،١بطا٥ؿ١ خاقٸ

َٔ ٚيٲْكاف ؾإٕ قٝس عك١ٝ٥٬ ايػرل٠ ٖٛ ٭دٌ إخطاز ايتأغٝؼ يًػرل٠ 

ٚٗ ٖصٙ  .ع١ ٜهٕٛ ع٢ً ٖصا إٓٛاٍأٚ إٔ اغتكطاض غرل٠ إتؿطِّ ،ايؿاضع خ٬ٍ

إشا نإ  ايٛاضز ع٢ً ايكٍٛ إؿٗٛض، إ٫ٓاؿاي١ ئ ٜهٕٛ فاٍ يٛضٚز اٱؾهاٍ 

ٕٸَطازٙ أْ٘ ضغِ إخطاز ؾطض ايتأغٝؼ ايؿطعٞ  ٍٷٖٛ اغتعُاٍ قٝس ايعك٤٬  ؾإ ٔ َ بس

بًشاٚ ٖٞ َع اٱؾاض٠ إٍ إٔ غرل٠ ايٓاؽ ، «غرل٠ ايٓاؽ» :ْٛرل ،قٝٛز أخط٣

ؾايكه١ٝ ؼتاز إٍ ايهجرل َٔ ايٓكض  .ع٢ٚٱثبات ٖصا إسٻ ،نِْٛٗ عك٤٬

 ػع ي٘ اجملاٍ ٗ ٖصا إكاٍ. ا ٫ ٜتٻٖٓ ،بطاّٚاٱ

  

ٝٻ بٓا٤ٶ ٔ إٔ غرل٠ ايعك٤٬ َػبٛق١ باؿهِ ا٫نططاضٟ ع٢ً َا غبل تب
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 .ايٛاد١ٗ ٗٚبكٝت ايػرل٠ ايع١ًُٝ  ،اختؿ٢قس ٠ ٚنٛس٘ ؿسٸيٖٚٛ  ،ٚايبسٜٗٞ ايعكًٞ

ٌٷ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ نًُا اؽص ايؿعٌ ؾهٌ ع٢ً إٔ ٖٓاى  ايػرل٠ ؾٗصا زيٝ

ٚتهٕٛ أسهاَ٘ تابع١ يٮسهاّ ايعك١ًٝ. ٚشلصا  ،ع٢ً زيٌٝ عكًٞ ّاقا٥ُ ّاسهُ

ٟٸ انتػبت  ٗاق١ُٝ، يهٓٸ ؾايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ َٔ د١ٗ نْٛٗا غرل٠ قه١ يٝؼ شلا أ

ٕٸ ع٢ً ٖصا  ١ّٚيهْٛٗا ٗ ز٫يتٗا زآي ،شلا زعاَات ٚضنا٥ع عك١ًٝ ايك١ُٝ َٔ د١ٗ أ

 ب ايعكًٞ. اؾاْ

َػاس١ سذ١ٝ ايعكٌ ٗ ؾهط ا٭قٛيٌٝ »ؼت عٓٛإ  ،ٚٗ َكايٓا

ف ايؿاضع ١ٝ ايعكٌ ٚأما٤ تكطٸٚٗ ايبشح عٔ نٝؿ١ٝ دطٜإ سذٸ ،«ٚا٭خباضٌٜ

ف أٚنشٓا إٔ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ: ؾايبعض ٫ ٜكبٌ ايتكطټ ،ػاٖٗا

ٖٚٞ تِٗ ا٭سهاّ  ،١ٝ أٚ اؾع١ٝ٥ايهًٓ غٛا٤ ع٢ً مٛ ْؿّٝا ٚإثباتّا، َٔ يسٕ ايؿاضع

 ،ايبعض ايجاْٞ ٜكبٌ ايٓؿٞ ايهًٞٚ ;ٚقبض ايًِٛ ،سػٔ ايعسٍ :ايتٓذٝع١ٜ، َجٌ

ٕ : إَجٌ ،ايبعض ايجايح ٜكبٌ ايٓؿٞ اؾع٥ٞٚ ;يٝؼ ي٘ ؾطض خاضدٞ ٘ٚايٛاٖط أْٸ

ٌٕ ٕٵ ;١ٝ خدل ايٛاسسٞ سذٸنًٓ ايؿاضع ٫ ىايـ بؿه ٌٕ ٭ْ٘ إ ٞ نًٓ خايؿ٘ بؿه

يهٓ٘ ىايؿ٘ ٗ  ،ع٢ً ٚدٛز ا٫خت٬ٍ ٗ ْٛاّ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يو باعجّانإ ش

 ٗ إثبات ايكتٌ أٚ ايؿاسؿ١.  ٙ ناؾّٝا٫ ٜعسٸسٝح  ،بعض إٛاضز اـاق١

بٌ ٖٞ ْٛع  ،سهاّ ايعك١ًٝ ؾك٘ٚغرل٠ ايعك٤٬ ٫ تطدع ٗ دصٚضٖا إٍ ا٭

ٚايؿاضع  .ٞ ؾٝٗاهًٓٚبٗصا ايًشاٚ ٫ إَهإ يًتكطف اي .َٔ ا٫نططاض ايعكًٞ

نإٔ ٫ ٜكبٌ ايٛٗٛضات أٚ خدل ايجك١ ٗ  ،ّهٓ٘ ايتكطف ؾٝٗا بٓشٛ اؾع١ٝ٥ ؾك٘

 بعض إٛاضز اـاق١. 

ف ايؿاضع بٗصا إكساض ٗ بعض ا٭سهاّ ايعك١ًٝ ٜػتسعٞ قبٌ إٕ قبٍٛ تكطټ

 ،َطادع١ ايؿاضع ،ٚ بايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬أ ،ايعٌُ باؿهِ ايعكًٞ ا٫نططاضٟ

إشا ناْت اؿاد١ َع  ٚعًٝ٘ٚؾشكٗا.  ،ؾات٘ اؾع٬١ٝ٥ع ع٢ً نٝؿ١ٝ تكطٸٚا٫ٓط

إٍ  ،ا أٚ نطٖٓآأسبب ،ٜٖٔصا ايؿطض إٍ َطادع١ ايؿاضع ؾػٓهٕٛ َهططٸ

ٚإِا  ،١ٚبايتايٞ ٫ ٜهٕٛ شلا ٗ َكاّ ايعٌُ سذ١ٝ شات١ٝ َٚػتكًٓ ،إَها٤ ايؿاضع

 ٖٞ تابع١ ؾعٌ ايؿاضع. 

ٔٸ ٌّ ْٸ٘أ ايكشٝض ٗ ٖصا إكاّ يه ؾٗصا ٫ ٬ٜظّ  ،ضغِ أْٓا ْط٣ إٔ ا٭َط عكً
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 ،ْٚعتكس أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ عكًّٝا .ا٫غتك٬ٍ عٔ َطادع١ ايؿاضع

 كسض ايعكٌ أسهاَّا٭ْ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ ٜٴ ;عٔ َطادع١ ايؿاضع َػتػّٓٝا ٫ٚ ٜهٕٛ

يؿاضع. ٚأخص َٔ َطادع١ ا٫ بٴسٻ ٓعسّ تل ٖصٙ ايؿطٚٙ أٚ ٚيهٞ تتشٖك ،َؿطٚط١

 ،ض يٓا بعض ايتعاضض إععّٛ بٌ ايعكٌ ٚايؿطعٖصٙ ايٓهت١ بعٌ ا٫عتباض ٜٛنِّ

ٕٸٚايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬  ١ٝ٥بٌ ْٛط١ٜ إَها ظاٍ ٖٓاى ؾطمٷ ٚهٝب عٓ٘. ٚضغِ شيو ؾ٬  أ

ٕٸ  ;ايعكٌ وهِ بهطٚض٠ ايػرل٠  ،ـ٫ٚ ٜكبٌ ايتدًٗ ،أقٌ ٖصا اؿهِ ثابتٷؾإ

ٗ َٚها٤. يٝكبض ا٭قٌ ٖٛ اٱ ،٤ ٜػٝب ٖصا ا٭قٌ ايجابتَهابُٝٓا ٗ ْٛط١ٜ اٱ

ْٛط١ٜ اؿذ١ٝ ايصات١ٝ يًػرل٠ ٜهٕٛ ايطدٛع إٍ ايؿاضع ؾ١ٗ ا٫ط٦ُٓإ اؾع٥ٞ ٫ 

ئ  ،اييت تؿهًت بعس ظَٔ سهٛض إعكّٛ ،ث١ٚبٗصا ايًشاٚ ؾايػرل٠ إػتشسٳ .غرل

ٟٸ ٍٕ تٛاد٘ أ  ٗ سذٝتٗا.  إؾها

 

ٖٞ ١َ ايطباطبا٥ٞ ٚايػٝس ايدلٚدطزٟ ايصات١ٝ ٗ اقط٬ح ايع٬ٓ إٕ اؿذ١ٝ

َجٌ ايعًِ ي٘ ايهاؾؿ١ٝ أٚ أْٗا  أْٸٗاايهاؾؿ١ٝ ايصات١ٝ يًػرل٠ ايعك١ٝ٥٬، َع٢ٓ ٌٖ 

ِّ ٚشلصا أزٍ ايدلٚدطزٟ بتٛنٝض  .ٕ شاتٗا ٫ تهٕٛ شلا ايهاؾؿ١ٝأٚ ،ِؼتاز إٍ َت

ٕٸ ٚبٗصا ايًشاٚ شاتٗا يٝػت عٌ  ،ايٛٛاٖط ٫ تهٕٛ شلا ايهاؾؿ١ٝ َؿازٙ أ

ٔٵ  بًشاٚ امكاض ططٜل اؿكٝك١ ٚايٛاقع١ٝ ؾٝٗا ؾٗٞ ؾب١ْٗٝ ايهاؾؿ١ٝ، يه

 باؿذ١ٝ ايصات١ٝ. 

ؾهْٛٗا  .أْٗا عك١ٝ٥٬ يهٔ اؿذ١ٝ ايصات١ٝ ٗ اقط٬ح ٖصا إكاٍ تعين

١ عٔ ٚأْٗا َػتكًٓ ،ٝتٗا َٔ ايسيٌٝ ايعكًٞشات سذ١ٝ شات١ٝ َع٢ٓ أْٗا تأخص سذٸ

 تكطٜط. اي

  

ٌٷ  تؿطض ب٘ ا٭خص عسٚزٖا،  ٫ ًُو يػاّْاؾٗٞ  ٭ٕ غرل٠ ايعك٤٬ عُ

ٕٸ  :أخط٣ بعباض٠ٺٚ ْػإ ٫ ٜٓذٛ َٔ ؾؿعٌ اٱ .ؼسٜس ايػًٛى أقعب َٔ ايه٬ّإ

ٕٵ ،٭ْ٘ ٗ أغًب٘ ;ست٢ ناز ٬ٜظَ٘ ،اـطأ ٚايعيٌ ٜسٚض بٌ  ،٘مل ْكٌ ٗ دًٓ إ
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ٚايػبب ٜهُٔ ٗ إٔ ا٫ْػإ ؼطن٘  .ٚسسٚزٙ ٥٘طٜ٘ ٗ نٝؿ١ٝ أزاؾطاٙ ٚايتؿاٱ

٢ ٗ ستٸ ،اييت تطَٞ ب٘ ٗ أسهإ تكًٝس اؾاٌٖ، شلصا ػسٙ ،زٚاؾع ايٓؿؼ ا٭َاض٠

ط عٓ٘ . ٖٚصا َا عبٻ٫َّعتسٚ ّا٫ ٜهٕٛ عًُ٘ ٚغًٛن٘ غٜٛٸ ،عُاٍ انططاضّاأؾس ا٭

ٌٵ َأ﴿بكٛي٘ تعاٍ:  َٔ آ١ٜٺ ايكطإٓ ٗ أنجط ٕٳبٳ ٓٴٛ َٹ ِٵ ٫َ ٜٴ٪ٵ ٖٴ (، 100)ايبكط٠:  ﴾ِنجٳطٴ

ٕٳ﴿ ِٵ اِيَؿاغٹُكٛ ٖٴ ٚٳَأِنجٳطٴ ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ اِي ٗٴ ٓٵ ِٵ ٫َ ﴿(، 110آٍ عُطإ: ) ﴾َٹ ٖٴ ٚٳَأِنجٳطٴ

ٕٳ ٕٳ﴿ (،103إا٥س٠: )﴾ٜٳعٵكٹًُٛ ٗٳًُٛ ِٵ ٜٳذٵ ٖٴ ٔٻ َأِنجٳطٳ ؾٗٞ تهؿـ  (.111ْعاّ: ا٭) ﴾ٚٳَيهٹ

ٝٻ .َٛإ يبين ايبؿطعٔ إٔ ايػؿا١ٖ ٚاؾٌٗ ؾاخكإ َعً ي٘  ّٓا٘ َبِّنُا ىاطب ْب

ٔٸ ;ٛٙ ايػبٌٝبع أنجط ايٓاؽ ٭نًٓأْ٘ يٛ اتٻ  ،٣ٖٛٚ ايٓؿؼ ٭ِْٗ إِا ٜتبعٕٛ ايٛ

ٔٵ ﴿َعطنٌ عٔ غبٌٝ اهلل، قاٍ تعاٍ:  ٔٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ٜٴهٹًَٗٛى عٳ َٳ ٕٵ تٴطٹعٵ َأِنجٳطٳ  ٚٳٔإ

ٖٛ ٕٳ ٔإ٫ٖ اي ٜٳتٻبٹعٴٛ ٕٵ  ٌٔ اهللٹ ٔإ ٕٳغٳبٹٝ ِٵ ٔإ٫ٖ ٜٳدٵطٴقٴٛ ٖٴ ٕٵ  ٚٳٔإ  (. 116ا٭ْعاّ: ) ﴾ٔٻ 

 ،عٝ٘بايؿهٌ ايصٟ ْسٻ ،يًػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٌٖٖصا ٜسؾع بٓا إٍ ايتػا٩ٍ: ٚ

 ع٢ًٜكتكطٕٚ ٗ أخص ا٭خباض  أْٸِٗٚدٛز خاضدٞ؟ ٌٖ سكٝك١ ايعك٤٬ ٗ سٝاتِٗ 

 باٱهاب ِٗ ٗ ٚثاقت٘؟ ٚإشا نإ اؾٛابٜٚػتككٕٛ ٜٚبشجٕٛ سٌ ؾٚه ،ايجك١

اييت يٛ قطف ؾٝٗا َكساض  ،ايػبب ٗ ٚدٛز ٖصٙ ايهجط٠ َٔ ايؿا٥عاتٖٛ ؾُا 

َټ  ٔ ظٚضٖا ٚبٗتاْٗا؟ إشا نإ يًعك٤٬ ٖصا اؿؼٸط يتبٝٻٌ ٚايتؿٗهبػٝ٘ َٔ ايتأ

باع ب٬غات ٚأْبا٤ وصضِٖ ٜٚٓصضِٖ اتٸ ،ايعك٥٬ٞ ؾًُاشا ٜأتٞ ايكطإٓ بأزبٝات اٱْصاض

ٕٵ تٴكٹٝبٴٛا ﴿ايؿاغكٌ َٔ ايٓاؽ؟:  ٓٴٛا َأ ٝٻ ٓٳبٳٕإ َؾتٳبٳ ِٵ َؾاغٹلٷ بٹ ٕٵ دٳا٤ٳُن ٓٴٛا ٔإ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٌٳ َٹ ْٳازٹ ِٵ  ًِتٴ َٳا َؾعٳ ٗٳاَي١ٺ َؾتٴكٵبٹشٴٛا عٳ٢ًَ  ٛٵَّا بٹذٳ   (.6اؿذطات: ) ﴾َق

 ،تعاطٞ ايعك٤٬ َع ا٭خباض ايهعٝؿ١ ٠َٚا ْطاٙ ٗ ايعامل اـاضدٞ ٖٛ نجط

ٚادتٓاب أخباض  ،٢ يٓا اعتباض ايعٌُ غدل ايجك١ٚعح. ؾهٝـ تػٓٸَٔ زٕٚ ؼكٝل 

ٌٸ َاٚ !َٔ بٓا٤ ايعك٤٬؟ ،ايهعؿا٤ هٝـ ؾأْٛاع ا٭خباض  زاّ ايعك٤٬ ٜعًُٕٛ به

 ،خدل ايؿاغل أٚ إؿهٛى ؾٝ٘ زٕٚ ،ّهٓٓا إٔ ْجبت إٔ سذ١ٝ ايعٌُ غدل ايجك١

ّٸَٚٔ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ؟ ٖصا َع ٚدٛز تأنٝس  َٔ عًُا٤ ا٭قٍٛ ع٢ً ْؿٞ  إقطاض تا

  .ُا ٖٛ ـدل ايجك١ٚإٔ ا٫غتكطاض إْٸ ،إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ غدل ايؿاغل َٔ غرل٠ ايعك٤٬

ٍٸ ٖصا ايتٓاقض ايٛانض ع٢ً إٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ قس اعتُسٚا ٗ  أ٫ ٜس

ٕٵإٍ اْٚػبٖٛا  ،ٔ ٚايكبض ايعكًٌٝػٵأسهاَِٗ تًو ع٢ً اُؿ  يعك٤٬؟ ٭ٕ ايعك٤٬ ٚإ
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ؿكٕٛ ع٢ً ؼػٌ اؿػٔ َتٻ أِْٗ ْٛطّٜا إ٫ٓ ،ؾعًِٗ عٔ أسهاّ ايعكٌ ؿٛا ٗؽًٖ

ٕٸ .ٚتكبٝض ايكبٝض  ع٢ًؿكٕٛ ِٗ َتٻأْٸ إ٫ٓ ،بٌ ايعك٤٬ ايعٌُ بايهعٝـ ؾا٥عٷ ؾطغِ أ

َٸ إ٫ أِْٗ ٗ إكابٌ  ،ٚقًٌٝ بِٝٓٗ ٚضغِ إٔ ايعٌُ غدل ايجك١ ْازضٷ .٘ ٚؾذب٘ش

 يجٓا٤. ٜٚجٕٓٛ عًٝ٘ نٌ ا ،ّسسٕٛ ايعاٌَ ب٘

ٜؿرل إٍ إٔ  ،باٱناؾ١ إٍ نْٛ٘ زي٬ّٝ ع٢ً عك١ٝ٥٬ غرل٠ ايعك٤٬ ،ٖصاٚ

ٚعسّ أخصُٖا ٗ ا٫غتس٫ٍ ئ  .ض ايعكًٌٝبٵٔ ٚايُكػٵز٠ عٔ اُؿايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ فطٻ

 ،٭ْٗا غتهٕٛ زا١ُ٥ ا٫َتعاز باشلٛؽ ٚاؾٌٗ ;ع٠ يًشذ١ عٔ اي٬سذ١تهٕٛ ٖٝٸ

َٸ ٚعٌُ غرل إعكّٛ زا٥ُّا غرل٠ ايعك٤٬ إٍ ا يٛ ْٛطْا ٗ َعطض اـطأ ٚايعيٌ. أ

 ، يًعكٌٌبعَتٸنِْٛٗ ٚ ،َا ِٖ عك٤٬ ؾػٝهٕٛ ْٛطْا بًشاٚ عك٬ْٝتِٗ

 ٚسٝٓٗا تهٕٛ أعُاشلِ َٛضز ا٭سهاّ ايعك١ًٝ ٚايعك١ٝ٥٬.  ، ٗ ٓاٌٙٚقتُ

َ٘ٓٔ اي ْٓا غعٝٓا َٔ بسا١ٜ إإش  ;تعذب طبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايه٬ّ ق

ٛٻإ يٓا ٗ ايٓكط١ ا٭خرل٠ إٍ كاٍ إٍ إثبات إٓؿأ ايعكًٞ يًػرل٠ ايعك١ٝ٥٬، بُٝٓا ؼ

ٔٵ .ْؿٞ شيو ؾطض ٚدٛز ايػرل٠  ع٢ًٚ .٭ْٓا عًُٓا ٚؾل إٛدٛز ;٫ زاعٞ يًتعذب يه

ِٸ ل ٗ ٕ ا٫َٛض اؾع١ًٝ ٫ تتشٖكإسٝح  ،ٖا إٍ ا٭َٛض ايته١ٜٝٓٛضزٸ ايعك١ٝ٥٬ ؾػٝت

ٌٸ ٌٕ ن ٔٸ ،ٚاسس ايٓاؽ بؿه ٟ ايصٟ هب إٔ ًٜتؿت ايػ٪اٍ اؾسٸ ٚبايتػاٟٚ. يه

ايٛاقع يعٌُ َؿذلى بعٓٛإ غرل٠ ايعك٤٬ ٗ  إيٝ٘ ايكاض٨ احملذلّ: ٌٖ ٖٓاى ٚدٛزٷ

 ؟ اـاضدٞ

ٕٵ ،ٚاقعٞ ايٛاقع ٜهؿـ عٔ إٔ غرل٠ ايعك٤٬ شلا ٚدٛز  .بػٝ٘ نإ دسٸ ٚإ

ٔٸ ٌٸ يه ٫ٚ ٜهٕٛ ٗ  ،إؾها٫ّ ٫ٚ ٜطؾع ،َؿه١ً ٖصا ايٛدٛز بٗصا اؿذِ ٫ و

قطاض ٚاٱ ،ايعك٤٬ َؿذلنٕٛ ٗ أقٌ اـدل :ؾُج٬ّ .قٛيَٞػت٣ٛ ساد١ ايؿكٝ٘ ٚا٭

ٕٸ ٔٸ بأ ٌٷ ا٫خت٬ٍ ٚاقع ٗ عسّ ا٭خص ب٘، يه  ،دسّا ا٫يتعاّ ايعًُٞ غدل ايجك١ قًٝ

َٳ ز ٗ أقٌ ْٛاّ أٚ ٜذلزٻ س ب٘ َِٓٗ. ؾ٬ أسس َٔ ايؿكٗا٤ ٜؿٓوٜتكٝٻ ٔٵ٫ٚ ٜٛدس 

ٔٸ ،ٱثباتٗا ّا٢ ٜهٕٛ زاؾعستٸ ،ـدلا  ،ا٫خت٬ف اؿاقٌ ٖٛ ٗ أٚقاف اـدل يه

ٌّ  خباض ٜهٕٛ ٗ َٛنع ايعًِ؟ َٔ ا٭ ٚأ

ٌٸأٚقس ٜػتؿهٌ ب ٚايػرل٠  ،ايٓاؽ ايعًُا٤ ٜعًُٕٛ بٛٛاٖط ايه٬ّ ٕ ن

 .َتشكك١ ٗ شيو
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ٔٵ ٕ ايعك٤٬ ٜعًُٕٛ أضغِ  :ٗ ؼًٌٝ ٖصا ايه٬ّ ْػتطٝع ايكٍٛ يه

ست٢ ٜهٕٛ  ،قات ٫ ًٜتعَٕٛ بايهٛاب٘ اي٬ظ١َٚنجط ا٭أؿٞ ؾٖط بايٛٛا

ايػطع١ ٚسٝح ٬ٜسٜ عسّ ا٫عتٓا٤ بايكطا٥ٔ، ; ي٬عتباض ٚقاب٬ّ ّااغتٛٗاضِٖ َتٝٓ

ٌٸ ٚٴ ٗ ا٫غتٛٗاض قبٌ اْعكاز ن دست ايه٬ّ ٚبًٛؽ ْٗاٜت٘. ؾايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ يٛ 

 قاعس٠ ايٝس.  :ْٛرل ،ايعك٤٬ ٭َهٔ إٔ ٜٓعكس شلا بٓا٤ ،ٚناْت بػٝط١ ،بسٕٚ قٝس

 

ٚبعس فُٛع١ َٔ ايٓكض  ،ُاّ ايبشح ٗ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ا٫نططاضٟإبعس 

 ،ٚٗٛضٙ غرل نطٚضٟ ٗ سؿٜ ٚبكا٤ ْٛاّ اؿٝا٠ يبشح ٗ بٓا٤ٺإٍ آْتكٌ  ،بطاّٚاٱ

ٔٸ ٌٸ ،ٚضؾسّا ُّْٚٛا ط تطتٝبّانطٚضت٘ تهُٔ ٗ دعٌ ْٛاّ اؿٝا٠ أنج يه  ٚن

ٛټ ٗ  ّا٘ يٝؼ انططاضٜضغِ أْٸٚ .يٝ٘إض ٚايطؾس هس ْؿػ٘ َهططّا فتُع ٜبػٞ ايتط

ٔٸ ،بكا٤ ايٓٛاّ ٚشلصا  .ٙ ػعٌ ي٘ ا٫نططاض١ٜ ٚايهطٚض٤٠ضؾس ايٓٛاّ ٚاضتكا يه

 ٚا٭زي١ ع٢ً .ٚغرل انططاض١ٜ ثا١ْٜٛ ،انططاض١ٜ أٚي١ٝ :ٍإقػُٓا ايبٓا٤ات ايعك١ًٝ 

 ز٠. قٍٛ َتعسٸعسّ ؾا٥س٠ ططح ٖصا ايبٓا٤ ايجاْٟٛ ٗ فا٫ت ايؿك٘ ٚا٭ٚيػ١ٜٛ 

ل ايبٓا٤ ا٫نططاضٟ ٫ ٜهٕٛ : َع ٖصا ايذلزٜس إٛدٛز ٗ أقٌ ؼٓكا٭ٍٚ

ٕ ٚايتطٛض تُسٸايطغِ زٚض ٖصا ايبٓا٤ ٗ ؾ .ٖٓاى َهإ يططح ا٫نططاض ايجاْٟٛ

ٛٸٜٓا ـ ـ ٚعػب ضأْ٘ إاؿهاضٟ يًُذتُعات ايبؿط١ٜ ؾ  ْٛع إٍٟ ؾهٌ أٍ بمل ٜتش

ّٸ ٔٸ قٛاٌْ ايػرل ٚايتٓٓكٌ، :ؾُج٬ّ. َٔ ا٫يتعاّ ايعا ٚغعٞ  ضغِ َطٚض عكٛز ع٢ً غ

أْٗا مل تتشٍٛ  ٫ٓإ ،ٚتهع عكٛبات أخط٣ ،ايسٍٚ ٗ دعًٗا ثكاؾ١ تؿذع عًٝٗا سّٝٓا

ٛٸ ؾ٬ . ايتعاّ ْعٞإٍ ٌٕظيٓا ْط٣ ايعسٜس َٔ ايٓكا٥ل ٚعسّ ايتؿ  نبرل م بؿه

ؿام عاّ ٗ ؾشت٢ َع ٚدٛز اتٸ .يتأٌَ ٚمٛٙإٍ اْؿؼ ايؿ٤ٞ ْطاٙ بايٓػب١ ٚ .ؾٝٗا

ظايت تعطف  ؾهاي٘ ٫أإٔ تعطٜؿ٘ ٚ إ٫ٓ ،تٛاؾل عًٝ٘ايٚ ،كتًـ اجملتُعات عًٝ٘

 ٚغرلٙ نجرل.  .ا٫خت٬ف

خكٛم ا٫عتباضات ايع١ًُٝ ٚنطٚضٜات ٗ : َا ألعْا ايكٍٛ ؾٝ٘ ايجاْٞ

ٗا يٝػت َتٛادس٠ بهجط٠ ٗ ايبٓا٤ات َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ ايٛاٖط أْٸايبٓا٤ات ايعك١ًٝ، 

ٕٸ ;)غرل ا٫نططاض١ٜ( ـ عًٝٗا ٖصٙ ا٭َٛض ٫ تٓسضز نُٔ ايهطٚضات اييت تتٖٛق ٭
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ٍ إ٘ ٔ ايتٛدټَ أٚ إٔ بساٖت٘ َاْع١ْ ،عًٝٗا ٚفبٛضّا ْػإ َهطّٖايٝكبض اٱ ;اؿٝا٠

٭ٕ ٖصٙ ايبٓا٤ات َػبٛق١ عادات  ;١١ٜ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭َٛض غرل ا٫نططاضأزٓي

َٸايسٚي١ ٚإؿٚه ٚبعباض٠ أخط٣: ،ٚضغبات ايسٚي١ ٚاجملتُعات ١ ٜطٕٚ طٕٚ ٗ فتُع ٚأ

إٔ اضتكا٤ فتُعاتِٗ ٚزٚشلِ ٚأِٖٗ ٗ اؾاْب إعاؾٞ ٚايجكاٗ ٜؿطض ا٫يتعاّ 

ٌ نُٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٜهٕٛ زيٌٝ عكًٞ ٜػبل ايتشطى مٛ ايؿعٚ .هصا قإْٛٗب

ٛٸ ٌٸٜٛٗط ٗ ؾهٌ قإْٛ، يٝتش ٍ غًٛى ْعٞ. يصيو إؼطى ايسٚي١  ٍ ٗ ٚ

 غرل٠، ٖٚٛ َا غٝهٕٛ إٍثِ ٜٓتكٌ  ،يٛٗٛض قإْٛ ٜهٕٛ ٖصا ا٫غتس٫ٍ َٛدبّا

يًبشح ٚايتشكٝل ايؿكٗٞ ٚا٭قٛيٞ، َع٢ٓ إٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ غٝعتُس عًٝ٘  َٓاغبّا

 غتكط عٓسٙ بإٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٗ سسٸؾإشا ا .ايؿكٝ٘ يٝٓطًل ٗ عج٘ ٚايتشكٝل ؾٝ٘

ٖصٙ ايٛاقع١ تهٕٛ ٖتس٠ إٍ ايػا١ٜ َٔ اـًك١ اييت ٜٚٚجبت ايٛاقع١،  ،دلٖإاي

ٗ ٖصٙ اؿاي١ غٛف تجبت ي٘  ،َٓٗا ٚإٔ ٫ تهٕٛ َاْعّا ،هلل ْػإ عبسّاػعٌ اٱ

 ل ٗ اـاضز. ٍ ايتشٗكإٚئ ؼتاز  ،اؿذ١ٝ

 

ٌٸ َٔ ٖٞ ٚ ،ايػرل ايعك١ٝ٥٬ شلا َٓؿأ عك٬ْٞ َٔ خ٬ٍ َا غبل ؾه

بتُاّ ًًَ٘  شلاؾايٓٛع خانع  .ٝٗاإيبًشاٚ ا٫نططاض ; ا٭سهاّ ايعك١ًٝ ايبس١ٜٝٗ

َت٢ نإ يًعكٌ  .َٚطازْا َٔ عك٬ْٝتٗا قابًٝتٗا ي٬غتس٫ٍ .شلا ٚمً٘، َػتػًُّا

ناْت  ،َٔ ا٭َٛض أٚ قه١ٝ َٔ ايكهاٜا ثبات إَٔطٱ ;َها١ْ ٗ ا٫غتس٫ٍ ايٝكٝين

شا ثبت إٔ عًِ ا٭قٍٛ عًِ عك٥٬ٞ ؾشٝٓٗا ْجبت إ١َ ٖصٙ ا٭خرل٠ عك١ًٝ، ٚبٗصٙ إكسٸ

 قٍٛ. ثبات عك١ٝ٥٬ عًِ ا٭إمٔ ٗ ايكػِ ايتايٞ غٓعٌُ ع٢ً  صاي .أْ٘ عًِ عكًٞ

 

 .قٍَٛتساٚي١ َٚعطٚؾ١ بٌ عًُا٤ ا٭ عباض٠ «ا٭قٍٛ عًِ عك٥٬ٞ»ؾايكٍٛ 

َٳ نتب عًِ ا٭قٍٛ غ٬ٝسٜ تساٚشلا ٫قط٬سات: ع٢ً ٬ع نإ ي٘ آط ٔٵٚنٌ 

ٌٕ ،«غرل٠ ايعك٤٬»، «بٓا٤ ايعك٤٬» ٚا٭ِٖ تكطٜض ايعسٜس َٔ  .ٜتذاٚظ إا١٥ َط٠ بؿه

َٚباسح  ،ٚايكٛاعس ايعا١َ ،ٚاؿذر ،عك١ٝ٥٬ ا٭َاضاتبايعًُا٤ إصنٛضٜٔ 
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 .قٍٛثبات عك١ٝ٥٬ عًِ ا٭إٍ إضغِ اْتؿا٤ اؿاد١  ،ؿاٚا٭ي

 َٚٔ أقٛشلِ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: 

 

ٔٸ &ح ايع١َ٬ٓ ايٓا٥ٝينقطٻ إٔ ُاّ بس ب٘ َهإ ايتعبټإٚ ٗ بسا١ٜ َبشح ايٛ

 ،١ٝ اييت تبشح ٗ عًِ ا٭قٍٛ قٛاعس عك١ٝ٥٬ا٭قٍٛ ٚا٭َاضات ٚايكٛاعس ايٛٓٸ

: ايططم إبشٛخ ، ٜٚكٍٛعٓٗا عٵٚقس أقطٖا ايؿاضع ٚمل ٜطزٳ ،دعٌ ايؿاضعٚيٝػت َٔ 

عًٝٗا ٜسٚض ضس٢ َعاؾِٗ َٚكاقسِٖ  ،ٗا ططم عك١ٝ٥٬ عطؾ١ٝنًٓ( 40)عٓٗا ٗ إكاّ

يٝؼ َٓٗا  ،َا بأٜسٜٓا َٔ ايططم َا ٜهٕٛ اخذلاع١ٝ ؾطع١ٝ ٚيٝؼ ٗ .َٚعاؾطاتِٗ

ٌٷ ٚتًو ايططم َٔ سٝح  .طم ايعك١ٝ٥٬ثط، بٌ ْٝعٗا َٔ ايطأ٫ٚ  عٓس ايعك٤٬ ع

َٔ سٝح  ،ٟ ساشلا عٓسِٖ ساٍ ايعًِأ ،تكإ ٚا٫غتشهاّ عٓس ايعك٤٬ نايعًِاٱ

 .(41)«ٚمل ٜطزع عٓٗا ،خص بٗاض ايعك٤٬ ع٢ً ا٭ٚايؿاضع قطٻ .قاب١ ٚاـطأاٱ

 

 بعك١ٝ٥٬ َٛانع عسٜس٠ٗ  ،نػرلٙ َٔ ايعًُا٤ ،&اـُٝين َاّاٱقطٸح 

 ـمل ٜهٔ ْٝعٗا  ٕٵإ ـغايبٗا  َاضات إعتدل٠ ؾطعّإ ا٭إنكٛي٘:  ،عًِ ا٭قٍٛ

ٜعٌُ بٗا ايعك٤٬ ٗ غٝاغاتِٗ َٚعا٬َتِٗ، ٫ٚ تهٕٛ تأغٝػ١ٝ  ،ططم عك١ٝ٥٬

  .(42)&ل إتكسِّّدع١ًٝ، نُا اعذلف ب٘ احملٚك

ٕٕٚ ٕٸآ قاٍ ٗ َها ا قشابٓأَاضات إتساٚي١ ع٢ً أيػ١ٓ ا٭ خط: ؾاعًِ أ

ٗا َٔ ا٭َاضات ايعك١ٝ٥٬ اييت ٜعٌُ بٗا ايعك٤٬ ٗ َعا٬َتِٗ كٌ نًٓاحملٚك

ٌٸ ،ٚغٝاغاتِٗ ْٚٝع أَٛضِٖ ْٛاّ  عٝح يٛ ضزع ايؿاضع عٔ ايعٌُ بٗا ٫خت

 ،َٚا ٖصا ساي٘ ٫ َع٢ٓ ؾعٌ اؿذ١ٝ ي٘ .ٚٚقؿت ضس٢ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ،اجملتُع

١ ايعك٤٬. ٖٚا ٖٞ نصيو عٓس نآؾبعس نْٛ٘  ،يًٛاقع قطظّا ٚدعً٘ ناؾؿّا

١ ٚايٝس، ٚأقاي١ ايكشٸ ،ايٛٛاٖط، ٚقٍٛ ايًػٟٛ، ٚخدل ايجك١ :َجٌ ـايططم ايعك١ٝ٥٬ 

َٔ غرل اْتٛاض دعٌ ٚتٓؿٝص َٔ بٗا ١ ٜعًُٕٛ تط٣ إٔ ايعك٤٬ نآؾ ـٗ ؾعٌ ايػرل 

 ٫ بٓا٤ ايعك٤٬،إ ،يٝ٘إعٝح ّهٔ ايطنٕٛ  ،ٝتٗاايؿاضع، بٌ ٫ زيٌٝ ع٢ً سذٸ
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عض ايطٚاٜات ١ٝ خدل ايجك١ ٚايٝس بٚٗ سذٸ .٘ أسس ايعك٤٬ِا ايؿاضع عٌُ بٗا نأْٸإٚ

ٕٸ اييت ٜٛٗط َٓٗا بأمتٸ   .(43)١ ايعك١ٝ٥٬ايعٌُ بُٗا باعتباض ا٭َاضٜٸ ٚٗٛض أ

 

بٌ اعتُس ع٢ً ايططم  ،يتبًٝؼ أسهاَ٘ خاقّا ٕ ايؿاضع َا اخذلع ططٜكّاإ

ططقِٗ أٚ أنجط غرل َطغٛب ؾًٛ نإ ٗ ْٛطٙ أسس  .ايعك١ٝ٥٬ َٚا اعتُسٚا عًٝ٘

  .(44)نُا ؾعٌ ٗ ايكٝاؽ ،ٚتؿسٜس ايٓهرل عًٝ٘ ،َٔ ضزع٬٘ بٴسٻ ؾٝ٘ ؾ

 

تٓكٝض ب١، ١َ نتاب٘ ا٭قٍٛ إٗصٸٗ َكسٸ ،ايؿٝذ غ٬ّ سػٌ ايتدلٜعٟٜٓتكس 

: قا٬ّ٥ ،١ ٚاضتهاظ١ًٜب َباسح ٖصا ايعًِ ؾططٜٸٜٚط٣ إٔ أغ ،َباسح ا٭قٍٛ

غا١ٜ  ،اتاييت أنجطٖا ؾططٜات ٚاضتهاظٜٸ ،ٜطٓبٕٛ ٗ تٓكٝض َباسح ا٭قٍٛٚ

  .(45)طٓاباٱ

ٌٕٚٗاض ايٓٛط ٗ عًِ ا٭إز قػِ َٔ َا غًـ ٖٛ فطٸٚ  ،ٞنًٓ قٍٛ بؿه

ٕٸ٫ ؾإٚ ٌٸْٛط ا٭ إ  ،ؾكض عٔ عك٥٬ٝتٗاأَبشح َٔ َباسج٘ قس  قٛيٌٝ ٗ ن

ٞٸ .ٍ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬إٚاغتٓازٖا   ،َِٓٗ ع٢ً أسسٺ ٖٚٛ ا٭َط ايٛاٖط غرل اـؿ

 ٚغٓعٌُ ع٢ً تبٌٝ نٝؿ١ٝ ا٫غتس٫ٍ بايػرل٠ ٗ بعض تًو إباسح. 

 

تتهض  ،٘ ع٢ً غرل٠ ايعك٥٤٬ٚبٓا ،ثبات ا٫عذلاف بعك١ٝ٥٬ عًِ ا٭قٍٛإَع 

ٌٸ»عباض٠ عٔ  ٖٚٞ ،قػاّ ايػابك١ ندلاٙٗ ا٭بعس إٔ أثبتٓا  ،قػط٣ ايدلٖإ  ن

 ٚتأخص ْتٝذ١ ٖصا ايدلٖإ ايؿهٌ ايتايٞ:  .«١ ع٢ً قٛاعس عك١ًٝغرل٠ عك١ٝ٥٬ َبٓٝٸ

 ع٢ً غرل٠ ايعك٤٬.  َٚبينٸ ،قٍٛ عًِ عك٥٬ٞعًِ ا٭

ٌٸ  ١ ع٢ً قٛاعس عك١ًٝ. غرل٠ عك١ٝ٥٬ َبٓٝٸ ن

 ع٢ً قٛاعس عك١ًٝ.  قٍٛ َبينٸًِ ا٭عايٓتٝذ١: 

ٖٞ ايٓتٝذ١ اييت ٚ ّا.سٜيٝؼ تعبټأْٸ٘ ٚ ،ٚإككٛز بعك٥٬ٝت٘ قابًٝت٘ ي٬غتس٫ٍ
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ٚنٝؿ١ٝ  ،قٛي١ٝعدل ايبشح ٗ بعض ايكٛاعس ا٭ ،اٗٝإيٚايتٛقٌ  ،ثباتٗاإغٓشاٍٚ 

 ا٫غتس٫ٍ ؾٝٗا. 

ٕٸ اؿهِ بعك١ٝ٥٬ عًِ ا٭قٍٛ َٔ ا٭َٛض  َٔ خ٬ٍ َا غبل ْػتٓتر أ

ٕٸبٍ إٔ ٫ظّ ايتكطٜض إؾاض٠ َٔ اٱ٫ بٴسٻ ٖٓا إع١ًَٛ عٓس عًُا٤ ا٭قٍٛ. ٚ ايػرل٠  أ

ايع١َ٬  :أَجاٍ ،نُا قاٍ بصيو ايعسٜس َٔ ا٭ع٬ّ ـ١ عك١ًٝ ع٢ً أزٓي تكّٛايعك١ٝ٥٬ 

ٝٸ ـٚايػٝس ايدلٚدطزٟ  ;ايطباطبا٥ٞ ح بصيو ْٚط٣ ايبعض قس قطٻ .١ عًِ ا٭قٍٛعك٥٬

قهاٜا ٚدسا١ْٝ اْتُٛت  .ب٘ ْػتعٌٚ ،بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ»١َ نتبِٗ: ٗ َكسٸ

ٍٕ ، ٚايؿطط٠ إٖٛٛب١ اييت ؾطط ايٓاؽ عًٝٗا ،وهِ بٗا ايعكٌ ايػًِٝ ٗ ؾكٛ

ِٸ ،يتهٌُ ايٓع١ُ   .(46)«١ي٬٦ ٜهٕٛ يًٓاؽ ع٢ً اهلل سذٸ ;١بٗا اؿذٸ ٚتت

 

ٚأسهاّ  ;أسهاّ انططاض١ٜ :تٓكػِ أسهاّ ايعكٌ بًشاٚ ا٫نططاض إٍ

 غرل انططاض١ٜ.

ا٭سهاّ ا٫نططاض١ٜ ٖٞ تًو اجملُٛع١ َٔ ا٭سهاّ اييت ٜهٕٛ اٱْػإ 

ا٭نٌ ٚايؿطب،  :ْٛرل ،٘ ٚاغتُطاض سٝات٥٘ؿؿٜ بكا ;يًعٌُ بٗا َٚهططّا فدلّا

سهاّ إٔ ايبعس ايعًُٞ ؾٝٗا َٝع٠ ٖصٙ ا٭ٚخط٣ ٖاث١ً. أٚأَٛض  ،ايعٌُ بايٛٛاٖط

َټبعس ايعًُاي٭ْٗا بًشاٚ  ;أق٣ٛ َٔ ايبعس ايعًُٞ ١ ايتؿهط ٌ ٚزٓقٞ ٫ ؼتاز إٍ ايتأ

ست٢  ،١٭ٕ نطٚضٜتٗا ٗ اؿٝا٠ دعًتٗا بسٜٗٝٸ ;نُا ٫ ؼتاز إٍ ا٫غتس٫ٍ ،ؾٝٗا

 .ٌ ايدلٖاْٞ ٚا٫غتس٫يٞعٔ ايتٛٗغ بعٝسّا ،بػٝطّا ٕ اغتس٫ي٘ عًٝٗا ٜأخص ؾه٬ّأ

يبعس دص اٚاتٻ ،ٖٚصا ٖٛ ايػبب ايصٟ دعٌ ايٓاؽ ٜػؿًٕٛ عٓٗا نأسهاّ عك١ًٝ

ٌٕ ،ايعًُٞ ؾٝٗا ؾهٌ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٚقس  .٢ عٔ ايبعس ايعًُٞ ؾٝٗاغٓط بؿه

از إهات ع٢ً إٔ اغتبعاز ا٭قٍٛ ايعك١ٝ٥٬ ٫ظَ٘ ات َٚطٸأنس عًُا٤ ا٭قٍٛ َطٸ

 قطاض بٗصا إػت٣ٛ ؾهٝـ أَهٔ قٍٛٚاشا نإ اٱ .ا٫خت٬ٍ ٗ ْٛاّ اؿٝا٠

ٗ سٌ  ،ايهاؾؿ١ٝ )ايهؿـ عٔ ايٛاقع( ط ايعك١ٝ٥٬ يٝػت شلاٝٳٕ ايػِّإ بعهِٗ:

ٚ عسّ ا٫خت٬ٍ ٗ أإٔ زيٌٝ ايعسٜس َٔ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ ٜطتهع ع٢ً ا٫خت٬ٍ 

 .١ٝ ايصات١ٝٚبٗصا تهٕٛ شلا اؿذٸ ،ط ايعك٤٬ تطدع إٍ ايعكٌٝٳؾػٹ إشّا ؟!ْٛاّ اؿٝا٠
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ت ا٫ستُاي١ٝ ؾاٛقؿ٘ ٗ ايتكطټإٍ َْ٘ بايٓػب١ إٕ ايؿاضع ي٘ ا٫ختٝاض اؾع٥ٞ ؾٚ٭

ؼسٜس سسٚز  ٚٚؾل ٖصا إب٢ٓ ٜكبض ٖهّٓا .يٝ٘ ٚادبّاإٚاؾع١ٝ٥ قاض ايطدٛع 

ٔٵ ٢ٶ ْػإ ٜهٕٛ َبتًٚغًٛى اٱ ،قطف ٕ ايػرل٠ غًْٛى٭ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬. يه

ٚاؿذ١  ،ٔ ايباطٌَ ل اؿلٸ٫ ًّو إٔ ٜؿدِّ َا هعً٘ ،ؽ ٚايهذٝرٛٳباؾٌٗ ٚاشَل

 ١. ذٸسٴاي٬ٔ َ

ع٢ً ايكٛاعس  ايصٟ ٖٛ عًِ َبينٸ ،ٖصٙ ايتٛنٝشات ؾعًِ ا٭قٍَٛٚٔ خ٬ٍ 

ٚإػتدًل َٔ ٖصٙ ايٓتا٥ر خطٚز  .عًِ عك٥٬ٖٞٛ  ،١ً َٔ ايبٓا٤ات ايعك١ٝ٥٬احملكٻ

َٚٔ  .يٝٓؿتض ع٢ً احملٝ٘ ا٫غتس٫يٞ ايعكًٞ ،س١ٜعًِ ا٭قٍٛ َٔ نٝل ايتش٬ًٝت ايتعبټ

١ٝ ٚنٝؿٝتٗا ُْٚٛٗا غٝهٕٛ ي٘ ا٭ثط خ٬ٍ ايتٓاغِ ٚايتٓاغل بٌ ايكٛاعس ا٭قٛي

 ايهبرل ٗ تعُٝل ٚتٛغٝع ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ.

 

 

 الهوامش
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يف  «عصيةامل»دور  و تعشيزية العكوبات احلكووية

 واِية التعشيز
 

 

عٓاقط َٔ  َٔعا٥ٞ تًؿٝكّا قبٌ تأغٝؼ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ نإ ْٛآَا اؾ

ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ ٗ اٱغ٬ّ ٚايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ٗ ايبًسإ ايػطب١ٝ. ٚبعس اْتكاض 

ٚقٝاّ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬، ٚتسٜٚٔ اؿكٛم اؾعا١ٝ٥ اؿسٜج١ ع٢ً أغاؽ  ،ايجٛض٠

ٚٴنعت أَاّ إؿٚه طٜٔ عٛخ دازٸ٠ ٗ زا٥ط٠ تطبٝل ايعكٛبات ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، 

ايصٟ ٖٛ َٔ أبطظ  ،ٚايتععٜط. إٕ اؾًس ،ٚايككام ،غ١َٝ٬، َٔ قبٌٝ: اؿسٚزاٱ

٣ شيو ٜجرل َؿاعط ايعامل نسٸ ايٓٛاّ اؾعا٥ٞ ٗ اٱغ٬ّ. ٚقس أزٸ ،َكازٜل ايتععٜط

إٍ ططح ٖصا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ّهٔ اغتبساٍ ايعكٛبات إٓكٛم عًٝٗا ٗ 

ؿبؼ أٚ ايػطاَات إاي١ٝ؟ َٚٔ ْاس١ٝ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ بعكٛبات أخط٣، َٔ قبٌٝ: ا

ٕٸ ػاع ضقع١ ايٓؿاٙ ا٫دتُاعٞ، ٚنطٚض٠ اعتباض بعض اؾطا٥ِ ٗ ٖصا اتٸ أخط٣ ؾإ

يًشكٛم ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، تؿطض عًٝٓا غ٪ا٫ّ آخط ٖٚٛ: ٌٖ ّهٔ  ايٓؿاٙ ضعا١ّٜ

ٜط١ٜ أّ أْٗا اعتباض عكٛب١ ايػذٔ أٚ ايػطاَات إاي١ٝ إكازم عًٝٗا سسٜجّا عكٛبات تعع

 عٓٗا اخت٬ؾّا َاّٖٜٛا؟ؽتًـ 

ٕٸ ّهٔ ي٘ إٔ ٜكسّ  ،ٗ َا١ٖٝ ايتععٜط زخايت٘ٚ ،زضاغ١ َؿّٗٛ إعك١ٝ ٜبسٚ أ

 إداب١ ٚانش١ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦. 
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ِٸ  إٕ إطاز َٔ ايتععٜط ٖٛ ايتععٜط ايؿطعٞ. ٚايتععٜط ايؿطعٞ: عكٛب١ مل ٜت

ٚاعتدل شيو َٔ ق٬سٝات اؿانِ  .أٚ َكساضٖا َٔ قبٌ ايؿاضع غايبّا ؼسٜس ْٛعٗا

ُٕبا٫يتؿات إٍ خكا٥ل َٚكتهٝات ايعَإ ْٚٛع إعك١ٝ ٚؾدكٝٸ ،ايؿطعٞ سإ. ١ ا

َٔ ايؿٝع١  ،ؿام َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ٖٚصا َٛنع إْاع ٚاتٸ .ٜؿِٗ شيو َٔ يػإ ايطٚاٜات

 . (1)١ٚأٌٖ ايػٓٸ

 

ؿطز٠ ايصْب ٖٛ إكطًض ايؿكٗٞ ايصٟ ٜٴطًل ع٢ً إدايؿ١ اييت إٕ َطازْا َٔ َ

إؿٗٛض  ٟـ ػاٙ ا٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ ايؿطع١ٝ اٱيعا١َٝ. ٚطبكّا يًطأٜطتهبٗا إهًٖ

 ;ٜٓسضدإ ؼت عٓٛإ: ايصْٛب ايكػرل٠ ،ؾكّٗٝا ٜٓكػِ ايصْب ٗ ايؿطٜع١ إٍ قػٌُ

ٕٸ ب عًٝ٘ سط١َ طتهبٗا تذلتٻَ ٚايصْٛب ايهبرل٠. َٚٔ خكٛقٝات ايصْٛب ٖٞ أ

 ٚعكٛب١ أخط١ٜٚ.  ;تهًٝؿ١ٝ

ٌ ٗ اؿكٝك١ ؾطن١ٝ ٖصا إٕ إػأي١ اييت هب أخصٖا بٓٛط ا٫عتباض، ٚتؿٚه

َع٢ٓ إٔ  .بّا بإع٢ٓ إكطًضْٵٖٞ إٔ كايؿ١ ا٭ٚاَط اؿه١َٝٛ ٫ تعتدل شٳ ،ايتشكٝل

ٕٵ ٕٸٝٵبٳ تطتبت عًٝٗا بعض ايعكٛبات، كايؿ١ ا٭ٚاَط اؿه١َٝٛ ٚإ ؾاعًٗا ٫ ٜهٕٛ  س أ

ٌٕ ّا يًعكاب ّ، َٚٔ سٝح ايعٓٛإ ا٭ٚيٞ ٚشات ايعٌُ ٫ ٜهٕٛ َػتشٓكقطٻ َطتهبّا يؿع

 ا٭خطٟٚ. 

 

إٕ إطاز َٔ إدايؿات ايكا١ْْٝٛ َا نإ َٔ قبٌٝ ايؿعٌ أٚ تطى ايؿعٌ ايصٟ 

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايصْٛب دتُاع١ٝ ـ كايؿ١ّتعتدلٙ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ـ طبكّا يًُكاحل ا٫

، ْٚطًل عًٝٗا تػ١ُٝ إدايؿات ايؿطع١ٝ، تعتدل اييت أقطٸت َٔ قبٌ ايؿاضع َباؾط٠ّ

 عٔ َكطًض إدايؿات ايكا١ْْٝٛ ٗ ٖصا إكاٍ.  خاضد١ّ
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عُست ٚقس ١ٝ، ٗ إٔ بعض إدايؿات ايكا١ْْٝٛ ٖٞ َباسات ؾطع ٫ ؾٓو

ٕكاحل اجملتُع. ٚيهٞ ْتُهٔ َٔ  ضعا١ّٜ ;اؿه١َٛ إٍ سٛطٖا ٚاعتباضٖا كايؿ١

ٌٸ ؾ٤ٞ إٔ ْجبت إٔ زا٥ط٠ َتعًٖ ل اعتباض ٖصٙ ايعكٛبات َٔ ْٛع ايتععٜط هب عًٝٓا قبٌ ن

 ايصْٛب ايؿطع١ٝ. ؾٌٗ ا٭َط نصيو؟ايتععٜط أٚغع َٔ 

ٗا ايتععٜط غتًعب زٚض ايسيٌٝ يٓا َطتهب إٕ زضاغ١ َػاس١ اؾطا٥ِ اييت ٜػتشلٸ

 ٗ ايعجٛض ع٢ً اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ. 

 

 ٌ ض٥ٝػٌ ٗ باب عكٛب١ ايتععٜط:إٕ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ ؼهٞ عٔ ٚدٛز ضأٜ

َٳ تدلٖا ايؿاضع ٜعتكس بإٔ ايتععٜط ايؿطعٞ ٜكتكط ع٢ً ا٭ؾعاٍ اييت اع ٔٵؾٗٓاى 

 ْٛب ايهبرل٠.َٔ ايص

 .٢ ايصْٛب ايكػرل٠ أٜهّايتؿٌُ ستٸ ،ٚأَا ايطأٟ اٯخط ؾعُس إٍ تٛغٝع زا٥طتٗا

 . (2)ٚعًٝ٘ ؾإٕ َطتهب ايكػرل٠ تطاي٘ ايعكٛب١ ايتععٜط١ٜ أٜهّا

َٳ»ٗ ؼطٜط ايٛغ١ًٝ:  &قاٍ اٱَاّ اـُٝين ٌٸ  تطى ٚادبّا أٚ اضتهب  ٔٵن

 . (3)«َٔ ايهبا٥ط بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ ،سطاَّا ؾًٲَاّ ْٚا٥ب٘ تععٜطٙ

ؾذلاط٘ إٔ ٜهٕٛ ال بعس ل َٔ زا٥ط٠ إتعًٖقس نٝٻ &نُا ٬ٜسٜ ؾإٕ اٱَاّٚ

 . (4)ايصْب نبرلّا. نُا ّهٔ إٔ ْؿاٖس ٖصا ايطأٟ عٓس قاسب اؾٛاٖط أٜهّا

٢ ايصْٛب يٝؿٌُ ستٸ ،بُٝٓا شٖب بعض ايعًُا٤ اٯخطٜٔ إٍ تعُِٝ اؿهِ

َّا أٚ تطى ٚادبّا ؾعٌ قطٻ ٔٵَٳ»ته١ًُ إٓٗاز:  قاٍ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗؾكس ايكػرل٠. 

 . (5)«سػب َا ٜطاٙ َٔ إكًش١ ،ضٙ اؿانِإشلّٝا عإّا عاَسّا ععٻ

 

 :ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ ْطايع دٛاظ ايتععٜط ع٢ً ايصْٛب ايكػرل٠ َٔ ظاٜٚتٌ

 : ايطٚاٜات.ا٭ٍٚ

ٌٸ َعك١ٝ»١ ع٢ً س٠ زآيٝٻ: قاعس٠ َتكايجا١ْٝ  . «ٚدٛب ايتععٜط ع٢ً ن
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ايكباح ايهٓاْٞ عٔ سهِ َٔ  اغأٍ ؾٝٗا أب ×ٗ ضٚا١ٜ عٔ اٱَاّ ايكازم

قاٍ »ٚإيٝو ْلٸ ايطٚا١ٜ:  .ؼ إػذس اؿطاّ عاَسّا، ؾهإ اؾٛاب بٛدٛب تععٜطٜٙٓذِّ

ِّ ٔٵَٳ : َا تكٍٛ ٗ×ايكازم ب نطبّا سّا؟ قًت: ٜٴهطٳأسسخ ٗ إػذس اؿطاّ َتع

 . (6)«تٳؾسٜسّا. قاٍ: أقبٵ

ٚإِا ٜهٕٛ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ تاَّا إشا اعتدلْا تٓذٝؼ إػذس اؿطاّ َٔ 

َٳ ،ايكػا٥ط  ;ٜٓذٸؼ ايهعب١ ٔٵزٕٚ ايهبا٥ط; ٭ٕ ايطٚا١ٜ تكٍٛ بعس شيو بٛدٛب قتٌ 

ُٸسّا؟ ٔٵَٳ َا تكٍٛ ٗ»ٚشيو إش ٜكٍٛ:  ; أ٫ تٳقًت: ٜكتٌ. قاٍ: أقبٵ أسسخ ٗ ايهعب١ َتع

ٕٸ  . (7)«ايهعب١ أؾهٌ َٔ إػذس؟ تط٣ أ

ّٚهٔ إٓاقؿ١ ٚاٱؾهاٍ ع٢ً تعُِٝ اؿهِ بايتععٜط ايٛاضز ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ 

يٝؿٌُ ايكػا٥ط أٜهّا; إش وتٌُ إٔ ٜهٕٛ تٓذٝؼ إػذس اؿطاّ َٔ ايهبا٥ط أٜهّا، 

ٕٸ ٕٸ» ×تٗا، ّٚهٔ يكٛي٘ايهبا٥ط تتؿاٚت ٗ زضدا غا١ٜ َا ٗ ا٭َط أ  أ٫ تط٣ أ

 س شيو. إٔ ٜ٪ِّ «ايهعب١ أؾهٌ َٔ إػذس

بإٔ ا٭َط إشا نإ نصيو ؾإٕ ايطٚا١ٜ غتهٕٛ أدٓب١ٝ عٔ  ٌ عًٝٓاٚقس ٜٴؿَه

ٕٸ .ايتععٜط ؾ١ إِا ايكتٌ بايٓػب١ إٍ تٓذٝؼ ايهعب١ إؿطٻ ؾٗٞ ٚاضز٠ ٗ باب اؿسٚز; ٭

ا٥ط٠ ايتععٜطات. ٚعًٝ٘ ؾإٕ قط١ٜٓ ايػٝام تكتهٞ ٫ٚ ٜسخٌ ٗ ز ،ٚز قطعّاسٖٛ َٔ اؿ

زٕٚ  ،إٔ تهٕٛ ايعكٛب١ ايٛاضز٠ بؿإٔ تٓذٝؼ إػذس اؿطاّ َٔ اؿسٚز أٜهّا

 ايتععٜطات. 

ٚٸ .: إٕ قط١ٜٓ ايػٝام ٫ سذٸ١ٝ شلاٚدٛابٓا عٔ شيو  .٫ّٖصا أ

ٕٸ : إٕ اؿسٸٚثاّْٝا بّا ٜٴهطب نط» :قٛي٘ هب إٔ ٜهٕٛ َعًّٛ إكساض، ٗ سٌ أ

ٕٸ ;ٔ َكساض ايهطبمل ٜبِّ «ؾسٜسّا  زٕٚ ايه١ُٝص.  ،ايؿس٠ بٝإ يًهٝؿ١ٝ ط٭

اؾتُاشلا ع٢ً َؿانٌ ٗ أغاْٝسٖا،  ٚضغِ .ٖٚٓاى فُٛع١ أخط٣ َٔ ايطٚاٜات

و َهُْٛٗا ٱثبات َؿطٚع١ٝ ايتععٜط ٗ ّهٔ ايتُػټ ،بًشاٚ تٛاتطٖا اٱْايٞ ؾإْٸ٘;

 ايكػا٥ط، َٔ قبٌٝ: 

ٗ اشلذا٤  ×قه٢ أَرل إ٪ٌَٓ»قاٍ:  ×عٔ اٱَاّ ايباقط ،ِٜضٚا١ٜ أبٞ َطـ 
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 . (8)«ايتععٜط

ٕٸ»قاٍ:  ،×عٔ اٱَاّ ايكازم ،ٚٗ ضٚا١ٜ اؿػٌ بٔ أبٞ ايع٤٬ـ  ضد٬ّ يكٞ  إ

ٕٸ ×ضد٬ّ ع٢ً عٗس أَرل إ٪ٌَٓ ٞٻ. قاٍ: َٚا قاٍ يو؟ قاٍ: إْ٘  ؾكاٍ: إ ٖصا اؾذل٣ عً

ّٸ ٕٸ .اٯخط استًِ بأ ٕٵٗ  قاٍ: إ ٕٸؾ٦ت دًست ًٖٚ ايعسٍ إ ٌٸاُؿًِ إْٸ ٘; ؾإ  ،ُا ٖٛ َجٌ ايٛ

 . (9)«ؾهطب٘ نطبّا ٚدٝعّا ،٢ ٫ ٜ٪شٟ إػًٌُستٸ ;ا غٓٛدع٘ نطبّا ٚدٝعّاٚيهٓٸ

ٚقس ٚضز ايتععٜط ٗ باب ايكػا٥ط، َٔ قبٌٝ: َٛاؾك١ إطأ٠ ظٚدٗا ع٢ً اؾُاع ٗ 

، ٚٗ غرل شيو َٔ إٛاضز (12)ٚض، ٚؾٗاز٠ ايع(11)، ٚاؾُاع ساي١ اؿٝض(10)ؾٗط ضَهإ

 . (13)ا٭خط٣ أٜهّا

باقتكاض عكٛب١ ايتععٜط ع٢ً ٖصٙ إٛاضز إٓكٛم عًٝٗا ٗ ٖصٙ  ضَا قٌٝٚ

ٌٸ قػرل٠  ايطٚاٜات ؾك٘، ؾ٬ ّهٔ إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات تعُِٝ ايتععٜط يه

 أخط٣. 

ٛع١ٝ ْٛع إٕ يػإ ٖصٙ ايطٚاٜات عٝح ٫ ٜٴػتٛٗط َٓٗا َٛن :ّهٔ ايكٍٛٚ

٘ سٝح ٚقع سطاّ أٚ متٸ تطى ٚادب ٚدب تععٜط ؾّا ٖٛ أْٸطٵايصْب، بٌ ايصٟ ٜؿِٗ َٓٗا عٴ

ٕٸ ًػٞ اـكٛق١ٝ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز، ايعطف ٜٴ إطتهب. ٚع٢ً سسٸ تعبرل ا٭قٛيٌٝ ؾإ

ّ ٚكايؿ١ ايؿطع ٜٛدب اغتشكام ايتععٜط، زٕٚ ٜٚكٍٛ: إٕ ْؿؼ اضتهاب ايعٌُ احملطٻ

 ى خكٛق١ٝ يٓٛع ايصْب إطتهب. إٔ تهٕٛ ٖٓا

ٕٸ  َٚع شيو ؾإٕ اغتؿاز٠ ايتعُِٝ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ٜٛاد٘ إؾها٫ّ آخط، ٖٚٛ: إ

أقك٢ َا ٜٴػتؿاز َٔ فُٛع ايطٚاٜات ٖٛ إٔ ايتععٜط قس متٸ تؿطٜع٘ ٗ اؾ١ًُ ٗ َٛاضز 

تععٜط َٔ ايصْٛب ايكػرل٠، زٕٚ إٔ ٜٴؿِٗ َٔ شيو امكاض ايعكٛب١ ٗ َٛضز ايكػا٥ط باي

ِٸ ـ ٗ عكٛب١ بعض ايكػا٥ط ٚإَٓه ـ إعُاٍ  (14)طاتؾك٘. ٚايؿاٖس ع٢ً شيو ٖٛ أْ٘ ٜت

 ، زٕٚ ايتععٜط. (15)َطاتب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

 

خ٬ٍ ا٫غتٓاز إٍ يكس ساٍٚ ايبعض إٔ ٜؿطٸع دٛاظ ايتععٜط ٗ ايكػا٥ط َٔ 

ٌٸ»قاعس٠ ؾك١ٝٗ تكٍٛ:   . (16)«ض َطتهب٘ط ٜععٻََٓه ن
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ٌٸ»غٛف ْػتعطض أزي١ قاعس٠ ٚ نُٔ ث٬ث١ عٓاٜٚٔ،  «َعك١ٝ ايتععٜط ع٢ً ن

َٸ ;ٖٚٞ: ايطٚاٜات اـاق١ ٚايسيٌٝ ايعكًٞ ايكا٥ِ ع٢ً ٚدٛب سؿٜ  ;١ٚايطٚاٜات ايعا

 ايٓٛاّ. 

 

َهُٕٛ ٖصٙ ايكاعس٠، بٌ ٖٞ قاعس٠  ١ٗ ضٚا١ٜ َػتكًٓ بٌ أٜسٜٓآاى يٝؼ ٖ

َا ٜتعًل  . ٚٗ(17)ايتععٜط ع٢ً بعض إعاقٞ ٗاغتٛٗاض١ٜ َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ 

ٚقس  ،ايطٚاٜات( أـبايتُػو بٗصٙ ايطٚاٜات ناْت ٖٓاى َٛاضز أؾطْا إيٝٗا ٗ ايؿكط٠ )

تطٝع إٔ ْػتؿٝس ايتعُِٝ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات. اْتٗٝٓا ٖٓاى إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا أْٓا ٫ ْػ

ٕٸ ٌ َػتٓسّا َكب٫ّٛ يتأغٝؼ ٖصٙ ٖصٙ ايطٚاٜات ٫ ّهٔ شلا إٔ تؿٚه ٚيصيو ؾإ

 ايكاعس٠. 

 

ٖٚٓاى َهُٕٛ آخط ٜػتؿاز َٔ عسٸ٠ ضٚاٜات. ؾعًٝٓا إٔ ْط٣ َا إشا نإ ّهٔ 

ٌٸايتعع»ٌ َػتٓسّا يكاعس٠ شلصا إهُٕٛ إٔ ٜؿٚه . ؾكس ٚضز ٗ ٖصٙ «َعك١ٝ ٜط ع٢ً ن

ٕٸ»ايطٚاٜات تعابرل َٔ قبٌٝ:  ٌٸ إ َٳ اهلل تعاٍ دعٌ يه تعسٸ٣ شيو اؿسٸ  ٔٵؾ٤ٞ سسٸّا، ٚ

 . (18)«نإ ي٘ سسٸ

َٔ شيو إٔ ن١ًُ )ايؿ٤ٞ( ٚ .ٖٓاى تؿهٝو ٗ ز٫ي١ ٖصٙ ايطٚاٜاتإؾهاٍ: 

ٌٸ صٙ ايطٚاٜات نًُا بايصْٛب. ٚعًٝ٘ طبكّا شل ؾ٤ٞ، ٫ٚ ؽتلٸ َطًك١، ؾٗٞ تؿٌُ ن

ػاٚظ ؾدل سسٚز ؾ٤ٞ ٚدب إقا١َ اؿسٸ عًٝ٘، ٗ سٌ ٫ ّهٔ ا٫يتعاّ بصيو. 

إكساض ايصٟ ٜطغِ »هض َا ٖٛ إطاز َٔ اؿسٸ؟ ؾٌٗ إطاز ٖٛ باٱناؾ١ إٍ شيو مل ٜتٸٚ

ايطعا١ٜ إتعاضؾ١ »ٖٛ  أّ إٔ إطاز َٔ اؿسٸ ،«ٔ بساٜت٘ ْٚٗاٜت٘سسٚز ايؿ٤ٞ ٜٚبِّ

ٕٸ»إٔ ٜكاٍ:  :َٔ قبٌٝ ،«٤يًؿٞ  . (19)؟«ّا أٜهّايًُشبٸ١ سسٸ إ

٘ ق٬س١ٝ ا٫غتٓاز إٍ إهُٕٛ متٸ ا٫زٸعا٤ بإٔ ٖصا اٱْاٍ ايس٫يٞ ٜٴػكٹٚقس 

 ّ. إتكسِّ
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٫ ٚد٘ شلصٙ ايتؿهٝهات; ٚشيو ٫ؾتُاٍ ٖصٙ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ اؾٛاب: ٚ

ٖٛ ايعكٛب١  ٛ ايصْب، ٚإطاز َٔ اؿسٸٖصا إهُٕٛ ع٢ً َا وسٸز إٔ إطاز َٔ ايؿ٤ٞ ٖ

ٌٸ»َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜهٕٛ  .ايؿطع١ٝ عاّ ٜؿٌُ ْٝع ايصْٛب، َٚٔ شيو  «ؾ٤ٞ ن

 ٚست٢ ايتأزٜب أٜهّا.  ،َا ٜؿٌُ ايتععٜط «اؿسٸ»ْسضى إٔ إطاز َٔ 

ٕ يؿٜ إ٘ َٔ سٝح س أْٸٝٵ١َ ٫ تبسٚ قا٥ب١، بٳإٔ ايتؿهٝهات إتكسٸ ٚضغِ

ٕٸ ٜٴطًل ع٢ً «اؿسٸ» ٌٸ ايتأزٜب أٜهّا ٫ ّهٔ يٓا إٔ مطظ أ شْب ٫ تهٕٛ عكٛبت٘  ن

زٕٚ ايتععٜط، أٚ  ،سسٸّا هب إٔ ٜهٕٛ تععٜطّا; ٫ستُاٍ إٔ تهٕٛ عكٛبت٘ ٖٞ ايتأزٜب

 غرل شيو َٔ َطاتب ايٓٗٞ عٔ إٓهط. 

إٕ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚاٜات إِا ٜهٕٛ قشٝشّا إشا نإ سسٸ اٱؾهاٍ اٯخط: 

ّ َٓشكط باؿسٸ ٚايتععٜط، ٗ سٌ إٔ اؿسٸ ٗ اؾٓا١ٜ بايٓػب١ إٍ نٌ ؾعٌ قطٻ

ايبسٕ ٚايٓؿؼ ٖٛ ايككام أٚ ايس١ٜ، ٚاؿسٸ ٗ اغتكاب إاٍ ٖٛ اٱعاز٠ أٚ ايتعٜٛض، 

ؾٝٗا اؿسٸ أٚ ايتععٜط ٖٛ اؿهِ بايؿػل  زٵٚاؿسٸ ٗ اضتهاب ايهبرل٠ اييت مل ٜٔط

 . (20)ٚعسّ قبٍٛ ايؿٗاز٠

ٕٸاؾٛاب: ٚ ز ايؿاضع ٭ٕ إٛاضز إصنٛض٠ قس سسٻ ;ٖصا اٱؾهاٍ غرل ٚاضز إ

َٸإايعكٛب١ ؾٝٗا بؿهٌ دع٥ٞ أٚ نًٞ، عٝح  ا إٔ تٓسضز ؼت ٖصا إهُٕٛ أٚ ْٗا إ

ٍٸك٘. ٚإْٸأْٗا ؽكِّ ٕٵ ُا ٜػتس ٫ ٜهٕٛ  بٗصا إهُٕٛ ٗ إٛضز إؿهٛى، َع٢ٓ أ

و بع١َُٝٛ ٖصا إهُٕٛ هٔ يٓا ايتُػټٔ ْٛع عكٛبت٘، ٚيصيو ّٜبِّ بٌ أٜسٜٓا ْلٌّ

 ٱثبات ايتععٜط. 

ب يًُٓاقؿ١ ٗ قشٸ١ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚاٜات ٖٛ َٔ ٖٓا ؾإٕ ايططٜل إٓاغٹٚ

طبكّا يٲٜهاح  ،ٚايتععٜط ٚايتأزٜب بايٓػب١ إٍ اؿسٸ «اؿسٸ»ا٫غتٓاز إٍ عُّٛ ن١ًُ 

 ّ. إتكسِّ

 

ُٸيكس أبس٣ اٱغ٬ّ  ًُشاؾ١ٛ إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ٚتطبٝل ا٭سهاّ ٗ ي١ٝ نبرل٠ أٖ

فاضٜٗا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َكته٢ سؿٜ ايٓٛاّ ٚقٝا١ْ قٛاٌْ ايؿطٜع١ 

ٌٸ  . (21)ىايـ ْٛاّ ايؿطٜع١ ٔٵَٳ ٜػتسعٞ َعاقب١ ن
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أٚ  ،ع٢ً ٖصٙ إكاضب١ ٖٛ إٔ قٝا١ْ ايؿطع ٚقٛاْٝٓ٘ زٴإٕ اٱؾهاٍ ايصٟ ٜٔطْكس: 

نبرلٖا  ،٫ تػتًعّ تؿطٜع ايتععٜط ٗ ْٝع َؿطزات ايصْٛب ٘،اؾنُإ أٖس

نُا إٔ ايعكٌ ٫ ٜط٣ ٬َظ١َ بٌ سؿٜ ايٓٛاّ ٚنطٚض٠ ايتععٜط ع٢ً ايصْٛب  .ٚقػرلٖا

بٌ ٜهؿٞ ٗ شيو إقطاض بعض ايعكٛبات اؿسٸ١ٜ ٚايتععٜط١ٜ ٗ عسز ًَشٛٚ  .(22)ايكػرل٠

 ،َا قاَت ب٘ ايؿطٜع١ ٗ قٛاْٝٓٗا ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا .َٔ إٓٗٝات ايؿطع١ٝ

َٸ١ٚ  ،ٚايًِٛ ،َٔ قبٌٝ: اٱٜصا٤ ،خاقٸ١ إٔ ايهجرل َٔ إكازٜل تٓسضز ؼت عٓاٜٚٔ عا

ٚٴ  نعت اؿسٚز ٚايتععٜطات بإظا٥ٗا. َٚا إٍ شيو َٔ ا٭َٛض اييت 

هاف إٍ شيو إَها١ْٝ قٝا١ْ ايٓٛاّ ٗ َٛضز ايصْٛب ايكػرل٠ َٔ خ٬ٍ ٜٴ

 َع٢ٓ إٔ ْهتؿٞ ٗ إٛاضز اييت تٓلٸ ،أٜهّا (23)يٓٗٞ عٔ إٓهطا٭َط بإعطٚف ٚا

ٚأَا ٗ غا٥ط إٛاضز ا٭خط٣ ؾٝكاض إٍ  .زع٢ً ؼسٜس إكساض بصيو إكساض احملسٻ

ٌ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ٚايصٟ ٜتُجٻ ،ٗ ايتعاطٞ َع ا٭خطا٤ «ض ايعاّإكطٻ»

 . (24)إٓهط

 إٔ عسّ ايكبٍٛ بتعُِٝ ٖصٙ ايكاعس٠ ٜٓػذِ َع ا٫ستٝاٙ َٔ ا٫يتؿات إ٫ٍ بٴسٻ ٚ

١ إشا مل خاقٸٚ ،اييت ؼ٢ٛ بأ١ُٖٝ نبرل٠ ٗ ايؿطٜع١ أٜهّا ،ٗ ا٭عطاض ٚايسَا٤

ع٢ً ايؿبٗات إٛنٛع١ٝ، ٚعُسْا إٍ  (25)مكط قاعس٠ زض٤ اؿسٚز بايؿبٗات

 . (26)يتؿٌُ ايؿبٗات اؿه١ُٝ أٜهّا ،تعُُٝٗا

 

ض ٖٓاى َٔ َدلِّ ٘ مل ٜبلٳبا٫يتؿات إٍ ايبشٛخ ايػابك١ ٜبسٚ ي١ًًٖٛ ا٭ٍٚ أْٸ

١َ إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا يبشح سكط ايتععٜط بايصْٛب; إش ٚقًٓا َٔ خ٬ٍ ايبشٛخ إتكسِّ

إٔ ايتععٜط ع٢ً َطًل ايصْٛب ايكػرل٠ ٜؿتكط إٍ ايسيٌٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إشا مل 

ٔ َٔ إثبات ايتععٜط ٗ َطًل ايصْٛب ايكػرل٠، َع ؾكسإ ايسيٌٝ ع٢ً تػط١ٜ ْتُٖه

ٌٷ ع٢ً  اؿهِ َٔ ايطٚاٜات إٓكٛق١ إٍ غا٥ط ايصْٛب ايكػرل٠، ئ ٜهٕٛ ٖٓاى زيٝ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ْتٝذ١ تًو ا٭زي١ ٚتًو ايبشٛخ  .با٭ٚي١ٜٛ ;تػط١ٜ اؿهِ إٍ غرل ايصْٛب

تٓا ٗ عح ايتععٜط ـ ٫ تكتكط ع٢ً إٛاضز ٠ أزٓيٖٞ إٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ـ اييت ٖٞ عُس

إٓكٛق١، ٖٚٞ بطبٝع١ اؿاٍ َٛاضز تٓسضز ٗ زا٥ط٠ ايصْٛب، ٚيصيو ئ ٜهٕٛ ٖٓاى 
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 يططح ٖصا ايبشح َٛنع َٔ اٱعطاب. 

س إٔ ٖصا اٱؾهاٍ إِا ٜكضٸ إشا ناْت ا٭زي١ قكٛض٠ بأزي١ ايتععٜط ٗ ٝٵبٳ

ٔٵ .ايصْٛب إٓكٛق١ ١ ٜبسٚ َٔ ٚاٖطٖا أْٗا ؼهِ ٖٓاى أزٓيـ هض غٝتٸنُا ـ  ٚيه

بايتععٜط ع٢ً َٛاضز َٔ خاضز زا٥ط٠ ايصْٛب. ؾعًٝٓا إٔ ْط٣ ٌٖ ّهٔ تعُِٝ سهِ ٖصٙ 

ٚاييت ٫ تعسٸ  ،١ َٔ َٛاضز غرل ايصْٛب إٓكٛق١ إٍ غا٥ط إٛاضز غرل إٓكٛق١ا٭زٓي

ٔٵ، شْبّا ٗات؟ ٚعًٝ٘ هب عًٝٓا ٜٓبػٞ إٔ تؿطى ٗ ٖصا اؿهِ بًشاٚ بعض اؾ ٚيه

 ع٢ً ايػٛا٤.  ،َٔ أزي١ سكط ٚأزي١ عسّ سكط ايتععٜط بايصْٛب إٔ ْػتعطض ن٬٘

 

 ٗا:َا ٜتعًل عكط ايتععٜط بايصْٛب هب ايٛقٛف ع٢ً بعض ايطٚاٜات. َٚٓ ٗ

ٕٸ»أْ٘ قاٍ:  ،×عٔ اٱَاّ ايكازم ،َعتدل٠ زلاع١ ـ ٌٸ إ َٳّاؾ٤ٞٺ سسٸ يه  ٔٵ، ٚ

. ٚقس ٚضز ٖصا ايتعبرل َٚا ٜؿبٗ٘ ٗ ضٚاٜات أخط٣ (27)«تعسٸ٣ شيو اؿسٸ نإ ي٘ سسٸ

 ايصٟ هعًٓا ْكطع بكسٚض َهُْٛ٘. أٜهّا، ا٭َط

ٕٸ اييت متٸ ؼسٜسٖا  ،ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات ٖٛ سسٚز قٛاٌْ ايؿطٜع١ إطاز َٔ اؿسٸ إ

ٌٸ  عض َكازٜكٗا. ٚقس غبل إَٔٛضز َٔ إٛاضز، ٚشنطت ايطٚاٜات ب ٚتعٝٝٓٗا ٗ ن

 عجٓا ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات.

ز َؿطٚع١ٝ ايتععٜط بايٓػب١ إٍ تطى ايتهايٝـ ٜٚؿِٗ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات فطٻ

ٌٕ ايؿطع١ٝ إًع١َ، ٖٚٞ ايكٛاٌْ اييت متٻ ز، ٜٚعسٸ ايتدًـ قسٻ بٝاْٗا ٗ ايؿطٜع١ بؿه

 عٓٗا شْبّا.

ٌٷ  ععٜط إٍ غا٥ط ا٭َٛض ا٭خط٣.ايتع٢ً تػط١ٜ  ٚعًٝ٘ يٝؼ ٖٓاى زيٝ

ِٸ ِٸ ايًٗ اؿهِ ع٢ً ايكٛاٌْ  إ٫ إشا قًٓا بإٔ يًؿكٝ٘ ١ٜ٫ٚ ع٢ً ايتؿطٜع أٜهّا، يٝت

أٚ ْعتكس بإٔ ايٛادبات  ;ايكازض٠ َٔ ْاس١ٝ اؿه١َٛ بٛقؿٗا سهُّا ؾطعّٝا

ؾطع١ٝ أٚي١ٝ ـ ٜتِ  اؿه١َٝٛ ـ بعس اٱشعإ بأْٗا أسهاّ سه١َٝٛ، ٚيٝػت أسهاَّا

 ٝح ٜعسٸ عسّ ا٫يتعاّ بٗا شْبّا.عاٌَ َعٗا نُا يٛ ناْت ٚادب١ ؾطعّا، عايت

ٚايسيٌٝ ايعكًٞ ايصٟ  ،ٚأَا غا٥ط ا٭زي١ اييت ّهٔ إقاَتٗا ؾٗٞ شات ايطٚاٜات

 يًتهطاض.ؾ٬ زاعٞ  ،تكسٸّ ٗ ايبشح ايػابل



•

 االجتهاد والتجديد

ؾايتععٜط َٓشكط  .ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؿهِ بايتععٜط ٗ غرل ايصْٛب ٜؿتكط إٍ ايسيٌٝ

 . (28)إٛاضز إٓكٛق١ ؾك٘، ٖٚٞ بأْعٗا َٔ ايصْٛب ايؿطع١ٝب

 

 ;ؾؿٞ إطس١ً ا٭ٍٚ غٛف ْٓٛط ٗ ايطٚاٜات .ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ ْؿرل إٍ زيًٌٝ

 َٚكساض ز٫يت٘.  ،ٚبعس شيو غٛف ْبشح ٗ زيٌٝ سؿٜ ايٓٛاّ

 

ٗا ؼهٞ عٔ ع٢ أْٸّ ٖٓاى طا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات اييت قس ٜسٻٗ َكابٌ ايطأٟ إتكسِّ

أْ٘  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ أبٞ عبس اهللدٛاظ ايتععٜط ع٢ً غرل ايصْٛب أٜهّا. َٔ شيو َا ضٴ

 . (29)«ٚططزٙ ،ضأ٣ قاقٸّا ٗ إػذس ؾهطب٘ بايسٸض٠ ×إٕ أَرل إ٪ٌَٓ»قاٍ: 

ٔٵ ٜط; ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ّهٔ إٓاقؿ١ ٗ ز٫ي١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً ايتعع ٚيه

١َ، ُٗٝسّا ٱخطاز ايكامٸ َٔ إػذس، ٚيٝؼ َٔ باب أْ٘ عكٛب١ ايهطب َٔ باب إكسٸ

 ع٢ً ضٚا١ٜ ايككل ٗ إػذس.

اييت تػتٛدب ضعا١ٜ  ،أْ٘ با٫يتؿات إٍ َها١ْ إػذس ٚقساغت٘ َهاؾّا إٍ

ٌٸسطَت٘، ٚأْٸ ٕٸ ٘ ق ٛٸ٠ أ ُا ٖٛ ع١ًُٝ ٌَٓ إْٸَا قاّ ب٘ أَرل إ٪ يًعباز٠، متٌُ بك

 ، زٕٚ ايتععٜط.تأزٜب

 ،ٚع٢ً ؾطض ضزٸ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت ٜٴكاض ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ إٍ إْاٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ

ٌٸ  ايبشح.  ٚعسّ ق٬سٝتٗا يتهٕٛ َٛنع اغتٓاز ٗ ق

ٕٸ ٚأغكط٘  ،أ، ؾسؾع٘ ؾدلٷنإ ٜتٛنٸ ×اٱَاّ عًٞ ٚدا٤ ٗ ضٚا١ٜ أخط٣ أ

 ،ؾتهػط ،اى إٔ تسؾعإٜٸ»ػٛٙ ث٬ثّا، ٚقاٍ ي٘: ٚنطب٘ باي ،أضنّا، ؾكاّ اٱَاّ

 . (30)«ؾتػطّ

ٕٸ ضغِ: ايتايّٞهٔ بٝإ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ٚ زؾع ؾدل  أ

ُټ ٕٸٝٵس إٍ شيو ٫ ٜٴعسٸ شْبّا، بٳٚإغكاط٘ ع٢ً ا٭ضض زٕٚ تع ٝٸ س أ ض قس ععٻ ×ّااٱَاّ عً

 بػبب عسّ ضعاٜت٘ ؿكٛم اٯخطٜٔ.  ;اـاط٧

تؿطٜع اؾًس ٗ بعض إٛاضز َٔ باب  ١َ: متٸٖٓا ْعٝس شات إٓاقؿ١ إتكسِّٚمٔ 
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 ، زٕٚ ايتععٜط.ايتأزٜب

ٜهاف إٍ شيو إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إِا ؼهٞ عٔ ؾعٌ اٱَاّ، ٚايؿعٌ يٝؼ ٚ

 .قطوّا ٗ ايتعبرل عٔ ايٛد٘ ايؿطعٞ

ً٘ ٗ ٖصا ٚوتٌُ إٔ شيو ايؿدل إِا قاّ بع١ًُٝ ايسؾع عاَسّا، ؾٝسخٌ ؾع

 ٫ؾتُاي٘ ع٢ً إٜصا٤ إ٪َٔ. ;زا٥ط٠ ايصْٛب ايكػرل٠

ٕٸٚيصيو ستٸ س نإ َٔ باب ايتأزٜب، بٌ ٖٛ َٔ باب ًِاَؾ ٢ إشا مل ْكٌ بأ

ٔٵ إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إَا ٖٞ  :هب ايكٍٛ ل عًٝ٘ عٓٛإ اٱٜصا٤سٝح ْطبِّ ايتععٜط، ٚيه

، ؾ٬ ّهٔ ا٫غتٓاز ف١ًُْ ا٭ز٢ْ ٗ اؿسٻٖٞ أدٓب١ٝ عٔ ايتععٜط ٗ غرل ايصْٛب، أٚ 

 إيٝٗا بٛقؿٗا زي٬ّٝ. 

ٔٵ ّهٔ َٓاقؿ١ ٖصا ا٫ستُاٍ بإٔ ٜكاٍ: إٕ شٌٜ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜؿتٌُ ع٢ً  ٚيه

ٕٸ  «ؾتػطّ ،ؾتهػط ،اى إٔ تسؾعإٜٸ»اٱَاّ َٔ خ٬ٍ قٛي٘:  ٚٗٛض عطٗ ٗ ايتعًٌٝ. ؾإ

ػبب اٱٜصا٤ نإ اٙ. ٚعًٝ٘ إشا نإ ايهطب بٔ يًداط٧ غبب نطب٘ إٜٸٜطّٚ إٔ ٜبِّ

 ، ٫ إٔ ٜصنط غببّا آخط. «اى إٔ تسؾع ٚت٪شٟ ايٓاؽإٜٸ»ع٢ً اٱَاّ إٔ ٜكٍٛ َج٬ّ: 

نُا ّهٔ ايٓكاف ٗ ا٫غتٓاز إٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ أٜهّا، ٚشيو 

ُا قسضت عٔ سٝج١ٝ َكاّ اي١ٜ٫ٛ بإٔ ٜكاٍ: وتٌُ إٔ تهٕٛ ا٭سهاّ إصنٛض٠ إْٸ

بعباض٠ أخط٣: إٕ ٚيٝؼ َٔ سٝج١ٝ َكاّ إب٬ؽ ا٭سهاّ ٚايطغاي١. ٚ ،×ايجاب١ يًُعكّٛ

ٚٸ  ي١ٝ ؾطع١ٝ ؾطع١ٝ. ٖصٙ ا٭سهاّ ٖٞ أسهاّ ١ٝ٥٫ٚ، ٚيٝػت أسهاَّا أ

َُٚٗا نإ ؾإٕ ٚدٛز استُاٍ إٔ ٜهٕٛ َا قاّ ب٘ اٱَاّ ع١ًُٝ تأزٜب١ٝ ٜهؿٞ 

 ل ايتععٜط. َتعًٖ ٝٸ١ٗ إثبات عسّ دٛاظ ا٫غتٓاز إٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٱثبات عَُٛ

 

ٗ َعطض ايبشح ٗ أزي١ دٛاظ ايتععٜط ع٢ً ايصْٛب ايكػرل٠ أؾطْا إٍ زيٌٝ ٚ

زّا. ٚايػبب ٗ إعاز٠ ٖصا ايسيٌٝ ٖٓا سؿٜ ايٓٛاّ. ٖٚٓا ْط٣ اغتعطاض ٖصا ايسيٌٝ فسٻ

ٜك١ َا مٔ ؾٝ٘ ٚطط ٖٛ ا٫خت٬ف بٌ ططٜك١ ا٫غتٓاز إيٝ٘ ع٢ً إثبات إطًٛب ٗ

ا٫غتٓاز إيٝ٘ ٗ ايبشح ايػابل. ٖٚصٙ ايٓكط١ ناْت تػتٛدب إٜطاز ٖصا اٱؾهاٍ 

ٌٸ ،ع٢ً زيٌٝ سؿٜ ايٓٛاّ ؾعٌ  ٖٚٛ إٔ سؿٜ ايٓٛاّ ٫ ٜكتهٞ ٚدٛب ايتععٜط ع٢ً ن
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َٸ ١ ٗ ا٭َط بإعطٚف ٜسخٌ ٗ زا٥ط٠ ايصْب، بٌ با٫يتؿات إٍ تؿطٜع ايططٜك١ ايعا

َطاتب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٗ َٛضز ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط هب ايكٝاّ 

ٕ ايؿت٣ٛ بايتععٜط ؾٝٗا تػتًعّ إأٚ ايتععٜط. ٚسٝح  باؿسٸ ؾٝٗا ْلٌّ زٵايصْٛب اييت مل ٜٔط

ٟټستٸ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايتؿطٜع، ٖٚٛ غرل ثابتٺ ٌٕ ٢ يًُعكّٛ، يصيو ٫ ٜٛدس أ ع٢ً إقا١َ  زيٝ

ٕٸايتععٜط ٗ ايصْٛب غرل إٓكٛم عًٝٗا. ٗ  قٛض ايبشح ايطأٖ ٖٛ ا٭ؾعاٍ  سٌ أ

ٚٸ ،شاتٗا سِّاييت ٖٞ ٗ سٳ َباس١، ٫ٚ تٛدس عكٛب١ ؾطع١ٝ ع٢ً  ،يٞٚبًشاٚ اؿهِ ا٭

ٕٸ ٕٵ ؾعًٗا، غرل أ  تؿطض اؿه١َٛ بعض ايكٝٛز عًٝٗا.  َكًش١ ايٓٛاّ تكتهٞ بأ

ٕٸ «اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايتؿطٜع»إؾهاٍ  زٴٚعًٝ٘ ٫ ٜٔط تكٌٓ اي ع٢ً ٖصا ايبشح; ٚشيو ٭

ٗ زا٥ط٠ ايهطٚضات ٚإكاحل ا٫دتُاع١ٝ َٔ َكازٜل سؿٜ ايٓٛاّ، ٖٚٛ َٛنع تأٜٝس 

ٕٸ ايؿاضع قس َٓشٗا ايؿطع١ٝ; ٭ٕ سؿٜ ايٓٛاّ  َٔ قبٌ ايؿاضع. ٚيٝؼ َطازْا َٔ شيو أ

زيٌٝ عكًٞ، ٫ٚ وتاز ٗ إثبات َؿطٚعٝت٘ إٍ تأٜٝس أٚ إَها٤ َٔ ايؿطٜع١، بٌ تهؿٞ 

ُا ٜجبت ت٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا ايسيٌٝ إْٸ٢ إثبات َؿطٚعٝٸبساٖت٘ ٚعك٬ْٝت٘ عً

َؿطٚع١ٝ ايعكٛب١ بايعٓٛإ ايجاْٟٛ ػاٙ تًو اجملُٛع١ َٔ ا٭ؾعاٍ اييت ٫ تعتدل شْبّا ٗ 

ٗا تسخٌ ٗ زا٥ط٠ إدايؿات بًشاٚ ايسٚض ايصٟ تًعب٘ ٗ اْتٛاّ ا٭َٛض. سسٸ شاتٗا، ٚيهٓٸ

ٕٸ يعكٛب١ عًٝٗا تسخٌ ٗ باب ايتععٜط; ٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ا ٚبايتايٞ ٫ ّهٔ إثبات أ

ِٸ ٚنعٗا بايعٓٛإ ايجاْٟٛ تٓػذِ َع ايعكٛبات ايطازع١ أٚ َطاتب  ،ايعكٛبات اييت ٜت

 ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط أٜهّا. 

 

 : ايتايٝتٌَتٌ با٫يتؿات إٍ َا تكسّ، َٚٔ خ٬ٍ إكسٸ

ٕٸـ 1 بًشاٚ عٓاٜٚٓٗا  ايؿات ايكا١ْْٝٛ ٫ تسخٌ ٗ زا٥ط٠ اؿطاّايهجرل َٔ إد إ

ٚٸ  ي١ٝ، نٞ تعسٸ َٔ ايصْٛب. ا٭

١ ايٛاضز٠ ٗ ايؿطٜع١ بؿإٔ ايتععٜط ٖٛ ايتععٜط إٕ غا١ٜ َا تجبت٘ َهاٌَ ا٭زٓيـ 2

ٚٸ  ي١ٝ. ٗ ا٭ؾعاٍ اييت تعتدل َٔ ايصْٛب بًشاٚ عٓاٜٚٓٗا ا٭

ٕٸ . ٫ تؿتٌُ ع٢ً خكا٥ل ايصْٛب ايتععٜط١ٜإدايؿات إصنٛض٠  ٜٓتر َٔ شيو أ

َٔ اختٝاض عٓاٜٚٔ أخط٣ شلصا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات، َٔ قبٌٝ: ايعكٛبات ٫ بٴسٻ ٚعًٝ٘ 
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َٚا إٍ شيو، ٚإٔ ْطتب عًٝٗا أسهاَّا غرل أسهاّ  ،ايكا١ْْٝٛ، أٚ اؿه١َٝٛ

 ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ.
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 ذار بالبشزظاِزة االّت

 دراصٌة فكّّية
 

 

ٚاييت ُجٸٌ ؼسٸّٜا يٲْػإ  ،إٕ َٔ ا٭ْؿط١ إٓاؾ١ٝ يٮخ٬م ٚسكٛم اٱْػإ

 .١ ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍذاض بِٗ، ٚخاقٸٚا٫تٸ ،(1)إعاقط، َا ٜٴػ٢ُ بٛاٖط٠ تٗطٜب ايبؿط

يتؿات إٍ ا٭١ُٖٝ اييت ٜٛيٝٗا ايؿطع . ٚبا٫(2)١ ايعكط اؿسٜحف بعبٛزٜٸٔطعٴ ٚقس

١ٜ اٱْػإ ٚقُٝت٘ ٚنطاَت٘ ْػع٢ ٗ ٖصا ايتشكٝل إٍ زضاغ١ ؽ ؿطٸاٱغ٬َٞ إكسٻ

 إغ١َٝ٬.  ٖصٙ ايٛاٖط٠ َٔ ظا١ٜٚٺ

ٌٸ ذاض بِٗ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، يٛاٖط٠ تٗطٜب ايبؿط ٚا٫تٸ مل ٜؿطز عٓٛإ َػتك

. ٚقس ضتب (3)نُٔ عح إهاغب احملطٸ١َ ،طٸاُؿ َّا ٗ إطاض بٝعٚيهٓ٘ عسٸ ع٬ُّ قطٻ

باٱناؾ١  ،ذاض بايبؿط()ا٫تٸ ٞ ٗ نتاب٘ ؼطٜط ا٭سهاّ ع٢ً بٝع اؿطٸ١َ اؿًٓايع٬ٓ

. ٚشٖب أبٛ ايك٬ح اؿًيب إٍ ٚدٛب (4)إٍ اؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝ، سهُّا ٚنعّٝا أٜهّا

َٳ ٫ بػبب ايػطق١، بٌ يًؿػاز  ;(5)ذاض بايبؿط()ا٫تٸ طٸٜطتهب دط١ّ بٝع اُؿ ٔٵقطع ٜس 

 .(6)ٗ ا٭ضض

باٱناؾ١ إٍ نْٛ٘ َٔ َكازٜل بٝع  ،ذاض بايبؿطٍ شيو ؾإٕ ا٫تٸَهاؾّا إٚ

ٌٸ .ٚاحملاضب١ أٜهّا ،ٚإؾاع١ ايؿشؿا٤ ،طٸ، ٜسخٌ أٜهّا ؼت عٓٛإ ايكٝاز٠اُؿ  ٚاسسٺ ٚن
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ٚاؿط١َ  ،١ إٍ ايهُإَٔ أبٛاب اؿطاّ. ٚباٱناؾ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ ٜعسٸ بابّا َػتك٬٘ َٔ

 يكتٌ ٗ بعض إٛاضز. اٜػتٛدب اؿسٸ ٚايتععٜط، بٌ ؾإْٸ٘  ،ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛنع١ٝ

 

 ذاض بايبؿط ٗ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬؟ ـ َا ٖٛ سهِ ا٫تٸ1

 ذاض بايبؿط؟ ـ َاشا ٜعين ا٫تٸ2

 ذاض بايبؿط؟ ـ َا ٖٞ أغباب ٚأٖساف ا٫تٸ3

 

ذاض بايبؿط ٗ ايؿطٜع١ أٚ ايتععٜط ي٬تٸ ٖصٙ ايطغاي١ عٓٛإ اؿسٸ غٓبشح ٗ

١َٝ اٱغ١َٝ٬. ٚغتهٕٛ يٓا دٛي١ ع٢ً أسهاّ ا٫ػاض بايبؿط ٗ ايؿطٜع١ اٱغ٬

 )ٕدتًـ إكاقس ٚايػاٜات(.

ٜسخٌ ا٫ػاض بايبؿط نُٔ إهاغب احملطٸ١َ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ; إش ٜسخٌ 

، ٜٚهٕٛ طٸؾػاز ٗ ا٭ضض، ٚإؾاع١ ايؿشؿا٤، ٚنُإ اُؿؼت عٓاٜٚٔ: ايكٝاز٠، ٚاٱ

إشا نإ َٔ  ، نُاّا يًشسٸ ٚايتععٜط، بٌ ايكتٌ ٗ بعض اؿا٫تؾاعً٘ َػتشٓك

 َكازٜل احملاضب١. 

 

 ،ٜٗسف ٖصا إكاٍ إٍ زضاغ١ ٚاٖط٠ ا٫ػاض بايبؿط ٗ إطاض اؾط١ّ ا١ُٕٛٓ

َٔ خ٬ٍ ضؾع  ;اؿكٛق١ٝ، ٚايعٌُ ع٢ً اؿسٸ َٓٗابا٫غتٓاز إٍ إكازض ايؿك١ٝٗ ٚ

َػت٣ٛ ايٛعٞ يس٣ ايٓاؽ، نُٔ عح ْكاٙ ايهعـ احملت١ًُ ٗ ايكٛاٌْ شات ايك١ً 

 بٗصٙ ايٛاٖط٠. 

 

ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ نُٔ ٖصا ايعٓٛإ  زٵّ إٔ عح ا٫ػاض بايبؿط مل ٜٔطتكسٸ

ب شات ق١ً بٗصا إٛنٛع، َٔ قبٌٝ: ايكٝاز٠، ايكطٜض، ٚإِا دا٤ ؼت عٓاٜٚٔ أبٛا
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. ّٚهٔ إٔ ٜهُٔ اَتٝاظ ٖصا ايبشح ٗ طٸ، ٚبٝع اُؿطٸٚإؾاع١ ايؿشؿا٤، ٚنُإ اُؿ

إٓذع٠  بشٛخٗ سٌ إٔ غا٥ط اي، إٔ ايط١ٜ٩ ايتشكٝك١ٝ شلصٙ ايٛاٖط٠ ض١ٜ٩ ؾك١ٝٗ ٚز١ٜٝٓ

ّٸ ١، ضغِ نٌ ا٫َتٝاظات ٚايصٟ وتاز إيٝ٘ اجملتُع ساد١ َاغٸ ،ٗ ٖصا اؿكٌ اشلا

ضات اؾُٗٛض١ٜ ٚاؿػٓات، قس اقتكطت ع٢ً ايبٴعس اؿكٛقٞ َٔ إػأي١ ٗ َكطٻ

اٱغ١َٝ٬ ٚايكٛاٌْ ايسٚي١ٝ، ٚزضغت ٗ ايػايب ْكاٙ ايهعـ ٚايٓٛاقل ٚإٛاْع 

َٔ أدٌ اؿًٝٛي١ زٕٚ ٖصٙ اؾطا٥ِ ايعا١ٕٝ. ٚإشا متٸ إلاظ زضاغ١  ;ايع١ًُٝ شلصٙ ايكٛاٌْ

 :ح ٗ ض١ٜ٩ اٱغ٬ّ ؾإْٗا تكتكط ع٢ً داْبٺ َٔ ا٫ػاض بايبؿط، َٔ قبٌٝتبش

ذاض بايٓػا٤ يػاٜات َجٌ ايسعاض٠ َٚا إٍ شيو. ايسضاغات اييت ألعت بؿإٔ ا٫تٸ

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٗ زضاغ١ سذِ ايتٓاغِ بٌ ا٭سهاّ  بشحٚا٫َتٝاظ اٯخط شلصا اي

 اٱغ١َٝ٬ ٚايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ. 

 

ّهٔ تطبٝل ٖصٙ ايسضاغ١ ٗ ْٝع إطانع ٚإ٪غػات ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

اييت ٜهٕٛ شلا زٚضٷ َا ٗ اؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع ٖصٙ اؾطا٥ِ  ،ٚايكها١ٝ٥ ٚايعػهط١ٜ

 ايؿا١ًَ. 

 

ٚزٍٚ  اإٕ فاٚض٠ إٜطإ اٱغ١َٝ٬ يبًسإ َجٌ أؾػاْػتإ ٚبانػتإ ٚتطنٝ

ٔٸاـًٝر ايعطب١ٝ ـ ا ِٸ تٗطٜب ايٓػا٤ ٚايؿتٝات إيٝٗا بعس إغطا٥ٗ بٛعٛز  ييت غايبّا َا ٜت

ناشب١ ـ دعًت َٔ إٜطإ قٓطط٠ يًكٝاّ بأعُاٍ ػاض٠ ايبؿط بٌ ٖصٙ ايبًسإ، ا٭َط 

ُٸٌ أمثإ باٖ ُٓت  ;١ٛايصٟ أز٣ إٍ ؼ بػبب َطاقب١ ٖصٙ ايٛاٖط٠ َٚهاؾشتٗا. نُا 

٠ َٔ ايتبعات إأغا١ٜٚ، َٔ قبٌٝ: ايعٓـ نس ب ع٢ً ٖصٙ ايٛاٖطاٱؾاض٠ إٍ َا ٜذلتٻ

إطأ٠، ٚغكٛٙ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ، ٚاْٗٝاض قِٝ اٱْػإ ٚنطاَت٘، ٚاْتٗاى 

ٚاْتؿاضٖا ٗ ايعامل، ٚؾٝٛع  عس١ٜسكٛم ايهشاٜا، ٚا٫بت٤٬ َدتًـ ا٭َطاض إ

َٔ  ،قتكاز١ٜصايٓؿػ١ٝ ٚايطٚس١ٝ، ٚإؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ طٚا٫ نططاباتا٭َطاض ٚا٫

قبٌٝ: غػٌٝ ا٭َٛاٍ، ٚتعٜٚط ايٓكٛز، ٚاٖتعاظ بٓا٤ ا٭غط٠، ٚاخت٬ٍ ايٓٛاّ 
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 ا٫قتكازٟ، ٚاْٗٝاض ١ََٛٛٓ ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ، ٚاغتػ٬ٍ ايطاقات ٚاغتجُاضٖا. 

 

إٍ آخط، أٚ تًو اييت ّٓع  ٜعين ْكٌ بهاع١ قٛٛض٠ َٔ بًسٺ ايتٗطٜب يػ١ّ

 . (7)ٌ ايسٚي١ إاْع١ايتعاٌَ عًٝٗا َٔ قب

أٚ أْ٘ ٜطًل ع٢ً  ;ٜطًل ايتٗطٜب ع٢ً تساٍٚ ايبها٥ع بٌ بًسٜٔ زٕٚ غٓس قاْْٛٞ

طًل أٜهّا ع٢ً تٗطٸب ّْا ٗ شيو. نُا ٜٴادتٝاظ ؾدل يًشسٚز زٕٚ إٔ وٌُ دٛاظّا أٚ إشٵ

ٖٚ  . (8)ب َٔ أزا٤ اـس١َ ايعػهط١ٜـ ٚغٝاب٘ عٔ ايسا٥ط٠ ٗ ايٛقت اٱزاضٟ، أٚ ايتٗطټإٛ

ٜطًل ايتٗطٜب ع٢ً بٝع ٚؾطا٤ ايبها٥ع إُٓٛع١ ٚاحملٛٛض٠، ٚاييت ٫ ؼ٢ٛ 

 . (9)قاْْٛٞ بػطا٤ٺ

ب ع٢ً ايؿدل ايصٟ ٜكسّ ع٢ً إزخاٍ بهاع١ ٖٓٛع١ أٚ ٜطًل عٓٛإ إٗطِّ

 . (10)ٕ ايسٚي١، ٚزٕٚ زؾع إهٛؽٜتعاٌَ بٗا زٕٚ اؿكٍٛ ع٢ً إشٵ

 . (11)آخط خؿ١ّٝ ايتٗطٜب: ْكٌ ايبهاع١ َٔ بًسٺ إٍ بًسٺ

ْكٌ ايبها٥ع َٔ ْكط١  :٘ٚقس عطٸف ايتٗطٜب ٗ إكطًض ايكاْْٛٞ ٚاؿكٛقٞ بأْٸ

ِٸ نُٔ ايبًس ايٛاسس ـ ايتٗطٜب ايساخًٞ ـ أٚ عدل  إٍ ْكط١ أخط٣، غٛا٤ٷ أنإ شيو ٜت

١ بٓكٌ ايبها٥ع، بؿهٌ ىايـ ايكٛاٌْ اـاقٸ ،بًسٜٔ كتًؿٌ ـ ايتٗطٜب اـاضدٞ ـ

 . (12)ٖصا ايعٌُ اْتٗانّا يًكٛاٌْ عٝح ٜعتدل

ٌ ؼسٸّٜا دسٸّٜا يًعًّٛ اٱْػا١ْٝ. ٚٗ ٖصا اجملاٍ ٚأَا تعطٜـ اٱْػإ ؾٗٛ ٜؿٚه

ٚاقط٬سّا، بكطع ايٓٛط عٔ إؿاِٖٝ ايؿًػؿ١ٝ  غٓعُس إٍ تعطٜـ اٱْػإ يػ١ّ

ٖصا  ايٓٛط عٔ ايتعايِٝ ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ بؿإٔ ٚايعطؾا١ْٝ بؿإٔ اٱْػإ، ٚبػضٸ

 ضعا١ٜ ي٬ختكاض: ; ، َكتكطٜٔ ٗ شيو ع٢ً َا ٖٛ ايهطٚضٟها٥ٔاي

َٔ  نٝؿت ي٘ ا٭يـ ٚايٕٓٛ، ٖٚٛ َأخٛشٷاٱْػإ َأخٛش ٗ ا٭قٌ َٔ اٱْؼ، ُأ

ِٸ َٳ ،ا٭يـ( َؿطز٠ اُ٭ْؼ )به ٘ َأخٛش َٔ إْٸ :قاٍ ٔٵٚاييت تعين ا٭يؿ١ ٚايٛٗٛض. ٖٚٓاى 

َٳ(13)ايٓػٝإ ٕٸ ٔٵ. ٖٚٓاى  َٳ(14)إ ٖٛ ايها٥ٔ ايٓاطلاٱْػ قاٍ: إ ؾػٸطٙ بـ  ٔٵ. ٖٚٓاى 

 . (15) «اؿٝٛإ ايٓاطل»

. ٚقٌٝ: إْ٘ َكسض دعًٞ (16)أٚ اغِ َكسض ،أَا اٱْػا١ْٝ ؾٗٞ َكسض دعًٞ
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 . (17)ٞ با٭خ٬م اٱْػا١ْٝ اؿػ١َٓع٢ٓ سبٸ ايٓاؽ، ٚايتشًٓ

ْٛط٠ ٚإْٓا إشا أيكٝٓا  .( َطٸ65٠يكس ٚضزت ن١ًُ اٱْػإ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ )

عابط٠ ع٢ً فٌُ اٯٜات إؿت١ًُ ع٢ً َؿطز٠ اٱْػإ، غٓسضى إٔ إطاز يٝؼ ٖٛ 

ٚإِا إطاز ٖٛ  .ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ َؿطز٠ ايبؿط .ايكٛض٠ ايٛاٖط١ٜ يٲْػإ

ٚإيٝو داْبّا َٔ  .ايؿطط٠ ٚايكاب١ًٝ ٚاٱْػا١ْٝ ٚإؿاعط ٚايعٛاطـ ايها١َٓ ٗ باطٓ٘

 ٖصٙ اٯٜات: 

ٕٻ﴿ـ  ّٷ َنٖؿاضٷ ٔإ ًَُٛٛ ٕٳ َي .(34)إبطاِٖٝ:  ﴾أٱْػٳا

ٕٴ عٳذٴ٫ّٛ﴿ـ  ٕٳ أٱْػٳا  . (11)اٱغطا٤:  ﴾ٚٳَنا

ٞٵ٤ٺ دٳسٳ٫ّ﴿ـ  ٕٴ َأِنجٳطٳ ؾٳ ٕٳ أٱْػٳا  . (54)ايهٗـ:  ﴾ٚٳَنا

َٳا غٳعٳ٢﴿ـ  ٕٔ ٔإ٫ٖ  ٝٵؼٳ يٹٔٲْػٳا ٕٵ َي  . (39)ايٓذِ:  ﴾ٚٳَأ

ٜٵ﴿ـ  ٛٳايٹسٳ ٕٳ بٹ ٓٳا أٱْػٳا ٝٵ ٚٳقٻ  . (15)ا٭سكاف:  ﴾٘ٹ ٔإسٵػٳاّْاٚٳ

 . (18) «سٝٛإ ْاطل»ٚقس عٴطٸف اٱْػإ ٗ عًِ إٓطل بأْ٘: 

 .ذاض بايبؿطيٝؼ َٔ إُهٔ إبسا٤ تعطٜـ زقٝل ٕؿّٗٛ تٗطٜب اٱْػإ ٚا٫تٸ

ٔٵ ّهٔ َٔ خ٬ٍ ايتسقٝل ٗ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ايتٛقٸٌ إٍ َؿّٗٛ ي٬ػاض  ٚيه

ٕٸ ;بايبؿط ث١ مل تبشح ٗ إكازض ايطٚا١ٝ٥ ٚايؿك١ٝٗ إػتشسٳٖصٙ ايٛاٖط٠  ؾإ

٢ ّهٔ تكسِٜ تعطٜـ ؾكٗٞ أٚ زٜين شلا. ٚإشا أضزْا إٔ ْعتُس ٗ عجٓا اٱغ١َٝ٬، ستٸ

٢ً إكازض ايؿك١ٝٗ ٚايطٚا١ٝ٥ ٚدب عًٝٓا ايبشح ٗ عذاض بايبؿط عٔ ٚاٖط٠ ا٫تٸ

ؾاع١ ايؿشؿا٤، ٚايتسيٝؼ، ، ٚايكٝاز٠، ٚإطٸَٔ قبٌٝ: بٝع اُؿ ،تهاعٝـ أبٛاب َٚػا٥ٌ

 ٚنُإ أعُاٍ ا٭ؾدام إػتٛؾا٠، ٚبٝع ٚؾطا٤ أعها٤ اٱْػإ. 

دا٤ ٗ إاز٠ ا٭ٍٚ َٔ قإْٛ َهاؾش١ ا٫ػاض بايبؿط ٗ ايٓٛاّ اؿكٛقٞ 

: إخطاز أٚ إزخاٍ ايتايٖٞـ.ف( تعطٜـ ا٫ػاض بايبؿط ع٢ً ايٓشٛ 1383ٱٜطإ )عاّ 

ٌٕ ايؿطز أٚ ا٭ؾطاز أٚ ا٫دتٝاظ طّا ػٵقاْْٛٞ أٚ غرل قاْْٛٞ، َق بِٗ عدل زٚي١ ثايج١ بؿه

أٚ اـسٜع١ ٚا٫ستٝاٍ، أٚ َٔ خ٬ٍ إغا٠٤ اغتػ٬ٍ  ،أٚ ؼت نػ٘ ايتٗسٜس ،ٚإنطاّٖا

َٔ أدٌ ٖاضغ١  ;ايكسض٠ أٚ ايػًط١ أٚ إٛقع، أٚ إغا٠٤ اغتػ٬ٍ نعـ ايهش١ٝ

 أٚ ايعٚاز.  ،ذاض٠ با٭عها٤ ٚاؾٛاضح، أٚ ا٫غتعبازأٚ ايتٸ ،ايؿشؿا٤
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ٚبٝإ ايكٛاٌْ شات  ،٬ػاض بايبؿطيإشا أضزْا ايتٛقٸٌ إٍ اؿهِ ايؿكٗٞ 

ايك١ً بٗصٙ ايٛاٖط٠، ٚدب عًٝٓا ايٓٛط ٗ أٖساف ٚغاٜات ٖصٙ ايٛاٖط٠; إش َٔ غرل 

ب١ ساف ٚايػاٜات إذلتِّإٝػٛض يٓا بٝإ اؿهِ ايؿكٗٞ ي٬ػاض بايبؿط زٕٚ َعطؾ١ ا٭ٖ

 ع٢ً ٖصٙ إػأي١. 

ِٸ َٔ أدًٗا ٖصٙ  إٕ إطاز َٔ أٖساف ا٫ػاض بايبؿط ٖٛ إٔ ْعطف ايػا١ٜ اييت تت

بٕٛ، ٚا٭ضباح ٚإٓاؾع اييت وكًٕٛ عًٝٗا َٔ ٚضا٤ ايع١ًُٝ، ٚاشلسف ايصٟ ٜهُطٙ إٗطِّ

 قٝاَِٗ بٗصٙ ايتذاض٠. 

يٓٛط إٍ ْٛع١ٝ ايهشاٜا شلصٙ ايتذاض٠ ّهٔ عح أٖساف ا٫ػاض بايبؿط ـ با

ٕ ; ٭ذاض بايٓػا٤ ٚايطداٍذاض با٭طؿاٍ، ٚا٫تٸث١ ـ نُٔ قػٌُ، ُٖٚا: ا٫تٸإػتشسٳ

َٸ ٚاٱنطاٙ ع٢ً َعاٚي١ ا٭عُاٍ  ،ا إٔ ٜهٕٛ ٭دٌ بٝع اؾػسا٫ػاض بايبؿط إ

ٝٸاتأٚ يػا١ٜ بٝع ا٭عها٤،  ;طٟػٵايؿاق١، ٚايعٚاز ايَك  ا٥ؿ١. ٞ ايعايتبٓٸ ٚعًُ

 

 أنجط َٔ غرلِٖ عطن١ّ ِٖ ،ٚأعُاضِٖ ايكػرل٠ غٓٸِٗبايٓٛط إٍ  ;إٕ ا٭طؿاٍ

ٕٸٚ .يًُداطط ٛٻغٳز أَِٓٗ ٚأَٔ ُأٚاٖط٠ ا٫ػاض با٭طؿاٍ تٗسِّ إ يت ٚاٖط٠ طِٖ، عٝح ؼ

ِٸ ططح ِ ع٢ً أًِٖٗ. ٚيصيزا٥ِ ىِّ إٍ نابٕٛؽ ،ٚتٗطٜبِٗ ،ا٫ػاض با٭طؿاٍ و ٜت

 ّا يٮَٔ.ٚاٖط٠ ا٫ػاض با٭طؿاٍ بٛقؿٗا تٗسٜس

بٕٛ َٔ ٚضا٤ ا٫ػاض با٭طؿاٍ ّٚهٔ بٝإ ا٭ٖساف ٚايػاٜات اييت ٜٓؿسٖا إٗطِّ

 : ايتاي١ٝنُٔ إٛاضز 

 

ٌٸإطاز َٔ أعها٤ ايبسٕ أدعا٤ خاقٸ عهٛ. ؾإطاز ٖٛ  ١ َٓ٘، ٚيٝؼ ن

 . (19)١ٟ ٚٚٝؿ١ َػتكًٓايصٟ ٜ٪زٸ خكٛم ايعهٛ

طَٛا َٔ إٕ أغًب نشاٜا ٖصا ايٓٛع َٔ ايتذاض٠ ِٖ َٔ ا٭طؿاٍ ايصٜٔ سٴ

ٕٸ ،ايطعا١ٜ إش  ;بًٌٕٛ يك١ُ غا٥ػ١ يًُٗطِّٖ٪٤٫ ٜؿٚه أٚ ايصٜٔ ؾكسٚا أٚيٝا٤ أَٛضِٖ، ؾإ
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َٳ ؼت شضٜع١  ;بٕٜٛٚػع٢ إٗطِّ .ٜػأٍ عٔ َكرلِٖ أٚ ٜؿعط بػٝابِٗ ٔٵيٝؼ ٖٓاى 

ًٕٛ إٍ غاٜاتِٗ َٚكاقسِٖ ِٝٗ، ٚبصيو ٜتٛقٻإٍ تبٓٸ ،طَاِْٗ َٔ ْع١ُ ا٭بٓا٤س

 اـبٝج١. 

 

ٙ ا٭طؿاٍ ع٢ً ٖاضغ١ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ أعُاٍ ايتٗطٜب ٚا٫ػاض با٭طؿاٍ ٜٴهطٳ

اظٍ ٚإكاْع ٚإطاعِ، أٚ ٖاضغ١ ا٭عُاٍ ١، َٔ قبٌٝ: اـس١َ ٗ إٓا٭عُاٍ ايؿآق

ٛٸٍ، أٚ بٝع إدسِّ ،احملٛٛض٠ ضات، أٚ ايػطق١، ٚقطع َٔ قبٌٝ: ا٫غتذسا٤ ٚايتػ

دط٠، ٗ قباٍ داشِٖ ٗ أعُاٍ ايػټظٖٝس٠، أٚ اتٸ ايططم، أٚ اغتدساَِٗ بأدٕٛض

 إطعاَِٗ ٚإغهاِْٗ ٗ أَانٔ با٥ػ١ ؾك٘. 

نٕٛ إٍ أنطاض ايكٝاّ َجٌ ٖصٙ ا٭عُاٍ ٜتعطٻٖٕٛ ع٢ً إٕ ا٭طؿاٍ ايصٜٔ ٜٴهطٳ

ٕٸضٚس١ٝ ٚدػس١ٜ نبرل٠، تٗسِّ ط شيو غٝ٪ثِّ ز غ٬َتِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚايبس١ْٝ، ٚبايتايٞ ؾإ

 ن٘ يًدطط. ٜٚعطِّ ،ع٢ً َػتكبًِٗ

 

ّهٔ ايٓٛط إيٝٗا َٔ  ،ٞ ا٭ٜتاّ ٜؿتٌُ ع٢ً ؾٛا٥س نبرل٠ٗ إٔ تبٓٸ ٫ ؾٓو

ٕٸ .اٜاكتًـ ا٭بعاز ٚايعٚ إٔ إؿه١ً تبسأ  ط. إ٫َٓٓهأقٌ ٖصٙ إػأي١ ٫ ّهٔ إٔ ٜٴ ؾإ

ٛٸ ١ ٚاغتجُاض١ٜ، ٍ ٖصٙ ايٛاٖط٠ إٍ ػاض٠ ٜػتُٓٗا اجملطَٕٛ يػاٜات ضعٝٸعٓسَا تتش

 ;ٌٓيبٝعِٗ بأغعاض نبرل٠ يٮثطٜا٤ ٚإتُٚه; زٜٔسٝح ٜعُسٕٚ إٍ ؾطا٤ ا٭طؿاٍ إؿطٻ

ٖٓ  ٚا٫غتعباز ايبػٝض إٍ ايٛدٛز َطٸ٠ أخط٣.  ط٠ ايطمٸا ٜعٝس ٚاٖبػ١ٝ اغتعبازِٖ، 

ِٸ ،إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫ػاض با٭طؿاٍ ٞ، ٖٛ ٗ سكٝكت٘ ؼت شضٜع١ ايتبٓٸ ايصٟ ٜت

ِٸ ؾٝ٘ بٝع ايهشاٜا َٔ قبٌ ايعكابات إػتجُط٠ إٍ  ْٛعٷ َٔ أْٛاع ا٫ػاض با٭طؿاٍ، ٜت

 ٌٓ. ا٭ثطٜا٤ ٚإتُٚه

 

إٕ ا٫ػاض بايٓػا٤ ٚايطداٍ َٔ اٯؾات ا٫دتُاع١ٝ اييت أٚقعت ايهجرل َٔ 
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 ع٢ً إػت٣ٛ ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ. ،ا٭ؾطاز ٗ أٚز١ٜ ايب٪ؽ ٚايؿكا٤

٣ بايهجرل َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ـ ايصٜٔ ٜطَٕٚٛ إٕ ا٫ػاض بايٓػا٤ ٚايطداٍ أزٸ

ٌ ـ إٍ اؾ٤٬ عٔ أٚطاِْٗ، زٕٚ ٚايصٜٔ ٜٓؿسٕٚ سٝا٠ أؾه ،اـ٬م َٔ ايؿكط ٚايعٓا٤

٣ شيو بِٗ إٍ ايٛقٛع ٗ َعٜس َٔ إؿانٌ ًٛا إٍ ؼكٝل غاٜاتِٗ، بٌ أزٸإٔ ٜتٛقٻ

  ٫ هسٕٚ ٭ْؿػِٗ خ٬قّا َٓٗا.اييت ،ا٭خط٣

ٕٸ ايهجرل َٔ ٖ٪٤٫ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ايصٜٔ ٜكعٕٛ ٗ َكا٥س ػاض ايبؿط إِا  إ

ٌٕ ِٓٗ َٔ اْتؿاٍ أْؿػِٗ ُٚه ،أدٛضّا ْػب١ٜٝهُٔ شلِ  ٜككسٕٚ اؿكٍٛ ع٢ً عُ

ِٗ بس٫ّ َٔ شيو ٜكعٕٛ أغط٣ ؼت ض١ٓ طِٖ َٔ َػتٓكع ايؿكط ٚايؿكا٤، ٚيهٓٻغٳُٚأ

ٖٛ ١ُ اييت ُاضؽ ا٫ػاض بايبؿط، ٚبصيو ٜٛادٕٗٛ َكرلّا أغٛأ َٔ ايعكابات إٓ

 إكرل ايصٟ ناْٛا عًٝ٘ قبٌ إٔ ٜذلنٛا بًساِْٗ إٍ ايبًسإ ا٭خط٣. 

 ب ع٢ً ٚاٖط٠ ا٫ػاض بايٓػا٤ ٚايطداٍ عباض٠ عٔ: ٚإٕ ا٭ٖساف اييت تذلتٻ

 

ع ايبعض ٚتسؾعِٗ مٛ ّ ؾإٕ َٔ ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ ٚإطع١ اييت ؼٚؿنُا تكسٻ

١ ايطداٍ ـ ع٢ً داٍ ـ ٚخاقٸٖاضغ١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتذاض٠ إؿ٪١َٚ إدباض ايٓػا٤ ٚايط

َكابٌ أدٛض ظٖٝس٠. ّٚهٔ  ،١َ ٚاحملٛٛض١٠، ٚا٭ْؿط١ احملطٻٖاضغ١ ا٭عُاٍ ايؿآق

ايتُجٌٝ يٮعُاٍ ايؿاق١ ٚاـطرل٠ با٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا ا٭ؾطاز ع٢ً َساض ايػاع١، 

َٸاٚايعٌُ ٗ إكاْع اييت ٜطتؿع ؾٝٗا استُاٍ اـطط َٔ  ٗٞؾ ا٭ْؿط١ احملٛٛض٠ ; ٚأ

ا ّاضغ٘ ايطداٍ ٖٓ ،ض، ٚاقتشاّ إٓاظٍ ع٠ّٛٓضات، ٚايػطٛ إػًٖقبٌٝ: تٗطٜب إدسِّ

 غايبّا. 

 

ٔٸ بٗسف ا٫غتجُاض اؾٓػٞ، َٔ أنجط أْٛاع  ،ذاض بايٓػا٤ٜٴعسٸ ا٫تٸ ٚتٗطٜبٗ

ٖٛـ بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ أْٛاٖٚٛ ٜكٓٻ .ايتذاض٠ احملٛٛض٠ ضعّا ٗ ايعامل  ١ُ.ع اؾط١ّ إٓ

ِٸ إنطاٙ ايٓػا٤ إٗطٻٚ بات ع٢ً ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتٗطٜب ٚا٫ػاض احملٛٛض ٜت

ِٸ ؼؿٝع بعض ايٓػا٤ ع٢ً اشلذط٠ ٖاضغ١ ايعٗط ٚايؿذٛض، ٚايػٝاس١ اؾٓػٝٸ ١. ٜٚت
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ـٹ ١َ ٗ ايبٝٛت، أٚ ايعٌُ ٗ اؿكٍٛ سٵَٚػازض٠ ايٛطٔ ؼت شضٜع١ ايكٝاّ بأعُاٍ ا

ٔٻايعضاع١ٝ إطاف إٍ ايٛقٛع  ، أٚ اؿ٬ق١ ٚايع١ٜٓ، أٚ ايهٝاؾ١ ٗ إطاعِ، يٝٓتٗٞ بٗ

ٔٸغٵٗ َأ  ّا. دٓػٝٸ ط ٖصٙ إاؾٝات ٚايعكابات اييت تػتجُطٖ

 

ِٸ ؾٝ٘ ػاٌٖ ضنا  إٕ ايعٚاز ايكػطٟ ٖٛ عباض٠ عٔ: عكس ايعٚاز ايطزلٞ ايصٟ ٜت

ِٸ ٖصا ايعكس ُاضؽ ْٝع أْٛاع  .ُٖاأٚ ن٬ ،ٚإضاز٠ أسس ططٗ ايعٚاز ٚيهٞ ٜت

 . (20)سٟػٳايهػ٘ ٚاٱنطاٙ ايٓؿػٞ ٚاَؾ

أٚ  ،شٖب ايؿكٗا٤ إٍ بط٬ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعٚاز; ٭ْ٘ ٜؿتكط إٍ ضنا ايططؾٌ

. ٚتأتٞ ٖصٙ ايؿت٣ٛ َٔ قبٌ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ٗ غٝام اؾذلاٙ ضنا ايؿتا٠ ٗ (21)أسسُٖا

 . دٛاظ ايعكس بعس إشٕ ٚايسٖا

طٟ ٗ عح ٚاٖط٠ ػٵ٘ ٗ ايهجرل َٔ سا٫ت ايعٚاز ايَكٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات إٍ أْٸ

ا٫ػاض بايبؿط ٜهٕٛ ايعكس أٚ تػذٌٝ ايعٚاز ٗ ايسٚا٥ط ايطزل١ٝ جملطٸز ايتدلٜط ٚشضٸ 

ايطَاز ٗ ايعٕٝٛ، ٜٚبك٢ اشلسف ايط٥ٝؼ َٓ٘ ٖٛ إغا٠٤ ا٫غتػ٬ٍ، ٜٚهٕٛ إطاز 

ذاض ػٞ َٔ قبٌ ؾدل إؿذلٟ. ٚٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫تٸاؿكٝكٞ ٖٛ ا٫غتػ٬ٍ اؾٓ

ِٸ إنطاٙ ايٓػا٤ ٚايؿتٝات ع٢ً ايعٚاز، يٝٛاقٹػٵبايٓػا٤ ٚايعٚاز ايَك ٔٻًِطٟ ٜت  ٔ سٝاتٗ

ٔٻ ١ ايبػٝط١ ايعاَط٠ َٔ اؿٝا٠ ايعٚدٝٸ خازَات ٗ ايبٝٛت، ٚباٱناؾ١ إٍ سطَاْٗ

ٛٻ ُٸ ٠ٚأزا ز بهاع١ٺئ إٍ فطٻبا٭يؿ١ ٚاحملب١ ٜتش ٔٻ)٢ بٝس َا ٜػ  . (أظٚادٗ

 

إٕ بٝإ أغؼ كايؿ١ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ يٛاٖط٠ ا٫ػاض بايبؿط ٕدتًـ ا٭ٖساف 

ٛانض إٔ َٚٔ ايٖصٙ ايٛاٖط٠. سٍٛ ٚإكاقس ٚايػاٜات تهؿـ عٔ ض١ٜ٩ اٱغ٬ّ 

ايٓٛط عٔ ٚقؿ٘ ٗ اجملاٍ ايعطؾاْٞ ـ  ْػإ ـ بػضٸايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ٗ ْٛطتٗا إٍ اٱ

ٌٕ ٌٻ خامٸ تؿذب ٚتهاؾض بؿه ٝٸت٘ ٚسٝجٝٸ ن ت٘ ٚنطاَت٘، َا َٔ ؾأْ٘ ػاٌٖ ؾأْ

َٔ قبٌٝ: اعتباضٙ فطز بهاع١ قاؿ١ ي٬غت٬ٗى. ٚيصيو ؾإٕ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ 

١ ٗ ؾذب ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ قطو ؽايـ ايؿشؿا٤ ٚإٓهطات بؿسٸ٠. ٖٚٓاى آٜاتٷ
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 ٚاغتٓهاض ٚتكبٝض ايؿٛاسـ، ٚت٢ٗٓ عٓٗا، َٔ قبٌٝ قٛي٘ تعاٍ: 

ٕٻ اهلَل﴿ـ  ٔٔ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ ٔإ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٕٔ ٚٳأٱسٵػٳا  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  

ٕٳ ِٵ تٳصٳٖنطٴٚ ِٵ َيعٳًُٖه ُُٛه ٞٔ ٜٳعٹ ٚٳاِيبٳػٵ ُٴَٓهٔط   . (90)ايٓشٌ:  ﴾ٚٳاِي

ٕٻ ﴿ـ  َٴطٴ بٹاِيَؿاهلَلٔإ ٜٳِأ ٕٳ عٳ٢ًَ اهللٹ ٫َ  ٕٳشٵؿٳا٤ٹ َأتٳُكُٛيٛ ُٴٛ َٳا ٫َ تٳعٵًَ  . (28)ا٭عطاف:  ﴾ 

إٕ إؾاع١ ايؿشؿا٤ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ تعتدل أؾسٸ قبشّا بايكٝاؽ إٍ ٖاضغ١ 

َٚٔ ا٭عُاٍ  ،إش ٜط٣ اٱغ٬ّ إٔ إؾاع١ ايؿشؿا٤ ٖٞ ضغاي١ ايؿٝطإ; ايؿشؿا٤ ْؿػٗا

ٗٳ(22)ايؿٝطا١ْٝ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ بؿسٸ٠ عٔ إنطاٙ اٱَا٤ ٚاؾٛاضٟ ع٢ً  تٵ. نُا ْ

إٕ اٱغ٬ّ ٫ ٜهتؿٞ بؿذب ٚاغتٓهاض ٚ .(23)بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً ا٭ضباح ;ايعْا

٢ ايطغب١ ايكًب١ٝ ٘ ٜػتٓهط ستٸب، بٌ إْٸػٵايؿشؿا٤ ٚؾٝٛعٗا ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ؾشٳ

َٕ ٝٻٝٵٚإٚٗاض ا ٕٻ ﴿ٕ ٖصا ا٭َط َٔ خ٬ٍ قٍٛ اهلل تباضى ٚتعاٍ: ٔ ايكطآٌ إٍ شيو. ٚقس ب ٔإ

ِٷ ؾٹ ِٵ عٳصٳابٷ َأيٹٝ ٗٴ ٓٴٛا َي َٳ ٔٳ آ ٕٵ تٳؿٹٝعٳ اِيَؿاسٹؿٳ١ُ ؾٹٞ اٖيصٹٜ ٕٳ َأ ٔٳ ٜٴشٹبټٛ ٚٳاهلُلاٖيصٹٜ ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ  ٝٳا  ْٵ  ٞ ايسټ

ٕٳ ُٴٛ ِٵ ٫َ تٳعٵًَ ْٵتٴ ٚٳَأ ِٴ   (. 19)ايٓٛض:  ﴾ٜٳعٵًَ

 

 نطا١َ اٱْػإ:  ٗ ،ٗ قهِ نتاب٘ ايهطِٜ ،هلل تباضى ٚتعاٍقاٍ ا

ٔٳ ايٖطِّٝبٳاتٹ ﴿ـ  َٹ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٚٳضٳظٳِق ٚٳاِيبٳشٵٔط  ِٵ ؾٹٞ اِيبٳطِّ  ٖٴ ٓٳا ًِ ُٳ ٚٳسٳ ّٳ  ٓٳا بٳٓٹٞ آزٳ َٵ ٚٳَيَكسٵ َنطٻ

ٓٳا تٳِؿهٹ٬ّٝ ٔٵ خٳًَِك ُٻ َٹ ِٵ عٳ٢ًَ َنجٹرٕل  ٖٴ ٓٳا ًِ  . (70)اٱغطا٤:  ﴾ٚٳَؾهٻ

ِٻ ﴿ـ  َٛاَّاثٴ ُٴهٵػٳ١َ عٹ ٓٳا اِي َٴهٵػٳ١ّ َؾدٳًَِك ٓٳا اِيعٳًََك١َ  ٓٳا ايٓټِطَؿ١َ عٳًََك١ّ َؾدٳًَِك ْٳا  خٳًَِك ٛٵ َؾَهػٳ

ّٳ َيشٵُّا َٛا ٌٳ اِيعٹ ٔٴ اِيدٳايٹكٹ ْٳاٙٴ خٳًِّكا آخٳطٳ َؾتٳبٳاضٳَى اهلُل َأسٵػٳ ِٻ َأْؿٳِأ  . (14)إ٪َٕٓٛ:  ﴾ثٴ

ِٴ اَ٭ضٵاهلُل﴿ـ  ٌٳ َيُه ِٵ  ضٳ َقطٳاضّا اٖيصٹٟ دٳعٳ ٛٳضٳُن ٔٳ قٴ ِٵ َؾَأسٵػٳ ٛٻضٳُن ٚٳقٳ ٓٳا٤ٶ  ُٳا٤ٳ بٹ ٚٳايػٻ

َٹ ِٵ  ِٵ َؾتٳبٳاضٳَى اهلُلٚٳضٳظٳَقُه ِٴ اهلُل ضٳبټُه ٌٳٔٳ ايٖطِّٝبٳاتٹ شٳيٹُه ُٹ  . (64)غاؾط:  ﴾ ضٳبټ اِيعٳاَي

هض َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯٜات إٔ ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ تعتدل َٔ ٜتٻٚ

ّ ْٝع أْٛاع ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ تهاؾض ٚتؿذب ٚؼطِّ ٕٸأعايِٝ ٚإؿاِٖٝ اٱغ١َٝ٬، ٚايت

 َا ٗ شيو ا٫ػاض بايبؿط.  ،ايػًٛى أٚ ا٭عُاٍ اييت تٓاٗ ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ

 

 و ٚا٫مطافٗ إٔ اجملتُعات ع٢ً اخت٬ؾٗا ٫ تػٝؼ ايتٗتټ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٛو
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ٕٸ ;عٔ ايؿطط٠ ٚايطبٝع١ اٱْػا١ْٝ، ٫ٚ تػتٛعب إؾاع١ ايؿشؿا٤ ٖصٙ ا٭َٛض َٔ  ٭

َٔ ٖٓا لس ايكطإٓ ايهطِٜ ٚز إٍ اـطط. طٵض أَٔ اجملتُع ٚا٭غط٠ ٚايَؿؾأْٗا إٔ تعطِّ

 ٜكٍٛ: 

ِٵ عٳصٳابٷ﴿ـ  ٗٴ ٓٴٛا َي َٳ ٔٳ آ ٕٵ تٳؿٹٝعٳ اِيَؿاسٹؿٳ١ُ ؾٹٞ اٖيصٹٜ ٕٳ َأ ٔٳ ٜٴشٹبټٛ ٕٻ اٖيصٹٜ ِٷ ؾٹ ٔإ ٝٳا َأيٹٝ ْٵ ٞ ايسټ

ٚٳاهلُل ٕٳٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ  ُٴٛ ِٵ ٫َ تٳعٵًَ ْٵتٴ ٚٳَأ ِٴ   . (19)ايٓٛض:  ﴾ ٜٳعٵًَ

ٕٔ  ٜٳا﴿ـ  ٝٵَطا ٛٳاتٹ ايؿٻ ٔٵ ٜٳتٻبٹعٵ خٴُط َٳ ٚٳ  ٕٔ ٝٵَطا ٛٳاتٹ ايؿٻ ٓٴٛا ٫َ تٳتٻبٹعٴٛا خٴُط َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ َأ

ٚٳاِي َٴطٴ بٹاِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٜٳِأ ٘ٴ  ْٻ ٓٵَهٔطَؾٔإ ٌٴ اهللٹ ُٴ ٛٵ٫َ َؾهٵ َٳا ظٳٚٳَي ٘ٴ  ُٳتٴ ٚٳضٳسٵ ِٵ  ٝٵُه ٔٵ  عٳًَ َٹ ِٵ  ٓٵُه َٹ َنا 

ٔٻ ايًٖ ّاَأسٳسٺ َأبٳس ٚٳاهلُلٚٳَيهٹ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳ ِٷ٘ٳ ٜٴعٳٚنٞ  ُٹٝعٷ عٳًٹٝ  . (21)ايٓٛض:  ﴾ غٳ

٘ٹ َنصٳيٹَو يٹٓٳكٵ﴿ـ  ٕٳ ضٳبِّ ٖٳا ٕٵ ضٳَأ٣ بٴطٵ ٛٵ٫َ َأ ٗٳا َي ِٻ بٹ ٖٳ ٚٳ ٘ٹ  ُٻتٵ بٹ ٖٳ ٘ٴ ايػټ٤ٛٳ ٚٳَيَكسٵ  ٓٵ ٔطفٳ عٳ

ٌٳ ُٴدٵًَكٹ ْٳا اِي ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ ٘ٴ  ْٻ  . (24)ٜٛغـ:  ﴾ٚٳاِيَؿشٵؿٳا٤ٳ ٔإ

ٕٵ ﴿ـ  ِٵ َؾٔإ ٓٵُه َٹ ٔٻ َأضٵبٳعٳ١ّ  ٔٗ ٝٵ ٗٔسٴٚا عٳًَ ِٵ َؾاغٵتٳؿٵ ٔٵ ْٹػٳا٥ٹُه َٹ ٌٳ اِيَؿاسٹؿٳ١َ  ٜٳِأتٹ ٚٳاي٬ٖتٹٞ 

ٛٳٖؾ ٜٳتٳ ٝٴٛتٹ سٳتٻ٢  ٔٻ ؾٹٞ اِيبٴ ٖٴ َٵػٹُهٛ ٗٔسٴٚا َؾَأ ٔٻؾٳ ٖٴ ٌٳ اهلُل ا ٚٵ ٜٳذٵعٳ ٛٵتٴ َأ ُٳ ٔٻ اِي ٗٴ  َي

 . (15)ايٓػا٤: ﴾غٳبٹ٬ّٝ

ٕٳ َؾاسٹؿٳ١ّ ﴿ـ  ٘ٴ َنا ْٻ ـٳ ٔإ َٳا َقسٵ غٳًَ ٔٵ ايِّػٳا٤ٹ ٔإ٫ٖ  َٹ ِٵ  َٳا ْٳَهضٳ آبٳا٩ٴُن ٚٳ٫َ تٳٓهٹشٴٛا 

ٚٳغٳا٤ٳ غٳبٹ٬ّٝ َٳِكتٶا   . (22)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳ

٘ٴ َن﴿ـ  ْٻ ٚٳغٳا٤ٳ غٳبٹ٬ّٝٚٳ٫َ تٳِكطٳبٴٛا ايعِّْٳ٢ ٔإ ٕٳ َؾاسٹؿٳ١ّ   . (32)اٱغطا٤:  ﴾ا

ٕٸ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾوٛٚ ِٸ ٗ أ ا٭ٖساف ايها١َٓ ٚضا٤ ا٫ػاض بايبؿط ٖٛ  َٔ أٖ

ايصٟ ٜأتٞ ٗ إطاض ايؿشؿا٤  ،١. ٚإٕ ٖصا اشلسفاغتجُاض اٱْػإ ٗ إآضب اؾٓػٝٸ

٫ هٝع  (24)ا٭خ٬م ؾإٕ اٱغ٬ّ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغإؽ َٔ; اٱغ٬ّ ىايـ ،ٚإؾاعتٗا

 سسٚخ ا٭عُاٍ ٚإُاضغات إٓاؾ١ٝ يٮخ٬م ٗ اجملتُع. 

 

ٔٷ ٫ٚظّ ٖصٙ اؿط١ٜ ايته١ٜٝٓٛ  .طٸسٴ إٕ اٱْػإ عػب تهٜٛٓ٘ ٚخًكت٘ نا٥

ح عطٜت٘ َع٢ٓ إٔ اٱْػإ ٗ سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٜتؿبٻ ،اؿط١ٜ ايتؿطٜع١ٝ )ايكا١ْْٝٛ(

تاض يٓؿػ٘ َا ٜٓاغبٗا َٔ أْٛاع ٚأغايٝب اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚػًو ايكا١ْْٝٛ، ٚى

ٗ  ست٘ إٔ ّٓض يٓؿػ٘ اؿلٸًَِٔ أبٓا٤ دٹ ايػًٛى ايصٟ ٜطاٙ َٓاغبّا ي٘، ٚيٝؼ ٭سسٺ
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 أٚ اَت٬ى إضازت٘.  ،اغتعبازٙ

ٕٳ﴿قاٍ اهلل تباضى ٚتعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ ايهطِٜ:  ٘ٴ  َٳا َنا ٝٳ ٕٵ ٜٴ٪ٵتٹ يٹبٳؿٳٕط َأ

ِٻ ٜٳاهلُل ٛٻ٠َ ثٴ ٚٳايٓټبٴ ِٳ  ٚٳاِيشٴِه ٍٳ يٹًٓٻأؽ ُنْٛٴٛا عٹبٳاز اِيهٹتٳابٳ  ٕٔ اهللٹ ّاُكٛ ٔٵ زٴٚ َٹ )آٍ  ﴾يٹٞ 

 (. 79عُطإ: 

ٕٸ إٔ  ٭سسٺ ؾططٟ َٚؿطٚع يٲْػإ، ٫ٚ ولٸ ١ٜ سلٌّاؿطٸ إٕ اٱغ٬ّ ٜط٣ أ

 . (25)ٜػًب اٱْػإ ٖصا اؿلٸ

ٞٸٚضٴ ٕٸ»أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ عً ٔٵ أقطٻ ،ِٗ أسطاضايٓاؽ نًٓ إ َٳ ع٢ً  إ٫ٓ 

 . (26)«١ْؿػ٘ بايعبٛزٜٸ

ٟٸ ْٛع َٔ سٝح ٜساؾع عٔ اؿطٸ ;إٕ اٱغ٬ّ ١ٜ ايصات١ٝ يٲْػإ، ؾإْ٘ ىايـ أ

ٕ ا٫ػاض بايبؿط َٔ أمتٸ ٚأنٌُ أْٛاع إٚسٝح  .أْٛاع ا٫غتجُاض ٚا٫غتعُاض يًٓاؽ

١ٜ اٱْػإ، إكازٜل إدايؿ١ ؿطٸا٫غتعُاض ٚا٫غتجُاض يًٓاؽ ؾإْ٘ غٝهٕٛ َٔ أبطظ 

١ٜ اٱْػإ ١َ ا٭َٛض اييت ؽايـ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬، ٚغتهٕٛ سطٸٚغٝهٕٛ ٗ َكسٸ

 ذاض بايبؿط. اٱغ٬ّ ٚاٖط٠ ا٫تٸ عاضن١قاعس٠ ٚأغاغّا ٕ

 

ٕٸتكسٻ ٚاييت مل ٜػبل شلا  ،ث١ا٥ٌ إػتشسٳا٫ػاض بايبؿط َٔ ايٛٛاٖط ٚإػ ّ أ

ِٸ عجٗا نُٔ ا٭بٛاب ٚايعٓاٜٚٔ ايؿك١ٝٗ  ايٛٗٛض بؿهًٗا ايطأٖ، ٚيصيو مل ٜت

ٌٕٚايطٚا١ٝ٥ ؼت عٓٛإ ا٫تٸ ٌٸ ذاض بايبؿط بؿه . ٚعًٝ٘ هسض بٓا قبٌ ايسخٍٛ ٗ َػتك

َٔ  ١ًٺٚبٝإ أسهاَٗا، إٔ ْعٌُ ع٢ً اقتٓام ْ ،تؿاقٌٝ إػأي١ ٗ ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ

ٌَ، ٚتطبٝكٗا ع٢ً ايعٓاٜٚٔ ايؿك١ٝٗ َٔ تهاعٝـ ايطٚاٜات ٚؾتا٣ٚ ايعًُا٤ إتكسِّ

 ٚاٖط٠ ا٫ػاض بايبؿط. 

 

ٕٸ ٚٸ إ ٍ عٓٛإ ؾكٗٞ ّهٔ تطبٝك٘ ع٢ً دط١ّ ا٫ػاض بايبؿط ٖٛ عٓٛإ بٝع أ

 ٚؾطا٤ اٱْػإ. 

طا٤ اٱْػإ َٔ ايصْٛب ايهبرل٠ ؾكس ٚضز ٗ ا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ اعتباض بٝع ٚؾ
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َٳ اييت ٫ تػتؿط، بٌ متٻ  ٜطتهب ٖصٙ ايع١ًُٝ ايؿٓٝع١. ٔٵايتكطٜض ؾٝٗا بعسّ قبٍٛ تٛب١ 

 ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ:  َٚٔ

ٕٸ»أْ٘ قاٍ:  |ا٭نطّ ٟٚ عٔ ايٓيبٸـ ضٴ1 ٌٸ إ شْب ّٜٛ ايكٝا١َ،  اهلل ٜػؿط ن

َٳإ٫ٓ  . (27)«طٸّاباع سٴ ٔٵ... 

ٕٸ»: |قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ٘أْٸ ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايطناـ ٚضٴ2 ٌٸ إ  اهلل غاؾط ن

َٳ ٔٵَٳ شْب، إ٫ٓ  . (28)«طٸّااغتكب أدرلّا أدطٙ، أٚ ضدٌ باع سٴ ٔٵأسسخ زّٜٓا، ٚ

َٕ»٘ قاٍ: أْٸ |كٌ عٔ ضغٍٛ اهللـ ْٚٴ3 طٸّا ع٢ً َا ٢ ٜطزٸٙ سٴطٸّا ستٸباع سٴ ٔٵ٫ تٛب١ 

 . (29)«نإ

ٕٸٚدا٤ ٗ بعض ايطٚاٜات  ِٷ أ  ص. طٸٜؿذلٟ ٜٚبٝع اٱْػإ طاُؿ ٔٵَٕ اهلل خك

ٌٷ»٘ قاٍ: أْٸ |ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللؾكس ضٴ باع  ث٬ث١ أْا خكُِٝٗ ّٜٛ ايكٝا١َ: ضد

 . (30)«اؿسٜحطٸّا ؾأنٌ مثٓ٘، ٚضدٌ...سٴ

ٌٕ ×ٚدا٤ ٗ بعض ايطٚاٜات إٔ أَرل إ٪ٌَٓ عٌُ ٗ بٝع ٚؾطا٤  قطع ٜس ضد

ٞٸ ×ّ ايكازمٟٚ عٔ اٱَااٱْػإ. ؾكس ضٴ إٕ »قا٬ّ٥:  ×أْ٘ ض٣ٚ عٔ أَرل إ٪ٌَٓ عً

ٌُٕأ ×أَرل إ٪ٌَٓ  . (31)«قس باع سٴطٸّا ؾكطع ٜسٙ تٞ بطد

طٸ سطاّ، ٚنصا أنٌ مثٓ٘، ٚمثٔ َا يٝؼ بٝع اُؿ»ٚدا٤ ٗ ؼطٜط ا٭سهاّ: 

 . (32)«هًَُ٘ٛى يٲْػإ، ٫ٚ ٜكضٸ ًُٗ

ٛٻٖٓ ٚطبكّا يؿتا٣ٚ بعض ايؿكٗا٤ ٫ ٜهٕٛ اٱْػإ ٍ، ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ ا ٜٴتُ

 . (33)ّهٔ إٔ تسخٌ ٗ ع١ًُٝ ايبٝع ٚايؿطا٤ اعتباضٙ بهاع١ّ

١َ، ٚمثٓ٘ ٚٗ داَع إسضاى عٴسٸ ؾطا٤ اٱْػإ ٚبٝع٘ َٔ إهاغب احملطٻ

ٚضٚا١ٜ  ;ٚزيٌٝ ٖصا اؿهِ ٖٛ زؾع ايؿػاز .بكطع ايٝس غٴشت، ٜٚػتشل َطتهب٘ اؿسٸ

 . (34)ٱَاّ ايكازمايػهْٛٞ ٚغٓإ بٔ ططٜـ عٔ ا

ؾؿٞ َٛضز ا٫ػاض  .عّا ٚؾطا٤ٶ يٲْػإٝٵذاض بايبؿط ٗ بعض إٛاضز بٳٜعتدل ا٫تٸ

. طٸٞ ايعا٥ـ ْؿٗس ع١ًُٝ بٝع ٚؾطا٤ ٚانش١ يٲْػإ اُؿبا٭طؿاٍ ؼت غطا٤ ايتبٓٸ

ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ تٗطٜب ايهشاٜا َٔ أدٌ اغتجُاضِٖ ٗ أعُاٍ ايػدط٠، أٚ 

 ضات. ١، أٚ ا٫غتػ٬ٍ اؾٓػٞ، ٚبٝعِٗ يعكابات ايسعاض٠ أٚ ٓػاض إدسِّيؿآقا٭عُاٍ ا
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ٚقس  .إٕ َٔ أٖساف ا٫ػاض بايبؿط اغت٦كاٍ أعها٤ َٔ دػس ايهش١ٝ ٚبٝعٗا

ٗ ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥  ،نإ أٚ َٝتّا ّاسٝٸ ،ٚضز عح قطع أعها٤ دػِ اٱْػإ

 ٚايؿك١ٝٗ. 

ٗٳ ٚقس ٟٸ تٵْ ٌٕ اٯٜات ٚايطٚاٜات بؿسٸ٠ عٔ أ أٚ إٍ اٱنطاض  ،ٟ إٍ إٛتٜ٪زٸ عُ

 َٚٔ ٖصٙ ايٓكٛم: . بايٓؿؼ، َا ٗ شيو اغت٦كاٍ أعها٤ َٔ دػِ اٱْػإ

 َا دا٤ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ: ـ 1

ٗٵًَُه١ٹ﴿ـ  ِٵ ٔإَي٢ ايتٻ ٜٵسٹُٜه  . (195)ايبكط٠: ﴾ٚٳ٫َ تٴًُِكٛا بٹَأ

ٗٳا اٖي﴿ـ  ٜټ ٕٳ تٹذٳاضٳ٠ّ ٜٳا َأ ٕٵ تٳُهٛ ٌٔ ٔإ٫ٖ َأ ِٵ بٹاِيبٳاطٹ ٓٳُه ٝٵ ِٵ بٳ ٛٳاَيُه َٵ ٓٴٛا ٫َ تٳِأُنًُٛا َأ َٳ ٔٳ آ صٹٜ

ٚٳ٫َ تٳ ِٵ  ٓٵُه َٹ ٔٵ تٳطٳإض  ِٵ ضٳسٹُٝعٳ ٕٳ بٹُه ٕٻ اهلَل َنا ِٵ ٔإ  . (29)ايٓػا٤: ﴾ّاِكتٴًُٛا َأُْؿػٳُه

ّٳ اهلُل ٚٳ٫َ تٳِكتٴًُٛا﴿ـ  ِٵ   ٔإ٫ٖايٓٻِؿؼٳ اٖيتٹٞ سٳطٻ ٘ٹ َيعٳًُٖه ِٵ بٹ ٚٳقٻاُن ِٵ  بٹاِيشٳلِّ شٳيٹُه

ٕٳ  . (151)ا٭ْعاّ: ﴾تٳعٵكٹًُٛ

 َا دا٤ ٗ ايطٚاٜات: ـ 2

ِّ ٔٵَٳ»٘ قاٍ: أْٸ ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمضٴـ  سّا ؾٗٛ ٗ ْاض دِٗٓ قتٌ ْؿػ٘ َتع

 . (35)«خايسّا ؾٝٗا

ٟٸ ٤ عهٛ َٔ أعها بٌ دا٤ ٗ بعض ايطٚاٜات ايٓٗٞ عٔ قطع ٚاغت٦كاٍ أ

ٕٵ ٝٵ ،بايٓؿؼ مل ٜهطٸ ايبسٕ، ٚإ ٚػب ايس١ٜ ع٢ً َطتهب ٖصا  .تٺٚنإ اؾػس ٕ

َٳ ×ؾكس أٚدب اٱَاّ ايكازم. ايعٌُ ٝٵ ٔٵايس١ٜ ع٢ً   . (36)توتع ضأؽ إ

ٕٛ ٚٚقً٘ ظػس إػًِ  ،َٔ َٝت ٫ هٛظ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ اغت٦كاٍ عه

ٞٸ ٕٸ . ٚشٖب بعض(37)ؿت سٝات٘ ع٢ً شيوإشا تٖٛق ، إ٫ٓاؿ زيٌٝ دٛاظ  ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بأ

١ ٚنطٚض٠ سٝا٠ إػًِ ُا ٜكضٸ إشا اعتدلْا أٚيٜٛٸإْٸ ٞٸاغت٦كاٍ ايعهٛ َٔ دػِ اَؿ

 . (38)ؿٗا ع٢ً شيو ايعهٛٚتٛٗق

ٞٸقاٍ ايؿكٗا٤: إشا نإ ايعهٛ إػتأقٳ يٛقً٘ ظػِ إْػإ  ;ٌ َٔ دػِ اؿ

، ؾإٕ اغت٦كاي٘ أٚ إذٸ ;ايكًب ـ عًٝٗا اؿٝا٠، َجٌ:آخط، َٔ ا٭عها٤ اييت تتٖٛق

. ٚأَا (39)٢ّ يٛ ضنٞ قاسب ايعهٛ بصيو، ٜٚهٕٛ َكساقّا ي٬ْتشاض احملطٻستٸ ،ّقطٻ

إشا أز٣ اغت٦كاٍ ايعهٛ إٍ اٱنطاض ايهبرل ٚايؿازح ع٢ً اؾػِ ؾكس شٖب أغًب 
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تدلٸع اي . ٚعًٝ٘ إشا مل ٜهطٸ(40)ايؿكٗا٤ إٍ سطَت٘، ٚاعتباضٙ َكساقّا يٲنطاض بايٓؿؼ

آخط،  ٘ بططٜٕلؿت سٝا٠ إػًِ عًٝ٘، ٚمل ّهٔ ع٬دٴبايعهٛ بػ١َ٬ إتدلٸع، ٚتٖٛق

ََٕٔ قبٌٝ: ايتدلټ  ،(41)نبرل ٗ دٛاظٙ وتاز إيٝٗا، ؾًٝؼ ٖٓاى خ٬فٷ ٔٵع به١ًٝ 

 . (42)عبؿطٙ إٔ ٜهٕٛ شيو بطنا إتدلِّ

ٕٵٚ ٕٸ نُا غبل أ ع ا٭عها٤ َٔ ٗ ػاض٠ ايبؿط قطٖساف ا٭َٔ ١ًْ  أؾطْا ؾإ

ٟ ٗ ايهجرل َٔ ا٭سٝإ تهٕٛ ٗ ايعاز٠ زٕٚ ضنا أقشابٗا، ٚت٪زِّٚ، أدػاّ ايهشاٜا

 إٍ َٛتِٗ. 

 

إٕ َػأي١ اؾذلاٙ ايطنا ٗ ايعٚاز تعين ٚدٛب سكٍٛ ايطنا َٔ ايططؾٌ ٗ 

١ ٠ َٚػتكًٓطٻٚإضاز٠ سٴ ،ايٓهاح، ٚإٔ ٜهٕٛ عكس ايعٚاز َكطّْٚا باختٝاض ايعٚدٌ عكس

 َُٓٗا. 

ٌٸ ٍٕ إٕ َٔ َبط٬ت عكس ايٓهاح ايتسيٝؼ. ٚايتسيٝؼ عباض٠ عٔ ن أٚ ؾعٌ  قٛ

 . (43)أٚ اٱنطاض بأسس ايعٚدٌ ،ٜػتٛدب اـسٜع١

كؿات : إٕ اـساع ٗ ايعٚاز )ايتسيٝؼ( َع٢ٓ إثبات بعض ايٚقاٍ بعضٷ

ٌٕ ،إطغٛب١، أٚ ْؿٞ بعض ايكؿات إص١ََٛ ٟ إٍ اْٗٝاض ْٛاّ زٸناشب، ٜ٪ بؿه

ْٗٞ ايطدٌ ٚإطأ٠ عٔ  ١. َٚٔ ٖٓا ؾكس متٸا٭غط٠، أٚ نعـ أٚاقط ايع٬ق١ ايعٚدٝٸ

ب عًٝ٘ تبعات سكٛق١ٝ بعهُٗا. ٚباٱناؾ١ إٍ شيو ؾإٕ اـساع تذلتٻيٖاضغ١ اـساع 

يتساضى ايهطض  ;ٚخٝاض ايؿػذ ؽ َٔ سلٸت٘ ايؿاضع إكسٻَا أثب :َٚٔ شيو ،(44)أٜهّا

 ايٓادِ عٔ ٖصا ا٫ستٝاٍ. 

ٌٕ ×أبا عبس اهلل عٔ إزلاعٌٝ بٔ دابط قاٍ: غأيتٴؾ ْٛط إٍ اَطأ٠  عٔ ضد

ِّ ،ؾكٌٝ: ٖٞ اب١ٓ ؾ٬ٕ، ؾأت٢ أباٖا ،٘، ؾػأٍ عٓٗاتٵؾأعذبٳ ٚٻين ابٓتٳدٵؾكاٍ: ظ ٘ دٳو; ؾع

 . (45)«ايٛيٝس٠ ع٢ً َٛايٝٗا تٴطزټ»: ×ٗا أَت٘؟ قاٍِ أْٸؾٛيست َٓ٘، ؾعًٹ ،غرلٖا

ٗ إطأ٠  ×قه٢ أَرل إ٪ٌَٓ»أْ٘ قاٍ:  ×عٔ اٱَاّ أبٞ دعؿط ٚٗ ضٚا١ٜٺ

ّٕ تٵإشا أتٳ ٚٻعت أْٸٖٚٞ ناشب١، ٚازٻ ،ٗا َِٓٗٚأخدلتِٗ أْٻ إٍ قٛ زٸ طٳٗا تٴْٸأدت، ٗا سطٸ٠ ٚتع
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 . (46)«إٍ أضبابٗا

 ،طٟػٵذاض بِٗ ٖٛ ايعٚاز ايَكتٗطٜب ايبؿط ٚا٫تٸّ ؾإٕ َٔ أٖساف نُا تكسٸٚ

ِٸ ا٫ستٝاٍ ع٢ً ايهش١ٝ ٚإدباضٖا ع٢ً ايعٚاز إَا بػبب  ;ٚايتسيٝؼ ٗ ايعٚاز، سٝح ٜت

ٌّ ;اـساع َٔ عٓٛإ اٱنطاٙ أٚ اـساع َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت متٸ ايتعبرل  أٚ اٱنطاٙ. ٚن

 ايعٚدٌ. ٚٗ ٚاٖط٠ ا٫ػاض عٓٗا ٗ يػإ ا٭سازٜح ٚايؿك٘ بايتسيٝؼ ٚاٱنطاٙ بٌ

طٟ ـ بكطع ايٓٛط عُا إشا نإ ٖصا ايٓٛع ػٵبايبؿط ايصٟ ٜهٕٛ َٔ أٖساؾ٘ ايعٚاز ايَك

ٝٸ باٱناؾ١  ،ب َٔ قٛاٌْ َهاؾش١ ا٫ػاض بايبؿط ـٚجملطز ايتٗطټ ،ّأَ ايعٚاز ؾهً

ٕٸ ٔ ايعٚاز ٖصا ايٓٛع َ إٍ أقٌ بط٬ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعٚاز َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ، ؾإ

ِّ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ آثاض٠ ايهاضث١ٝ  .ض بٓا٤ ا٭غط٠ ٚاجملتُعايؿهًٞ ٚايكٛضٟ ٜك

ِّ ٕٸ .ط٠ غٛف تطاٍ ْٝع أؾطاز اجملتُعٚإس ايعٚاز ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘  باٱناؾ١ إٍ أ

أٚ ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ا٫خت٬ف ايجكاٗ بُٝٓٗا  ،ٞ بٌ ايعٚدٌ ؾاسؿّاايؿاضم ايػٓٸ

 اسسّا َٔ ا٭غباب إػاعس٠ ع٢ً اْتؿاض ايؿشؿا٤ ٚايطش١ًٜ. ٚ سټعٳنبرلّا، ٜٴ

 

ِٸ ٕٸإسٝح  ف ٗ ا٫ػاض بايبؿط ٖٛ تٛٚٝـ ايهشاٜا يػطض ا٫غتجُاض سٳٖٳ أٖ

دط١ّ ا٫ػاض بايبؿط. عٓٛإ ايكٝاز٠ ع٢ً اؾٓػٞ ٜبسٚ إٔ ٖٓاى إَها١ْٝ يتطبٝل 

يػطض ٖاضغ١ ؾاسؿ١ ايعْا أٚ  ;ًل ايكٝاز٠ ع٢ً ع١ًُٝ اؾُع بٌ ؾدكٌٚتط

زخٌ شيو  (48)إشا ناْت ع١ًُٝ اؾُع بٌ إطأتٌ يػطض ٖاضغ١ ايػشامٚ. (47)ايًٛاٙ

ٕٵ نإ ٖٓاى اخت٬ف َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ بٌ إػاسك١  ٗ باب ايكٝاز٠ أٜهّا. ٚإ

 . (49)ٚايكٝاز٠

ٕٵ تٳؿٹٝعٳ اِيَؿاسٹؿٳ١ُ ؾٹٞ ﴿هطِٜ: قاٍ تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ اي ٕٳ َأ ٔٳ ٜٴشٹبټٛ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ِٷ ؾٹ ِٵ عٳصٳابٷ َأيٹٝ ٗٴ ٓٴٛا َي َٳ ٔٳ آ ٚٳاهلُلاٖيصٹٜ ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ  ٝٳا  ْٵ ٕٳٞ ايسټ ُٴٛ ِٵ ٫َ تٳعٵًَ ْٵتٴ ٚٳَأ ِٴ   (. 19)ايٓٛض:  ﴾ ٜٳعٵًَ

ٔٵ قاز بٌ اَطأ٠ٺ»٘ قاٍ: أْٸ |ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللٚضٴ ّ اهلل ٚضدٌ سطاَّا سطٻ َٳ

 . (50)«٢ ّٛتٗ غد٘ اهلل ستٸ ٍٵٚغا٤ت َكرلّا، ٚمل ٜعٳ ،عًٝ٘ اؾ١ٓ، َٚأٚاٙ دِٗٓ

ٕٵ»٘ قاٍ: أْٸ ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايطناٚضٴ ِّ إ ٛٸازٺ ١ْٓقاَت ب دٴًس ٔػ١  ع٢ً ق

ٕٹ  . (51)«ط ايصٟ ٖٛ ؾٝ٘كٵٚغبعٌ، ْٚؿٞ عٔ ا
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َٳ ل َا ٜتعًٖ ز٠ ٗل ايكٝااغتٓب٘ اؿهِ باؿط١َ يتشٗك ٔٵٖٚٓاى َٔ ايؿكٗا٤ 

 . (52)١ٔ ُٕاضغ١ ايًٛاٙ، بكاعس٠ ا٭ٚيٜٛٸٜٵطٳَنباؾُع بٌ ايصٻ

ٚتعتدل سطَتٗا َٔ  .ٚسط١َ تهًٝؿ١ٝ ;ب ع٢ً ايكٝاز٠ سط١َ ٚنع١ٝتذلتٻٚ

، ٖٚٛ ٔؼ . ٚإشا ثبت اضتهاب ايؿدل يًكٝاز٠ ٚدب عًٝ٘ اؿسٸ(53)نطٚضٜات ايسٜٔ

 طٸأٚ إقطاض ايؿدل ايعاقٌ ايبايؼ اُؿ ;يٌٚتجبت ايكٝاز٠ بؿٗاز٠ عاز .(54)ٚغبعٕٛ دًس٠

 . (55)تٌع٢ً ْؿػ٘ َطٻ

ِٸ ػاض٠  ٚتٴعٳسٸ .أٖساف ا٫ػاض بايبؿط ٖٛ ا٫غتؿاز٠ اؾٓػ١ٝ َٔ ايهشاٜا إٕ أٖ

ٚضَا نإ ٖصا ايعٓكط ٖٛ  .شّا ع٢ً إػت٣ٛ ايعإٞبٵايسعاض٠ َٔ أنجط أْٛاع ايتذاض٠ ٔض

 ذاض بايبؿط ٗ ايعامل. ػاع ضقع١ ا٫تٸايػبب ايط٥ٝؼ ٚضا٤ اتٸ

 

ٝٸاتإٕ َٔ أٖساف ا٫ػاض بايبؿط  دص ايعٚدإ ٞ ٜعين إٔ ٜتٻٞ. ٚايتبٓٸايتبٓٸ عًُ

 شلُا.  ٘ ٚيسٷَٔ قًبُٗا، ع٢ً إٔ ٜتعا٬َ َع٘ ٚنأْٻ سٵٚيسّا مل َٜٛي

اهلل تعاٍ:  إش قاٍ ;ٞ قطاس١ّٚقس ضؾض ايكطإٓ ايهطِٜ ٖصا إع٢ٓ َٔ ايتبٓٸ

ِٵ َق﴿ ِٵ شٳيٹُه ٓٳا٤ٳُن ِٵ َأبٵ ٝٳا٤ٳُن ٌٳ َأزٵعٹ َٳا دٳعٳ ٚٳاهلُلٚٳ ِٵ  ٖٹُه ٛٳا ِٵ بٹَأِؾ ٗٵسٹٟ ٛٵُيُه ٜٳ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٍٴ اِيشٳلٻ  ٜٳُكٛ  

ِٵ  ٖٴ ٌٳ * ازٵعٴٛ ٓٵسٳ اهللٹبٳا٥ٹٯايػٻبٹٝ ُ٘ عٹ ٛٳ َأِقػٳ ٖٴ ِٵ  ِٵ ؾٹٞ ٗٔ ٛٳاْٴُه ِٵ َؾٔإخٵ ٖٴ ُٴٛا آبٳا٤ٳ ِٵ تٳعٵًَ ٕٵ َي  َؾٔإ

ٓٳاحٷ ؾٹٞايسِّٜ ِٵ دٴ ٝٵُه ٝٵؼٳ عٳًَ ٚٳَي ِٵ  ٛٳايٹُٝه َٳ ٚٳ ُٻ ٔٔ  َٳا تٳعٳ ٔٵ  ٚٳَيهٹ ٘ٹ  ِٵ بٹ ِٵ َٳا َأخٵَطِأتٴ سٳتٵ ُقًُٛبٴُه

ٕٳ اهلُل َغُؿٛضّا  (. 5ـ  4)ا٭سعاب:  ﴾ً اضٳسٹُٝ ٚٳَنا

ٞ ايصٟ نإ غا٥سّا ٗ عكط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ْػذ اهلل تعاٍ َٛنٛع ايتبٓٸ

 تسعٞ ايهجرل َٔ ايتبعات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ. ٚايصٟ نإ ٜػ ،اؾا١ًٖٝ

ُٸ تٵَيٚٵيكس َأ ا ؾكس عٳطٳنت َٚٔ ٖٓ .١ يبٓا٤ ا٭غط١ٝ٠ خاقٸايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ أٖ

ٕٸٚٞ ا٭٫ٚز، بؿإٔ تبٓٸ عجّا ٚاؾّٝا َٚػتك٬٘ ب عًٝ٘ آثاض سكٛق١ٝ ايتبين ٫ تذلتٻ َٔ شيو أ

ٕٸ ٛٳ٢ ٫ ٜإتبٓٸ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، َع٢ٓ أ ٞ، ٫ٚ ٜٛدس تهًٝـ ٘ بايتبٓٸٜٵطخ َٔ أب

ٝٸ بٛدٛب اٱْؿام بِٝٓٗ، ٫ٚ ٜٛدس ٖٓاى سٛطٷ  ١. ع٢ً ايٓهاح َٔ ايٓاس١ٝ ايٓػب

ٕٸاٱغ٬ّ ٜط٣  ٖٞ ايؿطٚٙ إؿطٚع١ ي٬ْتػاب  ،أٚ ايطناع ،ايعٚاز ٚاي٫ٛز٠ أ

ٖٓا إشا ٚيس  َٚا إٍ شيو. َٚٔ ،ٚايعٚاز ،َجٌ: اٱضخ ،ب اٯثاض اؿكٛق١ٝٚتطتټ ،ٚايكطاب١
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ٌٷ ٛٸ٠ًٔ تذلتٻؾَٔ ايعْا  طؿ  . (56)ب عًٝ٘ آثاض ايبٓ

ٌٕ ×أبا عبس اهلل عٔ اؿًيب قاٍ: غأيتٴٚ ُٸ٫عٔ اَطأت٘ ٖٚٞ سٴبٵ عٔ ضد ا ٢ً، ؾً

 . (57)«٫ٚ ٜطث٘ ،ٙإيٝ٘ ٚيسٴ زټٜٴطٳ»ٚظعِ أْ٘ َٓ٘، قاٍ:  ،ب٘ ٚأقطٻ ،ٖاع٢ ٚيسٳازٻ تٵعٳٚنٳ

َٳ َٳ(58)١ٞ ايتبٓٸأؾت٢ عطَ ٔٵٖٚٓاى َٔ ايؿكٗا٤  ٢ ّ تػ١ُٝ إتبٓٸسطٻ ٔٵ، بٌ ٖٓاى 

 . (60)٢ٞ ٫ ٜطخ َٔ إتبٓٸ. ٚإتبٓٸ(59)باغِ إتبٓٸٞ

٢، ب اٯثاض ايؿطع١ٝ ع٢ً إتبٓٸَُٚٗا نإ ؾكس أْع ايؿكٗا٤ ع٢ً عسّ تطتټ

 . (61)سّاس ع٢ً ايٛيس إشا مل ٜهٔ ٚايسٙ ايكًيب غٝٸنُا ٫ ػطٟ أسهاّ ايػٝٸ

 

ايهشاٜا ع٢ً ا٭عُاٍ  (62)إٕ َٔ أٖساف ا٫ػاض بايبؿط إدباض أٚ إنطاٙ

 ٚاحملٛٛض٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ.  ،١، أٚ احملطٸ١َايؿآق

ٚٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َا زاّ اٱْػإ قازضّا ع٢ً ضؾض غًط١ ايػرل عًٝ٘ ٚدب 

بػبب اـٛف ع٢ً ْؿػ٘ أٚ  ;طٙ ع٢ً شيوِنإشا ُأ ْكٝاع ي٘ ٗ اؿطاّ، إ٫ٓعًٝ٘ عسّ ا٫

ُٻ .َاي٘ أٚ عطن٘ ٌٚٔ إهٔطٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜتش عات بٹض عًُ٘، ٚتكع ايتٻظٵٙ )بايهػط( 

 . (63)ٗا عًٝ٘نًٗ

َٴهطٳّٖا ناْت اؿط١َ ٚايتبع١ ع٢ً ٚعًٝ٘ ؾًٛ قاّ ؾدل بؿعٌ قطٻ  ّ

 . (64)إهٔطٙ

ٌٕ ×قاٍ: قاٍ أَرل إ٪ٌَٓأْٸ٘  ×ٔ اٱَاّ ايكازمض٣ٚ ايػهْٛٞ ع  ٗ ضد

ٕٵ ط٘ أٚ ٛٵنػٳ ٌٖٚ عبس ايطدٌ إ٫ٓ»ؾكتً٘، ؾكاٍ أَرل إ٪ٌَٓ:  ،ٜكتٌ ضد٬ّ أَط عبسٙ أ

 . (65)«ٔذٵايػِّ ع ايعبسٴس ب٘، ٜٚٴػتٛزٳؿ٘، ٜٴكتٌ ايػِّٝٵنػٳ

ب ٗ َٛت٘ أٚ تػبٻ ،ع٢ً ٖاضغ١ عٌُ ؾامٸ نطٙ ؾدلٷ٘ إشا ُأٚدا٤ ٗ ايؿك٘ أْٸ

ْٸ(66)ضٙ، نُٔ اٯَط ٚإهٔطٙتهطټ  ٙ نآَّا إشا نإ ايعٌُ ايؿامٸُا ٜهٕٛ إهٔط. ٚإ

 . (67)ايصٟ أنطٖ٘ عًٝ٘ ٖٛ ايػبب ٗ اٱنطاض ب٘ أٚ ٬ٖن٘

 

ذاض بايبؿط عٓٛإ إٕ َٔ ايعٓاٜٚٔ ايؿك١ٝٗ اييت ّهٔ تطبٝكٗا ع٢ً ٚاٖط٠ ا٫تٸ
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نُا ٜٴطًل  .(68)ٙض. ٚقس اغتعٌُ ايؿػاز بٛقؿ٘ ْكٝض ايك٬ح ٚنسٸاٱؾػاز ٗ ا٭ض

ُٚ ط ايؿػاز ٗ َؿطزات أيؿاٚ ايكطإٓ َع٢ٓ ػِّ. ُٚؾ(69)ُّاًِيؿٜ ايؿػاز ع٢ً أخص إاٍ 

. ٚايتعطٜـ إصنٛض ٗ إؿطزات يًؿػاز تعطٜـ (70)خطٚز ايؿ٤ٞ عٔ ساي١ ا٫عتساٍ

 . ٜؿٌُ إكازٜل ا٭خط٣ َٔ ايؿػاز أٜهّا، داَع

َٚٔ َكازٜل اٱؾػاز ٗ ا٭ضض ايٛاضز٠ ٗ ايؿك٘ ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ إٛاضز 

 : ايتاي١ٝ

 . (71)ٚبٝع٘، ـ عكٛب١ اختطاف اٱْػا1ٕ

 . (72)ـ عكٛب١ إٜكاز ْاض ايؿت2١ٓ

َٸ3١  . (73)ـ عكٛب١ قتٌ أٌٖ ايص

 . (74)ـ عكٛب١ قتٌ ايعبٝس4

 . (75)ـ عكٛب١ غطق١ ا٭نؿا5ٕ

 . (76)ؿسٚزَات شات اـ تهطاض احملطٻ6

 . (77)طشٵـ عكٛب١ ايػ7ِّ

ف إػذس، ٚتٗطٜب طٵَٔ قبٌٝ: ا٫ستٝاٍ، ٚغطق١ َؾ ،ـ إكازٜل ا٭خط8٣

 . (78)ضاتإدسِّ

 ذاض بايبؿط إٔ ٜهٕٛ َكساقّا يٲؾػاز ٗ ا٭ضض. نُا غبل ّهٔ ي٬تٸٚ

َٳ ٚيٝؼ  ;ىطـ اٱْػإ أٚ ٜبٝع٘ بكطع ٜسٙ ٔٵوهِ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ع٢ً 

. (79)٢ ٜٓطبل عًٝ٘ تعطٜـ ايػطق١باب ايػطق١ قطعّا; ٭ٕ اٱْػإ يٝؼ َا٫ّ ستٸ شيو َٔ

ٕٸ ايسيٌٝ ع٢ً شيو ٜأتٞ َٔ ْاس١ٝ  َٔ ٖٓا ؾكس شٖب ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ إٍ ايتكطٜض بأ

ٜطق٢ إٍ  يهٓٸّ٘ا َٔ قبٌ ايؿكٗا٤، ٕ إْاعٝٸٜٛه قس ٫. ٖٚصا ايكٍٛ (80)اٱؾػاز

 . (81)بصيو بعض ايؿكٗا٤ح ايؿٗط٠ ايؿتٛا١ٝ٥، نُا قطٻ

َٳ ّ َٔ ايؿكٗا٤ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ اٯخطٜٔ ايصٜٔ تكسٻ ٔٵٚباٱناؾ١ إٍ 

 . (82)سٛا بإٔ زيٌٝ قطع ايٝس ٖٓا ٜعٛز إٍ اٱؾػاز ٗ ا٭ضضقطٻ

 

ٟٸ ٫ػاض بايبؿط ٗ إباستٗا; تأثرل يطنا ايهش١ٝ باضتهاب دط١ّ ا يٝؼ ٖٓاى أ
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ٌٕ ّٸ ٭ٕ اؿكٛم ٚإكاحل ا٫دتُاع١ٝ بؿه ٟٸ ،غ١سكٛم َكسٸٸ عا تأثرل  يٝؼ يٲْػإ أ

٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ اٱنطاض  ;ؾإٕ ٖصٙ اؿكٛم ٚإكاحل تتدٓط٢ إضاز٠ اٱْػإ .عًٝٗا

  باجملتُع، ٚتٓعهؼ كاططٙ ع٢ً اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ. بايؿطز ٖٛ ٗ اؿكٝك١ إنطاضٷ

ُؼٸ ا٭َٔ  ،ا٫ػاض بايبؿط :َٔ قبٌٝ ،ٕ بعض ا٭عُاٍ اٱدطا١َٝإٚسٝح 

ّٸًِٚايػِّ إش ٫ تأثرل يطنا ا٭ؾطاز ٗ ٖصا  ;ٗا ٫ ّهٔ إٔ تطب٘ بطنا ايهش١ٝ، ؾإْٸِ ايعا

 . ايٓٛع َٔ إٛاضز بسا١ّٖ

 

ٌٸ ايصٟ  ،ٖٚٞ: ٌٖ ا٫ػاض بايبؿط ،ؾ٤ٞ هب تٛنٝض ٖصٙ إػأي١ قبٌ ن

ٗ ساٍ ايسخٍٛ  بٌٜؿٌُ ابتسا٤ٶ ايسخٍٛ ٚاـطٚز غرل ايؿطعٞ عدل سسٚز ا٭ٚطإ، 

، ىايـ ايكٛاٌْ ايسٚي١ٝ ٚايكٛاٌْ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ؟ ٌٖٚ أٜهّا ٚاـطٚز ايكاْْٛٞ

ذاض بايبؿط ّهٔ اؿهِ ع٢ً ٖصٙ ايع١ًُٝ باؿط١َ؟ ٌٖٚ ّهٔ اؿهِ عط١َ ا٫تٸ

 ب١ ع٢ً ٖصٙ ايع١ًُٝ؟ اقس إذلتِّايٓٛط عٔ ا٭ٖساف ٚإك بػضٸ

أَطّا  ،طبكّا يسغتٛض اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ اٱٜطا١ْٝ ،ٜعتدل ا٫ػاض بايبؿط

سٛا ٗ قٛٛضّا ٚكايؿّا يًكإْٛ. ٚقس أؾت٢ ايؿكٗا٤ بهطٚض٠ ا٫يتعاّ بايكإْٛ، ٚقطٻ

 . (83)ِٖ عط١َ اْتٗاى ايكٛاٌْاؾتاٚ

جملطٸز كايؿت٘  ;كٗا٤: إٕ ا٫ػاض بايبؿطاعتُازّا ع٢ً ؾتا٣ٚ ايؿ ;ّهٔ ايكٍٛٚ

 ب١ عًٝ٘، ٚبػضٸايٓٛط عٔ ايػاٜات ٚإكاقس إذلتِّ يكٛاٌْ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ ـ ٚبػضٸ

ٌٷ ،ـ طٸايٓٛط عٔ بٝع ٚؾطا٤ اٱْػإ اُؿ  ّ ٚغرل َؿطٚع. قطٻ عُ

ست ٚقس قطٻ .ّ ـ َٔ َكازٜل بٝع ٚؾطا٤ اٱْػإإٕ ا٫ػاض بايبؿط ـ نُا تكسٸ

 ايهتب ايؿك١ٝٗ عطَت٘. 

ٞٴَٔ ا٭عُاٍ احملطٻ طٸإٕ بٝع ٚؾطا٤ اٱْػإ اُؿ ٗا عٓٗا ٚسطَتٴ ١َ، ٚقس ٚضز ايٓٗ

ُٸ  ، ٖٚٞ َٛدب١ يًشسٸ^١ ا٭طٗاضٗ ايهجرل َٔ ايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ ضغٍٛ اهلل ٚا٭٥

 ٗ بعض إٛاضز. 

ٕٸ»٘ قاٍ: أْٸ |عٔ ضغٍٛ اهلل ×ض٣ٚ اٱَاّ ايكازم ٌٻاهلل ٜػ إ شْبٺ ّٜٛ  ؿط ن

َٳ ،...ايكٝا١َ، إ٫ٓ  . (84)«طٸّاباع سٴ ٔٵٚ
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جملطز  ;ذاض بايبؿط َٔ ايهتب ايؿك١ّٝٗٚهٔ يٓا إٔ ْجبت اؿهِ عط١َ ا٫تٸ

 ايٓٛط عٔ غاٜات٘ َٚكاقسٙ.  بػضٸ ،طٸاؾتُاي٘ ع٢ً بٝع ٚؾطا٤ اٱْػإ اُؿ

طٸّا طٚم طسٴطٚيٛ نإص إػ»ٗ دٛاٖط ايه٬ّ:  ،قاٍ ايؿٝذ قُس سػٔ ايٓذؿٞ

ٚايكا٥ٌ ايؿٝذ ٗ  ،طٚقٌٝص .ع سسٸّاص قطعّا; يعسّ نْٛ٘ َا٫ّ ٜبًؼ ايٓكابؾباع٘ مل ٜٴكَط

 ;٫ سسٸّا يًػطق١ ،زؾعّا يؿػازٙص ;٘ إؿٗٛض: طٜٴكطعإْٸ :ايٓٗا١ٜ ْٚاع١، بٌ ٗ ايتٓكٝض

ٕٸ ×يكٍٛ ايكازم ٌُٕأ ×أَرل إ٪ٌَٓ ٗ خدل ايػهْٛٞ: إ طع طٸّا ؾكقس باع سٴ تٞ بطد

 . (85)«ٜسٙ

طٸ سطاّ، ٚنصا أنٌ مثٓ٘، ٚمثٔ َا يٝؼ ًَُٛى بٝع اُؿ»ٞ: ١َ اؿًٓٚقاٍ ايع٬ٓ

 . (86)«ه٘يٲْػإ، ٫ٚ ٜكضٸ ًُٗ

سٸ َا٫ّ; ٚعًٝ٘ ٫ عٳإٕ أعها٤ اٱْػإ ٫ تٴ»اشلاسلٞ ايؿاٖطٚزٟ:  ايػٝسٚقاٍ 

 . (87)«هٛظ بٝعٗا ٚؾطا٩ٖا

طٸّا، قػرلّا باع إْػاّْا سٴ ٔٵَٳ»ٚؾطا٥٘:  طٸبٝع اٱْػإ اُؿ ٗاـ٥ٛٞ  ايػٝسٚقاٍ 

 .(88)«ٜسٙ تٵنإ أٚ نبرلّا، شنطّا نإ أٚ أْج٢، ُقطعٳ

َٳكَطٜٚٴ»ٚقاٍ ايؿانٌ إكساز:   ;طٸّا ؾباع٘ قطعٚيٛ نإ سٴ .غطم ًٖٛنّا ٔٵع 

 . (89)«يؿػازٙ، ٫ سسٸّا

َٳ»ٚقاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ:  َٔ  ٚدب عًٝ٘ ايكطع; ٭ْ٘ ،ؾباع٘ ،طٸّاغطم سٴ ٔٵٚ

ٚإؿٗٛض َصٖب٘ طأٟ ايؿٝذ ». ٚأناف ايؿانٌ إكساز قا٬ّ٥: (90)«إؿػسٜٔ ٗ ا٭ضض

َٳ  . (91)«ص ٗ ايٓٗا١ٜطٵٜبٝع اُؿ ٔٵايطٛغٞ بؿإٔ قطع ٜس 

ٕٸ»زقٝك١ سٝح قاٍ:  ٚقس أؾاض ايػٝس ايهًباٜهاْٞ إٍ َػأي١ٺ سسٸ  بايٓٛط إٍ أ

َٔ  طع ايٝس ٖٛ ٚاسس َٔ عسزٺُا قإؿػس ٗ ا٭ضض ٫ ٜكتكط ع٢ً قطع ايٝس، ٚإْٸ

 ّاسبكطع ايٝس تعبټ طٸبا٥ع اُؿ ع٢ً إؿػس، إشٕ ٜهٕٛ تعٌٝ سسٸ ٟاؿسٚز اييت ػط

أنجط َٔ  طٸنُا متٸ ايتأنٝس ٗ ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ ع٢ً َػأي١ دط١ّ بٝع اُؿ ّا.خاقٸ

 . (92)«غطق١ اٱْػإ

ٚٸ»ٞ: ١َ اؿًٓٚقاٍ ايع٬ٓ ص; ٭ٕ ٚدٛب ايكطع طٸاُؿ ٍ طأٟ: قطع ٜس با٥عٚإؿٗٛض ا٭

ٍ; ؾٛدٛب ايكطع ؾٝ٘ ٚٵُا نإ يكٝاْت٘ ٚسطاغت٘، ٚسطاغ١ ايٓؿؼ َأٗ غطق١ إاٍ إْٸ

 . (93)«٘ َٔ إؿػسٜٔ٘ غاضم َاٍ، بٌ َٔ سٝح إْٸ٫ َٔ سٝح إْٸ ;ٍٚٵَأ
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ذاض بايبؿط زاخ٬ّ إشا نإ ا٫تٸ»ذاض بايبؿط: ا٫تٸ ٗٚقاٍ ايػٝس إسضغٞ ايٝعزٟ 

ّا ناْت ايػا١ٜ َٔ شيو ـ ؾشهُ٘ ايتععٜط َا ٜطاٙ اختطاف ايٓاؽ ـ أٜٸ نُٔ عٓٛإ

ٕٵ  ،قسم عًٝ٘ عٓٛإ اٱؾػاز ٗ ا٭ضض، ٚإخاؾ١ ايٓاؽ اؿانِ َٔ عسز ايػٝاٙ. ٚإ

ُٕ طبكّا  ،ٚقتً٘ ،ٚٚدب قطع ٜسٙ ،س ٗ ا٭ضضػٹِؿٚإؾٗاض ايػ٬ح، قسم عًٝ٘ عٓٛإ ا

ٕٵ إكطًض ايطأٖ ـ َٔ اختطاف ايبؿط ـ  اْطبل عًٝ٘ ٕا ٜطاٙ اؿانِ ايؿطعٞ. ٚإ

ٕا ٚضز َٔ ايطٚاٜات  ;ب عًٝ٘ َا شنطْاٙ َٔ اؿهِ ا٭خرلّا، تطتٻطٸٚنإ إدطٛف سٴ

 . (94)«^عٔ أٌٖ ايبٝت

 .ذاض بايبؿطٗ سط١َ ا٫تٸ ٫ ؾٓو»ٚقاٍ ايؿٝذ َهاضّ ايؿرلاظٟ ٗ ٖصا ايؿإٔ: 

 . (95)«ٗ قشٸ١ إعا١ًَ ٫ٚ تأثرل يطنا ايهش١ٝ .ٚقع باط٬ّ ٚإشا سكٌ بٝعٷ

ذاض بايبؿط ٗ زا٥ط٠ بٝع اٱْػإ إشا زخٌ ا٫تٸ»اْٞ: دطٚقاٍ ايػٝس ايعًٟٛ اؾ

ّٷ طٸاُؿ  .أّ بػرل ضناٙ طٸغٛا٤ أنإ شيو بطنا اُؿ ،نإ َٔ َكازٜل شيو، ؾٗٛ سطا

ٕٵ مل ٜهٔ سطاَّا َٔ  ،زٕٚ ايٓٛط إٍ غاٜات٘ ،نإ بطناٙ ٚأَا ٗ غرل ٖصٙ ايكٛض٠ ؾإ

 . (96)«اس١ٝ ايؿطع١ٝايٓ

ؾٗٛ  طٸذاض بايبؿط ٗ زا٥ط٠ بٝع اٱْػإ اُؿإشا نإ ا٫تٸ»آخط:  ٚقاٍ ٗ َٛنٕع

ٕٵ بػضٸ ،ّٚهٔ شلصٙ اؿط١َ .سطاّ  ايٓٛط عٔ كايؿ١ ايكٛاٌْ ٚأسهاّ ايبٝع، أ

َٕطٵٚاشَل ،تسخٌ نُٔ ايعٓاٜٚٔ ا٭خط٣، َٔ قبٌٝ: اٱضٖاب ز، ٚاختطاف ايٓاؽ. طٵز ٚا

ٕٵ ٚغاٜات غرل ؾطع١ٝ، أٚ َٔ زٕٚ ضنا ايهش١ٝ، أٚ نإ  كشٛبّا بأٖسافٺنإ َ ٚإ

ز مل ٜهٔ سطاَّا َٔ طٵَّا. ٚأَا إشا نإ بطنا ايَؿَكشٛبّا باٱنطاٙ، نإ قطٻ

 . (97)«١ايٓاس١ٝ ايؿطعٝٸ

ٕٸٜتٻٚ ٌٷا٫تٸ هض َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭قٛاٍ ٚايؿتا٣ٚ أ بػض  ،قطٸّ ذاض بايبؿط عُ

ٕ سطَت٘ تعٛز بايسضد١ ا٭ٍٚ إٍ كايؿ١ ايكٛاٌْ، أٚ ،ايٓٛط عٔ أٖساؾ٘ ٚغاٜات٘

. بٌ ّهٔ بايٓٛط إٍ شيو طٸٚبايسضد١ ايجا١ْٝ إٍ اؾتُاي٘ ع٢ً بٝع ٚؾطا٤ اٱْػإ اُؿ

ايٓٛط عٔ إكاقس  ـ بػضٸ ذاض بايبؿط ثابت١ْ: إٕ سط١َ ا٫تٸايتاي١ٌٝ إٍ ايٓتٝذ١ إٔ ْتٛقٻ

ٕٸ ;ؿك٘ ايؿٝعٞ ـٚايػاٜات ٚا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ ٗ اي ذاض َكسام ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫تٸ ٭

تٹ ِؿإش مل ٜٴ ;بإْاع ايؿكٗا٤ قاطب١ ّٷٚؾطا٥٘، ٖٚٛ قطٻ طٸباضظ ٚناٌَ يبٝع اٱْػإ اُؿ

 طٸ ٚؾطا٥٘. َٔ ايؿكٗا٤ ظٛاظ بٝع اُؿ أسسٷ
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َٳ ٜٚبسٚ دطٜإ سسٸ ز اضتهاب ذاض بايبؿط; إش َذطٸّاضؽ ا٫تٸ ٔٵقطع ايٝس ع٢ً 

ُٴٖصٙ اؾ إٔ عكٛب١  ٚضغِ .س ٗ ا٭ضضػٹِؿط١ّ ٜكبض َطتهبٗا َكساقّا نا٬َّ يً

نط شيو ٗ سٝح شٴ ؾإْٸ٘، طقطع ايٝسص ؾك٘ إؿػس ٗ ا٭ضض ٫ تٓشكط بٗصا اؿسٸ

َٳ طٸؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ بؿإٔ بٝع اُؿ ّاضؽ ا٫ػاض  ٔٵأَهٔ تطبٝل ٖصٙ ايعكٛب١ ع٢ً 

 بايبؿط. 

َٳ ٗاْٞ دطٚقاٍ ايػٝس اؾ ض طبكّا أٚ تععٜطٙ: ٜععٻ ،ٜكّٛ با٫ػاض بايبؿط ٔٵسسٸ 

ب١ ٚأَجاشلا، إشا زخٌ ٗ عٓاٜٚٔ أخط٣، َٔ قبٌٝ: احملاضٳ ٕا ٜطاٙ اؿانِ ايؿطعٞ، إ٫ٓ

 . (98)ٙ اـامٸؾٝجبت سسټ

ذاض بايبؿط: إشا نإ ضنا ايؿدل ايصٟ ٜكع نش١ٝ ٗ ع١ًُٝ ا٫تٸ سٍٛٚقاٍ 

ّٷ ،ع١ٝ، أٚ يبٝع٘ا٫ػاض بايبؿط ٭غطاض ٚغاٜات غرل ؾط ٫ٚ أثط يطناٙ ٗ  .ؾٗٛ سطا

 . (99)شيو

ٗ َعطض إدابت٘ عٔ اؿهِ ايؿطعٞ يع١ًُٝ  ،ٚقاٍ ايػٝس إٛغٟٛ ا٭ضزبًٝٞ

ٕٸ بٝع ٚؾطا٤  ا٫ػاض بايبؿط، َع ا٭خص بٓٛط ا٫عتباض ضنا ايهش١ٝ أٚ عسّ ضناٖا: إ

ّٷ ،ويػا١ٜ ايتًُٝو ٚايتًُٗ ;«طٸاُؿ»اٱْػإ  َع٢ٓ  ،ا٫ػاض بايبؿط ٕٸٚباطٌ. ٚإ سطا

 ،ع١ًُٝ ايٓكٌ ٚا٫ْتكاٍ غرل ايؿطعٞ يًؿطز، إشا نإ َكطّْٚا بعسّ ضناٙ نإ

ٚاغتشل ايتععٜط  .َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ أٜهّا ّاقطٸَ ،باٱناؾ١ إٍ اؿط١َ ايكا١ْْٝٛ

َٸ ٕ ا إشا نإ ايؿطز طايهش١ٝص ايبايؼ ايعاقٌ ضانّٝا بايٓكٌ ٚا٫ْتكاٍ، ٚناإٓاغب. ٚإ

ب ايكٛاٌْ، يعّ اسذلاّ ايكإْٛ إصنٛض، ٚإشا مل ػٳٖصا ايٓكٌ ٚا٫ْتكاٍ دا٥عّا َع

 . (100)ز اؿانِ ايؿطع١ٝ تععٜطٙ َا ٜطاٙ َٓاغبّاز ايكإْٛ عكٛب١ يصيو سسٻوسِّ

 : ايتايٞأٖساف ٚغاٜات ا٫ػاض بايبؿط ع٢ً ايٓشٛ  ٗٚٗ َا ًٜٞ ْٛاقٌ اؿسٜح 

ٛاب٘ عٔ سهِ ا٫ػاض بايبؿط: إٕ ي٬ػاض بايبؿط ـ ٗ د ،إًهٛتٞايؿٝذ قاٍ 

 . (101)ّا نإ ٖسؾ٘ ـ سهِ ايؿػاز ٗ ا٭ضضأٜٸ

ٟٸ مٛ  ٚقس شٖب ايػٝس قازم ايطٚساْٞ إٍ عسّ دٛاظ ا٫ػاض بايبؿط بأ

ٗ بٝإ سط١َ ا٫ػاض بايبؿط: ٫ ضب٘ ي٬ػاض بايبؿط بإكاقس  ،. ٚقاٍ(102)نإ

 . (103)طٙ ٜعٛز إٍ َا ٜطاٙ اؿانِ ايؿطعَٞطتهب٘ ٚتععٜ ٚسسٸ .ٚايػاٜات

ٗ دٛاب٘ عٔ سهِ ا٫ػاض بايبؿط: إٕ ايعٌُ اـا٦َٓٞ، ٚقاٍ ايػٝس ايكا٥س 
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ّٷ ٌٕ إصنٛض سطا ّٸ بؿه ٍٕعا  . (104)، ٫ٚ هٛظ عا

قا٬ّ٥: إشا نإ  ،ٗ بٝإ سهِ ا٫ػاض بايبؿط ،ٚقس أؾاز ايؿٝذ نطاَٞ

يػطض ا٫غتعباز أٚ ايؿشؿا٤،  ;نا ايهش١ٝا٫ػاض بايبؿط َكشٛبّا بايعٓـ ٚعسّ ض

ٚإشا نإ َكطّْٚا بطنا ايهش١ٝ  .أٚ أْ٘ وتٟٛ ع٢ً ٬َن٘ ،طٸنإ َكساقّا يبٝع اُؿ

ٟ إٍ ٚيهْٛ٘ ٜ٪زٸ ;بػبب كايؿت٘ يكٛاٌْ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ ;بكٞ ع٢ً سطَت٘

َٕطٵايؿٛن٢ ٚاشَل ٜسٖا إٍ اؿانِ ى ؼسطٳتٵٜٴ ،ب عًٝ٘ عكٛب١ تععٜط١ٜٜٚذلتٻ .زطٵز ٚا

 . (105)ايؿطعٞ

ذاض بايبؿط َكشٛبّا باٱدباض ٚاٱنطاٙ غٞ ٜعزٟ: يٛ نإ ا٫تٸٚقاٍ ايػٝس َسضٸ

ٕٵ إش ٫ ١ٜ٫ٚ  ;ٚمل ٜهٔ قاضبّا ـ ؾٗٛ غرل دا٥ع ،نإ ايهش١ٝ ناؾطّا ـ ست٢ ٚإ

بإشٕ اٱَاّ  ع٢ً أسس، إ٫ٓ ٘ أسسٺب١; ٭قٌ عسّ تػًًَٗط ٚايػٳٗٵيؿدل ع٢ً غرلٙ بايَك

 . (106)أٚ إطدع ٚاجملتٗس اؾاَع يؿطا٥٘ ايتكًٝس ×إعكّٛ

 بػضٸ ،ذاض بايبؿط بطنا ايهش١ٝ ؾٗٛ دا٥عٷثِ اغتططز قا٬ّ٥: ٚأَا إشا نإ ا٫تٸ

٘ إشا نإ كايؿّا يكإْٛ ايسٚي١ ؾٗٛ غرل س أْٸٝٵايٓٛط عٔ أٖساف ا٫ػاض بايبؿط، بٳ

 . (107)ٱخ٬ي٘ بايٓٛاّ ;دا٥ع َطًكّا

: إٕ ا٫ػاض طٸذاض بايبؿط ع٢ً بٝع اُؿقسم ا٫تٸ ٗسضغٞ ٜعزٟ ٚقاٍ ايػٝس َ

ٌّبٵبٛقؿ٘ عٳ طٸٚٗ بٝع اُؿ .طٸبايبؿط يٝؼ بٝعّا يًشٴ ٚعًٝ٘ ٜعتدل ايبا٥ع  .ٚخسٜع١ سّا غ

 . (108)يهْٛ٘ غاضقّا ;سّا ٗ ا٭ضض، ٚهب قطع ٜسٙػٹِؿَٴ

ٌٕ ّٸ ٚقس شنط ايػٝس َسضغٞ سهِ ا٫ػاض بايبؿط بؿه : ايتايٞٛ ع٢ً ايٓش عا

إٕ أقٌ ٖصا ايعٌُ )ا٫ػاض بايبؿط( ٖٛ عٌُ قطٸّ ٚغرل دا٥ع َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ، 

ٕٵَٚعك١ٝ نبرل٠، ستٸ ٌٷ مل ىايـ قإْٛ ايسٚي١، غٛا٤ٷ ٢ ٚإ ببكا٤  نإ ٖٓاى أَ

ٕٸ .ايهش١ٝ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ أّ ٫ ٚيٛ ضنٞ ايهش١ٝ ٖصا  .١َ يًشطاّٖصا ا٫ػاض َكسٸ ٚإ

ٚأَا تأزٜب٘ ٚتععٜطٙ )أٟ َطتهب  .طّا ٗ غكٛٙ ايس١ٜضناٙ َ٪ثِّ ايعٌُ احملطّ نإ

 . (109)ا٫ػاض بايبؿط( ؾٝعٛز إٍ تكسٜط اؿانِ ايؿطعٞ

١ً ع٢ً قًٖ بت َٓؿع١ْذاض بايبؿط: يٛ تطتٻا٫تٸ ٗٚقاٍ ايؿٝذ عؿٝـ ايٓابًػٞ 

إشا  :ؾُج٬ّ .ٚيٛ أسطظ عسّ ضنا ايؿاضع ب٘ ؾٗٛ سطاّ .ا٫ػاض بايبؿط نإ َؿطٚعّا

أٚ َا إٍ شيو َٔ ا٭َٛض إدايؿ١  ،نإ اشلسف َٔ ا٫ػاض بايبؿط ا٫غتجُاض اؾٓػٞ
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ّٷ  . (110)قطعّا يًكٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٭قٍٛ ايجابت١ ٗ اٱغ٬ّ، ؾٗٛ سطا

ذاض بايبؿط ٜٗسف إٍ ْكط٠ ًَّٛٛ، أٚ ثِ أناف قا٬ّ٥: ٚيٛ ؾطنٓا إٔ ا٫تٸ

ٔٵ .عّاطٵٙ ؾٳأَهٔ ايكٍٛ ظٛاظ ،ؼػٌ ٚطٚف اؿٝا٠ ذاض بايبؿط إشا نإ ا٫تٸ ٚيه

ّٷكايؿّا يًكٛاٌْ إكازٳ  . (111)ٚاهلل أعًِ ،، ٚأَهٔ تععٜط َطتهب٘م عًٝٗا ؾٗٛ سطا

ٗ  ذاض بايبؿط: ٫ ؾٓوٗ دٛاب٘ عٔ سهِ ا٫تٸ، ٚقاٍ ايؿٝذ َهاضّ ايؿرلاظٟ

ش١ٝ ٗ قشٸ١ ٫ٚ تأثرل يطنا ايه. ٚقع باط٬ّ ٚإشا سكٌ بٝعٷ .ذاض بايبؿطسط١َ ا٫تٸ

 . (112)إعا١ًَ

 ب ع٢ً ٖصٙ اؾط١ّ تععٜطٷٗ َعطض بٝإ ايعكٛب١ إذلتب١ ع٢ً شيو: ٜذلتٻ ،ٚقاٍ

 . (113)ؾسٜس

 

ٚس١ٜٛٝ ايؿك٘ ايؿٝعٞ تػتٛدبإ إٔ ْبشح ٗ  إٕ سلٛي١ٝ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬

تططٸم إيٝٗا ٗ ايطٚاٜات ضغِ عسّ اي ،َٔ قبٌٝ: ا٫ػاض بايبؿطث١، إػا٥ٌ إػتشسٳ

ٌٕ ٌٸ ٚإكازض ايؿك١ٝٗ بؿه ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥  .َػتك

 ث١. بػ١ٝ اغتٓباٙ سهِ ٖصٙ إػا٥ٌ إػتشسٳ ;ٚايؿك١ٝٗ

إٕ سهِ ا٫ػاض بايبؿط ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ـ نُا ٚٗط َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ 

ٚٸ ;ـ ٖٛ اؿط١َ ٚيٝؼ ٖٓاى َؿط َٔ ٖصا اؿهِ.  .ٟٛيٞ ٚايجاَْٛدب اؿهِ ا٭

َٳ بايٓٛط إٍ ا٭عُاٍ اييت ٜطًل عًٝٗا عٓٛإ ا٫ػاض  ;أؾت٢ عط١َ ٖصا ا٭َط ٔٵؾٗٓاى 

َٳ ;بايبؿط  ْٛط إٍ ا٭عُاٍ اييت تكع َكساقّا ي٬ػاض بايبؿط.  ٔٵٖٚٓاى 

ِٸ  .١َٝإطانع ايجكاؾ١ٝ بايٓػب١ إٍ ايبًسإ اٱغ٬ تعتدل اؿٛظات ايع١ًُٝ َٔ أٖ

ٞٸ ايصٟ ٜؿٗس  ٫ٚ ؽؿ٢ أ١ُٖٝ ضغاي١ َٚػ٪ٚي١ٝ اؿٛظات ايع١ًُٝ ـ ٗ اجملتُع ايعإ

تػاضعّا َتعاٜسّا ٗ ايٛٛاٖط غرل اٱْػا١ْٝ ٚغرل اٱغ١َٝ٬ ـ ٗ إطاض ْؿط ٚإع٤٬ ن١ًُ 

 اٱغ٬ّ، َٚٛاد١ٗ ا٫مطاؾات ا٭خ٬ق١ٝ. 

 ،ٜين ٚايجكاٗ ٗ اجملتُعبٛقؿٗا إطدع ايس; ٚعًٝ٘ ؾإٕ ضغاي١ اؿٛظات ايع١ًُٝ

٭ٕ اشلسف ايط٥ٝؼ يًشٛظات ; يًػا١ٜ ٗ َٛاد١ٗ ٚاٖط٠ ا٫ػاض بايبؿط غتهٕٛ ع١ُّٝٛ

ث١ ٚا٭َٛض ٚايٛٛاٖط إػتشسٳ ،َٚٛاد١ٗ ا٫مطاؾات ،ايع١ًُٝ ٖٛ اؿؿاٚ ع٢ً ايسٜٔ
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 اييت تػتٗسف ايكٝٳِ اٱغ١َٝ٬ ٚاٱْػا١ْٝ. 

 ١: ايتايٝت٘ ْؿرل إٍ ايططم ايع٬د١ٝ ٚيًشًٝٛي١ زٕٚ ا٫ػاض بايبؿط َٚهاؾش

 

تعسٸ ايتٛع١ٝ َٔ ططم ايٛقا١ٜ َٔ اٯؾات. ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ ايتٛع١ٝ تعتدل أق٬ّ 

ٕٸ ١ٖٝ اؾطا٥ِ ٚتأثرلاتٗا ٜهٕٛ ٖٛ اؾٌٗ ٚعسّ ايٛعٞ َا ٚأغاغّا ٗ ايٛقا١ٜ. ٚإ

ٚايكٝاّ ببعض إؿاضٜع ايكا١ُ٥ ، ايػبب ٗ اضتهاب اؾطا٥ِ. ٚعًٝ٘ ّهٔ يًتٛع١ٝ

ٌٕ ،ع٢ً أغاؽ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ٚاٱْػا١ْٝ ًَشٛٚ ع٢ً ايٛقا١ٜ َٔ  إٔ تػاعس بؿه

 ا٫ػاض بايبؿط. 

ٛٚٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ يًُؿٚه خ٬ٍ ٖصا ايٓٛع َٔ َٛا َٔ طٜٔ إٔ ٜكسِّطٜٔ ٚإٓ

ب ٚإػ٪ٚيٌ ٚإٔ ٜعطنٛا ع٢ً ايٓٴدٳ ،اتِٗ ايع١ًُٝإ٪ُطات ايتٛع١ٜٛ آضا٤ِٖ ْٚٛطٜٸ

 ،ذاض بايبؿطًٛقا١ٜ َٔ ٚاٖط٠ ا٫تٸياشلازؾ١  ،ٌ ايبسا٥ٌ اٱبساع١ٝ ٚاٱزاض١ٜايتٓؿٝصٜٸ

 َٚهاؾشتٗا. 

 

ّٸ إٕ ايٛقا١ٜ َكسٸ١َ ع٢ً ايع٬ز زا٥ُّا. ٫ٚ ؾٓو  ،ٗ إٔ ضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ايعا

ط ٜٚػاعس ع٢ً ادتجاخ ٚاٖط٠ ا٫ػاض بايبؿط إٍ ٜ٪ثٸ ،ٚتعُِٝ إعًَٛات ع٢ً اؾُٝع

ٌٕ َٔ ٖصٙ ايتذاض٠ إؿ٪١َٚ نبرل، ّٚهٓ٘ اؿسٸ سٛس  ًَشٛٚ.  بؿه

َٔ خ٬ٍ  ،ّهٔ يًشٛظ٠ ايع١ًُٝ إٔ تعٌُ ع٢ً سؿس طاقاتٗا ايتبًٝػ١ٝ ايها١َٓ

ٖٛ  ٗ إطاض ْؿط ايٛعٞ بٌ ْٝع أؾطاز اجملتُع.  ،ػٌُات إضغاٍ إبًٚايتٓػٝل َع َٓ

 

ت١ بطبٝع١ ٜػسٚ ايٓاؽ ٗ بعض ايؿذلات ايع١َٝٓ ـ بػبب ٚطٚف خاق١ )ٖٚٞ َ٪ٖق
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َٔ باب إجاٍ: عٓسَا تكع ناضث١ ٚاؿاٍ( ـ أنجط عطن١ ٕداطط ا٫ػاض بايبؿط. 

ايعيعاٍ، هس ايهشاٜا ٚإٓهٛبٕٛ أْؿػِٗ ٗ ٚطٚف  :َجٌ ،ع١طبٝع١ٝ غرل َتٖٛق

ػ١ بايٓػب١ إٍ إتادطٜٔ بايبؿط. ٚبا٫يتؿات إٍ ايٛاقع غا٥ ١، ػعٌ َِٓٗ يك١ُّخاقٸ

٘ٓ ;اؾػطاٗ ٱٜطإ ايع٫ظٍ، ٜبسٚ تؿسٜس ايعكٛبات ٗ َجٌ ٖصٙ  سٝح تكع ع٢ً خ

 ّا يًػا١ٜ. ايٛطٚف نطٚضٜٸ

 

ِٗ إٍ أسهإ ف ع٢ً ايهشاٜا ٖٞ ايعٌُ ع٢ً إعازتإٕ أٍٚ َطس١ً تعكب ايتعطټ

ٟٸ ١ أثٓا٤ ّا ا٫ٖتُاّ َكاحل ايهشاٜا ٚٚطٚؾِٗ اـاقٸدسٸ شِٜٚٗ ٚبًسِٖ. َٚٔ ايهطٚض

ٌٕ وٍٛ زٕٚ  ع١ًُٝ إعازتِٗ إٍ ضبٛع ايٛطٔ، َع٢ٓ ٚدٛب تٛؾرل ايٛطٚف شلِ بؿه

، ٚايعٌُ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً ؼػٌ ٚطٚف إتادطٜٔ بايبؿط ثا١ّْٝ ٚقٛعِٗ ٗ ؾذٸ

 سٝاتِٗ. 

 

ًٕٛ سٝاتِٗ ًٕٛ ٚطٚؾِٗ ايكاغ١ٝ، ٜٚؿهِّإٕ َٔ ا٭غباب اييت ػعٌ ايهشاٜا ٜتكبٻ

ٖٛ خٛؾِٗ َٔ ايعكٛب١ اييت تٓتٛطِٖ ٗ ساٍ  ،ايبا٥ػ١ ع٢ً ايعٛز٠ إٍ ضبٛع ايٛطٔ

ٟٸعٛزتِٗ. َٔ ٖٓا هب تطٌُ ايهشاٜا بعسّ تعطټ ٕٵ نِٗ ٭  .عّاٛٵا َطِٖ عازٚ عكٛب١ إ

ّا نٞ ٫ تهٕٛ قٓط ;ط قا١ُْْٝٛطٚبطبٝع١ اؿاٍ هب قٝاغ١ ٖصٙ ايتطُٝٓات ٗ ُأ

 يػ٤ٛ ا٫غتػ٬ٍ. 

 

ف إٍ أؾطاز َٔ ايهطٚضٟ تٛؾرل اؿُا١ٜ يًهش١ٝ بعس عٛزتٗا َٔ خ٬ٍ ايتعطټ

ت ٤ا ٖصا اٱطاض هب ايكٝاّ ظُٝع اٱدطاَٚعاقبتِٗ. ٚٗ ،ذاض بايبؿطعكابات ا٫تٸ

ٕٛ ٜهُٔ َكاحل ايهش١ٝ َٔ ْٝع اؾٗات. ّٚهٔ ايكٝاّ بصيو َٔ خ٬ٍ اْتساب  بٓش

ّٕ ٕٸ ;يًهش١ٝ قا بػبب اـٛف َٔ  ;ّ بؿه٣ٛايهش١ٝ غايبّا َا وذِ عٔ ايتكسټ ؾإ

ذٝع ا٫ْتكاّ، أٚ ايعذع عٔ زؾع تهايٝـ أتعاب احملاَٞ، أٚ عسّ سكٛي٘ ع٢ً ايتؿ
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ايهاٗ َٔ قبٌ أؾطاز أغطت٘ ٗ ٖصا اجملاٍ. َٔ ٖٓا هب ع٢ً ايسٚي١ إٔ تأخص ٖصٙ 

ٌٸ ،ا٭َٛض بٓٛط ا٫عتباض قٛتٗا  ٚإٔ تهطًع بسٚضٖا ٗ ايٛقٛف إٍ داْب ايهش١ٝ به

 نُاّْا ؿكٛق٘ َٛدب ايكإْٛ. ;ٚطاقتٗا

 

 

 الهوامش
                                           

(1( Human smuggling.  

(2( modern Age slavery.  
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 وضاِىة اإلواً اخلوئي يف التفضري الكزآٌي
 

 

ع٢ً  ايذلنٝع اؿسٜح ٗيتكِٝٝ َػا١ُٖ اٱَاّ اـ٥ٛٞ  سضاغ١ٖصٙ اي تػع٢

ُٸٔ. ٚا٭ؾطف ١ٝ ٗ ايٓذـؿطعنُكسض ض٥ٝؼ يًسضاغات ايايهطِٜ ايكطإٓ   ٫ تته

قاض١َ ٗ ٚؾطٚٙ ٗ ايٓذـ َعاٜرل  يًسضاغات ايؿك١ٝٗ ق٬ح إٓاٖر ايسضاغ١ٝٱ ض٩ٜت٘

أغايٝب دسٜس٠  (، إناؾ١ إ١ٍٝايعًّٛ ايٓكًايتسقٝل ٗ قسم ايطداٍ ْاقًٞ ا٭سازٜح )

ؿطع١ٝ. ٚنإ تسضٜؼ ايعًّٛ ا٭نجط ِ ع٢ً ْٝع َػتٜٛات ايسضاغات اييًتعًِٝ ٚايتعًٓ

ّا يتسضٜب دٌٝ دسٜس َٔ اجملتٗسٜٔ. ك١ بايكطإٓ ايهطِٜ ٚتؿػرلٙ دٖٛطٜٸإُٖا٫ّ ٚإتعًٚ

 . ٚايػٝاق١ٝ ايتاضى١ٝ ٚدٛاْب٘ ،بايكطإٓ ا٫ٖتُاّ َٔ إعٜس ٤٬ٜإ ع٢ً ط٬ب٘ ٚقس سضٸ

ايسضاغات فاٍ اـ٥ٛٞ ٗ اٱَاّ ق٬ح ٱ ُٓض َػاس١ ١١َُٗ سضاغٖٚصٙ اي

٘. نُا غٛف عج٘ عٔ َٓٗذ١ٝ تٛغع١ٝ ٗ ايؿك أقُٝت ع٢ً أغاؽاييت  ،١ؿطعٝاي

ًكطإٓ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ي رٕلّ عطنّا ْٗا٥ّٝا يتؿػٛٗط ايسضاغ١ إٔ اـ٥ٛٞ ٜطٜس إٔ ٜكسِّتٴ

ٌٕ أغاؽ َٔ  ؾٝع١ٝ، ٚخكٛقّا إٔ ايهتابات إٛدٛز٠ عٔ ٖصا إٛنٛع تأتٞ بؿه

 ايهتاب تاضٜذ ٗ عاز٠ َعاؾتٗا تٵ١ٝ. ْٚٝع إٛنٛعات قس دطٳٚد١ٗ ْٛط غٓٸ

ؼطٜـ ٗ  سسٚخ َػأي١ ناْت يًذسٍ إثاض٠ ا٭نجط ؽ )ايكطإٓ(. ٚيعٌاٱغ٬َٞ إكسٻ

 . ّ ٫ايكطإٓ ايهطِٜ أ

١ يٓكٛم ا٭غًب١ٝ إػ١ًُ بؿإٔ ايكطإٓ ٗ ٚغتعاجل ايسضاغ١ ايطبٝع١ اؾسيٝٸ

اييت ٚدست ٗ  ،ع٢ً ا٫تٗاَات بايتشطٜـايػٝس اـ٥ٛٞ  ، ٚططٜك١ ضزٸَكابٌ ايؿٝع١
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ٚٸ ٚشيو عدل اغتدساّ إٓٗر ايٓكسٟ اؿسٜح ٗ ؼًٌٝ ايٓكٛم ي١ٝ، ٖصٙ إكازض ا٭

 ايتاضى١ٝ. 

 هطٜٗا اييت ٚايس١ٜٝٓ ايؿهط١ٜ إٓاقؿات ٜؿػٌ ايصٟ اٯخط ايط٥ٝؼ إٛنٛع

 . ؽإكسٻ يًٓلٸ ْٗا٥ٞ تكسٜؼ إٍ ٜاٚايًصإ أزٸ ،ٚتاضى٘ ايكطإٓ اَتساز ٖٛ اـ٥ٛٞ

 ٕؿّٗٛ ايٛاغع ٗ ؼًًٝ٘ ايكطآ١ْٝ اٱَاّ اـ٥ٛٞ ٗ ايسضاغات َػا١ُٖٚتتُجٸٌ 

 اعتدلٖا ايعًُا٤ إػًُٕٛ َٓػٛخ١.  طٜٔ ا٭ٚا٥ٌ يٰٜات اييتايٓػذ ٗ نؿـ ؾِٗ إؿػِّ

ايهطِٜ  يًكطإٓ ايتؿسٜس ع٢ً َكاضب١ اـ٥ٛٞؾكس متٸ  إطاف ْٗا١ٜ ٗٚ

سا١ُ٥ اياد١ إقطاضٙ باؿططٜل ٚايطٚسٞ، ٚشيو َٔ  إعٟٓٛ يٲضؾاز سٟٝٛ نُكسض

ٗ ت١ُٝٓ اجملتُعات  تكاييت طبِّيًهؿـ عٔ إباز٨  ;يؿطح ايػٝام ايتاضىٞ يًٛسٞ

 ػاع. اٯخص ٗ ا٫تٸ ٚا٭خ٬قٞ ايكاْْٛٞ ٗاْطاقٗ ٚ ،١اٱغ٬َٝ

 

َ٪ٓيـ  ،(1899)إٛيٛز ٗ تؿطٜٔ ايجاْٞ ايعاّ ايػٝس أبٛ ايكاغِ اـ٥ٛٞ نإ 

ٝٸ١ يجاْٞ أندل َصٖبٺ يًُػًٌُ، «ايبٝإ ٗ تؿػرل ايكطإٓ»نتاب  ، أع٢ً غًط١ زٜٓ

، نػرلٙ َٔ ايؿكٗا٤ ايؿٝع١ ٥ٞنإ اـٛ ايؿٝع١ اٱَاَٝٸ١. ٚبايٓػب١ إٍ أتباعِٖ٘ٚ 

َٸّا عٔ اٱَاّ ا٭خرل ايػا٥بإتبكِّ  ١ّ، َٛٓي٢ غًط١ّ ؾكٗٝٸ١ زٜٓٝٸطٜٔ ا٭تكٝا٤، ْا٥بّا عا

ٕٵ ٟٸ. بٗصاٜٛٗط اٱَاّ إدًٚ ٱضؾاز إصٖب، إٍ أ نأسس  بطظ ايػٝس اـ٥ٛٞ ل ـ إٗس

 أنجط ايؿكٗا٤ إؿٗٛز شلِ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. 

 زضاغت٘ يًعًّٛ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ َس١ٜٓ ايٓذـ إثط إْٗا٤ ٥ٛٞأنٌُ ايػٝس اـ

َت ايٓذـ، سٝح نطٜض ٗ َػك٘ ضأغ٘ خ٤ٛ ٗ أشضبٝذإ. قسٻ زضاغت٘ ا٫بتسا١ٝ٥

ٞٸ بٔ أبٞ طايب ٚٸٍ عً ّ(، أؾهٌ ايتعًِٝ ٗ فاٍ ايعًّٛ 660)إػتؿٗس عاّ  اٱَاّ ا٭

 ، ع٢ً ٜس أنجط عًُا٤ ايؿٝع١ بطٚظّا. ١ٝٸٚتًو إتعًٓك١ بايعًّٛ اٱغ٬َ ،إتكسٸ١َ ٗ ايؿك٘

ضّا بٌ ايعًُا٤ ايسٜٓٝٸٌ تكًٝسّا قسّّا، َتذصِّ اْتٗر اـ٥ٛٞ ٗ ٖذطت٘ إٍ ايٓذـ

ٞٸ ٗ سًكات ايسضاغ١ ٗ ٖصٙ اٱٜطاْٝٸٌ، ٗ انتػاب ايعًّٛ إتكسِّ ١َ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َ

ؽ ٗ ايؿك٘ ع٢ً ٜس أبٝ٘ أنٌُ غ١. ٚبعس عسز َٔ ايػٌٓ أَهاٖا ٗ ايتُطٸإس١ٜٓ إكسٻ

ٚٸيٌ َٔ َكطٻ ٞٸ إػتٌٜٛ ا٭  ٝٸ١. ٗضات٘ ايسضاغٝٸ١ ايؿكاـ٥ٛ
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بسأ ٗ سهٛض احملانطات إتكسٸ١َ ٗ إٓٗر عٓس اجملتٗسٜٔ  1918َٚٓص ايعاّ 

ٚنٝا٤  ، ٚقُس سػٌ ايػطٟٚ،ظْسضاْٞاإ ، َٚٗسٟؾٝذ ايؿطٜع١ :ايباضظٜٔ، أَجاٍ

ٗ ٖصٙ اؿًكات قانطاتٺ  سػٌ ايٓا٥ٝين. نُا قسٸّ اـ٥ٛٞ، ٚقُس ايسٜٔ ايعطاقٞ

ٞٸ( عهط٠ أغاتصت٘ ٞٸ )ا٫غتس٫ي ٝٸ١ ٗ فاٍ عًِ ايؿك٘ ا٫غتٓتاد َهتػبّا بصيو ، تكٓ

ٝٸ١، ٚتهٜٛٔ آضا٤ تؿطٜعٝٸ١ َػتك١ًٓ ـ عدل ايتأٌٜٚ  ٝٸ١ إُٝٸع٠ يتعًِٝ ايعًّٛ ايسٜٓ ا٭ًٖ

ٞٸ ٕكازض ايتؿطٜع ٗ فا٫ت تطب ٞٸ نآؾ١ّإٓطك  . ـ ٝل ايتؿطٜع اٱغ٬َ

ٞٸ سا٥عّا ايؿطٚٙ اي٬ظ١َ ٱضؾاز  ٝٸ١ إٔ ّاضؽ ا٫دتٗاز ٜعتدل ايؿكٝ٘ ايؿٝع ٚبأًٖ

ٝٸ١ ـ ايعكٝسٜٸ١ ٚستٸ٢ ايسْٜٝٛٸ١. ٚع٢ً عهؼ َا ٖٞ اؿاٍ  ،أتباع إصٖب ٗ ؾ٪ِْٚٗ ايسٜٓ

م يكٝازاتِٗ َٔ نِْٛٗ ّتًهٕٛ قسضّا ق٬ًّٝ َٔ اٱخ٬ ،عًٝ٘ عٓس إػًٌُ ايػٓٸ١

ٝٸ١ ع٢ً أْٻ، ايسٜٓٝٸ١ بصيو ؾإْٸ٘ قبٌ ِٚٗ َٛنع ي٬تٸباع. ؾكس ْٛط ايؿٝع١ إٍ قٝازاتِٗ ايسٜٓ

ٌٕ ٞٸ أْؿػِٗ قس أْعٛا بؿه َا  إٔ ّٛت ايؿكٝ٘ َٛنع ا٫تٸباع هس أتباع إصٖب ايؿٝع

 ـٺ ي٘ ٜعتًٞ َهاْت٘ إطَٛق١. ًَع٢ً خٳ

٘ٺ ٝٸ١ اٱقطاض يؿكٝ ٕٸ عًُ  ،«ايتكًٝس»ٓعي١ بٌ أتباع إصٖب تعطف بـ َا بٗصٙ إ إ

َٳ «قبٍٛ»أٚ  «قانا٠»َع٢ٓ  ٜؿػٌ ٖصٙ  ٔٵأسهاّ ؾكٝ٘ َا ٗ ؾ٪ٕٚ ايتؿطٜع. ٜٚعطف 

 . «غًط١ّ تؿطٜعٝٸ١ّ عًٝا َكبٛي١ّ نُكسٕض ي٬تٸباع»، ؾٝهٕٛ «َطدع ايتكًٝس»إٓعي١ بـ 

ٝٸ١ ـ إطدعٝٸ١ َػ٪ٚي١َْهاؾّا  ٕٸ إ٪غٸػ١ ايسٜٓ بسضد١ٺ عاي١ٝ عٔ تأٌَ  إٍ شيو ؾإ

ش١ُ اؿاؾ١ٛ يًٜٗٛٸ١ ايطٚسٝٸ١ ـ ا٭خ٬قٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ـ ايػٝاغٝٸ١ إتعًٓك١ بٗا يًُصٖب ايًٗ

ٞٸ ـ  ٝٸ١، بتكسِٜ اٱضؾاز ايتؿطٜع ٞٸ. ٜسبٸط َطدع ايتكًٝس ؾ٪ٕٚ إصٖب ايسٜٓ ايؿٝع

ٝٸ١ٚ .ا٭خ٬قٞ ِٸ تٛ ،نصيو عدل اٱؾطاف ع٢ً ؾ٪ْٚٗا إاي ظٜع ايتدلٸعات بتشكٌٝ ث

ٝٸ١ ُٓض يًؿكطا٤( % 20ٚاـُؼ )ٖٚٛ َكساض  ،ايعبازٜٸ١، نايعنا٠ )ٖٚٞ قسق١ َاي

ٌٸ إهتػبات إطبٛس١(. ٚٗ ْٗا١ٜ إطاف ؾطٸعت ايٛٚٝؿ١ اٱؾطاؾٝٸ١  ٜبصٍ َٔ ن

ٛٻ طّا كٵع٢ً إٔ ُاضؽ سٳ ،١ْ ؾطعٝٸّاٚاٱزضاٜٸ١ ٖصٙ ؼت غًط١ َٓعي١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إه

 ِ ايتؿطٜع ٚايطٚسٝٸ١ اٱغ٬َٝٸٌ. ع سهٗ سِّ

َٕٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط اغتشسثت إق٬ساتٷ ٗ اٱدطا٤ات احملسٻ ٜعتدل  ٔٵز٠ 

ٝٸ١ّ يُٝاضؽ ايػًط١ ايؿكٗٝٸ١، ٚإُشٛض٠ إٜٸاٙ ٚغ٘ ْٛع إ٪ٌَٓ، ٗ ؾذل٠  ا٭نجط أًٖ

ٝٸ١ ت ٟٸ اعتُاز آي ؿطٜعٝٸ١ ؼسٚ غٝب١ اٱَاّ )إعكّٛ( ا٭خرل; إش إْٸ٘ نإ َٔ ايهطٚض
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ٝٸ١ ٚاجملتُع  ٝٸتِٗ ـ ع٢ً إع٬ٕ ٥٫ِٚٗ يًُذتٗس إشا َا أضازت ايكٝاز٠ ايسٜٓ ايؿٝع١ ـ بأغًب

ايؿٝعٝٸٌ ايٓأٟ عٔ خطط اؿٓهاّ ايؿٝع١. يصيو ؾكس اعتُس ضزلٝٸّا ٚدٛب اتٸباع فتٗسٺ 

ٌٸ َ٪َٔ ،َتكسٸض ٕٕ ٚانٕض ٕبسأ ايتكًٝس نذع٤ٺ َٔ ايٛادب ايسٜينٸ يه . َٔ خ٬ٍ إع٬

ٕٕ نٗصا تهٕٛ عبازاتِٗ باط١ً. ِّٗٚقس ُؾ ٝٸ١ ٚقس ِ ايؿٝع١ أْٸ٘ بسٕٚ إع٬ زلشت عًُ

ٝٸّا أع٢ً عٔ ططٜل إقطاض فتُع ايؿٝع١  ٞٸ قا٥سّا زٜٓ ايتكًٝس ٖصٙ بدلٚظ فتٗس ؾٝع

 ٌ َٔ اؿٓهاّ ايؿٝع١. بسٕٚ تسخټٚب، ػٵؾشٳ

ٕٸ اـ٥ٛٞ ٞٸقس بطظ نػًط١ٺ َػتك١ًٓٺ ٚقا٥س٠ٺ ٗ ايؿك٘ ايؿٝ َٚع أ  ٗ ٚقتٺ بانط ع

ٝٸّا قٛضت٘ نُطدٕع يًتكًٝس ستٸ٢ نإ ايعاّ  ؾإْٸ٘ َٔ سٝات٘ ايؿكٗٝٸ١ مل تتذػٸس ؾعً

قػٔ اؿهِٝ. ٚقس اُْٗو ايكاز٠  ايػٝس ، ايصٟ تٛٓؾٞ ؾٝ٘ َطدع ايتكًٝس ايباضظ1970

 ايسٜٓٝٸٕٛ ايؿٝع١ ٗ ايػتٸٝٓٝٸات ٚايػبعٝٓٝٸات ٗ ؾطح ايٛٚٝؿ١ اؾسٜس٠ ٕطدع ايتكًٝس ٗ

َٸ١  )اٱغ٬َٝٸ١(.  إطاض زٚي١ ا٭

ٚقس نإ يعكط ايتٛٓقعات إتعاٜس٠ يًُٓذعات اؿسٜج١ ع٢ً ْٝع قعس اؿٝا٠ 

ٌٸ ٝٸ١ عإٝٸّا تأثرلٙ ع٢ً ن ٗ اجملتُع إػًِ. ؾكس نإ َٔ شيو ايتأثرل إٔ  قطإع اٱْػاْ

ٝٸ١ ايتكًٝسٜٸ١ عً ػاتبطظ بٛنٕٛح ْسا٤ٷ بإق٬ٕح غا٥بٺ عٔ إ٪غٻ ٢ َس٣ ايعامل ايسٜٓ

ٞٸ.   اٱغ٬َ

ٞٸ نػطّا ٖا٬ّ٥ ع٢ً قٝازت٘ يتذاٚظ اٱضؾاز إتعًٚ ل قهّا ؾُاضؽ اجملتُع ايؿٝع

َٛ ;با٭َٛض ايعبازٜٸ١ ايَٝٛٝٸ١ طايبّا أسٝاّْا َٔ  ،ط ٗ إػا٥ٌ ايػٝاغٝٸ١يتكسِٜ اٱضؾاز إٓت

ـٺ ساغِي١ أخط٣، ٔعض٠ غٝاغٝٸّا تاض٠ّ، ٚإٓعٳصٹقٝاز٠ َطدع ايتكًٝس اَؿ َٔ  اتٸداش َٛق

 ا٭١ُْٛ ايػٝاغٝٸ١ ايكُعٝٸ١، َٚٛادٗتٗا. 

ٗٳرشلصٙ اؿا ايػٝس اـ٥ٛٞناْت اغتذاب١  ٞٸ ٖٓ ٗ  ي١ تكهٞ بإقا١َ عحٺ عًُ

ٞٸ; يتكسِٜ َٓٗذٝٸ١ٺ تؿطٜعٝٸ١فاٍ إكازض ايتكًٝسٜٸ١ يًتؿطٜع اٱ ، َٔ اييت ع١َٛغٻ غ٬َ

ٞٸ. ؾبسٕٚ ـ إ «أقٍٛ ايؿك٘»تعاجل عاز٠ّ نُٔ فاٍ  باز٨ ا٭غاغٝٸ١ يًتؿطٜع اٱغ٬َ

ؾكٗٝٸ١ دسٜس٠ نطٚضٜٸ١ ٱضؾاز  َا نإ ٖهّٓا تهٜٛٔ آضا٤ ع١ نٗصَٙٓٗذٝٸ١ٺ َٛغٻ

ُٸّا.  ٙٺ ن ٘ٺ َؿط  إصٖب ايصٟ نإ وسٸخ بُٓ

ٞٸ( يًكطإٓ، إعتُس ؾٖٛطٙ  ٟٸ»ٚقس نإ ايتأٌٜٚ )ايتؿػرل ايػٝاق ٗ  «اؿٝٛ

ٞٸاجملاٍ إُٗ ،إضؾاز إ٪ٌَٓ ضغِ قٛضٜٸت٘ ٗ ايسضاغات  ،ٌ عاز٠ّ ٗ ايتشكٝل ايؿكٗ
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ْٸ ضٜٔ بعُٕل ٗ زضاغ١ أقٍٛ ايؿك٘، َٔ ٘ بايٓػب١ إٍ ايؿكٗا٤ إتذصِّايتؿطٜعٝٸ١. إ٫ٓ أ

ٕٸ إٓاقؿات ايؿكٗٝٸ١ اشلازؾ١ إٍ اغتٓباٙ اٱضاز٠ ٥ٞاـٛ :أَجاٍ ، نإ ٚانشّا أ

ُٸ ،اٱشلٝٸ١ ٝٸتٗا ٗ غٝام آٜ ١ٝٸٚؾِٗ أٖ  ،ناْت قاقط٠ّ ،ات ايٛسٞ ـ ٗ شيو ايٛقت ـنُٓ

ٌٕ دسٜس ُ٘ٳإ٫ٓ إٔ تٓدطٙ ٗ ْٳ ٞٸ تأٜٚ ٝٸ١. يتاضٜذ ٚاٖط ايٓلٸ ايكطآْ ، ٚٚٚٝؿت٘ ايس٫ي

ٌٕ ساد١  ؾشٌُ اـ٥ٛٞ ْؿػ٘ ع٢ً تأيٝـ َكسٸ١َ ي٘ عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، غرل َتذاٖ

 ايعًّٛ ايتؿطٜعٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٕجٌ ٖصٙ إعاؾ١. 

 

ٞٸ ايك ٞٸ خ٬ٍ أعٓـ  اضّ يًد٥ٛٞزلض ايكُت ايػٝاغ َتابعت٘ يدلْاف٘ ايعًُ

ٞٸ يؿٝع١ ايعطام. ٚنإ َٛقؿ٘ ٗ أْٸ٘ ٜٓبػٞ  ٞٸ ٚايػٝاغ ايؿذلات ٗ ايتاضٜذ ا٫دتُاع

ٕٸ ايسٜٔ ٜٓتُٞ إٍ سٝٸع  ;َُُٔٗا نإ ايج ب تػٝٝؼ ايسٜٔػٓټ َػتٓسّا إٍ قٓاعت٘ ٗ أ

ٞٸ ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴايٛعٞ  ٞٸ. ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ نإ ش٢ُ َٔ ايتسخټايؿدك ٌ اؿهَٛ

ٌٸ كتًـ أْٛاع ا٭ٜسٜٛيٛدٝٸات  ٜعٞ إداطط اييت تٛاد٘ إػًٌُ ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ٗ ٚ

ايعًُاْٝٸ١ إعاز١ٜ ٕٛضٚثٗا ايسٜينٸ. ٚقس نإ ا٫لصاب إٍ ايؿٝٛعٝٸ١ بٌ ايؿباب ايؿٝع١ 

ٟٸ يًتؿٝټإػتهعؿٌ، ٚاغتػ٬ٍ ا ع َٔ قبٌ ايكاز٠ ايؿٝٛعٝٸٌ ٗ ايعطام ٫غتعساز ايجٛض

سانطٜٔ ٗ شانط٠ ايعسٜس َٔ ايكاز٠ ايسٜٓٝٸٌ ٗ ايٓذـ. ؾهإ  ،ٗ اـُػٝٓٝٸات

ِټ ٕٵ ا٭ندل يًد٥ٛٞ تايّٝا اشل ُات إػتذسٸ٠ ٗ اؿٝا٠ ٜعاجل ايػِّ ٗ قا٫ٚت٘ ايعًُٝٸ١ أ

 عكط اؿسٜح. ايَٝٛٝٸ١ يًُ٪ٌَٓ ايعازٜٸٌ ٗ اي

ٞٸ نإ ايبشح  ؾإٍ داْب ْتادات٘ ا٭نازّٝٸ١ ايعسٜس٠ ٗ سكٌ ايؿك٘ اٱغ٬َ

عٔ َٓٗذٝٸ١ٺ َٛغٸع١ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ )ايؿطعٝٸات( ٗ ايتؿطٜع إُاضؽ، 

ٞٸ. شٵ٤ َؾسٵا٭َط ايصٟ سساٙ ع٢ً بٳ  ٕل خ٬ٓم يًُكازض ايتكًٝسٜٸ١ يًتؿطٜع اٱغ٬َ

ٟٸ ٜهُٔ ٗ َكاضب١ إكازض اٱغ٬َٝٸ١ ايباب ا٭ْػب إٍ  ٖصا ايبشح ايؿهط

ُٸ١، بٓٳإتعًٚ ٘ٺ ٜطٜس ؾٓو ضَٛظ ُٳك١ بايٛسٞ، نايكطإٓ ٚايػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ ٚإأثٛض عٔ ا٭٥

ب٢ٓ عًٝٗا أسهاّ ايكهاٜا ايُٓٛشدٝٸ١ ايٛاضز٠ ٗ ا٭عُاٍ ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس اييت تٴ

 ايؿكٗٝٸ١. 

ٝٸ١ إكازض إعتُس٠ ٫غتٓباٙ نْٛ٘ ٚسٞ اهلل ;ٜتُتٸع ايكطإٓ ٝٸ١ّ ٗ تطاتب ٚٸي ، أ
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ٝٸ١ٺ أنجط َٔ إأثٛضات إطٜٚٸ١ يتكسِٜ إلإظ  ا٭سهاّ ايتؿطٜعٝٸ١. إشٕ ؾايكطإٓ شٚ قابً

ٞٸ ٕٸ  :َٓٗذٞٛ وٓكل ؾطعٝٸ١ ايعطف ايؿكٗ قاعس٠ ». «سٙ ايٛسَٞا ٜكبً٘ ايعكٌ ٜ٪ٚن»أ

ِٕ تٵٖصٙ زلشٳ «ا٬ٕظ١َ ٞٸ.  ع٢ً أغإؽ خايل يًؿكٗا٤ باغتٓتاز سه َٔ إٓطل ايعك٬ْ

ٝٸ١ ٗ ايهؿـ عٔ عًٌ ايؿطا٥ع. ُٻؾًِ ٜهٔ ثٳ  ١ غببٷ يٓؿٞ ايسٚض ا٭غاؽ يًعك٬ْ

ٕٸ تأٌٜٚ ايكطإٓ، إعتُس ؾٖٛطٙ  ِٸ ٬َس١ٛ أ ٟٸ»َٚٔ إٗ ٗ إضؾاز  «اؿٝٛ

 ،ايٓيبٸ إ٪ٌَٓ، نإ ٜطػ٢ عًٝ٘ َٔ قبٌ إأثٛضات ايتكًٝسٜٸ١ إكٝٸس٠، إٓػٛب١ إٍ

ٞٸ ع٢ً انتؿاف ؾًػؿ١ ايتؿطٜع َٔ خ٬ٍ إقطإض ع٢ً  ،ٚؾٝٗا سسٌّ يكسض٠ ايعكٌ اٱْػاْ

ٝٸ١.   تكايٝس غًطٜٛٸ١ َٔ ؾأْٗا ايهؿـ عٔ أٖساف إشلٝٸ١ يكاحل اٱْػاْ

ٗ زضاغ١ أقٍٛ  ضٜٔ بعُٕل، َتذصِّإٍ ؾكٗا٤ زٜٓٝٸٌ نايػٝس اـ٥ٛٞبايٓػب١ 

ُٸّا ٗ ؼسٜس  ٟ ؾٝٗا ايعكٌ زٚضّاايسٜٔ اييت ٜ٪زِّ ٝٸّا َٗ ، ايعكًٝٸٌ «ضبٵايُك»ٚ «ٔػٵاُؿ»شٖٓ

ٞٸ ٗ ايتؿطٜع تبك٢  ٕٸ إٓاقؿات ايؿكٗٝٸ١ إعاقط٠ يتٛنٝض إطاز اٱشل نإ ٚانشّا أ

ٌٕ خ٬ٕٓم ؿذٸ ،قاقط٠ّ ِٸ اعتُاز تأٜٚ ٞٸ ٗ َعٓاٙ َا مل ٜت ا٭نجط ؾٛضٜٸ١ّ. ٝٸ١ ايٓلٸ ايكطآْ

ٞٸ يًكطإٓ يتأيٝـ تؿػرل ؾهإ دٗس اـ٥ٛٞ ، َٔ أدعا٤ عسٸ٠، َا ٚع٢ ـ نأقٛي

 ّ. ؽ ـ َٔ ساد١ٺ إٍ َعاؾ١ٺ ناييت قسٻَتُطِّ

ٌٕ ٞٸ آخط ٗ تؿػرل ايكطإٓ، ٚنع٘ ايع١َ٬ٓ قُس س ٚخ٬ؾّا يعُ ػٌ ؾكٗ

إٝعإ ٗ »(، ايصٟ ناْت اٖتُاَات٘ ايبا١ٓ٥ ٗ نتاب٘ ايطباطبا٥ٞ )إعاقط يًد٥ٛٞ

ٙٺ  «تؿػرل ايكطإٓ ِّأسلٌ بأؾٛا ٝٸ١ ٚيػٜٛٸ١ ـ َته ١ّٓ نؿٛؾّا ثٝٛيٛدٝٸ١ّ ٚؾًػؿٝٸ١ ٚضٚساْ

ٝٸ١ «ايبٝإ»، نُا ٜبسٚ َٔ نتاب٘ ، ناْت اٖتُاَات اـ٥ٛٞيًكطإٓ ٚٸي ، َٓكبٸ١ّ ٗ أ

ٝٸ١. ٖصا بايهب٘ َا نإ  ٞٸ يتهٜٛٔ ايتؿاغرل ايتؿطٜعٝٸ١ ايسٜٓ اعتُاز ايٓلٸ ايكطآْ

 ٜطَٞ إٍ ؼكٝك٘.  «ايبٝإ»نتاب 

 

ٌٸ ؾٗط٠ّ بٌ  ٖٛ َٔ َػاُٖات اـ٥ٛٞ «ايبٝإ ٗ تؿػرل ايكطإٓ»نتاب  ا٭ق

ايػبب َٔ ٚضا٤ شيو ٖٛ ٚأعُاي٘ ايعسٜس٠ ايطا٥ذ١ ٗ فاٍ إٓٗر ٚايتطبٝل ايتؿطٜعٝٸٌ. 

بع َٔ ايهتاب. ٚايتكاَِٝ اييت س ايٛسٝس ايصٟ ُططٌٜٛ نإ ٖصا اجملًٖ ٘ يٛقتٺأْٸ

س تكٞ، ٜت٫ٖٓٛا ابٔ ايػٝس اـ٥ٛٞ قُتبٓك١ٝ، اييت نإ سات إنعت يٓؿط اجملًٖٚٴ
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ْٸ إثط سازخ غٝٸاض٠ ٗ  ،عس تكٞ غرل إتٖٛقطقت بعس ٚؾا٠ قُٗا غٴايٛاؾط ايعًِ، ٜبسٚ أ

 . 1994قٝـ ايعاّ  ،ايعطام

ٝٸ١ ايؿطٜع١ ٗ داَع١ ا٭ضزٕ، ٗ ايعاٌَ  نٓتٴ ـ  1990أغتاشّا ظا٥طّا ٗ نًٓ

، عٔ ططٜل ابٓ٘ َٔ ايٓذـ ايػٝس اـ٥ٛٞاي١ّ ؾدكٝٸ١ َٔ ٝت ضغ، عٓسَا تًٖك1991

ٚٸيٞ ٜطًب َٓٸٞ ايكٝاّ ،س تكٞقُ ٘ ٜٛدس ايهجرل َٔ أْٸ بايذل١ْ. نإ ضزٸ ؾعًٞ ا٭

بايتايٞ ٚ ،ًٝعٜٸ١ا٭عُاٍ عٔ تاضٜذ ايكطإٓ ٚايكهاٜا اـاقٸ١ بتأًٜٚ٘، بايًػ١ اٱل

ٔٵغٝهٝـ ٖصا ايهتاب ايكًٌٝ دسٸّا َٔ إعطٝات إٍ اي ٝٸ١ اؿسٜج١. يه  سضاغات ايكطآْ

ٌٸسٵَع بٳ ٌٕ َٓ٘، أزضٳ ٥ٞ بكطا٠٤ كتكط ايهتاب، ايٛاضز ٗ بسا١ٜ ن ٕٸ اـ٥ٛٞ تٴِنؾك  أ

اييت تٓتٛط ػُٝع ايٓلٸ ايصٟ يكٞ  ،ك١ًقس عاجل ايهجرل َٔ إٛانٝع اؿػٸاغ١ إتٻ

 ٤٬ٙ ايعٓا١ٜ. ٚإٜ ،ايكًٌٝ َٔ ا٫ٖتُاّ ٗ ا٭عُاٍ ايتؿػرلٜٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ إعاقط٠

ٕٸ اٱق٬ح ٗ  «َعذِ ضداٍ اؿسٜح»ايؿدكٝٸ١ ٗ  هض َٔ ٬َس١ٛ اـ٥ٜٛٞتٻ أ

ٞٸ يًٓذـ، ٗ فاٍ ايسضاغات ايتؿط ُٸات اـ٥ٛٞإٓٗر ايتعًُٝ  ٜعٝٸ١، نإ َٔ َٗ

ٖٳ ٞٸ نإ تعًِٝ أنجط ايعًّٛ إتذا ١ً، ايباضظ٠ ا٭ٚيٜٛٸ١. ؾؿٞ ٖصا ايدلْاَر اٱق٬س

سٜٔ; ٕ ٚتأًٜٚ٘، َٛنع ايهطٚض٠ اؿتُٝٸ١ يتسضٜب اؾٌٝ اؾسٜس َٔ اجملتٗك١ بايكطآإتعًٚ

ٝٸ١»قاض١َ ٗ ايتسقٝل ٗ ٖٜٛٸ١ ايٓاقًٌ يًـ  إٍ داْب زعِ َٓاٖر ٚآيٝٸات ، «عًّٛ ايٓكً

 َػتٜٛات ايسضاغات ايتؿطٜعٝٸ١.  عِ ٗ َْٝٛاظا٠ّ َع َٓاٖر دسٜس٠ يًتعًِٝ ٚايتعًٗ

ٝٸّا يًكطإٓ، تاضى٘ َٚٓاسٝ٘ ايػٝاقٝٸ١. ات٬َٝصٙ ع٢ً  يكس سحٸ اـ٥ٛٞ ٫ْتباٙ ًَ

ٕٸ اٖتُاَ٘ بايكطإٓ تأغٻَٚا ٜ٪ٚن ؼ ع٢ً غعٝ٘ ٱهاز َٓٗذٝٸ١ٺ َٛغٸع١ٺ ٗ س ٖصا ا٭َط أ

ّ َكسٸ١َّ تعطٜؿٝٸ١ّ يتؿػرل ايكطإٓ َٔ إٔ ٜكسِّ أضاز اـ٥ٛٞ إٍ شيوَهاؾّا ٖاضغ١ ايؿك٘. 

ٕٸ اٚٚد١ٗ ايٓٛط ايؿٝعٝٸ١،  ط٠ سٍٛ إٛنٛع ناْت أغاغّا َٔ ٚد١ٗ ٕازٸ٠ إتٛٚؾ٫ غٝٸُا أ

ٝٸ١.   ايٓٛط ايػٓٸ

ٕٸ َٔ إٛانٝع اييت عٛؾت عاز٠ّ ٗ تاضٜذ ايكطإٓ أنجطٖا إثاض٠ّ  ٘يعًٓ، ٚإ

 ض ايكطإٓ يًتشطٜـ.نإ تعطټ ،يًذسٍ

ٝٸ١ ٕعِٛ ا٭عُاٍ اييت  تتذ٢ًٓ طبٝع١ ٖصا إٛنٛع إجرل يًذسٍ ٗ ايٓدل٠ ا٫ْؿعاي

ٗا ايعًُا٤ ايػٓٸ١ عٔ ايكطإٓ. ؾؿٞ اؾسا٫ت بٌ كتًـ إصاٖب اٱغ٬َٝٸ١ ظعِ َقسٸٸ

ٕٸ اؿٓهاّ اؾا٥طٜٔ سصؾٛا أؾٝا٤، أٚ أناؾٛا أؾٝا٤، إٍ ْلٸ  إتططٸؾٕٛ ايؿٝع١ أ
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 يسسض ا٭زٓي١ ع٢ً اؿكٝك١ ٗ َا ٜعتكس ب٘ ايؿٝع١ سٝاٍ خ٬ؾ١ ايٓيبٸ. نصيو ;ايكطإٓ

ٞٸ شيو ايبازٍ ايط ٞٸ باتِّطف ايػٓٸ ٕٵؿٝع قس ٚنع ٗ قطا٤ات٘ يًكطإٓ  ٗاَ٘ بإجٌ، أ

ـ اـاط٧ عٔ َعٓاٙ ؿٵؿٝٸ١ّ، عصف بعه٘، ٚاٱقشاّ عًٝ٘، ٚايَهتعس٬ٜتٺ تعػټ

ٞٸ.  اؿكٝك

ٕٸ ايٓيبٸ قس ت ٕٸ تبازٍ ا٫تٸٗاَات ٖصا ع٢ٓ أ ٖٓا قس ٜٛدس ٗ ايكطإٓ.إ  طى أنجط 

ٚايػا١ٜ ٗ اـطٛض٠ ع٢ً  ،حملتٸِم أزٸت إٍ ا٫غتٓتاز اطٳٖصٙ اؾسا٫ت بٌ ايؿٹ

ٝٸ١ يًهتاب إكسٻ ٕٸ، ؽايػًط١ )اشلٝب١( إػتكبً َٔ ايكطإٓ نإ  مثٸ١ َٛازٸ َؿتكس٠ّ أ

 هاؾ١ّ إيٝ٘ نإ ٜٓبػٞ إٔ تػتج٢ٓ.ٜٓبػٞ إٔ ؼهط ؾٝ٘، أٚ َٛازٸ َ

ٕٸ ا٭َط ٜؿػس ٚ ٌٕ َا ع٢ً ايكطإٓ ؾإ ٟٸ َػًِ بتعسٜ َٔ ايٛانض أْٸ٘ إشا اعتكس أ

ْتٝذ١ّ شلصا ضزٸ ايؿٝع١ ع٢ً اؿطب ايه٬َٝٸ١ َٔ د١ٗ ايػٓٸ١ ٚإغ٬َٝٸ١.  سٝا٠ٺ سذٝٸت٘ ٗ

 بأخط٣ َجًٗا. 

ٝٸ١ ـ ايؿتبك٢ ا٫تٸٗاَات نسٸ ايؿٝع١ دع٤ّا َٔ اؿطب ايه٬َٝٸ١ اي اييت  ،ٝعٝٸ١ػٓٸ

، نتب٘ إسػإ «ايؿٝع١ ٚايكطإٓ»ػًٓت ٗ ايعكط اؿسٜح عدل ايهتاب ايهجرل ايًٓرٸ، 

ٝٸ١ٚٚظٻ ظاٖط، ْٚؿطت٘ َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١.  ;عت٘ ايػًطات ايػٓٸ  يطؾض ايؿٝع١ نذع٤ٺ َٔ ا٭

ُٓت تٓش١ٝ َػأي١ ؼطٜـ ايكطإٓ ٗ تاضٜذ ػُٝع٘ ٕا أضغٞ َٔ خًل  يكس 

(، ا٭َط ايصٟ ٜعتدلٙ ايعًُا٤ ايػٓٸ١ 656ّ)إتٛٓؾ٢ عاّ  تكسٜؼ ايٓلٸ ٗ عٗس عجُإ

َٸا بايٓػب١ إٍ ايؿٝع١، ايصٜٔ ٜس ٛٸ٠ عٔ اْتُا٥ِٗ إٍ اؿٝٸع قػَّٛا. أ اؾعٕٛ بك

ٞٸ ا٭ٚغع، ؾأَط ايتشطٜـ بعٝسٷ عٔ نْٛ٘ قػَّٛا.  ٌٸ  ،َُٗا ٜهٔٚاٱغ٬َ ٚ ٗ

ٝٸ١ بايـ  ٝٸ١ ايػٓٸ ٗ تأغٝؼ ُٕٝٝع ٖٓٗر  «ٜس ايعًٝا»سطب ن٬َٝٸ١ نٗصٙ ؼتؿٜ ا٭غًب

 ٝع١. نسٸ ايؿ

٘ٷ ناـ٥ٛٞ إشٕ ايػٓٸ١ اؿذٸ١  ايٓكاف سٍٛ ايتشطٜـ ًَعَّا يٝؼ إٔ ٜؿٗط ؾكٝ

ٟٸ سٝاٍ ايكطإٓ  ٝٸ١ َٛقؿِٗ ايعكٝس ٞٸ ٭قً َٔ َكازضِٖ ٖسؾّا يتجبٝت ايععِ ايؿٝع

ٝٸ١ يًكطإٓ. ٖٛ ب، بٌ ػٵؾشٳ ٞٸ سٝاٍ سٝاظتِٗ يًٓػد١ ا٭قً  ؼٛس نصيو يًععِ ايػٓٸ

ٟٷ ُٸض  ٗ ٖصا ايػٝام ٜدلظ ضأ ٗ بعض إأثٛضات ايؿٝعٝٸ١ سٝاٍ سذِ ايكطإٓ، َا ًٜ

ٕٸ  ٝٸ١. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ قس متٻ « باؿصفتعس٬ّٜ»إٍ أ  :ؾع٬ّ ع٢ً ٜس ايػًطات ايػٓٸ

)إػتؿٗس عاّ  س ايباقطأثٕٛض ٜعٛز إٍ أٜٸاّ اٱَاّ قُٜتشسٸخ ايؿٝع١ عٔ سسٜحٺ َ
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ٕٸ اٱَاّ ايباقط قاٍ ٭تباع٘، (728ّ َٳ :إش ٜط٣ٚ أ ٘ ْع ْلٸ ٜسٸعٞ أْٻ ٔٵإْٸ٘ ناشبٷ 

ٞٸٕ نا٬َّ، ؾإْٸ٘ ٫ أسس ايكطآ ُٸ١ َٔ ٚيسٙ، وتؿٜ  غرل عً بٔ أبٞ طايب، ٚبعسٙ ا٭٥

 ، نُا ْعٍ ع٢ً ايٓيبٸ.بايٓلٸ ايهاٌَ يًكطإٓ

ِّ ض ٖصا اؿسٜح إٍ أْٸ٘ تٛدس ْػد١ْ َٔ ايكطإٓ أنجط انتُا٫ّ ٚزٓق١ّ َٔ ايصٟ ًٜ

ايٓاؽ. ؾهٝـ ايػبٌٝ إٍ ايتٛؾٝل بٌ سسٜحٺ َأثٕٛض َٔ ططم ايؿٝع١ نٗصا  ٟٵسٳبٌ ٜٳ

ٕٸ ايكطإٓ ٚبٌ إ ّٸ يًؿكٗا٤ ايؿٝع١ أ ٟٸ ايعا ٌّ ب٬ ْككإٛقـ ايعكٝس  ؟! ايصٟ بٌ أٜسٜٓا تا

ٛټ«ايبٝإ»َٛنٛع سذِ ايكطإٓ، ٗ نتاب٘  ٜكاضب اـ٥ٛٞ ٌٸ تط ٞٸ ، به ضٙ ايتاضى

َٴس. ؾٝكسِّإعٖك ٚٸ٫ّ تأ٬ّٜٚ  إٍ ايتكسٜؼ إطًل  تٵعّا سٝاٍ ا٭سساخ ٚايعٛاٌَ اييت أزٻكٓٹّ أ

ِٸ ٜسضؽ ايكطٸا٤ ا٭ٚا٥ٌ يًكطإٓ ايصٜٔ َٔ عٓسِٖ تٛاتط  ،ٛسٞ ٗ اٱغ٬ّيٓلٸ اي ث

 .فٷ بِٗ َٔ قبٌ ايػٓٸ١ نٓاقًٌ َٛثٛقٌايكطإٓ. نإ مثٸ١ عؿط٠ قطٸا٤ٺ َؿٗٛضٕٚ َعذلٳ

ٟٸ يًد٥ٛٞإْٸُ اغتطاع ططح  «عًِ ايطداٍ»ع٢ً َٛازٸ ٗ سكٌ  ا با٫غتشهاّ غرل ايعاز

ٞٸ ٗ غٹ ٝٸ١ ايػُٛض ايساخً ٝٸ١ٝٳإؾهاي ِٸ ٚازعا٤اتِٗ سٝاٍ  ،طِٖ ايصات ططم ْكٌ ايكطإٓ. ث

ُٳ ٜسضؽ اـ٥ٛٞ ٬ّ َٔ ايكطٸا٤ إؿٗٛضٜٔ، قًٚ س٠ يس٣ نٌٛططٜك١ قطا٠٤ ايكطإٓ إعت

ٕٸ عٵغ٬ف ظٳٚ ،ض أْٸ٘بعٓا١ٜٺ ايؿطٚم يػٜٛٸّا ْٚطكٝٸّا، يٝٛنِّ ُِٗ يػ١َ٬ ايٓلٸ إتٛاتط، ؾإ

ٞٸ.  «ٯسازا»ٛٚضثت عٔ ططٜل قطا٠٤ ايٓلٸ قس تٴ  ٚايتٛثٝل ا٫ستٝاي

س ايكسِٜ ٝٸ١ إعتَكع٢ً تكِٝٝ أقشٸ ز٠ اـ٥ٛٞايسضاغ١ يًكطا٤ات إتعسِّ تٵٚقس سسٳ

ٕٸ ْلٸ ايكطإٓ قس ُأيس٣ إ٪ضِّ ٞ ٗ غبع أسطف )شلذاتٺ(. َا ٖٞ سكٝك١ ٚسخٌ ايػٓٸ١ بأ

ُٸ٢ با٭سطف )ايًٓٗذات( ايػبع١؟ أمل ٜٓكٌ ايكطإٓ بايـ  ٞٸيػإ ايعط»َا ٜػ ٭ٌٖ ؾب٘  «ب

ٝٸ١ )ايصٜٔ أٚسٞ إيِٝٗ ايكطإٓ(، نُا ٜ٪ٚن  س ايكطإٓ؟ ٜهؿـ اـ٥ٛٞ،اؾعٜط٠ ايعطب

ٞٸ بسضاغت٘ يًططٜك١ اييت ٚثٸل بٗا ْكٌ إعتكٹ س بايكطا٤ات ايػبع، ٚيًتطابل ايساخً

ٕٸ  ،يػٝاقات ٖصا ايٓكٌ بػ١ٝ بط١ٖٓ ايؿطٚم ـ ٗ  ;ايٓكٌ نطبٷ َٔ ايتًؿٝلٖصا عٔ أ

 ايكاب١ً ٭ٕ تهٕٛ َذلابط١ّ عدل ْكٌ أسازٟٛ َٔ قبٌ ايكطٸا٤ ايعؿط٠.  ،ز٠ ـتعسِّايكطا٤ات إ

ٞٸ َكطًض  ٜسضؽ اـ٥ٛٞ ٚٓـ بٗا ايسأب اٱغ٬َ َعاْٞ كتًؿ١ّ َٔ اييت ٜٛ

َدلظّا ؾٛاٖس َٔ تاضٜذ اٱؾهاٍ إٓٛٙ بايٓلٸ، عٓس نٌٛ َٔ ٖصٙ إعاْٞ ـ  ،«تعسٌٜ»

ٞٸ يًكطإٓ  ٜػتٓتر اـ٥ٛٞ ايس٫٫تايس٫٫ت. ٚبعس ؼكٝل زقٝل ٗ ٖصٙ  ٕٸ ايٓلٸ اؿاي أ

ٖٛ ايٓلٸ ايصٟ متٸ أخصٙ ؾدكٝٸّا عٔ ايٓيبٸ ْؿػ٘، ضغِ َا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ قطا٤اتٺ 
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ٝٸ١. بٗصا َِّّتؿطِّ ُٓت  ع اـ٥ٛٞق١ ٫ تؿػس ايطغاي١ )ايٓلٸ( ا٭قً ٝٸ١ ايٓكٌ اييت  بٌ عًُ

ٞٸ  ٝٸات تسٜٚٓ٘ ايؼت إؾطاف ايٓيبٸ ايؿدك سك١ ٗ غبع قطا٤ات ٗ عٗس اـًؿا٤ ٬ٚعًُ

 ا٭ٚا٥ٌ. 

ٕٸ قٓاع١ اـ٥ٛٞ سٝاٍ ػُٝع ْٚكٌ ايكطإٓ َٔ قبٌ ايٓيبٸ خ٬ٍ سٝات٘ تدلظ ـ ٗ  إ

ٟٸ عٓس ايػٓٸ١، ايصٟ ٜٛيٞ اـًؿا٤ ضزٸّا ع٢ً إعتَك ،َٛانع عسٸ٠ ٗ نتاب٘ ـ س ايتكًٝس

ٕٸ ؼًٌٝ اـا٭ٚا٥ٌ ايؿهٌ ٗ ػُٝع  يٓلٸ إكازض ايتكًٝسٜٸ١  ٥ٛٞٚسؿٜ ايكطإٓ. ٜبسٚ أ

ٌٕ َٔ نتاب  بأغًٛب ٜطَٞ إٍ ؾِٗ اؿكا٥ل  ، قس متٻ«ايبٝإ»اٱغ٬َٝٸ١، ٗ غرل ؾك

ض قس متٸ ايتعطټ ،بهْٛ٘ نتابّا َٛسٶ٢ إشلٝٸّا ;ايها١َٓ، َع عٓا١ٜٺ ؾا٥ك١ٺ ػاٙ ايكطإٓ

 يتاضٜذ ػُٝع٘ بؿعٌ ا٫عتباضات ا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ١ يًُػطنٌ. 

ٝٸّا إكازض اييت قس تأتٸ٢ أغا ٞٸ تسضؽ ؾٝ٘ ًَ غّا تؿػرل ايكطإٓ َٔ َٕٓٗر تاضى

ٝٸّاتكسِّ ٌٸبػ١ٝ ايتشٓكل َٔ َٛثٛقٝٸ ;ّ تٛثٝكّا زيًٝ ٌٕ و تٗا. ؾه ٌ بعُل يًتبٝٸٔ َٔ ًٖزيٝ

ٞٸ، قبٌ اٱقطاض بهْٛ٘ سذٸ١ّ َؿطٚع١ّ ٗ زعِ أططٚس١ٺ َعٝٸ١ٓ. ؾ٬ ضٜب  ضغٛخ٘ ايساخً

ٌٸ ٖصا ايٓؿاٙ ا ٟٸٗ أْٸ٘ ٗ ن ٞٸ ايه٫َ بٴسٻ  يؿهط ُينٸ ٔ إٔ ٬ٜسٜ إط٤ ا٫يتعاّ ايؿكٗ

ٞٸ يًد٥ٛٞ  نُؿػِّٕط َٛثٛم ٗ غبٌٝ إعاز٠ تأنٝس إكساقٝٸ١ ايؿهطٜٸ١ يًُذتٗس ايؿٝع

ٞٸ. ٗ ايسٚا٥ط ايؿكٗٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ ناييت  ١ َػأي١ إعاز٠ إكساقٝٸ١،ب٘ يًٛسٞ اٱغ٬َ

ٞٸـ تؿٓٝس ايتٗذټ، تؿطض ع٢ً إ٪ٚيتكسٻَت  ،ُات ع٢ً غ١َ٬ ٚنُاٍ ايٛسٞ اٱغ٬َ

ٌٕ  َٚٔ خاضز.  غٛا٤ َٔ زاخ

َٸا َٔ زاخٌ ٞٸ ٕٛقـ ايؿٝع١ سٝاٍ إعتكس  ؾهإ اـ٥ٛٞ أ ٜطزٸ ع٢ً ايتؿٓٝس ايػٓٸ

ٞٸ. ٚ ٞٸ يًٛسٞ ايكطآْ ُٸس طُؼ  ٗباؿذِ ايؿعً بعض اٯضا٤ ايؿٝعٝٸ١ ايٓازض٠ أْٸ٘ متٸ تع

ُٸٔ اٱ ،َكاطع َعٝٸ١ٓ َٔ ايكطإٓ ٞٸ بٔ أبٞ طايب، َٔ قبٌ ايكطٸا٤ ايػتته  ٓٸ١.ؾاز٠ بعً

َٸا َٔ خاضز ٞٸ سٝاٍ اٱغ٬ّ ـ  ؾهإ اـ٥ٛٞ ٚأ ٟٸ إػٝش ٜطزٸ ع٢ً إٛقـ ايعكٝس

ايصٟ ٜتشسٸ٣ أقٌ ايععِ  ،ايصٟ أْتذت٘ ايبعجات ايتبؿرلٜٸ١ )إػٝشٝٸ١( بسضد١ٺ نبرل٠ٺ ـ

ٞٸ ٖٛ َٔ عٓس اٱي٘، ٜٚط٣ ايك ٕٸ ايٛسٞ اٱغ٬َ  سٺ. ا٤ قُطإٓ اؾذلأ

ٕٸ ايتؿػرل إبينٸ ع٢ً ا٭سازٜح اييت ضٳ تؿػرلات َكاطع َٔ  تٵٚٳضأ٣ إػًُٕٛ أ

ُٳ قس  ٘س٠ يتأٌٜٚ ايكطإٓ; ٭ْٸايكطإٓ ٖٛ ا٭نجط قب٫ّٛ بٌ ْٝع إكازض ايتكًٝسٜٸ١ إعت

ٔٵ ٟٸ يًٓلٸ إسضٚؽ. يه َا نإ ؾع٬ّ َٔ تعايِٝ ايٓيبٸ  بسا َٓ٘ اعتباضٷ يًُع٢ٓ اؾٖٛط
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ٚٴَٔ ايػٌٗ ؼسٜسٙ زا٥ُّا ٜهٔ مل دست تأ٬ٜٚتٷ َتٓاقه١ْ يًُكطع عٝٓ٘. ; إش غايبّا َا 

ٝٸ١ َتعسِّ َٸ١. ؾايػٓٸ١ قبًٛا بإٓكٍٛ عٔ يكس َجٸٌ اؿسٜح اتٸذاٖاتٺ غٝاغٝٸ١ ٚزٜٓ ز٠ ٗ ا٭

ٚع٢ً عهؼ  .زٜٔ َٔ قبٌ ايػًط١، اعتدلِٖ ايػٓٸ١ َٛثٛقٌ، زٕٚ غرلِٖضٚا٠ٺ قسٻ

ٟټكبٳايؿٝع١ بإٓكٍٛ ايصٟ ٜٛاؾل ٚد١ٗ ْٛطِٖ، زٕٚ غرلٙ. ؾًِ ٜٴشيو، ؾكس أقطٸ  ٟٕ  ٌ أ ضأ

ٝٸ١ ا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ١ إصٖبٝٸ١، نٛثٝك١ َٛثٕٛم بٗا ضأّٜا تؿػرلٜٸّا قسٻ زّا إشا مل ٜٛاؾل اٯي

َٳٚيًكطإٓ.  ٬ّ إٍ ا٫عتباضات ٝٵْتٝذ١ّ يصيو نإ ايتأٌٜٚ إبينٸ ع٢ً ا٭سازٜح أنجط 

ٞٸ.  ٢ٖبٝٸ١، عًٚايعكبٝٸات إص  َس٣ تاضٜذ ايتؿػرل ايكطآْ

ٕٸ اـ٥ٛٞ ؾإْٸ٘  ،ٱثبات ٚد١ٗ ْٛطٙ ;١ٝ ٚايؿٝع١ٜٝعتُس ا٭سازٜح ايػٓٸ َٚع أ

ٝٸ١ ٱبطاظ إؿانٌ اييت ؼٝ٘ بٓكٌ ا٭سازٜح ٚبكُٝتٗا  ٜعتُس ع٢ً ا٭سازٜح ايػٓٸ

ٝٸ١. يصا ؾكس اعتُس بهجاؾ١ ٝٸ١ يسسض إعا ايسيًٝ ٝٸ١ َج٬ّ ع٢ً إكازض ايػٓ عِ ايػٓٸ

ٝٸ١ ايكان١ٝ بٓػذ آ١ٜٺ ٗ طٛض  ،َعٝٸ١ٓ، َػتؿٗسّا بأزٓي١ غاقٗا َٔ قًب ا٭سازٜح ايػٓٸ

ٝٸ١ ٕؿه١ً ؼسٜس ايٓاغذ ٚإٓػٛر َ  ٔ آٜات ايكطإٓ.َٓاقؿت٘ ايتؿكًٝ

ٜٚتٝض ي٘ َٛنٛع ايٓػذ نصيو ؾطق١ تكسِٜ اٯضا٤ ايؿٝعٝٸ١ إػاق١ َٔ إكاطع 

 ٓػٛخ١ّ.ٓٸ١ َعٝٓٗا اييت ٜعتدلٖا ايػ

ٕٸ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ايػ غع٢ اـ٥ٛٞ إشٕ ٝٸ١ سٝاٍ قهاٜاٚضا٤ إثبات ٚاقع أ  ٓٸ

ٝٸ١ ٝٸ١ ،ك١ بعكٛب١ اٱعساّإتعًٚ ،زقٝك١ ٗ فاٍ ايع٬قات اٱْػاْ  ،ٚاؿطب ايعسا٥

ناْت َػتكا٠ّ َٔ أسازٜح تععِ  ،تٚعسّ ؾطعٝٸ١ ايعٚاز إ٪ٖق ،ٚؾطعٝٸ١ ايط٬م ث٬ثّا

 آْٝٸ١ اييت تتعاط٢ بٗصٙ ايكهاٜا. ْػذ إكاطع ايكط

ُٸّا َٓٗذٝٸّا أغاغٝٸّا ٗ ٖصا اجملاٍ َٚا تكسٸّ ٗ ْكس اـ٥ٛٞ ؾٌٗ  :ٜؿٓهٌ ٖ

ٞٸ؟ ٚقس ْٛقـ ٖصا ايػ٪اٍ بٌ ايعًُا٤  ّهٔ إٔ ٜكبض اؿسٜح َكسضّا يًٓػذ ايكطآْ

 ٕا ٜذلتٸب عًٝ٘ َٔ ؾِٗ َها١ْ ايكطإٓ أَاّ ا٭سازٜح.  ;إػًٌُ

ٕٸ َُٗا ٜهٔ ٟٸ ٖٛ إٜهاح ؾطعٝٸ١  ٖسف اـ٥ٛٞ ؾإ إدلٸض َٔ ططح ايػ٪اٍ ايٓٛط

ٖٓا ٜٴ ،ت َج٬ّ ـايعٚاز إ٪ٖق سٍٛبعض ا٭سهاّ ـ  ُٸ٢ اٯٜات إٓػٛخ١، بعس إػتكا٠  ػ

ٞٸ قاضّ ٕكازض ا٭سازٜح إعتُس٠ يس٣ ايعًُا٤ ايػٓٸ١ زي٬ّٝ ع٢ً  إدطا٤ تكِٝٝ ؾكٗ

 ا يٝػت َٓػٛخ١(. )ٖٚٞ أْٗ ايٓكٝض ٕا ٖٛ سكٝك١ اٯٜات
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ؾكّٝٗا أغاغّا. ػ٢ًٓ اٖتُاَ٘ بايكطإٓ ٗ انتؿاف ايع٬ق١ بٌ  نإ اـ٥ٛٞ

ٝٸ١ أخط٣ َٔ خ٬ٍ إعطؾ١  ،ايطغاي١ ايػُاٜٚٸ١ ٚايتؿػرلات ا٫دتُاعٝٸ١ ٚسا٫ت إْػاْ

َٳ برل٠ ع٬ُّ ٗ فاٍ تهًِٓ بٗا. ٚبايطغِ َٔ أْٗا بسضد١ٺ ن ٔٵايتاضىٝٸ١ يًػ١ ايكطإٓ ٚ

ٝٸ ّا٘ مثٸ١ إقطاضايتاضٜذ ؾإْٸ ٕٸ «ايبٝإ»ٗ نتاب  ّانُٓ ٛٸع  بأ ا٫خت٬ف بٌ ٚؾِٗ ايتٓ

طت ٗ تأًٜٚٗا ايتؿػرلات اٱغ٬َٝٸ١ ٜكتهٞ ؾُّٗا يًك٣ٛ ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ اييت أثٻ

٘ٓ َٛاقـ ٚانش١٭غباب ايٓعٍٚ. ٖصٙ ايتأ٬ٜٚت بسٚضٖا ناْت َتشطِّ سٝاٍ  ن١ّ ٗ خ

١ٓ سٝاٍ َعاْٞ إعتكس، يًُعًٓكٌ إٓدططٌ ٗ قطا٠٤ اغتع٬َات عكٝسٜٸ١ٺ ٚؾكٗٝٸ١ َعٝٻ

 ايكطإٓ. 

يكهٝٸ١ ْػذ بعض اٯٜات  ٥ّٛٞ ٗ َعاؾ١ اـإجٌ ا٭ؾهٌ ٗ ٖصا اجملاٍ َكسٻ

ٕٸ ايطبٝع١ إتشِّتت ايعٚاز إ٪ٖقاييت ثبٻ ٞٸ َطت ٗ ايكطإٓ. إ ٟٸ َؿطٕٚع تاضى  د١ْغٸع٠ ٭

ٌٕ أغإؽ ٗ اٖتُاّ اـ٥ٛٞ كٌ ا٭ٚا٥ٌ ي١ٰٜ إتٛاقٌ ٗ ايهؿـ عٔ ؾِٗ إعًٚ نعاَ

 إدتًـ ع٢ً ؾطعٝٸتٗا ٗ اجملتُع إػًِ.  ،تػ١ ايعٚاز إ٪ٖقل َ٪غٻاييت تتعًٖ

ٞٸ  ٜ٪ٓنس اـ٥ٛٞ ٟٸ يٲضؾاز اـًك ُٸ١ّ ٗ َكاضب١ ايكطإٓ نُكسض سٝٛ خًؿٝٸ١ّ َٗ

ٞٸ ٞٸ يًٛسٞ ٘ مثٸ١ ساد١ّ، ٖٚٞ أْٸٚايطٚس يًهؿـ عٔ  ;زا١ُ٥ إٍ تؿػرل اٱطاض ايتاضى

ٞٸ ايسا٥ِ ا٫تٸػاع. ٚسِّ ،إباز٨ إعٍُٛ بٗا ٗ تطٜٛط اجملتُع إػًِ ٞٸ ٚاـًك  عٙ ايتؿطٜع

ٞٸ ٗ  «ايبٝإ»ٜدلظ نتاب  نُٔ تاضٜذ طٌٜٛ ٚخ٬ٓم َٔ تطٜٛط ايتؿػرل ايكطآْ

ٝٸ١ ايؿهطٜٸ١ اشلا ،اٱغ٬ّ زؾ١ إٍ تكسِٜ َباز٨ تؿػرلٜٸ١ٺ يًبشح عٔ غٛابل ٗ ايعًُ

ز٠ ٗ ايكطإٓ، شات ق١ًٺ تاضىٝٸ١، ٚاغتدطاز إباز٨ ايعكٝسٜٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ َٔ َكازض قسٻ

 بأٚناع َعاقط٠.

  



 

 

 

 

 ددليات وٍّذية وتٍظريية

 وكاربات يف فكز الضيد الصدر
 

 

ضَا أزضى ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض قبٌ غرلٙ إؾهاي١ٝ إٓٗر ٗ ايجكاؾ١ ٚايؿهط 

اٱغ٬ٌَٝ َٓص ايًشٛات ايته١ٜٝٓٛ ا٭ٍٚ، ٚتعاٌَ َع ٖصا اٱزضاى تعاٌَ إتعاطٞ 

ٛٸ ١ ٠ اييت ؾكًت بٌ إعطؾ١ اٱبساعَٝع اٱؾهاي١ٝ. ٚضَا أزضى أٜهّا آثاض َٚعطٝات اشل

ٖٓا غتكع عًٝ٘ ٌٚ سان١ٓ شلصٙ إعطؾ١، ٚايٛاقع ايصٟ ٜؿٓه باعجّا عًٝٗا، ٚق٬٘ 

 آثاضٖا.

ٌ َٔ ايجطا٤ ايعِٛٝ ايصٟ اَتاظ ب٘ ايٓتاز إٕ ٖصا ايتؿدٝل بطبٝع١ اؿاٍ ٫ ٜكًٚ

ٖٓا ٜؿاض إيٝ٘ بٝكٌ إٔ ايكطٕ اـاَؼ  ، إ٫ٓ(1)اٱغ٬َٞ يًُعطؾ١ ٗ نٌ اجملا٫ت أْ٘ 

قطٕ سكاز ايذلانِ ايعًُٞ يًذلاخ ايؿهطٟ اشلا٥ٌ، ايصٟ بسأ َع اشلذطٟ نإ 

ٛټٕ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٚعًِ ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١  ،بٛانرل تؿػرل ايٓلٸ اٱغ٬َٞ ٚته

ؾ١. نُا ٜؿاض إٍ إٔ ْتاز ايكطٕ اـاَؼ ؾٝ٘ قسض٠ طٵٚا٭زب ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ايكِّ

ٕٕشات١ٝ ع٢ً ا٫َتساز مٛ استٛا٤ إػتذسٸ قازّ بعس شيو ايتاضٜذ. َٚجاٍ شيو: َا  ات يكط

ٜطًل عًٝ٘ ـ َج٬ّ ـ ٗ فاٍ ايؿك٘ بايؿك٘ ا٫ؾذلانٞ، ؾؿٝ٘ خكدك١ اشل١ُٓٝ ع٢ً 

إػتكبٌ إٓٛٛض َٔ داْب خهٛع ايٛاقع يًُعطؾ١ اٱغ١َٝ٬، ٚبكا٤ سطن١ اٱْػإ 

ٕٵٚاجملتُع ٚإس١ْٝ ؼت غٝطط٠ ايٓلٸ أٚ تؿػرل ايٓلٸ بسا عًٝ٘  . ٚيعٌ شيو اؿكاز ٚإ
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٘ بكٞ قاؾّٛا ع٢ً زل١ اٱبساع إعطٗ أْٸ تٓاقل ٖصٙ اـكٝك١ تٓاقكّا تسضهّٝا، إ٫ٓ

ٍٸ بطٖإ ع٢ً شيو إْتاز ابٔ خًسٕٚ ٗ إكس١َ، ستٸ ٢ ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ. ٚيعٌ أز

ٚبػبب ث٬ث١ عٛاٌَ غايب١، ٖٞ: ايكطاض ايطزلٞ بإٜكاف . ٚايؿاطيب ٗ إٛاؾكات

طِٜ ايٓٛط ايؿًػؿٞ ٚتساٍٚ إعطؾ١ ايؿًػؿ١ٝ، ٚؼطِٜ اعتُاز إٓطل ب٬ ا٫دتٗاز، ٚؼ

ت إٍ تٓاقل ايٖٛر ايعًُٞ ٚا٫غتؿطاف بسا٥ٌ َعطؾ١ٝ َٔ زاخٌ اجملاٍ اٱغ٬َٞ، أزٻ

ٕٸإػتكبًٞ ايصٟ ناْت تتٸ َعطؾٝات  ػِ ب٘ ثكاؾ١ ايكطٕ اـاَؼ، ستٸ٢ بسا ٚانشّا أ

ّٸايكطٕ ايتاغع اشلذطٟ امػطت إٍ َٗ ؼًٌٝ ٚتؿهٝو إؾهايٝات ايٛاقع إعاف  ا

ٔٸ  آْصاى، ٚضغِ سًٍٛ شلا، زٕٚ ا٫َتساز ٗ أؾل ايتؿهرل إٍ َا بعس شيو ايكطٕ. ٚأٚ

ٕٸ ٛٸايكطٕ ايعاؾط ؾٗس اتٸ أ ٠ بٌ ايٛاقع إعاف ٚإعطؾ١ إٓتذ١; بػبب ػاعّا ٗ اشل

يٞ ٚغٝاغات ايس٬ٜٚت، طٖا بٓٛاتر ايػعٚ إػٛاْهؿا٤ تًو إعطؾ١ ع٢ً ايصات، ٚتأثٸ

ٚايتدًٞ عٔ ايبعس ايعإٞ ايطغايٞ ٗ إٗاّ ا٫غذلاتٝذ١ٝ اييت تؿهط بٗا غٝاغ١ 

 .(2)إػًٌُ، ٚؽط٘ شلا ايعكٍٛ إعطؾ١ٝ يًُػًٌُ

« ؾكسإ ايكسض٠ ا٫غتباق١ٝ يًُعطؾ١ ٫ستٛا٤ ايٛاقع إػتكبًٞ»ؾكس تٛايت ع٢ً 

ع ايؿعًٞ إعاف، ٚيصيو قاض يًٛاقع خكٝك١ أنجط غًب١ٝ، ٖٞ عسّ استٛا٤ ايٛاق

 ٕٚػاضات إعطؾ١ ٚتطانُاتٗا َػاض آخط. ،ايؿعًٞ َػاضٷ

١ُٚٛ ي٘ ٚإدٚطط١ ٕػتكبً٘، ٚأقبض  ،ٖٓا اْؿكٌ ايٛاقع ُاَّا عٔ إعطؾ١ إٓ

ؾهاْت ـ َج٬ّ ـ اقتكازٜات شيو ايكطٕ  .خاضز غٝطط٠ ايتٓٛرل اؿكٛقٞ ٚايؿهطٟ

ٛٸ يػٝطط٠، ٚتؿطض ْؿػٗا عٓس ايتعاضض ايكطٜض، يٝأتٞ ايؿكٗا٤ ض خاضز ا)ايعاؾط( تتط

ؾٛٗط َٓٗر ايطَِٝ، ٖٚٛ َٓٗر  .َكشِّشٌ ٕػاض، ٫ كٚططٌ ي٘، نُا ناْٛا غابكّا

 انططاضٟ; يطتل َا ٚٗط ؾٝ٘ َٔ غًٛنٝات ؾكست ايؿطع١ٝ ٗ ا١َٕٛٛٓ اؿكٛق١ٝ.

ٛٸ٬ع٘ ايسقٝل ٚايٚضَا أزضى اٱَاّ ايؿٗٝس ـ َٔ خ٬ٍ آط  ض ٖصٙ عُٝل ع٢ً تط

اٱؾهاي١ٝ، َٔ خ٬ٍ ضقس ايع٬ق١ بٌ إٓٗر ايؿهطٟ ٚايٛاقع ا٫دتُاعٞ ـ إٔ ٖصا 

إؿٗس قس ػصٻض، ٚاغتشهُت ايكطٝع١ بٌ ايتٓٛرل ٚايتطبٝل، ٚقاضت ٖصٙ ايكطٝع١ 

أَطّا ٚاقعّا، ع٢ً َس٣ ث٬ث١ أٚ أضبع١ قطٕٚ. ٚٗ ايكطٕ ايجايح عؿط اشلذطٟ اضتطِ 

ٛٸ ،غ٬َٞ بايؿهط ايػطبٞايؿهط اٱ يت ايٛاؾس َع ٬ٓت ايػٝطط٠ ٚا٫غتعُاض، ٚؼ

أدعا٤ ايعامل اٱغ٬َٞ إٍ ْؿٛش إطٖنب )غٝاغٞ ـ ثكاٗ ـ أٜسٜٛيٛدٞ ـ اقتكازٟ(، 
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ٚٸ ط بٗا ٗ ثكاؾتٓا. ٚبايتؿاعٌ زّا بآيٝات َٓٗذ١ٝ، ٚتكٓٝات تطبٝك١ٝ، َٚعطؾ١ غرل َؿٖهَع

يت ضاؾكت ع١ًُٝ ا٫ؾتباى بٌ ايجكاؾتٌ َطًع ايكطٕ ُات ٚاـكا٥ل ايبٌ ٖصٙ ايػِّ

 ايعؿطٜٔ ٚدس ايٓاؽ ٗ عإٓا اٱغ٬َٞ أْؿػِٗ ع٢ً اػاٖات أضبع١: 

ٔٵ تٖٛيست يسٜ٘ ايكٓاع١ بإٔ ايذلاخ ايؿهطٟ اٱغ٬َٞ عادعٷ ا٭ٍٚ: ُاَّا عٔ  َٳ

ٛد١ٝ ايتشطٜط إٓاظي١، ٚتعٜٚس ايكطاع ايتشطټضٟ اٱغ٬َٞ َٔ ايٓؿٛش ايػطبٞ بأٜسٜٛي

ٚا٫غتك٬ٍ، ٚتهٜٛٔ ايسٚي١ اؿسٜج١ إس١ْٝ، ٚايط٩ٜا ايجكاؾ١ٝ ايطق١ٓٝ، ٚا٫قتكاز 

 ٟ إٍ فتُع ايطؾا١ٖٝ.ايتُٟٓٛ إ٪زٸ

ٔٵ ايجاْٞ: ٚدس إٔ ا٭قٌ ٗ َكا١َٚ ايػعٚ ايؿهطٟ ايػطبٞ َٚا اضتب٘ ب٘ َٔ  َٳ

ٚاعتُاز ٖصا ايذلاخ ـ  غٝاغات ٚاقتكاز ٖٛ إعاز٠ ايعكٌ اٱغ٬َٞ إٍ تطاث٘ ا٭قٌٝ،

ٌٸ َا ؾٝ٘ ـ ٫ٖٛتّا يًتشطٜط ٚايتشطټ ب عًٝ٘ أْ٘ ضؾض نٌ َا دا٤ ب٘ ض، ؾذلتٻع٢ً ن

ٌٸ َا ًّو َٔ قسض٠  ايػطب، ؾهطّا ٚؾًػؿ١ ٚتكٓٝات َٚٓٗر، ٚاغتدسّ ايسٜٔ ـ به

 تعب١ٜٛ ـ يًُٛاد١ٗ.

ؿٞ ذاٙ ايصٟ أزضى إٔ ايذلاخ ايؿهطٟ نُا ٖٞ ساي٘ ٫ ٜهٖٚٛ ا٫تٸ ايجايح:

ُٸات ا٫غذلاتٝذ١ٝ يٮ١َ َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٖٚٞ  ض َٔ ايتشطټ»يًُٛاد١ٗ إظا٤ إٗ

١ُٖٓٝ ا٭دٓيب، ٚبٓا٤ ايسٚي١ إس١ْٝ اؿسٜج١، ٚتهٜٛٔ اقتكازٜات ت١ُٜٛٓ عازي١ ٗ 

يصيو غك٘ ٗ «. ز٠تٛظٜعٗا، تػع٢ إٍ فتُع ايطؾا١ٖٝ، ٚب١ٝٓ ثكاؾ١ٝ سطن١ٝ َتذسٸ

ٛٸع١ًُٝ ايتٛؾٝل غرل إ ٖٓا أٚدس ض١ٜ٩ َؿ ١ٖ ٫ ّهٔ اعتباضٖا َٛقؿّا ٓػذِ، 

 إغ٬َّٝا، ٫ٚ َٛقؿّا سلٛيّٝا أٚضٚبّٝا.

 ،ذاٙ عُس إٍ إعاز٠ ايٓٛط ٗ ايذلاخ، ٚؾطظ ايؿطا٥ض ايؿهط١ٜ ايج٬خاتٸ ايطابع:

ٖٚٞ: ؾطو١ ا٭ؾهاض اييت يٝؼ شلا فاٍ سٟٝٛ ؾعًٞ; ٚا٭ؾهاض اييت ٚيستٗا سا٫ت 

١ً يًُؿطٚع ايٓٗهٟٛ; ٚا٭ؾهاض د١ٗ ايتكٓٝـ أؾهاضّا َعٓط ايعذع، ؾهاْت َٔ

ايٓاؾط١ اييت ّهٔ إعاز٠ تطتٝب َهاَٝٓٗا، ٚػسٜس خطابٗا، ٖٚٝهًتٗا َا 

ّ إعطٗ ٚايعًُٞ; يهٞ تكًض َؿطٚعّا إغ٬َّٝا َٓؿتشّا ع٢ً ٜتٓاغب َع ايتكسٸ

يطزٸ. ٖٚصا ا٫ػاٙ ايجكاؾات ٚاٱلاظات اٱْػا١ْٝ، ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖٞ َعٝاض ايكبٍٛ ٚا

ٝٸ ٟٸ يًؿطظ، ٚض٩ٜا ْكس١ٜ، ٚآي ١ ٱعاز٠ تطتٝب إهاٌَ ٜكهٞ بانتؿاف َٓٗر َعٝاض

 ايؿهط١ٜ، ٚتؿهٌٝ اـطاب.

َٚٔ َكازٜل تًو إػتًعَات ايؿهط١ٜ تطبٝل َٓٗر ا٫غتكطا٤، ٖٚٛ ػُٝع 
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 ٞ، ثِ ػُٝع ا٭سهاّٚق٫ّٛ إٍ سهِ نًٓ ;ا٭سهاّ اؾع١ٝ٥، ٚتِٓٛٝ َؿذلناتٗا

ايه١ًٝ; ٚق٫ّٛ إٍ ٖٝهٌ ايٓٛاّ ٗ شيو اجملاٍ، ٚأخرلّا اغتهُاٍ ايٓٛط١ٜ، َجٌ: 

 ايٓٛط١ٜ ا٫قتكاز١ٜ اٱغ١َٝ٬، أٚ ايٓٛط١ٜ ا٫دتُاع١ٝ اٱغ١َٝ٬، أٚ ؾك٘ ايسٚي١، إخل.

 

طٛضٖا بٝس إٔ ايطاقس شلصا ا٫ػاٙ، ايصٟ بسأ ع٢ً ٜس َسضغ١ ا٭ؾػاْٞ ٗ 

ٕٸ ٛٸ ا٭ٍٚ، َٚسضغ١ ايٓا٥ٝين، ٜط٣ أ َٖٓع ا أٚدس قات ؾهط١ٜ دابٗت ٖصا ا٫ػاٙ، 

 ذاٙ، َٚٓٗا: إؾهايٝات ؾهط١ٜ مل ٜتدٓطاٖا ايبشح ٗ خهِ ٖصا ا٫تٸ

ـ تؿدٝل طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ اٱْػإ ٚإٛاضز ايطبٝع١ٝ ٗ ايكطاع أٚ 1

 ايتهاٌَ.

 ١ٓ ٚايجط٠ٚ ٚايب١٦ٝ. ا٭دٝاٍ ٗ إٛاَط١ً إ٠ٍ إٓتٓكـ سكٛم اٱْػإ إػتُطٸ2

 ، أٚ قكٛض ايٓلٸ شات٘.ـ َٓطك١ َا غٳَهتٳ عٓ٘ ايٓلٸ، أٚ قكٛض ؾِٗ ايٓلٸ3

ع َٔ ضسِ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، بعس إٔ ـ انتؿاف إكطًض إؿَٗٛٞ إٓتعٳ4

غُطْا إكطًض ايػطبٞ ايٓاؾ٧ عٔ ثكاؾ١ شلا غٝاقٗا ايتاضىٞ إدتًـ عٔ غٝام 

ٖٓا ٜٛٓيثكاؾت  ل ا٭ؾهاض.ػٳس خًطّا َؿَّٗٛٝا َ٪ثِّطّا ع٢ً ْٳٓا، 

ـ إؾهايٝات ؼسٜس إطدع١ٝ ايؿهط١ٜ ٚاؿهاض١ٜ يًدطاب اٱغ٬َٞ 5

 إعاقط.

 ِ ايٓب١ًٝ ٗ فاٍ ايكإْٛ ٚا٫قتكاز.ٝٳـ َها١ْ ايكٹ6

١ ا٫تكاٍ ـ تعسټز ايب٢ٓ ايؿٛق١ٝ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ إعاقط ٚإؾهايٝٸ7

 ٍ.ٚا٫ْؿكا

إٕ ٖصٙ اؾسيٝات ايػبع١ أٚدست سًك١ ؾاق١ً بٌ إعطؾ١ ايذلاث١ٝ ٚاـطاب 

عٓس اٱَاّ ايؿٗٝس ايكسض، ٗ عُّٛ َ٪ٖيؿات٘ ٚدٗسٙ  إعاقط، مل ػس شلا س٬٘ إ٫ٓ

 ايؿهطٟ. ٚغأعطض ؿًٛشلا إْا٫ّ.

 

ؼهِ ايؿهط اٱْػاْٞ ايٛنعٞ ْٛط١ٜ ايكطاع ٚايػايب بٌ اٱْػإ ٚايطبٝع١. 
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ٚقس اغتشهُت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ع٢ً ايعكٌ ايبؿطٟ َٓص عكٛض ايْٝٛإ. ؾاٱْػإ عٓكط 

ٗ َعازي١ ايكطاع َع ايطبٝع١ ٚإٛاضز ايه١ْٝٛ، بٌ ٚايٛٛاٖط ايه١ْٝٛ ا٭خط٣. َٚٔ 

طاع ٖصٙ اْتكًت إٍ َا بٌ اٱْػإ ٚاٱْػإ، ٚبٌ إؿٝس اٱؾاض٠ إٍ إٔ قاعس٠ ايك

ٚٸ ٍ شلصٙ ايجكاؾات ٚا٭زٜإ ٚاؿهاضات. ٖٚصٙ ايٓٛط١ٜ أقطب إٍ ايتٓاٍٚ اٱْػاْٞ ا٭

 إؿه١ً.

ٚتكـ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٚضا٤ ايهجرل َٔ إؿه٬ت ايتاضى١ٝ ٚإعاقط٠، ٚاؿطٚب 

 ٔ َٛاضزٖا.ٚايٓعاعات، ٚايع٬ق١ َع ايطبٝع١، ٚأغًٛب اٱؾاز٠ َ

إٔ ايػٝس ايكسض أعاز  ٚقس ٚقًت بعض ؾٛاٜاٖا إٍ ايؿهط اٱغ٬َٞ، إ٫ٓ 

تطتٝب ايع٬ق١ بٌ اٱْػإ ٚإٛاضز ع٢ً قاعس٠ ايتهاٌَ، ٚايطب٘ بٌ ايتؿطٜعٞ 

ل إطاز ٚإ٪زٸ٣ بإٔ اٱْػإ دٸاييت تً ٚايتهٜٛين ع٢ً أغاؽ ؾًػؿ١ ا٫غتد٬ف،

ٔٷ ٕٸط َٓتر َػتٳدًَـ َٔ َؿٓه نا٥ ايهٕٛ قس خٴًٹلٳ َٔ أدً٘، ٖٚٛ  اهلل تعاٍ، ٚأ

ٕٸ ٚٚٝؿت٘ إعُاض ا٭ضض يطؾا١ٖٝ اٱْػإ. ؾبايكسض ايصٟ  َػدٻطٷ ٕٓاؾع٘ إؿطٚع١، ٚأ

ل ؾٝ٘ إك٫ٛت ايؿطع١ٝ ايػًٛن١ٝ وٚكل اْػذاَّا ٗ سطنت٘ َع سطن١ أدعا٤ ٜطبٸ

اـًل ايتؿطٜع١ٝ،  ايهٕٛ، ٚع٢ً أغاؽ تهاٌَ قٛاٌْ اـًل ايته١ٜٝٓٛ َع قٛاٌْ

ٚبصيو ٜ٪غِّؼ يًع٬ق١ بٌ اٱْػإ ٚايب١٦ٝ َٓار ايػ٬ّ ٚا٫ضتباٙ ايتُٟٓٛ ايؿاٌَ، 

ٚىتعٍ خٝاض ايكطاع ٚايكساّ. َٚٔ ايػ٬ّ بٌ اٱْػإ ٚإٛاضز ٜٓهر ايػ٬ّ بٌ 

اٱْػإ ٚاٱْػإ، ٚبٌ ايجكاؾات، ؾٝ٪غِّؼ ؿٛاض سهاضات ع٢ً أغؼ إٓؿع١ 

 ا١ًَ، ٫ إكاحل إٓشكط٠ ٗ فُٛع١ زٍٚ أٚ فُٛع١ فتُعات.اٱْػا١ْٝ ايؿ

ٖٚصا ا٭غاؽ ايؿًػؿٞ ٜعهؼ تأثرلٙ ع٢ً ايؿهط ٚايجكاؾ١، ٚايع٬قات 

ٞ ٚايسٚيٞ، ١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ، ٚع٢ً ايؿهط ايػٝاغٞ احملًٓا٫قتكاز١ٜ احملًٓ

ٌٸ يٲْػا١ْٝ ناؾ١، ّ ايػٝس ايكسض ٖصا اؿٚوسِّز َصٖب١ٝ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ. ٜٚكسٸ

َٚٔ د١ٗ  ;ؾُٔ د١ٗ ٜكسَِّ٘ َؿطٚعّا ؿٛاض إػًٌُ َع اٯخط; ٚيٝؼ يًُػًٌُ ؾك٘

 أخط٣ ىاطب اٱْػإ عَُّٛا بط٩ٜا ػُع بٌ ايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚإٓؿع١ إؿطٚع١.

 

ٟٸإشا نإ ايؿهط ايٛنعٞ ّٓض اٱْػإ اي  سكب١ ظ١َٝٓ ـ سٓكّا  ؿعًٞ ـ ٗ أ
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َطًكّا ٗ اٱؾاز٠ َٔ ايجطٚات، بكسض َا ٜػتطٝع، ٚبكسض َا تتٝش٘ ي٘ إعطؾ١ ايػا٥س٠ ٗ 

ٕٸ ٕٸ عكطٙ، ؾإ ٛٸ ايػٝس ايؿٗٝس اْت٢ٗ إٍ أ ْات تؿذلى ؾٝٗا اٱْػا١ْٝ ايجط٠ٚ ٚايب١٦ٝ َه

تٛس١، ٚسسٜح ايؿطن١، اغتٓازّا إٍ ؼبٝؼ خطاز ا٭ضض ايعاَط٠ إؿ ;١بأدٝاشلا نآؾ

 ًَٚه١ٝ إعازٕ ايباط١ٓ، إخل.

ٌٕ َا إٔ ٜػتٓعف ايجط٠ٚ نا١ًَ; يٝؿكط ا٭دٝاٍ ايكاز١َ.   ٚعًٝ٘ ؾ٬ ولٸ ؾٝ

ٕٸ إٔ  احملسِّز ي٬غتجُاض قسِّز َٛنٛعٞ )ْػب١ إعطؾ١ ايتك١ٝٓ يٲْتاز(، إ٫ٓ قشٝضٷ أ

ّا أٚ ا٭ضانٞ ايعاَط٠ بؿطٜٸ ايػٝس ايكسض أناف ي٘ قسِّزّا ؾهطّٜا، َػتٓسّا إٍ ٚقـ

 أٚ يًُػًٌُ ٗ عكٛضِٖ نآؾ١. ،١طبٝعّٝا يًٓاؽ نآؾ

ٌٸ  تكٓٝات اٱْتاز  ٖٓا هعٌ إٛقـ إظا٤ ايؿطض إٔ يٛ اَتًو إػًُٕٛ ن

ٕٸإتكسٸ ٖٓاى قسِّزّا ؾهطّٜا ّٓع َٔ  ١َ، ٚاغتطاعٛا اغتدطاز ايٓؿ٘ نًٓ٘ ٚبٝع٘، ؾإ

ٌ ؾعًّٝا إٍ سٛل يٮدٝاٍ. ٚشلصا ق١ً ٚانش١ َؿه١ً تًٛخ اهلل إٓتك شيو; َطاعا٠ ؿلٸ

ايب١٦ٝ، عطؿّا ع٢ً قاعس٠ ايتكاحل ٚايتهاٌَ بٌ اٱْػإ ٚايطبٝع١. ؾايعامل ايّٝٛ 

ٖٓا ٜ٪ثِّط  ٜؿهٛ َٔ خطط ايعٛازّ ايكٓاع١ٝ ايؿا٥ه١ ع٢ً قسض٠ ايب١٦ٝ ع٢ً ا٫غتٝعاب، 

 ع٢ً فٌُ إؿطزات ايبٝٛيٛد١ٝ.

ٖصا ايتؿهٝو ؿٛل إْػاْٞ ٗ ايعٝـ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١، ٚهعٌ ٚبصيو ٜ٪غِّؼ  

ٗ ايعٝـ ؾٝٗا بؿطٙ غ٬َتٗا، ٚع٢ً  ٖصٙ ايب١٦ٝ َؿذلنّا إْػاّْٝا، يًذُٝع اؿلٸ

ٛٸ ٚايجابت ٚايسا٥ِ ٗ  ا٭دٝاٍ إػتُطٸ خ; اْط٬قّا َٔ سلٸاؾُٝع ٓاٜتٗا َٔ ايتً

 ْػإ.ايتهاٌَ بٌ اؾٗس اٱْػاْٞ ٚاؿان١ٓ ايب١ٝ٦ٝ يٲ

َٚٔ ايٛانض ــ تأغٝػّا ع٢ً َا تكسٸّ ــ إٔ إؿطٚع اؿهاضٟ ايصٟ ٜططس٘  

ٌّ هس قب٫ّٛ َٔ إػًِ ٚغرل  ايؿٗٝس ايكسض ٗ اؾسي١ٝ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ َؿطٚعٷ عك٬ْ

 إػًِ.

ٔ ست٢ اٯٕ ٘ َٔ ايٛانض إٔ ايؿهط ايػطبٞ ـ ضغِ تكٓٝات٘ ـ مل ٜتُٖهنُا أْٸ 

ٛٸَٔ ططح َجٌ ٖصٙ ا٭ؾ ِٸ هاض. يصيو ّهٓٓا ايكٍٛ: إْٗا ْكاٙ ق ٠ ضق١ٓٝ ٗ خه

ايتذاشب ٚايػذاٍ ايؿهطٟ بٌ سهاض٠ إؿطٚع اٱغ٬َٞ يٲْػإ ٚسهاض٠ ايػطب 

 ١ٕ يٲْػإ أٜهّا.ٛٵَٚؿطٚع٘ ايًٝدلايٞ إٛدٻ٘ َٔ خ٬ٍ ايعٳ
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١ َعٓاٖا ايؿاٌَ ٭قٛاٍ ١ يٲغ٬ّ ـ ايكطإٓ ٚايػٓٸ٤ّا يٝؼ ٗ ا٭قٍٛ ايٓكٸٝسٵبٳ

ُٸ ِٵ...﴿; يكٛي٘ تعاٍ: ـ ْكلٷ ٗ ايٓلٸ ^١ا٭٥ ِٵ زٹٜٓٳُه ُٳًِتٴ َيُه ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ يهٔ ــ  ،﴾اِي

ع٢ً أقٌ اٱباس١ ــ ٖٓاى َٓاطل َٚؿطزات َٚػاسات غٳَهتٳ عٓٗا ايٓلٸ، ٖٚٓاى 

ٌٸ إطاز َٔ ايٓلٸ ز إعطؾ١ َٚطاتب ايعًِ، عٔ ؾِٗ; بػبب تسضٸقكٛضٷ . ٚإشا ناْت ن

َٔ ٬ بٴسٻ ؾ ،ٚايٛاقع ٫ َتٓاٙٺ ،ٗا ػتُع ع٢ً إٔ ايٓكٛم َتٓا١ٖٝإساضؽ ايؿك١ٝٗ نًٓ

ٗ َٛاظا٠ ػسټز ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ، ؾتٛغٝع إٓاٙ بعس ؼكٝك٘، أٚ تٓكٝض  دعٌ ايٓلٸ

ٔٸ غرل ايهاٗ إٓاٙ ٚسسٙ، غرل نافٺ ٕجٌ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ. ٚسٝح إٕ ايكٝاؽ َٔ ا يٛ

ٝت٘، ؾإٕ ١ َٓ٘، ٚإٕ ا٫غتشػإ كتًـ ٗ سذٸيتأغٝؼ اؿهِ ع٢ً َػتٓب٘ ايعًٓ

ٝات ايؿطٜع١ با٫غتٓاز إٍ نًٓ ;ع٬ز اٱَاّ ايؿٗٝس نإ تٛغٝع ق٬س١ٝ اجملتٗس

َٚكاقسٖا، ٚؼهِٝ إكًش١ ايهطٚض١ٜ ايكطع١ٝ ايه١ًٝٓ ٗ ٤ٌَ َٓطك١ ايؿطاؽ 

اغتٓازّا إٍ إٔ »; عٓ٘ ايٓلٸ أٚ َا قكط عٓ٘ ؾِٗ ايٓلٸايتؿطٜعٞ، غٛا٤ ٗ َا غهت 

تّا أٚ تُّٓٛٝا َطسًّٝا هتاظٙ ايتاضٜذ... إِا ّ أسهاَ٘ بٛقؿٗا ع٬دّا َ٪ٓقاٱغ٬ّ ٫ ٜكسٸ

. ؾهٝـ ٜهتؿـ ايعٓكط (3)«َٗا بٛقؿٗا ايٓٛط١ٜ ايكاؿ١ ؾُٝع ايعكٛضٜكسٸ

ِّض َٔ سٝا٠ اٱْػا ٕ، َٚٓ٘ َا ٜطًل عًٝ٘ ؼذرل إباح؟ إتشطِّى، ٚوتٟٛ اؾاْب إتط

قسٻز َٛنٛعّٝا بايكسض٠ ايتك١ٝٓ، َٚع   (4)ؾُبسأ اٱسٝا٤ ــ َج٬ّ ــ ٗ ايعكٛض ايكس١ّ

ٕٸ ُٕ تعاُٚٗا ؾإ ٍِّ اٱْػإ ا ٚٻز بايكسض٠ ايتك١ٝٓ اٱخ٬ٍ بتٛاظٕ ايجط٠ٚ، إبسأ ٖصا قس ى عٳ

ٛټٚبصيو ٜعععع ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚتعاضض َع ت ض اٱغ٬ّ يًعسٍ. ٖٚٓا تدلظ َٓطك١ ك

ُٕؿطِّع يًُذتٗسٜٔ ٗ َعاؾ١ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت، عٝح ّهٔ  ايؿطاؽ اييت تطنٗا ا

 .(5)ًَ٪ٖا عػب ايٛطٚف

ٛٸ  ض ـ إٔ ايكٍٛ َٓطك١ ايؿطاؽ ٜػتًعّ ْككّا ٗ ايتؿطٜع، ٫ٚ ّهٔ ـ بٌ ٫ ٜتك

يؿطع ٖٛ ايصٟ أٚدس َٓطك١ ايؿطاؽ، أٚ إُٖا٫ّ َٔ ايؿطٜع١ يبعض ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ، ؾا

ٛٸ ; يكٛي٘ تعاٍ:  (6)ض ٚسػب ايٛطٚفٖٚٛ ايصٟ أداظ يًُذتٗسٜٔ َٮٖا عػب ْٛع ايتط

ٚٳُأٚيٹٞ اَ٭﴿ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ِٵَأطٹٝعٴٛا اهلَل  ٓٵُه َٹ  .﴾َٵٔط 

ٌټ  ٌٕ َٚٓطك١ ايؿطاؽ يٝػت َطًك١، بٌ قسٻز٠. ؾه َباح تؿطٜعّٝا هٛظ يٛيٞ  ؾع

ط إعطا٩ٙ قؿ١ ثا١ْٜٛ بإٓع َٓ٘، أٚ ا٭َط ب٘، ؾإشا َٓع٘ أقبض سطاَّا، ٚاشا أَط ب٘ ا٭َ
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 أقبض ٚادبّا.

ع ض١ٜ٩ اٱَاّ ايكسض يًكازض عٔ إعكّٛ، ٚتكػُٝ٘ َٚٔ ْٛط١ٜ ايؿطاؽ تتؿطٻ 

ٞٸ ٚايجاْٞ:بٛقؿ٘ َبًٚػّا عٔ اهلل;  ;َا نإ ْكٸّا َطًكّا ا٭ٍٚ:إٍ ْٛعٌ:   بكؿت٘ ٚي

ٖٳَٚ ،ا٭َط  .(7)ف تسبرل ٚقت٘سٳا قسض َٓ٘ 

 

: اغتجُاض ا٭ٍٚىهع إْتاز إكطًض إؿَٗٛٞ إعاقط يهػٛٙ ؾهط١ٜ ث٬ث١:  

ايؿهط ايػطبٞ يًكطٝع١ إعطؾ١ٝ بٌ ايذلاخ ايؿهطٟ ٚايٛاقع إعاقط، ٚتكسٜط 

ا إكطًض ب٬ ٚعٞ يًشان١ٓ ايب١ٝ٦ٝ اييت إكطًض ايػطبٞ يًُؿاِٖٝ، عٝح ٜػتعٌُ ٖص

ٛٸ ٖٓا ٜؿ : ساد١ ٚايجاْٞٙ ايٛعٞ إعاقط يًُؿه١ً ا٫قتكاز١ٜ ٚسًٛشلا َج٬ّ. أْتذت٘، 

ساد١ نطٚض٠ ٫ ّهٔ اٱعطاض عٓٗا.  ،ايؿهط إعاقط ٫غتشساخ إكطًض

 قاٚي١ أغ١ًُ إكطًض إتساٍٚ. ٚايجايح:

ُٻؼ إٔ ايؿ   طو١ إتٓاظي١ عٔ ايذلاخ اغتػًُت يًُكطًض ّٚهٓٓا ٖٓا إٔ ْتً

ايػطبٞ، ضغِ َا ؾٝ٘ َٔ دصٚض ثكاؾ١ٝ يب١٦ٝ كتًؿ١ عٔ قرلٚض٠ إؿاِٖٝ ٗ ب٦ٝتٓا. ٚإٕ 

ت زٕٚ اغتدساّ إكطًض، ضغِ أْ٘ تطَٝع ؾهطٟ ايؿطو١ إًتع١َ ُاَّا بايذلاخ ًٚٓ

ت٪غًِ إكطًض ٕ أَسَر وتاد٘ اـطاب إعاقط. ٚإٕ ايؿطو١ ايجايج١ ساٚيت 

 ايػطبٞ.

٢ ٚزعا إٍ انتؿاف أَا ايػٝس ايكسض، ٖٚٛ َٔ إسضغ١ ايطابع١، ؾكس تٛٓي 

إكطًض ٚمت٘ َٔ خ٬ٍ قرلٚض٠ تطاث١ٝ َٓؿتش١ ع٢ً ؾهط اٯخط، َجٌ: َبسأ إًه١ٝ 

ٚايتٛظٜع ا٭غاؽ )تٛظٜع َكازض اٱْتاز(،  ;١ٜ ا٫قتكاز١ٜ احملسٚز٠َٚبسأ اؿطٸ ;إعزٚد١

َٚؿّٗٛ اؿاد١  ;(8)تًـ ُاَّا عٔ تٛظٜع ايسخٌ ٗ ايؿهط ا٫قتكازٟ ايٛنعٖٞٚٛ ك

 .(9)ا٫قتكاز١ٜ

 

١( ٖٛ إطدع ا٭غاؽ يًؿهط ٫ خ٬ف ٗ إٔ ايٓلٸ إعكّٛ )ايهتاب ٚايػٓٸ

َّا، ٚإػاس١ إٛن١ً إٍ ٚاؿهاض٠، إِا ٚقع اـ٬ف ٗ زٚض ايعكٌ ٚدٛزّا ٚعس
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 ٔ تابعٌ يًسٚي١.ٝٵايعكٌ، َٚس٣ َؿطٚع١ٝ ايتطبٝكات ايتاضى١ٝ، نأقًَ

أَا بايٓػب١ إٍ زٚض ايعكٌ ؾإٕ ايػٝس ايؿٗٝس َٓض إعاؾ١ ايؿهط١ٜ 

س َٓٗر يٲؾهايٝات إعاقط٠ سٓكّا قسٻزّا ٫غتدساّ ايعك١ْٝ٬. ٚدا٤ ايتشسٜس بإٔ ٜتكٝٻ

َٸايعك١ْٝ٬ بؿطٙ ع  ؾُت٢ ناْت ز٫ي١ ايٓلٸ .١ ٚٚانش١سّ َعاضنت٘ ايٓلٸ َعاضن١ تا

ٔٵ ّهٓ٘ إٔ ٜتشطٸ قطع١ٝ ٫ ٜػٛؽ ٕٓتر عكًٞ إٔ ٜٓػذ ز٫ي١ّ ى ٗ قطع١ٝ يًٓلٸ، يه

، ٚإزضاى َٛنٛع ْطام ايس٫ي١ اي١ٝٓٛ، ٚي٘ إٔ ّاضؽ زٚضٙ ٗ غهٛت ايٓلٸ

ُٸ  .(10)اتاؿهِ، إٍ غرل شيو َٔ إٗ

َٸ  يتاضى١ٝ ؾكس ٚٗط ٗ نتابات ايػٝس ايؿٗٝس أْ٘ ٜعتُسٖا ا ايتطبٝكات اأ

ٕٸ اٱغ٬ّ مل  ع٢ً خًؿ١ٝ إقطاض إعكّٛ شلا َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإْ٘ اغتٓس إٍ أ

ُا زخٌ ٗ عامل ايتطبٝل، ٚأٚدس ع٬قات ع٢ً ب، إْٸػٵ١ ؾشٳ١ ؾهطٜٸٜهٔ ْٛطٜٸ

َٸ١. يصيو ؾإٕ ع١ًُٝ انتؿاف ايٓٛطٜٸإػتٜٛات نآؾ ٍٕ ١١ ايعا ٟٸ فا ١ُٚٛ ٭ سٝاتٞ  إٓ

ض ايصٟ ْسضغ٘ ع٢ً ايكعٝس ايٓٛطٟ; ٭ٕ سٳؼتاز إٍ زضاغ١ ع٢ً ايكعٝس ايتطبٝكٞ بايَك

 ١ ٚخكا٥كٗا ايع١ًُٝ.ايتطبٝل وسِّز ٬ََض ايٓٛطٜٸ

إ٫ أْ٘ ٜط٣ إٔ ايط٩ٜا ايؿا١ًَ اييت تٓتر عٔ ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ َكسٻ١َ ع٢ً  

تؿطٜعٞ ٗ ٚطف َعٌ قس ٫ ٜػتطٝع  ; ٭ٕ ايتطبٝل ْلٌّ(11)١ٝ ايتطبٝكات ايتاضى١ٝسذٸ

، ٫ٚ وٝ٘ َػعاٙ ا٫دتُاعٞ نا٬َّ، إٔ ٜعهؼ إهُٕٛ ايهدِ يصيو ايٓلٸ

ٛٸ َٚطزٸ شيو خساع  .ض ايٓٛطٟ يًٓكٛمؾٝدتًـ إشلاّ ايتطبٝل َٚعطٝات٘ َع ايتك

ُُٕأضؽ ا٫نتؿاؾ١ٝ. ّٚجٌِّ ايػٝس ايؿٗٝس شلصا ايت قس »ؿهٝو بكٛي٘: ايتطبٝل ؿٛاؽٸ ا

نُا شٖب إٍ شيو عسز  ،(12)«ضأزلايٞ ٜٛسٞ ايتطبٝل بإٔ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ اقتكازٷ

١ مل ٜدلظ ٚدٗٗا نًٓ٘ َٔ . ٚىًل ايػٝس ايؿٗٝس إٍ ايكٍٛ: إٕ ايٓٛطٜٸ(13)طَٜٔٔ إؿٚه

 .(14)خ٬ٍ ايتطبٝل

 بٛطٚؾ٘ ٚؾطٚط٘، َٚٔ د١ٗ أخط٣ زعا ايػٝس ايؿٗٝس إٍ نطٚض٠ ضب٘ ايٓلٸ 

 .(15)ض َٛنٛعٞيًسيٌٝ زٕٚ َدلِّ ٚقطٻح بإٔ ػطٜسٙ َٓٗا ُسٜسٷ

١، إناؾ١ إٍ َٔ ايػٓٸ ٜٚهطب يصيو َج٬ّ َٔ دٓؼ ايتكطٜط، ايصٟ ٖٛ دع٤ٷ 

ّٸ ، ٖٚٛ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬. ٚقس ايكٍٛ ٚايؿعٌ، أٚ َا ٜطًل عًٝ٘ بإداظ٠ ايؿطع يًعطف ايعا

 ٚنع ايػٝس ايؿٗٝس ٕجٌ ٖصٙ ؾطٚطّا ث٬ث١: 
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 ٕ ٜهٕٛ اٱقطاض ٗ عكط ايتؿطٜع.ـ أ1

ِٸ2 س َٔ عسّ قسٚض ايٓٗٞ َٔ ايؿطع، ؾ٬ ٜهؿٞ عسّ ايعًِ ايتأٓن ـ إٔ ٜت

 بكسٚضٙ.

ـ هب ا٭خص ظُٝع ايكؿات ٚايؿطٚٙ إٛنٛع١ٝ إتٛٚؾط٠ ٚاحملٝط١ بصيو 3

 .(16)اٱقطاض

ٝٸ ١ ايٛاقع ٚايٓٛط١ٜ، ٚتؿابهات ايتطبٝل َع بٗصٜٔ ايًشاٌٚ تٛٗط يٓا دسي

ب ػٵض إٍ تكٓٝـ ايتطبٝكات سٳغتس٫ٍ. َٚٔ ايػطٜب إٔ ايػٝس ايؿٗٝس مل ٜتعطٸا٫

َِّكسٹ  ؽ.بٗا ايع١َٝٓ، ٚإٕ نإ ي٘ ٗ شيو أنجط َٔ َػ

يصيو ّهٔ ايكٍٛ: إٕ َطدعٝات ايؿهط اؿهاضٟ اٱغ٬َٞ عٓس ايػٝس  

 .ٗا، ا٫دتٗاز ايكشٝض، ايتطبٝكات ايتاضى١ٝ بايؿطٚٙ اييت ٚنعايؿٗٝس ٖٞ: ايٓلٸ

أْٗا  ع٢ً إٔ ايػٝس ايؿٗٝس يٛ نإ ٗ َكاّ ايتؿكٌٝ ٭ؾاض ٗ ٖصٙ إطدعٝات، إ٫ٓ

 ات ططم ا٫نتؿاف يًُصٖب ا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ.دا٤ت َؿطز٠ ٗ ثٓاٜا خًؿٝٸ

 

ِ ايٓب١ًٝ ٝٳايكٹ»ععٍ ١ أْٗا تكاتٗا نآؾُات إعطؾ١ ايػطب١ٝ ٗ ؽكټَٔ غٹ 

ب خًطّا عٔ ايكإْٛ، ٚعٔ ا٫قتكاز، ٚتط٣ إٔ تساخًٗا ٗ ٖصٙ إعطؾ١ ٜػبِّ« ٚا٭خ٬م

بٌ سعّ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ أٚ ا٫قتكاز١ٜ ٚبٌ ايعٌُ اٱْػاْٞ ايصٟ قس ٜتذاٚظ ٖصٙ 

ٛاعس ٕ إٔ كايؿ١ ٖصٙ ايكٚٵٜٚطٳ .ايكٛاعس ٚتأثرلٖا; ٭ْٗا َباز٨ غا١َٝ َٔ قٓع ايهُرل

ب اـساع َٔ دٓؼ ؾكسم ايٛعس ٚػٓټ .ب ايكإْٛ عًٝٗا َػ٪ٚي١ٝ)ا٭خ٬ق١ٝ( ٫ ٜطتِّ

 .(17)ِ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚيٝؼ َٔ دٓؼ ايكإْٛٝٳايكٹ

ٛٻ إ٫ٓ  يت بعض ٖصٙ إؿاِٖٝ إٍ قٛاعس قا١ْْٝٛ، َجٌ: إٔ ايتطٛضات ا٭خرل٠ س

أْ٘ يٝؼ  ّ; إ1949٫ٓي١ تٗا اتؿاق١ٝ دٓٝـ إعسٻٚدٛب َعا١ًَ دطس٢ اؿطب، ايصٟ أقطٻ

ٖٓ ٖٓاى َعٝاضٷ ع، غًط١ تكسٜط١ٜ يًُؿطِّ ا مل ّٓض إ٫ٕٓا ٜػُض بسخٛي٘ َٓٗا ٗ ايكإْٛ 

أْ٘ ٗ ؾك٘ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ لس ُاظدّا  . إ٫ٓ(18)أغاغٗا ايهطٚض٠ ٚساد١ اجملتُع

 ٚانشّا بٌ أسهاّ ايعكٝس٠ ٚإهاٌَ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚنصيو َع أسهاّ ايؿطٚع

ب; ٭ٕ اـطاب ايؿطعٞ ىاطب اٱْػإ ايؿك١ٝٗ. َٚٔ ايكعب تؿهٝو ٖصا إطٖن
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نٛسس٠ ٚاسس٠، ٫ ٜؿكٌ بٌ ايعكٌ ٚنُرلٙ، ْٚٛاَٝؼ ايعسٍ ٚاشلادؼ ايؿططٟ 

 .(19)ِ ايؿه١ًٝٝٳايساؾع ي٬ستهاّ إٍ ايكٹ

ُٸ &ٚلس عٓس ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض  ّا ٗ نتاب٘ )اقتكازْا( َعّْٓٛا َبشجّا َٗ

ُٹ»بـ  ٛٸ«. ه١ٝ ٗ اٱغ٬ًِّايتؿػرل اـًكٞ يً ضات إع١ٜٛٓ اييت ٚأضاز با٭خ٬م ايتك

ٕٹ ١ٗ يًػًٛى، َٚ٪ثِّط٠ ه١ٝ، ٚزٚضٖا ٚأٖساؾٗا، يتكبض ق٣ٛ َٛدًِِّضزلٗا اٱغ٬ّ عٔ ا

. ٚيًُصٖب ا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ قؿتإ، ُٖا: ايٛاقع١ٝ; (20)ؾات ا٭ؾطازٗ تكطٸ

َٴ. ٜٚط٣ ايػٝس ا(21)ٚا٭خ٬ق١ٝ ٌّ َٔ ؾًػؿ١ تٳػٵيؿٗٝس إٔ تؿك٬ٝت ايتؿػرل اـًكٞ 

ؾاـ٬ؾ١ تهؿٞ طابع ايٛناي١، ٚػعٌ إايو أَّٝٓا ع٢ً ايجط٠ٚ، ٚٚن٬ّٝ  .ا٫غتد٬ف

ٚيصيو ٜهٕٛ ٖصا ايتكٛض ق٠ٛ َٛد١ِّٗ يًػًٛى، ٚقٝسّا ّٓع َٔ ػاٚظ اؿسٚز  .عٔ اهلل

ِٸ َٔ نْٛ٘ ٚد١ٗ ْٕٛط صٖب١ٝ، ٖٚصا يٝؼ تؿػرلّا َ إطغ١َٛ. ٖٚصا ايتؿػرل أع

ِّٝٳاقتكازّٜا، إِا ٖٛ تؿػرلٷ قٹ ٌّ، وسٸ ا٫ْعهاغات ايٓؿػ١ٝ، ٜٚط ض َؿاعط ايتهأَ ُ

ط٠، ٚايدلٸ ايصٟ يٝؼ ي٘ تؿػرل بٌ ايٓاؽ. ٜٚكـ ٖصا ايتؿػرل ٚضا٤ ا٭عُاٍ اـِّ

ٚٳ  ّا.ّا ٚضٚسٝٸنٞ(، ٜٚتهٝٻـ اٱْػإ إػًِ َعٗا ْؿػٝٸاقتكازٟ )َعا

ُٹِ ا٭ٝٳعاٌَ ايكٹنُا إٔ  ه١ٝ إٍ ًِخ٬ق١ٝ ٜٛغِّع َٔ َؿّٗٛ ايٓٛط٠ ايػا٥ب١ يً

 ايعَٔ اٯخط )ظَٔ اٯخط٠(.

ِ ا٭خ٬ق١ٝ ا٫سذلاظ١ٜ زخًت ٗ ؾطٚٙ ٝٳؾإشا تكٖؿشٓا أبٛاب ايؿك٘ غٓذس إٔ ايكٹ

نٌ ٗ عكٛز ٛٳ١، بٌ ٗ ؾطٚٙ ا٫ْعكاز، َجٌ: ايٛؾا٤ بايعكٛز، َٚع١ًَٝٛ ايعٹايكشٸ

ٚٳ  ، ٚغرل شيو َٔ ايؿٛاٖس ايهجرل٠.ن١إعا

 ٚبٗصا ٜهٕٛ ايػٝس ايؿٗٝس قس اغتًِٗ ٖصٙ ا٭غؼ َٔ أقٍٛ ايٓلٸ 

ٚٚؿٗا ٗ فاٍ انتؿاف أضنإ ايٓٛط١ٜ  اٱغ٬َٞ ٚتطانُات تؿػرلات٘، يٝٛ

ٝٸإعطؾٝٸ  ١ يٓؿ٤ٛ اؿهاضات ٚغكٛطٗا.١، ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚٗ تؿػرلٙ يًػٓٔ ايهْٛ

 

ٌٸ   ٛٸ ايبٓا٤ ايتشيت يه ١ ضات اٱغ١َٝ٬ ٖٛ ايكطإٓ ايهطِٜ، ثِ ايػٓٸايتك

ٌٸ َا عٵ٫ّ ٚؾٹٛٵَعٓاٖا ايؿاٌَ يسخٍٛ ضٚاٜات إعكٌَٛ ؾٝٗا، َق ،١ايٓبٜٛٸ ٬ّ ٚتكطٜطّا. ٚن

ٛٸَطتٻ ،عسا ٖصٙ ا٭قٍٛ ٖٞ ب٢ٓ ؾٛق١ٝ ٠ انتؿاف إٛقـ اؾع٥ٞ أٚ ب١ عػب ق
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ٍٕٞ يًٓٛط١ٜ ايعإٛقـ ايهًٓ َٸ١ جملا  َٔ اجملا٫ت. ا

ؾٌٗ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ ٜٓتعع َٔ ضسِ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ، ؾٝهٕٛ ا٫قتكاز 

 أّ إٔ أسهاّ ايكإْٛ ٚقٛاعسٙ ؼسِّز طبٝع١ ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ؟، ْاؾ٦ّا عٔ ايكإْٛ

ًْشٜ إٔ ايػٝس ايؿٗٝس اختاض ايتؿطٜل بٌ عًِ ا٫قتكاز ٚإصٖب ا٫قتكازٟ.  

َٸ ;عًِ ا٫قتكاز فُٛع١ قٛاٌْ ايؿاع١ًٝ ا٫قتكاز١ٜؾٗٛ ٜط٣ إٔ  ا إصٖب ؾٗٛ ا٭طط أ

ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ إٛدٸ١ٗ يًؿعايٝات ا٭ضبع١: اٱْتاز، ٚايتبازٍ، ٚايتٛظٜع، ٚا٫غت٬ٗى، ؾُٝا 

َٸٜتعًٖ ا ٕاشا َٚاشا ْٓتر؟ ؾٗصٙ ل ايعًِ ا٫قتكازٟ بتشػٌ اٱْتاز ٚتطٜٛط ٚغا٥ً٘. أ

تكازٟ. ٚقٛاعس عًِ ا٫قتكاز ٫ تتؿاٚت ؾٝ٘ ا٭َِ َُٗا اختًؿت، َؿاقٌ إصٖب ا٫ق

 ١ َع١ٓٝ.بُٝٓا إصٖب ٖٛ ا٫ستهاّ إٍ َباز٨ َٚؿاِٖٝ ؾهطٜٸ

ايػٝس ايؿٗٝس إٔ ٜهٕٛ )ايعًِ ا٫قتكازٟ( َٓؿك٬ّ ُاّ ا٫ْؿكاٍ ٜطؾض ٚ

صٖب ٜٚط٣ إٔ ايعًِ ٚإ .بايؼ عٔ إصٖب ا٫قتكازٟ، ٜٚط٣ إٔ شيو ٜٓطٟٛ ع٢ً خطٕط

كتًؿإ ٗ ططٜك١ ايبشح، ٚٗ ا٭ٖساف، ٚيٝؼ ا٫خت٬ف ٗ إٛنٛع ٚاجملاٍ. 

ٜٚهطب يصيو َج٬ّ، ٖٚٛ إٔ ايتدطٝ٘ إطنعٟ فُٛع١ سكا٥ل ع١ًُٝ ٚإسكا١ٝ٥ 

ّهٔ إٔ تٓسَر َعٗا َباز٨ إصٖب ا٫قتكازٟ، بٌ ٜعتدل ايتدطٝ٘ ا٫قتكازٟ 

 .(22)ؾهط٠ َصٖب١ٝ

ٛٸ ع تػا٤ٍ: ٌٖ إصٖب ا٫قتكازٟ ٗ اٱغ٬ّ َٓتعٳْات قٛاعس إصٖب ٜٚعٔ َه

٘ ٫ تطابل بٌ ايؿهط ا٫قتكازٟ ٚايكٛاعس َٔ قٛاعس ايكإْٛ؟ ؾٝؿرل أ٫ّٚ إٍ أْٸ

 ١ايكا١ْْٝٛ ٗ أٚضٚبا ايػطب١ٝ; ٫خت٬ف زٚشلا ٗ تؿطٜعاتٗا ايكا١ْْٝٛ، ٚاتؿاقٗا ٗ ايط٩ٜ

 ايطأزلاي١ٝ ي٬قتكاز.

ّ باسح فُٛع١ ٔ اـطأ اؾػِٝ إٔ ٜكسِّيصيو ٜط٣ ايػٝس ايؿٗٝس أْ٘ َ

اب. ٜٚعذلف ايػٝس أسهاّ ؾك١ٝٗ بٛقؿٗا َصٖبّا اقتكازّٜا، نُا ٜكٓع بعض ايهتٸ

ٟٸ ناٌَ، ٜٚسضى ايطٚاب٘  ٔ َٔ بٓا٤ٺٜٵايؿٗٝس بٛدٛز ايك١ً بُٝٓٗا، بٛقؿُٗا دع٤ٳ ْٛط

ات٘ ٚقٛاعسٙ ؾإصٖب ا٫قتكازٟ بٓٛطٜٸ»٘ ٜكٍٛ: أْٸ أسسُٖا إٍ اٯخط، إ٫ٓ اييت تؿسٸ

ّٸعا٬َّ ٗ ؼسٜس اتٸ ٌ قاعس٠ يبٓا٤ ؾٛقٞ َٔ ايكإْٛ، ٜٚعسٸٜؿٚه . ٚنٕٛ ذاٖ٘ ايعا

ّا يكاعس٠ ٜطتهع عًٝٗا، إصٖب قاعس٠ ْٛط١ٜ يًكإْٛ ٫ ٜٓؿٞ اعتباض إصٖب بٓا٤ٶ عًٜٛٸ

ِٸ  طٛابل َتعسِّز٠ ٜطتهع بعهٗا ؾٛم بعض. عٝح ٜه
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ٛ ايطابل ايعًٟٛ إطتهع ع٢ً إصٖب. ؾإصٖب ٚايكإْٛ طابكإ، ٚايكإْٛ ٖ 

ؾؿٞ أٚضٚبا ايطأزلاي١ٝ ٚيس َصٖب غًطإ اٱضاز٠ ٗ ْٛط١ٜ ا٫يتعاّ َٔ إبسأ إصٖيب 

ٖٓا أداظ ٚنصيو اؿاٍ ٗ سط١ٜ ايتًُٗ«. ور ٚإػتًٗٹ١ٜ إٓتٹسطٸ»ايطأزلايٞ  و، 

 ١ إعاٌَ.يًػطبٌٝ سلٸ ًَهٝٸ

ٔٵ مل ٜٴتٳضٵ ي٘ ا٫ٓطٚٗ ْٗا١ٜ ايبشح وسِّز ايػٝس اي  َٳ ٬ع إباؾط ع٢ً ؿٗٝس إٔ 

إصٖب ا٫قتكازٟ ّهٓ٘ إٔ ٜطدع إٍ قاْْٛ٘ إسْٞ، ٫ بٛقؿ٘ إصٖب ا٫قتكازٟ، 

ٟٸ  يًُصٖب. بٌ بٛقؿ٘ ايبٓا٤ ايعًٛ

ط ايعا١َ يًُصٖب ا٫قتكازٟ ع٢ً ُطَٚٓٗر ايػٝس ايكسض ٗ انتؿاف اُ٭ 

 طٛات ايتاي١ٝ:ز ٚؾل اـأغاؽ ا٭ب١ٝٓ ايؿٛق١ٝ ٜتسضٻ

َٸ ١ يًُصٖب ا٫قتكازٟ، ٚدعًٗا أغاغّا يبشٛخ ثا١ْٜٛ ٚأب١ٝٓ أـ ٚنع ايٓٛط١ٜ ايعا

 ز ايطبٝعٞ، أٟ َٔ ا٭غاؽ إٍ ايتؿطٜعات.ع١ًٜٛ، ٚشيو ٖٛ ايتسضټ

ٕٸٚا٬ٕسٳ  ايػٝس ايؿٗٝس قس انتؿـ ايٓٛط١ٜ ا٫قتكاز١ٜ، نُا ٖٛ  ٜ أ

ط٠ ٖٓا ٖٚٓاى، َػتدسَّا ١ٝٗ إتٓاثٹٚانض ٗ نتاب٘ )اقتكازْا(، َٔ إباسح ايؿك

 ٖاضغت٘ ٗ ا٫غتكطا٤.

١ِّْٛ يهٓٸ  ٘ بعس ا٫نتؿاف دعٌ ا٭غؼ ايؿًػؿ١ٝ ٚايكٛاعس ايهدل٣ إه

 يًٓٛط١ٜ أغاغّا يًكٛاٌْ.

ٔٵ بعسٙ ٚٗ ٚٓٸ  َٳ ٞ إٔ شيو ا٫نتؿاف قس أيك٢ إػ٪ٚي١ٝ إعطؾ١ٝ ع٢ً 

، باٱؾاز٠ (23) متٗا ٗ نتاب٘ )اقتكازْا( يتٛٚٝـ ايكٛاٌْ ٚؾل ايط٩ٜا ا٫قتكاز١ٜ اييت

ا٫قتكاز١ٜ(. ٚٗ شيو ٜكٍٛ  ١َٔ ايبٓا٤ ايؿٛقٞ )ايؿك٘(، ٚق٫ّٛ إٍ ايبٓا٤ ايتشيت )ايط٩ٜ

ٚبٗصا ٜتعٌ ع٢ً ع١ًُٝ ا٫نتؿاف إٔ تػًو ططٜكّا َعانػّا : »&ايػٝس ايؿٗٝس

ػٝكٗا إٍ ايٛؿط يًططٜل ايصٟ غًهت٘ ع١ًُٝ ايتهٜٛٔ...، ؾتٓطًل َٔ ْع اٯثاض ٚتٓ

٫ّ َٔ ا٫ْط٬م َٔ ٚنع إصٖب إٍ تؿطٜع سٳقسٻز٠ يًُصٖب ا٫قتكازٟ، بٳ بكٛض٠ٺ

 .(24)«اٯثاض

ٚٸ   از يًُصٖبٌ ٚبٗصا ُأددل ايػٝس ايؿٗٝس ع٢ً تعكٝـ اٱبساع، ٚكايؿ١ ايط

٢ زاضغٞ ٖصٜٔ إصٖبٌ. َٚا ٜٓطبل ع٢ً ايكإْٛ ايطأزلايٞ ٚا٫ؾذلانٞ، بٌ ٚستٸ

ؾُٔ َٛاٖط ايعًِ »ٜٓطبل ع٢ً ايٓٛاّ إايٞ; ٭ٕ ا٭خرل أٜهّا َٔ ا٭ب١ٝٓ ايع١ًٜٛ،  إسْٞ
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 .(25)«إٔ إٜطازات ايسٚي١ قس اختًؿت ٚٚٝؿتٗا تبعّا يٓٛع ا٭ؾهاض ا٫قتكاز١ٜ إصٖب١ٝ

ٗا ٗ سهاّ ايؿك١ٝٗ ٫ تسخٌ نًٗ٘ ٜكطِّض ايػٝس ايؿٗٝس إٔ ا٭٭دٌ شيو نًٚ 

 .(26)ٜل ي٬نتؿافقُِٝ إصٖب، إِا ٖٞ طط

 

ّٝا ايتؿػرل ز ايػٝس ايؿٗٝس ايػبب ٗ إؿه١ً ا٫قتكاز١ٜ، َتدٓطـ وس1ِّ

ٞ ايعٛاٌَ ايتكًٝسٟ عٓس ايباسجٌ اٱغ٬ٌَٝ إٍ عٛاٌَ اقتكاز١ٜ ؾع١ًٝ، ٖٚٞ: تسْٸ

ب ايع١ً ٗ عا٬َٕ ــ ُٖٚا َطٖنع٠ ع٢ً اغتجُاض ايجط٠ٚ; ٚغ٤ٛ ايتٛظٜع. ٖٚصإ اياحملٚؿ

١ إؿه١ً ا٫قتكاز١ٜ ــ ْاػإ عٔ اَتجاٍ اؿهِ ايؿطعٞ ٗ فا٫ت اٱْتاز ٚإًهٝٸ

 ٘ ا٫غت٬ٗى.ُٳٚايتبازٍ ٚايتٛظٜع ْٚٳ

َطٚنعّا ع٢ً أ١ُٖٝ إزضاى ايتٛاؾل ٚايتهاٌَ بٌ ايكٛاٌْ ايؿطع١ٝ ٚايكٛاٌْ  

ٕٸ  (27)ايته١ٜٝٓٛ  إَهاّْا، ٚيٝػت ناؾ١ّٝ ؾع٬ّ، إ٫ٓ إٛاضز ناؾ١ْٝ ٜط٣ ايػٝس ايؿٗٝس أ

ٌِّ ٱْتاز ايػِّ ُٴَه ع، إ٪زٸ١ٜ إٍ ايهؿا١ٜ ا٫قتكاز١ٜ. ٜٚكطټ ايػٝس ًَبتهاؾط ايعٌُ ن

ٛٸ ٛٸايؿٗٝس إٔ تط ض اٱْتاز، ٚبٓؿؼ ض اؿادات; بػبب تعاِٚ إسْٝات، َسعا٠ْ إٍ تط

ّا ـ إٍ إٔ ظٜاز٠ اٱْتاز ٚايػ٢ٓ ٚايطؾا١ٖٝ ا٭ز٢ْ. ٖٚٛ ٖٓا ٜؿرل ـ َٓؿطز ايكسض ٗ اؿسٸ

ل إَهإ إٍ ايتؿػټذ ا٫دتُاعٞ، ٚؼٓك غرل إتٓاغب١ َع سذِ اؿادات ْٚٛعٗا َسعا٠ْ

 ١ ايٓػب١ٝ يًُٛاضز )ايػًع( ساؾعٷؾايؿشٸ .اػاٙ ايك٣ٛ اٱْتاد١ٝ َٚعطٝاتٗا مٛ ايعسٚإ

ُٸّا.  يتعِٛٝ ايعٌُ ْٛعّا ٚن

ٕٹ2 عزٚد١: انتؿـ ايػٝس ايكسض إٔ إصٖب ا٫قتكازٟ ١ إٝٸًِهـ ْٛط١ٜ ا

ُٹاٱغ٬َٞ ٜكطِّ  ١ ٗ ٚقتٺ ٚاسس.هٝٸًِض ا٭ؾهاٍ إدتًؿ١ يً

ٕٹ  َٸًِؾٗٛ ٜ٪َٔ با َٹه١ٝ اـاق١، ٚايعا ِّ ٚاسس ١ ايسٚي١. ٚىكِّهٝٸ١ًِ، ٚ ل يه

ُٹ ا ١ قطاعّا خاقٸّا تعٌُ ؾٝ٘، ٫ٚ ٜعتدل ؾ٦ّٝا َٓٗهٝٸًَِٔ ٖصٙ ا٭ؾهاٍ ايج٬ث١ يً

 .(28)ؾصٚشّا، أٚ اغتجٓا٤ٶ، أٚ ع٬دّا َ٪ٖقتّا اقتهت٘ ايٛطٚف

ا٫غتٓتادات اييت ٚضزت عٓس إٛزٚزٟ )ضأزلاي١ٝ ايؿهط  ٚبصيو تكضٸ

ٛٸ ع ٫ ٜعين إٔ اٱغ٬َٞ(، ٚعٓس ايػباعٞ )اؾذلان١ٝ ايؿهط اٱغ٬َٞ(. ٖٚصا ايتٓ

ُِٝ إغ٬َٞ إهتؿؿٌ ي٬قتكاز اٱغ٬َٞ َعدٛا بٌ إصٖبٌ، إِا شيو تك
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ِ ٝٳَٔ ايكٹ أقٌٝ، قا٥ِ ع٢ً أغؼ ٚقٛاعس ؾهط١ٜ َع١ٓٝ، َٚٛنٛع نُٔ إطاض خامٸ

ٍٸ ع٢ً قش١ إٛقـ اٱغ٬َٞ َٔ ٚاقع ايتذطبتٌ ٭ُْٗا  ;ٚإؿاِٖٝ. ثِ ٜكٍٛ: ٚيٝؼ أز

ٕٹ ١، ايصٟ ٜتعاضض َع ايكاعس٠ ايعا١َ هٝٸًِانططتا إٍ ا٫عذلاف بايؿهٌ اٯخط َٔ ا

ُٹٚقس بطٖٔ  .ؾُٝٗا  ١.هٝٸًِايٛاقع ع٢ً خطأ ايؿهط٠ ايكا١ً٥ بايؿهٌ ايٛاسس يً

3ٚٛ ِ ايٛد٘ اـاضدٞ يًُذتُع، إِا ٜٓؿص إٍ أعُاق٘ ايطٚس١ٝ ـ اٱغ٬ّ ٫ ٜٓ

٘ اقتكازٟ ٚادتُاعٞ، ل بٌ احملت٣ٛ ايساخًٞ َٚا ٜطزل٘ َٔ كٖطٚايؿهط١ٜ; يٝٛٚؾ

 ٞ.ّٚعز ايتدطٝ٘ ٚاٱْتاز بايعاٌَ ايٓؿػٞ ٚايساؾع ايصات

ٕٸـ يصيو ٜكط4ِّ ٕٵ ض ايػٝس ايكسض أ ّأ، ٜٴسضٳؽ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ فعٸ َٔ اـطأ أ

َٸ ١ يٲغ٬ّ، ٫ٚ ٜٴسضٳؽ َٓؿك٬ّ عٔ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ إِا ٜٴسضٳؽ نُٔ ا١َٕٛٛٓ ايعا

ُا هب إٔ ٜٴسضٳؽ نُٔ تطانٝب: ايعكٝس٠، ٚإؿاِٖٝ، ٚايػٝاغٞ ٚايطٚسٞ، إْٸ

 ٚايعٛاطـ.

 

 كس ٚٗط َٔ خ٬ٍ ايبشح فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر:ي

ّٸـ ٚٗط َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ؾهط ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض أْٸ1 بعسّ  ٘ ع٢ً إزضاى تا

 ٚدٛز َٓٗر عًُٞ َٚٛنٛعٞ ٗ زضاغات ايتشسٜح يًؿهط اٱغ٬َٞ.

 ؾعاؾٗا بإهاز ْٛطٜٸ١ َٓٗر يسضاغات٘. 

ٛٸ٠ إعطؾ١ٝ 2ٚ ايكطٝع١ بٌ اؿانط ـ نإ ايػٝس ايؿٗٝس ع٢ً إزضاى ناٌَ يًٗ

َټٌ ٗ  ٛٸ٠ ايهجرل َٔ ايتأ ٚعكط اٱبساع ايؿهطٟ يًُػًٌُ. ٚقس استاز َٓ٘ ضزّ ٖصٙ اشل

ُٻل ٚاؿانط ٗ ز٫٫ت ايٓلٸ  .ايبشح إع

نٝاع ايكسض٠ ا٫غتؿطاؾ١ٝ يًُعطؾ١ اٱغ١َٝ٬ بعس  &ـ َٚٔ شيو إزضان3٘

 ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ.

َٛنٛع  تٵٓٗر ايؿطا٥ض ا٭ضبع١ اييت تعاَطـ أزضى ايػٝس ايؿٗٝس عسّ ْهر 4َ

 )إؿطٚع ايٓٗهٟٛ إعاقط(، ؾتدٓطاٖا ْٝعّا.

ٚٸ5 ٝٸـ ؾدٻل ايػٝس ايؿٗٝس ٗ إْتاد٘ ايؿهطٟ أ ١ ات دسيٝٸ٫ّ: ٚدٛز إؾهاي

 غبع١، ؾتٓاٚشلا بايتشًٌٝ ٚايتؿهٝو، ٚإعاز٠ تطتٝب ايب١ٝٓ إعطؾ١ٝ.
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َٸ6 ١، اْؿطازات ١، ٚا٫قتكاز غاقٸـ ناْت يس٣ ايػٝس ايؿٗٝس ٗ زضاغات٘ بعا

 اعتدلت س٫ًّٛ ٕا نإ عكٝٸّا ع٢ً ايباسجٌ قبً٘.

ٛټٍ ٗ ططٜك١ ايتؿهرل، بصيو ٜتؿٖه ٌ ايػٝس قُس باقط ايكسض ْكط١ ؼ

 ض ٚايتذسٜس.ٚأغًٛب إعطؾ١، ٚايتأغٝؼ يًُٓٗر ٚإؿطٚع ايٓٗهٟٛ َٔ خ٬ٍ ايتذصټ
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 اإلصالوي اجلىعة شخصية اجملتىع
 

 

ٟٸ ْاع١ بؿط١ٜ بٛاقع ع٬قتٗا َع احملٝ٘ ا٫دتُاعٞ ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘تتأثٸ  ;ط ثكاؾ١ أ

ؾإشا ناْت ع٬قتٗا َع قٝطٗا غٜٛٻ١، قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايٓسٜٻ١ ٚا٫سذلاّ إتبازٍ، ؾإْٗا 

جط ٚاقع١ٝ ٚاعتسا٫ّ; ْتٝذ١ ؾعٛض غتعدل عٔ شاتٗا ظ٤٬ ٚٚنٛح، ٚغتهٕٛ ثكاؾتٗا أن

 اؾُاع١ با٭َٔ ٚا٫سذلاّ.

أَا إشا ناْت اؾُاع١ تؿعط باـطط ع٢ً ٚدٛزٖا أٚ ٖٜٛتٗا َٚكاؿٗا َٔ ايك٣ٛ 

احملٝط١ بٗا، ٚتعاْٞ َٔ ساي١ تُٗٝـ، أٚ ٜٴُاضؽ نسٖا ُٝٝع، ؾإٕ شيو قس ٜسؾعٗا إٍ 

، ْتٝذ١ ايؿعٛض بايػي َٓش٢ غًيبٸ ا٫ْهُاف ٚا٫ْطٛا٤ ع٢ً ايصات، ٚهعٌ ثكاؾتٗا شات

 ٚا٫نطٗاز.

ٖٚصا ٖٛ َا تعاْٝ٘ أغًب اؾُاعات ايؿٝع١ٝ َٓص ظَٔ طٌٜٛ، سٝح ٚادٗت ٚطٚف 

 ثكاؾتٗا ببعض ايٓت٤ٛات ٚا٭ٚضاّ.  تٵُٝٝع ٚدؿا٤، زؾعتٗا إٍ ا٫ْهؿا٤ ٚا٫ْػ٬م، ٚأقابٳ

ع ساي١ ا٫ْؿتاح يس٣ س إٔ ؼػټٔ أٚناع ايؿٝع١ أخرلّا ٗ عسز َٔ بًساِْٗ ؾذٻٝٵبٳ

نبِٗ ايٛاع١ٝ، ٚخًل ا٭دٛا٤ إٓاغب١ يًتبؿرل بجكاؾ١ دسٜس٠، تسعٛ إٍ ايتٛاظٕ ٚا٫عتساٍ، 

 ّا يتٛدٗات ا٫ْػ٬م، ٚغٝطط٠ َؿاعط اي١َ٬ٛ ٚايػي.ٚتهع سسٸ

ٌٸ ايػاسات ايؿٝع١ٝ ؾٛضّا يسعٛات ايتطٜٛط ٚاٱق٬ح;  َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٫ تػتذٝب ن

ض ٗ عُل اجملتُع; ٚيٛدٛز َطانع ق٣ٛ تػتؿٝس َٔ ايٛاقع ايػا٥س; ٜ َتذصِّيٛدٛز ضأٟ قاؾ

 ٕٛ بػطع١ عُا ٚضثٛٙ َٔ أغ٬ؾِٗ، ٚأيؿٛٙ ظَّٓا ط٬ّٜٛ.ـ ٫ ٜتدًٓ ٚ٭ٕ ايٓاؽ ـ عاز٠ّ
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ٔٸ إطا١ٖٓ قا١ُ٥ ع٢ً اضتؿاع َػت٣ٛ ايٛعٞ عٓس ْٗٛض ايٓاؽ، ٚع٢ً إعٜس َٔ  يه

ط١ٝٓ، إتذاٚظ٠ يػٝاغات ايتُٝٝع ٚاٱقكا٤، ؾإٕ شيو ايتكسّ ٗ ا٭ٚناع ا٫دتُاع١ٝ ايٛ

 نؿٌٝ بتؿذٝع تٛدٗات ا٫ْؿتاح ٚا٫عتساٍ ٕدتًـ ؾطا٥ض اجملتُع.

طت يس٣ َعِٛ اجملتُعات ايؿٝع١ٝ بٛاقع َٚٔ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ا٫دتُاع١ٝ اييت تأثٸ

ٝع١ ٗ ّ َٓٗا ايؿايع٬ق١ غرل اٱهاب١ٝ َع قٝطِٗ قه١ٝ )ق٠٬ اؾُع١(، سٝح سٴٔط

 ايهجرل َٔ أظَٓتِٗ ٚأٚطاِْٗ.

ٜٚبسٚ يٞ إٔ ايػبب ايط٥ٝؼ يصيو ٖٛ ؾعٛضِٖ با٫غتهعاف ٚايتُٗٝـ، بُٝٓا 

ٛٸ  ٠ اؾُاع١، َٚٓدل ٱع٬ٕ خطابٗا ايسٜين ا٫دتُاعٞ.ق٠٬ اؾُع١ َٛٗط يك

يصا ْط٣ اٯٕ إسٝا٤ ق٠٬ اؾُع١ ٗ ا٭ٚغاٙ ايؿٝع١ٝ اييت ػاٚظت تًو إؿاعط 

 ٚٚنٛح. ضت ايتعبرل عٔ شاتٗا ظ٤٬ٺقطٻايػًب١ٝ، ٚ

ٚؾعرل٠ إغ١َٝ٬، ٖٞ  إٕ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١، إناؾ١ّ إٍ قُٝتٗا ايصات١ٝ نؿطٜه١ٺ

 ض إهابٞ زاخٌ اجملتُع، ٚٗ ع٬قت٘ َشٝط٘.ط إٍ تطٛٸَ٪ؾِّ

أَا ايكٍٛ بإٔ ععٚف ايؿٝع١ عٔ ق٠٬ اؾُع١ ٜٓطًل َٔ َٛقـ ؾكٗٞ ٫ ٜط٣ 

٘ قٍٛ غرل زقٝل; ٭ٕ ايكا٥ًٌ بٗصا ايطأٟ َٔ ؾكٗا٤ ٱَاّ إعكّٛ ؾإْٸَؿطٚعٝتٗا ٗ غٝاب ا

ٌٸقًٌٝ، بُٝٓا ٜط٣ أنجطٜٸ ايؿٝع١ عسزٷ ظَإ َٚهإ; ع٢ً  ١ ؾكٗا٥ِٗ َؿطٚعٝتٗا ٗ ن

ِٕ ١ٓ زٕٚ ق٠٬ َِٓٗ، َع٢ٓ إٔ ق٠٬ اؾُع١ ٖٞ إتعِّ أغاؽ ايٛدٛب ايتعٝٝين عٓس قػ

ٛدٛب ايتدٝرلٟ عٓس قػِ آخط، َع٢ٓ إٔ ايٛادب أزا٤ ايٛٗط ّٜٛ اؾُع١; أٚ ع٢ً أغاؽ اي

 ـ.إسس٣ ايك٬تٌ، إَا اؾُع١ أٚ ايٛٗط، سػب اختٝاض إهًٖ

١ٓ ع٢ً ٜٚهٝـ بعض ايؿكٗا٤ أْ٘ إشا أقُٝت ق٠٬ اؾُع١ ؾع٬ّ أقبشت ٖٞ إتعِّ

 إهًٖؿٌ ٗ شيو ايبًس، ٚٚدب عًِٝٗ اؿهٛض شلا.

١ بٌ ق٠٬ اؾُع١ ٚق٠٬ ايٛٗط ٜط٣ َعُِٛٗ أؾهًٝٸ ٕ ايتدٝرلٚٵٚايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜطٳ

 ق٠٬ اؾُع١ ٚضدشاْٗا ع٢ً ق٠٬ ايٛٗط.

آخط، ٚيٝؼ إاْع ايؿكٗٞ  إٕ شيو ٜعين إٔ ايععٚف عٔ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ ي٘ َٓؿْأ

 ايؿطعٞ.

ٓا ًُْض ٗ اؾذلاٙ عسز َٔ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ يٛدٛب أٚ قش١ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ ٚيعًٓ

 ايعازٍ َا ٜؿرل إٍ أخص ايٛاقع ايػٝاغٞ يًُذتُع بعٌ ا٫عتباض.ٚدٛز ايػًطإ 
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طاز بايػًطإ ايعازٍ: ايؿدل أٚ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜٚٴ»قاٍ ايؿٗٝس ايكسض: 

 .(1)«ٍ بٌ ايطع١ٝسٵّاضغٕٛ ايػًط١ ؾع٬ّ بكٛض٠ َؿطٚع١، ٜٚكُٕٝٛ ايعٳ

ض ٗ نُا إٔ تكطٜض بعض ايؿكٗا٤، نايؿٝذ ايطٛغٞ، باؾذلاٙ ا٭َٔ َٔ ايهط

 ٗا ؾاٖسٷ ٚانضٷ ع٢ً َا شٖبٓا إيٝ٘.ٝٵإقا١َ ق٠٬ اؾُع١ غطبتٳ

٫ بأؽ إٔ هتُع إ٪َٕٓٛ »ـ:  قاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ ـ ٗ َا ْكً٘ عٓ٘ قاسب اؾٛاٖط

ٕٵؾٝكًٓ ،عٝح ٫ نطض عًِٝٗ ،ٗ ظَإ ايػٝب١ ٓٛا َٔ اـطب١ مل ٜتُٖه ٕٛ غطبتٌ، ؾإ

 .(2)«ٛا ْاع١ ٚٗطّا أضبع ضنعاتقًٓ

ٗا، ٚق٠٬ إٔ هُعٛا بايٓاؽ ايكًٛات نًٓ ٚهٛظ يؿكٗا٤ اؿلٸ»قاٍ ٗ َٛضز آخط: ٚ

َا مل ىاؾٛا ٗ  ،ٕٛ بِٗ ق٠٬ ايهػٛفٔ، ٚىطبٕٛ اـطبتٌ، ٜٚكًٜٓٵاؾُع١ ٚايعٝسٳ

ٕٵ ٟٸعٵ شلِ ايتعطټخاؾٛا ٗ شيو ايهطض مل ُه شيو نطضّا، ؾإ  .(3)«ساٍ ض يصيو ع٢ً أ

ٕػاي١ تطتب٘ بؿعٛض اؾُاع١ با٭َٔ، إذلتِّب ع٢ً ؾايه٬ّ قطٜض ٖٓا ٗ إٔ ا

 ايع٬ق١ ايػٛٸ١ٜ نُٔ احملٝ٘ ايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ.

كين اهلل تعاٍ يًُبازض٠ إٍ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ ٗ َس١ٜٓ ايكطٝـ َٓص ّٜٛ ٚسٝح ٖٚؾ

 يٓؿط اؿاد١ َاغٸ١ّ ٞ ٚدستٴّ(، ؾإْٸ2007َاضؽ  23ٖـ، إٛاؾل1428ضبٝع ا٭ٍٚ  4اؾُع١ )

ثكاؾ١ ق٠٬ اؾُع١، ٚيتبٌٝ أسهاَٗا ٚآزابٗا، ٚيتشؿٝع ايٓاؽ يًُؿاضن١ ؾٝٗا، 

 ٚا٫غتؿاز٠ َٔ عطا٥ٗا.

ٚسٌ ضادعت أبٛاب ق٠٬ اؾُع١ ٗ َكازض اؿسٜح ٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٖايين شيو 

ِٸ اشلا٥ٌ، َٔ ايٓكٛم ٚايتعايِٝ اييت تطتب٘ بك٠٬ اؾُع١  ايعسز ايهدِ، ٚايه

 ٚأسهاَٗا ٚآزابٗا.

ٖـ(، 1104)ايعاًَٞ طٸ، يًشٴ«ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»إٕ إسس٣ إٛغٛعات اؿسٜج١ٝ، ٖٚٞ 

 ( سسٜجّا ٚضٚا356.١ٜ( بابّا، اؾتًُت ع٢ً )60بًػت ؾٝٗا أبٛاب ق٠٬ اؾُع١ )

ٛٳ« داَع أسازٜح ايؿٝع١»أَا َٛغٛع١  أبٛاب ق٠٬ اؾُع١ ؾٝٗا ع٢ً  تٵؾكس است

 ( سسٜجّا ٚضٚا١ٜ.614)

َټ ٌٸٌ َٗٚٔ خ٬ٍ ايتأ ٕ إٚتأنٝس:  ثك١ٺ  تًو ايٓكٛم ايٛاضز٠ ّهٓين ايكٍٛ به

 ز َعامل ؾدك١ٝ اجملتُع اٱغ٬َٞ.اؾُع١ تطغِ ٚؼسِّ

ؾٛا َؿّٗٛ ايؿدك١ٝ ع٢ً إػت٣ٛ ايؿطزٟ بأْ٘ إٕ بعض عًُا٤ ا٫دتُاع قس عطٻ
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)تِٓٛٝ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ َٔ عازات ايؿدل ٚزلات٘، ٖٚٞ ـ ايؿدك١ٝ ـ تٓبجل َٔ خ٬ٍ 

ؾًٛ أخصْا بٗصا ايتعطٜـ يًؿدك١ٝ ع٢ً إػت٣ٛ  .ٌ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ(ايعٛاَ

ٕٸ ٌ تُّٓٛٝا ٚتهطٜػّا ق٠٬ اؾُع١ ٚاٯزاب إطتبط١ بٗا تؿٚه ا٫دتُاعٞ يٛدسْا أ

ٛٻيًعازات ٚايػِّ ؾٗٞ تطغِ ٚد٘ اجملتُع  .ّ بٗا فتُع إػًٌُُات اييت هب إٔ ٜتك

 ٬َض قٛضت٘. ز َاٱغ٬َٞ، ٚؼسِّ

 

ّ سادت٘ إٍ ْٛاّ ٜكٝؼ ب٘ ايعَٔ، عدل تكػِٝ ايٛقت إٍ سٳأزضى اٱْػإ َٓص ايكٹ

٢ يٲْػإ تِٓٛٝ أزا٥٘ ُٕٗات٘، ٚتعاطٝ٘ َع سطن١ ايطبٝع١ ٚاؿٝا٠، ٢ ٜتػٓٸٚسسات، ستٸ

ّٸ  ٚأزا٤ ا٭عُاٍ. ٚنب٘ اضتباٙ بين ايبؿط ببعهِٗ ٗ ايكٝاّ بإٗا

طات ْٛا١َٝ ٚسٌ ضأ٣ اٱْػإ اْتٛاّ سطن١ ايهٛانب، َٚا ؼسث٘ َٔ تػٝټ

ٚانش١ ٗ اؿٝا٠، نتعاقب ايًٌٝ ٚايٓٗاض تبعّا يػطٚب ايؿُؼ ٚؾطٚقٗا، ٚنصيو زٚض٠ 

َټتػٝټ ّٕط ايؿهٌ إط٥ٞ يًكُط، ٖساٙ شيو ايتأ يكٝاؽ ايعَٔ،  ٌ إٍ إَها١ْٝ ٚنع ْٛا

 ؿًه١ٝ.طات ايٓٛا١َٝ ايٜطتب٘ بتًو ايتػٝټ

ؾب٬ُس١ٛ غطٚب ايؿُؼ ٚؾطٚقٗا سكٌ اعتُاز أٚنض ٚسس٠ ظ١َٝٓ ٖٞ ايّٝٛ، 

ٔ َتتايٌٝ ٚسس٠ ٜٵط أؾهاي٘ أَهٔ اعتباض ايعَٔ بٌ بسضٳط َٛقع ايكُط ٚتػٝټَٚطاقب١ تػٝټ

ظ١َٝٓ، ُأطًل عًٝٗا ايؿٗط، نُا أٚٗط تعاقب ايؿكٍٛ ٚسس٠ ظ١َٝٓ أٚغع ٖٞ ايػ١ٓ 

 ١.ايؿُػٝٸ

ِٸ ض ـ بساؾع اؿاد١ ـ أ١ُْٛ قٝاغ٘ يًعَٔ ت اٱْػإ ٚػاضب٘، يٝطِّتطانُت خدلا ث

ٌٕ  ٚأنجط تؿك٬ّٝ.  أزمٸ بؿه

زقٝك١، ٚايسقٝك١  60غاع١، ٚايػاع١ إٍ  24ؾكس قػٸِ ايبابًٕٝٛ ايكسَا٤ ايّٝٛ إٍ 

قػُّا َتػاّٜٚا، َٚٔ  12ُٛا إػاض ايسا٥طٟ ايٛاٖطٟ يًؿُؼ إٍ ثا١ْٝ، سٝح قػٻ 60إٍ 

 24َُٓٗا، عٝح ْتر عٔ شيو  قػُّا يهٌٛ 12ٛا ؾذلات ن٤ٛ ايٓٗاض ٚاي٬ّٛ إٍ ُثِ قػٻ

 .(4)غاع١ ٗ ايّٝٛ

 

ٚإشا ناْت ٖصٙ ايٛسسات ا٭غاغ١ٝ ٗ قٝاؽ ايعَٔ، ايّٝٛ ٚايؿٗط ٚايػ١ٓ، تػتٓس 
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ٌٸًَإٍ ٚٛاٖط َؾ ِٛٝ سٝا٠ َٛقعّا أغاغّٝا ٗ تٓ ه١ٝ طبٝع١ٝ، ؾإٕ ٖٓاى ٚسس٠ ظ١َٝٓ ؼت

ٟٸاٱْػإ، يهٓٸ ه١ٝ أٚ طبٝع١ٝ، بٌ إْٗا فطز َؿّٗٛ ٚنعٞ ًَٚاٖط٠ َؾ ٗا ٫ تطتب٘ بأ

ٚانض ٫عتُاز ٖصٙ ايٛسس٠  عطؾ٘ اٱْػإ َٓص ايكسّ، ٖٚٞ ا٭غبٛع، ؾًٝؼ ٖٓاى غببٷ

 ايع١َٝٓ بأٜاّ غبع١، ٕٚاشا مل تهٔ ٔػ١ أٚ عؿط٠ َج٬ّ؟ 

ـ نٌ غاؽ ايعكٛز، أٟ ع٢ً ٚسسات ٜتأٖيٚقس نإ ايتكِٜٛ ايْٝٛاْٞ َبّٓٝا ع٢ً أ

ٔٸ ٗا تكطٜبّا قس تعاضؾت ع٢ً ْٛاّ ا٭غبٛع، ايؿعٛب ايكس١ّ نًٓ َٓٗا َٔ عؿط٠ أٜاّ، يه

ٌٸًِنايهٹ ٚٸًِايهٹ ساٌْٝ ٚايبابًٌٝ ٚايؿطؽ، ٚيع َٳساٌْٝ ِٖ أ دص َٔ ا٭غبٛع َكٝاغّا اتٻ ٔٵٍ 

 .(5))ايٛقت( يًعَٔ

ٕٸٜٚٴًشٳ صنط َكطًض ا٭غبٛع، بُٝٓا شنط أزلا٤ ٚسسات ايكطإٓ ايهطِٜ مل ٜ ٜ أ

 ظ١َٝٓ أخط٣، نايػاع١ ٚايّٝٛ ٚايؿٗط ٚايػ١ٓ.

ٚأطًكت ايؿعٛب إدتًؿ١ ع٢ً أٜاّ ا٭غبٛع أزلا٤ كتًؿ١، ؾايعطب قسّّا أطًكٛا 

ٛا ايػبت )ؾٝاض(، ٚا٭سس )ا٭ٍٚ(، ٚا٫ثٌٓ عًٝٗا أزلا٤ غرل اييت ْعطؾٗا سايّٝا، ؾكس زلٸ

ج٬ثا٤ )دٴباض(، ٚا٭ضبعا٤ )زباض(، ٚاـُٝؼ )َ٪ْؼ(، ٚاؾُع١ )ايعٳطٴٚب١(، )ا٭ٖٕٛ(، ٚاي

 َٚعٓاٙ ايّٝٛ ايبِّٔ، َٔ قٛشلِ: أعطب، أٟ أبإ، ٚقس ْعٗا ايٓابػ١ ايصبٝاْٞ ٗ قٛي٘:

ــ َِّـــــــــ ٕٸأ٩ ـ ٚأ ـٝـ ــَٛٞ ٌ إٔ أعـــــــــ  ٜـــــــــ
 

ٚٸ  ــاض ٭ ــٕٛ أٚ دبــــــــــــــــــ  ٍ أٚ ٭ٖــــــــــــــــــ
 

ٕٵ  ــإ ــاض ؾــــــــ ــايٞ زبــــــــ ـ٘ـ أٚ ايتــــــــ  أؾتــــــــ
 

اض   ـٝـ ــ١ أٚ ؾـــــــ ــ٪ْؼ أٚ عطٚبـــــــ  (6)ؾُـــــــ
 

تٗا َٔ أزلا٤ اٯشل١، أٚ أزلا٤ ٚأطًكت ؾعٛب نجرل٠ ع٢ً أٜاّ ا٭غبٛع أزلا٤ اؾتٓك

طؾت آْصاى بأْٗا تسٚض سٍٛ ا٭ضض، ٖٚٞ: ظسٌ، ا٭بطاز ايػُا١ٜٚ ايػبع١، اييت عٴ

 .(7)ٚايؿُؼ، ٚايكُط، ٚإطٜذ، ٚعطاضز، ٚإؿذلٟ، ٚايعٖط٠

ٕٵٚخاقٸ ،نُا تعاضؾت ايؿعٛب تعطٞ اعتباضّا ٭سس تًو  ١ أقشاب ايسٜاْات، أ

٣ ؾٝ٘ ايطكٛؽ ايعباز١ٜ، ٜٚهٕٛ ؾطق١ ا٭ٜاّ ايػبع١، بإٔ تهٕٛ ي٘ قساغ١ ز١ٜٝٓ، ت٪زٸ

 يًت٬قٞ ا٫دتُاعٞ، ٚايطاس١ ايؿدك١ٝ، ٚايذلؾٝ٘ ايعا٥ًٞ. 

ٌٸ ٚاسس٠ َٔ ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ )اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ( َّٜٛا  ٚقس اعتُست ن

أتباعٗا إٍ اسذلاَ٘ ٚتعُٛٝ٘،  تٵعًٝ٘ قساغ١ ز١ٜٝٓ، ٚزعٳ تٵَؿّا نعٝس أغبٛعٞ، أنخاقٸ

ٚأزا٤ بعض ايؿعا٥ط ٚايطكٛؽ ؾٝ٘، ٖٚٛ ّٜٛ اؾُع١ عٓس إػًٌُ، ّٜٚٛ ايػبت عٓس 
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 ايٝٗٛز، ّٜٚٛ ا٭سس عٓس إػٝشٌٝ.

ٕٸ ٔٸبعض ا٭َِ ٚاؿهاضات ايػابك١ ناْت تكسِّ ٜٚبسٚ أ شيو  ؽ َّٜٛا أغبٛعّٝا، يه

ؽ ايؿطؽ غٕٛ ّٜٛ ا٫ثٌٓ، نُا قسٸٸثاض سهاضاتِٗ، ؾاٱغطٜل ناْٛا ٜكسِّقس اْسثط باْس

غ٘ قسَا٤ إكطٌٜ ؽ اٯؾٛضٜٕٛ ّٜٛ ا٭ضبعا٤، أَا اـُٝؼ ؾكس قسٻّٜٛ ايج٬ثا٤، ٚقسٻ

 .(8)ٚاشلٓٛز

 

ٜٛٚكسِّ يسِٜٗ، ُٕٛ ؾعا٥طٙ تعُّٛٝا ؾسٜسّا، ٖٚٛ ّٜٛ ضاس١ ؽ ايٝٗٛز ّٜٛ ايػبت، ٜٚع

ْٛعّا َٔ ا٭عُاٍ اييت ؼطّ َعاٚيتٗا ٗ ّٜٛ ايػبت،  39ٜٚٛدس ٗ أسهاَِٗ إأثٛض٠ 

نايعضاع١ ٚايٓػٝر ٚاؿٝان١ ٚشبض اؿٝٛإ ٚايبٓا٤ ٌٚٓ ايبها٥ع ٚإؾعاٍ ايٓاض، ٚٗ 

 ناٌَ عٔ ا٭ؾعاٍ اييت وطّ ع٢ً ايٝٗٛزٟ ايكٝاّ بٗا ّٜٛ ايػبت.  ايتًُٛز دع٤ٷ

عباز٠  إ٫ٓ ،خط١٦ٝ تؿٛم عسّ احملاؾ١ٛ ع٢ً ؾعا٥ط ايػبت ٚمل ٜهٔ عٓس ايٝٗٛز

ٕٸ .ا٭ٚثإ َٳايعكٛب١ اييت ٜػتشٓك ٚشلصا ؾإ ىطم ؾعا٥ط ايػبت ٗ ايؿت٣ٛ ايس١ٜٝٓ ٖٞ  ٔٵٗا 

 ُّا.دٵاٱعساّ ضٳ

 َٔ ايٝٗٛز ًٜتعَٕٛ ايتعاَّا قاضَّا بِٓٛ ايػبت. ٫ٚ ٜعاٍ نجرلٷ

ايعامل مل تعطف َّٜٛا يًعط١ً إٔ ؾعٛب »ٜٚؿرل ايسنتٛض قُس اشلٛاضٟ إٍ 

 .(9)«دصٚٙ َّٜٛا يطاستِٗبعس إٔ عطف بٓٛ إغطا٥ٌٝ ايػبت، ٚاتٻ ا٭غبٛع١ٝ إ٫ٓ

١، ٚاغذلاح ٗ ايّٝٛ ايػابع، ٜٚعتكسٕٚ إٔ اهلل تعاٍ قس خًل ايهٕٛ ٗ ا٭ٜاّ ايػتٸ

ط ّٜٛ اشن»دا٤ ٗ ايٛق١ٝ ايطابع١ َٔ ايٛقاٜا ايعؿـط إعتُس٠ عٓسِٖ:  .ٖٚٛ ّٜٛ ايػبت

 ١ أٜاّ تعٌُ ٚتكٓع ْٝع عًُو، ٚأَا ايّٝٛ ايػابع ؾؿٝ٘ غبت يًطبٸايػبت يتكسِّغ٘، غتٸ

إشلو، ٫ تكٓع ع٬ُّ َا، أْت ٚابٓو ٚابٓتو ٚعبسى ٚأَتو ٚبُٗٝتو ْٚعًٜو ايصٟ زاخٌ 

ٕٸ ;أبٛابو ٌٸ ٭ َا ؾٝٗا، ٚاغذلاح ٗ  ٗ غت١ أٜاّ قٓع ايطب ايػُا٤ ٚا٭ضض ٚايبشط ٚن

 .(10)«ّٜٛ ايػبت ٚقسٸغ٘ يصيو باضى ايطبٸ .عايّٝٛ ايػاب

ٖٚٛ ٜؿهٌ ـ  .ؽَطات ٗ ايهتاب إكسٻ ض شنط ّٜٛ ايػبت َا١٥ ٚغتٸٚقس تهطٻ

يًع٬ق١ ٚيًعٗس  سػب ؾكطات ايعٗس ايكسِٜ ـ ق١ُٝ ضٚس١ٝ عاي١ٝ عٓس بين إغطا٥ٌٝ، ؾٗٛ ضَعٷ

يٝكٓعٛا  ;يػبتؾٝشؿٜ بٓٛ إغطا٥ٌٝ ا»، تكٍٛ إسس٣ تًو ايؿكطات: بٌ ايؿعب ٚايطبٸ
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 .(11)«ٖٛ بٝين ٚبٌ بين إغطا٥ٌٝ ع١َ٬ إٍ ا٭بس ،ّاايػبت ٗ أدٝاشلِ عٗسّا أبسٜٸ

ٛٸ َٔ ا٫غتعسازات عؿ١ٝ ايػبت;  خامٸ َٔ ٖصا إٓطًل تعٝـ ا٭غط٠ ايٝٗٛز١ٜ ٗ د

َٔ ايبٗذ١ ٚايػطٚض ٗ ٖصا ايّٝٛ، باعتباضٙ ّٜٛ  ِٗ يًػبت; ٚٱؾاع١ دٛٸٱٚٗاض َس٣ سبٸ

غبٛعٞ، ي٘ طابع زٜين ادتُاعٞ، سٝح ٜطتسٕٚ ؾٝ٘ ٬َبؼ ١ًْٝ ْٛٝؿ١، ٚتؿعٌ استؿاٍ أ

ايؿُٛع ٗ ايبٝت قبٌٝ ايسخٍٛ ٗ ايػبت، أٟ قبٌ غطٚب سلؼ ّٜٛ اؾُع١، أَا بعس 

ٟٸ ْاض.  زخٍٛ ايػبت ؾُشٛٛض إؾعاٍ أ

١ َػتُس٠ َٔ ٔ َٔ قطا٠٤ ْكٛم خاقٸٚٗ ّٜٛ ايػبت ٜهجط ايٝٗٛزٟ إتسِّ

غ١ ٚتؿاغرلٖا، نُا ٜككسٕٚ إعابس، ٜٚباضنٕٛ أبٓا٤ِٖ َػا٤ ايػبت، ايهتب إكسٻ

ٕٵ  ٜهع ا٭ب ٜسٙ ع٢ً ضأؽ ابٓ٘ ٚابٓت٘ زاعّٝا بايدلن١.  بأ

ِٸنُا إٔ يًػبت َا٥ست٘ اـاقٸ إعسازٖا قبٌ زخٍٛ ايػبت، ٖٚٓاى ْٛع  ١ اييت ٜت

ٕ َٓ٘ ضغٝؿإ اثٓإ ط، ٜهٛع ب٘ ٖصٙ إا٥س٠، ٜطًل عًٝ٘ خبع ايػبت إهٖؿَٔ اـبع تتُٝٻ

 .(12)عٕٛ ّٜٛ ايػبت بؿكطات زعا٤ يًدلن١ع٢ً إا٥س٠، نُا ٜٛزِّ

و بٗا إتسٜٕٓٛ ٜٚػع٢ اٯٕ ايٝٗٛز ايعًُإْٝٛ يتذاٚظ قٝٛز ّٜٛ ايػبت اييت ٜتُػٻ

ايٝٗٛز، سٝح ٜعٝـ ايعًُإْٝٛ سٝاتِٗ ايطبٝع١ٝ ٗ عط١ً ايػبت، ٜٚؿاٖسٕٚ ايتًؿاظ، 

 ٕٛ َٔ بٝٛتِٗ.ٜٚؿعًٕٛ ايهٗطبا٤، ٚىطد

ٌ ٌ ٫ ٜصٖبٕٛ إٍ أَانٔ عًُِٗ ّٜٛ ايػبت، ٚتتعٖطإٔ ناؾ١ اٱغطا٥ًٝٝٸ إ٫ٓ 

َٸ ـ أغًب ايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ ايطزل١ٝ عٔ ١، ٚتػًل احمل٬ت ايتذاض١ٜ، ٚتتٖٛقإٛاق٬ت ايعا

َٔ اؿاخاَات ٕػ٪ٚيٞ ايسٚي١ ايعٌُ ّٜٛ  ٚأداظ عسزٷ .٢ َٓتكـ ّٜٛ ايػبتستٸ ايبحٸ

 ١ .بت عٓس اؿا٫ت ايطاض١٥ ايهطٚضٜٸايػ

خ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ٔػ١ َٛاضز عٔ ّٜٛ ايػبت، ٚاْتٗاى بعض ٚقس ؼسٻ

١ ؿطَت٘ ٗ أظَإ غايؿ١، ٚؼاًِٜٗ ع٢ً َٓع ايكٝس ؾٝ٘ عبؼ اجملتُعات ايٝٗٛزٜٸ

ا٭زلاى ٗ دساٍٚ ٚؾباى ٜهعْٛٗا قبٌ ايػبت، ؾ٬ ؽطز َٓٗا ا٭زلاى، ثِ ٜأخصْٚٗا 

ٛا بٗصا ا٫ْتٗاى ٚإدايؿ١ ٭َط اهلل تعاٍ عصابّا ؾسٜسّا، دا٤ شيو ّٜٛ ا٭سس، ؾاغتشٓك َٓٗا

، ٚغٛض٠ 163، ٚغٛض٠ ا٭عطاف آ١ٜ 154ٚ 47، ٚغٛض٠ ايٓػا٤ آ١ٜ 65ٗ غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ 

َٹ﴿ٜكٍٛ تعاٍ:  ،124ايٓشٌ آ١ٜ  ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳَأخٳصٵْٳا  ِٵ ٫ تٳعٵسٴٚا ؾٹٞ ايػٻبٵتٹ  ٗٴ ٓٳا َي ٝجٳاقّا ٚٳُقًِ

ٓٳا ﴿، ٜٚكٍٛ تعاٍ: (154ايٓػا٤: )﴾َغًٹّٝٛا ِٵ ؾٹٞ ايػٻبٵتٹ َؾُكًِ ٓٵُه َٹ ٚٵا  ٔٳ اعٵتٳسٳ ِٴ اٖيصٹٜ ُٵتٴ ٚٳَيَكسٵ عٳًٹ
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ٌٳ ِٵ ُنْٛٴٛا قٹطٳزٳ٠ّ خٳاغٹ٦ٹ ٗٴ  .(65ايبكط٠: ) ﴾َي

 

َٔ بٌ  ٚقٝاَت٘ ×اضتب٘ ّٜٛ ا٭سس عٓس إػٝشٌٝ بّٝٛ بعح ايػٝس إػٝض

ٚخ٬ٍ  .ؽ يسِٜٗ; ٚيصيو دعًٛٙ يعباز٠ ايطبٸب َا دا٤ ٗ ايهتاب إكسٻػٵا٭َٛات، سٳ

ّا ّٜٛ ا٭سس َّٜٛا يًطاس١ ٗ اؿه١َٛ ٚايهٓٝػ١ ضزلٝٸ تٵايكطٕ ايطابع ا٬ٕٝزٟ أقطٻ

 .(13)أٚضٚبا

ٕٸ ٚٸ ٜٚعتدل إػٝشٕٝٛ أ ٍ َٔ ا٭غبٛع، َٚع٢ٓ ازل٘ بايًػ١ ا٭سس ٖٛ ايّٝٛ ا٭

 غّا عٓس ايٛثٌٓٝ.( ٖٛ ّٜٛ ايؿُؼ، ٚنإ َكسٻSundayًٝع١ٜ )لاٱ

غبٛع١ٝ ٗ أَطٜها ٚزٍٚ أٚضٚبا ٚاجملتُعات إػٝش١ٝ ٗ كتًـ ٖٚٛ ّٜٛ ايعط١ً ا٭

ٕٓٛ ايهٓا٥ؼ ٱقا١َ قًٛاتِٗ، ٚا٫غتُاع إٍ أما٤ ايعامل، سٝح ٜككس إػٝشٕٝٛ إتسِّ

 ض.١ ا٭سس، ٚاغتصناض غرل٠ ايػٝس إػَٝٛعٹ

إِْٗ  :% َٔ ا٭َطٜهٌٝ ٜكٛي40ٕٛإٍ إٔ ٖٓاى  1998ٚتؿرل زضاغ١ أدطٜت عاّ 

 .(14)ٜطتازٕٚ ايهٓٝػ١ أغبٛعّٝا

 

ٞٸسسٻ ّٸٝع نٝاِْٗ ا٫دتُاعٞ  ز اٱغ٬ّ ّٜٛ اؾُع١ نعٝس أغبٛع يًُػًٌُ، 

َٳ س، ٚيٝهٕٛ ايّٝٛ ايػبت ٚا٭س ٞٵع٢ً ٖصا ايكعٝس عٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ باستؿا٥ُٗا بٝٛ

 ،ِٗ، ٚتصانط تعايِٝ زِٜٓٗ، ٚتععٜع ُاغهِٗذٕٗٛ ؾٝ٘ أنجط إٍ عباز٠ ضبٸايصٟ ٜتٻ

 عهٛض ق٠٬ اؾُع١، ٚايتعاٚض ٚايت٬قٞ، ٚايعطا٤ ٚق١ً ايطسِ.

ِٸ ُٴع١، به ، (15)ٚقطأ بٗا ا٭عُـ ،ٖٔهتٴػٳإِٝ ع٢ً إؿٗٛض، ٚقس  ٚاغِ اُؾ

ُٸَٔ اؾُع ٚا٫دتُاع، ٚنإ  َأخٛشٷ ِٸٜػ  ايطا٤.  ٢ ٗ اؾا١ًٖٝ )ايعٳطٴٚب١(، بؿتض ايعٌ ٚن

تطًل ع٢ً ٖصا ايّٝٛ قبٌ إغ١َٝ٬ مل  ٚشنط بعض ايعًُا٤ إٔ اؾُع١ تػ١ُْٝ

 اٱغ٬ّ.

ٔٸ ِٷ يه قسِٜ، نأزلا٤ بك١ٝ  شيو قٌ ْٛط َٚٓاقؿ١، سٝح إٕ اغِ )ايعٳطٴٚب١( اغ

س اغتبسيت بأزلا٤ دسٜس٠ عٓس ٚق .ا٭ٜاّ: أٍٚ، أٖٕٛ، دباض، زباض، َ٪ْؼ، عطٚب١، ؾباض
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ؾتض »ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ، ٖٞ ا٭زلا٤ إتساٚي١ اٯٕ، ٚقس أؾاض إٍ شيو ابٔ سذط ٗ 

 . (16)َػتعطنّا بعض ايؿٛاٖس ،«ايباضٟ

ُٸ ١ٝ ٖصا ايّٝٛ ٗ اؿٝا٠ اٱغ١َٝ٬ ٜطًل ٗ بعض اؿا٫ت نعٓٛإ يٮغبٛع ٚ٭ٖ

 ع.٘، ؾٝكاٍ: أظٚضنِ بعس ْع١، أٟ بعس أغبٛنًٓ

نا١ًَ َٔ ايكطإٓ  ّٜٛ اؾُع١ نعٓٛإ ٚاغِ يػٛض٠ٺ غبٛع اختلٸَٚٔ بٌ أٜاّ ا٭

ُٻ ع٢ً سهٛض ق٠٬ اؾُع١، ٚتطى  ٓت اؿحٸايهطِٜ، ٖٞ غٛض٠ اؾُع١، ٚاييت ته

ّٔ﴿ا٫ْؿػاٍ َا عساٖا ٗ ٚقتٗا، ٜكٍٛ تعاٍ:  ٛٵ ٔٵ ٜٳ َٹ ٟٳ يٹًكٻ٠٬ٹ  ٓٴٛا ٔإشٳا ْٴٛزٹ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ  ٜٳا َأ

ُٴعٳ ٛٵا ٔإَي٢ شٹِنٔط اهللٹاِيذٴ ٕٳ١ٹ َؾاغٳعٳ ُٴٛ ِٵ تٳعٵًَ ٕٵ ُنٓٵتٴ ِٵ ٔإ ٝٵطٷ َيُه ِٵ خٳ ٝٵعٳ شٳيٹُه ٚٳشٳضٴٚا اِيبٳ  ﴾
اؾُع١: ) 

9.) 

َٜٛإ، ُٖا: ّٜٛ اؾُع١  إ٫ٓ ،٭ٜاّ ا٭غبٛع ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ شنطٷ زٵنُا مل ٜٔط

ّٸ ٫ْتٗانِٗ سطَت٘  ;طا٥ٌٝبين إغ نُٔ ٖصٙ ايػٛض٠ ايهط١ّ; ّٜٚٛ ايػبت ٗ غٝام ش

 إكطٻض٠ ٗ ؾطٜعتِٗ.

 

أسازٜح ٚضٚاٜات نجرل٠ سٍٛ ؾهٌ  تٵزٳ١ ايٓب١ٜٛ ٚايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ ٚضٳٚٗ ايػٓٸ

إٛغٛعات اؿسٜج١ٝ  تٵكٳ٢ خكٻّٜٛ اؾُع١، ٚايدلاَر اييت ٜٓبػٞ ا٫ٖتُاّ بٗا ؾٝ٘، ستٸ

 و ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات.ٚايكشاح ٚإػاْٝس ؾك٫ّٛ ٚأبٛابّا ػُع تً

 .١ بّٝٛ اؾُع١، تتٓاٍٚ ؾهً٘ ٚآزاب٘ـ عسز َٔ عًُا٤ إػًٌُ نتبّا خاقٸٚقس قٓٻ

  ك٢ َٓٗا ايؿٝذ آقانُا أؾطز عسز َٔ ايؿكٗا٤ نتبّا سٍٛ ق٠٬ اؾُع١، أس

 .(17)ٖـ( َا ٜكطب َٔ َا٥يت نتاب نُٔ ؾك٘ إصٖب ايؿٝعٞ ؾك1389٘ايطٗطاْٞ)

 طٚاٜات ايٛاضز٠ سٍٛ ؾهٌ ّٜٛ اؾُع١ ْٓكٌ ايُٓاشز ايتاي١ٝ:َٚٔ ا٭سازٜح ٚاي

خرل ّٜٛ طًعت عًٝ٘ »قاٍ:  |إٔ ايٓيبٸ ،عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ،دا٤ ٗ قشٝض َػًِ

ايؿُؼ، ّٜٛ اؾُع١، ؾٝ٘ خًل آزّ، ٚؾٝ٘ أزخٌ اؾ١ٓ، ٚؾٝ٘ أخطز َٓٗا، ٫ٚ تكّٛ ايػاع١ 

 .(18)«ٗ ّٜٛ اؾُع١ إ٫ٓ

إٕ ّٜٛ اؾُع١ »قاٍ: أْٸ٘  |عٔ ايٓيبٸ ،ٮيباْٞي ١،ٚدا٤ ٗ قشٝض غٓٔ ابٔ َاد

غٝس ا٭ٜاّ، ٚأعُٛٗا عٓس اهلل، ٖٚٛ أعِٛ عٓس اهلل َٔ ّٜٛ ا٭نش٢ ّٜٚٛ ايؿطط، ؾٝ٘ 
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٢ اهلل آزّ، ٚؾٝ٘ ٔؼ خ٬ٍ: خًل اهلل ؾٝ٘ آزّ، ٚأٖب٘ اهلل ؾٝ٘ آزّ إٍ ا٭ضض، ٚؾٝ٘ تٛٓؾ

مل ٜػأٍ سطاَّا، ٚؾٝ٘ تكّٛ ايػاع١، َا أعطاٙ َا  غاع١ ٫ ٜػأٍ اهلل ؾٝٗا ايعبس ؾ٦ّٝا إ٫ٓ

ٔٻ ٜٴؿؿٹ ب ٫ٚ زلا٤ ٫ٚ أضض ٫ٚ ضٜاح ٫ٚ دباٍ ٫ٚ عط إ٫َٓٔ ًَو َكطٻ ٖٴ ٔ َٔ ّٜٛ ِكٚ

 .(19)«اؾُع١

اؾُع١ عٝس يًُػًٌُ، ٖٚٛ أؾهٌ َٔ ايؿطط : »×ٚدا٤ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم

 .(20)«ٚا٭نش٢

 ×أبا دعؿط ـ اٱَاّ قُس ايباقط عٔ أبٞ بكرل، قاٍ: زلعتٴ ،«ايهاٗ»ٚدا٤ ٗ 

 .(21)«َا طًعت ايؿُؼ بّٝٛ أؾهٌ َٔ ّٜٛ اؾُع١»ـ ٜكٍٛ: 

ٌٸ»قاٍ:  ×عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم ،ٚؾٝ٘ ؾ٤ٞ ؾ٦ّٝا،  إٕ اهلل اختاض َٔ ن

 .(22)«ؾاختاض َٔ ا٭ٜاّ اؾُع١

ٞٸ ،ٚؾٝ٘ س إٕ ّٜٛ اؾُع١ غٝٸ: »|قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ×ايطنا عٔ اٱَاّ عً

، ٜهاعـ اهلل ؾٝ٘ اؿػٓات، ّٚشٛ ؾٝ٘ ايػ٦ٝات، ٜٚطؾع ؾٝ٘ ايسضدات، ٜٚػتذٝب ا٭ٜاّ

 .(23)«بات، ٜٚكهٞ ؾٝ٘ اؿٛا٥ر ايعٛاّطٴٜٚهؿـ ؾٝ٘ ايُه ،ؾٝ٘ ايسعٛات

ٌ ؾهٻ»ـ:  ×اهلل بٔ غٓإ قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل ـ دعؿط ايكازم عٔ عبس ،ٚؾٝ٘

َٕٜٻعٳعخطف ٚتٴاّ، ٚإٕ اؾٓإ يتاهلل اؾُع١ ع٢ً غرلٖا َٔ ا٭ٜٸ أتاٖا،  ٔٵٔ ّٜٛ اؾُع١ 

ٕٸ أبٛاب ايػُا٤ يتؿتض  ٚإْهِ تتػابكٕٛ إٍ اؾ١ٓ ع٢ً قسض غبكهِ إٍ اؾُع١، ٚإ

 .(24)«يكعٛز أعُاٍ ايعباز

ٞٸ أ٫ إٕ ٖصا ايّٝٛ ّٜٛ »ٗ اؾُع١، ؾهإ ٖا قاٍ:  ×ٚخطب أَرل إ٪ٌَٓ عً

ٚقس أَطنِ اهلل ٗ نتاب٘  .ٝازنِس أٜاَهِ، ٚأؾهٌ أعدعً٘ اهلل يهِ عٝسّا، ٖٚٛ غٝٸ

ُِٛ ضغبتهِ ؾٝ تهِ ؾٝ٘، ٚأنجطٚا ؾٝ٘ ل ْٝٸدًُ٘، ٚيتبايػعٞ ؾٝ٘ إٍ شنطٙ، ؾًتع

ٌٻ ؾإٕ اهلل ععٻ; ع ٚايسعا٤، َٚػأي١ ايط١ٓ ٚايػؿطإايتهطټ ٌٸ ٚد زعاٙ،  ٔٵَٳ ٜػتذٝب يه

َٳ ٌٸ ،عكاٙ ٔٵٜٚٛضز ايٓاض  ٌٻ َػتهدل عٔ عبازت٘، قاٍ اهلل ععٻ ٚن ازٵعٴْٛٹٞ َأغٵتٳذٹبٵ ﴿: ٚد

ٔٳ ِٳ زٳاخٹٔطٜ ٗٳٓٻ ٕٳ دٳ ٔٵ عٹبٳازٳتٹٞ غٳٝٳسٵخٴًُٛ ٕٳ عٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳِهبٹطٴٚ ٕٻ اٖيصٹٜ ِٵ ٔإ ٚؾٝ٘ غاع١  .(60غاؾط: ) ﴾َيُه

 .(25)«أعطاٙ َباضن١ ٫ ٜػأٍ اهلل عبس َ٪َٔ ؾٝٗا ؾ٦ّٝا إ٫ٓ

تعاٍ ؾٝٗا  ٜػتذٝب اهلل ٚتؿرل أسازٜح ٚضٚاٜات نجرل٠ إٍ إٔ ٗ ّٜٛ اؾُع١ غاع١ْ

زٖا ايٓكٛم ؾإٕ ع٢ً اٱْػإ إٔ ٗا غاع١ مل ؼسِّٚ٭ْٸ .زعا٤ ايساعٌ، ًٜٚيب طًباتِٗ
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 عػ٢ إٔ و٢ٛ َٛاؾك١ تًو ايػاع١. ;ٜؿتػٌ بايسعا٤ ٗ كتًـ غاعات اؾُع١

إٕ ٗ اؾُع١ »أْ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ،عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ،ٚضز ٗ قشٝض َػًِ

ِٷ  .(26)«أعطاٙ إٜاٙ هلل ؾٝٗا خرلّا إ٫ٜٓػأٍ ا يػاع١ ٫ ٜٛاؾكٗا َػً

٫ ٜػأٍ اهلل عبس َ٪َٔ  ٗ ّٜٛ اؾُع١ غاع١ْ»أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ أبٞ دعؿطٚضٴ

 .(27)«أعطاٙ ؾٝٗا إ٫ٓ

 

ّٕ ٚإٕ ق٠٬  .َباضى ـ ي٘ آزاب٘ ٚبطاف٘ ّهٔ ايكٍٛ ب٬ َبايػ١: إٕ اؾُع١ ـ نٝٛ

١ اـاق١ ٚايؿدك١ٝ إُٝع٠ ١ُ بٛٚا٥ؿٗا ٚأبعازٖا ـ تطغِ اشلٜٛٸعٛٝ اؾُع١ ـ نؿعرل٠ٺ

يًُذتُع اٱغ٬َٞ، شيو اجملتُع ايصٟ ٜػتذٝب يٓسا٤ اهلل، ٚهتُع ٭زا٤ ؾطٜهت٘، 

 ٞٵٚتٓتِٛ قؿٛؾ٘ خًـ إَاّ ق٬ت٘، ٜٚػتُع يتٛدٝ٘ قٝازت٘ ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ خطبتٳ

َٸ٢ َٓٗا ايط١ٜ٩ ٚايتشًٌٝ عٔ قهاٜا ااؾُع١، ٜٚتًٓك ١ ٚأٚناع اؿٝا٠، ٜٚٓؿتض أبٓا٩ٙ ع٢ً ٭

ٖٓ ع ؾٝ٘ أسسٷادتُاعٞ ضٖٝب، ٫ ٜتُٝٻ بعهِٗ ٗ َؿٗسٺ س ضٚح إػاٚا٠ ا ٜ٪ٚنع٢ً أسس، 

 ١ ٚإٛز٠.ٚايتعإٚ، ٚأٚاقط احملبٸ

 

غا٥ط  ٔعٙ عخ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ عٔ خكٛق١ٝ ّٜٛ اؾُع١، ُٚٝټسٌ تتشسٻ

، (29)«س ا٭ٜاّ ٚأعُٛٗا عٓس اهللغٝٸ»، ٚأْ٘ (28)«خرل ّٜٛ طًعت عًٝ٘ ايؿُؼ»ا٭ظ١َٓ، ٚأْ٘ 

عّا، ّا ٖٝٻ، ؾٗصا ٜعين إٔ ٜتعاٌَ إػًِ َع ٖصا ايّٝٛ تعا٬َّ خاقٸ|نُا ٚضز عٔ ايٓيبٸ

 وطم ؾٝ٘ ع٢ً اغتجُاض غاعات٘ ٗ أؾهٌ ايدلاَر ٚا٭عُاٍ.

ٔٸ  ّٛ ايعِٛٝ إباضى نٛقتٺّا إٔ ٜتعاٌَ ايهجرلٕٚ َع ٖصا ايٝإ٪غـ سٓك يه

 ؾ٘ زٕٚ ؽطٝ٘ ٚبطْاَر َؿٝس.طٵٕٓٛ ٗ إناعت٘ ٚقٳؾا٥ض ٚظَٔ إناٗ، ٜتؿٓٻ

ي٬غتػطام  ؾٗٛ ؾطق١ْ .ٚؾطاؽ، خاضز أٜاّ ايعٌُ ٚاٱْتاز ؾٝتعإًَٛ َع٘ نّٝٛ عط١ًٺ

يًطاس١، َع٢ٓ ايهػٌ  ٖٚٛ ٚقتٷ ;ٗ ايّٓٛ، سٝح ٜٛاقًٕٛ َِْٛٗ أنجط غاعات ايكباح

ُټٚايؿطاؽ،   ط أَاّ ؾاؾات ايتًؿاظ، أٚ ٖاضغ١ ايًٗٛ ٚايًعب.ٚايتػ

ؾطعٞ ٜٛدب تعطٌٝ ايعٌُ ّٜٛ اؾُع١، نُا ٖٛ اؿاٍ عٓس ايٝٗٛز ٗ  ْلٌّ زٵمل ٜٔط
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ُا وطّ ؾٝ٘ ايعٌُ إاْع َٔ أزا٤ َٔ ؾكٗا٤ إػًٌُ، ٚإْٸ ّٜٛ ايػبت، ٚمل ٜٴِؿتٹ بصيو أسسٷ

َٕ ايتعاَّا بكٛي٘ تعاٍ:  ;ِ ٖٛ َكساض أزا٤ ايؿطٜه١ٚشيو ايتشطٜ .ػب عًٝ٘ ٔٵق٠٬ اؾُع١ 

ُٴعٳ﴿ ّٔ اِيذٴ ٛٵ ٔٵ ٜٳ َٹ ٟٳ يٹًكٻ٠٬ٹ  َٳٓٴٛا ٔإشٳا ْٴٛزٹ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٛٵا ٔإَي٢ شٹِنٔط اهللٹٜٳا َأ ٚٳشٳضٴٚا ١ٹ َؾاغٳعٳ  

ٝٵعٳ ٌٸ .(9اؾُع١: )﴾اِيبٳ ٌ عٌُ ٜؿػ ٚإطاز ب٘ ـ ع٢ً َا ٜؿٝسٙ ايػٝام ـ ايٓٗٞ عٔ ا٫ؾتػاٍ به

ل ايٓٗٞ بايبٝع يهْٛ٘ َٔ أٚٗط ُا عًٖعٔ ق٠٬ اؾُع١، غٛا٤ نإ بٝعّا أٚ غرلٙ، ٚإْٸ

، سٝح أٚدب غبشاْ٘ ايػعٞ إٍ اؾُع١، ٚأَط بذلى (30)َكازٜل َا ٜؿػٌ عٔ ايك٠٬

ُا ٖٛ يهْٛ٘ إْٸ ،طِن٘ ٫ خكٛق١ٝ يذلى ايبٝع، ٚؽكٝك٘ بايصِّٚمٔ ْعًِ أْٸ .إعا١ًَ

ِٸ  ُا أٌٖ ايػٛم.غٝٸ بت٤٬ٶ يًٓاؽ، ٫ٚا٭َٛض، ٚأنجط ا أٖ

ٚٸ ٌټ .ى َكاحل اؾُع١ضٵ٫ّ ٖٛ زٳؾإطًٛب أ أَط ٜٛدب تؿٜٛت تًو إكًش١، أٚ  ؾه

ٌّ َٳ .عٓ٘ ايتأخرل عٓٗا، أٚ بعهٗا، ؾٗٛ َٓٗ اؾتػٌ بؿ٤ٞ أٚدب ايتؿٜٛت أٚ ايتأخرل ؾٗٛ  ٔٵٚ

ِٷ  .(31)آث

تًـ أعُاٍ اؿٝا٠، ٜكٍٛ ُٕاضغ١ ك أَا بعس اْتٗا٤ ق٠٬ اؾُع١ ؾاجملاٍ َؿتٛحٷ

ٌٔ اهللٹ﴿تعاٍ:  ٔٵ َؾهٵ َٹ ٚٳابٵتٳػٴٛا  ْٵتٳؿٹطٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض   .(10اؾُع١: ) ﴾َؾٔإشٳا ُقهٹٝٳتٹ ايكٻ٠ُ٬ َؾا

م ؾٝٗا; ٚابتػا٤ ؾهٌ ٚإطاز بكها٤ ايك٠٬ إقا١َ اؾُع١; ٚا٫ْتؿاض ٗ ا٭ضض ايتؿطټ

ٔٵ ،ٗ اٯ١ٜ ايػابك١اهلل طًب ايطظم; ْٛطّا إٍ َكابًت٘ تطى ايبٝع  تكسّ إٔ إطاز تطى  يه

ٌٸ م ٗ ايتؿطټ ;ٚع٢ً ٖصا ؾابتػا٤ ؾهٌ اهلل َطًل عطٝت٘. َا ٜؿػٌ عٔ ق٠٬ اؾُع١ ن

ٚطًب ثٛاب٘، بعٝاز٠ َطٜض، ٚايػعٞ ٗ ساد١ َػًِ، ٚظٜاض٠  ;يطًب ضظق٘، بايبٝع ٚايؿطا٤

 .(32)أر ٗ اهلل، ٚسهٛض فًؼ عًِ، ٚمٛ شيو

ٜهطٙ ايػؿط ٚايػعٞ ٗ »أْ٘ قاٍ:  ×اٱَاّ دعؿط ايكازم دا٤ ٗ ضٚا١ٜ عٔ

 .(33)«ى بٜ٘تدلٻ َٔ أدٌ ايك٠٬، ؾأَا بعس ايك٠٬ ؾذا٥عٷ ;اؿٛا٥ر ّٜٛ اؾُع١ بهط٠ّ

ٜكٍٛ  .ٚمل ٜهٔ َتسا٫ّٚ بٌ إػًٌُ ٗ إانٞ تعطٌٝ أعُاشلِ ّٜٛ اؾُع١

ٌُ ؽكٝل ّٜٛ اؾُع١ أٚ ايسنتٛض غًُٝإ بٔ عًٞ ايهشٝإ: مل ٜصنط ٗ تاضٜذ إػً

َٳ .غٛاٙ يذلى ايعٌُ ؾٝ٘ ٚايطاس١ تطى ايتسضٜؼ ّٜٛ اؾُع١ ايػبهٞ  ٔٵَٚٔ أٚا٥ٌ 

ا إٔ ٚٵٚقس أْهط عًٝ٘ بعض عًُا٤ َصٖب٘، ٚضَأ .ايؿاؾعٞ، َٔ عًُا٤ ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ

 .(34)بذلنِٗ ايعٌُ ّٜٛ ايػبت ،ّٗا بايٝٗٛزؾٝ٘ تؿبټ

ٔٸ ّٕٝع اجملتُعات ايبؿطٜٸإتعاضف عًٝ٘ اٯٕ ٗ ْ يه أٚ ٌَٜٛ  ١ ؽكٝل ٜٛ
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نعط١ً أغبٛع١ٝ، ٜطتاح ؾٝٗا اٱْػإ َٔ عٓا٤ بطْاف٘ ايَٝٛٞ ايسا٥ِ ٗ ايسضاغ١ ٚايعٌُ، 

يتهٕٛ ؾطق١ يتذسٜس ايٓؿاٙ ايصٖين ٚايٓؿػٞ، ٚٱتاس١ اجملاٍ ٭زا٤ غا٥ط إٗاّ 

 ٚا٫ٖتُاَات إدتًؿ١ يٲْػإ.

ُعات اٱغ١َٝ٬ يعطًتٗا ا٭غبٛع١ٝ ّٜٛ اؾُع١، نُا َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ؽتاض اجملت

اْط٬قّا َٔ ايٓٛط٠ ايس١ٜٝٓ إدتًؿ١  ;اختاض ايٝٗٛز ّٜٛ ايػبت، ٚاختاض إػٝشٕٝٛ ّٜٛ ا٭سس

 ؽ ٗ ا٭غبٛع.بٌ ٖصٙ ايسٜاْات سٍٛ ؼسٜس ايّٝٛ إكسٻ

ٚٵ ايٓكٛم  ايتٛدٝٗات اٱغ١َٝ٬ ّٜٛ اؾُع١ اٖتُاَّا عُّٛٝا، ٚدا٤ت تٵَييكس أ

س ع٢ً اغتجُاض غاعات ّٜٛ اؾُع١ ٗ قاحل ا٭عُاٍ، ٚتهع أَاّ ايهجرل٠ اييت ت٪ٚن

ٟ، ٚتٛاقً٘ ا٫دتُاعٞ، إػًِ كتًـ ايدلاَر اييت ؽسّ تهاًَ٘ ايطٚسٞ، ْٚاي٘ إازٸ

 َ٘ إعطٗ.ط١ٜ، ٚتكسٸغٳٚغعازت٘ اُ٭

ٙٺٚتٛسٞ ٖصٙ ايٓكٛم ٚايدلاَر بإٔ ّٜٛ اؾُع١ هب إٔ ٜهٕٛ ٜٛ َهجٻـ،  ّ ْؿا

دصْٚ٘ ـس١َ ا٭بعاز إدتًؿ١ ٗ ؾدك١ٝ اٱْػإ ٚسٝات٘، ٚإٔ ايصٜٔ ٜتٸ ;ٚدٗس َهاعٳـ

ٌٕ  نجرل، ٚىػطٕٚ أغ٢ً ٚأمثٔ ا٭ٚقات. ٚتكاعؼ وطَٕٛ ؾٝ٘ أْؿػِٗ َٔ خرٕل ّٜٛ نػ

نُا  ،إٕ أدط ٚثٛاب ا٭عُاٍ ايكاؿ١ ٜهٕٛ َهاعؿّا عٓس اهلل تعاٍ ّٜٛ اؾُع١

ؾٝ٘ تٛدب َهاعؿ١ غهب اهلل ٚعصاب٘، سػب َا ٚضز ٗ ْكٛم  ػ٤ٛ ٚايؿطٸإٔ أعُاٍ اي

ٚشيو بٗسف زؾع اٱْػإ إػًِ ٚتؿٜٛك٘ ٭زا٤ إعٜس َٔ أعُاٍ اـرل ٚايك٬ح ٗ  ;نجرل٠

ٟٸ  أٚ َعك١ٝ. شْبٺ ٖصا ايّٝٛ إباضى، ٚؼصٜطٙ َٔ ا٫قذلاب َٔ أ

 .(35)«ّٜٛ اؾُع١تهاعـ اؿػٓات »أْ٘ قاٍ:  |ض٣ٚ أبٛ ٖطٜط٠ عٔ ايٓيبٸ

ٜهاعـ ٗ ّٜٛ  اـرل ٚايؿطٸ»أْ٘ قاٍ:  ×ٚدا٤ عٔ اٱَاّ قُس ايباقط

 .(36)«اؾُع١

طٚا ؾٝ٘ َٔ ايك٠٬ جٹِنإٕ ا٭عُاٍ تهاعـ ّٜٛ اؾُع١، ؾَأ: »×ٚعٓ٘ أٜهّا

 . (37)«ٚايكسق١

ٞٸ ٌ إٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ ؾهٻ ،ٜطٓو اهلل ،ِٵاعًَ»: ×ايطنا ٚعٔ اٱَاّ عً

ٚيًٝت٘ ع٢ً غا٥ط ا٭ٜاّ، ؾهاعـ ؾٝ٘ اؿػٓات يعاًَٗا، ٚايػ٦ٝات ع٢ً  ّٜٛ اؾُع١

 .(38)«َكذلؾٗا

ّا ٚسط١َ، إٕ يًذُع١ سٓك»قاٍ:  ، أْٸ٘×ٚعٔ أبإ، عٔ أبٞ عبس اهلل دعؿط ايكازم
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ب إيٝ٘ بايعٌُ ايكاحل، ٚتطى ٚايتكطټ ،ط ٗ ؾ٤ٞ َٔ عباز٠ اهللع أٚ تككِّاى إٔ تهِّؾإٜٸ

اهلل ٜهاعـ ؾٝ٘ اؿػٓات، ّٚشٛ ؾٝ٘ ايػ٦ٝات، ٜٚطؾع ؾٝ٘ ؾإٕ  ;ٗااحملاضّ نًٚ

 .(39)«ايسضدات

ٛٻ ت ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً أزا٥ٗا ّٜٛ اؾُع١، بٌ بطاَر عت ايدلاَر اييت سجٻٚقس تٓ

 ٔ َٛٗطٙ.ػٵ٢ٓ بأْاق١ اٱْػإ ٚسٴعٵضٚس١ٝ، َٚعطؾ١ٝ، ٚادتُاع١ٝ، ْٚاي١ٝ تٴ

 

ِٸق٠٬ اؾُع١ ٖٞ ايدلْاَر ا٭ يٲْػإ إػًِ ٗ ّٜٛ اؾُع١، ٖٚٛ ايعٌُ  ٖ

ُٸ ـ غا٥ط ٚع٢ً إػًِ إٔ ٜهِّ .١ ا٭غاغ١ٝ اييت ٜٓبػٞ أزا٩ٖا ٗ شيو ايّٝٛاحملٛضٟ، ٚإٗ

 بطاف٘ ٚأعُاي٘ يكاحل ٖصٙ ايؿطٜه١ ايع١ُٝٛ.

 ؾ٬ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜػاؾط قباح اؾُع١، ؾٝدػط ؾطق١ أزا٥ٗا، ؾصيو َهطٚٙٷ

ٞٸعّا، نُا دا٤ ٗطٵؾٳ هطٙ ايػؿط ٚايػعٞ ٗ اؿٛا٥ر ٜٴ: »×اشلازٟ  ضٚا١ٜ عٔ اٱَاّ عً

 .(40)«ى بٜ٘تدلٻ َٔ أدٌ ايك٠٬، ؾأَا بعس ايك٠٬ ؾذا٥عٷ ّٜٛ اؾُع١ بهط٠ّ

ٞٸ« ْٗر ايب٬غ١»ٚدا٤ ٗ  ٗ نتاب٘ إٍ اؿاضخ اشلُساْٞ،  ×عٔ أَرل إ٪ٌَٓ عً

 ْاق٬ّ ٗ غبٌٝ اهلل، أٚ ٗ إَٔط ٠، إ٢٫ٓ تؿٗس ايك٬ٗ ّٜٛ اؾُع١ ستٸ طٵ٫ٚ تػاؾٹ»قاٍ: 

 .(41)«تعصض ب٘

ٞٸ َٳ»أْ٘ قاٍ:  ×ايطنا ٚعٔ اٱَاّ عً غاؾط ّٜٛ اؾُع١ قبٌ ايك٠٬  ٔٵَا ٜ٪َٔ 

 .(42)«إٔ ٫ وؿٛ٘ اهلل تعاٍ ٗ غؿطٙ، ٫ٚ ىًؿ٘ ٗ أًٖ٘، ٫ٚ ٜطظق٘ َٔ ؾهً٘

غاؾط ّٜٛ  ٔٵَٳ» أْ٘ قاٍ: |عٔ ايٓيبٸ« ضغاي١ اؾُع١»ْٚكٌ ايؿٗٝس ايجاْٞ ٗ 

 .(43)«اؾُع١ زعا عًٝ٘ ًَهاٙ إٔ ٫ ٜكاسب ٗ غؿطٙ، ٫ٚ تكه٢ ي٘ ساد١

ٖصا ايتشصٜط ٚايهطا١ٖ ٖٛ عٔ ايػؿط بعس ايؿذط، ٚقبٌ ٚقت ايك٠٬ َٔ ّٜٛ 

ٕٸ َٳ اؾُع١، أَا إشا سإ ايعٚاٍ ؾإ بإْاع  ،ػب عًٝ٘ اؾُع١ ٔٵايػؿط ٜهٕٛ سطاَّا ع٢ً 

 ايؿكٗا٤.

ٟٸ٫ٚ هٛظ يًُػًِ  عٌُ آخط ٜكطؾ٘ عٓٗا;  عٓس ٚدٛب ق٠٬ اؾُع١ إٔ ٜؿتػٌ بأ

ٛٵا ٔإَي٢ شٹِنٔط ﴿يكطٜض ايٓٗٞ ايٛاضز ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ُٴعٳ١ٹ َؾاغٳعٳ ّٔ اِيذٴ ٛٵ ٔٵ ٜٳ َٹ ٟٳ يٹًكٻ٠٬ٹ  ٔإشٳا ْٴٛزٹ

ٝٵعٳ ٚٳشٳضٴٚا اِيبٳ  .﴾اهللٹ 
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ٗ ٚهب قكس ق٠٬ اؾُع١ عٓس ٚدٛبٗا، ٚيٛ نإ بٌ اٱْػإ ٚبٝٓٗا َػاؾ١ 

 نًٝٛ َذلّا تكطٜبّا. 11سسٚز ؾطغدٌ، أٟ َكساض 

ٌٸ: »×نُا ٚضز عٔ اٱَاّ ايباقط نإ َٓٗا ع٢ً  ٔٵَٳ ػب اؾُع١ ع٢ً ن

 .(44)«ؾطغدٌ

ؾؿٞ عٗس ضغٍٛ  .ٗ ايعَٔ إانٞ ناْت تػتًعّ ٚقتّا ٚدٗسّا ٖٚٞ َػاؾ١ْ

بعس غاعات،  نإ بعض قاقسٟ اؾُع١ ٫ ٜكًٕٛ إٍ َٓاظشلِ عٓس عٛزتِٗ إ٫ٓ |اهلل

َٳ»، قاٍ: ×نُا ٜؿرل إٍ شيو َا ٚضز عٔ اٱَاّ قُس ايباقط إٕ  ٔٵاؾُع١ ٚادب١ ع٢ً 

ُا ٜكًٞ إْٸ |٢ ايػسا٠ )ق٠٬ ايكبض( ٗ أًٖ٘ أزضى اؾُع١، ٚنإ ضغٍٛ اهللقًٓ

ضدعٛا  |نٞ إشا قهٛا ايك٠٬ َع ضغٍٛ اهلل ;ايعكط ٗ ٚقت ايٛٗط ٗ غا٥ط ا٭ٜاّ

 .(45)«ٌإٍ ضساشلِ قبٌ ايًٝ

 

ُا ٖٞ ًَتك٢ ٚسطاى ادتُاعٞ، ز ق٠٬، ٚإْٸٚ٭ٕ ق٠٬ اؾُع١ يٝػت فطٸ

َٸ سٖا ايعبازٟ، ٖٚٞ سهٛضٷعٵباٱناؾ١ إٍ بٴ ١، يصيو ٜٓبػٞ إٔ ٗ غاس١ قهاٜا ايسٜٔ ٚا٭

ٖهٔ َٔ ّٜٛ اؾُع١، سٝح ٚضز اؿحٸ  ل شلا اٱْػإ إػًِ أندل ٚقتٺىكِّ

يٝ٪زٟ اٱْػإ َا ؾا٤ َٔ  ;تبهرل ٗ ايػعٞ ٚايصٖاب إٍ َٛقع ايك٠٬ٚايتؿذٝع ع٢ً اي

ع إٍ اهلل تعاٍ بايسعا٤ ٗ ٚيٝبتٌٗ ٜٚتهطٻ ;ط ي٘ َٔ ايكطإٓ ايهطِْٜٛاؾٌ، ٚيٝتًٛ َا تٝػٻ

 ٚيتهٕٛ ؾطقت٘ أٚغع ٗ ايًكا٤ َع أبٓا٤ فتُع٘. ;ٖصا ايّٝٛ إباضى ايعِٛٝ

ط إٍ إػذس ّٜٛ اؾُع١ سٌ ٕ ٜبٚهنا ×ؾكس ٚضز إٔ اٱَاّ قُس ايباقط

إٕ »تهٕٛ ايؿُؼ قٝس ضَض، ؾإشا نإ ؾٗط ضَهإ ٜهٕٛ قبٌ شيو، ٚنإ ٜكٍٛ: 

نؿهٌ ضَهإ ع٢ً غا٥ط  ،ع غا٥ط ايؿٗٛض ؾه٬ُّٳع ؾٗط ضَهإ ع٢ً دٴُٳُؾ

 .(46)«ايؿٗٛض

ٌ اهلل ّٜٛ اؾُع١ ع٢ً غرلٖا َٔ ا٭ٜاّ، ؾهٻ: »×ٚدا٤ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم

َٕٕ اؾٓإ يتعخطف ٚتعٜٻٚإ ١ ع٢ً قسض أتاٖا، ٚإْهِ تتػابكٕٛ إٍ اؾٓٸ ٔٵٔ ّٜٛ اؾُع١ 

 .(47)«غبكهِ إٍ اؾُع١، ٚإٕ أبٛاب ايػُا٤ يتؿتض يكعٛز أعُاٍ ايعباز

َٕ: »×ٚعٔ اٱَاّ ايباقط غاضع إٍ اؾُع١،  ٔٵٜهٕٛ ّٜٛ اؾُع١ ؾاٖسّا ٚساؾّٛا 
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 .(48)«كِٗ إٍ اؾُع١بٵض غٳسٵ١ ع٢ً َقثِ ٜسخٌ إ٪َٕٓٛ إٍ اؾٓٸ

 

إٕ نجط٠ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ سٍٛ ق٠٬ اؾُع١ تطق٢ بٗا إٍ شض٠ٚ 

ؾإٕ َا تٓاٚي٘ ايؿكٗا٤ َٔ ا٭خباض ٗ  &ٚنُا شنط ايػٝس اـ٥ٛٞ. ايؿطا٥ض ٚايٛادبات

 .(49)َكاّ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚدٛب ق٠٬ اؾُع١ ٜكٌ إٍ َا٥يت سسٜح

 طٸ، يًؿكٝ٘ احملسِّخ اُؿ«ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ إٍ ؼكٌٝ ايؿطٜع١» نتاب ٚٗ

أَا ٗ نتاب  .( سسٜجّا ٚضٚا356١ٜ، اؾتًُت أبٛاب ق٠٬ اؾُع١ ٚآزابٗا ع٢ً )&ايعاًَٞ

 ( سسٜجّا ٚضٚا614.١ٜؾكس بًػت )« داَع أسازٜح ايؿٝع١»

ُٸٚت٪ٚن عِٛٝ ثٛاب ١ٝ ٖصٙ ايؿطٜه١ ٚٚدٛبٗا، ٚع٢ً س أنجط ٖصٙ ايٓكٛم ع٢ً أٖ

َٕ  ض َٔ ايتؿطٜ٘ ؾٝٗا، ٚايتٗإٚ ٗ سهٛضٖا ٚأزا٥ٗا.ٚاٚب عًٝٗا، نُا ؼصِّ ٔٵاهلل ٚؾهً٘ 

إٕ اهلل نتب عًٝهِ اؾُع١ ؾطٜه١ »أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللَٚٓٗا َا ضٴ

 .(50)«ٚادب١ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

ٕٸ ٞٸ  سبټات أؾٗٛز سهٛض ا٭نش٢ عؿط َطٸ عٳ٭ٕ أزٳ»نإ ٜكٍٛ:  ×عًّٝا ٚٚضز أ إي

ٕٵ  .(51)«٠١ ٚاسس٠ َٔ غرل عًٓؾٗٛز سهٛض اؾُع١ َطٸ عٳأزٳ َٔ أ

ٌٸ»أْ٘ قاٍ:  ×ٚٚضز عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم أسس، ٫ ٜعصض  اؾُع١ ٚادب١ ع٢ً ن

 .(52)«ٔػ١: إطأ٠، ٚإًُٛى، ٚإػاؾط، ٚإطٜض، ٚايكيبٸ ايٓاؽ ؾٝٗا إ٫ٓ

ا إٍ َس٣ اـػاض٠ ٚاؿطَإ أَجاشلا هب إٔ تًؿت أْٛاضْ ٖصٙ ايٓكٛم ٚنجرلٷ

أ٠ ٗ ٚإشا َا ناْت ا٭دٛا٤ ٗ إانٞ غرل َٗٝٸ .كاب ب٘ ٗ ايتٗإٚ بك٠٬ اؾُع١ايصٟ ْٴ

ضْا اٯٕ ٗ صٵغ١، ٚايؿعرل٠ ايع١ُٝٛ، ؾُا عٴبعض فتُعاتٓا ٱقا١َ ٖصٙ ايؿطٜه١ إكسٻ

 كاّ ـ عُس اهلل ـ ٗ َٓاطكٓا؟ايتػاٌٖ ٚايتٗإٚ بٗا ٚقس أقبشت تٴ

 

ؾك١ٝٗ غرل َػاعس٠ ع٢ً إقا١َ ق٠٬  ناْت تػٛز أدٛا٤ اجملتُعات ايؿٝع١ٝ آضا٤ٷ

ب١ اٱَاّ; اْط٬قّا َٔ ٝٵاؾُع١، نايطأٟ ايكا٥ٌ بعسّ َؿطٚع١ٝ إقا١َ اؾُع١ ٗ عكط َغ

ٕعكّٛ، با ػتؿاز َٓٗا نٕٛ إَا١َ اؾُع١ َٔ إٓاقب اييت ؽتلٸبعض ايطٚاٜات اييت ٜٴ
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ٟ ٱقاَتٗا ؾإشا مل وكٌ اٱشٕ ٜهٕٛ إتكسٸ .بإشْ٘ ٟ شلا إ٫ٚ٫ٓ هٛظ يػرلٙ ايتكسٸ

ٔٚ َّٕتذا ٞٸ ظّا ع٢ً َكا  ّ.قطٻ ٘، ٖٚٛ أَطٷ٫ ٜػتشٓك ؾطع

ٔٸ ٟٷ ٖصا ايطأٟ، ايصٟ تبٓٻاٙ عسزٷ يه ض يعسز َعأض قسٚز َٔ ايؿكٗا٤، ٜكابً٘ ضأ

ايطٚاٜات يٝػت ٗ َكاّ سكط إَا١َ اؾُع١ ٗ  ٕ إٔ تًوٚٵٚاغع َٔ ايؿكٗا٤، ايصٜٔ ٜطٳ

ط ٚاٱثبات َتؿاٚتإ َٔ سٝح كٵُا غاٜتٗا إثبات إَا١َ اؾُع١ يًُعكّٛ، ٚاَؿإعكّٛ، ٚإْٸ

 .(53)١ ٚعسَٗا يًٓٝاب١ايكابًٝٸ

 .َٓٗا عسّ تكٝٝس اؾُع١ باٱَاّ إعكّٛ ثِ إٕ ٖٓاى عسزّا َٔ ايطٚاٜات ٚانضٷ

ا٥٘ ي٘ َٛقع١ٝ ايٓٝاب١ ايعا١َ عٔ اٱَاّ ٗ عكط ايػٝب١، ٖا نُا إٔ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿط

 ي٘ إقاَتٗا، أٚ اٱشٕ بٗا بٓا٤ٶ ع٢ً اغتًعاَٗا يصيو.ىِّ

ٟٷ يبعض ايؿكٗا٤ باؾذلاٙ إٔ ٜهٕٛ إَاَٗا ؾكّٝٗا داَعّا يًؿطا٥٘،  ٚنإ ٖٓاى ضأ

ٍ نُٔ خ ايؿٝذ سػٌ ايعكؿٛض، سٝح قايًؿكٝ٘ احملسِّ ،«غساز ايعباز»نُا دا٤ ٗ 

ب١ ايؿكٝ٘ اؾاَع يؿطا٥٘ ٝٵ، ٚٗ ايػٳٚاٱَاّ ايعازٍ أٚ ْا٥ب٘ اـامٸ»ؾطا٥٘ ايٛدٛب: 

ٜٚعتدل »١: ، ٚقاٍ نُٔ ؾطا٥٘ ايكشٸ«ايؿت٣ٛ، ٚيٛ َتذعِّّٜا ػعِّّٜا قطٜبّا َٔ ايؿكٝ٘ اؾاَع

ٗ إَاَٗا ايهُاٍ، ٚاٱّإ، ٚايعساي١، ٚايصنٛض٠، ٚطٗاض٠ إٛيس، ٚايؿكا١ٖ، ٚنْٛ٘ 

 .(54)«٬ّ يًٓٝاب١أٖ

َٙاؾذلٙ ٚ ايٝس، َع٢ٓ قاسب سهِ  بعهِٗ يٛدٛبٗا إٔ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ َبػٛ

ٔٸ .ٚغًط١ طٜٔ نؿا١ٜ ؾطٚٙ إَا١َ اؾُاع١ ايطأٟ ايػا٥س عٓس أنجط ايؿكٗا٤ إعاقٹ يه

ُٳ ;ٱَا١َ اؾُع١ ّٕقشٻ ٔٵؾ ت إَاَت٘ ٗ ٗ غا٥ط ايؿطا٥ض اي١َٝٛٝ قشٻ ت ْاعت٘ نإَا

 ق٠٬ اؾُع١.

ٌٴ عكطٷ ٚمل ٌ بعض بٳَٔ عكٛض ايؿٝع١ َٔ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ َٔ قٹ ى

ٕٵ َٸ مل تهٔ ُجٌِّ ساي١ّ عًُا٥ِٗ، ٚإ ١ يسِٜٗ; يعسّ ١َ٤٬َ ايٛطٚف ايػٝاغ١ٝ عا

 ١.ٚا٫دتُاع١ٝ; ٚيتأثرل تًو اٯضا٤ ايؿكٗٝٸ

 ،طت ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ ٗ إٜطإ; بكٝاّ ْٛاّ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬يصيو سٌ تػٝٻ

ضت ايكٝازات ايس١ٜٝٓ ٱقا١َ ق٠٬ اؾُع١. ٚسُٝٓا ٚدس ايؿٗٝس ايػٝس قُس ايكسض باز

ُٸ ايؿطق١ َٓاغب١ّ ١ ٗ غا٥ط َٓاطل ٗ ايعطام أقاّ اؾُع١ ٗ ايهٛؾ١، ْٚكب شلا أ٥

ٌٸ  كاّ ٗ يبٓإ ٚغٛضٜا ٚغرلٖا.ٗا أقبشت تٴاؿهِ ايعا٥ٌ يكساّ. نُا أْٸ ايعطام، ٗ ٚ
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٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ مطّ  .ع١ُٝٛ ع٢ً اجملتُع إٔ ٱقا١َ ق٠٬ اؾُع١ بطناتٷ ٫ ؾٓو

ضات ٚأغباب ٗ بعض اجملتُعات يعسّ إقاَتٗا ٚإشا ناْت ٖٓاى َدلِّ .أْؿػٓا ٚأبٓا٤ْا َٓٗا

ضات اٱهاب١ٝ ايػرل ع٢ً ْٗر ا٫غتكشاب ٚا٫غذلغاٍ، ٚإغؿاٍ ايتطٛټ ٗ إانٞ ؾ٬ ٜكضٸ

 ٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ.ع٢ً ايكعٝس ايؿكٗٞ ٚايػ

عٔ بطنات إقا١َ اؾُع١ ٗ أٚغاٙ ايؿعب  ٠ّخ ايػٝس اـا٦َٓٞ َطٸيكس ؼسٻ

ٖٓ ،اٱٜطاْٞ ٕٸ»ا قاي٘: ؾهإ  اشلسف َٔ  إٕ خس١َ ق٠٬ اؾُع١ خس١َ يًسٜٔ ٚايتك٣ٛ; ٭

ق٠٬ اؾُع١ ْؿط ايتك٣ٛ ٚايطٚح ايس١ٜٝٓ بٌ ايؿعب، نُا إٔ خس١َ ق٠٬ اؾُع١ خس١َ 

َٳيس٣ ايؿعب اٱٜطاْٞ; ٭ٕ ق٠٬ اؾُع١ يٝػت ؾطنّا عبازٜٸ يًٛعٞ ايعاّ هّا، بٌ ٖٞ شٵّا 

ٌٸ ٗٳبٴ ايٛعٞ َشتٛاٙ ٚطبٝع١ تطنٝب٘ َٔ ادتُاع عِٛٝ يًُػًٌُ ٗ ن أغبٛع،  عٌُ ٜٳ

ٌ خطٝب بٳٜؿاٖسٙ ايكسٜل ٚايعسٚ، ٚتؿكٌٝ ٚبٝإ يٮٚناع ٚايٛطٚف ايػٝاغ١ٝ شلِ َٔ قٹ

ؾُٔ ْاس١ٝ تأتٞ ايٛق١ٝ يًٓاؽ  ;ّاعذٝب سٓك ّ تطنٝبٷؾك٠٬ اؾُع١ ٗ اٱغ٬ .اؾُع١

َٸ ;بايتك٣ٛ ٚايطٗاض٠ ٚاٱعطاض عٔ ا٭ٖٛا٤ ايٓؿػ١ٝ ١ ٚؾٝٗا َٔ ْاس١ٝ أخط٣ تٛع١ٝ ا٭

ا٤، ٚأٚناع ايعامل بات ا٭قسق١، َٚ٪اَطات ا٭عسا٤، َٚتطًٓبا٭سساخ ايػٝاغٝٸ

 ض ٖصٙ ايؿطٜه١ ايع١ُٝٛ.سٵَٔ عطؾإ َق٬ بٴسٻ اٱغ٬َٞ، ؾ

ه١ إَآَا ايعِٛٝ ٓٵيت ق٠٬ اؾُع١ ايّٝٛ، ٚبؿهٌ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬، ٚسٹيكس تبسٻ

ؾعبٓا ق٠٬ اؾُع١ َعٓاٖا ٚسكٝكتٗا قبٌ ايٓٛاّ  ـٵؾًِ ٜأَي .إٍ غٓٸ١ ٚطٝس٠ ٗ ايب٬ز

اٱغ٬َٞ، ؾهإ يطـ اهلل ع٢ً ؾعبٓا، ٚٚاسس٠ َٔ بطنات ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬، إٔ 

 ايٛاغع١ مٛ إعٜٓٛات ٚإعطؾ١ أَآَا. اغتطعٓا ؾتض ٖصٙ ايٓاؾص٠

ٌّ بأ١ُ٥ اؾُع١، ٚغا٥ط ايكا٥ٌُ ٔطض ق٠٬ اؾُع١، ٚسٳسٵٚع٢ً ايؿعب إٔ ٜعطف َق

ؾذٌٝ ايؿباب يسٜٓا  .عًٝٗا ايعٌُ ع٢ً َهاعؿ١ زٚاعٞ ا٫غتكطاب ٗ ق٠٬ اؾُع١

ا٤ ٖصا ـ يًشكٝك١ ٚاٱزضاى ٚايتٛع١ٝ، ٚهب إٔ تٓذض قًٛات اؾُع١ ٗ إضَٚتعٚط

َٸَطايعٳ  .(55)«١ ؾٌٝ ايؿبابـ، ٚتًب١ٝ اؿٛا٥ر ايعا

ِّقات ٫ بٴسٻ ١َ ٖصٙ ايؿعرل٠ ايع١ُٝٛ ٚٱنُاٍ عح إقا َٔ اٱؾاض٠ إٍ بعض إع

ز إٔ تتعسٻ شيو إٔ ق٠٬ اؾُع١ ٫ ٜكضٸ ;١ا٫دتُاع١ٝ اييت تعاْٞ َٓٗا بعض ا٭ٚغاٙ ايسٜٓٝٸ

ٕ ايؿاقٌ بٌ ْعتٌ ؾطغدّا، أٟ عسٚز ٔػ١ إٔ ٜه٫ٛ بٴسٻ ٚ ٗ إٓطك١ ايٛاسس٠،
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ٕٸ ٌٸ نًَٝٛذلات ْٚكـ ايهًَٝٛذل، َع أ ُٸَٓطك١ ؾٝٗا ْاعات َتعسِّ ن ١ ٜكُٕٝٛ ز٠، ٚأ٥

ٌ أسسِٖ ؾ٬ فاٍ يٰخطٜٔ، ٚعًِٝٗ إٔ بٳقُٝت ق٠٬ اؾُع١ َٔ قٹق٠٬ اؾُاع١، ؾإشا ُأ

ٖٓوهطٚا َع٘ اؾُع١، ٜٚعٚط  عٓكط ايتٓاؾؼ ٚايؿعٛض ا ٜجرلًٛا ق٬تِٗ باؾُاع١، 

يصيو تؿهٸٌ ٖصٙ ا٭ٚغاٙ ايس١ٜٝٓ إبكا٤ َا نإ ع٢ً َا نإ، ٚا٫نتؿا٤  .بإعا١ٓ

ٚايتؿذٝع ع٢ً إقا١َ اؾُع١; َطاعا٠  ّٜٛ اؾُع١، ٚعسّ اؿحٸ بأزا٤ ق٠٬ ايٛٗط ْاع١ّ

 شلصٙ إؿاعط ٚا٭ساغٝؼ; ٚسؿّٛا يًتٛاظْات ايؿدك١ٝ ٚايؿ١ٜٛ٦.

١ عسّ عٓس اغتعطان٘ ٭زٓي ،إؿه١ً ٚعجٗا ايػٝس اـ٥ٛٞ ٚقس أؾاض إٍ ٖصٙ

ٚإٔ ٫ بٴسٻ إٕ اؾُع١ » ْٚكتطـ َٔ ن٬َ٘ َا ًٜٞ: .١ اؾُع١ ٗ عكط ايػٝب١َؿطٚعٝٸ

ٌٸ ٜكُٝٗا ؾدلٷ ٚنٝـ وٌُ  .ٚاسس ز ٗ قٌَٛهإ، ٫ٚ ٜؿطع ؾٝٗا ايتعسټ ٚاسس ٗ ن

َٳ ٌٸ ٔٵايؿاضع  غرل َعٌ، ٜٚٛنٌ تعٝٝٓ٘ إٍ  ُاّ بٛاسسٺ١ ـ ع٢ً ا٥٫تـ نآؾ ٗ شيو احمل

ٌٸ ؟ؿل آضا٩ِٖ ع٢ً ؾدل ٚاسس٘ ٫ تهاز تتٻؾإْٸ ;إضازتِٗ ايٓاؽ ٜأب٢ عٔ  ع٢ً إٔ د

َٳ ٌٸ ـٵٚأنٹ .١ يٲَا١َٜطاٙ َجً٘ أٚ زْٚ٘ ٗ ا٭ًٖٝٸ ٔٵا٫قتسا٤  ؾدل أٚ  إٍ شيو إٔ ن

ٌٸ ِٸٟ شلصا ا٭َط اـ ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ ٖٛ إتكسٸ ا٭غًب ـ ع٢ً ا٭ق َٳٕٗ كٌ ب٘ اتٸ ٔٵ، أٚ ٜكُٝٗا 

أٚ إشا ؾطنٓا أْ٘ ٫ ٜطٜس شيو بٓؿػ٘  .ايط٥اغ١ دٹبٹًٚٞ يًبؿط َٔ ا٭قاضب ٚا٭٫ٚز; ؾإٕ سبٸ

ّٸؾكس ٜطٜسٙ أٌٖ قًٓ ٘ َٔ احملػٛؽ إٔ أٌٖ ، ؾإْٸت٘ ٚأعٛاْ٘، بٌ ٖصا ٖٛ ا٭غًب ٗ ايعٛا

ٌٸ ٚبٗصا  .٠ اؾُع١ ٗ ايبًس١ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ ؾُاعتِٗ ٖٛ إكِٝ يك٬قًٓ ن

 «.ٜٚٓؿأ ايٓعاع ٚاـ٬ف ،ل ايؿت١ٓتتشٖك

ٕٸ ؽٝرلٟ، َهٝؿّا يصيو  ق٠٬ اؾُع١ ٚادبٷ ثِ ٜسؾع ٖصا اٱؾهاٍ بايكٍٛ بأ

٢ ع٢ً كاٍ: إٕ ا٭َط بك٠٬ اؾُع١ ٫ ٜهٕٛ َجاضّا يًؿت١ٓ أبسّا، ستٸبٌ ّهٔ إٔ ٜٴ»قٛي٘: 

ٕٸايكٍٛ بايٛدٛب ايتعٝٝين ٗ إػأي١; ٚ ٣ ٱقا١َ اؾُع١ ٚإَاَتٗا تكسٸ ٔٵَٳ ايٛد٘ ٗ شيو أ

َٸ ٖٖإ ـ بك٠٬ تٗا يس٣ إهًٖكت ؾٝ٘ أًٖٝٸطت ؾٝ٘ ؾطٚٙ اٱقا١َ، ٚؼٖكتٖٛؾ ٔٵا إٔ ٜهٕٛ 

ب٘ ٗ ق٠٬  ٍ ٫ َٓام يػرلٙ َٔ إٔ ٜأمتٸاؾُع١; ٚإَا إٔ ٫ ٜهٕٛ نصيو عٓسٙ. ؾع٢ً ا٭ٚٸ

ٟٻ ٕٵٟ ٱَاَتٗا س٦ٓٝصٺٕٛ ٖٛ إتكسٸَاْع َٔ إٔ ٜه اؾُع١، ٫ٚ ْط٣ أ ضأ٣ إأَّٛ  ، ٚإ

٘ يٝؼ ٗ ٖصا ا٥٫تُاّ غ٣ٛ ٭ْٸ ;ٟ باٱَا١َْؿػ٘ أضق٢ َٔ اٱَاّ ٚأقًض َٓ٘ يًتكسٸ

ٖٳ قبٛب  س٠ ايٓؿؼ ٚايتدانع، ٚإط٬م ايٓؿؼ عٔ ا٭ْا١ْٝ ٚايهدلٜا٤، ٖٚٛ أَطٷفا

ٚإكاّ َٔ َكازٜك٘  ،تٛانعط، ٚاختٝاض ايبٵب عٔ ايهٹٓا ع٢ً ايتذٓټيًؿاضع، ٚقس سجٻ
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ٕٸ ٞٸ َٚٛاضزٙ. ٚقس نٓا ْؿاٖس أ َٳ )طاب ضَػ٘( ٜأمتٸايكُٞ ايعاٖس ايؿكٝس ايؿٝذ عً ٖٛ  ٔٵب٘ 

٣ َجً٘ يٲَا١َ ع٢ً أقسّ ٚأضق٢ َٓ٘ ٗ ايؿهٌ ٚايهُاٍ، ؾُا ٖٛ إاْع َٔ إٔ ٜتكسٸ

 .(56)«ٞ ايٓاؽ خًؿ٘؟!غرلٙ، ٜٚكًٓ

ٚٴ ٚقس  .٢ً ايٛاعٌ َٔ أبٓا٤ اجملتُع ػاٚظٙدس ؾًٔ ٜكعب عإٕ َجٌ ٖصا ايعا٥ل إشا 

ٟٸ ؼكٌ بعض اٱؾهايٝات ٗ ايبسا١ٜ، ٖٚٛ أَطٷ ٟٸ طبٝعٞ أَاّ أ تطٜٛط  تٛدټ٘ دسٜس، ٚأ

ُٸ .ٚتػٝرل ٌٸّٚهٔ ايتعإٚ بٌ ايعًُا٤ ٚأ٥ ّٕيٝتٻ ;َٓطك١ ١ اؾُاع١ ٗ ن بِٝٓٗ  ؿكٛا ع٢ً ْٛا

 يًتٓاٚب ع٢ً إَا١َ اؾُع١.

ُٸنُا هب إٔ ْطأٖ ع٢ً  ١ٝ ق٠٬ اؾُع١، ٚإزضان٘ ٕٓاؾعٗا ٚعٞ اجملتُع ٭ٖ

; يعسّ ^جاض ع٢ً أتباع أٌٖ ايبٝتَٚٔ تًو إٓاؾع زؾع اٱؾها٫ت اييت تٴ .ٚبطناتٗا

 إقاَتِٗ ق٠٬ اؾُع١.

 

٘، قٛت ا٭شإ يًك٠٬ ٖٛ ْسا٤ زع٠ٛ َٔ اهلل تعاٍ يعبسٙ إ٪َٔ، يٝكبٌ ع٢ً ضبٸ

ٚٚٚٝؿ١ إ٪َٔ تًب١ٝ ٖصٙ ايسع٠ٛ، ٚا٫غتذاب١ شلصا ايٓسا٤  .ٚايعبٛز١ٜ ي٘ ز عٗس ايطاع١ٚيٝذسِّ

ٌٸ ٌٸ عٓس ٚقت ن َٴّٜٛ، سٌ ٜطتؿع قٛت إ٪شِّ ؾطٜه١، ٚٗ ن  ٬ّ ٗ آؾام ايػُا٤.ذٹًِذٳٕ 

ٌٸ١ يًعباز٠ ٚايك٠٬ تتهطٻإٕ ٖصٙ ايسع٠ٛ اٱشلٝٸ ّٜٛ; يتؿعٌٝ  ض ٔؼ َطات ن

 ّا ٔػّا ٚث٬ثٌ ق٠٬.ٜٚبًؼ تعسازٖا أغبٛعٝٸ ٘،ايتٛاقٌ ايسا٥ِ بٌ ايعبس ٚضبٸ

ٔٸ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايكًٛات اـُؼ ٚايج٬ثٌ خ٬ٍ ا٭غبٛع أساطٗا  ق٠ّ٬ يه

ّٕ ع أزا٤ٖا ع٠ بٌ غا٥ط ايؿطا٥ض، ٚؾطٻ١ ٖٝٻ، ٚدعٌ شلا َٛقعٝٸخامٸ اٱغ٬ّ باٖتُا

ّٕبهٝؿ١ٝ خاقٸ ت عٓٛاّْا َع١ٓٝ، ٖٚٞ ق٠٬ اؾُع١، اييت أقبش ١، ٚأؾطزٖا بأسها

 يػٛض٠ نا١ًَ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٞ )غٛض٠ اؾُع١(.

ُٸ ١ٝ ايهبرل٠ يك٠٬ اؾُع١ ٗ اٱغ٬ّ َٔ خ٬ٍ ا٭بعاز ّٚهٓٓا إٔ ْسضى ا٭ٖ

 ايتاي١ٝ:

 

ب ضأٟ ػٵس٠، سٳ١ َ٪ٖنّا، ٚغٓٸإشا نإ أزا٤ غا٥ط ايكًٛات ْاع١ أَطّا َػتشبٸ
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ٕٸ ؿام ؾكٗا٤ باتٸ ،ْاع١ّ أزا٤ ق٠٬ اؾُع١ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ أنجط إصاٖب اٱغ١َٝ٬، ؾإ

٣ ْاع١، ٖٚصا ٜعين إيعاّ إػًِ بأزا٤ ايك٠٬ ُا ت٪زٻ٣ ؾطاز٣، ٚإْٸؾٗٞ ٫ ت٪زٻ. إػًٌُ

 ٠ ٚاسس٠ ٗ ا٭غبٛع، ٗ ق٠٬ اؾُع١، نُٔ ؾطا٥٘ ايٛدٛب.ْاع١ َطٸ

 

سٝح ػب ؾٝٗا  ;ايتٛع١ٝ ٚاٱضؾاز ُتاظ ق٠٬ اؾُع١ باؾتُاشلا ع٢ً داْب

خطبتإ ًٜكُٝٗا اٱَاّ قبٌ ايك٠٬، ٚهب اٱقػا٤ شلُا َٔ قبٌ إأٌََٛ، بُٝٓا تكبض 

 ايك٠٬ ضنعتٌ، ٫ أضبع ضنعات، نُا ٖٛ ايٛادب ٗ ق٠٬ ايٛٗط.

ٕٸ ْككتا َٔ اـطبتٌ َجاب١ ايطنعتٌ ايًتٌ ُأ ٚتؿرل ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إٍ أ

 ٤ َٔ ايك٠٬.عٵناُؾايك٠٬، ؾٗٞ 

ّا َٔ إٛع١ٛ ٚايتٛع١ٝ ٚاٱضؾاز كسَِّا ظازّا أغبٛعٝٸاؾُع١ إٔ تٴ ٞٵتٳٜٚؿذلض ٗ خطبٳ

 ٗ َا وتاد٘ اجملتُع إػًِ.

 

ٌٸ إػادس، بٌ ٗ  ّهٔ إٔ تكاّ ق٠٬ اؾُاع١ يػا٥ط ايؿطا٥ض اي١َٝٛٝ ٗ ن

ٌٸ ٔٸ ن ز ٗ إس١ٜٓ إٔ تتعسٻ ٠ اؾُع١ ٫ ٜكضٸق٬ َهإ هتُع ؾٝ٘ اثٓإ ؾأنجط، يه

ٌٸ عٔ ؾطغذ، تعازٍ ٔؼ  ايٛاسس٠، سٝح ٜؿذلٙ إٔ تهٕٛ ٖٓاى َػاؾ١ ٫ تك

ٌٸ ٚٔ نًَٝٛذلات ْٚكؿّا، بٌ ن ٚعٓسَا  .كّا يطأٟ إصٖب اؾعؿطِٟؾق٠٬ ْع١ ٚا٭خط٣، 

كٌُٝ ٗ ط ؾطا٥٘ ايٛدٛب، ع٢ً إتكاّ ق٠٬ اؾُع١ ؾإْ٘ هب اؿهٛض شلا، عٓس تٛٗؾ

 قٝطٗا، نُٔ َػاؾ١ ؾطغدٌ، أٟ أسس عؿط نًَٝٛذلّا.

 

ٚاختًؿت َصاٖبِٗ ٚؾكٗا٩ِٖ ٗ  .ؿل إػًُٕٛ ع٢ً أقٌ ٚدٛب ق٠٬ اؾُع١اتٻ

 ؾطا٥٘ ٚدٛبٗا، ٚؾطا٥٘ قشتٗا.

َٹتٗا إٔ ٜهٕٛ إهإ ايصٟ تٴسٝح اؾذلٙ اؿٓؿ١ٝ يٛدٛبٗا ٚقشٸ طّا(، كٵكاّ ؾٝ٘ )

ٕٹٚإككٛز  ٌٸكٵبا  ع إيٝ٘ ايسعا٣ٚ ٚاـكَٛات.َؾطٵتٴ كب ؾٝٗا قإضبًس٠ ْٴ ط ن
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ُٳ ؿٕٛ بإقا١َ اؾُع١، ٚإشا ناْٛا ٜكُٕٝٛ ٗ قط١ٜ ْا١ٝ٥ ٫ ٜهًٖ ٔٵٚع٢ً ٖصا ؾ

ٕٹ«: ايبسا٥ع»قاٍ قاسب  .َِٓٗ أقاَٖٛا مل تكضٸ ط اؾاَع ؾطٙ ٚدٛب اؾُع١، ٚؾطٙ كٵا

ٕٹ ؾُع١ إ٢٫ٓ ٫ ػب اقش١ أزا٥ٗا، عٓس أقشابٓا، ستٸ َٳكٵع٢ً أٌٖ ا نإ غانّٓا  ٔٵط، ٚ

ٕٹ ٚنصا ٫ ٜكض أزا٤ اؾُع١ إ٫ٓ .ٗ تٛابع٘ ط ٚتٛابع٘، ؾ٬ ػب ع٢ً أٌٖ ايكط٣ اييت كٵٗ ا

ٕٹ  .(57)أزا٤ اؾُع١ ؾٝٗا ط، ٫ٚ ٜكضٸكٵيٝػت َٔ تٛابع ا

ٞٸ عٓ٘;  نُا اؾذلٙ اؿٓؿ١ٝ إشٕ ايػًطإ بصيو، أٚ سهٛضٙ، أٚ سهٛض ْا٥ب ضزل

 .(58)، ٚٗ عٗٛز اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ|ش ٖهصا نإ ؾأْٗا ٗ عٗس ضغٍٛ اهللإ

ّٕٚعٓس ايعٜسٜٸ زٍ، ٫ٚ ٜهؿٞ ٚدٛز اٱَاّ، بٌ عا ١ ٜؿذلٙ يك٠٬ اؾُع١ ٚدٛز إَا

 .(59)َع ٚدٛزٙ َٔ تٛيٝت٘، أٟ أخص اي١ٜ٫ٛ َٓ٘ ع٢ً إقا١َ اؾُع٫١ بٴسٻ 

ْٜٙٚط٣ ا٭بانٝٸ ٕٵيٛ ١ إٔ ٚدٛز اٱَاّ أٚ ْا٥ب٘ ؾط مل ٜهٔ  دٛب ق٠٬ اؾُع١، ؾإ

ٚمل ػع  ;َٔ إصٖب، عٓس بعض ؾكٗا٥ِٗ ٗا ػٛظ خًـ َتٍٛٛيهٓٸ .َُٓٗا مل ػب ٚاسسٷ

َٚصٖبٓا أْ٘  :«ؾطح نتاب ايٌٓٝ»طؿٝـ ٗ أقاٍ ايؿٝذ قُس بٔ ٜٛغـ  .عٓس بعض آخط

 .(60)أٚ َأَٛض أسسُٖا ،أٚ ْا٥ب٘ ،بإَاّ إ٫ٓ ٫ تكضٸ

 

 ;١ ق٠٬ اؾُع١آضا٤ ؾكٗا٤ إصٖب اؾعؿطٟ سٍٛ ؾطا٥٘ ٚدٛب ٚقشٸاختًؿت 

ْٙ عهٛضٙ، أٚ  يٛدٛبٗا، ؾ٬ ػب إ٫ٓ سٝح اعتدل أنجطِٖ إٔ ٚدٛز اٱَاّ إعكّٛ ؾط

ٕٕ َٓكٛبٺ ٔٸ; عازٍ َٔ قبً٘، أٚ بٛدٛز غًطا ٕٴ يه ا ٚٵب٘ َٔ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ضَأ عسزّا ٫ ٜػتٗا

 ط غا٥ط ايؿطا٥٘.َع تٛٗؾ ،٢ ٗ عكط غٝب١ اٱَاّٚدٛبٗا ستٸ

ٕٸ ،ٕ عسّ قشتٗا ٗ غٝاب اٱَاّٚٵَٔ ايؿكٗا٤ ٜطٳ ١ٺٚعسا قًٓ أغًب ؾكٗا٤  ؾإ

ط ـ كٝٻط غا٥ط ايؿطا٥٘، ٚإٔ إهًَٖع تٛٓؾ ،١ إقاَتٗا ٗ ظَٔ ايػٝب١ٕ قشٸٚٵايؿٝع١ ٜطٳ

 بٝٓٗا ٚبٌ ق٠٬ ايٛٗط ّٜٛ اؾُع١.

 .تكبض ٚادب١، ٚهب اؿهٛض شلاٜٚط٣ بعض ايؿكٗا٤ أْٗا إشا أقُٝت بؿطا٥طٗا 

 ٣ عسزٷ٘ إشا تكسٸطٕٚ بٌ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ أٚ أزا٤ ق٠٬ ايٛٗط، يهٓٸؾايٓاؽ كٝٻ

َٳ ط ؾٝ٘ ؾطا٥٘ إَاّ تتٖٛؾ ٔٵتٓعكس بِٗ ق٠٬ اؾُع١، غبع١ أٚ ٔػ١ أؾدام، ٚتكسٻَِٗ 

ض٠ سهٛض إكطٻ ؿٌ نُٔ ايؿطٚٙاؾُاع١ إعطٚؾ١، ٜٓتٗٞ ايتدٝرل، ٜٚتعٝٻٔ ع٢ً إهًٖ
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ق٠٬ اؾُع١، ٖٚٛ ضأٟ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٚايػٝس قُس باقط ايكسض ٚايػٝس ؾهٌ اهلل 

 ٚآخطٜٔ.

٢ َع إقاَتٗا، بُٝٓا ٜط٣ ؾكٗا٤ آخطٕٚ اغتُطاض ايتدٝرل بٌ اؾُع١ ٚايٛٗط ستٸ

ٔٸ  ق٠٬ اؾُع١ أؾهٌ َٔ ق٠٬ ايٛٗط. يه

َٚع٢ٓ شيو إٔ  .٢ً ا٭ٚٗطق٠٬ اؾُع١ ٚادب١ ؽٝرلّا ع»قاٍ ايػٝس ايػٝػتاْٞ: 

ط ؾٝ٘ ؾطا٥طٗا ط بٌ اٱتٝإ بك٠٬ اؾُع١ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ تتٖٛؾـ ّٜٛ اؾُع١ كٝٻإهًٖ

ٔٸ إقا١َ اؾُع١ أؾهٌ، ؾإشا أت٢ بٗا َع ايؿطا٥٘ أدعأت  ،ٚبٌ اٱتٝإ بك٠٬ ايٛٗط ٚيه

 .(61)«عٔ ايٛٗط

ـ ا بتُاّ ؾطٚطٗا ؾإهًٖإشا أقُٝت ق٠٬ اؾُع١ ٗ َٜٛٗ»ٚقاٍ ايؿٝذ ايؿٝٸاض: 

ٕٵط بٌ إٔ وهط ؾٝٗا أٚ ٜكًٓكٝٻ ٚٸ ٞ ق٠٬ ايٛٗط، ٚإ أؾهٌ « ق٠٬ اؾُع١»ٍ نإ ا٭

 .(62)«ٚأدسض

 

ُٴعٳ﴿ٜكٍٛ تعاٍ:  ّٔ اِيذٴ ٛٵ ٔٵ ٜٳ َٹ ٟٳ يٹًكٻ٠٬ٹ  ٓٴٛا ٔإشٳا ْٴٛزٹ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٛٵا ٔإَي٢ شٹِنٔط ٜٳا َأ ١ٹ َؾاغٳعٳ

ٕٳاهللٹ ُٴٛ ِٵ تٳعٵًَ ٕٵ ُنٓٵتٴ ِٵ ٔإ ٝٵطٷ َيُه ِٵ خٳ ٝٵعٳ شٳيٹُه ٚٳشٳضٴٚا اِيبٳ  . (9اؾُع١: ) ﴾ 

ؾعٓسَا  .َٔ َاز٠ )ْسا٤(، ٖٚٞ َع٢ٓ ا٭شإ; إش ٫ ْسا٤ يًك٠٬ غرل ا٭شإ ﴾ْٛزٟ﴿

ٜطتؿع ا٭شإ يك٠٬ اؾُع١ ٜهٕٛ يعاَّا ع٢ً ايٓاؽ إٔ ٜذلنٛا َهاغبِٗ َٚعاٜؿِٗ، 

ِٸٜٚصٖبٛا إٍ ا  شنط اهلل. يك٠٬، ٖٚٞ أٖ

ِٵ﴿ٚعباض٠  ٝٵطٷ َيُه ِٵ خٳ إٍ إٔ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١، ٚتطى إهاغب  إؾاض٠ْ ﴾شٳيٹُه

 ٚأْؿع يًُػًٌُ َٔ سطاّ ايسْٝا ٬َٚشٸٖا ايعا١ً٥. ٚايعٌُ ٗ ٖصا ايٛقت، خرلٷ

ٕٸ ٌٸ َٚٔ ايٛانض أ عٌُ ّهٔ  يٮَط بذلى ايبٝع ٚايؿطا٤ َؿَّٗٛا ٚاغعّا ٜؿٌُ ن

 اسِ ايك٠٬.إٔ ٜع

ٕٸ إشا أقُٝت »بعض ايطٚاٜات دا٤ت سٍٛ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ:  َٚٔ اؾسٜط با٬ٕس١ٛ أ

 «.ٖٛا ٚأْتِ ُؿٕٛ ٚعًٝهِ ايػه١ٓٝتٴٕٛ، ِٚاايك٠٬ ؾ٬ تأتٖٛا ٚأْتِ تػعٴ

ٛٵا﴿ل بك٠٬ اؾُع١ بكٛشلا: طت اٯ١ٜ ٗ َا ٜتعًٖٚقس عبٻ ُٸ ﴾َؾاغٳعٳ ١ٝ بايػ١ يتعطٞ أٖ

 .(63)يك٠٬ اؾُع١
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ٕٸ ؾاٯ١ٜ  ،ضِنٚ ٚايطٻسٵط ايػطٜع ٚاٱغطاع ٗ إؿٞ، نايعٳٝٵايػعٞ َع٢ٓ ايػٻ ٚ٭

 .(64)تسيٓا ع٢ً ٚدٛب ايػطع١ عٓس ا٭شإ ٚايٓسا٤ يًك٠٬ ّٜٛ اؾُع١

ٜكٍٛ ايػٝس  .دسّا أَا ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ سٍٛ ق٠٬ اؾُع١ ؾٗٞ نجرل٠ْ

ا٫غتؿان١ ب٬ ضٜب، ٚقس أْٗاٖا بعهِٗ  سسٸَٚتذاٚظ٠  ،اـ٥ٛٞ: ٖٞ َٔ ايهجط٠ َهإ

ٍٸ200إٍ َا٥يت ) ع٢ً ايٛدٛب بكطو٘ َٔ ايكشاح ٚاؿػإ  ( سسٜح، ؾكاٍ: ؾايصٟ ٜس

ٍٸ .كات ٚغرلٖا أضبعٕٛ سسٜجّاٚإٛثٸ ٚايصٟ  .بٛاٖطٙ ع٢ً ايٛدٛب ٔػٕٛ سسٜجّا ٚايصٟ ٜس

ٍٸ ِٸع٢ً إؿطٚعٝٸ ٜس ٚايصٟ . ٝرلّٜا، تػعٕٛ سسٜجّأَ إٔ ٜهٕٛ عّٝٓٝا أٚ ؽ ١ ٗ اؾ١ًُ، أع

ٍٸ  .(65)بعَُٛ٘ ع٢ً ٚدٛب اؾُع١ ٚؾهًٗا عؿطٕٚ سسٜجّا ٜس

 ْٚٓكٌ بعض تًو ايٓكٛم نُٓاشز ٚأَج١ً:

، أٟ إٕ (66)«أت٢ اؾُع١ إّاّْا ٚاستػابّا اغتأْـ ايعٌُ ٔٵَٳ: »|ـ عٔ ضغٍٛ اهلل1

 ؿطت ي٘.شْٛب٘ قس ُغ

ٚٸأَا ّٜٛ اؾُع١ ؾّٝٛ هُع »، |ـ عٔ ضغٍٛ اهلل2 يٌ ٚاٯخطٜٔ، ؾُا اهلل ؾٝ٘ ا٭

َٳـ اهلل عًٝ٘ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ثِ ٜٴخٖؿ َٔ َ٪َٔ َؿ٢ ؾٝ٘ إٍ اؾُع١ إ٫ٓ ط ب٘ إٍ ٪

 .(67)«١اؾٓٸ

3ٌّ  أتٴٞ تٗٝٸٜكاٍ ي٘: قًٝب، ؾكاٍ ي٘: ٜا ضغٍٛ اهلل، إْٸ |إٍ ايٓيب ـ دا٤ أعطاب

 ٗا سرټْٸقًٝب، عًٝو باؾُع١; ؾإ : ٜا|ض يٞ؟ ؾكاٍ س٠ِّ، ؾُا ُقنصا ٚنصا َطٸ إٍ اؿرٸ

 .(68)«إػانٌ

 ;إٕ اهلل تباضى ٚتعاٍ ؾطض عًٝهِ اؾُع١»ط١ًٜٛ:  ٗ خطب١ٺ | ـ ٚقاٍ ايٓيبٸ4

ُٳ اغتدؿاؾّا بٗا، أٚ دشٛزّا شلا، ؾ٬ ْع اهلل سلً٘،  ;تطنٗا ٗ سٝاتٞ، أٚ بعس َٛتٞ ٔٵؾ

٘، أ٫ ٫ٚ سر ي٘، أ٫ ٫ٚ قّٛ ي٘، أ٫ أ٫ ٫ٚ ق٠٬ ي٘، أ٫ ٫ٚ ظنا٠ ي .٫ٚ باضى ي٘ ٗ أَطٙ

 .(69)«٢ ٜتٛب٫ٚ بطٸ ي٘، ستٸ

ٞٸ ـ دا٤ ٗ ضٚا١ٜٺ5  ،×ايباقط قشٝش١ عٔ ظضاض٠ بٔ أعٌ، عٔ اٱَاّ قُس بٔ عً

ٌٻ ؾطض اهلل ععٻ»أْ٘ قاٍ:  ع٢ً ايٓاؽ َٔ اؾُع١ إٍ اؾُع١ ٔػّا ٚث٬ثٌ ق٠٬،  ٚد

ٌٻ َٓٗا ق٠٬ ٚاسس٠ ؾطنٗا اهلل ععٻ  .(70)«ٗ ْاع١، ٖٚٞ اؾُع١ ٚد

ٞٸ6  ـ قشٝش١ أبٞ بكرل ٚقُس بٔ َػًِ، قا٫: زلعٓا أبا دعؿط قُس بٔ عً

 .(71)«ع اهلل ع٢ً قًب٘بٳ١ َطتطى اؾُع١ ث٬ثّا َتٛايٝات بػرل عًٓ ٔٵَٳ»ٜكٍٛ:  ×ايباقط
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تعًٝكّا ع٢ً ايطٚا١ٜ: طبع اهلل ع٢ً قًب٘ ٖٛ َٔ أٚقاف  ،ٚقاٍ ايػٝس اـ٥ٛٞ

 .(72)ٚغٓسٖا قشٝضٷ .بّا يًعكٝإٚنٓا١ٜ عٔ نٕٛ شيو َٛدٹ إٓاؾكٌ،

ّ اهلل دػسٖا سطٻ إٍ اؾُع١ إ٫ٓ تٵغعٳ ّٕسٳَا َٔ َق: »×ـ عٔ اٱَاّ ايكازم7

 .(73)«ع٢ً ايٓاض

 

ق٠٬ « ايؿتا٣ٚ ايٛانش١»خلٸ ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض ٗ ضغايت٘ ايع١ًُٝ 

ُٸ ;ع، ْكتطـ َٓ٘ ايؿكط٠ ايتاي١ٖٝنضا٥ع َط اؾُع١ عسٜحٺ ق٠٬ اؾُع١ ٖٚٞ َٔ »ٝتٗا: ٭ٖ

ِٸ ّٔ ﴿ؾعا٥ط اٱغ٬ّ، قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  أٖ ٛٵ ٔٵ ٜٳ َٹ ٟٳ يٹًكٻ٠٬ٹ  َٳٓٴٛا ٔإشٳا ْٴٛزٹ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ُٴعٳ ٛٵا ٔإَي٢ شٹِنٔط اهللٹاِيذٴ ٝٵطٷ َيُه١ٹ َؾاغٳعٳ ِٵ خٳ ٝٵعٳ شٳيٹُه ٚٳشٳضٴٚا اِيبٳ ٕٳ  ُٴٛ ِٵ تٳعٵًَ ٕٵ ُنٓٵتٴ اؾُع١: ) ﴾ِٵ ٔإ

9). 

ّ سطٻ إٍ اؾُع١ إ٫ٓ تٵغعٳ ّٕسٳَا َٔ َق: »×ٚدا٤ ٗ اؿسٜح عٔ اٱَاّ ايكازم

 «.اهلل دػسٖا ع٢ً ايٓاض

ٌٸ ع اهلل ٚقس َٝٻ .ق٠٬ اؾُع١ َٛنع ق٠٬ ايٛٗط نُٔ تؿك٬ٝت تأتٞ ٚؼت

ٕٵَٛٝٸغبشاْ٘ ٚتعاٍ ق٠٬ اؾُع١ عٔ غا٥ط ايكًٛات ايٝ أٚدب أزا٤ٖا  ١ ع٢ً َا ٜأتٞ بأ

ٌٸ ط عٔ سهٛضٖا إشا َٓطك١، ٚمل ٜػُض بايتأخټ نُٔ ق٠٬ ْاع١، ٚأَط بتٛسٝسٖا ٗ ن

ُٳ ع ط عٔ ادتُاع أغبٛعٞ َٛغٻٚبصيو ناْت ق٠٬ اؾُع١ تعبِّ .١خاقٸ ٭عصإض إ٫ٓ ،تٵأقٝ

َٸ ق٠٬ اؾُع١، ٜٚٓتٗٞ  ٞٵٌ ٚإ٪ٌَٓ، ٜبسأ بإٛع١ٛ ٚايتجكٝـ نُٔ خطبتٳ١ إكًٓيعا

 ٘ إٍ اهلل نُٔ ايك٠٬ ْؿػٗا.بايعباز٠ ٚايتٛدټ

ٕٕتٵٚػب إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ ٚدٛبّا سٳ ٬ّ ٗ عازٍ، َتُجِّ ُّٝا ٗ ساي١ ٚدٛز غًطا

َٳ ٜٚطاز بايػًطإ ايعازٍ ايؿدل أٚ ا٭ؾدام ايصٜٔ ّاضغٕٛ . ًّ٘جِّ ٔٵاٱَاّ، أٚ ٗ 

ٚٸ. ٍ بٌ ايطع١ٝسٵٜكُٕٝٛ ايعٳ٬ّ بكٛض٠ َؿطٚع١، ٚعٵايػًط١ ؾٹ ٍ يك٠٬ ٖٚصا اؿهِ ا٭

 ط عٓ٘ بـ )ايٛدٛب ايتعٝٝين ٱقا١َ ق٠٬ اؾُع١(.اؾُع١ ٜعبٻ

ٗا ػب أٜهّا، ٚيهٓٸ ط ايػًطإ ايعازٍ ؾك٠٬ اؾُع١ ٚادب١ْٚأَا ٗ ساي١ عسّ تٛٗؾ

ٕٸ ;ِ اْتٗا٤ٶتٵع٢ً ٚد٘ ايتدٝرل ابتسا٤ٶ، ٚػب ع٢ً ٚد٘ اَؿ ؿٌ ٗ ٖصٙ اؿاي١ هًٖإ ٚشيو ٭

َٸهب عًِٝٗ إٔ ٜ٪زٸ ع٢ً  ا بإقا١َ ق٠٬ اؾُع١ ْاع١ّٚا ايؿطٜه١ ٗ ٚٗط ّٜٛ اؾُع١; إ
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َٸمٛ تتٖٛؾ ـ أدعأٙ ُٗا أت٢ ب٘ إهًٖا باٱتٝإ بك٠٬ ايٛٗط، ٚأٜټط ؾٝٗا ايؿطٚٙ ايػابك١; ٚإ

ٕٸ اؿهِ ايجاْٞ يك٠٬ ٖٚصا ٖٛ  .إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ أؾهٌ ٚأنجط ثٛابّا ٚنؿاٙ، غرل أ

 )ايٛدٛب ايتدٝرلٟ ٱقا١َ ق٠٬ اؾُع١(. اؾُع١، ٜٚعدل عٓ٘ بـ

ٕٵ ؿٌ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١; اَتجا٫ّ يًشهِ ايجاْٞ، ٚنإ َٔ إهًٖ اختاض ٔػ١ْ ؾإ

ٞ ق٠٬ َٛٙ يٝدطب بِٗ ٜٚكًٓعازٍ ٜكًض إٔ ٜهٕٛ إَاّ ْاع١، ؾكسٻ ؾِٝٗ ؾدلٷ

ؿٌ عَُّٛا ِ ٚايتعٌٝ ع٢ً إهًٖتٵٛ، ٚدب ع٢ً غبٌٝ اَؿٚأقاَٖٛا ع٢ً ٖصا ايٓش ،اؾُع١

ٕٸ ٛزٟ يك٠٬ يك٠٬ اؾُع١، ٚإشا ْٴ إقاَتٗا ْسا٤ٷ اؿهٛض ٚا٫ؾذلاى ٗ ق٠٬ اؾُع١; ٭

ط عٓ٘ بـ ٖٚصا ٖٛ اؿهِ ايجايح يك٠٬ اؾُع١، ٜٚعبٻ .اؾُع١ ٚدب ايػعٞ إٍ شنط اهلل

 .(74)(ايٛدٛب ايتعٝٝين ؿهٛض ق٠٬ اؾُع١)

 

٘ٷ1383ٖـ ـ 1306أٖيـ ايؿٝذ قُس اـايكٞ) َٸ ٖـ(، ٖٚٛ ؾكٝ ّا أقٛيٞ، نتابّا ٖا

ٌٸ 230، ٜكع ٗ «اؾُع١»بعٓٛإ   قؿش١، عح ؾٝ٘ أزي١ ٚدٛب اؾُع١ تعّٝٝٓا ع٢ً ن

 خ ٗنُا ؼسٻ .تٗآَاقؿّا أزٓي، ٚضزٸ ؾٝ٘ ع٢ً اٯضا٤ ا٭خط٣ .ـ ٗ ْٝع ايعكٛضَهًٖ

ٚايؿٝذ  .ٖـ1369بع ايهتاب ٗ بػساز غ١ٓ ُطٚقس  .نتاب٘ عٔ ؾًػؿ١ ق٠٬ اؾُع١ ٚآزابٗا

ٚٸ ٚنإ ٜكُٝٗا  .ٚإهاؾشٌ َٔ أدٌ إقاَتٗا ،از إقا١َ ق٠٬ اؾُع١اـايكٞ ٖٛ َٔ ض

ٔٚ  ٗ ايها١ُٝٚ. |ض ٕطقس اٱَاٌَ ايهاٌُٚٗ إػذس اجملا

ُٸ ٜٚٛٗط ٗ فُٛع »ٌ ايؿكط٠ ايتاي١ٝ: ١ٝ اؾُع١ ْٓكٖٚا دا٤ ٗ نتاب٘ سٍٛ أٖ

ٚؾعرل٠  ،إٔ ايؿاضع دعٌ اؾُع١ ؾعاض إػًٌُ ^ا٭سازٜح ٚغرل٠ ايٓيب ٚا٭١ُ٥

اٱغ٬ّ، ٚأْ٘ أَط إػًٌُ ؾٝٗا بأْٛاع ايع١ٜٓ ٗ أبساِْٗ ٬َٚبػِٗ، ٚايكاؿات ٗ 

ٚأَط أ١ُ٥  .َا وتادٕٛ إيٝ٘ َٔ أَٛض زْٝاِٖ ٚآخطتِٗ أعُاشلِ ٚأقٛاشلِ، ٚايؿهط٠ ٗ

ِٸ ٤ َا ططأ يًُػًٌُ َٔ ضٵإػًٌُ ٗ ْٝع أقطاض ا٭ضض، ٚا٭َط بسٳ اؾُع١ بصنط َا ٜٗ

 .ٗ خطبِٗ ايٛادب١ قبٌ ق٬تِٗ ،ع٢ً ا٫ظزٜاز َٔ اـرل ٗ ا٭غبٛع، ٚاؿحٸ بٛا٥ل ايؿطٸ

ٌٸ ،قػرل٠ ِ ايؿاضع ٗ شيو ْٝع إػًٌُ إٍ ْاعاتٺٚقس قػٻ  ؾأَط بادتُاع أٌٖ ن

ٌٸأض ُٸ ;ٚاسس ْع١ ٗ قٌٛ بع١ ؾطاغذ ن ٖٓيٝعطؾٛا َا ٜٗ ُٸ ،ا هب عًِِٝٗٗ  ٜٗٚ ٗ ِٗ

ُٸٖٓ ،ْٝع أَٛضِٖ  ١.ا هب بٝاْ٘ ٗ خطب ا٭٥
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ٌٸ َٸ ٚإشا نإ يه ٕٸأ  .اؾُع١ عٓٛإ إػًٌُ ٚؾعاضِٖ ١ عٓٛإ ٚؾعاض ؾإ

َٸ ٌٸَٚػادسِٖ ٖٞ اجملاَع ايعا ٌٸَػًِ زخٛشلا، ٚا٫دتُا ١ اييت هب ع٢ً ن  ع ؾٝٗا ٗ ن

ٌٸأغبٛع َطٸ  .(75)«أسسّا َٔ إػًٌُ تطن٘ عٴّا، ٫ ٜػٳ، ٚدٛبّا تعٝٝٓٝٸ٠ ع٢ً ا٭ق

 

ٌٸُجِّ َٓطك١، ػُعِٗ ؾٝ٘ أدٛا٤  ٌ ق٠٬ اؾُع١ يكا٤ٶ أغبٛعّٝا إّاّْٝا بٌ أبٓا٤ ن

 .ٚا٫غتذاب١ ٭َطٙ ،ايعباز٠ هلل تعاٍ، ٚزاؾع ايطاع١ ي٘

ٌٸٕ ؾٝ٘ اٱضؾاز ٚايتٛدٝ٘ ايسٜين ايصٟ ٜصٚنٛٵنُا ٜتًٖك ِ اٱغ٬ّ ٝٳأغبٛع بكٹ طِٖ ن

ِٸَٚباز٥٘ ايهدل٣، ٜٚػًٚ  اؾُع١. ٞٵقهاٜاِٖ ا٫دتُاع١ٝ، عدل خطبتٳ ٘ ا٭نٛا٤ ع٢ً أٖ

إٍ إعطٝات ا٫دتُاع١ٝ شلصا ايًكا٤ ايعبازٟ إباضى، سٝح ًٜتكٞ ايٓاؽ  إناؾ١ّ

٠ ٚا٫سذلاّ، ٜٚٓتُٕٛٛ ٗ قؿٛف ، ٜٚتبازيٕٛ َؿاعط إٛزٸس بعهِٗ بعهّاببعهِٗ، ٜٚتؿٖك

 س ٗ ْؿٛغِٗ ضٚح إػاٚا٠ ٚايٛسس٠ ٚايتهأَ.َتٻػك١ نايبٓٝإ إطقٛم، ت٪ٚن

اييت تعطٞ  ،َٔ ا٭سهاّ ٚايتؿـطٜعات ٚقس أساٙ اٱغ٬ّ ٖصا ايًكا٤ َذُٛع١ٺ

 ٠.عّا بٌ غا٥ط ؾطٚض ايعباز٠ ٚايك٬يك٠٬ اؾُع١ طابعّا ِّٖ

ِٸ ٚٗ َا ًٜٞ عطضٷ  ك١ بك٠٬ اؾُع١:ا٭سهاّ إتعًٚ ٭ٖ

 

إٔ  سٝح ٫ ٜكضٸ ;ٌ اٱَاّ ْؿػ٘بٳتبسأ َطاغِ ق٠٬ اؾُع١ بإيكا٤ خطبتٌ َٔ قٹ

ٔٸ .ًٜكٞ اـطبتٌ غرل اٱَاّ، ع٢ً إؿٗٛض بٌ ايؿكٗا٤ َٳ يه أداظ إٔ ٜهٕٛ  ٔٵٖٓاى 

 .(76)ػٝس قُس ايكسضاـطٝب غرل اٱَاّ، َِٚٓٗ: ايؿٗٝس اي

ٚضز عٔ اٱَاّ دعؿط  .ٕ َٔ ا٭شا٢ٕ ٜؿطؽ إ٪شِّإٔ ٜكعس اٱَاّ ع٢ً إٓدل ستٸ ٜٚٴػتشبٸ

٢ إشا خطز إٍ اؾُع١ قعس ع٢ً إٓدل ستٸ |نإ ضغٍٛ اهلل»ايكازم، عٔ أبٝ٘، قاٍ: 

 . (77)«ٜؿطؽ إ٪شِّْٕٛ

 .(78)عٔ ابٔ عُط ،«غٓٔ أبٞ زاٚٚز»َٚجً٘ ٗ 

ؾكس غأٍ أبٛ بكرل اٱَاّ  ،َٔ دًٕٛؽ سٝح ٫ تكضٸ ;ٱيكا٤ اـطب١ٜٚكّٛ اٱَاّ 

: ىطب قا٥ُّا، إٕ اهلل ×عٔ اؾُع١: نٝـ ىطب اٱَاّ؟ ؾكاٍ ×دعؿط ايكازم
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 .(79)﴾ُّاا٥ٹَق َٛىُنطٳتٳٚٳ﴿تعاٍ ٜكٍٛ: 

 نإ ايٓيبٸ»، عٔ ابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا، قاٍ: «قشٝض ايبداضٟ»َٚجً٘ ٗ 

ِٸ ِٸٜ ىطب قا٥ُّا، ث  .(80)«نُا تؿعًٕٛ اٯٕ ،ٜكّٛ كعس، ث

ُِّّا، ٚإٔ ٜػًِٚ قبٌ ايؿـطٚع ٗ  ٜٚػتشبٸ يٲَاّ إٔ ٜهٕٛ ساٍ اـطبتٌ َتع

 .(81)ٚا دٛاب غ٬َّ٘ا إٔ ٜطزٸاـطب١ ع٢ً اؿانطٜٔ، ٚهب ع٢ً اؿانطٜٔ ٚدٛبّا نؿا٥ٝٸ

ٞٸ ا اغتكبٌ ١ إشا قعس اٱَاّ إٓدل إٔ ٜػًِٚ إشَٔ ايػٓٸ»أْ٘ قاٍ:  ×دا٤ عٔ عً

 .(82)«ايٓاؽ

إشا زْا َٔ  |نإ ضغٍٛ اهلل»عٔ ابٔ عُط، قاٍ:  ،«غٓٔ ايبٝٗكٞ»َٚجً٘ ٗ 

َٳ  ،عٓسٙ َٔ اؾًٛؽ، ؾإشا قعس إٓدل اغتكبٌ ايٓاؽ بٛدٗ٘ ٔٵَٓدلٙ ّٜٛ اؾُع١ غًِٖ ع٢ً 

 .(83)«ثِ غًِٖ

ـٺنُا ٜػتشب إٔ ٜتٻ دا٤ عٔ اٱَاّ  .أٚ قٛؽ ه٧ اٱَاّ ع٢ً مٛ عكا أٚ غٝ

، ٚيًٝبؼ ايدلز ٛا ٗ ْاع١ٺّٜٛ اؾُع١ ؾًٝكًٓ إشا ناْٛا غبع١ّ: »×عؿط ايكازمد

 .(84)«أٚ عكا أ ع٢ً قٕٛؽٚايعُا١َ، ٜٚتٛٓن

ٚقاٍ ايسنتٛض ايعسًٝٞ: اعتُاز اـطٝب بٝػاضٙ أثٓا٤ قٝاَ٘ ع٢ً مٛ عكا أٚ 

ـٺ قاٍ: نُا ض٣ٚ اؿهِ بٔ سعٕ  .عٓس إايه١ٝ عٓس اؾُٗٛض، َٓسٚبٷ ١ْأٚ قٛؽ غٓٸ غٝ

ـٺ، ؾؿٗسْا َع٘ اؾُع١، ؾكاّ َتٛٚن|ع٢ً ايٓيبٸ تٴسٵَٚؾ» أٚ قٛؽ أٚ  ٦ّا ع٢ً غٝ

 .(85)«عكا

ٚآي٘، ثِ  ٜٚبسأ اٱَاّ اـطب١ عُس اهلل تعاٍ ٚايجٓا٤ عًٝ٘، ٚايك٠٬ ع٢ً ايٓيبٸ

قكرل٠  ١ بايتك٣ٛ، ٚٚعٜ ايٓاؽ ٚإضؾازِٖ ٗ أَٛض زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ، ٚىتُٗا بػٛض٠ٺايٛقٝٸ

 ٕ ايهطِٜ.َٔ ايكطآ

ثِ هًؼ ق٬ًّٝ َكساض َا ٜكطأ غٛض٠ ايتٛسٝس، ٜٚكّٛ يًدطب١ ايجا١ْٝ، ٚؾٝٗا وُس 

ُٸ ٞ ع٢ً ايٓيبٸاهلل تعاٍ، ٜٚجين عًٝ٘، ٜٚكًٓ ، ٜٚػتػؿط ^١ إػًٌُٚآي٘، ٚع٢ً أ٥

ٕٻ اهلَل﴿يًُ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات، ٜٚٛقٞ ايٓاؽ باٱسػإ ٚايعسٍ، َػتؿٗسّا بكٛي٘ تعاٍ:   ٔإ

َٴطٴ ٚٳاٱ ٜٳِأ  ٍٔ ِٵ بٹاِيعٳسٵ ُُٛه ٞٔ ٜٳعٹ ٚٳاِيبٳػٵ ٓٵَهٔط  ُٴ ٚٳاِي ٔٔ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٕٔ سٵػٳا

ٕٳ ِٵ تٳصٳٖنطٴٚ  قكرل٠ َٔ ايكطإٓ . ، ٜٚكطأ غٛض٠ّ(90ايٓشٌ: ) ﴾َيعٳًُٖه

ُٸ ثت ْكٛمٷٚقس ؼسٻ ا نُ .ا ٜٓبػٞ إٔ تؿتٌُ عًٝ٘ اـطبتإٚضٚاٜات نجرل٠ ع
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ٞٸ|ػّا َٔ خطب ضغٍٛ اهللٝٳْكًت إكازض اٱغ١َٝ٬ قٹ بٔ  ، ٚخطب أَرل إ٪ٌَٓ عً

ُٸ  .١ ٚاـًؿا٤ ٗ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞأبٞ طايب، ٚخطب غا٥ط ا٭٥

ِٸ  َا استٛت٘ تًو ايطٚاٜات ايٓكاٙ ايتاي١ٝ: َٚٔ أٖ

 .ـ اؿُس ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل تعاٍ، ٚا٫غتػؿاض ٚا٫غتٗسا٤ ٚا٫غتعاش٠ باهلل1

ٛٸ2  .|قُس ٠ ٚايطغاي١ يًٓيبٸـ ايؿٗاز٠ ٚاٱقطاض بايٛسسا١ْٝ هلل غبشاْ٘، ٚبايٓب

ُٸ3  ١ إػًٌُ.ـ ايك٠٬ ع٢ً قُس ٚآي٘ ٚع٢ً أ٥

١ بايتك٣ٛ، َا ٜعاجل قهاٜا ايٓاؽ َٚؿانًِٗ ـ ايٛعٜ ٚاٱضؾاز ٚايٛقٝٸ4

 اؿانط٠.

 اٱسػإ.ٍ ٚسٵـ قطا٠٤ غٛض٠ قكرل٠ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚنصيو آ١ٜ ايعٳ5

 ـ ايسعا٤ بإػؿط٠ يًُ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات.6

ٌٸ»يًؿٝذ ايطٛغٞ:  ،«إبػٛٙ»ٚدا٤ ٗ  َا ٜهٕٛ اـطب١ أضبع١ أقٓاف: ٓس  أق

َٚا ظاز  .ٚآي٘، ٚايٛعٜ، ٚقطا٠٤ غٛض٠ خؿٝؿ١ َٔ ايكطإٓ اهلل تعاٍ، ٚايك٠٬ ع٢ً ايٓيبٸ

 .(86)«عًٝ٘ َػتشبٸ

ّ اؿُس، ب ايذلتٝب بٌ ا٭دعا٤، ؾٝكسِّه»يًؿٗٝس ايجاْٞ:  ،«َػايو ا٭ؾٗاّ»ٚٗ 

 .(87)«ثِ ايك٠٬، ثِ ايٛعٜ، ثِ ايكطا٠٤

ؾُٗا خطبتإ  .١ ٚايؿٝع١اؾُع١ ٚأضناْٗا بٌ ايػٓٸ ٞٵ٫ٚ ؽتًـ قؿ١ خطبتٳ

ٚإشا ظايت ايؿُؼ ّٜٛ »َا ًَدٻك٘: « إػين»قاٍ ابٔ قسا١َ ٗ  .َتإ ع٢ً ايك٠٬َكسٻ

ٚا عًٝ٘، ٚدًؼ، ؾإشا ؾإشا اغتكبٌ ايٓاؽ غًِٖ عًِٝٗ، ٚضزٸ اؾُع١ قعس اٱَاّ ع٢ً إٓدل،

، ٚدًؼ، |٢ ع٢ً ايٓيبٸؾطغٛا َٔ ا٭شإ خطبِٗ قا٥ُّا، ؾشُس اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘، ٚقًٓ

١ ٚايػٓٸ ...، ٚقطأ ٚٚعٜ.|ٚقاّ ؾأت٢ أٜهّا عُس اهلل ٚايجٓا٤ عًٝ٘، ٚايك٠٬ ع٢ً ايٓيبٸ

َٳإٔ ٜتٛٓي  .، أٚ غٝـ، أٚ عكا...إٔ ٜعتُس ع٢ً قٕٛؽ ٜٚػتشبٸ .٢ اـطب١...ٜتٛٓي ٔٵ٢ ايك٠٬ 

ٕٵ زعا يػًطإ إػًٌُ  ٜٚػتشب إٔ ٜسعٛ يًُ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات، ٚيٓؿػ٘ ٚاؿانطٜٔ، ٚإ

 .(88)«ٔٷػٳبايك٬ح ؾشٳ

إٔ إككٛز ٗ خطب١ اؾُع١ ٖٛ تطغٝب « ١ؾك٘ ايػٓٸ»ٜٚط٣ ايػٝس غابل ٗ نتاب٘ 

اؿُس ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل ٚايك٠٬ ع٢ً ضغٛي٘  أَا .ايٓاؽ ٗ اـرل، ٚتطٖٝبِٗ َٔ ايؿطٸ

ٔٷٚقطا٠٤ ؾ٤ٞ َٔ ايكطإٓ ؾهًٗ قاٍ ْاق٬ّ عٔ  .طّا ٗ اـطب١طٵ٘ يٝؼ ؾٳ، يهٓٸ٘ َػتشػ
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ِٸ»َا ْك٘: « ١ايطٚن١ ايٓسٜٸ» َٔ  |إٔ اـطب١ إؿطٚع١ ٖٞ َا نإ ٜعتازٙ ِٵاعًَ ث

ً٘ ؾٴطِّعت. ٚأَا اؾذلاٙ تطغٝب ايٓاؽ ٚتطٖٝبِٗ، ؾٗصا ٗ اؿكٝك١ ضٚح اـطب١ ايصٟ ٭د

عٔ َعِٛ  َٔ ايكطإٓ ؾذُٝع٘ خاضزٷ اؿُس هلل أٚ ايك٠٬ ع٢ً ضغٛي٘ أٚ قطا٠٤ ؾ٤ٞٺ

ٍٸ |ؿام َجٌ شيو ٗ خطبت٘ٚاتٸ .إككٛز َٔ ؾطع١ٝ اـطب١  ع٢ً أْ٘ َككٛزٷ ٫ ٜس

َْٙتشتِّ ـٷ ٫ٚ ٜؿٓو. ٫ظّ ِ ٚؾط إٔ َعِٛ إككٛز ٖٛ ايٛعٜ، زٕٚ َا ٜكع قبً٘ َٔ  َٓك

ٕٸ ُس هلل ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل. ٚقس نإ عٴطٵف ايعطب إػتُطٸاؿ ِٖ إشا أسسٳ أ

َٚا أسػٔ . |أضاز إٔ ٜكّٛ َكاَّا، ٜٚكٍٛ َكا٫ّ، ؾطع بايجٓا٤ ع٢ً اهلل ٚع٢ً ضغٛي٘

ٔٵ !ٚأ٫ٚٙ ،ٖصا ٕٸ .يٝؼ ٖٛ إككٛز، بٌ إككٛز َا بعس ٚيه قاّ ٗ قؿٌ  ٔٵَٳ ٚيٛ قاٍ: إ

إٔ ٜكسض َٓ٘ اؿُس ٚايك٠٬ ٕا نإ ٖصا  طٝبّا يٝؼ ي٘ باعح ع٢ً شيو إ٫َٓٔ احملاؾٌ خ

ٌٸ ٕٸ تٳض ٖصا عطِؾٙ. إشا تكطٻغًِٝ ّذٸ٘ ٜٚطزٸ ٕعبٵَط َكب٫ّٛ، بٌ ن ايٛعٜ ٗ خطب١ اؾُع١  أ

ّ ٘ إشا قسٻأْٸ إ٫ٓ .ؾإشا ؾعً٘ اـطٝب ؾكس ؾعٌ ا٭َط إؿطٚع .ػام إيٝ٘ اؿسٜحٖٛ ايصٟ ٜٴ

 .(89)«ٚأسػٔ اهلل ٚع٢ً ضغٛي٘ أٚ اغتططز ٗ ٚعٛ٘ ايكٛاضع ايكطآ١ْٝ نإ أمتٻايجٓا٤ ع٢ً 

 

ثٛا َا ّٓع ًٜٚعّ ع٢ً إأٌََٛ إٔ ٜػتُعٛا ـطب١ اٱَاّ، ٚإٔ ٫ ٜتشسٻ

ٚعًِٝٗ ع٢ً ا٭سٛٙ اغتشبابّا إٔ هًػٛا  .٢ بك٠٬ ايٓاؾ١ًاغتُاعِٗ، ٚإٔ ٫ ٜؿتػًٛا ستٸ

 .(90)بٛا ٗ فًػِٗع٢ً ١٦ٖٝ ايك٠٬، ؾ٬ ٜٓٛطٚا ّّٝٓا ٚسلا٫ّ، ٫ٚ ٜتكًٖ ذاٙ اـطٝبباتٸ

ٞٸ ٍٷ .ايػ٬ّ ٚاٱَاّ ىطب أْ٘ نإ ٜهطٙ ضزٻ ×دا٤ عٔ عً ع٢ً  ٖٚصا قُٛ

 .(91)ايػ٬ّ نٕٛ غرلٙ قس ضزٻ

عًت اؾُع١ ضنعتٌ َٔ أدٌ اـطب١، ُا دٴإْٸ: »×ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم

 .(92)«اٱَا٢ّ ٜٓعٍ ستٸ ؾٗٞ ق٠ْ٬

٢ ٜؿطؽ ِ ستٸإٔ ٜتهًٖ إشا خطب اٱَاّ ّٜٛ اؾُع١ ؾ٬ ٜٓبػٞ ٭سسٺ»ٚعٓ٘ أٜهّا: 

 .(93)«اٱَاّ َٔ خطبت٘

 

ٕٕبعس اْتٗا٤ اـطبتٌ ٜتٸ دسٜس، بٌ  ذ٘ اٱَاّ ٱقا١َ ايك٠٬، زٕٚ اؿاد١ ٭شا
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ٚٸ ٘ قاٍ: يكازم، عٔ أبٝ٘، أْٸٚضز عٔ اٱَاّ دعؿط ا .ٍ قبٌ اـطب١ٜهتؿٞ با٭شإ ا٭

ٚبعض  .ع١سٵا٭شإ ايجاْٞ بٹ«: »إعتدل»ل ٗ قاٍ احملٚك«. ع١ْسٵا٭شإ ايجايح ّٜٛ اؾُع١ بٹ»

ُٸ ٕٸأقشابٓا ٜػ ٓاٙ ٝٵٚزلٻ .ؾطع يًك٠٬ أشاّْا ٚإقا١َ، ؾايعٜاز٠ ثايحٷ |ايٓيبٸ ٝ٘ ايجايح; ٭

ٚٸثاّْٝا ٭ْٸ  .(94)«ٍ٘ ٜكع عكٝب ا٭شإ ا٭

١ َاْعّا َٔ تهطاض ا٭شإ، بٓا٤ٶ ع٢ً ؾعٌ اـًٝؿ١ ايجايح عجُإ كٗا٤ ايػٓٸ٫ٚ ٜط٣ ؾ

دا٤  .، ٫ٚ عٗس ايؿٝدٌ أبٞ بهط ٚعُط|ٚمل ٜهٔ شيو ٗ عٗس ضغٍٛ اهلل .إبٔ عٓؿ

ٕٸ»عٔ ايػا٥ب بٔ ٜعٜس قاٍ: « قشٝض ايبداضٟ»ٗ  ٚٸ إ ي٘ سٌ ا٭شإ ّٜٛ اؾُع١ نإ أ

ٚأبٞ بهط ٚعُط ضنٞ اهلل  |، ٗ عٗس ضغٍٛ اهللهًؼ اٱَاّ ّٜٛ اؾُع١ ع٢ً إٓدل

عُٓٗا، ؾًُا نإ ٗ خ٬ؾ١ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚنجطٚا، أَط عجُإ ّٜٛ اؾُع١ 

 .(95)«ٕ ب٘ ع٢ً ايعٚضا٤، ؾجبت ا٭َط ع٢ً شيوبا٭شإ ايجايح، ؾأشٸ

ٜٚػتشب إٔ ٜكطأ  .١ ق٠٬ اؾُع١ٚق٠٬ اؾُع١ ضنعتإ، نك٠٬ ايكبض، بٓٝٸ

 ايطنع١ ا٭ٍٚ بعس غٛض٠ ايؿاؼ١ غٛض٠ اؾُع١، ٚٗ ايطنع١ ايجا١ْٝ غٛض٠ اٱَاّ ٗ

ٗ ايطنع١ ا٭ٍٚ قبٌ  :أسسُٖا :نُا ٜػتشب ؾٝٗا قٓٛتإ ع٢ً إؿٗٛض. إٓاؾكٕٛ

بعس ضنٛع ايطنع١ ايجا١ْٝ، ٚإٔ هٗط اٱَاّ بايكطا٠٤ ٗ ايطنعتٌ ع٢ً  :ٚاٯخط ;ايطنٛع

 .(97)، ٚاغتشبابّا عٓس ؾكٗا٤ آخطٜٔ(96)ا٭سٛٙ ٚدٛبّا عٓس بعض ايؿكٗا٤

َٓ٘ أٜهّا يٛ  ٗا تكضٸَٔ إأَّٛ ق٠٬ اؾُع١ يٛ ؾاتت٘ اـطبتإ، ؾإْٸ ٚنُا تكضٸ

ؾاتت٘ ايطنع١ ا٭ٍٚ، ؾأزضى اٱَاّ ٗ قٝاّ ايطنع١ ايجا١ْٝ قبٌ ضنٛع٘، ؾًٝتشل ب٘، 

ؿطزٙ، ٚؼتػب ي٘ ٜٚأتٞ بايطنع١ َع اٱَاّ، ٚبعس ؾطاؽ اٱَاّ ٜأتٞ بايطنع١ ايجا١ْٝ َ

٢ يٛ أزضى اٱَاّ ٗ ضنٛع ايطنع١ ١ ق٬ت٘ ستٸ. ٜٚط٣ بعض ايؿكٗا٤ قشٸ(98)ق٠٬ اؾُع١

 . ٚإشا ؾاتت٘ اؾُع١ ناْت ٚٚٝؿت٘ أزا٤ ق٠٬ ايٛٗط.(99)ايجا١ْٝ

ٗ َػأي١ ايكٓٛت  إ٫ٓ ،١ عٓٗا عٓس ايؿٝع٫ٚ١ ؽتًـ قؿ١ ق٠٬ اؾُع١ عٓس ايػٓٸ

ق٠٬ اؾُع١ ضنعتإ، »قاٍ ابٔ قسا١َ اؿٓبًٞ:  .نعتٌعٓس ايؿٝع١ ٗ ايط إػتشبٸ

ٌٸ ٗ ا٭ٍٚ  أٜٚػتشب إٔ ٜكط ....ضنع١ اؿُس ٚغٛض٠، هٗط بايكطا٠٤ ؾُٝٗا ٜكطأ ٗ ن

َٳ .بػٛض٠ اؾُع١، ٚٗ ايجا١ْٝ بػٛض٠ إٓاؾكٕٛ... ٗا ٝٵبػذستٳ أزضى َع اٱَاّ َٓٗا ضنع١ّ ٔٵٚ

 .(100)...«أناف إيٝٗا أخط٣، ٚناْت ي٘ ْع١ّ
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ٕٸتٻا ْاع١،  كاّ إ٫ٓق٠٬ اؾُع١ ٫ تٴ ؿل ؾكٗا٤ إػًٌُ َدتًـ َصاٖبِٗ ع٢ً أ

 ٙ ٱقاَتٗا.طٳٚاختًؿٛا ٗ ايعسز إؿتٳ

 ،غُػ١ أؾدام ٚإؿٗٛض ايطادض عٓس ؾكٗا٤ ايؿٝع١ إٔ ق٠٬ اؾُع١ ٫ تٓعكس إ٫ٓ

٫ تهٕٛ ْع١ َا مل »أْٸ٘ قاٍ:  ×كازمنُا ٚضز عٔ اٱَاّ دعؿط اي .أسسِٖ اٱَاّ

 .(101)«ٜهٔ ايكّٛ ٔػ١

ٌٸ: »×ٚعٔ أبٝ٘ اٱَاّ قُس ايباقط َٔ إػًٌُ، أسسِٖ  َٔ ٔػ١ٺ ٫ ْع١ ٭ق

 .(102)«اٱَاّ

ٌٸ ِٗ ػب ٗ سٓك ،ايعسز عٔ أضبعٌ ضد٬ّ ٚاؾذلٙ ايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً إٔ ٫ ٜك

َٸ«: »إػين»قاٍ ابٔ قسا١َ ٗ  .اؾُع١ ْٙا٭ضبعٕٛ ؾإؿٗٛض ٗ إصٖب أْٸا ؾأ يٛدٛب  ٘ ؾط

 .(103)«تٗااؾُع١ ٚقشٸ

 ٙ سهٛض اثين عؿط َٔ أٌٖ اؾُع١.ٚقاٍ إايه١ٝ: ٜؿذل

: يعّٚ سهٛض ٚايجاْٞغ٣ٛ اٱَاّ;  ،: سهٛض ٚاسسأٚشلُاٚٗ إصٖب اؿٓؿٞ ق٫ٕٛ: 

 .(105). ٖٚٛ ضأٟ ايعٜس١ٜ أٜهّا(104)غ٣ٛ اٱَاّ ،ث٬ث١

 

ٚٸ ،ؿطز اؿٓاب١ً بايكٍٛ ظٛاظ إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ قبٌ ايعٚاٍاْ ٚٸٚإٔ أ ٍ ٍ ٚقتٗا ٖٛ أ

ؾٗست اؾُع١ »تٗا، نشسٜح عبس اهلل بٔ غٝسإ: ا قشٸٚٵٚقت ق٠٬ ايعٝس; ٭سازٜح ضَأ

 .(106)«ؾهاْت خطبت٘ ٚق٬ت٘ قبٌ ْكـ ايٓٗاض ،َع أبٞ بهط

ٔٸ  ٕٸ إػتشبٸ»يه ٕٸ |ايٓيبٸ إقا١َ اؾُع١ بعس ايعٚاٍ; ٭ ٗ  نإ ٜؿعٌ شيو; ٚ٭

ٕٸؾإٕ عًُا٤ ا٭١َ اتٻ ;شيو خطٚدّا َٔ اـ٬ف يًذُع١، ٚإِا  َا بعس ايعٚاٍ ٚقتٷ ؿكٛا ع٢ً أ

 .(107)«اـ٬ف ٗ َا قبً٘

ٕٸٚٵأَا ْٗٛض إػًٌُ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚإايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ؾرلٳ َٔ ؾطٚٙ قش١ » ٕ أ

 ٜٚػتُطٸ .بسخٛي٘ أزا٩ٖا إ٫ٓ ٫ٚ ٜكضٸ. ٗطاؾُع١ ٚٚدٛبٗا َعّا زخٍٛ ايٛقت، ٖٚٛ ٚقت ايٛ

اؾُع١، ٚاغتبسٍ بٗا ايٛٗط;  تٵٚقتٗا إٍ زخٍٛ ٚقت ايعكـط، ؾإشا خطز ٚقت ايٛٗط غكَط

ٕٸ ٜٚؿذلٙ زخٍٛ ٚقت ايٛٗط َٔ ابتسا٤ اـطب١، ؾًٛ  .كهـ٢ بايتؿٜٛت٫ تٴ اؾُع١ ق٠ْ٬ ٭
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ٕٵ ،اؾُع١ ٘ مل تكضٸابتسأ اـطٝب اـطب١ قبًَ  .(108)«ايك٠٬ زاخٌ ايٛقت تٵٚقعٳ ٚإ

 ٜٚط٣ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ؾطٙ زخٍٛ ايٛقت ـ ايعٚاٍ ـ ٱقا١َ ق٠٬ اؾُع١، ؾ٬ تكضٸ

اض َٔ إعاقطٜٔ، تكسِٜ ٚأداظ بعض ؾكٗا٥ِٗ، نايؿٗٝس ايكسض ٚايؿٝذ ايؿٝٸ .قبً٘

ٔٵ  بعس ايعٚاٍ. ٫ هٛظ ا٫بتسا٤ بايك٠٬ ْؿػٗا إ٫ٓ اـطبتٌ ع٢ً ايعٚاٍ، يه

ايػٝػتاْٞ يعّٚ إٔ تهٕٛ اـطبتإ بعس ايعٚاٍ، ٖٚٛ ضأٟ ايػٝس ٜٚط٣ ايػٝس 

 ٚايػٝس ايؿرلاظٟ. ،اـ٥ٛٞ

 

إٔ ٫ تهٕٛ إػاؾ١ بٝٓٗا  ١ اؾُع١ ٗ بًسٺتعتدل ٗ قشٸ»٘ ؿل ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ع٢ً أْٸاتٻ

ٌٸ ٚبٌ ْع١ٺ ٛ أقُٝت ؾً .(109)«َٔ ؾطغذ )ٔػ١ نًَٝٛذلات ْٚكـ تكطٜبّا( أخط٣ أق

ٕٵ ،أخط٣ ٗ َا زٕٚ ؾطغذ بطًتا ْٝعّا ْع١ْ  تٵقشٻ ناْتا َكذلْتٌ ظَاّْا، ٚإ٫ٓ إ

 ٚبطًت اي٬سك١. ،ايػابك١

ؾًٛ تكسٻَت إسس٣ اؾُعتٌ ٗ  .٫ اـطب١ ،ّ ايك١٠٬ تكسٸٚإٝعإ ٗ ايكشٸ

 .(110)ط٠ ٗ ايؿطٚع ٗ ايك٠٬اـطب١، ٚا٭خط٣ ٗ ايك٠٬، بطًت إتأخِّ

ٕٸ»ز ق٠٬ اؾُع١ ٗ ايبًس٠ ايٛاسس٠، قايٛا: ١ إٍ َٓع تعسټْٗٛض أٌٖ ايػٓٸ ٚشٖب  ٭

َـؿطٚعٝتٗا ٖٞ ا٫دتُاع ٚايت٬قٞ، ٜٚٓاؾٝ٘ ايتؿطټ ٠ ٗ عسٸ م بسٕٚ ساد١ٺاؿه١ُ َٔ 

ٞٸ ٞٸ َػادس; ٚ٭ْ٘ مل وؿٜ عٔ قشاب ٚإشا نإ ايبًس . »(111)«زٖاػٜٛع تعسټ ٫ٚ تابع

ؾأَا َع عسّ اؿاد١ ؾ٬ هٛظ  .ؾك٠٬ اؾُع١ ٗ ْٝعٗا دا٥ع٠ْ نبرلّا وتاز إٍ دٛاَع

ٕٵ  .(112)«ايجايج١، ٚنصيو َا ظاز عٵ٢ٓ باثٓتٌ مل ُػسكٌ ايػٹ أنجط َٔ ٚاسس٠، ٚإ

 

ٚثٝك١ بٌ َػت٣ٛ اضتباٙ اٱْػإ َشٝط٘ ا٫دتُاعٞ ٚبٌ اغتكا١َ  ٖٓاى ق١ًْ

 ٚاٱْتاز. ١ٚزضد١ ايؿاعًٝٸ ،ايػًٛى

ُا ناْت ع٬ق١ اٱْػإ َذتُع٘ ٚثٝك١ زاؾ١٦ نإ أقطب إٍ ا٫غتكا١َ ؾهًٓ

 ١ ٚاٱْتاز.ٚايك٬ح ٗ غًٛن٘ ٚغرلت٘، ٚأنجط اْسؾاعّا يًؿاعًٝٸ

ات ايػًٛنٝٸ بُٝٓا ٜػاعس ايؿتٛض ٚايدلٚز ٗ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ٚٗٛض ِٚٛٸ
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 إٓشطؾ١ اـاط١٦.

طٜٔ ٚايباسجٌ ايػطبٌٝ عٔ تأثرل نعـ ايع٬ق١ ٗ خ بعض إؿٚهٚقس ؼسٻ

ُٳ١ ٚاٱدطاَٝٸفتُعاتِٗ بٌ ايؿطز ٚقٝط٘ ا٫دتُاعٞ ٗ بطٚظ ايٛٛاٖط ايػًبٝٸ ض طٳ١، ن

١، ٚنصيو ٚاٖط٠ ٠ ايكًل، ٚغا٥ط ا٭َطاض ايٓؿػٝٸا٫نت٦اب، ٚايؿعٛض باٱسباٙ، ٚؾسٸ

ٌٸػع َساٖا ٗ اجملتُعات ايػطب١ٝ اا٫ْتشاض، اييت ٜتٻ ط يٲْػإ َا ٜتٖٛؾ ٕعاقط٠، َع ن

 ٟ.ٖٓاى َٔ ٚغا٥ٌ ايطاس١ ٚايطؾاٙ إازٸ

َتكسِّّ ٗ ا٫قتكاز ٚايتك١ٝٓ َٚػت٣ٛ  إٕ بًسّا َجٌ غٜٛػطا، اييت ؼ٢ٛ َطنٕع

ُا بٌ غٝٸ تٓتؿط ؾٝٗا سا٫ت ا٫ْتشاض، ٫ٚ إعٝؿ١ ٚايتعًِٝ، ٖٞ َٔ أنجط ايسٍٚ اييت

 ايؿباب.

ؾدل  1300ّ مٛ سٹِكب ايؿٝسضايٞ ايػٜٛػطٟ يٲسكا٤ ٜٴٚطبكّا يبٝاْات إهت

سا٫ت ٗ ايّٝٛ، ٖٚٛ  4ٍ َِٓٗ ضداٍ، ٚايبك١ٝ ْػا٤، أٟ َعسٻ 900غّٜٓٛا ع٢ً ا٫ْتشاض، 

اْ٘ إٍ مٛ جرل ايكًل ٗ بًس ٜٓعِ بايطؾاٙ ٚا٫غتكطاض ايػٝاغٞ، ٜٚكٌ عسز غٓهٍ ٜٴَعسٻ

 ًَٕٝٛ ْػ١ُ. 7،5

ّ( تؿػرلٜٔ 1917ـ  1858ؿطْػٞ )إٌَٝ زٚض ناِٜ ٚقس ٚنع عامل ا٫دتُاع اي

 ض، ٖٚٛ تأثرل احملٝ٘ ا٫دتُاعٞ.صٵٕؿه١ً ا٫ْتشاض، ٜ٪٫ٕٚ إٍ شات اَؾ

ٚٸٜتشسٻ  ٚثٝك١ بٌ ا٫ْتشاض ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً  ٍ َُٓٗا عٔ ع٬ق١ٺخ ايتؿػرل ا٭

تسعٛ إٍ ايذلاب٘ ِ اييت ٝٳـ ا٫دتُاعٞ، ٚشيو عٓسَا تؿكس اجملتُعات إعاٜرل ٚايكٹايتهٝټ

ايصات، ؾذلتؿع  ِ اظزاز ايؿعٛض با٫ْؿطاز ٚايععي١ ٚسبٸٝٳؾهًُا نعؿت تًو ايكٹ .ٚايتُاغو

ٟٸاستُا٫ت إقساّ ايؿطز ع٢ً ا٫ْتشاض عٓس تعطټ ; إش ٜعتكس ايؿطز ٗ ٖصٙ اؿاي١ أظ١َٺ ن٘ ٭

 ٘ قاسب ايكطاض.أْٸ

بٗا اجملتُعات،  ايػطٜع١ اييت ُطٸطات أَا ايتؿػرل ايجاْٞ ؾرلب٘ بٌ ا٫ْتشاض ٚإتػِّ

ٌٕٚعسّ قسض٠ ايؿدل ع٢ً ايتهٝټ ، أٚ عسّ ؼكٝل ـ َعٗا، َجٌ: ايؿؿٌ ٗ ايعجٛض ع٢ً عُ

ٌٕا٭س٬ّ ٚا٭َٓٝات إتعًٚ  أؾهٌ. ك١ َػتكب

ت٘ اييت ؾطسٗا ١ ْٛطٜٸيٝجبت َكساقٝٸ ;ٚقس زضؽ )زٚض ناِٜ( آ٫ف سا٫ت ا٫ْتشاض

 «.ا٫ْتشاض»ٗ نتاب٘ 

ٕٛ ع٢ً عسّ قسض٠ اجملتُعات ا٭ٚضٚب١ٝ ع٢ً إهاز ضٚاب٘ بٌ س باسجٕٛ غطبٝٸٜٚ٪ٚن
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ٛټ ب، بٌ ػٵبٗا، يٝؼ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ؾشٳ ٫ت اييت ُطٸايٓاؽ تتُاؾ٢ َع غطع١ ايتش

َٔ ا٫ْؿكاٍ بٌ ايؿدل  ط١ٜ ٚايؿدك١ٝ، ؾٝشسخ ْٛعٷغٳأٜهّا ع٢ً قعٝس ايع٬قات اُ٭

 .(113)َٚععٍٚ ٘ غطٜبٷابطّا بٝٓ٘ ٚبٌ اٯخطٜٔ، ثِ ٜؿعط ٚنأْٻٚاجملتُع، ٫ٚ ٜعٛز هس ض

ع بسضد١ عاي١ٝ َٔ ا٫غتكطاض ٚايتُاغو إٕ فتُعاتٓا اٱغ١َٝ٬، ٚاييت ناْت تتُتٻ

ز٠ بؿكس ٚاٖتُاّ، أقبشت ٖٞ ا٭خط٣ َٗسٻ ا٫دتُاعٞ، ٚناْت ؼتهٔ أبٓا٤ٖا بسف٤ٺ

ٌٷبٵٚايجكاؾ١ٝ اييت مل ٜٛانٹ ٫ت ا٫قتكاز١ٜٖصٙ إٝع٠ ايع١ُٝٛ; بػبب ايتشٛټ ُٞ، ٝٳقٹ ٗا تأٖٝ

 طٟ ٚا٫دتُاعٞ.غٳٗ أغايٝب ٚبطاَر ايذلاب٘ اُ٭ ٚتطٜٛطٷ

ٖٓ طٟ، ٚأَطاض غٳو ُأَٔ تؿٗه ،ا تعاْٞ َٓ٘ اجملتُعات ايػطب١ٝٚبسأْا ْعاْٞ 

 ١، ٚسا٫ت إدطاّ، ٚسٛازخ اْتشاض.ْؿػٝٸ

بايؼ ٗ ْؿٛغٓا ع٢ً َػتكبٌ إٕ َا هطٟ اٯٕ ٗ فتُعاتٓا هب إٔ ٜجرل ايكًل اي

ٚإٔ ٜسؾعٓا يًتؿهرل ٚايعٌُ ٕٛاد١ٗ ٖصا  ;١ ايكاعس١٠ أدٝاي٘ ايؿابٸاجملتُع، ٚخاقٸ

إؿهٌ ا٫دتُاعٞ اـطرل، ٚشيو بسضاغ١ ٚعح ٚاقع ايذلاب٘ ا٫دتُاعٞ، ٚٚنع 

 ِ زٜٓٓا اؿٓٝـ، ٚا٭ٚناعٝٳايدلاَر ٚإعاؾات يتطٜٛطٙ ٚضؾع َػتٛاٙ َا ٜتٓاغب َع قٹ

 ١.٠ إػتذسٸ١ ٚايجكاؾٝٸا٫قتكازٜٸ

 

 إٕ طبٝع١ سٝا٠ اٱْػإ ايبؿط١ٜ تؿطض عًٝ٘ ايتٛاقٌ َع اجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘.

ٕٸأ٫ّٚ اٱْػإ ٜأْؼ بأبٓا٤ دٓػ٘، ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ ٜعٝـ َٔ زِْٚٗ، أٚ بعٝسّا  : ٭

ؼ، ع٢ً اعتباض إٔ اٱْػإ ْٵ١ َٔ اُ٭َؿتٓكٚقس شنط بعض ايًٓػٌٜٛ إٔ ن١ًُ إْػإ  .عِٓٗ

ٚيٛ أْو ٚٓؾطت ٱْػإ نٌ َا وتاد٘ ٗ سٝات٘ إاز١ٜ، ٚععيت٘ عٔ ايٓاؽ،  .ٜأْؼ َجً٘

 ٚشلصا ؾإٕ ايػذٔ ا٫ْؿطازٟ ٖٛ َٔ أقػ٢ أْٛاع ايعكٛبات. . ؾإٕ شيو بايتأنٝس ئ ٜطو٘

طبٝعٞ ؾططٟ  ٘ زاؾعٷؾاٱْػإ بطبٝعت٘ ٌّٝ إٍ أبٓا٤ دٓػ٘، ٜٚأْؼ بِٗ، ٚيسٜ

 يًتٛاقٌ َع ايٓاؽ.

ؾٗٛ ٫ ٜػتطٝع  .سادات اٱْػإ اؿٝات١ٝ تؿطض عًٝ٘ إٔ ٜتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ ثاّْٝا:

ٌٸإٔ ٜٛٚؾ إٍ ايعاٌَ ٗ  ؾكس ّطض ؾٝشتاز إٍ ايطبٝب، ٖٚٛ عاد١ٺ .سادات٘ بٓؿػ٘ ط ن

، أٚ ٜعٌُ يسٜ٘ أسسٺايبٓا٤ ٚغرلٙ، ٖٚٛ ٜؿذلٟ َٔ ايػٛم، ٜٚبٝع إْتاد٘، ٚقس ٜعٌُ يس٣ 
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 .ٚبايتايٞ ؾإٕ طبٝع١ اؿٝا٠ ػعٌ إكاحل َؿذلن١، ٚاؿادات َتساخ١ً بٌ ايٓاؽ .أسسٷ

 ٖٚصا ٜؿطض ع٢ً اٱْػإ ساي١ ايتٛاقٌ َع قٝط٘ ا٫دتُاعٞ.

ٔٸ ٕٸ  يه ٖصا ايتٛاقٌ ٜبك٢ ٗ َػتٛاٙ ا٭ز٢ْ، ٚٗ سايت٘ ايبػٝط١ ايػاشد١; إش إ

ٌٕ أضق٢َٔ ا اجملتُع وتاز إٍ ْٕٛع  ٖٚصا ىتًـ َٔ فتُع إٍ آخط. .يتٛاقٌ بؿه

ؿّا ٗ فتُعٓا سٌ ناْت اؿٝا٠ ع٢ً بػاطتٗا، ا ْعٝـ تٛاق٬ّ َهجٻٚقس نٓٸ

 ،يهٓٓا اٯٕ .١ قسٚز٠، ٚنُٔ اٖتُاَات بػٝط١ٚنإ ايٓاؽ ٜعٝؿٕٛ ٗ َٓاطل دػطاؾٝٸ

اقٌ ا٫دتُاعٞ ْعٝـ زضد١ ايتٛ سٵَٚع ايتطٛض ايصٟ سكٌ ع٢ً ٚاقع سٝاتٓا، مل ْعٴ

ٌٸ َٔ أبطظ ا٭غباب:  ايػابك١; ٚيع

ٞٸ 1  ايصٟ ْؿأ ؾٝ٘. ـ اْتؿاض ايٓاؽ دػطاؾّٝا، ؾُا عاز اٱْػإ َكُّٝا ٗ ْؿؼ اؿ

ؿعټب اْؿػا٫ت ايٓاؽ ٚاٖتُاَاتِٗ ٗ ٖصا ايعكط، بعهؼ َا ناْت عًٝ٘ تـ  2

ٌٸ اي٬ّٛ تٓتٗٞ ْٝ ع أعُاشلِ، ٜٚٴكبض سٝاتِٗ ٗ إانٞ; إش إْٸِٗ ناْٛا َذطز إٔ و

ٕٸايٛقت َتاسّا يًتٛاقٌ، ٚستٸ أَا  .زا٥ط٠ ا٫ٖتُاَات عٓسِٖ ناْت قسٚز٠ّ ٢ ٗ ايٓٗاض ؾإ

كتًؿ١، َعطؾ١ٝ ٚع١ًُٝ، َا قًٌٖ َٔ  ٗ ظَٓٓا إعاقط ؾكس اْؿػٌ اٱْػإ باٖتُاَاتٺ

 ١ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ.سكٸ

 ا٫ٖتُاّ ايؿطزٟ، سٝح ـ انؿاض ايطٚح ا٫دتُاع١ٝ عٓس أنجط ايٓاؽ يكاحل 3

 طت٘ ٗ بعض ا٭سٝإ. غٵ٢ عٔ عا٥ًت٘ ُٚأأقبض نٌ ٚاسسٺ َؿػ٫ّٛ بٓؿػ٘، ٚستٸ

ع٢ً سػاب  تٵٗا أقبشٳيهٓٸ .ٚبعهٗا غرل قشٝض ;ٖصٙ ا٫ٖتُاَات قشٝضٷ بعضٚ

ٕٵايتٛدټ َٔ ايتٛاقٌ ؾٗٛ ٗ ايػايب تٛاقٌ  نٓا ٫ ظيٓا متؿٜ بسضد١ٺ ٘ ا٫دتُاعٞ، ٚإ

ٞٸ َٚا متاز إيٝ٘ ٖٛ ايتؿهرل ٗ  .، نُٓاغب١ ايعٚاز، َٚٓاغب١ ايععا٤ٞٸؾهً َٓاغبات

 ايتٛاقٌ شٟ إهُٕٛ. 

 

 ٚأؾرل ٖٓا إٍ أبطظ َهاٌَ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ إطًٛب:

 

ْػإ ؾٝشتاز اٱ .خكٛقّا ٗ ٖصا ايعكطٚاؿٝا٠ بطبٝعتٗا ؾٝٗا نػٛٙ َٚؿانٌ، 
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َٳ َٳٜتهأَ َع٘ ْؿػٝٸ ٔٵإٍ  ـ عٓ٘ اٯ٫ّ، ٜٚطؾع َٔ يٝدٚؿ ;ّاٜكذلب َٓ٘ ضٚسٝٸ ٔٵّا، ٚإٍ 

َٳَعٜٓٛٸ  .يٝػتؿٝس َٔ ضأٜ٘ ;ٜػتؿرلٙ ٔٵات٘; ٚوتاز اٱْػإ إٍ 

 .ط عٓ٘ بإزخاٍ ايػطٚض إٍ قًب ا٭ر إ٪َٔٚتٴؿرل ايٓكٛم إٍ ٖصا إهُٕٛ، ٚتٴعبِّ

 .(114)«يكٞ أخاٙ َا ٜػطٸٙ غطٸٙ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٔٵَٳ»اٍ: أْ٘ ق |ٚضز عٔ ضغٍٛ اهلل

ز عٓ٘ أٚ إٔ تؿطِّ ،ا٭عُاٍ إٍ اهلل إزخاٍ ايػطٚض ع٢ً إػًِ َٔ أسبِّ: »|ٚعٓ٘

ُٸ  .(115)«أٚ تطعُ٘ َٔ دٛع ،ّٓاٜٵأٚ تكهٞ عٓ٘ زٳ ،ّاغ

 .(116)«َػًُّا غطٸٙ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ غطٻ ٔٵَٳ»٘ قاٍ: أْٸ ^ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم

٘ عًٝ٘ أزخً٘ ؾك٘، ٫ ٜط٣ أسسنِ إشا أزخٌ ع٢ً َ٪َٔ غطٚضّا أْٸ»قاٍ:  ×ٚعٓ٘

 . (117)«|ع٢ً ضغٍٛ اهلل عًٝٓا، بٌ ٚاهللٹ بٌ ٚاهللٹ

 

ٌٸ ٌٸ ،فتُع ٜٛاد٘ َؿانٌ ن ٫ٚ ٜػتطٝع  .ٓطكتِٗ استٝاداتقّٛ ٗ َ ٚيه

ٚنُجاٍ تكطٜيب:  .اٱْػإ َؿطزٙ إٔ وًٓٗا ٜٚعاؾٗا، إِا وتاز إٔ ٜتعإٚ َع اٯخطٜٔ

ؾآق١، إشا أضاز ا٭ب أٚ ا٭ّ ٚسسُٖا ايكٝاّ بٗصا  تطب١ٝ ا٭بٓا٤ ٗ ايعكط اؿانط ع١ًُْٝ

ٔٵ ١، ٚتػع٢ َٔ أدٌ عٓسَا تهٕٛ ٖٓاى بطاَر ٚؾإ ؽًل ا٭دٛا٤ ايكاؿ ايسٚض، ٚيه

 .ٕ يٮغط٠ ع٢ً تطب١ٝ أبٓا٥ٗاٛٵّ أندل عٳبٓا٤ اؾٌٝ اؾسٜس بٓا٤ٶ غًُّٝا، ؾٗصا ٜكسِّ

ْٴِٛا عٳ٢ًَ اِيدلِّ ﴿س ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ٖصا إهُٕٛ ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٜٚ٪ٚن ٚٳ ٚٳتٳعٳا

ٛٳ٣ ﴾ٚٳايتٻِك
 .(2إا٥س٠: ) 

 

ٖٚصٙ ا٭ٖساف  .ف َؿذلن١، ز١ٜٝٓ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ ادتُاع١ٝعات ٚأٖسايًُذتُع تطًٗ

 .إؿذلن١ ؼتاز إٍ تعإٚ ٚتٛاقٌ ٜػاعس ع٢ً ؼكٝكٗا

ٞٸ ِٵ : »×بٗصا إهُٕٛ ٗ آخط ٚق١ٝٺ ي٘، ؾكاٍ ×ٚقس أٚق٢ اٱَاّ عً ٝٵُه ٚعٳًَ

ِٵ ٚايتٻسٳابٴطٳ ٚايتٻَكاُطعٳ ٍٔ، ٚٔإٜٻاُن ٌٔ ٚايتٻبٳاشٴ ٛٳاقٴ  ٍ ٚايعطا٤.صٵٚايتباشٍ ٖٓا َع٢ٓ ايبٳ .(118)«بٹايتٻ

 

ّٸ ;١أغاؽ ٗ ايتعايِٝ ٚايتٛدٝٗات اٱغ٬َٝٸ ايتٛاقٌ بٌ ايٓاؽ قٛضٷ  سٝح ٜص

http://saffar.org/?act=artc&id=1093#a4#a4
http://saffar.org/?act=artc&id=1093#a6#a6


•

 االجتهاد والتجديد

ٜكٍٛ تعاٍ:  ،بعهِٗ بعهّاف ايٓاؽ ع٢ً ي١، ٜٚسعٛ إٍ إٔ ٜتعطٻعٵ١ٓ ٚايعٴبٳٖٵاٱغ٬ّ ايطٻ

ٌٳ يٹتٳعٳاضٳُؾٛا﴿ ٚٳَقبٳا٥ٹ ِٵ ؾٴعٴٛبّا  ﴾ٚٳدٳعٳًِٓٳاُن
ٚهعٌ خس١َ ايٓاؽ ْٚؿعِٗ َٔ  ،(13اؿذطات: ) 

 .(119)«خرل ايٓاؽ أْؿعِٗ يًٓاؽ: »|ب إٍ اهلل تعاٍ، نُا ٚضز عٓ٘أؾهٌ ٚغا٥ٌ ايتكطټ

ٌٸٚإشا نإ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ قبٛبّا عٓس اهلل تعاٍ، َٚطًٛب ٚقت ٚإٓ،  ّا ٗ ن

ٕٸ ٍٸ ؾإ ّٷ ;١ يّٝٛ اؾُع١ ٗ ٖصا اجملاٍع٢ً خكٛقٝٸ ٖٓاى َا ٜس ٜؿطؽ ؾٝ٘ اٱْػإ ٕا  ؾٗٛ ٜٛ

 اْؿػٌ عٓ٘ أٜاّ ا٫غبٛع.

ٚسٌ ٜأتٞ ايتٛدٝ٘ ايسٜين بكطف بعهٗا ٗ  .مث١ٓٝ إٕ غاعات ّٜٛ اؾُع١ غاي١ْٝ

ٌٷ ُٸ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ؾٗصا زيٝ إٔ تكطف ؾٝ٘ أغ٢ً  أْ٘ ٜػتشلٸ١ٝ ٖصا اؾاْب، ٚع٢ً أٖ

 ا٭ٚقات.

ّٜٛ  ٚسػب تأنٝسات ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ؾإٕ أبٛاب قبٍٛ ا٭عُاٍ عٓس اهلل َؿطع١ْ

ٟٸ ٕٸـٷّٜٛ آخط، ٚثٛاب ا٭عُاٍ ؾٝ٘ َهاعٳ اؾُع١ أنجط َٔ أ ايتٛاقٌ  أدطٳ ، يصيو ؾإ

ِٷ  نبرل. ا٫دتُاعٞ ؾٝ٘ عٛٝ

 

ِٸ ؾٗٞ عباز٠  .ٞ يّٝٛ اؾُع١ ٖٛ سهٛض ق٠٬ اؾُع١بطْاَر ادتُاع إٕ أٖ

ٌٸ ٕٕ ادتُاع١ٝ باَتٝاظ، سٝح هتُع ؾٝٗا أٌٖ ن ٕٚ ق٬تِٗ ٚاسس، ٜ٪زٸ َٓطك١ ٗ َها

ّٕ َٸ خًـ إَا ١، ٚتٴٛدِِّٗٗ ٭ٖساؾِٗ ايػا١َٝ ٚاسس، ٜٚكػٕٛ إٍ خطبتٌ تتٓاٍٚ ؾ٪ِْٚٗ ايعا

ب١ بٗا. ؾًٝتكٕٛ َع بعهِٗ ٗ أدٛا٤ طٝٸِ ايس١ٜٝٓ اييت ٜ٪َٕٓٛ ٝٳإؿذلن١، ٚتٴصٚنطِٖ بايكٹ

 ٔ ا٭زب. ػٵَباضن١، ٜػٛزٖا ايٓٛاّ ٚسٴ

ط٠ إيٝ٘ ّٜٛ اؾُع١، ل إٍ إػذس، ٚإباَنبٵّٚهٓٓا إٔ ْؿِٗ َٔ اغتشباب ايػٻ

 س ٗ إػذس.إٍ ؾطق١ ايتعبټ أطٍٛ، إناؾ١ّ م ع٢ً تٛادس ايٓاؽ َع بعهِٗ يٛقتٺطٵاؿٹ

ٌٸ»ٍ: أْ٘ قا |ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللضٴ َٔ  بابٺ إشا نإ ّٜٛ اؾُع١ نإ ع٢ً ن

ٚٸ ٚٸأبٛاب إػذس ٥٬َه١، ٜهتبٕٛ ا٭  .(120)«ٍٍ ؾا٭

 .(121)«كِٗ إٍ اؾُع١بٵ١ ع٢ً قسض غٳٜسخٌ إ٪َٕٓٛ إٍ اؾٓٸ: »×ٚعٔ اٱَاّ ايباقط

١ ع٢ً قسض هِ تتػابكٕٛ إٍ اؾٓٸٚأْٻ: »×ٚدا٤ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم

 .(122)«كهِ إٍ اؾُع١بٵغٳ
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ِٻ ،قس غبكٛٙ ط ؾطأ٣ ث٬ث١ ْؿٕط٘ بٖهٚعٔ ابٔ َػعٛز أْٸ ، ٚدعٌ ٜعاتب ْؿػ٘، ؾاغت

 .(123)ضابع أضبع١، َٚا ضابع أضبع١ بػعٝس ٜٚكٍٛ شلا: أضاىٹ

س ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً غٝاز٠ أدٛا٤ ا٫سذلاّ ٗ ادتُاع ق٠٬ اؾُع١، نُا ت٪ٚن

إٔ  ِ أثٓا٤ اـطب١ ؾ٬ ٜكضٸًٖؾته ٚيٛ أخطأ أسسٷ .سٝح هب إٔ ٜكػٞ اؾُٝع يًدطب١

أْ٘  |ض٣ٚ أبٛ ٖطٜط٠ عٔ ايٓيبٸ َ٪زٻب١. َٓ٘ اٱْكات، بٌ ًٜؿت ْٛطٙ بإؾاض٠ٺ ٜطًب أسسٷ

ْٵ إشا قًتٳ»قاٍ:  . ٚقاٍ أٌٖ (124)«تٳٛٵ، ٚاٱَاّ ىطب، ؾكس يػٳتٵكٹيكاسبو ّٜٛ اؾُع١: أ

ٕٵ  إ٫ باٱؾاض٠. ،عًٝ٘ طٵِ غرلٙ ؾ٬ ٜٓهٹتهًٖ ايعًِ: إ

٢ ضقاب ٙ يٲْػإ سٌ ٜأتٞ يًك٠٬، ٚقس بسأ اٱَاّ خطبت٘، إٔ ٜتدٓطنُا ٜهط

ؽط٢ ضقاب  ٔٵَٳ: »|ض٣ٚ َعاش بٔ أْؼ اؾٗين، عٔ أبٝ٘، قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ايٓاؽ.

 .(125)«ايٓاؽ ّٜٛ اؾُع١ اتٸدص دػطّا إٍ دِٗٓ

ٌٷ»أْ٘ قاٍ:  ،|عٔ ضغٍٛ اهلل ،ٚض٣ٚ عبس اهلل بٔ عُطٚ سهطٖا ـ اؾُع١ ـ  ٚضد

ِٕ إْكاتٺب ٖ٘ ضقب١ َػً اض٠ إٍ اؾُع١ اييت ، ٚمل ٜ٪شٹ أسسّا، ؾٗٞ نٓؿٚغهٛت، ٚمل ٜتد

ٌٻ تًٝٗا، ٚظٜاز٠ ث٬ث١ أٜاّ، ٚشيو بإٔ اهلل ععٻ ٘ٴ عٳؿٵطٴ ﴿ٜكٍٛ:  ٚد ٔٵ دٳا٤ٳ بٹاِيشٳػٳٓٳ١ٹ َؾًَ َٳ

ٗٳا َٵجٳايٹ  .(126)«﴾َأ

ّ بٌ ثت ايٓكٛم عٔ بعض تؿاقٌٝ َطاعا٠ إؿاعط ٚسؿٜ ا٫سذلاٚقس ؼسٻ

 ;ؾٝذًؼ بُٝٓٗا ،نطا١ٖ إٔ ٜؿطم اٱْػإ بٌ اثٌٓ :اجملتُعٌ ٭زا٤ ق٠٬ اؾُع١، َجٌ

٢ْٗ ضغٍٛ »عٔ ابٔ عُط، قاٍ: « قشٝض ايبداضٟ»آخط. دا٤ ٗ  أٚ ٜأخص َهإ أسسٺ

 .(127)«إٔ ٜكِٝ ايطدٌ أخاٙ َٔ َكعسٙ ٚهًؼ ؾٝ٘، اؾُع١ ٚغرلٖا |اهلل

 

ٕٸعض ايٓكٛم ايسٜٓٝٸتؿرل ب تاح شلِ ؾطق١ ايتٛاقٌ َع ايػذٓا٤ ٜٓبػٞ إٔ تٴ ١ إٍ أ

ٕٵ ؽطدِٗ ايػًط١ ٚقت ايك٠٬ َع َطاؾكٌ يٝشهطٚا  ايٓاؽ ّٜٛ اؾُع١ ّٜٚٛ ايعٝس، بأ

 ادتُاع ايٓاؽ يًك٠٬، ثِ ٜعازٕٚ إٍ غذِٓٗ.

ٕٸ»أْ٘ قاٍ:  ×ٚضز عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم ٌ ٗ ع٢ً اٱَاّ إٔ ىطز احملبػ إ

ٌ َعِٗ، ؾإشا قهٛا ايك٠٬ ايسٜٔ ّٜٛ اؾُع١ إٍ اؾُع١، ّٜٚٛ ايعٝس إٍ ايعٝس، ٜٚطغٹ

 .(128)«ٚايعٝس ضزٸِٖ إٍ ايػذٔ
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ّا نإ ىطز أٌٖ إٕ عًٝٸ: »|أخط٣ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم، عٔ أبٝ٘ ٚٗ ضٚا١ٜٺ

َٳ ِّؿٵ١ُ، إٍ اؾُع١، ؾٝٳٗٵسٴبؼ ٗ زٜٔ أٚ تٴ ٔٵايػذٕٛ،  ٢ ِٗ ا٭ٚيٝا٤ ستٸٓٗسْٚٗا، ٜٚه

 ، أٟ بهؿاي١ أٚيٝا٥ِٗ.(129)«ِْٜٚٗطزټ

ٕٸ: »×آخط عٓ٘ ٚٗ ْٛل  .(130)«ػٸام إٍ اؾُع١نإ ىطز ايُؿ ×ّاعًٝٸ إ

ِٗ ـ أٟ احملبٛغٕٛ ـ َهًٖؿٕٛ بٗصٙ ايك٠٬، ؾ٬ هٛظ ٭ْٸ»ٚقاٍ ايع١َ٬ اؿًٓٞ: 

 .(131)«يؿطض ايصٟ عًِٝٗٚا اوؿِٛٗ إٍ إٔ ٜ٪زټ ػِٗ عٓٗا، ٜٚبعجِٗ َع ضقٝبٺبٵيًشانِ سٳ

ٚايٛاٖط أْ٘ ٫ »ل ايؿٝذ سػٌ عًٞ إٓتٛطٟ ع٢ً ٖصٙ ايطٚاٜات بكٛي٘: ٚعًٖ

ٌٸٔ ٚايتټٜٵخكٛق١ٝ يًسٻ َػذٕٛ َػًِ. ْعِ، ضَا ٜٛٗط  ١ُٗ، بٌ ايٛاٖط عُّٛ اؿهِ يه

ٚمل ِٗ، ٗ ايسٜٕٛ ٚايتټ ؼ ٗ تًو ا٭عكاض مل ٜهٔ غايبّا إ٫ٓبٵَٔ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ إٔ اَؿ

ٌٸبٵٜهٔ ا٭َط َجٌ َا ٗ أعكاضْا، عٝح وهِ باَؿ ٚقػرل٠، بٌ يهٌ  نبرل٠ٺ ؼ يه

ٗٳ إَٔط ٞٸتاؾ٘ َّٖٛٛ أٜهّا، بٌ مل ٜٴع ً٘ ٚدٛز ايػذٕٛ بٵَٚا َق ×س ٗ عكط أَرل إ٪ٌَٓ عً

ٕٸايػٝاغٝٸ ١ َا ض آضا٥ِٗ ايػٝاغٝٸطٵايٓاؽ ناْٛا أسطاضّا ٗ عٳ ١ ايطا٥ذ١ ٗ عكطْا، سٝح إ

ٞٴمل ٜذل  .(132)«ٚايطػٝإ ٚايكتٌ ٚاٱغاض٠ تٻب عًٝٗا ايبػ

ٕٸ ق٠٬ اؾُع١ تػك٘ عٔ احملبٛغٌ; ٭ِْٗ َٔ شٟٚ ا٭عصاض،  ٜٚط٣ بعض ايؿكٗا٤ أ

ضادض; ٕا ؾٝ٘  ٘ َع تٛٗؾط ايهُاْات بإعازتِٗ أَطٷيهٓٸ. ِٗ شلاؾ٬ هب ع٢ً اؿانِ إخطادٴ

 .ّا ٚزّٜٓٝا١ ع٢ً ايػذٓا٤ ْؿػٝٸَٔ اٯثاض اٱهابٝٸ

 

٫ٚ  .هب إٔ تهٕٛ يع٬ق١ اٱْػإ بعا٥ًت٘ ا٭ٚي١ٜٛ ٗ قا١ُ٥ اٖتُاَات٘ ا٫دتُاع١ٝ

ٜكض أبسّا إٔ ٜتػاٌٖ اٱْػإ ٗ ا٫ٖتُاّ بعا٥ًت٘ ع٢ً أغاؽ نُاْ٘ ٫ضتباطِٗ ب٘ ع٢ً 

ٌٸ ٕٸ ن ٞٸ١ ٚايكطب ايٓعًٝ٘ إٔ هعٌ شيو ا٫ضتباٙ َسعَّٛا باؿ١ٜٛٝ ايعاطؿٝٸ ساٍ; ٭ ، ؿػ

 ٚيٝؼ باؿاد١ ؾك٘.

ٞٸ ٖٵًَُو َأؾٵَك٢ اِيدٳًِٔل بٹَو»أْ٘ قاٍ:  ×ٚضز عٔ أَرل إ٪ٌَٓ عً ٔٵ َأ  .(133)«٫ٚ ٜٳُه

ِٕ دسٜس َٔ ا٫ضتٝاح ٗ ايٛغ٘  ّٜٚٛ اؾُع١ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ؾطق١ يهذٸ ظخ

ٕٵ ٟٸ ٚغ١ًٝٺ ٜهٝـ ْه١ّٗ ايعا٥ًٞ، ٚأ  يًذلؾٝ٘ ايعا٥ًٞ. دسٜس٠ َٔ ايػطٚض، عدل أ

ٟٸٖٚصا َ ؾٛا أٖايٝهِ ٔطِطَأ»أْ٘ قاٍ:  |عٔ ضغٍٛ اهلل ا ْؿُٗ٘ َٔ اؿسٜح إطٚ
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ٌٸ ٕٸ(134)«٢ ٜؿطسٛا باؾُع١ستٸ ;َٔ ايؿان١ٗ ٚايًشِ بؿ٤ٞٺ ّٜٛ ْع١ٺ ن ايؿكط٠ ا٭خرل٠  . ؾإ

ٔ إككس ٚإٓاٙ، ٖٚٛ تطؾٝ٘ ايعا١ً٥ ٚتؿطوِٗ ّٜٛ تبِّ« ٢ ٜؿطسٛا باؾُع١ستٸ»َٔ اؿسٜح 

 ٌ ؾكس تهٕٛ بتٜٓٛع ايطعاّ، ٚقس تهٕٛ بٛغا٥ٌ أخط٣.أَا ايٛغا٥ .اؾُع١

 

ٔٸ .َٔ سا٫ت ايؿكط ٚاؿاد١ ٫ ىًٛ فتُعٷ َػاستٗا ؽتًـ َٔ فتُع ٯخط،  يه

ً٘ ضنٕٛ خطٛض٠ ٚدٛز تًو اؿا٫ت، َٚا ُجِّسٵٚايٛاعٕٛ َٔ أبٓا٤ اجملتُع ٜٴ .َٚٔ ٚقت ٯخط

يصيو ٜؿعطٕٚ بإػ٪ٚي١ٝ ػاٖٗا، ٜٚػعٕٛ  .اضَٙٔ ثػطات ٗ دساض أَٔ اجملتُع ٚاغتكط

ٌٸٕعاؾتٗا َعاؾ١ دصضٜٸ َٛاطٔ إٍ  ١; باؿسٸ َٔ َٓابع ايؿكط; ٚتٛؾرل ايؿطم يٛقٍٛ ن

س َػت٣ٛ تًب١ٝ استٝادات سٝات٘، عدل ايتعًِٝ ٚايعٌُ ٚأ١ُْٛ ايهُإ ا٫دتُاعٞ، ثِ تؿٓك

ٗا عٓٛإ )ايكسق١(، اييت اؾتٓكايعٕٛ ٚايعطا٤ شلا ؼت  َٛاضز ايعٛظ ٚاؿاد١، َٚسٸ ٜس

ـ ايكسق١ ـ بصيو ٱؾعاضٖا بكسم  تٵٝٳُِّٜكٍٛ ايكًٝٛبٞ: غٴ .ايؿاضع اؿٓٝـ َٔ َاز٠ ايكسم

 .(135)١ باششلاْٝٸ

كاي٘ َذتُع٘، ٘، ٚاتٸّٜٚٛ اؾُع١ إباضى، ايصٟ ٜعزاز ؾٝ٘ إقباٍ ايعبس ع٢ً ضبٸ

ِٸ بطن١ ٖصا ايّٝٛ ل ؾٝ٘ أندل قسض َٔ ا٫ٖتُاّ بايؿكطا٤ ٜٓبػٞ إٔ ٜتشٖك ٚإػانٌ; يتع

 غرل ٌَُٗ َٔ فتُعِٗ. ِٗ دع٤ٷعًِٝٗ، ٚيٝؿعطٚا بتعاطـ اجملتُع َعِٗ، ٚأْٻ

ٍ ايكسق١ ّٜٛ اؾُع١، ٚتٓكٌ صٵع ع٢ً بٳيصيو ٚضزت ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ اييت تؿذِّ

ُٸطٵسٹ  ١ ٗ ٖصا ايّٝٛ إباضى.س أسٛاٍ ايؿكطا٤، ٚخاقٸ١ اشلس٣ ع٢ً تؿٗكم أ٥

ا٤ ي١ًٝ اؾُع١، ٚايّٝٛ ا٭ظٖط ّٜٛ اي١ًًٝ ايػطٸ»٘ قاٍ: أْٸ |عٔ ضغٍٛ اهلل ٟٚضٴقس ٚ

َٸ .ؾُٝٗا هلل طًكا٤ ٚعتكا٤ .اؾُع١  .(136)«طٚا ايكسق١ ؾٝٗاأنجٹ .يتٖٚٛ ّٜٛ ايعٝس ٭

ٞٸ تٴٝٵقًٖ»ٚعٔ ايجُايٞ، قاٍ:  ايؿذط بإس١ٜٓ ٗ ّٜٛ ْع١،  ×بٔ اؿػٌ َع عً

ُٸ٢ غه١ٓٝ،  إٍ َٓعي٘، ٚأْا َع٘، ؾسعا ٠ّ٫َٛؾًُا ؾطؽ َٔ ق٬ت٘ ٚتػبٝش٘ ْٗض  ي٘ تٴػ

ٌٷ ٕٸ إ٫ٓ ؾكاٍ شلا: ٫ ٜعدل ع٢ً بابٞ غا٥  .(137)«ايّٝٛ ّٜٛ اؾُع١ أطعُتُٛٙ; ؾإ

طٚا ؾٝ٘ َٔ ايك٠٬ إٕ ا٭عُاٍ تهاعـ ّٜٛ اؾُع١، ؾأنجٹ: »×ٚعٔ اٱَاّ ايباقط

 .(138)«ٚايكسق١

ٌٸ»، قاٍ: ×ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم ٌٖ بٝت٘ َا٫ّ، ٚأعُِٛٗ أ نإ أبٞ أق
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. ٚنإ ٜكٍٛ: ايكسق١ ّٜٛ اؾُع١ م نٌ ّٜٛ ْع١ بسٜٓإضَ٪١ْٚ، قاٍ: ٚنإ ٜتكسٻ

 . (139)«ـ; يؿهٌ ّٜٛ اؾُع١ ع٢ً غرلٙ َٔ ا٭ٜاّتهاعٳ

 .(140)«ايكسق١ ي١ًٝ اؾُع١ َٜٚٛٗا بأيـ»، قاٍ: ×ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم

ٗ ايطدٌ ٜطٜس إٔ ٜعٌُ »ـ:  ×مٚعٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ، عٔ أبٞ عبس اهلل ـ ايكاز

إٔ ٜهٕٛ شيو ّٜٛ  : ٜػتشبٸ×ؾ٦ّٝا َٔ اـرل، َجٌ: ايكسق١ ٚايكّٛ ٚمٛ ٖصا؟ قاٍ

 .(141)«اؾُع١; ؾإٕ ايعٌُ ّٜٛ اؾُع١ ٜهاعـ

ٜٚٓبػٞ ا٫غتؿاز٠ َٔ سهٛض ايٓاؽ يك٠٬ اؾُع١ ٚتصنرلِٖ بإبازض٠ إٍ ايعطا٤ 

ٌٸ ٚا٫ٖتُاّ عادات  ،ضاؾسّا َٔ ضٚاؾس اـرل يك٠٬ اؾُع١ ادتُإع ٚايكسق١، يٝهٕٛ ن

 ايهعؿا٤ ٚايؿكطا٤.

إٕ بطْاَر قسق١ اؾُع١ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ دع٤ّا َٔ َطاغِ ٖصا ا٫دتُاع ايسٜين 

 ١ إعتُس٠.ػات ٚاؾٗات اـرلٜٸا٫دتُاعٞ، ؼت إؾطاف إ٪غٻ

 

بٌ ٚضز ٗ بعض ا٭سٝا٤، ب٫ تٓشكط بطاَر ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ّٜٛ اؾُع١ 

ط اٱْػإ ايٓكٛم اغتشباب ظٜاض٠ قبٛض ا٭َٛات ٗ ّٜٛ اؾُع١; ٚشيو َٔ أدٌ إٔ ٜتصٖن

إناؾ١ إٍ َا ؾٝ٘ َٔ ايتٛاقٌ َع  .َكرلٙ ايٓٗا٥ٞ، ٜٚأخص َػتكبً٘ ا٭خطٟٚ بعٌ ا٫عتباض

٭قسقا٤ ٘ َٔ ا٭ضساّ ٚا٭قطبا٤ ٚا٢ ٫ ٜٓػ٢ اٱْػإ أغ٬َؾايػابكٌ َٔ أبٓا٤ اجملتُع، ستٸ

 ٚايع٤٬َ، ؾٝسعٛ شلِ بايط١ٓ ٚإػؿط٠ ٚايطنٛإ.

ٌٸٜٵظاض قدل ٚايسٳ ٔٵَٳ»٘ قاٍ: أْٸ |ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللضٴ ّٜٛ ْع١  ٘ أٚ أسسُٖا ٗ ن

ٌٸ« ٜؼ»ؾكطأ عٓسٙ   .(142)«َٓٗا سطفٺ غؿط اهلل ي٘ بعسز ن

٠ ٘ عٔ ظٜاضغأيتٴ»قاٍ: أْٸ٘ ، ×اهلل بٔ غًُٝإ، عٔ اٱَاّ ايباقط ٚدا٤ عٔ عبس

 .(143)«ِٖضٵ: إشا نإ ّٜٛ اؾُع١ ؾعٴ×ايكبٛض؟ قاٍ

َٔ إخٛاْ٘ إٛت٢ ي١ًٝ اؾُع١  زعا يعؿط٠ٺ ٔٵَٳ»٘ قاٍ: أْٸ ×ٚٚضز عٔ اٱَاّ ايكازم

 .(144)«١أٚدب اهلل ي٘ اؾٓٸ

 

ٕٸ» ٌٷ إ س عًٝ٘ أ١ُ٥ ، ٚأٖن|ؾعاضٷ أطًك٘ ضغٍٛ اهلل« وب اؾُاٍ اهلل ْٝ
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ٌٸ^ّاٱغ٬ ْايٞ  أْٝل، ٚشٕٚم ْٛٝؿ١، َٕٛٗط ب١٦ٝٺ ; يٝهٕٛ عٓٛاّْا ؿٝا٠ إػًِ ٗ ٚ

 ضؾٝع.

ٌٸ اٌ ٖصّٚجِّ َٛاٖط اؾُاٍ  ايؿعاض قاعس٠ تؿطٜع١ٝ ٜٓبجل َٓٗا ايذلسٝب به

ٍٸ. ٚا٭ْاق١، نُٔ ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ ٟٸ نُا تس ٗٳ ع٢ً ضؾض أ  ط يًكصاض٠ ٚايب٪ؽ.َٛ

٫ٖتُاّ بايٓٛاؾ١ ٚاؾُاٍ، َٔ خ٬ٍ ٚقـ اهلل ٜٚؿرل ايؿعاض شات٘ إٍ ؾًػؿ١ ا 

 اؾُاٍ. ٘ وبٸتعاٍ باؾُاٍ، ٚأْٸ

ب ضٚا١ٜ كتًـ إكازض ػٵ، سٳ|يكس دا٤ ٖصا ايؿعاض ٗ سسٜح ضغٍٛ اهلل

، ٚأٚضزٙ اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ ٗ (145)اٱغ١َٝ٬، سٝح أخطد٘ َػًِ ٗ قشٝش٘

٫ ٜسخٌ »أْ٘ قاٍ:  ،|ايٓيبٸ عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز، عٔ ،إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ

َٳاؾٓٸ ٌٷ«طبٵ١ َٔ نٹنإ ٗ قًب٘ سبٸ ٔٵ١  ٘ يٝعذبين إٔ ٜهٕٛ : ٜا ضغٍٛ اهلل، إْٸ، ؾكاٍ ضد

٢ شنط ع٬ق١ ثٛبٞ دسٜسّا، ٚضأغٞ زّٖٝٓا، ٚؾطاى ْعًٞ دسٜسّا، قاٍ: ٚشنط أؾٝا٤ ستٸ

ٍٷ: »|غٛط٘، ؾكاٍ ٔٸ ، ٚاهلل ٌْٝ وبٸشاى ْا َٳبٵايهٹ اؾُاٍ، ٚيه بطط  ٔٵط 

 .(146)«ٚاظزض٣ ايٓاؽ ،اؿلٸ

َٹقًتٴ»ٚؾٝ٘: عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ، قاٍ:  ١ ًٓط إٔ أيبؼ اُؿبٵايهٹ ٔٳ: ٜا ضغٍٛ اهلل، أ

ٕٸ|١ٓ؟ قاٍ ػٳاَؿ ٌٷ : إ  .(147)«اؾُاٍ وبٸ اهلل ْٝ

 . (148)، يًُذًػٞ«عاض ا٭ْٛاض»َٚجً٘ دا٤ ٗ 

ُٸ َٸٜصٚن ^١ أٌٖ ايبٝتٚنإ أ٥ ٜٚ٪ٚنسٕٚ ع٢ً َكازٜك٘  ١ بٗصا ايؿعاض،طٕٚ ا٭

 ٝات٘.ٚػًٓ

ٞٸ ٌٷ»، قاٍ: ×ؾعٔ أَرل إ٪ٌَٓ عً إٔ ٜط٣ أثط  اؾُاٍ، ٚوبٸ وبٸ إٕ اهلل ْٝ

 . (149)«ايٓع١ُ ع٢ً عبسٙ

إٔ ٜطاٖا  أسبٻ إشا اْعِ اهلل ع٢ً عبسٙ بٓع١ُٺ»، قاٍ: ×ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم

ٌٷعًٝ٘; ٭ْٸ  .(150)«اؾُاٍ وبٸ ٘ ْٝ

ٌٻ  ععٻإٕ اهلل: »×ٚعٓ٘ ُټٌ، ٜٚبػض ايب٪ؽ ٚايتبا٩ؽ وبٸ ٚد  .(151)«اؾُاٍ ٚايتذ

ٞٸ إشا قاّ إٍ ايك٠٬ يبؼ أسػٔ ثٝاب٘، ؾكٌٝ ي٘: ٜا بٔ  ٚنإ اٱَاّ اؿػٔ بٔ عً

ٌٷ ِٳ تًبؼ أدٛز ثٝابو؟ ؾكاٍ: إٕ اهلل ْٝ ُٻ ضغٍٛ اهلل، يٹ  . (152)ٌٞ يطبٸوب اؾُاٍ، ؾأػ

 سػٔ قٛاّ ١٦ٖٝٚ، ٚأبسع تهٜٛٓ٘ ٗ أٌْ قٛض٠ٺإٕ اهلل تعاٍ قس خًل اٱْػإ ٗ أ
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ِٕ﴿ٚؾهٌ، ٜكٍٛ تعاٍ:  ٜٔٛ ٔٔ تٳِك ، ٜٚكٍٛ تعاٍ: (4ايتٌ: ) ﴾َيَكسٵ خٳًَِكٓٳا اٱْػإ ؾٹٞ َأسٵػٳ

ِٵ﴿ ٛٳضٳُن ٔٳ قٴ ِٵ َؾَأسٵػٳ ٛٻضٳُن  .(64غاؾط: ) ﴾ٚٳقٳ

ز١ٜٝٓ، ؾأٚدب بعض  أخط٣ أنؿ٢ اٱغ٬ّ ع٢ً ايٓٛاؾ١ قبػ١ّ َٚٔ د١ٗٺ

ٌٸ َٛاٖطٖا،  ٔ.أ َٔ ساي١ اٱّإ ٚايتسٜټ٫ ٜتذعٸ ّاٖا دع٤َا ٜطتب٘ بٗا، ٚعسٻ ْٚسب إٍ ن

ايٓٛاؾ١ َٔ اٱّإ، ٚاٱّإ ٚقاسب٘ ٗ »أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللضٴ

 .(153)«١اؾٓٸ

ٕٸ: »|عٓ٘« غٓٔ ايذلَصٟ»ٚدا٤ ٗ  ـٷ وبٸ اهلل طِّبٷ إ  وبٸ ايطِّب، ْٛٝ

 .(154)«ايٓٛاؾ١

ٖٛ: »|عٓ٘« ٍنٓع ايعُا»ٚٗ  ٌٸتٓ ٕٸ ;َا اغتطعتِ ؿٛا به اهلل تعاٍ ب٢ٓ  ؾإ

ٌٸ ١ إ٫ٓاٱغ٬ّ ع٢ً ايٓٛاؾ١، ٚئ ٜسخٌ اؾٓٸ  .(155)«ْٛٝـ ن

ات َٛاضزٖا، ٚتؿاقٌٝ ثت ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ عٔ ايتعاّ ايٓٛاؾ١ ٗ دع٥ٝٸٚقس ؼسٻ

َٔ  نُٔ عسزٺ ،نُا أْٗا ؾػًت َػاس١ ٚاغع١ َٔ َػا٥ٌ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ .ٖاضغاتٗا

إغ٬َٞ ـ تعين ايٓٛاؾ١  ٚايطٗاض٠ ـ نُكطًٕض .١ نتاب ايطٗاض٠أبٛاب ايؿك٘، ٚغاقٸ

 ٚايٓعا١ٖ.

ٗا بٓٛاؾ١ اٱْػإ َٔ ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايهجرل٠ ٗ نتاب ايطٗاض٠ تٴع٢ٓ نًٗ

 ٟ ٚإعٟٓٛ.ٔ إازٸٜٵؼ ٗ ايبٴعسٳْٳايكصاض٠ ٚايسٻ

ؾتات َا ٜطتب٘  ِٳًَُٵايؿرلاظٟ ـ ؾًَٚقس اْدل٣ أسس ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ ـ ايػٝس قُس 

ايؿك٘/ نتاب »ؼت عٓٛإ  ،س نبرل١ٜ ٚإع١ٜٛٓ َٔ َػا٥ٌ ايؿك٘ ٗ فًٖبايٓٛاؾ١ إازٸ

 .(156)قؿش١ 550، ٚطبع ٗ أنجط َٔ «ايٓٛاؾ١

 

 .ٜا ٚاؾطاثِٝ إػبِّب١ يٮَطاض عٓس اٱْػإرلايبهت تكـ ايٓٛاؾ١ سا٬ّ٥ زٕٚ ِٛٸ 

ٞٸؾإْٸ ،١ اؾػِإٍ نطٚض٠ ايٓٛاؾ١ يكشٸٚإناؾ١  يٲْػإ،  ٗا تٓعهؼ ع٢ً اؾاْب ايٓؿػ

نُا تػاعسٙ ع٢ً ايٓذاح ٗ ع٬قت٘ َع اٯخطٜٔ، ٚاضتباط٘  .ؾٝؿعط بايطاس١ ٚا٫ضتٝاح

ظٕٚ َٔ ايؿدل بِٗ، سٝح ٜطتاسٕٛ إٍ فايػت٘ ٚا٫قذلاب َٓ٘، بُٝٓا ٜٓؿطٕٚ ٜٚتكعٻ

 نطٜ٘. ْ٘ ٗ َٕٓٛطٚٵٚ ٜطٳايصٟ تٓبعح َٓ٘ ضٚا٥ض نط١ٜٗ، أ
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ٜا ٚاؾًس إٝت رلً٘ بإا٤; ٱظاي١ ايبهتػٵٜٚأتٞ ٗ طًٝع١ ٚغا٥ٌ ْٛاؾ١ اؾػِ َغ

ٚغػٌ اؾػِ بإا٤ ٜبعح ع٢ً اؿ١ٜٛٝ  .ٚا٭ٚغار ٚايٓػاي١ ٚإٛاز ايعٜت١ٝ َٔ اؾػِ

 ٚايٓؿاٙ.

ٗ َا َٔ إٛاضز،  ٌ ْٝع دػُ٘ ٗ عسزٺػٵٚقس أٚدب اٱغ٬ّ ع٢ً اٱْػإ َغ

، نػػٌ اؾٓاب١، ٚغػٌ َؼٸ إٝت، ٚغػٌ اؿٝض «ا٭غػاٍ ايٛادب١»ٜطًل عًٝ٘ ؾكٗٝٸّا 

ٖٚٓاى َٛاضز نجرل٠ ْسب اٱغ٬ّ ؾٝٗا يػػٌ  .بإطأ٠ ٚا٫غتشان١ ٚايٓؿاؽ ٗ َا ىتلٸ

 «.١ا٭غػاٍ إػتشبٸ»اؾػِ نُٔ 

ٌٸ ٜػتشبٸ»ٜٚط٣ ايػٝس ايؿرلاظٟ أْ٘  زخٍٛ  ّٜٛ، ٚيٝؼ شيو َٔ ايػػٌ ٗ ن

ٌٸ ٕٸ اؿُاّ إهطٚٙ ن زٚاّ ايتطٗرل بايٛن٤ٛ  ؾهُا ٜػتشبٸ .ايػػٌ َجٌ ايٛن٤ٛ ّٜٛ; ؾإ

ٌٸ نصيو ٜػتشبٸ ّٜٛ، ع٢ً َا ٜؿِٗ عٔ خدل سٓإ بٔ غسٜط، قاٍ: زخٌ ضدٌ  ايػػٌ ن

ٌٸ»ي٘:  ×ؾكاٍ ×َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ع٢ً أبٞ دعؿط ّٜٛ  أتػتػٌ َٔ ؾطاتهِ ٗ ن

 .(157)«٠؟َطٸ

ٗ بعض  ضأٜتٴ»ؾعٔ ابٔ طاٚٚؽ، قاٍ:  .بّا يًٓؿاًَٙايػػٌ َط نُا ٜػتشبٸ

ٕٸ  .(158)«بّا يًٓؿاٙ ٗ ق٠٬ ايًًٌَٝنإ ٜػتػٌ ايًٝايٞ ايباضز٠ َط ×٫َْٛا عًٝٸّا ا٭سازٜح أ

ٌٷ .ٚإٍ داْب ايػػٌ ؾطع اهلل تعاٍ ايٛن٤ٛ َٚػض ٭ضبع١ أدعا٤ ٚاٖط٠ َٔ  ٖٚٛ غػ

ات ؾٝ٘، ١ إٍ بعض إػتشبٸإناؾ، ٚايكسَإ ،ٚايطأؽ ،ٚايٝسإ ،ايٛد٘ :اؾػِ

 .نإهُه١ ٚا٫غتٓؿام

٠ ٗ ايّٝٛ ٭زا٤ ؾطا٥ض ايك٠٬ َٚٛاضزٙ ايٛادب١ تؿطض ايكٝاّ ب٘ أنجط َٔ َطٸ

 ٗ سسٸ ١ ٚاؿٝات١ٝ، بٌ ٖٛ َػتشبٌّنُا هب ٜٚػتشب ؾُٝع ا٭عُاٍ ايعبازٜٸ .اي١َٝٛٝ

 شات٘.

ثت ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ سٻَٔ ا٫ٖتُاّ بٓٛاؾ١ ْٝع أدعا٤ دػِ اٱْػإ ؼ ٕٚعٜسٺ

ٌٸ ٕٛ بايتؿكٌٝ عٔ ايعٓا١ٜ بٓٛاؾ١ ن َٔ أعها٥٘، بس٤ّا َٔ غػٌ ؾعط ايطأؽ،  عه

ٚس٬قت٘، ٚاغتشباب تػطو٘ ُٚؿٝط٘ ٚتسٖٓ٘، ٚنصيو ؾعط ايًش١ٝ ٚايؿاضب، َطٚضّا 

بٓٛاؾ١ ايعٌ ٚنشًٗا، ٚتٓٛٝـ ا٭ْـ، ٚايتؿسٜس ع٢ً ْٛاؾ١ ايؿِ ٚتعاٖس ا٭غٓإ 

ٌٸ إٔ هعً٘ ؾطٜه١ّ |ناز ضغٍٛ اهللبايػٛاى، ٚايصٟ  ي٫ٛ  ;ق٠٬ ٚادب١ عٓس ن

َٸ ي٫ٛ إٔ أؾلٻ»٘ قاٍ: أْٸ |١ ع٢ً ايٓاؽ، سٝح ٚضز عٓ٘خٛف إؿٓك يت ٭َطتِٗ ع٢ً أ
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ٌٸ  ، ٚاْتٗا٤ٶ بتكًِٝ ا٭ٚاؾط.(159)«ق٠٬ بايػٛاى َع ن

ٍٸ  ع٢ً إٕ ٚضٚز ٖصا ايعسز ايهبرل َٔ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات سٍٛ ْٛاؾ١ اؾػِ تس

٢ عٓس ايّٓٛ ٜٓبػٞ يٲْػإ إٔ ٜٓاّ َس٣ اٖتُاّ اٱغ٬ّ َٛنٛع ايٓٛاؾ١ ٚايطٗاض٠. ٚستٸ

ِّ: »|ْٛٝـ اؾػِ. دا٤ عٔ ضغٍٛ اهلل ٗٻط ٘ يٝؼ ؾإْٸ ;طنِ اهللطٚا ٖصٙ ا٭دػاز ط

َٳ إ٫ٓ ّاٜبٝت طاٖط عبسٷ ِٻ ب غاع١ َٔ ايًٌٝ إ٫ٓو ٗ ؾعاضٙ، ٫ٚ ٜتكًًَٖبات َع٘   طٵاغؿٹ قاٍ: ايًٗ

 .(160)«٘ بات طاٖطّاؾإْٸ ;يعبسى

ٗٻ ٔٵَٳ»أْ٘ قاٍ:  ×ٚدا٤ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم ِٸتط أ٣ٚ إٍ ؾطاؾ٘ بات  ط ث

 .(161)«ٚؾطاؾ٘ نُػذسٙ

 

ْػإ إػًِ، ٚيٝؼ يٲ ّازا٥ُ ّاٚإٚٗاض ا٭ْاق١ هب إٔ ٜهٕٛ خًك ايتعاّ ايٓٛاؾ١

ٕٕ ّاسا٫ّ َٛزلٝٸ ك١ بايطٗاض٠ ٚايٓٛاؾ١ ؾا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إتعًٚ .مٸأٚ َهإ خا ٜطتب٘ بعَا

ٌٸ  زا١ُ٥ َػتُط٠. نكؿ١ٺ ،أٚقات ٚسا٫ت اٱْػإ تػطٞ ن

ثِ َا٤  ;َا٤ ايػسض :اتٚست٢ عٓس ايٛؾا٠ أٚدب اهلل تعاٍ تػػٌٝ إٝت ث٬خ َطٸ

ٌٸ لاغ١ ٚقصاض٠ عٔ دػسٙ(162)ثِ بإا٤ ايكطاح ;ايهاؾٛض ٚيٛ خطدت َٔ  .، بعس إظاي١ ن

ٚإشا تٓذؼ  .ٕٝت لاغ١، أٚ أقابت٘ لاغ١، أثٓا٤ تػػًٝ٘، أٚ بعس تهؿٝٓ٘، ٚدب إظايتٗاا

ايهؿٔ ٚدب إظاي١ ايٓذاغ١، ٚيٛ بعس ٚنع إٝت ٗ قدلٙ، بػػٌ َهاْٗا، أٚ قطنٗا َٔ 

 .(163)ٔ َع اٱَهإَؿايهؿٔ، أٚ بتبسٌٜ ايَه

 اؿا٫ت ٚا٭ٚقات. س ايتعاّ ايٓٛاؾ١ ٗ ْٝعٖصٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚأَجاشلا ت٪ٚن

غ١، ٚعٓس س أ١ُٖٝ ايٓٛاؾ١ ٚا٭ْاق١ ٗ ا٭ظ١َٓ إباضن١، ٚا٭َانٔ إكسٻٚتتأٖن

ُٸ  ١.َباؾط٠ ا٭عُاٍ إٗ

دصٚا َٛاٖط ا٭ْاق١ ٚايع١ٜٓ عٓس شٖابِٗ إٍ إٕ اهلل تعاٍ ٜأَط عبازٙ إٔ ٜتٻ

ٟٸإػادس، ٚتٛدټ غتُتاع َباٖر اؿٝا٠ تهاٛز بٌ ا٫ ِٗٗ ٭زا٤ ايعباز٠; يهٞ ٜٓؿٞ أ

ٞٸ ;ع إٍ ضنٛإ اهلل ٚغعاز٠ اٯخط٠ٚايتطًٗ ; ببٗا٤ ظا١ّٖٝ ٚيتهٕٛ قٛض٠ ا٫دتُاع اٱغ٬َ

ِّ ﴿ايعباز٠ ٚاـؿٛع; ْٚاٍ إٓٛط ٚإٛٗط، ٜكٍٛ تعاٍ: ٓٵسٳ ُن ِٵ عٹ ّٳ خٴصٴٚا ٔظٜٓٳتٳُه ٜٳا بٳٓٹٞ آزٳ

﴾َٳػٵذٹسٺ
 .(31ا٭عطاف: ) 
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، ٚؾٝ٘ تكاّ أعِٛ ؾطٜه١ ق٠٬، ٖٚٞ ق٠٬ اؾُع١، س ا٭ٜاّّٜٚٛ اؾُع١ ٖٛ غٝٸ

س ؾٝ٘ َطاعا٠ ايٓٛاؾ١ ٚإٚٗاض ا٭ْاق١ ٖٚٛ َٛعس ت٬قٞ إػًٌُ ٚادتُاعِٗ، يصيو تتأٖن

ع إػًِ ؾٝ٘ بأع٢ً زضدات اؿ١ٜٛٝ ٚايٓؿاٙ، ٚتهٕٛ ٚايع١ٜٓ ٚاؾُاٍ; َٔ أدٌ إٔ ٜتُتٻ

١ ٘ بإٚٗاض ْعُ٘ عًٝ٘، ؾٝٓاٍ قبٸٍ ٭َط ضبِّل ا٫َتجاْؿػ٘ ٗ غا١ٜ ايػطٚض ٚا٫ْؿطاح، ٚيٝشٚك

ِّطٜٔ ٚوبٸ اؾُاٍ، ٚيٝهٕٛ إػًِ عٓس سهٛضٙ ق٠٬  اهلل ٚضناٙ، ٖٚٛ وب إتط

اؾُع١، ٚايتكا٥٘ إخٛاْ٘ إػًٌُ، ٗ ناٌَ أْاقت٘ ٚظٜٓت٘; يٝؿذلى َعِٗ ٗ تهٜٛٔ 

 قٛض٠ اجملتُع اؿهاضٟ اؾٌُٝ.

ب َا ٚضز ٗ ايٓكٛم ػٵسٳ ،٭ْاق١ يّٝٛ اؾُع١ٚٗ َا ًٜٞ بعض بطاَر ايٓٛاؾ١ ٚا

 ايس١ٜٝٓ.

 

ُٸت٪ٚن ٚبعهٴٗا ٚاٖطٷ ٗ ٚدٛب٘،  .١ٝ غػٌ اؾُع١ ٚؾهً٘س أسازٜح نجرل٠ ع٢ً أٖ

ٖٚٛ َا أؾت٢ ب٘ بعض قسا٢َ ايؿكٗا٤، ي٫ٛ ٚدٛز قطا٥ٔ أخط٣ تكطف ٚاٖط تًو ا٭سازٜح 

 ٚؾٝع١. ١ّايطأٟ ايػا٥س عٓس ايؿكٗا٤، غٓٸ ب٘ ٚاغتشباب٘، ٖٚٛسٵإٍ قكس ايتأنٝس ع٢ً ْٳ

ٕٸ ،عٔ عبس اهلل بٔ عُط ،«ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»ٚ« قشٝض ايبداضٟ»دا٤ ٗ  ضغٍٛ  أ

 .(164)«إشا دا٤ أسسنِ اؾُع١ ؾًٝػتػٌ»قاٍ:  |اهلل

ٕٸ ،عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ، ٚؾٝ٘ ع٢ً  غػٌ اؾُع١ ٚادبٷ»قاٍ:  |ضغٍٛ اهلل أ

ٌٸ ِٕ ن  .(165)«قتً

عٔ ايػػٌ ّٜٛ اؾُع١؟  ×اٱَاّ ايطنا غأيتٴ»ػرل٠ قاٍ: ٚعٔ عبس اهلل بٔ إ

ٌٸ : ٚادبٷ×ؾكاٍ  . (166)«طٸأٚ سٴ ٚأْج٢، عبسٺ شنٕط ع٢ً ن

 .(167)«١٘ غٓٸايػػٌ ّٜٛ اؾُع١; ؾإْٸ عٵ٫ تسٳ»قاٍ:  ×ٚعٔ اٱَاّ ايباقط

ٞٸ ـ عٔ  ×أبا اؿػٔ ـ اٱَاّ َٛغ٢ ايهاِٚ غأيتٴ»بٔ ٜكطٌ قاٍ:  ٚعٔ عً

ٔٻ   .(168)«غػٌ اؾُع١؟ قاٍ: ْعِايٓػا٤ أعًٝٗ

 ،ذ ايطدٌ ٜكٍٛ: ٚاهللٹإشا أضاز إٔ ٜٛبِّ ×نإ أَرل إ٪ٌَٓ»ٚعٔ ا٭قبؼ، قاٍ: 

 .(169)«ط إٍ اؾُع١ ا٭خط٣ٗٵ٘ ٫ ٜعاٍ ٗ ُطأعذع َٔ ايتاضى ايػػٌ ّٜٛ اؾُع١، ؾإْٸ ٭ْتٳ

ٕٸ»١ غػٌ ّٜٛ اؾُع١، قاٍ: ، ٗ عًٓ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمٚضٴ ْت ا٭ْكاض نا إ
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٣ ايٓاؽ بأضٚاح تعٌُ ٗ ْٛانشٗا ٚأَٛاشلا، ؾإشا نإ ّٜٛ اؾُع١ سهطٚا إػذس، ؾتأشٻ

ٚٚضز ٗ  .(170)«١بصيو ايػٓٸ تٵطٳٌ، ؾذٳػٵبايػٴ |آباطِٗ ٚأدػازِٖ، ؾأَطِٖ ضغٍٛ اهلل

 .(171)عٔ عا٥ؿ١ قطٜبٷ َٔ َهُْٛ٘« قشٝض َػًِ»

ٚٚقت٘ َٔ طًٛع  . تعاٍب إٍ اهلل١ ايتكطټٚنٝؿ١ٝ غػٌ اؾُع١ نػػٌ اؾٓاب١، بٓٝٸ

َطًك١، زٕٚ  ٚيٛ اغتػٌ بعس ايعٚاٍ إٍ ايػطٚب ْٛاٙ قطب١ّ .ايؿذط إٍ ايعٚاٍ َٔ ّٜٛ اؾُع١

ٚهٛظ  .ٚإشا ؾات٘ ا٫غتػاٍ ّٜٛ اؾُع١ قهاٙ ّٜٛ ايػبت إٍ ايػطٚب .قكس ا٭زا٤ ٚايكها٤

ٕٵ ط ي٘ إا٤ ّٜٛ اؾُع١ ٖؾخاف ؾكسإ إا٤ ّٜٛ اؾُع١، ٚإشا تٛ تكسّ٘ ّٜٛ اـُٝؼ ضدا٤ٶ إ

 أعازٙ ؾٝ٘.

َٔ  ٚنصا ٜكضٸ .ب، ٚهع٨ عٔ غػٌ اؾٓاب١ٓٴغػٌ اؾُع١ َٔ اُؾ ٜٚكضٸ

 اؿا٥ض إشا نإ بعس ايٓكا٤، ٚهع٨ س٦ٓٝصٺ عٔ غػٌ اؿٝض.

ٚأنجط ؾكٗا٤ ايؿٝع١،  ،١ٜٚهؿٞ غػٌ اؾُع١ عٔ ايٛن٤ٛ، عٓس ؾكٗا٤ ايػٓٸ

َٳَٚٓ .ٚايػٝس اـ٥ٛٞ ،نايػٝس ايػٝػتاْٞ ٫ ٜط٣ نؿاٜت٘ عٔ ايٛن٤ٛ، ناٱَاّ  ٔٵِٗ 

 ٚايػٝس ايؿرلاظٟ. ،اـُٝين

َٳٚقكط َعِٛ ؾكٗا٤ ايػٓٸ وهط ق٠٬  ٔٵ١ اغتشباب غػٌ اؾُع١ ع٢ً 

بُٝٓا ٜط٣  .(172)«إشا دا٤ أسسنِ اؾُع١ ؾًٝػتػٌ»اؿسٜح:  اؾُع١، ٚقٛؾّا عٓس ْلٸ

 طٚاٜات ايٛاضز٠.تبعٶا ٱط٬م اي ;ؾكٗا٤ ايؿٝع١ سلٛي٘ ؾُٝع إهًٖؿٌ
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ٕٸ ْبٝٸٓا قُس ٌٖ ٜجبت ي٘ سهِ ١ خاقٸ |يكس اختًؿت ا٭ْٛاض بايٓػب١ إٍ أ

ُٸِ ايػ٪اٍ بايٓػب١ ٚضَاٱضخ َٔ اْتكاٍ َا ًّو إٍ ٚضثت٘ أٚ ٫؟  ٍ غا٥ط إا ٜع

 ٜهّا. أ ^ٝا٤ا٭ْب

ٕٸ ٖصا ايتػا٩ٍ ٜٛادٳ  ٘ بإدابتٌ تكًٝسٜتٌ: ٚإعطٚف أ

  ٖٚٛ إعطٚف يس٣ أٌٖ ايػٓٸ١ َصاٖبِٗ إدتًؿ١. .ايٓؿٞ إسساُٖا:

 َا١َٝ. ٖٚٛ إعطٚف عٓس ايؿٝع١ اٱ .ٱهابا ٚايجا١ْٝ:

 .هابّاإغًبّا أٚ  ،ٚغٓبسأ بسضاغ١ ا٭زٓي١ اييت ّهٔ إقاَتٗا ٖٓا ٱثبات اؿهِ

 ١.ٖصٙ إػأي١ بكٛض٠ أنجط زٓقإٍ ١ بايٓػب١ هض ا٫ػاٖات نآؾَٚٔ خ٬ٍ شيو غتتٸ

 ٚغٓعكس ايبشح نُٔ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ: 

 

^ 

ٌٸ ايبشح غ٪ا٫ّ ٖٚٛ:  ٜؿذلنٕٛ َع غا٥ط  ^ٕٸ ا٭ْبٝا٤أٌٖ ْٚجرل ٗ َػتٗ

 شل١ٝ؟ سهاّ اٱايٓاؽ ٗ ا٭

زٕٚ غرلِٖ، بٌ  ،سهاّببعض ا٭ ^ْبٝا٤ْٸ٘ ٫ َاْع َٔ اختكام ا٭أ ِٵٝٴعًَٚي

 ِ ايٓاؽ إ٫ٓث٬ث١ أٜاّ ٫ ٜهًٚ ×نكّٛ ظنطٜا ،^ْبٝا٤قس ٚقع شيو يبعض ا٭

ِٕ ٚإْٸُا ايبشح ؾُٝا يٛ .ٖٚصا ٫ عح ؾٝ٘ .(1)ضَعّا َا  ؾههٓا ٗ نٕٛ سه

 ٫، ؾٌٗ ايكاعس٠ ٖٓا ا٫ؾذلاى أٚ عسّ ا٫ؾذلاى؟  ٚٚغرلِٖ أ ^ْبٝا٤َؿذلنّا بٌ ا٭

                                           

^
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ٍٸ ع٢ً قاعس٠ ا٫ؾذلاى أَطإ:   ٜٚس

ٕٸ إؿّٗٛ عٴا٭ٍٚ:  ناْت ؾطع١ٝ أٚ أغٛا٤  ،ؾّا َٔ اـطابات ايعا١َ ٚإطًك١طٵإ

 ^ْبٝا٤َٚٔ زٕٚ ؾطم بٌ ا٭ ،ٖٛ سلٛشلا ؾُٝع إهًٓؿٌ زٕٚ اغتجٓا٤ ،قا١ْْٝٛ

 ب أسس قصٚضٜٔ: يًعّ اضتها ٚإ٫ٓ ٚغرلِٖ،

ُٸّا َٔ اـطابات ايؿطع١ٝ إبطاٍ اٱط٬قات ٚايعَُٛات، ٚاييت ُجِّ أـ ٌ ضنّٓا َٗ

ٍٸ عًٝ٘ َٔ أسهاّ. ٖٚصا َعٓاٙ إيػا٤ ايس٫٫ت ايًػ١ٜٛ  ايهاؾؿ١ عٔ غع١ زا٥ط٠ َا تس

 ٚايعطؾ١ٝ ٚايعك١ٝ٥٬. 

يو َٔ أٚ يػرل ش ،تِٗكّا; يعسّ بؿطٜٸخاضدٌ ؽكټ ^زع٣ٛ نٕٛ ا٭ْبٝا٤ ب ـ

 ايتدطٸقات ٚا٭ٖٚاّ. 

ٖٸِ نٕٛ ا٭ ٛٸ َكاَِٗ ;ىتًؿٕٛ عٔ غرلِٖ ^ْبٝا٤تٛ قس ضزٸٙ ايكطإٓ  ،يػُ

ٕٸ ا٭ ،ايهطِٜ ٗ عسٸ٠ َٛاضز ٚيٝػٛا  ،طبا٥ع بؿط١ٜ نػا٥ط ايبؿط ٚشٚ ^بٝا٤ْببٝإ أ

ٖٻايطٚس١ٝ ِٗ ٚاَتٝاظِٖ عٔ غرلِٖ ٖٛ طٗاضتٴ ،٥٬َه١ّ ٛٸ٠ ٚتًٓكٞ اييت أ ًتِٗ ٕٓكب ايٓب

ٓٳا َقبٵًََو ٔإ٫ٖ ٔضدٳا٫ّ﴿قاٍ تعاٍ:  .شلٞيٛسٞ اٱا َٳا َأضٵغٳًِ ٌٳ ايصِِّنٔط ْٴ ٚٳ ٖٵ ِٵ َؾاغٵَأُيِٛا َأ ٔٗ ٝٵ ٛسٹٞ ٔإَي

ٕٵ ٕٳ *  ٔإ ُٴٛ ِٵ ٫َ تٳعٵًَ ِٵ دٳػٳسّا ٫ُنٓتٴ ٖٴ ٓٳا ًِ َٳا دٳعٳ َٳا َناْٴٛا  ٚٳ ٚٳ ّٳ  ٕٳ ايٖطعٳا ٜٳِأُنًُٛ

ٔٳ َٹ﴿: ٚقاٍ غبشاْ٘ ;(8ـ  7ْبٝا٤: ا٭)﴾خٳايٹسٹٜ ْٳا بٳؿٳطٷ  ُٳا َأ ْٻ ٌٵ ٔإ ُٳا ُق ْٻ ٞٻ َأ ِٵ ٜٴٛسٳ٢ ٔإَي جٵًُُه

ٚٳاسٹسٷ ٘ٷ  ِٵ ٔإَي ٗٴُه  . (10ايهٗـ: ) ﴾ٔإَي

ٚٸيٞ ٗ ا٭ْبٝا٤ َٸ١ ٚا٭قٌ ا٭ نِْٛٗ ٜؿذلنٕٛ َع  ^إشٕ ؾايكاعس٠ ايعا

ٍٸ ايسيٌٝ ع٢ً اختكاقِٗ عهِ زٕٚ اٯخطٜٔ إشا إ٫ٓ ،غرلِٖ ٗ ا٭سهاّ  .ز

ٌٸ َٛضزٺٚإشا نإ ا٫ؾذل ٚٸيٞ ؾ٬ وتاز ٱثبات٘ ٗ ن  اى ٖٛ َكته٢ ا٭قٌ ا٭

 ٍ زيٌٝ. إَٛضز 

ٕٸ نٕٛ ا٭ايجاْٞ:   ;سهاّيػرلِٖ ٜكتهٞ َػاضعتِٗ ٫َتجاٍ ا٭ قس٠ّٚ ^ْبٝا٤إ

ِٸ ٌ غرلِٖ، ٚإ٫ٓبٳ٢ ّهٔ ا٫قتسا٤ بِٗ َٔ قٹستٸ ايػطض إككٛز َٔ بعجِٗ  ؾ٬ ٜت

ْٻ...﴿قاٍ تعاٍ:  .ٚإضغاشلِ يًٓاؽ ٓٳا ضٳَغبّا ٔإ ٜٳسٵعٴْٛٳ ٚٳ ٝٵطٳاتٹ  ٕٳ ؾٹٞ اِيدٳ ِٵ َناْٴٛا ٜٴػٳأضعٴٛ ٗٴ

ٌٳ ٓٳا خٳاؾٹعٹ ٚٳَناْٴٛا َي ٖٳبّا  ِٵ ؾٹٞ  َيَكسٵ﴿َٔ قا٥ٌ:  ٚقاٍ ععٻ ;(90ْبٝا٤: ا٭) ﴾ٚٳضٳ ٕٳ َيُه َنا

ٍٔ اهللٹ ٛٳ٠ْ سٳػٳضٳغٴٛ ٕٳ ٜٳطٵدٴٛ اهلَل ُأغٵ ُٳٔ َنا ّٳ اٯٓٳ١ْ ٚي ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٚٳشٳَنطٳ اهلَل   خٹطٳ 

  .(21سعاب: ا٭)﴾َنجٹرلّا
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 ٘ ع٢ً أَطٜٔ: َٚٔ ٖٓا ْٓبِّ

ٚٸشلُا:  ، ^عتكس أسسّا ٜكٍٛ بعسّ سلٍٛ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ يٮْبٝا٤ْٓا ٫ إْٸأ

ٔٸ ايبشح ايعًُٞ ٜكتهٞ اغتككا٤ ا٫ستُا٫ت ٚايٛدٛٙ إُه١ٓ َٔ ايٓاس١ٝ  ٚيه

ٕٵ  ناْت ٫ قا٥ٌ بٗا ع٢ً أضض ايٛاقع.  ايٓٛط١ٜ، ٚإ

ٍ بعض ا٭زٓي١ اـاقٸ١ إْٸ٘ غٛف ٜأتٞ ٗ ايبشٛخ ايكاز١َ ايتعطٸض إثاُْٝٗا: 

ٚٳَناْٳتٹ ﴿نكٛي٘ تعاٍ:  ،ايسآي١ ع٢ً إضخ ا٭ْبٝا٤ ٚٳضٳا٥ٹٞ  َٹٔ  ٞٳ  ٛٳايٹ ُٳ ٚٳٔإِّْٞ خٹِؿتٴ اِي

ٔٵ َٹ ٗٳبٵ يٹٞ  َٵطٳَأتٹٞ عٳاقٹطّا َؾ ْٵَي ا ٚٳادٵعٳسٴ ٍٔ ٜٳعٵُكٛبٳ  ٔٵ آ َٹ ٜٳٔطخٴ  ٚٳ ٜٳٔطثٴٓٹٞ  ٝٸّا *  ٚٳيٹ ٘ٴ ضٳبِّ َو  ًِ

ٝٸّا ٍٸ ع٢ً تٛضٜح ظنطٜا ٫بٓ٘ و٢ٝ ،(6ـ  5َطِٜ: )﴾ضٳنٹ  ;ٚإضخ و٢ٝ َٔ أبٝ٘ ،ايسا

ِّ ﴿ٚقٛي٘  َٹٔ ُن ٚٳُأٚتٹٝٓٳا  ٝٵٔط  َٳٓطٹلٳ ايٖط ٓٳا  ُٵ ٗٳا ايٓٻاؽٴ عٴًٚ ٜټ ٜٳا َأ ٍٳ  ٚٳَقا ٚٴٚزٳ  ٕٴ زٳا ٝٵٳُا ٚٳٔضخٳ غٴًَ ٚٳ

ٌٴ ُٴبٹ ٌٴ اِي ٛٳ اِيَؿهٵ ٗٴ ٖٳصٳا َي ٕٻ  ٞٵ٤ ٔإ  . (16يٌُٓ: ا) ﴾ؾٳ

ٕٸ أسسّا ضؾض ز٫يتٗا ع٢ً إسٻ ٌٚٓ ايٛضاث١ ٗ  ،ْٚاقـ ؾٝٗا ،ع٢ؾًٛ ُؾطض أ

ٛٸ٠ ،اٯٜتٌ ع٢ً ٚضاث١ ا٭َٛض إع١ٜٛٓ ؾُع شيو ٫ تبطٌ زع٣ٛ إضخ  ،نايعًِ ٚايٓب

 و بكاعس٠ ا٫ؾذلاى ٖصٙ. ٚشيو بػبب إَها١ْٝ ايتُػټ ;^ا٭ْبٝا٤

 

| 

 ا٫ؾذلاى، قاعس٠عٔ ٫ ىطز  |ٓإٸ ْبٝٸأٌٖ ٚايػ٪اٍ إططٚح ٖٓا ٖٛ: 

ٍٸ ايسيٌٝ ع٢ً ْؿٝ٘ إ٫ٓ ،سهاّؿّا ظُٝع ا٭ٜٚهٕٛ َهًٖ اشل ؾٝهٕٛ َؿ٫ُّٛ أٚ  َا ز

  ٫؟

ٕٸ ا٫ؾذلاى ٗ ا٭سهاّ  ;ٚاؾٛاب إتكسٸّ ٗ ايٓكط١ ايػابك١ ٜأتٞ بعٝٓ٘ ٖٓا ؾإ

٫ٌٕٚ ٜتٖٛق ،ٛ َكته٢ ايكاعس٠ٖ ٟٸ زيٝ ٔٵـ إثبات٘ ع٢ً أ ْهٝـ ٖٓا أَطّا َع شيو  ، يه

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ نإ قس قطٻ ،آخط بٗصٙ  َؿ٫ُّٛ |ح بهٕٛ ايٓيبٸٖٚٛ أ

  َٔ قبٌٝ: ا٭سهاّ،

نػرلٙ َٔ  إي١ٗ٘ٝ ح ؾٝٗا بهٕٛ اـطابات ايكطآ١ْٝ َٛدٻأـ اٯٜات اييت قطٸٸ

٘ٴ َيصٹِنطٷ َيٚٳٔإ﴿تعاٍ: قاٍ  .ايٓاؽ ٕٳْٻ ٛٵفٳ تٴػٵَأُيٛ ٚٳغٳ َٹَو  ٛٵ ٚٳيٹَك   .(44ايعخطف: ) ﴾َو 

ِٵ ﴿تعاٍ: قاٍ  .|ٍ ايٓيبٸإب ـ اٯٜات اييت ٚدٸ٘ اـطاب با٭سهاّ ؾٝٗا  َأقٹ

ٕٳ اِيَؿذٵٔط ايكٻ٠َ٬ ٌٔ ُٚقطٵآ ٝٵ ُٵٔؼ ٔإَي٢ َغػٳٔل ايً  . (78: غطا٤اٱ) ﴾يٹسٴُيٛىٹ ايؿٻ
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َٸ١ز ـ اٯٜات اييت قطٸح ؾٝٗ َٳ ،ا بعٓاٜٚٔ عا  .|ؾِٝٗ ايٓيبٸ ٔٵتؿٌُ اؾُٝع 

ٖٴ﴿ :قاٍ تعاٍ ٕٵ  ٌٳٛٳ ٔإ٫ٖ شٹِنطٷ يٹٔإ ُٹ ٔٳ  ٜٳا﴿ٚقاٍ أٜهّا:  ;(27ايتهٜٛط: ) ﴾ًِعٳاَي ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ َأ

ٓٴٛا ٔإ َٳ ٓٳبٳٕٵ آ ِٵ َؾاغٹل بٹ ٗٳاَي١ٺ َؾتٴكٵبٹشٴٛا عٳًَ أٺدٳا٤ٳُن ٛٵَّا بٹذٳ ٕٵ تٴكٹٝبٴٛا َق ٓٴٛا َأ ٝٻ ِٵ َؾتٳبٳ ًِتٴ َٳا َؾعٳ  ٢

ٌٳ َٹ  . (6 ذطات:اؿ) ﴾ْٳازٹ

ُٻا  ٚٳيٹُهٌٛ﴿ :قاٍ تعاٍ .اٯٜات اييت قطٸح ؾٝٗا بأزٚات ايعُّٛز ـ  َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ دٳعٳ

ٕٳ ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا  . (33ايٓػا٤: ) ﴾تٳطٳَى اِي

ٕٸ ا٭ ٚعًٝ٘  نُا تتٛدٸ٘ إٍ غرلٙ َٔ |سهاّ ايؿطع١ٝ تتٛدٸ٘ إٍ ايٓيبٸؾإ

ٌٻ ؾُجٌ قٛي٘ ععٻ .ؿٌإهًٖ ُٳا ﴿: ٚد ّٴ َن ٝٳا ِٴ ايكِّ ٝٵُه ٓٴِٛا ُنتٹبٳ عٳًَ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٕٳ ِٵ تٳتٻُكٛ ِٵ َيعٳًُٖه َٹٔ َقبٵًٹُه ٔٳ  َٳتٵ ﴿ٚقٛي٘ غبشاْ٘:  ; (183ايبكط٠: ) ﴾ُنتٹبٳ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ سٴطِّ

ٓٵ ِٴ اِيدٹ ٚٳَيشٵ ّٴ  ٚٳاِيسٻ ٝٵتٳ١ُ  ُٳ ِٴ اِي ٝٵُه ٚمٛ شيو َٔ آٜات ا٭سهاّ  ;(3إا٥س٠: ) ﴾ٔعٜٔطعٳًَ

ٌٸ َهًٖ |ٜؿذلى ؾٝٗا ايٓيبٸ ،ايؿطع١ٝ  إ٫ٓ ،ـ َٔ ايبؿط، ٫ ؾطم بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗٚن

ـٺ َهاؾّا إٍ تهًٝؿ٘  ،ظا٥س ع٢ً غرلٙ، ٖٚٛ تبًٝؼ ا٭سهاّ نْٛ٘ َهًٓؿّا بتهًٝ

 بايعٌُ با٭سهاّ. 

ِٸ ٚا٭سهاّ  ;نإًه١ٝ ،١َٝٔ ا٭سهاّ ايٛنع ٚإطاز با٭سهاّ ٖٓا ا٭ع

 نٛدٛب ايك٠٬.  ،ايتهًٝؿ١ٝ

ٝٻ إٍ نُا غتأتٞ اٱؾاض٠  ٓت أسهاّ اٱضخ،ٚٗ ٖصا ايػٝام تكع اٯٜات اييت ب

 قطٜبّا.  وشي

 

^|

ٕٸ ا٭ْ عَُّٛا ٜؿذلنٕٛ َع غرلِٖ ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ،  ^بٝا٤يكس شنطْا أ

َا  ٖصٙ ا٭سهأَّ ٚ .ايصٟ قطٸح ايكطإٓ بهْٛ٘ َؿ٫ُّٛ بٗا ،|ٓاْبٝٸغُٝا ٫ٚ 

 :ًٜٞ 

ٚٸ٫ّ:  ٕٔ ﴿نكٛي٘ تعاٍ: أسهاّ اٱضخ، أ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ ٌٸ دٳعٳ ٚٳيٹُه

ٕٳ ِٴ اهلُل﴿ي٘ تعاٍ: ٚقٛ ; (33ايٓػا٤: ) ﴾ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ ٌٴ ٜٴٛقٹُٝه َٹجٵ ِٵ يٹًصٻَنٔط  ٚٵ٫َزٹُن  ؾٹٞ َأ

ٔٔ ٝٵ ٝٳ ٜٚ اُ٭ْجٳ ِٵ ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ;(11 :ايٓػا٤) ﴾سٳ ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ ٚٵُيِٛا اَ٭ضٵسٳا ٚٵَي٢ بٹبٳعٵض ؾٹٞ ٚٳُأ َأ
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ؾإْٸٗا بإط٬قٗا ٚعَُٛٗا تؿٌُ  ٚمٛ شيو; ;(6سعاب: ، ا٭75ْؿاٍ: ا٭) ﴾نٹتٳابٹ اهللٹ

َٹيٹ﴿غٝٸُا َجٌ قٛي٘ تعاٍ: ٫ٚ بؿط، ْٝع اي ٍٔ ْٳكٝٹبٷ  ٚٳاَ٭ِقًطِّدٳا  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ٕٳ ُٻا تٳطٳَى اِي طٳبٴٛ

َٹ ٌٻٚٳيٹًِّػٳا٤ ْٳكٹٝبٷ  ُٻا َق َٹ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ٚٵ َنجٴطٳ ْٳكٹٝبّا  ُٻا تٳطٳَى اِي ٘ٴ َأ ٓٵ َٹ

 . (7ايٓػا٤: )﴾ِؿطٴٚنّاَٳ

ٱثبات  ^و بٗا َٔ قبٌ أٌٖ ايبٝتٟٚ ايتُػټضٴؾكس ٚيٛنٛح ز٫ي١ ٖصٙ اٯٜات 

  .|إضخ ايٓيبٸ

َا  |َٚكته٢ سلٍٛ أسهاّ اٱضخ ايجابت١ بايهتاب ـ ٚبايػٓٸ١ أٜهّا ـ يًٓيبٸ

:ًٜٞ  

ٝٸ 1 بعس َٛت٘ َا٫ّ ؾإْٸ٘ ٜٓتكٌ اٍ ٚضثت٘  ى; َع٢ٓ أْٸ٘ يٛ تط|١ ي٘ـ ثبٛت إٛضٚث

ٝٸايٓػبٝٸ  ٌ. ٌ ٚايػبب

ٝٸ 2 ٛٳ ،; َع٢ٓ أْٸ٘ ٜطخ َٔ َٛضِّث٘|١ ي٘ـ ثبٛت ايٛاضث  ٘. ٜٵنأب

ٕٹثاّْٝا:  ُٕـ ؾٗٛ ، ه١ًِٝأسهاّ ا ٜٚتكطٸف  ،٘ ع٢ً أَٛايَ٘ػًٖ ـ ى٬ٓنػا٥ط ا

 نايبٝع ٚاشلب١ ٚايٛقـ ٚغرلٖا.  ،ؾاتؾٝٗا بأما٤ ايتكطټ

 َكرل أَٛاي٘ ٖصٙ؟  َٖٛا  |ٚإشا ثبت أْٸ٘ نإ َايهّا ؾبعس ضسًٝ٘

 ٖٚٓا عسٸ٠ استُا٫ت: 

 .ب٬ َايوبعس َٛت٘ نْٛٗا ٍ: ا٭ٚ

 د١ٗ.  ّؾدكّا نإ أ ،(2)َٔ َايو٫ بٴسٻ ٖٚٛ ؾاغس قطعّا; إش 

  .|نْٛٗا باق١ٝ ع٢ً ًَه٘ايجاْٞ: 

ٕٵ ٚٓٓتٴ ٚنٓتٴ ٕٹيٛنٛح بط٬ْ٘;  ;٫ قا٥ٌ بٗصا ا٫ستُاٍ أ ٕٸ ا ه١ٝ َٔ ؾ٪ٕٚ ًِ٭

ٟٸ َطتب١ ناْت ُٹ ،ٚيٛ نعٝؿ١ّ ،اؿٝا٠ بأ َٹُٵه١ٝ اَؿًِن  ه١ٝ يًُٝت. ًٌِ، ؾ٬ 

ٖٚٛ َا سهاٙ إٓاٟٚ عٔ إَاّ  .استًُ٘ ٔٵَٳ يهٓٸٞ بعس إطادع١ ٚدستٴ

هٞ أْٸ٘ َاٍ إيٝ٘ ايػبهٞ. ٚدعً٘ أسس ٚدٌٗ، بٌ قاٍ: ٖٚٛ ايكشٝض. ٚسٴ ،ٌَٳاؿطٳ

  .(3)نُا استًُ٘ ابٔ عابسٜٔ ٗ ضغا٥ً٘

 ٚغٝأتٞ ؼًٌٝ ٖصٙ ايسع٣ٛ َٚٓاقؿتٗا ٫سكّا. 

 ٖٚٛ َكته٢ ايكاعس٠ ايعا١َ.  .|ٚضثت٘اْتكاشلا إٍ ايجايح: 

َٸايطابع:  ٞٸ ،١اْتكاشلا إٍ د١ٗ عا َٸ ،ا٭َط نٛي  ١. أٚ إػًٌُ عا
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ٕٵٚ  ،٭َٛاٍ ايعا١َإٍ انإ بعٝسّا دسٸّا; ٭ْٸ٘ إْٸُا ٜتأتٸ٢ بايٓػب١  ٖصا ا٫ستُاٍ ٚإ

ٔٷ٫ اـاق١، يهٓٻ ٕٸ ٝٵبٳ ،ثبٛتّا ٘ ٖه ٌٕٜتٖٛق٘ إثباتس أ ٍٸ ع٢ً  ـ ع٢ً ٚضٚز زيٝ ٜس

 ا٫غتجٓا٤ َٔ ايكاعس٠ ايعا١َ. 

 

^

ٌٷ َِٕ ،خاق١ |ٚ ايٓيبٸأ ،عَُّٛا ^ْبٝا٤ع٢ً اغتجٓا٤ ا٭ يٛ قاّ زيٝ  ٔ سه

َٸ  .١ؾٝكتكط عًٝ٘، ٚب٘ نطز عٔ تًو ايكاعس٠ ايعا

ٝٸيٝؼ ْكٸع٢ ٖٚصا ايسيٌٝ إسٻ .ٚقس ازٸعٞ ٚدٛز ايسيٌٝ اـامٸ ّا; إش قس َطٸ ّا قطآْ

ٕٸ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ع٢ً قػٌُ:   عًٝو أ

َٸا ٜهٕٛ زا٫٘ ^ْبٝا٤َا تعطٸض ٱضخ ا٭ا٭ٍٚ:  ع٢ً نِْٛٗ َؿُٛيٌ يكإْٛ  إ

َٸا إٔ ٜهٕٛ غرل َتعطِّ ذاٖات ٗ ايتؿػرل،ٚا٫تٸ ضخ بٓا٤ ع٢ً بعض ا٫ستُا٫تاٱ ض ٚإ

 خط٣. ا٭ ٚا٫ػاٖاتع٢ً ا٫ستُا٫ت  يصيو بٓا٤ٶ

ضخ اييت تهٕٛ ؾا١ًَ ٔ ؾٝٗا أسهاّ اٱِّٝإطًكات ٚايعَُٛات اييت بٴايجاْٞ: 

 أٚ ؾٝٗا قاب١ًٝ يؿُٛي٘.  ،|يًٓيبٸ ؾع٬ّ

 .َٔ ايهتاب ١ اغتجٓا٤ ؾ٬ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بٓٛلؾًٛ نإ مثٸ إشٕ

ايٓب١ٜٛ ايػٓٸ١ ٚ ،اٱْاع :َٔ قبٌٝ ،أخط٣ أزٓي١ٺَٔ ٖٓا ؾكس ايتٴذ٧ إٍ ٚ

  أٚ ايتكٝٝس. ايتدكٝل ٱثبات ;١ايؿطٜؿ

 

^ 

ٕٸ يكس ازټ عٞ اتؿام ن١ًُ ؾكٗا٤ ايكشاب١ ٚايتابعٌ ٚإصاٖب ا٭ضبع١ ايػٓٸ١ٝ ع٢ً أ

ٕٸ ثٕٛ، ٫ٚٚ ٜٛضِّ ،٫ ٜطثٕٛ ^ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٕٵأ  َا تطنٛٙ َٔ أَٛاٍ بعس َٛتِٗ ـ إ

( 5)َا ٜٴط٣ٚ عٔ بعض ايؿاؾع١ٝ إ٫ٓ ،(4)َِٓٗ ، بعس ْؿك١ آٍ نٌٛا ؾ٦ّٝا ـ ؾٗٛ قسق١ْتطنٛ

ٕٸ ا٭ْبٝا٤ َٔ   .(6)ث٫ٕٚٛ ٜٛضِّ ،ٜطثٕٛ ^أ

 

ٌٸ ٝٵإشا تٛخٻٚ ٕٸ ٖصٙ ايسع٣ٛ تٓش ٌٕإٓا ايسٓق١ ْط٣ أ متٸ اـً٘ ٚقس  ،ٍ عسٸ٠ َػا٥

 بٝٓٗا َٔ قٹبٳٌ ايهجرلٜٔ: 
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 ٫ ٜٳٔطثٕٛ.  ^ٕٸ ا٭ْبٝا٤إ: ا٭ٍٚ

ٕٸ ا٭ْبٝا٤ايجا١ْٝ:   ثٕٛ. ٫ ٜٴٛضِّ ^إ

ٝٸٓاايجايج١:  ٕٸ ْب  خاقٸ١ ٫ ٜٳٔطخ.  |إ

ٝٸٓاايطابع١:  ٕٸ ْب  خ. ١ ٫ ٜٴٛضِّخاقٸ |إ

ـَ ٣ٚبػبب عسّ ايؿكٌ ايسقٝل بٌ ٖصٙ ايسعاٚ  .٘ ٗ ا٫غتس٫ٍبٵٚقع اـً٘ ٚا

ٜػرل  ٕضعٵباغتجٓا٤ ْٳ، ٌُات إػتسٚيؾهجرلّا َا ٜٴ٬سٹٜ ايتؿٜٛـ ٚا٫نططاب ٗ نً

  .(7)ؾكٌ بٌ بعض ٖصٙ ايبشٛخ

َٸا بايٓػب١  ٕٸ زع٣ٛ اٱْاع أٚ ا٫تٸ ٍ إػأي١ ا٭ٍٚإأ ؿام ٖٓا ٖٞ فطٸز ِٖٚ; ؾإ

ؿل ن١ًُ ٚمل تتٻ ،٫ ٗ ظَٔ ايكشاب١ ٫ٚ ايتابعٌ ،إش ٫ عٌ ٫ٚ أثط ٕجٌ ٖصا اٱْاع

ُٸ١ إصاٖب ا٭ضبع١ ـ ؾه ؾًِ تهٔ ٖصٙ إػأي١  .٬ّ عٔ غرلِٖ ـ ع٢ً شيو إط٬قّاأ٥

اييت ٖٞ  ،ـ٤ سٍٛ إػأي١ ايطابع١سٵَططٚس١ غابكّا، ٚاؾسٍ ايصٟ أثرل إْٸُا نإ ٗ ايبٳ

ٌٕ ،ا٭قٌ ٗ ٖصا ايبشح نًٓ٘ ِٸ بعس س ٍ إػأيتٌ ايجايج١ إَٔ ايسٖط غط٣ اؾسٍ  ث

 ٚايجا١ْٝ. 

ٖٓا ٫ ىؿ٢ ع٢ً أسسٺ ٕٸ إػ ٚ ٫خت٬ف أْٛاض  قٓطّاأي١ ايطابع١ ناْت أ

ٚٸٍ ايصٟ ُط ٕٸ زع٣ٛ إْاع ايكشاب١ ٚايتابعٌ  .طست ؾٝ٘ايكشاب١ َٓص ايّٝٛ ا٭ ٚعًٝ٘ ؾإ

َٳ .زع٣ٛ دعاؾ١ٝ َا ٖٞ إ٫ٓ  خايـ خ٬ٍ ايبشح.  ٔٵٚغٝأتٞ ايتكطٜض ببعض 

ٌ ايكشاب١ ٚايتابعٌ ع٢ً إػأي١ َٔ قٹبٳ إشٕ عٓسَا ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى إْاعٷ

ع٢ إْاعِٗ ع٢ً ؾطٚعٗا ـ ٖٚٞ إػا٥ٌ ا٭ٍٚ سٻ٭ق١ًٝ ـ ٖٚٞ ايطابع١ ـ ؾهٝـ ٜٴا

 طٜٔ عِٓٗ. ٌ إتأخِّطست َٔ قٹبٳٚاييت ُط ،ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ ـ

ٌ إصاٖب ا٭ضبع١ ع٢ً إػأي١ ايطابع١ ذ٘ زع٣ٛ اٱْاع َٔ قٹبٳأدٌ، إْٸُا تتٻ

ٝٻأ١، ٖٚٞ خاقٸ  خ. ١ ٫ ٜٛضِّخاقٸ |ٓإٸ ْب

ٕٸ اتؿام إَهاؾّا  .ط عٔ ظَٔ ايكشاب١ ٚايتابعٌَتأخِّ ٖٛ ـ نُا تط٣ ـ إْاعٷٚ ٍ أ

١ُ ٚإػتػ١ٝٓ عٔ ايسيٌٝ، ١ ٚإػًٖإصاٖب ا٭ضبع١ عًٝ٘ ٫ يهْٛ٘ َٔ ا٭سهاّ ايهطٚضٜٸ

نٞ ٜجبت  ;ؾٝٗا َٔ َطادع١ ا٭زٓي١ ٚقانُتٗا٫ بٴسٻ  ،ْٛط١ٜ ٚادتٗاز١ٜ بٌ ٖٞ َػأي١ْ

 ّٝا. َس٣ قُٝتٗا عًُ
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^|

 ^ٱثبات نٕٛ ا٭ْبٝا٤ ;ٚقس قاّ أقشاب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ بعسٸ٠ قا٫ٚت ؾٓٸ١ٝ

 ٖٚصٙ احملا٫ٚت ٖٞ:  .ث٫ٕٛ ٜٛضِّ ،١خاقٸ |ٓاأٚ ْبٝٸ ،َُّٛاع

 

ِٸ احمل ٗا ايتُػٸو بأسازٜح ْؿٞ ٚساقًُ .ا٫ٚت ٱثبات ا٫غتجٓا٤ َٔ اٱضخٖٚٞ أٖ

 «. خ٫ ْٛضِّ» ٚع٢ً ضأغٗا سسٜح ،اٱضخ

ٝٴعًَ ٌّقبٌ اـٛض ٗ غهٕٛ ٖصا ايبشح إؿكٻ ِٵٚي  ٌ ٚايؿا٥و أْٸ٘ قس ٚضز ن

ٛٸعت تًو ا٭سازٜح ٗ بٝاْاتٗا َٔ  .ر أسهاّ اٱضخٖا٥ٌ َٔ ايػٓٸ١ ايؿطٜؿ١ ٜٴعايٹ ٚقس تٓ

 ٍ عسٸ٠ أبٛاب. إؿات اؿسٜج١ٝ ُٗا أقشاب إكٓٻْٚٛطّا يهجطتٗا قػٻ .عسٜس٠ دٗاتٺ

 ل بإكاّ َٓٗا ث٬خ طٛا٥ـ: ٚايصٟ ٜتعًٖ

َٸ١ ٚإطًَا٭ٍٚ:  ك١ ايٛاضز٠ ٗ بٝإ أسهاّ اٱضخ، غٛا٤ أناْت ا٭سازٜح ايعا

سهاَ٘ بٓشٛ ٗ َكاّ بٝإ أ ّٗ َكاّ بٝإ أقٌ تؿطٜع اٱضخ ع٢ً مٛ اٱْاٍ أ

ْٝعّا ـ َِٚٓٗ  ^ايتؿكٌٝ، ؾإْٸٗا تجبت بعَُٛاتٗا ٚإط٬قاتٗا سلٛشلا يٮْبٝا٤

 . ؽنػا٥ط ايٓا ،ؾٝهْٕٛٛ ٚاضثٌ َٚٛضٚثٌ ،ـ |ٓاْبٝٸ

  ٗ اؾ١ًُ. ^ا٭سازٜح ايسآي١ ع٢ً إضخ ا٭ْبٝا٤ايجا١ْٝ: 

 ١ًُ. ٗ اؾ ^ا٭سازٜح اييت ازټعٞ ز٫يتٗا ع٢ً عسّ إضخ ا٭ْبٝا٤ايجايج١: 

َٸا ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ٔٵ تطى َا٫ّ ؾًٛضثت٘: »|قٛي٘ ؾٗٞ َٔ قبٌٝ أ   .(8)«َٳ

َٸا ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ  ،ؾٗٞ َٔ قبٌٝ َا ٚضز ٗ تؿػرل بعض ْكٛم ايهتاب ٚأ

نايٓلٸ ايٛاضز ٗ ؾإٔ و٢ٝ ٚظنطٜا ٗ غٛض٠ َطِٜ، ٚنصا ايٓلٸ ايٛاضز ٗ ؾإٔ 

ٟٸ ÷ٗ خطب١ ايعٖطا٤ َا ٚضز :ز ٚغًُٝإ ٗ غٛض٠ ايٌُٓ، ْٛرلٚزاٚ  ٗ إػذس ايٓبٛ

ٕٵ أٗ، ٜا بٔ أبٞ قشاؾ١»: ٚاييت َٓٗا قٛشلا ٭بٞ بهط ،ايؿطٜـ تطخ أباى  نتاب اهلل أ

إش  ;ّا. أؾع٢ً عُس تطنتِ نتاب اهلل ٚضا٤ ٚٗٛضنِؾ٦ّٝا ؾطٜٸ يكس د٦تٳ !٫ٚ أضخ أبٞ؟

ٚٴٚزٳ...﴿ٜكٍٛ اهلل تباضى ٚتعاٍ:  ٕٴ زٳا ٝٵٳُا ٚٳٔضخٳ غٴًَ ٌٻ ٚقاٍ ععٻ ;(16يٌُٓ: ا) ﴾ٚٳ َا  ٗ ٚد

ٔٵَؾ﴿َٔ خدل و٢ٝ بٔ ظنطٜا:  اقتلٸ َٹ ٍٔ ٜٳعٵُكٛبٳ َي ٗٳبٵ يٹٞ  ٔٵ آ َٹ ٜٳٔطخٴ  ٚٳ ٜٳٔطثٴٓٹٞ  ٝٸّا *  ٚٳيٹ سٴَْو 

ٝٸّا ٘ٴ ضٳبِّ ضٳنٹ  . (9)..«.(6ـ  5َطِٜ: ) ﴾ٚٳادٵعٳًِ
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َٸا ايطا٥ؿ١ ايجايج١  ٚمٛٙ.  ،«خ٫ ْٛضِّ»ؾٗٞ َٔ قبٌٝ سسٜح  ٚأ

 .ا ٗ ايطا٥ؿتٌ ا٭ٍٚ ٚايجا٫ٚ١ْٝ عح يٓ

سٝح ازټعٞ ـ ع٢ً َا ٖٛ إعطٚف بٌ أٌٖ  ;ٚإْٸُا ٜكع ايبشح ٗ ايطا٥ؿ١ ا٭خرل٠

َٸ١ايػٓٸ١ ـ نْٛٗا ككِّ  س٠ ٕطًكاتٗا.أٚ َكِّ ،ك١ ٭زٓي١ اٱضخ ايعا

ِٸ احملا٫ٚت ٱثبات اغتجٓا٤ ا٭ْبٝا٤ َٔ قٛاٌْ اٱضخ ٚأسهاَ٘،  ٚتٴعتدل ٖصٙ أٖ

 ّا. ُٝٗا عًُٝٸٝٚتك ،يتشًٌٝ َجٌ ٖصٙ ايسع٣ٛ ;كًٝٞؿَا ٜػتسعٞ ايبشح ايتٖٚصا 

 ٜٚكع ايبشح ٗ ٖصا اؿسٜح نُٔ ث٬خ ْكاٙ: 

 

^

ض٣ٚ أٌٖ ايػٓٸ١ ٗ َكازضِٖ اؿسٜج١ٝ بعض ا٭سازٜح ايسآي١ ع٢ً اغتجٓا٤ 

 ّهٔ ا٫غتس٫ٍ ب٘ َٔ ٖصٙ ا٭سازٜح َا ًٜٞ: ٚايصٟ  .َٔ أسهاّ اٱضخ |ايٓيبٸ

عٔ عا٥ؿ١  ،عٔ عط٠ٚ بٔ ايعبرل ،عٔ ابٔ ؾٗاب ايعٖطٟ ،بٔ أْؼ وـ ض٣ٚ َاي1

ّٸ إ٪ٌَٓ ٕٸ أظٚاز ايٓيبٸ ،أ عجُإ بٔ  ٔٳإٔ ٜبعجٵ ٕٳأضزٵ |ٛٓؾٞ ضغٍٛ اهللسٌ تٴ |أ

ٔٸ طٓٳؾٝػأِي، ٍ أبٞ بهط ايكسٸٜلإعٓؿإ  ٔٸص َٔ ضغٛ أٟ٘ َرلاثٗ ؾكايت  ،|ٍ اهللمثٓٗ

ٔٻ َا تطنٓا ؾٗٛ  ،خ٫ ْٛضِّ: »|أيٝؼ قس قاٍ ضغٍٛ اهلل :ضنٞ اهلل عٓٗا عا٥ؿ١ شل

  .(10)«قسق١ْ

ضنٞ اهلل  عٔ عا٥ؿ١ ،عٔ عط٠ٚ ،عٔ ايعٖطٟ ،عٔ ْٜٛؼ ،ىـ عٔ ابٔ إباض2

ٕٸ ايٓيبٸ ،عٓٗا   .(11)«َا تطنٓا قسق١ْ ،خ٫ ْٛضِّ»قاٍ:  |أ

ُٸط3 ٕٸ ؾاط١ُ ضنٞ اهلل عٓٗا،  عٔ عا٥ؿ١ ،عٔ عط٠ٚ ،عٔ ايعٖطٟ ،ـ عٔ َع أ

ُٖٚا  ،|ًٜتُػإ َرلاثُٗا َٔ ضغٍٛ اهلل ،أتٝا أبا بهط ضنٞ اهلل عُٓٗا ٚايعبٸاؽ

ُٳىُٗا َٔ ؾسٝٵس٦ٓٝصٺ ٜطًبإ أضنٳ  ُٗا َٔ خٝدل، ؾكاٍ شلُا أبٛ بهط: زلعتٴ، ٚغٗ

ُٸس َٔ ٖ، إْٻَا تطنٓا قسق١ْ ،خ٫ ْٛضِّ»ٜكٍٛ:  |ضغٍٛ اهلل صا ُا ٜأنٌ آٍ ق

 ٜكٓع٘ ؾٝ٘ إ٫ٓ |ضغٍٛ اهلل أَطّا ضأٜتٴ عٴ٫ أزٳ ،قاٍ أبٛ بهط: ٚاهللٹ .«إاٍ

  .(12)قٓعت٘...

ٓٓاز بٔ غ١ًُ 4  ،عٔ أبٞ غ١ًُ بٔ عبس ايطٓٔ ،عٔ قُس بٔ عُطٚ ،ـ عٔ 

ٕٸ ؾاط١ُ ،عٔ أبٞ ٖطٜط٠ َٳضنٞ اهلل عٓٗا  أ َٹ ٔٵقايت ٭بٞ بهط:  تٸ؟ قاٍ: ٜطثو إشا 
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ٕٸ »ٜكٍٛ:  |ايٓيبٸ ؟ قاٍ: زلعتٴ|ُا يٓا ٫ ْطخ ايٓيبٸٚيسٟ ٚأًٖٞ، قايت: ؾ إ

ٔٵ ،«خ٫ ٜٛضِّ |ايٓيبٸ َٳ ٚيه  ٔٵَٳ ٢ْؿل عًٜعٍٛ، ُٚأ |نإ ضغٍٛ اهلل ٔٵأعٍٛ 

  .(13)ٓؿلٜٴ |نإ ضغٍٛ اهلل

عٔ ابٔ ؾٗاب  ،عٔ عكٌٝ ،عٔ ايًٝح ،ـ عٔ و٢ٝ بٔ طعبس اهلل بٔص بهرل5

إ ـ ٚنإ قُس بٔ دبرل بٔ َطعِ ايعٖطٟ قاٍ: أخدلْٞ َايو بٔ أٚؽ بٔ اؿسث

ؾػأيت٘ ـ ؾكاٍ: اْطًكت  ،٢ زخًت عًٝ٘شنط يٞ شنطّا َٔ سسٜج٘ شيو، ؾاْطًكت ستٸ

ؾكاٍ: ٌٖ يو ٗ عجُإ ٚعبس ايطٓٔ  ،(14)ؾأتاٙ سادب٘ ٜطؾأ ،٢ أزخٌ ع٢ً عُطستٸ

ٞٸ ،ٚايعبرل ٚغعس؟ قاٍ: ْعِ ِٸ قاٍ: ٌٖ يو ٗ عً ٚعبٸاؽ؟ قاٍ: ْعِ، قاٍ  ؾأشٕ شلِ، ث

ْؿسنِ باهلل ايصٟ بإشْ٘ تكّٛ اقٔض بٝين ٚبٌ ٖصا، قاٍ: ُأ ،عبٸاؽ: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ

ٕٸ ضغٍٛ اهلل « َا تطنٓا قسق١ْ ،خ٫ ْٛضِّ»قاٍ:  |ايػُا٤ ٚا٭ضض، ٌٖ تعًُٕٛ أ

ٚعبٸاؽ  قس قاٍ شيو، ؾأقبٌ ع٢ً عًٞٛ :(15)ْؿػ٘، ؾكاٍ ايطٖ٘ |ٜطٜس ضغٍٛ اهلل

ٕٸ ضغٍٛ اهلل قاٍ شيو؟ قا٫: قس قاٍ شيو، قاٍ عُط: ؾإْٸٞ  |ؾكاٍ: ٌٖ تعًُإ أ

ٕٸ اهلل قس نإ خلٻأسسِّ  بؿ٤ٞٺ( 16)٤ٞٵٗ ٖصا ايَؿ |يطغٛي٘ ثهِ عٔ ٖصا ا٭َط، إ

ٌٻ ٘ أسسّا غرلٙ، ؾكاٍ ععٻمل ٜٴعطٹ ٘ٹغٴضٳ٢ًَ عٳ اهلُل٤ٳ اَؾَأا َٳ﴿: ٚد  :إٍ قٛي٘ ،﴾ٛيٹ

( 17)َا استاظٖا، ٚاهللٹ .|يطغٍٛ اهلل ؾهاْت خايك١ّ ،(6: ؿطاؿ)﴾َقسٹٜطٷ﴿

٢ بكٞ َٓٗا ٖصا ستٸ ،ٚبجٸٗا ؾٝهِ ،يكس أعطانُٖٛا .٫ٚ اغتأثط بٗا عًٝهِ ،زْٚهِ

ِٸ ٜأخص َا بكٞ  |ؾهإ ايٓيب .إاٍ ٜٓؿل ع٢ً أًٖ٘ َٔ ٖصا إاٍ ْؿك١ غٓت٘، ث

أْؿسنِ باهلل ٌٖ تعًُٕٛ  .سٝات٘ |ؾعٌُ بصيو ضغٍٛ اهلل .ؾٝذعً٘ فعٌ َاٍ اهلل

ٚعبٸاؽ: أْؿسنُا باهلل ٌٖ تعًُإ شيو؟ قا٫: ْعِ،  ِٸ قاٍ يعًٞٛشيو؟ قايٛا: ْعِ. ث

ٞټ |ؾتٛٓؾ٢ اهلل ْبٝ٘ ؾكبهٗا، ؾعٌُ َا  ،|ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ أبٛ بهط: أْا ٚي

ِٸ تٛٓؾ٢ اهلل أبا بهط، ؾكًتٴ|عٌُ ب٘ ضغٍٛ اهلل ٞٸ ضغٍٛ اهلل، ث  ،|: أْا ٚي

ِٸ د٦تُاْٞ ٚأبٛ بهط،  |ؾكبهتٗا غٓتٌ أعٌُ ؾٝٗا َا عٌُ ضغٍٛ اهلل ث

ٚنًُتهُا ٚاسس٠ ٚأَطنُا ْٝع، د٦تين تػأيين ْكٝبو َٔ ابٔ أخٝو، ٚأتاْٞ 

ٕٵٜػأيين ْكٝب اَطأت٘ َٔ أبٝٗا، ؾكًتٴ ٗا إيٝهُا بصيو، ؾتًتُػإ َٓٸٞ ُا زؾعتٴؾ٦تٴ : إ

غرل  ايصٟ بإشْ٘ تكّٛ ايػُا٤ ٚا٭ضض، ٫ أقهٞ ؾٝٗا قها٤ٶ ،اهللٹغرل شيو؟ ؾٛ قها٤ٶ

ٕٵ٢ تكّٛ ايشيو ستٸ ٞٻ ػاع١، ؾإ   .(18)ؾأْا أنؿٝهاُٖا ،عذعُا ؾازؾعاٖا إي
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ٕٸ  ،عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ،عٔ عبس ايطٓٔ ا٭عطز ،عٔ أبٞ ايعْاز ،بٔ أْؼ وـ َاي6 أ

بعس ْؿك١ ْػا٥ٞ َٚ٪١ْ عاًَٞ  ٫ ٜكتػِ ٚضثيت زْاْرل، َا تطنتٴ»قاٍ:  |ضغٍٛ اهلل

  .(19)«ؾٗٛ قسق١ْ

عٔ قُس بٔ أبٞ  ،بٔ إغشام عٔ إزلاعٌٝ ،ـ أبٛ ايعباؽ قُس بٔ ٜعكٛب7

عٔ ضبعٞ بٔ  ،ا٭ؾذعٞ وعٔ أبٞ َاي ،(20)عٔ ؾهٌٝ بٔ غًُٝإ ،بهط إكسَٞ

ٕٸ ايٓيبٸ»قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ،عٔ سصٜؿ١ ،سطاف   .(21)«خ٫ ٜٛضِّ إ

عٔ ابٔ  ،عٔ فاٖس ،عٔ يٝح ،عٔ سؿل بٔ قاحل، (22)ـ إزلاعٌٝ بٔ عُط8ٚ

  .(23)«َا تطنٓا قسق١ْ ،خإْٸا ٫ ْٛضِّ: »|اؽ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهللعبٸ

 

^

 يكس شٴنط ٗ تكطٜب ز٫ي١ ٖصٙ ا٭سازٜح بعض ايبٝاْات: 

َٸ1١ ٕٸ ا٭ْبٝا٤ ٖٚٞ ،ـ زٓيت بعض ٖصٙ ا٭سازٜح ع٢ً قاعس٠ عا ثٕٛ، ٫ ٜٛضِّ ^أ

 ،٢ً احملتادٌ َٔ إػًٌُع عٛظٻتٴ ،َٚا ٜذلنْٛ٘ َٔ أَٛاٍ بعس َٛتِٗ ٜهٕٛ قسق١ّ

  .(24)َِٗسٳبعس أزا٤ ْؿك١ ْػا٥ِٗ ٚخٳ

 ضبع١ أقػاّ: أبعهِٗ تكػِٝ ايٛضٸاخ إٍ  ذلحاق وشيع٢ً  ٚبٓا٤ٶ

َٳٜطخ ٜٚٛضِّ ٔٵَٳ َٳ٫ ٜطخ ٫ٚ ٜٛضِّ ٔٵخ،  َٳٜٛضِّ ٔٵخ،   خ ٜٚطخ. ٫ ٜٛضِّ ٔٵخ ٫ٚ ٜطخ، 

ٚٸ يح نُبعٸض ٚدٌٓ ٗ ٚايجا ;ٚايجاْٞ نطقٝل َٚطتسٸ ;ٌ ٚأخٍٜٛٔ نعٚدٳؾا٭

  .(25)ثٕٛؾإْٸِٗ ٜطثٕٛ ٫ٚ ٜٛضِّ ،^ْبٝا٤ٚايطابع ا٭; ؾإْٸٗا تٛضخ عٓ٘ ٫ غرلٖا ،غطٸت٘ ؾك٘

ٕٸ ا٭ َٚٔ أغطب َا ضأٜتٴ إش ٫ ز٫ي١  ;(26)ثْٕٛبٝا٤ ٫ ٜطثٕٛ ٫ٚ ٜٛضَِّا قٌٝ َٔ أ

  ٍ شيو.إعًٝ٘ ٗ تًو ا٭سازٜح، نُا غتأتٞ اٱؾاض٠ 

ا غبل ـ ع٢ً تكطٜط ايكشاب١ ايصٜٔ إٍ َ ـ َهاؾّا ـ ز٫ي١ اؿسٜح ا٭خرل2

 ،ٚغعس بٔ أبٞ ٚٓقام ،ٚايعبرل ،ٚعبس ايطٓٔ ،سهطٚا عٓس عُط، ِٖٚ: عجُإ

ٞٸ ٕٸ ضغٍٛ اهلل ،ٚعً َا  ،خ٫ ْٛضِّ»قاٍ:  |ٚايعبٸاؽ، سٝح قاٍ شلِ: ٌٖ تعًُٕٛ أ

 . وقايٛا: قس قاٍ شي«. تطنٓا قسق١ْ

ٞٵ3 ٕٸ خًٝؿتٳ ٍٸ بعهٗا ع٢ً أ ٗ  ،ْٚٗذا ْٗذ٘ ،ؿٝا أثطٙتاق |غٍٛ اهللض ـ ز

ِٸ هع٬ٕ ايباقٞ ٗ احملتادٌ   .(27)اٱْؿام ع٢ً أًٖ٘ ْؿك١ غٓتِٗ، ث
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ٕٸ أقطبا٤ إٝت ٜطثْٛ٘ إشا تٖٛؾ4 ٍٸ بعهٗا ع٢ً أ ٚاْتؿت  ،طت ؾِٝٗ ؾطٚٙ اٱضخـ ز

ٔٸ .عِٓٗ َٛاْع٘ ٌٸ َٝت، ٚيه ٖٚصٙ إسس٣  .«خ٫ ٜٛضِّ» |ايٓيبٸ ٖٚهصا ن

َٸ١ ؾا١ًَّ و١ ب٘، ٚيٝؼ شيـاقٸات٘ اخكٛقٝٸ ْٝعّا. ٖٚصا  ^يٮْبٝا٤ قاعس٠ عا

 ٚقتٌُ ٗ بعهٗا اٯخط.  ،إع٢ٓ قطٜض أٚ ٚاٖط ٗ بعهٗا

ٍٸ بعهٗا ع٢ً أْٸ٘ ٜتٛدٻ5  ٞٸ ا٭َط أٚ اـًٝؿ١ بعس ايطغٍٛـ ز ٕٵ |ب ع٢ً ٚي  أ

َٳ َٳ |نإ ايطغٍٛ ٔٵٜعٍٛ    .(28)ٜٓؿل عًٝ٘ |نإ ايطغٍٛ ٔٵٜعٍٛ، ٜٚٓؿل ع٢ً 

ٔٵ ،ع٢ بعض ـ نايسنتٛض بطٸازـ ٖصا، ٚقس ازٻ6 َٳ غبك٘ ـ عسّ  تبعّا يبعض 

َٔ ايكشاب١، ِٖٚ:  امكاض ضٚا١ٜ اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ أبٛ بهط ب٘، بٌ ضٚاٙ عسزٷ

ٛٸاّ ،سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ٞٸ ،ٚايعبٸاؽ ،ٚأبٛ ٖطٜط٠ ،(29)ٚأبٛ ايسضزا٤ ،ٚايعبرل بٔ ايع  ،ٚعً

بٌ ازٸع٢ تٛاتط اـدل أٚ  .عس بٔ أبٞ ٚٓقامٚغ ،ٚعبس ايطٓٔ بٔ عٛف ،ٚعجُإ

  .(30)ناز

 

  ٖٚٞ ٔػ١: أعاخ، عسٸ٠إٍ ه٬ّ ٖٓا ٜٓبػٞ تكػِٝ اي

 

ٝٴعًَ ٔٵأْٸ٘ تاض٠ ٜٴؿطٳ ِٵٚي َٳ ـٸ ايبشح َع  ع٢ زلاع اؿسٜح َباؾط٠ َٔ ازٻ ض ؾتض ًَ

ٔٵ ٚتاض٠ّ ;ايكشابٞ أبٞ بهطن ،|ايٓيبٸ َٳ ـٸ ايبشح َع   أخط٣ ٜٴؿطض ؾتض ًَ

ـٸ ايبشح  ;ٚقً٘ اؿسٜح بايٛاغط١ ٔٵٖٖ ،عاقطٙ َٔ ايكشاب١ ٚثايج١ ٜٴؿطض ؾتض ًَ

ٔٵ َٳ   .|ٚأضاز ا٫غتس٫ٍ ب٘ ع٢ً ْؿٞ إضخ ايٓيبٸ ،طتأخٻ َع 

ٞٸ ٚٸٍ ؾُع ازٸعا٤ ايكشاب َٸا بٓا٤ٶ ع٢ً ايؿطض ا٭ ؿسٜح أبٞ بهط زلاع شيو ا أ

ٌٕ ٫ َع٢ٓ يًبشح ٗ غٓس اؿسٜح س٦ٓٝصٺ; يهٕٛ زع٣ٛ  |َباؾط َٔ ايٓيبٸ بؿه

س أْٸ٘ ّهٔ ؾتض ٝٵايػُاع إباؾط تكتهٞ ايكطع بكسٚض اؿسٜح بايٓػب١ إيٝ٘ ؾك٘، بٳ

ـٸ ايبشح َع٘ ٗ زا٥طتٌ:  ًَ 

ْك٬ّ سػٸّٝا أٚ نإ عٔ  نإ |ٕٸ ْكً٘ يًشسٜح عٔ ايٓيبٸأٌٖ ا٭ٍٚ: 

 ؟ ادتٗاز َٓ٘
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َس٣ ز٫ي١ اؿسٜح ع٢ً َٔ ايتكسٜطٜٔ ٜكع ايبشح ٗ  إْٸ٘ ع٢ً أٟٛايجا١ْٝ: 

 . |ع٢، ٖٚٛ عسّ إضخ ايٓيبٸاؿهِ إسٻ

إشٕ ؾاؾذلاض ايكسٚض ايكطعٞ بايٓػب١ إٍ ايطاٟٚ إباؾط ٫ وػِ ايٓكاف 

ٖٸُ٘ بعض بٌ وػُ٘ ٗ بعض ايسٚا٥ط ؾك٘، ٜٚبك٢ ايبشح ٗ  ،(31)ُاَّا، نُا قس ٜتٛ

ٛٸت٘.سااي  ٥طتٌ إؿاض إيُٝٗا ع٢ً ق

َٳإٍ بايٓػب١  ٚنصا ايه٬ّ ٌٸ  اؾتٴطض َٔ ايكشاب١ زلاع٘ َباؾط٠ َٔ  ٔٵن

 . |ايٓيبٸ

ٔ ايجاْٞ ٝٵْٚبٓٝ٘ ع٢ً ا٫ؾذلانٳ ،َٚٔ ٖٓا غٓعكس ايبشح ٗ أٚغع إسٜات

 ٚايجايح، ْٚٓطًل بططح ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ: 

ٚٸٍ:   إٓكٛي١؟  ا٭سازٜح وَا ٖٛ ايتكِٝٝ ايعًُٞ ٭غاْٝس تًا٭

 ْٸٗا تعتدل أخباض آساز؟ أٌٖ ايجاْٞ: 

ط عٔ سسٜح ٚاسس ؾك٘ َٓكٍٛ ْٸٗا تعبِّأز٠ أٚ ٕٸ ٖصٙ ا٭سازٜح َتعسِّأٌٖ ايجايح: 

ٞٸ  أبٞ بهط بعسٸ٠ ططم؟  عٔ ايكشاب

 

ٕٸ ايػطض َٔ عكس ٖصٙ ايعا١ٜٚ َٔ ايبشح ٖٛ إًْٚؿت ْٛط ايكاض٨ ايهطِٜ  ٍ أ

ٍٸ ع٢ً ْؿٞ إضخ ايٓيبٸاؿسٸ َٔ ساي١ اٱغطام ٚإبايػ١ ٗ زع٣ٛ قطعٝٸ  |١ غٓس َا ز

 َؿطٚؽ عٓ٘.  ٚططس٘ نإَٔط ،َٔ ا٭سازٜح

 وٚغٓجبت أْٸ٘ مثٸ١ َا ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝ٘ َٔ ا٭زٓي١ اييت تعععع ايٛثٛم بتً

ٕٸ زع٣ٛ ايتؿهٝ .ا٭غاْٝس ـَٚعًٝ٘ ؾإ ضٖا َا ٜدلِّ ؾ١ ؾٝٗا يٝػت دعاؾ١ٝ، بٌ شلاسٵو ٚا

 َٔ إػتٓسات ايطداي١ٝ. 

ٍ إطبكّا يط٣٩ أخط٣; ٚشيو اغتٓازّا  ;ا٭غاْٝس وأدٌ، ضَا ّهٔ تكشٝض تً

 َا ٚضز َٔ تٛثٝكات بؿإٔ أٚي٦و ايطٚا٠. 

ٔٵ َٚٛقؿ٘ ٗ ايتكِٝٝ  ،ض٩ٜت٘ ايطداي١ٝ سٍٛ أغاْٝس تًو ا٭سازٜح يهٌٛ ٚيه

١ٓ ع٢ً اٯخطٜٔ، َٓطكّٝا ؾطض ض١ٜ٩ َعٝٻؾ٬ ٜكض . ١ ٚايػكِايعًُٞ شلا َٔ سٝح ايكشٸ

ٌٸ ض١ٜ٩ٺ٫ بٴسٻ بٌ  ،(32)غرل ٥٫ك١ ٚضَٞ ض٩اِٖ بٓعٛتٺ ـٸ ايبشح َع ن  ع١ًُٝ.  َٔ ؾتض ًَ
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 ٚثػطات:  ا٭غاْٝس َٔ إؾها٫تٺ وبٝإ بعض َا ّهٔ إٔ ٜٛضز ع٢ً تً وٚإيٝ

ٚٸٍ ايصٟ ضٚاٙ َايو ٚقع ٗ ططٜك٘ عط٠ٚ بٔ ايعبرل1 ٕٸ اؿسٜح ا٭ ٚؾٝ٘  .(33)ـ إ

 َؿهًتإ: 

عٔ أبٞ  ،ؾكس ض٣ٚ ابٔ أبٞ اؿسٜس إعتعيٞ .ُّٗا بٛنع اؿسٜحنْٛ٘ َتٻا٭ٍٚ: 

ٕٸ َعا١ٜٚ ٚنع طٌٓص قَّٛا َٔ ، أْٻدعؿط اٱغهاٗ ـ أسس ؾٝٛر إعتعي١ ـ ٘ قاٍ: إ

ٞٸ ،ٚقَّٛا َٔ ايتابعٌ ،ايكشاب١ تكتهٞ ايطعٔ ؾٝ٘  ،×ع٢ً ضٚا١ٜ أخباض قبٝش١ ٗ عً

ب ٗ َجً٘، ؾاختًكٛا ي٘ َا أضناٙ. َِٓٗ:...، طَغ٬ّ ٜٴعٵَٓ٘، ٚدعٌ شلِ ع٢ً شيو دٳٚايدلا٠٤ 

  .(34)َٚٔ ايتابعٌ: عط٠ٚ بٔ ايعبرل...

ٞٸ  ،ٖٓا تؿ٦ُعٸ َٓ٘ ْؿٛؽ إ٪ٌَٓ ،×ٚقس ض٣ٚ بعض ضٚاٜات ايطعٔ ٗ عً

  .(35)ٚتكؿعطٸ َٓ٘ دًٛزِٖ

سا٤ ايؿسٜس ٭ٌٖ ْٸ٘ نإ ٜٓكب ايعٖٚٞ أعكس َٔ ا٭ٍٚ،  ٖٚٞ أايجا١ْٝ: 

ٞٸغٝٸ٫ٚ  ،^ايبٝت َٔ  ،ٗ ٚاقع١ اؾٌُ تٵطٳ; بػبب ا٭سساخ إطٸ٠ اييت دٳ×ُا يعً

ٛٸاّ ّٸ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ ٚؾؿًٗا ،َكتٌ أبٝ٘ ايعبرل بٔ ايع ٖٞ خايت٘، ؾهٝـ ٚ ،ٚاْهػاض أ

ٕٸ   ؟!^ُا إتعًٓك١ بأٌٖ ايبٝتغٝٸ٫ٚ  ،ٍ ْكً٘ يٮسازٜحإٜٴطُأ

ٕٸ َٚٔ اؾسٜط بايصنط  عٔ أبٞ  ايبٝٗكٞ قس أضغٌ ٖصا اؿسٜح ٗ َٛنٕعأ

ٛٻٚايٛاٖط أْٻ .(36)ٚمل ٜػٓسٙ ،ٖطٜط٠  ٍ ع٢ً ا٭غاْٝس ايػابك١. ٘ ع

ٚٸٍ. 2  ـ ٚاؿسٜح ايجاْٞ ٖٛ عٌ اؿسٜح ا٭

ايصٟ ْاقؿٓا ؾٝ٘ ٗ  ،ـ ٚاؿسٜح ايجايح قس ٚقع ٗ ططٜك٘ عط٠ٚ بٔ ايعبرل3

ٚٸٍ.   اؿسٜح ا٭

 ٜك٘ َؿهًتإ: ـ ٚاؿسٜح ايطابع ٗ طط4

 ؾإْٸ٘:  ;(37)ٗ ايطاٟٚ عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ٖٚٛ أبٛ غ١ًُا٭ٍٚ: 

َٸ1١ٝ  . ^إعطٚؾٌ بؿسٸ٠ ايعسا٤ ٭ٌٖ ايبٝت، ـ نإ َٔ قها٠ بين أ

2ٖٖ ٝٸ ^ٍ أٌٖ ايبٝتإ٫ ٜٓٛط  ٔٵـ ٚنإ   ١ ٚقب١ًٝ. بعٌ ايٛزٸ; ٭غباب عا٥ً

ٖٓا ٜٴؿعط بإـ َهاؾّا 3  ْكً٘. نُا إٍعسّ ا٫ط٦ُٓإ ٍ َا ٚضز ٗ بعض ا٭خباض 

ٍٸ ع٢ً اعتسازٙ بٓؿػ٘ ٚتعنٝت٘ شلا ب; ٌ إطٖنٗٵٚأْٸ٘ نإ َبت٢ً باَؾ ،ٚضز عٓ٘ َا ٜس
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َٳ باٍ، ؾكاٍ ابٔ عباؽ: ٗ إباضى  ٔٵؾكس قاٍ عُطٚ بٔ زٜٓاض: قاٍ أبٛ غ١ًُ: أْا أؾك٘ 

 ب َٔ قٛي٘. ضٚاٖا ابٔ ع١ٓٝٝ عٓ٘. إباٍٚص، ٚتعذٻ أٟط

عٔ ايؿعيب قاٍ: قسّ أبٛ غ١ًُ ايهٛؾ١، ؾهإ ّؿٞ بٝين ٚبٌ  ٟٚٚأٜهّا ضٴ

ٌٕ َٳضد ٌٷ ،ع غاع١ّبكٞ، ؾتُٓٻ ٔٵ، ؾػ٦ٌ عٔ أعًِ    .(38)بٝٓهُا ثِ قاٍ: ضد

ُٸط ،خ عبس ايطظٸامٚسسٻ اؽ ٗ عٔ ايعٖطٟ: نإ أبٛ غ١ًُ ٜٓاظع ابٔ عبٸ ،عٔ َع

ٖٚٛ  ،ؾكايت ٭بٞ غ١ًُ ،ؾبًؼ شيو عا٥ؿ١ .(39)ّ عًُّا نجرلّأطؾشٴ ،ّٚاضٜ٘ ،إػا٥ٌ

َٳ َٳسسخ: إْٸُا  ؾٝكٝض َعٗا. ٚقس ض٣ٚ شيو عُطٚ  ،ه١ تكٝضٜٳٚز ٜػُع ايسِّجٳٌ ايؿطٸجٳًو 

  .(40)بٔ زٜٓاض

ؾكس ْٴكٌ عٔ و٢ٝ بٔ  .(41)ٗ ايطاٟٚ عٔ أبٞ غ١ًُ، ٖٚٛ قُس بٔ عُطٚايجا١ْٝ: 

  .(42)كٕٛ سسٜجَ٘عٌ قٛي٘: ناْٛا ٜتٻ

 ،(43)ٍ َايو بٔ أٚؽ بٔ اؿسثإإططق٘  ـ ٚاؿسٜح اـاَؼ ٜٓتٗٞ بأنجط5

 أٚ ٗ خكٛم ٖصا اؿسٜح:  ،ُّٗا بٓٛط ايبعض عَُّٛاايصٟ نإ َتٻ

عٔ أبٞ  ،عٔ ابٔ َػعس٠ ،عٔ أبٞ ايكاغِ ايػُطقٓسٟ ،ؾكس ض٣ٚ ابٔ عػانط

 :(44)٫بٔ خطاف عبسإ ٜكٍٛ: قًتٴ قاٍ: زلعتٴ ،عٔ أٓس بٔ عسٟ ،عُطٚ ايؿاضغٞ

ٌٷ ؟«طنٓا قسق١َْا ت ،خ٫ ْٛضِّ»سسٜح  َٳ. قًتٴقاٍ: باط غٓاز، ضٚاٙ ِٗ ٗ ٖصا اٱٜتٻ ٔٵ: 

ٌٸ أتتٻ ؟عٔ َايو بٔ أٚؽ بٔ اؿسثإ ،ايعٖطٟ ٚأبٛ ايعبرل ٚعهط١َ بٔ خايس ِٗ ن

  .(45)ِٗ َايو بٔ أٚؽُا أتٻٖ٪٤٫؟ قاٍ: ٫، إْٻ

ُٗ٘ ٚاتٻ ،أْٸ٘ طعٔ ٗ َايو ،عٔ عجُإ بٔ عٓؿإ ،اهلل ٚض٣ٚ ؾطٜو بٔ عبس

ّٸ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١:  ٪.يتٛاطبا ٝٸٚيٖؿؾكس قاٍ ٗ ؾذب٘ ٭ ٗٻكتُا َعهُا أعطاب ط ببٛي٘ ّا ٜتط

ٕٸ ايٓيبٸؾؿٗستٴ ،بٔ اؿسثإ( 46)اؿٜٛطخصطَايو بٔ  ْبٝا٤ ٫ إْٸا َعاؾط ا٭»قاٍ:  |ِ أ

ٕٵ ،«خ، َاتطنٓاٙ قسق١ْْٛضِّ ؾٗازتهُا ع٢ً  ؾكس أدعتٴ نٓتُا ؾٗسُا علٛ ؾإ

ٕٵ ٌٕنٓت أْؿػهُا، ٚإ  . (47)إخل...ُا ؾٗسُا بباط

ٚإػتؿاز َٔ خدل عجُإ يٝؼ ؾك٘ ايطعٔ ٗ َايو ايصٟ ض٣ٚ اؿسٜح، بٌ 

 . |ايطعٔ ٗ قسٚض اؿسٜح َٔ ايٓيبٸ

  .(48)َٔ قطٜـ َٔ بين تِٝ أدٌ، أضغً٘ اشلٝجُٞ عٔ ؾٕٝذ
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عٔ  ،عٔ ؾعب١ ،طٚ بٔ َطظٚمُعٔ ع ،(50)ٚايبٝٗكٞ( 49)ٚزٚٚضٚاٙ أٜهّا أبٛ زا

 عٔ أبٞ ايبدذلٟ.  ،٠عُطٚ بٔ َطٸ

قاسب  سٝح نإ ،(51)ٚإؿه١ً ٗ ٖصا ايػٓس ٖٛ عُطٚ بٔ َطظٚم ايباًٖٞ

ٍ أْٸ٘ إط ٚإػاظٟ، ٫ٚ خدل٠ ي٘ باؿسٜح. َهاؾّا ٝٳكّا بايػِّ٘ نإ َتدكِّغعٚ، أٟ إْٻ

  .(52)نايعذًٞ ،ؿ٘ ْاع١ْقس نعٻ

ـٷ6  وَاي :َِٚٓٗ ،ايصٟ نعٸؿ٘ بعضٷ ،(53)بأبٞ ايعْاز ـ ٚاؿسٜح ايػازؽ نعٝ

َٸ١ٝ. ؾكس ضٴ ٌ بهْٛ٘ نإ قٓٝع١ّٕٸ تهعٝؿ٘ َعًٖأغُٝا ٫ٚ بٔ أْؼ،  ٟٚ عٔ يبين أ

ثٓا أبٛ ايعْاز، ؾأخص : سسٻٍ إزلاعٌٝ بٔ قُس بٔ غعس ؾكًتٴإ غؿٝإ قاٍ: دًػتٴ

بٔ أْؼ: أبٛ ايعْاز نإ ناتب  وٚقاٍ و٢ٝ: قاٍ َاي .(54)نٓؿّا َٔ سك٢ ؾشكبين

َٸ١ٝ. ٚنإ ٫ ٜطناٙ ٖ٪٤٫ ايكّٛ، ٜعين:   .(55)بين أ

ؿ٘ ايصٟ نعٻ ،ـ ٚاؿسٜح ايػابع ٚقع ٗ غٓسٙ ؾهٌٝ بٔ غًُٝإ ايُٓرل7ٟ

ٟٸايكّٛ; ؾكس  ٚعٔ أبٞ ظضع١:  .(57)ٚعٔ ابٔ َعٌ: يٝؼ بجك١ٺ .(56)قاٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بايكٛ

  .(58)ٔ اؿسٜحٖٛ يِّ

َٔ  ؿ٘ نجرلٷنعٻٚقس  ،ـ ٚاؿسٜح ايجأَ ٗ غٓسٙ إزلاعٌٝ بٔ عُطٚ ايبذ8ًٞ

ٚقاٍ  .(59)ٚا٭ظزٟ ،ٚايعكًٝٞ ،ٚابٔ عكس٠ ،ٚايساضقطين ،َِٓٗ: أبٛ سامت ،ٌايطدايٝٸ

  .(60)عٔ غؿٝإ ٚعٔ غرلٙ ،عٓ٘ اـطٝب: ٖٚٛ قاسب غطا٥ب َٚٓانرل

ٕٸٌ ٚإتشكِّ ٍ خكٛم ايطٚا٠ بايٛاغط١ إ١َ ـ بايٓػب١ أغاْٝس ا٭سازٜح إتكسِّ أ

 ٕٚب٢ٓ ٗ ايتٛثٝل ٚايكسح، ؾ٬ تكضٸ طبكّا يط١ٜ٩ٺ ،ايكسحٚغرل إباؾطٜٔ ـ مل تػًِ َٔ 

ـَسس إٔ ٜسٻ٭ ّهٔبٌ  .تٗا١ َٔ قشٸزع٣ٛ إؿطٚغٝٸ ٚعسّ ا٫ط٦ُٓإ  ،ؾ١ ؾٝٗاسٵعٞ ا

 ايصٜٔ ِٖ ايطٚا٠ إباؾطٜٔ.  ،بٓكًٗا عٔ ايكشاب١

 

ٝٻ ٚٸٍ ٜتٻ ٔٓاٙ ٗ اؾٛاب عَٔ خ٬ٍ َا ب ٕٸ تًو ا٭سازٜح تعتدل هض ايػ٪اٍ ا٭ أ

ٌٸ طبكات ضٚاتٗا  أٚ ٗ بعهٗا.  ،أسازٜح آساز ـ بًشاٚ ضٚاتٗا غرل إباؾطٜٔ ـ ٗ ن

ٕٸ زع٣ٛ تٛاتطٖا ٖٞ زع٣ٛ دعاؾ١ٝ ٌٕإ٫ تػتٓس  ،َٚٔ ٖٓا ٜتذ٢ًٓ أ ٟٸ زيٝ  ،ٍ أ

طض تكشٝض أغاْٝسٖا ؾإْٸٗا ٫ ؾشت٢ يٛ ُؾ .طبكّا ؾُٝع إباْٞ ايطداي١ٝ ٚاؿسٜج١ٝ

 . عٔ نْٛٗا أسازٜح آساز، نُا ٖٛ ٚانضٷؽطز 
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ّٸ إ٪ٌَٓ ٕٸ ايطاٟٚ إباؾط شلُا ٖٛ عا٥ؿ١ أ ٚٸٍ ٚايجاْٞ ؾإ َٸا اؿسٜجإ ا٭ نُا  ،أ

ٌٸ أقشاب َاي .َطٸ ٚٳ وقاٍ ابٔ عبس ايدلٸ: ٚن إغشام بٔ قُس  إ٫ٓ ،وٙ عٓ٘ نصيٚٵض

  .(61)|عٔ ايٓيبٸ ،٘ قاٍ ؾٝ٘: عٔ أبٞ بهط ايكسٸٜلايؿطٟٚ ؾإْٻ

ٕٸ ايؿطٟٚ تؿطٻإٚأؾاض  .«ايػطا٥ب»ٚأٚضزٙ ايساضقطين ٗ  ز بعٜاز٠ أبٞ بهط ٗ ٍ أ

  .(62)غٓسٙ طَػٓسٙص 

ٕٸ إغٓاز اؿسٜح نإ غٛف ٜتٻأقٍٛ:  ّٸ  ،ٍ أبٞ بهطإهض أ ٕٸ عا٥ؿ١ أ ٚأ

ُٳ ؾأضغًت٘ عٔ  ،٘ َٔ أبٝٗاتٵٚإْٸُا زلعٳ ،|َٔ ايٓيبٸ ٘ َباؾط٠ّعٵإ٪ٌَٓ مل تػ

ٕٵ ،ثاْٞ ا٫ستُايٌ ٗ غٓسٙ وٚقس شنط اؿاؾٜ ابٔ سذط شي .|يٓيبٸا مل ٜطدٸض  ٚإ

ٕٸ ٖصا ا٫ستُاٍ ٖٛ ا٭ضدض ٗ ْٛطْا; ٚشي إ٫ٓ .(63)أسسُٖا  : وأ

َٳ1 ٚٸٍ  ٕٸ أ ٕٸ إٓكٍٛ أ غٛا٤  ،÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤طايب باٱضخ ٖٞ ايػٝٸ ٔٵـ إ

ٞٸ أناْت َطايبتٗا َٓؿطز٠ أٚ نإ َعٗا ايعباؽ، ٚقس شنط أبٛ بهط ٖصا  ايكشاب

ُٸ١ اييت سسثت أٚا٥ٌ خ٬ؾ١  وٚناْت تً .اؿسٜح دٛابّا شلا اؿازث١ َٔ اؿٛازخ إٗ

ٚبعس ٚقٛع ٖصٙ  .ُا إسْٞغٝٸ٫ٚ  ،ٚقس ؾاع شنطٖا ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ .أبٞ بهط

َٸٗات إ٪ٌَٓ بايتؿهرل بإطايب١ باٱضخ َٸٗات  .اؿازث١ بسأت أ ؾُٔ ايطبٝعٞ زلاع أ

َٚا شٴنط ؾٝٗا َٔ أسازٜح، ٚاييت  ،َٚا دط٣ ؾٝٗا َٔ سٛإض ،اؿازث١ وإ٪ٌَٓ بتً

 ايصٟ ضٚاٙ أبٛ بهط.  ،«خ٫ ْٛضِّ»َٓٗا سسٜح 

ٕٸ َا دط٣ ٗ ت2ً أبا  ÷ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ايٛاقع١ َٔ َطايب١  وـ نُا أ

ٕٸ ايٓيبٸ ،|بهط بإضثٗا َٔ أبٝٗا ٌَّٚا ّجِّ ،«خ٫ ْٛضِّ» :قاٍ ٚازٸعا٥٘ أ َٔ  ٌ ن

 ،ٍ يٛاظّ ٜػتشٌٝ أٚ ٜكعب ا٫يتعاّ بٗاإخطرل٠; ٭ْٸٗا ت٪ٍٚ  زٸ َٔ أبعازٺإطايب١ ٚايط

٫ قٝل َٔ  ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ عاز٠ّ .ٗاّ نبرل يًدًٝؿ١ أبٞ بهطتٛدٝ٘ اتِّ :َٓٗاٚ

ُٕشٵ ًٝؿ١ دصٙ اـز ايصٟ اتٻٔطاٱؾاز٠ َٔ نآؾ١ ٚغا٥ٌ اٱثبات إتاس١ يًسؾاع عٔ إٛقـ ا

ٖٓا ضٴَٞ ب٘ َٔ ٖهِ ٚنإ عًٝ٘ إٔ ٜدلِّ ،÷ػاٙ َطايب١ ايػٝس٠ ايعٖطا٤ ٨ غاست٘ 

ٛٸ اؿلٸ ٌٸ َا أٚتٞ َٔ ق ٚؾسٸ٠ ؿٔ اؿٛاض ايصٟ زاض  ،ُا َع سسٸ٠ إٛقـغٝٸ٫ٚ  ،٠ٺبه

ٌّ ،ٍ احملادذ١إٚقٌ  سسٛ إٍ ،بٌ ايططؾٌ  ،َُٓٗا يٰخط ٗ اـطاب ٚأغًٜ ن

ؾًٛ نإ مثٸ١ ؾدل ٚاسس  .ٍ ايكطٝع١ بُٝٓٗا ٚاشلذطإإطاف عٝح اْت٢ٗ ٗ آخط إ
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 |َٔ ايكشاب١ ـ عسا أبٞ بهط ـ قس زلع ؾ٦ّٝا َٔ ٖصٙ ا٭سازٜح َٔ ايٓيبٸ

ٗ طًب  سٻٚيكطع زابط ايًػ٘ ٚايكٌٝ ٚايكاٍ، َٚؾ ،٫غتسعاٙ اـًٝؿ١ يٲز٤٫ بؿٗازت٘

ٔٵ ٚيٛ بعس  ،وز٠ ع٢ً شيٚأسهطٙ يًؿٗا ،َٔ إػًٌُ |زلع اؿسٜح َٔ ايٓيبٸ َٳ

ٌٕ ٚمل تهٔ تػعؿ٘ ٚغا٥ٌ ايسؾاع أٚ اٱقٓاع  ،إطايب١ ويٛ ُؾطض أْٸ٘ قس ؾٛد٧ بتً س

ّٸ ١ ايكاطع١ ٚقتٗا. ؾًٛ ناْت ايػٝٸأٚ مل تهٔ ؼهطٙ اؿذٸ ،سٝٓٗا س٠ عا٥ؿ١ أ

ٕا غاب عٔ أبٝٗا تٛٚٝـ ٖصا ايػٓس ٱثبات  |اؿسٜح َٔ ايٓيبٸ تٵإ٪ٌَٓ قس زلعٳ

ّٸ إ٪ٌَٓاْٝت٘سٓك  واييت ٜهٕٛ يؿٗازتٗا بايؼ ا٭ثط ٗ َجٌ تً ،; يهٕٛ ايؿاٖس ٖٛ أ

 َٓٗا.  تٵبايؿٗاز٠ يٛ ناْت قس ُطًبٳ تٵٓٻناؿاٍ، ٕٚا 

ٝٴعًَ ٕٸ ٖصٙ ايٛاقع١ اييت دٳ ِٵٚي أسساثٗا بٗصا ايػٝام ايتاضىٞ تعتدل َٔ  تٵطٳأ

ُٸ١ ٚإ٪ثِّ بٌ  ،طٸّا َٔ ْاس١ٝ ايػٓسسازٜح ُطط٠ ٗ تكِٝٝ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ا٭ايكطا٥ٔ إٗ

 َٚٔ ْاس١ٝ إً أٜهّا. 

ّٸ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ ٖٞ ْؿػٗا إسس٣ ضٚا٠ سسٜح َطايب١ ايػٝٸس٠ 3 ٕٸ أ ـ إ

 وٚقس اؾتًُت تً .نُا َطٸ ٗ اؿسٜح ايجايح ،|بإضثٗا َٔ أبٝٗا ÷ايعٖطا٤

ٕٸ ب٘ ـ ّا ـ بٌ ؾُٔ إٕٛٓٛ قٜٛٸ .«خ٫ ْٛضِّ»ع٢ً ضٚا١ٜ أبٞ بهط ؿسٜح ايكك١  َٔ إطُأ

ٚٳ  بكٛض٠ٺ |َٔ ايٓيبٸ قس زلعٳتٵ٘ َٔ أبٞ بهط، ٚمل تهٔ تٵَا زلعٳ تٵنْٛٗا ض

 َباؾط٠. 

ٔٵ ّٸ إ٪ٌَٓ بًؿٜ )زلعتٴ ّايٛ نإ اؿسٜح َطٜٚٸ يه ٖٓا  ،( ٚمٛٙعٔ عا٥ؿ١ أ

نُا ٚضز عٔ أبٞ بهط بٗصا ايًؿٜ ٗ  ـ |ٗ ايػُاع إباؾط َٔ ايٓيبٸ ٖٛ قطٜضٷ

 سّا. عٳا نإ َجٌ ٖصا ا٫ستُاٍ ٗ نٝؿ١ٝ ْكٌ اؿسٜح ٖٓا َػتبٵ، يطَبعض ايٓكٍٛ ـ

سّا َٚٛاؾكّا شلصا َ٪ِّ ÷َٚٔ ٖٓا دعٌ اؿاؾٜ سسٜح َطايب١ ايػٝس٠ ايعٖطا٤

  .(64)ٍ أبٞ بهطإبطٚا١ٜ ايؿطٟٚ ايصٟ أغٓسٙ  ،اؿسٜح

أمل كٌ اهلل، ؾكًت: أ٫ تتٻ... قايت عا٥ؿ١:أدٌ، ٚضز ٗ ضٚا١ٜ ايطدلاْٞ: ...

ُٳ ٗ زلاع  ٚاؿسٜح بٗصا ايًؿٜ ٚاٖطٷ«. خإْٸا ٫ ْٛضِّ»ٜكٍٛ:  |ضغٍٛ اهلل ٔٳعٵتػ

َٸٗات إ٪ٌَٓ شي ايتعبرل  ٬َس١ُٛا َع غٝٸ٫ٚ  ،زلاعّا َباؾطّا |َٔ ايٓيبٸ وأ

 بايؿعٌ إهاضع )ٜكٍٛ(. 
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ْٸ٘ ّهٔ ايتعًٝل بأْٸ٘ ٫ َٓام َٔ ضؾع ايٝس عٔ ٖصا ايٛٗٛض، بٌ إأقٍٛ: 

 : و١ ؾٝ٘; ٚشيٚإٓاقؿ

ٕٸ اؿسٜح َبتٛضٷ1 ٌٕ ـ إ ؾًِ ٜٓكٌ َٛقـ  .ناٌَ مل ٜٓكٌ ا٭سساخ ٚاؿٛاض بؿه

َٸٗات إ٪ٌَٓ بعس ٖصا ايه٬ّ ٔٸ يعا٥ؿ١ ،أ ٔٻ .َٚا ٖٛ دٛابٗ أٚ  ؾٝشتٌُ غهٛتٗ

ٔٻ ٔٻ تأٜٝسٖ  . أٚ ضزٸٖ

ٔٻ  اؿسٜح َباؾط٠.  ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٚٗٛض يًشسٜح ٗ زلاعٗ

ٔٳ ـ إْٸ٘ ٫ ّهٔ ا٫يتعا2ّ َٸٗات إ٪ٌَٓ قس زلع سسٜح ْؿٞ اٱضخ َٔ  بهٕٛ أ

ٕٸ ٫ظَ٘ اتٸ |ايٓيبٸ ؿام اؾُٝع ـ عسا عا٥ؿ١ ـ ع٢ً كايؿ١ أَط َباؾط٠; ؾإ

ٔٸ ع٢ً شيو َع عجُإ ،|ايٓيبٸ ٟٸ َكًش١ ؾدك١ٝ ٗ  ،ٚتٛاط٦ٗ ايصٟ يٝػت ي٘ أ

ٔٻ ٔٸ |َٔ إضخ ايٓيبٸ ع٢ً ؾ٤ٞٺ سكٛشل عس َٔ إػتب ٖٚصا أَطٷ .أٚ عسّ سكٛشل

ٕٸ بعسَ٘.  ٖٓا ٜطُأ  ايتػًِٝ ب٘، بٌ 

ّٸ إ٪ٌَٓ ْؿػٗا ناْت قس تكسٸَت  أٜهّا ـ ٚضز ٗ بعض ايطٚاٜات3 ٕٸ عا٥ؿ١ أ أ

ٔٵ ،|بإطايب١ بإضثٗا َٔ ايٓيبٸ ٗ ظَإ خ٬ؾ١ عجُإ بٔ  وبعس سٌ، ٚشي يه

 وٌ تًؾ٬ ٚد٘ يتعٗك َباؾط٠ّ |شلصا اؿسٜح َٓ٘ ؾًٛ ناْت غاَع١ّ. (65)عٓؿإ

 طايب١. إ

زٕٚ ْٛرلاتٗا َٔ  ،ز عا٥ؿ١ بػُاع اؿسٜح َٔ ايٓيبٸـ َٔ إػتبعس دسٸّا تؿطټ4

َٸٗات إ٪ٌَٓ،  ٔٻٕٸ اؿسٜح ٜتعًٖأُا غٝٸ٫ٚ أ ٔٸ ْٝعّا.  ل بٗ ُٸٗ ٜٗٚ 

َٸا اؿسٜجإ ايجايح ٚايطابع ايطاٟٚ إباؾط عٔ ، ٍ أبٞ بهطإؾُٗا َػٓسإ  ٚأ

 . |ايٓيبٸ

َٸا ٛٻاؿسٜح اـاَؼ ؾ ٚأ ٌّكس ٜٴتك ٔٵ ض أْٸ٘ زا َٳ سهط  قطوّا ع٢ً زلاع ْٝع 

ٞٸ إذلاؾعإ: ِٖٚ اـٓطاب، بٔ عُط اـًٝؿ١ عٓس إطاؾع١ فًؼ  طايب أبٞ بٔ عً

 بٔ ٚايعبرل عٛف بٔ ايطٓٔ ٚعبس عٓؿإ بٔ عجُإ ٚايطٖ٘ إٓطًب، عبس بٔ اؽٚايعبٸ

ٛٸاّ سٝح قاٍ: أْؿسنِ  ،ط شلِغُٝا َع َٓاؾس٠ ع٫ُٚ  ،(66)ٚٓقام أبٞ بٔ ٚغعس ايع

ٕٸ ضغٍٛ اهلل باهللٹ  ،خ٫ ْٛضِّ»قاٍ:  |ايصٟ بإشْ٘ تكّٛ ايػُا٤ ٚا٭ضض، ٌٖ تعًُٕٛ أ

ْؿػ٘، ؾكاٍ ايطٖ٘: قس قاٍ شيو، ؾأقبٌ  |ٜطٜس ضغٍٛ اهلل ،«َا تطنٓا قسق١ْ

ٕٸ ضغٍٛ اهلل ع٢ً عًٞٛ  قاٍ شيو؟ قا٫: قس قاٍ شيو.  |ٚعبٸاؽ ؾكاٍ: ٌٖ تعًُإ أ
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ٔٵ  ع٢ً ٖصا ايتؿػرل يًشسٜح:  زٴٔطٜٳ يه

ٕٸ ايتعبرل ايصٟ ٚضزٳ ـ ضغِ نٕٛ إٓاؾس٠ سازل١ إ1٫ٓ ب٘ ٖٛ )ٌٖ تعًُٕٛ(  تٵأ

ٌٖ ٖٛ ايػُاع ٚ ،ٔ يػبب سكٍٛ ايعًِغرل َعِّ ٖٚٛ ـ نُا تط٣ ـ تعبرلٷ .ٚ)ٌٖ تعًُإ(

ٟٸ ز٫ي١  .أٚ ايػُاع عٓ٘ بايٛاغط١ |إباؾط َٔ ايٓيبٸ ع٢ً ؾ٬ تٓعكس شلصا اؿسٜح أ

 َباؾط٠.  |عٛا اؿسٜح َٔ ايٓيبٸنٕٛ أٚي٦و ايٓؿط قس زل

2ٖٖ ٕٸ أسس أٚي٦و ايطٖ٘ ٖٛ عجُإ بٔ عٓؿإ، ٖٚٛ  مل ٜػُع اؿسٜح َٔ  ٔٵـ إ

 بؿهٌ َباؾط قطعّا; ٚشيو:  |ايٓيبٸ

ٕٸ ايٛاضز ٗ سسٜح عا٥ؿ١ إتكس1ِّ ٔٻـ إ َٸٗات إ٪ٌَٓ ن ٕٸ أ ٘ ضغ٫ّٛ ٓٳبٵقس اْتدٳ ّ أ

ٔٻ ; أبٞ بهطإٍ بايٛناي١، ؾهٝـ ٜتٓاغب شيو َع  |َٔ ايٓيبٸ يٝطايب بإضثٗ

 سسٜح ْؿٞ اٱضخ؟!  |ّ َٔ ايٓيب نْٛ٘ زلع َباؾط٠ّ

أٜٸاّ خ٬ؾت٘  |٘ بإضثٗا َٔ ايٓيبٸتٵٟٚ عٔ عجُإ بٔ عٓؿإ ـ عٓسَا طايبٳـ يكس ضٴ2

 ٚنإ يصيو .(67)٪ِٗ ضاٜٚ٘ بايتٛاطٚاتٻ ،سٝح طعٔ ؾٝ٘ ،ـ تكطو٘ بطزٸ ٖصا اؿسٜح

ّٸ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ ،ٌ عجُإايطزٸ يًشسٜح َٔ قٹبٳ ايتأثرل ايهبرل ع٢ً بطٚز٠  ،ٚؾذب٘ ٭

ْٚعتٗا  ،ْٚبعٖا ي٘ ،ايع٬ق١ بُٝٓٗا، بٌ ع٢ً إع٬ٕ عا٥ؿ١ َعاضنتٗا ٚؼطٜهٗا عًٝ٘

 إٜٸاٙ َا ٫ ًٜٝل. 

٘ ٕعطٚؾ١ٝ َٛقـ عجُإ ايػًيب َٔ سسٜح ْؿٞ اٱضخ ٬ٜسٜ ٗ ٚيعًٖأقٍٛ: 

ؼ ٗ ٘ دعٌ بسٍ )عجُإ( )طًش١(، ٚزٴٚيت سسٜح ابٔ اؿسثإ أْٻبعض ضٚاٜا

  .(68)اؿسٜح

ٕٸ قٛض ايككٸ3 ٚعباؽ  ١ إٓكٛي١ ٗ ٖصا اؿسٜح ٖٛ إٓاظع١ بٌ عًٞٛـ نُا أ

، ؾهٝـ ٜت٤٬ّ ٖصا َع نُْٛٗا ناْا قس زلعا اؿسٜح َٔ |ع٢ً َرلاخ ايٓيبٸ

 ع٢؟! ؾه٬ّ عٔ زلاعُٗا َٓ٘ َباؾط٠، نُا ٖٛ إسٻ ،ٚيٛ بايٛاغط١ ،|ايٓيبٸ

ٍٕ ، ٖصا، َع قطع ايٓٛط عٔ اؾتُاٍ ًَ اؿسٜح ع٢ً َهاٌَ غرل َكبٛي١ عا

 بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ.  ونُا غٝأتٞ بٝإ شي

َٸا غا٥ط ا٭سازٜح  ؾٝٛٗط اؿاٍ ؾٝٗا:  ٚأ

ٖٓا تكسٻ1 ٚٸٍـ  ٝح شنطْا س ،ّ ٗ ايٓكط١ ا٭ٍٚ يس٣ ايه٬ّ سٍٛ اؿسٜح ا٭

َٸ١، أ٫ ٖٚٞ ؾٝٛع قكٸ أبا بهط بإضثٗا َٔ  ÷١ َطايب١ ايػٝس٠ ايعٖطا٤قط١ٜٓ ٖا
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; إش بعس ٚقٛعٗا ٚؾٝٛعٗا بسأت ٚاٖط٠ ضٚا١ٜ «٫ ْٛضخ»ٚضزٸٙ شلا عسٜح  ،|أبٝٗا

َٸا قبًٗا ؾ٬ عٌ ي٘ ٫ٚ أثط.   ايكشاب١ شلصا اؿسٜح، ٚأ

ٖٓا َطٸ ٗ ايٓكط١ ايجا2١ْٝ ٞ ايهجرل٠ ٚإًشٸ١ يطٚا١ٜ ٖصا ط ايسٚاعَٔ تٛٗؾ ،ـ 

ٚإقا١َ ايؿٗاز٠  ،|ٌ ايكشاب١ ايصٜٔ زلعٛٙ َباؾط٠ َٔ ايٓيبٸاؿسٜح ْٚكً٘ َٔ قٹبٳ

َٚا ٜٓطٟٛ  ،ٚبٌ اـًٝؿ١ ÷; ْٛطّا يٛقٛع ا٫خت٬ف اؿازٸ بٌ ايػٝس٠ ايعٖطا٤باؿلٸ

 ا٫خت٬ف َٔ أبعاز خطرل٠.  وعًٝ٘ شي

ٖٓا شنطْاٙ أٜهّا ٗ ايٓكط١ ايجا3 ا٭سازٜح بًؿٜ  ؤَ عسّ ٚضٚز تً ،يج١ـ 

نُا ٚضز عٔ أبٞ  ـ |ٖٓا ٖٛ قطٜض ٗ ايػُاع إباؾط َٔ ايٓيبٸ ،( ٚمٛٙ)زلعتٴ

بايٛاغط١;  |ٔ ايٓيبٸعس ايػُاع ٢ ٜٴػتبعٳستٸ ،بهط بٗصا ايًؿٜ ٗ بعض ايٓكٍٛ ـ

ٕٸ ايٛاضز يؿٜ )قاٍ( ٚمٛٙ ٕٵ .ؾإ ٓكٌ ع٢ً اي نإ ٚاٖط غٝاق٘ زا٫٘ ٖٚصا ايًؿٜ ٚإ

 عػب َكته٢ ايكط١ٜٓ إتكسٸ١َ.  ;يهٓٸٓا ْكطؾ٘ عٔ ٚاٖطٙ ،|إباؾط عٔ ايٓيبٸ

ٖٓا ٖٛ قطٜض ٗ  ،( ٚم٢ٙٛ يٛ ُؾطض ٚضٚز ايتعبرل بًؿٜ )زلعتٴـ بٌ ستٸ4

ٍ ايػُاع إَٔ تأًٜٚٗا ٫ بٴسٻ ، ؾإْٸ٘ َباؾط٠ّ |ايس٫ي١ ع٢ً نٕٛ ايػُاع َٔ ايٓيبٸ

ب ايكطع اييت تٛد ١،ٚ ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ إتكسٸَبًشا وبايٛاغط١; ٚشي |عٔ ايٓيبٸ

ٞٸ  أبٞ بهط ؾك٘ ٚؾك٘.  بامكاض ايػُاع إباؾط بايكشاب

ٍٸ ع٢ً تهطټ5 ٕٸ اخت٬ف ايتعبرل ٗ ْكٌ اؿسٜح ٫ ٜس ِٸ إ ض زلاع أبٞ بهط ٖصا ـ ث

ٕٸ بعسَ٘ ـ ;٭نجط َٔ َطٸ٠ |اؿسٜح َٔ ايٓيبٸ ٖٓا ٜػتبعس دسٸّا ـ بٌ ٜٴطُأ ٫ٚ  ،ؾإْٸ٘ 

ب٘، ٖٚصا َا ٜطدٸض  |سٛٓا ٚاٖط٠ امكاض ايٓكٌ إباؾط عٔ ايٓيبٸُا إشا ٫غٝٸ

ٍٷيٝؼ ْك٬ّ سطؾٝٸ |ؾطن١ٝ نٕٛ إٓكٍٛ عٔ ايٓيبٸ ؾ٬ تعسٸز  .بإع٢ٓ ّا، بٌ ٖٛ َٓكٛ

٫ ٜكتػِ ٚضثيت »أٚ بكٝػ١ « خ٫ ْٛضِّ»غٛا٤ أنإ بكٝػ١  ،ٗ سسٜح ْؿٞ اٱضخ

ٕٸ بعض احمل .«زٜٓاضّا ٕٸ أبا بهط مل ٜػُع ٖصا ٚكبٌ غٝأتٞ أ كٌ ـ نايكططيب ـ ٜط٣ أ

ٕٕ و٫ بٗصٙ ا٭يؿاٚ ٫ٚ َا ٜؿابٗٗا، ٚإْٸُا اغتٓب٘ شي ،|ايبٝإ َٔ ايٓيبٸ آخط  َٔ بٝا

 . |قسض َٔ ايٓيبٸ

ٕٵؾتشكٻٌ  ٕٸ ٖصٙ ا٭سازٜح ٚإ  أْٸ٘ إ٫ٓ ،تعسٸز ضٚاتٗا إباؾطٕٚ عػب ايٛاٖط أ

َټٜتٸهض ـ  ٕٚ ٚاسس ٫ أنجطِٖ امكاضٴـ ٌ بعس ايتأ ٞٸ ،ٗ ضا  أبٛ بهط.  ٖٚٛ ايكشاب

ِٸ ايكٍٛ بهٕٛ سسٜح  ٕٸ  ،ٚاسسٺ ٖٛ خدلٴ« خ٫ ْٛضِّ»ٚعًٝ٘ ؾٝت بعض ست٢ أ
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ٍٸ ٗ عح سذٸ ٌٝٸقٛي٭ا ٚٗ عح دٛاظ ؽكٝل ايهتاب  ،١ٝ خدل ايٛاسساغتس

ٞٸ ،غدل ايٛاسس ٖٛ َٔ  ٚيٝؼ .(69)«خ٫ ْٛضِّ»ًٛا ي٘ عسٜح َٚجٻ ،ايٛاسس بطٚا١ٜ ايكشاب

 ايكشاب١، إٍؾه٬ّ عٔ زع٣ٛ نْٛ٘ َٔ إتٛاتط بايٓػب١  ،قػِ اـدل إػتؿٝض

 نايبادٞ.  ،نُا ظعُ٘ بعضٷ

عّا ٱثبات طٵٝت٘ ؾٳٚإشا ثبت نْٛ٘ خدل آساز إشٕ ّهٔ ايبشح ٗ َس٣ سذٸ

 ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ. 

 

ٝٴ1 ٜٳ ِٵعًَـ ٚي ٕٸ خدل ايٛاسس سذٸ زٵٔطأْٸ٘ مل  ٢ ْسٚض ستٸ ،١(ٗ ا٭زٓي١ ايًؿ١ٝٛ عٓٛإ )أ

َساض ايعٓٛإ إأخٛش ٗ يػإ ايسيٌٝ ايًؿٛٞ ٚدٛزّا ٚعسَّا، ؾٗٛ يٝؼ ْٛرل عٓٛإ 

ُٸِ ُټ :نٞ ٜٴكاٍ ،)ايكعٝس( إأخٛش ٗ زيٌٝ ايتٝ  ;ِ بَ٘ت٢ َا قسم ايكعٝس غاؽ ايتٝ

ٕٸ خدل ايٛاسس عٓٛا  . ٖصا َٔ د١ٗٺ .َٔ ا٭زٓي١ عٷٕ َٓتعٳؾإ

ٕٸ سذ١ٝ خدل ايٛاسس بايطغِ َٔ أْٸٗا َػتؿاز٠ َٔ ا٭زٓي١  َٚٔ د١ٗ أخط٣ إ

ػ٘ ايؿاضع، بٌ ٖٛ ؾّا أغٻإ٫ أْٸٗا يٝػت أَطّا تعبٸسّٜا قٹطٵ ،ايؿطع١ٝ ـ يؿ١ٝٛ ٚغرل يؿ١ٝٛ ـ

ٞٸ أَطٷ هاَ٘ ع٢ً ططٜك١ ؽ ٗ إٜكاٍ أسَٚؿ٢ ايؿاضع إكسٻ ،٘ ايؿطٜع١تٵأَهٳ ،عك٥٬

ٚايعك٤٬ إْٸُا ٜعتُسٕٚ ع٢ً خدل ايٛاسس بًشاٚ ناؾؿٝت٘ ْٛعّا  .ايعك٤٬ إعتُس٠ عٓسِٖ

ؾشٌ ٜهٕٛ مثٸ١ ْكل أٚ  .١ٝ َعٗا سٝجُا زاضتتسٚض اؿذٸؾ ،عٔ ايٛاقع ايصٟ أخدل عٓ٘

 خباض ايٛاسس. إ١ٝ ِ س٦ٓٝصٺ سذٸتؿهٝو ٗ ٖصٙ ايهاؾؿ١ٝ ٫ ٜٴعًَ

ٕٸ ٚيٝؼ َطازْا ايهاؾؿ١ٝ  ايؿدك١ٝ، بٌ َطازْا ايهاؾؿ١ٝ ايٓٛع١ٝ، أٟ إ

زٕٚ ٗ قبٍٛ اـدل ٚا٫عتُاز عًٝ٘ ؾُٝا يٛ نإ ْاقٌ اـدل ايعك٤٬ ْٛعّا ٜذلزٻ

ٟٸ غبب نإ،  ;َؿهٛنّا ٗ ْكً٘ ُا إشا نإ ايٓاقٌ ٜٓكٌ خدلّا يكاؿ٘، غٝٸ٫ٚ ٭

ا٤ اؾطح ٚايتعسٌٜ ٫ ٌ ٚعًُ. َٚٔ ٖٓا ْط٣ ايطدايٝٸؾّا ٗ خك١َٛٺطٳ١ إشا نإ َطٚخاقٸ

 ٜبٕٓٛ ع٢ً ضٚا١ٜ تعٓنٞ ضاّٜٚا ٜٓكًٗا ايطاٟٚ ْؿػ٘. 

ٕٸ سذٸضَا ٜٴكاٍ:  ١ٝ ؾٗاز٠ ايؿاٖس ٗ باب ايكها٤، ١ٝ خدل ايٛاسس ْٛرل سذٸإ

ٕٸ ايؿاٖس إشا نإ ٚادسّا يؿطا٥٘ ايؿٗاز٠ تهٕٛ ؾٗازت٘ َعتٳ عّا، ٫ٚ أثط طٵط٠ ؾٳبٳؾإ

 ١ َا ٜؿٗس ب٘. ّٝا ـ ٗ قشٸـ غٛا٤ أنإ ؾدكّٝا أٚ ْٛع ويًتؿهٝ



• 

 االجتهاد والتجديد 

ٕٸ ايؿطم بٌ ايبابٌ ؾاغع; إش : ٚاؾٛاب ٕٸ عٓٛإ )ايؿاٖس( قس ٚضز ٗ يػإ إإ

ٕٵ ،سْا ب٘ ايؿاضعا٭زٓي١ ايؿطع١ٝ، ٚقس تعبٻ عك١ٝ٥٬، ؾٝهٕٛ  دصٚضٷ ونإ يصي ٚإ

ٕٸ يًؿاضع ْٛ ;١ايبتٸ ٓو٫ٚ ق١ُٝ يًؿ .إ٫ ٗ إٛاضز إػتجٓا٠ ،َطًكّا َعتدلّا ّا ٗ طّا خاقٸؾإ

ٚي٘ ٬َنات٘ ٗ ؾكٌ اـكَٛات، غ٬ف باب خدل  ،ٚططم اٱثبات ،نٝؿ١ٝ ايكها٤

ٞٸ ايٛاسس ايصٟ ٖٛ أَطٷ ٗ َكابٌ ططٜك١  ،ت، ٚيٝؼ يًؿاضع ؾٝ٘ ْٛط خامٸشٵبٳ عك٥٬

ٗ  ىٚنٕٛ ا٬ٕ ،ايعك٤٬ ٗ تعًِٜٛٗ ٗ ؾ٪ِْٚٗ اؿٝات١ٝ إدتًؿ١ ع٢ً إخباض ايٛاسس

 ٓوٝت٘ َذطٸز ايؿٚيصا تٓٗسّ سذٸ .ت٘ عٔ ايٛاقع يٝؼ إ٫ٓض ناؾؿٝٸعٓسِٖ ٖٛ ق وشي

ٕٵ ،ايهاؾؿ١ٝ ايٓٛع١ٝ وٗ تً  مل ٜكطعٛا بهصب٘ ٚكايؿت٘ يًٛاقع.  ٚإ

ـٺإَٚٔ ٖٓا دٓض بعض ا٭قٛيٌٝ  ، ١ٝ خدل ايٛاسساٙ سذٸآخط ػ ٍ تبٓٸٞ َٛق

 ذاٌٖ: اتٸ ٗ ٚقس ُجٻٌ شيو

ٕٸ اؿذٸا٭ٍٚ:  ٢ ٚيٛ نإ ستٸ ،ض َساض ايٛثٛم بكسٚض اـدل١ٝ تسٚايصٟ ٜط٣ بأ

 ايطاٟٚ غرل ثك١. 

ٕٸ اؿذٸايصٟ ٫ ٜط٣ سذٸايجاْٞ:  ١ٝ تجبت ـكٛم ١ٝ خدل ايٛاسس َطًكّا، بٌ إ

 َُٗا نإ َٓؿأ ايكطع.  ،قسٚضٙاـدل إكطٛع 

ٕٸ َٔ  قسز ايبشح ٗ تطدٝض أٟٛٗ ٚيػٓا  ا٫ػاٖات ٖٓا، ٚإْٸُا ْطٜس بٝإ أ

ٖٓا ٖٛ َطتهع ٗ أشٖإ إتؿطِّذاٖاٖصٙ ا٫تٸ ٕٸ ا٬ٕى ٖٛ ت تٓطًل  ع١ َٔ أ

 ١. ايهاؾؿٝٸ

َٔ أخباض اٯساز ْٛعّا ؾػٛف  ١ خدٕلإشٕ ؾعٓسَا ٜهٕٛ مثٸ١ ؾٓو ٗ ناؾؿٝٸ

 ٝت٘; ٫بتٓا٥ٗا عًٝٗا. تتعععع ٖصٙ ايهاؾؿ١ٝ، ٚبايتايٞ تتعععع سذٸ

٢ أسس ايؿكٗا٤ يٛ ازٸع ،«خْٛضِّ ٫»ا مٔ ؾٝ٘، ٖٚٛ سسٜح إٍ َبايٓػب١ ٚ

َٸ١١ اـاقٸَٔ خ٬ٍ إبطاظ بعض ايكطا٥ٔ اؿايٝٸ; ايتؿهٝو ؾٝ٘ ٚزضاغ١  ،١ أٚ ايعا

ٝت٘ بايٓػب١ ؾػٛف تهٕٛ ايٓتٝذ١ ٖٞ عسّ سذٸ ا،ٟٚ ؾٝٗايٛطٚف إٛنٛع١ٝ اييت ضٴ

 إيٝ٘. 

ٕٸ عسّ اؿذٸ ِٸ إ ُٕث ٕٸ ط ٚاتٸبٹدٵ١ٝ ٫ ٜػاٚم بايهطٚض٠ نصب ا ٗاَ٘ بايٛنع، ؾإ

ٝٸإاؾّا زع٣ٛ شيو ـ َه َٴجبٹإ١ ايؿكٝ٘ ـ عاد١ ٍ نْٛ٘ خاضدّا عٔ َػ٪ٚي تات ع١ًُٝ ٍ 

ِّ ٕٸ ٖٓاى َا ٫ ٜٴعٳَٚػ سٸ ٫ٚ ٜٴشك٢ َٔ ا٭غباب ايها١َٓ ٚضا٤ ٚاٖط٠ غات ؾطع١ٝ، ؾإ
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ٌٸ ايٓاقٌ اؾتب٘ ٗ ايػُاع|عسّ ْكٌ اـدل نُا قسض َٔ ايٓيبٸ أٚ يعًٓ٘ ، ; إش يع

ٔ ٌٸ إٓكٍٛ نإ سهُّا َػتٓبطّا َأٚ يع ،ايؿِٗ أٚ يعًٓ٘ ْكٌ إهُٕٛ ٚأخطأ ٗ ،ْػٞ

ٞٸ ٌ ايٓاقٌ َٚػتؿازّا َٔ ْٛلقٹبٳ ٌٸ ساٍ ايٓاقٌ ٚٚطٚؾ٘ مل تهٔ اعتٝازٜٸ ،ؾطع  ،١أٚ يع

 نإ خا٥ؿّا ٚفدلّا.  نُا يٛ نإ ٗ ساي١ غهب ٚخك١َٛ أٚ

ٕٵٚإْٸُا أْبِّ ٍ إٗاتطات إ٫ ٜٓذطٸ ايباسح بٗصا ايؿإٔ  ٘ ع٢ً شيو َٔ أدٌ أ

ٞٸٚا٫تٸ  . ٗاَات ٚاـطٚز عٔ َٓطل ايبشح ايعًُ

ٕٸ ايكطا٥ٔ إؿٚه2 ِٸ إ ه١ اييت ّهٔ إثاضتٗا ػاٙ ايٓكٌ شلصا اؿسٜح َا ـ ث

 :ًٜٞ 

ٌٸ ؾ٤ٞ 1 َٔ ٬َس١ٛ َس٣ تأٓنس اـًٝؿ١ أبٞ بهط ْؿػ٘ َٔ ٫ بٴسٻ ـ قبٌ ن

ٍ زلاع إْ٘ ٚاط٦ُٓا ،١ اؿسٜح ايصٟ ظعِ ز٫يت٘ ع٢ً ْؿٞ تٛضٜح ايذلن١ ايٓب١ٜٛقشٸ

 ٚثبات٘ عًٝ٘.  ،|شيو َٔ ضغٍٛ اهلل

ٖٓا تٴشسِّ ٕٵ .ثٓا ب٘ ايطٚاٜات ٚايٓكٍٛ ايتاضى١ٜٝٚٴُهٓٓا ؾِٗ شيو  أَهٔ  ٖٚٞ ٚإ

ٗ نٕٛ أبٞ بهط نإ  َذُٛعٗا ّهٔ إٔ تٴجرل ايؿٓو ٗاإٓاقؿ١ ٗ بعهٗا، يهٓٸ

 ا: َٓٗٚ .|ٚاثكّا ُاّ ايٛثٛم بػُاع٘ سسٜح ْؿٞ اٱضخ َٔ ضغٍٛ اهلل

ٕٸ اـًٝؿ١ أبا بهط غًٖأـ ضٴ ِٸ ي٫ٛ إٔ ، ٚناز ا٭َط إٔ ٜ÷عٖطا٤نّا يًسٳِ َؾٟٚ أ ت

٘ يؿاط١ُ َرلاثٗا قا٬ّ٥ ي٘: َا ٖصا؟ ؾكاٍ ي٘: نتاب نتبتٴ ،ٌ عُط ٚاعذلض عًٝ٘تسخٻ

ِٸ أخص طٳو ايعٳتٵَٔ أبٝٗا، ؾكاٍ: َاشا تٴٓؿل ع٢ً إػًٌُ ٚقس ساضبٳ ب نُا تط٣؟! ث

  .(70)٘ايهتاب ؾؿٖك

ب ـ إٚٗاض اـًٝؿ١ أبٞ بهط ايٓسّ غاع١ ٚؾات٘ ع٢ً عسّ تػًِٝ ؾسى 

ٕٵٚقس بًؼ ب٘ ايتأثټ ،(71)÷يؿاط١ُ ٚقس ادتُعٛا سٛي٘: أقًْٝٛٞ  ،قاٍ يًٓاؽ ط سّٝٓا أ

 عيت. ٝٵبٳ

ٕٸ اـًٝؿ١ نإ ٜطٟٛ ْؿػ٘ »ٚٗ شيو ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض:  ْٚسضى َٔ ٖصا أ

ٚنعـ  ،÷ٓكل َازٸٟ ٗ سهُ٘ ع٢ً ؾاط١ُ ايؿعٛض بإٍٙ َطزټ ،عِٛٝ ع٢ً قًٕل

  .(72)«إسضى ايصٟ اغتٓس إيٝ٘

ٕٸز  ٕٵ( 73)أبا بهط أٚق٢ ـ ٫ٚ ْٓػ٢ أ  ، ٫ٚ ٜكضٸ|سؾٔ إٍ دٛاض ضغٍٛ اهللٜٴ أ

َٳ شيو إ٫ٓ ٗ إٛنٛع، ٚاغتأشٕ ابٓت٘  قاّْْٛٝا نّاضٳسٵإشا نإ قس عسٍ عٔ اعتباض ضٚاٜت٘ 
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ٗ ا٭ضض، ٚنإ  ط٠ ـ إشا نإ يًعٚد١ ْكٝبٷذٵَا ٚضثت٘ َٔ أضض اُؿ ٗ إٔ ٜسؾٔ ٗ

ٕٸ .ع شيو ـػٳْكٝب عا٥ؿ١ ٜٳ َؿذلن١ بٌ  قسق١ْ |تطن١ ايٓيبٸ ٚيٛ نإ ٜط٣ أ

َٸ ٖٳإػًٌُ عا ٕٸ بٵ١ يًعَ٘ ا٫غت٦صإ َِٓٗ. ٚ ايبايػٌ أداظٚا شيو ؾهٝـ با٭طؿاٍ  أ

ٖٖ   .(74)ناْٛا ٗ شيو اؿٌ؟! ٔٵٚايكاقطٜٔ 

ٕٸ ـ ٚمٔ ْعًِ أٜهّا ز ٔٻ اـًٝؿ١ مل ٜٓتعع َٔ ْػا٤ ايٓيبٸ أ ٔٸ بٝٛتٗ اييت  َٚػانٓٗ

ٔٻ ٔٻ ن ؾُا عػاٙ إٔ ٜهٕٛ غبب ايتؿطٜل ايصٟ  .|ضغٍٛ اهلل ٠ؾٝٗا ٗ سٝا ٜػه

َٸ ،أْتر اْتعاع ؾسى َٔ ايعٖطا٤ ٚإبكا٤ بٝٛت  ،١ٚؽكٝل ساق٬تٗا يًُكاحل ايعا

ٔٸ |ْػا٤ ايٓيبٸ ٢ تػتأشٕ عا٥ؿ١ ستٸ، يو ٗ َاي٘ف إاؾٝٗا نُا ٜتكطٻ ٔٳِؾٜتكطٻ شل

 ٕٸإأٚ  |ببهع١ ايٓيبٸ ّاأنإ اؿهِ بعسّ ايتٛضٜح كتكٸ !ٗ ايسؾٔ ٗ سذطتٗا؟

ٔٸ م١ًّ بٝٛت ايعٚدات ناْت  ِٵُكٚمل ت ،؟ ؾًٓا إٔ ْػتؿِٗ عُا أثبت شيو عٓس اـًٝؿ١شل

ٝٸ ٔٸتٵعٳ٫ٚ ازٻ ،١ٓ عًٝ٘ب ٔٸ .٘ ٚاسس٠ َٓٗ  |ٍٛ اهلليًبٝٛت ٗ ظَإ ضغ ٚيٝػت سٝاظتٗ

ٔٻ ؾاٖسّا ٗا يٝػت سٝاظ٠ اغتك٬ي١ٝ، بٌ َٔ ؾ٪ٕٚ سٝاظ٠ ٭ْٸ شلا; ع٢ً ًَهٝتٗ

ٌٸ ،|ايٓيبٸ ٕٸ .ظٚد١ بايٓػب١ إٍ ظٚدٗا نه ٔٸ نُا أ ٗ اٯ١ٜ  ْػب١ ايبٝٛت إيٝٗ

ٔٻ﴿ايهط١ّ:  ٝٴٛتٹُه ٕٳ ؾٹٞ بٴ ٍٸ (33 ا٭سعاب:) ﴾ٚٳَقطٵ ٕٸ ع٢ً شيو; ٫ ٜس اٱناؾ١ ٜهؿٞ  ٭

ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ بعس تًو اٯ١ٜ  |ػبت إٍ ايٓيبٸ٬َبػ١، ٚقس ْٴتٗا أز٢ْ ٗ قشٸ

ِّ ٔإ٫ٖ ﴿إش قاٍ اهلل تباضى ٚتعاٍ:  قًٌٝ; َكسإض ٝٴٛتٳ ايٓٻبٹ ٓٴٛا ٫َ تٳسٵخٴًُٛا بٴ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ِٵ ٕٳ َيُه ٕٵ ٜٴ٪ٵشٳ ٍٸيعّ ا٭خص َا  ١ّؾإشا نإ ايذلتٝب ايكطآْٞ سذٸ .(53 ا٭سعاب:) ﴾َأ  تس

إغٓاز ايبٝت إيٝ٘ ٗ قٛي٘:  |١ عٔ ضغٍٛ اهللعًٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ. ٚٚضز ٗ قشاح ايػٓٸ

ٕٸ»   .(75)«١َٔ ضٜاض اؾٓٸ َا بٌ بٝيت َٚٓدلٟ ضٚن١ْ إ

ٚٸـ 2 ٕٸ اـًٝؿ١ ا٭ ٕٚإ ٕٕ ،ف ٗ ايسع٣ٛطٳَٚط ٕعٖٚٛ َسٻ ،ٍ ٖٛ ضا ٚيٝؼ ي٘  .ٚاسس ٗ آ

ٜٚسعٛ إٍ ايتٛٓقـ ٗ  ،صٟ ٜجرل ايؿٓوزيٌٝ ٗ تًو ايسع٣ٛ غ٣ٛ ٖصا اؿسٜح، ا٭َط اي

طٚاٜت٘ ٖصٙ ايطٚا١ٜ بعس ٚقٛع ْٛطّا ي ;غرل اعتٝاز١ٜ ٜٚت ٗ ٚطٚفٺقبٛشلا; ٭ْٸٗا ضٴ

  ٫ قبًٗا. ،ـك١َٛا

 ،بٞ بهط٭ٓ٘ ؾهٝـ ٜبِّ |يٛ نإ َجٌ ٖصا إهُٕٛ قازضّا عٔ ايٓيبٸـ 3

ٓ٘ ٚمل ٜبِّ ،|ؼ ٚاضثّا يًٓيبٸ٫بت٥٬٘، ؾإْٸ٘ يٝ ; يعسّ نْٛ٘ ق٬َ٘ع عسّ سادت٘ إيٝ٘

ٛٳ ٘ أٌٖ بٝت٘ ٚعذلت٘ ٚبٓت٘ إٔ ٜٓبِّبٌ هب عًٝ٘ ـ  ـ |ًٓيبٸنإ ٜٓبػٞ يثت٘؟! بٌ ضٳي
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ٚايتككرل ٗ أَط تبًٝؼ  ،ب ايػهٛت اٱغطا٤ بإعك١ٝيػبٻ ٚأظٚاد٘ ع٢ً شيو، ٚإ٫ٓ

ٕٸ ا٭َط ىكټ ٌٸ ابت٥٬ِٗايطغاي١; باعتباض أ ٕٸ د ;ِٗ بايصات، ٖٚٛ ق ًِٗٗ بٗصا ٚ٭

َٸ ٌٖ ّهٓٓا إٔ »ٚٗ شيو ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض:  .١اؿهِ غٝبعح ع٢ً اخت٬ف ا٭

ٕٸ ضغٍٛ اهلل  ،ايب٬ٜا ٚايؿسا٥س ،ٚأقطبِٗ َٓ٘ ،ايٓاؽ إيٝ٘ هطٸ ع٢ً أسبِّ |ْكبٌ أ

ٚمل ٜهٔ يٝهًٓؿ٘  .(76)ٜٚٓكبض ٫ْكبانٗا ،ٜٚػطٸ يػطٚضٖا ،ٖٚٞ اييت ٜػهب يػهبٗا

 .تطًب َا يٝؼ شلا علٸ ي٬ٓ٦ ;ط َٔ إع٬َٗا عكٝك١ ا٭َطزؾع ٖصٙ احملٔ عٓٗا أنج

ٕٸ ضغٍٛ اهلل ِٸ تتٸ يصٻ |ٚنأ ١ ؾتهٕٛ أزا٠ اخت٬ف ػع ٖصٙ ايطظٜٸي٘ إٔ تٴطظ٣ ابٓت٘، ث

َٸ١، ٖٚٛ ايصٟ أضغٌ ض١ّٓ َٴ ٚقدب بٌ إػًٌُ عا طٸّا ع٢ً نتُإ كٹيًعإٌ، ؾبكٞ 

  .(77)«ٍ أبٞ بهط؟!إَع اٱغطاض ب٘  ،اـدل عٓٗا

َٔ ٖصٙ ٚ .١ تٛاد٘ ٖصا اؿهِ إػتػطٳب ٗ ْؿػ٘دٳٔطـ مثٸ١ تػا٫٩ت سٳ4

ٕٵ زٕٚ  ،بػٵؾشٳ |نإ اؿهِ بعسّ ايتٛضٜح خاقٸّا بايٓيبٸ ايتػا٫٩ت َا ًٜٞ: إ

ِٳ مل ٜٴبًٚ ،^غا٥ط ا٭ْبٝا٤ ٕٵؾًٹ ِٳ أٌُٖ ايطټ ػ٘ يٛضثت٘؟! ٚإ َٸّا ؾًٹ ٕ ٌٛ ايػابكغٴنإ عا

ٕٸ أٚثتِٗ ب٘؟! ٚتعطٜـ ٚض ،تبًٝػ٘ يًٓاؽ ايصٟ شٖب  ^اؿهِ بعسّ تٛضٜح ا٭ْبٝا٤ أ

ٖٓا اختعْ٘ ايٛسٞ ـامت إطغًٌ ٚاقتهت إكًش١ تأخرل بٝاْ٘  ،|إيٝ٘ اـًٝؿ١ 

ٕٸ إكًش١ أ؟! أٚ |قبً٘ ^َٔ أْبٝا٤ اهلل ؾًِ ٜٓطًع عًٝ٘ أسسٷ ،عٔ ٚقت اؿاد١

ْٸِٗ أ؟! أٚ ^١ ا٭ْبٝا٤زٕٚ غا٥ط ٚضث ÷ٙ ع٢ً ابٓت٘ ايكسٸٜك١اٱشل١ٝ اقتهت إدطا٤ٳ

ْٚٓؿصٚا اؿهِ بعسّ ايتٛضٜح، َٚع شيو مل ٜٴ٪ثٳط ٗ  ،ناْٛا قس اْتٗذٛا ٖصا ايططٜل

  .(78)أخط٣ ٚضا٤ شيو؟! ّاٚأغباب ٕٸ ٖٓاى ع٬ًّأأٚ  !ايتٛاضٜذ ْٝعّا؟

ٕٸ ْٝع أظٚاز ايٓيبٸـ 5 ناؾ١ باٱـ  |قس زٓيت نآؾ١ ايس٥٫ٌ ايتاضى١ٝ ع٢ً أ

ٔٻأبا بهط  ٔٳطايبٵقس ـ  ÷إٍ ؾاط١ُ ّٸ ،َٔ اٱضخ عكٗ ، (79)إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ باغتجٓا٤ أ

 نُا غٝأتٞ.  ،ٗا باٱضخ ظَٔ خ٬ؾ١ عجُإٌ َطايبتٴبٌ ْٴكٹ

ُٻـ يكس أؾاز ايع6٬ٓ ٕٸ أبا بهط ؾعٌ غ٬ف َا ٜته  ٫»٘ سسٜح ١َٓ اؿًٓٞ بأ

ٕٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ; ْاقض ؾعً٘ أٜهّا ؾكس .«َا تطنٓا قسق١ْ ،خْٛضِّ  ×أَرل إ٪ٌَٓ ٭

٭َرل  ٚسهِ بٗا َرلاثّا ،ٚغٝؿ٘ ٚعُاَت٘ |اؽ اختًؿا ٗ بػ١ً ضغٍٛ اهللٚايعبٸ

ٞٸٕا سًٓ ٚيٛ ناْت قسق١ّ ،×إ٪ٌَٓ ، ٚنإ هب ع٢ً أبٞ بهط ×ت ع٢ً عً

  .(80)اْتعاعٗا َٓ٘
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عٔ  ،اؽ ـعٔ عُرل ـ ٍَٛ ايعبٸ ،عٔ إزلاعٌٝ بٔ ضدا٤ ،ٚض٣ٚ أٓس ٗ َػٓسٙ

ٝٸ ،ٚاغتٴدًـ أبٛ بهط ،|ٕٓا ُقبض ضغٍٛ اهلل اؽ قاٍ:ابٔ عبٸ ّا ٗ خاقِ ايعباؽ عً

ؾًِ  |تطن٘ ضغٍٛ اهلل ، ؾكاٍ أبٛ بهط: ؾ٤ٞٷ|أؾٝا٤ تطنٗا ضغٍٛ اهلل

  .(81)اؿسٜح، ؾ٬ أسطٸن٘...ن٘وطِّ

، عٔ ٖؿاّ بٔ عٔ ايهشٸاى ،عٔ أبٞ بهط اؾٖٛطٟ ،ٚض٣ٚ ابٔ أبٞ اؿسٜس

َٸا بعس ؾكس زؾعتٴعٔ أبٞ  ،عٔ عٛا١ْ بٔ اؿهِ ،سقُ آي١ ضغٍٛ  بهط أْٸ٘ قاٍ: أ

ٞٸإ |اهلل   .(82)اؿسٜح...ٍ عً

ُٸ١ ٖصا اؿسٜح ْؿػ٘ َػأي١ ْؿٞ اٱضخأقٍٛ:  سٝح  ،ٚايػطٜب أْٸ٘ قس ٚضز ٗ تت

َٸا َا غ٣ٛ شيو ؾإْٸٞ زلعتٴعطـ أبٛ بهط ع٢ً َا تكسٻ  |ضغٍٛ اهلل ّ ايكٍٛ: ٚأ

ٛٻٌٵٚمل ُٜك ،(83)..«خ.ْٛضَِّعاؾط ا٭ْبٝا٤ ٫  إْٸا»ٜكٍٛ:  ٞٸ يتٴ: إْٸين خ ا٭َط  عًّٝا باعتباضٟ ٚي

َٸ١.  ٖا خاضد١ّ، بٌ عسٻ|بعس ايٓيبٸ  عٔ ا٭َٛاٍ ايعا

ُٸ١: ٝـ يكس ٚضز ٗ بعض ايٓكٍٛ يًشسٜح أْٸ٘ ٚضز ؾ7 َعاؾط ا٭ْبٝا٤ ٫  إْٸا»٘ تت

١ُ ِهإ ٚاؿٹخ اٱ٫ّٚ أضنّا ٫ٚ عكاضّا ٫ٚ زاضّا، ٚيهٓٸا ْٛضِّ ،شٖبّا ٫ٚ ؾهٸ١خ ْٛضِّ

ٖٚصا غرل  .٘ بٓؿػْ٘ؿػٳاؿسٜح ٜٓؿٞ ٚدٛز ٖصٙ ايؿكط٠ ع٢ً ؾبٓا٤ٶ  .(84)«ٚايعًِ ٚايػٓٸ١

ٕٸ أٌٖ بٝت ايٓيبٸإَعكٍٛ; إش  قس  |ٕٸ َؿاز اؿسٜح نُا ؾُٗ٘ اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ ٜجبت أ

ٖٚٛ ضغٍٛ  ،ثِٗداًٌٖ َا قسض عٔ َٛضِّ ُٕت٘، ؾهٝـ ٜهِْٛٛهٚضثٛا َٓ٘ عًُ٘ ٚسٹ

 ؟! |اهلل

ٌټؾ ٌٕ ^َا ٜكٛي٘ أٌٖ ايبٝت ه ي٘ أٚ بٝإ ي٘ هب  ؿسٜح أٚ ضزٛ َٔ ْك

ٍٸ ٖصا اؿسٜح ع٢ً سكط ايعٹاتٸ ٟٸًِباعِٗ، بٌ ٜس ؾ٬ َع٢ٓ  بِٗ ؾك٘ ٚؾك٘، ٚإ٫ٓ ِ ايٓبٛ

 . س٦ٓٝصٺ |يٛضاث١ ايٓيبٸ

ٞٸناٱ ،َٔ ايكشاب١ ايهباض ٖصا اؿسٜح عسزٷ قس ضزٻـ 8 اؽ ٚايعبٸ ×َاّ عً

 ٗ نتاب اؾٗاز ،٘شيو ٗ قشٝشإٍ ٚقس أؾاض َػًِ  .÷يعٖطا٤س٠ ؾاط١ُ اٚايػٝٸ

ٚؾٝٗا قٍٛ عُط: ؾكاٍ أبٛ بهط: قاٍ  ،بٔ أٚؽ وٚضز ٗ سسٜح َاي سٝح ،ٚايػرل

ؾطأٜتُاٙ ناشبّا آمثّا غازضّا خا٥ّٓا... ٚأْا  ،«َا تطنٓا قسق١ْ ،خْٛضِّ ٫: »|ضغٍٛ اهلل

ٞٸ ضغٍٛ اهلل ٞٸ أبٞ بهط |ٚي ٚأٜهّا  .(85)ّا آمثّا غازضّا خا٥ّٓا...ؾطأٜتُاْٞ ناشب ،ٚٚي

ؾاط١ُ ع٢ً  تٵسٳٍ ؾاط١ُ ؾ٦ّٝا، ؾٛدٳإٚضز ٗ سسٜح عا٥ؿ١: ؾأب٢ أبٛ بهط إٔ ٜسؾع 
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  .(86)ٝت٢ تٛٚؾ٘ ستٸُٵ٘ ؾًِ تهًٚتٵطٳ، ؾٗذٳوأبٞ بهط ٗ شي

٫ َع٢ٓ ٭ٕ ٜطزٸ  ع٘ ؾك٘، ٚإ٫ٓازلا ٛٵَْؿ٫ أْٸِٗ  ،ا قسٚض اؿسٜحٛٵَْؿٖ٪٤٫ ٚ

عًٞ  إ٪ٌَٓ أَرلاٱَاّ ُا غٝٸ٫ ٚ ،ُا إشا نإ عإّاغٝٸ، ٫ٚ ّا مل ٜػُع٘سسٜج ؾدلٷ

ايصٟ نإ أعًِ ايكشاب١ بايهتاب ٚايػٓٸ١، ايصٟ ٜهٕٛ ْؿٝ٘  ×بٔ أبٞ طايب

ٟٸ قٝػ١ ناْت ناؾؿّا عٔ ْؿٝ٘ يكسٚضٙ ايطزٸ  ^بٌ ٚضز عٔ أٌٖ ايبٝت .يًشسٜح بأ

 ٚبٝإ كايؿت٘ ؿهِ اهلل ٚنتاب٘.  ،ايؿسٜس

ِٸ ٔٵ ث َٳ ُٳ نٝـ ٜػٛؽ ؾطعّا يًُ٪َٔ تهصٜب  ب٘ َٔ قبٌ  عٵْكٌ ي٘ سسٜجّا مل ٜػ

 ٚؽٜٛٓ٘ ٚتأثُٝ٘; بػبب عسّ زلاع٘ يًشسٜح قبٌ ٖصا ايٓكٌ؟!
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 إثبات الشّور الكىزّية

 إشكالّيات يف وٍّر االصتداله
 

 

ٝٸات اييت اشلسف َٔ ٖصٙ إكاي١  هطٟ أٚ ٖٛ قاٚي١ إثاض٠ ايتؿهرل سٍٛ اٯي

ٝٸ١ ا٫غتٓباٙ ٗ َجٌ ايٛٛاٖط ايهْٛٝٸ١ ٚاييت شلا اضتباٙ أٚ  ،ٜٓبػٞ اغتدساَٗا ٗ عًُ

ِٕ ٞٸ، نايبشح ٗ َػأي١ إٛاقٝت ايؿطعٝٸ١، ٚاييت َٔ  ٚقعت َٛنٛعّا ُؿه ؾطع

ُٸٗا ٚأنجطٖا إثاض٠ يًذسٍ ٗ ايػٓٛات ا٭خرل٠ َػأي١ بس اٜات ايؿٗٛض ايكُطٜٸ١... أٖ

ٟٕ ْٗا٥ ٚيٝؼ اشلسفٴ ايٛقٍٛ إٍ ْتٝذ١ٺ  ٘. ٘ ٚأًٖٞٸ ٗ إػأي١; ؾًصيو فاُيأٚ تٛي يطأ

 

اؾاْب ٚؾاع ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ايؿكٌ بٌ اؾاْب ايتهٜٛين ؿطن١ ايكُط 

 .ايط١ٜ٩ ٗ ثبٛت ايؿٗط ؾطعّا ٚشيو ْتٝذ١ّ ٫ؾذلاٙ ;ايؿطعٞ إطتب٘ ببساٜات ايؿٗٛض

ِٸ ٚاقعّا إ٫ٓ ٕٸ ؾطض ض١ٜ٩ اشل٬ٍ ٫ تت ٞٸ َكسإض َٔ ايػاعات ع٢ً  ٚأقبض بسٜٗٝٸّا أ بعس َه

 ط عٓ٘ باـطٚز َٔ احملام.خطٚد٘ َٔ ؼت ؾعاع ايؿُؼ، إعبٻ

ٕٸ ١ ٖصٙ، أٚ نجرل َٔ ْكاطٗا، إشا قض إكائَ إُهٔ إٔ ٜٓتؿٞ َدلِّٚ ًٓا بأ

ٝٸ١ إطتبط١ عطن١ ايكُط قٝاغّا  َٛنٛع اؿهِ ايؿطعٞ يٝؼ ٖٛ ايٛاٖط٠ ايهْٛ

ع ايتهًٝـ ـ ٗ عامل تٓذټَطتب٘ بإهًٖ بايؿُؼ ٚا٭ضض، ٚإْٸُا إػأي١ شلا َٛنٛعٷ

بايكّٛ أٚ بايبًٛؽ أٚ بٛدٛب ٚؾا٤ ايسٜٕٛ أٚ باؿرٸ َٚا إٍ شيو; سٝح ٜهٕٛ إؿذلض 

ٌٴ بٌ ايٛاٖط٠ خصت ٗ َٛنٛع اييًتٓذٸع ٖٛ خكٛقٝٸات ُأ ٛدٛب، ْتٝذتٗا ايؿك
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ايؿٗط »نُا دا٤ تعبرل ايؿٗٝس ايكسض بـ  ،ايه١ْٝٛ ٚايٛاٖط٠ ايؿطع١ٝ يًؿٗط

، ٚشيو َٔ خ٬ٍ اعتباض ا٭زٓي١ ايسآي١ ع٢ً ؾططٝٸ١ ايط١ٜ٩ (1)«ايؿٗط ايؿطعٞ»ٚ «ايؿًهٞ

ض أٚ َٔ خ٬ٍ تكٝٝس بع ;يًتهًٝـ، زٕٚ ايتأضٜذ يٮٜٸاّ ٚايؿٗٛض ٚأسساثٗا َج٬ّ

; أٚ َٔ (2)ايٓكٛم َا نإ َٔ ٚغا٥ٌ اٱْػإ ايعازٟ، نُا ٜطاٙ ايػٝس اـ٥ٛٞ

ك١ ع٢ً ٚاٖط٠ ايؿٗط ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ خ٬ٍ قٝاؽ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إعًٖ

ٛٻ ٞٵإعًٓك١ ع٢ً ٚاٖطتٳ ٛٸض  ضٙ بعضايؿطٚم ٚايػطٚب، نُا تك ٕٸ ايتط ايباسجٌ، سٝح إ

ٕٸ ٚاٖط٠ ؾطٚم  ايؿُؼ، أٟ بطٚظ سآؾ١ ايؿُؼ ايعًٝا َٔ خًـ ا٭ؾل، ايعًُٞ أؾازْا بأ

، ٖٚٞ إسٸ٠ اييت وتادٗا ايه٤ٛ يٝكٌ َٔ ط عٔ ٚاقع ايؿطٚم سٛايٞ مثاْٞ زقا٥لٜتأخٻ

 . (3)طم ايؿُؼ إٍ ا٭ضضق

ٕٸ ا٭سهاّ ٚطبٝع١ َٛنٛعاتٗا  ٚٗ إبسأ يٝؼ ٖٓاى َا ّٓع َٔ شيو; ٭

هٔ إٔ ٜعًٓل اؿهِ ع٢ً َٛنٛع تهٜٛين، ؾاضع، ٚعًٝ٘ ؾُٝباختٝاض ايؿاضع َا ٖٛ 

 ٗ. بٌ ايتهٜٛين ٚايعٴطٵ بك٘ ع٢ً َٛنٕٛع َطٖنهٔ إٔ ٜعًّٚٚ

ٕٸ ٖصٙ ايٓكط١ يهٓٸٓا ْكٍٛ ـ ٗ إٓٗر ـ إٔ تٛنع نإسس٣ ايؿطنٝٸات ٫ بٴسٻ : إ

ِٸ إ٫ٓ ُٴٗا ٫ ٜت  بعس ايؿطاؽ عٔ إٓٗر ا٭ٚؾل ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ْعتُسٙ ٗ عح ابتسا٤ٶ، ٚسػ

ٕٸ ا٭َط غٝػسٚ عٓس٥صٺ أؾب٘  ٖٓا غٝأتٞ ٗ ايٓكاٙ اٯت١ٝ; ٭ َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا، 

ٞٸ عٓ٘.   بإكازض٠ أٚ ايكٝاؽ إٓٗ

َٳ ٕٸ  ٚتبٓٸاٖا ؾكٗٝٸّا، قس قازض  ،اْت٢ٗ إٍ تًو ايٓتٝذ١ ٔٵ٫ ْككس بإٜطازْا ٖصا أ

بٌ َا ْككس  ،ٗا ٚا٫غتٓتاز َٓٗا زٕٚ َٕٓٗر٢ إطًٛب، أٚ أْٸ٘ اْطًل ٗ عجبٗا عً

َا تكتهٝ٘ إٛنٛعٝٸ١ ايعًُٝٸ١، َٔ ايٛقٛف َعطؾٝٸّا ْٚؿػٝٸّا ع٢ً َػاؾ١  ٖٛايطَٞ إيٝ٘ 

 . ٚاسس٠ٺ َٔ ْٝع ا٭ؾهاض. ٖصا َٔ د١ٗٺ

ٕٸ إٜطاز ٖصٙ إكاي١ ٭ؾهإض سٍٛ إٓٗر، ٚايصٟ ٜػتبطٔ ـ  َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإ

ٕٸ تًو ٓٗر إتٻبطبٝع١ اؿاٍ ـ ؽط١٦ أٚ إثاض٠ ع٬َات اغتؿٗاّ أَاّ إ بع عَُّٛا، ٜعين أ

ٟٸ ؾكٝ٘ قس تهٕٛ ْاؾ١٦ َٔ عسّ ٬َس١ٛ بعض  ايٓتٝذ١ اييت ّهٔ إٔ ٜتبٓٸاٖا أ

ٖٓا ٜ٪ٚن س َا ْطَٞ إيٝ٘ َٔ نطٚض٠ ايتعاٌَ َعٗا ايٓكاٙ اٯت١ٝ ـ ع٢ً ؾطض ُاَٝتٗا ـ، 

 عٛض. ًكٞ ب٬ٛشلا ع٢ً تٛدٝ٘ ايبشح، ٚيٛ ٗ اي٬ؾنؿطنٝٸ١ َططٚس١، ٫ نٓتٝذ١ ت

ٟٸ عحٺ َٔ عٛخ ٚضَ ا ػسض اٱؾاض٠ ٖٓا إٍ ايططٜك١ إتساٚي١ ٗ ايتكسِٜ ٭



•

 االجتهاد والتجديد

ػك٘ ايباسح اييت قس ت ايؿك٘، سٝح هطٟ سؿس إٛاؾكٌ ٚإدايؿٌ، بايططٜك١

ُټ ؼ ايؿطنٝٸات إُه١ٓ ْؿػٝٸّا قبٌ ايسخٍٛ إٍ َٝسإ ايبشح، ٚا٫ْؿػاٍ بأزٚات٘، ٚتً

 يٛاضز٠ ٗ إكاّ. تبعّا ٱَهاْات ا٭زٓي١ ا

ع ـ َج٬ّ ـ ضٚسٝٸ١ ايباسح عٓسَا ٜكطأ عباض٠ قاسب هٔ إٔ ْتٖٛقنٝـ ّ

ُٳب٬ خ٬فٺ أدسٙ بٌ إ»)دٛاٖط ايه٬ّ(:  ٘ عًٝ٘، بٌ ٝٵػًٌُ، بٌ اٱْاع بكػ

ٞٸ َٔ ايؿطٜكٌ َت ١ُ َِٓٗ ٚبٌ كٵاتط نايٓكٛم، َٔ غرل ؾطٕم بٌ أٌٖ ايعٹٛاحمله

 ع ضٚسٝٸت٘ ٗ اٱقساّ ع٢ً ايبشحٚٗ إكابٌ نٝـ ْتٖٛق !؟«ضٟبٌ يعًٓ٘ نطٚ»، «غرلِٖ

ُٸا ٖٛ  ؟،«ا٭قٛاٍ احملت١ًُ ٗ إػأي١ ٖٞ اٯت١ٝ»عٓس قطا٤ت٘ َج٬ّ:  بػضِّ ايٓٛط ع

ٝٸ١ أٚ  ٚإشا .إؿٗٛض أٚ اٱْاع أٚ غرلٙ نإ ايباسح َٔ ايكا٥ًٌ عذٸ١ٝ ايؿٗط٠ ايؿتٛا٥

 شيو َٔ نُٔ ا٭زٓي١ اييت تٴػام ٔٵإٍ شيو ؾًُٝهاٱْاع احملكٸٌ أٚ إٓكٍٛ أٚ َا 

ايبشح ٗ ا٭زٓي١ عٓس٥صٺ ع٢ً اختٝاضٙ; إش ٫ أسس قا٬ّ٥ بصيو، أٚ بٛاسسٺ َٓٗا، ٜذلى 

ٗٵ ايًؿٛٝٸ١ ٜٚكطف  ػط٣ اٱْاع أٚ ايؿٗط٠ أٚ َا إٍ شيو. سٙ ؾك٘ ٗ ؼكٝل قدٴ

ٕٸ ايططٜك١ ايجا١ْٝ ٗ ايعطض، ٚاييت تت ٖٓا ٫ ؾٓو ؾٝ٘ أ ِٸ ع٢ً قاعس٠ إؾاع١ ٚ

١ ٗ ايبشح ايعًُٞ، ٖٞ ايطٚح ايعًُٝٸ١ ٚاستهإ ايؿذاع١ ايعًُٝٸ١ ٚاؿطٸ١ٜ ايؿهطٜٸ

بذلانِ ايعًّٛ، ٚاغتدطاز َهْٓٛات ايعًُا٤ ٚايباسجٌ، زٕٚ ساي١ ايتٌٖٛ  اييت تػُض

ٕٟ ٟٸ ضأ ٟٸ اتٸذاٙٺايػابل َٔ أ ٞٸ غا٥س.  ، أٚ إنعاف ضٚسٝٸ١ ايبشح أَاّ أ  ؾكٗ

 

ٕٸ َػأي١ قٛؽ ايؿطنٝٸات احمل ت١ًُ قبٌ ايسخٍٛ إٍ عامل ايبشح ايعًُٞ تٓؿأ إ

ٛٸع١ اييت اختدلٖا  ٝٸات ٚإعاضف إتٓ َٔ إعُاٍ اـٝاٍ ايعًُٞ ٗ إطتهعات ٚايكبً

ٚٸي١ٝ، أٚ خ٬ٍ استهان٘ بعامل ا٭ؾهاض، أٚ بإػتذسٸات  ايباسح خ٬ٍ زضاغت٘ ا٭

دلظٙ ايعًّٛ ا٭خط٣ ٗ ات َٚا إٍ شيو، ستٸ٢ ٗ َا قس ت٫نتؿاؾايعًُٝٸ١ ٗ عامل ا

 َٝازٜٓٗا غرل ايؿكٗٝٸ١. 

ٖٓا ٫ ؾٓو ؾٝ٘ ٞٸ ؾ٬ يٝشًٓل اـٝاٍ  أْٸٓا عٓسَا ْططح ْعِ،  ؾهط٠ اـٝاٍ ايعًُ

ؾٗس ٚايٛقت ٗ غرل قًٓ٘، ٚؼٍٛ ا نات ايتذطٜسٜٸ١ اييت قس تكطفٗ عامل ا٫ؾذلا

ٗ عامل ايبشح ٚا٫غتٓتاز، بٌ شيو اـٝاٍ ايٓاؾ٧ َٔ  ثابت١زٕٚ ايطنٕٛ إٍ أضٕض 
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ُٸٗا ز٫٫تٗا ايصات١ٝ  : إَهاْٝٸات ا٭زٓي١ َٔ سٝحخ٬ٍ ١ًْ َٔ إعطٝات )أٖ

ٝٸاع ْٚإٛنٛعٝٸ١( اييت ؼٚؿ  ٖه١ّٓ ت ٚا٫ستُا٫ت، ؾرلاٖا ايباسح١ً َٔ اٱؾهاي

ٔٸٗ عامل ايجبٛت، ٚتػتشلٸ ايبشح، ٗ َكابٌ َا ٜكطع  بعسّ إَهاْٗا ثبٛتّا،  أٚ ٜط٦ُ

 ٗ إطاض إٓٗر.  و إٍ ايكٛاعس ايٓٛطٜٸ١ اييت تسخٌع٢ً إٔ ٜطتهع شي

إْٸ٘ ٚيتٛنٝض ٖصٙ ايٓكط١ ا٭خرل٠ ْهطبٴ َجا٫ّ ٗ َا ىلٸ اٱْاع ٚايؿٗط٠; ؾ

ٟٸ ؾطنٝٸ١ ٖه١ٓٺ جملطٻ ٫ ٜكضټ يباسحٺ أٚ ؾكٝ٘ ز نْٛٗا كايؿ١ يًُؿٗٛض إٔ ٜػتبعس أ

بٌ قس ٫ ولټ ي٘ ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايعًُٝٸ١ ـ إٔ ٜذلى ا٫ْؿػاٍ با٭زٓي١ ا٭خط٣ ، ْاعأٚ يٲ

ٌٕ ٕٸ تبٓٸٞ تًو  ستٸ٢ إشا نإ َٔ ايكا٥ًٌ عذٸ١ٝ اٱْاع ٚايؿٗط٠ نسيٝ ٌٸ; ٭ َػتك

ٝٸات ا٫غتٓباٙ تبك٢ قا١ُّ٥،  ،ط ايطأٟ ػاٙ قٛاعس إٓٗراؿذٸ١ٝ ٫ ٜٓؿٞ ؾطنٝٸ١ تػٝټ ٚآي

عسّ  طنٝٸات ايبشح ٗ إػأي١ ع٢ً ؾطضٜٴُهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ بٌ ايؿ َع٢ٓ أْٸ٘

سذٸ١ٝ اٱْاع أٚ ايؿٗط٠، عٝح قس ٜكسٸّ إيٝ٘ ايبشح َعطٝات دسٜس٠ قس تسؾع٘ ٫سكّا 

ٝٸ١، ٫ٚ غٝٻ ُا بعس إٍ إعاز٠ ايٓٛط ٗ تبٓٸٝ٘ يؿهط٠ سذٸ١ٝ اٱْاع أٚ ايؿٗط٠ ايؿتٛا٥

ٌَ بكٞ بابٗا َؿتٛسّا إشا بات ٜتعاإٔ ٜي٘  تطانِ ايبشٛخ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ نٝـ

ٝٸّا، ٚتطى ا٫ْؿػاٍ با٭زٓي١ َعٗا نُٔ َٓطل ايكساغ١ اييت ٜ ػًل باب ايبشح ؾٝٗا ْٗا٥

 . ١ٺ ؾهطٜٸ١ خاطؿ١ا٭خط٣ اييت قس تجرل أَاَ٘ إؾهايٝٸات ٗ ؿ١ٛ ٕع

ٌٸ اؿٛادع أَاّ ايعًِ ٖٓاى ؾًٝؼ  .ٚيعًٓٓا ٖٓا لس أْؿػٓا َٓػاقٌ مٛ إيػا٤ ن

ٟٕ، إ٫ٓ ٌٷ يطأ َا ٜٴٛٗطٙ  ؾطنٝٸ١ تاؾ١ٗ، ٚيٝؼ ٖٓاى ؾهط٠ْ غدٝؿ١ْ، ٚيٝؼ ٖٓاى تٖٛ

ٞٸ نصيو; ٭ ايبشح ـٷ أٚ تاؾ٘ أٚ ٚأٖايعًُ قبٌ ايبشح قس ٜهٕٛ ْاؾ٦ّا  ٕٸ َا ٖٛ غدٝ

َٔ ايعٛاٌَ ايٓؿػٝٸ١ أٚ إعطؾٝٸ١ أٚ ا٫دتُاعٝٸ١ أٚ ايػٝاغٝٸ١ أٚ َا إٍ شيو، اييت ت٪ثٸط 

ِٕ أٚ ضأ. ٚنِ َٔ سإ ٗ إط٬م أسهاَ٘ع٢ً اٱْػ ٟٕ نإ بٓٛط ؾدٕل تاؾّٗا، ه

  ؟!ؾدلٷ آخط إٔ ٜٴكِٝ عًٝ٘ زي٬ّٝ قٜٛٸّا َٚتّٝٓا اغتطاع

ٜبك٢ إٔ ْ٪ٓنس ـ نُٔ ٖصٙ ايٓكط١ ـ ع٢ً ايتُٝٝع بٌ إَهاْٝٸات ا٭زٓي١ 

ُٸٌ ْٛطٜٸ١ٺٚ نٝؿ١ٝ  ْٚططحٴ ٖٓا َجا٫ّ، ٚشيو ٗ ايبشح ٗ .َا إَهاْٝٸات اٯضا٤ يتش

ٌ، ٚايؿطنٝٸات احملت١ًُ ـ تبعّا يٰضا٤ ايٛاضز٠ ـ ٖٞ ايذلتٝب بٌ اؾع٤ ا٭ّٔ ايػٴػٵ

ٝب ٗ اؾػس، بٌ بٌ ايطأؽ تٚا٭ٜػط بعس ايطأؽ ٚايطقب١، ٗ َكابٌ ايكٍٛ بأْٸ٘ ٫ تط

ٝٸّا ـ ٜسٚض بٌ ٖاتٌ ايؿطنٝٸتٌ، ٗ ايٛقت  .)َع ايطقب١( ٚاؾػس ؾك٘ ٚايبشح ـ عًُ
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َٳطٵَق ٕٵضأغو َٔ يسٴ ٌٵاغػٹ» :ْكٛقّا َٔ قبٌٝ ايصٟ لس ، أٚ عَُٛات (4)«وٝٵْٹو إٍ قس

ٝٸ١ َٔ قبٌٝ ٗٻطٴٚا﴿ :قطآْ ِٵ دٴٓٴبّا َؾاٖط ٓٵتٴ ٕٵ ُن (، تؿتضٴ ايباب أَاّ ؾطنٝٸ١ 6إا٥س٠: ) ﴾ٚٳٔإ

، ٚتؿتض ايباب ـ (5)ٚبٌ اؾػس َٔ د١ٗ ثا١ْٝ إيػا٤ ايذلتٝب بٌ ايطأؽ ٚايطقب١ َٔ د١ٗٺ

َٴػ١ًُٖ تكػِٝ ايؿك٘ ايػا٥سيٞ ـ بايتا ٚاضُاغٞ، َطتٸبّا  ;تطتٝيب :إٍ ٌايػٴػٵ أَاّ إيػا٤ 

ٗ ايٛقت ايصٟ تؿتض تًو ايؿطنٝٸ١ ع٢ً إٔ  ،(6)ع٢ً شيو بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ايذلتٝب ٚا٫ضُاؽ نٝؿٝٸتإ ٚاقعٝٸتإ ٕإَٔٛض ب٘ ٚاسس، ٖٚٛ إٜكاٍ إا٤ إٍ اؾػس 

َٳنًٓ٘، َٔ ايطأؽ إٍ ايك ٕٸ ايػػٌ عٔ ططٜل قبٸ إا٤ ٜؿذلض ايبس٤ ٝٵس ٔ، َع٢ٓ أ

ٌ اؾػس قبٌ ايطأؽ، نُا ٚضز ٗ ضٚا١ٜٺ، بُٝٓا ٜعٍٚ ٖصا ا٭َط بايطأؽ ستٸ٢ ٫ ٜٴػػٳ

ٍٷ آخط.  .ٚاقعٝٸّا با٫ضُاؽ زؾع١ّ ٚاسس٠  ٚتؿك٬ٝت إٛنٛع شلا فا

 

ٕٸ ايبشح ٗ َػأي١ ا٭١ًٖٓ ٚإٛاقٝت ٜهاز اْط٬قّا َٔ ايٓكط ١ ايػابك١ ْكٍٛ: إ

ٜٓشكط ٗ ؾطنٝٸ١ ٚاسس٠ٺ، ٖٚٞ ؾطنٝٸ١ نٕٛ ايط١ٜ٩ ٖٞ اييت ٜتشسٸز ع٢ً أغاغٗا 

ٝٸ١ أٚ ايط١ٜ٩ ايتكسٜطٜٸ١ بسا١ٜ ايؿٗٛض ٚتطتٝب اٯثاض ايؿطعٝٸ١، غٛا٤ٷ ِٸ (7)ايط١ٜ٩ ايؿعً ، ٜٚت

أٚ ططٜكٝٸتٗا، ٚع٢ً اعتُاز سػابات  ايذلنٝع ٗ ايبشح ع٢ً َٛنٛعٝٸ١ ايط١ٜ٩

 ايؿًهٝٸٌ ٗ تكسٜط ايط١ٜ٩ ٚعسَٗا، َٚا إٍ شيو. 

َٸا ؾطنٝٸ١ إٔ تهٕٛ ؾٗطٜٸ١ ايؿٗٛض َعتُس٠ ع٢ً سطن١ ايكُط َذطٻ زٖا، أ

ِٸ عجَععٍ عٔ ا ٝٸتٗا، ؾ٬ ٜت ٗا بايٓشٛ ايصٟ ٜٓبػٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايعًُٝٸ١، يط١ٜ٩ ٚإَهاْ

ٕٸ بط٬ْٗا طستٸ٢ ٗ ايبشٛخ إتأخِّ ِٸ اغتبعازٖا َٔ غاس١ ايٓكاف اؾسٸٟ، ٚنأ ٠; بٌ ٜت

 َٔ ايبسٜٗٝٸات ٗ إكاّ. 

ٛٳ ﴿هٔ يًباسح أٚ ايؿكٝ٘ إٔ ٜتذاٚظ ز٫ي١ َجٌ قٛي٘ تعاٍ: ٚٗ ٚٓٸٞ أْٸ٘ ٫ ّ ٖٴ

ُٴٛا عٳسٳزٳ ا ٍٳ يٹتٳعٵًَ ٓٳأظ َٳ ٙٴ  ٚٳَقسٻضٳ ُٳطٳ ْٴٛضّا  ٚٳاِيَك ٝٳا٤ٶ  ُٵؼٳ نٹ ٌٳ ايؿٻ ٌٳ اٖيصٹٟ دٳعٳ يػِّٓٹ

 .(، سٝح ٜٛٗط َٓ٘ ضب٘ عًِ ايػٌٓ ٚاؿػاب َٓاظٍ ايكُط5)ْٜٛؼ: ﴾ٚٳاِيشٹػٳابٳ

ٕٸ اْتٗا٤ احملام ّجِّ ١ٜ َٓعي١ ٌ بساٌ َٓعي١، ٚا٫ْتكاٍ َٓٗا ّجِّٜٚٴُهٔ ـ ؾطٳنّا ـ ازٸعا٤ أ

 أخط٣ ٜبسأ َٓٗا اؿػاب.

ٕٻ عٹسٻ٠َ ايؿټ﴿أٚ نٝـ ٜٴُهٔ ػاٚظ َجٌ قٍٛ اهلل تعاٍ:  ٓٳا عٳؿٳطٳ ٔإ ٓٵسٳ اهللٹ اثٵ ٗٴٛٔض عٹ
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ّٷ ٗٳا َأضٵبٳعٳ١ْ سٴطٴ ٓٵ َٹ ٚٳاَ٭ضٵضٳ  ٛٳاتٹ  ُٳ ّٳ خٳًَلٳ ايػٻ ٛٵ ٜٳ ٗٵطّا ؾٹٞ نٹتٳابٹ اهللٹ  سٝحٴ  ؟!(36)ايتٛب١:  ﴾ؾٳ

سٝح  ،ضبطت اٯ١ٜ ـ ٗ ٚاٖطٖا ـ بٌ تكسٜط ايؿٗٛض ٚايٓٛاّ ايهْٛٞ ٗ سطن١ اـًل

 ايط١ٜ٩(... مل ٜهٔ ْاٚطٷ ٫ٚ ْػب١ْ إيٝ٘ )ؾطنٝٸ١

ٕٸ اٯٜتٌ ٫ تتشسٸثإ عٔ إػأي١ َٔ ْاس١ٝ إبسأ ستٸ٢ ٜٴػتؿهٌ  ،َٚٔ اي٬ؾت أ

ٕٸ شيو ٫ ٜٓاٗ ؾطنٝٸ١ اؾذلاٙ ايط١ٜ٩، أٚ َهٞ غاعاتٺ ع٢ً اي٫ٛز٠ ايؿًهٝٸ١  بأ

ٝٸ١، َٔ عًِ عسز ايػٌٓ  ٕٸ اٯٜتٌ تتشسٸثإ عٔ آثاض شيو ٗ اؿٝا٠ ايعًُ ي٬ًٍٗ; ٭

ايؿٗٛض ٗ سطنتٗا ايه١ْٝٛ ٖٞ شاتٗا اييت َٓٗا ا٭ؾٗط اُؿطٴّ  ٚنٕٛ ،ٚاؿػاب

ٝٸ١...بت عًٝٗا آثااييت ضٴتِّ  ضٷ ؾطعٝٸ١ ٚادتُاعٝٸ١ ٚأَٓ

ؿطم ُغس٠ّٚ ؾٗٛ إشا ُطًب اشل٬ٍ ٗ إ»أٚ نٝـ ٫ ٬ْسٜ ز٫ي١ ضٚاٜات َجٌ: 

ٍٷ دسٜس،  .بسا١ٜ ايؿٗط ١َ يهٕٛ اي٫ٛز٠ ايؿًه١ٝ ٖٞ، ا٬ٕٔظ(8)«ض٩ٟ أّ مل ٜٴطٳ ٖٗٓا ٬ٖ

باعتباضٖا  ;ايعًُا٤ ايعٌُ بٗا ، اييت ضؾض بعضٚنصيو َجٌ ضٚاٜات ايتطٜٛل

 ٖٚهصا...  .١َّ يًكٍٛ باؿهِ ببسا١ٜ ايؿٗط َع اي٫ٛز٠ ايؿًهٝٸ٬َ١ٔظ

ٕٸ ٚدٛز َجٌ ٖصٙ  مٔ ٫ ْطٜس ٖٓا إٔ ْطدٸض ٖصٙ ع٢ً تًو، بٌ َا ْطَٞ إيٝ٘ ٖٛ أ

عّا ع٢ً اي٫ٛز٠ ايؿًهٝٸ١ أَطّا قت٬ُّ طٵيؿٗٛض ؾٳايطٚاٜات ٜهع ؾطنٝٸ١ تطتٸب بساٜات ا

 ع٢ً غطاض ايبشح ٗ قشٸ١ ايؿطنٝٸات ا٭خط٣.  ،َٔ ايٓاس١ٝ ايعًُٝٸ١، ٜٚػتشلټ ايبشح

ٌٸ ؾطنٝٸ١ٺ َٸا قٝاؽ ن ِٷ غرل  أ ع٢ً ضٚاٜات ايط١ٜ٩ ايٛاضز٠ ٗ إكاّ ؾٗٛ ؼٓه

ِٸ إٛاظ ٕٸ إؿطٚض إٔ تت ِٕ َٔ ايٓاس١ٝ إٓٗذٝٸ١; ٭ ٌٸ ضٚاٜات ايبابغًٝ ٌٸ  ،١ْ بٌ ن ؾًع

باعتباضٖا ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ يتشكٌٝ ايٝكٌ بسخٍٛ ايؿٗط،  ضٚاٜات ايط١ٜ٩ ناْت ٚاضز٠ّ

ِ اشل٬ٍ ؾكَٛٛا، ٚإشا إشا ضأٜتٴ»: ×نُا ٚضز ٗ اؿسٜح عٔ اٱَاّ أبٞ دعؿط ايباقط

ٔٵ ،ُٛٙ ؾأؾططٚا، ٚيٝؼ بايطأٟ ٫ٚ بايتٛٓٸٞضأٜتٴ  . (9)«بايط١ٜ٩ ٚيه

ٕٸ ايكطا٠٤ اجملُٛعٝٸ١ يًطٚاٜات ٜٴُهٔ إٔ تؿٓهٌ قاعس٠ ٚايص ٟ ٜٓبػٞ شنطٴٙٴ ٖٓا أ

ٕٸ ايطٚاٜات ٫ تعسٚ إٔ  ٟٸ ؾطنٝٸ١; إش إ َٔ قٛاعس ا٫ْؿتاح ا٫دتٗازٟ، ايصٟ ٫ ٜػتبعس أ

ٛٸٍ إٍ َعطؾ١ٺ تبعّا يًُٓٗر ايصٟ ٜتعاٌَ َعٗا، ٚايٓتٝذ١ اييت  تهٕٛ َعطٝات، ٚإْٸُا تتش

ٞٸ ؾٝٗاؽطز َٔ إعُاٍ ايتؿ َٸٌ ٗ نجرٕل َٔ أٚد٘ إٍ اٖٚصا َا ٜسؾع  .هرل إٓٗذ يتأ

أٚ ضٚاٜتٌ أٚ أنجط، يتٴدهع ي٘  إُاضغ١ ايؿكٗٝٸ١ اييت تػًٓب َعط٢ٶ َٔ خ٬ٍ ضٚا١ٜٺ

ٗ  ،ا ـ ٫ ؼتًُ٘ ز٫٫تٗاكٗا تأ٬ّٜٚ أٚ تهٝٝؿّا َا ـ ضَايطٚاٜات ا٭خط٣، ؾٝٴ٣ًٛ عٓ
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ٜٴ ٚػعًٗا أنجط اْػذاَّا  ،بٝٓٗا ٚدٛٙ أخط٣ ػُعُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ايٛقت ايصٟ 

َٸ١، ٚنُٔ ْٛاّ ايس٫ي١ ْؿػ٘.   َع بعهٗا ايبعض، ٚنُٔ ايكاعس٠ ايعا

إْٸٓا ٫ ْطٜس ٖٓا إٔ ِاضؽ اؾُع بٌ ايطٚاٜات نٝؿُا نإ، نُا قٓع٘ 

ٝٸات &ايؿٝذ ايطٛغٞ ٝٸات ايٓاؾ١٦ َٔ أٚد٘ اؾُع قس تهٕٛ إؾهاي ٕٸ اٱؾهاي ; ٭

ُٻ ;ادتٗازٜٸ١ ٕٸ ايٓلٸ ٫ ٜتش ٝٸات إغكاطٝٸ١، َع٢ٓ أ ًٗا ٗ عامل ٚقس تهٕٛ إؾهاي

ٕٸ إبسأ، ٖٚٛ  ايس٫ي١... إ٫ٓ ٕٸ شيو ٫ ٜعين أ بعٝسٷ  ،«ٍ َٔ ايططحٚٵاؾُع َُٗا أَهٔ َأ»أ

ؾكٗٝٸ١ أٚ ؾهطٜٸ١ أٚ َا إٍ شيو; إش ٕاشا  عٔ زٜسٕ ايعك٤٬ عٓسَا ٜطتب٘ ا٭َط ١ََٛٛٓٺ

ايتؿطٜل بٌ ا٭َٛض ٖٚٞ تكٛؽٴ ْٛاَّا يًبؿط ٫ ٜكتكط ع٢ً إس٣ تعُس ايؿطٜع١ إٍ 

ايعَين ايصٟ ْعيت ؾٝ٘، ٚإْٸُا ٜٴؿذلض إٔ ٜػتُطٸ إٍ ْٗا١ٜ ايبؿطٜٸ١، باعتباضٖا دع٤ّا َٔ 

  ؟!ايسٜٔ اـامت

ُٸل ٗ ايبشح، ٖٚٞ:  ٚيعًٓٓا ٖٓا ْؿرل إؾاض٠ غطٜع١ إٍ ؾهط٠ٺ ؼتاز إٍ تع

ِّتػًٝب اي :ٍٚٵُٗا َأأٜټ اْتٛاّ  ٔ اعتباضسٛس ٜٴُه ٓٛطٜٸ١ أّ تػًٝب إؿطزات؟ أٚ إٍ أ

ٍٸ ع٢ً  َؿطز٠ٺ َٸ١ ع٢ً ٚدٛز تعاضض بٌ شيو ٚبٌ َا ٜس َا ٗ ْٛطٜٸ١ أؾب٘ بايكط١ٜٓ ايعا

 إخطادٗا َٔ غٝاقٗا؟ 

َٸ١، ٖٚٞ ضؾع ايكًِ عٔ اؾٌٗ  ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إشا نٓٸا أَاّ قاعس٠ عا

ط ع٢ً ن٤ٛ زٺ ٚاسسٺ، ٚىهعإ ٕبسأ ٚاسس، ؾهٝـ يٓا إٔ ْؿػِّٚايٓػٝإ، ٚإْٸُٗا َٔ ٚا

ٕٸ اؾٌٗ بايٓذاغ١ غرل قازٕح بايك٠٬، بُٝٓا ْػٝاْٗا قازحٷ  ٗا، زٕٚ َٛاضز أخط٣ بشيو أ

ٕٴ  ٍٸ ع٢ً اـكٛقٝٸ١ إٔ ٜهٕٛ ٗ ب٫ ٜكسح ايٓػٝا كشٸ١ ايك٠٬؟ ٌٖٚ ٜٓبػٞ ٖٓا ٕا ٜس

ٟٸ ٕٕ؟ ئ نٛض ٗ إػأي١ ٖٓا يػاْ٘ َا ٜٴؿرل إٍ ايتدكٝل، أّ ٜهؿٞ أ ٚإْٸُا  ،يػا

 ٖٞ فطٸز إثاض٠ يًتؿهرل قازتٓا إيٝٗا َٓاغبات ايه٬ّ. 

 

ٌٸ ٗ اٱَهإ ٖٓا إٔ ْططح ٗ إػأي١ اؾاْب ايتهٜٛين ٗ سطن١ ايكُط;  يع

ٕٸ بعض اٯٜات أؾاض ٕٸ ايكُط خٴًل يٝهٕٛ أؾب٘٭ ع١ٺ زلاٜٚٸ١ يًشػاب بػا ت إٍ أ

ٕٸ يًكُط  ٚايػٌٓ ٚتعسازٖا. ٚإشا أخصْا بإعطٝات ايؿًهٝٸ١ ٗ ٖصا اجملاٍ ٚدسْا أ

َٴًِٛ زا٥ُّا، ٚشيو بايٓػب١  ;أسسُٖا َه٤ٞٷ زا٥ُّا :ْكؿٌ ٚبصيو  .٭ضضإٍ اٚاٯخط 
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ٗ َس٣ ٜهٕٛ زٚضاْ٘ أؾب٘ بايػاع١ ايػُاٜٚٸ١ اييت تٴؿرل َٓاظشلا إٍ سطن١ ايعَٔ 

ٌٕ ٫ٚ ْٗإض٫ تتأثٻ ط، ٖٚٞ سطن١ْ َػتُطٸ٠ايؿٗ ؾايكُط ٗ بسا١ٜ ايؿٗط ٜهبٴط ٗ  .ط بًٝ

ِٸ ٜكػط ٗ ايٓكـ ايجاْٞ ٗ ايًٌٝ ،ايًٌٝ  نُا ٗ ايٓٗاض.  ،نُا ٗ ايٓٗاض، ث

ٕٸ قٝاؽ ؾطٚم ايكُط ع٢ً ؾطٚم ايؿُؼ بايٓػب١ إٍ ا٭ضض  ٖٚٓا قس ٜٴكاٍ بأ

ٞٸ ٕٸ يًؿُؼ ؾطٚقٗا ايؿعً شاتٴ٘  . ؾايؿطٚمز عػب بكاع ا٭ضضإتعسِّ غرل قشٝض; ٭

ٌٸ أؾٕل، ٚعٓس٥صٺ ٜهٕٛ يسٜٓا آؾامٷ ز٠ عػب ايؿطٚقات إتعسٸز٠، أٚ َتعسِّ وسٴخ ٗ ن

َٸا بايٓػب١  ، ي٬ّٝ أٚ يكُط ؾشطنت٘ تبسأ ٗ ؿ١ٛٺ َعٝٸ١ٓإٍ اايػطٚبات إتعسٸز٠... أ

ٍٕ عٔ ايؿطٚم ْٗاضّا، ٚعٓس٥صٺ ٜػرل ػطٚب ٚغاعات ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٚاي غرلّا ٚاسسّا َعع

٘ قذٛبٷ بػبب ن٤ٛ ايٓٗاض، ٫ ا٭ضض ي٬ّٝ ْٚٗاضّا، ٚيهٓٻ َٛدٛزٷ ٗ أؾل ٚدع٤ٙ إٓرل

ِٸ ٜطًُع باؿذِ ايػابل ٗ أْٸ٘ ٜتٖٛقـ عٔ ا٫ظزٜاز  سذُ٘ إٓرل عٓسَا ٜطًع ايٓٗاض، ث

ٝٴؿِٗ َٔ  ٗ ايًٌٝ ؾك٘ زٕٚ عٓسَا ه٤ٞ ايًٌٝ، يتهٕٛ إػأي١ أْٸ٘ ٜهبٴط ايٓٗاض، ي

 ٚتٓٓكً٘ بٌ إٓاظٍ...  ،ٗ ؾطٚم ايكُط ١ يًٌٝخ٬ٍ شيو خكٛقٝٸ

َٸٌ ٕٸ ايؿكٗا ،ٚيعًٓٓا ٖٓا ْػتطٝع إٔ ْػذٸٌ ٬َس١ّٛ يًتأ ٤ ٗ عٛثِٗ قس ٖٚٞ أ

 ؾكًٛا بٌ عجٌ:

ٚٸٍ ٟٸ؟ا٭  : َا ايصٟ ٜبسأ ب٘ ايؿٗط ايكُط

ٕٚ آخط )ؾطقّا ٚغطبّا، أٚ غطبّا زٗ بًسٺ  ٌٖ ثبٛتٴ٘ ٗ بًسٺ نافٺ يجبٛت٘ :ايجاْٞ

 ايؿطم(؟

ٕٸ  َٸٌ ٗ شيو ايتؿطٜل ع٢ً ن٤ٛ ا٬ٕس١ٛ اٯْؿ١، يٓكٍٛ: إ إش بإَهآْا إٔ ْتأ

غاع١(  24ّ )اخت٬ف ٚاٖط٠ ؾطٚم ايكُط ٚغطٚب٘، ٚبايتايٞ عسّ قشٸ١ قٝاغ٘ ع٢ً ايٝٛ

ٝٸ١، بٌ  ١ إؿت١ًُ ا تهٕٛ ٖٞ ايػَٓٔ قٝاغ٘ ع٢ً ٚسس٠ أندل، ض٫َ بٴسٻ نٛسس٠ ظَٓ

ٌټ شيو هعٌ ؾطنٝٸ١ اْسناى ايبشجٌ ٗ عحٺ  .زٚض٠، َععٍ عٔ ا٭ضض 12ع٢ً  ن

ٝٸ١، طا َٸّا بٌ  ٕا ْبين ع٢ً ؾطنٝٸ١ أْٸ٘ ٫ ؾكٌٚاسسٺ أَطّا ٖهّٓا َٔ ايٓاس١ٝ ايجبٛت تا

ٕٸتهًٝـ إهًٓـ بايكّٛ َج٬ّ ٚبٌ س اْؿكاٍ َا  طن١ ايكُط ٚزٚضت٘ ايؿٗطٜٸ١، ٚأ

ُٸ٢ بايؿ ٗط ايؿطعٞ عٔ ايؿٗط ايؿًهٞ ٜبك٢ قسٚزّا ٗ زا٥ط٠ نٝٸك١، ؾ٬ ٜهٕٛ ـ ٜٴػ

ّٕ َٔ ايؿٗط ايؿًهٞ; ؾصيو غرل َعٗٛزٺ ٞٸ أٜٸا بٌ  ،َج٬ّ ـ بسا١ٜ ايؿٗط ايؿطعٞ بعس َه

 َعًّٛ ايبط٬ٕ با٫ضتهاظ... 
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ٝٸ١ تكِٜٛ تبٓٸٝٓا يٓٛطٜٸ١ تط٣  َٚٔ ٖٓا ُٕعط٢ اؾسٜس إٔ ٜسخٌ ٗ عًُ ٜٴُهٔ شلصا ا

ٕٸ ثبٛت اشل٬ٍ ٗ ايؿطم ٫ ٜعين ثبٛت٘ ٗ ايػطبـ َج إشا عٴًُت ا٬ٕظ١َ بٌ  إ٫ٓ ،٬ّ ـ أ

ٝٸ١ ؾًٛ عًِ عسّ ا٬ٕظ١َ، نُا ٗ سا٫ت  .ض٩ٜت٘ ٗ ايؿطم ٚض٩ٜت٘ ٗ إٓاطل ايػطب

ؾٛم ايٓكـ اؾٓٛبٞ َٔ ايهط٠  ايػٓٛات ايػابك١، سٝح ٜهٕٛ ايكُطسكًت ٗ 

دسٸّا َٔ أؾل إٓاطل ايٛاقع١ ٗ ايٓكـ ايؿُايٞ َٔ ا٭ضنٝٸ١، ٚيصيو ٜهٕٛ قطٜبّا 

ايهط٠ ا٭ضنٝٸ١، ؾ٬ ٜٴُهٔ ؾٝٗا ض١ٜ٩ اشل٬ٍ غطٚب ايؿُؼ ٗ بطٜطاْٝا َج٬ّ، 

بعس أنجط َٔ  ٩ٟ ؾع٬ّ ٗ أغذلايٝا َج٬ّ ايٛاقع١ أقك٢ ايؿطم، إ٫ٓبايطغِ َٔ أْٸ٘ قس ضٴ

َٳ ّٕ ٚأنجط ع٢ً ٝٵٜٛ ض٩ٜت٘ ٗ إٓاطل ايؿطقٝٸ١ اؾٓٛب١ٝ ٔ ع٢ً اي٫ٛز٠ ايؿًهٝٸ١، ٚبعس ٜٛ

 َٔ ا٭ضض. 

ٕٸ زٚض٠ ايكُط ايؿًهٝٸ١  :ٚبعباض٠ أخط٣ ع٢ً ن٤ٛ ا٬ٕس١ٛ اييت أثطْاٖا آْؿّا ؾإ

ٕٸ ض١ٜ٩ ٖصٙ ايٛاٖط٠ َٔ ، ٖٚٞ ٗ اظزٜازٺ زا٥ِقّاطٵبايٓػب١ إٍ ا٭ضض بسأت ؾٳ ، ٚاؿاٍ أ

ٝٸ١ َٳ ;غطض ا٭ضض كتلٌّ بإٓاطل اؾٓٛب ٌٕ َعٝٸٔ َٔ ؾكٍٛ ٌ ا٭ٝٵبػبب  ضض ٗ ؾك

ٚٸٍ  ، قٝاغّا ب١ًًٝنبرلّا دسٸّا ٗ ايّٝٛ ايتايٞ صيو ٜهٕٛ سذِ اشل٬ٍايػ١ٓ، ٚي أ

ٕٓاطل ايؿُايٝٸ١ َٔ ايهط٠ ا٭ضنٝٸ١، ٖٚٛ نإ قػرلّا دسٸّا ٗ إٍ ابايٓػب١  ،ايؿٗط

ٚٸٍ َٔ ايؿٗط بايٓػب١  ٝٸ١ قبٌ يًٝتٌ َج٬ّ. إٍ اي١ًٝ ا٭  ٕٓاطل اؾٓٛب

نإ ؾًٓا إٔ ْػأٍ ٖٓا: ٌٖ ٜٓبػٞ يًؿك٘ إٔ ّطٸ َطٚض ايهطاّ أَاّ ٖصا  ٚنٝـ

ٞٸ بايطغِ َٔ َهٞ  ُٕعط٢ ايؿًهٞ; أعين عسّ ثبٛت ايؿٗط ٗ بًسٺ سلاي غاع١ ع٢ً  56ا

ّٕ عٝح ٫  ،٫ٚز٠ اشل٬ٍ ؾًهٝٸّا، ٚعًُٓا بايط١ٜ٩ ٗ َٓاطل ؾطقٝٸ١ قبٌ أنجط َٔ ٜٛ

 ٜػتسعٞ شيو إعاز٠ ايبشح َٔ دسٜس؟ 

ٕٸ َا ٜكسٸَ٘ ايعًِيعًٓ ١ اييت ؼٓؿع ٌ ْٛعّا َٔ اٱؾهايٝٸٖٓا ٜؿٚه ٘ ٫ ؾٓو ٗ أ

 ،ا تػتسعٞ ايتؿهرل ٗ إٓٗر ايصٟ هعًٓا ْؿكٌ بٌ ا٭َطٜٔايبشح َٔ دسٜس، ٚضَ

 ٜٓبػٞ ايتشٓكل َٓٗا.  ٚاسس٠ يؿطنٝٸ١ٺ ٔ يٛاٖط٠ٺ ٚاسس٠ٺ، أٚ ْتٝذ١ّٜٵؾ٬ ْطاُٖا أثطٳ

ٕٸ شيو قس ٜؿتض ع٢ً ض١ٜ٩ أسلٌ يبعض ٚيعًٓ٘ ٜٓبػٞ اٱؾاض٠  ايًٛاظّ ٖٓا إٍ أ

ٕٸ َكته٢ ا٫يتعاّ بسخٍٛ »ايبشٛخ، سٝح ٚضز ؾٝٗا:  ايباط١ً اييت تصنطٖا بعض أ

َٔ ايًٌٝ،  ايؿٗط ٗ ايب٬ز ايٛاقع١ ٗ ؾطم بًس ايط١ٜ٩ َٔ د١ٗ اؾذلانٗا َع٘ ٗ دع٤ٺ

َٸا تبعټ ٚٸشلا إٍ ايًش١ٛ اييت ضٴض اي١ًًٝ ايٛاسس٠ ؾٝٗا بٌ ؾٗطٜٔ، بإٔ ٜهٖٛٛ إ ٞٳ ٕ أ ٥
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َٸا  ٞٸ َٔ ايؿٗط ايػابل َٚا بكٞ َٔ ايؿٗط اي٬سل، ٚإ اشل٬ٍ ؾٝٗا ٗ شيو ايبًس ايػطب

ٕٕ ٗ ا٭ضض ٟٸ َها ٝٸ١ اشل٬ٍ يًط١ٜ٩ ٗ أ ٚن٬ ا٭َطٜٔ  .ابتسا٤ ايؿٗط ؾٝٗا قبٌ قابً

ٕٸ ايُهػٛض ٚاقع١ْ ع :; سٝح ْكٍٛ(10)«ؾٝٸ١بعٝسٷ عٔ إطتهعات ايعٴطٵ ٌٸ ساٍإ غا١ٜ  ،٢ً ن

ٕٸ ايهػط ٚاقعٷ عػب ْٛطٜٸ١ ٗ ايًٌٝ، ٚعػب ْٛطٜٸ١ أخط٣ ٗ ايٓٗاض ٔٸ  .ا٭َط أ يه

ٌَٜٛ ع٢ً  ُا ٗ ا٭عساز ايكشٝش١، سٝح مػبإؿه١ً يٝػت ٗ ايهػٛض، ٚإْٸ

ٓا أْٸُٗا َٔ نُٔ ايسٚض٠ ايؿًهٝٸ١ ُٹًِبسا١ٜ ايؿٗط ؾًهٝٸّا َٔ ايؿٗط ايػابل، َع عٹ

 ط. اؾسٜس٠ يًؿٗ

ؾٝٸ١، ٌٖٚ أْٸٗا داض١ْٜ ٗ َجٌ ٖصٙ ـ عٓس إطتهعات ايعٴطٵْعِ، ٜبك٢ إٔ ْتٖٛق

ٕٸ ٖصٙ ْكط١ْ َٸٌ ٚايبشح إٛانٝع أّ ٫؟ إش إ ٖٚٛ َا ْؿرل إيٝ٘  ،دسٜس٠ ؼتاز إٍ ايتأ

 ٫سكّا. 

 

ٛٛاٖط تدلظ أَاّ ايبشح ٗ َجٌ ٖصٙ إٛانٝع إطتبط١ بايؿطع ٚايعًِ باي

ٝٸ١ بعض إػا٥ٌ ايه٬َٝٸ١ اييت قس ٜٴب٢ٓ عًٝٗا ٗ ايٛعٞ أٚ اي٬ٚعٞ يس٣  ايهْٛ

ك١ بعًِ ايٓيبٸ أٚ اٱَاّ إعكّٛ بايٛغا٥ٌ غرل ايباسح أٚ ايؿكٝ٘، ٖٚٞ إػأي١ إتعًٚ

إتاس١ ٗ ظَاْ٘، ٚايعٌُ ع٢ً تٓبٝ٘ فتُع٘ إٍ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ اييت تتذاٚظ َػت٣ٛ 

ِّ إزضانِٗ اؾُاعٞ َس٣ٶ ٜٴُهٔ شلصٙ ايؿهط٠ إٔ  ٚايؿطزٟ... ٚايػ٪اٍ ٖٓا: إٍ أ

ٕٸ  :تسخٌ ٗ عامل ا٫غتبعازات يبعض ايؿطنٝٸات، َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ َج٬ّ َكته٢ »إ

ـ بط١ٜ٩ اشل٬ٍ ٚيٛ ٗ بًسٺ آخط بعٝس نٕٛ ايعدل٠ ٗ زخٍٛ ايؿٗط اؾسٜس ٗ بًس إهًٖ

ٕٸ قٝاّ ايٓيبٸ ُٸ١ |عٓ٘ دسٸّا ٖٛ أ ؾططِٖ ٚسذٸِٗ ٚغا٥ط أعُاشلِ اييت شلا ٚ ^ٚا٭٥

َٔ اؿا٫ت ٗ أٜٸاَٗا اؿكٝكٝٸ١;  ز٠ ٗ ا٭ؾٗط ايكُطٜٸ١ مل تهٔ تكع ٗ نجرٕلأٜٸاّ قسٻ

ناْٛا ٜعتُسٕٚ ٗ تعٌٝ بساٜات ا٭ؾٗط اشل٬يٝٸ١ ع٢ً ايط١ٜ٩ ٗ  ^يٛنٛح أْٸِٗ

ٛض ناْت ايط١ٜ٩ َتٝػٸط٠ ٗ نجرل َٔ تًو ايؿٗ ٘بًساِْٗ أٚ ايبًسإ ايكطٜب١ َٓٗا، َع أْٸ

ٗ اي١ًًٝ ايػابك١ ٗ بعض ا٭َانٔ ايبعٝس٠ دسٸّا، نُا ٜٴعطف شيو َطادع١ ايدلاَر 

ايهُبٝٛتطٜٸ١ اؿسٜج١ اييت تبٝٸٔ أٚناع ايكُط ٯ٫ف ايػٌٓ إان١ٝ ٚاٯت١ٝ... ٜٚعٜسٙ 

خط٣; َا ٜٴعطف ب٘ ٚنع اشل٬ٍ ٗ ا٭َانٔ ا٭ مل ٜهٔ ٜٓككِٗ ايعًِ ^بٴعسّا أْٸِٗ
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ع٢ً إدطا٤ قاغب١ عًُٝٸ١ زقٝك١... بٌ مل تهٔ َعطؾ١ شيو ـ إْا٫ّ ـ  ٭ْٸ٘ ٫ ٜتٛٓقـ إ٫ٓ

بايصٟ ٜتٛٓقـ ع٢ً إدطا٤ احملاغب١ ايسقٝك١، ٚإْٸُا ٜهؿٞ ؾٝٗا ايٛقٛف َٔ خ٬ٍ 

ٝٸ١ ض١ٜ٩ اشل٬ٍ  ا٫ختباض ٚايتذطب١ ع٢ً اخت٬ف ساٍ ا٭َه١ٓ ٚايبًسإ َٔ سٝح إَهاْ

 . (11)«إ َعًَّٛا يًهجرلٜٖٔٚٛ َا ن ،ؾٝٗا

َٸٌ ٗ َجٌ ٖصا ا٫غتبعاز َع ٚضٚز ضٚاٜات  ٌٸٗ ٚقس ٜٴتأ ٛٸم ٚض١ٜ٩ ايٛ بٌ  ،(12)ايتط

ٖٓا نإ ٜٴطاز َٓ٘ َكاضب١ إػأي١ َٔ أنجط َٔ َكسض(13)ستٸ٢ َجٌ ضٚاٜات ايعسٸ  ،. 

ٝٸّا ع٢ً استُاٍ أسازٟ يًٛاقع  ٖٚصا َا هعٌ ا٫غتبعاز بتكٜٛط اي٬ظّ ايباطٌ َبٓ

ٌٸ ٗ ايٛاقع َا مل ٜتٓاقً٘ ايطٚا٠ .إػتك٢ َٔ ايطٚاٜات عّا يذلنٝعِٖ ع٢ً ايٛغ١ًٝ بٳتٳ ;ؾًع

ٝٸ١ ايٛسٝس٠ إتٛٚؾ  ط٠ آْصاى، أٚ يػرل شيو َٔ ا٭غباب. ايٝكٝٓ

ِٸ  ب١ ايٛقٛع ٗ اـطأ; إش ع٢ً ؾطض ًَ، ٖٚٞ َػأي١ َغَػأي١ٺ َٔ عح٫ بٴسٻ ث

ُٳػاٚظْا يؿطنٝٸ١ٺ أخط٣ ٕعطؾ١ ايٛا ايصٟ ٜكٍٛ بًعّٚ إزضانِٗ يًٛاقع َا زاَٛا  ٔٵقع ؾ

ٖٓا ٜتٓذٻ  |ضغٍٛ اهلل ٌٵع ب٘ ايتهًٝـ؟ أمل ُٜكٜعتُسٕٚ ع٢ً َا ٖٛ اؿذٸ١ ٗ إكاّ 

ٔٴ عذٻٜٵٓات ٚاَ٭إْٸُا أقهٞ بٝٓهِ بايبِّ» ُا ضدٌ ت٘ َٔ بعٕض، ؾأٜټُإ، ٚبعهٴهِ أؿ

أسسٷ بًعّٚ  ٌٵؾًِ ُٜك .(14)«ب٘ قطع١ّ َٔ ايٓاض قطعتٴ ي٘ َٔ َاٍ أخٝ٘ ؾ٦ّٝا ؾإْٸُا قطعتٴ ي٘

 . بات، ع٢ً ؾطن٘بعًُ٘ إطتهع إٍ آط٬ع٘ اـامٸ ع٢ً إػٝٻ |إٔ ٜكهٞ ايٓيبټ

ِٸ ٜكـ ايباسح ِّ ث ٬ّ عٓس بعض ايس٫٫ت غرل إباؾط٠ يبعض ايطٚاٜات، نُا َتأ

ُٸس بٔ عٝػ٢ ،ٗ َا ضٚاٙ ايكٓؿاض : أخدلْٞ ٜا ٛ عُطنتب إيٝ٘ أب»قاٍ:  ،عٔ ق

ْٚط٣ ايػُا٤ يٝػت ؾٝٗا  ،٫ٚ ْطاٙ ،ؾٗط ضَهإ ٫َٟٛ، إْٸ٘ ضَا أؾهٌ عًٝٓا ٬ٍٖ

ّٷ ،ع١ًٓ ًٓا: إْٸ٘ ٜٴط٣ ٗ تًو اي١ًًٝ بٳػٸاب قٹَٔ اُؿ ٜٚؿطط ايٓاؽ ْٚؿطط َعِٗ، ٜٚكٍٛ قٛ

ػٸاب ٗ ٖصا ايباب بعٝٓٗا َكط ٚإؾطٜك١ٝ ٚا٭ْسيؼ، ٌٖ هٛظ ـ ٜا ٫َٟٛ ـ َا قاٍ اُؿ

ؾٝهٕٛ قَِٛٗ خ٬ف قَٛٓا، ٚؾططِٖ  ،تٸ٢ ىتًـ ايعطض ع٢ً أٌٖ ا٭َكاضس

َٳخ٬ف ؾططْا؟ ؾٖٛق ِٵ ،يط٩ٜت٘ طٵٔٻ ايؿٓو، أؾطٹع: ٫ تكٛ ; إش مل ٜعذلض (15)«يط٩ٜت٘ ٚقٴ

ٕٸ اؿػاب ٫ ٜؿٝس ايٝكٌ ٞٸ، ٚإْٸُا ع٢ً ؾهط٠ أ . اٱَاّ ع٢ً ؾهط٠ اعتُاز أؾٕل غطب

ٕٸ اؿٖٚصٙ ـ ضَ ػابات اييت ناْت ٗ عكطِٖ مل تهٔ ناييت عٓسْا ا ـ إؾاض٠ إٍ أ

ٛٸض ايبشٛخ ايعًُٝٸ١ ٚإعطٝات ٚتطانُٗا ٗ َس٣ ايػٌٓ ايػابك١ ٫ٚ غٝٸُا إشا  ،َع تط

ٕٸ اْؿتاح إػًٌُ ع٢ً ٖصٙ ايعًّٛ بسأ َع ايعكط ايعبٸاغٞ ٚسطن١ ايذل١ْ،  بٓٝٓا ع٢ً أ
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َٸ١ٖٚٛ َا هعٌ إعاضف ٗ بساٜاتٗا غطٜب١ّ عٔ إٔ تهٛ نُا ٖٛ اؿاٍ  ،ٕ ثكاؾ١ عا

 ايّٝٛ. 

ٕٸ إؿه١ً ٗ إعطؾ١ اييت  ـٵأنٹ ٕٸ بعض ايطٚاٜات قس ت٪ٓنس ع٢ً أ إٍ شيو أ

َٸ١ْ»: |ؿػاب، نُا ٗ ايطٚا١ٜ عٔ ايٓيبٸّهٔ َٔ خ٬شلا ا َٸ مٔ أ ٫  ،ٝٸٕٛأ

ؾًٛ أقبشت  .(16)«مػب ٫ٚ ْهتٴبٴ. ايؿٗطٴ ٖهصا ٖٚهصا، ٚقبض إبٗاَ٘ ٗ ايج٬ث١

َٸ١ ؼػبٴ ٚمل تعٴا َٸ١ٝ ؾكس تهٕٛ ٖٓاى ؾطنٝٸاتٷ سٵ٭ ع٢ً ططٜك١ قٛي٘ تعاٍ:  ،أخط٣ أ

ٕٳ﴿ ُٴٛ َٳا ٫َ تٳعٵًَ ٚٳٜٳدٵًُلٴ  ٓٳ١ّ  ٚٳٔظٜ ٖٳا  ُٹرلٳ يٹتٳطٵَنبٴٛ ٚٳاِيشٳ ٍٳ  ٚٳاِيبٹػٳا ٌٳ  ٝٵ (، ؾأؾاض 8)ايٓشٌ:  ﴾ٚٳاِيدٳ

يٝػتٛعبٗا ٗ  شٌٜ اٯ١ٜ إٍ َا قس ٜٓؿتض ب٘ ايعَٔ َٔ َعطٝات دسٜس٠ مل ٜهٔ ايعكٌ

 ايػابل. 

ِٸ ٕاشا ٫ تهٕٛ اٯٜ ٝٸ١ اييت أؾطْا إٍ بعضث ٫ؾت١  َا ؾٝٗا َٔ ز٫٫تٺ ات ايكطآْ

ٜٚهٕٛ ٖصا َٔ ايبٝإ ايصٟ ٜٓتٛط تهاٌَ  ،ٖٞ ايباب ايصٟ تٴطى يًعَٔ يًٝر ؾٝ٘

ٌ ـ بٗصا إع٢ٓ ـ دع٤ّا َٔ ضساب١ اٱغ٬ّ، ٖٚٛ ّجِّ .ايعكٌ يٝػتٛعب٘ ٜٚبين عًٝ٘

َٸ١َٚطٚ ٛٸضات اؿهاضٜٸ١ اييت ّهٔ إٔ تٓؿتض عًٝٗا ا٭ َٔ غرل  ،ْت٘، ٬َٚسٛت٘ يًتط

ٔٵ إٔ ْٓؿتض ع٢ً َا قس  إٔ ْككس ٖٓا إٔ ْأخص بأغباب اؿهاض٠ نٝؿُا نإ، ٚيه

ؾا٭قٌ ٖٛ  .َ٘ ايعًِ اؿسٜح َٔ َعطٝات ت٪زٸٟ إٍ اْؿتاح ا٭ؾل ٗ قطا٠٤ ايٓلٸٜكسِّ

 سهاّ َٔ زٕٚ أز٢ْ ؾٓو. ٖٚٛ إطدع ٗ ؼسٜس ا٭ ،ايٓلټ

 

ُٸ١ٓ تٴَا ٖٞ إطدعٝٸ١ ايًػٜٛٸ١ اييت  ٝٸ١ إته ؿِٗ ع٢ً أغاغٗا ايٓكٛم ايكطآْ

ٝٸ١ ٜٴعًٖ أّ  ،ٌٖ ٖٞ إطدع١ٝ ايعٴطؾٝٸ١ يًُؿّٗٛ ؟ل عًٝٗا آثاض ؾطعٝٸ١يًشسٜح عٔ أَٛض نْٛ

أّ ٖٞ إطدعٝٸ١ ايعًُٝٸ١ ٗ ؼسٜس ايٛاٖط٠، عٝح ٜهٕٛ  ،ٖٞ إطدع١ٝ ايعطٴؾٝٸ١ يًؿِٗ

٘ َٛنٛعّا َٔ اختكام ايبشح ايٛاقعٞ، ، َٚعطؾتزٚض ايًؿٜ ٖٛ اٱؾاض٠ إٍ ٚاقٕع

 كٞ ٗ َٝساْ٘؟ أعين ايعًِ ايتدكټ

ِٸ ٖٓا ا٫ْط٬م َٔ َػ١ًُٖٺ ٕٸ ايكطإٓ يٝؼ ٚيٝس ايٛطٚف ايبؿطٜٸ١، َٔ إٗ ، ٖٚٞ أ

ٌٷ ؾٝ٘  ،ٚسّٝا |يكٞ إٍ ضغٍٛ اهلل ايصٟ ُأاهلل َّع٢ٓ أْٸ٘ ن٬ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ زخ

ٕٸ ايكطإٓ مل ٜٓعٍ ـكٛم عكط  ،١ُٺ أخط٣ّٝا; َٚٔ َػًٖغ٣ٛ نْٛ٘ َتًٚك ٖٚٞ أ
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ٚٻ|ايٓيبٸ َا تٓؿتض ؾٝ٘ ز٫٫ت٘ ايًػ١ٜٛ تبعّا  يٌ ي٘، ستٸ٢ ٗ، عٝح لُس عٓس ؾِٗ ا٭

ٕٸ َٓعٍ ايكطإٓ ٖٛ خايل١، ثايج ١ُٺيتٛٓؾط َعطٝات دسٜس٠ يًؿِٗ; َٚػًٖ ايهٕٛ،  ٖٚٞ أ

ٛٸض ا٭سٛاٍ، ٚتػٝٸط اجملتُعات،  إٓطًع ع٢ً زقا٥ك٘، ٚإُٗٝٔ ع٢ً غٓٓ٘، ايعاضف بتط

َٻ ٌټ َا تكسٸّ قس هعًٓا ْتأ ٛٸض إعاضف ٚاٱزضانات... ن ٌ ٗ ٌٓ ايٓكٛم إؿرل٠ ٚتط

ٕٕ عٴطٵ ٝٸ١ ع٢ً َعا لٸ، عٝح ٜٴكتكط بٗا ع٢ً ف ايٓؾٝٸ١ تٓتُٞ إٍ عٴطٵإٍ ٚٛاٖط نْٛ

ف ٗ سسٚز َعاضؾ٘ ٚإزضانات٘. َٚٔ شيو ٌٓ إسيٍٛ ايكطآْٞ ايٛاضز ٚغا٥ٌ شيو ايعٴطٵ

ٕٸ ؾٗطٜٸ١ ايؿٗط تتشسٻ ز ٚؾل َا ٖٛ إتعاضف، ٖٚٛ ٗ عسٸ٠ ايؿٗٛض َٚٓاظٍ ايكُط ع٢ً أ

ٕع٢ٓ ايعًُٞ ـ أٜهّا، زٕٚ ابًٛؽ ايكُط َطتب١ ٜٴكبض ؾٝٗا قاب٬ّ يًط١ٜ٩، ٚٗ بًس إهًٖ

ٌٸ نا١ًَ، َكػٻ ل عٔ زٚض٠ٺايؿًهٞ ايسقٝل ايصٟ ٜتشٖك ١ُ إٍ اثٓيت عؿط٠ زٚض٠، ن

ِٸ ايسخٍٛ ؾٝ٘، ٚعٔ ع٬ق١ ٖصٙ ايسٚض٠  َٓٗا تتُٝٸع باـطٚز َٔ ؼت ؾعاع ايؿُؼ ث

 باٯؾام إتعسٸز٠، َٚا إٍ شيو... 

ٜٺ َعٝٸٔ ع٢ً إ ٕٸ ا٭غاؽ ٗ ٌٓ إطاز َٔ يؿ ٕٸ ع٢ٓ ايعٴطٵٖٚٓا ْكٍٛ: إ ٗ ٖٛ أ

ِ ٖٞ إساط١ عؿٜٛٸ١، تطتهع إٍ َا ٜٴسضن٘ بٳٌ إتهًٚؾٝٸ١ يًُٛنٛع َٔ قٹاٱساط١ ايعٴطٵ

نُا يٛ أٚق٢ إٍ قطابت٘ ؾكٌٝ عًُٗا ع٢ً  .اٱْػإ ايعازٟ ٗ ْٛطت٘ إٍ إٛنٛع

ٚيٛ  .ًٕٛزٕٚ اي ،ٚيٛ قٌٝ بإظاي١ ايٓذاغ١ ؾإْٸٗا تٴشٌُ ع٢ً إظاي١ ا٭ثط .قطابت٘ إعطٚؾٌ

ز َا ٚا٫ضُاغ١ ايٛاسس٠ ؼسٻ .قٌٝ بايػػٌ بإا٤ اْكطف شيو إٍ ايهٝؿ١ٝ إتعاضؾ١

ٝٸ١ ،ٜٴعتدل عٓس ايعٴطف ٚاسس٠ّ ٚإشا أخصْا عٓٛإ ايكطٜب سٴٌُ ع٢ً  .زٕٚ ايسٓق١ ايعكً

 ٖٚهصا...  .سب ٚايبٴعٵطٵإتعاضف َٔ ايُك

ٔٸ ٖصا ٗ إٛانٝع اييت ٖٞ بطبٝعتٗا عٴطٵ ٕٸ  . إ٫ٓؾٝٸ١يه أْٸ٘ قس ٜٴكاٍ أٜهّا: إ

ف ْؿػ٘ ٜٓٛط إٍ طبٝع١ إٛنٛع ٚايٛاٖط٠ ايعٴطٵٚف يسٜ٘ َٓاغبات٘ ٗ ؾِٗ ايٓلٸ، ايعٴطٵ

ٚيصا ؾإْٸ٘ ٜط٣ ٗ بعض إٛانٝع أغاغّا ٕتابع١  .ٚايكٛاٌْ اييت ٜٴؿذلض إٔ ؼهُٗا

ُٸل، ٫ٚ ٜهتؿٞ بايؿِٗ ايعٴطٵ ٚٸ٫ّٗ ايػطٜع. ايبشح ٚايتع  . ٖصا أ

َٸّا هعٌ ايتعبرل عٓٗا ٚثاّْٝا ٕٸ اْهؿاف ايٛاٖط٠ هلل تعاٍ اْهؿاؾّا تا : إ

ٕٸ ايتٚيٝؼ زٹٚق ،ؾٝٸّاعٴطٵ ٟٸٝٸّا ـ إشا قضٸ ايتعبرل ـ، َع٢ٓ أ ع٢ً  عبرل اٱشلٞ عٓٗا تعبرلٷ عؿٛ

ٕٸ طبٝع١ إٛنٛع إعبٻ ف عٔ َٛنٛعاتِٗ، إ٫ٓططٜك١ َا ٜعبٸط ايعٴطٵ ط عٓ٘ بايٓػب١ إيٝٓا أ

 ،ٚوتاز إٍ تسقٝل، تبعّا ؿه١ُ اهلل تعاٍ ٗ إبطاظٙ يًُٛنٛعات ،ؼ ايتعكٝسباي
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ٛٸضٖا بعس شيو إٍ إػت٣ٛ  ،٬َٚسٛت٘ يطبٝع١ اٱزضاى ٚإعطؾ١ ٗ عكط ايٓعٍٚ ِٸ تط ث

ٌٸ خكٛقٝٸات إٛنٛع أٚ ايٛاٖط٠... ٖٚصا نافٺ ٗ دعٌ ايتعبرل  ايصٟ ٜٴسضى ؾٝ٘ ن

ؾٝٸ١ إسيٍٛ يعّٚ ا٫قتكاض ع٢ً َا تكتهٝ٘ طٵٕككٛز بعٴؾٝٸّا; إش ٜبعس إٔ ٜهٕٛ اعٴطٵ

ط شلا َٔ ٚغا٥ٌ ٚأزٚات، زٕٚ َا ٜٴُهٔ إٔ ٜٓؿتض عًٝ٘ ، َٚا ٜتٖٛؾإعطؾ١ ٗ عكط ايٓلٸ

ٛٸض ٗ ا٭ظ١َٓ اي٬سك١; إش ٖصا ٜ٪زٸٟ إٍ ْٛز ايكطإٓ عٓس أزٚات عكط ْعٚي٘  ايتط

 ؿُؼ ٚايكُط ٚايًٌٝ ٚايٓٗاض. َٚػت٣ٛ إعطؾ١ ؾٝ٘، ٚشيو خ٬ف دطٜاْ٘ فط٣ اي

ٕٸ ٖٓاى َؾ  .ؾٝٸ١ ايس٫ي١ؾٝٸ١ إٛنٛع ٚبٌ عٴطٵقّا بٌ عٴطٵطٵٚع٢ً شيو قس ٜٴط٣ بأ

ؾ١ٝ ٗ ايتعبرل ٚا٭غاؽ ٗ عامل ايتؿاِٖ ٚايتؿِٗٝ ٖٛ ايجا١ْٝ ٗ ضعاٜتٗا يًُٓاغب١ ايعٴطٵ

ٕٔ َعٝٻ إشا تٛٓؾط ٗ ٔ عٔ إٛنٛع، زٕٚ إٔ ٜعين شيو ا٫قتكاض ع٢ً إٛنٛع ٗ ظَ

 ا٭ظ١َٓ اي٬سك١ َعطٝات دسٜس٠ يؿِٗ أعُل يًٛاٖط٠. 

ٌٸ َٛنٕٛع ٕٸ ن ف ٗ ٚغا٥ً٘ ٚأزٚات٘ إٔ ٜبتعس عٔ ايعٴطٵ٫ بٴسٻ  ْعِ، ٫ ٜعين شيو أ

تكتهٞ ا٫قتكاض ع٢ً ٚٛاٖطٖا  ،ؾبعض إٛانٝع ٖٞ بطبٝعتٗا بػٝط١ْ .َٚعطؾت٘

 ٚمٛ شيو. ؾّا، نُا ٗ عامل ايتطٗرل ٚايٓذاغ١ ٚايػػٌ عٴطٵ

ٚٸٍ طٵا ٜٓبػٞ ايتأنٝس ٖٓا ع٢ً ايَؿٚضَ م بٌ ايٓلٸ ايكطآْٞ ٚغرلٙ; إش ا٭

ٞٸ ٌٸ سادات ايبؿط،  ،أع٥٬ ٕٕ، ٚأْٸ٘ ٜتٓاٍٚ ن ٕٕ َٚها ٌٸ ظَا يٛسٜ ؾٝ٘ نْٛ٘ يه

ٌٳ﴿ ُٹ ُٴػٵًٹ ٚٳبٴؿٵطٳ٣ يٹًِ ُٳ١ّ  ٚٳضٳسٵ ٖٴسٶ٣  ٚٳ ٞٵ٤ٺ  ِّ ؾٳ ٝٳاّْا يٹُه ٝٵَو اِيهٹتٳابٳ تٹبٵ ٓٳا عٳًَ ْٳعٻِي )ايٓشٌ:  ﴾ٚٳ

َٸا ايجاْٞ ؾؿٞ غايب٘ ٜتٓاٍٚ قهاٜا ايٓاؽ ٗ أزٚات عٝؿِٗ ٚٚغا٥ً٘ َٚػت٣ٛ  ;(89 ٚأ

َٸ١  ،إزضانِٗ َٚعطؾت٘ ٕٸ شيو ـ ايػايب ـ ٜتشطٸى نُٔ إسايٌٝ ايعا َٔ زٕٚ إٔ ْٓهط أ

 يًكطإٓ نتطبٝكات يصيو ايعَإ. 

ُټ، ٚايػ٪اٍ ٖٓا: ٌٖ ٜٴُهٓٓا صا إٓش٢ َٔ ل ٗ ايتأغٝؼ شلاْط٬قّا َٔ ايتع

ٕٸ تأنٝس ايٓيبٸايت ٗ عكطٙ ع٢ً ايط١ٜ٩، باعتباضٖا ايٛغ١ًٝ  |ؿهرل، إٔ ْعتدل أ

ٖٓا ٜٴػًل ايباب أَاّ ا٫غتٓػابات اييت قس  ٝٸ١ ايٛسٝس٠ آْصاى ٱزضاى ايؿٗٛض،  ايٝكٝٓ

ط، تبعّا يًٛطٚف إٓاخ١ٝ أٚ إعادٝٸ١ أٚ غرلٖا، ع٢ً ططٜك١ َا نإ وكٌ ّ ٚت٪خِّتكسِّ

ٚشيو نًٓ٘ ٫ ٜتشطٸى بعٝسّا عٔ ز٫ي١ ايكطإٓ ٗ  .ػب١ يًٓػ٤ٞ ٗ ا٭ؾٗط اُؿطٴّبايٓ

ٝٸ١ إتعًٓك١ بايؿٗٛض ٚسػاباتٗا، ٚايػٌٓ ٚعسزٖا، ٗ  ؼسٜسٖا يطبٝع١ ايٛاٖط٠ ايهْٛ

ِٴ ايصٟ غرلٚن ٖٓا غٝٓؿتض عًٝ٘ ايعً  ع ع٢ً ايٝكٌ نُٕٓٗرسطن١ ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ، 
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ّٸ  ٗ َكابٌ ايتٛٓٸٞ ٚايؿٓو ٚايتٓذِٝ َٚا إٍ شيو؟  ،|سٙ ايٓيبټ أٖن عا

ٝٸات ايس٫ي١ ٗ ايٓلٸ; إش عٓسَا ْ٪غِّإْٸٓا ْ٪ٚن ؼ يهٕٛ س ٖٓا ع٢ً إَهاْ

ٕٸ طبٝع١ ايس٫ي١  ؾٝٸ١ ؾًهٞ ْ٪ٓنسايس٫ي١ ع٢ً أغاؽ إٓاغبات ايعٴطٵ إٔ ٫ بٴسٻ ع٢ً أ

يت تأتٞ ع٢ً ايٓلٸ َٔ ٖٚصا َا يعًٓ٘ ّٓع َٔ اٱغكاطات اي .تبك٢ َطتهع٠ ع٢ً شيو

ؾٝٸ١ ايس٫ي١، ٚنٕٛ اـاضز، أٚ َٔ ؼٌُٝ ايٓلٸ َا ٫ وتٌُ; إش إعٝاض ٖٛ ٗ عٴطٵ

ٍټ َباؾط٠ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ ايصٟ تٖٛؾ طت ٗ َعطؾت٘ أزٚات دسٜس٠; إش يًٍُٛ إٔ ايًؿٜ ٜس

ٕٔ َعٝٻ ِٸ ا٭َط َا ٜػتذسٸٜٴ٬سٜ إٛنٛع ٗ سسٚز ظَ يو نًٓ٘ ٜتبع ٚش .ٔ، ٫ٚ ٜٴطٜس إٔ ٜع

ٝٸّا ٗ ؼسٜس ايٛٛاٖط ٚايكطا٥ٔ َٚا إٍ شيو. ز٫ي١ ايًؿٜ ع٢ً إٓٗر إعطٚف إتٻ  بع أقٛي

ا نإ ٖصا ايباب َسخ٬ّ ٱعاز٠ ايٓٛط ٗ َٓٗر ايتعاطٞ َع ايس٫٫ت ٚضَ

ٝٸ١ باـكٛم، َا ٜؿتض إَهاْٝٸات أؾهٌ ٖٓا ٚضز ٗ ايػٴٓٻ١ ايكطآْ ٗ  يٛنع نجرل 

ا سًًٓا ايه١ًٝٓ، ٚيٝػت ؾ٦ّٝا خاضد٘. ٚض١َََٛٛٓ ا٭سهاّ أٚ إكاقس  غٝاقٗا ٗ

ٝٸ١ ايؿكٗٝٸ١ عٓسَا تٛاد٘ نجرلّا َٔ  ٝٸات اييت تعذلض ايعًُ ايهجرل َٔ اٱؾهاي

 إؿطزات.

 

ْعٛز يٓ٪ٓنس ع٢ً نطٚض٠ ايتؿهرل َٔ دسٜس ٗ طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ايعٓاٜٚٔ 

ٝٸ١ ٚبٌ َا ٜٳا ٕٸ ايتدكٝل يًهتاب غدل ايٛاسس، أٚ  زٴٔطيكطآْ ٗ ايػٓٸ١ َٔ تطبٝكات; ٭

سه١َٛ ايطٚاٜات ع٢ً إسيٍٛ ايكطآْٞ، قس ٫ تعسٚ نْٛٗا فطٸز اخذلاعات يًدطٚز 

ٝٸات ؾطنتٗا عٴِك َٹػاؽ»س٠ َٔ إؾهاي ٚاييت أؾطظت  ،ٝٗا ـزلِّـ نُا وًٛ يٞ إٔ ُأ «اي٬ 

بُٝٓا  . قطا٠٤ ايٓكٛم نُٔ َطدعٝٸاتٗا ايكاعسٜٸ١ ـ إشا قضٸ ايتعبرل ـْٛعّا َٔ اؾُٛز ٗ

ٕٸ أغًب ايػٴٓٸ١ ٖٞ أدٛب١ْ أغ١ً٦، ٚتطبٝكات يعٓاٜٚٔ ُجٸٌ ا٭قٌ ٗ ثبٛت  عٔ لس بأ

َٸ١، أٚ يًعٓٛإ  .اؿهِ ٖٚصا َا هعٌ إٓٗذٞ ٖٛ إخهاع ايتطبٝل يًكاعس٠ ايعا

 . (17)ايعطٜض، زٕٚ ايعهؼ

 

٤ٺ ْتػا٤ٍ: ٌٖ َػأي١ اشل٬ٍ ٚبساٜات ايؿٗٛض ٖٞ َػأي١ ؾطزٜٸ١، سٵزّا ع٢ً بٳٛٵعٳ
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ـ، ٗ سٝات٘ ايعازٜٸ١ إطتبط١ َا ٖٛ َٔ ؾ٪ٕٚ إهًٖ ح نُٔ َٓاغبات ايبشح ٗتٴبشٳ

ّٸ أْٸٗا َػأي١ َطتبط١ با ٭َٛض بعامل ايٓذاغ١ ٚايطٗاض٠ ٚايك٠٬ ايؿطزٜٸ١ َٚا إٍ شيو; أ

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١،  َٸيت ـ إشا قضٸ ايتعبرل ـ، أٟ إطتب٘ بإػاض اؿهاضٟ يٮ شات ايطابع ا٭

ٝٸات ايبشح ؾٝٗا َٓػذ١ُ َع َا ٫ بٴسٻ طن١ ايتاضٜذ ايبؿطٟ، ٚبايتايٞ ٚؿ إٔ تهٕٛ آي

  ؟ٜكتهٝ٘ ايؿلٸ ايجاْٞ َٔ ايذلزٜس

٘ٴ ب ُٴ ٕٸ ٖصا ا٭َط ٫ ٜٴُهٔ سػ ُٸا  بشٛخٺَٚا ىطط بايباٍ ٖٓا أ ؾكٗٝٸ١ فطٸز٠ ع

ِٴ اؿسٜح ٝٸ١ . نُا ٫ ٜٴُهٔ ؾٝ٘ إٔ وػُتٛقٸٌ إيٝ٘ ايعً ٘ ايؿًهٝٸٕٛ َٔ خ٬ٍ سٝج

ٌٸ إؾهايٝٸت٘ .إٛنٛع ؾًهٝٸّا ٚعًُٝٸّا ٫  بٌ .نُا قس ٫ ٜػتطٝع ؾطزٷ ٚاسسٷ إٔ ٜكّٛ ع

ٛع َٔ إٔ تتٛٓؾط ي٘ فاَٝع عٛخ، َٚطانع أعاخ، هطٟ ؾٝٗا ايبشح ٗ إٛنبٴسٻ 

ٌٕأنجط َٔ ظا١ٜٚٺ ٞٸ، َا ٜػُض ٗ ايتؿهرل بؿه ٍٕ ؽكټك  ، ٚٗ أنجط َٔ فا

َٔ ا٭سٝإ ـ ايباب  ا ٜؿتض شيو ـ ٗ نجرٕلب١ ع٢ً ايؿطنٝٸات. ٚضَأعُل ٗ ايًٛاظّ إذلتِّ

ٕٵ ٝٸاتٷ قس تٴػاِٖ ٗ تطانِ ايبشٛخ ٭ ٗ ططٜل ايٛقٍٛ إٍ  ،تٴها٤ أَاّ ايؿك٘ إؾهاي

ٗ ايٛقت ايصٟ تتشطٸى ٗ ؾًو  ،قس ػُع بٌ أغًب ايٓكٛم ايٛاضز٠ قٓاع١ٺ بؿطنٝٸ١

ٝٸ١ ٗ ٖصا اجملاٍ.  ايعًِ َٚعطٝات٘ ايٝكٝٓ

 

 

 الهوامش
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 تدويَ الزصائن العىمّية

 خباري واألصوليدراصٌة وكارٌة بني املٍّذني األ
 

 

ِٕ أزٚ ٌٸ عً ٕٸ يه ٝٸ١ إبطاظٙ ْٚعًِ ـ قٓاعٝٸّا ـ بأ ٙ ػرلٝتاتٷ خاقٸ١ تتهٓؿٌ عًُ

ٝٸ١ ٚايؿهطٜٸ١ ايعًِ ايؿك٘ َٔ ايعًّٛ ايسٕٓا نإ ٚ .يًعكٍٛ يت ؼتاز ٗ نجرل َٔ ٜٓ

َٸ١ٚ ،ؿٌَطاسٌ إبطاظٖا يًُهًٖ إٔ تتش٢ًٓ  ٚدبإٍ ايهتاب١ ٚايتسٜٚٔ  قاطب١ّ، ا٭

ٝٸات زقٝك١، ٚؾٕٓٛ َتٛاظ١ْ ططٙ، ٚزٓق١ َطايب٘، تبعّا يعِٛ ؾأْ٘، ٚخ ;ايهتاب١ ؾٝ٘ بآي

ٛٸ غاٜات٘، ٚتٛدٸٗ٘ يهآؾ١ أؾطاز اجملتُع اٱغ٬َٞ، ٚكاطبت٘ ؾُٝع ايؿطا٥ض  ٚزل

 إتػاٜط٠. 

َٔ دٗات ايتسٜٚٔ ٗ ٖصا ايعًِ،  خكٛم د١ٗٺإٍ ٖٚٓا ْطٜس إٔ ْٛدٸ٘ أْٛاضْا 

ٝٸ١ ٚايهتب ايؿتٛا٥ٝٸ١ إٛنٍٛ ؾُٗٗا ٖٚهُٗا  ،أ٫ ٖٚٞ د١ٗ نتاب١ ايطغا٥ٌ ايعًُ

 ؿٌ. عٌُ بٗا يًُهًٖٚاي

ٚايػ٪اٍ: ٌٖ ْاٍ عًِ ايؿك٘ َعإ٘ إتُٝٸع٠ ع٢ً ٖصا إػت٣ٛ؟ ٌٖٚ سٓكل أٖساؾ٘ 

ٛٸ٠ ُتس ب٘  ،ٚغاٜات إشلٝٸ١ ندل٣ ،َكساض َا وًُ٘ َٔ َٗاّ ٚٚٚا٥ـ ع١ُٝٛ ،إطد

 ع٢ً ٖصا ايكعٝس اَتسازّا أؾكٝٸّا ٚعُٛزٜٸّا؟ 

ٔٸٌٖ سٓككت طاقات ايهتاب١ ٚبطاعات ايتسٜٚٔ  ايتعًُٝٞ ٗ نتب  ٚإبساعات ايؿ

 ايؿتا٣ٚ َٔ ٖصا ايٓٛع ٚدٛزٖا نُٔ أغًٛبٗا ايتسٜٚين؟ 

ٌٸ ٖصا ـ  ِٸ إْٸٓا ـ قبٌ ن يت نإ ٜهتبٗا عٓسَا ْطايع نتب ا٭سهاّ ايث
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ٝٸ١ ايايعًُا٤ قسّّا،  ٍٷ َِٗ:  ٖٛايت نتبٚايهتب ايؿتٛا٥ سسٜجّا، ٜٓكسح ٗ أشٖآْا غ٪ا

 ايتسٜٚٔ عٔ ٖصٙ إعاقط٠؟!  ٕاشا تًو ايكس١ّ ؽتًـ ٗ

ُٸا ٖٛ  «تكػِٝ َطايبٗا»ٚ «نتابتٗا ٚعطنٗا»ٕٚاشا ططٜك١  ٗ ايػابل ؽتًـ ع

ٖٓا نتب٘ ايؿكٗا٤ ٗ ايؿذل٠ ا٭خرل٠؟!  َٛدٛزٷ  اٯٕ، 

  .ؿه٬تنُا ْتػا٤ٍ عٔ َس٣ َا تهتٓؿ٘ نتب ايؿت٣ٛ َٔ َ

يٝٸ١ ع٬دٝٸ١ ي٘، ػُع ٚتكسِٜ آ ،٘بٝاْ ٖصا ٚغرلٙ ايعسٜس َٔ إػا٥ٌ ٖٛ َا ْٛزٸ

بٌ ا٭غايٝب ايتكٓٝؿٝٸ١ إان١ٝ ٚاؿانط٠، ٚتطغِ َٓٗذٝٸ١ سسٜج١ َتها١ًَ تٓٗض 

 .َكا٫تٗا ايج٬ث١ بٗصا ايٓٛع َٔ ايهتب، َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ اؿانط٠ بٌ ٜسٜو

 ٖٞ:ٚؾايه٬ّ ؾٝٗا بعس ا٫غتعا١ْ باهلل تعاٍ فسٙ ع٢ً ث٬ث١ أَٛض، 

  

ُٸتٌ تتٓاٍٚ بٝإ َٓٗذٝٸ١ ايعًُا٤ ٗ ضغا٥ًِٗ  إسساُٖا :ٚؾٝ٘ ْؿرل إٍ قهٝٸتٌ َٗ

َٔ د١ٗ عطنِٗ يٮسهاّ نُٔ ا٭بٛاب ايؿكٗٝٸ١ إدتًؿ١، َٚكاض١ْ  ،ايعًُٝٸ١ قسّّا

قٸٌ إيٝ٘ ايهتاب ايؿتٛا٥ٞ ع٢ً أٜسٟ ايؿكٗا٤ سسٜجّا ٗ شيو ٚؾل ٖصٙ ايسضاغ١ َع َا تٛ

 . اٯتٞط٠، إتؿاٚت١ سػب ايبٝإ ا٭عكاض إتأخِّ

ٚٸْت ٗ ظَٔ َكاض١ْ نتب ا٭سهاّ اي ايكهٝٸ١ ا٭ٍٚ كّٛتٚبعباض٠ أخط٣:  يت ز

َٔ اؾ١ٗ إصنٛض٠، َع َا أْتذت٘  ،خباضٜٸ١ ع٢ً إساضؽ ايسٜٓٝٸ١غٝطط٠ إسضغ١ ا٭

ٝٸ١ ٗ خهِ ا٫خت٬ف ٚايكطاع ايكا٥ِ بٌ إسضغتٌ ع٢ً أغاؽ تبٓٸٞ إس ضغ١ ا٭قٛي

ٛٸض يًباسح َٔ خ٬ٍ شيو َس٣ ايؿُٝٗاا٫دتٗاز إكطًض ٚايتكًٝس ٚعسّ تبِّ ٛٙ ; يٓك

 . يت ابتسأت بٗا ٚاْتٗت إيٝٗاغاي١، ٚا٬َٕض ايصٟ غاضت عًٝ٘ ايطايعًُٞ اي

َٸا ايكهٝٸ١ ايجا١ْٝٚ ُٸتٌأٜهّا ٗا ػٓتٓاٍٚ ؾٝؾ أ ْتهًِٓ ٗ ا٭ٍٚ َُٓٗا  ;دٗتٌ َٗ

َٸ١  ٝٸ١ َٔ د١ٗٺ عا عٔ َٓٗذٝٸ١ ايؿكٗا٤ ا٭ٚا٥ٌ ٗ تكػِٝ نتب ا٭سهاّ ٚايطغا٥ٌ ايؿتٛا٥

بُٝٓا غٓعٌُ ٗ ايجا١ْٝ ع٢ً بٝإ َٓٗذِٗ َٔ د١ٗ تكػِٝ  ;ٌٸسػب ايتعايِٝ نُه

ٌٸٚ .خكٛم ا٭بٛاب ايؿكٗٝٸ١ َٚػا٥ًٗا ِٷٖصا بإكاض١ْ َع َ ن ٗ ايؿذلات  ا ٖٛ قا٥

 اي٬سك١، ٚشيو نُا ًٜٞ: 
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ٚٸ٫ّ ٕٸ ٗ ايػٻ :أ خباضٟ ايطاؾض ي٬دتٗاز ـ َٔ ايعًُا٤ عاف إٓٗر ا٭ًَْعًِ بأ

ِٸ أعكب٘ ػاٙ إػا٥ٌ ايؿطعٝٸ ،ٚايعٌُ بايعكٌ ٚايكٛاعس ٚا٭قٍٛ ايؿكٗٝٸ١ ،ٚايتكًٝس ١، ث

ِّ ،إٓٗر ا٭قٛيٞ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫دتٗاز ايعاٌَ بدلاٌٖ ايعكٌ  ظ يًتكًٝس. اجمل

ِٸ اْت٢ٗ ٖصا ا٭خرل إٍ ايػٝاب ٕٵ ،ث  اؾُٓ .عًُا٤ايبكٞ قؿّٛٚا ٗ ْؿٛؽ بعض  ٚإ

ٛٸت٘ ٚسطاضت٘، ستٸ٢ بًؼ أقك٢ شضٚت٘ ـ ايٓٛطٜٸ١  ٌٸ ق إٓٗر اٱخباضٟ َٔ دسٜس به

ٝٸ١ ـ  ٝٸ١ ايٗ قٚايعًُ َِباٍ إسضغ١ ا٭قٛي َطٸ٠ أخط٣ ع٢ً أْكاض شيو إٓٗر ؾُٝا  تٵيت 

 ،صٟ ٖٞ عًٝ٘ اٯٕ ٗ ايكطٚح ايعًُٝٸ١اي ،طعطعت ستٸ٢ بًػت أٚدٗا ايهبرلبعس، ٚت

 ؾكاض ايعٗس ايّٝٛ عٗس إٓٗر ا٭قٛيٞ َٚسضغت٘. 

ٕٸ إصٖب ا٭ثاّْٝا ٔ بايعكٌ، خباضٟ ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ; ؾُٓٗا قػِ ٫ ٜ٪َ: ْعًِ أ

ٔٷ َٚا ٖٛ قبٝض، ٚبايتايٞ ٫ ٬َظ١َ بٌ  ٜٚكٍٛ بعسّ قسضت٘ ع٢ً إزضاى َا ٖٛ سػ

 .أسهاَ٘ ٚأسهاّ ايؿطع

ٝٸ١ عٔ ايػابل، ؾٗٛ بعهػ٘ َٔ د١ٗ ْٛطٜٸت٘ ػاٙ  ٚقػِ ٜذلٓق٢ بسضد١ إهاب

 .إزضاى اؿػٔ ٚايكبٝض، َٚجً٘ َٔ د١ٗ ْٛطٜٸت٘ ػاٙ ا٬ٕظ١َ بٌ أسهاّ ايعكٌ ٚايؿطع

ٚٸٍٚقػ ُٗا ػاٙ اٱزضاى، ٝٵَٔ د١ٗ ض٩ٜتٳ ،َٚجٌ ايجاْٞ ،ِ بعهؼ ا٭

ٚٸٍ  .ٚبعهػُٗا َٔ اؾ١ٗ ا٭خط٣ ٚبايتايٞ ؾٗٛ أنجط اعتسا٫ّ; سٝح ٜذلٓق٢ عٔ ا٭

ٝٸ١; إش ٜط٣ ٚدٛز ٬َظ١َ بٌ  بسضدتٌ إهابٝٸتٌ، ٚعٔ ايجاْٞ بسضد١ٺ إناؾٝٸ١ إهاب

ٕٸ ايعكٌ يٝؼ بؿاضٕع َؿطِّؾايؿطع عاقٌ، غاٜ .أسهاّ ايعكٌ ٚأسهاّ ايؿطع ع، أٚ ت٘ أ

 . (1)ع: ؾاضعٷ يٝؼ َؿطِّأزمٸ بتعبرٕل ٌٵُق

ٚاسس، ٜكّٛ ع٢ً عسّ اٱّإ  إشٕ ْٝع ٖصٙ ا٫تٸذاٖات ايج٬ث١ هُعٗا َصٖبٷ

َٔ د١ٗ أسهاَ٘ إطتبط١ بايتؿطٜعات  ،بأسهاّ ايعكٌ ٗ خكٛم أَٛض ايسٜٔ

ٌٵاٱشلٝٸ١، أٚ  ؾايسٜٔ عٓسِٖ  .ّ ايعكٌ ٗ ايؿك٘ ٚؾطٚع ايسٜٔ: ْٝعٗا ٫ ت٪َٔ بأسهاؾُك

ٝٸ١ اي .بػٵٖٛ َكسض ايتؿطٜع ؾشٳ يت ت٪َٔ بصيو، ٚتعٌُ غ٬ف إسضغ١ ا٭قٛي

ٌّ .تبعّا ٭ٚاَط ايعكٌ، ٚتكٍٛ بٛدٛز ٬َظ١َ بٌ ايعكٌ ٚايسٜٔ ;با٫دتٗاز ٚايتكًٝس  ؾه

ٕٸ ايعكٌ ي٘ تؿطٜع،  ٕٸ غا١ٜ ا٭َطَُٓٗا َؿطٸع يٮسهاّ، َا ٜعين أ  تؿطٜع٘ قسٚزٷ أ
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ٌٸ ٗ سسٚزٺ  بٝاْٗا ٗ عًِ ا٭قٍٛ.  خاقٸ١ َعٝٸ١ٓ عٓسِٖ، ق

ُٸٓا اؿسٜح عٔ غ١َ٬ ْٛطٜٸات ٖصا إٓٗر  طبعّا غرل ، نْٛ٘ ع٬ًّٝأٚ ٖٓا ٫ ٜٗ

ٕٸ إِٗ ٗ فايٓا ٖٛ إٔ ْسضغ٘ ٚمًٚ ١ تطبٝكات٘ ايؿكٗٝٸ١ ػاٙ نتب ًٗ٘ َٔ دأ

ِٸ  ٝٸ١ ع٢ً ا٭سهاّ ٚؾل َصٖب٘ ٚض٩ٜت٘، ث َكاض١ْ شيو َع َا أغؿطت عٓ٘ إسضغ١ ا٭قٛي

 َػت٣ٛ تسٜٚٔ ايؿت٣ٛ، ٖٚٛ َا ْبشج٘ ؼت ايعٓٛإ ايتايٞ: 

 

نُٔ  تٵب، ٚإْٸُا ٚقعٳػٵٖصٙ اٯثاض نُٔ َػت٣ٛٶ ٚاسسٺ ؾشٳمل تكع طبعّا 

 .ٚايجبات ثايج١ ;ٚايتكًٓل أخط٣ ;ز تاض٠ّت بايتُسټؾأخص ;َػتٜٛات َٚطاسٌ ٚؾل ا٫خت٬ف

 ؾُػتٜٛاتٗا َٚطاسًٗا نُا ًٜٞ: 

 

ػاٙ  ١عّا ٕباِْٝٗ إدتًؿبٳخباضٟ ٗ ضغا٥ًِٗ ايؿكٗٝٸ١ ـ تٳيكس زضز عًُا٤ إٓٗر ا٭

ِٸايعكٌ ٚإٓع َٔ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس ـ ع٢ً دعٌ ايطٚا١ٜ ٖٞ ايؿتٛ اْتداب  ٣، عٝح ٜت

ٕٵايٓٛط١ٓ تهٕٛ ٖٞ سك١ًٝ ضٚا١ٜ َعٝٻ نإ ا٫غتس٫ٍ َٓشػطّا ٗ بعض  ، ٚإ

 ٌ أغًٛبّا َٔ أغايٝب ايعطض. ٖٚٞ ُجِّ .ٖصا َٔ د١ٗ ،َصاٖبِٗ

عهؿٛا ع٢ً زضاغ١  |ؾؿكٗا٤ ايؿٝع١ اٱَاَٝٸ١ َذطٸز ضسٌٝ ايطغٍٛ ا٭عِٛ»

ُٓٛٝٗا، ٚتبٜٛبٗا، َكتسٜٔ بإَاَِٗ ايؿك٘، ٚتسضٜػ٘، ْٚع َػا٥ً٘، ٚتؿطٜعٗا، ٚت

ٞٸ ٞٸ بٔ أبٞ طايب ٚٚق  ٚاؿطاّ اؿ٬ٍ سكٍٛ صٟ نإ ٜهتب ٗاي، ×ضغٛشلِ عً

 ،ٚايطخل ٚنآؾ١ َػا٥ٌ ايؿك٘ ٚايتؿػرل ٚايعًّٛ ايعاي١ٝ َٔ عٓس ضغٍٛ اهلل ٚايععا٥ِ

ٞٸ»: |ي٘ سٌ قاٍ ٞٸ ، : ٜا ضغٍٛ اهللقًتٴ. ًَٞ عًٝوانتب َا ُأ ،ٜا عً أؽاف عً

ٌٻ ٓػٝإ؟ قاٍ: ٫ ٚقس زعٛت اهلل ععٻاي ٔٵ ٚد  بٵانتٴ إٔ هعًو ساؾّٛا، ٚيه

َٸيت ايػٝح... ُٸ١ َٔ ٚيسى، بِٗ تػك٢ أ ٚٸٕ  .«يؿطنا٥و ا٭٥ ٌّؾس صٟ نتاب٘ اي ×عً

ُٸ١  ٞٸ» عًِٝٗ بـقًٛات اهلل ٚغ٬َ٘ أزلاٙ ا٭٥ إٍ  ، ؾتٛاضثٛٙ ٚتٓاقًٛٙ بِٝٓٗ«نتاب عً

 ،ٚنتاب اٯزاب ،نهتاب ايؿطا٥ض ،٭خط٣ْاٖٝو عٔ نتب٘ ا .َٜٛٓا اؿانط

ٝٸ١ ٖٓا ٚضز ٗ ايهتب اؿسٜج ٙ ٛٵصٟ أزلٳاي ،÷بٌ ْاٖٝو عٔ نتاب دسٸتِٗ .ٚغرلُٖا 



• 

 االجتهاد والتجديد 

نتاب تؿكًٝٞ ٤ًَٞ  ^َا ٚضز عٔ غرل ٚاسس َِٓٗ ، ٖٚٛ سػب«َكشـ ؾاط١ُ» بـ

َا تٓاٍٚ  |٘ عٔ أبٝٗا ضغٍٛ اهللتٵؾٝ٘ َا زلعٳ ÷با٭سهاّ اٱشلٝٸ١، سٝح ْكًت

ُٻؿسٸ ايإٍ ا١ إػا٥ٌ ٚزقا٥كٗا، نآؾ  ٗ اؾطح ايبػٝ٘ ٓت٘ ستٸ٢ ز١ٜ اؾطحصٟ ن

ـَسٵخٳ :، أٚ نُا ٗ تعبرل ايطٚا١ٜايبػٝ٘  ف.سٵف ا

ُٸ١ أٌٖ ايبٝتن َساضغِٗ تٛدٸّٗا  ٤ٌَٚ ^صا نإ تٛدٸ٘ ايؿٝع١ يسضٚؽ أ٥

َٔ أغًٛب ؾهإ أغًٛب ايتسٜٚٔ عٓسِٖ آْصاى قطٜبّا نجرلّا  ....نبرلّا ٫ غابك١ ي٘

ٞٸ َع َا ّهٔ إٔ مسغ٘ َٔ بعض ايؿٛاضم ، ×ايتسٜٚٔ ٗ نتاب اٱَاّ عً

ٌٕإٍ ْٛطّا  ;ايبػٝط١ تؿكًٝٞ َٔ قبٌ  عسّ ٚقٍٛ قؿات ايهتاب١ ؾٝ٘ يٓا بؿه

ُٸ١ َٳ ^ا٭٥ ٕٸ ايكسض إتٖٝك .ًعٛا عًٝ٘ َٔ أقشابِٖٗطا ٔٵأٚ   ّأ أْٸ٘ نإ نتابغرل أ

ٝٸ ٞٸ بػٓسٺ |ٜٓكٌ أقٛاٍ ضغٍٛ اهلل ّاضٚا٥ ِٸ يًٛسٞ  |ٜكٌ إيٝ٘ ،×ٚاسس عٔ عً ث

ِٸ ٗ نتب ايكّٛ ٚايؿكٗا٤ أْع  ،÷ٖٚصا عٌ َا نإ ٗ نتاب ايعٖطا٤. اٱشلٞ ث

َٸ١  «ايػٓسٟ»ٚ «إتين»سٝح نإ ايتسٜٚٔ ٜػرل بكٛض٠ ايٓكٌ  ;َٔ اـاقٸ١ ٚايعا

ٕٸ ايطاٟٚ ايػاَع واٍٚ قسض إػتطاع إٔ ٜٓكٌ قٍٛ اٱإٍ ايهاٌَ،  َاّ زضد١ أ

ِٸ بعس تسٜٚٔ إػُٛع أقبض ايؿكٝ٘ ٜعتُس إهتٛب سطؾٝٸّا،  .ف ايٛاسسطٵباَؿ َٚٔ ث

ؾايهتب ايؿكٗٝٸ١ ٖٞ ايهتب  .ؾهإ تسٜٚٔ ايؿك٘ بِٝٓٗ ع٢ً غطاض تسٜٚٔ اؿسٜح

ٝٸ١  . (2)«اؿسٜج

 

ِٸ  ع٢ً أغاؽ  ػرلت ايكّٛ ايؿت٣ٛ عٓس بعض اتٸذاٖاتأخط٣ ناْت  َٔ د١ٗٺث

تبعّا  ،اٱز٤٫ بٗا إٍ داْب َسضنٗا ٚزيًٝٗا ايًؿٛٞ ـ ضٚا١ّٜ نإ أّ آ١ٜ َكط١ْٚ بطٚا١ٜ

ٕٸ ايبعض يكٍٛ  ٚسٝس قازض ع٢ً بًٛؽ  نؿدٕل ،ببٝإ إعكّٛ شلا اٯ١ٜ َكط١ْْٚسذٸ١ٝ بأ

ٚٸٍ ع٢ً  ;ا٭غًٛب ٚغابك٘قّا ؾاضقّا بٌ ٖصا طٵَا ٜٛدس يسٜٓا َؾ ،طازٖا ـَ سٝح ٜكّٛ ا٭

َٸا ايجاْٞ ؾٝكّٛ ع٢ً أغاؽ عطض ايسيٌٝ ػٵأغاؽ عطض ايسيٌٝ ايًؿٛٞ ؾشٳ ب، أ

ٖٓا ٜؿرل إٍ ٚدٛز ؾػش١ٺ ٗازٜٸ١ َٔ ايتعبرل عٔ ايٓتٝذ١ ا٫دت ايًؿٛٞ إٍ داْب ايؿت٣ٛ، 

 ٚؾل َباْٝ٘.  ،ايؿكٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايسيٌٝ إيٝٗايت تٛقٸٌ اي

ٕٵخباضؾإٓٗر ا٭ ٕٸ أتباع٘ َٔ ايؿكٗا٤  إ٫ٓ ،نإ ٫ ٜ٪َٔ با٫دتٗاز ٚايتكًٝس ٟ ٚإ أ
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ّٸ  ;ٗ كتًـ إػا٥ٌ ايؿكٗٝٸ١ ناْٛا فبٛضٜٔ ع٢ً تكسِٜ اؿهِ اٱغ٬َٞ يًعٛا

ٝٸ١ ايؿتٛا٥ٝٸ١ ـ إ .يتعًُِٝٗ أَٛض زِٜٓٗ ٚتِٓٛٝ سٝاتِٗ  شايصا ناْت تكسٸّ شلِ ايطغاي١ ايعًُ

ٕٵ .خباضٟ ٚنٝك٘ب غع١ إب٢ٓ ا٭ػٵًٌ، سٳقضٸ ايتعبرل ـ بأسس ٖصٜٔ ايؿه ناْت  ٚإ

ٝٸ١ اْتٗذٳ  ،أٜهّا ٖصا ايؿهٌ ايجاْٞ َٔ ايتسٜٚٔ ٗ بساٜات ٚٗٛضٖا تٵإسضغ١ ا٭قٛي

إش َذ٤ٞ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ َٔ أٚاخط ظَٔ ايػٝب١ ايكػط٣ »ٚأٚاغ٘ تاضىٗا; 

ٖـ اْتٗر ايؿكٗا٤ 329ًٍٛ عاّ يت اْتٗت عاي #ٱَاّ ايعكط ٚسذٸ١ ايعَإ ايجاْٞ عؿط

اٱَاَٝٸ١ ططٜكّا آخط ٗ ايتعاٌَ َع ايتسٜٚٔ ٚاٱؾتا٤، َهاؾّا ٫ْط٬قِٗ ٗ بساٜات ٖصٙ 

إعُاٍ ايٓٛط ٚتأقٌٝ ا٭قٍٛ ٚتكعٝس ايكٛاعس ٚا٫دتٗاز ٚتؿطٜع إػا٥ٌ » ايؿذل٠ يـ

 . «ايؿكٗٝٸ١ ٚعسّ اؾُٛز ع٢ً ايٓلٸ

ايكازم  بكٍٛ ٚع ٗ ا٫دتٗاز ٚايتؿطٜع ع٬ُّٖٚهصا بسأ ايؿكٗا٤ اٱَاَٝٸ١ بايؿط

ٚٸٍ  .«ايتؿطٜع إيٝهِ، ٚعًٝهِ ا٭قٍٛ إيكا٤ عًٝٓا»: ٘عًٝقًٛات اهلل ٚغ٬َ٘  ٌٸ أ ٚيع

ع٢ً  ^ٚأثبت يًذُٝع قسض٠ َصٖب أٌٖ ايبٝت ،غًو ٖصٙ ايططٜك١ ا٫دتٗازٜٸ١ ٔٵَٳ

 ع١، ٚؾكٝٗٗاايؿٝ ؾٝذ ٖٛ ،ٚإبساع عبا٥ط ؾكٗٝٸ١ دسٜس٠ ،ٚػاٚظ ا٭يؿاٚ ،ايتؿطٜع

ٌٸ ٞٸ بٔ ِ ايجك١، اؿػٔ، إتهًٚ&، َعاقط ايؿٝذ ايهًٝينا٭د  أبٛ ،عكٌٝ أبٞ بٔ عً

 . «ايطغٍٛ آٍ عبٌ وإتُػِّ» ايهتاب إؿٗٛض اؿصٸا٤، قاسب ،سقُ

 ٜهؿـ ٖٚصا .ايؿك٘ أبٛاب ْٝع ٗ «ايؿٝع١ كتًـ» ٗ ١َايع٬ٓ آضا٤ٙ ْكٌ ٚقس

ا٭قٍٛ،  إٍ ايؿطٚع ا٫غتٓباٙ، ٚضزٸ أغاؽ ع٢ً تبُن إصنٛض ايهتاب إٔ عٔ

 اؿسٜح.  أيؿاٚ زا٥ط٠ عٔ ٚاـطٚز

ٝٸ١ ايؿٛا٥س» ٗ ايعًّٛ عط ١َايع٬ٓ قاٍ ٖصا ٭دٌ ٚيعًٓ٘ ٚٸٍ ٖٛ: «ايطداي  ٖصٸب ٔٵَٳ أ

ايهدل٣،  ايػٝب١ ابتسا٤ ٗ ٚايؿطٚع ا٭قٍٛ ٗ ايبشح ايٓٛط، ٚؾتل ايؿك٘، ٚاغتعٌُ

 . «سٝٓاؾ ابٔ» ايؿانٌ ايؿٝذ ٚبعسٙ

ٕٸ: أٜهّا «اؾٓٸات ضٚنات» قاسب ٚقاٍ  إبساع إيٝ٘ ٜٓػب صٟاي ٖٛ ايؿٝذ ٖصا إ

 ٚيصا .ايكشٝض با٫دتٗاز ا٭سهاّ َساضى بٌ اؾُع ا٭زٓي١، ٚططٜل ٗ ايٓٛط أغاؽ

ٞٸ أبٞ ايؿٝذ ٚعٔ عٓ٘ ٜعبٸط  ٚقس .«ٌايكسّ» بـ أقشابٓا ؾكٗا٤ نًُات ٗ اؾٓٝس بٔ عً

 ، ٚغرلٙ. «ايػطا٥ط» قاسب أٜهّا عًٝ٘ ايجٓا٤ ٗ بايؼ

َعاقط ايؿٝذ ايكسٚم،  ،ٚعٌُ ع٢ً تطبٝكٗا ،ٖٚهصا أخص ايططٜك١ َٔ بعسٙ
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ٞٸ دٓٝس، أبٛ بٔ أٓس بٔ سك١ قُايؿكٝ٘ اؾًٌٝ ايج قاسب  ،اٱغهاٗ ايهاتب ،عً

ٕٸ َ٪ٓيؿ٘  .«ايؿطٜع١ ٭سهاّ ايؿٝع١ تٗصٜب»نتاب  َا شنط قاسب  سػبـ نُا أ

 ايعُاْٞ.  عكٌٝ أبٞ بٔ تبع ؾٝ٘ اؿػٔـ  «ضٚنات اؾٓٸات»

ِٸ أخص ايططٜك١ بعسٙ  از، ْابػ١ايٓٓك لاحملٚك ايؿكٝ٘ ،ٚعٌُ ع٢ً تطبٝكٗا ،ث

ٖـ(، 413 ، تٛٓؾٖٞ ـ338 ايٓعُإ)ٚيس بٔ سقُ إؿٝس اٯؾام، ايؿٝذ ايعطام، ْٚازض٠

ٌٸاي ٚغ٘  ٙٺثكً٘ يًذُع بٌ اتٸذاٙ ايكسٌّ ٚاتٸذاٙ ايكسٚقٌ ٗ اتٸذا صٟ أيك٢ به

ايعُايك١  :أَجاٍ ،٤ ايعًُا٤ٚأد٬ٓ ،صٟ ؽطٸز َٔ َسضغت٘ أنابط ايؿكٗا٤ٚايَعتسٍ، 

 . ايؿٝذ ايٓذاؾٞ ٚايػٝس إطته٢ ٚايؿٝذ ايطٛغٞ قسٸؽ اهلل أغطاضِٖ

ِٸ أخص ايططٜك١ بعسٙ ٞٸ ،ٚعٌُ بٗا ،ث  ـب إًٓكب ،اؿػٌ بٔ تًُٝصٙ ايػٝس عً

ٖـ(، أغتاش 436 تٛٓؾٞ ٖـ،355 )ٚيس«ته٢ايػٝس إط»ٚإعطٚف بـ  ،«اشلس٣ عًِ» 

 . ايؿٝدٌ ايٓذاؾٞ ٚايطٛغٞ

ِٸ أخص ايططٜك١ بعسٙ  ،دعؿط أبٛ ،«ؾٝذ ايطا٥ؿ١»تًُٝصٙ إعطٚف بـ  ،ٚعٌُ بٗا ،ث

ٞٸ بٔ اؿػٔ بٔ سقُ  ٚظعُِٝٗ ايؿٝع١ (، ؾكٖٝ٘ ـ460، تٛٓؾٞ ٖ ـ385ايطٛغٞ)ٚيس  عً

 ايؿك٘ ْٗر ع٢ً نتاب بتأيٝـ قاّ كسؾ .إطته٢ أغتاشٙ ايػٝس بعس اـاَؼ ايكطٕ ٗ

 نتاب ٘ ايؿٝذ إؿٝس ٚايػٝس إطته٢، ٚأزلاٜٙٵتبعّا ٭غتاشٳ ،ايُٓ٘ ايتؿطٜعٞ بٗصا

ُٸ٢ بـ ،ؿ٘ ٗ مثا١ْٝ أدعا٤أٖي ٖٚٛ نتابٷ .«إبػٛٙ» ايصٟ  ،«اـ٬ف» بعس نتاب٘ إػ

 ن١ٝ، ٚنتاب٘بإٜطاز آضا٤ ؾكٗا٤ عكطٙ ٚايعكٛض إا ،نتب٘ ع٢ً ِ٘ ايؿك٘ إكاضٕ

ُٸ٢ ٚٸٍ ايُٓ٘ ع٢ً نتب٘ ايصٟ ،«ايٓٗا١ٜ»بـ  إػ  . ايتأيٝـ َٔ ا٭

ِٸ أخص ايططٜك١ بعسٙ  بٔ ايععٜع عبس ايكاغِ أبٛ ايسٜٔ غعس ايؿٝذ ،ٚعٌُ بٗا ،ث

 ايؿٝذ إطته٢، ٚظٌَٝ ايػٝس ايططابًػٞ، تًُٝص بطٸاز بٔ ايععٜع عبس بٔ مطٜط

 ،عكطٙ أخط٣، ؾكٝ٘ ايدلٸاز ٚبابٔ ،اض٠ّت بايكانٞ إعطٚف ،تًُٝصٙ ايطٛغٞ، أٚ

 . (3)«ايؿاَات ٗ ايؿٝذ ظَاْ٘، ٚخًٝؿ١ ٚقانٞ

 ،ايُٓ٘ ايطٚا٥ٞ شيو ع٢ً بعس ٖ٪٤٫ ايعُايك١ ايتأيٝـ سطن١ ٖٚهصا تٛايت

ٖٓا اْعهؼ طبٝعٝٸّا ع٢ً  ،َ٘ َٔ بٝإ ْٚٛطَٚا ٜكسِّ ،ب يًُػات قًِ ايؿكٝ٘إكاسٹ

ٝٸ١ ٚٸٕإ إٚٗ إكابٌ ن .ايطغا٥ٌ ايعًُ  ،ايسيٌٝ خاي١ٝ َٔايؿتٛا٥ٞ بكٛض٠ ؾتا٣ٚ  س

َٸّا، نإ ٜعتدل َٓعي١ ايه٬ٍ ٚا٫مطاف يصا نإ  .َػًٛخ١ َععٚي١ عٓ٘ عع٫ّ تا
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ع ع٢ً ايؿكٝ٘ عٓسَا ٜػتعطض ؾتاٚاٙ ٚؾل شيو، عٝح ٜهٕٛ أَاّ أسس ٜٓهط ٜٚؿٓٻ

ٚٸٍ ٗ تسٜٚٔ إػا٥ٌ :خٝاضٜٔ َٸا إٔ ٜػًو ايػًٛى ا٭ ػًو ايػًٛى ايجاْٞ أٚ إٔ ٜ ;إ

ٛٸضّا.   إعاجل ٚا٭نجط تط

ٛټ ٍٕ ٗ بٌ ستٸ٢ ا٭غًٛب ايجاْٞ ا٭نجط تط  ٘سكببساٜات ضّا نإ غرل َكبٛ

صٟ غاِٖ نجرلّا ٗ نػط طٛم ايػًٛى اي ،&ٜكٍٛ ؾٝذ ايطا٥ؿ١. ايؿ١ أٜهّاايػ

ٚٸٍ ؿٛم تع٢ً قسِٜ ايٛقت ٚسسٜج٘ َ ٚنٓتٴ»: «إبػٛٙ»ٗ نتاب٘ ، ايتسٜٚين ا٭

ٜؿتٌُ ع٢ً شيو ـ أٟ ع٢ً ايؿطٚع ٚايتؿطٜع ٚا٭قٍٛ ا٫دتٗازٜٸ١  ٓؿؼ إٍ عٌُ نتابٺاي

تتٛم ْؿػٞ إيٝ٘، ؾٝكطعين عٔ شيو ايكٛاطع، ٚتؿػًين  ،َٚا شنط َٔ أَٛض ـ

ايؿٛاغٌ، ٚتهعـ ْٝٸيت أٜهّا ؾٝ٘ ق١ًٓ ضغب١ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ؾٝ٘، ٚتطى عٓاٜتِٗ ب٘; ٭ْٸِٗ 

ٕٸ َػأي١ّا ا٭خباض َٚا ضٚٚٙ َٔ قطٛٵأيَك ط عٔ بِّيؿٛٗا، ٚعٴ ِّطيٛ ُغ ٜض ا٭يؿاٚ، ستٸ٢ أ

  .(4)«!يتعذٸبٛا َٓٗا، ٚقكط ؾُِٗٗ عٓٗا ،َعٓاٖا بػرل ايًؿٜ إعتاز شلِ

 

ٝٸ١، يهٓٸٗا تعجٻ ٝٸ١ يًطغاي١ ايعًُ  ،٠َتكٗكط تٵطٳٖٚهصا اغتُطٸت اؿطن١ ايتسٜٚٓ

ٚٸٍإٍ يتعٛز  َع عٛز٠ إٓٗر  ،ٚتتُجٸٌ ؾٝ٘ أنجط َٓ٘ ٗ ؾهًٗا ايجاْٞ ،ؾهًٗا ا٭

ؾؿٞ أٚا٥ٌ ايكطٕ اؿازٟ عؿط َٔ اشلذط٠، ٚبعس إؿٛاض ا٫دتٗازٟ » .زّاايكسِٜ فسٻ

ؾهإ  .«إٓٗر ا٭قٛيٞ»اْطًكت ثٛض٠ ع١ُٝٛ َٓاٖه١ َٚعاضن١ يـ  ،ايؿا٥و ايطٌٜٛ

َٳ ٚٸٍ  ٝذ ٖٛ احملسٸخ ايطدايٞ ايؿ ،ٚإسٝا٤ ايططٜك١ ا٭ٍٚ ايكس١ّ ،اأغٸؼ ٫ْط٬قٗ ٔٵأ

ٞٸإرلظا قُ  ،ٖـ(، سٝح تتًُص ع٢ً ٜسٜ٘ ٗ عًِ اؿسٜح1028اٱغذلآبازٟ) س بٔ عً

ايعًِ إعطٚف إرلظا قُس أٌَ بٔ بعس ا٫يتكا٤ ب٘ ٗ َٓه١ ٚسهٛض زضغ٘ ٖٓاى، 

 ٖـ(. 1033س ؾطٜـ اٱغذلآبازٟ)قُ

ٞٸٝذ قُب احملسٸخ ايؿعذاإؾُٔ خ٬ٍ  س ٝذ قُبايؿ ...اٱغذلآبازٟ س بٔ عً

 خباضٜٸٌ ايػايؿ١. أؾاض إيٝ٘ بإسٝا٤ ططٜك١ ا٭ &أٌَ

ؾأٓيـ نتاب٘ إعطٚف  .س أٌَ ٗ ايتٓٛرل ي٬تٸذاٙ ايكسِٜرلظا قُٚبٗصا أخص إ

ٝٸ١ ٗ ايطزٸ»بـ  َٳ ايؿٛا٥س إسْ ٕٵع٢ً ٖصا ا٭ «قاٍ با٫دتٗاز ٚايتكًٝس ٔٵع٢ً   غاؽ، بعس أ

َٴ ٕٸ ا٫دتٗاز نإ َٔ  شيو ا٫تٸذاٙ ٚاؾتٗط  ز، ستٸ٢ ضا&١َ اؿًٓٞثات ايع٬ٓسٳشٵضأ٣ أ
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ؾسعا يًعٌُ با٭خباض ؾك٘، ؾهإ ٚاد١ٗ ٖصا إصٖب ايؿكٗٞ آْصاى، ٚإيٝ٘ تٓػب  .ب٘

إسضغ١ »َٚطسًتٗا ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايؿذل٠ ايتاي١ٝ يٓؿأ٠  ،«خباضٜٸ١اؿطن١ ا٭»

ٝٸ١   .«ا٭قٛي

ِٸ أخص ايططٜك١ بعسٙ  ،َع بعض ايتػٝرلات ٚايتطٜٛطات ،ٚعٌُ ع٢ً تطبٝكٗا ،ث

ٌٸ ايؿ ٖـ(، سٝح 1091)«ايؿٝض ايهاؾاْٞ»إعطٚف بـ  ،س بٔ َطته٢ٝذ قُا٭د

ٚٸْ٘  ،«غؿ١ٓٝ ايٓذا٠»ٚنتاب  ،«ا٭قٍٛ ا٭ق١ًٝ»نتاب٘ إٛغّٛ بـ  &أٓيـ َٚس

ايهتب ٗ تأٜٝس َٓٗذ٘  نتب ٖصٙ .«صأٟ ططٜل اؿلطضاٙ قٛاب »بايؿاضغٝٸ١ 

، «ايٝكٌ اؿلٸ»نُا نتب ضغايت٘ إٛغ١َٛ بـ  .ٚتؿٓٝس إٓٗر ا٫دتٗازٟ ،خباضٟا٭

ٕٸ إكسض إٓشكط ايٛسٝس يًؿك٘ ٖٛ ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت ؾك٘;  ^ؾهإ ٜط٣ ؾٝٗا أ

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚأسازٜح ايٓيبٸ َٔ  ٫ ٜعًِ ساشلُا إ٫ٓ |شيو ٫عتكازٙ بأ

 . ^دٗتِٗ

ٚٸاز ٖصا ا٫تٸذاٙ آْصاىٖٚهص ٗ ايكطٕ اؿازٟ عؿط  ،ا نإ َٔ ظعُا٤ ٚض

ٖسا١ٜ »صٟ ٜٛٗط َٔ نتاب٘ ايٖـ(، 1076ْؿػ٘، ايؿٝذ سػٌ بٔ ؾٗاب ايعاًَٞ)

ٝٸ١»س أٌَ اٱغذلآبازٟ ٗ أْٸ٘ ٜكتؿٞ ططٜك١ ايؿٝذ قُ «ا٭بطاض  ُاَّا.  «ايؿٛا٥س إسْ

ِٸ أخص ايططٜك١ بعس ايؿٝض ايهاؾاْٞ س بٔ ٗرل قُايؿٝذ ايؿ ،بٗاٚعٌُ  ،ث

ٜعتدل َٔ نباض أقطاب  ...ايعاًَٞ طٸؾايؿٝذ اُؿ .ٖـ(1104ايعاًَٞ) طٸاؿػٔ اُؿ

 «ايؿٛا٥س ايطٛغٝٸ١»ٗ َطسًتٗا ٖصٙ، سٝح نإ ٜط٣ ٗ نتاب٘  «خباضٜٸ١اؿطن١ ا٭»

ُٸ١ اشلس٣ َٔ أٚقٝا٥٘ عًٝ٘ ٚعًِٝٗ أؾهٌ ايك٠٬ ٚأمتٸ ٕٸ ايطغٍٛ ا٭عِٛ ٚأ٥  ايتػًِٝ أ

ٚٸٍ شلصا إٓٗر; شيو ٭ْٸِٗ َا ناْٛا ٜعًُٕٛ ٚإ٪غِّ ،خباضٜٸٌِٖ ض٩غا٤ ا٭ ؼ ا٭

ِٸ تبعِٗ خٛامٸِطبا٫دتٗاز، ٚإْٸُا ناْٛا ٜعًُٕٛ ٗ ا٭سهاّ با٭خباض َق  عّا، ث

ِٸ باقٞ ؾٝعتِٗ ٗ ظَاِْٗ، َسٸ٠ ث٬مثا١٥ ٚٔػٌ غ١ٓ، ٚٗ ظَٔ ايػٝب١  أقشابِٗ، ث

 إٍ ُاّ غبعُا١٥ غ١ٓ. 

يت اغتػطقت قطاب١ ٚايخباضٜٸ١ ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايؿذل٠، اْتٗت إطس١ً ا٭ &ٚب٘

خباضٜٸ١ ٚط٬بٗا، قطٕ ْٚكـ َٔ ايعَٔ، يتٓطًل َطسًتٗا ايجا١ْٝ إعتسي١ ٗ َطنع ا٭

ٗ نطب٤٬ إكسٸغ١ ٚسٛظتٗا ايعًُٝٸ١، ٗ أٚاخط ايكطٕ ايجاْٞ عؿط اشلذطٟ، ع٢ً ٜس 

ؿ١، ايؿٝذ ٜٛغـ بٔ أٓس بٔ إبطاِٖٝ آٍ عكؿٛض خ ايهبرل، ؾكٝ٘ ايطا٥احملسِّ
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َسضغ١ »صٟ يعب زٚضّا نبرلّا ٗ تٛاظٕ ايك٣ٛ بٌ ٚايٖـ(، 1186ايسضاظٟ ايبشطاْٞ)

ايٛسٝس »إًٓكب بـ  ،س، ٚع٢ً ضأغِٗ قُس باقط بٔ قُ«ؾكٗا٤ ا٫دتٗاز ٚا٭قٍٛ

ٌَ اٱغذلآبازٟ ٔ ا٭ٝٵَٔ أتباع ايؿٝدٳ «َسضغ١ ؾكٗا٤ ا٭خباض»ٖـ(، 1208ٚ)«ايبٗبٗاْٞ

اؿًك١ ايٛغط٢، ْٚكط١ ايٛقٌ، ٚظعِٝ َطس١ً ايتدلٜط  &ؾهإ .ٚايؿٝض ايهاؾاْٞ

ُٸ٢ بـ ٚٚاؾؿ٠ٛ ايٛاقع١ بٌ إسضغتٌ،  ايساٍ  ،«ايسضض ايٓذؿٝٸ١»٫ غٝٸُا ٗ نتاب٘ إػ

ٚإساطت٘ ايهبرل٠ َؿاقٌ ٚزقا٥ل ن٬ ، ٚأْكعٝٸت٘ اي٬َع١ ،ع٢ً ْهذ٘ ايؿهطٟ

 إٓٗذٌ. 

 ،&ع٢ً ٜس ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ،سضغ١ عًُا٤ ا٭قٍٛإٍ َٗصا عازت ايهطٸ٠ ٚب

ٌٸايٗ سٛظ٠ نطب٤٬ إؿتع١ً بايعًِ ٚايؿهط ٚايكطاع،  ٚضغٸذ  ،ثكً٘ صٟ أيك٢ به

ٌٸ ٚٵدٗ غبٌٝ إع ،دٗٛزٙ ن ٞٸاز٠ إسضغ١ ا٫دتٗازٜٸ١ إٍ َأ بٗا إٍ َا ٖٛ أبعس  ٗا، ٚايطق

خ زضد١ أْٸ٘ ٗ َٛادٗات٘ َع احملسِّإٍ أزٓيتٗا،  ُٚتٌ ،َٔ شيو، َٔ خ٬ٍ تطٜٛطٖا

آْصاى، نإ ؾسٜس  «خباضٜٸ١إسضغ١ ا٭»قا٥س  ،إعتسٍ ،ايؿٝذ ٜٛغـ ايبشطاْٞ

ٕٵ ،بي١، ٚؼكٝل ٖسؾ٘ ايهبرل إػتكعٳٛٵايعع١ّ ع٢ً نػب اَؾ إٍ بًػ٘،  إٍ أ

ّٕـ ٗ َا ٜٓكٌ عٓ٘ ـ صٟ اضتك٢ اؿسٸ اي ٌٸ إقسا َٓدل ايؿٝذ ٜٛغـ  ٗ إسس٣ إطٸات به

ٝٸ١.  ،ايبشطاْٞ  ٚباسح ت٬َصت٘ َسٸ٠ ث٬ث١ أٜٸاّ، ؾعسٍ ثًجا ايت٬َٝص إٍ َصٖب ا٭قٛي

، &ٖٚهصا اْت٢ٗ ايكطاع ٗ نطب٤٬ بؿهٌ إٛقـ إعتسٍ يًؿٝذ ايبشطاْٞ

ؾٗا آ٫ف ٚاْتكٌ إٍ َطسًت٘ ايجايج١ َٔ ٖصا ايؿٛٙ ٗ سٛظ٠ ايٓذـ ا٭ؾطف ـ ع٢ً َؿطِّ

خباضٟ، إٍ س ا٭ٚإرلظا قُ ;ايؿٝذ دعؿط ايهبرل :ايسضؽ ٞٵيػ٬ّ ـ بٌ ظًََٝايتشٝٸ١ ٚا

ٕٵ ٌٻ أ ٌٸ ٚدٛز ؾكٗا٤ ا٭خباض، ٚق إسضغ١ »ؾٛن١  تٵأتباع َسضغتِٗ، ؾكٜٛٳ انُش

ٝٸ١  . (5)«اؿانطَٚٮت ايكطٚح ٚاٯؾام إٍ َٜٛٓا  ،ٚتٮ٭ت ،«ا٭قٛي

 

ٝٸ١  ،ٖصا ػاس١ نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜعٛز َعٗا إٍ ايَٚع عٛز٠ إسضغ١ ا٭قٛي

ِٸ ٛٸ٠. ث ٝٸ١ َ٪خٻ ايؿهٌ ايتسٜٚين ايجاْٞ بك  بؿذل٠ٺطّا، ٚؼسٜسّا بعس ْٗٛض إسضغ١ ا٭قٛي

 خباضٟ ع٢ً ايكطٚحا٭ ٚنعـ ايكبه١ اؿسٜسٜٸ١ يًُٓٗرٚغٝاب اْتؿاضٖا َٔ ظَٔ 
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ٝٸ١ إٍ َطس١ًٺايعًُٝٸ١ أخصت ؾٝٗا أغًٛبّا َػاٜطّا ُاَّا ٕا  ،دسٜس٠ ، اْتكًت ايطغاي١ ايعًُ

، ؿّاًَإٓبٛش غٳ ض ايؿتٛا٥ٞ احملضطٵع٢ً أغاؽ ايعٳ ؾكاَت .ناْت عًٝ٘ ٗ ايػابل

ٕٵ ذ ن٬٘إٓػًٹ غتس٫يٝٸ١ ا٫ ؿات ايؿتٛا٥ٝٸ١ غرلناْت ٖٓايو بعض إ٪ٖي عٔ ايسيٌٝ، ٚإ

ُٻ ٕٸ ايٛنع ايطأٖ قا٥ِ ع٢ً  ٔ ؾ٦ّٝا ٜػرلّا دسٸّا َٔ ا٭زٓي١ ٚايطٚاٜات، إ٫ٓتته أ

ط٣ ٗ ايطغاي١ ايعًُٝٸ١ أنجط َٔ نا١ًَ، عٝح ٫ ٜهاز ٜٴ اغتعطاض ايؿتا٣ٚ بكٛض٠ٺ

ٚٸشلا إٍ آخطٖا،  ،ٔؼ ضٚاٜات ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات إصنٛض٠ نّا، طٵط٫ّٛ ٚعٳَٔ أ ٗ سٌ أ

ُاَّا نُا لس ٗ بعض ايطغا٥ٌ  ،َج٬ّ ٚإْٸُا يبٝإ َجٛب١ٺ ،أٜهّات ي٬غتس٫ٍ يٝػ

ٔ غايبّا َا ٜٵؾٗٓاى ٗ بساٜات َػا٥ٌ ايسٻ .ٜٔٵايعًُٝٸ١ عٓس َطادع١ ن٬َٗا عٔ ايسٻ

 تصنط ضٚا١ٜ ٗ عِٛ َجٛب١ اٱقطاض ٚايتؿطٜر عٔ إ٪َٔ. 

ٓذسٖا ؼٌُ ث٬ث١ غتٛا٥ٝٸ١ يت َطٸت بٗا ايهتب ايؿإطاسٌ اي ٬١سَٛ إشٕ عٓس

 : قكٸًٗا نايتايٞخطٛٙ، 

ٓ٘ ٘ٙ: ٍا٭ٚ اـ ُاَّا نُا ْط٣ ٗ  .٫ وٟٛ ايؿت٣ٛ، ٚإْٸُا ايسيٌٝ ٖٛ ايؿت٣ٛ خ

ٝٸ١ ايكس١ّ ايهاٗ نتاب  ؾؿطٚع .َج٬ّ «ايهاٗ»نهتاب  ،إطادع ٚاجملاَٝع اؿسٜج

، سٝح هعٌ ...&ايهًٝين بكًِ َكٓٸؿ٘ ايؿٝذ ،عٔ ا٫غتس٫ٍ ٚاٱؾتا٤ َٓػًذ ن٬٘

بٝٓ٘ ٚبٌ ضبٸ٘، زٕٚ إٔ  ٚسك١ًٝ َا ٜطاٙ سذٸ١ّ ،يت تٓطل باؿهِ ايؿطعٞٚا١ٜ ٖٞ ايايط

ٝٸّا إ٫ٓ ،َٔ آٜات ا٭سهاّ نُا ٫ ْط٣ ؾٝ٘ عطنّا ٯ١ٜٺ .ٜتسخٸٌ ٗ بٝاْٗا َا  ،نُٓ

 طّا عًٝ٘. ػٵتؿطن٘ ايطٚا١ٜ َق

ايكطٕ اؿازٟ عؿط َٔ  ؿت ٗٚييت ُأ، اي«ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»ٚنصا نُٛغٛع١ 

ُٸس بٔ اؿػٔ اُؿاشلذط٠، يًؿٝذ ايؿصٸ اؿطن١ »، أسس أبطظ زعا٠ ايعاًَٞ... طٸ، ق

ططٜك١  إ٫ٓ «ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»ؾًٝػت َٛغٛعت٘ ايؿكٗٝٸ١  .ٗ َطسًتٗا ايجا١ْٝ «خباضٜٸ١ا٭

ٝٸ١ ٕؿطب٘ ايؿكٗٞ.  ٝٸ١ تؿعًٝ  عًُ

ٓ٘ ٘ٙايجاْٞ اـ ٔٵ وٟٛ ايطٚا١ٜ ٚايؿت٣ٛ َعّا، : خ ٫ عٝح تهٕٛ ايؿت٣ٛ  ٚيه

ُاَّا نُا  .َٔ باب بٝإ ْؿؼ ايطٚا١ٜ ٫ غرل ،تٗاعٔ ايطٚا١ٜ، بٌ تهٕٛ َعٝٻ َػتك١ًّٓ

ٚٸْاتٗا ايج٬ث١ ع٢ً قت٣ٛ  ،ؿات ايهتب ا٭ضبع١ٗ بعض َكٓٻ ٣طْ اؾاض١ٜ ٗ َس

ٕٵ ،&يًؿٝذ ٜٛغـ ايبشطاْٞ «اؿسا٥ل»ٚنصا ٗ نتاب  .«ايهاٗ» نإ ٖٓايو  ٚإ

ٕٸ ٖصا ايٓٗر ايتسٜٚين ايٛغطٞ نإ ْٗذّا  خباضٜٸّا أّ ٫، إ٫ٓأ٘ نإ ٗ أْٸ ّٷن٬ أ
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ٌٕ  . نُا أؾطْا ،نبرل إٍ ؾذل٠ َٔ ايعَٔ َؿذلنّا بٌ إسضغتٌ بؿه

ٓ٘ ٘ٙايجايح اـ ٌٷ .وٟٛ ايؿت٣ٛ زٕٚ ايسيٌٝ : خ ُاَّا ٕا ْطاٙ ٗ  ٖٚصا ٖاث

ٝٸ١ إعاقط٠،  ٝٸ١ بعس عٛزتٗا ٜٛاظٟ ظَا ايطغا٥ٌ ايؿتٛا٥ َٔ ْؿاٙ إسضغ١ ا٭قٛي

ؾاْٛط َٓٗاز ايػٝس  .خباضٜٸ١ٚإقكا٥ٗا يًُسضغ١ ا٭ ،ايجا١ْٝ َطسًتٗايًػاس١ ايعًُٝٸ١ ٗ 

ٚقبًِٗ إدتكط ايٓاؾع  اـُٝين، ٲَاّيٚؼطٜط ايٛغ١ًٝ  ،اؿهِٝ ٚايػٝس اـ٥ٛٞ

 . اٚغرلٖ ،ع٢ً ؾطا٥ع اٱغ٬ّ

 

ب ايط١ٜ٩ ـ غًٛن٘ ٗ ػٵعًِٝٗ ـ سٳ ٓبػٞصٟ ٜايؿكٗا٤ إٓٗر اي ٣بعس إٔ تبًٛض يس

صٟ هب إٔ كػِٝ ايَهُٕٛ ٚقت٣ٛ ايتسٜٚٔ يًهتاب ايؿكٗٞ أخصٚا ٗ ٬َس١ٛ ايت

نُا  ،ايتكٓٝـ يسِٜٗ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ٗ دٓبتٌ أٜهّا ؾاختًـ ،ٜؿتٌُ عًٝ٘ ايهتاب

 :ًٜٞ 

 

ٖٖ ٚبعضٷ ،عًُا٩ْا ا٭ٚا٥ٌ; ؾٖٚٓا تٛدس يسٜٓا َطسًتإ أغاغٝٸتإ  ؿل  ٔٵقًٌٝ 

يت ٗ َٓٗذٝٸتِٗ ايغاضٚا  ،طٟ إتأخٸطٜٔ إٍ ظَآْا اؿانططٜٔ َٚتأخِّبِٗ َٔ إتأخِّ

ِٖ ٩اططح ضزضدٛا ؾٝٗا ع٢ً  بططٜك١ٺ «ايؿكٗٝٸ١»ٚ «ايعًُٝٸ١»َٛا ع٢ً أغاغٗا ؾتاٚاِٖ قسٻ

ِّ .ٚعكا٥سِٖ ايؿهطٜٸ١ إطتبط١ بايعكٝس٠ ٚأقٍٛ ايسٜٔ ب نتاب٘ ؾإؿيت قسّّا نإ ٜب

ٚآخط يًه٬ّ عٔ ؾطٚع ٝٸ١ َٚػا٥ًٗا، ايسٜٓ ا٭قٍٛك٘ يًه٬ّ عٔ ىكِّ نُٔ دع٤ٺ

 ايسٜٔ َٚػا٥ًٗا. 

يتٓطل  ،ّاضؽ ؾٝ٘ ايؿكٝ٘ تكسِٜ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ا٭قٍٛ تاض٠ّ ٖٚصا إػًو

ٝٸ١ ايؿدكٝٸ١ ،بٓؿػٗا بعٝسّا عٔ ايتسخٸٌ ٗ  ،ٚتعبٸط عٔ ؾهط إعكّٛ ٚأططٚسات٘ ايعكً

ٝٸ١ ٚأزٖياي ٘أخط٣ ٜكّٛ باغتعطاض قٓاعات ٚتاض٠ّ ;بٝاْٗا َهاؾّا إٍ عطض  ،سٜٸ١كت٘ ايعصات

َٸا َتهًٚ ٝٸ١، ؾٝهٕٛ بصيو ـ إٍ سٛس نبرل ـ إ  ;ؾّاطٵُّا قٹايؿٛاٖس َٔ د١ٗ ايط١ٜ٩ ايسٜٓ

 ُّا َعامل ايؿكٝ٘ إتهًِٓ. أٚ سهٝ

يت نتبت ٗ تًو ٚغرلٙ َٔ ايهتب اي ،«ايهاٗ»نتاب ـ  ٫سٛٓا ـ َج٬ّ يصا يٛ
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ٕٸ ايؿٝذ ايهًٝين ،اؿكب١ إان١ٝ ٘ٺ &ؾػٓذس أ ، ٚأضاز تكسِٜ ٕٓا نتب نتاب٘ نؿكٝ

ٝٸ١» ض١ٜ٩ اٱغ٬ّ ٚتؿطٜعات٘ يًٓاؽ، قاّ بتكػِٝ نتاب٘ نـ رل قضٸ ايتعب شاـ إ «ضغاي١ عًُ

ُٳ ٚقػِ آخط اغتعطض ؾٝ٘ َػا٥ٌ  ;قػِ اغتعطض ؾٝ٘ َػا٥ٌ أقٍٛ ايسٜٔ :ٔٝٵـ إٍ قػ

ل عًٝٗا بؿ٤ٞ ؾٗٛ مل ٜعًٚ .ايطٚاٜات ؾك٘ ٚٗ ن٬ ايكػٌُ مل ٜصنط إ٫ٓ .ؾطٚع ايسٜٔ

ٌٸ بابَا عسا ايعٓاٜٚٔ اي ،أبسّا ، ضغِ نْٛ٘ ؾكّٝٗا ـ ؾٝٗا إػا٥ٌٚقٓٻ ،يت ططسٗا يه

 . ُّا َكتسضّاَٚتهًٚ

َٸا ٗ ايؿذلات إتأخِّ ٌٕؾكس ت٬ؾ٢ ٖصا إٓٗر، ٚاْسثطت َعإ٘  ط٠أ نبرل  بؿه

ٝٸ١ تتٓاٍٚ ؾطٚع ايسٜٔ ؾشٳ ب، ٫ٚ ػٵٗ ايتسٜٚٔ اؿانط، سٝح أقبشت ايطغاي١ ايعًُ

ٟٸ ٝٸ١ َٔ د١ٗ ا٫غتعطاض.  تعرل ٭قٛي٘ أ ُٸ  أٖ

 

٭ٕ إٓٗر  ;طبعّا مٔ عجٓا َػأي١ ايتكػِٝ بعس ايه٬ّ عٔ إٓٗر ٗ ايتسٜٚٔ

ٕٸ ٚنإ ي٘ ـ بكٛض٠ طبٝعٝٸ١ ـ أثط نبرل ٚباضظ ٗ ا٫خت٬ف َٔ د١ٗ ايتكػِٝ;  شيو ٭

ٕٓخباضٟ ايطاؾض يًعٌُ بايعكٌ ٚا٫دتٗاز ٚايتايؿكٝ٘ ا٭  نتاب ا٭سهاّإٍ ا دا٤ كًٝس 

ُٸ١ إعكٌَٛضأ٣ أْٸ نُا أْٸ٘ نتاب  ،(^٘ )عباض٠ عٔ نتاب ػُع ؾٝ٘ ضٚاٜات ا٭٥

ٞٸ ;ػعٌ ؾٝ٘ ٖصٙ ايطٚاٜات ٚعٔ ايط١ٜ٩ اٱشلٝٸ١ ػاٙ  ،يتٓطل بسٚضٖا عٔ اؿهِ ايؿطع

ُٸا ْع ايطٚاٜات  .«ايؿكٗٝٸ١»ٚ «ايعكسٜٸ١»ايكهاٜا   :ٗ َٛنٛعٌ أْٸٗا تكبٸ ٚدسؾً

بٝإ ؾطٚع ايسٜٔ ٚايكٛاٌْ  تهٓؿٌٚاٯخط ٜ ;ايسٜٔأسسُٖا ٜتهٓؿٌ بٝإ َػا٥ٌ أقٍٛ 

 ك١ً عٝا٠ ايؿطز ٚاجملتُع َٚا سٛيٓا. ايتُٓٛٝٝٸ١ إتٻ

ايكػٌُ ؼٌُ َعامل  ،قػ١ُ ثٓا٥ٝٸ١تكػِٝ ٖصا ايهتاب إٍ إٍ يصا انططٸ 

ٕٸ َٓٗذٝٸت٘ َٚبٓاٙ غاُٖ ٖٓا ٜعين أ بٗصٙ  يسٜ٘ نجرلّا ٗ دعٌ ايتكػِٝ اإصنٛضٜٔ، 

  ايططٜك١.

َٸا  انططٸت  «َسضغ١ ؾكٗا٤ ا٭خباض»ؾٮْٸٗا دا٤ت بعس  «َسضغ١ ؾكٗا٤ ا٭قٍٛ»أ

ِٸ عًُت بعس ٖصا ع٢ً تطٜٛط ايبشح ٚايه٬ّ يً ػرل ع٢ً ٖصا ايتكػِٝ ايجٓا٥ٞ أٜهّا، ث

 . ٗ ن٬ ايكػٌُ

ٔٵ  سكٌ بعس شيو؟!  ٟصاي َا يه
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ٝٸ١»ٕٓا اْتؿطت  ع٢ً قطٚح  ٚغٝططت ،ٗ إطانع ايعًُٝٸ١ «إسضغ١ ا٭قٛي

ٝٸ١ يٝػت نتاب ٕٸ ايطغاي١ ايعًُ هُع ضٚاٜات  ّاايتسضٜؼ إدتًؿ١، بسأت تط٣ أ

قاْْٛٞ; أٟ نتاب هُع ؾتا٣ٚ  ، ٚإْٸُا ٖٞ )عباض٠ عٔ نتاب ؾكٞٗٛ^إعكٌَٛ

ٕٸ ٖصٙ ايهتب يٝػت كًًُٜٚٚكسٸَٗا ي ،١ايؿطعٝٸػاٙ ا٭سهاّ ايؿكٝ٘  ٖٓا ٜعين أ س(، 

 . ١َهاّْا يًطٚاٜات ٚا٭زٓي

، َهاؾّا إٍ ا٭خص بعٌ ا٫عتباض عسّ «سَكًٚ»ٚ «إؾتا٤»نًُيت ؾإشا ٫سٛٓا 

ٌٸ ايتكازٜط ـ ٗ أقٍٛ ايسٜٔ ايط٥ٝػ١ـ دٛاظ ايتكًٝس  ٝٸ١  ;ع٢ً أق ٕا ٜٛدب٘ َٔ قاشٜط عكً

ٕٸ ؾ ،ٖٓٛع١ شلا بتًو ا٭قٍٛ  ٝٸ١ٖصٙ ايهتب ٫ ؾأْػٓٓتٗٞ إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا أ

ٝٸ١، ٚإْٸُا َهاْ ٍٕ ٗاايسٜٓ  . ٜتِ ؾٝ٘ تٓاٚشلا ٚعح َػا٥ًٗا ،آخط هب إٔ ٜهٕٛ ٗ فا

ٚٻل يصا ضاح ايؿكٝ٘ ا٭قٛيٞ ىكِّ ، زٕٚ إٔ بػٵشٳؾ ًكػِٝ ايجاْٞي ٖصا َْ٘س

ٚٸٍٚد١ٗ ْٛطٙ ػاٙ ؾٝ٘ ٜعطٞ يٓا  ٌٸ .َػا٥ٌ ايكػِٝ ا٭ صٟ شيو بػبب إٓٗر اي ن

َٳ. اعتُسٙ ٚأخص ٜػًه٘ ٕٸ أنجط عًُا٥ٓا إعاقطٜٔ ٚ طّا ٜ٪َٔ َه٢ َِٓٗ َ٪خٻ ٔٵَٚا أ

ٝٸ١ اؿسٜج١ ٫ تعتُس ع٢ً  ٓٗر ا٭قٛيٞإأؾهاض ب أقبشٓا ْط٣ أنجط ايطغا٥ٌ ايعًُ

ٝٸ١  كػ١ُاي  ١. ايكسّايجٓا٥

 

ُٸّاقس ٜٛاد٘ ٖصا ايبٝإ إؾها٫ّ عكسٜٸّا   ، ٖٚٛ أْٸ٘ نٝـ نإ ايؿكٝ٘ ايتابع يـَٗ

 س ن٬َ٘ عٔ أقٍٛ ايسٜٔ؟! ٜػتعطض ايطٚاٜات عٓ «خباضَسضغ١ ا٭»

ٕٸ ايؿكٝ٘ ا٭ يت ٫ هٛظ قٍٛ ايتًو ا٭بع إعكّٛ ٗ خباضٟ ٜتٻؾٌٗ َع٢ٓ ٖصا أ

ٚٸٍ قٹ ،ؾٝٗا ايتكًٝس ٖٚٛ  ،ُّا اغتعطانٝٸّا نايكػِ ايجاْٞػٵبٓا٤ٶ ع٢ً اعتباضٙ يًكػِ ا٭

 ٢ٜٗٓ عٔ ايعٌُ بايعكٌ؟! 

 

 ـ نػرلٙ َٔ ايعًُا٤ـ ٜ٪َٔ أٜهّا  «خباضَسضغ١ ا٭» ؾايؿكٝ٘ ايتابع يـ; ن٬

ػ١، بٌ ٖٛ أغاغّا ٫ ٜ٪َٔ ٥ٝدٛاظ ايتكًٝس ٗ أقٍٛ ايسٜٔ ايط َشاشٜط ايعكٌ ػاٙ

: ٫ ٜ٪َٔ ٌٵأٜهّا، أٚ ُق ٘يٝؼ ؾك٘ ٗ أقٍٛ ايسٜٔ، بٌ ستٸ٢ ٗ ؾطٚعٚبايتكًٝس، 



• 

 االجتهاد والتجديد 

ٕٸ  غا١ٜ .ٚقس أٚنشٓا شيو .يًُعكّٛ، َع إٓع َٔ تكًٝسٙ ٗ ا٭قٍٛ بايتكًٝس إ٫ٓ ا٭َط أ

ِ عٔ ٚهعًٗا تتهًٖ ،خباضٟ نُا ٜػتعطض ايطٚاٜات ٗ ايكػِ ايجاْٞايؿكٝ٘ ا٭

ٚٸٍ، َهاؾّا  إٍ اؿهِ ايؿطعٞ بٓؿػٗا، نصيو ٜػتعطض ايطٚاٜات ٗ ايكػِ ا٭

ٝٻتٛغعت٘ ايبشح ٗ بعض َٓاٖذ٘ ـ  ٚعًُ٘ بايعكٌ  ،اٖا ـ ػاٙ َػا٥ٌ ٖصا ايكػِٓاييت ب

 ،ضٖا ٜػتعطض ايطٚا١ٜ ٗ ا٭قٌيت قطٻعّا ٕٓٗذٝٸت٘ ايبٳؾٗٛ تٳ .اشل ٚتكٓٝؿ٘ عٓس اغتٓباط٘

ٕٵ  ٚإْٸُا تبعّا ٕٓٗذ٘.  ،ىمل ٜهٔ َٔ باب ايتدلټ نُا ٜػتعطنٗا ٗ َػأي١ ايؿطع، ٚإ

ٕٸ ْؿؼ أقٍٛ ايسٜٔ شلا َػا٥ٌ تًشل بٗا،  يت تًشل بٗا ٫ ٖٚصٙ إػا٥ٌ ايعًُّا أ

ُاَّا نُا ٗ  .ٚتكًٝسُٖا ٗ اٱّإ بصيو ،َٔ ايكطإٓ ٚإعكّٛ فاٍ ٕعطؾتٗا إ٫ٓ

ٔٸ، َػا٥ٌ ايػٝبٝٸات  . ٖاٚغرل ،ٚقؿات اؾٓٸ١ ٚايٓاض ،ٚقؿاتِٗ ،نٛدٛز ا٥٬ٕه١ ٚاؾ

ٕٵ ٗ فاٍ  ×ٜهع ايطٚا١ٜ ٚن٬ّ إعكّٛ (قسّّا)نإ  ٚعًٝ٘ ؾايؿكٝ٘ ٚإ

ا ٚاـهٛع ٕا أْٸ٘ ٫ ٜعتُس عًٝٗا َٔ باب ايتكًٝس شل بٝإ ٚد١ٗ ْٛطٙ ٗ ا٭قٍٛ، إ٫ٓ

َا  سك١ًِٝ عٔ دعًٗا تتهًٖٚ ،ْكٌ ٚد١ٗ ْٛط اٱَاّ َٔ د١ٗتكٍٛ، ٚإْٸُا َٔ باب 

ٞٸ ٕطبايتٛاظٟ َع ضأٟ إعكّٛ نُؿٚه ٌ إيٝ٘تٛقٻ  . أخط٣ َٔ د١ٗٺ إشل

 

ِٸ: َا إؿه١ً ٗ إٔ ىتًـ تكػِٝ ايؿكٗا٤ يًطغا٥ٌ ايقس ٜكاٍ  عًُٝٸ١، نٞ ٜت

 اؿسٜح عٓ٘؟ ططم ايبشح ٗ شيو ٚ

ٝٸات يًتكػِٝ ايكسِٜإ :ٚاؾٛاب إٔ  سٜح٫ ّهٔ يًتكػِٝ اؿ ،ٕٸ ٖٓايو إهاب

ـ ٗ نتاب٘ َع إهًٖخ ٜتشسٻؾايؿكٝ٘ قسّّا بعس إٔ نإ  .ٖصٙ ٖٞ إؿه١ً .كٗاوٚك

ِٸ نؿكٝ٘، أقبض اٯٕ ٜتشسٻسهِِٝ أٚ نُتهًٚ ٘ٺ، ث ٌٸ ٖصا أسس  .ؾط٠َبا خ نؿكٝ ٚيع

ِٸ ا٭غباب اؾٖٛطٜٸ١ اي يؿتٛض ايبشح ايؿًػؿٞ، ٚنعـ ايبشح ايه٬َٞ،  تٵيت زعٳأٖ

سٜٸ١، ٚتسٜٚٔ آضا٥٘ ِكسٝح َا عاز ايؿكٝ٘ ٜط٣ ْؿػ٘ ًَعَّا باؿسٜح عٔ أؾهاضٙ ايعٳ

 ،ضغِ ساد١ ن٬ ايعًٌُ ايّٝٛ ،خ٬ؾّا ٕا نإ عًٝ٘ غابكّا ،إطتبط١ با٭قٌ ايسٜين

ٌٸٚإٍ ايهجرل َٔ ايٛقؿات ٚايطزٚز،  ،ّا عًِ ايه٬ّٚخكٛق بطٚظ  ٫ غٝٸُا ٗ ٚ

َٔ س٠، تتٗاؾت َٔ ٖٓا ٖٚٓاى، تساعٝات ن٬َٝٸ١ دسٜس٠، ٚإؾهايٝٸات ؾهطٜٸ١ َعٖك

  .أْؿػِٗ َٔ إػًٌُٚنصا  ،غرل إػًٌُ
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ٕٵ بعس امػاض ٚدٛز إًشسٜٔ  ،أقبض أَطّا ن٬ّٝ٦ ؾايٓكاف ٗ اٱشلٝٸات ٚإ

يس٣ أنجط ايسٜاْات ٗ ايعامل ٚ ،زٜٓٝٸٌ، ٚاْتؿاض اٱّإ باهلل ٗ أغًب ا٭ضدا٤ٚاي٬

ٟٸ ٕٸ َا ٜٴ ، إ٫ٓايبؿط ٝٸات َعٖكأ ٛٸ٠، ٚتعتدل ايسعٛات اٱشلٝٸ١  س٠ ؽتلٸجاض َٔ إؾهاي بايٓب

جاض َٔ َػا٥ٌ بأغايٝب ٚسذر دسٜس٠، ٚنصا َا ٜٴ ،يٲْػإ ٚايؿهط ايبؿطٟ ٚيٝس٠ّ

ّٓا، ٚايتعاٜـ، ْٚطام ايه٬ّ ٣، ناؿطٸٜٸ١ ايؿطزٜٸ١ تؿهرلّا ٚتسٜټسٍٛ ايكهاٜا ا٭خط

ٝٸ١، ٚآؾات ايسٜين ٚسسٚزٙ، ٚايتعسټ ٝٸ١، ٚإعطؾ١ ايبؿطٜٸ١ ٗ قباٍ إعطؾ١ ايسٜٓ زٜٸ١ ايسٜٓ

ٝٸ١، ٚسسٚز ثٛابت ايسٜٔ ٚزا٥ط٠ َتػِّ ز ٚايتكًٓل طات٘ ايكاب١ً يًتُسټايسٜٔ، ٚاؿساث١ ايسٜٓ

ٛټػاس١ اي، ٚإسػب اجملتُع ٫ت اـاقٸ١ يت تطنٗا ايؿطع يًؿكٝ٘ يُٝٮٖا ٚؾل ايتش

َٸ١ ؾُا ٜجاض ػاٙ ٖصٙ ا٭َٛض  ;، بٌ ستٸ٢ َع٢ٓ ايسٜٔ ٚسكٝكت٘، ٚغرل شيو ايهجرلٚايعا

مل ٜتٛٓقـ، ٖٚٛ عاد١ َاغٸ١ يًتٓاٍٚ ٚايططح، ٚت١ُٝٓ ايؿك٘ ب٘ ٗ َٛاضزٙ، نتًو 

ُٸ١ ب ٕٸ ايتعاّ ايؿكٝ٘  إش ٫ ؾٓو ;«ػذلبٌؾك٘ إ»ػا٥ٌ إػتعطن١ ٗ إإٛاضز إٗت ٗ أ

 باؿسٜح عٔ ا٭قٍٛ ٗ ضغايت٘ ايؿتٛا٥ٝٸ١ بٓؿؼ زضد١ ايتعاَ٘ بتسٜٚٔ تًو ايطغاي١

ٌٕ ضؾس اؿطن١ ايؿهطٜٸ١ ٚتأدٝذٗا ٗ ايعًٌُ اٯخطٜٔ، ْؿط ٚنبرل ٗ  ٜػاِٖ بؿه

ٕٵ  إٍ ٖٓاى.  نإ عح ايهجرل َٔ ٖصٙ إػا٥ٌ َٛن٫ّٛ ٚإ

ٝٸ١ ٗ زعِ ٜػاِٖ ايتعطټٚنُا  ض ٕػا٥ٌ ا٭قٍٛ ايعكسٜٸ١ ٗ ايطغاي١ ايعًُ

ُٸ١ أخط٣ ٚتك١ٜٛ اؿطن١ ايعًُٝٸ١ نصيو ٜػاِٖ ٗ إهابٝٸ١ٺ ٖٚٞ أْٸ٘ ٜعٌُ ع٢ً  ،َٗ

ٕٵ، سٟ ايؿكٝ٘دعٌ ايطغاي١ قطبّا هتصب غرل َكًٚ سٙ يس٣ َكًٚ تهٕٛ َطغٛب١ّ ٫ أ

ٌٕتػٝرل ٖٚٛ َا ٜٓتر عٓ٘ بايتايٞ  .بػٵؾشٳ ؾٓٸٞ  إؿاِٖٝ ٚايكِٝ اٱشلٝٸ١ ا٭خط٣ بؿه

ٚاغتسا١َ  ،سؿٜ تًو ايطغاي١ ٚؽًٝسٖاٯخطٜٔ، ٚنصا إٍ اَبازضٟ ٫ ؾعٛضٟ 

نُا هعٌ َٓٗا َطدعّا  ،إٓتٗٞ عٗس تكًٝسٙ ستٸ٢ بعس ضسٌٝ قاسبٗا ،اغتٓػاخٗا

 عًُٞ ٚؾهطٟ.  بكسض َا يسٜٗا َٔ عطا٤ٺ

ٗذٞ ٗ نتب ايعًُا٤ ْسضى َس٣ َا عٓس ٬َس١ٛ ٖصا ايتػاٜط إَٓٔ ٖٓا ٚ

َٸ١ َٔ خػاض٠ ع١ُٝٛ ٗ َعطؾ١ آضا٤ ٖصا ايؿكٝ٘ أٚ شاى ٗ ٖصا ست٘ ٚتتهبٻتهبٻ سٙ ا٭

َٸ١ بأؾهاضٙ ايػسٜس٠ َٚعاضؾ٘ ايعاي١ٝ;  ;اجملاٍ إش قس ٜطسٌ ايؿكٝ٘ ايعامل زٕٚ إٔ تٓعِ ا٭

ٛضٙ بإطايب١ بصيو ٚعسّ ؾع ،ْٛطّا يذلن٘ ـ نجرلّا ـ ٖصٙ احملٓط١ ؾاضغ١ َٔ إؾازات٘

ت١ يؿكاٖت٘ ٚادتٗازٙ، ٗ سٌ أْٸ٘ ٖٛ َػت٣ٛ ٚزضد١ َطايبت٘ بايطغاي١ ايؿكٗٝٸ١ إجبٹ
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ا٭دسض ـ ٚاقعّا ـ بايه٬ّ ٚايتؿهرل ٗ ٖصٙ اجملا٫ت; ْٛطّا يػع١ آط٬ع٘ َٚعطؾت٘ 

َٸ١ ػاٖٗا ،بآضا٤ ايسٜٔ ؾٝٗا ٕٵٚخطٛط٘ ايعا  نإ ايتؿهرل ٗ بعهٗا َٛن٫ّٛ ، ٚإ

 ذُٝع ب٬ اغتجٓا٤. يً

ٕٸ ٚ ٝٸ١»َٔ ايػطٜب أ ٕٓا ٚدست ْؿػٗا  «إسضغ١ ا٭قٛي إ٪١َٓ با٫دتٗاز ٚايتكًٝس 

 ي١إٔ تػرل ٚؾل َٓٗر ايعًُا٤ ا٭ٚا٥ٌ ٗ تكػِٝ ايطغابٗ ؾذل٠ َٔ ايعَٔ ايكسِٜ ًَع١َ 

ِٸ بصيو ايتكػِٝ، ٚتهتؿٞ بايه٬ّ ؾٝٗا  ايعًُٝٸ١ أقبشت ٗ ايؿذلات اي٬سك١ ٫ تٗت

ضت٘ ع٢ً أغاؽ َا قطٻ ،ٚبعس إٔ ضؾعت اؿسٜح عٔ ا٭قٍٛ .ك٘ؾ ايؿكٗٝٸ١سهاّ ا٭ٔ ع

غشبت شيو ستٸ٢ ع٢ً ؾطٚعٗا  ،ٗ َػاضٖا ايتسٜٚين َٔ ععٍ إباسح اي٬تكًٝسٜٸ١

ٖٓا ؾٝ٘ تكًٝس ٕٸ ْؿؼ اي .ًَٚشكاتٗا  ِٸعًُا٤ ا٭ٚا٥ٌ ناْٛا ٗ ايٛقت ايضغِ أ  صٟ ٜت

ؿات ؿات خاقٸ١، ٚإػا٥ٌ ايؿًػؿٝٸ١ ٗ َ٪ٖيٜٸ١ ٗ َ٪ٖيسِكعٓسِٖ اغتعطاض إػا٥ٌ ايعٳ

ِٸ ٌٸ .إصنٛضٜٔكػٌُ ايتكػُٝٗا إٍ  َٓؿطز٠، نصيو ناْت ايطغاي١ عٓسِٖ ٜت  ن

ؾه٬ّ عٔ قهٝٸ١ دٛاظ ايتكًٝس ٗ إطاض إًشكات  ،ـشيو َٔ أدٌ ايتُاؾٞ َع إهًٖ

ّٸ ؾإهًٓـ .ٚايؿطٚع ايعكسٜٸ١ تبِٗ ايبشت١ إدتكٸ١ بايعًّٛ ٫ ؾإٔ ي٘ به َعٓاٙ ايعا

ٚإٔ ٜتعطٸف ع٢ً  ،١ٗ إيٝ٘هتؿٞ َطايع١ ايطغاي١ إٛدٻإٔ ٜ ٛزٸاحمله١ ا٭خط٣، ٚإْٸُا ٜ

ٝٸ١ ٝٸ١ ٚايعًُ ٌٸ  تًو ايطغاي١، عٝح ٜطًب إٔ هس ٗٚٚٝؿتٝ٘ اٱّاْ َا ٜطٜسٙ عٔ  ن

، طٜٸاتْ٘ٚٛ، ايسٜٔ، َا ًٜبٸٞ طُٛسات٘، ٜٚتػًػٌ َع٘ ٗ تكسِٜ تعايِٝ اٱغ٬ّ

 َتها١ًَ تهًٌٓ باٱقٓاع ٚايبٓا٤ ايكٟٛ.  بكٛض٠ٺ، ٚأسهاَ٘

ْػأٍ اهلل ايعًٞ ايكسٜط إٔ ٜعٝس أفاز ٖصٙ ايعًّٛ إٍ سطاضتٗا إعٗٛز٠ ٚٚدٛزٖا 

 ا٭قٌٝ. 

َٔ إِٗ إٔ تٓؿكٌ ايعًّٛ عٔ بعهٗا، ؾٝهٕٛ يعًِ ايؿًػؿ١ فاي٘، ٚيعًِ  ،ْعِ

ٕٸ َا ْككسٙ  ايه٬ّ فاي٘، ٚيٲؾتا٤ فاي٘، إ٫ٓ  .صيوب ٫ َػاؽ ي٘أ

 

ٌٸ ٚقع  ْٚؿؼ َا ٚقع َٔ تػاٜط ٗ ايتسٜٚٔ ٚايتكػِٝ ػاٙ ايتعايِٝ اٱشلٝٸ١ نه

سٝح غًو ايبعض ططٜكّا ىتًـ عٔ ايبعض  ;ػاٙ ايتكػِٝ ٚايتسٜٚٔ ٗ ؾطٚع ايسٜٔ

ٕٸ ايتكػِٝ  إ٫ٓ .اٯخط ّٸأ ٖٛ ضؾع اهلل ؾأِْٗ صٟ اتٸدصت٘ ضغا٥ٌ ايعًُا٤ اي ا٭غاغٞ ايعا
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ٕٵ ;تعبٸسٜٸات :َٚعا٬َت، إٍ ;عبازات :تكػِٝ إػا٥ٌ ايؿكٗٝٸ١ إٍ ٝٸات ـ ٚإ خًت ز ٚتٛقٸً

ٖٚٞ يٝػت َٓٗا، ٚايعهؼ; بؿعٌ تساخٌ إػا٥ٌ ٚتطابطٗا  ،بعض إػا٥ٌ ٗ ايعبازات

ِّتعٓسَا  ١ٝٸْْٛاؾتعا٫ت ايك٬عّا يبٳببعهٗا تٳ ٗ ايٛقت  .ٕ زغتٛضّا َتها٬َّ َذلابطّا ـه

، ٚمل تأخص ٚايتذطب١ ْٝعٗا ـ تكطٜبّا ـ سسٜج١ اي٫ٛز٠ ،صٟ ٚٗطت ؾٝ٘ تكػُٝات أخط٣اي

ٖٚصا  .ٚاسس ٗ ايهتب ط شلا أنجط َٔ تطبٕٝلعّا ٚاغعّا َٔ ايتطبٝل، بٌ قس ٫ ٜتٖٛؾسِّ

س باقط ٗٝس قُيًػٝس ايؿ ،ٛانش١نتاب ايؿتا٣ٚ ايػطب١ َا ٬ْسٛ٘ َج٬ّ ٗ 

ٍٷيا، &سضايك ٖٓا نتب ٗ  صٟ ٖٛ َجا ٝٸ١ ٚؾطٚعٗا  يًطغاي١ إػتعطن١ يٮقٍٛ ايسٜٓ

ٞٸٚ ،طايعٗس إتأخِّ كتًـ ٗ تكػِٝ ايؿطٚع ٚإػا٥ٌ ايؿكٗٝٸ١، سٝح  ٕٕٓٗر َجاٍ َبس٥

 ُٗا تكػُّٝا ضباعٝٸّا ٗ أبٛاب َتتاي١ٝ نُا ًٜٞ: قػٻ

َٸ١ ٚا٭َٛاٍ اـاقٸ١ ،ا٭َٛاٍـ 2 ;ـ ايعبازات1 ـ 3 ;ٜٚؿتٌُ ع٢ً ا٭َٛاٍ ايعا

ّٸ4 ;ايػًٛى اـامٸ  . (6)ـ ايػًٛى ايعا

ٕٸ أسهاّ ايؿطٜع١ َتساخ١ً َٚذلابط١ َجًٗا ٜٚٴ طاز بصيو ـ بعس ايعًِ َا قًٓاٙ َٔ أ

ٟٸ  زغتٛض ٚقإْٛ قِٜٛ َتُاغو َتهاٌَ ـ َا ًٜٞ:  َجٌ أ

 ٚاؿرٸ ،ٚا٫عتهاف ،ٚايكّٛ ،٠٬ٚايك ،ٖٚٞ َػا٥ٌ ايطٗاض٠: ايعبازات

 ٚايهٓؿاضات.  ،ٚايعُط٠

َٸ :ا٭َٛاٍ ٌٸ َاٍ ككٻ١أـ ا٭َٛاٍ ايعا َٸ: ٖٚٞ ن ١، ؾٝسخٌ ل ٕكًش١ عا

 .ٜعتدل اؾاْب إايٞ ؾُٝٗا أبطظـ ضغِ نُْٛٗا عبازتٌ ـ نُٓٗا ايعنا٠ ٚاـُؼ; ؾإْٸ٘ 

ٗ ٖصا ايكػِ ـ ٚؾل َا ؾاؿسٜح  .ٚغرل شيو ،ٚا٭ْؿاٍ ،ٚنصيو ٜسخٌ نُٓٗا اـطاز

َٸ &ٜط٣  ٚططٜك١ إْؿاق٘. ، ْٛع ٌٸ١، ٚأسهاّ نـ ٜسٚض سٍٛ أْٛاع ا٭َٛاٍ ايعا

 ٖٚٞ َا نإ َا٫ّ يٮؾطاز. : ب ـ ا٭َٛاٍ اـاقٸ١

 ، ُٖا: ؾطعٌٚقس اغتعطض أسهاّ ٖصا ايكػِ َٔ ا٭َٛاٍ ٗ 

ٚٸٍ ا٤ نإ إاٍ ، غٛاـامٸ و، أٚ نػب اؿلٸ: ٗ ا٭غباب ايؿطعٝٸ١ يًتًُٗا٭

ٝٸّا; أٟ َا٫ّ خاضدٝٸّا َٸ١;  ،عٝٓ َٸ١ ؾدل ٖٚٞ ا٭َٛاٍ ايأٚ َا٫ّ ٗ ايص يت تؿتػٌ بٗا ش

 ٯخط، نُا ٗ سا٫ت ايهُإ ٚايػطا١َ. 

: أسهاّ اٱسٝا٤ ٚاؿٝاظ٠، ٚايكٝس، ٚايتبعٝٸ١، ايؿطعٜٚسخٌ ٗ ْطام ٖصا 

١ ٚايكطض ٚايتأٌَ، ٚإرلاخ، ٚايهُاْات، ٚايػطاَات، َا ٗ شيو عكٛز اؿٛاي
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 ٚغرل شيو. 

ف ٗ إاٍ، ٜٚسخٌ ٗ ْطام شيو: ايبٝع، ٚايكًض، : ٗ أسهاّ ايتكطټايجاْٞ

 ٚايؿطن١، ٚايٛقـ، ٚايٛقٝٸ١، ٚغرل شيو َٔ إعا٬َت ٚايتكطٸؾات. 

ٞٸ: مٸًٛى اـاايػ ٌٸ غًٛى ؾدك يًؿطز ٫ ٜتعًٓل َباؾط٠ّ بإاٍ، ٫ٚ  ٖٚٛ ن

 ْٛعإ، ُٖا:  &عٓسٙبٸ٘. ٚأسهاّ ايػًٛى اـامٸ ٜسخٌ ٗ عباز٠ اٱْػإ يط

ٚٸٍ ايٓهاح،  :: َا ٜطتب٘ بتِٓٛٝ ع٬قات ايطدٌ َع إطأ٠، ٜٚسخٌ ؾٝ٘ا٭

 ٚايط٬م، ٚاـًع، ٚإباضا٠، ٚايٛٗاض، ٚاٱ٤٬ٜ، ٚغرل شيو. 

ٗ غرل شيو اجملاٍ، ٜٚسخٌ ؾٝ٘:  : َا ٜطتب٘ بتِٓٛٝ ايػًٛى اـامٸايجاْٞ

ؾطب١، ٚا٬ٕبؼ، ٚإػانٔ، ٚآزاب إعاؾط٠، ٚأسهاّ ايٓصض أسهاّ ا٭طع١ُ ٚا٭

ٚايٌُٝ ٚايعٗس، ٚايكٝس، ٚايصباس١، ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚغرل شيو 

 . َات ٚايٛادباتَٔ ا٭سهاّ ٚاحملطٻ

ّٸ ٞٸ: ايػًٛى ايعا ا٭َط ٗ فا٫ت اؿهِ ٚايكها٤ ٚاؿطب،  ٖٚٛ غًٛى ٚي

ٝٸ َٸ١، ٚايكها٤، ٚكتًـ ايع٬قات ايسٚي ١، ٜٚسخٌ ٗ شيو: أسهاّ اي١ٜ٫ٛ ايعا

 . (7)ٚايؿٗازات، ٚاؿسٚز، ٚاؾٗاز، ٚغرل شيو

ٕٸ احملا٫ٚت اي .ؾٗصٙ بعض ايُٓاشز إططٚس١ يت قاَت ٖٓا ٖٚٓاى يًتطٜٛط غرل أ

ٝٸ١ ؽتلٸ ،ضغِ َا دازت ب٘ َٔ أؾهاض دبٸاض٠ ٚتطبٝكات ضا٥س٠، ٚاٱق٬ح ُٸ بٗا،  ٚأٖ

 .ايهتب صٟ ٜعاجل نآؾ١ َؿانٌ ايتسٜٚٔ ٗ ٖصٕٙػت٣ٛ ايإٍ ا مل تطمٳ
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 الهوامش
                                           

  



 

 

 

 

 املٍّذية الٍكدية عٍد الٍيمي بني التطّزف واالعتداه
 

 

ٕٸ ٕٸ إ ػٳِ أٍٚ َق أٍٚ ن١ًُ ْعيت َٔ ايػُا٤ إٍ أٌٖ ا٭ضض ٖٞ ن١ًُ )اقطأ(. ٚإ

ٚٳ﴿ :أقػُت ب٘ ايػُا٤ ٖٛ  ِٔ ٚٳاِيَكًَ ٕٳٕ   . ﴾َٳا ٜٳػٵُططٴٚ

ٕٸ ٚٸ نُا أ َټأ ٌ عُٝل يٞ ٗ ز٫ي١ )اقطأ( ٖصٙ ٚسطف )ايٕٓٛ( ٖصا دا٤ بعس ٍ تأ

 ِ غبٝ٘ ايًٓٝٞ. ط ايعطاقٞ ايطاسٌ عايٹيًهاتب ٚإؿٚه ،س٠(قطا٤تٞ يهتاب )ايًػ١ إٛسٸ

ٌٸ ْعِ، قطأتٴ َا ُنتب  ْٝع نتب ايطدٌ إٓؿٛض٠ ٚإدطٛط١، بٌ قطأتٴ ن

ّٸ ٚثٓا٤، َٔ ايػ٬ف إٍ ايػ٬ف.  ،ب٘سٛي٘ ٚسٍٛ نتٴ  َٔ َسح ٚقسح، أٚ ش

ٌٸ  ٖصٙ ايطس١ً ايط١ًٜٛ ُٖا: ا٭َطإ ايعذٝبإ ايًصإ اغتٛقؿاْٞ ٗ ن

ٌٸ ،ـ َٓٗذ١ٝ ايؿدك١ٝ ايعطاق١ٝ ا٫قتشا1١َٝ ٠ ػًٝاتٗا اؿازٸ اييت ُٛٗطت به

 ، أيؿٗا إػًُٕٛٚؼسٸٜ٘ يًهجرل َٔ ايجٛابت اييت ،ؾ١ ٗ دطأ٠ ايهاتب ايؿطٜس٠ٚإتططٸ

ّا ع٢ً اَتساز قطٕٚ. ا٭َط ايصٟ نإ ٜٗعٸْٞ أسٝاّْا ٖعٸ ،ٚعاؾٛا شلا أٚ اعتاؾٛا عًٝٗا

ٞ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ أغتطٝع غتطٝع َكاَٚت٘ أٚ عسّ ا٫نذلاخ ب٘. ٚيهٓٸأ٫  ،عٓٝؿّا

ٔل بٵ ٜٴمل ٔٵٖٖ ،طٜٔ ٚإ٪ضخٌ ٚايؿ٬غؿ١َا ضزٸ ب٘ ع٢ً غرلٙ َٔ ايعًُا٤ ٚإؿػِّٗ ضزٸٙ 

ضغٍٛ اهلل  ٞٵ٢ ٚقٌ ب٘ ا٭َط إٍ خًٝؿتٳستٸ ،٫ َٔ ا٭ٚيٌ ٫ٚ َٔ اٯخطٜٔ ،َِٓٗ أسسّا

عٝح مل ٜٴبٔل شلُا دًسّا أٚ  ،ٚقطا٤ت٘ يًٓكٛم ايجابت١ اييت دا٤ت سٛشلُا، ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ

٫ َٔ ا٭ٚيٌ ٫ٚ  ،َجً٘ بٗا أسسٷ عُّٛا، ٚٗ تأ٬ٜٚت ٚاغتٓتادات ٚؼ٬ًٝت مل ٜأتٹ

 َٔ اٯخطٜٔ ـ نُا غٓكطأ ـ. 

س٠ ٖٞ ا٭خط٣ ٗ َا فػٻ ،ـ َٓٗذ١ٝ ايؿدك١ٝ ايعطاق١ٝ ٗ ايطؾض أٚ ايكب2ٍٛ
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َٳ .ُنتب عٓ٘ َسسّا أٚ شَّا ٖٚٛ مل ٜؿِٗ ْٛطٜت٘  ،ٜساؾع عٓ٘ زؾاعّا َػتُٝتّا ٔٵؾٗٓاى 

س٠( ٚخاق١ ٗ َا أت٢ ب٘ ٗ )ايًػ١ إٛسٸ ،أق٬ّ ـ نُا مل أؾُٗٗا أْا أٜهّا بايهاٌَ ـ

ٌٸ َٳ ;ايككسٟ سٍٛ ايككس١ٜ ٗ ايتعاقب ايكٛتٞ ٚاؿ غًذ دًس ايطدٌ عٔ  ٔٵَِٚٓٗ 

 ْكسّا ٚؼا٬َّ ٚػطوّا.  ،عُٛ٘، بٌ ٖطغُٗا َعّا

ٖٚصا َا  .ثٕٛ ٗ ٚازٺ آخطخ ٗ ٚازٺ ْٚٓكازٙ ٜتشسٻنٓتٴ أض٣ أسٝاّْا إٔ ايطدٌ ٜتشسٻ

ط، َٚٔ ْكٛم نتب٘، غٓأتٞ عًٝ٘ بؿٛاٖس َٚكازٜل غطٜع١ ي٬غتس٫ٍ يٝؼ أنج

 ّا أٜهّا. ٖٚا ُنتب عٓ٘ ْكٸ

دٌ بٌ إعػهطٜٔ إتشاضبٌ، ٫ٚ ْطٜس إٔ ْعٜس ٗ ٫ ْطٜس بصيو إٔ ْكـ َتؿطٸ

نُا ٜؿعٌ ا٫ْتٗاظٜٕٛ  ،أٚ ْطَٞ غُّٗا ع٢ً ٖ٪٤٫، ٚآخط ع٢ً أٚي٦و ،ايطٓبٛض ْػ١ُّ

٬ّ سا٥طٜٔ بٌ َا ٓا ْكـ ؾعٚيهٓٸ .ٌ احملذلؾٌٚايٛقٛيٕٝٛ ٚايهجرل َٔ ايػٝاغٝٸ

ؾٓكـ عادعٜٔ ُاَّا عٔ ايٛقٍٛ إٍ اؿكٝك١ اييت داٖس ٗ  ،نتب٘ ُٚنتب عٓ٘

بٌ ٜهاز بعهٓا  ،غ١ إصنٛض٠ست٢ ْهاز ْٓػ٢ ن١ًُ )اقطأ( إكسٸ ،ايٛقٍٛ إيٝٗا

ٕٳ﴿ضغِ إد٬يٓا يـ  ،ٜهؿط بايكًِ ٚايكطا٠٤ ٚايتأضٜذ َٳا ٜٳػٵُططٴٚ ٚٳ  ِٔ ٚٳاِيَكًَ ٚبصيو  .﴾ٕ 

غُٝا إشا  ٫ٚ ،خٕٛ ٚظضّا عُّٛٝا ٫ ْسضٟ نٝـ غتعاقبِٗ ايػُا٤ عًٝ٘٪ضِّٜتشٌُ إ

ُٸسٜٔ ٗ تهًٌٝ ايٓاؽ  ٚتعٜٝـ تأضىِٗ.  ،ٚؼطٜـ عكا٥سِٖ ،ناْٛا َتع

ٌٸ ٗ  َا نتب٘ َٛدٛزٷ َٚا أْٓا ٫ ْطٜس ايتعًٝل ع٢ً َا نتب٘ ايطدٌ، ؾه

َٸ١ اـًٛز ٭ٕ َا  ;ازٙ ٚخكٌَٛ٘ ع٢ً ْٓكَٚا أْٓا ٫ ْطٜس ايتشاَ ،نتب٘، ٖٚٛ اٯٕ ٗ ش

نتبٛٙ ٖٛ اٯخط َٛدٛز ٗ نتبِٗ، ؾإْٓا لس أْؿػٓا َهططٜٔ إٍ قان١ُ بعض 

ؾك٘ ٗ َا قًٓاٙ عٔ ايؿدك١ٝ  ،يتذ١ًٝ إٓٗذ١ٝ ٚإٓٗذ١ٝ إهاز٠ ;ْكٛم ايططؾٌ

، ٚٗ اْؿعاشلا ٚغهبٗا ايهاؾط َٔ تٗا ٚدطأتٗا ٚاقتشاَٝتٗا َٔ د١ٗٺايعطاق١ٝ ٗ سسٻ

 أخط٣.  د١ٗٺ

ٕٸ :ٚقبٍٛ ايٛيٛز ٗ عاَيِ عايٹِ غبٝ٘ ايًٓٝٞ ٚادتٗازات٘ ايكاضخ١ أٚزٸ ايكٍٛ  ٔٵَٳ إ

َٻ ،ٜطٜس إٔ ٜعطف عاَيِ ٖصا ايطدٌ عًٝ٘ إٔ ٜكطأ نتب٘ ٫ إٔ ٜطايعٗا أٚ  ،ٌ ؾٝٗاٜٚتأ

 شٗا نُا نتب بعض ْٓكازٙ ـ َع ا٭غـ ـ. ٜتكٖؿ

ازٙ أٚ َٓاقؿ١ ْٓك ،اض ايطدٌ: إْٞ مل أؾأ َٓاقؿ١ أٚ زضاغ١ أٚ عطض أؾهأقٍٛ

ٚيهين  .٭ٕ شيو طٌٜٛ َسٸت٘، عطٜض ْكاؾ٘، ٚاغع أَسٙ ;ٚتأٜٝسِٖ أٚ ايطزٸ عًِٝٗ
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ٛٸ٠ّ ;أخصتٴ ْتؿ١ َٔ ٖٓا ْٚتؿ١ َٔ ٖٓاى  قػرل٠ يكطا٠٤ٺ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ يعًٓٞ أؾتض ن

ْبتعس ؾٝٗا عٔ اؿسٸ٠ ٚايتططٸف ٚا٫ْؿعاٍ، ْٚػع٢ َٔ خ٬شلا إٍ  ،دسٜس٠ ٗ ايٓكس

َٸا ٌٸيتأْٸٞ ٚايتأ َا ٜٴهتب أٚ ٜٴكاٍ ٗ ٖصا إٛنٛع أٚ شاى، قسسّا أٚ َسسّا،  ٌ ٗ ن

 شَّا أٚ ثٓا٤ٶ ـ نُا قًتٴ ـ. 

 

َكس١َ ٗ  :ٗ نتاب٘ )ايٓٛاّ ايكطآْٞ ،ٚبهٌ تٛانع ،نتب ايطدٌ ٜكٍٛ َج٬ّ

ايٓٛاّ ايكطآْٞ ـ ٜ٪َٔ ٖصا إٓٗر ـ ٚشيو بعس نؿؿ٘ عٔ »٘: َا ْكٸ ،إٓٗر ايًؿٛٞ(

ست ع٢ً شيو َٔ ايػٓٸ١ ٚتٓؿٝص ايٓكٛم اييت أٖن ،بٛدٛب عطض ايػٓٸ١ ع٢ً ايكطإٓ

َٚا  ،ؾُا ٚاؾك٘ ٜ٪خص ب٘ ،ٜٴعطض اؿسٜح ع٢ً نتاب اهلل»: ^نكٛشلِ ،شاتٗا

بػبب َا تعاضف عًٝ٘  ;١ً يٮغـٖٚٞ ْكٛم َعٖط .«خايؿ٘ ٜٴهطب ب٘ عطض اؿا٥٘

ايكطإٓ، بُٝٓا ت٪ٓنس ايٓكٛم ع٢ً نطٚض٠ دعٌ ايكطإٓ  طايعًُا٤ َٔ إٔ ايػٓٸ١ تؿػِّ

٘ يًًٓٝٞ ـ ؾإٕ إٓٗر ايًؿٛٞ شّا ٕتْٛٗا. ٚيصيو ـ ٚايه٬ّ نًَٓٚكشِّ ،سانُّا عًٝٗا

ُٸ٢ بـ )تؿػرل ايكطإٓ بايػٓٸ١( َٓٗذّا باط٬ّ  . (1)«ٜعتدل إٓٗر ايتؿػرلٟ إػ

ٕٕ ٘: ًؿٛٞ ـ َا ْكٸآخط ـ بعس إٔ ٚنع قٛاعسٙ ٗ َٓٗذ٘ اي ٜٚكٍٛ ٗ َها

ٌٸ ،أٟ ايذلانٝب ايًؿ١ٝٛ ٗ ايكطإٓطؾتهٕٛ ايذلانٝب »  َا ؾٝٗا ايتعاقب ايكٛتٞ يه

ٌٸ صن١ًُ ايٓٛاّ ايكطآْٞ، ٚتهٕٛ أُٖٝتٗا  قس أسهُت ْؿػٗا ٚؾُٝا بٝٓٗا ٗ ن

َٳَٳ ،ٚاسس٠ ٗ ٖصا ايٓٛاّ ٟٸإجٳٌ سًكات ايػًػ١ً، إشٵ جٳًٗا ٗ شيو  سًك١ ؾٝٗا  ٕ ؾكسإ أ

ٌٸ .ٜٚؿكسٖا ٚسستٗا ،ًػ٨١ً ايػهعٸ ٜٺ ٚبصيو ٜهٕٛ ن ٗ ايكطإٓ ٖٛ سًك١ ٗ  يؿ

 . (2)«غًػ١ً

اييت نإ اغتعذًٗا قبٌ ٖصٜٔ  ،٢ ٜكٌ إٍ غهبت٘ ايهدل٣ٖٚهصا ستٸ

ٔ إٓٗر ـ أٟ إٕ َبسأ اـهٛع يًٓٛاّ قس َٖه»٘ غانبّا إٍ ايكٍٛ: تٵؾسؾعٳ ،ٌايٓكٸ

َٚا خايؿٛا ؾٝ٘  ،رل ع٢ً ايكطإٓ َٔ آضا٤َٓٗذ٘ ٖٛ ـ َٔ انتؿاف َا أ٬َٙ عًُا٤ ايتؿػ

ٝٸ ،ْٛاَ٘... ١ ٗ ْٛط ايباسح ست٢ قاض يسِٜٗ أٖٕٛ َٔ ايها٥ٓات ايبسا١ٝ٥ أساز١ٜ اـً

ٚا ايكطإٓ طٕٚ ٚؾل ايكطإٓ ْٚٛاَ٘، بٌ دطټى إؿػِّايػطبٞ ٗ عًِ ا٭سٝا٤. ؾًِ ٜتشطٻ

 . (3)«ُّا ٭ؾهاضِٖٚدعًٛٙ َذلدٹ ،ٚضا٤ِٖ
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ٟٸ ،ؼ ايكعسا٤يٝتٖٓؿ ;ٞـ ايًٖٓٝٚٓا ٜتٖٛق ِّ ثِ ٜٛاقٌ سسٜج٘ نأ ؼ خطٝب َتش

ٌٸ إٕ ع٢ً ايباسح إٔ ٜهٕٛ تابعّا »قا٬ّ٥ ي٘:  ،اقذلب َٔ تؿػرل ايكطإٓ ٔٵَٳ ٜٛقٞ ن

 . «٫ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ قا٥سّا ي٘ ،يًكطإٓ

َت٘ عٔ إٓٗر ايًؿٛٞ ٗ ٖصا ٖٛ كتكط َا نإ ٜٗسف ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٗ َكسٸ

ز إعاْٞ ٚإبطاٍ تعسټ ;إبطاٍ إذلازؾات»ٖٚٞ:  ،اعسٙ ايػتٸ١بعس إٔ ثبت قٛ ،ايكطإٓ

ِّ ;يًؿٜ ايٛاسس ٚإبطاٍ ايتكسٜطات  ;ع١ يًُطنبات ٚا٭يؿاٚٚإبطاٍ ايتكسٜطات إتٓ

نايتؿبٝ٘ ا٫غتؿػاضٟ،  ،ٚإبطاٍ اجملاظ ;ايعؿٛا١ٝ٥ يًذلتٝب ايعاّ يًذ١ًُ

ز ٚأخرلّا إبطاٍ تعسټ ;ٚاٱطٓاب ،ٚاٱهاظ ،ٚايهٓا١ٜ ،ٚا٫غتؿػاضات إعع١َٛ

 . «ايكطا٤ات

ٌٸ ;٫ٚ أضٜس ٖٓا ايسخٍٛ ٗ ٖصٙ ايتؿاقٌٝ شيو ٗ نتاب٘  ٭ٕ ايطدٌ ؾكٸٌ ن

ٜٚكاتًِٗ  ،خٌطٜٔ ٚايؿ٬غؿ١ ٚإ٪ضِّٖصا ٚنتب٘ ا٭خط٣، ٚضاح ٜٓاقـ ايٓشٌٜٛ ٚإؿػِّ

ُٸط  ،ٚب٬ ٖٛاز٠ أٜهّا ،ازٙ بهٌ َا يسِٜٗ َٔ أغًش١ب٬ ٖٛاز٠. ٚقس ضزٸ عًٝ٘ ْٓك ٖا غٓ

ٌٸ ١ ايٓكس١ٜ يًططؾٌ شيو يتٛنٝض ٖسؾٓا ٗ ْكس ٚؼًٌٝ إٓٗذٝٸ عًٝ٘ َطٚضّا. ؾه

ناؿطب ؾع٬ّ  ،اييت تبسأ ٗ ايبسا١ٜ ؾت١ٝ ٜاؾع١ ،بٌ يٮططاف إتشاضب١ ،)إتشاضبٌ(

ٌٸ ٍٕ:  تػع٢ بعٜٓتٗا يه  دٗٛ

 ستٸــــ٢ إشا اؾــــتعًَتٵ ٚؾــــبٻ نــــطاَٗا
 

   ٌٔ ــ ــرل شات خًٝــ ــٛظّا غــ  أنــــشٳتٵ عذــ
 

 سلطـــــا٤ دــــعٻتٵ ؾــــعطٖا ٚتٖٓهــــطتٵ
 

ــ  ـــ١ّ يـًـؿـــــ ٌَٔـهطٖٚـــــ ـــ ِٸ ٚايـتـكبـٝـــــ  ـ
 

 

أٚ ظعِ أْ٘ انتؿـ  ،ْعِ، ّهٔ إٔ ٜهٕٛ إٓٗر ايًؿٛٞ ايصٟ آَٔ ب٘ ايًٓٝٞ

ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ بٛدٛز ق١ُٝ  ،س٠(ٖٛ احملك١ً ايٓٗا١ٝ٥ ٕا ططس٘ ٗ نتاب٘ )ايًػ١ إٛسٸ

ٚدا٤ ع٢ً  ،نُا زلاٖا ٗ نتاب٘ ،ٛدات ايكٛت١ٝ ٚؾػٝٛيٛدٝا اؿطٚفَػبك١ يًُ

ِٕ دسٜس قا٥ِ ع٢ً ايككس١ٜ ٚتؿٓٝس ايٓٛط١ٜ ا٫عتباط١ٝ يًذطداْٞ ٚزٟ  أغاغٗا بعً

ٕا ؾٝ٘ َٔ تعكٝسات  ;ؾُٗ٘ ؾع٬ّ عٵسّا ٗ نتاب٘ ا٭خرل، ايصٟ مل أغتطٹغٛغرل، َ٪ٚن

 ١ ٚايصبصبات ٚإٛغٝك٢. تاض ايكٛتٝٸسٍٛ كاضز ا٭قٛات ٚع٬قتٗا باؿٓذط٠ ٚا٭ٚ
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)عط( ٚ)سطب( َج٬ّ  ٞٵ٭ْٞ أزضى إٔ ايؿطم بٌ يؿٛتٳ; مل أغتطع ؾُٗ٘ :ٚأقٍٛ

عٝح ػعٌ ا٭ٍٚ تعبرلّا أٚ ازلّا  ،َٓٗا اعتباطّا ٗ ايتعاقب ايكٛتٞ يهٌٛ مل تأتٹ

يتذعٌ  ،يًبشط ايصٟ ْعطؾ٘، ٚنصيو ايتعاقب ايكٛتٞ يٓؿؼ اؿطٚف، أٟ )ح ـ ب ـ ض(

ٚاييت  ،َٓٗا ازلّا يًشطب اييت ْعطؾٗا، ٖٚهصا ٗ ايتعاقب إػاٜط اٯخط شلصٙ ا٭قٛات

ُٸ١ٺ ٖٓا أٚ نػط٠ ٖٓاى أٚ ؾسٸ٠ ٗ  ٜٴكٓع َٓٗا نًُات نجرل٠ أخط٣ ٗ ساي١ إناؾ١ ن

 ثايج١. 

ٌ ٘ تٛقٻٗ اؿكٝك١ إٔ أقٌ إٍ ايككس١ٜ اييت ظعِ ايطدٌ أْٸ عٵْعِ، مل أغتطٹ

ٌٸ ٭ٕ  ;ْٗا غرل عطب١ٝ طبعّاإ :ٚقاٍ ،يؿ١ٛ َٔ ا٭يؿاٚ اييت قٝؼ َٓٗا ايكطإٓ إيٝٗا ٗ ن

ٕٕ ٔٵ ،عطبٞ ايكطإٓ ـ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ـ ٜهٕٛ قس أْعٍ بًػا عطب١ٝ َا زاَت  يٝؼ بًػ١ٺ ٚيه

ٌٸ ٕٸ ٖصٙ ا٭قٛات أٚ بعهٗا َٛدٛز٠ ٗ ن اـايل ايعِٛٝ ٖٛ ايصٟ ضتٸب  يػات ايعامل. ٚإ

قبٗا أيؿاّٚا ٜتؿاِٖ َٔ خ٬ٍ إط٬قٗا إدًٛقٌ. ٖصا َع ٚدعٌ َٔ تعا ،ٖصٙ ا٭قٛات

ٜٺ َٳ يؿ َٳٚاسس بج٬ث١ أقٛات،  اييت ؾطٸم إ٪يـ ؾٝٗا ٚغطٸب،  ،جٳٌ يؿ١ٛ )سكإ(جٳً٘ 

ٚنٝـ )ؽطٸز( َٓٗا أٚ خطدت  ،َكتشُّا سكٔ ايًػ١ ٚاؾتكاقات ٖصٙ ا٭قٛات ا٭ضبع١

ٚاْتكًت إٍ  ،شٔ( ٚ)ْكض(ؾكاض )سٴكٵٔ( ٚ)سكٌ( ٚ)سكإ( ٚ)ق ،َٔ )ح ـ م ـ ٕ(

س ايصٟ ططأ عًٝٗا ع٢ً اَتساز ٬ٌَٜ ايػٌٓ )ططأ ُٻايًػات ا٭خط٣ بعس ايتشطٜـ إتع

ُٸ ،ع٢ً أيؿاٚٗا طبعّا( ٖٚٛ )اؿكإ( إعطٚف ٗ ايًػ١  ،٢ ايصٟ ْعطؾ٘يتٴطًل ع٢ً إػ

ٌٸ ،ايعطب١ٝ يؿطؽ( نـ )اؾٛاز( ٚ)إٗط( ٚ)ا ،ٚايصٟ يسٜ٘ َا١٥ اغِ أٚ أنجط أٚ أق

َٳ َٳٚ)اـٌٝ(،  ( بايًػ١ camel)(ُٹٌثِ قاض )َن ،(ٌ ايصٟ قاض )ُٳجٳٌ اَؾجٳً٘ 

، ٚايؿاب، ٚايٝاؾع( َٚا سٳخ، ٚايػ٬ّ، ٚايكيبٸٖٚهصا )ايؿت٢، ٚاَؿ ،لًٝع١ٜاٱ

ٌٸ اؾتٴلٸ ٍٸ ع٢ً ،ٖصٙ ا٭قٛات َٔ ن ٚاْت٢ٗ إٍ َا ْػُٝ٘ ايّٝٛ َع٢ٓ أٚ ز٫ي١ تس

ُٸ ،يًشٝٛإ ايصٟ ْعطؾ٘ ؾكاض اؿكإ ازلّا .َسيٍٛ ٫ٚ  ،٢ٚقطْا ْطًك٘ ع٢ً ٖصا إػ

١ َٔ غسٸ ٚغٝاز٠ ٚغ٪ٚز َٚجً٘ ا٭غس إٓؿٓك .ْطًك٘ ع٢ً ايجٛض أٚ اؿُاض أٚ ايبػٌ

ٖٚهصا إٍ َا ٫ ٜٴعسٸ ٫ٚ وك٢ َٔ ٖصٙ ا٭يؿاٚ ٚا٭قٛات ٚتعاقباتٗا اييت  ،َٚػسٸز

ٛٸتعبٸ  ٠ ٚايكسض٠ ٚإٓع١. ط عٔ ايك

ٚاسس، ؾإْٗا مل  ًٞ ٖصا ٜعتكس بإٔ ٖصٙ ا٭قٛات َٔ قٓاع١ خايٕلَٚا زاّ ايٓٝ

ٚيٝؼ ٓاضّا أٚ بػ٬ّ، ٚبايتايٞ ؾإٕ  ،تٛنع اعتباطّا يتذعٌ َٔ أيؿاٚ اؿكإ سكاّْا
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٫ٌٕ بٴسٻ يصٟ ٖٛ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل ا يٝؼ ي٬عتباٙ أٚ  ،زقٝل إٔ ٜهٕٛ َٗٓسٳغّا بؿه

ٕٷ ايًصإ آَٓا  ،ط٣ اؾطداْٞ ٚزٟ غٛغرل ـع٢ً اٱط٬م ـ نُا ٜ ايعؿٛا١ٝ٥ ؾٝ٘ َها

ٚبايتايٞ هب إٔ ْؿُٗ٘ )أٟ ْؿِٗ ايكطإٓ( ـ نُا ٜكٍٛ ايطدٌ ـ  .با٫عتباٙ ايًػٟٛ

زٕٚ إٔ مؿط َطازؾاتٓا أٚ فاظاتٓا أٚ َعاْٝٓا أٚ  ،بأيؿاٚ٘ ٚتعاقب ا٭قٛات ؾٝٗا

باطّا ٚع٢ً أغاؽ قٛاعس ٚنعٓاٖا اعت ،طٖا نُا مب ٣ْٛٗٚيهٞ ْؿػِّ ;تكسٜطاتٓا

ِّؾًٓتعّ بٗا َت٢ ْؿا٤ ْٚتٓكٻ ،ٖٞ ا٭خط٣ ٙ ايككس ايصٟ ٌ َٓٗا َت٢ ْؿا٤، ٚبايتايٞ ْؿ

ٌّ ،تٵ ؾٝ٘ ٖصٙ ا٭يؿاٚ ايسقٝك١ْعَي  ٗ َهاْٗا.  ن

ذٸٌ( اييت ٫ ْعطف ؾ٬ ٜكضٸ َج٬ّ ـ نُا ٜكٍٛ ايًٓٝٞ ـ إٔ ْؿطح ن١ًُ )غٹ

ٕٻ نٹتٳابٳ ايُؿذٻأض َيؿٹٞ َن٬ٖ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ،َعٓاٖا به١ًُ )غذٔ( أٚ )دِٗٓ(  ٔإ

ٌٕ سٝح  ،شلا ٗ اٯ١ٜ اييت بعسٖا َباؾط٠طٖا َٓعِّطٖا نُا ؾػٻُا إٔ ْؿػِّٚإْٸ ،﴾غٹذِّ

ٌٕ ﴿َٔ قا٥ٌ:  قاٍ ععٻ ٕٻ نٹتٳابٳ ايُؿذٻأض َيؿٹٞ غٹذِّ ٌٷ  *َن٬ٖ ٔإ َٳا غٹذِّ َٳا َأزٵضٳاَى   *ٚٳ

ّٷ َٳطٵُقٛ ؾ٬ ٖٞ غذٔ ٫ٚ  ،َطقّٛ(  ٖٛ )نتابٷٕ َع٢ٓ ن١ًُ غذٌإأٟ  ،﴾نٹتٳابٷ 

٫ٚ ِٖ  ،بٵؼ٫ٚ سٳ ،٫ٚ َعتكٌ ،٫ٚ دشِٝ ،٫ٚ قكط ،٫ٚ دِٗٓ ،ٔ )تكػرلّا(ٝٵغٴذٳ

 .وعْٕٛ

ٔٸ ايطدٌ ْػٞ ٗ ظ١ٓ انتؿاؾ٘ شلصا ايتؿػرل )تؿػرلٙ ٖٛ( إٔ تؿػرلٙ  ٚيه

ع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ إش َا َ ;ُّا أٚ َؿَّٗٛا ٖٛ اٯخط إشا أخصْا بتؿػرلٙاٯ١ٜ ٫ ٜأتٞ َٓػذٹ

 ؟!ٚتأنٝسٖا )يؿٞ( ،ُا َع ٚدٛز ن١ًُ )ٗ(غٝٸ ٫ٚ ،َطقّٛ اض ٗ نتابٺنتاب ايؿذٸ

ٕٸ ن٬ٓ»هٝـ ٜكضٸ إٔ ْكٍٛ: ؾ أٟ ٖصا ايهتاب  ،«َطقّٛ نتاب ايؿذاض يؿٞ نتابٺ إ

  !!٫ أزضٟ .ٗ نتاب َطقّٛ؟! نتابٷ ( ٗ نتابٺ)َٛدٛزٷ

ٚؾاٖس ؾك٘ ع٢ً سرلتٞ سٌ  تٴ ٖصا إجاٍ ايصٟ أت٢ ب٘ ايًٓٝٞ نؿاٖسٺنطبٵ

طٜٔ اييت ٜٴشٔطز ؾٝٗا ايطدٌ إؿػِّ ،ا٭َج١ً إجرل٠ ،بٌ ٦َات ،أقـ أَاّ عؿطات

 طٵى. ا٭ْؿؼ أٚ ايتٻ ٫ٚ هس ْؿػ٘ خاضدّا َٔ سرلتِٗ ٚسرلت٘ أسٝاّْا إ٫ٓ بؿلٸ ،ٜٚػتٛقؿِٗ

 ٚنٝـ إٔ ايطدٌ ،٘ ٗ َعطن١ ايهُا٥ط ٗ )آ١ٜ( إبطاِٖٝ َج٬ّٖٚصا َا ٚدستٴ

ٌٕ ٌٸَكتسض سٝٻ خاض غُاضٖا بؿه  ،١ ايهُا٥طكاٍ ؾٝٗا عٔ عا٥سٜٸَا قٌٝ أٚ ٜٴ ط ؾٝ٘ ن

 .ا٭ْؿؼ أٜهّا ػّا إ٫ٓ بؿلٸٚمل أدس َتٖٓؿ ،اييت أعٝاْٞ ؾٝٗا

ُٴًَِو﴿اٯ١ٜ ايهط١ّ ٖٞ:  ٕٵ آتٳاٙٴ اهلُل اِي ٘ٹ َأ ِٳ ؾٹٞ ضٳبِّ ٖٹٝ ِٵ تٳطٳ ٔإَي٢ اٖيصٹٟ سٳازٻ ٔإبٵطٳا  .﴾َأَي
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ُٳ س إؿػٸطٕٚ إٔ ِطٚز ٖٛ يصٟ آتاٙ اهلل إًو ٖٓا؟ إبطاِٖٝ أّ ِطٚز؟ إشٵ ٜ٪ٚنٖٛ ا ٔٵؾ

ٕٸ ،ٖٓا احملترٸ إبطاِٖٝ ٖٛ قاسب  ٚأْ٘ ٖٛ ايصٟ آتاٙ اهلل إًو، ؾُٝا ٜط٣ ايًٓٝٞ أ

٘ بٌ طٕٚ َٔ إبطاِٖٝ باسجّا عٔ ضبِّا٫ستذاز، ٜٚػتػطب نٝـ هعٌ إؿػِّ

٭ْٗا أندل،  ;ٚأخط٣ ٜعبس سلػّا ;ٖا ٜعبس قُطّاٚبعس ;ؾُطٸ٠ ٜعبس نٛنبّا ;ايهٛانب

٘ ًَهٛت ايػُاٚات ٚا٭ضض، ؾٓػٞ )ساؾاٙ طبعّا( ٖصا إًهٛت ؾُٝا أضاٙ ضبٸ

 بٌ ايهٛانب.  ٘ٚضاح ٜبشح عٔ ضبِّ ،ايعِٛٝ

َٻ ٚٳَنصٳيٹَو ْٴٔطٟ ﴿َعٞ أخٞ ايكاض٨ ايهطِٜ ٗ اٯٜات ايهط١ّ ايتاي١ٝ:  ٌٵتأ

َٳًَُهٛتٳ ايػٻ ِٳ  ٖٹٝ ٌٳ ٔإبٵطٳا ٓٹ ُٴٛقٹ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ٝٳُهٛ ٚٳيٹ ٚٳاَ٭ضٵٔض  ٛٳاتٹ  ٌٴ ضٳَأ٣  *ُٳ ٝٵ ٘ٹ ايًٖ ٝٵ ٔٻ عٳًَ ُٻا دٳ َؾًَ

ٌٳ  ٍٳ ٫َ ُأسٹبټ اٯؾٹًٹ ٌٳ َقا ُٻا َأَؾ ٖٳصٳا ضٳبِّٞ َؾًَ ٍٳ  ٛٵَنبّا َقا ٖٳصٳا  *َن ٍٳ  ُٳطٳ بٳأظغّا َقا ُٻا ضٳَأ٣ اِيَك َؾًَ

ِٵ ٔٵ َي ٍٳ َي٦ٹ ٌٳ َقا ُٻا َأَؾ ٌٳ  ضٳبِّٞ َؾًَ ّٔ ايهٻاٚي ٛٵ ٔٵ اِيَك َٹ ٔٻ  ٗٵسٹْٹٞ ضٳبِّٞ َ٭ُنْٛٳ ُٵؼٳ  *ٜٳ ُٻا ضٳَأ٣ ايؿٻ َؾًَ

ٕٳ  ُٻا تٴؿٵٔطُنٛ َٹ ّٔ ٔإِّْٞ بٳٔط٤ٟٷ  ٛٵ ٜٳا َق ٍٳ  ُٻا َأَؾًَتٵ َقا ٖٳصٳا َأِنبٳطٴ َؾًَ ٖٳصٳا ضٳبِّٞ  ٍٳ  ٔإِّٞ  *بٳأظَغ١ّ َقا

ٚٳ ٛٳاتٹ  ُٳ ٗٔٞ يٹًٖصٹٟ َؾَططٳ ايػٻ ٚٳدٵ ٗٵتٴ  ٌٳٚٳدٻ ُٴؿٵٔطنٹ ٔٵ اِي َٹ ْٳا  َٳا َأ ٚٳ ٓٹٝؿّا   :)ا٭ْؿاٍ ﴾اَ٭ضٵضٳ سٳ
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ٚآت٢ بٗصٙ اٯ١ٜ، ٚبعس إٔ ؼاٌَ  ،ْعِ، بعس إٔ أثاض ايًٓٝٞ ٖصا ايتػا٩ٍ ايػطٜب

ٚنٝـ أِْٗ )أؾػسٚا  ،سٟ ٚابٔ ضؾسٓٵقبًٗا ع٢ً ؾًػؿ١ ايؿاضابٞ ٚابٔ غٝٓا ٚايهٹ

ٕٸ ٛٻ»ؾًػؿتِٗ  عكٍٛ اـًل(، بٌ إ َهشه١ ـ سػب تعبرلٙ ـ  إٓطل إٍ ؾًػؿ١ٺ تٵَيس

ٌٸ ٚاْطًكت تًو  ،ايؿب٘ سُٝٓا قاَٛا بايدل١ٖٓ ع٢ً ٚدٛز اهلل بططا٥ل تؿب٘ ٖصٙ ن

قا٬ّ٥:  ،أخط٣ ُّا َطٸ٠ّضاح ٜتػا٤ٍ َتٗٚه، (4)«ايططا٥ل يتٓعهؼ ع٢ً تؿػرل اٯٜات

َٔ أؾٍٛ  ٘ ٜٚدلٖٔ شلِ ع٢ً أْ٘ انتؿؿ٘أغأُيِٗ: نٝـ ٜبشح )إبطاِٖٝ( عٔ ضبِّ»

ٔٻ ،ايٓذّٛ ٚايهٛانب ٚبعس إٔ ضأ٣ قبًٗا ًَهٛت ايػُاٚات  ،عًٝ٘ ايًٌٝ بعس إٔ د

 . «ٚا٭ضض؟

ٕٸ»بٌ ٜٛاقٌ َكتشُّا:  ،٫ٚ ٜهتؿٞ ايًٓٝٞ بصيو ايصٟ ظاض  ٌٖ تط٣ أخٞ ايكاض٨ أ

َٳ  .«ٖٛ اهلل؟ ؾطدع ٖٚٛ ٜبشح عٓ٘ بٌ ايهٛانب ٔٵإًهٛت ايػُاٟٚ نإ ٫ ٜسضٟ 

ٚتطى ايكاض٨ سا٥طّا ٜبشح عٔ ايكا٥ٌ ب٬  ،ٛقت مل هس ايكا٥ٌٚيهٓ٘ ٗ ْؿؼ اي

 .دس٣ٚ

ٌٸٚ  بعباض٠ٺ ،بٌ ٖصا ايهتاب ،شيو ىتِ ايًٓٝٞ ٖصٙ ا٫غتؿػاضات بعس ن
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١َُٖٛ، ٍٕ ٔٵ»ٜكٍٛ ؾٝٗا:  ،ؼتٟٛ أيـ تػا٩ َٳ ْعِ، يه ٌٸ»قاٍ:  ٔٵقسم  َا  يٝؼ ن

 . ««ِ ٜٴكاٍٜٴعًَ

إعُع١، ٫ٚ أضٜس ايعٛز٠ إٍ ؼًٌٝ ٖٚٓا، َٚٔ داْيب ٫ أضٜس ايسخٍٛ ٗ ٖصٙ 

ٔٸٚنٝـ أْ٘ غأٍ ضبٻ ،×اهلل إبطاِٖٝ إّإ أٚ زضا١ٜ ْيبٸ ِٵ ﴿ :قًب٘ ٘ َّٜٛا يٝط٦ُ ٚٳَي َأ

ٔٻ َقًِبٹٞ ُٳ٦ٹ ٝٳِط ٔٵ يٹ ٚٳَيهٹ ٍٳ بٳ٢ًَ  ٔٵ َقا َٹ ، ٫ٚ ٗ قًٛب ايؿاضابٞ ٚايهٓسٟ ٚابٔ ضؾس ٚابٔ ﴾تٴ٪ٵ

ٔ أعح عٔ ا أْٞ ينُ .ٗ ْٛاٜاِٖغٝٓا ٚزضدات إّاِْٗ ٚ)غؿػطتِٗ( ٚايتؿهٝو 

ٚضَا ٜسخًين ٗ  ،ا أٚٓ٘ ىطدين عٔ َٓٗذٝيت ٗ ايٓكسٖٓ ،َطاّ ايًٓٝٞ ٖٚسؾ٘ ْٚٝت٘

ٗ اغتططازٙ إدًل سٍٛ  ،عًٝ٘ ٝتٴُٓٻ بٌ نٓتٴ ،اٖا ؾٝ٘أُٓٸ ٔٵَٓٗذٝت٘ اييت مل أُن

ػٝس ايًٓٝٞ ْؿػ٘ ؿ٘ يًٝكٌ إطًل، ٚع٢ً ططٜك١ ايٚتعٗط، اٯ١ٜ إصنٛض٠ عٔ إبطاِٖٝ

إصنٛض٠ غابكّا، ٚإقطاضٙ ع٢ً ؽط١٦  ٗ عسّ ايتػاٌٖ ٗ اـطٚز عٔ قٛاعسٙ ايػتٸ

َٳ ٛٸٍ إانٞ إٍ سانط ٔٵنٌ  ف خاضز إطاض أٚ ٜتكطٻ ،ٚاؿانط إٍ َػتكبٌ ،و

ٕٵ ،تٗا ٗ قٛاعسٙ ا٭خط٣ يًػ١ ايعطب١ٝايكٛايب ايكاض١َ اييت ثبٻ ض يًكاض٨ ايهطِٜ ٜٛنِّ أ

ٌ ن١ًُ )ْٴطٟ( ٚن١ًُ )أضٜٓا( ٗ بسا١ٜ ٖصٙ اٯٜات اييت اغتعإ بٗا ع٢ً ايؿطم ب

أّ  ،١ ؾطم بٌ إانٞ ٚاؿانط ٖٓا )ٚنصيو ْطٟ(ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ؾهطت٘، ٌٖٚ مثٸ

ل َٓٗذٝت٘ ٜٚطبِّ ،ض ايؿهط٠يهٞ ّطِّ ;أْ٘ دعٌ اؿانط َانّٝا )ٚنصيو أضٜٓا(

 ايػانب١ ع٢ً ايؿًػؿ١ ٚايؿ٬غؿ١؟! 

ٌٸ تعًٝكّا ع٢ً قٍٛ  ;ٗ نتاب٘ )ايٓٛاّ ايكطآْٞ( ٖٚٛ ْؿػ٘ احملترٸ ،شيو ن

ًٕٛ ع٢ً هٌ ٜٴؿٵهٹطٜٔ ٗ ؼٌٜٛ نإ إٍ ٜهٕٛ، ٚنٝـ تٳطى ٖ٪٤٫ إؿٚهإؿػِّ

ٕٳ اهلُل َغُؿٛضّا ﴿ :ٗ قٛي٘ تعاٍ ،ايكطإٓ اغتعُاٍ قٝػ١ إانٞ َع٢ٓ اؿانط ٚٳَنا

ٚدٛاب  ؟!يٝؼ اهلل زا٥ُّا غؿٛضّا ضسُّٝاٚٳَأ: (هٌبكٛشلِ )أٟ ٖ٪٤٫ إؿٚه ،﴾ضٳسٹُّٝا

 . (5)!«إٕ شيو َٔ باب ف٤ٞ )نإ( َع٢ٓ )ٜهٕٛ(»طٜٔ: ايٓشٌٜٛ ٚإؿػِّ

طٜٔ ٚايٓشٌٜٛ( ٗ إٔ هٌ ٚإؿػِّٚنٝـ ضزٸ ايطدٌ ع٢ً اؾُٝع َعّا )إؿٚه

ٕٔ)نإ( ٗ اٯ١ٜ إصنٛض٠ تتعًٖ إٍ َجٌ تًو  ٫ٚ ؼتاز اٯ١ٜ» ،َعٌ ٚٚاقع١ َعٝٸ١ٓ ل بعَ

ٚػعٌ َٔ ايعَٔ إانٞ سانطّا أٚ  ،ف ايًػ١، ٚتًٟٛ ايه٬ّايتأ٬ٜٚت اييت ؼطِّ

 .(6)«ايعهؼ

َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايًؿٜ »٘ أْٸ ،١ ٗ َٓٗذ٘ ايًؿٛٞٓقسّا ع٢ً ايسَ٪ٚن ،ٜٚهٝـ
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١، ْٚعًِ ب٘ اؿسٚز ٚضبط٘ َع باقٞ ايذلانٝب تٓهؿـ يٓا قٛاعس ٚغٓٔ إػؿط٠ اٱشلٝٸ

 . «طط َٚا ٫ ٜٴػَؿَؿبٌ َا ٜٴػ

ؾإْٞ أض٣ ْؿػٞ غاضقّا َع باسح  ،ز أَج١ًفطٸ ،أخط٣ ٚإشا أضزتٴ إٔ أغٛم أَج١ًّ

ِّ ٌٸ ،ط َبسعل َٚؿٚهَتع ٔٵ ٜؿٛت٘ َا ٜؿٛت ن ٌٸبٳٚي٘ َن ،إْػإ ٚيه  ٛات نُا يه

 .٠ٛبٵَن دٛازٺ

بساع ع٢ً إ َػتس٫٘، ط ـكٵـ ع٢ً غبٌٝ اَؿ بأَج١ًٺ ؿّا إشا د٦تٴٞ أنٕٛ َٓكٹٚيعًٓ

َټ  َٚٔ ٖصٙ ا٭َج١ً َا ًٜٞ:  .٬ت٘ ٗ نتاب اهللايطدٌ ٚعُٝل تأ

 

ٚايعبس ايكاحل تػا٫٩تٺ عسٜس٠  َٛغ٢ ١ ايٓيبٸك١ بككٸًٚط١ّ إتعرل اٯٜات ايهجت

دٖٛط ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٖٛ اٯ١ٜ ايهط١ّ اييت ٚ .ـ عٓسٖأَ ايتأٌَ ؾٝٗا أٚ ايتٛٗق٫ بٴسٻ 

ْٳِؿٕؼ َيَكسٵ ﴿كاطبّا ايعبس ايكاحل:  ،إ َٛغ٢تكٍٛ ع٢ً يػ ٝٵٔط  ٝٻ١ّ بٹػٳ َأَقتٳًِتٳ ْٳِؿػّا ظٳنٹ

ٝٵ٦ّا ْٴِهطّا ِ َٔ ايعبس دا٤ يٝتعًٖ ×إش ْٝعٓا ٜعًِ إٔ َٛغ٢ (; 74)ايهٗـ:  ﴾دٹ٦ٵتٳ ؾٳ

طٜٔ ٖٞ ايٓؿؼ ١( يس٣ إؿػ٫ِّ يٝذازي٘ ٜٚٓانؿ٘، َٚع٢ٓ ن١ًُ )ظنٝٸ ،ايكاحل

ُا إشا ناْت ٖصٙ ايٓؿؼ غٝٸ ٫ٚ ،ايكتٌ اييت ٫ تػتشلٸ ،ٔ ايصْٛبايطاٖط٠ ايدل١٦ٜ َ

ٔٸ ايتهًٝـ )غ٬ّ(.   زٕٚ غ

ٕٵ ٜٛقٳ ؾٌٗ نإ خطّأ ٌ َٛغ٢؟ ٚإشا نإ ١( َٔ قٹبٳظنٝٸ ٘ )ْؿؼٷأْٸبـ إكتٍٛ أ

نٝـ عطف َٛغ٢ أْ٘ ْؿؼ  :ٌٵٌ ايعبس ايكاحل؟ أٚ ُقنصيو ؾًُاشا ُقتٌ إشٕ َٔ قٹبٳ

٘ ئ ٜػأٍ َا زاّ تابعّا شلصا بعس إٔ أيعّ ْؿػ٘ أْٸ ،َٔ اـهط ِٖٚٛ دا٤ ٜتعًٖ ،١ظنٝٸ

أ٠ قبٌ اضتهابٗا ؟ ثِ ٕاشا قتٌ ايعبس ايكاحل ْؿػّا طاٖط٠ َدلٸ(ايعبس ايكاحل )ايكاتٌ

ٔٵ قاٍدٓا١ّٜ َٳ ٖصا ايػ٬ّ ئ ٜتٛب عٔ شْٛب٘ اييت اضتهبٗا ٗ )َطاٖكت٘ أٚ  ٕٸإ :؟ ٚ

ٔٸ أّ  ،طّا ٖصا ايؿعٌٛغ٢ شيو ايػ٪اٍ َػتٓهٹايطؾس؟ ٌٖٚ غأٍ َ ؾباب٘( عٓس بًٛؽ غ

ٕٸ غ٪اي٘ نإ اغتؿٗاَٝٸ ١( ٚيٝؼ اغتٓهاضّٜا؟! ٌٖٚ ٖٓاى َع٢ٓ آخط يه١ًُ )ظنٝٸ ،ّاأ

ٌٸ ،شٛٙطٕٚ أٚ ٜٛنِّمل ًٜتؿت إيٝ٘ إؿػِّ ،ٖٓا ٖصٙ ايتػا٫٩ت  بايسضد١ اييت تجرل ن

 ٚغرلٖا؟ 

ُا بعس غٝٸ ١ٚ٫ اي٬ؾت١. ٖصا ٖٛ بعض َا أؾاض إيٝ٘ ايًٓٝٞ، بٌ أثاضٙ ٗ ٖصٙ ايككٸ
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ٕٸ ن١ًُ )ظن١ٝ( ٖٞ ٗ ا٭قٌ )ظان١ٝ(، ٖٚٛ َا ٚدسٙ ؾع٬ّ ٗ غتٸ  إٔ أٓنس أ

ٔٸ .قطا٤ات َٔ ايكطا٤ات ايػبع يًكطإٓ ايهطِٜ ٚبا٭سط٣ ُنـتٸاب  ،طٜٔإؿػِّ ٚيه

ضغِ أْٗا قطا٠٤ ٚاسس٠ َٔ  ،ٚثبتٖٛا ٗ إكشـ ،اختاضٚا ن١ًُ )ظن١ٝ( ،)ايٛسٞ(

١( اييت بتطٌٜٛ ايؿتش١، ٚيٝؼ )ظنٝٸ ،ْٗا )ظان١ٝ(إ :َٓٗا كٍٛ غتٌّت ،نُٔ )غبع(

ؾأٚقعٛا أْؿػِٗ ٚأٚقعٛا إػًٌُ ٗ ٚضط١ مل  .تعين ايٓاؾط١ ٚايٓا١َٝ، أٚ عسّ َعطؾتٗا

ٌٸ ،هسٚا َٓٗا ؾهانّا قٌ ايتػا٫٩ت ايػابك١، ؾطاسٛا ٚضسٓا َعِٗ َؿطِّ أثاضت ن

ٔٵ ،طٚا أْؿػِٗ ؾٝ٘ا سؿطْٚا ٚسؿٖٓ َػطٸبٌ ْبشح عٔ كطٕز  زٕٚ دس٣ٚ.  ٚيه

ٚضاح ٜبين بٓٝاْ٘  .ٚيٝػت )ظن١ٝ( ،ْعِ، ٜط٣ ايًٓٝٞ إٔ ايه١ًُ ٖٞ )ظان١ٝ(

٢ ع٢ً ايكاض٨ ٖٚا ْتُٓٸ ،٘ ٗ ايتٛنٝض٘ سٖكِ ايصٟ مل ٜٴعطٹٗٵٖٛ اٯخط ع٢ً ٖصا ايَؿ

 .(7)ايهطِٜ َطادعت٘ ٗ نتاب٘ ايٓٛاّ ايكطآْٞ

ٚعسٸُٖٚا َع٢ٓٶ ٚاسسّا، ٚضاسٛا ٜطتٸبٕٛ  ،ايًؿٌٛ قٛا بٌطٕٚ آخطٕٚ مل ٜؿطَِّؿػِّ

ٌٻ طٚٙ باع، ؾكٝٻتٸ١ ا٫نجرلّا بإػع٣ ايعُٝل يككٸ تأ٬ٜٚتِٗ ع٢ً ن٤ٛ ٖصا ايؿِٗ ايصٟ أخ

ٕٸ ،تٌ َتٓاظعتٌشّا بٌ ؾدكٝٸَع٢ٓٶ َػٓط َٛغ٢ ٜكٍٛ يًعبس ايكاحل  ٚنأ

بسٍ إٔ ٜهٕٛ ايػ٪اٍ  ،«شّاٚد٦ت أَطّا قبٝ ،يكس قتًتٳ ْؿػّا طاٖط٠ بط١٦ٜ»طّا: َػتٓهٹ

ٛٸ)ؾابٸ يكس قتًتٳ»َؿازٙ:  بّاّا َ٪زٻاغتؿٗاَٝٸ سػّٓا ٚغطٜعّا بػرل ْؿؼ،  ّاّا( أٚ ْؿػّا ْا١َٝ ِ

أٟ يٝؼ  ،«مل أغتطع ؾُٗ٘ أٚ ؾِٗ سكٝكت٘ ،طٷ بايٓػب١ يْٞٴِه ٘ ٖٛ أَطٷَٚا ؾعًتٳ

باع تٸٚيٝؼ ا٫ ،باع ؾك٘تٸَٓهطّا ٫ٚ قبٝشّا، ٚبايتايٞ ٜكرل إخ٬ٍ َٛغ٢ بؿطٙ ا٫

 بٌ تهطاض ايػ٪اٍ.  ،ٖٚٛ )عسّ ايػ٪اٍ( ،ْؿػ٘ أٚ ايكشب١ ْؿػٗا

ٚضاح بعهِٗ  ١،طٜٔ ظازٚا ٗ ايطٌ بًٓا٭ْه٢ َٔ شيو إٔ ايعسٜس َٔ إؿػِّٚ

ٖٸِ سكٍٛ غهب ٚغهب َهازٸ بٌ َٛغ٢  ،ّاس إٔ ايػ٪اٍ نإ اغتٓهاضٜٸٜ٪ٚن ؾتٛ

نإ َٛغ٢  ٕٸإطٜٔ( ٜكٍٛ: س إؿػِّا٭َط ايصٟ دعٌ أسسِٖ )أٟ أس ،ٚايعبس ايكاحل

ِٸ بهطب ايعبس ايكاحل، بٌ ضؾع٘ ٚدٳ ،ضد٬ّ اْؿعايّٝا ب تعبرل ػٵس ب٘ ا٭ضض ـ سٳًَنازٳ ٜٗ

ا٫غتط٬ع، ٜٚػع٢ يًشكٍٛ  ٚيٝؼ َتػا٬ّ٥ َتػاقّا نإ ًٜضٸ عًٝ٘ سبټ ،بعهِٗ ـ

٬ّ ٗ عذٹ٘ نإ َػتع٢ً إداب١ َكٓع١ تطنٞ ؾهٛي٘ ٚؾططت٘، ُٚٚأٙ يًُعطؾ١، ٚيهٓٸ

 . قدلّا عٵؾًِ ٜػتطٹ ،إضٚا٤ شيو ايُٛأ

أخط٣ إشا ناْت ن١ًُ )ظان١ٝ( تعين ٗ َا تعٓٝ٘  َٚٔ ْاس١ٝٺ .ٖصا َٔ ْاس١ٝ
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٫ٚ ع٬ق١ شلا بايهؿط ٚاٱّإ،  ،)إهتٌُ ايُٓٛ ايٓؿٝ٘ ؾٝ٘( ـ نُا ٜكٍٛ ايًٓٝٞ ـ

ٌٸ  مل ٜهٔشا ٬ٍ، ؾإٕ إػع٣ غٝكذلب أنجط. ٚإهٚاشلس٣ ٚاي ،ٚايطٗاض٠ ٚايدلا٠٤ ن

بًشاٚ إٔ ايهجرل َٔ ايػًُإ ٜطتهبٕٛ َٔ إعاقٞ ٚاٯثاّ َا ٫  ;غ٬ّ بط٦ّٜا ٚطاٖطّا

ٖٚٛ  ،ٓا ؾ٦ّٝا ثايجّاِؿ٢ ايهباض، ٜكبض إػع٣ أنجط ٚنٛسّا. ٚإشا أنٳٜطتهب٘ ستٸ

ِٸ  ،١ ايػ٬ّ قازضّا عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍإٔ قطاض ايكتٌ مل ٜهٔ ٗ قكٸٖٚٛ  ،ا٭ٖ

ْٕٛ اؾُع  كط١ٜٓب ;مل ٜصنطِٖ ايكطإٓ ايهطِٜ ُا عٔ ْاع١ٺٚإْٸ ،ٗ اٯ١ٜ نُا دا٤

ٝٳاّْا ﴿١َ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ؼسٜسّا، إشٵ قاٍ ايعبس ايكاحل: إػتدسٳ ُٳا ُطػٵ ٗٴ ٖٹَك ٕٵ ٜٴطٵ َؾدٳؿٹٝٓٳا َأ

ٌ ّا قازضّا َٔ قٹبٳبُٝٓا نإ قطاض إعاب١ ايػؿ١ٓٝ قطاضّا خاقٸ ،(80)ايهٗـ:  ﴾ٚٳُنِؿطّا

ٗٳا﴿ايكاحل ْؿػ٘: ايعبس  ٕٵ َأعٹٝبٳ ّا أَا قطاض إقا١َ اؾساض ؾهإ أَطّا إشلٝٸ ،﴾َؾَأضٳزٵتٴ َأ

ُٳا﴿ :َباؾطّا ٖٴ ٕٵ ٜٳبٵًُػٳا َأؾٴسٻ ل ٖصٙ نًٓٗا ؾٝٗا تؿاقٌٝ نجرل٠ تتعًٖ، ٚ﴾َؾَأضٳازٳ ضٳبټَو َأ

ٕٸ ،َػا٥ٌ اٱضاز٠ ٚايكها٤ ٚايكسض ٚإؿ١٦ٝ اٱشل١ٝ  ;ز٠إؿ١٦ٝ ٖٞ غرل اٱضا ٚنٝـ أ

ٕٸ ٘ ٫ ٜطٜس ي٘ إٔ ٜؿعٌ ايؿطٸ ٚيهٓٸ ،اهلل تعاٍ ٜؿا٤ يٲْػإ إٔ ٜؿعٌ اـرل ٚايؿطٸ ٭

 ،ٖٚٛ َا ٫ فاٍ يٲؾان١ ؾٝ٘ ٖٓا ،ٚاٱضاز٠ ؿ١٦ٖٝٚٓا ايؿطم نبرل بٌ إ .َج٬ّ

 ؾٓذلن٘. 

٘ إؿػٸطٜٔ إٍ إع٢ٓ ايصٟ شنطٙ ايًٓٝٞ، ٚإقطاضِٖ أَا أْا ؾأض٣ إٔ غبب تٛدټ

ٗٵِ إػع٣ ايصٟ أضازت  ،١(ع٢ً )ظنٝ بسٍ )ظان١ٝ(، ؾٗٛ عسّ قسضتِٗ ايػٛم ٗ ؾ

ٌٵايككٸ بٌ ايطاع١  :١ تٛنٝش٘، ٖٚٛ ايتُٝٝع بٌ ايطاع١ ايعُٝا٤ ٚايطاع١ ايٛاع١ٝ، أٚ ُق

أٚ بٌ ايتابع  ،١ بٌ ا٭َرل ٚإأَٛض١ إػتبسٸ٠، ٚخاقٸايطٝب١ ايطٛع١ٝ ٚايطاع١ ايكٗطٜٸ

 ٚإتبٛع. 

ٕٸ ايصٟ ب١ ٖٛ ايتػاَض ٚايتهاٌَ ض عٔ ايطاع١ ايٛاع١ٝ ايطٝٸٜذلؾٻ ْعِ، إ

ٟٸ ٚا٫ضتكا٤، َع اغتبعازٺ ٚشيو يًجك١ اييت ٜهعٗا  ;ـ أٚ ًٌُُتأٗؾ ناٌَ يًتٓؿٝص بسٕٚ أ

ٚاسذلاّ َتبازٍ بٌ ايططؾٌ. أَا  ايتابع ٗ تكسٜطات أَرلٙ ٚسهُ٘، ٚتٴٓب٧ عٔ سٛب

 ،ٌ إتبٛع، ٚاغتعباز ايتابع َٔ قٹبٳـ ٚايؿٓوعػټبايكٗط ٚايت ايطاع١ ايجا١ْٝ ؾ٬ تؿٞ إ٫ٓ

ٚٸ ٍ ضغِ َؿطٚعٝتٗا، بٌ اعتباضٖا تػا٫٩ت ٚعسّ اْؿتاح ا٭خرل ع٢ً تػا٫٩ت ا٭

ِ ـ ٫ ّهٔ ايٛقٍٛ إٍ ٗٵٚبايتايٞ ـ سػب ٖصا ايَؿ ،ٚيٝؼ اغتؿٗا١َٝ ،١اغتٓهاضٜٸ

 ا٫ْػذاّ ٚاي٥ٛاّ ايهاًٌَ ع٢ً اٱط٬م. 
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ٔٸ  ٝٸ٧غ ػا٫٩ت ؿ١ٛ ايتٓؿٝص أَطٷإثاض٠ ايت ٕٸأ قشٝضٷ غرل َطغٛب ؾٝ٘، ٚيه

ِٸ ٌٸ ،٢ بعس ايتٓؿٝصستٸ ،ا٭ؾٛاٙ ٚعسّ ايػُاح بإثاض٠ ايتػا٫٩ت ا٫غتؿٗا١َٝ ن  ٫ تك

غُٝا إشا ناْت ايتػا٫٩ت َٔ أدٌ ايتهاٌَ ٚايت١ُٝٓ إعطؾ١ٝ ـ  ٫ٚ ،غ٤ّٛا عٔ ا٭ٍٚ

 نُا ٜكٛيٕٛ ـ. 

ٕٚ ع٢ً ؾك٘ ايطاع١ غرل ايصٜٔ ٜٴكطټ ،طٜٕٔؿػِِّ ٜأتٞ ادتٗاز اٗٵبػرل ٖصا ايَؿ

ايكٗط ٚايتػًٓ٘،  إؿطٚط١، ٜٚأتٞ ؾُِٗٗ ايٓاقل شلصٙ اٯ١ٜ، ؾٝعطٞ يًُتبٛع سلٸ

ٌٸٚيهٓٸ اْهُاف اٱخ٬م  ٘ ٫ هين َٔ ايتابع غرل ايتًٌُُ ٚاؿٓل، أٚ ع٢ً ا٭ق

ٛٸ٠.   ٚايتػًِٝ إطًٛبٌ يتشكٝل ا٭ٖساف إطد

ُٴ ٕٳ سٳتٻ٢ ﴿ٓا اٯخط ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ ايهط١ّ: َٚٔ ٖٓا ٜأتٞ ؾٗ ٓٴٛ َٹ ٚٳضٳبَِّو ٫َ ٜٴ٪ٵ َؾ٬َ 

ُٴَٛى ؾٹٞ ُٴٛا  ٜٴشٳٚه ٜٴػٳًٚ ٚٳ ٝٵتٳ  ُٻا َقهٳ َٹ ِٵ سٳطٳدّا  ٔٗ ِٻ ٫َ ٜٳذٹسٴٚا ؾٹٞ َأُْؿػٹ ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٳ ٝٵ َٳا ؾٳذٳطٳ بٳ

 . ﴾تٳػٵًٹُّٝا

ايتػًِٝ  ٜٚٴطؾع اؿطز َٔ ايٓؿٛؽ، بٌ نٝـ ٜأتٞ ،أَا نٝـ تأتٞ ايكٓاع١

ِٸ اٱّإ إ٫ٓ ب٘ ِٷ، إطًل ايصٟ ٫ ٜت َؿذلى بٌ اؿانِ  إشا مل ٜهٔ ٖٓاى قاغ

 أقًٓ٘ ا٫عتكاز بعك١ُ ا٭َرل ٚسهُت٘ َج٬ّ.  ،ٚاحملهّٛ

ِٵ ﴿ضغِ إّاِْٗ ايٛاٖط:  ،ْعِ، إٕ أنجط ايٓاؽ َؿطنٕٛ ٖٴ ٔٴ َأِنجٳطٴ َٹ َٳا ٜٴ٪ٵ ٚٳ

ٕٳ َٴؿٵٔطُنٛ ِٵ  ٖٴ ٚٳ  يٞ ؾإٕ تهاٌَ إّإ اٱْػإ ٫ ّهٔ إٔ وكٌ إ٫ٓٚبايتا .﴾بٹاهللٹ ٔإ٫ٖ 

٢ إ٫ٓ بايتػًِٝ ايهاٌَ ٖٚصٙ ٫ تتأتٸ .اْػذاَّا نا٬َّ بٌ قٓاعت٘ ٚقٓاع١ أَرلٙ إشا ٚدس

َع٢ٓ إٔ تٓؿٝص ا٭ٚاَط ٖٛ اَتساز طبٝعٞ  ،َطًك١ باؿانِ ض عٔ قٓاع١ٺيًشهِ إذلؾِّ

 ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾكس ؼكٌ قٓاع١ْ ،ٌش١ عٔ اٱّإ ايهاَيًكٓاع١ ايها١ًَ إذلؾِّ

ٔٵ َٔ إػتشٌٝ سكٍٛ اٱّإ بسٕٚ قٓاع١.  ،َا بسٕٚ إّإ  ٚيه

طٕٚ إٜكاي٘ إٍ ايٓاؽ. ِ َػاٜطّا ُاَّا ٕا أضازٳ إؿػِّٗٵّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايَؿ

ٕٵ ٜٴكبٌ َٔ إ٪ٌَٓ إّاِْٗ َذطٻ ٗ ْعاعِٗ،  ِ ايٓيبٸز ضناِٖ عٔ سٴِهؾا٭قٌ أ

قبٌ أأْا »َجاٍ شيو قٍٛ ايكا٥ٌ:  .ٗ ٖصا ايٓعاع |ا عهُ٘ٛٵ( إٔ ٜطنٳٚيٝؼ )إ٫ٓ

 ،«ٞ أسبو ٚأ٩َٔ بعسيوْو تعطف أْٸأ» كط١ٜٓب ،«عهُو إشا أقٓعتين بٗصا اؿهِ

ٚايجايح إ٪َٔ  ،«أْا ٫ أقبٌ عهُو إ٫ٓ إشا أقٓعتين بٗصا اؿهِ»ٚاٯخط ايكا٥ٌ: 

ٕٸ ب٬ّ ايصٟ ٫ ٜٴتعٹعٵايهاٌَ اٱّإ ؾٹ أْا »يػإ ساي٘ ٜكٍٛ:  أَرلٙ ٫ٚ هازي٘، ٚنأ
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١ )ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ ٖٚٛ َا ٫ ٜتأت٢ إ٫ٓ يًكًٓ ،«أقبٌ عهُو نٝؿُا ٜهٕٛ ٖصا اؿهِ

 باهلل ٚيٝػٛا ب٘ َؿطنٌ(. 

ٞٸ ْيبٸ ٫ ٜتشًُٓ٘ إ٫ٓ ،قعب َػتعكب ٖٚصا أَطٷ أٚ َ٪َٔ اَتشٔ  ،ْيبٸ أٚ ٚق

َٳجٳ َٳاهلل قًب٘ باٱّإ،   َٛغ٢ َع ايعبس ايكاحل.  يبٸجٳٌ ايًُٓ٘ 

ٔٸ ـ عٓسٖا ٖٛ َا أؾاض إيٝ٘ عدل إٔ ٖسف ايًٓٝٞ ا٫غتؿٗاز بٗصٙ اٯ١ٜ ٚايتٛٗق أٚ

خ٬ؾّا يًٓٛاّ اشلٓسغٞ ٗ  ،َجاٍ ع٢ً ايكطا٠٤ إجبت١»ٖٚٛ  ،ايعٓٛإ ايصٟ دا٤ت ؼت٘

بايٓلٸ  ؾٗا ايًٓٝٞٚؼت ايكاعس٠ ايػازغ١ ٗ إبطاٍ تعسٸز ايكطاضات اييت عطٻ ،«ايكطإٓ

١ ْٝع ايكطا٤ات يًؿٜ ٫ هٛظ يًباسح ٗ ٖصا إٓٗر ا٫عتكاز بكشٸ»ايسقٝل ايتايٞ: 

ٕٵ ناْت ؾاشٸ٠.  ،ٜٚتٛدٸب عًٝ٘ ا٭خص بايكطا٠٤ اييت تطابل ايٓٛاّ ايكطآْٞ ،ايٛاسس ٚإ

. (8)«ىطٵآخط أٚ ايتٻ ـ ٚإطٚض َٔ ططٜٕلٚعٓس غٝاب ايكطا٠٤ إطابك١ يًٓٛاّ هب ايتٛٗق

نْٛ٘ ٜػع٢ إٍ ايتأٌَ ايسقٝل ٗ أيؿاٚ َٚعاْٞ ايكطإٓ  ;سسٸ شات٘ٗ ْبٌٝ  ٖسفٷٖٚٛ 

ٓٓ :ايصٟ قٌٝ ،ايهطِٜ  اهلل.  اٍ ٚدٛٙ، ٫ٚ ٜعًِ تأًٜٚ٘ إ٫ٓإْ٘ 

 

َٸس ايًٓٝٞ دعاؾ١ٝ إٓاٖر ايًػ١ٜٛ اييت غبٻٜ٪ٚن ّا ٕا زلٸاٙ ايؿهط بت اعتباطّا عا

ٌٸ، بٌ أزا٠ ؾعاي١ ،شيو غببّا ٚاعتدل .)إؿػِّط( يًسٜٔ غٛا٤  ،أغا٤ إٍ ايسٜٔ ٔٵَٳ يه

ٖٚصا ٖٛ ايصٟ  .ػ١ ايس١ٜٝٓ أّ َٔ خاضدٗا، عٔ قكس أٚ غرل قكسنإ َٔ زاخٌ إ٪غٻ

 . (9)ػ١ ايجكاؾ١ٝ ـ سػب تعبرلات٘ ـػ١ ايس١ٜٝٓ ٚإ٪غٻأز٣ إٍ اْؿكاّ ايع٬ق١ بٌ إ٪غٻ

بُٓاشز َٔ تؿػرلات  ، ْؿؼ ايهتابٚٗ ،اغتس٫ّ٫ ع٢ً شيو ٜػتؿٗس ايًٓٝٞ

ل آزّ َا اختًـ يٛ عطف ايٓاؽ نٝـ خٴًٹ»ٜكٍٛ ؾٝ٘:  ×١ ٜٓكٌ قبًٗا ق٫ّٛ يٲَاّٖؿٸ

إشٵ ظعُٛا أْ٘ ايطٌ  ;طٕٚ ٗ َع٢ٓ )اؿُأ إػٕٓٛ(٧ إؿػِّمل ىطٹ»ٜٚهٝـ: ، «ضد٬ٕ

ؿط َٔ سٝح ٫ ٜػت ب، بٌ أخطأٚا خطّأػٵؾهطّٜا ٚعكا٥سّٜا ٚسٳ خطّأ ،ا٭غٛز إًٓ

 . «ايًػ١

 .ؾإػٕٓٛ ٖٛ إٛنٛع ٗ غٓٸ١ ٚؾطع١ َٚٓٗر َٔ ا٭قٌ، ٫ٚ ع٬ق١ ي٘ بـ )إًٓ(

ُٛطٵ ﴿نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ،ٚيٝؼ َػٕٓٛ ،ٚإؿعٍٛ ايصٟ ٜتعًل بايًٓ ٖٛ )َتػٓٸ٘( َؾاْ

٘ٵ ٓٻ ِٵ ٜٳتٳػٳ ٚٳؾٳطٳابٹَو َي َٹَو  ٔٸ( ؾع٬ .﴾ٔإَي٢ َطعٳا ٘ٳ( ٚ)غ ٫  ،ٕ َٓؿك٬ٕأٟ إٕ ايؿعًٌ )غٓٝ
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٘ٳ ـ ٜتػٓٸ٘ َعٓاٙ تبسٸٍ ٚتػرلٸ ؾٗٛ  .ع٬ق١ بُٝٓٗا ٫ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس ؾايؿعٌ غٓٝ

ٔٸ ؾٗٛ ٜبِّ ٔٸ ـ ٜػ ٔ أٚ ٜهع ؾٗٛ َػٕٓٛ َٚٛنٛع نُٔ غٓٸ١. ٖٚهصا ٗ َتػٓٸ٘، أَا غ

ٖٚٛ ايكططات ا٭خرل٠  ،إأخٛش٠ َٔ )اؿُأ( ٠عايصٟ ٖٛ اـ٬ق١ إذلٚن، )ايكًكاٍ(

ٌٸ إا٤ أٚ قًكٌ.  :َٓ٘ إ٫ٓ ايكًٌٝ قٌٝ ٕا٤ اؾاضٟ، ؾإا٤ ٜكًكٌ. ٚإشا مل ٜبلٳَٔ ا  ق

ٍٕ ﴿ :اض( ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّن١ًُ )ايؿدٸ ٫ تهٕٖٛٚٓا  ٔٵ قٳًِكٳا َٹ ٕٳ  خٳًَلٳ أٱْػٳا

نُا أْع  ـايطٌ إؿدٛض بايٓاض ايصٟ ٜكًكٌ إشا نطبت٘  َع٢ٓ ﴾َناِيَؿدٻأض

ٚ)اؿُأ( ٖٛ نت١ً ايطٌ أٚ  .أؾباٖ٘ ٔع عٕتؿاخط ٗ شات٘، ٚإتُِّٚإِا ا ،ـطٕٚ إؿػِّ

 ،ٚإٛنٛع١ ٗ ؾطع١ َٚٓٗاز )َػٕٓٛ( ،ض َٓٗا ٖصا ايكًكاٍإاز٠ اؿٝٸ١ اييت ٜذلؾٻ

ٚايبكا٤ عٔ ططٜل ا٫ْكػاّ ٚايتهاثط،  ،ٚشلا قسض٠ شات١ٝ ع٢ً ٓا١ٜ ْؿػٗا عدل ايتٛايس

ٛٸ ،نُا إٔ شلا قسض٠ أخط٣ ع٢ً ايتؿاخط ٖٚهصا. ٚيًُعٜس َٔ شيو  ،أٟ ايذلقٞ ٚايػُ

، ٚتؿكٌٝ ايػٓٸ١ ٚإٓٗر ايصٟ (10)ّهٔ َطادع١ نتاب أقٌ اـًل ٚأَط ايػذٛز

ٛٸ ،ٚٴنعتٵ ؾٝ٘ ٖصٙ إاز٠ ضٙ َٔ )غ٬ي١ ٚتؿٓهٌ َٓٗا اٱْػإ ٗ أقٌ خًك٘ ْٚؿأت٘ ٚتط

ٚٴنع نُٔ غٓٸ١، ٚعً ،َٔ طٌ(. ٖٚصا ٜعين إٔ اٱْػإ خٴًل ٗ غٓٸ١ ٝ٘ إٔ ٜتذاٚظ ٚ

ٌٸ ايًٓٝٞ َٚٓا٥ٚٝ٘ ِٖ نُٔ ايػٓٸ١ سٳٖصٙ ايػٓٸ١ إػٕٓٛ ؾٝٗا قها٤ٶ َٚق ضّا. َٚا أزضاى يع

ٕٵ تها٬َّ أٚ تػاؾ٬ّ، ضقٝٸ ،اييت أضاز اهلل تعاٍ َٔ خ٬شلا اختباض ايعباز ّا أٚ إ

َٳ ،ع٢ً ٖ٪٤٫ ايعباز ْهٛقّا، يٝشلٸ اؿلٸ ِّ ٔٵؾًٝٗو  َٳ ،١ًٜٓٗو عٔ ب ذٛ عٔ ٜٓ ٔٵٜٚٓذٛ 

ع سٍٛ ايصات ٚزٚضٖا ٗ قٝاغ١ نُٔ َا ساٍٚ ايًٓٝٞ ػًٝت٘ ٗ ؾطس٘ إبسٹ ،١ٓبِّ

ٛٸ  .ّا ٚاضتكا٤ٶ أٚ ْهٛقّا ٖٚبٛطّااٱْػإ زل

َٚٛنٛعٝ٘  ،ضادع ٖصا إٛنٛع بايتؿكٌٝ ٗ نتاب٘ )احملانطات ايككس١ٜ(ٚ

َٳ ;١ٜ ٗ ايؿِٗ ايؿًػؿٞ()اؿطٸ :ايطا٥عٌ إٕ إبًٝؼ ٗ »ي٘: ٚقٛ ،ٜؿا٤( ٔٵٚ)ٜٗسٟ اهلل 

ٕٸ اهلل ٖٛ اـايل، ٚأْ٘ ٖٛ ايطبٸ ايصٟ ٫ ضبٸ ؾٛق٘، ٚمل ٜٓهط  قك١ اـًل مل ٜٓهط أ

دص ضأّٜا ؾاتٻ ،يهٓ٘ )ادتٗس( بطأٜ٘ ٗ َػأي١ ايػذٛز ٯزّ ،ؾ٦ّٝا َٔ نطٚضات ايسٜٔ

س إٔ َع٢ٓ اٱي٘ ايٛاس»ؾُٝا ايصٟ ٜٴؿذلض إٔ ٜهٕٛ ٖٛ  ،«...كايؿّا يطأٟ اهلل ٗ إػأي١

ٟٸأْٸ ٟٸ ٞ ٫ أَتًو أ ٞ أْتٛط ْٸأ»عّا ـ بٵب تعبرل ايًٓٝٞ َطػٵٖٚصا ٜعين ـ سٳ ،«َػأي١ ضأٟ ٗ أ

ٞٸٸ .٘ ٚقٗطْعِ، إْٗا عبٛز١ٜ ٚتػًٗ»ٜٚهٝـ:  ،«ٖصا ايٛاسس إٔ ٜأَطْٞ ؾأطٝع إٔ  ؾعً

ٞ ضإض ُاّ ايطنا باٱي٘ يهٞ أبطٖٔ أْٸ ;أقبٌ بايعبٛز١ٜ ٚايتػًٓ٘ ٚايكٗط اٱشلٞ
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ٌٸٚ .ايٛاسس ٞ أضٜس َؿاضن١ ٗ أْٸ ٚنٕٛح إشا ؾهطتٴ باختٝاض إي٘ آخط ؾكس أبًػتٴ٘ به

 . «ا٭ي١ٖٝٛ

ٟٸَٚا زاّ ايًٓٝٞ ٜعتكس، ٚمٔ َع٘ أٜهّا، بأْٸ إضاز٠ ٗ ٚدٛزْا  ٓا مل ْهٔ ًِو أ

ـ ٓا َكٗٛضٕٚ، ٚعًٝٓا إٔ ْهِّؾإْٸ، ٚف٦ٝٓا إٍ ايسْٝا، نُا ٫ ِتًو اٱضاز٠ ٗ َٛتٓا

ٔٸ.  ;ٛز ايكٗطٟ ٚإٛت ايكٗطٟأْؿػٓا َع ايٛد  يهٞ ٫ ْٓتشط أٚ ل

ٕٸ »دا٤ ْكٗا نُا ًٜٞ:  ،أخط٣ ض ايًٓٝٞ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ بهًُاتٺٜٛنِّ إ

شاى ٖٛ ايصٟ أيكاْٞ ٗ أتٕٛ ٖصٙ  .٭ٕ ٖٓاى ططؾّا آخط ؾٝٗا ;َؿهًيت َؿذلن١

ؾإشا  ....ٖٚٛ ايصٟ ابت٬ْٞ بٗصا ايب٤٬ ،اؿٝا٠، ٖٚٛ ايصٟ ٜػًبين سٝاتٞ بإٛت...

ٌٸناْت َؿهًيت ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ؾًٝؼ مثٸ ؾ٤ٞ آخط  ١ ؾ٤ٞ ؾٝٗا غ٣ٛ أْا ٖٚٛ، ٚن

 .(11)«ؾٝٗا إِا ٖٛ ق١ٓ َٔ قٔ تًو ايع٬ق١...

 

 

 الهوامش
                                           

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 «ساز محد»وفّوً احلاكىية عٍد 

 وَ الٍكد إىل البٍاء
 

 

ان١ُٝ عٓس اؿاز ٓس َٔ خ٬ٍ تػع٢ ٖصٙ ايٛضق١ إٍ َكاضب١ َؿّٗٛ اؿ

 ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايعٓاقط ايتاي١ٝ:  ،َٚػت٣ٛ ايبٓا٤ ;َػتٌٜٛ: َػت٣ٛ ايٓكس

 : إٓطًكات إٓٗذ١ٝ ٭بٞ ايكاغِ ساز ٓس ٗ َكاضب١ َؿّٗٛ اؿان١ُٝ. أ٫ّٚ

 : ْكس َؿّٗٛ اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ عٓس اؿاز ٓس. ثاّْٝا

  .ز ٓس: اؿان١ُٝ ٚا٭طٛاض ايتاضى١ٝ: بٓا٤ َؿّٗٛ اؿان١ُٝ عٓس اؿاثايجّا

 

ٜٓبين اؾتػاٍ اؿاز ٓس ع٢ً إؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ إٓطًكات اييت 

ِٸ ٚٗ .َساض أؾهاضٙ تعسٸ ِٗ َٓٗر ٗ ؾ عتدلٖا َسخ٬ّأٖصٙ إٓطًكات اييت  َا ًٜٞ أٖ

  :اؿاز ٓس ٗ ايٓٛط إٍ إؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ

 

إٔ ا٫غتدساّ اٱشلٞ يًػ١ ٖٛ غرل ا٫غتدساّ ايه٬َٞ »ٜط٣ اؿاز ٓس 

ع يػت٘، . ٜٚٓطًل ٗ شيو َٔ نٕٛ َطدع١ٝ ايكطإٓ إطًك١ َب١ٝٓ ع٢ً ُٝٸ«ايبؿطٟ

اهلل بًػت٘ َٚؿطزات٘ ؾٛم ا٫غتدساّ اضتك٢  َطًكّا ؾًهٞ ٜهٕٛ ايكطإٓ َطدعّا»
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 . (1)«ب٬ َذلازف أٚ َؿذلى ،َؿّٗٛ ايًػ١ إجاي١ٝ كّاقٓك ،ايًػاْٞ ايعطبٞ ٚايذلاثٞ

ٌٸ»ؾًػ١ ايكطإٓ   ،َؿطز٠ َٓهبط١ ع٢ً َػت٣ٛ ز٫٫ت ا٭يؿاٚ ٚايعا٥س إعطٗ يه

 . (2)«زٕٚ تطازف أٚ اؾذلاى أٚ تهازٸ ،عٝح تعين ز٫ي١ ٚاسس٠

جاي١ٝ يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜط٣ ساز ٓس إٔ إؿطزات ايكطآ١ْٝ َٚٔ خ٬ٍ َ

 َؿطزات اقط٬س١ٝ، ؾايكطإٓ ايهطِٜ ٜطتكٞ بإؿطز٠ إٍ َػت٣ٛ إكطًض. 

يس٫٫ت إؿطز٠ ايكطآ١ْٝ ٜطتب٘ بهْٛٗا  «ايعا٥س إعطٗ»ٚشلصا ؾإٕ ايتعاٌَ َع 

ٚيػاْ٘ َجاي١ٝ ضٜان١ٝ ؾًػ١ ايكطإٓ  .٫ َذلازف ٫ٚ َؿذلى ؾٝ٘ ٫ٚ فاظ ،اقط٬سّا

يٝؼ َٔ  ،ؾٗٞ تطتكٞ ع٢ً ن٬ّ ايعطب .نايًػ١ ايع١ًُٝ ُاَّا ،َٓهبط١ ايس٫٫ت

ٔٵ َٔ سٝح ا٫غتدساّ اٱشلٞ يًُؿطز٠ َػت٣ٛ  سٝح اٱعذاظ ايب٬غٞ ٗ ايكطإٓ، ٚيه

 . (3)َٓهب٘ ٫ ىهع يب٬غ١ ايؿعط

ُٸ يكطإٓ ٜػتٓس ٗ ١ٝ اعتباض إؿطزات ايكطآ١ْٝ َكطًشات ٗ نٕٛ اٚتأتٞ أٖ

تكسِٜ َٓٗذٝت٘ إعطؾ١ٝ ٚإساطت٘ إطًك١ بايٛدٛز ع٢ً إؿطزات ايًػ١ٜٛ، ؾٗٞ أزات٘ 

 .ٚاسس٠ ٚيصيو ٜطتكٞ بإؿطز٠ إٍ َػت٣ٛ إكطًض ايصٟ ٜطتب٘ بس٫ي١ٺ ،إعطؾ١ٝ

ِٸؾعدل ٖصٙ ايس٫٫ت إُٝٸ .ؾإػأي١ ايًػ١ٜٛ بايٓػب١ يًكطإٓ َٓٗذ١ٝ تؿهٝو  ع٠ يٮيؿاٚ ٜت

 ،بآزّ َٚطٚضّا ،َٔ غطَس١ٜ ايتهٜٛٔ ٤ّا١، بسإعاز٠ تطنٝب إٛضٚخ ايطٚسٞ يًبؿطٜٸٚ

ؾا٭زا٠ ايًػ١ٜٛ إٓهبط١ ٖٞ إسخٌ يه١ْٝٛ  .َع تؿهٝو إؾهايٝات عسٜس٠ أخط٣

ٕٞ ،ٚإساطت٘ إٓٗذ١ٝ ٚإعطؾ١ٝ بايٛدٛز ،ايكطإٓ  . (4)َطًل نٛس

 

ٜٓطًل َٔ خ٬ٍ إٓطل ايػا٥س ٗ ايؿهط  ٫إٕ بٓا٤ إؿّٗٛ عٓس ساز ٓس 

ُٸ ،َٓطل إكاضبات ٢ايصٟ ٜطتهع عً ،ايسٜين ايتذسٜس »ٝ٘ بٌ ٜٓسضز ٗ غٝام َا ٜػ

 . «َطًكّا نّْٛٝا ّانتاب»ايصٟ ٜٓٛط إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ باعتباضٙ  ،«ايٓٛعٞ

 «بآيٝات دسٜس٠»ٚيهٔ  ،٫ ٜطتب٘ بايصنا٤ ايطبٝعٞ ي٬غتٓباٙ»ٖٚصا ايتذسٜس 

بآيٝات إْتاد٘ ايتاضى١ٝ ٚٚطٚؾ٘  تعٝس ؾِٗ ايذلاخ قهَّٛا ،يًُعطؾ١ ٚا٫غتٓباٙ

ٝٸ ١ ب٘، ثِ تعٝس َعاؾ١ ايٓلٸإٛنٛع١ٝ اـاقٸ ٚنُٔ  ،ات إعطؾ١ اؾسٜس٠ايكطآْٞ بآي

ٛٻّاط٠ ْٛعٝٸا٭ٚناع ايعا١ٕٝ إعاقط٠ إتػِّ ز ب٬غ١ ايًػ١ إٍ نٛاب٘ ٍ َٔ فطٸ. ؾتتش
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قط٠، َٚٔ ايتؿػرل ايكطآْٞ إٍ ايتشًٌٝ، َٚٔ ػع١٥ غٛض ايكطإٓ ٚآٜات٘ ا٭يػ١ٝٓ إعا

 .(5)«إٍ ٚسست٘ ايعه١ٜٛ اييت تػتدطز َٓٗذ٘

 

ٖٚٞ ع٬ق١  ،ٜعتدل اؿاز ٓس ع٬قت٘ بايكطإٓ ايهطِٜ ع٬ق١ َٓٗذ١ٝ َٚعطؾ١ٝ

ٌٸ ٭ْٗا ناْت  ;َع ايكطإٓ ايهطِٜإٓاٖر اييت تعاًَت  اقتهت ٗ ْٛطٙ إٔ ٜتذاٚظ ن

ٚمل تًتؿت إٍ ايبعس إٓٗذٞ  ،أغرل٠ ؾطٚطٗا ايعك١ًٝ ٚأٚناعٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚايتاضى١ٝ

 .(6)ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ

، ؾ٬ ٜتٓاٍٚ «١ٝ ايكطإٓ ٚٚسست٘ ايعه١ٜٛنُٔ نًٓ»ٚتهؿـ إٓٗذ١ٝ ايكطآ١ْٝ 

ٍٸ ،ا٭سهاّقٝ٘ بٗصٙ  يهٔ ٜتٓاٍٚ نُٕٓٗر ،ز ْكٛم ٚأسهاّايكطإٓ نُذطٸ  ٚزا

عٔ  عٛنّا ،ايٓلٸ  «َا ٚضا٥ٝات»ؾٝٓؿص إٍ  ،ٚناب٘ ٕؿَٗٛٝتٗا ،ع٢ً خًؿٝتٗا

َع قسثات ا٭َٛض  ّ قػطّا٤يهٞ تت٬ ;قا٫ٚت ايتأٌٜٚ ايصاتٞ يبعض ايٓكٛم

 .(7)عٗاسٳٚبٹ

 

ان١ُٝ اٱشل١ٝ ع٢ً إٓٗذ١ٝ إعطؾ١ٝ ٜطتهع اؿاز ٓس ٗ تٓاٚي٘ ٕؿّٗٛ اؿ

ٖٚٛ بصيو ٜتذاٚظ  .«ٚايطبٝع١ ;ٚاٱْػإ ;ايػٝب» :ايكطآ١ْٝ ٚاؾسي١ٝ ايه١ْٝٛ ايج٬ث١ٝ

ٛٸ ٭ٕ ن٬  ;غٛا٤ ٗ ايؿهط ايسٜين أٚ ايعًُاْٞ ،ضات إتساٚي١ سٍٛ إؿّٗٛايتك

ٛٸ ٖصٙ إكاب١ً ٫ ٚ .ضٜٔ ٜطتهعإ ع٢ً إكاب١ً بٌ سان١ُٝ اهلل ٚسان١ُٝ ايبؿطايتك

ايطبٝع١  :ٚشيو يًتؿاٚت اؾٖٛطٟ بٌ ايطبٝعتٌ ;ٚؾل َٓٗذ١ٝ ايكطإٓ إعطؾ١ٝ»تػتكِٝ 

ُاضؽ اؿان١ُٝ بأؾهاٍ  ،ؾايطبٝع١ اٱشل١ٝ أظي١ٝ .ٚايطبٝع١ ايبؿط١ٜ ;اٱشل١ٝ

زٕٚ إٔ تػًب٘، ٚزٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖصا  ،ٕكتهٝات َهإ اٱْػإ ٚظَاْ٘ طبكّا ،كتًؿ١

 . (8)«ا١ٙ أٚ غًبت٘ إٜٸَُٗا َٓشت٘ َٔ سان١ُٝ خاقٸ ،شلا ٦ّااٱْػإ َهاؾ

اؿان١ُٝ ايتكابٌ بٌ اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ ٚ َٚٔ ٖصا إٓطًل ٜٓتكس اؿاز ٓس

ٕا ي٘ َٔ تساعٝات ٗ ايٛعٞ ايسٜين شلصٙ  ;ايٛنع١ٝ ٗ ٚعٞ اؿطنات اٱغ١َٝ٬

ٛٸايصٟ ّهٞ بتساعٝات َٓطك١ٝ َٝهاْٝه١ٝ إٍ أقك٢ » ،اؿطنات  سا٫ت ايػً
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ٌٸٚايتططټ َٔ اؿان١ُٝ هلل إٍ  شيو يتػًػًٗا إٓطكٞ اـامٸ ف، َػتذٝب١ ٗ ن

َٸتهؿرل اٯخطٜٔ، إٍ َؿطٚع١ٝ ايتكطٸ اؾاًٌٖٝ  ١ نسٸف ايسٜين بطاس١ نُرل تا

 . (9)«ايعًُاٌْٝ ايٛنعٌٝ

ٜٚط٣ اؿاز ٓس إٔ ا٭ضن١ٝ ٗ ؾِٗ ايٓكٛم يس٣ اؿطنات اٱغ١َٝ٬ 

ٚشلصا ٜٓتكس  .ٞ ايٛغا٥ٌٜٚبك٢ ا٫خت٬ف يسِٜٗ ؾك٘ ٗ نٝؿ١ٝ ايططح ٚتبٓٸ ،تتُاثٌ

٭ْٗا  ;بعض إٛاقـ إتػاق١ ٚايتٛؾٝك١ٝ ٚاٱق٬س١ٝ ٗ قؿٛف اؿطنات اٱغ١َٝ٬

ايصٟ ٜٓتٗٞ إٍ  ،ل َٔ ايتساعٞ إٓطكٞ ٕؿّٗٛ اؿان١ُٝ اٱشل٫١ٝ تػتطٝع إٔ تتدًٓ

ٖٳ ٗ ْٛطٙ أقطب إٍ ؼػٌ ايٛغا٥ٌ َٓٗا إٍ نب٘  ٭ٕ ٖصٙ إٛاقـ ;س٠ اٯخطٜٔفا

ٕٸ(10)إؿاِٖٝ ٚايػاٜات َٕ» . بٌ إ ا٭ز٢ْ يًتػًػٌ  ١ْ ٖٞ اؿسٸٔطٖصٙ إٛاقـ اٱق٬س١ٝ ا

ٞٸ ٛٸشات٘، ايصٟ ّهٞ ٗ سسٸ إٓطك  .عكابٞ ٙ ا٭قك٢ إٍ َا يس٣ ايػرل َٔ غً

ٖٓ «نب٘ إؿاِٖٝ»ؾإؿه١ً إشٕ ٖٞ  ٚؼػٌ  ،إٛاقـ «عك١ًٓ»ا ٖٞ ٗ بأنجط 

اؿطنات اٱغ١َٝ٬ إٍ  ؾُُٗا سػٓت ايٛغا٥ٌ زٕٚ نب٘ إؿاِٖٝ غذلتسٸ .ايٛغا٥ٌ

ُٸ ،تساعٞ إٓطل إٝهاْٝهٞ إش ٫ تهٕٛ  ;١ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝسٝح ػس ْؿػٗا ٗ ق

 . (11)«مث١ ساد١ ٚقتٗا إٍ ؼػٌ ايٛغا٥ٌ ايكٛي١ٝ أٚ ايع١ًُٝ

ؿّٗٛ اؿان١ُٝ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ عسّ ٬ٜٚسٜ ع٢ً اؿاز ٓس ٗ ْكسٙ ٕ

٫ٚ ٜعؿٝ٘ اخت٬ف  .(12)ٚانتؿا٥٘ بإكازض ايجا١ْٜٛ ،اعتُازٙ ع٢ً إكازض ا٭ق١ًٝ

إٔ َهُٔ اعذلان٘ ٜٓبين ٗ  خكٛقّاٚعسّ ايبػ٘ ٗ ايٓكس، َٔ َٓٗذ٘ ٗ ايبشح 

َٔ  ؾهإ .س قطب ٕع٢ٓ اؿان١ُٝ اٱشل١ْٝٛطٙ ع٢ً عسّ ؾِٗ ا٭غتاش إٛزٚزٟ ٚغٝٸ

بسٍ ا٫نتؿا٤ بتعُُٝات ٫ تعٌ  ،ا٭دسض بٝإ َٛاطٔ عسّ ايؿِٗ بايتُجٌٝ ٚايتعٌٝ

 ايكاض٨ ع٢ً ؾِٗ دٖٛط اـ٬ف َٚهُٔ إؿهٌ. 

َٔ غٝس قطب  ط ػاٚظ ؾِٗ نٌٛإٍ داْب إٔ ايؿهط اٱغ٬َٞ إعاقٹ

تطتهع ع٢ً  ،ٚأقبض ٜططح َعاْٞ دسٜس٠ يًشان١ُٝ ،ٚإٛزٚزٟ يًشان١ُٝ اٱشل١ٝ

ؾتض باب ايٓكس ع٢ً ٖصٙ  َٚعطؾّٝا ٚنإ َٔ إؿٝس عًُّٝا .َؿّٗٛ ا٭١َ ٚسان١ُٝ ا٭١َ

ٛٸ ٚاييت مل ًٜتؿت إيٝٗا  ،ضات اؾسٜس٠ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ ٕؿّٗٛ اؿان١ُٝايتك

٫ٚ تتعًل  ،ٗ ايٛغا٥ٌ ؼػّٝٓا ٭ْ٘ ٗ اعتكازٙ ٫ تعسٚ إٔ تهٕٛ إ٫ٓ ;اؿاز ٓس

 بهب٘ إؿاِٖٝ. 
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ٔٸ ٭ٕ َكاضْاتٗا َا ططح  ;ا ايتعُِٝ ٫ ٜعؿٝ٘ َٔ ػاٚظ ٖصٙ ا٭ططٚساتٖص ٚيه

 . (13)ٚيٛ أْٗا تؿذلى ٗ ا٭ضن١ٝ ،إٛزٚزٟ ٚغٝس قطب ٜٛٗط ايؿطم ٗ ايططح ٚا٫ؾتػاٍ

 

أعًُ٘ ٗ إطاض  ٚقؿّٝا ٓس َؿَّٗٛاّهٔ اعتباض َؿّٗٛ اؿان١ُٝ عٓس اؿاز 

ٖٚصا إؿّٗٛ إطنعٟ  .«ؾعٌ اهلل ٗ ايتاضٜذ»اييت تػع٢ إٍ ؾِٗ  ،دسيٝت٘ إعطؾ١ٝ

اؿان١ُٝ »ٚ ;«سان١ُٝ ا٫غتد٬ف»ٚ ;«اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ»تتؿطع عًٝ٘ ث٬ث١ َؿاِٖٝ: 

 ٖٚٞ َؿاِٖٝ تٓسضز ٗ غٝام تسضهٞ.  .«ايبؿط١ٜ

ٌٸ َؿّٗٛ   َع إبسا٤ بعض ا٬ٕسٛات.  ،٠سٳع٢ً سٹٚغٓٛضز ز٫ي١ ن

 

ٖٚٛ  .زٕٚ اغتد٬ف بؿطٟ ،سهِ اهلل إباؾط يًٓاؽ»ٚتعين عٓس اؿاز ٓس 

ٕٕسهِ ٜتُٝٻ ف َع ايتكطټ ،ٚاسس ع باشل١ُٓٝ إباؾط٠ ع٢ً ايبؿط ٚع٢ً ايطبٝع١ ٗ آ

 . (14)«ًَُٚٛغّا قػٛغّا اٱشلٞ ؾُٝٗا تكطؾّا

 .ٚتعهػ٘ ،س إٓاٙ ايتطبٝكٞ شلصا إؿّٗٛػػِّ ١تاضى١ٝ اٱغطا٥ًٝٝٚاؿاي١ اي

ٌٻ يصيو أغبؼ اهلل ععٻ ع٢ً ا٭ضض اييت اخترلت شلصا اؿهِ اٱشلٞ قؿ١  ٚد

نُا اقتهت تًو اؿان١ُٝ  .(16)ٚع٢ً ايؿعب اٱغطا٥ًٝٞ قؿ١ ايتؿهٌٝ، (15)ايتكسٜؼ

ٌٻ إٔ ُٜٗٝٔ اهلل ععٻ كس َاضؽ اهلل ُٖٝٓت٘ ع٢ً ايطبٝع١ َٔ ؾ .ع٢ً اٱْػإ ٚايطبٝع١ ٚد

إٍ  ،إا٤ َٔ ايكدط ؽٚاْبذا ،ايبشط نؿلٸ ،١ٝ إٓٛٛض٠خ٬ٍ إعذعات اؿػٸ

ٔٸ ،ًٌٝ بين إغطا٥ٌٝ بايػُاّٛت أَا اشل١ُٓٝ ع٢ً ايبؿط ؾًِ  .(17)ٚايػ٣ًٛ ٚإْعاٍ إ

ٌٻ ّاضغٗا اهلل ععٻ ٗ ايتٛضا٠ ف َٔ عٓس شات٘ َٛدب ايٓٛط عٓ٘ ٜتكطٻ عدل خًٝؿ١ٺ ٚد

، (18)عدل ا٭ْبٝا٤ إتعاقبٌ ٚإِا دعٌ سهُ٘ َباؾطّا ،ٚا٫دتٗاز ٗ ْكٛقٗا ،ؾك٘

َا ٗ  ،يٓكٌ تعًُٝات اهلل إباؾط٠ إٍ ايؿعب اٱغطا٥ًٝٞ ;ىًؿ٘ ْيبٌّ ٚنًُا َات ْيبٌّ

 .(19)«ؾطع١ اٱقط ٚا٭غ٬ٍ»أزلاٖا اهلل  ،١ٝ غ١ًٛٝشيو ؾطا٥ع سػٸ

ٚآٜات  .ايعكاب ايكاضّطا١ًٝٝ٥ بٌ ايعطا٤ اـاضم ٚاٱغيكس ْعت ايتذطب١ ٚ

 ١ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ. ايصنط اؿهِٝ زآي
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ــٚٳٔإشٵ َؾ﴿ًقــاٍ تعــاٍ:  ٓٳ ٚٳأَ طٳِق ِٵ  ــاُن ٓٳ ٝٵ ْٵذٳ ــطٳ َؾَأ ِٵ اِيبٳشٵ ــا بٹُهــ ٓٳ ٚٳَأِغطٳِق ٕٳ  ٛٵ ــ ٍٳ ؾٹطٵعٳ ــا آ ِٵ ْٵ تٴ

ٕٳ ُٛطٴٚ (.50ايبكط٠: ) ﴾تٳٓ

ٓٳا انٵٔطبٵ بٹعٳكٳاَى اِيشٳذٳطٳ َؾاَْؿذٳطٳتٵ ٚٳٔإشٵ اغٵتٳػٵ﴿قاٍ تعاٍ:ٚ ٘ٹ َؾُكًِ َٹ ٛٵ َٴٛغٳ٢ يٹَك َك٢ 

ِٵ ُنًُ ٗٴ َٳؿٵطٳبٳ ْٳإؽ  ٌټ ُأ ِٳ ُن ٝٵّٓا َقسٵ عٳًٹ ٓٳتٳا عٳؿٵطٳ٠َ عٳ ٘ٴ اثٵ ٓٵ ٔٵ ٔضظٵٔم اهللٹَٹ َٹ ٚٳاؾٵطٳبٴٛا  ٛٵا ٛا  ٚٳ٫َ تٳعٵجٳ  

ٔٳ َٴِؿػٹسٹٜ (.60ايبكط٠: )  ﴾ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض 

 

ٛٻ٠ٺ ﴿اٍ تعاٍ: ق ِٵ بٹُك ٓٳاُن ٝٵ َٳا آتٳ ِٵ ايٗطٛضٳ خٴصٴٚا  ٛٵَقُه ٓٳا َؾ ٚٳضٳَؾعٵ ِٵ  َٹٝجٳاَقُه ْٳا  ٚٳٔإشٵ َأخٳصٵ

ٕٳ ِٵ تٳتٻُكٛ ٘ٹ َيعٳًُٖه َٳا ؾٹٝ  (.63)ايبكط٠:  ﴾ٚٳاشٵُنطٴٚا 

َٹٝجٳاَق﴿قاٍ تعاٍ:  ِٵ  ٔٗ ُٳا ْٳِكهٹ ِٵ بٹآٜٳاتٹ اهللٹَؾبٹ ٖٹ ٚٳُنِؿٔط ِٵ  ِٵ اَ٭ٗٴ ٔٗ ٚٳَقتٵًٹ ٝٵٔط سٳٛل   ٝٳا٤ٳ بٹػٳ ْٵبٹ

ِٵ ُقًُ ٔٗ ٛٵيٹ ٌٵ َطبٳعٳ اهلُلٚٳَق ـٷ بٳ ٓٳا ُغًِ ٕٳ ٔإ٫ٖ َقًٹ٬ّٝ ٛبٴ ٓٴٛ َٹ ِٵ َؾ٬َ ٜٴ٪ٵ ٖٹ ٗٳا بٹُهِؿٔط ٝٵ ِٵ  * عٳًَ ٖٹ ٚٳبٹُهِؿٔط

ٛٹُّٝا  ٗٵتٳاّْا عٳ ِٳ بٴ ٜٳ َٳطٵ ِٵ عٳ٢ًَ  ٔٗ ٛٵيٹ ُٳػٹٝضٳ عٹٝ *ٚٳَق ٓٳا اِي ْٻا َقتٳًِ ِٵ ٔإ ٔٗ ٛٵيٹ َٳطٵٚٳَق ٔٳ  ٍٳ اهللٹػٳ٢ ابٵ ِٳ ضٳغٴٛ  ٜٳ

٘ٹ ِٵ بٹ ٗٴ َٳا َي ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٘ٹ َيؿٹٞ ؾٳٛو  ٔٳ اخٵتٳًَُؿٛا ؾٹٝ ٕٻ اٖيصٹٜ ٚٳٔإ ِٵ  ٗٴ ٘ٳ َي ٔٵ ؾٴبِّ ٚٳَيهٹ َٳا قٳًَبٴٛٙٴ  ٚٳ َٳا َقتٳًُٛٙٴ  ٔٵ ٚٳ َٹ  

َٳا َقتٳًُٛٙٴ ٜٳكٹّٝٓا  ٚٳ  ِّ ٖٛ ِٕ ٔإ٫ٖ اتِّبٳاعٳ اي ًِ ٕٳ اهلُل *عٹ ٚٳَنا ٘ٹ  ٝٵ ٘ٴ اهلُل ٔإَي ٌٵ ضٳَؾعٳ  *ٔعٜعّا سٳهٹُّٝا  عٳبٳ

ٗٔٝسّا  ِٵ ؾٳ ٔٗ ٝٵ ٕٴ عٳًَ َٳ١ٹ ٜٳُهٛ ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٚٳ ٘ٹ  ٛٵتٹ َٳ ٌٳ  ٘ٹ َقبٵ ٔٻ بٹ ٓٳ َٹ ٝٴ٪ٵ ٌٔ اِيهٹتٳابٹ ٔإ٫ٖ َي ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٕٵ   *ٚٳٔإ

ِٵ  ٗٴ ِٵ َطِّٝبٳاتٺ ُأسٹًٖتٵ َي ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ َٵ ٖٳازٴٚا سٳطٻ ٔٳ  ٔٵ اٖيصٹٜ َٹ  ِٕ ًِ ُٛ ٌٔ اهللٹَؾبٹ ٔٵ غٳبٹٝ ِٵ عٳ ٖٹ  َنجٹرلّا ٚٳبٹكٳسِّ

ِٵ * ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٳ  ْٳا يٹًَِهاؾٹٔطٜ ٚٳَأعٵتٳسٵ  ٌٔ ٍٳ ايٓٻأؽ بٹاِيبٳاطٹ ٛٳا َٵ ِٵ َأ ٔٗ ٚٳَأِنًٹ ٘ٴ  ٓٵ ٗٴٛا عٳ ْٴ ٚٳَقسٵ  ِٵ ايطِّبٳا  ٖٹ  ٚٳَأخٵصٹ

 (.161ـ  155)ايٓػا٤:  ﴾عٳصٳابّا َأيٹُّٝا

ٌٸ أبعازٙ  ؾاؿاز ٓس أخهع ايتذطب١ اٱغطا١ًٝٝ٥ ايتاضى١ٝ شلصا إؿّٗٛ به

ٚاعتدل إٔ اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ َعٓاٖا ايػابل تطتب٘ بؿُٛي١ٝ ايتذطب١  ،١ًٝٝايتشً

ٕٸ ٫ٚ ُتسٸ ،ٚأْٗا ٫ تٓؿكٌ عٓٗا ،اٱغطا١ًٝٝ٥ ايتاضى١ٝ ٖصا إؿّٗٛ  إٍ غرلٖا، ٚأ

 . (20)ٜكتكط َعٓاٙ ؾك٘ ع٢ً ايتعاّ ايبؿط بؿطٜع١ اهلل دعاؾّٝا يٝؼ تعبرلّا

ّٷإٔ َؿّٗٛ اؿان١ُٝ اٱشلٝإٍ ٚنًل  ٞٸ ١ عٓس اؿاز ٓس َؿٗٛ تكتكط  ،ٚقؿ

 .إٍ َا ٖٛ أنجط َٔ شيو ٫ٚ ّتسٸ ،نؿاٜت٘ ٗ ٚقـ ايتذطب١ ايتاضى١ٝ اٱغطا١ًٝٝ٥

 ١ٖصا إؿّٗٛ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ ايصٟ وٌُ ز٫٫ت عكس١ٜ ٚؾكٗٝ ١عهؼ ز٫ي
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 . (21)ٚغٝاغ١ٝ

اؿان١ُٝ  سٍٛ َعاْٞ (23)س قطبأٚ غٝٸ (22)ٚيعٌ َكاض١ْ بعض َك٫ٛت إٛزٚزٟ

ٛٸاٱشل١ٝ َع َؿّٗٛ اؿان١ُٝ عٓس اؿاز ٓس ٜبِّ َٔ سٝح  ،ضٜٔٔ َس٣ ايؿطم بٌ ايتك

 ٚطبٝع١ ايٓتا٥ر.  ،ٚآيٝات ايتشًٌٝ ،َساخٌ ا٫ؾتػاٍ

 

 (25)ٖٚٞ َطس١ً ٚغٝط١ .(24)ٖٚصٙ اؿان١ُٝ تًٞ ٗ ايسضد١ اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ

ٚتتعًل َطس١ً تاضى١ٝ ٗ ػطب١ بين  ،١ٝ ايبؿط١ٜاؿانُبٌ اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ ٚ

ٚطًبٛا  ،ز ؾٝٗا اٱغطا٥ًٕٝٝٛ ع٢ً اؿان١ُٝ اٱشل١ٖٝٚٞ إطس١ً اييت ُطٻ ،ٌإغطا٥ٝ

كًٌ باهلل، اٌْٝ ٚا٭سباض إتٸعٔ غًط١ ا٭ْبٝا٤ ٚايطبٸ بس٬ّٜ ،َٔ عٓس أْؿػِٗ ًَهّا

 . (26)ٚطًبٛا َٔ اهلل إٔ ٜبعح شلِ ًَهّا

ا٫غتد٬ف عٔ اهلل ٗ ا٭ضض يٲْػإ ٗ ٖصا ايػٝام ايتاضىٞ ٚسان١ُٝ 

ط ي٘ ايطبٝع١ باهلل عدل اٱشلاّ ٚاٱوا٤، ٚإٔ تػدٻ َٛق٫ّٛ «اـًٝؿ١»إٔ ٜهٕٛ »تعين: 

نُا  ُاَّا ،٫ اجملتُع ايبؿطٟ ـ  ٖصا اـًٝؿ١ ـٚايها٥ٓات، ٚتعين إٔ ىتاض اهلل 

إشلٞ  َطتب٘ بذلؾٝسٺ «إشلٞ اختٝاضٷ»ؾاـ٬ؾ١  .ثِ غًُٝإ ،زٚثِ زاٚ ،اختاض اهلل طايٛت

ٚباختٝاض  ،ز ٖاضغ١ غًط١ ز١ٜٝٓ َٛدب ؾطع اهللٚيٝػت فطٸ ،ٚتػدرل إشلٞ

 . (27)«بؿطٟ

ٌٸ ٌٻ ٜٚكطف ي٘ اهلل ععٻ ،ي٘ ّاطؾ٤ٞ َػدٻ ٚخًٝؿ١ اهلل ٗ ا٭ضض ٜهٕٛ ن  ٚد

ٛٸ َٚٓطل  ،ؿٛض٠ايطرل قٚ ،ؾايطبٝع١ ضٖٔ أَطٙ .ت٘ َا ٜؿا٤بايتػدرل َٔ َٛاٖط ق

 . (28)ط٠ٚايطٜض َػدٻ ،ٚاؾٓس َٔ اٱْؼ ٚاؾٔ قؿٛضٕٚ ،ايطرل ٚيػ١ ايٌُٓ َع١ًَٛ

 ،َٔ تاضٜذ بين إغطا٥ٌٝ ٖٚصا إؿّٗٛ تكتكط نؿاٜت٘ ايٛقؿ١ٝ ع٢ً تؿػرل دع٤ٺ

ٕاشا قكطت  ، َٔ قبٌٝ:ٖصا إؿّٗٛ بايصات قس ٜجرل بعض ا٭غ١ً٦ٚ .٫ٚ تتعس٣ شيو

 فٌٖٚ َع٢ٓ سان١ُٝ ا٫غتد٬ !َطس١ً زاٚٚز ٚغًُٝإ؟ سان١ُٝ ا٫غتد٬ف ع٢ً

يٝؼ ٚٳَأ !ٚز ٚغًُٝإ؟ٜٚكتكط ؾك٘ ع٢ً إع٢ٓ ايصٟ أٚضزٙ ؾك٘ يٛقـ َطس١ً زا

ٕٕ  ؟!(29)أخط٣ ٗ ايصنط اؿهِٝ ي٬غتد٬ف َعا

ٌٸ ايس٫يٞ ٕؿّٗٛ  ٢ؾٝٗا ٖصا إؿّٗٛ تهؿـ ايػٓ زٴايٓٛط ٗ اٯٜات اييت ٜٔط ٚيع
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ٚٚٝؿ١ َؿّٗٛ سان١ُٝ ا٫غتد٬ف ٗ ايٛقـ ايتاضىٞ يتذطب١ ٚؼسٜس  .ا٫غتد٬ف

 يػٓاٙ ايس٫يٞ.  بين إغطا٥ٌٝ تهٝٝلٷ

 

ٖٚٞ أخطط إطاسٌ اييت تٓاٚشلا  .ٖٚٞ إطس١ً ا٭خرل٠ ٗ اـطاب اٱشلٞ

ؾاهلل قس  .اـطاب اٱشلٞ يًبؿط١ٜ َٓص خطاب اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ ٚسان١ُٝ ا٫غتد٬ف

ٚتًو غاٜت٘ َٔ اـًل، ٖٚٞ غا١ٜ اْت٢ٗ اهلل إٍ  ،ز بايبؿط١ٜ يتشهِ ْؿػٗاسضٻت

ٚدعٌ شلا ايكطإٓ ايعِٛٝ  ،«حملط١َا»ٚٗ ا٭ضض  ،«ٌخامت ايٓبٝٸ»تأغٝػٗا ع٢ً ٜس 

 .(30)َٓٗذّا

زٕٚ  ،ل ايػٝيب باهللٖٛ ايتعًٗ»ٚدٖٛط َؿّٗٛ اؿان١ُٝ ايبؿط١ٜ عٓس اؿاز ٓس 

ٕٸٚزٕٚ تػد ،َعذعات خاضق١  . (31)«ٚايطٜاح رل يٲْؼ ٚاؾا

١ بأقك٢ َا ١ ايبؿط١ٜ إٔ ّاضؽ اٱْػإ َػ٪ٚيٝت٘ ايٛدٛزٜٸٚتكتهٞ اؿانُٝٸ

ٚإٔ ٜػع٢ إٍ ض١ٜ٩ ؾعٌ اهلل ٗ سطن١  ،ٚؾ٪ازّا ٚبكطّا زلعّا ،يسٜ٘ َٔ قسضات ايٛعٞ

 ٘ ناٌَ ايتأثرل. ٚيهٓٸ ،غرل َباؾط ؾع٬ّ ،ايطبٝع١ ٚايتاضٜذ

تتساَر ؾٝٗا دسي١ٝ ايػٝب ٚاٱْػإ  ،تاضٜذ ايبؿط١ٜإْٗا َطس١ً دسٜس٠ ٗ 

ٛٸ ٛٸٚايطبٝع١، ؾ٬ ٜتش ٍ اٱْػإ ٍ ايػٝب إٍ ٫ٖٛت ٜػتًب اٱْػإ ٚايطبٝع١، ٫ٚ ٜتش

 .(32)١ٜط١ٜ َازٸبٵ٫ٚ تتشٍٛ ايطبٝع١ إٍ دٳ ،١ ؾطز١١ٜ عبج١ٝ إباسٝٸإٍ ٚدٛزٜٸ

٭ْ٘ ٫  ;از ٓسؾُؿّٗٛ اؿان١ُٝ ايبؿط١ٜ ٖٛ إؿّٗٛ إطنعٟ ٗ َؿطٚع اؿ

بٌ ُتس ٚٚٝؿ١  ،نإؿٌَٗٛ ايػابكٌ ،ز نؿاٜت٘ ايٓٛط١ٜ ٗ ايٛقـ ايتاضىٞتتشسٻ

 .١ ٚإٓٗذ١ٝ ٗ ايعسٜس َٔ ايكهاٜاٖصا إؿّٗٛ إٍ ططح فُٛع١ َٔ إطادعات ايؿهطٜٸ

ٗا اؿاز ٓس َٔ خ٬ٍ إيٌٝ ٚغٓصنط ٗ ٖصا إكاّ بعض ايٓتا٥ر اييت تٛقٻ

 ٟ ٕؿّٗٛ اؿان١ُٝ ايبؿط١ٜ: إعُاي٘ ايٓٛط

 

|

ٕٸ  ع٢ً ا٭١َ إٔ تبتسع ا٭ِاٙ ايسغتٛض١ٜ  إٕ َكتهٝات اؿان١ُٝ ايبؿط١ٜ أ

َٔ خ٬ٍ  ،ٚاييت تػتذٝب ٕؿانًٗا ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ،اييت ت٥٬ُٗا
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ع ٚزٕٚ ُٝټ ،زٕٚ غًب١ تػًط١ٝ ،طٸؼ ع٢ً ا٫ختٝاض اُؿأغٻاييت تت، قاعس٠ ايؿٛض٣

 . (33)ادتُاعٞ

ؼ يًُذتُع إػًِ عسّ ايػكٛٙ ٗ بطاثٌ ايطبك١ٝ ًِ اييت ت٪غِّٚقاعس٠ ايػِّ

 . (34)١ٜ١ٜ اٱْػإ ٚقسضات٘ ع٢ً ايتعبرل ٚاؿطٸاييت تػًب سطٸ ،ٚايعبٛز١ٜ

ٗ  هٔ ؼكٝكُٗا إ٫ٚ٫ٓ ّ ،ٖٚاتٌ ايكاعستٌ عٓس اؿاز ٓس َت٬ظَتٌ

 . (35)«اي٬طبكٞ اجملتُع اٱْػاْٞ اؿطٸ»

 

 ،٭ٕ َٔ َكتهٝات اؿان١ُٝ ايبؿط١ٜ إٔ ٜتؿاعٌ اٱْػإ َع ؾعٌ اهلل ايػٝيب

ؾ٬ تهٕٛ ايع٬ق١ بايتؿطٜع »، ٚإٔ ٜٓؿص إٍ َا ٚضا٥ٝات٘ ،ٚإٔ ٜسضى أبعازٙ َٚطاَٝ٘

٫ٚ تهٕٛ ايع٬ق١  ;بٌ ع٬ق١ انتؿاف ٕا ٚضا٤ ايٓكٛم ،كٛمع٬ق١ ْ َج٬ّ

ُٻ ،بككل ا٭ْبٝا٤ ع٬ق١ َع فطز غرل شات١ٝ  ،ٓ٘ ٖصٙ ايككلبٌ ع٬ق١ َا تته

ٚيهٔ ع٬ق١ اغتٝعاب  ،ز تطتٌٝ يؿ٫ٚٞٛ تهٕٛ ايع٬ق١ َع ايكطإٓ فطٸ ;ٚتطَع إيٝ٘

 ،ٚسطنت٘ ؾٝ٘ ،ز ايهْٛٞيًٛدٛ يًٛعٞ إعازٍ َٛنٛعّٝا شلصا ايهتاب بٛقؿ٘ َٓٗذّا

ت٘ ٗ ٦٘ ُٕاضغ١ سانُٝٸاييت تِّٗ ،َٚٔ خ٬ي٘ ًٜر اٱْػإ آؾام إعطؾ١ ايه١ْٝٛ

 . (36)«ا٭ضض

شلصا  ٚيكس قسّ اؿاز ٓس ِٛشدّا .ٖٚصٙ ايكطا٠٤ أعُل َٔ َكاقس ايؿطٜع١

 .(37)ز ايعٚدات١ تعسټايٓٛع َٔ ايكطا٠٤ عٓس زضاغت٘ يكهٝٸ

ع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤ إٔ ٜطتكٞ اٱْػإ َٔ اؿاي١  ٤ٶَٚككس ايسٜٔ ا٭غاغٞ بٓا

ٗٻ ١ٜ ايػطٜع١ٜ إٍ ساي١ٺ١ إازٸايطبٝعٝٸ عٝح  ،كات ايس١َْٝٚٔ إتعًٓ ّاٚسػٸ ط ؾٝٗا ْؿػّاٜتط

 . يًشلٸ ٜهٕٛ اـًل َهاؾ٦ّا

ٚتسؾع  ،ٚبٗصا إع٢ٓ ؾايؿطا٥ع يٝػت غ٣ٛ سسٚز ُٓع ا٫ْٗٝاض مٛ ايس١ْٝٚ

 ;ٜٞتذاٚظ َٓٗر ايعكاب اؿػٸ ،ٞٞ شلصا ايذلٓقٕ نً٘ َٓٗر نًٓٚايكطآ .ٞباػاٙ ايذلٓق

ٕٸ; ٫ اؿٛاؽ ٚسسٖا ،ذ٘ إٍ َعاؾ١ ايٓؿؼ٭ْ٘ ٜتٸ تطق١ٝ ايٓؿؼ ٖٞ ا٭قٌ ٗ  ٭

 . (38)سان١ُٝ اٱْػإ، ٖٚٞ سان١ُٝ ْػدت ؾطع١ اٱقط ٚا٭غ٬ٍ
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ٝٻ  ٌٕٚيكس ب ايعا١ٕٝ )َكتهٝات ٖصا ايٓػذ ٗ نتاب٘  ٔ اؿاز ٓس بتؿكٝ

بٛٗٛض قُس »ْٚهتؿٞ بإٜطاز اـ٬ق١ اييت أٚضزٖا يبٝإ شيو:  (.اٱغ١َٝ٬ ايجا١ْٝ

ٌٸ ،١ٝ إٛغ١ٜٛ ـ  ايٝٗٛز١ٜػدت ا١َٕٛٛٓ اؿػٸٌ ْٴخامت ايطغٌ ٚايٓبٝٸ َتعًكاتٗا  ٚبه

 ،ٖٚٛ اٱغ٬ّ ،ْػإ شضٚتٗا بٛٗٛض زٜٔ ا٭ْبٝا٤سٝح بًػت إط٬ق١ٝ اٱ ،اؾدل١ٜ

 ١ ايٓاؽ. يهآؾ

ؾاـطاب اؿكطٟ  .١ََٛٛٓ اٱط٬م ٖٞ ١ََٛٛٓ إغ١َٝ٬ َٚتها١ًَ أٜهّا

ٚاؿان١ُٝ اٱشل١ٝ  .«١ اـطابعإٝٸ»١ ذ غطاب يًٓاؽ نآؾٓػٳيبين إغطا٥ٌٝ ٜٴ

ذ٘ عدل عا١ٕٝ ايصٟ ٜتٻ ،عُٓٗا سان١ُٝ ايهتاب ٚسان١ُٝ ا٫غتد٬ف ؼٌ بس٬ّٜ

 .ٚكتًـ ا٭ْػام اؿهاض١ٜ يًؿعٛب ،١ إٓاٖر إعطؾ١ٝاـطاب يٝتؿاعٌ َع نآؾ

١ٝ َٚعذعاتٗا ١ََٛٛٓ ايتذطب١ اؿػٸ ٚؾطع١ اٱقط ٚا٭غ٬ٍ اييت اضتبطت ؾططّٝا

ػاع خٛاضم اييت تطتب٘ باتٸ ،ذ بؿطع١ ايتدؿٝـ ٚايط١ٓٓػٳايطبٝع١ٝ اـاضق١ تٴ

ٔٸ ،طتتؿذٻ ؾ٬ ٜٓابٝع ،إعذعات  ،ٚايع٬ق١ بايػٝب تكبض غرل َباؾط٠ ،٫ٚ غ٣ًٛ ٫ٚ َ

ٛٸ ،َهُْٛٗا ٚسٞ يسْٞ ،١ٝؾايع٬ق١ باهلل غٝب١ٝ غرل سػٸ ٠ َٔ ا٭ضض ٚتتشٍٛ ايٓب

َٳ ّا١َ، ٚعٛنغ١ إٍ ا٭ضض احملطٻإكسٸ ط ايعطب باـطٚز إٍ َٔ ايسع٠ٛ إٍ ايتٛطٔ ٜ٪

ٛٸ ،ايٓاؽ  . (39)«ٚنصيو ايطغاي١ ،٠ٚؽتِ ايٓب

ٕ َؿّٗٛ اؿان١ُٝ عٓس اؿاز ٓس ٫ ٜٓؿكٌ عٔ ْػك٘ إ :ٚخ٬ق١ ايكٍٛ

ٌ قطٝع١ ْٛط١ٜ َٚٓٗذ١ٝ عٔ ّجِّ ٖٚٛ ْػلٷ ،ايؿهطٟ ٗ ايٓٛط إٍ إؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ

ايتكابٌ بٌ  ؾٗٛ ٜتذاٚظ َٓطل ،ايٓػل ايٛنعٞ ٚاي٬ٖٛتٞ ٗ َٓٗذ٘ ْٚتا٥ذ٘

ٛٸ ؼٜٚ٪غِّ ،اؿان١ُٝ ايٛنع١ٝاؿان١ُٝ اٱشل١ٝ ٚ يًشان١ُٝ ٜكتهٞ إٔ  ضّاتك

ز بايبؿط١ٜ عدل ث٬ث١ أِاٙ َٔ اؿان١ُٝ: اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ، اـطاب اٱشلٞ تسضٻ

ٌٸ ،ٚسان١ُٝ ا٫غتد٬ف، ٚاؿان١ُٝ ايبؿط١ٜ ٘ٺ ٚإٔ يه عٖا َٓٗا خكا٥ل ُِّ ِ

 عٔ غرلٖا. 
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 والبدائن الفكّّيةصٍاديل الوقف االصتجىاري 

 ية ـ اقتصاديةدراصٌة شزع
 

 

تأتٞ ٖصٙ ايٛضق١ ٗ غٝام تطٜٛط إ٪غػ١ ايٛقؿ١ٝ يس٣ إصٖب ا٫َاَٞ ٗ إٓبع 

سٝح ٗ إٓبع ٜتِ تٜٓٛع َٛاضز أَٛاٍ إ٪غػ١  ،، ٖٚٛ َا ٜسع٢ بايٛقـ ايٓاَٞٚإكبٸ

ِٸ ايٛقؿ١ٝ، ٚٗ إكبٸ ٕؿّٗٛ  ٚشيو ٚؾكّا ،ًٝ٘ َٔ أَٛاٍاؿكٍٛ ع نٝؿ١ٝ تٛٚٝـ َا ٜت

قٓازٜل ايٛقـ » ايُٓا٤ ٗ أَٛاٍ ا٭ٚقاف، ٚايصٟ ٜعتدل َٔ أنجطٖا ضٚادّا

يًجُاض إاي١ٝ ايهبرل٠ اييت  سٝح اتػعت زا٥ط٠ اْتؿاضٖا، ٚشيو ٚؾكّا ،«ا٫غتجُاض١ٜ

 ٖا. ٤كت دطاؼٖك

ِٸ ا٫غتجُاضٟ قٓازٜل ايٛقـ تعتدل اٍ ت١ُٝٓ ا٭غايٝب ايعكط١ٜ ٗ ف أسس أٖ

ػات ايٛقؿ١ٝ ٗ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ٚقس غبل إٍ ايعٌُ ب٘ ايعسٜس َٔ إ٪غٻ .أَٛاٍ ايٛقـ

 شس٠ )ايؿاضق١، ٚعذُإ(،ايعطب١ٝ إتٸ اٱَاضاتٚ ،ايهٜٛتن ،(1)اٱغ١َٝ٬

يهٓٗا غرل َتشكك١ يس٣ َ٪غػات اجملتُع إسْٞ اٯخص٠  .اايػعٛز١ٜ، ٚقطط، َٚايٝعٜٚ

; سٝح ايؿٗط٠ ٫ غُٝا َٓٗا إ٪غػات ايٛقؿ١ٝٚ، ب اٱَاَٞعًُا٤ إصٖبؿتا٣ٚ 

ٖـ(: 460ٚٗ ٖصا ايكسز ٜكٍٛ ايؿٝذ ايطٛغٞ) .ايؿتٛا١ٝ٥ يسِٜٗ ٫ ػٝع ٚقـ ايٓكٛز

َٳ .ب٬ خ٬ف ،ٚقؿٗا ٚأَا ايسْاْرل ٚايسضاِٖ ؾ٬ ٜكضٸ» ٚقؿُٗا،  قاٍ: ٜكضٸ ٔٵٚؾِٝٗ 

 . (2)«ف ؾُِٝٗا َككٛز٠ غرل ايتكطټ٘ ٫ َٓؿع١ شل٭ْٸ ;ٚإِا قًٓا: ٫ هٛظ. ٖٚٛ ؾاشٸ

 ;إٕ عسّ دٛاظ ايٛقـ ايٓكسٟ يس٣ اٱَا١َٝ ٜعٛز إٍ ؾكساْ٘ ؾطٙ زٚاّ إٛقٛف
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باغت٬ٗنٗا، ٖٚٛ خ٬ف ؾطٙ سبؼ ايعٌ  ل إ٫ٓيهٕٛ إٓؿع١ َٔ ٚقؿٗا ٫ تتشٖك

س٣ أَاّ تٛٚٝـ تًو ايكٓازٜل ي ٚبصا ٜكـ ٖصا ا٭َط َاْعّا .إٛقٛؾ١، ٚتػبٌٝ مثطتٗا

ٖٚٛ ؾطٙ يٝؼ َٔ كتكات ايؿك٘ اٱَاَٞ  .إ٪غػ١ ايٛقؿ١ٝ ٚؾل إصٖب اٱَاَٞ

ناؿٓؿ١ٝ،  ،، بٌ ٜؿاططِٖ ٖصا ايطأٟ ايعسٜس َٔ عًُا٤ إصاٖب اٱغ١َٝ٬ؼسٜسّا

داظت٘ َٔ قبًِٗ ٗ إأْ٘ ُت  إ٫ٓ .ٚيٝؼ ْٝعِٗ ،(3)ٚايؿاؾع١ٝ، ٚإايه١ٝ، ٚاؿٓاب١ً

اـاَػ١ عؿط إٓعكس٠ ٗ َػك٘ )غًط١ٓ عُإ(، ضت٘ فُع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ زٚ

ٚايؿٗط٠ ايؿتٛا١ٝ٥ بعسّ اؾٛاظ يس٣  .ٖـ1425ّ، عاّ َٔ ؾٗط قطٸ 19ـ  14 ٚشيو ٗ

عًُا٤ إصٖب اٱَاَٞ سذبت ؾطق١ قٝاّ تًو ايكٓازٜل ايٛقؿ١ٝ ا٫غتجُاض١ٜ، ضغِ 

ٌٸ خكٛقّاٚغتجُاض١ٜ، تًو ايكٓازٜل ايٛقؿ١ٝ ا٫إٍ ١ اؿاد١ إاغٸ تؿاقِ اؿاد١  ٗ ٚ

نأسس  ،ؾطاظات اقتكاز ايػٛمإبػبب َا آيت إيٝ٘  ;إاي١ٝ ايهبرل٠ يت١ُٝٓ اجملتُع

ٚيهٔ  ،٘ زٍٚ ايعامل مٛ ٖاضغ١ زٚض ايسٚي١ اؿاضغ١ َٔ دسٜسٺَٛاٖط ايع١ٕٛ، ٚتٛدٸ

ٛٻ ُٸبٓػد١ َط ٚٸض٠ ع إكتكط٠ آْصاى ع٢ً ضعا١ٜ ا٭ٜتاّ  ،ٍا ناْت عًٝ٘ ٗ زٚضٙ ا٭

أدشـ بايطبك١ ايؿكرل٠  ١ ٚايتعًِٝ، َٚا ؿل َٔ نطٕضايعسٍ ٚايكها٤ ٚايكشٸ :ضبع١ا٭

 ٗ اجملتُع. 

ٚعًٝ٘ بات َٔ ايهطٚضٟ إٔ تػتؿٝس إ٪غػ١ ايٛقؿ١ٝ ٗ إصٖب اٱَاَٞ َٔ ٖصٙ 

داْب ايٓكل ٚقكٛض إٛاضز  يتػسٸ ;ا٭غايٝب ايعكط١ٜ ٗ ت١ُٝٓ ا٭َٛاٍ ٚاغتجُاضٖا

 .ز اؿادات إعاقط٠احملسٚز٠ أَاّ تعسٸ

ٍٕٚ تتٓاغب َع ايططح ايعًُٞ ي٬غتجُاض ٗ فاٍ  ٖصٙ ايٛضق١ غتع٢ٓ بعطض سًٛ

، ٚيٛ ض إأٍَٛ َٔ ا٫غتجُاض ٗ قٓازٜل ايٛقـطٳٟ ْؿؼ ايػٳا٭ٚقاف عدل قٓازٜل ت٪زٸ

ٞٸ ُٸ بعٓٛإ ؾكٗ ٢ ايٛقـ، عٝح ٜهٕٛ س٬٘ ٫ ىطم ؾٝ٘ ايؿٗط٠ ايؿتٛا١ٝ٥ غرل َػ

١َٝ، ٚٗ ايٛقت شات٘ تػتؿٝس َٔ تطانِ اـدلات ٗ إزاض٠ َجٌ ٖصٙ يعًُا٤ اٱَا

 .ايكٓازٜل ايٛقؿ١ٝ ا٫غتجُاض١ٜ يس٣ إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣

ٚاغع١ غتؿتض أَاّ إ٪غػ١ ايٛقؿ١ٝ  ٚٗ ساٍ ؼكٝل اشلسف إصنٛض ؾإٕ آؾاقّا

ّٸٗ إصٖب اٱَاَٞ  عٔ  ه٬ّؾ ،خطَٜٔٔ ؾطو١ قػاض إسٻ ٫غتكطاب داْب ٖا

ٖٓ ٟ إٍ ٚؾط٠ َاي١ٝ تػُض بت١ُٝٓ تًو إٛاضز إاي١ٝ، ٚتٛدٝ٘ عٛا٥سٖا ا ٜ٪زٸنباضِٖ، 

 .ٚاٱسػإ ٗ اجملتُع إٍ ايعسٜس َٔ أٚد٘ ايدلٸ
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 : ٖٞ٘ ب٘ ايباسح سٝاٍ ٖصا إاْع ايؿتٛا٥ٞ ٜتٛدٻ ٚا٭غ١ً٦ ايبشج١ٝ اييت

إٍ ساي١ ٕصٖب اٱَاَٞ ٗ اػ١ ايٛقؿ١ٝ ٌٖ ٜٛدس كطز ؾطعٞ ٜتذاٚظ بإ٪غٸـ 1

خاق١ َٓ٘ ٗ فاٍ ٚ، ادتصاب ؾطا٥ض دسٜس٠ َٔ ايطاغبٌ ٗ إػا١ُٖ ٗ أعُاٍ ايدلٸ

ع بٗا ٗ فاٍ اٱْؿام اـرلٟ، ٚشيو ٗ ساي١ عٛا٥س ّهٔ ايتٛغټ اغتجُاضٙ، يٝسضٸ

  أّ ٫؟ ،ايٛقـ ا٫غتجُاضٟاْػساز باب ؾتض قٓازٜل 

ٌٸـ 2 ٚاْؿتاح باب ا٫دتٗاز َاَٞ، اٱعًُا٤ إصٖب  غع١ زا٥ط٠ ايؿكا١ٖ يس٣ ٗ ٚ

دسٜس٠، َٔ ؾأْٗا إٔ  َِٓٗ تعاط٢ َع ايٛاقع إعاقط بٓٛط٠ٺ ّادسٜس إٔ د٬ٌّٖٝ يسِٜٗ، 

 ،خطات ا٭ؾطاز مٛ تًو ايكٓازٜلٔ إ٪غػ١ ايٛقؿ١ٝ َٔ اغتكطاب داْب َٔ َسٻُٚه

 أّ ٫؟  ،ٚشيو َٔ خ٬ٍ إداظ٠ ايٛقـ ايٓكسٟ

ػ١ ايٛقؿ١ٝ ٗ إصٖب اٱَاَٞ إٍ ز كطز ؾطعٞ ٜتذاٚظ بإ٪غٻٚدٛ ـ ٗ سا3ٍ

ٌٕ ٖٓ َها١ْ تػتطٝع اغتكطاب أَٛاٍ احملػٌٓ إيٝٗا بؿه ا ٖٛ عًٝ٘ اٯٕ ـ ٫ٚ أندل 

ُا َِٓٗ قػاض احملػٌٓ ـ ٌٖ ٖٓاى ؾتا٣ٚ يس٣ عًُا٤ اٱَا١َٝ ٗ فاٍ ؾك٘ غٝٸ

ُٸ إعا٬َت إعاقط٠، عٝح ُٓشٗا اؾاٖع١ٜ ٱزاض٠ ع١ ٗ تًو تًو ايٓكس١ٜ إتذ

تأخص َعطٝات إطس١ً ا٫غتجُاض١ٜ  ،ايكٓازٜل، ٚشيو ٚؾل قٝؼ اغتجُاض١ٜ سسٜج١

 إعاقط٠ ٚأغايٝبٗا، أّ ٫ تٛدس ؾتا٣ٚ ناؾ١ٝ شلصا ايػطض؟ 

 

 َا ًٜٞ:  هض أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح ٗتتٸ 

با٭غايٝب ا٫غتجُاض١ٜ ػات ايٛقؿ١ٝ إعاقط٠ يٮخص تععٜع تٛد٘ إ٪غٸـ 1

 اؿسٜج١ ٗ فاٍ إزاض٠ أقٛشلا ايٓكس١ٜ. 

ػات ايٛقؿ١ٝ إٍ بعض ا٭غايٝب اييت ٚيٌ عٔ إزاض٠ إ٪غٸ٪تٛدٝ٘ أْٛاض إػـ 2

َا ٜتٛاؾل  ،َٔ ؾأْٗا إٔ تسؾع بتذطب١ ايٛقـ ٗ إصٖب اٱَاَٞ مٛ ايتطٜٛط ٚايت١ُٝٓ

ع إٍ زعُٗا، زٕٚ إٔ ؽايـ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ اييت تتطًٓ َع طُٛساتٗا ٗ زعِ أٚد٘ ايدلٸ

 ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ. 

ػات ايٛقؿ١ٝ َٚطاٚستٗا ٗ أغايٝبٗا ت٬ٗ َؿه١ً ْٛز ايعسٜس َٔ إ٪غٸـ 3

ٛٸ ْات ا٭ٚقاف، ٚؾتض آؾام دسٜس٠ يتٜٓٛع َكازضٙ، سٝح َٔ ايتكًٝس١ٜ ٗ إزاض٠ َه
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خطٜٔ ٗ ضغب١ قػاض إسٻيؿطق١ ا٫غتؿاز٠ َٔ  ؾإٔ غٝاب َجٌ ٖصٙ ايبشٛخ ؾٝ٘ تؿٜٛتٷ

ّٸتٛدٝ٘ داْب َٔ َسٻ آخط  َٚٔ داْبٵ ;، ٖصا َٔ داْبخطاتِٗ مٛ فا٫ت اـرل ايعا

ٌٻ تؿٜٛت يؿطق١ ٌْٝ ايجٛاب إٛعٛز َٔ اهلل ععٻ  . قٌيًُتكسِّ ٚد

إػا١ُٖ ٗ ْؿط ؾتا٣ٚ عًُا٤ اٱَا١َٝ سٝاٍ بعض ا٭غايٝب ا٫غتجُاض١ٜ ـ 4 

 ػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬. ٗ إ٪غٸاؿسٜج١ إعٍُٛ بٗا 

  

ُٸ ،ٚآخط اغتجُاضٟ ;ؾكٗٞ ٜٓطًل ٖصا ايبشح َٔ تطاخٵ  ٘ َا ًٜٞ: أٖ

 . (4)«ايٛقـ: ؼبٝؼ ا٭قٌ، ٚتػبٌٝ إٓؿع١»ـ 1

 ١ ايتكطف ٗ: قشٸأسسُٖات٘ بأَطٜٔ: ٜٚجبت قشٸ .ايٛقـ ٗ ا٭قٌ قسق١»ـ 2

َٳٚاٯخط ;ٕشإأٚ  ;إَا ًَو ;َا ٜكؿ٘ اٱْػإ ٖٛ  ٔٵ: إٔ ٜكبه٘ ٚىطد٘ عٔ ٜسٙ إٍ 

َٕ  . (5)«٢ عٓ٘ شيو أٚ ٜكّٛ َكاَ٘ ٗ قبهٜ٘تٛٓي ٔٵٚقـ عًٝ٘ أٚ 

ٌٸ .ٚغرل َطًك١ ;ايكسق١ نطبإ: َطًك١»ـ 3 قسق١ سكًت  ؾإطًك١: ٖٞ ن

ٚإؿطٚٙ:  .سَٚ٪بٻ ;ٚايصٟ يٝؼ َطًل َٓٗا نطبإ: َؿطٚٙ ;عاض١ٜ َٔ ْٝع ايؿطٚٙ

ٌٸ َٸ ;ل ا٫ْتؿاع بٗا بؿطٙ ٫ ٜؿٝس ايتأبٝسعٴًٚقسق١  ن ٌٸا إ٪بٻٚأ قسق١ ؾطٙ  س ؾٗٛ ن

ٕٵ َٳ إٜكاٍ ا٫ْتؿاع بٗا إٍ أ  . (6)«عًٝٗا ٔٵٜطخ اهلل ا٭ضض ٚ

ب ب٘ إٍ اهلل َا ٜتكطٸ َُٓٗا إ٫ٓ ٫ٚ ٜكض ؾ٤ٞٷ ،ٚاسس ايٛقـ ٚايكسق١ ؾ٤ٞٷ»ـ 4

ٕٵ  ،سّاإٔ ٜهٕٛ َ٪بٻ٫ بٴسٻ ٚايٛقـ  .ايٛقـ مل ٜككس بصيو ٚد٘ اهلل مل ٜكضٸ تعاٍ، ؾإ

 . (7)«تّا٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ َ٪ٖق

٫ٚ ضٜب أْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ  .ا٫ْتؿاع بٗا )ايعٌ إٛقٛؾ١( َع بكا٥ٗا إٔ ٜكضٸ»ـ 5

ؾًٛ ٚقـ َا ٫ ْؿع ؾٝ٘ بايه١ًٝ، أٚ نإ ا٫ْتؿاع ب٘  ،ٌ َع بكا٥ٗاًو ايعٌ ْؿع قًٖتي

 .بطٌ ،ناـبع، ٚايؿان١ٗ، ٚايطعاّ ،يصٖاب عٝٓ٘ ّا، أٚ نإ ا٫ْتؿاع َٛدبقطَّا

 .ٚقـ ايعبس ايكػرل، ٚايساب١ ايكػرل٠ ٫ٚ ٜؿذلٙ ٗ ا٫ْتؿاع نْٛ٘ ٗ اؿاٍ، ؾٝكضٸ

ٖٓ ؾٝكض ٚقـ ايعبس، ٚايجٛب، ٚأثاخ ايبٝت،  ،ا تبك٢ َ٪بسّا٫ٚ ٜؿذلٙ نٕٛ ايعٌ 

ٚايتأبٝس  .١ً َع بكا٥٘قًٖ ا٫ْتؿاع ب٘ َٓؿع١ ٚايكؿاض، ٚنابط٘ َا عطؾت َٔ أْ٘ َا ٜكضٸ

 . (8)«بسٚاّ ٚدٛز ايعٌ إٛقٛؾ١ ُ٘ا ٖٛ َع٢ٓ زٚاَإؿذلٙ ٗ ايٛقـ إْٸ
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ٖٚٞ نُا  ،١ ايؿطنٝات ايتاي١ٝ َٔ عسَٗاٜػتٗسف ٖصا ايبشح إثبات قشٸ

 :ًٜٞ 

 ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايؿٗط٠ ايؿتٛا١ٝ٥ يس٣ عًُا٤ اٱَا١َٝ تٓلٸ»ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ: 

أْ٘ ٜٛدس ٗ اؾٌٝ  ٫ْتؿا٤ ؾطٙ ايتأبٝس ؾٝٗا، إ٫ٓ ;٢ عسّ َؿطٚع١ٝ ٚقـ ايٓكٛزعً

َٳ ػات ايٛقؿ١ٝ، ّهٔ َٔ يًُ٪غٸ ؾطعّٝا أٚدس كطدّا ٔٵإعاقط َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ 

خ٬ي٘ ت١ُٝٓ أَٛاٍ احملػٌٓ، ٚبايتايٞ ظٜاز٠ عٛا٥سٖا إاي١ٝ، زٕٚ اؿاد١ إٍ ايكٍٛ 

 . «ظٛاظ ايٛقـ ايٓكسٟ

َٳ»يؿطن١ٝ ايجا١ْٝ: ا أؾت٢ ظٛاظ ٚقـ  ٔٵٖٓاى َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ إعاقطٜٔ 

 . «ايٓكٛز

١ ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ ّهٔ تأغٝؼ قٓازٜل ٗ ساٍ قشٸايؿطن١ٝ ايجايج١: 

 ل ا٬ٕى ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ. اغتجُاض١ٜ تٗسف إٍ ت١ُٝٓ أَٛاٍ احملػٌٓ، َا وٚك

 

ت٘ َٔ عسَٗا، ؾٗٛ ٜػتٗسف ١ ؾطنٝٸح ٗ إثبات قشٸبا٫ناؾ١ إٍ ٖسف ايباس

 ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ:  ٔاٱداب١ ع

 قسزٙ؟ ٗ َٚا تؿكٌٝ ايؿتا٣ٚ ايكازض٠  ؟َا ٖٛ ايٛقـ ايٓكسٟـ 1

َٳـ 2 ٜؿيت ظٛاظ ايٛقـ ايٓكسٟ؟ َٚا ٖٞ  ٔٵٌٖ ٜٛدس َٔ ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ 

ايٛقؿ١ٝ إعاقط٠، َٚا  ػاتَٓطًكات٘ ٗ تًو ايؿت٣ٛ؟ ٌٖٚ ٫سٜ ؾٝٗا ٚاقع إ٪غٸ

ا٭َط ايصٟ ٜػِٗ  ،ٜهتٓؿٗا َٔ ؾطم اغتجُاض١ٜ َٔ ؾأْٗا إٔ تػِٗ ٗ ت١ُٝٓ ا٭ٚقاف

َٔ إط١ْٚ ايٓٛع١ٝ، ٗ فاٍ  َايٞ ىسّ تٛدٗاتٗا، ّٚٓشٗا داْبّا ٗ ؼكٝل ٜػٕط

 ;بٗا َا ُطٸ اييت نجرلّا ،عٔ ايهٛا٥ل إاي١ٝ ايتدطٝ٘ ٕؿطٚعاتٗا، ٚتٓؿٝصٖا بعٝسّا

  ؟بػبب عسّ ايٝػط إايٞ

َٳـ 3 يًُ٪غػ١  ؾطعّٝا ّ كطدّاقسٻ ٔٵٌٖ ٜٛدس َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ إعاقطٜٔ 

خطات ا٭ؾطاز مٛ قٓازٜل اغتجُاض١ٜ، ٚٗ َٔ أدٌ اغتكطاب داْب َٔ َسٻ ;ايٛقؿ١ٝ

 ل ْؿؼ ايػطض َٔ ايكٓازٜل ايٛقؿ١ٝ؟ ايٛقت شات٘ ؼٓك
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 إطاضٖا ايكاْْٛٞ ٚايؿكٗٞ؟ ٖٛ َا َا ٖٞ قٓازٜل ايٛقـ ا٫غتجُاضٟ؟ ٚـ 4

ل وٓك ٌ بس٬َّٜا ٖٞ أْٛاع ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ اييت ّهٔ إٔ تؿٚهـ 5

 ب عًٝٗا إلاظٖا؟ اٯثاض اييت غتذلتٻٖٞ ايػطض َٔ ايكٓازٜل ايٛقؿ١ٝ؟ َٚا 

ٛٓـ 6  ١ُ يعًُٝات ا٫غتجُاض ٗ ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ؟ ٌٖ ٖٓاى ؾتا٣ٚ َٓ

 

 إ َٛنٛعٝإ: شح سسٸيًب

ٌ ٗ عطض ايطأٟ إؿٗٛض يؿكٗا٤ اٱَا١َٝ سٍٛ ايٛقـ ٜتُجٸٚ .ؾكٗٞا٭ٍٚ:  اؿسٸ

ايٓكسٟ، َٚا ٜتُدض عٓ٘ َٔ قعٛب١ ؼٍٛ زٕٚ ايٛقـ ايٓكسٟ ٗ ايكٓازٜل ايٛقؿ١ٝ، 

 ٚعطض يبعض آضا٤ إعاقطٜٔ سٛشلا، ٚإدطز ايؿطعٞ ايصٟ ططسٛٙ. 

ٌ ٗ عطض ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ ايبس١ًٜ يًكٓازٜل ٜتُجٸٚ .اقتكازٟايجاْٞ:  اؿسٸ

 َٔ سٝح أُٖٝتٗا، ٚنٛاب٘ تأغٝػٗا.  ،ايٛقؿ١ٝ

ْٗر ايباسح َٓٗر ايبشح ايٛقؿٞ )غرل ايتطبٝكٞ(، ٚٚٚـ َٓٗر ايبشح: 

 . Scientific Methodـ ا٫غتٓتاز  خ٬ي٘ ططٜك١ ا٫غتكطا٤

 

 ؾتا٣ٚ عًُا٤ اٱَا١َٝ ؾٝ٘. : تعطٜـ ايٛقـ ايٓكسٟ، ٚإبشح ا٭ٍٚ

 : ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ نبسٌٜ يًٛقـ ايٓكسٟ. إبشح ايجاْٞ

  

ٌٕٖصا إبشح غٝتعطٸ  ّٸ ض ٕؿطٚع١ٝ ايٛقـ بؿه ٌٕعا  ، ٚايٛقـ ايٓكسٟ بؿه

 ، ٚشيو عدل إطًبٌ ايتايٌٝ: خامٸ

 ؿطٚع١ٝ ايٛقـ بؿهٌ عاّ. : َا٭ٍٚ

 : َؿطٚع١ٝ ايٛقـ ايٓكسٟ. ايجاْٞ

 

 ٚؾٝ٘ ؾطعإ: 
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ٚقـ اؿاز  :ٜكاٍ .: ٖٛ ايكٝاّ َٔ دًٛؽ، ٚايػهٕٛ بعس إؿٞايٛقـ يػ١ّ

 . (9)بعطؾات: أٟ ؾٗس ٚقتٗا

 نُا ًٜٞ: يس٣ عًُا٤ اٱَا١َٝ  زت تعاضٜـ ايٛقـ: تعسٸايٛقـ اقط٬سّا

َٳـ 1 ُٻ ٔٵَِٓٗ  سٝح قاٍ:  ،ٗ تعطٜؿ٘ «عكس»ٔ َؿطز٠ عطف ايٛقـ بأْ٘ عكس، ٚن

 . (10)«عكس ٜؿٝس ؼبٝؼ ا٭قٌ، ٚإط٬م إٓؿع١»

َٳ2 ٚتػبٌٝ  ،ٖٛ ؼبٝؼ ا٭قٌ»ؾكاٍ:  ،ٜكاعإ٘ عطف ايٛقـ بأْٸ ٔٵـ َِٓٗ 

 . (11)«ايجُط٠

سبؼ »: |ضٚا١ٜ عٔ ايٓيبٸٔ َؿطزات ٜ بإٔ ايتعطٜؿٌ َٓتععإ ٬َٜٚسٳ

 . (12)«ٚغبٌ ايجُط٠ ،ا٭قٌ

 

ٗ نتاب٘  ،ٖـ( زيٌٝ اٱَا١َٝ ٗ َؿطٚع١ٝ ايٛقـ460أٚنض ايؿٝذ ايطٛغٞ)

 . (13)«١ٚإْاعِٗ سذٸ .ؾإِْٗ ٫ ىتًؿٕٛ ؾٝ٘ ;زيًٝٓا: إْاع ايؿطق١»بكٛي٘:  ،«اـ٬ف»

أْ٘  ×ع٢ً ايكسق١ ٚايٛقـ َا ٚضز عٔ أَرل إ٪ٌَٓ تَٚٔ ايطٚاٜات اييت سجٸ

 . (14)«ايكسق١ ٚاؿبؼ شخرلتإ، ؾسعُٖٛا يَُٝٛٗا»قاٍ: 

ث٬خ  ٚيٝؼ ٜتبع ايطدٌ بعس َٛت٘ َٔ ا٭دط إ٫ٓ»٘ قاٍ: أْٸ ×اهلل ٚعٔ أبٞ عبس

أٚ  ;أٚ ٚيس قاحل ٜسعٛ ي٘ ;ي٘ بعس َٛت٘ ٣ذطخكاٍ: قسق١ أدطاٖا ٗ سٝات٘ ؾٗٞ تٴ

 .(15)«ٗا ؾٗٞ ٜٴعٌُ بٗا بعسٙغتٓٸ١ ٖس٣ اغٓٸ

ٞٸ َا ٚضز عٔ  ×بٔ أبٞ طايب َٚٔ ا٭ٚقاف اييت سبؼ عٝٓٗا أَرل إ٪ٌَٓ عً

ٛب بٔ عط١ٝ، قاٍ: زلعت أبا ط، عٔ و٢ٝ اؿًيب، عٔ أٜٸهاؿػٌ بٔ غعٝس، عٔ ايٓ

ٌّ ،ايؿ٤ٞ |ٜكٍٛ: قػِ ضغٍٛ اهلل ×اهلل عبس ؾاستؿط ؾٝٗا  ،أضنّا ×ؾأقاب عً

ُٸ ،َٓٗا َا٤ ٜٓبع ٗ ايػُا٤ ن١٦ٝٗ عٓل ايبعرلؾدطز  ،عّٝٓا ، (16)«ٜٓبع»اٖا عٌ ؾػ

ٗ سذٝر  بت٬ّ ّاؾذا٤ ايبؿرل ٜبؿط، ؾكاٍ: بؿط ايٛاضخ، بؿط ايٛاضخ، ٖٞ قسق١ بتٸ

ُٳ باعٗا أٚ ٖٚبٗا ؾعًٝ٘ يع١ٓ  ٔٵبٝت اهلل، ٚعابط غبًٝ٘، ٫ تباع ٫ٚ تٖٛب ٫ٚ تٛضخ، ؾ

 . (17)٫ٚ عس٫ّ ٜكبٌ اهلل َٓ٘ قطؾّااهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ أْعٌ، ٫ 
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غٓازٙ إؾكس ٚضز عٔ قُس بٔ اؿػٔ ب ÷أَا عٔ أٚقاف ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤

ثو بٛق١ٝ : أ٫ أسسٸ×عٔ عاقِ بٔ ٓٝس، عٔ أبٞ بكرل، قاٍ: قاٍ أبٛ دعؿط

بػِ اهلل  :ؾكطأٙ ،، ؾأخطز َٓ٘ نتابّاأٚ غكطّا ؟ قًت: ب٢ً، ؾأخطز سكّا÷ؾاط١ُ

 ،عٛا٥طٗا ايػبع١ تٵ، أٚقٳ|ب٘ ؾاط١ُ بٓت قُس تٵ، ٖصا َا أٚقٳايطٓٔ ايطسِٝ

إٍ  ،بايعٛاف، ٚايس٫ٍ، ٚايدلق١، ٚإبٝت، ٚاؿػ٢ٓ، ٚايكاؾ١ٝ، َٚاٍ أّ إبطاِٖٝ

ٞٸ ٕٵ عً ٞٸ بٔ أبٞ طايب، ؾإ ٕٵ َه٢ عً َه٢ اؿػٔ ؾإٍ اؿػٌ،  ؾإٍ اؿػٔ، ؾإ

ٕٵ ٢ً شيو، ٚإكساز بٔ ا٭غٛز، َه٢ اؿػٌ ؾإٍ ا٭ندل َٔ ٚيسٟ، تؿٗس اهلل ع ؾإ

ٞٸ .ٚايعبرل بٔ ايعٛاّ  . (18)×بٔ أبٞ طايب ٚنتب عً

 

ٚقـ ايٓكٛز َٔ إػا٥ٌ إططٚس١ َٔ قبٌ ايعسٜس َٔ إصاٖب اٱغ١َٝ٬: 

ِٖ ع٢ً ٔػ١ أقٛاٍ ٩ٚقس تٓٛعت آضا .اؿٓؿ١ٝ، ٚإايه١ٝ، ٚايؿاؾع١ٝ، ٚاؿٓاب١ً

 : (19)ًٜٞ نُا

 . َطًكّا : ٚقـ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل ٫ ٜكضٸا٭ٍٚ

 : نطا١ٖ ٚقـ ايسْاْرل ٚايسضاِٖ. ايجاْٞ

 ٚقـ ايسْاْرل ٚايسضاِٖ إشا دط٣ بٛقؿٗا ايتعاٌَ ٗ عطف ايٓاؽ.  : ٜكضٸايجايح

ٕٵايطابع ٞٸ : دٛاظ ٚقـ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل إ ٕٵقٝؼ َٓٗا سً  ، ٚعسّ دٛاظ ٚقؿٗا إ

 ذاض. تٸض أٚ ا٫أضٜس بٗا اٱقطا

 يػطض قطنٗا.  ;: دٛاظ ٚقـ ايسْاْرل ٚايسضاِٖاـاَؼ

ٚأؾت٢ فُع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ إٓبجل عٔ ١َُٛٓ إ٪ُط اٱغ٬َٞ ٗ زٚضت٘ 

ّ، َٔ ؾٗط قطٸ 19ـ  14اـاَػ١ عؿط إٓعكس٠ ٗ َػك٘ )غًط١ٓ عُإ(، ٚشيو ٗ 

 ٣ٛ َا ًٜٞ: ايؿت ٚؾل ايطأٟ اـاَؼ، سٝح دا٤ ٗ ْلٸ ،ٖـ1425عاّ 

ٖٚٛ سبؼ ا٭قٌ  ،٭ٕ إككس ايؿطعٞ َٔ ايٛقـ ;ٚقـ ايٓكٛز دا٥ع ؾطعّاـ 1

 ٚإِا تكّٛ أبساشلا َكاَٗا.  ،ٔ بايتعٌٝٚ٭ٕ ايٓكٛز ٫ تتعٝٻ ;ل ؾٝٗاَتشٚك ،ٚتػبٌٝ إٓؿع١

أٚ  ;إَا بططٜل َباؾط ;ٚقـ ايٓكٛز يًكطض اؿػٔ، ٚي٬غتجُاض ـ هٛظ2

 ;أٚ عٔ ططٜل إقساض أغِٗ ْكس١ٜ ٚقؿ١ٝ ;ٌ ٗ قٓسٚم ٚاسسَؿاضن١ عسز َٔ ايٛاقؿ
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 يًُؿاضن١ اؾُاع١ٝ ؾٝ٘.  ع٢ً ايٛقٛف، ٚؼكٝكّا تؿذٝعّا

أٚ  إشا اغتجُط إاٍ ايٓكسٟ إٛقٛف ٗ أعٝإ، نإٔ ٜؿذلٟ ايٓاٚط ب٘ عكاضّاـ 3

 بعٝٓٗا َهإ ايٓكس، ، ؾإٕ تًو ا٭قٍٛ ٚا٭عٝإ ٫ تهٕٛ ٚقؿّاٜػتكٓع ب٘ َكٓٛعّا

 بٌ هٛظ بٝعٗا ٫غتُطاض ا٫غتجُاض، ٜٚهٕٛ ايٛقـ ٖٛ أقٌ إبًؼ ايٓكسٟ. 

 ،١ ؾكٗا٤ إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٗ ايطأٟ ا٭ٍٚٚقس ايتك٢ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ َع بكٝٸ

اٙ فُع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ زٚضت٘ ٖٚٛ ايطأٟ ايصٟ تبٓٸ ،ٚايطأٟ ايطابع، ٚايطأٟ اـاَؼ

 ٔ ايتايٌٝ: ٝٵتِ عطض تًو اٯضا٤ عدل ايؿطعٳٚٗ ٖصا إطًب غٝ .اـاَػ١ عؿط٠

 

َٚٔ  .دطت ايؿٗط٠ ايؿتٛا١ٝ٥ بٌ عًُا٤ اٱَا١َٝ سٍٛ ايٛقـ ايٓكسٟ بعسّ اؾٛاظ

ٞٸ  ،بٔ ٓع٠ ايطٛغٞ أقسّ إكازض ٗ ٖصا اجملاٍ َا أؾت٢ ب٘ ايؿٝذ قُس بٔ عً

ايٛقـ »سٝح ٜكٍٛ:  ،ٖـ(، ٗ نتاب٘ ايٛغ١ًٝ إٍ ٌْٝ ايؿه573١ًٝإعطٚف بابٔ ٓع٠)

بجُا١ْٝ أؾٝا٤: نٕٛ  ٚإِا ٜكضٸ .ؼبٝؼ ا٭قٌ ٚتػبٌٝ إٓؿع١، ع٢ً ٚد٘ َٔ غبٌ ايدلٸ

١ ايبكا٤ ع٢ً ايٛقـ بكا٤ٶ ف ٗ َاي٘، ٚايٛقـ ًَهّا ي٘، ٚقشٸايٛاقـ ْاؾص ايتكطٸ

 . (20)«ايسضاِٖ ٚايسْاْرل ب٘، إ٫ٓك٬ّ ّهٔ ا٫ْتؿاع َتٸ

ٌ ايعسٜس َٔ عًُا٤ إصٖب اٱَاَٞ، ع٢ً بٳٚقس ت٬ٙ ايعسٜس َٔ ايؿتا٣ٚ، َٔ قٹ

ٖـ(: 585يًشًيب) ،«ايػ١ٝٓ»َٚٔ تًو ايؿتا٣ٚ َا ٚضز ٗ  .اَتساز تاضٜذ ايؿك٘ اؾعؿطٟ

«ٖٖ ًٝ٘ ٫ ٜٓتؿع ٜعتس ب٘; ٭ٕ إٛقٛف ع ٔٵ٫ٚ هٛظ ٚقـ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل، ب٬ خ٬ف 

 . (21)«بٗا َع بكا٤ عٝٓٗا ٗ ٜسٙ

٫ٚ هٛظ ٚقـ ايسضاِٖ »: «إقباح ايؿطٜع١»ٖـ( ٗ 610ايهٝسضٟ)قاٍ ٚ

  .(22)«٭ٕ إٛقٛف عًٝ٘ ٫ ٜٓتؿع بٗا َع بكا٤ عٝٓٗا ٗ ٜسٙ ;ٚايسْاْرل

ؾأَا ايسْاْرل ٚايسضاِٖ ؾ٬ »ٖـ(: 598ٞ)٫بٔ إزضٜؼ اؿًٓ ،«ايػطا٥ط»ٗ دا٤ ٚ

ف ٗا ٫ َٓؿع١ شلُا َككٛز٠ غرل ايتكطٸ٭ْٸ ;ٚإِا قًٓا: ٫ هٛظ ف،ُا ب٬ خ٬ٚقؿٗ ٜكضٸ

عسا ايسضاِٖ  ؾأَا َا .ؾ٬ ّٓع َٔ ٚقؿٗا َاْع َباسّا ؾأَا إشا ناْت سًّٝا ،ؾُٝٗا

  .(23)«٘ هٛظ ٚقؿٗاؾإْٸ ،َٔ ا٭ٚاْٞ، ٚايؿطف، ٚايسٚاب، ٚايبٗا٥ِ، ٚايسْاْرل

ٗ نتاب٘  ،ٖـ(676ٞ)ل اؿًٓؿٗرل باحملٚكاي ،ٞٚقس تػا٤ٍ ايؿٝذ دعؿط اؿًٓ
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 .ٚقـ ايسْاْرل ٚايسضاِٖ؟ قٌٝ: ٫ ٌٖٚ ٜكضٸ »ؾكاٍ:  ،عٔ ٚقـ ايٓكس «ؾطا٥ع اٱغ٬ّ»

٭ْ٘ قس ٜؿطض شلا ْؿع َع  ;ٜكضٸ :ٚقٌٝ ;بايتكطف ؾٝٗا ٭ْ٘ ٫ ْؿع شلا إ٫ٓ ;ٖٚٛ ا٭ٚٗط

 . (24)«بكا٥ٗا

ٗٻ ؾ٬ »بكٛي٘:  ،«قٛاعس ا٭سهاّ»ٖـ( ٗ 726ٞ)ط اؿًٓنُا ٚاؾكِٗ ابٔ إط

 . (25)«ٚٗ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل إؾهاٍ .ٔ...ٜٵٚقـ ايسٻ ٜكضٸ

 ٬ٜٚسٜ ايباسح ع٢ً فٌُ ايؿتا٣ٚ َا ًٜٞ: 

ٚشيو  ;ايٛقـ ايٓكسٟ يس٣ عًُا٤ اٱَا١َٝ ايٛاضز شنط ؾتاٚاِٖ غرل دا٥عـ 1

ف بايتكطټ ْؿع شلا إ٫ٓٚشيو يعسّ ٚدٛز  ;بإت٬ؾٗا بػبب إٔ ايٓكٛز ٫ ٜتِ ايٓؿع َٓٗا إ٫ٓ

ٖٚٛ بكا٤ ا٭قٌ، سٝح اؾذلض إاْعٕٛ  ،ٖٚٛ َا ٜتٓاؾ٢ َع إكتهٞ َٔ ايٛقـ ،ؾٝٗا

ٕٸ  ف ؾٝٗا. ْؿعٗا َٓشكط ٗ ايتكطټ أ

قٝاغ١ ؾتا٣ٚ عًُا٤ اٱَا١َٝ ٗ أٚاخط ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ سٝاٍ ايٛقـ  ٕٸإ ـ2

طٙ إٓؿع١ اؿه١ُٝ َع بكا٤ طت إٍ دٛاظ ٚقـ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل بؿايٓكسٟ تػٝٻ

ذاض ايصٟ َٔ ؾأْ٘ ظٚاٍ عٌ ايٓكٛز، ٚبكا٤ ف ؾُٝٗا با٫تٸايعٌ، ٖٚٛ َا ّٓع ايتكطټ

ِٸ ْٙ .إتادط٠ بٗا ايك١ُٝ َهتٓع٠ ٗ أعٝإ ٜت ط ٗ َٛقـ عًُا٤ اٱَا١َٝ مل ٜػِّ ٖٚٛ ؾط

َٳ .َٔ سٝح عسّ دٛاظ ايٛقـ ايٓكسٟ غرل ايكٝاغ١ ؾك٘ ض يصيو تعطٻ ٔٵَٚٔ أٚا٥ٌ 

ٚٸ ، سٝح «ايسضٚؽ ايؿطع١ٝ»ٍ ٗ ايٓٛع َٔ ايتػٝرل ٗ ايكٝاغ١ ايؿتٛا١ٝ٥ ايؿٗٝس ا٭

ٕٵ ٜٚكضٸ»ٜكٍٛ:   ،نإ شلا َٓؿع١ سه١ُٝ َع بكا٤ عٝٓٗا ٚقـ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل إ

 . (26)«ٞ بٗانايتشًٓ

ٝٸ ، ٚآط٬ع٬ِٗع ؾكٗا٤ اٱَا١َٝٓطاع٢ً ايطغِ َٔ غع١ ـ 3 ات ع٢ً ايؿطم بٌ إجً

سٛٛا بكا٤ ايعٌ ِْٗ ٫ؾإ ،(27)نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ايعسٜس َٔ عٛثِٗ ،اتايكُٝٝٸٚ

ٖٚٛ َا ػاٚظٙ  .ٚعًٝ٘ مل هٝعٚا ايٛقـ ايٓكسٟ .ايسيٌٝ ايطٚا٥ٞ بٓلٸ هّاُػټ ;إٛقٛؾ١

ٌ ٗ ايطأٟ ؾكٗا٤ إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣، ؾأؾتٛا ظٛاظ ايٛقـ ايٓكسٟ، ٖٚٛ َتُجِّ

َا ٚضز ٗ ؾت٣ٛ فُع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ زٚضت٘ اـاَػ١ ، ٚابكّا٘ غإيٝاـاَؼ إؿاض 

نُا غرلز  ،أسس ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ،ايؿٝذ ايػبشاْٞ ٚضأٟعؿط إٓعكس٠ ٗ َػك٘، 

ِٸ٫سكّا عطض ضأٜ٘، ٚايسيٌٝ ايصٟ ٫سٛ٘ ايؿٝذ عٓس ؾتٛاٙ غ٬ف  ، سٝح غٝت

 إؿٗٛض. 
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٢ ٫ ٜعاٍ ايطأٟ إؿٗٛض ايصٟ ٜط٣ عسّ دٛاظ ٚقـ ايٓكٛز ٜٛاقٌ سهٛضٙ، ستٸ

ٕٸ .ؾتاٚاِٖ ع٢ً شيو تٵٚقس ْكٻ .ٗ إعاقطٜٔ َِٓٗ َٳ غرل أ  ؾطعّٝا أٚضز كطدّا ٔٵَِٓٗ 

َٔ أبطظ ٚ .ػ١ ايٛقؿ١ٝ إعاقط١٠ إ٪غٸعات; يتهٕٛ َتٛا١ُ٥ َع طبٝع١ آيٝٸ٫غتجُاض ايتدلټ

ٛٸعاز تًو اٯي١ٝ نطٚض٠ تٛٓؾأب  .ايصٟ تٓؿل عًٝ٘ َا ىسّ أٚد٘ ايدلٸ ط ْكٛز قاب١ً يًُٓ

َٳ  .أؾت٢ ظٛاظ ايٛقـ ايٓكسٟ ٔٵنُا إٔ َِٓٗ 

ِٸ  َا ًٜٞ:  عطنٗا ٗ ٚتًو اٯضا٤ ايج٬ث١ غٝت

ٟٷا٭ٍٚ:  ٜتٛاؾل  ؾطعّٝا زٕٚ إٔ ٜصنط كطدّا ،ؿل َع ايطأٟ إؿٗٛضاتٻ ٖٚٛ ضأ

َِٓٗ: ايػٝس قػٔ ٚ ،ٖٚٛ ضأٟ ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ .َع أٖساف ايٛقـ

سٝح تٓل  ;ٖـ(، ٚايػٝس ايػٝػتا1413ْٖٞـ(، ٚايػٝس اـ٥ٛٞ)1390اؿهِٝ)

هٛظ ٚقـ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل إشا نإ ٜٓتؿع بٗا ٗ ايتعٌٜ، ٚأَا » ؾتٛاِٖ ع٢ً أْ٘

ٍٷ ا٣ٚ عٔ ٖصا َا ٚقٌ إٍ ٜس ايباسح َٔ ؾت .(28)«ٚقؿٗا ؿؿٜ ا٫عتباض ؾؿٝ٘ إؾها

 ٠ ايبشح. ايؿكٗا٤ إصنٛضٜٔ إٍ سٌ ؼطٜطٙ ٕازٸ

ٟٷايجاْٞ:  ٜتٛاؾل َع  ؾطعّٝا ٘ أٚدس كطدّاؿل َع ايطأٟ إؿٗٛض، يهٓٸاتٸ ٖٚٛ ضأ

ع يًذٗات سٝح ٜط٣ إَها١ْٝ تكسِٜ ايٓكٛز ع٢ً مٛ ايتدلټ ;أٖساف ايٛقـ ايٓكسٟ

ِٝ، هُس غعٝس اؿٖٚٛ ضأٟ ططس٘ ايػٝس ق .َٚٔ ثِ ّهٔ اغتجُاضٖا ،اـرل١ٜ

ٕٸؾتٛاٙ  ٚايصٟ تٓلٸ ايٛاٖط عسّ دٛاظ ٚقـ ايٓكٛز يٝٓتؿع بٗا ٗ ا٫قذلاض، أٚ » ع٢ً أ

 ل ا٫ْتؿاع إ٫ٓيعسّ بكا٤ عٝٓٗا َع٘، بٌ ٫ ٜتشٖك ;ٚقؿٗا يٝٓتؿع بٗا ٗ ا٫غتجُاض

َٔ ايكسق١ غرل  ايٛاٖط دٛاظ دعًٗا يصيو ع٢ً إٔ تهٕٛ مّٛا ،ْعِ .باغتبساشلا

َٔ إاٍ يكٓسٚم خرلٟ  ع يبعض إؿاضٜع اـرل١ٜ، ؾٝذعٌ قػُّانُا ٗ ايتدلټايٛقـ، 

أٚ غرلِٖ َٔ  ،ذاض ب٘ػ١ خرل١ٜ َٔ أدٌ ا٫تٸع ب٘ ٕ٪غٸَٔ أدٌ إقطاض إ٪ٌَٓ، أٚ ٜتدلٻ

ُٻ .«ٚدٛٙ ا٫غتجُاض يكاؿٗا ٜٛقٞ َٔ خ٬ي٘ باغتجُاض  ؾطعّٝا ٔ كطدّاٖٚٛ ضأٟ ٜته

 .عٌأَٛاٍ إتدلِّ

فا٫ت ا٫غتجُاض إٓػذ١ُ َع ٖصٙ ايؿت٣ٛ قٓازٜل ا٫غتجُاض إٓهبط١ َٚٔ 

ٟ ٖصٙ ايكٓازٜل ْؿؼ ايػطض َٔ ايٛقـ ايٓكسٟ ٚؾل ايؿتا٣ٚ ايؿطع١ٝ، سٝح ت٪زٸ

سػب تعطٜـ ايسنتٛض قُس ايعسًٝٞ يكٓازٜل  ،إػتجُط ٗ ايكٓازٜل ايٛقؿ١ٝ
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ع ٭ؾدام عٔ ططٜل ايتدلټعٔ ػُٝع أَٛاٍ ْكس١ٜ َٔ عسز َٔ ا عباض٠ْ»ايٛقـ بأْ٘ 

ِٸ َٸإْؿاقٗا أٚ إْؿام ضٜعٗا ٚغًٓ ٚا٭غِٗ; ٫غتجُاض ٖصٙ ا٭َٛاٍ، ث ١ تٗا ع٢ً َكًش١ عا

١ اييت ١ ايٛقـ، ٚؼكٝل أٖساؾ٘ اـرلٜٸبٗسف إسٝا٤ غٓٸ ;ؼكل ايٓؿع يٮؾطاز ٚاجملتُع

ّٸ صا ايكٓسٚم ٚاـام، ٚتهٜٛٔ إزاض٠ شل تعٛز ع٢ً ا٭١َ ٚاجملتُع ٚا٭ؾطاز بايٓؿع ايعا

تعٌُ ع٢ً ضعاٜت٘، ٚاؿؿاٚ عًٝ٘، ٚاٱؾطاف ع٢ً اغتجُاض أقٛي٘، ٚتٛظٜع ا٭ضباح 

 .(29)«١ إطغ١َٛعػب اـٓط

ٚقس ٚاؾل ايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرلاظٟ ضأٟ ايػٝس قُس غعٝس اؿهِٝ، 

 ،«ػات ايٛقؿ١ًُٝٝو ايٓكٛز يًُ٪غٸ»ع بايٓكٛز بـ ط ؾٝٗا عٔ قٛض٠ ايتدلټبٛد١ٗ ْٛط عبٻ

ٛٸٚظاز عًٝٗا نطٚض٠ تٛٓؾ  ؾتٛاٙ و، سٝح تٓلٸايتًُٓ شلا َٔ سلٸط ايكبػ١ ايكا١ْْٝٛ اييت ؽ

ٕٸ ِٸإ٪غٸ» ع٢ً أ ٚشلا ؾدك١ٝ  ،تؿهًٝٗا ٗ ظَآْا ٖصا ػات ٚاؾُعٝات اييت ٜت

ٕا ٚضز  سكٛق١ٝ ّهٔ ًُٝهٗا، ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ هب ايعٌُ َٓاؾع ٖصا إًو طبكّا

ٕٸ  ،ػات تؿب٘ ايٛقـ َٔ بعض اؾٗاتأَٛاٍ َجٌ ٖصٙ إ٪غٸ ٗ ٚثٝك١ ايتأغٝؼ; ٭

ػٌ أٚ إسضا٤ ٚيٛ َات أسس إ٪غٸ .ػاتشلصٙ إ٪غٸ ، بٌ ٖٞ ًَْوٚيهٓٗا يٝػت ٚقؿّا

ٗ ٚثٝك١  إٔ ٜهٕٛ َصنٛضّا ػات إٍ ٚاضث٘، إ٫َٓٔ أَٛاٍ ٖصٙ إ٪غٸ ؾ٬ ٜكٌ ؾ٤ٞٷ

 ،ٕٛاظٜٔ ايعك٤٬ ؾهًت ٚؾكّاػات اييت ٖصا ا٭َط ٗ َٛضز إ٪غٸ ٟٚهط .ايتأغٝؼ

 . (30)«ٌ ٗ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛٗا مل تػذٸٚيهٓٸ

ٖٚٛ يًؿٝذ دعؿط  .سٝح ٜط٣ دٛاظ ٚقـ ايٓكٛز ;ٖٚٛ خ٬ف إؿٗٛضايجايح: 

 َؿاز َا ٚضز ؾٝ٘ َا ًٜٞ:  (31)ٚقس أزضز ضأٜ٘ ٗ عح َٓؿٛض .ايػبشاْٞ

ُا ٜعٛز إٍ يعّٚ ١ٝ إْٸٕ إاْع َٔ عسّ دٛاظ ٚقـ ايٓكسٜٔ عٓس أع٬ّ اٱَاَإـ 1

ط ٗ إػهٛنٌ ٕ ٖصا غرل َٝػٻإٚٗ ْٛط ايػبشاْٞ  .سؿٜ ايعٌ ٚإبكا٥ٗا ٗ ايٛقـ

 ـ قٛي٘ ع٢ً سسِّـ َٚع شيو  .نايتذاض٠ بُٗا ،إشا أضٜس ا٫ْتؿاع بُٗا بإٓؿع١ ايطا٥ذ١

ٕٸ ٕٵ ّهٔ إٔ ٜكاٍ: إ ٔٵ|ٗ ن٬ّ ايٓيبٸ تٚضز ايهابط١ إصنٛض٠ ٚإ وتٌُ  ، يه

ٕ ايٛقـ نإ ٜسٚض سٍٛ ا٭ضانٞ إسٝح  ;ْٛٗا ْاٚط٠ إٍ َا ٖٛ ا٭غًب آْصاىن

َع بكا٤  ْؿعّا ٚايبػاتٌ، ٚاٯباض، ٚايعٕٝٛ اؾاض١ٜ، إٍ غرل شيو َٔ ا٭َٛض اييت تسضٸ

 عٝٓٗا. 

ف بايعٌ َع اؿؿاٚ ع٢ً َايٝتٗا ؾ٬ ٚد٘ يعسّ إشا أَهٔ ا٫ْتؿاع بايتكطٸـ 2
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ٚؾطٙ أْٗا إشا  ،از٠إشا ٚقـ غذٸ»شلصٙ اؿاي١:  َج٬ّٚنطب  .١ ايٛقـ س٦ٓٝصٺقشٸ

إٍ  از٠ أخط٣، ؾإٓع عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٛقـ عاد١ٺباع ٜٚؿذل٣ غذٸقاضت قس١ّ تٴ

 ;ذاض بٗاتٸٚضخل شلِ ا٫ ،ٚضتب ع٢ً ٖصا ا٫ستُاٍ دٛاظ ايٛقـ يجُٔ ع٢ً د١ٗ .«زيٌٝ

َٸبؿطٙ اؿؿاٚ ع٢ً إايٝ ،ست٢ ٜعٛز ْؿعٗا يًُٛقٛف عًِٝٗ ز٫ت ٚايبٝع ا١ إب١ ٗ عا

 ٚايؿطا٤. 

( إٔ دٛاظ ٚقـ ايصٖب ٚايؿه١ ٫ ٜكتكط 2ٚ، 1َٔ ) ب ع٢ً َا ٚضز ٗ نٌٛضتٸـ 3

ِٸ ، ؾ٬ َاْع َٔ إٔ ٜٛقـ ا٭ٚضام ايٓكس١ٜ ايطا٥ذ١ سايّٝا ع٢ً إػهٛنٌ، بٌ ٜع

ٗا طٍٛ ٞ ايبٝع ٚايؿطا٤ بٚيهٔ ضخل يًُتٛٓي ،ع٢ً عا١ً٥ ؾكرل٠ َايّٝا ايٛاقـ َبًػّا

 يًُٛقٛف عًٝ٘، ٚتبك٢ إاي١ٝ قؿ١ٚٛ.  ْؿعّا ٢ تسضٸايعَإ ستٸ

َٔ »: ؾكاٍػات اـرل١ٜ ل بٛقـ ايٓكٛز يس٣ إ٪غٸايؿٝذ ع٢ً َا ٜتعًٓ ْلٸـ 4

ٜٓ ١ زٕٚ ايعٌ( َٔ ا٭َٛض ايؿا٥ع١ ٗ عكطْا أْ٘ قاض ٖصا )ٚقـ إايٝٸ سػٔ اؿ

ٕػا١ُٖ ْٚع ا٭َٛاٍ ٭ٖساف إْػا١ْٝ ٫ ١ٜ تكّٛ باطِّؾاؾُعٝات اـرل١ٜ ٚايبٹ .اؿانط

 .تٛضخ، ٜٚؿطٕٚ بٗا ا٭ضانٞ، ٚايبٓاٜات ٚإساضؽ، ٚإطانع ايجكاؾ١ٝ، ٚغرلٖا

ٚتٓتكٌ إٍ ايعٓٛإ ايصٟ اختاضٙ أعها٤ ٖصٙ  ،عٌؾا٭َٛاٍ ؽطز عٔ ًَه١ٝ إتدلِّ

ؾٛا ٗ ا٭عٝإ ؾًِٗ إٔ ٜتكطٻ .ؾايعٓٛإ ًّو َاي١ٝ ا٭عٝإ ٚعٝٓٗا .اؾُعٝات ٭ْؿػِٗ

ٝٸبايبٝع ٚايؿطا٤، ٚيٝؼ شلِ ايتكطټ  تٗا باٱت٬ف ٚتٛضٜجٗا، بٌ تبك٢ إاي١ٝ َاف ٗ َاي

ؿكٛا عًٝ٘ ٗ ا٫تؿاق١ٝ ؾٝعٌُ ع٢ً ٚؾل َا اتٸ زاَت ايٛطٚف ٫ تػاعس ع٢ً بكا٥ٗا، ٚإ٫ٓ

 . «إعكٛز٠ بِٝٓٗ

 

ا٣ٚ ٗ ايؿطع ايجاْٞ َٔ إطًب ايجاْٞ إٓعكس سٍٛ هض َٔ خ٬ٍ َا ٚضز َٔ ؾتٜتٸ 

 ع٢ً َا ًٜٞ:  ١ ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ، ٚاييت تٓلٸَؿطٚع١ٝ ايٛقـ ايٓكسٟ قشٸ

ع٢ً عسّ  ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايؿٗط٠ ايؿتٛا١ٝ٥ يس٣ عًُا٤ اٱَا١َٝ تٓلٸ»ا٭ٍٚ: 

دس ٗ اؾٌٝ إعاقط َٔ ٘ ٜٛأْٸ ٫ْتؿا٤ ؾطٙ ايتأبٝس ؾٝٗا، إ٫ٓ ;َؿطٚع١ٝ ٚقـ ايٓكٛز

َٳ ػات ايٛقؿ١ٝ، ّهٔ َٔ خ٬شلا ت١ُٝٓ يًُ٪غٸ ؾطعّٝا أٚدس كطدّا ٔٵؾكٗا٤ اٱَا١َٝ 

أَٛاٍ احملػٌٓ، ٚبايتايٞ ظٜاز٠ عٛا٥سٖا إاي١ٝ، زٕٚ اؿاد١ إٍ ايكٍٛ ظٛاظ ايٛقـ 
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 . «ايٓكسٟ

َٳ»ايجا١ْٝ:   . «ايٓكٛزأؾت٢ ظٛاظ ٚقـ  ٔٵٖٓاى َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ إعاقطٜٔ 

 

َٳؾ :هض ٖا غبل إٔ يعًُا٤ اٱَا١َٝ إعاقطٜٔ ث٬ث١ آضا٤اتٸ انتؿ٢  ٔٵُِٓٗ 

 ،٢ ايطأٟ إؿٗٛضٚآخط تبٓٸ ;ٖٚٛ ايطأٟ إؿٗٛض يعًُا٤ اٱَا١َٝ ،بؿت٣ٛ عسّ اؾٛاظ

 قاب٬ّ ْكسّٜا ل شلا تسؾكّاػات اـرل١ٜ، وٚكٗ قاحل إ٪غٸ ؾطعّٝا ّ كطدّايهٓ٘ قسٻ

ٚٗ  .ٚايجايح تب٢ٓ إداظ٠ ايٛقـ ايٓكسٟ ;إغ١َٝ٬ يًت١ُٝٓ، ٚؾل أطط اغتجُاض١ٜ بط١ٜ٩ٺ

ٌٸ تٓٛع ٖصٙ اٯضا٤ غٝعُس ايباسح إٍ ططح ض١ٜ٩ اغتجُاض١ٜ تتٓاغب َع إدطز  ٚ

ٗا ض١ٜ٩ قاب١ً يًتطبٝل ؿل َع ايطأٟ إؿٗٛض، ا٭َط ايصٟ هعٌ َٓايؿطعٞ; يهْٛٗا تتٸ

ٟٸ ،ػات اـرل١ٜٚايكبٍٛ ٗ أٚغاٙ إ٪غٸ ٛٸ زٕٚ أ ٚغٝتِ عطض تًو ايط١ٜ٩  .م ؾطعَٞع

ٌٸ  ايتٓٛع ايٛاغع َٔ ططم ا٫غتجُاض ٚأزٚات٘ عدل إطًبٌ ايتايٌٝ:  ا٫غتجُاض١ٜ ٗ ٚ

 ػات ايٛقؿ١ٝ. ًُ٪غٸيع بٗا : ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ ٫غتجُاض ايٓكٛز إتدلٻا٭ٍٚ

اٱغ١َٝ٬ ا١ُ٥٬ٕ يًكٓازٜل اـرل١ٜ َا ٜتٛاؾل َع  : ا٭غايٝب ا٫غتجُاض١ٜجاْٞاي

 ػات ايٛقؿ١ٝ. إ٪غٸ

 

١ ايٛقـ ايٓكسٟ غٝػع٢ ٖصا ايبشح إٔ ايطأٟ إؿٗٛض ٖٛ عسّ قشٸ بايٓٛط إٍ

ٕدطز ايؿطعٞ ايصٟ ٚضز ٗ إبشح ايػابل، ٚايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜؿتض إٍ اغتجُاض ا

ع ػات ايٛقؿ١ٝ ع٢ً مٛ َٔ ايتدلټع٢ً إ٪غٸ سٴ٫غتجُاض إٛاضز ايٓكس١ٜ اييت تؿٹ فا٫ّ

نُا ٖٛ اؿاٍ ع٢ً ضأٟ ايػٝس قُس غعٝس اؿهِٝ،  ،ًُٚٝو اؾ١ٗ ايٛقؿ١ٝ

عًٝ٘ غٝتِ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭زبٝات ٚ .ع٢ً ايذلتٝب ،ٚايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرلاظٟ

٠ َػا٥ٌ ٚٗ إطاض شيو ٖٓاى عسٸ .طت ٗ فاٍ اغتجُاض ايٛقـ ايٓكسٟايبشج١ٝ اييت غٓط

ك١ إٍ قسز عجٗا; يهٕٛ ايٓكٛز إتسٓؾٗ يٝؼ ايبشح ٚ ،ع طبٝع١ أَٛاٍ ايٛقـُٝٸ

ِٸإ٪غٸ َٴًُٖبٌ َتدلٻ ،ٗا ْكٛز َٛقٛؾ١ايتعاٌَ َعٗا ع٢ً أْٸ ػ١ ايٛقؿ١ٝ ئ ٜت ه١ ع بٗا، أٚ 
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ٛٸ .ػ١ ايٛقؿ١ًُٝ٪غٸي  ،ثابت١ :ع١ بٌٚيعٌ أبطظ تًو إػا٥ٌ: نٕٛ أَٛاٍ ايٛقـ َتٓ

 ;نا٭ضانٞ، ٚإباْٞ، ٚاؿسا٥ل، ٚايبػاتٌ، ٚايعٕٝٛ، ٚإكاْع، ٚإػتؿؿٝات

ٚطبٝع١ نٕٛ ايٛقـ  .َجٌ: ايػٝاضات، ٚاؿٝٛاْات، ٚا٭ثاخ، ٚايجٝاب ،ٚأَٛاٍ َٓكٛي١

ٕٸ ،قٌ إاٍهطٟ ع٢ً أ َٚػأي١ عسّ دٛاظ ْكٌ  .١ايتػبٌٝ ٜهٕٛ يًعا٥س ٚايػًٓ ٚأ

ٖصٙ إػا٥ٌ ئ  .ٗ سا٫ت ا٫غتبساٍ إشا اقتهت ايهطٚض٠ ايؿطع١ٝ يصيو ١ إ٫ٓإًهٝٸ

 يًػبب إصنٛض.  ;ض شلاٜتِ ايتعطټ

ٌٸٚ ػ١ ايٛقؿ١ٝ َطاعاتٗا عٓس اغتجُاض أِٖ ايهٛاب٘ اييت ٜٓبػٞ يًُ٪غٸ يع

 : (32)يٝٗا َا ًٜٞإيٓكس١ٜ اييت غذلز عات اايتدلٸ

ٞ، ٚاـطم، ايتذاٚظ، ٚايتدٓط :ٟٜٚككس بايتعسٸ .ٟ ٚايتككرلعسّ ايتعسٸـ 1

، نُذاٚظ٠ اؿ٬ٍ إٍ إأشٕٚ ؾٝ٘ ؾطعّا : فاٚظ٠ اؿسٸٚاقط٬سّا .ٚإدايؿ١

 .(33)عكس اٱداض٠، ٚا٫غتعاض٠، أٚ غرلُٖا :اؿطاّ، أٚ فاٚظ٠ َكته٢ ايعكس، َجٌ

 . (34)بايتككرل: اٱُٖاٍ، ٚايتؿطٜ٘ ٜٚطاز

ٕٵ ;تكًٌٝ إداطط ا٫غتجُاض١ٜـ 2 ب ٫ تتػبٻ سٝح هب َطاعا٠ زضد١ إداطط٠، بأ

ٚبصيو تؿكس ايعسٜس َٔ اؾٗات احملتاد١ إٍ ايسعِ إايٞ َا ٖٞ  ،ٗ نٝاع ا٭َٛاٍ

 ٍ ب٘. ٚٵَأ

تطعاٖا نطٚض٠ ؼكٝل أندل عا٥س ٖهٔ; يٝٓؿل َٓ٘ ع٢ً اؾٗات اييت ـ 3

َٓاغب  داش ايٛغا٥ٌ إُه١ٓ يتشكٝل عا٥س فٕعٜٚككس بصيو اتٸ .ػات ايٛقؿ١ٝإ٪غٸ

ػ١ ايٛقؿ١ٝ، سٝح ايتٛاظٕ بٌ ّهٔ اٱْؿام َٓ٘ ع٢ً اؾٗات اييت تطعاٖا إ٪غٸ

 هب َطاعات٘.  ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ أَطٷ

ٜٚككس بصيو ؼكٝل ايتٛاظٕ  .ُاض١َٜطاعا٠ أغاؽ ايتٛاظٕ ٗ ايٓؿاطات ا٫غتجـ 4

 بٌ اٯداٍ، ٚايكٝؼ، ٚا٭ْؿط١، ٚاجملا٫ت; يتكًٌٝ إداطط، ٚظٜاز٠ ايعٛا٥س. 

٢ُٓ ب٘ ٜػتٗسف َٓٗا ضؾع اؾٗاي١ أٚ ايػطض ايصٟ ّهٔ إٔ تٴٚ .تٛثٝل ايعكٛزـ 5

ض١ٜ ايتٛثٝل إٔ ٜعًِ أططاف ايعكس ٗ ايع١ًُٝ ا٫غتجُأَ ؾإٔ ػات ايٛقؿ١ٝ، سٝح إ٪غٸ

 ع١. اؿكٛم ٚايٛادبات إذلتب١ عًِٝٗ، ٚبايتايٞ ّهٔ سػاب عٛا٥سٙ، َٚهاغب٘ إتٛٓق

١ َػاض ايع١ًُٝ َٔ أدٌ ا٫ط٦ُٓإ إٍ قشٸ ;إتابع١، ٚإطاقب١، ٚتكِٜٛ ا٭زا٤ـ 6

ؽطٝط٘، ٚايٛقٛف ع٢ً ا٫مطاؾات اييت ؼسخ أثٓا٤ ايع١ًُٝ  ا٫غتجُاض١ٜ ٚؾل َا متٸ
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ل ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ وٚك .سٜس أغبابٗا، ٚتكسِٜ ايع٬ز اي٬ظّ شلاا٫غتجُاض١ٜ، ٚؼ

٭قٍٛ ايعٌُ  ٚؾكّا ،عٓكط احملاؾ١ٛ ع٢ً ا٫غتجُاضات، ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا

 ا٫غتجُاضٟ. 

 

ع بٗا إٍ اؾٗات ايٛقؿ١ٝ ع٢ً غٝتعاٌَ ايبشح َع ايٓكٛز إتدلٸ ؾكاعسّا َٔ اٯٕ

ّٚهٔ  ّا.ٚيٝػت أٚقاؾ ،عاتٗا تدلټػ١ ايٛقؿ١ٝ، ٚأْٸتكسّٗا يًُ٪غٸ متٸ أْٗا ْكٛزٷ

 تٛدٝٗٗا إٍ زٚا٥ط اغتجُاض١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 ١ٗ إيٝٗا. تٛدٸػ١ ايٛقؿ١ٝ ع١ًُٝ اغتجُاض ايػٝٛي١ ايٓكس١ٜ إإٔ تباؾط إ٪غٸـ 

ػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬، عدل ا٫ؾذلاى ط٠ ٗ إ٪غٸإٔ تػتؿٝس َٔ اـدلات إتٛٓؾـ 

 . (احملاؾٜ ا٫غتجُاض١ٜـ )ب ٗ ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ، أٚ َا ٜكطًض عًٝٗا أٜهّا

غٝعطض شلا  ،ٕعاٜا ؼ٢ٛ بٗا قٓازٜل ا٫غتجُاض ;ٜٚكذلح ايباسح اـٝاض ايجاْٞ

ٌٸ .٫سكّا ل أَٛاٍ احملػٌٓ إٍ ٖصٙ ايكٓازٜل ٜٓبػٞ ع١ َٔ تسٓؾايٛؾط٠ إتٛٓق ٚٗ ٚ

يٮقٍٛ ايع١ًُٝ ٗ اجملاٍ ا٫غتجُاضٟ َٔ ايٛد١ٗ  ػ١ ايٛقؿ١ٝ إٔ تسٜطٖا ٚؾكّايًُ٪غٸ

ُٓ ٚٸ تاٱغ١َٝ٬، َطاع١ٝ ايهٛاب٘ اييت   .ٍ َٔ ٖصا ايبشحاٱؾاض٠ إيٝٗا ٗ إطًب ا٭

ٛٸٕ ايعٌُ ٗ اجملاٍ ا٫غتجإٚسٝح  ع ايكٝؼ ُاضٟ َٔ ٚد١ٗ ايٓٛط اٱغ١َٝ٬ َتٓ

ٚي١ عٔ إزاض٠ قٓازٜل ا٫غتجُاض تًو إٔ تٓؿتض ع٢ً تًو ٪ٚا٭غايٝب ٜٓبػٞ يًذ١ٗ إػ

ٌٸ ٚعًٝ٘ غٝعُس ٖصا إطًب إٍ  .ايط١ٜ٩ ايؿطع١ٝ ا٭غايٝب، ٚتتعاط٢ َعٗا ٗ ٚ

اييت تػتجُط َٔ ايتعطٜـ بكٓازٜل ا٫غتجُاض، ٚإعاٜا اييت ُٓض ا٭ؾطاز ٚاشل٦ٝات 

ٗ ـ خ٬شلا، ٚعطض قا١ُ٥ بايبشٛخ اييت أٚضزت ؾتا٣ٚ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ، َا َٔ ؾأْٗا 

ُٸ يًعسٜس َٔ أزٚات  ؾطعّٝا ٌ إطاضّاإٔ تؿٚهـ ٗا إٍ ايبعض اٯخط ساٍ تهاًَٗا به

 ا٫غتجُاض، ٚأغٛاق٘، ٚفا٫ت٘. 

 

ُٸ ،ا٫غتجُاض تعطف قٓازٜل ٚعا٤ » ( بأْٸٗااحملاؾٜـ )ا٠ عٓس بعض ايباسجٌ بإػ
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ِّ ـ  ك١، ٚشات زضا١ٜ ٚخدل٠ ٗ فاٍ إزاض٠ ا٫غتجُاضاتػ١ َاي١ٝ َتدكِّْ٘ َ٪غٸَايٞ ته

خطات ا٭ؾطاز، َٚٔ ثِ تٛدٝٗٗا ٚشيو بككس ػُٝع َسٻ ;ـ بٓو أٚ ؾطن١ اغتجُاض َج٬ّ

، ٚنُٔ َػتٜٛات فعّٜا ل يًُػتجُطٜٔ ؾٝٗا عا٥سّاي٬غتجُاض ٗ فا٫ت كتًؿ١، ؼٚك

 .(35)«عٔ ططٜل ا٫غتؿاز٠ َٔ َعاٜا ايتٜٓٛع ،َعكٛي١ َٔ إداطط٠

ٚقس غاعس ع٢ً اْتؿاضٖا، ٍَٚٝٛ ا٭ؾطاز ٚاشل٦ٝات  .ٖٚٞ قٓازٜل َعطٚؾ١

 : (36)أُٖٗا ،٠ َعاٜاعسٸ ،ي٬غتجُاض ؾٝٗا

َٕ ٝٸ٧كٌ، سٝح ٜٗإزاض٠ ا٭قٍٛ بٛاغط١ خدلات َتدكِّـ 1 يسِٜٗ  ٔٵايؿطق١ 

 خطات، يهٔ تٓككِٗ اـدل٠ ايهاؾ١ٝ يًتؿػٌٝ إٓاغب. َسٻ

١ُ٥٬َ ٕكسض٠ إػتجُطٜٔ، سٝح ٚسساتٗا ا٫غتجُاض١ٜ شات ؾ٦ات كتًؿ١، ـ 2

 ١ إػتجُطٜٔ. يهآؾ ٚبٗصا ؾٗٞ َط١ْ ٚؾكّا .ؾُٓٗا ايؿ٦ات ايكػرل٠ ٚايهبرل٠

ِٸ .تٜٓٛع ا٫غتجُاضات، ٚؽؿٝض ايتهًؿ١ـ 3 َعاٜا  ٖٚصٙ إٝع٠ تعتدل َٔ أٖ

ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ، سٝح َٔ ايطؾس ا٫غتجُاضٟ تٜٓٛع فا٫ت ا٫غتجُاض ٓا١ٜ 

ٛٸنس تكًٗ  ْات احملاؾٜ ا٫غتجُاض١ٜ. ب ايك١ُٝ ايػٛق١ٝ ٕه

َٸ ٖٚصٙ أٜهّا .تكًٌٝ كاطط ا٫غتجُاضـ 4 ع ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ; ١ َُِّٝع٠ ٖا

ٖٓ ّااقٟٛ أٚضؼ ايهْٛٗ بات ا ٜكًل َٔ تأثرل ايتكًَٓاي١ٝ يعؿطات بٌ ٦َات إٓؿآت، 

 إؿاد١٦ يًٛضق١ ا٫غتجُاض١ٜ. 

ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ هعٌ إزاض٠ ايكٓسٚم ع٢ً  .غٗٛي١ ا٫ؾذلاى ٚا٫غذلزازـ 5

 ;بٝعٗا ع٢ً إػتجُطٜٔ ؾٝ٘، ٖصا َٔ د١ٗ زا٥ِ ٱعاز٠ ؾطا٤ ايٛسسات اييت متٸ زٺاغتعسا

ٟٸ َٚٔ د١ٗ أخط٣  ،دسٜس٠ َبايؼ دسٜس٠ ي٬ؾذلاى بٛسساتٺ ّهٔ يًُػتجُط إناؾ١ أ

ٟٸ  ٚقت ٜؿا٤.  ٚٗ أ

 

ٛٸ ٚؾكّا ،٠ أقٓافاحملاؾٜ ا٫غتجُاض١ٜ إٍ عسٸـ تكٓٻ  ;ع١٭غؼ ٚاعتباضات َتٓ

 ١ ٚؾكّاٚثايج ;ٚأخط٣ ع٢ً أغاؽ ايكاب١ًٝ يسخٍٛ أعها٤ دسز ;ؾتاض٠ َٛدب َهْٛاتٗا

 .يهُإ ضأؽ َاٍ احملؿ١ٛ ّاٚضابع١ ٚؾك ;٭غطاض إػتجُطٜٔ

تعطض شلا َٔ سٝح ا٭زٚات ، بايؿسٚز عج٘ ٚؾكّا ;ٚغٝهتؿٞ ايباسح



•

 االجتهاد والتجديد

ٛٸ  نُا ًٜٞ:  ،ٖٚٞ ع٢ً قػٌُ ،شلا ١ْا٫غتجُاض١ٜ إه
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سٝاظ٠ أقٌ  ط ؾٝ٘ يًُػتجُط سلٸايصٟ ٜتٛٓؾا٫غتجُاض اؿكٝكٞ ٖٛ شيو ا٫غتجُاض 

ٌٸ .سكٝكٞ، نايعكاض، ٚايػًع، ٚإعازٕ، ٚمٛ شيو  ٜٚككس با٫غتجُاض اؿكٝكٞ ن

ؾبُٝٓا ٜعتدل  ;ٚعًٝ٘ ٜبسٚ ايؿطم بٌ ايعكاض ٚا٭غِٗ .شات٘ أقٌ ي٘ ق١ُٝ اقتكاز١ٜ ٗ سسٸ

ٚشيو ٭ٕ ايػِٗ ٫  ;َايّٝا أق٬ّ ايػِٗ نصيو، بٌ ٜعسٸ ٫ ٜعسٸ سكٝكّٝا ايعكاض أق٬ّ

ٞٸ ب ؿاًَ٘ سلٸٜطتِّ ب ي٘ اؿكٍٛ ع٢ً عا٥س ؾك٘، ٜطتٸ ُا ازعا٤ٶ، ٚإْٸسٝاظ٠ أقٌ سكٝك

 ٚإِا ،شاتٗا ٫ ق١ُٝ شلا سسٸٗ أَا ؾٗاز٠ ايػِٗ اييت عٛظ٠ إػتجُط ؾٗٞ  .ٖصا ا٭قٌ

 ع٢ً لٜطً ٚعًٝ٘ .يًػِٗ ض٠إكسٸ ايؿطن١ ٗ اؿكٝك١ٝ ا٭قٍٛ ق١ُٝ َٔ قُٝتٗا تػتُس

  إباؾط٠. ا٫غتجُاضات اؿكٝك١ٝ: ا٫غتجُاضات

ٛٸ  إػتجُط ا٭قٌ عػب ،نجرل٠ أْٛاع إٍ اؿكٝك١ٝ ا٫غتجُاضات قٓازٜل عٚتتٓ

  شيو: أَج١ً َٚٔ .ؾٝٗا

 . ٚؾطا٤ ٚتأدرلّا بٝعّا ،ك١ ٗ ايعكاضاتٖٚٞ إتدكِّ :قٓازٜل ا٫غتجُاض ايعكاض١ٜـ 

َا  ٚغايبّا .َع١ٓٝ ٖٚٞ اييت تػتجُط ٗ غًٕع :ا٥عقٓازٜل إطاع١ بايػًع ٚايبهـ 

تهٕٛ ٖصٙ ايػًع َٔ ايػًع إتساٚي١ ٗ أغٛام إاٍ ايعا١ٕٝ: نايكطٔ، ٚايٓؿ٘، 

 ٚايػهط، ٚغرلٖا. 

 ٚإعازٕ ايج١ُٓٝ.  قٓازٜل ا٫غتجُاض ٗ غٛم ايكطف ا٭دٓيبٸـ 
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ب ع٢ً ُاضات إاي١ٝ ا٫غتجُاض ٗ غٛم ا٭ٚضام إاي١ٝ، سٝح ٜطتٸٚتؿٌُ ا٫غتج

ٞٸ غرل سكٝكٞ، ٜأخص ؾهٌ غِٗ أٚ  ع١ًُٝ ا٫غتجُاض ؾٝٗا سٝاظ٠ إػتجُط ٭قٌ َاي

 إخل. ...غٓس أٚ ؾٗاز٠ إٜساع

 ،َٔ ا٭ٚضام ٚتٓكػِ قٓازٜل ا٭ٚضام إاي١ٝ إتساٚي١ ٗ غٛم ضأؽ إاٍ إٍ عسزٺ

 َٚٔ أِٖ ٖصٙ ايكٓازٜل َا ًٜٞ:  .ا ط١ًٜٛ ا٭دٌاييت ُتاظ بأْٗ

 قٓازٜل ا٭غِٗ. ـ 1
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 قٓازٜل ايػٓسات. ـ 2

ايكٓازٜل إتٛاظ١ْ: ٚتؿٌُ ٖصٙ ايكٓازٜل ع٢ً َعٜر َٔ أغِٗ عاز١ٜ، ٚأٚضام ـ 3

ايػٓسات اييت تكسضٖا اؿه١َٛ، َٚٓؿآت  :ز، َجٌَاي١ٝ أخط٣ شات زخٌ ثابت قسٸ

 ٚأغِٗ ٖتاظ٠.  ;أغِٗ عاز١ٜ :ًتشٌٜٛ إٍا٭عُاٍ، ٚايػٓسات ايكاب١ً ي

 

ِٸ .ٕؿاضى ٗ ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ ؾٗاز٠ ٚسس٠ اغتجُاض١ٜاوٛظ   ٚتعطٜؿٗا ٚأٖ

١ َؿاع١ إًه١ٝ يكاسبٗا ٗ سكٸ ٌ سلٸُجٸ ّاٌ ٗ نْٛٗا قهٛنخكا٥كٗا تتُجٻ

ؾكس تعٜس قُٝتٗا ٚتٓكل  ;ٖٚصٙ اؿك١ تتػرل .ؤَ إْايٞ إبايؼ إػتجُط٠ يس٣ ايبٓ

ٗ بعض اؿا٫ت  إ٫ٓ ،نُا أْٗا قاب١ً يًتساٍٚ .ك١ َٔ ا٫غتجُاضعػب ايعٛا٥س إتشٓك

نُا إٔ ضأزلاشلا ٚأضباسٗا غرل  .اييت ُٓع ؾٝٗا د١ٗ اٱقساض تساٚشلا ،ا٫غتجٓا١ٝ٥

 . (39)َه١ُْٛ

 

أزبٝات ايبشح ايعًُٞ ٗ ؾك٘ إعا٬َت يس٣ عًُا٤ اٱَا١َٝ ع٢ً ايعسٜس اؾتًُت 

ٓٛ ٚسكط تًو ايتؿطٜعات، َٚا  .٢ اجملا٫ت١ُ يعًُٝات ا٫غتجُاض ٗ ؾتٸَٔ إػا٥ٌ إٓ

دطز ٖصٙ ايٛضق١ عٔ ٖسؾٗا، ا٭َط ايصٟ قس ٜٴ ،اؾتًُت عًٝ٘ َٔ قٛض ٚاستُا٫ت

ضق١ أخط٣ تكّٛ عكطٖا، ٚتكٓٝؿٗا ٚؾل فا٫ت وػٔ بايباسح إٔ ٜؿطز ي٘ ٚ

 ٚأبطظ تًو ايبشٛخ َا ًٜٞ:  .ا٫غتجُاض، ٚأزٚات٘، ٚأغٛاق٘

 ٌَ. ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يؿكٗا٤ اٱَا١َٝ إعاقطٜٔ ٚإتكسِّـ 1

 ايػٝس عع ايسٜٔ عط ايعًّٛ.  :ٞ، تكطٜط١ٝ، يًؿٝذ سػٌ اؿًٓـ عٛخ ؾك2ٗ

 باقط ايكسض. ايبٓو اي٬ضبٟٛ، يًػٝس قُس ـ 3

أسهاّ ايبٓٛى ٚا٭غِٗ ٚايػٓسات ٚا٭غٛام إاي١ٝ )ايبٛضق١(، يًؿٝذ قُس ـ 4

 إغشام ايؿٝاض. 

َٓؿٛض٠ ٗ  ،ق١ ٗ فاٍ إكطؾ١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚؾك٘ إعا٬َتَتؿطٸـ عٛخ 5

 ، يًػٝس قُٛز اشلاسلٞ. ^ف١ً ؾك٘ أٌٖ ايبٝت
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 ايؿرلاظٟ. ايطبا ٚايبٓٛى اٱغ٬َٞ، يًؿٝذ ْاقط َهاضّ ـ 6

ايؿٝذ َكطؿ٢  :ؾك٘ إكاضف ٚايٓكٛز، يًؿٝذ قُس ايػٓس، تكطٜطـ 7

 غهٓسضٟ. اٱ

يًؿٝذ ايسنتٛض  ،زضٚؽ ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞ )اؾع٤ ايجاْٞ، ٚايجايح، ٚايطابع(ـ 8

 اشلازٟ ايؿهًٞ.  عبس

 يًؿٝذ سػٔ اؾٛاٖطٟ.  ،عٛخ ٗ ايؿك٘ إعاقطـ 9

 

ٌٸٗ  ػات ايٛقؿ١ٝ َٔ خ٬ي٘ ايكسض٠ ٚدٛز إدطز ايؿطعٞ ايصٟ ّهٔ يًُ٪غٸ ٚ

عٕٛ تٛٚٝؿٗا عات ٜككس بٗا إتدل١ِّ تدلټ٦خطات ا٭ؾطاز، ع٢ً ٖٝع٢ً ظٜاز٠ ادتصاب َسٻ

يٲْؿام ع٢ً إؿاضٜع اـرل١ٜ  ;ٗ فاٍ ا٫غتجُاض، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايعٛا٥س إاي١ٝ َٓٗا

آخط ٗ  َٚٔ داْبٺ ;تٝذ١ اختباض ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ(، ٖصا َٔ داْب١ٜ )َا ٚضز ٗ ْطِّٚايبٹ

ٌٸ ٚ ٓٛ ٌٕٚؾط٠ ايؿتا٣ٚ إٓ عاّ َٔ قبٌ عًُا٤ اٱَا١َٝ، ٚاييت  ١ُ يع١ًُٝ ا٫غتجُاض بؿه

ع بٗا ٫غتجُاضٖا ٗ ايتدلټ عات اييت متٸّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ اغتجُاض ايتدلټ

ع٢ً َا ًٜٞ: ٗ ساٍ  ٚاييت تٓلٸ ،ايجايج١١ ايؿطن١ٝ ػات ايٛقؿ١ٝ، تجبت قشٸإ٪غٸ

١ ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ ّهٔ تأغٝؼ قٓازٜل اغتجُاض١ٜ تٗسف إٍ ت١ُٝٓ أَٛاٍ قشٸ

 ل ا٬ٕى ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ. احملػٌٓ، َا وٚك

 

 ٚتؿتٌُ ع٢ً ْتا٥ر ايبشح ٚتٛقٝات٘: 

 

 .َا١َٝ سٝاٍ ايٛقـ ايٓكسٟف ع٢ً ضأٟ عًُا٤ اٱيكس اغتٗسف ٖصا ايبشح ايتعطټ

 ٚخًل إٍ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: 

ٕ ايؿٗط٠ ايؿتٛا١ٝ٥ يس٣ عًُا٤ اٱَا١َٝ بعسّ دٛاظ ايٛقـ ايٓكسٟ تعٛز ٫ْتؿا٤ إـ 1

ٍ، ذاض بٗا إٔ تتبسٸسٝح ًٜعّ َٔ ٚقؿٗا بٗسف ا٫تٸ ;ؾطٙ ايتأبٝس ٗ ايٓكٛز عٓس ٚقؿٗا
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 ٖٚٛ خ٬ف َػأي١ سبؼ ا٭قٌ. 

ػات يًُ٪غٸ ؾطعّٝا َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ أٚدس كطدّا ّاسٜسد ٕ ٖٓاى د٬ّٝإـ 2

ٛٸ ٠ َٔ ٚقـ ايٛقؿ١ٝ ٜتٝض شلا قبٍٛ ايكسقات بٗسف اغتجُاضٖا; يت٪تٞ ْؿؼ ايجُاض إطد

َٔ ايٝػط  ٚاٱسػإ ٗ إطإض طٸع ٗ اٱْؿام ع٢ً أٚد٘ ايبٹٚبايتايٞ ّهٔ ايتٛغټ .ايٓكٛز

َٔ إط١ْٚ ايٓٛع١ٝ ٗ فاٍ  داْبّا ٗاتٗا، نُا ّٓشٗاإايٞ، ايصٟ ىسّ تٛدٸ

عٔ ايهٛا٥ل إاي١ٝ اييت طإا ٚقؿت  بعٝسّا ،ايتدطٝ٘ ٕؿطٚعاتٗا، ٚتٓؿٝص تًو اـط٘

 أَاّ ايعسٜس َٔ طُٛساتٗا.  عجط٠ّ

( ٗ دٛاظ قبٍٛ ايٓكٛز 2ٌ إدطز ايؿطعٞ إصنٛض ٗ ايٓتٝذ١ ضقِ )ُجٸـ 3

عات ُتًهٗا َٛدب ؾدكٝتٗا ا٫عتباض١ٜ ٗا تدلټع٢ً أْٸ ػات ايٛقؿ١ٝيًُ٪غٸ١َ إكسٸ

َٔ: ايػٝس  ٖٚٛ ضأٟ نٌٛ .و تًو ايٓكٛز، َٚٔ ثِ تكّٛ باغتجُاضٖااييت ؽٛشلا ًُٗ

ّ بٗا ٖٚٞ ْتٝذ١ ّهٔ ايتكسټ .قُس غعٝس اؿهِٝ، ٚايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرلاظٟ

ٟٸ يؿطٜع١ ٭سهاّ ٚنٛاب٘ ا طبكّا ،ٛنع قٝاغ١ قا١ْْٝٛ يًٛقـيػ١ تػع٢ َ٪غٸ ٭

 اٱغ١َٝ٬. 

ٚقس  .تعتدل ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ َٔ أبطظ أزٚات ا٫غتجُاض ٗ ايٛقت ايطأٖـ 4

١ إػاٌُٖ ػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٗ إزاضتٗا، ٚتعِٛٝ ضعٝٸلشت ايعسٜس َٔ إ٪غٸ

 ؾٝٗا. 

َٳـ 5 أؾت٢ غ٬ف ايطأٟ إؿٗٛض ٗ َػأي١ ايٛقـ  ٔٵٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ 

بصيو ايعسٜس َٔ عًُا٤ إصاٖب  َٛاؾكّا، ٓكسٟ، ٖٚٛ ايؿٝذ دعؿط ايػبشاْٞاي

اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣، َٚا شٖب إيٝ٘ ٗ فُع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ زٚضت٘ اـاَػ١ عؿط 

 ٖـ. 1425ّ، عاّ َٔ ؾٗط قطٸ 19ـ  14إٓعكس٠ ٗ َػك٘ )غًط١ٓ عُإ(، ٚشيو ٗ 

ك١ ٗ فاٍ ٚايسضاغات إتدكِّ و٢ٛ ايؿك٘ اٱَاَٞ بايعسٜس َٔ ايبشٛخـ 6

تِٓٛٝ ع١ًُٝ ا٫غتجُاض، عدل ا٭زٚات ا٫غتجُاض١ٜ اؿسٜج١، ٚأغٛاقٗا، ٚعكٛزٖا 

 اؿسٜج١. 

 

٠ تٛقٝات قس ٗ ن٤ٛ َا أغؿطت عٓ٘ ٖصٙ ايٛضق١ َٔ ْتا٥ر ّهٔ تكسِٜ عسٸ
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ايعكط١ٜ اؿسٜج١،  يٮغايٝب ػات ايٛقؿ١ٝ، ٚؾكّاتػِٗ ٗ تطٜٛط إٛاضز إاي١ٝ ٗ إ٪غٸ

إٓػذ١ُ َع ضٚح ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚأقٛشلا، زٕٚ إٔ ؽايـ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ ٗ 

ٕٵ .َػأي١ ايٛقـ ايٓكسٟ تعٌُ ع٢ً ادتصاب  ا٭َط ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜؿػض اجملاٍ شلا بأ

١ َِٓٗ قػاض خاقٸٚعات إاي١ٝ َٔ ايعسٜس َٔ ؾ٦ات اجملتُع، ايعسٜس َٔ ايتدلټ

يصٜٔ ؼٍٛ انؿاض َكساض َػاُٖتِٗ ايٓكس١ٜ زٕٚ ضغبتِٗ ٗ إػا١ُٖ ٗ خطٜٔ، اإسٻ

ّٸ ِٸ .اـرل ايعا  تًو ايتٛقٝات َا ًٜٞ:  ٚيعٌ أٖ

ع يًذٗات ػ١ ايس١ٜٝٓ ٗ إصٖب اٱَاَٞ ع٢ً ْؿط ٚعٞ ايتدلټنطٚض٠ اٖتُاّ إ٪غٸ

عات ْكس١ٜ ػات ع٢ً تكسِٜ تدلټا٭ؾطاز ٚإ٪غٸ ايٛقؿ١ٝ، عدل َٓابطٖا ايتٛع١ٜٛ، ٚسحٸ

٢ شلا اغتجُاض تًو ايٓكٛز عدل ٢ ٜتػٓٸستٸ، بعٓٛإ ًُٝو تًو اؾٗات يتًو ايٓكٛز

 اؿسٜج١ ٗ ا٫غتجُاض، ٚاييت َٔ أبطظٖا ايكٓازٜل ا٫غتجُاض١ٜ.  ١ايؿطعٝٸ ا٭غايٝب

ا٫غتؿاز٠ َٔ ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ، بات ايٛقؿ١ٝ ػنطٚض٠ اٖتُاّ إ٪غٸ

بعس إٔ تػتهٌُ  ،هٗاعات احملػٌٓ ًُٚٓػات يتدلټقبٍٛ تًو إ٪غٸ١ً ٗ دٛاظ إتُجِّ

ك١ ٢ شلا بعس شيو اغتجُاض ايٓكٛز إتسٚؾإػا٥ٌ ا٫عتباض١ٜ ٗ ؾدكٝتٗا ايكا١ْْٝٛ، يٝتػٓٸ

 . إيٝٗا عدل ا٭غايٝب ا٫غتجُاض١ٜ ا٭نجط لاسّا

ُٸإٔ تأخص إ٪غٸأـ  س٣ٚ ٗ ١ٝ زضاغات اؾػات ايٛقؿ١ٝ ناٌَ ا٫عتباض ٭ٖ

٫ غُٝا َٓٗا زضاغ١ كاططٙ، ٚاختٝاض أؾهٌ أغايٝب٘، ٚأنجطٖا ٚعًُٝات ا٫غتجُاض، 

ٛٸ  ، ٚٚؾط٠ ٗ ايعا٥س. ؾطق١ ٗ ايُٓ

ات ايكطف ٚاٱْؿام ع٢ً ٚدٛٙ ػات ايٛقؿ١ٝ ع٢ً تطتٝب أٚيٜٛٸإٔ تعٌُ إ٪غٸب ـ 

شيو َسعا٠ يٝهٕٛ ٗ ; ، ٚأٚغع زا٥ط٠، ٚأد٢ً أثطّااـرل، َا نإ أنجطٖا إؿاسّا

تجبت ٠، دازٸ طات٫دتصاب ايعسٜس َٔ ؾ٦ات اجملتُع ايصٜٔ ًٜعَِٗ اؿكٍٛ ع٢ً َ٪ؾٸ

 ػات ايٛقؿ١ٝ. إ٪غٸ َؿاضٜعدس٣ٚ 

ػات ايٛقؿ١ٝ ع٢ً ضؾع زضد١ ايؿؿاؾ١ٝ ٗ فاٍ اٱْؿام ع٢ً إٔ تعٌُ إ٪غٸز ـ 

ت٘ ٚتؿاعً٘ َع ٭ؾطاز اجملتُع ع٢ً ظٜاز٠ َػاُٖا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜهٕٛ سا٬َّ إش; اضٜعإؿ

 اييت تٓازٟ بتسؾٝٓٗا ٚزعُٗا.  اضٜعإؿ

ػ١ ايٛقؿ١ٝ عٓس ططح َػتٓسات إػا١ُٖ ايٓكس١ٜ ؾ٦ات قػاض إٔ تطاعٞ إ٪غٸز ـ 

ٌّ ،ٕا ٗ شيو َٔ إتاس١ ايؿطق١ يًذُٝع ;ٗا َػا١ُٖخطٜٔ ٚأقًٓإسٻ سػب قسضت٘  ن
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 إاي١ٝ، ٚضغبت٘ ٗ زعِ أٚد٘ اـرل ٚاٱسػإ. 

 

 

 الهوامش
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 ضىاُ اخلضارات املالية الٍاشئة عَ األضزار البدٌية
 

 

ٚقس  .٠ ٗ ايؿكَ٘ٔ إباسح إػتذسٸ «اـػاض٠ ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ»ٜعتدل َٛنٛع 

ٍٕ ا٫غتؿتا٤ات.  ٔأٚ نُٔ اٱداب١ ع ;خامٸ تعطض شلا ايؿكٗا٤ إَا ع٢ً ؾهٌ َكا

ُٸٔ نصيو  اجملاَع اؿسٜج١ٝ إ٫ ايكًٌٝ َٔ ايطٚاٜات اييت تتعطض إٍ ٖصا مل تته

ع٢ً  سا٥عٷ ،عًُٞ ّبًشاٚ عًُٞ أ غٛا٤ٷ ،إٛنٛع بايتؿكٌٝ ٚايتبٌٝ. بُٝٓا إٛنٛع

إٍ داْب ايكسَات ٚا٭نطاض ايبس١ْٝ اييت تٓؿأ عٔ ؾعٌ  ْ٘ٸإسٝح  ;أ١ُٖٝ ندل٣

نُكاضٜـ  ،نطاض خػاضات تػتتبع َكاضٜـ ٚتهايٝـ َاي١ٝا٭اؾاْٞ تهٕٛ يتًو 

قُٝتٗا ٗ أغًب ا٭سٛاٍ ق١ُٝ َٚكساض ايس١ٜ. ٚٗ تتذاٚظ اييت  ،ايتساٟٚ ٚايع٬ز ٚغرلٖا

ٍٕ  ;غ٣ٛ ضؾع ٖصٙ إٓاظعات إٍ ايكها٤ ٚشٟٚ ا٫ختكام ٖصٙ اؿاٍ ئ ٜهٕٛ َٔ فا

ٌٸٱ  ٚتػ١ٜٛ اـ٬ف.  هاز اؿ

ٍ إٍ ايهؿـ عٔ اؾاْب ايؿكٗٞ ٗ إػأي١ َٔ خ٬ٍ ْٚػع٢ ٗ ٖصا إكا

ٚبايتايٞ ٜكبض  ،يٮزي١ ٚاٯضا٤ سٍٛ عسّ امكاض ددلإ اـػاض٠ ٗ ايس١ٜ عطٕض

ٓ٘ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ا٭زي١ ايٛاضز٠ ٗ ٖٚصا َا غٓبِّ .نُإ اـػاضات اٱناؾ١ٝ ثابتّا
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أْٗا  ،سٜٔٚنصا إ٪ِّ ،ؿ١ٌ إدايسٝح غٝتبٌ ٗ ْٗا١ٜ ايبشح َٚٓاقؿ١ أزٓي ،إٛنٛع

 تؿٌُ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهُإ. 

ٜػتطٝع ، ٚ(ايس١ٜ)غ٬َٞ ٫ ٚدٛز يؿ٤ٞ باغِ ٗ ايٓٛاّ اؿكٛقٞ غرل اٱ

َكاضٜـ  :ْٛرل ،ا٭نطاض اي٬سك١ ببسْ٘ ٢ًاجملين عًٝ٘ إطايب١ باـػاضات إذلتب١ ع

ٔٵ سٝح تٛدس  ;ؿك٘ اٱغ٬َٞٗ اي ايع٬ز ٚايتساٟٚ َٚا وتاد٘ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١. يه

ٍٷ ٌٖ ايس١ٜ  :يًتػا٩ٍ ايس١ٜ اييت تتؿاٚت قُٝتٗا ٚؾل ايؿطٚٙ إٛنٛع١ٝ، ٜهٕٛ فا

، غرل شيو آخط ٕ اجملين عًٝ٘ أّ إٔ شلا عٓٛاّْاسٳعٔ ا٭نطاض اي٬سك١ ببٳ ٖٞ عٛضٷ

 إطايب١ بتعٜٛض ٚددلإ َا ظاز عٓٗا؟ ـ إٍ داْب ايس١ٜ ـ عٝح ّهٔ يًُذين عًٝ٘ 

ٗا ٥تعٌٝ ٚتؿدٝل سسٚز ْٚطام ايهُإ ٗ اؿٛازخ اييت ٜٓؿأ َٔ ٚضا إٕ

ّٷ ايعسٜس َٔ ا٭غ١ً٦ إططٚس١ ٗ ٖصا  ٫ٔغتٝؿا٤ اؾٛاب ع عاٖات ٚأنطاض بايبسٕ ٫ظ

 َجٌ:  ،اٱطاض

ا ُٸٕ ٗ اـػا٥ط إاي١ٝ ايٓاػ١ عـ بايٓٛط إٍ َا١ٖٝ ايس١ٜ نٝـ ٜهٕٛ ايهُا1

 ؿل ايبسٕ َٔ أنطاض؟ 

 سٟ؟ ؟ ٌٖٚ َكساض ايس١ٜ تعبټسهِ نُإ ايس١ٜ خامٸ ـ 2ٌٖ

ٌٸ َا  غرل ٚانش١ ٗايٓٛطٜات ايؿك١ٝٗ أْٗا َا ّهٔ قٛي٘ ٗ ايكٛاٌْ ٚ ن

ع أزي١ ٚدٛب ايس١ٜ ٚبًشاٚ أ١ُٖٝ إٛنٛع اغتؿعطْا نطٚض٠ تتبټ .ٖصا إٛنٛع ىلٸ

نطٚضٜات  ًٜٚيب نطٚض٠ َٔ ،َا ٬َٜؼ ق١ُٝ إٛنٛع ،ٚؼًًٝٗا، ٚنُإ اؿٛازخ

 اجملتُع ٗ ايعكط اؿانط. 

نطاض ٗ اـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ ؾبعس إٔ ْططح قسٚز١ٜ نُإ ا٭ يصا

ٌٸ  ،َهإ إطايب١ باـػاض٠ ايعا٥س٠ عٔ ايس١ٜإاٯضا٤ ايٛاضز٠ ٗ  غٓعٌُ ع٢ً عطض ن

 ِ ْعٌُ ع٢ً ؼًًٝٗا ْٚكسٖا َا ٜتٛاؾل ٚسذِ إٛنٛع. ثَٚٔ 

 

قسٚز١ٜ نُإ ايكسَات ٚاٯؾات عٓسَا ٜطاز زؾع ايس١ٜ ٜأتٞ  ٗ َا ىلٸ

ٌٸ قابات اييت ايتبعات إاي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ اٱ ايػ٪اٍ ايتايٞ: ٌٖ اؾاْٞ نأَ يه

أّ أْ٘ ٗ ساٍ ػاٚظت  ،أّ إٔ َػ٪ٚيٝت٘ تٓشكط ٗ ايس١ٜ ،ٕ اجملين عًٝ٘سٳؿكت بٳ
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 بسؾع ايس١ٜ َٚا ظاز عٓٗا؟  ١ُ ايس١ٜ ٜهٕٛ ايهأَ َعّٓٝاإكاضٜـ قٝ

إٕ تعٌٝ سسٚز إػ٪ٚي١ٝ ٚايهُإ ٗ اـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ َتٛقـ 

ٌٕ زْا َا١ٖٝ ايس١ٜ ٗ ايتساضى ٭ْٓا إشا سسٻ ;َبس٥ٞ ع٢ً عجٓا ٗ َا١ٖٝ ايس١ٜ بؿه

بأزا٤  ٜهٕٛ َعّٓٝا ،١ٚبعس إثبات نُإ نٌ اـػاضات إايٝ ،ٚايتعٜٛض ؾإٕ ايهأَ

 ٕ إبًؼٳإ :َا ظاز ع٢ً ايس١ٜ َٔ فُٛع اـػاضات إاي١ٝ. ٚبأغًٛب آخط ْػتطٝع ايكٍٛ

َا ؿك٘  ز ايّٝٛ ٗ ايس١ٜ إشا نإ َككٛز ايؿاضع َٓ٘ ٖٛ تعٜٛض اجملين عًٝ٘ ٗاحملسٻ

ٜٚهٕٛ ع٢ً اؾاْٞ إٔ ٜ٪زٟ  ،شلصا إككٛز غرل َػتٛفٺؾإْٸ٘ َٔ أنطاض ٚخػاضات 

ٖصا إشا ثبت إٔ ايؿاضع قس ٚنع ايس١ٜ يػطض ايتعٜٛض  ،ْعِ .ايؿطم ايعا٥س عٔ ايس١ٜ

ٕٸ ،عٔ اـػاضات ايبس١ْٝ  ايتعٜٛض غٝأخص أبعازّا أخط٣.  ٚإ٫ٓ ؾإ

َٔ ايٓٛط إٍ ٫ بٴسٻ أَا إشا ثبت يسٜٓا إٔ ايس١ٜ شات َا١ٖٝ دٓا١ٝ٥ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاٍ 

ٗ باب ايتعٜٛض عٔ اـػاضات ٚإكاضٜـ  ٗا ايؿاضعْٛع١ٝ ٚأؾهاٍ ايتسابرل اييت ْكٸ

إٍ داْب  ،إشا ثبت ايهُإ ٗ ٖصٙ اؿاٍ ؾإٕ اؾاْٞٚ .سٖا اجملين عًٝ٘اييت تهبٸ

ٚاييت  ،بسؾع اـػاضات إاي١ٝ اييت ٜطايب٘ بٗا اجملين عًٝ٘ َّاٜهٕٛ ًَعٳ ،زؾع ايس١ٜ

 نطاض اؾػس١ٜ اييت ؿكت ب٘. تتٓاغب ٚق١ُٝ ا٭

ٚسسٚز  ،بسضاغ١ َا١ٖٝ ايس١ٜٚبايسضد١ ا٭ٍٚ،  ،عًٝٓا ٠ تًضٸَٔ ٖٓا لس ايهطٚض

يهٞ ّهٓ٘ إطايب١ بتهايٝـ َٚكاضٜـ َا  ;ا٫ختٝاضات إتاس١ أَاّ اجملين عًٝ٘

 ايس١ٜ.  ٢ًظاز ع

 

غِ إٔ ٚض :أ٫ّٚٚشيو ٭ْٗا  ;(1)ٚؾكا ٱسس٣ ايٓٛطٜات ؾايس١ٜ تعتدل َٔ ظَط٠ ايسٜٕٛ

بُٝٓا َٝعإ ايعكٛبات  ،إٍ آخط أْٗا ّهٔ إٔ ؽتًـ َٔ َٛضزٺ إ٫ٓ ،قُٝتٗا َؿدك١

 ;أٚيٝا٤ ايسّ أٚ اجملين عًٝ٘ ّهٓ٘ ايعؿٛ عٔ اؾاْٞ ٚإغكاٙ ايس١ٜ ٕٸإ :ثاّْٝا ;ط٫ ٜتػٝٻ

 ٚعَُّٛا .(2)ٚشلا خكٛقٝات٘ ،ايٓاؽ ف ايؿاضع علٸطٵَا ٜطًل عًٝ٘ ٗ عٴ ٭ْٗا تٓسضز ٗ

َا ؿك٘  َا ىلٸ اب اؾطا٥ِ نس ا٭ؾدام ؾإٕ ايكإْٛ ٜٓٛط إٍ اجملين عًٝ٘ ٗٗ ب

ٖٓ ا دا٤ ٗ ؾ١ٓ ا٫غتؿتا٤ات ٗ فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ً ٗ َٔ دطاسات ٚقسَات. ٚ

 ٗ تعٌٝ ايهابط١ ٗ سلٸ ،26/2/63 ـإ٪ضر ب ،925/7عسز  ،قػِ إٚٗاض ايٓٛط
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ٌٸ»ايٓاؽ:  ٌ اٱنطاض بايؿدل أٚ أؾدام خاقٸ ٗ دطّ ٜهٕٛ غببّا ٜتبٌ إٔ ن

ٕٸ ٚٚؾل إْاع ايؿكٗا٤  .(3)«ايٓاؽ... ٜٓسضز نُٔ سلٸ ْٙ أزا٤ سلٸؾإ َطايب١  ايٓاؽ َٓٛ

  .(4)قاسب اؿلٸ

َٸ ٗ َا ىلٸ  ؾك٬سٝات١ ٚدعا١ٝ٥ ايس١ٜ ؾإٕ ايؿاضع إشا تٓاٚشلا َٔ سٝج١ٝ عا

ٜهٕٛ عؿٛ اجملين  ٫ٚ ،ايكانٞ ٗ إدطا٤ أْٛاع ايعكٛبات قسٚز٠ َٚٓكٛم عًٝٗا

َٔ قإْٛ ايعكٛبات إٓكٛم  294طت عٓ٘ إاز٠ شلا. ٖٚٛ َا عبٻ أٚ َاْعّا عًٝ٘ َ٪ثطّا

ٌٕ ٍٷإ»قطٜض:  عًٝٗا ٗ ايؿطٜع١ بؿه دعً٘ ايؿطع ع٢ً اؾٓا١ٜ ايٓؿػ١ٝ أٚ  ٕ ايس١ٜ َا

ٚايعؿٛ  ٗ إغكاطٗا . ٚ٭ٕ أٚيٝا٤ ايسّ شلِ اؿلٸ«يًُذين عًٝ٘ ٚ٭ٚيٝا٤ ايسّ ّاايعه١ٜٛ سٓك

زيٌٝ ع٢ً إٔ ايس١ٜ يٝػت شات طبٝع١  ،باٱناؾ١ إٍ ؾطٙ ايعكٌ ٗ اجملين ،عٓٗا

 دعا١ٝ٥ ٚاؾٓا١ٝ٥. 

طٕٚ عٔ ايس١ٜ بًؿٜ ْٚؿرل إٍ إٔ ايعسٜس َٔ ؾكٗا٤ إصاٖب ا٫غ١َٝ٬ ٜعبِّ

  .(6)ٚيٝؼ عكٛب١ إدطا١َٝ ،ٚايهُإ بإْاع ؾكٗا٤ إصاٖب ٖٛ ايتعٜٛض ،(5)«ايهُإ»

طبٝعتٗا َٚاٖٝتٗا ددلإ ايهطض، دعٌ شلا  ،«تعٜٛض ؾطعٞ»ايس١ٜ ٖٞ َٔ ٖٓا ؾ

ىتًـ عٔ ايتعٜٛض ٗ غرل ايس١ٜ ٗ ددلإ ايها٥ع ٚإتًـ  خاقّا ايؿاضع قاّْْٛا

 عٓ٘:  َا تهٕٛ ايس١ٜ تعٜٛهّا ٚا٭نطاض ا٭خط٣. ٚقس اختًؿت آضا٤ ايؿكٗا٤ ٗ

 

١ بٌ نُإ تهايٝـ ايع٬ز ٚإساٚا٠ ٚبٌ ايهُإ عض ؾكٗا٤ أٌٖ ايػٓٸْع ب

ُٸٚٵٗ ايس١ٜ. ٚضَأ ٕٛا إٔ ايس١ٜ تعٜٛض يًُذين عًٝ٘ ع أٚ عٔ ايكسَات  ا ؾكسٙ َٔ عه

ٌٸٚ ،ايٓؿػ١ٝ ؾاجملين عًٝ٘ ّهٓ٘ إٍ داْب ايس١ٜ  صاي .اـػاضات غرل ْاٚط٠ إٍ ن

نصيو  ّانآَ ، ؾٝهٕٛ اؾاْٞخػاضات إطايب١ بايتعٜٛض عٔ َكاضٜـ َا ؿك٘ َٔ

داشِٖ ٖصا ايٓٛط نٕٛ ايؿاضع مل ٜعٌ ْٛع١ٝ ٚايػبب ٗ اتٸ .(7)يهًؿ١ ايع٬ز ٚايطباب١

ِٸ إٍ َٛنٛي١  بٌ ٖٞ أَٛضٷ ،ٚاييت ٫ تكبٌ شيو ،ايتعٜٛض عٓٗا بإاٍ إٓاؾع اييت ٜت

اٱَا١َٝ عٔ  ٚٚاٖط تعبرل بعض ؾكٗا٤ .(8)ب َا ٖٛ َتعاضفػٳيعطف ٜكهٞ ؾٝٗا َعا

  .(9)ٜٚعٜس ٗ قٛت٘ ،ايس١ٜ ببسٍ ايٓؿؼ ٜسعِ ٖصا ايطأٟ

ٗ إطايب١ باـػاضات إاي١ٝ اييت  شلصا ايطأٟ ؾإٕ اجملين عًٝ٘ ي٘ اؿلٸ ٚٚؾكّا
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ٌٕؿكت ب٘ دطٸ ٌٸ ا٤ ايطباب١ ٚإعاؾ١ بؿه ٚيٝؼ إٔ  ،ايس١ٜ عٔ إطايب١ علٸ َػتك

عٔ ايٓؿؼ  ّاٚتعٜٛه إشا اعتدلت ايس١ٜ بس٫ّ بعّااؾاْٞ إِا ٜسؾع َا ظاز ع٢ً ايس١ٜ. ط

ْج٢، أأٚ  شنطّا ،نإ دٓؼ اجملين عًٝ٘ َُٗا ٚٚاسسّا ٜكبض َٝعإ ايس١ٜ َتػاّٜٚا

نُا أْٗا ئ ؽتًـ بٌ َا ٚقع ٗ ا٭ٜاّ اؿطاّ أٚ ٗ  .أٚ سطّا ، عبسّاأٚ شَّٝا َػًُّا

ٔٸ باٱناؾ١ إٍ  .ت ٚا٭ظَإؾٗٞ ؽتًـ باخت٬ف اؿا٫ ،ايٛاقع غرل ٖصا غرلٖا. يه

ٔٷ ،إٔ ٖصا ايٓٛط ٜتٓاؾ٢ ٚٚاٖط ايطٚاٜات يًدػاضات  ؾؿٞ بعض ايطٚاٜات اؾاْٞ ناَ

  .(10)ٚيٝؼ خاضدٗا ،ايٓاػ١ عٔ ايطباب١ ٚإساٚا٠ نُٔ ايس١ٜ

 

رل ْػإ ٚؾل ايٓٛط١ٜ ايكا١ْْٝٛ غ٬َى ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٗ َكٛيتٗا نٕٛ ْؿؼ اٱ

ؾايس١ٜ ٫ ّهٓٗا إٔ تهٕٛ  يصا .أٚ قػطّا طٛعّا ،قاب١ً يًُعا١ًَ أٚ إعاٚن١ بإاٍ

َٔ أؾهاٍ  ض، ٚبايٓتٝذ١ تهٕٛ ايس١ٜ ؾه٬ّعٔ ايٓؿؼ أٚ ايعهٛ إتهطِّ تساضنّا

ٗ  ،باٱناؾ١ إٍ ايس١ٜ ،ٚبايتايٞ ٜكبض يًُذين عًٝ٘ اؿلٸ .ددلإ اـػاضات إع١ٜٛٓ

ٚإٔ ٜطايب ظدلإ ايهطض  ،ػاضات ايعا٥س٠ عٔ اـػاضات إع١ٜٛٓإطايب١ بتعٜٛض اـ

  .(11)إايٞ

 أَا ٖصا ايٓٛط ؾ٬ ىًٛ َٔ إؾهاٍ:

ٚايصٟ  ،يؿدل إٝتإٍ ا: َٔ إُهٔ إٔ ْؿذلض ْكل ايعهٛ بايٓػب١ أ٫ّٚ

٭ْ٘  ;بايطبع َع ٖصا ايؿطض ٫ تػك٘ ايس١ٜٚأٚ َعاْا٠.  بطبٝع١ اؿاٍ ئ ٜػبب ي٘ إّٔا

نصيو ٖٓاى ضٚاٜات  .(12)قطعّٝا ثابت ثبٛتّا ايكٍٛ إؿٗٛض يًؿكٗا٤ ؾايس١ٜ سلٸ ٚؾل

نُٔ تِٓٛٝ  ،نصيو لس َؿٗٛضّا بٌ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ .(13)ز٠ ٗ ٖصا إٛنٛعَتعسٸ

 ١ باؾٓاٜات إطتهب١ ٗ سلٸأٟ إاز٠ إدتكٸ ،اٱغ١َٝ٬ ٠َٔ قإْٛ اجملاظا 494إاز٠ 

 يس١ٜ. ايتأنٝس ع٢ً سل ا ،إٝت

 .أْٗا نُإ يًؿدل ٚايٓؿؼ ٚا٭عها٤ٗ : ٚٗٛض ضٚاٜات باب ايس١ٜ ثاّْٝا

قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،عبس اهلل بٔ َُٕٝٛ قشٝش١ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍـ ْصنط ٚ

«ٌٕ ٔٷ إشا زعا ايطدٌ أخاٙ بًٝ ؾؿٞ ٖصٙ ايطٚا١ٜ  .(14)«٢ ٜطدع إٍ بٝت٘ستٸ ؾٗٛ ي٘ ناَ

ٟ كايؿّا يٛٗٛضات ضٚاٜات أيٞ ٜهٕٛ ٖصا ايطَٛضز سهِ ايهُإ، ٚبايتا «ايؿدل»
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 ٚيًُؿٗٛض َٔ أقٛاٍ ايؿكٗا٤.  ،باب ايس١ٜ

 

ٌٸ ايسعٛات يًُطايب١  ٚؾل ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ؾإٕ قسٚض اؿهِ بايس١ٜ ٜػك٘ ن

ٌٸ نُا تػك٘  .ًٝ٘ا٭نطاض اؿاق١ً يًُذين ع بهُإ اـػاضات ٚايتعٜٛض عٔ ن

ٟٸ إٕ ايس١ٜ ٖٞ عٛض عٔ  ٚبعباض٠ٺ أخط٣:َبًؼ أٚ تهًؿ١ إناؾ١ٝ.  َعٗا إطايب١ بأ

بتشٌُ  غرل َعينٸ ؾاْٞٚبكسٚضٖا ٜكبض ا ،باجملين عًٝ٘ ٬سك١فُٛع اـػاضات اي

ٟٸ ٚاٱط٬م ٗ قٛاعس يعّٚ تعٜٛض  ،كاعس٠ ٫ نطضي ;(15)نإ ْٛعٗا َُٗاخػاض٠  أ

ايس١ٜ اـػاضات ايٓاؾ١٦ َٔ تهًؿ١ ايع٬ز ٚاٯ٫ّ ٚتؿٜٛت تؿٌُ َا  ؾؿٞ ساي١ٺ .ايهطض

 عٓٗا.  يهٔ ايس١ٜ غرل ؾا١ًَ يهٌ ٖصٙ إٛاضز ٚيٝػت تعٜٛهّا ،إٓؿع١

نُا ٜتٓاغب  ،(16)٬ٜٚسٜ إٔ ٖصا ايٓٛط ٜتٛاؾل ٚٚاٖط ضٚاٜات باب ايس١ٜ

ٙ اؿاٍ إٔ ايس١ٜ ٖٞ تعٜٛض عٔ اـػاض٠ ايبس١ْٝ يًُكسّٚ. ٚٗ ٖصبٚسهِ ايؿكٗا٤ 

ؾإٕ اؾاْٞ ٜهٕٛ  ،باٱناؾ١ إٍ ق١ُٝ ايس١ٜ ،إشا ثبت اؿهِ بهُإ اـػاضات

 بأزا٤ َا ب٘ ايتؿاٚت بٌ ايس١ٜ ٚتهًؿ١ اـػاض٠ ؾك٘.  َطايبّا

ٚع٢ً َا ٜبسٚ ؾإٕ ٖٓاى إؾها٫ت ع٢ً ايٓٛط١ٜ ايكا١ً٥ بايطبٝع١ ايتساضن١ٝ 

 ،ْٗا َٔ نُٔ ايسٜٕٛأٟ إه١ يًس١ٜ )٭ٕ ا٫عتكاز بايكبػ١ إس١ْٝ احمل ;ٚاؾدلا١ْٝ يًس١ٜ

ٗ غا١ٜ ايكعٛب١  ٚإٔ ايس١ٜ تعٜٛض( هعٌ َٔ إثبات سكٛم إناؾ١ٝ يًُذين عًٝ٘ أَطّا

 ،ع ٗ َكاّ بٝإ نٝؿ١ٝ ددلإ اـػاض٠٭ٕ َا ٜٛٗط َٔ ٖصا ا٭َط إٔ إؿطِّ ;ٚايتعكٝس

يٝؼ ؾك٘ إٍ ٚ ،ٖا قس ْٛط إٍ ُاّ اـػاض٩٠َٚٝعإ ايك١ُٝ اييت ع٢ً اؾاْٞ أزا

عٔ اـػاض٠ اييت ؿكت باجملين  ّآَٗا. باٱناؾ١ إٍ أْٓا إشا اعتدلْا ايس١ٜ تعٜٛه دع٤ٺ

ٚاييت ناْت عٔ غرل  عًٝ٘ ؾٗٓا ئ ٜهٕٛ ُٝٝع بٌ ايكس١َ اييت ناْت عٔ عُسٺ

ا٭َط  ،ايٓاؽ ٭ٕ ايس١ٜ ٗ ٖصٙ اؿاي١ غتهٕٛ نُٔ ايسٜٕٛ ايٛاضز٠ ٗ قػِ سلٸ ;عُس

ِّ، ٗا ٗ ْٝع اؿا٫ت ٚايكٛض٥دٛب أزاايصٟ ٜعين ٚ ظٕٚ َع أْٓا ْعًِ إٔ ايؿكٗا٤ ٫ ه

ٚٳ إٍ ث١ إٝت، بٌ تطدع أَٛاٍ ٚز١ٜ إػًِ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ضٳإعطا٤ ايس١ٜ يػرل إػًٌُ َٔ 

َٔ غٛض٠  92سٙ َٓطٛم اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ٖصا ايطأٟ ايؿكٗٞ ٜ٪ِّٚ .(17)ؿانِ ايؿطعٞا

ٌٳ ﴿ك١ بٛضثت٘ إػًٌُ: إػًِ َتعًٚ ايٓػا٤ اييت تبٌ إٔ ز١ٜ ٜٳِكتٴ ٕٵ  ٕٔ َأ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا َنا ٚٳ
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٘ٹ ٔإ ٖٵًٹ ُٳ١ْ ٔإَي٢ َأ َٴػٳًٖ ٜٳ١ْ  ٚٳزٹ ٓٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ َٹّٓا خٳَطّأ َؾتٳشٵٔطٜطٴ ضٳَقبٳ١ٺ  َٴ٪ٵ ٌٳ  ٔٵ َقتٳ َٳ ٚٳ َٹّٓا ٔإ٫ٖ خٳَطّأ  ٕٵ َٴ٪ٵ ٫ٖ َأ

ّٕ عٳسٴٚٛ َيُه ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٕٳ  ٕٵ َنا ٓٳ١ٺٜٳكٻسٻُقٛا َؾٔإ َٹ َٴ٪ٵ ٔٷ َؾتٳشٵٔطٜطٴ ضٳَقبٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ْٚؿرل إٍ إٔ  .﴾ِٵ 

ٕٸ َٔ ٬َظَات ايكٍٛ  إٔ  ،ٗا زٜٔٚأْٸ ،َا١ٖٝ ايس١ٜ تهُٔ ٗ ايتعٜٛض عٔ اـػاض٠بأ

٭ٕ ا٭نطاض ايٛاضز٠ ٖٞ َٔ عًُ٘  ;ايؿدل إطتهب يًذٓا١ٜ ٖٛ إػ٪ٍٚ عٔ ايهطض

 زؾع ايس١ٜ ؾك٘.  ٔع ٚاضتهاب٘، بُٝٓا ايٛاقع هعً٘ َػ٪٫ّٚ

 

 ،ايؿٗٝس ا٭ٍٚ ٚايؿٗٝس ايجاْٞ :أَجاٍ ،َا١َٝز إتكسَٕٛ َٔ ؾكٗا٤ اٱمل وسِّ

ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ  ،ٚإِا اقتكطٚا ٗ شيو ع٢ً عطض َكازٜل ،يًس١ٜ خاقّا تعطٜؿّا

ٟٸغٝٻ ٔٵؾطق١ يًتعطټ ب أ ا٭سهاّ اييت ٚبايٓٛط ٗ  ف ع٢ً ْٛطٜتِٗ غكٛقٗا. يه

ٚشيو ٭ٕ ايبشح ع٢ً يػإ  ;دعًٖٛا شلا ْػتطٝع ايهؿـ عٔ َا١ٖٝ ايس١ٜ عٓسِٖ

ٔٵ ٌٕ اؿكٛقٌٝ إِا ٜسٚض سٍٛ اؾٓا٥ٞ ٚإسْٞ. يه عاّ ؾا٬ٕسٜ إٔ ؾكٗا٤  ٚبؿه

ؾٝهٕٛ تعٌٝ َكساضٖا ٚسذُٗا  ،اٱَا١َٝ ٜٓٛطٕٚ إٍ ايس١ٜ ع٢ً أْٗا قاب١ً يًتػًٜٝ

عٔ تعٜٛض عٔ اـػاض٠ ؾإٕ ايؿاضع ئ ٜهٕٛ ي٘ زخٌ  ت عباض٠ّبٝس ايؿاضع )إش يٛ ناْ

 ٕ اْسضادٗا نُٔ باب عكٛبات اؾاْٞ. ٚٵٚشلصا ؾِٗ ٜطٳ ،ٗ تعٌٝ َكساضٖا...(

سٝح تٓسضز قٛاٌْ  ،ك١ بايس٬ٜٚ١ٜسٜ ٚدٛز ٖصا إٓش٢ ٗ إٛاز ايكا١ْْٝٛ إتعًٚ

ٔٸايس١ٜ نُٔ قإْٛ ايعكٛبات اٱ َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ قس نؿؿٛا  آخط ّاقػُ غ١َٝ٬. يه

قاسب ضٜاض إػا٥ٌ ايس١ٜ بأْٗا عطٻف  :ع٢ً غبٌٝ إجاٍؾ .ايٓكاب عٔ تعاضٜـ يًس١ٜ

ٌٕ ،اؾط١ّ ع٢ًاٱقساّ  ٢ً٭ْٗا تعكٌ ُٚٓع دطأ٠ ا٭ؾطاز ع ;«عكٌ» ٚغؿو  َٔ قت

ي٘ عُا  ب١ّٜ٘ ايؿطز اؾاْٞ عكٛؾٗا آخطٕٚ بأْٗا إاٍ ايصٟ ٜ٪زٸٚعطٻ .(18)١َايسَا٤ احملطٸ

إٕ ايتسقٝل ايهاٗ ٗ ٖصٙ ايتعاضٜـ ٜبٌ إٔ ايس١ٜ ْٛع َٔ  .(19)اضتهب٘ َٔ دطّ

 ،قشاب٘ إٍ ايعدل٠ َٔ ايعكٛباتأٗ ايتعطٜـ ا٭ٍٚ تٛد٘  ٘٭ْ ;اجملاظات ٚايعكٛبات

 :ٚٗ ايتعطٜـ ايجاْٞ ٬ٜسٜ اغتعُاٍ عٓاٜٚٔ َجٌ ;ٚاييت تهُٔ ٗ اؽاش ايعدل٠ ٚإٓع

ٖٚٛ ايصٟ ٜهؿـ ٗ اؾ١ًُ عٔ ايطبٝع١ اؾعا١ٝ٥ يًس١ٜ. ٚيعٌ ٚنع  ،١اجملطّ ٚاؾٓاٜ

أِْٗ ٜٓٛطٕٚ  ٜؿرل إٍنتاب اؿسٚز ٚايككام قطب إٍ دٓب  نتاب ايس١ٜ دٓبّا

 إيٝٗا ع٢ً أْٗا تعين ايعكٛب١ ٚاؾعا٤. 
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اـػاضات  ٔإثبات َػ٪ٚي١ٝ اؾاْٞ ع َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايتعطٜـ ؾؿٞ ساٍ متٸ

هُإ اـػاضات ب ،باٱناؾ١ إٍ ايس١ٜ ،بٷٓا١ٜ ؾإٕ اؾاْٞ َطاَيإاي١ٝ ايتابع١ يًذ

ٌٕ ٌٸ بؿه  .َػتك

ٝٸ  ١ ٫ ىًٛ َٔ إؾهاٍ: ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾايكٍٛ بإٔ ايس١ٜ َاٖٝتٗا دعا٥

 ٖٚصا ٜتٓاؾ٢ نًّٝا .: ٗ ايكتٌ اـطأ ايعاق١ً ٖٞ إػ٪ٚي١ عٔ إعطا٤ ايس١ٜأ٫ّٚ

 اْٝتٗا. ٚايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ؾدك ٠،َع ا٭قٌ ٗ اجملاظا

ٖٚٛ َا ٜٓاٗ ا٭قٌ اؾاضٟ ٗ  ،ايس١ٜ ػك٘ سلٸٜٕ ٚؾا٠ اؾاْٞ ٫ إ: ثاّْٝا

  .(20)ـ إتابع١ْ٘ بٛؾا٠ اؾاْٞ تتٖٛقإسٝح  ،ايكا١ْْٝٛ ٠اجملاظا

ط٢ ٭ٚيٝا٤ ايسّ؟ ٕٚاشا ٗ بعض إٛاضز عٵؾًُاشا تٴ ٠ّٶ: إشا ناْت ايس١ٜ فاظاثايجا

  .(21)ٝٗا؟ا ٕػتشٓكب بسؾعٜٗهٕٛ بٝت إاٍ ٖٛ إطاَي

ٜطتسع عٔ تهطاض  ٖٛ إٔاشلسف َٔ ٚنع اؾعا٤ إايٞ ٕعاقب١ اؾاْٞ  ٕٸإ: ضابعّا

ك١ ٗ ١ إدكٸع قس دعٌ يًذاْٞ إٔ ىتاض بٌ ا٭ق٬ّ ايػتٸٖصا ايؿعٌ، بُٝٓا لس إؿطِّ

  .(22)ايس١ٜ

٥ٌ ٚيًكا ،م.١297ّ ٗ إاز٠ ٬ٜٚسٜ نصيو ؽٝرل اؾاْٞ بٌ ا٭ق٬ّ ايػتٸ

ست٢ ٫ ّتٓع اؾاْٞ  ،ٕ ايتدٝرل إتاح يًذاْٞ إِا ٖٛ َٔ باب ايتسبرلإ :اؿل ٗ ايكٍٛ

ٟٸ ٔ ٗ إكابٌ اجملين عًٝ٘ َٔ ٚبايتايٞ ٜتُٓه ،ايس١ٜ ١ عٔ أزا٤ َا عًٝ٘ َٔ سلٸسذٸ بأ

أخص زٜت٘ نا١ًَ ٚؾل َٝعإ ايؿطع، َع ايعًِ إٔ ٖصٙ اٱداظ٠ ٗ ا٫ختٝاض بٌ أق٬ّ 

ٚغرل َعطا٠ يًذاْٞ ٗ ساٍ قطع ايعهٛ أٚ  ،ح ٗ ساٍ ناْت ايس١ٜ عٔ ايكتٌايس١ٜ تتا

إٔ ايؿاضم بٌ  خكٛقّا٠، ٚأَاّ ايطعٔ ٗ اجملاظا َٚٔ ٖٓا ئ تهٕٛ ؾطق١ْ .اؾطاسات

ٌٸ ؾ٢ ٚطبٝع١ ايتعٜٛض اٖٚٛ َا ٜتٓ ،ٚاسس َٔ ا٭ق٬ّ ايػت١ ٗ ايس١ٜ نبرل ق١ُٝ ن

 .(23)ٚتساضى ايهطض

َٔ إؿذلض إٔ ٜهٕٛ قس أخص بعٌ ا٫عتباض  ٘عٓ٘ بأْٸداب١ ٚيهٔ ّهٔ اٱ

 اْٞتكًض ٭ٕ هاظ٣ بٗا اؾ ٠َٔ اجملاظا عٝح ٜهٕٛ قس عٌ أْٛاعّا ،َجٌ ٖصٙ اؿاي١

ٔٸ .إعػط ٕٸا٬ٕسٳ يه ايؿاضع ٗ ساي١ عسّ قسض٠ اؾاْٞ ع٢ً زؾع ايس١ٜ إػتشك١  ٜ أ

ع سكٛم اجملين عًٝ٘ أٚ ٝتهٝي تؿازّٜا ;ٜكّٛ ٖٛ بسؾعٗا عٓ٘ ،يؿاقت٘ ٚعػطٙ ;عًٝ٘

ٕٸ .٥٘أٚيٝا  ع ٗ ساي١ ايكتٌ ايعُس أٚ ؾب٘ ايعُس ٜعتدل اؾاْٞ َػ٪٫ّٚإؿطِّ َع ٬َس١ٛ أ
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م.ّ.ا( ٚ)إاز٠ 304ٖٚا دا٤ ٗ ٖصا اـكٛم نُٔ إاز٠ ) .عٔ أزا٤ َا عًٝ٘ َٔ ايس١ٜ

ؾايس١ٜ ت٪خص َٔ  ؾطٸٚإشا  .ايس١ٜ ٗ ايكتٌ ايعُس ٚؾب٘ ايعُس ع٢ً اؾاْٞ»م.ّ.ا(:  313

ٍٷ .أَٛاي٘ َع َطاعا٠ ا٭قطب ثِ  ،بٕٛ بسؾعٗا عٓ٘ؾأقاضب٘ َطاَي ٚإشا مل ٜهٔ ي٘ َا

ٍٷ .ا٭قطب ّٜا َٔ زؾعٗا سٝٓٗا زٸٌٓ َاؾُا زاَٛا غرل َتُٚه ٚإشا مل ٜهٔ ٭قاضب٘ َا

ٔٸ«ص َٔ بٝت إاٍت٪خٳ ات١ٝ ُٓا بايطبٝع١ اجملاظ٘ إشا غًٖإؿهٌ ٗ ٖصا ايكإْٛ أْٸ . يه

ُٕؾإْٸ٘ يًس١ٜ  ١ٓ َٔ ِهٗ ساٍ مل تهٔ ٭قاضب اؾاْٞ ٗ ايكتٌ ايعُس أٚ ؾب٘ ايعُس ا

ٕٸ ايؿاضع قس ٫سٜ ٗ ٖصا ايتسبرل سكٛم  زؾع ايس١ٜ ٜكّٛ بٝت إاٍ بسؾعٗا عٓ٘. ٚضغِ أ

ِّأْٸ إ٫ٓ ،اجملين عًٝ٘ ٖٚٛ َا ىتًـ َٚكٛي١ ايطبٝع١  ،اؾاْٞ ٠ت ايؿطق١ ع٢ً فاظا٘ ٜؿ

١ ٗ ايس١ٜ دعٌ باٱناؾ١ إٍ إٔ اخت٬ف ايك١ُٝ بٌ ايعٓاقط ايػتٸ .ات١ٝ يًس١ٜاجملاظ

فُٛع اٯٜات بٌ ايؿكٗا٤ ٜهعٕٛ تؿػرلات ٚادتٗازات قاٚيٌ إهاز تٓاغب 

قُس سػٔ إطعؿٞ ٗ  قاٍ ايػٝسؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ:  .ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إٛنٛع

بايٓٛط ٗ اٯٜات ٚايتشكٝل ايسقٝل ٗ ايطٚاٜات » اخت٬ف ق١ُٝ ا٭ق٬ّ ايػت١ ٗ ايس١ٜ:

ٕٸ  إشّا .٢ تٓاغب ق١ُٝ اؾٌُٓت ستٸغرل اٱبٌ باقٞ ا٭ق٬ّ قس عٝٸ ايٛاضز٠ ٗ إٛنٛع ؾإ

ؾايؿاضع  .ٚإٔ تتػا٣ٚ قُٝتٗا ٚق١ُٝ اؾ٫ٌُ بٴسٻ ؾؿٞ ساٍ تعٌ ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭ق٬ّ 

 .شيو ايعَإ تػاٟٚ ق١ُٝ َا١٥ ٌْ٭ٕ قُٝتٗا ٗ  ;ٚأيـ خطٚف ،قس عٌ َا٥يت بكط٠

َع  .(24)«ٚإشا ناْت ٖصٙ ايك١ُٝ غرل َتػا١ٜٚ ايّٝٛ ؾ٬ هب ا٫نتؿا٤ بصيو ايعسز

بٌ إِٗ ٖٛ  ،ٜط٣ يًذٌُ َٛنٛع١ٝ ٗ ايس١َ١ٜ إطعؿٞ ٫ اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايع٬ٓ

ٔٵٚٵٕ ٜطٳُٚٝٓا ٖٓاى ؾكٗا٤ آخطب .(25)قُٝت٘  ٕ ْٝع ايعٓاقط ايػت١ أق١ًٝ ٗ ايس١ٜ، يه

ٚٚٚا٥ـ ايكانٞ ٗ ايؿكٌ ٗ ايسع٣ٛ ٜتبٌ إٔ  بايٓٛط إٍ ايطٚاٜات ٗ باب ايكها٤

بٓا٤ٶ ع٢ً إدطا٤ات ٗ ايبشح  ،بٌ ايكانٞ ،ط بٌ عٓاقط ايس١ٜ يٝؼ ٖٛ اؾاْٞإدٝٻ

ٗا َٔ آثاض ٚعٛاضض ادتُاع١ٝ ٚكتًـ ايتبعات َٚا ٜكّٛ عًٝ ،سٍٛ ٬َبػات اؾط١ّ

ٕٸ  ،ظدلإ اـػاضات ٛؾا٤ٚاي ،ٕتداقٌُاٚ٭دٌ قطع ايٓعاع بٌ  ،ايٓا١ْ عٓٗا ؾإ

ٟٸايكانٞ كٝٻ ٚاسس َٔ تًو ا٭ق٬ّ  ط بؿهٌ ٜػتٛٗ ؾطٚٙ ايعساي١ ٗ إٔ وهِ بأ

ٕٸٚع٢ً اي .ٝع١ اؿاٍ ٖٓاى آضا٤ أخط٣ غرل َا شنطْاٙبٚبط .(26)١ايػتٸ طح َا ُط عُّٛ ؾإ

َُٖٔ اغتؿػاضات ٚا٭ َٸ٫ ّهٓٗا إٔ تهٕٛ أزٓي ٓٗا،ت عدٛب١ اييت  ١ ع٢ً َكٛي١ ١ تا

 إا١ٖٝ اؾعا١ٝ٥ يًس١ٜ. 
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٢ ايكبٍٛ ٚغ٘ ايعسٜس َٔ ايعًُا٤ تًٓك ايكٍٛ بايطابع اؿكٛقٞ يًس١ٜ ْٛطٷ

ؾٛسس٠ أٚ تهجط  يصا .كٝك١ ا٭َط َٔ ا٭َٛض ا٫عتباض١ٜٚشيو ٭ٕ ايس١ٜ ٗ س ;(27)إػًٌُ

ؾُٔ ٚد١ٗ كتًؿ١  ;َاٖٝتٗا َٔ ا٭َٛض اييت ٜٓٛطٖا ايصٖٔ ٚا٫غتعُاٍ ا٫دتُاعٞ

نصيو ؾإٕ أنجط ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ  .(28)ّهٓٗا إٔ تأخص ايطابع اؾعا٥ٞ أٚ ايطابع إسْٞ

باجملين عًٝ٘ ٖٞ ْؿػٗا ق١ُٝ  ٬١سكٕ إٔ ق١ُٝ اـػاض٠ ايٚٵبإا١ٖٝ إعزٚد١ يًس١ٜ ٜطٳ

ؾشػب ْٛطٜتِٗ نُا إٔ اؿانِ ايؿطعٞ ٫ ّهٓ٘ ايعٜاز٠ أٚ ايٓكٝك١ ٗ  .ايس١ٜ

 .(29)ق١ُٝ ايس١َٜٔ نصيو اجملين عًٝ٘ ٫ ّهٓ٘ إطايب١ بأنجط  ،ق١ُٝ َٚكساض ايس١ٜ

 ٠ْ٘ إشا نإ اشلسف ا٭غاؽ َٔ اجملاظاإ :ٚقس دازٍ ايبعض ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ بايكٍٛ

٢ ٜٝأؽ َٔ دطَ٘، ؾايهطٚض٠ تػتًعّ ستٸ ;اي١ٝ ٖٛ ايتهٝٝل ٚايتعػرل ع٢ً اؾاْٞإ

ٔٸ ،٢ تػتٛٗ ايس١ٜ ٖسؾٗاستٸ ،ا٭خص بعٌ ا٫عتباض ايٛنع إايٞ يًذاْٞ ا٬ٕسٜ  يه

ٖٓأٚ غّٓٝا بٌ إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ ؾكرلّاؾٝ٘ ٫ ؾطم  ،إٔ َكساض ايس١ٜ ٖٛ ٚاسسٷ ا ٜعين ، 

َٔ  ايبعض إٔ تعٌٝ ٚتكسٜط َكساض ايس١ٜ ْٛعٷ ٜٚط٣ .(30)٠ظاإٔ ٖسف ايس١ٜ يٝؼ اجملا

ٔٸ ايصٟ ٫ ىًٛ َٔ تأثرل غًيبٸ ،إاي١ٝ ٠اجملاظا زؾعٗا يًُذين عًٝ٘ أٚ  ع٢ً اؾاْٞ، يه

نصيو ٜٚعطٞ تًو ايس١ٜ قؿ١ ايػطا١َ.  ،َٔ زؾعٗا إٍ خعا١ْ ايسٚي١ بس٫ّ ،٭ٚيٝا٤ ايسّ

َع ايعًِ أْ٘ ٗ  ،٫نططاض أٚ سا٫ت ايهطٚض٠ؾإٕ اغتجٓا٤ ايس١ٜ ٚايهُإ ٗ سا٫ت ا

ٜػًب ايطابع  ،عٔ اؾاْٞ ٖصٙ اؿا٫ت غتكّٛ ايعاق١ً أٚ بٝت إاٍ بسؾع ايس١ٜ عٛنّا

 ع. ٚؾل ض١ٜ٩ إؿطِّ ،اؾعا٥ٞ عٓٗا

 

ْٗا إ ّأؾك٘، عٔ اـػاضات ايبس١ْٝ  ّاايس١ٜ ٗ ايٛاقع عٛن نٕٛ َا ىلٸ ٗ

ِٸ ْٗا ٗ ا٭غاؽ شات إأّ  ،ٓؿػ١ٝايْٗا عٛض عٔ ا٭نطاض إاي١ٝ ٚإسٝح  ،َٔ شيو أع

 ،ايٛاٖط َٔ خ٬ٍ فُٛع ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٚإطتبط١ َٛنٛع ايس١ٜؾ ،خاق١ٝ دعا١ٝ٥

عٔ  ّاٞ عٛنٚاييت اعتدلٖٚا ٗ عٓٛاْٗا ايهًٓ ،ٚبايٓٛط إٍ تعاضٜـ ايؿكٗا٤ يًس١ٜ

ٚددلإ  ٕ ايس١ٜ ٗ بعسٖا إاٖٟٛ ٖٞ تعٜٛضٷؾإ ،بايٓٛط إؿٗٛض شلاٚنصيو  ،ايٓؿؼ

ٚٱثبات نُإ ايتهايٝـ ٗ غرل  .عٔ ؾكسإ ايٓؿؼ ٚايعهٛ ٚتعٜٛضٷ ،يٮنطاض
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١ إػتع١ًُ ٗ ايهُإ )نبٓا٤ ايعك٤٬، قاعس٠ َٔ اعتُاز ْؿؼ ا٭زٓي٫ بٴسٻ ايٓؿؼ 

 ٚ...(.  ،ت٬فايتػبٝب، قاعس٠ اٱ

ع َٔ قطا٤ت٘ ٭ٕ ٖسف إؿطِّ ;اعتُاز ٖصا إب٢ٓ ٫ ىًٛ َٔ ْكإفٚبايطبع ؾإٕ 

ٕٷ ٚتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ايبس١ْٝ ٖٛ  يًطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ باب ايس١ٜ ٗ إٔ ايس١ٜ ددلا

ايهؿـ عٔ إب٢ٓ ٚا٬ٕى ٗ تعٌٝ ايهطض ٚاـػاض٠ ايٓاؾ١٦ عٔ ا٭ش٣ ايصٟ ؿل 

ٌٕٚايػبب ٗ اؾطٟ ٚضا٤ تع .بايعهٛ أٚ بايٓؿؼ ٞ ٭ٕ نًٓ ٌٝ ٖصا إعٝاض ٖٛ بؿه

تعٌٝ ايهطض  بػببإش  ;٫ ىًٛ َٔ ايتعكٝس تعٌٝ َٝعإ ايهطض ٗ ٖصٙ إٛاضز أَطٷ

ٌٕ َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض تهايٝـ  :قطٜض ٗ بعض إٛاقع )َج٬ّ ٚاـػاض٠ بؿه

ع إؿطِّعٔ َعٝاض  ايطباب١ ٚايسٚا٤( ّهٔ إٔ ٜكرل َٝعإ ايهطض ٚاـػاض٠ ٖصا بس٬ّٜ

قشٝش١ ابٔ ، ْٛرل: إشا عطؾٓا إٔ بعض ايطٚاٜات خكٛقّا، ٚايٓٛعٞ ٚايؿطنٞ...

ٚاؿاٍ  ،عٔ نُإ تهايٝـ ايطباب١ ٚايع٬ز نُٔ ايس١ٜ تط٣ اؾاْٞ َػ٪٫َُّٕٚٝٛ، 

ع٢ً َا ٚ .(31)َٔ اـػاضات إاي١ٝ إٔ تهايٝـ ايع٬ز ٚإساٚا٠ ٖٞ ٗ اؿكٝك١ دع٤ٷ

س١ٜ شات طبٝع١ ددلإ ٚتساضى ٚتعٜٛض َطًل اـػاض٠ )إاي١ٝ ايكٍٛ بإٔ اي ٜبسٚ يٛ متٸ

 ٚايبس١ْٝ( يهإ ٖصا أنجط تٓاغبّا ٚتٛاؾكّا ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ايس١ٜ. َٚٛاق١ًّ

 ٗ تبٌٝ ايطٚاٜات إصنٛض٠.  نُٔ ايبشح ٗ ا٭زي١ ؾطق١ْغٝهٕٛ يٓا يًُٛنٛع 

ع ٜكبض بك١ٝ ْل إؿطِّٕبسأ أغ ٘ ٚؾكّاْٸؾإشيو ايٓكاف  ٔنصيو ٗ اؾٛاب ع

َطًل ايهطض ايبسْٞ )َٔ ؾكس ايٓؿؼ أٚ ايعهٛ، عٔ  ّاٚتعٜٛه ّااعتباض ايس١ٜ ددلاْ يعاَّا

َا ٜتعًل بػا٥ط  ٗايهُإ ُا ٜتِ إثبات إْٸٚ ،اؾطٚح ٚتؿٜٛت ا٫ْتؿاع َٔ ايعهٛ(

ٌٸايايتهايٝـ بأزي١ ايهُإ ايجابت١ ٗ نتب   ايكٍٛ بإٔ َكساض ايس١ٜ أَطٷ ؿك٘. ٚيع

ٕ ايؿاضع قس إ :٢ يٛ قًٓاستٸ ،سٟ ٫ ٜتٓاؾ٢ ٚددلإ اـػاض٠ ايعا٥س٠ عٔ َكساضٖاتعبټ

٭ٕ أزي١ ايهُإ سان١ُ ع٢ً أزي١ ; دعٌ ايس١ٜ جملُٛع اـػاضات إاي١ٝ ٚايبس١ْٝ

ٕٸ أزي١ ايس١ٜ يٝػت شلا قاب١ًٝ ؽكٝل ٖصٙ ا٭زي١ ايؿك١ٝٗ. ٚايٓتٝذ١ إٔ  ايس١ٜ، يصيو ؾإ

ل بتهايٝـ ب بأزا٤ َا ب٘ ايتؿاٚت ٗ َا ٜتعًٓاْب َٝعإ ايس١ٜ َطاَيايؿطز اؾاْٞ إٍ د

ٌٕ ،٭ٕ ايس١ٜ يتػطٝٗا ;اـػاضات َٓؿكٌ عٔ ايس١ٜ فُٛع  ٚيٝؼ أْٗا تهُٔ بؿه

 اـػاضات ايعا٥س٠ عٓٗا. 



•

 االجتهاد والتجديد

٫غتس٫يٞ مل تهٔ شلا غابك١ ٗ ططح ٖصٙ ْؿرل إٍ إٔ نتب ايؿك٘ ا بس٤ّا

ٚٸْاتغ١َٝ٬ ٗ اٱ ٠إعُاٍ قإْٛ اجملاظا ٚقس ططستٗا بعس إٔ متٸ .ايٓٛطٜات احملانِ  َس

باٱناؾ١ إٍ  ،ٚمٔ ٗ ٖصا إكاٍ غٓػع٢ .ٚشيو نُٔ َكا٫ت أٚ اغتؿتا٤ات ،ايعسي١ٝ

ٌٸ بٝإ  اضز٠ ؾٝٗا نصيو. إٓاقؿات ايٛ إٍ عطض ،ٚاسس٠ َٔ تًو ايٓٛطٜات أزي١ ن

 

ٗ إطايب١ بتعٜٛض عٔ  سس٣ ايٓٛطٜات ؾإٕ اجملين عًٝ٘ ي٘ ناٌَ اؿلٸٱ ّاٚؾك

ٌٸ ١ َباؾط٠ أٚ عًٓ اـػاضات ايٓاؾ١٦ عٔ ا٭نطاض اييت نإ ؾعٌ اؾاْٞ غببّا ن

  .(32)ؾٝٗا

اضات. َع ايتصنرل إٔ ٗ إطايب١ بتًو اـػ ٜٚط٣ بعض ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ اؿلٸ

 ،دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ٗ ٥٫ش١ إكذلسات ايكا١ْْٝٛ ٗ قإْٛ اٱ 2ٚايتعًٝل  ،112ـ  7إاز٠ 

 ست إطايب١ بايتهايٝـ إتعاضؾ١ ايعا٥س٠ عٔ ايس١ٜ.قس أٜٻ

ّٚهٔ  ،ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٓاى فُٛع١ َٔ ا٭زي١ اييت تططح َا ىلٸ ٚٗ

 تكػُٝٗا إٍ قػٌُ: 

ِٸـ أزي١ خاقٸ1 ٖٚٞ تسٍ ع٢ً  .أٚ غرل يؿٛٞ( يؿّٛٝا َٔ إٔ ٜهٕٛ زي٬ّٝ ١ )أع

 ع٢ بؿهٌ َباؾط. إسٻ

َٸ2 ٚاييت هب إٔ ْجبت اْطباقٗا ع٢ً  ،أٚ ْؿؼ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ،١ـ أزي١ عا

 إٛنٛع. 

 

ٌٸدا٤ ٗ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ سٛ  ْك٬ّ عٔ  ،َٔ ايػُِّشام ٍ اؿهِ ٗ اؾطٚح بأق

 ايهاٗ ٚايتٗصٜب:  ٞٵنتابٳ

قه٢ أَرل »قاٍ:  ×عٔ أبٞ دعؿط ،: قشٝش١ أبٞ َطِٜايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ

ٕٵ ×إ٪ٌَٓ َا زٕٚ ايػُِّشام  :ٚقاٍ ،إٛنٹشٳ١ُ ؾكاعسّا إ٫ٓ ٫ ٜٴشٌُ ع٢ً ايعاق١ً أ
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  .(33)«أدطٴ ايطبٝب غ٣ٛ ايس١ٜ

ٗ دطٚح  غرل َطايب١ إ٫ٓ ×١ عٔ ا٫َاّ ايباقطٖصٙ ايطٚا١ٜ إطٜٚٸ ؾايعاق١ً سػب

ٌٸ ،إٛنش١ َٚا ؾٛقٗا ُٵ أَا ٗ َا ٖٛ أق غ٣ٛ  ،شام ؾٗٞ تسؾع أدط ايطبٝبَٔ ايػِّ

 ايس١ٜ. 

عٔ  ،×عٔ أبٝ٘ ،×عٔ دعؿط ايكازم ،: قشٝش١ غٝاخايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ

ٞٸاٱ   .(34)«ايطبٝب شام أدطٴُٵَا زٕٚ ايػِّ»قاٍ:  ×َاّ عً

 شام أدط ايطبٝب. ُٵقٌ َٔ ايػِّأ٘ ٗ ٚايطٚا١ٜ تكٍٛ أْٸ

 

ِٷ ٌٸ سٌ ٜهٕٛ قػ ب ايطٚا١ٜ ػٵَٔ ايػُِّشام سٳ َٔ تهايٝـ ايع٬ز ٗ َٛضز أق

ٕٸ .ٜهٕٛ ٫ظّ ا٭زا٤ ٖسف ايؿاضع َٔ دعٌ  ٚايٓكط١ اييت لٓٝٗا َٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ أ

ٌٸ َا  ٚعًٝ٘ تهٕٛ قس أدابت ٗ .ضز٠ ع٢ً اجملين عًٝ٘اـػاض٠ ايٛا ايس١ٜ ٖٛ ددلإ ن

ٌٸ ىلٸ ٚايصٟ أؾاضت إيٝ٘ ايطٚا١ٜ  ،ٚشلصا ؾؿٞ اؾطاسات ايػطش١ٝ .اـػاض٠ ن

ٌ ايكػِ ٖٚٞ ٗ اؿكٝك١ ُجِّ .ٜهٕٛ ايٛادب ؾك٘ أزا٤ تهايٝـ ع٬دٗا ،بإٛنش١

 ٞ. ا٭عِٛ َٔ تهايٝـ ايع٬ز ايهًٓ

ٟٸٚ عٝح ٫ تػطٝٗا ايس١ٜ  ،َكاضٜـ ايع٬ز نعٜاز٠ غببٺ بٗصا ؾإشا نإ بأ

 ٚٚادب ع٢ً اؾاْٞ نُاْٗا.  ،ؾايٛادب تأٌَ ايٓاقل ،نا١ًَ

 

دا٤ت ٗ  «َا زٕٚ ايػُِّشام»٭ٕ عباض٠  ;: ٚاٖط ايطٚا١ٜ خامٸا٫عذلاض ا٭ٍٚ

 ؾتذاٚظ إٛاضز إصنٛض٠ إٍ غرلٖا ٫ ىًٛ َٔ إؾهاٍ. صاي .«َا ؾٛق٘»َكابٌ 

 ،ض٠ ؾطعّاَا ؾٛم ايػُشام ٜهٕٛ اؾاْٞ أٚ عاقًت٘ نا١َٓ يًس١ٜ إكسٻؿٞ ؾ ٕإش

ٌٸ ٚأَا ٗ  َا ؿك٘ َٔ خػاض٠ ٗ َٔ ايػُشام ٜهٕٛ تعٜٛض اجملين عًٝ٘ ٗ َا ٖٛ أق

 َا ىل تهايٝـ ايع٬ز. 

ْ٘ ٗ إ :ٕ تؿكٌٝ ايسيٌٝ ٜهٕٛ بايكٍٛإ :ع٢ً اٱؾهاٍ ْػتطٝع ايكٍٛ ٚٗ ايطزٸ

ٗ سٌ إٔ  ،تهٕٛ ا٭نطاض إًشك١ بايبسٕ كتكط٠ ْ٘ عَُّٛاايػُشام َٚا زٚ
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ٛٸا٭ َا ؾٛم  ٚبايتايٞ ٗ ،ض خػاضات ايتطبٝب ٚايع٬زغاؽ ٗ تهايٝـ ايع٬ز إٔ تع

َا  ٚغايبّا ،اـػاضات اؾػ١ُٝ ٚتهايٝـ ايع٬ز َطتؿع١ سٝح تهٕٛ عاز٠ّ ،ايػُشام

اؿاٍ )َا ؾٛم ايػُشام(  يتػط١ٝ تهايٝـ ايع٬ز، ٗ ٖصٙ ١ٝتهٕٛ ايس١ٜ غرل ناؾ

ٌٕ َٔ عاْا س َسٻٍ. ٖٚصا ٗ اؿكٝك١ ٜ٪ِّٚٵَأ هب تعٜٛض ايكسض ايعا٥س ع٢ً ايس١ٜ بؿه

ايطٚا١ٜ إٔ ْجبت نصيو ٚدٛب  َا ىلٸ ٗ ١ْٚػتطٝع َٔ باب قٝاؽ ا٭ٚيٜٛ قبٌ،

 تعٜٛض َا ؾٛم ايػُشام. 

م، نكشٝش١ َا زٕٚ ايػُشا : تٛدس ضٚاٜات تعٌ ايس١ٜ ٗا٫عذلاض ايجاْٞ

م اؾًس َٔ زٕٚ خطٚز )ُعټ «يبانع١ا»يـ سٝح دعًت  ،ٚضٚا١ٜ َٓكٛض بٔ ساظّ ،ظضاض٠

ٚٗ  ،)اؾطح َع ايسّ( ًٌْ اثٌٓ «يسا١َٝا»يـ ٓت أٚ نُا عٝٻ ،زّ( ث٬خ ْاٍ

 )اـسف ايكػرل( ايس١ٜ ٌْ.  «اؿاضق١»

يطٚاٜات هض تعاضض َهُٕٛ ايطٚا١ٜ َٛضز ا٫غتس٫ٍ ٚفُٛع١ َٔ اإشٕ ٜتٸ

غٛا٤ بًشاٚ ايتػاق٘ )إشا تعاضنا تػاقطا(  ،ؾإٕ ايعٌُ بٗا غرل ٖهٔ يصا .ا٭خط٣

 غرلُٖا.  ٚأأٚ ايكٍٛ بايتك١ٝ 

ٕ ايطٚا١ٜ َٛضز ا٫غتس٫ٍ ٚايطٚاٜات إ :ؾهاٍ ْػتطٝع اؾٛاب قا٥ًٌٚبٗصا اٱ

ٔٸي ،«ٔ ٗ ايس١َٜا زٕٚ ايػُشام غرل َعٝٻ»ا٭خط٣ إِا تتعاضض َٔ ٖصا ايًشاٚ   ه

 عٔ ايتعاضض.  تعاب ايطبٝب ٚايع٬ز خاضد١ْأتعٜٛض 

َا ٖٛ  ٕ ايطٚا١ٜ ايؿاٖس ٖٓا ٫ ؼهٞ عسّ ٚدٛب ايس١ٜ ٗإ :بٌ ْػتطٝع ايكٍٛ

ٚٗ  .٫ٚ تعاضض ،ٕ أدط٠ ايطبٝب تٓهاف إٍ عٗس٠ اؾاْٞإبٌ  ،أز٢ْ َٔ ايػُشام

 . (35)غرل ٖصا ؾإٕ ايتعاضض َع ايتذع١٥ إصنٛض٠ غرل قابٌ يًطؾع

ٕ أْ٘ ٗ اؿاٍ ايصٟ ّهٔ ٚٵع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾٗٓاى بعض ايؿكٗا٤ ٜطٳٚ

ب٬  إتكسٸ١١َ إدايؿٌ ٜهٕٛ ايعٌُ َهُٕٛ ايطٚاٜات يٲْاع ؼكٌٝ دٛاب َٔ أزٓي

  .(36)َاْع

 

قشٝش١ قُس بٔ قٝؼ، ضٚاٜات قُس بٔ َػًِ  :ْٛرل ،أخط٣ ٖٓاى ضٚاٜاتٷ

يٝٗا ٗ إّهٔ ا٫غتٓاز  ،(37)ايػطق١ ايٛاضز٠ ٗ باب سسٸ ،ٚغرلِٖ ٠سعٜطاؿاضخ بٔ ٚ
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ٚيٝؼ ٗ  ،ست٢ َع نٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜات ٗ باب ايػطق١ ،نُإ تهايٝـ ايع٬ز

ٔٸ .اجملين عًٝ٘ اؾطاسات اييت ٜكّٛ بٗا اؾاْٞ نسٸ َاّ ٖٛ ٚدٛب ٚاٖط سهِ اٱ يه

ٔٷؾبٝت إ إشٕ .تعٜٛض تهايٝـ ايع٬ز ع٢ً بٝت إاٍ ٕجٌ ٖصٙ ايتهايٝـ. َٔ  اٍ ناَ

ٍٕ نُا ٖٛ ٗ إقا١َ  ،يًعساي١ ٖٚاضغ١ يًشلٸ ٖٓا ؾأُٜٓا نإ اؾطح َٔ باب إعُا

ٚأُٜٓا ناْت اؾطاسات بػبب  ،ؾايٛادب أزا٤ تهايٝـ ايع٬ز ،اؿسٚز ايؿطع١ٝ

ٕٸ يسخٛشلا ٗ  ;ٍٚٵَأايٛادب نصيو نُإ نًؿ١ ايع٬ز َٔ باب  إقساَات اؾاْٞ ؾإ

  .ايٓاؽ لٸباب س

ٕٵإٍ َٚع ثبات ايهُإ بايٓػب١  قسم ايهطض إايٞ عًٝٗا  تهايٝـ ايع٬ز ؾإ

بات ٚنصا تهايٝـ إطاَي ،٬ ؾطم بٌ أدط٠ ايطبٝب ٚتهايٝـ ايصٖاب إٍ إؿؿ٢ؾ

ٕٸ بأزا٤ أدط٠ ايطبٝب ٚتهايٝـ َعاؾ١ اؾطاسات  بٷاؾاْٞ َطاَي ايعسي١ٝ. ٚنُا أ

 إػتؿؿٝات ٚتهايٝـ ايتٓكٌ ٚاحملانِ.  :جٌَ ،ٚغا٥ط ايتهايٝـ إطتبط١

 

يهُاْ٘، ٚإٔ اـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً  ايعك٤٬ إٔ إت٬ف َاٍ ايػرل َٛدبٷٜط٣ 

 تأزٜتٗا هبػات ايعسي١ٝ، تهايٝـ إ٪غٸٚتهايٝـ ايع٬ز،  :َٔ ًْتٗاٚ ،ايس١ٜ

طض ٚا٭نطاض اؾػ١ُٝ ١ بايكٝاؽ َع إإٔ ٚقـ ايػ١َ٬ ٚايكشٸ خكٛقّاٚ أٜهّا،

بٌ إٕ ايكش١ ٚايػ١َ٬ َٔ ا٭َٛض  ،َٔ ا٭َٛض اـاق١ اييت ٜطغب ؾٝٗا ٜٚطًبٗا ايعك٤٬

ُٸ َٔ ٖٓا ؾهٌ ؾطز قاّ بإؿام ايهطض  .١ٝ أعِٛ َٔ إاٍاييت ٜط٣ ايعك٤٬ شلا أٖ

ٌٸ بٓؿك١ ايع٬ز ٚتعٜٛض اجملينٸ آخط َعينٌّ ١ ٚغ١َ٬ ؾطزٺٚإػاؽ بكشٸ  عًٝ٘ عٔ ن

ٗ إطايب١ باـػاضات. ٖٚصا  ٚبايطبع ٖٓاى ؾطٚٙ ٜهٕٛ َعٗا اؿلٸ .ػاضاتاـ

 ؾٝ٘ خطٚدّا ٚمل ٜطٳ ،غ٬َٞعًٝ٘ ايتؿطٜع اٱ ضٵا٭غًٛب ٚايػًٛى َٔ ايعك٤٬ مل ٜعذٔل

 ٍ. سٵع٢ً ايعٳ

ٌٕباٱناؾ١ إٍ َا غبل ؾٗٓاى ضٚاٜات تتشسٸ  خ ؾع٬ّ عٔ نُإ ايػ١َ٬ بؿه

ُٕهٝـ نآَّانايطٚا١ٜ اييت ػعٌ  ،قطٜض أٚ نٗصٙ ايطٚا١ٜ: قُس ، يػ١َ٬ نٝؿ٘ ا

 ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،عٔ عبس اهلل بٔ َُٕٝٛ ،بٔ اؿػٔ بإغٓازٙ عٔ دعؿط بٔ قُس

ٌٕ»قاٍ:  ٔٷ إشا زعا ايطدٌ أخاٙ بًٝ ؾاجملاٍ ا٬ٕسٜ  .(38)«ست٢ ٜطدع إٍ بٝت٘ ؾٗٛ ي٘ ناَ
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ؾاض٠ إٍ ٚقـ غ٬َت٘، َع اٱضدٛع٘ إٍ بٝت٘ ٖٛ  َا ىلٸ ٗ ٗ نُإ إهٝـ ي٬ّٝ

ٕٸ   .(39)عا٤ اٱْاع ٖٓا نصيو ًَؿتّآٖاى ضٚاٜات سٝح ٜهٕٛ ازٸ أ

بٌ َعٝاض  ،ت٬ف ٚنٝاع إاٍإنُا إٔ إعٝاض ٗ ايهُإ عٓس ايعك٤٬ يٝؼ ٖٛ 

خػط َاي٘ أٚ سكٌ ي٘ ْكل ؾٝ٘; ٚعًٝ٘ نٌ َايو  .ايهُإ عٓسِٖ ٖٛ ؾكسإ إًه١ٝ

ؾايؿطز ايصٟ  ،أتًؿ٘ أٚ أخص َٓ٘ أٚ قطؾ٘ ؼت ايهػ٘ آخط، غٛا٤ بػبب عٌُ ؾدٕل

ٔٷ  ٚهب عًٝ٘ تعٜٛض قاسب إاٍ.  ،شلا نإ ٚضا٤ ٖصٙ اـػاض٠ ناَ

ِٸ ،اٯخطٜٔ سلٸ ايعك٤٬ ع٢ً ٚدٛب ضزٸكس دط٣ ٖصا ؾ َٚهاؾّا إٍ َٔ إٔ  أع

 ْػإ أَطٷايكش١ ٚايػ١َ٬ َٔ ايعًٌ ٚا٭َطاض َٔ سكٛم اٱ أٚ غرلٙ. ٚعسٸ ٜهٕٛ َا٫ّ

ٚٵا إٔ ايعك٤٬  نُا .بسٜٗٞ ٕٸقس دطٳ ّٕ ع٢ً أ ِٷ عسّ تعٜٛض اـػاض٠ ايٓاؾ١٦ عٔ دط ًٚ، 

ٌٸ .ٚايًِٛ قبٝض إشا أنؿٓا ضأٟ  ؾهٝـ ،عك٬ّ ّٷاـػاضات قطٻ َٔ ٖٓا ؾعسّ نُإ ن

  .(40)؟!ٞ ْٛط ايعك٤٬ٜٚعٓن ،ايؿطع ايصٟ ٜط٣ نصيو ٖصٙ اؿط١َ

 

َٳٖٓاى َٔ إطادع اؿ ِٖٚ  ،ىايـ ددلإ اـػاض٠ ايعا٥س٠ عٔ ايس١ٜ ٔٵانطٜٔ 

٭ٕ ; ٕ إٔ ايكٍٛ ظطٜإ غرل٠ ايعك٤٬ ٗ ٖصٙ إػأي١ ٫ ىًٛ َٔ إؾهاٍٚٵٜطٳ عَُّٛا

ْٙ ٚإٔ شلا ددلإ ، : بإٔ ايس١ٜ شات طابع َسْٞ قضأ٫ّٚ قش١ ٖصا ايكٍٛ َٓٛ

 اـػاضات إع١ٜٛٓ ٚإاز١ٜ ايٛاضز٠ ع٢ً اـاغط.

ٕ إعٝح  ،ٕ ق١ُٝ ايٓؿك١ ٚايتهًؿ١ ٗ شاى ايعكط ناْت ق١ًًٝ ٚضخٝك١إ: ثاّْٝا

ٌٕ ّٸ ايس١ٜ ناْت تػطٞ ٚبؿه ٌٸ تا  نّٞ ٚٚيصيو مل ٜهٔ ٖٓاى يع .اـػاضات ن

 تصنط ايطٚاٜات نُإ اؾاْٞ يتهايٝـ ايع٬ز ٚغرلٖا َٔ ايٓؿكات ا٭خط٣. 

ٌٸ: نإ بإَهإ ٖصا ا٫زٸثايجّا عٝٓا إٔ ا٭قٌ ٗ زٸاٛ ؾهاٍ ييٓا اٱ عا٤ إٔ و

ٍ اـػاضات اييت إ ٚاغتٓازّا ،نإ ٖٛ غرل٠ ايعك٤٬ ^ايس١ٜ ٗ عكط إعكٌَٛ

٢ تهٕٛ َػ٪ٚي١ ستٸ ،ناؾ١ إكساض احملتازإ٢ ْجبت ايّٝٛ ٚدٛب ستٸ ،ؿكت ايهش١ٝ

ٌٸ  اـػاضات ٚا٭نطاض.  عٔ ن

٥ًٌ بإا١ٖٝ ١ ايكاغبل إٔ عطنٓا أزٓي ْ٘ٸإ :ع٢ً َا ططح ْػتطٝع ايكٍٛ ّاٚضزٸ

ٖصا ٚ ّا،باٱناؾ١ إٍ نٕٛ ايس١ٜ تؿطٜع .ْٚاقؿٓاٖا َا ٜػتٛٗ اؿاد١ ،إس١ْٝ يًس١ٜ
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ٚايكٍٛ ظطٜإ غرل٠ ايعك٤٬ ؾٝٗا. ؾُٔ احملتٌُ إٔ ايؿاضع ٗ تعٝٝٓ٘ يًس١ٜ قس  تٓاؾ٫٢ ٜ

٫ٚ  ،ػرل٠ائ ايهُإ َٔ خ٬ٍ ْؿؼ تًو ٚعٝٻ ،صٖاأَه٢ ْؿؼ تًو ايػرل٠ ْٖٚؿ

ؾايؿاضع  ;ٕ ايؿاضع ٗ تعٝٝٓ٘ يًس١ٜ قس ضزع عٔ تًو ايػرل٠إ :ع ايكٍٛ ٗ إكابٌْػتطٝ

  .(41)ناٱَها٤ ،ُا أدط٣ غرل٠ ايعك٤٬ ؾٝٗا ؼت اقط٬ساتٗ ايعسٜس َٔ إٛاضز إْٸ

 

 ،باٯخطٜٔ َتعًكّا َا٫ّ ،غباببػبب َٔ ا٭ ;ؾدلٷأتًـ َؿاز ايكاعس٠ أْ٘ إشا 

بايطغِ َٔ إٔ َٛنٛع ايكاعس٠ ٚ .ٚدب عًٝ٘ أزا٤ قُٝت٘ أٚ َجً٘ ،ب١ عٓ٘أٚ إٓؿع١ إذلتِّ

إٔ َا ٜؿِٗ َٔ ن٬ّ قاسب ايؿطا٥ع ٗ عح ايهُإ  عٓس ايؿكٗا٤ ٖٛ إاٍ، إ٫ٓ

ٕٸ ٚنصيو بايٓؿؼ أٚ  ،(42)ل بإاٍٚاٖط ايتًـ ٜتعًٖ ٚعح َٛدبات نُإ ايس١ٜ أ

  .(43)ايعهٛ ٚمٖٛا

ِٸٚ  َٔ خ٬ٍ تكطٜبٌ:  أَا تطبٝل ايكاعس٠ ع٢ً َٛنٛع ايبشح ؾٝت

 

ٟٸ ٟٸ ٚؾل قاعس٠ ايتًـ ؾإٕ أ ططف أٚ  تًـ ٜػتٛدب ايهُإ، َا ٜعين إٔ إت٬ف أ

ُٕتًٹ ٕٸٜعين أٌ اٯخطٜٔ بٳعهٛ َٔ دػِ اٱْػإ َٔ قٹ ٍٷا ددلإ نٌ  ٔع ـ َػ٪ٚ

َاز١ٜ أٚ ٚغٛا٤ ناْت  ،ُا ناْت اـػاضاتَٗ ،ت٬فٖصا اٱ ٢ًاـػاضات إذلتب١ ع

ٖٚٞ خػاض٠ ٗ عٌ ايعك٤٬  ،١ ٚغ١َ٬ اجملين عًٝ٘ٚإشا شٖبت عٓاقط قشٸ .َع١ٜٛٓ

عٔ ٖصٙ  َٔ اعتباض اؾاْٞ َػ٪٫٫ّٚ بٴسٻ إشٕ  ،ٚأغ٢ً َٔ إًهٝات إاز١ٜ ،ع١ُٝٛ

 بأزا٤ َا أتًؿ٘.  َّاًَٚعٳ، اـػاض٠

 

ت٬ف دا٤ كٌ إٔ َٛنٛع قاعس٠ اٱٗ َكاّ ْكس ايبٝإ ا٭ٍٚ ٜط٣ بعض احملٚك

ٔٷ ٔٵَٳ»ع٢ً أغاؽ عباض٠:  ، أٚ ضٚاٜات ٖصا ايباب اييت «أتًـ َاٍ ايػرل ؾٗٛ ي٘ ناَ

 331ٚ 328ٚٗ إاز٠  .ٚيٝؼ ايٓؿؼ ،ٗا َكتكط٠ َٛنٛع ايكاعس٠ ع٢ً إاٍدا٤ت نًٓ
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 ،ٗ تؿطٜعٗا ٚنإ غببّا ،ت٬فقاعس٠ اٱ بٓا٤ ع٢ًؼ ايصٟ أغِّ ،ٔ ايكإْٛ إسَْٞ

ٕٸ    .(44)«إاٍ»زتٌ ٖٛ اَٛنٛع ٖاتٌ إؾإ

بٌ نصيو ٖٛ  ،بػٵٜٚبسٚ إٔ ايتًـ ٫ ٜكسم ع٢ً ايٓؿؼ ٚايعهٛ ٗ ايًػ١ ؾشٳ

سٝح  ،ت٬ف١َ عٓٛإ قاعس٠ اٱٗ َكسٸ ،«ايعٓاٜٚٔ»ٚنُا دا٤ ٗ  .ٗ اقط٬ح ايؿكٗا٤

ٚنإ َٔ نُٔ تًو إٛاضز  ، قاٍ ايؿكٗا٤ ظطٜإ ايكاعس٠ ؾٝٗأ إٛاضز اييتعٝٻ

 أْٸٗا ٬ٜسٜ ٗ ايطٚاٜات صيوٚن .(45)«أٚ عبس طُٛؿ ،إت٬ف ايٓؿٛؽ أٚ ا٭ططاف»

 مٛ:  ،ايهُإ ٚايتًـ ٗ َٛاضز غرل إاٍ تاغتعًُ

  .(46)ــ نُإ ؾاٖس ايعٚض يًكسام، ايس١ٜ أٚ إاٍ إتًَ

َٕـ ايطٚاٜات اييت تتشسٻ ٚٗ ايططٜل إيٝ٘  ،زعاٙ إٍ بٝت٘ ٔٵخ عٔ نُإ ايطدٌ 

  .(47)ؾأقاب٘ بايهطض ،تعطض ي٘ نًب قاسب ايبٝت

٢ أغكط٘ عٔ ستٸ إٔ ايطدٌ إشا قاّ بتدٜٛـ ضانبٺ ايسآي١ ع٢ًـ ايطٚاٜات 

ٔٷ   غرلٖا.ٚ .(48)َطنب٘ ؾٗٛ ي٘ ناَ

 

 :ع٢ً زؾع إاٍ ٗ أَٛض َجٌ ،بػبب َا اضتهب٘ َٔ دٓا١ٜٺ ;طٕ اؾاْٞ فبٳإ

 ٖٚصٙ إداضز ٚايتهايٝـ َكسامٷ .ٚغرلٖا ،تهايٝـ ايع٬ز، إعا١ًَ ايكها١ٝ٥

إشٕ ؾٗصا ايهُإ ٗ عٗس٠  ،ل ٗ سل اؾاْٞ يًُذين عًٝ٘ٚاٱت٬ف َٛثٻ ،يًتًـ

ٌٸ ّٝازاّ َػٓط َٚا ،ي٘ اؾاْٞ. ؾايس١ٜ إاٍ ايصٟ دعٌ ايؿاضع اؾاْٞ نآَّا  يه

ٔٵ٫ غرل بأزا٥ٗا بٷؾاؾاْٞ َطاَي إكاضٜـ  ّاإشا مل ٜهٔ ٖصا إاٍ )ايس١ٜ( ناؾٝ ، يه

باٱناؾ١ إٍ َا ب٘  ،ت٬ف ع٢ً اؾاْٞ أزا٤ ق١ُٝ ايس١ٜؾإْ٘ ٚع٢ً أغاؽ قاعس٠ اٱ

 ـػاضات ايٓاؾ١٦ عٔ اؾٓا١ٜ. إٍ اايتؿاٚت بايٓػب١ 

ٖٓ  ٔٵَٳ»اٱت٬ف:  خكٛم قاعس٠ٗ  ،َٔ ايكإْٛ إسْٞ 328ا دا٤ ٗ إاز٠ ٚ

ٔٷ أٚ عٔ  ٚعًٝ٘ زؾع َجً٘ أٚ قُٝت٘، غٛا٤ أتًـ عٔ عُسٺ ،أتًـ َاٍ غرلٙ ؾٗٛ ي٘ ناَ

ِٸ ،غرل عُس ٚإشا أقاب٘ بايعٝب أٚ بايٓكل ؾٗٛ  .أٚ َٓؿع١ ّأَ إٔ ٜهٕٛ إاٍ عٝٓ ٚأع

 . «نأَ يك١ُٝ شاى إاٍ َكساض َا ْكل َٓ٘ أٚ عٝب ؾٝ٘

٫  «اؾاْٞ»ػتٓتر إٔ عسّ تككرل ايؿاعٌ َٚٔ إط٬م َٚهُٕٛ ٖصٙ ايكاعس٠ ْ
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زاَت ايع٬ق١ بٌ ايؿعٌ ٚايهطض ٚضدٛع  ض، َٚاٗ ؼٌُٝ اـػاض٠ يًُتهطِّ غببّا ٜعسٸ

ٌٷعًٓ  ب ٚايؿاعٌ. يسؾع إػ٪ٚي١ٝ عٔ إطتهٹ تُٗا َٛدٛز٠ ؾًٝؼ ٖٓاى غبٝ

 

ْ٘ َٔ خ٬ٍ فُٛع ايطٚاٜات أ إ٫ٓ ،ٗ ايطٚاٜات زٵمل ٜٔط «ايتػبٝب»ضغِ إٔ يؿٜ 

ؾدل آخط ؾٗٛ  دٓا١ٜ ٗ سلٸ ١ٝ َؿازٖا: إشا اضتهب ؾدلٷتػتدًل قاعس٠ نًٓ

ٍٷ  دٓاٜت٘.  ٔع َػ٪ٚ

قس  ،اجملين عًٝ٘ بػبب اؾطّ ايصٟ اضتهب٘ ٗ سلٸ ;َٚبشجٓا ٖٓا ٖٛ إٔ اؾاْٞ

اٍ ٗ شٖاب بعض أَٛ صا ا٭خرل ٗ تهايٝـ َٚكاضٜـ، ٚبصيو ؾاؾاْٞ غببٷشلب ػبٻت

َٔ َٛاضز ادتُاع  ضغِ أْ٘ َٛضزٷٚ .ب يتًو اـػاضات إاي١ٝٚزٚضٙ َػبِّ ،اجملين عًٝ٘

ٕٸأْٸ ايػبب ٚإباؾط، إ٫ٓ ٛٸ ٘ َٔ خ٬ٍ َا غبل ؾإ ٌٷق ٗ دعٌ ايهُإ ع٢ً  ٠ ايػبب عاَ

ٚإضازت٘ ثا١ْٜٛ أَاّ عٌُ  ،اؾاْٞ، ٚإباؾط باؾٓا١ٜ ٗ ٖصا ايٛنع َػًٛب ا٫ختٝاض

ٕٸ ؾ يصا .اؾاْٞ ٛٸإ شيو ؾ٬ُى  َٚع .(49)ظ ٗ ايكه٠١ٝ ايػبب قطٳنعـ إباؾط ٚق

اغتٓاز تًـ إاٍ إيٝ٘ دا٤ إثط اغتٓاز اؾٓا١ٜ  ٕٸإسٝح  ،ٗ ٖصٙ ايكاعس٠ ايهُإ غببٷ

ٍٕٖٚٛ  ،اجملين عًٝ٘ إيٝ٘ ٗ سلٸ ٌٸ خا  َٚٔ د١ٗ نْٛ٘ سهُّا .إؾهاٍ َٔ ن

ٌ ْػتطٝع تكبټ ،ٚغا٥ط اـػاضاتٚايعك٤٬ ٫ ٜكٛيٕٛ بايؿطم بٌ ايس١ٜ  ،عك٥٬ّٝا

ِٷ ٞٸ اؿهِ بايهُإ ايٛاضز ٗ ايطٚاٜات ع٢ً أْ٘ سه أْ٘ ٫ ع٢ً ٚايٓٛط إيٝ٘  ،نً

يًكط١ٜٓ  ;إ٫ أْ٘ ،بايس١ٜ ٚسسٖا. ٚايطٚاٜات إصنٛض٠ ضغِ أْٗا تٓكطف إٍ ايس١ٜ ىتلٸ

ٌٸ ،ّهٓٓا تعُُٝٗا ،إصنٛض٠   .(50)تًو إٛانٝع عٝح تؿٌُ ن

 ٕ ع٢ً تطبٝل قاعس٠ ايػبب ع٢ً إػأي١ إططٚس١: ٜططح إؾها٫ٚ

٘ نًُا نإ بٌ ايؿعٌ ٚايػبب ايعاقٌ أْٸ ض بعض ايؿكٗا٤ َطاضّايكس نطٻا٭ٍٚ: 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ إكاضٜـ اييت  .(51)ؾّاطٵإدتاض ٚاغط١ ؾإٕ اغتٓاز ايعٌُ إٍ ايػبب َكطٛع عٴ

ٚبايتايٞ ؾ٬ ٜكّٛ عًٝٗا نُإ.  ،ٜبصشلا اجملين عًٝ٘ َباؾط٠ ٫ تػتٓس إٍ عاٌَ اؾٓا١ٜ

ؾتض ايباب يًػاضم، أٚ ؾتض  :ٗ َٛاضز ْٛرل( 52)ٚنُا دا٤ ٗ ايطٚاٜات نُإ ايػبب

سٝح يٝؼ ٖٓاى سهِ  ،أٚ إضؾاز ايػاضم إٍ أَٛاٍ اٯخطٜٔ ،ضباٙ ضدٌ ايعبس ايعاقٌ

َٕ أٚ ايعبس ٚشيو ٭ٕ ايػاضم  ;أضؾس إٍ إاٍ أٚ ؾتض ضباٙ ايعبس أٚ غرلُٖا ٔٵبايهُإ 
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  .(53)ٚناْا ٚاغط١ بٌ ايؿعٌ ٚايػبب ،بل ن٬ُٖا عاق٬ٕ كتاضإاٯ

ٕ ٬َى إػ٪ٚي١ٝ ٗ ايهُإ ٖٛ قسم ايتًـ أشنط اٱؾهاٍ ا٭ٍٚ:  دٛاب

ٖٚصٙ إػأي١ ٗ عًِ  .ٗ ٖٛ َٔ ٖصا ايبابطٵع٢ً ايؿدل. ٚايتػبٝب نعٓٛإ عٴ عطؾّا

 ،بٌ شلا عٓاٜٚٔ أخط٣ ،بٌ ايتدًـ٢ ٫ تكايؿك٘ ٫ تٓسضز نُٔ اؿهِ ايؿطعٞ ستٸ

ٕ سهِ ايهُإ ؾٝٗا بسيٌٝ قاعس٠ ايتػبٝب إسٝح  ;ٚ... ،اٱغطا٤، ؾاٖس ايعٚض :مٛ

بكطف ايٓٛط عٔ إٔ ٚنٛح ا٭َج١ً قابٌ ٢ٚ َع ٚدٛز إباؾط ايعاقٌ ايبايؼ إدتاض. ستٸ

 ٞٵضؾاز ايػاضم أٚ ؾتض ضباٙ ضدٌ ايعبس ٫ ٜعين نُْٛٗا َػًٛبٳإٕ ؾإ ،يًذلزٜس

  .(54)ا٫ختٝاض

ٟٸ ساٍ ؾُٔ خ٬ٍ ٬َس١ٛ فُٛع ضٚاٜات نُإ ايػبب وكٌ ايٝكٌ  ،ٚع٢ً أ

ٌٸ بٌ ٖٞ َكازٜل  ،إٔ تًو إٛاضز يٝػت شلا خكٛق١ٝب ،ا٭سٛاٍ ا٫ط٦ُٓإ أٚ ٗ أق

بػبب اؾٌٗ أٚ ا٫نططاض أٚ  ;١ٝ بٗصا إع٢ٓ: َت٢ ٚقعت إضاز٠ إباؾطندل٣ نًٓ

ٌٕ، دباضاٱ ٕٸ ؼت تأثرل عاَ َا ؼكل ٗ اـاضز )ٗ ايٛاقع( اغتٓازٙ بايػبب  آخط ؾإ

ٚبايتايٞ ٜػتبعس إٔ ٜهٕٛ دعٌ  ،ٚدعٌ ايهُإ ي٘ َٔ ططف ايؿاضع َٓاغب ،أق٣ٛ

 سٟ. ايؿاضع يًهُإ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ باب اؿهِ ايتعبټ

ٕٸ ست٢ ٚيٛ متٸايجاْٞ:   ٕٸايتًـ َع ٚدٛز ايعاقٌ إدتاض ٜػتٓس إٍ ايػبب ؾإ قبٍٛ أ

٭ٕ تًو إكاضٜـ ٖٞ  ;َكاضٜـ اجملين عًٝ٘ ئ تهٕٛ نُٔ َكسام ايتًـ

. ّاؾطٵ٫ٚ ٜؿًُٗا ايتًـ عٴ ،قها١ٝ٥ ٣أٚ ٱقا١َ زعاٚ ،ي٬غتؿاز٠ ٗ ايع٬ز ٚايطباب١

ٕٸٕ َٔ باب اٱإ»ٚنتب بعض ايؿكٗا٤:  نطاض ايٓاػ١ عٓ٘ ٫ شٖاب إاٍ ٚا٭ ْكاف أ

نٓا  ٚإ٫ٓ ،ٚيٝؼ تًؿ٘ ،قع ا٭َط ا٫غتؿاز٠ َٔ إاٍ٭ْ٘ ٗ ٚا ;ٜكسم عًٝ٘ عٓٛإ ايتًـ

ٌٸ ٗ  ّاْػإ ع٢ً ْؿػ٘ َٚكاؿ٘ ْككإاٍ ايصٟ ٜكطف اٱ فدلٜٔ ع٢ً اعتباض ن

  .(55)«َع إٔ َٛاضز اؿهِ بايهُإ ٫ تؿًُ٘ ،إاٍ

إباز٠ ٚغشل إاٍ ؾٝٗا بسكط قسم عٓٛإ ايتًـ  :ؾهاٍ ايجاْٞ: أ٫ّٚدٛاب اٱ

 ،أٚ قس ىطز إاٍ َٔ ؼت ًَه١ٝ اٯخطٜٔ ،قس تٓكل ق١ُٝ إاٍٚشيو ٭ْ٘  ;ْٛط

ٌٸ  شيو. ٜٚؿٌُ عٓٛإ ايتًـ ن

ثط ايتػبٝب سٌ ٜهٕٛ ايؿعٌ ايتػبٝيب إٔ َٔ نُإ إاٍ ايكسض إتٖٝك ٕٸإ :ثاّْٝا

 َا ٜعين إٔ إت٬ف أعها٤ ايبسٕ تعسٸ ،(56)شات٘ دٓا١ّٜ ٖٚٛ َا ٜعتدل ٗ سسٸ ،ؾطعّا ّاسطاَ
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 تػتتبع بايتايٞ نُإ إكاضٜـ اييت تكطف عًٝٗا ٗ ايسٚا٤ ٚايع٬ز َٚاٚ، دٓا١ٜ

  .(57)ؾاب٘

ّهٔ اغتٓباٙ  ،ت٬ف بايتػبٝبيكاعس٠ اٱ ٚطبكّا ،َٚٔ خ٬ٍ َا غبل

 اـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ.  َٔػ٪ٚي١ٝ اؾاْٞ ع

 ٜٚٓٛط ،بات ايهُإٚايتػبٝب غٛا٤ بايؿعٌ أٚ بذلى ايؿعٌ ٜعٜس َٔ َػاس١ َٛدٹ

َٔ ايكإْٛ  331ؾٝ٘ َٔ ا٭ٍٚ إٍ استُاٍ ٚقٛع ايهطض إايٞ أٚ ايٓؿػٞ. ٚدا٤ت إاز٠ 

ٌٸ»يتكٍٛ:  ،ٗ باب ايتػبٝب ،إسْٞ ـٺ نإ غببّا ٔٵَٳ ن ٞٸ ٗ تً ِّ َاي ض عًٝ٘ إٔ ٜع

ؾٝ٘ عًٝ٘ إٔ ٜبصٍ غعط أٚ ق١ُٝ َا عٝب  أٚ عٝبّا ب ْككّاٚإشا غبٻ .قاسب٘ َجً٘ أٚ قُٝت٘

 .«أٚ ْكل ؾٝ٘

ٚباٱناؾ١ إٍ تهايٝـ ايطباب١، ؾإٕ اـػاضات ايٓاؾ١٦ عٔ  ،ٚبٓا٤ ع٢ً شيو

ٕٸ .ػبٝبتي١ٝ تسخٌ نُٔ عٓٛإ ايسٵاحملانِ ٚإطاؾعات ايعٳ ايتػبٝب  ٚٗ اؿكٝك١ ؾإ

ٝٸ ََٕٔ إػ٪ٚي َع٢ٓ ، ٚشلا أٚد٘ ٚاغع١ ٚكتًؿ١ ،١ْٝ شات ايك٬سٝات ايٛاغع١سٳات ا

 ١ ؾدك١ٝ ٚاسس٠. ٚ قهٝٸأٚاسس  ْٗا ٫ تٓشكط ٗ ْٕٛعأ

ٛٸ نُٔ ايطأٟ ا٫غتؿاضٟ إطقّٛ  ،٠ ايكها١ٝ٥نصيو ٚدسْا اٱزاض٠ ايكا١ْْٝٛ يًك

ٍ قاعس٠ إ ٚاغتٓازّا ;طاتٗاٗ َصٓن ،ٚاشل١٦ٝ ايعا١َ يًسٜٛإ ايعايٞ ايٛطين ،ٗ قً٘

 ٜعًٓإ دٛاظ إطايب١ َا ظاز ع٢ً ايس١ٜ.  ،ايتػبٝب

 

 ايكاعس٠ ع٢ً إٛنٛع َٛضز ايبشح ٜططح تكطٜبإ:  ٗ تطبٝل

 

دص ّهٔ إٔ ٜتٸ ٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ قاعس٠ ٫ نطض ٱثبات ايهُإ ٗ َػأي١ٺإ

ٝٻ ،َٓطكّٝا ؾه٬ّ باٱناؾ١  ،ٚمٔ بسٚضْا ْكبٌ إٔ ايكاعس٠ .(58)ٓ٘ بعض ايؿكٗا٤نُا ب

َٚٔ ٖٓا ؾإشا ناْت ايكاعس٠  .تجبت اؿهِ نصيو بإٛاظا٠ ،إٍ ْؿٝٗا ؿهِ ايهطض

ؾإْٓا ْػتطٝع َٔ خ٬ٍ قاعس٠  ،إٍ داْب ْؿٝٗا ؿهِ ايهطض ،إعبٛض٠ تجبت اؿهِ

 ٫ نطض اغتؿاز٠ ا٭سهاّ ايتاي١ٝ: 
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ٌٴٚإشا غبٻ .ـ عسّ دٛاظ إٜطاز ايهطض1 خط ٚدب عًٝ٘ ددلإ ايهطض يٰ أسسٺ ب عُ

 ض عٓ٘. ٚتعٜٛض إتهطِّ ،شيو ايهطض

ؾهاٍ إتعاضف ٚايهطض َطتب٘ بإٛاضز ٚا٭ ،ع ايهطض بايهطضـ ٫ هٛظ زؾ2

 إبٝع إعٝب.  نطزٸ ،عًٝٗا

ٚٗ تأٜٝس ٖصا ايٓشٛ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايكاعس٠ ٜػتٓس إٍ فُٛع١ َٔ 

ٓٓ ،عُرلأبٞ قشٝش١ ابٔ  :َٔ ًْتٗاٚايطٚاٜات،  عٔ أبٞ عبس  ،عٔ اؿًيب ،ازعٔ 

 ،ؾتٓؿط بكاسبٗا ،ايساب١ ؾتُطٸ ،٢ً ايططٜلع ع٘ عٔ ايؿ٤ٞ ٜٛنٳقاٍ: غأيتٴ ×اهلل

ٌٸ :×ؾكاٍ ؟ؾتعكطٙ ٔٷ ؾ٤ٞ ٜهطٸ ن  .(59)ٕا ٜكٝب٘ بططٜل إػًٌُ ؾكاسب٘ ناَ

ٌٸ»أْ٘ قاٍ:  ×أخط٣ عٔ اٱَاّ ايكازم نصيو ٗ ضٚا١ٜٺٚ بؿ٤ٞ  أنطٸ ٔٵَٳ ن

ٔٷ  .(60)«َٔ ططٜل إػًٌُ ؾٗٛ ي٘ ناَ

ٕصنٛضتٌ ايس١ٜ ايٓاؾ١٦ عٔ ٗ نًتا ايطٚاٜتٌ ا ×َاّٚايٛاٖط إٔ َطاز اٱ

ٕٸإإشٕ ّهٔ اـًٛم  .نطاض بايػرلاٱ ٌٷ «٫ نطض»: |نطّا٭ سسٜح ايٓيبٸ ٍ أ  زيٝ

ٌٸ نافٺ ّٕ ٗ إثبات نُإ ن غٛا٤ ناْت تًو اـػاضات  ،اـػاضات ايٓاؾ١٦ عٔ دط

 نُا يٛ ناْت ظا٥س٠ عٓٗا.  ،يًذدل بٛاغط١ ايس١ٜ أٚ بػرل ايس١ٜ قاب١ًّ

ٚإبين  ،«عٛا٥س ا٭ٜاّ»َٔ ضأٟ قاسب  بّاَتعذِّ ،«يعٓاٜٚٔا»قاسب ٚقس قاٍ 

إٕ َكته٢ ايكاعس٠ اغتٓباٙ عٓٛإ » :ع٢ً عسّ ق٬س١ٝ قاعس٠ ٫ نطض ؾعٌ اؿهِ

ٔٷ ٕٸإٔ: ٝٵَٔ خ٬ٍ َٓشٝٳ ايهطض. ٖٚصا ٖه أٚ ٖٛ بعس  ;ايهطض ٗ ا٭قٌ غرل ٚاضز َا أ

٭ٕ اْطباق٘  ;ٚدٛز يًهطض نصيو ٗ إٓش٢ ايجاْٞ ٫ ،ا٫عذلاض اؾدل ٚايتساضى. ْعِ

َٸَتعًٚ ٚضؾع ايهطض )ايصٟ ٜػاٟٚ ايهُإ(  ،ا إشا نإ غرل ٖصال بعسّ ٚدٛز اؾدل. أ

َٸؾإٕ دٛاظٙ ٚٚقٛع٘ غٝهٕٛ ثابتّا ،ؾطعّا ّايٝؼ ٫ظَ ا اؾٛاب ، ٖٚصا خ٬ف ايؿطض. أ

َٳ  ؾًٔ ٜهٕٛ غرل ،ٚٚؾل إعطٝات ;ٜهٕٛ ايطاؾع؟ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٔٵؾٝهٕٛ سٍٛ: 

 ٚشيو يج٬ث١ أَٛض:  ;ايؿاعٌ يًهطض

ٚٸ بسيٌٝ  ;هب ع٢ً ايؿاعٌ ددلاْ٘ ّاقبٝش : ؾعٌ ايهطض بًشاٚ نْٛ٘ ع٬ٍُّا٭

 اؿهِ ايكطعٞ ايعكًٞ. 

َٴ٥نطاض ٜعين ؼطِٜ بكإ ايٓٗٞ عٔ اٱإ: ايجاْٞ ١ٓ ايؿاعٌ ِه٘، إشٕ ٗ ساٍ 

ٕٸيًهطض َٔ ضؾع٘ عٔ إتهطِّ  ٘. ٗ سٓك ٖصا ٜكبض ٚادبّا ض ؾإ
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ايؿاعٌ يًهطض َٔ  إيعإّ َا ٜتبازض َٔ ايٓكٛم ايٛاضز٠ ٗ إٛنٛع إ: ايجايح

  .(61)«ف إؿٗٛزطٵٖٚٛ ْؿؼ إع٢ٓ إتعاضف ٗ ايعٴ ،ضضؾع ايهطض عٔ إتهطِّ

 

 ٙؿٞ ٖصؾُا تتشسخ عٔ اْتؿا٤ سهِ ايهطض إشا قًٓا بإٔ قاعس٠ ٫ نطض إْٸ 

ٕٛ إثبات يعّٚ أزا٤ اـػاضات  ،يٝٗاإَٚٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز  ;ا٤مَٔ ا٭ اؿاٍ ْػتطٝع بٓش

سٌ »سٝح نتبٛا:  ،(63)ٚبعض اؿكٛقٌٝ ،(62)نُا ؾعٌ بعض ايؿكٗا٤ ايعا٥س٠. ُاَّا

ٗ  ع٢ً ايؿاضع تؿطٜع أسهاّ ايهطض ٜهٕٛ بايتايٞ عسَٗا غببّا ٫ ٜهٕٛ ٚادبّا

تًعّ يٛدٛز اؿهِ ٭ٕ عسّ تؿطٜعٗا َػ ;«ٚدٛز أسهاّ ايهطض ع٢ً ايؿاضع ٚادبّا

٫ٚ ٜهٕٛ  ،ل اـػاض٠ عٝح تهٕٛ ظا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜب يًهطض. ٚسٌ تتشٖكإٛدٹ

ِٷ ٜض ايهطض ٛض يعاٌَ ايهطض قكس إطايب١ بتعؾُطادع١ إتهطِّ ،بهُاْٗا سه

ض ٚإطايب١ بتعٜٛض ٜعين عسّ اؿهِ ٜػتًعّ سط١َ َطادع١ إتهطِّ .،..غٝهٕٛ سطاَّا

ِٷٖٚصٙ ا .عٔ اـػاضات ٚدٛزٟ. ٖٚصا  ؿط١َ بسٚضٖا تؿكض عٔ إٔ سط١َ إطادع١ سه

ِٷ ،ا٭َط ايٛدٛزٟ ٜػتًعّ ايهطض ـٺ َٚجٌ ٖهصا سه َٔ ٖٓا ٚ .ؽ..ٗ ايؿطع إكسٻ َٓت

 ٘ ٗ ضؾع ايهطض ٖٛ دٛاظ ددلإ ايهطض. ٓكعض َٚطايبت٘ ٫ظّ ْؿٞ سط١َ َطادع١ إتهطِّ

 

َهإ إطايب١ باـػاض٠ ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ. إشٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بعسّ 

، ايػٝس قُس ضنا &اٱَاّ اـُٝين :ْصنط َِٓٗ ع٢ً غبٌٝ إجاٍٚ

ٟٸ ،&ايهًباٜهاْٞ ٔ ٗ ايس١ٜ ؾهٌ َٔ اـػاضات غرل َا ٖٛ َعٝٻ سٝح قا٫: أخص أ

 ا٭ضانٞ ٞقُس عً ايؿٝذنصيو ٚدسْا ٚ .(64)٫ٚ ؾطع١ٝ ي٘ ،ٗ اؾٓاٜات غرل دا٥ع

٫ ّهٓ٘ أخص »َا ٜطتب٘ بإَهإ أخص اجملين عًٝ٘ تهايٝـ ايع٬ز:  ٗ ٜكٍٛ،

  .(65)«َكاضٜـ ٚتهايٝـ ايع٬ز ايعا٥س٠ عٔ ايس١ٜ

ايكا٥ٌ بإَهإ  ،١ ايططف اٯخطزٓيأقشاب ٖصا ايطأٟ ٭ ١باٱناؾ١ إٍ َٓاقؿٚ

عاِٖ إٍ فُٛع١ اغتٓسٚا ٗ إثبات َسٻؾكس  ،١إطايب١ باـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً ايسٜ

 َٔ ًْتٗا: ٚ ،َٔ ا٭زي١
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يًس١ٜ، أَا  ؽ َٔ خ٬ٍ اٯٜات ٚايطٚاٜات اؾاْٞ نآَّايكس دعٌ ايؿاضع إكسٻ

ع٢ً  زٴَكاضٜـ ايطباب١ ٚتهايٝـ ايع٬ز ٚباقٞ اـػاضات ا٭خط٣ اييت تٔط ا ىلٸَ ٗ

ٖصا اـكٛم ٗ بؿ٤ٞ. َٚٔ غهٛت ايؿاضع  ٍٔسٵض دطا٤ عٌُ اؾاْٞ ؾًِ ٜٴإتهطِّ

ٝٻٜتبٝٻ ٔ َٔ قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ ٔ إٔ اؾاْٞ غرل نأَ يًعا٥س ع٢ً ايس١ٜ. ٖٚصا َا ٜتب

ٌٳ...﴿ايؿطٜؿ١:  ٔٵ َقتٳ َٳ ٘ٹ ٚٳ ٖٵًٹ ُٳ١ْ ٔإَي٢ َأ َٴػٳًٖ ٜٳ١ْ  ٚٳزٹ ٓٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ َٹّٓا خٳَطّأ َؾتٳشٵٔطٜطٴ ضٳَقبٳ١ٺ  )ايٓػا٤:  ﴾َٴ٪ٵ

92). 

َٚٔ  .نُا ْػتؿٝس ْؿؼ إع٢ٓ َٔ فُٛع١ َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إٛنٛع

س َٓ٘ اثٓإ ؾؿٝ٘ ػٳَا نإ ٗ اَؾ»: ×َاّ ايكازمٟٚ عٔ اٱَا ضٴ :تًو ايطٚاٜات

ْكـ ايس١ٜ.  :٘؟ قاٍعٝٓٴ تٵ٦ٳكٹضدٌ ُؾ ٚايعٌٝٓ. قاٍ: قًتٴ ،ايٝسٜٔ :َجٌْكـ ايس١ٜ، 

ٌٷ ٌٷٜسٙ؟ قاٍ: ؾٝ٘ ْكـ ايس١ٜ. قًتٴ تٵطعٳُق قًت: ؾطد ٘؟ قاٍ: ٝٵإسس٣ بٝهتٳ تٵشٖبٳ : ؾطد

ٕٵ ناْت ايٝػاض ؾؿٝٗا ثًح ايس١ٜ، قًتٴ س َٓ٘ ػٳَا نإ ٗ اَؾ :؟ أيٝؼ قًتٳِٳٚيٹ :إ

ٕٸاثٓإ ؾؿٝ٘ ْكـ ايس١ٜ؟! ؾك ٛٳ اٍ: ٭ ٝٴَياي   .(66)«ط٣ػٵس َٔ ايبٝه١ اي

ٗ َكاّ تبٌٝ َا ع٢ً  ×ٚاييت نإ ؾٝٗا اٱَاّ ،ا٬ٕسٜ ٗ ايطٚا١ٜ ايؿاٖس

ٕ ا٭غاؽ أهٝب،  ×َاّإش ايػا٥ٌ ٜػأٍ ٚاٱ ;ظػس غرلٙ أؿل نطضّاإشا ايطدٌ 

ٌٸ ×ايصٟ نإ ٜػتعًُ٘ اٱَاّ ض٠ نطاض ٖٛ ايس١ٜ. ٚبعباأْٛاع اؾطاسات ٚا٭ ٗ ن

 ُٗا غهتا ٗأْٸ ُٗا ٗ َكاّ بٝإ أسهاّ ايس١ٜ، إ٫ٕٓ ايكطإٓ ٚايطٚاٜات ضغِ أْٸإ :أخط٣

ايػهٛت ٗ َكاّ ايبٝإ هطٟ فط٣ » :بايكاعس٠ ٚع٬ُّ .ايعا٥س عٔ ايس١ٜ َا ىلٸ

ع ٜهٕٛ غهٛت إؿطِّ ،(67)«نايتكسٜط ،ؾٝهٕٛ َٔ ايهاؾـ ايؿعًٞ ،ايبٝإ ؾطعّا

 ايب١ باـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ. ع٢ً عسّ دٛاظ إط زي٬ّٝ

ٕٸٚ و َا١ٖٝ اؾٛاب ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ٫ ّهٔ َٔ خ٬ٍ ايتُػٸ باٱناؾ١ إٍ أ

ؾ٬ تتعٌ بصيو ططٜك١  ١،َٔ د١ٗ نٕٛ َا١ٖٝ ايس١ٜ يٝػت َس١ْٝ ٚتساضنٝ ،ايس١ٜ

ا٤ غٛ ،ٔؾك٘ ٕا تعٝٻ ّاـ نآَض، بٌ ٜهٕٛ إتًٹددلإ اـػاضات ايٛاضز٠ ع٢ً إتهطِّ

ٕٵ ٖصا َهاؾّا طبٝع١ َس١ْٝ أٚ دعا١ٝ٥ أٚ ن٬ُٖا.ايس١ٜ شات  تناْ ٫ أثط يهُإ  إٍ أ

 َا ظاز ع٢ً ايس١ٜ ٗ تًو ايطٚاٜات. 
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ٕٸَكسٸ إسس٣ ز ٜهٕٛ ٚٗ َكاّ ايذلزټ .ِ ٗ َكاّ ايبٝإإتهًٚ َات اؿه١ُ أ

ٕٸ ٔٸ .كاّ ايبٝإِ ٗ َإتهًٚ ايعٌُ با٭قٌ ايعك٥٬ٞ سٝح ٜؿذلض أ اخت٬ف ظَآْا  يه

َهإ ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٗ إٜٚٓؿٞ  ،ا٭قٌ ايعك٥٬ٞ اعٔ ظَإ إعكّٛ ٜػك٘ ٖص

عٝح ٜهٕٛ  ،ٔ ٗ َكاّ ايتداطبإٕ ٚدٛز ايكسض إتٖٝك ٚبعباض٠ أخط٣: .(68)ا٫غتس٫ٍ

س٫ٍ ٗ ٚد٘ ا٫غتٓاز ٚا٫غت ٜكـ َاْعّا ،ٔٗ اْكطاف ايًؿٜ إٍ ايكسض إتٖٝك غببّا

َٔ إعكّٛ  ٗ ن٬ّ نٌٛ ٔ َٛدٛزٷٚٗ َٛنٛع ايبشح ايكسض إتٖٝك .(69)باٱط٬م

ٕٸ ;ٚايػا٥ٌ ٕٸ  «ع٢ً اؾاْٞ ثبٛت ْكـ ايس١ٜ نا٬َّ»سٌ ٜكٍٛ:  ×ا٫َاّ ٭ شٖٔ ؾإ

إٔ ٜتكٛض  ّاَٚٔ ايبعٝس دسٸ ،ُا ٜٓكطف إٍ إكازٜل ايطا٥ذ١ ٗ ظَاْ٘إداطب إْٸ

ٗ تػط١ٝ اـػاضات ايٛاضز٠ ع٢ً  ئ تهٕٛ ايس١ٜ ناؾ١ّٝ ٕٷ٘ غٝأتٞ ظَاإداطب أْٸ

ِ نإ ٗ َكاّ بٝإ َٔ ٖٓا ٫ ْػتطٝع إثبات إٔ إتهًٚٚ .ٚطباب١ اجملين عًٝ٘ َٔ ع٬ٕز

ٌٸ ل اؿهِ ٚإٛنٛع، ل َتعًٖيهٌ ايكٝٛز اييت تتعًٖ ّانَٚتعطِّ ،إكازٜل ن

سٝٓٗا ئ ٜهٕٛ يٲط٬م ايًؿٛٞ ٚ ،ط٬م إكاَٞإشا قكس باٱط٬م ٖٓا اٱ خكٛقّاٚ

ٟٸ  اعتباض.  أ

ٌٸ ٕٸ ٚيع ايس١ٜ  غهٛت ايطٚاٜات عٔ اـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ نإ بػبب أ

بٌ يعٌ قُٝتٗا َٚكساضٖا نإ أنجط ٖا  ،ناْت تػطٞ ْٝع إكاضٜـ ٚايتهايٝـ

 ٖصاٚوتاز إيٝ٘ اجملين عًٝ٘، َا ٜعين ٚدٛز َكته٢ نُإ تهايٝـ ايع٬ز ٚايسٚا٤، 

إٍ ٚبايتايٞ ٫ تٛدس ساد١  .ٜٓ٘عين تعٌٝ ايؿاضع شلصا ايهُإ نُٔ إكساض ايصٟ عٝٻ

شنط ٚدٛب أزا٤ تهايٝـ ايع٬ز ٚكتًـ اـػاضات إٍ داْب إكساض ايجابت 

 . َٛنٛعّا

 ٕ غهٛت ايطٚاٜات ٜططح استُا٫ّإ :نُا شٖب إيٝ٘ بعض ايؿكٗا٤ ٜٴكاٍ،أٚ 

ٕٸ ،آخط ٕ اجملين عًٝ٘ َٔ عٝٛب ْٚكا٥ل سٳا تٓٛط إٍ َا ًٜشل ايبٳايطٚاٜات إِ َؿازٙ أ

٫ٚ تٓٛط إٍ اـػاضات ا٭خط٣ إاي١ٝ ٚإاز١ٜ  ،٘ثط اؾطّ ٚإعك١ٝ إطتهب١ ٗ سٓكإ

  .(70)اييت قس تًشل باجملين عًٝ٘

 ،أٚ إٔ ايس١ٜ شات َا١ٖٝ ٗ ددلإ ايهطض ،أَا إشا قًٓا بإا١ٖٝ اؾعا١ٝ٥ يًس١ٜ

ٔٵ ٌٕ ٚيه ْػتطٝع  ،ٕسٳتهٕٛ ؾك٘ ٗ قسز ددلإ اـػاضات ايٛاضز٠ ع٢ً ايبٳ بؿه
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٘ٺإ نصٖاب  ،نطاض ٚاـػاضاتآخط يػهٛت ايطٚاٜات، ٖٚٛ إٔ ددلإ اٱ عطا٤ تٛدٝ

٬َٚى آخط غرل إٛدٛز ٗ تعٌٝ  وتاز إٍ َعٝإض ،إاٍ أٚ تهايٝـ َٚكاضٜـ ايع٬ز

ٔ ايًباؽ( ُٳيهُإ ا٭َٛاٍ )نجٳٖٚصا ٖٛ ايػبب ٗ عسّ شنط ضٚاٜات ايس١ٜ  .ايس١ٜ

ٚعسّ  ،أٚ ددلإ ا٭نطاض ٚاـػاضات اييت ْؿأت عٔ اؾطّ ،اييت ؾكست أثٓا٤ اؾطّ

أٚ ناْت  ،ع٢ً ايٓكل ٗ ا٭َٛاٍ ؾإشا ناْت َكاضٜـ ايع٬ز قػٛب١ّ .ؾاض٠ إيٝٗااٱ

ٝػت ٚي ،ب ع٢ً اؾاْب إايٞشػٳٕ تٴسٳاـػاضات ايٛاضز٠ ع٢ً اجملين عًٝ٘ خاضز ايبٳ

نٓكل ايعهٛ ٚسكٍٛ  ،ْ٘سٳقػٛب١ ع٢ً ا٭نطاض اييت ؿكت اجملين عًٝ٘ ٗ بٳ

ٕٸ ٭ْٗا إِا ْٛطت  ;عٔ ايه٬ّ ؾٝٗا َٛنٛعّا ايطٚاٜات خاضد١ْ ايعٝب ؾٝ٘، ؾايٛاٖط أ

ٌٸ ،ٕسٳإٍ ايعٝٛب ٚايٓكا٥ل اييت تًشل بايبٳ اـػاضات ا٭خط٣ اـاضد١ عٔ  ٚيٝؼ ن

َا  عتدل زي٬ّٝ ع٢ً اْتؿا٤ ايهُإ ٗا ؾػهٛت ايطٚاٜات ٫ ٜٴَٔ ٖٓٚ .ٕسٳٕ َا ٖٛ بٳسٳايبٳ

 أنطاض ايبسٕ.  اعس

ٌٸ ،باٱناؾ١ إٍ َا غبلٚ ْط٣ إٔ  ٫ ٜٛدس ؾ٤ٞٷ ،ا٫ستُا٫ت إططٚس١ ٚيه

ٚٚدٛز  .ا ظاز ع٢ً ايس١ٜإٍ َب٘ أٚ ْؿ٢ ب٘ عسّ ٚدٛز ايهُإ بايٓػب١  ايؿاضع قس ضزٻ

 عاْا. س آخط ع٢ً َسٻأزي١ باب ايهُإ ٗ إػأي١ َ٪ِّ

ٔٸ ٌٸ يه اـػاضات إٔ يٝؼ نٌ  إػأي١ ا١ُٕٗ ٗ ايٓٛط ايكا٥ٌ بًعّٚ ددلإ ن

ؾطٚٙ قبٍٛ إطايب١  َا ىلٸ ب١ ظدلاْٗا، بٌ ٖٓاى نٛاب٘ ٗتكبٌ إطاَي خػاض٠ٺ

ب نٛدٛز ايهطض، اضتهاب ؾعٌ ٜػبِّ، ٚؼٌُٝ َػ٪ٚيٝتٗا يًذاْٞ ،باـػاض٠

أَا اـػاضات  .ضتباٙ ايػبيب إباؾط بٌ ايؿعٌ ٚاـػاض٠نطاض ٚاـػاضات، ا٫اٱ

َٔ  ،ض َٓاؾع يًهطضسٝح تتعطٻ ،أٚ أثٓا٤ ايعٌُ ،ايٓاؾ١٦ عٔ ايػكٛٙ أثٓا٤ ايتسضٜب

ْ٘ نت بُٝٓا إشا تعطٻ .ؾ٬ فاٍ يًُطايب١ بايهُإ ،َباؾط غرل إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ضب

، ٛاغط١ ؾعٌ اؾاْٞ َباؾط٠َٓؿع١ ٜكطع باؿكٍٛ عًٝٗا إٍ ا٫نُش٬ٍ ٚا٫ْتؿا٤ ب

 ،ٚ... ،ض٠َكطٻ ض َٔ اؿهٛض ٗ َعا١ًَٺٗ َٓع إتهطِّ نإٔ ٜهٕٛ ؾعٌ اؾاْٞ غببّا

يًدػاضات  ٜهٕٛ ايؿاعٌ نآَّاٚ ،ِ ٚايكطعٞص بعٓٛإ ايهطض إػًّٖهٔ إٔ ت٪خٳ

 ايٛاقع١. 
 

ٕٸب١ باـػاض٠ ايعاٜط٣ إدايؿٕٛ ٱَهإ إطاَي  قسض ايس١ٜ أَطٷ ٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ أ
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ثبات يعّٚ ددلإ اـػاض٠ إٚأضزْا بصيو  ،ٚإشا ْٛطْا إٍ ايس١ٜ َٔ باب اؾدلإ .سٟتعبټ

ٕٸ ٘ َإْعايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ ع٢ً اؾاْٞ، ؾػٓٴٛادٳ ٔ َٔ ططف َكساض ايس١ٜ َعٝٻ َؿازٙ أ

ٟټ ،ؽايؿاضع إكسٻ  .(71)ايٓلٸ َكابٌٗ  ّاادتٗازتػٝرل ٗ ٖصا ايكسض ٚإكساض ٜعتدل  ٚأ

َا  ٖٚصا ٖٛ ايػبب ايصٟ َٓع ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ َٔ قبٍٛ ايكٍٛ بايهُإ ٗ

 ظاز ع٢ً ايس١ٜ. 

 

ٕٸ  :ْػتطٝع ايكٍٛ  ىتًـ ٗ ا٭غاؽ  ـ ٚايصٟ ْكبً٘ بسٚضْا ـ س١ٜ َكساض ايس١ٜتعبټإ

ز س١ٜ ايجاْٞ ْػتدًكٗا َٔ فطٸٕ تعبټإ :يكٍٛسٝح ٫ ّهٔ ا ،س١ٜ تػسٜس ايس١ٜعٔ تعبټ

بهُإ َكاضٜـ  تٵسٳإٔ بعض ايطٚاٜات قس قطٻ خكٛقّاٚغهٛت ايطٚاٜات، 

َاّ عٔ اٱ ،ضٚا١ٜ أبٞ َطِٜ ٗا:ْصنط َٓٚ ،ٚتهايٝـ ايع٬ز نُٔ تكطوٗا بايس١ٜ

ٕٵ ×قه٢ أَرل إ٪ٌَٓ»، أْ٘ قاٍ: ×دعؿط ايباقط ٞأب  ٫ وٌُ ع٢ً ايعاق١ً إ٫ٓ أ

  .(72)«شام أدط ايطبٝب غ٣ٛ ايس١ُٜٵَا زٕٚ ايػِّ :، ٚقاٍإٛنش١ ؾكاعسّا

ٝٸ ٚٗ اؾٛاب نُٔ ٖصا ايٓكاف  ،ا ٗ ْٗا١ٜ عح َا١ٖٝ ايس١ٜٓٸيصيو ٚنُا ب

ٚٸ اعتُازّا ٕٸ ،ايؿاضع ّ ْلٸيٞ ٗ تكسټع٢ً ا٭قٌ ا٭ ايس١ٜ إِا دعًٗا ايؿاضع ؾدلإ  أ

ٚتؿٜٛت ا٫ْتؿاع  ،اؾطاسات قطع ايعهٛ،أٚ  ،َطًل ايهطض ايبسْٞ )ؾكسإ ايٓؿؼ

تعبس١ٜ َكساض ايس١ٜ ٫ ٜتٓاؾ٢ ٚددلإ  ٕٸإ :با٭عها٤(. َٚٔ خ٬ٍ شيو ْػتطٝع ايكٍٛ

ُت ايٓؿؼ ُا قٝٸك١ بتكِٜٛ ايؿطع يًس١ٜ إْٸٚشيو ٭ٕ ا٭زي١ إتعًٚ ;اـػاض٠ ايعا٥س٠ عًٝٗا

ُٻ ،ض يًتًـٚايعهٛ إتعطٸ ٚاييت  ،ػاضات ا٭خط٣ِٝ اـٝٔ ٖصا ايتكبُٝٓا مل ٜته

 ّهٔ سػابٗا ٚاضز٠ ع٢ً اجملين عًٝ٘. 

ع ايس١ٜ ٚايكٍٛ إؿٗٛض ايصٟ ٜصٖب إٍ إٔ ايؿاضع ؾطٻ ،ب٢ ٚؾل إب٢ٓ إٓتدٳٚستٸ

ِٝ ايؿاضع يًس١ٜ ٝجملُٛع اـػاضات إاي١ٝ ٚايبس١ْٝ، ٗ ٖصٙ اؿاٍ نصيو ئ ٜهٕٛ تك

ٕٸ٭ْ٘ ٗ ساٍ أثبتٓا ايهُإ ؾ ;يًهُإ َاْعّا  .١ ايس١ٜع٢ً أزٓي ت٘ غتهٕٛ سان١ُّأزٓي إ

َٚٔ ٖٓا ٜكرل إَهإ  .١ ايؿك١ٝٗيصا ؾإٕ أسهاّ ايس١ٜ غرل قاب١ً يتدكٝل ٖصٙ ا٭زٓي

سٝح ٫ ّهٔ  ،ٟ َا ظاز عٓٗاع٢ً ايس١ٜ ٜ٪زٸ أٟ ع٠ّٚ٬ ،إطايب١ بايس١ٜ َٚا ب٘ ايتؿاٚت

 دطّ اؾاْٞ. ا٤ يًس١ٜ تػطٝت٘ ٚددلإ ايهطض ايصٟ أؿل باجملين عًٝ٘ دطٸ
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ٌٷ ع٢ً ْٛع١ٝ إٓاؾع ايكاب١ً يًُعاٚن١ بإاٍ ٚغرل ايكاب١ً  نصيو يٝؼ ٖٓاى زيٝ

ٗا. ٖٚٓاى َٔ ايؿكٗا٤ ٝٵع يه٬ ْٛعٳٚإُِّ ،ز شلاف ٖٛ احملسِّطٵٜٚبك٢ ايعٴ ،يتًو إعاٚن١

ٗ  إش ٫ ٜعكٌ غابكّا;ٚؾل ا٫غتس٫ٍ ايصٟ أزضدٓاٙ  ،س١ٜ ايس١ٜمل ٜكبٌ َكٛي١ تعبټ ٔٵَٳ

ٗ  فٺٖٚٛ غرل نا ،ؾدلإ اـػاضات ناؾّٝا ؽ ؾ٦ّٝاْٛطِٖ إٔ هعٌ ايؿاضع إكسٻ

ٌٸ ٕٸ غابكّا ـٚنُا شنطْا ـ  َهاؾّا إٍ .(73)خػاضات اجملين ا٭قٌ ٗ تػط١ٝ ن ايس١ٜ  أ

ٌٸ  .اـػاضات إاي١ٝ ايٛاضز٠ ع٢ً اجملين عًٝ٘ ٚػدلٖا ٗ ظَٔ ايكسٚض ناْت تػطٞ ن

إشا مل ْؿِٗ ْٚأخص بعٌ ا٫عتباض ٖسف ٚغطض ايؿاضع  ،ط ايٛطٚفٝټ١ تػٚيعًٓ ;َٔ ٖٓاٚ

 غٓعٌُ ع٢ً تهٝٝع سكٛم اٯخطٜٔ. 

ٕٵ ِٸ ،ٕ ايؿاضع دعٌ ايس١ٜ ؾدلإ اـػاضاتإ :قًٓا ٚإ ؿٞ ؾَٔ إاي١ٝ ٚايبس١ْٝ،  أع

ْػتطٝع  ،ل َكساض إكاضٜـ اييت تعتدل ايّٝٛ ظا٥س٠ عٔ ايس١َٜا ٜتعًٖ ٚٗ ،ٖصٙ اؿاٍ

ِٷ ٚاْط٬قّا; ْ٘إ :ٍايكٛ ٞٸ َٔ إٔ عٓٛإ ايس١ٜ َٚكساضٖا سه ٖٚٛ َا ٜعين إٔ  ،إَها٥

 ،ايؿاضع اغتٓس إٍ سهِ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬ ٗ شاى ايعَإ ٗ تعٌٝ َٝعإ ايس١ٜ

ٌٸ ٚاييت َكته٢ ايؿطٚٙ ايعَا١ْٝ ناْت ناؾ١ّٝ اـػاضات ايٛاضز٠ ع٢ً  ٗ ددلإ ن

ٕٕإٗ  لٸٖٚٛ َا ٜعطٝٓا اؿ ،اجملين عًٝ٘ ب ؾٝ٘ َكاضٜـ ا٭نطاض ػٳشٵآخط تٴ هاز َٝعا

ِّ ،ٚاـػاضات  ض ب٘ َعٝاض ايؿاضع ٗ ؼسٜس ق١ُٝ ايس١ٜ َٚكساضٖا. ْع

س١ٜ امكاض س١ٜ َٝعإ ايس١ٜ ٫ ٜعين ايكبٍٛ بتعبټإٕ ايكبٍٛ بتعبټ :ٚبعباض٠ أخط٣

 . «إثبات ايؿ٤ٞ ٫ ٜٓؿٞ َا عساٙ» :ٚنُا تكٍٛ ايكاعس٠ ،زؾعٗا
 

اٱْاع ٖٛ ايسيٌٝ ايجايح ايصٟ ٜػتٓس إيٝ٘ إدايؿٕٛ يتشٌُٝ اؾاْٞ اـػاضات 

أزا٤  ٕٔ َػ٪ٚي١ٝ اؾاْٞ عٛب٘ ايكا٥ً ٌٵٖٚٛ ا٫غتس٫ٍ ايصٟ مل ُٜك .ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ

 .(74)َٔ َكاضٜـ ايع٬ز ٚايتهايٝـ احمله١ُ ،اـػاضات اييت تًشل اجملين عًٝ٘

َٳ ٕٸٜػتسٍ باٱ ٔٵٜٚط٣  اؿهِ بايهُإ غٝذس ي٘ دٛابّا َٔ خ٬ٍ ٖصا  ْاع أ

 . (75)اٱْاع

 

ْاع ٗ اـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ ٫ ٚدٛز ي٘ ٗ نتب ططح اٱإٍ بايٓػب١ 
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ل ا٫ْاع إٔ ؼٗكإٍ ؾاض٠ َع اٱ ،، ٚإِا ٜسخٌ نُٔ ايططٚسات إعاقط٠ٌَ إتكسِّ

ؿام ٗ ٚدٗات ايٓٛط بٌ ايؿكٗا٤ باٱناؾ١ إٍ أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اتٸ ،ِ ب٘غرل َػًٖ

ٌٸٚٚإطدعٝات اؿاي١ٝ سٛي٘.  ٕ إ :َا ْػتطٝع قٛي٘ َٔ خ٬ٍ قطا٠٤ إتٕٛ ايؿك١ٝٗ ن

كاضٜـ ايع٬ز إٍ َنٛا إٍ َػأي١ َػ٪ٚي١ٝ اؾاْٞ بايٓػب١ ايؿكٗا٤ مل ٜتعطٻ

ايٝـ احملانُات ٚغرلٖا َٔ إكاضٜـ ايٓاؾ١٦ عٔ اـػاضات اييت ؼكٌ ٚته

ٌٕ عسّ تعطنِٗ شلصٙ إػأي١ ٫ ّهٓ٘  ٕٸإٚ .َباؾط يًُذين عًٝ٘ َٔ ؾعٌ اؾاْٞ بؿه

 ْاع. إٔ وًٝٓا إٍ َجٌ ٖصا اٱ

ٕ ٚإ .يؿ١ٝٛ ع٢ً عسّ ايهُإ شلصٙ اـػاضات أَا ٗ ايطٚاٜات ؾًِ لس ز٫ي١ّ

َاّ عٔ اٱ ،بٌ ضأٜٓا ٗ ضٚا١ٜ أبٞ َطِٜ ،عٔ اـٛض ٗ إٛنٛع تٵغهتٳايطٚاٜات قس 

  .(76)بهُإ َكاضٜـ ايع٬ز نُٔ ايس١ٜ ّاتكطو ،×أبٞ دعؿط

ٍٸٚ  يتًدػاضات اييع٢ً عسّ نُإ اؾاْٞ  َٔ ٖٓا ؾػهٛت ايطٚاٜات ٫ ٜس

ٌٕ ٘ ٗ ْتٝذ١ دطّ اؾاْٞ ٚدٓاٜت ;ْ٘ أٚ عٝب ؾٝ٘سٳٗ بٳ َباؾط عٔ ْكٕل ْؿأت ٚبؿه

اجملين عًٝ٘. ؾإشا ناْت تهايٝـ ايع٬ز َٚكاضٜؿ٘ تتذاٚظ َكساض ايس١ٜ ؾايطٚاٜات  سلٸ

َا ظاز ع٢ً ايس١ٜ  اجملين عًٝ٘ ٗ ثت عٔ َطًل اـػاضات ػعٌ استُاٍ سلٸاييت ؼسٻ

ٌَٕٚٔ تًو ايطٚاٜات اييت ؼسٻ .ٚاضزّا ضٚا١ٜ  :نُإ غ١َ٬ اٯخط ٔٚانض ع ثت بؿه

عٔ أبٞ عبس  ،عٔ عبس اهلل بٔ َُٕٝٛ ،ازٙ عٔ دعؿط بٔ قُسغٓإقُس بٔ اؿػٔ ب

ٌٕ»قاٍ:  ×اهلل ٔٷ إشا زعا ايطدٌ أخاٙ بًٝ ٚانض ٚ .(77)«٢ ٜطدع إٍ بٝت٘ستٸ ؾٗٛ ي٘ ناَ

عٔ  ،نصيو قشٝش١ اؿًيبٚ .نُإ يػ٬َتٖ٘ٛ ُا إٔ نُإ ايطدٌ يًهٝـ إْٸ

ٌٸ»: ×َاّ ايكازماٱ ٔٷ ٜهطٸ ٔٵَٳ ن ٚنصيو  .(78)«ٕا ٜكٝب٘ بططٜل إػًٌُ ؾٗٛ ناَ

َٳ×قاٍ أبٛ عبس اهلل»قاٍ:  ،عٔ أبٞ ايك٬ح ضٚا١ّٜ ،ّهٔ أخص َعتدل٠ ايهٓاْٞ  ٔٵ: 

زي٬ّٝ ع٢ً نُإ اـػاضات ايعا٥س٠ ، (79)«َٔ ططٜل إػًٌُ ؾٗٛ ي٘ نأَ بؿ٤ٞٺ أنطٸ

 ع٢ً ايس١ٜ. 

 

١ إطايب١ ـ بعس َٓاقؿ١ َا١ٖٝ ايس١ٜ ٚاٯضا٤ إططٚس١ ٗ َػأي١ قسٚزٜٸ

إثبات إٔ تؿطٜع ايس١ٜ ٖٛ َٔ باب ايتعٜٛض عٔ َطًل  باـػاضات ايعا٥س٠ ع٢ً ايس١ٜ متٸ
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ِٸ إثبات إَهإ إطايب١  ٚٗ ساٍ متٸ .َٔ اـػاض٠ ايبس١ْٝ أٚ إاي١ٝ( اـػاضات )ٜعين أع

ٌٕ ٕٸ بتُاّ اـػاضات )اـػاضات اييت تطتب٘ بؿه اؾاْٞ  َباؾط بؿعٌ اؾاْٞ( ؾإ

 بأزا٤ َا ب٘ ايتؿاٚت عٔ َبًؼ ايس١ٜ.  َّاعٳغٝهٕٛ ًَ

١ اـاق١ ٚايعا١َ إٍ ا٭زٓي ٚاغتٓازّا ;ـ ٗ َكاّ إثبات نُإ اـػاضات إاي١ٝ

َٔ خ٬ٍ  ٚبايتايٞ متٸ .ٖهٔ ٚٚاضز ؾإٕ إطايب١ باـػاضات أَطٷ ،إططٚس١ ٗ إػأي١

ٕٸإَباْٞ  ٜكبٌ  ؾك٘ ٗ ايس١ٜ أَطٷ سكط ايتعٜٛض َٔ يسٕ ايؿاضع ط٬م ايطٚاٜات إثبات أ

ٕٵ، ايٓكاف ُا ايؿاضع قس غهت ٚإْٸٚؾل ا٭زٓي١ ايػابك١،  ;٫ إط٬م ٗ إكاّ َع بٝإ أ

تؿػرل ٖصا ايػهٛت ٗ قٛاٍ ا٭ز ٖٚٛ َا ؾػض اجملاٍ يتعسټ ،ٗ قبٌ ٖصا ايتعٜٛض

 ٚاستُا٫ت٘. 

 .دايؿٕٛـ ٗ َكابٌ ا٭زي١ اييت تجبت ايهُإ ٖٓاى عس٠ أزي١ ٜػتٓس إيٝٗا إ

ايطٚاٜات تعٌ ايس١ٜ ٗ »ٚشيو ؼت عٓٛإ  ،ؾباٱناؾ١ إٍ امكاض اؿهِ بايس١ٜ

ٖٚٛ َا دعٌ  ،سٟٚإٔ َكساض ايس١ٜ تعبټ ،«ض دػُاّْٝاطٳإٛاضز اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايهٻ

إثبات  متٸ ،ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ ٜػتٓهؿٕٛ عٔ ايكٍٛ بهُإ اؾاْٞ ٕا ظاز ع٢ً ايس١ٜ

ؾػهٛت ايطٚاٜات  .َهإ إطايب١ َا ظاز ع٢ً ايس١ٜإاٜات ٫ ٜٓؿٞ إٔ ٚدٛز تًو ايطٚ

ٚايصٟ ٜطدع غبب٘ إٍ عسّ ٚٗٛض َجٌ ٖصٙ إػأي١ ٗ عكط  ،ك١ بإٛنٛعإتعًٚ

ٜكٛزْا إٍ  ،ايكسٚض، ٚنصيو ؼًٌٝ ايٛنع ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ يعَٔ ايكسٚض

ٌٸايكٍٛ بأ  عًٝ٘.  ٜعٜس عٔ ساد١ اجملينٸَٚا  ،إكاضٜـ ٕ َكساض ايس١ٜ نإ ٜػطٞ ن
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 اجلّاد االبتدائي وسزية اإلٌضاُ

 دراصٌة ٌكدية
 

 

عاخ اييت ناْت ٜعسٸ عح سط١ٜ اٱْػإ ٗ اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َٔ ا٭

ٚايصٟ  .ٛم ايس١ٜٝٓزا٥ُّا َٛنع اٖتُاّ ايباسجٌ، ٚاييت ٚضز ايتأنٝس عًٝٗا ٗ ايٓك

ٕ اٱغ٬ّ إ٠، ؾ١ٜ ٚايؿسٸيٝ٘ إٔ تؿطٜع اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ؾٝ٘ دٓب١ ايهسٸإقس ًٜؿت ايٓٛط 

ٕٸضاز بتؿطٜع٘ ْؿط ايسٜٔ ٚايتسٜٸأ ا٫عتكاز بايسٜٔ َٔ  ٔ بٌ ايٓاؽ ٚاجملتُع، عًُّا بأ

 ضاز١ٜ ٚا٫ختٝاض١ٜ. َٛض اٱا٭

إٔ ايسؾاع عٔ  ـٚايتأنٝس عًٝ٘  ،ٜٚط٣ ايعًُا٤ ـ بعس تػًِٝ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ

ٕ ؼكل اؿٝا٠ ٚٵ١ٜ اٱْػإ، ٜٚطٳّإ ٜكع ٗ قطاٙ سطٸايتٛسٝس ٚايٛسسا١ْٝ ٚايعسٍ ٚاٱ

 ايطٝب١ َٔ خ٬ٍ ٖصا إٓٛاض. 

 ،قٛاٍ ايؿكٗا٤ ٗ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞأٚغٛف ْكّٛ ٗ ٖصا إكاٍ بٓكس ٚزضاغ١ 

١ٜ ايسٜٔ ٚايعكٝس٠، اٱْػا١ْٝ، ٚسطٸ ايؿ٪ٕٚٚاؿٝا٠،  سلٸَٚٚٓاؾات٘ َع قإْٛ ايكًض، 

ٍ اغتٓؿاض ايك٣ٛ ايؿهط١ٜ إٔ إٔ ايسؾاع عٔ ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ عاد١ سٝح غٓبِّ

 ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. 

 

قًٞ َٓ٘ قتاٍ ايهؿاض ابتسا٤ٶ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٖٚٛ ٕ ا٭إقاٍ احملكل ايٓذؿٞ: 
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ٝٵُه﴿ :ايصٟ ْعٍ ؾٝ٘ ِٵُنتٹبٳ عٳًَ ٛٳ ُنطٵٙٷ َيُه ٖٴ ٚٳ ٍٴ  ٌٸ ٖٚٛ ؾطضٷ ،﴾ِٵ اِيكٹتٳا ـ َهًٓ ع٢ً ن

ٖٹ ،شنط طٸسٴ  .(1)٫ٚ َعصٚض ِٕٛغرل 

َٔ َعطؾ١ إٔ ايسؾاع َٚٛاد١ٗ ايهؿاض ٚإؿطنٌ ٚإعتسٜٔ ع٢ً ايسٜٔ ٫ بٴسٻ ٚ

ٌٸ ،َٔ ٬َسل اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٚايهٝإ اٱغ٬َٞ ٜعسٸ ؾُا  .ايٓاؽ ٚأْ٘ ٚادب ع٢ً ن

ٜكاٍ ٗ ٖصا اجملاٍ ٖٛ إٔ اٱغ٬ّ ـ بعس ايتأنٝس ع٢ً أقٌ اؿٝا٠ ٜٓبػٞ إٔ 

ُٸ ُٸبٚايتكطٜض  ،(2)ٝت٘ٚأٖ ١ٜ ٗ ٚاعتُازّا ع٢ً اؿطٸ ،(3)١ٝ نطا١َ اٱْػإسٚض ٚأٖ

ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ باٱنطاٙ  طٸـ نٝـ ٜطٜس إٔ ٜٗسٟ اٱْػإ اُؿ (4)ايعكٝس٠ ٚايسٜٔ

 ٚايػٝـ؟

 َطًٛبّا َٚٛنع اٖتُاّ؟ ٌٖٚ ٜهٕٛ َجٌ ٖصا ايسٜٔ َكب٫ّٛ ٚ

ٌٖ ٫ ٜتٓاؾ٢ تؿطٜع اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ َع قإْٛ ايكًض ٚاؿٝا٠ ايػ١ًُٝ اييت 

ٌٸإٜتطًع   ؟ طٸْػإ سٴإ يٝٗا ن

 ـاعتُازّا ع٢ً ن٬ّ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤  ـٚغٛف ٜهٕٛ اٖتُآَا ٗ ٖصا إكاٍ 

ٕٸقٍٛ إصنٛٚ عسّ َٓاؾا٠ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ َع ا٭أزضاغ١ َٓاؾا٠  اؾٗاز  ض٠، ٚبٝإ أ

ل اؿٝا٠ ايطٝب١ يٲْػإ، ٚإٔ إعطؾ١ ايكشٝش١ ٚايعك١ْٝ٬ ي٘ ُٓع ع ٭دٌ ؼٓكطِِّا ؾٴإ

 .اٱْػإ إٓكـ عٔ اؿهِ غرل ايكشٝض

 ضبع ْكاٙ: أغاؽ غٛف ْبٌ إباسح إطتبط١ بإكاّ ٗ ٚع٢ً ٖصا ا٭

 

ٕٸ ؿكٛا ع٢ً ٚدٛب اؾٗاز ع٢ً ْٝع ْٝع ايؿكٗا٤ اتٻ ٚضز ٗ نتاب ايسضٚؽ أ

يس٫ي١ اٯٜات ٚايطٚاٜات ع٢ً شيو، ٚعسّ اختكاق٘ بعَإ سهٛض  ;إػًٌُ

 .(5)×اٱَاّ

 ٚقايٛا: ٜعسٸ ،ـ ٚدٛب اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ٜهّاأتباع إصٖب إايهٞ ـ أٜٚط٣  

ٛٸأَٔ  ;اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ٚدٛبّا نؿا٥ّٝا عٓسَا ٜكّٛ ب٘ بعض  ،ن١ًُ اهلل دٌ عً

ٍ إَاّ ٚاؿانِ إٓكٛب َٔ قبً٘ ايٓاؽ إػًٌُ، ٚٚدٛبّا عّٝٓٝا عٓسَا ٜسعٛ اٱ

 .(6)اؾٗاز

٘ ٚأْٸ ،اض ٚإؿطنٌأٜهّا ـ ٚدٛب اؾٗاز َع ايهٓؿ ـٜٚط٣ إصٖب اؿٓؿٞ  
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 .(7)ٚٚٝؿ١ ْٝع إػًٌُ

ٕ ٚٵ٫ إٔ ايؿٝع١ ٜطٳإ ،ع١ ٚدٛب اؾٗاز ٚيعَٚ٘عًُا٤ ايؿاؾع١ٝ ٚايؿٝ ٜط٣نُا 

 . (8)ٍ اٱغ٬ّ قبٌ ايكتاٍإنطٚض٠ ايسع٠ٛ 

ُٸ  ٢ تػتكطٸٞ: هب دٗاز ايهؿاض ٚإؿطنٌ ٚأَجاشلِ ع٢ً إػًٌُ ستٸقاٍ ايك

 .(9)ن١ًُ اهلل ٚزٜٓ٘

قًٞ َٓ٘ قتاٍ ايهؿاض ابتسا٤ٶ ع٢ً ٚقاٍ احملكل ايٓذؿٞ: ٫ ضٜب ٗ إٔ ا٭

َٳ... غ٬ّاٱ  .(10)زِٖ إػًٌُ َِٓٗ ٔٵًٜٚشل ب٘ قتاٍ 

ٌٸ ٚقاٍ ٗ َٛنٕع  ٖٹغرل ،نطشٳ طٸـ سٴَهًٖ آخط: ٖٚٛ ؾطض ع٢ً ن  ِٛ  ٫ٚ

٫ٚ ع٢ً  ،٫ٚ ع٢ً إًُٛى... ،٫ٚ ع٢ً اجملٕٓٛ... ،َعصٚض، ؾ٬ هب ع٢ً ايكيبٸ

 .(11)إطأ٠

ٌٸ ٚقاٍ ٗ َٛنٕع ُٳْاع ببٌ اٱ ،ساٍ ؾ٬ خ٬ف بٝٓٓا ثايح: ٚع٢ً ن ٘ ٝٵكػ

َٳ ×َاّبؿطٙ ٚدٛز اٱ ،ُا هب ع٢ً ايٛد٘ إعبٛضإْٸٗ أْ٘  ،عًٝ٘  ٔٵٚبػ٘ ٜسٙ أٚ 

 .(12)ْكب٘ يًذٗاز

هب دٗاز ايهؿاض ٚإؿطنٌ ع٢ً مٛ ايٛدٛب ايهؿا٥ٞ، ٚهب ايكٝاّ ب٘ 

ٌٸ َاّ أٚ ٠ ٚاسس٠ ٗ ايػ١ٓ ع٢ً ٜس اٱَا ّهٔ ايكٝاّ ب٘ َطٸ عػب ايهطٚض٠، ٚأق

 .(13)ْا٥ب٘

 ٍ بعهٗا: إْؿرل ٚ .س ايؿكٗا٤ ٗ ٚدٛب اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ اٯٜات ٚايطٚاٜاتَٚػتٓ

 أَا اٯٜات ؾٗٞ: 

ّٳ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  َٳا سٳطٻ ٕٳ  َٴٛ ٚٳ٫َ ٜٴشٳطِّ ّٔ اٯخٹٔط  ٛٵ ٝٳ ٚٳ٫َ بٹاِي ٕٳ بٹاهللٹ  ٓٴٛ َٹ ٔٳ ٫َ ٜٴ٪ٵ َقاتٹًُٛا اٖيصٹٜ

ٔٳ اِيشٳلِّ ٕٳ زٹٜ ٚٳ٫َ ٜٳسٹٜٓٴٛ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴُٛي  (. 29تٛب١: )اي ﴾اهلُل 

ِٵ ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ٖٴ ُٴٛ ٚٳدٳسٵتٴ ٝٵحٴ  ٌٳ سٳ ُٴؿٵٔطنٹ ّٴ َؾاِقتٴًُٛا اِي ٗٴطٴ اِيشٴطٴ َؾٔإشٳا اْػٳًَذٳ اَ٭ؾٵ

َٳطٵقٳسٺ ٌٻ  ِٵ ُن ٗٴ ٚٳاِقعٴسٴٚا َي ِٵ  ٖٴ ٚٳاسٵكٴطٴٚ ِٵ  ٖٴ  (. 5)ايتٛب١:  ﴾ٚٳخٴصٴٚ

 : ؾُٓٗا ٚأَا ايطٚاٜات

ٚاؾٗاز  .٫ اهللإي٘ إسٚا بإٔ ٫ ٢ ٜؿٗقاتٌ ايٓاؽ ستٸأَطت إٔ ُأ: |ـ قٍٛ ايٓيبٸ

 .(14)ٍ ّٜٛ ايكٝا١َإَيت أٗ 

ٞٸـ قٍٛ اٱ يكٍٛ اهلل تعاٍ:  ;: اؾٗاز ؾطض ع٢ً ْٝع إػًٌُ×َاّ عً
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ٍٴ﴿ ِٵ اِيكٹتٳا ٝٵُه ﴾ُنتٹبٳ عٳًَ
(15). 

ٌٻ نتب ع٢ً ايطداٍ اؾٗازإأٜهّا:  ×ٟٚ عٓ٘ـ َا ضٴ  .(16)ٕ اهلل ععٻ ٚد

 ٞ قًتٴْٞ ضأٜت ٗ إٓاّ أْٸإي٘:  : قاٍ: قًتٴ×اهللبٞ عبس أـ َا ضٚاٙ بؿرل عٔ 

ّٷٕ ايكتاٍ َع غرل اٱإيو:   ؟إٝت١ ٚايسّ ٚؿِ اـٓعٜط :َجٌ ،َاّ إؿذلض طاعت٘ سطا

 .(17): ٖٛ نصيو×بٛ عبس اهللأٖٛ نصيو، ؾكاٍ  ،ؾكًت يٞ: ْعِ

ايؿٝذ ايطٛغٞ  :َجاٍأ ،ٚع٢ً ايطغِ َٔ كايؿ١ ؾكٗا٤ نباض يًذٗاز ا٫بتسا٥ٞ

ٞٸ ٞ زضٜؼ اؿًٓإبٔ ٓع٠ ايطٛغٞ ٚقُس بٔ  ٚايكانٞ ابٔ ايدلاز ٚقُس بٔ عً

إٔ ْاع١  ٫ٓإ ،(18)كٌ ٚايؿٗٝس ايجاْٞٞ ٚؾدط احملٚك١َ اؿًٓٞ ٚايع٬ٓٚاحملكل اؿًٓ

ايك٬ح  ٞبأض بٔ عبس ايععٜع ٚايؿٝذ ايؿٝذ إؿٝس ٚغ٬ٓ :َجاٍأ ،آخطٜٔ َٔ ايعًُا٤

 َاّ. ٕ اٱإشٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٗ عكط ايػٝب١ بٕ اؾذلاٙ اؾٚٵ٫ ٜطٳ ،اؿًيب

ٍ غًطإ اٱغ٬ّ إٓكٛب َٔ قبٌ إقاٍ ايؿٝذ إؿٝس: ؾأَا إقا١َ اؿسٚز ؾٗٛ 

َٳ ،×١ُ٥ اشلس٣ َٔ آٍ قُسأِٖٚ  ،اهلل تعاٍ  .َطا٤ ٚاؿهاّْكبٛٙ يصيو َٔ ا٭ ٔٵٚ

ٛٻ ُٳٱٍ ؾكٗا٤ ؾٝعتِٗ َع اإنٛا ايٓٛط ؾٝ٘ ٚقس ؾ قاَتٗا ع٢ً إ ُهٔ َٔ ٔٵَهإ، ؾ

ٝٴإَٔ غًطإ اؾٛض  ـٵٚيسٙ ٚعبسٙ ٚمل َى َٳُٵكٹنطاضّا ب٘ ع٢ً شيو ؾً خاف َٔ  ٔٵٗا، ٚ

ؾكس  ،ٚ ع٢ً ايسٜٔأٚ خاف نطضّا بصيو ع٢ً ْؿػ٘ أ ،قاَتٗاإايٛإٌ اعذلانّا عًٝ٘ ٗ 

َٳ .غك٘ عٓ٘ ؾطنٗا ٚأَٔ  ،ًٜٝ٘ َٔ قَٛ٘ ٔٵٚنصيو إٕ اغتطاع إقا١َ اؿسٚز ع٢ً 

َٳَتٖٝك ؾكس يعَ٘ إقا١َ اؿسٚز عًِٝٗ... ٖٚصا ؾطضٷ ،ٌ ٗ شيوبٛا٥ل ايٛإ  ٔٵٔ ع٢ً 

ّٕٚ اٱأب يصيو ع٢ً ٚاٖط خ٬ؾت٘ ي٘ ْكب٘ إتػًٚ ، تَ٘ٔ ضعٝٸ َاض٠ َٔ قبً٘ ع٢ً قٛ

َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚدٗاز سهاّ ٚا٭ؾًٝعَ٘ إقا١َ اؿسٚز ٚتٓؿٝص ا٭

َٳايهٓؿ  .(19)ضاشيو َٔ ايؿذٸ ٜػتشلٸ ٔٵاض ٚ

َٳإٚقاٍ غ٬ٓض بٔ عبس ايععٜع: ؾأَا اؾٗاز ؾ ٫ إ ،ٜأَطٙ ايػًطإ ٔٵٍ ايػًطإ ٚ

ٚٸ  .(20)ؾًٝسؾعٛا عٔ ْؿٛغِٗ ٚأَٛاشلِ ٚأًِٖٝٗ ،إٔ ٜػؿ٢ إ٪ٌَٓ ايعس

َٔ ايهؿاض  ٛ ايك٬ح اؿًيب ٗ ٖصا ايكسز: هب دٗاز نٌٛأبٚقاٍ ايؿٝذ 

َٚٓعّا ي٘ َٔ  ،ٚ ؾػك٘أنؿطٙ  ع٢ً َا غًـ َٔ عكٛب١ّ; ٚاحملاضبٌ َٔ ايؿػاز

ٖٹ ;ا٫غتُطاض ع٢ً َجً٘ بايكٗط ٚا٫نططاض س ع٢ً د١ٗ ايكطب١ يهٕٛ شيو َكًش١ يًُذا

 .(21)ٚايعباز٠ ي٘ ،يٝ٘ غبشاْ٘إ
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ٌٸ»ع٬ٕ ايعإٞ ؿكٛم اٱْػإ: ٠ ايجايج١ َٔ اٱٚضز ٗ إازٸ ٗ  اؿلٸ ؾطزٺ يه

٫ٚ  ،اٱْػإ ٕ اؿٝا٠ سلٸؾإنُا ٖٛ ا٬ٕسٜ ٚ .(22)«١ٜ ٚغ١َ٬ ؾدك٘اؿٝا٠ ٚاؿطٸ

ٕٸش إ ;١ٜاؿطٸ ٚاؿل ايجاْٞ ٖٛ ا٫غتؿاز٠ َٔ سلٸ .ّهٔ ٭سس غًب٘ عٓ٘ ٌٸ إ ْػإ إ ن

ا٭َٔ ايؿطزٟ،  ايجايح إصنٛض ٖٛ سلٸ ٚاؿلٸ .إٔ ٜعٝـ نٝـ ٜؿا٤ٗ سٝات٘ ي٘  طٸسٴ

ٌٸؾً  .َٓ٘ غًب ٖصا اؿلٸ ا٫ط٦ُٓإ، ٫ٚ هٛظ ٭سسٺبْػإ إٔ ٜؿعط ٗ سٝات٘ إ ه

ع اٱغ٬ّ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ قبٌ إٔ ٚايػ٪اٍ إططٚح اٯٕ ٖٛ نٝـ ّهٔ إٔ ٜؿطِّ

ٌٕٛاض ٚإؿطنٜكّٛ ايهٓؿ ٞ ٜػًب َٔ اٱْػإ اؿكٛم يه ;إػًٌُ نسٸ ٕ بؿع

 ١ٜ؟ ناؿٝا٠ ٚاؿطٸ ،ايطبٝع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ

عًٔ أٗ ساٍ  ،غًبٗا عٔ اٱْػإ ٭سسٺ ٕ َكته٢ ٖصٙ اؿكٛم أْ٘ ٫ ولٸإ

 ّا بتؿطٜع٘ يًذٗاز ا٫بتسا٥ٞ عٔ َٛقؿ٘ إٓاٗ شلصٙ اؿكٛم. اٱغ٬ّ ضزلٝٸ

 

ٌٸ»ع٬ٕ ايعإٞ ؿكٛم اٱْػإ: ٚضز ٗ إاز٠ ايجا١َٓ عؿط َٔ اٱ ؾدل  يه

ٚ أ١ٜ تػٝرل زٜاْت٘ سطٸ ٜٚؿٌُ ٖصا اؿلٸ .١ٜ ايتؿهرل ٚايهُرل ٚايسٜٔٗ سطٸ اؿلٸ

غٛا٤  ،عطاب عٓٗا بايتعًِٝ ٚإُاضغ١ ٚإقا١َ ايؿعا٥ط َٚطاعاتٗا١ٜ اٱٚسطٸ، عكٝست٘

ٕٸٚ .(23)«ّا أّ َع اؾُاع١أنإ شيو غطٸ  ٜػتؿاز َٔ قطاس١ ٖصٙ إاز٠ ايكا١ْْٝٛ أ

ٔٸ .ضاز شيوأع٢ً تػٝرلُٖا َت٢  ٗ اختٝاض ايسٜٔ ٚايعكٝس٠، ٚأْ٘ قازضٷ طٸاٱْػإ سٴ  يه

ٚىرلٙ بٌ  ،ِ يٲْػإايطبٝعٞ ٚإػًٖ اٱغ٬ّ بتؿطٜع اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٜػًب اؿلٸ

 نطاٙ ٗ قبٛي٘؟ ؾطزّٜا ؾُا َع٢ٓ اٱ َطّاإٔٚا نإ ايسٜٔ  .أٚ ايكتاٍ نطاٙٺإايسٜٔ ع٢ً 

 ،سطاضّاأس ْٝع ايٓاؽ َٜٛي»ع٬ٕ: ٚنصا ٚضز ٗ إاز٠ ا٭ٍٚ َٔ ٖصا اٱ

ٚٴ ،َتػاٜٚٔ ٗ ايهطا١َ ٚاؿكٛم ٖبٛا عك٬ّ ٚنُرلّا، ٚعًِٝٗ إٔ ٜعاٌَ بعهِٗ ٚقس 

 .(24)«بعهّا بطٚح اٱخا٤

يهٞ ٜؿطنٛا زِٜٓٗ  ;غرلِٖ ٔٚايػ٪اٍ إططٚح ٖٛ: َاشا ّتاظ إػًُٕٛ ع
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َټ  خط َٓاؾا٠ ٚتهازٸٌ ٗ ٖاتٌ إازتٌ ٚبعض إٛاز ا٭ع٢ً غرلِٖ؟ ؾٝػتؿاز َٔ ايتأ

 ١ٜ ايسٜٔ ٚايعكٝس٠. سطٸ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ َع سلٸ

 

ٟٸ٫ ٜعطض »ع٬ٕ ايعإٞ ؿكٛم اٱْػإ: ٚضز ٗ إاز٠ اـاَػ١ َٔ اٱ ْػإ إ أ

 .(25)«١١ بايهطاَيًتعصٜب ٫ٚ يًعكٛبات أٚ إعا٬َت ايكاغ١ٝ أٚ ايٛسؿ١ٝ أٚ اؿآط

ٝٸإ َٛاز أخط٣ نجرل٠ َٔ إٍَهاؾّا  ٚبعباض٠  .١ٓ يًُاز٠ اـاَػ١ع٬ٕ سكٛم اٱْػإ إب

أخط٣: ّهٔ إٔ تهٕٛ إاز٠ اـاَػ١ ْتٝذ١ يًُاز٠ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚايطابع١ 

زغ١ عؿط ٚايجا١َٓ عؿط ٚاؿاز١ٜ ٚايعؿطٜٔ ٚايطابع١ ٚايعؿطٜٔ ٚايػابع١ ٚايػا

ايهؿاض  ؾاٱغ٬ّ بتؿطٜع اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ نسٸ .ٚايعؿطٜٔ ٚايجا١َٓ ٚايعؿطٜٔ

غباب ٖٚٔ أط بصيو ٖٚٚؾ ،ٍ ٜهٕٛ قس اغتٗسف ايؿ٪ٕٚ اٱْػا١ْٝٚإؿطنٌ ايععٸ

 ٚسكاض٠ اٱْػإ. 

 

ٛٸ ٫  ،َطًل اؿٝا٠ سلٸ ًكًض إٔ سلٸيٕ َٓاقه١ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٚٵض ايصٜٔ ٜطٳٜتك

ّ ايكِٝ ٖٛ احملٛض غاؽ ٜهٕٛ ْٛاٚع٢ً ٖصا ا٭ .ّهٔ غًب٘ عٔ اٱْػإ َُٗا نإ

ٔٸ .ِ ْٚؿٝٗاٝٳ٢ َٛاٖط عسّ ا٫عذلاف بايكٹ١ٜ تتذ١ًٜٓ، ٚبتؿػرل اؿطٸٗ تؿػرل اؿطٸ  يه

ِ ٝٳبٌ َكٝس٠ بكٹ ،ِ ٗ سكٛم اٱْػإ يٝػت َطًك١ٝٳإًؿت يًٓٛط إٔ نجرلّا َٔ ايكٹ

ِ ـ ٖٞ ٝٳٚغع َٔ غا٥ط ايكٹأِ إطًك١ ٗ ْٛط اٱغ٬ّ ـ ٚاييت شلا زا٥ط٠ ٝٳأخط٣، ٚإٔ ايكٹ

ٌْٚٝ  ،ٍ اهلل تعاٍإب بايتكطټ ٫ٓإايصٟ ٫ وكٌ  ،ايهُاٍ ايطٚسٞ ٚإعٟٓٛ يٲْػإ

 .(26)١ يسَٜ٘كاّ ايعيؿ٢ ٚإٓعي١ اـاقٸ

ٕٸ٫ بٴسٻ غاؽ ٚع٢ً ٖصا ا٭ يهٞ  ;َطًكّا أَطّااؿٝا٠ يٝؼ  سلٸ َٔ ايكٍٛ بأ

اؿطب ٚاؾٗاز ايصٟ ٕ تؿطٜع إٜهٕٛ ايػًب ا٫ستُايٞ ي٘ ْاقهّا ؿكٛم اٱْػإ، أٟ 

٭ٕ  ;ضاق١ ايسَا٤ ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايكًض ٚاؿٝا٠ ٚايػًِإٍ ايكتٌ ٚإٟ وتٌُ إٔ ٜ٪زٸ
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ِ ا٭خط٣ ـ ٫ ٜٓبػٞ إكاض١ْ ٝٳاؿطب ٚايكًض ٗ ْؿػُٗا ـ َٚع قطع ايٓٛط عٔ غا٥ط ايكٹ

ٞٸ ،ْٛاّ زٜينشا ناْت ٗ غبٌٝ إقا١َ إٕ اؿطب إٟ أبُٝٓٗا،   اٱْػإ ٚٗ غبٌٝ ضق

شا مل تهٔ ٗ ٖصا إٗا ؽ، ٚيهٓٸَط َكسٻأؾٗٞ  ،ٍ ايهُاٍ اٱشلٞ إٓؿٛزإٚٚقٛي٘ 

ٞٸ ،ايكطاٙ ٟ أغ١، غرل َكسٻ ؾٗٞ سطبٷ ،ٍ ايهُاٍإاٱْػإ  ٚمل تهٔ ٗ غبٌٝ ضق

ٞٸإٕ اؿٝا٠ ايػ١ًُٝ يًُػًِ َع ايهاؾط إ ؾٗٞ  شا ناْت ٗ غبٌٝ ايهُاٍ ٚايكطب اٱشل

ٍٸ ؽ، ٚأَا اشاَط َطًٛب َٚكسٻأ ٚايعاض  ناْت سٝات٘ َع ايهاؾط َكط١ْٚ بايص

يصا  .ٜٚهٕٛ َبػٛنّا ،غّا٘ ٫ ٜهٕٛ اؾٗاز س٦ٓٝص أَطّا َكسٻْٸإٚا٫غتػ٬ّ يًًِٛ ؾ

ُٸ ٞٸ ـؽ ٕ بٗصا إعٝاض إكسٻٜٛظٳ ×١ؾإٕ قٝاّ ٚقعٛز ا٭٥ ٖٚٛ ٚانض ٗ  ،ـ أٟ ايكطب اٱشل

ٞٸإأ٫ » نكٛي٘: ،ٗ نطب٤٬ ×َاّ اؿػٌايهجرل َٔ نًُات اٱ ابٔ  ٕ ايسع

ٞٸ ٗ  ×ٚقٛي٘، (27)«ا ايصي١ٖٚٝٗات َٓٸ ،١١ ٚايصٓيبٌ ايػًٓ ،قس ضنع بٌ اثٓتٌ ايسع

 .(28)«َّاطٳبٳ إ٫ٓٚاؿٝا٠ َع ايٛإٌ  ،غعاز٠ّ ٫ٓإٞ ٫ أض٣ إٛت إْٸ» نطب٤٬: إٍَػرلٙ 

 

١ٜ سطٸ عٛ تٓاقض اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ َع قإْٛ ايكًض ايهطب ع٢ً زفٸساٍٚ َسٻ

قطاط١ٝ ٚايسؾاع عٔ سكٛم ِٛٗ َٓازٚ ايسّْؿػِٗ أْٸإٔ ٚٵؾِٗ ٜطٳ .ايؿهط ٚايطأٟ

 .بٌ طايبٛا عصف آٜات اؾٗاز َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ،ُٗٛا اٱغ٬ِّْٗ اتٻإ٢ اٱْػإ، ستٸ

ٚايػبب ٗ ٖصا  .١ٜ ايؿهط ٚايطأٟ ٚايعكٝس٠اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ َع سطٸ ٕ تهازٸٚٵؾِٗ ٜطٳ

ٕٸٚٵِٗ ٜطٳايٓٛع َٔ ايتؿهرل أْٸ ٞٸأايسٜٔ ٚايتٛسٝس ٚا٫عتكاز ايسٜين  ٕ أ ٟٸ َط ؾدك ، ٚؾطز

ٔ ٚايعٚد١ ٚغرلٖا َٔ َهٗ اختٝاض ْٛع ايػصا٤ ٚايًباؽ ٚايػٻ طٌّؾهُا إٔ اٱْػإ سٴ

سّا أٚ نْٛ٘ َٛسِّإٍ ٌ ٗ ؾ٪ْٚ٘، نصيو بايٓػب١ ايتسخٸ ٭سسٺ ٘ ٫ ولٸَٛض، ٚأْٸا٭

 ٗا. ب١ ٫ ؾإٔ يًُذتُع َٛض ؾطزٜٸأٗا ٔ، ؾإْٸّٓا أٚ غرل َتسَِّؿطنّا، َتسِّ

 ،َطّا َكب٫ّٛأٓهطٟ ايتٛسٝس ٚايسٜٔ إٍ َنإ بايٓػب١  ٕٵإٖٚصا ايه٬ّ ٚ

ٜٓيهٓٸ ٖٚٛ  ،ٜٚعذلف باٯخط٠ ،سْػإ َٛسِّإٔ ٭ٕ اٱْػإ إتسِّ ;ي٘ َٔ اؿكٝك١ ٘ ٫س

ٕٸأٜعًِ بأْ٘ كًٛم َٔ  ٕ ؼكل ٭ ;عًٝ٘ ػاٚظ َطاسٌ ايهُاٍ دٌ ٖسف َعٌ، ٚأ

ٝٸ ٫ٓإط غباب ايهُاٍ ٫ تتٝػٻأ ٚايكٝاّ بأزا٤  ،سهاّ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١١ٝ ا٭بؿعً
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ٌٸإش إ ;تهًٝـ ايعبٛز١ٜ ـ َجاب١ ٖسا١ٜ  ؾطز ٚن٬يت٘ ـ سػب ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٕ ٖسا١ٜ ن

ٌٸٕ ق٬ح اجملتُع ٚؾػازٙ ٜتأثٻإاجملتُع ٚن٬يت٘، ٚ ٚع٢ً  .ؾطز ٚؾػازٙ ط بك٬ح ن

ُٸسس٣ ٚٚا٥ـ ا٭إ إٕغاؽ ؾٖصا ا٭ ْصاض ١ ٖٞ ايتبؿرل ٚاٱْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ ٚإكًشٌ إٗ

ٜٳتٵًُ﴿: ٚايتبًٝؼ، قاٍ تعاٍ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٳ ضٳغٴ٫ّٛ  ِّ َِّ ٛٳ اٖيصٹٟ بٳعٳحٳ ؾٹٞ اُ٭ ِٵ ٖٴ ٔٗ ٜٴعٳٚنٝ ٚٳ ٘ٹ  ِٵ آٜٳاتٹ ٔٗ ٝٵ ٛ عٳًَ

ٌٕ َٴبٹ  ٍٕ ٌٴ َيؿٹٞ نٳ٬َ ٔٵ َقبٵ َٹ ٕٵ َناْٴٛا  ٚٳٔإ ُٳ١َ  ٚٳاِيشٹِه ِٵ اِيهٹتٳابٳ  ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًٚ  (. 2)اؾُع١:  ﴾ٚٳ

ؾُا  ،َطّا ؾطزّٜاأتٛسٝس ايعكٝس٠ يٛ نإ ٚ ،ّاإٔ ايسٜٔ يٛنإ ؾدكٝٸ ٚاؿلٸ

ؾُا  ،٫ٚ ع٬ق١ ي٘ باجملتُع ،كّٝاَطّا ؾدأضغاٍ ايطغٌ؟ ٚيٛ نإ ايتهاٌَ إَع٢ٓ 

١ ن٬ّ عًُا٤ ايسٜٔ َع٢ٓ سكٛم اٱْػإ؟ ٌٖ ٫ تهٕٛ َجٌ ٖصٙ ايط١ٜ٩ غببّا ٗ قشٸ

 ايٛسٝس ايصٟ ي٘ سلٸ ٕٸإغاؽ ايؿطى، ٚأ١ُْٛ غرل اٱشل١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ٕ ا٭إسٝح قايٛا: 

ٜٓ ٫ ٔٵَٕ ؾ٬ سلٸٖٚٛ اهلل تباضى ٚتعاٍ،  ،ِ ٚاٱْػإِ بأغطاض ايعاَيايتكٌٓ ٖٛ ايعايٹ  س

 .(29)ّٓاي٘ َٔ ٖصا ايعًِ إٔ ٜهٕٛ َكِّ

ٕٸ٫ بٴسٻ غاؽ ع٢ً ٖصا ا٭ٚ ُا ٖٛ َٔ ْٸإّإ بايٛسسا١ْٝ ايتٛسٝس ٚاٱ َٔ ايكٍٛ بأ

ٍ ايكطب اٱشلٞ، َٚٔ إٟ ل ايػعاز٠ ٚايهُاٍ ايبؿطٟ، ايهُاٍ ايصٟ ٜ٪زٸأدٌ ؼٓك

 ّا. ؾدكٝٸ ّأ يٝؼ سٓكايٛانض ٚإعًّٛ إٔ ايتٛسٝس ٚايتسٜٸ

 

ُٸ دٌ ضؾع أهض إٔ اؾٗاز ٖٛ َٔ ٔ ٚزٚضٙ ايهبرل اتٻ١ٝ ايتسٜټبعس إٔ عًُٓا أٖ

َٔ ٫ بٴسٻ ١ٜ ؾهُا إٔ َٛاْع اؿطٸ .ّا ٗ ططٜل ايتٛسٝس ٚايتسٜٔإٛاْع اييت تهٕٛ غسٸ

ٔ َٔ َٛاْع ٜكع ٗ ططٜل ايتٛسٝس ٚايتسٜٸ َٔ إظاي١ َا٫ بٴسٻ ضؾعٗا ٚقُعٗا نصيو 

َط أإظاي١ َٛاْع ايتٛسٝس  ٕٸإَطّا َطًٛبّا ٚسػّٓا ؾأؾاشا نإ ضؾع َٛاْع اؿط١ٜ  .ٚعكبات

 .(30)َكبٍٛ ٖٚسٚح أٜهّا

َٸ ٕٸإ ٚدسٖٚا ٗ ططٜل ايتٛسٝس أؾٓا إٛاْع اييت ٌ ٗ اٯٜات ٚايطٚاٜات ٜعطِّايتأ

ٕٻ اٖي﴿ٔ، قاٍ تعاٍ: ٚايتسٜٸ ٌٔ اهللٹ ٔإ ٔٵ غٳبٹٝ ٝٳكٴسټٚا عٳ ِٵ يٹ ٗٴ ٛٳاَي َٵ ٕٳ َأ ٓٵؿٹُكٛ ٔٳ َنَؿطٴٚا ٜٴ صٹٜ

ٕٳ ِٻ ٜٴػٵًَبٴٛ ِٵ سٳػٵطٳ٠ّ ثٴ ٔٗ ٝٵ ٕٴ عٳًَ ِٻ تٳُهٛ ٗٳا ثٴ ٝٴٓؿٹُكْٛٳ  (. 36)ا٭ْؿاٍ:  ﴾َؾػٳ

ايٓاؽ عٔ غبٌٝ اهلل قبٝشّا  ْؿام َٔ أدٌ إهاز إٛاْع ٚقسٸنٝـ ٫ ٜهٕٛ اٱ

ّا١ْٝ َتٓاؾّٝا َع ٜٚهٕٛ ضؾع إٛاْع ايس١ٜٝٓ ٚاٱ ،ـػّٓا ٚغرل َطًٛب ـ بٌ قس ٜهٕٛ س
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 ايكًض ٚاؿٝا٠ ايػ١ًُٝ؟ 

 ،ّا١ْٝؾٓا ٚتٛقؿٓا ع٢ً إٛاْع ايعكا٥س١ٜ ٚاٱٕ إِٗ ٖٛ إٔ ايتعايِٝ ايكطآ١ْٝ تعطٸإ

ٔٴ﴿ٚتطايبٓا َٛادٗتٗا، قاٍ تعاٍ:  ٕٳ ايسِّٜ ٜٳُهٛ ٚٳ ٓٳ١ْ  ٕٳ ؾٹتٵ ِٵ سٳتٻ٢ ٫َ تٳُهٛ ٖٴ ٕٵ  ٚٳَقاتٹًُٛ هللٹ َؾٔإ

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ٕٳ ٔإ٫ٖ عٳ٢ًَ اي ٚٳا ٛٵا َؾ٬َ عٴسٵ ٗٳ  (. 193)ايبكط٠:  ﴾اْتٳ

ٜٚٛٗط َٔ ايتؿاغرل إٔ إطاز َٔ ايؿت١ٓ ايؿطى باهلل تعاٍ، ٖٚٛ َا نإ ٜكّٛ 

ٕٸٜكٍٛ إؿػِّ .قٓاّ ؾطنا٤ هللسٝح ناْٛا هعًٕٛ ا٭ ،١ب٘ َؿطنٛ َٓه ٗ  طٕٚ بأ

غًِ إؿطنٕٛ ؾكس ٚنعت إٔ إؾ ;ع٠ٛ قبٌ ايؿطٚع ٗ ايكتاٍاٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً ٚدٛب ايس

ٕٸعًَؾٝٴ .ٚهب قتاشلِ ،ػًُٛا ؾ٬ سط١َ يسَا٥ِٕٗ مل ٜٴإٚ ;اؿطب أٚظاضٖا ايسٜٔ  ِ أ

 .(31)ٍ اهلل تباضى ٚتعاٍإٔ تٓتٗٞ ٚسكٝك١ ايتسٜٸ

 

ٕ إغط، ؾْٛاع ا٭أندل أٗ ْٛط ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ َٔ ٚثإ ٜعتدل ايؿطى ٚعباز٠ ا٭

ٚعًُ٘ ع٢ً خ٬ف ؾططت٘ ايباط١ٝٓ ـ سٝح هعٌ غرل اهلل  ،سٙ عٔ اؿكٝك١عٵإؿطى ببٴ

ٞٻ ٫َ ﴿ٜهٕٛ قس ًِٚ ْؿػ٘، قاٍ تعاٍ:  ،زخ٬ّٝ ٚؾطٜهّا ٗ ؼسٜس َكرلٙ ـ ٓٳ ٜٳا بٴ

ِٷ ٛٹٝ ِٷ عٳ ًِ ُٛ ٕٻ ايؿِّطٵَى َي  (. 3)يكُإ:  ﴾تٴؿٵٔطِى بٹاهللٹ ٔإ

غرلّا يٛدٛزات ٫ ًُو يٓؿػٗا ْؿعّا أ٘ اٱْػإ باعتكازٙ غرل اهلل هعٌ ْؿػٳ ٕٸإ

ٚٳ٫َ ﴿ّا، قاٍ تعاٍ: ٫ٚ نطٸ ْٳِؿعّا  ِٵ  ٔٗ ٕٳ َ٭ُْؿػٹ ُٵًٹُهٛ ٝٳا٤ٳ ٫َ ٜٳ ٚٵيٹ ٘ٹ َأ ٔٵ زٴْٚٹ َٹ ِٵ  ٌٵ َأَؾاتٻدٳصٵتٴ ُق

َؿانٌ غرلٖا؟ قاٍ  ؾهٝـ ّهٔ شلصٙ إٛدٛزات إٔ تطؾع ،(16)ايطعس:  ﴾نٳطٸّا

ـٳ ايهټطِّ ﴿تعاٍ ٗ نتاب٘ ايععٜع:  ٕٳ َنؿٵ ُٵًٹُهٛ ٜٳ ٘ٹ َؾ٬َ  ٔٵ زٴْٚٹ َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٔٳ ظٳعٳ ٌٵ ازٵعٴٛا اٖيصٹٜ ُق

٬ّٜٔٛ ٚٳ٫َ تٳشٵ ِٵ   (. 56)اٱغطا٤:  ﴾عٳُٓه

ٚيٝا٤ ايؿٝطإ، قاٍ تعاٍ: أّا ٜهٕٛ ؾٝ٘ َٔ ن٘ سسٸطٵى قس ٜكٌ بؿٹإؿٔط ٕٸإ

ٝٸّاٜٳا َأبٳتٹ ٔإِّْٞ ﴿ ٚٳيٹ  ٕٔ ٝٵَطا ٕٳ يٹًؿٻ ٔٔ َؾتٳُهٛ ُٳ ٔٵ ايطٻسٵ َٹ ُٳػٻَو عٳصٳابٷ  ٕٵ ٜٳ  .(45)َطِٜ:  ﴾َأخٳافٴ َأ

ٔٵ ﴿ٖساؾ٘ هعٌ َعبٛزٙ ٣ٖٛ ْؿػ٘، قاٍ تعاٍ: أدٌ ؼكٝل أؾايهاؾط َٔ  َٳ ٜٵتٳ  َأَؾطٳَأ

ِٕ ٘ٴ اهلُل عٳ٢ًَ عٹًِ ٚٳَأنٳًٖ ٛٳاٙٴ  ٖٳ ٘ٴ  ٗٳ  (. 23)اؾاث١ٝ:  ﴾اتٻدٳصٳ ٔإَي

ٌٸ ٕٸإعٝح  ،ّاٍ اهلل دسٸإٝس ٚايكؿس َبػٛض ٖٚصا ايك شْب  اهلل ٜػؿط ن

ْٝع ايعكا٠ ٚايطػا٠، ٫ٚ ىًـ َٔ ؾكس اغتجين إؿطى  ،ىطٵايؿِّ ٫ٓإ ،بطٓت٘ ٚيطؿ٘
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ٕٳ ﴿اهلل ٚعسٙ ٗ عسّ إػؿط٠ ي٘، قاٍ تعاٍ:  َٳا زٴٚ ٜٳػٵؿٹطٴ  ٚٳ ٘ٹ  ٕٵ ٜٴؿٵطٳَى بٹ ٕٻ اهلَل ٫َ ٜٳػٵؿٹطٴ َأ ٔإ

ُٳ ٛٹُّٝاشٳيٹَو يٹ ٔٵ ٜٴؿٵٔطِى بٹاهللٹ َؾَكسٵ اِؾتٳطٳ٣ ٔإثٵُّا عٳ َٳ ٚٳ (، ٚقاٍ 48)ايٓػا٤:  ﴾ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ 

 ٕٵإٚ ،ٔٝٵؾ١ عٳطٵاى إٔ تؿطى باهلل َطٜٸإٜا بٔ َػعٛز، »يعبس اهلل بٔ َػعٛز:  |ايٓيبٸ

 .(32)«قت بايٓاضٚ سطِّأبت قًٚ أٚعت ٚ قٚطأْؿطت بإٓؿاض 

غط ايهؿط أدٌ َٓع اٱْػإ َٔ ايػكٛٙ ٗ أَٚٔ  ;اهلل ٕٸأِ ًَعٵٜٴٕ أ٬ بٴسٻ ؾ

ُٳا ﴿َٔ قا٥ٌ:  ؾكاٍ ععٻ ،ػّاذٹدعٌ إؿطى ْٳ ،ٚايؿطى ْٻ ٓٴٛا ٔإ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٖٳصٳا ِٵ  ٔٗ َٹ ّٳ بٳعٵسٳ عٳا ُٳػٵذٹسٳ اِيشٳطٳا ٕٳ ْٳذٳؼٷ َؾ٬َ ٜٳِكطٳبٴٛا اِي ُٴؿٵٔطُنٛ  (. 28)ايتٛب١:  ﴾اِي

ٌٸإٚدا٤ ٗ َؿطزات ايطاغب:  ض، ٖٚٞ ع٢ً ْٛعٌ: صٹَا ٖٛ َق ٕ ايٓذاغ١ َع٢ٓ ن

 .(33): ايكصاض٠ ايباط١ٝٓٚاٯخط١ٝ، : ايكصاض٠ اؿػٸا٭ٍٚ

ٌٸ  .(34)ؼذٹؾ٤ٞ ٜطؾه٘ طبع اٱْػإ ٜٚٓؿط َٓ٘ ؾٗٛ ْٳ ٚقاٍ ايطدلغٞ: ن

عِ َٔ ايٓذاغ١ ا٫قط٬س١ٝ ايؿا١ًَ يٮَٛض أشٕ إطاز َٔ ايٓذاغ١ َا ٖٛ إ

َٔ اـ٬م َٔ ٫ بٴسٻ  ،ايهاؾط ٚإؿطى ْٛع قصاض٠ باط١ٝٓلاغ١  ٕٸإٟ أ١ٝ، اؿػٸ

ٟٸ .غطٖاأ  ّاٚأغط دٌ شيو ناْت ايٓذاغ١ قصاض٠ّأقصاض٠ أؾٛع َٔ ٖصٙ ايكصاض٠؟ َٚٔ  ٚأ

ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ، عّا َٔ زخٍٛ إػذس اؿطاّطٵعٝح َٓع ايهاؾط ؾٳ ّا،باطٓٝ

ؼ ٚايًباؽ إتٓذِّ ،ايسّ :َجٌ ،ٗايٝإؼ ا٫قط٬سٞ ؼ ٚإتٓذِّذٹٌ ايٓٻُٵؾهاٍ ٗ سٳاٱ

ٚٸ ;َٔ َعطؾ١ إٔ ايهؿط ٚايؿطى باهلل َبػٛضٷ٫ بٴسٻ َٚٔ ٖٓا  .ب٘ هلل،  ٭ٕ ايهاؾط عس

ٚٸ  .(35)ٍ إػذس اؿطاّإاهلل  ٫ٚ هٛظ زخٍٛ عس

ُٕ ػّا ٗ ايؿطٜع١، ٫ٚ ّهٔ ٗ ذٹى ْٳٔطؿٵٕٚا نإ ايهؿط ٚايؿطى قصاض٠، ٚا

ًُّٚا عُّٛٝا، س٦ٓٝص ٜهٕٛ ايؿطى ـ نُا ٗ ايتعايِٝ  ٘ إػؿط٠، ٚنإ ايؿطىسٓك

 نُا ٖٛ ٚانض.  ،غطايس١ٜٝٓ ـ َٔ ا٭

ُٕ ُاْٸإشٕ ؾاؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ إ ْكص أ ٔٵَٳ ٕٸإغط، ؾ٭ى َٔ ٖصا أطؿٵٖٛ ـ٬م ا

ٝٳا ايٓٻاؽٳ ﴿ػاّْا َٔ ايهؿط ؾكس أسٝاٙ، قاٍ تعاٍ: إْ ُٳا َأسٵ ْٻ ٖٳا َؾَهَأ ٝٳا ٔٵ َأسٵ َٳ ٚٳ

ُٹٝعّا  (. 32)إا٥س٠: ﴾دٳ

ٚٸ»ٗ آزاب اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ:  ×َاّٚقاٍ اٱ ٍ طاع١ اهلل َٔ إٍ شيو ايسعا٤ ٚأ

 .(36)«ٍ ١ٜ٫ٚ اهلل َٔ ١ٜ٫ٚ ايعبازإٍ عباز٠ اهلل َٔ عباز٠ ايعباز، ٚإطاع١ ايعباز، ٚ

ُٕشٕ ؼطټإ ٕ اؾٗاز يتشكٝل إٚ .ؽَط َكسٻأغطٖا أى َٔ قٝٛز ايعبٛز١ٜ ٚٔطؿٵض ا
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 عِٛ َكازٜل ا٭َٛض اٱْػا١ْٝ. أاشلسف َٔ  َجٌ ٖصا

 

َٳإ يًكًض ٚايتعاٜـ ايػًُٞ ٜعتكس إٔ  ـٷٜط٣ إٔ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ كايٹ ٔٵٕ 

ٚأْٗا  ،اضإؿطنٌ ٚايهٓؿ ا١ٕ ٗ سلٸَٔ ايتعصٜب ٚايعكٛب١ ايٛ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ْٛعٷ

ْٛا اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ َٔ ايكٍٛ بإٔ ٖ٪٤٫ قاضٳ٫ بٴسٻ ٚ .خ٬ف اٱْػا١ْٝ ٚايؿ٪ٕٚ اٱْػا١ْٝ

ٕٸعٻَع ٖذّٛ ايٛإٌ ع٢ً إًٌَٛٛ ٚايعٴ َٔ  اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٖٛ َكسامٷ ٍ، ٗ سٌ أ

ُٜٓا أب إٔ ا٫دتُاع ٜٵقاٍ: ٫ ضٳ ْ٘إؾ ،١َ ايطباطبا٥ٞنُا شنط ايع٬ٓ ،َكازٜل ايسؾاع

ٚغا٥ط ا٫دتُاعات إدتًؿ١ ايٓٛع١ٝ اييت ْؿاٖسٖا ٗ  ،نادتُاع ْٛع اٱْػإ ،ٚدس

ايصٟ  ،غاؽ ا٫ستٝاز ايؿططٟ إٛدٛز ؾٝٓاأع٢ً  ؾإِا ٖٛ َبينٸ ،ْٛاع َٔ اؿٝٛإأ

ٌٸايتكطټ طتٗا سلٸأع١ ًٓبٹٚنُا إٔ ايؿطط٠ ٚاؾٹ .ٜطاز ب٘ سؿٜ ايٛدٛز ٚايبكا٤  ف ٗ ن

ف ٗ اؾُاز ناٱْػإ ٜتكطٻ ،َٔ سؿٜ ايٛدٛز ٚايبكا٤ ،َا تٓتؿع ب٘ ٗ سٝاتٗا

ٟٸ ،ست٢ ٗ اٱْػإٚ ،ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ  ،ّا ٗ شيوؾرل٣ يٓؿػ٘ سٓك ،ٚغ١ًٝ ٖه١ٓ بأ

ٚنُاٍ غرلٙ َٔ ايٓبات ٚاؾُاز، ٚنأْٛاع  ،ظاسِ سكٛم غرلٙ َٔ اؿٝٛإ ٕٵإٚ

ٕٸإٚ ،غرلٖاؾاتٗا ٗ اؿٝٛإ ٗ تكطٸ  عطتٗا سلٸأّا ٗ شيو، نصيو شلا سٓك شعاْٗا بأ

ِٸإ ،ايسؾاع عٔ سكٛقٗا إؿطٚع١ شلا عػب ؾططتٗا ف بسٕٚ ايتكطټ سلٸ شا نإ ٫ ٜت

ٌٸ .ٚايٓاَٛؽ ْاَٛؽ ايتٓاظع ٗ ايبكا٤ ،ؾايساض زاض ايتعاسِ .ايسؾاع سلٸ ْٛع وؿٜ  ؾه

ٜٚصعٔ  ،يسؾاع عٔ سكٛق٘ بايؿطط٠ا ٚدٛزٙ ٚبكا٤ٙ بايؿعٛض ٚاؿطن١ ٜط٣ يٓؿػ٘ سلٸ

ٜٚسٍ ع٢ً شيو َا ْؿاٖسٙ ٗ  .ؾ٘ إصنٛضباس١ تكطټإنُا ٜصعٔ ب ،ي٘ بإٔ شيو َباحٷ

ٕٵٗا تتٛغٻْٸأْٛاع اؿٝٛإ َٔ أ تػتعٌُ ٗ  ٌ عٓس ايتٓاظع بأزٚاتٗا ايبس١ْٝ ايكاؿ١ ٭

و، ٚبعهٗا ْٝاب ٚإدايب ٚا٭٬ٚف ٚايؿٛى ٚإٓكاض ٚغرل شينايكطٕٚ ٚا٭ ،ايسؾاع

ٍ ايؿطاض أٚ ا٫غتتاض إغًش١ ايطبٝع١ٝ ايك١ٜٛ تػذلٜض ض بؿ٤ٞ َٔ ٖصٙ ا٭ايصٟ مل ٜتػًٖ

نبعض ايكٝس ٚايػًشؿا٠ ٚبعض اؿؿطات، ٚبعهٗا ايصٟ ٜكسض ع٢ً  ،أٚ اـُٛز

ٚايجعًب ٚأَجاشلا.  نايكطٚز ٚايسبٸ ،خص بٗا ٗ ايسؾاعأعُاٍ اؿٌٝ ٚإها٥س ضَا أ

 ،ؿعٛض ايؿهطٟ ايصٟ ٜكسض ب٘ ع٢ً اغتدساّ غرلٙ ٗ غبٌٝ ايسؾاعض بايٚاٱْػإ َػًٖ
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ٌٸ ،ف ي٬ْتؿاعنُا ٜكسض عًٝ٘ ٗ غبٌٝ ايتكطټ قتاٍ  ٚي٘ ؾطط٠ نػا٥ط ا٭ْٛاع... ؾه

بٌ َٔ ايسٍٚ ٜؿطنٕٛ ٭ْؿػِٗ ست٢ إٔ ايؿاؼٌ َٔ إًٛى ٚإتػًٚ ،ٗ اؿكٝك١ زؾاعٷ

أٚ  ،أٚ عػط٠ ٗ إعاف ،ط ع٢ً غرلَِٖټأتٚيٝاق١ اي ،اؿان١ُٝ نشلٸ ،ْٛعّا َٔ اؿلٸ

ع٢ً ايٓاؽ ٚغؿو ايسَا٤  ٖذَِٛٗؾٝعتصضٕٚ بصيو ٗ  ،أٚ غرل شيو ،ضضَهٝك١ ٗ ا٭

 ؾكس تبٌ إٔ ايسؾاع عٔ سكٛم اٱْػا١ْٝ سلٸ .٬ٖى اؿطخ ٚايٓػٌإضض ٚٚؾػاز ا٭

٫  ،يػرلّٙا َطًٛبّا ا نإ ٖصا سٓكٕٓ ،ؾططٟ َباح ا٫غتٝؿا٤ يٲْػإ. ْعِ َؿطٚعٷ

ُٸ ،يٓؿػ٘ ا نإ َا إش ٫ٓإّ ع٢ً ايسؾاع ؾ٬ ٜكسٻ ،١ٝهب إٔ ٜٛاظٕ َا يًػرل َٔ ا٭ٖ

ُٸايها٥ع إػتَٓك ٜؿٛت اٱْػإ بايسؾاع َٔ إٓاؾع ٖٛ زٕٚ اؿلٸ  .١ٝ اؿ١ٜٛٝص ٗ ا٭ٖ

ٕٸأٚقس  ٝٸ ،ِٖ سكٛم اٱْػا١ْٝ ٖٛ ايتٛسٝسأ ثبت ايكطإٓ أ  .(37)١ عًٝ٘ٚايكٛاٌْ ايس١ٜٝٓ إبٓ

نُا ْساؾع عٔ أَٛايٓا  ،شٕ َٔ ايٛادب عًٝٓا ايسؾاع عٔ ايسٜٔ ٚايعكٝس٠إ

ِٸ .ٚأضٚاسٓا ٚأعطانٓا ٚٚطٓٓا ٚٸ ٚيهٔ ا٭َط إٗ  ،سٝاّْاأ١َ ٜعتسٟ ع٢ً ا٭ ٖٛ إٔ ايعس

عٔ شيو واٍٚ تطنٝعٗا  ؾٝتكطف ؾٝٗا، ٚعٓسَا ٜعذع ،َٛاشلا ٖٚتًهاتٗاأؾٝػًب 

ٕٓ .ؾٝتػً٘ ع٢ً عكا٥سٖا ٚأؾهاضٖا ،غايٝب غٝاغ١ٝ ٚثكاؾ١ٝأباغتدساّ  ا نإ ٚ

ٚٸ ٚايكها٤ ع٢ً  ،إؿطى ٚايهاؾط ٗ قسز اشلذّٛ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ ايعس

ض ٚايسؾاع عٔ زِٜٓٗ اٱغ٬ّ، أؾ٬ هب ع٢ً إػًٌُ ٗ َجٌ ٖصٙ ايٛطٚف ايتػًٗ

ٕٸًِٚعكٝستِٗ، عٹ ٚٸ ُّا َِٓٗ بأ  ؟(38)ح باغتُطاضٚػٗٝع يٓؿػ٘ بايػ٬ ٗ ساٍ اغتعسازٺ ايعس

ٍٸ نجرل٠ّ ثِ إٕ ٖٓاى آٜاتٺ ٚٸ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ تس ٜطُع ٗ تػٝرل  ع٢ً إٔ ايعس

  . َٚٓٗا:دٌ شيوأٚأْ٘ واضب َٔ  ،ايسٜٔ ٚايعكٝس٠

ٖٴسٳ٣ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ـ ٕٻ  ٌٵ ٔإ ِٵ ُق ٗٴ َٹًٖتٳ ٚٳ٫َ ايٓٻكٳاضٳ٣ سٳتٻ٢ تٳتٻبٹعٳ  ٗٴٛزٴ  ٝٳ ٓٵَو اِي ٔٵ تٳطٵنٳ٢ عٳ ٚٳَي

ٖٴ ٗٴسٳ٣اهللٹ   (. 120)ايبكط٠:  ﴾ٛٳ اِي

ٛٳا٤ٶ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ـ ٕٳ غٳ ُٳا َنَؿطٴٚا َؾتٳُهْٛٴٛ ٕٳ َن ٛٵ تٳِهُؿطٴٚ  (. 189)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳزټٚا َي

ٕٵ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ـ ِٵ ٔإ ٔٵ زٹٜٓٹُه ِٵ عٳ ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳطٴزټُٚن ٕٳ ٜٴَكاتٹًُْٛٳُه ٚٳ٫َ ٜٳعٳاُيٛ

 (. 179)ايبكط٠: ﴾اغٵتٳَطاعٴٛا

ٚٸإٚسٝح  ٜٚعٌُ َّٜٛا بعس آخط ع٢ً تك١ٜٛ  ،ٜطُع زا٥ُّا ٗ تػٝرل ايسٜٔ ٕ ايعس

ٚشيو  ،اضنإ َٔ اي٬ظّ عًٝٓا ا٫غتعساز ؾٗاز إؿطنٌ ٚايهٓؿ ،بٓٝت٘ ايعػهط١ٜ

ٌٳ ﴿إٔ اهلل ٚعس إ٪ٌَٓ ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳ٢ًَ اِي ٌٳ اهلُل يٹًَِهاؾٹٔطٜ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٚٳَي
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قاٍ ٗ قاَٛؽ  َطٷأؾطض َجٌ ٖصٙ ايػًط١ يًهاؾطٜٔ  ٕٸإؾ ،(141)ايٓػا٤: ﴾غٳبٹ٬ّٝ

ُٹٝعّا﴿يكٛي٘ تعاٍ:  ;ايتؿطٜع ٕٻ اِيعٹعٻ٠َ هللٹ دٳ ِٵ اِيعٹعٻ٠َ َؾٔإ ٖٴ ٓٵسٳ ٕٳ عٹ ٜٳبٵتٳػٴٛ (، 141)ايٓػا٤:  ﴾َأ

ٌٳ﴿آخط:  ٚقاٍ تعاٍ ٗ َٛنٕع ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ٔٻ اِي ٚٳَيهٹ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ٚٳيٹ ٘ٹ  ٚٳيٹطٳغٴٛيٹ  ٫َ ٚٳهللٹ اِيعٹعٻ٠ُ 

ٕٳ ُٴٛ  (. 8)إٓاؾكٕٛ:  ﴾ٜٳعٵًَ

٘ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ٚأْٸ ،ْٛاع ايسؾاعأَٔ  ٕ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٖٛ ْٛعٷأٚاؿاقٌ  

ٖٓا  إٔ ايٓعاعب ٟنُا قاٍ إطٗط .َٔ اجملتُعل ايكًض ٚأٜكع ٗ ططٜبٌ ٖٛ  ،ايكًض

ٟٸ ٟٸ ،قػطٚ بشح ٗ إٔ اي ٫ٓإ١ ايسؾاع، ٗ َؿطٚعٝٸ ز أسسٷْ٘ ٫ ٜذلزٻإؾ ،٫ ندلٚ

نجط ايتكازٜط؟ أٌٖٚ إٔ َكسام ايسؾاع ٖٛ ايسؾاع ايؿدكٞ أٚ ايٛطين ع٢ً  ،ايكػط٣

 ٜهّا؟ أٚ إٔ ايسؾاع ٜؿٌُ ايسؾاع عٔ اٱْػا١ْٝ أ

ٕٸَٔ إػًٖ ٕٸإمٔ ْكٍٛ ٗ إكاّ:  بًشاٚ  ;١ٜقٌ ايتٛسٝس نأقٌ اؿطٸأ ِ أ

ْ٘ إى ؾطٵس ٚقاتًت ايؿٌِّ ايتٛسٝأد١ َٔ َٸؾاشا داٖست ا٭ .نْٛ٘ َٔ اؿكٛم اٱْػا١ْٝ

 .(39)٫ دٓب١ اغتعُاض١ٜ ٚاغتجُاض١ٜ ٚعسٚإ ،غٛف ٜهٕٛ يكتاشلا دٓب١ زؾاع١ٝ

ط عٓ٘ ايؿكٗا٤ ست٢ اؾٗاز ايصٟ ٜعبِّ ،قػاَ٘ دٓب١ زؾاع١ٝأبٌ يًذٗاز ظُٝع 

ٕٸ باؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ، إ٫ٓ ِٸ أ ْ٘ تاض٠ ٜهٕٛ زؾاعّا عٔ إا٤ إؾ ;ل ايسؾاعٖٛ َتعًٖ إٗ

نإ ا٭َط نصيو  ٕٵإؾ .ٚأخط٣ ٜهٕٛ زؾاعّا عٔ ْؿٛؽ ٚأَٛاٍ إػًٌُ ;ٚايذلب١

اهلل تعاٍ  ٠ ٚايؿطف اٱغ٬َٞ، ٜٚهٕٛ ايسؾاع عٔ سلٸٜهٕٛ ايسؾاع زؾاعّا عٔ ايععٸ

 .(40)ط عٓ٘ باؾٗاز ا٫بتسا٥ٖٞٚٛ ايصٟ ٜعبٻ ،آخط َٔ اؾٗاز ّاْٛع

ٕٸعًَإٔ ٜٴ٫ بٴسٻ ٚ ِا إٚغا٥ط اؿكٛم  ،قاي١أ نجط اؿكٛمأاهلل تعاٍ  سلٸ ِ بأ

َا  ،٭ٕ اهلل خايل َٚايو ايهٕٛ ْٚٝع إٛدٛزات ;ٜهٕٛ شلا َع٢ٓ نُٔ ٖصا اؿلٸ

ٚع٬ق١ اـايك١ٝ ٚإايه١ٝ تكتهٞ إٔ ٜهٕٛ إدًٛم  .ضازت٘إٖٞ ؼت ٚ ،ؾٝٗا اٱْػإ

ٕٵ ،ضازت٘إػّا َع ضأٜ٘ ٚٚإًُٛى َتذاْٹ ٟټ٘ تعاٍ قذلٳٜط٣ سٖك بأ أؾهٌ َٔ إٔ  سلٛ َّا، ٚأ

ٕٸتهٕٛ إضازت٘ ٗ غبٌٝ ؼٗك ٝٳا﴿ ل ن١ًُ ايتٛسٝس، ؾإ ٞٳ اِيعٴًِ ٖٹ ُٳ١ُ اهللٹ  )ايتٛب١:  ﴾َنًٹ

ٛٳ اٖيصٹٟ ﴿ٌ، قاٍ تعاٍ: غٴدٌ ؼكٝل ٖصٙ ايه١ًُ ايطټأضغٌ تعاٍ َٔ أٚقس  ،(40 ٖٴ

ٔٔ ُن ٗٔطٳٙٴ عٳ٢ًَ ايسِّٜ ِٛ ٝٴ ٔٔ اِيشٳلِّ يٹ ٚٳزٹٜ ٗٴسٳ٣  ٘ٴ بٹاِي ٌٳ ضٳغٴَٛي ٛٵ َنٔطٙٳ َأضٵغٳ ٚٳَي ٘ٹ  ًٚ

ٕٳ ُٴؿٵٔطُنٛ  (. 9)ايكـ: ﴾اِي
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ضاع١ تهُٔ ي٘ غعاز٠ ايسْٝا  ٍ ػاض٠ٺإَٚٔ إًؿت يًٓٛط أْ٘ تعاٍ زعا اٱْػإ 

ٜٳا ﴿ّإ باهلل ٚضغٛي٘ ٚاؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل، قاٍ تعاٍ: ٫ ٖٚٞ ػاض٠ اٱأٚاٯخط٠، 

ِٵ عٳًَ ٌٵ َأزٴٗيُه ٖٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِٕ َأ ٔٵ عٳصٳابٺ َأيٹٝ َٹ ِٵ  ٕٳ بٹاهللٹ  *٢ تٹذٳاضٳ٠ٺ تٴٓذٹُٝه ٓٴٛ َٹ تٴ٪ٵ

ِٵ  ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ٔإ ٝٵطٷ َيُه ِٵ خٳ ِٵ شٳيٹُه ٚٳَأُْؿػٹُه ِٵ  ٛٳايٹُه َٵ ٌٔ اهللٹ بٹَأ ٕٳ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٖٹسٴٚ ٚٳتٴذٳا ٘ٹ  ٚٳضٳغٴٛيٹ

ٕٳ ُٴٛ ِٵ ﴿ؾهٝـ ٫ ٜهٕٛ َٔ إٓاغب إٔ ٜكٍٛ:  ،(11ـ  10)ايكـ:  ﴾تٳعٵًَ ٖٴ سٳتٻ٢ ٚٳَقاتٹًُٛ

ٔٴ هللٹ ٕٳ ايسِّٜ ٜٳُهٛ ٚٳ ٓٳ١ْ  ٕٳ ؾٹتٵ   ؟!(139)ا٫ْؿاٍ:  ﴾٫َ تٳُهٛ

عّا طٵ٘ ؾٳغاؽ ٖصٙ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ قاٍ ايؿكٗا٤ ٗ تعطٜـ اؾٗاز بأْٸأٚع٢ً 

ٚ ايباغٌ ع٢ً أ ،َع٢ٓ بصٍ ايٓؿؼ َٚا ٜتٛقـ عًٝ٘ َٔ إاٍ ٗ قاضب١ إؿطنٌ

ٛٴ ،ٚد٘ ككٛم ٚإقا١َ ؾعا٥ط  ،ع٤٬ ن١ًُ اٱغ٬ّإع ٗ غٵأٚ بصٍ ايٓؿؼ ٚإاٍ ٚاي

ععاظ ايسٜٔ إ٭ٕ  ;٘ غرل َاْعأْٸ إ٫ٓ ،نإ ؾا٬َّ يًهاؾطٜٔ ٚايباغٌ ٕٵإٖٚٛ ٚ .ّإاٱ

ِٸأ  .(41)َٔ نْٛ٘ باؾٗاز إدكٛم ع

 

 ،ايبؿط١ٜط ٗ َكرل ٜٚؿٚه ،١ٜكع ايه٬ّ ٗ إٔ اٱغ٬ّ اشا نإ زٜٔ احملبٸ

ؾًُاشا بٛنع٘  ،يًعإٌ ٚنإ ضغٛي٘ ض١ّٓ ،ٚناْت قٛاْٝٓ٘ ؾا١ًَ ؾُٝع ايٓاؽ

ٟ ايدلا٠٤ ٚايعسا٤ ٭عسا٤ ٚبٛنع٘ يكإْٛ ايتدلٸ ،١ أٚيٝا٤ اهللٞ ٜطايب َشبٸيكإْٛ ايتٛٓي

 اهلل؟ 

ٝٸإٚبعباض٠ أخط٣:  ٜٓاٗ ضٚح  ـٟ خكٛقّا ايتدلٸٌٚ ـ ٕ ٚنع ٖصٜٔ ايؿطعٌ ايسٜٓ

ل ٔ اؾاْب ايعًُٞ يٲغ٬ّ، سٝح تتشٖكٚشيو إٔ ايؿطٚع ايس١ٜٝٓ تبِّ ;يٲْػا١ْٝ ١احملبٸ

ٟ َٚع ٚنع قإْٛ ايتدلٸ .قٍٛ ايسٜٔ ٚإصٖب َٔ خ٬ٍ ايتطبٝل ايعًُٞ شلصٙ ايؿطٚعأ

نُا ٚضز ٗ  ،ٍ غرل إػًِ َؿطٚعّاإ١ ٚاٱسػإ ٞ ٚاحملبٸغٛف ٫ ٜهٕٛ قإْٛ ايتٛٓي

ٔٳ ﴿نكٛي٘ تعاٍ:  ،َٔ اٯٜات ايهط١ّ عسزٺ ٓٴٛا ٫َ تٳتٻدٹصٴٚا اِيَهاؾٹٔطٜ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٌٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٔ اِي ٔٵ زٴٚ َٹ ٝٳا٤ٳ  ٚٵيٹ ٓٴٛا ٫َ تٳتٻدٹصٴٚا ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ: (، )ايٓػا٤:  ﴾َأ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٝٳا٤ٳ ٚٵيٹ ِٵ َأ ٚٻُن ٚٳعٳسٴ  ِّٟ ٓٴٛا ٫َ تٳتٻدٹصٴٚا ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ: (، )إُتش١ٓ:  ﴾عٳسٴ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٝٳا٤ٳ ٚٵيٹ ٚٳايٓٻكٳاضٳ٣ َأ ٗٴٛزٳ  ٝٳ  (. )إا٥س٠:  ﴾اِي
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ُٸـ يٛ ٫سٜ إػتؿهٹ1 ١ُ َٔ ِهػٛف ٜسضى اؿٹؾؿّا ١ اٯٜات إصنٛض٠ آْٹٌ تت

 .ٍ َطادع١ اٯٜات ٚايطٚاٜاتإٖا ٫ ساد١ بعس شيو  ،ٟايتدلٸ

ُٸ ؾكس ِٵ ﴿غٛض٠ ايٓػا٤: َٔ  144اٯ١ٜ ١ ٚضز ٗ تت ٝٵُه ٕٵ تٳذٵعٳًُٛا هللٹ عٳًَ ٕٳ َأ َأتٴٔطٜسٴٚ

َٴبٹّٝٓا  .﴾غٴًَِطاّْا 

ُٳا ﴿غٛض٠ إُتش١ٓ: َٔ  1اٯ١ٜ ٚضز ٗ تت١ُ ٚ ٚٳَقسٵ َنَؿطٴٚا بٹ ٛٳزٻ٠ٹ  ُٳ ِٵ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٕٳ ٔإَي تٴًُِكٛ

ٍٳ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٔٵ اِيشٳلِّ ٜٴدٵٔطدٴٛ َٹ ِٵ  ِٵ  دٳا٤ٳُن ِٵ خٳطٳدٵتٴ ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ٔإ ٓٴٛا بٹاهللٹ ضٳبُِّه َٹ ٕٵ تٴ٪ٵ ِٵ َأ ٜٻاُن ٚٳٔإ

َٳا  ٚٳ ِٵ  ٝٵتٴ ُٳا َأخٵَؿ ِٴ بٹ ْٳا َأعٵًَ ٚٳَأ ٛٳزٻ٠ٹ  ُٳ ِٵ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٕٳ ٔإَي َٳطٵنٳاتٹٞ تٴػٹطټٚ ٚٳابٵتٹػٳا٤ٳ  ٗٳازّا ؾٹٞ غٳبٹًٝٹٞ  ِٵ دٹ َأعٵًَٓتٴ

ٛٳا٤ٳ ٌٻ غٳ ِٵ َؾَكسٵ نٳ ٓٵُه َٹ ٘ٴ  ًِ ٜٳِؿعٳ ٔٵ  َٳ ٌٔ ٚٳ  . ﴾ايػٻبٹٝ

ُٸ ٕٻ اهلَل ٫َ ﴿: إا٥س٠غٛض٠ َٔ  5اٯ١ٜ ١ ٚٚضز ٗ تت ِٵ ٔإ ٗٴ ٓٵ َٹ ٘ٴ  ْٻ ِٵ َؾٔإ ٓٵُه َٹ ِٵ  ٗٴ ٛٳٖي ٜٳتٳ ٔٵ  َٳ ٚٳ

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ّٳ اي ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك  . ﴾ٜٳ

ٔٳ اتٻدٳصٴٚا زٹٜٓٳُه﴿آخط:  ٚقاٍ تعاٍ ٗ َٛنٕع ٓٴٛا ٫َ تٳتٻدٹصٴٚا اٖيصٹٜ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِٵ ٜٳا َأ

ِٵ  ٕٵ ُنٓتٴ ٚٳاتٻُكٛا اهلَل ٔإ ٝٳا٤ٳ  ٚٵيٹ ٚٳاِيُهٖؿاضٳ َأ ِٵ  ٔٵ َقبٵًٹُه َٹ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ  ٔٵ اٖيصٹٜ َٹ ٚٳَيعٹبّا  ٖٴعٴّٚا 

ٌٳ ٓٹ َٹ   .(51)إا٥س٠:  ﴾َٴ٪ٵ

ُٸٚ ٟ بايٓػب١ إٔ ايتدلٸ ،َٚٔ اٯ١ٜ ايطابع١ ،١ اٯٜات ايج٬ث١ إصنٛض٠ٜٛٗط َٔ تت

ٕٸ ،دٌ عكٝستِٗ ٚنؿطِٖأؾّا َٔ طٵقٹٍ غرل إػًٌُ يٝؼ إ عُاشلِ ٚغًٛنِٗ أ بٌ ٭

ٞٸوهٞ عسا٤ٳ ٚقكسٚا  ،يصا قاضٚا ٜػتٗع٥ٕٛ بايسٜٔ ،يٲغ٬ّ ٚإػًٌُ ِٖ ايعًُ

 ٚساٚيٛا تػٝرل زِٜٓٗ.  ،ؾأخطدِٖٛ َٔ زٜاضِٖ ،ايػًط١ ع٢ً إػًٌُ

ٍٸ ـ ٖٓاى آٜاتٷ2 يٝؼ  يِٝٗإسػإ اض ٚاٱايهٓؿ بكطاس١ ع٢ً إٔ سبٸ أخط٣ تس

ٖسٚح ٚسػٔ، قاٍ  َطٷأبٌ ٖٛ  ،سا٤ ايعًُٞ يًُػًٌُطٚا ايعٳِٗٔٛشا مل ٜٴإّا عٓ٘ َٓٗٝٸ

ِٵ ﴿تعاٍ:  ٜٳأضُن ٔٵ زٹ َٹ ِٵ  ِٵ ٜٴدٵٔطدٴُٛن ٚٳَي  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ ِٵ ٜٴَكاتٹًُُٛن ٔٳ َي ٔٵ اٖيصٹٜ ِٵ اهلُل عٳ ٗٳاُن ٓٵ ٜٳ  ٫َ

ٕٻ اهلَل  ِٵ ٔإ ٔٗ ٝٵ ٚٳتٴِكػٹُطٛا ٔإَي ِٵ  ٖٴ ٕٵ تٳبٳطټٚ ٌٳ َأ ُٴِكػٹطٹ ٔٳ  *ٜٴشٹبټ اِي ٔٵ اٖيصٹٜ ِٵ اهلُل عٳ ٗٳاُن ٓٵ ٜٳ ُٳا  ْٻ ٔإ

ٔٵ  َٳ ٚٳ ِٵ  ٖٴ ٛٵ ٛٳٖي ٕٵ تٳ ِٵ َأ ٖٳطٴٚا عٳ٢ًَ ٔإخٵطٳادٹُه َٚا ٚٳ ِٵ  ٜٳأضُن ٔٵ زٹ َٹ ِٵ  ٚٳَأخٵطٳدٴُٛن  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ َقاتٳًُُٛن

ٕٳ ُٴٛ ٖٛايٹ ِٵ اي ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ِٵ َؾُأ ٗٴ ٛٳٖي  (.9ـ  8)إُتش١ٓ:  ﴾ٜٳتٳ

ٕٸشٕ اٱإ بٌ َٔ اي٬ظّ  ،بإػًِ سػإ ٚايعسٍ ٫ ىتلٸٚاٱ بٸاُؿ غ٬ّ ٜط٣ أ

ٌٸ ٔٸ .١ٓ ػاٙ ْٝع إدًٛقاتػٳَٛض اَؿْػإ َ٪َٔ ايكٝاّ بٗصٙ ا٭إ ع٢ً ن عًٝ٘  ٚيه
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ٕٸ ٙ عهّٛا َٔ عٝح ٫ ٜعسٸ ،ع٬قت٘ بػرل إػًِ هب إٔ تهٕٛ قسٚز٠ّ إٔ ٜعًِ بأ

 ن١ٝ ْؿٛشٙ. أض ٜٚعسٸ ،باطٓ٘ ٚٚاٖطٙ ٜٚطًع٘ ع٢ً غطٸ ،بسْ٘

ُٸ ١ايٓهت: ـ آٜات ايتدلٟ ٚقاعس٠ ْؿٞ ايػب3ٌٝ ٟ ٖٞ ْؿٞ غاغ١ٝ ٗ ايتدلٸ١ ٚا٭إٗ

استٝاٙ إػًِ ٗ ع٬قت٘ َع  ٚغطٸ .ما٤ ايػًط١ ا٫ستُاي١ٝ يًهاؾط ع٢ً إػًِأنٌ 

ٞٸغرل إػًِ ٚتٛٓي ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ايع٬ق١ بُٝٓٗا  .غاؽَط ا٭ٗ ٖصا ا٭ ٝ٘ كؿ

ٕٛ ضن١ٝ أَٔ خ٬ٍ شيو  عٝح ٜعسٸ ،ط إ٪َٔ بايهاؾط ٗ ايعكٝس٠ ٚايسٜٜٔتأثٻ بٓش

ِّ ،ْؿٛشٙ ٖصٙ ايػًط١ ضؾهتٗا  ٕٸإؾ ;س يػًطت٘ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚاجملتُع إػًِّٚ

 ٚغسٻ ،ما٤ ايػًط١ ع٢ً إ٪َٔ ٚإػًِأٚقس ٢ْٗ اهلل تعاٍ عٔ ْٝع  ،ايؿطٜع١

ٌٳ اهلُل ﴿تِٗ ع٢ً إػًٌُ، قاٍ تعاٍ: اض ٚغًطب١ ايهٓؿًََاّ َغأايططٜل  ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٚٳَي

ٌٳ غٳبٹ٬ّٝ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳ٢ًَ اِي ُٸ ٕٸإؾ .(141)ايٓػا٤:  ﴾يٹًَِهاؾٹٔطٜ ١ٝ ٖصٙ إػأي١ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

ٕٸ٫ بٴسٻ عٝح  ،ٚايك١ُٝ ٚا٫عتباض ٗ اجملتُع ايسٜين ايططٜل  عًٝ٘ غسٸ إٔ ٜعًِ إػًِ بأ

ٕٛأَاّ أ ط عٓ٘ ايؿكٗا٤ ٗ َط ايصٟ ٜعبِّاض ع٢ً إػًٌُ، ا٭غًط١ ايهٓؿما٤ أَٔ  ٟ م

ٕٸإ (.ْؿٞ ايػبٌٝ)ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ بكاعس٠  قًٞ ٚإتكٔ يكاعس٠ ْؿٞ إسضى ا٭ ٫ أ

َٛض ا٫دتُاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ ٔ ْٛع ع٬ق١ إػًِ بايهاؾط ٗ ا٭اييت تعِّ ،ايػبٌٝ

 .(42)ايؿطٜؿ١ ٖٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ،ٚايػٝاغ١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ

ٕٸ إطاز َٔ ْؿٞ ايػبٌٝ يٝؼ ٖٛ غسٸ٫ بٴسٻ ْٸ٘ أؾًٓعًِ  ططٜل ايػًط١  َٔ َعطؾ١ أ

ٕ قٛاٌْ إػًٌُ إقاّْْٛا، أٟ عّا ٚ٘ تؿطٜططٜل ايتػًٗ بٌ غسٸ ،ّاّا ٚؾٝعٜا٥ٝٸتهٜٛٓٝٸ

ٕٛ ٫ ٜٓؿتض َٔ خ٬شلا ططٜل ايػًط١ يًهٓؿ اض ايؿك١ٝٗ )اؿكٛق١ٝ( ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ بٓش

  إػًٌُ. ٚغرل

ّٸ  ;اضٗ ع٬قات٘ ٚ ضٚابط٘ َع ايهٓؿ إشٕ هب ع٢ً إػًِ ضعا١ٜ ا٫ستٝاٙ ايتا

ٕٸ ٟٸتعاٍ دعٌ زٜٓ٘ َٚا ؾطٻ اؿلٸ ٚشيو أ يًهاؾط ع٢ً  سلٛ ع٘ ٖٛ ا٭ؾهٌ، ْٚؿ٢ أ

ّٴ﴿إػًِ، قاٍ تعاٍ:  ٓٵسٳ اهللٹ أٱغٵ٬َ ٔٳ عٹ ٕٻ ايسِّٜ َٳ﴿ٚقاٍ تعاٍ: (، 19)آٍ عُطإ:  ﴾ٔإ ٔٵ ٚٳ

٘ٴ ٓٵ َٹ ٌٳ  ٔٵ ٜٴِكبٳ ّٔ زٹّٜٓا َؾًَ ٝٵطٳ أٱغٵ٬َ  (. 85)آٍ عُطإ:  ﴾ٜٳبٵتٳٔؼ َغ

 .(43)«٢ً عًٝ٘عٵ٫ٚ ٜٴ ،اٱغ٬ّ ٜعًٛ»٘ قاٍ: أْٸ |نُا ٚضز عٔ ايٓيبٸ

ضٚا ٚسصٻ ،ؾع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايكاعس٠ )ْؿٞ ايػبٌٝ( شنط ايؿكٗا٤ َكازٜل

ٟٸ ٍ إِٖ غببّا ٗ ْؿٛشِٖ ٫٩يهٞ ٫ ٜهٕٛ ٚ ;اضع٬ق١ َع ايهٓؿ إػًٌُ َٔ أ
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 طِٗ ع٢ً إػًٌُ. ؾٝهٕٛ شيو ٗ ايٓتٝذ١ غببّا يتػًٗ، اجملتُع إػًِ

َٚٔ َكازٜل عسّ ١ٜ٫ٚ ايهاؾط ع٢ً إػًِ: عسّ يعّٚ إشٕ ا٭ب ايهاؾط ٗ 

ٚٳصٵْؿٛش ْٳ  ٞ ايهاؾط ٭ٚقاف إػًٌُ، عسّ ثبٛت سلٸسٙ إػًِ، عسّ دٛاظ تٛٓيَيض 

ٗ إعا٬َت، عسّ دٛاظ ظٚاز إطأ٠ إػ١ًُ َٔ ايهاؾط، بط٬ٕ  ع١ يًهاؾطِؿايؿټ

ايككام يٛضث١ إكتٍٛ ايهاؾط، عسّ دٛاظ  ط ايعٚز، غكٛٙ سلٸِؿايعٚاز ٗ ساٍ ُن

 اغتؿاض٠ ايهاؾط ٗ كتًـ أَٛض اؿٝا٠. 

 

&

ٕٸ٫ بٴسٻ  ُٸ َٔ ايكٍٛ بأ َٛض إػًِ َع ايهاؾط يٝػت َٔ ا٭١ٝ نٝؿ١ٝ ع٬ق١ أٖ

إٍ نٝؿ١ٝ  ،نُٔ َػا٥ٌ ،َاّ اـُٝينؾكس أؾاض اٱ .إػؿٍٛ عٓٗا ٗ نًُات ايؿكٗا٤

يٛ خٝـ ع٢ً سٛظ٠ »ؾكاٍ:  ،اضايع٬قات ايتذاض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ َع ايهٓؿ

 ،ٖٚٚٔ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ ٚنعؿِٗ ،اٱغ٬ّ َٔ ا٫غت٤٬ٝ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ

ٚتطى  ،َتعتِٗأى ؾطا٤ طٵنتٳ ،١ٗ ٚإكاَٚات ايػًب١ٝب ايسؾاع بايٛغا٥ٌ إؿابٹه

 .(44)«ٚتطى إطاٚز٠ ٚإعا١ًَ َعِٗ َطًكّا ،اغتعُاشلا

يٛ نإ ٗ إطاٚزات ايتذاض١ٜ ٚغرلٖا كاؾ١ ع٢ً سٛظ٠ اٱغ٬ّ »ٚقاٍ أٜهّا: 

إٛدب ٫غتعُاضِٖ أٚ  ،غٝاغّٝا أٚ غرلٖا ،داْب عًٝٗاٚب٬ز إػًٌُ َٔ اغت٤٬ٝ ا٭

ٚؼطّ تًو  ،ب عٓٗا١ إػًٌُ ايتذٓټهب ع٢ً نآؾ ،ٚيٛ َعّٜٓٛا ،اغتعُاض ب٬زِٖ

 .(45)«إطاٚزات

داْب َٛدب١ يٛ ناْت ايطٚاب٘ ايػٝاغ١ٝ بٌ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٚا٭»ٚقاٍ: 

وطّ  ،ب١ ٭غطِٖ ايػٝاغٞأٚ َٛدٹ ،٫غت٥٬ِٝٗ ع٢ً ب٬زِٖ أٚ ْؿٛغِٗ أٚ أَٛاشلِ

ٚهب ع٢ً إػًٌُ  ،ٚبطًت عكٛزٖا ،ع٢ً ض٩غا٤ ايسٍٚ تًو ايطٚاب٘ ٚإٓاغبات

 .(46)«ايػًب١ٝٚيٛ بإكاَٚات  ،ذلنٗابيعاَِٗ إٚ ،إضؾازِٖ

ـٺٍ اتٸإَاّ اـُٝين اٱ تٵإٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٖٞ اييت زعٳ ُٸػاٙ َا ٜٴ داش َٛق ٢ ػ

ٛٸ ،(بكإْٛ ) عًٝ٘ ٗ ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ  أعها٤ ايدلٕإ تايكإْٛ ايصٟ ق

ٖٚصا ايكإْٛ ٗ ايٛاقع هعٌ ايب٬ز ؼت غٝطط٠  .ٖـ.ف(1343َٔ ؾٗط َٗط غ١ٓ)

 ،ٌٌ ٚا٭ٚضٚبٝٸَطٜهٝٸٚإٕ نإ واؾٜ عػب ايٛاٖط ع٢ً سٝا٠ ا٭ ،َطٜهاأ
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َٔ زضاغ١ ٫ بٴسٻ ٘ ٜطإ، ٚأْٸإ١ شلِ ٗ ١ ٚاؾٓا٥ٝٸّٚٓشِٗ اؿكا١ْ ػاٙ اؾطا٥ِ ايػٝاغٝٸ

ٔٸ .ٍ بًساِْٗإ٥ُِٗ ٚإسايتٗا دطا ٖصٙ ايػٝاغ١ ٗ ايٛاقع ٚنعت ع١َ٬ اغتؿٗاّ  ٚيه

١ ُٖٝٓتِٗ َٔ ْٝع أضنٝٸ تٵَأٜطإ، نُا ٖٝٸع٢ً ا٫غتك٬ٍ ايػٝاغٞ ٚايكها٥ٞ ٱ

َاّ اـُٝين بعس ايتكٜٛت ع٢ً ٖصا ايكإْٛ َٛقؿّا قاضَّا دص اٱيصا اتٻ .اؾٛاْب

ٕٕ ٌٳ اهلُل﴿ٚآ١ٜ  ،ٝ٘ بايبػ١ًُبسأ ؾ ،أقسضٙ ٚتاضىّٝا ٗ بٝا ٔٵ ٜٳذٵعٳ ثِ أغٗب ٗ  ،﴾...ٚٳَي

ٍٸ ٚعاتب أعها٤ ايدلٕإ ع٢ً تكٜٛتِٗ شلصا  ،ٚايعاض إصنٛض ايه٬ّ عٔ قإْٛ ايص

 ايكإْٛ. 

ٕٵ َطٜها أٍ خطط ١ُٖٓٝ إؾاض أَاّ اـُٝين ٖصا ايكإْٛ اٱ ضزٻ ٚبعس أ

ف اجملتُع ـ أطٝاض ْٝع سصٻ ثِ ،َٚعاضنتُٗا يًسٜٔ ٚإصٖب ٚايكطإٓ ،غطا٥ٌٝإٚ

ؿ٘ ع٢ً ايٛنع ٚختِ بٝاْ٘ بتأغټ، ٚنصا ايعًُا٤ ٚإطادع ـ ،ؿ١خكٛقّا ايطبك١ إجٖكٚ

 .(47)ا٫قتكازٟ ٱٜطإ

ٚٗ ايطابع َٔ ؾٗط آبإ َٔ تًو ايػ١ٓ خطب زلاست٘ خطبت٘ ايؿٗرل٠ ٗ َس١ٜٓ 

 ،ز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٗ ايب٬زٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاعطض ؾٝٗا بإغٗاب ا٭ٚ ،غ١قِ إكسٻ

ٍٸ سٝح اعتدل غهٛت ايػانتٌ عٓ٘  ،ٚشنط ع١ُٛ َا ٜذلن٘ ٖصا ايكإْٛ َٔ ايص

٘ ٜط٣ إٔ ٍ َٛاد١ٗ ٖصا ايكإْٛ، ؾإْٸإَٔ إعاقٞ ايهبرل٠، ٚزعا اؾُٝع 

ُْٗا ٗ قسز إسٝح  ،سا٫ّ َٔ اٯخط أإػتهدلٜٔ َٔ ايؿطم ٚايػطب أسسُٖا أغٛ

س اقذلاح ايطٚؽ، ٚأٖن ؾاز َٛقـ ايػٝس سػٔ إسضؽ ايصٟ ضزٻأايػًط١ ٚاشل١ُٓٝ، ثِ 

ؾطاؾِٗ ع٢ً ايتكٜٛت ع٢ً إٚ ،ع٢ً نطٚض٠ سهٛض اجملتٗسٜٔ ٚعًُا٤ ايسٜٔ ٗ ايدلٕإ

 .(48)َعتدلّا ايسٚي١ ٚبطٕإ شيو ايٛقت َٔ اـا٥ٌٓ يًؿعب ،ايكٛاٌْ

ٝٻ ُٸ تاض ٚٗطٞ ايهٓؿا٫ستٝاٙ ٗ تٛٓي ٔ غطٸٚبعس إٔ تب ٟ َِٓٗ ٗ ايتدلٸ١ٝ أٖ

كْٛٗا َٔ إداطط تٚ ،َاّ ضٚاب٘ ٚع٬قات إػًٌُأه٤ٞ ايططٜل تي ;اجملتُع ايسٜين

َٸتٚ ،ٚإعايل ٗ ايعكٝس٠ ٚايسٜٔ ٚايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز جاض ١٦ َٔ ا٫غتٓكص ا٭

٘ قاٍ: أْٸ |ا٭نطّ ؾكس ٚضز عٔ ايٓيبٸ .عطٞ اؿٝا٠ ايػ١ًُٝ َع٢ٓٶتٚا٫غتعُاض، ٚ

ٕٵأخاى ٚ طٵاْكٴ» ٕٵزٵٚإّا ؾاضزٴ ُٜو إّا أٚ ًََّٛٛا، إ ًََّٛٛا  ُٜو ٙ عٔ ًُٚ٘، ٚإ

 .(49)«ٙطٵؾاْكٴ

َټْٸإ  ٕٸ |ٌ ٗ ن٬ّ ايٓيبٸ٘ بعس ايتأ اٱغ٬ّ أيػ٢ قإْٛ ايٓٛاّ ايكبًٞ،  ْعًِ أ



•

 االجتهاد والتجديد

ٕٸ٫ بٴسٻ ٚإٔ ا٬ٕى ٗ شيو  ع٢ً إػًِ إٔ  إٔ ٜهٕٛ ع٢ً أغاؽ ايتعإٚ ع٢ً ايتك٣ٛ، ٚأ

ٚٚ ٕٸ ;٘ عٔ ًِٚ اٯخطٜٔٚنٚؿ ، اؿلٸإٍسع٠ٛ ايٛامل ـ ْؿػ٘ بٜٛ ٖصا َٔ أبطظ  ؾإ

ٚقس ٚٚـ ا٭١ُ٥  .ست ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ عًٝٗاٚايتك٣ٛ اييت أٖن َكازٜل ايدلٸ

ٚع٢ً أغاؽ شيو تعتدل َػاعس٠  .قسضاتِٗ يًكٝاّ َجٌ ٖصا ايعٌُ ^ٕٛإعكَٛ

طٟ َٗذٻ ٚسؾاع عٔ إًٌَٕٛٛ ٚٚٝؿ١ إػًِ ايٚإ .ّادسٸ ّاَطًٛب ّاأَط نشاٜا اؿلٸ

ٚاييت ٜطاٖا إػًِ أَطّا ٫ظَّا  ،ٚايتك٣ٛ ٖٞ َٔ َكازٜل ايتعإٚ ع٢ً ايدلٸٚ ،طٚباؿ

 عًٝ٘. 

 

َٛض إصنٛض٠ ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ّ ٜػتؿاز إٔ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ َٔ ا٭ا تكسٸٖٓ

 .زٜإ ايتٛسٝس١ْٜٚٝع ا٭

 َطّا غرل َباضى ؾٗٛ سلٸأب ايٛاٖط ػٳٗاز ا٫بتسا٥ٞ َعٚأَا ايصٟ هعٌ َٔ اؾ

ٕ ١ٜٚ ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ ٚكتًـ ايؿ٪ٚسطٸ ،إكط١ْٚ بايطُأ١ْٓٝ ٚايطاس١ ،اؿٝا٠ ايػ١ًُٝ

ٖٞ  ،ايعك١ًٝ ٚايؿطع١ٝ ،س١ُ٠ ٚإ٪ٖنٕ ٖصٙ اؿكٛم إػًٖإٟ أ .اٱْػا١ْٝ ٚايهطا١َ

ٗٴ .بكٛاٌْ سكٛم اٱْػإ و ايعك٤٬ ٚايعًُا٤اييت تهٕٛ غببّا ٗ ُػټ ٕ ٚٵٜطٳ ِٵٚيصا ؾ

 .ع٬ٕ سكٛم اٱْػإإ ًهجرل َٔ َٛازٸيَٓاؾا٠ تؿطٜع اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ 

 ،إصنٛض٠ ٚايتكطٜض بإٛازٸ ،ٚمٔ بعس ايتأنٝس ع٢ً تؿطٜع اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ

ٝٻ ٕٸ ،ا ٖصٙ إٛازٓٸب  هًٖؿّاَيٝهٕٛ اٱْػإ  ،ّا َطًكّااؿٝا٠ يٝؼ سٓك سلٸ ٚأٚنشٓا أ

ٌٸب ِ ٝٳكٹس بَكٝٻ ،يهجرل َٔ اؿكٛمنا ،ساٍ، بٌ ٖصا اؿلٸ اؿؿاٚ عًٝ٘ ع٢ً ن

ٔٵ يٝٗا هس ٖصا اؿلٸإعٝح بعس ا٫يتؿات  ،أخط٣ نُٔ  َع٢ٓٶ َٚؿَّٗٛا، ٚيه

٭ٕ ؾطض ايعكٝس٠ ٚؼًُٝٗا ٫  ;َعكٍٛ ١ٜ ايعكٝس٠ ٚايسٜٔ ـ ٖٚٛ أَطٷايتأنٝس ع٢ً سطٸ

ٛٸ  .َطس١ً ايتكسٜل ـ ٍإض َٓطكّٝا يهٞ ٜكٌ ٜتك

َٸ ،ّأ أَطّا ؾدكٝٸؾطْا إٍ عسّ نٕٛ ايسٜٔ ٚايتسٜٸأقس ٚ  .ّاٚنْٛ٘ أَطّا عا

 ٌٸض اٱْػإ َٔ ايػٹٍ ايتٛسٝس ٗ قطاٙ ؼطټإٚأٚنشٓا إٔ اشلسا١ٜ ٚايسع٠ٛ 

ٕٸ ،قشٝض َٚعكٍٛ قؿاز ايعكا٥س١ٜ أَطٷٚا٭  ;ايسؾاع عٔ ايعكٝس٠ َٔ ٚٚا٥ـ اؾُٝع ٚأ

ٕٸ .ٔٗ ضؾع َٛاْع ايتسٜټ بٷٚشيو إٔ اؾٗاز غب ضؾع َٛاْع اؿط١ٜ ايعكا٥س١ٜ  ٚنُا أ
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نصيو ضؾع َٛاْع ايتٛسٝس أَط  ،َطًٛب ٚايتعبرل عٔ ايطأٟ ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ أَطٷ

باؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٚايسؾاع عٔ ايعكٝس٠ َٔ  تشطٻضاٱْػإ ٜ ٕٸإؾ ;َعكٍٛ َٚٓطكٞ أٜهّا

ِّ ،أغط ايؿطى ٌٸط ؾططت٘ ايباط١ٝٓ َٜٚط  ٚهًٞ َطآ٠ نُرلٙ ايطاٖط٠.  ،قبٝض ٔ ن

٭ٕ ٖصا اؾٗاز يٝؼ ٖذَّٛٝا  ;ٕٚ اٱْػا١ْٝ٪إٕ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٫ تتٓاؾ٢ َع ايؿ

نُا إٔ ايسؾاع عٔ إاٍ ٚايٓؿؼ عهِ ايػطٜع٠  إش ;بٌ ؾٝ٘ دٓب١ زؾاع١ٝ ،َٚباغتّا

ٕٸْػا١ْٝ ْٚاع١ٝ إٚايؿطط٠ ٚٚٝؿ١  باط١ٝٓ ٚٚٝؿ١ َٛض ايؿطط١ٜ ٚايايسؾاع عٔ ا٭ ؾإ

 ْػا١ْٝ ْٚاع١ٝ. إ

ؿٌ عٓ٘ ٕ إتدًٚإ١، ٚبٛاب اؾٓٸأغاؽ نإ اؾٗاز بابّا َٔ ٚع٢ً ٖصا ا٭

 ٜػرلٕٚ ٗ ططٜل ايه٬ٍ. 

ٕٷٞ ٚايتدلٸإٔ ٜعًِ إٔ ايتٛٓي٫ بٴسٻ ٚ ٘ ٫ ٚأْٸ ،بكإْٛ ايكًض ٚاؿٝا٠ ايػ١ًُٝ ٟ َكطٚ

 ،ٚبعس اٖتُاَٗا َكرل ْٝع ايٓاؽ ـزٜإ ايتٛسٝس١ٜ ٭ٕ اٱغ٬ّ ٚا٭ ;َٓاؾا٠ بُٝٓٗا

 ـض ايعكا٥سٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكاٗ ٛٵٚغعٝٗا ٗ ؼطٜط اؾُٝع َٔ قٝٛز ايًِٛ ٚاَؾ

غاؽ ٚع٢ً ٖصا ا٭ .ط بإؿطنٌ ٚاؿاقسٜٔخاؾ١ إػًٌُ َٔ كاطط ايتأثټإؼاٍٚ 

 .ٕػًٌُؾأخصٚا باؿٝط١ ٚاؿصض ٗ تعاًَِٗ َع غرل ا ،ٟعٌُ إػًُٕٛ بكاعس٠ ايتدلٸ

ٟٸ ،إٔ تهٕٛ ايع٬ق١ َعِٗ َكساض ايهطٚض٫٠ بٴسٻ ٚيصا  ٕٛ بعٝسّا عٔ أ ما٤ أَٔ  م

 ١ اييت ٚضز ايتأنٝس عًٝٗا.ضاز٠ اؿٓكٖٚصٙ ٖٞ اٱ .ايػًط١
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 األساديح املوضوعة

 «املوضوعات يف اآلثار واألخبار»قزاءٌة يف كتاب 
 

 

تكًٝب ٗ قؿشات تاضٜذ اؿسٜح ايؿٝعٞ ايٓكاب عٔ سٛازخ َؿطق١ ٜهؿـ اي

 ـ ٚا٭غ٢. ٚأخط٣ تػتسعٞ ايتأغټ ;َٚؿطؾ١

ُٸ ٖٛ إصٖب ايؿٝعٞ  ،ْعٛا بٌ ايعًِ اٱشلٞ ١ إعكٌَٛ، أ١ُ٥ٺَصٖب ا٭٥

تباٙ ٚاـطأ اييت ػعٌ ا٫ؾ ،ايعك١ُٚ ،أغطاض ايعًِ ٚإعطؾ١ ضِٖ َؿاتٝايصٟ ّسٸ

َٳ |ا٭نطّ ِٗ، ؾهاْٛا ايٛاضثٌ يًٓيبٸَػتش٬ّٝ ٗ سٓك ؾ٦ّٝا ا٫غتد٬ف  ٞٵٗ َكا

 ١ اهلل ع٢ً ايعباز، قب١ً ايٓاؽ ٗ ا٭سهاّ ٚايعكا٥س... ٚايتؿطٜع، ٚيصيو ؾِٗ سذٸ

ٔٸ ايبؿط١ٜ  ُٚسٸ ،اييت تعضع ا٭ٌَ ،ايتاضٜذ مل وٌُ ؾك٘ ٖصٙ ايكؿشات يه

ا٭١َ طٛاٍ  ٗ ٤، بٌ ٖٓاى َٔ ا٭سساخ اييت تبٌ نٝـ اْسؽٸَػتكِٝ َع ايػُا غ٘ٛ

ٚقس  .ٚتػط١ٝ اؿكا٥ل اٱشل١ٝ ،إػرل٠ ايتاضى١ٝ أْاؽ ٖسؾِٗ سذب ايٓٛض عٔ ايعٕٝٛ

ٚاسس٠ عًُت ع٢ً إؾعاٍ ْاض  ;ؾهاْٛا ؾ٦تإ ،ٓٛا ٗ اختٝاض أغايٝبِٗ اؿطب١ٝتؿٓٻ

ا ٛٵٚغعٳ ،طتِٗ ع٢ً ضقاب اـ٥٬لاؿطب ٚايؿت١ٓ َٔ اـاضز، نٗ٪٤٫ ايصٜٔ بػطٛا غً

ُٸفسٸ ١ إعكٌَٛ عٔ ايكٝاّ بسٚضِٖ ايطغايٞ ٗ تطؾٝس ٖٚسا١ٜ ٜٔ ٗ اغتبعاز ا٭٥

َٸ َٸٓٚأخط٣ ناْت ت ;١ا٭ ًت ٗ فُٛع١ َٔ ُجٻ١ٚ َٔ ايساخٌ، دط عِٛ بٓٝإ ا٭

ٗٸػٌ ٚايٛنٸإسٚي َٸ اعٌ ايصٜٔ عُسٚا إٍ تؿٜٛ٘ ٚتؿٜٛـ إٛضٚخ إعط َٔ  ،١يٮ
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 . ^ٚأٌٖ بٝت٘ |ا٭نطّ أسازٜح ٚضٚاٜات قسضت عٔ ايٓيبٸ

ِٷأؾهإ  َٔ ايتشطٜـ  ِٵَٔ إٛضٚخ ايسٜين، ٚايصٟ بكٞ مل ٜػًَ ٕ ناع قػ

َٔ ايعًُا٤ ايؿطؾا٤  ايططف إكابٌ قاَت ؾ١ْ٦ ٚٗ .ؾاختً٘ ايكشٝض بايػكِٝ ،ٚايٛنع

ٕٸ إ٫ٓٞ، ٚإظاي١ ا٭سازٜح ٚا٭خباض ايسخ١ًٝ، ككس تٓك١ٝ إتبٓكب  ،يت ط١ًٜٛاظ إػرل٠ ٫ أ

 ٍ اؾٗس. ص١ٜ ٚب١ ٕعٜس َٔ اؾسٸٚاؿاد١ ًَشٸ

 ت١ بعض إ٪اَطاطٛاٍ ؾذل٠ إَاَتُٗا بتعط١ٜ َاٖٝٸ اٱَاَإ ايكازقإقاّ 

ل باؿسٜح ٚغرلتُٗا إباضن١، سٝح ؾهشا بعض ٚدٛٙ ايٛنع اييت ناْت تذلبٻ

يتعاٌَ َع ايطٚاٜات اييت ؽايـ ن٬َِٗ ا أغًٛبٳ ٓا ٗ أنجط َٔ َٛقٕعٚايهصب، ٚبٝٻ

 ١. تؿطن٘ ايتكٝٸ تَٚٓٗذِٗ ٚؾل َا ناْ

ٚٚنعٛا َعاٜرل  ،^ٌٖ ايبٝتأٚقس غاض ع٢ً زضبِٗ عًُا٤ ٗ سؿٜ َعاضف 

َٳَعاٜرل مل تهٔ تٓٛط ؾك٘ ، ٚقٛاعس ٕعطؾ١ ايكشٝض َٔ ايػكِٝ بٌ  ،ْكٌ ٚض٣ٚ ٔٵإٍ 

ُٸ تٵأعَط  طٚاٜات ٚا٭خباض. ١ٝ نصيو إٍ إهاٌَ ٚقت٣ٛ ايا٭ٖ

ِٸِن١َ ٖاؾِ َعطٚف اؿػين ٚاسسّا َٔ شيو ايطٻنإ ايع٬ٓ  نجرلّا ب ايصٟ اٖت

ِّ ؿاتٷٚناْت ي٘ َ٪ٖي ،باؿسٜح ٚيعٌ نتاب٘  .ع١ ساٍٚ ؾٝٗا نؿـ ايهعٝـَتٓ

 ١ٜ َػعاٙ ٗ ع١ًُٝ ايتكشٝض ٚايتٓكٝض. ٔ دسٸٜبِّ «إٛنٛعات ٗ اٯثاض ٚا٭خباض»

 

٘ إٍ تأيٝـ ٖصا ايهتاب ٔ ٖاؾِ َعطٚف اؿػين بٓؿػ٘ ايباعح ايصٟ سجٸِّٜٝب

ٚضأٜت بعض ايهتب  ،ثٌ...ٕ ٚقؿت ع٢ً فُٛع١ َٔ ايهتب سٍٛ احملسِّأبعس : ...بكٛي٘

ٞٸ ُٸ اييت تػ٤ٞ إٍ عً  ٞٸٚقها٤ عً، نُؿاضم ا٭ْٛاض يًدلغٞ ،١ اشلسا٠ٚبٓٝ٘ ا٭٥

 ٌبٳَٔ قٹ ،ٚأَجاٍ ٖصٙ ايهتب... ،يبكا٥طٚكتكط ا ،يًتػذلٟ، ٚؾذط٠ طٛب٢ يًشا٥طٟ

 ،ًع عًٝٗا ايكطٜب ٚايبعٝسؾٖٝط ،عػات ٚإهاتب اييت تتادط بايسٜٔ ٚايتؿٝټبعض إ٪غٸ

َٳٚستٸ ٕ ؾإٚسػب تكسٜطٟ  ،ات ٚايهطاَاتعٔ ايػٝبٝٸ ؾه٬ّ ،٫ ٜ٪َٔ باهلل ٚضغً٘ ٔٵ٢ 

ُٸعب٫ِّ ٜايصٟ ع٢ً إهٞ ٗ ْؿط ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتب  ّآٖاى تكُُٝ  ،١ط عٔ ٚاقع ا٭٥

غتطٝع ؼسٜسٖا ٗ ٖصٙ أ٭غطاض ٫  ;ع ايكشٝض بك١ً َٔ ايك٬تإٍ ايتؿٝټ ٫ٚ ّتٸ

 . (1)شيو بتٛؾٝل اهلل غبشاْ٘ ٚمتٸ ،ع٢ً تأيٝـ ٖصا ايهتاب ععَتٴ ،١َإكسٸ



•

 االجتهاد والتجديد

ـ ٜط٣ إٔ اْتؿاض ايعسٜس َٔ ايهتب مل ٜهٔ غطنٗا إٚٗاض ايٛد٘ ؾإ٪ٚي

ُٸ٫ٚ إٔ تهٕٛ َٓكؿ١ ٗ ايتشسٸ ،ٞاؿكٝكٞ يًُصٖب ايؿٝع ١، بٌ ناْت خ عٔ ا٭٥

٘ٓ ،عتٗسف ٗ ندلاٖا إٍ تؿٜٛ٘ زلع١ ايتؿٝټ َٳ ،َٔ قسضٙ ٚاؿ  .د٘ ع٢ً سس تعبرلٙػٵٚ

ٟٸ سٵؾٗٛ مل هٹ  ،ٚسلا٥ًِٗ ^يٛنع أسازٜح ناشب١ ٗ ؾها٥ٌ أٌٖ ايبٝت تؿػرٕل أ

َٳٜٚ٪ٚن .غ٣ٛ ايصٟ شنطٙ  ٚضخ ْٗذِٗ ٜٚكٍٛ:  ٔٵس ع٢ً غ٤ٛ ْٝات ٖ٪٤٫ ايهتاب ٚ

ع َٔ ذ ايتؿٝټػٵَٳ ،٫ٚ ٜعاٍ أسؿازِٖ واٚيٕٛ ،ـ يٓكٍٛ ٭ٚي٦و ايصٜٔ قس ساٚيٛا1

ٕ نتب اؿسٜح إٛدٛز٠ بٌ أٜسٟ ايؿٝع١ إات ٗ نتب اؿسٜح: خ٬ٍ بعض إطٜٚٸ

ب٘  ٚتػتبسٸ ،٭ْٗا َٔ قٓع اٱْػإ ايصٟ ىط٧ ٜٚكٝب ;ؾٝٗا ايكشٝض ٚايؿاغس

 ؿ٘ نُا تؿا٤. ؾتهٝٸ ،ا٭ٖٛا٤ ٚا٭غطاض

ُٸ2 ٖٓـ يتٓعٜ٘ ا٭٥ ٚبٝإ ا٭خطاض اييت  ،ا أيكل بِٗ ظٚضّا ٚبٗتاّْا١ ايطاٖطٜٔ 

 . (2)ط٠ ؾٝٗا ع٢ً سػاب ايسٜٔتهُٔ ٗ ايتػانٞ عٔ بعض ا٭سازٜح ٚإتادٳ

 

خ عٔ ايؿها٥ٌ ٚإجايب َٔ تًو ايهتب ٓات َٔ ايطٚاٜات اييت تتشسٻأـ ٜتٓاٍٚ عِّ

ٚٗ أثٓا٤ ْكسٙ يًػٓس  .ؾٝتعطض يٓكسٖا،غٛا٤ ناْت ؾٝع١ٝ أٚ غ١ٝٓ، ١ُٗ ٗ ْٛطٙإتٻ

ٔٸ .ٚإً ٜعطض بعض أغؼ َبٓاٙ ٗ ايٓكس َٓطًك٘ ٗ ٬َٚن٘ ٗ تكِٝٝ ايطٚاٜات  يه

ض شلا تعطٻٜٚهاز ٫ ىطز عٔ تًو ايطٚاٜات اييت  ،ّاايذلتٝب ٚايتبٜٛب قسٚز دسٸ

بإكاض١ْ َع نتب  ،ٚقسٚزّا ٕ أغًٛب٘ ٜبسٚ نعٝؿّاإ :٢ ّهٓٓا ايكٍٛبايٓكس، ستٸ

  .نهتاب ا٭خباض ايسخ١ًٝ ،أخط٣ ٗ ْؿؼ إٝسإ

َٔ اـً٘ بٌ ْكس إً ْٚكس ايػٓس، عٝح  ٜ ٗ ٖصا ايهتاب ْٛعٷ٬سٳب ـ ٜٴ

ٌُ ضٚاٜات ايؿها٥ٌ ٚاسس و ;ـ ٜأتٞ بايطٚاٜات ؾٝكػُٗا إٍ قػٌُٕ إكِّإ

ٜأخص ايطٚاٜات َٛضز ايٓٛط  ٘يهٓٸ .بطٚاٜات إجايب ٚايطشا٥ٌ ٚايجاْٞ ىتلٸ ;ٚإٓاقب

أٚ  ،أٚ إؾهاٍ غٓسٟ ،ٗا َٛضز إؾهاٍ َٔ سٝح ايكسٚضل عًٝٗا ٗ ختاَٗا بأْٸؾٝعًٚ

ِّ  ع١. إؾهاٍ َتين َٔ سٝجٝات َتٓ

ٌٸأنُا  ٌٕ ْ٘ ٗ ن ٕ ٜٓتٗٞ َٔ ايهتب أ ٚبعس ،بايؿها٥ٌ أٚ إجايب خامٸ ؾك

ُٻ ،١ض يُٓاشز َٔ نتب ايػٓٸٜتعطٸ ،ايؿٝع١ٝ ل ٗ ايبشح ؾٝٗا أٚ ٜٓكسٖا َٔ غرل إٔ ٜتع
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ٌٕ ٕٸ اعطنِٜٗا إٚ ،ٌ ٚزقٝلَؿكٻ بؿه ندل أآؾ١ ايهصب ٚايٛنع ٖٞ  بػطض إٚٗاض أ

 ١ٝ َٓٗا ٗ ايهتب ايؿٝع١ٝ. ٚأندِ ٗ نتب اؿسٜح ايػٓٸ

ٕٸ ١ز ـ باٱناؾ ٚيٛ أْٗا ناْت  ،عطض َعاٜرل ٗ ْكس اؿسٜح ـ قسإكِّ إٍ أ

ٌٕ ٞٸ عطضقس ساٍٚ اٱتٝإ ب ؾإْٸ٘ ،نُين بؿه ٚا٭غباب ايصات١ٝ  ،يع١ًُٝ ايٛنع تاضى

 . (3)ٗا تاضىّٝاتٵٚإٛنٛع١ٝ اييت أؾطظٳ

ٕٸ٫ بٴسٻ ٚ ـ  عٌُ ٖاؾِ َعطٚف اؿػين قس غاب عٓ٘ إضداع  َٔ اٱؾاض٠ إٍ أ

ض سٵَق ،ٖٚٛ َا غٝشاٍٚ ٖصا ايبشح ايكٝاّ بعب٦٘ .عٗاايطٚاٜات إٍ َكازضٖا َٚٓاب

 اٱَهإ. 

 

ـ ٕ إ٪ٚيأ ،غباب ايٛنعأَٚٔ ايعطض ايتاضىٞ يسٚاؾع ٚ ،غًٛبا٭ٜ َٔ ٬ٜسٳ

بإبازض٠ إٍ ٗاَِٗ يًؿٝع١ ١ ٗ اتٸٗ َكاّ ايسؾاع ٗ َكابٌ ايٓٛط٠ ايُٓط١ٝ ٭ٌٖ ايػٓٸ

ْ٘ ضؾكِٗ أنُا  .١ٍٚ بايسضد١ ا٭ٌٖ ايػٓٸأؾهإ إداطب ٗ ٖصا ايهتاب  .ايٛنع

ٛٸ ٖٕٛ ضٚاتِٗ عٔ ايٛنع ٜٚٓعِّ ،١ جملاَعِٗ اؿسٜج١ٝعٕٛ ايكشٸٚشيو ٭ِْٗ ٜسٻ ;بايػً

ٌٸ ،ٚايهصب ٕ ايؿٝع١ مل أايٛاقع ٜ٪ٚنس بُٝٓا  .ضٚا٠ ايكشاح َا ىلٸ ٗ ع٢ً ا٭ق

عٔ ٚدٛز  ثٛا نجرلّاا٭ضبع١، ٚؼسٻ ايهتب ٚخكٛقّا ،اَعِٗ اؿسٜج١ٖٝٛا فٜٓعِّ

 .ٚٚدٛز ضٚا٠ غكطت عسايتِٗ أٚ اْعسَت َٔ ا٭قٌ ،أسازٜح نعٝؿ١ َٚٛنٛع١

١ ٗ يػٓٸإٍ اي١ ايػًٛ َٓػٛب١ أَػ ٕٸإ :بٌ قاٍ ،ٚايسيٌٝ أْٗا خانع١ يًٓكس ٚايتُشٝل

ٟٸٛٵِٗ، بُٝٓا ايؿٝع١ قس َْؿ٥خًؿا ٖٓ×إػايٌ ٗ أَرل إ٪ٌَٓشلِ ب ١ٺقً ا أ ٗ ا قاي٘ . ٚ

أسازٜح تٓتكل َٔ قسض  ٟٕ نتب اؿسٜح ايؿٝع١ٝ ؼٛأٚنُا : ...ٖصا اـكٛم

 ،١ أَرل إ٪ٌَٓبؿدكٝٸ نصيو ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايطٚاٜات اييت ُؼٸ ايؿٝدٌ

أٌٖ ضأٟ ايؿ١٦ إطتعق١ َٔ  ٫ٓإٌ ٗ ايٛاقع ناْت ٫ ُجِّ ٕٵإٚ ،ٚؼاٍٚ ايتٓكٝل َٓ٘

 ١: ايػٓٸ

 ،ؿاتٓا ٗ اؿسٜح ؽهع يًٓكس ٚايتذطٜضٕ ْٝع َ٪ٖيأْا ـ أضٜس إٔ ٜؿِٗ غرلٴ1

 ،َٔ فاَعِٗ ١ّنُا ٚقـ غرلْا غتٸ ،١ست٢ ايهتب ا٭ضبع١، ٫ٚ ْكؿٗا بايكشٸ

 . (4)ْٗا َؿش١ْٛ بإٛنٛعات ٚا٭غاطرلَٔ أبايطغِ 
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ٛٸٔ ؾسٸٕ ٜصنط بعض ايطٚاٜات اييت تبِّأٚبعس  ايػ١ٓ ػاٙ فاَعِٗ أٌٖ  ٠ غً

 اؿسٜج١ٝ، ٜهٝـ قا٬ّ٥: 

ٕٸ2  ط إ٫ْٓٗا ٫ تعبِّأنُا  ،١ثٞ ايػٓٸٗا عٔ بعض قسِّاييت ْكًتٴ ،اتٖصٙ إطٜٚٸ ـ إ

ٞٸصيو بعض إطٜٚٸؾهعٔ ضأٟ إػايٌ ٗ خًؿا٥ِٗ  ُٸ ×ات ايؿٝع١ٝ ٗ عً ١ ٚبٓٝ٘ ا٭٥

 . (5)ط عٔ ضأٟ ايؿٝع١ا٭طٗاض ٫ تعبِّ

ٞٸيز يًطٚاٜات اييت تٗسف ٚبعس إٔ شنط ِاش بٔ أبٞ  ًٌٓٝ َٔ أَرل إ٪ٌَٓ عً

 ٜكٍٛ:  ،ٚإٛدٛز٠ ٗ فاَع اؿسٜح ايػ١ٝٓ ،×طايب

ٞٸات ٫ تعهؼ ضأٟ ايػٓٸٕ ٖصٙ إطٜٚٸأـ ؾهُا 3 نصيو إطٜٚات  ×١ ٗ عً

 . (6)َا وانُٕٛ أغاْٝسٖا وهُٕٛ عًٝٗا بايهعـِٗ عٓسإٓػٛب١ إٍ ايؿٝع١ ؾإْٸ

ٕٸإ٪ٚي ؾايٛاٖط إٔ ايطٚاٜات  ـ ٖسف ٗ ٖصا ايهتاب إٍ ايتأنٝس ع٢ً أ

 ط َطًكّا٫ تعبِّ ،ٚيٝا٤٭ٚباقٞ ا ×غٛا٤ ناْت ٗ اـًؿا٤ أٚ ٗ أَرل إ٪ٌَٓ ،إػاي١ٝ

 ط عٔ عكٝس٠ ايؿٝع١. ْٗا ٫ تعبِّأنُا  ،١عٔ عكٝس٠ ايػٓٸ

١ ٌ ايػٓٸأٖٗاَات اتٸ ٢ ٗ ضزٸتذًٜٟٓ ناْت صاي ،ؾايهتاب بًشاٚ اشلسف َٓ٘

ٔٵ ،ٗ ايٓكس ٕصٖب ايؿٝعٞ، خط٠ْٛإٍ ا١ ٗإٛدٸ طاض إصٖيب )إصٖب َٔ خاضز اٱ ٚيه

ٗ دعٌ إعاٜرل  ؾايؿها٤ ايصٟ اْب٢ٓ عًٝ٘ َٛنٛع ايهتاب نإ سازلّا .ايؿٝعٞ(

ايهتاب قس  ٕٸإٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ؾ .١ إؿطٚن١ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛانٝعٚقٛاعس ايٓكس يٝػت بايسٓق

قاٚي١ َٓ٘  ;١نإ إداطب ا٭قٌٝ ؾٝ٘ ٖٛ أٌٖ ايػٓٸ ،٤ خامٸنتب ٗ ؾها

ق١ إيباغٗا بعكا٥س ايؿٝع١ ١ عدل أظَإ َتؿطِّيتهصٜب تًو ايكٛض٠ اييت ساٍٚ أٌٖ ايػٓٸ

ّٸ  . ٚإصٖب ايؿٝعٞ بؿهٌ عا

ٕٸ ايهتاب نُا تبٌ ٚ ٖٚٛ  ،ٗ تٓكٝض ْٚكس ايطٚاٜات خاقّا قس غًو َػًهّاؾإ

ٟٸ ٕٸ إ٫ٓ .قس تٓاغِ ٚاْػذِ َع طبٝع١ إداطب سٛس َػًو ٫ ٜعطف إٍ أ ٝٻ أ ٕ أٔ ايٛاقع ب

ٞٸ ْكس ايهتاب ٚتكؿٝت٘ يًطٚاٜات قس ابتعس إٍ سٛس ٚايتشًٌٝ  َا عٔ ايٓكس ايعًُ

ٚايٓتا٥ر اييت  ،إيٝٗا ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓكس نُا ٫ ٜعطف قسض ايٓتا٥ر اييت دطٻ. ايٛاقعٞ

ٔٵ .ٚقٌ ايٝٗا  ،ٞ ٕٓٗر ايهتابنُٔ ايٓكس ايهًٓ ،غٓشاٍٚ قسض إػتطاع يه

 . (7)ع١٠ زقٝك١ َٚطٖنات ٖصا إطًب بهٝؿٝٸع٥ٝٸؾض ايتعطټ



• 

 االجتهاد والتجديد 

كٌ إٍ َتٸ ع بػٓسٺاييت تتُتٻٖٞ نُٔ َب٢ٓ ايتٛثٝل ايػٓسٟ ايطٚا١ٜ ايكشٝش١ 

 ٌٖ نب٘... أٚ ،ٚضداي٘ ثكات ،×إعكّٛ

 ٚبايتايٞ تػك٘ َٔ اعتباض ايطٚا١ٜ:  ،ييت قس تكٝب ايػٓسَٚٔ ايعجطات ا

 ـ ٚنع ايػٓس ٚدعً٘. 1

ٌٸ2   .أْٛاع٘( ٗ ايػٓس ـ ٚقٛع ايتشطٜـ )به

 ّ... إتكسِّ ٕٔ ٜٓكٌ إتأخِّط عأـ ٚقٛع اـًٌ ٗ إزضاز طبك١ ايطٚا٠، ن3

، ٗاَ٘ بايهصبعسايت٘ ٚنبط٘، ناتٸ ِٗ اييت ُؼٸايتټ ٣سسض ايطاٟٚ ٱـ تعطٸ4

ٛٸ ٕ أٚ أعكٝست٘ أٚ َصٖب٘، ٗ ؾػاز أٚ ايٓكٌ عٔ ايهعؿا٤، أٚ عسّ ايهب٘، أٚ ، أٚ ايػً

ٖٖ ٚغرلٖا َٔ ا٭قٍٛ  ،ٕ ٜهٕٛ فٍٗٛ اؿاٍأأٚ  ،سس ا٭١ُ٥أيعِٓٗ  ٔٵٜهٕٛ 

 إٛنٛع١ٝ. 

اٱضغاٍ، ايكطع،  :َٔ قبٌٝ ،ٕ ٜكاب ايػٓس بإسس٣ َؿه٬ت اٱغٓازأـ 5

  ايتسيٝؼ، ا٫نططاب، ايكًب...

ٚقس عُس ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين ٗ ٖصا ايهتاب إٍ تكؿ١ٝ ايطٚاٜات 

 نتب إٍٚاغتٓس ٗ ٖصا ايتشًٌٝ  ايجاْٞ.باغتجٓا٤ إعٝاض  إتكسٸ١َ،نُٔ إعاٜرل 

 ،ايطداٍ، ٚساٍٚ شنطٖا بتطبٝكٗا ع٢ً ِاشز َٔ ايطٚاٜات اييت اختاضٖا شلصا ايػطض

 ت. َعٌ َٔ ايطٚاٜا س بعسزٺزٕٚ ايتكٝټ

 

 (١ ايػٓس ٫ تجبت قسٚض ايطٚا١ٜ عٔ إعكّٛ بايهطٚض٠قشٸ)َٔ قاعس٠  اْط٬قّا

ٛٸأْٸساٍٚ إثبات  ض٠ ٗ عًِ ؾها٫ت إكطٻغٓس بعض ايطٚاٜات َٔ ْٝع اٱ ٘ ضغِ خً

َٚٔ إٛاضز اييت اغتؿٗس  .ٛادس بٗاتاستُاٍ ايٛنع ٚايهصب قس تبٌ ٚت ٕٸؾإ ايسضا١ٜ

اض ٜٚت عٔ قُس بٔ و٢ٝ ايعٓطنُاٍ ايسٜٔ ايطٚا١ٜ ايط١ًٜٛ اييت ضٴإَٔ نتاب بٗا 

خ عٔ نطاَات ٖٚٞ ضٚا١ٜ تتشسٻ ،ٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢أعٔ  ،زضٜؼإٓس بٔ أٚ

ٚقاٍ:  ،(8)غُػٌ غ١ٓ |نطّا٭ قبٌ اي٫ٛز٠ إباضن١ يًٓيبٸ تٵَٚعذعات سكًَ

قسٚض ايطٚا١ٜ عٔ إعكّٛ، ؾًكس  ت٘ )ايػٓس( ؾػ١َ٬ ايػٓس ٫ تجبتع٢ً تكسٜط قشٸ
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َجاي٘ َٔ أاييت ٚنعٗا إػرل٠ بٔ غعٝس ٚ ،سازٜح إسغٛغ١ض٣ٚ ايجكات عؿطات ا٭

 . (9)قشاب اٱَاٌَ ايباقط ٚايكازمأزخًٖٛا ٗ نتب أٚ ،اعٌايٛنٸ

 ْا١ٝ٥ عٔ ٜس ايسؽٸ غرل١ إٍ ايكشٸ غٓسٖاٚاٖط ٜؿرل سازٜح اييت ؾػاس١ ا٭

ناْٛا َٔ إطتعق١ ايصٜٔ  ّٚأقشاب إػرل٠ أ اعٕٛ غ٠ّ٬يٛنٸنإ اأغٛا٤  ،ٚايٛنع

 ٞ. ٜكتاتٕٛ ع٢ً ٖٛاَـ إصٖب ايػٓٸ

 

سس ايطٚا٠ أع طبكات ايطٚا٠، نػكٛٙ ١ٛ ٗ غٓس ايطٚا١ٜ تتبټَٛض ا٬ٕسٳَٔ ا٭

ٕ ٜطٟٚ أطغٌ(، أٚ )إ ٚٚدٛز طؿط٠ ظَا١ْٝ بٌ ضاٌٜٚ َتتايٌٝ ،نُٔ غًػ١ً ايػٓس

 ط.... ّ عٔ إتأخِّإتكسِّ

ٚبايتايٞ  ،َا تتٛادس ٗ ايطٚاٜات إٛنٛع١ َٚؿه٬ت طبك١ ايطٚا٠ غايبّا

 غاغ١ٝ ٗ ايٛقٍٛ إٍ ٚنع ايطٚا١ٜ ٚدعًٗا. تهٕٛ َٔ ايٓكاٙ ا٭

عٔ اشلٝج١ُ  ،عٔ إغشام بٔ سػإ ،٠عٔ نتاب ايٛاٗ: ض٣ٚ بػطاّ بٔ َطٸ ْك٬ّ

٦ٌ َرل إ٪ٌَٓ غٴإٔ أقبؼ، عٔ ا٭ ،غهافبٔ اؿػٌ ايعبسٟ اٱ ٞٸعٔ عً ،بٔ ٚاقس

ٜٵَو﴿عٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٛٳايٹسٳ ٚٳيٹ ٕٵ اؾٵُهطٵ يٹٞ   .(10)﴾...َأ

ٞٸ |ٍ ايٛايسٜٔ إٍ ايٓيبٸٚٸأسٝح  ٖٳسٳاَى﴿َا قٛي٘ تعاٍ: أٚ .×ٚعً ٕٵ دٳا  ﴾ٚٳٔإ

ٞٸ٫ٜٛى عٔ اؿ٠ٛٛ بآَع ٕٵإايًصإ  ،إككٛز بُٗا ايؿٝدإؾ َؾ٬َ ﴿ ×١ عً

ُٳا ٗٴ ُٳا﴿ ،﴾تٴطٹعٵ ٗٴ ٖٴ﴾ٚٳقٳاسٹبٵ ٞٸ خرل٠ ايٓيبٸا٭ايه١ًُ ُا ٗ ، ٚ ٚٗ غٓس ايطٚا١ٜ  .×ٚعً

ٕٸضغِ  ،قبؼغهاف قس ض٣ٚ عٔ ا٭ٕ غعس اٱأ نجط َٔ تػعٌ أقبؼ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭» أ

 . (11)«عاَّا

 

نط ٗ نتب ٟٚ قس شٴٕ ٫ ٜهٕٛ اغِ ايطاأ: أٟ ٕ ٜهٕٛ فٍٗٛ اؿاٍأـ 1

ٌٷ .ايطداٍ ؿت بٗصا ايًشاٚ نجرل٠ عِّٗ تهعٝـ غٓس ايطٚا١ٜ. ٚايطٚاٜات اييت نٴ ٖٚٛ عاَ

ٞٸ َج٬ّ: ،دسّا بٔ  َا دا٤ ٗ غٓس ايطٚا١ٜ إصنٛض٠ ٗ نب١ إٓاقب عٔ قُس بٔ عً

ٗ َػأي١ ١ٜ٫ٚ أَرل  ،عٔ ظٜس بٔ قعٓب ٚدابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ ،ؾٛبؾٗطآ
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زلا٤ اييت شنطت ٗ غٓس ٖصٙ َٔ ا٭. ٚ(12)َٛض غطٜب١أٚقس اؾتًُت ع٢ً  .×ٌإ٪َٓ

ٚقاٍ عٓ٘ ٖاؾِ  .ٗ نتب ايطداٍ ي٘ شنطٷ زٵايطٚا١ٜ ظٜس بٔ قعٓب، ٚايصٟ مل ٜٔط

بٌ ضٚا٠  عجط ي٘ ع٢ً شنٕطأمل  .سس ايطٚا٠ شلا ٖٛ ظٜس بٔ قعٓبأَعطٚف اؿػين: 

 . (13)١ايؿٝع١ ٚايػٓٸ

ٔٸٖصا ايباب ايطٚا١ٜ اييت تتشسٻ خط٣ َٗج١ً ا٭َٚٔ ا٭ بٌ ٜسٟ  خ عٔ سهٛض اؾ

ُٸا٭ ٞٸ :َٛض زِٜٓٗأٚغ٪اشلِ عٔ  ،^٥١ عٔ و٢ٝ بٔ َػاٚض، عٔ  ،عٔ قُس بٔ عً

ْعِ. قاٍ:  :ٜتِٗ؟ قًتٴأض ،: ٜا غعس×ؾكاٍ»خطٖا: آٚاييت دا٤ ٗ  ،غهافغعس اٱ

ٔٸإٚي٦و أ يٕٛ عٔ َعامل زِٜٓٗ أػا ٜٓتْٛأتْٛو؟ قاٍ: ْعِ، ٜأ: ٜ. ؾكًتٴخٛاْهِ َٔ اؾ

 .(14)«ٚس٬شلِ ٚسطاَِٗ

ٖٓ َٸا قاي٘ إ٪ٚيٚ دس أٚمل  ،ا و٢ٝ ؾٗٛ فٍٗٛ اؿاٍـ سٍٛ و٢ٝ بٔ َػاٚض: أ

 . (15)أٚ قسح ض ي٘ َسٕحتعطٻ ٔٵَٳ

٦ٌ ، سٝح غٴ×َاّ ايكازم١ عٔ اٱيطٚا١ٜ إطٜٚٸإٍ انصيو اؿاٍ بايٓػب١ 

ٛٳ ٚٳَٝٸأ بين ٕٸإ :ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ×ٚنإ دٛاب٘ ،ؽظٳعٔ اي . (16)غّاظٳ١ ساٍ َٛتِٗ ّػدٕٛ 

 .×َاّ ايكازمٖٚٛ َٔ ضٚاٖا عٔ اٱ ،ٔ دا٤ ٗ غٓس ايطٚا١ٜ عبس اهلل بٔ طًش١ٖٖٚ

دس ي٘ أؾًِ  ×َاّ ايكازما عبس اهلل بٔ طًش١ ايطا١ٜٚ شلا عٔ اٱَٸأـ ؾٝ٘: ٚقاٍ إ٪ٚي

 . (17)ٗ نتب ايطداٍ شنطّا

َٸ2 ٚضزٖا ايٛاقسٟ سٍٛ عرلا أايطٚاٜات اييت ُا ٗ ن: لٞ إصٖب غرل َٛثٻـ عا

ـ )ايٛاقسٟ( سٍٛ ٚضزٙ إ٪ٚيأقاٍ: ْٚٝع َا  .(18)|ا٭نطّ ايطاٖب ايصٟ ضأ٣ ايٓيبٸ

َٸ ٞٸأل ٗ ٞ غرل َٛثٻٖصا إٛنٛع ضٚا١ٜ بٌ عا  . (19)فٍٗٛ اؿاٍ سازٜج٘ ٚبٌ ؾٝع

ٖٖأـ 3 ٜ٘، عٔ قُس بٔ : عٔ قُس بٔ بابِٛٗ بايهصباتټ ٔٵٕ ٜهٕٛ ايطاٟٚ 

ْ٘ أ ،عٔ ايًٝح بٔ غعس ،عٔ ظٜاز بٔ َٓصض ،ٌ، عٔ قُس بٔ غٓإَٛغ٢ بٔ إتٛٚن

ٕ نعب ا٭سباض أَٔ ؾه١ًٝ، ٚ سباض ٗ فًؼ َعا١ٜٚ: ٌٖ يعجط٠ ايٓيبٸقٌٝ يهعب ا٭

ٚقُس بٔ غٓإ غكطت  .(20)!ٌٖ ايبٝت ٗ قهط َعا١ٜٚأؾها٥ٌ  قس اغذلغٌ ٜعسٸ

ُٸَٔ إتٻ ـ ٕ٪يـعػب اـ ٘ ٭ْٸ ;عسايت٘  . (21)^١ٌُٗ بايهصب ع٢ً ا٭٥

ٝٸ ٔٵٖٖإٔ ٜهٕٛ ـ 4 : َٔ ايهتب اييت سباض(نعب ا٭ :ات )َجٌاؾتٗط باٱغطا٥ًٝ

ا دا٤ ؾٝ٘ ضٚا١ٜ عٔ ابٔ عباؽ ٖٓٚ .َٛنع ايٓكس نتاب َعامل ايعيؿ٢ اؿٗنإ َ٪ٓي
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 سس ا٫ثينأٙ باإٔ أشنط ؾٝ٘  ،يعبس اهلل بٔ عُط ٚنعب ا٭سباض، سٝح ْك٬ ن٬َّا

ٓا عٔ ٝٵ. ٚقاٍ ٖاؾِ َعطٚف اؿػين: ٖصا اؿسٜح يٛ تػانٳ(22)عؿط احملؿٛضٜٔ ٗ ايٓاض

ثٌ ٚإ٪ضخٌ بايهصب ع٢ً ايطغٍٛ إعطٚف بٌ احملسِّ ،سباضكٌ بهعب ا٭غٓسٙ إتٸ

ٕ آطات بٌ أسازٜح إػًٌُ ٚتؿاغرلِٖ يًكطع ٚإَٓهسٳزخاٍ ايبٹإٚ ،ٚايكشاب١ ايهطاّ

 . (23)..ايهطِٜ.

ٕٸأٚ نعب  ٖصا اؿسٜح قٓٝع١ُ ناف ٗ ختاّ ن٬َ٘ عٔ ٖصا اؿسٜح أ

 ًت٘. َٚٔ ْتاز كِّ ،ا٭سباض

ٖٖٗاّ بؿػاز ايعكٝس٠ أٚ إصٖبـ ا٫تٸ5 اييت  ،دا٤ ٗ غٓس ايطٚا١ٜ ايػابك١ ٔٵ: 

 .ؾها٥ٌ أٌٖ ايبٝت ٗ فًؼ َعا١ٜٚ، ظٜاز بٔ إٓصض ٕ نعب ا٭سباض عسٸأشنطت 

ٚإيٝ٘ تٓػب ايؿطق١ اؾاضٚز١ٜ، ، ْ٘: ؾكس نإ ظٜسٟ إصٖبأـ ٗ ؾٚيٜٚكٍٛ إ٪

ُٸٚتكؿ٘ بعض إطٜٚٸ  .(24)١ بايهصب ٚايهؿطات عٔ ا٭٥

ْ٘ أتكإ إكاٍ إقاٍ: ٚقس دا٤ عٓ٘ ٗ  ،خط٣أٗ ضٚا١ٜ  ،ٚٗ قُس بٔ إزضٜؼ

َٸ ْ٘ نإ نعٝـ اؿسٜح، ٜطٟٚ إٚقاٍ ابٔ سذط ٗ يػإ إٝعإ:  .ٞ إصٖبعا

 . (25)ات٘ا٫عتُاز ع٢ً َطٜٚٸ ٜكضٸ ٓانرل، ٫إ

خ عٔ غ٪اٍ ايصٟ دا٤ ٗ ايطٚا١ٜ ايػابك١ اييت تتشسٻ ،غهاٗٚٗ ؾإٔ غعس اٱ

ٔٸ باع أتَٔ  ْ٘ نإ ْاٚٚغّٝاأٌُٗ، ٚقٌٝ بقاٍ: ؾٗٛ َٔ إتٻ، َٛض زِٜٓٗأ١ُ٥ عٔ يٮ اؾ

ٟٸ َا ٜؿعط َسس٘... ×َاّ ايكازمعذ٬ٕ بٔ ْاٚٚؽ، ٚقس دا٤ عٔ اٱ  ٚع٢ً أ

هاب١ٝ تٛدب ايٛثٛم ب٘ ٚا٫ط٦ُٓإ إثٛا عٓ٘ مل ىطدٛا بٓتٝذ١ ايصٜٔ ؼسٻ ٕٸإسٛاٍ ؾا٭

 . (26)كت أسازٜج٘ با٭َٛض ايػٝب١ٝٚغاق١ اشا تعًٖ ،إٍ سسٜج٘

 

ٌٷٕ ؾػاز ايعكٝس٠ أٚ أمل ٜهٔ ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين ٜط٣   إصٖب عاَ

ٌّ ـَ َػتك ِٸأَٔ ٫ بٴسٻ بٌ  ،١ ايطٚا١ٜٗ قشٸ فسٵؾاعٌ ٗ ا خط٣ أيٝ٘ عٛاٌَ إ ٕ ٜٓه

َٳ سٝح  ;ُٗٛا بؿػاز ايعكٝس٠ أٚ إصٖباتټ ٔٵتػتٓتر َٔ خ٬ٍ إٛاضز اييت ططسٗا ٗ 

ُٸٍٚ ضٚا١ٜ ايطاٟٚ إتٻنإ إٛضز ا٭ ايجاْٞ َا قاي٘ قاسب ٚ ;١ِٗ ضٚاٜات َباؾط٠ عٔ ا٭٥

خكٛقّا سٌ ٚ ،ايجايح عسّ ا٫ط٦ُٓإ إيٝ٘ٚ ;«نإ ٜطٟٚ إٓانرل»يػإ إٝعإ 
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 ل ايطٚاٜات با٭َٛض ايػٝب١ٝ. تتعًٖ

ايتهعٝـ َٔ ضٚاٜات  ؾػاز ايعكٝس٠ أٚ إصٖب ٕأـ ٜط٣ َٔ ؾٕ إ٪ٚيأٜ ٚا٬ٕسٳ

 يٝ٘. إس َا شٖب خط٣ ت٪ِّأب عٛاٌَ ٖٚصا َا دعً٘ ٜتعٖك .إتٌُٗ

ٛٸـ اتٸ6 ٛٸٗاّ ايطاٚتٸا: نإ ٗاّ ايطاٟٚ بايػً غاغ١ٝ َٔ إعاٜرل ٚا٬ٕنات ا٭ ٟ بايػً

بايؿعٌ  تزٚقس تعسٻ .ٗ نتاب إٛنٛعات اييت ٜعتُس عًٝٗا ٗ تكِٝٝ غٓس ايطٚاٜات

 ،ٔ إطًبٚايُٓٛشز ايتايٞ ٜبِّ .ٗ تهعٝؿٗا غاغّٝاأايطٚاٜات اييت نإ ٖصا ايعاٌَ 

ٞٸأسٝح ْكٌ ٗ ؾ َصٖب٘ اضتؿاع، ٜعٕٓٛ ٗ  ٕٸإ :إ: قاٍ ْاع١ايطدٸ ٕ اؾٓٝسٟ بٔ عً

ٛٸ  . (27)بصيو ايػً

ّٸ ٗ سلٸ7 ُٸ ـ قسٚض ايًعٔ أٚ ايص ٕٵ^١ايطاٟٚ َٔ أسس ا٭٥ ٜٛدس َجٌ ٖ٪٤٫  : أ

ٌٷ  ٖا: ٗ ضزٸ ٜطاٙ إ٪يـ ناؾّٝا ا٭ؾطاز ٗ غٓس ايطٚا١ٜ عاَ

ٌٸّٜٛ ايكٝا١َ غٝٴ ْ٘ٸأٌ بٔ عُط ؿهٻإعٔ  ْكٌ ٗ َعامل ايعيؿ٢  سع٢ ؾٝطإ ن

سس ؾٝاطٌ أباعتباضِٖ .; بهط ٚعُط ٚعجُإ.. ٞٚشنط اغِ أب ،قّٛ يًُشاغب١

 . (28)ايكّٛ

ِٸباٱٚ غٓس اؿسٜح  ٕٸإؾ ض شلا ٫سكّاايتعطټ ناؾ١ إٍ َؿه٬ت إً اييت غٝت

قشاب٘ َٔ أض ٚسصٻ ،ٌ بٔ عُطٕ ا٫َاّ قس يعٔ إؿهٻأٗ سٌ : ...ـنُا ٜكٍٛ إ٪ٚي

ُا ؽًٛ ضٚا١ٜ ٚقؿ٘ بايؿطى ٚايهؿط، ٚقًٖٚ ،نجط َٔ َٓاغب١أٙٹ ٚزغا٥ػ٘ ٗ ٔطِهَٳ

ٛٸَٔ َطٜٚٸ  . (29)َاّ...ٗ اٱ ات٘ َٔ ايػً

ٛٸنُٔ َبشح إتٻ ،خط٣أخكٛم غٓس ضٚا١ٜ ٗ ٚ ـ ض إ٪ٚيتعطٻ ،ٌُٗ بايػً

 ،بٞ ظٜٓبأاب قُس بٔ بٛ اـٓطأَا أسٝح قاٍ ؾٝ٘: ٚ ،اببٛ اـٓطأ ، ٖٚٛسس ضٚاتٗا٭

قشاب٘ َٔ أض ٚسصٻ، َاّ ايكازمقس يعٓ٘ اٱ ،ازٜح...سسس ايطٚا٠ شلصا ايًٕٛ َٔ ا٭أ

 . (30)ات٘زغا٥ػ٘ َٚطٜٚٸ

سس٣ ايطٚاٜات إعًٝٓا ٗ  ايصٟ َطٻ ،ظٜاز بٔ إٓصضإٍ ْؿؼ ايؿ٤ٞ بايٓػب١ ٚ

ُٸات عٔ ا٭سٝح قاٍ ؾٝ٘ إ٪يـ: ٚتكؿ٘ بعض إطٜٚٸ ،ايػابك١  . (31)١ بايهصب ٚايهؿط٥

 ُٚؼٸ ،اييت تهعـ َٔ عساي١ ايطاٟٚ: َٔ ايعٛاٌَ ـ ايطٚا١ٜ عٔ ايهعؿا8٤

خط آَط َا دا٤ ٗ َج١ً ع٢ً ٖصا ا٭بكش١ ايطٚا١ٜ، اؾتٗاضٙ بايٓكٌ عٔ ايهعاف. َٚٔ ا٭

ات ابٔ سٝح قاٍ: ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ َطٜٚٸ ،×َرل إ٪ٌَٓأاؿسٜح ايصٟ ٜصنط ٫ٚز٠ 
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ناْت ٗ شا إ١ ٚغاقٸ ،ٗ ا٫عتُاز ع٢ً ايطٚاٜات ايهعٝؿ١ ٚساي٘ َعطٚفٷ ،ؾٛبؾٗطآ

 . (32)إٓاقب

بٛدٛز قطا٥ٔ ٚؾٛاٖس  ٫ٓإسس ايطٚا٠ أات ٕ ٜػًب عسّ ا٫عتُاز ع٢ً َطٜٚٸأـ 9

 .ـٚٚنعِٗ َٛنع اغتؿٗاّ يس٣ إ٪ٓي ،: ٚقس سلٌ ٖصا ايعاٌَ ايعسٜس َٔ ايطٚا٠ساي١ٝ

َا خج١ُٝ اؾعؿٞ ؾكس ٚضز ازل٘ ٗ نتب أَا قاي٘ ٗ خج١ُٝ اؾعؿٞ:  :ٚنُجاٍ

ايطدايٌٝ( عٓ٘ َا ٜؿعط بٛثاقت٘ أٟ سسٜح ٗ سسٜجِٗ ) زٵٚمل ٜٔط ،إايطداٍ َع سػٸ

 . (33)س ببعض ايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖسَا مل تتأٜٻ ،ات١٘ ا٫عتُاز ع٢ً َطٜٚٸٚقشٸ

ٚايٛاٖط  .خط: دا٤ ٗ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ غ١ًُ بٔ اـطابآ ٚ نُا قاٍ ٗ َٛضزٺأ

 ٫ٓإات٘، ا٫عتُاز ع٢ً َطٜٚٸٚعسّ دٛاظ  ،سٛاٍ ايطداٍ ع٢ً نعؿ٘أ ٗ ٌؿكِّٕؿام ااتٸ

 . (34)×َاّض قسٚضٖا عٔ اٱاشا اقذلْت ببعض ايكطا٥ٔ اييت تطدِّ

ٕٕ شا مل إ٫ هٛظ ا٫عتُاز ع٢ً سسٜج٘  ،خط قاٍ: عبس اهلل بٔ ٓاز...آ ٚٗ َها

 . (35)ض قسٚضٙببعض ايكطا٥ٔ اييت تطدِّ ٜهٔ َسعَّٛا

٫ٚ  ،ـ ٜتشاؾ٢ ضٚاٜاتِٗخكٛم ٖ٪٤٫ ايطٚا٠ دعٌ إ٪ٚيٗ ؾاْعساّ ايكطا٥ٔ 

 ٜٓٛط ؾٝٗا. 

 

نتاب إٍ ص ع٢ً ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين بايٓػب١ َٛض اييت ت٪خٳَٔ ا٭

َٸإٛنٛعات عسّ تٛغټ ٕ إٗات ايهتب ٚاجملاَٝع اؿسٜج١ٝ، عٝح ع٘ ٗ ايطدٛع إٍ أ

ٗ ايهتب إعتدل٠ شا شنطت ايطٚا١ٜ إي١ٝ سٍٛ َا ٚٸأايطدٛع إٍ إكازض ٜعطٞ ْٛط٠ 

 ق١ًٝ ٗ قبٍٛ أٚ ضزٸأٚاييت تعتُس َعاٜرل ٚقٛاعس سسٜج١ٝ ٚضداي١ٝ ض٥ٝػ١ ٚ ،ٚإؿٗٛض٠

ٖٓ ،ايطٚاٜات  ا مل ٜعطف عٓ٘ ا٭خص َعاٜرل ايطداٍ. أٚ ٗ غرلٖا 

ٔٸ ِٸ ،ق١ًٝا٭ طادعـ مل ٜطدع إٍ إكازض ٚإإ٪ٚي يه ٗ بعض  ٫ٓإ ايًٗ

 ْٗا شنطت ٗ نتبٺأٙ يًطٚا١ٜ بًشاٚ ٕ ٜهتؿٞ ٗ ضزٸَا نا ايطٚاٜات، بٌ نجرلّا

ـ ٗ ٖصا ايكسز: َج١ً ع٢ً َٓٗر إ٪ٚيَٚٔ ا٭ .ٗا ٗ اؾ١ًُ نعٝؿ١ أٚ َٛنٛع١ضٚاٜاتٴ

 . (36)ات ْع١ٖ ا٭بكاضٗا َٔ َطٜٚٸأْٸٜٚهؿٞ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ 

ٔٸ ٚقس ناْت خطٛت٘ ٖصٙ ٚانش١ ٗ ايطٚاٜات اييت ؼسٻ ثت عٔ غ٪اٍ اؾ
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 . (37)عٔ أَٛض زِٜٓٗ ×ٚ٭َرل إ٪ٌَٓ |يًٓيبٸ

 

عٔ نعؿٗا ٚعسّ اعتباضٖا ٗ  بعٝٓٗا ٜهٕٛ ناؾؿّا ٕ ٚدٛز ضٚا١ٜ ٗ نتبٺإ

َا إ: بعٝٓٗا ٜهٕٛ َٔ ططٜكٌ ساٍ ثبٛت عسّ اعتباض تًو ايهتب. ٚعسّ اعتباض نتبٺ

نتاب إٍ بايٓػب١  َؿكٛزٖٚٛ  ،ٚدٛز زيٌٝ خاضدٞ ٜػك٘ اعتباض١ٜ تًو ايهتب

 ;ٚغرلٙ َٔ ايهتب اييت مل ٜعتدلٖا ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين ،بكاضنٓع١ٖ ا٭

ٌٸأَا إٚ  ضٚاٜات تًو ايهتب ٚاسس٠ ٚاسس٠.  ٕ ٜٓٛط ٗ ن

ِّ ٫ ٜعسٸؾإْٸ٘ أَا ثبٛت عسّ اعتباض بعض ضٚاٜات تًو ايهتب  يعسّ اعتباض  غّاَػ

 نٌ َا دا٤ ؾٝ٘ َٔ ايطٚاٜات.  ٚضزٸ ،ايهتاب باؾ١ًُ

 

 ١ُٗ بايٛنع: َٔ إعاٜرل اييت تكاؽ بٗا ايطٚاٜات إتٻ

  

^

ُٸأٚ ستٸ ٕ ا٫غت٦ٓاؽإ ٗ عطنِٗ يًُطايب  ^٢١ فطز ايتسقٝل ٗ أغًٛب ا٭٥

َٳ ١ ٗ ايتُٝٝع بٌ ه١ َٚٗاض٠ عًُٝٸًَايتؿطٜع١ٝ ٚايعكا٥س١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٗ ايسٜٔ ٜهػب 

 . ّاطػٵَٚق ػب إيِٝٗ ع٠َّٛٓا قسض عِٓٗ ٗ ايٛاقع ٚبٌ َا ْٴ

ت٘ ٬َى ؾكٍٛ ٚؾعٌ ٚأغًٛب إعكّٛ ٚٚدٛز بعض ايعٓاقط ايجابت١ ٗ ؾدكٝٸ

 ٫ ضدع١ ؾٝ٘.  هعٌ عسّ قبٍٛ َا ىايؿٗا أَطّا

 

^

ا٭َٛض اييت تًؿت ايٓٛط ٗ بعض ايهتب اؿسٜج١ٝ تٛادس بعض ايطٚاٜات  َٔ

 × إعكّٛبٌاييت ؼٌُ عباضات قاغ١ٝ ٚقطو١ ٗ إٛاد١ٗ ايعٓٝؿ١ ٚايكاخب١ 

 ٕدايؿٌ ٚا٭عسا٤. ٚا

ُٸ  ،ايكًٛب ٚايعؿٛ ِٗ َطنع ايتػاَض ٚملٸ١ أْٸبُٝٓا إؿٗٛض ٚإعطٚف ٗ ا٭٥
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 باَتٝاظ.  يصٟ ٜتٓاقض ٚايعٓـ ٚايؿتِ ٚايػبٸا ،تِٗ ايهطّ ٚايعسٍذٝٸغٚ

ٍٸ ؿ١ ٚإٓشطؾ١ إدايٹ ،بٗا ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين َٚٔ ايطٚاٜات اييت اغتس

ٕ إا دا٤ ؾٝ٘: ٖٓ. ٚعٔ غًِٝ بٔ قٝؼ ،َا دا٤ ٗ نتاب َعامل ايعيؿ٢: عٔ ٖصا ا٬ٕى

ٚٸغتٸ :َٔ ايٓاض ؾٝ٘ اثٓا عؿط ضد٬ّ تابٛتّا ٗ قعط دِٗٓ  ،ٔ اٯخط١ٜٔ َٚغتٸ ;ي١ٌ َٔ ا٭

ط دِٗٓ... ٚا٭ضبع١ َٔ ٕ ٜػعِّأإشا أضاز اهلل  ،ٗ تابٛت، َكؿٌ ع٢ً شيو اؾب ٸقدط٠

صٜٔ تعاٖسٚا ٚتعاقسٚا ع٢ً عساٚتو ٜا أبا ًٚدٹبتِٗ ٚطاغٛتِٗ اي ،أقشاب ايهتاب

 . (38)اؿػٔ

 ٚإعطٚؾ١ ٗ ،نصيو دا٤ ٗ ْؿؼ ايهتاب ضٚا١ٜ ٗ ايّٝٛ ايتاغع َٔ ؾٗط ضبٝع

٘ ّٜٛ ايصٟ ٜكبض إْٸؾ»ٖٚا دا٤ ؾٝٗا:  .«ن٬... ن٬»ٚغاٙ ايعٛاّ َٔ ايؿٝع١ بطٚا١ٜ أ

ٚٸ ْ٘ إن٬ ؾ ،نُا٤ٜٚػتذٝب ؾٝ٘ زعا ،نُا )اؿػٔ ٚاؿػٌ(ؾٝ٘ عسٚ اهلل.... ٚعس

ن٬...،... ٚضؾع  ،ٝهُا، ن٬...ايّٝٛ ايصٟ ٜكبٌ اهلل ؾٝ٘ أعُاٍ ؾٝعتهُا ٚقبٸ

 . (39)«نطا١َ حملُس... ;ٜاّ...أايكًِ عٔ اـًل ث٬ث١ 

يٝػتأْـ ايه٬ّ قا٬ّ٥: َتٕٛ تًو  ،خط٣ َٔ ْؿؼ ايطٝـأٚأٚضز ضٚاٜات 

ُٸ ،ايطٚاٜات ٚقٝاغتٗا ٗ ايتعبرل عٔ َكاقسِٖ  ^١اييت ٫ تٓػذِ ٚأغًٛب ا٭٥

ٔٸ.ٖساؾِٗ ايٓب١ًٝ ايؿان١ًأٚ ْػإ ايصٟ ناْٛا ؾٛم َػت٣ٛ اٱ قشاب اؿلٸأ .. ٚيه

ُٸ٘ ٕ ٜٓٚؿأٜطٜس  عًِٝٗ ٚع٢ً  ، ٚقس ػطٸغايٝب اييت ٫ ػسٟ ْؿعّاَجٌ ٖصٙ ا٭ؼ عٔ غ

ٌٸ ،ٜتشسخ بٗا أْٛاع ايب٤٬ ٚايتعصٜب ٔٵَٳ  . (40)بإطقاز ٚامٕل ٚاهلل غبشاْ٘ يه

 

خ عٔ اؾاْب ايػٝيب ٕ ايطٚاٜات اييت تتشسٻأٜط٣ ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين 

ٚداَع  ;بكاضنتاب ْع١ٖ ا٭ :َٔ ٚاييت ناْت شلا َػاس١ ٚاغع١ ٗ نٌٛ ،^١ُٸيٮ٥

ٚأَرل  |نطّا٭ طٚاٜات ٗ َٛيس ايٓيبٸنايٚكتكط بكا٥ط ايسضدات،  ;خباضا٭

ُٸ ٌٴٖٚٞ ، ^١إ٪ٌَٓ ٚايػٝس٠ ايعٖطا٤ ٚباقٞ ا٭٥ غطٛض١ٜ ا٭َٔ ْؿش١  ضٚاٜات مل ؽ

ٛٸتؿٛح َٔ ْدلتٗا ضا٥ش١ ٚ ،ٚايككل اـٝايٞ ٛٸ ايػً ٕ أْ٘ ٜط٣ أنُا  .ٚايتشطٜـ ٚايعً

ُٸا٭ َطٚا ايؿٝع١ أٚ ،٢ يٛ ناْت قشٝش١ات ستٸٕ تٓكٌ ايػٝبٝٸأقس نطٖٛا  ^٥١

ٛٳ يًشسٸ ٕ ندط٠ٛٺآبعطض تًو ايطٚاٜات ع٢ً ايكط ع ٚايهصب عِٓٗ، نٵَٔ اْتؿاض اي
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 . (41)ايصٟ تؿابهت خٝٛطٗا غٝٛٙ ايكشٝض ٚايٛاقعٞ

ُٸإٜٚهٝـ:  ٚقس  .ْهطٚا قسٚض َجٌ تًو ايطٚاٜات عِٓٗأس ْؿػِٗ قأ ^١ٕ ا٭٥

ِٝٗ، إيهْٛا ٫ٚ تبػِّ ،بْٛا إٍ ايٓاؽسٝح قاٍ: سبِّ ،شيو ×َاّ ظٜٔ ايعابسٜٔنطٙ اٱ

َٳ َٔ ضغٍٛ  ْٚػبٷ ،ٗ نتاب اهلل ْؿػٓا، يٓا شنطٷأ٘ ٗ ًِقاٍ ؾٝٓا َا مل ُْك ٔٵيعٔ اهلل 

ثٛا عٓٸا بأنجط َٔ شيو، ٫ٚٚز٠ طٝب١، ٖهصا قٛيٛا إٍ ايٓاؽ، أٟ ٫ ؼسِّ ،اهلل

َٳٚضزٸ ،ٚاططسٛا ايػٝبٝات داْبّا  دا٤نِ بٗا.  ٔٵٖٚا ع٢ً 

ك١ ايػٝس٠ ًِسٍٛ خٹ تٓاٍٚ بايٓكس ضٚا١ّٜ (42)خباضَٚٔ ضٚاٜات نتاب َعامل ا٭

٘ قاٍ: خًل اهلل ْٛض ؾاط١ُ قبٌ ْٸأ |ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللٚقاٍ: ضٴ ،÷ؾاط١ُ ايعٖطا٤

ٕ أاهلل  سبٸأ ،خطدين َٔ قًب٘أٚ ،زّآاهلل  ضض ٚايػُا٤... ؾًُا خًلٕ ىًل ا٭أ

ٗا إٍ ٗا ٚنُُتٴخصتٴأٚأتاْٞ بٗا... ؾ ،١ؾذعًٗا تؿاس١ ٗ اؾٓٸ ،ىطدٗا َٔ قًيب

 . (43)ٗا...ًُِن :و ٜكٍٛ يوضبٻ ٕٸإ :قسضٟ قاٍ )ددلا٥ٌٝ(

 ٕ ٜكسض عٔ ايٓيبٸأْ٘ َٔ إػتشٌٝ أٜٚعتكس ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين 

ِٕ بعسٙ ن٬َّأَ  ^ٚا٭١ُ٥ |نطّا٭ ٛٳبٌ ستٸ ،عك٬ْٞ ٜؿتكس إٍ زع ِ ٫ ٖٹ٢ اي

 ع٢ً تكسٜك٘.  ٩هط
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ٓٓ ،دا٤ ٗ ايهاٗ ٌ عٔ ٦ْ٘ غأ ،×از، عٔ أبٞ عبس اهللعٔ قاحل بٔ أبٞ 

ٛٳ ٜعين اٱَاّ  ،إٙ أبإ: ×ٚأناف .«٘نًٓ ٖٚٛ َػذٷ ،ؼٷدٵٔض»ؾأداب:  ؟ؽظٳاي

ٚٳ ،سس ا٭ؾدامأنإ ٗ سذط٠ بطؾك١  ،×ايباقط ى غّا ؼطٻظٳٚسٌ ضأ٣ اٱَاّ 

ُٸا تكٛي٘ تًو ايٛظؽ؟ ؾأداب ايطدٌيػاْٗا تٛدٻ عطف، ؾكاٍ أ٫  :٘ إٍ ايطدٌ غا٬ّ٥ ع

ٔٻِ عجُإ ٭ٔ ؾتُتٴ٦ي ،ٚاهللٹ»إْٗا تكٍٛ:  :×اٱَاّ  .«٢ تكّٛ َٔ ٖٓاستٸ ،عًّٝا ؾتُ

ٚٳ سس َٔ بين أ١َٝ ٜػازض ٖصٙ ايسْٝا إ٫ٓأ ٫ :ٚأناف  . (44) ٚ... غّاظٳبعس إٔ ّػذ 

نٕٛ ٖصا ايه٬ّ قس  أَا ضأٟ ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين ؾٗٛ اغتٓهاضٙ

ٕ ٭ ;ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ إٛنٛعات ٕٸإؾ : ٚب٬ ؾٓوقا٬ّ٥ ،×قسض َٔ اٱَاّ إعكّٛ

 ،َجٌ ٖصٙ ا٭غاطرلإٍ ػتُع َٔ إٔ ٜ ٚأع٢ً َكاَّا ّْاأضؾع ؾأ ×اٱَاّ ايكازم

 . (45)خ بٗاٚوسِّ
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آخط ٜٓطًل َٓ٘ ٗ ْكس َتٕٛ  ٬َٚنّا َعٝاضّاٖآٖا ـ إ٪ٚيٚقس اغتٓب٘ 

 ا٭سازٜح. 

 

شا خايؿ٘ ٚتٓاقض إٚ ،ؾُا تٛاؾل َع٘ ؾٗٛ قشٝض ،ٕآعطض ايطٚاٜات ع٢ً ايكط

ُٸضؾس ٚٚدٻأٝاض ٗ ايٓكس قس ٖٚصا إع .َع٘ ٜهطب بٗا عطض اؿا٥٘  ^١٘ إيٝ٘ ا٭٥

 ؿ١ يٛاٖط ٚقطٜض ايكطإٓ. يس إٔ ايطٚاٜات إٛنٛع١ ٫ ؽًٛ َٔ كاٚقس تأٖن .أْؿػِٗ

 

 ،ايكطآْٞ ايطٚا١ٜ اييت دا٤ت ٗ ايهاٗ َٔ ايطٚاٜات اييت ؽايـ قطٜض ايٓلٸ

ٌٕٚاييت  ،ٚإعطٚؾ١ بطٚا١ٜ ايطٌ ِّ تتٓاقض بؿه ٌ قطٜض َع ا٭غؼ ايكطآ١ْٝ اييت ٫ ؼ

ٜٚعاقب  ،ناْت سػ١ٓ ٕٵإعًٝٗا  أٜهاؾ ،ٚاٱْػإ ض١ٖٓٝ أعُاي٘ ،ٚظض اٯخط أسسّا

ٕٵ ٝٓا َٔ ظْا ؾُا تطاٙ َٔ ؾٝعتٓا ٚقبٸ: ...ٖٚا دا٤ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ .ناْت غ١٦ٝ عًٝٗا إ

ٚٸت ؾٗٞ نًٓٚيٛاٙ ٚخٝا١ْ ٚؾطب ٔط ٚتطى يًك٠٬ ٚبك١ٝ ايٛادبا ْا ايٓاقب ٗا َٔ عس

َٚا تطاٙ َٔ ايٓاقب َٔ ايعٖس ٚايعباز٠ ٚإٛاٚب١  ،ٚغٓد٘ َٚعاد٘ ايصٟ َعز بطٝٓت٘

شا عطنت إؾ .٘ َٔ ط١ٓٝ إ٪َٔع٢ً ايك٠٬ ٚع٢ً أعُاٍ اـرل ٚايٛادبات ؾصيو نًٓ

ٌٻ عُاٍ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٜكٍٛ اهلل ععٻا٭  .ًِٚأَٚٓكـ ٫  ،دٛضأْا عازٍ ٫ أ :ٚد

َطتهب َٔ غٓذ ايٓاقب  بصْبٺ ًِٚ َ٪َّٓاأتٞ ٚد٬يٞ ٚاضتؿاع َهاْٞ ٫ ٚععٻ

ت٢ بٗا إ٪َٔ تًشل أعُاٍ ايطز١٦ٜ اييت ٚا٭ .ٗا َٔ ط١ٓٝ إ٪َٔعُاٍ نًٖٓصٙ ا٭ .ٚطٝٓت٘

 . (46)ْٗا َٔ طٝٓت٘٭ ;ايٓاقب

ؾ٤ٞ  ٟٸأ ٕٸإٚ ،ْػإ ا٫ختٝاض ٗ عًُٕ٘ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تػًب عٔ اٱإ :ـٜكٍٛ إ٪ٚي

ٛٸ ،َطٙأْػإ َػًٛب ع٢ً اٱ .ٜكسض َٓ٘ ؾُطدع٘ إٍ طٝٓت٘ ٠ ٫ٚ قسض٠ ٫ سٍٛ ي٘ ٫ٚ ق

 ضاز٠. إ٫ٚ 

ٚتؿطح  ،ْػإثٗا عٔ نٝؿ١ٝ خًك١ اٱبتشسټ ،خط٣ ْؿؼ إع٢ٓأ ضٚا١ْٜٚتهطِّض 

ٌٻ ٕٸأتًو ايهٝؿ١ٝ ب ٌٸد٬ي٘ خًل أدعا٤ٶ، ٚقػٸ اهلل د قػاّ، أإٍ عؿط٠  دع٤ٺ ِ ن

ٌٸ دعا٤ يٝؼ دعا٤، َٚٔ نإ ؾٝ٘ عؿط تًو ا٭َٔ تًو ا٭ ْػإ قػُّاإ ٚدعٌ ٗ ن
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َٳ ُٻٖٚهصا نًُا ظاز عسز تًو ا٭ ،ؾٝ٘ عؿطٜٔ ٔٵنُجٌ   ٔٵدعا٤ ٗ تهٜٛٓ٘ اختًـ ع

ٕ اهلل تعاٍ خًل ٖصا اـًل ع٢ً أخرل تكٍٛ ايطٚا١ٜ: يٛ عًِ ايٓاؽ قٌ َٓ٘... ٚٗ ا٭أٖٛ 

 . (47)سسّاأ سسٷأ سٵٖصا مل ًٜٹ

ٕ ٭ ;ؾعاي٘أْػإ ػاٙ ٕ ايطٚاٜتٌ قس ضؾعت إػ٪ٚي١ٝ عٔ اٱأاتب ايهٜٚط٣ 

ٌٸ ٌٸإ ن ٕ تٛدس ؾٝ٘، ؾ٬ ١َ٬َ ٫ٚ قاغب١ أضاز اهلل أدعا٤ أسًٍٛ  ْػإ ٖٛ ق

بٌ ٫ عكاب ٫ٚ  ،بػٳيٝؼ ٖصا ؾشٳٚ .ضازتٓاإَطْا ٚؾعًٓا خاضز عٔ إٔ ٭ ;يبعهٓا ايبعض

ٌٸ ،دعا٤. ٖصٙ ايطٚا١ٜ ػعٌ ايؿطز ٜعٝـ ايٝأؽ  . (48)ٌَ ٗ اؿٝا٠أ ٜٚؿكس ن

َٚٔ ايطٚاٜات اييت دا٤ت ٗ ايهاٗ ٚايٛاٗ بٗصا إهُٕٛ: نإ َع أبٞ عبس 

عًٝٓا عٌ، ؾايتؿتٓا ّٝٓ٘  :َٔ ايؿٝع١ ٗ سذط٠، ؾكاٍ ْاع١ْ ×اهلل ايكازم

ٖصٙ  ٚضبِّ ،ايهعب١ ٚضبِّ :يٝؼ عًٝٓا عٌ، ؾكاٍ :، ؾكًٓاؾًِ لس أسسّا ،ٜٚػاضٙ

 ،عًِ َُٓٗاأٞ ْٸأبٌ َٛغ٢ ٚاـهط ٭خدلتُٗا  خ َطات، يٛ نٓتٴث٬ ،ايب١ٝٓ

طٝا عٵٚمل ٜٴ ،طٝا عًِ َا نإُأعٕ َٛغ٢ ٚاـهط ٭ ;ٜسُٜٗاأٚ٭تٝتُٗا َا يٝؼ ٗ 

ٔٷ  |ٚقس ٚضثٓاٙ عٔ ضغٍٛ اهلل ،٢ تكّٛ ايػاع١ستٸ عًِ َا ٜهٕٛ َٚا ٖٛ نا٥

 . (49)ٚضاث١ّ

ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ  .ٚغاٙ ايس١ٜٝٓ ا٭ٗ دسيّٝا َا ظاٍ َٛنٛع ايعًِ ٜؿطض سطانّا

َٸ ;ٔ تؿاع٬ّٚاسس٠ َٔ ايطٚاٜات اييت تبِّ  . ا نسٸَٸإٚ ;ا َعإ

نطّ عٓسٙ عًِ َا نإ َٚا ٖٛ نا٥ٔ ا٭ ايٓيبٸ ٕٸإٔ ا٫عتكاز بأايهاتب ٜٚط٣ 

ُٸأايصٟ  ،|ٕ عًِ اهلل قس اْتكٌ إٍ ايٓيبٸأَٚا غٝهٕٛ ٜعين  ١ ٚضث٘ بسٚضٙ إٍ ا٭٥

ّٷ ٖٚٛ .^َٔ أبٓا٥٘ ٌٸآكايـ يٛاٖط ايكط ن٬  . (50)إكاٜٝؼ ٕ به

ٌٸ ٜٴجٵبٹتٴ ﴿ :٘ اٯ١ٜ ايهط١ّٝٵايهاتب قس دعٌ بٌ عٝٓٳ ٚيع ٚٳ َٳا ٜٳؿٳا٤ٴ  ُٵشٴٛ اهلُل  ٜٳ

ّټ اِيهٹتٳابٹ ٙٴ ُأ ٓٵسٳ  . ﴾ٚٳعٹ

 

ِٵ اِيُهِؿطٳ ٚٳ﴿ :ط قٛي٘ تعاٍؾػٻ ×ٕ اٱَاّ ايكازمأدا٤ ٗ ايٛاٗ  ٝٵُه ٙٳ ٔإَي َنطٻ

ٕٳ ٝٳا ٚٳاِيعٹكٵ ٕٸ ﴾...ٚٳاِيُؿػٴٛمٳ  ٌٷأٖٚصا ت .بهط ٚعُط ٚعجُإ ٛبأإطاز  بأ  ي١ٰٜ ٚتؿػرلٷ ٜٚ

ٌٸ ٖٚٛ بعٝسٷ .بايباطٔ ؾايعسٜس  .ٚا٭َج١ً َٔ ٖصا ايٓٛع نجرل٠ .ايبعس عٔ ٚاٖط اٯ١ٜ ن



•

 االجتهاد والتجديد

َٚا زاّ  .غًٛب اٯٜاتأط ٚايصٟ ىايـ ٚٛاٖ ،َٔ ايطٚاٜات سلًت ٖصا ايٓٛع َٔ ايتأٌٜٚ

ٞٸ َٚطغٛب ؾًُاشا ايصٖاب إٍ ايتأٌٜٚ ٚاغتعُاٍ ايتؿػرل  ٌٓ اٯ١ٜ ع٢ً ايٛاٖط عك٥٬

  ؟!عٔ ايتٛد٘ ايعك٥٬ٞ بعسّا نُا ٜؿتسٸ ،ايصٟ ٜبتعس عٔ ايعطف ايًػٟٛ ،بايباطٔ

 

قبٌ ايبعج١ إٍ ب٬ز  |ا٭نطّ خ عٔ غؿط ايٓيبٸ تتشسٻسهطت ايطٚا١ٜ اييت

ٌٕ ،٬َٚقات٘ ببشرل٠ ايطاٖب ،ايؿاّ ـ، ٗ إنُاٍ َهجٻ ٗ نتب اؿسٜح بؿه

ٔٸ(51)ٚ... ،ٚإػعٛزٟ ،ٗ نتاب ابٔ نجرل ،ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ ٕ ٖصا أٜ ا٬ٕسٳ . يه

ايطٚا١ٜ اييت ْكًٗا ؾ .خطٚآنتاب  بٌايطٚا١ٜ  َٗٔ ا٫خت٬ف  بطظ ْٛعّاأاؿهٛض 

 بٔ نجرل. اايكسٚم ؽتًـ عٔ تًو اييت ْكًٗا 

َٔ  ْ٘ مل ٜطٳإ :٘ ٜطدع يٝكٍْٛٸأ إ٫ٓ ،ض ضٚا١ٜ ايٛاقسٟنإ ٜطدِّ ٕٵإايهاتب ٚٚ

ٖصٙ ايطٚا١ٜ  بٵكٹتٴمل  اييت ،(52)ٌ ٜس ايٛنع ٚاؾعٌغبب ٗ ٖصا ا٫خت٬ف غ٣ٛ تسخټ

 ٚاٜات تتعاضض ؾُٝا بٝٓٗا. إٍ ضٚاٜات نجرل٠، ؾتذعٌ ايط تبٌ اَتسٸ ،ؾك٘

 

 :١ٜ إباضن١خط ٗ تؿػرل اٯآ ٖصٙ ايطٚا١ٜ اييت دٓشت ططٜكّا :َج٬ّ

ٜعٜس،  «ايٝا٤»ايعذل٠،  «اشلا٤»َع٢ٓ نطب٤٬،  «ايهاف»ؾكايت:  ،﴾نٗٝعل﴿

عٓ٘ دٝـ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ  سٝح سبؼ ،َاّ اؿػٌ ّٜٛ نطب٤٬بعطـ اٱ «ايعٌ»ٚ

ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ َا ؼًُ٘ َٔ  .(53)×َاّ اؿػٌتطَع إٍ قدل اٱ «ايكاز»إا٤، ٚ

ٌٸ َٚٔ  .ع١ايطٚاٜات اييت اؾتػًت بتؿػرل ٖصٙ اؿطٚف إكٖط تؿػرل غطٜب خايؿت ن

 ٚٗ ضٚا١ٜٺ ،«اهلل ٖٛ ايهاٗ اشلازٟ ايٛايٞ ايعامل ايكازم ٗ ٚعسٙ ٕٸإ» :ٖصٙ ايطٚاٜات

ٕ ٖصٙ اؿطٚف إ :خط٣أ ٚٗ ضٚا١ٜٺ، : ايهاف ناف يؿٝعتٓا ٚ...×َاّ ايكازمعٔ اٱ

َرل إ٪ٌَٓ نإ ٗ أ ٕٸإ :أٚ ايطٚا١ٜ اييت تكٍٛ ،(54)تطَع إٍ أزلا٤ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

 .«ٜا نٗٝعل»ط٠ ٜٓازٟ: ػٵغاع١ ايعٴ

 ا٭ٍٚ.  يٝ٘ ايطٚا١ٜإخرل٠ ؽايـ باؾ١ًُ َا شٖبت ٕ ايطٚاٜات ا٭أٜ ٚا٬ٕسٳ
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يعسّ اْػذاّ  ّأ ،غٛا٤ باؾتُاٍ ايطٚا١ٜ ع٢ً أَٛض غطٜب١ ،ؿ١ يًعكٌإداَي

ؾ١ٗ سسٜجٗا عٔ نطاَات  ّأ ،َٛنٛعٗا َٚعاْٝٗا َٚباز٨ اٱغ٬ّ ٚأٖساؾ٘ ايػا١َٝ

ا ٖٗٚٞ أٚقاف نًٓ .َٚعذعات تهػط دساض ايػاٜات ٚا٭ٖساف ايعك١ًٝ َٔ إعذعات

 . إ٪ٚيـعػب  ،تهؿـ عٔ ٜس ايٛنع ٚاؾعٌ

قبٌ اي٫ٛز٠ ايؿطٜؿ١ يًٓيبٸ سساخ أخ عٔ ٚقا٥ع ٚنصيو ضٚاٜات تتشسٸٚ

يٝددلْا ؾٝٗا ايكشابٞ اؾًٌٝ غًُإ ايؿاضغٞ  ،ُػٌ غ١ٓاـا ٜكطب َ |ا٭نطّ

نصيو . ٚٚضسًت٘ إٍ عامل اٱغ٬ّ ،غ١ٓ 250سساخ تاضى١ٝ غبكت ٫ٚزت٘ بـ أعٔ 

ت ب٫ٛزت٘ إباضن١ أْبأٚاييت  ،٦َيت غ١ٓ ِ قبٌ ٫ٚز٠ ايٓيبٸس اييت ؾٗسٖا ايعاَيإؿاٖ

ٛٸ  . (55)|تْ٘ٚب

بًشاٚ نٕٛ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ ؼهٞ ; أْٸ٘ ٚايهاتبٜٚط٣ 

ٝٻ ي٢ٛ شتٸؾيٝؼ شلا َا هعًٗا ؼ٢ٛ بتكسٜل ايعكٌ شلا،  ،غٝب١ٝ عذٝب١ َٛضّاأ  تٓتب

ٌٸقتٛ ٕٸإ١ غٓسٖا ؾقشٸ  . (56)زٚتطزټ ؾٓو اٖا ٜبك٢ ق

 خ عٔ ايساؾع ٚضا٤ إغ٬ّ أغكـ بأْ٘ ضأ٣ سٝٛاّْازضز ايطٚا١ٜ اييت تتشسٸأنصيو 

 .غ٬ّإٍ اٱٚقس زعاٙ  ،(57)ٌٖ بٝت٘أٚ ٞ ع٢ً ايٓيبٸٌ ٜٚكًٓٗ إا٤ ًٜٗٚ

ايصٟ ػاٚظ  ،ٕ ايططٜك١ ٚا٭ٚقاف اييت دا٤ت يصاى اؿٝٛإأـ إ٪ٚيٜٚط٣ 

 . (58)يًٌٓٝ َٓٗا ;ٚؾتض بايتايٞ ايباب يًٓكس ،نٌ ايتكٛضات

ُٻإٍ إ بايٓػب١ أنصيو ايؿ  بٌ ايٓيبٸ ط٬ّٜٛ سسٜجّا تٵٓٳيطٚا١ٜ اييت ته

ٕ اؿسٜح نإ أـ ٚضأ٣ إ٪ٚي .(59)ٚنٛب، سٝح دا٤ ؾٝ٘ تٌٖٛ يعُط |ا٭نطّ

خ عٔ ٖصٙ ايطٚاٜات تتشسٻ ٕٸإ :ٚأناف ،(60)«٫ٚ تكبً٘ ايعكٍٛ ،٘ ايٓؿٛؽًُٓ»ع٢ً مٛ 

ض ٚدٛز ٕ ٚاقع اؿاٍ ٚإكاّ ٖٛ ايصٟ ٜدلِّإَعذعات ٚنطاَات ؾاقس٠ ٕٛنٛعٗا، سٝح 

ِ تٛدٝ٘ ايٓكس وتِّ َات َٛنٛع١ٝ ؾؿ٤ٞٷٕ تٛدس بسٕٚ َكسٸأَا أإعذع٠ ٚايهطا١َ، 

 ١ غٓسٖا. َع اؾذلاض قشٸ، شلصٙ ايطٚاٜات

بكت ٬َٝز خ عٔ سٛازخ تاضى١ٝ غطٜب١ ٚعذٝب١ غتشسٻٜ َانصيو َٔ ايطٚاٜات 

ٛٸ ،ؽدل عٔ ٫ٚزت٘ٚ ،|ايٓيب ا٭نطّ  .(61)ت٘ ٚظَاْ٘ٚخكٛق١ٝ ْب

ٚقس اغتعًُت  .(62)ٗا عذِ ا٭غطٛض٠ ٚغبهٗاٚايهاتب ٫ ٜط٣ ؾٝٗا غ٣ٛ أْٸ
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 ؾهاض غطٜب١ سٍٛ ايٓيبٸأدٌ ططح أٖصٙ ايطٚاٜات اؾُازات ٚايٓباتات ٚاؿٝٛاْات َٔ 

ٕ إعذعات اييت ػطٟ إٔ ؾ: إناف ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػينأ. ٚ|نطّا٭

ٛٸٜسٟ ا٭أع٢ً  ٠ ٚقسم ايطغاي١، ٜٚتػا٤ٍ عٔ ايػا١ٜ َٔ ٚقٛع إعذع٠ ْبٝا٤ إثبات ايٓب

ٛٸ ٔع٫ ظاٍ طؿ٬ّ أٚ دّٓٝٓا مل ٜسٻ ٚايٓيبٸ  ٠ بعس؟ ايٓب

ٖصٙ ايطٚاٜات اييت ؽطز عٔ ايسيٌٝ ايعكًٞ ٫ ؽًٛ َٔ نْٛٗا  ٕٸإيصا ؾ

 َٛنٛع١. 

٘ٷٚ  ٗاَٚٓ ،×َرل إ٪ٌَٓأخ عٔ ١ٜ٫ٚ خط٣ تتشسٻأٜات بٗصٙ ايطٚاٜات ضٚا ؾبٝ

ثبات اي١ٜ٫ٛ ٫ ٜػتسعٞ اؿسٜح عٔ َعذعات إٕ أـ ٜط٣ إ٪ٚيٚ .ضٚاٜات َتٛاتط٠

ٞٸ ّاخباضأيٝٗا إ، ٜٚهٝـ (63)ٚنطاَات ٚقكل أغطٛض١ٜ بٔ أبٞ  ٗ قها٤ عً

 ،خباض ايسخ١َ١ًٝ ايؿٛؾذلٟ ٗ ا٭، ٖٚٞ ايطٚاٜات اييت ْعٗا ايع٬ٓ×طايب

 ٚاعتدلٖا ع٢ً ساشلا. 

 

تٗا، بتت ايٛثا٥ل ٚإػتٓسات ايتاضى١ٝ قشٸأثسساخ تاضى١ٝ أٖٓاى ٚقا٥ع ٚ

١ َهُٕٛ بعض ايطٚاٜات ١ٛ َس٣ قشٸٜػتؿاز َٓ٘ ٗ ٬َسٳ داشٖا َعٝاضّاّٚهٔ اتٸ

 اييت تٓاٚيت أسساثّا ٚٚقا٥ع تاضى١ٝ. 

خ ْٗا َػاٜط٠ يًشكا٥ل ايتاضى١ٝ تًو اييت تتشسٻأـ اٜات اييت ٜط٣ إ٪ٚئَ ايطٚٚ

ا دا٤ ؾٝٗا ؾكط٠ تؿرل إٍ عسّ إغ٬ّ أبٞ طايب: ٖٓٚ .عٔ ض٩ٜا عبس إطًب ٭بٞ طايب

َٔ  آخطٕٙ أب ؾٓوأٞ ٫ ٚيٝؼ ببعٝس... ٚيهٓٸ ،َٓ٘ ؾ٤ٞٷ ٕ قضٸإ...ٖصا اؿسٜح 

قٛاِٖ ٜكّٝٓا أٚ ،|ٓاؽ إٍ اٱّإ َشُسغطع ايإٔ أبا طايب نإ ٭ ;إٛنٛعات

 . (64)نُا ٜععِ ايطاٟٚ؟!، ١ٚنٝـ ٜط٣ إغ٬َ٘ عاضّا ٚغبٸ ،خًكِٗ يسعٛت٘أٚ ،ب٘

بٛ طايب: ٕاشا مل ت٪َٔ ب٘؟ أ٦ٌ ْ٘ ٗ ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ غٴأٚاؾسٜط بايصنط ٖٓا 

ٕٸَع ايعًِ  ،«١ ٚايعاضخٛف ايػبٸ»ؾأداب:   .ّٝال تاضىَٛثٻ طايب سسخٷ ٞبأغ٬ّ إ أ

إٍ  |ا٭نطّ خ عٔ غؿط ايٓيبٸيطٚا١ٜ اييت تتشسٻإٍ انصيو ايؿإٔ بايٓػب١ 

ٕٸ ٗ سٌ  .(65)خباض عٔ ْبٛت٘أَٚا ضاؾكٗا َٔ  ،ب٬ز ايؿاّ ٖٚٛ ٗ غٔ ايجا١ْٝ عؿط٠ أ

سٝٓٗا ٗ  |ٚنإ ايٓيبٸ ،ٚاسس عٔ غؿٕط ٫ٓإخ ايتٛثٝكات ايتاضى١ٝ مل تتشسٻ
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 .(66)÷اض٠ خسه١ٗ ػ، ايعؿطٜٔ َٔ عُطٙ إباضى

ٌٸ  ٚايٓيبٸ ،ٖصا اؿسٜح عٔ َعذعات ٚخٛاضم ٜٚػتؿِٗ إ٪يـ عٔ ايساعٞ يه

ٔٸ ٛٸ ٔعايجا١ْٝ عؿط٠ مل ٜسٻ ٗ غ َا إٍ  ست٢ ٜهٕٛ ٗ ساد١ٺ ،كاٍ بايػُا٠٤ ٚا٫تٸايٓب

 ساٙ تًو ايطٚاٜات. أايٛنع قس  ٕٸإؾ ٚٳطٵعا٤ٙ؟! ٫ٚ َغٜسعِ ٜٚجبت ازٸ

سباض نإ ٫ ٕ نعب ا٭أيطٚاٜات اييت تطٟٚ ٍ اإٚايؿإٔ ٫ ىتًـ بايٓػب١ 

مل س سكٝك١ّ ٖنأؾايتاضٜذ  .(67)ٗ فًؼ َعا١ٜٚ ^ٌٖ ايبٝتأٜععف عٔ شنط ؾها٥ٌ 

٘ مل ٜهٔ ٜطٝل زلاع ا٭شإ ٜطتؿع ٗ ْٸأَؿازٖا  ،٫ٚ كايـ ،ؾٝٗا َٛاؾل ٜؿٓو

ٛٸ; ايػُا٤ ت٘ أٌٖ بٝٚ |ا٭نطّ ٕ ايٓيبٸأؾ يهْٛ٘ وٌُ عباضات ايتكسٜؼ ٚعً

ي٘ ٚساقس عًٝ٘:  نإ إٔ ٜػطز أَاَ٘ َا ٖٛ ناضٙٷ ، ؾهٝـ غٝػُض ٭ٟٛ^ا٭طٗاض

ٕٵأَٔ غرل إُهٔ » ٜصنط ٗ فًػ٘ ؾها٥ٌ  ٕ ٜػُض َعا١ٜٚ ٜٚأشٕ ٭ٟٛ نإ بأ

َٳ ، بٌ نإ عٓٝؿّا^طٗاض٫ٚزٖا ا٭أٚ ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ايػٝٸ أ بٓكٌ ػطٸ ٔٵَع 

ٞٸ ٞٸ سسٜح ؾكٗ  .(68)«×عٔ عً

رل٠ عٌُ ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين إٍ َكاٜػ١ َهُْٛٗا سازٜح نجأٚ

قت إٍ أسساخ َا قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٖٚٞ ٗ ا٭غًب أسازٜح تططٻ .ُات ايتاضى١ٝبإػًٖ

ٛٸ ٕ ٜٛدس ناؾطٷأؾ٬ هب  تٵقشٻ ٕٵإأٚ ٗ أثٓا٥ٗا، ٚاييت  ٚيطَا نإ ايٛنع ٗ  .ت٘بٓب

ٛٸإزِٖ ٗ ٚتؿسٸ َٚا ضاؾكٗا َٔ عٓاز ايكّٛ ،بسا١ٜ ايبعج١  ٕ وترٸأٜؿذلض  ،٠ْهاض ايٓب

اض بٛ طايب ٗ استذاد٘ ع٢ً نٓؿأيٝٗا إبٛ طايب ع٢ً ايكّٛ، ؾًُاشا مل ٜػتٓس أبٗا 

 !قطٜـ؟

  

ٌٷٕ كايؿ١ ايطٚا١ٜ يًُشَهأـ َٔ قاعس٠ َؿازٖا ٜٓطًل إ٪ٚي  ُات ايه١َٝ٬ زيٝ

١ باـايل إٍ إدًٛم، ْٚػب١ طا٤ قؿات خاقٸإعؾكس مت  .نٗا يًٛنعع١َ٬ ع٢ً تعطټٚ

ُٸٚا٭ َٛض إٍ ايٓيبٸأ أٚ تًو اييت ؼاٍٚ ُذٝس ايؿٝع١  ،٫ تتٓاغب َٚكاَِٗ ^٥١

 م ٚإصاٖب. طٳٚاييت تعُل َٔ ايؿٛاضم بٌ ايؿٹ ،ٚايطؾع َٔ َهاْتِٗ

ٕٸ ،ٚمل ٜكبًٗا ،ـٚيإ٪ ضؾهٗأَ ضٚاٜات بكا٥ط ايسضدات اييت   تًو اييت تطٟٚ أ

 ،×ٖٚٞ ايطٚا١ٜ اييت ٜطٜٚٗا اٱَاّ ايباقط ،عٔ ْؿػ٘ ثّاٜكٍٛ َتشسِّ ×أَرل إ٪ٌَٓ
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ٛٸ َُٗا ،ٕ تهٕٛ يبؿٕطأقؿات ٫ ّهٔ  ١ؾٝٗا ْػب ٚاييت متٻ  ناْت َهاْت٘ ٚعً

ٞٸ إلٝت َٛغ٢ بٔ عُطإ، ٚأٚ ،ًٖهت ؾطعٕٛأا ايصٟ أْْا باضظ ايؿُؼ، أ :َكاَ٘ ي

 .(70)ات ٚايطدعات ٚايس٫ٚت ايعذٝبات...ْا قاسب ايهطٸأ .(69).ٜاب اـًل ٚسػابِٗ..إ

ْٳا ﴿ :١ٜٗ تؿػرل اٯ ×َاّ ايباقطٍ اٱإٔ دابط اؾعؿٞ غأٚٗ ايٛاٗ  ٗٔسٵ ٚٳَيَكسٵ عٳ

٘ٴ عٳعٵَّا ِٵ ْٳذٹسٵ َي ٚٳَي ٞٳ  ٌٴ َؾٓٳػٹ ٔٵ َقبٵ َٹ ّٳ  ١ قُس زّ ب٫ٜٛآ٘ عٗس إٍ ْٸإ» :×ؾأداب٘؟ ﴾ٔإَي٢ آزٳ

ُٸٚا٭ ّٷ ،ؾذلى ،١ َٔ ٚيس٥ٙ  .(71)«ع٢ً شيو ٚمل ٜهٔ ي٘ عع

ْبٝا٤ َٔ ا٭ ـ: نٝـ ّهٔ قبٍٛ ٖصا ايكٍٛ ايصٟ هعٌ ٚاسسّاٜٚتػا٤ٍ إ٪ٚي

 .(72)٫ ٜهٕٛ ي٘ ععّ ع٢ً عٗس اهلل؟ٚ ،هللاىايـ عٗس 

ٌٻ ×عًٞٛ ، ؾشبټٚايه٬ّ ٜؿرل إٍ ايتؿًٓت َٔ ايؿطٜع١  ،ايصْٛب ّشٛ ن

ٕٸ ٚ .(73)َِٔ ْاض دٗٓٸ َاْعّا ّاٜٚكـ غسٸ ٖصا اؿسٜح ٜط٣ ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين أ

ٚيٛ  ،يًُصْبٌ ٚايعاقٌ ّإ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ دعٌ ايٓاض َكطٸ٭ ;َٔ إٛنٛعات

ٞٸإٍ ناْٛا ٜٓتػبٕٛ  َٚٔ  .س ٖصا إٛقـٕ ٚاؿسٜح ايكشٝض ٜ٪ٚنآؾايكط .×عً

ٟٸ يٝٗا إ٪يـ ٖٓاإا٭سازٜح اييت اغتٓس  ٚايصٟ  ،|نطّا٭ عٔ ايٓيبٸ اؿسٜح إطٚ

: ٜٚهٝـ .«غين عٓو َٔ اهلل ؾ٦ّٝاأؾًٔ  ،ًٞ ٜا ؾاط١ُُاع» :÷قاٍ ؾٝ٘ ٫بٓت٘ ؾاط١ُ

٘ٓ ،ٚنعٛا شاى اؿسٜح نإ غطنِٗ تؿٜٛ٘ قٛض٠ ايؿٝع١ ٔٵَٳ ٕٸإ  .َٔ قسضِٖ ٚاؿ

ٝٻُٵٚسَه اييت ٜكٍٛ  ×َاّ ايكازمْٗا تتٓاقض ٚضٚا١ٜ اٱأٔ ٓا عًٝٗا بايٛنع بعسَا تب

َٳ»ؾٝٗا:  َٳ ّايؿأضبعٕٛ أؾٝٗا  نإ ٗ بًسٺ ٔٵيٝؼ َٔ ؾٝعتٓا   . (74)«ٖٛ أٚضع َٓ٘ ٔٵٚؾِٝٗ 

 

 ٕٵإست٢ ٚ ،×ٚسس٠ إٛنٛع ٚاْػذاَ٘ َٔ ع٬َات قسٚض ايطٚا١ٜ عٔ إعكّٛ

ع َٔ ِّّ ٚدعًٗا َعٝاضّا ،١ٖٝصٙ اـاقٸإٍ إ٪ٚيـ اغتٓس قس ٚ. ٌ ٗ ايًؿٜٚقع تسخټ

 خ٬ي٘ بٌ إٛنٛعات ٚغرلٖا. 

ٕ أخ عٔ ض شلا ٗ ايػطٛض ايػابك١ تًو اييت تتشسٻايتعطټ َٔ ايطٚاٜات اييت متٸٚ

َٔ ْاض إٍ داْب  ط ٗ تابٛتٺشؿٳ٣ ْؿػ٘ ٜٴأعبس اهلل بٔ عُط ٖٚٛ ع٢ً ؾطاف إٛت قس ض

 خطٜٔ. آؾطاز أ

َٳايطٚا١ٜ مل تبِّٕ أايٓٛط عٔ  بػضٸٚ ٌٴأ ٫ٓإؾطاز، ِٖ ٖ٪٤٫ ا٭ ٔٵٔ  َٔ  ْٗا مل ؽ
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 ا٫نططاب. 

 ،خط٣ َٔ ضٚاٜات كتكط بكا٥ط ايسضدات عٔ ايطدع١أ ضٚا١ْٜ قس ؼسٻثتٚ

ٝٸ ْكًَتٵٚ ٔٵ  .اتبعض اؾع٥ ـ ٖا إ٪ٚي١ ا٫نططاب ٚتٗاؾت ْكاٙ َٛنٛعٗا عسٻيعًٓٚيه

َٳأ ٕٸإ :ٛيٕٛ. ؾإعتكسٕٚ بايطدع١ ٜك(75)َٔ إٛنٛعات  ٜطدع ٖٛ ايٓيبٸ ٔٵٍٚ 

ٞٸٚإؿطنٌ ٚإٓاؾكٌ ايصٜٔ ناْٛا ٗ عٗسٙ، ٚبعسٙ ٜطدع اٱ ٜٚتٛاٍ ضدٛع  َاّ عً

ُٸا٭ ٥ٌٕ ٕٸ تطتٝيب، بُٝٓا ٖصٙ ايطٚا١ٜ تٓلٸ ١ بؿه غرلدع َع  ×اٱَاّ اؿػٌ ع٢ً أ

ٞٸٚاٱ |ٚٗ ْؿؼ ايٛقت غٝٓعٍ ايٓيبٸ ،#َاّ إٗسٟ اٱ ٚا٥٬ٕه١ َٔ  ×َاّ عً

ٞٸ  . (76)ٚاسس ٗ ٚقتٺ ايػُا٤، ٚضدع١ اؿػٌ ٚعً

ٕ عبس اهلل بٔ ايعباؽ أع٢ً  خط٣ تٓلٸأـ ضٚا١ٜ ز إ٪ٚيٛٔضٚؼت ْؿؼ ايعٓٛإ ٜٴ

ٞٸ عكابّا ;ؾكس بكطٙ سس دٓاسٞ ت٘ ٭ٚٗ ٖاغٸ ،×ي٘ ع٢ً كايؿت٘ ٭َرل إ٪ٌَٓ عً

 . (77)×ددلا٥ٌٝ

ػبب كايؿتٗا يًشكا٥ل ايتاضى١ٝ، اييت طٚا١ٜ; ب١َ ايتػذلٟ ٖصٙ ايايع٬ٓ ٚقس ضزٸ

ٞٸٕ عبس اهلل بٔ ايعباؽ قس ؾكس ْٛض بكطٙ َٔ نجط٠ سعْ٘ ع٢ً اٱأٔ تبِّ  َاٌَ عً

 . ٚاؿػٌ

ٕٸ :ٚضزٙ ايتػذلٟأا ُٸ، بكطف ايٓٛط عـٜكٍٛ إ٪ٚيٚ ايطٚا١ٜ تؿتكس ا٫ْػذاّ  إ

عٛاٌَ ػعًٗا ؽتًـ ٖٚٞ  ،ٚتعاْٞ َٔ ا٫نططاب ،ٜٚهتٓؿٗا ايػُٛض، ٚايٛنٛح

 . (78)عٔ ن٬ّ إعكّٛ

 

ٕ تًو ايطٚاٜات أٔ بعض ايتأ٬ٜٚت اييت دا٤ت نُٔ بعض ايطٚاٜات، ٚاييت تبِّ

 زبٞ إتعاضف. ٚتٓشطف عٔ ايػبو ا٭ ،ف ايًػٟٛطٵؽتًـ عٔ ايعٴ

خكٛم تؿػرل قٛي٘ ٗ  ،×َرل إ٪ٌَٓأعٔ يطٚا١ٜ إٓكٛي١ إٍ اؾبايٓػب١ 

ُٳكٹرلٴ ﴿ :تعاٍ ٞٻ اِي ٜٵَو ٔإَي ٛٳايٹسٳ ٚٳيٹ ٕٵ اؾٵُهطٵ يٹٞ  َٳا  *َأ ٕٵ تٴؿٵٔطَى بٹٞ  ٖٳسٳاَى عٳ٢ً َأ ٕٵ دٳا ٚٳٔإ

َٳعٵطٴٚؾّا ٝٳا  ْٵ ُٳا ؾٹٞ ايسټ ٗٴ ٚٳقٳاسٹبٵ ُٳا  ٗٴ ِٷ َؾ٬َ تٴطٹعٵ ًِ ٘ٹ عٹ ٝٵؼٳ َيَو بٹ  ٕٵإ»(: 14)يكُإ:  ﴾َي

ُٸأايؿٝدإ، ع٢ً ٟ أ ،داٖساى ٞٸأا ٕ تعسٍ ع  ،ؾ٬ تطعُٗا ،َطت ب٘ َٔ ٚقا١ٜ عً

ٞٸ ٚقاسب ايٓيبٸ  إٍ ٚازعٴ ،ف ايٓاؽ ؾهًُٗا، أٟ عطِّٗ ايسْٝا َعطٚؾّا ٚايٛق
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 .(79)«غبًُٝٗا

ٜٳ ٌٸٚمل   ّاؾٚتكطټ ،إٛاظٜٔ ايًػ١ٜٛ طٳ إ٪ٚيـ ٗ ٖصا ايتأيٝـ إ٫ٓ امطاؾّا عٔ ن

 . (80)ٖاٗ ضزٸ نافٺ بٷٖٚصا غب .ٗ ايه٬ّ خاط٦ّا

 

 ،قِٝ عًٝٗا ا٫عتكازأٚتعتدل َٔ ايهطٚضٜات،  ،ٜكّٛ عًٝٗا إصٖب َٛضٷأٖٓاى 

ٖٞ  .٫ٚ اغتٓباٙ ايؿكٝ٘ ،ط ؾٝٗا ْبٛؽ اجملتٗسعٝح ٫ ٜ٪ثِّ ،ٚاْب٢ٓ عًٝٗا ايؿك٘

ٌٸ٫ تتػٝٻ َدتكط ايعباض٠ ثابت١ْ ٕ ٜتٛقٌ أ٫ بٴسٻ ض ٗ ٖصا إصٖب ط ٚقسٸؾٓه ٔٵَٳ ط، ن

 ٘ عًٝٗا. جبٛاب عأٜٚكؿٌ  ،يٝٗاإ

ٝت ُِّؾؿاض عٔ زا٥ط٠ ا٫دتٗاز، ؾػٴ ،ْاعٚٚقع عًٝ٘ اٱ ،َٓٗا َا بًؼ ايؿٗط٠

 سازٜح ٚايطٚاٜات. يًٓكس ٗ َٝسإ ا٭ دصت َعٝاضّانطٚضٜات ايؿك٘، ٚاتټ

 ،قٛي٘ ٖصٙ ايطٚا١ٜأٚضٜات إصٖب َٚٔ ايطٚاٜات اييت خايؿت ٚخطدت عٔ نطٚ

ٞٸ بٔ أبٞ طايب ،|نطّا٭ إٓكٛي١ عٔ ايٓيبٸ : ×ٚاييت ٜكٍٛ ؾٝٗا ٭َرل إ٪ٌَٓ عً

َٸأأْا ٚ» ُٸا٭ ٕٸأخط٣ أٚٗ ضٚا١ٜ  .(81)«١ْت ٚاثٓا عؿط َٔ ٚيسى عُاز ٖصٙ ا٭ ١ٜ ١ َٔ شضٸ٥

 .اثٓا عؿط ×عًٞ

ْاع إٚ ،ات إصٖبنطٚضٜٸ سس٣ٱ تإٕ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ كايؿإ :ـٜكٍٛ إ٪ٚي

ٚيٌ ٗ ا٭ سسٷأ ٌٵ١ُ٥ ث٬ث١ عؿط، ٚمل ُٜكا٭ ٕٸإٔ َكته٢ ن٬َٗا ٭ ;َا١َٝعًُا٤ اٱ

 . (82)َا١َٝ بٗصاخطٜٔ َٔ اٱٚاٯ

. (83)ر اشلايو ايصٟ ي٘ ٚيسأخت ٚأضخ بٌ ع اٱْ٘ ٚظٻأ ×َرل إ٪ٌَٓأٜٚٓكٌ عٔ 

ايصٟ ايتعّ ب٘ اٱَا١َٝ َٓص  ،ك٘ ايؿٝعٖٞٚٛ خ٬ف َا ٜكّٛ عًٝ٘ تٛظٜع ايذلن١ ٗ ايؿ

ٚٸ غ٣ٛ  ،ٌٖ ايػ١ٓ ٗ نتبِٗأٜٗا ٚـ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ اييت ٜط٫ٚ ٜط٣ إ٪ٚي .ٍايعَٔ ا٭

ْٚػبٖٛا  ،ٌٖ ايػ١ٓ ػاٙ ؾكِٗٗ، سٝح انططٚا يٛنع ٖصٙ ايطٚا١ٜأب ْٗا تدلظ تعكټأ

ٞٸ ايطٚاٜات عٓسِٖ إٔ ٫  تثبتأ، بعس إٔ (84)ٛا بٗا َا شٖبٛا إيٝ٘يٝعٓن ;×إٍ اٱَاّ عً

ٞٸأأسس   .  ×عطف بايؿطا٥ض َٔ عً
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 غٛا٤ نإ ايٓيبٸ ،ٕ َا قاي٘ أٚ ؾعً٘ إعكّٛأَٔ إػا٥ٌ ايعك١ٝ٥٬ 

ٕ هاْب أأٚ  ،ٕ ىايـ ايٛاقعأ٫ ّهٔ  ،^١ُ٥ َٔ ٚيسٙأٚ ا٭ |ا٭نطّ

ٖٚصا َعٝاض  .خط٣أ َٛضأ٭سهاّ ٚايكها٤ أٚ َط باغٛا٤ تعًل ا٭ ،ْكاف ٚايعسٍاٱ

 ٕ ٜهع٘ ْكب عٝٓٝ٘. أيًباسح ٫ بٴسٻ ثابت 

ٕ أ ، َْٔكاف َا ْكً٘ إطسّٛ ايتػذلَٟٔ ايطٚاٜات ايػطٜب١ عٔ ايٛاقع ٚاٱٚ

ٞٸٛٵث٬ث١ ْؿط أتٳ ناف ٚاسسّا أ ×ْ٘أْاق١، ٚ 17ِ بِٝٓٗ ٜطٜسٕٚ َٓ٘ إٔ ٜكػِّ ×ا إٍ عً

ٕ أَِٓٗ  ع٢ ٚاسسٷٚتهٕٛ ايكػ١ُ َٓكؿ١ )ازٸ ،18سزٖا يٝكبض ع ;َٔ ًَه٘ اـامٸ

ٚيًجاْٞ  ،9ٚازع٢ ايجايح ايتػع، سٝح أعط٢ يٮٍٚ  ،ع٢ ايجاْٞ ايجًحٚازٸ ،ي٘ ايٓكـ

ناؾ٘ أِٗ، ٚبكٞ اؾٌُ ايصٟ ْكؿِٗ سٓكأٚ ،ؾأضن٢ ايج٬ث١ ْٝعِٗ ،(2ٚيًجايح  ،6

ست٢  هاف ٚاسسٷٜٴ عٝح ،١ُػٵي١ عاز١ٜ ٗ ايكٹأٖٞ َػٚ) ،خرل ي٘ٗ ا٭ ×اٱَاّ

 يًتكػِٝ(.  تهٕٛ ايكػ١ُ قاب١ًّ

َٚٛضز ايؿدط ٚا٫ؾتداض،  ،َط ايعذٝبٗا َٔ ا٭ْٸأٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً  تٵقًَٛٓٚقس تٴ

َٚا  ،ٕ تًو ايكػ١ُ ناْت غ٬ف َا ٜكتهٝ٘ ايٛاقعأ٣ إٔ قاسب ايهتاب ضأ ٫ٓإ

ٌٸأْكاف، سٝح قس تػتسعٝ٘ ايعساي١ ٚاٱ ٚٚقع اؾٛض  ،٘ٚاسس أنجط َٔ سٓك عط٢ يه

 .(85)سسِٖأع٢ً 

ٕ إؾ ،ْكافايًِٛ ٚعسّ اٱ تٵًَٓ ١ُْػٵٗا قٹٚباٱناؾ١ إٍ َا قاي٘ إ٪ٚيـ َٔ أْٻ

َاّ تكػِٝ ثط٠ٚ ٫ ٖٚٞ نٝـ ٜكبٌ اٱ ،خط٣أ يٝٗا َٔ ظا١ٜٚٺإي١ ّهٔ ايٓٛط أإػ

ٛٵا بتًو اؾُاٍأؾُٔ  ؟!ٜعًِ َايهٗا   .(86)؟!ٜٔ أتٳ

 

ٗ  تٵٕ تؿب٘ ايطٚا١ٜ بعض ا٭غاطرل اييت غازٳأَٔ إعاٜرل ٗ باب ْكس ايطٚا١ٜ 

ٚغاٙ اجملاَٝع اؿسٜج١ٝ أٚاييت تًٛح بسخٍٛ ايجكاؾات ايػابك١ ٗ  ،ا٭ظ١َٓ ايػابك١

 أٚ بأخط٣.  ٚتػًػًٗا بططٜك١ٺ

 ٕٸعٔ أخ تًو اييت تتشسٻ ،ٚيٌغاطرل ا٭أقطب إٍ أاييت ٖٞ  ،َٚٔ تًو ايطٚاٜات
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ا دا٤ ؾٝٗا ٖٓنايطٚا١ٜ ايط١ًٜٛ اييت  ،غطٜب١ ٚعذٝب١ نطّ تؿٌُ أَٛضّاا٭ سٝا٠ ايٓيبٸ

ىطز َٔ دبٌ: ايٌٜٛ يو َٔ قُس خرل  ٚقـ ع٢ً قدط٠ ٚزلع قٛتّا |إٔ ايٓيبٸ

 .(88)َِ ايػابط٠اطرل اشلٓٛز ايكسا٢َ ٚا٭أغغاطرل تؿب٘ أـ: ...يٝكٍٛ إ٪ٚي .(87)إطغًٌ

 

ٌٸٗ صنط ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين ٜقػِ َٔ ايؿها٥ٌ ٚإجايب   ختاّ ن

 .ٚشيو بًشاٚ نٕٛ َعاٜرل ايٓكس ٚاسس٠ عٓس ايؿطٜكٌ ;ٌٖ ايػ١ٓأِاشز َٔ ضٚاٜات 

١ ٌٖ ايػٓٸإٔ نتب أْ٘ نُا أ١ بٝإ ٌٖ ايػٓٸأٚيعٌ غطن٘ َٔ ٖصا ايسضز يبعض ضٚاٜات 

نصيو  ،ٚمل ؽهع يًتٓكٝض ٚايٓكس ،٠ضٚاٜات ٗ ايؿها٥ٌ ٚإجايب غرل َعتدل ٟؼٛ

ٕ أٚٚدٛز ٖصٙ ايؿذٛات ٫ ٜعين  ،جملاَٝع اؿسٜج١ٝ ايؿٝع١ٝإٍ اط قتٌُ بايٓػب١ َا٭

بًشاٚ  ;ٚغكطت ،اعتباضٖا تٵنٌ ايهتب ٚاجملاَٝع اؿسٜج١ٝ عٓس ايؿطٜكٌ ؾكسٳ

ٛٸإٔ َػأٖٞ خط٠ٛ يبٝإ . ٚاؿهِ ع٢ً بعض ضٚاٜاتٗا بايٛنع ع٢ً ٫ تكتكط  ي١ ايػً

 .نتب اؿسٜح ايؿٝع١ٝ

ٔٸ ٛٸإٔ َػإ :ـ ٜكٍٛإ٪ٚي يه ْٗا أ ٫ٓإ ،سازٜح ايؿطقتٌأًٝت بٗا ابتٴ ٕٵإٚ ي١ ايػً

ـٸأعٓس ايؿٝع١ ٗ زضد١  سازٜح أ ٕٸٚشيو ٭ ;١ٌٖ ايػٓٸأَٔ تًو اييت عطؾتٗا نتب  خ

ٞٸ اييت تٓاقًٗا ايطٚا٠ ايػ١ٓ ٚبهجط٠ دعًت ايػ٠٬ ٗ  ^ٌٖ ايبٝتأٚ ايؿها٥ٌ يعً

ٕ عًُا٤ أناؾ١ إٍ ١ ٜػاضعٕٛ إٍ ٚنع أسازٜح ٗ اـًؿا٤ ايج٬ث١، باٱضغ١ ايػٓٸَس

ٕ نتبِٗ أخط ايكٍٛ ب١ ايؿطٜل اٯبُٝٓا لس ع٢ً نٓؿ ،١ نتبِٗعٛا قشٸايؿٝع١ مل ٜسٻ

بعس  قض نتابٺإٔ نتاب ايبداضٟ إ :ٗ قٛشلِ ػايٕٛ نجرلّابٌ ٜٴ ،اؿسٜج١ٝ قشٝش١

١ ٫ ايػٓٸ ٕٸأٚنُا  .طٚاٜات ايهعٝؿ١ ٚإٛنٛع١ ؾَٝ٘ع عًُِٗ بٛدٛز اي ،نتاب اهلل

ٛٸ عٜٔؿكشٕٛ   . (89)نصيو ايؿٝع١ ٫ ٜؿكشٕٛ عٓٗا قه١ٝ ايػً

 

يكس غع٢ ايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين إٍ إثبات ٚدٛز ايٛنع ٗ بعض نتب 

ْٛاض، قها٤ ٭اِ، َؿاضم ٝٵًَ)َعامل ايعيؿ٢، نتاب غٴاييت خكٻكٗا بايٓكس اؿسٜح 

ٞٸ دص بٌ اتٻ ،، ٚمل ٜكتكط ع٢ً ْكس ايػٓس ًَٚ ايطٚاٜات...(ٚ ،بكاض، ْع١ٖ ا٭×عً
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ٔٸ .نٌ إعاٜرل َٔ قسٚض ايػٓس ٚقسٚض إً غًٛب َٚٓٗر ٖاؾِ أاؾايب ٗ  يه

٠ ؾدًل إٍ عسٸ. ١ ايٛنع ٗ ايهجرل َٔ إٛاضزَعطٚف اؿػين ٖٛ ؾطظٙ ٭غباب ٚعًٓ

ُٸ ،أٚ غرل َباؾط ٗ تٛادس سطن١ ايٛنع باؾطّاَ عٛاٌَ ناْت غببّا  ٗا: َٚٔ أٖ

 . (90)بؿع١ ع بكٛض٠ٺٚٗاض ايؿٝع١ ٚايتؿٝټإـ عٌُ أعسا٤ ايؿٝع١ ع٢ً 1

 . (91)١ ايطٚاٜاتـ ا٫مطاف ايؿهطٟ يًػ٠٬، ٚعبجِٗ بكسغٝٸ2

ع٢ً ْؿؼ َٓٛاٍ َا  ،هاز ضٚاٜات ٗ ايؿها٥ٌ ٚإجايبإ١ ٌٖ ايػٓٸأـ قاٚي١ 3

 . (92)يس٣ ايؿٝع١

ُٸإـ 4 ٌٕبسا٤ قٛض٠ ا٭٥ ٟٸ; أغطٛضٟ ١ ٚسٝاتِٗ بؿه أَاّ أتباعِٗ  ؾطق١ٺ يتؿٜٛت أ

ٝػٌ ٗ ضؾع َكاّ ٓٛاٍ ايصٟ غاض عًٝ٘ ايكػِّإع٢ً ْؿؼ ، (93)ٗ ا٫قتسا٤ بِٗ

 زضد١ ٫ ّهٔ يًبؿط ا٫قتسا٤ ب٘. إٍ  ×عٝػ٢

ُٸ5 َٕطٵٚإهاز ساي١ َٔ اشَل ،١ـ إؾػاز أسازٜح ا٭٥ ٖٓز ٗ طٵز ٚا ا ٜكعب ٚغطٗا، 

 . (94)َاّ طايبٗاأايططٜل 

 . (95)ـ إهاز ْٛع َٔ ا٫تؿام ٚايتٛاؾل َع اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ يًُصاٖب ا٭خط6٣

َٔ َػتؿطقٌ  ،٬ت شات ايكبػ١ إ٪اَطات١ٝ ٭عسا٤ اٱغ٬ّايتسخټـ 7

 . (96)ٚغرلِٖ

ٕ باقٞ أؾأْ٘ ؾ ،(ٚا٭خباض ٚٗ اؾ١ًُ ؾايهتاب )إٛنٛعات ٗ اٯثاض

ٕٸ ،ْتادات ايبؿط١ٜاٱ ٛٸ نُا أ ْ٘ أت٘ ي٘ ْكاٙ ق٠ٛ نصيو ي٘ ْكاٙ نعـ. َٚٔ ْكاٙ ق

ٙ يع١ًُٝ ايٓكس ٚؾل َعاٜرل ٩دطاإعٌُ ع٢ً تعط١ٜ دصٚض ايٛنع ٗ ايهجرل َٔ إٛاضز، ٚ

 ز٠. َتعسٸ

ٌٕثاض ٚا٭َا ْكاٙ ايهعـ ٗ )إٛنٛعات ٗ اٯأ  ٞ: ًُٚن خباض( بؿه

 

ٕ ٜهْٛا أايؿٝدٌ ٫ ّهٔ  ٕٸإ :اعتُازٙ ع٢ً ا٫ؾذلاض ٚا٫ستُاٍ، نكٛي٘ ـ1

ٌٕ.ٖا١ْ ٚاٱغا٠٤ ٗ ضٚاٜاتٓا.َٛقع اٱ ز ٚيٝؼ فطٸ ،ٚاقعٞ . ٖٚصا وتاز إٍ زيٝ

 ا٫ستُاٍ. 

سس أٚدٛز ضٚاٜات  ٕٸإؾ ;ٌٸـ اْط٬ق٘ َٔ اؿهِ ع٢ً ايبعض يٝؿٌُ ايُه2
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ٌٸح ايٛنع ٫ ٜعين إٔ ٜكايهتب ٗ َجًٖ  ايهتاب.  سض اؿهِ بايٛنع ع٢ً ن

ٌٸ ـ ٫ ّهٔ عسٸ3 ٟٸ ،تؿػرل باطين ن  ؾايٓيبٸ .باط٬ّ ،ٚكتًـ عٔ ايعطف ايًػٛ

ٝٻ |ا٭نطّ . ٚايػٝس «ٚبطٔ ٚشلا ٚٗطٷ ٫ٓإ١ٜ آَا َٔ »ٔ ٚدٛز ايباطٔ: ْؿػ٘ قس ب

ـ أٚ َا ٜكطًض عًٝ٘ ب ،ح ببط٬ٕ ايتؿػرل ايباطينٖاؾِ َعطٚف اؿػين مل ٜكطِّ

ٖٞ إعاٜرل  ؾُا َٔ ايتأٌٜٚ َطزٚزٷ ّآٖاى قػُ ٕٸأنإ ٜط٣  ٕٵإٚست٢ (. ٌٜٚأتاي)

  ؟!ٙ ٚعسّ قبٛي٘ يتًو ايتؿاغرلٚا٬ٕنات اييت اعتُس عًٝٗا ٗ ضزٸ

ِ َا ٖٛ ايٛاٖط أٚ ع٠ًَ ضٚاٜات ٗ تأٌٜٚ اٯٜات اييت مل ٜٴعسٸ ْ٘ قس ضزٸأنُا 

 ٚخطدت عٓ٘.  ،٘تٵايصٟ خايَؿ ايٓلٸ

ٔ ٬َى ايػطاب١ يهٔ ايهاتب مل ٜبِّ .طاب١ ع٢ً ضٚاٜات نجرل٠ـ سهُ٘ بايػ4

خباض َٛض ٚا٭بعض ا٭ ٘ ٜػتُسٸ٭ْٸ ;َٛض غٝب١ٝ يٝؼ غطٜبّاأعٔ  خ ايٓيبٸٕ ٜتشسٸأؾٝٗا. ؾ

ٞٸأٖٚٛ  ،َٔ ايػٝب  َٛض َاٚضا١ٝ٥أتتشسخ ايطٚا١ٜ عٔ  ٕٵأغ١. ؾٗ غاستِٗ إكسٻ َط طبٝع

ٞٸ ؾ٤ٞٷٖٛ  ٝٸ ×ّٛبًشاٚ اْؿتاح إعك; طبٝع  ٚا٫عتكاز بٗصا ٫ ٜعسٸ ،اتع٢ً عامل ايػٝب

ٛٸ ٛٸّاغً ّٷ ، بٌ اؿهِ عًٝ٘ بايػً ٗ  . َٚت٢ نإ ا٫غت٦ٓاؽ با٭َٛض ايػٝب١ٝ َعٝاضّاَصَٛ

  !ٖا أٚ قبٛشلا؟ضزٸ

َٛض تتعًل أخ عٔ تًو اييت تتشسٸ خكٛقّاٚ ،ـ اغتبعازٙ يًهجرل َٔ ايطٚاٜات5

ّ ٚدٛز ايساعٞ يًُعذعات ٚايهطاَات. ٚايػ٪اٍ َا ١ عسعذٸ ;ٚايٓب٠ٛ قبٌ ايبعج١ بايٓيبٸ

ٕ ٚدٛز بعض إعذعات قبٌ ايبعج١ نإ بػطض ت١٦ٝٗ إ :٫ ّهٔ ايكٍٛأٖٛ زيًٝ٘؟ 

 ٢ ٗ ٬َٝزٖا ٚٚاقع ْؿأتٗا. ستٸ ،ؾدك١ٝ يٝػت بايعاز١ٜ ٕ ايٓيبٸأف ع٢ً ايٓؿٛؽ يًتعطټ

ٚيٝػت ايبعج١ ْٚعٍٚ  ،شلا َٚكٛٛ، يًبعج١ سٷٕ ٚدٛز إعذع٠ قبٌ ايبعج١ َػاْٹإثِ 

ؾإعذع٠ ؼسخ َت٢ ضأ٣ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ  .ٗ سسٚخ إعذع٠ ايٛسٞ ؾططّا

َا زاّ ٫  ،خباض َعتدل٠ ؾكبٛشلا ٚادبٷأيٝٓا عدل إشا ٚقًت إٚ .ايك٬س١ٝ ٗ سسٚثٗا

ٞٸ ٖصٙ ايطٚاٜات بًشاٚات أخط٣  أٚ عك٥٬ٞ. ٚيطَا نإ ضزٸ ٜٛدس ؾٝٗا قصٚض عكً

ٔٸ .خط٣ٚٚؾل َعاٜرل أ  ٚقًبّا.  ْكس إ٪يـ شلا مل ٜهٔ زقٝكّا يه

بؿطٙ اْعساّ قاب١ًٝ اؾُع  ،ع٢ً ٚنعٗا ـ تعاضض ايطٚاٜات ٜهٕٛ زي6٬ّٝ

ٕٵ ٚٻ بٝٓٗا، نأ ضَٛظّا ٫  ع١، ٚاييت تعسٸٚاسس٠ َٔ اؿطٚف إكٖط ﴾نٗٝعل﴿ٍ ت٪

ٕ ٜهٕٛ أبٙ ٚؿطَايطٚاٜات  تز٢ يٛ تعسٻؾتأًٜٚٗا ستٸ .ٕ ؼٌُ أنجط َٔ َع٢ٓأّهٔ 
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ّٷ ٚٸ .ٜٚػُض باؾُع بٝٓٗا بٌ ايطٚاٜات اْػذا ٚتأتٞ ، بهطب٤٬ يت ايهاف َج٬ّأَا يٛ أ

ٚٸ ٌٕضٚا١ٜ أخط٣ تأ َٔ  ٚتعسٸ ،، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ تػك٘ ايطٚاٜاتكتًـ ُاَّا شلا بؿه

 عٌ.اقٓع ايٛنٸ

٠ ١ُٗ ٚبؿسٸسس٣ ايطٚاٜات ٜعُس إٍ ا٫غتس٫ٍ بطٚا١ٜ َتٻإـ ٱثبات ٚنع 7

ٍٸ ،بايػٝب |ا٭نطّ ٙ عًِ ايٓيبٸنُا ؾعٌ ٗ ضزٸ ،نعبايٛ ؾٝٗا  بطٚا١ٜٺ سٝح اغتس

َٛض أعًِ بأْتِ أٚ ،عًِ بأَٛض زٜٓهِأْا أ» :قاٍ ٭قشاب٘ |ا٭نطّ ٕ ايٓيبٸأ

ْ٘ ٜعًِ أب ٔعمل ٜسٻ |ا٭نطّ ايٓيبٸ ٕٸأٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تبِّ ٕٸ: إٜٚكٍٛ إ٪يـ .«زْٝانِ

ٍٸ .(97)َا نإ َٚا ٖٛ نا٥ٔ َٚا غٝهٕٛ ـ ٫ بٗا إ٪ٚي بُٝٓا ٖصٙ ايطٚا١ٜ اييت اغتس

ٍٕإؽًٛ َٔ   ،نايػٝس َطته٢ ايعػهطٟ ،ثبت ايعسٜس َٔ عًُا٥ٓاأ، بٌ يكس ؾها

 ْٗا ٚاسس٠ َٔ إٛنٛعات. أ

 

ٚايه٬ّ  ،َا غٓس ايطٚاٜات ٚضداشلا ٗ ٖصا ايهتاب ؾٗٞ َٛضز ؼكٝل نبرلأ

ٚيٝؼ  ،ٗ ايهتاب ٕ ايهتاب نإ يػطض بٝإ َٓٗاز خامٸأٖط ٚايٛا .ؾٝ٘ عطٜض

ٞٸ دطا٤ ْكسٺٱ ٍٕا٭َط  ،ضداي باٱناؾ١ إٍ ايعسٜس  .أنجط تؿك٬ّٝ ايصٟ وتاز إٍ فا

ْصنط َٓٗا ع٢ً ٚ .ُ٘ يػٓس َٚكسض ايطٚاٜاتَٝٔ اٱؾها٫ت اييت ضاؾكت ع١ًُٝ تكٝ

 غبٌٝ إجاٍ: 

ٌّ :سٝح قاٍ ،بٛ بكرلأ٤ ٗ غٓسٖا ح ب٘ سٍٛ ايطٚا١ٜ اييت داـ َا قطٻ1 َٔ  ن

شا شنط إ٭بٞ بكرل  ّإ ٖٓاى تٛثٝكأٌُٗ، ضغِ بٞ بكرل ُٖا َٔ إتٻأٔ بٝٵٝٳإهٓٻ

ٌٕ  ،ايًٝح بٔ ايبدذلٟٚظزٟ بٞ ايكاغِ ا٭أز بٌ و٢ٝ بٔ ٘ َطزٻ٭ْٸ ;َطًل بؿه

 ٤. ، َٚٔ ا٭د٬ٓ(98)ٚن٬ُٖا َٔ ايجكات

نجط َٔ َٛقع بايهصب ٚايهعـ... أٚٚقؿ٘ ٗ  ٞ،ض ؾابط اؾعؿـ يكس تعطٸ2

ٕٸ بايكبٍٛ  تٵٚسٛٝٳ ،بهط ٚعُط ٞدابط قس ض٣ٚ ضٚاٜتٌ ٗ ؾهٌ أب إناؾ١ إٍ أ

 .(99)يسٜ٘!
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 االشرتاكة قضيى
 االدتّاد والتذديدة دلم

 



 

 االشرتاك السنوي
 

 

 ة مثن النسخ

 ٕ5000يبٓا  ٍ.ٍ ؽ  150غٛضٜا.ٍ ٕزٜٓاض  2.5ا٭ضز زٜٓاض  3ايهٜٛت 

 زٜٓاض  3000ايعطامٝزضُّٖا  ١30 اٱَاضات ايعطب ٜٔزٜٓاض  3ايبشط قطط

 7َكط ضٜا٫ّ  400ايُٝٔ ضٜاٍ  3عُإ ضٜا٫ّ  ١30 يػعٛزٜاضٜا٫ّ  30

اؾعا٥ط زْاْرل  5يٝبٝا ؾًّٓا  150ايكَٛاٍ زٜٓاض  200ايػٛزإ دٓٝٗات 

تطنٝا ١ أٚقٝ 500َٛضٜتاْٝا زضُّٖا  30إػطب زٜٓاض  3تْٛؼ زٜٓاضّا  30

 ٣10 أَطٜها ٚأٚضٚبا ٚغا٥ط ايسٍٚ ا٭خطدٓٝٗات  5قدلم ٠ يرل 20000

 ز٫ٚض.
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