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 «احلصٔئ٘ الشعائر

 245 ...................................................... لاز أندل تكٞ قُس ايؿٝذ

٘ٓالكصه الجالح / ّىكد مطالع٘، الدٓين االجتَاد يف الرمحً فضل ىظر 

 268 ........................................................ عًُٞ دعؿط قُس ايؿٝذ. ز

ىظةةرٗ عاّمةة٘ علةةٙ الةةدّر الصٔاشةةٕ ، حتةةاد الةةدًٓ ّالصٔاشةة٘ يف احلكْمةة٘ ال ةةاحل٘ا
 ّالدٓين لإلماو اخلنٔيّن

 292 .............................................................. ز. ايػٝس قُس َكُٝٞ

الالربْٖ امل ريف اليظاو يف جدٓد إٓداع حصاب اقرتاح 

 308 ............................................................... َٛغٜٛإ عباؽ ايػٝس
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ايسٜينٸ ايع١َ٬ٓ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل َؿذلقّا ؾٓهٌ ضسٌٝ إطدع 

دسٜسّا ٗ َػرل٠ ايٛعٞ ٚاٱق٬ح ايسٜينٸ اييت اْطًكت ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚقازٖا 

ٍٷ نباض، َٔ قُس عبسٙ ْٚاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ، َطٚضّا عػٔ ايبٓٸا ٚضؾٝس ضنا  ضدا

ٜعيت َٚٛغ٢ ايكسض ٚقػٔ ا٭ٌَ، ٚق٫ّٛ إٍ اـُٝينٸ ٚقُس باقط ايكسض ٚؾط

ٗٸطٟ ٚ... ؾٓهٌ غٝاب٘ قس١َّ يبعض تٝاضات اٱق٬ح ايسٜين، ٚنإ ٖٓاى ؾعٛضٷ  َٚط

 عذِ ايؿذ٠ٛ اييت سسثت.

 

تطى ايع١َ٬ ؾهٌ اهلل إضثّا عًُّٝا نبرلّا، ٚنصيو قاعس٠ّ ْاٖرلٜٸ١ ٚاغع١، 

ٞٸ يًهجرل َٔ ٖصٙ ٫ٚغُٝا ٗ ا٭ ٚغاٙ ايٓدبٜٛٸ١، نْٛ٘ َجٸٌ يعكٛز َٓعي١ ا٭ب ايطٚس

ٕٸ َؿطٚع٘ ٖصا غٛف ٜػتُطٸ ٜٚبسٟ ْؿػ٘ إاؾُاعات. ٚشلصا ٜصٖب ؾطٜلٷ  ٍ ايكٍٛ بأ

ٔٵ ٚبايطغِ َٔ ايطابع إ٪غٸػاتٞ ايصٟ ؼ٢ٛ  ٗ ؾدكٝات دسٜس٠ عاد٬ّ أّ آد٬ّ. يه

سٜس َٔ إطدعٝات ايس١ٜٝٓ ٗ ايعامل ايعطبٞ، ب٘ َطدع١ٝ ايع١َ٬ ؾهٌ اهلل، قٝاغّا بايع

ٔٵ ٜعتكس  َٳ ٞٸ ايصٟ تطن٘; ؾٗٓاى  ٟٸ ٚإٓٗذ ـٸ اٱضخ ايؿهط ٕٸ ٖٓاى قًكّا نبرلّا ًٜ إ٫ أ

٘ٓ َٔ ايٛعٞ ايسٜينٸ غٛف ٜت٬ؾ٢ تسضهّٝا بعس ضسًٝ٘; إش مل ٜتُٓهٔ  ٕٸ ٖصا اـ بأ

اؿسٸ ا٭ز٢ْ ٫غتُطاضٜٸ١  ؾهٌ اهلل ـ ٚيٛ بػبب سذِ اؿ١ًُ ايٛاغع١ عًٝ٘ ـ َٔ تٛؾرل
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َػرل٠ ٚعٞ نبرل٠ ٗ دٌٝ ت٬َصت٘ ٚإكطٸبٌ َٓ٘. قس ٜهٕٛ إضث٘ شا تأثرل قسٚز 

ٝٸ١، ٚاييت ٜتكازلٗا تٝاض  َٸ١ ايسٜٓ ِٸ اؿاي١ ايعا ٝٸّا، يهٓٸ٘ غطعإ َا غٝٓكٗط ٗ خه ظَٓ

ٞٸ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ. ٟٸ إسضغ  ايٛعٞ ايجٛضٟ َٔ د١ٗ ٚتٝاض ايؿِٗ ايتكًٝس

َٸ١ ٚقس  ٜتععٸظ ٖصا ايؿعٛض َٔ خ٬ٍ عسّ ٚدٛز َطانع زضاغات نبرل٠ ٖٚا

ِٸ إ٫ٓ بعض  َتعسٸز٠ يتهٕٛ إضثّا ٜػتطٝع ٌٓ إػ٪ٚي١ٝ بعس ضسٌٝ ايع١َ٬ٓ ايهبرل، ايًٗ

ّٛٓا َٔ ايتُٗٝـ ٚاؿذط.  إطانع ايك١ًًٝ اييت أخصت بسٚضٖا س

ٓي١ّ ع٢ً ؾ٤ٞٺ َا، ٚقس تهٕٛ ا٭سساخ اييت ضاؾكت ٚتًت ضسٌٝ ايعامل ايهبرل زا

ؾايتٝاضات ايتكًٝسٜٸ١ ـ ٖجٻ١ًّ بطَٛظٖا ـ ؾهٸًت َٛاق١ً ططٜل اٱقكا٤ ٚػاٌٖ اٱضخ 

ايؿعيبٸ ايصٟ ًّه٘ ؾهٌ اهلل، ؾًِ تٴكسض ستٸ٢ بٝاْات ْعٞ ٚبطقٝٸات تعع١ٜ، ٗ إؾاض٠ 

ٕٸ إطًٛب ٖٛ غٝاغ١ ايٓؿٞ َٔ ايٛدٛز، ٚعسّ إعطا٤ أٜٸ١ ؾطع١ٝ ٗ أٜٸ١  ٚانش١ إٍ أ

ؿ١ٛ ظ١َٝٓ شلصا ايهٝإ إتُجٌِّ بايع١َ٬ٓ ؾهٌ اهلل، ٚشلصا ؾٓهًت َٛاٖط ايتؿٝٝع 

ٌٸ ٖصٙ ايػٌٓ  ٚايععا٤ قس١َّ شلصا ايؿطٜل ايصٟ مل ٜهٔ َتٛٚقعّا إٔ وكٌ شيو بعس ن

ٝٸ١ إه١ٝٓ نسٸ ايطدٌ.  ايط١ًٜٛ َٔ اؾٗٛز اٱقكا٥

سضن١ يتعكٝسات ا٭َٛض، بست ٖصٙ اـط٠ٛ قاغ١ّٝ ع٢ً ايكاعس٠ اؾُاٖرلٜٸ١ إ

ٟٸ ٖٓا ٖٚٓاى. ؾبايطغِ  ٖٚصا َا ٜؿػٸط بعض ضزٚز ايؿعٌ ايعٓٝؿ١ نسٸ ضَٛظ ايتٝاض ايتكًٝس

ٕٸ سطن١ّ ًَش١ٚٛ ناْت تتٻذ٘ يتتٜٛر بعض إطدعٝٸات خٳًَؿّا يًع١َ٬ٓ ؾهٌ اهلل،  َٔ أ

ٞٸ ايصٟ اضتآٙ ايطاسٌ، ٚيٛ َٔ  ضغِ عسّ نْٛٗا دع٤ّا َٔ َػرل٠ ايؿهط ايتكشٝش

ٝٵس ٚؾات٘ قسٸ قاعس٠ّ ْاٖرلٜٸ١ نبرل٠ عٔ  ٕٸ ضَع١ٜ َا سسخ بٴعٳ ٚد١ٗ ْٛط أْكاضٙ، إ٫ أ

 ايتؿهرل ٗ شيو.

٘ٓ آخط، ناْت اـط٠ٛ إتكسٸ١َ اييت قاّ بٗا ا٭ٌَ ايعاّ ؿعب اهلل  ع٢ً خ

ٕٞ سؿٛ٘ اهلل ايػٝس سػٔ ْكط اهلل اجملاٖس ايع١َ٬ٓ ، َػتبك١ّ ا٭سساخ، َٚسضن١ّ بٛع

ٌٸ ساٍ غٝاغٞٛ ن برل أٜهّا ـ إناؾ١ إٍ ٖاضغ١ أخ٬قٝٸ١ ْانذ١ تكسِّض اٯخطٜٔ ع٢ً ن

ِّٔ تاضىِٗ ـ أْٸ٘ َٔ ايهطٚضٟ ؾتض ْاؾص٠  ست٢ ٚيٛ اختًؿت َعِٗ ٗ بعض ا٭َٛض ٚتج

ع٢ً اٱضخ ايؿعيبٸ يًع١َ٬ٓ ؾهٌ اهلل، ٚعسّ َعازات٘ أٚ خػاضت٘، ٫ٚغُٝا ٗ ٚغ٘ 

ٟٻ ػاٌٖ قإؽ شل ٕٸ أ ٝٸ١ َٔ ايٓدب١; ٭ ٪٤٫ ايصٜٔ ٫ ٜكؿٕٛ ـ بإٓاغب١ ـ عٓس اؿسٚز ايًبٓاْ

ؾأْ٘ إٔ ٜٛٓيس، ٗ َٓار قهٝٸ١ سػٸاغ١ نٗصٙ، خ٬ٜا قػرل٠ّ نجرل٠ّ ؾسٜس٠ ايتططٸف، 
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ٞٸ  قس تٛٗط َّٜٛا َا ٗ ْععات ػسٜسٜٸ١ َتططِّؾ١، نُا سكٌ ٗ أنجط َٔ بًس إغ٬َ

ٞٸ.  ٚعطب

ٞٸ ٞٸ، يً )ٚايبشطٜين( نإ اٱزضاى ايًبٓاْ شسخ أنجط ْهذّا َٔ اٱزضاى اـاضد

ٚقس نإ ٖصا ا٭َط َتٖٛقعّا، اْط٬قّا َٔ خطٚز يبٓإ عٔ زا٥ط٠ ايهػ٘ اييت قس ٜكع 

 ؾٝٗا اٯخطٕٚ ٗ بعض إٛاقع ٚإٓاطل.

 

٘ٓ ثايح، بست ايكاعس٠ اؾُاٖرل١ٜ إؿاض إيٝٗا، ٚٚؾ كّا ٭قٍٛ ايتسٜٸٔ ع٢ً خ

ٞٸ ّهٔ ايًذ٤ٛ إيٝ٘. ٚقس تعسٸزت ا٭زلا٤، ٚخطز  ايؿٝعٞ، تبشح عٔ خًـ َطدع

بعهٗا عٔ زا٥ط٠ ايتساٍٚ، ؾُٝا زخًت أزلا٤ دسٜس٠ ؼت تأثرل َا سكٌ عكب ايٛؾا٠. 

ٚاٱؾهاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ اييت تٛاد٘ أِٛشز ايع١َ٬ ؾهٌ اهلل ٗ اٱق٬ح ايسٜينٸ ٖٞ 

ٌ إطدعٝٸ١ اؾسٜس٠ عا٬َّ اضتهاغٝٸّا; بػبب ْؿٛشٖا، ع٢ً ٖصٙ ٚدٛز قًل َٔ تؿهٝ

ايكاعس٠، ؾإشا عازت بٗا مٛ ايٛضا٤ ؾٗصا َا ٜؿٓهٌ نطب١ّ قاق١ُ ٕؿطٚع ايع١َ٬ٓ 

ٝٸ١. ناْت ٖصٙ ايتذطب١ قس ٚقعت عكب ٚؾا٠ اٱَاّ  ؾهٌ اهلل ٗ اغتُطاضٜٸت٘ ايؿعب

ٟ آْصاى ٜتٻذ٘ مٛ تهطٜؼ اـُٝين، ثِ بعس ٚؾا٠ ايؿٝذ ا٭ضانٞ. ٚنإ ايطأ

َطدعٝٸ١ قازض٠ ع٢ً إخطادٓا َٔ إأظم، ٫ َطدعٝٸ١ قس تهعٓا أَاّ َآظم ٗ إػتكبٌ، 

٘ٓ اٱَاّ اـُٝين. إشّا ؾٗٓاى ؼٛس نبرل ٜٛاد٘  اْط٬قّا َٔ عسّ ٚعٝٗا ٭قٍٛ خ

٘ٓ ايصٟ تطن٘ ؾهٌ اهلل.  اغتُطاضٜٸ١ اـ

ٟٸ ٖٓاى ٚد١ٗ ْٛط تسعٛ إٍ ططح َطدعٝٸ١ قػرل ٞٸ ٚايؿهط ٠ ٗ سهٛضٖا ايعًُ

٘ٓ، ٖٚصا ا٭َط ست٢ يٛ ٚٚد٘ غطٚد٘ عٔ أعطاف  ٟٸ; نُاّْا ٫غتُطاضٜٸ١ اـ ٚاؿٛظٚ

ٞٸ إٛضٚث١، يهٓٸ٘ ٫ ٜهطٸ، ؾٗٞ َؿانٌ آْٝٸ١ ّهٔ ػاٚظٖا ٗ  ايتٓكٝب إطدع

 إػتكبٌ يتهطٜؼ إَٔط ٚاقع.

ٕٸ ٚد١ٗ اي ٔٵ ٜكٍٛ بأ َٳ ٓٛط ٖصٙ تطتهب خطّأ ٚٗ َكابٌ ٖصا ايطأٟ قس لس 

ٞٸ أَطٷ ّهٔ اٱَػاى غٝٛٙ  ٕٸ ؼطِٝ قٛاعس ايتٓكٝب إطدع ٚانشّا، َٔ د١ٗ أ

ٕٸ  ٔٸ ْٗاٜات٘ غرل ٚانش١، ٚقس ٜ٪غٸؼ يؿٛن٢ غرل خ٬ٓق١; يٝؼ شيو ٭ ايبسا١ٜ ؾٝ٘، يه

ٕٸ نػط ٖصا  قٛاعس ايتٓكٝب ٫ عٝب ؾٝٗا، بٌ ست٢ يٛ استٛت ثػطات ٖٓا ٖٚٓاى ؾإ
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ططٜك١ بايصات، قس ٜٛٓيس َؿانٌ، ؾًٝؼ إِٗ اـطٚز َٔ إأظم اٯْٞ ايعطف، ٚبٗصٙ اي

ٌٸ. ٟٸ س  بأ

أٚ بعض ضَٛظٖا  ٖٚٓاى ٚد١ٗ ْٛط ثايج١ تصٖب ْاس١ٝ ايتٛدټ٘ إٍ إطدعٝٸ١ ايجٛض١ٜ

ٌٸ ; نْٛٗا ا٭قطب ٚا٭ؾهٌ ٚا٭ْهر. ٚإشا مل تتطابل ٖصٙ إطدعٝٸ١ َع أؾهاض ع٢ً ا٭ق

ٌٸ ا٭قطب إيٝ٘، ستٸ٢ ايع١َ٬ ؾهٌ اهلل ُاَّا،  ٖٚصا سٓكٗا نُا ٖٛ سٓك٘، يهٓٸٗا تٛ

ٞٸ. ٞٸ ٚا٫دتُاع ٟٸ، ؾه٬ّ عٔ إػت٣ٛ ايػٝاغ ٗٸ ٚايؿهط  ع٢ً إػت٣ٛ ايجكا

٘ٓ ايع١َ٬ٓ ؾهٌ اهلل َٔ ايًبٓاٌْٝ  ٌٸ ٖصا إكذلح ٜٛاد٘ يس٣ بعض أْكاض خ ٚيع

ٌ ع٢ً ػؿٝـ ٚغرلِٖ بعض ايكًل ايصٟ ٜػتسعٞ َٔ ايططف اٯخط ٬َسٛت٘، ٚايعُ

َٓابع٘، ٚايتعاٌَ َع٘ ظسٜٸ١ أنجط. قس ٜعٝـ بعهِٗ قًكّا َٔ إٛنٛع َٔ ظا١ٜٚ ثٓا٥ٞ: 

ٞٸ; ٚغرل ايعطبٞ، ايصٟ ٚٗطت بٛازضٙ ٗ ايعكس ا٭خرل بسضد١ غاخ١ٓ دسٸّا ع٢ً  ايعطب

ايػٛا٤ ٗ ا٭ٚغاٙ ايعطب١ٝ ٚغرلٖا، ٚقاض يس٣ ٖ٪٤٫ قعٛب١ ٗ بًٛض٠ َؿّٗٛ إطدعٝٸ١ 

 ٠ يًُٓاطل ٚايبًسإ، ّٚجٌ أبٜٛٸ١ تتدٓط٢ ايًػات ٚايكَٛٝٸات.ايعابط

ٞٸ، ؾكس اَتاظ ايع١َ٬ٓ  ٚقس ٜٓطًل ايكًل َطٸ٠ّ أخط٣ َٔ ظا١ٜٚ اؾاْب ايتٛاقً

ٝٸ١، ٚنإ ع٢ً ق١ً ٚثٝك١ ٚزا١ُ٥  ؾهٌ اهلل ـ ٖٚصا ٜػذٻٌ ي٘ ـ بأْٸ٘ نإ َطدعٝٸ١ تٛاقً

ٕٸ غٝاب ٖصا  ٝٸ١. إ ايٓٛع َٔ ايتٛاقٌ بٌ ايكاعس٠ ٚإطدع باؾُاٖرل ٚايكاعس٠ ايؿعب

ْتٝذ١ ايعٛا٥ل ايًػٜٛٸ١ ٚاؾػطاؾٝٸ١ ٚغرلٖا قس ٜػبِّب َؿه١ًّ يس٣ بعهِٗ، ٜٚٓطًل 

ٞٸ ٗ إطدعٝٸ١; يٝهٕٛ َطدِّشّا عٓسٙ ٗ  يٝتشسٸخ عٔ نطٚض٠ ٖصا اؾاْب ايتٛاقً

 تؿهٌٝ َطدٕع ٖٓا ع٢ً آخط ٖٓاى.

ٕٸ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ـ ٚنًٓٗا َؿطٚع١ تػت شلٸ ايسضؽ ـ تػتسعٞ ايتعاٌَ َعٗا إ

 ظسٸٜٸ١ نبرل٠، ٚعسّ ا٫غتٗا١ْ با٫غتشكام اؾسٜس ايصٟ ؾطن٘ غٝاب ايع١َ٬ٓ ايطاسٌ.

ٕٸ ايه٬ّ ؾٝ٘ نجرل دسٸّا،  ٫ أضٜس إٔ أقـ نجرلّا عٓس ٖصا إٛنٛع، ضغِ أ

ّٚهٔ اؿسٜح عٓ٘ بتؿك٬ٝت أندل، ٫ٚغُٝا َٔ ايعٚاٜا احملاٜس٠; ٭عطٸز ع٢ً 

 س َٛدع يًُعامل ايؿهطٜٸ١ يتذطب١ ايع١َ٬ٓ ايطاسٌ.ضق

 

ٟٸ ايصٟ قسٸَ٘ ايع١َ٬ٓ ؾهٌ اهلل ٜتُتٻع  ٕٸ ا٭ِٛشز ايؿهط ٜبسٚ َٔ ايٛانض أ
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بػُات خاقٸ١ ٫ ٜؿذلى َع٘ ٗ بعهٗا غ٣ٛ عسزٺ قسٚز َٔ ايؿكٗا٤ ٚإؿٓهطٜٔ 

َٸ١. ّٚهٔ إٔ أقـ ٖٓا عٓس بعض اٱؾاضات إتٻك١ً بٗصا إٛنٛع:ايٓٗهٌٜٛ ٗ   ا٭

 

ٜبسٚ َٔ َطادع١ ْتاز ايع١َ٬ٓ ؾهٌ اهلل أْٸ٘ نإ ضد٬ّ داَعّا إٍ سٛس نبرل. 

ٟٸ، ٚناْت ي٘ َػاُٖات٘ ٗ ٖصا اجملاٍ، بٌ عطف  ٞٸ ٚايؿعط ؾكس اؾتػٌ ٗ اجملاٍ ا٭زب

ٞٸ  ٚسٞ ايكطإٓ َٔتؿػرلٙ  ٞٸ ٗ ؾِٗ ايٓلٸ ايكطآْ ٞٸ ٚايب٬غ سهٛضّا دازٸّا يًذاْب ا٭زب

 ٚعطض تؿػرلٙ.

ٝٸّا تؿطف  َٚٔ ايًػ١ إٍ ايتؿػرل، سٝح تطى ايع١َ٬ ؾهٌ اهلل تؿػرلّا قطآْ

طبعت٘ ا٭خرل٠ إعَع ْؿطٖا ع٢ً ث٬ثٌ فًٓسّا نُا زلعٓا، ّٚهٔ ايكٍٛ علٸ: إْ٘ 

 ًهتاب ايهطِٜ.ًينإ َؿػِّطّا دسٜطّا 

َٚٔ ايتؿػرل إٍ ايؿك٘ ٚايعًّٛ ايؿطع١ٝ، ناْت يًع١َ٬ ؾهٌ اهلل ادتٗازات٘ 

اـاقٸ١، سٝح تطى َا ٜكطب أٚ ٜعٜس عٔ ٔػ١ ٚعؿطٜٔ فًٖسّا ـ ٗ اؿسٸ إطبٛع 

ستٸ٢ اٯٕ ـ ٗ ؾك٘ اؿرٸ ٚايكها٤ ٚايٛقاٜا ٚإٛاضٜح ٚايٓهاح ٚايطناع ٚا٭طع١ُ 

اٱداض٠ ٚايٓصض ٚايعٗس ٚايٌُٝ ٚ... يتتٻكٌ زضاغات٘ ٖصٙ إٍ داْب ٚا٭ؾطب١ ٚاؾٗاز ٚ

ٟٸ  ٟٸ ٚإتينٸ ٚايكسٚض ُٳٞ اؿسٜح ٚايطداٍ ٚايٓكس ايػٓس زضاغات٘ ايتؿػرلٜٸ١ َذاٍ عً

ٞٸ.  ٚايتاضى

ٕٸ قطا٤ات٘  ٚٗ غٝام ايتاضٜذ، ٚضغِ أْ٘ مل ٜذلى أثطّا خايكّا ٗ ٖصا اجملاٍ، إ٫ أ

ٟٸ ٚا ٞٸ ناْت باز١ّٜ ٚٚانش١. ٚإشا أخصْا ايػرل٠ دع٤ّا َٔ شات ايطابع ايٓكس يتشًًٝ

ايتاضٜذ ؾكس ناْت ي٘ قطا٤ات٘ إعطٚؾ١ ٗ ؼًٌٝ غرل٠ إعكٌَٛ ؼ٬ًّٝ َٛغٻعّا، نُا 

 ٖٛ َٛدٛز ٗ ثٓاٜا كتًـ نتب٘ ٚزضاغات٘.

ٕٸ ٖصا  ٗٸ، ٜعطف اؾُٝع أ ٞٸ اـايل إٍ اؾاْب ايجكا ٚبتدٓطٞ اؾاْب ايعًُ

ؿٚهٌ ٚاسسّا َٔ إٔع ايؿكٗا٤ إجٖكؿٌ ٗ تاضىٓا إعاقط، إْٸ٘ ضدٌ ا٫ْؿتاح ايطدٌ ٜ

ٚايٛغطٝٸ١ ٚايجكاؾ١ ٚاؿهٛض ٚاؿٛاض ٚايعإٝٸ١ ٚايػٝاغ١ ٚا٫دتُاع، ٖٚٛ ايؿكٝ٘ ايٓازض ـ 

علٸ ـ ايصٟ عاف َع ايٓاؽ، ٚزلعٛٙ، ٚأْكتٛا إيٝ٘، ٚتؿاعٌ َعِٗ، ٚناْت ي٘ 

 مل ْؿٗس ؾكّٝٗا أٚ َطدعّا قاّ َجًٗا، إ٫ َا ؾصٸ ْٚسض، ٜعطف َ٪غٻػات٘ اـرلٜٸ١ اييت
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ٔٸ ـ إٛاؾل ٚإدايـ.  شيو ـ ٗ َا أٚ

َٔ ايعًِ  ذلقت ٗ بعض ا٫ختكاقات نايؿًػؿ١ ٚ... ـخـ ٚإٕ ا ٖصٙ اؾاَع١ٝ

إٍ ايسٜٔ إٍ ايجكاؾ١ إٍ ا٫دتُاع إٍ ايػٝاغ١ إٍ اٱع٬ّ إٍ ايٓؿاٙ ايسعٟٛ 

٘ٓ اٱغ٬َٞ، زل١ْ تػتشلٸ ايٛقٛف عٓسٖا  ٚاـرلٟ إٍ تطب١ٝ أدٝاٍ َٔ ايعاًٌَ ٗ اـ

يطؾع غكـ إطايب١ بتشػٌ ٚطٚف إطدع١ٝ ٗ عكطْا، ؾكس نإ ٖصا ايطدٌ سذٸ١ّ 

اجملاٍ، ٚأثبت ـ نُا أثبتت ؾدكٝات ُأخٳط َٔ قبٌ ـ نايػٝس ع٢ً غرلٙ ٗ ٖصا 

اـُٝين ٚايػٝس ايكسض ٚايػٝس ايؿرلاظٟ ٚ.. ـ أْ٘ ّهٔ ؾعٌ ؾ٤ٞ، ّٚهٔ ؼكٝل 

 ؾ٤ٞ، ّٚهٔ مت ِاشز ٖتاظ٠.

بعس ػاضب ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٗ عكط إعًَٛات١ٝ ٚا٫تكاٍ، ٌٖٚ هٛظ ٜا تٴط٣ 

بٛقا١ٜ ؾدكٝٸات لًٓٗا ٚمذلَٗا، يهٓٸٗا يٝػت  إٔ ٜطن٢ ايؿباب إػًِ، ايهباض

ٝٸ١ اييت ػعٌ شل٪٤٫ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً  سانط٠ ٗ سٝاتِٗ، ٗ ايٛقت ايصٟ تططح إك٫ٛت ايسٜٓ

ٌٸ تؿاقٌٝ سٝا٠ ٖصا ايؿابٸ إػًِ أٚ شاى؟! نٝـ ّهٔ إٔ ْعطض ٚد١ٗ ْٛطْا  ن

ِٸ ٫ ٜطاٖا إخٛآْا ٗ اهلل تٗذټُّا ع٢ً إٓاقب ايس١ٜٝٓ؟! أيٝؼ  ٖصٙ بكسم ٚإخ٬م ث

ٝٸ١،  ٌٸ َػًِ إٔ تهٕٛ َطدعٝٸت٘ ايعًٝا ٗ قهاٜا ايسٜٔ شات سهٛض ٚؾاعً َٔ سلٸ ن

ٝٸ١، ْٚؿاٙ ٚس١ٜٛٝ، ٖٚاضغ١ ٚعٝـ; يٝؿتدط بٗا أَاّ أتباع ا٭زٜإ  ٚإط٬ي١ ٚداشب

ٚإصاٖب ا٭خط٣؟! أ٫ ولٸ ي٘ إٔ ٜط٣ َطدعٝٸت٘ ـ نُا نإ ٜطاٖا ٗ ايع١َ٬ٓ ؾهٌ 

ايػٝس اـا٦َٓٞ  :، َٔ أَجاٍ، َٚا ظاٍ ٜطاٖا ٗ بعض ايؿدكٝات ايك١ًًٝ ايّٝٛاهلل

ـ ؼهط ٗ أضٚق١ اؾاَعات، ٚقاضٜب إػادس، ٚؾٛم أعُس٠ إٓابط،  ٚايػٝس إسضٸغٞ

َٚٔ ع٢ً ؾاؾات ايتًؿع٠ ٚ..، يتٓطل بٛنٛح ٚدطأ٠، بسٍ إٔ ٜعٝـ ٬ٌَٜ إػًٌُ مل 

ٜػُعٛا َّٜٛا ٚاسسّا ـ إ٫ٓ ايكًٌٝ َِٓٗ ـ قٛتٳ َطدعِٗ؟! ٌٖ ٖصٙ دطأ٠؟! ٌٖ ٖصٙ 

ؿكٛم ٗ َكابٌ تكسِٜ ايٛادب با٫ْكٝاز ؾطش١؟! ٌٖ ٖصا تطاٍٚ؟! أّ َطايب١ بأبػ٘ ا

 يؿهط ٖصا إطدع ْٚتا٥ذ٘ ايعًُٝٸ١، نُا تػتسعٝ٘ َكٛي١ إطدعٝٸ١ ٚايتكًٝس.

 

 ـ ٜتبع ـ

 

 



 

 

 
 

 عٍد العاّلوٛ فضن اهللورجعٗٛ الكرآُ يف االشتٍباط الفكّ٘ 

  

 

ايتذسٜس ٗ سطن١ ا٫دتٗاز َٔ خ٬ٍ آيٝات٘ ٚإعاز٠ قطا٠٤ َكازضٙ نطٚض٠ 

 ،ايبؿط١ٜبٌ ٚاقع ٜؿطن٘ طبٝع١ َؿّٗٛ ا٫دتٗاز ايصٟ تسخٌ ؾٝ٘ ايطبٝع١ ، ١ًَشٸ

ٚايكاقط٠ عٔ بًٛؽ اشلسف غط٠ٛ ٚاسس٠ سازل١. ٖصٙ  ،ايطاق١ مٛ ايتهاٌَ

اؿطن١ اييت تعٌُ ع٢ً قطا٠٤ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ ثٛابت٘ َٚباز٥٘ ٚغاٜات٘ ْٚكٛق٘ 

٫ت ايعَإ ٚإهإ ٚايٛطٚف إتػرل٠ َٚٔ خ٬ٍ َا تؿطن٘ تبسټ، ٚقٛاعسٙ ٚآيٝات٘

يتكّٛ عٓس٥ص بتكسِٜ اؿًٍٛ ايؿطع١ٝ ايع١ًُٝ زٕٚ إػاؽ ، ٚإعطٝات ايع١ًُٝ إتذسز٠

 با٭قاي١.
 

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ  ١ٝ يًُطدع ايطاسٌٚقس اَتاظت إسضغ١ ايؿكٗ  

ز َٔ قسٸّ َٔ خ٬شلا ؾتاٚاٙ ٚآضا٤ٙ ايؿك١ٝٗ زٕٚ ؼطټ ،عطن١ ػسٜس١ٜ ٚانش١ &اهلل

اؿذ١ٝ إٕ مل ٜهٔ ـ عٓسٙ ـ ٌ ايصٟ ٫ ّجِّ ،بٌ ٚست٢ اٱْاع ،٭ؾٗط ٚإؿٗٛضكايؿ١ ا

إسطاظ ـ  سػب ضأٜ٘ـ ٚقس ٫ ٜتػٓٻ٢ ، أٚ ؾعً٘ أٚ تكطٜطٙ ×ناؾؿّا عٔ قٍٛ إعكّٛ

ٖصٙ ايهاؾؿ١ٝ ٗ ١ًْ نجرل٠ َٔ اٱْاعات إسٻعا٠ ٗ إٛاضز ايؿك١ٝٗ إدتًؿ١. نٌ 

إ٫  ،ـغرل ايع١ًُٝ ٗ أغًب ا٭سٝإ ـ ٌ َٛد١ َٔ ا٫ْتكازات شيو أثاض نس إطدع ايطاس

 ٘ عٔ إهٞ ٗ َٓٗذ٘ ايتذسٜسٟ ٚاٱبساعٞ.ٓٹجٵإٔ شيو مل ٜٴ

ٖٚٛ إتتًُص ع٢ً ـ ٚقس أؾاض إٍ ٖصٙ اؿكٝك١ ايباسح ايػٝس قُس اؿػٝين   

ٛٸّٖا ،ـٜسٟ إطدع ايطاسٌ  مل ىطز عٔ ـ ضغِ َا تكسّ ـ  &إٍ إٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل َٓ
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ؾإٕ  زّا َبسعّاٚإشا نإ ايػٝس فسِّ»: كاٍؾ، ا٫ػاٙ ايتكًٝسٟ ٗ َٓٗذ١ٝ ا٫غتٓباٙ

نُا ، ٭ٕ ايتذسٜس ٫ ٜعين ايكطٝع١ َعٗا ;شيو ٫ ّجٌ خطٚدّا ع٢ً ايجٛابت ٚايكٛاعس

زِٚا اعذلاف ، أْ٘ ٫ ّجٌ ابتساعّا أٜهّا بكسض َا ٜعين ايتؿهرل بٗصٙ ايكٛاعس ٚايجٛابت

ٚإ٫ ؾإٕ ايػٝس تكًٝسٟ إٕ قض ايتعبرل ٗ أزٚات٘ إٛضٚث١ اييت ، ًط١ إانٞ ٚشٖٓٝت٘بػ

 ،ٝ٘ وتؿٜ بإٓٗر ايتكًٝسٟؾٗٛ ؾك، ٚأقبشت عهِ إكطٛع ب٘، لعت تاضىّٝاُأ

يٝهٝـ ، عؿطٟ ع٢ً َس٣ ايعَٔ ثٓاا أْتذ٘ ايعكٌ ايؿكٗٞ اٱَاَٞ ا٫َ ٜٚػته٤ٞ

 أٟ ايػٝسـ ٖٚٛ ، بسأت تتآنٌ ع٢ً َس٣ ا٭ٜاّ، ىٜٚٓتعع يب١ٓ أخط٣ ٖٓا ،يب١ٓ ٖٓا

 .(1)«باض٫ٚ ٜباضٜ٘ َعٗا َ ،ز ٫ ٜٓاظع٘ ؾٝٗا َٓاظعٗ إطاض إعاقط٠ َتؿطِّـ  ؾهٌ اهلل
 

ٗ  غتٓباٙ ايؿكٗٞ عٓس ايػٝس ؾهٌ اهللّهٔ تًدٝل أِٖ ٬ََض َٓٗر ا٫  

 ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:

 

٫ إؾهاٍ إٔ قطا٠٤ ايؿكٝ٘ يًٓل ايؿطعٞ ٫ ؽتًـ عٔ قطا٠٤ ايٓكٛم ا٭خط٣ 

٫ٚ ىتًـ ؾِٗ ايٓل ايؿطعٞ عٔ ؾِٗ أ١ٜ ٚثٝك١ َهتٛب١ بايًػ١ ; ايكازض٠ بايًػ١ ايعطب١ٝ

ٚشيو ٭ٕ ايؿاضع ٗ أغًٛب٘ ايبٝاْٞ ايًػٟٛ هطٟ ٚؾكّا ٭قٍٛ ٚقٛاعس  ;ايعطب١ٝ

ػتٗإ ب٘ أخص ٌّٝ إٍ قطا٠٤ ايعطف. ٚيهٔ َع شيو ٖٓاى اػاٙ ٫ ٜٴاحملاٚضات عٓس 

ٚزخًت َعٗا يػ١ ايؿًػؿ١ ٚإٓطل ٚآيٝاتُٗا ، ايٓكٛم ايؿطع١ٝ بططٜك١ ؾًػؿ١ٝ

ـٹ ايػٝس ؾهٌ اهلل اَتعان٘ َٔ ٖصٙ ايططٜك١ ٗ ايتؿهرل ٚقٛاعسُٖا. ٚمل ٜٴ دٵ

َطايبّا بهطٚض٠ اؿؿاٚ  ،ط٠ٖٚٛ َا أٓنسٙ أنجط َٔ َ، ٚطػٝاْٗا ٗ إسضغ١ ايؿك١ٝٗ

يعٌ َؿه١ً ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ تتُجٌ ٗ إٓٗر : »&ع٢ً ايؿِٗ ايعطٗ يًٓكٛم. قاٍ

َا قس ٜبعسٙ عٔ ايؿِٗ ايعطٗ ايصٟ ، ايعكًٞ ايصٟ ٜػتدسَ٘ ايبعض ٗ ؾِٗ ايٓل

ؾكس ٜكـ ٖصا ايبعض ، ٜطتهع عًٝ٘ ٚعٞ إهُٕٛ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ع٢ً أغاؽ ايٛٗٛض

ع٢ٓ ايًػٟٛ يٝ٪نس ٚضٚزٙ ٗ ْطام ا٫غتعُاٍ اؿكٝكٞ بُٝٓا ٜهٕٛ ٚاضزّا ع٢ً عٓس إ

ٖٚٛ َا ، غبٌٝ ا٫غتعاض٠ أٚ ايهٓا١ٜ َٔ خ٬ٍ ايػٝام أٚ بعض ايكطا٥ٔ احملٝط١ بايٓل
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 .(2)«س ٗ ا٫غتٓطام اؿطٗ ٫ ايعطٗهعٌ إػأي١ تتذُ
 

بعٝسّا عٔ  ،ٗ ايٓٛط إٍ إػا٥ٌ ايؿك١ٜٝٗتػِ ؾك٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل بايٛاقع١ٝ 

، نُا زأب ع٢ً شيو بعض ايؿكٗا٤، ايٓٛط٠ ايتذطٜس١ٜ أٚ ا٫ؾذلان١ٝ اييت ٫ ٚاقع شلا

ٚشيو بٗسف ضؾع ايُهًؿ١ ٚؼًٌٝ ايٓٛط ، سهِ تعٜٚر ايكػرل٠ َٔ قبٌ ٚيٝٗا :َٔ قبٌٝ

سطاَّا ع٢ً يتهٕٛ أَٗا  ،ثِ تكسٟ ايٛيٞ يتطًٝكٗا َٔ ايعٚز إؿذلض، إٍ أَٗا

ا٭خرل ايصٟ أْؿأ ايكبٍٛ بايعٚاز شلصا ايػطض بٝٓ٘ ٚبٌ ايٛيٞ. ٚقس ٫سٜ ايػٝس ع٢ً 

مل  ، أٟغرل داز ظٚاز ٚأْ٘، ٭ْ٘ مل ٜٓٛط إٍ ٚاقع اؿاٍ، ٖصا ايعٚاز أْ٘ غرل قشٝض

ـٹ ٚدٛز ايككس اؾسٟ أسٝاّْا ق١ًًٝ. قاٍ، ٜٴككس ؾٝ٘ ايعٚاز ؾع٬ّ ٫بس : »...&ٚإٕ مل ٜٓ

ؾض اؿٌٝ ايؿطع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً إعا٬َت ايؿه١ًٝ اييت ٫ تعدل عٔ ايككس َٔ ض

عٝح ٜتشطى اٱْػإ مٛٙ بؿهٌ طبٝعٞ ٗ ْطام اؿاي١ احملٝط١ ، اؾسٟ يًعٓٛإ

ٚتبك٢ اؿٌٝ ايؿطع١ٝ ٗ ْطام إٛاضز اييت ّهٔ إٔ ؼكل ايككس اؾسٟ إٍ ، ب٘

١ اييت ؽتًـ طبٝعّٝا عٔ اـكا٥ل عٝح ٜتهُٔ خكا٥ك٘ ايصاتٝ ،ايعٓٛإ ايبسٌٜ

ا٭خط٣ ٗ إٛضز اٯخط. أَا أزي١ ايٝػط ٚايتدؿٝـ ٚايعؿٛ ٚايط١ٓ ؾإْٗا ٫ ُجٌ قاعس٠ 

ؾذلتؿع  ،ؾك١ٝٗ تطؾع اؿهِ ايؿطعٞ إ٫ ٗ َٛاضز اْطبام عٓٛإ اؿطز ع٢ً اؿاي١

َع ضٚح  بكاعس٠ ْؿٞ ايعػط ٚاؿطز.. ٚقس ٫ ٜبتعس ٖصا ايًٕٛ َٔ ايتؿهرل ايؿكٗٞ

باعتباض إٔ ايؿطٜع١ قس اْطًكت َٔ أدٌ ٓا١ٜ سٝا٠  ،ايؿطٜع١ َٚكاقسٖا ايه١ًٝ

اييت قس تًتكٞ ٗ سطنٝتٗا ٗ بعض اؿا٫ت ببعض ا٫غتجٓا٤ات ٗ  ،اٱْػإ ٚضعاٜتٗا

َا َٔ عاّ إ٫ ٚقس »ايذلخٝل ٕا نإ سطاَّا أٚ ؼطِٜ َا نإ س٫ّ٬ ع٢ً قاعس٠ 

ٛٻ. ٚخ٬ق١ ايؿهط٠ إٕ «خلٸ ٚيٝػت ، ّٟ بايككس اؾسٸإعا٬َت ٚاٱٜكاعات تتك

ٚيٝػت فطز سا٫ت ، بعٝسّا عٔ اٱضاز٠ اؿكٝك١ٝ ي٬عتباض ،عٓاٜٚٔ خانع١ يًتعبس

 ،ٖا ٜؿطض ايتأٌَ َا ٚضز ٗ ايطٚاٜات َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ؾه١ًٝ تؿتكس إهُٕٛ

شيو ؾإْٓا ْتشؿٜ ٗ ٚع٢ً ن٤ٛ . ًٚٓٗا ع٢ً إٛقع ا٫نططاضٟ ايصٟ ٫ ٜٓاٗ اؾس١ٜ

٭ٕ ; ـ ؾ٦ّٝا ٜٚٓؿ٧ بإعا١ًَ ؾ٦ّٝا آخطؾطع١ٝ اؿٌٝ ايؿطع١ٝ اييت ٜككس ؾٝٗا إهًٖ

عٝح  ،ٟ خانع يًشاد١ اٱْػا١ْٝقه١ٝ ايٛؾا٤ بايعكس تؿطض ٚدٛز ايتعاّ عكسٟ دسٸ

 .(3)«ٜٓطًل َٓٗا ٗ ايتعاَات٘ َع اٯخط
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إ٫ أْٗا ٫ تجبت أَاّ ايٓكس َٔ ٚد١ٗ ْٛط ، ٜكتٓع بٗاقس تبسٚ يًؿكٝ٘ ْتا٥ر قس 

نطٚض٠ ا٫يتعاّ باٱسطاّ َٔ أسس إٛاقٝت اعتُازّا ع٢ً بعض  :ٚشيو َٔ قبٌٝ، تاضى١ٝ

٫ ػاٚظٖا إ٫ ٚأْت »ٚ ،«أٚ َعتُط إٔ وطّ قبًٗا ٫ ٜٓبػٞ ؿازٸ: »َٔ قبٌٝ ،ا٭خباض

ايػٝس ؾهٌ  غرل إٔ .ّ َٔ أسسٖاٚعًٝ٘ أؾت٢ ايؿكٗا٤ بإط٬م ٚدٛب اٱسطا «.قطّ

بٌ اعتدل إٔ ايٓٛط٠ ايتاضى١ٝ تسؾع مٛ ايكٍٛ بأْٗا ، مل ٜػتؿس َٓٗا اٱط٬م &اهلل

ٌټ، آْصاى َٔ قبٌ إػاؾطٜٔ ٚاؿذاز إعتُس٠ْاٚط٠ إٍ ططم ايػؿط   َط عًٝٗا ٔٵَٳ ؾه

٬ ؾ ،ط٠ ٗ دس٠نُا إشا ْعٍ بايطا٥، عًٝٗا ن١ًٝ مل ّطٸ ٔٵَٳ، أَا ًٜعَ٘ اٱسطاّ َٓٗا

بعس  ،&ٚاٱسطاّ َٓٗا. قاٍ ،إط٬م شلصٙ ا٭زي١ عٝح تًعَ٘ ايطدٛع إٍ اؾشؿ١ َج٬ّ

ٚتطدٝض قش١ اٱسطاّ َٔ غرل  ،ْٚٛطٜات ايؿكٗا٤ ٗ ايباب ،اغتعطاض ايطٚاٜات

َٔ عسّ يعّٚ  ،ثِ إْ٘ ٖا ٜ٪ٜس َا شٖبٓا إيٝ٘»ٛاقٝت ٕٔ مل ٜػاؾط عٔ ططٜكٗا: إ

َا ٚضز َطغ٬ّ ٗ ـ، بٌ قس ٜسٍ عًٝ٘ ـ ٚنؿا١ٜ اٱسطاّ َٔ دس٠  ،ايصٖاب إٍ إٝكات

عُط٠ أسطّ ٗ  ’إٔ ضغٍٛ اهلل ،َٚػٓسّا بططٜل َعتدل ٗ )ايهاٗ( ،)ايؿكٝ٘(

َٳ، َع إٔ عػؿإ يٝػت َٝكاتّا، اؿسٜب١ٝ َٔ عػؿإ نإ بعس  ٔٵؾإٕ ٖصا ٜؿٝس إٔ 

، ٫ هب عًٝ٘ ايطدٛع إٍ إٝكات ،يٛ مل ٜهٔ َٓعي٘ ٖٓاى ست٢ ،إٝكات إٍ َه١

 .(4)«َا مٔ ؾٝ٘ ٗ ؾهإٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ْلٌّ، بٌ وطّ َٔ َهاْ٘

 

ٗ ٌٚ ايتطٛض ايعًُٞ ٚايتكين تكؿع إٍ غاس١ ايبشح ايؿكٗٞ عس٠ َػا٥ٌ تؿتكط 

 ،ٍ ايؿطع١ٝ ػاٖٗاٚع٢ً ايؿكٝ٘ تكسِٜ اؿًٛ، إٍ أدٛب١ ؾطع١ٝ ؾاؾ١ٝ ٚٚانش١

ٚشيو َٔ خ٬ٍ ا٫عتُاز ، ٫غُٝا بًشاٚ أْٗا بسأت تؿطض ُٖٝٓتٗا ع٢ً سٝا٠ إػًٌُٚ

ع٢ً إعط٢ ايعًُٞ ٚايتكين اؿسٜح. َٚػأي١ ا٫عتُاز ع٢ً اؿػابات ايؿًه١ٝ 

ٜعتدل ايؿٗط : »&ايسقٝك١ ٗ ؼسٜس بساٜات ا٭ؾٗط ايكُط١ٜ ِٛشز باضظ ع٢ً شيو. قاٍ

ٜٚتهطض سسٚث٘ َٓص خًل اهلل ايػُٛات ، خانع١ يٓٛاّ ايعَٔ ايهْٛٞ ٚاٖط٠ ظ١َٝٓ

ُٕشام»ـ َٔ ٌٚ ا٭ضض إكطًض عًٝ٘ ب ٚا٭ضض ٗ ٚقت َعٌ ٫ ٜعٜس ٫ٚ ٜٓكل أبسّا  ،«ا

٘ تػع١ ٚعؿطٕٚ َّٜٛا ٚسٛايٞ بعس إٔ ّهٞ عًٝ، ٜٚٓتٗٞ ؿ١ٛ ٫ٚز٠ ايؿٗط ايتايٞ

، ايسا٥ِ ٖصا ثا١ْٝ ٚاسس٠ َٓص إٔ نا٫ٕ ٜتدًـ ؾٝٗا عٔ َٛعسٙ ٚ ،عؿط٠ غاع١ ث٬خ
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نُا ٖٛ ، ُاَّا ٫ٚ ع٬ق١ يٛدٛزٖا بط١ٜ٩ ايبكط ،ٖٚٛ بصيو ٚاٖط٠ َتهطض٠ ايٛدٛز

، ايصٜٔ ٜؿٝس قٛشلِ ا٫ط٦ُٓإ، ؾإشا ؾٗس أٌٖ اـدل٠ َٔ ايؿًهٌٝ، ايًٌٝ ٚايٓٗاض

ٕٸ اشل٬ٍ قس ٚدس ٗ ايهٕٛ قط ٚئ  ،عّاب٫ٛز٠ اشل٬ٍ ٚخطٚد٘ َٔ احملام ؾٗصا ٜعين أ

 ،َٚٔ أدٌ ايعٜاز٠ ٗ تأنٝس ٖصا ايٛدٛز; ْٸٓاط ست٢ ْطاٙ يٓشهِ بٛدٛزٙ. عًُّا أْٓتٛ

ٖٛ نطٚض٠ َهٞ بهع عؿط٠ غاع١ ع٢ً ٚ ،قس أنؿٓا إٍ ْؿؼ ايتٛيٝس عٓكطّا آخط

ٜكرل خ٬شلا ع٢ً زضد١ َٔ ق٠ٛ ايه٤ٛ ػعً٘ قاب٬ّ يًط١ٜ٩ بايعٌ بايٓػب١  ،ؿ١ٛ ٫ٚزت٘

ست٢ يٛ ، إش سٝٓٗا مهِ ببسا١ٜ ايؿٗط ايكُطٟ اؾسٜس ؾع٬ّ; ضضيًٓاٚط إيٝ٘ َٔ ا٭

ٚٗ نٌ َٓطك١ تؿذلى َعٗا ظع٤  ،بايعٌ ٗ إٓطك١ اييت ّهٔ ض٩ٜت٘ ؾٝٗا طٳمل ٜٴ

 ٖصا ايطأٟ ٖٛ ْؿؼ َا شٖب إيٝ٘ٚ .ٜؿٌُ َعِٛ ايعامل إ٫ٓ بًساّْا ق١ًًٝ ، ٚايصَٟٔ ايًٌٝ

يهٓٸ٘ ، ي٘ سٍٛ ٖصٙ إػأي١ نتاب خامٸٗ  &أغتاشْا ايػٝس أبٛ ايكاغِ اـ٥ٛٞ

ٗٸ َٳ تٛ َٸا  ؾإْٸِٗ قس  شٖب إٍ خ٬ف ٖصا ايطأٟ َٔ ايعًُا٤ ٔٵزٕٚ إٔ ٜؿيت َكتهاٙ. ٚأ

، قَٛٛا يط٩ٜت٘، ايٝكٌ ٫ ٜسخً٘ ايؿٓو»ٛا َٔ اؿسٜح ايؿطٜـ ايصٟ ٜكٍٛ: ؾُٗ

ٕٸ ، كُطٟإٔ ايط١ٜ٩ بايعٌ َطًٛب١ بصاتٗا يًشهِ ببس٤ ايؿٗط اي« ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ سٝح إ

ست٢  ،ؾ٬ وهِ ب٘ بسْٚٗا ،ايط١ٜ٩ ُجٌ بصاتٗا ساي١ َٛنٛع١ٝ زخ١ًٝ ٗ بسا١ٜ ايؿٗط

َع ايٝكٌ ب٫ٛز٠ ايكُط ٚبًٛغ٘ زضد١ عاي١ٝ َٔ ق٠ٛ ايه٤ٛ. ٗ سٌ ٫ ْط٣ خكٛق١ٝ 

بٌ ٖٞ فطز ططٜل ٚٚغ١ًٝ يًتشكل َٔ ٚدٛز اشل٬ٍ ٚثبٛت ، يًط١ٜ٩ ايبكط١ٜ بصاتٗا

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ اعتدل عٓٛإ ايؿٗط َٛنٛعّا يًشهِ بٛدٛب ٭; عٓٛإ ايؿٗط

ٖٚصا ايعٓٛإ غٝتشكل غٛا٤ ثبتت ايط١ٜ٩ بايبكط أٚ َٔ خ٬ٍ ايؿٗاز٠ ايكاطع١ ، ايكّٛ

. ٖٚصا إع٢ٓ يًط١ٜ٩ ٖٛ ايصٟ ٜؿِٗ ست٢ ٗ ايعطف ايعاّ. يعًُا٤ ايؿًو بتشكك٘ ٚٚدٛزٙ

ْٸ٘ عًِ ٚقازف أ ،«ٗ َٓعي٘ ؾأخدلْٞشا ضأٜت غعٝسّا إ»ٯخط:  يٛ قاٍ ؾدل :ُج٬ّؾ

ٕٸ عًٝ٘ س٦ٓٝص إٔ ىدل بٛدٛزٙ، بٛدٛز غعٝس ٗ إٓعٍ َٔ خ٬ٍ ا٫تكاٍ ايتًؿْٛٞ  ،ؾإ

ٕٸ ايعطف ٜؿِٗ َٔ ن١ًُ ٙ بعٝٓ٘طٳضغِ أْ٘ مل ٜٳ ٫ ْؿؼ  ،ايعًِ بٛدٛزٙ «ضأٜت٘»; ٭

ٝس صٟ ٜؿبٌ ّهٓٓا تأنٝس ٖصا إع٢ٓ َٔ ْؿؼ اؿسٜح ايؿطٜـ اي، َؿاٖست٘ بايعٌ

ٕٸ إعٍٛ عًٝ٘ ٗ ٖصا إكاّ ٖٛ ؼكل ايٝكٌ بٛدٛز  «ايٝكٌ ٫ ٜسخً٘ ايؿو»َطًع٘:  بأ

ٕٸ ض٩ٜت٘ بايعٌ ٖٞ إسس٣ ٚغا٥ٌ ايٝكٌ اييت ناْت َتٛاؾط٠، اشل٬ٍ ؾًٛ سكٌ ، ٚأ

ٕٸ ايٝكٌ ٫ ٜسخً٘ ايؿوٚاؿهِ َكتهاٙ ،ايٝكٌ َٔ ططٜل آخط يعّ ا٭خص ب٘  .(5)«; ٭



• 

 االجتهاد والتجديد

ٌٸ إ٫ »اب١ً َع دطٜس٠ ايًٛا٤ اٱغ٬َٞ: ٚقاٍ ٗ َك   إشا اْطًل إؿه١ً ٫ تٴش

ٞٸ سٍٛ ؼسٜس بساٜات ايؿأٟ ا٫دتٗازإػًُٕٛ يٝٛسٸسٚا ايط إٍ داْب ، ٗٛضٟٸ ايؿكٗ

ـ ٖٚصا ٜتطًٓب . تا٥ر ايعًُٝٸ١ ٗ ٖصا اجملاٍٚقٌ إيٝ٘ عًِ ايؿًو َٔ ايٓاعتُازِٖ ع٢ً َا 

ٞٸ  ٚيٝػتُعٛا بؿ٤ٞٺ ، ًتكٞ ايعًُا٤ يٝشاٚض بعهِٗ بعهّاإٔ ٜـ إٍ داْب ا٫ْؿتاح ايعًُ

أٚ ست٢ يٝٓاقؿٛا ، ك١ بٗصا ايعًِ، يتشكٌ يسِٜٗ ايجَٔ اؾسٸ١ٜ إٍ آضا٤ عًُا٤ ايؿًو

ٕٸ ; عًُا٤ ايؿًو ٗ بعض َا تٛقٸًٛا إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر إشا مل ؼكٌ يسِٜٗ ايكٓاع١ بٗا ٭

ًُٝٸ١ اييت ٫ بسٸ إٔ ٜتش٢ًٓ بٗا ٚح ايعٗ غٝاب ايطٖٞ  إؿه١ً ٗ نجرٕل َٔ ا٭سٝإ

ٕٕ َٔ إٝازٜٔأٚ عإّا ؾًهٝٸّا، غٛا٤ نإ ؾكّٝٗا، ايعايٹِ  .(6)«، أٚ ٗ أٟ َٝسا

 

إٍ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ نإطاض تؿطٜعٞ َِٓٛ يًؿطز ٜٓٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل  نإ

هعٌ ٖصا اٱطاض ٖا ، ٖٚٛ بصيو ٜتذاٚظ ايؿطز إٍ اجملتُع اٱْػاْٞ .ٚاجملتُع

أٚ  ،ايتؿطٜعٞ قاؿّا يًٛؾا٤ َتطًبات ٖصا ا٫دتُاع. ٖٚٛ َا ٜػؿٌ عٓ٘ عسز َٔ ايؿكٗا٤

ٌٸ إٍ نطٚض٠ إعاز٠ ايٓٛط ٗ َٓاٖر  &٫ ٜؿعطٕٚ بهطٚضت٘. ٚيصيو زعا ع٢ً ا٭ق

، ٚايهؿـ عٓ٘ َٔ أزيت٘ إعتدل٠ ؾطعّا، ايؿكٝ٘ ٗ َكاّ اغتٓباٙ اؿهِ ايؿطعٞ

ايصٟ ّهٔ تًدٝك٘ بطؾس  ،ز أغاغّا طبكّا شلسف ا٫دتٗاز ْؿػٖ٘ٚٞ َٓاٖر تتشسٻ

. ٚضَا تػاعس ٖصٙ ايط١ٜ٩ ع٢ً سٌ بعض سطن١ إػًٌُ أؾطازّا ٚفتُعّا ٚزٚي١ّ

َٚٔ ٖصا  .ٚٗ اجملا٫ت اؿ١ٜٛٝ ؼسٜسّا، اٱؾهايٝات ايكا١ُ٥ يؿِٗ بعض ايٓكٛم

تٛغٝع زا٥ط٠ ايػ٬ت غتذلتب  ؾإٕ عسّ، َػأي١ سكط ايعنا٠ ٗ ايػ٬ت ا٭ضبع :ايكبٌٝ

إٔ  س ؾهٌ اهلل٢ً َػت٣ٛ ايسٚي١. ٚقس اعتدل ايػٝعًٝٗا ْتا٥ر اقتكاز١ٜ غًب١ٝ ع

ٚعؿا ضغٍٛ : »بكط١ٜٓ َا ٚضز ٗ بعهٗا بكٛي٘ ،ايطٚاٜات تتشسخ عٔ أسهاّ ٫ٜٚت١ٝ

ُٸ ’اهلل ٗ ايطٚاٜات ٚاٖط٠ ٗ أْٗا  «ايعؿٛ»، ع٢ً مٛ ٜؿٝس إٔ ن١ًُ «ا غ٣ٛ شيوع

َا ٜعطٞ ايك٠ٛ ٚايطدشإ يًطٚاٜات ، ايعاّ ع٢ً خ٬ف ايتؿطٜع ،تٖقسهِ َ٪

 س سلٍٛ ايعنا٠ يػرل ايػ٬ت ا٭ضبع. اييت ت٪ٚن، إعاضن١

ؾكس أؾهٌ ع٢ً َٓٗذ١ٝ ايؿكٗا٤ ٗ ، ٖٚهصا ا٭َط ٗ َػأي١ ايٛق١ٝ  

 ،اغتٓباٙ إػا٥ٌ ايؿطع١ٝ شات ايبعس ا٫دتُاعٞ سٌ ٜتػاؾًٕٛ عٔ ٖصا ايبٴعس
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ٕٻ َؿه١ً ٖصٙ ايططٜك١ »: &قاٍ. طٕٛ ٗ ا٫غتٓباٙ ايٓٛطٟٜٚٓدط س ططٜك١ تكٝټـ إ٫ٖ أ

ٚتتعاط٢ َع ايٓكٛم نكٛاعس ٖٓسغ١ٝ أٚ  ،ٗا قٛض١ٜ ٚؾه١ًٝـ أْايعاّ باـام 

ضى١ٝ زٕٚ إٔ تأخص با٫عتباض َكتهٝات إهُٕٛ ٗ دٛاْب٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتا، سػاب١ٝ

ٚبٓا٤ ايعك٤٬  ،َٔ ْٛاّ ايع٬قات ا٫دتُاع١١ٝ ٜٓطًل ٚاٱْػا١ْٝ. ؾُٛنٛع ايٛقٝ

ؾ٬ ّهٔ ايتعاطٞ  ٚتٛظٜع ثطٚاتِٗ ٚتٓاقٌ أ٬َنِٗ،ٚغرلتِٗ ٗ تِٓٛٝ َعا٬َتِٗ 

َع َٛنٛعات ايٛقٝٸ١ ٚأسهاَٗا نأَٛض تعبس١ٜ ٫ فاٍ يًؿِٗ ا٫دتُاعٞ أٚ ايتشًٌٝ 

 ؾطعٝٸ١ أٚ اعتباضٖا َهاٌَ، ايعكًٞ ٗ اغتٝعاب َهاَٝٓٗا أٚ تأغٝؼ َعاْٝٗا

٤ ايعك٥٬ٞ أٚ َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًبٓا، ٚتتٛيس َٔ ضسِ أيؿاٚ٘ ،تتهٕٛ َٔ زاخٌ ايٓل

ٚنب٘ إدطا٤اتٗا  ،ٚٗ ؼسٜس َعاْٝٗا ،١ٝ ٜس ٗ تؿٓهٌ َؿَٗٛٗاإُاضغ١ اٱْػاْ

 ْٚٛاَٗا.

يتػتج٢ٓ َٔ غا٥ط أعُاٍ  ١ ٫ ؼٌُ خكٛق١ٝ شات١ٝؾٓشٔ ْط٣ إٔ ايٛقٝ  

عٝح ٜهٕٛ ، ذلتب عًٝٗا آثاضٖا ايعك١ٝ٥٬ ٚايؿطع١ٝ إطًٛب١تيت ٫ تكض ٫ٚ ايكيب اي

ٚكايؿّا جملط٣ ايعك٤٬ ، ضاغتجٓا٤ بعهٗا زٕٚ بعض ٗ اؾٛاظ تطدٝشّا زٕٚ َطدِّ

 ٚبٓا٥ِٗ.

يت ٜكض ؾٝٗا َعا١ًَ ايؿطع١ٝ ايٛاضز٠ سٍٛ إطس١ً اي ٚيٛ ْٛطْا ٗ ا٭زي١  

ٕٻ اٯ، ٚتهٕٛ أعُاي٘ ؾٝٗا ْاؾص٠ ،ايكيب ، ؼ قاعس٠ ٗ إكا١ّٜ ايكطآ١ْٝ ت٪غِّلس أ

ِٵ ضٴؾٵسّا ﴿ٚشيو ٗ قٛي١ تعاٍ:  ٗٴ ٓٵ َِّ ٕٵ آْٳػٵتٴِ  َٳ٢ سٳتٻ٢ٳ ٔإشٳا بٳًَػٴِٛا ايَِّهاحٳ َؾٔإ ٝٳتٳا ٚٳابٵتٳًُِٛا اِي

ٕٳ َٳٔ َنا ٚٳ ٚٳبٹسٳاضّا َإٔ ٜٳِهبٳطٴِٚا  ٖٳا ٔإغٵطٳاؾّا  ٚٳ٫َ تٳِأُنًُٛ ِٵ  ٗٴ ٛٳاَي َٵ ِٵ َأ ٔٗ ٝٵ ٝٸّا  َؾازٵَؾعٴِٛا ٔإَي ٓٹ َغ

ٗٔسٴِٚا  ِٵ َؾَأؾٵ ٗٴ ٛٳاَي َٵ ِٵ َأ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٔإَي ُٳعٵطٴٚفٹ َؾٔإشٳا زٳَؾعٵتٴ ٌٵ بٹاِي ٝٳِأُن ًِ ٕٳ َؾكٹرلّا َؾ َٳٔ َنا ٚٳ ـٵ  ٝٳػٵتٳعٵؿٹ َؾًِ

٘ٹ سٳػٹٝبّا ٚٳَنَؿ٢ بٹايًٓ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٕٸ6 ايٓػا٤:) ﴾عٳًَ اٯ١ٜ عًٖكت دٛاظ تكطف ايٝتِٝ  (، سٝح إ

ٌ ِّٖت٪يت ٠ عٔ اؿاي١ ايص١ٖٝٓ ٚايعك١ًٝ ايعباضٚايطؾس ، ايكيب بأَٛاي٘ ع٢ً ايطؾس

ٌٸ ٕٸ ايطٸٚاٜات اييت ؼسز ا٫ست٬ّ أٚ  ٚبايتايٞ، ٗ تكطؾ٘ ٚأعُاي٘ اٱْػإ إٔ ٜػتك ؾإ

تهٕٛ ، نع٬َات يًبًٛؽ ،ندُػ١ عؿط أٚ اثٓيت عؿط٠ أٚ غرلٙ ،١ٓٝبًٛؽ غٔ َع

 .(7)«ايب ٚإعتاز َٔ ع٬َات ايبًٛؽ..َب١ٝٓ ع٢ً ايؿ٤ٞ ايػ
 

، عٝح ُجٌ ايطنٝع٠ باعتباض ٖصٙ إطدع١ٝ ٖٞ ا٭غاؽ ٗ ا٫غتٓباٙٚشيو 
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َع تكسِٜ سان١ُٝ ايٓل ايكطآْٞ ع٢ً أٟ ، ٗ ؾِٗ َٛنٛع اؿهِ ايؿطعٞ ا٭غاؽ

 بؿ٤ٞ ؾػأتٓاٚشلا زيٌٝ آخط. ٕٚا ناْت ٖصٙ ايٓكط١ ٖٞ اييت ٜسٚض سٛشلا ٖصا ايبشح

 ؿكٌٝ ٚؾل ْكاٙ َتتاي١ٝ.َٔ ايبٝإ ٚايت

ٚيهٔ َا ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ ٖٓا شنطٙ إطدع ايطاسٌ ٗ َعطض ن٬َ٘ عٔ   

ٖصا ٫ ٜعين بايطبع تأٜٝس ا٫ػاٙ ايصٟ بطظ »، سٝح قاٍ: َطدع١ٝ ايكطإٓ ٚتٓك١ٝ ايػ١ٓ

ٚايصٟ ٜطَٞ إٍ إبعاز ايػ١ٓ عٔ زا٥ط٠ اعتباضٖا َكسضّا يًؿِٗ اٱغ٬َٞ ٗ  ،أخرلّا

 ،ٚقس زعٸِ ٖ٪٤٫ اػاِٖٗ عذر عسٜس٠، ايتؿطٜع ٚإؿاِٖٝ َٚا غ٣ٛ شيوزا٥ط٠ 

ٖا ٜعطٸض ١ََٛٛٓ ايػ١ٓ ، ٚدٛز ايهجرل َٔ ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح إٛنٛع١ :أبطظٖا

ْعًِ ٗ  ٚمٔ إش ْػًِٓ بٛدٛز ايهجرل َٔ ا٭سازٜح إٛنٛع١. يٲضباى ٚايؿٛن٢

، ُٚٝٝع اؿسٜح إػٓس ا تٓك١ٝ ايػ١ٓإكابٌ بإٔ مث١ قٛاعس عك١ٝ٥٬ ٚؾطع١ٝ ّهٓٗ

 .(8)«َٔ غرلٙ
 

 

َٔ إِٗ  قبٌ اؿسٜح عٔ َطدع١ٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ فاٍ ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ  

ي١ َٚا ٜٛاد٘ ٖصٙ إػأ، إٔ أتٓاٍٚ عُّٛ ٖصٙ إطدع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ إعاضف اٱغ١َٝ٬

ع٢ً اعتباض ايكطإٓ ـ ْٛطّٜا ـ ٫ خ٬ف بٌ إػًٌُ  ا١ُٕٗ َٔ إؾهايٝات ٚؼسٜات.

 ،ايهطِٜ ٖٛ إكسض ا٭ٍٚ ٚا٭غاؽ ٗ تهٜٛٔ إعاضف اٱغ١َٝ٬ ٗ اؿكٍٛ إدتًؿ١

نايعكا٥س ٚايؿك٘ ٚايؿًػؿ١ ٚايتاضٜذ ٚا٭خ٬م ٚا٫قتكاز ٚا٫دتُاع ٚايػٝاغ١ ٚايذلب١ٝ 

يًكٛاعس  ، ٚإكسض ايط٥ٝؼاٯضا٤ ٚا٭ؾهاضٚأْ٘ ٖٛ إٝعإ ٚإعٝاض ٗ تكٜٛب ، ٚغرلٖا

ٚإٔ َا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ شات٘ َٔ َػُٝات ، ايجابت١ ٚايؿا١ًَ ؾُٝع ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ

إ٫ إٔ ايٛاقع . ٚقؿات شلصا ايهتاب ايػُاٟٚ اـايس ّجٌ زي٬ّٝ ع٢ً قش١ َا غبل

أَط غرل َتشكل إ٫ ٗ ـ  عًُّٝاـ ٜؿٗس إٔ ٖصا ايسٚض إطدعٞ ٚٚٚٝؿت٘ إتعسز٠ ا٭ططاف 

ضت َٓ٘ بعض ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ ٫ ٚإٔ اشلذطإ ايصٟ سصٻ، َٛاضز قسٚز٠

 بٌ ٖٛ أسلٌ َٔ شيو. ، ٜكتكط ع٢ً اؾاْب ايعًُٞ ٗ سٝا٠ إػًٌُ

 ،ٚقس أؾاض إٍ خطٛض٠ اغتُطاض ٖصا ايٛنع أنجط َٔ َؿهط ٚباسح إغ٬َٞ  

ػاغ١ ٚإؿك١ًٝ اييت هب إٔ تٴبصٍ دٗٛز عج١ٝ َعتدلٜٔ إٔ ايؿطن١ٝ اـطرل٠ ٚاؿ

ع١ُٝٛ ٱثباتٗا ٚؼكٝكٗا ٖٞ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ إٝعإ ٖٚٛ إعٝاض ٗ تكِٜٛ ْٝع 
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ٚع٠ٚ٬ ع٢ً سذٝت٘ ؾإْ٘ َكٝاؽ تكِٜٛ اؿذر ٚإعاضف إهتٛب١ أٚ ايص١ٖٝٓ ، إعاضف

إٍ داْب سذ١ٝ اـدل  ،أٚ ايؿدك١ٝ. نُا إٔ فطز إثبات سذ١ٝ ايٛٛاٖط ايكطآ١ْٝ

ؾُا ٜ٪زٟ ، ٫ٚ ٜعٌٜ ايعٛا٥ل ،٫ وٌ إؿه١ً، َٚػت٣ٛ ٚاسس َٔ اؿذ١ٝ، ايٛاسس

إٍ ايتٛاظٕ ٚضؾع اـًٌ ٗ َٓٗذ١ٝ إْتاز إعاضف ايس١ٜٝٓ ٚاغتٓباٙ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٖٛ 

خط٣. إعاز٠ ايكطإٓ إٍ ضتب١ اشل١ُٓٝ ٚإطدع١ٝ قٝاغّا َكازض إْتاز إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ا٭

ٚإٍ داْب شيو ٫بس َٔ ايتٓب٘ إٍ إٔ اعتباض خدل ايٛاسس بؿطٚط٘ اـاق١ ع٢ً َػت٣ٛ 

ثٌٓ بٓؿؼ ، أٚ إٔ ٚاٖط ا٫ٚاسس َٔ اؿذ١ٝ َع ايكطإٓ ايهطِٜ ٚٗ شات إٓعي١

 َطاز ايع١َ٬ٖٛ َٔ أِٖ عٛاٌَ إيػا٤ تًو اشل١ُٓٝ ٚإطدع١ٝ ايكطآ١ْٝ. ٖٚصا ، ايك١ُٝ

ٚقس أؾطٙ ٗ ا٭َط إٍ سٝح شٖب ْع إٍ »ٞ سٝح قاٍ: قُس سػٌ ايطباطبا٥

ٚداَع  ،ٚؾك٘ ايطنا ،َكباح ايؿطٜع١ :ٚسذ١ٝ َجٌ ،عسّ سذ١ٝ ٚٛاٖط ايهتاب

ط ايكطإٓ َع كايؿت٘ ا٭خباض! ٚبًؼ اٱؾطاٙ إٍ سٝح شنط بعهِٗ إٔ اؿسٜح ٜؿػِّ

. ٚيعٌ «تابإٔ اـدل ٜٓػذ ايه: »ٖٚصا ٜٛاظٕ َا شنطٙ بعض اؾُٗٛض، يكطٜض ز٫يت٘

إٔ أٌٖ ايػ١ٓ أخصٚا » ـ نُا شنطٙ بعهِٗ ـ إذلا٣٤ َٔ أَط ا٭١َ يػرلِٖ َٔ ايباسجٌ

ُْٗا ئ إ: »’يكٍٛ ايٓيب ;ؾآٍ شيو إٍ تطى ايهتاب، بايهتاب ٚتطنٛا ايعذل٠

 ;إٍ تطى ايعذل٠، ؾآٍ شيو َِٓٗ ٚإٔ ايؿٝع١ أخصٚا بايعذل٠ ٚتطنٛا ايهتاب ،«ٜؿذلقا

َعّا.  «ٚايػ١ٓ ايهتاب» ؾكس تطنت ا٭١َ ايكطإٓ ٚايعذل٠ ،«ٜؿذلقا ُْٗا ئإ: »’يكٛي٘

أسس ايعٛاٌَ اييت عًُت ٗ اْكطاع ضابط١  ٖٞ ٖٚصٙ ايططٜك١ إػًٛن١ ٗ اؿسٜح

َع إٔ اؾُٝع نايؿطٚع  ،عٔ ايكطإٓ ،ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ٚا٭زب١ٝ ، ٖٚٞايعًّٛ اٱغ١َٝ٬

أنًٗا  ابت ٚؾطعٗا ٗ ايػُا٤ ت٪تٞأقًٗا ثٚايجُطات َٔ ٖصٙ ايؿذط٠ ايطٝب١ اييت 

ٛٚٚشيو أْو إٕ تبكٻ، نٌ سٌ بإشٕ ضبٗا ُت طت ٗ أَط ٖصٙ ايعًّٛ ٚدست أْٗا ْٴ

ُٗا ْٝعّا: ِ إٔ ٜتعًٖست٢ أْ٘ ّهٔ ٕتعًٚ ،تُّٓٛٝا ٫ ساد١ شلا إٍ ايكطإٓ أق٬ّ

ؾٝأتٞ  ،ايكطف ٚايٓشٛ ٚايبٝإ ٚايًػ١ ٚاؿسٜح ٚايطداٍ ٚايسضا١ٜ ٚايؿك٘ ٚا٭قٍٛ

ٗٻ ،ع بٗاثِ ٜتهًٖ، آخطٖا  ٚمل ّؼٻ، ٖٚٛ مل ٜكطأ ايكطإٓ ،ط ؾٝٗاثِ هتٗس ٜٚتُ

يهػب ايجٛاب أٚ اؽاشٙ  ;َكشؿّا ق٘. ؾًِ ٜبل يًكطإٓ عػب اؿكٝك١ إ٫ ايت٠ٚ٬

ٕٵ١َُُٝ يٮ٫ٚز ؼؿِٛٗ   .(9)«نٓت َٔ أًٖ٘ ٔ طٛاضم اؿسثإ! ؾاعتدل إ

طدعٞ ايؿهطٟ يًكطإٓ ايهطِٜ أثٸط بكٛض٠ ٖصا ؾه٬ّ عٔ إٔ إيػا٤ ايسٚض إ  

ٚع٢ً ؾِٗ ايطٚح ، غًب١ٝ ع٢ً تهٜٛٔ قٛض٠ َتها١ًَ َٚتٓاغك١ يًسٜٔ ٚايؿطٜع١
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ز إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بؿهٌ ٖٚٛ بسٚضٙ ٖسٻ. ايه١ًٝ ٚتؿدٝل ا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ شلُا

ٗٸس ا٭ضن١ٝ يٛٗٛض نجرل َٔ ايكٛض غرل ايعك١ٝ٥٬ ٚغرل ايكاب١ً يًتؿػ، عاّ بٌ  ،رلَٚ

ٗ خًل ساي١ َٔ اظزٚاد١ٝ ايؿدك١ٝ ـ أسٝاّْا ـ ا٭َط ايصٟ غاِٖ ، ٚإتعاضن١ ؾُٝا بٝٓٗا

ٚزؾع بآخطٜٔ ، ٝٳُٞـعٓس بعض إتسٌٜٓ بٌ ايتعاَِٗ ايؿكٗٞ ٚغًٛنِٗ ا٭خ٬قٞ ايكٹ

إٍ ا٫بتعاز عٔ اٱغ٬ّ ٚؾطٜعت٘.. ٖصا ع٠ٚ٬ ع٢ً إٔ ٚٗٛض بعض قٛض ايتعاضض َع 

ك١ٝٓٝ ؾتض ايباب ع٢ً َكطاعٝ٘ يًتؿهٝو َٔ قبٌ ايعًُاٌْٝ ٚغرلِٖ ٗ سكا٥ل ع١ًُٝ ٜ

، «ها١ْ إتُٝع٠ يًعكٌ ٗ اٱغ٬ّإ»، ٚ«ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ٗ اٱغ٬ّ: »َك٫ٛت َٔ قبٌٝ

 َٚا إٍ شيو. ، «ٚسٝا١ْٝ إعاضف ايس١ٜٝٓ»، ٚ«إَها١ْٝ ايتهاز بٌ ايعًِ ٚايسٜٔعسّ »ٚ

إٕ ٖٓاى نجرلّا َٔ ايٓاؽ َٔ »ٗ ٖصا اـكٛم:  &قاٍ ايػٝس ؾهٌ اهلل  

مٔ  :ايصٜٔ قس ًّهٕٛ َٛقعّا عًُّٝا ؾكّٗٝا ادتٗازّٜا عٓسَا ٜكذلبٕٛ َٔ ايكطإٓ ٜكٛيٕٛ

 .^ٚأ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت ’ٚأًٖ٘ ِٖ ايٓيب، ٭ٕ ايكطإٓ ٫ ٜؿُٗ٘ إ٫ أًٖ٘; ٫ ْؿِٗ ايكطإٓ

ٛٸٍ ٚعًٝ٘ ؾكس أْهطٚا سذ١ٝ ٚٛاٖط ايكطإٓ... ٗ ايٛاقع ؾ إٕ ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿهرل س

، إ٫ َٔ خ٬ٍ ا٭سازٜح ،ايكطإٓ إٍ فطز نتاب َكسؽ ٜٴكطأ َٔ زٕٚ ٚعٞ ٫ٚ ؾِٗ

ٖٚصا َا دعٌ ايكطإٓ ٜعٝـ ٗ ، َا أز٣ إٍ إٔ تكبض ا٭سازٜح سان١ُ ع٢ً ايكطإٓ

٫ٚ ٗ  ،َٔ خ٬ٍ ا٭سازٜح اييت قس ٫ تهٕٛ َٛثٛق١ ٗ غٓسٖا ،َتاٖات ثكاؾ١ٝ

 ^ٗ سٌ إٔ اؿسٜح ايٓبٟٛ ٚأسازٜح ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض َٔ أٌٖ ايبٝتَتٓٗا. ٚ

ٕ ، أٟ إتكبض إػأي١ َعهٛغ١ سإ أ١ُٖٝ عطض نٌ ا٭سازٜح ع٢ً ايكطإٜٓ٪ٚن

ايكطإٓ ٚؾل ٖصٙ ايص١ٖٝٓ ٖٛ ايصٟ قاض ٜٴعطض ع٢ً اؿسٜح. ٚقس تطٛض ٖصا ا٭َط إٍ 

َع٢ٓ َا خايـ  «خطفٗٛ ظَا خايـ نتاب اهلل ؾ»إٔ بعض ايٓاؽ ٜؿػطٕٚ عباض٠  سسٸ

ٚيٝؼ َا خايـ ٚاٖط نتاب اهلل! ٚٗ ن٤ٛ شيو ططست عس٠ ، باطٔ نتاب اهلل

ٚقس أثطتٴ ٗ بعض إٓاقؿات إٔ ٖٓاى ٗ إسس٣ ايعٜاضات اييت ، إؾها٫ت ؾهط١ٜ

، ٚسػابِٗ ٚإٜاب اـًل إيٝهِ»، تطز ١ًْ َٔ زٕٚ غٓس َٛثٛم ،^تٴٓػب إٍ ا٭١ُ٥

ِٵ ﴿إٕ ايكطإٓ ٜكٍٛ:  :ًتٴٚق، أٟ ا٭١ُ٥ ،«عًٝهِ ٗٴ ٜٳابٳ ٓٳا ٔإ ٝٵ ٕٻ ٔإَي ٗٴِ *ٔإ ٓٳا سٹػٳابٳ ٝٵ ٕٻ عٳًَ ِٻ ٔإ  ﴾ثٴ

ؾهُا لس إٔ اهلل ٜتٛؾ٢ ، ْ٘ ٫ َاْع َٔ شيو: إؾهإ اؾٛاب(، 26ـ  25 ايػاؾ١ٝ:)

ٌٵ﴿َٚع شيو شنط ٗ ايكطإٓ ، ا٭ْؿؼ ٛٳٖؾاُنِ ُق ٛٵتٹ ٜٳتٳ ُٳ ؾإشّا (، 11 ايػذس٠:) ﴾َٻًَُو اِي

ٜٚهٕٛ  ،ؾٓكٍٛ: إٕ اٱٜاب إٍ اهلل، ٌٓ شيو ع٢ً خ٬ف ايٛاٖط ٗ ايكطإّٓهٔ 

ٖٚٓا هطٟ اـطٚز عٔ ٚاٖط ايكطإٓ ، ُاَّا نُا ٗ َػأي١ ايٛؾا٠ ،٭ٌٖ ايبٝت
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سؿاّٚا ع٢ً قساغ١ ايٓل اؿسٜجٞ ايٛاضز ٖٓا  ;ٕكًش١ ْل قس ٫ ٜهٕٛ َٛثٛقّا

ات ٚٗ تطبٝك ،ٛط ٗ تأقٌٝ اؿذ٫١ٝبس َٔ إعاز٠ ايٓ ٖ٘ٚٓاى. يصيو ؾإْٓا ْعتكس أْ

 .(10)«قه١ٝ اؿذ١ٝ ٗ ٖصا إٛنٛع..

إ٫ إٔ ، ٫ٚ تكـ غًبٝات تُٗٝـ ايسٚض إطدعٞ إُٗٝٔ يًكطإٓ عٓس ٖصا اؿس  

ّٚهٔ  .ٚيصا أنتؿٞ بٗصا إكساض ،ا٫غذلغاٍ ؾٝ٘ ىطدٓا عٔ َككس ٖصا ايبشح

عطؾ١ٝ ٗ إْتاز إعطؾ١ ايكطإٓ إؾًػؿ١ َطدع١ٝ »٫غتعاز٠ ٗ ٖصا اجملاٍ َٔ نتاب ا

 يًباسح ايؿٝذ لـ عًٞ َرلظا٥ٞ.  ،«ايس١ٜٝٓ

 
 

٫ خ٬ف بٌ إساضؽ ايؿك١ٝٗ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً اعتباض ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ   

ٕٸإكسض ا٭ٍٚ َٔ َكازض ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ايٛاقع إًُٛؽ ٜؿرل إٍ ٚدٛز  ، غرل أ

بٌ ٗ َكساق١ٝ ٖصا ايعٓٛإ ، ؾٛاضم ؾاغع١ ٗ َس٣ ا٫عتُاز ع٢ً ٖصا إكسض

ْؿٗس ٗ  آأْٸ٫غُٝا ، ٚأعين نٕٛ ايكطإٓ ٖٛ إكسض ا٭ٍٚ يًتؿطٜع، إططٚح

اؿٛظات ايع١ًُٝ غٝابّا ٚانشّا يًتؿػرل ٚعًّٛ ايكطإٓ ٚايسضاغات ايتدكك١ٝ إتعًك١ 

ٚيٝػت َٔ إكطضات ايسضاغ١ٝ يط٬ب اؿٛظ٠ ، إ٫ َا ْسض ،اهلل غبشاْ٘ بهتاب

نُٔ ايتعس٬ٜت اييت أدطٜت ع٢ً َٓاٖر اؿٛظ٠ ٗ قِ  ،إ٫ ٗ ايؿذل٠ ا٭خرل٠، ايع١ًُٝ

إكسغ١. بُٝٓا َٔ إؿذلض إٔ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ ٜتٛقـ ع٢ً اٱساط١ بايكطإٓ ايهطِٜ 

اٚظ آٜات ا٭سهاّ اييت ب٢ٓ عًٝٗا ايؿكٗا٤ َباِْٝٗ َٚا ٜتذ ،يػ١ّ ٚتؿػرلّا ٚتاضىّا

ٖٓاى ايعسٜس َٔ »، سٝح نتب: ٖٚصا َا أؾاض إيٝ٘ ايباسح كتاض ا٭غسٟ. ايعا١َ

ٚمل تٴصنط ٗ َا أزلٛٙ بآٜات ، اٯٜات ايكطآ١ْٝ ايهط١ّ َؿازٖا أسهاّ ٗ ايؿطٚع

 ;َٔ ايتشًٞ بٗايًؿكٝ٘  خ٬م ايكطآ١ْٝ اييت ٫بسؾه٬ّ عٔ ايعكا٥س ٚايكِٝ ٚا٭، ا٭سهاّ

ٚاقتسا٤ٶ بطغٛي٘ ٚا٭١ُ٥ إٝاٌَ َٔ آي٘ قًٛات اهلل ٚغ٬َ٘ عًِٝٗ  ،تأغّٝا بأخ٬م اهلل

أْعٌ. ٖٚصا ٜعين إٔ غٝاز٠ أٚ غٝطط٠ ا٫ػاٙ ايتذع٦ٜٞ يًتؿػرل ع٢ً ايػاس١ 

 قسـ  &سػب تعبرل ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسضـ اٱغ١َٝ٬ ٕس٠ ث٬ث١ عؿط قطّْا 

إش ضاح نٌ ; أبعس نتاب اهلل ايععٜع نجرلّا عٔ أٖساؾ٘ ايع١ُٝٛ اييت َٔ أدًٗا ْعٍ

ؾٝبسأ ، ٚاسس َٔ إؿػطٜٔ ٜؿػط آٜات اهلل آ١ٜ آ١ٜ يسعِ اػاٖ٘ ايؿهطٟ ٚايػٝاغٞ

 ،أٟ ٜبسأ َٔ ايٛاقع، ٫ نُا ٜٴؿذلض إٔ ٜهٕٛ ايتؿػرل ،ٜٚٓتٗٞ بايكطإٓ ،بايكطإٓ
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ًٜتشِ ، ٖٚٓا ًٜتشِ ايكطإٓ َع ايٛاقع»..يػٝس ايؿٗٝس: ، أٚ نُا ٜكٍٛ اٜٚٓتٗٞ بايكطإٓ

٫ إٔ ٜبسأ َٔ ايكطإٓ ، ٭ٕ ايتؿػرل ٜبسأ َٔ ايٛاقع ٜٚٓتٗٞ إٍ ايكطإٓ; ايكطإٓ َع اؿٝا٠

َٓؿك١ً عٔ تطاخ ايتذط١ٜ ، ؾتهٕٛ ع١ًُٝ َٓععي١ عٔ ايٛاقع ،ٜٚٓتٗٞ بايكطإٓ

مل ٜٓعٍ ايكطإٓ »ٜٚهٝـ: «. قع١ تبسأ َٔ ايٛاقع ٚتٓتٗٞ بايٛابٌ ٖصٙ ايعًُٝ، ايبؿط١ٜ

ٚإِا  ،يهٞ ٜسضغ٘ فُٛع١ َٔ إتدككٌ ٚإجكؿٌ ’ايهطِٜ ع٢ً ضغٍٛ اهلل

 ،ْعٍ ٖصا ايهتاب يهٞ ٜٴدطز ايٓاؽ َٔ ايًُٛات إٍ ايٓٛض... إشّا ؾٗٛ نتاب ٖسا١ٜ

سػب تعبرل ايػٝس عًٞ اـا٦َٓٞ  ـ ... ٚتكبض ايكه١ٝ ؾادع١«ؿافٚيٝؼ نتاب انت

٫ٚغُٝا سٌ ـ،  ٗ َعطض تعًٝك٘ ع٢ً ٖصٙ ايكه١ٝ ،َطؾس ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ اٱٜطا١ْٝ

ٛٸ اؿٛظات  هطٟ ػاٌٖ ايتؿػرل بؿهٌ ناٌَ ٚعسّ ا٫ٖتُاّ ب٘ أٚ تػٝٝب٘ ٗ د

طًب١ ٕكسغ١ َع عّا نُٔ ن٬ّ ي٘ ٗ َس١ٜٓ قِ اّٝا َتٛدِّإش قاٍ َّٜٛا َتؿٚه; ايع١ًُٝ

ٚإشا أضاز أسس نػب َكاّ عًُٞ ٗ اؿٛظ٠ نإ عًٝ٘ إٔ ٫ ٜٴؿػٸط »...ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ: 

إش نإ ٜٴٓٛط إٍ ا٬ٕ احملذلّ ٚايعامل إؿػط ايصٟ  ;ايكطإٓ ست٢ ٫ ٜٴتٸِٗ باؾٌٗ

، يصا ٜهطط إٍ تطى زضغ٘، ٜػتؿٝس ايٓاؽ َٔ تؿػرلٙ ع٢ً أْ٘ داٌٖ ٫ٚ ٚظٕ ي٘ عًُّٝا

ٕ زاضؽ ايؿك٘ هب إٔ ٜتٛؾط ع٢ً : إ. إشّا ّهٔ ايكٍٛ«ٕ شيو ؾادع١؟أ٫ تعتدلٕٚ أ

يتذلؾض ع١ًُٝ  ;ٚٗ تؿػرل ايكطإٓ ٚعًَٛ٘ ،ك١ ٗ ايًػإ ايعطبَٞعطؾ١ َتدكِّ

، ت٪ًٖ٘ ٫غتهُاٍ تؿاقًٝٗا أٚ آؾاقٗا أٚ ؾها٤اتٗا، ا٫غتٓباٙ عٔ ض١ٜ٩ سلٛي١ٝ ٚاؾ١ٝ

 .(11)«نُا ٜكٍٛ إعاقطٕٚ

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإْين أقسِّّ ٗ ٖصا ايبشح ِٛشدٌ َٔ ِاشز إؿاضقات بٌ   

َكٛي١: إٕ نتاب اهلل ٖٛ إكسض ا٭ٍٚ ٗ ا٫غتٓباٙ، ٚبٌ آيٝات ا٫غتٓباٙ ٚقٛاعسٙ 

ْٚتا٥ذ٘. ٚغتتهض َٔ خ٬ٍ ْكاٙ ٫سك١ عس٠ َكازٜل ع١ًُٝ ٗ ٖصا اٱطاض بإشٕ اهلل 

 تعاٍ.

 

سٝح شٖب نجرل ، ٖصا ٖٛ ايُٓٛشز ا٭ٍٚ ٗ تػٝٝب َطدع١ٝ ايكطإٓ ايهطِٜ  

إ٫ بايطدٛع إٍ ، َٔ ؾكٗا٤ ٖصٙ إسضغ١ إٍ ايكٍٛ بعسّ ا٭خص بٛٛاٖط ايكطإٓ ايهطِٜ

باعتباض أِْٗ ِٖ ايطاغدٕٛ ٗ ايعًِ ايصٜٔ  ^،ا٭سازٜح إط١ٜٚ عٔ أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ

٘ إٍ ايطدٛع إيِٝٗ ٗ ؾِٗ َتؿابٗات٘. ٖٚصا ٜعين إٔ خدل ايٛاسس زؾعٓا ايكطإٓ شات
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ٚإ٫ ؾإٕ اٯ١ٜ ، غٝهٕٛ سانُّا ع٢ً اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ؾُٝا يٛ نإ اـدل َٛدٛزّا

 غتهٕٛ َعٖط١ً ايس٫ي١ ٚايؿا٥س٠. 

، خباض١ٜإسضغ١ ا٭ٚمٔ ٫ ْػتطٝع ايكٍٛ بٛدٛز َٓٗر اغتٓباطٞ ٚاسس عٓس   

ا٫عتُاز ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ نُطدع١ٝ أغاغ١ٝ ٗ ع١ًُٝ  َا ىل ٫غُٝا ٗٚ

ؾٗٞ تبسٚ َٔ سٝح ايعٓٛإ ٚنأْٗا تكذلب نجرلّا عٓس بعض ؾكٗا٥ٗا َٔ ، ا٫غتٓباٙ

ٚإٕ نٓت َٔ سٝح إبسأ أض٣ إٔ ، ٚتبتعس نجرلّا ٗ بعض ا٭ساٌٜ، إسضغ١ ا٭قٛي١ٝ

 ا٫بتعاز عٓس إسضغتٌ َتشكل ع٢ً َػت٣ٛ َتكاضب َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ. 

ا بٛدٛز ٖص «اؿسا٥ل ايٓانط٠»شطاْٞ ٗ نتاب٘ ٚقس قطٸح ايؿٝذ ٜٛغـ ايب  

. ٗ ايهتاب ايععٜع: إكاّ ا٭ٍٚ»، سٝح قاٍ: خباض١ٜا٫خت٬ف بٌ ؾكٗا٤ إسضغ١ ا٭

ٚا٫عتُاز  ، خ٬ف بٌ أقشابٓا ا٭قٛيٌٝ ٗ ايعٌُ ب٘ ٗ ا٭سهاّ ايؿطع٫ٚ١ٝ

، ٖٚٞ ست٢ قٓٸـ ١ًْ َِٓٗ نتبّا ٗ اٯٜات إتعًك١ با٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ،عًٝ٘

طِٜٗ َا بٌ خباضٜٕٛ ؾايصٟ ٚقؿٓا عًٝ٘ َٔ ن٬ّ َتأخِّٔػُا١٥ آ١ٜ عٓسِٖ. ٚأَا ا٭

ٛٳ اهلُل ﴿ست٢ َجٌ قٛي٘:  ،َٓ٘ َطًكّا ِ َٔ َٓع ؾِٗ ؾ٤ٞؾُٓٗ، إؾطاٙ ٚتؿطٜ٘ ٖٴ ٌٵ  ُق

ٛٸظ شيو ست٢ ، ^إ٫ بتؿػرٕل َٔ أقشاب ايعك١ُ(، 1 ايتٛسٝس:) ﴾َأسٳسٷ َِٚٓٗ َٔ د

ٗ تأٌٜٚ َؿه٬ت٘ ٚسٌ َبُٗات٘. ٚايتشكٝل  ^ناز ٜسٸعٞ إؿاضن١ ٭ٌٖ ايعك١ُ

إ٫ إٔ ، ٌَٚتكاز١َ َٔ ايططؾ، إٕ ا٭خباض َتعاضن١ َٔ اؾاْبٌ :ٗ إكاّ إٔ ٜكاٍ

 .«، ٚأقطح ز٫ي١أخباض إٓع أنجط عسزّا

، ٗ إكاّ ـ بٓٛطٙ ـ ثِ ٜصنط ايؿٝذ ايبشطاْٞ ١ًْ َٔ ايطٚاٜات إتعاضن١  

، ضزٸ َا ٜعاضنٗاٚ ٚبعس إٔ ٜطبٸل عًٝٗا قٛاعس ايتعاضض ٜٓتٗٞ إٍ تطدٝض ضٚاٜات إٓع

، ٌٝ َٚكسض ٚاسس ٫ غرلإٍ زيـ ايهتاب ٚايػ١ٓ ـ ٚنإٔ ايؿٝذ بصيو ٜطزٸ ايسيًٌٝ 

 .ٛ غ١ٓ ايٓيب ٚأٌٖ بٝتٖ٘ٚ

سٝح عكس  ،ٖٚهصا ٜبسٚ َٔ ايؿٝذ اؿط ايعاًَٞ قاسب ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  

عسّ دٛاظ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايٓٛط١ٜ َٔ ٚٛاٖط ايكطإٓ إ٫ »ٚعٓٛاْ٘  ،شلصٙ إػأي١ بابّا

 .«بعس َعطؾ١ تؿػرلٖا َٔ ا٭١ُ٥

غذلآبازٟ عٌُ اٱخباضٌٜ أسٝاّْا ٗ ايٛٛاٖط ٚبٗصا أٜهّا بطٻض احملسِّخ اٱ  

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛزٹ﴿ :قٛي٘ تعاٍ :َجٌ ،ايكطآ١ْٝ ِٵ ﴿ :ٚقٛي٘ تعاٍ، (1 إا٥س٠:) ﴾َأ َٳػٵتٴ ٚٵ ٫َ َأ
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ِٵ﴿ :ٚقٛي٘ تعاٍ، (43 ايٓػا٤:) ﴾ايِّػٳا٤ٳ ٖٳُه ٚٴدٴٛ ِٵ ٔإَي٢ ايكٻ٠٬َٹ َؾاِغػٹًُٛا  ُٵتٴ  ﴾…ٔإشٳا ُق

بايطدٛع ـ أٟ ايهتاب ٚايػ١ٓ ـ مٔ ْٛدب ايؿشل عٔ أسٛاشلُا »قا٬ّ٥: ، (6 إا٥س٠:)

، ؿاٍ عًُٓا بٗاشا ٚؿطْا بإككٛز ٚعًُٓا سكٝك١ اؾإ، ^إٍ ن٬ّ ايعذل٠ ايطاٖط٠

  .(12)«ٚإ٫ أٚدبٓا ايتٛقـ ٚايتجبت
 

ٚيهٔ سسٜجٓا ٖصٙ . ايهطِٜٖٚصا ٖٛ ايُٓٛشز ايجاْٞ ٗ تػٝٝب َطدع١ٝ ايكطإٓ   

٠ نُٔ إسضغ١ ا٭قٛي١ٝ. ؾا٭قٛيٕٝٛ ٜكٛيٕٛ بإٔ ايٓل ايكطآْٞ إشا نإ ٜكٝين إطٸ

 ؾإْ٘ ٫ ٜكـ ٗ ٚدٗ٘ س٦ٓٝصٺ ْلٸ سسٜجٞ.  ايكسٚض ٚايس٫ي١ َعّا

إ٫ إٔ ايه٬ّ ٜكع ؾُٝا يٛ ناْت ز٫ي١ اٯ١ٜ ١ٝٓٚ تعتُس ع٢ً ا٭خص   

نايؿٝذ سػٔ لٌ  ،غُٝا إتأخطٜٔ ٫َِٚٗٓ ،ؾأغًب عًُا٤ ا٭قٍٛ، بٛاٖطٖا

ٚايػٝس  ،ٚاٯخْٛس اـطاغاْٞ ،ٚاحملكل ايعطاقٞ ،ٚاحملكل اؿًٞ ،ايؿٗٝس ايجاْٞ

إشا سكٌ تعاضض بٌ ْلٸ قطآْٞ عاّ أٚ َطًل ٚبٌ  خ٬قت٘ أْٜ٘تبٓٸٕٛ َٛقؿّا ، اـ٥ٛٞ

ؾإٕ  ،اٖط..ٚا٭ٚٗط ٚايٛ ،ٖٚهصا بٌ اؿانِ ٚاحملهّٛ، ككِّل أٚ َكِّس ضٚا٥ٞ

ٚاؿانِ ، ٚايعاّ ٚاـام، ْتٝذ١ قإْٛ إطًل ٚإكٝٻس، ايٓل ايطٚا٥ٞ ٜكسٻّ

ٚاحملهّٛ. َٚطزٸ ٖصا ايكٍٛ ٖٛ ايٓٛط إٍ ايٓل ايكطآْٞ ٚايطٚا٥ٞ َٓٛاض اؿذ١ٝ 

َٚٔ ثِ ٜطبٸل عًُٝٗا ، ْؿؼ إػت٣ٛ َٔ اؿذ١ٝٗ  ؾرلاُٖا ا٭قٛيٞ سذ١، ا٭قٛي١ٝ

 ٚايتكٝٝس ٚاؿان١ُٝ ٚغرلٖا.َعّا قٛاٌْ ايتدكٝل 

ٚبٗصا ٜؿكس ايكطإٓ ايهطِٜ اَتٝاظٙ نُطدع١ٝ أغاغ١ٝ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ   

ْٚهٕٛ قس قسٸَٓا ، نُا ؾكسٖا ٗ فا٫ت إعاضف ايس١ٜٝٓ ا٭خط٣، ايؿطع١ٝ

بصضٜع١ إٔ ، ع٢ً ْكٛم قطع١ٝ ايكسٚضـ أعين خدل ايٛاسس ـ ْكٛقّا ١ٝٓٚ ايكسٚض 

 ٚيؿكس أغايٝب اٱثبات. ،ٗ اتباع تًو اي١ٝٓٛ َٔ باب ايهطٚض٠اٱغ٬ّ عصض أتباع٘ 

بٗس٤ٚ ٚتسضٸز تاضىٞ ٚبؿعٌ َكَٛات  قس ؼككت ع١ًُٝ اْتكاٍ إطدع١ٝ ٖصٙٚ  

بسٍ إٔ ـ ٚغست بايتايٞ إطدع١ٝ اؿسٜج١ٝ ع٢ً سػاب َطدع١ٝ نتاب اهلل ، نجرل٠

ٚن٬ُٖا ، َٚكاقسٖا َٔ أِٖ أغباب إنعاف زا٥ط٠ ثٛابت ايؿطٜع١ـ تهٕٛ ٗ طٛشلا 

َٔ أغؼ ايٛقٍٛ إٍ ْٛطٜات ؾك١ٝٗ سلٛي١ٝ تبعسْا عٔ ساي١ ـ أٟ ايجٛابت ٚإكاقس ـ 
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، ٚابتعاز ايؿت٣ٛ أسٝاّْا عٔ ضٚح اٱغ٬ّـ، إٕ قض ايتعبرل ـ ايتؿهو أٚ ايتذع٩ ايؿكٗٞ 

  أٚ تؿطٜػٗا َٔ بعسٖا اٱْػاْٞ أٚ ا٭خ٬قٞ أٚ ا٫قتكازٟ أٚ ا٫دتُاعٞ أٚ ايذلبٟٛ.

ٚيتكطٜب ايؿهط٠ ّهٔ تكسِٜ َجاٍ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إبجٛث١ ٗ نتب   

ٚا ايٓكٛم ، ٚقطأايؿكٗا٤ سٍٛ ايعنا٠ عٓسَا ابتعسٚا عٔ اعتُاز إطدع١ٝ ايكطآ١ْٝ

نُا ، ايكطآ١ْٝ ٚاؿسٜج١ٝ بكٛض٠ َتذع١٥ ٚبعٝس٠ عٔ َكاقس ايتؿطٜع ٚضٚح اٱغ٬ّ

ٖا أز٣ ٗ ، جملتُع اٱغ٬َٞ ٚأؾطازٙؾكًٛا تًو إػا٥ٌ عٔ ايٛاقع ٚعٔ أظَات ا

بٌ قس تهٕٛ َتعاضن١ ، ايٓٗا١ٜ إٍ تكسِٜ أسهاّ ايعنا٠ َعٖط١ً َٚؿطٸغ١ َٔ أٖساؾٗا

 َعٗا. 

٫ٚ ، ٫ٚ إػا١ُٖ ٗ تهٜٛٔ اقتكاز ايسٚي١ ايعكط١ٜ، ؾ٬ ادتجاخ ايؿكط  

عاخ ايهجرل ٗ أ سانطٷ ،٫ٚ غرل شيو َٔ ضٚح ايعنا٠ ٚؾًػؿتٗا، ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ

َٔ ايؿكٗا٤ ٚؾتاٚاِٖ بايكٛض٠ اييت ت٪ثط ٗ ايٓتٝذ١ بتكسِٜ ْٛط١ٜ َتها١ًَ سٍٛ تؿطٜع 

ٚا٫ْط٬م ٫سكّا ٗ تؿهٌٝ َؿطزات ايؿت٣ٛ نُٔ إطاض تًو ايٓٛط١ٜ اييت ، ايعنا٠

عٝح ىطز ا٫دتٗاز ، هب إٔ تٓطًل َٔ إباز٨ إعطؾ١ٝ ايٓابع١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

ٜٚٓكً٘ إٍ زا٥ط٠ اجملتُع  ،اض ايبشح نُٔ زا٥ط٠ ايتهًٝـ ايؿطزٟايؿكٗٞ َٔ إط

نُا ٜٛغع زا٥ط٠ َٛاضز ايعنا٠ َا ٜتٛاؾل َع إعطٝات ا٫قتكاز١ٜ  ،ٚايسٚي١

ٚإ٫ نٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْٗهِ ايؿتا٣ٚ اييت َا ظايت ؼكط ايعنا٠ ٗ ، إعاقط٠

ٚتعؿٞ ،  ٚضعا٠ ا٭ْعاّٜٚتشًُٗا ايؿكطا٤ ٚاحملطَٕٚٛ َٔ إعاضعٌ ،بعض ايعٓاٜٚٔ

ٚايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ٗ تًو ايٓطاقات  ،أقشاب ا٬ٌٕٜ ايٓؿطٌ ٗ عامل ا٫قتكاز

 ؟!ا٫قتكاز١ٜ احملسٚز٠

تػا٩ٍ سٍٛ  ٗ َعطض دٛاب٘ عٔ ،&إطدع ايطاسٌ ايػٝس ؾهٌ اهللقاٍ 

ٚاييت  ،)ضأٜ٘ ٗ اٱغطاف ٗ تٛٚٝـ بعض ا٭زٚات ا٭قٛي١ٝ ايعك١ًٝ ٗ اغتٓطام ايٓل

يعٌ »عض ا٭قٛاّ(: نطا١ٖ تعٜٚر ب :َجٌ، قاغت ؾتا٣ٚ ٫ تٓػذِ َع ضٚح ايؿطٜع١

َؿه١ً ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ تتُجٌ ٗ إٓٗر ايعكًٞ ايصٟ ٜػتدسَ٘ ايبعض ٗ ؾِٗ 

َا قس ٜبعسٙ عٔ ايؿِٗ ايعطٗ ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘ ٚعٞ إهُٕٛ ٗ ايًػ١  ،ايٓل

ٱناؾ١ إٍ عسّ َكاض١ْ بعض ا٭سازٜح ٗ ايعطب١ٝ ع٢ً أغاؽ ايٛٗٛض... ٖصا با

يٮخص ب٘ أٚ يطؾه٘ ع٢ً ، ٚع٬قتٗا ب٘ غًبّا أٚ إهابّا، َهُْٛٗا ايؿهطٟ َع ايكطإٓ

أغاؽ ايكاعس٠ اؿسٜج١ٝ ٗ ضؾض نٌ سسٜح ٫ ٜٛاؾل نتاب اهلل أٚ ىايؿ٘. ٚعػب 
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كطسّ ؾإشا مل ٜ، آضا٤ ايبعض ؾإٕ إٓٗر ايعكًٞ سٳكٳط إدايؿ١ َٓطٛق٘ ؾشػب

إٍ ايتدكٝل. ٚيعٌ ـ يسِٜٗ ـ بٌ ٜكاض ، َٓطٛم اؿسٜح َٓطٛم ايكطإٓ ؾ٬ َؿه١ً

ؾٗصا ايبعض ٜعتدل إٔ ، إجاٍ إصنٛض ٗ ايػ٪اٍ أسس أبطظ ا٭َج١ً ٗ ٖصا اجملاٍ

ا٭سازٜح ايٛاضز٠ ٗ عسّ تعٜٚر ا٭نطاز ٚايعْر ٚأَجاشلُا ٫ تٓاٗ قٛي٘ تعاٍ 

ٓٳا ٚٳَيَكسٵ﴿ َٵ ٓٹ َنطٻ ّٳبٳ ٫ ٜسٍ ع٢ً ـ نُا ٖٛ إٓٗر عٓسِٖ ـ ٭ْ٘  ;(70 اٱغطا٤:) ﴾ٞ آزٳ

ؾ٬ َاْع َٔ تكٝٝسٙ ، سلٍٛ ايتهطِٜ بهٌ أيٛاْ٘ ٚأؾهاي٘ أٚ يهٌ ا٭ؾدام

أَا ايؿِٗ ، ٭ٕ ايؿِٗ اؿطٗ ٜؿطض شيو ;ببعض ا٭ؾدام أٚ ببعض سا٫ت ايتهطِٜ

ؾٝٗا اهلل عٔ تهطِٜ اٱْػإ  ايعطٗ ؾإْ٘ ٜػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ اٯ١ٜ اييت ٜتشسخ

باعتباضٖا ايك١ُٝ اييت ًّو ؾٝٗا اٱْػإ ايؿهٌ ع٢ً نجرل َٔ  ،َٔ خ٬ٍ إْػاْٝت٘

اْط٬قّا َٔ  ،َا هعٌ َٔ أٟ تؿطٜع ٜٓعٍ بك١ُٝ اٱْػإ َٔ سٝح شات٘، إدًٛقات

ٚشيو باعتباض إٔ إدايؿ١ يًكطإٓ ُجٌ إدايؿ١ ، كايؿّا ي١ٰٜ ،ْػب٘ أٚ قَٛٝت٘

ٚٗ ن٤ٛ شيو ؾإْ٘ ٜهٕٛ كايؿّا يطٚح ايؿطٜع١. ٚإْٓا إش ْ٪نس ع٢ً َطاعا٠ ، ٕؿاُٖٝ٘

ؾإْٓا ٫ ْطٜس بٗا ايطٚح اييت ٜػتٛسٝٗا اٱْػإ ٗ تؿهرلٙ ايصاتٞ غرل  ضٚح ايؿطٜع١

نُا ٗ  ،١بٌ ايطٚح اييت ٜػتٛسٝٗا َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ، إطتهع ع٢ً ٕٚٗٛض أٚ ْلٸ

ٕدايؿتٗا يًكطإٓ َٔ  ;ٚشلصا ضؾهٓا َجٌ ٖصٙ ايؿتا٣ٚ، ايؿكط٠ إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ

 .(13)«إناؾ١ إٍ نعـ ايػٓس ٗ ضٚاٜات٘ َٔ د١ٗ أخط٣، د١ٗ

ِّزْا بعسزٺ »ٚقاٍ ٗ فاٍ آخط:    أعتكس إٔ ايعٛز٠ إٍ ايكطإٓ ٚاغتٓطاق٘ قس ٜع

بايططٜك١ إكطًض عًٝٗا ٗ عامل ا٫غتٓتاز نبرٕل َٔ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ايٛاغع١ 

عٓسَا ْسضؽ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ  طًض عًٝٗا. إْين أنطب َج٬ّ شلصا:ٚبايططٜك١ غرل إك

اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜتشسخ ٗ ايٛق١ٝ ، عس٠ َٛاضز تتشسخ عٔ َػأي١ ايهطض َج٬ّ

َٴهٳاضٕٸ﴿به١ًُ  ٝٵطٳ  ُٵػٹُه﴿ ٜكٍٛ: بايٓػب١ إٍ إطأ٠ٚ ،﴾َغ ٔٻ٫ٚ تٴ ٖٴ ، ﴾يٹتٳعٵتٳسٴٚا ّانٹطٳاض ٛ

نُا ، َٚا إٍ شيو َٔ إٛاضز اييت قس تصنط ايهطض يؿّٛا أٚ َا ٜؿب٘ عٓٛإ ايهطض

ِٵ ٔإَي٢﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ  ٜٵسٹُٜه ٗٵًَُه١ٹ ٫ٚ تٴًُِكٛا بٹَأ ؾإْٓا ْػتطٝع َٔ (، 195 ايبكط٠:) ﴾ايتٻ

طض اعس٠ ٗ ايهخ٬ٍ ٖصٙ ايٓكٛم إتٓاثط٠ ٗ أنجط َٔ َٛنٛع إٔ ْػتدًل ق

نُا ّهٓٓا اغتٝشا٤ شيو َٔ خ٬ٍ ، ٓٻ١بؿهٌ أغاغٞ بسٕٚ ساد١ إٍ ايػ

َٸا ايؿكٗا٤، ا٭غايٝب اؿسٜج١ ٗ ؾِٗ ايؿهط  أٟ َٔ خ٬ٍ َكاضب١ عس٠ ْكٛم. أ

ٕٸ ٖصا ْلٌّ :ؾهجرل َِٓٗ ٜكٛيٕٛ ٚشاى ايٓل ٚضز ٗ َٛضز  ،ٚضز ٗ َٛضزٺ خام إ
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ِٕ َٔ َٛنٛع إٍ َٛنٛع  ْٚكٌ اؿهِ َٔ ٖصا إٛضز إٍ، خام َٛضز آخط ْكٌ سه

يٝؼ َٔ »ٚبايتايٞ  ،َا هعٌ ايكه١ٝ قٝاغ١ٝ، آخط َع عسّ ايٝكٌ بايع١ًٓ أٚ بإكًش١

َٚا إٍ شيو. ٚٗ تكٛضٟ أْٓا إشا اغتطعٓا ا٫ضتهاظ ع٢ً ايكطإٓ  ،«َصٖبٓا ايكٝاؽ

اغتٝشا٤ ايؿهط٠ ٚاتٻبعٓا ا٭غايٝب اؿسٜج١ ٗ ، نأغاؽ يًٛعٞ ايتؿطٜعٞ ٗ اٱغ٬ّ

ٚإْين أتِٗ ا٭غًٛب ا٫دتٗازٟ  .ّهٓٓا إٔ مكٌ ع٢ً أؾٝا٤ دسٜس٠ دسّا، َٔ ايٓل

شيو أِْٗ ٜٓٛطٕٚ إٍ نٌ ْٕل ٗ َٛضز  ;إٛدٛز يس٣ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ بأْ٘ نِّٝل

ٕٸ ي٘ ؾدك١ٝ خاق١ ؽتًـ عٔ ؾدك١ٝ ايٓل اٯخط ايٛاضز ٗ َٛضز  خامٸ ع٢ً أ

ٕٸ ، آخط ِٸَع أْٓا لس أ ٜػتطٝع إٔ ٜأخص  بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚبايكٝؼ ايتعبرل١ٜ أٟ إْػإ ًَ

ٕٸ ٖصٙ إٛاضز ٚإٕ ناْت كتًؿ١ ٗ ، ٫َٚٔ فُٛع إٛاضز قاعس٠ عا١َ غُٝا إشا ضأ٣ أ

٘ٚ ايعاّ ايصٟ تؿذلى ؾٝ٘ ْٝع ايٓكٛم طبٝعتٗا َٚٔ إُهٔ إٔ ، إ٫ أْٗا تًتكٞ باـ

ٌٸ ق١ُٝ ٖصا إع٢ٓ أٚ ايؿ٤ٞ اؾسٜس ٗ  مكٌ ع٢ً ْتٝذ١ نبرل٠ ٗ ٖصا اجملاٍ. ٚيع

 .(14)«ٖٛ قاٚي١ ػسٜس ا٭غايٝب ٗ ططٜك١ ؾِٗ ايٓل ٖصا ا٫ػاٙ
 

ططح نطٚض٠ إعاز٠  ايٛسٝس ايصٟ &مل ٜهٔ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل  

اغتٓباٙ ا٭سهاّ  َا ىل َطدع١ٝ ايكطإٓ ٗ ا٭َٛض إٍ ْكابٗا ايكشٝض ٗ

ٚقسٸّ بعهِٗ ؾتا٣ٚ َٓبجك١ عٔ ، ؾكس تعطٸض شلصٙ إػأي١ عسز َٔ ايؿكٗا٤، ايؿطع١ٝ

َا ًٜٞ ِاشز َٔ نًُاتِٗ  ٖصٙ ايط١ٜ٩ اييت غعٛا يتأقًٝٗا ٗ ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ. ٚٗ

 ٚآثاضِٖ:
 

ٗ بعض أعاث٘ إٍ ٖصٙ ايٓكط١  &تعطٸض ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض  

. َٚٔ شيو َا ٚي٘ عس٠ تطبٝكات أؾت٢ َٔ خ٬شلا َا ىايـ ب٘ ؾكٗا٤ آخطٜٔ. عزٕٚ تٛغټ

ؾؿٞ َكابٌ ايطأٟ  .خكٛم نٝؿ١ٝ ايتكطف باشلسٟ بعس شع٘ أٚ مطٙططس٘ ٗ 

ٚاٯخط ٖس١ٜ  ;أسسٖا يًشاز ْؿػ٘ :ايؿكٗٞ ايكا٥ٌ بٛدٛب ايتكػِٝ إٍ ث٬ث١ أقػاّ

ٚنصيو ، ٚشيو اعتُازّا ع٢ً َا دا٤ ٗ بعض ايطٚاٜات ;ٚايجايح يًؿكرل إ٪َٔ ;ٕٔ٪َ

، بايٓػب١ إٍ ايتكطف َا ؾا٤ ٗ ثًح ايؿكرل بأخص ايٛناي١ َٔ ؾكرل ٚيٛ ٗ بًس اؿاز
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ٚاعتُس ع٢ً َطدع١ٝ ٚٗٛض اٯ١ٜ ٗ ؾِٗ ، ؾإٕ ايؿٗٝس ايكسض مل ٜطتٔض ٖصا ايكٍٛ

يكشٝض إٔ ٖصا ايتكطف َٔ ا٭غاؽ يٝؼ بٛادب ٚا»، سٝح قاٍ: ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥

ٚإِا  ،ؾ٬ هب ع٢ً اؿاز إٔ ٜأنٌ َٔ شبٝشت٘، ع٢ً ٖصا ايٛد٘ ٗ ٖسٟ سر ايتُتع

قاٍ ، ٚهب عًٝ٘ إٔ ٜٴطعِ ايؿكطا٤ َٔ شبٝشت٘ إشا ُهٔ َٔ شيو، ل ي٘ ٗ شيوٜطخٻ

ٗٳا﴿ :اهلل غبشاْ٘ ٓٵ َٹ ُٴٛا َؾُهًُٛا  ٫ٚ ٜؿذلٙ ٗ ايؿكرل ٖٓا  ،﴾اِيبٳا٥ٹؼٳ اِيَؿكٹرلٳ ٚٳَأِطعٹ

ٚقس ٚضز بػٓس َعتدل ع٢ً ا٭ٚٗط عٔ اٱَاّ ، ؾإٕ يهٌ نبس سطٸ٣ أدط، اٱّإ

ِٖٚ اـٛاضز ، نإ ٜطعِ شبٝشت٘ اؿطٚض١ٜ ×إٔ عًٞ بٔ اؿػٌ ×ايكازم

ٚإطعاّ ايبا٥ؼ ايؿكرل ، ايصٜٔ ٜعازٕٚ ٫َْٛا أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ أؾهٌ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ٜٓطبل عطؾّا ع٢ً تكبٸٌ اؿاز يًجًح ْٝاب١ عٔ ؾكرل ٜبعس ايصٟ ٜأَط ب٘ 

ؾإٕ إأَٛض ب٘ عٓٛإ ، َٔ ايصبٝش١ ، ٫ٚ وكٌ ع٢ً ؾ٤ٞعٔ ٢َٓ ٦َات ايؿطاغذ

 .(15)«، ٫ فطز إْؿا٤ ايتًُٝواٱطعاّ

يًُؿّٗٛ ايكطآْٞ يك١َُٛٝ  ايكسض ٚإجاٍ اٯخط ٖٛ عسّ ػاٚظ ايػٝس ايؿٗٝس  

ؾكس ؾُٗٗا ايػٝس »قاٍ ايباسح ايػٝس قُس اؿػٝين: ٚٗ شيو  .ايطدٌ ع٢ً إطأ٠

ٚبصيو ٫ تتذاٚظ ايك١َُٛٝ إؿاض إيٝٗا إ٪غػ١ ايعٚد١ٝ إٍ ، ايؿٗٝس ٗ إطاض قطآْٞ

طأ٠ ٚيصيو ٫ ق١َُٛٝ يًطدٌ ع٢ً إ، ٚشيو يًطب٘ بٌ اٱْؿام ٚايك١َُٛٝ قطآّْٝا، غرلٖا

ٗ إٔ ايك١َُٛٝ ، َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ايؿٗٝس، َطًكّا بٓا٤ٶ ع٢ً ٚٗٛض اٯ١ٜ ايهط١ّ

 .(16)«ـ عٓ٘ ٫ ق١َُٛٝ، ؾُع ايتدًٗبػبب اٱْؿام

سٍٛ إؾعاع إؿاِٖٝ  &ّٚهٔ إٔ ٜهاف إٍ َا غبل َكٛي١ ايؿٗٝس ايكسض  

ٕٵ، «اقتكازْا»، ٚاييت تططم شلا ٗ نتاب٘ ع٢ً ا٭سهاّ ل أٚي١ٜٛ ىكِّمل  ٖٚٛ ٚإ

إ٫ أْ٘ ّهٔ اغتؿؿاف شيو َٔ ا٭َج١ً ، ٚدٌ اغتكا٤ إؿاِٖٝ َٔ نتاب اهلل عع

ـٸ» سٝح قاٍ: ،اييت قسَٗا نُٔ سسٜج٘ سٍٛ ٖصا إٛنٛع  ّٚهٓٓا إٔ ْهع إٍ ق

َُّٗا َٔ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬.  ّاإؿاِٖٝ اييت تؿهٌ دع٤ ا٭سهاّ ٗ ع١ًُٝ ا٫نتؿاف

أٚ ادتُاعّٝا أٚ  أٟ يٲغ٬ّ أٚ تكٛض إغ٬َٞ ٜؿػط ٚاقعّا نّْٛٝانٌ ض ْٚعين بإؿّٗٛ

تؿطٜعّٝا. ؾايعكٝس٠ بك١ً ايهٕٛ باهلل تعاٍ ٚاضتباط٘ ب٘ تعبرل عٔ َؿّٗٛ َعٌ يٲغ٬ّ 

َطس١ً ؾطط٠ ٚغطٜع٠ قبٌ إٔ ٜكٌ إٍ  عٔ ايهٕٛ. ٚايعكٝس٠ بإٔ اجملتُع ايبؿطٟ َطٻ

تعبرل عٔ َؿّٗٛ إغ٬َٞ عٔ اجملتُع. ٚايعكٝس٠  إطس١ً اييت ٜػٛز ؾٝٗا ايعكٌ ٚايتأٌَ
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تعهؼ ايتكٛض اٱغ٬َٞ  ،ٚإِا ٖٞ ع١ًُٝ اغتد٬ف، بإٔ إًه١ٝ يٝػت سكّا شاتّٝا

ؾإٕ إاٍ ٗ إؿّٗٛ اٱغ٬َٞ نً٘ َاٍ ، ٖٚٛ إًه١ٝ يًُاٍ، اـام يتؿطٜع َعٌ

ٜٚعبٻط عٔ ٖصا ا٫غتد٬ف ، ٚاهلل ٜػتدًـ ا٭ؾطاز أسٝاّْا يًكٝاّ بؿإٔ إاٍ ،اهلل

ٚتكٛضات إغ١َٝ٬ ٗ تؿػرل ايهٕٛ ، ٚدٗات ْٛط ؾإؿاِٖٝ إشّاتؿطٜعّٝا بإًه١ٝ. 

ٖٚٞ يصيو ٫ ، أٚ أٟ سهِ َٔ ا٭سهاّ إتؿطع١، أٚ اجملتُع ٚع٬قات٘، ٚٚٛاٖطٙ

تؿتٌُ ع٢ً أسهاّ بكٛض٠ َباؾط٠. ٚيهٔ قػُّا َٓٗا بايطغِ َٔ شيو ٜٓؿعٓا ٗ 

ٖٚٛ شيو ايكػِ َٔ إؿاِٖٝ ، عطف ع٢ً إصٖب ا٫قتكازٟ ٗ اٱغ٬ّقاٚيتٓا يًت

ع١ أٚ بأسهاّ اٱغ٬ّ إؿطٻ، اٱغ١َٝ٬ ايصٟ ٜتكٌ باؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚٚٛاٖطٖا

ؾٝٗا. ٚيهٞ ْٛنض بؿهٌ عاّ ايسٚض ايصٟ ّهٔ إٔ ٜ٪زٜ٘ ٖصا ايكػِ َٔ إؿاِٖٝ 

ٌ ايٓتا٥ر اييت هب إٔ ْتعذٻ ٬ّٗ غبٌٝ ؼسٜس َعامل إصٖب ا٫قتكازٟ ٗ اٱغ

 ٚإٔ ْػتعرل َٔ تًو ايبشٛخ َؿٌَٗٛ إغ٬ٌَٝ، غٛف ٜػذًٗا بعض ايبشٛخ اٯت١ٝ

 زخ٬ ٗ ع١ًُٝ انتؿاف إصٖب اييت ّاضغٗا ٖصا ايهتاب.

ايكا٥ٌ بإٔ اهلل تعاٍ  ،َؿّٗٛ اٱغ٬ّ عٔ إًه١ٝ ٚأسس ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ ٖٛ

ٚدعٌ َٔ تؿطٜع إًه١ٝ اـاق١ ، جط٠ٚ ٗ ايطبٝع١اغتدًـ اؾُاع١ ع٢ً إاٍ ٚاي

ٚإْؿاق٘ ٗ ، َٔ اغتجُاض إاٍ ٚٓاٜت٘، أغًٛبّا وكل نُٓ٘ ايؿطز َتطًبات اـ٬ؾ١

ٚؿػاب٘ نُٔ ، ؾإًه١ٝ ع١ًُٝ ّاضغٗا ايؿطز ؿػاب اؾُاع١ ،َكًش١ اٱْػإ

ٚتٝػرل ١َُٗ ، هاّاؾُاع١.. ؾٗٓاى َٔ إؿاِٖٝ َا ٜكّٛ بسٚض اٱؾعاع ع٢ً بعض ا٭س

ؾإؿّٗٛ ا٭ٍٚ ، ٚايتػًب ع٢ً ايعكبات اييت تعذلض شيو، ؾُٗٗا َٔ ْكٛقٗا ايؿطع١ٝ

ٜٚعسٸٖا يتكبٌ  ايصٟ عطنٓاٙ قبٌ ؿٛات عٔ إًه١ٝ اـاق١ ٧ٜٝٗ ايص١ٖٝٓ اٱغ١َٝ٬

٭ٕ  ًذُاع١;ٚؾكّا ٕتطًبات إكًش١ ايعا١َ ي، َٔ غًط١ إايو ْكٛم ؾطع١ٝ ؼسٸ

ٜػٓسٖا ايؿاضع إٍ ايؿطز يٝػاِٖ ٗ ، دب شيو إؿّٗٛ ٚٚٝؿ١ ادتُاع١ٝإًه١ٝ َٛ

ٚيٝػت سكّا شاتّٝا ٫ ، ٌٓ أعبا٤ اـ٬ؾ١ اييت ؾطف اهلل بٗا ا٫ْػإ ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض

 .ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ؽهع إًه١ٝ ٕتطًبات ٖصٙ اـ٬ؾ١ .ٜكبٌ ايتدكٝل ٚا٫غتجٓا٤

ٚتػُض باْتعاع إاٍ َٔ ، ؼسټ َٔ غًط١ إايوٌ ْكٛم َٚٔ ايٝػرل ٗ ٖصا ايه٤ٛ تكبټ

اييت ت٪نس ع٢ً إٔ ، نايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ ٗ ا٭ضض، ٜس قاسب٘ ٗ بعض ا٭ساٌٜ

، تٓتعع َٓ٘، ٚؾكّا ٕتطًبات اـ٬ؾ١، ا٭ضض إشا مل ٜكِ قاسبٗا باغتجُاضٖا ٚضعاٜتٗا

٭ْٗا تٗسض ; ٓكٛمز نجرل ٗ ا٭خص بٗصٙ ايٚتعط٢ ٯخط. ٚقس تطزٻ ،ٜٚػك٘ سك٘ ؾٝٗا
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يٛ ناْٛا ٜٓٛطٕٚ إٍ تًو  سط١َ إًه١ٝ إكسغ١. َٚٔ ايٛانض إٔ ٖ٪٤٫ إذلززٜٔ

ٚايتذاٚب ، ٕا قعب عًِٝٗ ا٭خص بٗا ايٓكٛم َٓٛاض إؿّٗٛ اٱغ٬َٞ عٔ إًه١ٝ

إٔ إؿاِٖٝ اٱغ١َٝ٬ ٗ اؿكٌ ا٫قتكازٟ قس  طفَع ؾهطتٗا ٚضٚسٗا. ٚبٗصا عٴ

ٜهٕٛ َٔ ايهطٚضٟ اؽاشٙ يتتبًٛض نُٓ٘ ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ  تؿهٌ إطاضّا ؾهطّٜا

ا زٕٚ تطزز. ٚمٔ لس بعض تًو ايٓكٛم ، ٜٚتٝػط ؾُٗٗٗ اٱغ٬ّ تبًٛضّا نا٬َّ

سّا ٱعطا٤ ؾأعطت إؿّٗٛ أٚ اٱطاض ُٗٝ، ايتؿطٜع١ٝ قس ٫سٛت ٖصا إع٢ٓ بٛنٛح

إٕ ا٭ضض »ؾكس دا٤ ٗ اؿسٜح بؿإٔ ا٭ضض ًَٚه١ٝ اٱْػإ شلا: ، اؿهِ ايؿطعٞ

ؾُٔ عٓطٌ أضنّا ث٬خ غٌٓ َتٛاي١ٝ يػرل ع١ً أخصت ، دعًٗا ٚقؿّا ع٢ً عبازٙ، هلل تعاٍ

. ؾٓشٔ ْط٣ إٔ اؿسٜح قس اغتعإ َؿّٗٛ َعٌ عٔ ًَه١ٝ «ٚزؾعت إٍ غرلٙ، َٔ ٜسٙ

ع٢ً تٛنٝض اؿهِ باْتعاع ا٭ضض َٔ َايهٗا ٚتدلٜط ، ز ؾٝٗاٚزٚض ايؿط، ا٭ضض

 .(17)«شيو
 

ٗ عج٘ سٍٛ )ايػذل  ،&بعس إٔ أؾاض ايؿٝذ قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ  

، إٍ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ ُٖا إكسضإ ايٛسٝسإ يًتؿطٜع ،ٚايٓٛط(

،  قطعٞ ايػٓس ٫ ظٜاز٠ ؾٝ٘ ٫ٚ ْككإ ٫ٚ ؼطٜـٚإٔ ايكطإٓ إتساٍٚ بٌ إػًٌُ

ؼسخ عٔ ايذلنٝع ع٢ً آٜات ، ٚبعه٘ ٚاٖطٴ ايس٫ي١ ،ٚبعه٘ ْلٌّ قطعٞ ايس٫ي١

ا٭َط ايصٟ تطتبت عًٝ٘ بعض ايٓتا٥ر ، ٚتػٝٝب غا٥ط آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ،ا٭سهاّ

ٛيٕٝٛ ايكسَا٤.. إٕ ايؿكٗا٤ ضنٞ اهلل عِٓٗ ٚا٭ق»كاٍ: ، ؾايػًب١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿت٣ٛ

اْطًكٛا ٗ تعاًَِٗ َع ايكطإٓ باعتباضٙ َكسضّا يًتؿطٜع َٔ خًٌ أٚ َٔ نٝل ٗ ايط١ٜ٩ 

ٖٚٞ َا ٜتكٌ ، إٓٗذ١ٝ دعًتِٗ ٜطٕٚ ؾك٘ آٜات ا٭سهاّ إباؾط٠ اييت ٜتعاطْٛٗا

غؿًٛا عٔ »ِْٗ إ، ٚ«، ا٭غط٠دط١ّ ايؿطز، ػاض٠ ايؿطز، عبازات ايؿطز، بؿك٘ ا٭ؾطاز

ايبعس ايتؿطٜعٞ يًُذتُع ٚيٮ١َ ٗ اجملاٍ ايػٝاغٞ ٚايتُٓٛٝٞ ٚيًع٬قات ايساخ١ًٝ ٗ 

ٚأقبض ايؿكٝ٘ ٜتعاط٢  ،«َع اجملتُعات ا٭خط٣ غرل إػ١ًُاجملتُع ٚع٬قات اجملتُع 

 َتػاؾ٬ّ عٔ ايباقٞ َٓ٘.  ،َع أقٌ َٔ عٴؿط ايكطإٓ ايهطِٜ

ٗ َػًو ايؿكٗا٤  &ؼ ايسٜٔٚا٭َط اٯخط ايصٟ ٫سٛ٘ ايؿٝذ سل  

ٚايػعٞ يؿِٗ ، ا٫غتٓباطٞ ٖٛ َا شنطت٘ َػبكّا سٍٛ ػاٚظ سان١ُٝ ايكطإٓ ايهطِٜ

بُٝٓا ، ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ َٔ ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ َععٍ عٔ ايتٛدٝ٘ ايكطآْٞ
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نإ َٔ إؿذلض إٔ تهٕٛ يًكطإٓ تًو إطدع١ٝ ا١ُٕٓٝٗ اييت ًٜذأ إيٝٗا ايؿكٝ٘ 

ايط١ٜ٩ ايكطآ١ْٝ ٖٞ إٓار ايتؿطٜعٞ »ٚشيو ٭ٕ  ;ِ َٔ خ٬شلا ايٓل ايطٚا٥ٞيٝشان

بٌ ٖٞ ـ، ؾًػؿ١ ـ ٚيٝػت ب٬ إطاض ، ؾٗصٙ ا٭سهاّ يٝػت ب٬ دصٚض، يٮسهاّ

ٚبصيو تهٕٛ ٖصٙ ايط١ٜ٩ َطدعّا ٗ ، تطتهع ع٢ً قاعس٠ عا١َ تعدل عٓٗا ٖصٙ ايط١ٜ٩

ايٓل  ايط١ٜ٩ ايكطآ١ْٝ ته٤ٞ» ٚعًٝ٘ ؾإٕ«. ١ ٚتؿػرلٖاؾِٗ ايٓكٛم ايتؿطٜعٝ

ٚتهؿـ ؾٝ٘ عٔ أبعاز ٚخكٛقٝات قس تهٝـ إيٝ٘ ز٫ي١ أخط٣ ته١ُٝٓ  ،ايتؿطٜعٞ

 .(18)«ٍ عًٝٗا بإطابك١ ٚبكٛض٠ َباؾط٠أٚ ايتعا١َٝ ع٢ً خكٛقٝات ٫ تس
 

اشلازٟ ايؿهًٞ أٜهّا ع٢ً إٓٗر ايؿكٗٞ  ٬ٜسٜ ايع١َ٬ ايسنتٛض ايؿٝذ عبس  

ايػا٥س أْ٘ ٜتعاط٢ َع ايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ َػت٣ٛ ٚاسس َٚػاؾ١ ٚاسس٠ َٔ ايكطإٓ 

 َٓٗا:، ٚٗ َعطض تكشٝش٘ شلصا إػًو قسٸّ عس٠ أَج١ً. ايهطِٜ

اي١ٜ٫ٛ ايػٝاغ١ٝ ٚايكها١ٝ٥. قاٍ بعس  :َٚٓٗا، ١ٜ٫ٚ إطأ٠ يًٛٚا٥ـ ايعا١َ ـ1

ٕٳ عٳ٢ًَ ايٓٹٸػٳ﴿ :شنط قٛي٘ تعاٍ َٴٛ ٛٻا ٍٴ َق ِٵ عٳ٢ًَايطٔٸدٳا ٗٴ ٘ٴ بٳعٵهٳ ٌٳ ايًٖـ ُٳا َؾهٻ ُٳا  ا٤ٹ بٹ ٚٳبٹ بٳعٵٕض 

ِٵ ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٔٵ َأ َٹ ْٚػتؿٝس َٔ ٖصا إٔ ايكٛا١َٝ ٫ تعين ايك١َُٛٝ اييت (: »34 ايٓػا٤:) ﴾َأَْؿُكٛا 

ٚإِا تعين إْاط١ َػ٪ٚي١ٝ ضعا١ٜ َكاحل ، ٘ ٚايتكطفؾِٗ َٓٗا إػتسيٕٛ ايتػًٗ

ٖٛ  بايطداٍ. َٚٔ أٚٗط َكازٜل تًو ايطعا١ٜ ٚشيو ايتسبرلايٓػا٤ ٚتسبرل ؾ٪ْٚٗٔ 

ٛٸا١َٝ، ع٢ً ظٚدت٘ـ ايعٚز ـ ٚدٛب إْؿام ايطدٌ  ٚيٝؼ َٔ ، ٖٚصا ٜعين إٔ اٱْؿام َٔ ايك

َٚٓٗا اجملتُعات ايعطب١ٝ اييت ماٍٚ ـ ٚقس ٜطدع ٖصا إٍ إٔ أنجط اجملتُعات  .ايك١َُٛٝ

ٛٸا١َٝ يسِٜٗ  ُٳٸٌ ايطدٌ َػ٪ٚي١ٝ ضعا١ٜ َكاحل ، ض١ٜفتُعات شنٛـ َعطؾ١ َع٢ٓ ايك ؼ

ِٖٚ ٫ ٜطَٕٛ َٔ ٖصا إٍ إٔ تًو ايطعا١ٜ ٚشيو ايتسبرل ُٖا َٔ ، إطأ٠ ٚتسبرل ؾ٪ْٚٗا

ٚإِا ُٖا ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ تطنٝب١ اجملتُع.. ٚنًل َٔ نٌ ، ْٛع اي١ٜ٫ٛ ايػًط١ٜٛ

ٛٸا١َٝ غرل ايك١َُٛٝ  .«شيو إٍ إٔ ايك

سٝح ٜعُس ايؿٝذ ايؿهًٞ ، ٚيٝػت شات١ٝ ،ٚاعتباضٖا عطن١ٝ ،سط١َ ايػٓا٤ ـ2

ٖٚٛ َا مت اٱضداع ، إٍ إضداع ايطٚاٜات اييت ٚضزت ٗ ؼطِٜ ايػٓا٤ إٍ ايكطإٓ ْؿػ٘

عٔ أبٞ عبس : »ٚاييت ؾٝٗا ،نُا ٗ ضٚا١ٜ أبٞ ايكباح ايهٓاْٞ، إيٝ٘ ٗ ايطٚاٜات شاتٗا

ٔٳ ٫ ﴿ :ٚدٌ ٗ قٍٛ اهلل عع ×اهلل ٕٳ ايعټٚضٳٚٳاٖيصٹٜ ٗٳسٴٚ اعتدل  ٚقس. «قاٍ: ٖٛ ايػٓا٤ ،﴾ٜٳؿٵ
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ٚإٓاغب ، «وهطٕٚ»ع٢ً َع٢ٓ  «ٜؿٗسٕٚ»ايؿٝذ ايؿهًٞ أْ٘ ٫بس َٔ ٌٓ ١ًْ 

٭ْ٘ ٖٛ إع٢ٓ ايصٟ ٥٬ِٜ فايؼ ; يصيو ٖٛ ٌٓ ايػٓا٤ ع٢ً إضاز٠ فايؼ ايػٓا٤

ؾإْ٘ ٫ ٜتِ  ا٭خط٣ ٚيصيو ؾإْ٘ ع٢ً ضأٟ ايؿٝذ ايؿهًٞ إشا ًٓت ع٢ً إعاْٞ .ايػٓا٤

، ٚإِا ٭غباب خاضد١ عٓ٘ ،ا٫غتس٫ٍ باٯ١ٜ... ٖٚصا ٜعين إٔ ايػٓا٤ مل وطٻّ يصات٘

 .(19)ؾتهػب٘ اؿط١َ، تعطض ي٘
 

 

ٜعتدل ايسنتٛض ايؿٝذ قُس ايكازقٞ ايطٗطاْٞ َٔ إ٪ٌَٓ َبسأ إعاز٠   

 ;زٕٚ غرلُٖا ،١ٝ عدل إع٤٬ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايكطع١ٝتهٜٛٔ ططٜل إعطؾ١ ايسٜٓ

ٜط٣ ايسنتٛض ايكازقٞ إٔ أِٖ ؾطٚٙ ا٫دتٗاز ٚ ٛقٍٛ إٍ َعاضف إغ١َٝ٬ أق١ًٝ.يً

ٖٛ أخص طايب ايعًِ زٚض٠ عج١ٝ نا١ًَ يًكطإٓ ايهطِٜ. نُا ٫ ٜكـ ايكازقٞ عٓس 

بٌ ٜط٣ إٔ ٖصٙ ، إٓ ؾك٘ايكٍٛ بإٔ أؾهٌ ططٜك١ يؿِٗ ايكطإٓ ٖٞ تؿػرل ايكطإٓ بايكط

٫ ساد١ شلا ٗ ؾِٗ ، ٚإٔ ايػ١ٓ ٚإٕ ناْت قطع١ٝ يؿِٗ ايكطإٓ ٠ٖٞ ايططٜك١ ايٛسٝس

. ٚشلصا ٜ٪نس ايكازقٞ ع٢ً ط ٚتبٝإ يهٌ ؾ٤ٟٞ ٖٛ ْل ٚانض َٚٝػٻايص ،ايكطإٓ

ٚإٔ قا٥ٌ شيو ٜؿاضى ٗ غذل سكا٥ل نتاب اهلل ، بط٬ٕ ايكٍٛ ب١ٝٓٛ ز٫٫ت ايكطإٓ

١ ّهٔ إٔ ٜٓتؿع بٗا ٗ ايتؿػرل ايكاقطٕٚ ٝعيهٓ٘ ٜبٌ إٔ ايػ١ٓ ايكط، ٚنامت يًشل

عٔ ؾِٗ ايٓل ايٛانض. أَا َٔ د١ٗ ا٭سهاّ ايؿك١ٗٝ ؾ٬ َاْع يس٣ ايكازقٞ إٔ 

نُا قاّ ايؿٝذ ايكازقٞ  ت٪غؼ ايػ١ٓ إتٛاتط٠ أسهاَّا مل تطز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ.

٫ت٘ ع٢ً ا٭زي١ اييت ٜط٣ بأْٗا بتأغٝؼ ؾك٘ إغ٬َٞ ؾب٘ َتهاٌَ ٜعتُس ٗ اغتس٫

 ،ٗ َكابٌ ْٛعٌ آخطٜٔ ،ٚقس أطًل ع٢ً ٖصا ايؿك٘ َػ٢ُ )ايؿك٘ ايٓاطل(، قطع١ٝ

ُٻ، )ايؿك٘ ايتكًٝسٟ( :ُٖا ؿت زٚض ٖٚٛ ايططٜك١ ايػا٥س٠ اييت ٜكؿٗا ايكازقٞ بأْٗا ٖ

١ٜ ٜٚؿرل ؾٝٗا إٍ أقشاب ْٛط، ٚايؿك٘ اٯخط ٖٛ )ايؿك٘ ايتذسٜسٟ(; ايكطإٓ ايهطِٜ

ٚإٕ ، أَجاي٘ايسنتٛض عبس ايهطِٜ غطٚف ٚ :َجٌ ،ايتشٍٛ ايسا٥ِ ٗ ؾِٗ ايؿطٜع١

٭ٕ  ;نإ ايكازقٞ ٜط٣ إٔ بعض ا٭سهاّ قس تتػرل بتػرل أٚ اْتؿا٤ ع١ً اؿهِ

  اؿهِ ٜسٚض َع عًت٘.

ٚقس دا٤ت إدطدات ايتطبٝك١ٝ ٕٓٗذ٘ ا٫غتٓباطٞ َا ىايـ ب٘ آضا٤ َؿٗٛض٠   

ايػذٛز  دٛاظايتكًٝس إ٫ يًعادع عٔ ا٫دتٗاز،  َٚٔ بٝٓٗا: ؼطِٜ، بٌ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ
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ايػؿط بٛدٛز اـٛف أٚ ايهطض  ضب٘ دٛاظ ايككط ٗع٢ً ايؿطف ٚأْٛاع ايػذاز، 

ْؿٞ يعٝسٜٔ، سط١َ تكبٌٝ ٜس غرل إعكّٛ، ٚا ٚدٛب ق٠٬ اؾُع١ ٚاؾُاع١ؾك٘، 

 ٚدٛب اـُؼ ٗ أضباح إهاغب.

ايتذسٜس ايؿكٗٞ قاٍ ايؿٝذ سٝسض سب اهلل ٗ َعطض تكسّ٘ ِاشز يتٝاض   

، َٚٔ ايطَٛظ ايباضظ٠ ٚإتكس١َ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ ايؿٝذ ايكازقٞ ايطٗطاْٞ»إعاقط: 

ا٤ ٱبا١ْ إؾها٫ت ٚقعٛا ؾٝٗا. ٖٚٛ َٛدٻ٘ يًؿكٗ، «تبكط٠ ايؿكٗا٤»قاسب نتاب 

َعاضنّا ايتٝاض ا٭خباضٟ  ،ٌّٚٝ ايطٗطاْٞ نجرلّا إٍ ا٫غتٓباٙ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

ٜٚٓاقـ ايؿكٗا٤ ٗ َا ، َٚٔ آضا٥٘ أْ٘ ٫ ٔؼ ٗ أضباح إهاغب، بؿسٸ٠ نبرل٠

ي٘ بكٛ ، َػتس٫٘قطٸَات اؿرـ بس٫ّ عٓٗا ـ ٜٚط٣  ،ٜطًكٕٛ عًٝ٘ قطٸَات اٱسطاّ

ٍٳ ؾٹٞ اِيشٳرٔٸ ضٳَؾحٳ َؾ٬﴿ :تعاٍ ٚٳ٫ دٹسٳا ٌٸ، ﴾ٚٳ٫ ُؾػٴٛمٳ  َٔ اٱسطاّ ٫ وٌ اؿاز  ٚإٔ اؿٹ

٫ٚ ٜط٣  ،َٔ احملطَات إصنٛض٠. نُا أْ٘ ٜط٣ ظنا٠ ايٓكسٜٔ ٗ عكطْا اؿانط

 .(20)«مكاضٖا ٗ إٛاضز ايتػع١ إؿٗٛض٠ بٌ ايؿكٗا٤ا
 

إٔ ايكطإٓ اْطًل ٗ سطن١ ايسع٠ٛ يٝ٪قٌ ايكٛاعس  &يػٝس ؾهٌ اهللاعتدل ا  

ٌٸٗ زا٥طتٗا ايٛاغع١  طٜٔاـطأ ايصٟ ٜكع ؾٝ٘ نجرل َٔ ايباسجٌ ٚايؿكٗا٤ ٚإؿػِّ ، ٚيع

ٜٚعتُسٕٚ ٗ قطف ٚٛاٖطٖا ع٢ً ، أِْٗ ٜٓٛطٕٚ إٍ نٌ آ١ٜ َؿطزٖا»ٜطدع إٍ 

، َا ٫ فاٍ ؾٝ٘ يًٓػذ ٗ ٜٚتشسثٕٛ عٔ ْػذ بعهٗا ببعض، أخباض غرل َٛثك١

ٖا هعٌ  ،آساز ٫ تؿٝس عًُّا ٫ٚ ّٚٓا اغتٓازّا إٍ أخباض، ٫خت٬ف إٛنٛع ٚاؾ١ٗ

٭ْ٘ ٜهٝع عٔ  ;َا ٜكطأٙ َٔ آٜات ٗ اٱْػإ ٜؿكس اؾٛ ايكطآْٞ إتهاٌَ ٗ ايتؿطٜع

يكطإٓ ا إٕ ق١ُٝ. أَاّ ٖصا ايطناّ اشلا٥ٌ َٔ ايٛدٛٙ أٚ ا٭سازٜح إع٢ٓ ا٭قٌٝ

 ٌ ٚسس٠ ايكهاٜاٖٞ ٗ ٖصا ايتٓاغل ايطا٥ع ايصٟ ّجِّ جرلٖاايهطِٜ ٗ ايكهاٜا اييت ٜ

ٌٸٗ نٌ ايتؿاقٌٝ اييت تجرلٖا اٯٜات ٌٸ ٚسس٠ َٓٗا دع٤ّا ، يتهٕٛ ن ٫ ، َٔ ن

ٚئ ْػتطٝع ؾِٗ ايكطإٓ إ٫ ع٢ً ٖصا ، ٚقس ٫ تًتكٞ، قس تًتكٞ با٭خط٣ ،قطع١ َٓؿطز٠

  .(21)«طإٓ إٔ ْتسبط ؾٝٗا آٜات٘ ٚأسهاَ٘اييت أضازْا ايك ٚبٗصٙ ايطٚح، ا٭غاؽ

٘ ٚسٍٛ شات ايٓكط١ نتب لً٘ ايػٝس دعؿط ؾهٌ اهلل ٗ َكسَت٘ يتكطٜط عج  
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إٕ إٓٗذ١ٝ اييت عاجل َٔ خ٬شلا زلاس١ ايػٝس ا٭غتاش سؿٛ٘ اهلل »بعٓٛإ )ايبًٛؽ(: 

بٓٛط ـ سٝح ّجٌ ايكطإٓ ، ٓٸ١بايػـ ٗ َا ططس٘ َٔ َٛانٝع ـ إٛنٛع ٗ ع٬ق١ ايكطإٓ 

ٖا غٝشهِ بايتايٞ ، ايطنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ ٗ ؾِٗ َٛنٛع اؿهِ ايؿطعٞـ زلاست٘ 

ٖصٙ إٓٗذ١ٝ أيكت ، غع١ اٱط٬قات اييت ٜ٪خص بٗا ٗ إطاض إسضغ١ ا٭قٛي١ٝ ايػا٥س٠

ٚع٢ً ع٬ز ايتعاضض. عًُّا أْٗا ُجٌ ططسّا دسٜسّا ٜٓبػٞ ، ب٬ٛشلا ع٢ً ْتا٥ر ايبشح

ـ عػب ؾُٗٞ ـ ايتٛؾط ع٢ً زضاغت٘ َٔ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ بعا١َ. أَا ٬ََض ٖصٙ إٓٗذ١ٝ 

ؾٗٞ َا ْعطض ي٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: إشا تعطض ايكطإٓ ايهطِٜ ٕٛنٛع َٔ إٛنٛعات 

ػرل نٌ َا ٚضز ٗ ايطٚاٜات َٔ ايؿك١ٝٗ ؾإٕ ٚنٛح إطاز َٓ٘ هعً٘ َطدع١ٝ ٗ تؿ

ٚبايتايٞ ؾإٕ غع١ اٱط٬م ؾٝٗا تتبع غع١ اٱط٬م ٗ إؿّٗٛ ايكطآْٞ. ٖٚصا َا ، عٓاٜٚٔ

ع٢ً إط٬ق٘ ـ عسّ قبٍٛ زلاست٘ ٕا قطٸضٙ ا٭قٛيٕٝٛ ٗ باب اؿه١َٛ ـ تايّٝا ـ ٜؿذلض 

ٚاُؿهِ ، ايطٚا١ٜسٝح ْتٝذت٘ غض ايٓٛط عٔ إؿّٗٛ ايكطآْٞ ٗ اغتؿاز٠ إطاز َٔ ـ، 

سٝح اعتدل ، سّا ؾٝ٘. ناْت ٖصٙ ايكاعس٠ سانط٠ بك٠ٛ ٗ ٖصا ايبشحبإزخاٍ ؾطزٺ تعبټ

ٖٚٞ ، ايػٝس ا٭غتاش ايٛايس سؿٛ٘ اهلل إٔ َا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ عٓاٜٚٔ يًبًٛؽ

ٖٚصا ٖٛ ، ٖٛ ايٓهٛز اؾٓػٞ، تؿرل إٍ َع٢ٓٶ ٚاسس، بًٛؽ ايٓهاح ٚاُؿًُِ ٚا٭ؾٴس

عٝح تؿػٻط ع٢ً أغاؽ ، ٜٓبػٞ إٔ وهِ نٌ ايعٓاٜٚٔ ايٛاضز٠ ٗ ايطٚاٜات ايصٟ

 ،َا هعٌ بعض ايعٓاٜٚٔ ايٛاضز٠، أٚ عسّ ؼكك٘، ؼكل ايعٓٛإ ايكطآْٞ إػتؿاز

عٓاٜٚٔ غرل تعبس١ٜ بعٝسّا عٔ ايٓهٛز اؾٓػٞ. ٚقس أنس  ،نايتػع ٚاٱْبات ٚغرلُٖا

ٚشيو أْٗا ؼٝض : »×نكٛي٘ ،بعض ايطٚاٜاتزلاست٘ شيو عدل ايتع٬ًٝت ايٛاضز٠ ٗ 

، أٚ «ٚزخًت ع٢ً ظٚدٗا: »×نكٛي٘ ،ٚأٜس شيو ببعض ايتعبرلات ا٭خط٣، «يتػع

ضٴؾع : »’نُا ٗ قٛي٘، َهاؾّا إٍ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ َٛضز بٝإ ايكاعس٠، «ٗازٴخٹٌ ب»

، ﴾ٜٳبٵًُؼٳ َأؾٴسٻٙٴ ٰسٳتٻ٢﴿ :أٚ ٗ تؿػرل ا٭ؾٴس ٗ قٛي٘ تعاٍ، «ايكًِ عٔ ايكيب ست٢ وتًِ

. ٚٗ غرل ٖصا ايهتاب طبٸل زلاست٘ ٖصٙ ايكاعس٠ إ٪قٸ١ً يسٜ٘ «است٬َ٘: »×قاٍ

سٝح اغتؿاز إٔ ايطٚاٜات طإا أْٗا ٗ َكاّ تطبٝل َا ، ع٢ً ضٚاٜات ايػٓا٤ ٚآ٫ت ايكُاض

ٍٳ ﴿ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾإٕ إػتؿاز َٓٗا ٜسٚض َساض إػتؿاز َٔ عٓاٜٚٔ  ٛٵ َق

٘ٹ﴿ٚ ،﴾ايعټٚٔض ٌٔ ايًٖـ ٌٻ عٳٔ غٳبٹٝ ٝٴهٹ ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹ يٹ ٗٵ ٝٵػٹط﴿ٚ ،﴾َي َٕ َا هعٌ سط١َ ايًعب ، ﴾ا

ٚهعٌ سط١َ ايػٓا٤ ، ٛٳضـٖٚٛ ايًعب بٹعٹ، بآ٫ت ايكُاض تسٚض َساض قسم إٝػط عًٝ٘

ٚيٝػت سطَتُٗا ، كتك١ بايباطٌ ٚاٱن٬ٍ عٔ غبٌٝ اهلل ٖا نإ َٔ َكٍٛ ايكٍٛ
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يس٣ ـ ُا ؾِٗ نجرل َٔ ايؿكٗا٤. ع٢ً إٔ ٖصٙ ايكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ ٫ ؽتل ن ،َطًك١

بٌ تؿٌُ َا ٚضز ٗ ايػ١ٓ أٜهّا ٖا نإ ع٢ً َػت٣ٛ ، بايعٓاٜٚٔ ايكطآ١ْٝـ زلاست٘ 

: ’نُا ٗ قٛي٘، يهْٛٗا تطبٝكات شلا، ايكاعس٠ اييت تطدع إيٝٗا نٌ ايطٚاٜات

تدل زلاست٘ ٗ عح ايطناع إٔ َا ٚضز ٚيصا اع«. وطّ َٔ ايطناع َا وطّ َٔ ايٓػب»

ٜؿٝس  ٖا اغتؿاز َٓ٘ ايؿكٗا٤ سط١َ ْهاح أبٞ إطتهع ٗ أ٫ٚز قاسب ايًي ٫

بٌ ٖٛ ْٛرل َا ٚضز َٔ ايٓٗٞ عٔ ْهاح ، يعسّ اْطبام ايكاعس٠ إصنٛض٠; اؿط١َ

ٔٸَعًٚ، ايكاب١ً ا َا ٗ ايٓتٝذ١. ٖٚص &ٚؾاقّا يًؿٝذ ايطٛغٞ، «بعض أَٗات٘» ٬ّ بأْٗ

ٚشيو يٛدٛز َا نإ ع٢ً مٛ ايكاعس٠ اييت تطنع ، ي١ ايبًٛؽأػاْطباق٘ ٗ َّهٔ 

 .(22)«أغاؽ ايٓهٛز اؾٓػٞايبًٛؽ ع٢ً 
 

، ع٢ً َٓاقؿ١ ٚتكطٜط إٛنٛع َٔ ْاس١ٝ ْٛط١ٜ &مل ٜكتكط ايػٝس ؾهٌ اهلل  

ٚع٢ً َػت٣ٛ ايطأٟ  ،بٌ عٌُ ع٢ً تكسِٜ تطبٝكات عسٜس٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿت٣ٛ أسٝاّْا

 َٚٔ ٖصٙ إٛاضز:. ايعًُٞ أسٝاّْا أخط٣

 

 ;دٓػٞ شلا أنجط َٔ َط٠ ٚاسس٠ نٌ أضبع١ أؾٗط ؾا٫ػاٙ ايػا٥س ٖٛ إٔ ٫ سلٸ

ٗ ؼهِٝ إطدع١ٝ  &ٚشيو تبعّا يطٚاٜات ٗ ٖصا اجملاٍ. ٜٚتذ٢ً َٓٗر إطدع ايطاسٌ

ٔٻ ﴿ :نكٛي٘ تعاٍ، سٌ ٜكسِّّ ايط١ٜ٩ ايكطآ١ْٝ عًٝٗا ،ايكطآ١ْٝ ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ ٚٳَي

ٔٻ زٳضٳدٳ١ْ ٔٗ ٝٵ ٍٔ عٳًَ ٚٳيٹًطٔٸدٳا ُٳعٵطٴٚفٹ  ٚٵ ﴿ :ٚقٛي٘ تعاٍ(، 228 ايبكط٠:) ﴾بٹاِي ُٳعٵطٴٚفٺ َأ َٵػٳاْى بٹ َؾٔإ

ٕٕ ُٳعٵطٴٚفٹ﴿ :ٚقٛي٘ تعاٍ(، 229 ايبكط٠:) ﴾تٳػٵٔطٜضٷ بٹٔإسٵػٳا ٔٻ بٹاِي ٖٴ  ايٓػا٤:) ﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ْػتطٝع إٔ »إٓ ايهطِٜ َٔ ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ(: ؼت عٓٛإ )َٛقع ايكط &. قاٍ(19

ْػتٛسٞ َٔ بعض ايعٓاٜٚٔ ايكطآ١ْٝ َا ٜهٕٛ قط١ٜٓ ع٢ً نجرل َٔ إٛاقع ايؿطع١ٝ 

ٛٵ ٚٳَئ تٳػٵتٳطٹٝعٴِٛا َأ﴿ :ؾعٓسَا ْكطأ قٛي٘ تعاٍ. يع٬ق١ ايطدٌ بإطأ٠ ٚٳَي ٔٳ ايِّػٳا٤  ٝٵ ٕ تٳعٵسٹُيِٛا بٳ

ُٴعٳًَٖك١ٹ ٖٳا َناِي ٌٔ َؾتٳصٳضٴٚ ٝٵ ُٳ ٌٻ اِي ُٹًُِٝٛا ُن ِٵ َؾ٬َ تٳ عػب ايططٜك١ ـ ؾٗصٙ اٯ١ٜ  ﴾سٳطٳقٵتٴ

٫ هعٌ ٕ ٚإٕ ع٢ً اٱْػإ أ، خاق١ بكٛض٠ ايتعسزـ ا٭قٛي١ٝ ٗ إسضغ١ ايعك١ًٝ 

َع ايعٚد١ ايجا١ْٝ. ٚيهٓٓا ْؿِٗ َٔ شيو ايعٚد١ ا٭ٍٚ نإعًك١ َٔ خ٬ٍ اغتػطاق٘ 
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َع٢ٓ إٔ ٖصا أَط َطؾٛض ٗ ، ك١إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜؿطض إٔ ٫ ٜصضٖا نإعًٖ

، «ٗٔ ٗ ايٓؿك٫١ تػُطٖٛٔ سٓك»، أٚ «ٗٔ ٗ ايكػِؾ٬ تػُطٖٛٔ سٓك»، ؾًِ ٜكٌ شات٘

يعٓاٜٚٔ إطؾٛن١ ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ عٓٛإ إطأ٠ إعًك١ ٖٛ َٔ ا، بٌ أت٢ بٗصا ايعٓٛإ

ك١. ٚع٢ً ٖصا ٚإٔ ايؿاضع ٜطؾض إٔ تبك٢ ايعٚد١ َعًٖ، يس٣ ايؿاضع عػب ايؿِٗ ايعطٗ

ٚع٢ً نٌ ساي١ َٔ اؿا٫ت اييت ، ؾإٕ ٖصا ايعٓٛإ سانِ ع٢ً ايطٚاٜات ا٭غاؽ

ٚٻ ،ك١تهٕٛ إطأ٠ ؾٝٗا َعًٖ ك١. َٚٔ إعطٚف إٔ إطاز بايتعًٝل إٔ ٫ د١ ٫ٚ َط٫ًٖ َع

ّا ٌ سٓكبٌ ٗ نٌ اؾٛاْب اييت ُجِّ، ٫ ٗ داْب اٱْؿام ؾشػب، ٝـ إطأ٠ سكٛقٗاتع

ٖٚٛ َا ٜكٛي٘ ، يًُطأ٠. ٚقس تتهض ايؿهط٠ أنجط إشا أنؿٓا إٍ شيو سهُّا آخط

َٔ إٔ سهِ ا٭ضبع١ أؾٗط كتل بكٛض٠ ٚدٛز ايطدٌ عٓس ، قاسب اؾٛاٖط ْٚاع١

ٚغاؾط ، نُا يٛ تعٚز ٚزخٌ باَطأتً٘ٝ٘ ؾ٤ٞ، إشا نإ َػاؾطّا ؾ٬ هب ع أَا، إطأ٠

ٚٻ ،عٓٗا عؿطٜٔ غ١ٓ ؾًٝؼ شلا اؿل ٗ ، ٚانتؿ٢ بإضغاٍ ا٭َٛاٍ شلا، ز بػرلٖاٚتع

إٕ  :أؾٌٗ ٜتٓاغب ٖصا اؿهِ َع ضٚح اٱغ٬ّ؟ َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا مب إٔ ْكٍٛ، شيو

َٔ  ٚنٓت زا٥ُّا أقٍٛ يهجرل، ط٠ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ يٝػت ع١ًُٝ ٖٓسغ١ٝ َتشذِّ

ؾإْٓا لس إٔ ايططٜك١ ، اؾُٗٛا ايٓكٛم نُا تؿُٕٗٛ أٟ ْكٛم أخط٣ :اٱخ٠ٛ

أٚ ؾِٗ إػأي١ ا٭زب١ٝ َٔ ايٓل ، ايطبٝع١ٝ إتعاضؾ١ ٗ ؾِٗ إػأي١ ايتاضى١ٝ َٔ ايتاضٜذ

شيو َٔ خ٬ٍ  إٔ احملككٌ واٚيٕٛ إٔ ٜؿُٗٛا، أٚ ٗ زضاغ١ أٟ َؿٓهط ،ا٭زبٞ

خ٬ٍ زضاغ١ اؾٛ ايعاّ ست٢ ْػتطٝع إٔ ْكٍٛ بعس َٚٔ ، ايتكاٙ نٌ اـكٛقٝات

إٕ إ٪ضر أٚ ا٭زٜب ايؿ٬ْٞ ٜتب٢ٓ ٖصا ايطأٟ. ٖٚصا ايه٬ّ هطٟ أٜهّا ٗ  :شيو

ؾايؿك٘ يٝؼ فطز قٛاعس َعًٖب١ ٫ ماٍٚ إٔ ْٓؿتض ؾٝٗا ع٢ً اؾٛ ايعاّ ايصٟ ، ايؿك٘

ٗ  «بإعطٚف»َٔ ن١ًُ ٖصا ا٭غاؽ ؾإْٓا ْؿِٗ  ٜػتؿاز َٔ فُٛعات ايطٚاٜات. ٚع٢ً

ٔٻ زٳضٳدٳ١ْ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٔٗ ٝٵ ٍٔ عٳًَ ٚٳيٹًطِّدٳا ُٳعٵطٴٚفٹ  ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ إشا ؾُٗٓا إٔ  ،﴾ٚٳَي

إٔ سل إطأ٠ ٗ اؾٓؼ بايٓػب١ يًطدٌ نشل ايطدٌ ، إطاز بايسضد١ زضد١ ايط٬م

٭ْ٘ ; ب اؾٓػٞ ٖٛ ا٭غاؽ ٗ ايعٚازخاق١ إشا ٫سٛٓا إٔ اؾاْ، ٚبايٓػب١ إٍ إطأ٠

ط شلا ايطعاّ. ٚاؿاقٌ إٔ اؾٓؼ غطٜع٠ ٫ َع٢ٓ ٭ٕ تتعٚز إطأ٠ ست٢ ػس ؾدكّا ٜٛٚؾ

ؾهُا أْ٘ ّجٌ ، ؾعامل اؾٓؼ ٖٛ يًُطأ٠ ٚايطدٌ َعّا، خًكٗا اهلل ٗ إطأ٠ ٚايطدٌ

تػتذٝب نًُا ٚبايتايٞ ؾهُا هب ع٢ً إطأ٠ إٔ ، ساد١ ٖٓا ؾإْ٘ ّجٌ ساد١ ٖٓاى
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إ٫ إٔ تهٕٛ ، نصيو هب ع٢ً ايطدٌ إٔ ٜػتذٝب نًُا أضازت إطأ٠ أضاز ايطدٌ

ٖٓاى ساي١ َطن١ٝ أٚ ساي١ إعٝا٤ أٚ عصض ؾطعٞ َٚا إٍ شيو َٔ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ. َٚٔ 

ٚيهٓٓا عٓسَا ٬ْسٜ ايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ ، ايطبٝعٞ إٔ ايؿكٗا٤ ٫ ٜٛاؾكٕٛ ع٢ً شيو

س إٔ إػأي١ تتشطى ٗ ٖصا ا٫ػاٙ. ٚيٛ قطعٓا ايٓٛط عٔ نٌ ل ٚلُع ؾُٝا بٝٓٗا

عٝح ٫ ٜػتذٝب  ،يٛ إٔ ايطدٌ َٓع ظٚدت٘ سكٗا اؾٓػٞ ٖصٙ ايطٚاٜات ٚايكٛاعس

ٚإشا اغتذاب ؾإْ٘ ٜػتذٝب ، ؿادتٗا اؾٓػ١ٝ ٗ َس٣ ايػ١ٓ أٚ ٗ َس٣ ايعُط

تكسم إعاؾط٠  ؾٌٗ، بإكساض ايصٟ ٜكسم ؾٝ٘ عٓٛإ َػ٢ُ اؾُاع أٚ اٱزخاٍ

إْٓا ْسعٞ أْ٘ ٫ ٜكسم شيو إ٫ إشا نإ عٓسْا عكٌ  !أٚ اٱَػاى َعطٚف؟ ؟!بإعطٚف

 أٚقًت ٚيصيو ؾإٕ إسضغ١ ايعك١ًٝ اييت زضز عًٝٗا ايؿكٗا٤ ٖٞ اييت، غرل ٖصا ايعكٌ

 .(23)«إٍ ٖصٙ ايٓتا٥ر ايؿك١ٝٗ

 

ْ٘ َع اٱْؿام َٔ قبٌ ٜؿتٕٛ بأسٝح  ،ؾكٗا٤ آخطٜٔ &اهللىايـ ايػٝس ؾهٌ 

ٚيٞ ايعٚز ئ ٜهٕٛ شلا سل ط٬م اؿانِ. أَا ايػٝس ؾهٌ اهلل ؾٝعتدل إٔ فطز 

ٚبايتايٞ ٜكض ، َٚٓٗا اؿاد١ اؾٓػ١ٝ، اٱْؿام َٔ ايٛيٞ ئ وكل شلا غا٥ط ساداتٗا

َكس١َ سٍٛ َٓٗذ٘ ٗ  بعس، &ط٬م اؿانِ س٦ٓٝص ٚإٕ أْؿل ٚيٞ ايعٚز ايػا٥ب. قاٍ

عٝح ٜػتؿٝس َٔ بعهٗا أسهاَّا َٚؿاِٖٝ ، ايتعاٌَ َع ايطٚاٜات ٚاٯٜات ايكطآ١ْٝ

ا ٚإٔ ٖصا ا٭غًٛب ىتًـ عُ، عا١َ تهٕٛ ٖٞ ا٭غاؽ ٗ كتًـ إٛاضز ٚايتطبٝكات

ٚٵ تٳػٵٔطٜضٷ بٹٔإ﴿ :قٛي٘ تعاٍ»ٖٛ إعٗٛز يس٣ عًُا٤ ا٭قٍٛ:  ُٳعٵطٴٚفٺ َأ َٵػٳاْى بٹ َٕٕؾٔإ  .﴾سٵػٳا

ٖٚصٙ ايكاعس٠ ، ؾكس بٝٸٔ تعاٍ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايكاعس٠ ايعا١َ اييت ؼهِ ع٬ق١ ايعٚدٌ

ؾؿٞ نٌ ساي١ ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايعٚاز ، تػطٟ ٗ كتًـ َٛاضز ٖصٙ ايع٬ق١ ٚسا٫تٗا

َعا١ًَ ايعٚد١  ، أٚ نإ ٜػ٤ٞنُا يٛ اَتٓع ايعٚز عٔ ايٓؿك١ـ إَػانّا َعطٚف 

ؾ٬بس َٔ إٔ ٜطًٓكٗا أٚ هدلٙ اؿانِ ـ تهطٙ عٓس٥ص ايبكا٤ َع٘  بايهطب إدلح عٝح

٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ; ايؿطعٞ ع٢ً شيو إشا أقط ع٢ً عسّ اٱَػاى بإعطٚف ٚضؾض ايط٬م

عٝح ٜسٚض  ،ايكطآ١ْٝ قاعس٠ عا١َ تبٝٸٔ إٔ ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ قه١َٛ بٗصٙ ايعٓاٜٚٔ

٫ٚ ثايح ، ٬بس َٔ ايتػطٜض باٱسػإؾإشا اْتؿ٢ اٱَػاى بإعطٚف ؾ، ا٭َط بُٝٓٗا
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ُٳعٵطٴٚفٹ﴿ :٫ٚغُٝا إشا نُُٓا آ١ٜ، شلُا ٔٻ بٹاِي ٖٴ . َٚٔ ٖٓا عٓسَا ّتٓع ايعٚز ﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ؾإٕ ٖصا يٝؼ إَػانّا ٫ٚ َعاؾط٠ ايعٚد١ أنجط َٔ أضبع١ أؾٗط ٫ يؿ٤ٞ عٔ ٤ٙٚ 

نُا ٗ اَطأ٠ ، غًيبَٚا ٚضز َٔ ايطٚاٜات إتعًك١ بٗصا اؾاْب نع٬ز ، بإعطٚف

اَطأ٠ غاب »عٔ  ×ؾكس غأٍ أبٛايكباح ايهٓاْٞ اٱَاّ ايكازم، غاب عٓٗا ظٚدٗا

ٌّ ٖٛ أّ َٝت ،ٚمل ٜٓؿل عًٝٗا ،عٓٗا ظٚدٗا أضبع غٌٓ ٝټ٘ ع٢ً إٔ ، ٚمل تسض أس أٜٴذبٳط ٚي

ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ ٚيٞ طًكٗا ايػًطإ. قًت: ؾإٕ قاٍ ايٛيٞ: أْا أْؿل ، ٜطًكٗا؟ قاٍ: ْعِ

ًٝٗا؟ قاٍ: ؾ٬ ٜٴذبٳط ع٢ً ط٬قٗا. قاٍ: قًت ي٘: أضأٜت إٕ قايت: أْا أضٜس َجٌ َا تطٜس ع

. «ا شيو ٫ٚ نطا١َ إشا أْؿل عًٝٗا٫ٚ أقدل ٫ٚ أقعس نُا أْا؟ قاٍ: يٝؼ شل، ايٓػا٤

٭ْٗا تكازّ َؿَّٗٛا قطآّْٝا ٚانشّا  ;ّٛا إظا٤ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٛضاٜاتأقٍٛ: إٕ يٓا ؼٗؿ

ٖٚٓا ْط٣ إٔ ايؿكٗا٤ ٜكعٕٛ ٗ . س٠ ٚقاّْْٛا وهِ ٖصا ايٓٛع َٔ ايع٬قاتٜعتدل قاع

خباض لس أْٗا ٫ ِْٗ عٓسَا ٜػتٓسٕٚ إٍ َجٌ ٖصٙ ا٭، سٝح إسرل٠ ٗ سا٫ت نٗصٙ

ٚإٕ ناْت ايعٚد١ تعٝـ اٯ٫ّ ، تػُض شلِ ٫ٚ تعطِٝٗ اؿل بؿو ايع٬ق١ بٌ ايعٚدٌ

ُٻيٚاؿطز ايؿسٜس ا ٚضَا ٚقعت ٗ ايعْا احملطّ! ٚمٔ سُٝٓا ْعتدل ، ٠ٌ عازصٟ ٫ ٜٴتش

، إٔ ايكطإٓ ٖٛ ا٭غاؽ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت ْعتدل إٔ ايكطإٓ ٖٛ ايصٟ وهِ ايطٚاٜات

قّا يًُٓكٍٛ عٔ ايؿٝذ اٚؾ ;كٗاَٚٔ ٖٓا ْػتكطب إٔ يًشانِ إٔ ٜطًٚ .ٚيٝؼ ايعهؼ

ٕٵ ،سػٌ اؿًٞ عتباض ٖصا إٛضز ا &سٝح ٜٛٗط َٓ٘، اختًؿت ططٜك١ ا٫غتس٫ٍ ٚإ

ٞٸ  . (24)«، ؾتأٌََٔ قػطٜات ايهطض إٓؿ

 

بٌ َٔ  ،إٕ َؿٗٛض اٱَا١َٝ ٚؾل بعض ايطٚاٜات ع٢ً أْٗا ٫ تطخ َٔ أضض ايعكاض

٭ْٗا ٚؾل َبٓاٙ تتعاضض َع ، ٚخايؿِٗ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ٖصٙ إػأي١. ق١ُٝ ايبٓا٤

قاٍ: غأيت٘ عٔ : »×اهلل خدل ابٔ أبٞ ٜعؿٛض عٔ أبٞ عبس َعتدلّا إٔ َا ٚضز ٗ، ايكطإٓ

أٚ ٜهٕٛ ٗ شيو َٓعي١  ايذلب١ ؾ٦ّٝا، ايطدٌ ٌٖ ٜطخ َٔ زاض اَطأت٘ أٚ أضنٗا َٔ

ٖٛ  «٦ّٝا؟ ؾكاٍ: ٜطثٗا ٚتطث٘ َٔ نٌ ؾ٤ٞ تطى ٚتطنتؾ٬ ٜطخ َٔ شيو ؾ ،إطأ٠

ؾاـ٬ف : »&ت٣ٛ. قاٍٚعًٝ٘ ايؿ، ّ ع٢ً غا٥ط ايطٚاٜاتٖٚٛ إكسٻ ،إٛاؾل يًكطإٓ

طَإ َٔ بعس تػإِٗ ع٢ً أقٌ اؿـ ع٢ً قهٝتٌ  سٍٛ إػأي١ بٌ إتأخطٜٔ َٓكبٌّ
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َا : ا١ْٝأٚ ٜعِ َطًل ايعٚد١؟ ٚايج ٌٖ ىتل اؿطَإ بػرل شات ايٛيس: ا٭ٍٚـ: َا  ؾ٤ٞ

ّٓا عٌٖٝٚ ٖٛ َطًل ا٭ضض ؟ إكساض ايصٟ تٴشطّ َٓ٘ ايعٚد١ غرل شات ايٛيس أٚ ا٭عِٖٛ 

أٚ تٴشطّ َٓٗا عّٝٓا ٫ ق١ُٝ؟ إؿٗٛض سطَاْٗا َٔ َطًل  ٚق١ُٝ أٚ خكٛم ايعكاض َٓٗا

ٚبعس اغتعطاض ايطٚاٜات ٗ  «.ٖٚا ٖٛ َجبت ؾٝٗا عّٝٓا ٫ ق١ُٝ ،ا٭ضض عّٝٓا ٚق١ُٝ

َٚا  ،ٚايٛاقع إٔ ٖصا اـدل َٛاؾل يٛاٖط ايكطإٓ»اب ٚأقٛاٍ ١ًْ َٔ ايؿكٗا٤ قاٍ: ايب

بايطغِ ـ ساٍ ؾددل ابٔ أبٞ ٜعؿٛض  ١ٚيٛ بايعُّٛ ٚاـكٛم.. ٚع٢ً أٜ ،غبك٘ كايـ ي٘

إٔ ايٛاسس َُٓٗا ٜطخ َٔ نٌ َا تطن٘  ٗ َٔ ز٫يت٘ ع٢ً ايتػ١ٜٛ بٌ ايعٚز ٚايعٚد١

ٜكطض سكٝك١ إٔ ايصٟ نإ َذلغدّا ٗ أشٖإ ايؿٝع١ ٖٛ سطَإ ايعٚد١ َٔ ـ اٯخط 

َع تؿاٚت ٗ ز٫يتٗا  ،خباض ايػايؿ١ٝ٘ بططٜك١ أٚ بأخط٣ ا٭، ٖٚٛ َا تطؾس إيا٭ضض

هٔ إٔ تعاجل بٛاغطتٗا ٖصٙ ـ َا ٜطؾس إٍ ايططٜك١ اييت ّا ـ بٓٛطْٚيٝؼ مث١ ، عًٝ٘

ب ْٛطْا ٗ َجٌ ػٚإٕ نإ ايصٟ ٜطدض ع، ا٭خباض إدتًؿ١ إتؿاٚت١ ٚإتعاضن١ ٗ إٓ

إػا٥ٌ اييت تهٕٛ شيو إٔ ، ٖصٙ إٛانع اييت ؽتًـ ؾٝٗا ا٭خباض ٖٛ عُّٛ ايهتاب

ٚاييت ٫ تهٕٛ َٔ ايكهاٜا ايػط١ٜ اييت  ،َٛنع ابت٤٬ إػًٌُ َٓص ايكسض ا٭ٍٚ

، سهُٗا ’َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜٓكٌ إػًُٕٛ عٔ ضغٍٛ اهلل، تهجط ايسٚاعٞ ٱخؿا٥ٗا

س َا ىكل عُّٛ ايهتاب أٚ ٜكِّٝ ’خكٛقّا إشا نإ مث١ ٗ ن٬ّ ضغٍٛ اهللٚ

ؾٗٛ قط١ٜٓ ع٢ً نٕٛ سهِ شيو ٖٛ  يبت١َٔ شيو ؾ٤ٞ ا ’َٓ٘طًك٘. أَا ٚمل ٜٴٓكٌ ع

َٚٔ عسّ ايبٝإ تػًٝ٘ ايٓاؽ ، ٚإ٫ يًعّ َٔ ايػهٛت إٜكاع ايٓاؽ ٗ اؿطاّ، ايعُّٛ

مل  ×َاّ عًٞغرلِٖ. َع ٬َس١ٛ أخط٣ ٖٚٞ إٔ اٱ ع٢ً َا ٫ ًّهٕٛ َٔ أَٛاٍ

 ،ا تطبٝل سهِ اهللاييت نإ ًّو َٔ خ٬شل ،٘ ايٓاؽ إٍ شيو ٗ أٜاّ خ٬ؾتٜ٘ٓبِّ

ٖا قس ىتًـ عًٝ٘ ايٓاؽ َٔ ايكهاٜا إجرل٠  ٫ٚغُٝا أْ٘ ٫ ٜتكٌ بأٟ ؾ٤ٞ

ٖٛ نتاب  ×ٚقس تكسّ إٔ َكسض سهِ اٱَاّ ايباقط، يًشػاغٝات ايؿسٜس٠

 .(25)«ط شيو؟، ؾهٝـ ْؿػِّ×عًٞ

 

َٚع ، ا بٝٓٗاؾع٢ً ن٤ٛ ايتعاضض ايطٚاٜات ٗ ؼسٜس غٔ ايبًٛؽ عٓس ا٭ْج٢ ؾُٝ

ع٢ً  ،ضٚاٜات بًٛغٗا باؿٝض ؾهٌ اهلل ضدٸض ايػٝس، ز ايبًٛؽ بايتشٝضتًو اييت ؼسِّ
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َعتدلّا ، نُا عًٝ٘ نجرلٕٚ ،خ٬ف ايؿت٣ٛ ايساضد١ ببًٛغٗا عٓس ايتاغع١ َٔ عُطٖا

ٖٚٞ سان١ُ ، س ع٢ً َػأي١ ايٓهٛز اؾٓػٞ ٗ ايبًٛؽإٔ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ت٪ٚن

٫ ايتشسٜس بايػٔ ع٢ً  ،ايطٚاٜات بكسز تكسِٜ أَج١ً َٔ ايٛاقعٚإٔ ، ع٢ً ايطٚاٜات

، ٖصٙ ٖٞ ايطٚاٜات اييت عجطْا عًٝٗا»ؼت عٓٛإ )ايطأٟ إدتاض(:  &غبٌٝ ايسق١. قاٍ

ٚبعض ع٢ً اعتباض ، ز بٝٓٗا ٚبٌ عؿط غٌٓٚبعهٗا ضزٻ ،بعهٗا ع٢ً اعتباض ايتػع

َٳٚايبعض ع٢ً دعٌ ايج٬خ عؿط٠ سسٸ، ايبًٛؽ باؿٝض مل ؼض.  ٔٵّا يًشهِ ببًٛؽ 

 ٌ َٓٗا ٗ ْٛطْا أَٛض:ٚإتشكِّ

ٚٳٔإشٳا بٳًَؼٳ ﴿ :ٚدٌ ٚقٛي٘ عع ،﴾سٳتٻ٢ ٔإشٳا بٳًَػٴٛا ايٓٹٸَهاحٳ﴿ :ٕ قٛي٘ تعاٍإ أ٫ّٚ:

ِٳ ِٴ اِيشٴًُ َٹُٓه ٍٴ  ٫ٜتِ إ٫ بعس : »’ٚنصا َا ٚضز ٗ ايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ ٗ قٛي٘ ،﴾ا٭ِطَؿا

ٖا ٖٛ ٚاضز َٛضز بٝإ  ،ٚغرلٖا ،«عٔ ايكيب ست٢ وتًِ ضؾع ايكًِ»، أٚ «ست٬ّا٫

نٌ شيو ٜػتؿاز َٓ٘ إٔ ، َعٌ َع عسّ إؾاض٠ ايكطإٓ إٍ غٔٛ ،ايكاعس٠ ٗ ايبًٛؽ

ٚعػب إٓٗر ايصٟ اضتأٜٓاٙ ٗ ع٬ق١ ، ايعٓٛإ ا٭غاغٞ ٗ ايبًٛؽ ٖٛ ايٓهٛز اؾٓػٞ

ؾإٕ ٖصا ايعٓٛإ وهِ  ايٛاضز٠ ٗ ايػ١ٓايعٓاٜٚٔ ايكطآ١ْٝ ايجابت١ بايعٓاٜٚٔ إتشطن١ 

ٖا ٜهٕٛ بإط٬ق٘ ايًؿٛٞ  ،ٗاز ايبًٛؽ بنٌ َا ٚضز ٗ ايطٚاٜات عٔ عٓاٜٚٔ ؼسِّ

إٕ َا ٚضز ٗ ايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ ٗ : ؾا٬َّ ٕا ؼكل َع٘ ايعٓٛإ ٚغرلٙ. ٚبعباض٠ أخط٣

نط بايج٬خ أٚ ٗ ايص، نايتػع ٚايعؿط ٚايج٬خ عؿط٠ ،َعٌ ؼسٜسات يًبًٛؽ بػٔٛ

قه١َٛ بايعٓٛإ ايكطآْٞ ايصٟ ٖٛ ، عؿط٠ ٚا٭ضبع عؿط٠ ٚاـُؼ عؿط٠ ٚغرلٖا

ٜٓبػٞ إٔ ـ ايٛاضز٠ ٗ ايػ١ٓ ـ َا ٜعين إٔ زا٥ط٠ إط٬م تًو ايعٓاٜٚٔ ، ٚاضز َٛضز ايكاعس٠

نُا ، ٫ إٔ تتِ تٛغع١ ايبًٛؽ إٍ َا ٫ ٜتشكل َع٘ شيو ايعٓٛإ ،تكٝٻس بايعٓٛإ ايكطآْٞ

ٞ باب اؿه١َٛ. ْٚتٝذ١ شيو ايكٍٛ بإٔ ايتػع يٝػت ًَش١ٚٛ ُٸَا غٴ ايؿكٗا٤ ٗ قطٸب٘

٫ٚغُٝا َع َا ٚضز ٗ ضٚاٜيت ايهٓاغٞ ، ٚإِا بًشاٚ نْٛٗا غٔ اؿٝض، بصاتٗا

ؾإْ٘ قس ٜكاٍ بإٔ ، ظٚدٗا أٚ ايسخٍٛ بٗا ٚٓطإ ايٛاضزتٌ ٗ ايتػع َٔ ايسخٍٛ ع٢ً

، ٚيٝؼ إطاز ايتػع ع٢ً إط٬قٗا، ػا٤ َٔ اؿٝضشيو إِا ٖٛ بًشاٚ بًٛغٗا َبًؼ ايٓ

 .(26)«ؾتأٌَ ٗ ٖصا ا٭خرل

 

ٚيعٌ أِٖ إٛاضز ايؿك١ٝٗ اييت ساٍٚ إٔ ٜعاؾٗا »قاٍ ايػٝس قُس اؿػٝين: 
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ـًُع ٗ ن٤ٛ إٓٗر ايكطآْٞ ؾهٌ اهلل ايػٝس سٌ  ع٢ً ايطدٌ ٚنْٛ٘ ٚادبّا، َػأي١ ا

ٚٗ  ،َٚٔ اؾسٜط بايصنط إٔ ٖٓاى عسزّا َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ؟بصٍ ايعٚد١ أٚ ٫

ٚاغتسيٛا ي٘ بإٔ ايٓٗٞ عٔ إٓهط ، اختاضٚا ٚدٛب اـًع ،َكسَتِٗ ايؿٝذ ايطٛغٞ

ؾكس ساٍٚ ايتٓٛرل ي٘ بعٝسّا  ؾهٌ اهلل ٚإِا ٜتِ بٗصا اـًع ؾٝذب. أَا ايػٝس، ٚادب

سٝح إٕ قٛي٘ تعاٍ: ، ٚضزٸٙ إٍ إٓٗر ايكطآْٞ٘، عٔ اغتس٫ٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚأَجاي

٘ٹ﴿ ُٳا اِؾتٳسٳتٵ بٹ ُٳا ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٘ٹ َؾ٬ دٴٓٳاحٳ عٳًَ ُٳا سٴسٴٚزٳ ايًٖـ ِٵ إٔ ٫ ٜٴكٹٝ ٕٵ خٹِؿتٴ ٜعين إٔ اؿٌ  ﴾َؾٔإ

٫ ٜكُٝا سسٚز ٕ عٝح ىؿ٢ أ، ا ايكبٌٖٝا ٜطٜسٙ اهلل ع٢ً نٌ ساٍ ٗ ساي١ٺ َٔ ٖص

ٚيٛ تٴطى يًطدٌ بإٔ ّتٓع ع٢ً مٛ ٜهٕٛ ، ٜٚتِ ػاٚظٖا أٚ اْتٗانٗا، اهلل

إش ; ٖصا ؾه٬ّ عٔ ضٚاٜات ؾطٚٙ ايبصٍ، نايط٬م ؾعٓس٥ص ٜهٕٛ ا٭َط عسِٜ ايؿا٥س٠

 .(27)«اٍّهٔ إٔ ٜػتؿاز َٓٗا أْٗا ت٪نس ع٢ً إٔ ايط٬م ٚاقع ع٢ً نٌ س

ؾأداب بإٔ  ٖصا اـكٛمٕ٪يـ إٕ نإ ًّو ٚثٝك١ َهتٛب١ ٗ ت اٚقس غأي  

ٝٸٓ٘ ي٘ ع٢ً َػت٣ٛ ايطأٟ ايعًُٞ &َا ططس٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٚإٔ ، ٫ ايؿت٣ٛ ،قس ب

 ٫ نتبّا. ،بٝاْ٘ نإ ؾؿاّٖا

 

، نُا ٗ ضغايت٘ ايتدٝرلٟؾبعس إٔ نإ ٜٛاؾل َؿٗٛض ايؿكٗا٤ بايٛدٛب 

اعتُازّا  ،عسٍ عٔ شيو ٗ ايػٓٛات ا٭خرل٠ َٔ سٝات٘ إباضن١ ،«ؾك٘ ايؿطٜع١»ايع١ًُٝ 

ٯ١ٜ ع٢ً ٚاٖط ا٭سازٜح ٗ ايباب، ٚتكسِٜ ٚاٖط ا ،ع٢ً َطدع١ٝ ايكطإٓ ايهطِٜ

 ،٘ سٍٛ ٖصٙ إػأي١ قبٌ غٓتٌ تكطٜبّاقس اغتؿتٝتٴ ٚنٓتٴنُا أخدلْٞ بصيو ؾؿاّٖا، 

ٌ عكست ايععّ ع٢ً إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ ٗ إػذس ايصٟ أ٩ّ ؾٝ٘ إكًٌ ٗ س

ق٠٬ اؾُع١ ٗ ضأٜٓا ايؿكٗٞ ٚادب١ ٚدٛبّا عّٝٓٝا عٓس تٛؾط »، ؾأداب: ايهٜٛت

ٕٵ، ؾطا٥طٗا ٚايتاضى شلا ، مل ٜهٔ ٖٓاى عصض ؾطعٞ َاْع ٚإشا أقُٝت ٚدب اؿهٛض إ

أزعٛ إ٪ٌَٓ ٗ ايهٜٛت ٚٗ نٌ ايبًسإ َأثّٛ نذلى أ١ٜ ؾطٜه١ ١َٜٝٛ أخط٣. إْٞ 

ؾإٕ اهلل مل ٜتشسخ عٔ ق٠٬ ٗ ايكطإٓ نُا ، اٱغ١َٝ٬ إٍ إقاَتٗا ٚسهٛضٖا

ٚأٚس٢ بإٔ ا٫ْؿػاٍ عٓٗا بايًٗٛ ٚايتذاض٠ ٜبعس اٱْػإ عٔ ، ؼسخ عٔ ق٠٬ اؾُع١

ٯتٞ إٔ ا ، ٖا قس ٜػتؿاز َٓ٘أْٗا سر إػانٌ ’ٚقس ٚضز عٔ ضغٍٛ اهلل، اـرل
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 ×إشا مل ٜهٔ قازضّا ع٢ً اؿر َايّٝا. ٚدا٤ عٔ اٱَاّ ايباقط، بٗا ٜجاب ثٛاب اؿر

ٚا٫دتُاع إيٝٗا ؾطٜه١  ،ق٠٬ اؾُع١ ؾطٜه١ ـ:ٗ ضٚا١ٜ ظضاض٠ بٔ أعٌ عٓ٘ ـ أْ٘ قاٍ 

ٚمل  ،مل ٜػتطٝعٛا إقاَتٗا ^٭ٕ ا٭١ُ٥ ;ٚإككٛز ب٘ إَاّ اؾُع١ـ َع اٱَاّ 

ٚإشا نإ بعض إطادع ٜطٕٚ ايتدٝرل بٝٓٗا ٚبٌ ايٛٗط ؾإِْٗ ٜطٕٚ  .ـٜكُٖٝٛا بإَاَتِٗ 

 .(28)«، ٚاهلل ايعاملأؾه١ًٝ اٱتٝإ بٗا عٔ اٱتٝإ بايٛٗط

 

بعس إؾهاي٘ ع٢ً إٓٗذ١ٝ ايػا٥س٠ بٌ نجرل َٔ  ،ايػٝس ؾهٌ اهلل قاٍ

 ،ٚقطا٠٤ ايٓكٛم بؿهٌ َتذع٨ ،ايؿكٗا٤ ٗ عسّ قٝاغ١ إؿاِٖٝ ايعا١َ ايكطآ١ْٝ

ٚيعٌ َٔ ايططٜـ إٔ لس بعض ايؿكٗا٤ ايهباض »ُٖاٍ إطدع١ٝ ا٭غاغ١ٝ يًكطإٓ: ٚإ

اييت تسٍ ع٢ً ، ٚايتابعٌ ’بػرل٠ ايٓيب ٜػتسيٕٛ ع٢ً ٚدٛب ابتسا٤ ايهؿاض باؿطب

ٚخكٛقّا ٗ  ،ٖٚٛ ٗ ايٓعع ’ست٢ تهطض شيو َٓ٘ ،ؾس٠ إٛاٚب١ ٚاؿح عًٝ٘

ٖٚٞ ، تٓؿٝص دٝـ أغا١َ بٔ ظٜس.. ؾإْٓا ْػذٌ ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٬َسٛات أغاغ١ٝ

بٌ نٌ َا تسٍ ، نشهِ ؾطعٞ أقٌٝ تسٍ ع٢ً ٚدٛب ا٫بتسا٤ باؾٗاز إٔ ايػرل٠ ٫

عًٝ٘ َؿطٚع١ٝ اؾٗاز نُٔ ايٛطٚف إٛنٛع١ٝ اييت ناْت َٛدٛز٠ ٗ شيو ايعٗس. 

بٌ ٗ ايتؿاقٌٝ. إٕ نٌ َا ْطٜسٙ َٔ ، ٜجٓا يٝؼ ٗ إبسأ٭ٕ سس; ٖٚصا ٖا ٫ ؾو ؾٝ٘

ٖٛ إبسا٤ ايتشؿٛات سٍٛ ايؿهط٠ اييت ٜسعٛ إيٝٗا ْٗٛض ؾكٗا٤  ٖصا اؿسٜح

ِ إٍ عٝح وتاز ايػًِِّ ،َٔ اعتباض اؿطب أق٬ّ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، إػًٌُ

يتهٕٛ ، ِ أق٬ًِّض ايػِّض.. ؾطَا ناْت ايؿهط٠ ا٭نجط قطبّا يٲغ٬ّ ٖٞ اعتباَدلِّ

أٚ ضَا ، ٚشلصا تطدع إيٝ٘ نًُا ظايت إدلضات، اؿطب قه١ٝ طاض١٥ ؽهع ٕدلضاتٗا

ؾًٝؼ أسسُٖا ، ِ ٚاؿطب خانع١ ٕكًش١ اٱغ٬ّ ٚإػًًٌُِناْت قه١ٝ ايػِّ

ٌّ، يٝهٕٛ اٯخط أَطّا طاض٥ّا، أق٬ّ ٌٷ بٌ ن ، ٗ إطاضٙ ٚنطٚض٠ ٗ َٛقع٘ َٓٗا أق

ٟٸ أغًٛبٌ ىتًـ َٛنٛعُٗا ٚفاشلُا ٗ اؿٝا٠ُاَّا ن ؾًهٌٛ َٛنع٘ ايصٟ ، أ

ٕٸ َٔ اؿل يٓا إٔ  ٜػتكٌ ب٘ ٫ٚ ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ آخط. ٚع٢ً ن٤ٛ شيو نً٘ لس أ

ؾتشسثٛا عٔ ، ْطؾض ايؿهط٠ اييت ساٍٚ بعض إػتؿطقٌ إٔ واضبٛا بٗا اٱغ٬ّ

َٔ خ٬ٍ ؾطٜع١ اؾٗاز اييت ، ٬ّايطٚح اؿطب١ٝ اييت ؼهِ ايكا٥ٌُ ع٢ً ؾ٪ٕٚ اٱغ
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إ٫ يتؿعٌ  ؾ٬ ؽُس سطب ٗ َهإ، تعٌُ ع٢ً إؾعاٍ ْاض اؿطٚب ايسا١ُ٥ ٗ ايعامل

ٖا ٫ ، ٫ٚ تٗسأ دب١ٗ ٗ داْب إ٫ يتجٛض دب١ٗ أخط٣ ٗ داْب آخط، ٗ َهإ آخط

 .(29)«أٚ ىًس إٍ طُأ١ْٓٝ أٚ اغتكطاض ٜػُض يًعامل إٔ ٜػتكط

 

 ،ٚؾكّا ٕا دا٤ ٗ عسز َٔ ايطٚاٜات، إٕ ا٭ؾٗط بٌ اٱَا١َٝ ٖٛ سط١َ تٓاٚشلا

إ٫ إٔ . اييت عاضنتٗا ضٚاٜات أخط٣ زؾعت ببعهِٗ إٍ ايكٍٛ بايهطا١ٖ ٫ ايتشطِٜ

ايطٚاٜات  زؾعت٘ إٍ تطدٝض ،ايكا٥ٌ عان١ُٝ ايكطإٓ ؾهٌ اهلل، إب٢ٓ ايؿكٗٞ يًػٝس

: ٚتعًٝل اٱَاّ عًٝٗا بكٛي٘ ،بٌ ٫غتؿٗازٖا باٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، يتٛاؾكٗا َع ايكطإٓ ;إبٝش١

، ؾٓشٔ ٚيهِٓٗ قس ناْٛا ٜعاؾٕٛ أؾٝا٤، إِا اؿطاّ َا سطّ اهلل ٚضغٛي٘ ٗ نتاب٘»

ٌٸـ 1430ٖٗ عاّ  &. ٚقس أؾت٢«ْعاؾٗا ، باٱناؾ١ إٍ مثاض ايبشط ،ايػُو ع١ًٝ ن

ْٛط٠ ؾكٗٝٸ١  مثاض ايبشط،غاي١ّ ع١ًُٝ عج١ٝ ٗ ٖصا ايكسز ؼت عٓٛإ )ٚأقسض ض

ٗ تكطٜط زضغ٘ إٓؿٛض عاّ  نُا ،بعس إٔ نإ وتاٙ استٝاطّا ٚدٛبّٝا، دسٜس٠(

. «ؾك٘ ايؿطٜع١»، ٚٗ ضغايت٘ ايع١ًُٝ عٓٛإ )ؾك٘ ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١( ؼتـ 1428ٖ

ٕٸ ايٓكٛم ايعا١َ إتٛؾط٠ ٗ إكا: »&قاٍ ٕٸ ايكاعس٠ ايعا١َ ٗ ايؿطٜع١ ، ّإ ٍٸ ع٢ً أ تس

ٚايٓكٛم ايعا١َ ايٛاضز٠ ٗ اؿ١ًٝ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع: ، اٱغ١َٝ٬ ٖٞ اؿ١ًٝ ٚاٱباس١

سٍ ع٢ً س١ًٝ نٌ ٖٚٓاى َا ٜ ٌ اييت تجبت س١ًٝ نٌ َا ٗ ا٭ضض;ؾٗٓاى عَُٛات اؿ

٘. ٖٚصٙ ٖٚٓاى َا ٜسٍ ع٢ً س١ًٝ َطًل قٝس ايبشط ٚطعاَ َا ٜطعُ٘ اٱْػإ;

ُٓت ؾإْٸٗا غتؿهٌ َطدعّا يس٣ ايؿو ٚعسّ ُا١َٝ ، َٓٗا ٚيٛ ٗ ْٕٛع، ايعَُٛات إشا 

ٚإيٝو ٖصٙ ، َا مٔ ؾٝ٘ ل شلصٙ ايعَُٛات ٗٚغٛف ٬ْسٜ أْ٘ ٫ ككِّ، إدكِّل

 ا٭ْٛاع: 

ٚباٱَهإ إٔ ْصنط شلصا ايٓٛع عس٠  عَُٛات سٌ َا ٗ ا٭ضض. ايٓٛع ا٭ٍٚ:

ُٹٝعّا...﴿: قٛي٘ تعاٍ ا٭ٍٚ:ٚدٛٙ:  َٻا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض دٳ ٛٳ اٖيصٹٟ خٳًَلٳ َيُهِ   (.29ايبكط٠: ) ﴾ٖٴ

ٗٳا ايٓٻاؽٴ ُنًُِٛا ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ايجاْٞ:»ٜهٝـ:  ٚبعس إٔ ٜصنط َؿاز اٯ١ٜ ٜټ ٜٳا َأ

ُٻا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض سٳ٫ّ٬َ َطِّٝبّا  .... ٚتكطٜب ز٫يتٗا(168 ايبكط٠:) ﴾َٹ

ِٴ ايٖطِّٝبٳاتٴ﴿: قٛي٘ تعاٍ ايجايح: ٌٻ َيُه ٌٵ ُأسٹ ِٵ ُق ٗٴ ٌٻ َي َٳاشٳا ُأسٹ  إا٥س٠:) ﴾ٜٳػٵَأُيْٛٳَو 

ٕٸ(4  .... بتكطٜب أ
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ّٚهٓٓا إٔ ْصنط شلصا ايٓٛع عس٠ ٚدٛٙ  عَُٛات سٌ ايطعاّ. ايٓٛع ايجاْٞ:

َٴشٳطٻَّا عٳ٢ًَ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ا٭ٍٚ:أٜهّا:  ٞٻ  ٞٳ ٔإَي ٚٵسٹ َٳا ُأ ٘ٴ ٔإ٫ٖ َإٔ ُقٌ ٫ٖ َأدٹسٴ ؾٹٞ  ُٴ ِٕ ٜٳِطعٳ َطاعٹ

ٔٔ ُٳ ٘ٹ َؾ ٘ٹ بٹ ٝٵٔط ايًٓ ٌٻ يٹػٳ ٖٹ ٚٵ ؾٹػٵكّا ُأ ٘ٴ ٔضدٵؼٷ َأ ْٻ ِٳ خٹٓٔعٜٕط َؾٔإ ٚٵ َيشٵ َٻػٵُؿٛسّا َأ ٚٵ زٳَّا  ٝٵتٳ١ّ َأ َٳ ٕٳ   ٜٳُهٛ

ِٷ ٕٻ ضٳبٻَو َغُؿٛضٷ ضٻسٹٝ ٚٳ٫َ عٳازٺ َؾٔإ ٝٵطٳ بٳإؽ   ...(145 ا٭ْعاّ:) ﴾انٵُططٻ َغ

ُٸ١ـٚضز عا ـَ ايجاْٞ: ٗ غرل ٚاسس٠ َٔ ايطٚاٜات ايكشٝش١ ايٛاضز٠ ٗ  ^ٔ ا٭٥

ٕٸ اؿطاّ ٖٛ ب ^سٝح أدابٛا، سهِ ايػ٪اٍ عٔ س١ًٝ بعض سٝٛاْات ايدل أٚ ايبشط أ

َٴشٳطٻَّا ﴿بكٛي٘:  ^ثِ اغتؿٗسٚا، َا سطٸّ اهلل ٗ نتاب٘ ٞٻ  ٞٳ ٔإَي ٚٵسٹ َٳا ُأ ُقٌ ٫ٖ َأدٹسٴ ؾٹٞ 

٘ٴ.. ُٴ ِٕ ٜٳِطعٳ ٜػتؿٝس ايؿكٝ٘ قاعس٠ عا١َ ٗ س١ًٝ  َٚٔ فُٛع ٖصٙ ايطٚاٜات. ﴾.عٳ٢ًَ َطاعٹ

 نٌ اؿٝٛاْات إ٫ٓ َا أخطد٘ ايسيٌٝ.

ّٚهٓٓا إٔ ْصنط ٖٓا عس٠ ٚدٛٙ  عَُٛات سٌ َا ٗ ايبشط. ايٓٛع ايجايح:

ِٵ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ايٛد٘ ا٭ٍٚ:أُٖٗا:  َٳتٳاعّا ٖيُه ٘ٴ  َٴ ٚٳَطعٳا ٝٵسٴ اِيبٳشٵٔط  ِٵ قٳ ٌٻ َيُه ُأسٹ

ٝٻاضٳ٠ٹٚٳ  (...96 إا٥س٠:) ﴾يٹًػٻ

ٜٸّا ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ايٛد٘ ايجاْٞ: ٘ٴ َيشٵُّا َطٔط ٓٵ َٹ ٛٳ اٖيصٹٟ غٳدٻطٳ اِيبٳشٵطٳ يٹتٳِأُنًُِٛا  ٖٴ ٚٳ

ِٵ ٚٳَيعٳًُٖه ٘ٹ  َٹٔ َؾهٵًٹ ٚٳيٹتٳبٵتٳػٴِٛا  ٘ٹ  ٛٳاخٹطٳ ؾٹٝ َٳ ٚٳتٳطٳ٣ اِيُؿًَِو  ٗٳا  ٝٳ١ّ تٳًِبٳػٴْٛٳ ًِ ٘ٴ سٹ ٓٵ َٹ  ٚٳتٳػٵتٳدٵٔطدٴِٛا 

ٕٳ ٖٳصٳا عٳصٵبٷ ُؾطٳاتٷ ﴿ٚمٛٙ قٛي٘ تعاٍ: (، 14 ايٓشٌ:) ﴾تٳؿٵُهطٴٚ  ٕٔ ٟٛٔ اِيبٳشٵطٳا َٳا ٜٳػٵتٳ ٚٳ

ٗٳا  ٝٳ١ّ تٳًِبٳػٴْٛٳ ًِ ٕٳ سٹ ٚٳتٳػٵتٳدٵٔطدٴٛ ٜٸّا  ٕٳ َيشٵُّا َطٔط َٹٔ نٌُٛ تٳِأُنًُٛ ٚٳ ًِضٷ ُأدٳازٷ  َٹ ٖٳصٳا  ٚٳ ٘ٴ  غٳا٥ٹؼٷ ؾٳطٳابٴ

ٛٳاخٹطٳ يٹ َٳ ٘ٹ  ٕٳٚٳتٳطٳ٣ اِيُؿًَِو ؾٹٝ ِٵ تٳؿٵُهطٴٚ ٚٳَيعٳًُٖه ٘ٹ  َٹٔ َؾهٵًٹ  .(30)(12ؾاطط: ) ﴾تٳبٵتٳػٴٛا 

 

ٌٵ ﴿ :بكٛي٘ تعاٍ &اغتسٍ إطدع ايطاسٌ  ٝٵػٹٔط ُق ُٳ ٚٳاِي ُٵٔط  ٔٔ اِيدٳ ٜٳػٵَأُيْٛٳَو عٳ

ُٳا ٔٗ َٹٔ ْٻِؿعٹ ُٳا َأِنبٳطٴ  ٗٴ ُٴ ٚٳٔإثٵ ٓٳاؾٹعٴ يٹًٓٻأؽ  َٳ ٚٳ ِٷ َنبٹرلٷ  ُٳا ٔإثٵ ٔٗ ع٢ً سط١َ ( 219 ايبكط٠:) ﴾ؾٹٝ

 بتكطٜب إٔ َؿازٖا ٜعين إٔ نٌ َا نإ نطضٙ أنجط َٔ ْؿع٘ ؾٗٛ سطاّ. ،ايتسخٌ

زيٌٝ اؿط١َ »ٗ َعطض ضزٙ ع٢ً غ٪اٍ سٍٛ َبٓاٙ ٗ ؼطِٜ ايتسخٌ: ، &قاٍ

َٚا نإ ، ب٘ ايتسخٌ َٔ ا٭نطاض ايبايػ١ بؿٗاز٠ أٌٖ اـدل٠ ٚإقطاض ايعك٤٬ٖٛ َا ٜػبِّ

ُٳا ﴿قاٍ تعاٍ: ، ّٔ ْؿع٘ ؾٗٛ قطٻنطضٙ أنجط َ ٔٗ ٌٵ ؾٹٝ ٝٵػٳٔط ُق َٕ ٚٳا ُٵٔط  ـَ ٔٔ ا ٜٳػٵَأُيْٛٳَو عٳ

ٛٳ  ٌٔ ايعٳِؿ ٕٳ ُق ٓٵؿٹُكٛ َٳاشٳا ٜٴ ٜٳػٵَأُيْٛٳَو  ٚٳ ُٳا  ٔٗ ْٳِؿعٹ َٹٔ  ُٳا أِنبٳطٴ  ٗٴ ُٴ ٚٳإثٵ ٓٳاؾٹعٴ يٹًٓٻأؽ  َٳ ٚٳ ِٷ َنبٹرلٷ  إثٵ
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ِٴ اٯٜٳاتٹ َيعٳًٖ ٔٴ اهلُل َيُه ِّ ٕٳَنصٳيٹَو ٜٴبٳ ِٵ تٳتٳَؿٖهطٴٚ (. ٚقاٍ ٗ نتاب٘ 219 ايبكط٠:) ﴾ُه

ٚيهٓين أقذلب َٔ ، ؾٝ٘ ْل زٵَا مل ٜٔط ا٭قٌ ٗ ا٭ؾٝا٤ اٱباس١ ٗ»: «زْٝا ايؿباب»

ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى ٚدّٗا ٚدّٝٗا ٗ سط١َ ايتسخٌ َٔ خ٬ٍ اغتٝشا٤ اٯ١ٜ ايهط١ّ: 

ٝٵػٹٜٳػٵَأ﴿ َٕ ٚٳا ُٵٔط  ـَ ٔٔ ا ٌٵ ُيْٛٳَو عٳ َٹٔ ٔط ُق ُٳا أِنبٳطٴ  ٗٴ ُٴ ٚٳإثٵ ٓٳاؾٹعٴ يٹًٓٻأؽ  َٳ ٚٳ ِٷ َنبٹرلٷ  ُٳا إثٵ ٔٗ ؾٹٝ

ِٵ  ِٴ اٯٜٳاتٹ َيعٳًُٖه ٔٴ اهلُل َيُه ِّ ٛٳ َنصٳيٹَو ٜٴبٳ ٌٔ ايعٳِؿ ٕٳ ُق ٓٵؿٹُكٛ َٳاشٳا ٜٴ ٜٳػٵَأُيْٛٳَو  ٚٳ ُٳا  ٔٗ ْٳِؿعٹ

ٕٳ ْ٘ ٗ َكاّ ٭ ;ؾإشا ؾػطْا اٱثِ بايهطض أٚ َا ىتعٕ ٗ زاخً٘ ايهطض .﴾تٳتٳَؿٖهطٴٚ

ؾايكاعس٠ ٖٞ أْ٘ نٌ َا ، تكسِٜ ا٭غاؽ يًتشطِٜ ايصٟ ٖٛ إٔ اٱثِ أندل َٔ ايٓؿع

ّ. ٚايتسخٌ نطضٙ أنجط َٔ ْؿع٘ بؿٗاز٠ نإ نطضٙ أنجط َٔ ْؿع٘ ْٛعّا ؾٗٛ قطٻ

باؿط١َ  ٌٵٚإشا مل ُٜك، ٚيصيو قس ٜكذلب اٱْػإ َٔ إٔ ٜكٍٛ باؿط١َ، ْٝع ا٭طبا٤

ْػإ إشا عطف بإٔ ايتسخٌ . ٖٚٓاى َػأي١ ٖٚٞ إٔ اٱإٍ ا٫ستٝاٙؾإٕ إػأي١ تسعٛ 

 ٚانشّا عٝح قاض ،ٚيٛ بعس عؿط غٌٓ ،غٛف ٜٛقع٘ ٗ َطض ٖٝت بٓػب١ عاي١ٝ

 .(31)«، ؾعٓس٥ص وطّ ع٢ً اٱْػإ شيويس٣ ا٭طبا٤ إٔ ايتسخٌ ٜ٪زٟ إٍ ايتًٗه١
 

ع ايطٚاٜات ٚإؿاِٖٝ عٓس تكسّ٘ ِاشز ع٢ً َٓٗذ٘ ٗ ايتعاٌَ َ ،&قاٍ

ؾُا ٖٛ  ٗ ايطٚاٜات أُْٗا َٔ إٝػط زٵايؿططْر ٚايٓطز عٓسَا ٜٔط ٞٵٗ َػأيتٳ»ايكطآ١ْٝ: 

 :إككٛز َٔ شيو؟ مٔ ْط٣ إٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ْاٚط٠ إٍ إؿّٗٛ ايكطآْٞ ٗ قٛي٘ تعاٍ

﴿َٕ ٚٳا ُٵطٴ  ـَ ُٳا ا ْٻ  ،ٚمٔ عٓسَا ْعطف إٔ إٝػط َٔ إؿاِٖٝ ايعطؾ١ٝ ايٛانش١ .﴾...ٝٵػٹطٴٔإ

٭ٕ ايكُاض ٚإٝػط َٔ ; ؾُا مل ٜهٔ قُاضّا ؾًٝؼ َٝػطّا، ٖٚٛ عباض٠ عٔ ايكُاض

، أٚ ٜكاَط َاي٘، ٜكاٍ: ايطدٌ ٜكاَط بعٚدت٘ :َج٬ّ. إؿاِٖٝ إتػا١ٜٚ يس٣ ايعطف

ٌٸ ٕ ا٭َط ٚإٕ نإ نصيو : إٖٓا ٜكٛيٕٛ، ُاضّاَا ٜهٕٛ َٝػطّا ٫بس إٔ ٜهٕٛ ق ؾه

َٔ خ٬ٍ  ،يهٔ اٱَاّ نأْ٘ ٜطٜس تٛغع١ إٛنٛع ٚدعٌ إٝػط ؾا٬َّ يًكُاض ٚغرلٙ

، ْؿِٗ إٛنٛع بططٜك١ َػاٜط٠ ُاَّا ٓاٚيهٓٸ. تٓعٌٜ ايؿططْر ٚايٓطز َج٬ّ َٓعي١ إٝػط

، ا٭ؾطاز ٖٞ َٔ إٝػطؾٓشٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايتعبرلات إٔ اٱَاّ ٜؿرل إٍ إٔ ٖصٙ 

ٚس٦ٓٝص ؾإٕ َا ٖٛ إؿّٗٛ يس٣ ، ٚإٝػط ٖٛ َٔ إؿاِٖٝ اييت ٜتساٚشلا ايٓاؽ ٜٚعطؾْٛٗا

، ؾ٬ فاٍ بعس شيو يًعهؼ، ايعطف ٖٛ ايصٟ ٜكٝس ب٘ اؿسٜح ٜٚؿػط ع٢ً أغاغ٘

، س اٯ١ٜ باؿسٜح. ٚاـ٬ق١ أْٓا عٓسَا ْطبل اٯ١ٜ ع٢ً َٛنٛع خاضدٞأٟ إٔ ْكِّ
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ؾ٬بس َٔ إٔ ، َع استُاٍ إٔ ٜهٕٛ بٓشٛ آخط، ٜهٕٛ َؿَّٗٛا بكٛض٠ َع١ٓٝ ٚايصٟ

٫ٚ ٜهٕٛ س٦ٓٝص َٛدبّا يتٛغع١ ، ٜهٕٛ َٛضز ايتطبٝل َٓػذُّا َع إؿّٗٛ ايكطآْٞ

ؾُا ٜكٛي٘ عًُا٤ ا٭قٍٛ ٗ ، كٝل ايكطٜض، إ٫ إشا نإ شيو بًػإ ايتدإٛنٛع

نإ ٫ ٜطدع إٍ ايتدكٝل قطاس١  باب اؿه١َٛ َٔ تٛغع١ إٛنٛع ٚتهٝٝك٘ إشا

 ،«ايطٛاف بايبٝت ق٠٬»، أٚ «يهجرل ايؿو ٫ ؾٓو: »^ؾكٛشلِ، ٫ ٚاقع ي٘ أق٬ّ

ٚإِا ٖصا ، ٫ ْٛاؾل عًٝ٘ ،ٖا ٜعتدلٙ ا٭قٛيٕٝٛ َٔ باب ايتٓعٌٜ يتٛغع١ إٛنٛع

ٚسهِ ، ٜعين ٫ سهِ يهجرل ايؿو «٫ ؾو»ـ ؾ، ٜطتب٘ باؾاْب ايؿهًٞ ايتعبرلٟ

 ،أٟ اخت٬ف ايتعبرل، ٖٚصا ٜهٕٛ َٔ اخت٬ف ايكٛض٠، ايطٛاف ٖٛ سهِ ايك٠٬

 . (32)«، ؾإِْٗ ٜطٜسٕٚ إبايػ١ ٗ شيو«ظٜس عسٍ: »نُا ٗ ايتعبرل بكٛشلِ
 

ٔٳ ﴿ :ضٚاٜات سهِ ايػٓا٤ َٔ خ٬ٍ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ &عاجل ايػٝس ؾهٌ اهلل َٹ ٚٳ

َٳٔ ٜٳؿٵتٳٔط ِٕايٓٻأؽ  ًِ ٝٵٔط عٹ ٘ٹ بٹػٳ ٌٔ ايًٖـ ٌٻ عٳٔ غٳبٹٝ ٝٴهٹ ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹ يٹ ٗٵ َعتدلّا إٔ (، 6 يكُإ:) ﴾ٟ َي

ٍٳ ايعټٚٔض﴿ :ٚٗ اٯ١ٜ ا٭خط٣، سط١َ ايػٓا٤ ْاؾ١٦ َٔ نْٛ٘ شلٛ اؿسٜح ٛٵ ٓٹبٴٛا َق  ﴾ٚٳادٵتٳ

ؾُا نإ َٔ ايػٓا٤ َٔ ٖصا ايباب ؾٗٛ ، َٔ نْٛ٘ َٔ َكازٜل قٍٛ ايعٚض( 30 اؿر:)

ٍٳ ايعټٚٔض﴿ٜؿػطٕٚ  ^عٓسَا ٬ْسٜ إٔ ا٭١ُ٥: »&َٚا غٛاٙ َباح. قاٍ، طاّس ٛٵ  ﴾َق

ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹ﴿طٕٚ نُا ٜؿػِّ، كْٛ٘ عًٝ٘أٚ ٜطبِّ ،بايػٓا٤ ٗٵ كْٛ٘ عًٝ٘ ٜٚطبِّ ،بصيو ﴾َي

; ٚشلٛ قٍٛ ايعٚضَساض قسم ٖصٜٔ ايعٓٛاٌْ: ّ ٜسٚض ْعطف إٔ ايػٓا٤ احملطٻ، أٜهّا

ست٢ ٚيٛ نإ  ،ِٜ ايػٓا٤ْػتطٝع إٔ ْأخص بإط٬قات أزي١ ؼطٚبعس شيو ٫ اؿسٜح. 

باٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ  ×َهُْٛ٘ سكّا. ٕاشا شيو؟ ٭ْٓا ؾُٗٓا َٔ خ٬ٍ اغتؿٗاز اٱَاّ

 ، يٝهٕٛ ايػٓا٤ احملطّيتشطِٜ ايػٓا٤ إٔ َٛضز اؿط١َ ٖٛ َا تٓطبل عًٝ٘ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ

سط١َ ايػٓا٤ ٖٛ ايػٓا٤  َٛنٛع اق١ إٔخٚ، َا نإ َكساقّا يكٍٛ ايعٚض أٚ شلٛ اؿسٜح

ٚايصٟ ٜتٓاغب َع عامل ، ٗ فايؼ اـًؿا٤ ٚقاؾٌ إػٌٓ ^إٛدٛز ٗ ظَاِْٗ

 :ٖٞ َكسام يًعٓاٜٚٔ ايكطآ١ْٝ ٜتهُٔ نًُاتٺ أْ٘ ٚعٓس٥ص ٫ قاي١، أٌٖ ايؿػٛم

ٌٔ ايًٖ﴿ ٌٻ عٳٔ غٳبٹٝ ٝٴهٹ ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹ يٹ ٗٵ َٳٔ ٜٳؿٵتٳٔطٟ َي ٔٳ ايٓٻأؽ  َٹ ٘ٹٚٳ إٕ أزي١ ايػٓا٤  :قس ٜكاٍ .﴾ـ

ٚيهٔ . نإٔ نإ باط٬ّ، َطًك١ تؿٌُ َا نإ َهُْٛ٘ سكّا َٚا مل ٜهٔ نصيو

خ٬ٍ ٖصٙ اٯٜات ع٢ً سط١َ ايػٓا٤ َٔ  ^سػب َٓٗذٓا عٓسَا ٬ْسٜ اغتس٫شلِ
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ٚيٝؼ ، ٜطٜس إٔ ٜػتسٍ ع٢ً إٔ ايػٓا٤ قطّ ٭ْ٘ قٍٛ ظٚض ×ْط٣ إٔ اٱَاّايكطآ١ْٝ 

 ،ؾاٱَاّ ٜتعبسْا ظعً٘ َٔ َكازٜك٘ ٚإٕ مل ٜهٔ ايػٓا٤ َٔ قٍٛ ايعٚض َع٢ٓ شيو أْ٘

ؾايعٚض ايصٟ ٖٛ إٓاٙ ٗ اؿهِ ، عٝح ٜطٜس تٛغع١ اؿهِ بًػإ تٛغع١ إٛنٛع

ٚيٝؼ َتعًكّا بايططٜك١ ٚسسٖا. ٚيصا ؾٓشٔ ، باؿط١َ َتعًٓل بايكٍٛ َع ايططٜك١ اـاق١

ٜٚٓكٌ عٓ٘ َٔ إٔ سط١َ ايػٓا٤  &يهاؾاْْٞػتؿٝس َٔ فُٛع شيو َا ٜكٛي٘ ايؿٝض ا

ٚإِا ٖٞ سط١َ ْاؾ١٦ َٔ إٔ َهُْٛ٘ َٔ قٍٛ ايعٚض ٚشلٛ اؿسٜح.  ،يٝػت سط١َ شات١ٝ

نِ َٔ خ٬ي٘ از اغتكطاب ٚبٝإ ٕٓٗر عاّ مؾإْ٘ فطٸ، ٚيٝهٔ ٖصا ع٢ً بايو

يكٛاعس ٚاييت تعتدل َٔ ا ،نجرلّا َٔ ايطٚاٜات ع٢ً أغاؽ عطنٗا ع٢ً إؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ

ٚإِا ، َا ططسٓاٙ فاٍ يٝؼ ٖٓا قٌ عج٘ ٚإ٫ ؾًًٓكاف ٗ، ايعا١َ ٚإؿاِٖٝ ايه١ًٝ

 .(33)«اٱؾاض٠ يًُٓٗر ٚبعض تطبٝكات٘غطنٓا 
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 وٛ فضن اهلل العاّل

ّٖٔٛ ٔعالقاتْ بإٖراُ ٔاملرجعٗات الدٍٖٗ  ٛإطاللٛ عمٜ أزوتْ املد

 

 

باضظ ٚبك١ُ ٚانش١ ع٢ً قعٝس ايسٜٔ نإ شلصا ايعامل اؾًٌٝ ايعاٌَ زٚض »

 «.ٚايػٝاغ١

ٖصا ٖٛ داْب َٔ ضغاي١ ايتعع١ٜ َٔ قبٌ ايػٝس ايكا٥س اـا٦َٓٞ َٓاغب١ ضسٌٝ 

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل. َُٚٗا ساٚيت مل أُهٔ َٔ إقٓاع ْؿػٞ  ايع١َ٬ٓ

بأغباب غٝاب ؾدك١ٝ عامل نبرل ي٘ َهاْت٘ ع٢ً إػت٣ٛ ايسٚيٞ عٔ ايٛغ٘ 

اٱٜطاْٞ; إش تكتكط َعطؾ١ عا١َ ايٓاؽ شلصا ايطدٌ ٗ سسٚز ايؿٗط٠ ايع١ًُٝ  ايؿٝعٞ

زاخٌ اجملتُع ايًبٓاْٞ، ٚنْٛ٘ زاعُّا ؿعب اهلل ٚايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬، أَا َا ٜسٚض َٔ 

 َٛاقـ كايؿ١ َٚ٪ٜس٠ ي٘ ؾكس باتت أخباضٖا َٓكطع١ عٔ اجملتُع اٱٜطاْٞ.

ٌّ ٓا ٚايسنتٛض قُس ضنا ظا٥طٟ َٔ ايسنتٛض سػاّ ايسٜٔ آؾ ٚقس قبٌ ن

يًذًٛؽ ع٢ً طاٚي١ َػتسٜط٠ يًتشاٚض، َٚٓاقؿ١ ٖصا  زعٛتـٓاٚقُس َٗسٟ ؾطٜعتُساض 

 ايػ٪اٍ احملٛضٟ:
 

 ؾهٌ اهلل؟ ٕٚاشا ٫ ٜعطؾ٘ اجملتُع اٱٜطاْٞ دٝسّا؟ ايع١َ٬َٓٔ ٖٛ  
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ؾهٌ اهلل ناْت  ايع١َ٬ٓؾدك١ٝ  ٤يعً٘ ّهٔ إٔ ْكٍٛ بإٔ أقسا ؾطٜعتُساض:

ٗ  َ٘كتكط٠ ـ قبٌ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ـ ع٢ً ايٛغ٘ ايًبٓاْٞ إػًِ. ٚقس قسضت أِٖ نتب

ّ، أٟ قبٌ ايجٛض٠ بػ١ٓ أٚ غ١ٓ ْٚكـ، ٖٚٞ اييت عطٸؾت٘ يًٓاؽ خاضز يبٓإ. 1978ايعاّ 

إعذلى ايػٝاغٞ بك٠ٛ، َ٪ِّسّا يًجٛض٠ َٔ  ١َايع٬ٓٚعكب اْتؿاض ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ زخٌ 

خ٬ٍ خطب٘ ٗ اؾُع١ ٚاؾُاع١، بٌ ناْت ي٘ َؿاضنات ٗ فطٜات ايجٛض٠، َٔ 

 قبٌٝ: اؿهٛض ٗ ا٫دتُاعات ٚإ٪ُطات.

ٝٸب اٱَاّ َٛغ٢ ايكسض عٔ ا٭ْٛاض، ثِ دا٤ت ٗ تًو اؿكب١، ٚقبٌٝ ايجٛض٠، ُغ

ايكسض ٗ ايعطام ـ عكب ايجٛض٠ ـ. ٖٓا ٚدس سعب سازث١ اغتؿٗاز ايػٝس قُس باقط 

ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ـ إٓتؿط ٗ بعض زٍٚ إٓطك١ ـ ْؿػ٘ َهططّا يًذ٤ٛ إٍ زلاس١ 

ٜدلظ أنجط ٗ ٚغا٥ٌ  ايع١َ٬ٓ، ؾاختاضٙ ؾكّٝٗا يًشعب. بعس شيو أخص اغِ ايع١َ٬ٓ

يكْٗٝٛٞ، ٫ٚٚز٠ اٱع٬ّ ٗ أعكاب أسساخ يبٓإ، ٚاست٬ٍ أضانٝ٘ َٔ قبٌ ايهٝإ ا

 إكا١َٚ اٱغ١َٝ٬. 

ٚيعٌ ٖصا ٖٛ ايػبب ٗ تعطف ايٓدب١ اٱٜطا١ْٝ ـ غٛا٤ ٗ اؿٛظ٠ أٚ اٱع٬ّ أٚ 

ؾهٌ اهلل; إش مل ٜعطف عٓ٘ غابكّا زخٛي٘ ٗ  ايع١َ٬ٓايػٝاغ١ أٚ اؾاَعات ـ ع٢ً 

ب ْؿاطات غٝاغ١، إ٫ عٓسَا نإ َتٛادسّا ٗ ايٓذـ، ٚانطاط٘ ٗ تُٓٛٝات سع

 ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬.

َٛاٚبّا ست٢ ْٗاٜات ايعكس ايػابع َٔ ايكطٕ إانٞ ع٢ً اـطاب١  ايع١َ٬ٓنإ 

ٚقانطات ايتؿػرل، ٚفايؼ يٝايٞ اؾُع١، ٚزعا٤ نٌُٝ، بايتعإٚ َع بعض 

إ٪غػات اؿٛظ١ٜٚ ٚايجكاؾ١ٝ. ٚأقك٢ َا ّهٔ شنطٙ ٗ ْؿاٙ ايتذُعات ٖٛ 

اؾاَعات ٗ يبٓإ، ٖٚٛ ٗ ايٛاقع ؾطع ؿعب ايسع٠ٛ  تأغٝؼ ا٫ؼاز اٱغ٬َٞ يطًب١

ٗ يبٓإ. عًُّا إٔ ايعسٜس َٔ ايؿباب ايصٜٔ ايتشكٛا بكؿٛف إكا١َٚ ٚإعذلى ايػٝاغٞ 

ا٤ نتب٘، ست٢ باتٛا ٜعطؾٕٛ ٗ ايٛغ٘ اؾٗازٟ ايًبٓاْٞ ناْٛا َٔ ت٬َصت٘ ٚقطٸ

 بطداٍ ؾهٌ اهلل.

ٕ ايطزلٞ يًتأغٝؼ عدل ضغاي١ َؿتٛس١ بعس إٔ تأغٻؼ سعب اهلل، ٚبعس اٱع٬

نأب ضٚسٞ يًشعب، ٚشيو عكب غٓتٌ  ايع١َ٬ٓؾُٝع إػتهعؿٌ ٗ ايعامل، عٴٔطف 

ايكشـ ٚايكٓٛات ايػطب١ٝ، اييت ٚقؿت٘  َٗٔ اٱع٬ٕ ايطزلٞ يًتأغٝؼ، ٫ٚغُٝا 

عًٝ٘  بايؿدك١ٝ ايباضظ٠، ٚا٭ب ايطٚسٞ يًُكا١َٚ ايًبٓا١ْٝ. ٚقس اغتُط ٖصا ايًكب ٜطًل
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ؾُٝا بعس، ع٢ً ايطغِ َٔ ضؾه٘ شيو ٗ إسس٣ إٓاغبات، يهٔ إٛنٛع مل ٜهصٻب 

 بكٛض٠ ع١ًٝٓ َباؾط٠ أبسّا.

ٛٸ٫ت ٚاغع١، ٫ٚ غُٝا ٗ إٜطإ،  يكس ؾٗست إٓطك١ ٗ ْٗا١ٜ ايػبعٝٓات ؼ

أنجط َٔ شٟ قبٌ  ايع١َ٬ٓباْتكاض ثٛضتٗا اٱغ١َٝ٬، ا٭َط ايصٟ نإ َسعا٠ ؿهٛض 

ٗ ايػاس١ ايػٝاغ١ٝ. ٚظاز ٗ شيو سطق٘ ع٢ً ايٛٗٛض أَاّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ست٢ بات 

 َٔ أِٖ ايعًُا٤ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ.

إٕ إػأي١ ا٭بطظ ٗ َا ٜتعًل بايع١َ٬ ؾهٌ اهلل ٖٞ ايػٝاغات  ايسنتٛض آؾٓا:

. ؾكس اقذلْت تًو اٱع١َٝ٬ ٗ إٜطإ، ٚزٚضٖا ٗ تكسِٜ ٖصٙ ايؿدك١ٝ يًُذتُع

اٱع٬ّ هشس اغِ  إسس٣ إطاسٌ مل ٜهٔايػٝاغات بتكًٗبات َٚسٸ ٚدعض ٚاغع. ؾؿٞ 

ؾهٌ اهلل نجرلّا عٓسَا نإ ٜؿاضى ٚوهط ا٫دتُاعات ٚإ٪ُطات إتعًٚك١ بايجٛض٠ 

، ٚقس تػبٻبت ا٬ٕسٛات إجاض٠ ذاؾا٠اٱغ١َٝ٬. يهٓ٘ ٗ َطس١ً ٫سك١ تعطٻض يًُ

 ايتعاّ اؿٝط١ ٚاؿصض ػاٙ آضا٥٘ َٚٛاقؿ٘. ٚعًٝ٘ نإ ا٫ؾتكاض جملُٛع١ َٔ سٛي٘ ٗ

زاخٌ إٜطإ َٔ د١ٗ، ٚفاؾا٠  ايع١َ٬ٓط٬ب٘، ٚٚدٛز د١ٗ غرل سه١َٝٛ ُجٌ 

اؿه١َٛ ي٘ أسٝاّْا َٔ د١ٗ أخط٣، ٖٛ ايعاٌَ إ٪ثِّط ٗ تػٝټب٘ عٔ فتُعٓا ٖٓا 

 ٚايػاس١ اٱٜطا١ْٝ.

ؾهٌ اهلل َتٛادسّا ٗ  ايع١َ٬ٓا ايػٝام ٖٞ: ٌٖ نإ ايكه١ٝ ا٭ِٖ ٗ ٖص

ِٸ ـ يتكٌ أؾهاضٙ ايتذسٜس١ٜ إٍ َػاَع ايط٬ب ٚايباسجٌ  ايٛغ٘ اؿٛظٟٚ  ـ ٖٚٛ ا٭ٖ

أّ ٫؟ َٚا َس٣ اٖتُاّ ط٬ب اؿٛظ٠ بٓتاز ٖصا ايعامل؟ ؾكس تهٕٛ كايؿّا ي٘ أٚ 

ٚاط٬ع ٚعًِ بٓتادات٘ َٛاؾكّا يهٓو ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ٫بس إٔ تهٕٛ ع٢ً زضا١ٜ 

 ٚنتب٘، ست٢ تتٻدص قطاض إدايؿ١ أٚ إٛاؾك١.

نٓت قس أدطٜت عجّا ٗ ايػابل زضغت ؾٝ٘ إؿذلنات  ايسنتٛض ظا٥طٟ:

ٚايؿٛاضم بٌ ضداٍ ايسٜٔ ٗ يبٓإ ٚضداٍ ايسٜٔ ٗ إٜطإ. ؾهإ َا يؿتين ٗ إٛنٛع 

ايٛاؾسٜٔ ٚإكٌُٝ ٗ َس١ٜٓ قِ. ٖٛ ْكاٙ ا٫خت٬ف ست٢ بايٓػب١ يًط٬ب ايًبٓاٌْٝ 

ٚيعٌ عٓكط إعطؾ١ ٚا٫تكاٍ باـاضز نإ شا أ١ُٖٝ قك٣ٛ ع٢ً ٖصا ايكعٝس ٗ 

ا٭َٝين أْ٘ قاٍ: يٛ ناْت أَٛاٍ  ايع١َ٬ٓضقس أبعاز ض٣٩ إداطب ايعاّ. ٚقس ْكٌ 

أسٛاٍ اؿٛظ٠ بٝسٟ يبعجت بٗا ايط٬ب إٍ اـاضز; يٝعٚضٚا بًسإ ايعامل، ٚيٝطًعٛا ع٢ً 

ايٓاؽ، ٚيٝتذطزٚا َٔ تكٛقعِٗ ٖصا. ؾٓشٔ ايّٝٛ ْطؾع ؾعاض تكسٜط ضغايتٓا َٔ قِ إٍ 
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 ايعامل، يهٓٓا مل ْػًٚض أْؿػٓا َا ًٜعّ، َٚا ظيٓا لٌٗ َتطًٖبات٘.

َٔ نطٚض٠ اط٬ع إدايـ أٚ إٛاؾل ع٢ً آضا٤ « آؾٓا»أَا َا أؾاض إيٝ٘ ايسنتٛض 

ؾٗٞ َعهًتٓا ايكا١ُ٥ ست٢ ايّٝٛ; إش َٔ إ٪غـ إٔ  َٚ٪يؿات اٯخط قبٌ اؽاش ايكطاض

ُٸل ٚإٕاّ بايتؿاقٌٝ. ؾإشا اغتجٓٝٓا بعض  َٛاقؿٓا ٚأسهآَا ايكازض٠ يٝػت عٔ ٚعٞ َع

اؿا٫ت ايٓازض٠ ؾإٕ اؿاي١ ايػايب١ ٗ ا٭دٛا٤ ايس١ٜٝٓ ٚايتكًٝس١ٜ ٗ سٛظاتٓا ٖٞ اؾتكاز 

ؾايط٬ب ٫ ٜكطإٔٚ عٓ٘، ٫ٚ ٜٛانبٕٛ  ايتٛاقٌ َع ايعامل اـاضدٞ ٚإعطؾ١ عكا٥ك٘،

فطٜات ايعكط. ٚبايتايٞ ٫ ْعاٍ ْعاْٞ ست٢ ٗ ضزٚزْا ٚنتاباتٓا ايٓكس١ٜ. ٚقس تطادعٓا 

ست٢ عٔ إػت٣ٛ ايػابل، سٝح ق١ً غبٌ ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ، ٚباتت َٛاقؿٓا تؿتكس 

 ايسق١ اي٬ظ١َ.

تدص٠ زاخٌ أدٛا٥ٓا أٜهّا ٖٓاى قه١ٝ أخط٣ ًَشٸ١ ٗ َا ٜتعًل بإٛاقـ إ

ؾهٌ اهلل ٖٞ  ايع١َ٬ٓاـاق١. ٚنإ َٔ ١ًْ اٱؾهايٝات ا٬ٕس١ٛ ٗ خكٛم 

ِ ا٭َٛض; أْٓا مل ْٓٛط إيٝ٘ َٔ َٛقع٘، بٌ ْٛطْا َٔ َٛقعٓا مٔ، ٚقطْا مهِ ْٚكِّ

َع٢ٓ إٔ ْٝع إدايؿٌ ٯضا٥٘ ـ غٛا٤ ع٢ً سل أّ ع٢ً باطٌ ـ ناْٛا ٜٓطًكٕٛ َٔ 

١َ ْؿػ٘. ٖٚصٙ إعه١ً سانط٠ ٗ ايعسٜس َٔ َٔ قٝ٘ ايع٬ٓ قٝطِٗ، ٚيٝؼ

اجملا٫ت ا٭خط٣، َٚعٗا ٜؿتكس ايؿِٗ ايكشٝض يًُٛانٝع إطتبط١ باؿٝجٝات ايسٚي١ٝ 

 َٚكتهٝات ايعكط.

ٚبعباض٠ أخط٣: يػٓا ٖٓا ٗ قسز َٓاقؿ١ اـ٬ؾات ايع١ًُٝ أٚ ايؿك١ٝٗ أٚ 

إدتًؿ١ عٔ غرلٙ َٔ ايعًُا٤ اٯخطٜٔ،  ايع١َ٬ٓ ايتاضى١ٝ اؿاق١ً بٌ ايعًُا٤، أٚ ْٛط٠

َا ٖٛ أبعس َٔ شيو بهجرل، أٚ زٚض ايععِٝ ايؿٝعٞ ٗ فتُع إٍ بٌ أضٜس اٱؾاض٠ ٖٓا 

ايّٝٛ، أٟ َا ْكطًض عًٝ٘ بايط١ٜ٩ ايؿٝع١ٝ. ؾأْا أؾعط أْٓا ابتعسْا نجرلّا عٔ ٖصا 

بأدٛا٥ٓا اؿان١ُ. ٚاؿاٍ أْٓا ْسٻعٞ إبسأ; إشا باتت َٛاقؿٓا ْٚتاداتٓا إعطؾٝٸ١ َ٪ٓطط٠ 

كاطب١ ايعامل أْع، ٚعًٝٓا إٔ ْصعٔ ؿكٝك١ َؿازٖا: إٕ إداطب اـاضدٞ ٚاغع 

ُٸ  ّا ٚنٝؿّا ـ، ٖٚٛ ٜٓتٛط ٚقٍٛ ضغايتٓا إيٝ٘. إسٜات ـ ن

 

 أثاضت دس٫ّ اييت ايع١َ٬ٓأٚز اٱؾاض٠ إٍ بعض ْٛطٜات ٚآضا٤ ايػٝس  ؾطٜعتُساض:
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ٚاغعّا، ست٢ بًؼ ا٭َط إٍ إقساض بعض ايؿتا٣ٚ ٗ سك٘، ٚػُٝع أندل عسز ٖهٔ 

َٔ اغتؿتا٤ات إطادع. ٖٚصٙ إػأي١  ـ ب٬ ؾو ـ شلا زاؾعٗا اـام. ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإٕ 

ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٚيست عكب اٱع٬ٕ عٔ َطدعٝت٘. ٚناْت ٖصٙ اؿكب١ قس ؾٗست ضسٌٝ 

دع ايتؿٝع، ٫ٚٚز٠ دٌٝ دسٜس َٔ إطادع أٜهّا، َٔ قبٌٝ: ضسٌٝ ١ًْ َٔ نباض َطا

اٱَاّ اـُٝين، ٚايػٝس اـ٥ٛٞ، ٚايؿٝذ ا٭ضانٞ، ٚايػٝس ايهًباٜهاْٞ، ٚايػٝس 

ٖٓا غاعس ع٢ً ٚٗٛض  عبس ا٭ع٢ً ايػبعٚاضٟ. نٌ شيو سكٌ ٗ َسز ظ١َٝٓ َتكاضب١، 

ٕٵ نإ اؿسٜح عٓٗا ٗ ايع١َ٬ٓدٌٝ دسٜس آخط، َٔ قبٌٝ: ٚٗٛض َطدع١ٝ ايػٝس  ، ٚإ

 ا٭ٚغاٙ اـاق١ غابكّا يصيو.

ٌٸ زٚضٙ  نإ سعب ايسع٠ٛ آْصاى ٜعتُس ٗ تُٓٛٝ٘ ع٢ً عٓكط ايؿكا١ٖ ـ ٚإٕ ق

ٌ اؿعب، ٜٚطدع إيٝ٘ ٗ بعض إػا٥ٌ. ايّٝٛ ـ، ٚدطت ايعاز٠ ع٢ً اختٝاض ؾكٝ٘ ّجِّ

اٯقؿٞ ٕس٠ ٚدٝع٠،  ٚبعس اغتؿٗاز ايػٝس قُس باقط ايكسض ؾػٌ ٖصا إٓكب ايؿٝذ

ثِ دا٤ زٚض ايػٝس ناِٚ اؿا٥طٟ ـ ٖٚٛ َٔ فتٗسٟ قِ سايّٝا، ٚيسٜ٘ ضغاي١ ع١ًُٝ ـ. 

إٓكب; ٭غباب ٫ فاٍ يصنطٖا ٖٓا، ٖا دعٌ اؿعب  عٔ ٚقس ؽ٢ًٓ ْٝع ٖ٪٤٫

ٞٸ، ؾتٛد٘ إٍ   ؾهٌ اهلل. ايع١َ٬ٜٓؿعط بؿطاؽ تُٓٛٝ

ؿطٚن١ ع٢ً إٜطإ َٔ قبٌ ايعطام، ٗ تًو ا٭دٛا٤، ٚعكب اْتٗا٤ اؿطب إ

ناْت إكا١َٚ ايًبٓا١ْٝ تعٝـ َطس١ً ايٓهر ٚايتهاٌَ ٚبًٛض٠ عٓاقطٖا ا٭غاغ١ٝ. 

ا٭َط ايصٟ أغِٗ ٗ اتػاع ق٠ٛ ايٓكس ٗ ا٭ٚغاٙ اؿٛظ١ٜٚ ٚايع١ًُٝ. ٚناْت ايسٚاؾع 

ٌٝ ـ َٔ ايػٝاغ١ٝ سانط٠ أٜهّا. ٚيٛ أْٓا ضدعٓا إٍ ؾطاض٠ تًو اؿ١ًُ ٚدسْا ايعطاق

عٛاّ ٚضداٍ زٜٔ ـ ِٖ ايػ١ُ ا٭بطظ ؾٝٗا. ٚقس اَتست اؿ١ًُ إٍ سٛظ٠ قِ أٜهّا، 

آْصاى. بعس شيو اتػعت ضق١  ايع١َ٬ٓؾأقسض اثٓإ َٔ َطادع قِ اغتؿتا٤ٶ نسٸ ايػٝس 

هٌ دبٗتٌ: ايػذا٫ت بٌ اؾاْبٌ ٗ قِ ٚبرلٚت ٚزَؿل، عٛظاتٗا ٚؾبابٗا، يتؿ

 ١َ; ٚا٭خط٣ َعاضن١.إسساُٖا َ٪ِّس٠ يًع٬ٓ

ْكس ْٝع  ٗٚٗ ْؿؼ ايٛقت ضاح اثٓإ َٔ ايهتٸاب إعطٚؾٌ إٍ قبٸ اؾٗس 

آضا٤ ٚنتابات ايػٝس ؾهٌ اهلل. ٚقس ؾٗست بعض ايٓكٛز فاؾا٠ اٱْكاف ٚاؿكٝك١، 

بٌ نإ بعهٗا َػ٦ّٝا ٕها١ْ ايتؿٝع ٚنٝاْ٘. ٚنإ ايه٬ّ ٗ َعُٛٗا ٜسٚض سٍٛ 

 .ايع١١َ٬ٓ ٚايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ٚايٓٛطٜات ايتاضى١ٝ عٓس ايػٝس اؾٛاْب ا٫عتكازٜ
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٫ ؾٓو ٗ إٔ ايػٝس نإ عإّا فسِّزّا، يهٔ ٖصا ايتذسٜس مل ٜطٴمٵ يًبعض، 

ؾأثاض َٛد١ َٔ ا٫ْتكازات، ٚضؾض آضا٤ٙ. ٚقس ؾٗست سطن١ ايتذسٜس ٖصٙ قسٚض 

ٗ إطأ٠،  ايع١َ٬ٓبعض ايؿتا٣ٚ إدايؿ١ يًُؿٗٛض بٌ عًُا٤ ايؿٝع١، َٔ قبٌٝ: آضا٤ 

٬ًٍٗ يتاب، أٚ عسّ ا٫يتعاّ بايط١ٜ٩ ايع١ٝٓٝ ٚإٛغٝك٢، ٚاؿذاب، ٚطٗاض٠ أٌٖ ايه

ٔٸ اؿ١ًُ نس ايػٝٸس ؾهٌ اهلل أٜهّا  ٚا٫نتؿا٤ بجبٛت٘ عًُّٝا، ٚ.... ٚنإ َٔ زٚاعٞ ؾ

يٲغا٠٤، سٝح ْؿ٢ ٚدٛز زيٌٝ تاضىٞ َٛثٻل ع٢ً  ضأٜ٘ ٗ قه١ٝ تعطټض ايعٖطا٤

َا زعاٙ إٍ شيو، ٚأنسٸ تعاضض اؿازث١ َع ايػٝام ايتاضىٞ ٚٚطٚؾٗا، ٖٚٛ 

 ايتؿهٝو ٗ أقٌ اؿازث١.

ٜٴهاف إٍ شيو ١ًْ َٔ اٯضا٤ ايعكا٥س١ٜ ٚايه١َٝ٬، َٔ قبٌٝ: ضأٜ٘ ٗ عك١ُ 

، ٚنصيو َا ٚضز ٗ ايتؿػرل ٚايٛسٞ. ا٭َط ايصٟ أز٣ إٍ تبٓٸٞ ^ايٓيب ٚا٭١ُ٥

، قاز . إ٫ إٔ إػأي١ أخصت بعسّا َتؿسِّزّاايع١َ٬ٓايبعض ١َُٗ ْكس َ٪ٖيؿات ايػٝس 

ايبعض إٍ إْهاض عًُٝت٘، ٗ سٌ ازع٢ ايبعض إٔ ايػٝس مل ٜكطع إطاسٌ إتعاضف 

عًٝٗا ٗ اؿٛظ٠ يٌٓٝ زضد١ ا٫دتٗاز ٚإطدع١ٝ. ؾٗٛ ـ َج٬ّ ـ نإ قس زضؽ إكسَات 

ٚايػطٛح ع٢ً ٜس ٚايسٙ ؾك٘، ٚمل ٜهٔ ي٘ أغتاش غرلٙ. نُا أْ٘ زضؽ ايهؿا١ٜ ٗ 

 تب٢ ايًٓهطاْٞ، ٚمل ٜهًُٗا ـ سػب َا ٜكاٍ ـ.َس٠ ٚدٝع٠ عٓس ايؿٝذ ف

ثِ سهط بعس شيو َباؾط٠ عٛخ اـاضز يس٣ ٔػ١ َٔ ايعًُا٤ ٗ ايٓذـ، 

 اؿًٓٞ ٚايؿاٖطٚزٟ. ٚقٌٝ أٜهّا: إْ٘ ٫ ّتًو ساؾ١ٝ ٌناـ٥ٛٞ ٚاؿهِٝ ٚسػ

ع٢ً ايعط٠ٚ. ٚنإ إعٗٛز إٔ ٜهتب ايط٬ب تكاضٜط أغاتصتِٗ ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ، 

ؿطْٚٗا، يهٔ ايػٝس ايع١َ٬ٓ مل ٜٓؿط ؾ٦ّٝا ٗ ٖصا ايكسز. نُا إٔ تسضٜػ٘ ٗ ٜٚٓ

 اـاضز ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ مل ىطٸز عإّا ٜصنط.

ّهٔ إٔ ٜكسم داْب َٔ ٖصا ايه٬ّ ع٢ً اٯخطٜٔ أٜهّا.  ايسنتٛض ظا٥طٟ:

ٕٵ قٌٝ بإٔ ايػٝس  سلٸ َطادع ٗ ٫ ساؾ١ٝ ي٘ ع٢ً ايعط٠ٚ ـ َج٬ّ ـ ؾٗصا قازمٷ  ايع١َ٬ٓؾإ

 آخطٜٔ، ٖٚهصا ٗ اؾٛاْب ا٭خط٣ إصنٛض٠.

ْعِ، ٖصا قشٝض، يهٔ َطدع١ٝ ايػٝس سٌ ٚٗطت يًعٝإ مل  ؾطٜعتُساض:

َٜ بتأٜٝس أبطظ إطادع ايهباض. ٖٚصٙ قهاٜا َططٚس١ ؾع٬ّ سٍٛ ايػٝس ؾهٌ اهلل،  ؼ

ه١. ٖٚصٙ اؾب١ٗ ٖٚٞ نؿ١ًٝ ـ يٮغـ ـ بإْؿا٤ دب١ٗ نسٙ ػُع اٯضا٤ ٚايؿتا٣ٚ إٓاٖ
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ٖٞ ايػبب ٗ ؾشٔ ا٭دٛا٤، ٖا أز٣ إٍ اْكطاع ايػٝس عٔ ظٜاض٠ إٜطإ ٕسٸ٠ عؿطٜٔ 

عاَّا. ع٢ً ايطغِ َٔ نْٛ٘ عهّٛا ٗ اشل١٦ٝ ايعًٝا جملُع ايتكطٜب بٌ إصاٖب، ٚعهّٛا 

ايعإٞ. ٚنإ َٔ إؿذلض إٔ ٜتٛادس ٗ  ^ٗ اشل١٦ٝ ايعًٝا جملُع أٌٖ ايبٝت

ٛٸّا ا٫دتُاعا ت، يهٓ٘ نإ ٜطغٌ ْا٥بّا عٓ٘. ست٢ سكٌ شات َط٠ أْ٘ نإ َسع

ؿهٛض َ٪ُط تهطِٜ ايػٝس َكطؿ٢ اـُٝين ٗ قِ، يهٔ ايسع٠ٛ ُأيػٝت بؿعٌ 

ايهػٛطات ٚايتٗسٜس بإغ٬م اؿٛظات َٔ قبٌ ضداٍ ايسٜٔ ٚايط٬ب آْصاى. ٖصا َا 

ات١ٝ يتٛدٝ٘ عتاب٘ دعٌ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ايػٓٛات ا٭خرل٠ ٜػتِٓ نٌ ؾطق١ َ٪

 ٚإٚٗاض ٚاْععاد٘ َٔ ضداٍ ايسٜٔ، ايصٜٔ تػبٻبٛا ٗ ٚٗٛض ٖصٙ اؾب١ٗ.

أٚزٸ اٱؾاض٠ ٖٓا إٍ قه١ٝ أخط٣، ٖٚٞ أْين نٓت أؾعط ٗ ايسنتٛض ظا٥طٟ: 

َٛقـ ايػٝس ؾهٌ اهلل ـ ضغِ ٖصٙ ايهػٛٙ ـ أْ٘ نإ وطم زا٥ُّا ع٢ً ػٓټب 

صٖنط َٛقؿ٘ سٌ تططقت إٍ إٛنٛع أَاَ٘ ٗ ايه٬ّ ٗ ٖصا إٛنٛع. ٫ٚ أظاٍ أت

٠ ؾعٌ أٚ اْؿعاٍ َٓ٘، يهٓ٘ مل ٜؿعٌ، إ٫ َا َهُْٛ٘: أنجط َٔ َط٠، ٚنٓت أتٛقع ضزٸ

.ِِّ  ٖصا نًٓ٘ غ٤ٛ ايؿِٗ، ٚأضدٛ إٔ ٜكشٻض َّٜٛا َا، آٌَ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى إجٖكـ إتؿ

سل أغاطٌ ايعًُا٤  ايكه١ٝ ا٭خط٣ ٖٞ إٔ ايتاضٜذ ٜطٟٚ َا ٖٛ أغٛأ َٔ شيو ٗ

ايؿٝع١، بس٤ّا بايؿٝذ إؿٝس ٚايطٛغٞ، ٚإٍ َٜٛٓا ٖصا. ؾُٛنٛع ايؿضٸ ٗ ايبشٛخ قا٥ِ 

ٗ سل ؾطاسٌ عًُا٥ٓا، بٌ قس تهٕٛ ا٬ٕسٛات أندل َٔ ٖصا أٜهّا. ٖصا نًٓ٘ إشا 

أغًب َا شنط سٍٛ ايػٝس ؾهٌ اهلل نإ  إش إُٕٓا بكش١ َا ٜٓكٌ ٗ ٖصا ايباب; غًٓ

عٔ ايكش١ ُاَّا; ٭ٕ ا٭دٛا٤ إشا ؾشٓت ناْت َػطسّا يًهجرل َٔ ا٭قاٌٜٚ عاضّٜا 

ٚا٭ناشٜب. ٚع٢ً ؾطض ايكٍٛ بكش١ ٖصٙ إٛانٝع إجاض٠، ٫ٚ غُٝا ٗ بعض 

دٛاْبٗا، َٔ قبٌٝ: إسطام ايباب ٚغرلٖا، ؾإٕ يؿكٗا٤ ٚنباض عًُا٤ ايؿٝع١ آضا٤ أنجط 

ك١ ايتعاٌَ َع ٖصٙ اؿكا٥ل، دطأ٠ َٔ شيو. يهٔ أقٌ إؿه١ً ٜهُٔ ٗ ططٜ

ٚنٝـ ْٛادٗٗا؟ ؾُا ٖٞ َػاس١ ؼًُٓا ٚغع١ قسضْا مٔ اؿٛظٌٜٚ ٚضداٍ ايسٜٔ ٗ 

َٚٓٗا َا ٫ فاٍ ٱْهاضٙ تكبٌ ٖصٙ إٛانٝع ٚزضاغتٗا؟ ؾُٓٗا َا ٫ أثط خاضدٞ ي٘، 

 أٚ ٫ ّؼٸ ثٛابت ايسٜٔ إط٬قّا.أق٬ّ، 

ػاٌٖ َجٌ ٖصٙ ايؿدك١ٝ  ٚيٛ ؾطنٓا ٚدٛز ٖصٙ اٱؾهايٝات ؾٌٗ ٜكض

قاسب١ اٱَهاْات ايعسٜس٠ ٚاؿهٛض ايكٟٛ ع٢ً َػت٣ٛ ظعا١َ ز١ٜٝٓ ادتُاع١ٝ 
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ٚغٝاغ١ٝ ٗ فتُع نؿٝع١ يبٓإ جملطز بعض ا٫خت٬ؾات ايؿهط١ٜ ٚايؿك١ٝٗ؟ ٖٚصٙ 

ٖٞ اؿًك١ إؿكٛز٠ ٗ إٛنٛع. ٖٚصا ٜعٛز ٕا شنطت٘ بأْٓا ْٓٛط إٍ ا٭َٛض َٔ سٝح 

ٕ، ْٚػٝٓا إٔ ٖصا ايعامل دا٤ إٍ فتُع ٜعاْٞ َٔ ايؿطاؽ َا ٜعاْٞ; يٝػس مٔ َتٛادسٚ

 سؿاّٚا عًٝ٘ َٔ ايهٝاع ٗ ايسٚاَات. ;ايؿطاؽ ٜٚعٌٜ اؾُٛز، دا٤ يٝتععٻِ ٜٚكٛز ؾعبّا

ٚأسػب إٔ ايٛاؾس َٔ اـاضز ٖٛ أنجط زضنّا شلصا ايبعس ٗ ايكه١ٝ. ؾُج٬ّ: 

و(، ٜٚهتب نتاب٘ ٝؾا١ )ْؿٌٓ دٝٛسٌ ه٤ٞ ؾدل َٔ أَطٜها ٜعٌُ ٗ َ٪غػ

(nameingods)  سٍٛ ظعُا٤ إصاٖب ايسٌٜٓٝ، ٜٚكٌ إٍ َٛنٛع ايؿٝع١، غٝسضى َا

ٗٻِ دٝسّا زٚضٙ احملٛضٟ ٗ  ايع١َ٬ٜٓٓبػٞ إٔ ٜكٛي٘ عٔ ؾدك١ٝ بٛظٕ  ؾهٌ اهلل، ٚغٝتؿ

 اجملتُع; ٭ْ٘ ٜٓٛط َٔ َٛقع كتًـ عٔ َٛقعٓا مٔ، ٚشلصا ْكاب بٗصا اؾؿا٤.

ٗ اؿكٝك١ أْا أشعٔ بكشٸ١ ايعسٜس َٔ ا٬ٕسٛات ٚإ٪اخصات، غٛا٤ ٗ ايؿك٘ 

أّ ايتاضٜذ، ٚست٢ اؾاْب ايؿهطٟ، أٟ إْين نٓت أؾعط َٛقـ ايطدٌ اؿٛظٟٚ 

ػاٙ ٖصٙ اٯضا٤، ٚقعٛب١ تكبټً٘ شلا َٔ سٝح نْٛ٘ سٛظّٜٚا، يهٓين نٓت أؾذلض إٔ 

ٞٸ إٔ أض٣ ٚأ٫سٜ أٜهّا زٚضٙ َٚهاْت٘ ٖصا ٖٛ ضأٜ٘، ٚأْا ٫ أغًِٚ ب٘، يهٔ ٜب ك٢ عً

 ٚعطا٤ٙ أٜهّا. ؾأْا أقٍٛ: إٕ ٖصٜٔ َٛنٛعإ كتًؿإ.

تٓاٚيتِ ٗ سسٜجهِ ايكهاٜا ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  ؾطٜعتُساض:

 ٚايسٚي١ٝ.

يهٓين أٚزٸ ايتططم إٍ َا ٖٛ أبعس َٔ شيو أٜهّا. ؾشت٢ اؿٛظ٠ ايؿك١ٝٗ ناْت 

. ؾبػضٸ ايٓٛط عٔ اغتشكام إطدع١ٝ ٚعسَ٘ ناْت ؾتاٚاٙ ايع١َ٬ٓفشؿ١ عل ايػٝس 

ايكازض٠ ع٢ً ؾان١ً ايعسٜس َٔ ؾتا٣ٚ ايعًُا٤ اٯخطٜٔ ايصٜٔ مل ّتًهٛا ايؿذاع١ 

ايهاؾ١ٝ ٗ اٱع٬ٕ عٓٗا، َع ٚاؾط اسذلاَٞ ؾُٝع إطادع ٚايعًُا٤، يهٓهِ 

بِٗ ا٫غتس٫ي١ٝ بططٜك١ تعًُٕٛ عاٍ بعض ايعًُا٤ ايصٜٔ ٜططسٕٛ ْٛطٜتِٗ ٗ نت

ُٸا ٜططسْٛ٘ ٗ ضغا٥ًِٗ ايع١ًُٝ. يهٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل نإ دط٦ّٜا سٌ قاٍ  كتًؿ٘ ع

 ـ َج٬ّ ـ بطٗاض٠ أٌٖ ايهتاب ع١ْٝ٬ زٕٚ تطزټز.

ٌ َعاضنٛٙ ٖصا ٝس غرل ا٭عًِ. ٚقس عًٖٚنإ َٔ ١ًْ ؾتاٚاٙ أٜهّا دٛاظ تكً

اؾا٠ َػتُطٸ٠ ست٢ ػاٙ ؾتاٚاٙ ايؿك١ٝٗ، ست٢ ايطأٟ بهٕٛ ايػٝس يٝؼ ا٭عًِ. إشّا ؾاجمل

 ٗ ساي١ ضؾهٓا َٛنٛع َطدعٝت٘.
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يهٔ يعٌ َػت٣ٛ ع٬ق١ ايػٝس ؾهٌ اهلل بايٓاؽ ٚقطب٘ َِٓٗ  ايسنتٛض ظا٥طٟ:

ٟٸ َطدع غٛاٙ; َع٢ٓ ؼٗكل ايتٛاقٌ إباؾط َع إداطب ٚإت ًٓكٞ. ٚأٚزٸ مل ٜتشٖكل ٭

ايتصنرل ٖٓا بإٔ ايعسٜس َٔ آضا٥٘ ايؿك١ٝٗ مل تهٔ تٓكٌ بؿهٌ غًِٝ. ٚشلصا نإ َٔ 

ُٻٔ دسٜس  ١ًْ ْؿاطات َػذس اؿػٌٓ ايجابت١ ٖٛ إقساض نطٸاؽ ؾٗطٟ ٜته

ا٫غتؿتا٤ات ٚغرلٖا َٔ إٛانٝع ا٭خط٣ غرل ايؿك١ٝٗ أٜهّا. ٚنٓت نًُا سكًت 

 ،قطأت٘ بتُعټٔ، ؾ٬سٛت بعض ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ع٢ً ايعسز اؾسٜس َٔ ٖصا ايهطاؽ

ٖٚٞ غا١ٜ ٗ ا٫يتعاّ بايتكايٝس ٚا٭قٍٛ، أٟ ٗ عساز ايؿك٘ ايذلاثٞ إًتعّ بايجٛابت. 

عاتٞ ايؿدك١ٝ سٌ نٓت أزلع عٔ آضا٤ ٖٚصا خ٬ف ايط١ٜ٩ ايػا٥س٠، ٚخ٬ف تٛٗق

قطا٠٤ آضا٤ غا١ٜ ٗ  َٚٓٗذ٘ ايتذسٜسٟ. ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ نٓت أتٖٛقع ايع١َ٬ٓايػٝس 

ايػطاب١ ٚاـطٚز عٔ ايٓل ٚدست٘ ـ ٚبايطغِ َٔ سطق٘ ع٢ً ػٓټب ا٫ستٝاٙ ـ ًَتعَّا 

ُاَّا ٗ بعض إٛاضز با٭غؼ ٚايجٛابت ٚا٫ستٝاطات. ٗ سٌ نإ ٜعطٻف أْ٘ ؾكٝ٘ 

َٔ ؾهٌ اهلل غرل َهذلخ با٭قٍٛ ٚايجٛابت. ٖٚصا َكسامٷ آخط ٕا تعطض ي٘ ايػٝس 

 ًِٚٚ.إدشاف 

 

إٔ ىتعٍ أبعاز زٚض ٚؾدك١ٝ « ايععِٝ ايسٜين»بإَهإ َؿّٗٛ  ايسنتٛض آؾٓا:

ايطاسٌ ٗ يبٓإ ٚايعامل ايؿٝعٞ. ؾهإ إػذس َكطٸٙ ٚقاعست٘ نععِٝ زٜين،  ايع١َ٬ٓ

، ايصٟ زأب ع٢ً إقا١َ ق٠٬ اؾُاع١ ؾٝ٘ زٕٚ ؽًٗـ; أٟ ‘ٖٚٛ َػذس اؿػٌٓ

٘ إَاّ ْاع١ ثابت ٚزا٥ِ ٗ إػذس. ٖصا باٱناؾ١ إٍ إَا١َ ق٠٬ اؾُع١ بٛقؿ

ا٭غبٛع١ٝ. أَا ٚادب٘ ايجاْٞ نععِٝ زٜين ؾٗٛ اـطاب١; ٕا ٜتُتع ب٘ َٔ سٛؼ أزبٞ 

ٛٻّٖا، شا قسض٠ ع٢ً ايتأثرل ٗ  ضا٥ع، ٚقٓع١ ٗ ايب٬غ١ ٚايؿكاس١، دعًت َٓ٘ خطٝبّا َؿ

 إداطب.

ؿّا باضعّا. ٚقس ْؿطت نتابات٘ ٚأسازٜج٘ هٌ اهلل َ٪ٚينُا نإ ايػِّس ؾ

 اـاقٸ١ بايؿإٔ اٱغ٬َٞ، ؾهاْت ططٜكّا يًهجرلٜٔ ٗ ايتعطټف ع٢ً ؾدكٝت٘.

َٓاٚطّا َٔ ايططاظ ا٭ٍٚ. ؾهإ هطٟ يكا٤ات غا١ٜ ٗ  ايع١َ٬ٓٚأٜهّا نإ 

٘ نإ داٖعّا اؾسي١ٝ ٚايتشسٸٟ، ٚيطإا خطز َٓٗا َٓتكطّا ع٢ً إكابٌ، َع٢ٓ أْ
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 يًُذازي١ ٚاٱؾشاّ.

نُا نإ ٜؿطف ـ بٛقؿ٘ ضدٌ زٜٔ ـ ع٢ً فُٛع١ َٔ إ٪غٻػات اـرل١ٜ ٗ 

ؾت٢ اجملا٫ت. ٚإشا أضزْا إناؾ١ ْؿاطات٘ ا٭خرل٠ يكًٓا: إْ٘ إع٬َٞ ْؿٝ٘ ٚدازٸ ع٢ً 

ٕٵ قًت: إٕ َٛقع ايػٝس اٱيهذلْٚٞ  قعٝس ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؿسٜح، ؾًٔ أنٕٛ َبايػّا إ

ٖٛ َٔ أٚا٥ٌ إٛاقع إٓػٛب١ إٍ   (www.bayyanat.org.ib)ع٢ً ؾبه١ اٱْذلْت 

ط إٛاقع اضتٝازّا َٚػتدسٌَ; إش وسٸخ إٛقع َّٜٛٝا، جَطدع ؾٝعٞ، ٖٚٛ َٔ أن

 ؾٝٛاد٘ ظّٔا نبرلّا َٔ قبٌ إػتدسٌَ، ٖٚٛ ْاؾع يًػا١ٜ.

ػٝس ؾهٌ اهلل ايكٝاّ ب٘ ٖٛ َطدع١ٝ إ٪غػات; أٟ ٚنإ آخط َا تػٓٸ٢ يً

تِٓٛٝ عٌُ إطدع ٚؾل ْٛاّ َعٌ، ؾهإ يًُطدع١ٝ ٖصٙ إط٠ تُٓٛٝات ٚزٚا٥ط ؾعٸاي١. 

ٚقس ؾٖهًت ػطبت٘ اؿعب١ٝ ٚايتُٓٛٝات إتبًٛض٠ سٛي٘ ـ ضغِ ْٝع تًو اٱضٖاقات 

طدع ٗ زٍٚ اـًٝر ٚيبٓإ، اييت أؾاض إيٝٗا ايع٤٬َ ـ عٓكطّا َهاعؿّا ٗ لاسات٘ نُ

 باغتجٓا٤ ؼٗؿٛات سعب اهلل.

بكٞ إٔ ْؿرل إٍ َػأي١ أخط٣، ٖٚٞ تعسټز أيٛإ ايطٝـ ايًبٓاْٞ. ٖٚٓا ٜهٕٛ 

ايٛنع كتًؿّا بايٓػب١ ٕٔ ٜعتعّ ٖاضغ١ ْؿاٙ تبًٝػٞ ٜساؾع ؾٝ٘ عٔ ايتؿٝع ٚاٱغ٬ّ 

 ٜكطًض عًٝٗا بعطٜٔ ايؿٝع١. ؾًِ قٝاغّا بطدٌ ايسٜٔ إععٸظ ٚإهطٸّ ٗ َس١ٜٓ قِ، اييت

ٜهٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل ّتًو غًطاتٺ ٗ ضزع إداطب، َٔ قبٌٝ: اؿهِ با٫ضتساز، 

ٚايتهؿرل، ٚتبعٝس إعاْسٜٔ. ثِ إْ٘ نإ ٜتٛادس َٔ سٝح َٛقع ايسؾاع ٚإٓاٚض٠، 

َع  ٚيٝؼ َٔ َٛقع اشلذّٛ ٚإبازض٠. ؾهإ ٜتعٌ عًٝ٘ إقٓاع اٯخطٜٔ بتٓاغِ أؾهاضٙ

 ايعكٌ ٚإٓطل ايػا٥س.
 

 ،1999ّناْت ايؿطق١ قس غٓشت يٞ، بكشب١ غت١ َٔ ايع٤٬َ، غ١ٓ 

( قانط٠، 18باؿهٛض ؼت َٓدل ايػٝس ؾهٌ اهلل ٕس٠ ؾٗط ناٌَ، ؽًًت٘ )

نسٚض٠ زضاغ١ٝ اقطًض عًٝٗا ٖٛ ْؿػ٘ بؿك٘ اـاضز ٗ َٛنٛع ايتداطب. ٚقس غذٻًتٴ 

انطات أٜهّا. ٚقس ًٓت إٛانٝع ْٛعّا َٔ ايتشسٸٟ ٚاؾسي١ٝ، ٖٚٞ ٗ ْٝع احمل

ايٛاقع عباض٠ عٔ أعاخ ع١ًُٝ ناْت قس ْؿطت ٗ ايػابل ع٢ً أنجط َٔ قعٝس، ثِ 

بًٛضٖا ايػٝس ايع١َ٬ٓ ع٢ً ؾهٌ سًكات زضغ١ٝ ٗ َا ىل إطايب ايؿك١ٝٗ; إش نإ 
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 ايؿك١ٝٗ. َتبٓٻٝات٫٘بس ي٘ َٔ ا٫غتس٫ٍ ٚايسؾاع عٔ 

ٚأعاث٘ بإهاظ قًتٴ: إٕ عٛث٘ ايؿك١ٝٗ  ايع١َ٬ٓٚقـ قانطات  ٚإٕ أضزتٴ

 تطتهع ٗ قٛاَٗا ع٢ً قاعستٌ ٗ َا ٜتعًل باؾٛاْب إػتشسث١:

ٌٸ ٚتٛنٝض إػا٥ٌ إػتشسث١; ا٭ٍٚ : إْ٘ نإ ٜكبٸ دٗسٙ ايؿكٗٞ ع٢ً س

ايططٜل ٚؼسٜس ٚادب٘  َع٢ٓ أْ٘ نإ وطم زا٥ُّا ع٢ً ٚنع ايػا٥ٌ ع٢ً دازٸ٠

ٟٸ غُٛض ٚإبٗاّ، ٚخكٛقّا إٔ َٛانٝع ا٭غ١ً٦ مل تهٔ ؾطز١ٜ  ايؿطعٞ بسق١، زٕٚ أ

ُٖٛات  زا٥ُّا; إش ٜتعًل بعهٗا بايبعس ا٫دتُاعٞ ايصٟ تٓشكط قطاضات٘ بٝس إٓ

 ٚإ٪غػات اؿه١َٝٛ.

ك٘ ٫ؾو ٗ إٔ ايؿك٘ ايؿٝعٞ غينٌّ دسّا ع٢ً قعٝس ا٭سهاّ ايؿطز١ٜ، ٖٚٛ ايؿ

إطتب٘ بعٌُ إهًٖـ. يهٔ ٖٓاى َػأي١ دسٜس٠ ططست قبٌ ٚبعس عكط اؾُٗٛض١ٜ 

اٱغ١َٝ٬، ٖٚٞ َػأي١ ايؿك٘ اؿهَٛٞ، أٚ َا ٜػ٢ُ بؿك٘ ايسٚي١، ٖٚٛ ايؿك٘ 

إطتب٘ بؿ٪ٕٚ ايسٚي١، أٟ شيو ايؿك٘ ٜطغِ يًسٚي١ ٚادباتٗا. ٖٚٛ شٚ أغؼ ٚقٛاعس 

ٛدٛز٠ بٌ ايؿطز ٚايسٚي١ ؾٗٞ َٛنٛع ايؿك٘ خاق١ ب٘. أَا ٗ َا ٜتعًل بإػاس١ إ

ا٫دتُاعٞ ٚؾك٘ إ٪غػات ٚإُٓٛات، َٔ قبٌٝ: َا ٖٞ ؾطٚٙ إ٪غٻػ١ إتس١ٜٓ؟ ؾكس 

ّا يهٔ دٛاب٘ يٝؼ بٗصٙ ايبػاط١ أبسّا; أٚ َٔ قبٌٝ: ٜهٕٛ ايػ٪اٍ بػٝطّا ٚبسا٥ّٝا دسٸ

اييت ناْت تٛاد٘ ٫؟ ٖٚهصا زٚايٝو َٔ ا٭غ١ً٦  ٌٖ هب اـُؼ ع٢ً ايؿطنات أٚ

 ايػٝس ايع١َ٬ٓ. 

َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ايػا٥ٌ ؾٝعّٝا، يهٔ ايعامل  أَا ايكاعس٠ ايجا١ْٝ ؾتكٍٛ:

أٜهّا غٝػُع ٜٚكطأ اٱداب١ أٜهّا. ٖٚصٙ إعه١ً ايهدل٣ اييت نإ ٜٛادٗٗا ٖصا 

إٍ تكسِٜ قٛض٠ عٔ  ضػّا ٚزاع١ٝ أٜهّا. نإ ٜطُايعامل، ؾهإ ٜؿيت بٛقؿ٘ َبًٚ

ٝع عٝح يٛ زلع بٗا إػٝشٞ إًتعّ ضسٸب بٗا، ٚقاٍ: ٖصا َٓطل َكبٍٛ. ٖٚٓا ايتؿ

ٜهُٔ ايبعس ايعك٬ْٞ. ٚمل ٜهٔ اٯخطٕٚ ٜعإْٛ َٔ َعه١ً نٗصٙ. ٚعًٝ٘ ناْٛا 

ٜتشسٻثٕٛ بط٬ق١ تا١َ. ٚبعباض٠ أخط٣: ناْت أسازٜجِٗ أنجط اْػٝاب١ٝ ٚتكٛقعّا، ٗ 

ٜكٓع إػًٌُ ٚإػٝشٌٝ، بٌ َٔ ٫ زٜٔ شلِ َهططّا يًشسٜح َا  ايع١َ٬ٓسٌ نإ 

 أٜهّا.

ٜعكس دًػ١ سٛاض١ٜ َباؾط٠ يٌٝ نٌ ث٬ثا٤، ٗ ايطابل ايػؿًٞ  ايع١َ٬ٓنإ 
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َٔ َػذس اؿػٌٓ، ٚيهٌٛ اؿط١ٜ ايتا١َ ٗ ططح غ٪اي٘ يػُاع اٱداب١ َٓ٘ َباؾط٠. 

ٛض١ٜ َٚباؾط٠ ٗ ٚنإ شيو ٜتِ بإؿاؾ١ٗ أٚ إهاتب١ أسٝاّْا، إ٫ إٔ اؾًػ١ سه

ْٝع ا٭سٛاٍ. ٚقازف شات َط٠ إٔ غأيت٘ اَطأ٠ َٔ اؿهٛض ؾكايت: ٕاشا ٜػُض 

اٱغ٬ّ يًطدٌ بايعٚد١ ايجا١ْٝ، ٚنصيو بايعٚد١ إ٪قت١؟ ٚسٌ ْٛطت إٍ ايػا١ً٥ 

إتٛادس٠ زاخٌ إػذس ٚدستٗا غرل قذب١ أق٬ّ. ٚنإ ع٢ً ايػٝس إٔ هٝب ٗ 

ُټع، ؾكاٍ: ٌٖ تػأيٌ َٔ د١ٗ ايٓٛط إٍ سكٛم إطأ٠ أّ سكٛم  ٖهصا ْٛع َٔ ايتذ

ايطدٌ؟ ؾأدابت إطأ٠: أْا أغأٍ ـ بايطبع ـ عٔ سكٛم إطأ٠، ٚيٝؼ عٔ سكٛم ايطدٌ. 

ؾكاٍ ايػٝس: ٌٖٚ قكست سكٛم ايعٚد١ ا٭ٍٚ أّ ايجا١ْٝ؟ ؾًِ تطزٸ ايػا١ً٥. ٚاغذلغٌ 

طأ٠ أٜهّا َاشا ْؿعٌ؟ أ٫ ٜٓبػٞ ايػٝس ٗ ن٬َ٘ قا٬ّ٥: ؾإشا ناْت ايجا١ْٝ ٖٞ اَ

ٕٳ ظٚد١ ثا١ْٝ؟ ؾٌٗ تككسٕٚ ػاٌٖ ٚإُٖاٍ اؿاي١  َطاعا٠ سكٛم ايٓػا٤ ايًٛاتٞ قط

ٔٵ ؾكست ظٚدٗا أٚ إطًٖك١ أٚ ايعاْؼ؟ ٚبٗصٙ ايكطاس١ ضاح ٜكٍٛ: ؾٗصٙ  َٕ ا٫دتُاع١ٝ 

هٓ٘ ٜبك٢ ايطبك١ شلا اؿلٸ ٗ اَت٬ى ظٚز، ٚيٛ أْ٘ يٝؼ نا٬َّ بإع٢ٓ إطًٛب، ي

ضد٬ّ ؼتاد٘ ٖصٙ إطأ٠ ٗ ٓاٜتٗا. ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ٫ أعطف نٝـ أقـ يهِ أدٛا٤ 

ّٷ بايٓل ُاَّا. ؾٗٛ ىاطب فتُعّا،  ٌّ ًَتع ٘ٷ تكًٝس تًو اؾًػ١. نإ ٖٓاى ؾكٝ

ٚهاضٟ ايٛاٖط٠ ٚايػ٪اٍ بًػ١ ّهٔ يًُكابٌ ايكبٍٛ بٗا; ٭ْ٘ شٚ ٖسف ضغايٞ ٚاغع 

 إهاٌَ.

ُهٔ إٔ ٫ تهٕٛ تًو إطأ٠ قس اقتٓعت بعٚاز ايطدٌ َط٠ ثا١ْٝ، ْعِ، َٔ إ

 ايع١َ٬ٓيهٓٗا ٫ تػتطٝع ضؾض ٖصا إٓطل ٖٚصٙ ايًػ١ بػٗٛي١. ٖٚٓا ٜصٓنطْٞ ايػٝس 

 بايؿٗٝس َطٗطٟ ٗ أدٛا٤ َا قبٌ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬.

قس ٬ٜسٜ ٗ ٖصا ايػٝام ادتٝاظ ايػٝس ؾهٌ اهلل يبعض اؿسٚز ٚا٭طط; ٚشيو 

عجّا عٔ ايططٜك١ احملبٻص٠ يسٜ٘ ٗ إقٓاع اٯخطٜٔ بإٓطل. ٖٚٛ ع٢ً سل ٗ شيو. ٚشلصا 

َٔ إُهٔ إٔ تهٕٛ بعض ؾتاٚاٙ يٝػت ي٘ ؾدكٝٸّا، يهٓ٘ نإ ٜكٍٛ بإٔ ٖصٙ 

يٛ خٝٸطت أْا ٗ ٖصا إٛنٛع مل  ،ايؿتا٣ٚ يٝػت خاضد١ عٔ إطاض ايؿك٘ ايؿٝعٞ. ْعِ

ا تبك٢ زاخٌ اٱطاض ايؿكٗٞ بايٓػب١ يٛطٚف ٖصا أؾتٹ بٗصٙ ايؿت٣ٛ أبسّا، يهٓٗ

ايؿدل. ٖٚصا قطٜبٷ َٔ ْٛط١ٜ ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض اييت تكـ ساي١ ايتعاضض 

ؾكس ْتكبٌ ا٭قٍٛ ٚا٭غؼ اييت َٔ ؾأْٗا  ،احملت١ًُ سٌ ْعتعّ تأغٝؼ ْٛاّ َا
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اّ; اٱغٗاّ ٗ تأغٝؼ ْٛآَا، يهٔ ايؿتا٣ٚ ايؿدك١ٝ ٫ تػُض يٓا بتأغٝؼ ايٓٛ

ٚعًٝ٘ ْطدع إٍ ؾتا٣ٚ ؾكٗا٤ آخطٜٔ َطنٝٸٌ يسٜٓا، ٚغرل خاضدٌ ع٢ً ايؿك٘ ايؿٝعٞ; 

يٝهتٌُ ايٓٛاّ. ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ إٓطل ايه٬َٞ ٗ ايؿك٘ ايصٟ نإ وطم عًٝ٘ 

 ١َ زا٥ُّا ٚأبسّا.ايػٝس ايع٬ٓ

ؾك٘ ايتداطب ؾهإ عج٘ ايؿكٗٞ ٜتبًٛض ٗ إطاض قاعس٠  أَا ٗ َا ىلٸ

ٚٵٍ. ؾإٕ َٓض  ايتعاسِ; ٚٵٍ ؾاَ٭ أٟ إْ٘ ٜطب٘ أَٗات ايكهاٜا اؾسي١ٝ ايكعب١ بكاعس٠ اَ٭

ا٭ٚي١ٜٛ ٭َٕط َا ٗ َٓطك١ ايه٬َٞ ٖاْت قعاب٘ ٗ ايؿك٘. ٚعًٝ٘ نإ يس٣ ايػٝس 

ؾهٌ اهلل ؾك٘ َٝػٻط أٜهّا. ٚأشٓنط ٖٓا بإٔ ايػٝس ٗ اغتس٫٫ت٘ ايؿك١ٝٗ نإ ٜهتؿٞ 

ات، َع قاعس٠ عك١ًٝ ٚقاعس٠ أقٛي١ٝ، ٚأخط٣ ن١َٝ٬ أٚ ببعض اٯٜات ٚبعض ايطٚاٜ

ؾك١ٝٗ، يٝكسض ؾتٛاٙ ٗ إٛنٛع. نُا نإ ٜتُتع بكسضات يػ١ٜٛ ٚؾعط١ٜ ٚأزب ضؾٝع 

ّٚهٓ٘ َٔ ايذلنٝع ع٢ً ايبعس ايًػٟٛ ٗ ايٓل. ٚيصا نإ ٜ٪ٚنس زا٥ُّا ع٢ً نطٚض٠ 

سٌ قطأت ؾتا٣ٚ بعض  إه١ٓ ٗ ؾِٗ ايٓل ايعطبٞ. ٚقس قاٍ ٗ إسس٣ إٓاغبات:

ٞٸ يًٓل ايسٜينٸ.  ايؿكٗا٤ اٱٜطاٌْٝ أزضنت عٓسٖا ايؿطم بٌ ؾِٗ اٱٜطاْٞ ٚؾِٗ ايعطب

بٛقؿ٘ ظعُّٝا زّٜٓٝا َٚطدعّا  ايع١َ٬ٓإٕ ْٝع ٖصٙ ايٓكاٙ تعٛز يؿدك١ٝ ايػٝس 

يًٓاؽ، ٚبٛقؿ٘ أٜهّا ْاؾطّا ع٢ً قعٝس ايؿهط ٚايجكاؾ١. ٚإٕ أضزتٳ إيػا٤ قؿ١ 

ٚٸز بػ٬ح ايؿك٘ ٚايتؿػرل ٚايتاضٜذ إطدع١ٝ  عٓ٘ قًت ؾٝ٘: ٖٛ قا٥س ايؿهط ٚايسٜٔ، إع

 ٚايه٬ّ.

 

أٚزٸ ٖٓا إكاض١ْ بٌ ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ ٚايػٝس ؾهٌ اهلل.  ؾطٜعتُساض:

ز ا٭طٝاف ٚإصاٖب. ٚيعٌ تعسِّإؾه٬ُٖا ٜٓتُٞ إٍ فتُع ٚاسس، ٖٚٛ ْؿػ٘ اجملتُع 

ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ أنجط ٚؾٝذ١ باجملتُع ايًبٓاْٞ; شيو إٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٚيس ٗ 

ايٓذـ ٚغ٘ أغط٠ ز١ٜٝٓ، يهٔ ٜبك٢ اْتُا٩ُٖا جملتُع ٚاسس ٚسٛظ٠ ٚاسس٠ ٚعكط 

ٚاسس أٜهّا. بٌ مث١ تؿاب٘ نبرل بُٝٓٗا ع٢ً قعٝس ايسضاغ١ اؿٛظ١ٜٚ ٚا٭ْؿط١ ا٭خط٣ 

ا ٗ سٛظ٠ ايٓذـ. ٚقس سكٌ بُٝٓٗا تعإٚ ٗ بعض اجملا٫ت. ؾشٌ أقسضت سٌ ناْ

 ٌّ ْاع١ عًُا٤ ايٓذـ ف١ً ا٭نٛا٤ ـ اييت ناْت ٚاٖط٠ َؿك١ًٝ آْصاى ـ نإ ن

َٔ ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ ٚايػٝس ؾهٌ اهلل ٜهتب ٗ قؿشاتٗا. يهٓٓا إشا عسْا إٍ 
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إٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل نإ عإّا َٗتُّا  آضا٥ُٗا ٚدسْا ؾطقّا بٌ ا٫ثٌٓ. ْعِ، ٫ ؾو ٗ

٘ٷ إٍ عا١َ ايٓاؽ. ٚنإ ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ  باؾاْب ا٫دتُاعٞ، ٚخطاب٘ َٛدٻ

ِٸ إداطبٌ نإ  ٘ٷ ٗ ايػايب إٍ ايٓدب١. يهٔ ٖ َتُػِّهّا بايٓلٸ، ٚخطاب٘ َٛدٻ

ٝذ سلؼ ٚاسسّا، ٖٚٛ اؿاد١ إٍ ؾتا٣ٚ ؾك١ٝٗ ؼٌ أظَاتِٗ اي١َٝٛٝ. َٚع ٖصا بكٞ ايؿ

ايسٜٔ أنجط ُػټهّا َٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل بايطابع ا٭قٛيٞ ايتكًٝسٟ. ٚإشا نإ 

ٌٸ بعض إؿانٌ، ٚؾتض غب٬ّ دسٜس٠، ؾإْ٘ أٜهّا ؾهٌ اهلل ايتذسٜس عٓس ايػٝس  قس س

 نإ غببّا ٗ بطٚظ بعض اٱؾهايٝات اؾسٜط٠ بايٓكس.

ض ْؿػ٘ يًُطدع١ٝ يطإا قطح ايػٝس ؾهٌ اهلل بأْ٘ مل ٜطؾِّ ايسنتٛض آؾٓا:

٘ٓ، أَا ٚقس ؾطنت عًٝ٘ ٚخكٛقّا َٔ قبٌ ايؿٝع١ ٗ ايهٜٛت ٚاـًٝر، ايصٜٔ  ،ق

أثاض إداٚف ٚايكًل ٖصا َا ٚ ،قايٛا: إَا إٔ تهٕٛ َطدعٓا أٚ ٫ ْطٜس َطدعّا غرلى

يس٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل، ؾكس ؼًُٗا َٔ باب إػ٪ٚي١ٝ. ؾٗٛ قبٌ إٔ ٜؿهط ٗ َعاٜا 

إ ٜٓٛط إيٝٗا نأَا١ْ ثك١ًٝ ٚخطرل٠ يًػا١ٜ. ٚنٓت أقٍٛ ٗ ْؿػٞ ـ َٓكب إطدع١ٝ ن

داَعّٝا سهط تًو احملانطات، ٚساٚض زلاس١ ايػٝس ـ: يٝت٘ مل ٜسخٌ ٚ بٛقؿٞ سٛظّٜٚا

ِّضّا شلا، زٕٚ اقتشاّ َٓكب إطدع١ٝ;  ٌٸ قاؾّٛا ع٢ً إلاظات٘، َٚط ٖصا إعذلى، ٚٚ

 ظعُّٝا زّٜٓٝا ٚؾهطّٜا ّهٞ بايتؿٝټع إٍ ا٭َاّ.أنجط تأثرلّا ٗ إٓطك١ بٛقؿ٘ إش نإ 

ضغِ ؾط١ٓ ايػٝس ْٚباٖت٘ ٜبسٚ إٔ أَطّا نإ قس ؾات٘ ٗ باز٨ إؿٛاض، ٚتٓبٻ٘ 

إيٝ٘ ٫سكّا، سٌ أسؼ بإٔ ٚاقع يبٓإ ايجكاٗ كتًـ عٔ ٚاقع ايتؿٝټع بؿهٌ عاّ. 

طٚسات. يهٓٗا ناْت ّ بعض ايطٚتبعّا ٫ْطباع٘ عٔ ٚنع١ٝ يبٓإ ٚٚطٚؾ٘ قاض ٜكسِّ

تكٌ أٜهّا إٍ ايٓذـ ٚقِ، ٗ سٌ قس ٫ ٜهٕٛ إداطب آْصاى ٖٛ ايٓذـ ٚقِ. 

 ط ٚدٗٗا بايهاٌَ، ٚأخصت طابعّا كتًؿّا.ٚسٌ ٚقًت آضا٩ٙ إٍ ٖٓاى تػٝٻ

أَا بايٓػب١ إٍ ضأٜ٘ ٗ إسطام ايساض ؾشٌ قٌٝ ي٘: ٕاشا ططستِ ٖصٙ ايكه١ٝ؟ 

قًك٘ ايعُٝل ػاٙ ايؿذ٠ٛ ايٓؿػ١ٝ إٛدٛز٠ بٌ ايؿٝع١  َٚا ٖٛ ايساعٞ إيٝٗا؟ أبس٣

ٚايػ١ٓ دطا٤ أخباض ٖصٙ اؿازث١، ٚقاٍ: يٛ ُٖهٓا َٔ تكًٝل ٖصٙ ايؿذ٠ٛ 

ٚايهطا١ٖٝ، ٚعجطْا ع٢ً أزي١ تاضى١ٝ تطعٔ ٗ قطعٝٸ١ ٖصا إٛنٛع، ؾٌٗ غٓطدع 

 َهإ آخط ـ إيٝٗا؟ ؾٗصا َٓطًل ايػٝس ٗ ايكه١ٝ. بُٝٓا قس تهٕٛ ٖصٙ اؿازث١ ٗ

 نعطام َا بعس قساّ ـ عٓٛاّْا َٔ عٓاٜٚٔ اشل١ٜٛ ايؿٝع١ٝ.
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أؾرل ٗ اـتاّ إٍ عٓٛإ َٔ عٓاٜٚٔ اشل١ٜٛ ايؿٝع١ٝ، إٍ قه١ٝ  ؾطٜعتُساض:

ُټل أنجط ٗ زضاغتٗا، ٖٚٞ إٔ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ قس خانت ٗ  ًَش١ عاد١ إٍ تع

ٜسٜٛيٛد١ٝ ايعكسٜٔ أٚ ايج٬ث١ ا٭خرل٠ ث٬خ ػاضب أٚ ث٬خ أٜسٜٛيٛدٝات، ٖٞ: ا٭

ٜسٜٛيٛد١ٝ ايك١َٝٛ. ٜسٜٛيٛد١ٝ ايعًُا١ْٝ; ٚا٭اٱغ١َٝ٬، أٚ ا٭قٛي١ٝ ايس١ٜٝٓ; ٚا٭

ٌٸ ٚاسس٠ َٓٗا تكب ٗ ْؿٞ ا٭خط٣ ٚإيػا٥ٗا.  ٚناْت ن

اٱغ٬ٌَٝ أٚ ا٭قٛيٌٝ ٗ  ؾع٢ً ا٭قٌ ناْت ٖٓاى طا٥ؿ١ ـ ٫ ٜػتٗإ بٗا ـ َٔ

ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ تط٣ بإٔ سهاض٠ اٱغ٬ّ ٚظٖٖٛا ٫ ٜهٕٛ إ٫ بإيػا٤ ايػطب; 

أٟ إٕ ٚدٛز أسس ايططؾٌ َتٛٚقـ ع٢ً عسّ اٯخط. ٚنإ ٖصا خطأ ايعًُاٌْٝ 

ٚايًٝدلايٌٝ أٜهّا، ؾِٗ ٜكٛيٕٛ: ٫بس إٔ ْهٕٛ غطبٌٝ ستٸ٢ مكل ايٓٗه١ ٚايت١ُٝٓ 

أْؿػٓا، أَا بايٓػب١ يًكٌَٛٝ ؾٛانض أِْٗ ٜػرلٕٚ ٗ زا٥ط٠ أنٝل بهجرل; سٝح إِْٗ ب

 ّاضغٕٛ إيػا٤ ايػرل ؾُٝا بِٝٓٗ.

ؾهٌ اهلل َٔ ١ًْ ايػاعٌ إٍ نػط ٖصٙ اؿٛادع. ٫ٚ  ايع١َ٬ٓيكس نإ 

أقٍٛ: إْ٘ لض ؾع٬ّ ٗ شيو، يهٓ٘ سٖكل ايهجرل ٗ خًل اؿٛاض بٌ ايصات ٚاٯخط. 

هٔ تعطٜـ ثٓا١ٝ٥ ايصات ٚاٯخط َٔ خ٬ٍ َكازٜل عسٜس٠ ٗ كتًـ اجملا٫ت، ّٚ

َٔ قبٌٝ: ايٓٛط٠ إصٖب١ٝ بٌ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ، ٚايٓٛط٠ ايس١ٜٝٓ بٌ إػًٌُ 

ٚإػٝشٌٝ، أٚ َٔ خ٬ٍ ايٓٛط٠ ايػٝاغ١ٝ بٌ ايؿطقا٤ ايػٝاغٌٝ، غٛا٤ زاخٌ يبٓإ 

ٖصٙ ايط٣٩ يٓتر يسٜٓا َا ٖٛ َػاٜط ٕا ناْت عًٝ٘  أٚ خاضد٘. ؾًٛ ؾعٸًٓا اؿٛاض َٔ خ٬ٍ

 ٜسٜٛيٛدٝات ايج٬خ إصنٛض٠; أٟ إيػا٤ اٯخط.ا٭

ؾهٌ اهلل ٖٛ َٔ ايٛٛاٖط ايٓازض٠ بٌ عًُا٥ٓا إتأخِّطٜٔ ايصٟ ططم  ايع١َ٬ٓيعٌ 

ٖصا ايباب. ٚٚدسْاٙ ٜػرل ٗ ٖصا ايططٜل سٝح زلض ي٘ عكطٙ، ٚأغعؿ٘ ععَ٘، ٚإٕ 

ؿ٘ أمثاّْا با١ٖٛ، ٚقس زؾعٗا أٜهّا. ٫ٚ ؾٓو أْٓا عاد١ َاغٸ١ إٍ ٖصٙ نإ شيو ٜهًٚ

  ايؿهط٠ ع٢ً ْٝع إػتٜٛات، ٫ٚبس َٔ تُٓٝتٗا.



 

 

 

 

 العاّلوٛ فضن اهلل رجن التكرٖب

 إطاللٛ عمٜ رؤآ يف وشرٔع الٕحدٚ اإلشالوٗٛ

 

 

ايطاسٌ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل تبازض إٍ  ايع١َ٬ٓسٌ زعٝت يًهتاب١ عٔ 

، ّ(، عٓسَا دا٤ يعٜاض٠ اٱَاّ ايطنا1985خًسٟ شنطٜات يكا٥ٓا ا٭ٍٚ ب٘ عاّ )

ع٢ً داَع١ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ايطن١ٜٛ. ؾهإ إٔ طًب َين إػ٪ٚيٕٛ ٗ ٚا٫ط٬ع 

اؾاَع١ ـ بٛقؿٞ أسس ط٬بٗا ـ َطاؾكت٘ ٗ دٛي١ تؿكس١ٜ يٓؿاطات اؾاَع١; ؾهٓت 

. َٚا ٝ٘ػنع٘ ٗ قٛض٠ إؿطٚع ٚأٖساف َ٪غِّأؾطح ي٘ فطٜات نٌ قػِ ْعٚضٙ، ٚأ

ٗ طٗطإ ؾكس ضاح  َاّ ايكازمإٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل نإ قس ظاض أٜهّا داَع١ اٱ

ُٸا ٜسٚض ٗ أساغٝػ٘، ؾكاٍ: ٖصا غا١ٜ َا ٜتُٓاٙ أَجايٞ،  ٜكاضٕ بٌ ا٫ثٓتٌ، ٚعبٸط ع

بإٔ ٜتُهٔ ايؿباب َٔ زضاغ١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ٗ س١ًٓ دسٜس٠ ؽتًـ عٔ ايػٝاقات 

ُټل ْؿػ٘.  اؿٛظ١ٜٚ، َع اؿؿاٚ ع٢ً َٓٗر ايتع

ّ(، نُٔ ٚؾسٺ بط٥اغ١ ايؿٝذ 2009ٕ عاّ )أَا آخط يكا٤ ْعٓا بايػٝس ؾها

ايتػدرلٟ، ؾٛدسْاٙ ع٢ً غابل عٗسٙ ٗ ايسؾاع عٔ َباز٨ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬، 

ٚايتأنٝس ع٢ً غٝاغ١ اؿٛاض بٌ إصاٖب ٚا٭زٜإ; عًٓٗا تهٕٛ َٓعطؿّا ٗ إقا١َ 

َر ايتٛاقٌ بٌ أتباع ْٝع إصاٖب. ٚزعا اؿهٛض ع٢ً تععٜع اـط٢، ٚضغِ ايدلا

 اي٬ظ١َ، َٔ أدٌ ؼكٝل اشلسف ا٭زل٢ يس٣ ايػٝس ايكا٥س اـا٦َٓٞ.

بكشب١ اثٌٓ َٔ أعها٤ فًؼ ايجٛض٠، ُٖا: ايػٝس٠  ايع١َ٬ٓنُا ظضْا ايػٝس 
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ٚايػٝس٠ ايسنتٛض٠ اؾتداضٟ. ٚقس اغتُعٓا إٍ آضا٥٘ ٗ َٛنٛع إطأ٠  ;ؾاط١ُ ضٖدل

ِّع١ ٗ ايٛقت شات٘، ؾكسّ يٓا ْبص٠  ٚا٭غط٠، ؾٛدسْاٖا ـ نُا عٗسْاٖا ـ َتذسِّز٠ َٚتٓ

 «.تأ٬َت إغ١َٝ٬ سٍٛ إطأ٠، قطا٠٤ دسٜس٠ يؿك٘ إطأ٠ اؿكٛقٞ»ٖٓا ٚضز ٗ نتاب٘ 

١ ٖصا ايطدٌ عاد١ إٍ َا ٖٛ أبعس َٔ يهٓين أض٣ إٔ إزضاى أبعاز ؾدكٝ

 إصنطات ٚاـٛاطط. ؾ٬ بسٸ َٔ غدل أغٛاضٖا ٚزضاغ١ اٯضا٤ ٚايٓتاز ايؿهطٟ.

 

ْعٓا بايػٝس ؾهٌ اهلل ًَتك٢ تكطٜيب سهطٙ أٜهّا عًُا٤ َٔ أٌٖ ايػ١ٓ 

كطٜب بٌ إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٗ ٚايؿٝع١. ٚقس دا٤ ٗ نًُت٘: يكس اْطًكت سطن١ ايت

َكط نُبازض٠ ثكاؾ١ٝ يٲؾكاح عٔ ٚاقع ايتٓٛع ايؿهطٟ ٚايه٬َٞ ٚايتاضىٞ 

ٚايؿكٗٞ، ٚنإ أقشابٗا عًُا٤ َٔ كتًـ إصاٖب، ٖسؾِٗ ا٭غاغٞ ٖٛ ٚنع 

 ضنا٥ع ع١ًُٝ يًؿِٗ إؿذلى، َع َطاعا٠ ايجٛابت ٚا٫قٍٛ.

١ُٝ ٗ ططح تػا٫٩تٗا سٍٛ ايكهاٜا نصيو غع٢ ٖ٪٤٫ إٍ إثاض٠ ايعك١ًٝ ايعً

ايه١َٝ٬ ٚايؿك١ٝٗ ٚايتاضى١ٝ يًٓٗٛض با٫خت٬ؾات بٌ إػًٌُ إٍ َػت٣ٛ ايعًِ 

 ْؿعاٍ.ٚايٛاقع١ٝ، ٚػٓټب ايتعكټب ٚا٫

ٚقس أغُٗت ٖصٙ إبازض٠ ايتكطٜب١ٝ بؿهٌ ؾعٸاٍ ٗ إضغا٤ إٓٗذٝات ايؿهط١ٜ، 

١ َٔ د١ٗ، ٚإيػا٤ ا٭ؾهاض ايتهؿرل١ٜ زاخٌ ٚخًل ؾطم ا٫يتكا٤ ٗ ايعٓاقط ايؿهطٜ

إ٪غػات ٚايتٝاضات اٱغ١َٝ٬ َٔ د١ٗ أخط٣. يهٔ ٖصٙ ا٭دٛا٤ مل تسّ ط٬ّٜٛ; ْٛطّا 

يًُػتذسٸات ٚايٛطٚف اؿان١ُ، ٫ٚ غُٝا ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ ٚإؾطاظات٘، ٚعٴٓطٌ 

 باض إعاز١ٜ.إؿطٚع ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ، ايصٟ َا ؾت٧ ٗ َٛاد١ٗ َع ق٣ٛ ا٫غته

ٔٸ إ٪اَط٠ خٴٚط٘ شلا َٔ زاخٌ إػًٌُ أْؿػِٗ; بٗسف خًل ا٫نططاب  يه

ايػٝاغٞ ٚا٭َين، َٔ خ٬ٍ إثاض٠ اـ٬ؾات ٚايكها٤ ع٢ً ؾطم ا٫يتكا٤ بٌ إػًٌُ. 

ٚقس أغُٗت ٖصٙ اـط١ ايتآَط١ٜ ٗ ػٓٝس ايعٓاقط ايجكاؾ١ٝ، ٚإثاض٠ ايهػا٥ٔ 

٢ بات إػًُٕٛ َٓؿػًٌ بايٓعاعات ٚاـ٬ؾات ايتاضى١ٝ، ايتاضى١ٝ بٌ ايؿعٛب، ست

بس٫ّ َٔ ايذلنٝع ع٢ً ا٭خطاض احملسق١ بِٗ ٗ ٖصٙ ا٭ٜاّ. ٚقس بًؼ ا٭َط إٍ تطٜٛط 

; يٝػتدسّ ٖصٙ إطٸ٠ ٗ ا٫خت٬ؾات إطتبط١ «ايهؿط»بعض إؿاِٖٝ، َٔ قبٌٝ: 

ِّض ا٭َط ع٢ً إٔ َٛانٝع ايؿطٚ ع ٫ ؽتًـ عٔ ا٭قٍٛ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ بايؿطٚع أٜهّا. ٚقٴ
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سل أتباع إصاٖب ا٭خط٣، ٚأقشاب ٗ سهُٗا ٚاسس، ؾكسضت ايؿتا٣ٚ ايتهؿرل١ٜ 

 بعض ا٫دتٗازات إدتًؿ١ عٔ إؿٗٛض، ستٸ٢ زاخٌ إصٖب ايٛاسس.

نُا شٖب أضباب ٖصٙ ايؿتا٣ٚ إٍ تؿهٌٝ إؿطنٌ ع٢ً إػًٌُ ايصٜٔ 

صيو ططٜك١ ٜٗٛز إس١ٜٓ، سٌ قاضْٛا بٌ إػًٌُ وًُٕٛ ض٣٩ كتًؿ١، ؾاؽصٚا ب

 ٚإؿطنٌ ؾٝٗا، ؾكايٛا يًُؿطنٌ: أْتِ أنجط ٖسا١ٜ َٔ إػًٌُ.

ٛٸ٠ بٌ إػًٌُ عكب ؾؿٌ إػاعٞ ايتكطٜب١ٝ، ؾتؿتٻتٛا إٍ  يكس اتٻػعت اشل

كاؾ١ٝ َصاٖب ٚأزٜإ َتعسِّز٠. ٫ٚ تعاٍ ق٣ٛ ا٫غتهباض ايعإٞ تػًو ؾتٸ٢ ايػبٌ ايج

ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٭١َٝٓ بػ١ٝ تعُٝل ايؿطر بٌ ْٝع إػًٌُ، ٚايكها٤ ع٢ً ٚسستِٗ زاخٌ 

 إصٖب ايٛاسس.

باتت َؿطزات ايهعـ ٚا٫غتهعاف َٔ ابت٤٬ات ايكاَٛؽ اٱغ٬َٞ، َٔ ؾطم 

ا٭١َ إٍ غطبٗا، َٚٔ سلاشلا إٍ دٓٛبٗا. ٚيعٌ اؿاي١ ايػا٥س٠ تؿطض عًٝٓا َٓطكّا 

ق١ زٜايهتٝه١ٝ بٌ إؿٌَٗٛ مل ٜؿٗسٖا تاضٜذ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ايعطٜل; ٜكٍٛ: مث١ ع٬

يهٔ ٚاقعٓا ايّٝٛ َكسام شلُا، ٚمٔ أَاّ سكٝك١ َطٸ٠ ّهٔ ٚقؿٗا بكٛيٓا: مٔ 

 أعِٛ أَِ ايتاضٜذ، ٚايّٝٛ ْعٝـ بٌ غا٥ط ا٭َِ ع٢ً ١٦ٖٝ ٫ تًٝل بٓا.

ٓيب، ٫ٚ غُٝا يس٣ ٕاشا غط٣ ؾٝٓا ايهعـ ست٢ قطْا َػتهعؿٌ يس٣ ا٭د

 ايك٣ٛ ايع٢ُٛ؟ ملٳ ٫ ْطادع أْؿػٓا ْٚٓٛط إٍ زَاضْا ٚامطاطٓا ٚاْؿكاقٓا؟!

ٚا٭ِٖ َٔ شيو: ٕاشا ٫ ْبشح عٔ أغباب ايهعـ ٚا٫غتهعاف; نٞ ْتٛقٻٌ 

ب ايهعـ أٜهّا؟ ؾكشٝض إٔ َػبِّب َٔ خ٬ٍ نؿـ َػبِّب ا٫غتهعاف إٍ َػبِّ

ٔٵ ٖٛ إػ٪ٍٚ عٔ نعؿٓا؟اغتهعاؾٓا ٖٛ ا٫غتهباض ايعإ َٳ  ٞ، يهٔ 
 

ايكه١ٝ ا٭خط٣: ٌٖ أْٓا ِتًو اؾطأ٠ ٗ نؿـ ا٭َٛض ٚتػ١ُٝ ا٭ؾٝا٤ 

بأزلا٥ٗا اؿكٝك١ٝ; يٓهٕٛ دازٸٜٔ ٗ اـ٬م َٔ ٖصا ايؿتات ٚاـطٚز َٔ إأظم؟ 

دٌ إلاظ ٖصٙ ٖٚٓا ْتػا٤ٍ: َا ٖٞ ايدلاَر ٚاـط٘ إٛنٛع١ ٗ ٖصا ايكسز َٔ أ

 ا١ُٕٗ ايكعب١؟

نُا ٫بسٸ إٔ ْػأٍ عٔ غبٌ َتابع١ أعُاٍ ايتكطٜب بٌ إصاٖب اٱغ١َٝ٬، 

 ٚتككٸٞ إؿذلنات بٝٓٗا؟
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ٍٕ َٔ ايٛنٛح ٚايؿؿاؾ١ٝ. ؾٓشٔ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ  ٫بسٸ إٔ ْهٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ عا

ات ؽطٜب عاد١ إٍ إق٬ح ٚتطَِٝ دػٛض ايجك١ بٝٓٓا; ؾتًو اؾػٛض قس تعطٻنت يعًُٝ

دع٥ٞ ٚنًٓٞ، ناْت َكازضٖا ٗ ا٭غًب غٝاغ١ٝ; إش مل ٜهٔ اؿهاّ ع٢ً ٥ٚاّ 

َع غا٥ط إصاٖب، إ٫ إصٖب ايطزلٞ. ٚبس٫ّ َٔ تطى َػاس١ َٔ اؿط١ٜ ٚايتعسز١ٜ 

يًُصاٖب ا٭خط٣ ناْٛا ٜػعٕٛ إٍ تهؿرلِٖ ْٚبصِٖ َٔ اجملتُع بتِٗ ايعْسق١ 

 ٚايهؿط ٚغرلٖا.

َٔ ٖٓا اْتؿط َٓطل ايتهؿرل ٗ أؾهاض ٚنُا٥ط طا٥ؿ١ نبرل٠ َٔ ايٓاؽ، زٕٚ 

اتهاح أغباب٘. ٚٗ إكابٌ ؾأت إصاٖب ا٭خط٣ إٍ ايتك١ٝ ٚايععي١; خؿ١ٝ بطـ أتباع 

إصٖب ايطزلٞ إتٓؿصٜٔ ٗ ايػًط١، ٚمل ٜهٔ أَاَِٗ غ٣ٛ ايػبات ٚايتٗطټب َٔ 

قب١. ؾٗهصا ٜتػًػٌ َٓطل ايتهؿرل بٌ أبٓا٤ ايٛغ٘ ا٫دتُاعٞ ايعاّ ٭ظَإ َتعا

 ايٛاقع١ٝ. إٍ أغباب٘اجملتُع، زٕٚ إٔ ًٜتؿت أسسٷ 

ع٢ً أعتاب ايكطٕ ايعؿطٜٔ زخٌ ا٫غتعُاض ب٬زْا، ٚمل تهٔ ٖٓاى زضاغ١ 

ٚضقس يع٬قات إػًٌُ َع بعهِٗ اٯخط، تعٌُ ع٢ً تكطٜب ٚدٗات ايٓٛط 

تؿطق١ إػًٌُ ٚتؿتٝتِٗ; نٞ ٫ ٜتُٖهٓٛا  ٚا٭ٖساف، بُٝٓا نإ ا٫غتعُاض ٜعٜس ٗ

 َٔ تؿعٌٝ غ٬ح ايٛسس٠ ٗ ٚدٗ٘.

ْػتٓتر َٔ ٖصٙ اؾٛي١ ايػطٜع١ إٔ َؿطٚعٓا ٗ ايتكطٜب بٌ إصاٖب أَاّ 

ٖٛ إعه١ً اييت ْعاْٞ َٓٗا زاخٌ فتُعاتٓا  ا٭ٍٚ:ْٛعٌ َٔ ايتشسٟ ٚإداطط: 

١، يهٔ دٗتٗا إٓٚؿص٠ ٖٞ مٔ اٱغ١َٝ٬، ٖٚٞ عباض٠ عٔ تؿطق١ ظصٚض غٝاغٝ

بايتشسٜس، ٚقس ْٛط شلا َٔ ايٓاس١ٝ ا٫عتكاز١ٜ ٚايس١ٜٝٓ نٞ تعٝـ ٚتهدل ٗ ٚدسإ 

 إػًٌُ.

َعه١ًْ ؾطنٗا عًٝٓا ا٫غتعُاض ٚا٫غتهباض، ٚئ تعاجل ٖصٙ اؿاي١  ٚايجاْٞ:

ُٸ اّ ا٭َإ ايػك١ُٝ إ٫ َٔ خ٬ٍ ايتكطٜب بٌ إصاٖب، ٚاغتعاز٠ ايٛسس٠، اييت ٖٞ ق

 ٗ اؿؿاٚ ع٢ً نٝإ إػًٌُ َٔ ايساخٌ ٗ َكابٌ ايعسٚ اـاضدٞ.
 

َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصا اشلسف ٫بسٸ َٔ ؼسٜس ١ًْ َٔ ا٭ٚيٜٛات، اييت ٜعٛز 

بعهٗا إٍ اؾاْب ايعكا٥سٟ بٌ إػًٌُ، ٚايبعض اٯخط َطتب٘ بايٛنع ايػٝاغٞ. 
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 ٫بسٸ َٔ ايتأنٝس ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض: ؾع٢ً قعٝس ايعكا٥س

ـ هسض بٓا ايتعطف ع٢ً أغًٛب ايكطإٓ ٗ اؿٛاض. ؾٗٛ هطزْا عٔ قٝطٓا 1

ايساخًٞ، ٚوًٚل بٓا مٛ آؾام ايؿهط. ؾٗٛ أغًٛب غا١ٜ ٗ ايٛاقع١ٝ ٚايعك١ْٝ٬ َٔ 

 سٝح اسذلاّ اٯخط ٗ ايؿتا٣ٚ.

ا٭ٍٚ ٗ ايتعاٌَ، ٚدعٌ ـ ٫بس َٔ ا٫ْط٬م َٔ اٱغ٬ّ ٗ ضغِ ا٭ٚي١ٜٛ 2

ٟٸ َصٖب ٜٓتُٞ إيٝ٘، ٚبصيو  ايؿٗازتٌ سكا١ْ نٌ َػًِ، ٚنُاّْا ؿطٜٸات٘ ٚسطٜات أ

ٌٸ َػًِ، َٔ قٕٛ سطَت٘ ٚزَ٘ ٚعطن٘.  ٜذلتٻب عًٝ٘ نٌ َا ٜذلتٻب ع٢ً ن

ـ ٫بسٸ َٔ ؾطب َؿطز٠ تهؿرل إػًِ َٔ قاَٛؽ ايع٬قات بٌ إػًٌُ، 3

ٝات، ٚاـؿ١ٝ َٔ َػاغٗا با٭قٍٛ ايعا١َ ٗ اٱغ٬ّ، إبت١ٝٓ ٚإظاي١ ايكًل ػاٙ اؾع٥

 ع٢ً قٍٛ ايؿٗازتٌ.

ز٠ ٚٚسس٠ ٖسف، أٟ إْٗا عباض٠ ـ ٫بسٸ إٔ تهٕٛ إصاٖب عباض٠ عٔ أزٚاض َتعس4ِّ

عٔ ادتٗازات زاخٌ إطاض اٱغ٬ّ ايعاّ. ؾ٬ ٜكض ٚقـ َصٖب َا باؾٗاي١ جملطز 

ؿ٘ ٗ عساز ا٭عسا٤ نْٛ٘ ٫ ٜ٪َٔ بادتٗازات اخت٬ؾ٘ َع إصاٖب ا٭خط٣، ٚتكٓٝ

إصٖب اٯخط. َٔ ٖٓا ٜكع ع٢ً عاتل أقشاب ايؿهط اٱغ٬َٞ، ٚإتكسِّٜٔ يؿ٪ْٚ٘، 

ايعٌُ ع٢ً إضغا٤ زعا٥ِ أغًٛب اؿٛاض اجملسٟ ٗ نٌ فاٍ َٔ فا٫ت سٝا٠ اجملتُع 

 اٱغ٬َٞ.

إصاٖب.  ْٝعٌ أتباع ـ ٫بسٸ َٔ بحٸ ضٚح ايكًض ٚايػ٬ّ ٚاؿط١ٜ ٚإٛزٸ٠ ب5

ٖٚصا ٚادب سهاضٟ ٜتشتٻِ ع٢ً عًُا٤ ا٭١َ َٚؿٚهطٜٗا ا٫يتعاّ ب٘; َٔ باب ايؿعٛض 

 بإػ٪ٚي١ٝ.

ٌٸ َصٖب; يهٞ ىهعٛا أَاّ 6 ـ ٫بسٸ َٔ ايٛقٛف ٗ ٚد٘ إتؿسِّزٜٔ ٗ ن

اؿهِ اٱشلٞ; ٭ٕ ٖصا ٖٛ َبسأ بعض إؿانٌ اؿاق١ً. ؾأسٝاّْا ْططح ٗ 

ادتُاعاتٓا ْٛط١ّٜ َا يهٓٓا ٗ َطس١ً ايتطبٝل ْتٻدص َٛاقـ َتؿسِّز٠ ٚاْؿعاي١ٝ، ٚقس 

 ِٓع أتباعٓا َٔ ا٫ط٬ع ع٢ً آضا٤ ايؿطم ا٭خط٣ بصضٜع١ ايتهًٌٝ ٚأَجاٍ شيو.
 

مث١ نطٚض٠ ًَشٸ١ ٗ ايتُشٛض سٍٛ أغًٛب ايتشاٚض ايكطآْٞ، ايصٟ وٌُ ٗ 

اسذلاّ إكابٌ، ستٸ٢ ٚإٕ مل ٜهٔ َػًُّا; ؾكس وٌُ َؿذلنات ؾهط١ٜ دٖٛطٙ 
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ّهٔ َعٗا ايعجٛض ع٢ً ْكاٙ ايتكا٤ َع أتباع ا٭زٜإ ا٭خط٣ ٚأٚي٦و ايصٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ 

ٕٔ َا. يهٔ ٫بسٸ َٔ ا٫يتؿات إٍ ١ًْ َٔ ايكهاٜا تتعًل بايػٝاغ١، َٚٓٗا:  بسٜ

ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ػاٙ ايعامل; ٭ٕ  يؿطع١ٝـ ايؿكٌ بٌ إػا٥ٌ ا٭غاغ١ٝ ٚا1

َٓٗا َا ٖٛ عا٥س إٍ ْٝع ا٭١َ اٱغ١َٝ٬، ٫ٚ ولٸ ؾ١ٗ أٚ ؾطز اؽاش ايكطاض; ٭ٕ 

ِٸ ْٝع أقطاض اجملتُع ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ.  َهاضٸٖا غتع

ـ ٖٓاى َٔ ايكهاٜا َا ٜتعًٓل باؾاْب ايٛطين يس٣ إػًٌُ. ْٚٛطّا ٫ْتؿاض 2

ٱغ٬َٞ ٗ دػطاؾٝاٙ ايػٝاغ١ٝ ؾ٬بس َٔ اؽاش ايكطاض ٖٓا ٚؾكّا ٕٛقع١ٝ ايٛطٔ ا

ٌٸ َصٖب. ِّْٛات اـاق١ ٗ ن  إػًٌُ ٗ فتُعاتِٗ، ٚا٭خص بعٌ ا٫عتباض إه

ـ باتت ق٣ٛ ا٫غتهباض ايعإٞ ـ بؿهٌ عاّ ـ ٚأَطٜها ـ بؿهٌ خام ـ 3

ايتشسٟ ٚؾل َٛقـ َٛسٻس بٌ  تػتٗسف اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ; يصا ٫بس َٔ َٛاد١ٗ ٖصا

 ْٝع إػًٌُ.

ـ ٫بس َٔ َطادع١ إؿاِٖٝ إتساٚي١ ٗ اجملتُع ايسٚيٞ ـ ٚاييت ٜػًب عًٝٗا طابع 4

 اٱضٖاب ٚايعٓـ ٚايؿط ـ، ٚبات ٜطًكٗا عًٝٓا بٌ اؿٌ ٚاٯخط.

ـ ٫بس َٔ تٛسٝس إٛقـ ٚب١ٝٓ اـطاب اٱغ٬َٞ ٗ َٛاد١ٗ إدايؿٌ يٛسس٠ 5

ػًٌُ، ٚٗ ايتعاٌَ َع إكطًشات اؾسٜس٠ ايػا٥س٠ ٗ خطابات اجملتُع ايسٚيٞ إ

 َٚ٪غٻػات٘; ٚشيو يًٛقا١ٜ َٔ سكٍٛ ايتؿطق١ بٌ قؿٛف إػًٌُ.
 

يٝػت ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ فطٻز ٫ؾتات ْطؾعٗا ٗ إٓاغبات; قابا٠ّ، بٌ ٖٞ 

 شبات ٖصا ايعامل ٚانططابات٘ اؿاي١ٝ.دع٤ٷ َٔ قُِٝ اٱغ٬ّ اؿانط ٗ خهِ ػا

إٔ  بكٝت َػأي١ أخرل٠، ٖٚٞ أْٓا يٛ مل ْتُهٔ َٔ ؼكٝل ايٛسس٠ عًُّٝا ؾ٬بسٸ

ْتعًِ نٝـ ْتػاٜط َع اخت٬ؾاتٓا، ٚنٝـ ْبك٢ غا٥طٜٔ ع٢ً اـ٘ ايكطآْٞ ايصٟ 

 ٚقؿٓا با٭١َ ايٛاسس٠.

١ خطرل٠ إٕ َا وسِّم بٓا َٔ ؼسٜات نبرل دسّا، ٚمٔ ْعٝـ ٗ َطسً

ٌٸ ْٛرلٖا ٗ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ. ٚعًٝ٘ ٫بسٸ إٔ ْبك٢ ٜكٌٛ ُاَّا  ٚسػاغ١ يًػا١ٜ، ق

ػاٙ نٌ ؾ٤ٞ، ٚيٓعًِ دٝسّا إٔ ا٫غتُطاض ٗ اـ٬ف قس ٜ٪زٟ إٍ اْٗٝاض ايػكـ 

 ع٢ً ض٩ٚؽ اؾُٝع.



 

 

 

 

 اإلشالو٘ الصٗاش٘ الفكر 

 فضن اهللقراءٚ يف ٌظرٖات العالوٛ 
 

 

 ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ يس٣ ايػٝس ٌٔ ض٥ٝػَٜكسض «ايٛاقع١ٝ»ٚ «ايٓل»ٜؿهٌ 

ٕٸ ايصٟ قُس سػٌ ؾهٌ اهلل. ٜصٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ ايكٍٛ  مكٌ عًٝ٘ َٔ بأ

ٌٸ  ٚأَا ايصٟ ٜتبًٛض ٜٚتعٌ با٫يتؿات إٍ اؿكا٥ل، ايكِٝ ايٓكٛم ٖٛ ٚايٛاقعٝات ٗ ن

ا٭ؾهاٍ ٚايُٓاشز. ٚتدلظ س١ٜٛٝ ايٓل َٔ خ٬ٍ قابًٝت٘ ع٢ً ا٫ْطبام  عكط ٚظَإ ؾٗٛ

ٛٸع١. ٫ ّهٔ اْتعاع ِٛشز ٚب١ٝٓ غٝاغ١ٝ  ٚايتٓاغِ َع كتًـ ايٛطٚف ٚا٭ٚناع إتٓ

ٕٸ ا١َٕٛٛٓ ; ٚزا١ُ٥ َٔ ايٓلٸ ايسٜين ثابت١ ٚشيو ٫غتشاي١ ػاٌٖ عٓكط ايعَٔ. إ

ايػٝاغ١ٝ إٓؿٛز٠ َٔ ظا١ٜٚ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٖٞ ا١َٕٛٛٓ اييت تهُٔ ايعسٍ ٚاؿط١ٜ. 

ٕٸ ؾهٌ ٖصٙ ا١َٕٛٛٓ  با٫يتؿات إٍ ايهطٚضات ٚايٛطٚف يهٌ َطس١ً تاضى١ٝ ـ إ٫ أ

ِٸ ؼسٜسٙ َٔ خ٬ٍ َسـ ٚظ١َٝٓ   ٣ ؾاعًٝت٘ َٚعطٝات٘.ٜت

( ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف. ـ1354ّٖ )1935ٚيس ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل عاّ 

ّ بسع٠ٛ َٔ بعض 1966ٖادط ٗ عاّ ، ٚبعس إُاّ زضاغت٘ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ

َٚٓص شيو اؿٌ ٖٚٛ ٜٛاقٌ ْؿاط٘ ايجكاٗ ، ؾٝع١ يبٓإ إٍ َٛطٔ آبا٥٘ ٚأدسازٙ

ـ ايػٝس قُس سػٌ ا ٜكطب َٔ ْكـ قطٕ َٔ ايعَٔ. ٜكٓٻٚا٫دتُاعٞ ٚايعًُٞ ٕ

نُا ٜٴعتدل زلاست٘ ، ؾهٌ اهلل نُٔ ايؿدكٝات ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ ايباضظ٠ ٗ يبٓإ

إطؾس ايطٚسٞ ؿعب اهلل ٚإكا١َٚ اٱغ١َٝ٬. ٚقس قسض ي٘ ست٢ اٯٕ َا ٜٓٝـ ع٢ً 

                                           
 



•

 االجتهاد والتجديد

 .ّاؿايػبعٌ َ٪ٖي
 

ٕٸ ايٓلٸ ٫ ٜٓطل ع٢ً  ٕٸ ا٫دتٗاز عباض٠ عٔ ع١ًُٝ اغتٓباٙ ايٓل ٚاغتٓطاق٘. إ إ

ٔٸ ٖ٪٤٫ اجملتٗسٜٔ بٌ ايصٟ ٜٴٓطك٘ ِٖ اجملتٗسٕٚ ٚإػتٓبطٕٛ، مٛ تًكا٥ٞ ، ٚيه

ٕٸ ايصٟ ىًل ٖصا ا٫خت٬ف بٌ ٚإػتبطٌ  يٝػٛا ع٢ً ٚترل٠ ٚاسس٠ ٗ شيو. ٚإ

ايعٓاقط ٚا٭غباب ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ َٔ قبٌٝ: ا٫دتٗازات عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ 

ْٚٛع١ٝ ، ٚنصيو إٓاخات ٚايٛطٚف، ايصٖٓٝات ٚقتٜٛاتٗا ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ

ٌٸ ؾ٤ٞ إٔ  ؾهٌ اهللًػٝس عاتٓا َٔ ايٓل. ٚيبٝإ ايؿهط ايػٝاغٞ يتٛٗق عًٝٓا قبٌ ن

 ْؿرل إٍ بعض خكا٥ل أغًٛب٘ ا٫دتٗازٟ:

ٚدعً٘ أق٬ّ أغاغّٝا بٌ غا٥ط  ،١ًٝ ا٫دتٗاز١ٜاعتباض ايكطإٓ أغاغّا يًعُـ 1

 ، ٚدعً٘ إعٝاض يتكِٝٝ ايػ١ٓ )اؿسٜح(.إكازض

ايكانٞ بتٓاٍٚ آضا٤ ايؿكٗا٤ ، ٜٓتكس ايػٝس ؾهٌ اهلل إٓٗر ايػا٥س بٌ ايؿكٗا٤

ِٸ ا٫ْتكاٍ إٍ ايطٚاٜات، ٚخاق١ إؿٗٛض َٓٗا أ٫ّٚ ،إتكسٌَ يٝكاض بعس شيو ، َٚٔ ث

ٕٸ ايع١ًُٝ ا٫دتٗاز١ٜ هب إٔ تػًو َٓٗذّا َعانػّا إٍ ايكط إٓ ايهطِٜ. ٜٚعتكس أ

 يصيو ُاَّا. 

ٕ ؾِٗ إعاْٞ ػٓب ايتعكٝسات ايتذطٜس١ٜ ٚا٫ْتعاع١ٝ ا٭قٛي١ٝ اييت ؼٍٛ زٚـ 2

 ايٛاٖط٠ َٔ ايٓلٸ.

خهاع ايٓكٛم يتعكٝسات ايتؿهرل إٜصٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ عسّ 

 أغؼ ايب٬غ١ ايكطآ١ْٝ. ٚؾليتعاٌَ َع ايٓكٛم بٌ ٫ بسٸ َٔ ا، ايؿًػؿٞ

ٚ٭دٌ  ;ْ٘أ ايٓٛط٠ ايؿُٛي١ٝ ٗ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ. ٜعتكس ايػٝس ؾهٌ اهللـ 3

بٓشٛ َٔ  سؿس ْٝع إٛاضز إطتبط١ بصيو اؿهِ ٫بسٸ َٔ ،سهِ اغتٓباٙ أٟ

ٌٸ تًو إٛاضز ٗ بٛتك١ ٚاسس٠.، ما٤ا٭  ٬َٚس١ٛ ن

ُٸّا ٗ ؼسٜس ايط١ٜ٩ ا٫يتؿات إٍ َعطٝات ـ 4 ايعًِ اؿسٜح بٛقؿٗا عٓكطّا َٗ

 ايؿك١ٝٗ.

ٕٸ ايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ ؾٓشٔ  زبٞ ٚإكسض٠ ا٭زب١ٝ إُتاظ٠.ايصٚم ا٭ـ 5 ْعًِ أ

ِٸ ؾطٚٙ ا٫دتٗاز.  ٕٸ ايؿِٗ ايعُٝل شلصٙ ايًػ١ ٜعسٸ َٔ أٖ َهتٛب١ بايًػ١ ايعطب١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾإ
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ٚزضىٺ ، ع بكطو١ أزب١ٝ ٚؾعط١ٜ ثطٸ٠ٜتُتٻ سٝح، ٖٚصا َا تٛؾط عًٝ٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل

ٓ٘ َٔ عسا عٔ نٕٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػت٘ ا٭ّ. ا٭َط ايصٟ َٖه، عُٝل يًٛطؾٝات ايًػ١ٜٛ

 ؾِٗ ايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ ع٢ً مٛ زقٝل ٚعُٝل.

 

 

َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل تطًل ايػٝاغ١ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭ؾعاٍ 

أٚ َٔ َٛقع إعاضن١ ، ايٓؿاطات إطتبط١ بإزاض٠ ٚتسبرل أَٛض ايٓاؽ َٔ َٛنع ايكسض٠ٚ

 .(1)أٚ زعِ ايػًط١ اؿان١ُ، يًػًط١

ٕٸ ايػٝاغ١ ٖٞ ْؿؼ َا تٓؿسٙ ا٭زٜإ  شٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ ايكٍٛ بأ

ٕٸ ايعسٍ ٖٛ خ٬ق١ ضٚح ايؿطٜع١ ، ايػُا١ٜٚ َٔ إقا١َ ايعسٍ ٚايكػ٘ َعتكسّا أ

ٕٸ غا١ٜ ايػٝاغ١ ٖٞ إقا١َ ايعسٍ.، ١َٝاٱغ٬  ٚأ

ِٸ تعطٜؿ٘ ٗ ايػٝاغ١ بأزا٤ ، ٚتعين ايعساي١ اغتٝؿا٤ نٌ شٟ سلٸ سك٘ ٖٚٛ َا ٜت

ٕٸ ايعساي١ ٗ فاٍ ايػٝاغ١ أَطٷ ْػيبٸ، سكٛم ايٓاؽ ع ايؿطز إش ٜتُتٻ; ٚسلٸ اؿانِ. إ

ط طبكّا يتػٝټ ٜتػٝٸط ٚيهٔ ٖصا اؿلٸ، أسٝاّْا عل َٔ ايٓاس١ٝ ايؿدك١ٝ ٚايصات١ٝ

 ايٛطٚف ٚايؿطٚٙ ٚا٭ٚناع احملٝط١ ب٘.

ٕٸ ٖسف إػًِ َٔ ايٓؿاٙ ايػٝاغٞ هب إٔ ٫ ٜكتكط  ٜط٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

نإ ٖصا ٖٛ  ٬َس١ٛ ايٛطٚف ايعَا١ْٝ. ٚيٛ زٕٚ ،ع٢ً إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬

يًٛقٍٛ إٍ ٛدب تطى ايٓؿاٙ ايػٝاغٞ عٓس عسّ تٛؾط إٓار إػاعس ي اشلسف ايٛسٝس

ز ايٓؿاٙ ٗ سٌ إٔ ايط١ٜ٩ اٱغ١َٝ٬ ٫ ؼسِّ ، ٚاْتٛاض تٛؾط َجٌ ٖصٙ ايؿطق١،ايػًط١

بٌ ٫ بسٸ َٔ ٖاضغ١ ايٓؿاٙ ايػٝاغٞ  ز٠،ػٝاغٞ بؿذل٠ ظ١َٝٓ أٚ ٚطٚف قسٻاي

يعٌُ ع٢ً إبسا٤ ٫ٚ بس َٔ ا، عٴس ٚإػتٜٛاتيًٛقٍٛ إٍ شيو اشلسف ع٢ً كتًـ ايكټ

  عساز ا٭ضن١ٝ إػاعس٠ يتشكٝل شيو اشلسف ايهبرل.ٱ كتًـ ايتعاضٜـ

ايصٟ ٖٛ  ،ٜعتكس ايػٝس ؾهٌ اهلل إٔ اشلسف ايط٥ٝؼ َٔ ايسٜٔ ٚبعح ا٭ْبٝا٤

ٖٛ ٖسف ٫ ّهٔ ؼكٝك٘ إ٫ َٔ خ٬ٍ ايٓؿاٙ ايػٝاغٞ.  ،إقا١َ ايعسٍ بٌ ايٓاؽ

٭خص ٠ ع٢ً انُا ٜصٖب إٍ عسّ إَهإ تطبٝل ايؿطٜع١ إ٫ َٔ خ٬ٍ ايػٝاغ١ ايكازض

ٓٳا ﴿ٚقس اغتٓس زلاست٘ إٍ قٛي٘ تعاٍ:  .(2)بٝس ايػًط١ ٚاؿه١َٛ ٓٳا ضٴغٴًَ َيَكسٵ َأضٵغٳًِ
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٘ٹ ّٳ ايٓٻاؽٴ بٹاِيكٹػٵ ٝٳُكٛ ٕٳ يٹ ُٹٝعٳا ٚٳاِي ِٴ اِيهٹتٳابٳ  ٗٴ َٳعٳ ٓٳا  ْٵعٳِي ٚٳَأ ٓٳاتٹ  ِّٝ ؾكاٍ: (، 25)اؿسٜس:  ﴾بٹاِيبٳ

ٕٸ إقا١َ ايعسٍ ٗ اؿٝا٠ ٖٞ خ٬ق١ َا قاَ ٚيهٓٓا ، ت عًٝ٘ ضغا٫ت ْٝع ا٭ْبٝا٤إ

٫ ّهٔ شيو إ٫ َٔ خ٬ٍ ايٓؿاٙ ايػٝاغٞ. أؾٌٗ  إشا أضزْا تطبٝل ايعساي١ ٗ اجملتُع

َٳ ّهٔ ؼكٝل ايعساي١ ٗ اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٜتُطٸز عًٝٗا؟ ٌٖٚ  ٔٵزٕٚ قاضب١ 

ٜطايب اهلل ايٓاؽ بإٔ ّهٔ يٓا بًٛؽ ايعساي١ أق٬ّ َٔ زٕٚ ٖاضغ١ ايػٝاغ١؟ عٓسَا 

ٌٖ ّهٔ شلِ شيو إشا ناْٛا ِٖ إٛدس يًًِٛ؟ ٚإشا نإ ايكإْٛ  ٜكَٛٛا بايعسٍ

ِٸ تطبٝك٘ ع٢ً اجملتُع ،اؿانِ ٖٛ ايكإْٛ ايٛامل ٌٖ تبك٢ ٖٓاى َٔ  ،ٚايصٟ ٜت

ٕٸ ؼكٝل اٱضاز٠ اٱشل١ٝ َٔ ٚضا٤ بعح  إَها١ْٝ يتطبٝل ايعساي١ َٔ قبٌ ايٓاؽ؟! ٚعًٝ٘ ؾإ

ٕٸ  تك٣ٛ اهلل ٚضعا١ٜ اؿسٚز اٱشل١ٝ،ٝا٤ ضٖٔ َُاضغ١ ايػٝاغ١ ٗ إطاض ا٭ْب َع٢ٓ أ

 .(3)ايػٝاغ١ ٫ بسٸ إٔ تكّٛ ع٢ً َػاض ايسٜٔ ٚايتك٣ٛ
 

ٕٸ اٱغ٬ّ قس دا٤ ٭َطٜٔ أغاغٌٝ ُٖا: ، ٜصٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ ايكٍٛ بأ

ّ اٱغ٬ّ ع٢ً ا٭ضض يٝٓؿط ن١ًُ اهلل ٚزعٛت٘ ٗ ٚإقا١َ ايسٚي١. يكس قا; ْؿط ايسع٠ٛ

ٚإٔ ، ٜٚعٌُ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسع٠ٛ ع٢ً بؿاض٠ اٱْػإ، ْٝع ضبٛع ايهط٠ ا٭ضن١ٝ

ٚؼؿٜ اٱْػإ َٔ ؾطٚض ْؿػ٘ ، ٜكِٝ سه١َٛ تهُٔ ٖسا١ٜ سٝا٠ اٱْػإ ٚتٛدٝٗٗا

ٕٸ َا١ٖٝ ايسٚي١ ٗ اٱغ٬ّ غرل َٓؿك١ً  .َٚٔ ؾطٚض اٯخطٜٔ عٔ ضٚح ايسع٠ٛ َٔ ٖٓا ؾإ

َٚتك١ً بٗا اتكاٍ ايٓٗط بٓبع٘. بٌ ، بٌ ٖٞ َٓػذ١ُ َعٗا ُاّ ا٫ْػذاّ، َٚٗسٖا

ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؾػس ، ٕٸ ايسٚي١ َٓعي١ اؾػس شلا، ٚأّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايسع٠ٛ ٖٞ ايطٚح

ٛٸّ بٗا، ّس ايطٚح بايػصا٤  . (4)ؾٝتك

ٕٸ َا١ٖٝ ايسع٠ٛ  ـ ٕا ناْت ضغاي١ َع١ٜٛٓ ٚؾهط١ٜ ـ ٜط٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

َٓاخّا  ٖٞ ؽًلٚ ،تػتٛدب تٛؾرل ؾطق١ ناؾ١ٝ يًتؿهرل ٗ ططٜل َٓاغب ي٬عتكاز

ٗ سكٌ ـ َٔ ٖٓا هب ع٢ً إبًؼ ٚايكٝازٟ  .يًؿعٛض بصيو ٚؼكٌٝ اٱّإ َٓاغبّا

ُٸ١ بػ١ٝ ايٛقٍٛ إٍ ٖصٙ اـ ايسع٠ٛ   يػا١ٜ.إٔ ٜعٌُ ع٢ً تٛؾرل ا٭زٚات اي٬ظ١َ شلصٙ إٗ

ْٗا َ٪غػ١ َع١ٜٛٓ َٚاز١ٜ تهطًع بتٛؾرل ايِٓٛ ٗ إؾشٝح أَا َا١ٖٝ ايسٚي١ 

ؾإْٗا تكتهٞ َٓٗا تٛؾرل ايطاقات اع١ٝ يًٓاؽ ٚنُإ أَِٓٗ ٚغ٬َتِٗ اؿٝا٠ ا٫دتُ

اييت تهُٔ سٝاتٗا ٚإضغا٤ قٛاعسٖا. ٚبايٓٛط إٍ ايتؿاٚت إاٖٟٛ بٌ )ايسع٠ٛ ٚايسٚي١( 
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ٌٸ ٕٸ اٱغ٬ّ ٜطقس يه ٕٸ بعض اٯٜات (5)َُٓٗا أغًٛبّا َٚٓٗذّا ٜتٓاغب ٚقايب٘ ؾإ . ؾإ

ايكطآ١ْٝ اييت تتشسخ عٔ ايطؾل ٚايًٌ ٚعسّ اغتدساّ ايعٓـ ٚاٱنطاٙ ٗ ايسٜٔ 

ْاٚط إٍ ايسع٠ٛ ٚايتبًٝؼ. ٚأَا اٯٜات اييت تتشسخ عٔ اؾٗاز ٚايسؾاع ؾٓاٚط٠  ٚاٱّإ

ٚٵَي٢ ﴿َٔ قٛي٘ تعاٍ:  زٜػتؿا إٍ َا بعس تأغٝؼ ايسٚي١ ٚإقا١َ اؿهِ. ٞټ َأ ايٓٻبٹ

ِٵ ٔٗ ْٵُؿػٹ ٔٵ َأ َٹ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ  ،إٔ ٜتكطٸف ٗ أَٛض اؿهِ ’إٔ باغتطاع١ ايٓيب ا٭نطّ ﴾بٹاِي

ٕٸ ٖصا ايتكطف ٜتعًل َٓكب ، ٜٚتسخٌ ٗ َػا٥ٌ إ٪ٌَٓ ٚؾ٪ِْٚٗ اـاق١ ٚطبعّا ؾإ

ايٓيب إبًؼ. َٚع غض . ؾٗصا ايٓٛع َٔ اٯٜات ٜتشسخ عٔ ايٓيب اؿانِ زٕٚ ’٫ٜٚت٘

ايٓٛط عٔ غرل٠ ايٓيب ا٭نطّ اييت ّهٔ إٔ تؿهٌ زعا١َ ٚثٝك١ يًشه١َٛ 

ٕٸ ؾِٗ ٚتطبٝل بعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ اٱغ١َٝ٬ ، ٚأسهاَّا َٔ قبٌٝ: ايككام ،ؾإ

٫ ّهٔ تطبٝكٗا إ٫ ٗ  ،ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚا٭َط بإعطٚف، ٚاؾٗاز، ٚايسٜات

 .(6)إطاض ايسٚي١ ٚاؿه١َٛ
 

َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل تتًدل ا١ُٕٗ ا٭غاغ١ٝ ٚايط٥ٝػ١ يًشه١َٛ 

، اٱغ١َٝ٬ ٗ ايتُٗٝس يتطبٝل ٚؼكٝل ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايؿهط١ٜ ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ

. ٚقاٍ زلاست٘ ٗ تٛنٝض ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ٜسعٛ إٍ نطٚض٠ إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬

 ،إْٓا عٓسَا ْتشسخ عٔ اؿط١ٜ ٚايعساي١ أٚ غا٥ط ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ا٭خط٣» ٖصٙ إػأي١:

 ّاٌٖ ْتشسخ عٓٗا بٛقؿٗا َؿاِٖٝ ٚقُٝ، َٔ قبٌٝ: ايعؿ١ ٚا٭َا١ْ ٚايكسم َٚا إٍ شيو

ٝكٗا َٚؿاِٖٝ ٜطاز ػػٝسٖا ٚتطبقُّٝا أّ بٛقؿٗا  ؾهط١ٜ ٚإْػا١ْٝ قا١ُ٥ ٗ ايؿطاؽ

ٕٸ ايصٜٔ ٜؿهطٕٚ ٗ ايٛاقعٝات ٜػعٕٛ إٍ قٛيب١ تًو  ع٢ً أضض ايٛاقع؟ طبٝعٞ أ

ٚبعباض٠ أخط٣: واٚيٕٛ قٛيب١ أؾهاضِٖ ، ايٛاقعٝات بايؿهٌ ايصٟ ٜؿهطٕٚ ب٘

ْططح ٖصا ايػ٪اٍ: نٝـ ّهٔ  ٚعٓسَا ٜهٕٛ ا٭َط نصيو ،...بؿهٌ ٚاقعٞ

ٕٛ ْٚٗٛض ايٓاؽ زٕٚ إٔ تطبٝل ايعساي١ ع٢ً َػت٣ٛ اؿه١َٛ ٚاؿانِ ٚايكاْ

تهٕٛ ٖٓاى زٚي١ ؽط٘ يتطبٝكٗا ٚػػٝسٖا ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ ٚتػٗط ع٢ً 

ٕٸ قاٚي١ اٱغ٬ٌَٝ قٝاْتٗا ٚسؿٛٗا ٖا ٜبٝٸت شلا َٔ ا٭خطاض ٚا٭ ايٛقٍٛ نطاض؟ إ

٫ٚ ٖٞ با٭َط ايصٟ ٜٓكسح ٗ أشٖاِْٗ ع٢ً مٛ ، يػًط١ يٝؼ َػأي١ شٚق١ٝ اٍإ

اييت ُتسٸ َٔ ـ هاؾّا إٍ ايتذطب١ اٱغ١َٝ٬ ايط١ًٜٛ ٗ اؿهِ .. ٖصا َ.ايكسؾ١
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 ـ.بساٜتٗا إٍ غكٛٙ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ 

ع٢ً ايطغِ َٔ ايه٬ّ ٗ ايتؿاقٌٝ ٚاؾع٥ٝات سٍٛ ايتكٛضات ٚإُاضغات ٚ

ٚإَها١ْٝ اؿسٜح عٓٗا ، اييت قسضت عٔ اؿهَٛات إتعاقب١ طٛاٍ تًو إس٠

ٚػٓبِٗ إٜاٖا ٚاعتعاشلا ، اٱغ٬ٌَٝ مٛ ايػًط١ ٖٛ ايكاعس٠ نإ تٛد٘ ،...ٚاْتكازٖا

ٜٚط٣  ،ٖٛ ا٫غتجٓا٤; ٚشيو ٭ْ٘ َٔ غرل إعكٍٛ إٔ ْ٪َٔ بإغ٬ّ ٜؿهط ٗ ْٝع ا٭١َ

ٕٸ ٖصٙ اؿاي١  ،سلٛي١ٝ أسهاَ٘ زٕٚ ايتؿهرل بتٛؾرل قاعس٠ تطبٝك١ٝ شلصا اٱغ٬ّ. إ

 .(7)إغ٬ّ ايؿطٜع١ ٚايٛاقع ايكا٥ِتهع اٱْػإ إػًِ ٗ َٛقـ َعزٚز بٌ 

ٕٸ اؿه١َٛ ايس١ٜٝٓؾَٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل  يٝػت بإع٢ٓ ايػا٥س  (8)إ

ٜط٣  بٌ انِ غًطت٘ ٚؾكّا شلٛاٙ باغِ اهلل،ايصٟ ّاضؽ ؾٝٗا اؿ، ٚإعطٚف ٗ ايػطب

ا٥ٌ اؿه١َٛ َػ٪ٚي١ٝ ادتُاع١ٝ ٜتعٌ ؾٝٗا ع٢ً َٛقع ايكٝاز٠ إٔ ٜٛاد٘ إػ اٱغ٬ّ

عٝح ٫ ٜتُهٔ ايكا٥س إٔ ٜػتؿٝس َٔ ، ا٫دتُاع١ٝ َٔ ظا١ٜٚ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

بعٝسّا عٔ اؿسٚز اييت ضزلتٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ نُٔ ، ايػًط١ يكاؿ٘ ايؿدكٞ

 .(9)َٛنٛع١ اؿه١َٛ

ٕٸ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ سه١َٛ َس١ْٝ ٕٸ اؿانِ ؾٝٗا َكٝٸس ; نُا أ ٭

َٚا مل ًٜتعّ اؿانِ بٗصٙ ايكٛاٌْ ئ ولٸ ي٘ ايتكسٟ ، ز٠بايتُػو بكٛاٌْ قسٻ

ٕٵ، يًشهِ إشا ضأٚا َٔ اؿانِ ـ عٝح هب ع٢ً ايٓاؽ ، ػاٚظٖا متٸ ععي٘ ؾإ

ٕٸ .٫ٚ ٜتعاْٚٛا َع٘ ،إٔ ٜعتعيٛٙـ غًٛنّا ٜتٓاؾ٢ ٚايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ  .. َٔ ٖٓا ؾإ

باغِ اهلل ٚؾكّا ِ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ يٝػت سه١َٛ اغتبساز١ٜ أٚ زنتاتٛض١ٜ ؼه

ٚإٕ نإ اؿانِ ٗ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ وكٌ ع٢ً ؾطعٝت٘ ، ؾدك١ٝ ٭شٚام ٚأٖٛا٤

ناْت سطنت٘  ٗ اؿهِ َٔ قبٌ اهلل تعاٍ. ؾإشا نإ اؿانِ اٱغ٬َٞ َعكَّٛا

ٚيهٓ٘ ّٓض اٯخطٜٔ سط١ٜ ايػ٪اٍ عٔ ، ٗ ايتبًٝؼ ٚاؿه١َٛ ع٢ً خ٘ ايعك١ُ

ٜٛاد٘ ايٓاؽ ٜٚػأشلِ إٔ  ×س أَرل إ٪ٌَٓ عًٞغٝاغت٘ َٚٛاقؿ٘. َٔ ٖٓا ْؿاٖ

٫ٚ تتشؿٛٛا َين ، ِ ب٘ اؾبابط٠هًٖؾ٬ تهًُْٛٞ َا تٴ: »ٜٚكٍٛ شلِ ،ٜٓتكسٚا غٝاغت٘

٫ٚ تٛٓٛا بٞ اغتجكا٫ّ ٗ ، ٫ٚ ؽايطْٛٞ بإكاْع١، َا ٜتشؿٜ ب٘ عٓس أٌٖ ايبازض٠

ّٕ يٓؿػٞ، ٫ٚ ايتُاؽ إسل قٌٝ يٞ َٳ ;عٛا ٕ ، أٚ ايعسٍ إٔ ٜكاٍ ي٘اغتجكٌ اؿل أ ٔٵؾإْ٘ 

أٚ َؿٛض٠ ، ؾ٬ تهؿٛا عٔ َكاي١ عل، نإ ايعٌُ بُٗا أثكٌ عًٝ٘، ٜعطض عًٝ٘

 .(10)«، ؾإْٞ يػت ٗ ْؿػٞ بؿٛم إٔ أخط٧بعسٍ
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َٚع شيو لسٙ  ،ؾٗصا سانِ إغ٬َٞ تكٍٛ بعض ايؿطم اٱغ١َٝ٬ بعكُت٘

ٕٵ عِٗ ع٢ً قٍٛ اؿلٸٜٚؿذِّ، ٜسعٛ ايٓاؽ إٍ اْتكازٙ ٚايٓٛط ٗ أعُاي٘ .. .نإ َطٸّا ٚإ

ٚغرل٠ اـًؿا٤ ٚا٭١ُ٥ ايصٜٔ ٜطاِٖ ، َٚٔ خ٬ٍ زضاغتٓا يػرل٠ ايٓيب ٗ ؾذل٠ سهَٛت٘

، ْسضى أِْٗ مل ٜػتجُطٚا َٓاقبِٗ ٗ اؿهِ يكاؿِٗ إػًُٕٛ ػػٝسّا يًُؿطٚع١ٝ

ٌّ ايؿدكٞ، اؿانِ  أْا :شلِ ٌٵٚمل ُٜك، ٚد٘ ايٓاؽَِٓٗ ايػٝـ ٗ  ؾًِ ٜؿٗط أ

ٌٸ اهلل ٗ ا٭ضض، إطًل َٔ قبٌ اهلل ٝهِ إٔ تطٝعْٛٞ زٕٚ غ٪اٍ أٚ ٚعً، أٚ إْين ٚ

ٚعًٝ٘ ّهٔ  ايؿطٜع١ ٚنتاب اهلل ٚأغؼ اؿه١َٛ.ثِٗ عٔ بٌ نإ وسِّ ْكاف،

ٕٸ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ سه١َٛ َس١ْٝ تػرل ع٢ً ايٓٗر اٱشلٞ  .(11)ايكٍٛ بأ

ٕٸ نٝؿ١ٝ ٚؾهٌ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ َٔ أنجط إػا٥ٌ سػاغ١ٝ ٗ  إ

ايططم أٚ ا٭غايٝب بٛقؿ٘  ٣سس; ٚشيو ٭ٕ تعٌٝ إايتؿهرل ايػٝاغٞ يس٣ إػًٌُ

٫ ٜهٕٛ إ٫ َٔ خ٬ٍ إطايع١ ايؿا١ًَ ٚايتكِٝٝ ايهاٌَ يًٛطٚف  ايُٓٛشز ا٭َجٌ

ٕٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ايصٟ ْؿٗس تأثرل أٚناع ايعكط  ،ٚايؿطا٥٘ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ. إ

٫ ٜكذلح ، ٚخاق١ ٗ ؼسٜس ْٛع اؿهِ إٓؿٛز، ٝع ظٚاٜا تؿهرلٙ ايػٝاغٞع٢ً ْ

بٌ إْ٘ ٜٓهط ٚدٛز ، ّا يًشهِ اٱغ٬َٞ ٜهٕٛ ٖٛ إٓاغب ٕدتًـ ايعكٛضْٛعّا خاقٸ

إٔ ٬َى َؿطٚع١ٝ ِ٘ اؿه١َٛ ٜهُٔ ٗ  ايػٝس ؾهٌ اهلل َجٌ ٖصا ايُٓٛشز. ٜط٣

اْطباق٘ ع٢ً سؿٜ ايِٓٛ ٗ اجملتُع  ٜٚعتكس إٔ شيو ٜتٛقـ ع٢ً َس٣، َس٣ ؾاعًٝت٘

ٖٚصا أَط َتػرل. ؾأسٝاّْا ٜتٛقـ سؿٜ ِْٛ إػًٌُ ع٢ً ايعٌُ بكإْٛ ، اٱغ٬َٞ

ٌٸٚأسٝاّْا ٜتٛقـ ع٢ً ايعٌُ بايؿٛض٣ َٚا ٜكطِّ، ا٫ْتدابات ٚيهٔ ، ٚايعكس ضٙ أٌٖ اؿ

 ايبٝع١ز ٕجٌ ٖصٙ ايؿٛض٣. ٚأَا أقٌ بؿطٙ ايتُهٔ َٔ ايٛقٍٛ إٍ ِٛشز قسٻ

ٚأسٝاّْا ٫ ، ؾتهٕٛ نطٚض١ٜ أسٝاّْا يتععٜع ايجك١ ٚايت٬سِ بٌ ا٭١َ ٚاؿه١َٛ

ٕٵ. ٚتػتؿعط اؿاد١ إٍ شيو نإ  َٔ باب إجاٍ: إٕ اْتٗاز ا٫ْك٬ب ايعػهطٟ ٚإ

ٚيهٔ ٫ َٓسٚس١ عٓ٘ أسٝاّْا َٔ أدٌ إق٬ح ا٭١َ ٚإقا١َ ، أَطّا بعٝسّا عٔ ايٛاقع١ٝ

، ٚيهٔ بؿطٙ إٔ ٫ ٜ٪زٟ شيو إٍ َكازض٠ إضاز٠ ايٓاؽ، غ٬َٞايعسٍ ٗ اجملتُع اٱ

 .(12)ؾعٓسٖا ئ ٜهتب ايسٚاّ يتًو ايػًط١
 

ٔٷؾايػٝس ؾهٌ اهلل  ٚد١ٗ ْٛطَٔ  ٕٸ َؿطٚع١ٝ اؿانِ اٱغ٬َٞ ضٖ قبٌ نٌ  إ
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تتٛؾط ٖصٙ ايؿطٚٙ  زٖا ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ي٘. ٚعًٝ٘ إشا ملط ايؿطٚٙ اييت سسٻبتٛٗؾ ؾ٤ٞ

٢ بتأٜٝس ايٓاؽ. ٫ٚ بسٸ َٔ ، ست٢ يٛ نإ وٛٗ سانِ مل ٜهٔ سهُ٘ َؿطٚعّا

ٕٸ إطاز َٔ إؿطٚع١ٝ  َٳ، ايهؿا٠٤ ٖٓا ٖٛا٫يتؿات إٍ أ تٛؾطت ؾٝ٘ ٖصٙ  ٔٵٚيٝؼ نٌ 

َٔ ٖٓا يٛ تعسز . ايؿطٚٙ ٜهٕٛ نؿ٤ّٛا ٗ ايتكسٟ يًشهِ ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ

ٛٻ يؿطٚٙ اييت ت٪ًِٖٗ ُٚٓشِٗ إؿطٚع١ٝ اٱشل١ٝايصٜٔ تتٛؾط ؾِٝٗ ا ٍ ٗ ٖصٙ نإ إع

ؾُٝا يٛ تعسز ـ أنجط اٯضا٤ ٗ اْتدابات ايٛيٞ ايؿكٝ٘  ٌْٝٚ، ايٓاؽ اؿاي١ ع٢ً ضنا

ٕٸ ا٭نجط١ٜ ٫ تكًض َكٝاغّا َٚعٝاضّا يتشسٜس اؿل ـ،ايؿكٗا٤  ٚيهٓٗا ، َع ايعًِ بأ

ا ٖٞ إكسام ا٭بطظ يًؿٛض٣ بٌ إػًٌُ. تهٕٛ ؾٝٗ، تهٕٛ َعتدل٠ ٗ ٚطٚف خاق١

ٕٸ أقطب ايططم ؿؿٜ ايٓٛاّ ايعاّ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز ٖٛ  ٜط٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

 .(13)ايطدٛع إٍ ا٭نجط١ٜ
 

ٕٸ أؾهٌ ِاشز ايسٚي١ ٖٛ شيو ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً احملاؾ١ٛ  ٜط٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

ٟٸ  نإ ٖٛ  ِٛشز نإ ٖٛ ا٭لض ٗ ؼكٝل ٖصا ايِٓٛ ايعاّع٢ً ايِٓٛ ايعاّ. ؾأ

 ز ؾهٌ اؿهِ ٗ عكط ايػٝب١.١ وسَِّٔ ايهتاب ٚايػٓٸ ا٭ْػب. ٚيٝؼ ٖٓاى ْلٌّ

ٜكّٛ اعتكاز ايػٝس ؾهٌ اهلل ٖصا ع٢ً قٛي٘ باغتشاي١ ؼسٜس ِ٘ ٚؾهٌ 

ايٛطٚف ٜٚٓاغب كتًـ ، َعٝٸٔ ِٚٛشز ٚاسسٺ يًشهِ ٜكًض ؾُٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ

٫ٚ بس َٔ ايػعٞ ، ٚشيو ٭ٕ ايٛطٚف ايع١َٝٓ ٚا٭ٚناع َتشطٸن١ َٚتػٝٸط٠ ؿطا٥٘;ٚاي

ٚبصٍ اؾٗس َٔ أدٌ ايعجٛض ع٢ً أؾهٌ أؾهاٍ اؿهِ اييت  ٗ نٌ ظَإ َٚهإ

ٖا وؿٜ ايٓٛاّ ايعاّ. ٜكٍٛ ايػٝس ، تٓاغب ايٛطٚف ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ ٚايتاضى١ٝ

ٕٵ، زع٢ً ِٛشز قسٻ ؾهٌ اهلل: َٔ اـطأ إٔ لُس نإ ْادشّا ٗ ؾذل٠  ست٢ ٚإ

بٌ عًٝٓا تٛٚٝـ كتًـ ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ اييت أبسعتٗا ايتذاضب ، ز٠تاضى١ٝ قسٻ

نايتؿاٚت  اٱْػا١ْٝ ٗ كتًـ أبعاز اؿٝا٠. إٕ ايتؿاٚت ٗ أغايٝب ايٓؿاٙ ٚاؿطن١

بٌ ، ز٢ ِٛشز َعٝٸٔ ٚقسٻٗ أغايٝب ايتبًٝؼ ٚايسع٠ٛ اييت ٫ تكبٌ ايٛقٛف ٚاؾُٛز عً

ٚعًٝ٘ ٫ بس َٔ عسّ ايتعاّ ِٛشز ٚاسس أٚ ِاشز  طاتٗا.ٖٞ تابع١ ؿطن١ اؿٝا٠ َٚتػِّ

ٚانتؿاف ِاشز ـ، َا ٜتعًل باـطٛٙ ايعطٜه١ اييت سسزٖا ايؿاضع  إ٫ ٗـ قسز٠ 
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 .(14)َتٓاغب١ ٚٚاقع ٚأٚناع ايعكط ٚايعٌُ ع٢ً تطبٝكٗا

٠ ؼسٜس ْٛع اؿهِ َا ٜتٓاغب ٚنٌ عكط َٔ ٜط٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل نطٚض

 إشا مل ٜ٪زِّ ١ ايؿكٝ٘ ٖٛ ايُٓٛشز إٓاغبؾؿٞ بعض ايٛطٚف ٜهٕٛ ِٛشز ٫ٜٚ ايعكٛض.

ُٸ، إٍ اغتبساز ايؿكٝ٘ ، اَات أَإ تهُٔ عسّ امطاف ايؿكٝ٘ٚناْت ٖٓاى ق

هٕٛ نُا ّهٔ يُٓٛشز ؾٛض٣ ايكٝاز٠ إٔ ٜ ٌ;كٚاعتُس ايؿكٝ٘ ع٢ً آضا٤ إتدكِّ

كطاط١ٝ ٜط٣ زلاس١ ايػٝس َا ٜتعًل بُٓٛشز ايسّ ٚأَا ٗ ٛ ايُٓٛشز ا٭لع;أسٝاّْا ٖ

نٌ َؿطٚع َس٣  ؾهٌ اهلل أْ٘ ٫ ٜٓػذِ َع ا٭غؼ اٱغ١َٝ٬ اييت تط٣ َؿطٚع١ٝ

ٕتٛؾط٠ ٚيهٔ ّهٔ يٮسعاب اٱغ١َٝ٬ إٔ تػتؿٝس َٔ ايؿطق١ ا اْطباق٘ َع ايؿطع،

 َا ًٜٞ ْبشح ٗ تًو ايُٓاشز. ط١ٝ. ٚٗكطاٗ َٓاخات ا٭١ُْٛ ايسّ

 

ٟٸ زيٌٝ أٚ ْلٸ قطعٞ ع٢ً ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘  ٜصٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ عسّ ٚدٛز أ

ٕٸ ايطٚاٜات اييت تسعٛ إٍ ايطدٛع إٍ ضٚا٠  ايعا١َ ٛٸي٘ اؿلٸ ٗ اؿهِ. نُا أ ى

زٕٚ اؿه١َٛ. ٚأَا ١ٜ٫ٚ  ،كتكٸ١ بباب ايكها٤ ^ا٭سازٜح إط١ٜٚ عٔ إعكٌَٛ

سؿٜ ايِٓٛ  ، إشا تٛقـؾٗٞ َٔ باب سؿٜ ايِٓٛ ايعاّـ َع٢ٓ غًط١ ايؿكٝ٘ ـ ايؿكٝ٘ 

أٚ قاّ ٚمل ٜتٛقـ سؿٜ ايِٓٛ ، ؾٝ٘ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ ِٵٚأَا ٗ إٛضز ايصٟ مل ُٜك، عًٝ٘

 .(15)ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ زيٌٝ ع٢ً ٫ٜٚت٘، ع٢ً تسخٌ َباؾط َٔ ايؿكٝ٘

، ايٛيٞ ايؿكٝ٘ فتٗسّا َطًكّا ٫بس إٔ ٜهٕٛ يػٝس ؾهٌ اهللا َٔ ٚد١ٗ ْٛط

ٚيهٔ يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ا٭عًِ. َهاؾّا إٍ شيو هب إٔ ٜتُتع 

بؿذاع١ ضٚس١ٝ َٚعطؾ١ َذطٜات عكطٙ ٚظَاْ٘. ٚعًٝ٘ إٔ ٫ ٜهٕٛ َػتبسٸّا ٗ اؽاش 

ضز اييت هعّ ؾٝٗا ست٢ ٗ إٛا ،ٚعًٝ٘ إٔ ٜػتؿرل فُٛع١ َٔ اـدلا٤، ايكطاضات

 .(16)ّا ٗ شيو ايؿإٔ أٜهّايهْٛ٘ كتكٸ ;بكٛاب١ٝ ضأٜ٘

ٕٸ أْػب ايططم ٗا ٜط٣ اختٝاض ايٛيٞ ايؿكٝ٘ ٖٛ شات ايططٜل  يػٝس ؾهٌ اهلل أ

َٸا ، ايطدٛع إٍ ضأٟ ا٭نجط١ٜ ٖٚٛ ،ٗ اْتداب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚإُجًٌ ٗ ايدلٕإ إ

ٔ ٜعٝٸِٓٗ ايؿعب ٫ختٝاض ٜل اـدلا٤ ايصَٜٔ طط ،َباؾط٠ أٚ ع٢ً مٛ غرل َباؾط

ِٸ ؼسٜسٖا َٔ خ٬ٍ آضا٤ ايٓاؽ .(17)ايكٝاز٠ ٕٸ ، ٚأَا َؿطٚع١ٝ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ ؾ٬ ٜت بٌ إ
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ِْٗ ّٓشْٛ٘ ايكسض٠ ، أٟ إايٓاؽ باْتدابِٗ ٜجبتٕٛ ؾاع١ًٝ ايؿكٝ٘ ايصٟ غٝػسٚ ٚيٞ ا٭َط

ٕٸ نٌ ؾكٝ٘ ٚايػًط١ نٞ ٜٴعٌُ ٫ٜٚت٘ َٔ أدٌ سؿٜ ايِٓٛ ايعاّ.  ٚطبعّا ٖصا ٫ ٜعين أ

وكٌ ع٢ً  غٛفٚؼًل سٛي٘ ْاع١ َٔ ايٓاؽ،  ،تكس٣ أٚ ضؾض ْؿػ٘ ي١ٜ٫ًٛ

ٕٸ ٖصا ٚغكٛٙ ايٓٛاّ ايعاّ. ٚأَا ، ٜ٪زٟ إٍ ُعٜل ٚسس٠ اجملتُع ؾطع١ٝ ٚاقع١ٝ; ٭

ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘ ايصٟ وكٌ ع٢ً غايب١ٝ اٯضا٤ ؾٗٛ ايصٟ وكٌ ع٢ً اي١ٜ٫ٛ 

 .(18)١ٝايٛاقع

إكشٛب بإؿطٚع١ٝ ٗ  يؿاضم بٌ َؿّٗٛ إؿطٚع١ٝ ٚايطناهب ٖٓا تٛنٝض ا

ٕٸ إؿطٚع١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ تعين ايك٬س١ٝ  ايؿهط ايػٝاغٞ يًػٝس ؾهٌ اهلل. ؾإ

َٳ، ايؿطع١ٝ قبٌ إٔ ـ ٜطٜس إٔ ٜتٍٛ َٓكب سانِ إػًٌُ  ٔٵَع٢ٓ أْ٘ هب ع٢ً 

ييت متٸ ؼسٜسٖا ٗ ايؿطٚٙ ٚاـكا٥ل ا إٔ ٜػتٛٗـ وكٌ ع٢ً ضأٟ ا٭نجط١ٜ 

َٳ اٱغ٬ّ، ط ؾِٝٗ ٖصٙ ايؿطٚٙ تتٖٛؾ ٔٵٚبعس شيو ٜعُس ايٓاؽ إٍ اْتداب ٚاسسٺ َٔ بٌ 

 ؾٝشكٌ بصيو ع٢ً ايؿطع١ٝ ايها١ًَ. ٚاـكا٥ل،

 

ٕٸ َبسأ ايؿٛض٣ َٔ إباز٨ اٱغ١َٝ٬ ايطاق١ٝ ٚايٓادع١ يًشٌ ٚايؿكٌ ٗ َػا٥ٌ  إ

ٕٕ ِٜٓٛ ايػًٛى ا٭١َ اٱ ٕٸ ايؿٛض٣ قُاّ أَا غ١َٝ٬. ٜط٣ زلاس١ ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

ٚؾتض اجملاٍ ، ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ ع٢ً أغاؽ َٔ ػٓب ا٫غتبساز ٗ اؽاش ايكطاض

ٚا٫غتعساز ٤ٌٕ ايؿطاؽ ايصٟ ، يًُؿاضن١ اؾازٸ٠ َٔ قبٌ ايٓاؽ ٗ ؼسٜس إكرل

ٕٸ ٖصا ا٭قٌ ٜؿٌُ كت َٔ قبٌٝ: اْتداب  ،ًـ أْٛاع ا٫ْتداباتىًؿ٘ غٝاب ايكا٥س. ٚإ

ٛٸاب،ٚإُجًٌ ،ٚض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ، ايكا٥س ٚست٢ ؼسٜس اـدلا٤ ٗ ا٭سهاّ  ، ٚايٓ

ؾعٓسٖا ٫ بسٸ َٔ ايطدٛع إٍ ضأٟ ، ايؿطع١ٝ بػ١ٝ ايتؿطٜع ؾُٝا يٛ نإ عسزِٖ نبرلّا

َٔ ا٭نجط١ٜ. ٚٗ قٛض٠ تعسز ايٛيٞ ايؿكٝ٘ نصيو يٝؼ ٖٓاى َٔ أغاؽ أؾهٌ 

 .(19)ايطدٛع إٍ ضأٟ ا٭نجط١ٜ

َع٢ٓ ايطدٛع ، ّهٔ يًشه١َٛ اٱغ١َٝ٬ إٔ تساض ع٢ً أغاؽ َٔ ايؿٛض٣

إٍ آي١ٝ ا٫ْتدابات ٚآضا٤ ايٓاؽ ٗ اختٝاض ايكاز٠ ٚإػ٪ٚيٌ. ٜٚط٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل إٔ 

 ِٛشز اؿه١َٛ ايكا٥ِ ٗ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ ٖٛ تًؿٝل َٔ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘
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 .(20)ٚايؿٛض٣

ٕٸ اؿسٜح عٔ ٫ إغ١َٝ٬ أقٌ َ زقٝل;  بسأ ا٫ْتدابات ن٬ّ غرل ْانر ٚغرلإ

ست٢ إشا ـ ٚا٫ْكٝاع يصيو ، إش ّهٔ عسٸ ا٫ْتدابات أسس َكازٜل ايؿٛض٣ ٗ اٱغ٬ّ

إش َٔ احملتٌُ إٔ ; ٜبسٚ ٚادبّاـ نإ ايدلٕإ قا٥ُّا ع٢ً ِ٘ خام َٔ ا٫ْتدابات 

ٝٸ١ أخط٣ يًتدطٝ٘ ٚايتؿطٜع ؿهَٛتٜ٘ٛٚـ اٱغ٬ّ شيو   .(21)ايدلٕإ بؿهٌ ٚشٖٓ

 

كطاط١ٝ ٗ ايكطٕ ا٭خرل َٔ إٛنٛعات اييت نجط ؾٝٗا نإ َٛنٛع ايسّ

كطاط١ٝ يتؿاب٘ اؾع٥ٞ ٚايكٛضٟ بٌ ايسّايٓكاف ٚاؾسٍ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ. ٚإٕ ا

صيو ٚب، كطاط١ٝ َطازؾ١ يًؿٛض٣ض ايسّعتباٚأقٌ ايؿٛض٣ ٗ اٱغ٬ّ زعا ايبعض إٍ ا

َٳكطاط١ٜٝهٕٛ ٖٓاى إّإ ناٌَ بايسّ  ;كطاط١ٜٝطؾض ايسّ ٔٵ، ٖٚٓاى ٗ إكابٌ 

ًػٝس ؾهٌ اهلل ؾ٬ ي٫عطا٥ٗا احملٛض١ٜ يًٓاؽ بؿهٌ ناٌَ. أَا ايط١ٜ٩ ايػٝاغ١ٝ 

ٜعذلف ٌ اهلل ّٚا َٔ ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ. ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜصعٔ ؾٝ٘ ايػٝس ؾهس أٜٸت٪ِّ

، ٫ ٜطتهٞ أغػٗا ايؿهط١ٜ ؾإْ٘ ،ٱغ٬ٌَٝإٍ ا ست٢ بايٓػب١ ،كطاط١َٝعاٜا ايسّ

ٕٸ  سٝح ٜكٍٛ:، كطاطٞ ايكا٥ٌِٝ إٍ ايتٓاغِ َع إٓار ايسّٚيهٓ٘ ٜسعٛ اٱغ٬َ إ

 ،طٙ َٔ َٓاخات َٓؿتش١ ع٢ً كتًـ ايتٝاضاتبػبب َا ٜٛٚؾ ;كطاطٞايٓٛاّ ايسّ

ٕٸ ا٭نجط١ٜ قس ; اٍ ايبس١ًٜ ٚإتٓٛع١ َٔ اؿهِّهٓ٘ إٔ ٜٓؿتض ع٢ً ا٭ؾه ٚشيو ٭

ٛٸت ٗ َطس١ً َٔ إطاسٌ يٲغ٬ّ ٛٸت أسٝاّْا يًٓٛاّ إاضنػٞ أٚ ، تك ٚقس تك

ٟٸ، ايٛطين ... إ٫ ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭١ُْٛ ع٢ً ش١ٖٝٓ اؾُٗٛض ٖٚصا ا٭َط تابع ٕس٣ تأثرل أ

ٕٸ طبٝع١ ايسّ ٘ َكسض ايؿطع١ٝ يهٌ كٖطكطاط١ٝ تكهٞ بإٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ ِٖ أ

و ؾشت٢ ايٓٛاّ إتُػِّ، ست٢ اهلل ٚايٓيب ،ٚيٝؼ يػٛاِٖ َجٌ شيو، ؾهطٟ أٚ قاْْٛٞ

 .(22)باهلل ٚايٓيب ٜهتػب ؾطعٝت٘ ٚغًطت٘ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ آضا٤ ا٭نجط١ٜ

ِٸ ٜ٪ٚن ٕٸ ايسَّٚٔ ث سٝح تعتدل  ،كطاط١ٝ ٗ ضٚسٗاس ايػٝس ؾهٌ اهلل ع٢ً أ

٫ تٓػذِ َع اٱغ٬ّ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ، ؿطع١ٝايٓاؽ ِٖ َكسض اي

ـ اؿل طبكّا يبعض ػاضبٗا ـ كطاط١ٝ عٓسَا ُٓض ايسّ ، ٫ٚغُٝاٚأغًٛب ايتؿطٜع

ٔٸيٮنجط١ٜ ٗ   ايكٛاٌْ إدايؿ١ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. غ
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ي٘ بعسّ ايتٓاغِ بٌ ا٭غؼ ع٢ً ايطغِ َٔ قٛ ،ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜصٖب

ٕٸ شيو ٫ ّٓع َٔ تع ،١ ٚايتؿهرل اٱغ٬َٞكطاطٝايسّ اٌَ اٱغ٬ٌَٝ َع إٍ أ

إشا زاض ا٭َط بٌ اختٝاض  خاق١، ٚكطاط١ٝ غرل اٱغ١َٝ٬ بإهاب١ٝا٭١ُْٛ ايسّ

ٚضؾض  ،كطاط١ٝعٓسٖا هب ا٫مٝاظ إٍ قـ ايسّؾ، كطاط١ٝ أٚ ايسنتاتٛض١ٜايسّ

ٕٸ إايسنتاتٛض١ٜ ٚؾذبٗا ٚاغ كطاطٞ ٜػُض يٲغ٬ٌَٝ ٓار ايسّتٓهاضٖا; ٚشيو ٭

ٚاغتُاي١ اؾُٗٛض ٚغايب١ٝ ايٓاؽ إٍ سػٓات  ،باغتجُاض ٖاَـ اؿط١ٜ يتطٜٛط أزا٥ِٗ

ٖٚٛ َا ٫ ّهٔ شلِ ؼكٝك٘ ٗ ٌٚ ، اٱغ٬ّ; ؾٝتٛقًٕٛ َٔ خ٬شلِ إٍ ايػًط١

 ا٭١ُْٛ ا٫غتبساز١ٜ ٚايسنتاتٛض١ٜ.

ٕٸ َطاز ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ ايتٓاغِ ايؿهطٟ  َع ايسّكطاط١ٝ ٖٛ تٓاغِ إ

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ اؿطٜات اييت ّٓشٗا ٖصا ايٓٛاّ يًشطنات  ،تهتٝهٞ َع ايٛاقع

 .١ ٚغرلٖا ع٢ً ايػٛا٤اٱغ٬َٝ

ٖٓاى ؾطم نبرل بٌ إٔ تعذلف ضزلّٝا  ٜكٍٛ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ تٛنٝض شيو:

اٜـ َع٘ بٗسف بايٛاقع ايكا٥ِ ٗ ْٛاّ باطٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿهط١ٜ ٚبٌ إٔ تصعٔ يًتع

ٔ ٜٵٚإٔ ؽتاض َٔ بٌ ايؿطٻ، ايتكًٌٝ َٔ ايعكبات إاث١ً ٗ ططٜل ايٓؿاٙ اٱغ٬َٞ

كطاط١ٝ ع٢ً ايٓٛاّ سخ عٔ ايذلزز ٗ ؾطض عٓٛإ ايسّأُْٖٛٗا. َٚع شيو عٓسَا ْتش

ٕٸ عًٝٓا إٔ ْأخص ٖصٙ إػأي١ اؿ١ٜٛٝ بٓٛط ا٫عتباض ايػٝاغٞ ٗ اٱغ٬ّ ، ٖٚٞ أ

َٔ قبٌٝ: اسذلاّ آضا٤ ايٓاؽ  ،َٔ ايكِٝ اٱْػا١ْٝ ايهجرل كطاط١ٝ ىتعَٕكطًض ايسّ

ٚايٛقٛف بٛد٘ ايًِٛ ٚايعٓـ ايصٟ ّجً٘ ايٓٛاّ  ،ٚاْتٗاز ططٜل ايعساي١، ٚؾدكٝاتِٗ

ٛٻ، ...ايسنتاتٛضٟ إٍ ـ بػض ايٓٛط عٔ قتٛاٙ ايكاْْٛٞ ايسقٝل ـ ٍ ٚبصيو ؾكس ؼ

ًٝٓا إٔ ْطاعٞ داْب ايسق١ ٗ تعبرلْا عٔ ٜتعٝٸٔ ع َؿّٗٛ أخ٬قٞ ٚإْػاْٞ. ٚيصيو

زٕٚ آثاضٖا ، ٚإٔ ْؿذب َبٓاٖا ايؿهطٟ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛط١ٜ ؾك٘، كطاط١ٝايسّ

  .(23)ا٭خ٬ق١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ

ٕٸ إػأي١ ايسقٝك١ اييت تٓبٸ٘ إيٝٗا ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ  عح ايتعاطٞ اٱهابٞ إ

 إا١ٖٝ إعسٸي١ يًػًطات تعٛز إٍ كطاط١َٝع ايسّكطاط١ٝ ٚاؿهَٛات ايسّ

ٕٸ زلاست٘ ٜععٚ كايؿ١ ايؿكٗا٤ يًتعإٚ  ٚاؿهَٛات ايسّكطاط١ٝ ٗ ايعامل إعاقط. ؾإ

 ،ا٭١ُْٛ اؿان١ُ )غرل ايس١ٜٝٓ( إٍ تكٛضِٖ عٔ أغايٝب اؿهَٛات ايكس١ّ َع
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ٕٸ  إش ٜكٍٛ:; اييت ناْت تكّٛ ع٢ً ا٫غتبساز بايطأٟ ٚايسنتاتٛض١ٜ نُا ْعًِ ؾإ

ٚتبعّا ٕصاق٘ ٜتِ خٓل نٌ ، ه١َٛ ٗ إانٞ ناْت تساض َٔ قبٌ ؾدل ٚاسساؿ

ٗ  طٸؾطق١ ُٕاضغ١ ايٓؿاٙ ايػٝاغٞ اؿ ١ؾًِ تهٔ ٖٓاى أٜ، قٛت َعاضض ٗ َٗسٙ

ؾُا ٚٓو بايػعٞ إٍ تػٝرلٖا ٚإغكاطٗا. ٚانض أْ٘ ٗ ٖصا ، إطاض تًو اؿهَٛات

; ٕ َع تًو اؿهَٛات ٚايتبع١ٝ شلاايٓٛع َٔ اؿهَٛات ٫ ّهٔ ايتؿطٜل بٌ ايتعاٚ

ٕٸ نٌ اضتباٙ ٜعين ْٛعّا َٔ  ٚايتأٜٝس. ايطنا ٭

ٚعًٝ٘ ٫ بسٸ َٔ إعاز٠ ايٓٛط ٗ إٛقـ ايػابل َٔ اؿهَٛات ٗ ايعكط ايصٟ 

١َٛ ع٢ً أغؼ قبٍٛ إ٪غػات ايسّكطاط١ٝ; ٚشيو ٭ٕ أقٍٛ تكّٛ ؾٝ٘ اؿه

يًٛقٍٛ إٍ َطانع ايكطاض  ٞ اؿطٸكطاط١ٝ ُٓهٔ ايؿطز أٚ إ٪غػ١ َٔ ايػعايسّ

١ً يًهػ٘ ع٢ً ا٭سعاب ٝأٚ ٗ أقٌ ايتكازٜط اؽاش إٓار ٚغ، ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ

إُػه١ بعَاّ ايػًط١. ٖٚصا بايهب٘ ٖٛ َا وكٌ ٗ اْتكاٍ ايػًط١ َٔ سعبٺ إٍ 

ٕٸ إاضنػ١ٝ ا٭ٚض ب١ٝ إِا ُهٓت َٔ ؼكٝل نٌ لاساتٗا بؿهٌ ٚسعبٺ آخط. ؾإ

ع٢ً ايطغِ َٔ تٓاقه٘ ايهاٌَ َع َتبٓٝات٘ ايؿهط١ٜ ايكان١ٝ بايٛقٍٛ  ،ا إٓارٖص

إٍ ايػًط١ َٔ ططٜل ايعٓـ ٚايجٛض٠. ٚبعس إٔ ؽ٢ً ايؿهط إاضنػٞ عٔ ٖصٙ ايٓعع١ 

اقذلب َٔ ، كطاطٞ ٗ غٝام ايٛقٍٛ إٍ ايػًط١بعس ُاٖٝ٘ َع ايٓٗر ايسّٚ، ايُٓط١ٝ

ٛٸٍ ـ، َا ٗ شيو إٜطايٝا ٚؾطْػا ـ بًٛؽ ايػًط١ ٗ ايهجرل َٔ ايبًسإ  ٚأٚؾو إٔ ٜتش

ٚي٫ٛ إعاضن١ ا٭َطٜه١ٝ ٭َهٔ يًهجرل َٔ ا٭سعاب ، إٍ سكٝك١ خاضد١ٝ

ب١ٝ. ٚبا٫يتؿات إٍ ٖصٙ اٱٜهاسات ٚإاضنػ١ٝ إٔ تكٌ إٍ ايػًط١ ٗ ايبًسإ ا٭ٚض

كطاط١ٝ بٛقؿٗا ايكبٍٛ بايسَّؿازٖا عسّ ٚدٛز قصٚض ٗ  ّهٔ ايتٛقٌ إٍ ْتٝذ١

 .(24)ٚاسس٠ َٔ ايػبٌ ايٛاقع١ٝ يًٛقٍٛ إٍ ايػًط١ ٚتػٝرل ايٛنع ايكا٥ِ

ٕٸ ٚدٛز بعض ع٬َات ايسّ ٜعتكس ايػٝس ؾهٌ َٔ ، كطاط١ٝ ٗ اٱغ٬ّاهلل أ

ٛع إٍ ٚايطد ،قبٌٝ: تطى أَط اْتداب اؿانِ أٚ تعٌٝ ا٭غًٛب ايػٝاغٞ إٍ ايٓاؽ

ٕٸ ، آضا٤ اؾُاٖرل ٗ إٛاضز اييت تتعسز ؾٝٗا ا٫دتٗازات ٚؽتًـ ؾٝٗا اٯضا٤ ٫ ٜعين أ

كطاط١ٝ إٍ ٖصا ، ٚأْ٘ ٜٛانب ايسّاٱغ٬ّ ٜط٣ ا٭١َ َكسضّا يًشه١َٛ ٚايػًط١

ٚشيو ٭ٕ ا٭١َ إِا تتدص ايكطاض ٗ إٛاضز اييت ٜذلى ا٭َط إيٝٗا طبكّا يٮنجط١ٜ ; اؿسٸ

بٌ تػرل نُٔ اٱطاض ايصٟ ؾطن٘ اهلل ، ٫ٚ تٓػام ٚضا٤ ايكطاضات ايؿطز١ٜ، اعٚاٱْ
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، زٖا اهلل تعاٍَا ٜتعًل َشت٣ٛ ا٫ْتداب ٖٓاى أقٍٛ عا١َ سسٻ َع٢ٓ أْٗا ٗ، عًٝٗا

ٚإٔ  ،َا ٜتعًل باؾع٥ٝات ٚايتؿاقٌٝ ّهٔ يٲْػإ إٔ ّاضؽ ا٫ْتداب ٚيهٔ ٗ

ٟٸٜتدص ايكطاضات. ٚقس ْؿ٢ زلاست٘  ، َا ٗ تٓاغِ بٌ اٱغ٬ّ ٚأٟ ْٛاّ غٝاغٞ آخط أ

ٕٸ عٓٛإ ، كطاط١ٝشيو ايسّ إِا ٖٛ اخت٬م َٔ قبٌ  «كطاطٞاٱغ٬ّ ايسّ»ٚقاٍ بأ

و بإؿاِٖٝ ، ٫ٚ ٜط٣ نطٚض٠ يًتُػټبعض إػًٌُ إكابٌ بعكس٠ ؾكسإ ايجك١ بايٓؿؼ

 .(25)١اٱغ١َٝ٬ إ٫ إشا اَتعدت بإؿاِٖٝ ٚا٭ؾهاض ايػطبٝ
 

ٕٸ اؿط١ٜ دع٤ َٔ ايعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ ٜصٖب ، ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ ا٫عتكاز بأ

ٚبصيو ٜتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ ، ٚبٗا ٜتُهٔ اٱْػإ َٔ ؼسٜس َكرلٙ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠

ٔٔ﴿اختٝاضٙ ٚسطٜت٘. إْٓا َٔ خ٬ٍ قٛي٘ تعاٍ:  ْسضى ( 265)ايبكط٠:  ﴾٫َ ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ

ٕٸ اهلل تعاٍ مل ٜٴٔط يهٌ إْػإ ناٌَ اؿل ٗ  ط أسسٷ ع٢ً اعتٓام زٜٓ٘. إشّاإٔ ٜٴذبٳ زٵأ

زٕٚ إٔ ٜٛاد٘ ، ٖٚٛ سطٸ ٗ اختٝاض زٜٓ٘ ايصٟ ٜعهؼ َعتكسات٘، اختٝاض َكرلٙ َٚػاضٙ

 .(26)عٓتّا ٗ سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ

ٕٸ اٱغ٬ّ ٜ٪َٔ عط١ٜ ا ٜعتكس يتؿهرل بٛقؿٗا دع٤ّا َٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

اؿطٜات ايعا١َ ٗ ضقع١ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ. ٚيهٔ ٖصٙ اؿط١ٜ إِا تهٕٛ َؿطٚع١ َا 

َٔ ٖٓا ٫ بس َٔ أخص ايٛطؾٝات ا٫دتُاع١ٝ ٗ اجملتُع  دتُاعٞ.مل ُؼٸ ايِٓٛ ا٫

ٚإٔ ًْتعّ ٗ ٖصا اـكٛم داْب اؿٝط١ ، ايصٟ وهُ٘ اٱغ٬ّ بٓٛط ا٫عتباض

ٌٸ ْٛاّ َػ٪ٍٚ ٫ ّٓض اؿط١ٜ ٭عسا٤ اؿط١ٜٚاؿصض. إ بٌ ، ٕ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ نه

ٚايصٜٔ ٜؿعطٕٚ بجكٌ َػ٪ٚي١ٝ ؼٌُ ، ّٓشٗا يًصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ باؿط١ٜ ايؿهط١ٜ اشلازؾ١

ٕٸ زا٥ط٠ ٖصٙ اؿط١ٜ ٚإػ٪ٚي١ٝ عٝح تهُٔ ايتعايٞ ٚايػُٛ  َكرل اٱْػا١ْٝ. ٚطبعّا إ

ؾُٔ  ٝح تػسٸ اجملاضٟ ايؿهط١ٜ يس٣ ايٓاؽ.ٚيٝػت ٖٞ َػًك١ ع، ٚايطقٞ يٲْػإ

٭ْ٘ ٚسسٙ ايصٟ ; أٚ إٔ ٜ٪َٔ َا ؾا٤، سل اٱْػإ إٔ ٜؿهط بايططٜك١ اييت ٜطٜسٖا

ايسٚي١ »اييت ُجٌ ضٚح  «ايسع٠ٛ»ـ ٜتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ اعتكازٙ. ٚيهٔ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ ول ي

 إٔ تساؾع عٔ تؿهرلٖا. «اٱغ١َٝ٬

ٕٸ سهِ ا٫ضتساز ٫ ٜتعاضض َٚػأي١ سط١ٜ إؾَٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل 
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بٌ ا٫ضتساز ، ٚشيو يعسّ ٚدٛز َؿه١ً ٗ فطٸز عسّ ا٫عتكاز باٱغ٬ّ; ا٫عتكاز

ٜٚ٪زٟ إٍ ضؾض ، ١ اٱغ١َٝ٬بايؿهٌ ايصٟ وتو بايتبع١ٝ ٚا٫ضتباٙ ايعًُٞ باشلٜٛٸ

ٖٛ ايصٟ  ،ايعاّ َٚا ٜتبع شيو َٔ اٱخ٬ٍ ٗ ايِٓٛ ،١ َٔ قبٌ إطتسٚإْهاض ٖصٙ اشلٜٛٸ

ٚنإ ، يٛ مل ٜهٔ ايؿدل َ٪َّٓا باٱغ٬ّ َٔ قُِٝ قًب٘ . َٚٔ ٖٓاىًل إؿه١ً

ٕٸ ; ؾإْ٘ ٜهتؿ٢ َٓ٘ بٗصا إكساض َٔ اٱغ٬ّ أٜهّا، إغ٬َ٘ فطز يكًك١ يػإ ٚشيو ٭

ٌٸ باشل١ٜٛ ٚايِٓٛ ا٫دتُاعٞ.  إغ٬َ٘ بٗصا إػت٣ٛ ٫ ى

 ،َٔ خ٬ٍ تؿهرلٙ ايٛاقعٞ ٚإسضى ٕكتهٝات ايعكط ،ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜط٣

ٕٸ ططٜل اؿًٝٛي١ زٕٚ اتػاع ٚاْتؿاض ا٭ؾهاض اـاط١٦ ٚايهاي١ ٫ ٜهُٔ ٗ غشكٗا  أ

ٟٸ ٕٸ اٱغ٬ّ ٫ ىؿ٢ َٔ ا٭ؾهاض إٓا١٥ٚ; زْٚٗا ٚنطب دساض سسٜس ٚيصيو . ٚشيو ٭

١َ سؿٜ نتب ٜصٖب زلاست٘ إٍ عسّ دسٚا١ٝ٥ ؾت٣ٛ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ عط

ٕٸ ؾُٗٓا ٭غًٛب ايكطإٓ ٗ ططح ا٭ؾهاض إدايؿ١، ايه٬ٍ ، ٜٚكٍٛ ٗ شيو: إ

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ قس شنط ْٝع ا٭غؼ ايؿهط١ٜ  ،َٚؿاٖستٓا شلصٙ اؿكٝك١ ٖٚٞ أ

ٜجبت إٔ اٱغ٬ّ ٜسعٛ ا٭ؾهاض إدايؿ١ يًٓعاٍ ٚاؾساٍ ، سٖا غًٛزٙيًهؿط ست٢ خًٖ

َٳإعًٔ ٗ ْٝع إٛنٛعا ، ٜطؾض َٓض ايباطٌ سط١ٜ ٱبطاظ ضأٜ٘ ٔٵت اـ٬ؾ١ٝ. ٖٓاى 

ست٢ ٫ ٜهٕٛ يًباطٌ ؾطق١ ، عًٝ٘ َباؾط٠ إ٫ ٗ ٚطٚف ّهٔ يًشلٸ ؾٝٗا إٔ ٜطزٸ

ٕٸ ٖصا ايتػاَض ٫ ٜٓػذِ َع إػ٪ٚي١ٝ، يًتأثرل ع٢ً أؾهاض ايٓاؽ ٚيٛ يؿذل٠ قكرل٠  ،٭

ٕٸ إػأي١ يٝػت ع٢ً ٖصٙ  ٚايتعاّ اؿل بٛقؿ٘ ايعكٝس٠ ايٛسٝس٠ يًشٝا٠. إ٫ أْٓا ْكٍٛ بأ

ٕٸ ايٛطٚف تكهٞ أسٝاّْا بهطٚض٠ ؾػض اجملاٍ ٚإعطا٤ اؿط١ٜ يًؿهط ; إش إايبػاط١

ٕٸ إٓع َٔ شيو َٔ خ٬ٍ ايعٓـ ٚايكػ٠ٛ قس ؼؿس عٛاطـ ايٓاؽ إٍ  إدايـ; ٭

ا بتًو ّا َِٓٗ بأْٓا إِا ساضبٓاٖأقشاب ٖصٙ ا٭ؾهاض إٓشطؾ١; ؾٝتعاطؿٕٛ َعِٗ ٚٓٸ

 . (27)أٚ ٭ْٓا ٫ ًِو اؿذٸ١ ع٢ً ضزٸٖا، ايكػ٠ٛ ٭ْٓا نؿاٖا

ؾٗٛ اؿطٜات ايؿطز١ٜ  َا ٜتعًل باؿط١ٜ أَا احملٛض ا٭خرل ايصٟ ّهٔ ططس٘ ٗ

ض َٔ عٝح ٜتُهٔ ايؿطز َٔ ايتشطټ ،ٚإس١ْٝ. ؾٌٗ ٜهُٔ اٱغ٬ّ اؿطٜات ايؿطز١ٜ

 ٙ ٚؾٗٛات٘ َٚٝٛي٘؟ ٤يًٝيب ضغبات٘ ٚأٖٛاـ  ـ زٕٚ اٱنطاض عط١ٜ اٯخطْٜٔٝع ايكٝٛز 

يطَا ٜهٕٛ دٛاب  ٞ:ايتايٓشٛ ايع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ  ٌٔ اهلل عهٝب ايػٝس ؾه

ٕٸ اٱغ٬ّ ٫ وذلّ سط١ٜ ايؿطز; ٚشيو ٭ْ٘ ٜتسخٌ ٗ أزٸ م ايبعض عٔ ٖصا ايػ٪اٍ: إ
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ٚست٢ أنً٘ ٚؾطب٘ ٚيبػ٘ ٚشٚق٘ ٚسادات٘ ٚع٬قت٘ ، تؿاقًٝ٘ ٚؾ٪ْٚ٘ ايؿدك١ٝ

َٳبع ٌٸ  ٕٸ ايسٚي١ )اٱغ١َٝ٬( تبٝض يٓؿػٗا ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ َعاقب١ ٚضزع ن  ٔٵٚدت٘. ٚإ

ٛٸٍ ي٘ ْؿػ٘ ػاٚظ ٖصٙ اؿسٚز. ٚٗ غٝاب ايسٚي١ ٜتٍٛ اجملتُع ايكٝاّ بٗصٙ ا١ُٕٗ  تػ

ٕٸ عٓٛإ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ؼت عٓٛإ )ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط(. إ

إٓهط ٜ٪زٟ إٍ ؾعٛض اٱْػإ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ بكًل زا٥ِ سٝاٍ تًب١ٝ ضغبات٘ 

ٚبصيو ٜعٝـ خٛؾّا َٔ ايعكٛب١ اييت ، ضض َع إتبٓٝات اٱغ١َٝ٬ايؿدك١ٝ اييت تتعا

ٕٸ إػأي١ يٝػت ع٢ً ٖصا  غتطاي٘ َٔ قبٌ اجملتُع أٚ ايػًط١ ع٢ً سسٸ غٛا٤. إ٫ أ

ٛٻ ٕٸ َػأي١ اؿط١ٜ قس متٸ تُٓٛٝٗا ع٢ً إػت٣ٛ َٔ ايهاضث١ٝ اييت ٜتك ضْٚٗا; ٚشيو ٭

ايؿدك١ٝ يًؿطز َٚكًش١ اجملتُع ايصٟ أغاؽ َٔ ايط١ٜ٩ ايعا١َ يًؿطع ػاٙ إكًش١ 

 ٚنصيو َٔ خ٬ٍ ايٓٛط إٍ َا١ٖٝ اٱْػإ ْؿػ٘.، ٜؿهٌ سان١ٓ يٓؿاٙ ايؿطز

ٕٸ اٱْػإ يٝؼ فطز ٚدٛز َازٟ ٚسٝٛاْٞ ٜػع٢ ٚضا٤ تًب١ٝ ضغبات٘ إاز١ٜ  إ

ؾٗٛ نصيو نا٥ٔ ، بٌ ٖٓاى إٍ داْب ٖصا ايبعس بعسٷ آخط، ٚإؾباع غطا٥عٙ اؿٝٛا١ْٝ

ٕٸ َطايب٘ إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ٗ ، عٝح إ٘ ضغبات٘ ايطٚس١ٝ ايػا١َٝ ٚإتعاي١ٝأخ٬قٞ ي

تطتب٘ ببعهٗا. ٚبا٫يتؿات ـ بإؿّٗٛ اٱْػاْٞ ـ إػاض ايتهاًَٞ ٚاضتباٙ إاز٠ بإع٢ٓ 

إٍ ٖصٙ اؿكٝك١ ٫ بسٸ َٔ ايتؿهرل َٔ أدٌ قٝا١ْ اٱْػإ َٔ آؾات ؾطٚض أٖٛا٥٘ 

ٜهُٔ ايتٛاظٕ يًؿطز ٚاجملتُع. ُاَّا نُا ٜتِ اؿؿاٚ ع٢ً ايؿطز َا  ٚضغبات٘ إٓشطؾ١

زٙ َٔ قبٌ ايٛسٛف ٚايهٛاغط ٚايطبٝع١. ٚاجملتُع َٔ ا٭خطاض اـاضد١ٝ اييت تٗسِّ

ٕٸ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ قس أخصت بٓٛط ا٫عتباض ن٬ ايبٴعسٜٔ إازٟ  ،ٚبصيو ْسضى أ

ٚشيو َٔ أدٌ قٝا١ْ ; ٚا٫دتُاعٞ ٚنصيو بعسٙ ايؿطزٟ، َٔ ٚدٛز اٱْػإ ،ٚإعٟٓٛ

إْػا١ْٝ اٱْػإ ٗ إطاض ا٫يتعاّ بايؿطع ٚتطبٝك٘ عًُّٝا. ٚٗ ٖصا ايػٝام ٜكبٸ ؼطِٜ 

، ٚايعسٚإ ع٢ً سكٛم اٯخطٜٔ، ٚايعْا، ٚايػطق١، ٚإٝػط، اٱغ٬ّ يؿطب اـُط

، ا اهللٚقتٌ ايٓؿؼ اييت سطٸَٗ، ٚأنٌ أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ، ٚاـٓعٜط، ٚأنٌ إٝت١

ايؿطزٟ َٚا إٍ شيو َٔ احملطٸَات شات ايبعس  ،ٚايهصب، ٚاي١ُُٝٓ، ٚايػٝب١ ،ٚاـٝا١ْ

ٕٸ ايؿطع اٱغ٬َٞ َٔ خ٬ٍ أخصٙ َكًش١ اٱْػإ  ٚا٫دتُاعٞ ٚايطبٝعٞ; ٚشيو ٭

ٕٸ َٓض ، بٓٛط ا٫عتباض ع٢ً مٛ ناٌَ ٚؾاٌَ قس سهِ بإنطاض ٖصٙ ا٭َٛض عًٝ٘ ٚأ

ب ٚاقذلاف ٖصٙ ا٭َٛض ٜعين ؼٌٜٛ اٱْػإ إٍ عٓكط خاٌَ اؿط١ٜ يٲْػإ ٗ اضتها
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شلصٙ ايكؿات آثاض غًب١ٝ ٚناضث١ٝ ع٢ً إٔ ٚ، َٚٓشطف َٚطٜض ٚعسٚاْٞ ٚأْاْٞ ،عكًّٝا

 سٝات٘ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.

ٚعًٝ٘ ؾإٕ اٱغ٬ّ مل ٜؿأ ؾطض ْٛاَ٘ اٱزاضٟ ٚايتُٓٛٝٞ ع٢ً ايٓاؽ 

ٕٸ إػباٱن ٛٸ٠. بٌ إ ي١ تهُٔ ٗ َطاقب١ اٱْػإ ٚسؿٜ سٝات٘ َٔ أطاٙ ٚايعٓـ ٚايك

اٱْػإ بإكساض ايصٟ  نُا ٜطؾض سط١ٜاٱغ٬ّ  ، عٝح إٕكتًـ ا٭بعاز ٚايعٚاٜا

بإػت٣ٛ ايصٟ ٜباح ي٘ اٱنطاض بٓؿػ٘; ٚشيو ٭ْ٘  ٜطؾض سطٜت٘ؾإْ٘  ٜهطٸ باٯخطٜٔ

; ٭ْ٘ ًَو هلل ٍٚيٝؼ ي٘ إٔ ٜكّٛ ػاٙ ْؿػ٘ بتكطٸف زٕٚ إشٕ َٔ اهلل تعا ،عبس اهلل

َع٢ٓ غًب إضاز٠ اٱْػإ ٚؾطض ايكإْٛ عًٝ٘ بك٠ٛ  شيو يٝؼٚيهٔ  ضٚسّا ٚدػسّا،

ايػ٬ح ٚايعٓـ ٚاغتدساّ ٚغا٥ٌ ايطزع ٚؼًٜٛ٘ إٍ ؾ٤ٞ داَس ٜتشطى ظٗاظ 

ٕٸ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ٚغرل ٚ.. .غٛا٤ َٔ قبٌ ايسٚي١ أٚ اجملتُع ،ِيًتشٗه نُا أ

ٚتتسخٌ ٗ َٓع ايتذاض٠ بٗا ٚتعاطٝٗا  ،ٚتعاقب عًٝٗا ،إدسض٠ ّ إٛازاٱغ١َٝ٬ ؼطِّ

ٛٸ٠ ٕٸ اٱغ٬ّ ،بهٌ َا أٚتٝت َٔ ق ; ٚشيو ٭ٕ ّ إػهطاتوطِّ ـ ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ـ ؾإ

َا ٜتعًل بكًل ايبعض ػاٙ  ٬ّ وذلّ عكٌ اٱْػإ نُا وذلّ دػُ٘. ٚٗاٱغ

بٌ ؼسٜس  ٘ إٍ عسّ ٚدٛز ؾطمقسٚز١ٜ سط١ٜ اٱْػإ ٗ غًٛن٘ ايؿطزٟ هب ايتٜٓٛ

ٚبٌ  خطٜٔ، َٔ قبٌٝ: إٛاز إدسٸض٠،َا ٜتعًل با٭َٛض إطتبط١ باٯ سط١ٜ اٱْػإ ٗ

أٟ إشا نٓتِ ٜت٘ ٗ ا٭َٛض ايؿدك١ٝ ٚايؿطز١ٜ، َٔ قبٌٝ: ؾطب اـُط، ؼسٜس سط

ٕٸ ؼطِٜ إدسِّ تعتدلٕٚ ؼطِٜ اـُط ػاٚظّا ٚاْتٗانّا يًشط١ٜ ايؿطز١ٜ ات َٔ ٖصا ضؾإ

 .(28)غٛا٤ بػٛا٤ ،ايكبٌٝ
 

ٕٸ . َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل تعتدل اؿه١َٛ أَطّا نطٚضّٜا ٚأ

ٕٸ ايهجرل َٔ ا٭سهاّ . ٚإايسٚي١ تتٍٛ سؿٜ ايِٓٛ ايعاّ ٕٸ يٲغ٬ّ تٛدّٗا غٝاغّٝا. ٚإ

ٌٸ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ٫٫ٓ ّهٔ تطبٝكٗا إ غتدطاز ِٛشز ٚيهٔ ٫ ّهٔ ا. ٗ ٚ

َعٝٸٔ يًشه١َٛ اٱغ١َٝ٬ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ. ؾهٌ ِٛشز َٔ ِاشز اؿهِ 

ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا ايُٓٛشز َٓبجكّا َٔ إضاز٠ ، ٜػتطٝع ؾطض ايِٓٛ ايعاّ ٚايكِٝ اٱغ١َٝ٬

ٖٛ ـ َٔ ططٜل ا٫ْتدابات إباؾط٠ أٚ َٔ ططٜل اـدلا٤ أٚ إْاع قاطب١ ايٓاؽ ـ ايٓاؽ 

١ٜ٫ٚ »ٖٚٞ:  ،َٚٔ بٌ ْٝع ايُٓاشز عح زلاست٘ ٗ ث٬ث١ َٓٗا ايُٓٛشز إطًٛب.
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ٕٸ«. كطاط١ٝايسّ»ٚ، «ايؿٛض٣»ٚ، «ايؿكٝ٘ يٛ لشت ٗ احملاؾ١ٛ  ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚضأ٣ أ

ٕٸ ايؿٛض٣ ع٢ً ايطغِ َٔ ؾٛا٥سٖا  ِٓٛ ايعاّ ؾٗٞ ِٛشز َكبٍٛ يًشهِ;ع٢ً اي ٚأ

ٚيهٔ ٫ ّهٔ ؾطنٗا ع٢ً  ،ٚزٚضٖا ٗ بًٛض٠ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ،ايهجرل٠

ٚأَا إشا متٸ ؼسٜس ايكٝاز٠ ؾ٬ ، ؾسٚض ايؿٛض٣ إِا ٜتذ٢ً ٗ َطس١ً ا٫ْتداب، ايكا٥س

َا  ٚأَا ٗ ، عٝح ٜهٕٛ ضأٜٗا ًَعَّا ي٘;ّهٔ يًؿٛض٣ إٔ تؿطض ضأٜٗا ع٢ً ايكا٥س

ٕٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜعتكس أْٗا ٫ تٓػذِ َع اٱغ٬ّ بًشاٜٚتعًل بايسّ  كطاط١ٝ ؾإ

٭ْٗا تعتدل ايٓاؽ ِٖ َكسض ايؿطع١ٝ. ٚيهٔ ع٢ً ; َٓؿأٖا َٚباْٝٗا ايؿهط١ٜ

ٕٸ ١ ايصٖب١ٝ اييت تٛؾطٖا شلِ ايسّاٱغ٬ٌَٝ إٔ ٜػتُٓٛا ايؿطق كطاط١ٝ. ٜٚط٣ زلاست٘ أ

 ٢ َؿطٚع١ٝ إشل١ٝ َٚكبٛي١ٝ ْاٖرل١َٛ.١ٜ إٓؿٛز٠ ٖٞ اؿه١َٛ اييت ؼٛاؿه

 

 

  الهوامش
                                           

 Theocracy 
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 «وَ ٔح٘ الكرآُ»

 تفصري اجتىاع٘ ذٔ ٌسعٛ ٔاقعٗٛ 
 

 

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ نتاب ٫ ٜب٢ً بتكازّ ايعٗٛز ٚتكطٸّ ايعكٛض ؾُٝهٔ يًؿطز ، إ

ّا نإ ٚطؾ٘ ايتاضىٞ ٚٚاقع٘ اؾػطاٗ. َٔ ٖٓا ايهتاب أٜٸإٔ ًٜتُؼ اشلسا١ٜ َٔ ٖصا 

ٚخاق١ ٗ عكطْا ، ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز ايعسٜس َٔ تؿاغرل ايكطإٓ ايهطِٜ

ؾ٬ ْعاٍ لس نطٚض٠ إٍ ايبشح عٔ ، ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْكٓع بهؿا١ٜ إٛدٛز، اؿانط

ٚطبعّا ٫ . ٱشلٞٚا٫غت٦ٓاؽ بٗصا ايه٬ّ ا، آؾام دسٜس٠ ٗ َعطؾ١ ايكطإٓ ايهطِٜ

ٚايٛقٛف ع٢ً ، ٜتػ٢ٓ يٓا شيو إ٫ َٔ خ٬ٍ ايٓٛط ٗ أعُاٍ اٯخطٜٔ ٗ ٖصا اجملاٍ

ٚخاق١ ـ ايٓتا٥ر اييت أؾهت إيٝٗا أعاثِٗ. َٔ ٖٓا ٜبسٚ إٔ ْكس ٚزضاغ١ ايتؿاغرل 

 أَط نطٚضٟ يًػا١ٜ.ـ ايتؿاغرل اييت نتبت ٗ عكطْا ٖصا 

َٔ بٌ  ،ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٕ٪يؿ٘ ،«َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»٢ تؿػرل وٛ

. ٚمٔ ْػع٢ ٗ ٖصا َٛقع خامٸـ يٮزي١ اٯت١ٝ ـ ْٝع ايتؿاغرل ايؿٝع١ٝ إعاقط٠ 

ٚإٔ ْسضؽ ْٚبشح ٗ أِٖ ، إكاٍ إٍ ايتعطف ع٢ً ٖصا ايتؿػرل بؿهٌ أؾهٌ

ط ٗ ٖٚٞ ايٓعع١ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜٓشاظ إيٝٗا إؿػِّ، خكٝك١ ُٝٸع ٖصا ايهتاب

ٚآضا٥٘ ، ؾإٔ ايكطإٓ ٚايتؿػرليو َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إٍ أؾهاضٙ ٗ ٚش، تؿػرلٙ ٖصا

 سٍٛ كتًـ َٛنٛعات ٖصا ايهتاب.
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 ٗ ـ،1354ٖٚيس ايعامل ٚاجملاٖس ايًبٓاْٞ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل عاّ 

ػطٛح ٗ ايٓذـ ايعطام. ٚقس زضؽ َطس١ً إكسَات ٚايقاؾ١ٛ ايٓذـ ا٭ؾطف ٗ 

شيو سهط زضٚؽ ايبشح اـاضز ع٢ً ٚبعس ، ا٭ؾطف ع٢ً ٜس ٚايسٙ ايػٝس عبس ايط٩ٚف

ٚايػٝس قػٔ ، ايػٝس أبٞ ايكاغِ اـ٥ٛٞ :َٔ أَجاٍ ،َٔ َطادع ايسٜٔ ايهباض ث١ً

ٚايػٝس ايؿاٖطٚزٟ. نُا عُس ٗ تًو ايؿذل٠ شاتٗا إٍ تسضٜؼ ايًُع١ ، اؿهِٝ

باؾط زضاغ١  ؿا١ٜ أٜهّا. ٚإٍ داْب زضٚؽ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛٚايه، ٚايطغا٥ٌ، ايسَؿك١ٝ

، ع٢ً ٜس ا٬ٕ قسضا ايبازنٛبٞ ،يكسض إتأشلٌ ،«ا٭غؿاض ا٭ضبع١»قػِ َٔ نتاب 

 ٚشيو بٛق١ٝ َٔ أغتاشٙ ايػٝس اـ٥ٛٞ.

ٚقس ٚقـ ، يكس انطٙ ايػٝس ؾهٌ اهلل َٓص تًو ايؿذل٠ ٗ ايٓؿاٙ ايػٝاغٞ

باقط ايكسض ٗ تأغٝؼ اؿطن١ ايػٝاغ١ٝ ٗ ايعطام.  إٍ داْب ايػٝس ايؿٗٝس قُس

ٚأغؼ ٖٓاى سٛظ٠ ع١ًُٝ باغِ  ،ّ ٖادط ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ يبٓا1966ٕٚٗ عاّ 

ِٸ أقاّ َسضغ١ باغِ )َسضغ١ ايكطإٓ اي، )إعٗس ايؿطعٞ اٱغ٬َٞ( هطِٜ(. َٚٔ ث

ايهٝإ  إٍ داْب دٗازٙ نس ،ح اـاضز ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛايبشٚاقٌ تسضٜػ٘ ٗ ٚ

ٚإَا١َ اؾُع١ ، ٚقٝاز٠ ؾٝع١ يبٓإ َٔ ايٓاس١ٝ ايطٚس١ٝ، ايكْٗٝٛٞ ٚاست٬ٍ ايكسؽ

أٜهّا. يكس زأبت ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايعا١ٕٝ زا٥ُّا ع٢ً تعطٜـ ايػٝس ؾهٌ اهلل بٛقؿ٘ 

إ٫ أْ٘ ؾدكّٝا ٜٓؿٞ اْتػاب٘ إٍ أٟ سعب أٚ ١َُٛٓ أٚ ، «ايععِٝ ايطٚسٞ ؿعب اهلل»

ٕٸ َٓؿأ ٖصٙ ايتػ١ُٝ ٜعٛز إٍ اؾذلاى أغًب ا٭خ٠ٛ » ٜكٍٛ:إش ، ْاع١ غٝاغ١ٝ إ

طٕٚ أٚ وه، اجملاٖسٜٔ ٚإ٪ٌَٓ ٗ ق٠٬ اؾُع١ ٚاؾُاع١ اييت تكاّ بإَاَيت

ٛټ سًكاتٞ ايسضاغ١ٝ أٚ قانطاتٞ،  .(1)«ْين أتٍٛ قٝازتِٗبأ ضٷؾٝشسخ يس٣ بعض تك

ٗ ، غبعٌ نتابّاًػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ست٢ اٯٕ أنجط َٔ ييكس قسض 

ٕٸ بعهّا َٓٗا عباض٠ عٔ فُٛع خطب٘ ٚبعهٗا اٯخط عباض٠ عٔ ، أنجط َٔ ١٦َ فًس. ٚإ

ضٖا ت٬َٝصٙ. َٚٔ بٌ تًو ا٭قٍٛ ٚايؿك٘ اييت قطٻ ٗ اضزاـبشح ايتكطٜط زضٚغ٘ ٗ 

ـ ع٢ً ايٓشٛ « َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»إشا اغتجٓٝٓا تؿػرلٙ  ـ ٖٚٞ، اٯثاض ؼكٝكات٘ ايكطآ١ْٝ

 ٞ:ايتاي

»اؿٛاض ٗ ايكطإٓ )ٚقس ُت تطْت٘ إٍ ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ ؼت عٓٛإ: ـ 1
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 ٚقسض عٔ إطنع ايعإٞ ؿٛاض اؿهاضات(.، «ٚتؿاِٖ زض قطإٓ

أغًٛب ايسع٠ٛ ٗ ايكطإٓ )ٚقس ُت تطْت٘ إٍ ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ أٜهّا ؼت ـ 2

 (.«ؾٝٛٙ زعٛت زض قطإٓ»عٓٛإ: 

 َٔ عطؾإ ايكطإٓ.ـ 3

 سطن١ ايٓب٠ٛ ٗ َٛاد١ٗ ا٫مطاف.ـ 4

 .(2)زضاغات ٚعٛخ قطآ١ْٝـ 5

 

ٕٸ أِٖ َا ّتاظ ب٘ تؿػرل  ؿ٘ ايتشًًٝٞ ٖٛ أغًٛب َ٪ٚي «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»ٜبسٚ أ

ٕٸ إؿػِّ ٕٸ أغًب َهاَٝٓ٘ ط قس قطٸح ٗ َكسِّٚا٫دتٗازٟ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ ١َ تؿػرلٙ أ

ٕٸ ، (3)طٜٔ اٯخطٜٔكٌ ٚإؿػِّآضا٤ ٚنًُات احملٚك ٖٞ سك١ًٝ ٕٸ اؿكٝك١ ٖٞ أ إ٫ أ

ٜٴع٢ٓ ٫  ـ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ غا٥ط ايتؿاغرل إعاقط٠ ـ« َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»تؿػرل 

ؾكس عُس إ٪يـ َطاضّا ٗ تؿػرل آ١ٜ َٔ اٯٜات إٍ بٝإ ، أقٛاٍ إؿػطٜٔ ؾك٘ ظُع

ا٤ إؿػطٜٔ اٯخطٜٔ. بعس َهٞ أنجط َٔ أيـ عاّ ع٢ً بعس ْكٌ آض ،ضأٜ٘ َٚٛقؿ٘

ٕٸ َبازض٠ َؿػِّ ايذلاخ ايتؿػرلٟ ايجطٸ ٗ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ ٚايؿٝع١ٝ ط إٍ تأيٝـ ؾإ

تؿػرل دسٜس َع بٝإ آضا٥٘ اـاق١ ٚاؾسٜس٠ وتاز إٍ دطأ٠ ٚؾذاع١ نبرل٠. ٚيٛ أْٓا 

ٕٸ ٖصا ايتؿػرل ق ،ٗٓا إٍ ٖصٙ اؿكٝك١تٓبٻ ؾٝٗا ٚقت  س نتب ٗ َطس١ً مل ّٔضٖٚٞ أ

١َ طٌٜٛ ع٢ً تأيٝـ تؿػرل إٝعإ َا اؾتٌُ عًٝ٘ َٔ اٯضا٤ إبتهط٠ يًع٬ٓ

ؾإْٓا غٓسضى أ١ُٖٝ ٖصا ايتؿػرل ٚاؾٗس ايصٟ بصي٘ َؿػٸطٙ بؿهٌ ، ايطباطبا٥ٞ

، أنجط. يكس ُٓهٔ إ٪يـ إٍ سسٸ نبرل َٔ ايتشطض َٔ ١ُٖٓٝ ٚٚطأ٠ تؿػرل إٝعإ

 س ٗ ايهجرل َٔ إٛاضز إٍ َٛاد١ٗ قاسب إٝعإ بهٌ دطأ٠ ٚؾذاع١.بٌ عُ

 ،ا٭غًٛب ا٫دتٗازٟ يًػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ ٖصا ايتؿػرل ٜتٸهض

 ـ،اييت عٗسْاٖا َٓ٘ ٗ غاسات اؾٗاز َع أعسا٤ اٱغ٬ّ دٝسّا ـ ؾذاعت٘ نصيو ٚ

ضا٤ إكبٛي١ عٓس إؿػٸطٜٔ خاقٸ١ ٗ بعض إٛاضز اييت ٜكـ ؾٝٗا أَاّ ايهجرل َٔ اٯٚ

ٖٚٛ ضأٟ ٜطتهٝ٘  ،«عُاٍػػٸِ ا٭»نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ ، يٝططح ضأٜ٘ اـام

ٕٸ ايع٬ٓ إ٫ٓ، ايهجرل َٔ إتهًٌُ ٚإؿػطٜٔ ١َ ؾهٌ اهلل قس أؾاض ٗ أنجط َٔ أ
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 .(4)َٛنع ٗ تؿػرلٙ ٖصا إٍ عسّ ُا١َٝ ٖصا ايكٍٛ

ٚٳ٫َ ﴿ ٖٚٞ قٛي٘ تعاٍ: ،َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ 180َا ٜتعًل بتؿػرل اٯ١ٜ  ؾؿٞ

ٛٻُق ٝٴَط ِٵ غٳ ٗٴ ٛٳ ؾٳطٌّ َي ٖٴ ٌٵ  ِٵ بٳ ٗٴ ٝٵطّا َي ٛٳ خٳ ٖٴ ٘ٹ  ٔٵ َؾهٵًٹ َٹ ٘ٴ  ِٵ ايًٖ ٖٴ ُٳا آتٳا ٕٳ بٹ ٔٳ ٜٳبٵدٳًُٛ ٔٻ اٖيصٹٜ ٕٳ ٜٳشٵػٳبٳ ٛ

َٳ١ٹ ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٘ٹ  ٕٸ ايصٜٔ ساٚيٛا إٔ ٜؿ، ﴾َٳا بٳدٹًُٛا بٹ ُٗٛا َٔ ٖصٙ قاٍ ايػٝس ؾهٌ اهلل: إ

ٕٸ أعُاٍ اٱْػإ تتدص ّٜٛ ايكٝا١َ قٛض٠ مل ، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ٖصٙ ايسْٝا ،اٯ١ٜ أ

ؾشًُٛا ٖصا ايٓٛع َٔ اٯٜات ع٢ً َا ٜبسٚ َٔ  ا إٍ ا٭غًٛب ايب٬غٞ ٗ ايكطإٓ،ًٜتؿتٛ

 .(5)ٚاٖطٖا ايًؿٛٞ

 بؼ،ْعٍٚ اٯٜات ا٭ٍٚ َٔ غٛض٠ ع َا ٜتعًل بػبب ضأٟ إؿػٸط ٗ َجاٍ آخط:

ؿػرل ٖصٙ إٍ إَهإ ت ـ خ٬ؾّا يًهجرل َٔ إؿػٸطٜٔ ـ ؾكس شٖب. نُا غٛف ٬ْسٜ

 .(6)ٚنْٛ٘ ع٢ً خًل عِٛٝ ’َكاّ عك١ُ ايٓيبايطٚاٜات عٝح ٫ ؽسف 

َُٚٗا نإ ؾإٕ ِاشز ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫دتٗازات ٗ ٖصا ايتؿػرل يٝػت 

 خاق١.ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتؿػرل ٖٛ ايصٟ ٜهػب٘ أ١ُٖٝ ، بايك١ًًٝ

 «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»كٌ إٍ اعتباض تؿػرل ٚع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ؾكس شٖب بعض احملٚك

 ١ٝ:ايت، ٚشيو يٮغباب ايدسٜطّا با٫ٖتُاّ

دٌ َٔ َسضغ١ ايػٝس ٚإتدطِّ، بٛقؿ٘ أسس َطادع ايتكًٝس ،ـؾدك١ٝ إ٪ٚيـ 1

 اـ٥ٛٞ.

ثكاؾ١ٝ بٌ ٚعًٝ٘ ّهٔ اعتباضٙ بٛاب١ ، يكس نتب ٖصا ايتؿػرل ٗ يبٓإـ 2

ٕٸ يبٓإ َٔ اؿٛانط  ،ايؿطم ٚايػطب ٚدػطّا ٜطب٘ بٌ كتًـ ايجكاؾات. ٫ ؾو ٗ أ

إش ٜؿٗس ٖصا ايبًس َّٜٛٝا قسٚض آ٫ف  يعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ٗ عامل اٱغ٬ّ;ا١ُٕٗ يًجكاؾ١ ٚا

ٕٸ ٚدٛز ا٭زٜإ  ايهتب ٗ كتًـ إٛنٛعات اٱغ١َٝ٬ ٚاٱْػا١ْٝ. ٜهاف إٍ شيو أ

ٛٸع١ ٗ ٖصا ايبًس ٚايتعاطٞ ؾُٝا بٝٓٗا َٔ خ٬ٍ ايبشح ٚاؾسٍ ّٓض ٖصٙ ٚايؿطم  إتٓ

 .(7)إٓطك١ َٔ ايعامل اٱغ٬َٞ أ١ُٖٝ خاق١

ٕٸ ا٭١ُٖٝ ا٭خط٣ شلصٙ إٓطك١ تهُٔ ، ّهٓٓا إٔ ْهٝـ ٖصٙ إػأي١ٚ ٖٚٞ أ

زخٍٛ  ٚإعساز عًُا٤ نباض نإ شلِ ا٭ثط ايهبرل ٗ ،ٗ تاضىٗا ايعطٜل ٗ ايتؿٝٸع

ٚقس ٚضثِٗ ٗ ايعكط اؿانط عًُا٤ نباض ، اٱٜطاٌْٝ ٗ ايتؿٝع إبإ ايعٗس ايكؿٟٛ

قُس دٛاز ايؿٝذ ٚا٭ٌَ، ٚايػٝس قػٔ ، ايػٝس عبس اؿػٌ ؾطف ايسٜٔ :َجٌ
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ٚآخطٜٔ. ٖٚا ٖٛ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل قس غاض  ،َٛغ٢ ايكسض ، ٚايػٝسَػ١ٝٓ

 ،قٝازت٘ ؾٗاز ايؿعبؾإٕ ٤٫ ايعًُا٤. ٖٚهصا ع٢ً شات ايٓٗر ايصٟ غاض عًٝ٘ ٖ٪

ٚزعُ٘ ايطٚسٞ ، نس اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚايك١ْٝٛٝٗ ،ٚخاق١ ؾٝع١ يبٓإ

ٌټ، ؿعب اهلل ايًبٓاْٞ ا٫ٖتُاّ بٗصٙ ايؿدك١ٝ أ١ُٖٝ ٚنطٚض٠ شيو ٜععظ َٔ  ن

 ٚايعطا٤ ايعًُٞ شلصا ايعامل ايؿٝعٞ ايهبرل.

ٕٸ ا٭١ُٖٝ ا٭خط٣ شلصاـ 3 تهُٔ ٗ تأيٝؿ٘  ـ نُا تكسّ إٔ شنطْا ـ ايتؿػرل إ

ـ ٖصا ايتؿػرل اغتؿطاف يتؿػرل إٝعإ; إش أؾاض ٚقس نإ ٕ٪ٚي. بعس تؿػرل إٝعإ

إيٝ٘ ٗ ايهجرل َٔ َٛانع ٖصا ايتؿػرل. ٚطبعّا إْ٘ ٫ ٜؿهٌ ع٢ً إباْٞ ايط٥ٝػ١ 

إٜاٙ َٔ أؾهٌ ايتؿاغرل  َعتدلّا ،ٜجين ع٢ً ٖصا ايتؿػرل، بٌ إْ٘ يًع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ

. ٚيهٓ٘ ٗ ايهجرل َٔ (8)قاّ بتسضٜؼ قػِ َٓ٘ إٍ بعض ايطاغبٌ ، ٚقسإعاقط٠

ٕٸ تؿػرل إٝعإ َٔ ط ايهبرل. ٚسٝح إ٢ آضا٤ شيو إؿػَِّٛانع تؿػرلٙ قس أؾهٌ عً

ٕٸ ، بٌ َٚٔ أِٖ ايتؿاغرل ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ، أِٖ ايتؿاغرل ايؿٝع١ٝ ّهٔ ايكٍٛ بأ

ٚآضا٤ ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ أِٖ إكازض ٗ زضاغ١ َٚٓاقؿ١  «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»تؿػرل 

 تؿػرل إٝعإ ايكٝٸِ.
 

 

يكس عُس ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل أٍٚ ا٭َط إٍ ططح َطايب ٖصا 

اب بعس إعاز٠ ايٓٛط َٚٔ ثِ قسض ع٢ً ؾهٌ نت، ايهتاب ع٢ً فُٛع١ َٔ ايؿباب

ٕٸ تؿػرل » ؾٝ٘. ٚقس ؼسخ ايػٝس ؾهٌ اهلل بٓؿػ٘ عٔ شيو قا٬ّ٥:  «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»إ

ٚٸٕ ٍٸ، تؿػرل َس ٚزقٝل. ٚقس عُست بعس تأيٝؿ٘  ٚقس لشت ٗ تأيٝؿ٘ ع٢ً مٛ َػتس

إٍ إيكا٤ بعض قتٜٛات٘ يًٓاؽ ع٢ً ؾهٌ قانطات غذًت ع٢ً أؾطط١ قٛت١ٝ 

 .(9)«...نبرل بٌ ٖصٙ احملانطات ٚبٌ َا نتبتٖ٘ٚٓاى ؾطم ، ط٠َتٛٚؾ

 ،دع٤ّا 25ٚقس تهؿًت زاض ايعٖطا٤ ٗ برلٚت بايطبع١ ا٭ٍٚ شلصا ايتؿػرل ٗ 

ؾػت. ست٢ ٚثِ أعٝست ٖصٙ ايطبع١ بعس شيو َطاضّا ع٢ً ا٭، نُٔ أسس عؿط فًسّا

ؾٗطؽ عُست زاض ا٬ٕى ايبرلٚت١ٝ ٗ اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ إٍ طبع ٖصا ايتؿػرل َع 

َع شنط ايبشٛخ اييت أٍٚ ؾٝٗا إ٪يـ ا٫ٖتُاّ ا٭ندل بتؿػرل ، ٚتت١ُ، َٛنٛعٞ



 پ•

 والتجديداالجتهاد 

فًسّا َٔ ايكطع  25ٗ  ،إٝعإ )إٍ بساٜات غٛض٠ ا٭عطاف ٗ اجملًس ايعاؾط(

١ ط احملذلّ مل ٜعُس ست٢ اٯٕ إٍ إزخاٍ ٖصٙ اٱناؾات ٗ بكٝٸ. إ٫ إٔ إؿػِّ(10)ايٛظٜطٟ

 سات.اجملًٖ

س ايسنتٛض عكٝكٞ غؿاٜؿٞ إٍ تط١ْ أضبع١ فًسات َٔ أدعا٤ ٖصا ٚقس عُ

. ٚقس أعطب بعض (11)طباعتٗا ْٚؿطٖا، ٚتٛيت )زاض ايتٛسٝس( ٗ طٗطإ ايتؿػرل

عسّ تط١ْ ٖصا ايتؿػرل تط١ْ ع٢ً عٔ أغؿ٘ ـ َكٝبّا ٗ شيو ـ أقشاب ايؿه١ًٝ 

قشٝؿ١ اؿٝا٠ ايذلن١ٝ عٔ . ٚقس أعًٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ َكاب١ً ي٘ َع (12)نا١ًَ

 .(13)تط١ْ بعض فًسات ٖصا ايتؿػرل إٍ ايًػ١ ايذلن١ٝ
 

ٞ: ٜعُس ايتع٢ً ايؿهٌ اي« َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»تكّٛ ايب١ٝٓ ايتؿػرل١ٜ يهتاب 

ثِ ، ٗاٚأسٝاّْا ٜتعطض إٍ غبب تػُٝت، ـ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ إٍ بٝإ تػ١ُٝ ايػٛض٠إ٪ٚي

ٝتٗا أٚ َسْٝتٗا ٚا٭قٛاٍ ايٛاضز٠ ٗ شيو. ٚأسٝاّْا ٜتعطٸض إٍ بٝإ ٜتعطض إٍ بٝإ َٓه

أدٛا٤ »أٚ  ،«أغطاض ايػٛض٠»ؼت عٓاٜٚٔ َٔ قبٌٝ:  ،اـطٛٙ ايعطٜه١ يًػٛض٠

 .«َسخٌ عاّ»أٚ  ،«آؾام ايػٛض٠»أٚ  ،«َٛنٛع ايػٛض٠»أٚ  ،«ايػٛض٠

ِٸ تؿػرل فُٛع١ َٔ اٯٜا ط بتؿػرل ٚتٛنٝض بعض ت. ؾٝبسأ إؿػِّٚبعس شيو ٜت

ثِ ٜؿرل إٍ غبب ٚؾإٔ ْعٍٚ ايػٛض٠ إشا نإ ٖٓاى َٔ غبب أٚ ، َؿطزات ايػٛض٠

ؾإٔ يٓعٚشلا. ٚعٓسٖا ٜأتٞ زٚض تؿػرل اٯٜات ايصٟ ٖٛ اؾع٤ ايط٥ٝؼ َٔ ع١ًُٝ 

ايتؿػرل; ؾٝباؾط إؿػط عًُٝت٘ ايتؿػرل١ٜ نُٔ عٓاٜٚٔ خاق١ تتعًل َٛنٛع اٯٜات 

ٖٚٞ ، َٔ غٛض٠ ايبكط٠ 33إٍ  30 َا ٜتعًل بتؿػرل اٯٜات ٗ :ٛضز ايبشح. ؾُج٬َّ

 ،ٜاتبعس تٛنٝض َؿطزات اٯ ،ٜعُس إؿػٸط ×اٯٜات اييت تتشسخ عٔ قك١ ْبٝٓا آزّ

إعطا٤ ْٝع َػتًعَات  اي١ٝ: ؼاٚض اهلل ٚا٥٬ٕه١،تإٍ تؿػرلٖا ؼت ايعٓاٜٚٔ اي

اهلل، تػبٝض اهلل َٔ خ٬ٍ ايطاع١، إعطؾ١، ايعٌُ  ١ يٲْػإ َٔ قبٌاـ٬ؾ١ اٱشلٝ

َع٢ٓ  يٓٛط إٍ ضأٟ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ،خكا٥ل ٚسكٝك١ إػُٝات با ٚا٫بساع،

 نٝـ ٖا اهلل يٲْػإ،ٛاض ايصٟ أقاَ٘ اهلل َع ا٥٬ٕه١، َع٢ٓ اـ٬ؾ١ اييت أقطٸاؿ

٢ٓ َع ْٛع اٱْػإ؟،  ٌٖ ٖٛ آزّ أّخًٝؿ١ اهلل ْؿِٗ َا١ٖٝ اـ٬ؾ١ َٔ قبٌ اهلل؟،
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ا٭زلا٤ َٔ قبٌ آزّ ع٢ً ا٥٬ٕه١، إقطاض عطض  ا٭زلا٤ اييت عًُٗا اهلل ٯزّ،

 عدل ٚزضٚؽ يًعاًٌَ. ا٥٬ٕه١ بايعذع،

نُا ٜعُس أسٝاّْا ٗ ختاّ اٯٜات أٚ ْٗا١ٜ ايػٛض٠ إٍ بٝإ ايٓتٝذ١ ايعا١َ اييت 

زضٚؽ »عٓاٜٚٔ َٔ قبٌٝ:  ٚشيو ؼت، ط َٔ خ٬ٍ تؿػرل ايػٛض٠ٜكٌ إيٝٗا إؿػِّ

 َٚا ؾاب٘ شيو َٔ ايعٓاٜٚٔ.  ،«اغتٝشا٤»ٚ، «إوا٤ات»ٚ، «ايػٛض٠
 

ٟٸ تؿػرل ٖٛ ا٫ٖتُاّ  ٕٸ َٔ أِٖ إػا٥ٌ اييت ٜٓبػٞ اغتشهاضٖا ٗ قطا٠٤ أ إ

ٌٸ َؿػٸط ايهطِٜ َع نٝؿ١ٝ ؾُٗ٘ ٯٜات ايكطإٓ ، بايتٛدٗات ٚإٓاٖر ايتؿػرل١ٜ يه

َٔ خ٬ٍ  ،ٚخاقٸ١ ٗ إطس١ً اؾسٜس٠ ،ٚؾكّا يتًو إٓاٖر ٚايتٛدٸٗات. ٗ ٖصا اٱطاض

ٚايعاٌَ ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ٗ إعطؾ١ َٔ د١ٗ ، ططح ايبشٛخ اشلطَٓٛطٝك١ٝ َٔ د١ٗ

نٝؿ١ٝ تأثرل إعطؾ١ يس٣ ايؿدل ٚاؾذلانات٘ ٚتٛقعات٘ ٗ ؾُٗ٘ يٓل َٔ  ؾإٕ، أخط٣

٬ّ َٔ شٟ قبٌ. ٚعًٝ٘ ؾإْٓا سايّٝا ػب١ يٓا أَطّا أنجط ٚنٛسّا ٚتكبټبايٜٓعتدل ايٓكٛم 

أنجط تؿُّٗا َٔ شٟ قبٌ يتأثرل إعاضف ايتؿػرل١ٜ ايػابك١ ٚا٫ْتُا٤ات ايؿًػؿ١ٝ 

ٚتأثرلٖا ع٢ً تٛدٝ٘ ، ط يًكطإٓٚايعطؾا١ْٝ ٚايؿك١ٝٗ ٚايع١ًُٝ َٚا إٍ شيو ٗ ؾِٗ إؿػِّ

 آضا٥٘ ايتؿػرل١ٜ.

ط ايصٟ ّاضؽ ع١ًُٝ ايتؿػرل نُٔ أدٛا٤ ٝعٞ إٔ لس آضا٤ إؿػِّٚعًٝ٘ َٔ ايطب

ط ايصٟ ّاضؽ ع١ًُٝ ايتؿػرل ؽتًـ اخت٬ؾّا دصضّٜا عٔ آضا٤ شيو إؿػِّ َػًك١ ٚضانس٠

 شاتٗا نُٔ أدٛا٤ َؿع١ُ باؿطن١ ٚايٓؿاٙ ٚا٭خص ٚايطز. 

ٕٸ َا ْعبٸط عٓ٘ بايٓٗر ايٛاقعٞ ٚا٫دتُاعٞ ٖٛ َٔ أنجط أْٛاع اي تؿػرل ؾٝٛعّا إ

إثط إٛاد١ٗ احملتس١َ بٌ ايعامل اٱغ٬َٞ  ،ٚخاق١ ٗ ايكطٌْ ا٭خرلٜٔ ،ٗ عكطْا

 ـ َكٝبّا ـ ٚاْعهاغات شيو ع٢ً ايتؿػرل. ٚقس أؾاض بعض احملككٌ، زٚايػطب إتذسِّ

آبازٟ ٚتًُٝصٙ قُس عبسٙ ٗ ٖصا ض ٚأْؿط١ ايػٝس ْاٍ ايسٜٔ ا٭غسإٍ تأثرل أؾها

 .(14)ا٫ػاٙ

ٚتكسّ٘  ،ٗ ٖصا إٓٗر ايتؿػرلٟ ٜهجط ا٫عتُاز ع٢ً ايعكٌ ٗ تؿػرل ايكطإٓ

ٚيصيو ٜٓسض إٔ ْؿاٖس ايبشٛخ ا٭زب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ ٗ ٖصا ، ع٢ً أٟ َٓٗر آخط

ٕٸ ٖصا إٓٗر  ـ ٗ إعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ يًعكٌ ـ ايٓٗر ايتؿػرلٟ. َٔ ٖٓا ٜصٖب ايبعض إٍ أ
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ؾإْ٘ وٌُ بعض اٯٜات ع٢ً ايتُجٌٝ ٚاجملاظ زٕٚ ساد١ إٍ  ٚيصيو، هٓض إٍ ايتططٸف

َٳ، شيو ٜعتدل شيو َٔ  ٔٵؾِٗ يصيو أقطب إٍ َٓٗر إعتعي١. ٚيهٔ ٖٓاى ٗ إكابٌ 

ض بػ٬ح اؿط١ٜ ط ؾٝ٘ بايتػًٗسٝح ٜكّٛ إؿػِّ ،١ًْ اَتٝاظات ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿػرل

ٕٸ إؿػط ٗ ايؿهط١ٜ ٗ َٛاد١ٗ ايطٚاٜات ايهعٝؿ١ ٚإٛنٛع ١ ٗ ايتؿػرل. نُا أ

ٕٸ ايكطإٓ ايتؿػرل ايصٟ ٌّٝ إٍ ايٓعع١ ا٫دتُاع١ٝ ٜ٪ٚن س ع٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ ايكا١ً٥ بأ

بٌ ٖٛ نتاب ٖسا١ٜ يهٌ ايٓاؽ ٗ ، ايهطِٜ مل ٜٓعٍ ٭بٓا٤ عكط زٕٚ عكط آخط

ٌٸ ايعكٛض. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜػع٢ إؿػِّ ط إٍ عطض آٜات ايكطإٓ ع٢ً ٚاقع٘ ن

ُٸ ا ٜعذلض فتُع٘ َٔ ايتػا٫٩ت ا٫دتُاعٞ إعاف يٝعجط ع٢ً دٛاب ايكطإٓ ع

 . (15)ٚايتشسٜات

، ّهٔ يٓا اٱؾاض٠ إٍ يكس شنط شلصا ايٓٗر ايهجرل َٔ اـكا٥ل ٚإعاٜا

ا٫ٖتُاّ بايعكٌ ٚايعًّٛ ، ١ٝ َٓٗا: ا٫ٖتُاّ بتعايِٝ ايكطإٓ ايذلب١ٜٛايتإٛاضز اي

عسّ ، اٱداب١ عٔ ايؿبٗات إجاض٠ سٍٛ اٱغ٬ّ، ٚايٛانش١ ايًػ١ ايػًػ١، ايتذطٜب١ٝ

ايذلنٝع ع٢ً اؾٗاز ، ا٫ٖتُاّ بايتٛدٗات ايؿًػؿ١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ٚا٭زب١ٝ َٚا إٍ شيو

ٚد٘ ايطٚاٜات ، ٚايٛقٛف ٗ اٱغ٬َٞ َٚٛاد١ٗ ا٫غتعُاض ايػطبٞ ٚاٱغطا٥ًٝٞ

 .(16)شيوَٚا ؾاب٘  ،ٌا٫ٖتُاّ با٫ؼاز بٌ إػًُ، إٛنٛع١ ٚاٱغطا٥ًٝٝات

، ٚضؾٝس ضنا، طٕٚ َٔ قبٌٝ: غٝس قطبٚقس غًو ٖصا ايٓٗر ايتؿػرلٟ َؿػِّ

َا ايطٓطاٟٚ  ٚإٍ سسٛ، («قاغٔ ايتأٌٜٚ»ٚايكازلٞ )قاسب تؿػرل ، ٖٚٚب١ ايعسًٝٞ

، َهاضّ ايؿرلاظٟ ايؿٝذ ْاقطٚ، َٔ أٌٖ ايػ١ٓ. ٚنصيو ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ

، ٚايؿٝذ قُس دٛاز َػ١ٝٓ، قُس تكٞ ؾطٜعيتايؿٝذ ٚ، ٚايػٝس قُٛز ايطايكاْٞ

 ٚايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل.

ٕٸ شلصا ايٓٗر ايتؿػرلٟ اضتباطّا ٚثٝكّا بايتؿػرل إٛغّٛ بايعكطٟ ٚنصيو  ،إ

ٚضَا بسا ايتؿهٝو بٌ ٖصٙ ا٫ػاٖات ع٢ً مٛ زقٝل أَطّا . ايتؿػرل ا٫دتٗازٟ

)إسضغ١ اؿسٜج١ ٗ اغِ ٢ً ٖصا إٓٗر َػتش٬ّٝ. َٔ ٖٓا أطًل بعض احملككٌ ع

ٕٸ ٖصا ا٫ػاٙ، ايتؿػرل( ٗ ا٭غؼ ـ  باغتجٓا٤ غٝس قطب ـ ٚشٖب إٍ ايكٍٛ بأ

ؾٗٛ ٜتبع شات ايٓٗر ، ٚا٭غايٝب ٖٛ اَتساز يًػ١ٓ ايتؿػرل١ٜ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ

 .(17)ايكسِٜ



•

 االجتهاد والتجديد

ٕٸ إؿػِّ ب٘ َٚا هطٟ َٔ ط ايصٟ ٜتُتع بٗصٙ ايٓعع١ ٜٗتِ ٗ تؿػرلٙ َا وٝ٘ إ

ٌ ٗ تؿػرلٙ َٚكاضْت٘ يٰٜات بأَج١ً َٔ ايٛاقع إعاقط. ؾٓذس غٝس سٛي٘. نُا ّجِّ

ز٠ َٔ تؿػرلٙ إٍ خطط اؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ. ٖٚهصا ٜٓبٸ٘ ٗ َٛانع َتعسِّ ـ َج٬ّ ـ قطب

سٝح ؼسخ َطاضّا ، ا٭َط بايٓػب١ إٍ ايع١َ٬ قُس دٛاز َػ١ٝٓ ٗ تؿػرلٙ ايهاؾـ

ٚٳَيَكسٵ ﴿َٔ شيو أْ٘ ٗ تؿػرل قٛي٘ تعاٍ: . ١ْٝٛٝٗٚ ٚاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝعٔ ايك

ٕٳ ٔٷ ٫َ ٜٴبٵكٹطٴٚ ٝٴ ِٵ َأعٵ ٗٴ ٚٳَي ٗٳا  ٕٳ بٹ ٗٴٛ ٜٳِؿَك ِٵ ُقًُٛبٷ ٫َ  ٗٴ ٚٳأٱْٔؼ َي  ِّ ٔٵ اِيذٹ َٹ ِٳ َنجٹرلّا  ٓٻ ٗٳ ْٳا يٹذٳ ٗٳا  شٳضٳِأ بٹ

ٚٵَي٦ٹ ٗٳا ُأ ٕٳ بٹ ُٳعٴٛ ٕٷ ٫َ ٜٳػٵ ِٵ آشٳا ٗٴ ٕٳٚٳَي ِٴ اِيػٳاؾٹًُٛ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٌټ ُأ ِٵ َأنٳ ٖٴ ٌٵ  ّٔ بٳ ْٵعٳا )ا٭عطاف:  ﴾َو َناَ٭

َعتدلّا إٜاٙ َكساقّا باضظّا شلصٙ  ،ْؿ٠ٛ اؾٝـ ا٭َطٜهٞ بكتٌ ايػٛز( ْب٘ إٍ 179

ٕٸ ا٭َطٜهٌٝ إشا أضازٚا ايذلٜٚض عٔ ايٓؿؼ دا٩ٚا بأسس »، إش ٜكٍٛ: اٯ١ٜ قطأت أ

ٛٻ ؾٝػك٘ ع٢ً ا٭ضض ، ٚأَططٚٙ بٛابٌ َٔ ضقام َػسٸغاتِٗ ،ٚؼًكٛا سٛي٘، ٌْإً

 .(18)«..ِٖٚ ٜطغًٕٛ ايكٗكٗات عايّٝا، َتدبٸطّا بسَا٥٘

ٚغٓط٣ ، َٔ أؾهٌ ِاشز ايتؿػرل ا٫دتُاعٞ «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»ٕٸ تؿػرل نُا أ

ط تأثرلٖا ع٢ً َباْٝ٘ نٝـ تطنت ا٫ٖتُاَات ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ يًُؿػِّ

ٟٸ، يٰٜاتايتؿػرل١ٜ ٚؾُٗ٘   َٛنع َٔ ايتؿػرل قس ٚٗط ٖصا ايتأثرل. ٚٗ أ

 

 ، ٖٚٛ ٜعٝـيكس أَه٢ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل َعِٛ سٝات٘ ٗ اؾٗاز

ٗ أضض اقذلٕ ازلٗا ع٢ً ايسٚاّ بايكطاعات ٚا٭ظَات ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ. َٔ ٖٓا 

ٕٸ ْععت٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚاغتٓباٙ إع٢ٓ ٚتؿػرل اٯٜات َٔ خ٬ٍ ايبعس ايصٖين  ،ؾإ

ـ َػأي١ ٫ تهًٚ ٗ تؿػرلٙ ،ٚا٫ٖتُاّ بتطبٝل آٜات ايكطإٓ ع٢ً ايٛاقع، ٚا٫ْتعاعٞ

 ل ايهجرل َٔ ايعٓا٤ ٗ إثباتٗا.احملٚك

    ٍ ــا ــٛإ ٖــصا إك ــا ٜتهــض َــٔ عٓ ــٓٗر     نُ ــطظ خكــا٥ل إ ٕٸ أب ــٍٛ: إ ّهــٔ ايك

 قبـــاٍ ايٓععـــ١ ايباطٓٝـــ١ ٗ ـ      هلل ٖـــٞ ايٓععـــ١ ايٛاقعٝـــ١ايتؿػـــرلٟ عٓـــس ايػـــٝس ؾهـــٌ ا

 ٚتبعّا يصيو ْععت٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٗ ع١ًُٝ ايتؿػرل. ،ــٚايطَع١ٜ

ٕٸ ٖصٙ اـكٛق١ٝ قس تطنت تأثرلٖا ع٢ً َباْٝ٘ ايتؿػرل١ٜ ٚأؾهاضٙ ٚسٝح إ

 ّهٔ ايٓٛط ؾٝ٘ َٔ أبعاز كتًؿ١: ؾإْ٘ ٚآضا٥٘ ٗ َٛانع كتًؿ١ َٔ تؿػرلٙ
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ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل نتابٷ ٜتٓاٍٚ ٚاقع سٝا٠  إ

ٕٸ ايكطإٓ يٝؼ فطز نًُات » اٱْػإ. ؾكس قاٍ ٗ َكس١َ ايطبع١ ا٭ٍٚ َٔ تؿػرلٙ: إ

بٌ ٖٞ نًُات تتشطى ٗ ايؿها٤ات ايطٚس١ٝ ، يػ١ٜٛ يهٞ هُس ع٢ً َعاْٝ٘ ايًػ١ٜٛ

ٚايؿهط١ٜ. َٔ ٖٓا ؾإٕ تعآًَا َع آٜات٘ يٝؼ نتعآًَا َع ايٓكٛم ا٭زب١ٝ اجملطٸز٠ 

ٕٸ ايكطإٓ نتاب  اييت تتشطى ٗ ايصٖٔ احملض بعٝسّا عٔ ايؿها٤ ايٛاقعٞ. إْٓا ْؿعط أ

ٌّ  .(19)«، ٚنتاب ٖسا١ٜ إٍ ايططٜل ايكِٜٛى ًََِٚٗٚتشطِّ سٝٛ

ٕٳ ٜٳُكلټ عٳ٢ًَ ﴿ نُا ٚقـ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ تؿػرل قٛي٘ تعاٍ: ٖٳصٳا اِيُكطٵآ ٕٻ  ٔإ

ٕٳ ٘ٹ ٜٳدٵتٳًٹُؿٛ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٌٳ َأِنجٳطٳ اٖيصٹٟ  إْ٘ يٝؼ نتابّا  :قا٬ّ٥( 76)ايٌُٓ:  ﴾بٳٓٹٞ ٔإغٵطٳا٥ٹٝ

ّٚهٔ يهٌ فتُع إٔ هس ْؿػ٘ ، بٌ ٖٛ ْاٚط إٍ ايٛاقع١ٝ ٗ نٌ عكط، ػطٜسّٜا

ٕٸ ٖصا ايهتاب ٜطغِ قٛض٠ ، ؾٝ٘  .(20)يٛاقع٘ سكٝك١ٝٚإٔ ٜؿعط بأ

ٕٸ ايكطإٓ نتاب قابٌ يًؿِٗ ،َٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٜ٪نس ع٢ً ٖصٙ إػأي١ ، ٖٚٞ أ

ٌٸ  ٚىايـ بؿسٸ٠ نٌ ض١ٜ٩ تصٖب إٍ اعتباض ايكطإٓ نتابّا ًَػعّا َٚبُّٗا. ٚقس اغتٗ

، (21)ايػٝس ؾهٌ اهلل َكس١َ ايطبع١ ايجا١ْٝ َٔ تؿػرلٙ بإثاض٠ تػا٫٩ت ٗ ٖصا ايػٝام

ايكطإٓ ْعٍ  إٔ نتاب َعكس ٫ ّهٔ ؾُٗ٘ إ٫ يبهع١ أؾدام أّإش ٜكٍٛ: ٌٖ ايكطإٓ 

ُٻ ػٛا َٔ خ٬ي٘ ططٜكِٗ إٍ ايػعاز٠؟ ٜصٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ يًذُٝع ست٢ ٜتً

ٚيصيو ٜٓتكس بؿسٸ٠ ٚد١ٗ ايٓٛط ا٭خباض١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً اعتباض ؾِٗ ن٬ّ ، ايطأٟ ايجاْٞ

ٕٸ ايكطإٓ يٝؼ اهلل سهطّا ع٢ً عسز خام ٚقسٚز َٔ ايٓاؽ. ٜكٍٛ  ايػٝس ؾهٌ اهلل: إ

٫ٚ ٜتعُس ايتع١ُٝ ع٢ً ايكاض٨ ٚإضبان٘ ٗ ، بٌ ٖٛ نتاب ٚانض َٚبٌ، نتابّا ضَعّٜا

كاؾ١ إٔ ٜهٕٛ َطاز اٯ١ٜ  ;ؾٝتعاٌَ َع ايكطإٓ عصض، ؾِٗ َعاْٝ٘ َٚكاقسٙ َٚطاَٝ٘

 .(22)َٚٔ ٖٓا ناْت سذ١ٝ ايٛٛاٖط إبشٛخ عٓٗا ٗ أقٍٛ ايؿك٘، ع٢ً خ٬ف ٚاٖطٖا

ٕٸ عطب١ٝ ايكطإٓ يٝػت فطٸز َػأي١ يػ١ٜٛ ، ٜصٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ ايكٍٛ بأ

ٚبه١ًُ ٚاسس٠: نٌ َا . بٌ إْٗا تؿٌُ ست٢ ا٭غايٝب ايبٝا١ْٝ يًكطإٓ ٚؾُٗ٘ ٚإؾاضات٘

ُٸٖٚصا ٖٛ ايصٟ ٜٴ، ٜهُٔ ٚضا٤ إسايٌٝ ايًػ١ٜٛ ٚايًؿ١ٝٛ ٢ بايؿِٗ أٚ ايصٚم ايعطٗ. ػ

ٚيٝؼ ا٭َط نُا  .تعكٝسات يؿ١ٝٛ أٚ َع١ٜٛٓ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ١َٔ ٖٓا ٫ تٛدس أٜ

واٍٚ ايبعض تػٜٛك٘ َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بإٔ ؾِٗ ن٬ّ اهلل وتاز إٍ فٗٛز شٖين 

يؿِٗ ايع٬ق١ بٌ ا٭ؾٝا٤; ٚشيو ٭ٕ ٖصا بعٝس عٔ ا٭غًٛب ايبٝاْٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايتؿِٗٝ 
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 .(23)ٚايتؿاِٖ

ٕٸ ٚدٛز إتؿابٗات ٫ ٜعين نٕٛ ايكطإٓ  نُا ٜصٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ أ

ٕٸ اٯٜات إتؿاب١ٗ ؼٌُ أنجط َٔ َسيٍٛ ٚاسس، َبُّٗا ًَٚػعّا ٫ٚ ّهٔ ؾُٗ٘ ، ؾإ

ٕٸ زٚض ايطاغدٌ ٗ ايعًِ ٫ ٜعسٚ اختٝاض إسيٍٛ ا٭قطب إٍ ايؿِٗ َٔ ٚاٖط ايه٬ّ  ٚإ

 . (24)أٜهّا

ٕٸ اؾتُاٍ اٯٜات ع٢ً ايب طٕٛ ٫ ٜعسٚ إسايٌٝ نُا ٜعتكس ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

ايًؿ١ٝٛ أٜهّا. ؾإطاز َٔ ايبطٔ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل إع٢ٓ ايعاّ ايصٟ 

. َٔ (25)ٖٚصا ٫ ٜعين خطٚز إع٢ٓ عٔ إسيٍٛ ايًؿٛٞ ي١ٰٜ، ٢ عتب١ عكط ايٓعٍٜٚتدٓط

ٕٸ تأٌٜٚ بعض اٯٜات ٔ ٗ اٯ١ٜ ايطابع١ ٚايعؿطٜٔ َ «ايطعاّ»تأٌٜٚ  :َٔ قبٌٝ، ٖٓا ؾإ

ٚيهٓ٘ َٔ خ٬ٍ ، ٚإٕ نإ خاضدّا عٔ زا٥ط٠ إسيٍٛ ايًؿٛٞ ،«ايعًِ»ـ غٛض٠ عبؼ ب

ٜهٕٛ أَطّا َؿَّٗٛا ، َٔ اٯ١ٜ «ا٫غتٝشا٤»ـ َٚا ٜعبٸط عٓ٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل ب، ايتأٌَ

 .(26)ٚقاب٬ّ ي٬غتٝعاب

 

ٛٸض٠  ٜصٖب ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ ايكٍٛ ٕٸ ؾِٗ ايكطإٓ ٚا٫غت٦ٓاؽ ب٘ ع١ًُٝ َتط بأ

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ٜؿُٗ٘ ، َٚتشطٸن١ ٕ ٗ ٕٚ ٚاجملتٗسٕٚ ٚاجملسٛايٓاؾط إ٫ٜٓٚعتكس أ

أٟ أٚي٦و ايصٜٔ ٜٛانبٕٛ ا٭ٚناع اٱغ١َٝ٬ ظُٝع أبعازٖا باغتُطاض ٚعٔ ، ايبشح

يًُذاٖسٜٔ  نجب. َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜعتدل ايكطإٓ نتاب ٖسا١ٜ

َٔ ٖصا ايهتاب ؾٗ٪٤٫ وكًٕٛ ع٢ً ايؿا٥س٠ ا٭ندل ، ٚايباسجٌ ٗ غبٌٝ اهلل

َا ٜتعًل بتؿػرل ايكطإٓ  ٗ» دطٟ َع٘ قاٍ زلاست٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ:إكسؽ. ٚٗ سٛاض ُأ

غعٝت إٍ ؾِٗ ايكطإٓ ٗ خهِ اؿطن١ ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاؾٗاز١ٜ 

ٕٸ ايكطإٓ مل ٜٓعٍ َٔ قبٌ اهلل زؾع١ ٚاسس٠ع٢ً مٛ تسضهٞ; ٚشيو  ٚإِا ْعٍ ع٢ً ، ٭

ٕٸ ٖصٙ اؿاي١ ايتسضه١ٝ تطغٸذ َػاض ، عٝح إٚٗ َٓاغبات كتًؿ١، مٛ تسضهٞ

ٕٸ اٯٜات ايكطآ١ْٝ يٝػت بٝااؿطن١ اٱغ١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ ايكطآ١ْٝ بٌ ٖٞ ، ّْا فطٸزّا... إ

ٌٸ إػا٥ٌ ايطآٖ، بٝإ يًٛاقع اـاضدٞ  .(27)«١ٚس

ٜٚكٍٛ: يكس ، ٜط٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٚد٘ تػ١ُٝ تؿػرلٙ ٖصا َطتبطّا بٗصٙ ايط١ٜ٩
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عٴس بػ١ٝ اغتًٗاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ْٝع قٴ «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»أزلٝت ٖصا ايتؿػرل 

 .(28)بػ١ٝ إعاز٠ اٱغ٬ّ إٍ ٚاقع اؿٝا٠ ;اؿطن١ ا٫غ١َٝ٬
 

َا  لسٙ ٗ با٫يتؿات إٍ ايتٛدٸ٘ اـام يس٣ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل

ٖٓاى ؾطم بٌ  ٜٙتعًل بايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ ٜتدص َٛقؿّا ٚغطّٝا أٜهّا. َٔ ٚد١ٗ ْٛط

ٚخ٬ؾّا يتًو ايطٚاٜات ٜتعٌ . ك١ بعٌُ إهًـايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ ٚا٭خباض ايؿك١ٝٗ إتعًٚ

ٚإ٫ غٝ٪زٟ ا٭َط إٍ ، إٔ ٜبًؼ َطس١ً ايٝكٌ أٚ َطس١ً قطٜب١ َٔ ايٝكٌط ع٢ً إؿػِّ

إٔ ْتٛقـ ٗ ايطٚاٜات  ا٫نططاب ٚاْعساّ ِْٛ ايعكا٥س. َٔ ٖٓا هب عًٝٓا أسٝاّْا

ٕٸ ايتؿػرل  ايتؿػرل١ٜ; ًٜعب زٚضّا َُّٗا ٗ ـ بجاقب ْٛطت٘ ٖٛ ْؿػ٘  نُا أعًٔـ ٚشيو ٭

ؾإٕ  كٓا ايعٓإ يًطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ زٕٚ عح ُٚشٝلؾإشا أطً، قٝاغ١ ش١ٖٝٓ إػًٌُ

ٕٕ أٚ ، ؾٝ٪زٟ بِٗ إٍ ايه٬ٍ، خاط١٦ ٗ أشٖإ إػًٌُ شيو غٝ٪زٟ إٍ تطغٝذ َعا

 . (29)غًب١ ايهؿط ع٢ً اٱغ٬ّ عٓس استساّ إٛاد١ٗ بُٝٓٗا

َا ىلٸ ايع٬ق١ بٌ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ ٜصٖب ايػٝس ؾهٌ  ٚٗ

ٕٸ ايكطإٓ سذٸ١ ٜك١ٝٓٝ اهلل إٍ ٚيصيو ٫ بسٸ َٔ دعٌ ايكطإٓ أغاغّا ٗ ، ايكٍٛ بأ

ِٸ ايتعاٌَ َع ايػ١ٓ بٛقؿٗا َؿكِّ، ايسضاغات ايؿك١ٝٗ ٕٸ ايػ١ٓ  ١ً ٯٜات ايكطإٓ;ٚإٔ ٜت ٭

 .(30)ٚإِا تعٌُ ع٢ً بٝإ إبِٗ ٚاجملٌُ َٓ٘، ٫ تعٌُ ع٢ً تػٝرل سهِ ايكطإٓ

ٖصا ا٭َط هب إٔ ٫ ٜ٪زٟ إٍ ايتكًٌٝ َٔ  ؾإَٕٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل 

ٕٸ غٓس ايكطإٓ قطعٞبٌ إطاز َٔ تكسٸّ ايكطإٓ ع٢ً ايػٓٸ، ١ؾإٔ ايػٓٸ أَا غٓس ، ١ ٖٛ أ

ٕٸ ا٫ٖتُاّ بايكطإٓ ٜ٪زٟ إٍ ، ايطٚاٜات ؾٝشتاز إٍ ْكس ُٚشٝل ٜهاف إٍ شيو أ

 ٜات ايهاشب١غكِ ايطٚا ، عٝح ٜتُهٔ َٔ خ٬ي٘ انتؿافاغت٦ٓاؽ ايصٖٔ بايكطإٓ

 .(31)ٚإٛنٛع١

ٕٸ ع٢ً عًُا٤ ا٭قٍٛ إٔ ٜتعطنٛا يبشح   «سذٝٸ١ خدل ايٛاسس»نُا أْ٘ ٜعتكس أ

ٖٖ ٜعتُس ع٢ً ايطٚاٜات اييت ٫ ضب٘ شلا َػأي١  ٔٵبؿهٌ أزم; ٚشيو ٭ٕ ٖٓاى ايهجرل 

ِٸ ٚا٭، يهٓٗا تؿتٌُ ع٢ً سذ١ٝ شيو ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات، ايتؿطٜع غٛأ َٔ شيو إٔ ٜت

ٗ سٌ ٫ ّهٔ ايكٍٛ بكش١ ، ايكبٍٛ بايطٚاٜات ايهعٝؿ١ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضزأسٝاّْا 
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 .(32)ٖصا إٓٗر بتاتّا

ُٸٌ ايطٚاٜات ايهعٝؿ١ ع٢ً َا  ٕٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٫ و ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإ

، افَٔ غٛض٠ ا٭عط 174ٗ تؿػرل اٯ١ٜ  :ّهٔ ؾُٗ٘ َٔ اٯ١ٜ بٛنٛح. ؾُج٬ّ

بٛدٛز عامل باغِ  ايكٍٛ صٖب إٍقس ٜ ،با٫يتؿات إٍ بعض ايطٚاٜات ٗ شٌٜ ٖصٙ اٯ١ٜٚ

ٕٸ َؿػطٜٔ، «عامل ايصضٸ» ٚايع١َ٬ ، (34)ٚايطدلغٞ، (33)ايؿٝذ ايطٛغٞ :َجٌ، إ٫ أ

ٕٸ ايطٚاٜات إتعًك١ بعامل ايصضٸ، أؾهًٛا ع٢ً ٖصا ايؿِٗ، (35)ايطباطبا٥ٞ  ٚاعتدلٚا أ

تب٢ٓ ايػٝس ؾهٌ اهلل ايط١ٜ٩ ، يٲؾاض٠ إٍ ٖصا ا٫خت٬ف طبكّا ;نعٝؿ١. ٚنصيو

 .(36)ؾًِ ٜعتُس ع٢ً ضٚاٜات عامل ايصضٸ، ا٭خرل٠

ٕٸ ٖصٙ ايٓعع١ عٓس ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ٜات ايتؿػرل١ٜ يٝػت َا ٜتعًل بايطٚا إ

ـ ْ٘ ٫ ٜط٣ ْؿػ٘ ًَعَّا بطؾض ْٝع ايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ. ؾؿٞ ٖصا ايؿإٔ َتططٸؾ١; أٟ إ

َا ٜتعًل باٯٜات ا٭ٍٚ َٔ غٛض٠  لس ضأٟ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗـ تكسّ إٔ أؾطْا نُا 

ٕٸ نباض إؿػِّ نُٔ ْكًِٗ يًطٚاٜات ايٛاضز٠  ،طٜٔ َٔ ايؿٝع١عبؼ دسٜط٠ با٬ٕس١ٛ. ؾإ

ٜعُسٕٚ إٍ ضزٸٖا ٚضؾهٗا عذٸ١ أْٗا تطَٞ ايطغٍٛ ، ٗ بٝإ ؾإٔ ْعٍٚ ٖصٙ اٯٜات

ٕٵ . ٚٗ(37)بػ٤ٛ اـًل ’ا٭نطّ ٕٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٚإ نإ ٫ وهِ  إكابٌ لس أ

يٝتٛقٌ ٗ ، َػا٥ٌ إ٫ أْ٘ ٜسضؽ أبعاز ٖصٙ ايكه١ٝ نُٔ غتٸ، بكشٸ١ ٖصٙ ايطٚاٜات

عٝح تٓػذِ َع عك١ُ ايٓيب  ،ايٓٗا١ٜ إٍ إَهإ تدلٜط غبب ْعٍٚ ٖصٙ اٯٜات

ٕٸ ٖصا ايُٓٛشز ٚايُٓاشز إؿاب١ٗ ا٭(38)ٚخًك٘ ايعِٛٝ ’ا٭نطّ خط٣ تجبت ايط١ٜ٩ . ٚإ

 َا ٜتعًل بايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ. ايٛغط١ٝ عٓس ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ
 

٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل اٖتُاَ٘ َٚٔ بٌ اْعهاغات ٖصا ايٓٗر ايصٟ ٜهطؽ ؾٝ

 ٜكـ أْ٘ ٫ غ١َٝ٬ ٗ ٖصا ايتؿػرلػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايذلب١ٜٛ اٱبعاز ايع٢ً ا٭

ـ خ٬ؾّا يًهجرل َٔ إؿػطٜٔ اٯخطٜٔ ـ ٜٚهتؿٞ ٗ شيو  ٬ّٜ ع٢ً اٯٜات اجمل١ًُ،طٛ

ؾُا  83 َٔ ايتؿكٌٝ. ؾؿٞ تؿػرلٙ اٯٜاتزٕٚ إٔ ٜط٣ ساد١ إٍ َعٜس ، بإؾاض٠ إْاي١ٝ

ٕٸ أغًٛب ايكطإٓ ٗ شنط قكل َٔ  بعس َٔ غٛض٠ ايهٗـ ٜكٍٛ ايػٝس ؾهٌ اهلل: إ

نُا ٖٛ ا٭غًٛب إتبع ٗ ايهتب  ،٢ ايتؿكٌٝقك١ شٟ ايكطٌْ ٫ ٜكّٛ عً :قبٌٝ
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 ٚٗ. (39)َٔ ٖٓا ٫ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ إٍ ايبشح ٗ ١ٜٖٛ شٟ ايكطٌْ، ايتاضى١ٝ

َٔ غٛض٠ اٱغطا٤ ٜؿرل زلاست٘ إٍ إٛقـ ايكانٞ بتطبٝل ٖصٙ اٯٜات  7إٍ  4اٯٜات 

، ع٢ً ايطغِ َٔ ٘ٚيهٓ، (40)ع٢ً إػا٥ٌ ايطا١ٖٓ َٚٛاد١ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ يًك١ْٝٛٝٗ

٫ ٜط٣ ، ع ايكٝازٟ يؿٝع١ يبٓإ ٗ ٖصٙ إٛاد١ٗ نس ايهٝإ ايػاقب يًكسؽإٛق

ٜٚطدض ايبشح ٗ ايسضٚؽ ٚايعدل ايعا١َ َٔ ٖصٙ ، ٖٓاى َا ٜسٍ ع٢ً ٖصا ايتطبٝل

 َا ٖٚٞ أْٓا ْؿكٌ ٗ ،يكس أؾطْا ٗ ٖصا ايتؿػرل إٍ ٖصٙ إػأي١» اٯٜات. ؾٝكٍٛ:

إش ٫ ٜذلتب ع٢ً شيو َؿه١ً نبرل٠. بٌ إِٗ إٔ  ع٢ً مٛ فٌُ;شنط ٗ ايكطإٓ 

ٚأَا تؿاقٌٝ ايكك١ ؾ٬ أ١ُٖٝ شلا ٗ ، ا إٜاْٙٓػتًِٗ ايسضؽ ايصٟ ٜطٜس ايكطإٓ تعًُٝ

 .(41)«، زٕٚ إٔ ْسخٌ ٗ تؿكٌٝ اٯٜاتايٛاقع. ٚيصيو ؾإْٓا ْهتؿٞ َذطٸز اٱؾاض٠
 

ٕٸ إؿػٸط ٕٸ ايٓتٝذ١ ا٭خط٣ اييت تٓؿأ َٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ اـاق١ ٖٞ أ ع٢ً ايطغِ  ،إ

ٜا ٬ٍٚ »ٜٔ: اٚٚؾاعطّا أقسض ث٬ث١ زٚاٜٚٔ ؾعط١ٜ ؼت عٓ، َٔ نْٛ٘ عطبّٝا

٫ ٜتبذٸض ، «ايٛدسإ ع٢ً ؾاط٧»ٚ، «قكا٥س َٔ أدٌ اٱغ٬ّ ٚاؿٝا٠»ٚ، «اٱغ٬ّ

ٚيصيو ؾإْ٘ ، ع٘ َٔ شيو َُٖٛ٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚايذلب١ُٜٛٓ، َكسضت٘ ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ

لس ايهجرل َٔ  :َٔ باب إجاٍٜٚككط اٖتُاَ٘ ع٢ً قت٣ٛ اٯٜات َٚهُْٛٗا. 

َا ٜتعًل بتؿػرل اٯٜات ا٭ٍٚ َٔ غٛض٠ اٱغطا٤ قس تٛقؿٛا ط٬ّٜٛ عٓس  طٜٔ ٗإؿػِّ

ٚعاٌَ ، ﴾تتدصٚا إٔ ٫﴿ٗ عباض٠  ﴾إٔ﴿ٚٚد٘ ، ﴾ي٬ّٝ﴿ٚتٜٓٛٔ ، ﴾غبشإ﴿َؿطز٠ 

ٕٸ ايع١َ٬ ؾهٌ اهلل ٜهتؿٞ َٔ شيو (42)َٚا إٍ شيو ،﴾شضٜٸ١ّ﴿ايٓكب ٗ  . إ٫ أ

هِ ِّٜأب﴿. ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ ٚدٛٙ إعطاب قٛي٘ تعاٍ: (43)بإؾاضات َكتهب١

ٕٸ َع٢ٓ . ٚيهٔ سٝح إ(44)ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٭قٛاٍسٝح إٕ ٗ غٛض٠ ايكًِ  ﴾إؿتٕٛ

ٟٸ ٚاسس َٔ ٖصٙ ايٛدٛٙ  طٵؿٹمل ٜٴ، اٯ١ٜ ٚانض زلاس١ ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ أ

 .(45)اٱعطاب١ٝ

ٕٸ ٖصٙ إباْٞ اـُػ١ تطتب٘ اضتباطّا ٚثٝكّا بايٓٗر ا٫دتُاعٞ يًػٝس ؾهٌ اهلل  إ

نُا ٚٗط ٗ ، ٗ ايتؿػرل. ٚقس ػ٢ً ٖصا ايٓٗر ٗ َٛانع َتعسز٠ َٔ تؿػرلٙ ٖصا

ٛٸع١. ٚيهٞ َا  ْدلظ ٖصا ايٓٗر ع٢ً مٛ ًَُٛؽ ْؿرل ٗ ايهجرل َٔ آضا٥٘ َٚٛاقؿ٘ إتٓ
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 :ًٜٞ إٍ بعض ايُٓاشز

 

ٕٸ ايع٬ٓ ٜٛيٞ اٖتُاَّا يًُػا٥ٌ ، ٚاْط٬قّا َٔ ٖصا ايتٛدٸ٘ ;١َ ؾهٌ اهللإ

ؾٝشاٍٚ ايعجٛض ع٢ً ، اٯٜات ٚايتػا٫٩ت ٚايتشسٸٜات إعاقط٠ ٗ تؿػرل ايهجرل َٔ

ٔٳ َنَؿطٴٚا ﴿ ٜكٍٛ تعاٍ: :إداباتٗا َٔ خ٬ٍ عطنٗا ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ. ؾُج٬ّ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ِٵ ٫َ ٜٴ٪ٵ ٖٴ ِٵ تٴٓصٹضٵ ّٵ َي ِٵ َأ ٗٴ ِٵ َأَأْصٳضٵتٳ ٔٗ ٝٵ ٛٳا٤ٷ عٳًَ ِٵ  *غٳ ٔٗ ُٵعٹ ٚٳعٳ٢ًَ غٳ ِٵ  ٔٗ ٘ٴ عٳ٢ًَ ُقًُٛبٹ ِٳ ايًٖ خٳتٳ

ِٵٚٳعٳ٢ًَ َأبٵكٳ ٖٹ ِٷ أض ٛٹٝ ِٵ عٳصٳابٷ عٳ ٗٴ ٚٳَي ٚٳ٠ْ  نُٔ تؿػرلٙ شلاتٌ (. 7ٚـ  6)ايبكط٠:  ﴾غٹؿٳا

 ،«اٯٜتإ ٗ سطن١ ايٛاقع إعاقط»عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ ؼت عٓٛإ  طهٝب إؿػِّ اٯٜتٌ

؟ قا٬ّ٥: نٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْػتًِٗ ايسضٚؽ ٚايعدل َٔ ٖصٙ اٯٜات ٗ عكطْا ايطأٖ

 َٔ ٖاتٌ اٯٜتٌ؟َٛاد١ٗ ايهاؾطٜٔ َٔ خ٬ٍ ا٫غتًٗاّ ٚنٝـ ّهٔ يًُػًٌُ 

ٕٸ أغايٝب ايهؿاض ٗ ايػابل مل  ٜكٍٛ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ: إ

ٚعًٝ٘ ّهٔ يًُػًٌُ َٔ خ٬ٍ ايتعطٸف ع٢ً إٛقـ ، ؽتًـ عٔ أغايٝبِٗ ايطا١ٖٓ

 .(46)ايكطآْٞ إٔ ٜتدصٚا إٛقـ إٓاغب ٗ ٖصا ا٫ػاٙ

ْهاض ايٛاضز٠ ٗ اٱ ،َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ 183اٯخط ْطاٙ ٗ تؿػرل اٯ١ٜ  ٕجاٍٚا

ٍٕ سٳتٻ٢ ﴿ إش ٜكٍٛ تعاٍ: ;ع٢ً ايٝٗٛز ٔٳ يٹطٳغٴٛ َٹ ٓٳا إٔ ٫ ْٴ٪ٵ ٝٵ ٗٔسٳ ٔإَي ٘ٳ عٳ ٕٻ ايًٖ ٔٳ َقاُيٛا ٔإ اٖيصٹٜ

ٌٷ  ِٵ ضٴغٴ ٌٵ َقسٵ دٳا٤ٳُن ٘ٴ ايٓٻاضٴ ُق ٕٕ تٳِأُنًُ ٓٳا بٹُكطٵبٳا ٝٳ ِٳ ٜٳِأتٹ ِٵ َؾًٹ ٚٳبٹاٖيصٹٟ ُقًِتٴ ٓٳاتٹ  ِّٝ ٔٵ َقبٵًٹٞ بٹاِيبٳ َٹ

ٌٳ ِٵ قٳازٹقٹ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ِٵ ٔإ ٖٴ ُٴٛ يكس أؾاض ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ تؿػرل (. 183)آٍ عُطإ:  ﴾َقتٳًِتٴ

ٌٸ عكط»ؼت عٓٛإ  ،ٖصٙ اٯ١ٜ إٍ  ،«ايٝٗٛز ٜجرلٕٚ ايؿبٗات ٚايؿهٛى ٗ ن

ّٓا ططم َٛاد١ٗ َبِّ، َٛاد١ٗ ايك١ْٝٛٝٗ إػا٥ٌ إعاقط٠ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ ٗ

 .(47)إػًٌُ يًؿبٗات اييت ٜعٌُ ايٝٗٛز ع٢ً إثاضتٗا

ٚبٌ  «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾإْٓا إشا أدطٜٓا َكاض١ْ بٌ تؿػرل 

ٗ ٬ٍٚ »َٔ قبٌٝ: تؿػرل  ،بعض ايتؿاغرل إعاقط٠ ا٭خط٣ شات ايتٛد٘ ا٫دتُاعٞ

أٚ تؿػرل ، ًؿٝذ قُس دٛاز َػ١ٝٓي «ايهاؾـ»ٚ تؿػرل أ، يػٝس قطب «ايكطإٓ

ٕٸ ا٫ؾاض٠ إٍ اؿٛازخ إعاقط٠ ، يًؿٝذ قُس قازقٞ ايطٗطاْٞ «ايؿطقإ» غٓذس أ



 پ•

 والتجديداالجتهاد 

 .«َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»ٚا٫غتؿٗاز بٗا ٗ ٖصٙ ايهتب ايتؿػرل١ٜ أنجط َٓٗا ٗ تؿػرل 
 

ٕٸ َٔ ايٓتا٥ر ا٭خط٣ إذلتب١   ع٢ً ٖصا إٓٗر ايتؿػرلٟ عٓس ايػٝس ؾهٌ اهللإ

ٕٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٚاْط٬قّا َٔ ض٩ٜت٘ ايٛاقع١ٝ  ض٩ٜت٘ ٗ َا ٜتعًل َػأي١ ايػًٛ. إ

ٚإٕ نإ ٫ ٜبًؼ ٗ ، ٚا٫دتُاع١ٝ ٫ ٜبسٟ تؿاع٬ّ َع ايط١ٜ٩ ايتأ١ًٜٝٚ ٚايؿٝع١ٝ ايباط١ٝٓ

اغ١ زٕٚ إٔ ٜجرل غباضٖا. ا٥ٌ اؿػٸؾٗٛ ٜػع٢ إٍ إطٚض بإػ، ٖصٙ ايٓعع١ سس ايتططٸف

ٕٸ  80ٚ 79 َا ٜتعًل بتؿػرل اٯٜتٌ ؾؿٞ َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ ٜكٍٛ ايػٝس ؾهٌ اهلل: إ

ٚايػٛم ٗ َا ٫ ، ٚاـؿاٜا إتعًك١ بؿدك١ٝ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ اـٛض ٗ ا٭غطاض

ٗ ْؿٞ أٚ  ٚطبعّا يٝؼ ايه٬ّ ٖٓا، ٟ بٓا إٍ ايػًٛقس ٜ٪زٸ، ّهٔ يٓا إٔ ْؿِٗ نٓٗ٘

ٕٸ ٖصاإثبات َطتب١ أٚ قش١ ايطٚاٜات ٚغكُٗا ايبشح ٫ ٜطتب٘  ، ٚإِا ايه٬ّ ٗ أ

ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ  ، ؾ٬ ٜهٕٛ ايبشح سٛشلاا٫عتكاز١ٜ ٚايع١ًُٝ ،با٭َٛض ايهطٚض١ٜ

١ يٓتٛقٌ إٍ ْتا٥ر ٫ ا٭١ُٖٝ. ٚعًٝ٘ يٝؼ ٖٓاى َٔ زيٌٝ ٜسعْٛا إٍ تهًـ إؿٓك

. (48)غ٣ٛ كاطط ايٛقٛع ٗ َػبٸ١ ايػًٛ ٗ أٚقاف ا٭ؾدام ،ا٥سمكٌ َٓٗا ع٢ً ؾٛ

ز ٚقس أؾاض ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ َٛنع آخط إٍ أْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َعٝاضٷ قسٻ

ٛٸ ;يًشهِ ع٢ً ا٭ؾدام  .(49)ٗ ؾأِْٗ يًُٓع َٔ ايػً
 

ٕٸ خرل ططٜل يًٛقٛف ع٢ً اٖتُ اّ ايػٝس ؾهٌ اهلل با٭بعاز ا٫دتُاع١ٝ إ

ٔ ٗ ُه، ٜبإكاض١ْ إٍ غا٥ط ايتؿاغرل إعاقط٠ ،ٚايػٝاغ١ٝ يٲغ٬ّ ٗ ٖصا ايتؿػرل

ايتعطف ع٢ً ن١ُٝ اغتعُاٍ بعض ايهًُات اـاق١ ٗ ٖصا ايتؿػرل ٚايتؿاغرل 

َٚٔ  ،ٗ سايٞ ايتعطٜـ ٚايتٓهرل ـ« اؿطن١»صْا يصيو َج٬ّ ن١ًُ خا٭خط٣. ٚقس أ

تؿػرلٜٔ ؾٝعٌٝ  ٗاؿاغب اٯيٞ  ٗبشح ائَ خ٬ٍ  ،ؾتٛقًٓا ـ ك١باز١٥ أٚ ٫س

ٚسطقٓا ع٢ً إٔ تهٕٛ ْٝع ، َعاقطٜٔ ٚتؿػرلٜٔ آخطٜٔ غٌٓٝ َعاقطٜٔ أٜهّا

تٛقًٓا  ،َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚاؿذِ «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»ٖصٙ ايتؿاغرل قطٜب١ َٔ تؿػرل 

ًؼ عسز اغتدساّ ٖصٙ ايه١ًُ ٗ ايذل١ْ ايعطب١ٝ ؾكس ب ي٬ْتباٙ،إٍ ْتا٥ر ًَؿت١ 

غتدسَت ٗ تؿػرل إٝعإ ٚا َط٠، 519« ا٭َجٌ ٗ ؾطح نتاب اهلل إٓعٍ»يهتاب 



•

 االجتهاد والتجديد

ٚٗ  َط٠، ٫108بٔ عاؾٛض « ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط»نُا اغتعًُت ٗ تؿػرل  َط٠، 122

ٗ سٌ ٚضز اغتعُاٍ ٖصٙ ايه١ًُ ٗ تؿػرل  َطٸ٠، 101يٖٛب١ ايعسًٝٞ « ايتؿػرل إٓرل»

 َطٸ٠! 2517 «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»

ثبات ايٓعع١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايها١ًَ يس٣ ٜهؿٞ ٖصا إجاٍ ايبػٝ٘ ٗ إ

 ٚاٖتُاَ٘ بايٛاقع إعاقط ٗ ٖصا ايتؿػرل. ،طإؿػِّ
 

قسٚضٙ ع٢ً اٖتُاّ ايعًُا٤  صَٓ «ايكطإَٓٔ ٚسٞ »يكس اغتشٛش تؿػرل 

ٕ بعض ا٫ْتكازات قس اْطٛت ؾإـ ٗ إكس١َ ٚإؿهطٜٔ. ٚنُا ٜبسٚ َٔ ن٬ّ إ٪ٚي

ط أٚي٦و ايصٜٔ تًبػٛا أسٝاّْا ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ ايكػ٠ٛ. ؾؿٞ ٖصٙ إكس١َ ٜؿهٛ إؿػِّ

٢ خ٬ف ؾشًُٛا ن٬َ٘ عً، ايتذطٜض بس٫ّ َٔ ايٓكس ، ٚيهِٓٗ باؾطٚٙبًباؽ ايٓكس

 . (50)«ا٭زب ايعًُٞ ٚايتك٣ٛ ايؿهط١ٜ»ٚطًب َِٓٗ إٔ ٜٓتكسٚا آضا٤ٙ نُٔ ضعا١ٜ ، ٚاٖطٙ

ْٚطدٛ إٔ ٫ ، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ْؿرل إٍ بعض إػا٥ٌ ٗ ْكس ٖصا ايتؿػرل

 ؾ٬ نطز عٔ ا٭زب ايعًُٞ ٚايتك٣ٛ ايؿهط١ٜ: ،نطز عٔ ٚق١ٝ زلاست٘
 

ٕٸ أسس أِٖ بايكٝاؽ إٍ غا٥ط ـ ا٫ْتكازات ايٛاضز٠ ع٢ً ٖصا ايتؿػرل ٖٛ أْ٘  إ

سسّا ٗ ؾًِ ٜتبع إ٪يـ ْػكّا ٚا .ٜؿتكط إٍ ب١ٝٓ َٓػذ١ُ ١َُٛٓٚـ ايتؿاغرل ا٭خط٣ 

ٍ غٛض٠ اؿر ـ باغتجٓا٤ غٛض٠ َٔ ايػٛض ا٭ٍٚ ٗ ايكطإٓ إ بتسا٤ٶاؾإْ٘  ،تؿػرلٙ ٖصا

ٚيهٓ٘ ابتسا٤ٶ َٔ غٛض٠ ، نٌ غٛض٠ ٚأٖساؾٗا ايعا١َط ببٝإ َكاقس ٜبسأ إؿػِّ ٖٛز ـ

ٌ: غٛض٠ َٔ قبٝٗر. نُا أْ٘ ٗ ْٗا١ٜ بعض ايػٛض، ٕ ؾُا بعس مل ٜٛاقٌ ٖصا ايٓٓٛإ٪َ

، ٜعٌُ ع٢ً اغتد٬م ايٓتا٥ر ايعا١َ َٔ تًو ايػٛض إطؿؿٌ ٚايهٛثط ٚايٓاؽ،

 ط ٗ ايهجرل َٔ ايػٛض أٜهّا.ٚيهٔ ٖصا َا مل ٜكِ ب٘ إؿػِّ

ٚإناؾ١ بعض  ،ٖصا ايهتابِ َٔ إعاز٠ ايٓٛط َٔ قبٌ إ٪يـ ٗ ٢ً ايطغٚع

، ٚتطنٝع ا٫ٖتُاّ ع٢ً تؿػرل إٝعإ، ٚإدطا٤ بعض ا٫غتسضانات ،ا٭َٛض عًٝ٘

ٚق٫ّٛ إٍ أٚا٥ٌ  ،اقتكطت ع٢ً بساٜات ايػٛضـ نُا أغًؿت ـ ٚيهٔ ٖصٙ ايتػٝرلات 

 بك١ٝ ا٭دعا٤. ا٭َط ايصٟ أز٣ إٍ ٚمل ٜٛاقٌ ايٓٗر ٗ، غٛض٠ ا٭عطاف ٚاؾع٤ ايعاؾط
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ْػذاّ ٗ ايب١ٝٓ. ٚتتهض ٖصٙ إػأي١ ع٢ً مٛ يتٓاغِ ٚا٫اؾتكاض ٖصا ايتؿػرل إٍ ا

ٕٸ ا٭دعا٤ ا٭ ، عؿط ا٭ٍٚ تؿتٌُ ع٢ً ْكـ ايكطإٓ ايهطِٜ سسأنجط عٓسَا ْسضى أ

ّا ٜبسٚ ٕٸ ا٭دعا٤ ايتػع١ عؿط ا٭خط٣ ؼتٟٛ ع٢ً ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطإٓ. ٚطبعٚأ

ٚيهٔ ٖصا ، إش ٜهٕٛ إؿػط ٗ بسا١ٜ َؿطٚع٘ َؿعُّا باؿُاؽ; ٖصا ا٭َط طبٝعّٝا

باٱناؾ١ إٍ أْ٘ ٗ ايٓكـ ايجاْٞ ٜهجط َٔ ا٫عتُاز ع٢ً َا ، اؿُاؽ ٜبسأ بايؿتٛض

 ٜٚهجط َٔ اٱساي١ إيٝ٘. ،قاي٘ ٗ ْكؿ٘ ا٭ٍٚ
 

خط ايصٟ ٜطز ع٢ً ٖصا ايتؿػرل ؾٝهُٔ ٗ ق١ً اٖتُاّ إؿػٸط أَا اٱؾهاٍ اٯ

ٕٸ إؿػِّػبايطٚاٜات ايتؿ وٌُ ض١ٜ٩ ـ نُا تكسّ إٔ شنطْا ـ ط رل١ٜ. ؾع٢ً ايطغِ َٔ أ

ٔٵٜٚعُس أسٝاّْا إٍ ْكًٗا، ٚغط١ٝ َٚعتسي١ ٗ ايهجرل َٔ إٛاضز ٫ ٜتِ ػاٌٖ  ، ٚيه

ذاٌٖ ايطٚاٜات ايكشٝش١ ٚإعتدل٠ ايٛاضز٠ ٜتبٌ  ،ايطٚاٜات إدتًك١ ٚإٛنٛع١ ؾشػب

. ٚإشا مت ايتططم إٍ شنط ايطٚاٜات أٜهّا ٗ ايهتب ايطٚا١ٝ٥ ٚايتؿػرل١ٜ ايؿٝع١ٝ

ٚإِا ٜهتؿ٢ بٓكًٗا َٔ ايتؿػرل ايصٟ ، ٫ تٓكٌ َٔ َكازضٖا ا٭ق١ًٝؾإْٗا  أسٝاّْا

 اعتُسٖا.

 ٚإيٝو بعض ايُٓاشز:

غٛض٠ ايبكط٠ أؾاضت أغًب ايتؿاغرل إٍ َٔ  102َا ٜتعًل بتؿػرل اٯ١ٜ  ٗـ 1

ٕٸ أنجط ٖصٙ ايطٚاٜات  ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ نتب ايؿطٜكٌ بؿإٔ ٖاضٚت َٚاضٚت. ٚإ

ٕٸ ٖاضٚت ، َٛنٛع١ ٚكتًك١ ٫ ّهٔ ايكبٍٛ بٗا أبسّا. ٚقس دا٤ ٗ ٖصٙ ا٭خباض أ

ٛٸ٫ إٍ بؿطٜٔ، قسضت عُٓٗا إعك١ٝ ،َٚاضٚت ناْا ًَهٌ  ٚأخصا ٜؿٝعإ، ؾتش

ٛٻ، َطأ٠ َٔ بين إغطا٥ٌٝ، ٚٚقعا ٗ غٛا١ٜ اايؿاسؿ١ ٗ ا٭ضض ٫ ٚإثط ٖصٙ ايؿاسؿ١ ؼ

ٕٸ إؿػِّ ٫ٚ ٜعُس إٍ ْكسٖا  ،ط ٫ ٜؿرل إٍ ٖصٙ ايطٚاٜاتإٍ نٛنب ايعٖط٠. إ٫ أ

 .(51)أبسّا

ٚضزت ايهجرل َٔ ايطٚاٜات  َا ٜتعًل بتؿػرل اٯ١ٜ ا٭خرل٠ َٔ غٛض٠ ايطعس ٚٗـ 2

ٕٸ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٗ ايؿٝع١ٝٗ إكازض  ِٴ اِيهٹتٳابٹ﴿أ ًِ ٓٵسٳٙٴ عٹ ٔٵ عٹ َٳ ٖٛ أَرل  ﴾ٚٳ

ل ٚقس شنط ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ٖصٙ ايطٚاٜات ٗ ايبشح ايطٚا٥ٞ إتعًٚ .×إ٪ٌَٓ
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، َٚعاْٞ ا٭خباض، ٚبكا٥ط ايسضدات، ْك٬ّ عٔ َكازضٖا ٗ أقٍٛ ايهاٗ ،بٗصٙ اٯ١ٜ

 :َجٌ ،. ٚقس أؾاض بعض إؿػطٜٔ َٔ أٌٖ ايػ١ٓ(52)رل ايدلٖإٚتؿػ، ٚتؿػرل ايعٝاؾٞ

ٕٸ ايػٝس ؾهٌ (53)إٍ ٖصٙ ايطٚاٜات أٜهّا ،ايجعًيب . ٚيهٔ ايصٟ ٜسعٛ إٍ ايسٖؿ١ ٖٛ أ

 .(54)إٍ ٖصٙ ايطٚاٜات طٵؿٹاهلل مل ٜٴ

ؾإٔ قك١ ايٓيب ، ٗ ؾُا بعس َٔ غٛض٠ م 21 ـ ٚٗ َا ٜتعًل بتؿػرل اٯٜات3

ٕٸ إ٪ٚي ×زٚزاٚ أؾاض إٍ ايطٚاٜات إدتًك١ ٗ ْػب١  ـ قسٚابت٥٬٘ َٔ قبٌ اهلل، ؾإ

ٚيهٓ٘ ٫ ٜٓكٌ ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ َكازضٖا  ،×زٚإعاقٞ ٚايصْٛب ايهبرل٠ إٍ زاٚ

 .(55)ْك٬ّ عٔ تؿػرل إٝعإ ،ٚإُْٓا ٜهتؿٞ بٓكٌ خ٬ق١ شلا، ا٭ق١ًٝ

يطٓٔ دا٤ت ضٚاٜات ٗ تؿػرل قٛي٘ َٔ غٛض٠ ا 23إٍ  19 َا ٜتعًل باٯٜات ٗـ 4

ٕٔ﴿تعاٍ:  ٝٳا ًِتٳكٹ ٜٳ  ٔٔ ٜٵ ٕٸ إطاز َٔ ايٗ  ﴾َٳطٳزٳ اِيبٳشٵطٳ ٕٸ  ،÷ٚؾاط١ُ ×عًٞ بشطٜٔأ ٚأ

ٕٴ﴿إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ُٳطٵدٳا ٚٳاِي ُٳا ايًٗ٪ٵُي٪ٴ  ٗٴ ٓٵ َٹ . ٚقس ‘ُٖا اؿػٔ ٚاؿػٌ ﴾ٜٳدٵطٴزٴ 

ضغِ َا ٜتكـ ب٘ َٔ ا٫عتساٍ ٗ ْكٌ َجٌ  ،ايطدلغٞ ٗ تؿػرلٙ شنط ٖصٙ ايطٚاٜات

ٕٸ ، ٚغعٝس بٔ دبرل، عٔ غًُإ ايؿاضغٞ» إش ٜكٍٛ:; (56)ٖصٙ ايطٚاٜات ٚغؿٝإ ايجٛضٟ: إ

ىطز َُٓٗا ايً٪ي٪ ٚإطدإ  ،’، بُٝٓٗا بطظر قُس‘عًٞ ٚؾاط١ُ «ايبشطٜٔ»

 ، ٚنجط٠ خرلُٖا،يػع١ ؾهًُٗا; . ٫ٚ غطٚ إٔ ٜهْٛا عطٜٔ‘اؿػٔ ٚاؿػٌ

ُٸ٢ عطّا يػعت٘ؾإ  .(57)«ٕٸ ايبشط إِا ٜٴػ

ٕٸ ايػٝٛطٞ أٜهّا ْكٌ ٖصٙ ايطٚاٜات ع٢ً ايٓش  ض٣ٚ» ٞ:ايتٛ ايٚا٭ِٖ َٔ شيو أ

ٕٔ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ: ، عٔ ابٔ عباؽ ابٔ َطزٜٚ٘ ٝٳا ًِتٳكٹ ٜٳ  ٔٔ ٜٵ ٕٸ إطاز: عًٞ  ،﴾َٳطٳزٳ اِيبٳشٵطٳ أ

ُٳا ﴿ٚإٔ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ: ، ‘ٚؾاط١ُ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٕٔبٳ ٝٳا ٕٸ إطاز ، ’ايٓيب ﴾بٳطٵظٳرٷ ٫َ ٜٳبٵػٹ ٚأ

ٕٴ﴿َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ُٳطٵدٳا ٚٳاِي ُٳا ايًٗ٪ٵُي٪ٴ  ٗٴ ٓٵ َٹ . ٚقس ض٣ٚ ابٔ ‘اؿػٔ ٚاؿػٌ ﴾ٜٳدٵطٴزٴ 

ٕٔ﴿ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ  ،َطزٜٚ٘ عٔ أْؼ بٔ َايو ٝٳا ًِتٳكٹ ٜٳ  ٔٔ ٜٵ إطاز عًٞ  ،﴾َٳطٳزٳ اِيبٳشٵطٳ

ُٳا اي﴿إش ، ‘ٚؾاط١ُ ٗٴ ٓٵ َٹ ٕٴٜٳدٵطٴزٴ  ُٳطٵدٳا ٚٳاِي  ٗ إؾاض٠ إٍ اؿػٔ ﴾ًٗ٪ٵُي٪ٴ 

 .(58)«‘ٚاؿػٌ

َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ٗ تؿػرلٙ. ٖصا ٗ سٌ  ٟٕٛٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٫ ٜؿرل إٍ أإ٫ أ

ٗ خكا٥ل  ،«ٗ ٬ٍٚ ايكطإٓ»ْك٬ّ عٔ تؿػرل  ،ْػبّٝا َطٓبّا، ٜٓكٌ ؾطسّا عًُّٝا

 .(59)سٝا٠ ايً٪ي٪ ٚإطدإ
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إٝعإ  :بايكٝاؽ إٍ تؿػرل َجٌ «َٔ ٚسٞ يكطإٓ»هض ٖصا ايٓكل ٗ تؿػرل ٜٚتٻ

ٕٸ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ع٢ً ايطغِ َٔ اْتٗاد٘ أغًٛب ايتؿػرل  ،ع٢ً مٛ أنجط. إ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ اخت٬ف َٛقؿ٘ َٔ ايطٚاٜات ، إٛنٛعٞ )تؿػرل ايكطإٓ بايكطإٓ(

ٌٸ ؾكٌ تؿػرلٟ ٜتعطض  ٚيهٓ٘، ايتؿػرل١ٜ عٔ َٛقـ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ختاّ ن

نُا أْ٘ ٜعُس اغتٓازّا إٍ إكازض ايؿٝع١ٝ ٚايػ١ٝٓ.  ،إٍ اٯٜات ع٢ً مٛ تؿكًٝٞ

، ايطٚاٜات اييت تطتب٘ َهُٕٛ اٯ١ٜ أٚ اٯٜات ع٢ً مٛ غرل َباؾط أسٝاّْا إٍ شنط

 ٜٚعُس َع شيو إٍ ْكًٗا أٚ ْكسٖا.

 

ٕٸ َٔ ١ًْ إباْٞ ـ نُا تكسّ إٔ شنطْا ـ  ا٭َط اٯخط ٗ ْكس ٖصا ايتؿػرل ٖٛ أ

، ايتؿػرل١ٜ يًػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ٖصا ايتؿػرل عسّ اـٛض ٗ بعض اٯٜات اجمل١ًُ

ٛٻ ٕٸ ايبشٛخ إط ي١ اييت ٚا٫نتؿا٤ ببعض إػا٥ٌ ايذلب١ٜٛ ايعا١َ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ

 شلا ضب٘ ٫شلا مثط٠ أٚ  يٝؼطٕٚ ٗ تؿػرلِٖ يًُذ٬ُت ايكطآ١ْٝ ا إؿػِّٜتعطض شل

ٕٸ اؿل َع ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ، بأغطاض اشلسا١ٜ ٚإكاقس ايذلب١ٜٛ إ٫ ، ٚإ

٬ّ َٔ قبٌ ٜعتدل تٓكټ ،ط يٰٜات اجمل١ًُٚعسّ تؿػرل إؿػِّ ،إٔ عسّ اـٛض ؾٝٗا أسٝاّْا

ٜٚ٪زٟ إٍ عسّ سكٍٛ ايػطض ايهأَ ٗ نٕٛ ايكطإٓ ، ٘ط عٔ َػ٪ٚيٝتإؿػِّ

 َا ًٜٞ إٍ ِٛشدٌ َٔ ٖصا ايٓٛع: ْؿرل ٗٚنتاب ٖسا١ٜ. 

 ،«ٜأدٛز َٚأدٛز»َٔ غٛض٠ ا٭ْبٝا٤. ؾكس ؼسثت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ  96 اٯ١ٜا٭ٍٚ: 

 إؾاض٠ ٗ ١ٚاضتباطُٗا بأسساخ َا قبٌ ّٜٛ ايكٝا١َ. إ٫ إٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٫ ٜصنط أٜ

ٟٻ، «ٜأدٛز َٚأدٛز»َا ٜتعًل ب١ٜٛٗ  تٛنٝض عٔ ع٬قتُٗا بأسساخ َا قبٌ  ٫ٚ ٜكسّ أ

اييت أؾاضت إٍ  ،َٔ غٛض٠ ايهٗـ 94َا ٜتعًل بتؿػرل اٯ١ٜ  . نُا أْ٘ ٗ(60)ايكٝا١َ

ٟٻمل ٜكسِّ، يًشًٝٛي١ زٕٚ ٖذَُٛٗا; ٚبٓا٤ شٟ ايكطٌْ يػسٸ َأضب ،«ٜأدٛز َٚأدٛز»  ّ أ

 .(61)شيو تٛنٝض ٗ

ْكٌ ايػٝس  ؾبعس إَٔٔ غٛض٠ ايٌُٓ.  82ٗ اٯ١ٜ  «١ ا٭ضضزابٸ»تؿػرل  جاْٞ:اي

يكس شنط » ؾهٌ اهلل ن٬ّ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ٗ تؿػرل إٝعإ ٚاْتكازٙ قاٍ:

ٚقؿاتٗا  ،َٚاٖٝتٗا اٱْػا١ْٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ «ايساب١»طٕٚ عٛثّا تؿك١ًٝٝ سٍٛ إؿػِّ
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َٛا ع٢ً شيو سذٸ١ قطع١ٝ. زٕٚ إٔ ٜكسِّ، ٗاَٚع٢ٓ ن٬َ ،ٚنٝؿ١ٝ خطٚدٗا ،ايعذٝب١

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ قس شنطٖا بؿهٌ َبِٗ ٚمل ٜبٝٸٔ تؿكٌٝ أٟ ٚاسس ، ٚنُا ضأٜٓا ؾإ

يعسّ ٚدٛز ; ـ اـٛض ٗ َجٌ ٖصٙ ا٭َٛضٚيصيو عًٝٓا إٔ ٫ ْتهًٖ، َٔ ٖصٙ ا٭َٛض

 .(62)«...ؾا٥س٠ ؾٝٗا

إشا نإ ايبٓا٤ ع٢ً تطى ٖصٙ خ٬ؾّا ٕا شٖب إيٝ٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜبسٚ أْ٘ ٚ

ئ ، عكُّٝا «١ ا٭ضضزابٸ»ٚاعتدلْا ايبشح عٔ سكٝك١ ، اٯ١ٜ َٚج٬ٝتٗا ع٢ً إْاشلا

 ٜذلتب أٟ أثط تطبٟٛ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ اٯٜات.
 

ٕٸ ا ؾٗٞأَا إػأي١ ا٭خط٣ اؾسٜط٠ بايصنط ٗ ْكس ٖصا ايتؿػرل  يػٝس ؾهٌ أ

٫ ىٛض ٗ إػا٥ٌ ا٭زب١ٝ ٚايب٬غ١ٝ ، ضغِ تبشٸطٙ ٚتهًع٘ ٗ ا٭زب ايعطبٞ ،اهلل

يًبشٛخ ا٭زب١ٝ. ٚيهٔ ٖصا  ٫ٚ ٜهشٞ بايبشٛخ ايذلب١ٜٛ ؾسا٤ٶ، ايكطإٓ ايهطِٜ

ط َػأي١ ض ي٘ إؿػِّا٭غًٛب ٜبًؼ أسٝاّْا سسٸ ايتؿطٜ٘. ؾأسٝاّْا ٜتٛقع ايكاض٨ إٔ ٜٛنِّ

ٌٸ اٱأزب١ٝ تػاعس ع ٚيهٓ٘ ٫ وكٌ ع٢ً إداب١ ٗ ٖصا ، بٗاّ إٛدٛز ٗ اٯ٢ً١ٜ س

 َا ًٜٞ إٍ ِٛشدٌ ٗ ٖصا ايػٝام: ْؿرل ٗٚايتؿػرل َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ. 

ٗ  ،«قُّٝا»َا ٜتعًل بعاٌَ ايٓكب ٗ ن١ًُ  طٜٔ ٖٗٓاى اخت٬ف بٌ إؿػِّـ 1

ٕٸ اـ٬ف ٗ (63)اٯ١ٜ ايجا١ْٝ َٔ غٛض٠ ايهٗـ ٕٸ ، ٜ٪ثط ٗ ؾِٗ اٯ١ٜ ايؿإٖٔصا . ٚإ إ٫ أ

 .(64)ايػٝس ؾهٌ اهلل ٫ ٜتعطض إٍ عاٌَ ايٓكب ٗ ٖصٙ ايه١ًُ

ٓٳا ﴿ ٚايصٟ ٜكٍٛ:، َٔ غٛض٠ اؿسٜس 27ٞ َٔ اٯ١ٜ ايتـ إعطاب ايكػِ اي2 ٚٳدٳعٳًِ

َٳا  ٖٳا  ٝٻ١ّ ابٵتٳسٳعٴٛ ْٹ ٖٵبٳا ٚٳضٳ ُٳ١ّ  ٚٳضٳسٵ ٔٳ اتٻبٳعٴٛٙٴ ضٳِأَؾ١ّ  ِٵ ٔإ٫ٖ ابٵتٹػٳا٤ٳ ؾٹٞ ُقًُٛبٹ اٖيصٹٜ ٔٗ ٝٵ ٖٳا عٳًَ ٓٳا َنتٳبٵ

ٗٳا... ٜٳتٹ ٖٳا سٳلٻ ٔضعٳا ٛٵ ُٳا ضٳعٳ ٘ٹ َؾ ٕٔ ايًٖ ٛٳا ؾؿٞ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ يٝػت ٖٓاى أ١ٜ إؾاض٠  .﴾ٔضنٵ

ِٸ (65)«ضٖبا١ْٝ»إٍ عاٌَ ايٓكب ٗ ن١ًُ  ٕٸ إعطاب ٖصٙ ايه١ًُ َٗ . ٖصا ٗ سٌ أ

ٕٸ ي٘ ع٬ق١ ٚثٝك١ َػأي١ ن١َٝ٬دسّا  إش يٛ نإ عاٌَ ايٓكب شلصٙ ايه١ًُ ;; سٝح إ

ٚأَا إشا ، ٖٚٛ َٛاؾل ٕعتكس ا٭ؾاعط٠ ،نإ شيو َٔ ؾعٌ اهلل« دعًٓا»ٖٛ ايؿعٌ 

، ناْت ايطٖبا١ْٝ َٓػٛب١ إٍ ايعباز ،«ابتسعٛا»تكسٜطٙ ٚ ّا،ضَكسٻ اعتدلْا ايعاٌَ ؾع٬ّ

تعيٞ ٌّٝ إٍ ضأٟ . َٔ ٖٓا لس ايعكؿطٟ إع(66)ٖٚصا ايتؿػرل ٜٛاؾل َا عًٝ٘ ايعسي١ٝ

ٜجبت  . ٖٚصا(67)ايصٟ ٖٛ ايطأٟ ا٭خرل ّا،ضَكسٻ أبٞ عًٞ ايؿاضغٞ ٗ اعتباض ايٓاقب ؾع٬ّ



 پ•

 والتجديداالجتهاد 

ٕٸ ايتؿطٜ٘ ٗ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ، ايتؿػرل يٝػت عبج١ٝ زا٥ُّا إٔ ايبشٛخ ا٭زب١ٝ ٗ ع١ًُٝ ٚإ

 قس ٜ٪زٟ إٍ ْتا٥ر غرل َكبٛي١.

 

َتُاّٖٝا َع  ،ؾهٌ اهلل ْٗذ٘ ا٫دتُاعٞاتهض ٖا تكسّ نٝـ ٚاقٌ ايػٝس 

تأثرلات٘ ٝـ تطى ٖصا ايٓٗر ٚضأٜٓا ن .ٗ ٖصا ايتؿػرل ،ايتؿػرل ا٫دتٗازٟ ٚايعكطٟ

ٕٸ ٖصا ايتؿػرل بايكٝاؽ إٍ ايتؿاغرل  ع٢ً كتًـ آضا٥٘ ايتؿػرل١ٜ. ٚنُا شنطْا ؾإ

رلٙ َٔ ٚضَا شلصا ايػبب ٚغ. ا٭خط٣ ٜتُتع بأز٢ْ َػت٣ٛ َٔ ايتُاغو ٚا٫ْػذاّ

َٜ ا٭غباب اييت أؾرل شلا ٗ ْكس ٖصا ايتؿػرل ٖصا ايتؿػرل باغتكباٍ نبرل ًٜٝل  مل و

ٕٸ ٖصا ا٭َط ٫ ٜكًٚعذِ َٚٛقع َ٪ٚي ٌ َٔ ق١ُٝ ؿ٘ ٗ عامل اٱغ٬ّ ٚايتؿٝٸع. َٚع شيو ؾإ

ايػعٞ ٚاؾٗس  إٕٚ. ٖٚٛ َا أؾطْا ي٘ بايتؿكٌٝ ،«َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»ٚأ١ُٖٝ تؿػرل 

ْٚأٌَ إٔ ٜػتؿٝس ايعامل اٱغ٬َٞ ، طٙ ايعامل ٚاجملاٖس َؿهٛضقبٌ َؿػِّ إبصٍٚ َٔ

ٚأعُاي٘ ايع١ًُٝ ، ٚايؿٝعٞ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم َٔ بطنات ٖصا ايعامل ايهبرل

 ١ُ.ٚا٫دتُاع١ٝ ايكِّ
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 فضن اهلل  احلركٗٛ عٍد العالوٛٔاالجتّادٖٛ 

 الكضاٖا الفكرٖٛ املعاصرٚوطالعٛ يف 

 

 

، ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل سٛايٞ ايػ١ٓ إطدعضسٌ عٔ عإٓا ايؿاْٞ َٓص 

بعس غٓٛات ٚعكٛز ط١ًٜٛ َٔ ايعٌُ ٚايٓؿاٙ ايؿهطٟ ٚاؾٗازٟ ٚإطدعٞ 

ـ َجٌ نجرل َٔ ٗ قاٚي١ّ َٓ٘ ، قهاٖا زلاست٘ زؾاعّا عٔ ضغاي١ اٱغ٬ّ ،ٚاؿطنٞ

بعس إٔ اعذلتٗا ؾٛا٥ب  ،إبطاظ قٛض٠ ٖصٙ ايطغاي١ ايػُش١ ٚايٓك١ٝ عًُا٤ ٖصٙ ا٭١َ ـ

ٗٞ نجرل٠ ٗ نجرل َٔ سكٍٛ ٚفا٫ت ايؿهط ٚإعطؾ١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً إػت٣ٛ ايؿك

 ٚايتاضىٞ ٚايه٬َٞ ٚايػٝاغٞ.

ْا َٓص ايبسا١ٜ بإٔ ايع١َ٬ ايػٝس قُس سػٌ ضٚيعًٓا ٫ ْػايٞ نجرلّا إشا َا أقط 

َٓص ـ ؾهٌ اهلل ٖٛ َٔ أبطظ َطادع ايؿهط اٱغ٬َٞ إعاقط. ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ ٜؿهٌ 

ٚاٖط٠ّ ـ بسا١ٜ قعٛزٙ إطدعٞ اٱغ٬َٞ ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ مثاْٝٓات ايكطٕ إانٞ 

قايتٗا َٚٛقعٝتٗا إُٝع٠ ٚايؿطٜس٠ ٗ زاخٌ ١ََٛٛٓ ١َُٗ ٚس١ٜٛٝ شلا دسٜتٗا ٚأ

ٚاْؿتاس٘ ، ٚغع١ اط٬ع٘، َٔ سٝح إٔعٝت٘ ايؿهط١ٜ ،ايتؿهرل ايسٜين اٱغ٬َٞ

ايع١ًُٝ ع٢ً اؾُع بٌ َٚٚكسضت٘ ايع١ًُٝ  ،طٚسهٛضٙ ا٫دتُاعٞ ايباضظ ٚإ٪ثِّ، ايسٜين

كسٙ تعايٓٛطٟ ايسٜين ايصٟ ٜهط ٚإٓٗر بٌ ايؿ، ايط١ٜ٩ ايٓٛط١ٜ ٚإُاضغ١ ايع١ًُٝ

ايصٟ ٜدلظ ٚانشّا ٗ َ٪غػات٘ ا٫دتُاع١ٝ  ،ٚايعٌُ إ٪غػاتٞ ايتطبٝكٞ ٜٚ٪َٔ ب٘
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يتٛدٗات ٚخسَات٘ ايهبرل٠ إتٓٛع١ اييت ٜكسَٗا ٭بٓا٤ فتُع٘ َٔ كتًـ ا ،ز٠إتعسِّ

ؾٝع ٚقس أٚقً٘ شيو ايتُاٖٞ بٌ ايؿعٌ ٚايكٍٛ إٍ َػت٣ٛ ض ٚا٫ْتُا٤ات ٚإػتٜٛات.

َٚطَٛم ع٢ً قعٝس بٓا٤ زٚض َطدعٞ إغ٬َٞ ٚإْػاْٞ نبرل ٗ أٚغاٙ ايعطب ٚغرل 

 ٚخكٛقّا ٗ ايٛغ٘ اٱغ٬َٞ ايؿٝعٞ. ، َٔ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ، ايعطب

ِٸ ايؿهطٟ ٚايجكاٗ اٱغ٬َٞ ٚاٱْػاْٞ شلصٙ  &ٚقس ٌٓ ايػٝس ؾهٌ اهلل اشل

يٝسضؽ ٚهتٗس ٜٚهتب ٚواٚض ٚىاطب ثِ اْطًل ، ش٘ ا٭ٍٚا٭١َ َٓص بساٜات تؿتټ

نإ َٔ ايعًُا٤ ايػباقٌ ٗ  . ٚقسايؿطم ٚايػطب ٗ زع٠ٛ غا١َٝ يًشٛاض ٚايتعاضف

ٚتهطٜؼ َؿّٗٛ اؿٛاض ٚايًكا٤ ٚايتػاَض  ،ضٖابْبص ايعٓـ ٚاٱٖصٙ ا٭١َ إٍ 

ٚقس ٌٓ يٛا٤ ، ٚنإ َٔ ايصٜٔ ْاقطٚا إػتهعؿٌ أْٸ٢ ٚدسٚا، ايؿهطٟ ٚايطٚسٞ

١ اٱغ٬ّ اؿهاض١ٜ اٱْػا١ْٝ ٗ عٓاٜٚٔ اؿطٜات ٚا٭خ٬قٝات ٚايٛسس٠ ضغاي

٫ ؽتكطٙ  ّاعإ يٝهٕٛ علٛ، ا٫غ١َٝ٬ ٚزٚض إطأ٠ َٚها١ْ ايعًِ ٚايؿٕٓٛ

 يٝ٘ ايطتب ٚا٭يكاب.، ٫ٚ تػُٛ إايهًُات

ؾهٌ اهلل َٔ ايٛقٍٛ إٍ ٖصٙ ايسضد١  ايػٝس ٔ ايطاسٌ ايهبرلٚقس ُٖه

ها١ْ ايػاَك١ ٚايعاي١ٝ َٔ ايعٌُ ايطغايٞ اؿطنٞ اٱغ٬َٞ َٔ خ٬ٍ إتكس١َ ٚإ

َٚٓطًك١ إٍ اٯؾام ايعًٝا َٔ ضساب اؿٝا٠  ،ع ب٘ َٔ ضٚح إْػا١ْٝ نبرل٠ ٚثٸاب١َا ُٝٻ

ٚدٗس نبرل َتٛاقٌ  ،ٚعح ز٩ٚب ٚقازم ،َٚا اَتًه٘ َٔ عًِ دازٸ، ٚايٛدٛز

ٔٸَٚػتُط  ٌ تًو إعطٝات ٚاـدلات ٚايتذاضب ٚقس أٚقًت٘ ن إازٟ. ضغِ تكسّ ايػ

ٔ قاسب٘ َٔ تكسِٜ ِاشز ع١ًُٝ َتُٝع٠ عٔ ايصٟ ّٚه ،لإٍ َػت٣ٛ ايعطا٤ إتسٚؾ

قسض٠ ايؿهط ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً َٛانب١ تػرلات اؿٝا٠ ٚتطٛضات ايٛدٛز 

إْػا١ْٝ  َٔ خ٬ٍ َا ؼتٜٛ٘ َٔ ططٚسات ؾهط١ٜ َٚؿاِٖٝ ْٛط١ٜ َٚباز٨ ،اٱْػاْٞ

ٖٛ ايك٠ٛ  ٕ اٱغ٬ّ ٚاٱّإ بك١َُٛٝ ٖصا ايسٜٔ اٱْػاِْْٞٚٛ َعطؾ١ٝ ع١ًُٝ. أٟ إ

نٌ ٖصا ايسؾع ٚا٫ْط٬ق١ ايع١ْٝ٬ُ اشلا١ً٥  ؾهٌ اهلل ن١ اييت أعطت ايػٝساحملطِّ

يًبشح ٚإعطؾ١ ٚاـدل٠ ٚايبٓا٤ إطدعٞ إ٪غػٞ. ٚعٔ ٖصٙ إطس١ً اٱّا١ْٝ ا٭غاغ١ٝ 

عٝح إْٞ ، إٕ ٖصٙ اؿطن١ تطٛضت» ؾهٌ اهلل ؾٝكٍٛ: ٜتشسخ ايػٝسٗ سٝات٘ 

َطس١ً َٔ َطاسٌ  ١انتؿؿت إغ٬َٝيت ٗ ٚقت َبهط; ٚيصيو مل أؾعط بٓؿػٞ ٗ أٜ

مل أؾعط أْٞ ؾ٤ٞ آخط غرل ، سٝاتٞ َا ٖٞ إطس١ً اؿا٥ط٠ بٌ ايطؿٛي١ ٚايؿباب
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ٓت أُجً٘ َٔ ثكاؾ١ اٱغ٬ّ.. يصيو نٓت أؼػؼ اٱغ٬ّ ٗ ٚدساْٞ عػب َا ن

ٜٚتشطى ٗ  ،آْصاى.. نٓت أؼػؼ اٱغ٬ّ نؿ٤ٞ ٜعٝـ ٗ ٚدساْٞ ٗ اي٬ؾعٛض

، 1947ّٚشيو ٗ غ١ٓ ، سٝاتٞ ٗ َٛاقع ايسضاغ١. ٚشلصا ؾكس عًُت ٗ ٚقتٺ َبهٕط

عًُت َع بعض أقسقا٥ٞ ع٢ً إقساض ف١ً  س نٓتٴ ٗ ايجا١ْٝ عؿط٠ َٔ عُطٟ،ٚق

، «ا٭زب»، ْٚهتبٗا ؼت اغِ عسز إؿذلنٌخط١ٝ نٓٸا ْٛظٸعٗا ع٢ً سػب 

َا ٜٛسٞ بإٔ إػ٪ٚي١ٝ ، ×ٚأشنط إٔ ايعسز ا٭ٍٚ نإ خاقٸّا باٱَاّ اؿػٌ

 .(1)«ايجكاؾ١ٝ اٱغ١َٝ٬ ناْت َبهط٠ ٗ ٚدساْٞ

ٚإعدل عٔ ض٩ٜت٘ ٚؾُٗ٘  ؾهٌ اهلل، ٖٚصا اٱّإ ايٝكٝين إٓػطؽ ٗ شات ايػٝس

يٝؼ ٚيٝس ٖصٙ ، ١ سهاض١ٜ ٗ ايؿهط ٚإُاضغ١يٲغ٬ّ نسٜٔ إْػاْٞ ٚنشاي

ايًشٛات اييت عاؾٗا ؾك٘ ٗ عُل ػطبت٘ اؿٝات١ٝ نساع١ٝ َٚطدع زٜين زضؽ ايؿك٘ 

ٚإِا ٖٛ ْابع َٔ طبٝع١ تهٜٛٓ٘ ايصاتٞ ٗ  ؾك٘، ٚايتاضٜذ ٚإٓطل ٚا٭قٍٛ ٚغرلٖا

ٚيهٓ٘ نإ ، ٜهٕٛ ايعَٔ فطز ؿٛات ُطز ٕ ٫اْؿتاس٘ ع٢ً اؿٝا٠ ٚايعَٔ ٗ أ

ٛٻ، واٍٚ زا٥ُّا إٔ ّٮ ايعَٔ بهٌ َعاْٞ إْػاْٝت٘ ٔ إٍ عٓكٕط َٔ ٍ ايعَست٢ ٜتش

ٛٸض اٱْػإ اؿٝا٠  ايعٓاقط اييت ُٓض ٗ  َٓشكط٠اٱْػإ َع٢ٓ َٔ سٝا٠. ٚضَا ٜتك

ٚايكٍٛ ٖٓا ـ  ٚيهٓٸٞ أتكٛض»، ٖصٙ اؿٝا٠ اؾػس١ٜ اييت ؼطِّى نٌ أدٗعت٘ ٚأعها٥٘

إٕ إْػا١ْٝ اٱْػإ عٓسَا ٚيٝؼ اؿٝا٠.  ،إٔ ٖصا ّجٌِّ آي١ٝ اؿٝا٠ـ  ؾهٌ اهلل يًػٝس

ٚإِا اٱسػاؽ بهٌ ، يٝػت ٖٞ ٖصا اؾػس، «أْت»، أٚ عٓسَا تكٍٛ: «أْا»ٜكٍٛ: 

ٚيصيو نٓتٴ َٓص ايبسا١ٜ أؾعط بايعَٔ  .عٓكط زاخًٞ ٜتشطى ٗ إطاض ٖصا اؾػس..

ايبسا١ٜ أساٍٚ إٔ ُأغين ٖصٙ اؿٝا٠ اييت ٚنٓت ٫ ؾعٛضّٜا ٗ ، ٖٚٛ ٜتشطى ٗ ٚدٛزٟ

ٟٸ ؾهط،تهرټ ٗ ٖصا ايٛدٛز إازٟ... نٓت أساٍٚ إٔ أغٓٝٗا بؿهٕط ٚيصيو  ، أ

 ٚيهين نٓتٴ، مل أخٓط٘ شلا، ناْت اؿٝا٠ ايؿهط١ٜ عٓسٟ تؿب٘ ايؿٛن٢

َٳتٵين احملاٚي١ـ ٚنٓت أساٍٚ ، أيتكطٗا إٔ ٜهٕٛ َا أُجٸً٘ َٔ ٖصا ايؿهط  ـ َُٗا قسٳ

ضَا مل أنٔ أختعْٗا ، صٟ ٜػين اؿٝا٠ دسٜسّا. يصيو عؿت اؾٹسٻ٠ َٓص بسا١ٜ عُطٟاي

ضَا ناْت تطؿٛ ع٢ً ايػطض... ضَا ناْت تذلى تأثرلٖا ع٢ً نًُاتٞ  .ٗ ايعُل..

ٚيهٓٗا ناْت تؿعطْٞ بأْٞ أسٝا ٗ ايعكط ايصٟ أعٝـ ؾٝ٘... إْين أؾِٗ ، ٚأغًٛبٞ

١ٝ ٚايطٚسٝٸ١ ٚاؿطن١ٝ اييت ُجٌ ايٛدٛز اٱْػاْٞ ايصٟ اؿٝا٠ بأْٸٗا ٖصٙ اؿ١ٜٛٝ ايعكً
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 . (2)«ٚعٔ ضٚح ٜػُٛ َعٗا ٜٚكؿٛ، ٚعٔ َػتكبٌ ٜكٓع٘، ٜبشح عٔ ؾهٕط ٜٓػطؽ ؾٝ٘

اٱْػإ ٚإؿهط ٚايساع١ٝ ٚإطدع ٚايؿكٝ٘ ، ٚايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل

ٚبٌ اٱغ٬ّ  ،َٔ أؾس أْكاض اؿٛاض اؿهاضٟ بٌ اٱغ٬ّ ٚايػطب، ٚايعامل ايسٜين

ٖٚٛ ٜعًٔ بهٌ ٚنٛح ٓاغت٘ شلصا اؿٛاض ، ٚبٌ إػًٌُ ايػٓٸ١ ٚايؿٝع١ ،ٚإػٝش١ٝ

، «٫ َكسغات ٗ اؿٛاض»، ٖٚٛ ٜعتدل إٔ بّاؾّا ٚتعكټست٢ َع أؾس ايٓاؽ عسا٠ٚ ٚتططټ

نُا ٖٛ ٚاضز ٗ ْل ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚإشا نإ ا٭َط  ،ٚإٔ اهلل تعاٍ قس ساٚض إبًٝؼ

ْٚؿتض قًٛبٓا ع٢ً احملب١ ٚايتػاَض ٚا٭خ٠ٛ ، ًُاشا ٫ ماٚض بعهٓا بعهّانصيو ؾ

  .ٚايتعإٚ..

ايصٟ  ٚتعزاز أ١ُٖٝ َٛقع ٚسذِ ٚزٚض ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ٚاقعٓا إعاقط  

سٝح وتسّ  ،ٚأقبشٓا ْعاٜؿ٘ بهٌ تعكٝسات٘ ٚؼسٜات٘ ٚنػٛطات٘ ،ُأزخًٓا ؾٝ٘

َس٣ قسض٠ اؿهاضات ٚايجكاؾات ٚا٭زٜإ  ٚتجاض ا٭غ١ً٦ ٚاٱؾهايٝات سٍٛ ،اؾسٍ

عَُّٛا ع٢ً ايكُٛز ٚايجبات ٚايتٓاؾؼ أَاّ ايتشسٜات ٚإداطط اييت تٛٗط ٗ عإٓا 

، ايطأٖ بٌ ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣ عهِ قاعس٠ ايتطٛض ٚايتػرل ٚايتبسٍ َٔ ساٍ إٍ آخط

ٚا٭زٜإ  ١َٝٔ تًو اؿهاضات ٚايجكاؾات ايعإـ  ٚاييت قس تهع عسزّا نبرلّا َٓٗا

 .ع٢ً َؿذلم ططم َٚٓعطؿات ؾسٜس اؿػاغ١ٝ ٚاـطٛض٠ ايه١ْٝٛ ـ

إٔ ٜٛٗطٚا زِٜٓٗ َٚؿطٚعِٗ ـ  ٚبكٛض٠ َػتُط٠ـ َٔ ٖٓا ٜٓبػٞ ع٢ً إػًٌُ   

ٜٚدلظٚا قسض٠ ٖصا إؿطٚع ع٢ً ايكُٛز ، غذلاتٝذٝاتِٗ ايع١ًُٝا، ٚايؿهطٟ اؿهاضٟ

 .ايجكاؾاتٚايتأثرل إتبازٍ بٌ كتًـ ، ٚإٓاؾػ١

اجملسز  ٜأتٞ ايٓتاز ايؿهطٟ ٚإعطٗ ايػين ٚاؿٟٝٛ يًع١َ٬ ٚٗ ٖصا اٱطاض

ٚإٚٗاض ، يٝػاِٖ ٗ تٛنٝض ٚؼًٌٝ نٌ تًو ا٭َٛض &ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل

َٚٛاد١ٗ َا تؿطن٘ ، ٚٚنع سًٍٛ يتًو ا٭غ١ً٦ إجاض٠، َٛقـ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ َٓٗا

إٍ زضاغ١ ـ  قٝػ١ عًُ٘ إطدعٞ إ٪غػاتٞ نُٔـ ٖٚٛ ٜػع٢ . تًو ايتشسٜات

غٛا٤ ٗ إػا٥ٌ ٚايططٚسات  ،اٱؾها٫ت إططٚس١ بك٠ٛ ع٢ً اٱغ٬ّ نسٜٔ خامت

ٚٗ  ،أٚ ٗ ايكهاٜا ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ.. ايؿهط١ٜ إػتذس٠

اييت ، ايه١ْٝٛفٌُ َا ؼؿٌ ب٘ سٝاتٓا إعاقط٠ بايهجرل َٔ ايتش٫ٛت ٚإتػرلات 

باتت ٖٞ ايجابت ايٛسٝس ٗ نٌ َا ْطاٙ ْٚعاٜؿ٘ َٔ أسساخ َتػاضع١ ع٢ً أنجط َٔ 

ّا إٔ تتأثط بًسآْا ٚفتُعاتٓا ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ بتًو قعٝس. َٚٔ ايطبٝعٞ دسٸ
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خاق١ إٔ َٓطكتٓا ٖٞ إطنع ا٭غاغٞ ٚايػاس١ ايط٥ٝػ١ٝ اييت ؽتكط ٚ ،ايتش٫ٛت

اغٞ ٚايعػهطٟ ٚا٫قتكازٟ بٌ كتًـ ا٭َِ نٌ سطن١ٝ ايكطاع ايػٝ

ٖٚٞ ٚدٛز ، ع٢ً أسس ٭غباب عسٜس٠ مل تعس خاؾ١ّٝ ;ٚاؿهاضات َٓص ظَٔ طٌٜٛ

ٚتٛؾط إٛقع اؾػطاٗ إُتاظ ايصٟ ٜتٛغ٘ نٌ ، ثطٚات َٚٛاضز ٖا١ً٥ طبٝع١ٝ ٚبؿط١ٜ

ايسٚاّ  طاز ع٢ًٜٴ ،ّ يًػطب ٗ إٓطك١ٚٚدٛز إغطا٥ٌٝ نُٛقع َتكسِّ، قاضات ايعامل

ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ باغتُطاض إٍ ، اؿؿاٚ ع٢ً تؿٛق٘ ايٓٛعٞ ع٢ً باقٞ زٍٚ إٓطك١

، قه١ٝ اغتكاب ؾًػطٌ، ا٭ّي١ٝ دسٜس٠ َٔ ٖصٙ ا٭ظ١َ ٚايكه١ٝ اغت٬ٝز أظَات َتٛا

ؼ ٕعٜس َٔ ايصٟ غٝ٪غِّ ،اٱغطا٥ًٝٞ ٚعسّ إهاز سٌ عازٍ ٚؾاٌَ يًكطاع ايعطبٞ

 س١َٜٛ ٗ إٓطك١. ايكطاعات ٚأعُاٍ ايعٓـ اي

َٔ ـ َٔ إٔ ٜهٕٛ سانطّا بك٠ٛ  قس ُٓهٔ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهللٚ

ٗ قًب َعاز٫ت ايكطاع اؿهاضٟ ايكا٥ِ ـ  ط إْػاْٞ َٚطدع إغ٬ََٞٛقع٘ نُؿٚه

ع٢ً تأقٌٝ خ٘ ػٌ ٚإٓٛطٜٔ ٚايعاًٌَ بك٠ٛ ٖٚٛ أسس أبطظ إ٪غِّ نٝـ ٫. ٚسايّٝا

 ٗ ٚد٘ نٌ إؿاضٜع ايتؿتٝت١ٝ، ٚتطٜٛط ٚغا٥ٌ ٚأزٚات ٖصا ايكطاع، إٛاد١ٗ ٚإُاْع١

اييت تعطنت ٚتتعطض شلا إٓطك١ َٓص عٗٛز ا٫غتك٬ٍ ايؿهًٞ عٔ ا٫غتعُاض ايػطبٞ 

َٔ خ٬ٍ َا نإ ٜكّٛ ب٘ َٔ دٗٛز ع١ًُٝ ٚسطن١ٝ ، ٗ أضبعٝٓٝات ايكطٕ إانٞ

إٛاد١ٗ ٚايتشطض ٚايكُٛز ٗ  ٚضعا١ٜ أب١ٜٛ يهجرل َٔ َٛاقع ٚتٝاضات ٚضَٛظ، ؾهط١ٜ

 ٖصٙ ا٭١َ. 

ؾهٌ اهلل ٫ ّهٔ يًُط٤ إ٫ إٔ هس يًػٝس  (3)ٚعدل ٖصا إٛقع إطدعٞ ايهبرل

 ;ٗ نٌ قانطات٘ ْٚسٚات٘ ٚيكا٤ات٘، ضأّٜا أٚ َٛقؿّا ػاٙ َا وسخ ٗ إٓطك١ ٚايعامل

ٛقـ ٚايكٓاع١ ٚايطأٟ إعطا٤ إـ  ع٢ً ايسٚاّـ واٍٚ  ؾهٌ اهلل ْٓا لس إٔ ايػٝسإش إ

خكٛم نٌ َا ٜتشطى ٗ ايٛاقع َٔ ؼ٫ٛت ٗ  اٱغ٬َٞ ايكطٜض ٚايٛانض

ؾهٌ  َٚػتذسات غٝاغ١ٝ أٚ ؾهط١ٜ أٚ اقتكاز١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ. ٚعٓسَا ٜعطٞ ايػٝس

بٌ ، ٫ٚ ٜعتدلٖا ؾت٣ٛ ز١ٜٝٓ، ضأٜ٘ ٚض٩ٜت٘ يٮسساخ اؾاض١ٜ ؾإْ٘ ٫ ًٜعّ أسسّا بٗا اهلل

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ قا٥بّا أٚ كط٦ّا ؾٝ٘. ٚيهٔ ا٭سساخ ، كسٟٖٛ ؼًٌٝ ؾهطٟ ْ

اييت َطت ع٢ً ٖصٙ ا٭١َ أثبتت قش١ ٚقٛاب١ٝ نجرل َٔ آضا٤ ٚأؾهاض ايػٝس ؾهٌ 

َٓص إٔ اْطًل قا٫ّٚ ضب٘ اٱغ٬ّ  ،َٗا ٚططسٗا ٗ كتًـ إٛاقعاهلل اييت قسٻ

 ايعاطؿ١ ٚاؿٝا٠.يتكسِٜ ٖصا ايسٜٔ باعتباضٙ قاعس٠ّ يًؿهط ٚ ;بايعكط ٚاؿٝا٠
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ٜٚطايب إػًٌُ قهاٜا ايٛاقع إعاقط٠،  &ؾهٌ اهلل ايػٝسعٓسَا وًٌٚ ٚ

إٔ ٜتابعٛا إتػرلات ايػٝاغ١ٝ َٔ ، ايػا٥طٜٔ ع٢ً خ٘ ايطغاي١، إٓؿتشٌ ع٢ً ايٛاقع

سٛشلِ ٗ تأثرلاتٗا ايػًب١ٝ ٚاٱهاب١ٝ ع٢ً ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ ايعا١َ ٗ أنجط َٔ 

ؾإٕ شيو ٜٓبع َٔ خ٬ٍ إٔ تًو إتػرلات يٝػت َؿكٛي١ّ عٔ ايػاسات ا٭خط٣  قعٝس

سٝح ايػٝاغ١ ا٫غتهباض١ٜ ايعا١ٕٝ اييت تتشطى ٗ َٛاقع إػتهعؿٌ ٗ  ٗ ايعامل،

ٗ ع١ًُٝ اضتباٙ  ،٫ تعاٍ تؿطض ْؿػٗا ع٢ً ايٛاقع نً٘، َِٚٓٗ إػًُٕٛ، ا٭ضض

٫ غُٝا إشا ، اٍ ٗ ا٫ضتباٙ ايعهٟٛ بٌ ا٭ؾٝا٤ُاَّا نُا ٖٛ اؿ، ٚثٝل بٌ إٛاقع

٫ ٜعاٍ ٜعٝـ اـهٛع ، ٗ أنجط ؾعٛب٘ ٚسهاَ٘، ٫سٛٓا إٔ ايعامل اٱغ٬َٞ

عٝح إْ٘ ٜعٝـ ضزات ، يًك٣ٛ ايهدل٣ ٗ ثكاؾت٘ ٚغٝاغت٘ ٚاقتكازٙ ٚسطب٘ ٚغًُ٘

ٌٻ  ايؿعٌ يٮسساخ ايعا١ٕٝ ٗ ايسٚا٥ط ايهدل٣ ٚايكػط٣ إٓطًك١ ٗ ايٛاقع ايسٚيٞ. ٚيع

، ٫ غُٝا إشا ناْت قهاٜا شات سذِ غٝاغٞ نبرل، ٖصٙ إتابع١ يٮسساخ إتٓٛع١

قس تٛسٞ يًُػًٌُ بايهجرل َٔ اٱوا٤ات اٱهاب١ٝ ٗ سطن١ ايُٓٛ ايكاعس٠ ٗ 

ٚبايهجرل َٔ اـًؿٝات ايػًب١ٝ ٗ سطن١ ايذلادع اشلابط١ ٗ ، قهاٜاِٖ اؿ١ٜٛٝ

ٚتعٝس شلِ ، ٚأبعازّا ٚاغع١ يًشطن١، ض شلِ آؾاقّا دسٜس٠ يًتؿهرلؾتؿت، َٛاقعِٗ ا١ُٕٗ

ايجك١ بايٛاقع١ٝ اؿطن١ٝ يًتشطى ايعًُٞ ايصٟ ٜػتٗسؾٕٛ َٔ خ٬ي٘ ؼكٝل ا٭ٖساف 

ايهدل٣ ٗ ٚقٍٛ اٱغ٬ّ إٍ َٛقع ايتهاٌَ ٗ ٚدٛزٙ ايجكاٗ ٚاؿهاضٟ ايكٟٛ 

ٚاٯؾام ، ٗ ايعٚاٜا إػًك١ٚتبعسِٖ بايتايٞ عٔ ا٫غتػطام ، ع٢ً قعٝس إػتكبٌ

ٚا٫ٖتعاظات ، ٚاـٝا٫ت إتؿا١ُ٥، ايهٝك١ اييت ؼبػِٗ ٗ زا٥ط٠ ا٭ؾهاض ايكا١ُ

عٓسَا ؼاقطِٖ ، ايطٚس١ٝ اييت ُٓعِٗ َٔ ايجبات ٗ إٛاقع ايكًب١ ٗ غاس١ ايكطاع

ؾٝدٌٝ إيِٝٗ أِْٗ ، ٚتٗاِْٗ ايتشسٜات، ٚتطبل عًِٝٗ إؿانٌ ،ايهػٛٙ

بؿعٌ اؿرل٠ بٌ ، ٗ زاخٌ إأظم ايصٟ ئ هسٚا غب٬ّٝ يًدطٚز َٓ٘ ٜتشطنٕٛ

َا هعٌ َٔ اؿطن١ ٗ ٖصا ، ٚاٱَهاْات احملسٚز٠ إتٛانع١ ا٭ٖساف ايهدل٣

ٛٸ ٛٸٍ ، ٚقطٜبّا إٍ إجاي١ٝ ايػاضق١ ٗ أس٬ّ اـٝاٍ، أَطّا بعٝسّا عٔ ايٛاقع١ٝ اؾ ؾٝتش

َا ٜ٪زٟ إٍ ٚقٛع إػأي١ ، ًِ غرل قابٌ ايتشكلاشلسف ايهبرل ٗ ايٛعٞ ايعًُٞ إٍ س

ٚيصيو ؾإٕ ا٫ْؿتاح ع٢ً ايٛاقع اٱْػاْٞ  ...(4)ٗ زا٥ط٠ اٱسباٙ ايؿهطٟ ٚايعًُٞ

قس ٜٛسٞ يًعاًٌَ ، ٚإٓطًل َع أنجط َٔ سطن١ٺ يًتػٝرل، إتشطى ٗ أنجط َٔ زا٥ط٠

يٝػت قسٚز٠ّ ٚ ،بإٔ ايؿطم ايٛاقع١ٝ يًٛقٍٛ إٍ ا٭ٖساف َٛدٛز٠ اٱغ٬ٌَٝ
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َكاض١ْ عطن١ ايٛاقع ، عسٚز ايعَإ ٚإهإ اييت ؼهِ سطن١ ايٛاقع َٔ سٛشلِ

إٔ ايجػطات  ٭ِْٗ قس ٜهتؿؿٕٛ ٗ َتػرلات ايٛاقع يس٣ اٯخطٜٔ; إهازٸ ٗ َٛادٗت٘

ٚإٔ ا٫ٖتعاظات ، إٛدٛز٠ ٗ اؾساض إٓتكب أَاَِٗ نشادع نبرل يٝػت ق١ًًٝ

َا ٜؿػض اجملاٍ شلِ ٗ ايٓؿاش َٔ تًو ، اسات يٝػت قسٚز٠اؿازث١ ٗ تًو ايػ

، يًٛقٍٛ إٍ إنعاف ايك٣ٛ إهاز٠; ٚٗ ايتأثرل ع٢ً تًو ا٫ٖتعاظات، ايجػطات

ٛٸ٠ إطًك١ ٫ ، ٚؼطِٝ ايهجرل َٔ تًو اؿٛادع، ٚإغكاٙ ايتشسٜات ايهاغط١ ٭ٕ ايك

ٚاقع ايك٠ٛ إتٓٛع١ إتٓاثط٠  نُا إٔ ايهعـ ٫ َع٢ٓ ي٘ ٗ، َع٢ٓ شلا ٗ عامل احملسٚز

ٖٚصا ٖٛ َا ، ٗ نٌ َٛقع َٔ َٛاقع ايهعـ ايصٟ ىتعٕ ايك٠ٛ ٗ بعض فا٫ت٘

، ْػتٛسٝ٘ َٔ اٯٜات ايهط١ّ اييت تططح َػأي١ ايتػٝرل إتشطى ٗ نٌ ايػاسات

نشكٝك١ٺ ن١ْٝٛ ٗ َػت٣ٛ ايػٓٔ ايطبٝع١ٝ اٱشل١ٝ اييت أخهع شلا عامل اٱْػإ ٗ 

ٔٳ ايٓٻأؽ﴿ ٚشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ:، اؿٝا٠ ٝٵ ٗٳا بٳ ُٚٔي ّٴ ْٴسٳا ٌٔ ﴿ ٚقٛي٘ تعاٍ:، ﴾ٚٳتٹًَِو ا٭ٜٻا ُق

َٳٔ  ٍټ  ٚٳتٴصٹ َٳٔ تٳؿٳا٤  ٚٳتٴعٹعټ  ُٻٔ تٳؿٳا٤  َٹ ًَِو  ُٕ ٚٳتٳٓٔععٴ ا َٳٔ تٳؿٳا٤  ًَِو  ُٕ ًُِٕوٹ تٴ٪ٵتٹٞ ا َٳايٹَو ا ِٻ  ٗٴ ايًٖ

ٝٵطٴ ٔإْٻَو عٳ٢ًَٳ  ـَ ٝٳسٹَى ا ٞٵ٤ٺ َقسٹٜطٷتٳؿٳا٤ بٹ ِّ ؾٳ  .﴾ُن

ؾهٌ اهلل سهٛض ؾهطٟ ٫ؾت ع٢ً َػت٣ٛ ايٓكس  َٔ ٖٓا نإ يًػٝس

ٚاٖتُاّ ْٛعٞ نبرل بهٌ ايتشسٜات ٚايكهاٜا إجاض٠ قًّٝا ٚزٚيّٝا سٍٛ  ،ٚإٛاد١ٗ

 َا ٜتؿطع عٓٗا َٔ أسساخ ٚؼ٫ٛت.ٚ، ٚاقع اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ

 ؾهٌ اهلل اّ إًشٛٚ يًػٝسٕ ايػبب ايهأَ ٚضا٤ ٖصا ا٫ٖتُؾإ ٚٗ ضأٜٞ

ٍ خطٛض٠ َا إـ  ٗ داْب أغاغٞ َٓ٘ـ بكهاٜا اؿٝا٠ إعاقط٠ إتعسز٠ ٚإدتًؿ١ ٜعٛز 

ؼطٜـ ـ  َٔ ايساخٌ ٚاـاضزـ قاٚي١ َطًكٝٗا ٚأقشابٗا  ّهٔ إٔ تؿهٞ إيٝ٘

ٚعًُِٗ ايسا٥ِ  ،ٚعسّ إٚٗاض اٱغ٬ّ ع٢ً سكٝكت٘، ٚتعٜٝـ ايؿهط اٱغ٬ّ ا٭قٌٝ

ٚيصيو  .ٗ عكٍٛ ٚأؾ٦س٠ أًٖ٘ ٚأتباع٘ ٚعؿاق٘ ـ عٔ سػٔ أٚ غ٤ٛ ١ْٝ ـ  إغكاط٘ع٢ً 

ٞ ٚايعًُٞ ٚإٜهاح ايطأٟ ايعكً ،َٔ َٛاد١ٗ تًو ا٭ؾهاض ٚتؿهٝهٗا ٫ بسٸنإ 

ٕٸ، ٫ٚغُٝا أٜهّا َٔ خٓط١ تطب٘ إػًٌُ باشلسف ايهبرل ، ٫ٚبسٸؾأْٗاٚايؿطعٞ ٗ     أ

ٕٸ َٚٔ. اـطط ايهبرل ٜتٓاٍٚ ٚدٛزِٖ ع١ُٛ اشلسف ٚخطٛضت٘ تطب٘ اٱْػإ    ايٛانض أ

اييت تتذاٚظ اؿٛادع ايٓؿػ١ٝ ٗ ع١ًُٝ اْؿتاح ع٢ً ايٛاقع إتشطٸى ، باٯؾام ايطسب١

ٌٸ َا ٖٓاى ، ٚيٝؼ َع٢ٓ شيو إٔ ْتٓٓهط يًتشسٜات ٚاؿٛادع،  اتٸذاٙ اهللأبسّا ٗ بٌ ن

عٛاٌَ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ اييت َٔ خ٬ٍ ا٫عذلاف باي ،إٔ ْتعاٌَ َعٗا بططٜك١ ٚاقع١ٝ
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َا ٜسؾعٓا إٍ ػُٝسٖا ٗ اؿا٫ت اييت ٜؿطض عًٝٓا ، غاُٖت ٗ ٚدٛزٖا ٚاَتسازٖا

أٚ ؼطٜهٗا ٗ اجملا٫ت اييت ّهٔ إٔ ْتشطٸى ؾٝٗا بٛعٞ ، ايٛاقع ع١ًُٝ ايتذُٝس

أٚ تٗسّٗا ٗ َا ًِو َٔ ٚغا٥ٌ ٚاقع١ٝ ػُع بٌ ع١ًُٝ اشلسّ َٔ ، َٚط١ْٚ ٚإخ٬م

ٚشيو َٔ أدٌ ، يتهٕٛ ايػًب١ٝ خط٠ٛ ٗ ططٜل اٱهاب١ٝ، د١ٗ ٚايبٓا٤ َٔ د١ٗ أخط٣

... ؾٗصٙ ٖٞ ايطٚح اييت ًُْػٗا (5)إٛاد١ٗ إدًك١ يعٛاٌَ اـطط إٛدٛز٠ ٗ ايػاس١

ٞٸ ٖٚٛ وسٸثٓا عٔ ػطبت٘ ايصات١ٝ ٗ َا ٚادٗ٘ َٔ ع١ًُٝ  ×ٗ نًُات اٱَاّ عً

ٗ َا اْطًل ؾٝ٘ َٔ خطٛات ع١ًُٝ بعٝسّا عٔ إػأي١ ٚ، ايتٓٓهط ؿٓك٘ ٗ اـ٬ؾ١

أٚ ، اييت قس تعتدل ايػًب١ٝ َٛقؿّا طبٝعّٝا ّٓعٗا َٔ إؿاضن١ ٗ اؿًٍٛ، ايصات١ٝ

بٌ ، ايتشطٸى إهابّٝا ٗ اؾاْب إهازٸ ايصٟ ٜجرل إؿه١ً ٗ ايٛاقع إطتبو اـطط

سف ايهبرل ايصٟ وسٸز ايكه١ٝ َٔ ؼطى ٗ َػاضات إهاب١ٝ اْط٬قّا َٔ اٱّإ باشل

اؽ ع٢ً ؾ٬ٕ ؾُا ضاعين إ٫ٓ اْجٝاٍ ايٓ: »×َٛقع إػ٪ٚي١ٝ اٱغ١َٝ٬ ايهدل٣. ٜكٍٛ

، ٜسعٕٛ اؽ قس ضدعت عٔ اٱغ٬ّ، ست٢ ضأٜت ضادع١ ايٓؾأَػهت ٜسٟ، ٜباٜعْٛ٘

ٕٵ ،’سإٍ قل زٜٔ قُ  إٔ أض٣ ؾٝ٘ ثًُّا أٚ ٖسَّا مل أْكط اٱغ٬ّ ٚأًٖ٘ ؾدؿٝت إ

ٞٸ أعِٛ َٔ ؾٛت ٫ٜٚتهِت ٜعٍٚ ، ا ٖٞ َتاع أٜاّ ق٥٬ٌ، اييت إِهٕٛ إكٝب١ ب٘ عً

شاب; ؾٓٗهت ٗ تًو ، أٚ نُا ٜتكؿٻع ايػنُا ٜعٍٚ ايػطاب، َٓٗا َا نإ

ٓٳ٘..ست٢ ظاح ايباطٌ ٚظٖل، ا٭سساخ ٗٵ ٓٳ  .«، ٚاطُإٔ ايسٜٔ ٚتٳ

إتُٝع٠ ع٢ً ايػاس١ ايعطب١ٝ  ؾهٌ اهلل ٚإٍ َٛقع١ٝ ايػٝس، ٚبايٓٛط إٍ َا تكسّ

ٛٻ ٚنسس٘ ايعًُٞ ٚاْؿتاس٘  ْٙٗا ٚبٓاٖا ٚضانُٗا يب١ٓ يب١ٓ ظٗسٚاٱغ١َٝ٬ اييت ن

ٚإٍ َا ، ع٢ً اؿٝا٠ ٚايؿهط ٚايتٝاضات ا٭خط٣ َٔ أقك٢ ايٝػاض إٍ أقك٢ ايٌُٝ

ٜكّٛ ب٘ َٔ أزٚاض سطن١ٝ ؾهط١ٜ ٚع١ًُٝ ْٛع١ٝ ٚس١ٜٛٝ ع٢ً قعٝس ايسع٠ٛ ٚايتبًٝؼ 

ػات٘ ايهجرل٠ إتعسز٠ َٚا ُاضغ٘ َ٪غٻ، ايبٓا٤ ايٓؿػٞ ٚايذلبٟٛ ٭دٝاٍ ا٭١َٚ

 ،ٚأ١ُٖٝ ططٚسات٘ ٚآضا٥٘ ايعك١ًٝ ،ٚبايٓٛط إٍ اَتساز َطدعٝت٘ ايس١ٜٝٓ ،ٚإتٓٛع١ أٜهّا

اييت تتُشٛض سٍٛ تأنٝسٙ ايسا٥ِ ع٢ً اَت٬ى اٱغ٬ّ اٱَهاْات ٚايكسضات ايٓٛط١ٜ 

غٓشاٍٚ ؼًٌٝ أغًٛب َٚٓٗذ١ٝ ايبشح ايؿهطٟ ، تطٛض ٚا٫ظزٖاضٚايع١ًُٝ ي٬ْؿتاح ٚاي

َٔ خ٬ٍ ايػٛم ٗ بعض َٛاقؿ٘ ٚض٩اٙ اييت أطًكٗا ٖٓا ٖٚٓاى  ؾهٌ اهلل يس٣ ايػٝس

 ٚاييت غتهٕٛ ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ:، سٍٛ بعض َػا٥ٌ ٚقهاٜا اؿٝا٠ إعاقط٠
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 &ٓؿتش١ اييت تطب٢ عًٝٗا ايػٝس ؾهٌ اهللإٕ ايذلب١ٝ ايؿهط١ٜ اٱغ١َٝ٬ إ

ز٠ تكسّ يٓا قٛض٠ سكٝك١ٝ َتها١ًَ عٔ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايطغاي١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ إتعسِّ

ْٚؿأت ع٢ً قِٝ ٚأؾهاض ، اييت عاؾت ٗ نٓـ ايكطإٓ ٚاٱغ٬ّ ،ا٭بعاز ٚإٛاٖب

ٌ ٚيصيو نإ َٔ ايطبٝعٞ دسّا إٔ ٜعتدل ايػٝس ؾه .^َٚباز٨ ايطغٍٛ ٚأٌٖ ايبٝت

ايعكٌ ٖب١ َٔ اهلل تعاٍ ـ طإا إٔ ضٚس٘ ْٚبع٘ إغ٬َٞ اشل٣ٛ ٚايعكٌ ٚايؿ٪از ـ اهلل 

بإٔ  ،ٚأْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜهٕٛ ٚؾّٝا َٚ٪ُّٓا ع٢ً ٖصٙ اشلب١ ايع١ُٝٛ، يٲْػإ

َٚٔ ثِ ؼطٜهٗا ٚاغتجُاضٖا بؿهٌ َٓتر ٗ نٌ َٛاقع  ،ٜكّٛ بتطٜٛطٖا ٚتُٓٝتٗا

 هٕٛ ي٘ ٚدٛز سٞ ٚؾاعٌ.يهٞ ٜ ;ٚغاسات سٝات٘

ٖٛ ايصٟ  ،ْٛطت٘ ايعك١ًٝ بٓا٤ٶ ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ؾهٌ اهلل ؼ ايػٝسٜٚ٪غِّ

ٌٕ ; سٝح إتبٝإ يهٌ ؾ٤ٞ ْ٘ عٓسَا ْسضؽ سطن١ إػتكبٌ ٗ ْؿاطات ا٭١َ بؿه

ٗ َؿاُٖٝ٘ اييت تعدل ، ؾإْٓا ْػتٛسٞ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚٗ تطًعات اٱغ٬ّ، عاّ

قات٘ ع٢ً آؾام ىط٘ يكٓع ايعكٌ اٱْػاْٞ ايصٟ ٜٓؿتض ٗ أٍٚ اْط٬أْ٘ ، عٓٗا آٜات٘

َٚبسع ايٓٛاّ ايهْٛٞ بهٌ ، خايل ايػُٛات ٚا٭ضض ٚاٱْػإ َعطؾ١ اهلل تعاٍ،

ع٢ً ، أغطاضٙ اٱبساع١ٝ اييت ُجٸٌ عُل ايعٓاقط اييت ٜطتهع عًٝٗا ايهٕٛ نً٘

ٌٻ﴿أغاؽ إٔ اهلل تعاٍ دعٌ يهٌ ؾ٤ٞ قسضّا  ْٻا ُن ٓٳاٙٴ بٹَكسٳٕض ٔإ ٞٵ٤ٺ خٳًَِك  .(49 ايكُط:) ﴾ؾٳ

ست٢ َا ٜعتدلٙ ايٓاؽ ٗ سٝاتِٗ اـاق١ ٚٗ ، ؾًٝؼ ٖٓاى ٗ ايهٕٛ أٜٸ١ قسؾ١

ُٸل ؾٝ٘ أٚناعِٗ ايعا١َ قسؾ١ّ ٜتُجٸٌ  ،ٓٛاّ َعٝٸٔيلس أْ٘ خانع  ؾإْٓا عٓسَا ْتع

 بايٛطٚف اـؿ١ٝ أٚ ايباضظ٠ اييت ؼٝ٘ باٱْػإ ٚبايٛاقع.

ٝس ؾهٌ اهلل داظَّا إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ إْٸُا ٜػتٗسف قٓع ايعكٌ ٜٚعتكس ايػ

َا ّهٔ إٔ ٜعطؾ٘  ست٢ ٜطتؿع ٖصا ايعكٌ إٍ َػت٣ٛ ا٫ْؿتاح ع٢ً اهلل ٗ، اٱْػاْٞ

ؾٗٞ يٝػت ؼت اؿؼٸ أٚ ، ٭ٕ ايعكٌ اٱْػاْٞ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜكتشِ شات اهلل; َٓ٘

ٚيهٓٓا ْعطف اهلل َٔ خ٬ٍ ، ٗاؼت ايتذطب١ ست٢ ٜعٌُ اٱْػإ ع٢ً أغاؽ انتؿاؾ

َٚٔ خ٬ٍ خًك٘ ٚآٜات٘ ٗ ايهٕٛ. ٚيصيو دا٤ ٗ نجرل َٔ ، َا ؼسٸخ ب٘ عٔ ْؿػ٘

 ﴾ٜعكًٕٛ﴿ َٔ قبٌٝ: ،اٯٜات ايكطآ١ْٝ اغتدساّ َكطًشات ايتؿهرل ايعكًٞ ا٭غاغ١ٝ

 خل....إ﴾ٜتسبطٕٚ﴿، ﴾ٜتؿهطٕٚ﴿
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اٱغ٬َٞ بٗسف  ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إدط٘ يًُٓٗر &ؾهٌ اهلل ايػٝسهس ٚ

٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ مل ّٓض اؿط١ٜ ; قٓع ايعكٌ ٚتُٓٝت٘ ٚتطٜٛطٙ َٚٓش٘ اؿط١ٜ

غٛا٤ ، بٌ دعٌ يهٌ عهٛ سسٚزّا ٫ هٛظ ي٘ إٔ ٜتذاٚظٖا، إطًك١ ٭عها٤ اٱْػإ

أٚ ٗ ٜسٜ٘ ٚضدًٝ٘ ٚنٌ ، َا ٜػُع بُٗا أٚ ٗ ا٭شٌْ ٗ، َا ٜٓٛط إيٝ٘ ٗ ايعٌٝٓ ٗ

ٚمل ٜطًل اؿط١ٜ ، سٝح دعٌ اهلل يهٌ ٚاسسٺ َٔ ٖصٙ ا٭عها٤ سسٚزّا، دػُ٘أدٗع٠ 

ٌٸ، إطًك١ إ٫ يًعكٌ ٚمل هعٌ ، ؾ٤ٞ ؾاٱغ٬ّ أعط٢ يًعكٌ سطٜت٘ ٗ إٔ ٜؿهط ٗ ن

بٌ إْٓا عٓسَا ْكطأ ايكطإٓ ايهطِٜ ْٚسضؽ اٯٜات ، ي٘ آؾاقّا نٝٸك١ وؿط ٗ زاخًٗا

ٌ ٗ نٌ أٚناع ايهٕٛ اٱْػاْٞ; ٗ تطًعات لس أْ٘ ٜكشِ ايعك اييت تصنط ايعكٌ

 ٚٗ ايهٕٛ َٔ سٛي٘.، اٱْػإ ٗ ْؿػ٘

يٝػت ٖٓاى سسٚز ، ٗ َا تطٜس طٵؾٚه، ّاُنٔ سطٸ :ؾاهلل تعاٍ قاٍ يًعكٌ

ٚيهٔ ، ٗ نٌ َا ٜكٛي٘ اٯخطٕٚ َٚا ٫ ٜكٛيْٛ٘ طٵؾٚه، ٗ اهلل طٵؾٚه، يتؿهرلى

ُٸٌ َػ٪ٚي١ٝ ؾهطى ٗ اـطٛٙ اييت ّهٔ شلا إٔ تٓتر  عٝح ػعً٘ ٜٓطًل، ؼ

ٕٸ نٌ إْػإ غٝكـ غسّا بٌ ٜسٟ اهلل تعاٍ ; ٚإٔ تكٌ إٍ اؿلٸ ،ايٓتا٥ر اٱهاب١ٝ ٭

ٕٸ أٜسٜٓا ٚأضدًٓا ٚدًٛزْا ٚأيػٓتٓا ، ّ سػاب دػسّٙ سػاب عكً٘ قبٌ إٔ ٜكسِّيٝكسِّ ٭

نٝـ ، أَاّ اهلل أَا ايعكٌ ؾعًٝٓا إٔ ْكسٸّ ؾٗازتٓا عٓ٘، غتؿٗس عًٝٓا ّٜٛ ايكٝا١َ

ٚنٝـ ٚقٌ إٍ ٖصٙ ايٓتٝذ١ اٱهاب١ٝ أٚ ؟ َٚا ٖٛ َٓٗذ٘؟ ٚع٢ً أٟ أغاؽ ؟طؾٖه

 .تًو ايٓتٝذ١ ايػًب١ٝ؟!!..

ٖٚصا ايطٚح اٱشلٞ ، ٚاهلل تعاٍ خًل اٱْػإ قبه١ّ َٔ طٌ ْٚؿد١ّ َٔ ضٚس٘

ٗ عك٬ّ ٜتشطى يٝذعٌ اٱْػإ خًٝؿت٘  زخٌ ٗ تهٜٛٔ اٱْػإ نإ عك٬ّ، ايصٟ

ٌٸ عٓاقط اؿٝا٠، ا٭ضض ٛٸ ٚإبساع ٚسطن١. ، ٚيٝشطٸى ايعكٌ يٝعكًٓٗا ٗ ن ٗ ع١ًُٝ ِ

َٔ أدٌ إٔ ; إٍ نٌ َا ٗ اؿٝا٠ َٔ عُل ،إٔ تهٕٛ اؿٝا٠ عك٬ّ ٜٓؿص إٍ ايعُل

ٞٸ :اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ يًعكٌقاٍ ٜهتؿـ أغطاضٖا بايعًِ.. ٚقس  ٞٸ، أقبٌ إي ، اْؿتض عً

٭عطٝو نٌ َا ٗ َٛاقع ايكسض٠ عٓسٟ ، اْؿتض ع٢ً آؾاقٞ، ٚاتٞااقعس إٍ زل

ٟٸ ٞٻ ٭عطٝو ايطٗط ٚايٓكا٤ ٚايكؿا٤، َٚٛاقع ايط١ٓ يس ست٢ تتذ٘ إٍ ، أقبٌ إي

ٌٻ َا ، ا٭عُام يتهتؿـ اؿكٝك١. ٚتٛد٘ ايعكٌ إٍ ضبِّ٘ ؾأقبٌ يٝػتٛسٞ َٔ ضبِّ٘ ن

كًٓ٘.. ٚاهلل ٜكٍٛ: يٝعطف نٝـ ٜسٜط ايهٕٛ ٜٚع، ٜػين عٓاقطٙ ٗ انتؿاف ايهٕٛ
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٘ٴ اِيشٳلټ﴿ ْٻ ِٵ َأ ٗٴ ٔٳ َي ٝٻ ٜٳتٳبٳ ِٵ سٳتٻ٢  ٔٗ ْٵُؿػٹ ٚٳؾٹٞ َأ ٓٳا ؾٹٞ اٯَؾأم  ِٵ آٜٳاتٹ ٔٗ ٓٴٔطٜ (. 53)ؾكًت:  ﴾غٳ

يٝتعطف غط ايٛدٛز عٓسَا ٜتعطف غطٻ ، أقبٌ ايعكٌ إٍ ضبِّ٘ يٝتعطٻف أ٫ّٚ ضبٻ٘ ٖٚهصا

يتُتسٻ إٍ َعطؾ١ نٌ ، عطؾ١ باهلل تعاٍايطبٛب١ٝ ٚا٭ي١ٖٝٛ. ٖٚهصا ٜٓطًل ايعكٌ َٔ إ

ـٔ أَاَٞ ٚؼطٻى، «ؾأزبط طٵأزبٹ :ثِ قاٍ ي٘»، ٚنٌ َا أبسع٘، َا خًك٘ اهلل تعاٍ ، اَ

٢ اهلل تعاٍ ٚقس أعط، ٭عطف نٝـ تتٛاظٕ خطٛاتو ٗ خ٘ َػ٪ٚيٝتو. ثِ قاٍ ي٘

ٞٸ َٓو»َع٢ٓ ايعكٌ يًعكٌ:  ، ٌ ع١ُٛ اـًلؾايعكٌ ٖٛ غط ن، «َا خًكت خًكّا أععٻ عً

بٌ إٕ ٖصا ، ؾاٱْػإ عكٌ قبٌ إٔ ٜهٕٛ دػسّا، ٖٛ ايك١ُٝ اييت تعطٞ يٲْػإ قُٝت٘

ست٢ ا٭ْبٝا٤ ، اغتطاع إٔ ٜعكًٔ اؾػس ايٓٛع َٔ ايتٛاقٌ بٌ ايعكٌ ٚاؾػس

 ،ؾهإ ايطغٍٛ عك٬ّ، عُٛتِٗ إٔ عكٛشلِ قس أخصت أغايٝب ايهُاٍ، ٚا٭ٚيٝا٤

 ٚقُٝت٘ ٖٞ عك٬ْٝت٘. 

ٕٸ ٚضز ٗ إأثٛضٚقس  ٌٷ َٔ خاضز» أ ٍٷ ، ايطغٍٛ عك ٖصا «. َٔ زاخٌٚايعكٌ ضغٛ

ؾإٕ ايطغاي١ ٫ ّهٔ  صيوهعٌ ايطغاي١ عك٬ّ. ٚي ايٓٛع َٔ ايتعاٚز بٌ ايعكٌ ٚايطغٍٛ

ٕٸأٚ تًتكٞ باؾٌٗ، ٫ٚ ّهٔ إٔ تًتكٞ بايتدًٓـ، إٔ تًتكٞ باـطاؾ١ ايطغاي١  ، بٌ إ

 َٔ أدٌ إٔ تػِّٝط ايعامل ع٢ً قٛضتٗا.  ;ؼتهٔ ايعكٌ ٚؽتعْ٘

ِٵ﴿ ٝٹُٝه ُٳا ٜٴشٵ ِٵ يٹ ٍٔ ٔإشٳا زٳعٳاُن ٚٳيٹًطٻغٴٛ ٘ٹ  ٓٴٛا اغٵتٳذٹٝبٴٛا يٹًٖ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ  ﴾ٜٳا َأ

عٓسَا «. ٚبو ُأعاقب ،ثٝبٚإٜاى أ٢ْٗ، ٚبو ُأ ،إٜاى آَط»ٚقاشلا اهلل: ، (24)ا٭ْؿاٍ: 

ٚتتشطى نٌ ايعكٍٛ أَاّ اهلل تعاٍ يتكسّ ، ٜكـ ايعكٌ ٜكّٛ ايٓاؽ يطبِّ ايعإٌ

أّ أْٻ٘ أعط٢  بأْ٘ ٌٖ اغتطاع ايعكٌ إٔ ٜعكًٔ َػرلت٘، سػاباتٗا بٌ ٜسٜ٘ تعاٍ

ٗٳا﴿ع٢ً ططٜك١ ، َػرلت٘ خطّا ٫ ًٜتكٞ عػابات ايؿهط ٕٳ بٹ ٗٴٛ ٜٳِؿَك ِٵ ُقًُٛبٷ ٫  ٗٴ  ؟!﴾َي

ق١ُٝ ايعكٌ ٟ ؼطٜو أـ إٔ غًٛى ططٜل ايتؿهرل ايعكًٞ  ؾهٌ اهلل ٜٚعتدل ايػٝس

; غٛا٤ نإ ايعكٌ ايتأًَٞ أٚ ايتذطٜيب، ٫بس إٔ ٜٓتر ايعًِ ٗ نٌ ؾاعًٝات اؿٝا٠ ـ

ٕٸ اؿؼٸ ٫ ّهٔ إٔ ٜعطٞ ايؿهط٠ إ٫ ، ٭ٕ ايتذطب١ ٚإٕ ناْت تتشطى باؿؼٸ إ٫ أ

نُا ٚضز ٗ ، ٖصٙ ايتذطب١ احملسٚز٠ إٍ نٌ َا ّاثًٗا َٔ خ٬ٍ ايعكٌ ايصٟ ّسٸ

 َا ٫ هٛظ ٚاسس. َا هٛظ ٚٗ أٚ ايكاعس٠ ايؿًػؿ١ٝ: إٕ سهِ ا٭َجاٍ ٗايؿهط٠ 

يعُّٛ ايٓاؽ ٖٓا ٖٞ نطٚض٠ اْؿتاسِٗ  ؾهٌ اهلل ٚايٓكٝش١ اييت ٜكسَٗا ايػٝس

ايصٟ ٜطًل إَهاْاتِٗ  ،بإٔ ّتًهٛا أغؼ ايتؿهرل ايعكًٞ، ايسا٥ِ ع٢ً ايعكٌ
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ٚوطى تأ٬َتِٗ ٗ ، يعًِ ٚايؿهطٚقسضاتِٗ إٓٛٛض٠ ٚغرل إٓٛٛض٠ ع٢ً ططٜل إْتاز ا

 ٜٚطًل ػطبتِٗ ٗ ايٛاقع ايصٟ ٜعٝؿ٘ اٱْػإ.، اٯؾام

ٗ قطا٤ات٘ ٕٛنٛع ٚق١ُٝ ايعكٌ يرلنع ع٢ً أ١ُٖٝ زٚض  ؾهٌ اهلل ٜٚػتُط ايػٝس

٭ٕ اهلل أضاز يٓا إٔ ْكطأ ٗ نتاب ايهٕٛ ايصٟ ٜتُجٸٌ بايٛٛاٖط  ;ايكطا٠٤ ٗ ايهٕٛ..

، ست٢ ْتُٓهٔ َٔ ؾُٗ٘ ٚإٜهاح َعإ٘، خ٬ي٘ ايٓٛاّ ايهْٛٞيٓتعطف َٔ ; ايه١ْٝٛ

َٔ أدٌ إٔ ِٓض اٱْػإ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتسقٝل ٗ ، ٚيٓؿِٗ َا ىتعْ٘ َٔ أغطاض

غٛا٤ ٗ َا ٜتعًل بإطض ، أغطاض ايهٕٛ ؾ٦ّٝا دسٜسّا ٜتكٌ بهٌ دٛاْب سٝاتٓا

ٌٸ أٚناع أٚ ٗ َا ٜتعًل عطن١ اٱْػإ ٗ تطٜٛط إاز٠ أ، ٚايعاؾ١ٝ ٚ ٗ َا ٜتعًٓل به

 اؿٝا٠...

إٔ تعطٝٓا ٚعٞ َا أْتذ٘  ؾهٌ اهلل ـ ّهٔ ٜتابع ايػٝسـ ٖٚصٙ ايكطا٠٤ 

َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ، َٔ خ٬ٍ َا أطًكٛٙ َٔ تأ٬َت َٚا قاَٛا ب٘ َٔ ػاضب، اٯخطٕٚ

 ،ط٠ّ ع١ًُّٝ ٫ ؼسٸم ٗ ايهتاب ؼسٜك١ غاشد١تهٕٛ ٖصٙ ايكطا٠٤ قطا٠ّ٤ ٚاع١ّٝ َؿٚه

٭ٕ  ;ٚيتكبٌ َا ّهٔ قبٛي٘، يتٓكس َا ٜٓبػٞ ْكسٙ، بٌ ؼاٍٚ إٔ تسضؽ َا ٗ ايهتاب

ٚقس ٜٓشطؾٕٛ ٗ ػاضبِٗ أٚ ٗ ، اٯخطٜٔ قس ىط٦ٕٛ ٗ تأ٬َتِٗ عٓسَا ٜتإًَٔٛ

 اغتٓتاز ايتذطب١ عٓسَا هطبٕٛ.

إٔ َٚا ّهٔ ، ع٢ً نطٚض٠ إٔ ْعطٞ ايػطٜع٠ـ  ٖصا ايػٝام ٜٚ٪نس ايػٝس ـ ٗ

ٚٚؿٗا ٗ طبٝع١ ساد١ اؿٝا٠ ، دطع١ّ َٔ ايعكٌ عٓٗا َٔ اْؿعا٫ت ٚعٛاطـ، ٜٓتر يٓٛ

 نصيو. ٚيهٔ َع ايتٛاظٕ ٗ سطنتٗا ٚٚاقعٗا، إٍ ايػطٜع٠ ٗ اغتُطاضٜتٗا ٚسٜٝٛتٗا

ٕٸ اٱْػإ قس هُض ; يتتٛاظٕ ٚتتأقٻٌ، َٔ إٔ ْعطٞ ايعاطؿ١ دطع١ َٔ ايعكٌ ٫ بسٸ ٭

 ٜٚبػض َٔ زٕٚ سػاب.، بؾٝشب َٔ زٕٚ سػا، ٗ عاطؿت٘

يٝداطب ٗ اٱْػإ أغاؽ  ؾهٌ اهلل ـ نُا ٜط٣ ايػٝسـ ٜأتٞ ايعكٌ  ٚيصيو

َا ٖٞ ايعٓاقط اييت ػعً٘ وب اٯخط أٚ وب ايؿ٤ٞ؟ َا ٖٞ ايعٓاقط ، ايعاطؿ١

ٕٸ اؿبٻ ٫  إاز١ٜ؟ َا ٖٞ ايعٓاقط ايطٚس١ٝ؟ َا ٖٞ ا٭غؼ اييت ٜطتهع عًٝٗا سبټ٘؟ ٭

ٕٸ ايع٢ُ ٗ اؿبٸ٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ أع٢ُ، ٜهٕٛ َؿتٛح ايعٌٝٓبس َٔ إٔ  هعٌ  ; ٭

ٚهعٌ سب٘ سبّا ؾٛنّٜٛا غرل َتٛاظٕ. ، اٱْػإ ٜتدبٻ٘ ٜٚػك٘ ٗ نٌ إٗاٟٚ

ست٢ ٫ ، ٫ بس َٔ إٔ ٜعطف ايعٓاقط اييت تدلٸض ي٘ ٖصا ايبػض ٖٚهصا عٓسَا ٜبػض
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ٟٸ سبٸـ  بٌ يٝهٕٛ اؿبٸ ،ٚايبػض ساي١ اْؿعاٍ ،ٜهٕٛ اؿب ساي١ اْؿعاٍ َٓطًكّا ـ  أ

َٚٔ خ٬ٍ ٖصا اؿبٸ ٜٓطًل سب٘ يًٓاؽ َٔ ، َٚٔ سب٘ يطغٌ اهلل، َٔ سب٘ هلل تعاٍ

عٝح ، ست٢ ٜهٕٛ سب٘ َٓطًكّا َٔ زضاغ١، ٚسب٘ يًشٝا٠ ٕٚا ًٜتص ب٘ ٚوًٛ ي٘، سٛي٘

١ أٚ ٫ٚ اؿب َٔ خ٬ٍ ْٛط٠ طاض٥، ٫ اؿب نٝؿُا نإ، 2=1+1ٜكذلب َٔ َعازي١ 

ٝٸ١ ٕٸ ايًص٠ تعٍٚ; َٔ خ٬ٍ يص٠ آْ  .(6)ٚايٓٛط٠ ؽتؿٞ، ٭

أْٓا ٗ ساد١ َاغ١ ٚزا١ُ٥ إٍ إٔ ْعكًٔ نٌ ؾ٤ٞ  ؾهٌ اهلل ٜٚعتكس ايػٝس

ٚست٢ ٫ ىتً٘ ، بٌ َٔ ايعُل، عٓسْا; إٔ ْعكًٔ ايؿهط ست٢ ٫ ٜٓطًل َٔ ايػطض

ؾعاف ، ٚزّٜٓاٚسػبٖٛا ؾهطّا ، نُا أزخًٗا ايبعض ٗ ايؿهط ٚايسٜٔ، باـطاؾ١

ٚقسٸؽ اـطاؾ١ باغِ ايسٜٔ.. ٚست٢ ايسٜٔ عًٝٓا إٔ ْعكًٔ ، ايعامل إتدًٓـ ٖصا اـً٘

ٛٸضْا ي٘، ٚعٝٓا ٚؾُٗٓا ي٘ ايصٟ هعًٓا ، َٔ خ٬ٍ ايؿِٗ ايعك٬ْٞ ايجكاٗ إتٛاظٕ، ٚتك

 ،ْؿِٗ ايسٜٔ ظصٚضٙ ايعك١ًٝ ٚايؿهط١ٜ. ٚايػٝس ؾهٌ اهلل ٫ ٜعتدل اٱّإ ؾٛم ايعكٌ

٫ٚ عُل ٱّإ ، بٌ إٕ ايعكٌ ٖٛ ايصٟ ٜٓتر اٱّإ، نُا ٜعتدلٙ بعض أتباع ايسٜاْات

ٚقازْا إٍ ، ٫ ٜطتهع ع٢ً ايعكٌ. مٔ ْ٪َٔ باهلل تعاٍ ٭ٕ ايعكٌ قازْا إٍ ٚدٛزٙ

ٕٸ عكًٓا انتؿـ تٛسٝسٙ ؾٓشٔ ٚسٻسْاٙ ،تٛسٝسٙ... ٭ٕ عكًٓا  ٚمٔ عبسْاٙ، ٭

 ي٘. انتؿـ عبٛزٜتٓا ي٘ ٚطاعتٓا

٫ ٜكتكط ع٢ً اؾٛاْب ٕ هب أؾهٌ اهلل ـ  َٔ َٓٛٛض ايػٝسـ ٚاغتدساّ ايعكٌ 

ِٚاضؽ  ،بٌ ٫ بسٸ يٓا َٔ إٔ ْعكًٔ فٌُ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ اييت ْعٝؿٗا، ايػابك١

ٖٖ  ٔٵؾٝٗا ايتعاَاتٓا ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ ايصات١ٝ ٚإٛنٛع١ٝ ػاٙ أْؿػٓا ٚػاٙ اٯخطٜٔ 

٘ٓست٢ ٫ ْ، ٕا٤ ٚايطعاّ ٚايؿطابْكازلِٗ اشلٛا٤ ٚا بٌ ، ايعكب١ٝ ايعُٝا٤ ػك٘ ٗ خ

ٌټ ، ػعٌ َٔ اجملتُع دػُّا ٚاسسّا يٓتشطٸى ع٢ً أغاؽ ِْٛ ٚخطٛٙ ٚقٛاعس ٜٓطًل ن

أؾطازٙ يتشكٝل ا٭ٖساف ايهدل٣ يًُع٢ٓ ا٫دتُاعٞ ٗ اجملتُع ايصٟ ٜ٪ٚنس قهاٜاٙ 

٫ٚ بسٸ أٜهّا َٔ إٔ ْعكًٔ  نُا ٜ٪ٚنس يٮؾطاز قهاٜاِٖ اؿ١ٜٛٝ..، ايهدل٣

بٌ يتهٕٛ خط١ تسضؽ نٌ ، ستٸ٢ ٫ تهٕٛ اْؿعا٫ّ ٚساي١ّ طاض١٥ ٚعاطؿ١، ايػٝاغ١

، بططٜك١ عك١ْٝ٬ ؼػب سػاب ايك٠ٛ ٚايهعـ سادات اٱْػإ ٚأٖساؾ٘ ٚٚغا٥ً٘

 ٚايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ.، ٚايطبض ٚاـػاض٠

ٌٸ بايػٝاغ١ ٚيصيو ٕٸ عك١ًٓ ايػٝاغ١ تؿطض إٔ ٫ ٜػتك أؾطاز ٜٓطًكٕٛ َٔ  ؾإ
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ٕٻ عك١ًٓ ، خ٬ٍ شات١ٝ ؾهطِٖ يٝتبعِٗ ايٓاؽ تكؿٝكّا ٚت٬ًّٝٗ ٚتهبرلّا ٚاتٸباعّا أع٢ُ. إ

ٖٖ ٞٸ  ٔ تتكٌ سٝات٘ بايػٝاغ١ايػٝاغ١ تعين إٔ ٜهٕٛ يهٌ ؾدل  ؾهطٷ غٝاغ

ٞٸ ٘ٓ غٝاغ ٚعٓسَا ، ٚإٔ ٜتعطٻف َٛاقع ايػٝاغ١ عٓسَا ٜطتب٘ ايساخٌ باـاضز، ٚخ

ٚعٓسَا تتشطى َكاحل إػتهعؿٌ ٗ ، ا اٱق١ًُٝٝ بايكهاٜا ايسٚي١ٝتٓسَر ايكهاٜ

بٌ تهٕٛ إْتادّا ٚإبساعّا. إٔ ، َٛاقع َكاحل إػتهدلٜٔ. إٔ ٫ تهٕٛ ايػٝاغ١ تكًٝسّا

ٕٸ اٯخطٜٔ ٜطٜسٕٚ يٓا إٔ ْتشطى ٕٸ اٯخطٜٔ ، بٌ ٭ْٓا مٔ ْطٜس شيو، ٫ ْتشطى ٭ ٚ٭

 شلِ َٔ إٔ ٜتهاًَٛا َعٓا. ٫ بسٸ ايكٝاز٠ ايصٜٔ ضَا ًّهٕٛ َٛقعّا ٗ َطنع

ٚعٓسَا ٜػرل اٱْػإ ع٢ً ٖس٣ ايعكٌ إػتٓرل ؾإٕ شيو ّهٔ إٔ ٜٗٝٸ٤٢ ي٘ 

ٛٸ٠ ٚٗ َػت٣ٛ ايعٓؿٛإ ٚقس ٚضز عٓسْا سٍٛ َػأي١ . َػتكب٬ّ نبرلّا ٗ َػت٣ٛ ايك

ايػاع١  ٭ٕ ٖصٙ; «َٔ عباز٠ غ١ٓ ط غاع١ خرلٷتؿٗه»، ايصٟ ٖٛ ْتٝذ١ ايعكٌ: ايتؿهرل

نُا ٜ٪نس ايػٝس.. ٚيصيو ، ته٤ٞ يٲْػإ َع٢ٓ عبازت٘ َٚع٢ٓ إّاْ٘ َٚع٢ٓ سٝات٘

َٳـ نإ ايٛادب ٜكتهٞ َٔ نٌ ايٓاؽ  ِٖ ٗ َٛاقع ايسع٠ٛ ٚايذلب١ٝ  ٔٵٚغاق١ 

َٸٌ ٚايتذطب١ إػتُط٠ ٚإُاضغ١ ـ  ٚايكٝاز٠ ٚايتدطٝ٘ ُٸٛا عكٛشلِ بايؿهط ٚايتأ إٔ ٜٓ

ٌٻ خط٠ٛ يٝ، ١ايعك١ًٝ ايٓكس١ٜ ايٛاعٝ ٝٸٚإٔ ٜسضغٛا ن ٝٸاتٗا،تعطؾٛا إهاب ٚإٔ  اتٗا ٚغًب

 ٜبتعسٚا عٔ ايتكًٝس ٚايتبع١ٝ ٚايتًكٌ.

ٗ نٌ أؾهاضٙ ٚسطنت٘ إطدع١ٝ ـ ع زا٥ُّا ٬ْٚسٜ إٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜطٚن

ل بؿ٪ٕٚ اٱْػإ ع٢ً أ١ُٖٝ اغتدساّ ايعكٌ ٚإٓٗر ايعكًٞ ٗ نٌ َا ٜتعًٖـ  ايسعٛت١ٝ

ٱٚٗاض ايؿطم بٌ  ;ايٛاضز ٗ ايكطإٓ ،ٖٚٛ ٜهطب إجاٍ ايٓبٟٛ ايتايٞ. ٚايعا١َ اـاق١

اغتدساّ إٓٗر ايعكًٞ اشلاز٨ ٚبٌ اتباع أغايٝب ا٫ْؿعاٍ ٚايتٛتط ايٓؿػٞ ٚايعًُٞ.. 

عٓسَا نإ قَٛ٘ ٗ َٓه١ ، ’ؾكس ؼسخ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ بٝاْ٘ يًٓيب قُس

، ؾتٓطًل بصيو إْ٘ فٕٓٛ :ل أسسِٖ ٗ َٓه١ يٝكٍٛ عٓ٘ؾٝٓطً، ٜجرلٕٚ ايػٛغا٤ سٛي٘

ا٭غًٛب ايعك٥٬ٞ ايصٟ واٍٚ ب٘  ’ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ عًِٓ ايٓيب قُس اشلتاؾات،

إٓٗر ، إثاض٠ ايتؿهرل بعكٌ ٖاز٨.. ؾٗٓاى قهٝٸ١ ٚاسس٠ تٴُجٌِّ إٓٗر ٗ ؾِٗ ا٭ؾٝا٤

ؾكاٍ ، َٚٛنٛع١ٝ ٚبططٜك١ ع١ًُٝايصٟ ٜػتطٝعٕٛ َٔ خ٬ي٘ إٔ ٜؿٚهطٚا باغتك٬ي١ٝ 

ِٻ ﴿: ـ ع٢ً يػإ ايكطإٓـ  شلِ ٚٳُؾطٳازٳ٣ ثٴ ٓٳ٢  َٳجٵ ٘ٹ  َٴٛا يٹًٖ ٕٵ تٳُكٛ ٛٳاسٹسٳ٠ٺ َأ ِٵ بٹ ُُٛه ُٳا َأعٹ ْٻ ٌٵ ٔإ ُق

ٟٵ عصاب ؾسٜس ٔٳ ٜس ٝٵ ِٵ بٳ ٛٳ ٔإ٫ ْٳصٹٜطٷ َيُه ٖٴ ٕٵ  ٓٻ١ٺ ٔإ ٔٵ دٹ َٹ ِٵ  َٳا بٹكٳاسٹبٹُه )غبأ:  ﴾تٳتٳَؿٖهطٴٚا 
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ُٸع ، ؾطزّا ٚاثٌٓ اثٌٓ ؾطزّا ،ِ إٔ ٜٓؿكًٛا ٜٚتؿطٻقٛاؾأضاز شل(، 46 عٔ شيو ايتذ

ٚايصٟ ٜتشطٸى ؾٝ٘ ا٭ؾطاز َٔ خ٬ٍ ، احملُّٛ ايصٟ ٜٓطًل بٛسٞ ايعكب١ٝ ايعُٝا٤

ُٸ٢ اييت تػٛز نٌ َؿاعط اجملتُع ٚأساغٝػ٘ ، يٝتؿٓهطٚا َا بكاسبِٗ َٔ دٴٓٸ١، اُؿ

 ططٜل اـرل ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠. إٍٚيهٓٸ٘ ايٓيبٸ ايصٟ ٜطٜس شلِ اشلسا١ٜ 

َٔ ْاٖرل ا٭١َ أخص زضؽ عًُٞ َٔ ٖصا  ؾهٌ اهلل َٔ ٖٓا ٜطٜس ايػٝس

ِّ ٚاقعٗا ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ ـ  إشا قض ايتعبرلـ ايتٛدٝ٘ ايعك٬ْٞ ايطباْٞ  ٗ ن

إٕ  :ٜٚكٛيٕٛ، )ايعكٌ اؾُعٞ(ٚا٫قتكازٟ; إش ٖٓاى َا ٜػ٢ُ ٗ عًِ ايٓؿؼ َكطًض 

ُٸا يٛ نإ ؾطزّا ايؿطز عٓسَا ٜهٕٛ نُٔ اؾُاع١ ، ؾإْٸ٘ ٜتشطٸى بؿهٌ ىتًـ ع

ؾإْٗا ػعٌ  ػٝطط ع٢ً ايػاس١; ٭ٕ اؾُاع١ عٓسَا تعٝح ٜتأثط ايؿطز باؾُاع١

ٜٚكبض دع٤ّا ، ؾٝؿكس بصيو اغتك٬ي٘ ايؿهطٟ، اٱْػإ ٜٓذصب غطٜعّٜا إٍ َا تططس٘

 َٔ اؿ٢ُ اؾُاٖرل١ٜ.. 

إٍ إٔ اهلل ـ  ٗ َعطض ؾطس٘ ي١ٰٜ ايػابك١ـ ػٝس ؾهٌ اهلل ٖٓا ٜٚؿرل اي

غٛا٤ ، غبشاْ٘ ٚتعاٍ عًِٓ ضغٛي٘ إٔ ٜكٍٛ شلِ: إْهِ ٫ تػتطٝعٕٛ ايتؿهرل باغتك٬ٍ

ُٸ٢ ايعكب١ٝ ٚايعسٚا١ْٝ اييت تػٝطط ، إْٞ فٕٓٛ أٚ عاقٌ :قًتِ َا زَتِ تعٝؿٕٛ اُؿ

، ٚتٗتؿٕٛ نُا ٜٗتؿٕٛ، ٓطكٕٛؾتٓطكٕٛ نُا ٜ، عًٝهِ َٔ خ٬ٍ بعض ا٭ؾدام

٘ٹ﴿ؾاضدعٛا إٍ عكٛيهِ..  َٴٛا يٹًٖ ٕٵ تٳُكٛ ٜعين إٔ تٓؿتشٛا ع٢ً اؿكٝك١ أَاّ اهلل  ﴾َأ

اثٌٓ  ﴾َٳجٵٓٳ٢﴿، َ٪ثطات عاطؿ١ٝ أٚ اْؿعاي١ٝ َٚا إٍ شيو ١بعٝسّا عٔ أٜ ،غبشاْ٘ ٚتعاٍ

َٳا بٹكٳاسٹبٹ﴿، ٚاسسّا ٚاسسّا ﴾ٚٳُؾطٳازٳ٣﴿، اثٌٓ ِٸ تتؿٓهطٚا  ٔٵ دٹٓٻ١ٺث َٹ ِٵ  ٭ٕ ايؿطم  ؛﴾ُه

ايعاقٌ ٜتهًِ بططٜك١ عك١ْٝ٬ َٓطًك١ َٔ قاعس٠ ؾهط١ٜ ٖٛ إٔ  بٌ ايعاقٌ ٚاجملٕٓٛ

ٜٚتشسٸخ عػب زضاغ١ ايٛطٚف احملٝط١ ٚايكهاٜا اييت تجاض ٗ  ٚخ٘ زقٝل َتٛاظٕ،

ازضغٛا نًُاتٞ  ـ: عػب ايكطإٓـ  ٜكٍٛ ’ؾٝدتاض َا ٜٓؿع اجملتُع.. ٚايٓيبٸ، اجملتُع

ٕٸ، ٚططٜكيت ٗ ايتعاٌَ ٚايسع٠ٛ زضاغ١ّ َٛنٛع١ّٝ ٖاز١٥ ٔٵ ﴿ يتعطؾٛا أ َٹ ِٵ  َٳا بٹكٳاسٹبٹُه

ؾهٌ َا ؾعًت٘ ٖٛ أْٸٞ أْصضتٴهِ ٗ ؾطنهِ ٚنؿطنِ ٚٗ ُطٸزنِ ع٢ً  ،﴾ٺدٹٓٻ١

ٟٵ عٳصٳابٺ ؾٳ﴿ :ايًٓ٘ ٚٗ عبازتهِ يٮقٓاّ ٔٳ ٜٳسٳ ٝٵ ِٵ بٳ ٛٳ ٔإ٫ٓ ْٳصٹٜطٷ َيُه ٖٴ ٕٵ   .(7)﴾سٹٜسٺٔإ

ٗ إسس٣ َٛاعٛ٘ عٔ ساي١ ا٫غتك٬ٍ ايطٚسٞ  ؾهٌ اهلل ٜٚتشسخ ايػٝس

ٚغرل تابع شلصٙ اؾ١ٗ  ٚأ١ُٖٝ بٓا٤ قٓاع١ ٚإّإ شاتٞ سكٝكٞ سطٸ، ٚايؿهطٟ يٲْػإ
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٠ يًعكٌ ٚايتؿهرل ْ٘ ٜسعٛ إٍ ضؾض ايتكًٝس ٚايتبع١ٝ نشاي١ َهازٸ، أٟ إأٚ تًو

ايكطآْٞ ايصٟ ٜعطض اهلل تعاٍ يٓا ؾٝ٘ َا١ٖٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ٖصا اؿٛاض  ،ايعكًٞ

عٓسَا ٜهٕٛ اؾٌٝ ، اؿٛاض ايصٟ ٜسٚض بٌ اؾٌٝ ا٭ٍٚ ٚاؾٌٝ اٯخط ّٜٛ ايكٝا١َ

ٜٚػرل ٗ  ٭ٕ اؾٌٝ اٯخط ٜتبع٘; ا٭ٍٚ د٬ّٝ نا٫ّ ؾٝؿطض ن٬ي٘ ع٢ً اؾٌٝ اٯخط

ٌٸ  أِْٗ ٜكًٚسٕٚ نُا زضز عًٝ٘ ايهجرلٕٚ َٔ ايٓاؽ ٗ، ؾ٤ٞ َػرلت٘ ٜٚكًٓسٙ ٗ ن

َٸًٛا  ،َٔ زٕٚ إٔ ٜٓاقؿٖٛا ،آبا٤ِٖ ٗ عازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ ٚأؾهاضِٖ َٚٔ زٕٚ إٔ ٜتأ

ٍ َٔ خ٬ـ ٖٓا  ؾهٌ اهلل نُا يٛ نإ آبا٩ِٖ َعكٌَٛ.. ٜٚطقس ايػٝس، ؾٝٗا

نٝـ أْ٘ ٫ ٜعاٍ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٗ عإٓا ٖصا  َتابعت٘ ايسقٝك١ ؿطن١ اجملتُع ـ

 :ٜكٛيَٕٛٚتدًٚؿ١،  ٚأْٗا عازات ناضٸ٠، عازاتِٗ اييت غاضٚا عًٝٗا ثِٗ عٔعٓسَا ؼسِّ

ٚأِْٗ غرل َػتعسٜٔ يًسخٍٛ ٗ َٓاقؿ١. ٖصا ٖٛ ايصٟ ، ٖصٙ عازات آبا٥ٓا ٚأدسازْا

 بًشاٚ ا٭دٝاٍ ايكس١ّ.، هعٌ ا٭دٝاٍ اؾسٜس٠ تسخٌ ٗ ايه٬ٍ

ايهطِٜ ٚاد٘ ٚساضب ع٢ً إٔ ايكطإٓ ـ  ٗ ٖصا اجملاٍؾهٌ اهلل ـ  ٜٚ٪نس ايػٝس

ٚؼسخ عٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ إشا غٴ٦ٹًٛا عٔ ، ٚطايب ايٓاؽ بعسّ اـهٛع شلا، ٖصٙ إػأي١

ٖٹِ ﴿َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايهؿط ٚايه٬ٍ قايٛا:  ْٻا عٳ٢ًَ آثٳأض ٚٳٔإ َٻ١ٺ  ْٳا آبٳا٤ْٳا عٳ٢ًَ ُأ ٚٳدٳسٵ ْٻا  ٔإ

ٕٳ آبا٩ْا ع٢ً ٖصٙ ايعازات  ٚقس ضبٸاْا، مٔ اتبعٓا آبا٤ْا ، أٟ(23)ايعخطف:  ﴾َټِكتٳسٴٚ

 ٚا٭ؾهاض ٚايتكايٝس.

ٜٚٓكٌ يٓا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ عٔ ا٭ْبٝا٤ عٓسَا ناْٛا ٜكؿٕٛ نس ٖصٙ 

ِٵ﴿ايؿهط٠:  ٘ٹ آبٳا٤ُن ٝٵ ِٵ عٳًَ ٚٳدٳستټ ُٻا  َٹ ٖٵسٳ٣  ٛٵ دٹ٦ٵتٴُهِ بٹَأ ٚٳَي ٍٳ َأ نإ آبا٩نِ ، ﴾َقا

أنجط ٚعّٝا ٖٚسا١ّٜ ؾُا ضأٜهِ إٔ آتٝهِ بططٜك١ أخط٣ ، ٜؿهطٕٚ بٗصٙ ايططٜك١

ٕٳ﴿ ؟ٚقٛابّا ٚقش١ّ ٖا زضز عًٝ٘ اٯبا٤ ٘ٹ َناؾٹطٴٚ ُٳا ُأضٵغٹًِتٴِ بٹ ْٻا بٹ  ايعخطف:) ﴾َقاُيٛا ٔإ

ٚٳ٫ ﴿ئ ْٓاقـ. ٚٗ آ١ٜ أخط٣ ٜكٍٛ اهلل تعاٍ: (، 24 ٝٵ٦ّا  ٕٳ ؾٳ ُٴٛ ِٵ ٫ ٜٳعٵًَ ٖٴ ٕٳ آبٳا٩ٴ ٛٵ َنا ٚٳَي َأ

ٕٳ ٗٵتٳسٴٚ ُٛا ِٖ مل ٜتعًٖ، اْٛا داًٌٖ ٚنٓتِ َجٓكؿٌٜعين ست٢ يٛ ن(، 104 إا٥س٠:) ﴾ٜٳ

ٜٳِأتٹَو ﴿َجًُا قاٍ إبطاِٖٝ ٭بٝ٘: ، ٚأْتِ تعًُٓتِ ِٵ  َٳا َي  ِٔ ًِ ٔٳ ايعٹ َٹ ٜٳا َأبٳتٹ ٔإِّْٞ َقسٵ دٳا٤ْٹٞ 

ٓٹٞ ٖصا ايعًِ ايصٟ عٓسٟ يٝؼ َٛدٛزّا عٓسى. ٚاؾاٌٖ هب إٔ (، 43)َطِٜ:  ﴾َؾاتٻبٹعٵ

ؾكس ٜهٕٛ ايكػرل أنجط عًُّا َٔ ،  إٔ ٜتٸبع ايهبرلٚيٝؼ ع٢ً ايكػرل، ٜتٸبع ايعايٹِ

 ايهبرل.
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ٚٗ تؿػرلٙ ٚؼًًٝ٘ ايكطآْٞ شلصٙ ايٛاٖط٠ ٜتشسخ ايػٝس ؾهٌ اهلل عٔ إٔ اهلل 

ُٸا عًٝ٘ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ عٓسَا تًتكٞ ٖصٙ ا٭دٝاٍ ايهاؾط٠ أٚ ايهاي١ ٗ ، ٜعطٝٓا قٛض٠ ع

 اض بٌ أٌٖ اؾ١ٓ ٚأٌٖ ايٓاضٜعين نُا وكٌ سٛ، ٚنٝـ ٜػرل اؿٛاض بِٝٓٗ، ايٓاض

ٚقس سسٸثٓا اهلل عٔ ٖ٪٤٫ نٝـ ناْٛا َٓشطؾٌ ، وكٌ سٛاض بٌ أٌٖ ايٓاض أْؿػِٗ

ٔٔ اِؾتٳطٳ٣ عٳ٢ًَ اهللٹ َنصٹبّا﴿عٔ خ٘ اشلس٣ بكٛي٘:  ُٻ َٹ ِٴ  ًَِٚ ٔٵ َأ ُٳ أٟ ْػب إٍ اهلل ، ﴾َؾ

٘ٹ﴿ ،٘ ٚمل ٜؿطٸعًِ٘ؾ٦ّٝا مل ُٜك ٚٵ َنصٻبٳ بٹآٜٳاتٹ أٚ أْ٘ عٓسَا دا٤ٙ ايطغٌ (، 17 ْٜٛؼ:) ﴾َأ

ٔٳ ﴿، ٚتًٛا عًٝ٘ آٜات اهلل نصٸب بٗا ٚمل ٜكسٸقٗا ٚضؾهٗا ِّ ٗٴِ  ِٵ ْٳكٹٝبٴ ٗٴ ٓٳاُي ٜٳ ٚٵَي٦ٹَو  ُأ

ٔٳ ﴿ٜعين ْكٝبِٗ َٔ إػ٪ٚي١ٝ.. ، ﴾ايهٹتٳابٹ ٜٵ ِٵ َقاُيِٛا َأ ٗٴ ْٳ ٛٵ ٛٳٖؾ ٜٳتٳ ٓٳا  ِٵ ضٴغٴًُ ٗٴ سٳتٻ٢ ٔإشٳا دٳا٤تٵ

َٹٔ زٴ ٕٳ  ِٵ تٳسٵعٴٛ ٕٔ اهللٹَٳا ُنٓتٴ ، أٜٔ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ ايصٜٔ نٓتِ تعبسِْٚٗ َٔ زٕٚ اهلل، ﴾ٚ

مٔ ْطٜس إٔ ، ٚايصٜٔ نٓتِ تتبعِْٛٗ ٚتطٝعِْٛٗ ٗ َعك١ٝ اهلل؟ زعِٖٛ ىًٓكٛنِ

َقاُيِٛا نٳًِٗٛا ﴿، ؾًٝدًٓكٛنِ إشا ناْٛا ِٖ ؾطنا٤ هلل تعاٍ، ْكبض أضٚاسهِ اٯٕ

ٗٔسٴِٚا عٳًَ﴿، يٝػٛا َٛدٛزٜٔ، ﴾عٳٓٻا ِٵٚٳؾٳ ٔٗ عٓسَا ٚدسٚا أْ٘ ٫ ٜٛدس أسس َٔ ، ﴾٢ َأُْؿػٹ

ؾًِ هسِٖٚ عٓس اؿاد١ ٚعٓس ، نٌ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ عبسِٖٚ ٚأطاعِٖٛ ٗ َعك١ٝ اهلل

ٚٳأٱْٔؼ ؾٹٞ ايٓٻأض﴿، اؿػط٠  ِّ َِّٔ اؾٹ َٹٔ َقبٵًٹُهِ  ِٕ َقسٵ خٳًَتٵ  َٳ ٍٳ ازٵخٴًُِٛا ؾٹٞ ُأ ، ٜعين ﴾َقا

ٔٵ ٖٖ ٔٵْؼ ٚاؾٔ نإ قبًهِ َٔ اٱ إٔ ٖٓاى  غاضٚا ع٢ً خ٘ َػرلتهِ ٗ أِْٗ  َٳ

ُٳا ﴿، زخًٛا َعِٗ ٗ ايٓاضا ،ٚأطاعِٖٛ ٚعكٛا اهلل ،عبسٚا أؾداقّا َٔ زٕٚ اهلل ُنًٖ

ٗٳا َٻ١ْ ٖيعٳٓٳتٵ ُأخٵتٳ ، ٜعين نٌ دٌٝ ٜسخٌ إٍ ايٓاض ٜػتكبً٘ ٖصا اؾٌٝ بايًعٔ، ﴾زٳخٳًَتٵ ُأ

ُٹٝع﴿ ٗٳا دٳ ٜعين ادتُعٛا ؾٝٗا ٚايتك٢ نٌ دٌٝ َع اؾٌٝ ، ﴾ّاسٳتٻ٢ ٔإشٳا ازٻاضٳُنِٛا ؾٹٝ

ِٵ﴿، اٯخط ٖٴ ِٵ ُ٭٫ٚ ٖٴ عٓسَا أضازٚا إٔ ، قاٍ اؾٌٝ اؾسٜس يًذٌٝ ايكسِٜ، ﴾َقاَيتٵ ُأخٵطٳا

ُٸًٛا إػ٪ٚي١ٝ شل٪٤٫ ايصٜٔ غبكِٖٛ ، ططٜك١ ١ٜتدًكٛا َٔ إػ٪ٚي١ٝ بأٜ ٚأضازٚا إٔ و

ٖٳ٪ٴ٤٫ َأنٳًْٗٛٳا﴿قايٛا: ، ٚتطنٛا تأثرلاتِٗ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ عًِٝٗ ،بايه٬ٍ ٓٳا  ، ﴾ضٳبٻ

ي٫ٛ نػٛطِٗ ٚٚغٛغتِٗ ٚاغتػ٬شلِ يًٛطٚف ايكعب١ اييت ، ٖ٪٤٫ ايػبب ٗ ن٬يٓا

، يهٓٸا غطْا ع٢ً اـ٘ ايكشٝض، ٚي٫ٛ اغتهباضِٖ ٚاغتهعاؾٓا، نٓا ْعٝؿٗا

ِٵ عٳ﴿ ٔٗ ٔٳ ايٓٻأضٖٳ٪ٴ٤٫ َأنٳًْٗٛٳا َؾآتٹ ِّ ٚعصابّا آخط ، آتِٗ عصابّا ٭ِْٗ نآيٕٛ، ﴾صٳابّا نٹعٵؿّا 

ـٷ﴿ؾُاشا نإ اؾٛاب؟  ،ؾِٗ قاَٛا ظطّتٌ، ٭ِْٗ أنًْٓٛا ٍٳ يٹهٌُٛ نٹعٵ نٌ ، ﴾َقا

ٌٸ ايؿطٜل ايصٟ بعسٙ ٕٳ﴿ ،ؾطٜل أن ُٴٛ ٭ٕ اهلل خًل يهِ عك٬ّ نُا ; ﴾ٚٳَيهٹٔ ٫ تٳعٵًَ
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ؾًٛ ، ٚيهٔ اهلل أعطاى عك٬ّ، أْو ٚضثت بعض ا٭ؾهاضخًل ٭ٚي٦و عك٬ّ. ؾًٓؿطض 

يهٔ عٓسَا ٜهتٌُ ، طأْو َا ظيت قػرلّا يهٓت غرل َهًٓـ ٫ٚ تػتطٝع إٔ تؿٚه

 ؾُجًُا تٓاقؿٕٛ بعههِ بعهّا، تكبض قازضّا ع٢ً َٓاقؿ١ ا٭َٛض عكًو ٚتٓؿتض ثكاؾتو

هطٚا؟ إٕ اهلل ؾًُاشا مل تؿ، تػتطٝعٕٛ أٜهّا إٔ تٓاقؿٛا ا٭دٝاٍ اييت غبكتهِ

 ؾًُاشا مل تػتدسَٛٙ ٚمل تعكًٛا ب٘ ا٭ؾٝا٤؟ ٚاهلل أعطانِ زلعّا أعطانِ عك٬ّ

ؾًُاشا مل تبكطٚا آٜات اهلل ٗ  ؾًُاشا مل تػتُعٛا إٍ آٜات اهلل؟ ٚاهلل أعطانِ بكطّا

ِٵ﴿ايهٕٛ ٚمل تكطأٚا ايكطإٓ ٚايٛسٞ؟  ٖٴ ِٵ ُ٭خٵطٳا ٖٴ ُٳا ﴿ أدابِٖٛ: ،﴾ٚٳَقاَيتٵ ُأ٫ٚ ٕٳ َؾ َنا

ٌٕ َٹٔ َؾهٵ ٓٳا  ٝٵ ِٵ عٳًَ ؾاهلل ، ؾٗٓاى ؾطم بٝٓٓا ٚبٝٓهِ، مٔ يػٓا َػ٪ٚيٌ عٓهِ، ﴾َيُه

أعطانِ اهلل عك٬ّ ٚاغتعًُتُٛٙ  ٚأْتِ، ايؿطعك٬ّ مل ْػتعًُ٘ أٚ اغتعًُٓاٙ ٗ  أعطاْا

ٚإٔ  ،مٔ ْػتطٝع إٔ ْهػ٘ ع٢ً أدػازنِ؟! ؾًُاشا اتبعتُْٛا، ايؿط أٜهّاٗ 

ُٳا ﴿، ٚيهٓٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْهػ٘ ع٢ً عكٛيهِ، اداتهِْهػ٘ عًٝهِ ٗ س َؾ

ٕٳ ِٵ تٳِهػٹبٴٛ ُٳا ُنٓتٴ ٌٕ َؾصٴُٚقِٛا ايعٳصٳابٳ بٹ َٹٔ َؾهٵ ٓٳا  ٝٵ ِٵ عٳًَ ٕٳ َيُه ـ  37 ا٭عطاف:) ﴾َنا

ُٸٌ َػ٪ٚيٝت٘.(، 39  ؾهٌ دٌٝ ٜتش

ٖٚٞ إٔ ع٢ً اٱْػإ إٔ ، ٚعًٝٓا إٔ ْعطف َٔ خ٬ٍ شيو نً٘ سكٝك١ دٖٛط١ٜ

ٚدعٌ ايعكٌ أغاغّا ٗ إٔ ٜجٝبو  ،ؾاهلل خاطب عكًو، كً٘ ٖٛ سذ١ اهلل عًٜٝ٘عتدل إٔ ع

ٚقس ٚضز ٗ ، أٚ ٜعاقبو إشا غطت ع٢ً خ٘ ايه٬ٍ، إشا غطت ع٢ً خ٘ اشلس٣

 ،أزبط :ؾأقبٌ، ثِ قاٍ ي٘ ،أقبٌ :ٕ اهلل ٕا خًل ايعكٌ قاٍ ي٘إ» :’اؿسٜح عٔ ايٓيب

ٞٸ َٓو ؾأزبط، ثِ قاٍ: ٚععتٞ ٚد٬يٞ، َا خًكت خًكّا كٌ ايصٟ ، ٜعين إٔ ايع«أععٸ عً

٭ٕ ايعكٌ ٖٛ ايصٟ ٜسضى ; اـًل إيٝ٘ ٚأسبٸ ،ٖٚب٘ اهلل يٲْػإ ٖٛ أععٸ اـًل عًٝ٘

 ،ٚبايعكٌ ْعطف اؿل َٔ ايباطٌ، ٚبايعكٌ ْعطف ْبٝٻٓا، ؾبايعكٌ ْعطف ضبٓا، اؿكا٥ل

ٜٚبعسْا عٔ اـطاؾ١ ٚعٔ  ،ؾٗٛ ايصٟ ٜطبطٓا باؿكٝك١، ْٚعطف اؿػٔ َٔ ايكبٝض

٫ بس يو  :ست٢ ٜكٍٛ يو عكًو، ؾٗٛ ىاطب عكًو، «إٜاى آَط، ٚإٜاى أ٢ْٗ»، ايباطٌ

ٚ٭ٕ إعك١ٝ ُجٌ ايتُطز ع٢ً ، ٭ٕ هلل عًٝو سكّا ٗ ايطاع١; إٔ تػتذٝب شلصا ا٭َط

، عٓسَا «ٚبو أثٝب»اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚٗ شيو ايعكاب ايصٟ تػتشك٘ َٔ ، اهلل

٘ٚ اؿل ٚٗ خ٘ اشلس٣ ٚايكٛاب، ٜتش ٜٓشطف  ، عٓسَا«ٚبو أعاقب»طى عكًو ٗ خ

 ايعكٌ عٔ ايططٜل إػتكِٝ.
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ٕٸ ع٢ً اٱْػإ إٔ ُٜٓٞ عكً٘  زا٥ُّا ؾهٌ اهلل ايػٝس ٪ٚنسٜ ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصا أ

ؾهُا ُٜٓٞ دػسٙ َّٜٛٝا با٭نٌ  .بايتؿهرل ٚايتأٌَ ٚايتذطب١ ٚايكطا٠٤ ٚاؿٛاض

٠ ست٢ ٜٚبتعس أٜهّا عٔ ا٭ؾٝا٤ إهطٸ ،ؿٝس ايصٟ وتٟٛ ايؿٝتاَٝٓاتٚايؿطب ايٓاؾع ٚإ

ِّ ؾ٤ٞ  نصيو ٫ بس يٓا َٔ إٔ ْطبٸٞ عكًٓا، ُٜٓٛ دػسٙ ِّٛا طبٝعّٝا بإٔ ْؿٚهط ٗ ن

نٌ  ؾهٌ اهلل ٚإٔ ْػتؿٝس َٔ ػاضبٓا ٚػاضب اٯخطٜٔ.. ٜٚسعٛ ايػٝس، ٜعطض عًٝٓا

ٌّ، يٓاؾعايٓاؽ إٍ إٔ ّتًهٛا ٚوٛظٚا ايعًِ ا ٭ٕ ايعًِ  ٚأٚناع٘; عػب ٚطٚؾ٘ ن

َعطؾ١ بايٓؿؼ ٚاؿٝا٠ ٚايٛاقع ٚايطبٝع١ ٚاحملٝ٘ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ايصٟ ْعٝؿ٘ 

 ٘ يٓعٝؿ٘ ٗ إػتكبٌ ايكطٜب أٚ ايبعٝس.أٚ ّهٔ إٔ نٚط ،سانطّا

ٖٛ إعٝاض اؿكٝكٞ يًٛعٞ ٚايتدطٝ٘ ٚايبٓا٤ ـ  ؾهٌ اهلل ٗ ْٛط ايػٝسـ ٚايعكٌ 

ٚايٛادب ٜكتهٞ َٔ . اؿهاضٟ ٚاٱْػاْٞ إعزٖط ٚإتطٛض ٗ نٌ َؿطزات٘ َٚٛاقع٘

َٳـ ٚ اؾُٝع ٚإٔ  ،إٔ ٜعًُٛا ع٢ً ت١ُٝٓ عكٛشلِ ِٖ ٗ َٛاقع إػ٪ٚي١ٝ ـ ٔٵخكٛقّا 

ٚإٔ ٜٓاقؿٛا َا ٜعطض عًِٝٗ َٔ ، ٙ َٔ ن٬ّّهٔ إٔ ٜػُعٜٛػأيٛا عٔ نٌ َا 

َٚؿه١ً نجرل َٔ . ٗا. شلصا نْٛٛا أسطاضّاست٢ ٜكتٓع ايعكٌ بٗا أٚ ٜطؾه، أؾهاض

ٚٳَيهٹٔ ﴿نُا ٜكٍٛ ايكطإٓ: ، ٫ ع٢ُ ايٓٛط، ايٓاؽ أِْٗ عُٝإ ُٳ٢ اَ٭بٵكٳاضٴ  ٗٳا ٫ تٳعٵ ْٻ َؾٔإ

ُٳ٢ ايُكًُٛبٴ اٖيتٹٞ ؾٹٞ ايكټسٴٚٔض   .(8)(46 اؿر:) ﴾تٳعٵ

٘ ٫ أْ سّاَ٪ٚن ؾهٌ اهلل ٚسٍٛ ايع٬ق١ بٌ ايعكٌ ٚٚدٛز اـايل ٜتشسخ ايػٝس

ي١ ٚدٛز اهلل ُجٸٌ َػأ٭ٕ  ;ّهٔ تكٛض ٚدٛز عكٌ وذلّ ْؿػ٘ ٫ ٜ٪َٔ باهلل..

ؾإْٓا لس  ٭ْٓا يٛ زضغٓا طبٝع١ ٖصا ايهٕٛ إاز١ٜ، ايعٓكط ايصٟ ٜدلٸض ٚدٛز ايهٕٛ

إٔ نٌ َؿطز٠ َٔ َؿطزات٘ ٫ ؼٌُ ٗ زاخًٗا دصٚضّا ست١ُٝ يٛدٛزٖا. ٚيهٔ إٓاطك١ 

، ٚعسَ٘ يٝؼ ٜهٕٛ ٚدٛزٙ نطٚضّٜا٫ إٕ إُهٔ ٖٛ ايصٟ » :أٚ ايؿ٬غؿ١ ٜكٛيٕٛ

 إٔ اؾباٍ مل تهٔ َٛدٛز٠ ٓاؾطن، أٟ يٛ ٜعين يٛ مل ٜٛدس ؾ٬ َؿه١ً، «نطٚضّٜا

، أٚ نإ ٚدٛزٖا يٝؼ ستُّٝا، ؾٌٗ ٖٓاى ست١ُٝ تؿطض ٚدٛزٖا عػب طبٝعتٗا

ض ٚيٲْػإ ؾٌٗ ّهٔ إٔ تٛدس؟ ٚيٛ اْطًكٓا يًبشاض ٚيٮْٗا، ٚعسَٗا يٝؼ ستُّٝا

ٚنٌ ٖصٙ ايها٥ٓات... ٌٖ ٚدٛزٖا ستُٞ أّ يٝؼ ستُّٝا؟ ٌٖ عسَٗا ستُٞ أّ يٝؼ 

ُٳ ؾإشا ناْت نٌ ا٭ؾٝا٤ تتػا٣ٚ ؾٝٗا ؾطن١ٝ ايٛدٛز ٚايعسّ، ستُّٝا؟... ٖٚهصا  ٔٵؾ

ايصٟ ٜطدٸض داْبٗا اٯخط؟ ؾإَا إٔ تهٕٛ ا٭ؾٝا٤ عػب طبٝعتٗا ؼٌُ ٗ زاخًٗا 
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أٚ إٕ نٌ ا٭ؾٝا٤ تتػا٣ٚ عٓسَا ْسضغٗا ; ا ست١ُٝ ٗ شاتٝتٗاإْٗ :ست١ُٝ ايٛدٛز ؾٓكٍٛ

ٚعٓس شيو ؾإٕ ؾطن١ٝ ايٛدٛز تػاٟٚ ؾطن١ٝ ، ٗ شاتٗا َٔ سٝح ايٛدٛز ٚايعسّ

ا٭َط ايصٟ ٜتطًب ٚدٛز ق٠ٛ َٔ خاضز شاتٗا ٜػًٓب داْب ايٛدٛز ع٢ً داْب ، ايعسّ

َٳ .ايعسّ. إٕ ٖصٙ ايك٠ٛ ٖٞ اهلل تعاٍ.. أٚدسٙ؟ ٌٖ  ٔٵٖٚٓاى َٔ ايٓاؽ َٔ ٜػأٍ عٔ اهلل 

نٕٛ ؾطن١ٝ . أٚدس ْؿػ٘؟ َٔ ايطبٝعٞ أْ٘ يٛ مل ٜهٔ اٱي٘ ٕا نإ ٖٓاى نٕٛ

٭ْ٘ ؼت  ;ٚدٛز اٱي٘ ٖٞ اييت تدلٸض ٚدٛز ايهٕٛ. ٚإشا نٓا ْعطف بإٔ ايهٕٛ ٖهٔ

ضٟ ٗ تدلٜط ٭ٕ اهلل نطٚ; إ٫ أْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْكٍٛ بإٔ اهلل ٖهٔ، ػطبتٓا

ؾٗٛ ىتعٕ ٗ زاخٌ شات٘ ست١ُٝ ، ٚيصيو هب إٔ ٜهٕٛ اهلل ٚادب ايٛدٛز، ايهٕٛ

ٚيٓؿطض َج٬ّ إٔ ، إٕ ايهٕٛ خًك٘ اهلل :ْكٍٛ، ٭ْٓا عٓسَا ْطٜس إٔ ْتػًػٌ; ٚدٛزٙ

َٔ إٔ ْكٌ إٍ  ـ ٗ ايٓٗا١ٜـ  ؾ٬ بس، ٖٚهصا ،ٖصا ايصٟ ْػُٝ٘ اهلل خًك٘ ؾدل

ٌٸ ،ؾ٤ٞ ثابت ٚإ٫ٓ ٫ لس  ،كٌ ٗ اشلٛا٤... ٫ بس إٔ ْكٌ إٍ َكسض اـًلَعًٖ ٫ٚ ْٛ

 ٚنٌ ؾ٤ٞ ْتكٛضٙ )ٖهٔ ايٛدٛز( ،ؾ٦ّٝا. ؾإشّا ٫ بس إٔ ٜهٕٛ اهلل )ٚادب ايٛدٛز(

ؾاهلل غبشاْ٘ ٖٛ ايصٟ ْتكٛضٙ عٓسَا ْػرل َع غًػ١ً ايؿطنٝات إٍ . ؾٗٛ يٝؼ اهلل

ٚٗ ايٛاقع أْا أستاز إٍ خايل ٭ٕ  !؟ٜؿو ايٓاؽ ٗ ٖصٙ إػأي١ اؾًُاش. آخط ايػًػ١ً

، ؾًٛ مل أٚدس ٕا ناْت ٖٓاى َؿه١ً، ٚدٛزٟ يٝؼ ٚدٛزّا ٜٓطًل َٔ ست١ُٝ شات١ٝ

 يهٔ اهلل يٛ مل ٜٛدس ٕا ٚدس ايهٕٛ.، ٚيٛ ٚدست ٕا ناْت ٖٓاى َؿه١ً

٭ٕ ٖٓاى ; َٚٔ خ٬ٍ ايتذاضب، ؾايعكٌ ٫ بس إٔ ّٝٸع َٔ خ٬ٍ ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ

يهٔ . ٚن٬ُٖا ٜٓطًكإ َٔ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚعكٌ ايصات، ضبعكٌ ايتذا

ؾٓشٔ ٫ ْطٜس إٔ ، ٫ٚ ٜػتػًِ يسضاغ١ َٛنٛع١ٝ يًُػأي١، ايبعض ٫ ٜػتػًِ يؿططت٘

٭ٕ ايؿو ; و ٗ نٌ ؾ٤ٞؾٚه :بٌ ْكٍٛ يًعكٌ، َٔ زٕٚ أغاؽ ِٵغًٚ :ْكٍٛ يًعكٌ

ٚٵ ﴿: إٔ ا٭غًٛب ايكطآْٞ َع ايهٓؿاض نإ أغًٛب ايؿو ، عًُّاططٜل ايعكٌ ْٻا َأ ٚٳٔإ

ٌٕ َټبٹ  ٍٕ ٚٵ ؾٹٞ نٳ٬ ٖٴسٶ٣ َأ ِٵ َيعٳ٢ًَ  ٜٻاُن إٔ  ’. َٚع٢ٓ شيو إٔ اهلل ٜعًِٓ ايٓيب(24 غبأ:) ﴾ٔإ

اٖيصٹٟ دٳا٤ بٹايكِّسٵٔم ﴿ٖٚٛ  ،ّاّ ْؿػ٘ يًططف اٯخط ؾآنٜهٕٛ أغًٛب٘ ٖٛ إٔ ٜكسِّ

٘ٹ ؾإشا اْطًل ؾدكإ ، ّا آخطيهٓ٘ أغًٛب سٛاض ٜؿٌُ ؾٓه(، 33 يعَط:ا) ﴾ٚٳقٳسٻمٳ بٹ

إٕ ٖٓاى ؾهّا  :ٚٗ ٖصا اجملاٍ مٔ ْكٍٛ، ٜبشجإ عٔ اؿكٝك١ ؾػًٝتكٝإ بايٝكٌ

ٚايؿو ايػًيب ٖٛ ؾو اٱْػإ ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜؿو ٫ٚ ٜطٜس إٔ ، غًبّٝا ٚؾهّا إهابّٝا
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٫ٚ بس إٔ ٜكٌ إٍ ، ايؿو إتأٌَٖٚٛ ، ٚايؿو اٱهابٞ ٖٛ ايؿو ايباسح، ٜتشطى

 .(9)ْتٝذ١

ؾكس سؿًت أسازٜح ْٚسٚات ٚنتب  ٚأَا ع٢ً قعٝس ايع٬ق١ بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ

بايهجرل ايهجرل َٔ ايبشٛخ ٚايتش٬ًٝت ٚايتعًٝكات ٚا٫غتؿٗازت  اهلل ايػٝس ؾهٌ

ٞ إٔ ٜكّٛ ٚع٢ً ايسٚض إُٝع ٚاؿٟٝٛ ايصٟ ٜٓبػ، ايساي١ ع٢ً أ١ُٖٝ َٛقع ايعًِ ٚايعًُا٤

ٚع٢ً أؾه١ًٝ ايعامل ع٢ً اؾاٌٖ بسضدات نجرل٠. ، ب٘ ًٜٚتعَ٘ ايعًُا٤ ٗ اٱغ٬ّ

اٙ إٍ ٚإِا ٜتعسٸ ،ٖٓا ٫ ٜكتكط ع٢ً ايسٜٔ ؾهٌ اهلل ٚايعًِ ايصٟ ٜتشسخ عٓ٘ ايػٝس

ايعًِ ايطبٝعٞ إازٟ ايصٟ سككت ايبؿط١ٜ َٔ خ٬ي٘ تطٛضات ٚقؿعات ْٛع١ٝ ٖا١ً٥ ٗ 

ع٢ً ـ ٖٓا إٔ إؿه١ً ناْت تتشطى  ؾهٌ اهلل ١. ٬ٜٚسٜ ايػٝسَػرلتٗا اؿٝاتٝ

َؿه١ً عٌُ ٗ خطٌ:  ـ قعٝس ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٗ َٛاقـ إػًٌُ أٚ َٛاقعِٗ

ؽؿع يتكٛاِٖ  ؾٗٓاى ايهجرلٕٚ ٗ ٖصا ايتأضٜذبسٕٚ عًِ، َٚؿه١ً عًِ بسٕٚ عٌُ. 

ْ٘ إخ٬م اؾتكس أأٚ ٚيهٓو تهتؿـ أْٗا تك٣ٛ تؿتكس عُل ايٛعٞ،  ،ٚٱخ٬قِٗ

ٖٚ٪٤٫ نجط ٗ فتُعٓا اٱغ٬َٞ. ٚقس عاف ٖصا اجملتُع ٫ٚ ٜعاٍ ، ٚإعطؾ١ايعًِ 

٭ِْٗ قس وكًٕٛ ع٢ً ايجك١ ا٫دتُاع١ٝ بٌ إػًٌُ َٔ  ;ايهجرل َٔ َؿانٌ ٖ٪٤٫

 خ٬ٍ عًُِٗ ؾتؿطض ٖصٙ ايجك١ ع٢ً ايٛاقع اٱغ٬َٞ دًِٗٗ.

ٚيهِٓٗ ٫  ،نأضسب َا ٜهٕٛ ايعًِٖٚٓاى ا٭ؾدام ايصٜٔ ًّهٕٛ ايعًِ 

٫ٚ ًّهٕٛ َػ٪ٚي١ٝ ٖصا ايعًِ ٚضغايٝت٘ إٍ اجملتُع َٔ خ٬ٍ َا  ،ًّهٕٛ ايعٌُ

ٚيهِٓٗ ٜػ٦ٕٝٛ إٍ َػرلت٘ َٔ خ٬ٍ  ،ٜؿطنْٛ٘ عًٝ٘ بايجك١ بِٗ َٔ خ٬ٍ عًُِٗ

ٌٸ ايه١ًُ إؿٗٛض٠ اييت مل ْسٚق .امطاف خ٘ ايعًِ عٓسِٖ عٔ خ٘ ايعٌُ.. ل ٗ ٚيع

 ُجٌ« قكِ ٚٗطٟ اثٓإ: داٌٖ َتٓػِّو; ٚعامل َتٗتِّو» ×ٓسٖا عٔ أَرل إ٪ٌَٓغ

 ^ٚا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ ايبٝت ’ٚقس عاجل ضغٍٛ اهلل .ٚاقع إػرل٠ اٱغ١َٝ٬ نًٓٗا..

ْكطأ ٗ اؿسٜح عٔ بعض أقشاب ، ٖٚٛ ايعٌُ بػرل عًِ ؾؿٞ اـ٘ ا٭ٍٚ،شيو نًٓ٘. 

ايعامل ع٢ً غرل بكرل٠ ٜكٍٛ:  ×عبس اهلل زلعت أبا» قاٍ: ×اٱَاّ دعؿط ايكازم

ؾعٓسَا تبسأ خ٘ ايػرل «. ٫ تعٜسٙ غطع١ ايػرل إ٫ بعسّا ،نايػا٥ط ع٢ً غرل ايططٜل

٭ْو عٓسَا ٫ تعٝـ  ;ٚاشلسف ايصٟ تػع٢ إيٝ٘ ،٘ايصٟ تػرل ؾٝعًٝو إٔ تعطف ايططٜل 

طٜل ايصٟ ٜكٌ ثكاؾ١ إػرل٠ ٗ بساٜاتٗا ٚخطٛطٗا ؾكس ىٝٸٌ إيٝو أْو تػرل ٗ ايط
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ٚإشا بو تػرل ٗ ايططٜل ايصٟ ٜكٌ بو إٍ َا ٖٛ نس اشلسف. ٚيصيو ، بو إٍ اشلسف

ؾكس تهتؿـ ٚأْت ٗ ْٗا١ٜ ايططٜل أْٸو ابتعست عٔ ايططٜل أنجط ٭ْو نٓت أقطب 

ٚيهٔ عٓسَا اْطًكت تًو ايبساٜات ٗ خ٘ ا٫مطاف ؾإْو ابتعست ، إيٝ٘ ٗ ايبساٜات

 ٚيٛ ٚقؿت ٫غتطعت إٔ تٗتسٟ أنجط.، عٔ ايططٜل نجرلّا

 ٖٚٛ ،×سسٜجّا آخط عٔ بعض أقشاب اٱَاّ ايكازم ؾهٌ اهلل ٜٚٛضز ايػٝس

قاٍ: زلعت أبا عبس ، يٝسعِ ْٛطت٘ يًع٬ق١ ايع١ًُٝ بٌ ايعًِ ٚايعٌُ ،)سػٌ ايكٝكٌ(

إٔ  . ؾاهلل تعاٍ ٜطٜس َٓا إٔ ْعطف َٔ قبٌ«إ٫ َعطؾ١ ٫ ٜكبٌ اهلل ع٬ُّ: »ٜكٍٛ ×اهلل

ٚيهٔ ايعٌُ إطًٛب ، َا ٜٓطًل ب٘ ٭ٕ ايعٌُ يٝؼ َطًٛبّا ٗ شاتٝات ايعاٌَ ٗ ;ْعٌُ

اهلل ٗ ؾطس٘ يًٓل  س ايػٝس ؾهٌؾإطًٛب ـ نُا ٜ٪ٚن .ٖٛ ايصٟ هػٸس ايؿهط٠..

ٖٛ إٔ تتشطى ايطغاي١ ٗ ايٛاقع، ؾإشا نٓت ػٌٗ ايطغاي١ ؾإٕ َع٢ٓ شيو إٔ  ايػابل ـ

 اغِ ايطغاي١ يٝؼ ٖٛ ايطغاي١.َا ٜتشطى ٗ ايٛاقع ب
 

ّهٓٓا إٔ مسز ٖٓا بعض إعامل ايؿهط١ٜ يًُٓٗذ١ٝ اييت  ع٢ً ن٤ٛ َا تكسّ

ق١ بُٝٓٗا ٜعتُسٖا ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ َٛقؿ٘ ايعًُٞ َٔ َػأي١ ايعكٌ ٚايعًِ ٚايع٬

 ٚبٌ إػأي١ ايس١ٜٝٓ:

ايعكٌ ٖٛ َعٝاض ٚسذ١ ٚضغٍٛ باطين زاخًٞ. ٖٚٛ دٖٛط ضٚساْٞ ٖٚب١ َٔ اهلل أـ 

 تعاٍ يٲْػإ.

َٚا وهِ ب٘ ايعكٌ ، ايعكٌ َكسض أغاغٞ َٔ َكازض ايتؿطٜع اٱغ٬َٞـ ب 

 ٚايعهؼ قشٝض.، وهِ ب٘ ايؿطع

 ايعكٌ أغاؽ تطٛض اٱْػإ ٚاجملتُعات ٚاؿهاضات ٚا٭َِ.ـ ز 

ُٝت٘ ٫ تتِ إ٫ َٔ خ٬ٍ ايتأٌَ ٚايتؿهرل ٚايتسضب ٚانتػاب تػص١ٜ ايعكٌ ٚتٓزـ 

ع٢ً إػت٣ٛ ايؿدكٞ أٚ  ،اـدلات ايع١ًُٝ إٝسا١ْٝ ٗ ناؾ١ إٛاقع اؿٝات١ٝ

 ا٫دتُاعٞ.

ٖٻـ ـ ٖ إتؿاب٘ بعس عطن٘  ايسٜينٸ ب ٖٛ ايكازض ع٢ً تأٌٜٚ ايٓلٸٌ ٚإسضٻايعكٌ إ٪

 ع٢ً قهِ ايهتاب.

إشا  ،بٌ اؿل ٚاـرل، ع٢ً ايتُٝٝع ٚايتؿطٜل بٌ اؿػٔ ٚايكبٝضايعكٌ قازض ٚـ 
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ٕ يٮؾعاٍ سػّٓا أٚ قبشّا شاتّٝا ٚقبٌ ٚضٚز ا٭ٍٚ. أٟ إَا تطى ع٢ً ؾططت٘ ٚغًٝكت٘ 

ٚايًِٛ قبٝض ، سػٔ ٗ شات٘ـ  َج٬ّـ ؾايعسٍ ، ٕٸ بإَهإ ايعكٌ إٔ ٜسضى شيو، ٚإايؿطع

 اى ٚقبض ٖصا.َٚكسٚض ايعكٌ إٔ ٜسضى سػٔ ش، ٗ شات٘

اٱزضاى ايعكًٞ ّهٓ٘ ايكٝاّ بأعُاٍ ايتذع١٥ ٚايتشًٌٝ ٚا٫غتٓتاز ٚاؿهِ ـ  ظ

ٚإزضاى ، يؿِٗ َعاٜرل ايبٓا٤ ٚايتهاٌَ ;َٚعطؾ١ إؿاِٖٝ ايه١ًٝ ٚاٱبساع١ٝ ايعا١َ

 اؿكا٥ل ٚايكٛاٌْ اـاق١ ٚايعا١َ.

يٝػت ع٬ق١ ٚ ،ايع٬ق١ بٌ ايٓل ٚايعكٌ ع٬ق١ تها١ًَٝ َٓتذ١ ٚؾاع١ًـ ح 

تٓاؾط١ٜ َتهاز٠. قشٝض إٔ ٖٓاى ؾاضقّا )شاتّٝا( ٗ دٖٛط إُاضغ١ ايع١ًُٝ تٓتر ْٛعّا َٔ 

ٔٸ، ايتُاٜع إٓٗذٞ بٌ َطدع١ٝ ايعكٌ َٚطدع١ٝ ايٓل ايؿاقٌ أٚ  ٖصا اؿسٸ ٚيه

بٌ هعٌ َٓ٘ ُاٜعّا ، َُٓٗا ايؿاضم ايتطبٝكٞ ايعًُٞ ٫ ٜٓعهؼ غًبّا ع٢ً زٚض نٌٛ

ٝٸ   ّا نُا شنطْا.َٓتذّا إهاب

ع٢ً ايسٚاّ إٍ ا٭١ُٖٝ ايهدل٣ يتًو ايع٬ق١  &ايػٝس ؾهٌ اهللـ ٜؿرل ٙ 

)ايصٟ ٜطنع زلاست٘  ـ ايتؿاع١ًٝ ايتها١ًَٝ بٌ ايٓل ٚايعكٌ َٔ خ٬ٍ ٖصا اؿسٜح

إطٟٚ  ـ ْٛطّا ٭ُٖٝت٘ ٗ سٝاتٓا( ;ٜٚهطضٙ باغتُطاض ٗ َعِٛ أسازٜج٘ ْٚسٚات٘ ،عًٝ٘

َٸا . ٚسذ١ باط١ٓ ;إٕ هلل ع٢ً ايٓاؽ سذتٌ: سذ١ ٚاٖط٠» :×اِٚعٔ اٱَاّ ايه ؾأ

َٸا ايباط١ٓ ؾايعكٍٛ..; ^ايٛاٖط٠ ؾايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ ٕٸ ٖصا ايتُاٜع . (10)«ٚأ أدٌ إ

بٌ إٕ اؾذلاض ، ٫ ٜكٌ إٍ َػت٣ٛ ايكطٝع١ أٚ ايتهاز ٚايتٓاقض إٓطكٞ بٌ إٓٗذٌ

٫ٚ ٖٛ  ،ط٦ّٜاـ يٝؼ ب ؿٌنُا ٜبسٚ َٔ بعض إجٖك ـ إٓٗذٌٖصا ايتٓاؾط أٚ ايتهاز بٌ 

ُٻ، فطز اؾتباٙ ٜٗسف إٍ اٱوا٤ بإٔ اتباع ايٓل ايسٜين ٖٛ عٌُ غرل  ،سبٌ ٖٛ َتع

ٚٚد٘ اـًٌ أٚ إػايط١ ٗ اؾذلاض ايتهاز . ٫ٚ ًّو َؿطٚع١ٝ ٗ ْٛط ايعكٌ ،عك٥٬ٞ

٫ ٜهاز  ٚانضٷ، إ َتٛاظٜإ ٫ ًٜتكٝإنأِا ُٖا خط ،بٌ إٓٗذٌ إؿاض إيُٝٗا

ٖٚٛ ايصٟ أضغ٢ أغاؽ سذ١ٝ ، ّإ بايٛسٞ اٱٍإؾإٕ ايعكٌ ٖٛ ايصٟ ٜكٛز  ;ىؿ٢

 ٚٗ إكابٌ ؾإٕؾهٝـ ٜٓاؾٝ٘ أٚ ٜهازٙ؟! ٌٖٚ ٜٓاٗ أٚ ٜٓؿٞ ايؿ٤ٞ شات٘؟! ، ايٓل

طٟ عٓسَا ايٛسٞ ًٜعب زٚضّا َُّٗا ٗ َ٪اظض٠ ايعكٌ ٚتطؾٝسٙ ٚإعازت٘ إٍ قؿا٥٘ ايؿط

ؾتؿٛف ض٩ٜت٘ ٚتعطقٌ ؾاعًٝت٘ ُٚٓع٘ َٔ بًٛؽ غاٜات٘  تعًٛٙ ايذلانُات ٚتػعٚٙ إ٪ثطات

ٚانشّا عٓسَا أٓنس ع٢ً إٔ ٚاسس٠  ×ٚقس نإ أَرل إ٪ٌَٓ. ٗ انتؿاف اؿكا٥ل
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ّٸ ٗ  ×قاٍ، ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ أِْٗ ٜٓؿهٕٛ ايػباض ٜٚعًٜٕٛ ايطناّ عٔ ايعكٌ َٔ َٗا

 ٜٚجرلٚا شلِ»ٖٚٛ بكسز بٝإ َٗاّ ا٭ْبٝا٤ ٚٚٚا٥ؿِٗ:  ،ْٗر ايب٬غ١أٍٚ خطب١ َٔ خطب 

ٚقس ْبٗت ايعسٜس َٔ ايطٚاٜات إٍ نطٚض٠ ايتؿطٜل بٌ «. زؾا٥ٔ ايعكٍٛـ  أٟ يًٓاؽـ 

ٗ إؾاض٠ ٚانش١ إٍ إَها١ْٝ امطاف ايعكٌ ، ٚعسّ اـً٘ بُٝٓٗا ،ايعكٌ ٚايؿٝط١ٓ

ؾؿٞ اؿسٜح عٔ اٱَاّ . اٚؽ ايؿٝطا١ْٝأٚ تؿاب٘ ا٭َٛض بٌ َكتهٝات ايعكٌ ٚايٛغ

. «اؾٓإ ٚانتػب ب٘ ،َا عبس ب٘ ايطٓٔ» ٚقس غ٦ٌ عٔ ايعكٌ؟ قاٍ: ،×ايكازم

ُٸا نإ يس٣ َعا١ٜٚ تًو »: ×ؾكاٍ، ٖٚٛ إعطٚف بسٖا٥٘ ،ٖٚٓا غأي٘ ايطٚاٟ ع

 . (11)«ٚيٝػت بايعكٌ ،ٖٚٞ ؾب١ٗٝ بايعكٌ ،تًو ايؿٝط١ٓ، ايٓهطا٤

ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ تٓاٚي٘ يكهاٜا اؿٝا٠ إعاقط٠ ع٢ً  إْٓا ٬ْسٜ ع٢ً َٓٗذ١ٝ

ٜطتهع  ٘أْ تٓٛعٗا ٚاخت٬ؾٗا ٚتٓاقهاتٗا ٚتعسز َؿاضبٗا ٚاخت٬ف اْتُا٤ات أقشابٗا

تطاٙ َػتدسَّا  ـ َع ايٓل، ؾأْت )بايسعِ ٚايتهاٌَ ٚإ٪اظض٠( ـ ع٢ً ايعكٌ إتؿاعٌ

 اش ايعُٝل إٍ دٖٛطٙ ٚسكٝكت٘.يػًط١ ايعكٌ ع٢ً ايٓل يتؿػرلٙ ٚؾطح َهاَٝٓ٘ ٚايٓؿ

ِٸ  ؾهٌ اهلل ٚيًتؿهرل ايعكًٞ ايصٟ ّاضغ٘ ايػٝسـ يًعكٌ  ٚا١ُٕٗ ا٭خطط ٚا٭ٖ

أْ٘ ٜؿٓهٌ َكؿا٠  ط عكًّٝا ـٗ تؿػرلٙ يًٓل ٚٚعٝ٘ يكهاٜا اؿٝا٠ اغتٓازّا يًٓل إؿػِّ

ٕٵ ،يًٓل ٕٵأٚ تأٜٚ، مل ٜهٔ ايٓل شا َػتٓس قطعٞ َٚعٝاضّا ٗ قبٛي٘ أٚ ضؾه٘ إ  ً٘ إ

 ،ٚايٛد٘ ٗ ٖصٙ إطدع١ٝ إعٝاض١ٜ إٔ ايعكٌ عٓسَا تتٛؾط ؾطٚٙ ؾعايٝت٘. نإ نصيو

نُا دا٤ ٗ ، ؾإْ٘ ٜعتدل ٚسّٝا زاخًّٝا ،طاتٚبعٝسّا عٔ اشل٣ٛ ٚإ٪ثِّ ،بإٔ ٜهٕٛ قطعّٝا

ٖا هعٌ َٔ ، أٟ ضغٍٛ َٔ ايساخٌ، «ايعكٌ سذ١ باط١ٓ: »سسٜح ايطغٍٛ ايهطِٜ

٫ٚ ّهٔ بٓا٤ أٚ تؿهٌٝ َعطؾ١ ز١ٜٝٓ إ٫ ع٢ً ، يٓل ٚايٛسٞايعكٌ أغاؽ سذ١ٝ ا

٭ٕ  ;ّٗا َٚطؾسّا يًعكٌأغاؽ ايعكٌ. ٚأَا ايٛسٞ )ساٌَ ايٓل( ؾإٕ زٚضٙ إٔ ٜهٕٛ َٛدِّ

، يًعكٌ ؾٝٗا ٫ٚ زٚض أغاغّٝا ٖٓاى نجرلّا َٔ إعاضف ايس١ٜٝٓ ا٫عتكاز١ٜ اييت ٫ عٌُ

اييت ٜكـ ايعكٌ إظا٤ٖا  ،إطتبط١ بعامل اٯخط٠نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ اؿكا٥ل ايػٝب١ٝ 

تاضنّا اجملاٍ أَاّ ايٓل يٝدٛض ٗ غُطات ٖصا ، ٫ ٜٓؿٞ ٫ٚ ٜجبت ،َٛقـ احملاٜس

د١ إٍ ايعكٌ ٗ تأنٝس اعٕ ايٓل نُا ٖٛ : إعاّ ّهٔ إٔ ْكٍٛٚبؿهٌ  .إٝسإ..

سٚضٙ وتاز إٍ ايٓل ؾإٕ ايعكٌ ب ٚٗ تكِٝٝ ْتا٥ذ٘ ا٫دتٗاز١ٜ ،ثبات سذٝتَ٘طدعٝت٘ ٚإ

 .(12)ٗ ؼػٌ ٚطٚف عًُ٘ ٚتطؾٝسٙ ٚإظاي١ ايعٛا٥ل َٔ أَاَ٘
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ٚإشا َا عسْا ق٬ًّٝ إٍ بساٜات ْؿ٤ٛ عًِ ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١ ٗ اٱغ٬ّ ؾإْٓا 

غٓذس إٔ اعتُاز نجرل َٔ عًُا٤ اٱغ٬ّ ٚؾ٬غؿت٘ ع٢ً ايعكٌ ٚاٱزضانات ايعك١ًٝ 

إعاضف ايه١َٝ٬ اييت نإ شلا زٚض نبرل ٗ  ٖٛ ايصٟ أز٣ إٍ تؿهٌٝ ٚقٝاغ١ أٍٚ

نُا  ،ٚشيو با٫غتٓاز إٍ ايدلٖإ ايعكًٞ، ك١ باٱغ٬َٞإثبات فٌُ ايعكا٥س إتعًٚ

أٚ ٗ َػا٥ٌ عكس١ٜ  ،«ٚادب ايٛدٛز»ٓػب١ ٱثبات ايكاْع اؿاٍ باينُا ٖٞ ، قًٓا

ؾإٕ ٖصٙ ايكهاٜا  ،«ٚدٛب إطاع١ إٍٛ» أٚ ،«ٚدٛب ايٓٛط ٚإعطؾ١: »َٔ قبٌٝ ،أخط٣

َٸا غا٥ط ايعكا٥س. ٚإ٫ٓ يعّ ايتػًػٌ ،٫ٚ زٚض يًؿطع ؾٝٗا ،تعتُس ع٢ً سهِ ايعكٌ  ،ٚأ

ؾإْٗا  ،َٔ أقٍٛ ايعكا٥س أٚ ؾطٚعٗا ،نا٫عتكاز بإعاز أٚ اٱَا١َ أٚ ايعك١ُ أٚ غرلٖا

 أٜهّا. ٚإٕ أَهٔ إثباتٗا عٔ ططٜل ايٛسٞ، ٫ تػتػين ٗ إثباتٗا عٔ ايعكٌ

ٚزٚض  ،٬ْسٜ إٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل وتؿٜ يًعكٌ َها١ْ خاق١ٝذ١ ٚبايٓت

ٞٸ ع٢ً ، َِٗ ٗ تؿهٌٝ ٚقٝاغ١ َؿاِٖٝ ٚتكٛضات إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ َؿكًٞ َٚطدع

ٟٸ زٚض  ايطغِ َٔ ٚدٛز ساي١ َٔ ايطؾض ايصاتٞ يس٣ ايهجرل َٔ ايؿطم اٱغ١َٝ٬ ٭

ٚزعِ ا٫ػاٖات ايٛاٖط١ٜ  غاِٖ ٗ تععٜع ٖا ،عكًٞ ٗ إٝسإ ايتؿطٜعٞ ٚا٫عتكازٟ

ُٻ ،اي٬عك١ًٝ ٗ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ َٔ زٕٚ إٔ  ست عٓس ايٓل ـ قطآّْا ٚغ١ٓ ـ،اييت ػ

ٚقس أٚقع ٖصا ايٓعٚع اي٬عكًٞ تًو ايؿطم . تعطٞ يًعكٌ سك٘ ٗ ايتشًٌٝ ٚايؿِٗ ٚايٛعٞ

 ٗ ؾطى ايكٍٛ بايتذػِٝ أٚ ايتؿبٝ٘. ٫ٚ فاٍ ٖٓا يًتٛغع ٗ اؿسٜح عٔ شيو.
 

ٚا٭سهاّ  ٜٓطًل ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ إزضان٘ يًع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٌ ا٭خ٬م

ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ ٚايعك١ًٝ  ٚبٌ ايعًِ ،ايك١ُٝٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايعًٝا ٗ اؿٝا٠ َٔ د١ٗ

ٖٚصٙ  .ٖٞ إٔ اٱْػإ َٛدٛز أخ٬قٞ ،َٔ قاعس٠ أغاغ١ٝ ،ٚإعطؾ١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣

نايعسٍ ٚاؿط١ٜ ٚايػعاز٠  ،ايكِٝ ا٭ٚي١ٝ ٚا٭غاغ١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٕٸإٚ .قاعس٠ َطًك١

قِٝ َطًك١. ٖٚصا ايها٥ٔ ا٭خ٬قٞ ٜػتُس ٚدٛزٙ ٚقُٝ٘ ا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ  ،ٚايتهاٌَ

اعتباضٙ ٚادب ب، َٔ اٱّإ باهلل تعاٍـ  ٗ إبسأ ٚا٭قٌـ ٚأسهاَ٘ ا٭خ٬ق١ٝ ايع١ًُٝ 

َؿطٚعٝتٗا َٔ اغتًٗاّ  ٕ طاع١ أٟ أَط أخ٬قٞ تػتُسإٚ .ايٛدٛز َٚكسض ايٛادبات

 ٚطاع١ ايٛادبات اٱشل١ٝ. 

ٚبايٓٛط إٍ شيو ؾإٕ ا٭خ٬م ٚا٭ٚاَط ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٫ ّهٔ إٔ تب٢ٓ ع٢ً 
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ا ٖٛ ز يٓا َ٭ٕ إكاٜٝؼ ٚا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ ؼسِّ; (13)قاعس٠ إكاحل ٚإؿاغس

ايٓٛط عُا ّهٔ يٓا إٔ ْؿاٖسٙ ْٚهتؿؿ٘ َٔ  بػضٸ ،أخ٬قٞ َٚا ٖٛ غرل أخ٬قٞ

َٓاؾع َٚػامن ٚخػاضات ٚكاطط ٗ ا٭ؾعاٍ. ٚبايتايٞ ؾا٭سهاّ ايع١ًُٝ يٝػت َطتبط١ 

ٕ ايتطٛض ، سٝح إَٔ ظا١ٜٚ إٔ ايعًِ ٚإعطؾ١ ايع١ًُٝ ٫ تٓتر َكٝاغّا أخ٬قّٝا، با٭خ٬م

إٕ  اٚا٠ ٚغرلٖا َٔ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ.يٓا َكٝاؽ ايعساي١ ٚأغؼ إػز ايتكين ٫ وسِّ

باعتباضٖا  خانع١ ٕتطًبات ايتهٜٛٔ ٚايػطٜع٠،ا٭خ٬م َٚا ٜٓبػٞ ؾعً٘ يٝػت 

اْٝتٗا ٝتٗا ٚسٓكيهْٛٗا تػتُس قٛتٗا ٚأسٓك ;فُٛع١ أٚاَط ق١ُٝٝ عًٝا قُٛز٠ ٗ شاتٗا

ايكٛاعس ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً َكازٜكٗا اؿكٝك١ٝ ؾٗٞ َٔ اٱيعاّ اٱشلٞ. ٚأَا َػأي١ تطبٝل 

٫ٚ ، ٚإِا ٖٞ ْؿاٙ عكًٞ ْٛطٟ، يٝػت ؾأّْا َٔ ؾ٪ٕٚ ايعكٌ ايعًُٞ )ايتطبٝكٞ(

ّهٔ ٭سس إٔ ٜسٸعٞ إٔ تطبٝل ايهدل٣ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً َكساقٗا ٜؿهٞ إٍ ع٬ق١ 

 اغتٓتاد١ٝ بٌ ا٭خ٬م ٚايعًِ.

 ،ٕ فطز اٱّإ بإٔ اهلل َٛدٛزس إتهًُٕٛ ٚايعطؾا٤ ع٢ً أَٔ ٖٓا أٖن

ٛٸؽ طاع١ أ ،ٚأَطٙ عٌ ٚدٛزٙ ،ٚإضازت٘ عٌ شات٘  ٚاَطٙ ٚاَتجاٍ ْسا٤ ٚادبات٘. بٌ إ٫ٕ ٜػ

ؼ ع٢ً سه١ُ غٻَٚ٪ بطبٝعت٘ ٫سلٷ ، ٖٛاٱّإ بهْٛ٘ َعؿٛقّا َٚطًٛبّا بايصات

ل ٫ ، ضس١ً ايعؿل ٚايعطؾإ اؿع١ًُٝ ٚعكٌ عًُٞ َسضى يًٛادبات ا٭خ٬ق١ٝ. ْعِ

يًعكٌ ايعًُٞ ٚتٗصٜب ايػًٛى  ػ١ ٫سك١إِا ٖٞ ضس١ً َ٪غٻ، ؼ بايطؿط٠ ٚايبسا١ٖتأغٻت

ض عؿل اهلل ٖٛ سه١ُ ٚإُاضغ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً طاع١ ايٛادبات ا٭خ٬ق١ٝ. إٕ َا ٜدلِّ

 .(14)ٚهسٖا أنٌُ ٚأع٢ً ٗ شات إعؿٛم ،ٜتش٢ً بٗا ايعاؾل ،ع١ًُٝ
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 حركٛ الٍبٕٚ يف وٕاجّٛ االحنراف

 لمصٗد فضن اهلل ٍّٙ  التفصريامل قراءٚ يف 
 

 

َع ايٓل  ضغِ نٌ َا ٜكاٍ عٔ إٓٗر ايتؿػرلٟ ٚنٛابط٘ اييت تبكٝ٘ ع٢ً ُاؽ

َا. ؾُع إٔ ايهٛاب٘  ْ٘ ٜبك٢ أغرل إٓٗر ايؿهطٟ يًُؿػط َكسإضؾإ ،ايكطآْٞ

ٗ اؿؿاٚ ع٢ً اٱطاض اؾاَع ٚإؿذلى ايتؿػرلٟ جملٌُ ايتأ٬َت  ١َُٗايتؿػرل١ٜ 

تط٣ رلٟ عٔ إٓٗر ايؿهطٟ. غرل أْٗا غرل قازض٠ ع٢ً تؿهٝو إٓٗر ايتؿػ ،ايكطآ١ْٝ

ٚايكطا٠٤ يٝػت قطا٠٤ ايٓل » ق١ تبازي١ٝ بٌ ايٓل ٚايكاض٨إٔ ٖٓاى ع٬كا ٝاشلطَٓٛط

بؿهٌ  ٕ ايكطا٠٤ تٓعهؼ ٗ اػاٙ ايصات أٜهّا٭ ;بٌ ٖٞ قطا٠٤ ايصات ْؿػٗا ،ؾك٘

. ٖٚٞ .ٚتؿطض ع٢ً ايصات ايٓٛط ٗ َػًُاتٗا ٚاؾذلاناتٗا إػبك١ ،ايتأثرلات ايٓك١ٝ

اـام بهٌ  ٢ إدعٕٚ ايجكاٗتطتهع بايؿعٌ عً ،أٜها غرلٚض٠ ٱْتاز إع٢ٓ ٚايؿِٗ

 .(1)«قاض٨

ضغِ خهٛعٗا  ،ٕٓٗر إؿػط َٔ ٖصا إٓطًل تتعسز قٛض ايتؿاغرل ٚتتٓٛع تبعّا

إٍ ، يعبس ايكاٖط اؾطداْٞ ،ٕيًكطآؾُٔ اٱعذاظ ايب٬غٞ  .يهٛاب٘ ايتؿػرل ايعا١َ

يًسنتٛض ظغًٍٛ ايٓذاض ٚقُس ايباض... ٜٚط٣ ايسنتٛض  ،ٕايكطآاٱعذاظ ايعًُٞ ٗ 

ايتُاٜع بٌ َا ٜٓتذ٘  ا٭ٍٚ: :ٓٝس٠ ايٓٝؿط إٔ ع٬ز ٖصٙ إؿه١ً ٜهُٔ ٗ بعسٜٔأ

اؾسٍ بٌ ايٛسٞ ٚايتاضٜذ ٗ  ٚاٯخط: تعاٍ;إؿػط ٚبٌ ايؿِٗ اؿكٝكٞ يه٬ّ اهلل 

 .(2)ؿػ٘ٚٗ َػت٣ٛ ايٓل ايكطآْٞ ْ ،َػت٣ٛ إس١ْٚ ايتؿػرل١ٜ

ٚيعٌ ٚاسس٠ َٔ ايتذاضب ايتؿػرل١ٜ اؾ١ًُٝ اييت اقطبػت باؿطن١ ايطغاي١ٝ 

اييت غعت يتٛٚٝـ  ،دٌ اؿط١ٜ ٚايهطا١َ ػطب١ ايػٝس ؾهٌ اهللأٚايٓهاٍ َٔ 
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فٌُ ايٓتاز ايسٜين ٚضبط٘ باؿطن١ ايطغاي١ٝ. ؾايػٝس ؾهٌ اهلل ٜط٣ إٔ اؿطن١ 

ْؿؼ ايتشسٜات ٗ أؾهاٍ دسٜس٠  ٛاد٘ٚت ،ايطغاي١ٝ تعٝـ ْؿؼ ٚطٚف ايبعج١ ايٓب١ٜٛ

 تٛانب ايتطٛض ايعَين ايصٟ ْتذت ؾٝ٘.

ايكطا٠٤ اييت غٓكّٛ بٗا يٝػت ٚاغع١ ٚؾا١ًَ جملٌُ ايٓتاز ايتؿػرلٟ يًػٝس ؾهٌ 

قانطات ، ٖٚٛ بٌ ٖٞ َػتٛسا٠ َٔ نتاب سطن١ ايٓب٠ٛ ٗ َٛاد١ٗ ا٫مطاف ،اهلل

نُا ٜكٍٛ ط١ ٖٚٞ قانطات َبػٻ ،ـٜٛغ; ٖٛز; ْٜٛؼ :تؿػرل١ٜ ٗ ايػٛض ايج٬خ

٘ نُشاٚي١ يتٛع١ٝ ايٓاؽ .. بأغًٛب ؾعيب َبػٻ.ٕآٚقس تابعت تؿػرل ايكط» :عٓٗا

 .(3)«ؾٗاَِٗأعٝح ٜتؿُْٗٛ٘ بؿهٌ َٓؿتض قطٜب إٍ  ،ايكطآ١ْٝ بإؿاِٖٝ

ٚايبشٛخ  ،ًشات ايع١ًُٝطعسٖا عٔ إكٚبٴ ،ُٝعت ٖصٙ احملانطات بػٗٛيتٗا

ٚايبشح ايطٚا٥ٞ... ٚغعت ٬َٕػ١ ايٛاقع ٗ نٌ ْكاٙ  ،ايٓعٍٚٚأغباب ، ايًػ١ٜٛ

ٕ ايهطِٜ ٗ بايكطآتٗسف إٍ ا٫غتٗسا٤  ؽكك١ٝ،غرل  ّايهْٛٗا عٛث ;ايتُاؽ

د٦تِ  ،ْتِ خًؿا٤ إانٌأ ،ْتِأايسٚض زٚضنِ : »ٜكٍٛ ٗ ٖصا ايكسز .سطن١ اؿٝا٠

اييت ناْٛا ٜػٝططٕٚ  غٝططمت ع٢ً ا٭دٛا٤ ،مت زٚضِٖٚأخص ،ٚضثتِ أضنِٗ ،بعسِٖ

ْعيت عًٝهِ ايطغا٫ت نُا ْعيت  ،غطمت ٗ ايسضٚب اييت غاضٚا ؾٝٗا ،عًٝٗا

ٚاغتػطقٛا ٗ  ،خصٚا ايسضؽ َِٓٗ ،٫ ػًػٛا يتتذُسٚا أَاّ ػاضبِٗ ،عًِٝٗ..

 .(4)..«ْتِأزٚضنِ 

 

 ٜس َٔ ْكٛم ٖصا ايتؿػرل.َؿطز٠ اؿطن١ ٗ ايعس ٜػتعٝس ايػٝس ؾهٌ اهلل

ٖٚٛ ٜ٪نس بٗصا ع٢ً إٔ سٝا٠ إ٪َٔ سطن١ ْهاي١ٝ باػاٙ ايتٛسٝس َٚباز٨ اٱغ٬ّ 

ايػٝس ؾهٌ اهلل أقسض ع٢ً ؾِٗ ايٓل ايكطآْٞ; ؾاؿطن١ ايطغاي١ٝ ٗ ض١ٜ٩  ٚتعايُٝ٘.

تؿعط ايٛسٞ ػٚم ٚتّ إطس١ً.. إْٗا تتصٚآ٫ ،ٚايؿً يهْٛٗا تٛاد٘ ْؿؼ ايتشسٜات،

 ،ٜطًب اهلل تعاٍ َٔ اٱْػإ إٔ وطى ؾهطٙ ٗ نٌ ؾٞ ٚزا٥ُّا» ،ماٱشلٞ يًد٬

، ٚإشا ..ؾإشا سطى ؾهطٙ قازٙ إٍ سكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ٕ ٫ ٜػتػطم ٗ خٝاي٘ ٚأٖٚاَ٘،ٚأ

ٜٚكٍٛ عٔ ايكدل  .(5)«ايططٜل إٍ اشلس٣ ْ٘ غٝعطف ستُّاعطف سكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ؾإ

ٕ إٔ ٜكسَ٘ نسضؽ ايكطآ َا ٜطٜس ٖٚصا أٜهّا: »ٚأُٖٝت٘ ٗ سٝا٠ اٱْػإ ايطغايٞ
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، خاق١ إشا َا عطؾٓا إٔ عٓسَا نإ ٜعٝـ إؿانٌ ايكعب١ ٗ َه١ ’يطغٍٛ اهلل

ايكعاب ؼاقطٙ  ْعيت ع٢ً ايٓيب سٝح ناْت ،ٖٞ غٛض٠ َه١ٝ غٛض٠ ٜٛغـ

ض٠ اييت تعطٞ اٱْػإ زضٚؽ ٖٞ ايػٛ ٜٛغـٚتتشساٙ ٗ زعٛت٘، ٚشلصا ؾإٕ غٛض٠ 

يكدل ع٢ً نٌ َا ٜبت٢ً ب٘ ٚا كدل عٔ إعك١ٝ،ٚاي ،ايكدل ع٢ً ايطاع١ ايكدل،

ْٗا تتُجٌ ٗ اؿهٛض ايعَاْٞ . ٚيهٔ أٜٔ تهُٔ ٖصٙ اؿ١ٜٛٝ؟ ٫ؾو أ(6)«اٱْػإ

 ٚايتعاطٞ َع ايٛاقع بكٛض٠ تًيب سادات ٠ ع٢ً اغتٝعاب إؿاِٖٝ إعاقط٠،ٚايكسض

، ٚقابًٝت٘ يًتذسز، ٚت٪نس ايتأ٬َت إعاقط٠ ٗ ايٓل ايكطآْٞ سٜٝٛت٘. »اٱْػإ

يٓا بهٌ  ٔضِؿيتكطض دٗٛز إعاقطٜٔ إٔ شيو ايٓل مل ٜٴ ،َٛاد١ٗ ايتشسٜات َٚطْٚت٘ ٗ

عٓس ايػٝس ؾهٌ  ٗ إٓٗر ايتؿػرلٟ . ؾش١ٜٛٝ ايٓل زل١ باضظ٠(7)«اٯٕ أغطاضٙ ست٢

طآْٞ سانط بهٌ أبعازٙ ايطَع١ٜ ٚايس٫ي١ٝ ٚايطٚس١ٝ ٗ ؾٗٛ ٜط٣ إٔ ايٓل ايك اهلل.

ؼ يع٬ق١ َعطؾ١ٝ بٌ ايٓل َا ٜ٪غِّ شلصا زا٥ُّا ظَإ َٚهإ.َػرل٠ اٱْػإ ٗ نٌ 

 ٭ٕ ق١ُٝ ايكطإٓ ٗ ْكٌ ايكك١: »عُطإ آٍ ٜكٍٛ ٗ تؿػرل غٛض٠ .ٚايكهاٜا إعاقط٠

ػًُٕٛ نُا يٛ نٓا ْعٝؿٗا ٗ أْ٘ وؿس أَآَا ا٭دٛا٤ ايطٚس١ٝ اييت نإ ٜعٝؿٗا إ

تتشطى ٗ َطاسًٗا إتكس١َ. ٜٚٓكسٖا ٖٚٞ  ،شيو ايعكط. إْ٘ ٜٓكٌ يٓا ايتذطب١ سٝٸ١

ٚططٜك١ ايتعاٌَ  ،ٖٚهصا لس ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ ايهجرل َٔ اٱوا٤ات ايطٚس١ٝ ٚايع١ًُٝ

َٔ أدٌ ; ٚشيو ٗ َا تطقسٙ َٔ سطناتِٗ ٚأٚناعِٗ، َع اٯخطٜٔ َٔ أٌٖ ايهتاب

ؽًل ٗ ْؿٛؽ إ٪ٌَٓ إعٜس َٔ ايٛعٞ ايعًُٞ عٓسَا ٜتشطنٕٛ ٗ غاس١ ايعٌُ إٔ 

٫ وكٌ  ثِ تٛسٞ يًُ٪ٌَٓ بإٔ غبٌٝ ا٫ْتكاض ٚايٓذاح ٗ اؿٝا٠، َعِٗ َٚع غرلِٖ

بٌ ، با٫غذلخا٤ ٚايتٛانٌ ٚايهػٌ ٚا٫غتػطام ٗ غٝبٛب١ قٛؾ١ٝ بعٝس٠ عٔ ايٛاقع

اؿٝا٠ َٔ خ٬ٍ أغبابٗا ايطبٝع١ٝ اييت أٚزعٗا اهلل  إتشطى ايصٟ ٬ٜسل بايعٌُ اؾازٸ

 .(8)«طن١ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ؾٝٗا ٗ َا أٚزع٘ َٔ قٛاٌْ اؿ
 

 

٫ؾو إٔ ا٫غتػطام ٗ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايع١ًُٝ اـاق١ وٌٝ ايتؿػرل إٍ 

ٌٝ ايٓل ايكطآْٞ و ا٭َط ايصٟ ،تػتًعّ ؾو ضَٛظٖا ٚإعاز٠ قطا٤تٗا ط٠ْكٛم َؿٖؿ

بٌ ٚوكط ؾُٗ٘  ،ٚبطٕٛ ايهتب ،ٚخعا٥ٔ ايتاضٜذ ،إهتبات ضؾٛفإكسؽ إٍ 

تػطقٗا ٗ إٛغٛعات  ،َع١ٓٝ. ٖٚٓا مث١ إؾهاي١ٝ ؼٝ٘ ٖصٙ ايسضاغات ٚنب١ بطبك١
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 ،ؾٗٞ َٔ د١ٗ تػطم ٗ إكطًشات ٚإؿاِٖٝ ،ٚايكٛاَٝؼ ايًػ١ٜٛ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايطٚا١ٝ٥

 ،سّاَعٖك ّاؾتشًٝ٘ ْكٸ ،ذِ إػاؾ١ بٌ ايٛاقع ٚايٓل ايكطآَْٞٚٔ د١ٗ تعٜس َٔ س

ٖٚٛ َا قس  .ٚاغتشهاضٙ ٗ ايكهاٜا إعاقط٠ ،ٜػتًعّ أزٚات خاق١ ٫غتٓطاق٘ ٚؾُٗ٘

 ٕ يًتسبط ٚايتؿهط ٗ غٛضٙ ٚآٜات٘. ايكطآٜتعاضض ٗ بعض دع٥ٝات٘ َع زع٠ٛ 

ز٠ س١ٜٛٝ ايٓل ٫غتعا ;َٔ ٖٓا تأتٞ نطٚض٠ إكاضب١ بٌ ايٓل ٚايٛاقع

ٗ ٖصٙ احملانطات  اهلل ٕ ػطب١ ايػٝس ؾهٌؾإ يصا .ٚاغتشهاضٙ ٗ ايٛاقع اؿٝاتٞ

ٌ ٚاييت غذٻ ،ؾكس سطم ع٢ً ٖصا اؿهٛض ٗ تؿػرلٙ يًعسٜس َٔ اٯٜات .تعتدل ضا٥س٠

َا واٍٚ اغتًٗاّ ططم ايتعاٌَ َع  ؾٗٛ زا٥ُّا، بٌ ايٓل ٚايٛاقع ؾٝٗا تكاؿّا

ايتشسٜات اييت تٛاد٘ اؿطن١ ايطغاي١ٝ ٚاٱْػإ ايطغايٞ َٔ خ٬ٍ اٯٜات اييت 

َٻٔ ٫ ﴿: طٖا. ٜكٍٛ ٗ تؿػرل قٛي٘ تعاٍٜؿػِّ ٗٵسٹٟ ٔإَي٢ اَؿلِّ َأسٳلټ َإٔ ٜٴتٻبٳعٳ َأ ٜٳ ُٳٔ  َأَؾ

ٟٳ ٗٔسِّ ي١ َػأغٝاغ١ٝ ؾُٝا ٖٞ  َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ْػتٛسٞ سكٝك١ ادتُاع١ٝ :﴾ٜٳ

ٚيهٓٓا  ،ي١ اٱي٘ ٚايؿطٜو إععّٛ يٲيَ٘ػإٔ ٜتشسخ عٔ ايكطآقشٝض إٔ  .ايكٝاز٠

ْ٘ إشا زاض ا٭َط أٖٚٞ  ،ي١ ١ََُٗػأْػتطٝع َٚٔ خ٬ٍ اغتٝشا٤ اؾٛ ايكطآْٞ إٔ ْدلظ 

َٳ ٖٚٞ  ،ًّو ايعًِ ٚإعطؾ١ ٚايطٚسا١ْٝ ٚا٫غتكا١َ ٚبٌ قٝاز٠ ناي١ َٓشطؾ١ ٔٵبٌ 

٫ بس إٔ ْٛايٞ ايكٝاز٠ اييت تٓطًل َٔ َٛقع إعطؾ١ ٚايكسض٠  ،ؿػٗا ؼتاز إٍ ٖسا١ٜ..ْ

. ٖٚصا َا هب إٔ ًْتؿت إيٝ٘ ٗ سطنتٓا ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ .ايطٚس١ٝ ٚا٫غتكا١َ

ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ  ،ٜٚكٍٛ ٗ قك١ عاز .(9)«ٚايػٝاغ١ٝ عٓسَا ْطٜس اختٝاض ايكٝاز٠

ٚيهِٓٗ نهٌ فتُع  ،ٕ هتصب عكٛشلِ ٚقًٛبِٖٗهصا ٜطٜس ٖٛ أ: »ايساع١ٝ

 ٍبٌ ٜعٌُ َٔ خ٬ ،َتدًـ ٫ واٍٚ إٔ ٜػتُع بعكٌ ٚؾهط ٕٔ ٜسعٛ إٍ اؿل ٚاـرل

ٚيٝٗسز ايساع١ٝ إٍ اؿل َدتًـ أْٛاع  ،و بَ٘ا ٖٛ َتُػِّ دًٗ٘ ٚؽًؿ٘ يٝػتػطم ٗ

عٓسَا ٜٛاد٘ ايساع١ٝ  ٚشيو ،ايتٗسٜس.. ٚإْٓا لس ٗ ٚاقعٓا أَجاٍ َا وسثٓا اهلل عِٓٗ

 ،غٛا٤ ناْت عكب١ٝ طا٥ؿ١ٝ أٚ سعب١ٝ أٚ َصٖب١ٝ ،أدٛا٤ ايعكب١ٝ اييت ٜعٝؿٗا ايٓاؽ

بٕٛ ؾٝعُس إتعكِّ ،ؾٝشاٍٚ إٔ ٜػتبسٍ أدٛا٤ ايعكب١ٝ بأدٛا٤ اـرل ٚاٱّإ ٚايعكٌ

ٌ ٕ إانٞ ٜتُجٻؾإٚيصا  .ٱنعاف َباز٥٘ َٚا ٜ٪َٔ ب٘ ;عًٝ٘ بايؿتا٥ِ ٚايتِٗ يطزٸ اٍإ

ٜٚكٍٛ عٔ إكٛي١  .(10)«ٚٗ نٌ َٛقع َٔ َٛاقع ايتدًـ ٚايعكب١ٝ ،عٓسْا ٗ اؿانط

ِٷ﴿: ايؿا٥ع١ عٔ نٝس ايٓػا٤ ٗ اٯ١ٜ ٛٹٝ ٔٻ عٳ ٝٵسٳُن ٕٻ َن ٔٻ ٔإ ٝٵسٹُن َٹٔ َن ٘ٴ  ْٻ مٔ  :﴾ٔإ

بٌ نإ قٍٛ ايععٜع عٓسَا  ،طأ٠َا ىتل بإ ْعًل ٖٓا ْٚكٍٛ: يٝؼ ٖصا تكطٜط اهلل ٗ
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ٕ نٝس بإٔ ٜكط ٖصٙ ايؿهط٠ ايكطآؿكٝك١. يصيو مٔ ٫ ْػتطٝع اعتباض إٔ اْهؿؿت ا

ؾهُا إٔ ايطدٌ قس ٜتٛقٌ إٍ َبتػاٙ بإهط  ،ٕ إطأ٠ نايطدٌ٭ ;ايٓػا٤ عِٛٝ

بٌ  ،عٓس ٖصا اؿسٸ ٚاقع١ٝ ايػٝس ؾهٌ اهلل مل تكـ .(11)«نصيو إطأ٠ ٗ ٖصا اجملاٍ

ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٗ »ٜكٍٛ ٗ َكاٍ ي٘ بعٓٛإ  .٘ٗ َكا٫ت٘ ٚخطب ّاس عًٝٗا زا٥ُٖٛ ٜ٪ٚن

٫ٚ ْػٝب ٗ إانٞ ، إشا أضزْا إٔ ْسخٌ إٍ ايٛاقع«: ٕ ٚايٛاقع إعاقطايكطآسطن١ 

ٌٸ ايكهاٜا ٚإؿطزات اييت أثرلت ٗ ، ْٚػتػطم ٗ خكٛقٝات٘ عًٝٓا إٔ ْتُجٸٌ ن

ايتؿاعٌ َعٗا ٚإهاز اْط٬قّا َٔ نْٛٓا ْعٝـ قهاٜا سٝٸ١ هب ، ايتاضٜذ نُٓاشز

اؿًٍٛ يًُؿانٌ إتؿاق١ُ اييت تهػ٘ ع٢ً سطٜتٓا ٚسٝاتٓا ٚأؾهاضْا ٚسطنتٓا ٗ 

ٌٸ َا تعين  مٔ ْعٝـ ٗ قًب قهاٜا ايكطاع: ٚبتعبرل آخط. ايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز به

: طٜٔ إعاقطٜٖٔٚٛ بٗصا ايٓل ٜػذٌ ْؿػ٘ ٗ تٝاض إؿػِّ .(12)«ٖصٙ ايه١ًُ َٔ َع٢ٓ

 عٔبهطٚض٠ اٱداب١  ،ايتٝاض إٗتِ َذاٍ إعاز٠ قطا٠٤ ايذلاخ اٱغ٬َٞ ـ ٖصاٜٚٗت»

 ،ببٓا٤ غًط١ َطدع١ٝ دسٜس٠ َتػك١ ؼٌ قٌ ايػًط١ ايػابك١ ،َطايب ايعكط

 ،ْ٘ غعٝ٘ ٕعطؾ١ خكٛقٝات ايعكط َٚتطًبات٘إ.. .ٚتتذاٚظٖا ٗ إكسض٠ ٚايهؿا٠٤

 .(13)«ات٘ َٚٛاقؿ٘ بكؿ١ اتباع١ٝٗ اختٝاض َٓسفّا ،ؿًٛي٘ ٜطؾض إٔ ٜهٕٛ َػتٓػدّا
 

 

ٕ داَع١ ٕدتًـ إصاٖب ٚايتٝاضات ايكطآٜط٣ ايػٝس ؾهٌ اهلل إٔ َطدع١ٝ 

 ،َٔ ٖٓا ٜ٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ ا٫ْط٬م َٔ ٖصٙ إطدع١ٝ يًٛقٍٛ إٍ اؿكٝك١ .اٱغ١َٝ٬

ُا إٔ ا٫يتؿاف ٚايتُطنع سٍٛ ٖصٙ عٔ إػبكات ايعكس١ٜ ٚايؿهط١ٜ. ن بعٝسّا

ا٭خط٣.. شلصا ْطاٙ ٗ عٛخ  إساضؽ ؼ ؿط١ٜ اؿٛاض ٚا٫ْؿتاح ع٢ًإطدع١ٝ ٜ٪غِّ

ٚإش أضؾسْا ايكطإٓ إٍ : »ٜٚبٌ َٓطًكات٘ َٚٓٗذ٘ ،ٕايكطآَٓٗر اؿٛاض ٗ ٜؿطح قطآ١ْٝ 

ٕٸ ؾُا ، خ٬ٍ اؿٛاضٚزعاْا إٍ ايتعاٌَ َع ٖصٙ اؿكٝك١ َٔ ، ا٫خت٬ف سكٝك١ ٚٚاقع أ

ُټ يكس اعتدل  .ػ٘ ٗ ٖصا إكاٍٖٛ إٓٗر ايصٟ ضزل٘ ايكطإٓ يصيو؟ ٖصا َا ماٍٚ تً

ٚنصا ٗ ، اٱغ٬ّ اؿٛاض قاعست٘ ا٭غاغ١ٝ ٗ زعٛت٘ ايٓاؽ إٍ اٱّإ باهلل ٚعبازت٘

نصيو ٫  غات ٗ ايتؿهرلٚنُا أْ٘ ٫ َكسٻ، نٌ قهاٜا اـ٬ف بٝٓ٘ ٚبٌ أعسا٥٘

ٕٸإش ٫ ّهٔ إٔ ٜٴػًل باب َٔ أبٛاب إعطؾ١ أَاّ اٱْػإ ;ت ٗ اؿٛاضَكسغا اهلل  ; ٭

دعٌ شيو ٚسسٙ ٖٛ اؿذ١ ع٢ً اٱْػإ ٗ ايططٜل ايٛاغع إُتس أَاَ٘ ٗ نٌ 
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  .(14)«اجملا٫ت إتك١ً باهلل ٚاؿٝا٠ ٚاٱْػإ

بٌ  ،ْعٍ ايهتاب يٝؿطم ٜٚؿكٌ بٌ اؿل ٚايباطٌأؾاهلل : »ٜٚكٍٛ أٜهّا

ٚمل  ،ؾُٗ٘ ِْٗ مل ٜؿُٗٛا ايهتاب سلٸأٚيهٔ َؿه١ً ايٓاؽ  ٚاـطأ،ايكٛاب 

ٚساٍٚ نٌ ؾطٜل  ،ٚاختًؿٛا ؾٝ٘ ،ؾشطؾٛا ايهًِ عٔ َٛانع٘ ،ط ؾٝ٘ايتسبټ ٜتسبطٚا سلٸ

ٜٚكٍٛ ٗ تؿػرل اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َٔ غٛض٠  .(15)«إٔ ٜتدص ٖصا ايهتاب سذ١ ع٢ً َا ٜٓتؿع ب٘

 ;تؿتٌُ عًٝ٘ ٖصٙ ايػٛض٠ ٚبك١ٝ ايػٛض َٔ آٜات اهلل تعاٍ ٗ ٖصا إؾاض٠ إٍ َا: »ْٜٛؼ

نْٛٗا ُجٌ نتاب اهلل ايصٟ ٖٛ اؿكٝك١ اـايس٠ اييت ٫ ٜأتٝٗا  ;يٝتسبطٖا اٱْػإ

ايباطٌ َٔ بٌ ٜسٜٗا ٫ٚ َٔ خًؿٗا. ٖٚصا ايهتاب اؿهِٝ إؿتٌُ ع٢ً اؿه١ُ 

ٜٚ٪زٟ  ،َؿانًِٗٚوٌ  ،ِٜٚٓٛ أٚناعِٗ ،ٜطؾع َٔ َػت٣ٛ ايٓاؽ ٗ اؿٝا٠

ْ٘ تعاٍ أ آ١ٜٚقس سسثٓا اهلل ٗ أنجط َٔ  .ايتُػو ب٘ إٍ ايٓذا٠ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠

 ،ؾايهتاب ٜعطٝٓا اـ٘ ايٓٛطٟ يًعكٝس٠ ٚايؿطٜع١ ،ْع يطغً٘ ايهتاب ٚاؿه١ُ

 ،ٚاؿه١ُ تعطٝٓا ا٭غًٛب ايعًُٞ ايصٟ ٜ٪زٟ بٓا إٍ إٔ ْهع ايؿ٤ٞ ٗ َٛنع٘

 .(16)«يًٓتا٥ر اييت ٜطٜس اهلل يٓا إٔ ْبًؼ ؾٝٗا أٖساؾٓا بهٌ ق٠ٛ ٚغ١َ٬ ْٚتشطى ٚؾكّا

ٜططس٘ غػإ عجُإ ٗ  ،ٗ ٌٚ ايتعسز إعطٗ ّاسازٸ يهٔ ٖصٙ إطدع١ٝ تٛاد٘ غ٪ا٫ّ

ٌٖ ٜكسّ ايٓل ايكطآْٞ خطابّا : »ؾهٌ تػا٩ٍ عٔ قسض٠ ايٓل ٗ سطن١ ايٓٗٛض

ٌٖ  بٌعكطْا ايطأٖ؟  اٱغ٬َٞ ٜٗكًض ٱزاض٠ أظَات ايٛعٞ ايعطبٞ ، ْٗهّٜٛا

ٖصا  عٔيٲداب١ ! ٜػتطٝع ايٓل ايكطآْٞ إٔ ٜكسّ إدابات يعَإ غرل ظَإ تٓعًٜ٘؟

، ادتُاع١ٝ ٚإٜهٛيٛد١ٝ وٌُ بٌ طٝات٘ ؾًػؿ١ إٕ ايٓل ايكطآْٞ :ايػ٪اٍ عًٝٓا ايكٍٛ

إ قا٥ُّا ٗ ا نٕايتذسٜس  ؾآٜات٘ تتشطى ٗ إطاض، ٚايٓل ايكطآْٞ ْٳعٻاع إٍ إػتكب١ًٝ

 نتابٜ٘ٚط٣ لـ عًٞ َرلظا٥ٞ ٗ  .(17)«ٚإٍ اؾسٜس غرل اجملٍٗٛ ٗ َػتكبً٘، ظَاْ٘

ٕ ايهطِٜ ٗ غاس١ إْتاز ايعًِ ايسٜين ايكطآإٔ ٖذط » «ٕ إعطؾ١ٝايكطآؾًػؿ١ َطدع١ٝ »

بات ْتذٗا ايعًُا٤ ٚبٌ َتطًٚأبٌ ا٭ؾهاض ايس١ٜٝٓ ٚايؿك١ٝٗ ٚايعكا٥س١ٜ اييت  ٠ٌٖٛ ؾٖه

ايٓب١ٜٛ َكساض  ايػ١ٓبعاز إ. ع٢ً إٔ ٖصٙ إطدع١ٝ ٫ تعين (18)«إػًِ إعاقط ٚسادٝات٘

ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓاؽ ٫ ٜػرل ٗ ؾإٖٚهصا . »َا تتطًع ٚتػع٢ يًٛقٍٛ إٍ اؿكٝك١

ٚيهٔ  .ططٜل إ٫ إشا عطف َعطؾ١ ٜك١ٝٓٝ إٔ ٖصا ايططٜل ٜ٪زٟ إٍ اهلل ٚايػ١َ٬

ٚإِا ٖٞ  ،تبعٕٛ ايٛٔ ٚايِٖٛ ايًصٜٔ ٫ ٜطتهعإ ع٢ً سذ١ِْٗ ٜأإؿه١ً ٗ ايٓاؽ 
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٭ْؿػِٗ اجملاٍ يٝسضغٛا  ٫ٚ ٜذلنٕٛ ،ؽ٬ٝتِٗ ٚأٖٚاَِٗ ِْٚٚٓٛٗ اييت ٜتبعْٛٗا

أٚ يٝسضغٛا ايدلٖإ ٚا٭غؼ اييت تكّٛ عًٝٗا ٖصٙ  ،اؿذ١ ع٢ً ا٭َٛض ٚايكهاٜا

ط إٔ ْعتكس إٔ ع٢ً إؿػِّ مٔ: »ٜٚكٍٛ ٗ سٛاض َع ف١ً اؿٝا٠ ايطٝب١ .(19)«ايكهاٜا

، ٫ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ إَاّ ايكطإٓ. عًٝٓا إٔ ْأخص عكٝستٓا َٔ ايكطإٓ، هعٌ ايكطإٓ إَاَ٘

٫ٚ ْٴدهٹع ايكطإٓ يعكا٥سْا. ؾعٓسَا ٜهٕٛ ايكطإٓ ٚاٖطّا ٗ ؾ٤ٞ ٜٛدس زيٌٝ عكًٞ 

 ،ناٯٜات ايٛاٖط٠ ٗ اؾدل ٚايتذػِٝ ،ؾٗٓا ٫ ْأخص بٗصا ايٛاٖط قطعٞ ع٢ً خ٬ؾ٘

ٚيهٔ َٔ أٜٔ ْأخص ، ؾإْٓا نصيو ْعتكس بايٓب٠ٛ ٚغرل شيو. ٚنُا ْعتكس بايتٛسٝس

٫ٚ ىؿ٢ إٔ بٛاعح  .(20)«َؿاُٖٝٓا عٔ ايتٛسٝس ٚايٓب٠ٛ؟ ٫ بس إٔ ْأخصٖا َٔ ايكطإٓ

ٕ ٚأٚيٜٛت٘ ع٢ً ايٓكٛم ٗ ؾهط ايػٝس ؾهٌ اهلل تٓطًل َٔ ايكطآايتُػو َطدع١ٝ 

 ،٠ َٔ نطٚضٜات لاح اؿطنات اٱغ١َٝ٬ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ نطٚض ،ؾهطٙ ايٛسسٟٚ

ايٓب١ٜٛ اييت ت٪نس ع٢ً ُٖٝٓت٘ ع٢ً َا عساٙ باعتباضٙ َٝعإ ٚ َٚٔ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ

ْ٘ ٫ ٜط٣ ٗ بعض إكازض ايطٚا١ٝ٥ ٚايتاضى١ٝ ٭ ،ٚاشلس٣ ٚايه٬ٍ ،اؿل ٚايباطٌ

زقٝكّا ٗ ِ ٜهٔ ايٓكٌ ـَٚٔ خ٬ٍ شيو ي»، بٌ ضَا تعطنت يًتؿٜٛ٘ ،قطع١ٝ قسٚضٖا

ٌٸ ؾطٜل عٔ اٯخط ِ تهٔ ايسضاغ١ بإػت٣ٛ ايعًُٞ إٛنٛعٞ ٗ َا ـٚي، َا ٜٓكً٘ ن

ٚزضاغ١ ا٭دٛا٤. ؾكس ٜهؿٞ إٔ ، ْٚكس ايػٓس، ٜٓاقـ بعهِٗ بعهّا ٗ ؾِٗ إهُٕٛ

ا نإ إكسض غرل ، ٚضَلس ْكّا ٜسٜٔ ايؿطٜل اٯخط يٓهتؿـ ؾٝ٘ أغاؽ ايه٬ٍ

ٕٸٜ٪نس ايكٓاع١ِ ٜهٔ قطعّٝا ـأٚ ي، أٌَ ؾُٝا عسا ـ ِ ُجٸٌ ٗ أنجطٖا ـإكازض ي ; ٭

اؿكٝك١ إعك١َٛ اييت ٫ ٜأتٝٗا ايباطٌ َٔ بٌ ٜسٜٗا ٫ٚ َٔ خًؿٗا. ؾكس زضز ـ ايكطإٓ 

ٚقس وٌُ بعهِٗ ضأّٜا ؾدكّٝا ، ٚاٜات ع٢ً خً٘ ايػحٸ بايػٌُايطؿٕٛ ٗ إ٪ٚي

ٕٸؾٝٓػب٘ اٯخطٕٚ إٍ إصٖب نًٓ٘ زٕٚ ، ايهتاب ٜٓتُٞ إٍ ٖصا إصٖب قاسب ، ٭

ٕٸا٫يتؿات إٍ  اؽ ايصٜٔ قس ٜتؿكٕٛ َع٘ ٗ قؿ١ إصٖب قس ٫ ٜتؿكٕٛ َع٘ ٗ ٖصا ايٓ أ

ٚقس ٫ ٜهٕٛ قٌ ، طٕٚ ايٓل ايصٟ اعتُس عًٝ٘ بططٜك١ أخط٣ٚقس ٜؿػِّ، ايطأٟ

ٔ ٕ عٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٫ تعين بأٟ ؾهٌ َايكطآؾُطدع١ٝ . (21)«اعتُازِٖ أغاغّا

ٚؾُٗ٘ سػب إعاْٞ اييت نبطت ظَٔ  ،ا٭ؾهاٍ ايتكٛقع ٚا٫ختعاٍ ٗ تاضى١ٝ ايٓل

يهٓٗا تعين ا٫ْؿتاح ع٢ً ايٓل عدل سطنت٘  ،أٚ ٗ ؾذلات ظ١َٝٓ ٫سك١ ،ْعٚي٘

ٌٷَطدع١ٝ ايٓل عٓس ايتٝاض اؿسٜح » .إعاقط٠ ٫نتؿاف دسٜس يًٓل َٔ خ٬ٍ  َسخ



•

 االجتهاد والتجديد

أٟ ا٫ضتكا٤ ٗ ؾِٗ  ،«اغتُطاض١ٜ ايٛسٞ» ِٗاٙ بعهاؾسٍ ايصٟ زلٸ ٖصا ،اؾسٍ َع٘

 .(22)«ايسٜٔ باعتُاز إعطؾ١ َذا٫تٗا اؾسٜس٠ َٚا ٜططس٘ ايٛاقع َٔ َعه٬ت
 

غ٬غ١ ا٭غًٛب ٚغٗٛي١ ايعباض٠ اييت اغتدسَٗا ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ قانطات٘ 

عت ؾاحملانطات ُٝٻ. ٗ ايٛغ٘ ا٫دتُاعٞ ايتؿػرل١ٜ دعًت يًُؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ سهٛضّا

ست٢ عٓس اغتذ٥٬٘ يًشكا٥ل ايكطآ١ْٝ اييت  ،ببعسٖا عٔ ايتعكٝس ٚتُٓٝل إكطًشات

ؾٝكٍٛ  .ؾسٜس٠ ايٛنٛح ،َٗا يًكاض٨ غ١ًٗ ايؿِٗؾٗٛ ٜكسِّ ،طٜٔىايـ ؾٝٗا نباض إؿػِّ

ايػٝس  :َِٗٚٓ ،طٜٜٔصٖب نجرل َٔ إؿػِّ: »ْٞايكطآي١ ايتشسٟ َػأسٍٛ  َج٬ّ

ٕ ٭ ;ٕ َٔ أغطاض َٚعاضف ٚعًّٛايكطآايتشسٟ نإ بهٌ َا ٗ  إٍ إٔ ،ايطباطبا٥ٞ

ُٳ ،َٔ عطب ٚعذِ ،إٍ نٌ ايٓاؽ ٘ٷاـطاب َٛدٻ ٫ ًّو َعطؾ١ ايًػ١ ايعطب١ٝ  ٔٵؾ

َا  مٔ نايـ ايػٝس ايطباطبا٥ٞ ٗايب٬غ١؟ ٘ إيٝ٘ ايتشسٟ ٗ ـ ّهٔ إٔ ٜٛدٻٝن

ٕ ؾإْٓا ايكطآْٓا عٓسَا ْسضؽ بعض غٛض ٭ ;تشسٟ نإ بايب٬غ١ْٚط٣ إٔ اي ،شٖب إيٝ٘

يٛ نإ  ،ْعِ. نُا ٗ غٛض٠ ايهٛثط ٚغرلٖا ،ع١ًُٝ أٚ تؿطٜع١ٝ ٫ لس ؾٝٗا أغطاضّا

ٜٚكٍٛ سٍٛ قك١  .(23)«ي١ ؼتٌُ شيوإػإٔ نً٘ يهاْت ايكطآَجٌ  اتٜٛإٔ بأايتشسٟ 

ع٢ً  يطب٘ اعذلانّا ×ْٛح ٍا٪غٌٖ وٌُ  :ٚقس ٜتػا٤ٍ ايبعض: »×ْيب اهلل ْٛح

َع ٖصا اٱخ٬م ايصٟ بصٍ  خكٛقّا ،ؾٗٛ ٫ ٜعذلض عًٝ٘ غبشاْ٘ ،َطٙ؟ بايطبع ٫أ

ْ٘ فطز تػا٩ٍ ٜٛسٞ إ ،يـ إ٫ ٔػٌ َٔ ايػٓٛاتأؾٝ٘ سٝات٘ ٗ ايسع٠ٛ ع٢ً َس٣ 

٫ ٜٓسؾعٛا ٗ أٟ َٛقع عاطؿٞ َع أ٫ٚزِٖ إشا َا غاضٚا ٗ خ٘ َػاٜط بإٔ يٰخطٜٔ 

ا َٖٚٓا ض» :ٜٚكٍٛ ٗ قك١ ٜٛغـ .(24)«ٚعٓسٖا ٜكعٕٛ ٗ اؾٌٗ ،تعاٍ ـ٘ اهلل

مل  ×ٖٚٛ ْيب؟ لٝب عٔ شيو بأْ٘ ،نٝـ هعع ٜعكٛب :ٜٚكٍٛ ،ٜتػا٤ٍ ايبعض

ت عٝٓاٙ َٔ سٝح ابٝهٻ ،ٚيهٔ نإ ٜعٝـ اؿعٕ اشلاز٨ ،ٟ دػسٙشٜؿعٌ أٟ ؾٞ ٜ٪

 غ١. ٫ٚ ؾو إٔ غ٬(25)«نٓتٝذ١ طبٝع١ٝ يًعٛاضض اييت أٚدبت ؾكسإ بكطٙ ،ايبها٤

ٚبٌ ايٓل  د١ٗ،ػػط اشل٠ٛ بٌ ايٓل ٚايكاض٨ َٔ  ،ٚغٗٛي١ ايعباض٠ ،ا٭غًٛب

ٚتهٜٛٔ ظخِ َعطٗ  ،ضا٥٘ٚآط ٚتبًٛض ؿهٛض َؿاِٖٝ إؿػِّ ،خط٣أ د١ٗط َٔ ٚإؿػِّ

إٔ غ٬غ١  ٜٚبسٜٚػاِٖ ٗ ضؾع إػت٣ٛ إعطٗ ٚاٱزضانٞ يكهاٜا ايعكط ٚسادات٘. 
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ْٗر طػ٢ ع٢ً بعض َٔ ايٓتاز ايتؿػرلٟ  ،ايعباض٠ ٗ ايتؿػرل ٚغٗٛي١ ،ا٭غًٛب

 ;يًؿٝذ قُس دٛاز َػ١ٝٓ ،خ٬ق١ ايتؿاغرل ٗ أٚنض ايتعابرل :َٔ أَجاٍ ،إعاقط

يًػٝس  ،ٕ ايهطِٜايكطآٚتؿػرل  ;اهلل ؾدل ًػٝس عبسي ،ٚتؿػرل اؾٖٛط ايجٌُ

قا١ُ٥ ع٢ً إعطؾ١  ،إػًِ ٖٚٞ تٗسف يتهٜٛٔ ع٬ق١ بٌ ايٓل ٚاٱْػإ .ايؿرلاظٟ

 ٚايعًِ.
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  الهوامش
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ّٗات الفكرٖٛ   املمك

 وَ زأٖٛ فكّٗٛاشتداللٗٛ حتمٗمٗٛ دراشٛ 
 

 

 

اؿكٛم إع١ٜٛٓ ٚايؿهط١ٜ. َٔ ا٭عاخ إتساٚي١ ٗ ا٭١ُْٛ اؿكٛق١ٝ قه١ٝ 

ًٕ ع٢ً أغاؽ ايعٌُ  َٴب ْٚازضّا َا لس بًسّا ٫ ٜٴصعٔ شلصٙ اؿكٛم. ؾاؿل إعٟٓٛ 

ٟٸ ٙٺ دػس إْٸُا ٚ ، ٚايٓؿاٙ ايؿهطٟ. ٚٗ ايعكط اؿسٜح لس َجٓكؿٌ ٫ ٜكَٕٛٛ بٓؿا

 نايتكُِٝ ٚا٫بتهاض ٚاٱبساع ايصٖين.، ٜٓشكط عًُِٗ َعاٚي١ ايٓؿاٙ ايؿهطٟ

ٌٕ شٖين يعامل أٚ  ٚؾل ٕٸ ايك١ُٝ إاي١ٝ يػاع١ عُ اؿػابات إاي١ٝ ٬ْسٜ أسٝاّْا أ

ّٕ أٚ أنجط َٔ قبٌ ، اٚ اغتؿاضت٘ ٗ قه١ٝٺ َا، َٴؿٚهط تعازٍ ايك١ُٝ إاي١ٝ يعٌُ ٜٛ

 عاٌَ َاٖط ٗ فاٍ ايٓؿاٙ اؾػسٟ.

ٌُ: ٚاييت تؿ، ٖهصا ْؿاطات أطًكٛا عًٝٗا اغِ اؿكٛم إع١ٜٛٓ أٚ ايؿهط١ٜ

سل بطا٠٤ ، سل ايعٌُ ايؿهطٟ )ايصٖين(، سلٸ ايطبع، سل ايٓػذ، سل ايتأيٝـ

، سل تػذٌٝ ع١َ٬ أٚ عٓٛإ )ػاضٟ، سل اٱبساع، سل ا٫نتؿاف، ا٫خذلاع

 َٚا ؾاب٘ شيو(.، إيهذلْٚٞ، قٓاعٞ
 

ٕٸ َبسع ايٓتاز ايؿهطٟ ، باض١ٜبػضٸ ايٓٛط عٔ نْٛ٘ ؾدك١ٝ سكٝك١ أٚ اعت، إ

ٌٵ ْكٝبّا  ٜكّٛ بإبساع ْتاد٘ عٔ ططٜل ؽكٝل ٚقت٘ َٚٗاضت٘ ٚض٩ٚؽ أَٛاي٘. ٚإشا مل ٜٓٳ
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ٔٸ قٛاٌْ ٚٗ ْؿؼ ايٛقت إشا مل ٜٴكسٹ، َٔ ايعا٥س ا٫قتكازٟ يصيو ايٓتاز ُٕكٓٸٔ ع٢ً غ ّ ا

ٟٸ ؾدٕل آخط إٔ ٜكّٛ ـ ٓ٘ َٔ ايتُتٸع بتًو ايعا٥سات ُٚه ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٫ ّهٔ ٭

ؾبايتأنٝس غٛف ٜتعطٸض ٖصا اٱْتاز ـ، از ٚتٛظٜع ايٓتادات إصنٛض٠ بك١ُٝ أقٌ بإْت

ٌٕ ًَشٛٚ  ١ٝ.ًُٜٚذلتٸب عًٝ٘ بايتايٞ امػاض ٚؾضٸ ايٓتادات ايجكاؾ١ٝ ٚايع، اٱبساعٞ ـً

ٕٸ ا٭َط ايصٟ ٚنعت٘ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ ٗ خس١َ تطٜٚر ايجكاؾ١ ٚايٓتادات ا٭زب١ٝ  إ

ٛٸض ٚتطٜٚر ايتك١ٝٓ شاتٗا ٚايصٟ أقبض ٗ، ٚايؿ١ٝٓ ٖٛ اؿاؾع ، سسٸ شات٘ غببّا يتط

 ا٫قتكازٟ يسٚض ايٓؿط َٔ خ٬ٍ ْؿط ايٓتادات ا٭زب١ٝ.

ٕٸ ايعاٌَ إايٞ ٚا٫قتكازٟ غٝهٕٛ غببّا يُٓٛ ٚاظزٖاض ايجكاؾ١ ، يصيو ؾإ

ٞٸ اجملتُع.  ٚغب٬ّٝ يٓهٛز ٚضق

ٕٸ ا٫غتجُاض ٗ ٖصا اجملاٍ ٜهٕٛ ٗ بساٜا ت٘ عطن١ّ يًُداطط٠ َٔ ايطبٝعٞ أ

ٕٸ اغتذاب١ ، تػٜٕٛل نافٺ ٍإٚاجملاظؾ١; ٭ْٸ٘ عاد١  ٚع٢ً َػت٣ٛٶ ٚاغٕع. ٚستٸ٢ اٯٕ ؾإ

ٞٸ. ٚغايبّا َا تتعطٸض ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ  ايػٛم شلهصا ْتادات مل تٴدتدل بؿهٌ عًُ

ٍٕ َا ؾإْٓا لس أْٸ٘ ، يعٛا٥ل ت٪زٸٟ إٍ تٛٓقؿٗا بُٝٓا إشا متٸ إْتاز ٚعطض قكٛ

ٞٸ ي٘با ٜٚهٕٛ َؿذٸعّا يًطًب ، ٚع٢ً َػت٣ٛٶ ٚاغع، ٱَهإ تٛٓؾط غٕٛم اغت٬ٗن

ٌٕ نبرل.  بؿه

ٕٸ نٌ ؾدٕل  ـ عسا إػتجُط إبتهط ٚإداطط ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ ـ ٚٗ ايٛاقع ؾإ

ٌٸ ايؿطق١ إتاس١ ي٘. ٚعٔ ططٜل إْتاز ْٚػذ ايٓتادات  غٝهٕٛ ضاغبّا ٗ إٔ ٜػتػ

ع٢ً ْكٝب َٔ ايؿٛا٥س ا٫قتكاز١ٜ يًُشكٍٛ  اؿاق١ً غٛف ّهٓ٘ اؿكٍٛ

 اؾسٜس.

ٚٸي١ٝ احملؿٛؾ١  ٖصا ا٭َط غٝهٕٛ غببّا يعسّ اٱقساّ ع٢ً ا٫غتجُاضات ا٭

باـطط. ٚسٝٓٗا غٝٛاد٘ إْتاز ٚتٛظٜع ايٓتادات ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايع١ًُٝ خ٬ًّ ٚأظ١َّ 

، ٕبسعٞ ايٓتادات إصنٛض٠سازٸ٠ّ. ٚشلصا ايػبب ٫ بسٸ يًُذتُع إٔ ىكٸل سٓكّا ثابتّا 

 ٚإٔ هٝع ٬َسك١ َػتكبٝٗا.

ٌٕ ، ٗ ايبًسإ اييت ٫ ٜتٛٓؾط ؾٝٗا ٖهصا سلٸ ٚٓا١ٜ أٚ ٫ ّهٔ تٓؿٝصٙ بؿه

ٍٕ ٕٸ غطق١ ا٭٬َى إع١ٜٛٓ بأؾهاشلا إدتًؿ١ ، ؾعٸا ٚبطاَر ، نٓػذ ايهتبـ لس أ

١ٜ ؼت سل إًه١ٝ أٚ تػذٌٝ ْٚػذ ا٭ؿإ إٓطٛ، بسٕٚ إشٕ أقشابٗا، اؿاغٛب

 أَطٷ َعٗٛزٷ ٚغا٥سٷ.ـ إع١ٜٛٓ 
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ٕٸ ع١ًُٝ ايتعٜٚط ، اييت ناْت َّٜٛا َا كتكٸ١ بايٓتادات إطغٛب١ ٚإؿٗٛض٠، إ

، نإػتشهطات ايطب١ٝ، يتؿٌُ ؾتٸ٢ أْٛاع ايٓتادات، أنشت ايّٝٛ أٚغع ْطاقّا

١ ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ ٚقطع غٝاض ايطا٥طات. ٚاغتُطاض ٖصٙ ايؿعٸايٝ، ٚاحملاقٌٝ ايعضاع١ٝ

غٝ٪زٸٟ إٍ انُش٬ٍ ضٚح اٱبساع ٚا٫دتٗاز. ٚنصيو غٝهٕٛ غببّا ي٬يتباؽ ٗ 

 ٚايػاضقٌ احملذلؾٌ.، َعطؾ١ إبسعٌ عٛل
 

ٕٕ عسٜس٠ْ شلصٙ ايه١ًُ ٗ ايًػ١ ـ إع٢ٓ ايًػٟٛ يه١ًُ سلٸ:1 َٚٔ ، ٚضزت َعا

، ايتٝٓكٔ، ايتكسٜل، ايٛؾا٤ بايٛعس، بايعٗسايٛؾا٤ ، ًْتٗا: ثبٛت ا٭َط ٚقسق٘

 ٚغرل شيو.، غًب١ ايؿ٤ٞ، ايٛدٛب، ايعسٍ، ايكٛاب

ايؿ٤ٞ ايصٟ ، ايػِٗ، ٚيهٔ إع٢ٓ إطاز ٗ ٖصٙ إكاي١ ٖٛ: ايطبض إعٝٸٔ

ُٸٔ ايؿا٥س٠ ٚإكًش١ اـاقٸ١ يًؿطز.  ٜته

ْٛعٷ َٔ ٚأَا ا٫قط٬ح ايؿكٗٞ )إع٢ٓ ا٫قط٬سٞ يًه١ًُ( ؾٗٛ إٔ اؿلٸ 

 َٚا إٍ شيو.، ٚسل ايطٖا١ْ، نشلٸ ايتشذرل، ايتػًٓ٘ ع٢ً ؾ٤ٞ تابع يًعٌ

ٕٸ اؿلٸ إعٟٓٛ عباض٠ عٔ  ـ اؿلٸ إعٟٓٛ:2 طبكّا يتعطٜـ ا٭غتاش يٓهطٚزٟ ؾإ

ٚقإْٛ خاضز عٔ ْطام ًَه١ٝ ايعٌ َٚٓاؾعٗا ًَٚه١ٝ َا ٗ ، اغتشكإم غرل َازٸٟ

َٸ١ سلٸ ، سلٸ إ٪ٚيـ، بطا٠٤ ا٫خذلاع، هايٛضٜٛؽَجٌ: سلٸ قاسب ؾٗاز٠ ايب، ايص

 أٚ عٓٛاْ٘ ايتذاضٟ.، سلٸ اٱْػإ ٗ يكب٘ ايعا٥ًٞ، ايعٌُ ٚايٓؿاٙ ايؿهطٟ

ٕٸ اؿلٸ ٜػتسعٞ ٚدٛب  ايعطف ايػا٥س ٗ ظَآْا ٖصا بايٓػب١ يًُ٪ٖيؿات ٖٛ أ

 ،شنط إكازض إكتبٳؼ َٓٗا. ؾعسّ شنط تًو إكازض ٜعتدل خطقّا شلصا ايعطف

ٕٸ إ٪ٚيؿٌ اعتازٚا ع٢ً شنط إكازض ٗ، ٚاْتٗانّا ؿكٛم إ٪ٚيؿٌ  سٝح إ

 .(1)نتاباتِٗ

ٕٸ اؿلٸ إعٟٓٛ ٜؿٌُ اؿكٛم اييت َٛدبٗا ٚسػب ضأٟ ا٭ غتاش ناتٛظٜإ ؾإ

ٌٕ ، ٜهٕٛ َكسٚضّا يكاسبٗا اغتجُاض َٓاؾعٗا ٚاغتجُاض ساقٌ عًُ٘ ايؿهطٟ بؿه

 .(2)َككٕٛض عًٝ٘

عباض٠ عٔ سلٸ ا٫ْتؿاع َٔ اٱبساع ٖٚٛ  ايؿهطٟ )ايصٖين(: ـ سلٸ ايع3ٌُ

 ، غٛا٤ٷٗ اٯزاب ٚايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ، ٚبؿهٌ َككٛض ع٢ً قاسب٘، ٚاٱلاظ ايؿهطٟ
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ٚٸٕ َٴدٓط٘( ، أنإ بؿهٌ ؾؿاٖٞ أّ َس أّ بؿهٌ غطاؾٝهٞ )قٛض٠ أٚ تكُِٝ أٚ 

ِٸ إعسازٙ بططٜك١ ، أّ بؿهٌ فػٸِ بؿطٙ إٔ ، ع١ًُٝٚغرل شيو. ٚأٜهّا نٌ ؾ٤ٞ ٜت

 . (3)ٜهٕٛ ع١َ٬ ع٢ً إاٖٝٸ١ ايؿهط١ٜ يًُٓتر

ٕٸ نٌ َا ٜهٕٛ ْاػّا عٔ ايؿهط ٚايتكُِٝ ٚباعتباض ، طبكّا شلصٙ ايتعطٜؿات ؾإ

ٜهٕٛ ٚاسسّا َٔ َكازٜل اؿلٸ إعٟٓٛ ٚسلٸ ، َاٖٝٸ١ ايؿدل أٚ ايؿطن١ ايعا٥س٠ ي٘

 ايعٌُ ايؿهطٟ.
 

 إًه١ٝ إع١ٜٛٓ إٍ قػٌُ كتًؿٌ:ّهٔ تكػِٝ 

ٖصا ايٓٛع َٔ إًه١ٝ إع١ٜٛٓ ٜؿٌُ ًَه١ٝ ايٓتادات  إًه١ٝ ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ:ـ 1

ٗ   ، ٚايٓتادــــات إػــــُٛع١ ٚإط٥ٝــــ١  ، ا٭زبٝــــ١  ،َجــــٌ: ْتادــــات ايتكــــٜٛط ايؿٛتــــٛغطا

ٕٸ سلٸ ايتأيٝـ ٜعتدل َكـساقّا يًًُهٝـ١ إعٓ  َجاشلاٚأ، ٚايػُٝٓا٥ٞ ٜٚتعًٓـل  ، ٜٛـ١ . يصيو ؾإ

 َبتهطٟ ايٓتادات ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ.

ٕٸ ٖصا اؿلٸ ٜٛدب  ١ٚبػضٸ ايٓٛط عٔ أٜ ؾطٚٙ أٚ عكس َتٸؿل عًٝ٘ ؾإ

 ٜٚتٛدٸب ع٢ً ْٝع أعها٤ اجملتُع َطاعات٘.، اغتشكاقاتٺ ٕبسع شيو ايٓتاز

ــ 2 ــ١ ايكــٓاع١ٝ:  ـ ــ١   إًهٝ ــ١ إعٜٓٛ ــٛع َــٔ إًهٝ ــطا٤ات   ، ٖــٞ ْ ــيت تؿــٌُ: ب ٚاي

ــذلاع ــ١ ، ا٫خــ ــات ايتذاضٜــ ــا٤ ٚايع٬َــ ــسَات ، ا٭زلــ ــٛاع اـــ ــاشز  ، أْــ ــاَِٝ ٚايُٓــ ايتكــ

ٚنصيو تؿٌُ إٓـع عـٔ إٓاؾػـ١ غـرل     ، ايعٓٛإ ايتذاضٟ اـام بايبهاع١، ايكٓاع١ٝ

 ايكا١ْْٝٛ.

ٚايصٟ أقبض شا أ١ُٖٝ ، ايتذاض١ٜ« ايع١َ٬»أٚ« ا٫غِ»ْٚٛطّا ٭١ُٖٝ عٓٛإ 

ؾُٔ إٓاغب ، باضظّا َٚتسا٫ّٚ ٗ اؿكٛم إع١َٜٛٓٚكساقّا ، نبرل٠ ٗ ايكٛاٌْ ايسٚي١ٝ

إٔ ْصنط تعطٜؿّا خاقٸّا ب٘. ؾا٫غِ أٚ ايعٓٛإ ايتذاضٟ ٖٛ اقط٬ح ٜػتدسّ ٗ إٛاضز 

 ايتاي١ٝ:

ّٚٝٸعٖا ، ايؿعاض ايتذاضٟ يًبهاع١. ٖٚٛ ايصٟ وسٸز اغِ ٚعٓٛإ ايبهاع١ـ أ

ٍٸ عٔ غا٥ط ايبها٥ع إُاث١ً شلا. ؾٗصٙ إٝع٠ ٚايؿ ٕٵ ناْت تس ٗط٠ ايتذاض١ٜ يًبهاع١ ٚإ

ٕٸ إػتًٗهٌ عٓسَا ٜػُعٕٛ بٗصا ا٫غِ أٚ ، ع٢ً دٛز٠ ٚخكا٥ل ايبهاع١ إ٫ٓ أ

ايعٓٛإ ٜأخصٕٚ بٓٛط ا٫عتباض تًو ايبهاع١ ٚخكا٥كٗا َٚس٣ دٛزتٗا. ٖٚصا ا٭َط ٖٛ 
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 . (4)ؾطا٤ تًو ايبهاع١ ايساؾع َٔ ٚضا٤ إقساّ إػتًٗهٌ ع٢ً

 .(5)«ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ»ٜطًل ع٢ً ٖصا ايعٓٛإ اغِ  ٚٗ عكطْا ٖصا

عٝح إْٸ٘ ْاٍ ؾٗطت٘ ، ا٫غِ ايتذاضٟ يًُشٌ ايتذاضٟ أٚ ايؿطن١ أٚ إعٌُـ ب 

بايؿهٌ ايصٟ تهٕٛ ايؿٗط٠ ٚشٜاع ايكٝت بٗصا ا٫غِ ، بٗصا ا٫غِ َطٚض ايٛقت

أسٝاّْا ٜهٕٛ  ٚيٝؼ ؼت اغِ أٚ عٓٛإ آخط. ؾٗصا ا٫غِ ايتذاضٟ، ٚايعٓٛإ ايتذاضٟ

ؾٗٛ اغِ ٚنعٞ )َٓتدب(. ٖصا ا٫غِ أٚ ، َكتبػّا َٔ اغِ أٚ يكب أٚ زلع١ ايتادط

 «.ايؿٗط٠ ايتذاض١ٜ»أٚ ، «ايػُع١ ايتذاض١ٜ»ايعٓٛإ ٜطًل عًٝ٘ ايّٝٛ اقط٬ح 

اغِ ٚعٓٛإ قٌ ايتذاض٠ ٜػتدسّ سكطّٜا ٕعطؾ١ قٌ اغتكطاض َٚب٢ٓ ـ ز 

ٚيٝؼ ْاؾ٦ّا َٔ غعٞ ٚدٗس ، ا٫نتػاب ٚايعٌُ أٚ ٕعطؾ١ قٌ، ايؿطن١ أٚ إعٌُ

أٚ يتكسِٜ اَتٝاظات أنجط ٚأؾهٌ. ؾشاي٘ ، ٚظٛز٠ عاي١ٝ، ضاعٝ٘ يعطض بهاع١ٺ َطغٛب١

ٍٸ ا٫نتػاب )اي٬ؾتات( ٍٸ ايتذاض١ٜ ٚقا سٝح ، ساٍ ا٭غًب١ٝ ايع٢ُٛ َٔ أزلا٤ احملا

ٕٸ ايػطض َٓٗا َعطؾ١ قٌ ٚدٛز إتذط. ٖٚصٙ ايعٓاٜٚٔ ٜعبٸط ع قٌ ايهػب »ـ ٓٗا بإ

 «. إتذط»أٚ ، «ٚايتذاض٠

ٗ إٛنٛع بصنط أضبع١ أغ١ً٦ هب إٔ هاب عٓٗا بؿهٌ  بشحْبسأ اي

 اغتس٫يٞ:

ٕٸ ا٫غِـ 1 ٚغرلٖا َٔ ، ايتكُِٝ، ايذل١ْ، ايتأيٝـ، ا٫خذلاع، ايع١َ٬، ٌٖ أ

 تٛدب اؿلٸ ايؿطعٞ؟، إٛاضز ا٭خط٣ إُاث١ً

يتهٕٛ َؿُٛي١ ، نُٔ ْطام ًَه١ٝ اٱْػإٌٖ تٓسضز ٖصٙ اؿكٛم ـ 2

 بأسهاّ إًه١ٝ؟

غببّا ي٬ْتؿاع َٔ ايك١ُٝ أٚ ـ ٗ ساٍ ثبٛتٗا ـ ٌٖ تهٕٛ ٖهصا سكٛم ؾطع١ٝ ـ 3

 ايؿا٥س٠ إاي١ٝ؟

 ٌٖ ٜعتدل اْتكاٍ ٚؾطا٤ ٚبٝع ٖهصا سكٛم دا٥عّا؟ـ 4

ٚٸٍ ٫ بسٸ يٓا َٔ ايتعطٸض يًُع٢ٓ ا٫قط٬سٞ  يًشلٸ ٚيٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ ا٭

 َٚاٖٝٸت٘ سػب ضأٟ ايؿكٗا٤. 
 

، ٚضزت ن١ًُ اؿلٸ َٚؿتٓكاتٗا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ أنجط َٔ ٦َتٌ ٚمثاٌْ َطٸ٠
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ٕٕ كتًؿ١. ٚتاض٠ّ ٚضزت ٖصٙ ايه١ًُ ب١٦ٝٗ ؾعٌ; ٚتاض٠ّ أخط٣ ب١٦ٝٗ اغِ  . (6)َٚعا

، اغتشكام، ٙ ايه١ًُ عباض٠ عٔ: ثبٛتإٕ بعض تًو إعاْٞ اييت زٓيت عًٝٗا ٖص

ٌٸ، اغتكطاض، إثبات، اضتهاب ، ايسٜٔ، ا٭َط ايٛادب، ظنا٠، اغِ ٚقؿ١ هلل ععٸ ٚد

 ٚغرل شيو.، اؿلٸ احملض، قٛاب ٚقسم، طًب، ايكطإٓ
 

 اؿكٛم إس١ْٝ.ـ 2اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ; ـ 1تكػِ اؿكٛم بؿهٌ عاّ إٍ قػٌُ: 

عباض٠ عٔ اؿكٛم اييت تبٝٸٔ ايع٬ق١ بٌ ايٓاؽ  ٖٞ ٝاغ١ٝٚاؿكٛم ايػ

ٚسل ايٓٝاب١ )ٗ ، َجٌ: سل ا٫ْتدابات، ٚاؿهَٛات ٚغا٥ط إ٪غٸػات إدتًؿ١

 اجملايؼ ٚإ٪غػات إدتًؿ١(.

َٸا اؿكٛم إس١ْٝ ؾإْٗا ، ٚاييت غاٜتٗا تأٌَ إكًش١ ايؿدك١ٝ يًُٛاطٌٓ، أ

َٸ١.ـ 2 َس١ْٝ خاقٸ١;سكٛم ـ 1تكػِ إٍ قػٌُ:   سكٛم َس١ْٝ عا

 ٚاؿكٛم إس١ْٝ اـاقٸ١ تكػِ بسٚضٖا أٜهّا إٍ قػٌُ:

، َجٌ: سلٸ اؿها١ْ، سٝح تؿٌُ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝسكٛم ا٭غط٠:  أ٫ّٚ:

 َٚا ؾانًٗا َٔ سكٛم.، ٚايط٬م

ٖٚصٙ اؿكٛم شات ق١ُٝ َاز١ٜ َٚاي١ٝ. ٚشلا ث٬ث١  اؿكٛم إازٸ١ٜ )إاي١ٝ(: ثاّْٝا:

ٝٸ١; ـ 1أقػاّ:   ١.َعٜٓٛٸـ ١3; ؾدكٝٸـ 2عٝٓ

، ٜٚٓتؿع َٓ٘، ؾاؿكٛم ايعٝٓٝٸ١ ولٸ يٲْػإ َٛدبٗا إٔ ٜتػًٓ٘ ع٢ً ؾ٤ٞ َعٝٸٔ

 َجٌ: سل إًه١ٝ.، ٜٚػتجُطٙ بسٕٚ ٚاغط١

، ٚ أنجطٚاؿكٛم ايؿدك١ٝ عباض٠ عٔ آقط٠ سكٛق١ٝ َٛدٛز٠ بٌ ؾدكٌ أ

 سٜٔ.ـَجٌ: ايع٬ق١ بٌ ايسا٥ٔ ٚإ

ٚاؿكٛم إع١ٜٛٓ ٖٞ اؿكٛم اييت ػٝع يكاسبٗا إٔ ٜٓتؿع َٔ إٓاؾع ٚايٓتاز 

ٌٕ َككٕٛض عًٝ٘، اؿاقٌ َٔ دطٸا٤ عًُ٘ ٚؾهطٙ  .(7)ٚبؿه

َٸا اؿكٛم ايؿهط١ٜ )ايص١ٖٝٓ( ؾٗٞ تؿٌُ َجٌ سل إ٪ٚيـ سٝح ٜكطًض ، أ

ب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ. ٚنصيو تؿٌُ اؿكٛم إتعًٓك١ بأططٚسات عًٝٗا ًَه١ٝ اؿكٛم ا٭ز

ٚاييت تٴعطف ًَه١ٝ سكٛم ا٭ططٚسات أٚ ايطغا٥ٌ. ٚأٜهّا تؿٌُ ، ٚضغا٥ٌ إادػترل

ٚاييت ٜطًل عًٝٗا اقط٬ح سل إًه١ٝ ايكٓاع١ٝ. ، سكٛم إدذلع )بطا٠٤ ا٫خذلاع(
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 ٚتؿٌُ اٱثباتات ٚايٛثا٥ل ٚإػتٓسات إتعًٓك١ بصيو. 

 .(8)ؾايعٓٛإ ايؿاٌَ يهآؾ١ أْٛاع ٖصٙ اؿكٛم ٖٛ ْؿػ٘ َؿّٗٛ اؿلٸ ايصٖين
 

ٚنًُات ، ^اغتدسَت ن١ًُ اؿل بؿهٌ ٚاغع ٗ ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت

 ايؿكٗا٤. ٚيهٔ ٗ ٖصٙ إكاي١ غٛف ْبشح ٗ إع٢ٓ اؿكٛقٞ يه١ًُ اؿل.

ٕٕ َتعسٸز٠. ْٚؿرل ٖٓا إٍ بعض َٓٗا:اؿلټ باعتكاز ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ شٚ َع  ا

ٕٸ اؿكٛم ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ:ـ 1  باعتكاز ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ؾإ

ٚسل ١ٜ٫ٚ ، نشل اؿها١ْ، اؿكٛم اييت ٫ ّهٔ َعاٚنتٗا أٚ ْكًٗا أ٫ّٚ:

 ا٭ب ٚاؾسٸ يٮب.

أٟ إْٸ٘ ّهٔ اغتبساٍ شيو اؿل بؿ٤ٞ ، اؿكٛم اييت ّهٔ َعاٚنتٗا ثاّْٝا:

ٚيهٔ ، خ٬ٍ زؾع َبًؼ َٔ إاٍ. ٖٚصا ايٓٛع َٔ اؿكٛم ٫ ّهٔ ْكً٘ َٔ، آخط

 ٚسل اـٝاض.، نشل ايؿؿع١، ّهٔ إغكاط٘

ٚنصيو ّهٔ ، ٯخطٜٔ بؿهٌ إضازٟ اٍإاؿكٛم اييت ّهٔ ْكًٗا  ثايجّا:

 .(9)ٚسل ايػبل ٗ إباسات، نشل ايتشذرل، إغكاطٗا

ٕٸ اؿل اـ 2 ، عتباضٷ خامٸ بٌ شٟ اؿل َٚتعًٓك٘باعتكاز اٯخْٛس اـطاغاْٞ ؾإ

ٜٚٴٓتعع َٔ سهِ ٚنعٞ أٚ تهًٝؿٞ ، ٫ إًو، ٜٚهٕٛ بإظا٤ إًه١ٝ، ٚإناؾ١ َعٝٸ١ٓ

ايصٟ ٜٓؿأ َٔ إباس١ تٓاٍٚ مثاض إعضع١ اييت ّطٸ َٔ ، َجٌ: سل إاضٸ٠، أٚ َٔ َٓؿأ آخط

 .(10)قطبٗا

ٛٸن١ّ ـ 3 ٕٸ اؿكٛم تهٕٛ َع  .(11)َطًكّاباعتكاز قاسب اؾٛاٖط ؾإ

ٛٸن١ّ َطًكّاـ 4 ٕٸ اؿكٛم ٫ تهٕٛ َع  .(12)باعتكاز ايؿٝذ ناؾـ ايػطا٤ ؾإ

باعتكاز ايػٝس ايٝعزٟ ايطباطبا٥ٞ ؾإٕ اؿلٸ عباض٠ عٔ ْٕٛع َٔ ايكسض٠ ـ 5

ٌٕ خاضد١ٝٺ ٚسل ، ٚسل ايطٖا١ْ، َجٌ: سل ايتشذرل، ٚايػًط١ٓ ع٢ً ؾ٤ٞ َتعًٓل بع

ٌٕ خاضد١ٝٺايػطَا٤ )أقشاب ايسٻٜٔ( ٗ تطن١ إ َجٌ: سل ، ٝٸت; أٚ أْٸ٘ غرل َتعًٓل بع

ٚسل اؿها١ْ. ، َجٌ: سل ايككام، اـٝاض إتعًٓل بايعكس; أٚ غًط١ٓ ؾدٕل ع٢ً آخط

عٝح ٜبٝض ، بٌ ٖٛ ْٛع َٔ إًو، ؾٝذلتٸب عًٝ٘ نٕٛ اؿل ضتب١ّ نعٝؿ١ َٔ إًو

 .(13)يكاسب اؿل إٔ ٜتػًٓ٘ ع٢ً إايو َٚا ٗ ٜسٙ
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ٕٸ ; ؾكس خايـ ْٝع ايٓٛطٜٸات اٯْؿ١ س اٱقؿٗاَْٞٸا ايػٝأـ 6 إش إْٸ٘ ٜعتكس أ

أٟ ٗ ، اؿل ٗ نٌ َٛضز َٚكسام خامٸ ب٘ ٜهٕٛ ي٘ اعتباض كتًـ َٚؿّٗٛ َعٝٸٔ

 ٜهٕٛ ي٘ أثط ككٛم.، نٌ َٛضز اعتباض خامٸ

ٕٸ إعتدل ٗ سل اي١ٜ٫ٛ عباض٠ عٔ اي١ٜ٫ٛ شاتٗا ٚإعتدل ٗ سل ، ؾٗٛ ٜعتكس أ

ّٸ، عباض٠ عٔ ْؿؼ ايعٚد١ٝ ايعٚد١ٝ ٫ٚ ، سٝح إُْٗا َتبآٜإ عٔ بعهُٗا بؿهٌ تا

ٟٸ قسض َؿذلى  .(14)أٚ َؿّٗٛ َتٸشس، ٜٛدس بُٝٓٗا أ

ّٕ َكابٌ إًو باعتكاز ايػٝس عط ايعًّٛ ؾإٕ اؿل ٜػتدسّـ 7 ، أسٝاّْا نُؿٗٛ

ّٕ َطازفٺ ي٘. ٚٗ ن٬ إعٌٓٝ ٖٛ عباض٠ عٔ قسض٠ٺ  اعتباض١ٜٺ َتٸؿل ٚأسٝاّْا نُؿٗٛ

ٍٕ أٚ ؾدٕل أٚ ع٢ً نًُٝٗا، عًٝٗا ، َٚٛدبٗا ّهٔ يؿدل إٔ ٜتػًٓ٘ ع٢ً َا

ٕٸ إػتأدط ي٘ غًط١ ع٢ً ا٭َٛاٍ اـاقٸ١ بإ٪دِّ، نايعٌ إػتأدط٠ ط. ؾاؿلٸ سٝح إ

 .(15)ٚيٛ با٫عتباض، عباض٠ عٔ غًط١ٓ فعٛي١ يٲْػإ َٔ سٝح ٖٛ ع٢ً غرلٙ

ٖٚٞ ْٛع خامٌّ َٔ ، ؾإٕ اؿل ْٛع َٔ إًه١ٝ باعتكاز ايػٝس اؿهِٝـ 8

 .(16)اٱناؾ١ ٚايع٬ق١ ٚا٫عتباض بٌ إايو ٚإًُٛى

َٸ١ـ 9 ٔٸ ، باعتكاز ايػٝس اـ٥ٛٞ ؾإٕ إًو عباض٠ عٔ ايكسض٠ ٚايػًط١ ايعا ٚيه

 اؿلٸ غًط١ خاقٸ١.

ٕٸ اؿل ضتب١ نعٝؿ١ َٔ إًو. ؾكس عبٸط بعهِٗـ 10 َٸا بطأٟ بعض ايؿكٗا٤ ؾإ  أ

ّٸ(. ؾؿٞ اعتكاز ايػٝس قُس تكٞ عط ايعًّٛ اؿلټ  عٓ٘ بأْٸ٘ ًَو غرل ْانر )غرل تا

ٚتهٕٛ ٖصٙ ايع٬ق١ ًَهّا عٓسَا ، عباض٠ْ عٔ ايع٬ق١ اؿاق١ً بٌ ؾدٕل ٚآخط

ٝٸ ٚعٓسَا تهٕٛ غرل ، ١ يًتكطٸفتهتٌُ ٚتؿٌُ نٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايك٬س١ٝ ٚا٭ًٖ

 .(17)١ْٝ ايتكطٸف غتهٕٛ سٓكّاَهت١ًُ ٚػٝع ْٛعّا ٚاسسّا َٔ إَها

ٚدعٌ قاسب إٝعإ اؿل َع٢ٓ ا٫ختكام. ؾكس شنط إٔ ا٫ختكام ـ 11

ٌٕ إْايٞ ٚٗط ، أنإ قبٌ تأغٝؼ اجملتُع أّ بعس تأغٝػ٘ غٛا٤ٷ، إٛدٛز بؿه

ٛٸع١  .(18)ٚاسسّا َٓٗا ٚنإ اؿلٸ، بأؾهاٍ عسٜس٠ َٚتٓ

ٕٸ اؿل عباض٠ عٔ  ْٛع َٔ ايكسض٠ ا٫عتباض١ٜ إتٸؿل ْٚػتٓتر َٔ اٯضا٤ إصنٛض٠ أ

ْاؾ١٦ َٔ ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ ٚايؿطع١ٝ. ، ٚايػًط١ٓ ع٢ً ا٭ؾدام ٚا٭عٝإ، عًٝٗا

ٛٸن١ّ ٗ إعا٬َت ايتذاض١ٜ. ع٢ً ايطغِ َٔ أْٸٓا ٫ ٔ أّٚه ٕ تهٕٛ ٖصٙ ايكسض٠ َع

ـٺ ٚاسسٺ ٕٸ أغًب ايؿكٗا٤ ا، ْػتطٝع إٔ ْتعطٸف إٍ ُنٓ٘ َاٖٝٸت٘ بتعطٜ عتدلٚٙ ضتب١ّ إ٫ٓ أ
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 أٚ َا ضازؾُٗا.، أٚ إًو، َتعيعي١ّ ٚنعٝؿ١ّ َٔ إًه١ٝ
 

ٌّ ّهٔ  طبكّا ٕا شٴنط ّهٓٓا تعطٜـ َاٖٝٸ١ اؿل َا ًٜٞ: اؿلټ أَطٷ اعتباض

َٔ خ٬ي٘ يؿطزٺ أٚ فُٛع١ٺ َعٝٸ١ٓ ٌْٝ قسض٠ قا١ْْٝٛ ػٝع شلِ ْٛعّا َٔ ايتكطٸف 

ٗ ؾ٤ٞ َعٝٸٔ أٚ ؾدل آخط. ٜٚذلتٸب عًٝ٘ أٜهّا ؼٓكل إناؾ١ اـاضدٞ أٚ ا٫عتباضٟ 

ٔٵ ي٘ اؿل»بٌ  ٔٵ عًٝ٘ اؿل»ٚ«  َٳ ٔٵ عًٝ٘ اؿل»سٝح َٛدبٗا ٜتعٝٸٔ ع٢ً ، «َٳ إٔ « َٳ

ٔٵ ي٘ اؿل» ٜطاعٞ سلٸ  ٚإٔ ّتٓع عٔ اْتٗان٘.، «َٳ

 ٚاٱداب١ عٔ َا شٴنط َٔ أغ١ً٦ نايتايٞ:

إشا أخصْا بٓٛط ا٫عتباض آضا٤ ايؿكٗا٤ ٗ َا أَا اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ ؾإْ٘ 

َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ ، ٚايصٟ اعتدلٚٙ ْٛعّا َٔ ايتػًٓ٘ ع٢ً ايؿ٤ٞ أٚ ايؿدل، ىلٸ اؿلٸ

ٕٸ َٓؿأ ٖصا ايتػًٓ٘ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ إؿطِّع أٚ ايعطف ؾعٓس٥صٺ ّهٔ ، اعتدلٚا أ

ٕٸ عطف ايعك٤٬ ٚغرل٠ ايعًُا٤ قا١ُ٥ ع٢ً ا٫عذلاف ض، ايكٍٛ: ْعِ أٚ ، زلٝٸّا با٫غِإ

 ٚنآؾ١ اؿكٛم إع١ٜٛٓ ا٭خط٣. ، أٚ ا٫خذلاع، ايع١َ٬

ُٳٗا إٍ سسٸ أْٸ٘ ، ؾكس اعتدل ايعطف نٕٛ ٖصٙ اؿكٛم َعٜٸ١ خاقٸ١ يكاسبٗا ٚزعٳ

ٔٸ قٛاٌْ شلا. ٖٚصٙ اؿكٛم قاضت َعتدل٠ ٗ ، َع نْٛٗا َػتشسث١، قاّ بتدكٝل ٚغ

ايؿ٤ٞ َكساقّا تابع يطأٟ ايعطف أ٫ّٚ. ٚتعٌٝ نٕٛ ، ْٛط ايؿطع; ٭ْٗا َكازٜل

ٕٸ بٝإ سهُٗا ضادع  ٌٸ ٚع٬. ٚبعباض٠ أخط٣: يٝؼ َٔ اي٬ظّ إٔ إٍ انصيو ؾإ هلل د

ٕٸ  ٜهٕٛ تعٌٝ َكازٜل اؿكٛم قسٚزّا بسا٥ط٠ ايؿطع. ٚيصيو عٓسَا ٜعتدل ايعطف أ

ٕٸ ش ٕٸ إؿطٸع أٜهّا ٜعتدل أ ٜٚعذلف ، يو سلٌّ يْ٘تاز ايهاتب ٚعا٥سات٘ إازٸ١ٜ سلٌّ ي٘ ؾإ

 بٗصا اؿلٸ ضزلّٝا.

ٜكّٛ َ٪ٚيـ ايهتاب َج٬ّ بتأيٝـ نتاب٘ بعس  َٚٔ أدٌ ايتٛنٝض أنجط ْكٍٛ:

ٌٕ دػسٟٛ آخط ، دٗسٺ ٜسّٚ أؾٗطّا أٚ ضَا غٓٛات. ٚيٛ نإ ٗ ٖصٙ إسٸ٠ قس قاّ بعُ

ٔٵ ٖٛ ٗ َػتٛاٙـ زٕٚ ؾٛو ـ ؾإْٸ٘ نإ  َٕ قاض ٖصا بُٝٓا ، غٝهتػب زخ٬ّ َعاز٫ّ 

 ٖٚٛ ثطٚت٘ ايؿع١ًٝ.، ايتأيٝـ بس٬ّٜ عٔ شيو ايسخٌ

ٚقس اغتطاع ايتادط ٚإكٓٸع بعس غٓٛاتٺ َٔ اؾسٸ ٚاؾٗس إٔ وكٌ ع٢ً زلع١ٺ 

ست٢ قاضت بهاعت٘ ايّٝٛ َعطٚؾ١ بعٓٛإ أٚ ع١َ٬ خاقٸ١. ، ٚاعتُازٺ ٗ فاٍ عًُ٘
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ٟٸ ، ؾٗصا ايعٓٛإ ٚا٫غِ ٖٛ أقٌ اعتباضٙ ايتذاضٟ ٚايكٓاعٞ ٚإشا نإ بإَهإ أ

ؾدٕل إٔ ٜػتػًٓ٘ يكاؿ٘ )بسٕٚ إشٕ قاسب ايعٓٛإ( ؾػٛف ٜتعطٸض قاسب شيو 

 ايعٓٛإ يهطٕض ؾازٕح.

، يكس دعٌ عطف ايعك٤٬ ٖهصا سكٛم دع٤ّا َٔ اؿكٛم اـاقٸ١ يٮؾدام

ٕٸ ٖصا ايعٓٛإ ايتذاضٟ ٚع١َ٬ ايبهاع١ ٫  ٫ٚ ّهٔ يٰخطٜٔ اغتػ٬شلا زٕٚ إشِْٗ; ٭

 بٌ إْٗا ؾ٤ٞ وهٞ اؾٗس ٚإؿٓك١ ايهبرل٠ يكاسبٗا.، دل فطٸز اغِ أٚ عٓٛإتعت

ٕٸ اؿل ٜتعًٓل با٭عٝإ إازٸ١ٜ )ايبهاع١ َٚا ؾانًٗا( ٚع٢ً ٚد٘ ، ؾهُا أ

ؾإْٸ٘ ٗ ْؿؼ ايٛقت ٜتعًٓل باؾٗٛز ٚإػاعٞ ايؿهط١ٜ ، ايتًُٓو أٚ ا٫ختكام

ُٸٌ َؿٓك١ ٚعٓا٤ اٱبساع ٚا٫، ٚإع١ٜٛٓ خذلاع ٗ إػا٥ٌ ايؿهط١ٜ ٚايكٓاع١ٝ. يصيو ٚؼ

عٓسَا ٜعذلف ايعطف ايعكًٞ باختكام ٖهصا سلٸ بكاسب ايبهاع١ أٚ ايؿطن١ أٚ 

إ٪يـ أٚ إدذلع ؾٗصا ا٫عذلاف ْؿػ٘ ٜهٕٛ غببّا يجبٛت اؿل ايؿطعٞ يكاسب شيو 

 ايعٓٛإ; ٭ٕ عطف ايعك٤٬ ٖٛ إطدع ا٭قًٞ ٱثبات اؿكٛم.

ٕٸ غرل ـ ٠ ايؿاضع إكسٸؽ ٗ باب إعا٬َت ٚغا٥ط ا٭َٛض غرل ايتعبٸس١ٜ نصيو ؾإ

َٸ١، باغتجٓا٤ َٛاضز قسٚز٠ ناْت قا١ُ٥ ـ أٚ ايطبا ، نبٝع ايػطض، ٚؿؿٜ إكًش١ ايعا

 ع٢ً ػٜٛع َا نإ َتسا٫ّٚ ٗ اجملتُع. 

ٕٸ ايهابط١ ٚإعٝاض ٗ ؼسٜس إٓؿع١ ٖٛ ايعطف سٝح ، ٜعتدل ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ أ

سهِ  (شٟ إٓؿع١ غرل إككٛز٠ٚ ٕٓؿع١ احمل١ًً إككٛز٠بٌ شٟ اٚايؿطم بُٝٓٗا )»قاٍ: 

 . (19)«ايعطف بأْٸ٘ ٫ َٓؿع١ ؾٝ٘

ٚٗ َبشح ًُٓو إٓؿع١ احمل١ًًٖ إككٛز٠ أٚ عسّ ، ٖٚٛ ٗ باب إعا٬َت أٜهّا

ٌ شيو. ٜعتدل إٔ ايعطف ٖٛ أغاؽ تعٝ، ٚاييت تٛدب سط١َ ٚبط٬ٕ ايبٝع، ًُٓهٗا

ٕٸ يؿٜ ايبٝع يٝؼ سكٝك١ ، عٓس تعطٜؿ٘ يؿٜ ايبٝع، نُا شنط ٗ نتاب )ايبٝع( أ

يهٓ٘ ٜبك٢ ع٢ً َعٓاٙ ايعطٗ. بٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا عٓسَا ٜعتدل ، ٫ٚ َتؿطٸع١ٝ، ؾطع١ٝ

ٕٸ اؿكٛم إع١ٜٛٓ دع٤ٷ َٔ اؿكٛم ا٫ختكاق١ٝ ، ٚأْٗا شات َٓاؾع، ايعطف ايعك٥٬ٞ أ

ٕٸ ايؿاضع إكسٸؽ غٛف ٚوهِ بعسّ ؾطع١ٝ دٛاظ ايتكطٸف ، ٜ٪ٜٸس شيو بايتأنٝس ؾإ

 زٕٚ إشٕ قاسبٗا.

َٸّا، ٚأَا اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ايجاْٞ ٕٸ َؿّٗٛ إًو ٜعتدل َؿَّٗٛا عا ، ؾبُا أ
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ٕٸ ايػ٪اٍ ايجاْٞ ٜططح ْؿػ٘، ٜٚطًل ع٢ً ا٭ؾٝا٤ اييت يٝؼ شلا ق١ُٝ َاي١ٝ ٖٚٛ: ٌٖ ، ؾإ

 يتهٕٛ َؿُٛي١ بأسهاّ إًه١ٝ؟، اٱْػإتكع اؿكٛم إع١ٜٛٓ نُٔ ْطام ًَه١ٝ 

ٕٸ اؿسٜح عٔ َكطًض  ع٠ٚ٬ ع٢ً ـ « إًو»َٚٔ أدٌ تٛنٝض ٖصا إٛنٛع ؾإ

 ٜعتدل نطٚضّٜا أٜهّا.ـ ايصٟ ؼسٸثٓا عٓ٘ بتؿكٌٝ « اؿل»َكطًض 
 

 ٍإْؿرل ، متٸ بٝإ َؿّٗٛ َكطًض إًو ٗ نتابات ايؿكٗا٤ بأؾهاٍ كتًؿ١

 ٖٓا:بعض َٓٗا 

ٌّ ٜتعًٓل بعٌ إٓؿع١ـ 1 ِٷ ؾطع ٕٸ إًو سه ٜٚذلتٸب عًٝ٘ ، ٗ ضأٟ ايؿٗٝس ا٭ٍٚ ؾإ

ٕٸ إًه١ٝ َكسض ًَو ٚقس ، أْٸ٘ ّهٔ يًُايو ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ َٚعاٚنت٘. ؾٗٛ ٜعتكس أ

ٕٕ َتعسٸز٠ بٗا ايس٫ي١ ع٢ً  ّاَطاز، ٚاغتعًُت ٗ ؾك٘ ايكإْٛ، ؾاع اغتعُاشلا ٗ َعا

 .(20)ٜٚطًل عًٝ٘ سل إًه١ٝ، ٝس ايك١ً بٌ اٱْػإ ٚإاٍَع٢ٓٶ خاٛم ٜؿ

بٌ اعتدلٖا أَطّا ، مل ٜعتدل ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ إًه١ٝ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝـ 2 

ٕٸ بعض ا٭َٛض، عطؾّٝا ، ٚايعٚد١ٝ، َجٌ: إًه١ٝ، ٜٚسٚض ٗ سٝط١ ضأٟ ايعطف. ٜٚعتكس أ

ؾاؿهِ بجبٛت ٖصٙ إٛاضز ٖٛ سهِ ٫ تعتدل بصاتٗا َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ. ، ٚاؿط١ٜ

 . (21)ٚيهٓٸ٘ ٗ ايٛاقع َٔ ا٭َٛض ا٫عتباض١ٜ إٓتعع١ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ؾطعٞ

ٕٸ إًه١ٝ اعتباض عك٥٬ٞ. ٚأسس أسهاَٗا ٖٛ ـ 3 باعتكاز اٱَاّ اـُٝين ؾإ

ٌٸ شٟ سل ، ايكسض٠ ا٫عتباض١ٜ يًؿدل ٗ تػٝرل ٚؼٌٜٛ َا ًّه٘ سٝح ٜكٍٛ: إْٸ٘ يه

ًَو غًط١ٓ عًُٝٗا )ع٢ً اؿل ٚإًو(. ٖٚٞ )إًه١ٝ( َٔ ا٭سهاّ ايعك١ٝ٥٬ شلُا ٚ

ٕٵ مل ٜهٔ اؿل ًَهّا ٫ٚ ًٖٛنّا ، )يًشل ٚإًو( ٚإٕ أطًكا عًٝ٘ بٓشٛ َٔ ـ ؾإ

 .(22)نإ َٔ ططف أٚ ططؾٌ غٛا٤ٷ، ٫ ٜهٕٛ ْكً٘ بٝعّاـ إػاق١ 

ٌٖ ايػ١ٓ إعاقطٜٔ أسس عًُا٤ أٖٛ ـ ٚ باعتكاز ايؿٝذ بسضإ أبٛ ايعٌٝٓ بسضإـ 4

ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ُٓع اٯخطٜٔ َٔ ، ؾإٕ إًه١ٝ عباض٠ عٔ ا٫ختكام بؿ٤ٞ َا ـ

 .(23)إ٫ٓ إشا َٓع٘ َٔ ايتكطٸف بٗا َاْع ؾطعٞ، ٚػٝعٙ يكاسبٗا، ايتكطٸف بٗا

ؾإٕ إًه١ٝ عباض٠ ، نايػٝس ايٝعزٟ ٚايػٝس اؿهِٝ، بطأٟ بعض ايؿكٗا٤ـ 5

ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ، ًط١ ايؿدل )اؿكٝكٞ أٚ ا٫عتباضٟ( ع٢ً ؾ٤ٞ َعٝٸٔعٔ اعتباض غ

ّٚٓع اٯخطٜٔ َٔ شيو. ؾإايه١ٝ َع٢ٓٶ اعتباضٟ كتلٸ ، ّٓهٓ٘ ٖٛ َٔ ايتكطٸف ب٘
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 .(24)ٚإايو ي٘ سل ايتكطٸف َا ٗ ٜسٙ، بايػًط١ ٚايكسض٠ ع٢ً ايتكطٸف ٚقسض٠ ايتًُٝو

ٖٓا ٚضز ٗ اٯضا٤ اٯْؿ١  ايصنط َا ىلٸ َؿّٗٛ إًو أْٸ٘ ّهٓٓا ْػتٓتر 

، تعطٜـ إًه١ٝ َا ًٜٞ: ٖٞ عباض٠ عٔ َؿّٗٛ اعتباضٟ يٛسٜ ؾٝ٘ ا٫ختكام

 ٚقسض٠ إايو ع٢ً ايؿ٤ٞ ايصٟ ٗ سٝاظت٘.، إَها١ْٝ ايتكطٸف، ايتػًٓ٘

ٕٸ َؿَٗٛٞ اؿل ٚإًو ىتًؿإ عٔ بعهُٗا.  يصيو ؾإ

، ؿّٗٛ اعتباضٟ ٜؿٌُ ا٫ختكامبأْٸ٘ َ« إًو»عٓسَا شنطْا ٗ تعطٜـ 

شنطْا أْ٘ عباض٠ عٔ « اؿل»ٚإَها١ْٝ ايتكطٸف; ٚٗ تعطٜـ ، ايتػًٓ٘، ايكسض٠

ٕٸ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ ، ٚإًو، اٱناؾ١، ا٫ختكام، إٝع٠، ا٫ختٝاض، ايكسض٠ ٜتٸهض يٓا أ

ٞٵ ْع ، ١ٝأٟ إْٸ٘ ٗ بعض إٛاضز ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ سٓكّا ٗ إًه، يٝػا َاْعتٳ

 ٚٗ ْؿؼ ايٛقت ٜهٕٛ بعٓٛإ اختكام اغتجُاض قاسب اؿل.

ٕٸ إًه١ٝ تكسم ع٢ً اؿكٛم إع١ٜٛٓ )نايعٓٛإ ايتذاضٟ بطا٠٤ ، شلصا ايػبب ؾإ

ٕٸ أقشاب اؿكٛم إع١ٜٛٓ َايهٕٛ شلا، ا٫خذلاع ، ٚايتأيٝـ(. ٚيصيو ّهٔ ايكٍٛ: إ

 ٚتٓطبل عًِٝٗ ْٝع أسهاّ إًه١ٝ.

ٕٸ اؿكٛم إع١ٜٛٓ َٔ ١ًْ ، يػ٪اٍ ايجايحٚأَا اؾٛاب عٔ ا ؾبعس إثبات أ

٫ٚ ّهٔ يٰخطٜٔ ايتكطٸف بٗا زٕٚ ، اؿكٛم ا٫ختكاق١ٝ ٚإككٛض٠ ع٢ً أقشابٗا

ٖٚٛ: ٌٖ تهٕٛ ٖهصا سكٛم َع١ٜٛٓ غببّا  ،ْططح ايػ٪اٍ ايجايح، إشٕ أقشابٗا

 ي٬ْتؿاع َٔ ايك١ُٝ أٚ ايؿا٥س٠ إاي١ٝ؟

ُٸٌُ، هجرل َٔ ايعًُا٤ٗ ظَآْا ٖصا وكٌ اي َٚػتؿاضٟ ، ٚايؿٓٸاٌْ، ٚإك

ٚتكسِٜ آضا٥ِٗ ، ع٢ً َبايؼ طا١ً٥ ْتٝذ١ يعًُِٗ ايؿهطٟ، اؿ٬ُت ايسعا١ٝ٥

ٚتكاَُِٝٗ. َج٬ّ: عٓٛإ ٚع١َ٬ َعٌُ أٚ ؾطن١ ٜكبض شا ق١ُٝ نبرل٠ إٍ اؿسٸ 

أٚ ايع١َ٬( َبًؼ ايصٟ تكّٛ بعض ايبًسإ بؿطا٤ اَتٝاظ إْتاز شيو إعٌُ )بٓؿؼ ا٫غِ 

ع٢ً ايطغِ َٔ ، ندِ; ٚشيو بػبب قٹسٳّ إٓتذات ٚدٛزتٗا ٚضٚادٗا ٚاعتباضٖا ايعإٞ

يهٔ اعتباض ٚاعتُاز إػتًٗهٌ ، ٚدٛز ِاشز َؿاب١ٗ شلصٙ ايبهاع١ ٗ ا٭غٛام

يًبهاع١ اييت تعطض ٗ ايػٛم بصيو ا٫غِ أٚ ايع١َ٬ ٖٛ ايػبب ٗ اضتؿاع قُٝتٗا 

 ع إُاث١ً شلا.َكابٌ ايبها٥

يصيو ؾإْٸٓا ٬ْسٜ أْٸ٘ ست٢ اغِ ٚع١َ٬ ٚعٓٛإ ايؿطن١ أٜهّا ٜهٕٛ شا ق١ُٝٺ 

ٝٸ١ٺ اييت ٖٞ ٗ ضأٟ ايعطف ، ّٚهٔ بٝع٘ ٚؾطا٩ٙ ٗ ايػٛم. ؾٗصٙ اؿكٛم، َاي
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غتهٕٛ دع٤ّا َٔ ايعٓاٜٚٔ إايٝٸ١ إؿُٛي١ ٗ َكازٜل ، ٚايعك٤٬ شات ق١ُٝ َايٝٸ١

ٔٳ ﴿ٚٗ َكازٜل اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١: ، «ٕ ع٢ً أَٛاشلِايٓاؽ َػًٓطٛ»قاعس٠  ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ِٵ َُِّٓه ٕٳ تٹذٳاضٳ٠ّ عٳٔ تٳطٳإض  ٌٔ ٔإ٫ َإٔ تٳُهٛ ِٵ بٹايبٳاطٹ ٓٳُه ٝٵ ِٵ بٳ ٛٳاَيُه َٵ ٓٴِٛا ٫ تٳِأُنًُِٛا َأ َٳ  ﴾آ

  .(29)ايٓػا٤: 

عٔ ٗ اؿسٜح ؾاؿسٜح ؾٝ٘ ٜهٕٛ  ٚا٭خرل ٚأَا اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ايطابع

ٕٸ اْتكاٍ ٚبٝع ٚؾطا٤ اؿكٛم  ،اؾٛاظ ايؿطعٞ ٗ إعا٬َت يًشكٛم إع١ٜٛٓ ؾٌٗ أ

 إع١ٜٛٓ دا٥عٷ ؾطعّا؟

 يٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ لس َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْتططٸم إٍ بعض َا شنطْاٙ:

أٚ ، أٚ عٓٛإ إهتب ايتذاضٟ ٚايؿطن١، ٜعتدل ا٫غِ ايتذاضٟ يًبهاع١ـ 1

ِّ، اع إدذلعٚاخذل، تأيٝـ إ٪ٚيـ َٔ إٛاضز اييت ، َٚا ؾانٌ شيو، ِٚتكُِٝ إك

 غببّا يجبٛت سٛل كتٛل بكاسبٗا.، تكع ؼت عٓٛإ اؿكٛم إع١ٜٛٓ ٚايؿهط١ٜ

ٚتذلتٸب عًٝٗا ْٝع آثاض ، تهٕٛ ٖهصا سكٛم َٔ ١ًْ َا ًّه٘ شٚ اؿلٸـ 2

 إًه١ٝ.

ك٤٬ غببّا ي٬ْتؿاع إايٞ يًشلٸ إصنٛض ق١ُٝ َاي١ٝ. ٜٚهٕٛ ٗ عطف ايعـ 3

 يكاسب٘.

ٕٸ إًو اـامٸ سكٝكّٝا نإ أّ ، ٚبعس إٔ أثبتٓا إٛاضز ايج٬ث١ أع٬ٙ ْكٍٛ: إ

ٝٸ١، ّانإ عّٝٓا أّ َٓؿع١ّ أّ سٓك ٚغٛا٤ٷ، اعتباضّٜا ، ٚؾا٥س٠ ق١ُٝٝ، تهٕٛ ي٘ قبػ١ َاي

 ّٚهٔ ؾطا٩ٙ ٚبٝع٘ ٚاْتكاي٘.

ُٸِ، ـَجٌ: سل إ٪ٚي، إٕ اؿكٛم إع١ٜٛٓ أٚ ايعٓٛإ ٚايع١َ٬ ، ٚإدذلع، ٚإك

ّهٔ ؾطا٩ٖا ٚبٝعٗا ٚاْتكاشلا ع٢ً مٛ إًه١ٝ; ٚشيو ٭ْٸٗا شات قبػ١ ، ايتذاض١ٜ

 ٚؾا٥س٠ َايٝٸ١.

ٚبعس إٔ اتٸهض يٓا دٛاب ا٭غ١ً٦ ا٭ضبع١ غٛف ْػع٢ يًشكٍٛ ع٢ً اؿهِ 

 ك١ٝٗ.ايؿكٗٞ يًشكٛم إع١ٜٛٓ عٔ ططٜل ا٫ٓط٬ع ع٢ً ا٭زٓي١ ايؿ
 

ٕٸ اؿكٛم إع١ٜٛٓ تعتدل دع٤ّا َٔ أَٛاٍ  نُا شنطْا ٗ إباسح ايػابك١ ؾإ



•

 االجتهاد والتجديد

اييت غٓتططٸم ـ ٚع٢ً أغاؽ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ، ٚأ٬َى قاسبٗا. َٚٔ ٖصا إٓطًل

 ّٚهٔ ايتعاٌَ بٗا.، ّهٔ ايتكطٸف بٗا ع٢ً مٛ إًه١ٝـ، يتشًًٝٗا 

ٓٴِٛا ٫ٜٳ﴿ـ 1 َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٕٳ تٹذٳاضٳ٠ّ ا َأ ٌٔ ٔإ٫ َإٔ تٳُهٛ ِٵ بٹايبٳاطٹ ٓٳُه ٝٵ ِٵ بٳ ٛٳاَيُه َٵ  تٳِأُنًُِٛا َأ

ِٵ َُِّٓه  (. 29)ايٓػا٤:  ﴾عٳٔ تٳطٳإض 

ٜكٍٛ ععٸ ؾأْ٘ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١: ٫ تتبازيٛا ٫ٚ تأنًٛا أَٛايهِ ٗ َٛاضز 

ٚغرلٖا َٔ إٛاضز ، ٚايػكب، ٚاـٝا١ْ، ٚايػطق١، نايكُاض، باط١ًٚتكطٸؾات 

، نايبٝع، ٚبساؾع ايطغب١ ٚايطنا، إ٫ٓ إٔ ٜهٕٛ ايتبازٍ عٔ ططٜل ايتذاض٠، احملطٸ١َ

ٚاشلب١; ٭ْٸ٘ ٗ ٖصٙ إٛاضز تهٕٛ إبازي١ ق١ًًٓ. ٖٚهصا َباز٫ت عٔ ططٜل ، ٚايكًض

ٚهٝعٙ ايعك٤٬. يصيو ، تعتدل أَطّا عطؾّٝا َٚتسا٫ّٚ ايؿطا٤ ٚايبٝع ٚايكًض ٚاشلب١ ٚأَجاشلا

ٕٸ س١ًٝٓ ا٭نٌ )يٮَٛاٍ( َٚبازيتٗا ٚؼًٜٛٗا   أَطٷ دا٥عٷ.ـ ٚايصٟ أقطٸٙ ايؿاضع إكسٸؽ ـ ؾإ

نايػطقؿ١ًٝ ، بٝع اؿكٛم ايعك١ٝ٥٬ٜعتدل قاٍ ايػٝس اـُٝين: ٗ ظَآْا ٖصا 

أَطّا ضا٥ذّا ، ٚسل أقٍٛ ا٭ؾذاض، ل إٝاٙأٚ س، )إبًؼ إسؾٛع ٱخ٤٬ احملٌ ايتذاضٟ(

ٕٸ أسسّا دعٌ إعا١ًَ ع٢ً ٖهصا سكٛم عك١ٝ٥٬ ؾ٦ّٝا آخط غرل ايبٝع.  ٔٸ أ عطؾّا. ٫ٚ أٚ

 .(25)٫ٚ تٛدس ؾب١ٗ ٗ قسم َؿّٗٛ ايبٝع ع٢ً ٖهصا َعا٬َت

ٕٸ ايبٝع ٜتشٓكل ٗ َٛاضز أخط٣  ٚقس قاٍ ٗ َهإ آخط: عٓس ايعك٤٬ ٚايعطف أ

أضانِٝٗ ايعضاع١ٝ عٓسَا  عُاٍ اييت قاَٛا بٗا ٗنبٝع ايؿ٬سٌ ٯثاض ا٭، ا٭عٝإغرل 

، ٚسؿطٖا، َجٌ: نطٟ ا٭ْٗاض ٚاؾساٍٚ، ٜطٜسٕٚ تطنٗا أٚ اشلذط٠ َٔ ايكط١ٜ

ٕٸ أسسّا ٜذلزٸز ٗ قسم ايبٝع ع٢ً ٖهصا َٛاضز. ؾكس قاٍ:  ٔٸ أ ٚتكؿٝـ ا٭ضض. ٫ٚ أٚ

ٕٸ ْكٌ اؿكٛم بايعٛض بٝعٷ ، أٚ بايعهؼ، ٚا٭٬َى بٗا، بٌ باؿكٛم ،ٚاٱْكاف أ

ٕٸ اؿكٛم إع١ٜٛٓ  .(26)ؾبٝع سل ايتشذرل بايجُٔ بٝعٷ يس٣ ايعك٤٬، عطؾّا يصيو ؾإ

ٝٸ١ ٚايتكطٸف بٗا زٕٚ اْتكاٍ ، ٚايتعاٌَ بٗا دا٥ع، ٚايٓتادات ايؿهط١ٜ شلا ق١ُٝ َاي

 ؾطعٞ ٚعطٗ ٜعتدل َٔ َكازٜل أنٌ إاٍ بايباطٌ.

ٌٻ﴿ـ 2 ّٳ ايطِّبٳا ٚٳَأسٳ ٚٳسٳطٻ ٝٵعٳ   (. 275)ايبكط٠:  ﴾اهلُل ايبٳ

ٍٸ ع٢ً س١ًٝٓ  ٍٸ ع٢ً قش١ ايبٝع غرل ايطبٟٛ. ٚنصيو تس ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ تس

ٍٸ  ;أنٌ إاٍ ايٓاتر عٔ ايبٝع; ٚشيو يتشٓكل إًه١ٝ ؾٝ٘ بػبب شيو ايبٝع. ٚنصيو تس

ٕٸ ; ع٢ً عسّ س١ًٝٓ ايعٜاز٠ اؿاق١ً يًُاٍ ْتٝذ١ ايطبا ايطبا ٗ ْٛط ايعطف ٚايعك٤٬ ٫ ٭

 ٜعتدل بٝعّا.
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ٕٸ ٖهصا ، ٚنُا شنطْا ٗ ا٫غتس٫ٍ ايػابل، ٗ باب اؿكٛم إع١ٜٛٓ ؾإ

َٚٔ َكازٜل ايبٝع ايباضظ٠. ، سكٛم ٗ عطف ايتذاض٠ ٚايعك٤٬ شلا قاب١ًٝ ايبٝع ٚايؿطا٤

 ٚشلصا تعتدل َكساقّا ي١ٰٜ ايؿطٜؿ١.

هٔ دعٌ اؿكٛم عٛنّا ٗ إعا١ًَ; ٭ْٸ٘ ٜعتكس ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ أْٸ٘ ٫ ّ

 .(27)ٚاؿكٛم عطؾّا ٫ ٜطًل عًٝٗا عٓٛإ إاٍ، ٜؿذلٙ ٗ ايعٛض إٔ ٜهٕٛ َا٫ّ

ٕٸ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ شنطْا  َٸٌ; ٭ ٌٸ تأ يهٔ ن٬ّ ايؿٝذ ٖصا ق

ٕٸ اؿكٛم شلا قاب١ًٝ ا٫ْتكاٍ ٚاٱغكا، نكاسب اؾٛاٖط، آضا٤ِٖ غابكّا ، ٜٙعتكسٕٚ أ

ٕٸ ايعطف ٜطًل ع٢ً ، ٚشلا قبػ١ َاي١ٝ ّٚهٔ إٔ تهٕٛ عٛنّا. إناؾ١ّ إٍ شيو ؾإ

ٕٸ ن٬ّ ايؿٝذ بعٝسٷ عٔ ايٛاقع.  ٖهصا سكٛم عٓٛإ إاٍ ٚإًو. ؾٝذلتٸب عًٝ٘ أ

ٚٵُؾِٛا بٹايعٴُكٛزٹ﴿ـ 3 ٓٴِٛا َأ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ  (. 1)إا٥س٠:  ﴾ٜٳا َأ

ٌٸ عكس )ايعكس ٫ ؾٓو ٗ ٚٗٛض اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ٗ ، ايكًض، يعّٚ ايٛؾا٤ به

ُٸ٢ ايعكس عطؾّا. ٚسُٝٓا تططأ ٖصٙ ، ايؿطٙ( َٴػ سٝح تكسم ٖصٙ إٛاضز ع٢ً 

ايعَُٛٝٸات ع٢ً ايعك٤٬ ؾ٬ ؾٓو ٗ نٕٛ إؿطٸع ٗ َكاّ إَها٤ ْٝع ايعكٛز 

ٕٸ إؿطٸع يٛ نإ قس أخص قٝسّا ٗ ْٛ ط ٚايؿطٚٙ َٚاٖٝٸ١ ايكًض اجملطٸز عٔ ايؿطٙ; ٭

سٝح ، نُا متٸ شيو ٗ اٯ١ٜ ايػابك١، ا٫عتباض يصنطٙ; ٭ْٸ٘ ٗ َكاّ ايبٝإ ٚايتٛنٝض

ٜٺ قطٜٕض.  ٢ْٗ عٔ ايطبا بًؿ

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا شنطْا ؾإْٸٓا ٗ باب إعا١ًَ باؿكٛم إع١ٜٛٓ أٚ إكاؿ١ عًٝٗا 

ٚٵُؾِٛا بٹايعٴُكٛزٹ﴿ٖٚبتٗا ْكٍٛ: إْٸٗا َٔ َكازٜل  إكسٸؽ ٜٛدب ايٛؾا٤  ٚايؿاضع، ايباضظ٠ ﴾َأ

 بٗا.
 

ّهٓٓا ا٫عتُاز ع٢ً ايطٚاٜات ايٛؾرل٠ ٗ َبشح إعا٬َت ٚاْتكاٍ اؿكٛم 

 ٚاييت قاضت َٓعي١ قٛاعس أغاغ١ٝ: ، إع١ٜٛٓ. ٚيهٓٸٓا ْصنط ٖٓا أؾٗط تًو ايطٚاٜات

َٴػًٖطٕٛ ع٢ً: »’قاٍ ايٓيب ا٭نطّ ـ سسٜح ايػًط١ٓ:1 ٕٸ ايٓاؽٳ   . (28)«أَٛاشلِ إ

ٕٸ ٚاٖط إثبات ايػًط١ٓ شلِ بأْٛاعٗا ع٢ً ايٓشٛ إتساٍٚ بٌ ايعطف. ؾإشا  ٙإ

٫ٚظَ٘ نٕٛ أغبابٗا ايعطؾ١ٝ أغبابّا ؾطع١ٝ. ٚٚاٖط ، تساٚيٛا إعاطا٠ ٜؿًُٗا اؿهِ

ٕٸ ايٓاؽ شلِ غًط١ٓ )غًط١( ع٢ً أَٛاشلِ. ٖٚصٙ ايػًط١ٓ تؿٌُ  ٍٸ ع٢ً أ ايطٚاٜات ٜس
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 كطٸف ايؿا٥ع. ؾؿٞ عطف اجملتُع ٜتٛٓقـ ْؿٛش إعا٬َت ع٢ً أَطٜٔ:ْٝع أْٛاع ايت

تػًٓ٘ إايو ع٢ً َاي٘ )اجملٕٓٛ ٚايطؿٌ غرل إُٝٸع ٫ غًط١ شلِ عٓس  ا٭َط ا٭ٍٚ:

 ايعك٤٬(.

ِٸ إعا١ًَ طبكّا يًكٛاعس ايعك١ٝ٥٬ ٚايؿطع١ٝ. ا٭َط ايجاْٞ:  إٔ تت

ٚغًط١ قاسب ، ٚبعس إثبات َايٝٸتٗا، ؿكٛم إع١ٜٛٓ ٚايؿهط١ٜ اٍإٚبايٓػب١ 

ٟٸ تكطٸف، اؿل عًٝٗا ، أٚ ايكًض، ٚايؿطا٤، َٚٔ ًْت٘: ايبٝع، ؾإٕ إَها١ْٝ أ

 تبك٢ قؿ١ٚٛ يٰخطٜٔ.، ٚاشلب١

قاٍ ايػٝس اـُٝين: ٖصا اؿسٜح إطغٌ يٝؼ ٗ قسز تأغٝؼ سهِ )تػًٓ٘ 

ٕٸ ْ، ايٓاؽ ع٢ً أَٛاشلِ( ٝع ايعك٤٬ ٗ يهٓ٘ ٗ قسز إَها٤ سهِ ايعك٤٬; ٭

ٕٸ زيٌٝ ايؿكٗا٤ ٗ ٖصٙ  ٕٸ ايٓاؽ َػًٖطٕٛ ع٢ً أَٛاشلِ. يصيو ؾإ ايعامل وهُٕٛ بأ

بٌ ٖٛ سهِ ايعك٤٬. ٖٚصا اؿسٜح َ٪ٜٸس يصيو ، ايكاعس٠ يٝؼ ٖصا اؿسٜح

 . (29)اؿهِ

; «٫ بٝع إ٫ٓ ٗ َا ًُو»بعباضات َتؿاب١ٗ:  ’ضٟٚ سسٜجإ يًطغٍٛ ا٭نطّـ 2

 . (30)«َا ًُه٘ ٫ بٝع إ٫ٓ ٗ»ٚ

ٕٸ ايؿاضع إكسٸؽ أداظ يٲْػإ ايتكطٸف ٗ  نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ غرل٠ ايعك٤٬ ؾإ

ٕٸ اٱْػإ هب ، َا ؾٝ٘ ايبٝع. ٚايطٚاٜتإ تس٫ٕٓ ع٢ً ٖصا ا٭قٌ ايجابت، ًَه٘ ٖٚٛ أ

ٕٸ اؿكٛم إع١ٜٛٓ  عًٝ٘ إٔ ٜتعاٌَ ٗ َا ًّه٘. ٚقس ثبت يسٜٓا ٗ إباسح إان١ٝ أ

ٕٸ بٝع إًو دا٥ع.، ط١ٜ دع٤ٷ َٔ ٖتًهات اٱْػإٚايؿه  يصيو هٛظ بٝعٗا; ٭

َجٌ: َٛثٸك١ غٴُاع١ إطٜٚٸ١ ، ٚقس ضٜٚت عس٠ ضٚاٜات بعباضات َٚهاٌَ َذلازؾ١ـ 3

ِٕ ٫ٚ َاُي٘ إ٫ٓ بطٝب١ ْؿػ٘: »×عٔ اٱَاّ ايكازم ّٴ اَط٨ٕ َػً ٌٸ ز  .(31)«٫ وٹ

ٌٸ ٭سسٺ إٔ ٜتكطٸف ٗ : »#ٗسٟٚٚضز أٜهّا ٗ تٛقٝع )ضغاي١( اٱَاّ إ ٫ وٹ

 .(32)«َاٍ غرلٙ بػرل إشْ٘

ِٕ إ٫ٓ بطٝب١ ْؿػ٘: »’ٚنصيو ْكٌ عٔ ضغٍٛ اهلل ٌٸ َاٍ اَط٨ٕ َػً  .(33)«٫ وٹ

ٕٸ  ٌٸ تكطٸف ٗ َاٍ ايػرل بإشْ٘ ٚضناٙ. يصيو ؾإ ٚقس ُأْٝ٘ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات ن

ّٷ. ٚبعس إثبات نٕٛ اؿكٛم إع١ٜٛٓ ٚايؿهط١ٜ  ايتكطٸف زٕٚ اٱشٕ ٚايطنا أَطٷ قطٸ

ٝٸ١ ٟٸ تكطٸف ٗ تًو اؿكٛم هب إٔ ، ٚقاب١ً يًتًُو، شات ق١ُٝ َاي ٕٸ أ ٜجبت يسٜٓا أ
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 ٚإ٫ٓ ؾٗٛ غرل دا٥ع.، ٕ ٚضنا إايوأٚ بإش، ٜهٕٛ ع٢ً مٛ إًه١ٝ
 

ٕٸ ا٫ْػإ َايو يٓتاز عًُ٘ ايٝسٟٚ ٕٸ ايعكٌ وهِ بأ ٚي٘ سل ايتكطٸف ، نُا أ

ٕٸ اٱْػإ َايو يعًُ٘ ْٚتاد٘ ايؿهطٟ، ؾٝ٘ نٝـ ٜؿا٤ ، نصيو ؾإْٸ٘ وهِ بأ

ِٸ ٚايصٟ ٜطًل عًٝ٘ اغِ اؿكٛم إع١ٜٛٓ. ٚٗ بعض ا٭سٝإ ٜهٕٛ ايٓت از ايؿهطٟ أٖ

ٕٸ ايبعض ٗ ، ٚأمثٔ َٔ ايعٌُ اؾػسٟ ست٢ ٗ داْب٘ إازٸٟ. ٚشلصا ايػبب لس أ

ُٸٌُ ٚإدلفٌ ٗ  ناؾ١ أما٤ ايعامل ٜسؾع َبايؼ طا١ً٥ ي٬غتؿاز٠ َٔ قسضات إك

ٕٸ تكطٸف اٯخطٜٔ ٗ ايٓتادات ايؿهط١ٜ  ٕٸ ايعكٌ وهِ بأ ؾتٸ٢ اجملا٫ت. ٚنصيو ؾإ

ّٷ; ٭ْٸ٘ ْٛعٷ َٔ ايتكطٸف ٗ أ٬َن٘ ٚأَٛاي٘ زٕٚ إشْ٘ ٚضناٙ. يؿدٕل َا ٖٛ أ َطٷ قطٸ

 ٚتذلتٸب عًٝ٘ تبعات ْٚتا٥ر عًُ٘.، ؾإتكطٸف بسٕٚ إشٕ إايو ٜعتدل غاقبّا
 

َٚٔ بٌ ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ لس ْاع١ّ ت٪ٜٸس ثبٛت ًَه١ٝ اؿكٛم إع١ٜٛٓ; 

 ١ّ ثا١ّْٝ ؽايـ شيو.ٚفُٛع

 ٗ دٛاب بعض ا٭غ١ً٦ َا ًٜٞ:« داَع إػا٥ٌ»شنط قاسب نتاب 

ٚيهٓٸ٘ ٜٴسضٻؽ ٗ بعض َ٪غٸػاتٓا ، نتابٷ َ٪ٚيؿ٘ ضدٌ َٔ ايبًسإ ا٭دٓب١ٝ ؽ:

ؾٌٗ ّهٔ طباع١ ٖصا ، ٚإ٪ٚيـ قس دعٌ سل ايٓؿط ٚايطباع١ قؿّٛٚا ي٘، ايع١ًُٝ

 إيٝ٘؟ايهتاب زٕٚ إشْ٘; بػبب اؿاد١ 

ٚقؿّٛٚا يًُ٪ٚيـ أٚ ايٓاؾط. ، ٜعتدل سلٸ ايطبع َٔ اؿكٛم ايجابت١ عك٥٬ّٝا ز:

ٕٸ طباع١ ْٚؿط ايهتب زٕٚ إشُْٗا غرل دا٥ع  .(34)يصيو ؾإ

ٌٕ ؽ: ٛٸزٕٚ ٜٚطتٸًٕٛ غٛضّا أٚ آٜاتٺ َٓ٘ بكٛتٺ ْٝ ، ٖٓايو بعض قطٸا٤ ايكطإٓ ه

إٔ ٜبٝع ٜٚؿذلٟ اَتٝاظ ٖصا  ٜٚػذٸًْٛ٘ ٗ ؾطٜ٘ َػُٛع أٚ َط٥ٞ. ؾٌٗ ّهٔ يًكاض٨

ايتػذٌٝ أٚ ٫ ّهٔ ي٘ شيو؟ ٌٖٚ ًٜعّ ع٢ً اٯخطٜٔ إٔ ٜػتأشْٛٙ إشا أضازٚا تػذٌٝ 

 قطا٤ت٘؟

ٕٸ ٖصا ايعٌُ ٜعتدل َٔ اؿكٛم ايعك١ٝ٥٬ اييت مل ٜطزع إؿطٸع  ز: ّهٓ٘ شيو; ٭

 . (35)عٓٗا
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َٸا قاسب نتاب   ي١ٝ:ؾكس قاٍ ٗ دٛاب ا٭غ١ً٦ ايتا« فُع إػا٥ٌ»أ

ٕٸ أخص إاٍ ؼت عٓٛإ سلٸ اؾٗس أٚ سلٸ ايتأيٝـ ؽ: َٔ قٹبٳٌ إ٪ٚيؿٌ أٚ ، ٌٖ أ

ُٸًٕٛ إؿٓك١ ٚاؾٗس، إذلٌْ ٚأقشاب ايٓتادات ايؿ١ٝٓ ، دا٥ع; سٝح إْٸِٗ ٜتش

 ٜٚػدٸطٕٚ ٚقتِٗ ٗ غبٌٝ إعساز ْتاداتِٗ؟، ٜٚبصيٕٛ ا٭َٛاٍ

ٚ سل ايتأيٝـ َكابٌ إعطا٤ أخص َبًؼ َٔ إاٍ ؼت عٓٛإ سل اؾٗس أ ز:

ّٷ. ٚايتكطٸف ٗ  ٕٸ عٌُ إػًِ قذل نتاب أٚ ْػد١ أق١ًٝ أٚ ْتاز ؾٓٸٞ ٫ َاْع َٓ٘; ٭

ٌٸ َاٍ اَط٨ َػًِ إ٫ٓ عٔ طٝب ْؿػ٘.  َاي٘ زٕٚ إشْ٘ قطٸّ; ٫ْٸ٘ ٫ و

ٍٕ طا١ً٥ٺ َٔ أدٌ إْتاز ٚإعساز  ؽ: ٜكّٛ بعض ا٭ؾدام أٚ إ٪غٸػات ببصٍ أَٛا

ٛتط١ٜ( َؿٝس٠ يًُذتُع. ٚٗ ايٛقت ايطأٖ قاضت ٖصٙ ايدلاَر ؼ٢ٛ )بطاَر نُبٝ

ٗ ناؾ١ أضدا٤  ^بسٕٚض نبرٕل ٗ ْؿط ٚتطٜٚر ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت

با٫عتُاز ـ يهٔ بعض ايٓؿعٌٝ ٜكَٕٛٛ بٓػذ ٖصٙ ايدلاَر ٚبٝعٗا ٗ ا٭غٛام ، ايعامل

ٌٸ دٗسٺ، ع٢ً ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ ي٬غتٓػار بسٕٚ ٌْٝ ضنا َٓتذٝٗا ـ َٚبًٕؼ ٖهٔ  ٚبأق

َٚايهٝٗا إعٌٜٓٛ. ٚغايبّا َا ٜ٪زٸٟ ٖصا ا٭َط إٍ ععٚف إٓتذٌ ا٭قًٝٸٌ عٔ أزا٤ 

 عًُِٗ.

 با٭خص بٓٛط ا٫عتباض َا شنطْا ؾُا ٖٛ ضأٜهِ ٗ إػا٥ٌ ايتاي١ٝ:

إٔ ٜٓػدٛا ، َٚٔ أدٌ ٌْٝ َٓاؾع ٚأضباح، ٌٖ ّهٔ شل٪٤٫ ا٭ؾدامـ 1

ع٢ً ايطغِ َٔ َٓع شيو ٚؾطٙ عسَ٘ َٔ قٹبٳٌ َٓتذٝ٘ ، ٜٚٛظٸعٛا ٖصٙ ايٓتادات

 ا٭قًٝٸٌ؟

ٌٖ هٛظ شل٪٤٫ ا٭ؾدام ْؿط ٖصٙ ايٓتادات ٚعطنٗا بأزلا٥ِٗ عٓس إدطا٤ ـ 2

َٔ غرل إٔ ، أٚ ٗ ٚاٖط ٖصٙ ايدلاَر، تػٝرلات طؿٝؿ١ ٗ بعض أٚ ْٝع َٛاضزٖا

 ٜبسعٛا ؾٝٗا بأْؿػِٗ؟

ٚسػب َكطٸضات ٚقٛاٌْ سه١َٛ اؾُٗٛض١ٜ ، ٖصٙ ا٭عُاٍ ٗ ساٍ نٕٛـ 3

ُٓت َكازضتٗا ، قاضت ٖٓٛع١ّ، ٚٗ ظَإ بػ٘ ٜس اؿانِ اٱغ٬َٞ، اٱغ١َٝ٬ أٚ 

ّٷ؟، ٗ ٚطٚفٺ َعٝٸ١ٓ ٕٸ ا٫يتعاّ بٗصٙ ايكٛاٌْ ٚايعٌُ بٗا أَطٷ ٫ظ  ؾٌٗ أ

ّٷ ٚغرل  :2ٚ 1ز  اغتٓػار ْتادات اٯخطٜٔ ايصٟ ٫ هٝعٙ قاسبٗا أَطٷ قطٸ

ٌٸ َاٍ اَط٨ َػًِ إ٫ بطٝب ْؿػ٘»، دا٥ع ٚنٝـ ٜهٕٛ ايتكطٸف ٗ ؾ٤ٞ «. ٫ٚ و
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 أَطّا َباسّا؟!، ٜٚعتدلٙ ايعطف َٔ ٖتًهات ايػرل ٚأَٛاشلِ، شٟ َاي١ٝ

ٕٸ نٌ ٫ٚ ٜٛدس ٖٓايو ؾطم بٌ ايعٌ اـاضد١ٝ ٚإٓؿع١ أٚ ايٓتاز  )ايؿهطٟ(; ؾإ

ٍٷ ٖٚٛ أَطٷ مثٌ ٜٴٓػب إيِٝٗ. ، ًّه٘ قاسبٗا ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ بطأٟ ايعطف ٚايعك٤٬ َا

َٴٓاٙ بطٝب ْؿؼ ٚضنا أقشابٗا. ٕٸ دٛاظ ايتكطٸف   يصيو ؾإ

ّٷ :3ز  ٕٸ ا٫تٸباع ٫ظ  هٕٛ ايػببٚايتدًٓـ عٔ شيو سطاّ; ي، طبكّا ٕا شنطْا ؾإ

ٕٸ اتٸباع ايكٛاٌْ ٚإكطٸضات ٖٛ ايتكطٸف ٗ َاٍ ايػرل بسٕٚ ضناٖ ِ. ٜٴهاف إيٝ٘ أ

 .(36)اؿه١َٝٛ ٫ظّ; باعتباض ٚدٛب ضعا١ٜ اؿسٚز ٚإكطٸضات ا٫دتُاع١ٝ

ٍٕ سٍٛ ا٫خذلاع: نٌ ؾدٕل ي٘ اؿل  ٚقس قاٍ أٜهّا ٗ بٝإ دٛاب غ٪ا

ٚايػًط١ ع٢ً اخذلاع٘ ْٚتاد٘ ايؿهطٟ ٚايعًُٞ ٚايتذطٜيب. ٚايتكطٸف ؾٝٗا َٔ قٹبٳٌ 

ٕٕ ٚضنا ؾٗٛ قطٸّ ٚغرل دا٥ع; اٯخط ٜٔ ٜعتدل تكطٸؾّا ٗ سل ايػرل. ٚإشا نإ بسٕٚ إش

ٌٸ َاٍ اَط٨ إ٫ بطٝب ْؿؼ َٓ٘»٭ْٸ٘   . (37)«٫ و

َٸا َكطؿ٢ إغهٓسضٟ ؾكس اعتدل بعض اؿكٛم ٚسل ، نشل ايتأيٝـ، أ

 َٔ اؿكٛم إؿطٚع١ ٭قشابٗا. ؾؿٞ ضأٜ٘ أْٸ٘ ٗ ٖهصا َٛاضز مل، ا٫َتٝاظ ٚايطبع

ٜكًٓا ضزع َٔ ايؿاضع إكسٸؽ. يصيو ّهٔ إثبات َؿطٚعٝت٘ با٫عتُاز ع٢ً عطف 

ٚٵُؾِٛا بٹايعٴُكٛزٹ﴿ٚعَُٛات ، ايعك٤٬ ٕٸ عطف «. إ٪َٕٓٛ عٓس ؾطٚطِٗ»ٚ، ﴾َأ ؾٗٛ ٜعتكس أ

إ٪ٚيؿٌ َٚبسعٞ ايٓتادات ايؿ١ٝٓ إػُٛع١ ٚإط١ٝ٥ عٓس بٝعٗا ٖٛ ْكٌ دع٤ َٔ َٓاؾعٗا 

 هٕٛ ع٢ً أغاؽ ؾطٙ عسّ ْػدٗا ٚتطٚهٗا.ٜٚ، يًُؿذلٟ ؾك٘

ٕٸ ثبٛت اؿكٛم إع١ٜٛٓ َٓططز ٗ سل ايتأيٝـ ٚا٫َتٝاظ ٚايطبع  ؾكس شنط أ

٠. ٜٚجبت باعتباض ايعطف ٚدعً٘ شلا. ؾٗٞ َٛدٛز٠ ٗ عامل سٸٚغرلٖا َٔ اؿكٛم إػتذ

ا٤ٶ. ٚإٕ مل تهٔ َٛدٛز٠ ٗ اعتباضات ايؿطع أقاي١ّ ٚابتس، اعتباض ايعطف ايعك٥٬ٞ

ٜٚكع ايتعاٚض ، ؾٝتٸكـ شيو اؿل بأْٸ٘ َاٍ َٔ ا٭َٛاٍ، ٚبايتايٞ تتٛٓيس شلا َاي١ٝ يسِٜٗ

ٕٸ َٛنع إعاٚنات ٖٛ إاٍ. ٚع٢ً شيو ٜكضٸ بٝعٗا. ؾهٌ سٛل ٜكع  دسٜس عًٝ٘; ٭

٣ يًُعاٚنات ايؿطع١ٝ. ٜٚهاف إٍ شيو تٛغع١ سذٝٸ١ ا٫ضتهاظات ايعك١ٝ٥٬ قػط

ذسٸز َٓٗا غرل َعاقط يًؿاضع. ٚع٢ً شيو ٜهٕٛ اعتباض ٚتكٌٓ ٚاعتباضاتِٗ ٕا ٖٛ َت

َٴُه٢ٶ َٔ قٹبٳٌ ايؿاضع.   اؿكٛم إػتذسٸ٠ 

َٴُه٢ٶ ٕٸ ايتكٌٓ ايعك٥٬ٞ غرل َطزٚع عٓ٘ ٚ َٸا بٝإ تًو ايتٛغع١ ؾٗٛ أ  غٛا٤ٷ، أ



•

 االجتهاد والتجديد

ٚٵُؾِٛا ﴿ٚشيو ْٛرل َا قس قٌٝ ٗ ، إ٫ َا ثبت عٔ ايؿاضع أْٸ٘ ضزع٘، عاقط ايؿاضع أّ ٫ َأ

ٚتكطٜب٘ ٗ سل ا٫َتٝاظ ٚسل ايطبع إٔ ٜؿذلٙ «... إ٪َٕٓٛ عٓس ؾطٚطِٗ»ٚ، ﴾بٹايعٴُكٛزٹ

، ايبا٥ع ع٢ً إؿذلٟ إٔ ٫ ٜطبع ٖصٙ ايٓػد١; إش ايطبع ٚا٫قتباؽ َٓٗا َٔ َٓاؾع٘

أٟ ، «بعتو ٖصٙ ايٓػد١ َػًٛب١ إٓؿع٘ اـاقٸ١»ٜٚهٕٛ ٖصا ايؿطٙ َٓعي١ قٛي٘: 

ٕٸ ا٫قتباؽ ٚايطباع١ ع٢ً ايٓػد١ َٔ اغتجٓا٤ سك١ خ اقٸ١ َٔ َٓاؾعٗا. ٫ٚ ضٜب أ

ٌٸ ْػد١ َٸ١ يه  . (38)ؾٝتأتٸ٢ ايٛد٘، إٓاؾع اشلا

َٚٔ بٌ ايعًُا٤ ايصٜٔ تططٸقٛا إٍ قه١ٝ اؿكٛم إع١ٜٛٓ ايػٝس قُس 

ٕٸ سل ايتأيٝـ ٗ َؿَٗٛ٘ إازٸٟ ، أسس ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ، ايؿرلاظٟ سٝح ٜعتكس أ

ازٟ ٜعتدل َٔ إػا٥ٌ إػتشسث١ ٚاؾسٜس٠; ٭ْٸ٘ ْؿأ بعس ٚٗٛض ايطباع١ ٚا٫قتك

ٚايٓؿط. ؾشل ايتأيٝـ ٖٛ سل عطٗ ٜكع ٗ َكابٌ اؿل ايعٝين. سل ايذل١ْ ٚسل 

ا٫قتباؽ ٚسل ايذل١ْ ٚسل ايٓؿط نًٓٗا سكٛم تعٛز ٕبسعٝٗا. ٚنصيو ٖٛ ساٍ غا٥ط 

 اؿاغٛب )ا٭يعاب ايهُبٝٛتط١ٜ(. نايطغِ ٚايتكٜٛط ٚايتُجٌٝ ٚأيعاب، ايٓتادات

ٚنصيو ٫ هٛظ يٰخطٜٔ اغتػ٬ٍ ا٫غِ ٚايعٓٛإ اـام يؿدٕل دٳعٳًَ٘ ازلّا 

عٝح إْٸ٘ قاض عطؾّا سٓكّا ي٘. ؾٗصا ، أٚ عٓٛاّْا خاقٸّا يهتاب٘ أٚ َ٪غٸػت٘ أٚ قشٝؿت٘

يو ايهتاب َٔ د١ٗ أْٸ٘ ٜعتدل تعسٸّٜا ع٢ً سكٛم قاسب ش أ٫ّٚ:ايعٌُ قطٻّ َٔ دٗتٌ: 

َٔ د١ٗ أْٸ٘ ٜعتدل ُّٜٛٗا ٚخساعّا يًٓاؽ عٓس  ٚثاّْٝا:أٚ إ٪غٸػ١ أٚ ايكشٝؿ١ ٚأَجاشلا; 

ؾطا٥ِٗ أٚ َطادعتِٗ ايهتاب أٚ ايكشٝؿ١ أٚ إ٪غٸػ١ إصنٛض٠ َٚا إٍ شيو. ؾؿٞ 

نٌ ؾهٌ َٔ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت ٜهٕٛ ايعطف ٖٛ إعٝاض ٗ ايتشًٌٝ ٚايكها٤. ٚعًٝ٘ 

عٌُ ٜعتدلٙ ايعطف تعسٸّٜا ٚاْتٗانّا ؿكٛم إ٪ٚيـ أٚ ايؿاعط ؾٗٛ عٌُ  إشا نإ ٖٓاى

ٟٸ تكًٝس ْٚػذ يًٓتادات ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ ٕٸ أ ٛٸض٠: ، قطٸّ. ٚنصيو ؾإ إػُٛع١ ٚإك

قطات ا٭قُاض ، ايتًؿاظ، بطاَر إصٜاع، ايػُٝٓا، ا٭ؾ٬ّ، اـ٘، إعُاض١ٜ

ؾٗٛ تعٛس ع٢ً سكٛقِٗ ، شٕ ٚضنا أقشابٗاإشا مل ٜهٔ بإ، َٚا ؾانًٗا، ايكٓاع١ٝ

 ٚقطٸّ.

، ٚيٛ دعٌ إبسع ازلّا خاقٸّا يهتاب٘ أٚ َ٪غٸػت٘ أٚ دطٜست٘ أٚ َا أؾب٘ شيو

مل ولٸ يػرلٙ ايتػ١ُٝ ب٘ ٗ َا ٜهٕٛ َعطنّا يهطب قاسب ، ٚقاض عطؾّا سٓك٘

، ايٓاؽ عًٝٗا ٜٚتٗاؾت، ا٫غِ; بػبب ا٫ؾتباٙ. َج٬ّ: أخطز ف١ًّٓ ع١ًُّٝ قاضت َعطٚؾ١
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غببّا شيو ؾإشا أخطز ؾدلٷ آخط ف١ًّٓ بٗصا ا٫غِ قاض ، ٚزلاٖا )ايعًّٛ ايه١ْٝٛ(

ٜٚتهطٸض قاسب اجمل١ًٓ ا٭ٍٚ ، ٫ؾتباٙ ٚإن٬ٍ ايٓاؽ بؿطا٥ِٗ تًو اجمل١ًٓ بسٍ ٖصٙ

، ؾ٬ ٜكضٸ يػرلٙ ايتػ١ُٝ بٗصا ا٫غِ، ؾإْٸ٘ ٜٴعٳسٸ س٦ٓٝصٺ سٓكّا عطؾّا، ببكا٤ ْػدٗا عٓسٙ

 سٝح ول يًػرل; ٱط٬م غًط١ٓ ايٓاؽ...، غ٬ف َا إشا مل ٜهٔ ا٭َط نصيو

أٚ يٝؼ ، ؾ٬ هٛظ، ٚإعٝاض إٔ ٜط٣ ايعطف أْٸ٘ تعٛس ع٢ً سل إ٪يـ أٚ ايؿاعط

ؾٝذٛظ. ؾايكطا٠٤ بطٛض خطٝب خاٛم إشا ضأ٣ ايعطف أْٸ٘ تكًٝس استاز إٍ إداظت٘. ، تعسٸّٜا

كاٖا ٗ ا٭ؾطط١ أٚ غذٸًٗا َٔ ؼت إٓدل. ٖٚهصا ٚنصيو إشا قطأ فايػ٘ اييت أي

اؿاٍ ؾُٝا إشا دعٌ أؾططت٘ ٗ ايطازٜٛ أٚ ايتًؿعٜٕٛ أٚ ايؿٝسٜٛ. ٚنصيو ؾُٝا إشا 

 .(39)نإ ٜأخص َٔ ايطازٜٛ ٜٚػذٸًٗا ٗ ا٭ؾطط١ بسٕٚ ضنا اـطٝب

َٸا ايػٝس ايطٚساْٞ  ايؿكٗا٤ ايصٜٔ عجٛا إػأي١ إصنٛض٠ايصٟ ٜعتدل أٍٚ ، أ

بايططٜك١ ا٫غتس٫ي١ٝ ايػا٥س٠ ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ، ؾكاٍ: ايتآيٝـ ٚتكاْٝـ ايهتب تعتدل 

ايٓاؽ َػًٓطٕٛ »ساقٌ دٗس َ٪ٚيؿٝٗا، ٚتٴعسٸ َٔ ٖتًهاتِٗ. ٚاغتٓازّا ؿهِ سسٜح 

 .(40)بٗا ٗ غرل إٛاضز إػُٛح بٗا هٛظ شلِ َٓع اٯخطٜٔ َٔ ايتكطٸف« ع٢ً أَٛاشلِ

ْكٍٛ: غٴ٦ٌ ، ْٛطّا ٭١ُٖٝ بعض اغتؿتا٤ات َطادع ايتكًٝسٚ، ٚٗ ٖصا ايؿإٔ

ٕٸ ايٓؿاطات ايجكاؾ١ٝ شلا أؾهاٍ كتًؿ١. ٚأسس أبطظ  بعهِٗ: نُا ٖٛ َعطٚف ؾإ

أؾهاشلا ٖٛ عطض ايٓتادات ايجكاؾ١ٝ ٗ إطاض أقطام َسف١. ٜتطًٓب إْتاز ٖصٙ 

َٔ إْتادٗا ٜكّٛ  ا٭قطام بصٍ َبايؼ نبرل٠ َٔ قٹبٳٌ َٓتذٝٗا. ٚيهٔ بعس ؾذل٠ قكرل٠

ٖٓا ٜ٪زٸٟ إٍ تهطٸضٙ ْٛطّا ٕا شٴنٹط. يصيو ْطدٛ ، ايبعض بٓػدٗا بسٕٚ ضنا َٓتذٝٗا

 ايتؿهٸٌ باٱداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ:

ٕٸ إْتاز ايكطم إسَر ٗ سسٸ شات٘ ٜٛدٹس اؿلٸ يكاسب٘؟ـ 1  ٌٖ أ

ٕٸ ْػذ ٖصٙ ا٭قطام دا٥ع ؾطعّا؟ـ 2  ٌٖ أ

ٕٸ ايكإْٛ ّٓـ 3 ٚٚنع عكٛب١ّ ، ع ْػذ ا٭قطام إسف١ بسٕٚ ضنا َٓتذٝٗاَا أ

 ؾُا ٖٛ سهِ ايٓػذ زٕٚ ضنا إٓتر ؾطعّا؟، ٗ ٖصا ايؿإٔ

َا ٖٛ سهِ اغتدساّ ا٭قطام إسف١ اييت متٸ ْػدٗا َٔ قٹبٳٌ اٯخطٜٔ زٕٚ ـ 4

 ضنا َٓتذٝٗا؟

ٕٸ اٱْتاز ٚا٫خذلاع ٚايتأـ 1ٓتٛطٟ: َؾأداب ايؿٝذ سػٌ  يٝـ سػب ضأٜٞ ؾإ
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 إ٫ إشا قاّ ٖٛ بايتٓاظٍ عٔ شيو اؿل.، ٜجبت اؿل يًُٓتر ٚإدذلع ٚإ٪ٚيـ

ِٸ ايٓٗٞ عٓ٘ ؾطعّا.، ٖهصا ؾ٤ٞ ٜجبت اؿل عطؾّاـ 2  ٚمل ٜت

 ٖٚٛ غؼٷ ؿلٸ اٯخطٜٔ.، ٫ هٛظ شيوـ 3

٫ هٛظ شيو. ؾاؿكٛم إصنٛض٠ )سل ايتأيٝـ ٚايذل١ْ ٚسل ا٫َتٝاظ يًٓاؾط ـ 4

 ٚا٭ق٣ٛ ٚدٛب َطاعاتٗا.، ايهتاب( ٖٞ َٔ اؿكٛم ايعك١ٝ٥٬ٗ طباع١ 

ٚأداب ايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرلاظٟ: ٫ هٛظ ْػذ ٚتطٜٚر ا٭قطام إسف١ 

بسٕٚ إشٕ ٚضنا َٓتذٝٗا ا٭قًٝٸٌ. ٚإشا نإ ٖصا ا٭َط ٜ٪زٸٟ إٍ تهطٸض إٓتذٌ 

ٕٸ إتعسٸٟ ع٢ً سكٛقِٗ ًٜعَ٘  ايهُإ. ٚيهٔ َٔ إٓاغب ا٭قًٝٸٌ ٗ اغتجُاضاتِٗ ؾإ

إٔ ٜكّٛ إٓتذٕٛ شلصٙ ا٭قطام إسف١ بعطنٗا بأغعإض َٓاغب١ ست٢ ٫ ٜٴؿػٳض اجملاٍ 

شلهصا أؾعاٍ خاضد١ عٔ ايكإْٛ. باعتكازْا ؾإٕ سل ايطبع ٚايتأيٝـ ٚأَجاي٘ ٖٛ سل 

ٚسػب َكطٸضات ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾإْٸ٘ هب إٔ ٜهٕٛ قذلَّا. ، ؾطعٞ ٚقاْْٛٞ

ٌٸ ؾأّْا عٔ أ١ُٖٝ إًه١ٝ ايع١ٝٓٝٚبه ٕٸ أ١ُٖٝ إًه١ٝ إع١ٜٛٓ ٫ تك ٚهب ، ٬ّ آخط: إ

 ع٢ً اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ إٔ تتٛٓي٢ اؿؿاٚ عًٝٗا.

، ٚزيًٝٓا ٗ ٖصٙ إػأي١ ٖٛ أْٸٓا زا٥ُّا ْأخص إٛانٝع )إكازٜل( َٔ ايعطف

ٕٸ ايكُاض ٕٸ سهِ اؿط١َ  سطاّ ْٚػتدطز ا٭سهاّ َٔ ايؿطع. َج٬ّ: عٓسَا ْكٍٛ: إ ؾإ

ٚيهٔ َا ٖٛ َكسام أٚ َٛنٛع ايكُاض؟ ، اغتٴدٔطز َٔ ايكطإٓ ٚا٭سازٜح اٱغ١َٝ٬

ٕٸ شيو عا٥س  تططح ايكه١ٝ  طف. ٚٗ َػأي١ إًه١ٝ ايؿهط١ٜعٴإٍ ايٚاؾٛاب ٖٛ أ

ّٷ. ٖٚصا  ٕٸ ايًِٛ ٚا٫غتبساز ٚايتعسٸٟ ع٢ً سكٛم اٯخطٜٔ سطا ٕٸ اٱغ٬ّ ٜكٍٛ: إ شاتٗا; ٭

ؿهِ قس اغتدطز َٔ أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. ٚيهٔ َٛنٛع َٚكسام ايًِٛ ا

ِٸ إثبات٘ عٔ ططٜل ايعطف. ٚٗ ظَآْا ٖصا اتٸؿل ْٝع  ٚا٫غتبساز ٚايتعسٸٟ ع٢ً اؿل ٜت

عك٤٬ ايسْٝا ع٢ً نٕٛ ٖصٙ إػأي١ سٓكّا ٫ ّهٔ يٰخطٜٔ ايتكطٸف ؾٝ٘ بسٕٚ ضنا 

ٚايصٟ ـ ٚيهٔ َٛنٛع٘ ، ٘ َٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬قاسب٘. ؾٗصا اؿهِ أٜهّا اغتٴٓبٹ

 قس ُأخٹص َٔ ايعطف.ـ ٖٛ أْٛاع إًه١ٝ 

ٚأداب ايػٝس إٛغٟٛ ا٭ضزبًٝٞ عٔ تًو ا٭غ١ً٦ َا ًٜٞ: تأيٝـ ايهطٸاغ١ 

ٕٸ  ٚايهتاب ٚبطاَر اؿاغٛب َٚا َاثًٗا َٔ إبساعات شلا ق١ُٝ عك١ٝ٥٬. ٚسػب ضأٜٞ ؾإ

ٛظ ٭سسٺ إٔ ٜػتدسَٗا أٚ ٜٓػدٗا زٕٚ إشِْٗ أقشابٗا شٚٚ سل ؾطعٞ. ٫ٚ ه
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ٜٚهُٔ ايك١ُٝ ايعك١ٝ٥٬ يًشل ايصٟ ػاٚظ ، َٚٛاؾكتِٗ. ٚإتدًٓـ ٜػتشلٸ ايتععٜط

 ٚسػب َٛضز ايتدًٓـ.، سٝح تٴشسٻز ايك١ُٝ طبكّا يطأٟ إتدكٸكٌ، عًٝ٘

ٖصٙ سكٛم عك١ٝ٥٬ ، ْعِـ 1ؾانٌ ايًٓهطاْٞ ٗ دٛاب٘:  قُس ٚقاٍ ايؿٝذ

 ٚهب َطاعاتٗا.، قذل١َ

 ٫ٚ هٛظ خ٬ؾ٘.، ْعِـ 2

 ٫ هٛظ ايتكطٸف ؾٝ٘ خ٬ؾّا يطغب١ إٓتر.ـ 3

 ٚيهٔ ْػد٘ غرل دا٥ع.، ا٫غتؿاز٠ َٔ شيو بايٓػب١ يٰخطٜٔ غرل قطٸّـ 4

ٚأداب ايؿٝذ ٜٛغـ قاْعٞ َا ًٜٞ: ايتكطٸف ٚايتسخٸٌ ٗ ا٭َٛض إتعًٓك١ 

ف ٗ َاٍ ايػرل. ٫ٚ ؾطم ٗ نٕٛ ايٓكٌ شلا باٯخطٜٔ ٜسخٌ ٗ سهِ عسّ دٛاظ ايتكطٸ

ٜهٕٛ عٔ ططٜل اٱْتاز ايؿهطٟ ٚايٓٛطٟ أٚ ا٫خذلاع اـاضدٞ ٚإازٸٟ أٚ ْؿط ٚطبع 

إ٫ إشا نإ ، ايهتاب َٚا ؾاب٘ شيو. ؾهًٗا بسٕٚ اغتجٓا٤ تعتدل َكازٜل يًشكٛم

ف. ٫ٚ ايتكطٸف ْاؾ٦ّا عٔ ضنا أقشابٗا. ؾاؿهِ ٖٛ عسّ دٛاظ ايتسخٸٌ ٚايتكطٸ

ٜٛدس ؾطم بٌ ايعٌ ٚإًو ٚغرلٖا. ٚن١ًُ إاٍ اييت ٚضزت ٗ اؿسٜح ٫ خكٛق١ٝ 

ٕٸ ا٭َٛض اٯْؿ١ ايصنط ٖٞ شات ق١ُٝ، شلا ، ٚدا٤ت َٔ باب ايتػًٝب. أنـ إٍ شيو أ

ٕٸ إعٝاض ٗ اؿط١َ ٖٛ ْػب١ ٚإناؾ١ إاٍ إٍ  ؾإْٸ٘ ٗ « اَط٨»ٚتعسٸ َٔ ا٭َٛاٍ. ٚنُا أ

ٝٸ١ ـ ع١ٜٛٓ اؿكٛم إ تهٕٛ اٱناؾ١ ٗ ضأٟ ايعك٤٬ عٔ ططٜل ـ بهْٛٗا شات ق١ُٝ َٚاي

ٕٸ َبشح اؿل إعٟٓٛ ٫ ٜطز ؾٝٗا. ٚع٠ّٚ٬ ع٢ً  ا٫عتباض. ٚإشا مل تتشٓكل اٱناؾ١ ؾإ

ٕٸ سهِ ايعك٤٬ ٗ سسٸ شات٘ نافٺ ٭ٕ ٜهٕٛ ايتسخٸٌ ٚايتكطٸف  سهِ اؿسٜح ؾإ

ٕٕ ٗ َٛاضز اؿكٛم إع١ٜٛٓ ًُّٚا ـ ٚاييت ٚضز أسس َكازٜكٗا ٗ ايػ٪اٍ ـ  بسٕٚ إش

ٌٸ ٚع٬ يٝؼ بٛامل ٕٸ إؿطِّع د  ٫ٚ وهِ بًِٛ.، ٚناؾؿّا عٔ اؿط١َ ايؿطع١ٝ; ٭

ا٫غتس٫ٍ ايجايح ٱثبات اؿل ٗ َٛضز اؿكٛم إع١ٜٛٓ ايطا٥ذ١: ٗ عكطْا 

اؿسٜح ٜعتدل ايعطف ٚايعك٤٬ ايتسخٸٌ ٚايتكطٸف ؾٝٗا بسٕٚ إشٕ أقشابٗا أَطّا َٓهطّا. 

ٓٵَهٔط﴿ٚنٌ أَط َٓهط; عهِ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١:  ُٕ ٔٔ ا ٗٳاُنِ عٳ ٓٵ ٜٳ ، (157)ا٭عطاف:  ﴾ٚٳ

ّٷ باؿط١َ. ٚٗ َػأ ي١ تعطٜـ اؿكٛم إع١ٜٛٓ ؾإْٸ٘ بػضٸ ايٓٛط عٔ نْٛٗا قهٛ

ؾٗٞ ٫ تتعسٸ٣ ، عًُا٤ ا٫قط٬ح عٓس ايػ٪اٍ عٓٗاإٍ ٚهب ايطدٛع ، اقط٬سّا

ِٸ بٝاْ٘ ٗ عًِ ايؿك٘ ٚيهٔ عًِ ايؿك٘ ٜبٝٸٔ سهِ ، نْٛٗا َٛنٛعّا ٚاسسّا ٫ ٜت
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 إٛنٛع ٚا٭َٛض شات ايك١ً با٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ.

صنٛض متٸ بٝإ ْٝع َٛاضز اؿكٛم إع١ٜٛٓ. ٚا٭غاؽ ٗ عًِ ؾؿٞ اؾٛاب إ

، ٚع٢ً إهًٓـ إهاز إٛنٛع ا٫قط٬سٞ )إكسام(، ايؿك٘ ٖٛ َعطؾ١ اؿهِ

 .(41)ٚتطبٝل اؿهِ عًٝ٘

ٕٸ اٱَاّ اـُٝين ي٘ ضأٟ آخط ٗ َػأي١  ٌٸ ٖصٙ اٯضا٤ اييت تططٸقٓا شلا ؾإ بعس ن

سٝح ، ٖصا اؿل )سل ايتأيٝـ( يٝؼ سٓكّا ؾطعّٝإٸ أسل ايتأيٝـ ٚسل ايطبع. ؾٗٛ ٜط٣ 

ٕٸ ايؿدل ايصٟ ٜؿذلٟ نتابّا ٜكبض َايهّا ي٘ ٚولٸ ي٘ ايتكطٸف ؾٝ٘ بٓشٛ إًه١ٝ ، إ

ؾ٬ ّهٔ ٭سسٺ إٔ « ايٓاؽ َػًٓطٕٛ ع٢ً أَٛاشلِ»ٚاغتٓازّا ؿسٜح: ، نٝـ ٜؿا٤

 ّٓع٘ َٔ ايتكطٸف ؾٝ٘. 

ُٸ ايجايح:قاٍ اٱَاّ اـُٝين:  ٢ عٓس ايبعض عل ايطبع يٝؼ ؾطعّٝا. ؾ٬ َا ٜٴػ

هٛظ غًب تػًٓ٘ ايٓاؽ ع٢ً أَٛاشلِ ب٬ تعاقس ٚتؿاضٙ. ؾُذطٸز طبع نتاب 

ٕٸ سل ايطبع ٚايتكًٝس قؿٛٚ يكاسب٘ ٫ ٜٛدب ؾ٦ّٝا ٫ٚ ٜٴعسٸ عكسّا ، ٚايتػذٌٝ ؾٝ٘ بأ

 ٫ٚ هٛظ ٭سسٺ َٓع٘ عٔ شيو...، ؾذاظ يػرلٙ ايطبع ٚايتكًٝس، َع غرلٙ

 . (42)ٚسلٸ ا٫ختكام ايتذاضٟ، و ؾٗٛ ٫ ٜعتكس بجبٛت سل إدذلعٚنصي

ٕٸ ٖصا إٛضز َٔ َٛاضز ؼسٜس إٛنٛع ٚتؿدٝك٘ ِٸ َٔ خ٬ٍ ، ٜٚبسٚ أ ٚايصٟ ٜت

ٕٸ ٚادب٘ ٖٛ ، ايعطف. ٚيٝؼ َٔ ؾإٔ ايؿكٝ٘ إٔ ىٛض ٗ تعٌٝ إٛنٛع ٚإكسام بٌ إ

 .ٜتعًٓل باؿكٛم إع١ٜٛٓ ٗ َابٝإ اؿهِ ايؿطعٞ 

ٔٸ، ٚسػب ضأٟ ايعك٤٬ ؾإْٸ٘ إشا متٸ عطض ْتإز َا ٗ ا٭غٛام )نتاب ، ؾًِٝ، ؾ

َٚا ؾاب٘( ؾًًُؿذلٟ اؿل ٗ ا٫ْتؿاع َٔ ايٓػد١ اييت اؾذلاٖا ؾك٘. ْٚٛع ا٫ْتؿاع 

ِّٕٚ عًٝٗا.، أٜهّا ٚانض  ٚخكٛقّا عٓسَا ٜهٕٛ ؾطٙ عسّ ايٓػذ ٚغرلٙ قس زٴ

 

ٕٸ ايعًك١ اؿاق١ً بٌ َبسع ايٓتاز ايؿٓٸٞ أٚ ايؿهطٟ ٚبٌ ْتاد٘ ٖٞ ْٛع َٔ  ٌٖ أ

 أٚ ْٛع َٔ إًه١ٝ؟ اؿلٸ

ٕٸ  ٫ ٜكبٌ ايبعض ؼٓكل إًه١ٝ ٗ َٛضز اؿكٛم إع١ٜٛٓ. ؾِٗ ٜعتكسٕٚ أ

م اـكٛقٝٸات ٚايعٓاقط ايج٬ث١ اي٬ظ١َ يتشٓكل إًه١ٝ غرل َٛدٛز٠ ٗ اؿكٛ

ٕٸ َتعًٓل إًه١ٝ ٖٛ ، إع١ٜٛٓ َٴطًلٷ ٚخامٌّ ٚزا٥ِ. ؾشػب ضأِٜٗ إ ٕٸ إًه١ٝ سلٌّ  أٟ إ
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ٕٸ ، ا٭عٝإ ٚإكازٜل إازٸ١ٜ ٚاـاضد١ٝ ٚيٝؼ إتعًٓل ٖٛ اؿكٛم إع١ٜٛٓ. ٚنصيو ؾإ

ا٫غتُطاض ٚاٱط٬م ٚاـكٛق١ٝ ٫ تكسم ٗ ٖصٙ إٛاضز. يصيو ؾإط٬م إًه١ٝ ع٢ً 

 ع١ٜٛٓ يٝؼ أَطّا سكٝكٝٸّا.اؿكٛم إ

ٕٸ َٚٔ داْب آخط ؾ ٞٸ قضإ بُٝٓا اؿكٛم إع١ٜٛٓ ، إًه١ٝ عباض٠ عٔ سلٸ َاي

 شات اعتباضٜٔ: اعتباض َايٞ; ٚاعتباض غرل َايٞ )َتعًٓل بؿدك١ٝ إٓتر(.

ٔٷ ٗ شات إًه١ٝ ٕٸ إًه١ٝ ثابت١ زا٥ُّا ، ايسٚاّ ٚا٫غتُطاض ٖٛ أَطٷ ناَ أٟ إ

ِٸ زعُٗا عاز٠ّ ٗ بط١ٖ ظ١َٝٓ خاقٸ١. ٗ سل إًه١ٝ ٚ، يكاسب إًو يهٔ اؿكٛم ٜت

ٛٸض  ٚيهٔ ٗ َٛضز اؿكٛم إع١ٜٛٓ ٫، ٜهٕٛ اختكام ا٫غتجُاض ثابتّا ّهٔ تك

 .(43)ا٫ختكام عاز٠ّ

ٕٸ ايبؿط١ٜ تؿاطط َبسع ايٓتادات ايؿهط١ٜ ٗ داْبٌ:  َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإ

َٸ١ أ٫ّٚ: ٔٷ يطٚاز ا٭ؾهاض. سٝح، َٔ باب إكًش١ ايعا ٛٸض ايبؿط١ٜ ضٖ ٕٸ تط  إ

ٕٸ ْتاد٘  ثاّْٝا: َٳسّٜٓا يًُذتُع اٱْػاْٞ; ٭ ٕٸ قاسب ٖصا ايؿهط ٜعتدل  َٔ باب أ

ؾإشا نإ قس أعإ اؿًكات ايتاي١ٝ ي٘ ؾإْ٘ ، ايؿهطٟ يٝؼ إ٫ٓ سًك١ َٔ غًػ١ً ط١ًٜٛ

ٕٸ هب إٔ ٜعًِ بأْٸ٘ نإ قس اغتعإ قبٌ شيو باؿًكات ايػابك١ ي٘.  ٍٸ ع٢ً أ ٖٚصا ٜس

 .(44)ّا زا٥ُّٝا ٚأظيّٝااؿل إعٟٓٛ يٝؼ سٓك

 ٚٗ دٛاب ايػ٪اٍ ايصٟ شنطْاٙ قٌٝ:

ٜعتدل اغتعُاٍ اقط٬ح إًه١ٝ يًشكٛم ايؿهط١ٜ اغتعُا٫ّ سكٝكٝٸّا عتّا. ـ 1

ٕٸ إًه١ٝ تكسم ع٢ً ٖهصا ْتادات ؾهط١ٜ سٝح إْٸ٘ بايٓػب١ يػا٥ط ، ٚبايتشسٜس ؾإ

٫ٚ ٜتعسٸ٣ إهاز تػٝرلات ، هٕٛ زٚض اٱْػإ ٗ سسٚز نْٛ٘ ٚاغط١َّٛاضز إًه١ٝ ٜ

 طؿٝؿ١.

تعٛز دصٚض اختكام إًه١ٝ با٭عٝإ إٍ ا٭ظ١َٓ إٓكط١َ. ٚمل تهٔ ـ 2

ٛٸع، اؿكٛم إع١ٜٛٓ سٝٓٗا بإػت٣ٛ ايصٟ ٖٞ عًٝ٘ ايّٝٛ ٚمل ، َٔ سٝح ايػع١ ٚايتٓ

ُٸٌ بايبٴعس   إازٸٟ يٓتاداتِٗ.ٜهٔ أقشابٗا ٗ شيو اؿٌ َٗت

ٕٸ عٓاقط ا٫غتُطاض ٚا٫ختكام ٚاٱط٬م ٖٞ ب٬ ضٜب َٔ إؿاِٖٝ ـ 3 إ

ٛٸضٖا َػبكّا ِٸ تك ٛٸضٖا أبسّا َعٓاٖا اؿكٝكٞ، ايٓػب١ٝ; ٭ْٸ٘ مل ٜت ِٸ تك ، ٚغٛف ئ ٜت

ٟٸ ظَإ ٟٸ ؾدل. ؾًٛ غًُٓٓا بهٕٛ ٖصٙ إؿاِٖٝ ْػب١ٝ، ٗ أ ٚبا٫تٸها٤ ، َٚٔ قٹبٳٌ أ
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 ؾػٛف ٜهٕٛ َٔ إُهٔ ؼٓكل َع٢ٓ شلا. ، ٚايصٟ أقطٸ بٗا، آْا ٖصاع٢ً عطف ظَ

إ٫ أْٸ٘ ٗ ، إْٸ٘ ٫ ّهٔ إْهاض زٚض ايبؿط١ٜ ٗ فاٍ ايٓتادات ايؿهط١ٜـ 4

ٝٸات، ْؿؼ ايٛقت ٫ ّهٔ إْهاض دٗٛز ايٓاؽ ٚايك٣ٛ ، ٚايتبأٜ إٛدٛز ٗ ايكابً

ؿٝا٠. ؾهُا أْٸ٘ بإَهإ إْػإ إٔ َٚس٣ زضى اٱْػإ يٮَٛض إدتًؿ١ ٗ ا، ايص١ٖٝٓ

ٜٓاٍ َعاٜا نبرل٠ خ٬ٍ َسٸ٠ قكرل٠ ٗ اجملاٍ ا٫قتكازٟ; ْتٝذ١ َػاعٝ٘ ٚدٗٛزٙ 

ٝٸات٘ ٕٸ اجملتُع ٜعذلف بٗا ضزلٝٸّا، ٚقابً ؾهصيو ٫ ٜكضٸ إٔ ٜٴشطٳّ إْػإ ، إٍ زضد١ أ

ٝٸت٘ اـاقٸ١ ٗ إبساع ايٓتاز ايؿٓٸٞ أٚ  آخط َٔ إٓاؾع إازٸ١ٜ يٓتاد٘ اؿاقٌ إثط قابً

 ايؿهطٟ.

ٕٸ َؿَٗٛٞ اؿل ٚإًو ٜعتدلإ َٔ إػا٥ٌ ا٫عتباض١ٜ  ٖٓا شٴنط أ ؾٓػتٓتر 

ٕٸ ايعًك١ بٌ إبسعٌ ٚبٌ ْتاداتِٗ ناْت ْٛعّا َٔ  غٛا٤ٷ، ٚايعطؾ١ٝ. ّٚهٔ ايكٍٛ: إ

ٍٕ ٫ ٜهٕٛ اؿل إ٫ ضتب، اؿل أّ ْٛعّا َٔ إًو ١ّ َٔ ٫ تأثرل شلا; ٭ْٸ٘ ع٢ً أ١ٜ سا

 إًه١ٝ.
 

سل ، بطا٠٤ ا٫خذلاع، سل ايٓؿط، سل ايتأيٝـايتاي١ٝ:  ايعٓاْٜٚٔٝع تعتدل ـ 1

َٚا إٍ ، سلٸ تػذٌٝ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ٚايبها٥ع أٚ ايؿطنات، اٱبساع، ايتكُِٝ

 َٔ اؿكٛم إع١ٜٛٓ ٗ فتُعاتٓا ايبؿط١ٜ.، شيو

 يٞ. ٚنصيو تذلتٸب عًٝٗا ؾٛا٥س َاي١ٝ.تهٕٛ ٖهصا سكٛم شات عٛض َاـ 2

 تسخٌ ٖهصا سكٛم نُٔ ْطام ٖتًهات اٱْػإ.ـ 3

إٕ بٝع ٚؾطا٤ ٖهصا سكٛم ٗ عطف ايعك٤٬ أَطٷ قشٝضٷ. ٚايؿاضع إكسٸؽ مل ـ 4

ِٵ ؾك٘ بعسّ ضزعٗا  بٌ إْٸ٘ أٜٸسٖا.، ٜٳُك

ٟٸ أسسٺ أـ 5 ، بٓػد٘ أٚ ٜكّٛ، اؿلٸ إعٟٓٛ أٚ ايؿهطٟٕ ٜتكطٸف ٗ ٫ ول ٭

 بسٕٚ إشٕ قاسب٘.
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 عمي الرجاه الشٗع٘ 

 ٔاٌطالقتْ ودخن إىل وراحن تكٍْٕٖ
                  

  

 عًِ ضداٍ اؿسٜح ٖٛ عًِ ٜبشح عٔ أسٛاٍ»عػب تعطٜـ ايعًُا٤ ؾإٕ 

إٕ َٛنٛع عًِ ايطداٍ : ٚبعباض٠ أخط٣ .(1)«ٚأٚقاف ايطاٟٚ َٔ د١ٗ قبٍٛ قٛي٘ أٚ ضزٙ

رل عٝح ٜهٕٛ ي٘ تأث، َٔ دٛاْب ؾدك١ٝ ايطاٟٚ خام بسضاغ١ داْب ٜٗتِ ؾك٘

عًِ  ٖٚصا غ٬ف. زضاغ١ اؾٛاْب ا٭خط٣ ٫ٚ وتاز إٍ ،ع٢ً قبٍٛ خدلٙ أٚ ضزٙ

داٍ ٚيكس نإ عًِ ايط. (2)ايطاٟٚ يؿدك١ٝ ايذلادِ ايصٟ ٜبشح عٔ اؾٛاْب إدتًؿ١

َٔ  ٚناْت ضٚا١ٜ اؿسٜح بسٚضٖا قػُّا، ١ٜ اؿسٜحاٚٗ بسا١ٜ أَطٙ ؾعب١ َٔ ؾعب ض

 .(3)َعٓاٙ ايعاّ «عًِ اؿسٜح»أقػاّ 

ايطدٛع  ْ٘ هب: إؾ٬بس َٔ ايكٍٛ «عًِ ايطداٍ»َا ٜتعًل بٛٗٛض ٚتطٛض  أَا ٗ

أَط اهلل تعاٍ ٗ  ؾكس.  إٍ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ٕعطؾ١ اؾصٚض ا٭ٍٚ شلصا ايعًِ

ٕ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ . نُا أَٔ غٛض٠ اؿذطات بايتجبت ٚايتبٌ َٔ خدل ايؿاغل 6اٯ١ٜ 

إناؾ١ إٍ ٖصا ؾإْ٘ ٜٛدس  .(4)’ؼصضَٔ ايهصب ع٢ً ايطغٍٛ ’ٍ اهللعٔ ضغٛ

ٚاسذلاظٙ عٔ  فُٛع١ َٔ ايكطا٥ٔ اييت تبٌ نطٚض٠ َعطؾ١ ايطاٟٚ َٔ سٝح ٚثاقت٘

 ايهصب.

أٟ ؾ٤ٞ ٜتعطض  كشاب١ ٚايتابعٌ ؾ٬ ْهاز ْعجط ع٢ًٚبايطدٛع إٍ عكط اي
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َع  جك١ إػًٌُ ببعهِٗ. ٚيهٔ; ٚشيو يٕعطؾ١ أسٛاٍ ايطٚا٠ َٔ د١ٗ ٚثاقتِٗ ٚعسَٗا

 .ٚغٓس ايطٚاٜات عٔ ضداٍ اؿسٜح ايػ٪اٍ بسأ اؿسٜح عٔ نطٚض٠ ْٗا١ٜ عكط ايتابعٌ

. ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ أْ٘ ٗ (5)عٔ ابٔ غرلٜٔ ْك٬ّ ،َػًِ ٗ قشٝش٘ ٖٚصا َا شنطٙ

سٝح نإ ؾٝذ ، ٗ َعطؾ١ ايطداٍ نٛاب٘ َعكس٠ َط مل تهٔ ٖٓاىبسا١ٜ ا٭

ط٠ يسٜ٘ يًُعًَٛات إتٛٚؾ سسٜح َعٌ ٜتعطض ؾؿاّٖا سٍٛ دٛاْب عج٘ اؿسٜح نُٔ

 شنط بعض إػا٥ٌ إتعًك١ َع صنط أٚقاف ايطٚا٠ٚناْت تٴ، سٍٛ غٓس اؿسٜح

 .اؿطٚب اييت خانٗا، ٚغ٬ّ: غابكت٘ ٗ اٱَجٌ ،بايطاٟٚ

: تطْت٘ يعبٝس اهلل بٔ أبٞ ضاؾع عٓس ،ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ٖصا اجملاٍ ؾكس قاٍ

اؾٌُ ٚقؿٌ ٚايٓٗطٚإ َٔ  ×َٔ ؾٗس َع أَرل إٌَٛٓ» زلٸاٙي٘ نتاب »

ٖٛ  ٚبطأٟ ايؿٝذ آغا بعضى ايطٗطاْٞ ؾإٕ عبٝس اهلل بٔ أبٞ ضاؾع ٖصا .»(6)ايكشاب١

ٚيهٓ٘ َٔ ايٛانض إٔ ٖصا ايهتاب مل تهٔ ي٘ دٓب١ ضداي١ٝ . (7)أٍٚ عامل ضداٍ ؾٝعٞ

ٔ بٝٻ سٝح ،إٔ ي٘ دٓب١ ن١َٝ٬ بؿهٌ دًٞبٌ ايصٟ ٜٛٗط َٓ٘ ، ٔ أَط اؿسٜحتبِّ

ؽًٛ  َطايب ايهتاب ٫ َٚع شيو ؾإٕ .×قشاب اٱَاّ عًٞؾٝ٘ تٛدٗات ٚاػاٖات أ

 ا٭ؾطاز ٗ ايكسض ا٭ٍٚ َٔ اٱغ٬ّ. َٔ ؾا٥س٠ بٝإ نٝؿ١ٝ تكٓٝـ ٚتبٜٛب
 

إْ٘ هب اغتككا٤ ايكٛاعس ٚا٭غؼ ا٭ٍٚ بٓا٤ ع٢ً ايؿٛاٖس ايطٚا١ٝ٥ إٛدٛز٠ ؾ

ُ ؾُاعـ١ َـٔ أ   ‘يعًِ ايطداٍ َٔ َسح ٚشّ اٱَاٌَ ايكازقٌ  ٚعًـ٢ ْؿـؼ  ا. قـشابٗ

 ×َاّ ايطنـا . َٚٔ ١ًْ شيو َا شنطٙ اٱؾكس تابع ا٭١ُ٥ ايباقٕٛ ٖصٙ ايػرل٠ إٓٛاٍ

ازٟ اشلـــ ٌاٱَـــاَ َٚـــا شنـــطٙ أٜهـــّا ،(8)ٚتهـــصٜبِٗ ســـٍٛ ايتعطٜــــ بععُـــا٤ ايٛاقؿٝـــ١

ٚبؿـهٌ عـاّ ؾـإٕ ايطٚاٜـات ايـيت سؿٛـت       . (9)سٍٛ يعٔ غ٠٬ عكطِٖ ‘ٚايعػهطٟ

خــرل غــٓس عًــ٢ ػــطٜض ٚتعــسٌٜ عــسز َــٔ   نتــب ايطدــاٍ ٚاؿــسٜت شلــ٪٤٫ ايعُٛــا٤ ٖــٞ

 طبك١ أقشاب ا٭١ُ٥.ايؿٝع١ ٗ  ايطٚا٠

ٕ أٚاخــط ايكــطٕ ايجــاْٞ  : إهــب ايكــٍٛ أٜهــاّ  بطبكــ١ عًُــا٤ ايؿــٝع١  َــا ٜتعًــل ٚٗ

َعاقـطٟ ا٭٥ُـ١ ايـصٜٔ عُـسٚا إٍ ايتعطٜــ      ٚدٛز فُٛع١ َٔ أقشاب ٚ ؾٗساشلذطٟ 

   ٍ غـــتؿاز٠ َـــٔ ايطٚاٜـــات ايـــٛاضز٠ عـــٔ     با٫ ٚشيـــو ، بـــايطٚا٠ ايهـــعؿا٤ ٚفٗـــٛيٞ اؿـــا

: عبـس اهلل بـٔ سًبـ١    ْٚـصنط َـٔ ٖـ٪٤٫ ايعُٛـا٤    . َٚٔ قطبِٗ َٔ ايطٚا٠ ^،إعكٌَٛ



• 

 االجتهاد والتجديد

بــٔ قُــس بــٔ خايــس     ، ٚأٓــس(ٖـــ224)اؿػــٔ بــٔ قبــٛب  ٚ ،(10)ٖـــ(219ايهٓــاْٞ)

ٍ   ٚ ،(ٖــ 283، ٚإبـطاِٖٝ بـٔ غـعٝس ايجكؿـٞ)    (ٖــ 274ايدلقٞ) ٚاؿػـٔ بـٔ   ، عًـٞ بـٔ ؾهـا

 عاؾا ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ(. ن٬ُٖابٛضٟ)اؾاشإ ايٓٝػ

ٌټ أٚ  ،نتاب سٍٛ َٛنٛع ضداٍ ايؿٝع١ ٚاسس َٔ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز ي٘ أثط أٚ ؾه

ٚباٱناؾ١ إٍ ٖصٙ ايهتب ؾكس نتب عًُا٤ . (11)سٍٛ ايتعطٜـ بأغاتصت٘ َٚؿاى٘

، ١ًٝٝاٱزلاع :٫ٚ ؼك٢ سٍٛ ايطز ع٢ً ايؿطم إٓشطؾ١ َٔ ايػ٠٬ تعسٸ ٫ نتبّا ايؿٝع١

بؿهٌ أندل سٍٛ ٖصا اجملاٍ ّهٔ ايطدٛع إٍ  ط٬ع... ٚي٬ايؿطش١ٝ ٚايٛاقؿ١ٝٚ

إٕ ايكطٕ  :ٚبايتايٞ ّهٔ ايكٍٛ. ٚؾٗطغت ايؿٝذ ايطٛغٞ ،نتب ضداٍ ايٓذاؾٞ

دٗٛزّا نبرل٠ ٗ فاٍ َعطؾ١ ضداٍ  بصيت ؾٗس بطٚظ طًٝع١ َتٓٛض٠ ايجايح اشلذطٟ

ٖٞ ٗ  ـٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايهُٝٸ١ ع٢ً اخت٬ؾـ ٗ ٖصا ايعكط  ؾآضا٩ِٖ ايطداي١ٝ. اؿسٜح

 ٜعتدل نتاب. ٚا َٔ بعسَِٖٚتٓاٍٚ أٜسٜٓا إٍ ايّٝٛ بؿهٌ َا ْكً٘ ايهتٸاب ايصٜٔ دا٩

س ٕعطؾ١ ٖٚٛ َػتٓس دِّ .بٌ تًو اٯثاض اييت سؿٛت إٍ َٜٛٓا ٖصا ضداٍ ايدلقٞ َٔ

 .طبكات ايطٚا٠

يٝسخٌ َطس١ً  ،َٚع ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ خطز عًِ ايطداٍ َٔ سايت٘ ايبػٝط١

باٱناؾ١ ؾ. ايتشكٝل ٗ ٖصا ايعًِبايهتاب١ ٚ سٝح اؾتػٌ ايهجرل َٔ ايعًُا٤، دسٜس٠

 ،«إؿٝد١» عطؾت بهتب ؾطزٚا بايتأيٝـ نتبّاداٍ أباتِٗ إػتك١ً ٗ عًِ ايطنتا ٍإ

ُٻ ،«ايؿٗطغت»أٚ   .ٓت ايهجرل َٔ إعًَٛات ايطداي١ٝٚاييت ته

ؿٛا نتبّا سٍٛ ضداٍ اؿسٜح ٗ ٖصا ايكطٕ ٚ َٔ أِٖ ا٭ؾدام ايصٜٔ أٖي

بٔ  ٚقُس بٔ اؿػٔ بٔ أٓس، (ٖـ329إٔ ْصنط قُس بٔ ٜعكٛب ايهًٝين) ّهٔ

، ٚابٔ (ٖـ٢367 بأبٞ غايب ايطاظٟ)ٚأٓس بٔ قُس إهٓٸ، (ٖـ343ايٛيٝس ايكُٞ)

، (ٖـ381ٚقُس بٔ عًٞ بٔ بابٜٛ٘ إعطٚف بايؿٝذ ايكسٚم)، (ٖـ367زاٚٚز ايكُٞ)

 .(12)ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايطابع( إتٛؾ٢ٚقُس بٔ عُط بٔ عبس ايععٜع ايهؿٞ)

بٞ ٭« ايؿٗطغت» تابن ايهتب ؾك٘ ٕ ايصٟ بكٞ َٔ ٖصٙٚػسض اٱؾاض٠ إٍ أ

ؾكس  ، أَا ايهتب ا٭خط٣يًهؿٞ «اختٝاض َعطؾ١ ايطداٍ» ٚنتاب ،غايب ايطاظٟ

ٚايؿٝذ  ،بٔ ايٛيٝس: أَ أَجاٍ، يٓا َٔ اٯضا٤ ايهجرل٠ شل٪٤٫ ايعًُا٤ ٚمل ٜبلٳ ،ناعت

 ؿاتِٗإ٫ٓ َا ٚدس ٗ ثٓاٜا َ٪ٖي ،ٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ا٭ؾعطٟ، ٚأايكسٚم

 .عِٓٗ سك١َٔ ايطبكات اي٬ ايعًُا٤ كً٘أٚ َا ْ ،ا٭خط٣



•

 االجتهاد والتجديد

سس٣ ؾذلات تطٛض ٚاظزٖاض عًِ ايطداٍ إ ايكطٕ اـاَؼ اشلذطٟ عكط ٜعسٸٚ

سٝح ؾٗست ٖصٙ إطس١ً تأيٝـ أِٖ إكازض ايطداي١ٝ ، ٌَايؿٝعٞ ٗ َطس١ً إتكسِّ

ايطدايٝإ ايهبرلإ ايؿٝذ  ٚشيو ٕا أبساٙ، َا ؾٝٗا ايهتب ا٭ضبع١ ايطداي١ٝ ،ايؿٝع١ٝ

ُٸ ايطٛغٞ ٚايؿٝذ ايٓذاؾٞ ; ايهتب ؾكس اغتطاعت ٖصٙ، ٗ تأيٝؿٗا ١ عاي١َٝٔ ٖ

ٖصٜٔ  ٍإٚبا٫ناؾ١ . إٍ عكطْا ٖصا اؿؿاٚ ع٢ً بكا٥ٗا، بؿهٌ ؾٗطتٗا ٚتٛاتطٖا

أبٛ  :َجاٍ، َٔ أنإ ي٘ تأيٝـ ْٚٛط ٗ عًِ ايطداٍ ٔٵَٳٜٛدس َٔ ا٭نابط  ًٌَُايعٳ

ٚأٓس  ،أٓس بٔ سػٌ بٔ عبٝس اهلل ٚابٓ٘، اهلل ايػها٥طٟ ػٌ بٔ عبٝساؿ عبس اهلل

٫ ايهتب َٔ نتب ٖصا ايعكط إ ْ٘ مل ٜبلٳ. ٚإًؿت يًٓٛط أبٔ قُس بٔ ْٛح ايػرلٗ

ٚشلصا . ا٭غاؽ ٚايكاعس٠ يًهتب ايطداي١ٝ اي٬سك١ ًت ٖصٙ ا٭خرل٠سٝح ؾٖه ،ضبع١ا٭

، َع بٝإ شلصٙ ايهتب بتعطٜـ كتكط ٍ ايكٝاّإ بشحٖصا اي غٓعُس َٔ خ٬ٍ ؾإْٓا

 .ططٜك١ ٚأغًٛب َ٪ٚيؿٝٗا
 

بٛ عُطٚ قُس بٔ عُط بٔ عبس ايععٜع ايهؿٞ َٔ عًُا٤ ؾٝع١ ايكطٕ ايطابع أ

غ١ٓ ٫ٚزت٘ ٚٚؾات٘ ؾ٬  . أَاايطداٍٚ سٝح ناْت ي٘ ايٝس ايطٍٛ ٗ اؿسٜح ،اشلذطٟ

ٔ ت٬َص٠ قُس بٔ َػعٛز ْعطف عٓٗا ؾ٦ّٝا. ٚيهٔ بكط١ٜٓ إٔ ايهؿٞ نإ َ

)إتٛٓؾ٢ ص٠ عًٞ بٔ اؿػٔ بٔ ؾهأٍَ َعاقطٟ ٚت٬َ ٖٛ ـ أٟ ايعٝاؾٞ ـٚايعٝاؾٞ، 

إٔ سٝا٠ ايهؿٞ ايع١ًُٝ ّهٔ إٔ ْكٌ إٍ  (ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجايح ٗ

ٖٚصا ا٭َط ّهٔ اغتٓتاد٘ بططٜك١ . ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايطابع ْٚؿأت٘ ناْت ٗ ايٓكـ

ٖٚصا  ،قٛيٜٛ٘ بٔ بٔ قُس َٔ َؿاٜذ دعؿط إٔ ايهؿٞ نإ ، ٖٚٞأخط٣ أٜهّا

 .(13)ٖـ( 368ٞ غ١ٓ )تٛٓؾ ـ ع٢ً سػب ْكٌ ايطٛغٞ ٗ ضداي٘ ـ ايعامل

ْػب١ ايهؿٞ  ٕ: إ٫بس َٔ ايكٍٛٛطٓ٘ ا٭قًٞ ٚقٌ غهٓاٙ َا ٜتعًل َ ٚٗ

ـٸٍ إ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾايهؿٞ َٔ ت٬َص٠ . (14)ٖٚٞ إسس٣ قط٣ َا ٚضا٤ ايٓٗط ،ن

ايٓذاؾٞ ٗ نتاب ايطداٍ ؾًكس شنط . ٚايعٝاؾٞ نإ َٔ ت٬َص٠ زلطقٓس، ايعٝاؾٞ

 ٗ زاضٙ اييت ناْت َطتعّا، ز عًٝ٘ٚؽطٻ ،ٚأخص عٓ٘ ،قشب ايعٝاؾٞ»إٔ ايهؿٞ 

« اختٝاض ايطداٍ يًهؿٞ»ؾإْ٘ َطادع١  ٜهّا. َٚٔ د١ٗ أخط٣ أ(15)«أٌٖ ايعًِٚ يًؿٝع١

قاٍ » أٚ، «سسثين قُس بٔ َػعٛز» تبتس٨ بـ ٜتهض إٔ سٛايٞ ثًح ضٚاٜات ايهتاب
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زلاعّا َٔ  َا أخص شيوع٢ً إٔ ايهؿٞ إ ٖٚصا بٓؿػ٘ خرل ؾاٖس ،«قُس بٔ َػعٛز

ْٝعٗا تسٍ ع٢ً إٔ . ؾٗصٙ ايكطا٥ٔ عٔ نتب أغتاشٙ خصٖا ْك٬ّ، ٚإَا أْ٘ أايعٝاؾٞ

 ٚٗ ب٬ز َا ٚضا٤ ايٓٗط. ،ٝا٠ ايهؿٞ ايع١ًُٝ ْٚؿأت٘ ناْت ٗ زلطقٓسس

ايطٛغٞ ٚايٓذاؾٞ  ٌٕ ايؿٝد: إؾ٬بس َٔ ايكٍٛ ل بآثاضٙ ايع١ًَُٝا ٜتعًٖ َا ٗأ

ع٢ً  ،نتاب غرل ٚانض ايعٓٛإ ٖٚٛ ،مل ٜٓػبا إيٝ٘ إ٫ نتابّا ٚاسسّا سٍٛ عًِ ايطداٍ

ي٘ نتاب : »أٚضزا ٗ تطْت٘ ؾك٘ سٝح، ايطغِ َٔ قطب عٗس ايؿٝدٌ بايهؿٞ

ٕٕ ،آؾٛبٚيهٔ ابٔ ؾٗط .(16)«ايطداٍ  ،َٔ ظَٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ ايصٟ عاف بعس قط

إػ٢ُ َعطؾ١ ايٓاقًٌ عٔ ا٭١ُ٥  ،ي٘ نتاب ايطداٍ»شنط سٍٛ نتاب ايهؿٞ بإٔ 

 ،«ايبشاض»ايع١َ٬ اجملًػٞ ٗ  :َٔ أَجاٍ ،ٚقس اعتدل بعض ايعًُا٤ .(17)«ايطاٖطٜٔ

ؾدلأُٜٗا  «.َعطؾ١ ايطداٍ»إٔ اغِ ايهتاب ٖٛ  ،«قاَٛؽ ايطداٍ»ٚايع١َ٬ ايتػذلٟ ٗ 

َعطؾ١ »َازاّ ايهتاب مت تٗصٜب٘ باغِ اختٝاض َعطؾ١ ايطداٍ ؾ٬بس إٔ ٜهٕٛ ازل٘ 

 .(18)«ايطداٍ

سٛظتٓا . ٚإٕ ايصٟ ٗ عٌ ٫ٚ أثط ايهتاب أٟ ٚنُا ٜٛٗط ؾ٬ ٜٛدس ٭قٌ

قس أ٬َٖا ، ٖٛ كتاضات أقٌ ايهتاب ـ بٔ طاٚٚؽاػٝس ايعػب تكطٜض ـ  ايّٝٛ

ٓػذ إٛدٛز٠ َٔ ايهتاب ؾؿٞ إسس٣ اي. (19)(ٖـ456) غ١ٓ ايؿٝذ ايطٛغٞ ع٢ً ت٬َصت٘

، نًِٗ َٔ ؾدك١ّٝ 515سٝح مت تعطٜـ ّا، ضدايٝ ّاسسٜج 1151 َ٘ا فُٛع ٜٛدس

عٓس  تط١ْ ايهؿٞ يًطٚا٠ ٜٛٗط أْ٘ نإ ًَتعَّا َٚع ٬َس١ٛ. (20)^١ُ٥أقشاب ا٭

إٔ ضٚاٜات  ٜهّاٚإًؿت يًٓٛط أ سػب عكط ا٭١ُ٥. بطعا١ٜ ايذلتٝب ع٢ً شنط ايطٚا٠

 .ايهتاب تتهُٔ َعًَٛات تاضى١ٝ ١َُٗ

ٚشيو عهِ إقا١َ ٚغهٔ ايهؿٞ  ;بؿهٌ ٚاغع اغتٓػار ايهتاب مل ٜتِٚ

 ،قِ :َجٌ ،ٖٚٞ َٓاطل بعٝس٠ عٔ إٓاطل ا٭ق١ًٝ يًتؿٝع ،ٗ ب٬ز َا ٚضا٤ ايٓٗط

بسيٌٝ إٔ ، َعسٚز٠َْٔ ايهتاب إ٫ ْػذٷ  ؾشت٢ ايكطٕ اـاَؼ مل ٜبلٳ. ٚايهٛؾ١

ضداٍ  ؾكس ض٣ٚ ايٓذاؾٞ نتاب; ايطٛغٞ ْك٬ ايهتاب بػٓسٜٔ كتًؿٌٚايٓذاؾٞ 

; ٗ سٌ عٔ ايهؿٞ ،قُس قٛيٜٛ٘ بٔ عٔ دعؿط ،ٓس بٔ عًٞ بٔ ْٛحايهؿٞ عٔ أ

ٕ : إشا قًٓا. ؾإعٔ ايهؿٞ ،ٟايتًعهدل ض٣ٚ ايطٛغٞ ايهتاب عٔ ٖاضٕٚ بٔ َٛغ٢

ٔ ٗ ٖصٙ ؾُٝه ،بٔ قُس سٝح سصف َٓ٘ دعؿط ،غٓس ايؿٝذ ايطٛغٞ ْاقل
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ططٜل ابٔ ْٛح ٚايتًعهدلٟ قس ضٜٚا ايهتاب عٔ  ابٔايكٛض٠ إٔ ْػتٓتر إٔ ا٭غتاشٜٔ 

ٛٸ. قٛيٜٛ٘ بٔ  ايؿٝذ ايطٛغٞ عٓس تطْت٘ ؾعؿط بٔ قُس َا شنطٙ ٟ ٖصا ايتدٌُٜٚك

ٖٖإٔ اي قٛيٜٛ٘ َٔ ٕ أ٢ًَ ١ ساٍ بعس أٚع٢ً أٜ. (21)ض٣ٚ عٔ ابٔ قٛيٜٛ٘ ٔٵتًعهدلٟ 

ٚبعسٖا ُؾكس  ،ايؿٝذ ايطٛغٞ كتاضات٘ يهتاب ايهؿٞ تٴطى أقٌ ايهتاب تسضهّٝا

ٞٸ «اختٝاض َعطؾ١ ايطداٍ»ٚأقبض  ،ّٝاايهتاب نًٓ ٍ ايؿٝذ نتابّا ٜٓػب إ بؿهٌ عًُ

 ايطٛغٞ.
 

ايهتاب ٖٛ تط١ْ ٚإٚٗاض ٖصا ؾإٕ ٖسف ايهؿٞ َٔ نتاب١  تكسٸّنُا 

إٍ  تٓتٗٞ ؾهٌ قايب ضٚاٜات َػٓس٠ ع٢ً ^خكٛقٝات ايطٚا٠ ٚأقشاب ا٭١ُ٥

 .أسس ا٭١ُ٥ أٚ أسس أع٬ّ اؿسٜح ٚايطداٍ

نُا ٫  .غت٬ٗي١ٝا٫إٔ ايهتاب إٛدٛز ٜؿتكس إٍ اـطب١  إٍ ٚػسض اٱؾاض٠

عٓس  ،ايؿٝذ ايطٛغٞ أٜهّامل ٜٴطًعٓا ٚ. ٖسف تأيٝؿ٘ يًهتاب ٍإؾاض٠ إٜٛدس أز٢ْ 

 .َعٝاضٙ ٗ اْتكا٤ ايطٚاٜات ، ٫ٚ ع٢ًنٝؿ١ٝ عًُ٘ ، ع٢ًا٥٬َ٘ ٕدتاضات ايهتاب

َٔ خ٬ٍ  ؾع٢ً إعٗٛز عاز٠ّ ّهٔ َعطؾ١ أغًٛب ٚططٜك١ ايهؿٞ اٚشلص

 .ا٤ اي٬سكٌآضا٤ ايعًُٚ ،«اختٝاض َعطؾ١ ايطداٍ»َطايع١ ايٓػد١ إٛدٛز٠ َٔ 

 ،ي٘ نتاب ايطداٍ: »عٓس تعطٜؿ٘ يهتاب ايهؿٞ ،ٜكٍٛ أبٛ ايعباؽ ايٓذاؾٞ

َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتعطٜـ مل ٜبٌ يٓا ايٓذاؾٞ . (22)«ٚؾٝ٘ أغ٬ٙ نجرل٠ ،نجرل ايعًِ

ض٣ٚ عٔ » َٔ إٔ ايهؿٞ ،ح بٗابايكط١ٜٓ اييت قطٻ ;ٚيهٔ، ْٛع١ٝ ٖصٙ ا٭غ٬ٙ

ٖٞ أغ٬ٙ  ّهٔ ايتدٌُ بإٔ ٖصٙ ا٭غ٬ٙ إٛدٛز٠ ٗ ايهتاب ;«ايهعؿا٤ نجرلّا

 ،ٖٚصا إطًب ي٘ قطا٥ٔ نجرل٠. ابار ٚايهتٸيٝػت ْاؾ١٦ َٔ اؾتباٙ ايٓػٸ، ٚع١ًُٝ

 .يٝٗا ٗ قًٗاإ غٓؿرل

ٚيٝؼ َٔ  ،ارقبٛيٓا بإٔ أغ٬ٙ ايهتاب َٔ عٌُ ٚتكشٝـ ايٓػٸ ٚع٢ً ؾطض

َٳإٍ طدع ع١ً ايتشطٜـ، ؾ٬بس إٔ ْٴإ٪يـ  دا٤ بعسِٖ ٔٵ عسّ اعتٓا٤ َعاقطٜ٘ ٚ

عٔ ايهعؿا٤  اُضٚاٜتٗنجط٠  ; بػببإٔ ايهؿٞ ٚأغتاشٙ ايعٝاؾٞ شيوٚ; بايهتاب

مت ؼطٜـ  ٱُٖاٍ ٖصا ايهتاب ْتٝذ١ّ. ًُٖٚت نتبُٗا، تٴطنت ُٚأٚفٗٛيٞ اؿاٍ

 .(23)ٚتػٝرل ايٓػذ ا٭ق١ًٝ اؾٝس٠ َٓ٘



• 

 االجتهاد والتجديد

يٞ اسٛ ٫إ ع٢ً اؿكا٥ل ايتاضى١ٝ مل ٜكضٸ كٌ ؾإْ٘ اعتُازّابطأٟ بعض احملٚكٚ

ؾطض قش١ ٖصا ايطأٟ ؾإٕ ثًجٞ  ٢ًع. ؾ(24)ضٚا١ٜ 1150 ايبايػ١ثًح ضٚاٜات ايهتاب 

َا َٔ سٝح ايػٓس ٗ قػِ ايهعـ ٗ ايطٚاٜات إ ٖٚصا .ضٚاٜات ايهتاب تعس نعٝؿ١

 كػِ اٯخط َٓٗا.ايَا َٔ سٝح إً ٗ ،  ٚإَٔ ايطٚاٜات

ٚٸ٫ّ:ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايػٓس١ٜ:  ; يٛدٛز ك١إٕ ايهجرل َٔ ضٚاٜات ايهتاب َعًٖ أ

ٝٸ. اٱضغاٍ ؾٝٗاٚ ْكطاع ايػٓسٟا٫ َع  َكاض١ْ ضٚاٜات ايهتاب ّاٜٚٛٗط شيو دً

 .(25)بعهٗا

ٖٚصا  .اؿاٍ ِٖ فٗٛيٛ ٔٵَٳُطعٔ ؾِٝٗ ٚ ٔٵَٳٜٛدس ٗ غٓس ٖصٙ ايطٚاٜات  ٚثاّْٝا:

 ا.َا أٚدس ايهعـ ٗ نجرل َٓٗ

َٔ ضٚاٜات ايهتاب مل ٜػًِ َٔ  نبرلّا َا َٔ ْاس١ٝ إً ؾإٕ عسزّاٚأ

تط١ْ  ٜٛدس ٗ: ٚنُجاٍ ع٢ً شيو. ِ أْٗا كايؿ١ ؿكا٥ل ايتاضٜذَٚٔ إػًٖ ،ايتٓاقض

ُٻايعسٜس َٔ ايطٚا فُٛع١ َٔ  . ؾإٕٔ إسح ٚايصّ َعّا٠ فُٛعتٌ َٔ ايطٚاٜات تته

 ْٜٚٛؼ بٔ عبس ،ٚقُس بٔ َػًِ ،ٚأبٛ بكرل ،ظضاض٠ :ٖصٙ ايطٚاٜات تطعٔ ٗ َجٌ

 :َٔ أَجاٍ ،ُسح فُٛع١ َٔ ا٭ؾدام ; ٚفُٛع١ أخط٣ َٔ ايطٜٚات..ٚ. ايطٓٔ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصٙ  ...ٚ ،ٚأبٛ اـطاب ،ٚقُس بٔ غٓإ ،إؿهٌ بٔ عُط

اب ٔؼ أٚضز ايهت . ٚع٢ً ٖصٙ ايؿان١ًايطٚاٜات ٫ تٓػذِ َع سكٝك١ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز

اشل١ٜٛ ٚ َٔ فٗٛيٞ اؿاٍ ُٖا، ٚضٚاٜات سٍٛ عبس اهلل بٔ غبأ ٚغًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ

شا ؾإ .(27)ِ بٔ قٝؼ َٔ ايهتب إٛنٛع١نُا إٔ نتاب غًٝ ،(26)كٌعٓس بعض احملٚك

ؾشٝٓٗا ْكٌ إٍ  «٠أغ٬ٙ نجرل ؾٝ٘: »ايٓذاؾٞ َٔ َكازٜل قٍٛ اعتدلْا ٖصٙ إٛاضز

٥٬َ٘ ، عٓس إٜهّا. ٚايؿٝذ ايطٛغٞ أـٖٞ َٔ ْؿؼ إ٪ٚيْتٝذ١ إٔ ٖصٙ ا٭غ٬ٙ 

ّهٔ . ٚبايطبع مل ٜهٔ ٗ قسز تٓكٝض ايهتاب َٔ ا٭غ٬ٙ ،ٕدتاضات ايطداٍ

ٍٸ ٕ ْكٌ اؿسٜح ٫: إعٓس ؼًٌٝ أخطا٤ ايهتاب ،ايكٍٛ عتكاز اؾعَٞ ع٢ً ا٫ أبسّا ٜس

 .َهُْٛ٘

 ،ٚفٗٛيٞ اؿاٍ نُا قًٓا ع٠ٚ٬ ع٢ً ْكًِٗ عٔ ايهعؿا٤ ،غتاشٙؾايهؿٞ ٚأ

ؾع٤ َٔ أخطا٤  سِٖ ايهبرل عٔ إطانع ا٭ق١ًٝ يًتؿٝع تٛدّٝٗاعٵبٴ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ

 .ايهتاب

َٸ عسٸٙ غذ٬٘ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ تػذٌٝ ايهؿٞ شلصٙ ايطٚاٜات ّهٔ  ّاٖا
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ٚبسضاغ١ . ٗ تاضٜذ اؿسٜح ايؿٝعٞ ؾع٤ َٔ أعُاٍ ايػ٠٬ ٚأقشاب إصاٖب ايؿاغس٠

 ،ٚتػكٝ٘ ايؿدكٝات ايكاؿ١ ،ايؿٝعٞ ْكٌ إٍ إٔ ٚنع اؿسٜح اؿسٜح تاضٜذ

ف بٌ خت٬كٌ; ٚشيو ٱهاز ا٫ٕٓعي١ ٚايسضد١ ايطؾٝع١ يًطٚا٠ غرل إٛثٻٚإعطا٤ ا

ٚبسضاغ١ نتاب . نٌ ٖصا ٚشيو نإ َٔ أعُاٍ ايػ٠٬احملسثٌ ٚإطانع ايع١ًُٝ، 

 .(28)١ ٭عُاٍ ايػ٠٬ ٗ ٖصا اجملاٍُٗٔ ّهٔ ايعجٛض ع٢ً َػتٓسات َايهؿٞ بتؿٗط
 

ٜتبٌ َٔ خ٬ٍ ايٓٛط ٗ ايهتاب أْ٘ غٴًو ٗ تأيٝـ ضداي٘ ططٜك١ ٚأغًٛب 

ٚتاضٜذ ، ٗ تاضٜذ بػساز ، نُاسٝح ٚضزت َطايب ايهتاب َػٓس٠ ،ا٭قسٌَ

ٚس١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ٭بٞ ْعِٝ  ابٔ غعس،ٚطبكات ، ٚتاضٜذ قِ، ٚتاضٜذ دطدإ، أقبٗإ

 .ا٭قبٗاْٞ

تعطٜـ  عات ٖصٙ ايططٜك١ ٚا٭غًٛب ٗ عطض نتاب ايهؿٞ َٖٛٚٔ أِٖ ٖٝ

ايجايح ٌ ايجاْٞ ٚؾ١٦ َٔ عًُا٤ ايكطْ ٚع٢ً آضا٤ ،ضا٤ َؿاٜذ ايهؿٞايكاض٨ ع٢ً آ

ؾايهتاب بعطن٘ ٖصا ٜطًعٓا ع٢ً َعًَٛات . اؿسٜحايطداٍ ٚ ٗ َٛنٛع ،ٌٜاشلذط

نُا ٜعطض ايهتاب َٛاقـ . ل َسح ٚشّ ا٭١ُ٥ جملُٛع١ نبرل٠ َٔ ايطٚا١َُٗ٠ تتعً

ٕ ضداٍ : إٚبٗصا ّهٔ ايكٍٛ .ا٭١ُ٥ ػاٙ اؿٛازخ ايتاضى١ٝ ايٛاقع١ ٗ ظَِٓٗ

ٗ زضاغ١ تاضٜذ  َكسضّا أغاغّٝا عسٸٜٴ ـ ع٢ً ضغِ ايٓكا٥ل إٛدٛز٠ ؾٝ٘ ـ ايهؿٞ

١ُ َعًَٛات قِّ ؾايهتاب وتٟٛ ع٢ً. ١أْٛاع ايؿطم ٚإصاٖب ايؿٝعٝ َٚعطؾ١ ،اؿسٜح

 .سٍٛ ايػ٠٬ ٚايٛاقؿ١ٝ ٚايؿطش١ٝ ٚايعٜس١ٜ

َا نإ ٜدلظ آضا٤ٙ ايؿدك١ٝ ٗ تأيٝؿ٘  ٕ ايهؿٞ ق٬ًّٝ: إَٚٔ اي٬ظّ ايكٍٛ

َٳ يو اغتطاع إٔ ٜٓكٌ يٓا بأَا١ْ. ٚيصيًهتاب  ٚأٜهّا ،غبك٘ َٔ ايعًُا٤ ٔٵآضا٤ ٚأؾهاض 

 .^آضا٤ أ١ُ٥ ايؿٝع١

ٚايعٝاؾٞ ْكٌ أنجط ٖصٙ ، أخص ايهؿٞ ضٚاٜات٘ عٔ ايعٝاؾٞ يكس :َج٬ّ

ٌٸ، ايطٚاٜات عٔ عًٞ بٔ اؿػٔ بٔ ؾهاٍ ثٞ ؾكٗا٤ ٚقسِّ ٖٚصا ا٭خرل نإ َٔ أد

ٝٸ  ٔٵَٳ َا ضأٜت ٗ»سٝح قاٍ ايعٝاؾٞ ٗ سك٘: ، ايؿٝع١ ٗ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ ٞٚضداي

ٔ هٚمل ٜ، بٔ اؿػٔ بايهٛؾ١غإ أؾك٘ ٫ٚ أؾهٌ َٔ عًٞ ايكٝت بايعطام ْٚاس١ٝ خط

ٚنإ أسؿٜ  ،ٚقس نإ عٓسٙ َٔ نٌ َا قٓـ إ٫ ^عٔ ا٭١ُ٥ نتابٷ
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ْ٘ قٓـ إ» ك٘ بتٛثٝل قٟٛ:بعسَا ٚثٻ ،ٗ سك٘ ٚقس قاٍ ايٓذاؾٞ أٜهّا .(29)«ايٓاؽ...

قطأ أٓس بٔ اؿػٌ نتاب »ٚأناف:  ،شنط أزلا٤ ايهتب ثِ، «نجرل٠ نتبّا

 ٚايٓهاح ٚايعٖس ٚاؾٓا٥ع ٚإٛاعٜايكٝاّ ٚايط٬م ايك٠٬ ٚايعنا٠ َٚٓاغو اؿر ٚ

، ٚايٛقاٜا ٚايؿطا٥ض ٚإتع١ ٚايطداٍ ع٢ً أٓس بٔ عبس ايٛاسس ٗ َس٠ زلعتٗا َع٘

عٔ عًٞ بٔ  ،عٔ ابٔ ايعبرل ،ٚقطأت أْا نتاب ايكٝاّ عًٝ٘ ٗ َؿٗس ايعتٝك١

 .(30)«اؿػٔ

اٍ بٔ ؾهٸاب إٔ نتإٍ  ـ بؿهٌ إْايٞ ـ ٌؾُٔ خ٬ٍ ٖصا ايعطض ْتٛقٻ

 .ض٠ نهتب زضاغ١ٝ إٍ سسٚز ايكطٕ اـاَؼ اشلذطٟناْت َكطٻ

ايؿهٌ  :أَجاٍ، بٔ ؾهاٍ ٗ ايهتاب تٛدس آضا٤ عًُا٤ آخطٜٔاٚإٍ داْب آضا٤ 

. ٚأٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢، قُس بٔ قٛيٜٛ٘ٚ ،ٔ، ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطٓبٔ ؾاشإ

 إٔ نٌ ؾٗاز٠ ٚآضا٤ ٖ٪٤٫ سٍٛ ايطٚا٠ ناْت ؾٗاز٠ عٔ سٛؼ إٍ ْتٛقٌ ؾبُطايعتٗا

 ٚمل تهٔ ؾٗاز٠ عٔ سسؽ ٚضٚا١ٜ. ،ٚؼكٝل

ٛٸ َا قاّ ب٘ ايؿٝذ ، ٕٚ َا قاّ ب٘ ايهؿٞ بتأيٝؿ٘ يًهتابأخرلّا: إز قٛي٘ َٚا ْ

اييت ناْت ًَكا٠  ٖٛ أزا٤ يٮَا١ْ ايع١ًُٝ، ايطٛغٞ بٓكٌ ايهتاب إٍ ايكطٕٚ اي٬سك١

 .ع٢ً عاتكُٗا
 

إعطٚف بايٓذاؾٞ أٚ  ،إه٢ٓ بأبٞ اؿػٌ ،ٓس بٔ أٓس بٔ ايعباؽٖٛ أ

ْٛط ع٢ً سػب  ،ايؿٝع١ ٞبٌ ٖٛ ضأؽ ضدايٝٸ، َٔ عًُا٤ ايطداٍ ايؿٝع١. ابٔ ايٓذاؾٞ

 .(31)ايبعض

ؿات ٗ َعطؾ١ نتب َٚكٓٻ طّانإ َتبشِّ َعطؾت٘ بأسٛاٍ ايطداٍ ؾُهاؾّا إٍ

 ،ٚا٭ْػاب ،ؿٞ ايهتبٚنإ ي٘ اط٬ع زقٝل ع٢ً طبكات ايطٚا٠ َٚ٪ٚي، ايؿٝع١

ٚبا٭خل  ،ؿاتَ٘٪ٖيٚ ٚايصٟ ٜؿٗس ع٢ً ٖصا آثاضٙ. ٚأعطام ايٓاؽ ٚعا٬٥تِٗ ،ٚا٭َكاض

 «.ؿٞ ايؿٝع١ؾٗطغت أزلا٤ َكِّ»ِ نتاب٘ ايكِّ

ٚبعس ٖـ. 372ْ٘ ٚيس غ١ٓ: إٔ ايكٍَٛ ٫بسٸَا ىل َٛنٛع ٫ٚزت٘ ْٚؿأت٘  ٚٗ

. ٚسػب بعض (32)«َطرلآباز»ٖـ ٗ َهإ ٜسعٞ 450تٛٗ غ١ٓ عاَّا 78 دٗس عًُٞ زاّ
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ٚؾات٘ ناْت ٍ إٔ ايعًُا٤ شٖب إ نجطإٔ ، إ٫ أ(33)ٖـ463احملككٌ ؾإْ٘ تٛٗ غ١ٓ

 .(34)ايكٍٛ ايكشٝض ٗ ٚؾات٘ ٖٖٛٚـ، 450غ١ٓ

 ،ع إٍ عسْإيٓؿػ٘ ؾإٕ ْػب٘ ٜطدؾٞ عٓس تطْت٘ ٙ ايٓذاٚع٢ً طبل َا أٚضز

أدسازٙ عبس اهلل  ، ؾأسسيصا ؾأقً٘ عطبٞ قضٸ. (35)’ايصٟ نإ َٔ أدساز ضغٍٛ اهلل

 قس نإ ٚايّٝاٚ ،×أبٞ عبس اهلل ايكازمعٔ  طٚا٠ائَ  ، ٖٚٛبٔ ايٓذاؾٞ بٔ عجِٝ

َاّ ايكازم ضغاي١ إٍ اٱٚقس نتب ، ظَٔ خ٬ؾت٘ ٗ ع٢ً ا٭ٖٛاظ بأَط َٔ إٓكٛض

. ٖٛاظ١ٜبطغاي١ َهتٛب١ تعطف بايطغاي١ ا٭ ؾأداب٘، أي٘ ؾٝٗا عٔ َػ٪ٚيٝت٘ ٚعًُٜ٘ػ

ٚباٱْاٍ ؾإٕ . (36)يٲَاّ ايكازم غ٣ٛ ٖصا ايتكٓٝـ ٜٴطٳ ٚبطأٟ ايٓذاؾٞ ؾإْ٘ مل

 .خصت َٔ ٖصا ا٭قٌؾٗط٠ أٓس بٔ عًٞ بايٓذاؾٞ ُأ

عٔ أبٝ٘ عًٞ  ْ٘ أخص ايعًّٛ ا٭ٚي١ٝ: إأغاتصت٘ ؾ٬بس َٔ ايكٍٛ َا ىلٸ َا ٗأ

إٍ  ٱنُاٍ ؼكًٝ٘ ايعًُٞ غاؾط. ٚ(37)ثٞ ايهٛؾ١ؾكس نإ أبٛٙ َٔ قسِّ، بٔ أٓس

زضغ٘  ؾشهط، بٔ ْٛح ايػرلٗ، ؾأزضى فًؼ ايطدايٞ ايهبرل أبٛ ايعباؽ ايبكط٠

ٚيكس أٚق٢ ي٘ ابٔ ْٛح . (39)ٕٚا غاؾط إٍ بػساز بكٞ ع٢ً اتكاٍ َع٘ َهاتب١ّ. (38)نجرلّا

 .(40)ظُٝع تطاث٘ ايعًُٞ ايػرلٗ أٜهّا

ٚٴٚؾ .بػساز أؾ٢ٓ ايٓذاؾٞ عُطٙ ايعًُٞ ٚٗ  ،٠ل يًكا٤ عسز نبرل َٔ ا٭غاتصؾكس 

ٌټ ح َٚٔ ايصٜٔ قطٻ .ٗ زلا٤ ايعًِ ٚإعطؾ١ غاطعّا لُّا ٚاسس َِٓٗ نإ ٜعسٸ ن

 :ُصٙ عًِٝٗايٓذاؾٞ بتتً

 .أٚ ايؿٝذ إؿٝس ،أبٛ عبس اهلل قُس ايٓعُإـ أ

 .إعطٚف بابٔ اؾٓسٟ ،قُس بٔ عُطإ أٓس بٔـ  ب

 .ػٌ بٔ عبٝس اهلل ايػها٥طٟاؿأبٛ عبس اهلل ـ  ز

 .(41)عًٞ بٔ ؾٹٹٹرلإ أبٴ٢ًـ  ز

. ؾٝدّا ٚعؿطٜٔ ّأػايطٚا٠ ايصٜٔ ْكٌ عِٓٗ ضٚاٜات٘  بًؼ عسز َٚهاؾّا إٍ ٖصا

ِا ، ٚإح بايػُاع ٚايكطا٠٤ عَِٓٗؿاٜذ اؿسٜح مل ٜكطِّ َٔ ٚنصيو ؾكس ْكٌ عٔ عس٠

 .(42)«أخدلْٞ»ٚ ،«َا نتب خدلْٞ ٗأ»ٚ ،«قاٍ ؾ٬ٕ»ط بـ عبٻ

، ٗ َا ٚقٌ اهلل ايػها٥طٟ عبٝس بٔ ػٌاؿٚايصٟ ْػتٓتذ٘ إٔ أبا عبس اهلل 

ٞٸ . ايعًُٞ ا٭بطظ ٗ تهٜٛٔ ايٓذاؾٞا٭ثط  انإ شلُ ،َٚٔ بعسٙ ابٔ ْٛح ايػرلٗ ،إي
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ٗ إصانط٠  ،ٔ ْٛح ايػرلٗنجرل٠ بؿهٌ َتٛاقٌ َع اب ؾكس نإ ٜكهٞ أٜاَّا

 غتاشٙ أْ٘ نإ ٜعتين نجرلّا. ٜٚٴعًِ َٔ ن٬ّ ايٓذاؾٞ ٗ سل أٚإهاتب١ ايع١ًُٝ

 .(43)٘ ٜٚعتدلٖا شات ق١ُٝ عاي١ٝبآضا٥

ايطٛغٞ ٚايٓذاؾٞ : إٕ ايػها٥طٟ ؾ٬بس َٔ ايكٍٛ أٜهّا ابٔ َا ىل أَا ٗ

ٚٴ، أثٓٝا عًٝ٘ بأْ٘ أغتاش ٗ عًِ اؿسٜح ٚايطداٍ يػُاع ٚقطا٠٤ نتب٘  كا َعّاٚؾٚقس 

ٚقس قطح ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ . (44)ضٚا١ٜ اؿسٜح نُا أخصا عٓ٘ إداظ٠، ثاضٙ ايع١ًُٝٚآ

ػٌ بٔ عبٝس اهلل ايػها٥طٟ َٔ نباض اؿبٛ عبس اهلل أ»إٔ « يػإ إٝعإ»ٗ نتاب٘ 

 ،ٜٚهٝـ ٗ ْؿؼ إٛنع. (45)«ٚنإ َٔ أعًُِٗ عسٜح أٌٖ ايبٝت ،َؿاٜذ ايؿٝع١

ٚنإ سهُ٘ أْؿص  ،ٚخسّ ايعًِ هلل، نإ نجرل ايػُاع: »عٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ ْك٬ّ

 .(46)«َٔ سهِ إًٛى

، ايػها٥طٟ نإ ؾدك١ٝ َكتسض٠ ابٔ ٜهاسات إٔؾايصٟ ْػتٓتذ٘ َٔ ٖصٙ اٱ

ط يسٜ٘ ايهجرل َٔ ايهتب ٚا٭قٍٛ ٚتٖٛؾ ،ٞ بط١ٜ٩ ايهجرل َٔ ا٭غاتص٠ٚقس سٛ

، ُٚٝٝع ٗ َعطؾ١ َتٕٛ اؿسٜح ع َكسض٠ عاي١ٝتٻٜتُ ؾكس نإ. ز٠ايطٚا١ٝ٥ إتعسِّ

ايعًِ ٚإعطؾ١ ٗ ٖصا  ٓ٘ ٖصا َٔ خس١ََٖه عٝح ،ٔ إٛنٛع١ايٓػذ ايكشٝش١ َ

 اؾاْب.

تعإٚ َع ٚ ؾكس نإ يًٓذاؾٞ قساق١ ايػها٥طٟ ايهبرل ٚباٱناؾ١ إٍ ابٔ

 عبس ايطٛغٞ زضؽ أبَٛع ايؿٝذ . ؾكس سهط َع٘ ٚ(47)ػٌاؿبٓ٘ إعطٚف بأٓس بٔ ا

ظٗٛز دباض٠ ٗ فاٍ  اَُٗاقٝ عطف عٔ ايػها٥طٟ ٚابَٓ٘ٚا ٜ. (48)ايػها٥طٟ ابٔ اهلل

غٝأتٞ ٗ قً٘ شنط إٔ َا بكٞ ٚ .َكٓؿات ايؿٝع١ٚ َعطؾ١ ا٭قٍٛٚ ضداٍ اؿسٜح

 ايػها٥طٟ ؾ٤ٞ قًٌٝ. ابٔ َٔ َكٓؿات

ّهٔ  ٞ َصانطات ع١ًُٝ َعٗااييت نإ يًٓذاؾ ٚ َٔ ايؿدكٝات ا٭خط٣

« ايؿٗطغت»اب٘ ـ نتٕ ايٓذاؾٞ أٖيأ ايٛاٖطؾ ايؿطٜـ إطته٢. عًِ اشلس٣ إٔ ْصنط

أبا  إٕ :ٚشلصا ّهٔ ايكٍٛ .(50)بػػً٘ بعس ٚؾات٘ ٚقس تهؿٌ ايٓذاؾٞ. (49)طًب٘ بٓا٤ ع٢ً

 ٖٚٞ: ،ايؿطٚٙٚ ايعباؽ ايٓذاؾٞ قس ادتُعت ؾٝ٘ ايهجرل َٔ اـكا٥ل

 .نْٛ٘ َٔ غ٬ي١ عطب١ٝـ 1

 .رل يْ٘ٛ بأْػاب ايعطب بؿهٌ ٫ عاضؾّانْٛ٘   ـ2
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ٔٸأ نٕٛـ 3 ، ْٛح ايػرلٗ : ابَٔٚٔ ًْتِٗ . ايطداٍ غاتصت٘ َٔ فتٗسٟ ؾ

 ػٌ بٔ عبٝس اهلل ايػها٥طٟ...ٚاؿ

 .(51)قـ نٌ عُطٙ إباضى ٗ ٖصا ايعًِأٚ، ٚليكس اختاض ؾك٘ ٖصا ايتدكټ ـ4

 كٌ ايصٜٔ غبكٛٙ.احملٚكٚ َٔ َكازض ايطدايٌٝ ٜٴشك٢ ط ي٘ عسز ٫ـ يكس تٖٛؾ5

ب ٜهت إٔٚ ،ٗ عًِ ايطداٍ ٌكَٔ خرل٠ إتدكِّ ٚ بصيو اغتطاع إٔ ٜكبض

ٞٸتًٓك نتابّا ٖصا ؾكس ُهٔ  . إناؾ١ إٍ(52)اٙ ايعًُا٤ َٔ بعسٙ نأسػٔ غٓس ضداي

ٚإطاتب  اتضدع٢ً ايسأ إٍ َٔ ايٛقٍٛ غطٜعّا ،بؿهٌ ْبٛغ٘ ايصاتٞ ;ايٓذاؾٞ

ـٸت٘غاتصابٔ اؾٓسٟ )أسس أ يتشل ٗ ظَٔأْ٘ اؾكس قطح ب. ايع١ًُٝ  .(53)إؿاٜذ ( بك

٫ٚز٠  إٔ عتباضا٫ بعٌ خصا٭َع  ٖـ،396 ٟ غ١ٓسٜػتٓتر َٔ ٚؾا٠ ابٔ اؾٓٚ

 إؿٗٛز شلِ ٗ اؿسٜح  إٔ ايٓذاؾٞ نإ َٔ ا٭غاتص٠ ـ،372ٖناْت غ١ٓ ايٓذاؾٞ

ٔٸٚ  .ٚايعؿطٜٔ ١بعاطيا ايطداٍ قبٌ غ

أقسّ  ٕ ايٓذاؾٞبأ ٛز أٟ أغاؽ يتدٌُ بعض ا٭نابطبايتايٞ ٜٛٗط عسّ ٚدٚ

طٙ بايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ نتابت٘ تأثټ ع٢ً خط٠ٛ تأيٝـ نتاب ايطداٍ بٓا٤ٶ ع٢ً

 .(54)«يًؿٗطغت»
 

إعٕٓٛ بعٓٛإ ، ايػطض َٔ تأيٝـ نتاب ايٓذاؾٞٚ ؾإٕ ا٭قٌ تكسٸّنُا 

، ٖٛ ايتعطٜـ بآثاض ٚنتب َٚكٓؿات ايؿٝع١ ،«ؿٞ ايؿٝع١ؾٗطغت أزلا٤ َكِّ»

َٳ باٱناؾ١ إٍ ِ إٔ ايهتاب . ٚعهتكس بأْ٘ ٫ ٜٛدس يًؿٝع١ آثاض ع١ًُٜٝع ٔٵايطز ع٢ً 

 ٚناع ايطٚا٠ايهتب إٍ إعطا٤ َعًَٛات ق١ُٝ عٔ أسٛاٍ ٚأ ؿٞعٓس تط١ْ َكِّ تعطض

ٚإ٫ ؾإٕ ايهتاب ، نتاب ضدايٞ أْ٘ بسا١ٜ تأيٝؿ٘ ع٢ً ايعًُا٤ ايهتاب َٓص ؾكس تًك٢

ٖٚصا َا شنطٙ ايٓذاؾٞ ٗ . (55)ٗ ايطداٍ هتاب كتلٸٗ أٍٚ أَطٙ نـ مل ٜ٪ٖي

، ؾإْٸٞ ٚقؿت ع٢ً َا شنطٙ ايػٝس أَا بعس» بكٛي٘: بٝإ ايػطض َٔ تأيٝـ ايهتاب

، غًـ يهِ َٔ تعٝرل قّٛ َٔ كايؿٝٓا أْٸ٘ ٫ أزاّ تٛؾٝك٘ ـٚ بكا٤ٙطاٍ اهلل ايؿطٜـ ـ أ

َٳ ،ـ٫ َكٓٻٚ عطف  ٫ٚ، ٫ٚ ٚقـ ع٢ً أخباضِٖ ،عًِ ي٘ بايٓاؽ ٫ ٔٵٖٚصا قٍٛ 

 ٫ سذٸ١ عًٝٓا ٕٔ مل ٜعًِ، ٚؾٝعطف َٓ٘ ٫ يكٞ أسسّاٚ ،خباض أٌٖ ايعًِتاضٜذ أٚ َٓاظشلِ

 عطف. ٫ٚ
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ِا ، ٚإنجط ايهتب; يعسّ أمل أبًؼ غاٜت٘ٚ ،قس ْعت َٔ شيو َا اغتطعت٘ٚ

 .(56)«ٚقع إيٝ٘ نتاب مل أشنطٙ ٔٵَٳ إٍ شنطت شيو عصضّا

أقشاب   طٜـ غت١ أؾدام َٔ طبك١ٚبعس شنط ٖصٙ إكس١َ ؾطع ايٓذاؾٞ بتع

. آثاضِٖايهتب ايؿٝع١ ٚٚ ط١ْ أقشاب ا٭قٍٛت ع٢ً ثِ اْهبٸ ،×َاّ عًٞاٱ

ؿٞ ايؿٝع١ ايصٜٔ ؾدك١ٝ َٔ َكِّ 1269 ـايتعطٜـ ب إٍ ـ ٗ ٖصا ايكػِ عُسؾإ٪ٚي

ز نبرل َٔ سٝح ٜٛدس بِٝٓٗ عسٌ، اـاَؼ اشلذطٜٸٚ ايجاْٞ ٌْبٌ ايكط عاؾٛا َا

ايطٚا٠ ايؿٝع١ َٔ ٚ إكٓؿٌنصيو مت تعطٜـ عسز َٔ . ٚ^قشاب ٚضٚا٠ ا٭١ُ٥أ

ؾك٘ بايتعطٜـ بهتب ايؿٝع١  ؾايهتاب كتلٌّ .(57)خ٬ٍ ايذل١ْ يطٚا٠ آخطٜٔ

 اؾتُاٍ عهِٚ ،سػب سطٚف اشلذا٤ ع٢ًبت أغاَٞ ايهتاب تِّٚيكس ضٴ .آثاضِٖٚ

ـ ٌٖ ايعًِ بيس٣ أ قبض َعطٚؾّاأؾكس  ١ُ ٗ فاٍ عًِ ايطداٍَعًَٛات قِّ ايهتاب ع٢ً

 .«ضداٍ ايٓذاؾٞ»
 

ؼكٝل ٚ بإتكإ عإٔ ٖصا ايعامل قس ُٝٻ زضاغ١ نتاب ايٓذاؾٞ ٜتبٝٻٔ َٔ خ٬ٍ

ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ ٚ ٛاب٘ايه ٔ َٔ ضعا١ُٜٓه سٝح ، عٓس بٝإ آضا٥٘ ايطداي١ٝناًٌَ

زيٌٝ ٖصا ا٭َط ٖٛ اخت٬ف عباضات٘ ٗ تط١ْ ايؿدكٝات ٚ .ٗ تأيٝـ ٖصاايهتاب

 خ٬ؾّا ـ ؾايٓذاؾٞ، تابَٔ ايه ٙ ٗ َٛاطٔ َتعسز٠تٓٛع أغًٛب تعبرلٚ ،إدتًؿ١

٘ َٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ بٝٻٖٓصا َا ٚ ،ؿات نجرل٠مل ٜهٔ قاسب َ٪ٖي ـ يًؿٝذ ايطٛغٞ

ؿٞ زلا٤ َكِّؾٗطغت أ: »أُٖٗا، ؿات قسٚز٠َ٪ٖي إ٫ٓ ؾًِ ٜهٔ ي٘، بؿدكٝت٘

ايطغِ َٔ  ايػبب هب ايكٍٛ: إٕ ٖصا ايهتاب ـ ع٢ًشلصا . ٚ(58)«ايطداٍ»ٚ ، أ«ايؿٝع١

ؾإٕ  ٚنُا تكسّإجابط٠ ايع١ًُٝ شلصا ايعامل. ٚ ٖٛ مثط٠ عُط َٔ ايتشكٝلـ  قػط سذُ٘

باٱناؾ١ ٚ .ايػها٥طٟابٔ غتاشٙ ايهبرل أ هتاب ططٜك١بع ٗ تأيٝـ ٖصا ايايٓذاؾٞ اتٻ

ٌّ .ٓس بٔ اؿػ٫ٌبٓ٘ أ ٖصا ؾكس نإ ٬َظَّا إٍ َٔ ا٭ب ٚابٓ٘ ناْا َٔ  ؾه

ؾكس نإ  ،خاق١ أٓس بٔ اؿػٌ، ١ٚٝايٓػذ ايؿٝع دلا٤ َعطؾ١اـٚ ايطدايٌٝ

 .(59)ت ايؿٝع١ؿاَكٓٻٚ تأيٝـ ٗ فاٍ ايتعطٜـ با٭قٍٛ ايطٚا١ٝ٥ٚ ْٛطٚ قاسب ؾهط

ٗ . ٌٚآثاض أٓس بٔ اؿػَٚٔ آضا٤  ّاايٓذاؾٞ ٗ سٛايٞ عؿطٜٔ َٛضز زؾًكس اغتؿا

شنط »، أٚ «&ٓس بٔ اؿػٌقاٍ أ: »بتعبرل انتؿ٢َٛضز َٔ ٖصٙ إٛاضز  نٌ
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ٚتعس ، ايػبب ٗ شيو ٖٛ عسّ زلاع٘ ٚقطا٤ت٘ عٓ٘ شلصٙ ا٭ضا٤. ٚ«&ٓس بٔ اؿػٌأ

ايع١ًُٝ ٗ  أَاْت٘ٚ زق١ ايٓذاؾٞ قط١ٜٓ ٚانش١ ع٢ًٖصٙ نٝؿ١ٝ ا٭خص ٚ ططٜك١

، ضا٤ ايػابكٌٯ إٔ ٖصا ايعامل مل ٜهٔ ؾك٘ ْاق٬ّ. َٚطايع١ ايهتاب ٜٛٗط (60)ايٓكٌ

ايٓكس  ُع اسذلاَ٘ ايؿسٜس ٕؿاى٘ نإ ٗ نجرل َٔ إٛاضز ٜبازض إٍؾ، شلِ سّاَكًٚٚ

١ اغتكاٖا َٔ أزٓيع٢ً  ٗ شيو تُسّاَع آضا٤ ايعًُا٤ ايصٜٔ غبكٛٙ،ٚ اى٘ايعًُٞ ٯضا٤ َؿ

تكاي٘ إباؾط بايُهتٸاب أٚ إكازض اييت ناْت َٛدٛز٠ اَٚٔ  ،ع٘ ٚؼكٝك٘نجط٠ تتبټ

بأبٞ  ، إهٓٸ٢عٓس تطْت٘ يعًٞ بٔ قُس بٔ ؾرلٙ ايكاغاْٞ :ؾُج٬ّ. ٗ عكطٙ

، غُع عًٝ٘ أٓس بٔ ؾان٬ّ، َٔ اؿسٜح َهجطّا، نإ ؾكّٝٗا»ٜكٍٛ:  ،اؿػٔ

ٍٸ ب٘ َايٝؼ ٗ نت. ْٚ٘ زلع َٓ٘ َصاٖب َٓهط٠شنط أٚ قُس بٔ عٝػ٢،  ع٢ً ٜس

 .(61)«شيو

ـ بعس  ؾؿٞ تط١ْ دعؿط بٔ قُس بٔ َايو ايؿعاضٟ خ٬ف ٖصا إٛضز ٚع٢ً

عٓ٘ ؾٝدٓا ٣ٚ ض ٫ٚ أزضٟ نٝـ» :ٜكٍٛ تهعٝؿ٘ ايؿسٜس ـ َٔ سٝح إصٖب ٚايطٚا١ٜ ـ

ُٸاّ بٛايٓبٌٝ ايجك١ أ ٟٸاؾًٌٝ ايجك١ أبٛ غايب ايعٚؾٝدٓا  عًٞ بٔ ٖ  .»(62)ضاض
 

 ٌ ايتايٞ:ٗ تأيٝـ ٖصا ايهتاب ع٢ً ايؿهإ َٓٗر ايٓذاؾٞ ن

 ٗاكز٠ تؿشٻٕ ٚدسٖا َتعسِّ، ؾإنإ ٜٓٛط إٍ ْػد٘ عٓس تعطٜؿ٘ يهتاب َعٌ

نصيو ، ٚإدسٚف ؾٝٗاٚ ٔ ايػامل َٓٗاٚبٝٻ ،ذشنط اخت٬ف ٖصٙ ايٓػٚ ،ْٝعّا

ٕٚعٓس تطْ. ٚع٢ً ْؿؼ ايؿان١ً ططم نٌ ْػد١، ٚغٓسّا قٛتٗاٚ نعؿٗا أٚ  ت٘ يطا

ًشسٜح خصٙ ينٝؿ١ٝ أٚ ،دٛاْب ايتٛثٝل أٚ ايتهعٝـ ططم إٍقاسب نتاب ٜت

ُټٚ تشٌ إصاٖب ٔ ٜٖٖٓ ٌٖٚ إٔ َصٖب٘ قشٝض أٚ، ٟٚطبك١ ايطاٚ عكطٚ ،ً٘ؼ

غ١ٓ ٚ ،ت٬َصت٘ٚ ىَ٘ؿاٚ ،َعٝاض شيوٚ صنط اضتباط٘ بايؿطم إٓشطؾ١، ٜٚايؿاغس٠

 ا٭قك٢إٍ اؿس  ٚؾات٘. ؾكس نإ ٜتعطضٚ َهإ ٫ٚزت٘٘، َٚٛطٓ، ٚٚؾات٘ٚ ٫ٚزت٘

 ؾك٘ عسزّا ٣ٚض ؾٝصنط إٔ ؾ٬ّْا، َٔ إعًَٛات اييت سكٌ عًٝٗا عٔ قاسب ايذل١ْ

، اٱَاّ لٳًِٕ ايؿدل مل ٜٳ. نُا ٜصنط أؾك٘ بٛاغط١ ؾ٬ٕ ٣ٚأٚ ض ،َٔ ا٭سازٜح

ٚٔٚ  اشا نإ ايطاٟٚ َبت٢ًٶٚ ١ عٌُ ٖصا ايعامل.زٓق س٣٘ ٜٛٗط َؾٗصا نًٓ. عٓ٘ مل ٜط

أسس  أٚ اخت٬ٍ : ايع٢ُ،َجٌ ،َٔ اؿٛاؽ ٚ ؾكسإ سؼٛأ بهعـ ايصانط٠ ٚاؿؿٜ
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َٔ  ٭ٕ أَٛضّا; صنطٜٙ ؾإٕ ايٓذاؾٞ، ٚ نإ ي٘ َؿه١ً، أٚ ايؿٝدٛخ١، أاؿٛاؽٸ

 ٌ عا٥كّاتؿٚهٚقس  ،ٖصا ايكبٌٝ قس تٛدس َؿه١ً َٔ سٝح ايهب٘ ايسقٝل يًؿطز

ايٓذاؾٞ َعًَٛات ١َُٗ عٓس  ٚيكس أٚضز. ايٓػذ اؿسٜج١ٝ بؿهٌ غًِٝ ع٢ً يًشؿاٚ

ؾايهتاب َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ . بأْػاب ايعطب عإّاٚ ٭ْ٘ نإ عطبّٝا; ايتعطٜـ بايؿدكٝات

ْٓ  ْكط بٔ قعٌْػاب بين أ»نتاب  ٜهّأَ نتب٘ ٗ ٖصا اجملاٍ أٚ .١ٜتهُٔ ؾٛا٥س 

 .(63)«عاضِٖأؾٚ أٜاَِٗٚ
 

 ططٜك١ ايٓذاؾٞ تٛدس ايعؿطات َٔ ايؿٛاٖسٚ غًٛبشنطْاٙ سٍٛ أ يتأٜٝس َاٚ

. ع٢ً ضعاٜت٘ يًُٛاظٜٔ ايع١ًُٝ، ٚٗا ع٢ً زق١ ْٛط ٖصا ايعاملاييت تؿٗس نًٓ، ٚايكطا٥ٔٚ

 ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ ْهتؿٞ بصنط بعض إٛاضز:

طٜس بٔ َعا١ٜٚ أبٛ ايكاغِ ب» بٔ بطٜس إٔـ شنط ايٓذاؾٞ ٗ تط١ْ َعا١ٜٚ أ

َات ٗ سٝا٠ أبٞ عبس ، ٚ‘أبٞ دعؿطٚ ض٣ٚ عٔ أبٞ عبس اهلل ،عطبٞايعذًٞ 

ٌّ .ؾكٝ٘ أٜهّا، ٚٚد٘ َٔ ٚدٛٙ أقشابٓا .×اهلل قاٍ أٓس بٔ  .عٓس ا٭١ُ٥ ي٘ ق

ضأٜت غ٘ أبٞ ٚ بٔ خايس ا٭غسٟ.ٜطٜٚ٘ عٓ٘ عًٞ بٔ عكب١  ّااؿػٌ: إْ٘ ضأ٣ ي٘ نتاب

قاٍ:  ـ ٜعين ابٔ أبٞ ضاؾع ـ أخدلْا أٓس بٔ إبطاِٖٝ ا٭ْكاضٟ أٓس بٔ ْٛح:ايعباؽ 

سسثٓا أٓس بٔ قُس بٔ غعٝس قاٍ: قاٍ يٓا عًٞ بٔ اؿػٔ بٔ ؾهاٍ: َات بطٜس بٔ 

 .(64)«ٔػٌٚ َعا١ٜٚ غ١ٓ َا١٥

إغشام بٔ اؿػٔ بٔ : »178بطقِ  ،إغشام بٔ اؿػٔ ـ شنط ٗ تط١ْ ب

ضأٜت٘  ،نعٝـ ٗ َصٖب٘ ،نجرل ايػُاع. بهطإ أبٛ اؿػٌ ايعكطا٥ٞ ايتُاض

 ،نإ ٗ ٖصا ايٛقت عًّٛا، ٚنإ ٜطٟٚ نتاب ايهًٝين عٓ٘، ٖٚٛ فاٚضٚ بايهٛؾ١

، ’نتاب ْؿٞ ايػٗٛ عٔ ايٓيب، ٚع٢ً ايػ٠٬ . ي٘ نتاب ايطزٸؾًِ أزلع َٓ٘ ؾ٦ّٝا

 «.نتاب عسز ا٭١ُ٥ٚ

بعس شنط ْػب أٓس قُس بٔ عبٝس اهلل بٔ اؿػٔ بٔ  ،ايٓذاؾٍٞ ـ قا ز

 نإ دسٙ. ٚانططب ٗ آخط عُطٙ، ٚأنجطٚ نإ زلع اؿسٜح» عٝاف اؾٖٛطٟ:

 ٚبعس شنط نتب٘ أناف:«. أبٛٙ َٔ ٚدٛٙ أٌٖ بػساز أٜاّ آٍ ٓاز ٚايكانٞ أبٞ عُرلٚ

ضأٜت ، ٚنجرلّا زلعت َٓ٘ ؾ٦ّٝا، ٚيٛايسٟيٞ ٚ نإ قسٜكّا، ٚضأٜت ٖصا ايؿٝذ»
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ٚٔ ،ؿْٛ٘ؾٝٛخٓا ٜهعِّ  ا٭زب ايكٟٛٚ نإ َٔ أٌٖ ايعًِٚ .ػٓبت٘ٚ ،عٓ٘ ؾ٦ّٝا ؾًِ أض

 .(65)«أضبعُا١٥ٚ َات غ١ٓ إسس٣ٚ .غاق٘ٚ ضٓ٘ اهلل .سػٔ اـ٘ٚ طٝب ايؿعطٚ

 ، إه٢ٓ بأبٞ عبس اهلل أٚ أبٞدابط بٔ ٜعٜس اؾعؿٞ ـ نتب ٗ تط١ْ ز

ْػب٘: ابٔ اؿاضخ بٔ عبس ٜػٛخ بٔ نعب بٔ اؿاضخ بٔ َعا١ٜٚ  ،عطبٞ قسِٜ» قُس:

 َات ٗ أٜاَ٘ غ١ٓ مثإٚ .‘أبا عبس اهللٚ بٔ ٚا٥ٌ بٔ َطاض بٔ دعؿٞ. يكٞ أبا دعؿط

َؿهٌ بٔ ٚ َِٓٗ: عُطٚ بٔ سلط ،ؿٛاعِّنٴٚ َا١٥. ض٣ٚ عٓ٘ ْاع١ غُع ؾِٝٗٚ عؿطٜٔٚ

نإ ؾٝدٓا أبٛ ٚ .كتًطّا نإ ٗ ْؿػ٘ٚ ٜٛغـ بٔ ٜعكٛب.ٚ َٓدٌ بٔ ٌْٝٚ قاحل

نجرل٠ ٗ َعٓاٙ تسٍ ع٢ً  ٜٓؿسْا أؾعاضّا &عبس اهلل قُس بٔ قُس بٔ ايٓعُإ

 .(66)«اؿطاّٚ ٤ ٗ اؿ٬ٍ ٛضز عٓ٘ ؾُٞا ٜ، ٚقًٓيصنطٖا ا٫خت٬ٙ يٝؼ ٖصا َٛنعّا

ثِ ٜصنط نتب٘ اييت نإ أنجطٖا ٗ ايتؿػرل ٚايؿها٥ٌ ٚايٓٛازض ٚبعض 

ٚتهاف إيٝٗا » ٚبعس ايؿطاؽ َٔ شنطٖا قاٍ: .اييت ضٚاٖا نعؿا٤إػا٥ٌ ايتاضى١ٝ 

 ،ٚشيو َٛنٛع. ٚغرلٖا َٔ ا٭سازٜح ٚايهتب ،ؿط إٍ أٌٖ ايبكط٠ضغاي١ أبٞ دع

 .(67)«ٚاهلل أعًِ

ٜكٍٛ ». (68)«نٛٗ ثك١ قًٌٝ اؿسٜح»عكٌٝ ايبذًٞ أْ٘ ٖـ ـ شنط ٗ تط١ْ 

ٔ قٝؼ. أخدلْا أبٛ اؿػٔ بٔ عٓسٟ إٔ ايهتاب حملُس ب. ٚإٕ ي٘ نتابّا :ايكُٕٝٛ

اؾٓسٟ قاٍ: سسثٓا قُس بٔ ُٖاّ قاٍ: سسثٓا عًٞ بٔ اؿػٌ اشلُساْٞ قاٍ: سسثٓا 

 .(69)«، عٔ ٜٛغـقُس بٔ خايس ايدلقٞ

مل  ،ثك١ َٔ أقشابٓا» أْ٘ شنط ٗ تط١ْ َؿُعٌ بٔ غعس ا٭غسٟ ايٓاؾطٟـ  ٚ

٣ٚ عٔ أبٞ بكرل. ي٘ نتاب ضٚ .×ض٣ٚ عٔ أبٞ عبس اهلل .ٜطٚ عٓ٘ إ٫ عبٝؼ بٔ ٖؿاّ

أخدلْا قُس بٔ دعؿط إ٪زب قاٍ: سسثٓا أٓس  .أخٛٙ اؿهِٚ ٜؿذلى ؾٝ٘ ،ايسٜات

بٔ قُس بٔ غعٝس قاٍ: سسثٓا عباؽ بٔ قُس قاٍ: سسثٓا أبٞ قاٍ: سسثٓا أٓس بٔ 

 .(70)«َؿُعٌٚ ، عٔ اؿهِاؿػٔ إٝجُٞ قاٍ: سسثٓا عبٝؼ

 

ٖٚٞ َعطؾ١ ططم  ،ا ٗ زضاغ١ ضداٍ ايٓذاؾٖٞٓاى ْكط١ ٫بس َٔ ايتٓبټ٘ شل

ٕ ٖصا : إؾُٔ ٫ظّ ايكٍٛ. زضاغ١ ٖصا ايهتابٚ ثٌ ايؿٝع١ عدل َطايع١ٚأغايٝب احملسِّ

 .ينايسٜٚ ٗ اجملاٍ ايعًُٞ كٌ ايؿٝع١ض أٌَ ؾٗٛز احملٚكسػٔ َٚكطِّ ايهتاب َذلدِ
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اؾباض٠ إبصٚي١ ؾُٝا بٌ  ايع١ًُٝ اؾٗٛزؾاٱْػإ َطايع١ ٖصا ايهتاب ٜتعطف ع٢ً 

ايذلاخ ايعًُٞ ايؿٝعٞ بؿهٌ  ٚاييت سؿٛت يٓا ٌ،اـاَؼ اشلذطٜٚايجاْٞ  ٌايكطْ

ؾكس غاُٖت ٖصٙ اؾٗٛز ٗ إهاز آ٫ف َٔ اٯثاض ايع١ًُٝ اييت نإ شلا ا٭ثط . زقٝل

 سٝح تطنت يٓا آثاضّا ،خاق١ ٗ فاٍ اؿسٜح، ٠ٚ ايعًِتطؾٝس َػرل اٍ ٗايؿعٸ

ٔ ايكاض٨ َٔ ٚهَٛغٛع١ نا١ًَ ُ عسٸٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ نتاب ايٓذاؾٞ ٜٴ. ع١ُٝٛ

َٔ َطاتب ، ١ُ سٍٛ اجملا٫ت ايس١ٜٝٓ إدتًؿ١اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات ٚانش١ ٚقِّ

إتُٝعٜٔ يٮ١ُ٥ ٚايطٚا٠ ٚا٭قشاب ، ٚع٬ق١ اجملا٫ت ببعهٗا، اؿسٜح ايؿٝعٞ

إكٓؿات اؿسٜج١ٝ ٚ ٚاٯثاض ،ٚايطٚا١ٜ عِٓٗ ،تكاٍ با٭١ُ٥، ٚططٜك١ ا٫ايؿٝع١

قكا٥ِٗ ٚإ بعازِٖ، َٚعطؾ١ ايػ٠٬ ٚإنب٘ اؿسٜح ١ ٚدٗٛز ايعًُا٤ ٗٚزٓق، ايؿٝع١ٝ

، ٚايتعطف ع٢ً ايٓػذ ايػ١ًُٝ َٔ ايٓػذ إٛنٛع١ ٚاحملطؾ١، عٔ إطانع اؿسٜج١ٝ

تاضٜذ سسٜح  ٗ فاٍ ليًُشٚك ٫ َؿطٸ ٚ.... ٚب٬ ؾٓو ،ؾطح ٚايتعسٌٜٚأقٍٛ ٚنٛاب٘ ا

ِٸ ،ايؿٝع١ . ط نتاب ايٓذاؾَٞٔ َطادع١ ٚتسبټ ،بسضاغت٘ ٚتطٛضٙ ٚقرلٚضت٘ ٚإٗت

اييت غٓؿرل إيٝٗا ٗ إباسح ، ٚٚيتأٜٝس َا قًٓاٙ ّهٓٓا إقا١َ ايعسٜس َٔ ايكطا٥ٔ

 ض ٕٛاضز َٓٗا.اي٬سك١ عٓس ايتعطټ
 

يًؿٝذ ايطٛغٞ ثايح أثط ضدايٞ ؾٝعٞ ٗ َطس١ً  «ايؿٗطغت»ٜعتدل نتاب 

تب َٔ أدٌ بٝإ ٚانض َٔ خ٬ٍ عٓٛإ ايهتاب أْ٘ نٌَ. ٜٚٛٗط بؿهٌ إتكسِّ

 ايتعطٜـ ٢ ايطغِ َٔ إٔ َٛنٛع ايهتاب ٖٛٚعً. ؿات ايؿٝع١ٝأغاَٞ ايهتب ٚإ٪ٖي

ُا٤ عٓٛإ ايعً س اغتشل َٔ قبٌٚيصيو ؾك .س ضداي١ٝ ١ْ َٚتٓٛع١ؾٝ٘ ؾٛا٥ ؾإٕايهتب ب

 ضبع١ ا٭ق١ًٝ.أسس ايهتب ايطداي١ٝ ا٭

ٖٞ مثط٠  ٕ ث٬ث١ َٔ ٖصٙ ايهتب ايطداي١ٝ ا٭ضبع١ ا٭ق١ًٝأ ٜط بايصنطٚاؾس

نُا غبكت اٱؾاض٠  ـ ٚايجايح ;ؾاثٌٓ َٓٗا َٔ تأيٝؿ٘; عٌُ َٚػاعٞ ايؿٝذ ايطٛغٞ

 إ٥٬َ٘ ع٢ً ت٬َصت٘. ، ٖٛ َٔ«ختٝاض َعطؾ١ ايطداٍا» ـإعطٚف ب ٖٛٚ ،إيٝ٘

ؾكس  .ؾُجً٘ َجٌ نتاب ايٓذاؾٞ َا ٜتعًل بايػطض َٔ تأيٝـ ايهتاب ٚٗ

، عًِ ٖصا َٔ خ٬ٍ َكسَت٘، ٜٚؿات ايؿٝع١نإ ايككس َٓ٘ ايتعطٜـ بهتب َٚكٓٻ

ؾػٓبسأ . ؼتٟٛ ع٢ً ْهات ١َُٗ ٗ بٝإ ايػطض ٚاشلسف َٔ نتاب١ ايهتابسٝح 
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 .ثِ ْؿطع ٗ تكُٝٝٗا ٫سكّا ،بصنط ٖصٙ إكس١َ أ٫ّٚ

ؾإْٞ ٕا » بعس ٓس اهلل ٚايك٠٬ ع٢ً ضغٛي٘ ٚآٍ بٝت٘: ،ايؿٝذ ايطٛغٞقاٍ 

 ضأٜت ْاع١ َٔ ؾٝٛر طا٥ؿتٓا َٔ أقشاب اؿسٜح عًُٛا ؾٗطغت نتب أقشابٓا

٫ ٚ ،اغتٛؾ٢ شيو مل أدس َِٓٗ أسسّاٚ ،ضٚٚٙ َٔ ا٭قٍٛٚ ؿٛٙ َٔ ايتكاْٝـَا قٓٻٚ

ٌّ ،شنط أنجطٙ أساطت ب٘ ٚ بطٚاٜت٘ َِٓٗ نإ غطن٘ إٔ ٜصنط َا اختلٸ بٌ ن

إ٫ َا نإ قكسٙ أبٛ  ،مل ٜتعطض أسس َِٓٗ ٫غتٝؿا٤ ْٝع٘، ٚخعاْت٘ َٔ ايهتب

شنط ؾٝ٘  أسسُٖا:ؾإْ٘ عٌُ نتابٌ:  ،&اؿػٌ أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عبٝس اهلل

 ،قسض عًٝ٘اغتٛؾاُٖا ع٢ً َبًؼ َا ٚدسٙ ٚٚ ،شنط ؾٝ٘ ا٭قٍٛ اٯخط:ٚ ;ؿاتإكٓٻ

عُس بعض ، ٚ&اخذلّ ٖٛ، َٚٔ أقشابٓا غرل إٔ ٖصٜٔ ايهتابٌ مل ٜٓػدُٗا أسسٷ

 ع٢ً َا وهٞ بعهِٗ عِٓٗ. ،غرلُٖا َٔ ايهتبٚ ٚضثت٘ إٍ إ٬ٖى ٖصٜٔ ايهتابٌ

 ،طٟ ٖصا اجملط٣َا ه ٚ ٕا تهطض َٔ ايؿٝذ ايؿانٌ أزاّ اهلل تأٜٝسٙ ايطغب١ ٗ

عُست إٍ عٌُ نتاب ٜؿتٌُ ع٢ً  ،عًٝ٘ ضأٜت٘ سطٜكّاٚ ،تٛاٍ َٓ٘ اؿح ع٢ً شيوٚ

٭ٕ ٗ  ;ي٬٦ ٜطٍٛ ايهتاب ;مل أؾطز أسسُٖا عٔ اٯخطٚ ا٭قٍٛ.ٚ ؿاتشنط إكٓٻ

َٳإكِّ ٌٸؾٝشتاز إٍ إٔ ٜٴ ،ي٘ أقٌ ٔٵؿٌ   ؾٝطٍٛ. ،ٚاسس َٔ ايهتابٌ عاز شنطٙ ٗ ن

يٝكطب ع٢ً  ;آخطٖا ايٝا٤ٚ اييت أٚشلا اشلُع٠ ،يهتاب ع٢ً سطٚف إعذِضتبت ٖصا اٚ

يػت أقكس تطتٝبِٗ ٚ .ٜػٌٗ ع٢ً َٔ ٜطٜس سؿٛ٘ أٜهّاٚ ،ايطايب ايٛؿط َا ًٜتُػ٘

َٳبٌ ضَا ٜتٻ ،أٚقاتِٗٚ ع٢ً أظَٓتِٗ َٳ ٔٵؿل شنط   ط ٚقت٘تأخٻ ٔٵتكسّ ظَاْ٘ بعس شنط 

أقشاب ا٭قٍٛ ؾ٬ ٚ ؿٌشنطت نٌ ٚاسس َٔ إكِّإشا ٚ ٭ٕ ايبػ١ٝ غرل شيو. ;أٚاْ٘ٚ

ٔ أبِّٚ ٫ ٌٖ ٜعٍٛ ع٢ً ضٚاٜت٘ أٚٚ ،ايتذطٜضٚ بس َٔ إٔ أؾرل إٍ َا قٌٝ ؾٝ٘ َٔ ايتعسٌٜ

 ؿٞ أقشابٓأَ َكِّ ٭ٕ نجرلّا ;يًشل أّ ٖٛ كايـ ي٘ ٌٖ ٖٛ َٛاؾلٷ، ٚعٔ اعتكازٙ

بِٗ َعتُس٠. ؾإشا غٌٗ إٕ ناْت نت، ٚأقشاب ا٭قٍٛ ٜٓتشًٕٛ إصاٖب ايؿاغس٠ٚ

 ،ا٭قٍٛٚ اهلل إُاّ ٖصا ايهتاب ؾإْ٘ ٜطًع ع٢ً شنط أنجط َا عٌُ َٔ ايتكاْٝـ

ؾإٕ  ;مل أنُٔ إٔ أغتٛٗ شيو إٍ آخطٙٚ ططا٥كِٗ.ٚ ٜعطف ب٘ قسض قاحل َٔ ايطداٍٚ

أقاقٞ ٚ أقشابٓا ٗ ايبًسإ ; ٫ْتؿاضتهب٘أقٛشلِ ٫ تهاز ٚ كاْٝـ أقشابٓات

 ٜبًػ٘ ٚغعٞٚ َا أقسض عًٝ٘ ا٫غتككا٤ ٗٚ اؾٗس ٗ شيو ٞٸغرل إٔ عً ،ا٭ضض

ٚدٛب سل ايؿٝذ ٚ ،دعٌٜ ثٛاب٘ٚ ،أيتُؼ بصيو ايكطب١ َٔ اهلل تعاٍٚ ،ٚدٛزٟٚ



• 

 االجتهاد والتجديد

 .(71)«ٕا طًب٘ إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ أضدٛ إٔ ٜكع شيو َٛاؾكّاٚ .ايؿانٌ أزاّ اهلل تأٜٝسٙ
 

عٓس عًُا٤  َعٗٛزّا ؾ٦ّٝا تناْ «ايؿٗطغت»أخدل ايؿٝذ ايطٛغٞ إٔ نتاب١ 

 َتسا٫ّٚ أَطّا ت٫ٚبس إٔ ْهٝـ بإٔ نتاب١ ايؿٗاضؽ ناْ. قشٝض ٖٚصا ا٭َط .ايؿٝع١

َٔ  ٚقس نإ ايعًُا٤ ٜكَٕٛٛ بٗصا ا٭َط. ايكطٕ ايجايح ؾُا بعسَٓص بٌ عًُا٤ إػًٌُ 

 ٛاأٚ أغاَٞ ايهتب اييت ناْ ،خعاْاتِٗ أدٌ نب٘ أغاَٞ ايهتب إٛدٛز٠ ٗ

 .(72)ٚعٓس ايًعّٚ ناْٛا ٜطدعٕٛ إيٝٗا، ٜػتؿٝسٕٚ َٓٗا

ٞٸ ٜكّٛ ب٘  ٜٚٴؿِٗ َٔ بعض ايعباضات إٔ ٖصا ايؿعٌ نإ أندل َٔ دٗس ؾدك

 ؾكس. ٠ َٓ٘ ست٢ بايٓػب١ يٰخطٜٔي٬غتؿاز سٝح نإ ٖصا ا٭َط قاب٬ّ، ايؿطز يٓؿػ٘

ي٘ نتب شنطٖا بعض » ٱبطاِٖٝ بٔ غًُٝإ بٔ ٚاسس إٔشنط ايٓذاؾٞ عٓس تطْت٘ 

ٖٓاى َٔ عُس إٍ نتاب١ . ٚباٱْاٍ (73)«َٓٗا ؾ٦ّٝا مل أضٳ ،أقشابٓا ٗ ايؿٗطغتات

ٚع٢ً سػب . يًتعطٜـ بهتب ايؿٝع١ قبٌ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚايٓذاؾٞ ايؿٗاضؽ

ّهٔ إٔ  َٚٔ ايصٜٔ نتبٛا ٗ ٖصا إٛضز، ا َٔ ٖصٙ ايهتبؾإُْٗا اغتؿاز ؾٗازتُٗا

 ،٪زبإٚقُس بٔ دعؿط ; إعطٚف بابٔ عبسٕٚ ،أٓس بٔ عبس ايٛاسس ايبعاظ ْصنط:

; ٚقُس بٔ اؿػٔ بٔ أٓس بٔ ايٛيٝس; ٚدعؿط بٔ قُس بٔ قٛيٜٛ٘; بٔ بط١اإعطٚف ب

ٚعبس اهلل بٔ دعؿط ; ٚغعس بٔ عبس اهلل ا٭ؾعطٟ; ٚايؿٝذ ايكسٚم ;ايؿٝذ إؿٝسٚ

; ؿهٌإٚأبٛ اؿػٌ قُس بٔ عًٞ بٔ عًِ اشلس٣;  ه٢ايػٝس إطتٚ ;اؿُرلٟ

 ٚأبٛ; ٚأبٛ عبس اهلل قُس بٔ عًٞ بٔ ؾاشإ ايكعٜٚيناؿكٌ ايعُٞ; ػٌ بٔ اؿٚ

ٚأبٛ عًٞ قُس بٔ ُٖاّ بٔ غٌٗٝ ; إعطٚف بايتًعهدلٟ ،قُس ٖاضٕٚ بٔ َٛغ٢

; ٔ زلاع١ػٔ بٔ قُس باؿأبٛ قُس ٚ ;ٚقُس بٔ إغشام )ابٔ ايٓسِٜ(; ايهاتب

 ;سٖكإايأبٛ ايكاغِ ٓٝس بٔ ظٜاز ; ٚٚقُس بٔ أٓس عًٞ اٱغهاف; ٚابٔ اؾٓٝس

ٚأبٛ ايؿطز قُس بٔ َٛغ٢ بٔ عًٞ بٔ عبس ; بطاِٖٝ ايعًٟٛإعبس اهلل قُس بٔ  ٚأبٛ

ٓس بٔ قُس بٔ أبٛ دعؿط أٚ ;ٚأبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس َادًٜٝٛ٘; ضب٘ ايكعٜٚين

 ٚأبٛ ايعباؽ قُس بٔ دعؿط; عًٞ بٔ سامت ايكعٜٚين أبٛ اؿػٔٚ ;عٝػ٢ ا٭ؾعطٟ

أبٛ اؿػٌ أٓس  ّاٚأخرل، ٚأبٛ دعؿط قُس بٔ عبس اؿُٝس بٔ غامل ايعطاض; ايطظاظ

 ٛٗط. ؾٛدٛز ٖصٙ ايؿٗاضؽ ٜٴيًٓذاؾٞ ٚايطٛغٞ إعاقط ،بٔ عبٝس اهلل ايػها٥طٟ
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خاق١ ، ٚٔ ايعًّٛٚاٖتُاّ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ بتسٜٚ ،ؿات ايؿٝع١بؿهٌ ٚانض نجط٠ َ٪ٖي

 ايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚايه٬ّ ٚايتؿػرل.

ح ايؿٝذ ايطٛغٞ إٔ ابٔ ايػها٥طٟ ٖٛ أٍٚ َٔ خطط ٗ شٖٓ٘ تأيٝـ نتاب قطٻ

ٜٚصنط ايؿٝذ ايطٛغٞ . ـ نتابٌ ٗ ٖصا اجملاٍسٝح أٖي ،داَع ٗ أغاَٞ ايهتب

، ٚمل خُٗا٘ قبٌ اغتٓػاٝٵٚقاّ بعض ٚضثت٘ بإت٬ف نتابٳ ،إٔ ابٔ ايػها٥طٟ تٛٗ ؾذأ٠

ْ٘ تٛدس . إ٫ أ١ ٚؾات٘ ٚإت٬ف نتب٘عًٓ ،ايٓذاؾٞ ايؿٝذ ٫ٚ ،ايؿٝذ ايطٛغٞ ٜٛنض يٓا

عبٝس اهلل ناْا ٜعسٸإ َٔ  اٙب، ٖٚٞ إٔ ابٔ ايػها٥طٟ ٚأؾٝٗا ّهٔ إٔ ْؿٓو َػأي١ ٫

ٔٸْٓك ٚايهعؿا٤ ا عسّ ايتٛاْٞ عٔ ايتعطٜـ بايػ٠٬ طف عُٓٗ، ٚقس عٴاؿسٜح از ؾ

غكاٙ ايطٚاٜات مل ٜهٔ شلِ أٟ تٛاط٪ أٚ َكًش١ ٗ إعٝح ، ٚفٗٛيٞ اؿاٍ

، سٝح ٜٴعتدل نتاب عتباضايػاقط١ َٔ ا٫ٚ ػذ إدسٚف ؾٝٗاايهعٝؿ١ ٚبٝإ ايٓ

ايطٗطاْٞ أْ٘ ع٢ً ؾطض اْتػاب نتاب  ضٜٚط٣ ايؿٝذ آغا بع .أسس نتب٘ ايهعؿا٤

صا ايٛقـ ايصٟ . ؾُع ٖ(74)أسس َٔ طعٓ٘ ايهعؿا٤ إٍ ابٔ ايػها٥طٟ ؾإْ٘ قًُٓا ٜػًِ

٘ غٓط ٌعٝس إٔ تهٕٛ ٚؾا٠ ابٔ ايػها٥طٟ ٚإت٬ف نتب٘ َطتبطيٝؼ ببشنطٙ 

اعتُازّا ع٢ً أْ٘  إٍ ٚػسض اٱؾاض٠ غًٛب٘ ٚططٜكت٘ ٗ اؾطح ٚايتعسٌٜ.ايؿهطٟ ٚأ

ٛٻ ٚباعتباض إٔ  ،ايٓذاؾٞ ز٠ ناْت َٛدٛز٠ عٓسبعض ايكطا٥ٔ ؾإٕ إسس٣ ايٓػذ إػ

ٛٻ قاٍ أٓس بٔ »ا٠٤ ٚايػُاع ؾإٕ ايٓذاؾٞ ْكٌ عٓٗا بتعابرل ز٠ تؿتكس يًكطٖصٙ إػ

ٚع٢ً ضأٟ بعض احملككٌ ؾإٕ ٖصٙ ايٓػد١ «. شنط أٓس بٔ اؿػٌ»أٚ ، «اؿػٌ

ٗ  أٜهّا ٚقس اغتؿاز َٓٗا ،ٗ ايكطٕ ايػابع اشلذطٟ عجط عًٝٗا ايع١َ٬ اؿًٞ ٚداز٠ّ

 .(75)ها٥طٟابٔ ايػسطاظٙ قش١ ْػب١ ايهتاب إٍ ، بعس إبعض إٛاضز

بـ َٔ ؾدل ٜسع٢  نتب ايؿٝذ ايطٛغٞ نتاب٘ ايؿٗطغت بطًب ٚسٛح

َٔ ، ٚايؿدل ٖصا أخط٣ بطًب َٔ ْؿؼ ّانتب ٚقس نتب أٜهّا«. ايؿٝذ ايؿانٌ»

، «ايعس٠ ٗ أقٍٛ ايؿك٘»ٚ، «ايػٝب١»ٚ، «ايطداٍ»ٚ، «تٗصٜب ا٭سهاّ» :ًْتٗا

 ٚ....، «ايطؾازقتكاز اشلازٟ إٍ ططٜل ا٫»ٚ، «اؾٌُ ٚايعكٛز»ٚ

ٟٸإ٫ أْ٘ مل ٜٴ ٖٚصٙ َٔ «. ايؿٝذ ايؿانٌ»َطازٙ َٔ  َٛنع َٔ إٛانع ٛٗط ٗ أ

ِٸ .َبُٗات سٝا٠ ايؿٝذ ايطٛغٞ ايع١ًُٝ ، سٌ ٖصا اٱبٗاّ بؿهٌ زقٝل ٚست٢ اٯٕ مل ٜت

إٔ إطاز َٓ٘ ، َٔ (76)غ٣ٛ َا استًُ٘ بعض ا٭نابط، ٫ٚ ٜٛدس قٍٛ ؾكٌ ٗ إٛنٛع
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يتأٜٝس ٖصا  . ٚيهٔ ٫ تٛدس قطا٥ٔ ناؾ١ٝازأٚ عبس ايععٜع بٔ ايدلٸ ،ؿٝسايؿٝذ إ

نإ ي٘ ْؿٛش نبرل ع٢ً ايؿٝذ  «ايؿٝذ ايؿانٌ»َٚا ٜػعٓا قٛي٘ ٖٛ إٔ ا٫ستُاٍ. 

 ٖصا ايؿدل يٲؾطاف ع٢ً ١َُٗ ضزٸ ايؿٝذ ايطٛغٞ ع٢ً اختٝاض ٚقس ٚقع. (77)ايطٛغٞ

ٚسؿٜ  ،ٚٓا١ٜ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٚتسبرل أَطٖا ،ٚدطح ٚتعسٌٜ ايطٚا٠ ،ٚقبٍٛ ا٭خباض

إٔ ٜهٕٛ ٖصا كٌ ؾ١٦ َٔ احملٚك استًُتٚشلصا ايػبب . تطاخ إصٖب بؿهٌ عاّ

اغتطاع  عٝح، ْٛغت ، َٚٔ عا١ً٥ بينايؿدل َٔ ايؿدكٝات ايػٝاغ١ٝ ٚإصٖب١ٝ

 .(78)ؿاتَ٘ٔ نتاب١ ْٚؿط َ٪ٖي بسعِ ٚغٓس ٖصا ايؿدل ايطٛغٞ

إٍ تط١ْ تػعُا١٥ ؾدك١ٝ َٔ  «ايؿٗطغت»ٗ نتاب٘  تعطض ايؿٝذ ايطٛغٞ

بايٓٛط إٍ ٚ .(79)ؾٝعٞ تعطٜـ أظٜس َٔ أيؿٞ أثط سٝح متٸ ،ؿات ٚا٭قٍٛأقشاب إكٓٻ

تعطٜـ عسز نبرل  سٝح متٸ ،ٕصٖب ايتؿٝع ّ خس١َ ندل٣ؾكس قسٻ ايعٌُ ايصٟ قاّ ب٘

ايطداي١ٝ ؾإٕ نتب٘  بايٓٛط إٍ اؾٓب١ ، ٚيهٔكات كتًؿ١ؿات ٗ ؽكټَٔ إكٓٻ

 . ايٓذاؾٞ نُا ٖٞ نتبيٝػت غ١ٝٓ 

ٕٸ ْؿؼ إكازض اَُٚع ا٫يتؿات إٍ إٔ ٖصٜٔ ايعإٌ قس تٛؾط شل ٘ إٔ ب ؾإطُأ

إٔ  . غرلؿٌايؿٝذ ايطٛغٞ مل ٜصنط نٌ إعًَٛات ايطداي١ٝ عٓس تطْت٘ يًطٚا٠ ٚإ٪ٚي

ايػطض َٔ ايتأيٝـ ٖٛ ايتعطٜـ بايذلاخ  زاّ ١ َؿه١ً َاٖصا ا٭َط ٗ ْؿػ٘ ٫ٜٛدٹس أٜ

ٗٻ ، سٝحٗ َكس١َ ايهتاب ايطٛغٞ ن٬ّ ايؿٝذ ٍإٚيهٔ َع ايتٓب٘ . ايؿٝعٞ س تع

ٕٸ ؾ، بصنط دطح ٚتعسٌٜ ايطٚا٠ ٚشنط أقشاب إصاٖب ايؿاغس٠ عسّ ايتعطض شلصٙ إ

ايهجرل  ٗ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ يبؼ عٓس . ٚمل ٜبلٳإػا٥ٌ ٗ تعطٜـ ايطٚا٠ ٜططح أغ٦ً٘ َجرل٠

بعس شنط تعٗس ايؿٝذ ، «قاَٛؽ ايطداٍ»ؾكس شنط ايع١َ٬ ايتػذلٟ ٗ . كٌَٔ احملٚك

ـٹ إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ مل» ،«ايؿٗطغت»ايطٛغٞ ٗ َكس١َ  ٚغهت ٗ نجرل ، بصيو ٜ

، ٗ َٛضز إبطاِٖٝ بٔ بهرل بٔ أبٞ ايػُاٍ ؾ٦ّٝا ٌٵؾًِ ُٜك، َٔ شٟٚ إصاٖب ايؿاغس٠

 :ثِ ٜهٝـ. (80)«قطح ايٓذاؾٞ ٚايهؿٞ َصٖب٘ نُا، ْ٘ نإ ٚاقؿّٝاَع أ

يؿػاز َصاٖب  ّا، أنجط َٓ٘ شنطبصيو ٗ أٍٚ نتاب٘ سٵايصٟ مل ٜعٹ ،ٚايٓذاؾٞ»

 .(81)«ايؿاغسٜٔ ٚنعـ ايهعؿا٤...

ٗ بٝإ آضا٥٘ سٍٛ  ايطٛغٞ ٜٛدس ٖٓاى َطًب آخط ٜطدع إٍ َكساض زق١ ايؿٝذ

ايهتب ا٭ق١ًٝ ٗ عًِ »دا٤ ٗ َكاي١  ؾؿٞ ٖصا إٛضز هب شنط َا. اؾطح ٚايتعسٌٜ
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قش١ ْٝع َا قاي٘ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ  ٫ ّهٔ اعتباض»ْ٘ ، سٝح شنطت أ«ايطداٍ

. بعض ا٭خطا٤ إٛدٛز٠ ٗ ايهتاب ايططف عٔ ضٸّهٔ غ نُا ٫، فاٍ ايطداٍ

ٖا بآضا٥٘ ايسقٝك١ ٚايكشٝش١ اع٢ً أْ٘ هب اٱشعإ إٍ إٔ ٖصٙ ا٭خطا٤ اشا َا قاضْٸ

 ؾًكس أؾاض احملكل ايطدايٞ ايؿٝذ قُس تكٞ ايؿٛؾذلٟ. ٗٞ ْازض٠ ٫ٚ تػاٟٚ ؾ٦ّٝاؾ

٘ ٝٵَٛاضز أخطا٥٘ ٗ نتابٳ إٍ «قاَٛؽ ايطداٍ»)ايتػذلٟ( ٗ نتاب٘ اؾاَع 

ٔ ّهٔ شنط َا دا٤ ٗ ايؿكٌ ايعؿطٜ :ٚنُجاٍ ع٢ً شيو «.ايطداٍ»ٚ «ايؿٗطغت»

 .(82)عضاضٟايعٓس تطْت٘ ٭بٞ غايب  ،َٔ َكسَات ايهتاب

يٝؼ َعٓاٙ إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ نإ  شٴٴنط غايؿّا إٔ َا يتؿات إٍٚهب ا٫

ؾًكس أؾاض ايؿٝذ ٗ َٛاضز َع١ٓٝ إٍ تهعٝـ ، ؿٌ ايؿٝع١ب ْكس ايطٚا٠ ٚإ٪ٚيٜتذٓٻ

ٕ إٍ فُٛع ايهتاب ؾإ ٚيهٔ بايٓٛط. ؿاتؿٌ ٚأقشاب إكٓٻ٪ٚيٚعسّ تٛثٝل إ

ٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚايٓذاؾٞ ، سٝح إَٛاطٔ ايتهعٝـَٛاطٔ ايتٛثٝل أنجط َٔ 

ٕ ايٓذاؾٞ ، إ٫ أ(83)بٛثاق١ ايهؿٞ ٚايعٝاؾٞ عٓس ايتعطض يذلْتُٗا سإ َعّاٜكطِّ

ٚمل ٜصنط شيو ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ  ،أناف أُْٗا ناْا ٜٓك٬ٕ عٔ ايهعؿا٤

ٚيعٌ . عٔ ايٛاقع ّاٚيصيو ؾإٕ َعًَٛات ايٓذاؾٞ أنٌُ ٚأؾهٌ تعبرل«. ايؿٗطغت»

عٓس شنط  ،ـ نُا غٝأتٞ ٫سكّا «ايطداٍ»ٚ« ايؿٗطغت»غطض ايؿٝذ َٔ نتاب١ 

ؿٌ َا ٖٛ ايتكًٌٝ َٔ َٛاضز اٱؾهاٍ ع٢ً إكِّ ـ ؿاتٗاايؿدكٝات ايؿٝع١ٝ َٚكٓٻ

  .  أَهٔ شيو

 

بهتاب  ٜعطف أٜهّا ، ٖٚٛـ ايجاْٞ يًؿٝذ ايطٛغٖٞٛ إ٪ٖي« طداٍاي» نتاب

آ٫ف  ١ٝمثاْ أٚضز ٗ ٖصا ايهتاب ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚد٘ ٖصٙ ايتػ١ُٝ ٖٛ إٔ. ٚ٭بٛابا

ٕٚ َٔ  ،َطتب١ طبك١ طبك١ ع٢ً سػب إطاسٌ ايتاضى١ٝ ،َٔ ضٚا٠ ا٭خباض ٚتػعُا١٥ ضا

ث٬ث١ عؿط ، أضبع١ عؿط بابّا . ؾًًهتابسس َٔ ا٭١ُ٥إٍ عكط نٌ ٚا ’ظَٔ ايطغٍٛ

ٚايباب ايطابع عؿط َعٕٓٛ ، ^ا٭١ُ٥ٚ ’ايطغٍَٛٓٗا كتك١ بصنط ضٚا٠ ٚأقشاب 

ٚٔ ٔٵَٳ ٗ»بعٓٛإ  بايصٜٔ عاؾٛا بعس  سػب ايٛاٖط ؾٗٛ كتلٸ، ٚ«عٔ ا٭١ُ٥ مل ٜط

ٔٵ أٚ، عكط ا٭١ُ٥ كٛا يكشبتِٗ ٚايطٚا١ٜ مل ٜٖٛؾ ايصٜٔ عاؾٛا ٗ ظَإ ا٭١ُ٥ ٚيه
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ايؿٝذ ايطٛغٞ  ، ؾكس قاٍ«ايؿٝذ ايؿانٌ»ـ بطًب َٔ ُأٚي ٖصا ايهتاب أٜهّاٚ .عِٓٗ

غ٪اٍ ايؿٝذ ايؿانٌ ؾٝ٘ َٔ ْع  ؾإْٞ قس أدبت إٍ َا تهطض» :ٗ َكس١َ ايهتاب

َٔ  ^عٔ ا٭١ُ٥ٚ ’نتاب ٜؿتٌُ ع٢ً أزلا٤ ايطداٍ ايصٜٔ ضٚٚا عٔ ضغٍٛ اهلل

َٔ ضٚا٠  ^عٔ ا٭١ُ٥ ط ظَاْ٘ثِ أشنط بعس شيو َٔ تأخٻ ،×بعسٙ إٍ ظَٔ ايكا٥ِ

َٳ ،اؿسٜح ٚٔمل ٚ عاقطِٖ ٔٵأٚ  ٗا ب شيو ع٢ً سطٚف إعذِ اييت أٚٓيأضتِّٚ عِٓٗ. ٜط

أغتٛٗ شيو ٚ ،ٜػٌٗ عًٝ٘ سؿٛ٘، ٚيٝكطب ع٢ً ًَتُػ٘ طًب٘ ;آخطٖا ايٝا٤اشلُع٠ ٚ

 ٫ أنُٔٚ تكؿشٞ.ٚ ؾطاغٞٚ ع٢ً قسض َا ٜتػع يٞ ظَاْٞٚ طاقيتٚ ع٢ً َبًؼ دٗسٟ

 ;سكط٫ِٖ ّهٔ ٚ ،ؾإٕ ضٚا٠ اؿسٜح ٫ ٜٓهبطٕٛ ;أغتٛٗ شيو عٔ آخطٙ أْٞ

ِٓٗ إ٫ َ غرل أْٞ أضدٛ أْ٘ ٫ ٜؿصٸ ،غطبّاٚ اْتؿاضِٖ ٗ ايبًسإ ؾطقّاٚ يهجطتِٗ

مل أدس ٚ: »ثِ ٜهٝـ. (84)«تٓاي٘ طاقت٘ٚ إ٫ َا تػع٘ قسضت٘يٝؼ ع٢ً اٱْػإ ٚ ،ايٓازض

 إ٫ كتكطات قس شنط نٌ إْػإ ططؾّا ،ٗ ٖصا إع٢ٓ داَعّا ٭قشابٓا نتابّا

مل ٚ ،ؾإْ٘ قس بًؼ ايػا١ٜ ٗ شيو ،×عكس٠ َٔ ضداٍ ايكازم إ٫ َا شنطٙ ابٔ ،َٓٗا

َٳٚ ،أشنط َا شنطٙ أْاٚ .^ٜصنط ضداٍ باقٞ ا٭١ُ٥ مل ٜٛضزٙ  ٔٵأٚضز َٔ بعس شيو 

إْ٘  ،َعكٝت٘ َٔ ٜبعسٚ ،َٔ اهلل أغتُس إع١ْٛ يهٌ َا ٜكطب َٔ طاعت٘ٚ ،)ٜصنطٙ(

ٞٸ ثِ َٔ  ،’َٔ ايطداٍ ايصٜٔ ضٚٚا عٔ ايٓيبٸ بتس٨أ أٍٚ َاٚ ،ايكازض عًٝ٘ٚ ،شيو ٚي

ٕٵ ،غٝاقِٗ ع٢ً ^بعس شيو ضداٍ ا٭١ُ٥  .(85)«ؾا٤ اهلل تعاٍ إ

اييت تتهُٔ ٚ ،«ايطداٍ»ٖصا َا شنطٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ َكس١َ نتاب  

إٔ ْهٝـ ٗ َٛنع تكِٝٝ  نرل ٗ ٫ٚ. ططٜك١ تأيٝـ ايهتابٚ تٛنٝشات شلسف

ظَإ ٚ ايهتاب إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ َٔ د١ٗ تطتٝب٘ يطبكات ايطٚا٠ ع٢ً سػب عكط

َعطؾ١ ٚ ٕ ؾِٗإسٝح ، يتؿات إيٝ٘ا٫ٚ ـ عٓسٙقس قاّ بعٌُ ٜػتٛدب ايتٛٗق ^ا٭١ُ٥

 ناؾ١ إٍ شيو ؾكس تعٗسٚباٱ .(86)طبك١ ايطاٟٚ َٔ إػا٥ٌ ا١ُٕٗ ٗ عًِ ايطداٍٚ عكط

إشا  إ٫ أْ٘. َٛطٔ ٚغهٔ ايطاٟٚٚ تٛنٝض َهإٚ َهإ ببٝإٛغٞ قسض اٱايؿٝذ ايط

يصيو ٚ .ؾإٕ إط٤ وتاز ؾٝ٘ إٍ َػا٥ٌ أنجط َٔ ٖصاطداي١ٝ اي يٝ٘ َٔ ايٓاس١ْٝٛطْا إ

إيٝ٘  ٕ إتٛقٌ، بٌ إٜػتٛٗ ْٝع اؾٗات ٕ نتاب ايؿٝذ ايطٛغٞ ٫: إهب ايكٍٛ

قٍٛ ، ٚسػب ضدايّٝا يٝؼ نتابّاٚ ،ؾٗطغت ضدايٞ ٖٛ إٔ ايهتاب ي٘ سهِ نتاب

 ض٣ٚ ٔٵَٳٚ ^ْ٘ أضاز اغتككا٤ أقشابِٗإؾ» :«قاَٛؽ ايطداٍ» ايع١َ٬ ايتػذلٟ ٗ
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 َعا١ٜٚٚ عجُإٚ عُطٚ أبا بهط ؾعسٸ، أٚ عاَّٝا إَاَّٝا، َٓاؾكّا نإ أٚ َ٪َّٓا ،عِٓٗ

بٔ ابٓ٘ عبٝساهلل ٚ ابٔ أبٝ٘عس ظٜاز ٚ ،’ْٛطا٤ِٖ ٗ أقشاب ايٓيبٚ بٔ ايعامٚ عُطٚ

 ×ٗ أقشاب ايكازم كْٞٝاإٓكٛض ايسٚ ٚعسٸ ،×ظٜاز ٗ أقشاب أَرل إ٪ٌَٓ

َا َٔ سٝح . أ(87)«٫غتٓاز إيٝ٘ َا مل وطظ إَا١َٝ ضدٌ غرل دا٥عبسٕٚ شنط ؾ٤ٞ. ؾا

ُٸ: إايتعسٌٜ ؾُٔ اي٬ظّ ايكٍٛٚ اؾطح  بايتٛثٝل ّإ ايؿٝذ ايطٛغٞ مل ٜهٔ َٗت

 ،ٚا٠ايطٚ غطن٘ ُٝٝع طبكات ا٭قشاب بٌ نإ ،ايهتابايتهعٝـ ٗ ٖصا ٚ

ٟٸ ٚؼسٜس  َٔ شنط ايهجرل ع٢ً ٚيصيو ْط٣ أْ٘ ٜأتٞإَاّ ٜطٟٚ.  طبك١ ايطاٟٚ عٔ أ

شنط  ، ؾكس ٜأتٞ ع١ٝ٢ًإ٫ إٔ ٖصٙ إػأي١ يٝػت نًٓ. كِٜٗٛثِّ ٫ ٘يهٓٸ ايجكات،

شا اقته٢ إ صنطٜس نإ ٚق. (88)ز٠ايتٛثٝل بؿهٌ اغتططازٟ ٗ بعض إٛاضز احملسٚ

ؾإٕ ايؿٝذ  ٚبايتايٞ... ٚايؿطش١ٝ. ،ايٛاقؿ١ٝ :َجٌ ،اؿاٍ أقشاب إصاٖب ايؿاغس٠

; ٭ٕ غطن٘ فٗٛيٞ اؿاٍتهعٝـ ايطٚا٠ ٗ  عٷبَتٻ ٚاسسٷ ايطٛغٞ مل ٜهٔ ي٘ أغًٛبٷ

ايؿدل ٗ َٛاطٔ  أسٝاّْا ؾكس نإ ٜصنط. ْايٞ ٖٛ عسّ ايتهعٝـ ايؿسٜساٱ

،. نُا ٖٛ ؾإٔ أبإ بٔ إ٫ ٗ َٛطٔ ٚاسس ٘ؿٚيهٔ ٫ٜهعِّ، ٗ ايهتاب ٠زَتعسِّ

 ، سٝح انتؿ٢ بتهعٝؿ152١ٚ 83طعٔ ؾٝ٘ عٓس شنطٙ ٗ ايكؿش١ ايصٟ مل ٜ ،فعٝا

َجٌ ٖصا َٛدٛز ٚ .«تابعٞ نعٝـ ،بإ بٔ عٝاف ؾرلٚظأ: »بكٛي٘ ؾك٘، 106ٗ ايكؿش١ 

. «اؿسٜح  َعطؾ١»نطت ِاشز َٓٗا ٗ نتاب سٝح شٴ، َٔ ايهتاب ٗ َٛاضز أخط٣

ٚ نإ ٜهطض بعض ايطداٍ َطتٌ أ»إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ  ؾكاسب ٖصا ايهتاب ٜط٣

َط٠  إ٫ٓ نإ َطعّْٛا ٔٵَٳ ٜطعٔ ع٢ً ٙ ٗ طبك١ بعس طبك١، ٚيهٔ ٫سٸ، ٜعث٬خ َطات

 .(89)«ٗ أعٌ ايٓاٚطٜٔ ٜذلا٣٤ي٬٦  ;ٚاسس٠

اغتشػٓ٘ ٗ  ٚإتٛقٌ إيٝ٘ َٔ عٌُ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٖصا ٖٛ إنُاٍ ْؿؼ َا

 ـ إ٫ أؾداقّامل ٜهعِّ «ضداي٘»بايتايٞ ؾايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ٚ .«ايؿٗطغت»نتاب 

 إٍ« ايطداٍ»نتاب  َٔ ٠زٗ َٛاضز َتعسٸ طٵؿٹ، ؾًِ ٜٴّٜاتذاٚظٕٚ ث٬ثٌ ضاٜٚ ٫َعسٚزٜٔ 

ٛٸ ٭ْ٘ أت٢ ع٢ً شنط; نعـ ايطٚا٠ ٗ نتاب  ساٍ ٖ٪٤٫ ايطٚا٠ َٔ نعـ ٚغً

ٖٚب بٔ ٚ، ٖ٪٤٫ ّهٔ إٔ ْصنط أٓس بٔ قُس ايػٝاضَٟٚٔ ١ًْ . «ايؿٗطغت»

غٌٗ بٔ ظٜاز ٚ ،بأبٞ زل١ٓٝ ، إهٓٸ٢بٔ عًٞ ايكطؾٞ قُسٚ ،ايبدذلٟ بٖٛٚب أ

 .(90)بٛخسه١غامل بٔ َهطّ أٚ ،اٯزَٞ
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ٕعطؾ١ نعـ ايطٚا٠ عػب ضأٟ ايؿٝذ ايطٛغٞ قطا٠٤ ٜػتشػٔ شلصا ايػبب ٚ

 «.ايطداٍ»; ٚ«ايؿٗطغت»نتاب  :ايهتابٌ َعّا
 

عٕٓٛ ايباب ، ٚأضبع١ عؿط بابّا ِ نتاب٘ إٍبإٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ قس قػٻ تكسٸّ

ٚٔ ٔٵَٳ ٗ»ايطابع عؿط بعٓٛإ  إ بٝ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ؾكس شنط. «^عٔ ا٭١ُ٥ مل ٜط

ايباب ايطابع عؿط أزلا٤ ايصٜٔ عاؾٛا ٗ ٖصا  أْ٘ غٝسضز تابايه ايػطض َٔ تأيٝـ

َع َطايع١  . ٚيهٔ(91)مل ٜطٚٚا عِٓٗٚ ا٭١ُ٥ ايصٜٔ عاقطٚا أزلا٤ٚ ،بعس عكط ا٭١ُ٥

ٔ ح عًُا٤ ايطداٍ بػُاعِٗ َقطٻ أغاَٞ ضٚا٠ ٗ ٖصا ايباب ع٢ً ايهتاب ٜكـ ايكاض٨

ؿٝذ ايطٛغٞ زضاز ايإؾع٠ٚ٬ ع٢ً . َٔ ١ًْ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ْؿؼ ايؿٝذ ايطٛغٞٚ .ا٭١ُ٥

َٔ  بٛاب أخط٣ٗ أ ايطٚا٠ ٗ ايباب ايطابع عؿط أزضز أزلا٤ِٖ أٜهّا ٭زلا٤ بعض

ايؿٝذ ايطٛغٞ  : عسٸٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ. ^باعتباضِٖ َٔ أقشاب ا٭١ُ٥ ;ايهتاب

ٚٔ ٔٵٖٖ ٠ أخط٣ٙ َطٸٚعسٸ ،×َاّ ايكازمقشاب اٱَٔ أ ٶ  ٠بٔ ؾطٜض َطٸ ثابت عٔ  مل ٜط

َاّ قشاب اٱَٔ أ عسٸ نًٝب بٔ َعا١ٜٚ ا٭غسٟ َط٠ّ إٓٛاٍع٢ً ْؿؼ ٚ .^ا٭١ُ٥

ٚشنطٙ َط٠ ثايج١ ٗ ، ×َاّ ايكازمخط٣ َٔ أقشاب اٱٙ َط٠ أعسٸٚ ×ايباقط

: قُس ِٖ عباض٠ عٔٚ خط٣،ناؾ١ إٍ ٖصا ِاشز أباٱ ُا تٛدس. نايباب ايطابع عؿط

قُس  بٔ بهطٚ ،كاغِ بٔ قُس اؾٛاٖطٟايٚ ،بٔ عبٝس ايٝكطٝين بٔ عٝػ٢

َٔ  ؾطاز ٗ أنجطَٔ ٖ٪٤٫ ا٭ٚاسس  ٌٸطا٥ؿ١ نسٝح شنط ؾٝذ اي، ٚ...، ا٭ظزٟ

 َٔ ًْتٗا ايباب ايطابع عؿط.ٚ ،َٛنع َٔ نتاب ايطداٍ

ضداٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ  ايعًّٛ ٗ َكسَت٘ ع٢ً شنط ايػٝس قُس قازم آٍ عط

ٌٸأغاتص أؾهٌ ع٢ًٚقس . سػب ايٛاٖط ىؿ٢ ٫ ٗ شيو َٔ ايتٓاٗ َا» إٔ  ٠ ايؿٔ س

تطؾع ايتٓاٗ يس٣ ايتأٌَ  ٚنًٗا ٫ ،عؿط ٚدّٗا ضؾع ايتٓاٗ اثين ؾصنطٚا ٗ، شيو

 َٔ ايتٓاٗ قٍُٛ ع٢ً &ٕ َا قسض َٔ ايؿٝذإ» :قاٍ بعض ا٭ع٬ّ ، ست٢ؾٝٗا

ٚيٝؼ بععٜع ٗ »ثِ قاٍ: ، «ْػإٜهاز ٜٓذٛ َٓٗا إ اييت ٫ ،ايػٗٛ ٚايٓػٝإ ٚايػؿ١ً

 نتاب١ٚ بٌ تسضٜؼتطانِ أؾػاي٘ َا ٚ نجط٠ عًَٛ٘ٚ ٗ تػًػً٘ &دٓب ايؿٝذ

 .(92)«عباز٠ٚ ظٜاض٠ٚ قها٤ٚ ؾتا٤إٚ تأيٝـٚ

تبٌ ايػطض  ٖٞٚ، َتعسز٠ط٣ ط آضا٤ أخٜٚٛدس يتٛدٝ٘ نتاب١ ايباب ايطابع عؿ
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  ،بشح غٓكّٛ بصنط ضأٌٜ ٗ ٖصٙ إػأي١مٔ ٗ ختاّ ٖصا ايٚ .ٖصا ايباب  َٔ نتاب١

 نُا قٌٝ. ،ساٍ ع٢ً أ١ٜ ٜهّاب١ٝ أْػ ٕ ٖصٙ ا٭ضا٤ تبك٢أ ع٢ً

 بعس عسٸ ،«تٓكٝض إكاٍ»شنط عبس اهلل إاَكاْٞ ٗ ايؿا٥س٠ ايجا١َٓ َٔ نتاب  ـأ

، إيٝٗا   ١ٗا٫ْتكازات إٛدٻٚ ،ٖصا ايباب   ٠ ٗ تٛدٝ٘ ايػطض َٔ نتاب١ضٛايٛدٛٙ إصن

إٍ ْهات يتؿات ، بعس ؾهٌ ايػٛم ٗ ايذلادِ ٚا٫ٚٗط بًطـ اهلل غبشاْ٘» ْ٘أ

ؾكػِ َِٓٗ مل ; إٔ ايطداٍ أقػاّ ،َٔ زٕٚ تكطٜض أسس َِٓٗ بصيو ،نًُات ا٭عاِٚ

ٔٚ ٚٔ ;بػرل ٚاغط١ عٔ اٱَاّ زا٥ُّا ٜط يعسّ  ;إ٫ بٛاغط١ عٔ اٱَاّ أق٬ّ ٚقػِ َِٓٗ مل ٜط

ٚقػِ َِٓٗ ي٘ ضٚاٜات عٔ اٱَاّ ب٬ ; أٚ عسّ ضٚاٜتِٗ عِٓٗ ،^زضن٘ أظ١َٓ ا٭١ُ٥

َٳ .عٓ٘ بٛاغط١ غرلٙ ٚضٚاٜات، ٚاغط١ ض٣ٚ عٔ  ٔٵؾايصٟ ٜصنط ايؿٝذ ٗ باب 

َٳ ،تاض٠ ×أسسِٖ ٚٔ ٔٵٚٗ باب  ؾباعتباض ، ٘ٝٵٜؿرل بصيو إٍ سايتٳعِٓٗ أخط٣،  مل ٜط

 ×ضٚاٜت٘ عٓ٘ ٚباعتباض، ×ض٣ٚ عٓ٘ ٔٵَٳ بػرل ٚاغط١ زضد٘ ٗ ×ضٚاٜت٘ عٓ٘

َٳ أخط٣ بٛاغط١ آخط أزضد٘ تاض٠ّ ٚٔ ٔٵٗ باب   :َِٓٗ ،٘ نجرلَٚكساُق ،×عٓ٘ مل ٜط

، بػرل ٚاغط١ ‘ؾإٕ ي٘ ضٚاٜات عٔ ايكازم ٚايهاِٚ ،بهط بٔ قُس ا٭ظزٟ

ُٸ ×ضٚاٜات عٔ أسس ا٭١ُ٥ٚ ٗ باب  ؾًصا أزضد٘ تاض٠ّ، ت٘ غ١ُٝٓ ٚغرلٖابٛاغط١ ع

ٚثايج١ ٗ أقشاب ، ×ٗ باب أقشاب ايهاِٚ ٚأخط٣ ،×أقشاب ايكازم

ٔٵ ٚضابع١ ٗ، ×اٱَاّ ايطنا ٚٔ َٳ ؾ٬سٜ  ،ثابت بٔ ؾطٜض :َِٚٓٗ ،^عِٓٗ مل ٜط

 .(93)«طٙ دٝسّاٚتسبٻ ،تطْت٘ ػس َا قًٓا

سؽ غطٙ ق» أْ٘ «َعطؾ١ اؿسٜح»ايؿٝذ قُس باقط ايبٗبٛزٟ ٗ نتاب٘  ٜط٣ٚ

دعً٘ نايصٌٜ يهتاب٘ ٚ ،ضابع عؿط يهتاب٘ ايطداٍ اخذلع بابّاٚ ،يطٝؿّا بساعّاأبسع إ

َٳ» زلٸاٙٚ ،نتاب طبكات ايطٚا٠ٚ ،ايؿٗطغت ٚٔ ٔٵباب   ،«َٔ ا٭١ُ٥ عٔ أسسٺ مل ٜط

إ٪يؿٌ ٗ ٚ ثٌاحملسِّٚ ضدٌ َٔ َؿاٖرل ايعًُا٤   شنط ٗ ٖصا ايباب ظٖا٤ ٔػُا١٥ٚ

ٖٖ مٛ َٔ عؿطٜٔ  طعٔ ع٢ًٚ ،ط عكطِٖ عٔ عٗس ا٭١ُ٥ ايطاٖطٜٔتأخٻ ٔٵاؿسٜح 

٭قٍٛ َع شيو غطز ٗ خ٬شلِ ْاع١ َٔ أقشاب اٚ ،ايػًٛٚ َِٓٗ بايهعـ ضد٬ّ

َٓ٘ بإٔ يٝؼ شل٪٤٫ ايطداٍ يكا٤ َع  سهُّاعطٚؾٌ بايطٚا١ٜ عٔ ا٭١ُ٥ ايطاٖطٜٔ، إ

ؾتهٕٛ ، ٚإَا يهعـ ططقِٗ; إَا يهعـ أْؿػِٗ; سسٜح ٫ٚ ،٫ٚ ض١ٜ٩   ،ا٭١ُ٥

 .(94)«أقٛشلِ غاقط١ٚ ضٚاٜتِٗ
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ْ٘ تٛدس ايعسٜس َٔ ايُٓاشز ٗ : إَٔ ايكٍٛ ٚ َٔ خ٬ٍ ٖصا ا٫غتد٬م ٫بسٸ

َعطؾ١ »ٚيكس أؾاض قاسب نتاب  .شٴنط آْؿّا ايؿٝذ ايطٛغٞ تٛاؾل َا ضداٍ

 .(95)إٍ ٖصا ا٭َط ،ٗ ؾكٌ نعؿا٤ ايهتابٚ ،55ٗ ايكؿش١  ،«اؿسٜح

 بٔ عبٝس ايٝكطٝين ط قُس بٔ عٝػ٢غبٌٝ إجاٍ ؾإٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ شن ٚع٢ً

ٚٔ ٔٵَٳ ٗ»باب  :َٔ ًْتٗاٚ ،ٗ أضبع١ َٛانع َٔ نتاب٘ ٗ سٌ  ،(96)«١ُ٥عٔ ا٭ مل ٜط

 َهاتب١ ×بٞ دعؿط ايجاْٞعٔ أ ض٣ٚ: »أْٖ٘صا ايؿدل  ٗ تط١ْايٓذاؾٞ  ٜصنط

عسٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ َٔ أقشاب ث٬ث١ أ١ُ٥ َٔ ايصٜٔ ْكٌ  . ؾًُاشا إشّا(97)«َؿاؾ١ٗٚ

ٖصا ٖٛ  ٢ًايس٥٫ٌ ع س٣ٕ َٔ إسٜهٛ ضَا !ثِ شنطٙ ٗ ايباب ايطابع عؿط؟ ،عِٓٗ

٭ٕ قُس بٔ عٝػ٢ بٔ  ;×َاّ ايطناتهصٜب٘ ٫زعا٤ زلاع ٖصا ايؿدل َٔ اٱ

يًكطا٥ٔ  بكّاطٹ أْ٘ ٗ سٌ، زلاع٘ عٓ٘ٚ ×ٲَاّ ايطنايٙ ٤يكا ضزلّٝا عبٝس ازٸع٢

 .(98)ؾإٕ ٖصا ا٭َط غرل ٖهٔ ز٠إتعسِّ ايتاضى١ٝ
 

ٕٚ 700سٛايٞ يكس شٴنط  ؾٗطغت ٚ بكٛض٠ َؿذلن١ ٗ نتاب ضداٍ ايٓذاؾٞ ضا

 ـ نگريٜٛؼ اغدلـ بتكشٝض  يًؿٝذ ايطٛغٞ «ايؿٗطغت»نتاب » ٜٚعسٸ .ايؿٝذ ايطٛغٞ

ض ٗ ٖصا سٝح تعطٻ ،ايٓذاؾٞٚ َٔ ايهتب إٓاغب١ ٕكاض١ْ آضا٤ ايؿٝذ ايطٛغٞ

بعض  عًَٛات ؽلٸإٍ شنط َ ،بعس إزضاز ن٬ّ ايؿٝذ ايطٛغٞ ،ضايهتاب إكشٻ

َطايعت٘ ٕهُٕٛ ايهتاب ّهٓ٘  ؾايكاض٨ َذطز. عػب ن٬ّ ايٓذاؾٞ ٓؿٌإكِّ

ٚع٢ً َكساض غع١  ،ايعًُٞ أغًٛبُٗاٚع٢ً  ،َُٓٗا ٬ع بػٗٛي١ ع٢ً ضأٟ نٌٛٓطا٫

غٓتعطض بكؿ١ َكاض١ْ إٍ شنط بعض ايُٓاشز إعسٚز٠ َٔ . ٖٚٓا َعًَٛاتِٗ ايطداي١ٝ

 ٔ:ٝٵايهتابٳ

ـ  188 ؼت ضقِـ اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ إػرل٠  ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ تط١ْ ـ أٚضز1

 «.ي٘ نتاب ضٜٚٓاٙ باٱغٓاز ا٭ٍٚ عٔ ٓٝس بٔ ْٗٝو» بإٔ

ض٣ٚ عٔ . ثك١ ٖٛ ٚأبٛٙ ،ايعبٝسٟ ايهٛٗ» ٗ سٌ إٔ ايٓذاؾٞ أناف إٍ شيو

. ٚي٘ نتاب َؿطز .ٖٚٛ ٜطٟٚ نتاب أبٝ٘ عٓ٘ .‘ٚأبٞ عبس اهلل أبٞ دعؿط

 .(99)«أخدلْا...

 إٔ( ـ 241ضقِ)ؼت  ـ اؿػٌ بٔ ٜعٜس ـ شنط ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ تط2١ْ
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 «.عٔ أبٞ إؿهٌ... ،عس٠ َٔ أقشابٓاأخدلْا ب٘  .اؿػٌ بٔ ٜعٜس ي٘ نتاب»

اؿػٌ بٔ ٜعٜس بٔ قُس بٔ » :ٗ سٌ قاٍ ايٓذاؾٞ ٗ تعطٜـ ٖصا ايؿدل

 .أزٜبّا نإ ؾاعطّا .أبٛ عبس اهلل ،نٛٗ، ٫َِٖٛ ،َٔ ْٛؾٌ ايٓدع ،عبس إًو ايٓٛؾًٞ

ضأٜت ي٘  َٚا .خط عُطٙٗ آ ْ٘ غ٬: إٚقاٍ قّٛ َٔ ايكٌُٝ .َٚات بٗا ،ٚغهٔ ايطٟ

  .(100)«.... أخدلْاي٘ نتاب ايتك١ٝ .ضٚا١ٜ تسٍ ع٢ً ٖصا

ٓاز بٔ » :ـ (252 )ؼت ضقِ ـ ٓاز بٔ عجُإ ـ أٚضز ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ تط3١ْ

 «... أخدلْا..ي٘ نتاب .ثك١ دًٌٝ ايكسض ،ايهٛٗعجُإ ايٓاب 

 .ٜعطف بايٓاب ،ٓاز بٔ عجُإ» :ْؿؼ ايؿدل ٗ سٌ قاٍ ايٓذاؾٞ سٍٛ

ٚاختل  .×ضٜٚا عٔ أبٞ عبس اهلل. ٖٛ ٚأخٛٙ ،ؾٓػب إيٝٗا، نإ ٜػهٔ ععضّ

َٚا١٥  . َات غ١ٓ تػعٛات اهلل ٚغ٬َ٘ عًُٝٗااز بطٚاٜت٘ عٔ ايهاِٚ ٚايطنا قًٓٓ

 .(101)«بايهٛؾ١

. ي٘ ْٛازض»ـ:  (624)بطقِ  ـ تط١ْ قُس بٔ ايكاْع ـ أٚضز ايؿٝذ ايطٛغٞ 4ٗ

 «....ضٜٚٓاٖا بٗصا اٱغٓاز

ٜٓعٍ ٗ بين  ،نٛٗ» أْٖ٘صا ايؿدل  ْؿؼ ٗ سٌ شنط ايٓذاؾٞ ٗ سلٸ

  .(102)«ْ٘ غاٍ...: إقٌٝ .نعٝـ دسّا ،ؿطعبٛ د، أشٌٖ

إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ نإ  ،ِٚاشز أخط٣ ،ٜتهض َٔ خ٬ٍ َكاض١ْ ٖصٙ ايُٓاشز 

ٌٸٜهتؿٞ ٗ تعطٜـ إكِّ  .إعًَٛات ؿٌ بإعطا٤ أق

نإ ٜأتٞ ع٢ً شنط أنجط إػا٥ٌ إتعًك١ بايتٛثٝل  سٌ إٔ ايٓذاؾٞ ٗ

ٚقٌ  ،َٚٛطٓ٘ ،َٚٛيسٙ ،ٚقش١ َصٖب٘ أٚ ؾػازٙ، ٚعكط ٚطبك١ ايطاٟٚ ،ٚايتهعٝـ

ؾُٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ٜعتدل نتاب . ٚنٝؿ١ٝ ْػد٘ ،ت٘ثاضٙ ٚتأيٝؿا، ٚآْٚػب٘ ٚعا٥ًت٘، ٚؾات٘

 .ؿات ايؿٝع١ٝايٓذاؾٞ أؾب٘ بهتاب ضدايٞ َٔ نتاب ايتعطٜـ بإكِّ

َٔ ٖصٜٔ ايعإٌ ٜسؾعٓا إٍ ايتػا٩ٍ عٔ  خت٬ف ٗ ططٜك١ ٚأغًٛب نٌٛإٕ ا٫

 .خت٬فا٫ٖصا  ع١ً

 شٖب .إٛنٛعكٌ ٗ ٖصا ٍ ٜٛدس ايعسٜس َٔ آضا٤ احملٚكٚيًذٛاب عٔ ٖصا ايتػا٩

ٚإزاضت٘ ، ؿ٪ٕٚ إطدع١ٝي ٜ٘ٚتكسٸ ،ز اختكاقات ايؿٝذ ايطٛغٞإٔ تعسټ إٍ أنجطِٖ

 .إعُاٍ زقت٘ ٗ إباسح ايطداي١ٝ أَاّ أغاغّٝا نإ عا٥كّا ،يًشٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ بػساز
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ت٘ يصيو ؾكس أعٌُ زٓق .ٖٚٛ )ايطداٍ( ،ل ٚاسسٷغ٬ف ايٓذاؾٞ ؾكس نإ ي٘ ؽكټ

ٖٚصا َا أٚدب . ٚٗ َعطؾ١ ايٓػذ إٛدٛز٠ ،ؿاتِٗؿات َٚ٪ٖيب إكٓٻٗ َعطؾ١ أقشا

ٛټقس قطٻ. ٚ(103)غ٢ٓ ايهتاب اٯضا٤  م ايٓذاؾٞ ع٢ً ايطٛغٞ ٗح ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ بتؿ

١ًْ  َٚٔ ايطٛغٞ. ّ قٍٛ ايٓذاؾٞ ع٢ً قٍٛكسٻ٥ُٗا ٜٴاخت٬ف آض، ٚعٓس اايطداي١ٝ

ل ّهٔ إٔ ْصنط احملٚك ايطٛغٞ ع٢ً ّ ايٓذاؾٖٞ٪٤٫ ايعًُا٤ ايصٜٔ شنطٚا تكسټ

ٚايؿٗٝس ، «خ٬ق١ ا٭قٛاٍ»ٗ  ٚايع١َ٬ اؿًٞ، «ايٓهت»ٚ «إعتدل»٘ ٝٵاؿًٞ ٗ نتابٳ

، ٚإرلظا قُس «غتبكاضؾطح ا٫»ٚابٓ٘ ايؿٝذ سػٔ ٗ  ،«إػايو»ايجاْٞ ٗ 

ؾكس  .(104)«ايؿٛا٥س ايطداي١ٝ»ٚايع١َ٬ عط ايعًّٛ ٗ  ،«َٓٗر إكاٍ»غذلآبازٟ ٗ اٱ

 إٍ ،بعس شنطٙ يًهجرل َٔ تكطوات ايعًُا٤، غع٢ ايع١َ٬ ايػٝس عط ايعًّٛ داٖسّا

: ٗ ٖصا اـكٛم ، سٝح قاٍايطٛغٞ ٗ ٖصا اجملاٍ ّ ايٓذاؾٞ ع١٢ً تكسټأزٓي شنط

. إٍ نتاب٘ ايصٟ ٫ ْٛرل ي٘ ٗ ٖصا ايباب ْٛطّا ;ح ْاع١ َٔ ا٭قشابّ٘ قطٻٚبتكس»

 ٚإٕ أز٣ إٍ اٱطٓاب:  ،ْصنطٖا يصيو أغبابٚ .ٛابأْ٘ ايك ٚايٛاٖط

ع٢ً  ،«ايطداٍ»ٚ ;«ايؿٗطغت» :٘ٝٵّ تكٓٝـ ايؿٝذ ايطٛغٞ يهتابٳتكسټـ أ

ٚشنط ، ك٘ ٚأث٢ٓ عًٝ٘ٚٚثٻ، &ؾإْ٘ شنط ؾٝ٘ ايؿٝذ; تكٓٝـ ايٓذاؾٞ يهتاب٘

أضاز ب٘ ٚ ،ٚسه٢ ٗ نجرل َٔ إٛاضز عٔ بعض ا٭قشاب، ٘ َع غا٥ط نتب٘ٝٵنتابٳ

٠ ٚنإ َٔ ا٭غباب إُسٸ، ايؿٝذ ٗ تكٓٝؿ٘ ٞٵؾكس ٫سٜ ايٓذاؾٞ نتابٳ ...ايؿٝذ

ٚايٛاٖط ٗ . ٚخايـ ايؿٝذ ٗ نجرل َٔ إٛانع ،ٚظاز عًٝٗا نجرلّا، ٚايعًٌ إكسض٠

 .َٛانع اـ٬ف ٚقٛؾ٘ ع٢ً َا غؿٌ عٓ٘ ايؿٝذ

ٗ ٚتكٓٝؿ٘  ،ً٘، ٚنجط٠ ؾْٓٛ٘ َٚؿاغب عًّٛ ايؿٝذَا عًِ َٔ تؿعټـ  ب

ؾذا٤  ،بٗصا ايؿٔ ، ؾإْ٘ عينغ٬ف ايٓذاؾٞ، ٚغرلٖا، ٚايتؿػرل، ٚايه٬ّ، ايؿك٘

 نتاب٘ أنب٘ ٚأتكٔ. 

ٖٚصا . ا٭َكاضٚ اٯثاض ٚأخباض ايكبا٥ٌٚ اغتُساز ٖصا ايعًِ َٔ عًِ ا٭ْػابـ  ز

ٍٸ ،ا عطف يًٓذاؾٖٞٓ  .اط٬ع٘ عًٝ٘ٚ عًٝ٘ تكٓٝؿ٘ ٚز

، َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ْٚٛاسٝٗا ايكطٜب١ اناْٛ ^ٕ أنجط ايطٚا٠ عٔ ا٭١ُ٥ـ إ ز

 َٔ بٝت َعطٚف َطدٛع إيِٝٗ.، ٚايٓذاؾٞ نٛٗ َٔ ٚدٛٙ أٌٖ ايهٛؾ١

اـبرل بٗصا ، ايعاضف بٗصا ايؿٔ ،َٔ قشب١ ايؿٝذ اؾًٌٝ ٖـ ـ َا اتؿل يًٓذاؾٞ
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 ؾإْ٘ نإ خكٝكّا، أبٞ اؿػٌ أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عبٝس اهلل ايػها٥طٟ ،ايؿإٔ

ٖٓ، طأ عًٝ٘قشب٘ ٚؾاضن٘ ٚق، ب٘ ٚمل . ..ا زلع٘ أٚ ٚدسٙ غط٘ٚأخص َٓ٘ ْٚكٌ عٓ٘ 

أْ٘ ضأ٣ ؾٝٛر طا٥ؿتٓا َٔ أقشاب » ؾإْ٘ شنط ٗ أٍٚ ايؿٗطغت ،ؿل شيو يًؿٝذٜتٻ

ٚٙ َٔ ٚٚض، ؿٛٙ َٔ ايتكاْٝـَٚا قٓٻ، نتب أقشابٓا اؿسٜح عًُٛا )ؾٗطغت(

ٕ قكسٙ أبٛ اؿػٌ إ٫ َا نا ،أٚ شنط أنجطٙ، غتٛؾ٢ شيوا ٔٵَٳ سٵٚمل هٹ ،ا٭قٍٛ

ٚٗ  ،ؿاتٔ شنط ٗ أسسُٖا إكٓٻٝٵؾإْ٘ عٌُ نتابٳ، أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عبٝس اهلل

 .ٔ مل ٜٓػدُٗا أسس َٔ أقشابٓا..ٝٵغرل إٔ ٖصٜٔ ايهتابٳ» ثِ قاٍ: ،«...اٯخط ا٭قٍٛ

ع٢ً  ،إ٬ٖى ٖصٜٔ ايهتابٌ ٚغرلُٖا َٔ ايهتب إٍ ٚعُس بعض ٚضثت٘ ،&ٚاخذلّ

 .(105)«َا سهاٙ بعهِٗ

 ،ايػها٥طٟابٔ عًِ إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ مل ٜكـ ع٢ً نتب ايؿٝذ َٚٔ ٖصا ٜٴ

ٔٻ ٬ع ايٓذاؾٞ ٕا ٜٛٗط َٔ آط; ٚمل ٜهٔ ا٭َط نصيو. نُا أخدل ب٘، ٬ٖنُٗا ٚٚ

 .(106)خباضٙ عٓٗاعًٝٗا ٚإ

ايعاضؾٌ  ٚإزضان٘ يهجرل َٔ إؿاٜذ ،ٚاتػاع ططق٘، تكسّ ايٓذاؾٞـ  ٚ

، بٞ ايعباؽ أٓس بٔ عًٞ ايػرلٗ، نايؿٝذ أمل ٜسضنِٗ ايؿٝذ داٍ ايصٜٔبايط

 ،ٚأبٞ ايؿطز قُس عًٞ ايهاتب، ٓس بٔ قُس بٔ اؾٓسٟٚأبٞ اؿػٔ أ

 .(107)ٚغرلِٖ

ايطٛغٞ  بؿهٌ قاطع دع٤ّا َٔ اخت٬ف ضتدلِّ إٕ ٖصٙ إطايب اييت شنطت آْؿّا 

ٔٸ ايٓذاؾٞ ع٢ًّ َا ٜتعًل بأغباب تكسټ ٚخاق١ ٗ، َع ايٓذاؾٞ . ايطداٍ ايطٛغٞ ٗ ؾ

إٔ أغباب اخت٬ف ٖصٜٔ  ٚيهٔ بايطغِ َٔ شيو ؾإٕ ٖٓاى َٔ ايتشكٝكات َا ٜٛٗط

َعطؾ١  ٖصٙ ا٭غباب ٜطتب٘ ٕ َعطؾ١: إ٫ٚ بس َٔ ايكٍٛ. ايعإٌ ٖٞ أٚغع َٔ شيو

 نُا ٜطتب٘ ،اؿاي١ ٚايٛنع ايكا٥ِ ٗ اؿٛظ٠ ببػساز خ٬ٍ ايكطٕ اـاَؼ اشلذطٟ

 .(108)َٔ ٖصٜٔ ايعإٌ دتُاع١ٝ يهٌٛكِٝٝ ايٛطٚف ا٫بت
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 الٕقف الٍكدٙ يف الفكْ اإلشالو٘

 قراءٚ اشتداللٗٛ
 

 

ؼبٝؼ ا٭قٌ، ٚتػبٌٝ إٓؿع١ )أٚ »عطٸف ايؿكٗا٤ إػًُٕٛ ايٛقـ بأْ٘ 

ايجُط٠(
. ٚٗ (3)ٚٗ بعض ايهًُات: إْ٘ عكس ٖصٙ مثطت٘ .(2)، أٚ إط٬م إٓؿع١(1)

، أٚ سبؼ ايعٌ ع٢ً ًَو ايٛاقـ (4)ْ٘ سبؼ إًُٛى عٔ ايتًُٝو َٔ ايػرل: إبعهٗا

 ، إٍ غرلٖا َٔ ايبٝاْات ٚايتٛنٝشات.(5)يتكسٸم بإٓؿع١ٚا

ٕٸ ا٭قٌ ايصٟ ٖٛ ايعٌ ٜٴذعٌ قبٛغّا ٖٓٛعّا عٝح ٫ هٛظ  ،َٚع٢ٓ شيو أ

أٟ َٓؿع١ شيو ـ ايتكطٸف ؾٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ تكطٸؾّا ْاق٬ّ، ٗ َكابٌ إٓؿع١ 

ع٘ بٗا، أٚ ػعٌ ٗ غبٌٝ اهلل ٫ٚ ٜٴشاٍ زٕٚ اْتؿا ،ؾإْٗا تطًل يًُٛقٛف عًٝ٘ـ، ا٭قٌ 

 ٜٓتؿع بٗا نصيو.

ٚقس ؾِٗ غرل ٚاسس َٔ ايؿكٗا٤ ٖصا ايتعطٜـ يًٛقـ َٔ خ٬ٍ بعض ايطٚاٜات، 

سبٸؼ »ايٓبٟٛ ايٛاضز ٗ قكٸ١ اـًٝؿ١ ايجاْٞ عُط بٔ اـطاب بطٚا١ٜ ٚيسٙ:  :َجٌ

إؾهاٍ بعض . ٚضغِ (6)«إٕ ؾ٦ت سبٸػت أقً٘ ٚغبٸًت مثطٙ»، أٚ «ا٭قٌ، ٚغبٸٌ ايجُط٠

 .(7)ايؿكٗا٤ ٗ سكٝكٝٸ١ ٖصا ايتعطٜـ إ٫ أِْٗ دعًٛا َا ؾٝ٘ َٔ خكا٥ل ايٛقـ

ٚاْط٬قّا َٔ عٓكط ؼبٝؼ ا٭قٌ َكابٌ اٱط٬م ٗ إٓؿع١ نإ ٫بس َٔ 

ؾ٬ تعٍٚ بٗصا ا٫ْتؿاع، ٚإ٫ نإ  ،نٕٛ ايعٌ إٛقٛؾ١ باق١ّٝ ٗ ٚطف ا٫ْتؿاع بٗا

ٕٸ ٖصٙ شيو كايؿّا ٕؿّٗٛ ايتشبٝؼ  إأخٛش ٗ ايتعطٜـ َكاب٬ّ ي٬ْتؿاع بإٓؿع١; ٭

ٕٸ ٖٓاى ؾ٦ّٝا ىهع ي٬ْتؿاع ب٘ غت٬ٗى، ؾٝهٕٛ َٛضز ايتكطٸف ٚا٫ ،إكاب١ً تٛسٞ بأ

ٌٸ قبٛغّا ثابتّا. ٚشلصا شنط بعض ايؿكٗا٤  ٗ َكابٌ ؾ٤ٞ ٜهٕٛ ق٬٘ ي٬ْتؿاع ٜٚٛ



• 

 االجتهاد والتجديد

ٕٸ ايٛقـ ٜكضٸ ٗ نٌ َا ٜكضٸ ا٫ْتؿاع  .(9)، ب٬ خ٬ف(8)ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ قطاس١ّ أ

ٌٸ َا ٜهٕٛ  :ٚٚؾكّا يصيو َٓع ايؿكٗا٤ َٔ ٚقـ َجٌ ا٭طع١ُ ٚايؿُٛع، ٚن

ٕٸ شيو َٓاقضٷ ٕؿّٗٛ ايٛقـ ٖٜٚٛت٘ اييت ٜعبٸط عٓٗا  ،ا٫ْتؿاع ب٘ بإت٬ف عٝٓ٘; ٭

ٕٸ َٔ شيو ٚقـ إٓاؾع ْؿػٗا .(10)ايتعطٜـ إتكسٸّ ٕٸ ا٫ْتؿ(11)ٚشنطٚا أ اع ، َٔ سٝح إ

 بٗا َػتًعّ ٱت٬ؾٗا.

َٸ١ ٗ باب ايٛقٛف،  ٚإؿَٖٗٛٞصا ايػٝام ايكاْْٛٞ  تطى تأثرلٙ ع٢ً َػأي١ ٖا

ٕٓا  ٚإاي١ٝ ٗ تسا٫ٚت ايػٛماييت تعبٸط عٔ ايك١ُٝ  ،ٖٚٞ ٚقـ ايٓكس أٚ ايع١ًُ ؾإْ٘ 

ٔ نإ ايٓكس غابكّا عباض٠ عٔ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل، ٚناْت ايسضاِٖ ٚايسْاْرل َأخٛش٠ّ َ

 ايؿهٸ١ ٚايصٖب، ؾكس عح ايؿكٗا٤ ٗ ٚقـ ايصٖب ٚايؿه١:

ٝٸّاأـ  نإ َٔ ايطبٝعٞ اؿهِ ظٛاظ ٚقؿ٘; ٭ْ٘  ؾإشا نإ ايصٖب ٚايؿهٸ١ سً

 ـ(725ٖ)ٞٚقس شنط ايع١َ٬ اؿًٓ ، نايعكاض ُاَّا.عٌ ّهٔ ا٫ْتؿاع بٗا َع بكا٥ٗا

، بٌ شنط (12)يطٚاٜتٌٚأٓس ٗ إسس٣ ا ،ٖصا ا٭َط، ْٚكٌ َٛاؾك١ ايؿاؾعٞ عًٝ٘

ٕٸ عًٝ٘ ْاٖرل ا٭قشاب ـ(885ٖ)إطزاٟٚ  .(13)أ

َٸا إشا نإ ايصـ ب   ؾٗٓا سايتإ: ٖب ٚايؿهٸ١ زضاِٖ ٚزْاْرل َػهٛن١أ

إٔ ٜٛقؿا يًتعٌٜ باعتباض َا ؾُٝٗا َٔ عٓكط ايصٖب١ٝ ٚايؿهٝٸ١،  اؿاي١ ا٭ٍٚ:

اؿاي١ أٜهّا بٗصا ا٫عتباض; ٚقس شنط غرل ٚاسس َٔ ايؿكٗا٤ اؿهِ باؾٛاظ ٗ ٖصٙ 

ٔٸ ايؿك٘ ا(14)ٖٚٞ ايتعٜٔ ٚأَجاي٘ ،ْٛطّا يًُٓؿع١ إٛدٛز٠ ٖٓا يػٓٸٞ ؾٗس خ٬ؾّا ٗ . يه

ٕٸ ا٭قشاب  ٖصا إٛنٛع. ايػٝس٠ سؿك١ يٓلٸ  ;أداظٚٙـ ايؿاؾع١ٝ ـ ؾكس شنط ايٟٓٛٚ أ

ٌٷـ أٟ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل إٛقٛؾ١ يًع١ٜٓ ٚمٖٛا ـ ٚ٭ْٸٗا  بٓت عُط;  ّهٔ ا٫ْتؿاع ع

بٗا َع بكا٥ٗا، ْٚػب شيو إٍ أقشاب اٱَاّ أٓس، ثِ ْكٌ إٓع عٔ أٓس ْؿػ٘ 

ايكٍٛ بعسّ دٛاظ ٚقـ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل يًتعٌٜ  «َػين احملتاز»ٚدعٌ قاسب  .(15)ؾٝ٘

ٍٸ ي٘ بعهِٗ  .(16)ٖٛ ا٭قضٸ بأْٸ٘ ْؿع غرل َككٛز; ـ ايسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ  :َجٌـ ٚاغتس

 .(17) ٜكضٸيصا ٫

ٕٸ داْبّا نبرلّا َٔ خ٬ف ايؿكٗا٤ ٗ دٛاظ ٚقـ  َٔ ٖٓا هب إٔ ْعطف أ

نُا غٛف ٜأتٞ عج٘ إٕ ؾا٤ اهلل،  ،دٛاظ ٚقـ إاي١ٝ ٍإايسضاِٖ ٚايسْاْرل ٫ ٜعٛز 

َهإ ا٫ْتؿاع بايسضِٖ ٚايسٜٓاض َجٌ دعً٘ سًّٝا أٚ ظ١ٜٓ، ؾ٬ ٜتُا٢ٖ ٜعٛز إٍ ٚإِا 
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 َػأيتٓا بايهطٚض٠. شيو اـ٬ف َع َٛنٛع

ٝٸّا، ؾٌٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ:  إٔ ت٬سٜ ايسضاِٖ ٚايسْاْرل بٛقؿٗا ع١ًُّ ْكس١ّٜ ٫ سً

ّٷ ٱت٬ؾٗا إت٬ؾّا سهُّٝا  ٚقؿٗا أّ ٫،هٛظ  َٔ سٝح إٕ ا٫ْتؿاع بٗا بٛقؿٗا ْكسّا ٫ظ

بٓكًٗا إٍ ؾدل آخط; إش ٫ َٓؿع١ شلا إ٫ ٗ اجملاٍ ايتساٚيٞ ٗ ايػٛم، ٖٚصا َا 

ٝٸتٗا نُٔ ايبسٍ ايصٟ ٜ٪خص َ  كابًٗا؟ٜؿهٞ إٍ ظٚاٍ عٝٓٗا ٚبكا٤ َاي

  ز أّ ٫؟ٖصا ٖٛ عجٓا ٖٓا، ؾٌٗ هٛظ ٚقـ ايٓكٛز َا ٖٞ ْكٛ

 ايعٌ ايٓكس١ٜ َٝعاّْا َٚعٝاضّا. ؾإٕ قًٓا بايعسّ ؾٗصا َعٓاٙ أْٸٓا دعًٓا

ٕٵ قًٓا باؾٛاظ ؾٗصا َعٓاٙ إيػا٤ َعٝاضٜٸ١ ايعٌ ٚاغتبساشلا َعٝاض١ٜ أخط٣ ٖٞ  ٚإ

ٛٸ٠ ايؿطا١ٝ٥ إٛدٛز٠ ؾٝٗا، ؾٝهٕٛ تعطٜـ ٚقـ ايٓكٛز بٓا٤ ع٢ً اؾٛاظ  إاي١ٝ أٚ ايك

ٝٸ١  .ٚتػبٌٝ َٓؿعتٗا ٖٛ: سبؼ إاي

ٖٚصا َا غٓشاٍٚ  ٌ ايٓكس ٚٚقـ َايٝت٘.َٔ ٖٓا ٜسٚض ايبشح بٌ ٚقـ ع

 ايتعطٸض ي٘ ٗ ٖصٙ ايٛضٜكات إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ.

يهٔ قبٌ شيو َٔ ايهطٚضٟ ايتعطٸف أنجط ع٢ً ٚقـ ايٓكٛز َٔ سٝح اجملاٍ 

ٕٸ يٛقـ ايٓكٛز أْٛاعّا ٚسا٫ت،  ٫غُٝا ٗ ٚايصٟ ّهٔ تٛٚٝـ ٖصا ايٓكس ؾٝ٘; ٭

 ػعٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٛقـ ٚاغع ا٫غتدساّ. ،ايعكط اؿانط
 

ٕٸ ٚقـ ايٓكٛز نإ َػأي١ َططٚس١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ َٓص قطٕٚ  ضغِ أ

ٕٸ ٚاٖط٠ ٚقـ ايٓكس مل تهٔ بٗصا ايؿٝٛع فاٍ ا٫غتجُاض ؾٝٗا مل ٜبًؼ ٚ .عسٜس٠، إ٫ أ

ٛٸض فا٫ت ا٫غتجُاض ٚأؾهاي٘ َٚ٪غٸػات٘ ٚأغايٝب بػبب تط ;اؿاٍ ايصٟ بًػ٘ ايّٝٛ

ٛٸض ا٫قتكازٟ ايعاّ ٗ ايعامل.  تُٓٛٝ٘ بؿعٌ ايتط

نإ ٚ .يكس نإ ٚقـ ايٓكس َٛدٛزّا بؿهٌ نعٝـ ٗ ا٭ظ١َٓ ايػايؿ١

ٜتشسٸثٕٛ عٔ أٚقاف ْكس١ٜ يٲقطاض أٚ  (18)ايباسجٕٛ ٗ تاضٜذ ايٛقـ اٱغ٬َٞ

ٚقس ْكٌ ايبداضٟ غ٪ا٫ّ ٚدٸ٘ يًعٖطٟ سٍٛ ٚقـ  بؿهٌ بػٝ٘.ا٫غتجُاض ٚإهاضب١ 

ٖٚٛ  .(19)ذط بٗا ٜهٕٛ ضعٗا قسق١ّ يًُػانٌ ٚا٭قطبٌأيـ زٜٓاض ٗ غبٌٝ اهلل ٜتٸ

 ، ٗ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايجاْٞ اشلذطٟ.َٚٛاؾك١ ايعٖطٟ عًٝ٘ ،ٜهؿـ عٔ تساٍٚ إٛنٛع

ٚٸ١ْ ايهدل٣ يٲَاّ َايو اؿهِ بٛدٛب ايعنا٠  ضدٌ سبؼ  ع٢ًنُا ٚضز ٗ إس
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. َٚجٌ شيو َٔ (20)دعًٗا سبػّا ايصٟ َا١٥ زٜٓاض َٛقٛؾ١ ٜػًؿٗا ايٓاؽ ٜٚطزٸْٚٗا ع٢ً شيو

 عٔ اٱَاّ أٓس بٔ سٓبٌ. ١اغتؿتا٤ات َٓكٛي

ٟٸ يٛقـ ايٓكٛز ٗ  يهٔ َع ٖصٙ اٱؾاضات ايبػٝط١ نإ ايٛٗٛض ايؿاعٌ ٚايكٛ

غتاْبٍٛ بعس اْتكٌ إٍ إ، ثِ بساٜات ايعكط ايعجُاْٞ، سٝح نإ ٗ بعض ب٬ز ايبًكإ

ٛٸٍ إٍ قه١ٝ ٖا١َ ٗ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ أثاضت  ،ؾتشٗا، َٚٓ٘ إٍ ب٬ز ايؿاّ، ثِ ؼ

 دس٫ّ ْٚكاؾات ٚاغع١ ع٢ً َػت٣ٛ إصٖب اؿٓؿٞ خاقٸ١.

ّهٔ ـ بكطف ايٓٛط عٔ ؾطعٝٸت٘ ـ ٚيهٞ تتهض أ١ُٖٝ ٚقـ ايٓكس ٚفا٫ت٘ 

 ، ٖٚٞ:(21)١ّٓ أٚ ٚاقع١ ايّٝٛشنط بعض قٛض ايٛقـ ايٓكسٟ اييت باتت ٖه

ٝٸ١ َع١ٓٝ ايٛقـ ايٓكسٟ ا٫غتجُاضٟ:ـ 1 تٛنع ؼت  ،ٜٚككس ب٘ ٚقـ َبايؼ َاي

١ٜ٫ٚ َتٛٓيٞ ايٛقـ أٚ عٓس َ٪غٸػ١ َاي١ٝ َهًٓؿ١ بإهاضب١ ٗ ٖصٙ ا٭َٛاٍ، ؾُا ْتر 

َٔ أضباح عٔ ططٜل إهاضب١ ٖٛ ايصٟ ٜتِ تٛظٜع٘ ع٢ً َكاضف ايٛقـ إككٛز٠ 

 ٫ٚ ؾطم ٗ شيو بٌ:يًٛاقـ. 

إٔ تٓتسب ١٦ٖٝ ٚقؿ١ٝ ْؿػٗا ٫غتكباٍ ايكسقات اؾاض١ٜ ايٓكس١ٜ يتٌُٜٛ ـ أ

١ّ أّ َؿطٚع َا ٜعٛز ضع٘ يٮغطاض ايٛقؿ١ٝ، غٛا٤ ناْت ٖصٙ اشل١٦ٝ ايٛقؿ١ٝ سهَٛٝ

 ٖٚٓا ٜتٸشس ايٓاٚط ع٢ً ايٛقـ َع إػتجُط ي٘. .ؾب٘ سه١َٝٛ أّ أ١ًٖٝ خاقٸ١

ْؿػ٘ اؾ١ٗ اييت تػتجُط ؾٝٗا ايٓكٛز، نإٔ تٛنع إٔ وسٸز ايٛاقـ ـ ب 

ٖٚٓا  َعٝٸٔ أٚ ٚسسات ٗ قٓسٚم اغتجُاض.إٛقٛؾات ٚزٜع١ّ اغتجُاض١ٜ ٗ بٓو إغ٬َٞ 

ُٸت٘ َتابع١ ؾ٪ْٚ٘ َع ايبٓو َج٬ّ، ثِ أخص أضباس٘  ،وسٸز ايٛاقـ ْاٚطّا ع٢ً ايٛقـ َٗ

ٕٸ ايٛاقـ غرل ايٓاٚطيتٛظٜعٗا ع٢ً اؾٗات إع١ٝٓ بايٛقـ. َٚٔ ايٛانض ٖٓا  ٚغرل  ،أ

 إػتجُط أٜهّا.

، نبٓا٤ َػذس أٚ إٔ ٜكاض إٍ ْع أَٛاٍ ٚقؿ١ٝ بػ١ٝ ؼًٜٛٗا إٍ أعٝإـ ز 

ٜٚهٕٛ  اغتجُاضّا. ع٢ً دعٌ ٖصٙ ايكٛض٠ َٔ ٚقـ ايٓكٛز ٖٚصا ا٭خرل َبينٌّ َػتؿؿ٢.

أٚ قٓازٜل ٚقؿ١ٝ ع٢ً  ،شيو َجٌ تأغٝؼ َؿطٚعات ٚقؿ١ٝ ع٢ً ايططٜك١ ايػٛزا١ْٝ

بٗسف اغتسضاز ايتدلٸعات ايٛقؿ١ٝ ٕؿطٚع َعٝٸٔ أٚ غرل َعٝٸٔ َع٢ٓ  ;ايططٜك١ ايهٜٛت١ٝ

ٖٚٓا ٜكبض ٖٓاى قٓسٚم َايٞ نبرل ّهٔ َٔ خ٬ي٘ بٓا٤  غرل َؿطز اشلسف.

إػتؿؿٝات أٚ إػادس أٚ إػتٛقؿات أٚ إساضؽ أٚ اؾاَعات أٚ إعاٖس ٚاؿٛظات 
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 ايس١ٜٝٓ.

تؿذٝعّا ع٢ً ايٛقـ  ;نُا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ بإقساض أغِٗ ْكس١ٜ ٚقؿ١ٝ

 يتشكٝل إؿاضن١ اؾُاع١ٝ ؾٝ٘.

زٕٚ ٚقـ ا٭قٌ ايصٟ ٜٓؿأ  ،ٜٚككس ب٘ ٚقـ إٜطازٺ ْكسٟ ايٛقـ اٱٜطازٟ:ـ 2

 ، ٚي٘ قٛض ْصنط َٓٗا:َٓ٘ اٱٜطاز إصنٛض

ُٸط٠ يؿذل٠ ظ١َٝٓ قسٸز٠، نإٔ أـ  وبؼ ؾدل اٱٜطاز ٚقـ إٜطاز عٌ َع

ٌٕ َا، َجٌ عكاضات أٚ َطاعِ أٚ ؾٓازم أٚ َٓتعٖات أٚ َسٕ  :اٱْايٞ أٚ ايكاٗ يع

ؾتاض٠ّ  :٬َٖٞ أٚ غرل شيو، يهٞ هعٌ اٱٜطاز ٚقؿّا ؾٗات ايدلٸ. ٚشلصٙ اؿاي١ قٛض

ٚأخط٣ وسٸز ؾٗطّا ٗ ايػ١ٓ هعٌ إٜطازٙ ٚقؿّا، بٓا٤ ع٢ً قشٸ١  ;ٜهٕٛ ايٛقـ َ٪بٸسّا

 .شيو

ٚقـ سكٸ١ قػ١َٛ بٓػب١ ١ٜٛ٦َ َٔ اٱٜطازات ايٓكس١ٜ يكاحل َ٪غٸػ١ ـ ب 

 اغتجُاض١ٜ ٚقؿ١ٝ.

ْٚككس ب٘ إٔ تٛقـ ايٓكٛز ٱقطانٗا ٕٔ وتاز  ايٛقـ ايٓكسٟ ايكطنٞ:ـ 3

ٝٴعاز إ ،ع٢ً إٔ ٜعٝسٖا سػب ا٫تؿام ،إيٝٗا آخط، زٕٚ إٔ  قطانٗا َٔ دسٜس حملتازي

ٟٸ بٴعس اغتجُاضٟ  أٚ عا٥س َٔ ٖصا ايكطض، ؾطاضّا َٔ إؾهاي١ٝ ايطبا أٚ ٜؿطض ٚدٛز أ

غرلٙ. ٖٚصٙ ٖٞ بٓٛى ايتػًٝـ ٗ بعض ايسٍٚ، سٝح ٜكّٛ ايبٓو بإقطاض احملتادٌ 

ٔ ّٚه ٖا بأقػاٙ خؿٝؿ١ ع٢ً زؾعات نجرل٠.ع٢ً إٔ ٜػسٸزٚ ،يًعٚاز أٚ غرلٙ

 ٖٚصا ٖٛ ايٛقـ يًػًـ. تػُٝتٗا ببٓٛى ايتػًٝـ ايٛقؿ١ٝ.

ٚقـ استٝاٙ  :َجٌ ،ايكٛض اييت اقذلست أٚ ّهٔ تكٜٛطٖا إٍ غرل شيو َٔ

 ٚغرل شيو. ،ايؿطنات إػا١ُٖ

نايكا٥ِ ع٢ً ايبٝٛع إ٪دٸ١ً،  ،ٖٚهصا ٜتشطٸى ٚقـ ايٓكس ٗ فاٍ ا٫غتجُاض

ٚا٫غتكٓاع، ٚإؿاضن١ أٚ ايػًِ، ٚإهاضب١، ٚإطاع١، ٚاٱداض٠، ٚنصا ايتٛضٸم، 

ٕٸ فا٫ت  .َٔ خ٬ٍ َؿاضٜع اغتجُاض١ٜ ٚخس١َٝيٝػاِٖ ٗ ايت١ُٝٓ بأْٛاعٗا  نُا أ

 اغتجُاض ايٛقـ تطاٍ ا٭غِٗ ٚبٝع ايع٬ُت ٚقهٛى إهاضب١ ٚايتذاض٠ ٚغرل شيو.

ٚيٝؼ ٖسؾٓا ٗ ٖصا ايبشح تكشٝض ٖصٙ ايكٛض يٛقـ ايٓكس َٔ ْٝع 

يكٛض اؾٗات، ٚإِا ايبشح ٗ ظا١ٜٚ ايٓكس١ٜ ٗ إٛقٛف ؾٝٗا، ٚإ٫ ؾكس تٴبٵشٳح بعض ا
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ب١ تتكٌ بايتأٌَ أٚ غرل شيو، نُا ٫ ْسضؽ ا٭سهاّ اي٬سك١ إذلتِّ ،َٔ ظٚاٜا أخط

أثط تػٝٸط ق١ُٝ ايٓكس ع٢ً ا٭قٍٛ ايٓكس١ٜ  :ع٢ً دٛاظ ٖصٙ ايع١ًُٝ ايٛقؿ١ٝ، َجٌ

 ٚ.. ،إٛقٛؾ١
 

ُٸٗا: ببعض اـكا٥ل ٚإٝعات.ّتاظ ايٛقـ ايٓكسٟ   ٖٚصٙ أٖ

ٜػاِٖ ٗ إْؿا٤ ايٛقـ إؿذلى أٚ ايٛقـ اؾُاعٞ، سٝح غٝتُٓهٔ إْٸ٘ أـ 

َٔ إؿاضن١ ْٝعّا ٗ َؿاضٜع ـ ؾه٬ّ عٔ إتٛغٸطٌ ٚايهباض ـ قػاض إايهٌ 

ع٢ً خ٬ف اؿاي١  ايٓػب١ٝ ٗ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ايٛقؿ١ٝ.ٚاسس٠ َٔ خ٬ٍ إػا١ُٖ  ،ٚقؿ١ٝ

بٛقـ عكإض َا َٔ ططؾ٘، زٕٚ إٔ  مٸسٝح ٜكّٛ َايْو خا ،ايؿا٥ع١ ٗ ايٛقـ ايعٝينٸ

 ٜؿاضن٘ أسس ٗ ع١ًُٝ ايٛقـ ٖصٙ.

إْٸ٘ ٜطانِ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ، ٖا ّٓهٔ َٔ إْؿا٤ َؿاضٜع ٚقؿ١ٝ ندل٣ ٖصٙ ـ ب 

ٕٸ عٓكط إؿاضن١ ٗ ايٛقـ غٛف ٜٛٓؾط ض٩ٚؽ أَٛاٍ أندل َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠  ،إطٸ٠; ٭

ٗٸٌ بطبٝع١ اؿاٍ ايكٝاّ َؿاضٜع ٚقؿ١ٝ أنجط غع١ّ  عسز ايٛاقؿٌ، ا٭َط ايصٟ ٜػ

ٚؾعاي١ٝ. ٖصا إٍ داْب نْٛ٘ ٜؿػض اجملاٍ ٗ زخٍٛ ا٭ٚقاف فا٫ّ أٚغع َٔ ا٭ْؿط١ 

 اٱْتاد١ٝ; ْٛطّا يكسض٠ ايٓكس ع٢ً ايٓؿٛش ٗ كتًـ أؾهاٍ اٱْتاز ٚا٫غتجُاض.

ٌٸـ ز  ٗ ـ ٚيٛ ايكًٌٝ ـ أغٌٗ إلاظّا َٔ غرلٙ بايٓػب١ يًٛاقؿٌ; يٛؾط٠ ايٓكس  إْٸ٘ ٜٛ

ٌٸ  .ٜس ايعسز ا٭ندل َٔ ايٓاؽ ع٢ً خ٬ف اؿاٍ ٗ ا٭ضانٞ ٚايعكاضات، ؾًٝؼ ن

 ايٓاؽ ًّهْٛٗا أٚ تتٛٓؾط ٗ أٜسِٜٗ.
 

١ أٚ َٔ ْٛع ا٭قٍٛ َعطؾ١ أْ٘ ٌٖ تٛدس َطدع١ٝ يؿٛٝـ بسا١ّٜ ـ َٔ ايهطٚضٟ 

ْٛع َٔ أْٛاع ايٛقـ أّ ٫؟ ٌٖٚ تكـ  قش١ ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ع٢ً تكسٜط ايؿو ٗ

 ٖصٙ إطدع١ٝ يكاحل تكشٝض ايٛقـ َؿهٛى ايكشٸ١ أّ يكاحل اؿهِ بؿػازٙ؟

ٕٸ ايٛقـ عكسٷ  ٚٸيٞ ٖٛ ايؿػاز، َٔ سٝح إْ٘ إشا قًٓا بأ ٕٸ ا٭قٌ ا٭ َٔ ايٛانض أ

ٟٸ ؾ٤ٞ  ،أٚ قًٓا بأْ٘ إخطاز يًُاٍ َٔ ًَه١ٝ ايٛاقـ ،اٍوتٟٛ ع٢ً ْكٌ ٚاْتك أٚ قًٓا أ

ٚٸيٞ  ٕٸ ا٭قٌ ايعسَٞ ٜػتسعٞ عسّ ٖصٙ ا٭َٛض ْٝعٗا، ُاَّا نا٭قٌ ا٭ آخط، ؾإ
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 إصنٛض ٗ نًُات ايؿكٗا٤ ٗ باب إعا٬َت.

ٟٸ نُا نإ ٗ ايبٝع، سٝح نإ  ،ٜؿٝس ايتكشٝض يهٔ ٌٖ ٜٛدس أقٌ ثاْٛ

ؾُٝا نإ ا٭قٌ ايجاْٟٛ إػتٓس إٍ بعض ايعَُٛات  ،ٖٛ ايؿػازا٭قٌ ا٭ٚيٞ 

 أّ ٫؟ ،ٚإطًكات ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ٜػتسعٞ ايكشٸ١

ٍٸ  ٕٸ ايسيٌٝ ايسا ٚاٖط نًُات غرل ٚاسس َٔ ايؿكٗا٤ عسّ ٚدٛز أقٌ ثاْٟٛ، ٚأ

 .(22)ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايٛقـ خامٸ بايعٌ إعٝٸ١ٓ اـاضد١ٝ

 ب شيو ٚؾكّا يعسٸ٠ أغؼ:ٜٚكطٸ يهٔ قس ٜكاٍ بٛدٛزٙ.

إٔ ًٜتعّ ٗ تعطٜـ ايٛقـ َا شٖب إيٝ٘ بعض ايؿكٗا٤، نُا  ا٭غاؽ ا٭ٍٚ:

ؾإشا قًٓا  ٝؼ ا٭قٌ ٚتػبٌٝ ايجُط٠ ٚإٓؿع١.أحملٓا غابكّا، َٔ إٔ ايٛقـ عكسٷ مثطت٘ ؼب

بصيو قاض ايٛقـ َٔ نُٔ ايعكٛز، َٚع٘ ٜهٕٛ َؿ٫ُّٛ يًعَُٛات اييت أغٸػت 

ا٭قٌ ايجاْٟٛ )ايكشٸ١( ٗ باب ايعكٛز عَُّٛا، ساي٘ ٗ شيو ساٍ ايبٝع، َع تبٓٸٞ 

ٕٸ عَُٛات ايكشٸ١ غرل َكٝٸس٠ بايعكٛز إتعاضؾ١ ظَإ ْعٍٚ اٯٜات  ايطأٟ ايكا٥ٌ بأ

 :َجٌ ،ٌ ايعكٛز إػتذسٸ٠، نُا شٖب إيٝ٘ بعض ايؿكٗا٤ٚقسٚض ا٭سازٜح، بٌ تؿُ

 .(23)ايػٝس اـ٥ٛٞ

بعسّ قسم ايعكس ع٢ً ايٛقـ; يعسّ سادت٘ إٍ ايكبٍٛ،  يهٔ قس ٜٓاقـ

ٍٛ ؾٝكشٸض ست٢ يٛ مل ٜؿتٌُ ع٢ً ايكبٍٛ; ٭قاي١ عسّ اؾذلاٙ ايكبٍٛ ؾٝ٘ بعس سل

قا١ُ٥ ع٢ً عسّ أخص ايكبٍٛ ٗ ٔ ايكبٍٛ، بٌ ايػرل٠ ايع١ًُٝ اؾاض١ٜ َ عَُٛات٘ ٕا خ٬

أٚ ايٛقـ ايتشطٜطٟ ايكا٥ِ ع٢ً ؼطٜط إًو  ،٫غُٝا ايٛقـ ع٢ً ايبطٕٛٚ ،ايٛقٛف

ٛٸ ايٛقٛف ،نٛقـ إػادس ،ٚؾٓه٘ ؾك٘  ٚأَجاٍ شيو. ٖصا ٚقس اغتؿٗس بعهِٗ غً

 .(24)ٔ قٝس ايكبٍٛإٓكٛي١ عٔ إعكٌَٛ َ

أٚ  ،ٛقـ أٚ قسم عٓٛإ ايبٝعَٔ ٖٓا ٜؿٓو دسّا ٗ قسم عٓٛإ ايعكس ع٢ً اي

إ٪غٸػ١ يٮقٌ ايجاْٟٛ  ،إأخٛش٠ ٗ عَُٛات ايكشٸ١ ،أٚ غرلٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ ،ايتذاض٠

 .(25)ٗ باب إعا٬َت

ا٫غتٓاز إٍ عَُٛات اٱْؿام ٗ غبٌٝ اـرل ٚإْؿام اٱْػإ َا  ا٭غاؽ ايجاْٞ:

ٕٸ ن١ًُ ايكسق١، ٚايكسق١ اؾاض١ٜ.وبٸ، ٚ )ايٛقـ( قًُٓا ٚضزت ٗ آ١ٜٺ  ؾُٔ إعطٚف أ

ٕٸ ايتعابرل ايػا٥س٠ ايؿا١ًَ يًٛقـ   ٖٞ ايكسق١ ٚاٱْؿام ٗ غبٌٝ اهلل.أٚ سسٜح، ٚأ
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ٚقس ؾِٗ ايؿكٗا٤ َٔ  ق١ اؾاض١ٜ.نُا إٔ ايتعابرل إٛاظ١ٜ تكطٜبّا ٖٞ عٓٛإ: ايكس

ٌٸ نٕٛ ا يٛقـ اؾطٜإ ٖٓا ٚاٖط٠ ايٛقؿ١ٝ اييت تكّٛ ع٢ً ٖصا اؾطٜإ، أٚ ع٢ً ا٭ق

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤ عطٸف ايٛقـ بأْٸ٘ ايكسق١ اؾاض١ٜ اييت مثطتٗا  أبطظ َٛاٖطٖا، ست٢ أ

 .(26)ايتشبٝؼ

 ٕػادس.ٚضَا ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ َا زؾع ايبعض ٱْهاض تؿطٜع ايٛقـ ٗ غرل ا

يهٔ بكطف ايٓٛط عٔ ٖصا إٛنٛع; ٫ؾذلانٓا ؾطع١ٝ ايٛقـ أق٬ّ َٛنٛعّا ٖٓا، 

ٕٸ عَُٛات ايكسق١ اؾا ؾاؿح ع٢ً ايكسق١  ٜؿذلض إٔ تؿٌُ ْٝع أْٛاعٗا.ض١ٜ ؾإ

 ،َطًلٷـ بٛقؿ٘ ْتٝذّا جملُٛع١ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚاؿسٜج١ٝ ٗ ٖصا ايػٝام ـ اؾاض١ٜ 

ؾُٝهٔ ايطدٛع إيٝ٘ ٗ نٌ قسق١ٺ داض١ٜ ٜطاز ؼكٝكٗا ٗ اـاضز، َا زاّ عٓٛإ 

ٞٸ ب٘ ٗ اـاضز يػ١ّ ٚع طؾّا ٚعك٥٬ّٝا، ٚمل ًٜعّ قصٚض ايكسق١ اؾاض١ٜ قازقّا ع٢ً إأت

 أٚ َع بٴعس آخط ٗ ١ٜٖٛ ايكسق١ ْؿػٗا. ،بايتكازّ َع َبسأ تؿطٜعٞ أٚ ْلٸ زٜين

ٚبعباض٠ٺ ثا١ْٝ: ا٭ٚاَط اٱيعا١َٝ ٚغرل اٱيعا١َٝ ايٛاضز٠ ٗ عُّٛ اٱْؿام ٗ اـرل 

ٖٚصا  .ع٢ً ايٛقـ َطابك١ّ أٚ نُّٓا ؼحٸ ايكسقات ٚخكٛم ايكسقات اؾاض١ٜٚ

 ،ؾايٛدٛب ايتهًٝؿٞ .ع٢ً َا ٖٛ باطٌ ٚنعّا ٜػتبطٔ ايتكشٝض; إش ٫ ٜعكٌ اؿحٸ

ٛٸضُٖا َ ،ٚنصا ا٫غتشباب ٚسٝح ناْا َطًكٌ  تعًٓكٌ بإتعًٓل ايباطٌ.٫ ٜعكٌ تك

ِٸ زيٌٝ ع٢ً  ،اؿهِ بكشٸ١ َتعًٓكٗا ،بس٫ي١ ا٫قتها٤ أٚ بػرلٖا ،اغتؿٝس َٓ٘ َا مل ٜت

 ايبط٬ٕ.

 ا٭غاؽ:ٚقس ٜٓاقـ ٖصا 

ٕٸ َتعًٓل ٖصٙ ايٓكٛم ككٻل بايٛقٛف ٚايكسقات اييت ناْت  أ٫ّٚ: إ

 قشٝش١ّ ٗ إطس١ً إػبك١.

ٕٸ ٖصٙ ايٓكٛم قس عًٓكت ع٢ً قسم ايعٓٛإ يػ١ّ ٚعطؾّا  ٚهاب: ٕٸ إؿطٚض أ إ

ٝٸّا، ؾُع قسق٘ ٜؿذلض ايؿٍُٛ  ؾٝػتهؿـ َٓ٘ نُّٓا إؿطٚغ١ٝ عٔ ايكشٸ١. ،ٚعك٥٬

ٕٸ ع ثاّْٝا: ٓٛإ ايكسقات اؾاض١ٜ َٓشكط َا نإ َتعاضؾّا ظَإ قسٚض إ

 ٫ ايٓكٛز. ،ضانٞ ٚأَجاشلا: ٚقـ ايعكاضات ٚا٭ايٓكٛم أٚ ْعٚشلا، ٖٚٛ َجٌ

اٱْؿام ٗ ٚ« ايكسق١»إْٸ٘ ٫ َٛدب شلصا ايتكٝٝس بعس قسم عٓٛإ  ٚهاب:

ايٛقـ، ؾٝهٕٛ ع٢ً ا٭ِٛشز اؾسٜس ٗ « ايكسق١ اؾاض١ٜ»ٚ غبٌٝ اهلل ٚغبٌ اـرل
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 َؿ٫ُّٛ يٮزٓي١.

ٕٸ ايكسق١  ثايجّا: اختًؿٛا ٗ اؾذلاٙ ١ْٝ ايكطب١ قس ٚ َكٝٸس٠ ؾطعّا ب١ٝٓ ايكطب١،إ

ق١ ؾا١ًَّ يًٛقـ َع ٖصا ا٫خت٬ف اؾٖٛطٟ ٗ ايٛقـ، ؾهٝـ ػعٌ ْكٛم ايكس

 بُٝٓٗا؟!

إْٸٓا ْأخص ايكسق١ ٚاٱْؿام ٖٓا َعٓاٖا ايٛاغع ايًػٟٛ ٚايعطٗ  ٚهاب:

غرل ٚاسس َٔ  طٵؿٹيعك٥٬ٞ ايعاّ، ٫ بإكطًض ايؿكٗٞ اـامٸ، ٚٗ ايًػ١ مل ٜٴٚا

يتُٝٝع بٌ إٍ اٚقس تٓبٸ٘ بعض ايؿكٗا٤  .(27)ايًػٌٜٛ إٍ قٝس ايكطب١ ٗ ٖصا إؿّٗٛ

ٕٸ  .(28)نُا تًُض إٍ شيو بعض عباضاتِٗ ،إكطًض ايؿطعٞ ٚايعاّ ٜٚؿٗس ٕا ْكٍٛ أ

ايكطإٓ ايهطِٜ عبٸط عٔ إٗٛض اييت ٫ ٜ٪خص ؾٝٗا قكس ايكطب١ بأْٸٗا قسقات، ؾكاٍ 

ٔٻ ْٹشٵ١ًَّ﴿تعاٍ:  ٔٗ (، نُا ٚضز ٗ اؿسٜح ايكشٝض: 4)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳآتٴِٛا ايٓٻػٳا٤ قٳسٴَقاتٹ

ٌٸ َعطٚف قسق١ ن
ٕٸ ا٭قٌ ايًػٟٛ ٫ ٜؿطض غ٣ٛ ا٫غتشهاّ ٗ (29) . نُا أ

م ٚايكساق١، ٫ ايتكطٸب إٍ اهلل. ٖٚٛ َتشٓكل ٗ ُاَّا نايكس ،ؿّٗٛ ايكسق١َ

ٕٸ اؿٝج١ٝ ا٭غاغٝٸ١ اييت ٗ ايكسق١ ٖٞ ايعطا٤ ايصٟ ٫ ٜطًب ؾٝ٘  ا٭ٚقاف نُا أ

نٕٛ ٖصا  ;ٚشلصا دعًت ايكسقات ايؿطع١ٝ بككس ايكطب١ . ٖٚصا َٛدٛز ٖٓا.إكابٌ

أٟ ـ أبعس تكسٜط مكط قشٸ١ َجٌ ٖصا ايٛقـ ايتعبرل أسس َكازٜكٗا ايط٥ٝػ١. ٚع٢ً 

 بؿطط٘ بككس ايكطب١.ـ ايٛقـ ايٓكسٟ 

ٟ، بٌ ٖٛ ع٢ً ؾطع١ٝ ايٛقـ ايٓكس زٵٕٸ ٖصا اٱؾهاٍ ٫ ٜٔط: إبٌ ّهٔ ايكٍٛ

اْط٬قّا َٔ ايتعبرل ايػايب  ;ؾإٕ ايتعَٓا ؾٝٗا بؿطٙ ايكطب١ ;ٚاضز ٗ أقٌ باب ايٛقٛف

ٚإ٫ نإ  ، ٚاضتؿع اٱؾهاٍ;نإ إٛضز َٓ٘ ،وؾٝٗا بايكسق١ ٚايكسقات ٚأَجاٍ شي

ٌٸ ٖصا اٱؾهاٍ ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ  إطًٛب َٔ ايكا٥ًٌ بعسّ ؾطٙ قكس ايكطب١ س

ٚغرلٙ، ؾ٬ ٜهٕٛ إٛضز َٛضز اٱؾهاٍ ع٢ً ايٛقـ ايٓكسٟ بعٝٓ٘، إ٫ إشا نإ 

 َسضى غرل ايٛقـ ايٓكسٟ ٖٛ ايٓكٛم اـاقٸ١ ا٭خط٣.

ٕٸ عٓٛإ اي ضابعّا: كسق١ اؾاض١ٜ َٓشكط َكساق٘ ٗ َطتهع إتؿطٸع١ ٗ إ

ٝٸ١ إٛدب١  ٍ.ايٛقـ ايصٟ ٫ ٜباع ٫ٚ ٜٖٛب ٫ٚ ٜتبسٸ ٜٚهٕٛ ٖصا ا٫ضتهاظ قاؿّا يًكطٜٓ

ٚمل ٜعٗس ٗ ايعكط ايٓبٟٛ  .(30)٫ْكطاف إط٬م عٓٛإ ايكسق١ اؾاض١ٜ إٍ ٚقـ ايعٌ

 نإ ٖٛ ٚقـ ا٭قٍٛ ايجابت١ ٚايعكاضات. ، ٚإِا ايصٟٚاٱغ٬َٞ ا٭ٍٚ ٚقـ ايٓكٛز



• 

 االجتهاد والتجديد

ٕٸ ٖصا ايكٍٛ غرل ٚانض; إش ٖٓاى ؾطم بٌ إٔ ٜهٕٛ إكسام ايؿا٥ع  ٚهاب: إ

يعسّ تساٍٚ  ;يسِٜٗ ٖٛ ٚقـ ا٭عٝإ ٚبٌ اضتهاظ ا٫مكاض با٭عٝإ بايٓػب١ إيِٝٗ

ٕٸ فطٸز ايؿٝٛع ٫ ٜؿٝس تكٝٝسّا استُاٍ  ٫ٚ ٜٛدس َا ٜؿطض ،ٚقـ إايٝات عٓسِٖ، ؾإ

ا٫ضتهاظ، ٚإ٫ يعّ َٔ َجٌ ٖصا ا٫ستُاٍ تكٝٝس إط٬قات ايتذاض٠ غكٛم اؿا٫ت 

ٕٸ  ٥ع١ عٓسِٖ ٗ إعا٬َت إاي١ٝ.ايؿا ؾٗصا ُاَّا َجٌ قٛيو: غاؾط إٍ َه١، ؾإ

إٓكطف إٍ ايصٖٔ آْصاى ٖٛ ايػرل ع٢ً اؾُاٍ أٚ اـٍٝٛ، ؾٌٗ ٜكاٍ بتكٝٝس أزٓي١ 

 اؾّٝا أٚ ع٢ً اؾُاٍ أٚ اـٍٝٛ؟!اؿر غكٛم ايصٖاب َ

ٕٸ ٖٓاى ؾ٦ّٝا ثابتّا  ٕٸ ايٛانض ٗ ْكٛم ايكسق١ اؾاض١ٜ ٚايتشبٝؼ ٚغرلُٖا أ إ

تسٚض إٓاؾع سٛي٘، أَا َا ٖٛ ٖصا ايؿ٤ٞ ايجابت؟ ؾإٕ َكازٜك٘ آْصاى نإ ايػايب 

ع َكازٜل دسٜس٠ ٫ ّٓ ٫غُٝا ايعكاضات ٚاٯباض ٚايبػاتٌ، ٚسسٚخٚ ،ؾٝٗا ا٭عٝإ

ٖٚٛ ايعٓكط ايجابت ايصٟ تسٚض »َا زاّ إبسأ  ،نُا ٖٛ ٚانض ،ٔ ا٭خص باٱط٬قاتَ

ٔ ٚقـ بعض إٓك٫ٛت أٜهّا، ٚقس قًٓا ٗ قًٓ٘ قا٥ُّا، ٚإ٫ ًٜعّ إٓع َ« ٓاؾعسٛي٘ إ

ٕٸ ٖٓاى ؾطقّا بٌ َكٛي١ إكازٜل اؾسٜس٠ يًُؿّٗٛ َٚكٛي١ ايتاضى١ٝ ٗ إؿّٗٛ عٝٓ٘،  بأ

ٕٸ ٖٓاى ؾطقّا بٌ قطف استُاٍ ايكط١ٜٓ إتك١ً استُا٫ّ ؾطنّٝا َٓطكّٝا  نُا قًٓا بأ

)ٖٚٛ ٖٓا ا٫ضتهاظ إتؿطٸعٞ( ٚبٌ ٚاقع ا٫ستُاٍ ايكا٥ِ ع٢ً عٓاقط َٛنٛع١ٝ 

تؿطض ٚٗٛضٙ ٗ ايصٖٔ، ٚإ٫ غك٘ فاٍ ايتُػٸو ظُٝع ايٓكٛم يٛ استًُٓا ايكط١ٜٓ 

 .(31)إتك١ً استُا٫ّ قطؾّا

ٝٸ١ جايح:ا٭غاؽ اي ٕٸ ايٛقـ ٚاٖط٠ عك٥٬ ٚيٝػت تأغٝػّا  ،ايصٖاب إٍ ايكٍٛ بأ

يططٜك١ ؾطع١ٝ ٗ ايتكسٸم أٚ اٱْؿام ٗ ٚدٛٙ اـرل، نُا أقطٸ بصيو بعض 

ٕٸ ايؿاضع بإَها٥٘ ايٛقٛف ،(32)ايؿكٗا٤ ٚٚنع٘  ،ٚدعً٘ شلا قشٝش١ّ ،ٖٚصا َعٓاٙ أ

ؿػٔ ايكؿاض، اييت دا٤ قشٝش١ قُس بٔ ا :ٗ َجٌ ،ْٛاَٗا ايساخًٞ بٝس ايٛاقـ

ٗ ايٛقـ َٚا ض٣ٚ ؾٝ٘ عٔ  ×ؾٝٗا أْ٘ نتب إٍ أبٞ قُس اؿػٔ بٔ عًٞ

ايٛقٛف تهٕٛ ع٢ً سػب َا ٜٛقؿٗا أًٖٗا إٕ ؾا٤ اهلل: ×ع، ؾٖٛق^آبا٥٘
ٕٸ ، أ(33)

ٝٸ١ ٌٸ  ،ايؿاضع بصيو ٜهٕٛ قس أَه٢ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ايعك٥٬ ؾإطًٛب س٦ٓٝصٺ تكشٝض ن

َكسام َٔ َكازٜل ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٫ ٜٓاقض ٖٜٛٸتٗا ٫ٚ ٜعاضض َبسأ ؾطعٝٸّا ٗ 

ٕٸ اٱَها٤ ٫ ٜكـ عٓس سسٚز ايٛاٖط٠ بؿهًٗا ايعَين، ٚإْٸُا ٜسٚض سٍٛ  اٱغ٬ّ; ٭
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ٕٸ بعض ِاشز  اييت تبًٛضت ايٛاٖط٠ ْتٝذ١ّ شلا. ايٓهت١ ا٫ضتهاظ١ٜ ؾشت٢ يٛ ؾطض أ

ٚٸٍ  ايٛقـ ٕٸ َػأي١ ٚقـ ايٓكٛز مل ـ مل تهٔ َٛدٛز٠ّ ٗ ايعكط اٱغ٬َٞ ا٭ ضغِ أ

َاْع ٗ ضٚاٜات  ؾٝٗا ْلٌّ زٵنُا قًٓا، َٚع شيو مل ٜٔط ،تهٔ بايػطٜب١ عٔ ايؿك٘ ايػٓٸٞ

ٕٸ ايؿاضع بإَها٥٘ َكٛي١ ايٛقـ اييت تسٚض سٍٛ ٚدٛزـ أٌٖ ايبٝت  أقٌ ثابت  إ٫ أ

ٌٸ ٚقـ َٔ ٖصا ايكبٌٝ.ٜهٕٛ ق َٚٓاؾع َتشطٸن١ غٝٸاي١ ؾًٛ نإ يسٜ٘  س ضخٸل ٗ ن

َاْع َٔ ٚقـ ايٓكٛز َج٬ّ يهإ عًٝ٘ إٔ ٜهٝـ ع٢ً ْكٛق٘ اييت تتهٓؿٌ بٝإ 

ٕٸ غهٛت٘ عٔ ٖصٙ ا٭ْٛاع غٛف ٜ٪زٸٟ  أسهاَ٘ قٝٛزّا ُٓع َجٌ ٖصا ايٛقـ، ٚإ٫ ؾإ

 إٍ ٚٗٛضٖا ٗ إػتكبٌ زٕٚ َٓع َٓ٘.

ٕٸ إُه٢ ٗ َجٌ إكاّ ٖٛ ايٓهت١ ا٭غاغ١ٝ  ٖٚصا ا٭غاؽ ٜكّٛ ع٢ً ؾهط٠ أ

ٝٸ١ ايتاضى١ٝ.ٗ ١ٜٖٛ ايٛقـ ٘ٷ بصيو ؾبٗا، ٚإ٫ نإ  ، ٫ ايٛٛاٖط ايعَٓ ؾإشا قبٌ ؾكٝ

 إطدع ٖٛ ا٭غاؽ ايجاْٞ إتكسٸّ.

ٚعًٝ٘ ؾايكشٝض ٚدٛز أقٌ ثاْٟٛ ٗ باب ايٛقـ وهِ بكشٸ١ نٌ ٚقـ إ٫ 

ٚٸي١َٝا خطز بايسيٌٝ، ٜٚهٕٛ َكسٸَّا ع٢ً أق  باؿه١َٛ أٚ ايٛضٚز. ،اي١ ايؿػاز ا٭

 

 ايٛقـ ايٓكسٟ بٌ َاْع َٓ٘ ٚفٝع.تعسٸزت ايٓٛطٜات ايؿك١ٝٗ ٗ إٛقـ َٔ 

يًدطٚز بٓتا٥ر ٗ ٖصا  ، ٚضقس َػتٓساتُٗا;ٚؼًًُٝٗا ،٫ٚبسٸ يٓا َٔ عطض ايٓٛطٜٸتٌ

 اٱطاض إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ.

 

٫  ،شٖب غرل ٚاسس َٔ ايؿكٗا٤ إٍ إٓع َٔ ٚقـ ايٓكٛز ٚايع٬ُت بٛقؿٗا ع١ًُّ

ٖٖ(34)بٛقؿٗا سًّٝا أٚ َا ؾاب٘ شيو ، بٌ ْؿٞ (35)ٔ ٜعتسٸ ب٘، بٌ ْؿٞ عٓ٘ اـ٬ف 

َ٘ ا٭َطٳ بإَهإ ايتعٜٸٔ  .(37)نجط عًُا٥ٓا، ٚأْ٘ قٍٛ أ(36)اـ٬ف َطًكّا َٚٔ قشٸض ضٳبٳ

بايسضِٖ ٚايسٜٓاض، نُا قًٓا غابكّا. ٚانتؿ٢ بعض ايؿكٗا٤ با٫غتؿهاٍ بٛقـ 

 .(38)زٕٚ بٝإ تؿكٌٝ ،ايسضاِٖ ٚايسْاْرل

 .(39)ؿؿٜ ا٫عتباض ;يهٔ شٖب ايػٝس ايٝعزٟ إٍ تكشٝض ايٛقـ ايٓكسٟ
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 .(40)ٚاغتؿهٌ آخطٕٚ ٗ قٛي٘ ٖصا
 

ٍٸ  ٍٸـ اغتس ع٢ً ْٛط١ٜ إٓع َٔ ايٛقـ ايٓكسٟ بعسٸ٠ أزٓي١، ـ  أٚ ّهٔ إٔ ٜػتس

ُٸٗا نايتايٞ:  ْؿرل إٍ أٖ

ٚٸٍ: إْٸ٘ ٜؿذلٙ ٗ إٛقٛف إٔ ٜهٕٛ عّٝٓا خاضدٝٸ١ّ دع٥ٝٸ١ سكٝكٝٸ١  ايسيٌٝ ا٭

ٕٸ ٖ بٌ  ،ؾًٛ نإ ا٭قٌ ٫ ٜبك٢ ا٭قٌ.صا ٖٛ َع٢ٓ ؼبٝؼ ٜٓتؿع بٗا َع بكا٥ٗا; ؾإ

 .(41)مل ٜتشٓكل ايٛقـ أغاغّا ،ٜػتًٗو ٜٚتًـ با٫ْتؿاع ب٘

 ّٚهٔ َٓاقؿ١ ٖصا ايه٬ّ:

ٛٸتٗا ايؿطا١ٝ٥  أ٫ّٚ: ٝٸ١ شلا إ٫ َايٝٸتٗا ٚق إٕ ايٓكٛز إعاقط٠ َا ٖٞ ْكٛز ٫ عٝٓ

ٕٸ ايعك٤٬ ٫ ٜٓٛطٕٚ إٍ ، ٚإِا ٜٓٛطٕٚ إٍ أعٝاْٗا ٚأؾداقٗا ٚقسضتٗا ايتبازي١ٝ; ٭

ٝٸتٗا. ٝٸتٗا َتشٓكك١ّ َاي ناْت باق١ّٝ، ٚإ٫ قسم  ـ ٚيٛ بتبسٸٍ أعٝاْٗا ـ ؾإشا ناْت َاي

١ُ غرل َطتبط١ ستُّا باؾاْب ايعٝين يًٓكس بعس ظٚاٍ عًٝٗا أْٗا اْعسَت ٚت٬ؾت. ٚإايٝٸ

 ايصٖب١ٝ ٚايؿه١ٝ عٔ ايٓكٛز إعاقط٠.

ٕٸ ٫  ،ايصٖٔ ايعك٥٬ٞ ٜطب٘ ٚدٛز ايٓكس َع ظٜس بٛدٛز إاي١ٝ ٚبعباض٠ أخط٣: إ

خكٛق١ٝ اغتجٓا١ٝ٥  بٛدٛز ايعٌ َا ٖٛ ٚدٛز شلا خاقٸ١، إ٫ إشا نإ يعٌ ْكسٺ خامٸ

ٕٸ ظٜسّا َا ظايت عٓسٙ ا٭يـ  ١.نُٔ ساي١ خاقٸ ؾُا زاَت إاي١ٝ َٛدٛز٠ ؾإِْٗ ٜكٛيٕٛ بأ

 ٖصٙ ا٭يـ. زضِٖ، ؾإشا ظايت إاي١ٝ سهُٛا بؿكساْ٘

ٕٸ ايسضاِٖ ٫ »بكٛي٘:  ـ(1252ٖ)ط ب٘ ابٔ عابسٜٔٚيعٌ َا ْككسٙ ٖٓا ٖٛ َا عبٸ إ

ٕٵ ٔٸ بسشلا قا٥ِ َكاَٗا;  تتعٝٸٔ بايتعٌٝ، ؾٗٞ ٚإ ناْت ٫ ٜٓتؿع بٗا َع بكا٤ عٝٓٗا، يه

 .(42)«ؾهأْٗا باق١ٝ ،يعسّ تعٝٸٓٗا

ٚقـ »إٍ دٛاظ  ٚيعًٓ٘ َٔ ٖٓا شٖب أغتاشْا ايػٝس قُٛز اشلاسلٞ ايؿاٖطٚزٟ

ٝٸتٗا اـاضد١ٝ ،ايٓكٛز ايٛضق١ٝ َا ٖٞ َاي١ٝ قه١ ٚيٛ نُٔ  ،ؾٝذب سؿٜ َاي

ذاض بٗا بؿطٙ اغتبساشلا بػرلٖا ٖا ٜعازشلا َٔ ايٓكٛز ا٭خط٣ أٚ ايبها٥ع، ؾٝكضٸ ا٫تٸ

، قتاطّا بعس شيو اؾ١ٗ إٛقٛف عًٝٗا ٚقطف ْاػٗا َٚا ظاز عًٝٗا ٗ ،سؿٜ إاي١ٝ

 .(43)ٗ ايعسّ اغتشبابّا

ُٸ ٕٸ ٖصا ٜٚٓتر ع ٕٸ ايٛقـ ٫ ٜتعٝٸٔ بؿطزٙ، ؾشت٢ يٛ متٸ ؾطا٤ عكاض ب٘ ؾإ ا قًٓاٙ بأ
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ٕٸ ـ بٛقؿ٘ عكاضّا ـ ايعكاض  ٫ ٜهٕٛ ٚقؿّا ست٢ ّٓع اغتبساي٘ عذٸ١ أْ٘ يٝؼ ْكسّا; ٭

ٛٸٍ إاي١ٝ نُٔ عٌ ٝٸ١ نُٔ ا٭عٝإ، ٫ ا٭عٝإ ْؿػٗا، ؾتش  ايٛاقـ مل ٜٛقـ إ٫ إاي

 ثابت١ ٫ ٜػٝٸط َٔ ٚاقع إٛقٛف ؾ٦ّٝا.

قس ٜٓاقـ ٗ أقٌ ايسيٌٝ ع٢ً يعّٚ نٕٛ إٛقٛف عّٝٓا خاضدٝٸ١ باق١ّٝ  ثاّْٝا:

بٗصا إع٢ٓ ايصٟ شنطٚٙ، ؾُا ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً شيو أغاغّا؟ َٚا ٖٛ إكساض ايصٟ ٜكسٸَ٘ 

 يٓا ٖصا ايسيٌٝ؟

ٕٸ اؿهِ بًعّٚ نٕٛ ايعٌ إٛقٛؾ١ عّٝٓا خاضـ 1 دٝٸ١ّ ّهٔ ا٫ْتؿاع بٗا َع إ

بكا٥ٗا ٖٛ ْتٝذ١ طبٝعٝٸ١ شل١ٜٛ ايٛقـ ٚسكٝكت٘; إش َا زاّ ؼبٝػّا يٮقٌ ٚتػب٬ّٝ 

ٚا٫ْتؿاع ٜهٕٛ بإٓؿع١، ؾًٛ  ،يًُٓؿع١ ؾٗصا َعٓاٙ أْ٘ ٫بس إٔ ٜؿطض ا٭قٌ ثابتّا

ع١ ناْت ايعٌ ٖا ٜتًـ با٫ْتؿاع ؾ٬ ؼبٝؼ ٖٓا، نُا ٫ ٜهٕٛ ا٫ْتؿاع بإٓؿ

 .(44)بٌ با٭قٌ ْؿػ٘ ،س٦ٓٝصٺ

بٝٓٸا ؾٝ٘ إٛقٛف ٗ ٖٚصا ايسيٌٝ ٫ ًٜػٞ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ٚايؿطعٞ ايصٟ 

إش ٫ ْطاٙ ؾا٬َّ ٕا مٔ ؾٝ٘; سٝح ٜهؿٞ بكا٤ إاي١ٝ ٱؾباع سٝج١ٝ ١ٜٖٛ  ٚقـ ايٓكٛز;

ٕٸ )ا٭قٌ( ٗ فاٍ ٚقـ ايٓكٛز ٖٛ إاي١ٝ ، ٫ ايعٌ ،ايٛقـ; ٭ْٓا ْؿطض ٖٓا أ

ٕٸ ا٫ْتؿاع ٜهٕٛ بٗا َع بكا٥ٗا عدل سطن١ ايتذاض٠  ،ٚإؿطٚض أْٗا باق١ٝ ٚقبٸػ١ ٚأ

ٌٸ سؿٛٗا بٌ ايٓكس  ٕٸ إاي١ٝ احملؿ١ٚٛ ىتًـ ق بإاٍ َع احملاؾ١ٛ ع٢ً إاي١ٝ، غاٜت٘ أ

 ٚايبهاع١ ٚسطن١ ايتٓاقٌ ٗ ا٭عٝإ ٚايٓكٛز.

قٌ ٗ ٚطف ا٫ْتؿاع ب٘، ١ٜٖٛ ايٛقـ ٫ تؿطض إ٫ ثبات ا٭ ٚبعباض٠ ثا١ْٝ:

ٟٸ أقٌ  ، نايبػتإ ٚايؿذط ٚايعكاض.يهٓٗا ٫ تؿطض نٕٛ ا٭قٌ عّٝٓا خاضد١ّٝ ؾأ

٫  ،ٚإاي١ٝ ٖٓا ٖٞ ا٭قٌ ّهٔ ٚقؿ٘.ثابت تؿطض ي٘ َٓؿع١ َتشطٸن١ تسٚض سٛي٘ 

ع١ٝٓٝ ايٓكس، ؾًُاشا ٫ تهٕٛ َؿُٛي١ّ يتعطٜـ ايٛقـ بعس ؾطض ثباتٗا ٗ ا٭عٝإ 

ٕا ؾٝٗا َٔ َكاحل  ;إتبسٸي١؟! ٕٚاشا ٫ ٜؿًُٗا إككس ايؿطعٞ يًٛقـإتشطٸن١ 

 ٚأغطاض؟!

٫ ٜكضٸ قٝاؽ ايٓكٛز ع٢ً َػأي١ ايطعاّ ٚايؿطاب ٚايؿُع ٚغرلٙ ٖا  ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘

ٕٸ ا٫غتؿاز٠ َٔ إطعّٛ ٚإؿطٚب وٓكل اغت٬ٗنّا ٚاقعّٝا يٮقٌ  َجٸٌ ب٘ ايؿكٗا٤; ٭

ؿاز٠ َٔ ايٓكس بٛقؿ٘ َعبٸطّا عٔ قسض٠ ايتبازٍ َٚعٝاضّا يًك١ُٝ إٛقٛف، ع٢ً خ٬ف ا٫غت
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ٕٸ ظٚاٍ عٝٓ٘ وٓكل تًكا٥ّٝا ايبسٌٜ ي٘ ايصٟ ّاثً٘ ٫ٚ ىتًـ عٓ٘  ٛٸ٠ ايؿطا١ٝ٥، ؾإ ٚايك

َٕ ٛٸ٫ت اييت تططأ ع٢ً  ٖٚٛ ٖٛ ٗ ٜسٙ، ٔٵأبسّا ٗ ايػطض إككٛز َٓ٘  أؾب٘ ؾ٤ٞ بايتش

ٌٸ عاّ. ،ا٭ؾذاض إٛقٛؾ١  َٔ سٝح إْ٘ بايسق١ ٫ تعٛز ا٭ؾذاض عٝٓٗا ن

ا٫غتٓاز إٍ ا٭سازٜح اييت ؾٓهًت إطدع ايؿكٗٞ يتعطٜـ ايٛقـ عٓس ـ 2

 ايؿكٗا٤، ٖٚٞ:

يعُط بٔ  ’، ٗ دٛاب٘(45)«سبٸؼ ا٭قٌ، ٚغبٸٌ ايجُط٠»ايٓبٟٛ إعطٚف: أ ـ 

َجً٘ ق٘، نإ يٞ  بٵقٹٜا ضغٍٛ اهلل، إْٞ أقبت َا٫ّ مل ُأ»اـطاب سٌ قاٍ ي٘: 

َا١٥ ضأؽ، ؾاؾذلٜت َا١٥ غِٗ َٔ خٝدل َٔ أًٖٗا، ٚإْٞ أضزت إٔ أتكطٸب بٗا إٍ اهلل 

، (46)«إٕ ؾ٦ت سبٸػت أقًٗا ٚتكسٸقت بٗا»ٚٚضز بكٝؼ َتكاضب١ أٜهّا، َجٌ:  «.ٚدٌعع 

تكسٸم ». ٚٗ قٝػ١ أخط٣: (47)«أٚ ٚتكسٸم بجُطتٗا ،اسبؼ أقًٗا ٚغبٸٌ مثطتٗا»أٚ 

 .(48)«بؼ أقً٘، ٫ تباع ٫ٚ تٛضخبجُطٙ ٚاس

ٕٸ اٱْكاف  ـ ٚبكطف ايٓٛط عٔ اؾاْب ايػٓسٟ ٚايكسٚضٟ َٔ اؿسٜح ـ إ٫ أ

ٕٸ ٖصا اؿسٜح ايصٟ اعتٴ ٍٸ ع٢ً سكط ٖصٙ أ دل ا٭قٌ ٗ ؼسٜس ٖٜٛٸ١ ايٛقـ غرل زا

ٍٸ  ٗ بعض قٝػ٘ ـ« إٕ ؾ٦ت»ٚدٛز تعبرل ؾه٬ّ عٔ ـ اشلٜٛٸ١ َا دا٤ ؾٝ٘; إش  غا١ٜ َا ٜس

ٕٸ ايطغٍٛ أضؾس عُط بٔ اـطاب إٍ ططٜك١ٺ ٗ ٚقـ أَٛاي٘ اييت ٖٞ عباض٠  ’عًٝ٘ أ

عٔ غٗاّ َٔ خٝدل، ٚيٝؼ ٗ اؿسٜح سكطٷ يًٛقـ بٗصٙ ايططٜك١، ٚضَا يٛ ناْت 

، أٚ أٚ يًُهاضب١ ،قاٍ ي٘: ادعًٗا قسق١ّ يًتذاض٠ بٗا أَٛاٍ ابٔ اـطاب زضاِٖ ٚزْاْرل

ايٛقـ ع٢ً ْٛعٌ: أسسُٖا ٜؿتٌُ ع٢ً ؼبٝؼ  بٌ َا إاْع إٔ ٜهٕٛ يٲقطاض.

قس أضؾسٙ إٍ إسس٣ ايططٜكتٌ؟!  ’ٚايجاْٞ ٫ ٜؿتٌُ عًٝ٘، ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ ;ا٭قٌ

ُٸٞ ايؿكٗا٤ ايٓٛع ايجاْٞ ٚقؿّا، ٚإِا ٜعبٸطٕٚ عٓ٘ بأْ٘ قسق١، ٫ٚ ن زاّ رل َاْعِ ٫ ٜػ

إػتدسّ ٖٛ ايكسق١، ايٛقـ ٗ يػإ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ غرل َػتدسّ نجرلّا، ٚإِا 

 َٚٓٗا ايكسق١ اؾاض١ٜ.

ٕٸ ٖصا اؿسٜح يٛسسٙ ٫ ٜؿٝس سكط ايٛقـ بٛاٖط٠ ؼبٝؼ  ٚخ٬ق١ ايكٍٛ: إ

ْتؿاع با٭قٌ ؾٝ٘ ا٭قٌ ٚتػبٌٝ ايجُط٠، بٌ قس هاَع ٚدٛز ْٕٛع آخط يًٛقـ ٜهٕٛ ا٫

١، يهٓٸٓا ٚمٔ ٚإٕ نٓٸا ٫ ْط٣ شيو ٚقؿّا تذلتٸب عًٝ٘ أسهاّ ايٛقؿٝٸ َػاٚقّا يتًؿ٘.

ٖٓا اؾتٗط بِٝٓٗ. ٍٸ ع٢ً َا قايٛٙ  ٕٸ ٖصا اؿسٜح ٫ ٜس  ْعتكس أ
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ٕٸ ٖصا اؿسٜح ٫ ٜعاضض ايكٛض٠ اييت بٝٓٸاٖا يًٛقـ  إناؾ١ّ إٍ شيو نًٓ٘ ؾإ

ٕٸ ا٭قٌ ٖٛ  ٕٸ إؿطٚض أْٸ٘ قس دط٣ ؼبٝؼ ا٭قٌ ٚتػبٌٝ إٓؿع١، غاٜت٘ أ ايٓكسٟ; ٭

ٕٸ َٛضزٙ نٕٛ إاي١ٝ، ٚيٝؼ ٗ ٖصا اؿسٜح َٓعٷ ي هٕٛ ا٭قٌ َٔ ْٛع إاي١ٝ، غاٜت٘ أ

 ا٭قٌ عّٝٓا خاضد١ّٝ َتُٝٸع٠ دع٥ٝٸ١.

، أٚ (49)«قسق١ ٫ تباع ٫ٚ تٛضخ»َا دا٤ ٗ بعض ايٛقٛف َٔ اغتدساّ تعبرل ـ ب 

 .(50)«قسق١ َبتٛي١»

ٍٸ عًٝ٘ ٖٛ ؼٓكل ايٛقـ بٗصٙ ايططٜك١ ٕٸ ٖصٙ ايٛقٛف غا١ٜ َا تس  ،ٚإشا ػاٚظْا أ

بٝاّْا يطبٝع١ ايكسق١ ايٛقؿٝٸ١  ٫ تباع ٫ٚ تٛضخبٗا، َا مل ٜهٔ ايتٛقٝـ ٫ سكطٙ 

ٕٸ َا تطٜسٙ ٖصٙ ايكٝٛز ٖٛ عسّ خطٚز  ،ؾطعّا ٫ تكٝٝسّا ؾدكٝٸّا َٔ قبٌ ايٛاقـ، ؾإ

ٛٸي٘ بايبٝع أٚ اٱضخ إٍ ًَه١ٝ ؾدكٝٸ١ يٮقٌ بايٓػب١   ٍإايٛقـ عٔ ايٛقؿٝٸ١ بتش

ٝٸ١ ثابت١ ٫ ؽطز عٔ ٚأٜٔ ٖصا َ إؿذلٟ أٚ ايٛاضخ. ٌٸ ؾٝ٘ إاي ٔ ايٛقـ ايٓكسٟ ايصٟ تٛ

ايٛقؿٝٸ١ باْتكاشلا َٔ ْكسٺ إٍ آخط؟! ٚيٝؼ بٝع ايٓكس َجٌ بٝع ايعٌ; إش ٗ بٝع ايعٌ تعٍٚ 

ٕٸ ايعٌ  ٌٷ أخط٣ شات خكا٥ل أخط٣، ع٢ً أ ٌٸ قًٓٗا ع خكا٥ل ايعٌ ْؿػٗا يتش

َٸا ٗ ٚق ٝٸات ؾإٛقٛف ٜبك٢ ع٢ً سايّ٘هٔ تعًٓل ايػطض بٗا زٕٚ بسشلا، أ  ،ـ إاي

ٕٸ إعبِّط عٓ٘ غٝهٕٛ كتًؿّا بٌ ايٓكٛز ٚايػًع  ٚايػطض َٓ٘ ٚاسس، غا١ٜ ا٭َط أ

 ٫ٚ ايعهؼ. ،ٚايبها٥ع، ؾ٬ ٜكضٸ قٝاؽ ٖصٙ ع٢ً تًو

ٕٸ ايبٝع ٗ َجٌ ايعكاض ٜػٝٸط ١ٜٖٛ ايٛقـ ٚخكا٥ك٘ إككٛز٠،  ٚبتعبرل آخط: إ

ٕٸ ايٓكس مل ٜٛقـ إ٫ بًشاٚ َايٝت٘ اييت ٫ تتػٝٸط بعًُٝات ٖٚٛ َا ٫ ٜهٕٛ ٗ ايٓكس ; ٭

ٌٸ سًٛشلا ٗ ٖصا ايٓكس أٚ شاى ،ايتساٍٚ ْؿػٗا  أٚ ٖصٙ ايػًع١ أٚ تًو. ،ٚإِا ىتًـ ق

، سٝح ٜػتسعٞ (51)َا دا٤ ٗ بعض ايٓكٛم َٔ تعبرل ايكسق١ اؾاض١ٜـ ز 

ُٝٸع بٌ ْٛعٌ َٔ ايكسق١:  اؾطٜإ ٚدٛز أقٌ ثابت عٝين تسٚض سٛي٘ إٓاؾع، ؾٗٞ

ٚا٭خط٣ غرل داض١ٜ، ٚاؾاض١ٜ ٖٞ ايٛقـ; إش ٫ َع٢ٓ يًذطٜإ ٗ  ;إسساُٖا داض١ٜ

 غرلٙ.

ٕٸ ٖٓاى أق٬ّ تسٚض  ٕٸ غا١ٜ َا تؿٝسٙ ٖصٙ ايٓكٛم أ ُٸا تكسٸّ ؾإ ٚبػضٸ ايٓٛط ع

ا٭قٌ بططٜك١ سكط١ٜ عّٝٓا خاضد١ٝ دع١ٝ٥  نٕٛ عًٝ٘ إٓاؾع، يهٓٗا ٫ تؿطض

١ عٔ ٚأضباسٗا ايٓاػ ،١ٝ، ؾ٬ تككط عٔ ايؿٍُٛ يهٕٛ إاي١ٝ ٖٞ ا٭قٌسكٝك
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ٚإشا نإ َٛضز ايٓكٛم ٖٛ ايعكاضات ٚأَجاشلا ؾ٬  سطنتٗا ٗ ايػٛم ٖٞ ايجُط٠.

ٝٸ١ ٜكسم عًٝ٘ عٓٛإ  ٕٸ ٚقـ إاي ٜٛدس ٗ ايٓلٸ َا ٜؿٝس اؿكط نُا قًٓا. نُا أ

عٝح ٜٓتؿع بٗا ايؿكطا٤  ،تبازي١ايكسق١ اؾاض١ٜ احملؿ١ٚٛ نُٔ أعٝإ كتًؿ١ َ

 يًكطض أٚ إهاضب١ أٚ مٛ شيو.

ٕٸ إأخٛش ٗ ايٛقـ  ٚدٛز أقٌ ثابت ـ ع٢ً أبعس تكسٜط ـ ٚبٗصا نًٓ٘ ٚٗط أ

ٚتسخٌ ٖٞ ؾك٘ زا٥ط٠ ا٫غت٬ٗى، أَا ؾطٙ نٕٛ ٖصا  ،تتشطٸى َٓاؾع٘ ٚمثاضٙ

ٝٸ١ َازٜٸ١ سكٝكٝٸ١ ٚمٛ شيو، ؾًِ ٜجبت  ٕنايعكاض ٚايبػتا ،ا٭قٌ عّٝٓا خاضد١ٝ دع٥

ٝٸ١ ٫ تٓاٗ دعٌ إاي١ٝ أق٬ّ َٛقٛؾّا ٗ فاٍ  بسيٌٝ َعتدل. ؾٜٗٛٸ١ ايٛقـ ْٚكٛق٘ ا٭قً

 ايٓكٛز.

ٕٸ ايٛقـ ايٓكسٟ ٜٛاد٘ كاطط تػٝٸط ايك١ُٝ ايؿطا١ٝ٥ يًٓكس ايسيٌٝ ايجاْٞ:  ;إ

ٛٸٍ ايكِٝ، ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ ٫ ّهٔ خٛض ٖصا اجملاٍ; ٭ْ٘   ٜعطٸضبػبب ايتهدٸِ ٚؼ

ٝٸ١ اييت هطٟ اؿسٜح عٔ نْٛٗا ا٭قٌ  ايٛقـ ٕداطط ٜؿذلض ٓاٜت٘ َٓٗا. ؾٗصٙ إاي

احملبٸؼ ٫ قطاض شلا; ٭ْٗا تتػٝٸط َٔ عاّ إٍ عاّ آخط تبعّا يٛنع ايػٛم ٚساٍ ا٫قتكاز 

كاطط ع٢ً إاٍ  ٍإعَُّٛا، ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ ّهٔ َٓع ايٛقـ ايٓكسٟ َٔ ْاس١ٝ دطٸٙ 

دٛزٙ ٬ف ايعكاض أٚ ا٭ضض ٖا ًّو ٗ سسٸ ْؿػ٘ ثباتّا ٚاغتكطاضّا ٗ ٚإٛقٛف، غ

َٳ َُٗا اختًؿت قُٝت٘. ٕٸ اْٗٝاض ايٛقـ ٗ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ اييت ضاز  ٔٵبٌ ٖٓاى  ٜط٣ أ

ؾٝٗا ايٛقـ ايٓكسٟ نإ بػبب ايتهدٸِ ايصٟ اْتؿط ٗ ايعامل بعس تسٓؾل ايصٖب َٔ 

 ايكاض٠ ا٭َرلن١ٝ.

ٚعسّ  ،ٚا٫خت٬ؽ ،، بٌ ٜٛاد٘ ايٛقـ ايٓكسٟ كاطط ايػطق١يٝؼ ٖصا ؾشػب

تػسٜس إكذلنٌ يكطٚنِٗ ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ ايكطنٞ، ٖا ٜبطٌ غطض ايٛاقـ ٗ 

زٚاّ ا٭قٌ احملبٸؼ ايصٟ ٚقؿ٘. بٌ ٜٛاد٘ ٚقـ ايٓكٛز َؿه١ً ايكطف ع٢ً إتٛٓيٌ 

 صٺ.سٝح ٫ بس إٔ ٜػتًٗهٛا َكساضّا َٔ ا٭قٌ س٦ٓٝ ،يؿإٔ ايٛقـ

ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ ايكا٥ِ ع٢ً َكٛي١ إداطط٠ ٗ َٓاقهتٗا ٕككسٜٸ١ ايٛقـ 

 ٚغطض ايٛاقـ ّهٔ سًٓ٘ َا ًٜٞ:

، (52)ظٛاظ ٚقـ إٓكٍٛـ نُا عًٝ٘ َؿٗٛض ايؿك٘ اٱَاَٞ ـ إْٸٓا ْكٍٛ  أ٫ّٚ:

ٕٸ إٛقٛف ٚيٛ  ٓاف.٫غُٝا عٓس ا٭سٚ ،خ٬ؾّا يبعض ايطأٟ ٗ ؾك٘ اؾُٗٛض ْٚط٣ أ
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ٌٸَ٪بٸ ٚظٚاٍ ايعٌ إٛقٛؾ١ ٚيٛ بعاضض طبٝعٞ ٫  ٗ ايٛقؿ١ٝ إٍ إٔ ٜعٍٚ ٜٚطتؿع. سّا ٜٛ

ا َٔ ايعٚاٍ ٚاـطاب َطٚض شل ٜٓاقض َؿطٚع١ٝ ايٛقـ، نُا يٛ ٚقـ غٝاض٠ّ ٫بسٸ

ٕٸ ايٛقـ ٜتبع ساٍ إٛقٛف َٔ سٝح قسضت٘ ع٢ً ا٫غتُطاض  ايعَٔ. ٖٚصا َعٓاٙ أ

ٕٸ غكٛط٘ عٔ ٖصٙ ايكسض ِٸ عٔ عسّ اْعكاز  ،٠ ٫ ٜبطٌ ٚقؿٝٸت٘ايعَين، ٚأ ٜٚهؿـ َٔ ثٳ

ٕٸ ا٭ضض ْؿػٗا قس تبٛض ٫ٚ تعٛز قاؿ١ّ يؿ٤ٞ ٚٸٍ; ؾإ  ،يػببٺ أٚ ٯخط ;ايٛقـ َٔ ا٭

ؾإككٛز َٔ ايتأبٝس ٚا٫غتُطاض ٗ ايٛقـ بكا٤  تٗا.نايع٫ظٍ، ٖٚصا ٫ ٜبطٌ ٚقؿٝٸ

بكا٥٘ إٍ إٔ ٜبعح اهلل ا٭ضض  ٫ ايتأبٝس َع٢ٓ ،إٛقٛف َٛقٛؾّا إٍ ظٚاي٘ ٚاْسثاضٙ

َٳ  عًٝٗا بايهطٚض٠. ٔٵٚ

ٕٸ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً َٓع ٚقـ ايٓكٛز َٓاقهت٘ ٕبسأ ايتأبٝس  ـ َٔ ٖٓا أٜهّا ٜٛٗط أ

ٕٸ ٚقـ ايٓكسـ نُا شنطٙ بعهِٗ  ـٷ يًُاي١ٝ اييت ؾٝ٘ ـ نُا قًٓا ـ غرل قشٝض; ؾإ  ،ٚق

َا مل ٜططأ طاض٨، ٖٚصا  ،ُاَّا نايعكاض ،٫ يًعٌ، ٖٚصٙ إاي١ٝ شلا قسض٠ ايسٚاّ

إكساض نافٺ ٗ ايٛؾا٤ بؿطٙ ايتأبٝس إأخٛش ٗ ايٛقـ بٓا٤ٶ ع٢ً أخصٙ، ؾه٬ّ عٔ 

ٕٸ  إغكاٙ ؾطٙ ايتأبٝس ايصٟ ٜطؾع ؾططّا نبرلّا َٔ اٱؾهاي١ٝ ٖٓا. َٚٔ إعطٚف أ

ٍٷ شٖبت إيٝ٘ إايه١ٝ.  إيػا٤ ؾطٙ ايتأبٝس قٛ

ٕٸ ايعٚاٍ إ ثاّْٝا: ؿذلض ٖٓا ّهٔ تؿازٜ٘ َا ٜطتٗٔ بإزاض٠ ايٛقـ، سٝح إ

ّهٔ اغتجُاض بعض إاٍ إٛقٛف يٝعٛز بطٜٕع ع٢ً إٛقٛف ْؿػ٘ ٗ احملاؾ١ٛ عًٝ٘، 

نُٔ قٝػ١ قا١ْْٝٛ َٓهبط١، إٍ داْب ايتؿسٸز ٗ اؿكٍٛ ع٢ً نُاْات َٔ 

 ـٵٕاي١ٝ. أنٹسؿّٛا يبكا٤ ا٭قٌ ٚا َج٬ّ;عكاضات ٚقهٛى ٗ زا٥ط٠ ايٛقـ ايكطنٞ 

ٕٸ ع١ًُٝ ؼطٜو إٛقٛف ايٓكسٟ ٫ تكتكط ع٢ً ؼًٜٛ٘ َٔ ْكس  آخط، بٌ  ٍإإٍ شيو أ

 ٫غُٝا ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ اٱٜطازٟ.ٚقس ٜهٕٛ بتشًٜٛ٘ إٍ أعٝإ ٜتٸذط بٗا، 

ؾٗصٙ اٱؾهاي١ٝ ٜطدع ايؿطط ا٭ندل َٓٗا إٍ َػ٪ٚي١ٝ إزاض٠ ايٛقـ ٗ تٜٓٛع 

ٚعسّ سكطٙ ٗ اغتجُإض ٚاسس، نُا ٚٗ عسّ  ،اٍ إٛقٛفإؿاضنات ايتذاض١ٜ بإ

ايسخٍٛ ٗ اغتجُاضات عاي١ٝ إداطط قس تهطٸ با٭قٌ إٛقٛف، ٜٚهٕٛ اٱقساّ عًٝٗا 

 كايؿّا يٛٚٝؿ١ ايٓاٚط ٚإتٛٓيٞ ٗ ٖصا اجملاٍ.

ٕٸ ػٜٛع ٚقـ ايٓكس ٫ ٜعين سكط ايٛقـ بايٓكٛز، بٌ َؿاضنتٗا ٗ  عًُّا أ

َٸ ْٛاّ ايٛقـ بٌ ْهع َع٘  ،ؾٓشٔ ٫ ْٓتكس ايٛقـ ايعٝين ١ إٍ داْب ايٛقـ ايعٝين.عا
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أٚ  ،غرلٙ، ؾ٬ َاْع َٔ ؼطٜو أغطاض ايٛاقؿٌ َا وسخ ايتٛاظٕ بٌ أْٛاع ايٛقٛف

 نُا تكسٸّ. ،إػتؿؿٝات ٚغرل شيو :َجٌ ،دعٌ بعض أٚقاف ايٓكٛز أعٝاّْا ثابت١

ٚنع تهًؿ١ ضعا١ٜ ايٛقـ ايٓكسٟ ٚقس شٖب بعض ايباسجٌ ٖٓا إٍ إَها١ْٝ 

ٝٸ١  .(53)ٚاٱؾطاف عًٝ٘ ٗ عٗس٠ إكذلض ٖٚٛ أَط وتاز إٍ عح َٔ سٝح إؾهاي

 ايطبا ٚغرلٙ.

ٕٸ ايٓكٛز ٜهُٔ غطنٗا ٗ  ايسيٌٝ ايجايح: َا ٜٛٗط َٔ بعض ايهًُات َٔ أ

َٔ  ٚاييت ػعٌ َعٝاضّا ٕعطؾ١ ايكِٝ َٚبازي١ ايػًع، ٚيٝؼ ايٛقـ ،ايج١ُٝٓ اييت ؾٝٗا

ٕٸ َٓؿع١ ايٛقـ ٫ تعسٸ َٔ إكاقس اييت دا٤ت ايٓكٛز ٭دًٗا.  أغطانٗا; سٝح إ

ٕٸ ايٛاقـ  ٕٸ ٖصا ايسيٌٝ قس اْطًل َٔ ٚقـ ايٓكٛز بٛقؿٗا أعٝاّْا، ؾهأ ٜٚبسٚ أ

ٕٸ ايػطض َٓ٘  ،ٚقـ ايٓكٛز يتبك٢ ٚيٛ يًع١ٜٓ أٚ غرل شيو، ٖٚصا يٝؼ غطنّا يًٓكس، ؾإ

ٕٸ ٖصٙ ٖٞ ؾًػؿ١ زخٛي٘ سكٌ ايتساٍٚ إايٞ ٚاي ٓكٌ ٚا٫ْتكاٍ ٚٚقٛع٘ مثّٓا يًػًع; ٭

ايٓكس اييت ؾطنت ٚدٛزٙ بس٫ّ َٔ إكاٜهات اييت ٫ تتٛٓؾط يٲْػإ ٗ أغًب ا٭سٝإ. 

ٝٸ١،  ٕٸ ٖصا ايسيٌٝ َا ظاٍ َػهّْٛا بطب٘ ايٓكس بايسضاِٖ ٚايسْاْرل ايؿهٝٸ١ ٚايصٖب ؾهأ

ًٝتُٗا يًع١ٜٓ ٚدعًُٗا سًّٝا، أٚ قابًٝتُٗا ٖا اختًـ ايؿكٗا٤ ٗ دٛاظٙ اْط٬قّا َٔ قاب

 يٲداض٠ شلصا ايػطض ٚمٛٙ.

ٕٸ إٛقٛف ٖٛ إاي١ٝ، ٚايػطض ٖٛ ا٫غتجُاض أٚ  ٔٸ ؾطض َٛنٛعٓا أ يه

ٝٸ١ إٛدٛز ٗ ايٓكٛز،  قطاض أٚ مٛ شيو.اٱ ٖٚصا َا ٫ ٜهطٸ بعٓكط ايتبازٍ أٚ ايجُٓ

ٓكس ٗ ايػٛم ٚاغتدساَ٘ ٗ نٝـ ٚٚقـ إاي١ٝ بٗصٙ ايططٜك١ ٜؿطض ؼطٜو اي

 ١ً؟!أغطان٘ ا٭قٝ

َٔ ٖٓا ْعطف أْٸ٘ ٫ َع٢ٓ ؾعٌ ٚقـ ايٓكٛز ؼذرلّا يًُاٍ ب٬ َٓؿع١; ؾإْٓا ٫ 

ٕٸ ٚقـ  ٌٸ أعٝاْ٘ ثابت١ ب٬ ؼطٜو ٗ ايػٛم، بٌ ع٢ً ايعهؼ ُاَّا; ؾإ ْكـ ايٓكس يتٛ

ٕٸ إٓاؾع  ٚايتساٍٚ.اٍ ا٫غتجُاض ٚايتبازٍ ايٓكٛز بٗصا إع٢ٓ إط٬مٷ يًُاٍ ٗ ف نُا أ

ٖٓا ٚانش١، ٚقس ٚٗطت عٓس اؿسٜح عٔ أْٛاع ٚقـ ايٓكس ٚفا٫ت٘ َٔ ضؾع ساد١ 

أٚ تٛٚٝـ إاٍ يتهٕٛ أضباس٘ ٚعا٥سات٘ يكاحل ايؿكطا٤  ،احملتادٌ باٱقطاض

ٚإػانٌ ٚغبٌ اـرل ٚايك٬ح، ؾ٬ ّهٔ ؾطض اْعساّ إٓؿع١ َٔ ع١ًُٝ ايٛقـ 

 ٖصٙ.

ٕٸ ايٓكٛز إعس١ْٝ  ٕٸ اٱؾهاي١ٝ ا٭غاغ١ٝ تهُٔ ٗ أ ؼٟٛ ـ ايسضِٖ ٚايسٜٓاض ـ إ
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ٕٸ ،ق١ُّٝ شات١ٝ  إؿطٚض أْٗا شٖب ٚؾهٸ١. بكطف ايٓٛط عٔ زخٛشلا فاٍ ايٓكس; ٭

ٕٸ ع١ًُٝ ايٛقـ َٓكبٸ١ ع٢ً عٓكط ايصٖب١ٝ  ٕٸ بعض إاْعٌ ايكسا٢َ ؾطنٛا أ ٚنأ

ٝٸّا، ٚعجٛا ٗ ٚقؿٗا يًتعٜٸٔ بٗا، ؾُٝا ٜطاز ٚايؿه١ٝ ٗ ايٓكسٜٔ; شلصا ٫سٛٛا  دعًٗا سً

٬َس١ٛ عٓكط ايٓكس١ٜ ايصٟ وٜٛٗا، ٚايصٟ وٌُ ٗ طٝات٘ إاي١ٝ ٚايج١ُٝٓ ٚايكسض٠ 

ٛٸ٠ ايتبازي١ٝ ٚ..  ايؿطا١ٝ٥ ٚايك

ٕٸ ٖصا ايٓكس ٚإٕ أخص  ؾإشا اْتكًٓا َٔ ايٓكس إعسْٞ إٍ ايٓكس ايٛضقٞ ايّٝٛ ْعًِ أ

قٝس ايصٖب ٚايؿه١ ايصٟ وهٞ ايٓكس عٓ٘، ٚإٛدٛز ٗ خعا٥ٔ بعض قُٝت٘ َٔ ض

ٛٸض ايٓكس ـ ٚايبٓو إطنعٟ، إ٫ أْ٘  مل ٜعس ٚضق١ّ إثبات١ٝ يكاحل ساًَٗا ـ ٫غُٝا بعس تط

ُٸا ي٘ َٔ َكساض ايصٖب ٚايؿه١ ايصٟ ؼهٞ عٓ٘ ا٭ٚضام ايٓكس١ٜ; ٚإْٸُا ق١ُٝ ٖصا  ع

ٛٸ٠ ايسٚي١ ٚتػطٝ ٖٓا ًُه٘ ع٢ً قعٝس ا٫غتكطاض ايٛضم ايٓكسٟ تهُٔ ٗ ق تٗا 

ايػٝاغٞ ٚايجكٌ ا٫قتكازٟ َٚكسٸضاتٗا ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ َٔ َٛازٸ خاّ ٚض٩ٚؽ أَٛاٍ 

ٚاستٝاطٞ، إٍ داْب ؾعايٝتٗا ٗ اجملاٍ ايكٓاعٞ ٚايعضاعٞ ٚايتذاضٟ، َع اغتكطاضٖا 

يهّا يًُكساض ايباعح ع٢ً ساي١ ايطُأ١ْٓٝ ايعا١َ، ؾًٝؼ َايو ايٓكس ايٛضقٞ ايّٝٛ َا

ٛٸ٠ ؾطا١ٝ٥  ايصٟ وهٞ عٓ٘ ايٓكس َٔ ايصٖب ٗ ايبٓو إطنعٟ، ٚإِا ٖٛ َايو يك

ٛٸ٠ّ تًكٞ  اعتباض١ٜ َكسضٖا فُٛع١ ايعٓاقط إتؿابه١ اييت تعطٞ يًسٚي١ ٚاجملتُع ق

 ب٬ٛشلا ع٢ً ق١ُٝ ايٓكس ايصٟ ٜعبٸط عٓٗا.

ٕٸ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ ٫ ٜكضٸ ايتعاٌَ َعٗا  بٛقؿٗا ؾ٦ّٝا ي٘ ٖٚصا َعٓاٙ أ

ٛٸض ٗ ايسضِٖ ٚايسٜٓاض، بٌ يٝؼ شلا إ٫ٓ ٖٚٞ  ،١ٜٖٛ ٚاسس٠ اغتدساٌَ، نُا قس ٜتك

ـٷ يًُاي١ٝ اييت ؾٝٗا، ٖٚٞ عٓكط ثابت، ٫ٚ تًشٜ ايعٌ إط٬قّا ع٢ً  إاي١ٝ، ؾٛقؿٗا ٚق

ٚست٢ يٛ ؾطض شلا أنجط  .ٖصا ايكعٝس، ست٢ هطٟ اؿسٜح عٔ ثباتٗا ٚعسّ ثباتٗا

ّ ؾإْٸٓا ٬ْسٜ ٖٓا ٚقـ إايٝٸ١ اييت ؾٝٗا، ٫ ٚقؿٗا ٬َس١ٛ ا٫غتدساّ َٔ اغتدسا

 اٯخط.

ٕٸ ايٓكس ٫ ًٜشٜ بٛقؿ٘  ٚايؿاٖس ع٢ً ٖصٙ اـكا٥ل نًٓٗا ٗ ايٓكس ايّٝٛ أ

ْاؾ٦ّا َٔ ـ (54)نُا شنط بعهِٗـ غًع١ّ ؾٝٗا سٝج١ٝ إؾباع، ؾًٝؼ ايطًب ع٢ً ايٓكس 

ٕٸ تًؿٗا ٫ ٜهطٸ بايجط٠ٚ ع٢ً ٚإِا َٔ نْٛ٘ ٚغًٝ ،عٓكط إؾباع ساد١ ١ يصيو، نُا أ

ٌٸ  إػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ، بعس قسض٠ ايسٚي١ ع٢ً إعاز٠ طباع١ ٖصٙ ا٭ٚضام ايٓكسٜٸ١، َٚع ن
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ٖصا ايٛنع ايصٟ ؾٝٗا ٫ ٜكضٸ ايتعاٌَ َع ايٓكٛز ع٢ً ْٗر ايتعاٌَ َع ايػًع إككٛز٠ 

 بصاتٗا.

ع عٔ ايٛقـ ايٓكسٟ َع٢ٓ ٚقـ َٚٔ خ٬ٍ َا تكسٸّ ٜٛٗط أْٸ٘ ٫ ٜٛدس َاْعٷ ّٓ

ٕٸ نٌ إدلٸضات اييت تسؾع يًتشٓؿٜ َٔ ١ نُٔ ايٓكٛز إتبازي١ ٚا٭عٝإ. ٚإإايٝٸ١ ايػٝٸاي

َٸ١  ٫ٚ َكٓع١. ،ايٛقـ ايٓكسٟ يٝػت تا
 

ٗ َكابٌ ْٗٛض ايكا٥ًٌ َٓع ايٛقـ ايٓكسٟ، شٖب بعض ايؿكٗا٤ إػًٌُ إٍ 

قًٌٝ دسّا َٔ ؾكٗا٤  ؾكس تبٓٸاٙ أٚ َاٍ إيٝ٘ عسزٷ هِ ظٛاظ ٖصا ايٛقـ قطوّا.اؿ

 َِٓٗ: ايػٝس قُٛز اشلاسلٞ ايؿاٖطٚزٟ، ٚايػٝس قُس اؿػٝين ،اٱَا١َٝ

ايؿرلاظٟ، ٚايؿٝذ دعؿط ايػبشاْٞ، ٚايؿٝذ ٜٛغـ ايكاْعٞ، نُا ْكٌ عٔ بعض 

َٸ١ ا٭سٓاف، ٚابٔ ت١ُٝٝ ،إايه١ٝ  .(55)ٚايعٖطٟ ،ٚعا

أْ٘ سهِ ـ َٔ أقشاب ظؾط ـ عٔ ا٭ْكاضٟ  ـ(970ٖ)ابٔ لِٝ إكطْٟٚكٌ 

ٝٸٓ٘ بأْٗا تسؾع َهاضب١ّ ثِ ٜتكسٸم بٗا ٗ ايٛد٘ ايصٟ ٚقـ  ،ظٛاظ ٖصا ايٛقـ، ٚب

إشا ٚقـ ٖصا ايهطٸ َٔ اؿٓط١ ع٢ً ؾطٙ إٔ ٜكطض عًٝ٘، ثِ قاٍ: ٚع٢ً ٖصا ايٛد٘ 

يٝعضعٛٙ ٭ْؿػِٗ، ثِ ٜ٪خص َِٓٗ بعس اٱزضاى قسض ايكطض،  ;يًؿكطا٤ ايصٜٔ ٫ بصض شلِ

ثِ ٜعطض يػرلِٖ َٔ ايؿكطا٤ أبسّا ع٢ً ٖصا ايػبٌٝ، هب إٔ ٜهٕٛ دا٥عّا
(56). 

 ٗ ايؿذل٠ إتأخط٠.ٚقس بصيت دٗٛزٷ ٚقا٫ٚت عسٜس٠ يتكشٝض ايٛقـ ايٓكسٟ 

عٔ  غٛا٤ٷـ، َٝٸ١ غرل َا تكسٸّ عٔ بعض ؾكٗا٤ اٱَاـ ٚأقسضت ؾتا٣ٚ ٗ ٖصا ايػٝام 

فُع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ايتابع ١ُٕٛٓ إ٪ُط اٱغ٬َٞ ٗ دًػت٘ اييت اْعكست ٗ آشاض 

 ،ّ ٗ غًط١ٓ عُإ، أٚ َٔ ؾدكٝات ؾك١ٝٗ قسٸَت زضاغات أٚ ؾتا2004٣َٚٔ عاّ 

َجٌ: عذٌٝ داغِ ايٓؿُٞ، ْٚاقط بٔ عبس اهلل إُٝإ، ٚقُس بٔ عبس اهلل ا٬ٕ، 

 ٚغرلِٖ.
 

ٌٸ إدلٸضات اييت زؾعت ٕٓع ُٓت َٓاقؿ١ ن  ٚقـ ايٓكس عٓس ايؿكٗا٤ إاْعٌ بعسَا 

عٝح ٜهٕٛ ٚقـ ايٓكس دا٥عّا ؾطعّا ٫ سط١َ  ،ع تهًٝؿّا إٍ أقاي١ ايدلا٠٤طدٳٜٴ
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ٝٸ ٯثاض، ٚأَا إثبات دٛاظٙ ايٛنعٞ، أٟ اؿهِ بايكشٸ١ ٚايٓؿٛش ٚتطتٝب ا ١ ؾٝ٘.تهًٝؿ

ا٫غتس٫ٍ ببعض ا٭زي١ اييت تكًض أغاغّا يٓٛط١ٜ ـ بعس إٓاقؿات ايػابك١ ـ ؾُٝهٔ 

زٕٚ إٔ تطق٢ إٍ َػت٣ٛ  ،ايذلخٝل أسٝاّْا، ٚتكًض أسٝاّْا أخط٣ يتأٜٝس ايكٍٛ باؾٛاظ

 ا٭زٓي١ اؿازل١. ٖٚصٙ ا٭زٓي١ ٖٞ:

هِ ٚقـ خامٸ ا٫غتٓاز إٍ َكته٢ ا٭قٌ ٚإطدع ايعاّ ٗ س ايسيٌٝ ا٭ٍٚ:

ٕٸ ايعَُٛات ٚإطًكات ايٛاضز٠ ٗ َطًل اٱْؿام ٗ  .َعٌ عٓس ايؿو ؾٝ٘ ٚقس شنطْا أ

ٚقـ ايٓكٛز  تؿٌُ ،ٚخكٛم ايكسقات اؾاض١ٜ ،ٚنصيو ايكسقات ،غبٌ اـرل

ٚٸٍ ٫ ٜهطٸ بإط٬قات ايٛضق١ٝ ايّٝٛ. ٚإ ٕٸ عسّ اؾتٗاض ٖصا ايٛقـ ٗ ايكسض اٱغ٬َٞ ا٭

نُا شنطْا  ،ًٓ٘ بعس سلٍٛ تعطٜـ ايٛقـ ٖٜٚٛٸت٘ يٛقـ ايٓكٛزٖصا ن .ا٭زي١ ٖٓا

 غابكّا.

ٕٸ ايٛقـ ٚاٖط٠ عك٥٬ٝٸ١ ٖها٠ ؾطعّا، ٚمل ٜٔط ٚإٍ داْب شيو ٗ ايؿطع  زٵؾإ

َٔ قٝٛزٖا َا ّٓع ايؿٍُٛ ٕجٌ ٚقـ ايٓكٛز، سٝح مل ْعجط ع٢ً ْلٸ قطٜض أٚ ٚاٖط 

ٕٸ إؿطٸع اٱغ٬َٞ  ،ٙ اؿاٍٚٗ َجٌ ٖص بت قسٚضّا ٚز٫ي١ّ ٗ ٖصا اجملاٍ.ثا ٚسٝح إ

ٕٸ ٖصا َعٓاٙ ايذلخٝل ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ، ٚإ٫ يبٝٸٔ َٚٓع َع  ،ٜؿطٸع إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾإ

َٳ  ٔٵٚدٛز ايٓكٛز ٗ عكطٙ ٚإَهإ تؿِٗٝ إٓع ٗ َٛضزٖا بايٓػب١ ٭ٌٖ ظَٓ٘، ٚيٝؼ 

ٖٖ ٌٸ سا٫ّ  ٍ ٖٛ نإ عكطٳ ايٓعٍٚ ٚايكسٚض، بعس ؾطض اهلل غبشاْ٘ ٚتعا ٔٵغٝأتٞ بأق

 يػٝب ْٚٝع ا٭ظ١َٓ.إؿطٸع، ٖٚٛ إٓطًع ع٢ً ا

ٌٸ أْٛاع ٚقـ ايٓكٛز ٚعًٝ٘ إ٫  ،َٔ سٝح نْٛٗا ٚقؿّا يًٓكس ،وهِ ظٛاظ ن

 ،َٓٗا ع٢ً قصٚض َٔ د١ٗ خاقٸ١ ثبت ايسيٌٝ ع٢ً إٓع َٓٗا إشا اؾتٌُ ْٛعٷ خامٸ

 غرلٙ.نايطبا أٚ 

ٕٸ ايٛقـ َٔ أَٛض ايتدلٸعات اييت ٜتػاَض ؾٝٗا ايسيٌٝ ايجاْٞ: ْٛطّا يهٕٛ  ;إ

ْٛطّا يكٝاَ٘ ع٢ً  ;ايػطض ٖٛ اـرل ٚاٱسػإ ٚأعُاٍ ايدلٸ، ؾ٬ ٜتٛٓقع ايتٛقـ ؾٝ٘

ٖٛ »اؿحٸ ٚايتػاَض بػ١ٝ ؼٓكل ا٭غطاض ايٓب١ًٝ اييت ؾٝ٘. ٚقس قاٍ ايكطاٗ عٔ ايٛقـ: 

 .(57)«بػٞ إٔ ؽٓؿـ ؾطٚطَ٘ٔ أسػٔ ايكطب، ٜٚٓ

ٔٸ ٖصا ايسيٌٝ غرل ٚانض; ٫ستُاٍ ٚدٛز َؿػس٠ ٗ ٚقـ ايٓكٛز ٭دًٗا مل  يه

ٌٸ ايؿطع ؼٓؿٜ َٔ ٖصٙ  :ٙ ايؿطٜع١، َجٌعٵذٹتٴ َؿػس٠ ظٚاٍ ق١ُٝ ايٓكس ٚايتهدٸِ، ؾًع
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٫ٚ َع٢ٓ  استُاٍ إكًش١ ٚاستُاٍ إؿػس٠. ؾٝسٚض ا٭َط بٌ ،ايعا١ٜٚ يتًو إؿػس٠

ٔٸ بٵَض ٖٓا إشا مل ٜٴيًتػا ٔٳ ع٢ً ايعَُٛات ٚإطًكات ايٛاضز٠ ٗ ا٭زي١; ٭ْ٘ فطٸز ٚ

ٚاستُاٍ ٫ زيٌٝ ع٢ً سذٝٸت٘ ٗ غرل نْٛ٘ فطٸز َ٪ٜٸس يٮزٓي١ ا٭غاغ١ٝ، ؾٗٛ ُاَّا 

ٌٸ ايذلن١ ،َجٌ ايٛق١ٝ ٚيٛ نإ ايٛضث١ أغٓٝا٤ ٫  ،سٝح ٫ تكضٸ ايٛق١ٝ به

 وتادْٛٗا.

ٕٸ ايسيٌٝ ايجايح: يًٛقـ ٚإكاحل ايعا١َ  ل إكاقس ايؿطع١ٝٚقـ ايٓكٛز وٚك إ

ٕٸ ايػطض َٔ ايٛقـ ؼ اييت ؾٝ٘; َٸ١.ؾإ ٚسٝح ّهٔ  كٝل إكاحل ا٫قتكاز١ٜ ايعا

َػاعس٠ ايؿكطا٤ ٚاحملتادٌ ٚت١ُٝٓ ا٫قتكاز ٚإقا١َ إؿاضٜع اـرل١ٜ ايهدل٣ َٔ 

اَعات ٚإطانع اـس١َٝ ٚطباع١ إػادس ٚإػتؿؿٝات ٚإساضؽ ٚإعاٖس ايس١ٜٝٓ ٚاؾ

ايهتب إؿٝس٠ ٚنؿاي١ ا٭ٜتاّ ٚزعِ اجملاٖسٜٔ ٚغرل شيو، إٍ داْب تٛؾرلٙ اجملاٍ 

َٕ ٜطٜس  ٔٵيكػاض إايهٌ يًُػا١ُٖ ٗ ؾعٌ اـرل ٚتكسِٜ ايكسقات ٚتٝػرل ا٭َٛض 

ٚقـ إٍ تٛؾرلٙ إؿه٬ت اييت تٛاد٘  إناؾ١ اٱؾاز٠ َٔ ثٛاب ٖصا ايعٌُ اـرلٟ،

ايعكاضات أسٝاّْا َٔ اضتؿاع تهايٝـ ػسٜسٖا ٚقٝاْتٗا ٚقسٚز١ٜ ططم اغتجُاضٖا 

ؾإشا نإ ايٛقـ وٓكل ايتهاؾٌ ، ٚقعٛب١ ًُٜٛٗا ٚعٴػط بٝعٗا ٗ سا٫ت ايهطٚض٠..

ا٫دتُاعٞ ٚاؿؿاٚ ع٢ً إاٍ ٚتٛثٝل عط٣ ايتٛاقٌ ايطٓٞ ْٚؿط ايعًِ ٚتٛؾرل 

ٕٸ ٚقـ ايٓ  ،كٛز وٓكل ٖصٙ ا٭غطاض ٚإكاقس ايػا١َٝ أٜهّااـسَات يٰخطٜٔ.. ؾإ

َٸ١ يًُػًٌُ.  ٜٚذلى أثطٙ ايطٝٸب ٗ إكاحل ايعا

ؾإشا اغتطعٓا ؾِٗ ٖصٙ إكاقس ٚايػاٜات ٚإكاحل ع٢ً أْٗا ٖٞ ع١ًٓ َؿطٚع١ٝ 

ؾتجبت ٗ فاٍ ٚقـ ايٓكٛز، ٚإ٫  ،ايٛقـ ٚاغتشباب٘ نإ اؿهِ زا٥طّا َساض ايع١ًٓ

نإ شيو ؾاٖسّا َ٪ٜٸسّا َٚٓبٸّٗا ٚدساّْٝا َتؿطٸعّٝا ع٢ً عسّ ٚدٛز َؿه١ً ٗ ٖصا 

 ايٓٛع َٔ ايٛقٛف.

ٍٸ عً ايسيٌٝ ايطابع: ؾؿٞ  ٢ دٛاظ إٔ ٜؿطٙ ايٛاقـ بٝع ايٛقـ.ا٫غتٓاز إٍ َا ز

ٕاي٘ ٗ عٌ  ×ايصٟ ٜتشسٸخ عٔ ٚقـ اٱَاّ عًٞ ،خدل عبس ايطٓٔ بٔ اؿذٸاز

إٔ ٜبٝع ْكٝبّا َٔ إاٍ ؾٝكهٞ ب٘ ايسٜٔ ؾًٝؿعٌ ـ اٱَاّ اؿػٔ ـ ؾإٕ أضاز »ٜٓبع، دا٤: 

ؾبسا ي٘ إٔ ٜبٝعٗا ـ غرل زاض ايكسق١ ـ ٫ٚ سطز عًٝ٘ ؾٝ٘.. ٚإٕ نإ زاض اؿػٔ  ،إٕ ؾا٤

 .(58)«٫ٚ سطز عًٝ٘ ؾٝ٘، ؾإٕ باع ؾإْ٘ ٜكػُٗا ث٬ث١ أث٬خ... ،ؾًٝبعٗا إٕ ؾا٤
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ٕٸ دٛاظ ايٛقـ َع ؾطٙ ايٛاقـ ايبٝع تعبرلٷ آخط عٔ تعًٓل ايٛقـ سكٝك١ّ بٛقـ  ؾإ

 ٫ ايعٌ، ؾٝذطٟ شيو ٗ ايٓكٛز، ٜٚهٕٛ َطدعّا ٗ عجٓا ٖٓا. ،إاي١ٝ

ٕٸ ٚاٖط اـدل ٖٛ ايبٝع ٚقطف إاٍ، َع٢ٓ ؾٓو ايٛقـ ٚإبطاي٘، ؾٝكًض  إ٫ أ

يو، ٖٚصا غرل نٕٛ ايٛقـ قس تعًٓل ٗ اؿهِ ظٛاظ ايتٛقٝت ٗ ايٛقـ أٚ َا ؾاب٘ ش

 ٫ ايع١ٝٓٝ، نُا ٖٛ ٚانض. ،بإاي١ٝ ابتسا٤ٶ

خدل قُس بٔ َٗطإ، قاٍ: زلعت أبا عبس  ٍإا٫غتٓاز  ايسيٌٝ اـاَؼ:

ٌٸ َٛغِ َا٫ّ ٜٓؿل ؾٝ٘أٚق٢ إٔ ٜٴ ×اهلل  .(59)ٓاح عًٝ٘ غبع١ َٛاغِ، ؾأٚقـ يه

ٕٸ اٱَاّ ٚقـ َا٫ّ ٍٸ ع٢ً أ ٕٸ ٖصا اـدل ٜس ٖٚصا َٔ  .ٜٴكطف ٗ فايؼ شنطٙ ؾإ

ؾإشا نإ ٖصا دا٥عّا ؾُٝهٔ دعً٘ أغاغّا  .أد٢ً َٛاٖط ايٛقـ يًكطف ٚا٫غت٬ٗى

 هٝع ايٛقـ يًُاي١ٝ با٭ٚي١ٜٛ.

ٕٸ قُس بٔ َٗطإ بٔ قُس ايهطخٞ  ٔٸ ٖصا اـدل نعٝـ ايػٓس; ؾإ يه

ًػٟٛ ايعاّ، ٌَُٗ، إناؾ١ إٍ استُاٍ إٔ ن١ًُ )أٚقـ( ٖٓا اغتدسَت ٗ إع٢ٓ اي

ٗ نُٔ َا ـ عٝح تكبٌ إضاز٠ ايٛق١ٝ أٜهّا، ؾهأْ٘ أٚق٢ إٔ ٜٓاح عًٝ٘، ٚخلٸ 

ٌٸ َٔ ثًح تطنت٘ ـ إٔ هعٌ َبًؼ َايٞ َعٝٸٔ ـ أٚق٢  كطف ٗ ٖصا ايٛد٘ ٜٴـ ٖٚٛ أق

ٟٸ اضتباٙ بكهٝٸ١ ايٛقـ. اـٝٸط.  ٚبٗصا ٫ ٜهٕٛ شلصا اؿسٜح أ

ٕٸ عَُٛات اٱْؿام ٗ  غبٌ اـرل ٚايكسق١ ٚاٱْؿام ٗ غبٌٝ اهلل َٔ ٖٓا ٜتبٝٸٔ أ

ٚنصيو ؼًٌٝ ١ٜٖٛ ايٛقـ َٚؿَٗٛ٘ ٚتؿهٝو ايب١ٝٓ  ،ٚايكسقات اؾاض١ٜ ٚغرلٖا

شيو نًٓ٘ ٜكًض زي٬ّٝ يتكشٝض ٖصٙ ا٭ٚقاف، َ٪ٜٸسّا ببعض  ،ايعك١ٝ٥٬ إُها٠ ي٘..

 إ٪ٜٸسات ايػابك١.
 

ٕٸ ٚقـ ايٓكٛز َٔ سٝح ٖٛ ٚقـ َا ٜبسٚ يٓا قشٝشّا ٗ َٛنٛع ايٛقـ اي ٓكسٟ أ

ٕٸ َؿّٗٛ ايٛقـ ٚاضتهاظٙ ايعك٥٬ٞ  ،يًٓكٛز دا٥ع تهًٝؿّا ٚقشٝض ٚنعّا ٚقاّْْٛا; ٭

ٚأْٸ٘  ،َٚؿّٗٛ ايكسق١ اؾاض١ٜ ٜٓطبل عًٝ٘ بعس ؼًٌٝ ١ٜٖٛ إٛقٛف ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ

ـ ايعٝين ايصٟ إاي١ٝ ٚايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ ٚايتبازي١ٝ، ع٢ً خ٬ف اؿاٍ عاز٠ّ ٗ ايٛق

 ،ٜهٕٛ إٛقٛف ؾٝ٘ ٬َسّٛا َا ي٘ َٔ خكا٥ل شات١ٝ ٗ ايعٌ اؾع١ٝ٥ اـاضد١ٝ

 نايعكاض.
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ٕٸ ٚقـ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ إعاقط٠ ٜهاز ٜهٕٛ أٚنض ٗ ايذلخٝل  َٔ ٖٓا ٜٛٗط أ

نايسضِٖ ٚايسٜٓاض، َٔ سٝح إٕ ايٓكس ايٛضقٞ ٫  ،َٔ ٚقـ ايٓكٛز إعس١ْٝ ايكس١ّ

شات١ٝ ٗ عٝٓ٘ بكطف ايٓٛط عٔ ا٫عتباض إايٞ ايصٟ ُٓش٘ ايسٚي١ ي٘،  ٝٸ١ًّو خاقٸ

ست٢ ـ أٟ ايصٖب١ٝ ٚايؿه١ٝ ـ  (60)ع٢ً خ٬ف ايٓكس إعسْٞ ايصٟ ٜبك٢ ساّٜٚا يك١ُٝ شات١ٝ

ٕٸ إٛقٛف ٗ ايٓكس  يٛ أيػٞ اعتباضٙ ايٓكسٟ َٔ داْب ايسٚي١، ا٭َط ايصٟ ٜععٸظ ؾطن١ٝ أ

ٖٓ ،٫ ايعٌ ،ٞايٛضقٞ قض ا٫عتباض إاي ا ٜتًـ با٫غتعُاٍ ست٢ ٜٓاقـ بأْٗا 

ؾٝهٕٛ ساشلا ساٍ إأن٫ٛت ٚإؿطٚبات اييت سهُٛا ٗ ايؿك٘  ،ٚا٫غتدساّ

 اٱغ٬َٞ بعسّ قشٸ١ ٚقؿٗا.

َٔ ايبٓا٤ات  ؾايعَُٛات ٚإطًكات ايكطآ١ْٝ ٚاؿسٜج١ٝ، إٍ داْب نٌٛ ٚعًٝ٘

ٕكاحل ايٓٛع١ٝ ايها١َٓ ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ، ٚا ،ٚإكاقس ايؿطع١ٝ ،ايعك١ٝ٥٬ إُها٠

ٔ شيو، شيو نًٓ٘ ٜ٪ٓنس سازل١ ٗ ايكسٚض ٚايس٫ي١ ُٓع َ َع عسّ ٚدٛز ْكٛم

ؾطع١ٝ ايٛقـ ايٓكسٟ ٚنعّا ٚتهًٝؿّا، َع نطٚض٠ ايتٛٓؾط ع٢ً إزاض٠ ٚقؿٝٸ١ سػ١ٓ قازض٠ 

بات َاي١ٝ ي٘ تعٜس ع٢ً ػٓٝب ايٛقـ إداطط ا٫غتجُاض١ٜ أٚ اـرل١ٜ ايعاي١ٝ، ٚتٛؾرل تكًٓ

 أٚ ؼاؾٜ ع٢ً قسضت٘ إاي١ٝ.

ٕٸ ايذلخٝل ٗ ايٛقـ ايٓكسٟ ٫ ٜٛاد٘ ايٛقـ ايعٝين، بٌ ٬ٜٕٛ َعّا ساد١ّ  إ

ٕٵ  ؾا٤ اهلل تعاٍ. خرل١ٜ بٹطٸ١ٜ تتٛاظْإ ٗ َكاحل إػًٌُ َٚٓاؾعِٗ، إ
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 الدَٖ ٔوٕقع الكٗي يف دراشٛ العالقات الدٔلٗٛ
 

 

َٴ نابط١  ّا٬ّ ٚأٖساؾجٴّهٔ ايٓٛط إٍ ايكِٝ ع٢ً أْٗا أسهاّ َعٝاض١ٜ تتهُٔ 

ٖٚاضغ١، ٚشلا قؿ١ ايهطٚض٠ ٚا٫يتعاّ ٚايع١َُٝٛ.  ُّْٚٛاّا يًٛدٛز ا٫دتُاعٞ ؾهط

ٖٚٞ ٗ  ١ َعذلف بٗا ٗ ايٛدٛز ا٫دتُاعٞ.ٖٞ أسهاّ َعٝاضٜ بٗصا إع٢ٓ ؾإٕ ايكِٝٚ

ُٕ إٍ ؼكٝكٗا، ٌ ٚا٭ٖساف ٚايػاٜات ايعًٝا اييت ٜػع٢ ٖصا ايٛدٛز جٴَعٝاضٜتٗا ػػس ا

ٓاع َا تعس ب٘ َٔ سكٛم، َٚا قتٖٚصا ٜؿذلض ايطنا بٗا، ٚا٫ ٜٚبػٞ ايٛقٍٛ إيٝٗا.

 هٞ ب٘ َٔ ٚادبات.تك

نع َكاٜٝؼ ٛت ،نأسهاّ َطًك١ ٗ شاتٗا، ْٚػب١ٝ ٗ ايتعاٌَ َعٗا ،ايكِٝبٚ

َٳ ؼتٜٛ٘، َٚا تػع٢  َا ٔٷَػتُس٠ َٔ َكازض َعذلف بٗا ٗ ايٛدٛز ا٫دتُاعٞ، َٚ٪

َا ي٘ ق١ً  ٚإق٬ح شلصا ايٛدٛز. ٖٚصٙ إكاٜٝؼ تتذ٘ إٍ تكِٜٛ نٌ إيٝ٘ َٔ ق٬ح

ٖٚصا ٜعين إٔ ٖصٙ  عتٌُ ؾٝ٘ َٔ أؾهاض، ِْٚٛ، ٚسطنات.بايٛدٛز، ٚنٌ َا ٜ

ٚقس ٜهٕٛ  عسز ٚايتٓٛع ٗ أبعاز ٖصا ايٛدٛز.يًت ّاإكاٜٝؼ ّهٔ إٔ تتعسز ٚتتٓٛع، تبع

أخ٬ق١ٝ،  ت يًشسٜح عٔ َكؿٛؾات نجرل٠ يًكِٝ:شيو أسس إدلضات اييت َٗس

اقتكاز١ٜ. ٖٚصا ايتكِٜٛ ٫ ّهٔ ؼكٝك٘ إ٫ ٚغٝاغ١ٝ، ٚز١ٜٝٓ، ٚادتُاع١ٝ، ٚ

، ٚا٫يتعاّ ايعاّ ّاباٱسػاؽ ايعاّ باؿاد١ إٍ ا٭سهاّ إعٝاض١ٜ )ايكِٝ(، َج٬ّ ٚأٖساؾ

 .(1)، زٕٚ اـطٚز عًٝٗاَا قس تؿطن٘ ٚتكتهٝ٘ َٔ أٚاَط ْٚٛاٙٺ

َٔ َطاسٌ تطٛض ايع٬قات ايسٚي١ٝ  ؾ٢ َطس١ً ٚقس اضتب٘ ؼًٌٝ ايبعس ايسٜين

 بسضاغ١ ٚؼًٌٝ ايكِٝ. ٚتٓاظعت ؾهط٠ ايكِٝ ٗ ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٗ ا٭زبٝات ايػطب١ٝ
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 َسضغتإ:

عامل  ُٚجًٗا إسضغ١ ايٛاقع١ٝ، اييت تط٣ أْ٘ َٔ ايعبح ايتُػو بكِٝ ٗ ا٭ٍٚ:

ا٭خ٬م ٜعين اغتػ٬َٗا و زٚي١ بٕ ُػټايػٝاغ١ ايسٚي١ٝ ايصٟ ٫ ٜعطف إ٫ إكًش١. ٚإ

ـٺ ٗ ٫ٚ ّهٔ تطبٝل  بع ْؿؼ قٛاعس ايػًٛى.ئ ٜتٻ ، ايصَٟا يًططف اٯخط َٛق

ؼهُٗا  ٚايعاّ ع٢ً أْؿط١ ايسٍٚ. ؾايسٍٚ إباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ ايعا١ٕٝ بؿهًٗا اجملطز

ع٬قات٘ ايؿدك١ٝ، ٫ٚ هٛظ اـً٘ بٌ  ١ٝ ايؿطز ٗأخ٬ق١ٝ ؽتًـ عٔ أخ٬ق

ؾاؿصض ٚإكاض١ْ بٌ  .إٍ ناضث١ ع٢ً ايسٚي١ ; ٭ٕ شيو قس ٜ٪زٟا٭خ٬قٝتٌ

اغ١ٝ غًٛن١ٝ ٖٛ ايؿه١ًٝ ا٭ع٢ً ٗ ايػٝاغ١. ٚٗ ا٫ْعهاغات احملت١ًُ ـٝاضات غٝ

ِّ سٌ إٔ ا٭خ٬م ٗ ؾإٕ ا٭خ٬م  ٬ق١ّٝ ايعٌُ َس٣ ت٬ظَ٘ َع ايكِٝ ا٭خإطًل تك

ِّ ١، َع ضؾض اعتباض ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايعا١ٕٝ ّ أٟ عٌُ بٓتا٥ذ٘ ايػٝاغٝايػٝاغ١ٝ تك

٫ٚ تٛدس قِٝ َٚباز٨ عا١ٕٝ  ٤ ْػيبٸ،ؾهٌ ؾٞ .َتطابك١ َع قِٝ َٚباز٨ زٚي١ َع١ٓٝ

ِّ ض قُٝٗا َٚباز٥ٗا ٚأعُاشلا ٚنأْٗا َطًك١، بايطغِ َٔ إٔ نٌ زٚي١ قس ؼاٍٚ إٔ تك

 . (2)ملؿذلض إٔ ؼهِ ايعاا٭ٖساف ٚإباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ٜ تتطابل َع

ايع٬قات  إٔ ا٭خ٬م نطٚض١ٜ ٗ إٔ َٛضدٓجٛ ٜعتكس (غّٝٛ) ٚٗ ٖصا اٱطاض ٜط٣

ـ يًػٝاغ١ ايسٚي١ٝ، ٖٚٛ َا ٜػُٝ٘ ب ٞض ا٭خ٬قٚيهٓ٘ ٜٓاٖض إدلِّ ،ايسٚي١ٝ

نُا  .ٚضا٤ٖا إكاحل اـاق١ أٟ إٕ إباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ ؽؿٞ ،«ا٭خ٬م ٜسٜٛيٛد١ٝأ»

; ٭ْٗا تػطٞ طبٝع١ «بايٓعع١ ايعاطؿ١ٝ»ٜٚػُٝٗا  ،«ا٭خ٬ق١ٝاٱط٬ق١ٝ »ٜسٜٔ 

ٚتطنع ؾك٘ ع٢ً ايك١ُٝ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً سػاب ايكِٝ ا٭خط٣. ٜٚط٣ أْ٘  ايػٝاغٞ،

ؼكٝل ايٓٛاّ ٚا٫غتكطاض يًذُٝع، ٚإهاز ساي١ ؽًٛ َٔ  ّهٔ عٔ ططٜل تٛاظٕ ايك٣ٛ

. «إكًش١ ايعًٝا يًسٚي١»ٚ ،ٕ ا٭َط ٜتطًب أخ٬ق١ٝ إػ٪ٚي١ٝأٟ إ .قطاعات َػًش١

 .(3)ٚأؾطاضّا إشا اغتسعت ايهطٚض٠ شيو ،ٚع٢ً ايكاز٠ إٔ ٜهْٛٛا أخٝاضّا إشا أَهٔ

، ست٢ ٫ ػاٌٖ ايٛاقع، بٌ تطؾٝسٙ ٚتط٣ إٔ اؿسٜح عٔ ايكِٝ ٫ ٜعين ايجا١ْٝ:

ِٝ ٕ إٔ ايكٚٵٜٚطٳ ايدلاغُات١ٝ ايٛقت١ٝ.ؾ٢ اؿػابات  ٜٓػُؼ ايعإًَٛ ٗ اجملاٍ ايػٝاغٞ

تٓؿص إٍ قًب ايعًِ عٔ ططٜل ايٓٛطٜات، بٛقؿٗا َباز٨ دٖٛط١ٜ تٴؿٓهٌ بٓا٤ ايؿهط 

ِّايٓٛطٟ َٴع  . (4) ز٠ّ إٜاٙ بإع٢ٓ ٚا٫ػاٙ، 

ٚاغتٓازّا ٕك٫ٛت ٖصٙ إسضغ١ ٚٗط إٓٛٛض إجايٞ ٗ زضاغ١ ايع٬قات ايسٚي١ٝ. 
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زٜإ ايػُا١ٜٚ، ٚايتعايِٝ ٜٚػتُس أْكاض ٖصا إٓٛٛض ض٩ٜتِٗ يًع٬قات ايسٚي١ٝ َٔ ا٭

تٗتِ بٛنع ايهٛاب٘ ٚإعاٜرل ا٭خ٬ق١ٝ ايعا١َ يًػًٛى  ، اييتٚايؿًػؿات اٱْػا١ْٝ

 ط٠ ٗاٱْػاْٞ، ٚتطنع ع٢ً كاطب١ عكٌ اٱْػإ ٚقًب٘، ٚاغتجاض٠ اؾٛاْب اـِّ

 ٖصا ايػًٛى ايعٌُ ع٢ً إٔ ٜأتٞ، ٚ، بٗسف ا٫ضتكا٤ بايػًٛى اٱْػاْٞايطبٝع١ ايبؿط١ٜ

ٚع٢ً  َٔ ايكطاع; بس٫ّ ،ع٢ً قِٝ ايتعإٚ ؼضٸ ، اييتَع ايكٛاعس ا٭خ٬ق١ٝ ؾّٝااَتُ

 ،ٚع٢ً اؿب ٚاٱخا٤ ٚايهطّ َٔ ايًِٛ; بس٫ّ ،ٚع٢ً ايعساي١ َٔ اؿطب; بس٫ّ ،ايػ٬ّ

َٔ عس٠ ضٚاؾس  نُا ٜػتُسٕٚ بٓا٤ِٖ ايؿهطٟ َٔ ايهطا١ٖٝ ٚاؿكس ٚا٭ْا١ْٝ. بس٫ّ

َٚجاي١ٝ ايط٥ٝؼ أعُاٍ عكط ايٓٗه١ ٚايتٜٓٛط ٚيٝدلاي١ٝ ايكطٕ ايتاغع عؿط،  ت ُٗجً

 .(5)ايكطٕ ايعؿطٜٔ ا٭َرلنٞ ٚيػٕٛ ٗ

عٔ اؿطب  أٚ ْٛطٜاتٺ ض٣٩ٶ ٔطٜؿٚهإشلصٙ ايكِٝ ططح عسز َٔ  ٚاغتًٗاَّا

ٚايػ٬ّ، أٚ اؽصٚا َٛاقـ َٓاٖه١ ي٬غتعُاض أٚ يًِٓٛ ايعٓكط١ٜ، أٚ غرل شيو َٔ 

ٚمل ٜذلزز عسز َٔ ا٭غاقؿ١ ٚعًُا٤ اي٬ٖٛت َٔ  .ايع٬قات ايسٚي١ٝ إدتًؿ١ٚٛاٖط 

َٔ َٓٛٛض زٜين. بٌ ٚشٖبت بعض  ،ٜكّٛ عًٝٗا ٜس با٫غتعُاض، ٚتؿٓٝس ا٭غؼ اييتايتٓس

ض تكسِٜ َػاعسات َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ يسعِ سطنات ايتشطټ ١ إٍ سسٸ١ٝ ايهٓػٝٸاجملايؼ إًٓ

َػتٛسا٠ َٔ تعايِٝ ايسٜٔ بطظت ض٣٩ َٚٛاقـ ٖاث١ً  ٕكابٌٗ أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ. ٚٗ ا

أٚ ست٢  ،يسٜاْات غرل زلا١ٜٚ اٱغ٬َٞ أٚ ايٝٗٛزٟ، أٚ َٔ ايذلاخ ايجكاٗ ٚا٭خ٬قٞ

 .(6)يؿًػؿات إْػا١ْٝ عا١َ

إ٫ إٔ َك٫ٛت ٖصا إٓٛٛض تطادعت أَاّ ١ُٖٓٝ َك٫ٛت إٓٛٛض ايٛاقعٞ ع٢ً 

طات إ٫ إٔ إتػِّ ١ َا بعس اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ.طسًزضاغ١ ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٗ َ

ٛٸ ايع٬قات  ، َع عذع زاضغ٫ٞت ايسٚي١ٝ ٗ َطس١ً َا بعس ْٗا١ٜ اؿطب ايباضز٠ٚايتش

 ايسٚي١ٝ عٔ ايتعاٌَ َع ٖصٙ إتػرلات بأزٚاتِٗ ْٚٛطٜاتِٗ ايتكًٝس١ٜ، زؾعت إٍ ضزٸ

ٗٸا٫عتباض يًتشًٌٝ ايكُٝٞ ي٬ٖتُاّ بايبعس ايجكاٗ َٔ أبعاز زضاغ١ س إٓار ، ٖٚٛ َا َ

نصيو ؾإٕ قا٫ٚت زضاغ١ ايجكاؾ١ ؾ٢ إطاض ايع٬قات ايسٚي١ٝ  ايٛاٖط٠ ايسٚي١ٝ.

ر أؾهٌ يتشكٝل ْتا٥ ;ايٓٛط١ٜ ايك١ُٝٝ ز ايسضاغ١ ٚايبشح ٗعت ع٢ً أ١ُٖٝ ػسٸضٖن

ٛٸٚخاق١  ،إطاض ٚاقع ايع٬قات ايسٚي١ٝ يسضاغ١ ايكهاٜا اؾسٜس٠ ٗ  ٕٞ ايكُٝإٔ إه

ُٕطٓن ٖٛ ا٭غاؽ ٗ ٫ ٜتأتٸ٢ ا٫ٖتُاّ بايبعس ٚ ب ايصٟ تتهٕٛ َٓ٘ ايجكاؾ١.تهٜٛٔ ا
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إ٫ َٔ خ٬ٍ اؿسٜح عٔ ايكِٝ ٚزضاغتٗا، نٓٛع َٔ  ايجكاٗ ٗ إطاض ايط١ٜ٩ ايػطب١ٝ

، (7)ٚتعُُٝ٘ ٚعإٝت٘ ٚتعن١ٝ ايٓػل ايكُٝٞ ايػطبٞايتعبرل عٔ اؿهاض٠ ايػايب١، 

أٚ اؾذلاض عٓاقط َٛاد١ٗ بٌ  ،ابٌ عٔ تُٗٝـ ا٭ْػام ايك١ُٝٝ ا٭خط٣إك ٚايبشح ٗ

 .(8)اؿهاضات ٚأْػاقٗا ايك١ُٝٝ

إٔ  إٍ «ايْٝٛػهٛ»ٚٗ َٛاد١ٗ ٖصٙ ايٓعع١ ايػطب١ٝ خًكت زضاغ١ أدطتٗا 

َٔ َعتٓكٞ زٜاْات ايعامل ٜ٪َٕٓٛ بأْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ف  َتعاٜسّا ٖٓاى عسزّا

ٱهاز قِٝ  ;ٗ ايعسٜس َٔ ايكِٝ ٚا٭خ٬قٝات ّا٫ إٔ ٖٓاى اؾذلانايعكا٥س ٚإعتكسات إ

ٕ ايع٬قات بٌ ا٭زٜإ . ٚإبٌ ايبؿط ُٝا تًو اييت ؼهِ إعا٬َت٫غَٚٚجٌ عا١ٕٝ، 

ٜسٜٛيٛد١ٝ ا٭َا ٜػتدسّ ايسٜٔ يتدلٜط إكاحل  ط ع٢ً اجملتُع ايسٚيٞ. ؾػايبّات٪ثِّ

طع١ٝ عًٝٗا، ٚيهٔ ايسٜٔ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚإنؿا٤ ايؿ ،ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ

اييت ػعٌ َٔ إُهٔ تؿازٟ ايٓعاعات  ،زٚض نبرل ٗ خًل ثكاؾ١ ايػ٬ّ

ٚبٓا٤ ٖٝانٌ ٚأطط أنجط عساي١ ٚسط١ٜ. ؾايسٜٔ َٔ  ،ْٚعع ؾتٌٝ ايعٓـ ،ٚايكطاعات

ؾأْ٘ ايتأنٝس ع٢ً اؾٛاْب ا٭ق١ًٝ ٚا٭غاغ١ٝ يًهطا١َ اٱْػا١ْٝ، ٚا٫ْؿتاح ع٢ً 

 .(9)خطٜٔ، ٚؼسٜس ا٭ٚيٜٛات اؿكٝك١ٝ ٗ سٝا٠ ا٭ؾطاز ٚايؿعٛباٯ

َٴ ٕ ٖٓاى ساد١ّ( إٍ أKamran Mofid) «ناَطٕ َٛؾٝس»ٖٚٓا ٜؿرل  ٌ جٴإٍ 

 غٝاب ايطٚسا١ْٝ ٗ ايع١ٕٛ ناضٌّ»سٝح ٜط٣ إٔ يًع١ٕٛ،  أخ٬قّٝا ط أغاغّاعا١ٕٝ تٛٚؾ

 اؿطز ٚإتأظّ إطتب٘ بايع١ٕٛ، سٝح ْس خٝايٓا. ٚيًٓذاح ٗ عهؼ ٖصا ايٛنع ّادسٸ

عًٝٓا إٔ ْٛقٜ ايطغب١ ٗ ايٓاؽ يهٞ ٜططسٛا أغ١ً٦ أعُل ٚأندل ٚأٚغع سٍٛ اؿٝا٠ 

ٚإٍ قِٝ ٚأخ٬قٝات  ،ٚغاٜتٗا. ؾايع١ٕٛ ايّٝٛ تؿتكط بؿس٠ إٍ ٚعٞ َسضى

 .(10)«ٚضٚساْٝات

اٱغ٬ّ،  نإطاض َطدعٞ يسضاغ١ ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٗ زضاغ١ ٕسخٌ ايكِٝ، ٚٗ

ضقسّا يٛاقع ايكِٝ ٗ زضاغ١ ايع٬قات ايسٚي١ٝ، ٚقاّ  (11)غٝـ عبس ايؿتاح ّ ايسنتٛضقسٻ

 بايتُٝٝع بٌ عس٠ اػاٖات:

ضّا َٔ أْ٘ نًُا نإ ايعًِ َتشطِّ ايؿكٌ بٌ ايعًِ ٚايكِٝ. ٜٚكّٛ ع٢ً ا٭ٍٚ:

ن٘ ُّا، ٜٚطانِ إػرل٠ مٛ عًُٝت٘. ٖٚصا ايتٛد٘ ؼطِّقاض عً ،خايّٝا َٓٗا ،ايك١ُٝ

 ػاق٘ إعطٗ ٚض٩اٙ إٓٗذ١ٝ َٚٛنٛعات٘ ايبشج١ًْ.١ٝ َٔ ايكِٝ نُٔ اتٸ
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ٛع يًعًّٛ اٱْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. ٜٚط٣ إٔ ايكِٝ ايٓٛط يًكِٝ نُٛن ايجاْٞ:

ِّ بإع٢ٓ إازٟ ايتعاٌَ َع ب١ً يًبشح، ّْٚا يًٛٛاٖط ايكاقس تكًض ٭ٕ تهٕٛ َه

َٔ ايكِٝ ايكاب١ً  ٚيهٓٗا بإع٢ٓ إعٟٓٛ ٜػتشٌٝ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا. أَا إازٟ ،تطٛضاتٗا

َٚا ٖٛ غرل قابٌ يصيو ؾًٝؼ َٔ ا٭١ُٖٝ  ٚايتهُِٝ ؾٗٛ اؾسٜط با٫ٖتُاّ;يًسضاغ١ 

 َهإ.

١ُٝ ايٛسٝس٠ تهُٔ ٗ ايٛاقع إٔ ايك ايؿكٌ بٌ ايكِٝ ٚايٛاقع. ٜٚط٣ ايجايح:

ِّ ْؿػ٘. ؾٗٛ ايصٟ إازٟ نّا يًتٓٛرل، ٖٚٛ إكٝاؽ ٜعس قطِّ ٕ ايٛاٖط٠، ٖٚٛ ايصٟٜه

 يًسضاغ١ إٓٗذ١ٝ ٚايع١ًُٝ.

دعًت  قٛض١ٜ ايكِٝ. ٜٚؿٌُ ٖصا إػت٣ٛ ١ًْ ايسضاغات ٚايبشٛخ اييت ايطابع:

ب١ٝ ٚإغ١َٝ٬. إ٫ إٔ ٖصا غٝام ِاشز َعطؾ١ٝ عط َٔ ايكِٝ أِٖ عٓاقط عجٗا ٗ

إطنع َٔ اٖتُاَات٘،  ٚٗ ايٛقت ايصٟ سطم أْكاضٙ ع٢ً دعٌ ايكِٝ ٗإػت٣ٛ، 

ِ ٚعسّ تؿعًٝٗا ع٢ً َػت٣ٛ إُاضغ١; ْتٝذ١ ٭خطا٤ تٓٛرل١ٜ هب تُٗٝـ ايكٝ ٜكٛز إٍ

« ّاَتػرل»أٟ دعٌ ايكِٝ  ،ـ ْػب١ٝ ايك1َِٝٚٔ ٖصٙ ا٭خطا٤:  تعسًٜٗا يهب٘ زضاغ١ ايكِٝ.

اعتباض  :ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ، ٚايٛاٖط٠ ايسٚي١ٝ، أُٖٗا ات أنجط أ١ُٖٝ ٕٗتػرلِّ ّاتابع

قاٚي١ ؼٌٜٛ  أٟ ،ـ إدطا١ٝ٥ ايك2ِٝ. ز٠ايك٠ٛ ايك١ُٝ ا٭غاغ١ٝ، ٚإكًش١ ايك١ُٝ احملسٻ

ٕ ؼٌٜٛ ايكِٝ يؿهط٠ قاب١ً يًكٝاؽ ٫ ات دسٜط٠ بايٓكس ٚإطادع١، سٝح إايكِٝ ٱدطا٤

 ايصٟ إٍ اؿسٸ ٗ ايتعاٌَ ايكُٕٝٞ ٫ تتشهِ َكاقس ايكٝاؽ غباض عًٝٗا، ع٢ً أ

ايٓٛط عٔ قُٝتٗا ٗ  بػضٸ ،ايبشح ٛعات بعٝٓٗا َٔ أدٓست٘ ٚططا٥ك٘ ٜٗػتبعس َٛن

، ٚاؾذلاض ايذلازف بٌ أْػام ايكِٝ َٔ داْب ;ايتكِٜٛ ايتشًٌٝ أٚ ٗ ايتؿػرل أٚ ٗ

 ٜسٜٛيٛد١ٝ َٔ داْب آخط. ٚا٭ْػام ا٭

ايع٬قات ايسٚي١ٝ، ٚبطٚظ ايعسٜس َٔ  ُٞ ٗتكاعس ا٫ٖتُاّ بايبعس ايكٝٚٗ إطاض 

ٗ  ٕ إغٗاّ إٓٛٛض اٱغ٬َٞايباسح أ طٚسات ايػطب١ٝ ؾ٢ ٖصا اٱطاض، ٜط٣ا٭ط

اعتباض إٔ اٖتُاّ َٔ إٓٛٛضات ايؿهط١ٜ، بقس ٜهٕٛ أندل َٔ غرلٙ  ت ايسٚي١ٝايع٬قا

ِ أٚ عٛز٠ ا٫ٖتُاّ ْابعّا َٔ َٓطًل ضز ا٫عتباض يًكٝ إٓٛٛض بايكِٝ يٝؼايساضغٌ شلصا 

ٞٸ اٱغ٬َٞ٭ٕ إٓٛٛض  بٌ ،، نُا ٖٛ ايػايب ٗ ايط١ٜ٩ ايػطب١ٝؾشػب بٗا  قُٝ

يسضاغ١ ايٓٛط١ٜ يًكِٝ ٗ ٕ زضاغات٘ ٚخطٛات٘ أنجط إغٗاَّا ٗ اؾإ ِٸبا٭غاؽ، َٚٔ ثٳ

 ايع٬قات ايسٚي١ٝ.
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 ^أِن البٗتحدٔد اجلسع يف رثاء 

 «ٌساِٛ الشعائر احلصٍٗٗٛ»رد عمٜ الٍكد الٕارد يف وكاه 
 

 

ٗ ايبس٤ أض٣ َٔ ٚاديب إٔ أتكسّ بايؿهط اؾعٌٜ يًع٤٬َ ا٭ععا٤ ايصٜٔ بصيٛا 

ايتطبرل ٚا٭عُاٍ إػتٗذ١ٓ ٗ َطاغِ ايععا٤ »دٗسِٖ ٗ قطا٠٤ ْٚكس َكايٓا إعٕٓٛ 

، ٚأخل بايصنط اٱخ٠ٛ ايػٝس قػٔ قكل ٚايػٝس سػٌ غٝـ ايًٗٞ، «اؿػٝين

 كاٍ. ايًصٜٔ أخصا ع٢ً عاتكُٗا عٓا٤ ْكس إ
 

٫بس قبٌ ْكس إكاٍ إصنٛض َٔ اغتعطاض َا ٚضز ؾٝ٘ َٔ آضا٤ ايهاتبٌ، 

 ٚنٝؿ١ٝ تٓاٚشلُا إٛانٝع، َٚٔ ثِ اٱؾاض٠ إٍ َا ؾاتُٗا ٗ ٖصا إهُاض. 

ايتطبرل »ٜٓطًل إكاٍ ايٓاقس َٔ ْاؾص٠ اٯضا٤ ا٭غاغ١ٝ يكاسب َكاٍ 

ؾٝػتٓتر َٔ شيو بإٔ ناتب ٖصا إكاٍ ٜط٣ سط١َ نٌ َا ٖٛ دعع ٚؾعع  ،«ٚا٭عُاٍ...

ٌّ عٓٗا، باغتجٓا٤ ايبها٤، ٚظٜاض٠ ايكبٛض، ٚإٔ  َػتٗذٔ، ٚإٔ نٌ ٖصٙ ا٭َٛض َٓٗ

سهِ ايًطِ ٚايتطبرل ٚمُٖٛا سطاّ ٗ سهُٗا ا٭ٚيٞ، ٚإٔ اؿهِ ايجاْٟٛ َ٪ِّٜس 

 يٮٚيٞ ٗ ٚاقع ساي٘. 

ٗ ْكس إسع٢ إصنٛض ع٢ً تكػِٝ ايطٚاٜات إٍ ث٬خ  ٚقس اعتُس نتٸاب إكاٍ

 فُٛعات: 

١ ع٢ً اغتشباب اؾعع ٗ َكٝب١ غٝس ايؿٗسا٤ ايطٚاٜات ايسآي اجملُٛع١ ا٭ٍٚ:
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. ٚايػطض َٔ إٜطاز ٖصٙ ايطٚاٜات ٖٛ ايتسيٌٝ ع٢ً اغتجٓا٤ أٌٖ ^ٚأٌٖ ايبٝت

اتب ٗ سط١َ اؾعع َٔ أزي١ ؼطِٜ اؾعع ٚايؿعع. ٚعًٝ٘ ؾإٕ َسع٢ ايه ^ايبٝت

ٚإِا ٖٛ كايـ يكطٜض  مل ٜهٔ ب٬ زيٌٝ ؾشػب، ^ٚايؿعع ع٢ً أٌٖ ايبٝت

ايتٓاقض ايػطٜب  ايطٚاٜات إتٛاتط٠. ٚأعتكس إٔ ٖصا ايكػِ َٔ إكاٍ قس أقٝب بٓٛع َٔ

 غٓعطض ي٘ ٫سكّا.

ايطٚاٜات ايساي١ ع٢ً اغتشباب يطِ ايكسض ٚايٛد٘، ٚنصيو  اجملُٛع١ ايجا١ْٝ:

، ٚخكٛقّا اٱَاّ ^بايػ٬غٌ، ٚؾل ايجٛب، ٗ ضثا٤ أٌٖ ايبٝت ايهطب

 . ×اؿػٌ

َٓاٖا، زٕٚ إزضاى ناٌَ يًُطايب ٚقس تٓاٍٚ ٖصا اؾاْب ْكس ا٭زي١ اييت قسٻ

ا٭غاغ١ٝ ؾٝٗا. ٬ٜٚسٜ ٖٓا ٚدٛز اغتُات١ ٗ ايبشح عٔ زيٌٝ ٜجبت اغتشباب ايًطِ. 

 ٚغٝأتٞ شنط شيو. 

ت ايساي١ ع٢ً اغتشباب ايٓٝاس١ ع٢ً اٱَاّ اؿػٌ ايطٚاٜا اجملُٛع١ ايجايج١:

 . ^ٚغا٥ط إعكٌَٛ

ٜٚطَٞ ٖصا ايكػِ ايجايح إٍ إثبات اغتشباب ايٓٝاس١. ٚاؿاٍ أْٓا ْ٪ٜس ٖصا 

ايٓٛع إعكٍٛ َٔ ايٓٝاس١. ؾإٕ عسّ تططقٓا ي٘ يٝؼ زي٬ّٝ ع٢ً قٛيٓا عطَت٘ أٚ 

تٗذ١ٓ ٗ ايععا٤، ٚيٝػت ايٓٝاس١ ايهطا١ٖ، بٌ نإ ن٬َٓا ٜسٚض سٍٛ ا٭عُاٍ إػ

َٔ ا٭غايٝب إػتٗذ١ٓ، بٌ ٖٞ َٔ ايؿعا٥ط إتعاضف عًٝٗا، ٖٚٞ َٔ نطٚضٜات نٌ 

ايٓٛح نٞ ٜػٌٝ ايسَع  إٔ إطأ٠ عاد١ إٍ ×أْٛاع ايطثا٤. ٚقس شنط اٱَاّ ايباقط

 . (1)َٔ قادطٖا

ز ايهاتب، ٖٛ إٕ ايذلنٝع ٚا٫ٖتُاّ ايعا٥س با٭يؿاٚ، ٚعسّ ايذلنٝع ع٢ً َطا

ب ٗ ٖصا ايًبؼ. ٚعًٝ٘ مٔ أٜهّا ْػرل َع نتٸاب إكاٍ، ٚمل ْهٔ ايصٟ تػبٻ

 َٓهطٜٔ أغاغّا ٭قٌ ايٓٝاس١. 
 

^ 

٭ٕ  ;ٖٛ ايكطع ٚاْتٗا٤ ايكدل ٚايتشٌُـ نُا شنط ايع٤٬َ ـ اؾعع ٗ ايًػ١ 

 . (2)اؾاظع قس ٜكٌ ب٘ ا٭َط ٭ٕ تؿاضم ضٚس٘ دػسٙ ؾتٓكطع سٝات٘
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هض إٔ اؾعع ٚعًٝ٘ ؾإٕ نٌ عٌُ ٫ قدل ؾٝ٘ ع٢ً إكاب دعع يػ١ّ. ٚبٗصا ٜتٸ

يػ١ ٚعطؾّا ٜؿٌُ نٌ عٌُ زاٍٛ ع٢ً اْكطاع ايكدل ٚايتشٌُ، َٔ قبٌٝ: ايتطبرل، 

ط٠، ٚيطِ ايكسٚض َا ٜ٪زٟ إٍ ٚايًطِ ع٢ً ايٛد٘ ٚايطأؽ، ٚايهطب بايػ٬غٌ إؿٖؿ

 ايجٝاب، ٚ...  خطٚز ايسّ أٚ ا٫غٛزاز، ٚنصيو نطب ايطأؽ باؿا٥٘، ٚؾلٸ

ٚإشا اتهض َع٢ٓ اؾعع ايًػٟٛ ٜتهض َع٘ زيٌٝ بعض ايؿكٗا٤ ٗ اغتشباب 

ٚدٛاظ ْٝع ٖصٙ ا٭عُاٍ بٛقؿٗا َٔ َكازٜل اؾعع ايٛانش١. ٚقس أنست ايطٚاٜات 

بإٔ اؾعع  ×نجرلّا، ؾكٍٛ اٱَاّ ^اؾعع ع٢ً أٌٖ ايبٝت إتٛاتط٠ ع٢ً اغتشباب

أطًل ايٓل ٗ  ×عًٝٓا ٜؿٝس اغتشباب ْٝع ٖصٙ ا٭عُاٍ; ٚشيو ٭ْ٘ َػتشبٌّ

: يٛ نإ ٖٓاى قٝس أٚ ـٚؾكّا ٭قٍٛ اؿه١ُ  ـ اؾعع، ٚمل ٜكِّسٙ بؿ٤ٞ، ْٚكٍٛ

، يًعّ بٝاْ٘ ، أٚ إٔ ٖٓاى دعع قطٻّ×َكسام قسٻز ٚنطٚضٟ يًذعع عٓس اٱَاّ

ٚيٛ باٱْاٍ; ٗ سٌ إٔ ٖصا مل وكٌ. ٚيصا ْػتٓتر َٔ إط٬م ايطٚاٜات بإٔ اؾعع 

 ، ظُٝع َكازٜك٘. َباح، بٌ َػتشبٌّ

ٚقس بات ٖصا إٛنٛع َٛنع اغتس٫ٍ ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤، ست٢ إٔ بعهِٗ 

ُٸ»شنط بايٓل ٚايعباض٠ ٗ بعض ايؿتا٣ٚ:  عع; ٚعًٝ٘ ٢ اؾتٓسضز ٖصٙ ا٭عُاٍ ؼت َػ

 «. ؾٗٞ َػتشب١

أضازٚا  اشلِ بٗصا ايكػِ َٔ ايطٚاٜات; إشٖٚصا ٖٛ ايػبب ٗ اغت٬ٍٗ ايهتٸاب َك

إْهِ تطؾهٕٛ سهِ اؾعع ٗ سٌ تٓلٸ ايطٚاٜات ع٢ً دٛاظٙ.  أ٫ّٚ:إٔ ٜكٛيٛا يٓا: 

ٔ إٕ اؾعع َطًل ٗ ايطٚاٜات، ٜٚؿٌُ ا٭عُاٍ إأيٛؾ١ ٚإػتٗذ١ٓ َعّا. ٚيٝؼ َ ٚثاّْٝا:

ؾطم ست٢ بايٓػب١ ؿهِ ايتطبرل ٚايًطِ، أٟ إشا ناْت ٖٓاى سط١َ ؾٗٞ تكسم ع٢ً 

غا٥ط إكازٜل، ٚإٕ نإ اؾٛاظ أٜهّا ؾإْ٘ غٝكسم ع٢ً اؾُٝع; ٭ٕ إٛنٛع ٖٓا 

 ًٜػٞ اٱط٬م.  َطًل، إ٫ إشا ٚضز زيٌٝ خامٸ
 

 ٫ إط٬م ٗ ضٚاٜات اؾعع; يٮزي١ ايتاي١ٝ: 

 ضٚاٜات اغتشباب اؾعع ْؿػٗا.  ا٭ٍٚ:

إٕ َٔ ١ًْ َا غاب عٔ ايع٤٬َ ٚايهجرل َٔ ايعًُا٤ إٔ اٱط٬م ٗ ضٚاٜات 
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٘ ايه٤ٛ ١. ٚٱٜهاح ايؿهط٠ ْػًٚا٫غتشباب ًَػ٢ٶ، ٚبات اؾعع قسٻزّا َٛاضز خاقٸ

 ات: َط٠ أخط٣ ع٢ً َا شنطٚٙ َٔ ضٚاٜ

تٳاهلل تٳِؿتٳُأ تٳصٵُنطٴ ﴿: ×ٚؾطاق٘ ٜٛغـ ×دا٤ ٗ قكل ايٓيب ٜعكٛبـ 1

ٌٳ ٔٳ اشَلايٹهٹ َٹ ٕٳ  ٚٵ تٳُهٛ ٕٳ سٳطٳنّا َأ ـٳ سٳتٻ٢ تٳُهٛ (، ٚبه٢ عًٝ٘ ست٢ 85)ٜٛغـ:  ﴾ٜٴٛغٴ

﴿ٕٔ ٔٳ اُؿعٵ َٹ ٓٳاٙٴ  ٝٵ ٝٳهٻتٵ عٳ  (. 84)ٜٛغـ:  ﴾ابٵ

ع٢ً أبٝ٘، ٖٚٛ ٗ غذٔ ععٜع َكط، ؾكس  ×قك١ دعع غٝسْا ٜٛغــ 2

 طٚٙ بٌ ايبها٤ ي٬ّٝ أٚ ْٗاضّا. ست٢ ؾهاٙ ايػذٓا٤، ٚخٝٻ ×به٢ ع٢ً ٜعكٛب

، ؾهاْت زَٛع٘ تٓعٍ ×ايػطَسٟ ٗ ضثا٤ أبٝ٘ ×بها٤ اٱَاّ ايػذازـ 3

 َٔ قادطٙ نًُا ضأ٣ َا٤ٶ. 

ٚ٭بهٌ عًٝو : »×ع٢ً دسٙ اؿػٌ #بها٤ قاسب ايعكط ٚايعَإـ 4

 «. سٍ ايسَٛع زَّاب

ٖصٙ ٖٞ ايطٚاٜات اييت اغتؿٗس بٗا أقشاب إكاٍ نُٓاشز ٕؿّٗٛ دعع 

إعكٌَٛ. َُٚٗا تأًَٓا ٗ ٖصٙ ايٓكٛم مل ْعجط ع٢ً ؾ٤ٞ غ٣ٛ ايبها٤ عطق١. 

َٔ أبطظ قكل اؾعع ايٓازض٠ ٗ ايتاضٜذ  ×ع٢ً ٜٛغـ ×أيٝؼ دعع ٜعكٛب

ٗس ب٘ نجرلّا؟ ؾايٓيب ايصٟ بات نإ ٜػتؿ ×اٱْػاْٞ، ست٢ إٔ اٱَاّ ايػذاز

دعع٘ َهطبّا يٮَجاٍ مل ٜكسض َٓ٘ ؾ٤ٞ غ٣ٛ ايبها٤. ٚيٛ نإ ٖٓاى دعع َباح 

 َا؟! مل ًٜطِ أٚ ٜهطب ضأغ٘ بؿ٤ٞٺـ َج٬ّ ـ ب٘؟ ؾًُاشا  ِٵغرلٙ ؾًُاشا مل ُٜك

، ×ٗ ؾطام ايٓيب ٜعكٛب ×يكس تططم ايٓكاز ا٭ععا٤ إٍ بها٤ ايٓيب ٜٛغـ

، ×نطب ايطأؽ باؾسضإ! ؾكس بًؼ اؾعع َبًػ٘ عٓس ٜٛغـ ٖٚصا بها٤، ٚيٝؼ

ست٢ قاض ٜبهٞ ي٬ّٝ ْٚٗاضّا ب٬ اْكطاع، أٟ إْ٘ نإ ٗ ق١ُ َطاسٌ اؾعع، َٚع شيو 

 مل ٜتعسٻ دعع٘ سسٚز ايبها٤. 

ؾكٌٝ ؾٝ٘: ٖٛ شيو اٱَاّ ايصٟ  ×يكس ؼسٻثٛا أٜهّا عٔ بها٤ اٱَاّ ايػذاز

ُّا نجرلّا; يعذعٙ عٔ ْكط٠ أبٝ٘، ٖٚٛ اٱَاّ ٌٚٚ َتأٚينابس إعاْا٠ ؿ١ٛ بًش١ٛ، 

أنجط َٔ غرلٙ، نإ ٜصٖب إٍ ايكشطا٤ ؾٝهع ضأغ٘  ×ايصٟ به٢ غٝس ايؿٗسا٤

ٌٸ ايكدط َٔ زَٛع  ايؿطٜـ ع٢ً قدط٠ ٜٚؿطع بايبها٤، ٜٚٛاقٌ بها٤ٙ ست٢ ٜبت

ِٷ  شات َط٠.  عٝٓٝ٘. َٚع ٖصا نً٘ مل ٜٓكٌ عٓ٘ يط
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ْسبت٘، ٖٚٛ اٱَاّ ايصٟ  #اسب ايعكط ٚايعَإنصيو ْكًٛا عٔ اٱَاّ ق

 ٢ُٓ اؿطب إٍ داْب دسٙ، غرل إٔ ا٭ظَإ سايت بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘. 

ٚقس ٚضز ٗ َطاثٝ٘ شنط ايبها٤ ٚايسَٛع، ٫ ايًطِ ٚا٭عُاٍ اييت ْطًل عًٝٗا 

ايّٝٛ اغِ اؾعع. أ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ ططٜك١ اٱَاّ ٗ ايععا٤ ٖٓا تؿػرلّا ٕؿّٗٛ 

؟ أٚ ٌٖ ‘ٌ ٖٓاى َٔ دعع ع٢ً َكاب أنجط َٔ دعع ايػذاز ٚإٗسٟاؾعع؟ ٖ

َٳ هعع ع٢ً َجٌ َا دععٛا عًٝ٘؟ َٚع شيو نإ دععُٗا ٖٛ ايسَع ٚاؿعٕ  ٔٵغٝأتٞ 

 ؾك٘. 

 يكس شنطٚا ٗ إكاٍ أٜهّا ضٚاٜات أخط٣ بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ ٚاٱطاي١، ٖٚٞ: 

يكدل ؾٌُٝ إ٫ عٓو، إٕ ا: »’أْ٘ قاٍ ٗ ضثا٤ ايطغٍٛ ×عٔ اٱَاّ عًٞـ 1

 . (3)«ٚإٕ اؾعع يكبٝض إ٫ عًٝو...

أٚ ٫؟ ؾإٕ نإ مل  ’ٗ ضثا٤ ايطغٍٛ ×ٖٚٓا غ٪اٍ ًَضٸ: ٌٖ سكّا دعع اٱَاّ

، ٚإشا نإ قس دعع ؾهٝـ نإ دعع٘؟ ’هعع ؾكس تطى َا ٜػتشك٘ َٓ٘ ايٓيب

 ٖصا ٌٖ يطِ ضأغ٘ أٚ ٚدٗ٘؟ بعس تتبټعٞ يًٓكٛم مل أعجط ع٢ً ضٚا١ٜ َعتدل٠ ٗ

، َع٢ٓ إٔ اؾعع ’ٗ ضثا٤ غٝس ايطغٌ ×إٛنٛع. ٚايجابت َٔ ايطٚاٜات ٖٛ بها٩ٙ

عٓس تػػٌٝ  ×س شيو ن٬ّ ي٘عٓس اٱَاّ ٖٛ شيو ايعٌُ ايصٟ قاّ ب٘. ٖٚا ٜ٪ِّ

بأبٞ أْت ٚأَٞ ٜا ضغٍٛ اهلل، يكس اْكطع َٛتو َا مل ٜٓكطع َٛت غرلى »ايطغٍٛ: 

ُٻُا٤. خككت ست٢ قطت َػًَٚٔ ايٓب٠ٛ ٚاٱْبا٤ ٚأخباض ايػ غٛاى، ٚعُُت  ٔٵّٝا ع

ست٢ قاض ايٓاؽ ؾٝو غٛا٤، ٚي٫ٛ أْو أَطت بايكدل، ْٚٗٝت عٔ اؾعع، ٭ْؿسْا 

عًٝو َا٤ ايؿ٪ٕٚ، ٚيهإ ايسا٤ ٖاط٬ّ، ٚايهُس قايؿّا، ٚق٬ يو، ٚيهٓ٘ َا ٫ 

ٚادعًٓا َٔ ٘، بأبٞ أْت ٚأَٞ، اشنطْا عٓس ضبو، ع زؾعٴٙ، ٫ٚ ٜػتطاًُو ضزټٜٴ

 . (4)«بايو

ـ إصنٛض٠ ٗ ْٗر ايب٬غ١ ٚغرلٙ َٔ ايهتب ايطٚا١ٝ٥ ـ تهُٓت ٖصٙ ايطٚا١ٜ 

عٔ اؾعع  ’ٖٓا ىدل عٔ ْٗٞ ايطغٍٛ ×َػأي١ ٗ غا١ٜ ا٭١ُٖٝ، ٖٚٞ إٔ اٱَاّ

ٗ ْٗر ايب٬غ١ أٜهّا: إٕ اؾعع يكبٝض إ٫ ـ تكسَت ـ قبٌ ٚؾات٘. ٚقس دا٤ ٗ ضٚا١ٜ أخط٣ 

ٞٸ عٓ٘ َٔ قبٌ ايطغٍٛعًٝو. ٚاؿ ٚي٫ٛ : »×ْؿػ٘; يكٍٛ ا٭َرل ’اٍ إٔ اؾعع َٓٗ

 «. أْو أَطت بايكدل، ْٚٗٝت عٔ اؾعع...
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 ؾهٝـ ّهٔ اؾُع بٌ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ؟ 

ٖٛ  ’ٜبسٚ إٔ أؾهٌ ططٜك١ ٗ اؾُع إٔ ْكٍٛ: إٕ اؾعع ايصٟ ٢ْٗ عٓ٘ ايٓيب

اضغْٛ٘، ٜٚؿٌُ نٌ أْٛاع اؾعع اؾعع ايًػٟٛ ٚايعطٗ، ايصٟ نإ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ّ

ؾٗٛ ايبها٤ ٚاؿعٕ  ’ٙ اٱَاّ دا٥عّا ٗ سلٸ ايطغٍٛغرل إعكٍٛ، أَا اؾعع ايصٟ ٜعسٸ

 ٗ سٝات٘ ايؿطٜؿ١.  ×ايػطَسٟ. ٖٚصا َا ؾعً٘ اٱَاّ

ي٫ٛ أْو أَطت بايكدل، ْٚٗٝت عٔ اؾعع، ٭ْؿسْا عًٝو : »×ٚسٌ قاٍ اٱَاّ

ؾٗٛ بكسز بٝإ ق١ُ اؾعع « ط٬ّ، ٚايهُس قايؿّاَا٤ ايؿ٪ٕٚ، ٚيهإ ايسا٤ ٖا

ٞٸ عٓ٘، َٚع شيو انتؿ٢ بٓعٍٚ ايسَع ٚغطَس١ٜ اؿعٕ، أٟ إٕ قٛي٘ مل ٜػتبطٔ  إٓٗ

 ×أعُا٫ّ أخط٣، نايًطِ، ٖا ٖٛ َتعاضف عًٝ٘ بٌ ْػا٤ اؾا١ًٖٝ، َع٢ٓ أْ٘

ٞٸ عٓ٘ مل ٜٴؿٹطٵ إٍ ا٭عُاٍ اؾا١ًٖٝ ُٸا، ؾه٬ّ ست٢ ٗ ن٬َ٘ عٔ اؾعع إٓٗ ٖٛ  ع

ٞٸ عٓ٘ ٗ اؾعع.   غرل َٓٗ

إٕ ايبها٤ ٚاؾعع َهطٚٙ يًعبس ٗ نٌ َا دعع، َا خ٬ »دا٤ ٗ  ضٚا١ٜ: ـ 2

 . (5)«، ؾإْ٘ ؾٝ٘ َأدٛض×ايبها٤ ٚاؾعع ع٢ً اؿػٌ بٔ عًٞ

ٚقس ٚضزت ٖصٙ ايطٚا١ٜ بأيؿاٚ كتًؿ١ أٜهّا. َٚا ُٜٗٓا َٓٗا ٖٛ شنط َؿطز٠ 

ٍ دٓب. ٚقس ساٍٚ ايع٤٬َ ٗ َكاشلِ ايتؿطٜل بٌ َع٢ٓ ايبها٤ ايبها٤ ٚاؾعع دٓبّا إ

َٚع٢ٓ اؾعع، ٚإٔ َطاز ايطٚا١ٜ ٖٛ نطا١ٖ ايبها٤ إكاسب يًذعع، إ٫ ع٢ً 

. ٚاؿاٍ إٔ ٖصا يٝؼ ٖٛ َطاز ايطٚا١ٜ إط٬قّا، بٌ إٕ َع٢ٓ ايًؿٌٛ ٚاسس، ×اؿػٌ

قبٌٝ اؿٛاضات ايعطؾ١ٝ ٫ٚ َػاٜط٠ بُٝٓٗا، بٌ أسسُٖا َؿػِّط يٰخط. ٖٚصا َٔ 

إتساٚي١، نكٛشلِ: بايػعٞ ٚإجابط٠ غأْاٍ زضد١ ا٫دتٗاز، ٫ٚبس ٗ ايك٠٬ ٚايعباز٠ 

 . ×َٔ طٗاض٠، ٚنصيو قٛشلِ: ٜػتشب ايبها٤ ٚايععا٤ ع٢ً غٝس ايؿٗسا٤

٬ٜٚسٜ ٗ ٖصٙ ا٭َج١ً ٚدٛز عطـ بٝاْٞ بٌ إؿطزتٌ، ٚيٝؼ ٖٓاى بٝإ ؾ٤ٞ 

بل، ؾايهًُتإ َٔ إطازؾات، تٛنض إسساُٖا ا٭خط٣. ٚبعباض٠ دسٜس كتًـ عٔ ايػا

 أخط٣: إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات ْؿػٗا زيٌٝ ع٢ً إٔ اؾعع إػُٛح ب٘ ٖٛ ايبها٤ سكطّا.

ق٢ً اهلل ـ ؾع٢ً ا٭طا٥ب َٔ أٌٖ بٝت قُس ٚعًٞ »...دا٤ ٗ زعا٤ ايٓسب١: ـ 3

ايٓازبٕٛ، ٕٚجًِٗ ؾًتصضف ايسَٛع، ؾًٝبو ايبانٕٛ، ٚإٜاِٖ ؾًٝٓسب ـ عًُٝٗا ٚآشلُا 

 . (6)«ٚيٝكطر ايكاضخٕٛ، ٜٚهر ايهادٕٛ، ٜٚعرٸ ايعادٕٛ
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يكس ٚضز ٗ ٖصا ايٓل زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ ايبها٤ ٚايٓسب١ ٚشضف ايسَٛع ٚايكطار 

ٚايهذٝر ٚايعذٝر. ٚاي٬ؾت ٗ شيو إٔ اٱَاّ مل ٜصنط ؾ٦ّٝا غ٣ٛ ايبها٤ ٚايعٌٜٛ 

إأيٛؾ١، ٗ سٌ نإ ن٬َٓا ٜسٚض سٍٛ َا ٖٛ غرل ٚايٓٝاس١، ٚنًٗا َٔ ا٭عُاٍ 

 َأيٛف ٗ َطاغِ ايععا٤. 

َٔ إس١ٜٓ  ×خطدت َع اٱَاّ ايكازم» ـ ضٟٚ عٔ قؿٛإ اؾُاٍ أْ٘ قاٍ:4

، ×ْككس ايهٛؾ١، ؾادتعْا اؿرل٠، ٖٓا ٚقـ اٱَاّ عٓس َٛنع قدل أَرل إ٪ٌَٓ

ُٸٗا، ثِ ؾٗل ؾٗك١ ست٢ ٚٓ ٓت أْ٘ ؾاضم ايسْٝا، ٚعٓسَا ٚأخص قبه١ َٔ تطاب٘ ؾؿ

ٕٴ×قاٍ: ٖٓا ٚاهلل َؿٗس أَرل إ٪ٌَٓ ×أؾام عٔ غبب اختؿا٤  ، ثِ غأٍ قؿٛا

سصضّا َٔ بين َطٚإ ٚاـٛاضز إٔ ؼتاٍ : »×، ؾأداب٘ اٱَاّ×َؿٗس أَرل إ٪ٌَٓ

 . (7)«ٗ أشاٙ

ط ٖٚٓا ْتػا٤ٍ: ٌٖ تسٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً دٛاظ ا٭عُاٍ غرل إأيٛؾ١؟ ؾٗٞ تصن

ِٸ ×بإٔ اٱَاّ ٙ ؾٗل َٔ ؾس٠ اؿعٕ ٚاؿػط٠، ست٢ ٚٔ تطاب قدل دسٸ سٌ ؾ

قؿٛإ أْ٘ ؾاضم ايسْٝا، ٖٚصا يٝؼ ع٬ُّ َػتٗذّٓا، ٫ٚ تسٍ ايطٚا١ٜ ع٢ً دٛاظ ايًطِ 

 ٚمٛٙ. 

اغتأشْت ع٢ً أبٞ عبس »قُس بٔ ٜعكٛب بإغٓازٙ... عٔ َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب، قاٍ: ـ 5

ٗ بٝت٘، ؾذًػت ست٢ قه٢  ٙ، ؾٛدست٘ ٗ َك٬ٓ، ؾكٌٝ يٞ: ازخٌ، ؾسخًتٴ×اهلل

ٓا بايهطا١َ، ٚخكٓا ق٬ت٘، ؾػُعت٘، ٖٚٛ ٜٓادٞ ضب٘، ٜٚكٍٛ: ٜا َٔ خكٸ

بايٛقا١ٜ، ٚٚعسْا ايؿؿاع١، ٚأعطاْا عًِ َا َه٢ َٚا بكٞ، ٚدعٌ أؾ٦س٠ َٔ ايٓاؽ 

دطت  تٟٗٛ إيٝٓا، اغؿط ٱخٛاْٞ، ٚيعٚاض قدل أبٞ عبس اهلل...، ؾاضسِ تًو ا٭عٌ اييت

زَٛعٗا ض١ٓ يٓا، ٚاضسِ تًو ايكًٛب اييت دععت ٚاسذلقت يٓا، ٚاضسِ ايكطخ١ اييت 

 «. ناْت يٓا

ناْت ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ ١ًْ ايطٚاٜات اييت اغتٓسٚا إيٝٗا ٗ إثبات دٛاظ بعض 

ا٭عُاٍ، نايًطِ ٚمٛٙ، ٗ سٌ أْٗا َٔ ا٭زي١ اييت ّهٔ ايتُػو بٗا ٗ عسّ 

ٖٓا ٜسعٛ يعا٥طٟ َٚععٸٟ اٱَاّ  ×ٚغرلُٖا، ؾاٱَاّدٛاظ ايًطِ ٚايتطبرل 

، ٚايكًٛب ^، ٚا٭عٌ اييت تصضف ايسَٛع ٗ َكاب أٌٖ ايبٝت×اؿػٌ

 اؾاظع١، ٚايكطخات ايكاعس٠، ٫ٚ ٜٛدس شنط يًطِ ٚؾلٸ ايجٛب ع٢ً اٱط٬م. 
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ٚعٔ قُس بٔ عبس اهلل بٔ دعؿط اؿُرلٟ، عٔ أبٝ٘، عٔ عًٞ بٔ قُس بٔ ـ 6

قُس بٔ خايس، عٔ عبس اهلل بٔ ٓاز، عٔ ا٭قِ، عٔ َػُع بٔ عبس  غامل، عٔ

ٜٚعين ـ : أَا تصنط َا قٓع ب٘ ـٗ سسٜح ـ  ×إًو، قاٍ: قاٍ يٞ أبٛ عبس اهلل

أػعع؟ قًت: إٟ ٚاهلل، ٚأغتعدل بصيو، ست٢ ٜط٣ أًٖٞ أثط  :؟ قًت: ب٢ً، قاٍـاؿػٌ 

ٞٸ، ؾأَتٓع َٔ ايطعاّ، ست٢ ٜػتبٌ شيو ٗ ٚدٗٞ، ؾكاٍ: ضس ِ اهلل زَعتو، شيو عً

عسٸٕٚ َٔ أٌٖ اؾعع يٓا، ٚايصٟ ٜؿطسٕٛ يؿطسٓا، ٚوعْٕٛ أَا إْو َٔ ايصٜٔ ٜ

 . (8)ؿعْٓا...

ٍ ٚايطٚاٜات اييت ٜػتؿٗسٕٚ ٚأْا أطايع ٬َسٛات أقشاب إكا زٖؿت نجرلّا

بٗا; ٭ٕ ْٝع َا شنطٚٙ َٔ ضٚاٜات إِا ٖٞ نس آضا٥ِٗ. ؾؿٞ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜػأٍ 

: أػعع؟ ٖٚٛ غ٪اٍ عٔ اؾعع، ٫ٚبس إٔ ٜهٕٛ دٛاب٘ عٔ اؾعع أٜهّا، ×اٱَاّ

ٚيٝؼ ؾ٦ّٝا آخط، ٚشلصا قاٍ إداطب بايػ٪اٍ، أٟ َػُع بٔ عبس إًو: إٟ ٚاهلل، 

ٞٸ، ؾأَتٓع َٔ ايطعاّ، ست٢ ٜػتبٌ شيو ٗ ٚأغتعدل بصي و، ست٢ ٜط٣ أًٖٞ أثط شيو عً

، ؾٛقـ ×ٚدٗٞ. ٚإًؿت ٗ ا٭َط إٔ ٖصا اؾٛاب نإ َٔ بٛاعح اضتٝاح اٱَاّ

 قاسب٘ بكٛي٘: أَا إْو َٔ ايصٜٔ ٜعسٕٚ َٔ أٌٖ اؾعع يٓا. 

ٍٸ  ايبها٤ ٚاؿعٕ ٭ٌٖـ ن٬ّ اٱَاّ ٖصا ع٢ً إٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ  أ٫ ٜس

 ؟×ٌ َؿّٗٛ اؾعع عٓسُٙجِّـ  ^ايبٝت

ٗ َكابٌ  ^ٚايعذٝب إٔ اٱَاّ نإ قس ٚنع اؾعع ٗ ععا٤ أٌٖ ايبٝت

ايؿطح ٗ أؾطاسِٗ. ٚنُا قٌٝ: تٴعطف ا٭ؾٝا٤ بأنسازٖا. ؾُٝهٔ بٝإ َع٢ٓ اؾعع 

، نُا ^َٔ خ٬ٍ َكاضْت٘ بايؿطح، أٟ ٌٖ هٛظ يٓا إٔ ْؿطح ٗ ؾطح أٌٖ ايبٝت

 ٝا، ؾٓذعع ٗ ععا٥ِٗ نُا هعع أٌٖ ايسْٝا أٜهّا؟ ٜؿطح أٌٖ ايسْ

ٚسسِٖ َٔ ٜؿػِّط  ^ٚقس ًٓت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ضغاي١ أخط٣، ؾًٝؼ أٌٖ ايبٝت

اؾعع بايبها٤ ٚاؿعٕ، بٌ ٖصا ٖٛ اْطباع أقشابِٗ أٜهّا عٔ َؿّٗٛ اؾعع، ؾًٛ 

ٜبهٞ بأْ٘ « أػعع؟»نإ اؾعع غرل ايبها٤ ٕا أداب َػُع بٔ عبس إًو عٔ غ٪اٍ 

ٌٴ ؾأنطب ضأغٞ باؿا٥٘ ٚايباب، ٚأيطِ ع٢ً ٚدٗٞ  ْٵَؿعٹ ٚ...، ٚيهإ ٜٓبػٞ إٔ ٜكٍٛ: َأ

ُٻٔ  ٚضأغٞ ست٢ ٜػٌٝ ايسّ َُٓٗا، ثِ أؾل ثٛبٞ، ٚأْجط ايذلاب ع٢ً ضأغٞ... نُا ته

ْل ايطٚا١ٜ قه١ٝ أخط٣، ٖٚٞ إٔ ايطاٟٚ َػُع ٚغرلٙ َٔ ا٭قشاب ناْٛا وعْٕٛ، 
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 اؿعٕ َبًػّا، ؾٝععؾٕٛ عٔ ايطعاّ.يًطِ، ٚنإ ٜبًؼ بِٗ بس٫ّ َٔ نطب ايطأؽ أٚ ا

ٚإؿاضق١ أْٓا ْؿاٖس عاؾٛضا٤ ايّٝٛ َٗطداّْا يٲطعاّ ٚأيٛإ إٛا٥س. عًٝٓا إٔ ْعذلف إشّا 

بابتعازْا عٔ سكٝك١ َع٢ٓ اؾعع ٚاؿعٕ، ؾكس دطٸزْا ايععا٤ َٔ دٖٛطٙ، نُا ٖٛ 

َٕاؿاٍ بايٓػب١ يًك٠٬ ٚغرلٖا َٔ ايعبازات، ٚ هعع ع٢ً  ٔٵإ٫ نٝـ ّهٔ 

ٔٸ ×اؿػٌ ٔٸ اي٤٫ٛ ي٘ ٗ قًب٘، إٔ ًِٜٛ اٯخطٜٔ، ٜٚػتػٝب ايٓاؽ، ٜٚٛ ، ٜٚه

ْٛض يًٗسا١ٜ،  ×ايػ٤ٛ بِٗ، ٫ٚ ٜعتين بك٬ت٘، ٫ٚ ٜطاعٞ سسٚز اهلل؟! إِا اؿػٌ

َٳ ٜسعٞ بًٛؽ ٖصا ايٓٛض، ٫ٚ ْٛضا١ْٝ ٗ غًٛن٘، ؾ٬بس َٔ ايتؿهٝو ٗ اْتُا٥٘.  ٔٵٚ

اؿػٌ اؿػٌ غؿ١ٓٝ ايٓذا٠، ٚيٝؼ َع٢ٓ ازعا٤ ايػاضم ٗ َعك١ٝ اهلل ُػټه٘ بؾ

. ٚبؿهٌ عاّ ؾإٕ ايعٌُ ايصٟ ىتًـ ٚاٖطٙ عٔ ايباطٔ ْٚؿامٷ ٚسبٻ٘ إٜاٙ إ٫ اظزٚاد١ْٝ

ٔٵ ًٜطِ ع٢ً اؿػٌ َٳ ، ٫ٚ أثط يًشػٌ ٗ ×نجرلّا ٖٛ ضٜا٤ٷ قضٷ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

َٴتكطټ  اضؽ تًو ا٭عُاٍ إ٫ َٔ أدٌ اٱَتاع ٚدًب ا٭ْٛاض. طا٤ٺ، ٖٚٛ ٫ ّؾات٘، 

مل ٜؿُٗٛا َٔ اؾعع ٖاضغ١ ٖهصا  ^َٚٔ غطا٥ب ايعَٔ إٔ أقشاب ا٭١ُ٥

ع غبب ْٛع َٔ ا٭عُاٍ، يهٓٓا بعس ٦َات ايػٌٓ اغتٓتذٓاٖا َٚاضغٓاٖا! ؾعًٝٓا تتبټ

 شيو ٗ ايطٚاٜات اييت شنطٖا ايع٤٬َ، ٚٗ إٛانٝع اييت غٓعطض شلا تباعّا. 

ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات »ٚٗ خا١ُ ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات عٖكبٛا بكٛشلِ: 

ع٢ً أبٞ عبس اهلل ـ ؾه٬ّ عٔ ايبها٤ ـ إعتدل٠ ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً إٔ اؾعع 

أٌٖ ايبٝت، ٜٚػتشل ا٭دط ٚايجٛاب;  ، َٚٔ َسعا٠ غطٚضَػتشبٌّ ^ٚإعكٌَٛ

سٝح دا٤ ٗ ضٚا١ٜ َػُع أْ٘ اَتٓع عٔ ايطعاّ ست٢ اغتبإ شيو ٗ ٚدٗ٘، َٚع شيو 

ع٢ً شيو بكٛي٘: ضسِ اهلل زَعتو، أَا إْو َٔ ايصٜٔ ٜعسٕٚ َٔ أٌٖ  ×ؾذٻع٘ اٱَاّ

ط اؾعع يٓا. نُا ٚضز ٗ زعا٤ ايٓسب١ ايتكطٜض بايكطار ٚايعٌٜٛ; ٚعًٝ٘ مل تكتك

 «. ايطٚاٜات ع٢ً شنط ايبها٤ ٚسسٙ

اؾتًُت ٖصٙ ايطٚاٜات ع٢ً أعُاٍ َػتٗذ١ٓ ٚغرل َأيٛؾ١ سهُٓا ـ سكّا ـ ٌٖ 

عط١َ ايٓٝاس١ أٚ ايكطار; بٌ َطازْا ٖٛ ا٭عُاٍ إػتٗذ١ٓ  ٌٵعطَتٗا؟! مٔ مل ُْك

ٕٵٚإٓاؾ١ٝ يًٛقاض ٖا نإ ع٢ً ايعٗٛز اؾا١ًٖٝ، ؾٗٞ قطٻ١َ ستٸ أدٌ  ناْت َٔ ٢ ٚإ

 ; إش ٫ ؽطز بصيو َٔ عَُٛات ايتشطِٜ. ^أٌٖ ايبٝت
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& 

ٖٓاتٸ ع٢ً أْ٘ »ع٢ً ضأٟ قاسب اؾٛاٖط، سٝح قاٍ:  ا تكسّ َٔ ا٭زي١ ايطزٸهض 

، أٚ خكٛم غٝسٟ ^قس ٜػتج٢ٓ َٔ شيو طسط١َ اؾعع ٗ إكٝب١ص ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥

ـدل إتكسِّّ، ٚنصا غرلٙ َٔ ا٭خباض، ، نُا ٜؿعط ب٘ ا×٫َٟٛٚ اؿػٌ بٔ عًٞ

نٌ اؾعع ٚايبها٤ َهطٚٙ، َا : »×اييت َٓٗا: سػٔ َعا١ٜٚ ايػابل، عٔ ايكازم

إطاز ب٘ ؾعٌ َا ٜكع َٔ اؾاظع َٔ يطِ  ،«×خ٬ اؾعع ٚايبها٤ يكتٌ اؿػٌ

أؾس : »×ايٛد٘ ٚايكسض ٚايكطار ٚمٖٛا، ٚيٛ بكط١ٜٓ َا ضٚاٙ دابط، عٔ ايباقط

إٍ آخطٙ. َهاؾّا « ايكطار بايٌٜٛ ٚايعٌٜٛ، ٚيطِ ايٛد٘ ٚايكسض، ٚدعٸ ايؿعطاؾعع 

َٸٌ  . (9)«إٍ ايػرل٠ ٗ ايًطِ ٚايعٌٜٛ ٚمُٖٛا ٖا ٖٛ سطاّ ٗ غرلٙ قطعّا، ؾتأ

 ْٚكٍٛ ٗ دٛاب شيو: 

ثبت با٭زي١ ٚايكطا٥ٔ إٔ اؾعع ٗ ايطٚاٜات يٝؼ َعٓاٙ ايًػٟٛ. ٚعًٝ٘ ٫ أ٫ّٚ: 

ت بٓا ايطٚاٜات اييت تػتعٌُ اؾعع ٗ َعاْٞ ٚاٖط ؾكس َطٻ و بإط٬ق٘.ّهٔ ايتُػټ

 اؿعٕ ٚايبها٤.

عس٠ َٔ »إٕ ايطٚا١ٜ إػتؿٗس بٗا مل تهٔ نا١ًَ، ؾٗٞ نُا ًٜٞ:  ثاّْٝا:

أقشابٓا، عٔ غٌٗ بٔ ظٜاز، عٔ أٓس بٔ قُس بٔ أبٞ ْكط ٚاؿػٔ بٔ عًٞ 

، قاٍ: قًت ي٘: َا اؾعع؟ قاٍ: ×ؿطْٝعّا، عٔ أبٞ ١ًْٝ، عٔ دابط، عٔ أبٞ دع

أؾسٸ اؾعع ايكطار بايٌٜٛ ٚايعٌٜٛ، ٚيطِ ايٛد٘ ٚايكسض، ٚدعٸ ايؿعط َٔ ايٓٛاقٞ، 

 . (10)«اس١ ؾكس تطى ايكدل، ٚأخص ٗ غرل ططٜك٘...َٝٚٔ أقاّ ايٓ

ّهٔ ًٓ٘ ع٢ً اؾعع ٖٓا بكسز بٝإ َؿّٗٛ اؾعع احملطٻّ، ٫ٚ  ×ؾاٱَاّ

َٔ أقٛاشلِ ٚأؾعاشلِ ٗ إػأي١ ٖٛ اؾعع ع٢ً  ^َطاز أٌٖ ايبٝتغُٝا إٔ اؾا٥ع، ٫ٚ

 ؼسٜسّا.  ×اٱَاّ اؿػٌ

 أَا ٗ َا ىلٸ ايه٬ّ عٔ غرل٠ إتؿطِّع١ ؾٓكٍٛ: إْٗا سذ١ بؿططٌ: 

 ٗ إٛنٛع إٓٛٛض.  ^إٔ ٫ تجبت يسٜٓا غرل٠ أٌٖ ايبٝت أ٫ّٚ:

 . ×إٔ تكٌ ايػرل٠ إٍ ظَإ إعكّٛ ثاّْٝا:

ثابت١ ٫ غباض  ×ؿاٍ إٔ غرل٠ أٌٖ ايبٝت ٗ َا ىل اؾعع ع٢ً اؿػٌٚا

عًٝٗا نٞ ًْذأ ٗ بٝإ اؿهِ إٍ غرل٠ إتؿطِّع١. ثِ إٕ ثبٛت ٖصٙ ايػرل٠ ٗ عكط 
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ٌٸ ×إعكّٛ بٔ َػُع ٚتطزٜس، بٌ ايجابت خ٬ؾ٘ ُاَّا. ٚؾاٖس شيو قك١  ؾٓو ق

 عٔ شيو بايبها٤ ٚاؿعٕ. عٔ دعع٘، ؾأداب ×عبس إًو سٌ غأي٘ اٱَاّ
 

َٔ أق٣ٛ ا٭زي١ ٚايدلاٌٖ ٗ إثبات ايططٜك١  ^٫ ؾو إٔ غرل٠ أٌٖ ايبٝت

ع٢ً  ×إج٢ً ٗ إدطا٤ ايععا٤، ٚبٝإ َؿّٗٛ اؾعع; ٭ٕ ا٭سهاّ ايكازض٠ عٔ اٱَاّ

، ٚمل ×ٱَاّمٜٛٔ: إَا إٔ تهٕٛ قٌ ابت٥٬٘; أٚ ٫. ؾإٕ مل تهٔ قٌ ابت٤٬ ا

وسِّز اؿهِ بكٝس أٚ ٚقـ، داظ ايعٌُ باٱط٬م; ٚإشا نإ اؿهِ قٌ 

ؾإْ٘ إٕ مل ٜٓلٸ ع٢ً قٝس أٚ ٚقـ ٗ اَتجاٍ اؿهِ، يهٓ٘ ٗ َكاّ  ×ابت٥٬٘

ايتطبٝل ايتعّ بططٜك١ خاق١، ؾإٕ ٖصٙ ايططٜك١ ٖٞ إؿػِّط ٕطازٙ َٔ اؿهِ، ٚعًٝ٘ 

بايك٠٬، ٚمل ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ  ’ؾًٛ أَط ايٓيب .٫ هٛظ ايعٌُ باٱط٬م ايًؿٛٞ

ِّ، أٚ مل ٜبٝٸٔ ططٜك١ ايك٠٬، ؾاظ يٓا ايعٌُ باٱط٬م، ٚاغتٓتاز اغتشباب ٖصا  ٜك

َات اؿهِ، ٚا٫نتؿا٤ ٗ تطبٝك٘ بأٟ ْٛع يًسعا٤ ٚإٓادا٠، ٫ٚ ساد١ إٍ إكسِّ

قس طبٸل َا أَط ب٘، ؾهإ أَطٙ بكٝػ١ َطًك١، بإٔ  ’ٚاٯزاب; أَا إشا نإ ايٓيب

َٔ ايعباز٠، ؾٌٗ ّهٔ ٗ  ، يهٓ٘ ٗ َكاّ ايتطبٝل ايتعّ بُٓ٘ خامٸ«ٛاقًٓ»قاٍ: 

 !؟’ٖصٙ اؿاي١ أٜهّا اغتٓتاز اٱط٬م َٔ ن٬َ٘

ناؾؿّا  ،إكاسب ٭َطٙ ،×إْ٘ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت ٜهٕٛ عٌُ إعكّٛ

 ×باؾعع ع٢ً اٱَاّ اؿػٌ ×عٔ َطازٙ َٔ شيو ا٭َط. ٚعًٝ٘ ؾإٕ أَط اٱَاّ

، ٚتكسّ٘ ططٜك١ خاق١ يصيو، ٜعين إٔ َطازٙ َٔ اؾعع ٖٛ ٖصٙ ^ٚغا٥ط ا٭١ُ٥

 ٖٓا ايعٌُ باٱط٬م ايًػٟٛ ٚايعطٗ يًؿٜ.  ايططٜك١ بعٝٓٗا، يصا ٫ ٜكضٸ

ب، ٚا٭نجط تأثټطّا َأغا٠ ، ِٖٚ ا٭قط^ٖٚٓا ْػأٍ عٔ دعع أٌٖ ايبٝت

، ٚا٭بًؼ دععّا، نُا ٚا٭دسض بأؾس سا٫ت اؾعع ٚأْٛاع٘، ؾٌٗ دععٛا ×اؿػٌ

 بايططٜك١ اييت شنطٖا ايػاز٠ ٗ َكاشلِ؟ 

عباض٠ »َؿػِّط٠ ٕؿّٗٛ اؾعع، ٚأْ٘  ×يكس ازٸع٢ ٖ٪٤٫ ايع٤٬َ إٔ ضٚا١ٜ ايباقط

يكسض، ٚدعٸ ايؿعط َٔ أع٢ً عٔ قطار ايؿدل بايٌٜٛ ٚايعٌٜٛ، ٚنطب ايٛد٘ ٚا

 «. ايٓاق١ٝ، ٚإقا١َ ايٓٝاس١ اؾا١ًٖٝ
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ِٖٚ ا٭نجط دععّا ع٢ً ـ  ^ٚغ٪ايٓا شل٪٤٫ ا٭ععا٤: ٕاشا مل ّاضؽ ا٭١ُ٥

أْ٘ ـ َج٬ّ ـ أٚ ايباقط  ×ٖصٙ ا٭عُاٍ إصنٛض٠؟ ؾُت٢ شنط عٔ ايػذازـ اؿػٌ 

ع٢ً  أِْٗ يطُٛا عطا٠ّ ^نطب ٚدٗ٘ ست٢ ْعف َٓ٘ ايسّ؟ َٚت٢ شنط عٔ أٌٖ ايبٝت

أٜٔ ٖٞ أَجًت٘؟ ؾًٛ ناْت ؾ ع٢ ٖ٪٤٫اؿػٌ؟ ؾإٕ نإ ٚاقع اؾعع نُا ازٸ

 يصنطٖٚا يٓا ب٬ ؾو. 

٫  ×ٗ ضثا٤ اؿػٌ ^إٕ َا شنطٚٙ َٔ ضٚاٜات إِا ٜسٍ ع٢ً بها٤ ا٭١ُ٥

 غرل. ٚع٢ً ايطغِ َٔ اتهاح َع٢ٓ اؾعع ٗ ايطٚاٜات اييت قبًٗا ْٓكازْا، ٚامكاضٙ ٗ

 ايبها٤ ٚاؿعٕ، ؾاِْٗ ٫ ٜعايٕٛ واٚيٕٛ ايدل١ٖٓ ع٢ً اغتشباب ايًطِ!

٘ٳ عٔ تٛٚٝـ ؾطنٝٸ ٓٵ ْٴ  اتٓا إػبك١ ٗ ؾِٗ ٚتؿػرل ايطٚاٜات؟! أمل 

ٚبكٞ إٔ ْػأٍ: إشا نإ ايًطِ ٚمٛٙ َٔ َكازٜل اؾعع ايباضظ٠ ؾًُاشا اَتٓع 

ٔٵ أَط ب٘ عٔ ايعٌُ ب٘ ط١ًٝ سٝات٘؟! ٫ ّهٓهِ ايعجٛض  ع٢ً ضٚا١ٜ تصنط إٔ َٳ

يطُٛا أٜهّا. ٚأَا ايتك١ٝ ؾإْٗا مل تهٔ َٛدٛز٠ ٗ نٌ ا٭ٚقات. إشّا ٕاشا  ^ا٭١ُ٥

 أعُا٫ّ مل ٜطتهبٖٛا؟  ^ْٓػب إٍ أٌٖ ايبٝت
 

^

 ، ُٖا: ^أداب ايع٤٬َ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ظٛابٌ َٔ غرل٠ أٌٖ ايبٝت

ناْٛا قهٌَٛ بأدٛا٤ ايتك١ٝ، بٌ ست٢ ٗ بٝٛتِٗ  ^ايبٝتإٕ أٌٖ ا٭ٍٚ: 

أٜهّا. ثِ شنطٚا ؾاٖسّا  إٍ ايتك١ٝمل ٜهْٛٛا ٗ َأَٔ َٔ ا٭عسا٤، ٚناْٛا ًٜتذ٦ٕٛ 

، ×عٔ غؿٝإ بٔ َكعب ايعبسٟ، قاٍ: زخًت ع٢ً أبٞ عبس اهلل»ع٢ً شيو، ٖٚٛ: 

ّٸ ؾط٠ٚ ػ٤ٞ ؾتػُع َا قٓع ظسٸ ا٤ت، ؾكعست خًـ ٖا، قاٍ: ؾذؾكاٍ: قٛيٛا ٭

ٚٴ: »ايػذل، ثِ قاٍ: أْؿسْا، ؾكًتٴ ، قاٍ: ؾكاست، «دٛزٟ بسَعو إػهٛب ؾط

ٔٳ ايٓػا٤، ؾكاٍ أبٛ عبس اهلل : ايباب ايباب، ؾادتُع أٌٖ إس١ٜٓ ع٢ً ايباب، ×ٚقٹشٵ

ٔٳ ايٓػا٤  «. قاٍ: ؾبعح إيِٝٗ أبٛ عبس اهلل: قيبٌّ يٓا غؿٞ عًٝ٘ ؾكٹشٵ

ٙ أٜهّا; ٭ْٗا تسٍ ع٢ً إٔ عاِٖ، بٌ ٖٞ زيٌٝ نسٸسٻإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٫ ت٪ِّس َ

ًٜذإٔٚ إٍ إقا١َ ايععا٤ ٗ  ^ايبها٤ ٚايكطار أٜهّا َٔ َٛاضز ايتك١ٝ. ٚشلصا ناْٛا

 بٝٛتِٗ ٚنُٔ احملٝ٘ ايعا٥ًٞ. 



• 

 االجتهاد والتجديد

ٜعرلٕٚ با٫ّ يُٓ٘ ايععا٤ ٚؾهً٘، ؾ٬ ؾطم  ^مل ٜهٔ أعسا٤ أٌٖ ايبٝت

ٕٸ َا ٜ ُِٗٗ، ٚأَطٚا َٓع٘، ٖٛ إسٝا٤ شنط نطب٤٬ عٓسِٖ بٌ ايًطِ أٚ ايبها٤، ٚإ

اؿُاغ١، ٖٚٛ َٛدٛز ٗ نٌ أؾهاٍ ايععا٤ ٚأْٛاع٘. ٚعًٝ٘ إٕ ناْت ايتك١ٝ َاْعّا 

 عٔ ايًطِ يًعّ إٔ تهٕٛ َاْعّا عٔ ايبها٤ ٚايعٌٜٛ أٜهّا. 

ثِ إشا نإ ايًطِ خًـ اؾسضإ ؾبُاشا غٝٓاٗ أقٌ ايتك١ٝ؟ ؾايتك١ٝ تكسم 

ٔٵ نإ أَاّ  َٳ  أعٌ ا٭عسا٤، ٚإ٫ ٚدب عًٝ٘ ايعٌُ بأقٍٛ ا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ. ع٢ً 

ٕٛ ٗ ايبٝت أ٫ّٚ، ثِ أِْٗ نجرلّا َا ناْٛا ٜكًٓ ^ٟٚ عٔ أٌٖ ايبٝتٚقس ضٴ

 ٕٛ ٗ إػذس بططٜك١ ايكّٛ. ٜكًٓ

ـٵ ْٝعِٗ ٗ ٚطٚف ايتك١ٝ، ؾاٱَاّ  ^ٔظزٵ ع٢ً ٖصا إٔ أٌٖ ايبٝت مل ٜعٹ

ٚٸنإ ٜبهٞ ٚـ َج٬ّ ـ  ×ايػذاز ٚايكسٜل، ٚهعع ع٢ً أبٝ٘  ٜٓشب َّٜٛٝا أَاّ ايعس

 ، َٚع شيو مل ٜٴ٪ثٳط عٓ٘ ايكٝاّ بتًو ا٭عُاٍ. ×اؿػٌ

أْ٘ نإ ىطز ٗ بعض ا٭سٝإ إٍ ايباز١ٜ، ؾٝهع ٚدٗ٘  ×ٚضٟٚ عٓ٘

ايؿطٜـ ع٢ً اؿذط، ٜٚبهٞ بها٤ ؾسٜسّا، ؾإشا ضؾع ضأغ٘ َٔ اؿذط ٚدسٙ َبت٬٘ 

ِٳ مل ٜبازض اٱَاّ ٗ بسَٛع عٝٓٝ٘. ٖٚٓا ْػأ ٍ: ٌٖ ناْت ايتك١ٝ غاض١ٜ ٗ ايكشطا٤؟! ؾً

 دعع٘ إٍ ايًطِ؟

يٝؼ نٌ  ثاّْٝا:»بكٛشلِ:  ^از ا٭ععا٤ ع٢ً عسّ يطِ أٌٖ ايبٝتضز ايٓٓك ايجاْٞ:

، ٚعسٸٚٙ َٔ إػتشبات، قس ضٟٚ عِٓٗ ايعٌُ ب٘. ؾع٢ً غبٌٝ ^َا أَط ب٘ أٌٖ ايبٝت

ٗ  ٚاسسٷ ٢ خدلٷتشباب ظٚاز إتع١، ٗ سٌ مل ٜٔطزٵ ستٸإجاٍ: ٖٓاى أخباض عسٜس٠ ٗ اغ

 «.قٝاَِٗ بصيو

ع٢ً نطٚض٠ إٔ ٜبازض ـ عك٬ّ ْٚك٬ّ ـ ْٚكٍٛ ٗ زؾع ٖصٙ ايؿب١ٗ: تٓلٸ ايكاعس٠ 

إٍ تطبٝل ا٭ٚاَط ٚا٭سهاّ قبٌ كاطب١ ايٓاؽ بٗا، ٖٚصا ٖٛ َا ٜؿػِّط يٓا  ^ا٭١ُ٥

غطٸ اختٝاض ا٭ْبٝا٤ َٔ بٌ ايٓاؽ أْؿػِٗ; ٚشيو يهٞ ٜعًُٛا با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، ٫ٚ 

تبك٢ يًٓاؽ سذٸ١ عًِٝٗ. ٔظزٵ ع٢ً شيو إٔ ن٬ّ إطؾس ٜهٕٛ َ٪ثِّطّا إشا نإ ٖٛ 

ل لاسّا ٗ إ ب٘ ٚايعٌُ ع٢ً تطبٝك٘، ٚإ٫ ٕا سٖكْؿػ٘ قس غبل اٯخطٜٔ إٍ اٱّ

 اٱضؾاز. 

أَا ع٢ً قعٝس ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ ؾٗٓاى أزي١ ٚؾٛاٖس عسٜس٠، ْصنط 

 َٓٗا: 
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ّٸ ايباضٟ ـ 1 أٚي٦و ايصٜٔ ٜأَطٕٚ ايٓاؽ باـرل ٫ٚ ٜعًُٕٛ ب٘، ـ عع ٚدٌ ـ يكس ش

ٕٳ ايٓٻاؽٳ بٹايبٹطِّ ﴿ؾكاٍ:  َٴطٴٚ ٕٳَأتٳِأ ٕٳ ايهٹتٳابٳ َأَؾ٬ تٳعٵكٹًُٛ ِٵ تٳتٵًُٛ ٚٳَأْتٴ ِٵ  ٕٳ َأُْؿػٳُه ٛٵ  ﴾ٚٳتٳٓػٳ

إش ٜؿرل اغتؿٗاّ ايتٗٗهِ ٗ شٌٜ اٯ١ٜ إٍ إٔ تطى ايدلٸ ٚا٭َط ب٘ كايـ  (;44)ايبكط٠: 

 يًعكٌ. 

ٕٳ ﴿ـ 2 َٳا ٫ تٳِؿعٳًُٛ ٕٳ  ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ َٳِكتّا عٹٜٳا َأ ٓسٳ اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيٛا َنبٴطٳ 

ٕٳ  (. 3ـ  2)ايكـ:  ﴾َٳا ٫ تٳِؿعٳًُٛ

 ٚتكـ ٖصٙ اٯ١ٜ شيو ايعٌُ بايصْب ايهبرل.

عٔ قُس بٔ و٢ٝ، عٔ أٓس بٔ قُس، عٔ اؿذٸاٍ، عٔ ايع٤٬، عٔ ابٔ ـ 3

ا ٚٵنْٛٛا زعا٠ يًٓاؽ بػرل أيػٓتهِ، يرلٳ: »×أبٞ ٜعؿٛض، قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل

 . (11)«٫دتٗاز ٚايك٠٬ ٚاـرل، ؾإٕ شيو زاع١َٝٓهِ ايٛضع ٚا

: قاٍ: ×ْكٌ ايعٝاؾٞ ٗ تؿػرلٙ عٔ ٜعكٛب بٔ ؾعٝب، عٔ أبٞ عبس اهللـ 4

ِٵ﴿قًت: قٛي٘ تعاٍ:  ٕٳ َأُْؿػٳُه ٛٵ ٚٳتٳٓػٳ ٕٳ ايٓٻاؽٳ بٹايبٹطِّ  َٴطٴٚ ؟ قاٍ: ؾٛنع ٜسٙ ع٢ً ﴾َأتٳِأ

 . (12)سًك٘، قاٍ: نايصابض ْؿػ٘

ٗ ٖصا اؾاْب تتعس٣ سسٚز ايتٛاتط أٜهّا، بٌ إٕ ٖصا  َٔ إعًّٛ إٔ ايطٚاٜات

بدٛل ٜٚذلنٛا ايعٌُ ب٘.  ^إٛنٛع َٔ َػًُٖات ايؿٝع١، أٟ ٫ ّهٔ إٔ ٜأَط ا٭١ُ٥

إشّا ٚٚؾكّا شلصا إبسأ إشا ٚدسْا أِْٗ أَطٚا بؿ٤ٞ ٚمل ٜعًُٛا ب٘ ؾصيو إَا ٭ْ٘ ٫ ٜؿًُِٗ 

عات خاق١ ٚ ٭ٕ يصيو ايعٌُ ٖٝٸأغاغّا، ٜٚهٕٛ َٔ كتكٸات عا١َ يًٓاؽ، أ

 تسعِٖٛ إٍ تطن٘. 

 ٖٚٓاى ؾطٚم نجرل٠ بٌ إتع١ ٚايًطِ، ْهتؿٞ بصنط اثٌٓ َٓٗا: 

ٌٸا٭ٍٚ:  ، ٚشلصا ؾإٕ عٌُ أٌٖ ايبٝت ب٘ أٚ عسَ٘ غٝ٪ثِّط ؾٓو إٕ سهِ ايًطِ ق

إثبات٘  دٖٛطّٜا ع٢ً ايٓتا٥ر; بُٝٓا دٛاظ ظٚاز إتع١ َٔ َػًُٖات ايؿٝع١، ٚقس ٚضزت ٗ

، َع٢ٓ يٛ ثبت ^أزي١ قطآ١ْٝ ٚضٚا١ٝ٥ َتٛاتط٠، ٚعًٝ٘ ٫ متاز إٍ غرل٠ أٌٖ ايبٝت

ٟٸ أثط ع٢ً قش١ اؿهِ.  ^تطى ا٭١ُ٥  ي٘ ؾإٕ شيو ٫ ٜذلى أ

ط َٔ ايتؿهرل بٗا، ٫ٚ تتٖٛؾ ^إٕ يًُتع١ ٚطٚؾّا خاقٸ١ َٓعت ا٭١ُ٥ ايجاْٞ:

 َجٌ تًو ايٛطٚف ٚاؿٝجٝات بايٓػب١ يًطِ.

ّٸٚبؿه ١ ػاٙ ايكهاٜا اؾٓػ١ٝ. ؾع٢ً غبٌٝ ع١ سػاغ١ٝ خاقٸؾإٕ يًُتؿطِّ ٌ عا
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ٔٵ  َٳ إجاٍ: يٛ نإ ٗ اجملتُع ؾدل نجرل ايػٝب١ ؾًٔ ٜهٕٛ َٓبٛشّا ٗ ايعطف بكسض 

٫ٚ  َٔ عكاب ايعاْٞ. ظْا ٕط٠ ٚاسس٠; ٗ سٌ إٔ عكاب نجرل ايػٝب١ ّٜٛ ايكٝا١َ أؾسٸ

قا١ُ٥ ٗ اجملتُع ايع٬قات اؾٓػ١ٝ، َٚٓٗا: إتع١،  ػاٙتعاٍ ٖصٙ اؿٝج١ٝ ٚاؿػاغ١ٝ 

ٔٸ  ايؿٝعٞ ست٢ َٜٛٓا ٖصا، ؾُع إٔ اؾُٝع ٜعذلف ظٛاظ، بٌ باغتشباب، إتع١، يه

عِْٛٗ عًٝٗا، يهِٓٗ إتؿطِّع١ ٫ ّاضغْٛٗا ؾدكّٝا، بٌ قس ٜسعٕٛ ايٓاؽ ٜٚؿذِّ

 ٜتذٓٸبْٛٗا; ْٛطّا ٕػا٥ٚٗا ا٫دتُاع١ٝ. 

ٛا َٛنعّا يًت١ُٗ، ٚقس ناْٛا ٜعٝؿٕٛ ٗ ايٓاؽ َٔ إٔ وًٓ ^يكس ٢ْٗ ا٭١ُ٥

فتُع ٫ ٜعذلف بإَاَتِٗ، ٫ٚ ٜط٣ إتع١ س٫ّ٬; بٌ ٜعسٸٖا ظّْا. ؾؿٞ ٖصٙ ا٭دٛا٤ ٫ 

ٕٵ نإ َٔ قبٌ أقشاب ا٭١ُ٥ ـ ؾٓو إٔ ا٫قذلاب َٓٗا  غٝهًـ ايتؿٝټع أمثاّْا ـ ستٸ٢ ٚإ

 با١ٖٛ. 

أْ٘ قاٍ يعُاض ٚيػًُٝإ بٔ خايس:  ×عٔ ايكازمٖٚا ٜ٪ٜس ٖصا ايه٬ّ ضٚا١ٜ 

ٞٸ،  َتٴقس سطٻ عًٝهُا إتع١ َٔ قبًٞ َا زَتُا بإس١ٜٓ; ٭ْهُا تهجطإ ايسخٍٛ عً

 . (13)«ؾأخاف إٔ ت٪خصا، ؾٝكاٍ: ٖ٪٤٫ أقشاب دعؿط

٬ٜٚسٜ ٖٓا إٔ اٱَاّ ٜكٍٛ: سطٻَتٴ َٔ قبًٞ، أٟ إٔ إتع١ س٬ٍ ٗ سسٸ شاتٗا، 

هُت٘، ؾشطٻَٗا عًُٝٗا. ٚقس ٚضز ٖصا إع٢ٓ ٗ ضٚا١ٜ أخط٣ َؿاب١ٗ:  يهٔ ٚطٚؾّا س

عًٝهُا  باطٞ: سطٻَتٴاأْ٘ قاٍ ٱزلاعٌٝ اؾعؿٞ ٚيعُاض ايػ ×عٔ أبٞ عبس اهلل

ٞٸ; شيو ٭ْٞ أخاف إٔ ت٪خصا، ٚتهطبا، ٚتؿٗسا، ؾٝكاٍ:  إتع١ َازَتُا تسخ٬ٕ عً

 . (14)«ٖ٪٤٫ أقشاب دعؿط

 ّا َع أقشاب٘ إٍ ٖصا اؿسٸ ؾهٝـ َع ْؿػ٘؟!سصض ×ٚإشا نإ اٱَاّ

ٜٵٔ  ـ خ٬ؾّا ٕسٸع٢ٔظزٵ ع٢ً شيو أْ٘ ضٟٚ ٗ إتع١  ٚعٔ  ’عٔ ايطغٍٛـ ايٓاقسٳ

ٚٳ عُٓٗا َٛضزٷ ٚاسسٷ ٗ ايًطِ. َٚٔ إطٜٚات:  ×اٱَاّ عًٞ  أٜهّا، ٗ سٌ مل ٜٴطٵ

ٓٸ١ َٔ ضغٍٛ ٕ، ٚدطت بٗا ايػقاٍ: إتع١ ْعٍ بٗا ايكطآ ×عٔ أبٞ عبس اهللـ 1

 . (15)اهلل

اَطأ٠ بايهٛؾ١ َٔ بين ْٗؿٌ ْهض  ×ض٣ٚ ابٔ بابٜٛ٘ بإغٓازٙ إٔ عًّٝاـ 2

 . (16)َتع١ّ
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 ؾايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ؼطِٜ ايًطِ ٚاـسف ٚمُٖٛا ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ: 

ايطٚاٜات اييت ْٗت عٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ بؿهٌ َطًل، ٚعسٻتٗا َٓاؾ١ٝ  ا٭ٍٚ:

 يًعبٛز١ٜ. ٖٚٞ نجرل٠، ٚقس شنطْا داْبّا َٓٗا ٗ َكايٓا ايػابل. 

ِّظ تًو ا٭عُاٍ ٗ ععا٤ ا٭ٚيٝا٤، نذعؿط بٔ أبٞ  ايجاْٞ: ايطٚاٜات اييت مل ػ

 طايب. 

، ^ايطٚاٜات اييت ؼطِّّ ٖصٙ ا٭عُاٍ، ست٢ ٗ ععا٤ ٚضثا٤ إعكٌَٛ ايجايح:

ع٢ً ايععِ ايكا٥ٌ بإٔ ضثا٤  ْٚٗت عٓٗا بؿس٠ قاطع١. ٚبعباض٠ أخط٣: إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات تطزٸ

 َٔ عُّٛ ايًطِ.  إعكٌَٛ َػتج٢ٓٶ

َٳعٵطٴٚفٺ﴿، ٗ تؿػرل قٛي٘ تعاٍ: ×عٔ اٱَاّ ايباقطـ 1 ، ﴾ٚٳ٫ ٜٳعٵكٹٝٓٳَو ؾٹٞ 

: إشا أْا ÷قاٍ يؿاط١ُ ’إٕ ضغٍٛ اهلل: »’بٝع١ ايٓػا٤ َع ايطغٍٛ ٖٚٞ ٗ َا ىلٸ

ٞٸ  ٞٸ ؾعطّا، ٫ٚ تٓازٟ بايٌٜٛ، ٫ٚ تكُٝٞ عً ٞٸ ٚدّٗا، ٫ٚ تٓؿطٟ عً َتٸ ؾ٬ ؽُؿٞ عً

 . (17)«ْا٥ش١، قاٍ: ثِ قاٍ: ٖصا إعطٚف ايصٟ قاٍ اهلل عع ٚدٌ

١ٝ بهعـ ايػٓس. ٚايٛاقع إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ يكس اتټُٗت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚايطٚا١ٜ ايجاْ

َكبٛي١ ُاَّا، ّٚهٔ ا٫غتٓاز عًٝٗا; ٭ٕ َٔ أؾهٌ َعهسات ايطٚا١ٜ ٖٛ اْػذاَٗا 

، ٖٚٛ َطابل يػرلت٘ ×ايع١ًُٝ. ؾًٛ ْػب ن٬ّ يٲَاّ ×َع غرل٠ إعكّٛ

ايطٚا١ٜ َٓػذِ  ٙايع١ًُٝ، ؾإٕ شيو غٝهٕٛ أؾهٌ زيٌٝ ع٢ً قسٚضٙ عٓ٘. َٚهُٕٛ ٖص

أْٗا يطُت ٚدٗٗا أٚ ـ َج٬ّ ـ  ÷; سٝح مل ٜٓكٌ عٔ ايعٖطا٤^َع غرل٠ ا٭١ُ٥ أٜهّا

 ضأغٗا، أٚ ْؿطت ؾعطٖا، أٚ ؾكت ثٛبٗا، يٛؾا٠ أبٝٗا. 

ٗ َٓاغب١ ضثا٤  ×نُا اغتؿٗس نتٸاب إكاٍ به٬ّ أَرل إ٪ٌَٓ

، َع٢ٓ إٔ اؾعع دا٥ع ٗ سل «إٕ اؾعع يكبٝض إ٫ عًٝو»، سٝح قاٍ: ’ايطغٍٛ

 . ’ايطغٍٛ

ٚقس ؾكٸًٓا ايكٍٛ ٗ ٖصٙ إػأي١، ٚقًٓا: يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ إككٛز َٔ 

اؾعع ٖٓا اـسف ٚايًطِ، ٚإشا نإ اؾعع يػ١ّ ٜؿٌُ ٖصٙ إٛاضز ؾٗٛ ٫ ٜؿًُٗا 

 ؾطعّا. 

أَا بايٓػب١ ٱؾهاشلِ سٍٛ ايٓٝاس١ إًتع١َ با٭قٍٛ ٚاٯزاب، ٚايكٍٛ 
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ـ ْٛطّا يًطٚاٜات ا٭خط٣ ايٛاضز٠ ٗ ايٓٛح ٚايٓٝاس١ ـ ; إش إْٗا ظٛاظٖا، ؾٗصا ضأٜٓا أٜهّا

 نإ عٔ ايٓٝاس١ اؾا١ًٖٝ سكطّا.  ’َٔ يٛاظّ ايبها٤، ٚإٕ ْٗٞ ايطغٍٛ

ٛٻٍ عٔ ايػذازـ 2 قس ٢ْٗ ايػٝس٠  ×إٔ اؿػٌ ×دا٤ ٗ سسٜح َط

 . (18)ضا٤ عٔ أٟ يطِ ٚدععي١ًٝ عاؾٛ ÷ظٜٓب

 كاٍ ايػابل. ٚقس خهٓا ٗ تؿاقٌٝ ايطٚا١ٜ ٗ إ

إٕ أبطظ ايطعٕٛ إٛدٻ١ٗ إٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٛ تهعٝـ غٓسٖا، سٝح أؾهٌ ْٓكاز 

ٚٸٍ َط٠ ٗ نتاب تاضٜذ ايطدلٟ، ٖٚٛ غرل َعتدل يس٣ عًُا٤  إكاٍ بأْٗا شنطت ٭

ايؿٝع١، ٫ٚ ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝ٘. نُا ازٸعٛا إٔ ايؿٝذ إؿٝس ٚقاسب إٓاقب ناْا 

 تٗا عٔ ايطدلٟ ْؿػ٘. ٚعًٝ٘ ٫ ق١ُٝ يٓكًُٗا. قس ْك٬ ايطٚا١ٜ شا

ْٚكٍٛ شلِ: يكس ٚضزت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ َعِٛ نتب ايتاضٜذ ايؿٝع١ٝ ٚايػ١ٝٓ. 

ِٸ َٔ إكازض اييت أٚضزْا بعهٗا ٗ اشلاَـ. ٚمل  ٚقًُا شنطت سازث١ ٗ ٖصا ايه

ٟٸ ب٘ ٗ نتا ٜهٔ ايطدلٟ ٖٛ أٍٚ َٔ ضٚاٖا، بٌ غبك٘ َٔ قبٌ أبٛ اؿػٔ ايب٬شض

ٞٸ«أْػاب ا٭ؾطاف» ٟٸ ، ٚايٝعكٛب  ، ٖٚٛ َٔ ايؿٝع١ طبعّا. إعاقط يًطدل

١ٝ بٓؿػٗا ؾٝعهسٖا ٗ شيو ٚؾه٬ّ عٔ ٖصا نًٓ٘ يٛ مل تكٌ ايطٚا١ٜ َبًؼ اؿذٸ

ايطٚاٜات ا٭خط٣ ٚعَُٛاتٗا ٗ ؼطِٜ ايًطِ، ٚايطٚاٜات إدكك١ بتشطِٜ تًو 

عهٝس ايػرل٠ ايع١ًُٝ ٭ٌٖ ٚا٭ِٖ َٔ شيو ت .^ا٭عُاٍ ٗ ضثا٤ إعكٌَٛ

، َٚطابك١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ شلا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ فطز إُٖاٍ ايعًُا٤ شلا ٗ ايػابل، ^ايبٝت

 ٚعسّ ْكًٗا ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ، يٝؼ زي٬ّٝ ع٢ً ْؿٞ سذٝتٗا. 

ٞٸ خسٌّ،  ×عٔ دعؿط بٔ قُسـ 3 ٔٸ عً أْ٘ أٚق٢ عٓسَا استهط ؾكاٍ: ٫ ٜٴًطُ

ٞٸ دٝبٷ ٔٻ عً اَطأ٠ تؿلٸ دٝبٗا إ٫ قسع شلا ٗ دِٗٓ قسع، نًُا  ، ؾُا ٫َٚٔ ٜؿك

 . (19)«ظازت ظٜست

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َطغ١ً َٚطٜٚٸ١ عٔ ايسعا٥ِ، يهٓٗا تعهس نُا 

ٚؾات٘. إشّا  ٝسٵعٳبٴ ×عهست ايطٚا١ٜ ايػابك١. ؾايطٚا١ٜ تتشسخ عٔ ضثا٤ اٱَاّ ايكازم

 ؾٗٞ قطو١ ٗ بٝإ إككٛز. 

 

مل تهٔ ايطٚاٜات اييت اغتؿٗس بٗا نتٸاب إكاٍ ٗ إثبات ا٫غتشباب ٗ ايًطِ 
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يؿٜ  زٵٚمٛٙ فس١ٜ ٗ شيو، بٌ ناْت تؿٝس اغتشباب ايبها٤ ٚاؿعٕ; سٝح مل ٜٔط

َٔ تًو ايطٚاٜات، ٚإِا ناْت تتشسخ عٔ ايبها٤ ٚاؿعٕ ٚايٓسب١  ايًطِ ٗ أٟٛ

 . ٫ٚ ٜعذلض عًٝٗا أسسٷ ٚايكطار، ٖٚٞ أعُاٍ َأيٛؾ١ ٗ اجملتُع،

أق٣ٛ ا٭زي١ ٗ  ×ٗ ععا٤ غٝس ايؿٗسا٤ ^نُا ناْت غرل٠ إعكٌَٛ

إثبات إٔ اؾعع يٝؼ َع٢ٓ ايًطِ ٚا٭عُاٍ إػتٗذ١ٓ. ْعِ، اؾعع َعٓاٙ ايًػٟٛ 

ٜسٍ ع٢ً إٔ اؾعع ٫ ٜٓبػٞ إٔ  ^ٜؿٌُ ٖصٙ إٛاضز، يهٔ بٝإ غرل٠ أٌٖ ايبٝت

ناْٛا ٜعٝؿٕٛ إأغا٠ ٗ  ^إٍ ٖصا اؿسٸ; ٚشيو ٭ِْٗـ  ٚيٛ ٗ أؾس سا٫ت٘ـ ٜكٌ 

 عٓؿٛاْٗا، ٚٗ أؾس أْٛاع اؾعع، َٚع شيو مل ّاضغٛا أٜٸّا َٔ تًو ا٭عُاٍ إصنٛض٠. 

ٗ ايس٫ي١ ع٢ً ؼطِٜ ايًطِ ٚاـسف ٚنٌ عٌُ ـ ٜٚهاف إٍ ايطٚاٜات ايعا١َ 

٭عُاٍ ست٢ ٗ ععا٤ أٌٖ ١ تسٍ أٜهّا ع٢ً ؼطِٜ تًو اضٚاٜات خاقٸـ غرل َأيٛف 

. إشّا ٖٓاى أزي١ زاَػ١ ٗ ؼطِٜ ٖصا ايعٌُ، ٗ سٌ مل ٜٴكسٻّ زيٌٝ ٚانض ^ايبٝت

 ع٢ً دٛاظ ايًطِ ٚمٛٙ. 
 

ا٭عُاٍ تكُس أَاّ غرل٠ إعكّٛ، ٌٖ قسّ يٓا ايٓاقسإ أزي١ ع٢ً دٛاظ ٖصٙ 

 طت اؾعع بايبها٤، ٚايطٚاٜات ايساي١ قطاس١ّ ع٢ً ايتشطِٜ؟ ٚايطٚاٜات اييت ؾػٻ

ؾكس نإ زيًِٝٗ ايٛسٝس، ٚايصٟ ُػٻهٛا ب٘ نجرلّا، ٖٛ ظٜاض٠ ايٓاس١ٝ 

 ، ٚقك١ ايؿاطُٝات إأغا١ٜٚ ٗ ّٜٛ عاؾٛضا٤. (20)إكسغ١

أخطتين ايسٖٛض، ٚعاقين عٔ ْكطى إكسٚض، ٚمل أنٔ ؾ٦ًٔ »...ايؿكط٠ ا٭ٍٚ: 

ٕٔ ساضبو قاضبّا، ٕٚٔ ْكب يو ايعسا٠ٚ َٓاقبّا، ؾٮْسبٓٸو قباسّا َٚػا٤ٶ، 

ٚ٭بهٌ عًٝو بسٍ ايسَٛع زَّا، سػط٠ّ عًٝو، ٚتأغؿّا ع٢ً َا زٖاى، ٚتًٗؿّا ع٢ً 

 «. ٚغك١ ا٫نتٝاب... ،َكابو، ست٢ أَٛت بًٛع١ إكاب

َٻ نجرلّا ٗ ٖصٙ ايعبا٥ط ؾًِ أغتؿعط ؾٝٗا ز٫ي١ّ ع٢ً دٛاظ ايًطِ أٚ أٟ  ًتٴيكس تأ

 عٌُ َػتٗذٔ، نايتطبرل، ْٚعع ايجٝاب، ٚايهطب ع٢ً ايطأؽ ٚايٛد٘. 

ْعِ، تسٍ ٖصٙ ايعباضات ع٢ً َس٣ سعٕ اٱَاّ ٚأغاٙ، ؾت٢ُٓ ايتهش١ٝ عٝات٘ 
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ٚبهاٙ  ×سْٙسب د ×. ٚتٓل ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً إٔ اٱَاّ×َٔ أدٌ غٝس ايؿٗسا٤

ٕٸ  بًٛع١ ٚسػط٠. ٚيٝػت ٖصٙ أعُا٫ّ غرل َأيٛؾ١. ٚإشا نٓا قس قًٓا ٗ َكايٓا ايػابل بأ

مل ٜٛقٛا بعٌُ غرل ايبها٤ ٚايعٜاض٠ ؾًٝؼ ٖصا ْاؾّٝا يبعض ا٭عُاٍ  ^أٌٖ ايبٝت

إؿاب١ٗ، نايٓسب١، ٚايٓٝاس١; ٭ْٗا َٔ إٛانٝع إؿطٚؽ عٔ دٛاظٖا، ٖٚٞ أٜهّا َٔ 

قس أَطٚا با٭عُاٍ إأيٛؾ١،  ^٤، ؾهإ َطازْا إٔ أٌٖ ايبٝتيٛاظّ ايبها

 نايبها٤، ٚايعٜاض٠، ٚمل ٜأَطٚا با٭عُاٍ غرل إأيٛؾ١، نايًطِ، ٚاـسف. 

ٚأغطع ؾطغو ؾاضزّا، إٍ خٝاَو قاقسّا، قُشُّا بانّٝا، »ايؿكط٠ ايجا١ْٝ: 

ٔٳ ٕٳى كعٜٸدٛازٳ ايٓػا٤ٴ ؾًُا ضأٜ ٕٳّاغطدو عًٝ٘ ًَٜٛٸ ّا، ْٚٛط َٔ اـسٚض،  ، بطظ

ْاؾطات ايؿعٛض، ع٢ً اـسٚز ٫طُات، ٚيًٛدٛٙ غاؾطات، ٚبايعٌٜٛ زاعٝات، ٚبعس 

 «. ايعع َصٖي٬ت، ٚإٍ َكطعو َبازضات، ٚايؿُط دايؼ ع٢ً قسضى...

ٖٚٛ  #ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ ايعٜاض٠ أِٖ ا٭زي١ إكسٻ١َ نسْا. ٖٚٓا ْط٣ اٱَاّ تعسٸ

. ٚبعباض٠ ×ٞ ع٢ً َا دط٣ َع اٱَاّ اؿػٌٜطٟٚ أسساخ ّٜٛ عاؾٛضا٤، ؾٝبه

 أخط٣: ٖٛ ٗ قطا٠٤ فًؼ تعع١ٜ نُا ْكطًض عًٝ٘ ايّٝٛ. 

ٕاشا ٫ ٜطٜس ظ٩٬َْا إٔ ٜكتٓعٛا بإٔ ٚطٚف ايؿاطُٝات ّٜٛ عاؾٛضا٤ ٖٞ ٚطٚف 

ٔٸ مل ٜهٔ أَطّا طبٝعّٝا ٗ تًو ايػاعات  انططاض١ٜ، ٚإٔ قسٚض َجٌ تًو ا٭ؾعاٍ َٓٗ

هٔ اغتٓباٙ سهِ َٔ اؿا٫ت ا٫نططاض١ٜ، ٚتعُُٝ٘ ع٢ً نٌ ايعكٝب١، ؾٌٗ ّ

ا٭ظَإ؟ ٌٖ ناْت ٖصٙ ايعبا٥ط ايػطز١ٜ زي٬ّٝ ع٢ً دٛاظ تًو ا٭عُاٍ ٗ نٌ عكط 

َٚهإ؟ إشا ناْت تًو ا٭سساخ ِٛشدّا َػتساَّا يًذُٝع ؾًُاشا مل ٜكسض عٔ 

ٌٸ ^ا٭١ُ٥ ٗ تك١ٝ أبسّا،  #تكسٜط مل ٜهٔ اٱَاّ إٗسٟ ٚيٛ ٕط٠ ٚاسس٠؟ ؾؿٞ أق

ُٖت بعٝسّا عٔ أعٌ ايٓاؽ ؾ٦ّٝا عٔ ايًطِ، أٚ أٟ  ؾًُاشا مل ٜصنط ٗ ظٜاضت٘ اييت 

ٔٸعٌُ غرل َأيٛف؟ ٕاشا مل ٜتهطٻ ٗ ا٭عٛاّ  ض ٖصا ايعٌُ َٔ ايؿاطُٝات أْؿػٗ

ٖٚٞ َأمت ـ ايؿاّ اي٬سك١، ٚٗ شنط٣ َطاغِ ّٜٛ عاؾٛضا٤؟ ٕاشا مل ْػُع عٔ خطب١ 

 إٔ أسسّا نػط ؾٝٗا ضأغ٘، أٚ يطِ، أٚ ؾلٸ ثٝاب٘؟ ـ زا٥ِ يًؿاطُٝات 

تكطٜطٙ تًو ا٭عُاٍ، ٗ  #يكس اغتٓتر ايٓٓكاز ا٭ععا٤ َٔ فًؼ تعع١ٜ اٱَاّ

 سٌ مل ٜهٔ اٱَاّ ٖٓا بكسز بٝإ سهِ ؾطعٞ نٞ ٜػتٓتر تكطٜطٙ.

ّٜٛ عاؾٛضا٤،  ×ػذازٚقس شنطْا ٗ إكاٍ ايػابل إٔ سهٛض اٱَاّ اي
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َطٜهّا م٬ّٝ  ×ٚغهٛت٘ عُا دط٣، ٫ ٜعسٸ تكطٜطّا َٓ٘ ٭عُاٍ ايؿاطُٝات; إش نإ

ت ايٓرلإ ٗ خُٝت٘ دا٤ت ايػٝس٠ ططٜض ايؿطاف ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً اؿطن١، ٚسٌ ؾبٻ

 ٚأخطدت٘ َٓٗا. ؾؿٞ ٖصٙ ا٭دٛا٤ نٝـ ّهٔ إٔ ٜأَط بؿ٤ٞ أٚ ٢ٜٗٓ عٓ٘؟! ÷ظٜٓب

يٓكاز ٗ َكاشلِ، ٚقايٛا: إٕ ن٬َٓا ٖصا ٜسٍ ع٢ً قكٛض ٗ ٚقس اعذلض عًٝٓا ا

 َٚهاْت٘! ×ؾِٗ ع١ُٛ اٱَاّ

ٗ قسز ا٭َط أٚ ايٓٗٞ عٔ ططٜل ا٭زٚات  ×ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ إشا نإ اٱَاّ

إاز١ٜ ٚاؿاي١ ايطبٝع١ٝ ؾُاشا نإ ّتًو َٓٗا؟! ٌٖ نإ ٜك٣ٛ ع٢ً اؿطن١ أّ ع٢ً 

 ايٓسا٤ ٚايكطار؟!

، ؾرلٕٚ إٔ ×دٛز أؾدام ٜتؿاعًٕٛ; بإّاِْٗ، َع اؿػٌمٔ ٫ ْٓهط ٚ

نٌ ّٜٛ عاؾٛضا٤ ٚنٌ أضض نطب٤٬، يهٔ أنجط أٚي٦و ايصٜٔ ّاضغٕٛ أعُا٫ّ 

٫ ٜعطؾٕٛ ٚادباتِٗ ايؿطع١ٝ، ٫ٚ ًٜتعَٕٛ بأقٌ  ×غرل َأيٛؾ١ ٗ ععا٤ غٝس ايؿٗسا٤

ْبٛا بصضٜع١ ضثا٥٘ َػٝشّا شلِ، يٝص ×ا٭خ٬م اٱغ١َٝ٬، ؾاؽصٚا َٔ اٱَاّ اؿػٌ

 ٚايبها٤ عًٝ٘، ٜٚتذاًٖٛا أٖساؾ٘ اؿكٝك١ٝ. 

قس ـ َِٚٓٗ عًُا٤ ايؿٝع١ ـ َٔ إدًكٌ ايعاضؾٌ  ٚمل ٜػُع أٚ ٜؿاٖس أسسٷ

 َاضؽ تًو ا٭عُاٍ شات َط٠، ٚست٢ أٚي٦و ايعًُا٤ ايصٜٔ أؾتٛا ظٛاظٖا. 

بو ا٥٬ٕه١ ؾاْععر ايطغٍٛ، ٚبه٢ قًب٘ إٍٗٛ، ٚععاٙ »... ايؿكط٠ ايجايج١:

ٚا٭ْبٝا٤، ٚؾذعت بو أَو ايعٖطا٤، ٚاختًـ دٓٛز ا٥٬ٕه١ إكطبٌ تععٟ أباى أَرل 

ٌ، ٚيطُت عًٝو اؿٛض ايعٌ، ٚبهت إ٪ٌَٓ، ٚأقُٝت يو إآمت ٗ أع٢ً عًٝٸ

اْٗا، ٚاشلهاب ٚأقطاضٖا، ٚايبشاض ٚسٝتاْٗا، ٚاؾٓإ ايػُا٤ ٚغهاْٗا، ٚاؾٓإ ٚخعٸ

 «. ٚإكاّ، ٚإؿعط اؿطاّ، ٚاؿٌ ٚاٱسطاّ... ٚٚيساْٗا، ٚايبٝت

ٟٸ عاِٖ، بٌ زٚض ٗ زعِ َسٸ يكس تؿبٻح ايع٤٬َ ايٓكاز ٖٓا بٓكٛم يٝؼ شلا أ

 ِٖ أٜهّا. إْٗا قس تهٕٛ زي٬ّٝ نسٸ

ّا يصنط ٖٓا َٔ باب أٍٚ، ٚيكاٍ اٱَاّ َج٬ّ: إشا نإ ايًطِ ٚمٛٙ دا٥عّا سٓك

أغ٘ ٚٚدٗ٘، ٚؾٓكت أَو ايعٖطا٤ ثٛبٗا، ٚخسؾت يكس يطِ ايطغٍٛ ٗ َكابو ع٢ً ض

ٚدٗٗا، ٚسٌ زلع أبٛى أَرل إ٪ٌَٓ أَط َكطعو نطب ضأغ٘ باؿا٥٘ سعّْا 

 عًٝو...!
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إثبات ؾ٤ٞ ٫ ٚدٛز ي٘؟ ؾع٢ً ايؿكٝ٘ ٚايباسح ٗ ايؿك٘ إٔ ٜٗتِ  ٕاشا تكطٸٕٚ ع٢ً

ٍِّ ٜٚكًض َا ٖٛ غرل َٛدٛز ٗ اـ اضز أق٬ّ. ٚيٛ نإ َعطؾ١ َا ٖٛ َٛدٛز، ٫ إٔ ٜ٪

 يًطِ ٚاقع سٓكّا ؾًُاشا ْٓٚكب عٓ٘ باجملٗط؟!

ٚيعٌ ايعباض٠ ايٛسٝس٠ ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ اييت ّهٔ شلِ ا٫غتؿٗاز بٗا ٖٞ: 

; سٝح ٚضز ؾٝٗا يؿٜ ايًطِ قطاس١ّ، ٖٚٓا ْػأٍ: ٕاشا مل «ٚيطُت عًٝو اؿٛض ايعٌ»

ٚسطقّا ع٢ً اؿػٌ َٔ  ٚيطُت اؿٛض ايعٌ؟! ٌٖ ٖٞ أنجط سعّْا ÷تًطِ ايعٖطا٤

أَ٘ ايعٖطا٤؟! أ٫ ٜسيٓا ٖصا ع٢ً إٔ يطِ اؿٛض ايعٌ ىتًـ ُاَّا عٔ يطِ اٱْػإ، 

ٚإٔ أسهاَٗا ؽتًـ أٜهّا عٔ أسهاّ اٱْػإ، ٚأْ٘ ٫ ّهٔ ا٫غتٓاز إٍ 

تكطؾات اؿٛض ايعٌ ٗ ػٜٛع أٚ َٓع عٌُ َا؟ أَا بايٓػب١ ؿكٝك١ سٛض ايعٌ ٚأعُاشلا 

 َٛنٛع عاد١ إٍ إغٗاب ٫ فاٍ ي٘ ٖٓا.  ؾٗصا

إٕ يػ١ ٖصٙ ايعبا٥ط ٖٞ يػ١ اٱؾاض٠ ٚا٫غتعاض٠ ٚايطَع، ٖٚٞ َٔ قبٌٝ قٛشلِ: 

، ؾٌٗ ٜكض يٓا إٔ ْتدص عٌُ كًٛم ٫ ْعطف عٓ٘ ؾ٦ّٝا، ٫ٚ «بها٤ ا٭ضض ٚايػُا٤»

 ْعطف نٝـ وعٕ أٚ ٜؿطح، أغاغّا ٗ اغتٓباٙ اؿهِ ايؿكٗٞ؟ 

ٗ ضٚا١ٜ ابٔ غسٜط أْ٘ نإ  ×يٓا أٜهّا إٔ َطاز اٱَاّ ايكازمَٔ ٖٓا ٜتهض 

ٗ قسز ٚقـ َس٣ إعاْا٠ ٚا٭ٖٛاٍ ٗ ّٜٛ عاؾٛضا٤، َٚٔ ايكعب ٗ َجٌ ٖصا ايّٝٛ 

مل ٜككس بصيو تعُِٝ ٖصا ع٢ً غا٥ط  ×ْؿٞ قبض أٚ سط١َ أعُاٍ ايؿاطُٝات، ؾٗٛ

قاٍ: ض٣ٚ قُس بٔ عٝػ٢،  ٚشنط أٓس بٔ قُس بٔ زاٚٚز ايكُٞ ٗ ْٛازضٙ»ا٭ٜاّ: 

عٔ أخٝ٘ دعؿط بٔ عٝػ٢، عٔ خايس بٔ غسٜط أخٞ سٓإ بٔ غسٜط، قاٍ: غأيت أبا 

عٔ ضدٌ ؾلٸ ثٛب٘ ع٢ً أبٝ٘ أٚ ع٢ً أَ٘ أٚ ع٢ً أخٝ٘ أٚ ع٢ً قطٜب ي٘؟  ×عبس اهلل

 َٛغ٢ بٔ عُطإ ع٢ً أخٝ٘ ٖاضٕٚ، ٫ٚ ٜؿلٸ ؾكاٍ: ٫ بأؽ بؿل اؾٝٛب; ؾكس ؾلٸ

٫ٚ ظٚز ع٢ً اَطأت٘، ٚتؿلٸ إطأ٠ ع٢ً ظٚدٗا، ٚإشا ؾلٸ ظٚز ع٢ً  ايٛايس ع٢ً ٚيسٙ،

اَطأت٘، أٚ ٚايس ع٢ً ٚيسٙ، ؾهؿاضت٘ سٓح ٌّ، ٫ٚ ق٠٬ شلُا ست٢ ٜهٚؿطا ٜٚتٛبا 

َٔ شيو، ٚإشا خسؾت إطأ٠ ٚدٗٗا، أٚ دعٻت ؾعطٖا أٚ ْتؿت٘، ؾؿٞ دع ايؿعط عتل 

ػهّٝٓا، ٚٗ اـسف إشا زَٝت، ٚٗ ضقب١ أٚ قٝاّ ؾٗطٜٔ َتتابعٌ أٚ إطعاّ غتٌ َ

ايٓتـ، نؿاض٠ سٓح ٌّ، ٫ٚ ؾ٤ٞ ٗ ايًطِ ع٢ً اـسٚز غ٣ٛ ا٫غتػؿاض ٚايتٛب١، 

، ٚع٢ً َجً٘ ×اـسٚز ايؿاطُٝات ع٢ً اؿػٌ بٔ عًٞ ٔٳُٵاؾٝٛب ٚيَط ٔٳِكٚقس ؾَك



•

 والتجديداالجتهاد 

 . (21)«تًطِ اـسٚز، ٚتؿلٸ اؾٝٛب

َا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ. ْٚهٝـ ٖٓا: إٕ يكس تهًُٓا عٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ إكاٍ ايػابل 

ق٬ًّٝ َٔ اٱَعإ ٚايتأٌَ ٜهؿـ يٓا اـطأ ٗ ؾِٗ دٛاظ ايًطِ َٓٗا; ؾكس َطٸ بٓا ٗ 

عٔ ايًطِ ٚاـسف، ست٢ ٗ ضثا٥٘، ا٭َط ايصٟ ٜسٍ  ×ضٚاٜات ايتشطِٜ ْٗٞ ايكازم

ؿٌُ ع٢ً إٔ ايٓٗٞ ايكازض ٗ تًو ايٓكٛم ٫ ٜكتكط ع٢ً ضثا٤ ايٓاؽ ايعازٌٜ، بٌ ٜ

ؾهُا إٔ سط١َ ايػٓا٤ تؿٌُ ايكطإٓ ٚفايؼ ايتعع١ٜ ؾإٕ سط١َ  أٜهّا. ^ا٭١ُ٥

ٖٓا بكسز بٝإ اؿهِ ايؿطعٞ،  ×ٚغرلِٖ. ٚاٱَاّ ^ايًطِ أٜهّا تؿٌُ ا٭١ُ٥

ؾًٛ نإ ؾٝ٘ ؽكٝل يًعّ شنطٙ ٚاٱؾكاح عٓ٘، نإٔ ٜكٍٛ َج٬ّ: إٕ ْٝع ٖصٙ 

 ٮٚيٝا٤ ؾ٬ إؾهاٍ ؾٝٗا. ا٭سهاّ كتكٸ١ بعا١َ ايٓاؽ، أَا بايٓػب١ ي

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايطٚاٜات ايػابك١ تسٍ ع٢ً إٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ غرل دا٥ع٠، ست٢ إشا 

ؾُا ٖٛ  ^، ٚيٛ نإ ايًطِ دا٥عّا َٔ أدٌ أٌٖ ايبٝت^ناْت ٗ ععا٤ أٌٖ ايبٝت

هْٛ٘ ساي١ اغتجٓا١ٝ٥؟ ؾإٕ اغتجٓا٤ بايساعٞ إٍ ايتصنرل بعٌُ ايؿاطُٝات، ٚتدلٜطٙ 

ٞ ايكبض ٚإعك١ٝ عٔ نٝؿ١ٝ ضثا٥ِٗ ايؿٗسا٤ ٗ نطب٤٬، ٖٛ زيٌٝ ايؿاطُٝات، ْٚؿ

، ٚع٢ً إٔ ^ٚانض ع٢ً نٕٛ ايًطِ غرل دا٥ع، ست٢ ٗ ععا٤ َٚكاب أٌٖ ايبٝت

 يعٌُ ايؿاطُٝات ٗ شيو ايّٝٛ خكٛق١ٝ َتؿطز٠. 

ٔٸ ٔٸ مل إٕ َع٢ٓ ايتططټم إٍ ايؿاطُٝات ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ، ٚتكشٝض عًُٗ ، ٖٛ أْٗ

ٔٸ ٖصا. ؾشٌ ٜتشسخ ٜكُٔ بصيو ؾ ُٝا بعس، ٚإ٫ ٕا ناْت ساد١ْ إٍ تعًٌٝ ؾعًٗ

عٔ سهِ ايًطِ ايؿطعٞ غٝتساع٢ يس٣ إداطب غ٪اٍ َؿازٙ: إشا نإ  ×اٱَاّ

ايًطِ سطاَّا ؾًُاشا يطُت ايؿاطُٝات ٗ نطب٤٬؟ ٚيصا اغتسضى اٱَاّ قا٬ّ٥: إٕ شيو 

ٔٸ ٗ شيو ايّٝٛ، ٚإٔ ٖصا ايعٌُ ك تلٌّ بهطب٤٬ َٜٚٛٗا، ٚمل ٜتهطٻض نإ دا٥عّا شل

 ×بعس شيو أبسّا. ٚإٕ مل ٜهٔ ا٭َط نصيو ؾُا ٖٞ اؿاد١ إٍ شنط اٱَاّ

 يًشازث١، ٚتٛنٝشٗا إٍ ٖصا اؿسٸ. 

ِٸـ ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ  َٓٗا غرل٠  ْٚٛطّا ٕؿاز ايطٚاٜات ا٭خط٣، ٚأٖ

ّٜٛ عاؾٛضا٤، ٚقسٚضٙ َٔ قبٌ ف ٗ ٖٞ بكسز بٝإ ع١ً شيو ايتكطټـ إعكٌَٛ 

 ايؿاطُٝات، ٫ٚ ؼٌُ أ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً دٛاظ ايًطِ ٗ ْٝع ا٭عكاض ٚا٭ظَإ

 ٚإٓاغبات.
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 االجتّاد الدٖين ٌظرٖٛ فضن الرمحَ يف 

 وطالعٛ ٌٔكد

 

 

أغًٛب ؾهٌ ايطٓٔ  .نٌ َا غبل ّجٌ أغًٛب٘ إدتاض يتذسٜس َٓٗر ا٫دتٗاز

سٛٞ بذلسٝب ٚاغع َٔ قبٌ  ،٘ ٗ اؾع٤ اـتاَٞ شلصٙ إكاي١ٝيإٚايصٟ غٓؿرل  ،ٖصا

، ٚخاق١ ٗ سٝبّا ٚاغعّا ٗ كتًـ ايبًسإنُا ٫ق٢ تط ،أٚغاٙ إجكؿٌ اؿساثٌٜٛ

ٚب١ٝ زٜٔ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ايبًسإ ا٭ٚضٕ ايهجرل َٔ اجملسِّ. نُا أْسْٚٝػٝا ٚتطنٝاأ

ؿاتِٗ ًذلا ٜػتعٕٝٓٛ بأغًٛب٘ ٗ ايتشًٌٝ ايتاضىٞ يٮسهاّ اٱغ١َٝ٬ ٗ َ٪ٖيٚإل

  .ٚنتاباتِٗ

ايطٓٔ ٖٛ أْ٘ َػًِ َ٪َٔ ؿات ٚآثاض ؾهٌ سّا ٗ َ٪ٖيا٭َط ايصٟ ٬ٜسٜ دٝٸ

١ً٦ ٚا٭غ ،قسز ايعجٛض ع٢ً كطز يًُعه٬ت ا٫دتُاع١ٝ، نإ ٗ بسٜٓ٘

إجاض٠ َا ٜتٓاغب َع أٚناع ٚٚطٚف عكطْا إدتًؿ١ عٔ ايكطٕٚ  ٚاٱؾها٫ت

َٔ ا٬ٕسٛات اؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ ٗ  .بساؾع َٔ سطق٘ ًٚٓ٘ شلُّٛ زٜٓ٘ ،إان١ٝ

ٚايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ إعاز٠ ؾتض باب  ،’ايٓيب ا٭نطّ آضا٥٘ ٖٛ ا٫ٖتُاّ بعك١ُ

ٚنصيو ايؿكٌ بٌ  ،خطط ايعًُا١ْٝ ض٠ َٔٚؼصٜطات٘ إتهطِّ ،ا٫دتٗاز ٗ ايؿك٘

أٚ ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ ايجابت١ ٚا٭َٛض إتػرل٠ ٗ زا٥ط٠  ،ايصاتٝات ٚايعطنٝات ٗ ايسٜٔ

                                           
×

’
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ّا بإٔ نٌ َا دا٤ ٗ ايكطإٓ ايتأنٝس ع٢ً عك١ُ ايٓيب ا٭نطّ اعذلاؾٜٴعسٸ  .ايؿطٜع١

َٔ ٖٓا ٜٴ٬سٜ  .ايهطِٜ ٚأسازٜح ايٓيب ا٭نطّ ٚغرلت٘ ايعطط٠ ٜتُتع بايكسم ٚاؿلٸ

إٔ ؾهٌ ايطٓٔ دعٌ زا٥ط٠ تؿػرلٙ اؾسٜس يًسٜٔ قسٚز٠ بٓطام ا٭سهاّ 

ٚايتعايِٝ  ،ٚيٝؼ ْٝع ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ َا ٗ شيو ايعكا٥س ،ا٫دتُاع١ٝ يًؿطٜع١

نايك٠٬ ٚايكّٛ  ،ٚنصيو ا٭سهاّ ايعباز١ٜ ،طتبط١ بعٛامل ايػٝبايس١ٜٝٓ إ

ـ ع٢ً أغاؽ إباز٨  ٕ دٗٛزٙ ٗ تكسِٜ اؿًٍٛؾإ باٱناؾ١ إٍ شيو .خل...إٚاؿر

ـ يبعض إعه٬ت ا٫دتُاع١ٝ اييت تعكـ َدتًـ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬  اٱغ١َٝ٬ ـ

هاب١ٝ شاتٗا َٔ ايٓكاٙ اٱ سسٸٗ  عسٸتٴـ ١ ٖصٙ اؿًٍٛ أٚ خطأٖا بػض ايٓٛط عٔ قشٸ

  .ا٭خط٣ يًذٗٛز ايؿهط١ٜ يؿهٌ ايطٓٔ

ٌٸ ؾهٛى سكٝك١ٝ َٔ عس٠ دٗات قػرل َٚع شيو  ٠ؾإٕ دٗسٙ ايؿهطٟ ٖصا ق

 ٝٗا ٗ ْٗا١ٜ إكاي١.يإغٓؿرل ، ٠ٚٚنبرل
 

ٱثبات  ;َٔ قبٌ ؾهٌ ايطٓٔا٭غؼ ايه١َٝ٬ اييت اغتدسَت  إٕ أسس

َا أْ٘  ;ؾٗٛ ٜط٣ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ .َٛنٛع١ سسٚخ ايكطإٓ ٚقسَ٘ ، ْٖٛٛطٜت٘

إٕ ضب٘ َٛنٛع ايجبات  .ػِ بايجبات٫ٚ ّهٔ إٔ تتٻ ،تاضى١ٝ ، ؾأسهاَ٘سازخ

ؾاسؿّا ٗ ْٛط١ٜ ؾهٌ  ٖٛ اٯخط خطّأ عسٸٚايتػٝرل َػأي١ سسٚخ ايكطإٓ ٚقسَ٘ ٜٴ

ٕٸ  .ايطٓٔ َٛنٛع سسٚخ ايكطإٓ ٚقسَ٘ َٔ إٛانٝع ايؿطع١ٝ ٕٛنٛع أزلا٤ اهلل إ

غ١ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚٚسساْٝت٘ ٜتِ ا٫ْتكاٍ ٗ إش بعس إثبات ايصات إكسٻ ;ٚقؿات٘

َا ٗ شيو ا٭زلا٤  ،ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ إٍ َٛنٛع أزلا٤ اهلل ٚقؿات٘

ٌُ يًُتهًٚ يطأٟ بٌ ايؿطٜكٌ ايط٥ٝػٌٝٗ اٖٚٓا ٜٛدس اخت٬ف  .ايصات١ٝ ٚايؿع١ًٝ

ٚيهِٓٗ مل  ،ؾا٭ؾاعط٠ ٜكٛيٕٛ بكسّ ا٭زلا٤ ايصات١ٝ ; ٚإعتعي١.ا٭ؾاعط٠ايػٓٸ١: 

 ،بػبب نعؿِٗ ايٓٛطٟ ;ٜٓذشٛا ٗ تبٌٝ نٝؿ١ٝ اضتباٙ ا٭زلا٤ ايصات١ٝ باؿل تعاٍ

 ٚٗ اؾ١ٗ إكاب١ً .ٚيصا قايٛا بكسَٗا إٍ داْب قسّ ايصات إكسغ١ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

ايصٜٔ ناْٛا ٫ ًّهٕٛ أٜهّا ايكسض٠ ع٢ً تٛنٝض نٝؿ١ٝ اضتباٙ  ،ٕ إعتعي١ؾإ

ٚناْٛا ٜكٛيٕٛ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ بإٔ ايكسّ ٖٛ َٓاٙ عسّ  ،ا٭زلا٤ ايصات١ٝ بايصات
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ٚقايٛا نُٔ  ،اعتدلٚا ْٛط١ٜ ا٭ؾاعط٠ َٓاؾ١ٝ يتٛسٝس اؿل تعاٍ ،ا٫ستٝاز يًع١ً

ٕ ايصات اٱشل١ٝ ٖٞ ْا٥ب َٓاب ايصٚات قاسب١ ايعًِ : إّ أزلا٤ ايصاتإْهاضِٖ يكٹس

ثابت١ هلل غبشاْ٘ ٗ ايٛاقع  ـ َجٌ ٖصٙ ايكؿات ـ زٕٚ إٔ تهٕٛ ،ٚايكسض٠ ٚاؿٝا٠

غ١ هلل تعاٍ ع٢ً مٛ أٚ إٔ تهٕٛ قاب١ً يًشٌُ ع٢ً ايصات إكسٻ ،ٚايٛطف اـاضز

 .اؿكٝك١

إسس٣ ايكؿات ا٭خط٣ إدتًـ عًٝٗا  إٕ ا٫خت٬ف إصنٛض ؾٍإباٱناؾ١ ٚ

ٖصا ايكسز قاٍ إعتعي١ بإٔ ايه٬ّ ٖٛ . ٚٗ بٌ ٖصٜٔ ايؿطٜكٌ ٖٞ قؿ١ ايه٬ّ

. ٚضأٟ ٚقاٍ ا٭ؾاعط٠ بإٔ ايه٬ّ َٔ ايكؿات ايصات١ٝ ;ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ اٱشل١ٝ

إش اْدل٣ أٌٖ اؿسٜح ٗ  ;ٖصا اـكٛم ٖٛ ْؿؼ ضأٟ أٌٖ اؿسٜحا٭ؾاعط٠ ٗ 

يٝدايؿٛا بصيو  ،ٕ اشلذطٟ ايجايح إٍ ايكٍٛ بإٔ ايه٬ّ ٖٛ َٔ ايكؿات ايصات١ٝايكط

ٚأزت ٖصٙ  .عٕٛ آْصاى عُا١ٜ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ شلِايصٜٔ ناْٛا ٜتُتٻ ،ضأٟ إعتعي١

ٌٸ اضٜذ سٝح تعطف تًو إطس١ً ٗ ت ،ق٠ٛ إػأي١ إٍ َٛاد١ٗ أٌٖ اؿسٜح به

٢ ا٫ؾاعط٠ ْؿؼ ٚٗ ايؿذلات اي٬سك١ تبٓٸ .َطس١ً احمل١ٓ ا٭ؾهاض ايه١َٝ٬ اٱغ١َٝ٬

ع٢ً ؾهٌ ٚبؿٝٛع إصٖب ا٭ؾعطٟ بٌ ايػٓٸ١ خطدت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ  .ٖصٙ ايٓٛط١ٜ

بايطغِ َٔ أْٗا خطدت عٔ ؾهًٗا  ،ٖصا اـكٛمايٓٛط١ٜ ايطزل١ٝ يًػٓٸ١ ٗ 

بططح  ،ا٭ؾاعط٠ طَٜٔٔ خ٬ٍ ايتعس٬ٜت اييت أدطٜت عًٝٗا َٔ قبٌ إؿٚه ،فإتططِّ

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾايه٬ّ  .ٚعاز َعٓاٖا بايتايٞ إٍ قؿ١ ايعًِ ،َػأي١ ايه٬ّ ايٓؿػٞ

ٚٗ إٛنٛع ايصٟ ٖٛ قٝس  ،نإ َٔ قؿات ايصات أٚ َٔ قؿات ايؿعٌ غٛا٤ٷ ،اٱشلٞ

نٌ شيو ٫ ع٬ق١ ي٘ بهٕٛ  ،نإ ايكطإٓ ايهطِٜ سازثّا أٚ قسّّا غٛا٤ٷ ،زضاغتٓا

ٟٸ ،١ٝ تاضى١ٝ أٚ غرل تاضى١ٝا٭سهاّ ايكطآْ اضتباٙ بٌ ايكطإٓ ايهطِٜ  ٫ٚ ٜٛدس أ

ؾُٝا إشا نإ سازثّا ؾٝذب إٔ تهٕٛ أسهاَ٘ تبعّا يصيو تاضى١ٝ أٚ إشا نإ ايكطإٓ 

ٕ ايؿٝع١ ٜكٛيٕٛ ٗ ٖصٙ إػأي١ . نُا أقسّّا ؾأسهاَ٘ هب إٔ تهٕٛ أظي١ٝ نصيو

 &ٜكٍٛ ايؿٝذ ايطٛغٞ :ٍ ع٢ً شيوٚنُجا .عسٚخ ايكطإٓ ٚعسّ تاضى١ٝ أسهاَ٘

ب أثط إشا أقػِ أسس ا٭ؾدام بايكطإٓ أٚ بإسس٣ غٛضٙ ؾ٬ ٜذلتٻ «:اـ٬ف»ٗ نتاب 

زيٌٝ ؾٝذ ايطا٥ؿ١ ٗ شيو إٔ  .ػتًعّ ايهؿاض٠، ٚكايؿت٘ ٫ تؾطعٞ ع٢ً ٖصا ايكػِ

ٚيٛ قؿ١  ، ٫ٚ ّجٌ٭ٕ ن٬ّ اهلل ٖٛ غرل اهلل تعاٍ ;ايكػِ بػرل اهلل تعاٍ ٫ ٜٓعكس
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إٍ ا٫خت٬ف إٛدٛز ٗ ٖصا  12ٜٚؿرل ٗ إػأي١  .َٔ ايكؿات ايصات١ٝ هلل تعاٍ

: ٜٚهٝـ قا٬ّ٥ .ٚيصيو ؾٗٛ قسخ ،ٕ ن٬ّ اهلل ٖٛ ؾعٌ اهلل: إض قا٬ّ٥ٜٚٛنِّ ،ايباب

ٖٹ٭ٕ يؿ١ٛ كًٛم تٴ ;ٕٛٛ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ن٬ّ اهلل كًٛمٕ ايؿٝع١ ٜتشٖؿإ ِ بإٔ ٛ

خكٛم ا٭زي١ اييت ٜصنطٖا ؾٝذ ايطا٥ؿ١ ٗ ٚ .يٝؼ به٬ّ اهللايكطإٓ ايهطِٜ 

َِّٔ ﴿ :َٔ قٛي٘ تعاٍ ،عباض٠ عٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ ّانٕٛ ايكطإٓ ايهطِٜ قسث  ِٔٗ ٜٳِأتٹٝ َٳا 

ُٳعٴٛٙٴ َټشٵسٳخٺ ٔإ٫ٓ اغٵتٳ  ِٔٗ َٻٔ ضٻبِّ س ع٢ً عطب١ٝ ٚاٯٜات اييت ت٪ٚن(، 2)ا٭ْبٝا٤:  ﴾شٹِنٕط 

ٓٳاٙٴ ُقطٵآْ﴿ :قٛي٘ تعاٍ :قبٌَٝٔ  ،ايكطإٓ ايهطِٜ ًِ ْٻا دٳعٳ ٝٸ ّأإ ٚقٛي٘  (،3)ايعخطف:  ﴾ّاعٳطٳبٹ

ٌٕ﴿ :تعاٍ َټبٹ ٕٕ عٳطٳبٹٞٛ  َٚا إٔ ايعطب١ٝ أَط قسخ هب إٔ  (.195)ايؿعطا٤:  ﴾بٹًٹػٳا

ح بهٝؿ١ٝ تٓعٌٜ ٚاييت تكطِّ ،اٯٜات اييت َٔ ٖصا ايكبٌٝ .ٜهٕٛ ايكطإٓ نصيو قسثّا

١ ا٭خط٣ يس٣ ؾٝذ ايطا٥ؿ١ ع٢ً نٕٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٞ َٔ ا٭زٓي ،ايكطإٓ ايهطِٜ

إشا نإ قس دا٤ ٗ ايطٚاٜات  :َٚٔ ايهطٚضٟ ا٫يتؿات إٍ ايٓكط١ ايتاي١ٝ .ّاقسث

ٌٖ إٔ ايكطإٓ  :ٖصا ايػ٪اٍ ٗ َعطض اٱداب١ عٔ، ^١ُ ا٭طٗاضايٛاضز٠ عٔ ا٭٥

إٔ ايكٍٛ غًل َٔ احملتٌُ  ،إٔ ايكطإٓ ٫ كًٛم ٫ٚ غرل كًٛم ؟كًٛم أّ غرل كًٛم

َٚٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ضٚا١ٜ  ـ.أٚ َٔ قٓع ايبؿطـ ْ٘ َٓشٍٛ ٜسٍ ٗ تًو ا٭ٜاّ ع٢ً أايكطإٓ 

 :ٗ ْؿؼ ٖصا إٛنٛع اـ٬فٚشنطٖا ٗ نتاب  ،×ٚضزت عٔ اٱَاّ ايكازم

يهٓ٘ ن٬ّ اهلل تعاٍ ٚٚسٝ٘ ٚ ،٫ خايل ٫ٚ كًٛم :ؾكاٍ ؟عٔ ايكطإٓ ×ْ٘ غ٦ٌؾإ»

َع تأٜٝس  ،تٛنٝض ٖصٙ ايٓكط١ بؿهٌ أٚنض متٸ ×ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣ عٓ٘ .«ٚتٓعًٜ٘

 :ٚدا٤ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َا ًٜٞ .ٚٗ ْؿؼ ايٛقت أْ٘ غرل كًٛم ،ايكٍٛ بإٔ ايكطإٓ قسخ

دعًت  :×نتبت ع٢ً ٜسٟ عبس إًو بٔ أعٌ إٍ أبٞ عبس اهلل :عٔ عبس ايطسِٝ قاٍ

ٚقاٍ  ،ؾععِ قّٛ إٔ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل غرل كًٛم ،اختًـ ايٓاؽ ٗ ايكطإٓ ،ساىؾ

 ،قسخ غرل كًٛم ،ايكطإٓ ن٬ّ اهلل :×ؾهتب ،ن٬ّ اهلل كًٛم :آخطٕٚ

ٞٸ ٛٸ ،َع اهلل تعاٍ شنطٙ ٚغرل أظي ٌٸ نإ اهلل ععٸ ،ّا نبرلّاٚتعاٍ عٔ شيو عً ٫ٚ  ٚد

ٌٸ نإ ععٸ ،ؾ٤ٞ غرل اهلل َعطٚف ٫ٚ فٍٗٛ  ،ى٫ٚ َتشطِّ ،٫ٚ َطٜس ،٫ِٚ َتهًٚ ٚد

ٌٸ ،٫ٚ ؾاعٌ ٌٸ ععٸ ،قسث١ غرل سسٚخ ايؿعٌ َٓ٘ تؾذُٝع ٖصٙ ايكؿا ،ضبٓا ٚععٸ د  ٚد

      .ٚايكطإٓ ن٬ّ اهلل غرل كًٛم ،ضبٓا

ٚايٛاٖط إٔ َٓؿأ اـطأ ٗ ايت٬ظّ بٌ سسٚخ ايكطإٓ ٚقسَ٘ ٚتاضى١ٝ 
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 .قسَٗاإٍ ٕ أظي١ٝ ا٭سهاّ ايكطآ١ْٝ ٜعٛز : إ٤ ايػ١ٓقٍٛ ؾكٗا ٖٛ أسهاَ٘ أٚ أظيٝتٗا

ٌٖ ّهٔ ْػذ ايكطإٓ  :ٚنإ ايػ٪اٍ ايتايٞ َططٚسّا ٗ ايكطٕ اشلذطٟ ايجاْٞ

؟ َٚا ظاٍ ٖصا ايػ٪اٍ خانعّا يًبشح ٚإٓاقؿ١ إٍ ٚقتٓا ايهطِٜ بايػٓٸ١ أّ ٫

ع٢ً أ١ٜ ساٍ ٚ .ؼت عٓٛإ ْػذ ايكطإٓ بايػٓٸ١ ،ٗ َٛنٛع أقٍٛ ايؿك٘ ،اؿانط

ٗ إسس٣ ا٭قٛاٍ ـ أٓس بٔ سٓبٌ  :َِٚٓٗ ،َٔ ؾكٗا٤ ايػٓٸ١ ٗ تًو ا٭ٜاّ خ عسزٷؼسٻ

ٚايٛاٖط إٔ إسس٣ اغتس٫٫تِٗ  .١عٔ ضؾض ؾهط٠ ْػذ ايكطإٓ بايػٓٸـ، إٓػٛب١ ي٘ 

ٚناْٛا ٜػتسيٕٛ ع٢ً ايٓشٛ  ،ناْت بؿإٔ ٖصا إٛنٛع ايه٬َٞ سٍٛ قسّ ايكطإٓ

ٕ ؾإ ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ .٫ ّهٔ ْػد٘ بايػٓٸ١ ،َا أْ٘ قسِٜ ;ايهطِٜ ٕ ايكطإٓ: إايتايٞ

ٓ٘ . ٚٗ ايّٝٛ ستٸ٢زٜٔ إػ١ًٌُ اجملسِّاغتس٫ٍ بكٝٸ ٖصا ايتعًٌٝ اـاط٧ َاظاٍ ق

 .بٓؿٞ إَها١ْٝ ْػذ ايكطإٓ بايػٓٸ١ ،اغتٓازّا شلصا ايتعًٌٝ ;إكابٌ قاّ ْع آخط
 

كطإٓ ايهطِٜ ٜطاٙ ٗ ايتؿػرل ايصٟ ٜكٍٛ ب٘ ؾهٌ ايطٓٔ عٔ ايٛسٞ ٚأيؿاٚ اي

ٚيطإا تهطض  .شلا ّاٚاْعهاغ ’ايتاضى١ٝ يعكط ايٓيب ا٭نطّ ْتادّا يًٛطٚفايٛاقع 

 .قبٌ ٚبعس ؾهٌ ايطٓٔ أٜهّا ،ؿاتِٗزٜٔ ايسٌٜٓٝ َٚ٪ٖيشنط ٖصا إؿّٗٛ ٗ آثاض اجملسِّ

ٚنٌ  .غ٣ٛ إبساع ا٫ستُاٍ : إْ٘ ٫ ٬ٜسٜ بٌ أسازٜجِٗ ؾ٤ٞٷَٚع شيو ٫ بس إٔ ْكٍٛ

ٍٸ .ٚاٖط٠ ّهٔ تؿػرلٖا بأؾهاٍ ٚقٛض كتًؿ١  ٚيهٔ فطز إبساع ا٫ستُاٍ ٫ ٜس

 ،ايتؿػرل ايكشٝض هب إٔ ٜٓطٟٛ ع٢ً خكا٥ل كتًؿ١ .ع٢ً قش١ ٖصٙ ايتؿاغرل

ٜٚتٛاؾل  ،َع إعاضف أٚ إعاضف ايس١ٜٝٓ ا٭خط٣ ع عاي١ ا٫ْػذاّإٔ ٜتُتٻ :َٔ ًْتٗاٚ

ٖصا اؿسٜح ْكٛي٘ يًصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بايبسٜٗٝات  .أٜهّا َع ا٭قٍٛ ايكطع١ٝ ايعك١ٝ٥٬

َٳ ;ايتكٛض١ٜ َٓٗا أٚ ايتكسٜك١ٝ ،ا٭ٚي١ٝ ٜٓهط ٖصٙ إػأي١  ٔٵٚيهٔ إشا نإ ٖٓاى 

 ٚٗ ،١ ؾهٌ ايطٓٔخكٛم ْٛطٜ. ٚٗ ًٔ ٜبك٢ فاٍ يًتؿاِٖ ٚايٓكاف ٚاؿٛاض َع٘ؾ

ح ٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تتعاضض َع َا تكطِّ: إهب إٔ ْكٍٛ أٜهّا ،َا ٜتعًل بايكطإٓ ايهطِٜ

قٛي٘  :َٔ قبٌٝ ،ٕ تكٝٝس اٯٜات ايهط١ّ; إش إٚؽايؿٗا ،ب٘ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ

ٞٷ ٜٴٛسٳ٢﴿ :تعاٍ ٚٳسٵ ٛٳ ٔإ٫ٓ  ٖٴ ٕٵ  ٛٳ٣ ٔإ ٗٳ ٔٔ اِي َٳا ٜٳٓطٹلٴ عٳ إطس١ً ايبػٝط١ ب (،4 ـ 3)ايٓذِ:  ﴾ٚٳ

أنـ  .ٜأتٞ خ٬ؾّا ٕٓطٛم اٯ١ٜ ايكطٜض ،ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ «ايٓطل»بكط١ٜٓ  ;شلا
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ايعسٜس َٔ اٯٜات اييت تؿرل إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ بعٓٛإ ايهتاب إٓعٍ َٔ  ؾإٕ إٍ شيو

تسٍ ع٢ً إٔ َكاّ تؿكٌٝ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ  ’قبٌ اهلل تعاٍ ع٢ً ايٓيب ا٭نطّ

إسس٣ اٯٜات اييت تسٍ ع٢ً ٖصا ا٭َط بهٌ إٕ  .ٖٛ اٯخط َٔ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

ايط نٹتٳابٷ ﴿ :َٔ قٛي٘ تعاٍ ،قطاس١ ٖٞ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٗ بسا١ٜ غٛض٠ ٖٛز إباضن١

ِٕ خٳ ٕٵ سٳهٹٝ َٹٔ ٖيسٴ ِٻ ُؾكًَِّتٵ  ٘ٴ ثٴ ُٳتٵ آٜٳاتٴ إش دا٤ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ إباضن١ إٔ ، ﴾بٹرٕلُأسٵهٹ

، إِا ٚنصيو َكاّ ايؿطح ٚتؿكٌٝ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ،َكاّ اٱسهاّ ٚايبػاط١

ايعسٜس َٔ  ٕ. نُا أ’ٚيٝؼ َٔ قبٌ ايٓيب ا٭نطّ ،َٔ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖٛ

بع١ ٖصا اـكٛم تٓل ع٢ً إٔ أيؿاٚ ايكطإٓ ايهطِٜ يٝػت ْاا٭سازٜح ايٛاضز٠ ٗ 

  .بٌ ٖٞ عٌ ايٛسٞ اٱشلٞ ،’َٔ شٖٔ ايٓيب ا٭نطّ
 

َػأي١ خًٛز أسهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚبكا٥ٗا ٖٛ اٯخط َدتًـ يكس مت إثبات 

ٚيٛ  .ؿات٘شنطٙ ٗ آثاض ؾهٌ ايطٓٔ َٚ٪ٖي زٵَٔ ٖصٙ ا٭زي١ مل ٜٔط ّإ أٜٸ; إش إا٭زي١

ِ َٔ سٝح ايػع١ ٚسلٛشلا لس أْٗا تكػٻ أدطٜٓا تكٓٝؿّا عاَّا يٮسهاّ اٱغ١َٝ٬

ز٠ بؿهٌ قطعٞ ع٢ً أْٗا شات ٖٞ ا٭سهاّ احملسٻ ا٭ٍٚ: :ؿٌ إٍ فُٛعتٌيًُهًٖ

إْٗا ع٢ً ؾهٌ قه١ٝ  :ٚبعباض٠ أخط٣ .س٠ بعَإ خامٸَٚكٝٻ ،دٓب١ ؾدك١ٝ أٚ تاضى١ٝ

 :ّهٔ إٔ ْؿرل إٍ إٛاضز ايتاي١ٝ :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ .أٚ قه١ٝ خاضد١ٝ ،ؾدك١ٝ

أٚ ا٭١ُ٥ ، ’ات ؾدل ايٓيب ا٭نطّا٭سهاّ اييت ناْت َٔ كتكٸ

ْٗٞ ايٓيب  :َٔ قبٌٝ ،ٌأٚ ا٭سهاّ إطتبط١ بعَإ َٚهإ خاقٸ ،^ا٭طٗاض

ب ٜٚتػبٻ ،سٝح نإ ٜطتب٘ شيو بػع٠ٚ خٝدل ،عٔ أنٌ اؿكإ أٚ ايبػٌ ’ا٭نطّ

َط ٭ ×ايتٛنٝض ايصٟ أعطاٙ أَرل إ٪ٌَٓ :أٚ َٔ قبٌٝ ،بهعـ إَهاْات إػًٌُ

ٔٸ ’ايٓيب ا٭نطّ يهٞ  ;َٔ إػًٌُ ٗ قسض اٱغ٬ّ بتدهٝب قاغٔ نباض ايػ

، ايصٜٔ ناْٛا ٫ ىهٸبٕٛ ؾعطِٖ طبكّا يعازاتِٗ ،٫ ٜتِ اـً٘ بٌ إػًٌُ ٚايٝٗٛز

 .نعؿا٤ أَاَِٗ ٚيهٞ ٫ ٜبسٚا

 ا٭سهاّ اييت أْٗا بؿهٌ قطعٞ ييت ٜهٕٛ ٚانشّاٖٞ ا٭سهاّ ا :ايجا١ْٝ

اؿهِ ايصٟ ٜكسض  :ٚبعباض٠ أخط٣ .بكٛض٠ عا١َ ٚؾُٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َانٔ تقسض
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اـطابات ايكطآ١ْٝ اييت تؿطٸع سهُّا عاَّا ؾُٝع  :َٔ قبٌٝ ،بكٛض٠ قه١ٝ سكٝك١ٝ

ٟٸ ،إ٪ٌَٓ أٚ  ،﴾آَٓٛا... ٜا أٜٗا ايصٜٔ﴿ :نكٛي٘ تعاٍ ،قٝس َهاْٞ أٚ ظَاْٞ بسٕٚ أ

ٓٹٞ ﴿ :غٛض٠ ا٭ْعاّ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٗ ٝٵ ٗٔٝسٷ بٹ ٘ٹ ؾٳ ٌٔ ايًٓ ٗٳاز٠ّ ُق ٞٵ٤ٺ َأِنبٳطٴ ؾٳ ٟټ ؾٳ ٌٵ َأ ُق

٘ٹ آيٹ َٳعٳ ايًٓ ٕٻ  ٕٳ َأ ٗٳسٴٚ ِٵ َيتٳؿٵ َٳٔ بٳًَؼٳ َأ٥ٹٓٻُه ٚٳ ٘ٹ  ٕٴ ُ٭ْصٹضٳُنِ بٹ ٖٳصٳا اِيُكطٵآ ٞٻ  ٞٳ ٔإَي ٚٳُأٚسٹ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ٗٳ١ّ ٚٳبٳ

ٕٳ ُأخٵطٳ٣ ُقٌ ٫ٖ ُٻا تٴؿٵٔطُنٛ ِّ ٓٹٞ بٳٔط٤ٟٷ  ْٻ ٚٳٔإ ٚٳاسٹسٷ  ٘ٷ  ٛٳ ٔإَي ٖٴ ُٳا  ْٻ ٌٵ ٔإ ٗٳسٴ ُق  (.19 )ا٭ْعاّ: ﴾َأؾٵ

 ؿٞ اؿا٫ت اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اؿهِ قسزّا بؿهٌ قاطع َٚ٪نسؾع٢ً أ١ٜ ساٍ ٚ

ٗ اؿا٫ت اييت ٫ ٜبسٚ  إؿه١ً تهُٔٚ .ئ ٜهٕٛ ٖٓاى أٟ خ٬ف بٌ ططٗ ايٓعاع

ٞٸؾٝٗا بؿهٌ ق أٚ ع٢ً  ،إٔ ٖٓاى سهُّا قس قسض ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ طع

ا٭قٛيٕٝٛ ٗ ٖصٙ اؿا٫ت بايتأغٝؼ  . ٜٚكّٛمٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ أٚ اـاضد١ٝ

 ّإ ا٭قٌ ٗ َكاّ ايتؿطٜع ٖٛ ٗ نٕٛ اؿهِ إطاز سكٝكٝ: إٖٚٞ ،يًكاعس٠ ايتاي١ٝ

ٝٸ اْط٬قّا َٔ  :بعباض٠ أخط٣ٚ .١ أٜهّانُا ٖٛ اؿاٍ ٗ قهاٜا ايعًّٛ إدتًؿ ّا،أٚ أظي

ٚإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ آخط ايهتب  ،إٔ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٖٛ آخط ا٭زٜإ اٱشل١ٝ

ٚنصيو ع٢ً يػإ  ،ؾكس دا٤ت ايكٛاٌْ ؾٝ٘ ،ٚايكٛاٌْ اٱشل١ٝ اييت ْعيت شلسا١ٜ ايٓاؽ

باٱناؾ١ ٚ .’ٖٚٞ يٝػت قسٚز٠ بعَٔ ايٓيب ا٭نطّ ،أبس١ٜ، ’ايٓيب ا٭نطّ

َٳ  :َجٌ ،ٜكٍٛ بإٔ اـطابات ايؿطع١ٝ شات قؿ١ خاضد١ٝ ٔٵإٍ شيو إشا نإ ٖٓاى 

ٜٚكٛيٕٛ بإٔ ظَٓٗا ٜكتكط ع٢ً  ،ْٚٛا٥ط شيو ،﴾ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا...﴿ :قٛي٘ تعاٍ

أٚ إٔ اـطابات ايؿطع١ٝ ٫ تؿٌُ ا٭ؾطاز ايصٜٔ مل ٜهْٛٛا  ،ظَٔ ايٓيب ا٭نطّ

٘ غٝتِ ْـ، ؾإنُا ٖٛ عًٝ٘ إطسّٛ إرلظا ايكُٞ ـ نطَّٛدٛزٜٔ ٗ ظَٔ ايٓيب ا٭

قؿ١ ايع١َُٝٛ ايعَا١ْٝ يٮسهاّ عهِ قاعس٠ اؾذلاى ا٭سهاّ بٌ  نصيو إثبات

َا ٜتعًل با٭زي١ ٚايٛثا٥ل اـاق١ بكاعس٠ ا٫ؾذلاى  ٚٗ .اؿانطٜٔ ٚايػا٥بٌ

٢ أغاؽ ا٫ؾذلاى ٗ ايكا٥ِ عً ،ٕ ا٭َط اؾاضٟ بٌ عا١َ إػًٌُؾإ با٫غتكشاب

ٚنصيو اتؿام ايؿكٗا٤ ٚإْاعِٗ ايكطعٞ ع٢ً اؾذلاى  ،ا٭سهاّ بٌ ْٝع ا٭دٝاٍ

  .مت ا٫غتس٫ٍ عًٝ٘قس  ،ا٭سهاّ بٌ إهًؿٌ ٗ ْٝع ا٭ٚقات ٚا٭َانٔ

ٖٞ ا٭خط٣ َٔ نُٔ  عسٸاييت تٴـ باٱناؾ١ إٍ شيو أؾرل ٗ ايعسٜس َٔ ايطٚاٜات 

ٚعسّ اختكاقٗا بعَٔ ايٓيب  ،إٍ أظي١ٝ ا٭سهاّ ـٚثا٥ل ٚأغاْٝس قاعس٠ ا٫ؾذلاى 

 «ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»ايطٚا١ٜ اييت ٚضزت ٗ أبٛاب اؾٗاز َٔ نتاب  :َٚٓٗا .’ا٭نطّ
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َٳ٪٫َٚ ٜٴ:...عٔ أبٞ عبس اهلل :ًهًٝيني «ايهاٗ»عٔ  ْك٬ّ قس أَط إٔ  ٔٵط بإعطٚف 

َٳ٫ ٜٴٚ ،ٜ٪َط ب٘ ُٳ .ٕ ٢ٜٗٓ عٓ٘قس أَط أ ٔٵ٢ٗٓ عٔ إٓهط  ُٖ ٔٵؾ ت ؾٝ٘ ؾطا٥٘ نإ قس 

ٌٸ اهلل ععٸ ؾٗٛ َأشٕٚ ي٘  ،ٖٚٛ ًَّٛٛ ،اييت قس ٚقـ بٗا أًٖٗا َٔ أقشاب ايٓيب ٚد

ٌٸ ٭ٕ سهِ اهلل ععٸ ;ٗ اؾٗاز نُا أشٕ شلِ ٗ ا٭ٚيٌ ٚاٯخطٜٔ ٚؾطا٥ه٘ عًِٝٗ  ٚد

ٚا٭ٚيٕٛ ٚاٯخطٕٚ أٜهّا ٗ َٓع اؿٛازخ  ،ٕإ٫ َٔ ع١ً أٚ سازخ ٜهٛ ،غٛا٤

ض عُا ٜػأٍ عٓ٘ ، ٜػأٍ اٯخطٕٚ َٔ أزا٤ ايؿطا٥ض عًِٝٗ ٚاسس٠، ٚايؿطا٥ؾطنا٤

ُٸ ،ا٭ٚيٕٛ   .ا ب٘ واغبٕٛٚواغبٕٛ ع

سهُٞ ع٢ً ايٛاسس سهُٞ ع٢ً  :ٚنصيو ايطٚا١ٜ ايٓب١ٜٛ إطغ١ً اييت تكٍٛ

 .اؾُاع١

 :عٔ ظضاض٠ :أبس١ٜ ا٭سهاّب اييت ٜكطح ؾٝٗا ×ٚنصيو ضٚا١ٜ اٱَاّ ايكازم

س٬ٍ قُس س٬ٍ أبسّا إٍ ّٜٛ  :ؾكاٍ ؟عٔ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ×غأيت أبا عبس اهلل

 .غرلٙ ، ٫ٚ ه٫٤ٞ ٜهٕٛ غرلٙ ،ٚسطاّ قُس سطاّ أبسّا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ،ايكٝا١َ

  .١ابتسع بسع١ إ٫ تطى بٗا غٓٸ َا أسسٷ: ×قاٍ عًٞ :ٚقاٍ

خكٛم ٖصٙ ايطٚا١ٜ إٔ ايهًٝين شنط ٖصٙ ١ اؾسٜط٠ بايتأٌَ ٗ ا٬ٕسٛ

ٜؿرل إٍ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ دا٤ت بؿهٌ  ٖٛٚ .ايطٚا١ٜ ٗ باب ايبسع ٚايطأٟ ٚإكاٜٝؼ

إٔ ايتُػو بايكٝاؽ ٫ ٜػُض بتٛغٝع ، ٚٗ ايكا٥ًٌ باغتدساّ ايكٝاؽ ابٌكَنُين ٗ 

يٝٗا ٗ ٖصا ايباب ا٫غتٓاز إ  متٸٚايطٚا١ٜ ا٭خط٣ اييت .زا٥ط٠ ا٭سهاّ أٚ تهٝٝكٗا

نٓت قا٥ُّا عٓس ضأؽ  :قاٍ ،عٔ قُس بٔ ظٜس ايطدلٟ :×َٓكٛي١ عٔ اٱَاّ ايطنا

ٚؾِٝٗ إغشام بٔ َٛغ٢ بٔ عٝػ٢  ،ٚعٓسٙ عس٠ َٔ بين ٖاؾِ ،غطاغإ ×ايطنا

 ،٫ .بًػين إٔ ايٓاؽ ٜكٛيٕٛ أْا ْععِ إٔ ايٓاؽ عبٝس يٓا ،ٜا إغشام :ؾكاٍ ،ايعباغٞ

َ٘ٓا قًتٴ ’ٚقطابيت َٔ ضغٍٛ اهلل ٫ٚ بًػين عٔ  ،آبا٥ٞ قايَ٘ٔ  ، ٫ٚ زلعتٴ أسسّا٘ ق

ٍَٕٳ ،ايٓاؽ عبٝس يٓا ٗ ايطاع١ :ٚيهين أقٍٛ ،قاي٘ أْٸ٘ َٔ آبا٥ٞ أسسٺ  ،يٓا ٗ ايسٜٔ ٛا

  .ؾًٝبًؼ ايؿاٖس ايػا٥ب

ّ ٖصا ايؿإٔ ٚضزت عٔ اٱَايطٚا١ٜ ا٭خط٣ اييت مت ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ اٚ

أٚقٞ ايؿاٖس َٔ أَيت  :’قاٍ ضغٍٛ اهلل :قاٍ ×عٔ أبٞ دعؿط :×ايباقط

َٳ ٕٵ ٔٵٚايػا٥ب َِٓٗ ٚ  ٗ أق٬ب ايطداٍ ٚأضساّ ايٓػا٤ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ إٔ ٜكٌ ايطسِ ٚإ
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  .ٕ شيو َٔ ايسٜٔ; ؾإناْت َٓ٘ ع٢ً َػرل٠ غ١ٓ

ػسض ٚ .تٗاع٢ً أظي١ٝ ا٭سهاّ ٚأبسٜٸ ٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تٓلٸٚنُا ٬ْسٜ ؾإ

. ٚيهٔ ل بك١ً ايطسِ ؾك٘ٗا تتعًٖؾهاٍ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ بأْٸاٱؾاض٠ إٍ أْ٘ أثرل إ

بٌ  خكٛق١ٝ شلإ ق١ً ايطسِ ٫ : إٖصا اٱؾهاٍ بايكٍٛ ّهٔ اٱداب١ عٔ

ل اؿهِ ايعاّ ٭ظي١ٝ ا٭سهاّ ع٢ً َكسام ٚاؿكٝك١ إٔ ايٓيب ا٭نطّ طبٻ .ا٭سهاّ

ٔ ؿٌ ٗ سهِ َٔ ا٭سهاّ ٜبِّؾذلاى ْٝع إهًٖاؿهِ با :ٚبعباض٠ أخط٣ .خامٸ

َع  ،ٚاْط٬قّا َٔ إٔ فُٛع ٖصٙ ايطٚاٜات .ٗ ايٛاقع اؾذلانِٗ ٗ ْٝع ا٭سهاّ

ايتٛاتط إعٟٓٛ ّهٔ اؾعّ بكسٚض ايبعض  ٖٞ ٗ سسٸ ،اؿا٫ت ا٭خط٣ إؿاب١ٗ شلا

ْٗا ؾإ َٔ َؿه١ً ايػٓسإشا نإ ايبعض َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ٜعاْٞ  :ٚبعباض٠ أخط٣ .َٓٗا

  .َذُٛعٗا تٛدب ايكطع ٗ نٌ ا٭سٛاٍ

ٕ زا٥ط٠ ا٭سهاّ اـاضد١ٝ قسٚز٠ باؿا٫ت ؾإ اٯٕ ع٢ً َا قٌٝ ست٢ ٚبٓا٤ٶ

ا٭َط ايصٟ سٛٞ بأ١ُٖٝ ؾا٥ك١ إٕ  .ع٢ً أْٗا خاضد١ٝ خامٸ ؾأْٗا ْلٸٛدس ٗ اييت ٜ

ٖٛ إدطا٤ ايسضاغات ٚا٭عاخ بؿإٔ ٚدٛز  ،ٜٚػتشل إعٜس َٔ شيو ،ٗ ٖصا ايبشح

يٝكبض باٱَهإ اؿهِ ع٢ً أغاغٗا ع٢ً قه١ٝ َا  ،َعاٜرل أسلٌ ٚأنجط ع١َُٝٛ

  .بأْٗا خاضد١ٝ
 

ٖٛ ؼسٜح  إتكسِّّإٍ إٔ ٖسف ؾهٌ ايطٓٔ َٔ ططح ا٭غًٛب  غابكّا أؾطْا

ٕ ٖصا ا٭غًٛب ٖٛ إدطز ايٛسٝس ٜطاٙ ؾإ . ٚسػب َاٚػسٜس َٓٗر ا٫دتٗاز ٗ ايؿك٘

إٔ ْٝع ا٭َج١ً  ضغِ :َٚع شيو هب إٔ ْكٍٛ .يًٗطٚب َٔ ايٛقٛع ٗ ٚضط١ ايعًُا١ْٝ

ٚإٔ ٖسؾ٘ نإ  ،اييت دا٤ بٗا ؾهٌ ايطٓٔ ناْت ٗ ْطام ا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ

زا٥ط٠  ٕؾإ ،ٌ بإهاز كطز يتطبٝل أسهاّ ايسٜٔ َا ٜتٓاغب َٚتطًبات ايعَإٜتُجٻ

 :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ .ٖصا ا٭غًٛب يٝػت قسٚز٠ با٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ يًكطإٓ ايهطِٜ

ٕ أزا٤ ايك٠٬ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ ْتاز ايجكاؾ١ : إٗ ساي١ تطبٝل ٖصا إٓٗر ّهٔ ايكٍٛ

ٚيٛ إٔ ايطغٍٛ بٴعح بطغايت٘ ٗ فتُع  .’ٚاجملتُع إٛدٛز ٗ ظَٔ ايٓيب ا٭نطّ

ٕ اؿهِ بأزا٤ . ٚبايتايٞ ؾإ٠ ت٪ز٣ نصيو بًػ١ شيو اجملتُعآخط يهاْت ايك٬
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٫ٚ تٛدس أ١ٜ نطٚض٠ اٯٕ يهٞ ت٪ز٣  ،تايك٠٬ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ سهِ تاضىٞ َٚ٪ٖق

يعسٜس َٔ ايبًسإ سٝح ٜٛدس اٱغ٬ّ اٯٕ ٗ ا٠ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٗ أٜآَا ٖصٙ، ايك٬

ٚعًٝ٘  .نإ َٔ نُٔ أعطاض اٱغ٬ّ عطب١ٝ ايك٠٬ :بعباض٠ أخط٣ٚ َٚدتًـ ايًػات.

اْط٬قّا َٔ إٔ َطاز ايسٜٔ َٔ ايعباز٠ ٜتُشٛض سٍٛ إٚٗاض ايعبٛز١ٜ أَاّ اهلل تعاٍ ؾ٬ 

خ ٚخاق١ّ بايٓػب١ يًصٜٔ ٫ ّتًهٕٛ ايكسض٠ ع٢ً ايتشسټ ،ساد١ ٭زا٥ٗا بايًػ١ ايعطب١ٝ

، تطنٝا ٗ ظَٔ أتاتٛضىطاضّا َٔ قبٌ اؿساثٌٜٛ ٗ . ٖصا ايتعبرل اغتدسّ َبٗصٙ ايًػ١

. ٚنصا اؿاٍ اٯٕ َٔ قبٌ ايكا٥ًٌ بإٔ ايكطإٓ تاضىٞ ٫ٚ ٜعاٍ ٜػتدسّ ست٢

 .ْٚٝع ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣ ،ٚاؿر ،ٚايكّٛ ،يكًٛات اـُؼبايٓػب١ إٍ ا

َٸ :ٚبعباض٠ أسلٌ ٕ : إٚبايتايٞ ّهٔ ايكٍٛ .تٗا شات دٓب١ تاضى١ٝتكبض ايؿطٜع١ بط

بٌ ختِ  ،إٍ ػسٜس ٚؼسٜح ا٫دتٗاز ايصٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ٖصا إٓٗر مل ٜ٪زِّا٭غاؽ 

: خ٬ق١ ايكٍٛٚ .إٍ َػت٣ٛ فُٛع١ َٔ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ أٚ ايؿطط١ٜ ا٫دتٗاز ٚأْعي٘

٬ ٜٛدس ؾايٓٛط عٔ اٱؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً ٖصا إٓٗر ٗ ْطام ا٭سهاّ  ْ٘ بػضٸإ

قسٚز٠ بٓطام ا٭سهاّ  ـ ٗ ساي١ إٛاؾك١ عًٝ٘ ـ أٟ زيٌٝ ع٢ً بكا٤ زا٥ط٠ ٖصا إٓٗر

بٌ ٗ ساي١ إٛاؾك١ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ايكطإٓ تاضىٞ ؾػٝؿٌُ شيو  ،ا٫دتُاع١ٝ يًؿطٜع١

ٚتتػرل ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ يًكطإٓ ايهطِٜ إٍ ض١ٜ٩ ن١ْٝٛ  ،ْٝع ايتعايِٝ ايكطآ١ْٝ

ٕ ٖصٙ ايٓتٝذ١ َصنٛض٠ إ ; إشأغطٛض١ٜ تتٓاغب َع ايجكاؾ١ إتساٚي١ ٗ قسض اٱغ٬ّ

  .زٜٔؿات ايبعض اٯخط َٔ اجملسِّبهٌ قطاس١ ٗ آثاض َٚ٪ٖي
 

إٍ  ٗ ايٛاقع ح ؾهٌ ايطٓٔ ٗ ايعسٜس َٔ إٛاقـ إٔ َٓٗذ٘ ٜٗسفٜكطِّ

 سس ا٭قٍٛ إػتدس١َ ٗ إصٖب اؿٓؿٞ ٚايؿاؾعٞأ : إٕٚتٛنٝض شيو .ػسٜس ايكٝاؽ

ٖٛ قٝاغٗا َع  ،يًشكٍٛ ع٢ً اؿهِ اي٬ظّ يًُٛنٛعات اؾسٜس٠ ;ٚإايهٞ

ٖٛ » :ٚقٌٝ ٗ تعطٜـ ايكٝاؽ .تبٌٝ سهُٗا بهٌ ٚنٛح ٗ ايؿطٜع١ اؿا٫ت اييت متٸ

ٌٸ ٜٚعٛز ايػبب ٗ نجط٠  .«; يجبٛت٘ ٗ قٌ آخط بتًو ايع١١ًبعًٓ إثبات سهِ ٗ ق

اغتدساّ ايكٝاؽ يس٣ ايػٓٸ١ إٍ َٛاد١ٗ ايٛطٚف ٚا٭ٚناع إتبا١ٜٓ يتطبٝل ا٭سهاّ 

داْب  إٍ ،بت ٖصٙ إػأي١إش تػبٻ ;ٚنصيو إػا٥ٌ اؾسٜس٠ َٔ د١ٗ أخط٣ ،َٔ د١ٗ
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ٚايهٓٛظ ايع١ُٝٛ ٕصٖب أٌٖ بٝت ايعك١ُ  ،^إعطانِٗ عٔ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض

ِّبتُػټ ،ٚايطٗاض٠ ٚقس أز٣  .ع١هِٗ بايكٝاؽ يتبٌٝ أسهاّ إٛنٛعات إدتًؿ١ ٚإتٓ

ّٸ بسع٣ٛ عسّ ٚدٛز ْلٸ ،ايتُػو بايكٝاؽ ٗ إٛنٛعات إدتًؿ١ ٍٸ عا ٟ ع٢ً تعسٸ ٜس

 ،إٍ عسّ خهٛع ايكٝاؽ يهابط١ َع١ٓٝ ،اؿهِ إٍ اؿا٫ت غرل إٓكٛم عًٝٗا

ٌٸ ،٠ز١ قعٛبات َتعسِّٚإٍ إٔ ٜٛاد٘ ايؿكٗا٤ ايػٓٸ ٚاسس َِٓٗ بٛٓ٘ ع٢ً  ٚإٔ ٜؿيت ن

ٕٛ  ،ٚآيت ٖصٙ إػأي١ إٍ ؾٝٛع ساي١ َٔ ايؿٛن٢ .َا ٗ نٌ ساي١ تعطض أَاَ٘ م

ٗ ايكطٌْ  ،ٚٚٗٛض إساضؽ ايؿك١ٝٗ إدتًؿ١ ٗ إس١ٜٓ َٚه١ ٚايعطام ٚايؿاّ ٚغرلٖا

١ عٔ ٖٚٛ ٜعذلف بٗصٙ ايؿٛن٢ ايٓاْ ،ٚغع٢ ؾهٌ ايطٓٔ .ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يًٗذط٠

إٍ تِٓٛٝ ٚنب٘ ع١ًُٝ  إصنٛض،َٔ خ٬ٍ ططس٘ يٮغًٛب  ،ايتُػو بايكٝاؽ

 ،ايع١ً ـ ٖٛا٭قٌ ٚايؿطع ٚايع١ً ٚاؿهِ ـ أِٖ ا٭ضنإ ا٭ضبع١ يًكٝاؽ . ٚايكٝاؽ

 . ٚبػبب ٚدٛز ٖصٙ ايع١ً إؿذلن١أٟ اؾ١ٗ إؿذلن١ ايكا١ُ٥ بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع

ٚقس ناْت دٗٛز ؾهٌ  .إٍ ايؿطع ٗ ساي١ إثبات٘غٝػطٟ اؿهِ أٜهّا َٔ ا٭قٌ 

، ايطٓٔ تٗسف ٗ ايٛاقع يًتٛقٌ إٍ أغًٛب يهؿـ إٓاٙ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٚاييت ٫ تعين بطأٜ٘ ؾ٦ّٝا آخط غرل تًو ا٭ٖساف ٚإباز٨  بططس٘ يٮغًٛب إصنٛض،

  .ايس١ٜٝٓ ايعا١َ

ٚإباز٨ ايعا١َ أٚ  ٚإؿاغسإٔ ا٭سهاّ تتبع إكاحل ب ٜٴعسٸ قٍٛ ؾهٌ ايطٓٔ

، غرل َٔ ْكاٙ ايك٠ٛ ٗ ْٛطٜت٘ ـٚنُا غٝأتٞ شنطٙ ٗ اؾع٤ اي٬سل أٖساف ايسٜٔ، 

ِٸ ،ٗ تؿدٝل َكازٜل ٖصٙ إباز٨ ايعا١َ إٔ ايهعـ ٜهُٔ ؼسٜس  ٚاييت مل ٜت

ْ٘ يٛ مت ؼسٜس ع١ً : إٚتٛنٝض شيو ططٜك١ َع١ٓٝ يتؿدٝكٗا ٗ ْٛط١ٜ ؾهٌ ايطٓٔ.

يٛ نإ اؿهِ َٓكٛم  :ٚبعباض٠ أخط٣ـ إسس٣ اؿا٫ت بؿهٌ قطعٞ  اؿهِ ٗ

ّهٔ ايصٖاب إٍ تٛغٝع زا٥ط٠ اؿهِ ٚبػط٘ ع٢ً اؿا٫ت اييت تهٕٛ ايع١ً ـ ايع١ً 

أٚ اٱؾتا٤ بطؾع اؿهِ ٗ اؿا٫ت ٚإٛانٝع اييت تهٕٛ ؾاقس٠ يتًو  ،ؾٝٗا َٛدٛز٠

عض اؿا٫ت إٍ ايهؿـ عٔ ع١ً ٚيهٔ َع شيو ؾكس اْدل٣ ؾهٌ ايطٓٔ ٗ ب .ايع١ً

ـ،  شنطت غابكّانُا ٬ٜسٜ شيو ٗ ا٭َج١ً اييت ـ اؿهِ عٔ ططٜل اؿسؽ ٚايٛٔ 

ٚأثرلت ع٢ً ٖصا ا٭غًٛب ْؿؼ ـ، نباقٞ ؾكٗا٤ ايػ١ٓ ـ ٚاْعيل إٍ ٚضط١ ايكٝاؽ 

ٚؾكٗا٤ ايؿٝع١ ع٢ً َٓٗر ايكٝاؽ  ^ييت أثرلت َٔ قبٌ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضاٱؾها٫ت ا
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  .ٌَبؿهٌ نا
 

اخت٬ف ايعٌُ  ٖٞ ا٬ٕس١ٛ ا١ُٕٗ اييت هب إٔ ت٪خص بٓٛط ا٫عتباض ٖٓا

ٖٚصٙ إػأي١ ٖٞ اييت نإ  .با٭قٍٛ ايعا١َ ٚايكٝاؽ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ؾك٬ّ ٚانشّا بٌ ّ إش مل ٜتُهٔ َٔ إٔ ٜكسِّ ;ْكٝبٗا اٱُٖاٍ َٔ قبٌ ؾهٌ ايطٓٔ

ؾؿٞ ايكٝاؽ ٜكاض عاز٠ّ إٍ اغتدساّ ايٛٔ يٛنع ع١ً يًشهِ ٗ ساي١  .ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ

ٔٸ ،عسّ ٚدٛز زيٌٝ َٓكٛم ٗ إهاز ع١ً  ٚيهٔ ٗ ا٭قٍٛ ايعا١َ ٫ ٚدٛز يًٛ

  .ع٢ً ايعهؼ َٔ ايكٝاؽ ،بٌ ايعٌُ بايكطع ٖٛ إػتدسّ ،يًشهِ

ٗ ايع٬ق١ إباؾط٠ بتبع١ٝ ا٭سهاّ  ٙزٚض ا٭قٍٛ ايعا١َ ٗ ا٫غتٓبا ٜتُجٌ

ُكاحل ايٓؿؼ يًَٚػأي١ تبع١ٝ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  .يًُكاحل ٚإؿاغس ْٚؿؼ ا٭َط

إش ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾعٌ َا قبٝشّا َٚع شيو  ;َط١ٜ َكبٛي١ يس٣ ْٗٛض ا٭قٛيٌٝأ

ض٠ ٚبعبا .ٚبايعهؼ إٔ ٢ٜٗٓ اهلل تعاٍ عٔ ؾعٌ سػٔ ،ٜأَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ب٘

كاحل إْٚٛاٖٝ٘ ٖٞ ع٢ً أغاؽ  كازض اؿهِٕٝ ْٝع أٚاَط اهلل ايعامل اي: إأخط٣

 ،ٕ ا٭قٍٛ ايعا١َ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإؿاغس ايٓؿؼ أَط١ٜإٚ

ِٴ اِيهٹتٳابٳ ﴿ :َبسأ ايعساي١ :َجٌ ٗٴ َٳعٳ ٓٳا  ٚٳَأْعٳِي ٓٳاتٹ  ِّٝ ٓٳا بٹاِيبٳ ٓٳا ضٴغٴًَ ّٳ َيَكسٵ َأضٵغٳًِ ٝٳُكٛ ٕٳ يٹ ُٹٝعٳا ٚٳاِي

٘ٹ ٚقاعس٠  ،«٫ نطض ٫ٚ نطاض» :ٚقاعس٠ ٫ نطض (،25 )اؿسٜس: ﴾ايٓٻاؽٴ بٹاِيكٹػٵ

ٗٵًَُه١ٹ﴿ :سؿٜ ايٓؿؼ ِٵ ٔإَي٢ ايتٻ ٜٵسٹُٜه ٚقاعس٠ قٕٛ  (،195 )ايبكط٠: ﴾ٚٳ٫َ تٴًُِكِٛا بٹَأ

َٻا اغٵتٳ﴿ :اجملتُع اٱغ٬َٞ ٚاحملاؾ١ٛ عًٝ٘ ٗٴِ  ٌٔ ٚٳَأعٹسټِٚا َي ٝٵ ٙٹ اِيدٳ َٹٔ ضِّبٳا ٚٳ ٛٻ٠ٺ  ِّٔ ُق َطعٵتٴِ 

ِٵ ٚٻُن ٚٳعٳسٴ ٘ٹ  ٚٻ ايًٓ ٘ٹ عٳسٵ ٕٳ بٹ ٖٹبٴٛ سٛٝت بايكبٍٛ َٔ قبٌ  ،ٚأَجاٍ شيو (،60 )ا٭ْؿاٍ: ﴾تٴطٵ

َٔ باب اٱضؾاز عهِ ايعكٌ أٚ تٛنٝض أسس ايكٛاعس ايس١ٜٝٓ  غٛا٤ٷ ،ايؿاضع إكسؽ

هؿـ عٔ ٚدٛز إكاحل ايعا١َ ٕ نٌ سهِ َٔ ا٭سهاّ ٜ. ٚبايتايٞ ؾإايعا١َ

غتهؿـ عٔ إٔ  :ٚبعباض٠ أخط٣ ،ٚا٭قٍٛ إبس١ٝ٥ ٗ نٌ سهِ َٓٗا بؿهٌ آْٞ

ٖصٙ ا٭ٖساف أٚ إكاقس أٚ إباز٨ هب إٔ ػطٟ فط٣ ايطٚح ايػاض١ٜ ٗ دػس 

ّهٔ إٔ ْصنط ايهجرل َٔ  :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ .ْٝع ايؿتا٣ٚ ٚاٯضا٤ ايؿك١ٝٗ

 .ـإٔ تتػرل ؼت تأثرل ٖصٙ ا٭قٍٛ ٚايٛطٚف اـاق١ يًُهًٖا٭سهاّ اييت ّهٔ 
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بعسّ ايؿاضع ٜػُض  ؾطغِ أُٖٝتٗا ا٫غتجٓا١ٝ٥ ٗ ايؿطٜع١، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ايك٠٬

أٚ ٗ ايكٝاّ ٗ ساي١ ايهطض أٚ  ;أزا٤ ايكٝاّ ٚايكعٛز ٚايػذٛز ٗ ساي١ ٚدٛز ايهطض

ٚايُٓٛشز اٯخط ٖٛ  .عٔ ايكّٛـ ٖٛ ا٫َتٓاع ٕ تهًٝـ إهًٖؾإ اـٛف َٔ ايهطض

ٚزٚض ايٛيٞ ايؿكٝ٘ ايصٟ سٛٞ با٫ٖتُاّ  ،ٚبػ٘ ايعساي١ ،َبسأ اؿؿاٚ ع٢ً اٱغ٬ّ

ع سٍٛ ٖصا إٛنٛع ـ. ٜتشسخ اٱَاّ اـُٝين ٗ نتاب ايبٝ&َٔ قبٌ اٱَاّ اـُٝين

َٔ إٔ ٗ اٱغ٬ّ  ،َٚطت اٱؾاض٠ إيٝ٘ ،ٚنٝـ نإ بعسَا عًِ بايهطٚض٠ ؾٝكٍٛ:

 ٗ إٔ ايؿكٝ٘ ٫ ٜهٕٛ سكّٓا ؾٙو مل ٜبلٳ ،٬ت ٚسه١َٛ ظُٝع ؾ٪ْٚٗاتؿهٝ

َٔ بػ٘ ايعساي١  ،إ٫ بإٔ ٜهٕٛ ساؾّٛا ؾُٝع ايؿ٪ٕٚ ـ نػٛض ايبًس ـ يٲغ٬ّ

ٚقطؾٗا ٗ َكاحل إػًٌُ  هطا٥بٚإدطا٤ اؿسٚز ٚغس ايجػٛض ٚأخص اـطادات ٚاي

 :بٌ ّهٔ إٔ ٜكاٍ .بإغ٬ّٚإ٫ ؾكطف ا٭سهاّ يٝؼ  ،ْٚكب اي٠٫ٛ ٗ ا٭قكاع

 ،ٖٚٞ ؾإٔ َٔ ؾ٪ْٚٗا ،ٚا٭سهاّ قٛاٌْ اٱغ٬ّ ،اٱغ٬ّ ٖٛ اؿه١َٛ بؿ٪ْٚٗا

ؾهٕٛ ايؿكٝ٘  ،ٚأَٛض آي١ٝ ٱدطا٥ٗا ٚبػ٘ ايعساي١ ،بٌ ا٭سهاّ َطًٛبات بايعطض

ي٘ مٛ َا يطغٍٛ  ،سكّٓا يٲغ٬ّ نشكٔ غٛض إس١ٜٓ شلا ٫ َع٢ٓ ي٘ إ٫ نْٛ٘ ٚايّٝا

  .ٮ١ُ٥ قًٛات اهلل عًِٝٗ أْعٌ َٔ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ْٝع ا٭َٛض ايػًطا١ْٝاهلل ٚي

ٕ بٝإ َكازٜل ٖصٙ ا٭قٍٛ ايعا١َ ايعك١ًٝ أٚ ايؿطع١ٝ ٗ بعض َٚع شيو ؾإ

 .خاضز عٔ زا٥ط٠ عٌُ ايؿكٝ٘ أَطٷ ،ٚنٝؿ١ٝ تطبٝكٗا ع٢ً كتًـ اؿا٫ت ،اجملا٫ت

ايكاعس٠ ايعا١َ ٖٞ ٗ ا٫بتعاز عٔ أٟ عٌُ قس ٜ٪زٟ  ـ َج٬ّ ـ ؾؿٞ َػأي١ سؿٜ ايٓؿؼ

ٕٸ  .إٍ تعطض ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ يًدطط دا٤ بعٓٛإ  غٛا٤ٷ ،تٛنٝض ٖصٙ ايكاعس٠ ايعا١َإ

اييت مت ايتأنٝس عًٝٗا نصيو ٗ ايكطإٓ ٚاؿسٜح َٔ باب  ،ت ايعك١ًٝإسس٣ إػتك٬ٓ

ٖٛ َٔ  ،كاعس٠ ز١ٜٝٓإٔ قًٓاٙ ن، أٚ بٓؿؼ ايؿهٌ ايصٟ غبل اٱضؾاز عهِ ايعكٌ

أَا بايٓػب١ يتعٌٝ َكازٜل ٖصا ا٭َط ؾ٬ ٖٛ َٔ اختكام  .عٌُ ايؿكٝ٘ ٚاختكاق٘

 ،ٚبتعبرل آخط .ْٛطّا يهجط٠ َكازٜك٘ ;٫ٚ ّهٔ يًؿكٝ٘ إٔ وٝ٘ بٗا أٜهّا ،ايؿكٝ٘

ٚع٢ً ايعهؼ َٔ ايكهاٜا ـ ْ٘ ٗ ايكهاٜا اؿكٝك١ٝ : إٖٚٛ إػتدسّ ٗ أقٍٛ ايؿك٘

ـ ٜكع تطبٝل َٛنٛع اؿهِ ع٢ً َكازٜك٘ ٚأؾطازٙ ع٢ً عاتل إهًٖ ـاـاضد١ٝ 

ٖٚٓا ّهٔ يًعًّٛ إدتًؿ١ ايكٝاّ بتعٌٝ َكازٜل ٖصا اؿهِ  .َٚا ٜطاٙ ٖٛ ،ْؿػ٘

ٚيٝؼ ـ ا٭قك٢  ٚإطاز باؿسٸ .ايعاّ ٚا٭ظيٞ ؿؿٜ ايٓؿؼ ٚتٛنٝض سسٚزٙ ايكك٣ٛ
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أٚ  ;إَا بصنط دع٥ٝاتٗا ;بؿهٌ ناٌَ ش١ٖٛ إٔ ا٭سهاّ َٛنٻـ يًسٜٔ  اؿس ا٭ز٢ْ

ِٸ .بصنط أقٛشلا ايعا١َ ؾٝٗا تٛنٝض دع٥ٝات ا٭سهاّ بؿهٌ  ؾؿٞ اؿا٫ت اييت ٜت

 ١ٕٓ ؾإٚٗ اؿا٫ت اييت تهٕٛ ايكٛاعس ايعا١َ ؾٝٗا َبٝٻ ،ٖاع٢ً إهًـ أزا٩ ٌَؿكٻ

ٌ بتًو َٚٔ ثِ ايعُ ،أ٫ّٚ ايكٝاّ بتعٌٝ َكازٜل تًو ايكاعس٠ ايعا١َ ع٢ً إهًـ

  .إكازٜل

ٖٚٓاى تؿػرل آخط ٕؿّٗٛ اؿس ا٭قك٢ ٚا٭ز٢ْ يًسٜٔ ٖٚٛ إٔ َا دا٤ ٗ ايسٜٔ 

ؾؿٞ َػأي١  .٫ٚ ساد١ يًطدٛع إٍ ايعًّٛ اؾسٜس٠ ،ٜهؿٞ يتشكٝل غعاز٠ اٱْػإ

ٕ ٖصا إكساض ؾإ ـ بأسهاّ ايطٗاض٠ ايؿطع١ٝإشا عٌُ إهًٖ ـ َج٬ّ ـ سؿٜ ايٓؿؼ

ِّ ،ٜهؿٞ ٖصا  .نايكابٕٛ ٚأؾباٙ شيو ،ُاتطات ٚإعٚك٫ٚ ساد١ ٫غتدساّ إط

إػت٣ٛ َٔ ايؿِٗ ْادِ عٔ اـً٘ بٌ ايطٗاض٠ ايؿطع١ٝ ٚايكاعس٠ ايعا١َ ؿؿٜ 

ِّ ;ايٓؿؼ ط٠ عٓس اْتؿاض ا٭َطاض ايػاض١ٜ ٚإعس١ٜ ٜكبض ٚادبّا ٭ٕ اغتدساّ إٛاز إط

ٚغػٌ  ٕ اغتدساّ ٖصٙ إٛازٸْؿؼ ايٛقت ؾإ، ٚٗ بكؿت٘ أسس َكازٜل سؿٜ ايٓؿؼ

نُا إٔ ايطٗاض٠ ايؿطع١ٝ ٫ ػعٟ ٖٞ  .ايبسٕ بٗا ٫ هعٟ عٔ ايطٗاض٠ ايؿطع١ٝ

  .ا٭خط٣ عٔ ايٛدٛب ايؿطعٞ ٫غتدساّ ٖصٙ إٛاز

َٚبسأ  ،َٚبسأ سؿٜ ايٓٛاّ ،َبسأ ايعساي١ :َٔ قبٌٝ ،ا٭قٍٛ ايعا١َ يًسٜٔ

ٚايعٌُ  ز٠ َطٚض ايٛقت.ٜكبض شلا َكازٜل َتعسِّّهٔ إٔ  ،ٚأَجاٍ شيو ،سؿٜ ايٓؿؼ

ٚيهٔ ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ  .بتًو إكازٜل نٌ سػب ظَاْ٘ غٝهٕٛ ٚادبّا ٖٛ اٯخط

َٸ ،ٖصٙ ا٭قٍٛ ؼ٢ٛ نصيو  ،١ٚبٓا٤ ع٢ً أغاؽ إٛاؾك١ عًٝٗا نأقٍٛ عك١ًٝ عا

اعس٠ ايبس١ٜٝٗ ايكا١ً٥ تعٛز بأْعٗا إٍ ايك ،ؽ شلا َٔ باب ا٬ٕظ١ََٛاؾك١ ايؿاضع إكسٻ

. نُا ا٭غاؽ ؾُٝع َػا٥ٌ اؿه١ُ ايع١ًُٝ عسٸٚاييت تٴ ،عػٔ ايعسٍ ٚقبض ايًِٛ

ٌٸأ  .ؿٌٚادبات إهًٖ ٖٞ ا٭خط٣ َٔ عسٸتًو ا٭قٍٛ ايعا١َ تٴ ٕ تعٌٝ إكازٜل ٗ ٚ

ٚنصيو بعض ا٭سهاّ  ،ك١ با٭سهاّ ايعباز١ٜٚإشا نٓا ٬ْسٜ ٗ إٛانٝع إتعًٚ

ٝٻـ، نايعٚاز ٚايط٬م ٚاـُؼ ٚايعنا٠ ـ ا٫دتُاع١ٝ  ١ٓ بؿهٌ إٔ أسهاَٗا َب

ؾٮٕ ايعكٌ ايبؿطٟ غرل قازض ع٢ً تٛنٝض ا٭سهاّ  ،َع شنط اؾع٥ٝات ،تؿكًٝٞ

٘ ٝيإٕ َٓاٙ ا٭سهاّ ٫ ّهٔ ايتٛقٌ : إٚبعباض٠ أخط٣ .ايتؿك١ًٝٝ شلصٙ إٛانٝع

ٚيٛ مل ٜتِ ؾطح ٖصٙ ا٭سهاّ بؿهٌ تؿكًٝٞ مل  ،ٌبؿهٌ ناٌَ َٔ قبٌ ايعك
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 ـ، َج٬ّ ـ عسز ضنعات ايك٠٬ ٍإؾبايٓػب١  .ٜهٔ يًعكٌ ايبؿطٟ َٔ ططٜل إٍ شيو

ا٭قك٢ يعٌُ ايعكٌ ٗ ٖصٙ ا٭َٛض ٜكٌ إٍ  ؿسٸ، لس إٔ اٚغرلٖا ،ٚعسز أٜاّ ايكٝاّ

ٍ بٝإ نٝؿ١ٝ أزا٤ م إأَا ايتططټ ،ٚٚدٛب ؾهط إٓعِ ،َطس١ً إثبات سػٔ ايعباز٠

ٟٸ ،ٖصٙ ايعباز٠ أٚ ايعبازات ٗټ ،ؾهٌ هب أزا٩ٖا ٚبأ ِ ايعكٌ ؾٗٛ خاضز عٔ سسٚز تؿ

  .ٚإساطت٘ بٗا

ا٫ٖتُاّ بٗا ٗ ْٛط١ٜ ؾهٌ ايطٓٔ نُٔ اؿطن١  إػأي١ ا٭خط٣ اييت متٸ

نايطب ٚا٫قتكاز ٚعًِ  ،ايجا١ْٝ ٖٞ نطٚض٠ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايعًّٛ ايبؿط١ٜ ا٭خط٣

 .ٗ تعٌٝ َكازٜل ا٭قٍٛ ايعا١َ ٚإبس١ٝ٥ يًسٜٔ ،تُاع ٚعًِ ايٓؿؼ ْٚٛا٥ط شيوا٫د

ِٗ ٜطٕٚ أْ٘ َجاب١ ايػرل ع٢ً ْٸؾإ زٜٔ ٚزعُِٗ شلصا ا٭غًٛبٚضغِ َٛاؾك١ بعض اجملسِّ

 ،ٖٚصا ايتؿػرل ٜأتٞ ٖٛ اٯخط ع٢ً خًؿ١ٝ عسّ ا٫ٖتُاّ بسٚض ايعكٌ .خط٢ ع١ًُٓ ايسٜٔ

ٌ أسس َا إٔ ايعكٌ ّجِّ :ٚتٛنٝض شيو .ٗ ا٫دتٗاز ،ا١َٚنصيو َها١ْ ا٭قٍٛ ايع

ٚٗ بعض ، ع٢ً مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥ ،َٚع٢ٓ إكسض ٖٛ إٔ ايعكٌ ،َكازض ا٫دتٗاز

ٖصٙ إٛاضز عباض٠  .ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً تؿدٝل سػٔ ا٭ؾعاٍ ٚا٭َٛض ٚقبشٗا ،إٛاضز

إَا إٔ تعٛز إٍ ـ اؿػٔ ايعكًٞ ـ إهابٝتٗا  ١ َٔ إباز٨ ايعا١َ اييت ٗ ساٍعٔ غًػً

٭ْ٘  ;أٚ إٔ ايعكٌ ٜسضى إٔ ؾٝٗا َكًش١ ْٛع١ٝ ،نايعًِ ٚايؿذاع١ ،نُاٍ ايٓؿؼ

نُا ٜسضى سػٔ ايعسٍ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايٓٛاّ ٚبكا٤ ايٓٛع اٱْػاْٞ ؾؿٞ اؿاي١ 

ًِٛ بٗصا اؾٌٗ أٚ ايٜهٕٛ ايعكٌ قازضّا ع٢ً إزضاى قبض ـ ايكبض ايعكًٞ ـ ايػًب١ٝ 

ٚتٛنٝض  ،ٚبعس إثبات ٖصٙ ا٭قٍٛ ٜأتٞ زٚض تطبٝكٗا ع٢ً َكازٜكٗا .ايؿهٌ أٜهّا

ٚٗ إٛاضز  ،ٗ ٖصٙ إطس١ً .إػا٥ٌ ٚاؿا٫ت اييت تكع َكساقّا يًعساي١ أٚ ايًِٛ

يًكٝاّ بايتؿدٝل ايسقٝل يًٛادب  ;غٝأتٞ زٚض ا٫غتؿاز٠ َٔ ايعًّٛ إدتًؿ١ ،إدتًؿ١

ٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايعًّٛ إدتًؿ١ ٫ ٜعين ع١ًُٓ : إبايتايٞ ّهٔ ايكٍٛٚ .ٚايتهًٝـ

يٛ إٔ أسسّا نإ َػتطٝعّا  :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ .بٌ عٌ ايعٌُ بايتهًٝـ ايسٜين ،ايسٜٔ

ٚنإ هب عًٝ٘ إٔ ٜبازض إٍ ايكٝاّ بإدطا٤ات  ،عهِ ايعكٌ أزا٤ ؾطٜه١ اؿر

غٝعاقب ٗ  ؾإْ٘ ،ك١ٝ إكسَات اي٬ظ١َ يًشرتػذٌٝ ا٭زلا٤ ٚايتًكٝض ٚت١٦ٝٗ اؾٛاظ ٚب

 ٍإغٛا٤ بايٓػب١ ـ ٚاييت غت٪زٟ ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ تطى اؿر  ،ساي١ تككرلٙ ٗ ٖصٙ ا٭َٛض

بٓا٤ٶ ع٢ً ن٬ ايطأٌٜ ايكا٥ًٌ  ،َكسَات اؿر نصيوإٍ ؾك٘ أٚ بايٓػب١  ؿرٸا
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يٝؼ بٛغع أسس إٔ ٚـ،  ايٛادب أٚ بعسّ ايٛدٛب ايؿطعٞ ي٘بايٛدٛب ايؿطعٞ ٕكس١َ 

ٚيصيو ٫ ّهٓ٘  ،قُت بذلى ايتًكٝض ٭ْ٘ مل ٜهٔ َعطٚؾّا ٗ ايؿطٜع١ بأْٸينع ٜتصضٻ

ٚبعباض٠  ـ.ست٢ ٗ تطى ؾطٜه١ اؿر ـ ٚغٛف ئ تذلتب عًٝ٘ ايعكٛب١   ،ؿر اٍإايصٖاب 

ٚانتػبت  ،ٖٞ ا٭خط٣ زٚضّا ٗ ا٫َتجاٍ يٮَط اٱشلَٞكسَات اؿر يعبت  :أخط٣

ٌٸ ٚبٓؿؼ ٖصا ايؿهٌ هب ايكٝاّ با٫غتؿاز٠  .ظَإ طابعّا زّٜٓٝا َا ٜتطابل ٚٚطٚف ن

ٚٗ ساي١ ايتككرل  ،َٔ أْٛاع ايعًّٛ ٚا٭غايٝب اييت تتٓاغب ٚايٛطٚف احملٝط١ ٗ أٚاْ٘

َٳ أٚ  .اضتهب شيو ٔٵٚإؿام ايهطض بايٓٛاّ ٚاجملتُع اٱغ٬َٞ غٛف تتِ َعاقب١ 

بات َٔ ايجابت ٚدٛب  ،ٖٚٛ َٔ إباز٨ اٱغ١َٝ٬ ايعا١َ ،ع٢ً ايٓؿؼيػطض احملاؾ١ٛ 

يتشكٝل  ;ايكٝاّ بإدطا٤ ايسضاغات ٚا٭عاخ ٗ كتًـ ا٫ختكاقات ٚايؿطٚع ايطب١ٝ

أٚ اْط٬قّا َٔ إبسأ ايعاّ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً اجملتُع اٱغ٬َٞ َٔ نطض  ،ٖصا ا٭َط

ٚنإ  .تٗٝ٪ ايسؾاعٞ بأؾهاي٘ إدتًؿ١ا٭عسا٤ ٜكبض َٔ ايجابت ٚدٛب ا٫غتعساز ٚاي

ٚٗ  ،٬ّ بإعساز ضباٙ اـٌَٝتُجِّ ’َكسام ٖصا ا٫غتعساز ٗ ظَٔ ايٓيب ا٭نطّ

ٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ . َٚٔ ٖٓا ؾإظَآْا اؿايٞ غٝهٕٛ ٗ إطاض ايٛغا٥ٌ ايسؾاع١ٝ اؾسٜس٠

بٌ غٝهٕٛ ، ـ شنطْاإٔ ـ نُا غبل ايعًّٛ ايبؿط١ٜ ٫ ٜعين ايتشطى ٗ إػاض ايعطٗ 

  .ؿٌَع٢ٓ اؾٗس ا٭نجط ع١ًُٝ ٚزق١ ع٢ً ططٜل ؼسٜس ايتهًٝـ ايؿطعٞ يًُهًٖ
 

إٔ ا٭َط ايصٟ قازٙ باػاٙ ططح َا ٜػتؿاز َٔ آثاض ؾهٌ ايطٓٔ ٚنتابات٘ 

ٚايتطٛض  ؾإٔ إدطا٤ ايتػٝرلباؿاد١ ايصٟ نإ ٜؿعط ب٘ ٗ ٖٛ ايؿعٛض  إتكس١َ ْٛطٜت٘

 ٘ نإْ: إٚقس غبل إٔ قًٓا .ٗ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ٚؾكّا يٛطٚف ايعكط اؾسٜس

ـٷ غًيبٌّؿهٌ ايطٓٔ ي  ،َعتدلّا إٜاٖا ؾهط٠ إؿاز١ٜ بصاتٗا ،ػاٙ ايعًُا١ْٝ َٛق

ٜٚط٣ إٔ نعـ ا٭غايٝب ا٫دتٗاز١ٜ ٖٞ  ،١ ؾُٝع إكسغات ٚايكِٝ ايس١َٜٝٓٚعازٜ

. ٖصا ايٛاظع ٚإٕ نإ ٚاظعّا تُعات اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ايعًُا١ْٝايػبب ٚضا٤ إقباٍ اجمل

ٚيهٔ بػبب نعـ ا٭غؼ  ،ٚدا٤ اغتذاب١ّ ؿاد١ اجملتُع اٱغ٬َٞ ي٘ ،قذلَّا

ٚغًل باب ا٫دتٗاز يس٣  ،اؿٛازخ ايٛاقع١ َٔ د١ٗ يًػٓٸ١ ٗ اٱداب١ عٔا٫دتٗاز١ٜ 

ب تػبٻ ؾكس غاق٘ شيو باػاٙٺـ، آْؿّا شيو  ٍإٚنُا ُت اٱؾاض٠ ـ ايػٓٸ١ َٔ د١ٗ أخط٣ 
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ٚبايطغِ َٔ  .ظعً٘ ايكطإٓ أَطّا تاضىّٝا ،ٗ اغتٗساؾ٘ ٭غاؽ ايسٜٔ َٔ سٝح ٫ ٜعًِ

ْ٘ تٛدس ٗ ايؿك٘ ايػٓٸٞ نصيو بعض ا٭غؼ ٚايكٛاعس : إنٌ شيو ٫ بس َٔ ايكٍٛ

٘ ؾهٌ اييت يٛ اغتدسَت طاقاتٗا َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ ايػٓٸ١ نُا هب ٜٚٓبػٞ ٕا اػ

ايصٜٔ ناْٛا ٜبشجٕٛ عٔ إهاز ساي١ َٔ ايتػٝرل ٚايتطٛض  ،زٜٔايطٓٔ ٚغرلٙ َٔ اجملسِّ

نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ  .مٛ ْٛط١ٜ دعٌ ايسٜٔ أَطّا تاضىّٝا ،ٗ ا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ

ٚمت تبٌٝ  ،ٕ ٖصٙ ا٫ستٝادات ا٫دتُاع١ٝ سٛٝت با٫ٖتُاّ اي٬ظّ; إش إايؿك٘ ايؿٝعٞ

اعتُازّا ع٢ً ايهٓٛظ ٚايصخا٥ط  ،بٓؿؼ ا٭زٚات ايؿك١ٝٗ ايتكًٝس١ٜ أسهاَٗا ايؿطع١ٝ

ٚبكا٤ باب ا٫دتٗاز َؿتٛسّا َٔ د١ٗ  ،َٔ د١ٗ ^ٚا١ٝ٥ ايٛاضز٠ عٔ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضايط

 :َٔ قبٌٝ ،ك١ عكٛم ا٭غط٠ٌ ايتػٝرلات اييت مت إزخاشلا ع٢ً ايكٛاٌْ إتعًُٚٚجِّ .أخط٣

 ،شٕ بايط٬م َٔ قبٌ احمله١ُؿاد١ إٍ اٱ، ٚاٚنع ايؿطٚٙ نُٔ عكس ايعٚاز

بس٫ّ عٔ ايكطض  ،إهاضب١ :َٔ قبٌٝ ،ٚتبسٌٜ بعض ايعكٛز ،ٚاـسَات إكطؾ١ٝ

بٗسف اغتكطاب  ;ل سايّٝا َٔ قبٌ إكاضف ايعا١ٕٝ غرل اٱغ١َٝ٬ أٜهّاٚإطبٻ ،ايطبٟٛ

 :َٚٓٗا ،ٚنصيو ايتػٝرلات اؿاق١ً ع٢ً ايكٛاٌْ اؾعا١ٝ٥ ،ض٩ٚؽ أَٛاٍ إػًٌُ

  .ٌ ِاشز شلصا ا٭َطُجِّ ،تعًٝكٗا احملسٚز أٚ غرل احملسٚز

تػٝرل » :ط عٓ٘ ؾهٌ ايطٓٔ بعباض٠ٖصا ا٭غًٛب ٖٛ ا٭غًٛب ايجايح ايصٟ عبٻ

ز٠ تعسِّبٓؿؼ ايؿهٌ ايصٟ ُت اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٗ َٛنٛع ايػبٌ إ ،«ايػٓٸ١ بػ٬ح ايػٓٸ١

ٚع٢ً  ،ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ا٭غًٛب .غرل ؾاع١ً تدلٖاٚاع ،يتعاٌَ إػًٌُ َع اؿساث١

ْ٘ أؾهٌ أغًٛب ٚأنجطٖا ، بٌ إغرل ؾاعٌ ٫ ٜعسٸ ،ايعهؼ ٖا ٜطاٙ ؾهٌ ايطٓٔ

أْ٘  ، ٖٚٞٚضٚح ٖصا ا٭غًٛب نا١َٓ ٗ ايٓكط١ ايتاي١ٝ .ؾاع١ًٝ ٱسساخ ايتػٝرل ٗ ايػٓٸ١

تٛٗط  :ٚبايتعبرل اشلطَٓٛطٝكٞ ي٘ ،ٍ ايٛطٚف ٚا٭ٚناع إدتًؿ١ٚخ٬ ،تٛٗط بايتسضٜر

أؾهٌ أغًٛب ٱهاز  ٕ، ٚإأغ١ً٦ دسٜس٠ ،ٗ إطاسٌ ايتاضى١ٝ إتعسز٠ أَاّ اٱْػإ

ٚا٭خص  ،ايطدٛع إٍ ايكطإٓ ٚايػٓٸ١ ٚايطٚاٜاتٖٛ ٗ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ إداب١ ؾطع١ٝ عٔ 

ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ؾك٘ ّهٔ  .١ٝٚبأقٛشلا ايعا١َ ٚإبس٥ ،بأسهاَٗا اـاق١

 ٕ ٖصا ا٭غًٛب ٜعسٸ. نُا أ١ٝ ايؿطع١ٝ يًذٛاب إػتشكٌا٫ط٦ُٓإ ٚايٛثٛم باؿذٸ

هب تػٝرل ، بٌ ّٚهٔ أسٝاّْا .أؾهٌ أغًٛب ؾاعٌ ٚعًُٞ ٱهاز ايتػٝرل ٗ ايػٓٸ١

بػبب تػٝرل خكا٥ل ـ بعض اؿا٫ت َٔ ا٭سهاّ َا ٜتٓاغب ٚإػا٥ٌ اؾسٜس٠ 
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اعتُاز ٖصا ا٭غًٛب بؿهٌ ناٌَ  نُا متٸ. اعتُازّا ع٢ً ٖصا ا٭غًٛبـ، ا َٛنٛعٗ

ٚئ ٜٛاد٘  ،ٕكازض ا٭غاغ١ٝ يًؿطٜع١ اٍإبػبب اغتٓازٙ  ;َٔ قبٌ ا٭ٚغاٙ اٱغ١َٝ٬

إ٫ إٔ شيو يٝؼ َع٢ٓ إعطا٤ ْؿؼ اٱدابات ايػابك١ يٮغ١ً٦  .ضزٚز أؾعاٍ َع١ٓٝ

ِٷ ست٢ إٛنٛع ايصٟ نإ ي٘ ٗ اي ،تٛنٝض شيو آْؿّا متٸ بٌ نُا ،اؾسٜس٠ ػابل سه

ٔٷ ط٠ يًعكط اؾسٜس إٔ ٜهتػب سهُّا دسٜسّا بعس ّهٓ٘ ٗ ايٛطٚف إتػِّ َعٝٻ

ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ اؿهِ  :ٚنُجاٍ بػٝ٘ ع٢ً شيو .عطن٘ ع٢ً ايكطإٓ ٚايػٓٸ١

ايٛقت ٚيهٔ َطٚض  ،ل عط١َ بٝع ايسّ ايصٟ نإ ٜعٌُ ب٘ ٗ ايعٗٛز إان١ٝإتعًٚ

١ٝ ١ً َٓ٘ أؾت٢ ايؿكٗا٤ عًٓٚبٛٗٛض ا٭غايٝب اؾسٜس٠ ي٬غتؿاز٠ إؿطٚع١ ٚاحملًٖ

إ٫ إٔ ْٝع إٛنٛعات ٚإػا٥ٌ اؾسٜس٠ يٝػت بٗصٙ  .ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٗ ٖصٙ اؿا٫ت

ٚبايٓٛط يتعكٝسات إٛنٛعات ٚاستُاشلا يعس٠ ٚدٛٙ ٗ ايٛطٚف ايطا١ٖٓ  .ايبػاط١

٫ٚ بس َٔ إخهاع َٛنٛع اؿهِ يًُعٜس َٔ  ،َٔ ايتعكٝسات غتهتػب قٗطّا إعٜس

أٚد٘ اـً٘ ايؿا٥ع١ ٖٓا ٖٛ  . إٕ أسسايتسقٝل ٚايتُشٝل قبٌ ٚنع اؿهِ إٓاغب ي٘

ؾًٛ نإ ا٬ٕى ٗ ايؿِٗ ٚاغتٛٗاض  .اـً٘ بٌ َكاّ ؾِٗ اؿهِ َٚطس١ً تطبٝك٘

بس َٔ ايكٝاّ بايتطبٝل  بٌ ٫ ،اؿهِ ٖٛ ايؿِٗ ايعطٗ ؾؿٞ َكاّ ايتطبٝل يٝؼ نصيو

ايعَإ ٚإهإ ُٖا ايعٓكطإ  :&ٚسػب تعبرل اٱَاّ اـُٝين .بايسق١ ايعك١ًٝ

ِٷإػ .طإ ٗ ا٫دتٗازإ٪ثِّ َا َٔ إُهٔ ٗ ايٛاٖط  أي١ اييت نإ شلا ٗ ايػابل سه

إٔ تأخص سهُّا دسٜسّا ٗ ايع٬قات اؿان١ُ ع٢ً غٝاغ١ أسس ا٭١ُْٛ ٚاجملتُع 

َع٢ٓ أْ٘ َٔ خ٬ٍ إعطؾ١ ايسقٝك١ يًع٬قات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ  ;كازٚا٫قت

 ،ايصٟ ٜبسٚ ٗ ايٛاٖط أْ٘ مل ىتًـ عٔ ايكسِٜ ،ٚايػٝاغ١ٝ يصيو إٛنٛع ا٭ٍٚ

 . أقبض ٗ ايٛاقع َٛنٛعّا دسٜسّا ٜتطًب قٗطّا سهُّا دسٜسّا

 ١ًٝٓهاٍ إجاض ع٢ً ؾتٛاٙ عّا ع٢ً اٱؾضزٸ ،ٜٚكٍٛ اٱَاّ اـُٝين ٗ ايػٝام شات٘

كطف ايعنا٠ يًؿكطا٤ ٚٗ غا٥ط بٓا٤ ع٢ً تعًٝل زلاستهِ ت :َا ًٜٞ ،ايؿططْر

ٚاٯٕ ٚقس بًػت ٚدٛٙ قطؾ٘ أنجط ٦َات إطات ؾ٬ غبٌٝ  ،ايٛدٛٙ اييت َط شنطٖا

ٚايطٖإ ٗ ايػبام ٚايطَا١ٜ ىتل بايكٛؽ ٚايٓؿاب ٚغبام اـٌٝ ٚأَجاٍ شيو  .يصيو

. ٚايّٝٛ نصيو ٜػتدسّ ٗ ْؿؼ تًو إٛاضز ،ػتدسّ ٗ اؿطٚب غابكّاٖا نإ ٜ

ٕ إٓاظٍ ٚإػادس هب إٔ ٫ ْكّٛ بتدطٜبٗا ٗ أعُاٍ إْؿا٤ ايؿٛاضع اييت نُا أ
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. ٚعَُّٛا متادٗا ؿٌ إؿانٌ إطٚض١ٜ ٚاؿؿاٚ ع٢ً أضٚاح آ٫ف ايٓاؽ ٚأَجاٍ شيو

 ،ٚاٜات هب إٔ تعٍٚ إس١ْٝ اؾسٜس٠ ُاَّاْ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً ؾِٗ زلاستهِ يٮخباض ٚايطؾإ

 . ٜٚعٛز ايٓاؽ يًػه٢ٓ ٗ ا٭نٛار أٚ ايعٝـ ٗ ايكشطا٤ إٍ ا٭بس

، ٚاييت ْكًٗا ؾهٌ ايطٓٔ أٜهّاـ اٱؾها٫ت إجاض٠ ع٢ً ٖصا ا٭غًٛب  إٕ أسس

، ٚغٝكّٛ إٔ ٖصا ا٭غًٛب ٜؿهٞ إٍ ايؿٛن٢ ٚايًػ٘ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّـ  ٚأٜسٖا

 ،اغتٓتاد٘ ٚضأٜ٘ ع٢ً َا بٓا٤ٶ إػا٥ٌ إدتًؿ١ بتٛنٝض إَٔط ؾكٝ٘ يس٣ اٱداب١ عٔ نٌ

ٕ َؿه١ً : إٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ٫ بس َٔ ايكٍٛ .عٝح ىتًـ َع آضا٤ بك١ٝ ايؿكٗا٤

ٚع٢ً  .تبأٜ اٯضا٤ ئ ٜتِ ايكها٤ عًٝٗا ست٢ ع٢ً أغاؽ ايطأٟ ايكا٥ٌ بتاضى١ٝ ايؿطٜع١

ٕ سهِ سك١ ابٔ ا٫بٔ َٔ اٱضخ إعازي١ يهعـ سك١ ابٔ : إقا٥ٌ يٛ قاٍ :غبٌٝ إجاٍ

٫ ٜٓػذِ ٗ ، ٜٚٚطتب٘ بٛطٚف ايعامل ايكسِٜ ٚأسٛاي٘ ،ا٭خت ٖٛ سهِ تاضىٞ

َات َع شيو ٫ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ٖصٙ إكسِّ ،ايٛقت اؿانط َع َبسأ ايعساي١

أبػ٘ ايؿطنٝات ٖٞ  ٕ. إٗ ايٛقت اؿانط ٝؿ١ٝ ايكٝػ١ اييت هب إٔ ٜكاض إيٝٗان

أٚ  ،٫ تهٕٛ سك١ ايبٓات نعـ سك١ ايبٌٓ ِٳيٹ :ٚيهٔ ّهٔ إٔ ْػأٍ ،ايتػاٟٚ

َٔ ٖصٙ ايٓػب ّهٔ تدلٜطٖا  ّاشيو إٔ أٜٸ ;َٔ سك١ ايبٌٓ 2/3أٚ  ،ٚاسس ْٚكـ

ا٫تؿام  :بعباض٠ أخط٣ٚ .ع٢ً أغاؽ كتًـ ِاشز ايتش٬ًٝت ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ع٢ً إكساض ايصٟ هب إٔ ـ ٢ً ايعهؼ َٔ قٛاعس اٱغ٬ّ ايعا١َ عـ ايعاّ ٚايؿاٌَ 

ٖٚصٙ إػأي١ ٖٞ ْؿػٗا اييت  .تهٕٛ عًٝ٘ سك١ نٌ ؾطز َٔ ايٛضث١ غرل َٛدٛز

ٚإطاز إٔ  .طاضّا بإٔ َٓاطات ا٭سهاّ خاضد١ عٔ سسٚز ؾِٗ ايعكٌ شلاشٗا ايؿكٗا٤ َٚنٻ

ًعَّا ع٢ً بط٬ٕ ا٭غًٛب اخت٬ف ايطأٟ ٫ ّهٓ٘ بايٓتٝذ١ إٔ ٜهٕٛ زي٬ٝ َ

ٕ ْؿؼ أغًٛب ايتشًٌٝ ايتاضىٞ يًؿطٜع١ غٝهٕٛ ٖٛ اٯخط ؾإ ٚإ٫ٓ ،إػتدسّ

  .قهَّٛا بايبط٬ٕ

ع٢ً أ١ٜ ساٍ طإا بكٞ ٖصا ا٫خت٬ف ٗ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ نُٔ ايٓطام ٚ

ٌٸؾإ ايؿدكٞ يٮؾطاز ٗ ـ  سٙباع ضأٜ٘ أٚ ضأٟ َكًٖتٸؿّا باٚاسس َِٓٗ غٝهٕٛ َهًٖ ٕ ن

ٚيًشس َٔ اشلطز ٚإطز ٗ اجملتُع ٗ ْطام ا٭سهاّ  ـ.ؾذل٠ غٝب١ اٱَاّ إعكّٛ 

ٕ ايعٌُ بؿتا٣ٚ . إَا وٍٛ زٕٚ ٖصٙ ايؿٛن٢ أٚ كطٕز َٔ إهاز آي١ٝٺ ا٫دتُاع١ٝ ٫ َؿطٸ

نُذًؼ ـ ٠ َ٪غػات ٚاسس٠ أٚ عسٸ َ٪غػ١ أٚ ايكإْٛ ايٓادِ عٔ ضأٟ ،ايٛيٞ ايؿكٝ٘
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ّجٌ ـ ٚنصيو فُع تؿدٝل َكًش١ ايٓٛاّ  ،ايسغتٛض ٚفًؼ قٝا١ْ ،ايؿٛض٣

َٔ ٖصٙ ايؿٛن٢ ٗ  ٚؼسٜس اٯي١ٝ ٚا٭غًٛب اي٬ظّ يًشسٸ .اٯي١ٝ إػتدس١َ ٗ إٜطإ

 ;ّهٔ إٔ ٜهٕٛ يتطبٝك٘ ع٢ً اؿاي١ :ٚبعباض٠ أخط٣ .ٖصا اجملاٍ يٝؼ ي٘ ِٛشز غابل

َكازٜل  ،و ا٭قٍٛ ايعا١َٚنصي ،أٚ َا ٜعتُسٙ ايعك٤٬ ،اغتٓازّا يًتذطب١ ايبؿط١ٜ

غ١ٓ  30نُا ّهٔ إٔ تهٕٛ ايتذطب١ احملسٚز٠ ع٢ً َس٣  .كتًؿ١ َطٚض ايٛقت

بتأغٝؼ فًؼ ايؿٛض٣  متٸ أْ٘ نٝـ، ّٚا ع٢ً ٖصا ا٫زعا٤إان١ٝ ؾاٖسّا سٝٸ

ٚيهٔ بعس  ، تعطٜـ آي١ٝ يٛنع ايكٛاٌْ،ٚنصيو فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض ،اٱغ٬َٞ

، أقسّ اٱَاّ َٚٛاد١ٗ ايعكس ايكا١ْْٝٛ ،ٍٛ إٍ ططٜل َػسٚزٚايٛق ،٠ غٓٛاتَطٚض عسٸ

 ١ٝٚنٝؿ ،ٖصٙ ا٭غايٝب. ٚع٢ً تأغٝؼ فُع تؿدٝل َكًش١ ايٓٛاّ &اـُٝين

ك١ ايعَٔ ٚايتذاضب إتهطض٠ ٚسا٫ت إس ٚاؾعض تتٸهشإ ؾك٘ ٗ بٛت ،إنُاشلا

  .ٚا٭ؾعاٍ ٚضزٚز ا٭ؾعاٍ إدتًؿ١
 

تطسٝبّا ٚاغعّا َٔ ٕ تاضى١ٝ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ْٛط١ٜ ؾهٌ ايطٓٔ بؿأ٫قت 

ؾؿٞ  .قًت آضا٩ٙ ٗ كتًـ ايبًسإ عٔ ططٜل ت٬َصت٘ٓٛٚتٴ ،زٜٔ إػًٌُيسٕ اجملسِّ

ْٛض خايل فٝس أسس أبطظ ؾدكٝات ايتذسٜس ايؿهطٟ يصيو ايبًس  ْسْٚٝػٝا ٜعسٸأ

َٚٔ خكا٥ك٘ تأٜٝسٙ  .ٖٚٛ أسس ت٬َص٠ ؾهٌ ايطٓٔ ،خ٬ٍ ايػٓٛات إان١ٝ

  Islam yes، Islamic political parties noْ٘ بططس٘ ؾعاض . نُا أيًدلٚيٝتاضٜا

ٞ ْٛض خايل ٚتٛٓؾ .نإ ٜساؾع عٔ ؾكٌ اٱغ٬ّ عٔ ايؿعايٝات ايػٝاغ١ٝ اؿعب١ٝ

  ّ.2006ٗ آب  ،عاَّا 66فٝس عٔ عُط ْاٖع 

 Virginiaأغتاش٠ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ ٗ داَع١ ٖٚٞ اٯٕ ـ أ١َٓٝ ٚزٚز 

Commonwealth University ْٛط١ٜ ؾهٌ ايطٓٔ ِٛشدّا صٜٔ اعتدلٚأَ اي ـ. 

اْدلت ٱثبات إٔ ايهجرل َٔ   «Quran and Woman»ٚعٓسَا قاَت بتأيٝـ نتاب

ٚبعباض٠  .سا٫ت ايتبأٜ بٌ أسهاّ ايٓػا٤ ٚايطداٍ ٗ اٱغ٬ّ شات دٓب١ تاضى١ٝ

بإَا١َ ق٠٬  2005ّٚقاَت أ١َٓٝ ٚزٚز ٗ عاّ  .٫ تتعًل بايٛقت اؿانط :أخط٣

أثاضت ٗ شيو ايٛقت ايهجرل َٔ اؾسٍ ٚ ،اؾُاع١ يًٓػا٤ ٚايطداٍ ٗ َس١ٜٓ ْٜٝٛٛضى
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  .ٚا٭ْٛاض سٍٛ ٖصا ا٭َط

 ٚع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ف ب١٦ٝ ْٛط١ٜ ؾهٌـ ٜطإ زٜٔ إػًٌُ ٗ إٕ اجملسِّنُا أ

اؽ ٜطإ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغٓٸ١ َع ب١٦ٝ اـطاب اٱغ٬َٞ ٗ إ١ً بؿك٘ ايػايطٓٔ إتُجِّ

بإعاز٠ تؿػرل ا٭سهاّ  ـ ٚع٢ً أغاؽ ٖصا ايُٓٛشزـ قاَٛا ـ  ^َصٖب أٌٖ ايبٝت

ٚبعس إٔ ٚادٗٛا ايطزٚز ايطق١ٓٝ ٚايك١ٜٛ قاَٛا ٗ إطس١ً ايتاي١ٝ بتشًٌٝ ايتعايِٝ  ،أ٫ّٚ

 بعازٖا.اٱغ١َٝ٬ َدتًـ أ
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 اد الدي  واليااة   ي اكحومة  الااكح حتا
 لإلةام اخلمايّن نظرة عاّة  على الدور اليااةي والديين

 

 

ٟٸ  فتُع إٍ تهٝٝـ تكطٸؾاتِٗ ٚغًٛنِٗ ٚتعابرلِٖ عاز٠ َا ٜػع٢ ايٓاؽ ٗ أ

ا٫دتُاعٝٸ١ َع ِٛشز ا٭ؾطاز ايباضظٜٔ ٗ شيو اجملتُع، ٚواٚيٕٛ أزا٤ زٚضِٖ ٗ إطاض 

ٟٸ  ايٓؿاٙ ايصٟ ّاضغْٛ٘ ٚؾكّا يصيو ايُٓٛشز أٜهّا. ٚٱَهاْٝٸ١ تكٓٝـ ا٭ؾطاز ٗ أ

ٕٸ ٌٸ ٚاسس٠ َٔ تًو  فتُع ع٢ً ؾهٌ فاَٝع أٚ طبكات ادتُاعٝٸ١ َتعسٸز٠ ؾإ ن

ٌٸ ؾطز نصيو َهططٸ إٍ  ٕٸ ن اجملُٛعات عاد١ إٍ ِٛشز خامٸ بٗا. ٚٗ ْؿؼ ايٛقت ؾإ

ٛٸع١ زاخٌ اجملتُع، سٝح قس ٜؿٓهٌ فُٛع تًو ا٭زٚاض ْٛعّا َٔ ايتٓاقض  أزا٤ أزٚاض َتٓ

طٚض٠ إهاز ٗ زٚض ا٭ؾطاز اٯخطٜٔ. ٚتٴؿرل تًو ايتعكٝسات ٗ أزا٤ ا٭زٚاض ا٫دتُاعٝٸ١ إٍ ن

ٟٸ فِاشز يًسٚض ا٫دتُا ٞٸ ٗ أ  تُع تتٓاغب ٚثكاؾ١ شيو اجملتُع ْٚٛاَ٘ ايسٜين.ع

هٔ ع٢ً ايسٚاّ اعتباض ؾدكٝٸ١ ؾصٸ٠ ٚأغ٠ٛ خايس٠، سٝح ّ ٜٚٴعتدل اٱَاّ اـُٝينٸ

ٞٸ ِٛشدّا يًشٝا٠ ا٫دتُاعٝٸ١ يًُػًٌُ ٗ ايعكط اؿايٞ  أغًٛب سٝات٘ ٚغًٛن٘ ا٫دتُاع

ٕٓا نإ اٱَاّ اـُٝينٸٚا٭دٝاٍ ا ٞٸ ايعِٛٝ  &يكاز١َ. ٚ ٚسٝس ظَاْ٘ ٚقس٠ٚ يًؿعب اٱٜطاْ

ٞٸ. ٚيكس نإ اٱَاّ ط١ًٝ سٝات٘  &أَهٓ٘ يعب زٚض ايُٓٛشز إٓاغب ٗ ايعامل اٱغ٬َ

إباضن١، َٓص ؾباب٘ ٚست٢ ؾٝدٛخت٘، َكسضّا يٰثاض ٚايٓتا٥ر ايكٝٸ١ُ يًُذتُع. ٚبطظت 

ٌٸ زٚض٠ سٝاتٝٸ ١ تهاًَٝٸ١ ادتُاعٝٸ١ َٔ زٚضات سٝات٘ َٛاٖط غًٛنٝٸ١ ادتُاعٝٸ١ عٓ٘ ٗ ن

ِٛشدٝٸ١. إناؾ١ إٍ أْٸ٘ نإ ؾطزّا َػًُّا وؼٸ ٜٚؿعط بايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٗ 

ٞٸ  اجملتُع. ٚنإ ي٘ سهٛض ؾعٸاٍ ْٚاؾ٘، غٛا٤ خ٬ٍ ايؿذل٠ ا١ًُٕٛ َٔ ايعٗس ايؿآٖؿاٖ
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َتعسٸز اؾٛاْب ٗ اجملا٫ت  ١َٛ اٱغ٬َٝٸ١، ٚزٚضٷأٚ ٗ عكط اغتكطاض ٚقٝاّ اؿه

ٌٸ أزٚاضٙ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ايػذا٫ت ايػٝاغٝٸ١، ٚ إطدعٝٸ١  ْطاما٫دتُاعٝٸ١ إدتًؿ١، ٚن

ٞٸ  بًباؽ ضدٌ ايسٜٔ، ٚٗ زٚض ايكا٥س ٚإطؾس يًُذتُع ٚإسٜط ايهؿ٪، إناؾ١ إٍ ايػٝاغ

ٛٸ ٌٸ تًو إٛاٖط تٓ  ع ٚاخت٬ف أزٚاضٙ اؿٝاتٝٸ١.ايعاضف ايكسٜط. ٚت٪ٓنس ن

ٞٸ ٗ عٛث٘ ايؿكٗٝٸ١ ٗ ؾذل٠  &ٚقس ططح اٱَاّ اـُٝينٸ ٞٸ اٱغ٬َ ايؿهط ايػٝاغ

سطد١ ٚٚطف قعب، يهٓٸ٘ مل ٜهٔ ؾهطّا سبٝؼ ايؿك٘ ٚأقٛي٘، بٌ أثبت نطٚض٠ 

ِٸ قاّ َعز ايؿك« اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١»إهاز  ٞٸ ايؿكٝ٘ ٗ ن٬َ٘ ٚأسازٜج٘، ث ٘ بكٝاز٠ ايٛي

َع ٖصا ايؿهط. ٚيًؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ ْٛط٠ ٚانش١ سٍٛ شيو. ٚ٭١ُٖٝ تكُٝٝ٘ شاى 

ٕٸ َا ألعٙ اٱَاّ اـُٝين ٚأبسع٘ ٗ ايسٜٔ ٚعًِ ايؿك٘ مل »غٓكّٛ بٓكً٘ نُا ٖٛ بٓكٸ٘:  إ

ٜهٔ نا٭خباضٜٸٌ ايصٜٔ ناْٛا ٜٓٛطٕٚ إٍ شيو ٜٚتشسٸثٕٛ عٓ٘ َٔ خ٬ٍ ثٴَكٝب قػرل أٚ 

ُٳجٌ بكٝٸ١ ا٭قٛيٝٸٌ ايصٜٔ ٜبشجٕٛ ٗ  ْٛط٠ َتشذٸط٠ أٚ َٳجً٘ ن ٍٔٛ با٥ٔ، ٚمل ٜهٔ 

ٕٸ َعطؾت٘  شيو بككط ايٓٛط ٚا٭يؿاٚ ايكاقط٠، ٚمل ٜهٔ نايؿ٬غؿ١ ٚايعطؾا٤...، بٌ إ

ايس١ٜٝٓ ٗ ايؿك٘ ا٭قػط ٚا٭ٚغ٘ ٚا٭ندل ٖٞ َعطؾ١ تٓتٗر ْؿؼ إٓٗر ايصٟ نإ ا٭١ُ٥ 

ٜٓتٗذْٛ٘ ٗ َعطؾ١ ايسٜٔ، سٝح نإ ٜٴُٝٸع ايصٚات إكسٸغ١ يٮ١ُ٥  ^إعكَٕٛٛ

ٕٸ تأغٝؼ  ٌٸ تًو ايتؿاقٌٝ، ؾتبٝٸٔ ي٘ أ ٟٸ، ٚنإ ٜٟٓٛ تطبٝل ن ظاْبٝٗا ايػٝيبٸ ٚايؿٗٛز

. (1)«اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ٖٛ ايعٌُ ايٛسٝس ايصٟ ّهٔ َٔ خ٬ي٘ تطبٝل شيو إٓٗر

ٕٸ تأغٝؼ اؿه١َٛ ٚإهاز ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١ ايكا١ُ٥ ٜٚػتٓتر ايؿٝذ اٯًَٞ قا٬ّ٥: إشّا  ؾإ

ٞٸ ٕٸ (2)ع٢ً أغاؽ ايؿكٗا٤ ايعسٍٚ ٖٛ ٚادب نؿا٥ ٕٸ ؾهط اٱَاّ ٜؿرل إٍ أ . ٖٚهصا ؾإ

ٚٴٚؾلٳ أسس ؾكٗا٤  ايؿكٗا٤ َهًٓؿٕٛ بايػعٞ ٚا٫دتٗاز يتشكٝل اؿه١َٛ. ٖٚصا ٜعين أْٸ٘ إشا 

. ٚقس غع٢ (3)ؿكٗا٤ تأٜٝسٙ َٚػاْست٘ايعكط إٍ تأغٝؼ اؿه١َٛ ٚدب ع٢ً بكٝٸ١ اي

ٞٸ ٚإطدعٝٸ١،  ناتب ٖصٙ إكاي١ إٍ زضاغ١ ٚعح أزٚاض اٱَاّ اـُٝينٸ ٗ اجملاٍ ايػٝاغ

ٞٸ. ٞٸ، َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض ا٭زب ايعًُ  َػتعّٝٓا بإٓٗر ايعًُ

 

ٞٸ ا٫غتُطاض ٗ ايب ٟٸ فتُع إْػاْ ٞٸ»كا٤ زٕٚ ٫ ّهٔ ٭ ، َع٢ٓ «ؼًٌٝ ادتُاع

يصيو ؾإككٛز «. تكٓٝـ ا٭ؾطاز ع٢ً أغاؽ ايتُٝٝع بٌ أزٚاضِٖ ْٚؿاطاتِٗ ا٫دتُاعٝٸ١»
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ٞٸ ٖٛ تكٓٝـ ا٭ؾطاز ع٢ً أغاؽ ا٭زٚاض ا٫دتُاعٝٸ١ ْٚؿاطاتِٗ زاخٌ  بايتشًٌٝ ا٫دتُاع

َٸا ا٭زٚاض ؾٝٴككٳس بٗا فُٛع١ َٔ ايػًٛى اييت(4)شيو اجملتُع ٖٓٔ . أ  ٜتٛٓقعٗا ا٭ؾطاز 

 .(5)ٜؿػٌ َٛقعّا َعٝٸّٓا أٚ َٓكبّا َا

ٗٸ َعٝٸٔ وٌُ ٗ ثٓاٜاٙ أزٚاضّا ادتُاعٝٸ١ َه١ْٛٓ  ٌٸ ؾدل ٜٛيس ٗ فاٍ ثكا ٕٸ ن إ

ٟٸ ؾطز  َٚتأقٸ١ً ؾٝ٘ َٔ قبٌ. ٚنجرل٠ ٖٞ ا٭زٚاض ا٫دتُاع١ٝ َٚتعسٸز٠. ٚيٝؼ باغتطاع١ أ

ٌٸ تًو ا٭زٚاض َعّا. ؾايسٚض ا ٞٸ يصيو ايؿطز ٜٴُجٸٌ ٚادبّا ٚتهًٝؿّا ٜكّٛ بُٗا أزا٤ ن ٫دتُاع

شيو ايؿدل. ٚقس ٜهٕٛ باغتطاع١ ؾدٕل َا ايٛقٍٛ إٍ بعض َطاتب أٚ زضدات 

ٔٸ ايسٚض ْؿػ٘ ٫ ٜعتدل ْتادّا ٕػاعٝ٘ ٚدٗٛزٙ يٛسسٙ  ايهُاٍ َٔ خ٬ٍ تطبٝل زٚضٙ، يه

 .(6)ؾك٘

ٌٸ ايسٚ ض ايصٟ ًٜعب٘ ايكاز٠ ٚإسضا٤ ٗ َٚٔ بٌ ا٭زٚاض ا٫دتُاعٝٸ١ إدتًؿ١ وت

اجملتُع أ١ُٖٝ اغتجٓا٥ٝٸ١، يهٞ ٜتُٓهٓٛا بٛاغطت٘ َٔ تأغٝؼ سه١َٛ قاؿ١ شات تأثرل 

ٞٸ. ؾاؿه١َٛ ايكاؿ١ أٚ اؿهِ ايكاحل ) ( ٖٛ عباض٠ عٔ Good Governanceإهاب

ِٸ َٔ خ٬شلا اتٸداش ايكطاضات، ٚٚنعٗا َٛنع ايتٓؿٝص. ٚيتشكٝل سهِ قا حل ٫بسٸ عًُٝٸ١ تت

ُټٌ إػ٪ٚيٝٸ١،  يًكاز٠ َٔ ايكٝاّ بأزٚاض َعٝٸ١ٓ تعٌُ ع٢ً ؼػٌ ا٫غتذاب١، ٚايؿؿاؾٝٸ١، ٚؼ

 .(7)ٚايعساي١، ٚاٱْاع، ٚإؿاضن١، ٚاتٸباع ايكٛاٌْ ٚطاعتٗا، ٚايهؿا٠٤، ٚايتأثرل

ٕٸ اؿه١َٛ ايكاؿ١ ٚاؾٝٸس٠ ٖٞ َعٜر َٔ إ٪ؾٸطات ايػٝاغٝٸ١  ٚنُا ٬ْسٜ ؾإ

ِٸ ٗ ٚا٭خ٬ َٸا ايعاٌَ ا٭ٖ ٌٸ إ٪ؾٸطات ا٭خ٬قٝٸ١ َٓٗا أُٖٝٸ١ أندل. أ قٝٸ١ َعّا، سٝح ؼت

لاح إُٓٛات ايعكطٜٸ١ ؾٗٛ تبسًٜٗا إٍ َ٪غػات أخ٬قٝٸ١. ؾا٭غًٛب ايؿاٌَ ٚا٫غتجُاض 

ٗ إ٪غػات ٜتطًٓبإ إهاز قُٝٸات يٮخ٬م، َٚطاعا٠ يٮَٛض ا٭خ٬قٝٸ١ ٗ َا ىلٸ 

ٌٸ ايؿ٪ٕٚ ا٫غذلاتٝذٝٸ١ ا٭خط٣اتٸداش اي  .(8)كطاضات، ٚايؿعايٝٸات، ٚا٫ْتؿاع، ٚن

ِٸ ٗ ايجكاؾ١ ايتُٓٛٝٝٸ١ ا٭خ٬قٝٸ١ ؾطح ٚبٝإ ايػًٛى ايكشٝض ٚاـاط٧ بايٓػب١  ٜٚت

ٚٓؿٞ ا١ُٕٛٓ; إش تدلظ ؾٝٗا أُٖٝٸ١ بعض ايكِٝ، َجٌ: ايعساي١، ٚا٫سذلاّ، ٚايع٬قات،  ٕٛ

 .(9)إؿتٛس١ ٚايؿؿاؾ١

َٸ١، غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ اؿه١َٛ إطنعٜٸ١ أٚ إػت٣ٛ  ٚتٛاد٘ إ٪غػات ايعا

احملًٓٞ، نػٛطّا نبرل٠ َٔ أدٌ إٔ تهٕٛ أنجط ؾاعًٝٸ١، َٚٔ أدٌ إهاز ايتػٝرل ٗ ْؿؼ 

ٕٸ   based ـ Valueاٱزاض٠ إبٓٝٸ١ ع٢ً ايك١ُٝ »ايٛقت. ٜٚعتدل بعض أقشاب ايٓٛط ٚايطأٟ أ
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management »غب ٕٛاد١ٗ تًو ايهػٛٙ. ٚبإَهإ اٱزاض٠ إبٓٝٸ١ ع٢ً ايك١ُٝ ٖٞ خٝاض َٓا

ٞٸ تعٌٝ ْكط١ ا٫ضتهاظ ٱدطا٤اتٗا ع٢ً أغاؽ  ٞٸ ٚا٭خ٬ق ٟٸ ايػًع ٗ إطاض اشلٝهٌ اٱزاض

 .(10)قِٝ إ٪غػ١

ٞٸ Ottٜٚعتكس )أٚت  ٕٸ ايجكاؾ١ ايتُٓٛٝٝٸ١ ا٭خ٬قٝٸ١ ٖٞ اييت ؽًل ايؿعٛض ايعاطؿ ( أ

ٗٸس إظا٤ ايكِٝ ٚايطَٛظ. إناؾ١ إٍ تأثرلٖا بؿهٌ نبرل ع٢ً ْؿاٙ إظا٤ إؿاضن١، ٚاي تع

ٚٓؿٞ إ٪غػ١ َٛ(11). 

ٚتؿٌُ ا٭خ٬م ايتُٓٛٝٝٸ١ أبعازّا كتًؿ١، َٓٗا: ؾاعًٝٸ١ ايكِٝ ٚإباز٨ ا٭خ٬قٝٸ١، 

ٚايعًُٝٸ١ إٓطكٝٸ١ َٛنٛع١ ايبشح ٗ اتٸداش ايكطاضات ا٭خ٬قٝٸ١، إناؾ١ إٍ ايكطاضات 

ٝٵٔ عٔ ايعًُٝٸات إ٪غٸػٝٸ١ٚايػًٛى ا َْ  .(12)يٓا

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ تعطٜـ ا٭خ٬م ايتُٓٛٝٝٸ١ بأْٸٗا عباض٠ عٔ: ايًٛا٥ض 

ٞٸ ايكشٝض  ٚإعاٜرل ٚايطَٛظ أٚ إباز٨ اييت تٗٝٸ٧ ايتعًُٝات ايهطٚضٜٸ١ ٭زا٤ ايػًٛى ا٭خ٬ق

ٞٸ، ٚنصيو اٱخ٬م ٗ ايٛطٚف ايتُٓٛٝٝٸ١ اـاقٸ١  .(13)ٚايٛدساْ

( ٚاٖط٠ دسٜس٠. ؾُٛد١ اٱؾ٬ؽ organizational ethicsيٝػت ا٭خ٬م إ٪غٸػٝٸ١ )

ػات دعًت َٔ ساد١ إُٓٛات ايعاد١ً ٚايؿها٥ض إايٝٸ١ اييت عكؿت بايؿطنات ٚإ٪غٻ

ُٸٌ إػ٪ٚيٝٸ١ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚا٭خ٬قٝٸ١ ٗ إ٪غػ١،  ٞٸ َٓاغب، ٚؼ إٍ إهاز سهِ َ٪غٸػ

َٸ١ ؾكس تٛقٸًت إ٪غػات ايتذاضٜٸ١ دعًت َٓٗا أَطّا َ ًشٸّا يًػا١ٜ. ٚإٍ داْب إ٪غػات ايعا

ٞٸ، إٍ  نصيو إٍ اغتٓتاز َؿازٙ أْٸٗا َهططٸ٠ إٍ ا٫ٖتُاّ َٚطاعا٠ ايػًٛى ا٭خ٬ق

ٟٸ )أٟ ظٜاز٠ ا٭ضباح إٍ أقك٢ سسٸ(. يصيو ؾكس أقبض  داْب اٖتُاَٗا بايػًٛى ا٫قتكاز

ٟٸ ٚا٭خ٬ق ٞٸ َعّا اـٝاض ايٛسٝس يتًو إ٪غػات; يًٛقٍٛ إٍ ا٭ٖساف ايػًٛى ا٫قتكاز

 .(14)إ٪غٸػٝٸ١

 

نإ اٱَاّ اـُٝينٸ، ٚٗ َٛانع كتًؿ١ َٚٓاغبات َتعسٸز٠، ٜتططٸم إٍ تعطٜـ 

إعطؾ١ يسٜ٘ َبٓٝٸإ ع٢ً َٛنٛع ايػٝاغ١. ؾايٓٛطٜٸ١ ايػٝاغٝٸ١ يٲَاّ اـُٝينٸ ٚعًِ 

ٗٳ ٕٸ ؾدكٝٸ١ اٱْػإ تتٸكـ بٛد ٝٵٔ َعًَٛات٘ ٗ َا ٜتعًٓل بعًِ ا٭ْجطٚبٛيٛدٝا. ؾٗٛ ٜعتكس أ

ٕٸ اشلسف َٔ إضغاٍ ا٭ْبٝا٤ ٖٛ ٖسا١ٜ اٱْػإ إٍ  ٟٸ، ٚأ ٟٸ; ٚايٛد٘ إعٓٛ ٝٵٔ: ايٛد٘ إازٸ اثٓ
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ٗٳ ٕٸ أغاؽ ْٝع قؿات ايهُاٍ ايػعاز٠ ايسْٜٝٛٸ١ ٚا٭خطٜٚٸ١; اغتٓازّا إٍ شٜٓو ايٛد ٝٵٔ، ٚأ

ٞٸ َٔ ٚضا٤ بعج١ ا٭ْبٝا٤  ٕٸ اشلسف ا٭قً يس٣ اٱْػإ َطٖٕٛ َعطؾت٘ هلل غبشاْ٘. ٚبايتايٞ ؾإ

َٸا بكٝٸ١ إٛانٝع ٚايؿ٪ٕٚ،  ٖٛ تكسِٜ تعطٜـ هلل غبشاْ٘، ٚبٝاْ٘ يًُذتُعات اٱْػاْٝٸ١، أ

ٞٸ. ٚقس  َجٌ: ايكػ٘، ٚايعساي١، ٚغرل شيو، ؾإْٸٗا تتٸكـ ظاْب ٟٸ غرل اغتك٬ي ٞٸ ثاْٛ ؾطع

تٓاٍٚ اٱَاّ اـُٝينٸ ٗ َ٪ٖيؿات٘ ٚتكطوات٘ َطاضّا ٖصا إٛنٛع. ؾتعاضٜـ اٱَاّ اـُٝينٸ 

تٴُجٸٌ آقط٠ ْٛاَٝٸ١ « َعطؾ١ اهلل ٚاٱْػإ»ٚ« ايٛسٞ»ٚ« اٱْػإ ايهاٌَ»ٚ« ايٓٸيبٸ» يـ

دعا٥ٗا عٔ بعهٗا ايبعض َٓت١ُٛ، ٖٚٞ آقط٠ قٜٛٸ١، ٚع٬ق١ ٚثٝك١، ٫ ّهٔ ؾكٌ أ

إط٬قّا. ٜٚٛدس ٖٓاى تعطٜؿإ يًػٝاغ١ ٗ ؾهط اٱَاّ اـُٝينٸ: غٝاغ١ بإع٢ٓ اـامٸ; 

ّٸ. ؾايػٝاغ١ شات إع٢ٓ اـامٸ ٖٞ عباض٠ عٔ ايػٝاغ١ اييت تكٛز  ٚأخط٣ بإع٢ٓ ايعا

ٌٸ َٔ اجملتُع ٚأؾطازٙ. ٖٚصا ثابت ٗ ضٚاٜا تٓا بًؿٜ اجملتُع ٚتطؾسٙ إٍ َا ٖٛ َكًش١ ن

ٕٸ عباض٠ )غٝاغ١ ايعباز( َٛدٛز٠ ’ايػٝاغ١ عٔ قٍٛ ايٓيبٸ ; ٚٗ ايعٜاض٠ )اؾاَع١( ٜبسٚ أ

ٕٸ ايٓيبٸ َٸ١ ’ؾٝٗا، ٚؾٝٗا نصيو أ . ٜٚكسٸّ اٱَاّ (15)إْٸُا بٴعٹحٳ يٝتهٓؿٌ بػٝاغ١ ا٭

ٚٸٍ عٔ ايػٝاغ١، ٚايصٟ ٜبسٚ َٓػذُّا  اـُٝينٸ ٗ َٛنع آخط تعطٜؿّا أنجط سلٛيٝٸ١ َٔ ا٭

َع بعض ايتعاضٜـ إصنٛض٠ عٔ ايػٝاغ١ ٗ ايعكط اؿايٞ، ؾٗٛ ٗ ايبسا١ٜ ٜططح 

ِٸ ٜٴعطٸؾٗا بايؿهٌ «َٚاشا تعين ايػٝاغ١ غرل شيو؟»إٛنٛع ع٢ً ؾهٌ غ٪اٍ، قا٬ّ٥:  ، ث

ٚايؿعب، أٚ ايع٬قات ايكا١ُ٥ َا بٌ ٖٞ( ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ ؾُٝا بٌ اؿانِ »)ايتايٞ: 

 .(16)«خط٣اؿانِ ٚاؿهَٛات ا٭

ٜٚٴعتدل َٛنٛع اٯقط٠ اييت تطب٘ بٌ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ َٔ إٛنٛعات اييت عاؾٗا 

اٱَاّ اـُٝينٸ بأؾهاٍ كتًؿ١، َٚٔ ظٚاٜا َتعسٸز٠; سٝح ُأؾرلٳ ٗ بعض تكطوات 

اٱَاّ اـُٝينٸ إٍ )ع٬ق١ ايسٜٔ بايػٝاغ١( ع٢ً أْٸٗا ايع٬ق١ ايػٝاغٝٸ١ ْؿػٗا اييت ناْت 

قسض اٱغ٬ّ; ٚٗ بعض ا٭سٝإ باعتباضٖا ع٬ق١ ايكٝاز٠ ايػٝاغٝٸ١ ٚايسٜٓٝٸ١ ٗ  َٛدٛز٠ ٗ

قسض اٱغ٬ّ; ٚأسٝاّْا أخط٣ ٜٴؿاض إيٝٗا بأْٸٗا ع٬ق١ فُٛع١ ا٭سهاّ ٚايعبازات 

ٔٸ اٱَاّ اـُٝينٸ ٚٗ َٛنع َعٝٸٔ قطٸح بهٕٛ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ تٛأَ  ّابايػٝاغ١. يه

 إٍ بعض ايؿكطات َٔ أسازٜح اٱَاّ اـُٝينٸ ٗ ٖصا ايؿإٔ: . ٚؾُٝا ًٜٞ ْؿرلّاَتؿابٗ

ٕٸ َٛنٛع ايتسخٸٌ ٗ ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغٝٸ١ ٖٞ » ايّٝٛ عطف اؾُٝع شيو... ٚ)عطف اؾُٝع( أ

َٔ ا٭َٛض ايػا١َٝ اييت بٴعٹحٳ ا٭ْبٝا٤ َٔ أدًٗا; ٚايكٝاّ بايكػ٘ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ إٍ ايكػ٘. 
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تسخٸٌ ٗ ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ؟ ٌٖ ّهٔ زٕٚ ايتسخٸٌ ٗ ٌٖ ّهٔ ايكٝاّ بٗصا ا٭َط زٕٚ اي

ايػٝاغ١ ٚايتسخٸٌ ٗ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚاستٝادات ايطع١ٝ، ٌٖ ّهٔ إٔ ٜكّٛ ؾدلٷ 

ّٳ ايٓٻاؽٴ ﴿َا باتٸباع ايكػ٘ زٕٚ تًو ايتسخٸ٬ت؟ ٌٖ ّهٔ ي٘ تطبٝل قاعس٠  ٝٳُكٛ يٹ

٘ٹ  .(17)«؟﴾بٹاِيكٹػٵ

َطٸات ٗ أسازٜح اٱَاّ، َٚهاٌَ كتًؿ١، َجٌ ٚقس ٚضزت تًو ايعباضات عسٸ٠ 

ٕٸ ايػٝاغ١ »قٛي٘:  ٌٸ َهٛٸْات اٱغ٬ّ; يكس أغا٩ٚا تعطٜـ اٱغ٬ّ. إ ٕٸ ايػٝاغ١ تٴُجٸٌ ن إ

 .(18)«ايعكطٜٸ١ َػتكا٠ َٔ اٱغ٬ّ

ٕٸ َكسض ا٭سهاّ ايعبازٜٸ١ ٗ اٱغ٬ّ ٖٛ  َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱَاّ اـُٝينٸ ؾإ

ٚايهجرل ايهجرل »ػٝاغٝٸ١. ٜٚكٍٛ اٱَاّ اـُٝينٸ ٗ ٖصا ايؿإٔ: اـسَات ا٫دتُاعٝٸ١ ٚاي

َٔ ا٭سهاّ ايعبازٜٸ١ ٗ اٱغ٬ّ ُجٸٌ َكسض ٚأغاؽ اـسَات ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١، 

 .(19)«ؾايعبازات ٗ اٱغ٬ّ ٖٞ أق٬ّ تٴعتدل ايٛد٘ اٯخط يًػٝاغ١ ٚإزاض٠ اجملتُع

َٸا ايٓتٝذ١ اييت ّهٔ اغتد٬قٗا َٔ َ ٛنٛع ايطابط١ بٌ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ ٗ أ

ٕٸ اٖتُاّ اٱَاّ اـُٝينٸ َٛنٛع  ٖٛ اٖتُاّ ْادِ « ايػٝاغ١»ؾهط اٱَاّ اـُٝينٸ ؾٗٞ أ

عٔ اٖتُاَ٘ بايعٌُ. ؾُٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ايػٝاغ١ ٖٞ نايعًّٛ ا٭خط٣، َجٌ: عًِ ايه٬ّ، 

ت٘، بٌ ٖٞ تابع١ ٚايؿك٘، ٚا٭خ٬م، ٖٚٞ ٫ تٴؿٓهٌ عجّا أٚ َٛنٛعّا َػتك٬٘ بصا

 .(20)ي٬دتٗازات ٚا٫غتٓباطات ايؿطعٝٸ١ يًؿكٗا٤

ٞٸ يس٣ ايكاز٠ ايعٛاّ، َٔ أَجاٍ:  ٚتتٸػِ َػأي١ ُٝٝع ٚتؿدٝل ايؿهط ايػٝاغ

ٞٸ ْٚٛطٜٸ١  ٞٸ اٱغ٬َ اٱَاّ اـُٝينٸ، ايصٜٔ أخصٚا ع٢ً عاتكِٗ إسٝا٤ ايؿهط ايػٝاغ

عًُٝٸ١ يػرل٠ سٝا٠ أٚي٦و ايطداٍ ّهٓٗا اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١، بأُٖٝٸ١ خاقٸ١; ؾايتذطب١ اي

ٞٸ إطًٛب إشا متٸ تكسّٗا بؿهٌ قشٝض إٍ  ٞٸ ٱهاز ايٓٛاّ ايػٝاغ ٌٸ إجاي إٔ تكسٸّ اؿ

ست٢ ٚيٛ نإ ؾدل َا ٖٛ ا٭عًِ ٗ ايعًّٛ إٛدٛز٠ ٗ اؿٛظ٠، يهٓٸ٘ غرل »اجملتُع: 

ٕٸ قازض ع٢ً ؼسٜس ٚتعٌٝ َكًش١ اجملتُع، أٚ ُٝٝع ا٭ؾطاز  ايكاؿٌ عٔ غرلِٖ، ؾإ

ٖصا ايؿدل ٫ ٜٴعتدل فتٗسّا ٗ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚاؿهَٛٝٸ١، ٚئ ٜػتطٝع بايتايٞ 

 .(21)«قٝاز٠ اجملتُع

ٜٚٴكٓٸـ أسس إؿٓهطٜٔ ٗ فاٍ ايعًّٛ ايػٝاغٝٸ١ بعهّا َٔ إباز٨ ا٭غاغٝٸ١ 

ٞٸ يس٣ اٱَاّ اـُٝينٸ  ، ٖٚٞ:(22)إٍ ث٬ث١ عؿط َبسّأ &يًؿهط ايػٝاغ
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ـ َبسأ 4ـ َبسأ َكًش١ إػًٌُ; 3ـ َبسأ َكًش١ اٱغ٬ّ; 2ـ َبسأ ايتهًٝـ; 1

ـ 7ـ َبسأ ْؿٞ ايػبٌٝ 6ـ َبسأ ايسع٠ٛ ْٚؿط اٱغ٬ّ; 5َطاعا٠ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ايجابت١; 

ِٸ;  ِٸ ع٢ً إٗ ـ َبسأ 10ـ َبسأ ايعساي١; 9ـ َبسأ ايعٌُ بايكسض إكسٚض; 8َبسأ تكسِٜ ا٭ٖ

ـ َبسأ أخص َكتهٝات ايعَإ ٚإهإ بعٌ 12ـ َبسأ اي١ٜ٫ٛ اٱشلٝٸ١; 11ؿه١َٛ; نطٚض٠ ا

ٌٸ شيو ٖٛ َبسأ 13ا٫عتباض;  ِٸ َٔ ن ، ٚايصٟ ٜٴُجٸٌ ٗ اؿكٝك١ إبسأ «ا٫دتٗاز»ـ ٚا٭ٖ

ٞٸ ٚإٛدٸ٘ يًُباز٨ ا٭خط٣.  ا٭غاغ

 

ّا داَعّا يًؿطٚٙ، ْٛطٜٸ١ عسّ اْؿكاّ ايسٸٜٔ عٔ ; باعتباضٙ ؾكٝٗ&أؾاع اٱَاّ

ٞٸ  ايػٝاغ١. ؾإناؾ١ إٍ تططٸق٘ إٍ اؾٛاْب ايٓٛطٜٸ١ شلصا إٛنٛع ؾكس أزٸ٣ زٚضٙ ايعًُ

ٕٸ َٔ ١ًْ ا٭َٛض اييت ًٚٓت خايس٠ ٗ  نصيو ٗ اجملتُع بؿهٌ ؾطٜس. ٜٚعتكس اٱَاّ أ

ٛٸع١. ٚن ٞٸ ٖٞ ايػٝاغ١ ٚؾ٪ْٚٗا إتٓ ٕٸ ايسٜٔ اٱغ٬َ ايػٝاغ١ تٴُجٸٌ »إ اٱَاّ ٜ٪َٔ بأ

ٛٸْات اٱغ٬ّ ٌٸ َه ٕٸ أؾعاٍ إ، ٚ«يكس أغا٩ٚا تعطٜـ اٱغ٬ّ»; ٜٚٴهجط َٔ قٍٛ: (23)«ن

َٔ بٳعسٙ، نًٓٗا تؿرل إٍ اٖتُاَِٗ  ×ْٚؿاطات٘، ٚنصيو ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ ’ايٓيبٸ

ّٸ  .(24)بٗصا اجملاٍ اشلا

ُٸٔ سسٜح اٱَاّ َع ض٩غا٤ ايسٍٚ ٚإٓسٚبٌ إبعٛثٌ َٔ قٹبًِٗ  &اـُٝين ٜٚته

ايؿصٸ٠ ٗ ايػٝاغ١. ؾشسٜج٘ َج٬ّ َع َبعٛثٞ  &ْكاطّا نجرل٠ تؿرل إٍ َٗاضات اٱَاّ

)قكط اٱيٝعٜ٘( أثٓا٤ ٚدٛزٙ ٗ باضٜؼ، ٚسسٜج٘ اٯخط َع ايٛغطا٤ َٔ اي٫ٜٛات إتشس٠ 

ٚٸٍ  ِٸ ؾهٌ إٛاد١ٗ ٚتكطوات٘ خ٬ٍ أ يكا٤ ي٘ َع غؿرل ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ ا٭َرلنٝٸ١، ث

ايػابل، َٚباسجات٘ َع )ٜاغط عطؾات( ٚايكاز٠ ايؿًػطٝٓٝٸٌ، ٚيكا٥٘ َع )إزٚاضز ؾٝؿطْازظٙ( 

ًٓٓ٘ اٱَاّ ايطغاي١ إعطٚؾ١ ٗ ضزٸٙ ع٢ً ضغاي١  &ـ إبعٛخ اـامٸ يػٛضباتؿٛف ـ ٚايصٟ 

ِٸ ؼسٸث٘ إٍ ض٩غا٤ ا٭قطاض اٱغ٬َٝٸ١ ٚ ايؿدكٝٸات ايػٝاغٝٸ١ ا٭دٓبٝٸ١ غٛضباتؿٛف، ث

ٜتش٢ًٓ بٗا،  &، ٚايتؿطٜؿات ايبػٝط١، ٚايجك١ ايصات١ٝ اييت نإ&ا٭خط٣، ٚتكطوات٘

٠ إناؾ١ إٍ ُٖٝٓت٘ ٚتأثرلٙ ع٢ً فط٣ اؿسٜح، نًٓٗا تؿرل إٍ إٗاضات ايػٝاغٝٸ١ ايؿصٸ

 .&اييت نإ ٜتٸكـ بٗا اٱَاّ

ٚايصنٝٸ١، ٚقطاست٘ ٗ ْؿؼ ايٛقت،  ٜٴهاف إٍ شيو أدٛبت٘ ايككرل٠ ٚإكتهب١
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ٚاغتؿٗازٙ ٚاغتٓازٙ خ٬ٍ سسٜج٘ يًكشؿٝٸٌ ٚإطاغًٌ إعطٚؾٌ ٗ ايعامل ٚؾبهات 

اٱشاع١ ٚايتًؿعٜٕٛ ٗ كتًـ ا٭قطاض، ٚايكشـ إتعسٸز٠، اٱٜطاْٝٸ١ َٓٗا ٚا٭دٓبٝٸ١، 

ض٠ اٱغ٬َٝٸ١ إبٸإ ٚدٛزٙ ٚخاقٸ١ ٗ ايٛقت ايصٟ بًػت ؾٝ٘ تًو ايًكا٤ات أٚدٗا ٗ بسا١ٜ ايجٛ

ٍٸ ع٢ً شنا٤ اٱَاّ ٚإٔعٝٸت٘ ٗ ؾِٗ ٚإزضاى أٖساف ٚغاٜات ايػا٥ًٌ  ٗ باضٜؼ، ْٝعٗا تس

ِٸ ؾطٓت٘ ٗ تكسِٜ اؾٛاب، ٚزٓقت٘، ٚقسق٘، ٚقطاس١ َٛاقؿ٘، ٗ إػا٥ٌ  بػطع١ ؾا٥ك١، ث

هٔ تكٜٛط ايػٝاغٝٸ١، ٚاييت ّ &ايػٝاغٝٸ١. ٚيبشح ٚزضاغ١ أزٚاض اٱَاّ اـُٝينٸ

ُٸٗا َٔ خ٬ٍ ايؿهٌ ايتايٞ، ؾكس غع٢ احملٓكل ـ َ٪ٓيـ إكاي١ ـ إٍ تكِٝٝ تًو ا٭زٚاض  أٖ

 ( ْؿػٗا:&ٚؾكّا ٕا دا٤ ٗ )قشٝؿ١ اٱَاّ

 

ٞٸز ـ1 ٞٸٚض ز ـ2; ٚض ايػٝاغ ٞٸزٚض احمل ـ4; ٚض ايتشطٸضٟز ـ3 ;ايسّكطاط  ـ5; ًٌٓ ايػٝاغ

ٖٹس ٚضز ـ7 ;ضايؿانٚض ز ـ6; با٫غتك٬ٍطايب زٚض إ ُٕذا ّٚٔ أٚ ا ُٕكا  .ا

 

ٛٓطّا ٗ ايػٝاغ١، سٝح نإ ٜٴبٝٸٔ ايػٝاغ١ ٜٚٴؿػٸطٖا  &نإ اٱَاّ اـُٝينٸ َٓ

ٕٸ ايػٝاغ١ ٖٞ عباض٠ عٔ قٝاز٠ اجملتُع مٛ َا ٜٴشٓكل  َٔ إٓٛاض ايسٜينٸ. ٚباعتكازٙ ؾإ

ُٕدتًؿ١ يصيو. َكاحل شيو اجملتُع، َع ا٭ خص بعٌ ا٫عتباض ا٭بعاز اٱْػاْٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ا

ِٸ ٜتًِٖٛ عًُا٤ اٱغ٬ّ  ٚهب إٔ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ِٖ ايكاز٠ ٚإطؾسٕٚ، ث

ٞٸ َٔ ١ًْ ايٛادبات اـاقٸ١ بايكا٥س  &. ٜٚعتدل اٱَاّ(25)ايٛاعٌ ايٓؿاٙ ايػٝاغ

ٞٸ ٕٸ أططٚس١ (26)اٱغ٬َ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ ٖٞ أططٚس١ اغتعُاضٜٸ١. ، َؿرلّا إٍ أ

ٕٸ ا٭سهاّ اٱغ٬َٝٸ١ إكسٸغ١ قس قاَت ببشح ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغٝٸ١  ٚنإ ٜعتكس بأ

 .(27)ٚا٫دتُاعٝٸ١ أنجط َٔ ا٭َٛض ايعبازٜٸ١

 

ٕٸ اهلل غبشاْ٘ ٚايٓيبٸ ا٭عِٛ &نإ اٱَاّ  ’ٜعتدل ْؿػ٘ تابعّا يطأٟ ايؿعب، ٚأ

ٕٵ مل ٟٸ أَط ع٢ً ايؿعب أٚ ايطعٝٸ١. ؾكس نإ ٜجل بطأٟ ا٭نجطٜٸ١، ٚإ  ٜٴذٛٸظا ي٘ ؾطض أ
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نإ شيو ٜٳهطٸ ب٘ ؾدكٝٸّا أٚ ٜٴدايـ ضأٜ٘. ٖٚٛ ايصٟ قطٸح باغتُطاض بأْٸ٘ ْا٥ب يًؿعب، 

 .(28)ًِٗٝعٚيٝؼ ٚيٝٸّا 

 

ؾدكٝٸ١ فاٖس٠، غٛا٤ قبٌ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ أٚ بعس قٝاَٗا. ٚقس  &نإ اٱَاّ

ٞٸ ٚايك٣ٛ  يعب ٖصا ايسٚض ست٢ قبٌ اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ع٢ً ايٓٛاّ ايؿآٖؿاٖ

ٌٸ ًٜعب ٖصا ايسٚض بعس اْتكاض ايجٛض٠ نسٸ ايك٣ٛ  ايع٢ُٛ ايؿطقٝٸ١ ٚايػطبٝٸ١، ٚنصيو ٚ

ٜٴعًٔ زٳَّٚا عٔ اغتعسازٙ يًتهش١ٝ بٓؿػ٘ َٔ أدٌ ا٫غتُطاض ٗ  &ايع٢ُٛ. ٚنإ

ٞٸ َٔ َكاَٚت٘ ٚدٗازٙ ٖٛ تأغٝؼ اؿه١َٛ (29)دٗازٙ ٕٸ اشلسف ا٭غاغ . ٚنإ ٜٴكطٸح بأ

ٕٸ اٯيٝٸات  &. ٚنإ(30)اٱغ٬َٝٸ١ ٚقطع زابط ا٭داْب ٗ ا٭قطاض اٱغ٬َٝٸ١ ٜعتدل أ

سٜس ايعًينٸ، ٚإكا١َٚ إػًٓش١، ٖٞ َٔ ٚغا٥ٌ إتعسٸز٠، َجٌ: إكا١َٚ ايػطٜٸ١، ٚايتٓ

إكا١َٚ، ٚنإ ٜٛقٞ ايؿعب باغتُطاض باغتدساّ أغًٛب إكا١َٚ ايػطٜٸ١ ٕٛاد١ٗ بعض 

 .(31)ايك٣ٛ إعاضن١ ٗ ايساخٌ

 

ّٸ  &نإ اٱَاّ ٜٓازٟ با٫غتك٬ٍ، ٚانتؿا٤ بًسإ ايعامل ايجايح بؿهٌ عا

ُٸت٘ ٗ إهاز ايٓٛطٜٸات اـاقٸ١ شاتٝٸّا ، ٚايعامل ايجايح بؿهٌ خامٸ، إناؾ١ إٍ َٗ

ٕٸ اٱْػإ إشا  &باٱزاض٠ ايػٝاغٝٸ١، ٚايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايؿهط ايسٜينٸ. ٚنإ ٜعتكس بأ

ٕٸ شلا ق١ُٝ أندل، قٝاغّا  ٕٵ ناْت َؿٛب١ بايكعٛبات ٚإؿامٸ، ؾإ عاف سٝا٠ َػتك١ً، ٚإ

ٜٴؿهٸٌ ا٫غتك٬يٝٸ١ َع ايعٝـ  &نإ اٱَاّ. ٚ(32)اد١ إٍ اٯخطٜٔباؿٝا٠ إطو١ َع اؿ

ٚٗ ايٛقت ايصٟ نإ ٜػع٢ ؾٝ٘ . (33)ايبػٝ٘ ع٢ً اـهٛع يٮداْب َع ايعٝـ ايطغٝس

ٚٸز ٫تٸشاز ٚتهأَ  &اـُٝين زا٥ُّا إٍ ؼكٝل اغتك٬ٍ إٜطإ اٱغ٬َٝٸ١ نإ اٱَاّ ٜٴط

 .(34)كٝل ا٫غتك٬ٍ ايٛطينٸإػتهعؿٌ نسٸ إػتهدلٜٔ; َٔ أدٌ ؼ

 

ِٸ بٗا;  &نإ اٱَاّ ٟٸ فتُع، ٚنإ ٜٗت ٕٸ اؿطٸ١ٜ ٖٞ ضَع اؿهاض٠ ٗ أ ٜعتدل أ
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ُٸ١ً ي٬غتك٬ٍ. ٚنإ ٞٸ أنجط  باعتباضٖا َه ٜؿرل إٍ ا٫غتك٬ٍ ع٢ً أْٸ٘ َؿّٗٛ خاضد

ٕٸ شيو إؿّٗٛ ٜؿتٌُ ع٢ً ايػٝاز٠ ّأَ نْٛ٘ زاخًٝ َٸا اؿطٸ، ٚأ ١ٜ اـاضدٝٸ١ يًب٬ز. أ

ؾٝكٓٸؿٗا ع٢ً أغاؽ أْٸٗا )ؾهط٠( قا١ُ٥ ع٢ً زعا٥ِ ا٫غتك٬ٍ ايٛطينٸ، سٝح تتأيـ َٔ 

َهٛٸْات أخط٣، َجٌ: سطٸ١ٜ ايطأٟ، يهٓٸ٘ ست٢ ٗ ٖصا اٱطاض مل ٜٴذٹع ايتآَط ع٢ً 

 .(35)اٯخطٜٔ

 

ٚٸ ٗ َا ٜتعًٓل بب٬زْا ٜعتكس زَّٚا بٛدٛب َطا &نإ اٱَاّ قب١ غًٛى ٚأؾعاٍ ايعس

ِٸ اتٸداش اغذلاتٝذٝٸ١ تتٓاغب ٚشيو ايػًٛى أٚ ايتكطٸف . ٚنإ (36)بؿهٌ زقٝل ٚؼًًٝٗا، ث

ُٸٔ  ٜكّٛ بتشًٌٝ غًٛى ٚتكطٸؾات بعض ا٭ؾطاز، َٔ خ٬ٍ شنطٙ يبعض خٛاططٙ اييت تته

عسز َٔ اؿذٸاز اٱٜطاْٝٸٌ عاّ . ٚعٓس ؼًًٝ٘ يؿادع١ َكتٌ (37)ؼ٬ًّٝ غٝاغٝٸّا َتُٝٸعّا

 ّ(.23/8/1987ّ( قاّ بؿطح ٚتؿكٌٝ دصٚض تًو اؿازث١ )1987)

 

قبٌ اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٜؿهض ٗ أسازٜج٘ ٚخٴَطب٘ أٖساف  &نإ اٱَاّ

ْٛاّ ايؿاٙ ٚأَرلنا، ٜٚهؿـ عٓٗا. ؾهإ ٜٴعًٹِ أؾطاز ايؿعب ٜٚٓبٸِٗٗ بٗصٙ ايططٜك١. 

 ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ: َٔ خ٬ٍ ؾهش٘ ٕػأي١ تكػِٝ ايب٬ز إٍ أقايِٝ ٫ٜٚٚات أؾاض اٱَاّ

، ٚخاقٸ١ ايٝٗٛز ٚايبٗا٥ٝٸٌ، ع٢ً َكرل ايب٬ز إٍ خطط تػًٓ٘ غرل إػًٌُ &اـُٝين

 .(38)ٚايعباز، ايصٟ غٝٓذِ عٔ ؾطٚٙ إكذلعٌ ٚإطؾٸشٌ ٚؾكّا ٕؿطٚع ايكإْٛ إصنٛض

نصيو، ٚٗ عسٸ٠ َٛانع أخط٣، بؿهض ايعسٜس َٔ اؾُاعات  &ٚقس قاّ اٱَاّ

 .(39)إٓشطؾ١

 

كط بٝإ اٱَاّ اـُٝينٸ ٚإؾاع١ أٖساؾ٘ ايسٜٓٝٸ١ ع٢ً ْؿط ضغايت٘ ايعًُٝٸ١ مل ٜكت

ضٜذ إطدعٝٸ١. ؾؿٞ ْؿؼ اٚايعًُٝٸ١ نُطدع زٜينٸ. َٚٔ ٖٓا ٜٴعتدل عًُ٘ ٖصا ع٬ُّ ؾطٜسّا ٗ ت

ٌٸ ؾٝ٘ َٓكب أسس إطادع ايسٌٜٓٝ ايهباض ناْت ي٘ َها١ْ ضؾٝع١  ايٛقت ايصٟ نإ وت
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َٴ كًٓسٜ٘، سٝح نإ قازضّا ع٢ً بٝإ ٚؾطح إؿاِٖٝ ايسٜٓٝٸ١ ايسقٝك١ َٚتُٝٸع٠ ٗ أشٖإ 

ُٕداَطبٝ٘ بؿهٌ غًؼ ٚيػ١ غ١ًٗ، ٚخاقٸ١ َا ٜتعًٓل َٓٗا باؾٛاْب ايػٝاغٝٸ١  ٚايكعب١ 

قازضّا ع٢ً تِٓٛٝ ٚإزاض٠ ْٛطٜٸات٘ عًُٝٸّا بؿهٌ  &ٚا٫دتُاعٝٸ١. ٚقس نإ اٱَاّ

ٞٸ.ٚإناؾ١ إٍ شيو نإ وطم ع٢ً ْكٌ أٖساؾ٘ بًػ١ َؿ١َٛٗ يًذُٝع، َٔ خ٬ٍ  ؾدك

خطابات٘ ايؿكٝش١ ٚإ٪ثٸط٠ ع٢ً ْٛع ايؿعب، ٚبٝإ إقطاضٙ ٗ ايسؾاع عٔ تًو ا٭ٖساف 

 &طدعٝٸ١ ناْت يٲَاّست٢ يٛ نًٓؿ٘ شيو ايتهش١ٝ بٓؿػ٘. َٚٔ أدٌ أزا٤ زٚضٙ ٗ إ

ٞٸ، سٝح ّهٔ عح تًو ايٓؿاطات  ايعسٜس َٔ ايٓؿاطات ع٢ً َػت٣ٛ اجملتُع اٱغ٬َ

ُٸٓت٘ قشٝؿ١ اٱَاّ  .ٗ إطاض إطدعٝٸ١ ٚؾكّا ٕا ته

 ـ4 ;ٚض إقساض ايؿت٣ٛز ـ3 ;ٚض ايؿكٝ٘ز ـ2 ;ٚض ايعساي١ز ـ1ضٙ ٗ إطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ ٖٞ: اٚأزٚ

ُٕبًٚؼز ـ6 ;ٝٳِاؾٜ ع٢ً ايكٹزٚض احمل ـ5 ;طعٝٸ١ٚض اٱداظ٠ ٗ ا٭َٛض ايؿز  إٓازٟٚض ز ـ7 ;ٚض ا

 .عطؾ١ اٱغ٬ّزٚض َ ـ8 ;ٲغ٬ّي

 

; باعتباضٙ فتٗسّا داَعّا يًؿطٚٙ، إعز بٌ اٯضا٤ ايتكًٝسٜٸ١ اـُٝين غتطاع اٱَاّا

ٜٵٔ ٜٵٔ َ٪ثٸطٳٚإهإ عٓكطٳ ٚاؿسٜج١، ٚبٝٸٔ آضا٤ دسٜس٠ ٗ فاٍ ايؿك٘. ٚنإ ٜعتدل ايعَإ

ُٸّا (40)ٗ ا٫دتٗاز ٕٸ ع٢ً اجملتٗس إٔ ٜهٕٛ َٓطًعّا ًَٚ . ٚإناؾ١ إٍ شيو نإ ٜعتكس بأ

اَت٬ى ايبكرل٠ ٚايٓٛط٠ ا٫قتكازٜٸ١، ٚايعًِ  &بأَٛض ٚؾ٪ٕٚ ظَاْ٘. ٚقس عسٸ اٱَاّ

، َٔ ١ًْ بهٝؿٝٸ١ ايتعاٌَ َع ا٫قتكاز ايػا٥س ٗ ايعامل، َٚعطؾ١ ايػٝاغ١ ٚضداشلا

 .(41)اـكا٥ل اييت هب تٛٓؾطٖا ٗ اجملتٗس

ٕٸ ايؿكٝ٘ ٫ بسٸ ي٘ َٔ إٔ ٜهٕٛ َكات٬ّ  اـُٝين ٚنصيو نإ اٱَاّ ٜ٪َٔ بأ

 .(42)ٚغٝٸاؾّا، َع بكا٥٘ ؾكّٝٗا بايطبع

 

ٕٸ ا٭َٛض إتعًٓك١  باغت٬ّ إبايؼ ايؿطعٝٸ١ ٚؾكّا يٮسهاّ ايؿكٗٝٸ١ ٚا٭زٓي١ ايؿطعٝٸ١ ؾإ

ٛاْٸٗا إكطٸض٠ شلا، ٫ بسٸ إٔ تهٕٛ بٛاغط١ ايؿكٝ٘ َ، ٚإْؿاقٗا ٗ #ٗ عكط غٝب١ اٱَاّ

ٞٸ، زٕٚ إشٕ َٔ  اؾاَع يًؿطٚٙ، ؾ٬ هٛظ إْؿام َجٌ تًو ا٭َٛاٍ ٚإبايؼ بؿهٌ نٝؿ
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أؾداقّا َٛثٛقٌ  ايؿكٝ٘. ٚشلصا ايػبب نإ ايؿكٗا٤ َٚطادع ايتكًٝس، َٚٓص ايكٹسٳّ، ٜعٝٸٕٓٛ

٫غت٬ّ ٚؼٌٜٛ ا٭َٛاٍ ايؿطعٝٸ١ أٚ اٱؾطاف ع٢ً عًُٝٸ١ إْؿاقٗا، ٚؾكّا ٕعطؾتِٗ بأٚي٦و 

ا٭ؾطاز اؾاَعٌ يًؿطٚٙ، أٚ َٛدب ؾٗاز٠ اـدلا٤ ايعسٍٚ، ّٚٓشِْٛٗ إداظ٠ َهتٛب١ 

طعٝٸ١. ٖٚٗٛض٠، ٜعٝٸٕٓٛ ؾٝٗا سسٚز ق٬سٝٸاتِٗ نُٔ إطاض ا٭َٛض اؿػبٝٸ١ ٚا٭َٛاٍ ايؿ

ٕٸ اٱَاّ اـُٝينٸ نإ أسس َطادع ايتكًٝس ايهباض ؾكس قاّ بإقساض ايعسٜس َٔ  َٚا أ

( إداظ٠ قازض٠ َٔ قبً٘. ٚبعس قٝاّ ايجٛض٠ 530اٱداظات اييت ػاٚظت قبٌ ايجٛض٠ ؾك٘ )

َٴٓططز.  اٱغ٬َٝٸ١ اظزاز عسز تًو اٱداظات بؿهٌ 

ٝع١، زاخٌ ٚخاضز إٜطإ، نإ ٚ٭ْٸ٘ نإ َطدع ايتكًٝس يؿطو١ نبرل٠ َٔ ايؿ

ُٳسٜٔ يسٜ٘ ٭خص ا٭َٛاٍ ايؿطعٝٸ١،  ;ٜكّٛ بإقساض إداظات يٮؾدام إٛثٛم بِٗ ٚإعت

ٚايكٝاّ با٭َٛض اؿػبٝٸ١، ٚنصيو إْؿام ايعنا٠ ٚايهٓؿاضات ع٢ً ايؿ٪ٕٚ إكطٸض٠ شلا، 

 ٚا٭َٛض ا٭خط٣ أٜهّا، أٚ إضغاشلا.

 

َطدعّا يًتكًٝس ؾكس قاّ بإقساض ايعسٜس َٔ ايؿتا٣ٚ، سٝح  اـُٝينإّٓا نإ اٱَ

نإ بعض تًو ايؿتا٣ٚ ٜتذاٚظ ايكٛاعس ايػابك١; إش نإ عاٌَ ايعَٔ ٚإهإ أَطّا 

. ؾشهُ٘ ٗ يعب١ ايؿططْر، ٚتكسٸٜ٘ اؾازٸ يًُػ٪ٚيٌ ٗ (43)َؿٗٛزّا ٗ تًو ايؿتا٣ٚ

. (44)بؿهٌ ٌَٗ ÷٤ ايصٟ تٓاٍٚ غرل٠ ايعٖطا٤ ايبتٍٛاٱشاع١ ٚايتًؿعٜٕٛ ٗ َا ٜتعًٓل بايًكا

ٞ َٔ ١ًْ ا٭َٛض ، ٖ(45)ٚايؿت٣ٛ اييت أقسضٖا زلاست٘ بؿإٔ إعساّ إطتسٸ غًُإ ضؾسٟ

ٜعتكس بهطٚض٠ نػط قٝٛز  &ٗ إقساضٙ يًؿت٣ٛ. ٚنإ اٱَاّ &اييت تٛنٸض دطأت٘

 .(46)اؾٌٗ ٚاـطاؾ١، ٚا٫غتكا٤ َٔ َعٌ اٱغ٬ّ ايكاٗ

 

أسٝاّْا، َٚٔ خ٬ٍ ْؿط ٚتبًٝؼ ايكِٝ اٱغ٬َٝٸ١ ٚا٭سهاّ ايسٜٓٝٸ١  &نإ اٱَاّ

، ٜسعٛ بعض ا٭ؾطاز أٚ ايؿدكٝٸات اييت تتُتٸع َها١ْ ادتُاعٝٸ١ أٚ (47)بؿهٌ عاّ

ِٸ تًو اؿا٫ت ؾٗٞ زعٛت٘ َٝدا٥ٌٝ  َٸا أٖ غٝاغٝٸ١ َتُٝٸع٠ إٍ اٱغ٬ّ بؿهٌ خامٸ. أ

 .(48)اٱغ٬ّ غٛضباتؿٛف إٍ
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عإّا ٚعاضؾّا سكٝكٝٸّا باٱغ٬ّ، خ٬ؾّا ٕا نإ ٜعتكسٙ ايبػطا٤  &نإ اٱَاّ

ٕٸ اٱغ٬ّ فطٸز فُٛع١  ٕ اٱَاّ َٔ ا٭عُاٍ ايعبازٜٸ١ ٫ غرل. ناٚايػصٸز َٔ ايٓاؽ، َٔ أ

ٕٸ اٱغ٬ّ ّتًو بطْافّا ؾا٬َّ ٜ اـُٝين ِٸ ْٝع أبعاز اؿٝا٠ اٱْػاْٝٸ١، ٜعتكس بأ ه

ؾهإ ٜكّٛ بتٛنٝض ٚؾطح ْٛط٠ اٱغ٬ّ ٚض٩ٜت٘ ٗ َا ٜتعًٓل باجملا٫ت ا٫قتكازٜٸ١ 

. ٚبػبب َا نإ ّتًه٘ َٔ إعطؾ١ اؿكٝكٝٸ١ ٚايها١ًَ باٱغ٬ّ ؾكس (49)ٚا٫دتُاعٝٸ١

ٞٸ ٚا٭قٌٝ. ٚنإ أسٝاّْا ٜٛاد٘ ٜٚسخٌ ٗ دساٍ َع  غع٢ زا٥ُّا إٍ تعطٜـ اٱغ٬ّ اؿكٝك

ٚٸدٕٛ ي٘ َٔ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ . ٚنإ (50)إسٸعٌ يًكساغ١ ٚايتسٜٸٔ، ٜٚٗادِ َا ٜط

ٕٸ أقػ٢ ايهطبات ٚايٓهبات اييت ٚادٗٗا اٱغ٬ّ ناْت َٔ قبٌ ٖ٪٤٫ إسٸعٌ  ٜكطٸح بأ

 .(51)يًكساغ١ ٚايتسٜٸٔ

 

ٕٸ اٱَاّ اـُٝين نإ عاضؾّا ٚعإّا باٱغ٬ّ، َٚبٝٸّٓا َٚؿػٸطّا ي٘، ؾكس  إناؾ١ إٍ أ

ٝٸّا، سٝح غع٢ إٍ تأغٝؼ سه١َٛ إغ٬َٝٸ١ ٚؾكّا يًُباز٨ اٱغ٬َٝٸ١  نإ ٜطبٸل شيو عًُ

اييت نإ ٜكطٸ ع٢ً تطبٝكٗا. ٚقس نإ قٝاّ اؾُٗٛضٜٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ إٜطإ مثط٠ دٗٛزٙ 

 .(52)اؾبٸاض٠ تًو

ع٢ً تكًٝس ٚقانا٠ إػا٥ٌ اٱغ٬َٝٸ١ ؾشػب،  ٜط٣ اقتكاض زٚضٙ &ٚمل ٜهٔ

ٌٸ ؾذاع١ ـ ع٢ً نطٚض٠ تطبٝل إباز٨ اٱغ٬َٝٸ١، سٝح نإ  بٌ نإ ٜ٪ٓنس ـ ٚبه

 .(53)ٜعتكس بأْٸ٘ ئ ٜػُض يًشه١َٛ با٫مطاف ٚاؾٓـ عٔ َٓٗر اٱغ٬ّ َا زاّ سٝٸّا

 

ٚض٠ ططح َٛانٝع دسٜس٠ ٗ إػا٥ٌ ايؿكٗٝٸ١ إناؾ١ إٍ اعتكاز اٱَاّ اـُٝين بهط

ؾهإ ٜٓتكس ايصٜٔ ، (54)كس نإ سػٸاغّا يًػا١ٜ إظا٤ ايكِٝ ٚإباز٨ اٱغ٬َٝٸ١ ايتكًٝسٜٸ١ؾ

ٜؿٓههٕٛ بتًو ايتكايٝس ايسٜٓٝٸ١، ٚنإ ٜسعٛ إٍ ايتٛاقٌ َع تًو ايتكايٝس، ٚإسٝا٥ٗا، 

طاثٞ ٚايًطِ ع٢ً ايكسٚض، إناؾ١ ٚخاقٸ١ ايتعاظٟ اؿػٝٓٝٸ١، ٚإقا١َ فايؼ ايٛعٜ ٚإ

 .(55)إٍ إسٝا٤ غٓٸ١ اهلل إتُجٸ١ً ٗ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط
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نإ اٱَاّ اـُٝين; ٚباعتباضٙ ؾكّٝٗا عاز٫ّ، ٜ٪زٸٟ زٚضٙ ٗ إدطا٤ ايعساي١ َٓعي١ 

 .(56)اٱغ٬َٞ َطدع إػًٌُ. ٚنإ ٜطايب بتطبٝل ايعساي١ ٚإػاٚا٠ ٗ اجملتُع

 

بايٓٛط إٍ غٝاز٠ ايجكاؾ١ ا٭خ٬قٝٸ١ ٚايسٜٓٝٸ١ ٗ إزاض٠ اجملتُعات ٚإُٓٛات 

ٛٓطٜٔ ٚإػ٪ٚيٌ ٗ  ٕٸ إٛنٛع إصنٛض ٜؿٌُ أٜهّا إٓ ٚإ٪غٻػات ؾُٔ إًؿت ي٬ْتباٙ أ

 غا٥ط ايبًسإ، إناؾ١ إٍ إػ٪ٚيٌ ٗ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١.

اٱَاّ اـُٝينٸ، ٚبايٓٛط إٍ ايط٣٩ اٱغ٬َٝٸ١، ِٛشدّا َٓػذُّا  ٚقس ٚنع

ٌّ َٔ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ زٚضُٖا ٗ شيو، باعتباضُٖا  يًشهِ ٚاؿه١َٛ، سٝح ًٜعب ن

تعتدل اٯقط٠  &، ٚٚسس٠ ٚاسس٠ غرل قاب١ً يًتذع١٥. ٚٚؾكّا يٓٛط٠ اٱَاٌّ أغاغٌٝضنٓ

َٸا ايتسخٸٌ ٗ ايؿ٪ٕٚ اييت تطب٘ ايسٜٔ بايػٝاغ١ نطٚض٠ّ ًَشٸ١  يٲزاض٠ إ٪ثٸط٠ ٗ اجملتُع، أ

ايػٝاغٝٸ١ يًُذتُع ؾٗٛ دع٤ ٫ ٜتذعٸأ َٔ ايتهايٝـ ا٭غاغٝٸ١ اييت ُنًٚـ بٗا إػًِ. َٚٔ 

ُٳً٘، َا ٗ شيو أسهاَ٘ ايعبازٜٸ١، ّجٸٌ ايػٝاغ١  َٴذ ٕٸ اٱغ٬ّ  ٚد١ٗ ْٛطٙ أٜهّا ؾإ

ٕٸ ا٭َٛض ا يػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ إصنٛض٠ ٗ أسهاّ أٜهّا. ٚنإ ٜعتكس نصيو بأ

اٱغ٬ّ تعٜس ٚتؿٛم ع٢ً ا٭َٛض ايعبازٜٸ١. ٜٚكذلح اٱَاّ بإٔ ٫ تكتكط ٚسس٠ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ 

ٕٓا نإ اٱَاّ اـُٝينٸ ّجٸٌ إسٜط ايٓادض ع٢ً َػت٣ٛ  ٗ إطاض ايٓٛطٜٸ١، زٕٚ ايتطبٝل. ٚ

ٝٵٔ ؾطٜس ٚؾصٸ اؾُع بٌ ٖصٜٔ إٛنٛعٳاٱزاض٠ ايؿا١ًَ ٚايٛاغع١ ؾكس اغتطاع بؿهٌ 

ٕٸ ْعُٗا ٖٛ عهِ إػتشٌٝ، ُٚٓهٔ َٔ تطبٝكُٗا  ايًصٜٔ نإ ٜٴعتٳكس ست٢ عكطٙ بأ

َٸا زٚضٙ ٗ ايتٛأّ، ايػٝاغ١  ٞٸ، َبٝٸّٓا ؾعٸايٝٸتُٗا ايعًُٝٸ١ بؿهٌ ٚانض. أ بؿهٌ عًُ

ُٓت اٱؾ &ٚإطدعٝٸ١، ؾكس يعب٘ ٌٸ ط١ًٝ ؾذل٠ سٝات٘ إباضن١، سٝح  اض٠ بإهاظ إٍ ن

ٕٸ ايسٜٔ ٚايكِٝ ا٭خ٬قٝٸ١ إْٸُا ٖٞ َٓبجك١ عٔ شيو،  ٖٓا ٜبٝٸٔ أ تًو ا٭زٚاض ٗ ٖصٙ إكاي١، 

ٖٚٞ ايهؿ١ًٝ بإهاز سه١َٛ قاؿ١ ٚدٝٸس٠، ٚبإَهإ إػ٪ٚيٌ ٗ اجملتُعات 

زٚاض ٗ اٱغ٬َٝٸ١ ٚغرل اٱغ٬َٝٸ١ ايٓذاح ٗ إزاضتِٗ جملتُعاتِٗ َٔ خ٬ٍ تكًٝس تًو ا٭

 ايُٓٛشز إصنٛض.
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ت٪زٟ ايكٓاع١ إكطؾ١ٝ ايّٝٛ زٚضّا َُّٗا ٗ اقتكاز اجملتُعات اٱْػا١ْٝ، َٔ 

خ٬ٍ تأغٝؼ أْٛاع دسٜس٠ ؿػابات ايٛزا٥ع ٚتٛدٝٗٗا باػاٙ أْؿط١ اقتكاز١ٜ َٓتذ١. 

ِٸ وكٌ ٗ ظَٔ  واٍٚ ايٓٛاّ إكطٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٚغا٥ٌ َؿطٚع١ ٖٚصا ا٭َط إٗ

 يتؿذٝع إٛزعٌ ع٢ً إٜساع أَٛاشلِ ٗ إكاضف.

ٚبعس تػٝرل قإْٛ ايعًُٝات إكطؾ١ٝ ٗ إٜطإ، ٚتطبٝل ْٛاّ ايبٓو اي٬ضبٟٛ، 

ٚٚد٘ ٖصا ايٓٛاّ اؾسٜس بإؾها٫ت عسٸ٠، َٓٗا: عسّ تٛؾط ٖصا ايٓٛاّ اؾسٜس ع٢ً 

ساع تٓػذِ َع أٖساف إٛزعٌ ٚضٚسٝاتِٗ. ٚغٛف ماٍٚ ٗ ٖصٙ أْٛاع سػابات إٜ

إكاي١ ايبشح عٔ زٚاؾع إٛزعٌ، أؾطازّا َٚ٪غػات، ٚؼًٌٝ أْٛاع اؿػابات إٛدٛز٠ 

 ٗ ايٓٛاّ ايتكًٝسٟ )ايطبٟٛ( ٚايبٓو اي٬ضبٟٛ. ٖٚصٙ اؿػابات ٖٞ:

 ـ اؿػاب اؾاضٟ.1

 ـ سػاب ايكطض اؿػٔ.2

 شٚ ايطبض ايجابت.ـ سػاب اٱٜساع 3

 ـ سػاب ا٫غتجُاض َع ايطبض ايجابت.4

 ـ سػاب ا٫غتجُاض َع ايطبض إتػرل.5

ُِّت ع٢ً أغاؽ عكٛز ايكطض اي٬ضبٟٛ )ايكطض  ٌٸ ٖصٙ اؿػابات، اييت قٴ ن
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اؿػٔ(، أٚ ايٛناي١، يٝؼ ؾٝٗا َؿه١ً ايطبا، ّٚهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ ْٛاّ 

 ايبٓو اي٬ضبٟٛ.

ٖصا، ٜٚعسٸ إكطف ٚايعٌُ إكطٗ أسس أِٖ َٝازٜٔ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ ٗ 

عكطْا ايطأٖ; سٝح غاُٖت إكاضف َٔ خ٬ٍ تِٓٛٝ ٚتٛدٝ٘ ايعًُٝات إاي١ٝ ٗ 

تػٌٗٝ ايتبازٍ ايتذاضٟ، ٚتٛغع١ ا٭غٛام ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ. َٚٔ د١ٗ أخط٣ غاعست 

رل٠ ٚايهبرل٠ ٗ تٛدٝ٘ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ مٛ إكاضف عدل تِٓٛٝ سػابات اٱٜساع ايكػ

 قطاعات اٱْتاز ايتذاضٟ ع٢ً ؼكٝل فُٛع١ َٔ ا٭َٛض، أُٖٗا: 

 ٶ: بسيت ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ايطانس٠، ٚإدطب١ أسٝاّْا، إٍ ض٩ٚؽ أَٛاٍ َٓتذ١.أ٫ٚ

ٶ: غاعست قطاعات إْتاد١ٝ ناْت تعاْٞ َٔ ايؿًٌ أٚ انؿاض اٱْتاد١ٝ; ثاْٝا

 ي١ ايٓكس١ٜ، ع٢ً ا٫ضتكا٤ ٚايتطٛض ٚايعٌُ بؿاع١ًٝ أندل.بػبب ْكل ايػٝٛ

: َا إٔ إكاضف تعسٸ ٚاسس٠ َٔ ايعٛاٌَ ا١ُٕٗ ٗ فاٍ ضغِ ايػٝاغات ثايجّا

ايٓكس١ٜ، ٚغاق١ إكاضف إطنع١ٜ يًسٍٚ، ؾإْٗا، عدل تأٌَ ا٫عتُازات إاي١ٝ 

: تجبٝت ا٫قتكاز ٗ شلُاأٚٚتٛدٝٗٗا َٔ فاٍ إٍ فاٍ، تكّٛ بسٚضٜٔ ٗ إٓ َعّا: 

 : تِٓٛٝ ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ.ٚثاُْٝٗاَػتٜٛات٘ ايعاي١ٝ; 

َٚٔ ايٛانض إٔ اٯثاض ٚايٓتا٥ر إؿاض إٍ تطتټبٗا ع٢ً ايٓٛاّ إكطٗ ٚايكٓاع١ 

إكطؾ١ٝ إْٸُا تذلتٻب عٓسَا ٜهٕٛ ايٓٛاّ إكطٗ، ٗ أقػاَ٘ ا٭غاغ١ٝ: تأٌَ 

٬ٝت، تكسِٜ خسَات اؿػابات اؾاض١ٜ، تِٓٛٝ ايػٝاغات ا٫عتُازات، إعطا٤ ايتػٗ

 ايٓكس١ٜ، ٚغرلٖا، ْٛاَّا داَعّا َٚٓطكّٝا ٚؾعٸا٫ّ َٚطّْا.

ٚبعس اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٚتػٝرل ايٓٛاّ إكطٗ ناْت تٛاد٘ ؾهط٠ ْٛاّ 

اٍ ايبٓو اي٬ضبٟٛ ٗ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ َؿه١ً عسّ اؾاَع١ٝ ٚعسّ ايؿعاي١ٝ ٗ ف

تأٌَ ا٫عتُازات إاي١ٝ. ٚغٛف ماٍٚ ٗ ٖصٙ إكاي١ بايسضد١ ا٭ٍٚ زضاغ١ زٚاؾع 

إٛزعٌ ٚضٚسٝاتِٗ; يٓتعطف ع٢ً طبٝع١ اؿػابات اييت هب إٔ ٜتٖٛؾط ايٓٛاّ إكطٗ 

عًٝٗا يٝهٕٛ َٓػذُّا َع ٖصٙ ايسٚاؾع. ٚٗ ايكػِ ايجاْٞ َٔ إكاي١ غٛف ْٛنِّض 

إكطٗ ايتكًٝسٟ َع ٖصٙ إػأي١. ٚٗ ايكػِ ايجايح غٛف ماٍٚ  نٝؿ١ٝ تعاٌَ ايٓٛاّ

تكِٝٝ ايٓٛاّ إكطٗ إعٍُٛ ب٘ ٗ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬، ؾ١ٗ داَعٝت٘ ٚؾعايٝت٘. 

 ٚغٛف نكل ايكػِ ا٭خرل َٔ إكاي١ ٫قذلاح أْٛاع دسٜس٠ َٔ اؿػابات إكطؾ١ٝ.
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ٜساع ٗ إكاضف زٚاؾع عسٸ٠ تسعٛ ايٓاؽ ٚإ٪غٻػات تهُٔ خًـ ٚاٖط٠ اٱ

اؿكٝكٝٸ١ ٚإعٜٓٛٸ١ إٍ إٜساع أَٛاشلا ٗ إكاضف. َٚٔ ٖٓا نإ أؾهٌ أْٛاع ايِٓٛ 

إكطؾ١ٝ شيو ايٓٛع إٓػذِ َع زٚاؾع إٛزعٌ، ٚايصٟ ًٜبٸٞ ضغباتِٗ. ٚٗ تًدٝل 

 ٭ٖساف إٛزعٌ ٚزٚاؾعِٗ ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ َا ًٜٞ:

: إٕ نجرلّا َٔ إٛزعٌ ًٜذإٔٚ إٍ ـ سؿٜ َا ٜعٜس عٔ اؿاد١ َٔ ايػٝٛي1١

إٜساع َا ٜعٜس ع٢ً ساداتِٗ َٔ ايٓكس إتٛٚؾط بٌ أٜسِٜٗ; بػطض سؿٛ٘ ٗ َهإ 

 آَٔ، ي٬غتؿاز٠ َٓ٘ ٗ إكاضٜـ اٯت١ٝ إتٖٛقع١ أٚ غرل إتٖٛقع١. 

: َٔ إعطٚف إٔ إكاضف تكسّ ؾ١ٝـ تػٌٗٝ ايتبازٍ ايٓكسٟ عدل اـسَات إكط2

١ْٓ، َٔ قبٌٝ: اؿػاب اؾاضٟ، ٚغرلٙ َٔ اؿػابات، اييت  يع٥٬ُٗا خسَات 

ٜػتطٝع ايعٌُٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ سا٫ت ايػؿط ٚغرلٖا. ٚنصيو ُجٌِّ إكاضف 

ٞٸ  ٞٸ إٍ سػاب ؾدك ٚاغط١ غطٜع١ َٚٛدب١ ي٬ط٦ُٓإ يٓكٌ ا٭َٛاٍ َٔ سػاب ؾدك

إ إٍ َهإ آخط. أنـ إٍ شيو إٔ إػتٓسات اييت تكسَِّٗا إكاضف آخط، َٚٔ َه

ُجٌِّ ٚثٝك١ ١َُٗ ٗ سا٫ت ا٫خت٬ف ٚايتٓاظع. ٚشلصٙ اـسَات ٚاحملاغٔ ْٝعّا ىتاض 

عسز نبرل َٔ ايٓاؽ ٚإ٪غٻػات إدطا٤ َباز٫تِٗ إاي١ٝ عدل إكاضف. ٚ٭دٌ شيو 

 تهطط ٱٜساع أَٛاشلا ٗ إكاضف.

: َهاؾّا إٍ َا تكسٻّ ٜٛدس عسزٷ ٫ بأؽ ب٘ َٔ ايٓاؽ، بٌ ـ اؿكٍٛ ع٢ً ايطبض3

ٚإ٪غػات، ًُو َٔ ايٓكس َكساضّا ظا٥سّا عٔ اؿاد١، ٫ٚ تػتطٝع اغتجُاضٙ ٗ 

فا٫ت اقتكاز١ٜ َٓتذ١. َٚٔ ٖٓا تًذأ إٍ إٜساع٘ ٗ إكاضف; يًشكٍٛ ع٢ً ايطبض 

 ايصٟ ٜعطٝ٘ إكطف ع٢ً اٱٜساع.

ٕٓا ناْت ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ تؿذِّع ع٢ً  :ـ إؿاضن١ ٗ ثٛاب ايكطض اؿػ4ٔ

اٱقطاض يٛد٘ اهلل تعاٍ ؾكس ٜطغب عسزٷ نبرل َٔ ايٓاؽ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ثٛاب 

اٱقطاض، ٚيهٔ ٫ هس عسز َِٓٗ ايػبٌٝ إٍ ايتٛاقٌ إباؾط َع إكذلض، أٚ ٫ 

ٟٸ غبب نإ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ عسزّا َٔ ٖ٪٤٫ ًٜذإٔٚ إٍ بعض  ٜطغب بصيو; ٭

إ٪غٻػات إعتدل٠ أٚ إكاضف يتٛغٝطٗا ٗ ٖصا ا٭َط، ؾٝٛزعٕٛ أَٛاشلِ عٓسٖا يتتٛٓي٢ 

 ٖصٙ إ٪غٻػات ع١ًُٝ اٱقطاض.
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ٌٸ ػتُع ؾٝ٘ ـ إػاعس٠ ٗ إعُاض ايب٬ز5 ٛٻٍ إٍ ق ٕٸ إكاضف تتش : سٝح إ

ٛٻ ٍ إٍ أضقس٠ ند١ُ ّهٔ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ٚايٛزا٥ع ايكػرل٠، ؾتذلانِ يتتش

اغتدساَٗا ٗ َؿطٚعات إْتاد١ٝ ندل٣ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛطٔ. ٚيصيو ٜٛزع بعض ايٓاؽ 

 أَٛاشلِ ٗ إكاضف بٗصا ايساؾع.

ٚأخرلّا ٫ بسٸ َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ ٖصٙ ايسٚاؾع إصنٛض٠ ٫ تتٓاؾ٢ ؾُٝا بٝٓٗا، 

ٛاي٘ ٗ إكطف. ْعِ، ٫ ؾكس وطِّى اثٓإ َٓٗا أٚ أنجط ؾدكّا ٚاسسّا ٱٜساع أَ

ّهٔ إٔ ػتُع ايطغب١ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ثٛاب ايكطض اؿػٔ َع ايطغب١ ٗ اؿكٍٛ 

 ع٢ً ايطبض إازٸٟ َٔ ٖصا ايكطض; ؿط١َ ايطبا ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.

 

ٜٓكػِ إٛزعٕٛ، ايصٜٔ ٜٛزعٕٛ أَٛاشلِ ٗ إكاضف بػطض اؿكٍٛ ع٢ً 

بض، غٛا٤ نإ ٖصا غطنّا ٚسٝسّا أّ ضاؾكت٘ أغطاض أخط٣، َٔ سٝح طبا٥عِٗ ايط

 ايؿدك١ٝ ٚضٚسٝاتِٗ إٍ ث٬خ ؾ٦ات، ٖٚٞ: 

ُٸٕٛ نجرلّا يًُػتكبٌ، ـ إداطط1ٕٚ : بعض ايٓاؽ; ٚ٭غباب ْؿػٝٸ١، ٫ ٜٗت

ُټٌ إداطط٠. ٖصا ايكٓـ َٔ ايٓاؽ ٜٴكسٹّ ع٢ً اغتجُاض أَٛاي٘ ٗ  ٜٚكسَٕٛ ع٢ً ؼ

ت ٜتٖٛقع َٓٗا ايطبض ايعايٞ، ست٢ يٛ نإ َطؾكّا بسضد١ عاي١ٝ َٔ إداطط٠ فا٫

ٛټف َٔ اـػاض٠.  ٚايتد

ُټٌ إداطط٠، ـ ايعاز2ٕٜٛ : ٗ َكابٌ ايؿ١٦ ا٭ٍٚ ػس بعض ايٓاؽ َػتعسٸٜٔ يتش

ٚيهٔ عٓسَا تطتؿع زضد١ إداطط٠ عٔ اؿسٸ إتعاضف ٜذلزٻزٕٚ ٗ ا٫غتجُاض َُٗا 

 ا٭ضباح عاي١ٝ. ناْت ْػب١

ٔٵ ـ ايصٜٔ ٜؿطٸٕٚ َٔ إداطط3٠ َٳ : ٗ َكابٌ ايؿ٦تٌ ايػابكتٌ ٜٛدس بٌ إٛزعٌ 

ىؿ٢ إػاَط٠ ٚإداطط٠، ٌّٚٝ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً ْػب١ ثابت١ َٔ ايطبض، ست٢ يٛ 

 ناْت َتسْٸ١ٝ، ٜٚؿهًِّٗا ع٢ً ايٓػب١ ايعاي١ٝ َٔ ايطبض إشا ناْت قؿٛؾ١ بإداطط٠.

إٔ ٖصا ايتكػِٝ ٫ ٜطغِ اؿسٚز ايؿاق١ً بٌ ايؿ٦ات إصنٛض٠، بٌ  ٫ٚ ىؿ٢

ٞٸ َبينٸ ع٢ً ايتكطٜب. َج٬ّ: إشا اعتدلْا زضد١ إداطط٠ ٗ  ٖٛ تكٓٝـ ْٛعٞ طبٝع

ٝٸ١  % ٜكسَٕٛ عًٝٗا بؿذاع١، 25% ٜؿطٸٕٚ َٔ إداطط٠، 25ٚ%، ؾإٕ 60اؿسٚز ايعك٥٬
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 % عازٜٕٛ.50ٚ

 

ٜكبٌ نجرل َٔ ايٓاؽ ع٢ً ا٫غتجُاض ٗ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ شات ايٛنع١ٝ 

إػتكطٸ٠ ٚايٛانش١. ٜٚٓتر عٔ نجاؾ١ اٱقباٍ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ 

استساّ إٓاؾػ١ تبعّا يٛؾط٠ اٱْتاز ؾٝٗا ٚانؿاض َعسٍ ايطبض. بُٝٓا لس ا٭َط كتًؿّا 

اييت تتهُٔ ْٛعّا َٔ إداطط٠، َجٌ: ا٭ْؿط١ اؾسٜس٠ ٚإبتهط٠; سٝح  ٗ ا٭ْؿط١

إٕ ق١ًٓ إٓاؾػٌ وٍٛ غٛم ٖصٙ ا٭ْؿط١ إٍ غٛم سكط١ٜ يعسز قًٌٝ َٔ إػتجُطٜٔ، 

ٚبايتايٞ ٜطتؿع َعسٍ ايطبض إتٖٛقع َٔ ا٫غتجُاض ٗ ٖصٙ اجملا٫ت. ٚتبعّا شلصا إٓطل 

ْؿػ١ٝ بٌ اٱقساّ ع٢ً ؼٌُ إداطط٠ ٚبٌ تٛقع َعس٫ت تٛدس ع٬ق١ َباؾط٠ ػطٜب١ٝ 

ُٻٌ زضد١ أع٢ً َٔ  ضع١ٝ عاي١ٝ; أٟ نًُٓا غع٢ إػتجُط إٍ ضبض أع٢ً عًٝ٘ إٔ ٜتش

إداطط٠. ٚعًٝ٘ هب ع٢ً ايٓٛاّ إكطٗ إٔ ًٜيب سادات ن٬ ايكػٌُ َٔ ايٓاؽ: 

كطؾ١ٝ ٗ فاٍ ْكٌ ا٭َٛاٍ أٚي٦و ايصٜٔ ٜػعٕٛ ي٬زخاض، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ اـسَات إ

ٚا٫عتُازات، ٚايطاغبٌ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ايجٛاب ٚا٭دط َٔ خ٬ٍ إػا١ُٖ ٗ ايكطض 

اؿػٔ أٚ إػاعس٠ ٗ إعُاض ايب٬ز; ٚأٚي٦و ايصٜٔ ٜطغبٕٛ ـ ضَا َهاؾّا إٍ ٖصٙ 

 ا٭ٖساف ـ بتشكٌٝ أضباح دطٸا٤ اٱٜساع ٗ إكاضف.

 

ٗٸ إعاقط أْٛاع عسٸ٠ َٔ سػابات اٱٜساع، ٚيهٔ ضغِ تعسزٖا  ٗ ايٓٛاّ إكط

ٞٸ إٍ أقػاّ ث٬ث١:  ّهٔ تكٓٝؿٗا بؿهٌ نًٓ

 

ٗٻس إكطف ؾٝٗا ػاٙ  اؿػاب اؾاضٟ ٖٛ ْٛع َٔ سػابات اٱٜساع اييت ٜتع

ذطٻز طًب٘ شيو. ٚإٝع٠ ا٭غاؽ يًشػاب إٛزع بإٔ ٜسؾع ي٘ َا ٜطٜس َٔ أَٛاي٘ َ

ٔٵ  َٳ اؾاضٟ أْ٘ ٫ ٜؿذلٙ سهٛض إٛزع يس٣ ايبٓو، بٌ ٜػُض يًُٛزع بٓكٌ أَٛاي٘ إٍ 

; ٚيصيو ٜعس ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػابات َٔ أْٛاع «ايؿٝو»ٜطٜس َٔ خ٬ٍ َا ٜعطف بـ 
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 سذِ ايػٝٛي١ ٗ اجملتُع.

٪ٖقت١، ٚغايبّا َا ٜػتؿاز َٓٗا ٗ تكٓٻـ اؿػابات اؾاض١ٜ نُٔ اؿػابات إ

ٞٸ. ٚٗ أنجط ايبًسإ ٫ ٜذلتٻب ع٢ً ٖصٙ اؿػابات  ٞٸ ٚاـاضد ايتبازٍ ايتذاضٟ ايساخً

أٜٸ١ ؾا٥س٠ أٚ ضبض. ٚيصيو تعس ٚاسس٠ّ َٔ أز٢ْ َكازض ايطبض ٚا٫غتجُاض. ٚتػع٢ 

إكاضف، َٔ خ٬ٍ تأغٝؼ ؾطٚع عسٸ٠ ٗ أَانٔ نجرل٠، ؾصب أندل ْػب١ َٔ 

 ا٭َٛاٍ بٛاغط١ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػابات.

 

ِٸ بايتٛاؾل بٌ إكطف ٚإٛزع ع٢ً إٔ  ٜطًل ٖصا ا٫غِ ع٢ً اؿػابات اييت تت

ٜٛزع ا٭خرل أَٛاي٘ ٗ إكطف ٜٚ٪زٸٜٗا إكطفٴ إيٝ٘ عٓس ايطًب، ٫ٚ ولٸ يًُٛزع; 

ي٘ إٍ ؾدٕل ثايح، بٌ ولٸ ي٘ َٛدب ٖصا اؿػاب، إٔ ٜٛغِّ٘ إكطف ٗ ْكٌ أَٛا

ٚسسٙ ايتكطټف بٗا َٔ خ٬ٍ سهٛضٙ يس٣ إكطف َباؾط٠ أٚ بايٛناي١. َٚٔ ٖٓا ٜتبٌ 

عٓس َكاض١ْ ٖصا اؿػاب باؿػاب اؾاضٟ إٔ زضد١ ايػٝٛي١ ٗ ٖصا اؿػاب أز٢ْ َٔ 

ّٸ ٜػتدسّ  اؿػاب اؾاضٟ، ٫ٚ ٜعس دع٤ّا َٔ سذِ إاٍ ٗ اجملتُع. ٚبؿهٌ عا

ؾدام اؿكٝكٕٝٛ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػاب ؿؿٜ ا٭َٛاٍ; ٫غتدساَٗا ٗ إكاضف ا٭

إتٖٛقع١، َٚٔ أدٌ ؾطا٤ ا٭عٝإ ايط١ًٜٛ ايعُط، نايعكاضات، ٚأثاخ ايبٝٛت، َٚا 

 ؾاب٘ َٔ اؿادات غرل ا٫غت٬ٗن١ٝ.

ٚتذلتٻب ايؿا٥س٠ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػابات; تؿذٝعّا يًُٛزعٌ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ 

ٌٸ بسضدات َٔ ايؿا٥س٠ اييت  َٓٗا، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ْػب١ ايؿا٥س٠ ٗ ٖصٙ اؿػابات أق

ُٻس٠( أٚ سػابات اٱقطاض ٚا٫عتُازات.  تذلتٻب ع٢ً اؿػابات إ٪دٻ١ً )اجمل

ْعِ، ٗ بعض ايب٬ز تعسٸ ٖصٙ اؿػابات َٔ سػابات اٱٜساع إ٪دٻ١ً; ٭ْٸ٘ ولٸ 

ٕاي١ٝ اييت ٜطًبٗا إٛزع إٍ ث٬ثٌ َّٜٛا َٔ تاضٜذ ايطًب، يًُكطف تأخرل زؾع إبايؼ ا

 .(1)بايطغِ َٔ إٔ إكاضف عاز٠ ٫ تػتؿٝس َٔ ٖصا اؿلٸ

 
 

سػابات اٱٜساع إ٪دٌ ٖٞ اؿػابات اييت ٜكسّ إٛزع َٛدبٗا ع٢ً إٜساع 
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عكس بٌ إٛزع ٚإكطف وكٌ أَٛاي٘ يس٣ إكطف بساؾع اؿكٍٛ ع٢ً ايطبض. ٖٚٛ 

ِٸ ايتٛاؾل عًٝ٘ بٌ ايططؾٌ،  َٛدب٘ إكطف ع٢ً سل ا٫ستؿاٚ با٭َٛاٍ إٍ أدٌ ٜت

ع٢ً إٔ ٜتُهٔ إٛزع عٓس سًٍٛ ا٭دٌ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً أَٛاي٘ َع ايؿا٥س٠ إذلتِّب١ 

ب١ ع٢ً عًٝٗا. ٚايؿا٥س٠ اييت تًشٜ شلصا ايٓٛع َٔ اؿػابات أع٢ً َٔ ايؿا٥س٠ إذلتِّ

سػاب ا٫زٸخاض )سػاب ايتٛؾرل(، ٚيهٔ إٛزع ٫ ولٸ ي٘ اؿكٍٛ ع٢ً ايؿا٥س٠ إ٫ٓ إشا 

ايتعّ با٭دٌ إتٻؿل عًٝ٘ َع إكطف، ؾًٛ طًب إاٍ قبٌ ا٭دٌ إهطٚب، ٚيبٸ٢ 

 إكطف طًب٘، مل ولٸ ي٘ إطايب١ بايؿا٥س٠.

ايؼ نبرل٠ َٔ ايؿٛا٥س، َٚٔ ايٛانض إٔ ٖصٙ اؿػابات تطتِّب ع٢ً إكطف َب

ُټٌ ٖصٙ ايتهايٝـ ْٛطّا يًجبات إٛدٛز ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ  ٚيهٔ إكاضف تكسّ ع٢ً ؼ

اؿػابات، َا ٜػُض يًُكطف با٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٗ إقطانٗا إٍ ظبا٥ٓ٘ 

 بؿا٥س٠ أع٢ً. ٖٚصا غ٬ف اؿػابات اؾاض١ٜ ٚسػابات ا٫زخاض.

١ً إٍ سػابات قكرل٠ ا٭دٌ )يػ١ٓ(، َٚتٛغط١ ا٭دٌ ٚتكػٻِ اؿػابات إ٪دٻ

)يػٓتٌ أٚ ث٬خ(، ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ )ـُؼ غٓٛات(، ٚتطتؿع ايؿا٥س٠ تبعّا يطٍٛ َس٠ 

 ا٭دٌ.

 

 

تكٓٻـ اؿػابات إكطؾ١ٝ )اؿػاب اؾاضٟ، ٚسػاب ايتٛؾرل، ٚسػاب 

ُٔ عكٛز اٱقطاض، ٚشيو ٗ أنجط ايبًسإ، َجٌ: أَطٜها اٱٜساع إ٪دٸٌ( قاّْْٛٝا ن

ٚؾطْػا ٚبطٜطاْٝا ٚإٜطإ )قبٌ تػٝرل ايٓٛاّ إكطٗ ؾٝٗا(. َٚٔ ٖٓا ٜؿيت أنجط ؾكٗا٤ 

إػًٌُ عط١َ ايؿا٥س٠ إذلتِّب١ ع٢ً اٱٜساع، ٚتعس ايؿا٥س٠ اييت تكسٻّ يًُٛزع ضبّا 

 .(2)قطٻَّا

 

ٗ زضاغ١ يكػِ تأٌَ إكازض إاي١ٝ ٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ، ٚغاق١ ٗ 

 اجملتُعات اٱغ١َٝ٬، ّهٔ ايتٛقٌ إٍ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

ـ إا١ٖٝ ايكا١ْْٝٛ يًٛزا٥ع ٖٞ ايكطض. َٚٔ إعًّٛ إٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؼطِّّ 1



• 

 االجتهاد والتجديد

ٌٸ قطض هطٸ ْؿعّا أٚ ٜ ذلتٸب عًٝ٘ ؾا٥س٠ )ضبض(. َٚٔ ٖٓا أؾت٢ ايؿكٗا٤ عط١َ ايٛزا٥ع ن

 إ٪دٻ١ً. ٚبايتايٞ ٫ ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ اجملتُعات اٱغ٬َٝٸ١.

ـ تكسّ إٔ بعض ايٓاؽ ٜطغبٕٛ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ثٛاب ايكطض اؿػٔ، ٜٚٛزٕٚ 2

ِّٔ ٖصٙ اـسَ ١. ٕٚا نإ ٌْٝ ٖصا ايجٛاب عٔ ططٜل إٜساع أَٛاشلِ ٗ َكاضف ت٪

ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ ٫ ٜكسِّّ ٖصا ايٓٛع َٔ اـسَات ؾػٛف ٜهٕٛ باب ٖصا ايٓٛع 

 َٔ اٱٜساع َكؿ٬ّ أَاّ ٖ٪٤٫.

ـ تكسٸّ اؿسٜح أٜهّا عٔ ٚدٛز عسز َٔ ايٓاؽ َػتعسٸٜٔ يًُداطط٠ َٔ أدٌ 3

ط٠ ايطبض اؿكٍٛ ع٢ً ضبض أع٢ً. ٕٚا نإ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ َبّٓٝا ع٢ً ؾه

ايجابت اـايٞ َٔ إداطط٠ ؾإْ٘ ٫ ٜٛٚؾط شلصا ايٓٛع َٔ إٛزعٌ ضغباتِٗ. ؾُٔ ايطبٝعٞ 

إٔ ٜتٛدٻ٘ ٖ٪٤٫ إٍ ا٫غتجُاض ٗ فا٫ت أخط٣، نػٛم ا٭غِٗ، ٚغرلٙ َٔ اجملا٫ت 

 ا٫غتجُاض١ٜ اييت تٓاغب َٝٛشلِ.

اٱٜساعات ع٢ً ايٓشٛ  ـ ٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ تتٛظٻع ْػب ايؿٛا٥س ع4٢ً

ايتايٞ: اؿػاب اؾاضٟ ؾا٥ست٘ قؿط )ٚٗ بعض ايب٬ز ٜذلتٻب عًٝ٘ ؾا٥س٠ ن١ًٝ٦(; 

سػاب ايتٛؾرل ؾا٥ست٘ ق١ًًٝ، ٚسػابات اٱٜساع إ٪دٻٌ ٭َس قكرل تذلتٻب عًٝ٘ ؾا٥س٠ 

١ً. عسٚز َتٛغِّط١، ٚايٓػب١ ا٭ع٢ً يًؿٛا٥س تذلتٻب ع٢ً اٱٜساع إ٪دٻٌ يؿذلات طٜٛ

ٌٸ  ٚبٗصا ايتٛظٜع يًؿا٥س٠ تتٛٓي٢ إكاضف ؼسٜس قِٝ ايؿٛا٥س، ٚبايتايٞ تػتطٝع دصب ن

 أٚ أنجط ايػٝٛي١ ايعا٥س٠ عٔ ساد١ ايػٛم ٗ اجملتُع.

ـ ٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ تتشٖهِ إكاضف بك١ُٝ ايؿا٥س٠. َج٬ّ: عٓسَا 5

ا٥س٠ اؿػابات إ٪دٻ١ً، ٚىٚؿض وتاز إكطف إٍ غٝٛي١ ثابت١ ؾإْ٘ ٜعُس إٍ ضؾع ؾ

ؾا٥س٠ سػابات ايتٛؾرل، ٚبايتايٞ ٜسؾع إٛزعٌ إٍ ْكٌ أَٛاشلِ َٔ سػابات ايتٛؾرل إٍ 

اؿػابات إ٪دٻ١ً. ٚإشا تٖٛؾط يس٣ إكطف غٝٛي١ ظا٥س٠ عٔ سادت٘ ؾإْ٘ ٜعُس إٍ 

 خؿض ْػب١ ايؿٛا٥س، ٖٚهصا...

 

 6ٚ 5ٚ 4ٚ 3ٜتٍٛ ايؿكٌ ايجاْٞ َٔ قإْٛ إكطف اي٬ضبٟٛ، ٚؼسٜسّا إٛاز 

ؾطح ٚتٛنٝض َػأي١ تأٌَ إكازض إاي١ٝ. ٚبعس ْكًٓا شلصٙ إٛاز غٛف ماٍٚ تٛنٝض 
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 ٖصا ا٭َط َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ إكطضات اٱدطا١ٝ٥ ٚاٱزاض١ٜ يًُكاضف.

ٟٸ َٔ ايعٓاٜٚٔ إصنٛض٠ أزْاٙ:: تػتطٝع ا3ٕإاز٠   كاضف قبٍٛ ايٛزا٥ع ؼت أ

 ـ ايتٛؾرل.2ـ اؿػاب اؾاضٟ; 1: ٚزا٥ع ايكطض اؿػٔ: أ٫ّٚ

 : ٚزا٥ع ا٫غتجُاض إ٪دٻ١ً.ثاّْٝا

: ٚزا٥ع ا٫غتجُاض إ٪دٻ١ً، اييت ٜعسٸ إكطف ٚن٬ّٝ ٗ ايتكطټف ؾٝٗا، تبكط٠

اضب١، ٚاٱداض٠ بؿطٙ ايتًُٝو، ٚايبٝع ّهٓ٘ اغتجُاضٖا ٗ إؿاضن١، ٚإه

 بايتكػٝ٘، ٚإعاضع١، ٚإػاقا٠، ٚا٫غتجُاض إباؾط، ٚإعا٬َت ايٓكس١ٜ، ٚاؾعاي١.

: هب ع٢ً إكاضف إعاز٠ زؾع ٚزا٥ع ايكطض اؿػٔ )ايتٛؾرل ٚاؿػاب 4إاز٠ 

 .اؾاضٟ(، نُا ّهٓٗا ايتعٗس أٚ نُإ زؾع أقٌ ٚزا٥ع ا٫غتجُاض إ٪دٻٌ

َٔ ٖصا  3: ا٭ضباح اؿاق١ً َٔ ايعًُٝات إصنٛض٠ ٗ تبكط٠ إاز٠ 5إاز٠ 

ايكإْٛ هب تكػُٝٗا بٌ إكطف ٚبٌ إٛزع ع٢ً أغاؽ ايعكس إِٓٛ َع٘، 

 ٚبايتٓاغب َع ق١ُٝ ايٛزٜع١ ٚا٭دٌ إهطٚب شلا.

َٔ : ٜػتطٝع إكطف تؿذٝع إٛزعٌ ع٢ً اٱٜساع َٔ خ٬ٍ فُٛع١ 6إاز٠ 

 ا٫َتٝاظات اييت ٜكسَِّٗا شلِ، ٖٚصٙ ا٫َتٝاظات ٖٞ:

 ـ تكسِٜ دٛا٥ع غرل ثابت١، ْكس١ٜ أٚ ع١ٝٓٝ، يٛزا٥ع ايكطض اؿػٔ.1

 ـ ؽؿٝـ أٚ إعؿا٤ إٛزعٌ َٔ زؾع بسٍ ايٛناي١.2

ـ إعطا٤ إٛزعٌ سلٸ ا٭ٚي١ٜٛ ي٬غتؿاز٠ َٔ ايتػ٬ٝٗت اييت ٜكسَِّٗا إكطف 3

 ٗ ايؿكٌ ايجايح. ٗ إٛاضز إصنٛض٠

با٫يتؿات إٍ قإْٛ إكاضف، ٚإكطٻضات ايتطبٝك١ٝ ايتابع١ ي٘، ّهٔ تكػِٝ 

 سػابات اٱٜساع إٍ ا٭ْٛاع ايج٬ث١ إصنٛض٠ أزْاٙ:

 
 

اؿػاب اؾاضٟ ٗ ايعًُٝات إكطؾ١ٝ اي٬ضب١ٜٛ ٗ إٜطإ شٚ َا١ٖٝ قطنٝٸ١. ٖٚٛ 

ايٓاس١ٝ َجٌ اؿػاب اؾاضٟ ٗ إكاضف ايتكًٝس١ٜ، ٜٚكسِّّ يًعٌُٝ اـسَات  َٔ ٖصٙ

اييت تكسٻّ يكاسب اؿػاب اؾاضٟ ٗ غا٥ط إكاضف، ٫ٚ ٜذلتٻب عًٝ٘ أٜٸ١ ؾا٥س٠ أٚ 

ضبض. ٚايٓؿع ايصٟ ٜذلتٻب ع٢ً ٖصا اؿػاب، َهاؾّا إٍ سؿٜ ا٭َٛاٍ، ٖٛ أْ٘ ٜػين 
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إيٝ٘ َٔ ْكس، ّٚٚهٓ٘ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ اـسَات قاسب إاٍ عٔ ٌٓ َا وتاز 

 إكطؾ١ٝ ٗ فاٍ ْكٌ ا٭َٛاٍ ٚاْتكاشلا.

ٚا٭َٛاٍ اييت تذلانِ عٓس إكطف ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػاب تسخٌ ٗ ًَه١ٝ 

إكطف ٚؾل َا١ٖٝ عكس اٱقطاض، ٜٚػتطٝع إكطف، بعس سػِ َا هب عًٝ٘ 

ا٫غتؿاز٠ َٔ إبايؼ إتبٓك١ٝ ٗ ؼكٌٝ  ازٸخاضٙ يس٣ إكطف إطنعٟ ناستٝاٙ،

 . 3ا٭ضباح، عٔ ططٜل ايعكٛز ٚإعا٬َت إٓسضد١ ٗ إاز٠ 

 
 

سػاب ايتٛؾرل أٜهّا شٚ َا١ٖٝ قطن١ٝ، نُا ٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ، 

)ضبا(، ٚأَا إكطف بؿاضم ٚسٝس، ٖٛ إٔ إكاضف ايتكًٝس١ٜ ؼتػب يًُٛزع ضعّا 

اي٬ضبٟٛ ؾإْٸ٘ ٫ ٜكسِّّ يكاسب ٖصا اؿػاب ضعّا. ٖٚصا اؿػاب ٜػُض يًٓاؽ بإٜساع 

َا ظاز عٔ سادتِٗ يس٣ إكطف ٚاغذلداعٗا عٓس اؿاد١. ٜٚػتؿٝس أقشاب ٖصا ايٓٛع 

َٔ اؿػاب َٔ ا٭دط ٚايجٛاب، َٔ خ٬ٍ إػا١ُٖ ٗ ايكطض اؿػٔ. ٚايػٝٛي١ 

ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػابات، نُا ٗ ايٓٛع ايػابل، تسخٌ ٗ ًَه١ٝ  إتٛٚؾط٠ َٔ

إكطف عػب عكس ايكطض، ٜٚػتطٝع إكطف ا٫غتؿاز٠ َٔ إبايؼ إتٛٚؾط٠ ٗ 

ٚؾل ايكٛاعس إكطٻض٠ إصنٛض٠ أع٬ٙ.  3ا٫غذلباح عدل ايعكٛز إصنٛض٠ ٗ إاز٠ 

س إكاضف إٍ تكسِٜ بعض اؾٛا٥ع ٚيتؿذٝع إٛزعٌ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػاب تعُ

 ٚبعض ا٫َتٝاظات ٭قشاب ٖصٙ اؿػابات.

 

ايع٬ق١ بٌ إكطف ٚبٌ قاسب سػاب ا٫غتجُاض إ٪دٻٌ ٖٞ ع٬ق١ ايٛناي١. 

ؾإكطف ٜػتجُط ٖصٙ ا٭َٛاٍ بايٛناي١ ٗ فا٫ت إؿاضن١ ٚإهاضب١ ٚاٱداض٠ 

إعاضع١ ٚإػاقا٠ ٚا٫غتجُاض إباؾط ٚاؾعاي١ ٚايتٓعٌٜ بؿطٙ ايتًُٝو ٚ

ٗٻس إكطف بإضداع أقٌ ايٛزٜع١ إٍ ايعٌُٝ ٗ ايٛقت احملسٻز، (3))ؾطا٤ايسٜٔ( . ٜٚتع

ٜٚتٛٓي٢ تكػِٝ ا٭ضباح اؿاق١ً َٔ ايعًُٝات إصنٛض٠ أع٬ٙ بٌ إٛزعٌ ٚؾل نٛاب٘ 

ٌٸ شيو بعس  ايعكٛز بِٝٓٗ ٚبٌ إكطف، َا ٜتٓاغب َع إبايؼ ٚإسز إكطٻض٠ شلا، ٚن
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 اقتطاع ايتهايٝـ ٚسكٛم ايٛناي١ إكطٻض٠ يًُكطف ْؿػ٘.

ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػاب ٫ ؼسٻز ْػب١ ا٭ضباح َػبكّا، ٚيهٔ ْتٝذ١ غع١ 

ٛٸع إعا٬َت ٜكبض إكطف َط٦ُٓٸّا بتشٗكل ا٭ضباح، َا ٜػُض ي٘ بسؾع ْػب١  ايعٌُ ٚتٓ

ٌٕ زقٝل.َٔ ا٭ضب  اح ع٢ً اؿػاب قبٌ استػاب ا٭ضباح بؿه

 

 

ٌٸ ٚاسس َٔ اؿػابات  غٛف ماٍٚ ٗ ٖصا ايكػِ َٔ إكاي١ زضاغ١ ن

 إصنٛض٠ َٔ دٗات كتًؿ١; يًتسقٝل ٗ ْكاٙ نعؿٗا ْٚكاٙ قٛتٗا.

 

٘ٷ ُاَّا ٕجًٝ٘ ٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ،  ٖصا اؿػاب ـ نُا تكسٸّ ـ َؿاب

ؾ١ٗ َاٖٝت٘ ايكطن١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ايعٌُ ؾٝ٘. ؾباؾتتاح ٖصا اؿػاب ٜػتطٝع ا٭ؾدام 

اؿكٝكٕٝٛ ٚإعٜٕٓٛٛ إٜساع َا ظاز عٔ سادتِٗ َٔ ايٓكس ٗ إكطف، ٚاغتبساشلا بسؾذل 

٠ َٓ٘ ٗ تعا٬َتِٗ إاي١ٝ َٚباز٫تِٗ ايتذاض١ٜ. ٚسٝح إٕ غطض ؾٝهات; ي٬غتؿاز

أقشاب ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػاب ٖٛ ا٫غتؿاز٠ َٔ َعاٜا اؿػاب اؾاضٟ، َهاؾّا إٍ 

سؿٜ ا٭َٛاٍ، ؾإٕ اغتدساّ ٚقـ )ايكطض اؿػٔ( ٗ سلٸ ٖصا اؿػاب ٫ ٜبسٚ 

ٌٸ قطض ٫ ٜذلتٻب قشٝشّا. ٜٚبسٚ إٔ غبب إط٬م ٖصٙ ايكؿ١ ْاؾ٧ٷ َٔ اعتكاز  إٔ ن

ٕٸ ٖصا ا٫عتكاز يٝؼ قشٝشّا. ٚبايطدٛع إٍ  عًٝ٘ ضبض َايٞ ٖٛ قطض سػٔ، ٚاؿاٍ أ

اٯٜات ٚايطٚاٜات ٜتبٝٻٔ إٔ ايكطض اؿػٔ ٖٛ ايكطض ايصٟ ٜكسٻّ إٍ احملتاز يطؾع 

سادت٘ عٔ ططٜل إقطان٘ بػطض اؿكٍٛ ع٢ً ايجٛاب ٚا٭دط. ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ هٛظ 

أٚ غرلٙ بػطض سؿٜ إاٍ َٔ ايتًـ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ تػ٬ٝٗت اؿػاب إقطاض إكطف 

ٔٵ ٫ ٜػ٢ُ ٖصا قطنّا سػّٓا، ست٢ يٛ مل وكٌ إكطض ٗ َكابً٘ ع٢ً  اؾاضٟ، ٚيه

ضبض َازٸٟ. ٚقس تكسّ إٔ أنجط ايصٜٔ ٜكسَٕٛ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػاب ٜكسَٕٛ عًٝ٘ 

 ي٬غتؿاز٠ َٔ اـسَات إذلتِّب١ عًٝ٘.
 

 

ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػابات َٔ ا٭ْٛاع ايطا٥ذ١ ٗ ا٭١ُْٛ إكطؾٝٸ١. ٚخكٛقٝٸ١ 
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ٖصا اؿػاب أْ٘ ٜػُض يًُٛزعٌ، سكٝكٌٝ َٚعٌٜٓٛ، إٔ ٜٛزعٛا َا ظاز عٔ سادتِٗ 

َٔ ايٓكس ٗ إكاضف ٕس٠ غرل قسٻز٠، َع ايكسض٠ ع٢ً اغذلداعٗا عٓس اؿاد١ إيٝٗا. 

طبٝع١ ايكا١ْْٝٛ شلصا اؿػاب قطن١ٝ، ٚٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ ٜذلتٻب ع٢ً ٖصا ٚاي

ٕٸ  اؿػاب أضباحٷ، ٚأَا ٗ إكاضف اي٬ضب١ٜٛ ؾ٬ ٜذلتٻب عًٝ٘ شيو. ْعِ، قس تكسٻّ أ

ٗټس  يًُٛزعٌ بعض اؾٛا٥ع ايتؿذٝعٝٸ١ )ايٓكس١ٜ أٚ غرل ايٓكس١ٜ(، اييت تكسٻّ َٔ زٕٚ تع

ع بكٛض٠ غرل ثابت١ عٔ ططٜل ايكطع١. ٚسٝح إٕ بعض إٛزعٌ ٗ ٖصا َػبل، ٚتٛظٻ

اؿػاب ٜكسّ ع٢ً اٱٜساع بػطض إػا١ُٖ ٗ ايكطٚض غرل ايطب١ٜٛ، اييت ٜكسَِّٗا 

إكطف يًُشتادٌ، ٚاؿكٍٛ ع٢ً ثٛابٗا، ّهٔ تػُٝت٘ قطنّا سػّٓا. ٚٗ إكابٌ 

صا اؿػاب يًشكٍٛ ع٢ً ايؿا٥س٠ ٜٛدس بعض ايٓاؽ ايصٜٔ ٜطغبٕٛ با٫غتؿاز٠ َٔ ٖ

ٚايطبض، َهاؾّا إٍ سؿٜ أَٛاشلِ، ٚبإكاض١ْ بٌ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ ٚبٌ ايٓٛاّ 

اي٬ضبٟٛ لس إٔ إكاضف ايتكًٝس١ٜ أقسض ع٢ً تًب١ٝ ضغبات ٖصا ايٓٛع ا٭خرل َٔ 

 إٛزعٌ; ٭َطٜٔ: 

ٕٸ ايطبض إذلتِّب ع٢ً ٖصا اؿػاب ٗ إكأ٫ّٚ ٕٷ بإكازؾ١ : ٭ طف اي٬ضبٟٛ َطٖٛ

ٚإقاب١ ايكطع١ ٫غِ إٛزع; سٝح إٕ إكاضف ٗ إٜطإ تكسِّّ يًُٛزعٌ دٛا٥ع بايكطع١. 

ٞٸ ؾٝ٘.  ٖصا إشا اؾذلنٓا عسّ ٚدٛز قصٚض ؾطع

ٶ: ٭دٌ نًؿ١ ايسعا١ٜ إطتؿع١ اييت ٜتٛدٻب ع٢ً إكطف اي٬ضبٟٛ زؾعٗا ٚثاْٝا

 يذلٜٚر ٖصا اؿػاب.

 

بايٓٛط إٍ َا تكسٻّ ٗ ؾطح طبٝع١ ٖصا اؿػاب ايكا١ْْٝٛ، ٚنٝؿ١ٝ ؼكٌٝ 

إكطف يٮضباح َٔ عا٥سات ا٭َٛاٍ إٛزع١ بٗصٙ ايططٜك١، ٚنٝؿ١ٝ تٛظٜعٗا بٌ 

إٛزعٌ، بايٓٛط إٍ شيو نً٘ ٜتبٌ إٔ أضباح إكطف، ٚتبعّا ي٘ أضباح إٛزعٌ، تابع١ 

٫غتجُاض١ٜ اييت ىٛض إكطف ؾٝٗا. ٚبايتايٞ ٫ ٜطتب٘ تكسٜط أضباح يًُذا٫ت ا

إكطف بتكسٜط أضباح ٖصٙ اجملا٫ت ا٫غتجُاض١ٜ، بٌ بتكسٜط أضباح ا٫قتكاز نًٓ٘. ٚبٓا٤ٶ 

ع٢ً ٖصا ايتٛقٝـ ٫ ٜػتطٝع ٖصا اؿػاب إٔ هصب ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٫ ًّٕٝٛ إٍ 

َٚعٌ َٔ ايبسا١ٜ، ٫ٚ هصب غ٣ٛ أضقس٠  إداطط٠، ٚايصٜٔ ٜػعٕٛ إٍ ضبض ثابت
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 إداططٜٔ.

 

ـ سػابات ايتٛؾرل ٚاؿػابات إ٪دٻ١ً ٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ ضب١ٜٛ، ٫ٚ 1

 ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ ايب٬ز اٱغ٬َٝٸ١.

ٌٸ شلِ ٗ ـ إٛزعٕٛ ايصٜٔ 2 ٜطغبٕٛ باؿكٍٛ ع٢ً ثٛاب ايكطض اؿػٔ ٫ ق

 ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ.

 ـ ٫ قٌ ٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ يًُٛزعٌ ايصٜٔ ًّٕٝٛ إٍ إداطط٠.3

ٝٸ١ َٔ خ٬ٍ 4 ـ ٗ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ ّهٔ ايتشٗهِ ٚإزاض٠ إكازض إاي

 شلصٙ إٝع٠ ٗ ايٓٛاّ إكطٗ اي٬ضبٟٛ.ضؾع ايؿٛا٥س أٚ خؿهٗا، ٫ٚ ٚدٛز 

ٌٸ يًُٛزعٌ ايصٜٔ ٜطغبٕٛ بايطبض ايجابت 5 ـ ٗ ايٓٛاّ إكطٗ اي٬ضبٟٛ ٫ ق

 زٕٚ كاطط٠.
 

سٝح إٕ نٝؿ١ٝ تأٌَ إكازض إاي١ٝ ٚابتهاض أْٛاع دسٜس٠ ؿػابات اٱٜساع 

ٍ نإ َٔ ايٛادب تٛنٝض أغايٝب إعطا٤ َطتب٘ بايعكٛز إتبع١ ٗ ٖصا اجملا

ٟٸ ْٛع َٔ  ايتػ٬ٝٗت إاي١ٝ ٚؽكٝل ا٫عتُازات بؿهٌ كتكط قبٌ ططح أ

 اؿػابات اؾسٜس٠. 
 

أقطٸ قإْٛ ايعًُٝات إكطؾٝٸ١ فُٛع١ َٔ ا٭غايٝب ٚايططم تػتطٝع إكاضف 

ايٛزا٥ع. ٖٚصٙ ايططم عػب ايكإْٛ ٜكٌ اعتُازٖا ٗ اغتدساّ ايػٝٛي١ اؿاق١ً َٔ 

عسزٖا إٍ اثٓيت عؿط٠ ططٜك١ أٚ أغًٛبّا. ٚيهٔ ّهٔ تكٓٝؿٗا ٗ أضبع١ أقٓاف، 

 :ٖٞٚ 
 

 

ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز ٜػتطٝع إكطف ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػٝٛي١ اجملتُع١ يسٜ٘ 
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آخط. ٜٚكػٻِ ايطبض اؿاقٌ باغتجُاضٖا ٗ أْؿط١ اقتكاز١ٜ، بإؿاضن١ َع َػتجُط 

بٌ ايعاٌَ ٚبٌ إكطف عػب ايعكس إتٻؿل عًٝ٘. ٚإهاضب١ ٚإػاقا٠ ٚإعاضع١ َٔ 

أَج١ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز. نُا إٔ ا٫غتجُاض إباؾط ٜسخٌ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز 

 َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ.

يٓػب١ ايطبض ٗ إٝسإ  خكٛق١ٝ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز إٔ ضبض إكطف تابعٷ

إػتجُط ؾٝ٘، نُا أْ٘ تابع يطبٝع١ اٱزاض٠ إتٻبع١ ٗ اٱزاض٠ ايؿطٜه١. ْٚتٝذ١ شيو إٔ 

ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتجُاض ْٛعإ َٔ إداطط٠: إداطط٠ ايتابع١ يًٛنع ا٫قتكازٟ 

ُٹط٠.  ايعاّ; ٚإداطط٠ ايتابع١ يططٜك١ اٱزاض٠ ٗ إ٪غٻػ١ إػتج

 

ِّٔ إكطف ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ اييت ؼتادٗا بعض  ٪ٜ

ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ. ٚشلصٙ ايعكٛز، اييت ٖٞ اٱداض٠ ٚايػًـ ٚاؾعاي١، عػب 

ٛټ٫ت ا٫قتكاز١ٜ ٗ اجملتُع، ٚتػٝټط ايكِٝ ٚا٭غعاض ٗ  َاٖٝتٗا ضبض َتػِّط، تبعّا يًتش

ايػٛم. ٚبعباض٠ أخط٣: ٫ ٜتأثٻط ضبض إكطف بططٜك١ اٱزاض٠ يًُ٪غٻػ١، بٌ ٜتأثٻط 

َٸ١.  با٭ٚناع ا٫قتكازٜٸ١ ايعا

 

ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز ٜتٛٓي٢ إكطف أٜهّا تأٌَ بعض ضغاٌَٝ ا٭ْؿط١ 

إكطف ٜتشسٻز بعس ايعكس ٚقبٌ ا٫قتكاز١ٜ أٚ ْٝعٗا، َع ؾاضم ٚسٝس، ٖٛ إٔ ضبض 

ٛٻٍ َٔ قبٌ إكطف; عٝح ٫ ٜتأثٻط ضع٘ َا ٜططأ َٔ  ايبس٤ بايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ إُ

تػٝټط ع٢ً ا٫قتكاز ايعاّ أٚ ع٢ً إزاض٠ إ٪غٻػ١. ٖٚصٙ ايعكٛز عباض٠ عٔ بٝع ايٓػ١٦ٝ 

يعكٛز شات ا٭ضباح )ايبٝع بايتكػٝ٘( ٚاٱداض٠ بؿطٙ ايتًُٝو. ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ا

 ايجابت١ ٚايعكٛز شات ا٭ضباح إتػِّٝط٠ ٜػتؿاز َٓٗا أسٝاّْا يطؾع سادات ايعا٬٥ت ٚا٭ؾطاز.

 

ايكطض اؿػٔ ٖٛ عكس قطض ٜكّٛ إكطف َٛدب٘ بسٚض إكطض يٮؾطاز أٚ 
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ٗٻس إسٜٔ َ ٛدب٘ بػساز إ٪غٻػات ٚؾل نٛاب٘ َكطٻض٠ َٓكٛم عًٝٗا ٗ ايعكس، ٜٚتع

 ق١ُٝ ايسٜٔ ٗ إٛعس احملسٻز ٗ ايعكس.

َٔ قإْٛ إكاضف ٗ إٜطإ، ٚإكطٻضات ايتٓؿٝص١ٜ شات ايك١ً،  14ٚٚؾكّا يًُاز٠ 

 ولٸ يًُكاضف تكسِٜ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكطٚض ٗ إٛاضز ايتاي١ٝ:

: ؾطنات اٱْتاز ٚاـسَات )َا عسا ايؿطنات ايتذاض١ٜ ٚؾطنات أ٫ّٚ

ٔ(، اييت تٓؿ٘ ٗ فا٫ت تػاِٖ ٗ تأٌَ اؿادات ايهطٚض١ٜ يًُذتُع، ايتعسٜ

 ٚتٛٚؾط ؾطم ايعٌُ. 

 ٶ: يٮؾطاز ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ٗ ايعضاع١ ٚتطب١ٝ ايسٚادٔ.ثاْٝا

، َٚساٚا٠ (4): يطؾع سادات ا٭ؾطاز ٗ فاٍ ايعٚاز ٚت١٦ٝٗ دٗاظ ايعطٚؽثايجّا

 ١ٝ، ٚإػاعس٠ ٗ تأٌَ إٓاظٍ ٗ ايكط٣.إطن٢، ٚتطَِٝ إٓاظٍ، ٚإػاعسات ايتعًُٝ

ٚإسٸ٠ إكطٻض٠ يتػسٜس ايكطض إعط٢ يٲْتاز ٔؼ غٓٛات نشٛس أقك٢، 

ٚايكطٚض اييت تعط٢ يًشادات ايؿدك١ٝ تٴػسٻز ٗ َسٸ٠ أقكاٖا ث٬خ غٓٛات. ٚولٸ 

يًُكطف أخص ايهُاْات ايهاؾ١ٝ ي٬ط٦ُٓإ َٔ إَها١ْٝ تػسٜس إبايؼ إعطا٠، 

ٖٚؿٌ ٚبسٍ أتعاب.2.5ٚنصيو ٜػُض ي٘ ايكإْٛ بأخص َا ْػبت٘   % بعٓٛإ أدٛض َٛ

 

 

ٛٸ٠  ٚبايٓٛط إٍ زٚاؾع إٛزعٌ ٚأٚناعِٗ ايٓؿػ١ٝ، ٚنصيو بايٓٛط إٍ ْكاٙ ق

ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ ٚايٓٛاّ اي٬ضبٟٛ ْٚكاٙ نعؿُٗا، أقذلح سػابات اٱٜساع 

 ايتاي١ٝ:

 

٫ ىتًـ ٖصا اؿػاب َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚططٜك١ ايعٌُ عٔ اؿػاب اؾاضٟ 

إعٍُٛ ب٘ ٗ إكاضف. ٚنصيو ٜكسِّّ إكطف يًُٛزع َٛدب٘ اـسَات عٝٓٗا، َجٌ: 

اؿكٍٛ ع٢ً زؾذل ؾٝهات ٜػُض يًُٛزع بٓكٌ ا٭َٛاٍ َٔ سػاب٘ إٍ سػاب غرلٙ 

ِّٔ يًُٛزع خسَتٌ، زٕٚ سهٛضٙ إ ٍ إكطف. ٚبايتايٞ ؾإٕ اغتدساّ ٖصا اؿػاب ٜ٪

 ُٖا: سؿٜ أَٛاي٘; ٚتػٌٗٝ َعا٬َت٘ إاي١ٝ ٚايتذاض١ٜ.
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ٕٸ ايع٬ق١ بٌ إكطف ٚبٌ إٛزع ٗ ٖصا اؿػاب ٖٞ ع٬ق١  ٚنُا تكسٸّ ؾإ

 ايكطض َٔ زٕٚ ضبا، ٚيٝؼ ايكطض اؿػٔ; سٝح َطٸ إٔ ٖصا اؿػاب ٗ إٜطإ ٫

ٝٸ١ يًُٛزع. َٚٔ إعًّٛ إٔ عكس ايكطض ٜ٪زٸٟ إٍ زخٍٛ ا٭َٛاٍ  ٜذلتٻب عًٝ٘ ؾا٥س٠ َاي

ٖٓا ظاز عٔ  إٛزع١ ٗ ٖصا اؿػاب ٗ ًَه١ٝ إكطف، عٝح ّهٓ٘ ا٫غتؿاز٠ 

ٞٸ ٗ أعُاي٘ شات ا٭دٌ ايككرل.  ٞٸ ٚايكاْْٛ  ايطقٝس ا٫ستٝاط

ٝٸ١ يًُٛزع، َٚٔ إٓاغب اٱؾاض٠ إٍ أْ٘ إشا تطتٻب ع٢ً  ٖصا اؿػاب ؾا٥س٠ َاي

نُا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ ٗ بعض ايب٬ز، ؾ٬ ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ قٝػ١ عكس ايكطض، بٌ 

 ٫ بسٸ َٔ بٓا٤ ايع٬ق١ بٌ إكطف ٚإٛزع ع٢ً أغاؽ عكس آخط، ٖٛ ايٛناي١.

 

٬ٍ إقطانِٗ. يكس بًؼ اٱغ٬ّ ايػا١ٜ ٗ ايتأنٝس ع٢ً َػاعس٠ احملتادٌ َٔ خ

ٖٓا ْكٌ عٔ ايٓيب)م(:  ٌٸ زضِٖ أقطن٘ ٚظٕ دبٌ »ٚ َٔ أقطض أخاٙ إػًِ نإ ي٘ به

 .(5)«أسس َٔ دباٍ ضن٣ٛ ٚطٛض غٝٓا٤...

ٚسٝح إٕ بعض ايٓاؽ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ايكٝاّ بٗصا ايعٌُ بؿهٌ َباؾط، أٚ ٫ 

ٚبايتايٞ إكطٗ إٔ ٜهٕٛ ٚاغط١ خرل ٗ ٖصا اجملاٍ. ٜطغبٕٛ بصيو، ّهٔ يًٓٛاّ 

تػتطٝع إ٪غٻػات اـرل١ٜ أٚ ا٭ؾطاز إٜساع أَٛاشلا ٗ إكاضف; يٝػتدسَٗا إكطف ـ 

بعس اقتطاع ا٫ستٝاٙ ٚإبايؼ ايكا١ْْٝٛ ـ ٗ إقطاض ايطاغبٌ باؿكٍٛ ع٢ً قطٚض 

َٝػٻط٠ ٫ ٜذلتٻب عًٝٗا ؾٛا٥س، غ٣ٛ أدٛض إكطف ايٛاقع١ٝ، َع ا٫ستؿاٚ علٸ إٛزعٌ 

ٛٻٍ ايكطض اؿػٔ إٍ  ب أضقستِٗ أٚ بعهٗا عٓسٗ غش اؿاد١ إيٝٗا. ٚست٢ ٜتش

 ٚغ١ًٝ دِّس٠ ٫ بس َٔ َطاعا٠ َا ًٜٞ:

ٔٸ أ٫ّٚ : ٫ بسٸ َٔ ا٫ْتباٙ إٍ إٔ اٱقطاض َػتشبٸ ٗ َٛاضز اؿاد١، ٚيه

ا٫قذلاض َع عسّ اؿاد١ أَطٷ َهطٚٙٷ. ٚعًٝ٘ ٫ بسٸ َٔ ؿاٚ ٖصا ا٭َط ا٭خرل ٗ 

ايكطض اؿػٔ; عٝح ؼسٻز ايه١ُٝ ٚايهٝؿ١ٝ اييت ػعٌ ايكطٚض تكٌ إٍ ْٛاّ 

 َػتشٓكٝٗا يطؾع ساداتِٗ ايهطٚضٜٸ١.

: سٝح إٕ ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١ شلا ٚٚا٥ـ، ع٢ً ضأغٗا ٓا١ٜ ايطبكات ايؿكرل٠ ثاّْٝا

ٚاحملتاد١، ؾعًٝٗا إٔ تكّٛ بٛادبٗا ٗ ٖصا اجملاٍ; عٝح تهٕٛ إػاِٖ ا٭ندل ٗ 
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ٍ ايكطض اؿػٔ، َٔ خ٬ٍ ؽكٝل َبايؼ نبرل٠ َٔ َٝعاْٝتٗا ايعا١َ ايػ١ٜٛٓ فا

 يتٴكطٳض إٍ احملتادٌ ٗ اؿٛازخ غرل إتٖٛقع١.

ٶ: َٚطاعا٠ ا٭َطٜٔ إصنٛضٜٔ أع٬ٙ تهعـ اؿاد١ إٍ ايسعا١ٜ إهًؿ١ ثايجا

ٔ إٔ ٚتكسِٜ اؾٛا٥ع; ؿح ايٓاؽ ع٢ً اٱٜساع ٗ سػاب ايكطض اؿػٔ، بٌ ّه

تهتؿٞ ايسٚي١ ٚإكاضف بسعا١ٜ بػٝط١ ٚدٛا٥ع َع١ٜٛٓ غرل َاز١ٜ، ٚبصيو تٓتؿٞ 

 اؿاد١ إٍ ايسعا١ٜ، ٚؾكٌ سػاب اٱٜساع عٔ سػاب ايكطض اؿػٔ.

 

ٟٸ ًٜشٜ ْٛعّا َٔ اؿػاب بعٓٛإ سػاب  ٗٸ ايتكًٝس تكسّ إٔ ايٓٛاّ إكط

بإٜساع َا ظاز عٔ سادتِٗ َٔ ايٓكس ٗ إكاضف، ٚغشب٘ عٓس ايتٛؾرل، ٜػُض يًٓاؽ 

اؿاد١ إيٝ٘. ٚايػطض ا٭غاؽ َٔ ٖصا اؿػاب ٖٛ سؿٜ ا٭َٛاٍ. ٚيهٔ قس ٜهٕٛ 

ايساؾع إٍ ؾتض ٖصٙ اؿػابات اؿكٍٛ ع٢ً ايؿا٥س٠. َٚٔ ٖٓا تسؾع إكاضف ٖصٙ 

ػابات. َٚٔ ايٛانض إٔ ايؿا٥س٠ يتؿذٝع ايٓاؽ ع٢ً إٜساع أَٛاشلا ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿ

ٌٸ ؾٝ٘ شلصا اؿػاب بايؿهٌ إتعاضف عًٝ٘ ٗ ايٓٛاّ ايطبٟٛ،  ايٓٛاّ اي٬ضبٟٛ ٫ ق

ٚسػاب ايكطض اؿػٔ; سٝح إْ٘ ٫ ؾا٥س٠ ؾٝ٘، ؾ٬ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بس٬ّٜ َٓاغبّا، 

٫ٚغٝٸُا إٔ اؿكٍٛ ع٢ً اؾٛا٥ع َطٖٕٛ بايكطع١، اييت قس تكٝب اغِ قاسب 

 تكٝب٘.اؿػاب ٚقس ٫ 

ّٚهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ بعض ايعكٛز ايؿطع١ٝ ٫بتهاض سػاب تذلتٻب عًٝ٘ ؾا٥س٠ 

ثابت١ بططٜك١ َؿطٚع١، ٜهٕٛ بس٬ّٜ عٔ سػاب ايتٛؾرل إتعاضف. ٚشلصا اؿػاب 

أؾهاٍ عسٸ٠، أبطظٖا ٚأنجطٖا بعسّا عٔ ؾب١ٗ ايطبا: إٔ هعٌ إٛزع إكطف ٚن٬ّٝ 

سٙ; ٫غتدساَ٘ ٗ اغجُاضات شات ضبض ثابت، َجٌ: بٝع عٓ٘ ٗ ايتكطټف ٗ َا ٜٛزع٘ عٓ

ايٓػ١٦ٝ )ايبٝع بايتكػٝ٘(، ٚاٱداض٠ بؿطٙ ايتًُٝو، ٚؾطا٤ ايسٜٔ، ٚوكٌ عٔ ططٜل 

 ٖصٙ إعا٬َت ع٢ً أضباح قسٻز٠ َعطٚؾ١ غًؿّا.

ٌٸ غ١ٓ عػب تبسټٍ  ٜٚػتطٝع إكطف ؼسٜس أضباح ٖصٙ إعا٬َت ٗ ن

٫قتكاز ايعاّ، ٚبعس شيو ٜكتطع سٓك٘ ٚأدٛضٙ، ٜٚعًٔ يًطاغبٌ ا٭غعاض ٚٚنع ايػٛم ٚا

ٗ ا٫غتجُاض ٗ ٖصٙ اجملا٫ت ْػب١ أضباسِٗ. ٜٚػتطٝع إٛزع إٔ ٜٛٚنٌ إكطف ٗ 

ايٓٝاب١ عٓ٘ ٗ ا٫غتجُاضات إصنٛض٠، َع استػاب بسٍ ايٛناي١ يًُكطف، ٚاؿكٍٛ 
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 ع٢ً َا بكٞ َٔ أضباح ٕا أٚزع٘ يسٜ٘.

ٕٸ َعسٍ ايطبض ٗ إٛاضز إصنٛض٠ َج٬ّ: إش ا تٛقٻٌ إكطف ـ بعس ايسضاغ١ ـ إٍ أ

ٞٸ ٚإبايؼ ايكا١ْْٝٛ ٖٞ 15أع٬ٙ ٖٞ  % ؾإْ٘ ٜكسِّض إٔ ْػب١ أضباس٘ بعس اقتطاع ا٫ستٝاط

% َج٬ّ بعٓٛإ أدٛض ايٛناي١ ٜػتطٝع إٔ ٜعًٔ يًُٛزعٌ إٔ 3% َج٬ّ، ٚبعس استػاب 10

%. ٚعٓسٖا ٜػتطٝع إٛزع إٔ 7إٔ وكًٛا عًٝٗا ٖٞ ْػب١  ْػب١ ا٭ضباح اييت ّهٔ

ٜٛٚنٌ إكطف ٗ ا٫غذلباح بأَٛاي٘، ٜٚكسِّّ ي٘ أدٛض ايٛناي١، ٜٚأخص ايباقٞ أضباسّا 

 يٛزٜعت٘.

ْٚٛطّا يًتؿاب٘ بٌ ٖصا اؿػاب ٚبٌ سػاب ا٫غتجُاض بايطبض ايجابت ٫ بسٸ َٔ 

 ض ايؿطم بُٝٓٗا. تٛنٝض ٖصا اؿػاب ا٭خرل، ٚبعس شيو ْٛنِّ
 

تكسٻّ إٔ بعض ايٓاؽ ٜطغبٕٛ باؿكٍٛ ع٢ً ايطبض َٔ خ٬ٍ اٱٜساع ٗ 

إكطف، ٚيبعض ا٭غباب ايٓؿػ١ٝ ٫ ٜطغبٕٛ بإداطط٠. ٚقس ٫سٜ ايٓٛاّ إكطٗ 

إ٪دٻٌ. ٚأَا ايٓٛاّ ايتكًٝسٟ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز، ٚقسٻّ شلِ سػابّا خاقٸّا ٖٛ سػاب اٱٜساع 

 إكطٗ اي٬ضبٟٛ ٗ إٜطإ ؾإْٸ٘ مل ًٜشٜ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ ٗ أقٓاف سػابات٘ اييت أقطٸٖا.

ٖٚٓا أٜهّا ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ بعض ايعكٛز إؿطٚع١، ٚأبػطٗا تٛنٌٝ 

إكطف ٗ اغتجُاض أَٛاي٘ اييت ٜٛزعٗا عٓسٙ ٗ بعض ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ، َٚٓٗا: َا 

ٕٸ تكسَت اٱ ؾاض٠ إيٝ٘ ٗ َا تكسٸّ. ٚإشا اغتدسَٓا إجاٍ إصنٛض ٗ سػاب ايتٛؾرل ؾإ

% 15إكطف إشا قسٻض ـ بعس زضاغ١ أٚناع ايػٛم ـ إٔ ْػب١ ايطبض ٗ اجملا٫ت إصنٛض٠ 

ؾإْ٘ بعس اقتطاع ا٫ستٝاطٞ ٚإبايؼ ايكا١ْْٝٛ، اييت ٖٞ أقٌ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿػاب، 

%، ٚبعس اقتطاع أدٛض ايٛناي١، اييت ٖٞ َج٬ّ 12.5ا٭ضباح بـ ّهٓ٘ إٔ ٜكسض ْػب١ 

ٌٸ، ٚبايتايٞ إزاض٠ 2.5 %; ٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٛزا٥ع أنجط ثباتّا، َٚطادع١ إٛزعٌ أق

ٌٸ نًؿ١، ّهٔ يًُكطف إٔ ٜعًٔ إٔ ْػب١ ايطبض ٗ ايػ١ٓ ايؿ١ْٝ٬ ٖٞ  ٖصٙ ايٛزا٥ع أق

 ٢ ٖصا ا٭غاؽ.%، ٚهطٟ ايعكس بٌ إٛزع ٚإكطف ع10ً
 

ٜكػِِّ ايٓٛاّ إكطٗ ايتكًٝسٟ ايٛزا٥ع إ٪دٻ١ً إٍ أقػاّ، ٖٚٞ: قكرل٠ ا٭دٌ 
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)غ١ٓ ٚاسس٠(; َتٛغط١ ا٭دٌ )غٓتإ أٚ ث٬خ(; ط١ًٜٛ ا٭دٌ )ٔؼ غٓٛات(. ٚتطتب٘ 

 تؿعت ْػب١ ايؿا٥س٠.ق١ُٝ ايؿا٥س٠ َس٠ اٱٜساع، أٟ نًُٓا طايت إس٠ اض

ٚٗ ٚزا٥ع ا٫غتجُاض شات ايطبض ايجابت ّهٔ ايعٌُ بايططٜك١ إتكسٸ١َ; ٚشيو 

ٞٸ ايصٟ ٫ ٜػتطٝع إكطف  ٌٸ ْػب١ إبًؼ ا٫ستٝاط ٭ْ٘ عٓسَا تطٍٛ َس٠ ايٛزٜع١ تك

ايتكطټف ؾٝ٘ عػب ايكإْٛ، ٚبايتايٞ ٜػتطٝع إكطف إٔ وطِّى َبًػّا أندل َٔ ٖصٙ 

ٌٸ َطادع١  ايٛزا٥ع ـٵ إٍ شيو أْ٘ عٓسَا تطٍٛ َس٠ اٱٜساع تك ٗ أغٛام ا٫غتجُاض. أنٹ

إٛزع إٍ إكطف، ٜٚػتطٝع ٖصا ا٭خرل ايتدطٝ٘ ٫غتجُاضات َٓتذ١، ٚبايتايٞ 

ٌٸ ٗ إزاض٠ ا٭َٛاٍ، ا٭َط ايصٟ ٜعٜس َٔ  اؿكٍٛ ع٢ً أضباح أنجط، َع تهايٝـ أق

 أع٢ً َٔ ا٭ضباح. ايطبض ٕكًش١ إٛزع، ؾتهٕٛ ي٘ ْػب١

 

ٗ ٖصا ايُٓٛشز إكذلح ؿػاب اٱٜساع ٜعًٔ إكطف َٔ ايبسا١ٜ ْػب١ أضباح ثابت١ 

 تعط٢ يًُٛزعٌ. ٖٚصا ا٭َط ٜجرل غ٪ايٌ، ُٖا: 

: نٝـ ٜتػٓٸ٢ يًُكطف اؾعّ باؿكٍٛ ع٢ً ا٭ضباح أٚ ا٫ط٦ُٓإ أ٫ّٚ

تطٝع إكطف اؿكٍٛ ع٢ً ع٤٬ُ، أٚ إشا سكٌ ع٢ً ع٤٬ُ بٓػبتٗا؟ ؾطَا ٫ ٜػ

 ؾطَا ٫ ٜػتطٝع اغذلداع ا٭َٛاٍ َٔ ع٥٬ُ٘ بعس إٔ قسٻّ شلِ خسَات٘.

ٶ: َٔ إعًّٛ إٔ ايؿطع وطِّّ ا٫تؿام ع٢ً ْػب١ يًطبض إشا نإ ايعكس قطنّا، ثاْٝا

 باب إهاضب١، ؾهٝـ ٚوطِّّ ا٫تؿام ع٢ً ْػب١ ثابت١ إشا أزضدٓا ايعكس َع إكطف ٗ

ِّظ ؼسٜس ا٭ضباح ٗ ٖصا اؿػاب إكطٗ إبتهط؟   ل

ٚغٛف ماٍٚ ٗ َا ًٜٞ َٔ ٖصٙ إكاي١ ايبشح سٍٛ ٖصٜٔ ايػ٪ايٌ ؼت 

 عٓٛإ: إَها١ْٝ زؾع ايطبض ايجابت، ٚدٛاظ اٱع٬ٕ عٓ٘.

 

ٓإ باؿكٍٛ ع٢ً ايطبض إٕ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ إططٚس١; أٟ نٝؿ١ٝ ا٫ط٦ُ

ايجابت، ٫ ؽتلٸ بططسٓا ٖصا، بٌ ٖٞ َٛدٛز٠، ّٚهٔ ططسٗا ٗ َكابٌ ايكٓاع١ 

إكطؾ١ٝ، ٚغاق١ ٗ إكاضف ايتكًٝس١ٜ. ؾإكاضف ايتكًٝس١ٜ ع٢ً أغاؽ َعطؾتٗا 
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بأٚناع ايػٛم تكطِّض ؾا٥س٠ قسٻز٠ يًكطٚض اييت تعطٝٗا، ٚبعس استػاب أضباح إكطف 

ٜعًٔ عٔ ْػب١ قسٻز٠ تعط٢ يًُٛزعٌ. َٚٔ ايطبٝعٞ ٚدٛز  قًل َٔ عسّ قسض٠ ٚأتعاب٘ 

إكطف ع٢ً إعطا٤ قطٚض يًع٤٬ُ، أٚ عسّ إَهإ ؼكٌٝ ايكطٚض اييت أعطاٖا. 

ٚ٭دٌ ضؾع ٖصٙ اشلٛادؼ تتٻدص إكاضف بعض ايتسابرل ٚاٱدطا٤ات اييت تهُٔ 

اعتُازٖا بعٝٓٗا ٗ ايُٓٛشز  يًُكطف سكٛي٘ ع٢ً ا٭ضباح. ٖٚصٙ اٱدطا٤ات ّهٔ

 إكذلح.

 

عٓسَا ٜؿعط إكطف بإٔ ْٛعّا َٔ سػابات اٱٜساع ظاز عٔ إكساض ايصٟ ٜتٖٛقع 

ايكسض٠ ع٢ً إزاضت٘ تػتطٝع إزاض٠ إكطف ايطًب َٔ ْٝع ايؿطٚع تٛقٝـ ٖصا ايٓٛع َٔ 

  قسٻز.سػابات اٱٜساع إٍ أدٌ قسٻز أٚ غرل

 

ِّم  عٓسَا ٬ٜسٜ إكطف أْ٘ ٫ ٜػتطٝع، تبعّا يتػٝټٕط ٗ أٚناع ايػٛم، إٔ ٜػ

ايتػ٬ٝٗت اييت ٜكسَِّٗا با٭ضباح اييت نإ ٜتٖٛقعٗا، ٚبايتايٞ وتاز إٍ خؿض ْػب١ 

ٟ ٜعًٔ عٔ خؿض ْػب١ ايؿٛا٥س ا٭ضباح اييت ٜأخصٖا َٔ ايع٤٬ُ، ؾإْ٘ ٗ ايٛقت ايص

اييت ٜأخصٖا ٜعًٔ عٔ خؿض ْػب١ ايؿٛا٥س اييت ٜعطٝٗا يًؿذل٠ ايكاز١َ. ٚبٗصٙ ايططٜك١ 

ِّم خسَات٘، ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ ىٚؿض ق١ُٝ ايٛزا٥ع، َٚعٗا تٓدؿض  ٜػتطٝع إٔ ٜػ

 ايتهايٝـ اييت ٜتٛدٻب عًٝ٘ زؾعٗا إٍ إٛزعٌ.

 

قس ٜؿعط إكطف أسٝاّْا إٔ سذِ ايٛزا٥ع َٓاغب يطاقت٘ ٚقسضت٘ ع٢ً إزاضت٘، 

ٚيهٓٗا يٝػت َٛظٻع١ ع٢ً اؿػابات بايؿهٌ ايصٟ نإ َتٖٛقعّا، ؾإْٸ٘ ٗ ٖصٙ 

اؿاي١ ٜػتطٝع نب٘ تٛظٜع ايٛزا٥ع ع٢ً اؿػابات َٔ خ٬ٍ تػٝرل تٛظٜع ْػب١ ا٭ضباح 

تٛظٜع إطًٛب يًٛزا٥ع ع٢ً اؿػابات. َج٬ّ: ع٢ً اؿػابات، ؾٝشكٌ دطا٤ شيو ع٢ً اي

إشا ٚدست إزاض٠ إكطف إٔ ْػب١ ا٭ضباح اييت ٜسؾعٗا أندل َٔ إكساض إطغٛب ب٘ ؾإْ٘ 
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ٜػتطٝع خؿض ْػب١ ا٭ضباح ع٢ً ايٛزا٥ع ايط١ًٜٛ ا٭دٌ، ٚضؾع ْػب١ ا٭ضباح ع٢ً ٚزا٥ع 

إٍ ايٓٛع ايجاْٞ. ٚبايعهؼ،  سػاب ايتٛؾرل أٚ ايٛزا٥ع قكرل٠ ا٭دٌ، ؾٝتشٍٛ إٛزعٕٛ

إشا ٚدس إكطف أْ٘ عاد١ إٍ سذِ أندل َٔ ايػٝٛي١ ؾإْ٘ ٜطؾع ْػب١ ا٭ضباح ع٢ً 

ايٛزا٥ع ايط١ًٜٛ ا٭دٌ، يٝكًٌ َٔ ق١ُٝ ا٫ستٝاٙ، ٜٚعٜس بصيو سذِ ايػٝٛي١ اييت 

 وتادٗا.

 

إ َٔ إَها١ْٝ ؼكٌٝ ٜػتطٝع إكطف اتٸداش فُٛع١ َٔ ايتسابرل ي٬ط٦ُٓ

ايكطٚض اييت ٜكسَِّٗا يًع٤٬ُ. َٚٔ ٖصٙ ايططم: أخص ايٛثا٥ل اي٬ظ١َ ٚايهُاْات 

ايهاؾ١ٝ، بٌ ٚأسٝاّْا عٔ ططٜل ايتأٌَ ع٢ً ايكطٚض اييت ٜكسَِّٗا، َا ٜكًٌٚ ْػب١ 

ايتدًٗـ عٔ ايتػسٜس إٍ زضد١ ايكؿط أسٝاّْا. ٖٚصٙ اٱدطا٤ات ّهٔ اعتُازٖا ٗ 

 إكذلح. ايُٓٛشز

ٟٸ ـ ّهٓ٘ اعتُاز  ٟٸ ـ نإكطف ايتكًٝس ٕٸ إكطف اي٬ضبٛ ٚاؿاقٌ أ

اٱدطا٤ات اييت ت٪زٸٟ إٍ ضؾع ايككٛض ٗ تكسِٜ ايتػ٬ٝٗت ٚاـسَات يع٥٬ُ٘ َٔ 

د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ تهُٔ ي٘ اؿكٍٛ ع٢ً ْػب١ عاي١ٝ َٔ ٚؾا٤ ع٥٬ُ٘ بأقػاطِٗ 

يٛقٍٛ إٍ قسق١ٝ عاي١ٝ يتكسٜطٙ ٭ضباس٘، ي٘. ٚبٗصٙ اٱدطا٤ات ٜػتطٝع إكطف ا

ا٭َط ايصٟ ٜػُض ي٘ بٛعس إٛزعٌ باؿكٍٛ ع٢ً ْػب ٚانش١ ٚقسٻز٠، ٚيٛ ؾطض 

ٚدٛز بعض إٛاضز غرل إتٖٛقع١ ؾُٝهٔ قطف ايٓٛط عٓٗا، ٚتػط١ٝ أعبا٥ٗا َٔ أضباح 

 إكطف ْؿػ٘.

 

ٞ، ايصٟ قس ٜهٕٛ أنجط أ١ُٖٝ َٔ ا٭ٍٚ ٗ اجملتُعات ايػ٪اٍ ايجاْ

اٱغ١َٝ٬، ٖٛ ٗ دٛاظ إع٬ٕ إكطف يٓػب١ ثابت١ َٔ ا٭ضباح عٓس ا٫تؿام َع إٛزع. 

أ٫ ٜٓطبل تعطٜـ ايطبا ع٢ً اؾذلاٙ ْػب١ ثابت١ َٔ ا٭ضباح عٓس ا٫تؿام َع إٛزع؟ ٗ 

 اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ْكٍٛ:

 با عػب تعطٜـ ايؿكٗا٤ ي٘ ٗ َٛضزٜٔ:: ٜتشٖكل ايطأ٫ّٚ
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ـ ساي١ ا٫تؿام ع٢ً زؾع َبًؼ ٜهاف إٍ أقٌ ضأؽ إاٍ عٓس ايتٛاؾل ع٢ً 1

 ايكطض.

ـ ساي١ بٝع ا٭عٝإ ايطب١ٜٛ ببعهٗا َع ظٜاز٠ )ساي١ بٝع إهٌٝ أٚ إٛظٕٚ َٔ 2

 دٓؼ ٚاسس َع ظٜاز٠(. 

ٌٸ  ايبشح ٗ ٖصا ايكػِ َٔ ٚقس َط غابكّا أنجط َٔ َطٸ٠ إٔ َا١ٖٝ ايعكس ق

إكاي١ ٖٛ ؾ٤ٞٷ آخط ٫ ع٬ق١ ي٘ بايكطض، ؾُا وهِ ع٬ق١ إٛزع َع إكطف ٖٞ 

عكس ايٛناي١، ٫ ايكطض، ٫ٚ بٝع إهٌٝ أٚ إٛظٕٚ َٔ دٓؼ ٚاسس. َٚٔ ايٛانض أْ٘ 

بع يٞ ٖصا إتاع بهصا، ٚأعطين نصا، ٚخص َا بكٞ أدط٠ »يٛ قاٍ إٛنٌ يٛنًٝ٘: 

ؾ٬ َؿه١ً ؾطعٝٸ١ ٗ شيو. ْعِ، يٛ ؾطض إٔ ايٛنٌٝ عذع عٔ بٝع إتاع، « ٚنايتو

أٚ باع٘ ٚعذع عٔ قبض مثٓ٘، ؾ٬ ايٛنٌٝ ي٘ سلٸ إطايب١، ٫ٚ ايٛنٌٝ َطايب بسؾع 

ٕٸ َجٌ  ٔٵ عػب ايهٛاب٘ ٚاٱدطا٤ات إؿاض إيٝٗا ٗ َا َه٢ ؾإ ايجُٔ َٔ َاي٘. ٚيه

ٗا تتشٖكل ٗ سا٫ت ْازض٠، ٜٛٗط أثطٖا ٗ أدط٠ ٖصٙ اؿاي١ إَا إٔ ٫ تتشٖكل، ٚإَا أْ

 ايٛناي١، ٫ ٗ ايطبض إتٻؿل عًٝ٘ بٌ إٛزع ٚإكطف.

ُٸ٢  ثاّْٝا: ٗټس ايكاْْٛٞ ٚبٌ ايهُإ اؿكٝكٞ. َٚا ٜػ ٖٓاى ؾطم نبرل بٌ ايتع

ٗټس ايكاْْٛٞ.  ضبا، ٚوهِ عًٝ٘ باؿط١َ، ٖٛ ايتع

غٛا٤ نإ ؾدك١ٝ سكٝك١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ، ٚتٛنٝض شيو: إْ٘ تاض٠ ٜأخص أسسِٖ، 

ٗٻس  َبًػّا َٔ إاٍ َٔ د١ٗ أخط٣، غٛا٤ ناْت ؾدك١ٝ سكٝك١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ، ٜٚتع

بتػسٜس ٖصا إبًؼ َع ْػب١ َع١ٓٝ َٔ ايؿا٥س٠ عًٝ٘، بػضٸ ايٓٛط عٔ نٝؿ١ٝ ايتكطټف 

أٚ اتٻذط  ؾٝ٘ أٚ َٛضز قطؾ٘; أٟ ٜتعٗس بسؾع ضأؽ إاٍ ٚايعٜاز٠، غٛا٤ بكٞ إاٍ ضانسّا

ب٘، ٚغٛا٤ أخصٙ ي٬غت٬ٗى أّ يًتذاض٠، ٚإشا نإ يًتذاض٠ غٛا٤ نإ ايطبض اؿاقٌ 

َكطٛعّا ب٘ أٚ قت٬ُّ، ؼٖكل أّ مل ٜتشٖكل. ٖصا ايتعٗس ٖٛ تعٗس قاْْٛٞ، ٖٚٛ ايطبا 

 احملطٻّ. 

ٚأَا ٗ ساي١ إكطف، ايصٟ ًّو ػطب١ ٖتسٸ٠ يػٓٛات، ٚبطْافّا ٚانشّا 

ض ا٭َٛاٍ َٔ خ٬ٍ عكٛز َع١ٓٝ ٚبأضباح قسٻز٠، ًّٚو ٚغا٥ٌ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ ٫غتجُا

ٕٸ َجٌ ٖصٙ إ٪غػ١، َكطؾّا ناْت  يهب٘ ٖصٙ ا٭َٛاٍ، ٚنُاْات ٫غذلداعٗا، ؾإ

أّ غرلٙ، تػتطٝع اؾعّ عكٍٛ ْػب١ ٚانش١ َٔ ا٭ضباح ٗ آخط ايسٚض٠ إاي١ٝ إعتُس٠ 
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إْٸ٘ خطأ قابٌ يًتػاَض ٚاؾدل. ٚعًٝ٘ إشا نإ يسٜٗا، ٚيٛ ؾطض ٚدٛز ٖاَـ يًدطأ ؾ

ا٭َط نصيو ؾباغتطاع١ ٖصٙ إ٪غػ١ إٔ تعًٔ يًُٛزع أْٗا تهُٔ ي٘ اؿكٍٛ ع٢ً 

ٕٷ َٔ إكطف  ٞٸ ايصٟ ٜٛزع٘ يسٜٗا. ٖٚصا نُا ْػب١ قسٻز٠ َٔ ايطبض يكا٤ إبًؼ إاي

ٗټسّا بسؾع َبًٕؼ ظا٥سٺ عٔ ضأؽ إاٍ، س تٸ٢ ٜسخٌ ٗ زا٥ط٠ ايطبا ؿكٍٛ ايطبض، ٚيٝؼ تع

 .(6)احملطٻّ

ٚا٭َط ايصٟ ٜػتشلٸ ا٫ٖتُاّ ٗ ايعًُٝات إكطؾ١ٝ ٖٛ َا ٜ٪ثِّط ع٢ً زٚاؾع 

إٛزعٌ، ٜٚسعِٖٛ إٍ اؽاش ايكطاض باٱٜساع; ٖٚصا ا٭َط ا٭غاؽ ٖٛ ايهُإ 

ٗټس ايكاْْٛٞ بسؾع ايطبض، ٚإ٫ٓ ؾًٛ قسٻّ إكطف  اؿكٝكٞ يًشكٍٛ ع٢ً ايطبض، ٫ ايتع

ٌٸ ايٛثا٥ل اييت تًعَ٘ بسؾع ايطبض، ٚمل ٜط٦ُٔ إٛزع بهُاْات سكٛي٘، ؾ٬ ؾ٤ٞ  ن

 ٜسعٛٙ إٍ ايتعاٌَ َع إكطف ٚاٱٜساع عٓسٙ.

 

شنطْا ٗ َا غبل إٔ بعض ايٓاؽ ٜطغبٕٛ بإداطط٠، ِٖٚ َػتعسٸٕٚ يًُداطط٠ 

ؿكٍٛ ع٢ً أضباح أنجط، ٚآخطٕٚ َعتسيٕٛ َػتعسٕٚ َُٗا عًت زضدتٗا; َٔ أدٌ ا

يًُداطط٠ عسٚز َعكٛي١; طُعّا باؿكٍٛ ع٢ً ضبض أع٢ً. ٚشنطْا أٜهّا إٔ ايٓٛاّ 

ٟٸ ٫ ٜؿتض أبٛاب٘ يًؿ٦تٌ َٔ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ، ٜٚسؾعِٗ إٍ غٛم ا٭غِٗ  إكطٗ ايتكًٝس

ُٸِٗ إٍ  ٚا٭ٚضام إاي١ٝ. بُٝٓا ّهٔ يًُكطف اي٬ضبٟٛ إٔ ًٜيب ساد١ ٖ٪٤٫، ٜٚه

أغط٠ َٛزعٝ٘; سٝح إٕ ْٛاّ إكاضف اي٬ضب١ٜٛ ٗ إٜطإ ٜػُض شلا باغتجُاض أَٛاشلا ٗ 

فا٫ت َٓتذ١ غرل َع١ًَٛ ا٭ضباح، َٔ خ٬ٍ ْٛاّ إؿاضن١ ٗ بعض ا٭ْؿط١ 

ا٫قتكاز١ٜ، نإعاضع١ ٚإهاضب١ ٚإػاقا٠ أٚ ا٫غتجُاض إباؾط، أٚ غرل شيو َٔ 

ت غرل ايجابت١ ا٭ضباح، نايػًـ ٚاؾعاي١ ٚاٱداض٠. ٚٗ ْٗا١ٜ ايسٚض٠ إاي١ٝ إعا٬َ

ٜكػِِّ ا٭ضباح ع٢ً إٛزعٌ عػب ض٩ٚؽ أَٛاشلِ. َٚٔ ايٛانض إٔ ا٭ضباح اؿاق١ً َٔ 

عكٛز إؿاضن١ تابع١ يتش٫ٛت ا٫قتكاز ايعاّ، ٚؿػٔ إزاض٠ إ٪غػ١ يٓؿاطٗا 

ٕٵ ا٫قتكازٟ، ٚأَا ايعكٛز شات ا٭ ضباح إتػِّط٠ ؾ٬ تتأثٻط عػٔ إزاض٠ إ٪غٻػ١، ٚإ

ٕٸ ضبض ٖصا ايٓٛع َٔ  ناْت تتأثٻط با٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ ايعا١َ. ٚع٢ً أٜٸ١ ساٍ ؾإ

ا٫غتجُاض وتٟٛ ع٢ً إداطط٠، ٚوتٌُ ايعٜاز٠ ٚايٓكٝك١. ْٚٛاّ إكطف اي٬ضبٟٛ 
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ايٓٛع َٔ ا٭ْؿط١  ٜػُض يًُكاضف ظصب ض٩ٚؽ أَٛاٍ ٫غتجُاضٖا ٗ ٖصا

ِٸ ايتعاقس بٌ إٛزع  ا٫قتكاز١ٜ، َٔ خ٬ٍ ؾتض سػابات اغتجُاض بطبض َتػِّٝط. ٜٚت

ِٸ ضقٝسٙ  ٚإكطف بإٔ هعٌ إٛزع إكطف عٓس اؾتتاح اؿػاب ٚن٬ّٝ عٓ٘ ٗ ن

إايٞ إٍ غا٥ط ا٭ضقس٠ إٛزع١ بايططٜك١ عٝٓٗا; ٫غتجُاضٖا ٗ عكٛز شات أضباح 

ٝٸ١ بٌ إٛزعٌ عػب أضقستِٗ، َتػِّٝط٠،  ع٢ً إٔ تكػٻِ ا٭ضباح ٗ ْٗا١ٜ ايسٚض٠ إاي

 بعس اقتطاع َبًؼ َٔ إاٍ يًُكطف بعٓٛإ أدط٠ ايٛناي١.

 

ٚزا٥ع ا٫غتجُاض بايطبض إتػِّط ـ نٓٛرلتٗا َٔ ٚزا٥ع ا٫غتجُاض بايطبض ايجابت ـ 

ٗا إٍ ٚزا٥ع يػ١ٓ، أٚ غٓتٌ، أٚ ث٬خ غٓٛات، أٚ ٔؼ غٓٛات، أٚ ّهٔ تكػُٝ

ٔؼ غٓٛات قاب١ً ي٬ْتكاٍ. ٚٗ ٚزا٥ع ا٫غتجُاض شات ايطبض إتػِّط ّهٔ ؾتض سػاب 

خامٸ يٮؾطاز ايطاغبٌ بإداطط٠ ٚاغتجُاض أَٛاشلِ ٗ َؿطٚعات اقتكازٜٸ١ خاقٸ١. 

أطٍٛ نًُا ناْت اؿاد١ إٍ ا٫ستٝاٙ ٚٗ ٖصٙ ايٛزا٥ع أٜهّا نًُا ناْت إس٠ 

ٌٸ. ٚبايتايٞ ٜتُٖهٔ إكطف َٔ اغتجُاض اؾع٤ ا٭ندل َٔ ايٛزٜع١، َا ٜػُض ي٘  أق

باؿكٍٛ ع٢ً ْػب١ أع٢ً َٔ ا٭ضباح، َع ايتصنرل بتأثرل ق١ًٓ َطادع١ إٛزع يًُكطف 

 ع٢ً خؿض أدٛض ايٛناي١ اييت ٜأخصٖا إكطف.

 

شز إكذلح ٗ ٖصٙ إكاي١ أقسض ع٢ً ايٛؾا٤ بطغبات إٛزعٌ َٔ ايٓٛاّ ـ اي1ُٛٓ

ٝٸّا ٗ إٜطإ.  إكطٗ ايطبٟٛ، َٚٔ ايٓٛاّ اي٬ضبٟٛ إعتُس ساي

ايُٓٛشز إكذلح ٫ ٜطبٻل ع٢ً إكاضف اؿه١َٝٛ ٚسسٖا، ٚإِا ٜكبٌ  ـ2

 ايتطبٝل ٗ إكاضف اييت ٜسٜطٖا ايكطاع اـامٸ.

ؾهٌ يتطبٝل ٖصا ايُٓٛشز ٖٛ ٚدٛز ساي١ َٓاؾػ١ نا١ًَ; يٝهٕٛ ـ ايٛنع ا٭3

ايطبض اؿاقٌ ضعّا سكٝكّٝا. ٚيهٔ َع شيو ّهٔ تطبٝك٘ ٗ ا٭غٛام ؾب٘ إػًك١، 

 أٚ إػًك١ َٔ دٛاْب عسٸ٠، َا مل تهٔ ْػب١ ا٭ضباح فشؿ١.

ِِّ ٖصا ا٫قذلاح َع َطاعا٠ إٛاظٜٔ ايؿك١ٝٗ ٚقٛاٌْ ايٓٛاّ إكطٗ  ـ4 يكس قٴ



•

 االجتهاد والتجديد

ٞٸ  ٝٸّا ٗ إٜطإ. ٫ٚ ؾٓو ٗ إٔ ؼٗكل ايٓٛاّ إكطٗ اٱغ٬َ اي٬ضبٟٛ إعٍُٛ ب٘ ساي

وتاز، َهاؾّا إٍ اْػذاَ٘ َع إٛاظٜٔ ايؿك١ٝٗ، إٍ ايتسقٝل َٔ اـدلا٤ ٗ ايعكٛز; 

ِٸ اـ٬م َٔ  ايطبا، َٚٔ ضٚس١ٝ ايطبا أٜهّا، عٝح ٫ ٜذلٖنع ا٫ٖتُاّ ع٢ً ايؿطاض يٝت

ٟٸ، َع ايٛقٛع ٗ اؿه١ُ ايها١َٓ ٚضا٤ ؼطّ٘.  َٔ ايطبا ايٛاٖط

ٕٸ ٖصا ايُٓٛشز إكذلح وتاز ـ نهٌ ططح دسٜس ـ إٍ ا٫ختباض ٗ ْطام 5 ـ إ

ِٸ تعُُٝ٘ بعس اختباضٙ، ٚتطَِٝ َا ؾٝ٘ َٔ خًٌ، أٚ ٚ ٛٸٙ َٔ اـًٌ.نِّٝل; يٝت  ٗٛض خً
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 الهوامش
                                           

  



 

 

 

 

 «األخبار الدخٗمٛ» كتاب وٍّجٗٛ

 وكدوات يف التحكٗل حٕه أشباب ضعف الرٔاٖٛ ٔوعاٖري تٍكٗحّا ٔتصحٗحّا

 

 

ْهٌُ ٗ ٖصا ايكػِ ايجايح َٔ إكاٍ زضاغ١ ايؿكًٌ ا٭خرلٜٔ َٔ ايباب 

ايجاْٞ، ٚايباب ايجايح، َٔ نتاب ا٭خباض ايسخ١ًٝ، يًع١َ٬ٓ ايؿٝذ قُس تكٞ 

 ايتػذلٟ.

ٝٻ :ايؿكٌ ايجايح  ،أٚ ايٓكٝك١ َٓٗا ،١ قس مت ايعٜاز٠ ؾٝٗاتا٭سازٜح اييت ي١ٝٓ َب

 .اأٚ مت  تػٝرل بعض َؿطزاتٗ

إشا ضأٜتِ َعا١ٜٚ »: ’دا٤ ٗ ضٚا١ٜ يًدطٝب ايبػسازٟ عٔ ايطغٍٛ ا٭نطّـ 1

 .(1)«ْ٘ أٌَ َإَٔٛ; ؾإىطب ع٢ً َٓدلٟ ؾاقبًٛٙ

سسثين اؿػٔ بٔ قُس » :ايتايٞ ٖٛ« تاضٜذ بػساز»ٚنإ غٓس  ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ 

إغشام خدلْا قُس بٔ أ :قاٍ ،خدلْا ٜٛغـ بٔ أبٞ سؿل ايعاٖسأ :قاٍ ،اـ٬ٍ

 :قاٍ ،خدلْا اؿػٔ بٔ نجرلأ :قاٍ ،سسثين أبٛ ايٓهط ايػاظٟ :قاٍ ،ايؿكٝ٘ إ٤٬َٶ

خدلْا أ :قاٍ ،خدلْا عاَط بٔ و٢ٝ ايكطّٞأ :قاٍ ،خدلْا بهط بٔ أّٔ ايكٝػػٞأ

 ..:’قاٍ ضغٍٛ اهلل :قاٍ ،عٔ دابط ،أبٛ ايعبرل

ٚٔإ :ٜكٍٛ اـطٝب ايبػسازٟ ٗ ٖصا ايػٓس ١ٜ ؾك٘ بٗصا ايػٓس ٖصٙ ايطٚا ْ٘ مل ٜط

عاَط ٚ بهط بٔ أّٔ ايكٝػػٞ ،اؿػٔ بٔ نجرل ،ايصٟ ٜٛدس ؾٝ٘ أبٛ ايٓهط ايػاظٟ
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 أبٛ ظبرل،ٚ ط١ بٌ قُس بٔ إغشامٚقس نإ ٖ٪٤٫ ا٭ضبع١ ٚاغ ،بٔ و٢ٝ ايكطّٞ

 .(2)ٚنًِٗ نعؿا٤

ٚاقع١ »ِ ٗ نتاب ْكط بٔ َعاس ؿكٝكٞ شلصٙ ايطٚا١ٜ ؾٗٛ َا ضٚاٙأَا ا٭قٌ ا

إشا ضأٜتِ َعا١ٜٚ ىطب ع٢ً » :’عٔ ايٓيب ا٭نطّ ،عٔ اؿػٔ ايبكطٟ «قؿٌ

 .(3)«َٓدلٟ ؾاقتًٛٙ

 اْكٌ ي٘ إٔ أب ٕ أسسّا: إثط ٖصٙ ايطٚا١ٜ اييت ضٚاٖا بٓؿػ٘اؿػٔ ايبكطٟ إٜٚكٍٛ 

  «.َٔ ٚؾل ٗ شيو ٚمل ْطٳ ،مل ْؿعٌ: »غعٝس اـسضٟ قاٍ

ؾإْ٘ »نُا مت ظٜاز٠ عباض٠ «. ؾاقبًٛٙ»ـ ب  «ؾاقتًٛٙ»تػٝرل يؿ١ٛ  ٚنُا ضأٜٓا ؾكس مت

ٛٸ ،ست٢ ٫ ٜكع إػتُع ٗ سرل٠ ،«أٌَ َإَٔٛ  ٠ يتأٜٝس َعا١ٜٚبٌ ٜٓكاز بهٌ ق

 .ا٫ْكٝاع يًُٛ٘ٚ

ٗ ساؾ١ٝ عٔ ، (ـ430ٖ)٭بٞ ايٓعِٝ ا٭قؿٗاْٞ ،«ا٭ضبعٌ»َا دا٤ ٗ نتاب ـ 2

ايج٬ثٌ ٗ إغٓاز ٚ اـاَػ١ايطٚا١ٜ ايٛاسس٠ ٚايعؿطٜٔ ٖٚٚٞ ، #أخباض اٱَاّ إٗسٟ

 ،ٌٖ بٝيتَٔ أ ٕ ٜبعح اهلل ضد٬ّئ تكّٛ ايػاع١ إ٫ بعس أ» :ابٔ عُطٚ ٫بٔ َػعٛز

  .(4)«ٕ ٦ًَت دٛضّابعس أ ا٭ضض عس٫ّ ست٢ ّٮ ،بٞٚاغِ ابٝ٘ اغِ أ ،ازل٘ ازلٞ

ٚقس تٛاتطت  «.ٞٚاغِ أبٝ٘ اغِ أب»، ٖٚٞ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ مت ظٜاز٠ عباض٠ ناشب١

عٔ أَرل ، ٚ’اٜات اييت تتشسخ عٔ َٗسٟ آخط ايعَإ عٔ ايٓيب ا٭نطّايطٚ

ٕ ، بعس أيتًُٝع قٛضت٘ ;ٓكٛض ايسٚاْكٞ ايػؿاح ايعباغٞإؾكس غع٢  ، يصا×إ٪ٌَٓ

ٌٸ عٞ إٗس١ٜٚ ٫بٓ٘،إٔ ٜسٸ ،ايٓاؽ َٔ ًُٚ٘ ايهجرل ٢عاْ نتب ايتاضٜذ  ٗ سٌ إٔ د

ْ٘ أضاز . نُا إٔ ازل٘ نإ عبس اهلل، ٚأَا ٖٛ ؾإٕ اغِ ابٓ٘ نإ قُسس أت٪ٚن

أٜٝس نػب ايت ،ٚنصب٘ ع٢ً ايطغٍٛ ا٭نطّ عُسّا ،ؼطٜؿ٘ يًطٚاٜات، ٚبٛنع٘ ٖصا

 . (5)٫بٓ٘ ٗ تٛيٝت٘ يًعٗس بعسٙ

نإ ـ ايتػٝرل ٚايعٜاز٠ ؾٝٗا ـ ٖٓاى أخباض أخط٣ تؿرل إٍ إٔ ٚنع ٖصٙ ايطٚا١ٜ 

َاّ ٚشيو ٗ َٛادٗت٘ يٲ ،بٔ عبس اهلل بٔ اؿػٔ احملضـس١َ َكاحل قُس 

طف عٓ٘ نجط٠ فازيت٘ ٚقس عٴ .×بعس ؾٗاز٠ ٚايسٙ اٱَاّ ايباقط ×ايكازم

عٓسَا «: »ؾطم ايؿٝع١»ٚقس نتب ايٓٛغيت ٗ نتاب٘  .نجط٠ َٛادٗت٘ ي٘، ٚيًكازم

ايصٜٔ خطدٛا عٔ تعايِٝ اٱَاّ ـ ْازت ْاع١ َٔ أقشاب٘  ×اغتؿٗس اٱَاّ ايباقط
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 .«، بإَا١َ قُس بٔ عبس اهللإػرل٠ بٔ غعٝس :ٕ َٔ بِٝٓٗٚنا ،ـبعس اغتؿٗازٙ 

ست٢  ;ٚقس نإ أٌٖ قُس بٔ عبس اهلل بٔ اؿػٔ ٜٓازْٚ٘ بإٗسٟ بٌ ايٓاؽ

ٚنعت  ،ٚمل ٜهٔ ؾكٝشّا ،ٗ ن٬َ٘ ّاْ٘ نإ سازٸ. ٚ٭عٚا يسِٜٗ ٖصا إعتكسٜطٚن

ٕ أَ٘ ناْت تػ٢ُ ٚ٭ «.ٚيٝؼ بايؿكٝض ،إٗسٟ ثكٌٝ ايًػإ: »ي٘ ضٚاٜات أخط٣ تكٍٛ

ٛٻ: »ؾكايٛا ،ايذلتٝب; ٕعٜس َٔ ايتٓػٝل ٖٚٓس ؾكس دعًٛا ضٚا١ٜ أخط٣ ٕ َٔ اغِ أَ٘ َه

 .(6)«زاٍ»ٚآخطٖا « ٖا٤»ث٬خ سطٚف أٚشلا 

; ٭غطاض ظٜست ٗ ايطٚا١ٜ قس« اغِ أبٝ٘ اغِ أبٞ»ٚايسيٌٝ ع٢ً إٔ عباض٠ 

ٌّ ـ ايعباض٠يهٔ بسٕٚ تًو ـ ٚ ٕ ْؿؼ ايطٚا١ٜأ ،شنطْا بعهٗا  َٔ سصٜؿ١ قس ضٚاٖا ن

ٚقس قاٍ  .نُا ضٚاٖا أبٛ ايٓعِٝ ،ٚضٚاٖا ابٔ عُط بػٓس آخط ،بٔ عبس اهلل ظضٸٚ

يهٔ بسٕٚ تًو ، ٚخط قس ض٣ٚ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: إٕ ايذلَصٟ ٖٛ اٯايهٓذٞ ايؿاؾعٞ

 .(7)ايعٜاز٠

 أسازٜح َتؿطق١ ٗ َٛنٛعات كتًؿ١:  :ايؿكٌ ايطابع

، عٔ غًِٝ ْك٬ّ ،«إضؾاز ايكًٛب»ٚ «غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ»َا دا٤ ٗ نتابٞ ـ 1

ٚزلعت٘  ،سٌ ٚؾا٠ أبٞ نٓت إٍ داْب٘»قاٍ:  ْ٘ضٚا١ٜ عٔ قُس بٔ أبٞ بهط أ

ٌّ َٔ عا٥ؿ١ أ، «ٚاٚواٙ! ٚا٬ٜٚٙ!: ».ايجبٛضٚ ٜسعٛ بايٌٜٛٚ ،ٜٛيٍٛ  ،ّ إ٪ٌَٓؾدطز ن

 ،ٱقا١َ ق٠٬ إٝت ٜطٜسٕٚ ايٛن٤ٛ اغتعسازّا ،ٚعُط ،ٔ بٔ أبٞ بهطٚعبس ايطٓ

ي٘ إ٫ إقٌ ٫ » :عًٝ٘ ٗ ايٓطل بايؿٗاز٠ ٜٚكطٸ ،ٔ أباٙؾػُعٛا قُس بٔ أبٞ بهط ًٜٚك

ؾٝعٛز  ،ست٢ أَٛت ٚأيك٢ دِٗٓ ،غتطٝع قٛشلا٫ أ أبسّاٚ ،ئ أقٍٛ» :ؾٝذٝب٘ أبٛٙ ،«اهلل

 :قاٍ ،دط٣ ؾِٗ َاٚ ،٢ عُطٚعٓسَا أت ،«ايجبٛضٚ يسعا٤ ع٢ً ْؿػ٘ بايٌٜٛض ايٝهطِّ

ؾأْتِ عا١ً٥ إشا دا٤نِ إٛت  ،ٖذطٚ ز ٖصٜإفطٸـ ٜعين أبٛ بهط ـ نٌ َا قاي٘ »

  «.ٖذطمت!ٚ ٖصٜتِ

 :َا ًٜٞ نصبٗاٚ ا٭زي١ ع٢ً نعـ ايطٚا١ٜٚ

 غرل غٓتٌ ٚأؾٕٗطسٌ ٚؾا٠ أبٝ٘  َٔ ايعُط ُس بٔ أبٞ بهطحمل مل ٜهٔ ـ1

 .ٚناْت ٗ ايػ١ٓ ايعاؾط٠ يًٗذط٠ ،ؾكس ٚيس ٗ غ١ٓ سذ١ ايٛزاع ،ق١ًًٝ

َٳ ٜٚطزٸ ايؿٝذ اجملًػٞ ؾٛنعٛا اغِ ٕ أخطأ ايٓاغدٛقاٍ بأْ٘ ضَا  ٔٵع٢ً 

ز أنجط َٔ َط٠ ٗ ٕ اغِ قُس قس تعسٻ: إؾٝكٍٛ ،سس إخٛت٘قُس بٔ أبٞ بهط بسٍ أ
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ٕ اؿسٜح عٔ ٖا ٜعين أ ،ثت ْؿؼ ايطٚا١ٜ عٔ اغتؿٗازٙ َكطٚقس ؼسٻ ،ايطٚا١ٜ

ِ قُس إٕ تهًٗ :ٚقٍٛ ايع١َ٬ اجملًػٞ .٫ زيٌٝ عًٝ٘ ،ٚ ست٢ ايتكشٝـأ ،ايتشطٜـ

 ٖٛ ×بٔ أبٞ بهط ٗ تًو ايػٔ إبهط٠ قس تعٛز إٍ بعض نطاَات اٱَاّ عًٞ

ٕ قُس بٔ أبٞ بهط ٗ تًو ; ٭ٕ غٝام ايطٚا١ٜ ٜؿرل إٍ أن٬ّ ٫ زيٌٝ عًٝ٘ أٜهّا

ٚيٛ  .ٗ ايػٌٓ ا٭ٍٚ َٔ طؿٛيت٘ ؿ٬ّٚمل ٜهٔ ط ،َهتٌُ ا٭١ًٖٝ ايطٚا١ٜ نإ ضد٬ّ

 .(8)عٔ نطا١َ يهإ ٖٓاى َا ٜؿرل إيٝٗا ٚ سسٜجّانإ اؿاٍ َعذع٠ أ

ٌّـ 2 ٚطعٓا ؾٝ٘  ،ابٔ ايػها٥طٟ نتاب غًِٝٚ َٔ ايؿٝذ إؿٝس مل ٜكبٌ ن

 :قاٍ «ا٫عتكازات يًكسٚم»ؾايؿٝذ إؿٝس ٗ ؾطح نتاب  .ٖؿٛات٘ٚ بإٚٗاض عٝٛب٘

عٝاف ؾإع٢ٓ ؾٝ٘ ٗ اؾ١ًُ عٔ أبإ بٔ  إٍ غًِٝ َطّٜٚا ايهتاب ايصٟ ْػب»

ؾكس اختً٘  ،ايعٌُ بهٌ َا دا٤ ؾٝ٘ ٫ ٜكضٸٚ ،ْ٘ غرل َٛثٛمؾإَٚع شيو . (9)«قشٝض

 ؾُا مل تٛدس قط١ٜٓ ٫ .ْ٘ تعطض يًتسيٝؼ ٚايٛنعٖا ٜعين أ ،ؾٝ٘ ايكشٝض بػرلٙ

 .(10)ّهٔ ا٫ط٦ُٓإ إٍ نٌ أخباضٙ

 ،نتاب غًِٝ بسٕٚ أز٢ْ ؾو نتاب َٛنٛع: »قاٍ أَا ابٔ ايػها٥طٟ ؾكس

نطٚا١ٜ قُس بٔ أبٞ بهط سٌ نإ  ،ظٜؿ٘ٚ ٚوٌُ ٗ ثٓاٜاٙ َا ٜسٍ ع٢ً نصب٘

ٕ ا٭١ُ٥ عٓس ٚ نايطٚاٜات اييت تسٸعٞ أ، ٚقس نإ ع٢ً ؾطاف إٛت، أٜعٜ أباٙ

 .«ايؿٝع١ ث٬ث١ عؿط

 ،س طعٔ ٗ ايهتابضغِ إٔ ابٔ ايػها٥طٟ ق»أَا ايع١َ٬ ايتػذلٟ ؾإْ٘ ٜكٍٛ: 

ؾهٌ  ،نجط ع١ًُٝإ٫ إٔ ضأٟ ايؿٝذ إؿٝس نإ أ ،غًِٝ عٔ َهصٚبّا ٙ َٛنٛعّاضآٚ

٫ٚ هب ايعٌُ  ،ٚإشا غابت ايكط١ٜٓ ٚدب ايتٛقـ ،نتاب ي٘ قطا٥ٔ ع٢ً قشت٘

  «.كط١ٜٓ ع٢ً قشت٘ ؾايعٌُ ب٘ َطًٛبأَا َا زيت اي ،بايطٚا١ٜ ٗ ٖصٙ اؿاٍ

ٝٻبعس أ ذ ايج٬ث١ اٜؿٕ ْكٌ إاتهشت عٝٛب٘، ؾإٚ ،غًِٝ ٔ نعـ نتابٕ تب

 .(11)ي٘ ا٫عتباض ٜعٝس ٫ٚ ٜؿؿع يًهتاب أ َسس٘،ٚ ،تٜٓٛ٘ ايؿٝذ ايٓعُاْٞ ب٘ٚ ،َٓ٘

با بهط أٚق٢ إٔ أ» ٗ ضٚا١ٜ عٔ أبٞ بهطـ ٖٚٛ َٔ ايعا١َ ـ ْكٌ ايٛاقسٟ ـ 3

بٔ أبٞ  بابٓ٘ قُسٕ تػتعٌ ٚإشا ثكٌ عًٝٗا ا٭َط أ ،ً٘ عٓس ٖات٘ظٚدت٘ إٔ تػػِّ

ٛٷإ :ل ايٛاقسٟ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ بايكٍٛٚعًٖ «.بهط ; ٭ٕ ٚ غؿ١ًأ ْ٘ قس ٚقع ٗ ايطٚا١ٜ غٗ

  .(12)«ايجايج١ َٔ عُطٙ ١ٗ ايػٓ بٝ٘ مل ٜهٔ غ٣ٛ طؿ٬ّقُس بٔ أبٞ بهط سٌ ٚؾا٠ أ
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ْٻا ﴿ٕ باب ٗ ؾأ ،نتاب اؿذ١ ،«ايهاٗ»ـ َا ضٚاٙ ايؿٝذ ايهًٝين ٗ 2 ٔإ

ٓٳاٙٴ ؾٹٞ ٝٵ١ًَٹ ايَكسٵٔض َأْعٳِي عٔ أبٞ دعؿط  ،عٔ اؿػٔ بٔ عباؽ بٔ سطٜـ ،تؿػرلٖاٚ ﴾َي

ضٚا١ٜ ، ×عٔ اٱَاّ ايباقط، ×عٔ اٱَاّ ايكازم ،ـ ×اٱَاّ اؾٛازـ ايجاْٞ 

ٕ عٝٓاٙ غتؿكسإ ايبكط ٜٓب٦٘ أٚ ،ع٢ً عبس اهلل بٔ عباؽ ×ٜعٝب ؾٝٗا اٱَاّ ايباقط

 .ٕ ي١ًٝ ايكسضٗ ؾأ ×َرل إ٪ٌَٓط قٍٛ عًٞ أّٜٛ أْه ،×بهطب١ َٔ دٓاح ددلٌٜ

تؿرل  ٚنُّٓا .ٕ ايطٚا١ٜ قس ٚضزت ؾٝٗا عباض٠ اغتدؿاف بعكٌ عبس اهلل بٔ عباؽنُا أ

 .(13)^بٔ عباؽ ٭ٌٖ ايبٝتايطٚا١ٜ إٍ عسا٤ ا

 : َا ًٜٞ ا٭زي١ ع٢ً نعـ ايطٚا١ٜٚ

عٔ . ؾكس ْكٌ ايهؿٞ بٔ عباؽ نجرلّاا نإ وبٸ ×ٕ اٱَاّ ايباقطإـ 1

ؾكس ناْت أَ٘ تًبػ٘ يباغ٘  ،إٍ أبٞ نإ ابٔ عباؽ قبٛبّا» :×ايكازماٱَاّ 

ٚبعس إٔ ؾكس ابٔ عباؽ  .ست٢ ٜصٖب َطاؾك١ أطؿاٍ بين عبس إطًب إٍ ابٔ عباؽ

أْا قُس بٔ عًٞ بٔ : ×ؾأداب٘ ؟أْت ٔٵَٳ :ؾػأي٘ ابٔ عباؽ، بكطٙ شٖب إيٝ٘ أبٞ

ِٸ»اؿػٌ، ؾكاٍ ابٔ عباؽ:   ×ٜطٜس َعطؾ١ َٓعيت٘ـ اٯخطٜٔ يو يعسّ َعطؾ١  ؾ٬ تػت

 «.عطؾيت يو تػٓٝو عٔ َعطؾ١ اٯخطَٜٔٚ ،ْا أعطؾوؾأ ،ـ

ٌ ي٘ بُٝٓا قس غذٻ ،٭ٌٖ ايبٝت ايطٚا١ٜ تؿرل إٍ إٔ ابٔ عباؽ نإ ناضّٖاـ 2

َٔ  شيو ٗ َطاضسات٘ ٕطتب١ اٱَا١َ َع نٌٛٚ ،ايتاضٜذ َٛاقؿ٘ ايع١ُٝٛ ٗ إٚٗاض اؿل

 .ٚغرلِٖ ،ظبرلابٔ ٚ ،عا٥ؿ١ٚ ،عُط

بػبب ; ×إٔ ابٔ عباؽ ؾكس بكطٙ بهطب١ َٔ دٓاح ددلا٥ٌٝ دا٤ ٗ ايطٚا١ٜـ 3

ْ٘ ٗ نٌ ي١ًٝ تعطض ا٭َٛض ع٢ً ا٭١ُ٥ ا٫ثين إ: »ٗ ي١ًٝ ايكسض ×ٙ يكٍٛ عًٞضزٸ

 ٕ ابٔ عباؽ ؾكس بكط يهجط٠ بها٥٘ سعّْا: إبُٝٓا نتب إػعٛزٟ قا٬ّ٥ ،«^عؿط

ؾكس نإ أعسا٤ عًٞ َٔ  ّاٚإشا نإ ٖصا سٓك .^ػٌاؿٚ اؿػٔٚ ع٢ً اٱَاّ عًٞ

ُٻٚ ايهجط٠ ؾًُاشا مل  ،ٚ بؿط ٗ ا٭ضضً٘ ًَو ٗ ايػُا٤ أَٔ ايؿٛاع١ َا ٫ ٜتش

ٜٚصٖب ببكط ٚاسس  ،ٕ عُٝت بكرلتِٗ، ؾٝعُٞ بكطِٖ بعس أِٗ دٓاح ددلا٥ٌٝبٵكٹٜٴ

 َعاعُِٗ!؟ ضزٸٚ ^ٗ ٚد٘ أعسا٤ أٌٖ ايبٝت ٔ ٚقـ نجرلّاٖٖ

عبس  :خطبعس اٯ ٚاسسّا ،إعاضف ٫بٔ قتٝب١ إٔ ث٬ث١ قس ؾكسٚا بكطِٖٗ 

َعا١ٜٚ  . ٚقس اغتٗعأ(اؿؿٝسٚ ا٫بٔٚ اؾس ٜعين)ابٓ٘ عبس اهلل ٚ ،ابٓ٘ ايعباؽ،إطًب

ٗ عًُهِ يصيو تعاقبٕٛ  ٚأْهِ تطتهبٕٛ عٝبّا ْتِ بٓٛ ٖاؾِ ٫بسٸأ: »ٚقاٍ ،بِٗ
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َهطنِ ؾكس ٚ اقٝه٠ِ َعاْتِ بٓٛ أ١َٝ ؾًؿسٸ أَا: »ٚقس ضز عًٝ٘ ابٔ عباؽ «.بايع٢ُ

 .(14)«عُٝت بكرلتهِ

ٖٚصا َا دعٌ  .َٚٔ إٛايٌ ي٘، ×َٔ عًٞ يكس نإ ابٔ عباؽ قطٜبّاـ 4

 .(15)َايو ا٫ؾذلٚ ^اؿػٌٓٚ ٌ ٜأَط بًعٓ٘ ع٢ً َٓابط ايك٠٬ َع عًٞبعس قٓؿَعا١ٜٚ 

 ،ايتٓاغل بٌ عباضاتٗاْ٘ ٜٛٗط َٓٗا عسّ ساخًٞ يًطٚا١ٜ ؾإَٔ د١ٗ ايػٝام ايـ 5

٫  بػ٘ ايٓاؽ. نُا إٔ أؾ٬ ّهٔ اـًٛم َٓٗا إٍ َع٢ٓ ،اـًٌ بٌ ًْٗاٚ

ؾُا بايو بأ١ُ٥ أٌٖ  ،ايػصاد١ٚ دٛاب٘ بتًو ايبػاط١ٚ ٕ ٜهٕٛ تؿهرلّٙهٔ أ

ايطدٛع  ٜهؿٞٚ .غًٛنّاٚ ٚأخ٬قّا ايصٜٔ ِٖ َجاٍ يٲْػإ ايهاٌَ عًُّا ،^ايبٝت

ٛٸ ،إٍ َا ثبت َٔ ن٬َِٗ ٕ ؾأ سٝح ٜٛٗط َٓٗا عكُتِٗ ٚػًٞ َكاَِٗ ٚعً

بٌ ن٬ّ أْاؽ  ًت َطاتبِٗ ٗ ايعًِ، ع٭ْاؽ عازٌٜ ْ٘ يٝؼ ن٬َّا، ٚأن٬َِٗ

 .(16)، ِٖٚ َٛٗط يٛد٘ اهلل ٗ أضن٘عًُٛا بٛٗط ايػٝب

ٌٸبٌ ابتٴ ،ؾك٘ ٖصٙ ايطٚا١ٜ بٵكٹٕ ٖصا ايهعـ مل ٜٴٚيٮغـ ؾإ  ًٝت ب٘ ن

 ْك٬ّ ،ٚاييت ضٜٚت ْٝعٗا عٔ ططٜل غٓس ٚاسس ،ا ٖصا ايباباييت سلًٗ ايتػع ايطٚاٜات

 ،ايهصب ٗ ايطٚا١ٜ: اخت٬ٍ عباضاتٗاٚ ع٥٬ِ ايٛنع َٚٔ» .(17)عٔ نتاب ابٔ سطٜـ

ٕٵ اييت تتٓاقض َع ٚ ،أٚ ايطنان١ ٗ ايًػ١ ،أٚ ايكٛاعس ا٭زب١ٝ ،َٔ د١ٗ ايِٓٛ إ

ٚ عسّ ايكش١ أٚ ؾتهٕٛ ايطنان١ ،أٌٖ بٝت٘ َٔ أؾكض ايعطبٚ نٕٛ ايٓيب

 ،قس ًٓت تًو ايطٚا١ٜ َٔ ا٭خطا٤ ا٭زب١ٝٚ. (18)«ايتهاضب ٗ ايه٬ّ َػتش١ًٝ َِٓٗ

ٚنُجاٍ ع٢ً ٖصا قٍٛ  .بسٕٚ أز٢ْ عٓا٤ٚ َا ٜٛٗط ساي١ ايٛنع ؾٝٗا بػٗٛي١ ،ٗ إع٢ٓٚ

؟ ٌٖ تسضٕٚ َا أنشهين :. ثِ قاٍست٢ اغطٚضقت عٝٓاٙ زَٛعّا اغتهشو: »ايطاٟٚ

َٴٛا﴿عِ ابٔ عباؽ أْ٘ َٔ ايصٜٔ قاٍ: ظ .٫ :قايٛا ِٻ اغٵتٳَكا ٓٳا اهلُل ثٴ  .(19)«﴾َقاُيٛا ضٳبټ

 ،ٗ إَاَت٘ ×اٱَاّ ايباقط ايطٚا١ٜ إٔ ابٔ عباؽ قس سازٸ ٖصٙ َا ٜػتٓتر َٔـ 6

 ـ،68ٖأٟ غ١ٓ  ،ايطا٥ـ غ١ٓ ؾت١ٓ ايعبرلٗ بُٝٓا إؿٗٛض إٔ ابٔ عباؽ قس ؾاضم اؿٝا٠ 

ٌٷ قػرلٷ، ؾهٝـ وادټ٫بٔ عباؽ  ×ظٜاض٠ اٱَاّ ايباقط ناْت بُٝٓا ٘ ٗ ٖٚٛ طؿ

 . (20)ي٘ اٱَا١َ بعس طٵمل تكٹٚ إَاَت٘
 

 . ض٣ٚ عٔ أبٞ دعؿط ايجاْٖٞٛ أبٛ عًٞ اؿػٔ بٔ عباؽ بٔ سطٜـ ايطاظٟ
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ت٘ ٗ ضٚاٜا .َهططب ا٭يؿاٚٚ ،ضز٤ٟ اؿسٜح ٖٛ نعٝـ،ٚ .(×اٱَاّ اؾٛاز)

ٝٵ١ًَٹ ايَكسٵٔض﴿نتاب  ٓٳاٙٴ ؾٹٞ َي ْٻا َأْعٳِي  .ؾاغس٠ ﴾ٔإ

ٕ ايؿِٗ اؿكٝكٞ ٯضا٤ ايٓذاؾٞ إ :«قاَٛؽ ايطداٍ»ٚنتب ايع١َ٬ ايتػذلٟ ٗ 

ْٻا ﴿ٍ ايطٚاٜات اييت ضٚاٖا ٗ باب ابٔ ايػها٥طٟ ٗ ابٔ سطٜـ ٫ ٜتِ إ٫ بايطدٛع إٚ ٔإ

ٝٵ١ًَٹ ايَكسٵٔض ٓٳاٙٴ ؾٹٞ َي ٗا بػٓس ٚاسس ؾكس شنطت ي٘ تػع ضٚاٜات نًٓ .«ايهاٗ»َٔ  ﴾َأْعٳِي

ؾٝٗا غطاب١ عٔ ايًػإ ٚ ،غًبٗا ؾاغس٠ ايعباضاتٗ أٖٞ ٚاييت  ،عٔ اٱَاّ ايتاغع

ِّ. (21)ايعطبٞ ايؿكٝض ابٔ  اهلل خرلّا دع٣» :قا٬ّ٥ ،ٙ بعس ٖصا به٬ّ ايٓذاؾٞيٝٓ

عباض٠ ايهتاب » :ؾكاٍ ،خص ٗ ٚقـ نتاب٘ايػها٥طٟ. ؾبعس إٔ شنط اغِ ابٔ سطٜـ أ

  .«ا٫خت٬مٚ عًِ َٓٗا ايٛنع ،ٚ ع١١ًُٝ ق١ُٝ أزب١ٝ أيٝؼ شلا أٜ ،ؾاضغ١ احملت٣ٛٚ ،ؾاغس٠

ضأ٣ ٖٛ ؾكس  ،يطأٟ أغتاشٙ ايػها٥طٟ ايٓذاؾٞ كايؿّا ابٔ تًُٝصٚمل ٜهٔ ضأٟ 

 .ٚاخت٬م ٚٚنع ،خط إٔ نتاب ابٔ سطٜـ قكل ب٬ ق١ُٝاٯ

٥ل ٬ياٚيٝؼ َٔ  ،نعٝـ :ٍ ٗ ابٔ سطٜـأَا عًٞ بٔ اؿهِٝ ؾكس نتب ٜكٛ

 .(22)ؾٗٞ َٛنٛع١ ،ا٫عتُاز ع٢ً ضٚاٜات٘

ٖٚٛ  ،إ ٗ غٌٗ بٔ ظٜاز اٯزَٜٞػتسعٞ ايعذب ٖٛ قٍٛ ايؿهٌ بٔ ؾاشٚ َا 

 .(23)«ْ٘ أٓل ٜكّٝٓاإ: »َٔ ض٣ٚ شيو ايهتاب عٔ ابٔ سطٜـ

 

 .ٛنعايايعٜاضات اييت تعطنت يًتشطٜـ ٚٚ ا٭زع١ٝ :ايباب ايجايح

  .ا٭زع١ٝ احملطؾ١ :ايؿكٌ ا٭ٍٚ

 إقباٍ»اييت شنطٖا ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ٗ َا دا٤ ٗ ايعٜاض٠ ايؿعبا١ْٝ ـ 1

َٸنُٔ ا٭« َؿاتٝض اؾٓإ»ٚتٛدس ٗ  .عٔ ابٔ خايٜٛ٘ ْك٬ّ ،«ا٭عُاٍ ١ عُاٍ ايعا

  :١ ٗ ؾٗط ؾعبإإػتشبٸ

٫ اْكطع ضدا٥ٞ َٔ ٌْٝ ٚ ،ٜاؽع٢ً سػٔ ٚين قٓٛٙ اٱ٘ إشلٞ مل أغًٚ» أـ

; يتٓاغب٘ «مل أقطع»، ؾا٭قٌ «٫ اْكطع»يؿاٖس عٓسْا ٗ ٖصا إكطع ؾعٌ ا «.نطَو

اييت  (مل)ٔ فعٌَٚ بسخٍٛ ٝٵٜٳؾه٬ ايؿعًٌ َتعسِّ ،«٘مل أغًٚ»َع ايؿعٌ ايػابل عٓ٘ 

 .تسخٌ ع٢ً ايؿعٌ إهاضع
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ؾكس ْبٸٗين ايٝكٌ إٍ نطّ ب َٔ َهاضّ يطؿو تين ايصْٛشلٞ إٕ سٓطإ» ب ـ

ٛٸٖين»ايكشٝض ٚ ،ؾ١قطٻ «ٗينْبٻ»ٕ يؿ١ٛ ؾٝٛٗط أ«. عطؿو ؾبعس إٔ سطت٘ ايصْٛب  ،«ْ

ٛٸٖ٘،ٚ ٜأتٞ ايٝكٌ يرلؾع٘ ٘ٓٚ ٚيٝؼ ايتٓبٝ٘ ايصٟ ٫ ٜت٤٬ّ ،ٖٚٛ إٓاغب يٝٓ  .اؿ

ٛٸٙٚ س٘ تتٓاغب ٗ ايسعا٤ َباؾط٠  أتت اييت ،ْا١َب ايتٓبٝ٘ َع اٱبُٝٓا ٜتٓاغ .ْ

 .«ؾكس ْبٗتين إعطؾ١ ...ْاَتين ايػؿ١ًاشلٞ إٕ أ»بعس ٖصا: 

إػذل »اٖس عٓسْا ٗ ٖصٙ ايعباض٠ ن١ًُ ايؿ «.٫ ٜبعس عٔ إػذلٸ ب٘ ٜا قطٜبّا»ـ ز 

ٔٸطٸأٟ ايصٟ ُغ ،«ب٘ َٔ  ٖٓا ْٛعٷ ؾٝكبض ،َإ ٗ د١ٗ أخط٣ غرل اهللا٭ٚ ا٭َٔ ض ب٘ ؾٛ

َإ ٗ سهٔ أْت تط٣ ا٭ ايٛقتٗ ْؿؼ ٚ ،َٓو ْ٘ قطٜبّاب٘ أ، ؾهٝـ ت٪َٔ ايتٓاقض

ٖٞ  ،ؾأقبشت إػذل ٸب٘ ،ؾتٚ سطِّؿت أشِّاييت قٴٚ ،س إٔ ايه١ًُ ا٭قٌَكعتٳٜٴ يصا .غرلٙ

 ا٫ْتػاب إيٝو بايطاع١ٚ ٖٔ اعتعٸ بعبٛزٜتو َع٢ٓ أْت ٜا ضبٞ قطٜبّا ،«إعتعٸ ب٘»إَا 

ٗ َكاّ ٚ ،ضأؾتوٚ ٗ قهط يطؿو ْ٘ زا٥ُّاٟ ٜ٪َٔ أ، أٟ ايص«إعٓٸع ب٘»أٚ ; ا٫ْكٝازٚ

 .(24)عٓاٜتو

سٛٞ ٚ نٮت٘ عٓاٜتو)٫ ٜبعس عُٔ عٓٸع ب٘  ٜا قطٜبّا :ؾٝهٕٛ ايكشٝض

عبسى ٚ ّ سٌ ٚسٸسىَهطٻٚ ٕٔ ٖٛ َععظ)٫ ٜبعس عٔ إعتعٸ ب٘  ٜا قطٜبّاٚ ،(بًطؿو

 .(َػتػًُّا

; ٗ زعا٤ قؿٛإ بٔ َٗطإ ،ٗ ساؾ١ٝ ظٜاض٠ عاؾٛضا٤ ،«باحإك»ـ َا دا٤ ٗ 2

نُٔ َا ٜػتشب ايسعا٤ ب٘ عكب قطا٠٤  ،بعس ظٜاض٠ عاؾٛضا٤ ،«َؿاتٝض اؾٓإ»ٚٗ 

٘ إٍ أَرل إ٪ٌَٓ َٛدٻ ٗ ايكػِ ا٭خرل َٔ شيو ايسعا٤ خطابٷ، ٜٛدس ظٜاض٠ عاؾٛضا٤

ؾت ٜا غٝسٟ ٜا أَرل اْكط» :ايػ٬ّٚ إٍ أبٞ عبس اهلل اؿػٌ عًُٝٗا ايك٠٬ٚ

 ....«غ٬َٞ عًٝهُا َتكٌٚ ،غٝسٟ با عبس اهلل ٜاأْت ٜا أٚ ،٫َٟٛٚ ،إ٪ٌَٓ

 «تٴبٵُأ»بايسق١ يؿعٌ ٚ ،ؼطٜـ يه١ًُ أخط٣ «أْت»ٜٛٗط إٔ ايهُرل إٓؿكٌ 

 .(25)ضدعتٴٚ ايصٟ ٜعين عستٴٚ ،بػهٕٛ ايٛاٚ ٚؾتض َا قبًٗا ،«بٚٵَأ»َكسضٙ  ،إانٞ

اْكطؾت ٜا غٝسٟ ٜا »، ايصٟ دا٤ ٗ أٍٚ ايؿكط٠ «اْكطؾت»ؾعٌ ٚ «أبت»عٌ ٚؾ

غ٬ف نُرل  .ٚ َٔ د١ٗ ؿٔ ايكطا٠٤، أَٔ د١ٗ ايذلازف ٕٵ، إٜت٤٬َإ ..«.أَرل إ٪ٌَٓ

ٟٸ ،«أْت» أْت ٚ كطؾت أْااْ»ح إشا قطعٓا بكشت٘ ٜهٕٛ إع٢ٓ عٝ ،َع٢ٓ ؾًٝؼ ي٘ أ

 «.كٌغ٬َٞ عًٝهُا َتٻ ٚ: »قٛي٘ٚ ٚايصٟ ٫ ٜتٓاغب !!(26)«ٜا أبا عبس اهلل
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 :قاٍ سٝح، ×إٓػٛب إٍ أَرل إ٪ٌَٓ ،َا دا٤ ٗ زعا٤ ايكباحـ 3

ايؿاٖس عٓسْا ٗ ٚ .«ُتو ٗ ؾطب دٓاْٞ ٜٓابٝع اـؿٛعٚاغطؽ ايًِٗ بعٛ»ـ أ

 ، ٚيٝؼ شلا أٟ َع٢ٓ. يصا«ٜٓابٝع»ن١ًُ ٚ ، ايصٟ  ٫ ٜتٓاغب«اغطؽ»ٖصٙ ايعباض٠ ؾعٌ 

 ٚاَٮ ضٵَع٢ٓ أؾٹ، (27)ٚقس دا٤ت ٗ بعض ايٓػذ ا٭خط٣، «ٚ اغعض»شٝض ٜهٕٛ ايك

 .ست٢ ٜكبض َؿطب ايؿ٪از غعٜطّا

شلا ٕا غٛيت شلا ْٚٓٛٗا  ؾٛاّٖا ،ؾب٦ؼ إط١ٝ اييت اَتطت ْؿػٞ َٔ ٖٛاٖا»ـ  ب

 ٫ تتٓاغب َٚكاّ تأْٝب ايٓؿؼ «شلا ؾٛاّٖا»: إٕ ن١ًُ ٜكٍٛ ايع١َ٬ ايتػذلٟ «.َٚٓاٖا

شلا ؾطأتٗا ع٢ً  ّاٚتبٸ: »بٛنٛح ايؿكط٠ ايتاي١ٝ شلا ٖ٘ٓٚصا َا تبِّ .َعاقٝٗاٚ عٝٛبٗا عسٸٚ

 .ايطنا بؿعٌ ايٓؿؼٚ إسحٚ تعين ايتشػٌ «شلا ؾٛاّٖا»، بُٝٓا ن١ًُ «٫َٖٛاٚ غٝسٖا

، ايصٟ قاٍ (قاسب ايكاَٛؽ احملٝ٘)بازٟ ٚقس اغتؿهٌ ايع١َ٬ ع٢ً ايؿرلٚظأ

ٗټ «ٚاّٖا»إٔ  ايه١ًُ اييت ٚضزت بُٝٓا  ،(ٖا )ٚاٙيعً٘ قطأ»: قاٍ، ٚ(28)ـن١ًُ تعين ايتً

تهٕٛ ايه١ًُ اييت  شّاإ .«ٚاٙ»، ٚاييت ٫ تع٢ٓ َا تعٓٝ٘ بايتٜٓٛٔ «ٚاّٖا»ٗ ايسعا٤ ٖٞ 

 . يصاايػهب عًٝٗاٚ ٕ تبك٢ ٗ ْؿؼ غٝام تأْٝب ايٓؿؼؾت ٗ ايسعا٤ هب أطِّسٴ

 .(29)ايجبٛضٚ ايٌٜٛا بتٛعسٖٚ ،شلا ّااييت تعين تبٸ ،«شلا ؾ٬ّٜٛ»ٖٞ  ؾايه١ًُ ا٭قضٸ

: إٕ بازٟ مل ٜهٔ  ايٛسٝس ايصٟ قاٍٚيهٔ َا ؾات ايع١َ٬ ايتػذلٟ إٔ ايؿرلٚظأ

ٗټ «ٚاّٖا»  «ٚاّٖا»إٕ » :ايصٟ قاٍ، بٌ ٖٓاى نصيو قاسب يػإ ايعطب، ـتعين ايتً

 ٚاّٖا :ٚتكٍٛ ٗ ايتؿذع ايتًٗـ،ٚ نصيو تؿٝس ايتؿذع ايتشػٌٚ نُا تعين ايتعذب

 .«ٚٚاٙ أٜهّا

ٚ أ« ي٘»إيٝٗا  لس أْٗا إشا اغتعًُت َهاؾّا «ٚاّٖا»كٓا ٗ اغتعُا٫ت ٚإشا َا زٖق

 عًٝ٘( ٚاّٖا) «ع٢ً»إيٝٗا  ٚإشا اغتعًُت َهاؾّا ،ايتعذبٚ ؾعٓسٖا تؿٝس ايتشػٌ «شلا»

 .(30)ايتًٗـٚ عايتؿذټ أؾازت سٝٓٗا

ٛٻ: إْٗا إٕ قٍٛ ايع١َ٬ ايتػذلٟيصا ؾإ  ايتشػٌ أؾازت «ٚاّٖا»١ْ شا ناْت َٓ

 . يصا٫ زيٌٝ عًٝ٘ ،ايتًٗـٚ أؾازت ايتشػط «ٚاٙ»، ٚإشا اغتعًُت بسٕٚ تٜٓٛٔ ايكبٍٛٚ

نتب « عًٝٗا ٚاّٖا»ؾبسٍ  ،«يـ»ـ ب «ع٢ً»ٜهٕٛ ايتشطٜـ ايصٟ ٚقع ٗ اؾ١ًُ ٖٛ تبسٌٜ 

 .«شلا ٚاّٖا»

عٔ اٱَاّ  ،عٔ َع٢ً بٔ خٓٝؼ «َكباح إتٗذس»ايطٛغٞ ٗ  َا ْكً٘ ايؿٝذـ 4
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نُٔ أزع١ٝ  «َؿاتٝض اؾٓإ»; ٚٗ نُٔ ا٭زع١ٝ اـاق١ بؿٗط ضدب ،×ايكازم

 ...«.عٌُ اـا٥ؿٌ َٓوٚ ،ايًِٗ إْٞ أغايو قدل ايؿانطٜٔ يو» :أٜاّ ضدب

ٖا ٗ َهإ اسس، ٚٚنع إَٚٔ أِٖ أغايٝب ايتشطٜـ ٖٛ تػٝرل َٛنع ايه١ًُ

قدل ٚ ،طٜٔ يوأغايو عٌُ ايؿان ايًِٗ إْٞ»بُٝٓا ايعباض٠ ايكشٝش١ ٖٞ  .(31)٣ا٭خط

نٌ َا ٚ عباز٠ ٚخس١َ ايعبازَٚٔ إْؿام  ،ٍ ايعٌُ; ؾايؿانط وتاز إاـا٥ؿٌ َٓو

 ،اـا٥ـ وتاز اٍ ايكدلٚ ل ي٘ ايؿهط،ست٢ ٜتشٖك ٜؿًُ٘ ايعٌُ اـايل هلل،

ُټٚ ،ايصْٛبٚ يٝتذٓب إعاقٞ  ع٢ً ْؿػ٘ َٔ ا٫بت٤٬ات ٌ َا ٜؿلٸوتاز ايكدل ٗ ؼ

 .إكا٥بٚ

ايًِٗ أْت : »١ً ا٭خط٣ ع٢ً قًب َهإ ايهًُات ٚتػٝرل َهاْٗأَ ا٭َجٚ

ٚقس «. أْا عبسى ايصيٌٝٚ ايػين اؿُٝسأْت  ،أْا عبسى ايبا٥ؼ ايؿكرلٚ ايعًٞ ايعِٛٝ

أْا ايعبس ٚ ايًِٗ أْت ايعًٞ»، ؾايكشٝض ٖٛ يٛسٜ ؼطٜـ ٗ تطتٝب عباضات ايسعا٤

 .(32)«ايؿكرلأْا عبسى ايبا٥ؼ ٚ اؿُٝسٚأْت ايػين  ايصيٌٝ،

، ايصٟ دا٤ ٗ زعا٤ ؾٗط ضدب :َٔ ا٭َج١ً ا٭خط٣ ع٢ً ؼطٜـ ا٭زع١ٝـ 5

عٔ  ْك٬ّ ،«إقباٍ ا٭عُاٍ»ٗ ْكً٘ ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ٚ ،ٙبسٕٚ شنط غٓس« إكباح»

ض قسٻ ٜا َٔ، ايط١ٓ ايٛاغع١...ٚ ،اٯ٤٫ ايٛاظع١ٚ ،ايًِٗ ٜا شا إٓٔ ايػابػ١: »#اؿذ١

ٛٻٚ ،ؾأسػٔ ; «قٛض ؾأسػٔٚ ،ض ؾأتكٔقسٻ ٜا َٔ :بُٝٓا ايعباض٠ ايكشٝش١ «.كٔض ؾأتق

 .(33)ٖٛ إٓاغبٚ ،ضِّٛػتًعّ ؼػٌ َا قٴٚأَا ايتكٜٛط ؾٝ ،ٕ ايتكسٜط ٜػتًعّ اٱتكإ٭

 .إهصٚب١ٚ ا٭زع١ٝ إٛنٛع١ :ايؿكٌ ايجاْٞ

ضٚا١ٜ ٭بٞ دعؿط بٔ عجُإ بٔ غعٝس عٔ ايٓاس١ٝ  «َكباح إتٗذس»ٗ نتاب 

دا٤ ؾٝٗا  ، ٚقسعًٝٗا تٛقٝع٘ ايؿطٜـ #ايعَإ اؿذ١ٚ إكسغ١ ٱَاّ ايعكط

ايًِٗ إْٞ  ،بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ» :ـاغتشباب قطا٠٤ ٖصا ايسعا٤ ايصٟ ٜبتس٨ ب

  ..«..أغأيو َعاْٞ ْٝع َا ٜسعٛى ب٘ ٠٫ٚ أَطى

 

َٔ ا٭زي١ ع٢ً ٚ .ع٢ً سهطت٘ ايؿطٜؿ١ نصبّاٚ ٚقس عسٸ ٖصا ايسعا٤ َٛنٛعّا

  :اخت٬ق٘ َا ًٜٞٚ نصب٘
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 ُا، ؾ«أغأيو َا ْطل ؾِٝٗ َٔ َؿٝتو: »ٚضزت ٖصٙ ايعباض٠ ٗ ٖصا ايسعا٤ـ 1

ٟٸ«َؿ١٦ٝ اهلل ٗ ا٭١ُ٥»ـ إطاز ب ٖٛ  .!؟َع٢ٓ ّهٓٓا ًٓٗا ؟ ٚع٢ً أ

 أضناّْاٚ ،ؾذعًتِٗ َعازٕ يهًُاتو: »إكطع َٔ ْؿؼ ايسعا٤ٗ ٖصا ـ 2

َٳمل ٜتٻ «.َكاَاتو اييت ٫ تعطٌٝ شلاٚ وآٜاتٚ ،يتٛسٝسى اييت  «اييت»تؿرل  ٔٵهض إٍ 

٠٫ٚ »؟ ٚست٢ يٛ ؾطنٓا أْ٘ أضاز بٗا «٠٫ٚ أَطى»ؾٌٗ ٜطٜس بٗا  ،شنطت ٗ ٖصا إكطع

ؾإٕ إع٢ٓ « َكاَاتوٚ آٜاتو»٢ بٗا ٚإشا عٓ ،ْاقلٚ ٕ إع٢ٓ غرل َهتٌُؾإ« أَطى

 غرل ناٌَ.ٚ نصيو ْاقل

 أِْٗ عبازىبُٝٓٗا إ٫ ٚ ٫ ؾطم بٝٓو» :َا ٚضز ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ ايسعا٤ـ 3

 «.خًكوٚ

ٖٚٛ خ٬ف  ،ُا ؾ٤ٞ ٚاسسٷطاز بٜٗٴ «أِْٗ»ٚ «بُٝٓٗا»ٗ  ٜٛٗط إٔ ايهُرلإ أـ

 َػاٜط٠ْ «بُٝٓٗا»ٗ « ُٖا»تعين أِْٗ اييت ٚ ،«أْت»ٖٛ  «بٝٓو»ايهُرل ٗ ؾ ،اؿكٝك١

ع٢ً  غرل َػتكطٸٚ ايؿ٤ٞ ايصٟ هعٌ ايه٬ّ َهططبّا ،«بٝٓو» ٗ« أْت» ـي ٠َْهازٸٚ

 ثابت. َع٢ٓ

ا٥٬ٕه١ يٝػٛا ٗ شاتِٗ َكاَات ٚ .ا٥٬ٕه١ «َكاَاتو» ـوتٌُ إٔ إطاز بب ـ 

ؾٝهٕٛ إع٢ٓ  .(34)ٚيهٔ يسِٜٗ َكاَات إشل١ٝ ،٭ْ٘ ٫ نجط٠ ٗ ايصات اٱشل١ٝ ;إشل١ٝ

ٌٸ ...«٫ ؾطم بٝٓو: »بايٓػب١ يًعباض٠ ْٝع ايهُا٫ت ٚ ،ايكؿات اٱشل١ٝ إٔ شلِ ن

 .(35)قضٷ ٖٛ نؿطٷٚ ،إدًٛق١ٝٚ بِٝٓٗ غ٣ٛ قؿ١ اـايك١ٝٚ ٫ٚ ؾطم بٝٓ٘ ،اٱشل١ٝ

ؾٝٗا  سهط٠ اؿل تعاٍ عباض٠ْ ٗ خطاب...« ٜا ؾاقس نٌ َؿكٛز»إٕ ١ًْ ـ  4

بايٓػب١ ي٘  ؾ٤ٞٷ سٻَٚت٢ عٴ يؿ٤ٞ، ؾُت٢ نإ اهلل تعاٍ ؾاقسّا امطاف ٚنؿط،

اييت ػٛظ ٗ سك٘ ٚ ،بٌ ايعباض٠ ايكشٝش١! ؟يًُؿكٛز يٝهٕٛ ؾاقسّا ،غبشاْ٘ َؿكٛزّا

 .«نٌ َؿكٛز ٚادسّا ٜا: »تعاٍ

 

س٘ ٚقس دطٻ «.أٓس بٔ قُس بٔ عٝاف»ٔ دا٩ٚا ٗ غٓس ٖصا ايسعا٤ ٖٖـ 1

  .ؾاعتدل عٓسِٖ نعٝؿّا ،طعٓٛا ٗ عسايت٘ٚ ،٤ ايطداٍعًُا
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ٜٛب بٝس اهلل بٔ عٝاف بٔ إبطاِٖٝ بٔ أٓس بٔ قُس بٔ عأ» :قاٍ ؾٝ٘ ايٓذاؾٞ

ْ٘ : إست٢ قٌٝ ؾٝ٘ ،سٝات٘ ٚانططب ٗ آخط ،زلع اؿسٜح ،أبٛ عبس اهلل ،اؾٖٛطٟ

يكس  .نتاب أعُاٍ ؾٗط ضدب :َٚٓٗا ،ي٘ نتب ٜطٜٚٗا ،نإ ىً٘ بٌ ا٭سازٜح

ٜطٜس ـ  ٚيكس زلعت َٓ٘ نجرلّا ،٭بٞٚ يٞ يكس نإ قسٜكّا ،ضأٜت ٖصا ايؿٝذ بٓؿػٞ

ٕٓ ،ـزلع َٓ٘ أسازٜح نجرل٠  ٚٔؿْٛ٘ مل أأغاتصتٞ ٜهعِّؾٝٛخٞ ٚ ا ضأٜتٴٚيهٔ  عٓ٘  ض

، ي٘ ا٭زبا٤ ايهايعٌٚ نإ َٔ ايعًُا٤ .بٌ يكس ابتعست عٓ٘ ،ا زلعت َٖٓ٘ٓ ؾ٦ّٝا

  .(36)«٘عؿا عٓٚ ضٓ٘ اهلل ،401ٞ غ١ٓ نُا عطف غط٘ اؾٌُٝ. تٛٓؾعاض دٝس٠، أؾ

 ،نجرل ايطٚا١ٜ ،ٓس بٔ قُس بٔ عٝافأ» :أَا ايؿٝذ ايطٛغٞ ؾكس نتب ؾٝ٘

 .(37)«أخً٘ ٗ اؿسٜحٚ ،انططب ٗ آخط عُطٙ

إٕ ادتٓاب ايٓذاؾٞ يطٚاٜات٘  «:قاَٛؽ ايطداٍ»َا ايع١َ٬ ايتػذلٟ ؾكس قاٍ ٗ أ

ايًِٗ : »ايسعا٤ ايصٟ َطًع٘ «َكباح إتٗذس»ْكٌ عٓ٘ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ  .عٌُ سػٔ

 َٓشطف ا٭يؿاٚٚ ،ٖٚٔ إعاْٞ ٖٚٛ زعا٤ٷ، ...«إْٞ أغأيو َعاْٞ ْٝع َا ٜسعٛى

 .(38)«َعاْٝ٘ غرل َكبٛي١ ايبت١ ،ايعباضاتٚ

ٚقس ض٣ٚ  ،«خٝدل بٔ عبس اهلل»طف باغِ عٴ ٜٛدس ٗ غٓس ابٔ عٝاف ؾدلٷـ 2

ٜهٕٛ ٖصا  . يصاٗ نتب ايطداٍ ٖصا ا٫غِ زٵٚيهٔ مل ٜٔط ،عٔ قُس بٔ عجُإ

ٌّٚ ،َسحٷ ؾٝ٘ زٵسس ضٚات٘ مل ٜٔط; ٭ٕ أايسعا٤ ٬َُّٗ ٚقس  .إٌُٗ َٔ أقػاّ ايهعٝـٚ .٫ ش

ٌّ  ،عٔ ايطٛغٞ ْك٬ّ، «إقباٍ ا٭عُاٍ»َٔ ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ٗ  أٚضز ازل٘ ن

 .(39)َٔ غرل إٔ ٜصنطا عٔ ساي٘ ؾ٦ّٝا ،«عاض ا٭ْٛاض»ايع١َ٬ اجملًػٞ ٗ ٚ

ٗ ٚ ٬َسٛات ٗ ايطٚا١ٜٚ َٔ إؾاضات «يسخ١ًٝا٭خباض ا»بعض َا ٚضز ٗ نتاب 

 :اٱؾاز٠ بٗاٚ ايتٜٓٛ٘ ٚ َسح ايطداٍ تػتشل عٛلْكس أ

ضداٍ )اختٝاض َعطؾ١ ايطداٍ »اٱؾاض٠ إٍ ايتكشٝـ ايصٟ ٚقع ٗ نتاب ـ 1

 «إطازٟأبٛ بكرل يٝح »ً٘ ٗ َٛانع َٔ ٖصا ايهتاب بٌ سٝح مت اـ، «(ايهؿٞ

 .(40)«أبٞ ايكاغِ ا٭غسٟأبٛ بكرل و٢ٝ بٔ »ٚ

َٔ أقشاب اٱَاٌَ ايباقط ٚ ،َاٌَٝؾأبٛ بكرل اغِ َؿذلى يطاٌٜٚ إ

َٔ زٕٚ  «أبٛ بكرل». ٗ نجرل َٔ ضٚاٜات ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ٜصنط اغِ ‘ايكازمٚ

 س َاٜأتٞ ٗ غًػ١ً ايػ٫ٓ ٚ ،إطاز َُٓٗا َعطؾ١ٚ يًتؿطٜل بٌ ايطاٌٜٚ إناؾ١ أٟ قٝس
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 .خطاضد١ٝ ػعًو تؿرل ٭سسُٖا زٕٚ اٯغ٣ٛ قطا٥ٔ خ ،َُٓٗا ٜسٍ ع٢ً أٟٛ

 .َعسٚز٠ْٚ بكٝس ق١ًًْٝ َكشٛبّا «أبٛ بكرل»إٕ ايطٚاٜات اييت أت٢ ؾٝٗا اغِ 

ػعًو تكع ٗ  ،ب١ ي٬غِ ٖٞ ا٭خط٣ غرل ناؾ١ٝساَا تهٕٛ ايكٝٛز إك ٚنجرلّا

ٚ ٜػتٓس إٍ احملٌ أ ٕإٔ ايتؿطٜل بُٝٓٗا ٫ هب أ خكٛقّاٚ ،اـً٘ بٌ ايطدًٌ

 .(41)أبٓا٤ ْؿؼ ايؿذل٠ ايع١َٝٓٚ ٛؾ١٭ُْٗا ن٬ُٖا أبٓا٤ ايه ;ايعَٔ

يهٓ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ ٚ ،نتاب سسٜجٞ «تٗصٜب ا٭سهاّ»نتاب  إٕ ـ2

 .ؿسٜح اٍإقطب إٍ ايؿك٘ َٓٗا اييت تهٕٛ أٚ ،تاشٙ ايؿٝذ إؿٝسٜصنط تؿاغرل أغ

 ،ٖٛ ؼكٝل ٗ ا٭سازٜح ايػ١ًُٝ اٚإِ ،ا٭سازٜح ايكشٝش١ يٝؼ َٛنٛع ايهتابٚ

 ،َٔ عٝٛب ا٭سازٜح إتعاضؾ١ ٗ عًِ َكطًض اؿسٜح أٟ اييت يٝؼ ؾٝٗا عٝبٷ ٖٛ

ٜٚطدع اختٝاضٙ شلصا إٛنٛع إٍ ايهطٚض٠  ،ؼكٝل ٗ ا٭سازٜح ايػك١ُٝ ٖٛ ٚنصيو

٫ ٚ ،عٝح مل ٜهٔ أْاؽ قٝط٘ نايعٌ بكٛاعس ايطداٍ ،اييت ؾطنٗا عًٝٗا قٝط٘

 .(42)ايػكِٝٚ ٜػتطٝعٕٛ ايتُٝٝع بٌ ايػًِٝ

 ايػحٸ عٔ قُس بٔ دطٜط ضغتِ ايطدلٟ إطٟٚ «ز٥٫ٌ اٱَا١َ»س٣ٛ نتاب ـ 3

ٌّ. (43)باْٞٚؾٝ٘ ضٚاٜات نجرل٠ عٔ ايؿٝ. ايجٌُٚ  َٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚقس طعٔ ؾٝ٘ ن

 .(44)«َٔ أقشابٓا ْعٷٚ ،َٔ أتباعٓا ؿ٘ ْعٷنعٻ: »سٝح نتبا ؾٝ٘ ،ايؿٝذ ايٓذاؾٞٚ

 «.، ٚي٘ ٜس ط١ًٜٛ ٗ ٚنع ا٭سازٜحابنصٸ» :أَا ابٔ ايػها٥طٟ ؾكس قاٍ ؾٝ٘

ٌّ .(45)ز٠ عٔ عُاض٠ بٔ ظٜسنُا إٔ ٖصا ايهتاب ؾٝ٘ ضٚاٜات َتعسِّ  قاٍ ؾٝ٘ ن

ايػها٥طٟ  أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عبٝس اهللٚ (ا٭ب)ايػها٥طٟ  اؿػٌ بٔ عبٝس اهلل َٔ

 ِٸ، ثا أسازٜحؾط٣ٚ عٓٸ ،عُاض٠ إْػإ ْعٍ َٔ ايػُا٤ :غ٦ٌ عٔ عُاض٠ ؾأداب» :(ا٫بٔ)

 .(46)«طاض إٍ ايػُا٤

نٌ َا ضٟٚ عٔ ٖصا  ،عُاض٠ اغِ بسٕٚ َػ٢ُ» :نُا قاٍ ؾٝ٘ ابٔ ايػها٥طٟ

 ٘ تؿٛح َٓٗا ضا٥ش١ ايهصبٚنٌ ضٚاٜات ضٜٚت عٓ ،بٗتإٚ بايؿدل ؾٗٛ نص

 .(47)ايٛنعٚ

. (48)تًؿٌَا ٜصنط ايؿٝذ ايطٛغٞ ازلٌ َتؿابٌٗ ٗ بابٌ ك نجرلّاـ 4

َط٠ ٗ باب ايبا٤  «ٜعٜس ايهٓاغٞ»اغِ  كس شنطؾ، (بطٜسٜعٜس ٚ) خكٛم: ٗ ؾُج٬ّ

َٚط٠ أخط٣ ٗ باب سطف ايٝا٤ نُٔ أقشاب اٱَاّ ، ×َٔ أقشاب اٱَاّ ايكازم
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َا  ٭ْ٘ نجرلّا ;ٖٚصا غرل قُٛز َٔ داْب٘ .ض بؿأُْٗا ؾ٦ّٝاٚمل ٜٛنِّ ،×ايكازم

بطٜس »أّ « ٜعٜس ايهٓاغٞ»ٖٛ  عٝح ٫ ٜعطف ٌٖ ،ا٫ؾتباٙ ٗ ايػٓسٚ ٜٛقع ٗ اـً٘

 ضٚا١ٜ ٗ; ٭ْ٘ ض٣ٚ ٚيعٌ ايؿٝذ ْؿػ٘ نإ ٜكع ٗ اـً٘ بُٝٓٗا ؟«ايهٓاغٞ

ٚيعٌ شيو . (49)عٔ اٯخط« ا٫غتبكاض»ْؿؼ ايطٚا١ٜ ضٚاٖا ٗ ٚ ،سسُٖاعٔ أ« ايتٗصٜب»

 .«ايٝا٤»َط٠ ثا١ْٝ ٗ باب ٚ ،«ايبا٤»٘ إٍ إٔ ٜصنط ا٫غِ َط٠ ٗ باب َا زؾع ب

ٜطدع ٖٚصا  .ٞ بأْ٘ ؾٝعٞع ٜؿرل عًُا٤ ايػ١ٓ إٍ ؾدل غٓٸٗ بعض إٛانـ 5

 ،أؾهٌ َٔ عجُإ ؾشػب ×ٕ إٔ عًّٝاٚٵطٳؾِٗ ٜٳ ،«ايؿٝعٞ»إٍ عسّ اغتٝعابِٗ ٕؿّٗٛ 

ٚٸٚ  :ٚقس نتب ؾٝ٘ ايٓذاؾٞ«. عُاض ايسٖين»ـ ن ،يٌيٝؼ بأؾهٌ َٔ اـًٝؿتٌ ا٭

 «.عُاض عٓس ايعا١َ ثك١»

ٓ٘ َعا١ٜٚ بٔ عُاض . اب(50)، غرل ضاؾهْٞ٘ ؾٝعٞ: إٜٚكٍٛ ؾٝ٘ بعض أٌٖ ايػ١ٓ

. نصيو أؾاض (51)، َٚٔ ايجكاتؿاض إيٝٗا بايعًِإٚ سٖين َٔ ايٛدٛٙ ايؿٝع١ٝ إعطٚؾ١،اي

ٓكٛض إنُا دعٌ . (52)×ْ٘ َٔ أقشاب اٱَاّ ايكازمإيٝ٘ ايؿٝذ ايطٛغٞ أ

 .(53)جملطز أُْٗا ضٜٚا عٓ٘ ;أبٛ سٓٝؿ١ َٔ أقشاب اٱَاّٚ كٞٝايسٚاْ
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 قصٗىٛ االشرتاك

 جممٛ االجتّاد ٔالتجدٖد

 



 

 االشرتاك الضنوي

 

 

 مثن النضخة

 ٕ5000يبٓا  ٍ.ٍ ؽ  150غٛضٜا.ٍ ٕزٜٓاض  2.5ا٭ضز زٜٓاض  3ايهٜٛت 

 زٜٓاض  3000ايعطام زضُّٖا  30اٱَاضات ايعطب١ٝ ٜٔزٜٓاض  3ايبشط قطط

 7َكط ضٜا٫ّ  400ايُٝٔ ضٜاٍ  3عُإ ضٜا٫ّ  30ايػعٛز١ٜ ضٜا٫ّ  30

اؾعا٥ط زْاْرل  5يٝبٝا ؾًّٓا  150ايكَٛاٍ زٜٓاض  200ايػٛزإ دٓٝٗات 

تطنٝا أٚق١ٝ  500َٛضٜتاْٝا زضُّٖا  30إػطب زٜٓاض  3تْٛؼ زٜٓاضّا  30

 10أَطٜها ٚأٚضٚبا ٚغا٥ط ايسٍٚ ا٭خط٣ دٓٝٗات  5قدلم يرل٠  20000

 ز٫ٚض.
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