
 االجتهاد والتجديد

   

    

ًَٓػاُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت ١ تطسب اجمل

، ٚعًِ اؿسٜح، ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأقٛي٘
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، ت٘قس لس عإّا أٚ َؿٓهطّا ٜعٝـ ايؿهط ٗ ضسابت٘ ٚخكا٥ك٘ ٚعُك٘ ٚزٓق

ٔٵ ٝٸ َٔ ايكعب يه ١ ا٫دتُاعٝٸ٠ ت٘ ٗ اؿٝاإٔ لس َجٌ ٖصا ٚلس َع٘ سطنٝٸت٘ ٚؾاعً

ٕٸ ٖاضغ..١ٚايػٝاغٝٸ ٞٸ١ . إ ٞٸ ايعٌُ ايػٝاغ ايتٛاقٌ ١ ٚتهٜٛٔ َطدعٝٸ، ٚا٫دتُاع

ٌّ شلٛ اَتٝاظٷ، ٚا٫ختؿا١٤ ايػٝب١ ٫ َطدعٝٸ، ٚاؿهٛض ٜعطٞ ايعًِ ٚايؿك٘ سهٛضٙ  سكٝك

، باتٗا سهٛضٖا ٗ ايعًِ ْؿػَ٘ٚتط٠ًٖ طٞ اؿٝانُا ٜع، ّاسهٛضّا سكٝكٝٸ٠ ٗ اؿٝا

ِٸ، ّا يًٓكٛمٚعّٝا سطنٝٸ٠ ؾتٴشسٹخ اؿٝا بٌ ١ اؿكٝكٝٸ١ اؾسيٝٸ١ انتؿاف ايع٬ق ٜٚت

ٕٸ ا٫دتٗاز ْؿػ٘ ٖصٙ إطٸ ايٓلٸ ٕٵ ،١دص إعٜس َٔ عٓاقط ايػ٬َٜتٻ٠ ٚايٛاقع. إ نإ  ٚإ

 ايٓلٸ.٢ كاٙ عًاٱغ عٓٝتٴ، ٖصا ايططٜل قؿٛؾّا َداطط اٱغكاٙ

ٞٸ ٕطدع ٠ ؾطٚٙ دسٜس١ إناؾ٠ ٝٓات ؾهطَٓص ايػتٸ يكس ططح ايؿهط ايؿٝع

ٙٺ غابك، ايتكًٝس أٚ إَاّ إػًٌُ ُٙ .١ٚسصف ؾطٚ ٛٸ١ ايؿذاع نإ ؾط ٗ ٠ سانطّا بك

ٟٸأزبٝٸ ِٗ َا عازٚا ٜطٝكٕٛ إطدع ايػانت ايكاَت اـا٥ـ ; ٭ْٸات اٱغ٬ّ ايجٛض

ٛٳ ٌٸ، أٚ غرلٙ ٌ ؼت اغِ ا٫ستٝاٙدٹاي ٕٸ يه إْػإ  ٫ أضٜس إٔ أدعّ بٗصٙ ايكؿات; ٭

، ِٗ َع ا٭غـنُا ؾعٌ بعهٴ، ٗاّ ايٓاؽ٫ٚ هٛظ اتٸ، ْٛط١ٙ ضات٘ ٚٚدٗعصضٙ َٚدلِّ

ٔٵ ٕٸ ؾطٚٙ إطدع أٚ اٱَاّ يٝػت قكٛض يه باؿكط ٠ َا أضٜس ايذلنٝع عًٝ٘ أ

ٞٸ  إ١ٍ ؿت اؿادنًُٓا تهؿٻ١ ٝٸايٛاقع١ ٚنًُٓا اظزازت ايط٩ٜ ،١بٌ ٖٞ اغتكطا٥ٝٸ، ايعكً

ٙٺ  دسٜس. ؾط

ٕٸ ػطب بػاٙ ايبشح ؾططّا ٢ ؾهٌ اهلل ٚآخطٜٔ قس ططست ع١ً َايع١٬ٓ أعتكس أ
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ايٓلٸ ٖٚٛ ٜػرل ٗ بطٔ ١ َٚطايع ،٠ٖٚٛ ؾطٙ عٝـ اؿٝا ،١آخط ي٬دتٗاز ٚإطدعٝٸ

ٝٸ١ ايٓتا٥ر ايؿكٗٝٸ٢ ا٭َط ايصٟ ًٜكٞ ب٬ٛي٘ عً، ايٛاقع  ٣،قساض ايؿتاٚٗ َكاّ إ١ ايٓٗا٥

طّا. يكس عًُٓتٓا ٖصٙ غهّْٛا أٚ تػٝټ، ايٛاقع غًبّا أٚ إهابّا٢ ايصٟ ٖٛ َكاّ اؿهِ عً

َٸ١ ايتذطب ٕٸ ٖصا إٛنٛع بات ٖا ٕٸ ايؿتٛ، ّاأ  سٵؾًِ ٜعٴ ،٠ٚاسس١ ٚايٛاقع ٚدٗإ يع٣ًُ ٚأ

ٌٷ ،١ب ٚدٛٙ ا٭قٍٛ ٚا٭زٓيٜهؿٞ ايؿكٝ٘ إٔ ٜكًٚ اض يعاَّا بٌ ق، دبٸاض ٜكسٸض ي٘ ٖٚٛ عُ

١ نْٛٗا دا٤ت يٲداب، يٝؿِٗ ايٓكٛم ْؿػٗا ;ّاّا سطنٝٸعًٝ٘ أٜهّا إٔ ٜهٕٛ ٚاقعٝٸ

 عٔ ايٛاقع ْؿػ٘.
 

ٟٸ ، ؾهٌ اهلل ٗ ؾِٗ ايسٜٔ ٚقهاٜا١ٙ َيًع٬ٓ ٜبسٚ ٚانشّا سذِ اؿهٛض ايًػٛ

ٗٸ٢ ايسٚاّ قا٥ُّا ع٢ً نإ ع١ً ؾتعاًَ٘ َع ايٓكٛم ايسٜٓٝٸ ٞٸ ايؿِٗ ايعط ، ٚا٭زب

َٚٔ ٖصا اٱطاض تعاٌَ ؾهٌ اهلل  .بكطف ايٓٛط عٔ َٛاؾكت٘ ٗ ٖصا ايؿِٗ ٖٓا أٚ ٖٓاى

، ٜكذلب َٔ َٓٗر ايتأٌٜٚ ٕ ٫ٚساٍٚ أ، أٜهّا٠ بايعكٝس١ كًإتٻ١ َع ايٓكٛم ايسٜٓٝٸ

س ساٍٚ .. يك.إػًُٕٛ ٗ تعاًَِٗ َع ايٓل ايسٜينٸ١ ايصٟ اغتدسَ٘ ايعطؾا٤ ٚايؿ٬غؿ

 .١إٔ ٫ ٜػتدسَ٘ ٗ تؿػرلٙ يٓكٛم ايهتاب ٚايػٓٸ

١ ّا َكطًض َسضغّهٔ اعتباض ايػٝس ؾهٌ اهلل تؿهٝهٝٸ١ َٔ ٖصٙ ايٓاسٝ

بٌ ، ٚططا٥ل تؿهرلٖا ٗ تؿػرل ايٓلٸ ايسٜينٸ١ سٝح ٫ ٜكبٌ بإقشاّ ايؿًػؿ، خطاغإ

ٞٸإْٸ٘ نإ وٌُ َٛقؿّا َتشٚؿ ٝٸايػا٥س ٗ  ّٛا إظا٤ ايسضؽ ايؿًػؿ ٣ ٜٚط ،١اؿٛظات ايسٜٓ

ٕٸ ُٖٝٓ ٞٸ١ أ ٗٸـ َا ّجِّ ايعكٌ ايكسضا٥ ٞٸ ً٘ َٔ َعٜر قٛ ٞٸ ٚعطؾاْ ٞٸاَٚؿٸ ٚإؾطاق .. ـ .ٚ ٥

ٝٸ١ ايتعاٌَ َع ايٓكٛم ايسٜٓٝٸ٢ عً ٟٸ٢ ّا نبرلّا عًتطنت أثطّا غًب  َٓاٖر ايؿِٗ ايًػٛ

ٕٸ ؾهٌ اهلل قاض٨ٷ ٌّ شلصٙ ايٓكٛم. إ ٌّ يػٛ ٌّ ٚأزب ٝٸيًٓكٛم اي ٚعط أنجط َٓ٘ ١ سٜٓ

ٝٸقاض٥ّا ؾًػؿٝٸ َټّا عطؾاْ ٝٸّا تأ  ّا.ً

ٕٸ ططٜكت٘ ٖصٙ تطنت أثطّا ستٸ سٝح  ،١اغتٓتادات٘ يًٓكٛم ايؿكٗٝٸ٢ ع٢ً إ

ٚاييت ٖٞ ، ٗ ؾِٗ ايٓلٸ١ اشلٓسغٝٸ١ يتذاٚظ َا أزلاٙ اٯيٝٸ ٗ أنجط َٔ َٛقٕع٢ غع

ٞٸ ٚٸضٖا اضتسازٷ يًعكٌ ايؿًػؿ ١ كذلب بصيو َٔ ايطٚح إككسٜٸيٝ، ايصٟ وسٸز ايعٚاٜا ٫ٚ ٜس

ٝٸ ايصٟ  ،١ؾك٘ ايٓٛطٜٸ٠ ٫ٚز٢ طّا فا٫ّ أندل يًعٌُ عًَٛٚؾ ،١يًعسٜس َٔ ايتؿطٜعات ايسٜٓ

١ ٫ ٜٛيس َٔ ضسِ ايتؿهٝهات اشلٓسغٝٸ١ نإ وًِ ب٘ ايؿٗٝس ايكسض; ؾؿك٘ ايٓٛطٜ

ٞٸ غرل ١ تٛسٝسٜٸ ١ٚإْٸُا ٜٛيس َٔ ض٩ٜ ،١ٗ عًُ٘ زاخٌ ايعًّٛ ا٫عتباضٜٸ يًعكٌ ايؿًػؿ
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١ ايعطؾٝٸ١ ا٭َط ايصٟ تٛٓؾطٙ ايصٖٓٝٸ، بٌ إؿاِٖٝ ،١غرل تؿطرلٜٸ١ ٚتٛيٝؿٝٸ ،١تؿهٝهٝٸ

 زٕٚ إٔ تػتبسٸ ب٘.، َٔ ايسضدات١ ٗ ؾِٗ ايٓكٛم بسضد

 

ٞٸٝٵقَٓؿ إ٠ٍ ّهٔ تكٓٝـ ايؿكٗا٤ عاز ـٷ  ;ٔ ٗ إطاض ايبشح ايعًُ ؾٗٓاى قٓ

ايػٝس : َجٌ، ٚايبتٸ ٗ ا٭َٛض١ ٚايكاطعٝٸ١ آثاض ٚنٛح ايط١ٜ٩ بسٚ ٗ عٛث٘ ايعًُٝٸَِٓٗ ت

ٞٸ  إ٠ٍ ٌّٝ تاض، ؾُٝا ٬ْسٜ ؾطٜكّا آخط ٜسٚض ٗ أعاث٘ شاٖبّا دا٥ّٝا ;أبٛ ايكاغِ اـ٥ٛ

، ؾٝٓتكط شلا ا٭ٍٚ ٍإثِ ٜعٛز  ،١ايٓٛط ايجا١ْٝ ٚدٗ إ٣ٍ ٚأخط ،ايٓٛط ا٭١ٍٚ ٚدٗ

 ٚاؿػِ.١ لس يسٜ٘ قًكّا ٗ ايبشح ٚتطادعّا يٛنٛح ايط٩ٜ ؾٓشٔ، ٖٚهصا

ُٸٓا اٯٕ ؼسٜس أغباب ٖصٙ اؿاي نُا ٫  ،١َٛنٛعٝٸ١ ٚعًُٝٸ١ َٔ ْؿػٝٸ ،٫١ ٜٗ

بكسض َا ٜعٓٝٓا ، ٫ تهٕٛ نصيو٢ َٚت١ ٝٸتهٕٛ قشٸ٢ َٚت، ٜعٓٝٓا تكِٜٛ ٖصٙ اؿاٍ

ٞٸ١ ٖصٙ اؿاي ٓا لسأْٸ ِٷ ؾبعض ايؿكٗا٤ يسٜ٘ ٚنٛحٷ ;أٜهّا بعٝٓٗا ٗ اجملاٍ اٱؾتا٥  ٚسػ

ا٫ستٝاطات ٠ ٖٚٓاى لس نجط، آخط ؾطٜٕل٣ ؾُٝا ٫ لس شيو يس ٣;ٗ إقساض ايؿتاٚ

 ٣.اييت شلا أغبابٗا ا٭خط١ ايٛدٛبٝٸ

ٞٸ١ اض ٚنٛح ايط٩ٜتٝٸ٢ ؾهٌ اهلل ع١ً َّهٔ إٔ ْكٓٸـ ايع٬ٓ ، ٗ اجملاٍ اٱؾتا٥

ٝٸّا استٝاطات٘ ايٛدٛبٝٸ اييت ٜكعب ١ اؾط٣٦ٜ َٔ ايؿتا١ٚ ٚأقسض غًػً ،١ٚشلصا قًٓت ْػب

ٕٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜٓٛط ٖٓا إٍ .٪ بإَهإ إقساضٖاقبً٘ ايتٓبټ فاٍ  َٚٔ ايٛانض أ

ٟٸ١ فاٍ ايتٛاظْات ايكا٥ُ ٫ إٍ، قهاٜا ايٓاؽ ٚاقعٝٸّا بٌ ٜٓكٌ عٓ٘ ، ٗ ايساخٌ اؿٛظٚ

ٗ ١ بعض ا٭دٛا٤ ايسٜٓٝٸ٢ عًتأثرلاتٗا ٣ أْٸ٘ عٓسَا نإ ٬ٜسٜ عًٝ٘ ٗ بعض ايؿتاٚ

ٕٸ ايؿتٛ ِٸ ايٓاؽ ٗ ايعامل ن٣ً٘ٓ بعض إٓاطل نإ هٝب بأ ٚا٭قٌ ؾٝٗا ايبٝإ ، تٗ

ٚشلا ٗ بعض إٓاطل بعض  إ٣٫ٓ ٚأْٸ٘ َا َٔ ؾتٛ، ٚاٱخؿا١٤ ٫ ايتعُٝ، ٚاٱبطاظ

 .١ايتأثرلات اؾاْبٝٸ

ٗٸ٢ ٚٚؾاقّا يًؿٝذ َطته ،١ؾكٗٝٸ١ أعتكس ـ اْط٬قّا َٔ ض٩ٜ ٕٸ اؿلٸ َط طٟ أٜهّا ـ أ

يهٔ ، ؾايؿكٝ٘ ولٸ ي٘ إٔ وتاٙ يٓؿػ٘ قسض َا ٜطٜس، َع ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ شيو

َٸ١ يًُطدعٝٸ٣ عٓسَا ٜتكسٸ ٕٸ عًٝ٘ إٔ ًّو ٚنٛسّا ٗ ايط١ٜ٩ ايعا ٚٚنٛسّا ٗ  ،١ؾإ

ٕٸ إٛنٛع غٝكبض س٦ٓٝصٺ َٛنٛعٳ فتُٕع٢ ع١ً عطض ٖصٙ ايط٩ٜ َٸ اٯخطٜٔ; ٭  ٫ ،١ٚأ

َٸ، َٛنٛعّا ؾدكٝٸّا ٘ٴ ْؿػٴ٘ ًَهّا عا َٸٖٚٓاى ٜكبض ايؿكٝ َٸ ،١ّا يٮ ٕٸ ا٭ ًَْو ١ ٫ أ

ٌّ ؾهٌ اهلل ٚاٯخطٜٔ. َٔ ٖٓا  ٞٵٗ ض٩ٜتٳ١ ايؿاضق١ ٚايع١َ٬ ٖٚصٙ ٖٞ ايٓكط .ي٘ ؾدك
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ٕٸ ؾ  ٗ سا٫تٺ عػب ْع ايعٓاٜٚٔ ٚايت٦اَٗا ؾعًٝ٘ ـ إ١٫ٓ ْتٝذ ايؿكٝ٘ إشا تٛقٸٌ إٍإ

ُٸٝات كتًؿ، ـ إٔ ٜكٛشلا٠ طٚقا٠ٖ ْازض ٘ٓ  َا ،٫ٚ١ ٜهتُٗا ؼت َػ زاّ قس قاض ق

ضغبات ايعكط ٍَٚٝٛ ؾباب٘ ٣ ٚاؾكت ٖصٙ ايؿتاٚ غٛا٤ٷ، أْٛاض ايٓاؽ َٚطدع أَٛضِٖ

ِٸ، ٚؾتٝات٘ أّ خايؿتٗا ْٝعّا ِٸ، ٫ ٜٗ ، ـ ايٓكاب عٓ٘هؿٳٔ ٜٚٴاهلل إٔ ٜبٝٻ ٖٛ ؾطعٴ ؾإٗ

ٝٸ١ زاخٌ إ٪غٸػ١ ٬ّ ـ ٭دٌ تٛاظْات َكًشٝٸـ َج٫ٚ ًِٜٛ ايؿباب ٚايؿتٝات  ٜعطؾٗا  ،١ايسٜٓ

ٖٖ  ٫ٚ ًِٜٛ ايؿطع بتطٜٛع٘ يطغبات دٌٝ ٖصا ايعكط أٚ شاى.، ٜعطف ٜٚسضى ٔٵايهجرل 

 

ٝٸ٘ ٜكسٸّ ـ ْٛطٜٸؾهٌ اهلل ٗ أْٸ١ َيذلاخ ايع٬ٓ َطايعٷ ٫ ٜؿٓو ٕ ّا ـ ايكطآّا ٚعًُ

ٝٸ١ غرلٙ َٔ َكازض إعطؾ٢ ايهطِٜ عً ٞٸيٝؼ شيو ٭ْٸ٘ َؿػِّ ،١ايسٜٓ َعطٚف  ط قطآْ

ٕٸ ََٓٛٛت٘ ا٫دتٗازٜٸ، ؾشػب ٞٸ٣ تط١ بٌ ٭ ٜٚبتعس ، ِ إيَٝ٘هشتٳْكٸّا ٜٴ ٗ ايٓلٸ ايكطآْ

ّْا باؿسٜح َكاضٳ ،١ايكسٚض ٚايس٫ي ٞٵعٔ أؾهاٍ ا٫يتباؽ ٚا٫ضتباى ٗ سٝجٝٸتٳ

ٞٸ٢ ـ َا شلا َٔ َع١ٓ اؿه١َٛ ايؿطٜـ. ٚناْت ْٛطٜٸ ـ عٓس  ٗ أقٍٛ ايؿك٘ اٱَاَ

ٞٸ١ ؾهٌ اهلل تكذلب َٔ سهَٛ أنجط َٔ تكطٸف ْلٸ ١ ْلٸ ايػٓٸ٢ عً ايٓلٸ ايهتاب

 ٗ ْلٸ ايهتاب ايهطِٜ.١ ايػٓٸ

ٕٸ يًع٬ٓ ٔٸ أ ٞٸ٢ ؾهٌ اهلل ايهجرل َٔ ا٬ٕسٛات ع١ً َٚأٚ  ايذلاخ اؿسٜج

ٞٸ ؾٗٛ ٫ ، َٔ ْكٛم اؿسٜح َٚكازض١ٙ ًْ إٍ٘ غاُٖت ٗ تهٜٛٔ ْٛطت اٱغ٬َ

قبٌ إٔ  ،١خدل ايجك١ ٝٸنإ ٜكٍٛ عذٸ إْ٘بٌ ، اؿسٜح١ ٝٸ٫ٚ سذٸ ،١ايػٓٸ١ ٝٸٜٓهط سذٸ

ٔٸ ؾهٌ اهلل مل ٜهٔ ١ ٝٸيكٍٛ عذٸا إٍٜعسٍ عٓٗا أٚاخط سٝات٘  اـدل إٛثٛم. يه

ٝٸ١ ب َٔ ٖاضغٜتٗٝٻ ٟٸؾه٬ّ عٔ ا، يًشسٜح ايٓكس إتينٸ١ عًُ ٘ ؾذلى تطاثٴ، يٓكس ايػٓس

ٚنإ  .ٕدايؿتٗا ايعكٌ أٚ ايٛدسإ أٚ ايكطإٓ ايهطِٜ ;ططسّا يًهجرل َٔ ا٭سازٜح

ِٸ١ ٗ ايطٚح ايكطآ٣ْٝ ٜط اْط٬قّا َٔ ْٛطٜٸت٘  ،١ْكس ا٭سازٜح إطٜٚٸ٢ ي٘ عً َػاعسٺ أٖ

 ٚاييت ٚاؾل ؾٝٗا ايػٝس قُس باقط ايكسض.، يًكطإٓ ايععٜع١ إعاضن٢ ٗ َعٓ

 

ٌٸ ٖصٙ ايكهٝ ٕٸ ١ َايع١٬ٓ ٗ ػطب١ ٖٞ ا٭نجط سػاغٝٸ١ تٛ ؾهٌ اهلل; شيو أ

٫ٜٚت٘ ٚ، عًِ إعكّٛ: ـ َجٌ شات ايطابع إصٖيبٸ١ يبعض ايكهاٜا ايعكسٜٸ١ ض٩ٜت٘ ايٓكسٜٸ
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ٝٸ ُا ٚدسْا ؾكًٓ، ٚغرل شيو ـ تطنت أثطٖا اـامٸ، خٛاضق٘ ٚنطاَات٘ٚ ،١ايتهٜٛٓ

ٞٸَٔ َػ٠ًٖ ٕا قاض ٜعسٸ ٗ ايكطٕٚ ا٭خرل١ ْكسّا بٗصٙ ايكطاس ٕٸ ُات إصٖب اٱَاَ . إ

ٟٸ١ إهاز ظسعس ؾدٕل٠ إضاز ٛٸض ايعكس ُٸ ٗ ٖصا ايتك ات٘ أّ ؾؿٌ ٓا ألض ٗ ْٛطٜٸـ ٫ٚ ٜٗ

 اييت ٜٓبػٞ ا٫غتعساز يسؾعٗا.١ ٚي٘ نطا٥ب٘ اـاقٸ، قعبٷ ٛ ٗ سسٸ ْؿػ٘ أَطٷـ ٖ

ٕٸ ٚٗٛض سطنأعتك ٗ ١ ٝٸقشٸ١ ؾهٌ اهلل نإ زيٌٝ ساي١ َنسٸ ايع١٬ٓ ْكسٜٸ١ س أ

ٞٸ ٕٸ عً، َٔ سٝح إبسأ اجملتُع ايؿٝع ؾهٌ اهلل إٔ ١ َبعض أْكاض ايع٢٬ٓ ٚأعتكس أ

ٔٸ ،١أٚ َٓاٖه١ ٜهٓؿٛا عٔ اعتباض َطًل ايٓكس خكَٛ َا سكٌ بايؿعٌ َع ايػٝٸس  يه

١ ٗ ايػاس نبرٕل اْؿطإض إٍبٌ تعسٸاٙ ، سٸّؾهٌ اهلل مل ٜكـ عٓس سسٚز ايٛنع إتك

ز إػ٪ٍٚ عٔ ٫ٚ أضٜس إٔ أسسِّ، ٖسض ايهجرل َٔ ايطاقات ٚا٭َٛاٍ ٚايؿطم١ ايؿٝعٝٸ

ٕٸ .أٖٛ ططفٷ َا بعٝٓ٘ أّ اؾُٝع أّ، ٖصا ايصٟ سكٌ ..؟ بكسض َا أضٜس إٔ أ٩ٓنس أ

ٟٸ يت نٓٸا ْطدٖٛا اي ،١ٝٸَٔ سايت٘ ايكشٸ ا٫غتٓعاف ايصٟ سكٌ أخطز اـ٬ف ايؿهط

ٌٕ َٔ أؾهاٍ اشَل بٌ إٍ ،١قات١ً َطنٝٸ١ ساي إٍ، ٗ ْكس ايطدٌ ؽ ٚؾكسإ ٛٳؾه

٘ٺ ٚإٍ، ايٛعٞ ٚا٫ْهباٙ ١ ايٛٓٸ٢ ِٗ ايٓاؽ ٗ عكا٥سٖا عًٜتٻ كابطاتٞٛ أَينٛ ِ

 ٗ إٛنٛع.١ زٚض ايتعكٝسات ايػٝاغٝٸ إ١ٍ ٖصا إناؾ، ٚايتدٌُ

ٞٸإْٸٓا َع ايتذسٜس ٗ عًِ ايه٬ ٚعٓس إصاٖب ، أٚغع ْطام٢ عً ّ اٱغ٬َ

َٔ ٢ ؾطٙ إٔ ٜٓهب٘ شيو يًشسٸ ا٭زْ، َٚع ؾتض باب ا٫دتٗاز ٗ ٖصا ايعًِ ،١نآؾ

سٛإف أٚ َكاحل أٚ  ّا أٚ قطاعٳ٫ٚ ٜكبض تٓاظعّا غٝاغٝٸ ،١ٚا٭خ٬قٝٸ١ ايكٛاعس ايعًُٝٸ

ٓع ايٓاؽ َٔ غرل إعكّٛ إٔ ّ ٚيٝؼ َٔ سلٸ أسسٺ، سػابات١ يٛبٝات أٚ تكؿٝ

، ^ٚأٌٖ بٝت٘ |ايٓيبٸ١ نتاب اهلل ٚغٓٸ إٍايتؿهرل َا زاَت ْٝعّا ؼتهِ 

ٌّ ،١يٛ ناْت ايكهاٜا عكسٜٸ٢ ستٸ ٕٸ إٛنٛع عكس ايبشح ؾٝ٘ ١ ٫ ٜعين سطَ ٚفطٸز أ

ٞٸ، زبتذطټ تبسٚ  ٔٵَٳ٢ عٝح ٜٴؿطض اؿذط ٚاٱضٖاب عً، سٛي٘ أٚ خًل َٓار غرل قشٸ

ٞٸ ،١ْٛط كتًؿ١ عٓسٙ ٚدٗ ٟٸ نُا ٫ هٛظ اـً٘ بٌ ايتاضى أٚ اغتدساّ ، ٚايعكس

ٞٸ ١ عػب ايب٠ٝٓ ايكػرل١ ٚتهدِٝ بعض إؿطزات ايعكسٜٸ، َٓطل ايتٌٜٗٛ اٱع٬َ

ٕٸ سػاغٝٸ٣ نُا ْط .١أٚ َصٖبٝٸ١ إغ٬َٝٸ١ أقٍٛ عكسٜٸ ٚؼًٜٛٗا إٍ ،١ا٫عتكازٜٸ ١ أ

سعٞ َٔ إؿتػًٌ بٗصا ايعًِ ٚأْكاض تػت١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ بٓا٤ ا١َٕٛٛٓ ايعكسٜٸ١ إػأي

ح اشلس٤ٚ ٚايذلٜټ ٚاعتُاز ا٫ستٝاٙ ايساعٞ إٍ ،١بصٍ دٗٛز َهاعؿ١ ايٓكسٜٸ١ اؿطن

ُټ ٚإٔ ٫ ٜٓذطٸٚا َٔ سٝح ، أٚ تًو٠ ل ٗ ايبشح قبٌ ا٫غتعذاٍ بٓكس ٖصٙ ايؿهطٚايتع
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ط َٔ إٔ ؾٝػتػًُٕٛ يسٚاعٞ ايٓؿؼ أنج ،١ايٓكس أٚ إعاضن٠ ؾٗٛ إ٫ٍ ٜؿعطٕٚ 

ٌٕ  .١ٚغرل ا٭خ٬قٝٸ١ ٚايٓؿػٝٸ١ عٔ ا٭غطاض ايصاتٝٸ ٙٺَٓعٻ ٜهْٛٛا َ٪ٌَٓ بايتذسٜس بؿه

 

٠ ٫ تعٝـ عكس١ عًُٝٸ١ ؾهٌ اهلل زضاغ١ َؾهط ايع١٬ٓ زضاغ٠ إْٸٓا ْ٪َٔ بهطٚض

ٞٸ، ٫ٚ ا٫ْتكاض ي٘، ِ عًٝ٘ايتٗذټ ٕٸ أقعب َؿهً .ٗ اؾاْب ايعًُ  ١تٛادٗٗا اؿاي١ إ

١ ايع٬ق١ ٖٞ إؾهايٝٸ، ٚاييت ْػأٍ اهلل غبشاْ٘ إٔ تتذاٚظٖا، عَُّٛا اي١ّٛٝ اٱغ٬َٝٸ

َؿّٗٛ ٢ َٚٓطل ايتٛاظْات ع١ً َؿّٗٛ إكًش٢ ؾًكس طػ ،١بٌ اؿلٸ ٚايعسٍ ٚإكًش

ُٓت ايتهشٝ، ايعسٍ ٚاؿلٸ ٕٸ اؿلٸٜٴعًَ أٚ ْاعاتٺ بأؾطازٺ١ ٚنجرلّا َا  َعٗا ٗ ٖصٙ  ِ أ

ٕٸ إكًش إ٫ٓ يؿ٤ٞٺ ٫، ًوأٚ ت١ ايكهٝٸ َٔ ٖٓا ٜٴصبض ايهعٝـ يكاحل  .تػتسعٞ شيو١ ٭

ٕٸ إكًش ٟٸ; ٭ ٟٸ١ ايكٛ ٚعٓسَا  .أٚ إٔ ٫ نٛض قطاعّا َع٘، تػتسعٞ إٔ ٫ نػط ايكٛ

ٛټ ٕٸ اٱَاّ  .١اٱغ٬َٝٸ١ ّٖا ٗ ايتذطبتذلانِ ٖصٙ اؿا٫ت ؾػتدًل تؿ ٚأعتكس أ

ٝٸّا ا٭َط ، ٗ تٛاظْاتٺ ٚمل ٜسخٌ ،١ؿ٘ بعس تٛٓيٝ٘ اـ٬ؾإْٸُا نإ قًبّا ٗ َٛاق ×عً

ٞٸا إٍيهٞ ٜٛقٌ ضغايت٘  ،١ٗ ايػٝاغ ٙ غرل خبرٕلاأبسايصٟ  ٕٸ  جملتُع اٱغ٬َ بأ

عٔ ١ ِ ؾػتشطف ايتذطبسلٸ َٔ سٝح إبسأ ـ عٓسَا تتهدٻ١ ـ ٖٚٞ َكٛي١ إكًش١ َكٛي

١ ايصٟ قٓع ايتذطب١ تهشٝٚغٝعٍٚ َؿّٗٛ اي، ٚغتٓكًب إؿاِٖٝ ٚإعاٜرل، َػاضٖا

ٟٸ١ اٱغ٬َٝٸ ِٸ تطبٝل ؾهط، ٗ ايعكط ايٓبٛ ٛٻ١ بٗصٙ ايططٜك١ إكًش٠ ٚعٓسَا ٜت ١ ٖإؿ

ٞٸ٣ َػت٢ٛ عً ٞٸ٣ َػت٢ٛ أٚ عً، ٖٓا أٚ ٖٓاى دع٥ ّٸ نًٓ َٸ ٚعا ؾًٔ ٜعٛز يًكِٝ  ،١ٗ ا٭

ٚئ ٜهٕٛ ٖٓاى ، اٱْػا٠ٕ سٝا٠ ٗ إزاض إًّٛٛ ـ زٚضٷ٠ ـ َٚٓٗا ْكط١ ايطؾٝع١ ا٭خ٬قٝٸ

ٝٸ١ ؾطمٷ نبرل بٌ إكًش ٞٸ١ ٚإكًش١ إٝهاؾًٝ ٌٸ ٢ ٚا٭ْه، بًباغٗا اٱغ٬َ َٔ ن

٘ٓ ْؿػ٘ ٕٸ ايصٟ ٜ٪َٔ َعٞ باـ ١ ٜكبض يكُ، ٚقُتّا١ ٜٚهٕٛ أنجط أخ٬قٝٸ، شيو أ

٘ٓ أغاغّا ٔٵ٠َٕ يهٞ أنشٸٞ بٗا َطاعا ;ي١ٞ غا٥ػ َٔ  إ٢٫ٓ ٫ٚ أخؿ، ٫ ٜ٪َٔ باـ

ٛٸ قٛ  ت٘!!قطاخ٘ ٚعً

ٔٳ﴿ ٕٳ اٖيصٹٜ ٘ٹ ٔضغٳا٫َتٹ ٜٴبٳًٚػٴٛ ٘ٴ ايًٖ ْٳ ٛٵ ٜٳدٵؿٳ ٕٳ ٚٳ٫َ ٚٳ ٛٵ ٘ٳ ٔإ٫ٖ َأسٳسّا ٜٳدٵؿٳ ٘ٹ٢ ٚٳَنَؿ ايًٖ  بٹايًٖ
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 لمفقيى اجملّدد املرجع السّيد ذلّىد حسني فضن اهلل
 

 

ايؿكٝ٘ ، ٫غتهؿاف إٓٗر ا٫دتٗازٟ عٓس ايٛايس١ ٖصا ايبشح ٖٛ قاٚي

ُٸس سػٌ ؾهٌ اهلل، ايعامل ايعاٌَ، اجملسٸز ايصٟ ٫ ٜعاٍ ايهجرلٕٚ ـ ، &ايػٝٸس ق

ايعكٝسٟ ، ٚمٔ َِٓٗ ـ هًٕٗٛ سذِ َػاُٖت٘ ٗ ايتذسٜس ايؿهطٟ اٱغ٬َٞ

ّٸ بٌ ، ؾشػب٠ ا٭ؾهاض ٚايٓٛطٜٸات اؾسٜس٣ َٛػت٢ ٫ عً، ٚايؿكٗٞ ٚايؿهطٟ ايعا

ايٓتاز ايتذسٜسٟ ١ ٫غتُطاض ٚز١َّٛ ا٭غاغٝٸ١ إٓٗر ايصٟ ٜؿٓهٌ ايًب٣ٓ َػت٢ٛ عً

ٖٚٛ ايصٟ ٜػُض بايذلانِ ٚايتطٜٛط ايؿهطٟ. ، ا٭ؾهاض ٚايٓٛطٜٸات٣ َػت٢ٛ عً

ٕٸ ايعَٔ غٝ٪ضٸر يًتذسٜس َا قبٌ ايػٝٸس ؾ هٌ اهلل َٚا ٚأعتكس داظَّا ـ بإشٕ اهلل ـ أ

; ـ قعٝس إٓٗر ٚا٭ق٢ٍٛ عً ـ قعٝس ايؿهط اٱغ٬َٞ ايعاّ أٚ ايؿك٢٘ غٛا٤ عً، بعسٳٙ

ٕٸ ايتذسٜس ٫ ٜكاؽ ببعض ايؿتاٚ ١ ٚا٭ؾهاض بكسض َا ٜٴكاؽ بايٓٛطٜٸات ايتكعٝسٜٸ٣ ٭

 اييت ُجٸٌ َؿطزات َٓاٖر ايبشح ٚايتؿهرل. ١ ايتأقًٝٝٸ

ٕٸ: بٌ قس ٫ ٜبايؼ إط٤ سٌ ٜكٍٛ يًدطٚز ٠ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل قس ؾتض ْٛاؾص عسٜس إ

ايتؿهرل ٗ اٱطاض إصٖيب ٢ يٝططح ستٸ ،١إصٖب١ بايؿك٘ ٚايؿهط اٱغ٬َٝٸٌ َٔ ضبك

ؾها٤ ايسيٌٝ  نذع٤ َٔ ايتؿهرل ايعًُٞ إٛنٛعٞ اـاضز عٔ اٱطاض ايعكبٟٛ إٍ

٢ ٜؿتض ايباب عً، باعتُاز َٓٗر ٜعٝس يًكطإٓ ايهطِٜ أقايت٘، ٚايبٴطٖإ. نُا أْٸ٘

ٞٸ َكطاعٝ٘ ؿٛإض ٟٸ ؾكٗ ٞٸ ؾٛم إصٖيب ؾهط يهجرل اٗ ايٓٛط ٠ ٜػُض بإعاز، إغ٬َ

ـ أعين ايكطإٓ ١ ن٤ٛ ٖصٙ إطدع٢ٝ عً، عَُّٛا١ ٚايؿهطٜ ،١َٔ ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ ايؿكٗٝ
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ٟٸ َٓٗ، ـ إتٸؿل عًٝٗا بٌ إػًٌُ ْٝعّا ١ ٚغ٬َ، ِ ٗ عكُتٗاٚاييت ٫ ٜٓاقـ أ

 أٚ ْككإ.٠ ظٜاز١ ا َٔ أْٜكٸٗ

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ؾٓهٌ سًك ٝٸاض ا٭قٛيٞ ١ ٚغٝط١ ٚبٓٛط نجرلٜٔ ؾإ بٌ ايت

ٚايٓٗر ايعكًٞ ١ ٚبٌ ايٓٗر ايٓكٛقٞ ايتكًٝسٟ َٔ دٗ ،١ايؿٝع٠ٝ ٚا٭خباضٟ ٗ ايسا٥ط

تكاضٴب بٌ ايؿك٘ ايؿٝعٞ اٱَاَٞ ٚبٌ ١ نُا ؾٓهٌ ْكط ٣.أخط١ ا٫ْؿتاسٞ َٔ دٗ

ٚقس ٜبسٚ  .١ؾِٗ ايػٓٸ٢ ايكطإٓ ٚسانُٝٸت٘ ع١ً َطدعٝٸ٢ بعس تأنٝسٙ عً، ػٓٸٞايؿك٘ اي

ٕٸ يًػٝٸس ؾهٌ اهلل ايسٚض ايبايؼ ٗ إكاؿ ٚبٌ ؾِٗ ، بٌ ايٓلٸ ايسٜين ٚايٛاقع١ أ

ٝٸ بٌ عامل ايتؿطٜع ٚعامل ايتهٜٛٔ  :١ايسٜٔ ٚايعًِ اؿسٜح; أٚ بتعبرل أنجط سلٛي

ٌٸ عًٝ٘ ايهجرل ٗ ٢ ايل ٚإؿطٸع; ٖٚٛ أَطٷ ٜٴُهٔ إٔ ٜٴبٓاـ، ايٓابعٌ َٔ اهلل ععٸ ٚد

٠ َٛقع ايسٜٔ َٔ اؿٝا١ ايسضاغات إتعًٓك٣ َػت٢ٛ ٗ ايعكط اؿسٜح ع١ً ْٛعٝٸ١ ْكً

 ٚد٘ اـكٛم. ٢ ايعًِ اؿسٜح َٚٓاٖذ٘ ع١ً َٚٔ سطن، عَُّٛا

ٟٸاي: ايسِّٜٔ ٗ بٴعسٜ٘ ا٭غاغٝٸ١ٌ ّجٸٌ ا٫دتٗاز اجملاٍ اؿٟٝٛ ٕعطؾ  ;عكٝس

ٕٸ ايعكٝس، ٚايتؿطٜعٞ ٌٸ ٢ ا٫دتٗاز ايعٝين عً أغاؽ٢ ع١ً قا٠ُ٥ ٚشيو باؾذلاض أ ن

ِٕ ََٓٛٛ، َػًِ ٌٸ َػً أغاؽ َا ٜبصي٘ َٔ دٗسٺ ٗ ٢ اعتكازات٘ ع١ً عٝح ٜٴٓتر ن

عًُّا أْٸٓا قس ْطًل عًٝٗا َكطًض ا٫دتٗاز  ٢،اؿسٸ ا٭زْٗ ٠ أغاغٝٸات ايعكٝس١ َعطؾ

َٓٗا ١ ا٭َٛض ايؿططٜٸ إٔ ناْت ـ ٫ٚ غٝٸُا ٗ ايتٛسٝس ـ أقطب إٍ بعس، بؿ٤ٞ َٔ اجملاظ

 إعُاٍ ْٛط.  ا٭َٛض اييت ؼتاز إٍ إٍ

ٕٸ طبٝع ١ ايؿطٜع١ إكازض اييت اعتٴُست تاضىٝٸّا ٕعطؾ١ ٚيٝؼ َٔ ؾٓو أ

ٕٸ ٖصٙ إكازض ٫ تكسٸّ َعطؾ١ اٱغ٬َٝٸ أٚ ١ بكٛاعس ايؿطٜع٠ داٖع١ تؿذلض ا٫دتٗاز; ٭

ايتاضٜذ ـ تطانُّا اختً٘ ؾٝ٘ ايػحٸ ٣ ٚإْٸُا ؾٓهًت ـ ٗ َس ،١هاَٗا ايتؿكًٝٝٸبأس

ٌٸ ٚايػكِٝبٚايكشٝض ، بايػٌُ نُا اختً٘ ؾٝ٘ َا اْطًل َٔ إكسض ا٭قٌٝ ، إعت

ٕٕ  إٍ، بايسخٌٝ نجرل َٔ ايعٓاقط اييت َجٸًت ْكاطّا تٛٓقـ عٓسٖا ايعًُا٤ ٗ ظَا

 ـ ٗ ايٛقت ايصٟ مل ٜتٛٓقـ ايعًُا٤ ايػابكٕٛ، ٖٚٓٗاا أثبتٛا ٚضَ، ؾٓاقؿٖٛا، َتأخٸط

بتٛثٝل ١ ٫ٚ غٝٸُا َا ي٘ ع٬ق، ؾٝٗا١ استُاٍ خط٦ٗا أٚ ايؿبٗ ـعٓس َا ٜٴؿب٘ اي٢ِٖٛ ستٸ

١ ٖٓا ٜتٸكٌ بؿهٌ ٚبآخط بػ٬َ، شيو أٚ َا إٍ ،١أٚ بتشكٝل ا٭غاْٝس يًطٚاٜ ،٠ايطٚا

 أٚ تًو.١ ايؿكٗٝٸ١ يإكسض ْؿػ٘ ايصٟ ٜٴعتُس عًٝ٘ ٗ ٖصٙ إػأ
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قس تٴعتدل ، ٚقس َطٸ ايعكٌ ا٫دتٗازٟ ايؿٝعٞ اٱَاَٞ ا٫ثين عؿطٟ َطاسٌ

ٌّ ،١أٚ اتٸذاّٖا ضتٝبّا ثايج ٣،ٖٚبٛطّا أخط ;٠قعٛزّا تاض ; بػبب تأثٸط ايؿهط ٚشيو طبٝع

َٸ٢ عَُّٛا بإتػٝٸطات اييت تعطض عً ٞٸ عا َتساز ـ ٗ ا (1)عًُّا إٔ ايتؿٝٸع ،١ايٛاقع اٱْػاْ

ٝٸ ،٠ايعَٔ إانٞ ـ َطٸ َطاسٌ نػ٘ عسٜس أثٸطت ٗ تؿاٚت أِاٙ  ،١ٚخاضدٝٸ١ زاخً

ُٸ١ قشاب٣ بطٚظ أؾهاض يس أسٝاّْا إ٣ٍ َا أزٸ، ا٭َٛض١ ايتؿهرل ٚأغايٝب َكاضب ١ أ٥

ُٸ ^أٌٖ ايبٝت ُٸتِٗ ١ أٚي٦و ايكشابَع إٔ  ،١قس ٫ ٜٛاؾل عًٝٗا ا٭٥ وتٓهٕٛ بأ٥

 ،٠ٗ َا ضٚاٙ ايهًٝين بإغٓازٙ عٔ ظضاض ـ غبٌٝ إجا٢ٍ عً ـ سٖٙٚٛ َا ل .قباح َػا٤

إْٸا ِسٸ : قًت ي٘: . قاٍ×أبٞ دعؿط٢ زخًت أْا ٚٓطإ ـ أٚ أْا ٚبهرل ـ عً: قاٍ

ٟٸ أٚ غرلٙ تٛٓيٝٓاٙ، ايذلٸ: َٚا إطُاض؟ قًت: قاٍ، إطُاض َٚٔ ، ؾُٔ ٚاؾكٓا َٔ عًٛ

ٟٸ أٚ غرلٙ بط٥ٓا َٓ٘ ، قٍٛ اهلل أقسم َٔ قٛيو ،٠ٜا ظضاض: يٞ ؾكاٍ، خايؿٓا َٔ عًٛ

ٌٸ ٕٔ ٫َ ﴿: ؾأٜٔ ايصٜٔ قاٍ اهلل ععٸ ٚد ِٛٔيسٳا ٚٳاِي ٚٳايِّػٳا٤   ٍٔ ٔٳ ايطِّدٳا َٹ ٌٳ  ُٴػٵتٳهٵعٳؿٹ ٔإ٫ٖ اِي

ٕٳ سٹًَٝ ٕٳ غٳبٹ١٬ّٝ ٜٳػٵتٳطٹٝعٴٛ ٗٵتٳسٴٚ ٜٳ ٕٳ ٭َط اهلل؟ أٜٔ ايصٜٔ خًطٛا ع٬ُّ ، ﴾ٚٳ٫َ  ٛٵ ُٕطد أٜٔ ا

ٓٓاز ٗ اؿسٜح١ ٦ّا؟ أٜٔ أقشاب ا٭عطاف؟ أٜٔ إ٪ٓيؿقاؿّا ٚآخط غٝٸ : قًٛبِٗ؟ ٚظاز 

 .(2)باب ايساض٢ نإ ٜػُع٘ َٔ ع٢ً ٚقٛتٞ ستٸ ×ؾاضتؿع قٛت أبٞ دعؿط: قاٍ

سٝح اؾتٗط ، &َٚٔ ايٛانض َا أقاب ايؿهط ا٫دتٗازٟ بعس ايؿٝذ ايطٛغٞ

بايطغِ َٔ إٔ ايؿهط ، ٗازدا٤ ابٔ إزضٜؼ ٚأعاز ؾتض باب ا٫دت٢ ستٸ ،٠ت٬َٝصٙ بإكًٓس

ٕٸ١ ايٓٛطٜٸ٣ َػت٢ٛ ٚإْٸُا اعتدل ـ عً، َٔ ايع١َٔ اٱَاَٞ مل ٜػًل باب ا٫دتٗاز ؿٛ  ـ أ

ٚإ٫ مل تدلأ  ،١ٚإْٸُا عًٝ٘ إٔ ٜتٸبع َا ٜٓتٗٞ إيٝ٘ ْٛطٙ ٗ ا٭زٓي، تكًٝس أسس يٝؼ يًُذتٗس

َٸت٘  .ش

اَتساز ايتاضٜذ  ٚإطايع ايّٝٛ يًهتب اييت ؾٗطغت اـ٬ف بٌ ايعًُا٤ ٗ

ٕٸ  ٜٓتٗٞ بؿ٤ٞ َٔ ا٫ط٦ُٓإ إٍ ،٠سس٢ عً أٚ ٗ َكٓٸؿات ايعًُا٤ ن٬٘، ٗازٟا٫دت أ

ٕٔ َا١ مثٸ ُٸا نإ ، َٓعطؿات تؿٓهٌ ؾٝٗا ضأٟ ٜهاز ٜهٕٛ ٚاسسّا ٗ ظَ ىتًـ ع

ٕٔ آخط  ٚباستٝاد٘ إٍ ،١ا٫دتٗاز َٔ د١ٗ َا ٜٛسٞ عٜٝٛٸ، غا٥سّا َٔ ايطأٟ ٗ ظَ

  .١ثا١ْٝ َٔ دٗ، تأثٸطّا ٚتأثرلّا، ٘ َػاضّا َعٝٸّٓا بٌ ايعًُا٤عٓاقط تهؿٌ ي

ٟٷ َا ؾاشٸّا ٗ عٴطف اؿٛظات ايعًُٝٸ ٚشيو عٓسَا ٜكسّ  ،١ٚيصيو قس ٜهٕٛ ضأ

٘ٷ َا ايٛاقع خ٬ف ايػا٥س ٢ ٖٓا ٜهٕٛ عً، إيٝ٘ ْٛطٙ ا٫دتٗاز٢ٟ ٜٚؿيت َا اْتٗ، ؾكٝ
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ٛٸٍ ، َٔ ايطأٟ ِٸ ٫ ًٜبح شيو ايطأٟ إٔ ٜتش إٔ ٜهٕٛ ٖٛ  ـ إ٠ٍ ـ بؿعٌ ٚطٚف عسٜسث

١ لاغ١ يٛ ٫سٛٓا َػأي: غبٌٝ إجا٢ٍ بايؿصٚش َا ىايؿ٘. ٚع٢ً ٜٚٴطَ، ايطأٟ ايػا٥س

 إٍ، ناْت ٖٞ ايطأٟ ايػا٥س تاضىّٝاأْٗا  يطأٜٓاايهاؾط ـ َا ٜؿٌُ أٌٖ ايهتاب ـ 

ْٛطٙ ١ ٝٸط ٚدٗتػ١ ْتٝذ ;&غ٬ؾٗا ـ سسٜجّا ـ إطدع ايػٝٸس قػٔ اؿه٢ِٝ إٔ أؾت

ٕٸ ايطأٟ ايػا٥س ٖٛ طٗاض ،١ٕػأيا إٍ اٱؾتا٤  ٜٚتعسٸاٙ إٍ، ايهتاب٠ٞ ٚايّٝٛ لس أ

ٌٸ تكسٜط.٢ ايتٛٓقـ ؾٝٗا عً أٚ إٍ، اٱْػا٠ٕ بطٗاض  أق

ٍٕ َباؾط ـ أْٸ٘ يٝؼ مثٸ٢ َعٓٚ إ٫ َا ، ْٗا٥ٝٸات ٗ ايؿهط ا٫دتٗاز١ٟ شيو ـ بكٛ

ٝٸّا ايتكا٤ ْتا٥ر ا٫دتٗازات; إش َٔ غرل إػُٛح ب٘ ـ ْٛطٜٸّا  ١ْتٝذ ;ٜتشٓكل ب٘ اٱْاع تًكا٥

ٌٸ ـ إٔ ٜٓطًل ايؿكٝ٘ َػبكات ع٢ً عً ١ إشا مل ٜهٔ ّجٸٌ قٓاع، ايٓتا٥ر٣ َػت٢ٛ ا٭ق

 إؿٗٛض أٚ اٱْاع تعبٸسّا أٚ َا إ١ٍ نشذٸٝ ،٠يسٜ٘ ٚيٛ َٔ خ٬ٍ بعض ايكٛاعس إتبٓٸا

 شيو.

إٓٗر ا٫دتٗازٟ يًؿكٝ٘ اجملسٸز  سخٌ إ٠ٍْ إدتكط١ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إكسٸَ

ُٸس سػٌ ؾهٌ اهلل  ،١نُا ططسٴ٘ ٕطدعٝٸت٘ ايؿكٗٝٸ، ايصٟ ناْت ؾتاٚاٙ، ايػٝٸس ق

شلا ٗ ٠ اتٸدصت َٔ نًُات٘ ٚؾتاٚاٙ َازٸ١ ٚأسٝاّْا ؿطب تؿٗرٕل َؿتٛس، َجاضّا يًذسٍ

َٸ ٣ إط٬م ؾتا١ٚ ٚؾٗست بعض أٚغاٙ اؿٛظات ايعًُٝٸ .َٔ ايٓاؽ١ ؼطٜو َؿاعط ايعا

ٗ ايٛقت ايصٟ بسأ ؾٝ٘ اغتدساّ ، إصٖب٠ ؼهِ عًٝ٘ بايه٬ٍ أٚ باـطٚز َٔ زا٥ط

ـٺ ؾٝٗا بٌ ايعًُا٤ ٝٸاتٺ كتًَ ٗ ١ ٚاٱْاع ٚقُٝت٘ ايعًُٝٸ، إؿٗٛض َٚساٖا١ نشذٸٝ، آي

ٝٸ، ا٭سها١ّ َعطؾ ١ اؿ٠ًُ إزاض١ ٚغرلٖا َٔ ايكٛاعس اييت أطًكت نُػًُٓات ٗ عًُ

اييت أخصت عٓٛاّْا عطٜهّا شلا ٖٛ ايعٓٛإ ١ أؾهاض ايػٝٸس ؾهٌ اهلل; ٖصٙ اؿًُنسٸ 

خًؿٝٸات  ٗ سٌ ْٛط ايهجرلٕٚ إٍ، سسٸ غٛا٢٤ ايعكٝسٟ ٚايؿطعٞ عً، ايؿهطٟ

ٝٸ١ تتٸكٌ بأنجط َٔ د٣ٗ أخط ٢ ايتكت نًٓٗا عً ،١ٚغرل غٝاغٝٸ١ غٝاغٝٸ ،١ٚإقًُٝٝٸ١ زٚي

ٌٕ ٚبس ؾهٌ اهلل اييت َجٸًٗا ايػٝٸ١ نطب ٖصٙ ايتذطب  خط.بآؿه

ٔٸ اييت عاؾتٗا ١ إطس١ً بإَهإ أسسٺ ايتػانٞ عٔ طبٝع أْ٘ ٚيصيو ٫ أٚ

٠ ٚاييت ناْت تؿٗس تػٝٸطات نبرل، بٌ َٚا قبٌ ططسٗا، ايػٝٸس ؾهٌ اهلل١ َطدعٝٸ

اٱغ٬ّ بعس غكٛٙ ا٫تٸشاز ٢ ع١ً اـاضدٝٸ١ غٛا٤ ٗ اشلذُ ،١إٓطك٣ َػت٢ٛ عً

ٝٸ٠ اٱثاض١ ططٜك٢ اييت تتشطٸى ع١ً إكاحل اٱقًُٝٝأٚ ٗ ، ايػٛؾٝاتٞ ١ ٗ َكاضب١ إصٖب
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١ ايتعكٝسات إتٸك١ً شيو طبٝع اييت تٛاد٘ ا٫غتهباض. أنـ إ١ٍ ايكهاٜا ايػٝاغٝٸ

ٝٸ١ أٚ ٗ ايططٜك ،١بٌ اؿٛظات ايعًُٝٸ١ إطدعٝٸ١ َػأي ١ اييت تتأثٸط ؾٝٗا إٛاقع ايعًُا٥

ٝٸ َٸ١ بصٖٓ ايعٓاقط اييت ٜتُٝٸع بٗا ايػٝٸس ؾهٌ اهلل َا هعٌ ١ أٚ طبٝع، ٖرلٚاؾُا١ ايعا

١ يهٞ ٜؿِٗ طبٝع، شيو َٚا إٍ ،١َٔ قبٌ أنجط َٔ د١ٗ َٓاؾػت٘ أَطّا بايؼ ايكعٛب

 ٚايكطاع آْصاى.١ اؿ١ًُ ايتذاشبات اييت سهُت سطن

ٕٸ  َهاؾّا إٍ، ٖصا نًٓ٘ ٛٸع ا٭، ا٫تٸكا٫ت ٚتكسٸّ ايتهٓٛيٛدٝا٠ ثٛضأ ؾهاض ٚتٓ

ٛٸبت غٗاَٗا إٍ أٚ أثاضت ـ بطبٝعتٗا ـ ، ايساخٌ اٱغ٬َٞ ٚا٫تٸذاٖات اييت ق

١ عجٗا ٚتٛؾرل اٱدابات ايعًُٝٸ إؾها٫ت أَاّ ايؿهط اٱغ٬َٞ ايصٟ وتاز إٍ

ٗ إكازض ١ ايؿهط اٱغ٬َٞ ايصٟ هُع بٌ ا٭قاي إ١ٍ أبطظ اؿاد، عًٝٗا

ُٸؼ إؿه٬ت ٚع٬د٠ ٚإعاقط َٔ أدٌ تكسِٜ ؾهط ٚاقعٞ أقٌٝ وٓكل  ;ٗاٗ تً

إيٝ٘ ايعًِ اؿسٜح َٔ ٢ بٌ ايططح اٱغ٬َٞ ٚبٌ َا اْت١ٗ ايتذاْؼ ٚا٤٬َٕ

َع استساّ ١ ا٭طط إصٖبٝٸ اؿهٛض إ٠ٍ إعاز إ١ٍ إناؾ، َهتؿؿات أٚ إبساعات

ٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ ايؿإٔ ايػٝاغٞ ػاٙ إٓطك١ ايكطاعات ايسٚيٝٸ َٸ١ ٚايعطب ٖٓا  ،١بعا

ايتذاشب ١ زخٍٛ ايٓتاز ايؿكٗٞ ٚغرلٙ ٗ قًب سطن غاِٖ ـ َع اْتؿاض ايٓؿط ـ إٍ

ٌٸ شيو ٚغرلٙ دعٌ ايؿكٝ٘ أَاّ ٚاقٕع َعٓكس دسٸّا ٜؿطض عًٝ٘ ؾُٗ٘ َٔ دٗ  ،١إصٖيب. ن

ا٭غاؽ ٗ إْتاز ا٭سهاّ ػاٙ ٠ ايٓلٸ ايصٟ ّجٸٌ ايطنٝع ٚايبكا٤ َؿسٚزّا إٍ

 ٚيٝؼ ػاٙ عَُٛٝٸات٘ ؾشػب.، َؿطزات ٖصا ايٛاقع

بٌ ٗ  ،١ايؿكٝ٘ إٔ ٜٴعٝس ايٓٛط ٗ إػا٥ٌ ايؿطعٝٸ٢ ا ؾطنت إػتذسٸات عًٚضَ

ٝٸات ا٫دتٗاز أٜهّا ; ٚشيو ؾعٛضّا َٓ٘ «عًِ أقٍٛ ايؿك٘»تػُٝت٘ بـ ٢ ٖٓا اقطًض عً، آي

ٕٸ تً ٖٓا ، ايّٝٛا٫دتٗاز ١ هٔ ايطنٕٛ إيٝٗا ٗ عًُٝٸو اٯيٝٸات مل تعس ُجٸٌ قٛاعس ّأ

ُٕٓتٳ٠ دٗاتٺ يًٓٛط اتٸدصت نكاعس٢ اْؿتض ايؿهط ؾٝ٘ عً ٝٸات ا  إٍ، غابكّا١ ذيٓكس اٯي

ٝٸات متٸ ايتٓٛرل شلا ع٠ً أٚ إعاز ،٠ايتؿهرل بآيٝٸات دسٜس َٔ ٠ ايكاعس٣ َػت٢ٛ ايطٚح ٯي

 ايتطبٝل ايعًُٞ. زٕٚ ايٓعٍٚ بٗا إٍ

ٕٸ ٖصٙ ايٓكط ُٸٌ بأ ١ ٗ َػأيا٭غاؽ ٖٞ ٠ خرلا٭١ ٜٚعتكس نجرل َٔ إٗت

ٕٸ ايتؿهرل ا٭قٛيٞ عَُّٛا قطف نجرلّا َٔ اؾٗس عً َػا٥ٌ ٢ ايتٓٛرل ا٭قٛيٞ; ٭

ٝٸّا قاعس ٖٓا تٴعسٸ ؾعً ٝٸّا ـ ٗ إطاض ايذلف ايؿهطٟ أنجط  َٔ قٛاعس ٠ تسخٌ ـ عًُ
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ٖٓا ، ا٫غتٓباٙ ٝٸ٠ ٫ مثط»ٚيصيو ناْت تصٜٸٌ ْتا٥ر ايبشح ؾٝٗا بأْٸٗا  ٟ أ، «شلا١ عًُ

ٟٸ سهِ ؾطعٞ ٜٓؿع ٗ ٠ أٚ أزا٠ ْٸٗا ئ تهٕٛ قاعسإ تٓؿع ٗ اغتٓتاز أٚ اغتٓباٙ أ

٢ ع١ً ُجٸٌ ايكٛاعس ا٭غاغٝٸ٣ ٗ ْؿؼ ايٛقت ايصٟ ناْت َػا٥ٌ أخط، َٝسإ ايعٌُ

ٝٸ١ ايٓٛطٟ تٓتٛط تكعٝسٖا َٔ ايٓاس٣ٝ إػتٛ ٢ ٗ ايهبابٝٸات ع٢ً عٝح ٫ تبك ،١ايعًُ

ايؿهط ا٫دتٗازٟ ٗ ١ ٜٴُهٔ اغتدساَٗا ٗ نب٘ سطنٚإْٸُا ، ايتطبٝل٣ َػتٛ

 ٚغرلٖا.١ إػا٥ٌ ايؿطعٝٸ

َٔ َٝعات َٓٗر ايػٝٸس ؾهٌ  ا٭٠ٍٚ إٝع بايصات ْسخٌ إ١ٍ َٚٔ ٖصٙ ايٓكط

 يًكطإٓ ايهطِٜ.١ إعٝاضٜٸ١ ٖٚٞ إطدعٝٸ، اهلل ا٫دتٗازٟ

 

ٚٸٍ يًتؿطٜع اٱغ٬َٜٞٴعتدل ايكطإٓ ا ١ داْب ايػٓٸ إٍ، يهطِٜ إكسض ا٭

ٍٕ ٗ سسٚز ا٭خرلٜٔ ـ٢ ٚايعكٌ ٚاٱْاع ـ ع١ً ايؿطٜؿ ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ، دسا عًُّا أ

٘ٹ اِي٫﴿ّجٸٌ إكسض إعكّٛ ايصٟ  ٜٳِأتٹٝ ٚٳ٫  ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳسٳ ٝٵ َٹٔ بٳ ٌٴ  ٘ٹبٳاطٹ ٔٵ خٳًِؿٹ َٹ  (.42: )ؾكًت﴾ 

اهلل إٔ ساٍٚ ايػٝٸس ؾهٌ ١ َطدعٝٸ١ ايكطإٓ ايهطِٜ أٚيٜٛٸ١ ٚبٗصا تهتػب َكسضٜٸ

ٝٸّا ٗ َا ّ  ا٫غتٓباٙ. ١ هٔ إٔ ْطًل عًٝ٘ قٛاعس ايهب٘ ايكطآْٞ ٭زٓيٜذلْٗا عًُ

ٕٸ أقاي يًذاْب « إكسض ا٭غاؽ»ايكطإٓ ػعً٘ ١ ٚهعّ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل أ

ٌٸ» ،٠ٚاؿٝا٠ بٌ ٕؿاِٖٝ ايعكٝس، ايتؿطٜعٞ ٖٓا ، َا اختًؿٓا ؾٝ٘ يٓطدع إيٝ٘ ٗ ن

ٌٸ َطسً، اختًؿت ؾٝ٘ اٯضا٤ ٚا٭ٖٛا٤ اييت ١ َٔ َطاسًٓا ايجكاؾٝٸ١ عٝح ْٓؿتض عًٝ٘ ٗ ن

ٞٸ أٚ شاى ٗ َا وهِ ، تؿطض عًٝٓا ايهجرل َٔ اؾسٍ سٍٛ ٖصا إؿّٗٛ اٱغ٬َ

ٕٕ َٔ ؾ٪ٕٚ اؿٝا ٟٸ ؾأ ّٸ يًُػًٌُ ٗ أ ؿّٗٛ ؾ٬ ًْتعّ ٖصا إ، ٚاٱْػا٠ٕ ايٛدسإ ايعا

ٚخكٛقّا ، ايٓلٸ ايكطآ١ْٞ ػسٜس زضاغ٢ بٌ ْعٌُ عً، َٔ خ٬ٍ ؾِٗ ايعًُا٤ ايػابكٌ

ٌٸ إعطٝات ايؿهطٜٸ ا٭َط ايصٟ ، اغتؿٗا١ّ اييت تططح أنجط َٔ ع٠َ٬ اؾسٜس١ ٗ ٚ

مل ٢ ا ٚدسْا ٗ ٚٛاٖطٙ َعٓؾطَ، مل ٜهٔ يًكسَا٤ عٗسٷ بٗا٠ طٜؿطض إدابات َعاق

ٝٸاتِٗ ١ ا ناْت ادتٗازاتِٗ ٗ ؾِٗ ٚٛاٖطٙ َٓطًكٚضَ، ٘ ايػابكٕٜٛٓتب٘ ي َٔ شٖٓ

َٸ١ ا٦ًٕٝ ا غابت عِٓٗ بعض ٚضَ، يت ؼهِ َٓٗر ايتؿهرل آْصاىاي١ با٭عطاف ايعا

 .«ؾٓهتؿـ ؾ٦ّٝا دسٜسّا مل ٜهتؿؿٛٙ، أٚ بٌ ٚاٖط ٚٚاٖط ،١ٚآ١ٜ إكاضْات بٌ آٜ
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ٚٸٍ ، خ٬ٍ قسَ٘يًكسِٜ َٔ ١ ٫ قساغ»أْٸ٘  ؾهٌ اهلل ٚبصيو ٜعتدل ايػٝٸس ؾهِ تطى ا٭

 .(3)«يٰخط؟!

َٸٌ ٗ َٓٗر ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ ايتعاٌَ َع ايٓلٸ ايكطآْٞ غٛا٤ ، ٚقس ٜبسٚ يًُتأ

ؾهٌ اهلل عٝح ٫ ٜتٓٓهط ايػٝٸس ، بايصات١ سهٛض ٖصٙ ايٓكط، ٗ ايتؿػرل أٚ ٗ ايؿك٘

ؽايـ ٠ ٜكتٓع بؿهط ٚيهٓٸ٘ ٫ هس سطدّا َٔ ايتؿطٸز ـ أسٝاّْا ـ عٓسَا، يؿِٗ إانٌ

 َا اْتٗٛا إيٝ٘. 

ٕٸ ٢ ٫ٚ بسٸ ٖٓا يًػٝٸس ؾهٌ اهلل إٔ ٜ٪ٓنس عً ايكطإٓ »خطأ ايصٜٔ اعتدلٚا أ

ٟٸ ٫ ٜعًُ٘ إ٫ ايؿ٦ ١ ؾأْهطٚا سذٸٝ، ٗ ؾِٗ ٚس٠٘ٝ اييت دعٌ اهلل شلا إٝع١ نتابٷ ضَع

ُٸ ٚٛاٖطٙ إ٫ بايطدٛع إٍ عسٸز إعاْٞ ٚاْطًل ايبعض يٝتشسٸخ عٔ ت، ^أٌٖ ايبٝت١ أ٥

ٝٸ١ عطنٝٸ١ بططٜك٠ ايٛاسس١ يًهًُ ٕٸ ايكطإٓ ٗ  ،١أٚ طٛي ٚاغتؿاز آخطٕٚ َٔ ايطٚاٜات أ

ٝٸ١ ٚعٔ أعسا٥ِٗ بططٜك ،١إهابٝٸ١ فٌُ آٜات٘ سسٜحٷ عٔ أٌٖ ايبٝت بططٜك  ،١غًب

َٸ٢ يٝبك ٛٸع١ يٮسهاّ ٚيًكهاٜا ايعا ٖٓا ، شيو َٚا إٍ، «َكساضٷ َعٝٸ١ٔ ٚيًككل إتٓ

اييت تبتعس بايكطإٓ عٔ إٔ ٜهٕٛ ١ خانعّا يٮدٛا٤ اـاقٸ»ؾهٌ اهلل يػٝٸس اعتدلٙ ا

َٔ خ٬ٍ آٜات٘ ، ع١ًِٗٝ يٝهٕٛ سذٸ ;ايٓاؽ٢ ايهتاب إبٌ ايصٟ أْعي٘ اهلل عً

أغاؽ َا ٜؿُْٗٛ٘ ٢ اييت ُٓشِٗ ايٛعٞ ايؿهطٟ ٚايطٚسٞ ٚايؿطعٞ ع١ً ايٛانش

َٸ١ عػب ايكٛاعس اييت تطٓنع ايططٜك، َٓٗا ّٸ ١ايعا  .(4)«يًؿِٗ ايعا

ٞٸ هعٌ ٗ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ـ ٣ ٜٚط ٕٸ ٚقـ ايكطإٓ ْؿػ٘ بأْٸ٘ عطب َكابٌ شيو ـ أ

ٝٸت٘ ٫ تٓشكط  ّٸ »بٌ هعًٗا ُتسٸ يتهٕٛ ، «١ايًػٜٛٸ١ ٗ إػأي»عطب عٓٛاّْا يًُٓٗر ايعا

ٝٸ  َٔ سٝح اـكا٥ل، ٗ ايبٝإ ٚايؿِٗ ٚا٭دٛا١٤ ٗ أغايٝب ايًػ ،١يًكٛاعس ايتؿكًٝ

ٖٓا ٜتذاٚظ إسيٍٛ  ،٠ٚاٱؾاض١ اييت قس ؼٌُ ٗ زاخًٗا اٱوا٤ ٚاٱّا٤ ٚايًؿت١ ايؿٓٸٝ

ٕٸ اؾاْب ايتاضىٞ ي٬غتعُاٍ قس ٜهٝـ إيٝٗا ٢ عً، اؿطٗ يًهًُات أغاؽ أ

ٛٸّا دسٜسّا ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ، ايهجرل َٔ ٬ٍٚ إعاْٞ ٚخكٛقٝٸاتٗا اييت قس ُٓشٗا د

ؾِٗ ايكطإٓ ٚانشّا . ٖٚصا َا هعٌ (5)«ايصٚم ايعطٗ»أٚ « طٗايؿِٗ ايع»اقطًض عًٝ٘ بـ

ٝٸ١ عطٞ ايؿكٝ٘ ايجكٜٚ، ٗ ز٫يت٘ ن٤ٛ َا ٜ٪غٸػ٘ ٜٚطتهٝ٘ ٢ ؾِٗ ايكطإٓ ع١ً بإَهاْ

ؾهٌ  ٖٚصا َا ٜ٪ٓنس ـ عػب ايػٝٸس .بٌ ايٓاؽ١ َٔ قٛاعس ايتؿاِٖ ٚايتؿِٗٝ اؾاضٜ

ؾ٬ فاٍ ، ايٓاؽ تؿطٜعات إٍٗ إٜكاٍ ا٭ؾهاض ٚاي١ سذٸ»ـ نٕٛ ايكطإٓ  اهلل
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عٝح ، ايذلنٝب١ أٚ ططٜك١ أٚ ايهٓا٠ٜ ٗ أغايٝب ا٫غتعاض، يًتعكٝس ايًؿٛٞ ٚإعٟٓٛ

اييت ١ ٚايػا١ٜ أٚ بٌ إهُٕٛ اؿطٗ يًهًُ، بٌ اي٬ظّ ٚإًع١ّٚ تهٕٛ إػاؾ

ين ٗ بايكسض ايصٟ تػتًعّ بصٍ ايهجرل َٔ اؾٗس ايصٖ، دسٸّا٠ بعٝس، ٜككسٖا إتهًِٓ

ٕٸ شيو ٜبتعس عٔ إٓٗر ايبٝاْٞ ايصٟ تؿطن٘ َػأي ايتؿاِٖ اييت ١ ايطب٘ بٌ ا٭ؾٝا٤; ٭

 .(6)«١ٗ طبٝعتٗا اؿطنٝٸ١ ايًػ١ تطتهع عًٝٗا قهٝٸ

١ ا٭غًٛب ا٫دتٗازٟ تأخٸطٙ عٔ َٛانب٢ ٚإظا٤ شيو ٫سٜ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل عً

ٚغٓتعطٸض ٗ  .ؿطٜعٞ ؾك٘ٚيٝؼ ٗ اؾاْب ايت، ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ أنجط َٔ داْب

أٚ أثاض ، ٚايبسا٥ٌ اييت اقذلسٗا، شلصا ا٭غًٛب ؾهٌ اهلل ْكس ايػٝٸس إ١ٍ قؿشاتٺ قًًٝ

ٝٸّا، ايتؿهرل ؾٝٗا إٓٗر ٗ َا ي٘ زخٌ ٢ َكتكطٜٔ ٗ شيو عً، أٚ طبٸكٗا عًُ

 : عٓا٠ٜٔٚ ٚشيو ٗ عسٸ، ا٫دتٗازٟ

 

ٝٸاٯ٢ٜ اقتكط ايؿكٗا٤ عَُّٛا عً بؿهٌ ١ اييت عاؾت دٛاْب تؿطٜعٝٸ١ ات ايكطآْ

١ آ١ٜ سكط َعٗا ايؿكٗا٤ آٜات ا٭سهاّ ٗ ٔػُا١٥ زضد إٍ، زٕٚ غرلٖا، َباؾط

ٕٸ ايكطإٓ ـ ٗ ْٛطٙ ـ  .ؾك٘ اْطًل ٗ »ٖٚٛ اتٸذاٙٷ مل ٜٛاؾل عًٝ٘ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل; ٭

َٔ اٯٜات ١ ًْ; ٚيصيو عسٸ «١يٝ٪قٸٌ ايكٛاعس ٗ زا٥طتٗا ايٛاغع٠ ايسع١ٛ سطن

َٸ١ ايهطّ ْٛطٙ ـ َطدعّا تؿطٜعٝٸّا يعسز ١ نْٛٗا تؿٓهٌ ـ َٔ ٚدٗ ;١نُٔ ايكٛاعس ايعا

 َٔ ا٭سهاّ. 

 : ِاشز٠ غبٌٝ إجاٍ ْصنط عسٸ٢ ٚعً

ٚٸٍ ٓٳاؾٹعٴ ﴿ :قٛي٘ تعاٍ: ا٭ َٳ ٚٳ ِٷ َنبٹرلٷ  ُٳا ٔإثٵ ٔٗ ٌٵ ؾٹٝ ٝٵػٹٔط ُق ُٳ ٚٳاِي ُٵٔط  ٔٔ اِيدٳ ٜٳػٵَأُيْٛٳَو عٳ

ُٳا يٹًٓٻأؽ ٔٗ َٹٔ ْٻِؿعٹ ُٳآ َأِنبٳطٴ  ٗٴ ُٴ ٕٸ اٯٜ .﴾ٚٳٔإثٵ تتعطٸض ٠ ٚإٕ ناْت ز٫يتٗا إباؾط ،١ؾإ

١ ٚيٝؼ ٖٛ إ٫ عًٓ، إ٫ أْٸٗا َٔ خ٬ٍ اغتٛٗاض َا ٖٛ إػ٪ٍٚ عٓ٘، ؿهِ اـُط

ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ـ إٔ ٣ هٔ يًؿكٝ٘ ـ نُا ضأّ، عُّٛ ايتع١ًٌٝ ٬َٚسٛ، ؼطّ٘

ٌٸ َا تٓطبل عًٝ٘ ايعًٜٓػتٛٗط َٓٗا عُّٛ اؿ ٚقس نإ ٖصا ا٫غتس٫ٍ َٔ  .١هِ يه

ٌٸ َا ، اييت غاقٗا ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ ؼطِٜ تسخٌ ايتبؼ١ ا٭زٓي١ ًْ ٕٸ ن بتكطٜب أ

 إ١ٍ بايٓػب٣ ل ايكػطشٖكٜٚهؿٞ إٔ تٴ، نإ نطضٙ أنجط َٔ ْؿع٘ ؾٗٛ سطاّ
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 ايتسخٌ يٝجبت ايتشطِٜ. 

َٵػٳ﴿ :قٛي٘ تعاٍ: ايجاْٞ َٕٕؾٔإ ٚٵ تٳػٵٔطٜضٷ بٹٔإسٵػٳا ُٳعٵطٴٚفٺ َأ ايػٝٸس ٣ سٝح ٜط، ﴾اْى بٹ

َٸ٠ تطغِ قاعس»ؾهٌ اهلل أْٸٗا  عٝح ٫ ًّو ايطدٌ إٔ  ،٠ايطدٌ بإطأ١ ؼسٸز ع٬ق١ عا

ُٸس سٝا ـ ١ ايعٚدٝٸ١ بٌ اٱَػاى ـ أٟ إبكا٤ ايع٬ق إش خٝٸطٙ اهلل تعاٍ ;٠إطأ٠ ه

 . (7)«ـ١ أٟ ط٬قٗا ٚضؾض ٖصٙ ايع٬ق ٚبٌ ايتػطٜض باٱسػإ ـ، بإعطٚف

ٚٵُؾِٛا بٹاِيعٴُكٛز﴿ :قٛي٘ تعاٍ: ايجايح ٓٴِٛا َأ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ايػٝٸس ٣ سٝح ٜط، ﴾ِ ٜٳا َأ

ٕٸ ٖصٙ ايؿكط  ،٠َا ّٓض ايعكٛز إػتذسٸ، ايتعاقس ٗ اٱغ١ّ٬ ت٪غٸؼ سطٸ٠ٜ ؾهٌ اهلل أ

ا٫ٚت اييت هطٜٗا بعض ايؿكٗا٤ ٗ زٕٚ احمل ،١تؿطٜعٝٸ١ ؾطعٝٸ، نعكٛز ايتأٌَ َج٬ّ

ُٸٝات غابك إضداعٗا إٍ  شيو. أٚ َا إ٠ٍ أٚ اٱداض١ ناؾعاي ،١عكٛز شلا َػ

َٸ٠ ٚنصيو ٜٴُهٔ اغتؿاز ٛٳاَيُهِ ﴿ :َٔ قٛي٘ تعا١ٍ قٛاعس عا َٵ ٚٳ٫َ تٳِأُنًُِٛا َأ

ٌٔ ٓٳُهِ بٹاِيبٳاطٹ ٝٵ ِٵ ٔإَيٚٳ٫َ تٴًُِكِٛا ﴿ :أٚ قٛي٘ تعاٍ، (188 :٠)ايبكط ﴾بٳ ٜٵسٹُٜه ٗٵًَُه٢ بٹَأ ِ﴾١ ايتٻ

 ٚغرلُٖا َٔ اٯٜات.، (195 :٠)ايبكط

ايكطإٓ  َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ»باٱَهإ  ٘أْٸ إٍ ؾهٌ اهلل ٚىًل ايػٝٸس

َٸ١ قٛاعس ؾكٗٝٸ١ ٢ًْ ايهطِٜ إٔ مكٌ عً ٠ ٗ سٝا١ قس تػٓطٞ َػاسات ٚاغع ،١عا

ٕٸ ا٭»تهُٔ ٗ ١ إؿهً إٔ َعتدلّا، «إػًٌُ ايهجرل ٣ غًٛب ا٫دتٗازٟ ايػا٥س يسأ

ٌٸ ْٛل ٗ َٛضز خام بأغًٛب نٝٸل دسٸّا; إش إْٸِٗ ٜٓٛطٕٚ إ٢ٍ َٔ ايؿكٗا٤ ٜتعاط ، ن

اٯخط ايٛاضز ٗ َٛضز  ايٓلٸ١ ؽتًـ عٔ ؾدك١ٝ خاق١ ؾدكٝٸ عٝح تبسٚ يهٌ ْلٸ

ٟٸ إْػإ ًَِٛ بايًػ، آخط ٕٸ أ ٜػتطٝع إٔ  ،١ٚبايكٝؼ ايتعبرلٜ ،١ايعطب١ٝ َع أْٸٓا لس أ

َٸ ٕٸ إٛاضز إدتًؿ ;١ٜأخص َٔ فُٛع إٛاضز قٛاعس عا ، بٌ ت٪ٓنس، قس ٫ تٓؿ١ٞ ٭

ّٸ ايصٟ تؿذلى ؾٝ٘ ايٓكٛم اييت ٚضزت ٘ٓ ايعا  .(8)«َجٌ ٖصٙ إٛاضز ٗ ايتكا٤ٖا باـ

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٜٛغٸع زا٥ط ٢ اعتُازّا عً ;ا٭سها٢ّ ع١ً ا٭زٓي٠ ٚبصيو ٜبسٚ أ

َا ٜػُض بتذاٚظ ايعسز ايصٟ سسٸزٙ ايػابكٕٛ ، بؿٓكٝٗا ايًػٟٛ ٚايعطٗ ،١قٛاعس ايًػ

ٕٸ ٖصا ايتشسٜس ٖٛ بطبٝعت٘ ْتٝذ، ٯٜات ا٭سهاّ ٕٸ ٢ َعٓ، ي٬دتٗاز أٜهّا١ عًُّا بأ أ

١ ا٫دتٗازٜٸ١ باضٙ َٔ ايٓاسٝعسّ اعت١ َج٬ّ ٖٛ ْتٝذ١ غُػُا٥ؼسٜس آٜات ا٭سهاّ 

 .١ؾكٗٝٸ١ يَػأ٢ زي٬ّٝ ع٣ً أخط١ آ١ٜ ٭ٜ
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 ،١ايػٓٸ إ١ٍ إٛقع ايصٟ وتًٓ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ بايٓػب إ٠ٍ ٖصا ايعٓٛإ إؾاض

 ايتؿطٜع. ١ ٗ َػأي١ ايؿطٜؿ

١ ايػٓٸ١ سذٸ٢ٝ ٜ٪ٓنس عً، ؾأْ٘ ؾإٔ غا٥ط عًُا٤ اٱغ٬ّ، ٚايػٝٸس ؾهٌ اهلل

نُا ٗ ؼسٜس  ،١ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ ٚنْٛٗا َكسضّا ثاّْٝا َٔ َكازض اغتٓباٙ

َٳا ﴿ :إؿاِٖٝ ٚبٝإ اؿكا٥ل; اْط٬قّا َٔ قٛي٘ تعاٍ ٚٳ ٍٴ َؾدٴصٴٚٙٴ  ِٴ ايطٻغٴٛ َٳا آتٳاُن ٚٳ

ٗٴٛا ٘ٴ َؾاْتٳ ٓٵ ِٵ عٳ ٗٳاُن ٍٳ﴿ :أٚ قٛي٘ تعاٍ، (7: )اؿؿط ﴾ْٳ ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ٘ٳ   ﴾ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايًٖ

ٖصا اؿسٜح أٚ ١ ايتٛثٝل اييت تتٸكٌ بكشٸ١ َٔ َؿه١ً تٴعاْٞ ايػٓٸ، . ْعِ(92 :٠)إا٥س

ٕٸ ٖصٙ إؿهً، شاى ٞٸ ايكسٚض; إ٫ أ  ـ نُا ٜكٍٛ ايػٝٸس١ غ٬ف ايكطإٓ ايصٟ ٖٛ قطع

ٱثبات ٠ اؿٌ; ؾكس ٚنع ايعًُا٤ إدتكٸٕٛ ططا٥ل عسٜس٢ ع١ً يٝػت عكٝٸ»ـ  ؾهٌ اهلل

ٚيٝؼ َٔ  .« ٖصٙ ايططا٥لاخت٬فٷ بِٝٓٗ ١ٗ ٚإٕ نإ مثٸ، ايكسٚض ٚتٛثٝل ايٓكٛم

ٝٸات ؾِٗ ايٓلٸ ايٓبٟٛ أٚ اٱَاَٞ ىهع أٜهّا ؾهٌ اهلل ؾٓو ـ عٓس ايػٝٸس  ٕٸ آي ـ أ

ٝٸ» ٞٸ١ إتٸبع١ يًكٛاعس ايعطب ٟٸ ْلٸ عطب َا ٢ َٔ زٕٚ إٔ ٜعين شيو ا٫قتكاض عً، «ٗ ؾِٗ أ

ٕٸ باٱَهإ ،١أٚ ايب٬غ١ٝ أْتر قسّّا َٔ خ٬ٍ اخت٬ف إساضؽ ايٓشٜٛ ا٫ْؿتاح  ؾإ

ٖٓا ، ؾُٗٓا يًٓكٛم١ طٜٛط ططٜكٚشيو يت، يؿِٗ ايٓلٸ٠ دسٜس١ قٛاعس عًُٝٸ١ أٜٸ٢ عً»

 .(9)«هٔ إٔ ٜكسٸَ٘ يٓا ايهجرل َٔ َٓاٖر ايبشح أٚ َٓاٖر ؾِٗ ايٓلٸّ

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٜ٪ٓنس عً ٕٸ إؾهايٝٸ٢ ٚنصيو ؾإ تأخٸط ايتسٜٚٔ ٗ تأثرلٙ ١ أ

ٕٸ ايجكا»أٜهّا; ١ عكٝٸ١  ّجٌ َؿه١٫ً إٓكٍٛ َٔ ايػٓٸ١ ٚثاق٢ عً ايصٜٔ ضٚٚا عٔ ٠ ٭

١ إناؾ، «ٚسؿٛ٘ اؿٓؿاٚ عِٓٗ، ٚتٓاقًٛٙ بِٝٓٗ، سؿٛٛا شيو ٗ قسٚضِٖ |ايٓيبٸ

ٕٸ إػًٌُ ايؿٝع إٍ ُٸ» ;١مل ٜعاْٛا َٔ ٖصٙ إؿه١ً أ َٔ آٍ بٝت ١ ٭ْٸِٗ ٜعتدلٕٚ ا٭٥

ٚأْٸِٗ ، َٕٛٛ عٔ اـطأٚأْٸِٗ َعك، |ا٫َتساز ايطبٝعٞ يًٓيبٸ |ضغٍٛ اهلل

ُٸ إكسض ايط٥ٝؼ بعسٙ ٕٸ ا٭٥ ٝٸضعٛا ع١ يتبًٝؼ ا٭سهاّ... ٚأ َٔ ، ٚايتس١ٜٔٚ ايهتاب١ ًُ

ٞٸ  .(10)«آخط إَاّ َِٓٗ إٍ ×عً

ٕٸ ، باٱَهإ اؿسٜح عٔ إهاٌَ اييت ْكًت ٗ نتب ايطٚاٜات، ْعِ ٚأ

، ثكاؾات١ِٗ ٚطبٝع٠ اايط١ٚ َا ٜػُض بتسخٸٌ شٖٓٝ ٢،نجرلّا َٓٗا نإ ٜٴٓكٌ بإعٓ

ـ ١ اييت زؾعت بايػٝٸس ؾهٌ اهلل ـ ٗ ٖاضغت٘ ا٫دتٗازٜٸ ٣،ٚبعض اٱؾها٫ت ا٭خط
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ٝٸات ا٭قطب إٍ إٍ إهُٕٛ إتكٌ باؿهِ ١ ٚثاق٢ اؿكٍٛ عً ايتؿهرل ٗ اٯي

ٕٸ ؾِٗ  ;١ايتؿك٠ًٝٝ ايكطا٤ إ١ٍ يًطٚاٜات إناؾ١ اجملُٛعٝٸ٠ ايكطا٠٤ نهطٚض، ايؿطعٞ ٭

ٟٸ َتهًِٓ ٫ ٜهٕٛ إ٫ َٔ خ٬ٍ ايٓٛط إٍ ن٬ّ ٌٸ َا تهًِٓ ب٘ سٍٛ ؾهط أ ٠ ن

ٝٸ٠ ٗ سٌ قس ت٪زٸٟ ايٓٛط ،١َعٝٸٓ أٚ تٴدلظ ، قس تبتعس عٔ ايٛاقع٣ أخط١ ٚدٗ إ١ٍ ايتذع٦ٜ

ٝٸات َعٝٸٓ هٔ إٔ َٔ ايطٚاٜات ١ّ إٓطكٞ ؿصف ًْإدلٸض : َٔ قبٌٝ ،١إؾهاي

 ٣.َذُٛعٗا َٔ ظٚاٜا أخطيطٚاٜات ا إٍُا يٛ ْٛط ؾ١ٝ ايها٠ًَ تهٕٛ دع٤ّا َٔ ايكٛض

 .(11)ٗ قًٓٗا١ َؿكٻ٣ً أخط١ ساٍ ؾٗصٙ ْكط١ أ٢ٜ ٚعً

١ أعين سانُٝٸ، قسزٙٗ ايعٓٛإ ايصٟ مٔ  إ٠ٍ ٚبايعٛز، ٚأٜٸّا ٜهٔ ا٭َط

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٜٓطًل َٔ ؾهط، ايكطإٓ ٕٸ ايكطإٓ اْطًل ٠ ؾإ ٠ ايسع١ٛ ٗ سطن»أ

َٸا ايػٓٸ ،١ٌ ايكٛاعس ٗ زا٥طتٗا ايٛاغعٚايتؿطٜع يٝ٪قٸ ٝٸتٗا ١ أ ؾكس ٚضزت ٗ غايب

ٖٓا أٚ ٖٓاى; ا٭َط ايصٟ هعٌ ١ ٚيتذٝب عٔ ا٭غ٦ً، يتشانٞ تطبٝكات ٖٓا ٖٚٓاى

ٌٸ ايكطا٥ٔ ٚاٱوا٤ات  ،١خاقٸ٠ اؿسٜح َتشطٸنّا ٗ زا٥ط ٖٚٞ آؾام ايػ٪اٍ ٚن

ٕٸ ايػٓٸ ;١ػٓٸاي٢ ايكطإٓ ع١ً سانُٝٸ٠ يٝ٪غٸؼ ؾهط، (12)«١احملٝط ٫ ١ إش ٜعتدل غًؿّا أ

ٗ َا  ،١ٚسانت ـ ٗ تطبٝكاتٗا ـ ايعٓاٜٚٔ ايكطآْٝٸ، تتشطٸى خاضز اٱطاض ايكطآْٞ

٫ٚ غٝٸُا ؾُٝا ٜتعًٓل ، ْتا٥ر ايبشح٢ ٖٚصا َا غٝ٪ثٸط سهُّا عً، تعطٸض ي٘ ايكطإٓ

ٕ ايكطآْٞ َع نٕٛ ايعٓٛا، عَُٛٝٸتٗا٢ بإط٬قات ا٭سازٜح اييت أخص بٗا ايؿكٗا٤ عً

ٖصا ايٓشٛ َٔ اٱط٬م. َٚٔ ٖٓا ٫سٜ ٢ أٚ تًو يٝؼ ع٠ً ايصٟ ٜٴعسٸ زي٬ّٝ شلصٙ إؿطز

، ايسخٍٛ ٗ تدلٜطات يٓتا٥ر َجٌ ٖصٙ اٯيٝٸاتٗ أغًٛب ايؿكٗا٤ ٢ عًؾهٌ اهلل ايػٝٸس 

ٝٴتشسٸخ تاض َٸا ، ٖصا إٛنٛع أٚ شاى إ٠ٍ اييت تٴهٝـ َؿطز١ عٔ ايٛضٚز أٚ اؿه٠َٛ ي إ

أٚ بتهٝٝك٘ ٱخطاز َا ٖٛ  ،ا٭١ٍٚ إٛنٛع ٕا يٝؼ زاخ٬ّ ؾٝ٘ عػب ايس٫ي١ عبتٛغ

 .١زاخٌ ؾٝ٘ عػب تًو ايس٫ي

ٕٸ ٚضٚز ايكطإٓ َٛضز ايكاعس٣ ضأ ؾكس ٚباختكاض ٗ َٛنٛع ٠ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل أ

ٝٸ١ ايس٫ي٣ ٕس١ َعٝٸٔ هعًٓا ْٴدهع ايػٓٸ ٕٸ ايتطبٝل عطؾّا  ،١ايكطآْ ٚيٝؼ ايعهؼ; ٭

ٕٸ ايعٓٛإٜٴ  إطبٻل. ٖٛ ؿِٗ َٓ٘ أ

ٕٸ يسٜٓا َٓٗذّا ٗ »: «ٗ ايطناع١ ضغاي»ٗ نتاب٘ ؾهٌ اهلل ٜكٍٛ ايػٝٸس  إ

ٝٸ ٌّ ٜتٸكٌ بايكطإٓ ٚبايطٚاٜات ايٛاضز ،١ايتعاٌَ َع ايطٚاٜات ٚاٯٜات ايكطآْ ٠ ٖٚٛ َٓٗر عا
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َٸ ;١عٔ أٌٖ بٝت ايعكُ ٖٞ  ته١ٕٛ عٝح ْػتؿٝس َٔ بعهٗا أسهاَّا َٚؿاِٖٝ عا

ُٸا ٖٛ إعٗٛز يس١ ا٭غاؽ ٗ كتًؿ ٕٸ تعآًَا َعٗا ىتًـ ع ٣ إٛاضز ٚايتطبٝكات; ؾإ

 . (13)«عًُا٤ ا٭قٍٛ

 : َٔ إػا١ٌ٥ ٚقس اتٸبع ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٖصا إٓٗر ٗ دٴًُ

 

ُٸ»: ؾهٌ اهلل ٜكٍٛ ايػٝٸس ٕٸ ا٭٥  (14)«قٍٛ ايعٚض»ٜؿػٸطٕٚ ١ عٓسَا ٬ْسٜ أ

، بصيو ٜٚطبٸكْٛ٘ عًٝ٘ (15)«شلٛ اؿسٜح»نُا ٜؿػٸطٕٚ ، أٚ ٜطبٸكْٛ٘ عًٝ٘، ٓا٤بايػ

ٕٸ ايػٓا٤ احملطٸّ ٜسٚض َساض قسم ٖصٜٔ ايعٓٛاٌْ، أٜهّا شلٛ »ٚ ;«قٍٛ ايعٚض»: ْعطف أ

ٚيٛ نإ ٢ ستٸ، ؼطِٜ ايػٓا١٤ ٚبعس شيو ٫ ْػتطٝع إٔ ْأخص بإط٬قات أزٓي .«اؿسٜح

ٝٸ١ باٯٜ ×ٓا ؾُٗٓا َٔ خ٬ٍ اغتؿٗاز اٱَاّْٸ٭ َهُْٛ٘ سٓكّا. ٕاشا شيو؟  ;١ايكطآْ

ٕٸ َٛضز اؿطَ، يتشطِٜ ايػٓا٤ ٝٸ١ ٖٛ َا تٓطبل عًٝ٘ اٯ١ٜ أ يٝهٕٛ ايػٓا٤ احملطٸّ  ،١ايكطآْ

ٕٸ ١ ٚخاقٸ، ٖٛ َا نإ َكساقّا يكٍٛ ايعٚض أٚ شلٛ اؿسٜح ايػٓا٤ ٖٛ ١ سطَ(16)َٛنٛعأ

ٚايصٟ ٜتٓاغب َع ، ًؿا٤ ٚقاؾٌ إػٓٸٌٗ فايؼ اـ ^ايػٓا٤ إٛدٛز ٗ ظَاِْٗ

ُٸٔ نًُاتٺ ٖٞ َكسام يًعٓاٜٚٔ ايكطآْٝٸ١ ٚعٓس٥صٺ ٫ قاي، عامل أٌٖ ايؿػٛم  ...«.١ٜته

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٜطؾض ططٜك ايكطإٓ ١ ايؿكٗا٤ ٗ اؾُع بٌ ز٫ي١ ٖٚٓا لس أ

ٍ ايعٚض ؾاٱَاّ ٜتعبٸسْا ٚإٕ مل ٜهٔ ايػٓا٤ َٔ قٛ»يٝعتدلٚا ـ َج٬ّ ـ أْٸ٘  ،١ايػٓٸ١ ٚز٫ي

ٕٸ ٣ ٜٚط، «إٛنٛع١ اؿهِ بًػإ تٛغع١ عٝح ٜطٜس تٛغع، ظعً٘ َٔ َكازٜك٘ بأ

 ،١اـاقٸ١ ـ َتعًٓل بايكٍٛ َع ايططٜك١ ايعٚض ـ ايصٟ ٖٛ إٓاٙ ٗ اؿهِ باؿطَ»

 شيو ـ.٠ ـ نُا واٍٚ بعض ايؿكٗا٤ اغتؿاز (17)«ٚسسٖا١ ٚيٝؼ َتعًٓكّا بايططٜك

ٕٸ ايػٝٸس ٚبصيو ل    ،١َع بعض ايعًُا٤ ٗ ايٓتٝذ٢ ٚإٕ ايتك، ؾهٌ اهللس أ

ٚايصٟ ُٝٸع ، ا٫غتس١ٍ٫ إ٫ أْٸ٘ اختًـ ٗ ططٜك، نُا ٜٴٓكٌ عٔ ايؿٝض ايهاؾاْٞ

َٸ٠ قاعس٢ ؾٝ٘ باضتهاظٙ عً ٝٸ١ ٗ ع٬ق١ عا  .١َا ٚضز ٗ تطبٝكات ايػٓٸ١ ايعٓاٜٚٔ ايكطآْ

ُٸّا ٗ تٛدٝ٘ إط٬قات ايػٓٸ ؾهٌ اهلل ؾٓهًت عٓس ايػٝٸس٠ ٖٚصٙ ايكاعس  ،١َسخ٬ّ َٗ

ٝٸ َٸٓت ـ بٓٛطٙ ـ آي َٸٌ ٗ نجرل َٔ ٣ يهب٘ تؿًٓت َس١ ٚأ اٱط٬قات اييت ٜؿعط َعٗا إتأ
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ٕٸ ، ا٫تٸػاع ٣َٔ ا٭سٝإ أْٸٗا يٝػت بٗصا إػتٛ ٚيهٓٸ٘ ٫ ٜػتطٝع ػاٖٗا ؾ٦ّٝا; ٭

ٛٸ ايًؿٜ أٚ ايع١ٓ ايكٛاعس ا٭قٛيٝٸ  ٛإ عٔ ايكٝس. تطب٘ اٱط٬م غً

 

ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ اٯ٫ت ٚيٛ مل ٜٴًعب بُٗا ايكُاض; ١ إعطٚف بٌ ايؿكٗا٤ سطَ

 أٚ َا ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايًعب قُاضٜٸّا.، ايًعب بتًو اٯ٫ت بايط١ٖٔ ؾ٬ تتكٝٸس سطَ

ٕٸ ضٚاٜات ؼطِٜ ايٓطز ٚايؿططْر٣ ٜٚط إؿّٗٛ  إ٠ٍ ْاٚط (18)ايػٝٸس ؾهٌ اهلل أ

ٌٔ ﴿ :ايكطآْٞ ٗ قٛي٘ تعاٍ ُٳ ٔٵ عٳ ِّ ّٴ ٔضدٵؼٷ  ٚٳاَ٭ظٵ٫َ ٚٳاَ٭ْكٳابٴ  ٝٵػٹطٴ  ُٳ ٚٳاِي ُٵطٴ  ُٳا اِيدٳ ْٻ ٔإ

ٓٹبٴٛٙٴ ٕٔ َؾادٵتٳ ٝٵَطا ٕٸ إٝػط َٔ إؿاِٖٝ ايعطؾٝٸ .(90 :٠)إا٥س﴾ايؿٻ ١ ٚمٔ عٓسَا ْعطف أ

ٕٸ ايكُاض عٔ ايكُاض; ؾُا مل ٜهٔ قُاضّا ٫ ٜه٠ ٖٚٛ عباض ،١ايٛانش ٕٛ َٝػطّا; ٭

ٌٸ َا ٜهٕٛ َٝػطّا ٫ بسٸ إٔ ٜهٕٛ ، ايعطف٣ يس١ ٚإٝػط َٔ إؿاِٖٝ إتػاٜٚ ؾه

ٞٸ٢ ع١ً ٯٜا تطبٝل» يـ أْ٘ إٍؾهٌ اهلل . ٚىًل ايػٝٸس قُاضّا ٚايصٟ ، َٛنٛع خاضد

ٕٛ آخط ،١َعٝٸ٠ٓ ٜهٕٛ َؿَّٗٛا بكٛض ٫ بسٸ إٔ ٜهٕٛ َٛضز ، َع استُاٍ إٔ ٜهٕٛ بٓش

َٛنٛع; إ٫ إشا ١ ٫ٚ ٜهٕٛ س٦ٓٝصٺ َٛدبّا يتٛغع، طبٝل َٓػذُّا َع إؿّٗٛ ايكطآْٞايت

ٝٸ١ . ٚتدلظ ٖٓا ايؿدكٝٸ(19)«نإ شيو بًػإ ايتدكٝل ايكطٜض يًػٝٸس ؾهٌ اهلل ١ ا٭زب

إٛنٛع ١ َٔ تٛغع ،١َا ٜكٛي٘ عًُا٤ ا٭قٍٛ ٗ باب اؿهَٛ»٢ سٌ ٜٴؿهٌ عً

ؾ٬ ٚاقع ي٘ ١ ايتدكٝل قطاس نإ ٫ ٜطدع إٍإشا »سٝح ٜعتدل أْٸ٘ ، «ٚتهٝٝك٘

ٖٓا ٜعتدلٙ ، «٠ايطٛاف ٗ ايبٝت ق٬»أٚ ، «٫ ؾٓو يهجرل ايؿٓو»: ^ؾكٛشلِ .أق٬ّ

ٝٸٕٛ َٔ باب ايتٓعٌٜ يتٛغع ٚإْٸُا ٖصا ٜطتب٘ باؾاْب ، ٫ ْٛاؾل عًٝ٘، إٛنٛع١ ا٭قٛي

سهِ ايطٛاف ٖٛ ٚ، ٜعين ٫ سهِ يهجرل ايؿٓو« ٫ ؾٓو»ؾـ ، ايؿهًٞ ايتعبرلٟ

نُا ٗ ، أٟ اخت٬ف ايتعبرل ،٠ٖٚصا ٜهٕٛ َٔ اخت٬ف ايكٛض ;٠سهِ ايك٬

ٍٷ: ايتعبرل بكٛشلِ  .(20)«ٗ شيو١ ؾإْٸِٗ ٜطٜسٕٚ إبايػ، ظٜسٷ عس

ضٚاٜات ايٓطز ٚايؿططْر ٚغرلُٖا أْٸ٘ ٢ ايعٓٛإ ايكطآْٞ ع١ً ٚبصيو تهٕٛ ْتٝذ

ٕٔ، ٝػطإْٸُا وطّ َٔ ايًعب َا ٜٓطبل عًٝ٘ عٓٛإ إ زٕٚ َا يٛ ، ٖٚٛ َا ٜهٕٛ بطٖ

 .١نإ جملطٸز ايتػًٝ
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ُٸ ٢ ٜٚذلتٸب عًٝ٘ اْتكاٍ ايصنط أٚ ا٭ْج، ؾكٗٝٸّا١ َٛنٛع ايبًٛؽ َٔ إٛانٝع إٗ

ٝٸ١ ساي ايكبا إ١ٍ َٔ ساي ٌٸ ١ بايتهايٝـ ايؿطعٝٸ١ ٚإداَطب١ إػ٪ٚي بؿهٌ َػتك

ا إٛنٛع ؼسٜسٙ ايؿطعٞ ايصٟ قس ًٜتكٞ ٚقس ٫ ٭ٚيٝا٤ ا٭َٛض. ٚشلص١ إْا٫ّ بايٓػب

أٟ  ،١اؾٓػٝٸ١ ايعٴطٗ ايصٟ ٜطب٘ ايبًٛؽ بٓهٛز اؾػس َٔ ايٓاس٢ٝ ًٜتكٞ َع إعٓ

ٝٸ ١ ايعطؾٝٸ، ؾُٔ إُهٔ ايتؿهٝو ابتسا٤ٶ بٌ ايٛدٗتٌ .١اؾٓػٝٸ١ ٱْؿا٤ ايع٬ق١ ايكابً

ٕٸ يًؿطٜع ،١ٚايؿطعٝٸ ٝٴكاٍ ـ َج٬ّ ـ بأ أغاؽ ٢ بايتهايٝـ ع١ً عًٝل إداطباؿلٸ بت١ ي

ٕٸ ايؿتا ٕٸ اؿٝض  ،١ٖذطٜٸ١ تبًؼ بايتاغع٠ َٛنٛع َعٝٸٔ. ٚقس اؾتٗط ايطأٟ ايكا٥ٌ بأ َع أ

ٔٸ غايبّا٠ ٜتأخٸط عٓس ايؿتا بعض ايطٚاٜات اييت  إٍأٟ طا ايصٚقس اغتٓس ٖ، عٔ ٖصٙ ايػ

ٔٸ عٔ اؿٝض.   ُؾِٗ َٓٗا إط٬م ايػ

ٔٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ـ ٚؾ ٕٸ ايعٓٛإ ايكطآْٞٚيه بًٛؽ »ٖٚٛ ، ل َٓٗذ٘ ـ ٜعتدل ٓأ

وهِ إط٬قات ا٭سازٜح ، (23)«بًٛؽ ا٭ؾسٸ»٢ ٚستٸ، (22)«بًٛؽ اؿًِ»ٚ، (21)«ايٓهاح

إط٬م اؿهِ بايبًٛؽ بتػع غٓٛات َٔ ٠ عٝح ٫ ّهٔ اغتؿاز ،١ٗ ايػٓٸ٠ ايٛاضز

ٕٸ ايكطإٓ ـ بس٫يت٘ ايٛانش ٢ ستٸ، قٝسّا١ ايػٓٸ إٍـ ٜهٝـ ١ زٕٚ إٔ تهٕٛ سا٥هّا; ؾهأ

  .١ايطٚا١ٜ ٚز٫ي١ اٯ١ٜ ٜتشٓكل ايتذاْؼ بٌ ز٫ي

ٕٸ : ٗ عح ايبًٛؽ ؾهٌ اهلل ٜكٍٛ ايػٝٸس ٔإشٳا بٳًَػٴٛا ٢ سٳتٻ﴿ :قٛي٘ تعاٍ»إ

ٌٸ، ﴾ايَِّهاحٳ ِٳ﴿: ٚقٛي٘ ععٸ ٚد ِٴ اُؿًُ َٹُٓه ٍٴ  ٚنصا َا ٚضز ٗ ، ﴾ٚٳٔإشٳا بٳًَؼٳ اَ٭طَؿا

٢ ضؾع ايكًِ عٔ ايكيبٸ ستٸ»أٚ ، «٫ ٜٴتِ بعس است٬ّ»: |قٛيَ٘ٔ  ،١ايؿطٜؿ١ ايػٓٸ

ٖٓا ٖٛ ٚاضز َٛضز بٝإ ايكاعس، «وتًِ  ايكطإٓ إ٠ٍ َع عسّ إؾاض، ٗ ايبًٛؽ٠ ٚغرلٖا 

ٔٸ َعٝٸٓ ٌټ ،١غ ٕٸ ايعٓٛإ ا٭غاغٞ ٗ ايبًٛؽ ٖٛ ايٓهٛز اؾٓػٞ. شيو ٜ ن ػتؿاز َٓ٘ أ

ٝٸا١ ٚعػب إٓٗر ايصٟ اضتأٜٓاٙ ٗ ع٬ق ١ بايعٓاٜٚٔ إتشطٸن١ ايجابت١ يعٓاٜٚٔ ايكطآْ

ٌٸ َا ٚضز ٗ ايطٚاٜات ١ ٗ ايػٓٸ٠ ايٛاضز ٕٸ ٖصا ايعٓٛإ وهِ ن ٔ عٓاٜٚٔ ؼسٸز َؾإ

٠ ٖٓا ٜهٕٛ بإط٬ق٘ ايًؿٛٞ ؾا٬َّ ٕا ؼٓكل َع٘ ايعٓٛإ ٚغرلٙ. ٚبعباض، ايبًٛؽ بٗا

ٕٸ َا ٚضز ٗ ايػٓٸ ٣:أخط ٔٸ َعٝٸٓؼسٜسات يًبً ١َٔ ايؿطٜؿ١ إ يعؿط نايتػع ٚا ،١ٛؽ بػ

، ٚغرلٖا٠ ٚاـُؼ عؿط٠ ٚا٭ضبع عؿط٠ ط بايج٬خ عؿطَنأٚ ٗ ايصٻ ،٠ٚايج٬خ عؿط

ٕٸ زا٥ط ،٠بايعٓٛإ ايكطآْٞ ايصٟ ٖٛ ٚاضز َٛضز ايكاعس١ قهَٛ إط٬م تًو ٠ َا ٜعين أ
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 ايبًٛؽ إ١ٍ ِٸ تٛغع٫ إٔ تت، ـ ٜٓبػٞ إٔ تكٝٸس بايعٓٛإ ايكطآ١ْٞ ٗ ايػٓٸ٠ ايعٓاٜٚٔ ـ ايٛاضز

 . (24)«١نُا قطٸب٘ ايؿكٗا٤ ؾُٝا زلٸٞ باب اؿهَٛ، َا ٫ ٜتشٓكل َع٘ شيو ايعٓٛإ

 

ٕٸ مثٸ إٍ، إٕ مل ٜهٔ إْاعّا، شٖب إؿٗٛض َٔ ايؿكٗا٤ : ْٛعإ َٔ ايػػ١ٌ أ

ٚٸٍ ِٸ اؾػس١ ٜٚكهٞ بػػٌ ايطأؽ ٚايطقب، تطتٝيب: ا٭ : ٚايجاْٞ ;١ًَتؿطٸقّا أٚ باؾُ، ث

ٖصا ٢ ٚقس ؾطٸع ايؿكٗا٤ عً .٠ٚاسس١ ٜٚكهٞ بطَؼ اؾػس نًٓ٘ بإا٤ زؾع، اضُاغٞ

، َٔ نُٓٗا ـ َج٬ّ ـ أْٸ٘ يٛ أسسخ با٭قػط أثٓا٤ ايػػٌ، َٔ ا٭سها١ّ ا٫خت٬ف ًْ

َٸا يٛ أعازٙ ، ـ١ خ٬فٺ ٗ ٖصٙ إػأي٢ ٚدب عًٝ٘ ايتٛنٸ٪ بعسٙ ـ عً، تطتٝبّا ٙٚأعاز ٚأ

 ّا ؾًٝؼ عًٝ٘ إٔ ٜتٛنٸأ بعسٙ.اضُاغ

ٕٸ ايعٓٛإ  ٚقس ٫سٜ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ـ ٗ َا ؾُٗتٴ٘ َٔ بعض َصانطاتٞ َع٘ ـ أ

ٗٻطٴٚا﴿ :ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ، َطًكّا٢ ايكطآْٞ أت إتٛغٸ٘  (6 :٠)إا٥س ﴾ٚٳٔإٕ ُنٓتٴِ دٴٓٴبٶا َؾاٖط

ُٸِ: بٌ تؿكًٌٝ ٌٕ سٳتٻ ٚٳ٫َ﴿ :ٖٚٛ أٜهّا قٛي٘ تعاٍ، ايٛن٤ٛ ٚايتٝ ٢ دٴٓٴبٶا ٔإ٫ٖ عٳابٹٔطٟ غٳبٹٝ

ٗٸط ٚا٫غتػاٍ َطًلٷ، (43: )ايٓػا٤ ﴾تٳػتٳػٹًُِٛا ٚيًعطف ػاٖ٘ ؾُٗ٘ ، سٝح ا٭َط بايتط

ُُٕاضؽ طبٝعٝٸّا. ٖٚصا ايؿِٗ سهِ ـ يس، ايٛانض ـ ؾُٗ٘ يًشسٜح  ؾهٌ اهلل ايػٝٸس٣ بٌ ا

ايًػإ ايصٟ ٫ ٜػُض ١ طبٝع سٝح إْٸ٘ ـ َععٍ عٔ، ٗ ايطٚاٜات عٔ ايذلتٝب ٚا٫ضُاؽ

هٔ إٔ ٜٴؿِٗ إٔ ن٬ ايٓشٛ ايصٟ شٖب إيٝ٘ ايؿكٗا٤ ـ ٢ّ نجرلّا بايتؿطٜل عً

ٗٸط ٚا٫غتػاٍ ايصٟ ، يًعٓٛإ ا٭غاؽ١ ايهٝؿٝٸتٌ ُٖا َٔ إكازٜل اـاضدٝٸ ٖٚٛ ايتط

١ ا٭سهاّ إذلتٸب٢ هٔ إٔ تٴًكٞ ب٬ٛشلا ع١ًّ ٖٚصٙ ايٓتٝذ، ايعطف٣ ٚانض يس ٖٛ

 ايتؿطٜل. ٢ عً

ٛٸع، أٜهّا٠ شيو نجرل٢ ع١ً ٚا٭َجً ٛٸع ا٭بٛاب ايؿكٗٝٸ١ َٚتٓ   .١بتٓ

ٕٸ سهٛض ايكطإٓ عٓس ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ ا٫غتس٫ٍ  ٖٓا إ٠ٍ ٫ٚ بسٸ َٔ اٱؾاض أ

ٔٵ ٜٓبػٞ ، نبرل عحٺ َا تعطٸض ي٘ ايكطإٓ أَطٷ ٚانض ٫ وتاز إ٢ٍ إباؾط عً ٚيه

اغتٛٗاض اؿهِ ١ ايكطإٓ ٗ قاٚي بٌ ايطدٛع إٍ هللؾهٌ ا ؾِٗ ايؿطم عٓس ايػٝٸس

ٚبٌ إٓٗر ايصٟ أؾطْا إيٝ٘;  ،١ايؿطع١ٝ بإػأي١ أٚ ؾِٗ َؿاز اٯٜات إتعًٓك، ايؿطعٞ

ٚٸٍ ٫ ىتًـ ايػٝٸس  ٗ اخت٬ف  أٟ، عٔ غرلٙ إ٫ قػطٜٚٸّاؾهٌ اهلل إش ٗ ايٓشٛ ا٭
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  .٠ايكاعس٣ َػت٢ٛ ٚعً، ٜٚٸّاُندل ؾهٌ اهلل بُٝٓا ٖٓا ٜتُٝٸع ايػٝٸس، ايؿِٗ

ٕٸ قاٚي: غبٌٝ إجا٢ٍ ٚعً ايطدٌ ٢ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٚدٛب اـًع ع٠ً اغتؿاز١ إ

ُٳا ﴿ :َٔ قٛي٘ تعا٠ٍ إشا بصيت إطأ ُٳا ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٘ٹ َؾ٬َ دٴٓٳاحٳ عٳًَ ُٳا سٴسٴٚزٳ ايًٓ ِٵ َأ٫ٖ ٜٴكٹٝ ٕٵ خٹِؿتٴ َؾٔإ

٘ٹ ٚأقٸًٖٛا ٗ عًِ أقٍٛ ،  ٜتشطٸى عًٝٗا ايؿكٗا٤اييت٠ ٜٓسضز ٗ إطاض ايكاعس ﴾اِؾتٳسٳتٵ بٹ

ٝٸ١ َا ٜعٓٝ٘ شيو َٔ ٬َسٛ، ايٛٗٛض١ ٖٚٞ سذٸٝ، ايؿك٘ ٌٸ ايكطا٥ٔ اؿاي ٝٸ١ ن  ،١ٚإكاي

ٕٸ ، ٖٓا أْٸٗا يكاحل ايكٍٛ بايٛدٛب ؾهٌ اهلل ٚاييت ٫سٜ ايػٝٸس طإا أْٸٓا ْؿذلض أ

ٌٸ إؿه٠ً ٚاضز١ اٯٜ ، َع سسٚز اهلل١ ايعٚد٠ٝ ٝاعسّ اْػذاّ اؿ١ ٖٚٞ َؿهً ،١ؿ

ٌٸ إؿه١ً ؾًٛ بكٞ عٓس٥صٺ ايط٬م بٝس ايعٚز َع بصٍ ايعٚد ٖٚٓا غٝهٕٛ  .١ؾ٬ تٴش

١ ايكطا٥ٔ احملتٓؿ١ ٚؼسٜس ايٛٗٛض ٚطبٝع١ َع غرلٙ ٗ ؾِٗ اٯٜ ؾهٌ اهلل اخت٬ف ايػٝٸس

 بايًؿٜ ٗ ٖصا اجملاٍ.

َٸا عٓسَا هعٌ ايػٝٸس  شلٛ »ٚ« قٍٛ ايعٚض»أٚ ، «بًٛؽ ايٓهاح»١ آٜؾهٌ اهلل أ

٫  ،٠دسٜس٠ أغاغّا يتشسٜس إط٬قات ايطٚاٜات ؾٗصا ّجٸٌ قاعس، َج٬ّ، «اؿسٜح

ٖٚٛ ـ ٗ  .١ٚتطبٝكاتِٗ ايؿكٗٝٸ١ ٜتشطٸى ٚؾكٗا ايؿكٗا٤ ٗ َا عٴٗس َٔ عٛثِٗ ا٭قٛيٝٸ

ٞٸ١ اؿكٝك ا ٖٓ، تاح عًٝ٘ ْكسّا ٚتطٜٛطّأَ ا٫ْؿ ـ بابٷ دسٜس ٫ بسٸ يًبشح ا٭قٛي

ا ٗ ٚضَ، ٗ ايبشح ايؿك١ٞٗ إٓ ٚايػٓٸايكط١ ٗ ع٬ق٠ هٔ إٔ ٜ٪غٸؼ يكٛاعس دسٜسّ

ُٸ، غرلٙ قعٝس ايبشح ايؿكٗٞ ٚايؿهطٟ ٚايعكٝسٟ ٢ ع١ً ٜٚٓعهؼ بايتايٞ ْتا٥ر َٗ

ٖٓا تعطٸض ي٘ ايكطإٓ َٚا إٍ تبعّا يًتهاضب ، ايعًُا٣٤ ٌ ْكاٙ خ٬ف يسٚؾٖه، شيو 

اييت ططسٗا ١ ايكطإٓ إعٝٸاضٜٸ١ اٌَ َعٗا َععٍ عٔ َطدعٝٸاييت متٸ ايتع، ٗ ايطٚاٜات

ٝٸّا.، ايػٝٸس ؾهٌ اهلل  َٚاضغٗا عًُ

 

ٕٸ ٖصٙ ايكاعس بٌ  ،١ايعٓاٜٚٔ ايكطآْٝٸ٢ ٫ تكتكط ع٠ً اتٸهض َٔ إجاٍ ايجايح أ

ٚاييت ٚضزت  ،١ايػٓٸٗ ٠ ايعٓاٜٚٔ ايٛاضز٢ ـ عً ؾهٌ اهلل ٜٴُهٔ تطبٝكٗا ـ عػب ايػٝٸس

 .(25)«وطّ َٔ ايطناع َا وطّ َٔ ايٓػب»: |نُا ٗ سسٜح ايٓيبٸ ،٠َٛضز ايكاعس

ؾًٛ ٚضز عٓسْا بعض ايطٚاٜات اييت تجبت »: ٜٚكٍٛ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ تٛدٝ٘ شيو

ٝٸّا ؾإْٸٓا ْتٛٓقـ ٗ ٖصا إٛنٛع; ١ َٔ د١ٗ اؿطَ ايطناع َا ٫ ٜهٕٛ عٓٛاّْا ْػب
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ْٸ َٸ٠ نايكاعس« وطّ َٔ ايطناع َا وطّ َٔ ايٓػب»: |٘ َا زاّ قٛي٘باعتباض أ ١ ايعا

نُا ٗ سسٜح طٌٜٛ ، ٚيصا ٚضز تطبٝكٗا ٗ نجرل َٔ ايطٚاٜات، ـ١ ـ ٚإٕ ناْت ْبٜٛٸ

ايصٟ ، «وطّ...: |عٔ قٍٛ ضغٍٛ اهلل ×غأيت أبا دعؿط»: قاٍ، ٜس ايعذًٞيدل

ٕٸ شيو ايطناع يٝؼ »: َٚجٌ، .«..|ؾصيو ايصٟ قاٍ ضغٍٛ اهلل »: ؾٝ٘ عباضات َجٌ ؾإ

َٸ٠ ; ٚيصا ؾٝهٕٛ َهُٕٛ ٖصا اـدل قاعس...«|بايطناع ايصٟ قاٍ ضغٍٛ اهلل   ،١عا

ُٸ  . (26)«ٚايؿكٗا٤ ٗ تؿطٜعاتِٗ َٔ خ٬ي١٘ ٚقس اْطًل ا٭٥

٫ ٜٓهض أبٛ إطتهع ٗ »١ أغاؽ شيو تٛٓقـ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ قهٝٸ٢ ٚعً

ٕٸ ايط«أ٫ٚز قاسب ايًي  ،١ايٓػبٝٸ١ نايع٬ق١ ناع ٗ ٖصا إٛضز ٫ ٜٛدس ع٬ق; ٭

 ٚبايتايٞ ؾ٬ وطّ ب٘ َا وطّ بايٓػب.

 

ٌٕ ٜؿكس سذٸٝت٘ إشا خايـ ايكطإٓ ٟٸ زيٝ ٕٸ أ ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ، ٜكطٸض ايؿكٗا٤ أ

ِٸ عٓاقط ايهب٘ يٛثاق ٢ عًٖٚٛ َكسٸّ  ،١َهُٕٛ ايػٓٸ١ إهُٕٛ ايكطآْٞ ٖٛ أسس أٖ

ٍٷ بٌ ْٝع ايؿكٗا٤.ٚيٝؼ ٗ ٖصا  .١غٓس ايطٚا١ٜ ٚثاق  إؾها

ٔٸ إؿهً سٝح ٜٴ٬سٜ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل  ;١إدايؿ١ تبسأ ٗ ؼسٜس طبٝع١ ٚيه

إٓٗر ايعكًٞ ايصٟ ٜػتدسَ٘ ايبعض ٗ ؾِٗ »ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ عَُّٛا طػٝإ ٢ عً

ٝٸ١ ٚعٞ إهُٕٛ ٗ ايًػَا ٜٴبعسٙ عٔ ايؿِٗ ايعطٗ ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘ ، ايٓلٸ ١ ايعطب

ٕٸ ٖصا إٓٗر ، «أغاؽ ايٛٗٛض...٢ عً ايكطإٓ َٓطٛق٘ ؾشػب; ١ سكط كايؿ»ٜٚعتدل أ

 بٌ ٜٴكاض ـ يسِٜٗ ـ إٍ ;١ؾإشا مل ٜكطسّ َٓطٛم اؿسٜح َٓطٛم ايكطإٓ ؾ٬ َؿهً

 .«ايتدكٝل

 

ٓٳا بٳٓٹٞ ﴿ :اؾُع بٌ قٛي٘ تعاٍ جاٍ ـ إٍغبٌٝ ا٢ٕ ٚيصيو عُسٚا ـ عً َٵ ٚٳَيَكسٵ َنطٻ

ّٳ ٗ عسّ تعٜٚر ا٭نطاز ٚايعْر ٚأَجاشلُا ٠ ٚبٌ ا٭سازٜح ايٛاضز (70: )اٱغطا٤﴾آزٳ

ٕٸ اٯ٠ٜ بإخطاز ٖ٪٤٫ َٔ زا٥ط ٍٸ ـ عػب ؾُِٗٗ ـ ١ ايتهطِٜ; ٭ سلٍٛ ٢ عً»٫ تس

ٌٸ ٌٸ ايتهطِٜ به ؾ٬ َاْع َٔ تكٝٝسٙ ببعض ، ما٭ؾدا أيٛاْ٘ ٚأؾهاي٘ أٚ يه
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 «. ا٭ؾدام أٚ ببعض سا٫ت ايتهطِٜ

ٕٸ ١ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ـ ٗ ٖصٙ إػأي٣ ٜٚط ايؿِٗ ايعطٗ ٜػتؿٝس َٔ ٖصٙ »ـ أ

ٝٸت٠٘ ؾهط١ َٔ اٯ٠ٜ ايؿكط ٕٸ اهلل ٜتشسٸخ عٔ تهطِٜ اٱْػإ َٔ خ٬ٍ إْػاْ ، أ

َا هعٌ ، ٕدًٛقاتاجرل َٔ ن٢ ْػإ ايؿهٌ عًٱااييت ًّو ؾٝٗا ١ باعتباضٖا ايكُٝ

ٟٸ تؿطٜع ٜٗب٘ بكُٝ ، اْط٬قّا َٔ ْػب٘ أٚ قَٛٝٸت٘، اٱْػإ َٔ سٝح شات١٘ َٔ أ

ٕٸ إدايؿ ،١ايهط١ّ كايؿّا يٰٜ ٚٗ ، ٕؿا١ُٖ٘ٝ يًكطإٓ ُجٸٌ إدايؿ١ ٚشيو باعتباض أ

طٚح أْٸ٘ ٫ ٜٴطاز ب٢ َع تأنٝسٙ عً، «١ن٤ٛ شيو ؾإْٸ٘ ٜهٕٛ كايؿّا يطٚح ايؿطٜع

ٚٗٛض أٚ ٢ ايطٚح اييت ٜػتٛسٝٗا اٱْػإ ٗ تؿهرلٙ ايصاتٞ غرل إطتهع عً»١ ايؿطٜع

ٗ ٖصٙ ٠ إصنٛض٠ نُا ٗ ايؿكط ،١بٌ ايطٚح اييت ٜػتٛسٝٗا َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ، ْلٸ

 .(27)«١اٯٜ

 

٠ سلٸ إطأ َٚٔ خ٬ٍ شيو ٜطؾض ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ا٫يتعاّ بايطٚاٜات اييت سسٸزت

ٌٸ أضبع ٗ  (28)بعض ايطٚاٜات٢ ٚشيو اعتُازّا عً ;٠أؾٕٗط َطٸ١ اؾٓػٞ ػاٙ ايطدٌ ن

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات تكطسّ َبسأ إعطٚف ايصٟ  ؾهٌ اهلل ايػٝٸس٣ سٝح ٜط .ٖصا اجملاٍ أ

ُٳعٵطٴٚفٺ ﴿ :سٝح قاٍ تعاٍ، َساض٠ٙ زا٥ط١ ايعٚدٝٸ٠ دعٌ ايكطإٓ ايهطِٜ اؿٝا َٵػٳاْى بٹ َؾٔإ

َٕٕأ ُٳعٵطٴٚفٹ﴿ :ٚقاٍ تعاٍ، (229 :٠)ايبكط﴾ٚٵ تٳػٵٔطٜضٷ بٹٔإسٵػٳا ٔٻ بٹاِي ٖٴ : )ايٓػا٤﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ٔٻ زٳضٳدٳ﴿ :ٚقاٍ تعاٍ، (19 ٔٗ ٝٵ ٍٔ عٳًَ ٚٳيٹًطِّدٳا ُٳعٵطٴٚفٹ  ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ  :٠)ايبكط﴾١ ٚٳَي

أٚ ، ايط٬م١ زضد١ بايسضد إٔ إطاز ؾهٌ اهلل . سٝح بعس إٔ ٜػتكطب ايػٝٸس(228

َٸ٠ بكٛض١ ايكٛاَ ٕٸ إؿّٗٛ َٔ نًُ ،١عا ٕٸ « إعطٚف»١ ٜكطٸض أ ٗ اؾٓؼ ٠ سلٸ إطأ»أ

ٕٸ اؾاْب ١ خاقٸٚ ،٠إطأ إ١ٍ بيطدٌ نشلٸ ايطدٌ بايٓػا إ١ٍ بايٓػب إشا ٫سٛٓا أ

ٚٸز إطأ٢ اؾٓػٞ ٖٛ ا٭غاؽ ٗ ايعٚاز; ٭ْٸ٘ ٫ َعٓ كّا ٜٛٓؾط شلا ػس ؾد٢ ستٸ٠ ٭ٕ تتع

ٕٸ اؾٓؼ غطٜع ٚايطدٌ... ؾهُا أْٸ٘ ّجٸٌ ٠ خًكٗا اهلل ٗ إطأ٠ ايطعاّ. ٚاؿاقٌ أ

إٔ تػتذٝب نًُا ٠ إطأ٢ ٚبايتايٞ ؾهُا هب عً، ٖٓاى١ ٖٓا ؾإْٸ٘ ّجٸٌ ساد١ ساد

إ٫ إٔ تهٕٛ  ،٠ايطدٌ إٔ ٜػتذٝب نًُٓا أضازت إطأ٢ أضاز ايطدٌ نصيو هب عً

 .(29)«شيو َٔ ايعٓاٜٚٔ إعٝا٤ أٚ عصض ؾطعٞ َٚا إ١ٍ أٚ ساي١ َطنٝٸ١ ٖٓاى ساي
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ٚٸٍ ٢ َع إَهإ إٔ تٴذعٌ ٚؾل إعٓ، ٖٓا١ ٚمٔ قس أٚضزْا ٖصٙ إػأي ا٭

ٕٸ َطدعٝٸ١ ؿانُٝٸ ٕٸ َٔ إُهٔ ازٸعا٤ أ ايكطإٓ ٖٓا ١ ايكطإٓ ـ ٖا تعطٸنٓا ي٘ آْؿّا ـ; ٭

ٕٸ ايك ،١ايطٚاٜات إدايؿ١ تهطب أقٌ سذٸٝ بعس ايؿطاؽ ١ ايػٓٸ١ ز٫ي٣ طإٓ ٜهب٘ َس٫ أ

 عٔ سذٸٝتٗا.

ُٸل ٗ َػأي١ أٜٸ٢ ٚعً ايكطإٓ ١ َطدعٝٸ١ ساٍ ؾبإَهإ ايبشح ايؿكٗٞ إٔ ٜتع

َٸ٠ قٛؽ قاعس يٝكٌ إ١ٍ ايؿكٗٝٸ ٌٸ ٖصٙ إؿطزات اييت ؾكٌ بٝٓٗا ١ عا تهٕٛ ن

ٞٸ ٞٸ ا٫قط٬ح ا٭قٛي  .٠ٚاسس٠ تهٕٛ نًٓٗا َكازٜل يكاعس، ٚايؿكٗ

 

٢ ايكطإٓ ـ اٱؾهاٍ ع١ً ؿانُٝٸ٢ ٜٚططح ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ـ ٗ إطاض ٖصا إعٓ

سٝح ٜٓطًل ايكا٥ًٕٛ بٗا َٔ  ;١َا ٜٴعطف باؿٌٝ ايؿطع١ٝ ٖٚٞ َػأي ٣،أخط١ َػأي

ٕٸ ا٭سهاّ تابع٠ قاعس» ٕٸ اؿهِ ١ أ ٕٛنٛعاتٗا; ؾإشا اغتطعٓا إٔ ْػٝٸط إٛنٛع ؾإ

تٓطًل َٔ إهاز بعض ا٭غايٝب اييت ؽطز إٛنٛع َٔ ١ ؿطعٜٝتػٝٸط... ٚاؿٌٝ اي

 .(30)«سهِ دسٜس٢ يٓشكٌ عً ،٠َٛنٛعٝٸت٘ احملسٸز

غب٬ّٝ ًٜذأ إيٝ٘ ايؿكٗا٤ ػاٙ بعض ، أٚ ٖصٙ اؿٌٝ ،١ا ناْت ٖصٙ إػأيٚضَ

٫ؾذلاٙ ١ اييت تهٕٛ خانع١ ايطبٜٛٸ١ نُا ٗ إعا٬َت إكطؾٝٸ، َػتذسٸات ايعكط

عٝح ٜبٝع أسس إتباٜعٌ اٯخط ، بٝع ٚؾطا٤ إ١ٍ ؾٝشتايٕٛ ٗ ؼٌٜٛ إعاًَ ،٠ايعٜاز

إش  ;١ضبٜٛٸ١ ٫ تهٕٛ إعا١ًَ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي ،٠آ٫ف يرل٠ َج٬ّ بعؿط٠ َا قُٝت٘ أيـ يرل

٫ َاْع ـ عػب َا ٜبٝٸٓ٘ نجرل َٔ ايؿكٗا٤ ـ إٔ ٜؿذلٟ اٱْػإ ؾ٦ّٝا ٜػاٟٚ زضُّٖا ـ 

نُا ، تكتهٞ ؾطا٤ ايؿ٤ٞ بجُٔ أندل١ إشا ناْت ايٛطٚف احملٝطَج٬ّ ـ بأيـ زضِٖ 

ساض  بٓصضٙٚعٓسَا أضاز إٔ ٜؿٞ ، ْصض ؾدل إٔ ٜبٝع ٬ّْ بسضِٖ: ٗ إجاٍ إعطٚف

َع ، بأيـ زض٠ِٖ إٔ ٜبٝع اؾٌُ َع ايك٬ز ايؿكٝ٘ ؾًؿت٘ إٍ إٍؾصٖب ، نٝـ ٜؿعٌ

ٕٸ ايك٬ز بٓصضٙ سٝح باع ٢ ٜهٕٛ قس ٚؾ ٚبٗصا ؾإْٸ٘، ٫ تػاٟٚ أيـ زض٠ِٖ ايعًِ أ

ِٸ ايك٬ز  .١اؾٌُ اؿكٝكٝٸ١ ي٘ اييت تػاٟٚ ق٠ُٝ اؾٌُ بسضِٖ َٔ خ٬ٍ ن

ٕٸ  ؾهٌ اهلل ٚإش ٜكطٸ ايػٝٸس بعض  قس ٜػتٓسٕٚ إ٢ٍ ايكا٥ًٌ بٗصا إعٓ»أ

بعض ٖصا ٢ يٛ ثبت عٓسْا زيٌٝ عً»بأْٸ٘ ٣ ٜط ^ا٭سازٜح اييت دا٤ت عٔ أٌٖ ايبٝت
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َٸ ٚإٔ ْطدع ٗ غرلٙ إٍ، ٘ ٗ َٛضزٙ تعبٸسّاؾعًٝٓا إٔ ًْتعّ ب اييت ٖٞ ١ ايكٛاعس ايعا

ٝٸ ٕٸ ايعك٤٬ ٜعسٸٕٚ َجٌ ٖصٙ إعا٬َت )اؿٌٝ( خاضد ،١قٛاعس عك٥٬ عٔ ا٭قٍٛ ١ ؾإ

ٕٸ إعا١ًَ إتٸبع  «.ٖصٙ ٫ قكس ؾٝٗا١ بايعٓٛإ ايصٟ تتشطٸى ؾٝ٘; ٭ْٸِٗ ٜطٕٚ أ

، «١اؿٌٝ ايؿطعٝٸ»َا زلٸٞ ٢ عً هٌ اهللؾ ؾهاٍ ايػٝٸسإٜٚدلظ َٛقع ايكطإٓ ٗ 

اييت قاَٛا « ١ايؿطع١ٝ اؿًٝ»يعًٓٓا ْػتٛسٞ شيو َٔ تٛبٝذ اهلل يًٝٗٛز بعس »: سٝح ٜكٍٛ

ُٸع ؾٝٗا ، بٗا عٓسَا سطٸّ اهلل عًِٝٗ ا٫قطٝاز ٗ ّٜٛ ايػبت سٝح ٚنعٛا سٛا٥ط ٜتذ

٢ ٛبٸدِٗ اهلل عًؾ، ٜكطازٖٚا ّٜٛ ا٭سس٢ ٗ ايؿباى ستٸ٢ يتبك، ايػُو ّٜٛ ايػبت

٫ َٔ خ٬ٍ ، ٜطٜس َٔ تهايٝؿ٘ إٔ ت٪خص َٔ ايٛاقع ٖٓا ٜٛسٞ بأْٸ٘ تعاٍ، شيو

ٜٳٚا﴿ :قٛي٘ تعاٍ َٓ٘ إ٠ٍ ٗ إؾاض، (31)«ايؿهٌ ٔٔ اِيَكطٵ ِٵ عٳ ٗٴ ٠ اٖيتٹٞ َناْٳتٵ سٳانٹطٳ١ غٵَأِي

ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ْٴ ِٵ سٹٝتٳا ٔٗ ٕٳ ؾٹٞ ايػٻبٵتٹ ٔإشٵ تٳِأتٹٝ ٕٳ ٫َ اِيبٳشٵٔط ٔإشٵ ٜٳعٵسٴٚ ّٳ ٫َ ٜٳػٵبٹتٴٛ ٛٵ ٜٳ ٚٳ ِٵ ؾٴطٻعّا  ٔٗ ّٳ غٳبٵتٹ

ٕٳ ُٳا َناْٴٛا ٜٳِؿػٴُكٛ ٖٴِ بٹ ِٵ َنصٳيٹَو ْٳبٵًُٛ ٔٗ  .(163: )ا٭عطاف﴾تٳِأتٹٝ

ٕٸ فطٸز اٱؾاضؾهٌ اهلل ٚايػٝٸس  ٖصا  إ٠ٍ ٚإٕ نإ ٫ هعّ ٗ إٛنٛع ٖٓا ؾإ

ٖٓا ٜٴُهٔ إٔ ٜٓؿتض ، طِٜيًكطإٓ ايه١ اؾاْب ٜؿتض بابّا يتؿهرل كتًـ سٍٛ إدايؿ

 عًٝ٘ ايتؿهرل ايؿكٗٞ بؿهٌ ٚبآخط.

ٕٸ ٖصا إبسأ٢ ٜبك إش ٜ٪غٸؼ ي٘ ، ايكطآ١ٕ أعين سانُٝٸ، إٔ ْ٪ٓنس أخرلّا أ

ٝٸ١ ٗ ٖاضغت٘ ا٫دتٗازٜٸ ؾهٌ اهلل ايػٝٸس ٠ بًٛض٠ ٱعاز١ ا٭غاغٝٸ١ ؾٗٛ ٜهع ايًبٓ ،١ايعًُ

َٸ ٗ ، ٗ اجملاٍ ايؿكٗٞ أٚ ايعكٝسٟ غٛا٤ ،١قٛاعس ايؿِٗ ٚا٫دتٗاز اٱغ٬َٞ عا

ٝٸ٠ ايسا٥ط ٕٸ اؿسٜح ايٛاضز ٗ ١ إصٖب اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا أٚ ٗ ايؿها٤ اٱغ٬َٞ ايعاّ; ٭

ُٸ |غٛا٤ نإ ٚاضزّا عٔ ايٓيبٸ ،١ايػٓٸ  وتاز إٍ، ١أٚ عٔ ايكشاب١ أٚ عٔ ا٭٥

ايػٓسٟ يًشسٜح ٜهب٘ إهُٕٛ; إش أثبت ا٫نتؿا٤ بإعٝاض ، أٚ َطدعٞ، ْلٸ َعٝاضٟ

ٝٸ١ إطًٛب١ ؾشػب أْٸ٘ ٫ ًّو إتاْ ١ ؾكٗٝٸ ،١انتؿاف ايٓٛطٜٸات اٱغ٬َٝٸ١ ٗ عًُ

 ناْت أّ غرلٖا.

ٝٸ١ ٖصٙ إٓٗذٝٸ ٚاييت نإ  ،١عٓس ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ عٛث٘ ايعكٝسٜٸ١ ضأٜٓاٖا دً

تٸػاع غٝٸُا َع ا٫ٚ، َٔ خ٬شلا تٓاقهات ايطٚاٜاتايكطإٓ يٝهب٘  ٜطدع ؾٝٗا إٍ

ٝٸ ;استُا٫ت ايٛنع ٚايهصب ٗ َجٌ ٖصٙ إٛانٝع ١ ْٛطّا ٫ستساّ ايكطاعات إصٖب

ابتساع أسازٜح  َا زؾع نجرلٜٔ َٔ نعاف ايعًِ إٍ، عَُّٛا خ٬ٍ ايتاضٜذ١ ٚايسٜٓٝ
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ُٸ ٚإٍ ،٠تاض |يبٸايٓ ْػبٖٛا إٍ ٭دٌ  ;١ثايج ١بعض ايكشاب ٚإٍ ٣،أخط١ ا٭٥

 ٖٓا أٚ ٖٓاى. ٠ تأنٝس ؾهط

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ؾتض ايباب ٚاغعّا أَاّ ايتؿهرل ؾإاعتكاز ايهجرلٜٔ ٗ ٚ

ٝٸ ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ ٚايعكٝسٟ ٚايؿهطٟ ١ ا٭قٛيٞ ٗ َا ٜتعًٓل َٛقع ايكطإٓ ٗ عًُ

ايتؿهرل ١ تٛٓؾط نجرل َٔ اؾٗٛز ٭دٌ بًٛضت٘ َٚطانُ ٚايصٟ وتاز إٍ، عَُّٛا

ِٸ ٗ ْتا٥ذ، سٛي٘ ٛٸض َٗ طًٝعٝٸّا ٗ نجرل َٔ  ؾهٌ اهلل بسا ايػٝٸس، ٘يًدطٚز بتط

 َؿطزات٘.

 

ّٕ غابل ي٘ إٍ أؾاض ٢ تأثرلات إٓٗر ايعكًٞ عً ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ طٝٸات ن٬

ٌٸ بٓا عً.ٚا٫غتٓبا١ٙ عًُٝٸ ٖٞ ٚ، َٔ َٝٸعات َٓٗذ٘ ا٫دتٗاز١ٟ ايجا٠ْٝ إٝع٢ ٖصا ٜط

ٕٵ، ايؿِٗ ايعطٗ ايٓٛطٟ; إش ٜ٪ٓنس إٓٗر ايؿكٗٞ ٣ إػت٢ٛ ع٠ً مل تهٔ ٖصٙ َٝع ٚإ

ٕٸ ايتطبٝل  ،١ايؿِٗ ايعطٗ نأغاؽ ٫غتٓطام ايٓكٛم ايؿطع٢ٝ ا٭قٛيٞ عً إ٫ أ

 بؿهٌ ٚانض ٚباضظ.٠ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل أنػب٘ ٖصٙ إٝع٣ يس

ٗ ١ اشلٓسغٝٸ١ ططٜكل عًٝ٘ ايَا ٜٴطًٹ٢ وٌُ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل َطاضّا عً

ايؿكٗا٤ ٗ ا٭خص بإط٬قات ١ ططٜك ٜٚٴؿرل بصيو ـ بؿهٌ أغاؽ ـ إٍ، ا٫غتٓباٙ

ٜٚكٍٛ ٗ َكاّ ايتعطٸض يًكٍٛ ظٛاظ ا٫غتُتاع  .١ٗ ايطٚاٜات ايؿكٗٝٸ٠ ايعٓاٜٚٔ ايٛاضز

ٜٴ٬سٜ ١ ٗ ٖصٙ إػأي»: أخصّا بإط٬قات دٛاظ ايٓهاح، َا عسا اي١٤ٙٛ بايطنٝع

١ اشلٓسغٝٸ١ ايًؿ١ٝٛ أغاؽ َٔ ايسٓق٢ ل ايسقٝل يًؿهط ا٭قٛيٞ ايصٟ ٜٓطًل عًايتطبٝ

أغاغٗا ٗ عامل ايتُػٸو باٱط٬قات ٢ اييت اعتاز ايؿكٗا٤ إٔ ٜتشطٸنٛا عً

خكٛقّا ٗ َجٌ ، سسٸ ايػهٌ ؽأغا٢ عٝح ػس اؿهِ ٜٓطًل عً، ٚايعَُٛات

ٖٓا قس ٜجرل اغتٗذاّْا نبرلّا  ،خ٬ؾٗا٢ ٖصٙ إػا٥ٌ اييت هطٟ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ عً

ٖٓا قس ٜٓطبل  ،٠ايكػرل١ أٚ ايطؿ١ً ايتًصٸش بايطنٝع٠ يسِٜٗ َٔ فطٸز زلاعِٗ يؿهط

َٔ أدٌ إٔ »١ ٖصٙ ايٓكط٠ َعًّٓا إٔ إثاض، «أٚ غرلٖا عٓس١ِٖ عًٝ٘ عٓٛإ تعصٜب ايطؿٛي

ٝٸّا َطٓنعّا ٬م ٚايتكٝٝس اٱط١ َػأي١ زضاغ٢ ٚايتٛٓؾط عً، تٴبشح عجّا عًُٝٸّا أقٛي

ٚقس ىطط بايباٍ ـ ٗ »: شيو قٛي٘ إٍ ؾهٌ اهلل ٜٚٴهٝـ ايػٝٸس .(32)«بؿهٌ ٚاغع...
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ٍٸ عً ٕٸ َا ز ٚأَجاشلا; باعتباض أْٸٗا ١ ٫ ٜؿٌُ ايطنٝع١ ا٫غتُتاع بايعٚد٢ ٖصا إٛنٛع ـ أ

ٗ ؾ٪ٕٚ ١ ايعك٤٬ اؾاض١ٜ يٝػت َٛنعّا ي٬غتُتاع عػب غٓٸٗا ٚٚنعٗا ٚططٜك

ٕٸ شيو ـ يٛ سسخ ـ ٜكع ق٬٘ ي٬غتٗذإ ٚاٱْهاض ا٫غتُتا ع بايٓػا٤. ٫ٚ ٜبعس أ

غرلٖا أَطّا قطٜبّا يًؿِٗ ايعطٗ. ٚٗ ن٤ٛ  ا٫ْكطاف إ١ٍ ٖٓا قس هعٌ َػأي، عٓسِٖ

ٕٸ ايكهٝٸ ، قٛاعس ايؿِٗ ايعط٢ٗ َكته٢ إٓع عً تتٸذ٘ إ١ٍ ايؿكٗٝٸ١ شيو ؾإْٸٓا ٬ْسٜ أ

ٝٸ ايٓلٸ٠ قطا٢٤ ع٠ً إطتهع َٸ١ َٔ خ٬ٍ ايصٖٓ َٸ١ اـانع١ ايعا ٗ ١ يًُطتهعات ايعا

 .  (33)«١أشٖإ ايعك٤٬ ٚإتؿطٸع

َٔ ٠ أٚضزٖا ايػٝٸس ايٝعزٟ ٗ باب اٱداض١ ؾكٗٝٸ١ َػأي٢ ٚٗ َكاّ ايتعًٝل عً

ٖصا ايجٛب  إٕ خطتٳ: إشا قاٍ» :١ايتاي١ٝ سٝح ؾطض إػأي، «٢ايٛثك٠ ايعطٚ»نتاب٘ 

ايؿكٗا٤ ٣ ٚقس ضأ .«ٚإٕ خطت٘ ضَٚٝٸّا بسضظٜٔ ؾًو زضُٖإ، ًَو زضِٖؾاضغٝٸّا أٟ بسضظ َؾ

َٳ ;١يًذٗاي ;٠بط٬ٕ ٖصٙ اٱداض ٚايؿطض يٝؼ ، ٝٵٔإش ايؿطٙ إٔ ٜهٕٛ ايعٛنإ َعًٛ

 نصيو. 

تبعّا ، َٚٔ ايتٛدٝٗات اييت شنطت ٗ ٖصا اجملاٍ َا شنطٙ ايػٝٸس اـ٥ٛٞ

ٕٸ ٖصٙ اٱداض»: سٝح قاٍ، ايؿٝذ قُس سػٌ ا٭قؿٗاْٞ ف٭غتاشٙ ايؿًٝػٛ قس ٠ إ

ٌّ، عًٌُ بأدطت٢ٌ إداضتٌ َتكاضبتٌ عً ٜٴؿطض ام٬شلا إٍ َُٓٗا ٗ عطض  ن

٢ ا٭درل ع٠ً ٫ٚ ٜٓبػٞ ايؿٓو س٦ٓٝصٺ ٗ بط٬ٕ نًتا اٱداضتٌ; يعسّ قسض ٣،ا٭خط

٘ ٫ َٚع، اؾُع بٌ ٖاتٌ إٓؿعتٌ ٗ ٚقتٺ ٚاسس. ٚعًٝ٘ ؾٛدٛب ايٛؾا٤ بُٗا َتعصٸضٷ

ٚقس ٜؿطض تعًٓكُٗا  ٣،خطا٭٢ اُٖا عًسس٫ٚ َطدٸض ٱ، ُا َعّاٜٴُهٔ اؿهِ بكشٸتٗ

٫ٚ ٗ عًِ اهلل ، ٫ عػب ايٛاقع، ايتش٣ًٌٝ ٫ٚ تعٝٸٔ ي٘ يس، بأسس ٖصٜٔ إطزٸز

ٕٸ َٔ اؾا٥ع إٔ اـٝٸاٙ ٫ ىٝ٘ ٖصا ايجٛب أق٬ّ ٫ٚ ٜكسض  ;غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚشيو ٭

ٕٸ ١ ؾعٓس٥صٺ ٫ خٝاط، بتاتّا َٓ٘ ايعٌُ ٗ اـاضز ضأغّا يهٞ ٜعًِ بٗا اهلل غبشاْ٘; ؾإ

٢ َٚع٘ ٫ َٛنٛع يعًِ اهلل غبشاْ٘ ست، ؾ٬ ٚاقع١ ٚإش ٫ خٝاط، عًُ٘ تابعٷ يًٛاقع

 .(34)..«.١ٜتشٓكل ب٘ ايتعٌٝ اٱْايٞ ايصٟ ازٸعاٙ ايبعض يتكشٝض إعاًَ

َٸا تعًٝل ايػٝس ؾهٌ اهلل عً ٕٸ ٢ أ ، إعا٬َت ٖٛ عامل ايعك٤٬ عامل»شيو ؾٗٛ أ

غٛا٤ َٔ خ٬ٍ اـكٛقٝٸات اييت ، سػب سادات٢ِٗ ٚايعك٤٬ ٜٴذطٕٚ َعا٬َتِٗ عً

ؾكس وسٸز إتعاٌَ اـكٛقٝٸات بؿهٌ ٫ وتٌُ ، ؽتًـ ؾٝٗا ايطغبات أٚ َٔ زْٚٗا
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ٟٸ تطزٜس ُٸ٘ َجٌ ٖصا ايتشسٜس، أ ٜٚهتؿٞ بأقٌ إٛنٛع بؿهٌ ٫ وتٌُ ، ٚقس ٫ ٜٗ

ٟٸ ت ُٸ٘ َجٌ ٖصا ايتشسٜس، طزٜسأ تاضنّا  ،١ٜٚهتؿٞ بأقٌ َٛنٛع إعاًَ، ٚقس ٫ ٜٗ

يٮدرل عػب خدلت٘ ؼسٜس ٖصٙ اـكٛقٝٸات; إش قس ٫ تهٕٛ َجٌ ٖصٙ 

ؾإشا ناْت ، ي٫ٖٛا١ إعا٢ًَ سٛس نبرل عٝح ٫ ٜكسّ عً إ١ٍ اـكٛقٝٸات نطٚضٜٸ

 .(35)..«.١قشٝش١ نصيو تهٕٛ إعا١ًَ إػأي

 ،١ٖصا إٓٗر ايعكًٞ ـ ايؿًػؿٞ ٗ ؾِٗ ايٓكٛم ايؿطعٝٸ٢ ٍ آخط عًٚنُجا

ٝٸ١ ايٓٗاٜٗ اييت ٖٞ  ٢ ٜٴؿهٌ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل عً، ٗ يػتٗا ٚبٓٝتٗا١ ْكٛمٷ عطب

 .ٚايطٛاف أٚ عسّ اؾذلاطٗا٠ ٗ ُاّ ايك٠٬ اؾذلاٙ ايطٗاض١ أغتاشٙ اـ٥ٛٞ ٗ َػأي

ٕٸ غاٜسٝح ٜ، ٖصا ا٫ؾذلا٣ٙ ٚقس ٚقع ايبشح ٗ َس َا ١ صنط ايػٝٸس اـ٥ٛٞ أ

َٸا ا٭نٛإ ، ٚايطٛاف بٗا٠ ٖٛ اقذلإ أدعا٤ ايك٠٬ اؾذلاٙ ايطٗاض١ ٜػتؿاز َٔ أزٓي ٚأ

ٍٸ زيٌٝ ع٠ً بٌ ٖصٙ ا٭دعا٤ ؾ٬ ٜٴؿذلٙ ؾٝٗا ايطٗاض١ إتدًًٓ  .(36)خ٬ف شيو٢ َا مل ٜس

ٕٸ َا شنطٙ أغتاشٙ خ٬ف ايؿِٗ ٢ ٜٚعًٓل ايػٝٸس ؾهٌ اهلل عً ٗٸ شيو بأ ايعط

٫ ٜٴُهٔ إٔ ٜٴؿِٗ َجٌ ٖصا ايؿِٗ ايسٓقٞ ايصٟ ٠ َٚا ٚضز ٗ زيٌٝ اؾذلاٙ ايطٗاض، دسٸّا

ٗٸطّا ساٍ ايك٬، ٫ ًٜتؿت إيٝ٘ إداَطب ايعطٗ ٠ سٝح إٕ ٸَا ٜؿُٗ٘ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ َتط

ب٬ ؾطٕم بٌ أدعا٥٘ ، عٝح تهٕٛ ق٬ت٘ ٚطٛاؾ٘ عٔ طٗٛض أٚ َع٘، ٚايطٛاف

ٗٸطؾٝهٕٛ إ، ٚأنٛاْ٘ ٖٚٛ عٌُ ، ٓار ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إكًٓٞ أٚ ايطا٥ـ َٓار ايتط

 .(37)٫١ ٜٴُهٔ ايتؿهٝو بٌ أدعا٥٘ ٚأنٛاْ٘ بٗصٙ ايططٜك، َطٓنب ٚاسس

ٝٸ٠ ٚٗ إطاض ٖصا ايبٴعس تتشطٸى ايكاعس ٚاييت أخصت عٓٛإ  ،١إتشطٸن١ ا٭قٛي

ٜٴُهٔ ايعطف َطتهعات ُجٸٌ قطا٥ٔ ٣ سٝح يس، «َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع»

ٚدٴٗس ايؿكٝ٘ ٖٛ ٗ ؼهِٝ غًٝكت٘  ٣،ٚايتدكٝل أخط٠ ايتعٌٜٛ عًٝٗا ٗ ايتعُِٝ تاض

ٚدٛز َجٌ ٖصٙ ٣ َٔ أدٌ ايتشٓكل َٔ َس، أٚ ٗ اغتهؿاف ايصٚم ايعطٗ ،١ايعطؾٝٸ

 إٓاغبات اييت ت٪ثٸط ٗ ؾِٗ ايٓلٸ. 

ٌٸ َٔ نُٔ إؿطزات اييت أزٸت إٍ ٌ ايبعض اتٸٗاّ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل َٔ قب ٚيع

ا٫غتٓذا٤ إشا ١ بعسّ يعّٚ تعسٸز غػٌ كطز ايبٍٛ ساي٢ بأْٸ٘ ٜعٌُ بايكٝاؽ أْٸ٘ أؾت

ٕٸ  ؾهٌ اهلل اغتُطٸ ايكبٸ بإكساض ايصٟ وٓكل َكساض غػًتٌ; سٝح شنط ايػٝٸس أ

١ بٌ ٜؿِٗ اـكٛقٝٸ، إٛنع ايٓذؼ٢ ٗ ؾكٌ ايكبٸ ع١ً ايعطف ٫ ٜؿِٗ اـكٛقٝٸ
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ٖٚصا ايؿِٗ ، ٜٚكٗطٖا١ ايٓذاغ٢ ايصٟ ٜػتٛيٞ ؾٝ٘ إا٤ عً بايٓش٠ٛ يتشكٝل ايطٗاض

ُٸِ ايعطف عً، اؿهِ ٚإٛنٛع١ َٓاغب١ ٜٓطًل َٔ خ٬ٍ ٬َسٛ أثط عسّ ؾِٗ ٢ ؾٝع

١ ؼٓكل َا ٜػتٛٗطٙ ايعطف َٔ إٓاٙ َٔ ططح َػأي٣ اؿهِ ٕٛاضز أخط١ اـكٛقٝٸ

 ايتعسٸز ٗ ايطٚاٜات.

ٕٸ ٖصا ايبٴعس ٫ ٜٓشكط ٗ ٢َ عً  ُٸػ٘ بٝٴػط  ،١ػا٥ٌ َعٝٸٓأ ٚإْٸُا باٱَهإ تً

ٌٸ َػأي ؾهٌ اهلل ايػٝٸس٣ يس١ ٚغٗٛي ٜططقٗا; ٫ٚ ١ ٗ ططٜكت٘ ٗ ؾِٗ ايٓل ٗ ن

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل أزٜبٷ ٚؾاعطٷ ٖٚٛ أٜهّا ٜعٝـ اجملتُع ، ٚؾْٓٛٗا١ خدل ايًػ، غٝٸُا أ

ٛٸع١ ٗ سطن َٸٔ ي٘ كعّْٚا َعاؾّا َ، ا٭َٛض١ ٚٗ ططٜكت٘ ٗ َكاضب ،١تعبرلات٘ إتٓ ا ٜ٪

 ايعطٗ قس ٫ ٜتٛٓؾط يًهجرلٜٔ. ٣ إػت٢ٛ عً

ٝٸ١ َػأي إ٠ٍ ا وػٴٔ ٖٓا اٱؾاضٚضَ ، أخصت َٔ ايبشح ا٭قٛيٞ َأخصّا١ أقٛي

يًػٝٸس ١ سٝح نإ أسس اٱؾها٫ت ا٭غاغٝٸ، اغتكشاب ايعسّ ا٭ظي١ٞ ٖٚٞ َػأي

ٕٸ  ،١بػٝط٠ ؾهٌ اهلل عًٝٗا ٖٛ عباض قسم ٢ عً شاب ايعسّ ا٭ظيٞ َبينٌّاغتك»ٖٚٞ أ

عٓسَا ٫ ٜهٕٛ ١ خطأ; إش يٝؼ ٖٓاى قهٝٸ١ ٚدعٌ ٖصٙ قهٝٸ، باْتؿا٤ إٛنٛع١ ايػايب

ٗ بٴعسٖا ايعطٗ ٗ ١ ايعطبٝٸ١ سهٛض ايًػ٣ َس٢ ع١ً ٚٗ ٖصا ز٫ي .(38)«ٖٓاى َٛنٛع

 َٓٗر ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ايؿكٗٞ ٚا٭قٛيٞ.

 

ُٸٝ ٜؿرل ايػٝٸس ؾهٌ اهلل إٍ ٕٸ »١ أٖ إزخاٍ ايعٓكط ايتاضىٞ ٗ ا٫دتٗاز; ٭

اييت ٜسٚض ايبشح سٛشلا قس ١ َٚٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ا٫دتٗازٜٸ

ٟٸ ٚاقٕع تأضىٞ يس ٚٸ٣ٍ ٬ٜسٜ ايباسح أْٸٗا ٫ ُجٸٌ أ ٞٸ ا٭ ، إػًٌُ ٗ ايعٗس اٱغ٬َ

١ إؿطى أٚ لاغ١ لاغ١ نُا ٬ْسٜ شيو َج٬ّ ٗ َػأي ،١ايٛاسس با١٦ٕ ٚيٛ بٓػب

ظَٔ اٱَاّ  إ٣ٍ ٛز ا٭خطٚؾُٝا أعكب٘ َٔ ايعٗ، |ايهاؾط ٗ عٗس ايٓيبٸ

ٜٸ×ايباقط ٕٸ َػأي ٍإ١ تاضى٠ٝ إؾاض١ ; ؾإْٸٓا ٫ لس أ ايهاؾط عاؾت ٗ ١ لاغ١ أ

ّٸ يًُػًٌُ ٕٸ إػًٌُ ناْٛا َٓص عٗس ٗ ايٛقت ايصٟ ْعطف ؾٝ، ايٛدسإ ايعا ٘ أ

، ايؿتٛسات ناْٛا ىتًطٕٛ بايهاؾطٜٔ ٚايهاؾطات١ سطن٢ ٚستٸ ا٭٠ٍٚ ايسعٛ

 َا إ١ٍٚ ؾه٬ّ عٔ سا٫ت ايػيب ٚا٭غط ٚإًهٝٸ، ٜٚكُٕٝٛ ْٛعّا َٔ ايع٬قات َعِٗ



•

 االجتهاد والتجديد

ُٸ٢ ٚإْٸُا دا٤ ٖصا اؿهِ َتأخٸطّا عً، شيو يػإ اجملتٗسٜٔ ٢ ٚعً ،١يػإ ا٭٥

 «.طٜٔإتأخٸ

ُٸٝ إ٠ٍ إؾاض، ٜٚهٝـ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٖصا ايعٓكط قٝاغّا بايؿِٗ ١ ٬َس١ٛ أٖ

ّٸ يبعض ا٭زٓي ، ؾُّٗا َؿذلنّا١ ٗ فتُع ايكشاب١ َعٝٸ١ٓ سٝح ٜكتهٞ ْعٍٚ آٜٸ ،١ايعا

ٕٸ ايٓيبٸ َٚٔ خ٬ٍ َا تكسٸّ »: ؾٝكٍٛ ،١إباضن١ ٖٛ إؿػٸط طبٝعٝٸّا يٰٜ |٫ٚ غٝٸُا أ

ٕٸ إػ ٕٳ ْٳذٳؼٷ﴿ :ًٌُ مل ٜؿُٗٛا َٔ قٛي٘ تعا٬ٍْسٜ أ ُٴؿٵٔطُنٛ ُٳا اِي ْٻ  (28 :١)ايتٛب﴾ٔإ

ٝٸ١ ايٓذاغ ٕٸ أسسّا مل ٜػأٍ ٢ ستٸ، ٚيصيو مل ٜتشطٸى ٖصا ايؿِٗ ٗ ٚاقعِٗ ،١اـبج أ

ٚيٛ ٗ ٖصٙ ، ٚدٛزٙ ا٫دتُاعٞ بٌ إؿطنٌ ٚإػ٠ًٌُ عٔ شيو ٗ غُط |ايٓيبٸ

أٚ يٝٗادطٚا ٗ ، اٱغ٬ّ يًُؿطنٌ يرلدعٛا إ١ٍ ؾطق |اييت دعًٗا ايٓيبٸ٠ إسٸ

ِٸ إساخٌ اييت اْطًل َٓٗا ايػٝٸس(39)«ا٭ضض  ؾهٌ اهلل . ٜٚٴعسٸ ٖصا ايبٝإ َٓ٘ أسس أٖ

ٌٸ َا ٜٴُهٔ ازٸعا٩ٙ زي٬ّٝ عً، اٱْػا٠ٕ يٲؾتا٤ بطٗاض  .١ايٓذاغ٢ بعس اغتبعاز ن

ٜكٍٛ : غبٌٝ إجا٢ٍ ؾعً .ايبٴعس ايتاضىٞ يٝؼ دسٜسّا ٗ يػإ ايعًُا١٤ ٬َٚسٛ

أْٸ٘ يٛ ٚدب ايعكس »...: ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ« َهاغب»٢ ايؿٝذ ا٭قؿٗاْٞ ٗ ساؾٝت٘ عً

ٜٺ خاٛم ٚطٹطٕظ ككٛم ٭ؾرل إيٝ٘ ٗ ايٓكٛم ١ بٌ اؾتٗط غاٜ، ٚيٛ نإ يبإ، بًؿ

ٕٸ ا٭َط ، ؾُٔ عسَ٘ ٜٴعًِ عسَ٘، ب٘ ٗ ا٭عكاض ٚا٭َكاض٣ ا٫ؾتٗاض; يعُّٛ ايبًٛ ٚأ

، عٓس١ِٖ ٗ باب إعا٬َت إتساٚي١ ايعطؾٝٸ١ ٓس ايؿاضع نُا اغتكطٸت عًٝ٘ ايططٜكع

. ٜٚكٍٛ (40)«عًٝ٘ ايعك٢٤٬ ؾٝهٕٛ عسّ ضزعِٗ عٓ٘ بإسساخ ططٕظ دسٟ إَها٤ ٕا بٓ

: ٚاؿطب٠ ٗ اؿطٜط ٗ ساييت ايهطٚض٠ ايك١٬ قشٸ١ احملٓكل ايساَاز ٗ عح َػأي

ٗ ايبٝت ٗ يٝايٞ اؿطب ـ يكسم ساٍ اؿطب ١ يبٝتٛتنُا أْٸ٘ ٫ هب ايٓعع عٓس ا»

ٚإ٫ٓ يٓكٌ ؾ٤ٞ َٔ شيو ٗ اٯثاض; إش  ،٠نصيو ٫ ًٜعّ ايٓعع بًشاٚ ايك٬، شيو ـ٢ عً

ٝٸ٢ يٛ يعّ ا٫قتكاض عً . (41)«ٚيٛ نإ يبإ ،٠ايكتاٍ يٛدب ايٓعع َكساض ايك١٬ ؾعً

أٚ  |عٔ ايٓيبٸ١ تاضٜذ أٚ ضٚآٜكٌ ٗ ٚمل ٜ» :٠ٜٚكٍٛ ايػٝٸس اـ٥ٛٞ ٗ نتاب ايعنا

، ايعنٛات َٔ ايهٓؿاض َٚطايبتِٗ إٜٸاٖا١ أٜسِٜٗ دبا١ٜ إبػٛط ^أسس إعكٌَٛ

ٚغرلٖا َٔ ايؿٛاٖس اييت ت٪ٓنس زخٍٛ ، (42)«اؿاٍ...١ ٚيٛ نإ يبإ ْٚكٌ إيٝٓا بطبٝع

ٌٕ َعٝٸٔ َتعًٓل بطبٝع ١ إتعًٓكَا تكتهٝ٘ ايؿطنٝٸات ١ ايعٓكط ايتاضىٞ ٗ ْؿٞ ٚدٛز زيٝ

 أٚ تًو. ١ بٗصٙ إػأي
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، ٜٚٓطًل ايػٝٸس ؾهٌ اهلل َع ٖصا ايبٴعس ايتاضىٞ ٗ ايتعاطٞ َع َػا٥ٌ ايؿك٘

َع ٚدٛز ضٚاٜات  ٣،أخط٢ ْٛط ع١ً ٚيهٓٸ٘ اَتاظ ٗ اغتشهاض ٖصا ايبعس يذلدٝض ٚدٗ

ٍٸ عً  ٣.ا٭خط١ ٖصٙ ايٛد٢ٗ تس

َٔ ا٭ضانٞ ١ يعٚدإضخ ا١ ٚيهٞ ٜتٸهض ٖصا اؾاْب ْتعطٸض بإهاظ ٕػأي

ٕٸ سٝح ، ٚايعكاضات ٕٸ ايعٚد١ إؿٗٛض بٌ عًُا٤ اٱَاَٝٸإ ٌٸ َا تطن٘ ١ ٖٛ أ تطخ َٔ ن

َا تطى ؾٝٗا ١ ٚتطخ قُٝ، ٫ٚ َٔ قُٝت٘، ايعٚز باغتجٓا٤ ايعكاض; ؾإْٸٗا ٫ تطخ َٔ عٝٓ٘

 َٔ بٓا٤ ٚآ٫ت ٚأؾذاض ٚأخؿاب.

١ إػأي١ َٔ زضاغ١ ايؿا٥ه١ أي٫ٚ بسٸ ٖٓا أَاّ ٖصٙ إػ»: ٜكٍٛ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل

ٚٸ٫ّ ٕٸ ططٜك ;باغتكطا٤ آضا٤ ايؿكٗا٤، ٗ داْبٗا ايتاضىٞ أ إٛنٛع ١ َعاؾ١ يٓتشٓكل أ

ُٸٝ، عٓس إتأخٸطٜٔ ٕٸ مثٸ، ٌٖ ٖٞ ْؿػٗا عٓس إتكسٸٌَ، اييت استًٓٗا١ ٚنصا ا٭ٖ ١ ٚأ

ٝٸّا خطق٘ ابٔ اؾٓٝس نإ غابكّا عًٝ٘ ِٸ تأخٸط، إْاعّا ؾعً ٕٸ إؿهً َٚٔ ث ١ عٓ٘; أٚ أ

ُٸٝ ٚإٔ اٱْاع يٝؼ ، اييت اتٸدصتٗا عٓس إتأخٸط١ٜٔ مل تأخص عٓس إتكسٸٌَ ا٭ٖ

ُٸّا عً .(43)«.؟إْاعّا ٚاقعٝٸّا.. ايباسح أٚ ٣ ايكعٝس ايٓؿػٞ يس٢ ٖٚصا ا٭َط ًٜعب زٚضّا َٗ

ٕٸ ايطٖب ٢ سٸ تأثرلّا عًاييت ٜعٝؿٗا ايؿكٝ٘ أَاّ خطم اٱْاع ٖٞ أؾ١ ايٓؿػٝٸ١ ايؿكٝ٘; ٭

َٔ ا٫تٸؿام بٌ ٣ ٖصا إػتٛ إ٢ٍ ٫ تطق١ ايتؿهرل َٓٗا ٗ َا يٛ ناْت إػأي١ سطن

ٕٸ سذٸٝ .ايعًُا٤ اٱْاع إْٸُا ٖٞ َٔ سٝح إؾازت٘ ١ عًُّا أْٸِٗ قس قطٸضٚا ٗ ا٭قٍٛ أ

١ قٓاع ٚإ٫ ؾشاٍ ا٫تٸؿام ساٍ ايطأٟ اٯخط إشا ٚقٌ اٱْػإ إٍ، ايعًِ عهِ ايؿطع

ُٸا اتٸؿل عًٝ٘ ايؿكٗا٤ َُٗا نإ عسزِٖ. ١ كتًؿ  ع

ٕٸ  إٍ ؾهٌ اهلل ايػٝٸس٣ ٜٚٓتٗٞ ايبشح يس ٛٸ ًْ»أ َٔ نتب ا٭قشاب َٔ ١ خً

إكٓع ٚإطاغِ ٚاٱهاظ ٚايتبٝإ ٚفُع ايبٝإ ٚدٛاَع اؾاَع : َجٌ، إتكسٸٌَ

إْٸُا ١ إضخ ايعٚدٚٚقٛع ايتكطٜض ؾٝٗا بهٕٛ ، َٔ شنط سطَاْٗا ،١ٚايؿطا٥ض ايٓكرلٜٸ

ؼٓكل اٱْاع ٣ ٜهؿـ عٔ ٖٚٔ زعٛ، ايٛاٖط ٗ ايعُّٛ، أٚ مثٓٗا١ ٖٛ ضبع ايذلن

ٕٸ َػأي٢ َٔ إتكسٸٌَ عً ُٸ١ٝ سطَاْٗا. شيو أ خكٛقّا أْٗا َٛنع ابت٤٬ ٚ ،١بٗصٙ ا٭ٖ

، ٫ ٜٴُهٔ ٕجٌ ايؿٝذ ايطٛغٞ أٚ ايطدلغٞ إٔ ٜػؿ٬ٖا ٗ تؿػرلُٖا، إػًٌُ ْٝعّا

١ ؿػُٝٗاـ خكٛقّا ايجاْٞ َُٓٗا ـ إٔ ٜتعطٸنا ٕا تؿطٸز ب٘ اٱَاَٝٸ٢ْ صا عًٚقس أخ

ايعٍٛ ١ نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ َػأي، ٚإٔ ٜتعاطٝا َع٘ َٔ َٛقع ايسؾاع، بايتٛنٝض ٚايؿطح
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ٚيٝؼ َٔ  .ٚاييت ٜهاز ٫ ىًٛ َٔ شنطٖا ٚتٛنٝض بط٬ْٗا نتاب، ٚايتعكٝب

ٌٸ ابت٤٬ إػ١ًٌُ ايطبٝعٞ إٔ َػأي ِٸ ٜهٕٛ سهُٗا عً، ٖٞ ق خ٬ف ٚاٖط ٢ ث

 .(44)«٫ٚ ٜتعطٻض يصنطٖا نجرل َٔ ايؿكٗا٤...، ايكطإٓ

ايصٟ »: سٝح ٜكٍٛ، َع ايطٚاٜات ؾهٌ اهلل ٜٚدلظ ٖصا ايبٴعس ٗ تعاطٞ ايػٝٸس

ٜطدض عػب ْٛطْا ٗ َجٌ ٖصٙ إٛانع اييت ؽتًـ ؾٝٗا ا٭خباض ٖٛ عُّٛ ايهتاب; 

ٕٸ إػا٥ٌ اييت تهٕٛ َٛ ٚٸٍشيو أ ٚاييت ٫ تهٕٛ ، نع ابت٤٬ إػًٌُ َٓص ايكسض ا٭

ٞ إٔ ٜٓكٌ إػًُٕٛ عٔ َٔ ايطبٝع، اييت تهجط ايسٚاعٞ ٱخؿا٥ٗا١ َٔ ايكهاٜا ايػطٸٜ

َا  |ٗ ن٬ّ ضغٍٛ اهلل١ إشا نإ مثٸ خكٛقّا، سهُٗا |ضغٍٛ اهلل

َٸا ٚمل ٜٴٓكٌ  ،١ايبتٸَٔ شيو ؾ٤ٞٷ  |عٓ٘ ىكٸل عُّٛ ايهتاب أٚ ٜكٝٸس إط٬ق٘. أ

نٕٛ سهِ شيو ٢ ع١ً ؾٗٛ قطٜٓ، سٷ َا ىكٸل ب٘ عُّٛ ايهتابسٚمل ٜٴشسٸخ عٓ٘ أ

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

ٕٸ اٱَاّ عًٞ ٣،أخط١ َا ٫ ًّهٕٛ َٔ أَٛاٍ غرلِٖ. َع ٬َس٢ٛ ايٓاغعً  ×ٖٚٞ أ

، اييت نإ ًّو َٔ خ٬شلا تطبٝل سهِ اهلل، ٜٸاّ خ٬ؾت٘شيو ٗ أ مل ٜٓبٸ٘ ايٓاؽ إٍ

ٖٓا قس ىتًـ عًٝ٘ ايٓاؽ َٔ ايكهاٜا إجرلٚ يًشػاغٝٸات ٠ ٫ غٝٸُا أْٸ٘ ٫ ٜتٸكٌ بؿ٤ٞ 

ٞٸ»ٖٛ  ×تكسٸّ إٔ َكسض سهِ اٱَاّ ايباقطٚقس  .٠ايؿسٜس ؾهٝـ ، «×نتاب عً

 ْؿػٸط شيو؟!

ٕٸ عًُا٤ْا ٗ َجٌ ١ٖ ٚإؿهً ٠ صٙ إؿه٬ت ٫ ٜطغبٕٛ ٗ إثاضٗ ايٛاقع أ

ُٸ، ايتػا٫٩ت ـٸ ٖصٙ ايكهاٜا َٔ غُٛض ٫ٚ ًّهٕٛ ايسٚاؾع يًبشح ع ا ًٜ

ٝٸ  .  (45)«١ٚنباب

ٕٸ ايػٝٸس١ ٚايٓتٝذ ٕٸ إطأ خًل إٍ ؾهٌ اهلل قس أ ٌٸ ؾ٤ٞ تطن٘ ٠ أ تطخ َٔ ن

ٌٸ ؾ٤ٞ تطنت ٖٛ نُا ٜطخ، ايطدٌ ١ َطٚضّا بسضاغ، أعٝإ ايعكاضات٢ ستٸ، َ٘ٔ ن

٣ إػت٢ٛ ع١ً ٖٝبت٘ ايػًطٜٛٸ٢ اييت أؾكست اٱْاع إسٸع١ ايتاضى١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ٕػأيا

 إ٢ٍ َا أؾه ،١ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ايٓكٛقٝٸ١ داْب زضاغتٗا َٔ ايٓاسٝ إٍ، ايٓؿػٞ

نتاب  عٔ سطَاْٗا َٔ سٓكٗا ْٚػبت شيو إ١ٍ إُٖاٍ ايطٚاٜات اييت ؼسٸثت بكطاس

ٞٸ   . ×عً

َٔ خ٬ٍ ، ايٓلٸ ايؿطع١ٞ ٜدلظ ايبٴعس ايتاضىٞ ٗ ؼسٜس ز٫يٚٗ داْبٺ آخط 
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سٝح اغتؿاز ، اٱسطاّ َٔ إٛاقٝت١ نُا ٗ َػأي، ايٓلٸ ٗ غٝاق٘ ايتاضى٠ٞ قطا٤

ٕٸ »ايػٝٸس ؾهٌ اهلل َٔ بعض ايطٚاٜات  ٕٸ إٛاقٝت إْٸُا ٖٞ ٕٔ ّطٸ عًٝٗا; باعتباض أ أ

ٌٸ |ٖا ضغٍٛ اهللإٛانع اييت سسٸز ٘ٓ ١ َٓطك ٭ٌٖ ن يٝشطَٛا َٓٗا تكع ـ عػب خ

 .١اٱط٬م ٗ ايطٚا٠ٜ ؾ٬ ٜٴُهٔ اغتؿاز ;١َٓه ايػرل ٗ شيو ايعَإ ـ ٗ ططٜكِٗ إٍ

٘ٓ ايػرل ٠ إٛاقٝت ايبعٝس |ٕ َٔ ايطبٝعٞ إٔ وسٸز ضغٍٛ اهللٚقس ٫ ٜهٛ عٔ خ

ٕٸ شيو قس ٜهٕٛ سطدّا عًِٝٗ ٗ َػرل نُا ٬ْسٛ٘ اٯٕ ، ايصٟ ٜػرل عًٝ٘ ايٓاؽ; ٭

 َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٚاقعّا ٗ ططٜكِٗ إ١ٍ َٝكات اؾشؿ اؿذٸاز ٚإعتُطٜٔ إٍ

ايٛاقع ايتاضىٞ يًكٍٛ ١ ٚبصيو ٜ٪غٸؼ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل َٔ خ٬ٍ ٬َسٛ .(46)«١َٓه

ٕٸ ايططم اؿسٜج ّ ًعٳ٫ ٜٴ، ٚاييت ٫ ُطٸ بتًو إٛاقٝت، اييت ٜػًهٗا ايٓاؽ اي١ّٛٝ بأ

إٔ ٠ بايطا٥ط٠ دسٸ بٌ ٜٴُهٔ ٕٔ قسّ إٍ، إٛاقٝت يٝٴشطَٛا َٓٗا أقشابٗا بايطدٛع إٍ

ٕٸ ٖصا ايتأغٝؼ  إ٠ٍ ٫ ّطٸ َٝكات; َع اٱؾاض١ َٓه َا زاّ ططٜك٘ إ٠ٍ ٜٴشطّ َٔ دسٸ أ

َٔ ايطٚاٜات اييت ١ ايعطؾٝٸ٠ بٌ ٖٓاى ا٫غتؿاز، ٫ وكط ايسيٌٝ بايٛاقع ايتاضىٞ

 ايٓلٸ ٫سكّا.  ْعطض شلا ٗ ايبٴعس ايعطٗ ٗ ؾِٗ

ُٸ١ ْكط١ ايتكٝٸ٢ اؿٌُ ع١ً ُٚجٸٌ َػأي ٕٸ مثٸ١ َٗ ١ ٗ اغتشهاض ٖصا ايبٴعس; شيو أ

ايتعاضض ٗ ١ نًُٓا أعٛقتِٗ َؿه١ً ايتكٝٸ٢ ايعًُا٤ باؿٌُ ع٣ً اػاّٖا يس

 ٗ ظَإ إط٬م ايٓل. ٠ َٔ زٕٚ ايتسقٝل ٗ تاضٜذ ا٭قٛاٍ ايػا٥س، ايطٚاٜات

٠ سهِ اـُط َٔ سٝح ايطٗاض١ ٗ َػأي ؾهٌ اهلل سَٚٔ شيو َا ٫سٛ٘ ايػٝٸ

ُٸ٠ ايٛاضز٠ سٝح ٌٓ بعض ايعًُا٤ أخباض ايطٗاض ،١ٚايٓذاغ ٢ عً ^أٌٖ ايبٝت١ عٔ أ٥

١ ؾكٗا٤ ايػٓٸ٣ يس، بٌ ايػاسل، ايطأٟ ايػايب١ بُٝٓا ّجٸٌ ايكٍٛ بايٓذاغ ،١ايتكٝٸ

 زٕٚ ايعهؼ.  ،١ايتكٝٸ٢ ع١ً َا هعٌ ايكشٝض ٖٛ ٌٓ أخباض ايٓذاغ، آْصاى

زٕٚ ١ ايتكٝٸ٢ اغتػٗاٍ اؿٌُ عً ؾهٌ اهلل ٚٗ ا٫تٸذاٙ ْؿػ٘ ٜٴ٬سٜ ايػٝٸس

ؾٝكٍٛ ٗ نتاب ، يٲَاّ ايصٟ ٜٴٓكٌ عٓ٘ اؿسٜح١ ايتاضى١ٝ إطس١ً تسقٝل ٗ طبٝع

ُٸ٠ ٚضزت ٖٓاى عسٸ» :١ايكٝس ٚايصباس ٚقس ، قٝس ايؿٗس ٚغرل١ٙ ٗ س١ًٝٓ ضٚاٜات عٔ ا٭٥

ٔٸ َٔ إُهٔ َٓاقؿ .١ايتكٝٸ٢ سٴًُت عً ٕٸ زٚاعٞ ايتكٝٸ١ ٚيه ٗ ٠ يٝػت َتٛٓؾط١ شيو بأ

١ ٗ اٱؾتا٤ باؿهِ ايٛاقعٞ زٕٚ أٜٸ١ ايصٟ نإ ًّو اؿطٸٜ، ×ظَإ اٱَاّ ايطنا

َٔ ٖصٙ ١ ايتكٝٸ٢ ٖٓا هعًٓا ْتشٓؿٜ ٗ ٌٓ ايطٚاٜات إؿاض إيٝٗا عً ،١َؿهً
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 . (47)«...١اؾٗ

ؾهٌ تبٓٸٞ ايػٝٸس ٢ ع٠ً اٱؾها٫ت ايٛاضز١ زضاغ ٚوهط ٖصا ايبٴعس أٜهّا ٗ

اؾٓػٞ. ٜكٍٛ ١ سلٸ ايعٚد١ ناييت تكسٸّ بٝاْٗا ٗ َػأي ،١يبعض ايٓٛطٜٸات ايؿكٗٝٸاهلل 

ٗ ظَٔ ايٓيبٸ ٠ َٛدٛز١ إشا ناْت ٖصٙ اؿاد: ٚقس ٜكٍٛ اٯخطٕٚ»: ايػٝٸس ؾهٌ اهلل

ُٸس ُٸ |ق ت٪ٓنس ٠ ٝٗا أخباض نجرلؾًُاشا مل تطز ؾ ،١ؾطعٝٸ١ ٚناْت ساد ،١ٚا٭٥

 :بايعُّٛ ايكطآْٞ ٗ قٛي٘ تعا٢ٍ مٛ َا ٚضز ٗ سلٸ ايطدٌ؟ ٕٚاشا ٜهتؿ٢ عً، عًٝٗا

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿ ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ ايصٟ ٫ ٜٴعتدل زي٬ٝ ٶٚانشّا ٗ ، (228 :٠)ايبكط﴾ٚٳَي

ٕٸ ايكًٌٝ   ٔ ًٜتؿت إيٝ٘؟َإكاّ; ٭

ٕٸ ٖصٙ إؿه١ً ٬سٖٛصٙ ا٢ٕ ٚاؾٛاب عً آْصاى ٗ ٠ مل تهٔ َجاض١ ٚانض; ٭

ٖصا َٔ ، بٌ نإ إػًُٕٛ ٜتشطٸنٕٛ بؿهٌ طبٝعٞ، ايٛاقع اٱغ٬َٞ بؿهٌ عاّ

ٕٕ أٚنض َٔ ؾ٣ أخط١ َٚٔ دٗ ;١دٗ ٟټ بٝا يًٓاؽ؟!  |اييت بًٓػٗا ضغٍٛ اهلل١ ٖصٙ اٯٜأ

ٖصا ايطدٌ ايصٟ غأٍ س أْٸ٘ مل ٜعذلض عًٝٗا أسس; ٚيصيو ل١ أْٸٗا ٚانش٢ ٚايسيٌٝ عً

ٚأْٸ٘ ٫  ،١َكٝب١ عٔ دٛاظ تطى ظٚدت٘ أٚنض أْٸ٘ إشا نإ ٗ ساي ×اٱَاّ ايطنا

ٕٸ ، أؾٗط١ بأضبع٠ إسٸ ×ؾشسٸز ي٘ اٱَاّ، ٜهٕٛ آمثّا٢ ُتؾ، ٜطٜس إٔ ٜهطٸٖا ؾهأ

 .(48)«٫ أْٸٗا سٓكٗا ايطبٝعٞ ،١ٗ اؿا٫ت ايطاض٢٥ ستٸ١ إػأي١ ٖٞ غا٠ٜ ٖصٙ إسٸ

 

بعٝسّا عٔ  ،١إػا٥ٌ ايؿكٗٝٸ ٗ ايٓٛط إ١ٍ ٜتٸػِ ؾك٘ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل بايٛاقعٝٸ

، شيو بعض ايؿكٗا٢٤ نُا زأب عً، اييت ٫ ٚاقع شلا١ أٚ ا٫ؾذلانٝٸ١ ايتذطٜسٜٸ٠ ايٓٛط

 ّا. ؾٓٸّٝا ٚقٓاعٝٸ١ ٫ َدلٸض شلا إ٫ نْٛٗا قشٝش٠ داٖع١ سٝح غازت ايؿك٘ أدٛب

َٔ قبٌ ٠ ايكػرل٠ تعٜٚر ايؿتا١ َٔ قشايػٝٸس ؾهٌ اهلل َا ٜطاٙ ايؿكٗا٤ ٣ ٜطٚ

ٞٸ أَطٖا  ايػٝٸس ٙشلا ٗ ٖصا ايعٚاز ـ نُا ٜطا١ اـ٬ف ٗ اؾذلاٙ إكًش٢ عً، ٚي

أْٸ٘ ٜكضٸ تعٜٚر ١ ٖصٙ إػأي٢ ٚقس ؾطٸع ايؿكٗا٤ عً .٠ـ أٚ فطٸز عسّ إؿػس ؾهٌ اهلل

ٞٸ٠ ايكػرل ١ َٸٗا ضؾعّا يًهًؿأ َٔ ؾدٕل بايٕؼ بػطض ؼًٌٝ ايٓٛط إٍ َٔ قبٌ ايٛي

ُٕؿذلض إٍ ،١ٚاٱسطاز ٗ ساٍ تؿابو ايع٬قات زاخٌ ايعا٥ً ِٸ بعس شيو ٜعُس ايعٚز ا  ث

ٞٸ َٔ ايبساٜ ،٠ايكػرل٠ تطًٝل ايؿتا ـ ١ ٜٚهٕٛ ٖصا أٜهّا َٛنع اتٸؿام بٝٓ٘ ٚبٌ ايٛي
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 ـ.٠ عاز

 ٣;ايُهدل١ ٫ َٔ دٗ، يٓٛع َٔ ايعٚاز باط٬ّٚقس اعتدل ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٖصا ا

ٕٸ ضأٜ ٚيهٓٸ٘ ٫سٜ  ،٠ٖٛ ضأٟ غا٥ط ايؿكٗا٤ ٗ أقٌ تعٜٚر ايكػرل ٘سٝح شنطْا أ

ٕٸ ايعٚز ٫ ٜككس ايعٚدٝٸ١ غٝاب عٓكط اؾسٸٜ ٗ ١ ـ غايبّا ـ عٔ ايعكس بٌ ايططؾٌ; ٭

ٕٸ إٛدب يٝؼ دازٸّا ٗ قكس ايعٚدٝٸ، قبٛي٘ ٚبصيو ٜؿتكس ٖصا  ،ٗ إهاب١٘ نُا أ

 اعتباضٙ ظٚادّا سكٝكٝٸّا.١ ايٓٛع َٔ ايكٝؼ ٚاقعٝٸ

ـ  ابايع٠ْ إؿٗٛض٢ ايعكس ع١ً ٜٓبٸ٘ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ َػأي، ٚنُجاٍ آخط

١ بكطع ايٓٛط عٔ اـ٬ف ٗ دٛاظ ايعكس عًٝٗا أٚ عسَ٘ ـ أْٸٗا قس ٫ تككس ايعٚدٝٸ

ُٸٗا ٖٛ سكٛشلا عًبؿهٌ دسٸٟ ٜٴعطٞ يًعكس َهُْٛ٘ اٱْؿا٥ٞ اؾسٸ ٌٸ ٖ ٢ ٟ; إش ن

 إاٍ َكابٌ اؾٓؼ.

ٞٸ ٖٚٛ َٛضز َا إشا أقسّ ، بٛنٛح١ تدلظ ؾٝ٘ ٖصٙ اٱؾهايٝٸ ٖٚٓاى َٛضز ؾكٗ

ٟٸ٢ عسز َٔ ايؿطنا٤ عً ؾإْٸ٘ ٫ إؾهاٍ أْٸ٘ عٌُ غرل َؿطٚع; ، تأغٝؼ بٓو ضبٛ

ٔٸ بعض ايؿكٗا٤ ـ نُا عٔ ايػٝٸس اـ٥ٛٞ ـ أداظ ؾطا٤ أغِٗ ٖصٙ ايؿطن ١ ٚيه

٢ ٚشيو عً، اييت أغٸػت يػطض ايعٌُ اؿطاّ; ٭ْٸٗا مل تعٌُ باؿطاّ ؾع١٬ّ ايبٓهٝٸ

ؾٝذٛظ ، أغاؽ اعتباض ا٭غِٗ نايبها٥ع أٚ ايػًع اييت هٛظ ا٫تٸذاض بٗا َذطٸزٖا

ؾٝذٛظ بٝعٗا قبٌٝ ، ٚأَٛاٍ س١ٍ٬ ٚغًع١ ايتعاٌَ بٗا ٚتساٚشلا َٔ سٝح ٖٞ بهاع

 ايؿطٚع ٗ ايعٌُ اؿطاّ.

ٕٸ ايػٝٸس اـ٥ٛٞ ٫سٜ طبٝعبشيو ٢ عً ؾهٌ اهلل ؿهٌ ايػٝٸسٜٚٴ ايػِٗ َٔ ١ أ

ٍٷ ٕٸ  ،١أٚ بهاع١ غًع١ ْٛرل أٜٸ، سٝح إْٸ٘ َا إ٫ أْٸ٘ ؿاٚ ٫ ٜٓػذِ َع ٚاقع اؿاٍ; ٭

ٚيٝؼ  ،٠إصنٛض١ نٗ ايؿط١ نْٛ٘ سكٸ١ ي٘ إ٫ َٔ د١ٗ ايػِٗ إصنٛض ٫ قُٝ

عٔ ا٫ؾذلاى ٗ ٠ ؾٝهٕٛ ؾطا٤ ايػِٗ عباض، ٛمٗ ايػ١ أٚ بهاع١ غًع١ ٚظاْ٘ ٚظإ أٜ

ؾطمٷ بٌ ايتأغٝؼ ٚايؿطا٤; ؾإشا ٢ ٚعٓس٥صٺ ٫ ٜبك، أٚ ايبٓو ايطب١ٟٛ تأغٝؼ ايؿطن

ٜٚهٕٛ دٛاظ ؾطا٤ ، نإ ايتأغٝؼ قٛٛضّا ؾهصيو ٜهٕٛ ايؿطا٤ قٛٛضّا أٜهّا

١ شلصا ايػِٗ َا مل تهٔ مثٸ١ إش ٫ قُٝ ;١ٖصٙ ايؿطن١ َا ؾطع قشٸ١ غِٗ ؾطن

ٟٸ َع١ٓ باط١ً ؾإشا ناْت ايؿطن ،١ؾطن يًتؿهٝو بٌ دٛاظ ؾطا٤ ايػِٗ ٚعسّ ٢ ؾأ

 .(49)اييت تتعاٌَ ٗ إػتكبٌ َا ٖٛ قٛٛضٷ ؾطعّا١ دٛاظ ا٫ؾذلاى بكا٤ٶ ٗ ايؿطن
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ٕٸ استهاى إطدع بايٛاقع َٔ ؾأْ٘ إٔ  إ٠ٍ ٚقس ٜهٕٛ َٔ إؿٝس ٖٓا اٱؾاض أ

، أّ ٫ ساٍ قطا٤ت٘ يًٓلٸ ايؿطع١ٞ ٚاقعٝٸنٕٛ بعض ايؿطنٝٸات ٣ ٜٛنض يسٜ٘ َس

اتٸػاع إطاف خًـ َكاّ ١ ٗ َػا٥ٌ اؿرٸ ٗ اـ٬ف ٗ َػأي ـ َج٬ّ ـ نُا لسٙ

ٜؿطض ١ ايٛاقعٝٸ١ َٔ ايٓاس١ٝ إػأي١ ٬َسٛ إٕ سٝح، أٚ نٝك٘ ×إبطاِٖٝ

س ايػٝٸ٢ َا ؾطض عً، ل إطافاؿطز ايصٟ ٜػبٸب٘ ايكٍٛ بتهٝټ١ إؾهايٝٸات ٗ طبٝع

٢ اعتُازّا عً ;تهٝٸل إطاف٣ قػٔ اؿهِٝ إٔ ٜٴعٝس ايٓٛط ٗ ؾتٛاٙ بعس إٔ نإ ٜط

ُٸا شٖب إٍ، اييت اعتُسٖا إؿٗٛض١ ايطٚاٜ اييت ١ ٚأخص بايطٚاٜ، اؿرٸ عسٍ عٔ ضأٜ٘ ؾً

غرلٖا يهٕٛ شيو  أغاؽ استُاٍ إٔ إؿٗٛض إْٸُا عسيٛا إ٢ٍ عً، مل ٜعٌُ بٗا إؿٗٛض

 ٬ستٝاٙ.ايػرل َٛاؾكّا ي

ايؿكٗا٤ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ أْٸ٘ يٛ زٴؾع ٣ ٚٗ َٛنٛع ايعساّ ٗ ايطٛاف ػس يس

أٚ ، ببسْ٘ بػبب شيو١ أٚ اغتكبٌ ايهعب، ا٭َاّ اٱْػإ بػبب ايعساّ ق٬ًّٝ إٍ

٠ يهٞ وكٌ ايطٛاف بإضاز، إكساض إسؾٛع ب٠٘ ؾإْٸِٗ ٜٴًعَْٛ٘ بإعاز، اغتسبطٖا

ا ٜهٕٛ ا٭َط شيو ايؿٛٙ. ٚض٠َ كساض ٚدب إعازشيو إ ٠ٚيٛ مل ٜٴُهٔ إعاز، ايطا٥ـ

ٝٸ ،١ا٫ؾذلانٝٸ١ ايعٓاٜٚٔ ايؿكٗٝٸ َؿَّٗٛا عٓسَا متهِ إٍ ١ ٚيهٓٸ٘ ّجٸٌ إؾهاي

يًطٛاف َٔ زٕٚ ١ سٝح ٫ إَهاْٝٸ، ا٭ضض٢ عٓسَا ىبٴط ايؿكٝ٘ ايٛاقع ع٠ً نبرل

ٚيصيو  .سذط إزلاعٌٝ ١َٔ د١ٗ ٫ٚ غٝٸُا عٓس تهٝٸل إػاؾ، َٚٔ زٕٚ تساؾع، ظساّ

ُٸٝ َٔ ايؿطنٝٸات غرل ١ ايٛاقع ٗ ؼسٜس ايؿطنٝٸات ايٛاقعٝٸبا٫ستهاى ١ تٛٗط أٖ

 .١نُٔ ؾطنٝٸاتٗا ايٛاقعٝٸ١ إؾهايٝٸ١ عًُّا إٔ ايطأٟ ايؿكٗٞ ٫ بسٸ إٔ ٜٴعاجل أٜ ،١ايٛاقعٝٸ

« ٛاف؟ٕٸ ايتساؾع عٓس ايطٛاف بػبب ا٫ظزساّ ٜهطٸ بايطأٌٖ »: غ٪اٍ َؿاز٢ٙ ٚضزٸّا عً

ٕٸ اٱْػإ عٓسَا ٜسخٌ ْاّٜٚا ايطٛاف ؾإْٸ٘ ٜٟٓٛ إٔ ٣ مٔ ْط»: هٝب ايػٝٸس ؾهٌ اهلل أ

 .(50)«ٕٸ طٛاؾ٘ فٕع ٫ٚ إؾهاٍ ؾٝ٘إٚيصيو ؾؿٞ ضأٜٓا ، ٜطٛف نُا ٜطٛف ايٓاؽ

ٞٸ عٓل ايٓلٸ يكاحل ١ ٚيٝؼ إككٛز ٗ ايٓكط اييت أؾطْا إيٝٗا آْؿّا ٖٛ ي

ٔٸ إككٛز ٖٛ عسّ، ايٛاقع بعٝسّا عٔ ١ ايتذطٜسٜٸ١ ا٫غتػطام ٗ ايعٓاٜٚٔ ايؿطنٝٸ ٚيه

ٕٸ ايٓلٸ ايؿطعٞ ايصٟ ٜعاجل قهاٜا ٚاقعٝٸ، ايٛاقع ٚخٛطب ب٘  ،١سٝح َٔ ايٛانض أ

ٌٸ ايبعس عٔ ٚاقع ٠ ؾطنٝٸات بعٝس ٫ ٜٴُهٔ ػطٜسٙ إٍ، ْاؽ ٜعٝؿٕٛ شيو ايٛاقعأ ن

 ا٭َٛض.
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ٕٸ  إٍ، ٗ َػا٥ٌ اؿرٸ٫ٚ غٝٸُا  ،١ٚقس ٜععٚ بعض ايباسجٌ ٖصٙ إؿهً أ

١ ٕٛ اؿرٸ َٔ ْاسٝنجرلّا َٔ ايؿكٗا٤ عٓسَا ٜٓطًكٕٛ َٔ َٛقع اٱؾتا٤ ؾإْٸِٗ ٫ ّاضغ

 ا مل ورٸ بعهِٗ أبسّا ٗ سٝات٘.بٌ ضَ ،١عًُٝٸ

ايصٟ ٜٴُهٔ إٔ ًٜعب٘ ايطابع ايٛاقعٞ َٔ ٣ ساٍ يٝؼ َٔ ؾٓو ٗ إس١ أ٢ٜ ٚعً

إٛنٛع ايٛاقعٞ ١ طًٛب ؾٝ٘ ؼسٜس طبٝعايصٟ ٜهٕٛ إ، زٕٚض ٗ عامل اٱؾتا٤

نُٛنٛع ايػٓا٤  ;١إٛنٛعات إػتٓبط: ٚايصٟ قس ٜهٕٛ أسٝاّْا َٔ قبٌٝ، يًشٴهِ

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٫ ٜؿطٸم ٗ عامل ايػٓا٤ بٌ قطا٤، َج٬ّ ايكطإٓ أٚ ٠ سٝح ٬ْسٜ أ

ٌٸ ٖ ٣;ايععا٤ ٚبٌ اجملا٫ت ا٭خط ٕٸ إبسأ ايػٓا٥ٞ ٚاسسٷ ٗ ن صٙ إؿطزات ٗ عامل ٭

ٔٸ أٚ ٜكٓٸـ ، ٫ ٜٴُهٔ يًؿكٝ٘ ايتػانٞ عٓ٘ ٖٚٛ ٜكطأ ايٓلٸ ٖا ٖٚصا .ٖصا ايؿ

 ٗ ٖصا اجملاٍ. ٠ ايطٚاٜات ايٛاضز

يتشسٜسٖا  ؾهٌ اهلل ايػٝٸس٣ سٝح ٜتكسٸ ;١إٛانٝع ايعازٜٸ إ١ٍ ٚنصيو بايٓػب

ٚاييت قس  ،١ٔ إتشطٸنبعض ايعٓا١ٜٚ ٫ٚ غٝٸُا ؾٗ، استهان٘ إباؾط بايٛاقع١ ْتٝذ

نعٓٛإ اشلتو ايصٟ قس ىتًـ ؼسٜسٙ عٓسَا ، ؽتًـ باخت٬ف ا٭عطاف ٚاجملتُعات

 ايٛاقع. ٜٓعٍ ايؿكٝ٘ إٍ

ِٸ دسٸّا ؾ٢ٗ ٫ٚ ىؿ ٕٸ ايٛاقع َٗ ٗ ١ اْطبام ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ٣ ؼسٜس َس١ أ

ٚٸيٝ سٝح َٔ ، شيو ٍنعٓاٜٚٔ ا٫نططاض ٚاؿطز ٚايهطض َٚا إ ،١َٛاضز ايعٓاٜٚٔ ا٭

ِٸ أٜهّا ؼسٜس إػأي  ايكطٜب ٚايبعٝس َعّا. ٣ ٗ إس١ إٗ

 

ٛٸض ايعًُٞ اؿسٜح قس أيك نجرل َٔ إػا٥ٌ ٢ ب٬ٛي٘ ع٢ً يٝؼ َٔ ؾٓو إٔ ايتط

ايبشح بػاٙ ٢ سٝح ططح ايعًِ اؿسٜح عً، َكاضبتٗا َٔ قبٌ ايؿك١٘ٝ ٚٚد١ٗ ايؿكٗٝٸ

َا قس ، ٚاييت مل تهٔ يتدطط ٗ ايباٍ غابكّا ،٠ايؿكٗٞ نجرلّا َٔ إػا٥ٌ إػتذسٸ

١ ٚتدلظ أَاّ ايؿكٝ٘ َؿهً، اؿا١ٍ إيٝٗا بطبٝع١ ٜعين غٝاب ايٓلٸ إباؾط بايٓػب

ٖٓا  ،١ٗ ايٓكٛم ايؿطع٠ٝ ايٛاضز١ إخهاع إٛنٛع اؾسٜس يًعٓاٜٚٔ إطًك١ قاٚي

 ط٬قات َٚساٖا ايس٫يٞ بٓٛط ايؿكٝ٘. اٱ١ ٜططح أٜهّا َؿهً

، أطؿاٍ ا٭ْابٝبٚ، ايتًكٝض ايكٓاعٞ: غبٌٝ إجاٍ ـ٢ َٚٔ تًو ايعٓاٜٚٔ ـ عً
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، ٚايتؿطٜض، نايًٛيب ٚضب٘ ا٭ْابٝب ،١تِٓٛٝ ايٓػٌ عٔ ططٜل بعض ايٛغا٥ٌ ايطبٸٝٚ

 ،٠إطأ َٚينٸ، ٚاٱٜكا٤ بٗا بعس إٛت ،١ٚايتدلٸع با٭عها٤ ايبؿطٜٸ، ٚإٛت ايسَاغٞ

ٝٸات ايتذٌُٝٚ أٚ ايٛغا٥ٌ ١ ٚإثبات اشل٬ٍ باؿػابات ايؿًهٝٸ، ٚا٫غتٓػار، عًُ

   .٠ٚغرلٖا َٔ إٛانٝع ايهجرل ،١اؿسٜج

ٖٓ ٕٸ ايعًِ ؾتض ايباب أَاّ ؾِٗ أزمٸ يًٛٛاٖط ايعًُٝٸٚ َٔ ؾِٗ ١ ا ٫ إؾهاٍ ؾٝ٘ أ

طٚاٜات اييت تجبت ؾ٦ّٝا ٚدٛز بعض اي١ ططح أَاّ ايؿكٝ٘ إؾهايٝٸ ا٭َط ايصٟ، إانٌ

َا ٜكتهٞ ، أٚ تؿػٸط بعض ايٛٛاٖط بتؿػرلات ثبت خط٪ٖا عًُٝٸّا، أثبت ايعًِ ْؿٝ٘

ُٕداَطب١ ٚثكاؾتٗا أٚ طبٝع١ قاٌَ تدلٸضٖا َٓطكٝٸّا بًشاٚ إطس٢ً عًُٗا عً، تأًٜٚٗا ، ا

٠ اٱؾاضَع  .أٚ اعتباض اقطساَٗا بايعًِ َدلٸضّا يطؾهٗا َٔ أغاغٗا، عٓس إط٬م ايٓلٸ

ٕٸ ايػٝٸس إٍ ١ ايعًُٝٸ١ ٚبٌ ايٓٛطٜٸ١ ايعًُٝٸ١ ٜؿطٸم ٗ ٖصا إٛنٛع بٌ اؿكٝك ؾهٌ اهلل أ

 َا ىايؿٗا.٢ اييت ٜٴُهٔ إٔ ٜٓؿتض ايبشح ايعًُٞ َػتكب٬ّ عً

ٖصا ايكعٝس ًُٜض ُٝٸعٙ ايهبرل ٗ ٢ ايؿكٗٞ عً ؾهٌ اهلل ٚإتتبٸع يٓتاز ايػٝٸس

ٚٸٍ  &ؾٝٗا. ٜٚدلظ٠ أٌٖ اـدل ٚايطدٛع إٍ، اَٚتابعتٗ، عح ٖصٙ إػا٥ٌ نُتكٛس أ

١ ٫ َٔ خ٬ٍ ططٜك، ٚٚاقعٝٸتٗا١ إػأي١ يبعض إٛانٝع َٚكاضبتٗا َٔ خ٬ٍ طبٝع

ْٛعّا  ؾهٌ اهلل ايػٝٸس٢ ع٢ً َا أنؿ ،١ايٛاقع بكً ؾطنٝٸات قس ٫ ُتٸ إٍ ع١ٔ اٱداب

إ٫ بعس إٔ ١ ايعًُٝٸ١ ٜتعطٸض يًُػأي نْٛ٘ ٫ ،١اؿسٜج١ َٔ ا٫سذلاّ ٗ ا٭ٚغاٙ ايعًُٝٸ

 شلا. ١ إتُٝٸع َكاضبت٘ ايؿكٗٝٸ، ٗابؾٝكاضبٗا َٔ َٛقع ايعايٹِ ، ٜتعطٸف عًٝٗا َٛنٛعٝٸّا

 : ْٚططح ٗ ٖصا اجملاٍ َجايٌ

 

ٗ َٛنٛع بساٜات ايؿٗٛض عٔ أغتاشٙ ١ أخص ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ْٛطٜٸت٘ ايؿكٗٝٸ

ٌٸ ٢ ايصٟ اغتكطٸ ضأٜ٘ عً، اـ٥ٛٞ ٕٕ ثبت ايؿٗط ٗ ن ٕٸ ايكُط إشا ثبتت ض٩ٜت٘ ٗ َها أ

ٕٕ ٜؿذلى َع بًس ايط٩ٜ ٠ ٚاسس١ ي١ًٝ ايط١ٜ٩ عٝح تهٕٛ يًٝ، ٗ دع٤ َٔ اي١ًٌٝ َها

ٕٸ ايط٩ٜ ٖصٙ ايبًسإ. ٚقس أناف ايػٝٸس اـ٥ٛٞ إٍ إ١ٍ بايٓػب ١ ٚغ١ًٝ ايبكطٜٸ١ شيو أ

ٚيصيو ؾُٔ ، بصاتٗا١ ٚيٝؼ شلا َٛنٛعٝٸ، اشل٬ٍ ٗ ا٭ؾل َٔ ٚغا٥ٌ ايتشٓكل َٔ ٚدٛز

، يتشكٌٝ ايعًِ بٛدٛز ٖصا اشل٬ٍ ٗ ا٭ؾل٣ إُهٔ اؾذلاض ٚدٛز ٚغا٥ٌ أخط
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ٔٸ ايػٝٸس اـ٥ٛٞ مل ٜعتُس عً بايتايٞ ٜهٕٛ ايؿٗط قس بسأ ؾع٬ّ.ٚ اؿػابات ٢ ٚيه

ٕٸ شيو ٜتطًٓب ا٫قتٓاع بتؿهًٝٗٗ سٝات٘; ض١َ ايؿًهٝٸ َٔ اٱثبات ٣ ا ٖصا إػتٛا ٭

ٌٕ يًط٩ٜ ٕٛ قاب  . (51)١ايعًُٞ بٛدٛز اشل٬ٍ بٓش

أغاؽ زضاغت٘ ٢ ع١ً ٚقس نإ ايسٚض إُٝٸع يًػٝٸس ؾهٌ اهلل أْٸ٘ ططح إػأي

٢ عٝح ؾطنت ْتا٥ذ٘ عً، ٗ ٖصا اجملا١ٍ ايعًِ ايؿًهٞ َٔ زٓقإيٝ٘ ؿذِ َا تٛقٸٌ 

ٚايعًِ ٜٴجبت أزمٸ ، ايؿٗط١ زاّ ايعًِ باشل٬ٍ ٖٛ بساٜ اييت تبٓٸاٖا; ٭ْٸ٘ َا١ ايؿكٗٝٸ١ ايٓٛطٜٸ

ٝٸ١ ايبكطٜٸ١ ٖٓا تٴجبت٘ ايط٩ٜ ٢ أقبض يعاَّا عًؾكس  ،٠عسٜس١ اييت تهتٓؿٗا عٛاٌَ غًب

 بٌ ٫ هٛظ ي٘ ايتٓٓهط ي٘ ٗ ٖصا اجملاٍ. ، ايؿكٝ٘ إٔ ٜأخص بٗصا ايططٜل إػتذسٸ

ٕٸ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل قس ططح َػأي أغاؽ ٢ ع١ً ٜات ايؿٗٛض ايكُطٜٸبسا١ ٚيًعًِ ؾإ

ِٸ عسٍ عٓٗا ، ي١ٍ٬ًٗ ايؿًهٝٸ٠ اي٫ٛز  ٚٚقٍٛ اشل٬ٍ إ٠ٍ كٍٛ بًعّٚ اي٫ٛزاي إٍث

 ٚق٫ّٛ إٍ ،١ي٫ٛ ايعٛا٥ل اـاضدٝٸ٠ بايعٌ اجملطٸز١ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا قاب٬ّ يًط١ٜ٩ إطسً

ٝٸ١ َطسً ٚٚقٛي٘ إ٠ٍ يعّٚ اي٫ٛز َا .ٖٚصا (52)٠ت إهبٸطاٯ١٫ ٚيٛ بٛاغط١ ايط١ٜ٩ قابً

  .١ايؿًهٝٸ٠ يًؿٗط ايكُطٟ ٚاي٫ٛز١ ايؿطع١ٝ بٌ ايبسا١ٜ قطٸب إػاؾ

 

٘ٺ َٔ ٚدٛٙ  ٜكٍٛ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ سسٜج٘ عٔ سٴهِ ا٫غتٓػار ٗ ٚد

إٕ اٱْػإ » :١ٜٓٝايس٠ ايل ٖٚٛ ٜكسّ ايعكٝسا٫عذلاض عًٝ٘ بأْٸ٘ تسخٸٌ ٗ ؾ٪ٕٚ اـ

َٔ  ٢23 ٖٚٞ تؿتٌُ عً، َٔ ايطد١ٌ ؾايٓطؿ ;ٖٚٞ تتٛظع بٌ ايعٚدٌ ،١ًٝىًل َٔ خ

ٚعٓسَا تًكض  .نُا ؼسٸخ عٓ٘ أٌٖ ا٫ختكام، نصيو١ ٚايبٜٛه، ايهطَٚٛظَٚات

ٖٚٛ ايطقِ ايصٟ ّهٔ إٔ ٜٓتر ، 46ٜكبض عسز ايهطَٚٛظَٚات  ،١بايٓطؿ١ ايبٜٛه

١ ٘ إػتٓػدٕٛ ٖٛ أِْٗ أخصٚا خ٫ًٝغتٓػار لس إٔ َا دا٤ با إٍٚعٓسَا ْأتٞ  .إْػاّْا

مل ١ ٚعًٝ٘ ؾإػأي .١ٚٚنعٛا ؾٝٗا اـ١ًٝ ٚؾطٸغٛا ايبٜٛه، 46ايطقِ ٢ تؿتٌُ ع١ً ْانذ

ُٸ ٣ ٚإٕ اختًـ ايؿهٌ ٖٓا ٖٚٓاى. يكس اغتٗس، ا ٖٛ َأيٛف َٔ ايكإْٛتبتعس ع

ٓ٘ قس ٚيه ،١ايس٠ٜٝٓ ؾا٫غتٓػار إشّا ٫ ٜكسّ ايعكٝس، اٱْػإ قإْٛ اـًل ٚمل ىًل

 ٜكسّ إأيٛف ٗ َا تعاضف عًٝ٘ ايٓاؽ.

ٕٻ ايصٜٔ ٜٴُاضغٕٛ ا٫غتٓػار اعتُسٚا ٖصا ايكا٣ْٕٛ ٚأْا أض ٚساٚيٛا إٔ ، أ
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َٔ قتٛاٖا َٔ ١ ٚإٔ ٜؿطٸغٛا ايبٜٛه ،١نا١ًَ ؾاع١ً سٝٸ١ ٜأخصٚا خًٝ

ْؿػٗا اييت ؼكٌ ١ ؾتعطٞ ايٓتٝذ ،١ٖصٙ اـ٣ًٝ يٝهعٛا ؾٝٗا قتٛ، ايهطَٚٛظَٚات

يهٔ اٱْػإ ؼطٸى َٔ خ٬ٍ ، ؾايكإْٛ إشّا ثابت باؿٝٛإ إٟٓٛ.١ يكا٤ ايبٜٛه خ٬ٍ

ٛٸٍ اٱْػإ إٍ أغاؽ ٢ َٓتر ٗ ايؿهٌ عً بٌ إٍ، خايل ايتؿاقٌٝ. ٚبايتايٞ ؾًِ ٜتش

 ايكإْٛ ايصٟ ٚنع٘ اـايل.

ٕٸ٣ ْطٓا ٫ ن٤ٛ ٖصا ؾإْٸ٢ عً ٠ يًعكٝس١ يتهٕٛ َٓاؾٝ، خًل١ ع١ًُٝ ٖصٙ ايكهٝ أ

ٕٸ ;١سٜٓٝاي ا٫غتٓػار يٝػت إبساعّا ١ َٚػأي، اـًل ٜٓطًل َٔ إبساع يكإْٛ دسٜس ٭

ٕٸ ،٠اي٫ٛز١ ٗ ع١ًُٝ يبٜٛهٚا١ يًٓطؿ١ إش ٫ خكٛقٝ ;يكإْٛ ١ خكٛقٝتُٗا ؾٗ بٌ إ

ٕٸبا١ تهاٌَ اـًٝ ٌٸ خًٝ يتكا٥ُٗا. ٚاْط٬قّا َٔ شيو ؾإ ؽتعٕ َا ١ سٝٸ١ ؾاع١ً ن

 .(53)«ايها٥ٔ اؿ٠ٞ ّهٔ إٔ تهٕٛ أغاغّا ي٫ٛز َعّا١ ٚايٓطؿ١ ؽتعْ٘ ايبٜٛه

عسّ ٚدٛز سسٚز ٠ أٚضٚبا إٛسٸس١ ٜٚ٪ٓنس ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ سٛإض َع إشاع

ٖٓا ، اغتجُاض ا٫نتؿاف ايع١ًُٞ ٚإْٸُا ٗ طبٝع، ايعًِ ٗ انتؿاؾ١٘ أَاّ سطن

ٟٸ َاْع َٔ أ» ؾهٌ اهلل ؾ٬ هس ايػٝٸس .أخ٬قٝٸات ايعًِ وًٝٓا إٍ ٛٸض ايبشح أ ٕ ٜتط

١ إٔ ؽهع يًُكًش اٱْتاز ايعًُٞ ٫ بٴسٸ١ هٔ عًُٝٚي، ايعًُٞ يٝهتؿـ ٜٚبسع

ٛٸ ٢ أٚ إهابّا عً اْعهاغ٘ غًبّا١ ٚطبٝع، سٝات٘ ٚع٬قات١٘ ٝعبايعًٝا ٗ ط١ اٱْػاْٝ ِ

 ٘ ٫ هٛظ إٔ تٓتر إْتادّا عًُٝٸّا ٜػك٘ ايتٛاظٕ ا٫دتُاعٞ... يٝؼ٭ْٸ ;اجملتُعات ٚتٛاظْٗا

ٟٸ إْتاز عًُٞ ٚيهٔ ؼطٜو ايعًِ ٗ ايٛاقع ، ّاٚيٝؼ ؾطٸ، ايعًِ خرلٷ، ٖٓاى َاْع َٔ أ

ٌٸ  ،٠ضٸُاَّا نُا ٖٞ ايص، اـرل ٚايؿط ٖٛ ايصٟ ٜٓتر اييت نإ انتؿاؾٗا ٗ ن

ٔٸ، ٜؿٝس اٱْػإ عٓاقطٖا انتؿاؾّا اؽ ٜػتعًُٕٛ ٖصا ا٫نتؿاف ٗ بعض ايٓ ٚيه

َٸط اٱْػإَٚا ٜٴ، اٱْػا١ٕ َا ٜهطٸ َكًش ؾًٝؼ ا٫نتؿاف ايعًُٞ ٖٛ ، س

تعٝـ ٗ ٖصا ١ .. ٚايكهٝ.١ٚإْٸُا اٱْػإ إؿٓهط بايؿط ٖٛ إؿهً ،١إؿهً

 .(54)«ا٫ػاٙ

ٕٸ إعط ٢ ٫ ٜكتكط عً ؾهٌ اهلل ايػٝٸس٣ ايعًُٞ يس٢ ٚقس ٜبسٚ ٖٓا ٚانشّا أ

٠ ايعكٝس١ َٜٛٛهع ايعًِ ٗ َٛقع٘ ايطبٝعٞ َٔ َٓإْ٘ بٌ ، إػتذسٸات ؾشػب١ زضاغ

، اييت ٫ ػعٌ ٖٓاى سسٚزّا ؿطنت١٘ ايسضد اييت ُذٸس ايعكٌ ٚايعًِ إ١ٍ اٱغ٬َٝٸ

ٚيٝػت  ،١إشّا أخ٬قٝٸ١ ؾإػأي .اٱْػإ ػاٙ َا ٜهتؿؿ٢٘ َا تؿطن٘ ا٭خ٬م ع٣ً غٛ
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 بٌ ا٭َطٜٔ.  ٚؾطمٷ .ٜٔ َع ايعًِتكازّ يًس١ َػأي

 

ِٛٓ يًؿطز  إٍؾهٌ اهلل ٝٸس ٜٓٛط ايػ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ نإطاض تؿطٜعٞ َٓ

سٝح ٜٴككس بؿك٘ ايؿطز ، ٖٚٛ بصيو ٜتذاٚظ ؾك٘ ايؿطز يٝ٪غٸؼ يؿك٘ اجملتُع .ٚاجملتُع

ٗ ١ إػأي١ ٬َسٛايصٟ تتشسٸز فا٫ت٘ ٚؾل اٱْػإ ٗ بٴعسٙ ايؿطزٟ َٔ زٕٚ ايؿك٘ 

ا ٫ ٜػتؿعط ٚضَ ،١ايؿكٗٝٸ١ َٔ اؿطن ايػا٥س ٖٚٛ َا قس ٜػؿٌ عٓ٘، تُعٞبٴعسٖا اجمل

 ايتؿهرل ٗ أقٌ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾك٘ شٚ طابع فتُعٞ. ٠ ايبعض نطٚض

ٕٸ ايػعٞ »ايطأٟ ايصٟ شٖب إيٝ٘ ايبعض َٔ ٢ ؾؿٞ َعطض ضزٸٙ عً ١ ٱقاَأ

تطبٝل ١ ناْت ايٓتٝذ ي٢ٛ ستٸ، غرل َؿطٚع #ٗ غٝاب اٱَا١ّ اٱغ٬َٝٸ١ اؿهَٛ

ٞٸ َٓٗر أ٢ٌٖ اٱغ٬ّ عً ٕٸ شيو ّجٸٌ اغتكابّا يًُٓكب اٱشل باعتباض َا ، ايبٝت; ٭

ُٸ ٌٸ ضا١ٜ ٜطْٚٚ٘ عٔ ا٭٥ ٕٸ ن ٜكٍٛ ايػٝٸس « ن١ٍ٬ تطتؿع قبٌ قٝاّ ايكا٥ِ ؾٗٞ ضا١ٜ َٔ أ

ٕٸ ٖٓاى اغتػطاقّا ٗ إػأي»: ؾهٌ اهلل ٚٗ إهُٕٛ اؿطٗ ، يًؿك١٘ ايؿطزٜٸ١ إ

إهُٕٛ بعٝسّا عٔ ضٚسٝٸت٘ ٚإوا٤ات٘. ١ تعٝـ ٗ سطؾٝٸ١ ٖا دعٌ إػأي، يًطٚاٜات

ِٸ  ،١ٗ ساٍ ايػٝب١ اٱغ٬َٝٸ١ ايسٚي١ ٖٚصا ٖٛ ايصٟ دعًِٗ ٜ٪ٓنسٕٚ ايؿطاؽ ٗ َػأي ث

ٕٸ يًؿكٝ٘ إقاَ ١ َٔ د١ٗ اؿسٚز ٗ ساٍ ايػٝب١ ْطاِٖ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜتشسٸثٕٛ عٔ أ

َٸ١ َٚٔ دٗ، ايسيٌٝ اـامٸ ٜتشسٸثٕٛ عٔ نُا  ،١اضتباٙ اؿسٚز بإكاحل ايعا

َٔ خ٬ٍ أْٸ٘ ايكسض إتٝٓكٔ عٓس زٚضإ ا٭َط بٝٓ٘ ٚبٌ ، ايؿك٠٘ٝ اؾٗاز بكٝاز١ َؿطٚعٝٸ

اييت ؼاٍٚ ايتؿطٜل ١ ا٫دتٗازٜٸ١ إْٸ٘ إٓٗر ايتذع٦ٜٞ ٗ ايططٜك .٫١ َٔ باب اي٫ٜٛ، غرلٙ

َٸ٠ انتؿاف ايكاعس٢ ٫ٚ تعٌُ عً، بٌ إٛاضز  . (55)«َٔ خ٬ٍ شيو١ ايعا

ٕٸ ايػٝٸسٚقس  قس سطٸى َٓٗذ٘ ايؿكٗٞ ٗ بٴعسٙ اجملتُعٞ ٗ  ؾهٌ اهلل لس أ

ٟٸ ؾدٕل ١ ؾتٛاٙ عطَ: ـ غبٌٝ إجا٢ٍ عًـ َٚٓٗا  ،١نجرٕل َٔ ؾتاٚاٙ ايػٝاغٝٸ ايتٓاظٍ عٔ أ

تبتين ا٭َط ايصٟ ، 1948ّأٟ ؾًػطٌ ٗ سسٚز عاّ ، (56)١َٔ أضض ؾًػطٌ ايتاضىٝٸ

ٕٸ إػأي، َِٓٗ بٝع ا٭ضانٞ ٚايعكاض١ طَعًٝ٘ س ـ ٗ ايؿك٘ ايؿطزٟ ـ قس ٫ تتشطٸى ١ َع أ

ٝٸ٠ ٗ ٖصا اٱطاض; إش ايكاعس ٚٸي ٕٸ اٱْػإ َػًٓ٘ ع١ً ا٭ ٔٸ ايٓٛط إ٢ٍ أ  َاي٘; ٚيه

َٸ١ َٔ ظا١ٜٚ إػأي ٝٸ ،١ٚدٛز ايهٝإ ايػاقب ٗ قًب ا٭ اييت تأخص ١ ٚا٭خطاض إػتكبً
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ٕٸ ا قس ٜسؾع إٍ ،٠أبعازّا نبرل َٔ خ٬ٍ ايبٴعس ١ يتؿهرل ٗ َجٌ ٖصٙ إػأيايكٍٛ بأ

ٞٸ. ٚنصيو اؿاٍ ٗ َػأي ٚٸ ١ ايؿطزٟ أَطٷ غرل َٓٗذ ؼطّ٘ يًتطبٝع َع ايعس

 . (57)ايكْٗٝٛٞ

َٸٌ ٗ تعًٝك٘ عً اييت سكًت ٗ  ،٠أًٍٜٛ ايؿٗرل 11أسساخ ٢ ٚقس هس إتأ

ٖٓا ب، 2001ّٗ ايعاّ ١ ا٭َطٜه٠ٝ اي٫ٜٛات إتٸشس ٌٷ  ؾل عًٝ٘ ؾطعٷ٫ ٜٛا»أْٸٗا  ٫ٚ عك

ٔٷ ٞٻ ٖصا ا٫ػاٙٳ (58)«٫ٚ زٜ ٝٸتٗا١ ايصٟ واٍٚ إٔ ٜسضؽ إػأي ايؿكٗ  َٔ َا شلا، بؿُٛي

ٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ اؾاْب ، ٚعانط اٱغ٬ّ َٚػتكبً٘، بايٛاقع اٱغ٬َٞ ايعا١ّ ع٬ق

 ٣.ايؿطزٟ ايصٟ قس ٜصٖب ٗ اتٸذاٖات أخط

 

ٕٸ١ ٜبسٚ ٚانشّا ٕٔ سًٌٓ َٓٗذٝٸ ايػٝس  ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ٗ ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ أ

ايكطإٓ ٚايطابع ايعطٗ ١ أعين سانُٝٸ، ايصنط١ ايعٓاٜٚٔ اٯْؿ ؾهٌ اهلل ٫ ٜتعاٌَ َع

ٞٸ، شيو ٚايبعس ايٛاقعٞ ٚاجملتُعٞ َٚا إ١ٍ ايتاضى١ٝ ٚايٓعع عٝح ٜعُس ، بؿهٌ آي

٢ أٚ تًو يٝشكٌ ع١ً ايؿك١ٝٗ عٓٛإ َٔ ايعٓاٜٚٔ يٝػتدسَ٘ ٗ ٖصٙ إػأياختٝاض  إٍ

ٍٸ ب٘ ٗ َٛضزٺ َا٠ ؾتاض ;١ايٓتٝذ ٢ عً، نايػٓا٤ َج٬ّ، لسٙ ٜػتدسّ ايكطإٓ يٝػتس

ٖٚهصا... بٌ ، ٜػتدسّ ايطابع ايعط١ٗ ٚثايج ;١ايتاضىٝٸ١ ٜػتدسّ ايٓعع٣ ٚأخط ;سهِ

ٌٸ تًو ايعٓاٜٚٔ َٚهاَٝٓٗا ٚآي ٕٸ ن عٝح  ،١ٝٸاتٗا اَتعدت ٗ ػطبت٘ ا٫دتٗازٜٸإ

١ ٚيتتشطٸى ايس٫ي ،١يتشٝ٘ بإٛنٛع َٔ دٛاْب٘ نآؾ، ػسٖا تتشطٸى بؿهٌ عؿٟٛ

ٝٸ َٸ٠ أٚ ايؿهط ،٠يت٪غٸؼ ايكاعس١ ايكطآْ ، يٝٓطًل َعٗا ايؿكٝ٘ بٌ ا٫ستُا٫ت ،١ايعا

ٍٷ آخط١ ايكطآ١ْٝ ن٤ٛ ايس٫ي٢ يٝذلدٸض يسٜ٘ ـ عً ِٸ ، ـ استُا تععٜع ٖصا ا٫ستُاٍ َٔ ٜٚت

ٚٸي٘ ، ٚػًٓٝاتٗا١ ايؿكٗٝٸ١ يًُػأي١ ايتاضى٠ٝ خ٬ٍ ايٓٛط ٜٚتشطٸى ٖصا إػاض نًٓ٘ َٔ أ

َٸٔ يًػٝس ؾهٌ اهلل غًٝك إٍ ٞٸ ضؾٝع أ ايٓلٸ ٠ ٗ قطا١٤ عاي١ٝ آخطٙ بصٚم أزب

ُاضؽ ا٫غتٓباٙ ١ عٝح ٫ ػس أْٸو أَاّ ؾدكٝٸ، ٖٚهصا، ٚاغتهؿاف ز٫٫ت٘

عذٓت ٗ زاخًٗا ١ بٌ ػس ؾدكٝٸ ،١ٜكذلب َٔ ايكٓاع ؿهٌ تؿهٝهٞايؿكٗٞ ب

ٌٸ عً ٌٸ ايعٓاقط اييت تط ٚغرل ٠ إباؾط١ ٚتسضؽ ايس٫ي، ايٓل ٚايٛاقع َعّا٢ ن

١ يتهٕٛ اؿطن، إصنٛض ٚغرل إصنٛض ٗ ايه١ّ٬ ٚتػتهؿـ ز٫ي ،٠إباؾط
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ٝٸ ١ ايؿكٗٝٸ١ ايتذطبٗ عكٌ ايػٝس ؾهٌ اهلل تعبرلّا عٔ تطانِ نبرل َٔ ١ ايؿكٗ

ٝٸ١ ٚايؿهطٜٸ ؾها٤ات َٔ  ٜ٘ؿتض ي١ ايؿكٗٝٸ١ ايؿهطٜٸ١ ٚأؾل ٚاغع َٔ اؿطن ،١ٚايعًُ

 اٱبساع ٚايتذسٜس َٔ باب٘ ايعًُٞ.٢ ايس٫٫ت ٚا٫ستُا٫ت اييت تطٌ عً

 

١ بايؿذاع ُٙٝٸع إ١ٍ بػٗٛي١ إتتبٸع يبعض آضا٤ ايػٝٸس ؾهٌ اهلل ا٫دتٗازٜٸٜٓتٗٞ 

، يس١ٜ٘ عًُٝٸ١ ٚايجبات عًٝٗا َا زاَت ُجٸٌ قٓاع٣ اييت ٫ ُٓع٘ َٔ إط٬م ايؿت١ٛ ايعًُٝٸ

 ;٫ٚ قا٥ٌ ب٘ ٗ سٝٓ٘، اٱْػا٠ٕ ؾٓذسٙ ٜٴؿيت بطٗاض .َُٗا نإ ايططف إعاضض شلا

ٝٸ١ ٜٚعٌُ باؿػابات ايؿًهٝٸ ، ٌإػ٣ًُ كايؿّا بصيو ايػا٥س يس ،١ايط١ٜ٩ ٱَهاْ

َا ٜهٕٛ َٔ ١ بعسّ َاْعٝٸ٢ ٚأؾت ;ؾشػب٠ ايػا٥س١ ايؿٝعٝٸ١ ايؿك١ٝٗ إسضغ٣ ٚيٝؼ يس

ؾ٬ ، َٔ ٚقٍٛ إا٤ إيٝٗا عٔ ايٛن٤ٛ ٚايػػ١ٌ إاْع٠ بايبؿط١ ا٭قباؽ اي٬قك: قبٌٝ

بتشٓكل ايػطٚب ٢ ٚأؾت ;ا غٓٸّٝا أٜهّاٚضَ، خ٬ؾّا يًطأٟ ايػا٥س ؾٝعٝٸّا، هب إظايت٘

٣ نُا ٖٛ إؿٗٛض يس١ إؿطقٝٸ٠ ؾ٬ هب اْتٛاض غٝاب اؿُط، بػكٛٙ ايكطم

ُاَّا نُا ٜطخ ، َٔ ا٭ضانٞ ٚايعكاضات٠ بإضخ إطأ٢ أؾتٚنصيو  ;١اٱَاَٝٸ١ ايؿٝع

بؿعٌ  ،٠أٚدب اؾسٍ ٗ أٚغاٙ نجرل٢ ستٸ، سٝٛإ ايبشط ن١ً٘ٓ ٚعًٓٝ ;ايطدٌ َٓٗا

ٛٸع  .١عٛاٌَ َتٓ

ٕٸ ايػٝٸس٣ ٜٚط إٔ ٜؿٝع ١ اغتطاع بجبات٘ ٚؾذاعت٘ ايعًُٝٸ ؾهٌ اهلل إطاقبٕٛ أ

نُا يٛسٜ دٝٸسّا ٗ ، ْٛط١ٙ ا٫قذلاب َٔ ٚدٗ إٍبعض ايعًُا٤ ٜٚسؾع ، ٖصٙ ايطٚح

ا٭خص باؿػابات ٗ َٔ سٝح اقذلب بعض ايعًُا٤  ،١اعتُاز اؿػابات ايؿًهٝٸ١ َػأي

٘ٓ ْؿٞ إَهاْٝٸ ٕٸ ٢ ستٸ، َعّا١ ؿٝعٚاي١ ٚقس تأثٸط بصيو ايػٓٸ .زٕٚ إثباتٗا ،١ايط١ٜ٩ خ أ

 ؾاعت ٗ أٚغاٙ ايؿًهٝٸٌ أٜهّا. ؾهٌ اهلل ايػٝٸس ١ ْٛطٜٸ

ٛٸض١ ٖٚصٙ ايطٚح ايعًُٝٸ ايٓٛط ٗ ٠ َٔ خ٬ٍ إعاز، ٖٞ َا ؼتاد٘ ايعًّٛ يتتط

بٌ َٔ زٕٚ إٔ ٜتٛٓؾط شلا ، أٜٸّا ٜهٔ َٝساْ٘. َٚٔ زٕٚ ٖصٙ ايطٚح، إٛضٚخ ايؿهطٟ

َع إٛضٚخ ١ أٚ َكطس٠َ أٜٸّا ناْت ْتا٥ذ٘ َػاٜط، إٓار ايصٟ وتهٔ ايبشح ايعًُٞ

يًشٛاض ايعًُٞ ١ ٚبايتايٞ ٜٛٓؾط ـ ٖصا إٓار ـ ا٭ضنٝٸ، ايعًِ بؿطٙ إٔ تػتٓس إٍ

 إ٣ٍ اييت تػتٗسف غاٜات أخط٠ إٛنٛعٞ ايصٟ ىطز اؿٛاض َٔ إطاض اؾسٍ ٚاٱثاض
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ٌٸ شيو ؾإْٸ٘ يٝؼ ، يًسيٌٝ ٚايدلٖا١ٕ إطاض إٓاقؿ ايؿك٘ إٔ ٜػتُطٸ ١ باغتطاعَٔ زٕٚ ن

ٛٸض إ٫ بعس إؾاع ٛٸض; إش يٝؼ ايؿك٘ ٚعًّٛ ايسٜٔ بسعّا َٔ ايعًّٛ اييت مل تتط َٓار ١ ٜٚتط

ٌٸ اٱضٖاب ايؿهط١ٟ ايؿهط١ٜ اؿطٸٜ ٌٸ ق ٚإٓٗر ايعًُٞ ايصٟ ٜطقس ايسيٌٝ ، ايصٟ س

ٗٸٓات ٚايتدلٜطات ٕا ٖٛ قا٥ِ.  بس٫ّ َٔ ايته

ٕٸ اؾ: بٌ قس ْػتطٝع ايكٍٛ َع تهاؾط ، ُٛز ٗ ايؿهط ايؿكٗٞ قس ٜ٪زٸٟإ

بطٚظ ايؿك٘  إٍ ،١َٚتذاْػ١ َٚٓطكٝٸ١ اييت تتطًٓب إدابات عًُٝٸ١ ايتشسٸٜات ايؿهطٜٸ

ٕٵ، ب١٘ ٚبايتايٞ ٜٴهعـ ايجك ;٠ايتشسٸٜات ٚاؿٝا١ ْؿػ٘ ٗ َٛقع ايهعٝـ عٔ َٛانب  إ

 مل ٜهٔ بايسٜٔ ْؿػ٘.

ٕٸ اٱْػإ عٓسَا ٜٛاد٘ ٣:أخط٠ ٚبعباض ٟٸ اتٸذاٙ ٜتبٓٸاٙ، إ ٝٸّا نإ أّ ، ٗ أ زٜٓ

ؾإْٸ٘ ، إتػٝٸطات١ َٛانب٢ ٚٗ قسضت٘ عً ،١ٚإٓطك١ٝ نعؿّا ٗ بٓٝت٘ ايؿهطٜ، غرلٙ

 : ن٬ُٖا خطط، أسس أَطٜٔ ًٜذأ إٍ

ٚٸٍ أٚ با٫ػاٙ شات٘; ٭ْٸ٘ إْٸُا ؾأ إيٝ٘ ٭دٌ إٔ ، إٔ ٜهؿط بايسٜٔ ْؿػ٘: ا٭

َٸٔ ي٘ ا٭ضنٝٸ ٝٸ، ٗا سٝات٘اييت ٜعٝـ ؾ١ٝ ٜ٪ ١ بهٌ َتػٝٸطاتٗا ٚؼسٸٜاتٗا ايعًُ

إٔ ٜعٝـ ْٛعّا َٔ  ٫ٚ ٜسؾع٘ إٍ، بؿهٌ َتذاْؼ ّٓش٘ ايػ٬ّ ايساخًٞ ،١ٚايؿهطٜٸ

ايتٓاقض بٌ َا ٜعتكس ٚبٌ َا ٜطاٙ أَاَ٘ ٗ ايٛاقع. ٚقس ؾٗسْا ٗ شيو ايهجرل َٔ 

ٕٸ١ ايس١ٜٝٓ ٌ ايعًُٝٸ٥ايعٛا إٓتٌُ إٍ ١ ِٖٚ ٗ إٛاقع ايعًُٝٸ، آبا٤ِٖ خطدٛا َٔ ايسٜٔ ٭

اييت ٜؿطظٖا ١ أَاّ نػ٘ ا٭غ١ً٦ مل ٜٛانبٛا أغ٦ًتِٗ ٚػطبتِٗ ايسٜٓٝ ،٠إتُٝع

بهٌ ظٔ٘ ٚندٸ٘ يٮؾهاض ٚايتٛدٸٗات ، ؾهٝـ بايٛاقع ايصٟ ْعٝؿ٘ ايّٝٛ، ايٛاقع

 شيو؟! َٚا إٍ

ٕٸ ا٫نطاٙ اٱهابٞ ٗ اؿٝا ;٠إٔ ٜٓععٍ عٔ اؿٝا: ايجاْٞ َع نعـ ايسٜٔ ٠ ٭

ٖٚٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ تتٛٓؾط ، إٔ ٜعٝـ ايتٛتٸط ايساخًٞ عٔ َٛانبتٗا ٜ٪زٸٟ ب٘ إٍ

٫ٚ غٝٸُا ٗ ، إٔ ٜكطع تٛاقً٘ َع اجملتُع ؾٝسؾع٘ شيو إٍ، يسٜ٘ عٛاٌَ ايهؿط

ٝٸ١ ٚقُٝ، َٔ طاقات١٘ طاق، ؾه٬ّ عٔ اجملتُع، ٚبايتايٞ ٜؿكس ٖٛ .ايؿإٔ ايسٜين ١ إهاب

ٕٸ ا٫ْععايٝٸ .٠اؿٝا تػينٕ ٜٴُهٔ شلا أ ١ خكب١ ٚايتكٛقع تؿهٌ ب١٦ٝ ؾه٬ّ عٔ أ

ٛٸ ٚايعْسق ٖٓا ٜكطسّ بايعًِ ٚإٓطل  .شيو َٚا إ١ٍ ٚا٫ػاٖات ايعٓؿٝٸ١ ٭ؾهاض ايػً

 اٱغ٬ّ زعا٥ُ٘.٢ ايصٟ أضغ
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ٌٸ شيو ْػتطٝع إٔ ْؿِٗ إقطاض ايػٝٸس ؾهٌ اهلل َٔ ٠ ا٭ٜٸاّ ا٭خرل٢ ستٸ، أَاّ ن

ٟٸ َٛنٛع َٔ إٛانٝع; ٭ْٸ٘ نا٢ عً ،١باضنسٝات٘ إ ٕ ٜطقس ٖصا ططح قٓاعات٘ ٗ أ

، ٖٚٛ ايصٟ نإ ٜٓبٸ٘ زا٥ُّا ،١هٔ إٔ تٓؿتض عًٝ٘ ا٭دٝاٍ ايكازَايٛاقع إطٜط ايصٟ ّ

ؾػٝأتٞ ، ْٚٓكسٙ ْكسّا بٓٸا٤، أْٸٓا إشا مل ْكطأ ؾهطْا، ٗ إ٪ُطات ٚايٓسٚات ٚايًكا٤ات

اؾٌٝ ١ ٚغٓذس أْٸٓا ٫ ْػتطٝع َٛانب ،١اقعِٗ ايجكاؾٝٸاٯخطٕٚ يٝٓكسٚٙ َٔ َٛ

 ،٫١ اـطاؾ١ ٚاؿكٝك، َٔ َٛقع ايعًِ ٫ اؾ٠ٌٗ ايصٟ ٜٛانب اؿٝا، إتعٓطـ يًسٜٔ

ٛٸ ٚايتططٸف.  ٚايتٛاظٕ ٫ ايػً

ٕٸ َا تكسٸّ ٖٛ قاٚي: ٚٗ اـتاّ ْكٍٛ ٫غتهؿاف ايعٓاقط اييت ُٝٸع بٗا ١ إ

ٚيٝؼ  .ٗ ايؿك١٘ ا٫دتٗازٜٸ١ َٔ ايٓاسٝ ،١أٚ بعهّا أٚ ٚدٗ ٬ُ٘ن، ؾهٌ اهلل َٓٗر ايػٝٸس

ٕٸ ٖصا إٓٗر قس أيك ٍٕ أ ٖٓا ، ايػٝٸس ؾهٌ اهلل١ فٌُ ؾدكٝٸ٢ ب٬ٛي٘ ع٢ً َٔ إؾها

بصٍ  ا وتاز ايباسح إٍٚضَ .١ؾٗسْا بعض دٛاْب٘ ٗ تؿهرلٙ ٗ إػا٥ٌ ايعكٝسٜٸ

٣ يس١ عٓسَا تتساخٌ ايعٓاقط ا٫دتٗازٜٸ ٫ٚ غٝٸُا، إعٜس َٔ اؾٗس ا٭نجط تؿك٬ّٝ

 َع بعهٗا ايبعض. ؾهٌ اهلل ايػٝٸس
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 القرآن يف االجتوادة ورجعي

 السيد فضن اهلل منوذجًا، ذلاوالت لمتأصين والتعىيق
 

١ ؼهِٝ َطدع١ٝ َػأي اييت مل ٜبًؼ ايبشح ؾٝٗا َسا١ٙ َُٔ إػا٥ٌ إٗ

ؾإٕ شيو ٖا ٫ ضٜب ، ٫ٚ ْعين ب٘ نْٛ٘ إكسض ا٭غاغٞ يًتؿطٜع .يهتاب ايهطِٜا

ايهتاب ايهطِٜ ٗ ؾِٗ ا٭خباض ١ بٌ ْعين ب٘ َطدعٝ، ؾٝ٘ عٓس إػًٌُ ْٝعِٗ

ايكِٝ ٚا٭ؾهاض اييت ٜػتها٤ بٗا ٗ ١ ٚإٔ ٜؿهٌ إٓار ايؿهطٟ ََٚٓٛٛ، ٚايطٚاٜات

٘. ٖٚٛ َا عٓاٙ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ ِٗ ا٭خباض ٚايطٚاٜات ٗ فاٍ ايؿكؾ

ٗ ٚقتٺ ٜكتكط ؾٝ٘ َعِٛ ايؿكٗا٤ ، اؿهٛض ايكطآْٞ ٗ ٖصا اجملا١ٍ َٓ٘ يتٛغع١ قاٚي

١ ق٢ً عً تهٕٛ أ١ٚ اييت تتعطض يٮسهاّ ايؿطع٠ٝ عسز ٜػرل َٔ اٯٜات إباؾط٢ عً

ٜٓبػٞ إٔ تؿِٗ  ؾهٌ اهللْٛط ايػٝس ١ َٔ ٚد١ٗ ايؿطٜؿ١ آخط ؾإٕ ايػ٢ٓ بٗا. َٚعٓ

١ َععٍ عٔ إطدع١ٝ إش ٫ ّهٔ ؾِٗ ايػٓ ;١ايكطآ١ْٝ ٚؼسٸز ز٫٫تٗا ٗ إطاض إَٓٛٛ

ؾٝٗا ٣ خكٛقّا إٔ ٖٓاى غٝاقّا ٚانشّا يبعض ايطٚاٜات ٜتكسٚ، يًكطآ١ٕ ا٭غاغٝ

 نُا غٓؿرل إيٝ٘.  ،١ايعٓاٜٚٔ ايكطآْٝ إ٠ٍ )إعكّٛ( يٲؾاض

 ،١اؿهٛض ايؿاعٌ شلصٙ إطدعٝ ؾهٌ اهلل َٓٗر ايػٝس٢ ٬ٜٚسٜ ايباسح عً

٣ َػت٢ٛ ٚتؿٓهٌ إؾهايٝات عً ،١َٚٓٗا َٛاضز سطد ،٠عسٜس١ ٚٗ َٛاضز ؾكٗٝ

 : َٚٔ ٖصٙ إٛاضز .١ايكطآ١ْٝ ٗ ٚقت ّهٔ ػاٚظٖا َع ؼهِٝ إطدعٝ، ايطٚاٜات

١ قٝاغ ١ٗ ايؿك٘ ايتكًٝسٟ إٔ ٖٓاى إؾهايٝات ٚانش٢ ٬ٜسٜ ايباسح عًـ 1

٢ )ايطدٌ / ايعٚز( ع١ً غًط١ ٜٚدلظ شيو بٛنٛح ٗ َػأي .َٚؿاعًٝٗا١ ايعٚدٝ ١ايع٬ق

١ بٌ ٚتدلظ اٱؾهايٝ، ايٛؾا٤ عكٛم نٌ َُٓٗا ػاٙ اٯخط١ ٚطبٝع، (١/ ايعٚد٠ )إطأ

  .١ايٓٗاٜ سٝح تكٌ إٍ ،٠سٌ اـ٬ؾات ٚبًٛغٗا ايصض١ٚ بؿهٌ أعُل ٗ َػأي
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بعض ٣ ايصٟ ٜط، اؾٓػ١ٞ سل ايعٚد إ٠ٍ ٚبتشسٜس أندل ّهٔ اٱؾاض

ٚشيو تبعّا يطٚاٜات ٗ ، أؾٗط١ نٌ أضبع٠ ٚاسس٠ شلا سل أنجط َٔ َطيٝؼ ايؿكٗا٤ إٔ 

ـ  قبٍٛ ٖصٙ ؾهٌ اهلل ْٛط ايػٝس ١ ٗ ٚقت ٫ ّهٔ ؾٝ٘ ـ َٔ ٚدٗ، ٖصا اجملاٍ

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿ :نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ،١ايكطآ١ْٝ ايطٚاٜات ٚؾل ايط٩ٜ ٔٻ بٹاِي ٖٴ قٛي٘ ٚ، ﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ٔٻ زٳضٳدٳٚ﴿ :تعاٍ ٔٗ ٝٵ ٍٔ عٳًَ ٚٳيٹًطِّدٳا ُٳعٵطٴٚفٹ  ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ . ٚقٛي٘ (228 :٠ايبكط)﴾١ َي

ٕٕ﴿ :تعاٍ ٚٵ تٳػٵٔطٜضٷ بٹٔإسٵػٳا ُٳعٵطٴٚفٺ َأ َٵػٳاْى بٹ  . (229 :٠ايبكط)﴾َؾٔإ

 ،١طاداؿ٠ َػا٥ٌ ؾسٜس ؾهٌ اهلل عاجل ايػٝس١ ٚٗ ن٤ٛ ٖصٙ اٯٜات ايهطّ

إَهإ ط٬قٗا ٗ ن٤ٛ إؿّٗٛ ٣ إش ٜط ;اييت ٜػٝب عٓٗا ظٚدٗا٠ نُا ٗ ط٬م إطأ

ٞٸ، ايكطآْٞ ١ ٭ٕ َجٌ ٖصا اٱْؿام ٫ ٜؿٞ عادات ايعٚد ;ايعٚز ٚإٕ أْؿل عًٝٗا ٚي

 .(1)٣ا٭خط

سٝح إٕ ، َٔ ايعكاض١ إضخ ايعٚد١ َٚٔ إٛاضز اييت ٚقع ؾٝٗا اؾسٍ َػأي ـ2

ايعكاض َٔ غرل ١ ٚأخصٖا قُٝ، ٌٝ  ـكتؿ٢ سطَاْٗا َٔ ا٭ضض ـ ع١ً َاَٝإؿٗٛض عٓس اٱ

شيو إٔ َجٌ ٖصٙ ٢ ٫سٜ عً ؾهٌ اهلل ٫ٓ إٔ ايػٝس.إٚشيو يعسزٺ َٔ ايطٚاٜات ;ا٭ضض

بٌ إٕ َا ٚضز ٗ خدل ابٔ أبٞ ٜعؿٛض َٔ نْٛٗا تطخ ، يًكطإٓ ايهط١ِٜ ايطٚاٜات كايؿ

َّا ؾٝهٕٛ َكسٻ، ٖٛ إٛاؾل يًكطإٓ ايهطَِٜٔ ايعٚز َٔ أٟ ؾ٤ٞ ـ نُا ٜطخ َٓٗا ـ 

ؾٝ٘  طٵؿٹبٌ ٫ ّهٔ اٱشعإ يطٚاٜات اؿطَإ ٗ ٚقتٺ مل ٜٴ ٣،ا٭خباض ا٭خط٢ عً

ؽكٝل يًكطإٓ يهإ قسض عٔ ١ ٚيٛ نإ مث، ؾ٤ٞ َٔ شيو ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ

ٝٸ١ إٔ إػأي١ خاقٚ، . ٚيٝؼ ٖٓاى َا ٜؿرل إيٝ٘|ايٓيب عٞ ٚايسٚا، دسّا١ ابت٥٬

 .(2)ايٓك٢ٌ ع٠ً نجرل

إٔ ٜعاؾٗا ٗ ن٤ٛ  ايػٝس ؾهٌ اهلل اييت سا١ٍٚ ٚيعٌ َٔ أِٖ إٛاضز ايؿكٗٝ ـ3

أ٫ٚ؟ َٚٔ ١ ايطدٌ عٓسَا تبصٍ ايعٚد٢ ٚنْٛ٘ ٚادبّا عً، اـًع١ إٓٗر ايكطآْٞ َػأي

، ٚٗ َكسَتِٗ ايؿٝذ ايطٛغٞ ،١اؾسٜط بايصنط إٔ ٖٓاى عسزّا َٔ ؾكٗا٤ اٱَاَٝ

ِٸ، ٚاغتسيٛا ي٘ بإٔ ايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚادب، ٚدٛب اـًع اختاضٚا ، بٗصا اـًع ٚإِا ٜت

 .(3)ؾٝذب

ؾكس ساٍٚ ايتٓٛرل ي٘ بعٝسّا عٔ اغتس٫ٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ  ؾهٌ اهلل أَا ايػٝس

ٕٵ ﴿ :قٛي٘ تعاٍ ٚشيو اغتٓازّا إٍ، إٓٗر ايكطآْٞ ٚضزٸٙ إٍ، ٚأَجاي٘ ِٵ َأَؾٔإ ُٳا ٕ ٫خٹِؿتٴ  ٜٴكٹٝ
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٘ٹسٴسٴٚ ُٳا اِؾتٳسٳتٵ بٹ ُٳا ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٘ٹ َؾ٬َ دٴٓٳاحٳ عٳًَ إٔ اؿٌ ٖا ٜطٜسٙ ٢ َعٓ، (229 :٠ايبكط)﴾زٳ ايًٓ

ٜٚتِ ، ٜكُٝا سسٚز اهللإٔ ٫ ٢ عٝح ىؿ، َٔ ٖصا ايكب١ٌٝ نٌ ساٍ ٗ ساي٢ اهلل عً

مٛ ٜهٕٛ نايط٬م ؾعٓس٥صٺ ٢ ٚيٛ تطى يًطدٌ إٔ ّتٓع عً، ػاٚظٖا أٚ اْتٗانٗا

ٖصا ؾه٬ّ عٔ إٔ ضٚاٜات ؾطٚٙ ايبصٍ ّهٔ إٔ ٜػتؿاز  .٠ط عسِٜ ايؿا٥سٜهٕٛ ا٭َ

 نٌ ساٍ. ٢ إٔ ايط٬م ٚاقع ع٢ً َٓٗا أْٗا ت٪نس عً

ُٸٝ٘ بإطدع١ٝ َٚٔ ايتطبٝكات ايؿكٗٝ ـ4 ؾهٌ اهلل َٛقـ ايػٝس ١ ايكطآ١ْٝ ٕا ْػ

ٌٸ٠ َٔ ضٚاٜات ٚدٛب اؿر َط ٜات سٝح ٚضزت ضٚا، إػتطٝع٢ عاّ عً أٚ أنجط ٗ ن

 .١ٗ ٖصٙ إػأي١ َتعاضن

ٍٸ عً  : َٚٔ تًو ايطٚاٜات .٠ٚاسس٠ ٚدٛب اؿر َط٢ ؾؿٞ بعض ايطٚاٜات َا ز

َا نًٖـ اهلل ايعباز : قاٍ، ×عٔ أبٞ عبس اهلل، ٟ عٔ ٖؿاّ بٔ غاملَٚا ض

١ ؿِٗ سذٚنًٖ: إٔ قاٍ إٍ، ٔؼ قًٛات١ ؿِٗ ٗ ايّٝٛ ٚايًًٝإِا نًٖ، ٫ٓ َا ٜطٝكٕٛإ

 .(4)ٜطٝكٕٛ أنجط َٔ شيو ِٖٚ ،٠ٚاسس

٫ ٠ ٚاسس١ إِا ُأَطٚا عذ: قاٍ، ×عٔ ايطنا، َٚا عٔ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ

ٔٳ ﴿: نُا قاٍ ،٠ايك٢ٛ أز٢ْ ٭ٕ اهلل ٚنع ايؿطا٥ض عً ;أنجط َٔ شيو َٹ ٝٵػٳطٳ  ُٳا اغٵتٳ َؾ

ٟٔ ٗٳسٵ ٚنصيو غا٥ط ايؿطا٥ض إِا ٚنعت ، يٝػع ايكٟٛ ٚايهعٝــ; ٠ ؾا: ـ ٜعين﴾اِي

 ثِ ضٖغب بعسٴ، ؾهإ َٔ تًو ايؿطا٥ض اؿر إؿطٚض ٚاسسّا ،٠يكّٛ قٛا٢ أز٢ْ عً

 .(5)بكسض طاقت٠ِٗ أٌٖ ايكٛ

ٕٸ نتب إيٝ٘ ؾُٝا  ×ايطنا٢ أبا اؿػٔ عًٞ بٔ َٛغ ٚعٔ قُس بٔ غٓإ أ

ٕٸ٠ ٚاسس٠ ؾطض اؿر َطٸ١ عً: قاٍ، نتب َٔ دٛاب َػا٥ً٘ ٚنع  اهلل تعاٍ ٭

ثِ ضٖغب أٌٖ ، تًو ايؿطا٥ض اؿر إؿطٚض ٚاسسّاؾُٔ  ،٠ايكّٛ ق٢ٛ أز٢ْ ايؿطا٥ض عً

 . (6)قسض طاقت٢ِٗ ع٠ً ايكٛ

ٕٵ، َٔ ا٭خباض َا ٖٛ قشٝض١ ٚٗ ٖصٙ ايطا٥ؿ نُا ٗ ، مل ٜػًِ غٓسٙ َٚٓ٘ ٚإ

عسّ ايساعٞ ١ ـ ؾٗ ؾهٌ اهلل ض ـ عٓس ايػٝسؾإْ٘ قس ٜكشٻ، قُس بٔ غٓا١ٕ ضٚاٜ

عسّ ٢ ٖٚٞ تسٍ بٛنٛح عً .اٖسّاؾٝهٕٛ ؾ ،١َٚطابكت٘ يٮخباض ايكشٝش، يًهصب

١ٖٓ ٚيهٓٗا َعاضن .ٗ ايعُط٠ ٚدٛب اؿر أنجط َٔ َط عٞ ا ازټَا ٚضز َٔ ا٭خباض 

عٔ أخٝ٘ ، نُا ٗ قشٝض عًٞ بٔ دعؿط ،٠ٚدٛب اؿر أنجط َٔ َط٢ ز٫يت٘ عً
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ٕٻ اهلل ععٸ: قاٍ، ×٢ َٛغ ٌٸ إ ٚشيو ، ٗ نٌ عا٠ّ أٌٖ اؾس٢ عً ؾطض اؿرٸ ٚد

٘ٹ عٳًَ﴿: ٌقٛي٘ ععٸ ٚد ٕٻ اهلل ٢ ٚٳيٹًٓ َٳٔ َنَؿطٳ َؾٔإ ٚٳ ٘ٹ غٳبٹ٬ّٝ  ٝٵ ٔٔ اغٵتٳَطاعٳ ٔإَي َٳ ٝٵتٹ  ايٓٻأؽ سٹرټ اِيبٳ

ٌٳ ُٹ ٔٔ اِيعٳاَي ٌّ عٳ ُٳ: قًتٴ: . قاٍ(97: آٍ عُطإ)﴾َغٓٹ ، ٫: ا ؾكس نؿط؟ قاٍمل ورٸ َٓٸ ٔٵؾ

 .(7)يٝؼ ٖصا ٖهصا ؾكس نؿط: ٚيهٔ َٔ قاٍ

أٌٖ ٢ ؾطض عً اؿرٸ: قاٍ، ×عٔ أبٞ عبس اهلل، أبٞ دطٜط ايكُٞ ٚٗ قشٝض

 . (8)ٗ نٌ عا٠ّ اؾس

ٗ نٌ عاّ ٜٴٓاٗ ٠ أٌٖ اؾس٢ ٚدٛب اؿر ع٢ً ع١ً َٚا تكسّ َٔ ا٭خباض ايساي

ٍٻ عً، َا غبل َٔ ا٭خباض ٕٻ اؿر ٫ هب ٗ ايعُط ع٠ً إطٸ١ نؿا٢ٜ ٖا ز ـ إه٢ًٖ ٚأ

ٕٵ٠ أنجط َٔ َط ٖٓ ٚإ ٢ زْا٭٢ ٭ٕ ايٛادبات ٚنعت عً ;ـإهًٖ ا ٜطٝك٘نإ شيو 

اؾُع بٌ ٖصٙ ا٭خباض ١ ٚيصيو ٚقع ايبشح عٓس ايعًُا٤ ٗ ططٜك .ؿٌَٔ إه٠ًٖ قٛ

  .١إتعاضن

ٕ َٓٗا عٔ ايؿٝذ ااثٓ، ْكٌ بعهٗا اؿط ايعاًَٞ، ططم يًذُع٠ عس١ ٚمث

 ايططٜل ايجايح.  اًَٞعاؿط اي ٚاختاض، ايطٛغٞ

ٚقس ْكٌ شيو عٔ ، ا٫غتشباب٢ ع١ً ايجا١ْٝ عٌُ ايطا٥ؿ ٕٜهٛٚ: ايططٜل ا٭ٍٚ

، ايٛدٛب ١ٗ ايجا١ْٝ ٚشيو يٛٗٛض ايطا٥ؿ ;١نُا ٗ ٚغا٥ٌ ايؿٝع، ايؿٝذ ايطٛغٞ

 ّا ؾٝ٘.ْكٸ ٚنٕٛ ا٭ٍٚ

ا٫غتشباب إِا ٢ ٖصا ايططٜل إٔ اؿٌُ ع٢ً عً ؾهٌ اهلل ٚقس ٫سٜ ايػٝس

١ تؿػرل ايطٚاٜات إتٓاؾ٢ٝ ع١ً ٜكًض قطٜٓ ا٣ٖٓ إشا ناْت ايطٚاٜات ا٭خط هٛظ ٜٚكضٸ

ؾ٬ ، عٝح ٜطٕٚ أْٗا َٔ إتعاضض، أَا إشا مل تهٔ نصيو ٗ ْٛط ايعطف، ٚاٖطّا

 َجٌ ٖصا اؾُع بٌ إتعاضنٌ.  ٜكضٸ

ٚشيو ، ٖٚٛ َا ْكً٘ ايؿٝذ اؿط ايعاًَٞ عٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ: ايططٜل ايجاْٞ

مٛ هب ٢ عً، ططٜل ايبس٢ٍ ايٛدٛب ع٠ً إضاز٢ َٔ ايطٚاٜات ع١ً ايجا١ْٝ عٌُ ايطا٥ؿ

ٌٻنٌ َه٢ًٖ ؾٝ٘ اؿر عً ؾُٔ ، ايػابل١ بٛادب اٱتٝإ ب٘ ٗ عاّ ا٫غتطاع ـ أخ

 ،١ايجا١ْٝ ؾإْ٘ هب عًٝ٘ اؿر ٗ ايػٓ، ٚمل ٜؿعٌ ،ا٭١ٍٚ ٚدب عًٝ٘ اؿر ٗ ايػٓ

 ٖٚهصا. 

ٕٸ ٚاٖط اي، أْ٘ خ٬ف ايٛاٖطؾهٌ اهلل ٚغذٌ عًٝ٘ ايػٝس  طٚاٜات ٚدٛب ؾإ
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  .١ايبسي٢ٝ ع١ً ٫ٚ قطٜٓ، ٫ ايبسٍ ،١مٛ ايؿُٛي٢ٝ اؿر ٗ نٌ عاّ عً

َا عًٝ٘ ايؿٝذ اؿط ايعاًَٞ َٔ نْٛ٘ ٚادبّا نؿا٥ّٝا ٗ نٌ : ايططٜل ايجايح

، ٗ ايٛدٛب ايعٝين ا٭١ٍٚ ٚشيو يهٕٛ ايطا٥ؿ ;ؾ٬ ٜكع ايتٓاٗ بٌ ايطا٥ؿتٌ، عاّ

ٛٸ ٗ ايهؿا٥ٞ. ؾٗٞ ١ٗ ٚايجاْٝ ، ازٸاؿَٔ ١ ايهعب َكاّ بٝإ سهِ عسّ دٛاظ خً

ٍٸ عً ٍٸ عً، عسّ دٛاظ شيو٢ بًشاٚ  َا ز ٢ ؿٌ عًٌٓ اؿانِ ايؿطعٞ إه٢ًٖ َٚا ز

 .(9)اؿر ٗ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت

ٕٻ ٖصٙ ايٓكٛم ؾاًَ ؾهٌ اهلل ٚقس ضز ايػٝس ٠ ٭ٌٖ اؾس١ ٖصا ايٛد٘ بأ

ٚيٝؼ نصيو ٗ ٖصٙ ، ٝس ايتعطٌٝايطٚاٜات قٖصٙ ٚقس أخص ٗ يػإ ، ٚغرلِٖ

  .١ايجا١ْٝ اييت َطٻ شنطٖا ٗ ايطا٥ؿ٠ ايٓكٛم ايٛاضز

ؾايكشٝض إٔ ٜكاٍ ٗ ٚد٘ »: قاٍ سٝح، َا شنطٙ ايػٝس اـ٥ٛٞ: ايططٜل ايطابع

ؾإِْٗ  ،١َا نإ ٜكٓع٘ أٌٖ اؾاًٖٝ إ٠ٍ َٔ ايطٚاٜات ْاٚط١ ٕ ٖصٙ ايطا٥ؿإ: اؾُع

، ٚنإ ٜعسٕٚ ا٭ؾٗط باؿػاب ايؿُػٞ ،١ايكُطٜ ناْٛا ٫ وذٕٛ ٗ بعض ايػٌٓ

ُٸ ٜٳازٳٔإ﴿ :شيو ٜؿرل قٛي٘ تعاٍ ٚإٍ ،ا ضتبٗا اهلل تعاٍٜٚ٪خطٕٚ ا٭ؾٗط ع ُٳا ايٓٻػٹ٤ٞٴ ٔظ ٠ ْٻ

ّا اؿر ضزٸ١ آٜ ؾأْعٍ اهلل تعاٍ، ؾطَا ّط عاّ قُطٟ ٫ٚ وذٕٛ ؾٝ٘، ﴾ؾٹٞ اِيُهِؿٔط

ٌٸ ٕٸ اؿر هب اٱتٝإ ب٘ ٗ ن ٚايطٚاٜات ١ ؾإٓٛٛض ٗ اٯٜ .١ؾٗط شٟ اؿذ عًِٝٗ بأ

ٌٸ نٌ أسس ٗ نٌ ٢ ٫ أْ٘ هب اؿر عً، هب اٱتٝإ ب٘ شلا سر١ٌّ قُط١ٜ غٓ إٔ ن

 .(10)«عاّ

٭ٕ  ;قسضٙ ـ١ ضأٟ  أغتاشٙ بأْ٘ غطٜب ـ َع د٬ي٢ عً ؾهٌ اهلل ٚقس عًٓل ايػٝس

اى َٔ عسّ اسذلاّ ا عًٝ٘ اؾاًٖٕٝٛ َٜٛصٕٗ َكاّ ا٫غتٓهاض ١ ايهط١ّ اٯٜ

 ٚيصيو ٜعُسٕٚ إٍ، ايتٛقٝت ؾٝٗا١ إش ٫ وذلَٕٛ خكٛقٝ، ا٭ؾٗط اؿطا١ّ خكٛقٝ

َا ١ ايهط١ّ ي١ٰٜ ٫ٚ ع٬ق، َع ا٭ؾٗط اؿط٠ّ أيتتِ إٛاط١ اسذلاّ أؾٗط بسًٜ

 شنطٙ َٔ ايتساخٌ بٌ اؿػاب ايؿُػٞ ٚايكُطٟ. 

ٚظإ قٛي٘ ٢ ع١ً ايجا١ْٝ ا٥ؿإٔ ايطٚاٜات ٗ ايطؾهٌ اهلل ٚقس اغتٛٗط ايػٝس 

٘ٹ عٳًَ﴿ :تعاٍ ٘ٹ غٳبٹ٢٬ّٝ ٚٳيٹًٓ ٝٵ ٔٔ اغٵتٳَطاعٳ ٔإَي َٳ ٝٵتٹ  ؾهُا ، ٚغٝاقٗا غٝاقٗا، ﴾ايٓٻأؽ سٹرټ اِيبٳ

ٚإٔ اؿر ٚادب ، ل إػتطٝع ٚايكازضَا ؼٖك٢ ٗ َكاّ بٝإ ٚدٛب اؿر َت١ إٔ اٯٜ

ّ بٝإ عسّ تٛقٝت اؿر بٛقت ؾايطٚاٜات ٗ َكا، إػًٌُ َع ؼكل ايؿطا٢٘٥ عً
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ؾتهٕٛ ايطٚاٜات ٗ َكاّ بٝإ ، إٕ ٚدس إػتطٝع١ ٚاسس ٚادب ؾطعٞ ٗ نٌ غٓ

ٚسطاّ  ،١ّٜٛ ايكٝاَ س٬ٍ قُس س٬ٍ إٍ»: َٔ قبٌٝ قٛي٘ ،١اغتُطاض ٚدٛب ايؿطٜه

خكٛقّا ٚإٔ اٱَاّ ٖٚٛ ٗ َكاّ اؿسٜح عٔ ٚدٛب ، «١ّٜٛ ايكٝاَ قُس سطاّ إٍ

ٖا ، إؿاض إيٝٗا آْؿّا١ ايهط١ّ ٗ نٌ عاّ اغتؿٗس باٯ٠ٜ ٌ اؾسأ٢ٖ اؿر عً

 ٚظإ اؿهِ ؾٝٗا. ٢ بإٔ اؿهِ عًٜٛسٞ 

١ بًشاٚ ا٫غتؿٗاز باٯٜ ;أقطب ٚدٛب اؾُع ايػٝس ؾهٌ اهلل ْٛط١ ؾُٔ ٚدٗ

ٕٸ ، خ٬ف ايٛاٖط٢ ٚإٕ نإ عً، َا شنطٙ ٖٛ، ×سسٜح اٱَاّٗ ١ ايهطّ ؾإ

ٖصٙ ايطٚاٜات ٕا ٖٛ نطٚضٟ عٓس ١ كايؿ١ ٚشيو ؾٗ ;عايعسٍٚ عٔ ايٛاٖط دا٥

 ٗ ايعُط.٠ ٚاسس٠ إػًٌُ َٔ عسّ ٚدٛب اؿر أنجط َٔ َط

 سسٜح ٚضز ٗ ايصٟإٓٗر ايكطآْٞ َٔ اغتٝشا٤ٶ ١ ٚقس ؾػٻطٖا بٗصٙ ايططٜك

 .(11)ْؿػ٘ ×اٱَاّ

َا ٚضز َا أزلاٙ )ايكّٛ ايكطآْٞ( تٛقـ عٓس ا٫خت٬ف بٌ ١ ٚٗ عج٘ َػأي ـ 5

ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ شنط يعسزٺ َٔ إؿططات ٚبٌ َا ٚضز ٗ ا٭خباض َٔ َؿٚططات مل 

إٔ تهٕٛ يًكطإٓ ايهطِٜ ٣ ضتأاٚيصيو  .٠مٛ اٱؾاض٢ ٚيٛ عً، ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ زٵتٔط

ٍٕ عٓٗا.  ،١مٛ تؿِٗ ا٭خباض ٗ ن٤ٛ ٖصٙ إطدع٢ٝ ع١ً َطدع١ٝ إط٬ي  ٫ َعع

بٓؿػ٘ عٔ ايؿِٗ ايػا٥س ٚإٓٗر اؿطٗ يؿِٗ ٖصٙ ؾهٌ اهلل ايػٝس ٣ ٚيصيو ٜٓأ

ٕٻ َا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ .١ا٭زي ٝٵًَأ﴿ :نكٛي٘ تعاٍ، ٖٚٛ إش ٜ٪نس أ ِٵ َي ٌٻ َيُه ١ ٴسٹ

ّٔ ايطٻَؾحٴ ٔإَي ٝٳا ِٵ ُن٢ ايكِّ ْٻُه ٘ٴ َأ ِٳ ايًٓ ٔٻ عٳًٹ ٗٴ ِٵ يٹبٳاؽٷ ٖي ٚٳَأْتٴ ِٵ  ٔٻ يٹبٳاؽٷ ٖيُه ٖٴ ِٵ  ِٵ ْٹػٳآ٥ٹُه ٓتٴ

٘ٴ  َٳا َنتٳبٳ ايًٓ ٚٳابٵتٳػٴِٛا  ٔٻ  ٖٴ ٕٳ بٳاؾٹطٴٚ ِٵ َؾاٯ ٚٳعٳَؿا عٳُٓه ِٵ  ٝٵُه ِٵ َؾتٳابٳ عٳًَ ٕٳ َأُْؿػٳُه تٳدٵتاْٴٛ

ٚٳاؾٵطٳبٴِٛا سٳتٻ ٚٳُنًُِٛا  ِٵ  ِٻ ٢ َيُه ٔٳ اِيَؿذٵٔط ثٴ َٹ ٛٳزٹ  ٘ٹ اَ٭غٵ ٝٵ ٔٳ اِيدٳ َٹ ٝٳضٴ  ُ٘ اَ٭بٵ ٝٵ ِٴ اِيدٳ ٔٳ َيُه ٝٻ ٜٳتٳبٳ

ُټِٛا ايكِّ ّٳ ٔإَيَأتٹ ٢ٌٔ ٝٳا ٝٵ ٭ٕ  ;ٚإٕ مل ٜهٔ ٗ َكاّ اؿكط اقط٬سّا، (187 :٠ايبكط)﴾اٖيً

ٕٻ ٚاقع اؿاٍ ، ٫ ٜعين ْؿٞ َؿططٜت٘ إُٖاٍ غرل َا شنط َٔ إؿططات ٗ ايٓلٸ إ٫ٓ أ

بإثبات ١ نؿ١ًٝ ايتاضى١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ إػأي١ ٚشيو ٭ٕ زضاغ ;ٜ٪نس اؿكط ٗ إكاّ

ٌٸ٢ ًشيو أٚ اٱؾعاض ب٘ ع يتؿطٜع أقٌ ايكّٛ ـ  زٵمل تٔط١ ٚايٛد٘ ؾٝ٘ إٔ اٯٜ، تكسٜط أق

قٌٝ بٌ ٚضزت ٗ غٝام ايتؿا، َج٬ّ ـ بعٝسّا عٔ ايتؿاق٠ٌٝ ٚايعنا٠ نُا ٗ ايك٬

ُٸا شنط َٔ ؾطٚٙ يًتهًٝـ بايكّٛ ؾه٬ّ، إؿٚططات٢ عً ٚايٓلٸ ٛٸ : َٔ قبٌٝ، ع خً
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، اقٌٝ اييت تتكٌ بايعذع عٔ ايكٝاّٚغرل شيو َٔ ايتؿ، ـ َٔ إطض ٚايػؿطإهًٖ

 َٚا ؾطض بس٬ّٜ عٓ٘. 

، ٗ َكاّ بٝإ اؿهِ ايؿطعٞ يًُؿٚططات١ إٔ اٯٜ ؾهٌ اهلل ايػٝس٣ ٚيصيو ٜط

٫ ، ٚيصيو ّهٔ ْؿٞ عسا َا شنط َٔ َؿٚططات ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ باٱط٬م إكاَٞ

ٚضز ؾٝٗا شنط َؿٚططات مل  ٗ ايطٚاٜات اييت١ ٔ إٓاقؿ. ٖصا ؾه٬ّ عاٱط٬م ايًؿٛٞ

٢ اٱؾهاٍ ٗ أغاْٝس ٖصٙ ايطٚاٜات أٚ ز٫يتٗا ع١ً ٚشيو ؾٗ، ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ زٵتٔط

 .(12)١إؿططٜ

ٛٸٖا ع١ً ايكطآ١ْٝ إطدع١ٝ سان٠ُٝ َٚٔ تطبٝكات قاعس ـ6 ايطٚاٜات َٛقـ ٢ ٚزل

ز شيو ٗ سٝح ٚض، أن١ً٘ ٝاؾذلاٙ ايؿًؼ ٗ ايػُو ؿ١ًٓ َٔ َػأي ؾهٌ اهلل ايػٝس

 مل تؿذلٙ شيو. ٣ بطٚاٜات أخط١ َٔ ايطٚاٜات َعاضن١ طا٥ؿ

مٛ ٜهٕٛ َطدعٗا ايهتاب ٢ بٌ ٖصٙ ايطٚاٜات عً ؾهٌ اهلل ٚقس ْع ايػٝس

أنٌ ايػُو ق٫ُّٛ ١ طٚاٜات َٔ اؾذلاٙ ايؿًؼ ٗ سًٝؾٝايؾٝهٕٛ َا ٚضز ، ايهطِٜ

أنابط ضٚاتٓا ٚؾكٗا٥ٓا َٔ ٚبعهٗا ْكً٘ ، ٚشيو ٭ٕ عسزّا َٔ ايطٚاٜات ;١ايهطا٢ٖ عً

ُٸٔ اٱؾاض ،١أقشاب ا٭٥ُ : بٔ أعٌ قا٠ٍ ظضاض٣ ؾكس ضٚ، ايكطإٓ ايهطِٜ إ٠ٍ ته

ُقٌ ٫ٖ َأدٹسٴ ﴿: ؾكاٍ، ٓعتټ٘ ي٘ؾَٚا اؾطٸٜح؟ : عٔ اؾطٸٜح؟ ؾكاٍ ×غأيت أبا عبس اهلل

َٴشٳطٻَّا عٳًَ ٞٻ  ٞٳ ٔإَي ٚٵسٹ َٳا ُأ ٘ٴ٢ ؾٹٞ  ُٴ ِٕ ٜٳِطعٳ مل وطٸّ اهلل ؾ٦ّٝا : ثِ قاٍ ،١ٜآخط اٯ إٍ﴾ َطاعٹ

، ٜٚهطٙ نٌ ؾ٤ٞ َٔ ايبشط يٝؼ ي٘ قؿط، َٔ اؿٝٛإ ٗ ايكطإٓ إ٫ٓ اـٓعٜط بعٝٓ٘

شيو قُس بٔ َػًِ ايطا٥ؿٞ ـ ٣ ٚضٚ .(13)إِا ٖٛ َهطٚٙ، ٚيٝؼ عطاّ، ايٛضم: َجٌ

ٟٸ  ×غأيت أبا عبس اهلل»: ـ قاٍ ×ٖٛ َٔ أنابط أقشاب ايكازمٚ عٔ اؾط

اقطأ ، ٜا قُس: ٚايعَرل ـ َٚا يٝؼ ي٘ قؿط ـ َٔ ايػُو أسطاّ ٖٛ؟ ؾكاٍ يٞ ٚإاضَاٖٞ

َٴشٳطٻَّا﴿ اييت ٗ ا٭ْعا١ّ ٖصٙ اٯٜ ٞٻ  ٞٳ ٔإَي ٚٵسٹ َٳا ُأ ٢ ؾكطأتٗا ست: قاٍ، ﴾ُقٌ ٫ٖ َأدٹسٴ ؾٹٞ 

ٚيهِٓٗ قس ناْٛا ، إِا اؿطاّ َا سطٻّ اهلل ٚضغٛي٘ ٗ نتاب٘: ؾكاٍ، ؾطغت َٓٗا

 .(14)«ؾٓشٔ ْعاؾٗا ٜعاؾٕٛ أؾٝا٤

اييت قابًت بٌ ٠ ظضاض١ غٛا٤ ٗ ضٚاٜ ،١ٗ ْؿٞ اؿط١َ ٚايطٚاٜتإ ٚاٖطتا ايس٫ي

١ أّ ٗ ضٚاٜ، ا٫قط٬س٢ٞ بإع١ٓ ايهطاٖ إ١ٍ ٚانش٠ ٗ إؾاض١ ٚايهطا١ٖ اؿطَ

ٕٕ ٚانض ٫ يبؼ ؾ١٘ٝ قُس بٔ َػًِ اييت ْؿت اؿطَ ايتٓعٸٙ  إ٠ٍ ٚشيو باٱؾاض، بًػا
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بايكطإٓ  ×ؾه٬ّ عٔ اغتس٫ٍ اٱَاّ، سطاَّاغأٍ عٓ٘ ٚأْ٘ يٝؼ  عٔ أنٌ َا

ايهطِٜ ٚدعً٘ إطدع ٗ شيو. ٚعًٝ٘ نإ يعاَّا إٔ ٜهٕٛ ايؿٝكٌ ٗ ؾِٗ ايطٚاٜات 

ٚيصيو ضزٸ  .١ٗ ٖصٙ إػأي ؾهٌ اهلل ٖٚٛ َا اختاضٙ ايػٝس .ٚاؾُع بٌ إتعاضض َٓٗا

ايطٚاٜات ٢ ع١ً دٝض ضٚاٜات اؿطَقا٫ٚت بعض ايؿكٗا٤ ٗ تط ؾهٌ اهلل ايػٝس

ٛٸظ٣ بسعٛ ٣،ا٭خط ٕٻ اؿٌُ ع١ً ٚشيو ؾٗ ;١ايتك٢ٝ ع٠ً ٌٓ ايطٚاٜات اجمل ١ ايتك٢ٝ أ

ٕٻ ٌٓ بعض ايطٚاٜات عً، ايهتاب٢ عٔ ايعطض ع١ً ط ضتبَتأخِّ ١ ايتك٢ٝ ؾه٬ّ عٔ أ

إش  ;َػًِ ٚقُس ب٠ٔ يطٚاٜات أَجاٍ ظضاض١ خكٛقّا بايٓػبٚ، ا ٜأباٙ ايصٚم ايػًِٖٝٓ

٢ َكتكطّا ع١ً اؾذلاض إٔ ٜهٕٛ َكاّ ايتك١ٝ ٚؾٗ، ِْٗ َٔ أنابط ا٭قشاب أ٫ّٚإ

ٍٸ، ٗ اؾٛاب ×ؾهٝـ ٜػٗب اٱَاّ، ض بكسضٖاٞ تكسٻٖٚ، ايهطٚضات  ٜٚػتس

 .(15)زٕٚ إٔ ٜهٕٛ َهططّا يصيو، بايكطإٓ ايهطِٜ

١ ايتكٝ ٢ٌٓ خدل َا ع١ً ٫ ٜهؿٞ ٗ قش»أْ٘  ؾهٌ اهلل ٚيصيو ٜكطِّض ايػٝس

بٌ  ٣،أٚ ؾاع َٔ ضأٟ أٚ َصٖب أٚ ؾت١ٛ إٔ ٜهٕٛ َٛاؾكّا ٕا اؾتٗط ايعٌُ ب٘ عٓس ايعاَ

، بأقٌ قسض ٖهٔ َٔ ايبٝا٣ٕ تتأزٸ١ شيو إٔ ايتكٝ ;اـدل إٛاؾل١ طبٝع١ َٔ زضاغ ٫بسٸ

إٔ ٜتعطض يبٝإ أقٌ  ٫بسٸ١ ٚد٘ ايتك٢ٝ ٚاـدل يهٞ ٜهٕٛ ٗ َكاّ بٝإ اؿهِ عً

سٙ خكٛقّا َا ٜعهس اؿهِ ٜٚ٪ٚنٚ، َٔ زٕٚ ايسخٍٛ ٗ ايتؿاقٌٝ، ؾلاؿهِ إٛا

 .(16)«سات ٚايؿٛاٖسَٚا ٜسعُ٘ َٔ إ٪ِّ، ٚاؿذر١ َٔ ا٭زي

نُبسأ أغإؽ ٗ إٓٗر ايؿكٗٞ ١ ايكطآ١ْٝ َٚٔ تطبٝكات َا أزلٝٓاٙ بإطدعٝ ـ7

٢ ٚتهًٝـ ا٭ْج، ؽَٛنٛع ايب١ًٛ كإتع١ًٚ ايؿطع١ٝ قطا٤ت٘ يٮزي ؾهٌ اهلل عٓس ايػٝس

ٖا هعًٗا َٛنٛعّا ، إيٝٗا١ ٚتٛدٸ٘ اـطابات ايؿطع١ٝ ْٛط ايؿطٜع١ َٔ ٚدٗ

  .١يٮسهاّ ايؿطعٝ

ُٖت ٢ ـ إٔ ا٭ْج١ ٚإعطٚف ٚإؿٗٛض عٓس ؾكٗا٥ٓا ـ إػًٌُ ايؿٝع تبًؼ إشا أ

 ١أْٗا َهًٓؿبعهٗا ٜؿٝس ٣ بايطغِ َٔ ٚضٚز ضٚاٜات أخط، َٔ عُطٖا١ اشلذط١ٜ ايتاغع

ٔٸ سٝح ، سانتايسّ ٚ إشا ضأتأٚ  ،١غ٠ٓ بًػت ث٬خ عؿطإشا أٚ  ،٠ايعاؾط ببًٛغٗا ايػ

 قس ىتًـ عًٝٗا ايؿكٗا٤. ١ غرلٖا ؾٗات ؾ٢ٝٓ ضٴدِّشت ضٚاٜات ايبًٛؽ بايتػع عً

٢ ع١ً ؾكس دعٌ ايهتاب ايهطِٜ َطدعٝت٘ ٗ تطدٝض طا٥ؿ ؾهٌ اهلل أَا ايػٝس

قهّٛ بايعٓٛإ ١ ايؿطٜؿ١ ٓٸَٚا ٚضز ٗ ايػ، ٛ إطدع ٗ شيو٭ٕ ايكطإٓ ٖ ٣;أخط
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ٗ ٠ إط٬م تًو ايعٓاٜٚٔ ايٛاضز٠ َا ٜعين إٔ زا٥ط ،٠ٖٚٛ ٚاضز َٛضز ايكاعس، ايكطآْٞ

 سٝح ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َا ٜؿرل إٍ، (17)ٜٓبػٞ إٔ تٴكٝٸس بايعٓٛإ ايكطآ١ْٞ ايػٓ

َٳ﴿ :عٓٛإ ايبًٛؽ ٗ قٛي٘ تعاٍ ٝٳتٳا ِٵ ٢ تٻسٳ٢ ٚٳابٵتٳًُِٛا اِي ٗٴ ٓٵ َِّ ٕٵ آْٳػٵتٴِ  ٔإشٳا بٳًَػٴِٛا ايَِّهاحٳ َؾٔإ

ٚٳبٹسٳاضّا َإٔ ٜٳِهبٳطٴِٚا ٖٳا ٔإغٵطٳاؾّا  ٚٳ٫َ تٳِأُنًُٛ ِٵ  ٗٴ ٛٳاَي َٵ ِٵ َأ ٔٗ ٝٵ ٚٗ ، (6: ايٓػا٤)﴾ضٴؾٵسّا َؾازٵَؾعٴِٛا ٔإَي

َٳًََه﴿ :قٛي٘ تعاٍ ٔٳ  ِٴ اٖيصٹٜ ٝٳػٵتٳِأشٹُْه ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳٜٳا َأ ِٵ  ٔٳ َي ٚٳاٖيصٹٜ ِٵ  ُٳاْٴُه ٜٵ بٵًُػٴٛا تٵ َأ

ٌٔ قٳ٬ َٹٔ َقبٵ َٳطٻاتٺ  ِٵ ثٳ٬خٳ  َٹُٓه ِٳ  ٗٔرلٳ٠ اِيشٴًُ ٖٛ ٔٳ اي ِّ ٝٳابٳُهِ  ٕٳ ثٹ ٌٳ تٳهٳعٴٛ ٚٳسٹ َٹ٠ اِيَؿذٵٔط  ٔ ٚٳ

ٛٵضٳاتٺاِيعٹؿٳا٤ ثٳ٠٬ بٳعٵسٹ قٳًَا ٚٳ٫ خٴ عٳ ِٵ  ٝٵُه ٝٵؼٳ عٳًَ ِٵ َي ِٵ دٴٓٳاحٷ بٳعٵسٳٖيُه ٔٗ ٝٵ ٕٳ  عٳًَ ٛٻاُؾٛ ٔٻ َط ٖٴ

ِٵ عٳًَ ٝٵُهِ بٳعٵهٴُه ِٴ اٯبٳعٵٕض َنصٳيٹ٢ عٳًَ ٘ٴ َيُه ٔٴ ايًٖ ِّ ِٷ َو ٜٴبٳ ِٷ سٳهٹٝ ٘ٴ عٳًٹٝ ٚٳايًٖ ٚٳٔإشٳا  ٜٳاتٹ 

٘ٴبٳًَؼٳ اَ٭ ٔٴ ايًٖ ِّ ِٵ َنصٳيٹَو ٜٴبٳ ٔٗ َٹٔ َقبٵًٹ ٔٳ  ٕٳ اٖيصٹٜ ُٳا اغٵتٳِأشٳ ٝٳػٵتٳِأشٹْٴٛا َن ِٳ َؾًِ ِٴ اِيشٴًُ َٹُٓه ٍٴ   ِطَؿا

ِٷ ِٷ سٳهٹٝ ٘ٴ عٳًٹٝ ٚٳايًٖ ٘ٹ  ِٵ آٜٳاتٹ  . (59ـ  58: ايٓٛض)﴾َيُه

ايٓهاح َٔ سٝح ١ ٖٚٛ قابًٝ، بًٛؽ ايٓهاح أْٗا تؿرل إٍ ا٭١ٍٚ ٚٚاٖط اٯٜ

سٝح ٜٓتكٌ اٱْػإ َع٘ َٔ ، ٖٚٛ َا ٜعبٸط عٓ٘ بايٓهٛز اؾٓػٞ، اؾػس١ طبٝع

١ اؾػس١ٜ هٕٛ يًطاقٜسٝح ، ايؿباب١ ٖٚٞ َطسً ٣،أخط١ َطسً إ١ٍ ايطؿٛي١ َطسً

قسز تٜٓٛع ٗ ؾإْٗا ١ ايجا١ْٝ ٚأَا اٯٜ .١اؾٓػ١ٝ ايع١ًُٝ آخط َٔ خ٬ٍ ٖاضغ٢ َعٓ

١ ايهط١ّ سٝح تؿرل اٯٜ، ٚانض عٓس ايعطب٢ ٖٚٛ َعٓ، اـطاب بًشاٚ بًٛؽ اؿًِ

ٚتبسأ َع٘ ، ايكبا اؾػس١ٟ عٔ ايٓهر اؾٓػٞ ايصٟ ٜكطع َطس١ً نٓاٜ، اُؿًُِ إٍ

ٚاي٤ٙٛ ٚخطٚز ٠ ايؿ٠ٛٗ نّا ٱثاضبايٓشٛ ايصٟ ٜكبض ؾٝ٘ ايبايؼ َعطٻ١ ؾػسٜا١ ايطدٛي

 شيو. إين َٚا إٍ

اخت٬ف ١ َػأي ؾهٌ اهلل ٜعاجل ايػٝس١ ايكطآ١ْٝ ٚٗ ن٤ٛ َا أزلٝٓاٙ بإطدعٝ

ايبًٛؽ ١ ٚٗ َػأي ٣،ايبًٛؽ أّ ٗ إػا٥ٌ ا٭خط١ غٛا٤ ٗ َػأي، ايطٚاٜات ٚتعاضنٗا

َٔ اي٬ظّ دعٌ ايهتاب ايهطِٜ إطدع ا٭غاؽ ٗ  ؾهٌ اهلل ٝسؼسٜسّا ٚدس ايػ

ٚا٫ست٬ّ عٓس  ٢،سكٍٛ ايبًٛؽ باؿٝض عٓس ا٭ْج ايطٚاٜات اييت تؿرل إٍتطدٝض 

 عٛاضض. ١ َا مل ٜهٔ مثٸ، ايصنط

١ إطدع١ٝ ايٓٛط عٔ سانُٝ ض ـ بػضٸٜطدِّؾهٌ اهلل إٔ ايػٝس  إ٠ٍ َع اٱؾاض

ايتعًٌٝ ايصٟ ٚضز ٗ ١ ؾٗ ;غرلٖا٢ ضٚاٜات ايبًٛؽ باؿٝض عً ايطٚاٜات ـ٢ ع١ً ايكطآْٝ

 . (18)«٭ْٗا ؼٝض يتػع غٌٓ ;تػع غٌٓ ؾهصيو١ ٚإشا بًػت اؾاضٜ»...: بعض ايطٚاٜات
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١ ت إعاضنقا٫ٚت بعض ايؿكٗا٤ ضزٸ ايطٚاٜاؾهٌ اهلل نُا ضؾض ايػٝس 

ٚشيو ٭ٕ  ;تاضىّٝا١ قشٝش ٭ْٗا قا٫ٚت غرل ;١ايتك١ٝ ؾ٢ٗ ْجيًبًٛؽ بايتػع ٗ ا٭

ٕٸ٢ كٕٛ عًَطبٹ١ أٌٖ ايػٓ  ايبًٛؽ بايتػع.  أ

ٜٴشسِّز َٛقؿ٘ َٔ ١ ايكطآ١ْٝ بإطدعٝ ؾهٌ اهلل ٚٗ ن٤ٛ َا أزلاٙ ايػٝس ـ8

َا ٜعطض عًٝ٘ َٔ عٓاٜٚٔ قس تهٕٛ ١ ٚأْ٘ سطاّ ٗ شات٘ أٚ ؾٗ، ايػٓا٤ ٚسطَت١٘ َػأي

 .١َقطٻ

ٕٵ يٝؼ مثؾهٌ اهلل ايػٝس ٣ ٜٚط ؼطِٜ ٢ ٗ ايهتاب ايهطِٜ تسٍ ع١ً آ١ٜ أ

ٕٸ ٚ، نُا ٗ ؼطِٜ اـُط أٚ إٝػط َج٬ّ، ايػٓا٤ بعٓٛاْ٘ ٍٸأ ٗ ب٘ َٔ ضٚاٜات  َا اغتس

ٖٓ ٚهعً٘ َطدعّا ، ايكطإٓ ايهطِٜ ٜؿرل إٍ ٗٛؾ ^ا ضٟٚ عٔ أٌٖ ايبٝتٖصا ايكسز 

  .١ٗ إػأي

ٕٻ اٯٜات ايكطآْٝ ْؿرل إٍ  :ايػٓا٤ ٖٞ قٛي٘ تعا١ٍ  َػأياييت دعًت َطدعّا ١ٗ أ

ٚٳُأسٹ ...﴿ ٘ٹ  ٘ٴ عٹٓسٳ ضٳبِّ ٝٵطٷ ٖي ٛٳ خٳ ٗٴ ٘ٹ َؾ َٳاتٹ ايًٖ ِٵ سٴطٴ ٚٛ َٳٔ ٜٴعٳ ٚٳ ِٴ اَ٭شٳيٹَو  ّٴ ٔإًٖتٵ َيُه ٜٴتٵًَ ٫ْٵعٳا ٢ َٳا 

ِٵ  ٝٵُه ٔٳ اَ٭عٳًَ َٹ ٓٹبٴٛا ايطِّدٵؼٳ  ٍٳ ايعټٚٔضَؾادٵتٳ ٛٵ ٓٹبٴٛا َق ٚٳادٵتٳ  ٕٔ  :٘ تعاٍٚقٛي، (30: اؿر)﴾ٚٵثٳا

ٔٳ ٫﴿ َٳطټٚا نٹطٳاَّاٚٳاٖيصٹٜ  ٔٛ َٳطټٚا بٹايًٖػٵ ٚٳٔإشٳا  ٕٳ ايعټٚضٳ  ٗٳسٴٚ  :ٚقٛي٘ تعاٍ، (72: ايؿطقإ)﴾ ٜٳؿٵ

ٖٴعٴّٚا ﴿ ٖٳا  ٜٳتٻدٹصٳ ٚٳ  ِٕ ًِ ٝٵٔط عٹ ٘ٹ بٹػٳ ٌٔ ايًٖ ٌٻ عٳٔ غٳبٹٝ ٝٴهٹ ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹ يٹ ٗٵ َٳٔ ٜٳؿٵتٳٔطٟ َي ٔٳ ايٓٻأؽ  َٹ ٚٳ

ِٵ عٳ ٗٴ ٌٷُأَٚي٦ٹَو َي ٔٗ َټ ُٳا٤ ﴿ :ٚقٛي٘ تعاٍ، (6: يكُإ)﴾صٳابٷ  ٓٳا ايػٻ َٳا خٳًَِك َٳا ٚٳاَ٭ٚٳ ٚٳ ضٵضٳ 

ُٳا ٫ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٌٳ بٳ ٗٵّٛا  عٹبٹ ْٳا َإٔ ْٻتٻدٹصٳ َي ٛٵ َأضٳزٵ ٌٳ ٫َي َٹٔ ٖيسٴْٻا ٔإٕ ُنٓٻا َؾاعٹًٹ ْٳاٙٴ  ٌٵ ْٳِكصٹفٴ  تٻدٳصٵ بٳ

٘ٴ َؾ٢ بٹاِيشٳلِّ عٳًَ َٳػٴ ٝٳسٵ ٌٔ َؾ ٕٳاِيبٳاطٹ ُٻا تٳكٹُؿٛ َٹ ٌٴ  ٜٵ ٛٳ ِٴ اِي ٚٳَيُه ٖٹلٷ  ٛٳ ظٳا ٖٴ  . (18ـ  16: ا٭ْبٝا٤)﴾ٔإشٳا 

غأيت »: ؾكس ضٟٚ عٔ ظٜس ايؿشٻاّ قاٍ .ٖصٙ اٯٜات أؾاضت بعض ايطٚاٜات ٚإٍ

ٍٳ ايعټٚٔض﴿: ٚدٌ عٔ قٛي٘ عع ×أبا عبس اهلل ٛٵ ٓٹبٴٛا َق  .(19)«قٍٛ ايعٚض ايػٓا٤: قاٍ ؟﴾ٚٳادٵتٳ

عٔ أبٞ أٜٛب ، عٔ قؿٛإ، عٔ قُس بٔ عبس اؾباض، ٟٚعٔ أبٞ عًٞ ا٭ؾعط

ٗ قٛي٘ : قاٍ، ×عٔ أبٞ عبس اهلل، عٔ أبٞ ايكباح، ِعٔ قُس بٔ َػً، اـعاظ

ٌٸ ععٸ ٕٳ ايعټٚضٳ٫﴿: ٚد ٗٳسٴٚ  .(20)«ايػٓا٤: قاٍ ؟﴾ ٜٳؿٵ

ايػٓا٤ ٖا ٚعس : ٘ ٜكٍٛزلعتٴ»: قاٍ، ×عٔ أبٞ دعؿط، ٚعٔ قُس بٔ َػًِ

ٌٔ ﴿ :١ٚت٬ ٖصٙ اٯٜ، اهلل عًٝ٘ ايٓاض ٌٻ عٳٔ غٳبٹٝ ٝٴهٹ ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹ يٹ ٗٵ َٳٔ ٜٳؿٵتٳٔطٟ َي ٔٳ ايٓٻأؽ  َٹ ٚٳ

ٌٷ ٔٗ َټ ِٵ عٳصٳابٷ  ٗٴ ٖٴعٴّٚا ُأَٚي٦ٹَو َي ٖٳا  ٜٳتٻدٹصٳ ٚٳ  ِٕ ًِ ٝٵٔط عٹ ٘ٹ بٹػٳ  .(21)«﴾ايًٖ
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إِْٗ ٜععُٕٛ : ٚقًت، عٔ ايػٓا٤ ×غأيت أبا عبس اهلل»: قا٢ٍ ٚعٔ عبس ا٭عً

 ؟سٝٸْٛا سْٝٛا مٝٝهِ، د٦ٓانِ د٦ٓانِ: ضخل ٗ إٔ ٜكاٍ |إٔ ضغٍٛ اهلل

ٕٻ اهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ، نصبٛا: ؾكاٍ ٚٳاَ٭﴿: إ ُٳا٤  ٓٳا ايػٻ َٳا خٳًَِك ُٳا ٫ٚٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ َٳا بٳ ٚٳ ٌٳ ضٵضٳ  عٹبٹ

ٗٵّٛا   ْٳا َإٔ ْٻتٻدٹصٳ َي ٛٵ َأضٳزٵ ٌٳ ٫َي َٹٔ ٖيسٴْٻا ٔإٕ ُنٓٻا َؾاعٹًٹ ْٳاٙٴ  ْٳِك تٻدٳصٵ ٌٵ  ٢ صٹفٴ بٹاِيشٳلِّ عٳًَبٳ

ٕٳ ُٻا تٳكٹُؿٛ َٹ ٌٴ  ٜٵ ٛٳ ِٴ اِي ٚٳَيُه ٖٹلٷ  ٛٳ ظٳا ٖٴ ٘ٴ َؾٔإشٳا  َٳػٴ ٝٳسٵ ٌٔ َؾ ٌٷ: ثِ قاٍ، ﴾اِيبٳاطٹ يؿ٬ٕ ٖا  ٜٚ

 .(22)«ضدٌ مل وهط اجملًؼ، ٜكـ

٢ عً زخًتٴ: ٜح ـ قاٍٚعٔ عبساهلل بٔ أبٞ بهط قُس بٔ عُطٚ بٔ سعّ ـ ٗ سس

: ؾُا ظاٍ ٜكٍٛ، ادتٓبٛا قٍٛ ايعٚض، ادتٓبٛا ايػٓا٤ ،ايػٓا٤»: ؾكاٍ ×أبٞ عبس اهلل

 . (23)«أْ٘ ٜعٓٝين ؾهام بٞ اجملًؼ ٚعًُتٴ، ادتٓبٛا ايػٓا٤ ادتٓبٛا

ايػٓا٤ ٖٛ اٯٜات ١ إٔ ا٭قٌ ٗ سطَؾهٌ اهلل ايػٝس ٣ ساٍ ٜط١ أ٢ٜ ٚعً

، ٖصا ا٭قٌ ٖٚٞ تؿرل إٍ، َٚا ٚضز َٔ ايطٚاٜات ؾٗٛ ٗ َكاّ ايتطبٝل ،١ايكطآْٝ

  .١صيو ٫ ّهٔ ؾُٗٗا َععٍ عٔ اٯٜات ايكطآْٝٚي

ٕٸ سطَؾهٌ اهلل ايػٝس ٣ ٚٗ ن٤ٛ ٖصا ا٭قٌ ٜط ١ ايػٓا٤ مل تهٔ ؾ١ٗ أ

أٚ شلٛ اؿسٜح ، قسم عٓٛإ قٍٛ ايعٚض ع١ً٘ٝ ٚإِا سطَت٘ ؾٗ، عٓٛاْ٘ بٓؿػ٘ ٚبصات٘

َسايٌٝ  ٍَٓع ؾٗٛ ْاٚط إَٔ ٚنٌ َا ٚضز ٗ ايطٚاٜات  ،يٲن٬ٍ عٔ غبٌٝ اهلل تعاٍ

ٕٕ َعٝٸ٠ ٖصٙ اٯٜات. ٚعًٝ٘ ؾإشا ناْت ٖصٙ ايطٚاٜات ٚاٖط َٔ ٌٓ ٖصٙ  ؾ٬بسٸ١ ٓٗ َعا

َا ١ كتك١ ؾتهٕٛ اؿطَ ،١ٗ اٯٜات ايؿطٜؿ٠ تًو إعاْٞ ايٛاٖط٢ ايطٚاٜات عً

 .(24)زٕٚ َا مل ٜهٔ نصيو، نإ ٜكسټ عٔ غبٌٝ اهلل ٜٚؿػٌ ايٓاؽ عٓ٘

ٱخطاز َا نإ َهُْٛ٘ ١ سادؾهٌ اهلل يػٝس َا تكسّ مل هس ا٢ ٚبٓا٤ٶ عً

سٝح انططٚا ، نُا ٖٛ َٛقـ َؿٗٛض ايؿكٗا٤، ّا َٔ ايػٓا٤ َٔ ايػٓا٤ اؿطاّسٓك

نُا ٖٛ ساٍ ايتعاظٟ ٚاٱْؿاز ٗ ، ّابػرل َا نإ َهُْٛ٘ سٓك١ يتدكٝل اؿطَ

 َع إقطاضِٖ ،١أؾهٌ عًِٝٗ شلصٙ اؾٗ ؾهٌ اهلل إٛايٝس ٚغرل شيو. بٌ إٕ ايػٝس

ٖٚٛ عٓس٥صٺ ٜؿٌُ َا نإ َهُْٛ٘ ، اعتباض اؿطاّ َطتبطّا بايهٝـ ٫ بإه٢ُٕٛ عً

ٕٸ ٭ْ٘ اعتدل ؾهٌ اهلل; ايػٝس٢ عً زٴٖٚٛ َا ٫ ٜٔط، ّا أٚ باط٬ّسٓك َا نإ َهُْٛ٘  أ

أٚ ٜهٕٛ ، ٜٚؿػٌ ايٓاؽ عٔ شنطٙ، ٭ْ٘ ٜكسټ عٔ غبٌٝ اهلل، باط٬ّ ؾٗٛ سطاّ

 َٚا عساٙ ٜهٕٛ س٫ّ٬.، شيو َٔ ايعٓاٜٚٔ َكساقّا يًعٚض ٚايباطٌ ٚغرل
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 يف املشروع التحديدي لمسيد فضن اهللة قراء

 ودورها يف إذكاء التخمفة اإلسالوية مشخصيلة حوه اإلشكاالت النفسي

 

 

 

بٌ َا ، ٓٗاضايعَٔ ٗ زٚضإ ايًٌٝ ٚاي١ ٗ َٛٗطٖا ايعاّ ٫ تطتب٘ عطن٠ اؿٝا

ٚوسز طبٝعتٗا ٚدٖٛطٖا ٖٛ ايكسض ايصٟ ّتًه٘ اٱْػإ َٔ ٠ ٜؿهٌ َٛٗط اؿٝا

ٚايكسّ اؿكٝكٞ َا تٓكً٘ أسساخ ١ اؿساثؾًٝؼ بٴعٵس  .٠عُل ٚإزضاى َؿاِٖٝ اؿٝا

ايؿِٗ ٚايكِٝ ٚاٱزضاى يتؿاقًٝٗا. ٜٚدلظ ١ ايتاضٜذ بكسض َا ٜطزل٘ اٱْػإ َٔ طبٝع

٠ ٭عُاٍ أزٚات دسٜس١ َٔ بايكسض ايصٟ ٜسضن٘ اٱْػإ َٔ اؿادبايع ايتذسٜس َطتبطّا

إٔ  َٓاسٝٗا. ٜٚٛٗط دًّٝا١ ٚع٬قت٘ َع ناؾ٠ يٛدٛزٙ ٗ اؿٝا١ ٚقطا٤ات َػتشسث

يتشٍٛ ٚايتبسٍ ٚايتػرل يًتٛاؾل َع ا إٍايعَٔ ١ ٗ سطن١ ايتذسٜس إؾطاظ ٱزضاى اؿاد

١ إتُج١ً ؾطاظات٘ ٭عُاٍ ا٭زٚات ايؿاعًؾايعَٔ اجملطز زٕٚ اٱزضاى ٱ .١َتطًبات إطسً

ٍ ٚايتشٍٛ. ٚيعٌ َٔ أِٖ اؾٛاْب يتبسټا إ١ٍ ٫ٚ ىًل ساد، ٫ ٜؿطظ ػسٜسّا١ ٗ اؿاد

َؿّٗٛ ايتذسٜس َا تؿرل ١ زاضٜٚٔ ٗ ايتطٛض ٚا٫ضتكا٤ شات ايك١ً اييت تعهػٗا ْٛطٜ

٢ ٚاييت ت٪نس عً، (Natural Selectionسٍٛ َؿّٗٛ ا٫ْتكا٤ ايطبٝعٞ )١ إيٝ٘ ايٓٛطٜ

ٚشيو ٫نتػاب قابًٝات ًَٚهات  ،١يتشٍٛ يًتأقًِ َع إتػرلات ايطبٝعٝا إ١ٍ اؿاد

َٔ قسضاتٗا ٣ ايكك٠ٛ ي٬غتؿاز ،٠اؾسٜس١ ا٫غتُطاض ٗ ايب٢٦ٝ ع٠ً قازض٠ دسٜس

ؾاغع ٫  ٚطاقاتٗا. ٚأَا َا ٜتعًل َؿّٗٛ ايتذسٜس ٚسسٚزٙ ٚأقايُٝ٘ ٚأزٚات٘ ؾصيو أَطٷ

ٗ ٠ ٖٛ قطا١٤ ايصٟ تطُض إيٝ٘ ٖصٙ ايسضاغ ٚإِا اؿسٸ ،١عب٘ أغطط ٖصٙ ايسضاغتػتٛ
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َٔ خ٬ٍ َا ، ٕؿّٗٛ اٱْػإ ٗ ايٓل ايسٜين١ ايس٠ٜٝٓ بعض ٬ََض ايتذسٜس يًكطا٤

ايػٝس قُس سػٌ ١ يًع٬َايباع ٗ ٖصا إهُاض ١ ٚايط١ًٜٛ ايجط١ٜ ُٛٗط ٗ ايتذطب

يٲْػإ إػًِ ايطأٖ َٚا ١ ْؿػ١ٝ ع٠ًُٝ ا٤تكسِٜ قطبػٌ سٝح ؾٴ، &ؾهٌ اهلل

 ٌ. ي٘ ٚتؿٗه١ ؽتًذ٘ َٔ إؾها٫ت ٚعٛا٥ل ُٓع٘ َٔ بًٛؽ َا أضازٙ ايٓل َٔ قٓاع

أٚ َا ٜٓذب َٔ ٖصٙ  ،١َػتشسث٠ يتكسِٜ أزٚات قطا١٤ ػسٜس١ٜ قاٚي١ إٕ أٜ

ٛټ ٫بس إٔ ٜٓتٗٞ إٍ، ايكطا٤ات ٠ اؿٝا٢ بكٖٚهصا ت .ز ٗ إساضؽٚتعسټ٣ ع ٗ ايط٩تٓ

، َٔ ايتٓٛع١ يٝدًل تًو ايكٛض اؾًُٝ، تؿطظ َٔ َا ٜٓذب٘ ايتذسٜس ايتعسز١ َتٓٛع

 ايٓل ايسٜين. ٠ ٗ شيو ايتعسز ايؿهطٟ ايٛاغع إٓشسض َٔ قطا٠٤ قٛض٢ ٗ أب٢ٗ يٝتذً

َٚٔ ثِ بعض اؾٛاْب ، َٔ َؿّٗٛ ايتذسٜس ٚأؾهاي١٘ حمل١ ّ ٖصٙ ايسضاغتكسِّ

 &ؾهٌ اهلل١ َٔ ايع٬َ يًُٓٗر ايتذسٜسٟ يه٠ٌٛ ثِ قطا٤ َٚٔ ،١عٔ َؿّٗٛ ايتعسزٜ

 ايؿهًٞ.١ ٚايع٬َ

 

، بايهػط، دسٻ ايجٛبٴ ٚايؿ٤ٞٴ هٹسټ .ؾ٤ٞٷ دسٜس: ٜكاٍ ٢;ْٳكٹٝض ايبٹً :٠اؾٹسٻ»

ـًََل، قاض دسٜسّا ٙ قاض دسٜسّا. َٚأدسٻٙ ٚدٳسٻزٙ ٚاغٵتٳذٳسٻ: ٚػسٻز ايؿ٤ٞٴ ...ٖٚٛ ْكٝض ا

 .(1)«َأٟ قٝٻطٳٙٴ دسٜسّا

 

إٕ اهلل ٜبعح »: ٗ سسٜج٘ |ٜ٪قٌ َؿّٗٛ ايتذسٜس َا دا٤ ٗ قٍٛ ايطغٍٛ

 .(2)«ز شلا زٜٓٗأَ هس١ِّ غ١ٓ ضأؽ نٌ َا٢٥ ع١ً ٖصٙ ا٭َ إٍ

نُا أؾاض ، ٜعين اٱسٝا٤ ٗ نتب ايعكٛض ا٭٠ٍٚ أسس َؿاِٖٝ ايتذسٜس ايٛاضز

 (3)ٔ اؿاز إبطاِٖٝ ٗ عج٘ )َؿّٗٛ ايتذسٜس ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ(شيو عبس ايطٓ إٍ

أٚ )إسٝا٤ ١ إسٝا٤ َا اْسضؽ َٔ ايػ٢ٓ ٜٛٗط تؿػرل ايتذسٜس ٖٓا َعٓ: اٱسٝا٤»: ؾكاٍ

اييت ٚدس إؿػط ؾٝٗا َٔ ايٓٛع ايصٟ ٣ ايسٜٔ( عٓسَا تهٕٛ ؼسٜات ايعكط ايهدل

مٛ ٢ عات٘ ٚأخ٬قٝات٘ ٚقُٝ٘ عًعكا٥سٙ ٚفت٣ُ َػت٢ٛ عً ٜٗسز ايهٝإ اٱغ٬َٞ
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نًٞ. ٚيعٌ ٖصا ايتؿػرل ٖٛ أٍٚ َا ٚضزْا عٔ ايتعطٜـ َؿّٗٛ ٖصا إكطًض ٗ نٌ 

ايصٟ ٜؿِٗ َٔ ٚقؿ٘ ، ايتابعٞ اؾًٌٝ، &ٖٚٛ قٍٛ ايعٖطٟ ،١ايؿطٜؿ١ ؾطٚح ايػٓ

 . (4)ز ايكطٕ ا٭ٍٚايطاؾس عُط بٔ عبس ايععٜع َذس١ِّ يًدًٝؿ

 إ٠ٍ إؾاضؾا٭دسض إٔ ٜهٕٛ شيو »: إش ٜكٍٛ، ا٭ثرلعٓس ابٔ  ٚلس ٖصا أٜهّا

هسزٕٚ يًٓاؽ زِٜٓٗ ١ غ١ٓ ضأؽ ٢٦َ َٔ ا٭نابط إؿٗٛضٜٔ ع١ً سسٚخ ْاع

 . (5)«ٚأ٥ُتِٗفتٗسِٜٗ ٚوؿٕٛٛ َصاٖبِٗ اييت قًسٚا ؾٝٗا 

ُٝهٔ ؾ٠ ٚأَا َؿّٗٛ َكطًض ايتذسٜس ٗ ٚاقع َا ُاضغ٘ ايكطا٤ات إعاقط

. (6)ٓسٚؾٞ َكاٍ إٍ، يًتذسٜس٠ سٍٛ إؿاِٖٝ إتعسز١ إػتؿٝه١ يسضاغا إٍايطدٛع 

إٔ ايتذسٜس ٖٛ  ػسٜس ايؿهط ايسٜين( إ١ٍ سب اهلل ٗ عج٘ )َؿطٚعٜٝٚصٖب 

نٝإ نإ َٚا ٜعاٍ ي٘ ٢ َٔ قبٌ ع٠ً ٱنؿا٤ عٓاقط مل تهٔ َٛدٛز٠ داز١ قاٚي»

ٌ ايتذسٜس ٗ سصف غٛا٤ سك، زسِّٜهٕٛ ٖصا ايهٝإ قس دٴ١ بٗصٙ ايططٜك .ٚدٛزٙ

تطتٝب ٠ أّ ٗ إعاز٠ دسٜس٣ عٓاقط أخط١ بعض عٓاقط ايهٝإ ايػابل أّ ٗ إناؾ

ٚغٛا٤ نإ شيو ٗ ايؿهٌ أّ إهُٕٛ أّ ٗ إٓٗر ايصٟ وهِ ، ايعٓاقط ْؿػٗا

يهٔ ٫ وكٌ ايتذسٜس بإسساخ نٝإ دسٜس قٌ  .قٌ ايعٓاقط أٚ ايٛقٍٛ إيٝٗا

ٚاٱتٝإ بؿك٘ دسٜس ، ؾ٤ٞ ـ َج٬ّـ ٜس ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ؾتذس .ايهٝإ ايكا٥ِ ايكسِٜ

 . (7)«ؾ٤ٞ آخط

عسٙ ايه٬غٝهٞ ٗ نتب ٜٚتهض َٔ خ٬ٍ َا دا٤ ٗ َؿّٗٛ ايتذسٜس ٗ بٴ

إٔ ايتذسٜس ٫ ٜعين اغت٦كاٍ ا٭قٌ ، َٚا ٜعاٚي٘ اجملسزٕٚ إعاقطٕٚ ،إكسض ا٭ٍٚ

ايهؿـ ٢ تعٌ ع٣ً سٜح أخطبٌ ٖٛ قاٚي٘ ٫غتبساٍ أزٚات ٚؼ، ٚاغتبساي٘ ظسٜس

ًٜتكٞ ٣ َػتٛ إٍبايؿِٗ ي٘  ا٫ضتؿاع٢ ٚايعٌُ عً، ٗ ايٓل١ عٔ أبعاز غرل َططٚق

، ي٘. ؾايتذسٜس بؿهٌ أبػ٘ ٖٛ ؼسٜح يؿِٗ ايٓل٠ ا٫ستٝادات إعاقط١ ٚتًبٝ

 ٫ستٝادات ايعكط. ١ ٚتكطٜب يتطبٝكات٘ إٛاؾك

 

٠ يكطا١٤ ا٭زٚات إتاس٢ ٚا٫ط٬ع ع١ً ايسضا١ٜ غع إٕ َٔ نطٚضات ايتذسٜس

١ ٚؾاع١ًٝ يًتذسٜس ٫ ّهٔ إٔ تتدص َػاضٖا إ٫ َٔ خ٬ٍ تؿشل ق٠ُٝ ايٓل. ؾايسعٛ



•

 االجتهاد والتجديد

أٚ ا٫غتبساٍ ٠ ٚتأثرل إتاح َٔ ايذلاخ. ؾايتذسٜس ٗ بعسٙ ايذلَُٝٞ ٭زٚات ايكطا٤

َٚكساض ايهػ٘ ، يتشٍٜٛتشطى عذِ َا تػتطٝع ٖصٙ ا٭زٚات َٔ اغتٝعاب َتطًبات ا

٠ ايصٟ ّاضغ٘ ايٛاقع ٗ اغتٓطام ايٓل. ٚايتذسٜس ٗ اغتبساٍ أٚ تأغٝؼ أزٚات ايكطا٤

١ ٚأؾل يًٛاقع; ٭ٕ ايط١ٜ٩ َٔ ض١ٜ٩ ايتذسٜس١ٜ سذِ َا ُتًه٘ اؿطن٢ عً ٜعتُس أٜهّا

 . َٚا إٔفطزّا أنازّّٝا ٫ ْؿاطّا، إق٬سّٝا تػتبطٔ ٗ شاتٗا سطانّا١ ايتذسٜسٜ

شيو ٢ نُا ٜ٪نس عً، (١ٚ)ايط٩ٜ ;(٠)ايٓٛط: ُٖا، اٱق٬ح ٜػتًعّ ططؾٌ ٌَُٗ

ز أؾل ا٫ط٬ع ٚسذِ َا ؼس٠ِّ ؾايٓٛط، ايعاضف ايهبرل ٫َْٛا د٬ٍ ايسٜٔ ايطَٚٞ

َا ١ ق٬ب٠ٚ ٜطاز بٗا قسض١ ٚايط٩ٜ، ٗ ايٛاقع َٚتطًبات١٘ ز َٔ سلٛيّٝتًه٘ اجملسِّ

ايًجاّ عٔ دٛاْب ايٓل ١ ٗ إَاط١ ات تٜٓٛطَٜٔ نؿا١٤ ايتذسٜس١ٜ ؼًُ٘ اؿطن

لاح إٕ اييت اغتًعَت ايتذسٜس باز٨ شٟ بس٤. ١ ا٫ستٝادات إًش١ بتًب١ٝ ايهؿًٝ

٢ ا٫ط٬ع ع١ً زضاٜ: ُٖٚا، ُا ًُه٘ َٔ ٖصٜٔ اؾاْبٌَطتبطبايتذسٜس ١ َٓٗذٝ

، ؿهاضٟاستٝادات ايتطٛض ٚايُٓٛ ا١ ايذلاخ ايسٜين َٔ سٝح قسضت٘ ٚنؿا٤ت٘ ٗ تًبٝ

َٔ ٚنٛح ٚضغٛر ٗ َٓٗذٗا ١ ايتذسٜس١ٜ َا ُتًه٘ اؿطن٣ أخط١ َٚٔ دٗ

وكطٙ ٗ ؾِٗ ٚ، ا٭ٍٚ َٔ تٛغٌ ايتذسٜس ٗ ايسٜٔ ْؿػّ٘ٓع سٝح ، ايتذسٜسٟ

ٚا٭بعاز. ١ يًٛد٠ٗ ؾاقس١ ٚاٯخط وكٔ َٔ ايهٝاع ٚايتٝ٘ ٗ سطن٘ ػسٜسٜ، ْك٘

أَا »: ؾٝكٍٛ، ٓٗر ايتذسٜسٟنُا ٜؿدك٘ سب اهلل ٗ بٝإ سسٚز ٚأزٚات إ

ٖٚصا ٖٛ ايتذسٜس  ،٠دسٜس١ ١ََٛٛٓ ايكس١ّ ا٫غتبساٍ ايطازٜهايٞ ايتاّ يًَُٓٛٛ

ٗ إػتبسٍ. شلصا نإ َٔ سل  ٚيٝؼ ػسٜسّا، ؾٗٛ ػسٜس ٗ ايٛاقع ٢،باؿس ا٭عً

، ٚإِا ي٘، سػاب ايس٢ٜٔ ايتذسٜس ٗ ايسٜٔ إٔ ٜطايبٛا بتذسٜس ٫ ٜهٕٛ ع٠ً زعا

بتذسٜس ٫ ٜعين ـ ، ٚإِا تٛاقٌ ٚاتكاٍ، َع ايسٜٔ ٚايذلاخ١ س ٫ وسخ قطٝعبتذسٜ

ؾهٌ اهلل ٚآخطٕٚ ـ إغكاٙ ايكسِٜ نً٘ ٚاغتبساي٘ بؿهط دسٜس ٫ ١ نُا ٜكٍٛ ايع٬َ

بتذسٜس ٫ ، غرلٙ إ١ٍ َٔ اٱغ٬ّ َٚكازض ايؿطٜع ي٘ ب٘ يٝهٕٛ شيو خطٚدّا١ ع٬ق

 .(8)«ٚايتشكٝل ايٛدٛز ٚإِا إٍ، ا٫غت٬ب ٜػٛم إٍ

 

١ ٚٚنٛح اؿاد١ اؿذ٠ ٚقٛ .ؼ ٕؿطٚعٝت٘إٕ َدلضات ايتذسٜس ٖٞ اييت ت٪غِّ
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با٭زٚات ١ إتُػه١ ايػًؿ٣ٝ زٕٚ إٔ تٛاد٘ قسٚز ايك١ٛ ؿطٚعٝإتأغٝؼ ٢ تعٌ عً

ايتذسٜس ٖٛ ٚنٛح أبعاز ١ ٗ بٓا٤ َؿطٚع٠ٝ ٚيعٌ أِٖ ايعٛاٌَ إػاعس .١ايتكًٝسٜ

تتدب٘ ٗ  ،١غاَه١ ػسٜس١ٜ ٗ سطن١ ؾ٬ َؿطٚعٝ .ع ٚتؿاقًٝ٘ ٚأزٚات٘إؿطٚ

إ٫ إٔ  ،١يًتذطب قس تهٕٛ زاؾعّا٠ أزٚاتٗا. ؾايهطٚض ٗٚتعاْٞ ايؿكط ، أٖساؾٗا

طٍٛ ؾإٕ َٚٔ داْب آخط  .١بٗصا ايؿعٛض َٚكساض اؿاد ٫ تتٛيس تًكا٥ّٝا١ إؿطٚعٝ

ِّ، ٘زٕٚ اٱقساّ عًٝ ،١ايٛقٛف عٓس ٖادؼ إؿطٚعٝ ايتذسٜس َٔ ٢ ع١ً ت ايؿطقٜؿ

غ٪اٍ  ٔبكسض َا أطايب باؾٛاب ع» .١بٓا٤ أغؼ إؿطٚع٢ٝ ع٠ً تكسِٜ ِاشز قازض

 .(9)«٠ْكاز ايتٜٓٛط ًٜض ايٛاقع بػ٪اٍ ايهطٚض ٞٸايصٟ ططس٘ ع١ً إؿطٚعٝ

ٗ ١ ؾاؿطٜ .ٚيعٌ َٔ أِٖ َعٛقات ايتذسٜس ٖٛ ايؿها٤ ايصٟ ؾٝ٘ ٜتٛيس ٜٚتشطى

بايؿإٔ ١ ايتٝاضات إؿتػ١ً ناؾ٢ ع١ً ٚضَٛظٙ ايؿاع١ً ٜس ٗ َباْٝ٘ ايعًُٝاْؿتاح ايتذس

ايتعبرل ٗ ؾها٤ ١ إؿطٚع ايتذسٜسٟ. ٚتعس سط١ٜ ايسٜين أغاؽ َِٗ ٗ إثبات َؿطٚعٝ

، ٗ تاضىٓا اٱغ٬َٞ بؿهٌ عا١ّ ّاضؽ ايتعتِٝ ٚايتسيٝؼ َٔ أِٖ إؿاٖس اؿاؾً

ايهجرل  (10)ػٔ ايكؿاض ٗ َكاي٘ ايهاٗنُا ْكٌ ايؿٝذ س، ٚايؿٝعٞ بؿهٌ خام

ٗ ، نابٔ إزضٜؼ اؿًٞ، َا عاْاٙ اجملسزٕٚ َٔ احملكك٢ٌ ع٠ً َٔ إؿاٖس إعدل

 تأغٝؼ ٚتطٛض ا٫دتٗاز اٱَاَٞ. ١ خ٬ٍ ضسً

 

١ ايتذسٜس َا تؿٗسٙ ايػاس١ َؿطٚع١ٝ َٔ أِٖ ا٭زٚات اييت تٛٚـ ٗ َعطن

٠ إ٪اَط١ . إٕ عكًٝ«١اشلٜٛ»َٔ تطاؾكات ٜسٚض َساضٖا سٍٛ ١ ايطا١ٖٓ ايجكاؾٝ ١ايعًُٝ

٢ َٔ خ٬ٍ ايتأنٝس عً، ٚضَٛظٖا١ يًشطنات ايتذسٜس١ٜ ٗ خطاب إعاضن٢ تطػ

ٚاعتباض ٖصٙ إؿاضٜع ا٭بٛاب  ،١يٮ١َ اٱغ١َٝ٬ اشل١ٜٛ أقاي٢ ٖصٙ إؿاضٜع ع٠ً خطٛض

ٚبايطغِ َٔ ايطزح ايطٌٜٛ ايصٟ قطع٘  .١غتعُاضٜاييت َٔ خ٬شلا تٓؿص إؿاضٜع ا٫

نُا ، ايتٓٛرلٟ ٚا٭ناز٣ّٞ إػت٢ٛ اـطاب ايتذسٜسٟ َٔ ايتكسّ ٚايتطٛض عً

إ٫ ، (11)ػسٜس اـطاب اٱغ٬َٞ؟(١ شيو ا٬ٕٝز ٗ عج٘ )ٕاشا تأخطت َُٗ ٜؿرل إٍ

 خكٛقّاٚ، يكسٚزايتطبٝل َاظاٍ ٜٛاد٘ ايعٛا٥ل ٚا ايتذسٜس َٔ ايتٓٛرل إ١ٍ إٔ إساي

َٔ اؿهٛض ايطاغٞ يًد٘ ايػًؿٞ ا٭قٛيٞ ١ ايطا١ٖٓ اٱغ١َٝ٬ َا تؿٗسٙ ايػاس َع
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 ;١إؿاضٜع ايتذسٜس١ٜ ناؾ١ أغاؽ َهاؾش٢ ؼ ٚدٛزٙ عًايصٟ ٜ٪غِّ، اٱسٝا٥ٞ

ٖصا إػًو ٜٚعتدل ٗ بعسٖا اٱسٝا٥ٞ ايػًؿٞ. ١ اٱغ١َٝ٬ اشل٢ٜٛ عً باعتباضٖا خططّا

 ،١إدططات ا٫غتعُاضَٜع ٚاسس ٣ َػت٢ٛ ع١ً ضٜع ايتذسٜسٜإؿا١ ايػًؿٞ ناؾ

عٔ َؿطٚع دٗاز إػتعُط  اييت ٫ تٓؿٓو١ ايطَٛظ ايتذسٜس١ٜ ٗ َهاؾشٜٚؿطِّع ايعٓـ 

 ا٭دٓيب. 

إؿطٚع ١ َٔ أِٖ إعٛقات اييت تٛاد٘ َؿاضٜع إساي١ ٖادؼ اشل٢ٜٛ ٜبكٚ

َٔ اٯخط ايكٟٛ إتُجٌ إٕ ٖادؼ اـٛف  .٠سٝا َؿطٚع إٍايتذسٜسٟ ايتٓٛرلٟ 

ٗ ١ اشل١ٜٛ قٝا٠ْ أِٖ إدلضات اييت تؿشص ايسؾاع إػتُٝت يسعا ١َٔ ايػطب٠ٝ اؿهاضب

١ اييت ػتٗس ٗ تكسِٜ ايٓكٛم إتٛاؾك١ ايتطبٝك١ٝ ايدلاَر ايتذسٜس١ٜ َٛادٗ

يًتًبؼ  ٚقاضخّا طّاَعبِّ ٚاقع٘ اَتسازّا٢ ايصٟ أنش، ٚاستٝادات اٱْػإ إػًِ

ايصٟ ٜػصٟ َؿطٚع ١ اٱغ١َٝ٬ إٕ ِٖٚ قل اشلٜٛ .١ايػطب٠ٝ ات اؿهاضَعطٝ

تكسِٜ لاح ١ تػتطٝع إؿاضٜع ايتذسٜس٢ٜ ست ْؿطّا ؾاع٢٬ّ ايتذسٜس غٝبك١ َهاؾش

إػًِ بٌ ا٫ْتُا٤ ١ ١ٜٖٛ ايصٟ أبػ٘ َا ٜعدل عٓ٘ اظزٚادٝ، يًٛاقع ايطأٖ ّجٌ اخذلاقّا

 .١ايطا٠ٖٓ ٕعطٝات اؿهاض١ يٲغ٬ّ ٚإُاضغ

 

ايتذسٜس ١ أٟ َؿطٚع ػسٜسٟ ٖٛ أٚي٢ٜٛ أِٖ اٱؾها٫ت اييت تًكٞ ب٬ٛشلا عً

إٔ ٌٖ  ٣:أخط٠ اٱْػإ إتًكٞ ٕٓتذات ايتذسٜس؟ ٚبعباض١ يؿِٗ ايٓل أّ ػسٜس عكًٝ

ٜس أغاؽ ٜػبل أٟ َؿطٚع ٗ تًكٞ َعطٝات ايتذس١ أغاغ٠ٝ إق٬ح اٱْػإ نكاعس

ٗ إؿطٚع  ٚأغاؽٷ ّٷػسٜسٟ أّ إٔ ا٫ؾتػاٍ بتشسٜح أزٚات ايؿِٗ يًٓكٛم ٖٛ َكسٻ

أٟ َؿطٚع ػسٜسٟ ٢ ايصٟ َا ؾت٧ ٜططح عً، ايتذسٜسٟ؟ ٚبعس ٖصا ايتػا٩ٍ اشلادؼ

١ ٕ َعطٝات أٜؾإ، ػٝس ْاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ ٚقُس عبسٙاين، ػٌ ا٭ٚا٥ٌَٓص إ٪غِّ

تذلدِ ٗ بٓا٤ اٱْػإ ايصٟ ٜعدل عٔ ايبعس اؿكٝكٞ ايصٟ ٜطٜسٙ ١ سٜسٜػ١ سطن

١ يهاؾ٣ ايكك١ٛ ايػاٜ ايؿِٗ ايسٜين ٗ َؿطٚع إْػاْٞ سهاضٟ ٜعسٸ١ اٱغ٬ّ. إٕ تطْ

١ ٫ٚ ٜعتدل أٟ إزضاى فطز يًٓل أٚ نؿـ أعُل ٭بعازٙ شا قُٝ ،١إؿاضٜع ايتذسٜسٜ

 ،٠ايطانس١ تعٝس تؿهٌٝ ايعك١ًٝ إْػا١ْٝ ٓٗهي ٢٤ ؼ أٚ ٜٛٓطإشا مل ٜػتطع إٔ ٜ٪غِّ
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غ٪اٍ ٢ ؼ ٖصا اشلادؼ عًٚقس تأغٻ .٠ٚتطنع ايػاٜات إبعجط ،٠زس اشلُِ إبسٻٚتٛسِّ

ٌٖ ؽًـ إػًُٕٛ َٓص إٔ أغا٩ٚا »: ٖٚٛ ،١ضزٚز ايؿعٌ إدتًؿايعَٔ َٔ  يعكٛز ٚاد٘

نُا  ـ جاْٞ َٔ ايػ٪اٍؾِٗ ايسٜٔ أّ إٔ ؾُِٗٗ يًسٜٔ غا٤ َٓص إٔ ؽًؿٛا؟ إٕ ايؿل اي

َٔ ، ايٛاقع اٱغ١َٞ٬ يطبٝع١ ٤َٚأنجط ٬َ، ٭ٖساف ٖصا ايبشح أنجط قطبّاـ  ٜبسٚ

ايؿل  ٔع١ اْؿػًٛا باٱداب١ ايعكٛز إان٣ٝ َس٢ ضغِ إٔ ايباسجٌ عً، ايؿل ا٭ٍٚ

ايتػا٩ٍ سٍٛ  ؾِٗ ايسٜٔ ٜسعٛ إٍٚ ا٭ٍٚ أنجط َٔ ايجاْٞ. إٕ ايت٬ظّ بٌ ايتدًـ

ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٗ عكطٙ ٠ عٓس قطا٢٤ تتذ١ً ٖصٙ ايك١ً إٕ أُٖٝ .١صٙ ايك١ًٖ أُٖٝ

أْتذت َعدٗا ٕا قبًٗا َٔ ٠ دسٜس٠ نشهاض١ اٱغ١َٝ٬ عٓسَا بطظت ا٭َ، ايصٖيب

َا ٖٛ ايعاٌَ ايؿاعٌ ايصٟ دعٌ  .٠دسٜس٠ اؿهاضات بؿهطٖا ٚإْتادٗا إعطٗ سهاض

ٗ ايتعكٝس ١ ثكاؾات غا٢ٜ ٚإقساّ ع١ً ٚؾذاع٠ إػًِ ايبسٟٚ ايبػٝ٘ ٜٓؿتض ٚبهٌ دطأ

 .(12)؟بؿهطٙ اٱغ٬َٞ اؾسٜس١ ٜٚعٝس إْتادٗا ٖعٚد، ؾٝٗهُٗا، ٚايتٓٛع

 ٗ أٟ َؿطٚع ػسٜسٟ ٜؿطض ؾه٣٬ّ قك١ٛ إٕ اغتٗساف اٱْػإ نأٚيٜٛ

٢ ع٠ً ايكازض١ َٔ ايعك٢ًٝ اؿس ا٭ز٠ْ َٔ ايؿعٌ ٚايعٌُ ايصٟ ٜػتًعّ تٛؾرل قاعس

٢ ايذلنٝع عً إٍعطٝات إؿطٚع. ٚقس شٖب ايهجرل َٔ اجملسزٜٔ ا٭ٚا٥ٌ ايتعاطٞ َع َ

١ ْاٖرل١ٜ عٓس إػًٌُ ـًل سطن١ ٚايهطا٠َ اؿؼ ايسٜين ايصٟ ٜجرل ضٚح ايعع

٣ ٖصٙ ا٭زٚات ٗ سؿس ايك٢ٛ َع إؿطٚع ايتذسٜسٟ. ٚبايطغِ َٔ شيو تبك١ َتعاطؿ

بإأْٛغات ١ كإتع١ًٚ ع أبعازٙ ايتكشٝشٝساٍ زخٍٛ إؿط٠ٚ عٔ إػاْس٠ قاقط١ إتعاطؿ

َٔ اؾُاٖرل. شيو َا أؾاض إيٝ٘ بؿهٌ ٚانض ١ ايعطٜه١ ٚإأيٛؾات عٓس ايطبك

ًػٝس ْاٍ ي١ اٱق٬س١ٝ ايسنتٛض عبسايهطِٜ غطٚف ٗ َعطض ؼًًٝ٘ يًشطن

ٕ أإكًشٌ ايسٌٜٓ ٣ يس ٚإقطاضّا١ يكس أقبض أنجط قٓاع»: ؾكاٍ، ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ

زضاى ايكشٝض يًسٜٔ ٚتبًٝػ٘ ايػًِٝ يًذُاٖرل ٖٛ إػاض ايصٟ ٜععظ َٔ سطنتِٗ. اٱ

ٌّ  ايصٟ ٚاد٘ ؾ٦ّٝا، َٔ قُس عبسٙ ٚؾطٜعيت ٚإقباٍ يكس خ٘ ٖصا إٓٗر ايؿهطٟ ن

ْكط غٝاغٞ َٔ َٚا قس ٜذلتب عًٝٗا ١ ايػٝاغ١ٝ ايكعاب ٚايعكبات. إٕ اؿطن ؾؿ٦ّٝا

٫ تتُتع بصات ١ ايؿهط١ٜ إ٫ إٔ اؿطن، ؿٛؽاي٢ٓ عً يًعٝإ ٚٚقعّا أنجط ٚنٛسّا

ٖٛ ايبٝإ إػتٓس ١ إٕ أقعب ايكعاب ٗ اجملتُعات ايسٜٓٝ«.»٫ٚ شيو ايٛنٛح، ايٛاقع

١ طٕٚ ايهجرل َٔ ايكٝٛز إعٝكٜٚٛاد٘ إؿٚه .١ايس١ٜٝٓ يتشكٝل ايعًُٞ ٚايسضاٜا إٍ
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ٗ ١ جملتُعات غاٜايتشكٝل ٚايٝكٌ ٗ ٖصٙ ا٢ ٭ٕ اٱّإ ايكا٥ِ عً ;ؿطنتِٗ

٭ٕ ايتشكٝل بٌ  ;١عهؼ َا ٜٓاي٘ ايتسٜٔ ايتكًٝسٟ َٔ ايٝػط ٚايػٗٛي٢ عً ،١ايكعٛب

 .(13)«ن٪ٚز١ سٜٔ عكبإكًٚ

ٌ ٗ َكاضبتٗا يًٛاقع َٔ خ٬ٍ َا جت١ُٜ ايتذسٜس١ٜ ؿطنإ َػاض إٖٚهصا ؾ

ب ّٗس كك٘ َٔ ْكط ٗ ٖصا اؾاَْٚا ٚؼ، ٕعطٝاتٗا١ َ٪١َٓ ٚاع١ٝ ت٪غػ٘ َٔ طبك

 ؼ يتذصضٖا. ٜٚ٪غِّ، ؿطٚعٝتٗإ

 

٠ إط٬م ايؿطاض اييت أزت إٍ، ّ(1798) عاّ َكط٢ ع١ً ايؿطْػ١ٝ َٓص اؿًُ

ٗ ضغِ ٬ََض اجملتُع  تتٛا١ٍ ٚإؿاضٜع ايتذسٜسٜ ،٠إعاقط١ ايعطب١ٝ يًٓٗه ا٭ٍٚ

َٔ خ٬ٍ ، ٜٚػازض عجطت٘، ؿ٘ايصٟ ٜٓٗض َٔ ضناّ ؽًٗ، ؾسٜسايعطبٞ اٱغ٬َٞ ا

ي٬غتـؿؿا٤ َٔ ٖصا ايسا٤ ٠ َٚبازض، يًٓٗٛض اْط٬قّا، تؿدٝل ٚؼًٌٝ أغباب ايتدًـ

ْتا٥ر  إٍمل تؿٔض ١ بعس سلٛخٗا. إ٫ إٔ إؿاضٜع ايتذسٜس١ٜ ضنع ا٭َأايعهاٍ ايصٟ 

ٖٓ ٠ٚدس ْؿػ٘ أَاّ َػرل١ بٌ إٕ َؿطٚع ايٓٗه ،١ثٛضٜ ا قطع ب٘ أطٍٛ ٚقعاب أعكس 

سٝح ضناّ ؽًـ إانٞ ٚآثاض اؿانط ايصٟ خًؿٗا ا٫غتعُاض اؾسٜس ٗ ، إانٞ

١ طٕٚ اؾسز ؾٝٗا اـ٬م َٔ ضبكإؿٚه٣ أضؾبٌ َؿاضٜع ايتػطٜب اييت  .عإٓا

َٚؿاضٜع ايتأقٌٝ ، (١تك٠ٚٝٓ ٚبكٝل ا٭ٌَ ٗ أسهإ إٓتر ايػطبٞ )ؾهط، ايتدًـ

بػًؿٗا ايكاحل ٚثكاؾتٗا ١ ا٭َ ضب٘ دست اـ٬م ٗ َؿطٚع إسٝا٥ٞ ٜعٝساييت ٚ

َٚع شيو َاظاٍ  .١اؿسٜج١ ايٓٗه١ زؾ٢ ع٠ً تكازلت ايكٝاز ،١ايٓك١ٝ ا٭ق١ًٝ اٱغ٬َٝ

٠ ٫غُٝا ٗ ٌٚ ٖصا ايٓؿٛظ ايصٟ ىسف قٛضٚ، َٔ اـ٬م ايهٝاع أنجط ؾٗٛزّا

١ اؾٗاز١ٜ ايػًؿ١ٝ ِ ٗ ٖصٙ ا٭قٛيٝايتعكب إطتػأ٫ ٖٚٛ ، اٱغ٬ّ ٚضٚح إػًِ

 ؼ يًسَاض ٚايتدًـ.ٚت٪غِّ، اييت تؿطعٔ ايكتٌ ،١اـؿ١ٓ ايكاغٝ

َٔ ٖصا ٠ ا٭خرل١ ا٭ضبعٗ ايعكٛز ١ ا٭َاَٜٝٚعتدل ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ اـطٛٙ 

١ غاس إ٣ٍ يٓكٌ ايؿهط َٔ بٝت ايؿتٛ ;ـ ايؿكٝ٘إجٖك١ َػ٪ٚيٝاييت ًٓت ايعكط 

ٗ تًُؼ َهأَ  َٚؿاضنّا ،١َٔ ايٓٗه٠ ٗ ٖصٙ إػرل َػاُّٖا، ٜساٱق٬ح ٚايتذس

َٔ ؽًؿٗا. ٚقس اْتٗر ايػٝس ؾهٌ اهلل ١ يؿؿا٤ ا٭َ ;اـطأ ٚؼسٜس زضٚب اـطٚز
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ايتدًـ يًُػًِ ١ قس ػعٌ ا٫قذلاب َٔ تؿدٝل َؿه١ً ٚظاٜٚ، َبتهطّا َؿطٚعّا

ط إػًِ ايّٝٛ. ٘ إؿٚهيًُؿطٚع ايؿهطٟ ايتذسٜسٟ ايصٟ ىٛن١ ْٛع١ٝ ايّٝٛ إناؾ

ٓ٘ ٜػتٓس  ّابػتُٛيٛدٝأ ّآَٗذ١ اٱغ١َٝ٬ ايؿدك٠ٝ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ قطا٤ ٚقس اخت

اييت تؿطظ َٛاٖط ١ أزٚات ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ ٗ تؿدٝل ا٫ْؿعا٫ت ايٓؿػٝ إٍ

ٗ عًِ ايٓؿؼ  ٙطايب ايسنتٛضا، ٓس اـًـأقس تؿهٌ ا٭غتاش ايؿانٌ ٚ .(14)ايتدًـ

قس ٗ َٛقعٗا. ١ٚ بإٜطاز ايتعًٝكات شات ايكً، بطٜطاْٝاٗ بًُٝٛخ ١  داَعايػطٜطٟ ٗ

اييت ٜتأغؼ عًٝٗا ايتدًـ ١ ايتشت١ٝ يتؿدٝل ايبٓٝ (15)بػتُٛيٛدٞمت تٛٚٝـ إٓٗر ا٭

سٝح اغتٓس إؿهط ايبشطٜين  ;طٜٔ ايعطبيًُؿٚه١ ٗ نجرل َٔ إٓاٖر ايتذسٜسٜ

ٚشٖب إؿهط  ;ايعطبٞ ٗ َؿطٚع٘ ايتذسٜسٟايعكٌ ٠ قطا٢٤ قُس دابط ا٭ْكاضٟ عً

ايذلاخ ايسٜين ٠ تأقٌٝ ايتذسٜس َٔ خ٬ٍ قطا٤ إٍإػطبٞ قُس عابس اؾابطٟ 

 .١اٱغ١َٝ٬ ايؿهط١ٜ ٗ ايب٠ٝٓ اٱغ٬َٞ ٚأبعازٙ إ٪ثط

ّٚهٔ تٛقٝـ ٬ََض إؿطٚع ايٓؿػٞ يًػٝس ؾهٌ اهلل َٔ خ٬ٍ إؿاِٖٝ 

  :١ايتايٝ

 .١اٱغ١َٝ٬ َهأَ اـًٌ ٗ ايؿدك٠ٝ ايتشًًٝٞ يكطا٤ إٓٗر ايٓؿػٞـ 1

 .ايتأٌٖٝ ايٓؿػ٠ٞ ا٫غتؿؿا٤ َٔ ايتدًـ عدل إعازـ 2

 

تطى ١ ٗ إؿاضٜع ايجكاؾ١ٝ َٔ ايتأيٝـ ٚإؿاضنات ايؿاع١ً ط١ًٜٛ عدل ضسً

١ ايتش٠ًًٝٝ ايكطا٤ َؿطٚع٘ ايتذسٜسٟ إػتٓس إ٠ٍ ٚظاخط١ ب٘ ثطٜٸايػٝس ؾهٌ اهلل ػط

ٗ ١ فُٛعَكا٫ت ٚسٛاضات ١ ٦ٖٝٗ دا٤ت ٚقس  .١ايطا١ٖٓ اٱغ١َٝ٬ ايؿدك١ٝ يٓؿػٝ

; ٗ خ٘ اٱغ٬ّ(١ )َع اؿهُ ;ٕ(آٚسٞ ايكطَٔ ١ )َٛغٛع: َٓٗا ،١نتب َُٗ

)يٲْػإ  ;سْؼ ٚإكسؽ()إ ;ايططٜل(٢ )خطٛات عً ;غ٬ّ(ن٤ٛ اٱ٢ )قهاٜاْا عً

١ )بٌ سطٜ: ٗ ٖصا اؾاْب١ َٔ قانطات٘ إُٗٚ ٗ اٱغ٬ّ(.٠ )َٓطل ايكٛ ;(٠ٚاؿٝا

 ;ايتشسٜات(١ ٗ َٛاد١ٗ ؾاع١ً ايتؿهرل تبين ثكاؾ١ )سطٜ ;ايتعكب(١ ايؿهط ُٖٚٝٓ

ؼسٜس أِٖ غًٛنٝات  ايػٝس ؾهٌ اهلل إ٠ٍ . ٚقس اغتٓست قطا٤(١اٱغ١َٝ٬ )ايؿدكٝ
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 ايتدًـ ٚايذلادع.١ يجكاؾ٠ ٚإؿطظ، اٱسبا١ٙ عٔ ساي٠ إعدل ،١اٱغ١َٝ٬ دكٝايؿ

 

ايصٟ ؾاضى ب٘ ٗ إ٪ُط ايجاْٞ عؿط ، (16)(١اٱغ١َٝ٬ ٗ عج٘ إِٗ )ايؿدكٝ 

٢ ايه٤ٛ عًٌ اهلل ايػٝس ؾهغً٘ ، 2/4/1978ّايؿباب إػًِ ٗ يٓسٕ ٗ ١ يطابط

ايطٚح  ـب ;١ايطٚح ايبانٝ ـأ :١اٱغ١َٝ٬ أِاٙ َٔ ايػًٛى إتهدِ ٗ ايؿدك١ٝ ث٬ث

 بايٛاقع إٓشطف.٠ إٓبٗط١ ايطٚح اـا٥ؿز ـ ;١ا٫ْؿعايٝ

 

 

 با٭غباب اييت ت٪زٟ إ١ٍ ًَع١ًٖ َتأ١ْٝ ْؿػ٠ٝ ٜكسّ ايػٝس ؾهٌ اهلل قطا٤

ؾؿٞ َعطض ٚقؿ٘ يًطٚح  .١اٱغ١َٝ٬ ٗ ايؿدك١ٝ ٛاٖط ايػًبٝاغتؿطا٤ ٖصٙ إ

٢ ٖٞ اييت تػٝطط ع١ً ؾإْٓا ٬ْسٜ ْٚؿعط بإٔ ايطٚح ايبانٝ»: ٜك١ٍٛ ايبانٝ

إػتكبٌ  ؾٓشٔ ْبهٞ سٌ ْتطًع إٍ، أغايٝبٓا ٚنًُاتٓا٢ ٚتُٗٝٔ عً، َؿاعطْا

، ٗ ايططٜل١ سؾكعٛاٌَ ا٫مطاف ا٠ٕٓ ْٚبهٞ أَاّ قٛ، بعٌٝٓ َػطٚضقتٌ بايسَٛع

ْٚبهٞ ٗ قاٚيتٓا ، ْٚبهٞ َٔ خ٬ٍ ايػًبٝات اييت تٛاد٘ ايعاًٌَ ٗ دٗازِٖ

ٚقس .»طجأزب ايؿعط ٚايٓ، بٌ إانٞ ٚاؿانط.... ٖٚهصا ضأٜٓا ٗ أزبٓا١ يًُكاضْ

ٖٞ اييت تتذػس ٗ ٚعِٝٗ ١ إأغا٠ٜٚ إٔ ايكٛض١ ٬ْسٜ ٗ بعض فتُعاتٓا ايسٜٓٝ

ٚا٭ٚيٝا٤ ٗ غبٌٝ ١ ض قهاٜا ايتهشٝات اييت ٜكسَٗا ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥ُٚٚدساِْٗ عٓسَا تجا

ٚتتكاضع َع  ،٠اييت تٛاد٘ بٗا اؿٝا١ . ٚوسز ٗ ؼًًٝ٘ ايٓؿػٞ إٔ اٯي«ضغايتِٗ

١ ٗ َٛاد١ٗ اؿعٕ ٚايهآب٠ اييت تٛٚـ أزا ،١إٓؿع١ً اؾٝاؾ١ ٖٞ ايعاطؿ، تٗااؼسٜ

ـٸ، ٚايتٛن١ٌ ٚاؿهُ ٠اؿعٕ ايصٟ ٜػًب ايعكٌ ٚاٱضاز، ايٛاقع اٱْػإ بػتاض َٔ  ًٜٚ

أزٚات ايٓذاح ٢ يًتعطف ع١ً ايتذطب١ ايٛاقع َٚطادع٠ اييت ُٓع٘ َٔ قطا١٤ ايهبابٝ

 إٔ اـًٌ ٗ طػٝإ ٖصا ايػًٛى ايعاطؿٞ ايػًيب سٝح ٜؿرل بٛنٛح إٍ، ٚايؿؿٌ ؾٝٗا

٠ ُٕٗٛ اؿٝاإٔ ايبها٤ يٝؼ ؾإٔ ايعاًٌَ ايصٜٔ ٜؿ َٔإٔ َا ْطٜسٙ ٖٛ ايتأنس »ٖٛ

ؾإشا ، ٚؽط١٘ٝ قهاٜاِٖ بٗس٤ٚ ٚدسٜ ؾٝٓسؾعٕٛ إٍ، ٜٚٛادْٗٛٗا َٔ َٛقع ايٛاقع

ٚادٗٛا ايٓذاح ١ إٛنٛع١ أغاؽ اـط٢ ع٠ً إٓتٛط١ اْتٗت أعُاشلِ بايٓتا٥ر ايطٝب

ٚإشا ، تػتؿٝس َٓٗا ٗ ؼطنٗا مٛ إػتكبٌي ;تتًُؼ أغباب ايٓذاح١ بطٚح ٚاقعٝ
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بٌ ٚقؿٛا ، ايٛاقع١ ٚمل تكطعِٗ قسَ، مل ٜٗعَِٗ ايؿؿٌ اْتٗت أعُاشلِ بايؿؿٌ

عٓسَا ٜؿكس ايعٌُ بعض ٠ اؿٝا١ اقتهت٘ غٓ طبٝعّٝا باعتباضٙ ؾ٦ّٝا، ٜتكبًْٛٗا بٗس٤ٚ

ا٭غباب ١ ثِ ٜبسإٔٚ ٗ زضاغ ،٠بعض ا٭ٚناع غرل إٓتٛط١ أٚ تدلظ يًػاس، عٓاقطٙ

 . «يٝتؿازٖٚا ٗ إػتكبٌ ;يًؿؿ١ٌ ايطبٝعٝ

١ نٚاحملطِّ يًطٚح٠ اجملسز١ ْػاْٝاٱ١ إٛاٖط ايعاطؿٝ ا٤ َٔيبها ٕأ٫ؾو 

ٜذلتب  بايبها٤ ١٫ ايٓٛا٥ب ٚإكا٥ب ٚايب٬ٜا ٚايتشسٜات إدتًؿ١ ٕ َٛادٗأ٫ إ، يًعكٌ

٠ تٛادٗ٘ َٔ ؼسٜات اؿٝا تطًب ايع٬ز بايبها٤ يهٌ َا١ َٓٗع١َ ٫ ضٚح ٖعًٜإعًٝ٘ 

٠ ٖٛ إؾاض١ ٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل بايطٚح ايبانٝعًٝ ٕ ايٛقـ ايصٟ ٜ٪نسإٚاختباضاتٗا. 

١ تكبض آي٢ ست ،١اٱؾطاٙ ٚاـطٚز عٔ ايطبٝعٞ ٗ تٛٚٝـ ٖصٙ ايعاطؿ١ ساي ٍإ

ٗ ١ إدتًؿ١ تٛاظٕ إٛاٖط ايعاطؿ٠ٝ ٱعاز١ ٚغًٝ ٫، يًٗطٚب ايجكاٗ عٔ ايٛاقع

 .^أٌٖ ايبٝت شيو ٍإنُا ٜؿرل ، ْػإاٱ

تٓسؾع ١ هابٝإايبها٤ ؾٓٛادٗٗا بطٚح  تسؾع إٍاييت ١ ايعاطؿ١ ماٍٚ ؾِٗ قهٝ»

بايٛاقع ايَٝٛٞ ايصٟ ٜعاٜؿ٘ ١ ايصٟ ٜٓطًل َع ا٭ٖساف إطتبط، هابَٞع ايبها٤ اٱ

 .«٫ّآوٌُ َٔ ُّٖٛ ٚ ْػإ ٗ َااٱ

 ٫ٜتطًع إٍ إٔ ْػإاٱ٢ إٕ عًايطغا٫ت ؾ١ قه١ٝ عٓسَا تهٕٛ ايكهٝ أَا»

عٕٝٛ ؼسم ٗ ايٛاقع يتؿِٗ  ٍإبٌ ٜتشٍٛ ، قعايٛا١ اييت ؼذب٘ عٔ ض١ٜ٩ ايعاطؿ

 .«ايٛاقع

 
(17) 

إْٓا »: ؾٝك١ٍٛ اٱغ١َٝ٬ ٗ ايؿدك١ٝ ايطاغ١ٝ ٜكـ ايػٝس ؾهٌ اهلل ا٫ْؿعايٝ 

ٚيهٓٓا نهع ، اٱغ٬ّ ٚؾطٜعت٠٘ بعكٝس١ َٔ اٱّإ ٚإعطؾ نبرلّا ًِو ضقٝسّا

 «.ٗ أغًب اؿا٫ت١ اجمل١ْٛٓ تػطقٓا ٗ اؿُاغ اييت١ ايهاغط١ يٮدٛا٤ ا٫ْؿعايٝ

ؾٝٓطًل ٗ ، ايٛاقع١ إْٓا ْطؾض إٔ ٜهٕٛ ا٫ْؿعاٍ نٌ ضقٝسْا ٗ َٛادٗ»

تسضؽ ايٛاقع ٗ ٚطٚؾ٘ ١ عك١ْٝ٬ اْط٬ق١ َٔ زٕٚ أٜ، سٝاتٓا نأغاؽ ٚسٝس يًتشطى

 .«ب١٘ احملٝط١ إٛنٛعٝ

٠ اؾٕٓٛ ٚضزٸ ١َٔ ساي إٍا اييت تكٌ ٗ بعض دٛاْب١ٗ ْؿعاٍ إؿططا١٫ ٕ سايإ
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ْؿعاٍ ايصٟ ا٫ قبضأٚ .١زلات اجملتُعات اٱغ٬َٝ ١َٔ قبشت زلأ١ ايؿعٌ غرل إكٓٓ

ٜٛاد٘ بٗا  ايصٟ ْػإ إػًِيٲ١ ا٠ُٕٓٝٗ ا٭زا ايعاضّ َٔ ايػهب٠ ثٛض ١ٗ ايعاطؿ وطى

ٗ ١ ايعكًٓٚ إٕ أزٚات إهط .١إدتًؿ٣ اييت ُاضغٗا ايكٛ ٚايهػ١ٙٛ قهاٜاٙ إكرلٜ

َؿطزات قاَٛؽ  قبشت َٔأايّٝٛ ١ َاييت تعٝؿٗا ا٭١ َعاؾتٓا ٗ إٛادٗات اؿهاضٜ

زلاع ايعامل أ ايّٝٛ ٗ َا ّاضؽ َٔ قطار ٜكٓو ٚإػًِ. غتػ٬ّٚاـٛف ٚا٫ اؾي

ٌّ ِٛشزٷأ . «ٚضا٤ يػاْ٘ ٚقًب ا٭ٓل، يػإ ايعاقٌ ٚضا٤ قًب٘» :×عًٞ َاّيكٍٛ اٱ س

ْٓذلتٻتإؿطٙ  ْؿعإٍ ا٫إ ٱعساز ٕؿطٚع عٔ ا١ ا٭َ ٌتعٚط١ ب عًٝ٘ تبعات ٚعٛاقب 

 إَهاْاتٗا.١ قسضاتٗا ٚتُٓٝ ٗ بٓا٤ عسازاٱ طٌٜٛ ا٭َس قهِ

 ٚعسّ ،١ٚنٛح ايط٩ٜ عس٢ّ قطع أْاؽ ٜكعٕٛ ْتشٍٛ إٍ ٕ ٫أ ْطٜسٙ ٖٛ ٕ َاإ»

 ٜكٍٛ ـ نُاتػتكاٍ  غذلغاٍ ٫ا١٫ ٭ٕ قطع ;١بايٓٗا١ٜ ايبساٜ ايصٟ ٜطب٘ ايتدطٝ٘

ايتشسٜات  ٚأ١ ايعكبات إؿطٚنٗ ْػإ ايصٟ ٜتعجط يٲ بُٝٓا ّهٔ، ـ ×َاّ عًٞاٱ

 .«دسٜس عجطت٘ يٝٛاقٌ ايػرل َٔ َٔ ٕ ٜكّٛأ١ احملػٛب

 
(18) 

نس  اييت تكـ١ ايػاسل٣ أٚ ايك١ٛ ا٭ٚضٚب٠ٝ ايؿعٛض بايتها٩ٍ أَاّ اؿهاض»

ؼ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٖصا ٜٚ٪غِّ «.ؾعٛض باـٛف ٚقس ؼٍٛ ٖصا ا٫ْبٗاض إٍ .اٱغ٬ّ

سٝح اؾٌٗ بايعٓاقط ٚا٭غباب ، اؾٌٗ اييت تؿطظ ٖصا اـٛف٠ ٚاٖط٢ ايتشًٌٝ عً

أغاؽ ٖصا ٢ ٚعً، ؾاؾٌٗ ٜؿطظ ا٫ْبٗاض .٠ٚخًكت ٖصٙ ايػطٛ ،٠اييت أؾطظت ٖصٙ ايكٛ

 .١ايػاسل١ ٛٙ ايطاغٝٚشاى ٜتأغؼ اـٛف َٔ ٖصٙ ايك

َٔ خ٬ٍ ١ اـٛف ٚاشلع١ّ ا ٗ قٓاعبعٓاقطٖ تذلى َٔ اؿطب إْٗا ْٛع دسٜس

ا٫ْٗعاّ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ  ـ. إْٗا سطبإهجٻ ٚايبح٠ ايكٛض١ ر بجكاؾاٱع٬ّ إسدٻ

غتػ٬ّ َٔ خ٬ٍ غذلخا٤ ٚا٫اييت تبح ٗ َؿاقٌ ا٭َِ ا١٫ اؿسٜج١ اٱع١َٝ٬ ايتكٓٝ

غتػ٬ّ. ٖهصا تتػطب ايكٓاعات ٚتكٓع س ا٫ٓع ا٫ْبٗاض ٚت٪ٚناييت تك١ ـؿٝأزٚاتٗا ا

ٜٚسعِ زلاست٘ اغتعطان٘ شلصا ايًٕٛ َٔ  .١أٚ ٖاْع١ زٕٚ َكا٠َٚ ايجكاؾات اؾسٜس

زٚات ايتٌٜٗٛ أَٔ ١ عاض١َ َٔ َٛد َطاسً٘ ا٭ٍٚ ٗ غ٬ّاٱض ي٘ ا٭زٚات َا تعطٻ

ٗ  شيو ٍإ نُا ٜؿرل زلاست٘، ايٓيب٠ د٘ زعٛٚٗ ٚايتدٜٛـ اييت اْطًكت َٔ قطٜـ 
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 .ٚبٝإ َٓٗر ايٓيب ٗ َٛادٗتٗا ٚإبطاشلا، زٚات ايتٌٜٗٛ ٚايتدٜٛـأَعطض ؼًٌٝ 

ايػٝس ؾهٌ اييت أنس عًٝٗا ١ غ٬َٝاٱ١ ٗ ايؿدك٠ٝ ايباضظ١ ِاٙ ايج٬ثإٕ ا٭

اْؿطاٙ  ٜعين١ ٗ ايػًٛى. غٝاب إٛنٛع١ٝ غٝاب إٛنٛعٝعٔ تعبرل قاضر  ٖٞ اهلل

، ؽتكط شيو ن١ً٘ إٛنٛع١ٝ نًُ»: &ٜكٍٛ .ّإٚاٱ١ بٌ ايعكٌ ٚايعاطؿ ايعكس

 ايػٝس ؾهٌ اهللٜبٌ . ٚ(19)«َع اٯخط١ ايع٬ق٠ ٚ ٗ زا٥طأايؿهط إتٓٛع ٠ ٤ ٗ زا٥طاغٛ

غ٬َٞ ٖٞ َؿهًتٓا ٗ عإٓا اٱ»: ؾٝك١ٍٛ ا٭٢َ ع١ً ْتاز ٚإؾطاظات غٝاب إٛنٛعٝ

 تعاٍ ـ ناْت ـ ١٫ٚ ٚايكٝاز١ٜ ٚاؿعب١ٝ جط ا٫ػاٖات ايطا٥ؿٕٝ سطنتٓا ٗ أنأ

ايؿهط ١ ٗ سطن١ ْؿعاٍ ٚا٫مطاف عٔ خ٘ إٛنٛعٝٚا١٫ يًعاطؿ١ خانع

٢ عً ٗ ْٛطْا ـ س عٔ ايعسٍ َع ايكطٜب. ؾايعسٚ ـعٵٚبٴ، ؾٗٓاى ًِٚ يًدكِ .١ٚإُاضغ

٢ ست، زا٥ُّا سلٸ٢ عً ٗ ْٛطْا ـ ٚايكسٜل ـ، نإ اؿل َع٘ ي٢ٛ ست، باطٌ زا٥ُّا

 ١٫ ايؿ٢ٜٛ٦ ٚعً، يتعاّا٢٫ عً ايتعكب ٢٫ تطنع ع١ً ٭ٕ ايذلبٝ ;ٙسن يٛنإ اؿلٸ

٢ ْؿتاح إٛنٛعٞ ع٤ً ٚا٣٫ ؾكسإ اؿٛاض اشلاز ٍإ٣ ٖٚصا ٖٛ ايصٟ أز .١اٱغ٢َٝ٬ عً

 .(20)«١ٚاقع١ٝ َٝسا١ْٝ ايٛاقع بططٜك

 

اييت تعاٍٚ اؿعٕ ١ اٱغ١َٝ٬ اييت تأغػت عًٝٗا ايؿدك١ٝ َا ٖٞ ايبٓٝ

اييت تػصٟ ٖصا ١ َٚا ٖٞ ايعٓاقط ايٓؿػٝ ؟أٚ ا٫ْؿعاٍ، أٚ اـٛف ٚا٫ْبٗاض، ٚايبها٤

َٔ خ٬ٍ ١ ايٓؿػ١ٝ بات إطنٝؾهٌ اهلل إػبِّايػٝس ٜٚؿدل  ؟ايؿهٌ َٔ ايػًٛى

 : (21)١اٱغ١َٝ٬ ٝبٝإ َا ٜؿذلض إٔ تهٕٛ عًٝ٘ ايؿدك

 .١اٱغ١َٝ٬ اٱّإ باهلل ٚقًت٘ بتهٜٛٔ ايؿدكٝ: أ٫ّٚ

 .ًٛاقع ٚايصاتيٗ ؼسٜس َهْٛات ايٛعٞ ١ زٚض اؿهُ: ٚثاّْٝا

 

اييت تػاِٖ ٗ ١ أسس أِٖ إهْٛات اٱغ١َٝ٬ اٱغ١َٝ٬ اٱّا١ْٝ تعس ايذلبٝ

زٙ ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ إعٛقات إٕ َا سسٻ .٠ايٛاعس١ اٱغ١َٝ٬ ايؿدك١ٝ قٓاع

ٖٛ ٠ يتعبرل عٔ ٚدٛزٖا ايؿاعٌ ٗ اؿٝاا ١َٔ اٱغ١َٝ٬ اييت ُٓع ايؿدك١ٝ ايػًٛنٝ
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 ،١ايطا١ٖٓ اٱغ١َٝ٬ ٚايػًٛى ايذلبٟٛ ايصٟ أيؿت٘ ايؿدك١ٝ ايؿهط١ٜ ايجكاؾ١ طبٝع

 : (22)َا ًٜٞٗ ١ بٝٚاييت ّهٔ تًدٝل أِٖ ٬َقٗا ايػً

ٛٚ، ؽأغاؽ ايتًكٌ إكسٻ٢ إٓٗر ايتعًُٝٞ ايسٜين ايكا٥ِ عًـ 1 ٢ عً طايصٟ و

 ايعكٌ ايتشًٌٝ ٚايٓكس.

١ يًؿدك١ٝ اٱّا١ْٝ ايصٟ ٜػٝر اؿطن، ايتعًِٝ ايؿك٠ٞٗ اغتؿشاٍ ٚاٖطـ 2

 املع إٍيًٛيٛز ١ ّٓع أٚ ٜعطقٌ ؼهرل ايؿدكٝ بإطاض ؾطعٞ ؾكٗٞ دافٸ١ اٱغ٬َٝ

 َٔ خ٬ٍ أزٚات ايعطؾإ ٚايػًٛى.١ ايس١ٜٝٓ ايتذطب

ٌٸ١ َٛاد٢ٗ ع٠ً قازض١ إّا١ْٝ بٓٝ إ٠ٍ إؿتكط١ ايس١ٜٝٓ ايذلبٝ ـ3  ايٛاقع به

 تساعٝات٘ ٚأبعازٙ ٚتؿاقًٝ٘.

٢ُٖ عًـ ؼ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜٚ٪غِّ ُا ٜؿذلض إٔ ـً إي٠٘ٝ ت اٱؾاضأغاؽ َا 

٫ ٜعٛز اٱّإ »: ؾٝكٍٛ، َع قٝطٗا١ إتؿاع١ً اٱغ١َٝ٬ ايؿدك١ٝ تهٕٛ عًٝ٘ طبٝع

 َتشطنّا بٌ ٜٓطًل يٝهٕٛ َٛقؿّا، فطز خًذات ٗ إؿاعط ٚخططات ٗ ا٭ؾهاض

 يتهٕٛ َجا٫ّ ،١ايكش١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ا٭غؼ ايطٚس٢ٝ ايٓؿؼ عً ٜبيناػاٙ : ٗ اػاٌٖ

ٗ أٚناعٗا ١ ايػطٜع١ٜ ؼسٜات ْٛاظعٗا ايصات٢ٝ ع٠ً ايكابط١ اٱغ١َٝ٬ يًؿدكٝ

ٗ أدٛا٤ ١ ايؿدكٝات غرل اٱغ١َٝ٬ ٗ َٛاد١ٗ ٚاػاٙ ٜطًل ايؿدكٝ ;١إٓشطؾ

 . (23)«ايكطاع ايؿهطٟ ايصٟ ٜجرل ايؿبٗات ٚىًل ا٫مطاؾات

ٚإٕ ايؿعٌ ْتاز يًطؾس ايصٟ بًػ٘ اٱّإ ، تساخٌ ايػًٛى ٚايعكٌٖٛ ّإ إٕ اٱ

اشلُر ايطعاع ايصٟ ٜػٝب ايعكٌ ٠ عباز ؾاٱّإ إٓؿكِ عٔ ايعكٌ َٔ تؿاعٌ ٖصا ٚشاى.

 . ٚاٱّإ ايصٟ وتهط ايعكٌ ٫ٜٓذب إ٫ غًٛنّافطزّا عِٓٗ ٜٚٓطًل غًٛنّا

ٚ أيٝؼ خًذات إؿاعط  ـايػٝس ؾهٌ اهلل نُا ٜؿرل  ـ إشّا ؾاٱّإ. زّاَتُطِّ َتعذطؾّا

ٚايتؿٛم  ،ْٛاظعٗا٢ ع١ً بٌ ٖٛ ايطؾس ايصٟ بًػت٘ ايٓؿؼ ٗ ايػًب، خططات ا٭ؾهاض

ايؿبٗات ٚا٫مطاؾات. إٕ اٱّإ ٗ بعسٙ ٢ ايؿهطٟ ٖٛ ثبات اٱّإ ٚتؿٛق٘ عً

نُا ٜ٪نس زلاست٘ ٗ أبعاز  ـ إ٫ ٗ َٝسإ ايؿعٌ ٚايع٢ٌُ ٜتذً ايٓؿػٞ ٚايعكًٞ ٫

ٚزٚضُٖا ٗ ، َٔ خ٬ٍ تٛغع َؿّٗٛ ايدل ٚاٱسػإ ـ١ اٱغ١َٝ٬ ايؿدك١ٝ قٓاع

نُا ٖٛ ايعٌُ خرل  ُاَّا، ٚؾطّا ٕ ٗ ايؿهط خرلّاإ» :&ٜكٍٛ .١تعُٝل ٖصٙ ايؿدكٝ

٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ  ;بٌ ضَا نإ ا٭غاؽ ٗ ايدل ايعًُٞ ايدل ايؿهطٟ ٚايعكٝسٟ، ٚؾط
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ٚشلصا اْطًل ايكطإٓ  .ٖٚٛ ايصٟ وسز َهُْٛ٘ ٚطبٝعت٘، ٜعطٞ ايعٌُ زاؾع٘ ْٚٛاظع٘

ـٹ ،١ٝٚايع١ًُ يٝشسز يٲْػإ ؾدكٝت٘ َٔ خ٬ٍ ػسٜس ٬َق٘ ايؿهطٜ  ؾًِ ٜهت

ـٹ، عٔ اٱّإ بعٝسّا، بايعٌُ ٚسسٙ ٗ فاٍ ايتكِٝٝ عٔ  باٱّإ بعٝسّا نُا مل ٜهت

 .(24)«ٚتٓطًل١ ؾباٱّإ ٚايعٌُ تتهاٌَ ايؿدكٝ .ايعٌُ

١ يًؿدك١ٝ إعٛقات ايٓؿػ١ٝ ٗ َعاؾ١ ايتذسٜس١ٜ ٚتتًدل ٖصٙ ايتذطب

 ،١اٱغ١َٝ٬ ّإ اي٬ظّ يًؿدكَٝهْٛات اٱ إ٠ٍ يًعٛز ;ٗ أسس دٛاْبٗا١ اٱغ٬َٝ

٫ ١ اٱغ١َٝ٬ ٗ إٔ ايبٓا٤ ايػًِٝ يًؿدك١ٝ ٚسذط ايعاٜٚ .ٚا٭زٚات اييت ت٪غؼ شيو

اييت ؾٝٗا ٜكٗط اٱّإ ١ ؾٗٞ ايبٛتك ،٠اؿٝاَعذلى  إٍَععٍ عٔ زؾعٗا ٢ ٜتأتٸ

 ٌ.ٜٚتؿٖه

 

 ;١اٱغ١َٝ٬ إعتُس ا٭غاؽ ٗ بٓا٤ ايؿدكٝ ُٖا ٚايٛع١ٞ إٕ اؿهُ

ٖٓ ٖٞ اْعهاؽ يتبًٛض ضناّ ١ ا تعاْٞ َٔ ايتدًـ ٚايذلادع. اؿهُٱخطادٗا 

ؾهٌ اهلل ايػٝس ٜتشطى  .١ايٛاثك١ تكٛز ٚؼطى ايؿدك٠ٝ فػس٠ يتتٛيس إضاز١ ايتذطب

ؿًػؿٞ ي٘. إٕ سذط ايٛقـ ايعاّ ٚايتكٜٛط اي٣ عس ٜتعسٗ ػسٜس ٖصا إؿّٗٛ ٗ بٴ

بعس ، عسٖا ايتطبٝكٞٗ بٴ١ ٗ َؿطٚع٘ ايتذسٜسٟ ٖٛ ضغِ ٬ََض اؿه١ُ ايعاٜٚ

ـطاب ١ ٜػتًِٗ َٔ ٖصا إؿطٚع قطا٤ت٘ إتأْٝ .١اغتٝؿا٤ َعاْٝٗا ٚتؿاقًٝٗا ايعًُٝ

١ يب١٦ٝ كإتؿش٠ِّ ٚايكطا٤، عسٖا ايتطبٝكٞٗ بٴ١ ايطغاي١ ٚػطب٢ ايٛسٞ ٚيػإ إكطؿ

ٚؽطز ايتؿاقٌٝ ٗ ٚقـ داَع  ،١اييت تؿطظ ايطأٖ َٔ أسٛاٍ ا٭َ، ـايتد١ًٚٗ ا٭ظَ

اؿطنٞ ايتطبٝكٞ شلا. ؾؿٞ َعطض عج٘ ٢ ٚإع١ٓ ايجكاٗ ايؿًػؿٞ يًشه٢ُ بٌ إعٓ

بعٓٛإ )زٚض  ٖٚٛ ،١ٚاؿطن١ٝ ايٓٛط١ٜ اؿه١ُ ايصٟ ٜ٪غؼ َٔ خ٬ي٘ ططٗ َعازي

 : َٓٗا ،١أغاغٝات ٠َُٗ عس٢ ٤ٛ عًًٜكٞ ايه، (25)ٗ ايكطإ ايهطِٜ(١ اؿهُ

 .ٚاـطاب ايكطآ١ْٞ ٗ ايًػ١ اؿه٢ُ َعٓـ 1

 .٠ٚتطبٝكاتٗا إطد١ٛ ايٛسٞ يًشه٠ُ بٌ زع١ٛ إكاضبـ 2

 .١اؿه٢ُ إػتؿٝض عً زٚاعٞ إؿطٚع ايكطآْٞ ٗ اؿحٸـ 3
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ٚشلصا ، َكتهاٖاايعًِ عكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ٚايعٌُ : تاز ايعطٚؽ: ٜبسأ عج٘ بكٛي٘

١ ٖٚصٙ ٖٞ اؿهُ ،١ايع١ًُٝ ايعك٠ًٝ ايك١ٛ ٖٞ ٦ٖٝ: ٜٚكاٍ .١ٚع١ًُٝ عًُٝ اْكػُت إٍ

ٚقس ٜٛٗط َٔ »: ٜكٍٛ ايػًٛى٢ ٚتأثرلٖا ع١ً ايٓٛط١ٜ ٚٗ َكاضبت٘ بٌ اؿهُ .١اٱشلٝ

، ٗ زاخٌ اٱْػا١ٕ ايها١َٓ ايٛعٞ ايصات١ٝ ٖٞ تعبرل عٔ ساي١ بعض اٯٜات إٔ اؿهُ

 .ايتكطف ايػًِٝ ٚايطأٟ ايػسٜس ؾتسؾع٘ إٍ، يٮؾٝا١٤ ايٛانش١ تٝض ي٘ ايط٩ٜاييت ت

بٌ نإ ، ايصٟ مل ٜهٔ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٗ أغًب ايٛٔ، يكُا١ٕ ً٘ ٗ قكٖٚصا َا ْتُجٻ

: ٗ َا ٜٓكً٘ يٓا ايككل ايسٜين، قاحل ايعٌُ ،٠ثاقب ايٓٛط، غسٜس ايطأٟ إْػاّْا

ٕٳ اِيشٹ﴿ ُٳا ٓٳا ُيِك ٝٵ ُٳٚٳَيَكسٵ آتٳ َٳٔ ١ ِه ٚٳ ٘ٹ  ٓٳِؿػٹ ُٳا ٜٳؿٵُهطٴ يٹ ْٻ َٳٔ ٜٳؿٵُهطٵ َؾٔإ ٚٳ ٘ٹ  ٕٔ اؾٵُهطٵ يٹًٖ َأ

ُٹٝسٷ ٌّ سٳ ٘ٳ َغٓٹ ٕٻ ايًٖ بٌ  ،١اؿه٢ُ ٚقس ًٜٛح يٓا إٔ شيو ٖٛ َعٓ» (.12: )يكُإ﴾َنَؿطٳ َؾٔإ

ٖٚٛ إهُٕٛ ايؿهطٟ  ،١ايصٟ اغتٛسٝٓاٙ َٔ اٯٜات ايػابك٢ إطاز بٗا ٖٛ ْؿؼ إعٓ

ٜٚتشطى ٗ ايٛاقع ؾٝشكل ، ا٭َٛض إ١ٍ ايكا٥ب٠ ل ايٓٛطشطى ٗ ايعكٌ ؾٝشٚكايصٟ ٜت

إٛقـ ايعًُٞ ايكشٝض... َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ َجٌ ٖصا إهُٕٛ وكل يًؿدل ا٭ؾل 

 .(26)«يٮؾٝا١٤ ايٛاقع١ٝ ايٛاغع ٚاؾٛ اشلاز٨ ايصٟ ٜٛسٞ ي٘ بإٛادٗ

١ ت٬سِ بٌ اؿهُاي١ ٚ قس ٫ ٜهٕٛ ٗ َا أؾرل إيٝ٘ َٔ دسٜس ٗ أُٖٝ

ؾهٌ اهلل ايػٝس ٗ َا ٜ٪نس عًٝ٘ ١ ٚيهٔ تهُٔ ايكُٝ، ٚبعسٖا اؿطن١ٞ ايٓٛطٜ

ٖٚٛ ، ٗ َكطًض ايعكٌ ٗ ايهجرل َٔ قطا٤ات١٘ َٔ خ٬ٍ اغتشهاض َؿّٗٛ اؿهُ

١ ايتا١َ اغتؿشاٍ ايػٝبٛب١ اييت مل تهٔ إ٫ ْتٝذ، َٔ ا٭ظَات٣ خطٜكسّ ايُٓاشز تًٛ ا٭

يعكٌ ا٭دٛف إععٍٚ عٔ َكازض اٱّإ اييت تػصٜ٘ بتؿاقٌٝ ايجبات ا١ أٚ غًط، ًعكٌي

تؿل ًِٚ اؾٌٗ ٚايٓكل. إٕ إعٝاض ايصٟ ٜػتٓس إيٝ٘ ٖٛ إٔ ايعكٌ اؿهِٝ ٫ ١ ٚض٩ٜ

ُٓصإ٫ َٔ خ٬ٍ اٱّإ ايٛاعٞ اي٢ ٜتأت ١ ؾايعكًٓ .١ايػابك٠ إيٝ٘ ٗ ايؿكط٠ ت اٱؾاضٟ 

ٌّ ،٠ٱّإ ٚاؿطاى ٗ اؿٝابٌ ا١ َتبازي١ اٱْػإ سطن١ ؿطن ، ٜػصٟ اٯخط ؾه

إٕ عًٝٓا إٔ ْعكًٔ ٚعٝٓا يًسٜٔ »: ؾكاٍ، (27)(٠اؿٝا١ شيو ٗ عج٘ )عكًٓ نُا أؾاض إٍ

ايصٟ هعًٓا ْؿِٗ ايسٜٔ ظصٚضٙ ، ٚتكٛضْا ي٘ َٔ خ٬ٍ ايؿِٗ ايعك٬ْٞ ايجكاٗ إتٛاظٕ

، نُا ٜعتدلٙ بعض أتباع ايسٜاْات ،مٔ ٫ ْعتدل اٱّإ ؾٛم ايعكٌ .١ٚايؿهط١ٜ ايعكًٝ

 «.ايعك٢ٌ ٫ٚ عُل ٱّإ ٫ ٜطتهع عً، بٌ إٕ ايعكٌ ٖٛ ايصٟ ٜٓتر اٱّإ
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اييت تؿطظٖا ٚ ،١اييت تعٝؿٗا ا٭١َ أغباب ا٭ظَ إٔ ؾهٌ اهلل ايػٝس٣ ٜٚط

١ ٖٞ دصٚض ٖصا ايعٓـ ٚا٭قٛيٝ، إيٝٗا غابكّا٠ اييت ُت اٱؾاض١ ايُٓاشز ايػًٛنٝ

 ٕٸإٗ ايٌٓٝ َٔ زٜٓٗا. ١ٚ ٗ ايذلاؾل بٌ ؾ٦ات ا٭٢َ ٚايؿٛن، ٖصا ايتعكبٚ، ايعُٝا٤

١ ٚتععٜع اؿهُ، بٓا٤ اٱّإ ٗ بعسٙ ايعك٠ًٞ إعازٗ ا٫غتؿؿا٤ َٔ ٖصا ٖٛ 

 ،١َه١ٝٓ ػسٜس١ٜ . ٚقس ْٛط ٚأغؼ ٗ قاٚيٜ٘ٚتػصِّ اٱّإ ٣َٔ اييت تتػص١ اؿطنٝ

َټايتعكټ١ نشٝ &قس نإ ٖٛٚ .١ؾُٝا ٫ وكط َٔ إكا٫ت ٚا٭ْؿط ت ب ٚايتع

زٕٚ إٔ  ،١اؿػ١ٓ ٚإٛع١ٛ ايصٟ ناؾض ْٚاؾض َٔ أدٌ ع٬د٘ باؿهُ ٢،ا٭عُ

ٕٚعٜس َٔ  .١ٚاؿطن١ٝ ايٓٛط١ٜ ٫غتؿؿا٤ باؿهُا إ١ٍ ا٭٠َ ٜتٓاظٍ عٔ َؿطٚع زعٛ

، (28)ايؿهط(١ ب ٚسطٜايتعكټ١ )بٌ ٠ُٖٓٝ سٍٛ ٖصا اؾاْب ٜطدع يكطا٠٤ ايكطا٤

 .(29)(١اٱغ١َٝ٬ ٗ خ٘ ايؿدك١ٝ ٕٛنٛعٝ)اٚ

 

٠ ٚغٝطط١ ٠ُٖٓٝ ٗ سانطٖا يٝػت ٚيٝس١ اييت تعٝؿٗا ا٭١َ اؿهاض١ٜ إٕ ا٭ظَ

َٔ ١ اٱغ١َٝ٬ ٚغًٛى ايؿدك١ٝ بٌ يعٌ َا تؿطظٙ عكًٝ، ؾشػب١ ا٭٢َ ا٭دٓيب عً

ِّ ـأظَات َٚٛاٖط ؽًٗ ١ ٚاؿطن .١ْات ٖصٙ ا٭ظَُجٌ اؾع٤ ا٭ندل َٔ َه

ٗ تٛؾرل ايع٬ز َٔ خ٬ٍ ٢ تػع &ايػٝس ؾهٌ اهلل١ اييت خانٗا ايع١َ٬ ايتذسٜسٜ

١ اٱغ١َٝ٬ ػسٜس ايؿدك١ٝ ٗ ططٗ َعازي١ يًُعٛقات ايؿاع١ً خًل عٓاقط إهاؾش

ُٻ هُٔ ٗ ١ٜ ٙ إعازيططٗ ٖصأسس إٕ  .١ٌ أعبا٤ ايتذسٜس اؿهاضٟ يٮَاييت تتش

ا٭سلٌ َٔ َعاٜرل ايتؿهرل  ،١اٱّا١ْٝ ؼ ٕعاٜرل ٚقِٝ ايتذطبايذلبٟٛ إكًض ايصٟ ٜ٪غِّ

ٚاٯخط َٔ  .١ٚايعطؾا١ْٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ايسٜٔ ٗ آؾاق٘ ا٭خ٬ق٢ٝ بٌ إٓؿتض عً، اؾاَس

١ِّ إعازي ٖصا ٢ ًيٲقباٍ ع١ ايكًك١ ايطا١ٖٓ اٱغ١َٝ٬ يؿدكٝاٌ ٖٛ ايؿها٤ ايصٟ ٜ٪

، اٱّإ إعكًٔ إ٠ٍ إػتٓس١ اٱغ١َٝ٬ ز ايباْٞ شلا. إٕ بٓا٤ ايؿدكٝايذلبٟٛ اجملسِّ

٫ ؾو ، اؿهاض١ٟ َٔ سطاى ا٭١َ اؿه١ُٝ ٚايتذطب ،١ضٚح اؿه٠ُ ٚغٝاز

طا٤ات َٚؿاِٖٝ ٓٗا َٔ تكسِٜ قَعاٜرل ُٚه٣ ٚتػًض ايط٩، اتػاع اٯؾام غٝؿهٞ إٍ

ػطبتٗا ١ غٝػاِٖ شيو ٗ تػصٜ أٜهّاٚ ،٠ٚض ايسٜٔ ٗ اؿٝاز إٍعٔ ْٛطتٗا ١ َتٓٛع

 .١ايسٜٓٝ
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ٚاٱّإ ١ طبٝعٞ ٗ فتُع اؿه١ُ إٕ ايتٓٛع ايسٜين ٗ ايؿِٗ ٚإُاضغ

يًسٜٔ. إٕ ١ ايتذطب١ غكٛٙ استهاض ايؿِٗ ٖٚاضغ تؿهٞ إ١ٍ قش٠ٝ ٚٚاٖط، إعكًٔ

ٛټ بٌ اؾاْب إؿطم َٔ ٖصا  ،١ايس٢ٜٝٓ ع إٓؿٛز ٗ ٖصٙ ايكٛض ٫ ٜعين ايؿٛنايتٓ

ٗ ايتعاطٞ َع قهاٜاٖا ١ اٱغ١َٝ٬ يًؿدك١ٝ ٚايكاب٠ًٝ ايتعسز ٖٛ اضتكا٤ ايكسض

َټ١ اييت ؼكٓٗا َٔ ايٛقٛع ؾطٜػ١ أغاؽ اؿه٢ُ عً ،١َٚؿاُٖٝٗا ايسٜٓٝ ، تايتع

٠ َٚتعسز١ َتٓٛع١ إٕ ايتذاضب ايسٜٓٝ»: يًُطتعقٌ بايسٜٔ ٚإعتاؾٌ عًٝ٘ غ٬ّٗ ٚطعُّا

 :١عطؾا٠ْٝ ٚبعباض .عٔ اهلل تعاٍ خاقّاْٛطّا ٚنٌ إْػإ ًّو ؾٝٗا ، بعسز أؾطاز ايبؿط

١ ٚنٌ ٖصٙ ايتذًٝات قذلَ، يهٌ إْػإ بٓشٛ َٔ ا٭ما٢٤ ٜتذً إٕ اهلل تعاٍ

 .(30)«نٌ ٖصٙ ايتذًٝات بأْعٗا١ ض قشٸٚايسٜٔ اٱشلٞ ٜكطِّ ،١غَٚكسٻ

َٔ ايتدًـ ٗ ١ ٕتٓٛعٕٛاٖط ااييت تؿطظ ٖصٙ ا١ إٕ ػسٜس ا٭غؼ ايٓؿػٝ

َٔ  ي٘ عُطّا &ايػٝس ؾهٌ اهللْصض  َبتهطّا فٗٛزّا ٜعسٸ١ غ٬َٝاٱ١ ايؿدكٝ

١ ططٚسات ؾهطٜأَٔ ٠ ؾعاؾ٘ َٔ ططف َا دازت عًُٝت٘ ايؿصٸ، اؾٗازٚ ايبشح

نٝاْٗا عهٛضٙ إٝساْٞ ٗ ١ٚ عٔ ا٭َ َٚٔ ططف آخط َٓاؾشّا، ا٭ؾل١ ؾاٖك٣ ض٩ٚ

 سٜٔ بٗا.٭عسا٥ٗا إذلقِّ َٚٛادّٗا، يساخًٞتطتٝب ايبٝت ا

ٚتتطًب إعٜس َٔ ، مل تهتٌُ بعس١ غ٬َٝاٱ١ يًؿدك١ٝ إٛنٛع٠ٝ إٕ ايكطا٤

 .ؾهٌ اهلل ايتذسٜسٟ ايؿصٸايػٝس  ٕؿطٚع ٚاغتهُا٫ّ ٚؾا٤ٶ، ايتعسٜٔٚ ايبشح
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 ة املأسس وطىوحات التقميدي الواقع بنية الدينية املرجعي

 أمنوذجًا اهلل فضنة العالو

 

 

١ دسٜ زعٛات إانٞ ايكطٕ ١ٗ ايؿٝع يًُػ١ًٌُ ايع٠ًُٝ اؿٛظ ؾٗست

ٌٸ َٚأغػتٗا.١ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ يتطٜٛط١ َٓٗذٝ ٚاقذلاسات  سٍٛ إٓاقؿات أبطظ ٚيع

 سٝح، 1961ّ ايعاّ ٚؾتا٤ 1960ّ ايعاّ خطٜـ إٍ تعٛز َٚأغػتٗا١ إطدعٝ تطٜٛط

. ٚٚٚا٥ؿ٘ ايتكًٝس َطدع اختٝاض سٍٛ إٜطإ ٗ ٚايعًُا٤ ايؿكٗا٤ بٌ ْكاؾات اْطًكت

١ ٚآيٝ ايتكًٝس١ َطدعٝ تطٜٛط سٍٛ أعاثّا ٚنتبٛا أؾهاضّا ططسٛا ايصٜٔ أبطظ َٔ ٚنإ

 ٚايػٝس، (1979ّ)ايطايكاْٞ قُٛز ايػٝس١ َ٪غػ إٍ ٚؼًٜٛٗا ٚٚٚا٥ؿٗا اختٝاضٖا

 َٗسٟ قُس ٚايؿٝذ، (1979ّ)َطٗط٢ٟ َطته يؿٝذٚا، اؾعا٥ط٢ٟ َطته

 ايػٝس ططح ٫ٚسكّا(. 1995ّ) ٕاگباظض َٗسٟ اٱغ٬َٞ ٚإؿهط، (1980ّ)بٗؿيت

 ٚططح، «٠ايطؾٝس أ١ٚ كاؿاي١ إطدعٝ»١ تػُٝ عًٝٗا أطًل١ أططٚس ايكسض باقط قُس

، «١ػإ٪غ١ إطدعٝ» زلٸاٙ اقذلاسّا نصيو( 2010ّ)اهلل ؾهٌ سػٌ قُس ايػٝس

 تطٜٛط٢ عً تطنعت، ٚايؿكٗا٤ ايعًُا٤ َٔ عسز ططسٗا١ َتؿطق أؾهاض إ١ٍ إناؾ

، (2001ّ)ايسٜٔ سلؼ َٗسٟ قُس ايؿٝذ: ٚأبطظ ٖ٪٤٫ ،١ايس٠ٜٝٓ ٚاؿٛظ١ إطدعٝ

 عًٞ ٚايػٝس، إٛؿط ضنا قُس ٚايؿٝذ، (1980ّ)١ َػٓٝ دٛاز قُس ٚايؿٝذ

 أططٚسيت٢ عً ايتؿسٜس َع ؾهاضا٭ ٖصٙ ٕعِٛ ْعطض ٚغٛف. ٚغرلِٖ، ا٦َٓٞاـ
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 ;١إطدع١ٝ َأغػ بؿإٔ اهلل ؾهٌ سػٌ ٚقُس ايكسض باقط قُس ايػٝسٜٔ

 .١ٚسلٛيٝ تؿك٬ّٝ أنجط يهُْٛٗا

 

 ٚسٝس ايؿٝذ١ بععاَ ا٭قٛيٌٝ أٜس٢ٟ عً ا٭خباضٟ ا٫ػا٠ٙ خػاض بعس

 اػا١ٙ ٕكًش ايتػٝرل ببس٤ اّْاإٜص نإ ٚايصٟ، نطب٤٬ ٗ( 1791ّ)ايبٗبٗاْٞ

 .عؿطٟ ا٫ثين يًؿك٘ ٚاجملسٸز إ٪غِّؼ يكيب٢ عً ايبٗبٗاْٞ سكٌ، ا٭قٛيٌٝ

٢ عً( 1758ّ)ايبشطاْٞ ٜٛغـ ايؿٝذ خكُ٘ َع ايبٗبٗاْٞ دسٍ تطنع ٚقس

 ٗ ايػا٥ب اٱَاّ اغتؿتا١٤ ٚاغتشاي، إٗسٟ يٲَا٣ّ ايهدل١ ايػٝب بعس ا٫دتٗاز٠ نطٚض

 يًُذتٗس «اٱْايٞ ايعًِ» بـ ايكٍٛ إٍ ايبٗبٗاْٞ اػ٘ ٖٚهصا. ٚايؿك٘ ٔايسٜ قهاٜا

 ٚقاٍ .١عؿطٜ ا٫ثين٣ يس َجٌٝ ي٘ ٜػبل مل بؿهٌ تكًٝسٙ ٚإَهإ، اٱَا١ّ غٝب بعس

ٕٸ: ايبٗبٗاْٞ ٕٸ: ٜكٍٛ غا٥سّا ضأّٜا١ مثٸ إ ، اٱَا١ّ غٝب بعس أقؿٌ ا٭سها١ّ َعطؾ باب إ

٢ عً، ا٫دتٗاز باب إغ٬م أسس ٜػتطٝع ٫ٚ، ايتأٌَ اغتُطاض َٔ بسٸ ٫ شيو َع يهٔ

 مل ٚإٕ، إْهاضٖا ّهٔ ٫ بسٜٗٝات ٖٓاى إٕ ثِ. ايٝكٝين ايعًِ ؼكل عسّ َٔ ايطغِ

 ايسيٌٝ إٍ إػتٓس ا٫دتٗاز اعتباض ١َٔ ايٓٗاٜ ٗ بسٸ ؾ٬. إعك١ٌَٛ ا٭٥ُ عٔ تكسض

٢ ؾٛن ا٭َٛض تكبض ٫ هٞٚي، َػتش٬ّٝ ايسٜٔ قاض ٚإ٫، ٚايدلٖإ يًعًِ َؿٝسّا

 . (1)اجملتٗس٢ٜٔ عً ا٭َط ٜكتكط

١ َجاب بأْ٘ ايكٍٛ إٍ ايع١ًِ زضد اجملتٗس ببًٛؽ ايكٍٛ ايبٗبٗاْٞ قاز ٖٚهصا

 بصيو ؾكاٍ( 1830ّ ــ ٖـ1245) ايٓطاقٞ أٓس ايؿٝذ دا٤ ثِ. عٓ٘ ْا٥ب أٚ يٲَاّ ٚنٌٝ

ٕٸ٢ عً زّاَؿسِّ ،١قطاس  .١ا٭عًُٝ شلا تتٛاؾط١ ق١ًٓ ايطتب ٖصٙ ٜبًػٕٛ ايصٜٔ اجملتٗسٜٔ أ

 ٖٚٛ، ٚأعًُِٗ اجملتٗسٜٔ ضأؽ ٖٛ اٱَاّ ْا٥ب يكب ٜػتشل ايصٟ ايؿكٝ٘ إٔ ٚأٚنض

ٛٸض ٖصا ٚنإ. إهًٖؿٌ داْب َٔ ايتكًٝس ٜػتشل ايصٟ ٚسسٙ  ايتاغع ايكطٕ ٗ ايتط

 . (2)ايباسجٌ أسس عػب، عؿط

 شنط ؾكس. ا٭عًِ تكًٝس بٛدٛب كٍٛاي١ بساٜ بؿإٔ اٯضا٤ ٗ تهاضبّا١ مث إٔ ٜٚبسٚ

ٕٸ اؾعا٥ط٢ٟ َطته ايػٝس  ا٭عًِ يًُذتٗس ايٓاؽ١ عاَ اتٸباع أٟ، ا٭عًِ تكًٝس١ َػأي أ

 تعٛز، ايؿٝعٞ ايؿكٗٞ ايتاضٜذ ٗ ْػبّٝا١ سسٜج١ َػأي ٖٞ، اٯخطٜٔ اجملتٗسٜٔ بٌ َٔ
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 ايكاداضٟ ايعكط ؾؿٞ. شيو قب١ٌ َططٚس تهٔ مل إش ;قط١ٕٚ أضبع أ١ٚ ث٬ث إٍ ؾك٘

ٛٸضات نٌ ايعًُا٤ اغتدسّ ١ َطدعٝ يتأغٝؼ، ا٭عًِ اجملتٗس بتكًٝس تكٍٛ اييت ايتط

 ٗ ايعاًَٞ ايؿٝذ سػ٣ٔ يس ا٭٠ٍٚ يًُط١ ٚا٭عًُٝ ا٭عًِ َكطًض ٚٗط ٚقس. ايتكًٝس

 ٚأقٛاٍ اؿسٜح ٗ إتكسّ شيو ٖٛ عٓسٙ ا٭عًِ يهٔ، «ا٭قٍٛ َعامل» نتاب٘

 . (3)١ا٭٥ُ

، ايهبرل دعؿط ايؿٝذ ظَٔ ٗ ططست قس ا٭عًِ تكًٝس١ َػأي إٔ ضايبع ٜٚعتكس

 خؿٝات عٔ ايػطا٤ نؿـ» نتاب قاسب، (ٖـ1228)«ايػطا٤ ناؾـ» بـ إؿٗٛض

 ايؿكٗا٤ ؾٝذ ظَٔ ٗ ططست إْٗا: ايكٍٛ إٍ آخطٕٚ ٜصٖب بُٝٓا، «ايػطٸا١٤ ايؿطٜع

. (4)ايؿٝعٞ ايؿك٘ ٛٸضتط ١َٔ اـاَػ١ إطسً ضا٥س، (1864ّٖـ ـ 1281)ا٭ْكاض٢ٟ َطته

 ا٭قؿٗاْٞ ايٓذؿٞ يًؿٝذ خًؿّا، تكًٝس نُطدع ا٭ْكاضٟ ايؿٝذ اغتكط ؾعٓسَا

 . (5)ا٭قٛيٝٸٌ ٗ ا٭عًِ ٖٛ إعتدل أ٣ٕ ضأ، (1849ّ ـ ٖـ1266)

 ؾطٙ عؿط ايتاغع ايكطٕ أٚاخط( 1920ّ ٖـ ــ1338)ايٝعزٟ ايطبطبا٥ٞ ٚأٚنض

 ــ ايكازض ؾٗٛ ا٭عًِ اجملتٗس أَا. ا٭عًِ ٗساجملت تكًٝس٠ بهطٚض قاٍ نُا ،١ا٭عًُٝ

 أزيتٗا ١َٔ ايؿطعٝ ا٭سهاّ اغتٓبا٢ٙ عً ــ ايؿك٘ بأق١ٍٛ ايٛثٝك َعطؾت٘ إٍ اغتٓازّا

١ ٚاغتشاي، ا٭عًِ يًُذتٗس إهًٓـ داْب َٔ ايتكًٝس٠ نطٚض ايٝعزٟ ٚأنس .١ايؿطعٝ

٠ ٚاٖط ايتكًٝس٠ نط٢ٚ عً ايتأنٝس ٖصا ٚنإ. ايتكًٝس زٕٚ َٔ ايسٜٔ أسها١ّ َعطؾ

، إػٛيٞ ايعكط فتٗسٚ نإ إش ايكاداضٟ; ايعكط ٗ عؿطٟ ا٫ثين إصٖب ٠ٗ دسٜس

١ ٚخاق، اجملتٗس٠ نطٚض عٔ باؿسٜح انتؿٛا قس، ايجاْٞ ٚايؿٗٝس، إطٗط ابٔ: َجٌ

 .(6)(1601ّ ــ ٖـ1111)ايعاًَٞ سػٔ ايؿٝذ

 يع١ّٚ َػأي إٔ تجبت بٗا قاّ عٛثّا إٔ ٜععِ دٓاتٞ إبطاِٖٝ قُس ايؿٝذ يهٔ

٢ ٚعً ،١ٚا٭٥ُ اهلل ضغٍٛ عكط أٟ، ايتؿطٜع ظَٔ بعس ططست قس ا٭عًِ تكًٝس

 .(7)ايؿك٘ َطاسٌ اَتساز

 

 ٚغٝاغّٝا ٚادتُاعّٝا زّٜٓٝا زٚضّا١ عؿطٜ ا٫ثين١ ايؿٝع٣ يس١ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ يعبت

َٸٓت ؾكس ٣،ايهدل١ ايػٝب١ بساٜ َٓص َتُٝٸعّا  ايتكًٝس َطدع ايؿكٝ٘ ب٠ٌ إباؾط١ ايع٬ق أ



•

 االجتهاد والتجديد

 غٝاغّٝا ،١اؿان١ُ ايػٝاغ١ٝ إ٪غػ ع١ٔ يًُطدع١ٝ اغتك٬يٝ َٚكًٓسٜ٘ أتباع٘ ٚبٌ

ـُُؼ أَٛا٢ٍ عً ايتكًٝس َطادع اعتُاز١ ْتٝذ ;َٚايّٝا  شلِ ٜسؾعٗا ٚاييت ،٠ٚايعنا ا

 ايصٟ، ايػا٥ب إٗسٟ اٱَاّ ِغٗ: َٚٓٗا ،١ايؿطعٝ َٛاضزٖا ٗ يٝكطؾٖٛا ;َكًٚسِٖٚ

١ ضعاٜ عٔ ؾه٬ّ ،١ايسٜٓٝ ايعًّٛ ٚط٬ب ٚعٛا٥ًِٗ ايؿكٗا١٤ َعٝؿ٢ عً َٓ٘ ٜكطف

 .ايػبٌٝ ٚأبٓا٤ ٚاحملتاد٢ٌ ايٝتاَ

 ؾتاٚاٖا عدل١ اٱغ١َٝ٬ ا٭َ تاضٜذ ٠ٗ خطرل أزٚضّا١ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ َاضغت ٚقس

 ٗ ايهبرل تأثرلٖا شلا ؾهإ، ٜحاؿس ايتاضٜذ ١ٗ سػاغ أٚقات ٗ أقسضتٗا اييت

، ايدلٜطاْٞ ا٫غتعُاض نسٸ اؾٗاز٣ ؾتٛ ـ ٗ َج٬ّ سسخ ـ نُا، ا٭سساخ فطٜات

 قتا٢ٍ عً ْكٸت ٚاييت، 1919ّ عاّ ايعطام ٗ ايتكًٝس َطادع عٔ قسضت اييت

، غاَطا٤ َٔ ايؿرلاظٟ سػٔ ايػٝس٣ ؾتٛ ٚنصيو .َعِٗ ايتعا١ٌَ ٚسطَ اٱْهًٝع

 استهاض١ اتٸؿاق٢ٝ عً استذادّا ٚشيو، 1891ّ عاّ إٜطإ ٗ ايتٓباى اؾٝٗ سطٸّ اييت

 ٖصٙ إيػا٤ إٍ ايؿاٙ انطط آٖ، ٚبطٜطاْٝا ايسٜٔ ْاقط ايؿاٙ ب١ٌ إٛٓقع ايتبؼ

  .١ا٫تؿاقٝ

 نباض َٔ اثٓإ تععُٗا ٚاييت، 1905ّ عا١ّ إؿطٚط أٚ ايسغتٛض٠ ثٛض ٚناْت

 ٚاييت، ايبٗبٗاْٞ اهلل عبس ٚايػٝس ;ايطباطبا٥ٞ قُس ايػٝس: ُٖا، إٜطإ ٗ ايؿكٗا٤

 اهلل عبس ٚايؿٝذ اـطاغاْٞ ناِٚ ايؿٝذ١ ٚخاق، ايتكًٝس َطادع نباض زعُٗا

 باؾٗاز اـطاغاْٞ ا٣٬ٕٓ ؾتٛ ٚنصيو، ايٓا٥ٝين سػٌ قُس ٚايؿٝذ إاظْسضاْٞ

 تكٞ ُسق يًُرلظا٠ ايؿٗرل٣ بايؿتٛ َطٚضّا، 1909ّ عاّ ٱٜطإ ايطٚغٞ ايػعٚ نس

 إٍ ٜٗسف اغتؿتا٤ ١ٗ إؿاضن سطٸَت ٚاييت، 1919ّ ايجاْٞ نإْٛ 23 ٗ ايؿرلاظٟ

 ا٫ست٬ٍ نس 1920ّ سعٜطإ 30 ٗ ايعؿط٠ٜٔ ٚثٛض، ايعطام ١ٗ بطٜطا٠ْٝ إزاض قٝاّ

 اٱَا٠ّ بكٝاز 1979ّ عاّ إٜطإ ١ٗ اٱغ٠َٝ٬ ايجٛض إٍ ٚق٫ّٛ، يًعطام ايدلٜطاْٞ

 . اـُٝين

 َٔ، ايعطام ٗ باضظّا زٚضّا اـ٥ٛٞ ايكاغِ أبٛ ايػٝس ايسٜين إطدع يعب ٚقس

، ا٭ؾطف ايٓذـ ١ٗ ايع٠ًُٝ يًشٛظ ٚسؿٛ٘، سػٌ قساّ يٓٛاّ ايػًُٞ تكسٜٸ٘ خ٬ٍ

 زٚض يطُؼ عكٛز١ ث٬ث٣ َس٢ ع١ً اؿجٝج ٚقا٫ٚت٘، ايٓٛاّ ٖصا إدطاّ َٔ ايطغ٢ِ عً

 ٚغذٓ٘ ٚقتً٘، ايعطام ١ٗ اٱغ١َٝ٬ يًشطن ٚقُع٘ ،١ايع٠ًُٝ ٚاؿٛظ١ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ
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 ب٬ز ١ٗ ايؿٝع يًُػ١ًٌُ ايسٜٓٝ يًُُاضغات ٚتكٝٝسٙ، ٚإعاضنٌ طٜٔٚإؿٚه يًعًُا٤

 َدتًـ ايعطاقٞ ايؿعب نس١ اؾُاعٝ اجملاظض َٔ ايهجرل ٚاضتهاب٘، ايطاؾسٜٔ

 بعس، اْٞايػٝػت ايػٝس عًٞ إطدع َٛقـ ٫ؾتّا ٚنإ. ٚأطٝاؾ٘ ٚأعطاق٘ طٛا٥ؿ٘

 عػهطٟ سهِ قٝاّ ضؾض ايصٟ، 2003ّ ايعاّ ٗ يًعطام ا٭َرلنٞ ا٫ست٬ٍ

 سهِ فًؼ إْؿا٢٤ ع١ً ا٭َرلنٝ ا٫ست٬ٍ قٛات َٛقؿ٘ ٚأضغِ، ايب٬ز ٗ أَطٜهٞ

 قٝاّ عٔ أغؿطت١ زّٛقطاط١ٝ تؿطٜعٝ اْتدابات إدطا٤ ثِ َٚٔ، عطاقٞ اْتكايٞ

  .١َٓتدب١ عطاق١ٝ سهَٛ

 ايصٟ ٚايسٜين ايػٝاغٞ ٚإٛقع١ ايٛاغع١ اؾُاٖرل٠ٜ اعسايك َٔ ايطغ٢ِ ٚعً

 ايسٚض٢ عً ايكا٥ِ ايتكًٝسٟ ؾهًٗا٢ عً بكٝت أْٗا إ٫ٓ ،١ايؿٝع١ٝ إطدعٝ بُٗا عتتُتٻ

 ْؿػٗا١ ايتكًٝس١ٜ ايتُٓٛٝٝ ا٭طط تبٓٸٞ ٗ ايػايب ٗ ٚاغتُطت، ايؿطز يًُطدع إطنعٟ

 َٚٓاٖذٗا١ ايع٠ًُٝ اؿٛظ٠ إزاض ٗٚ، ٚقطؾٗا١ ايؿطعٝ ا٭َٛاٍ ؼكٌٝ َػا٥ٌ ٗ

 إطدع سٍٛ ٚخ٬ؾات اْكػاَات ٚبطٚظ، ايتكًٝس َطادع تعسز اغتُطاض إٍ ،١ايعًُٝ

 بعض دعٌ شيو نٌ. إٓهًؿٌ قبٌ َٔ ٚتكًٝسٙ اختٝاضٙ أٚ تع١٘ٓٝٝ ٚنٝؿٝ، ا٭عًِ

 اٚدعًٗ ،١ايس١ٜٝٓ إطدعٝ يتطٜٛط٠ عس ْٚٛطٜات أؾهاضّا ٜططسٕٛ ٚايؿكٗا٤ ايعًُا٤

ٛٸْ، بصاتٗا١ قا١ُ٥ ػَ٪غٻ ٢ عً ٚشيو، كٌَتدكِّ ٚخدلا٤ َٚػتؿاض٠ٜٔ أدٗع ١َٔ َٚه

١ َٚ٪غػ ،١ايػٓٸٝ إصاٖب تتبع اييت١ اٱغ٬َٝ اؿهَٛات ٗ ا٭ٚقاف ٚظاضات غطاض

 .ايهاثٛيٝو إػٝش٣ٌٝ يس ايؿاتٝهإ

 

ٌٸ  ايعاّ خطٜـ إٍ تعٛز َٚأغػتٗا١ إطدعٝ تطٜٛط سٍٛ إٓاقؿات أبطظ ٚيع

 سٍٛ إٜطإ ٗ ٚايعًُا٤ ايؿكٗا٤ بٌ ْكاؾات اْطًكت سٝح، 1961ّ ايعاّ ٚؾتا٤ 1960ّ

 آشاض ٗ ايػٝس ايدلٚدطزٟ إطدع٠ ٚؾا إثط ٚشيو، ٚٚٚا٥ؿ٘ ايتكًٝس َطدع اختٝاض

 اختٝاض ٗ إٜطإ ؾا١ٙ سهَٛ تسخٌ ١َٔ ٚاـؿٝ، خ٬ؾت٠٘ ؾهط ٚططح، 1960ّ

 ٚنتبٛا ،٠ايؿهط ٖصٙ ططسٛا ايصٜٔ أبطظ َٔ ٚنإ. ٚٚا٥ؿِٗ ٚؼسٜس كًٝسايت َطادع

 ،١َ٪غػ إٍ ٚؼًٜٛٗا، ٚٚٚا٥ؿٗا، اختٝاضٖا١ ٚآيٝ، ايتكًٝس١ َطدعٝ تطٜٛط سٍٛ أعاثّا

٢ َطته ٚايؿٝذ، اؾعا٥ط٢ٟ َطته ٚايػٝس، (8)(1979ّ)ايطايكاْٞ قُٛز ايػٝس
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(. 1989ّ)ٕاگباظض َٚٗسٟ، (1980ّ)بٗؿيت َٗسٟ قُس ٚايؿٝذ، (1979ّ)َطٗطٟ

١ ٚإ٪غػ١ إطدعٝ س١ٍٛ زضاغ» عٓٛإ وٌُ نتاب ٗ اٯضا٤ ٖصٙ قسضت ٚقس

ٝٸ  َٓص إٜطإ ٗ ٜكسض نتاب أِٖ ٚاعتدل، ٖا٬ّ٥ لاسّا ايهتاب٢ ٫ق ٚقس «.١ايسٜٓ

 .(9)«١إًٓ ٚتٓع١ٜ٘ ا٭َ تٓبٝ٘» إعٕٓٛ ايٓا٥ٝين نتاب قسٚض

١ ايؿٝع٣ يس ايتكًٝس١ َطدعٝ ْؿ١٤ٛ آيٝ ٟاؾعا٥ط٢ َطته ايػٝس ْاقـ ٚقس

ٕٸ إٍ ٚأؾاض ،١عؿطٜ ا٫ثين  ا٭عًِ يًُذتٗس ايٓاؽ١ عاَ اتٸباع أٟ، ا٭عًِ تكًٝس١ َػأي أ

 تعٛز، ايؿٝعٞ ايؿكٗٞ ايتاضٜذ ٗ ْػبّٝا١ سسٜج١ َػأي ٖٞ، اٯخطٜٔ اجملتٗسٜٔ بٌ َٔ

 .شيو قب١ٌ َططٚس تهٔ مل إش ;قط١ٕٚ أضبع أ١ٚ ث٬ث إٍ ؾك٘

ٕٸ إٍ اؾعا٥طٟ ٚخًل ٔٵ ؼسٜس أ  قس إش ;١َػتش١ًٝ ايؿكٗا٤ َُٗ بٌ ا٭عًِ ٖٛ َٳ

. ايؿك٘ أبٛاب ْٝع ٗ ا٭عًِ ٜهٕٛ إٔ يؿكٝ٘ ّهٔ ٫ أْ٘ أٚ، آخط َع ؾك٣٘ٝ ٜتػاٚ

 ايؿكٗا٤ نباض َٔ ٜتأيـ، (ايؿكٗا٣٤ ؾٛض) فًؼ قٝاّ اؾعا٥طٟ اقذلح عًٝ٘ ٚبٓا٤ٶ

 ضأٟ اعتُاز ٜٚتِ، ٚإؿه٬ت إػا٥ٌ ٝعْ اجملًؼ ٜبشح عٝح، إعاقطٜٔ

 . (10)١يًُػأي١ ايها١ًَ إٓاقؿ بعس١ ا٭نجطٜ

ٛٸض ٖٛ (١عؿطٜ ا٫ثين٣ يس) ا٫دتٗاز بإٔ اؾعا٥طٟ ٚشٓنط  إش ْػبّٝا; سسٜح تط

 إش، ٫سكّا قطٌْ أٚ قطٕ بعس٢ ٚست، إعك١ٌَٛ ا٭٥ُ ظَٔ ٗ ا٫دتٗاز اعتُاز ٜتِ مل

 ٚآٍ ايطغٍٛ ع١ٔ إٓكٛي بايطٚاٜات ايع٢ٌُ عً صاىآْ ايؿٝعٞ ايؿك٘ اغتٓس

ٕٸ اؾعا٥طٟ ٚاعتدل. ايبٝت ٛٸٍ ٗ أ٠ٍٚ خطٛ ٜعتدل ايؿكٗا٣٤ ؾٛض فًؼ قٝاّ أ  ؼ

 ّٓض نُا .١ايسٚي أَا١ّ ٚاغتك٬ي٠ٝ ق١ٛ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ ّٚٓض ،١َ٪غػ إ١ٍ إطدعٝ

ٛٸٟ، أٚغع١ سطٜ ا٭ؾطاز ايؿكٗا٤  أنجط َٛاقـ اتٸداش٢ ًع ٜٚؿذٸعِٗ، َٛقعِٗ ٜٚك

 . (11)١ٚؾٛض١ٜٚ إهابٝ

 أ٣ْ٘ ٚضأ، ايتكًٝس١ َطدعٝ ُطنع١ َػأي ايطايكاْٞ قُٛز ايػٝس ْاقـ نُا

ٛٸ َع اْػذاَّا ٚشيو، ٚاسس ؾدل ٗ سكطٖا هب ٫ ١ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغٝ ضاتايتط

 ٗ ا٭عًِ ٜهٕٛ إٔ ايؿكٗا٤ َٔ ٭سس ّهٔ ٫ عٝح، ايعامل ١ٗ اؿسٜج١ ٚايعًُٝ

ٕٸ ضأٜ٘ بطٸض ٚقس. ايؿك٘ أبٛاب ْٝع  تتعًٓل َؿه٬ت ٗ قطاضات اتٸداش إ١ٍ اؿاد بأ

 تطٓنع عسّ إٍ تسؾع١ ايعكط٠ٜ اؿٝا ٗ ٚإؿه٬ت٠ إػاٚا ١َٔ كتًؿ بأْٛاع

ُٸل ايعًّٛ ٗ ايتٛغٸع إٍ ايتكًٝس١ َطدع١ٝ ساد ٚإٍ ،١ايس١ٜٝٓ إطدعٝ  ٚايتدكټل ٚايتع
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. عازٌٜ غرل١ َٚعطؾ عًِ شٟٚ َػتؿاضٜٔ إٍ ايتكًٝس َطدع١ ادس إٍ ٚأؾاض. ؾٝٗا

١ إطدع١ٝ َطنعٜ ٚعسّ، ايتكًٝس َطادع تعسز َػا٨ٚ إٍ ْبٸ٘ ايطايكاْٞ يهٔ

ٛٻ١ْ ؾٓ إْؿا٤ ؾاقذلح، بِٝٓٗ َا ٗ ايؿكٗا٤ تعإٚ ٚعسّ ،١ايسٜٓٝ  ٚؾكٗا٤ عًُا٤ ١َٔ َه

 تتٛقٸٌ اييت ايٓتا٥ر إع٬ٕ ثِ َٔٚ ،١إططٚس إؿه٬ت١ ٕٓاقؿ ٚتًتكٞ، احملاؾٛات

 . (12)إيٝٗا

 نباض أسس١ بط٥اغ، ؾكٗا٣٤ ؾٛض فًؼ قٝاّ أٜهّا اؾعا٥طٟ اقذلح يصيو

 نٌ أٚ ؾٗط نٌ اجملًؼ ٖصا ٜبشح ٚإٔ ،١ايط٥ٝػ١ ايعًُٝ اؿٛظات٣ إسس ٗ ايؿكٗا٤

 عٔ يًتعبرل احملاؾٛات ؾكٗا٤ نصيو ٜسعٛ ٚإٔ ،١ايطآٖ إؿه٬ت أؾٗط١ بهع

، ت٬َٝصِٖ َع١ ٚايؿك١ٝٗ ايسٜٓٝ إػا٥ٌ ٖصٙ اجملًؼ ٖصا أعها٤ ٜٓاقـ ٚإٔ، آضا٥ِٗ

 ٗ ٜػٗب مل ايطايكاْٞ يهٔ. إيٝٗا ايتٛقٸٌ ٜتِ اييت ايكطاضات إع٬ٕ ٜتِ أ٢ٕ عً

، ايعًُا١٤ ٚؾٓ ايؿكٗا٣٤ ؾٛض فًؼ أٟ، اشل٦ٝتٌ ٖاتٌ َٔ نٌٛ غًطات ؼسٜس

 .(13)بُٝٓٗا١ ٚايع٬ق

ٗٸط٢ٟ تهَط ايؿٝذ عح بسٚضٙ  اٱطاض ٗ ٚشيو، ايتكًٝس١ َطدع١ٝ َػأي َط

 إش، شلُا١ ايػٓٸ أ١ٌٖ بط١ٜ٩ ٚايسٚي ي٬دتٗاز١ ايؿٝع١ ض٩ٜ ٚقاضٕ، ٚايتكًٝس ي٬دتٗاز ايعاّ

 ٚيهٓٸِٗ ،١ايػٓٸ اغتدسَ٘ ايصٟ( ايكٝاغٞ) ا٫دتٗاز ضؾهٛا١ عؿطٜ ا٫ثٓا١ ايؿٝع نإ

 يًشهِ اغتٓباٙ أْ٘ باعتباض، ٟٖذط اـاَؼ ايكطٕ ٠ٗ َط ٭ٍٚ ب٘ ٚقبًٛا عازٚا

ٗٸطٟ ٚأؾاض .٠إعتدل١ ايؿطٜع١ أزي إٍ اغتٓازّا ايؿطعٞ  يعًِ ايتسضهٞ ايتطٛض إٍ َط

ٛٸض ،١عؿطٜ ا٫ثين٣ يس ايؿك٘ أقٍٛ  َٔ يعسز١ َعطؾ ٜتطًٓب ايصٟ، ا٫دتٗاز َؿّٗٛ ٚتط

. فتٗس١ ٝتػُ ايعًّٛ بٗصٙ ايعامل٢ عً ٜطًل عٝح، ٚأقٛي٘ ايؿك٘ غرل٣ ا٭خط ايعًّٛ

ٕٸ ٚشنط ٔٵ أٍٚ أ ٢ ـ عً نا٢ٕ إعٓ بٗصا١ ايؿٝع بٌ ٚفتٗس ادتٗاز تعبرل اغتدسّ َٳ

 .(14)ـ اؿًٓٞ ا٭ضدض

ٗٸط٣ٟ ٚضأ  اغتٓبا٢ٙ ع٠ً بايكسض ايتُتٸع اؿكٝكٞ اجملتٗس ايؿك٢٘ٝ إٔ يٝؼ عً َط

 َٔ شيو إٍ َٚا١ ٚايًػ ٚايتؿػرل ٚاؿسٜح ايؿك٘ بع١ًّٛ ٚإعطؾ، ايؿطعٞ اؿهِ

 ٠ٗ إعاقط١ ايعاَ بايؿ٪١ٕٚ ق٢ً عً ٜهٕٛ إٔ عًٝ٘ بٌ، ؾك١٘ ايتكًٝس١ٜ ايسٜٓٝ ايعًّٛ

 ايصٟ، َطٗطٟ ؾإٕ ٚعًٝ٘. ايعامل ٠ٗ إتػٝٸط ٚايٛطٚف٠ اؾسٜس إؿه٬ت١ َٛادٗ

ٕٸ ٜعتكس  ايهطِٜ عبس ايؿكٝ٘ إيٝ٘ شٖب َا إٍ شٖب قس ،٠قسٚز قسضات ي٘ اٱْػإ أ
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 فتٗس نٌ ٜتدكٸل عٝح ،١ايؿكٗٝ ايسضاغات ٗ دكلايت إ٠ٍ ايسعٛ َٔ ايٝعزٟ

 ايؿكٗا٤ بٌ ايتعإٚ إٍ زعا نُا. ايباب ٖصا ٗ تكًٝسٙ ٜٚتِ، ايؿك٘ أبٛاب أسس ٗ

 .(15)١ايؿٝع١ٝ ايسٜٓٝ اؿٛظات تؿتكسٙ ناْت ايصٟ، ٚايعًُا٤

 ْٚكا١ٙ ايؿٝع١ٝ ايس١ٜٝٓ إ٪غػ١ َػأي٣ أخط١ زضاغ ٗ َطٗطٟ عح نُا

 ،١ايسٜٓٝ َساضغٗا تِٓٛٝ ٜتِ عٝح ،١َ٪غػ١ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ دعٌ ٍإ ؾسعا، نعؿٗا

 ،١سسٜج١ َ٪غػات١ٝ بططٜك، ا٭َٛاٍ ٖصٙ ٚقطف، ٚأٚقاؾٗا١ ايؿطعٝ أسٛاشلا٠ ٚإزاض

 ١٫ بططٜك ا٭َٛاٍ ٖصٙ خ٬ٍ َٔ ٚاحملتادٌ ٚايعًُا٤ ايط٬ب٢ عً ايكطف ٜتِ سٝح

 َطٗطٟ طايب نُا. (16)ٗاقطؾ غ٤ٛ أٚ ا٭َٛاٍ ٖصٙ اغتػ٬ٍ غ٤ٛ َعٗا ّهٔ

١ إطدعٝٸ٢ عً اؾُاٖرل تػًٓ٘ ٣ٗ ضأ إش ،١ايؿٝعٝٸ١ يًُطدعٝٸ١ إايٝٸ١ با٫غتك٬يٝٸ

َٸ ىا٬ٕٓ ٚنباض ايباظاض ػاض ٭َٛاٍ ايػًيب ايتأثرل إٍ ٚأؾاض ،٠نبرل١ َؿهً ١ ٚعا

 ِٗادتٗازات هعٌ ْٝعّا ٖ٪٢٤٫ عً إطادع عتُازإ إٔ سٝح، اجملتٗس٢ٜٔ عً ايٓاؽ

ٛٸؾ َٝٛشل١ِ ضٓ ؼت  . (17)ٚايتػٝرل ايتذسٜس ١َٔ إتد

٠ ايجٛض اْتكاض بساٜات ٗ اغتٌٝ ايصٟ، بٗؿيت قُس ايػٝس زعا، بسٚضٙ

 ٚؽطٜر، ايسٜين بايتعًِٝ با٫ٖتُاّ تك١ّٛ ز١ٜٝٓ َ٪غػ قٝاّ إٍ، 1980ّ عا١ّ اٱغ٬َٝ

 ٚنصيو، إاٍ تبٝ َٔ ضٚاتبِٗ ٚزؾع عًِٝٗ بايكطف ٚتكّٛ، ٚاجملتٗسٜٔ ايعًُا٤

 .(18)يًٓاؽ١ ايؿكٗٝ إؿه٬ت ٚس١ٌ ايسٜٓٝ إػا٥ٌ ع١ٔ باٱداب

: ؾُٗا َٚأغػتٗا١ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ يتطٜٛط١ ٚإٓٗذ١ٝ ٜٸاؾسٸ ايططٚسات أبطظ أَا

 أ١ٚ كاؿاي١ إطدعٝ»١ تػُٝ عًٝٗا أطًل اييت، ايكسض باقط قُس ايػٝس١ أططٚس

 غٓعطنُٗا ايًتإ، (2010ّ)اهلل ؾهٌ سػٌ قُس ايػٝس١ ٚأططٚس ;«٠ايطؾٝس

 .١ايتايٝ ايكؿشات ٗ ٌَؿكٸ بؿهٌ

 

١ ايؿٝع٣ يس١ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ يتطٜٛط١ أططٚس ايكسض باقط قُس ايػٝس قسّ

ٛٸض بتشسٜس ُٝٸعت، «٠طؾٝساي١ إطدعٝ»١ تػُٝ عًٝٗا أطًل ،١عؿطٜ ا٫ثين  ٚانض تك

٠ ٚقٝاز اٱغ١ّ٬ خسَ غبٌٝ ١ٗ إطدعٝ عًٝٗا تػرل إٔ هب اييت١ اؿكٝكٝ سافيٮٖ

  .١ا٭َ



• 

 االجتهاد والتجديد

٢ عً، ايكسض ٜطاٖا نُا، «٠طؾٝساي١ إطدعٝ» ٖصٙ أٖساف تًدٝل ّٚهٔ

 : (19)ايتايٞ ايؿهٌ

١ ز١ٜٝٓ تطبٝ َِٓٗ ؾطز ن١ٌ يذلبٝ ٚايعٌُ، إػًٌُ بٌ اٱغ٬ّ أسهاّ ْؿط ــ1

 .سهاّا٭ بتًو ايتعاَ٘ تهُٔ

: قبٌٝ َٔ ،١ايٛاع١ٝ اٱغ٬َٝ إؿاِٖٝ ًٜتع١ّ ا٭َ ٗ ٚاغع ؾهطٟ تٝاض إهاز ــ2

ٕٸ ٜ٪ٚنس ايصٟ ايػٝاغٞ إؿّٗٛ  .٠اؿٝا دٛاْب٢ يؿتٸ ؾاٌَ ناٌَ ْٛاّ اٱغ٬ّ أ

 ايعامل أما٤ كتًـ ٗ عًٝ٘ ٚاٱؾطاف اٱغ٬َٞ ايع٢ٌُ ع١ً ايكَُٝٛــ 3

 .اٱغ٬َٞ

 تػٝرلّا ٚوسخ ،١إطدع١ٝ ق٬سٝ وسِّز ايصٟ ١ٖٛ يًُطدعٝ ا٭ٖساف ٖصٙ ٚتبِّٓٞ

 ٚدٛب إ١ٍ إناؾ ،١ا٭َ َع تعاًَٗا١ ٚطبٝع، ا٭َٛض إٍ ْٚٛطتٗا غٝاغتٗا٢ عً نبرلّا

 .ايعًُٞ ٚٚنعٗا١ إطدعٝ أغًٛب٢ عً تطٜٛطات إزخا٢ٍ عً ايعٌُ

َٸا  ضأٟ ٗ تتطًب ؾٗٞ ايعًُٞ ٚٚاقعٗا١ إطدعٝ عٌُ أغايٝب تطٜٛط٠ ؾهط أ

 : ايكسض

٠ ايهؿا٤ أغاؽ٢ عً ٜك١ّٛ يًُطدعٝ ٚتٓؿٝصٟ ؽطٝطٞ عًُٞ دٗاظ إهاز: أ٫ّٚ

 ن٤ٛ ٗ ايطؾٝس إطدعٞ ايعٌُ فا٫ت نٌ ٚاغتٝعاب ايعٌُ ٚتكػِٝ لٚايتدكټ

 دٗاظ عٔ تعبِّط اييت ،١اؿاؾٝ َٔ بس٫ّ بايعٌُ اؾٗاظ ٖصا ٜٚكّٛ .٠احملسز ا٭ٖساف

ٛٸٕ َطػٌ عؿٟٛ ١ يتػط١ٝ ايطبٝعٝ ٚايٛطٚف١ ايكسؾ ْعتِٗ مأؾدا َٔ ٜته

ٝٸ اؿادات  .١ٚٚانش٠ قسٻز أٖساف ٚبس١ٕٚ ػع٦ٜٝٸ١ بص١ٖٝٓ اٯْ

 ؾا٢ٕ عً ــ تٛؾرلٙ إطًٛب١ ايكاؿ١ إطدعٝ دٗاظ أٟ ــ اؾٗاظ ٖصا ٜٚؿتٌُ

 .إطدعٞ ايعٌُ إَهاْات نٌ تػتٛعب إٔ إٍ، بايتسضٜر ٚتُٓٛ تتهاٌَ ،٠َتعسز

 : ٖٞ ًذإاي ٖصٙ ٚأبطظ

 تِٓٛٝ ُاضؽ ٖٚٞ .١ايع٠ًُٝ اؿٛظ ٗ ايسضاغٞ ايٛنع يتػٝرل ؾإ أ١ٚ ـ ؾ1ٓ

 ،١ايسضاغٝ إٛاز زٚؼسِّ، اـاضز١ زضاغ٢ عً ٚاٱؾطاف، (20)اـاضز قبٌ َا١ زضاغ

 ٜتٝض ايص٣ٟ بإػت١ٛ اؿٛظ١ٜٚ ايسضاغ بايتسضٜر ٚػعٌ ،١ايسضاغٝ ايهتب ٚتهع

 عٔ َعًَٛات٢ عً ٚتػتشكٌ ،١ايكاؿ١ إطدعٝ ٖسافأ ؼكٝل ١ٗ إػا٠ُٖ يًشٛظ

 .ايعسز١ ٚتُٓٝ ايؿطاغات تهٌُٝ ٢ٗ ٚتػع ،١يًطًب١ اؾػطاؾٝ ا٫ْتػابات
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١ َٚتابع ايبشٛخ١ ُٕاضغ١ عًُٝ زٚا٥ط إهاز ٚٚٚا٥ؿٗا .ايعًُٞ اٱْتاز١ ـ ؾ2ٓ

 َا إٞايع ايؿهط١ َٚتابع، ٚتؿذٝع٘ ايكاحل اؿٛظٟٚ اٱْتاز٢ عً ٚاٱؾطاف، غرلٖا

 .باٱغ٬ّ ٜتٸكٌ

 أزلا٥ِٗ ٚنب٘ ،١إطتبط إٓاطل عًُا٤ ؾ٪ٕٚ ع١ٔ َػ٪ٚي ؾإ أ١ٚ ـ ؾ3ٓ

 ايٓكا٥ل٢ عً ٬عٚا٫ٓط، ٚاتٸكا٫تِٗ ٚغًٛنِٗ غرلتِٗ عٚتتبټ، ٚٚنا٫تِٗ ٚأَانِٓٗ

 .إطدع طًب عٓس أٚ ضتٝب ٚقت ٗ إْايٞ تكطٜط١ ٚنتاب، ٚايؿطاغات ٚاؿادات

 مل اييت إٓاطل ١ٗ إطدعٝ َع ق٬ت ٱهاز٢ تػع ٖٚٞ ٫ت.ا٫تكا١ ـ ؾ4ٓ

 ا٫تكاٍ إَهاْات١ ٚزضاغ، إٓاطل إسكا٤ َػ٪ٚيٝتٗا ٗ ٜٚسخٌ إطنع. َع تتكٌ

، آخط٣ َػت٢ٛ عً أٚ إطدع ُج٣ٌٝ َػت٢ٛ عً إَا ،١تؿٓكسٜ غؿطات ٚإهاز، بٗا

. شيو بعس ايػرل١ َتابع ٞٚتٛاي، ِايعايٹ يتكبٸ٠ٌ َػتعس أقبشت اييت إٓاطل ٚتطؾٝض

 ٗ ٚايعًُا٤ إؿٚهطٜٔ َع١ ايكشٝش اؿسٚز ٗ ا٫تكاٍ ق٬سٝتٗا ٗ ٜسخٌ نُا

، إٓاغبات ٠َٔ ٚا٫غتؿاز، بايهتب ٚتعٜٚسِٖ، اٱغ٬َٞ ايعامل أما٤ كتًـ

 .اؿر١ نؿطق

، اٱغ٬َٞ ايعامل ٗ َكازٜك٢٘ عً ٚايتعطٸف، اٱغ٬َٞ ايع١ٌُ ضعا١ٜ ـ ؾ5ٓ

 .١اؿاد عٓس١ ٚإعْٛ ايٓكض ٚبصٍ، َكسام نٌ ع٠ٔ ؾهط ٔٚتهٜٛ

 ٚن٤٬ ٚإهاز، َٛاضزٙ ٚنب٘ إاٍ بتػذ٢ٌٝ تعٓ اييت ،١إاي١ٝ ـ ايًذ6ٓ

١ اي٬ظَ ايٓؿكات ٚتػسٜس، إاٍ يبٝت١ ايطبٝعٝ إٛاضز١ تُٓٝ ٗ ٚايػعٞ، َايٌٝ

 . (21)ٚايهب٘ ايتػذٌٝ َع، يًذٗاظ

 ؾٝ٘ تكبٸ، قّٜٛا قٛضّا َٓٗا هعٌ ،١يًُطدعٝ ٝكٞسك أؾكٞ اَتساز إهاز: ٚثاّْٝا

 أٖساؾّا٢ تتبٓ سُٝٓا١ إطدعٝ ٭ٕ ايعامل; ٗ إيٝٗا ٚإٓتػب١ٌ إطدعٝ ٖج٣ًٞ قٛ نٌ

 قسض أندل تػتكطب إٔ شلا ٫بسٸ ،١ا٭َ ٗ ٚٚاعّٝا تػٝرلّٜا ع٬ُّ ُٚاضؽ ،٠نبرل

 ٗ ـ ايػرل آخط ٚبؿهٌ، رـ بايتسضٜ ٚتؿطض، شيو ٗ ب٘ يتػتعٌ ;ايٓؿٛش َٔ ٖهٔ

 .ايعامل ٗ ٖجًِّٝٗا ن٢ٌ عً ا٭ٖساف تًو ططٜل

 ؾإطدع، إطدعٞ يًع١ٌُ إُاضغ ؾهٌ تطٜٛط ططٜل عٔ ٜهٕٛ شيو ٚع٬ز

١ إٓتػب٣ ايكٛ نٌ تؿعط ٫ عٝح ،١ؾطز١ٜ ٖاضغ نًٓ٘ إطدعٞ عًُ٘ ّاضؽ تاضىّٝا

 إشا ٚأَا. إٛقـ ٗ َع٘ اؾازٸ تهأَٚاي١ إػ٪ٚيٝ ٗ َع١٘ اؿكٝك١ٝ بإؿاضن إيٝ٘



• 

 االجتهاد والتجديد

 ٚضب٘، زّٜٓٝا ي١٘ إُج٣ً ٚايك١ٛ ايؿٝع عًُا٤ ٜهِ فًؼ خ٬ٍ َٔ عًُ٘ إطدع َاضؽ

 ناْت ٚإٕ، َٛنٛعّٝا إطدعٞ ايعٌُ ٜهٕٛ ؾػٛف، اجملًؼ بٗصا ْؿػ٘ إطدع

 ١ايٓٝاب ٖصٙ ٚإٕ، إطدع بؿدل١ قا٥ُ اٱَاّ ع١ٔ ْٝاب بٛقؿٗا، ْؿػٗا١ إطدعٝ

 ن٤ٛ ٗ ا٭غًٛب ٖصا زٜتشسٻ ٚإِا ،١إُاضغ أغًٛب ي٘ زؼسِّ مل بؿدك١٘ ايكا٥ُ

 .١ايعاَ ٚإكاحل ا٭ٖساف

 ايتأثط َٔ إطدعٞ عًُ٘ إطدع ٜك١ٕٛ إُاضغ َٔ إٛنٛعٞ ا٭غًٛب ٚبٗصا

 إطدع ٖجًٞ نٌ ٜؿعط إش نبرلّا; ٚاقعّٝا ٚاَتسازّا عسّابٴ ٜٚعطٝ٘، ؾدك٘ باْؿعا٫ت

١ إطدع١ٝ غٝاغ ٚتٓؿٝص، إطدعٞ ايعٌُ َػ٪ٚيٝات ؼٌُ ١ٗ ٚإؿاضن هأَبايت

 اييت ايًذإ تًو اجملًؼ ٖصا ٜهِ ٚغٛف اجملًؼ. شيو خ٬ٍ َٔ تكطٻض اييت١ ايكاؿ

ٛٸٕ  .(22)١ايٓكط ٖصٙ َع١ ايػابك١ ايٓكط تًتكٞ ٚبٗصا ،١يًُطدعٝ ايعًُٞ اؾٗاظ َٓٗا ٜته

١ إُاضغ ٗ ايؿطزٟ ا٭غًٛب شات١ إطدع٢ٝ عً ايكسض باقط قُس ايػٝس ٜٚطًل

١ إُاضغ ٗ ٚإٛنٛعٞ إؿذلى ا٭غًٛب شات١ إطدع٢ٝ ٚعً، «١ايصات١ٝ إطدعٝ» اغِ

ٕٸ٣ ٜٚط. «١إٛنٛع١ٝ إطدعٝ» اغِ ١ يًُطدعٝ ظَّٓٝا اَتسازّا»ٜتطًٓب ١ إطدعٝ تطٜٛط أ

 .«ايٛاسس ايؿطز٠ سٝا ي٘ ػعتتٻ ١٫ ايكاؿ

 ايكاحل اٱْػإ ١ٗ إطدعٝ يتػًػٌ ْػيب نُإ َٔ بسٸ ؾ٬»: ضايكس ٜكٍٛ 

ٔٵ إ١ٍ إطدعٝ باْتكاٍ ايعٌُ ٜٓتهؼ ي٬٦ ;١ايكاؿ١ إطدعٝ بأٖساف إ٪َٔ  ٜ٪َٔ ٫ َٳ

١ ٖاضغ يٝبسأ اؾسٜس يًُطدع اجملاٍ ٜٗٝأ إٔ َٔ أٜهّا بسٸ ٫ٚ .١ايٛاعٝ بأٖساؾٗا

 َؿامٸ ٜٚتشٌُ، ايكؿط َٔ ٜبسأ إٔ َٔ بس٫ّ ،ايػابل إطدع٢ اْتٗ سٝح َٔ َػ٪ٚيٝات٘

 اؾٗٛز بٗصٙ ا٫ستؿا١ٚ يًُطدعٝ ٜٴتاح ٚبٗصا ،١داْبٝ دٗٛز َٔ تتطًب٘ َٚا ،١ايبساٜ ٖصٙ

 إطاض ططٜل عٔ شيو ٜٚتِ ٣.إس طٌٜٛ ايتدطٝ٘ َٔ أيٛا١ٕ ٖٚاضغ، يٮٖساف

 ٜٛدسٚ، نصات إطدع ٜٛدس بٌ، ؾك٘ إطدع ٜٛدس ٫ إش ;١إٛنٛع١ٝ إطدعٝ

 ٚؾدل ايطؾٝس. إطدعٞ ايعٌُ ّاضؽ دٗاظ َٔ ٜهِ َا، اجملًؼ ٖٚٛ إٛنٛع

 إٍ ْػبّٝا نُاّْا ٜٚهٕٛ، ثابت ؾٗٛ إٛنٛع ٚأَا، ّٛت ايصٟ ايعٓكط ٖٛ إطدع

ٛٸ١ ساي ٗ ايكاحل إطدع بذلؾٝض١ َعكٛي١ زضد  عهِ ـ ٚيًذٗاظ ٚيًُذًؼ، إطنع خً

 إغٓاز٢ عً زا٥ُّا٠ ايكسض ـ ب١٘ ا٭١َ ٚثك ق٬ت٘ٚ ْٚؿٛشٙ إطدعٞ يًعٌُ ٖاضغت٘

 .(23)«داْب٘ إ١ٍ ا٭١َ ثك ٚنػب، َطؾش٘
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َٸ ١ٖٞ اي٫ٜٛ إٔ ْٛطٜت٘ ٣ٗ ٜط ايكسض ؾايػٝس ٔٵ ،١يٮ  سهِ ٌٚ ٗ يه

 َػرلتٗا٢ عً ٚاٱؾطاف ،١ا٭٠َ ٚقٝاز ،١ي٫ًٜٛ ايتكسٟ إطدع ايؿك٢٘ٝ عً ايطاغٛت

 .اهلل١ خ٬ؾ ٗ

 

 

  «١ػإ٪غٻ ـ١ إطدعٝ»١ ْٛطٜ اهلل ؾهٌ سػٌ قُس ايػٝس ايًبٓاْٞ إطدع ططح

١ َٓٗذٝ شا ٖصا َؿطٚع٘ ٚنإ .١َ٪غػ إ١ٍ ايؿٝع١ٝ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ يتطٜٛط٢ َػع ٗ

٢ عً ٝعٞايؿ ايتاضٜذ عًٝٗا غاض اييت١ يًُطدع١ٝ ايتكًٝس١ٜ ايكٝػ َع اختًؿت ،١َتهاًَ

ٕٸ» إش ;١إت٬سك ٚسكب٘ ؾذلات٘ اَتساز  اييت١ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغٝ ايٛطٚف١ طبٝع إ

 تؿطض ،١اٱغ٬َٝ اجملتُعات تٛاد٘ اييت ايتشسٜات١ ٚنداَ، إػًٌُ بعامل ؼٝ٘

 ٚتؿهٌٝ، إطدع بؿدل وٝ٘ نذٗاظ إطدعٞ ايٛاقع ١ٗ أغاغ١ٝ ْكً إسساخ

ِٛٓ إ٪غػٞ ايعٌُ ١قؿ شلا٠ دسٜس١ قٝػ ٗ َؿطزات٘  .(24)«إٓ

ٕٸ ؾٓو ٫ٚ ـ ١ إطدعٝ» سٍٛ أططٚست٘ ٗ َتأثطّا نإ اهلل ايػٝس ؾهٌ أ

 ٚنصيو، «ايؿكٗا٤ ٚإؾطاف١ ا٭١َ خ٬ؾ» ايكسض باقط قُس ايػٝس١ بٓٛطٜ «١إ٪غٸػ

 . َا غبل ٗ عطنٓاٖا اييت، «١ايكاؿ١ إطدعٝ» بأططٚست٘

 زا٥طتٌ أغاؽ٢ ع١ً إطدع١ٝ يًُ٪غػ عٌُاي١ َٓٗذٝ اهلل ايػٝس ؾهٌ سسٸز ٚقس

 : ض٥ٝػتٌ

 ايٛدٛز ع٠ٔ َعبٸط تهٕٛ ؾ٬ .١ايؿدك١ٝ ايكؿ ع١ٔ إطدعٝ إبعاز :ا٭ٍٚ

 شيو ٗ ٭ٕ ;١ايؿطزٜ خكٛقٝات٘ ٚتأخص، َٛت٘ ُٛت عٝح، َعٝٸٔ ٕطدع ايؿدكٞ

 .١كتًؿ ؾذلات ٗ إطادع بٗا قا٠ّ َتُٝٸع ٚعطا٤ات٠ نبرل ؾٗٛز نٝاعّا

 ٚدعًٗا ،١إطدع١ٝ ايؿطز١ٜ اؿاي ٖصٙ إْٗا٤ ٖٛ اهلل ايػٝس ؾهٌ ٙأضاز َا ٕٸإ

 ٜتشسز ٫ٚ، إطادع ؾدكٝات ٗ ايؿٛاقٌ تعٝـ ٠٫ َٛسٻس١ َتها١ًَ َ٪غػ

ٛٸَات شلا ،١ثابت١ ساي ُجٸٌ إْٸُاٚ، إطدع٠ عٝا ايعَين اَتسازٖا  خ٢٘ عً ا٫غتُطاض َك

ٞٸ  .١اؿٝاتٝ أزٚاضِٖ ٚتعاقب طادعإ تػٝٸط َع٢ ست، ٚانض اغذلاتٝذ

ٕٸ عٝح ،١َ٪غػ١ إطدعٝ تهٕٛ»: اهلل ؾهٌ ٝسايػ ٜكٍٛ  ٜأتٞ عٓسَا إطدع إ

 اييت ايٛثا٥ل نٌ تهٕٛ عٝح، ايػابكٌ إطادع ػاضب ؽتع١ٕ َ٪غػ إٍ ٜأتٞ
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 ٢ٗ ست، عاؾتٗا اييت ايكهاٜا ٚخكٛقٝات، ٚػاضبٗا بايعامل إطدع ع٬قات ُجٸٌ

ٌٸ هس ايصٟ، اؾسٜس يًُطدع٠ َتٛٓؾط ،١ٚا٭دٛب١ ٚا٭غ٦ً غتؿتا٤اتا١٫ َػأي  ٖصٙ ن

 يٝبسأ ٫، ايػابل إطدع٢ اْتٗ سٝح َٔ يٝبسأ ،١إطدع١ٝ َ٪غػ ٠ٗ داٖع ايتذاضب

ٌٸ عٔ بعٝسّا  .(25)«١ايػابك ايتذاضب ن

َٸا  غ٘ايٛ إٍ إٌٝ ١ٗ ايتكًٝسٜٸ سايتٗا ع١ٔ إطدعٝ ؽًٓٞ ؾ١ٞٗ ايجا٠ْٝ ايسا٥ط أ

َٸ ا٫ٖتُاَات عٔ بعٝسّا، اؿٛظٟٚ  بؿهٌ ايسٚيٞ ايٛاقع ٚٗ إػ٠ًٌُ سٝا ١ٗ ايعا

، ٚإػًٌُ باٱغ٬ّ تتٸكٌ اييت ايكهاٜا١ بػع إطدعٞ ا٫ٖتُاّ ٜتٸػع إٔ ؾٝذب. عاّ

١ َ٪غػ نْٛٗا خ٬ٍ َٔ، ٚايتشطنات ا٭سساخ ف١ٌُ إطدعٝ تطقس إٔ ٜعين ٖٓا

 .اٱغ٬َٞٚ ايؿٝعٞ ايٛغ٘ ١ٗ قٝازٜ

ٌٸ أ١ٕ يًُطدعٝ بسٸ ٫»: اـكٛم ٖصا ٗ اهلل ؾهٌايػٝس  ٜكٍٛ  قهاٜا٢ عً تط

 اييت١ ا٫دتُاعٝ أ١ٚ ايجكاؾٝ إٛاقـ أ١ٚ ايػٝاغٝ إٛاقـ اتٸداش١ ْاسٝ َٔ ٚيٛ، ايعامل

ٌٸ ٌٸ٢ عً تط  أٚ غًبّا اٗؾٝ ٚت٪ثٸط إٛاقع ٖصٙ َٔ أبعس إٍ ُتسٸ َا أٚ ،١إطدعٝ َٛاقع ن

ٕٸ. إهابّا  تهٕٛ اييت، ٚسطنٝٸتٗا سٜٝٛٸتٗا١ يًُطدعٝ وٓكل إٔ ّهٔ ايصٟ ٖٛ ٖصا إ

ٌٸ٠ سٝا ٗ ؾاع٬ّ عٓكطّا بٗا  إٛاقـ ٜٚتٸدصٕٚ، ٜٚتٸبعْٛٗا، إيٝٗا ٜٓتُٕٛ ايصٜٔ ايٓٸاؽ ن

ٕٸ ايطبٝعٞ َٚٔ. َٓٗا  يتدطٝ٘ ؽهع إٔ بسٸ ١٫ إ٪غػ ٖصٙ ١ٗ ايتُٓٛٝٝ اؾٛاْب أ

ٌٸ تتهاٌَ عٝح، َعٝٸٔ  . (26)«ايهبرل إٛقع زاخٌ إٛاقع ن

ٕٸ ٛٸضٖا اييت١ اشلٝهًٝ ٖصٙ إ  خ٬ٍ َٔ إ٫ٓ تتشكل إٔ شلا ّهٔ ٫ اهلل ؾهٌ تك

 ،١إطدع١ٝ إ٪غػ يبٓا١٤ إٓٗذٝ ا٭غؼ ٜهع إٔ ّهٓ٘ ايصٟ ؾٗٛ، إطدع ؾدل

 ٗ ايؿكٝ٘ عًٝٗا سك١ٌ ع٠ًُٝ خدل إٍ ـ١ ايؿدكٝ إ٪٬ٖت داْب ـ إٍ وتاز َا ٖٚصا

١ ايجكاؾٝ ايػاسات ٗ ايؿاعٌ ٚسهٛضٙ، ايعامل قهاٜا٢ عً اْؿتاس٘ خ٬ٍ َٔ سٝات٘

 .(27)١ايعا١َ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغٝ

 

١ إطدعٝ يتطٜٛط١ نُشاٚي «١إ٪غػـ ١ إطدعٝ» اهلل ايػٝس ؾهٌ ٜططح مل

. ايؿك١٘ٝ ١ٜ٫ٚٚ ايس١ٜٝٓ طدعٝإ يتٛسٝس نُؿطٚع ٚإْٸُا، ؾشػب َٚأغػتٗا١ ايسٜٓٝ

 ،١ٚاي١ٜ٫ٛ إطدعٝ بٌ َا تٛسٸس١ إ٪غػ ـــ١ إطدع١ٝ أططٚس إٕ»: ايكسز ٖصا ٗ ٜٚكٍٛ
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 ايططح ٖصا أ٣ٕ ٚضأ. «إطدع ٖٛ ايٛيٞ ٜهٕٛ أ٣ٕ تط أٚ، ٚيّٝا إطدع ٣ٗ تط عٝح

١ باي٫ٜٛ ٜكٍٛ ٫ ايصٟ ايؿكٗٞ ا٫ػاٙ قبٌ َٔ غٝٸُا ٫ٚ، اعذلانات ٜٛاد٘ إٔ ؾأْ٘ َٔ»

 قبٌ َٔ ا٭َط ٚنصيو .١دٗ ١َٔ ايعا١َ إطدع١ٝ ب٫ٜٛ ٜكٍٛ ٫ ٚبايتايٞ، يًؿك١٘ٝ ايعاَ

٣ ٜط ٫ بُٝٓا ،١ٚايعساي١ ا٭عًُٝ ؾطط٢ٞ ع١ً إطدعٝ ٜ٪غؼ ايصٟ ايؿكٗٞ ا٫ػاٙ

، ا٫ثٌٓ بٌ سادعّا ٜكِٝ إٔ ؾأْ٘ َٔ ٖٓا ،١اي٫ٜٛ ١ٗ ا٭عًُٝ ؾطٙ ؼكل٠ نطٚض

 .(28)«ايعهؼ أٚ ،١إطدعٝ سسٚز إ١ٍ اي٫ٜٛ ضؾع زٕٚ ٍٛو عٝح

 قس١ ١ٜ٫ٚٚ َطدعٝ ٖٓاى تهٕٛ عٓسَا»: ض٩ٜت٘ بكٛي٘ اهلل ؾهٌ ٜٚٛنض ايػٝس

 إطدع ٜهٕٛ عٓسَا ...١َؿذلن ٕٛنٛعات نايتكسٸٟ، إؿانٌ بعض وكٌ

 ١ايتعسزٜ ٖصٙ تهٕٛ إٔ ايطبٝعٞ َٔ ؾإْ٘ آخط ؾدكّا ايؿكٝ٘ ايٛيٞ ٜٚهٕٛ ؾدكّا

ٕٸ ;١َؿهً َٔ ٭نجط غببّا  ضأٟ عٔ ؾتٛاٙ ٗ إطدع ؾٝٗا ىتًـ قس قهاٜا ٖٓاى ٭

ٕٸ إطادع بعض٣ ٜط ضَا: َج٬ّ. سطنت٘ ٗ ايٛيٞ ، اٱَا١ّ غٝب ٗ َؿطٚع غرل اؾٗاز أ

ٕٸ٣ ٜط أٚ  غؿو إٍ ٜ٪زٟ ٭ْ٘ قطٸّ; َا بًسٺ ١ٗ إغ١َٝ٬ زٚي١ إقاَ أدٌ َٔ ايعٌُ أ

٠ نطٚض٣ ٜط ايؿكٝ٘ ايٛيٞ ٚيهٔ ،١يٮَ ٚا٫دتُاعٞ ا٫قتكازٟ عايٛاق ٚإضباى، ايسَا٤

، شاى أٚ اٱغ٬َٞ ايبًس ٖصا ١ٗ اٱغ١َٝ٬ ايسٚي١ إقا٠َ نطٚض٣ ٜط أٚ، اؾٗاز

 بٗصا ًٜتعَٕٛ ايصٜٔ، ايٓاؽ ٜعٝـ قس١ اؿاي ٖصٙ َجٌ ٗ. شيو٢ عً ايٓاؽ ٚوضٸ

 ؾتٛا٥ّٝا يًُطدع ا٫ْتُا٤ بٌ ١ا٫ظزٚاد١ٝ َؿهً، ايٛيٞ ٖصا١ ب٫ٜٛ ًٜٚتعَٕٛ، إطدع

١ ١ٜ٫ٚ اي١ٜ٫ٛ َػأي ٗ إطدع ٖصا٣ ٜط ضَا١ اؿاي ٖصٙ َجٌ ٗ. سطنّٝا يًٛيٞ ٚا٫ْتُا٤

 إشا ايؿك١٘ٝ ٫ٜٚ ٜسعِ إٔ ايطبٝعٞ ؾُٔ َتكسٸّٜا ٜهٔ مل ؾإشا، إتكسٸٟ يًؿك١٘ٝ َطًك

 ايٓاؽ ٜسؾع إٔ َٔ سٸب ٫ٚ، ضأٜ٘ َع اْػذاَّا ْٛط١ٙ ٚدٗ ١َٔ اي٫ٜٛ ؾطٚٙ ؾٝ٘ تٛٓؾطت

١ ايٓاسٝ َٔ ٫، ؾطعّا ْاؾصّا١ اي٫ٜٛ خ٘ ٗ ايٛيٞ ؼطٸى ٜهٕٛ ٚبصيو، طاعت٘ إٍ

ٌّ ٚؼطٸن٘ ْاؾصٷ ايٛيٞ سهِ أ١ٕ ْاسٝ َٔ بٌ ،١ايؿتٛا٥ٝ ٣ ؾتٛ ٖٞ نُا ُاَّا، ؾطع

 اٯخط اجملتٗس بٗا ٜكهٞ اييت١ ايؿك١ٝٗ ايٓٛطٜ ٗ آخط فتٗس َع ىتًـ ايصٟ اجملتٗس

ٕٸ، اثٌٓ ب٣ٌ زع١ٛ ػأيَ ٗ  سهُ٘ ٜطؾض إٔ ي٘ هٝع ٣٫ ايؿتٛ ٗ َع٘ اخت٬ؾ٘ ؾإ

 ٗ ايكان١ٞ نشطن ٫ٜٚت٘ ٗ ايٛي١ٞ سطن١ َػأي ته١ٕٛ اؿاي ٖصٙ ٗ. ايكها٤ ٗ

ٔٵ٢ عً هب ٖٓا، قها٥٘  . (29)«ٜطٝع٘ إٔ ايؿك١٘ٝ ٣ٜ٫ٚ ٜط َٳ

َٸا  اؿانِ سهِ أ٣ٕ ٜط ٚيهٓ٘، ايؿك١٘ٝ ٣ٜ٫ٚ ٜط ٫» إطدع ٖصا نإ إشا أ
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 ١٫ اؿاي ٖصٙ َجٌ ٗ ؾإْ٘، ْاؾص بإٛنٛعات١ كإتع١ًٚ ايعاَ ا٭َٛض ٚٗ إٛنٛعات ٗ

، اؿهِ ٖصا ٗ َع٘ ٜتٸؿل مل ي٢ٛ ست، شاى أٚ إٛنٛع ٖصا ٗ سهُ٘ إَها٤ َٔ بسٸ

 َٔ آخط جملتٗس بسٸ ؾ٬ عهِ سهِ إشا اجملتٗس إٔ باب َٔ ٚيهٔ ،١اي٫ٜٛ باب َٔ ٫

ٕٸ٣ ٜط إطدع نإ إشا إ٫ٓ ايًِٗ، سهُ٘ ٝصتٓؿ ٕٸ، سطاَّا ٜطتهب ايٛيٞ أ  سهُ٘ ٚأ

 سهِ ٜٓؿص ١٫ اؿاي ٖصٙ ٗ ؾإْ٘، سطاّ أَط ٗ سهِ يٛ نُا ُاَّا اجملاٍ ٖصا ٗ

َٸا، َؿطٚعّا نإ إشا ٜٓٓؿص إِا اؿانِ سهِ ٭ٕ اؿانِ;  َتعًٓك٘ نإ إشا أ

 .(30)«ٜٓؿص ؾ٬ سطاَّا

 اييت١ ايعاَ ايعٓا١ٜٔٚ زضاغ َٔ بسٸ ١٫ اؿاي ٖصٙ ٗ أْ٘ اهلل هٌايػٝس ؾ ٜٚعتكس

 ٖصا ػعٌ ،١ثاْٜٛ عٓاٜٚٔ عٔ بايبشح، ايؿكٝ٘ ايٛي١ٞ سطن٢ عً تطبٝكٗا ّهٔ

 دا٥عّا يًعٓٛإ ٜهٔ مل إشا، ايجاْٟٛ يًعٓٛإ دا٥عّا أٚ ٚادبّا ايٛيٞ ب٘ سهِ ايصٟ ا٭َط

ٚٸيٞ  باب َٔ ٫ٚ ،١اي٫ٜٛ باب َٔ يٝؼ هٔي، ايؿك١٘ٝ إطاع ٚدٛب ٜعين ٖٓا، ا٭

 أزضنٗا يٛ اييت، عًٝا١ إغ١َٝ٬ َكًش ّجٸٌ ب٘ أَط َا إٔ باب َٔ ٚيهٔ، سهُ٘

ٕٸ بٗا; ؿهِ إطدع  شلا١ ايجابت ا٭سهاّ ؾتتػٝٸط، إٛنٛعات تٴػٝٸط١ ايجاْٜٛ ايعٓاٜٚٔ ٭

 .(31)١أٚيٝ بعٓاٜٚٔ

َٸا  ٗ اؿانِ سهِ أ٣ٕ ٜط ٫ٚ ،١ايعاَ ايؿك١٘ٝ ٣ٜ٫ٚ ٜط ٫ إطدع نإ إشا أ

١ ٣ٜ٫ٚ ٜط ٫ نإ ايصٟ، اـ٥ٛٞ ايكاغِ أبٛ ايػٝس غطاض٢ عً، ْاؾص إٛنٛعات

 ٖصٙ ٗ»، إٛنٛعات ٗ ْاؾص اؿانِ سهِ أ٣ٕ ٜط ٫ نإ نُا ،١عاَ ايؿكٝ٘

 عٔ ايبشح٢ ايٛيٞ ع١ً ٫ٜٚ َع إطدع ٖصا ٜكًٓس ٕٔ ايؿعيب ا٫ْػذاّ ٜتٛٓقـ١ اؿاي

 ايؿكٝ٘ ايٛيٞ ؾٝٗا سهِ اييت إٛنٛعات٢ عً تٓطبل إٔ ّه١ٔ َعا عٓاٜٚٔ

 َٓػذُّا١ ع١ًُٝ ْاسٝ َٔ ايؿك١٘ٝ ٫ٜٚ خ٘ َع يًُطدع ايتسٜٸٔ غرل يٝهٕٛ، اؿهِ

 .(32)«ايؿطعٞ اؿهِ َع

ٌٸ إٔ اهلل ايػٝس ؾهٌ ٜٚعتدل  ،١ٚاي١ٜ٫ٛ إطدع٠ٝ ٚسس ٗ ٜهُٔ اؾصضٟ اؿ

١ ع١ُٝٛ إغ١َٝ٬ تاضى١ٝ ؾدكٝ»دعٌ  ٖٓا ،َٓاي٘ قعبٷ أَط شيو إٔ ٜعتكس يهٓ٘

٢ َع١ٓ إطدع٢ٝ أعط ايصٟ ٖٚٛـ  سٜ٪ٚن إٔ َػ٪ٚيٝت٘ ٜؿعط اـُٝين ناٱَاّ

 تًو .١اي٫ٜٛ ٚب١ٌ إطدعٝ بٌ ايؿك٢ٌ عً ـ١ إطدع١ٝ سطن١ٝ اي٢ٜ٫ٛ ٚأعط ،١اي٫ٜٛ

 ٚػعٌ ،٫١ٜاي٢ٛ عً تٓؿتض ػعًٗا ٫ قس٠ زا٥ط ١ٗ إطدعٝ ؼبؼ اييت١ ايٓٛطٜ ٖٞ
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 .(33)«١إطدع٣ٝ َػتٛ إٍ ايكعٛز ّٓشٗا ٫ قس َٛقع ١ٗ اي٫ٜٛ

 ٫بسٸ يهٓٸ٘ .١ٚاي١ٜ٫ٛ إطدع٠ٝ ٚسس ٗ ٜهُٔ ايطُٛح إٔ اهلل ؾهٌ ايػٝس٣ ٜٚط

ٕٸ ضأٜٓا ؾإشا .١ٚيًُطدع١ٝ ي١ٜ٫ًٛ ايؿكٗٝ يًؿط١ٙٚ سكٝكٝ عٓاقط تٛٓؾط َٔ  ٫بسٸ إطدع أ

 قازضّا ا٭عًِ اٱْػإ ٖصا ٜهٔ ٚمل»، ايؿكٗا٤ بٌ ٛضإؿٗ ٖٛ نُا، أعًِ ٜهٕٛ إٔ

 قهاٜاٖا ١ٗ ا٭١َ ؿطن ايؿاٌَ ايٛاقع ٚعٞ ًّو ٫ ٭ْٸ٘ ;١ا٭َ ؾ٪٠ٕٚ إزاض٢ عً

ٛٸع ٞٸ َؿطٚع ٜهٕٛ قس ؾإْٸ٘ ،١ايٛاغع١ إتٓ  ٗ اجملتٗس َٛقع١ َػأي ٖٞ ؾُٝا ٚي

. َػأيتٗا٠ إزاض ٠ٗ اـدل ًّو ٫ ٭ْ٘ ;١ي١ٜ٫ًٛ ؾع١ًٝ َؿطٚعٝ ًّو ٫ ٚيهٓ٘ ،١اي٫ٜٛ

 ًّو ٫ ٚيهٓٸ٘ ،١ا٭َ ؾ٪ٕٚ ٠ٗ اـدل ًّو فتٗسّا ؾدكّا ٖٓاى لس ٚقس

ٕٸ ،١ا٭عًُٝ  .٠ٚاـدل١ ايعساي َع ا٫دتٗاز ٜهؿٞ بٌ ،١ا٭عًُٝ ؾٝٗا ٜؿذلٙ ١٫ اي٫ٜٛ ٭

 ٚب١ٌ ٜاي٫ٛ بٌ أٚ، إطدع ٚبٌ ايٛيٞ بٌ ْٛسٸس إٔ ْػتطٝع ١٫ اؿاي ٖصٙ ٗ ٚمٔ

ٕٸ ;١إطدعٝ ٕٸ ،١ا٭عًُٝ ٖٚٛ ،١إطدعٝ عٓكط ًّو ٫ ايٛيٞ ٭  ًّو ٫ إطدع ٚ٭

 .(34)«بُٝٓٗا ايؿكٌ َٔ بسٸ ؾ٬ .٠اٱزاض٢ ع٠ً ٚايكسض٠ اـدل ٖٚٞ ،١اي٫ٜٛ عٓاقط

ايػٝس ١ اٱٜطا١ْٝ اٱغ١َٝ٬ اؾُٗٛضٜ َطؾس سا٢ٍ عً ايتٛقٝـ ٖصا ٜٚٓطبل

 اٱَاّ تٛٗ عٓسَا زّٜٓٝا َطدعّا أٚ ا٭عًِ اجملتٗس ٜهٔ مل ايصٟ، ا٦َٓٞاـ عًٞ

ٝٸ اْتداب٘ ٚمت، 1989ّ عاّ اـُٝين  بٌ، ا٭عًِ اجملتٗس أٚ إطدع بكؿت٘ ٫، يًؿكٝ٘ ّاٚي

 بايؿ٪ٕٚ ٚزضاٜت١٘ ايػٝاغٝ خدلت٘ بػبب ;١اي٫ٜٛ ٕٓكب ا٭ْػب اجملتٗس يهْٛ٘

 .١ي٫ًٜٛ ٘ٚتكسٸٜ ،١ايكٝازٜ قؿات٘ عٔ ؾه٬ّ ،١ايعاَ

َٸا  ٗ اهلل ؾهٌ ايػٝس٣ ٜط نإ نُا، ا٭عًِ تكًٝس ٚدٛب بعسّ ايكٍٛ َع أ

ٕٸ، ايؿكٗٞ ادتٗازٙ  ايعٓاقط تٛٓؾطت إشا ،١ٚإطدع١ٝ اي١ٜ٫ٛ َػأي تٛسٝس إُهٔ َٔ ؾإ

 .١جملتُع ٚايسٚيا٠ إزاض٢ ع٠ً ايكسض ًّو ٔٵَٳ ؾدل ١ٗ إطدعٝ ١ٗ ايهاؾ١ٝ ايؿكٗٝ

 ٚنصيو. (35)١ٚإطدع١ٝ اي٫ٜٛ ؾتتشس ،٠اـدل ًّو صٟاي إطدع اْتداب ّهٔ ٚبصيو

 .(36)١ٚاي١ٜ٫ٛ إطدعٝ ب٠ٌ ايٛسس١ ْٛطٜ إٍ ا٥طٟاؿ ناِٚ ايػٝس ٜصٖب

١ ١ٜ٫ٚٚ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ يتٛسٝس إٜطإ ٗ اٱغ٬َٞ ايٓٛاّ ١َٔ قاٚي دطت ٚقس

، ايؿكٝ٘ ب ايٛيَٞٓك ايػٝس اـا٦َٓٞ ٚتٛٓيٞ اـُٝين اٱَا٠ّ ٚؾا بعس ٚشيو، (37)ايؿكٝ٘

 ٚأبطظِٖ، ايتػعٝٓات أٚا٥ٌ ٗ ٚايعطام إٜطإ ٗ ايسٌٜٓٝ إطادع نباض٠ ٚؾا ثِ َٚٔ

 ٖصٙ يهٔ، اـ٥ٛٞ ايكاغِ أبٛ ٚايػٝس ا٭ضانٞ ٚايؿٝذ ايهًباٜهاْٞ ايػٝس
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 .عٓٗا ٜذلادع إٜطإ ٗ اٱغ٬َٞ ايٓٛاّ دعٌ ٖا، ؾؿًت احملا٫ٚت

ٕٸ ٜعتكس اهلل ؾهٌ ايػٝس ٚنإ ، ايؿك١٘ٝ ١ٜ٫ٚ ْٛطٜ ٗ ايؿطعٞ ؿانِا» أ

، ا٫دتٗاز إٔ ٜتٛؾط ؾٝ٘ ٫بسٸ ٣،ايؿٛض١ ْٛطٜٸ ــ ايعُل ٗ ــ عٓٗا تبتعس ٫ قس اييت

 ايؿكٝ٘ يًٛيٞ ا٭ؾهٌ َٔ ٜهٕٛ قس»: ٜٚـكٍٛ. «١ايعاَ ا٭َٛض ٠ٗ ٚاـدل ،١ٚايعـساي

 ١ٗ ا٭َ أٚناع ١ٗ ايؿكٗٝ ايكهاٜا ؾٝ٘ ٜتصانط ؾكّٗٝا فًػّا داْب٘ إٍ ٜهع إٔ

، بٓؿػ٘ اْؿطازٙ َٔ اؿل إٍ ايٛقٍٛ إٍ أقطب ٜهٕٛ قس شيو ٭ٕ ;١ايعاَ غاساتٗا

 تعكٝسّا أنجط١ اي١ٜ٫ٛ َػأي ٭ٕ ;١ايعاَ ايؿ٪٠ٕٚ إزاض ٗ ا٫ستٝاٙ سٜ٪ٚن ايصٟ ا٭َط

١ ٚايػٝاغ ٚا٫قتكاز با٭١َٔ إتكً إٛنٛعات ٗ أَا. ايؿتٝا١ َػأي ٠َٔ خطٛض ٚأؾس

 ٚاؾُاعات ايس٣ٍٚ َػت٢ٛ ع١ً ٚاـاضد١ٝ ايساخًٝ ٚايع٬قات ٚايػًِ ٚاؿطب٠ زاضٚاٱ

١ ايٛاغع١ إعطؾ ًّهٕٛ ايص٠ٜٔ اـدل أٌٖ إٍ ايطدٛع َٔ ي٘ ؾ٬بسٸ ٚمٖٛا ٚا٭ؾطاز

 إطتهع ايطأٟ إعطا٤ ؾٝ٘ ٜػتطٝعٕٛ ايص٣ٟ بإػتٛ، شيو أٚ ا٭َط ٖصا ١ٗ ايسقٝك

 .(38)«١ايٓٛع١ٝ يجكا٢ عً تبعح١ ع١ًُٝ قٓاع٢ عً

ٍٸ ـٴ ٚٳ٫َ﴿: ايهطِٜ ايكطإٓ ٗ تعاٍ بكٛي٘ شيو٢ عً اهلل ؾهٌ ٜٚػتس ٝٵؼٳ َٳا تٳِك  َي

٘ٹ َيَو ِٷ بٹ ٕٻ عٹًِ ُٵعٳ ٔإ ٌټ ٚٳاِيُؿ٪ٳازٳ ٚٳاِيبٳكٳطٳ ايػٻ ٕٳ ُأَٚي٦ٹَو ُن ٘ٴ َنا ٓٵ . (36: )اٱغطا٤ ﴾٫ّٚ٪َٳػٵ عٳ

 أٌٖ إٍ ايطدٛع إٕ»: ايٓا٥ٝين احملكل قاي٘ َا إ٠ٍ اـدل أٌٖ ق١ٍٛ سذٝ ٗ ٜػتٓس نُا

 عًٝ٘ ٚاغتُطٸت، ايعك١٤٬ ططٜك عًٝ٘ اغتكطت قس ٖا قٛشل٢ِ عً ٚا٫عتُاز٠ اـدل

 .«ايؿاضع عٓٗا ٜطزع ٚمل ،٠ايػرل

 كتًـ ٗ خدلا٤ فًؼ» َٔ اهلل ؾهٌ ضأٟ ايػٝس ٗ ايٛيٞ يًؿكٝ٘ ٫بسٸ ٚعًٝ٘

 سٝح ١َٔ ايع١ًُٝ ايجك ؾطٚٙ ؾِٝٗ تتٛٓؾط ٖٖٔ، ٫ٜٚت٘ َٛاقع١ إتك١ً ايعاَ ايؿ٪ٕٚ

ٕٸ، ٚغرلِٖ إػًٌُ بٌ ؾطم زٕٚ َٔ ،١ٚا٭َاْ ايكسم إ١ٍ باٱناؾ، ثكاؾتِٗ  ٭

 عٓاقط ؾِٝٗ تٛٓؾطت إشا اضايهٓؿ إٍ ايطدٛع ؾُٝهٔ ،١إعطؾ ٗ ؾططّا يٝؼ اٱغ٬ّ

 قٹبٳٌ ٠َٔ دلاـ أٌٖ اْتداب» ايهطٚضٟ ٣َٔ ٜط ٫ ٚيهٓ٘. «١ٚايع١ًُٝ ايؿهط١ٜ ا٭َاْ

٠ ٚا٫غتؿاض ا٫غتكطا٤ ١َٔ إٓطًك َعطؾت٘ عػب اختٝاضِٖ يًؿكٝ٘ ّهٔ بٌ، ايؿعب

 ي٬غتؿتا٤ ٜهٕٛ قس أْ٘ َٚع. «شيو ١ٗ إعطؾ أٌٖ إٍ ايطدٛع خ٬ٍ ٠َٔ ٚاـدل

، ٚايجبات ايذلنٝع إٍ أقطب يتهٕٛ ٢،ايؿٛن ع١ٔ إػأي إبعاز ٗ زٚضٷ» ايؿعيب

 ؽهع ٫ ا٫غتؿتا١٤ َػأي ٭ٕ ;١ايؿك١ٝٗ ايٓاسٝ َٔ َّاًَع ٜهٕٛ ئ شيو ٚيهٔ
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 قس اييت١ ايتُٓٛٝٝ يًُكاحل١ خانع ٖٞ بٌ، ا٭ٚيٞ بايعٓٛا١ٕ ًَع١َ ؾطع٠ٝ يكاعس

 .(39)«ايؿطعٞ اؾٛ َع٢ ٜتٓاؾ ٫ ٖا، ايكهاٜا بعض ٗ َعٝٸّٓا ٚنعّا تؿطض

 أضاز شاإ أْ٘ اهلل ايػٝس ؾه٣ٌ ٜط ايؿكٝ٘ عٓس٣ ايؿٛض فا٫ت عٔ عج٘ ٚٗ

 ايؿكٝ٘ ٜتٸدصٙ إٔ ٜطٜس ايصٟ ايكطاض ٜهٕٛ إٔ ؾٝٓبػٞ اختكام شٟ ؾإٔ ٗ ايبتٸ ايؿكٝ٘

 قطاضّا ٜتٸدص إٔ ايؿكٝ٘ ٜطٜس: َج٬ّ. يًٛاقع زضاغت٘ خ٬ٍ َٔ ٜٓطًل قطاضّا ايعازٍ

 ،١اقتكازٜ ٚاتؿاقات َعاٖسات إقطاض، ا٫غترلاز َٓع، ايهطا٥ب ؾطض: َجٌ، اقتكازّٜا

ُٸك١ اقتكاز١ٜ زضاغ إٍ ؼتاز اييت ا٭َٛض َٔ شيو غرل إٍ  ٗ إسكا٥ٝات ٚإٍ ،١َع

 أٌٖ إٍ ايطدٛع بعس إ٫ٓ ايبتٸ يًؿكٝ٘ هٛظ ٫ ،١ا٭٣َ يس٠ إتٛٓؾط اٱَهاْات١ طبٝع

 ايصٟ بايؿهٌ ،١إؿهً دٛاْب بهٌ قٝطّا ٜه٢ٕٛ ست، ٚا٫ختكام٠ اـدل

َٸا، عًٝ٘ ؾ١٘ٝ اؿذ تكّٛ  .   (40)١ؾطعٝ ١سذٸ أ١ٚ قطع١ٝ بططٜك إ

 نٌ ١ٗ اغتؿاضٜ ؾإ إٍ ايؿكٝ٘ ايٛي١ٞ ساد٢ عً اهلل ؾهٌ ٜٚ٪نس ايػٝس

 :١ايكطآ١ْٝ اٯٜ َٔ ٜٓطًل ايعاّ اٱغ٬ّ خ٘ ٭ٕ ٚشيو اؿهِ; إيٝٗا وتاز اييت إٛاضز

ِٵ﴿ ٖٴ َٵطٴ ِٵ٣ ؾٴٛضٳ ٚٳَأ ٗٴ ٓٳ ٝٵ  ؾإْٓا اؿانِ تعٌٝ ٣ٗ بايؿٛض ْكٍٛ ٫ نٓٸا ي٢ٛ ست»ٚ .﴾بٳ

ِٵ﴿: بكٛي٘ ضغٛي٘ تعاٍ اهلل خاطب ٚشلصا. (41)«اؿهِ ؾ٪٠ٕٚ إزاض ٗ ْكٛشلا ٖٴ ٚٔضٵ  ٚٳؾٳا

َٵٔط ؾٹٞ َٵتٳ َؾٔإشٳا ا٭ ٌٵ عٳعٳ ٛٳٖن  .﴾اهللٹ٢ عٳًَ َؾتٳ

َٔ  َذًؼ قاٙ ٚاسس َطدع سٍٛ «١إ٪غػ ــ١ إطدعٝ»١ ْٛطٜ تتُشٛض إشّا

 أدٗعتٗا شلا ،١ػَ٪غٻ١ إطدعٝ تهٕٛ عٝح، ٚإػتؿاضٜٔ ٚاـدلا٤ ايؿكٗا٤

 .ايؿطز ايؿك١٘ٝ َطدعٝ زفطٸ ٚيٝؼ، ايٛاقع٢ عً ٚإط٫٬تٗا ٚع٬قاتٗا ٚاَتسازاتٗا

١ قا٥ُ ٖٞ بٌ، إطدع ١ٗ ا٭عًُٝ ؾطٙ ٚدٛب عسّ ١َٔ ايٓٛطٜ ٖصٙ ٚتٓطًل

ِٸ .ا٭قًض ؾط٢ٙ عً  ًٜتكٞ إٔ أٟ ،٠َباؾط غرل٠ بكٛض١ ا٭َ قبٌ َٔ إطدع اختٝاض ٜٚت

 ٫، ا٭قًض نْٛ٘ إٍ اغتٓازّا ايتكًٝس; َطدع يٝٓتدبٛا ٚاـدلا٤ ٤ايؿكٗا ٠َٔ اـدل أٌٖ

 ايصٟ ايتاضٜذ ٚنٌ ،٠داٖع ايسضاغات نٌ إٔ اؾسٜس إطدع هس ٚعٝح، ا٭عًِ

 َٔ ؾٝ٘ ؼطٸى َا بهٌ إطدع وتؿٜ إٔ ٫، ٜسٜ٘ بٌ ايػابل إطدع ؾٝ٘ ٜتشطى نإ

 ؾ٦ّٝا١ ا٭َ أٚ اؾسٜس إطدع ًوّ ٫ ؾدكٞ نإضخ، عا٥ًت٘ أٚ يٓؿػ١٘ ٚػطب ادتٗاز

َ٘ٓ(42) . 

ٛٸض اهلل ايػٝس ؾهٌ ٚنإ  إٔ ّه١ٔ نشطن «١إ٪غػ ــ١ إطدعٝ» ٜتك
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 ٗ يًُطدع َٚعاٌْٚ نُػتؿاضٜٔ، ؾٝٗا زٚضّا ؾًٝعبٛا، اٯخطٜٔ ايؿكٗا٤ ؼتهٔ

 ٚيهٔ ،١ايتكًٝس١ٜ إطدع١ٝ ػطب ٗ وكٌ َا غطاض٢ عً ،١ٚت١ُٝٝٛٓ عًُٝ َػا٥ٌ

 . (43)١َُٛٓٚ١ ٖأغػ٠ بكٛض

ٕٸ ٚأعتكس  ،١ٚإطادع ايبشح َٔ ايهجرل إٍ ؼتاز اهلل ايػٝس ؾه١ٌ ْٛطٜ أ

١ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ ١ٗ ايؿدكاْٝ عٔ ٚايبعس١ إأغػ إٍ زعٛتٗا َٔ ايطغ٢ِ عً ؾٗٞ

 ٠ٗ ٚا٭دٗع ٚاـدلا٤ ايؿكٗا٤ ٜهٕٛ عٝح، ايٛاسس إطدع١ قٛض٢ٜ عً يت٪ٓنس تعٛز

١ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغٝ إعطٝات ي٘ ٜٛٓؾطٕٚ، يًُطدع َػاعسٜٔ زفطٻ١ إ٪غػ ٖصٙ

. ا٭ؾهٌ ايؿطعٞ اؿهِ أ١ٚ إٓاغب٣ ايؿتٛ إٍ ٌايتٛقټ ٗ تػاعسٙ اييت١ ٚا٫قتكازٜ

ٕٸ ؾو ٫ٚ ـ  ايبابا واٙ سٝح، ايؿاتٝهإ ١ٗ ايباب١ٜٛ ػَ٪غٻ٠ َتأثِّط١ ايٓٛطٜ ٖصٙ أ

١ ٚايبطاضن١ ايهطازي َٔ نبرل ـ بعسز ايهاثٛيٝو يًُػٝشٌٝ ايطٚسٞ ايععِٝ

 .١ٚايس١ٜٝٓ ايطٚسٝ َٗاَ٘ ٗ ٜعاْْٚٛ٘ ايصٜٔ ،١ٚا٭غاقؿ

 بعض ططس٘ ايصٟ ايؿكٗٞ اجملًؼ٠ ؾهط ٜٓتكس اهلل ايػٝس ؾهٌ إٔ ٚاي٬ؾت

١ أزي ٚدٛز عس١ّ ؾٗ ;١ؾطعٝ ٚغرل١ عًُٝ ٚغرل١ ٚاقعٝ غرل١ َػأي يهْٛٗا ايعًُا٤;

، َا ؾكٗٞٛ ضأ٢ٟ عً اجملًؼ تكٜٛت ساٍ ١ٗ نجطٜا٭ ضأ١ٟ سذٸ٢ٝ ع١ً ؾك١ٝٗ ؾطعٝ

. شيو١ ٚؾطعٝ، اجملًؼ ٖصا تٓتدب أٚ تعٝٸٔ اييت١ اؾٗ ؼسٜس عس١ّ ؾٗ ٚنصيو

ٌٸ ١ ايس١ٜٝٓ يًُطدع١ٝ إأغػ َؿّٗٛ إٍ أقطب ٖٞ ٖصٙ ايؿكٗٞ اجملًؼ٠ ؾهط ٚيع

 اختٝاض ٗ ٚا٫ْتداب٣ ايؿٛض١ سذ٣ٝ ٜط ٫ اهلل ؾهٌ يهٔ، اٱغ٣َٞ٬ ايؿٛض َٚؿّٗٛ

 ىهع ايصٟ ايسٜين ايؿطعٞ اؿهِ إٍ ايتٛقٌ ٗ ٚنصيو، ايؿكٝ٘ ٛيٞاي أٚ إطدع

 . (44)١ا٭نجطٜ ٫ٚ ىهع يطأٟ، ٚاٱْاع ٚايعك١ٌ ٚايػٓٸ ايكطإٓ :١ا٭ضبع١ ايؿطع١ٝ يٮزي

ٕٸ١ ٚإؿاضق ٕٸ٣ ٜط نإ اهلل ؾهٌ ايػٝس أ ١ ٕؿهً ٚا٭ْػب اؾصضٟ اؿٌ أ

 َٔ ايتعسز شيو ٜؿٓهٌ إٔ ّهٔ ٕا ;١ٚاي١ٜ٫ٛ إطدع٠ٝ سسٚ ٗ ١ٖٛ إطدعٝ تعسز

ٚشيو ، ايؿكٝ٘ ٚايٛيٞ إطدع بٌ خ٬ؾات سكًت إشا ٚخكٛقّا، إػًٌُ بٌ اْكػاّ

 اٱَاّ نُا نإ ٜ٪َٔ بٗا١ ايعاَ ايؿك١٘ٝ ب٫ٜٛ ٜ٪َٔ ٫ نإ أْ٘ َٔ ايطغ٢ِ عً

 اهلل ؾهٌ ؾايػٝس .١ٚاي١ٜ٫ٛ ٝإطدع بٌ ايؿكٌ إٍ سٝات٘ آخط ٗ شٖب ايصٟ، اـُٝين

ٝٸ ا٭َٛض ٠ٗ قسٚز ٫ٜٚت٣٘ ٜط يهٓٸ٘، أق١٬ّ ايعاَ ايؿك١٘ٝ ب٫ٜٛ ٜ٪َٔ ٫  اييت١ اؿػب

َٸ ايؿ٪ٕٚ يتؿٌُ تتٛغٸع قس  . (45)ايعاّ ايٓٛاّ سؿٜ شيو٢ اقته إشا ،١ايعا
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 ثبت َا إ٫ٓ، إعكّٛ اٱَاّ ًّه٘ َا ايػًطات َٔ ًّو» ضأٜ٘ ـ ـ ٗ ؾايؿكٝ٘

 ٚسل، ايٓاؽ بٌ ايكها٤ ٚسل ،١ايؿطعٝ ايكهاٜا ٗ ايؿتٝا سل ؾً٘ باٱَاّ. ختكاق٘ا

 ايعاّ ايٓٛا٠ّ زا٥ط ٗ تتشطى اييت١ ٚاـاق١ ايعاَ ؾ٪ِْٚٗ ٗ ايٓاؽ٢ ع١ً اي٫ٜٛ

 . «ٚايعباز ايب٬ز ؾ٪ٕٚ تسٜط اييت١ اؿان١ُ ايػًط إ١ٍ يًشاد اـانع

ٕٸ٣ ٜط ؾٗٛ  هعٌ ايصٟ ايٛسٝس ا٫ػاٙ ٖٛ» يًؿك١٘ٝ اَايع١ اي٫ٜٛ أٟ ا٫ػاٙ ٖصا أ

ٖٻ٬ّ نإ إشا، عاَّا إغ٬َّٝا َطدعّا ايؿكٝ٘ َٔ  ّجٸٌ ٭ْ٘ يؿطٚط٘; داَعّا، يًتكًٝس َ٪

 ًُو نُا، يًُػ١ًٌُ ايعاَ ايؿ٪ٕٚ ٗ ايكطاض١ غًط ًُو اييت١ اٱغ٠َٝ٬ ايكٝاز

 يه١ٌ َتٸػع ايؿك١٘ٝ ٫ٜٚ ػعٌ اييت١ ايٓٛطٜ سسٚز ٗ شيو نإ غٛا٤، ايتٓؿٝص١ غًط

١ نٝٸك سسٚزّا شلا ػعٌ اييت أٚ ،١اؿان١ُٝ قؿ ٗ ٚاٱَاّ ايٓيب١ ٫ٜٚ ي٘ تتٻػع َا

 بعض١ ٚاٱَا٠َ ايٓب١ٛ ـكٛقٝ ٜهٕٛ قس ؾُٝا، إٛاقع بعض ٗ عُٓٗا ؽتًـ

 .(46)«ا٫بتسا٥ٞ اؾٗاز ٗ ايؿكٗا٤ بعض ٜصنطٙ نُا، شيو ٗ إُٝٸعات

 

 أْ٘ اهلل ايػٝس ؾهٌ أٓنس، 2002ّأٜاض  15 ٗ، قاسب ٖصا إكاٍ َع١ َكابً ٗ

، (47)١ٚإطًك١ ايعاَ ايؿك١٘ٝ ب٫ٜٛ ٚيٝؼ، ؾك١٘ اؿػبٝ ا٭َٛض ٗ ايؿك١٘ٝ ب٫ٜٛ ٜ٪َٔ

 نتاب نُٔ ْٴؿط، «٢طػٚإ ايٛاقع :١إطدعٝ» بعٓٛإ ي٘ عح ٗ اعتدل نإ يهٓ٘

 تؿطنٗا قس»١ ايعاَ ايؿك١٘ٝ ٫ٜٚ إٔ، 1994 ايعاّ ٗ، «١ايؿٝع١ٝ إطدعٝ ٗ آضا٤»

١ إكرلٜ بايكهاٜا١ إػأي تطتب٘ عٝح، قٝازٟ ؾطاؽ ٚدٛز ساٍ ١ٗ ايعا١َ إكًش

 ايعازٍ ايؿك٠٘ٝ قٝاز بٌ ا٭َط ؾٝسٚض، ايكٝازٟ ايؿطاؽ١ َٓطك ٗ تذلى إٔ ّهٔ ٫ اييت

، اهلل عسٚز َعطؾت٘ خ٬ٍ َٔ ايتٓؿٝص٣ تكٛ ًّو نُا، ايكطاض٣ تكٛ ًّو ايصٟ

 ايصٟ غرل٠ٙ قٝاز ٚبٌ، ٚا٭عطاض ٚا٭َٛاٍ ايسَا٤ َػا٥ٌ ٗ ٫ٚغٝٸُا، اهلل َٔ ٚخٛؾ٘

 ايكطعٞ ايعكٌ سهِ ا٭قٛيٕٝٛ ٜططح ٚس٦ٓٝص، شيو َٔ ايؿكٝ٘ ًّه٘ َا ًّو ٫

ٕٸ ايتدٝرل; أٚ ايتعٌٝ بٌ ا٭َط يسٚضإ ;٠يًكٝاز ايؿكٝ٘ بتعٌٝ  تؿطض اييت٠ ايهطٚض ٭

٠ زا٥ط ٗ ططف ٭ْ٘ قٝازت٘; ٗ ايؿكٝ٘ َع بايػرل١ ايص٠َ بطا٤ تؿطض٠ ايكٝاز ٚدٛز

 .(48)«ايتعٌٝ استُا٫ت ٗ َٚتعٝٸٔ، ايتدٝرل

ٌٸ ٌٸ ٜططح»١ يًُػأي ايتدطٜر ٖصا ٚيع ، قٝاَٗا بعس١ يًسٚي ايؿك٠٘ٝ قٝاز ٗ اؿ
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 ايؿطعٞ اؿهِ ٖٛ َا ١ٗ ا٭ٚي٠ٝ بايٓٛط ايٓاؽ٢ ع١ً اي٫ٜٛ يٓؿػ٘ هس مل ي٢ٛ ست

 ٗ تتشطٸى اييت ايٛطٚف ْطام ١ٗ إُٗ بٗصٙ بايكٝاّ ًَعَّا ْؿػ٘ هس ٭ْ٘ ا٭ٚيٞ;

 . (49)«ايجاْٟٛ ايؿطعٞ اؿهِ ٖٛ َا ١ٗ ايجا٠ْٜٛ بايٓٛط٠ ايهطٚض سذِ

 أقاَٗا اييت١ ايؿك١ٝٗ ا٭زي١ ز٫ي يسٜ٘ تجبت مل بأْ٘ شيو اهلل ايػٝس ؾهٌ ٜدلٸض

 بٌ، ايعامل٢ ع١ً إطًك١ اي٫ٜٛ ًّو ٫ ؾايؿكٝ٘»ايؿكٝ٘. ١ ٢ٜ٫ٚ عً اٯخطٕٚ ايؿكٗا٤

١ ٢ٜ٫ٚ عً ايٓٛاّ سؿٜ تٛقـ ؾإشا. ايٓٛاّ سؿ٠ٜ نطٚض َٔ اْط٬قّا١ اي٫ٜٛ ًّو

١ ا٭َ ٚأقاَت، شيو٢ عً ايٓٛاّ سؿٜ ٜتٛٓقـ مل إشا أَا، ٚيّٝا ايؿكٝ٘ نإ ايؿكٝ٘

 ؾ٬ ،١ٚايطقاب اٱؾطاف بسٚض يؿكٗا٤ا ٜٚكّٛ ،١ٚايعساي٠ اـدل ًّو إغ٬َّٝا سهُّا

 .(50)«كٛق٘خ ٗ إؾهاٍ

 ٚاختٝاض اؿهِ ٗ ايسّٛقطاطٞ ايٓٛاّ اهلل ؾهٌ ٜعاضض ايػٝس ٫ ٚعًٝ٘

، ٚايتكٜٛت٣ ايؿٛض عدل ايكطاضات اؽاش ٚنصيو، ا٫ْتدابات خ٬ٍ َٔ اؿانِ

 ٖٓاى يٝؼ إش ْؿػٗا;٢ ع١ً ا٭١َ ٣ٜ٫ٚٚ ايؿٛض١ ْٛط٢ٜ عً ؾطعّٝا زي٣٬ّٝ ٜط ٫ يهٓ٘

 .(51)١ا٭نجطٜ ٚسه٣ِ ايؿٛض١ ؾطع٢ٝ عً ْل

ٕٸ ٜٚبسٚ  عًٝٗا تٛقـ إشا ايؿك١٘ٝ ي١ٜ٫ٛ ؾطع٣ٝ ٜط ايصٟ، اهلل ؾهٌ ايػٝس أ

 إشا٣ ايؿٛض١ يٓٛطٜ أٚ ْؿػٗا٢ ع١ً ا٭١َ ي١ٜ٫ٛ ايؿطعٝ نصيو ّٓض، ايٓٛاّ سؿٜ

٢ ع١ً ْكٝٸ١ أزي ــ ٫ اهلل ؾهٌ ــ عػب ؾه٬ُٖا، ايٓٛاّ سؿٜ عًٝٗا تٛقـ

  .١ا٭ٚيٜٛ سٝح َٔ ٜتػاٜٚا إٔ ٜٓبػٞ ٚعًٝ٘ ،١ايؿطعٝ ٗ َتػاٜٚإ ؾُٗا، تُٗاؾطعٝ

ٕٸ اهلل ؾهٌ ايػٝس ٜٚعتدل ١ َعاٚد ع٠ٔ عباض نإ إٜطإ ٗ اٱغ٬َٞ ايٓٛاّ أ

 أٚ ا٫ْتدابات ْتا٥ر تٴًػٞ اييت١ ايػًط يًؿك٢٘ٝ تبك ٚيهٔ ٣،ٚايؿٛض ايؿك١٘ٝ ٫ٜٚ بٌ

١ ١ٜ٫ٚ ْٛطٜ ٗ ا٫غتؿتا٤ات أٚ ا٫ْتدابات ٖصٙ ٭ٕ ;١ايؿطعٝ آُشٗ أٚ ا٫غتؿتا٤ات

 تٓتٛط ؾٗٞ، ْؿػٗا َٔ ؾطعٝٸتٗا ًُو ٫ٚ، ايؿكٝ٘ َٔ ؾطعٝٸتٗا ًُو١ إطًك ايؿكٝ٘

 خ٬ٍ َٔ ايؿكٝ٘ ايٛيٞ تعٌٝ ١ٖٛ ايٓٛطٜ ٖصٙ ١ٗ ا٭َ زٚض ٜٚهٕٛ، شلا ايؿكٝ٘ إَها٤

 .(52)اْتداب٘

 عسّ بػبب١ ايسٚي أٚ ايكطط عػب٠ اي٫ٛ ايؿكٗا٤ بتعسز اهلل ؾهٌ إطدع ٜٚ٪َٔ

 ْٛطّا ٚشيو ;ـ اؿانط ايٛقت ٗ ا٭ق٢ٌ ــ عً نًٓ٘ ايعامل٢ عً ايؿك١٘ٝ ١ٜ٫ٚ ٚاقعٝ

 ٜهٕٛ إٔ ضأٜ٘ ٗ َاْع ؾ٬. ايٛاقع ١ٗ اٱقًُٝٝ أ١ٚ ايكططٜ مٛ ايعاّ ايتٛدٸ٘ يتذصټض
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ٌّ إغ٬َٞ قطط أ١ٚ زٚي يهٌ ، اٯخطٜٔ ايؿكٗا٤ َع ايتٓػٝلب، بؿ٪ْٚ٘ ٜكّٛ ؾكٝ٘ ٚي

 ؾٝهٕٛ، يٲَاّ ْا٥بّا نْٛ٘ َٔ تٓطًل١ ايؿٝع١ٝ ايٓٛطٜ ٗ ايؿك١٘ٝ ٫ٜٚ إٔ ٚخكٛقّا

ٛٸ ايؿكٗا٤ نٌ  ايٓٛاب تعسٻز نُا، غٝبت٘ ٗ اٱَاّ ْٛاب تعسٸز َٔ َاْع ٫ٚ، يٲَاّ ابّاْ

 .(53)سهٛضٙ ٗ

 أغاغّا تكًض ٫ اأْٗ اهلل ؾهٌ ايػٝس٣ ؾرل ايؿكٗا٣٤ ؾٛض١ ١ٜ٫ٚ ْٛطٜ أَا

 ًٜتكٞ عٝح، «١إ٪غػـ ١ إطدعٝ» عدل ،١يًُطدعٝ أغاغّا تكًض ٚيهٓٗا ،١ي٫ًٜٛ

. ٚٚن٤٬ خدلا٤ َٔ ؼتاد٘ َا به١ٌ إ٪غػ ٖصٙ ٜتٍٛ ؾدل١ ض٥اغ٢ عً ايؿكٗا٤

١ ا٭عًُٝ ٜؿذلٙ ٫ ٭ْ٘ ;١ٚاي١ٜ٫ٛ إطدعٝ بٌ ايسَر بإَهإ اهلل ايػٝس ؾهٌ ٜٚ٪َٔ

 عًِٝٗ ٜٓبػٞ ايصٜٔ ،١با٭عًُٝ ايكا٥ًٌ ايؿكٗا٤ بعض نُا ٖٛ ساٍ ،١إطدعٝ ٗ

 َع، ايػٝس اـا٦َٓٞ ثِ، ايػٝس اـُٝين ؾعٌ نُا ،١ٚاي١ٜ٫ٛ إطدعٝ بٌ ايؿكٌ

 ؼسٜس٠ اـدل ٭ٌٖ تطى عٝح، ُق٠ِ سٛظ َع ثِ، ا٭ضانٞ عًٞ قُس ايؿٝذ إطدع

 .(54)ايؿكٝ٘ ايٛيٞ تكًٝس عًِٝٗ ٜٴؿطض إٔ زٕٚ، ايٓاؽ ٜكًٚسٙ إٔ ٜٓبػٞ ايصٟ ا٭عًِ إطدع

 دا٥عٷ تكًٝس َطدع أٚ، ؾكّٝٗا٠ إطأ تهٕٛ إٔ ٗ َاْعّا اهلل ايػٝس ؾه٣ٌ ٜط ٫ٚ

ٟٸ١ ع١ًُٝ َػأي ٭ْٗا تكًٝسٴٖا;  أَا. ايطدٌ نُا٠ إطأ ؾٝ٘ تدلع قس، عًُٞ ؽكټل نأ

 أ٢ٕ ع١ً ٚايؿٝع١ ايػٓٸ عٓس١ عا١َ إغ٬َٝ ؼٓؿٛات ٖٓاى إٕ: ؾٝك٠ٍٛ إطأ١ سٍٛ ٫ٜٚ

 ٚاؾسٜط. (55)اٱَاّ ٠ٗ ايصنٛض ٜؿذلطٕٛ إش ;١ايػٝاغ٠ٝ ايكٝاز َٛقع٠ إطأ تتٍٛ
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 ة فقى املرأالقرآن يف ة ورجعي

 فضن اهللة عند العالوة تطبيقات القواعد العاو

١ ٗ تاضىٗا ايؿكٗٞ عٔ باقٞ إساضؽ ايؿك١ٝٗ اٱَا١َٝ ايؿك١ٝٗ اَتاظت إسضغ

اييت ١ باقٞ إصاٖب ايؿك٢ٝٗ ع١ً ٖٚصا َا هعًٗا َتؿٛق، با٫دتٗاز ٚاٱبساع ٚايتذسټز

قس تكاب ٗ ١ ٜدتٗازا١٫ ٙ إسضغَٚؿاىٗا. ٚيهٔ ٖص١ تٛقؿت عٓس إصاٖب ا٭ضبع

بعض ايعٛاٌَ اييت ١ بايطنٛز ٚاؾُٛز ايؿكٗٞ ٚا٫دتٗازٟ; ْتٝذ٠ قسٻز١ ؾذلات ظَاْٝ

َع ١ ٝٓايع٠َ ٚتعاطٞ ؾكٗا٤ تًو ايؿذل، ا٫دتٗاز١ سطن١ طبٝع٢ تًكٞ ب٬ٛشلا عً

 اييت ٜعٝؿْٛٗا. ١ ايع١ًُٝ َعطٝات إطسً

١ ٜذ ٚايؿكٗا٤ َا بعس ؾٝذ ايطا٥ؿشيو ٗ اغتػ٬ّ إؿا١ ّٚهٔ ٬َسٛ

ٚمل ىطز َٔ  ،١ٚايؿك١ٝٗ ٚاغتس٫٫ت ايؿٝذ ٚآضا٥٘ ايع٣ًُٝ ٖـ( يؿتا460ٚ)&ايطٛغٞ

َػطح ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ اٱَاَٞ شيو ٢ بطظ ع٢ً ست، ٖصا ايطٛض إ٫ ايعسز ايكًٌٝ َِٓٗ

ٗر ايصٟ ضؾض ا٫ْكٝاع يًُٓ، ايطٛز ايعًُٞ ايؿاَذ ٚايؿكٝ٘ ايؿصٸ ٚايٓاقس اؿطٸ

ايصٟ خهعٛا ، ؾكٗا٤ ظَا٢ْ٘ ًعَتُطزّا ، ٖصا ايتكشٸط ايؿك٢ٞٗ ثا٥طّا عً، ايتكًٝسٟ

 ٘ايؿك١ٝ ٚشيو ٖٛ ايع٬َ، يًؿٝذ ايطٛغ١ٞ ضاؾعٌ ايطاٜات ايبٝها٤ ػاٙ اٯضا٤ ايؿكٗٝ

١ ٚايؿذاع٠ تتٛقس اؾطأ ت٘ؾكس ناْت شٖٓٝ، ٖـ(598)&قُس بٔ إزضٜؼ اؿًٞ

تٛقـ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ ْٚٛزٙ ب٭ْ٘ نإ ٜؿعط  ٣;ٚٗ ُشٝل ٚتٓاٍٚ ايؿتا١ ايؿكٗٝ

ٚقس عطن٘ ٖصا  .١عاض١َ ؾك٠ٝٗ ضٛٚث١ ْك١ً ٗ شيو ايعَإ. ٚشلصا أسسثت آضا٩ٙ ايعًُٝ

ٗٸاٍ ظَا١ْ٘ اؾٗس ايعًُٞ ايطا٥س يٛابٌ َٔ ايطعٕٛ اي٬شع أقشاب ايعكٍٛ ، َٔ قبٌ د
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ٗ نتاب٘ ١ ا٫دتٗازٜؾأٚزع آضا٤ٙ ، ايطد١ٌ يهٔ شيو مل ٜؿتٸ ٗ ععّ ،٠إتشذط

أٌٖ ١ ٗ َسضغ١ ايؿك٠ٝٗ ضا٥سّا ٗ ػسٜس اؿٝا٠ ِ )ايػطا٥ط( يُٝجٌ ٗ تًو ايؿذلايكِّ

إْٸٞ ٕا ضأٜت ظٖس »: نتاب٘ )ايػطا٥ط(١ ٗ َكس٠َ ٗ تًو ايؿذل &. ٜٚكٍٛ^ايبٝت

، ٚتجاقًِٗ عٔ طًبٗا ،١ٚا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ احملُس١ٜ أٌٖ ٖصا ايعكط ٗ عًِ ايؿطٜع

١ ٚضأٜت شا ايػٔ َٔ أٌٖ زٖطْا; يػًب، ٚتهٝٝعِٗ ٕا ٜعًُٕٛ، اٚتِٗ ٕا هًٕٗٛٚعس

ُٸا ، َهٝعّا ٕا اغتٛزعت٘ ا٭ٜاّ، ًَٙٚو اؾٌٗ يكٝاز، ع٠ً٘ٝ ايػباٚ َككِّطّا ٗ ايبشح ع

غاعت٘... ٚضأٜت ايعًِ عٓاْ٘ ٗ ٜس ١ نأْٸ٘ ابٔ َٜٛ٘ ْٚتٝذ٢ ست، هب عًٝ٘ عًُ٘

ت٬ؾٝت ْؿػّا ٚ، ايباقٞ ضتساضنت َٓ٘ ايصَا، َٔ ايطٖإَٚٝساْ٘ قس عطٌ ، ا٫َتٗإ

 . (1)«بًػت ايذلاقٞ

ؾأثاض ، زضٜؼ أٍٚ َٔ ْؿض غباض ٖصا اؾُٛز عٔ ناٌٖ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞإؾابٔ 

مٛ ١ ايع٠ًُٝ ٚؾتض باب اؾطأ، ا٫دتٗاز١ تطنت أثطٖا ٗ أغًٛب ٚطبٝع١ ع١ًُٝ نذ

ٚططٜكتِٗ ، ايصٜٔ غبكٛا َٔ ايؿكٗا٤ زٕٚ ايٓٛط إٍ، عطض ايؿك٘ بأغًٛب عًُٞ زقٝل

 َع اسذلاَ٘ يًصٜٔ غبكٛٙ َِٓٗ.، ٗ ا٫غتس٫ٍ

نإ ٜتُتع بتكسٜط عًُٞ  &ٚيعٌ َٔ أغباب ٖصا اؾُٛز إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ

ايؿكٗٞ ٠ ٗ ايؿهط٠ نبرل١ ٚقس قسٸّ خسَات عًُٝ، نبرل ٗ ْؿٛؽ ت٬َصت٘ َٚطٜسٙ

١ بايكساغ١ آضا٩ٙ ايعًُٝ ؾشٛٝت، ايهجرل َٔ ايعًُا٤ ٚاجملتٗس٢ٜٔ ٚضبٸ، اٱَاَٞ

ايؿكٗا٤ ٣ ط ٗ ؼطٜو أزٚات ا٫دتٗاز يسثٻأا٭َط ايصٟ ، عٔ ايٓكس ٚايطع١ٕٛ ٚايٓعاٖ

 بعس ٚؾات٘.

تاضٜذ ايؿك٘ ا٫دتٗازٟ ؾإْ٘ قس تطٛض ٢ ع١ً عا٠َ إْٓا عٓسَا ْطٜس إٔ ًْكٞ ْٛط

٘ ايعَإ ؾ٢ٝ َٔ خ٬شلا; ٭ٕ ايؿك٘ ٜطاع طٚاظزٖ ،٠ٚتؿعب ٗ ٌٚ عٛاٌَ عسٜس

ٚقس ٕع ٗ عكطْا اؿانط ايعسٜس َٔ  .١ٚإهإ ٗ أغًٛب٘ َٚعطٝات٘ ا٫دتٗازٜ

ٚعاؾٛا ايعسٜس َٔ ، ايٛاقع٢ ايصٜٔ أضغٛا زعا٥ِ ايؿك٘ ا٫دتٗازٟ إٓؿتض عً، ايؿكٗا٤

ايػٝس سػٌ : نُٔ ٖ٪٤٫َٚٔ  .١ايع٠ًُٝ اؾطأ اييت ؼتاز إ١ٍ ٚايؿك١ٝٗ اٯضا٤ ايعًُٝ

، ٖـ(1390ٚايػٝس قػٔ اؿهِٝ)، ٖـ(1409ٚاٱَاّ اـُٝين)، ٖـ(1380)ايدلٚدطزٟ

ٚايؿٗٝس قُس ، ٖـ(1414ٚايػٝس قُس ضنا ايهًباٜهاْٞ )، ٖـ(1413ٚايػٝس اـ٥ٛٞ)

 ٖـ(.1431)ٚايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل، ٖـ(1400باقط ايكسض)
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ٌٸ ٚاسس َٔ ٖ٪٤٫ ايعُٛا٤ ايعسٜس َٔ اٯضا٤ ايؿكٗٝ ١ ادٖٚٞ ع ،١اؾع١ٝ٥ ٚيه

ؾكس ْؿهٛا ايػباض عٔ ايهجرل َٔ إػا٥ٌ ، يٝؼ ٖٓا قًٗا١ زضاغات َػتؿٝه إٍ

 .^نتاب اهلل ٚؾك٘ أٌٖ ايبٝت٢ ع٠ً إتُطنع١ با٭ؾهاض اؿ١ٜٛٝ إتسؾك١ ايؿكٗٝ

، ايؿططْر، ايػٓا٤ ٢،إٛغٝك، اٱْػا٠ٕ طٗاض: َٓٗا ،١ت قهاٜا ؾكٗٝرلثٚشلصا أ

تعٜٚر ، ا٭عها١٤ ايتؿطٜض ٚظضاع، دٗاضؿٌُ ٚاٱا، ٝ٘ايؿك١ ٫ٜٚ ،١ايبٓٛى ايطبٜٛ

٠ ٚغرلٖا َٔ إػا٥ٌ إعٖكس ،٠ؾك٘ إطأ، اؾٗاز ٚايسؾاع، يٓؿػٗا ٚإشٕ ايٛي٠ٞ ايطؾٝس

ايتطٛض ١ ٕٛانب ;َٔ دسٜس١ ٚاييت سطنت ٖصٙ ا٭َٛاز ا٫دتٗازٜ ،٠ٗ سٝاتٓا ايعاقط

 .١اٱْػا٠ْٝ اؿاقٌ ٗ اؿٝا

يؿكٝ٘ ايعكط ١ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ ٬َٚسك١ ح ٖٛ َتابعٚايصٟ ُٜٗٓا َٔ ٖصا ايبش

أغًٛب٘ ا٫دتٗازٟ ايصٟ ٢ ٚايٛقٛف عً، &ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل١ ايع٬َ

يٝ٪قٌ َٔ خ٬ٍ ، ع ب٘ عٔ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ٚايصٟ ُٝٻ، ٙ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜٜػتُسٸ

ايػٝس ٣ قس تكسٸٗ أغًٛب ا٫دتٗاز َٚعطٝات٘. ٠ٚ دسٜس١ ا٭غًٛب ٚإعطٝات ض٩ٜ اٖص

 ٘ إٍنَا عطٻ، ْٝع إػتٜٛات٢ ٚعً ،١يًهجرل َٔ اٱؾهايٝات ايؿك١ٝٗ ايع٬َ

ب إتُػهٌ بإٓٗر هغ١ ت دطأت٘ ايعًُٝضاثٚأ، ايؿدك٣ٞ إػت٢ٛ ع٠ً إداطط

عٔ إ٪ثِّطات ١ َػتك٠ً زٕٚ قطا٤تٗا بٓٛط، ايٓكٛم ٚتكسٜػٗا٢ عً سإتذُ، ايتكًٝسٟ

ٚمل  .١ايطا٥ع١ ٗ إثاضات٘ ايؿكٗٝ ،١نٝك١ ٚٚنعِٗ ٗ ظاٜٚ، ضبهِٗٚشلصا أ .١ايتكًٝسٜ

غهب إتُػهٌ بايٓٗر ايتكًٝسٟ ؾ٦ّٝا دسٜسّا ٗ تاضٜذ ايتذسٜس ٗ ١ تهٔ سطن

ؾهٌ اهلل ايهجرل َٔ ايعًُا٤ إتٓٛضٜٔ ٚاجملسزٜٔ ١ ؾكس غبل ايع٬َ، ايؿك٘ ايؿٝعٞ

َٔ ١ ٗ ؾذلات َتُازٜ ،١بؿِّدتٚغهب إؿاٜذ شٟٚ ايعكٍٛ ا١ٕ ايصٜٔ أثاضٚا سؿٝٛ

ٖـ( ٚابٔ عكٌٝ 365ابٔ اؾٓٝس): ايؿك٘ ايؿٝعٞ ا٫دتٗازٟ. َٚٔ ٖ٪١٤٫ َؿاقٌ سطن

، تټُٗا بإطٚم َٔ ايسٜٔ ٚا٫مطافاؾ، ايهتاب٠ٞ ٕ أؾتٝا بطٗاضاايًص، ٖـ(329ايعُاْٞ)

ْا إٔ أنجط ايؿكٗا٤ ٗ عكط٣ ايتدؿٞ عٔ أْٛاض ايٓاؽ. بُٝٓا ْط ٖا انططُٖا إٍ

ابٔ اؾٓٝس بأْ٘ ٜأخص بايكٝاؽ ٗ  ِٗتټأٌٖ ايهتاب. ٚقس ا٠ ٜؿتٕٛ بطٗاضاؿانط 

  .١ٖصٙ ايت١ُٗ ْتٝذ١ َٔ آثاضٙ ايؿك١ٝٗ اٱَا١َٝ طَت إسضغؾشٴ، اغتس٫٫ت٘

ٖٚٛ نتاب ؾكٗٞ ، (١٭سهاّ ايؿطٜع١ ٚقس قٓـ نتاب٘ ايكِٝ )تٗصٜب ايؿٝع

١ ٖصا ٜٴعسټ َٔ أضٚع ايهتب ايؿكٗٝقِٝ ٜبًؼ مّٛا َٔ عؿطٜٔ فًسّا. ٚايتٗصٜب 
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 ايطداٍ(.١ ٖـ( ٗ نتاب٘ )خ٬ق726)اؿ١ًٞ عًٝ٘ ايع٣َ٬ أطط٢ ست ،١ا٫غتس٫يٝ

ؾإٕ ، إطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل١ ع آثاض ايع٬َٚمٔ ٖٓا ماٍٚ تتبټ

سٍٛ قهاٜا ١ آضا٥٘ ايؿك١ٝٗ ٚيهٓٓا ْطٜس َتابع ،٠ّا نجرلايكهاٜا اييت أثاضٖا ؾكٗٝٸ

ا٫نطٗاز ٚٚيهٔ اؾُٛز  ،١َؿطق١ ايكطإٓ عٓٗا تكٛضات ؾك٢ٝٗ اييت أعط ،٠إطأ

ٚايطٚاغب ١ يٛدٛز إدًٖؿات ا٫دتُاع١ٝ ْتٝذ ;١ طبٝعتٗا اٱْػاْٝرلايؿكٗٞ ٚنعٗا ٗ غ

٠ َؿانٌ إطأ اييت ؽلٸ١ طت ٗ ايعسٜس َٔ إػا٥ٌ ايؿكٗٝاييت أثٻ ،١اؾاًٖٝ

َٸا إػا٥ٌ اييت   ،١قهاٜا سػٸاغ١ عٓاٖا َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح ؾٗٞ أضبعتتبٻٚقهاٜاٖا. أ

ٖٞٚ : 

 ايتعٜٚر ٗ ا٭نطاز ٚايعْر.١ عسّ نطاٖٝـ 1

 ٗ ا٫غتُتاع اؾٓػٞ.١ سل ايعٚدـ 2

 ٗ بٝتٗا.٠ سبؼ إطأ١ اغتشباب١ٝ َػأيـ 3

 اَتٓاع ايعٚز َٔ ايط٬م.ـ 4

 

َٔ ايكؿات اييت ٫بس َٔ تٛؾطٖا ٗ ١ ١ًْ ايطغا٥ٌ ايعًُٝ شنط ايؿكٗا٤ ٗ

ٔٸ ،١نكهاٜا َػتشب٠ إطأ َٚٔ ، ثِ شنطٚا نصيو ايٓػا٤ اييت ٜهطٙ ايتعٜٚر بٗ

ايعْر ٚا٭نطاز ٚاـٛظ ٚايػٓس ٚاشلٓس ٚايكٓس. ٚإػتٓس ١ َٓانش١ نُٓٗا نطاٖٝ

 : َٓٗا، َٔ ايطٚاٜات١ ايؿكٗٞ شلصا ايطأٟ ٖٛ فُٛع

عٔ ، عٔ ٖاضٕٚ بٔ َػًِ، عٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ، ُس بٔ ٜعكٛبَا ضٚاٙ ق

إٜانِ ْٚهاح » :×إ٪ٌَٓ قاٍ أَرل: قاٍ× عٔ أبٞ عبس اهلل، بٔ ظٜاز٠ َػعس

ٛٻٙ  .(2)«ايعْر; ؾإْ٘ خًل َؿ

عٔ أبٞ ، عٔ عًٞ بٔ زاٚٚز اؿساز، ٚضٟٚ نصيو عٔ أٓس بٔ ٜٛغـ

ٍٸ٫ تٓانشٛا ايعْر ٚاـعض; ؾإٕ شل»: قاٍ ×عبساهلل ، غرل ايٛؾا٢٤ عً ِ أضساَّا تس

 .(3)«ٚايػٓس ٚاشلٓس ٚايكٓس يٝؼ ؾِٝٗ لٝب: قاٍ

٫ٚ تٓهشٛا َٔ »: ٚؾٝ٘، ×أبٛ ايطبٝع ايؿاَٞ عٔ أبٞ عبس اهلل٣ ٚنصيو ضٚ

 . (4)«َٔ اؾٔ نؿـ عِٓٗ ايػطا٤ ا٭نطاز أسسّا; ؾإِْٗ دٓؼٷ
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ْر ٚا٭نطاز ايع١ َٓانش١ اييت شنطٖا ايؿكٗا٤ ٱثبات نطا١ٖٝ ٖصٙ ٖٞ ا٭زي

، أٚ َطغ٬ّ، ٚاـعض ٚ... ٖٚصٙ ا٭سازٜح ٚإٕ نإ ايبعض َٓٗا نعٝؿّا َٔ سٝح ايػٓس

ؾهٌ ١ ؾإٕ ايع٬َ ،١نُا شنط ٗ قً٘ ٗ ايبشٛخ ايطدايٝ، َع إُٖاٍ بعض ضٚاتٗا

ٗ تكِٝٝ ا٭ؾطاز. ٚيعٌ ايكطإٓ ١ ايعٓاقط ا١ُٕٗ اهلل ٜٓطًل َٔ ايكطإٓ ٗ ؼسٜس نابط

َٳٚٳَأْهٹشٴٛا اَ٭﴿ :عٓٛإ ايعاّ شلصٙ ايعٓاقط ٗ قٛي٘ تعاٍايهطِٜ ٜهع اي ِٵ ٢ ٜٳا َٹُٓه

ٚٳاغٹعٷ  ٘ٴ  ٚٳايًٖ ٘ٹ  َٹٔ َؾهٵًٹ ٘ٴ  ِٴ ايًٖ ٔٗ ٓٹ ِٵ ٔإٕ ٜٳُهْٛٴٛا ُؾَكطٳا٤ ٜٴػٵ َٳا٥ٹُه ٚٳٔإ ِٵ  ٔٵ عٹبٳازٹُن َٹ ٌٳ  ٚٳايكٻايٹشٹ

ِٷ ِ.(32: )ايٓٛض﴾عٳًٹٝ

إٔ تٴكٝس إط٬م ٖصا ١ سٜج٫ٚٝ ّهٔ يًٓكٛم اؿ ،٠تٛيس ايكاعس١ ؾٗصٙ اٯٜ

١ اشلٓسغ١ٝ ٚبايططٜك ،١ايس٫ي١ َٔ ْاس١ٝ ٚإٕ ناْت ٖصٙ ايطٚاٜات تاَ، ايٓل ايكطآْٞ

َٚٔ ٖٓا ّهٔ يٓا »: ؾهٌ ٗ ٖصا اـكٛم١ اييت ٜكٛضٖا ايؿكٗا٤. يصا ٜكٍٛ ايع٬َ

ايعٚاز َٔ ايعْٛز أٚ ١ تشسخ عٔ نطاٖٝتإٔ ْتشؿٜ ػاٙ نجرل َٔ ايٓكٛم اييت 

ٖٖ ا٭نطاز ٦ّا ٝٸغأٚ ٖٔ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ تاضٜذ أدسازِٖ ١ اؿٝان١ ٔ ّتٗٔ َٗٓأٚ 

ختٝاض اٚايك٬ح ٗ ٣ عٓكط ايتك٢ٛ عً ع٭ْٓا لس ايٓل ايكطآْٞ ٜطن ;شيو ٍإَٚا 

، ..١اعتباضات تتعًل باؾٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايعطم أٚ ا١ٕٓٗ بعٝسّا عٔ أٜ ،١ايعٚز ٚايعٚد

 .(5)«جملاٍٗ ٖصا ا٠ ٚايصٟ ٜعتدل ايكاعس

َٳ﴿ :١ايهط١ّ إٔ اٯ٣ٜ ؾهٌ اهلل ٜط١ ٬َيصا ؾإٕ ايع ِٵ٢ ٚٳَأْهٹشٴٛا اَ٭ٜٳا  ﴾َٹُٓه

٫ تٓهشٛا ا٭نطاز  :١اييت ٫ تكبٌ ايتكٝٝس; ؾإٕ إكٝس ٗ ايطٚا١ٜ ايعا٠َ ٖٞ ايكاعس

ٖٚٛ ـ ، َٔ نٌ أسس َٔ ايٓاؽ َا عسا ا٭نطاز ٚ..٢ أْهشٛا ا٭ٜا٢َ ٚشيو َعٓ، ٚ..

إٔ ٖصا ايتكٝٝس ٣ غرل تاّ; ٭ٕ ايعطف ٫ ٜط١ ايعطؾ٠ٝ أغاؽ ايٓٛط٢ عً يتكٝٝس ـأٟ ٖصا ا

 َٓػذِ ُاّ ا٫ْػذاّ َع ضٚح ايٓل ايكطآْٞ.

 ظايتعٜٚر َٔ ا٭نطاز ٚايعْر ٚاـ١ٛ نطا٢ٖٝ أْ٘ ٫ ٜٛدس زيٌٝ عً &٣ ثِ ٜط

ٗ تطتٝب  تدل إٔ بعض ايطٚاٜات اييت اغتٓس إيٝٗا ايؿكٗا٤اعٚايػٓس ٚاشلٓس ٚايكٓس. ثِ 

 . (6)أًٖٗا َٔ ضزٸ عًُٗا إٍ ٚشلصا ٫بسٸ، غٓسّا١ ٖصا اؿهِ ايهطاٖيت نعٝؿ

ٖٚٞ إٔ ٖصا اؿهِ ايؿكٗٞ ؾٝ٘ ْٛع َٔ ايتٓاٗ َع  ،١َُٗ١ ثِ ٜهٝـ ْكط

إٕ ٖصا »: ٜكٍٛ .١ػ٘ ايكطإٓ ٗ تِٓٛٝ ايع٬قات ا٫دتُاعٝايصٟ أغٻ، أقٌ ايتهطِٜ

٢ ايصٟ أغػ٘ ايكطإٓ... إٕ ايكطإٓ ٜطنع عً َع أقٌ تهطِٜ اٱْػا٢ٕ اؿهِ ٜتٓاؾ
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بعٝسّا عٔ ، ٜٚعتدلٙ ا٭غاؽ ٗ ٖصا اجملاٍ ،١ٗ ايعٚز ٚايعٚد٣ عٓكط ايك٬ح ٚايتكٛ

 .  (7)«١ايعطم أٚ ايًٕٛ أٚ ايًػ١ َػأي

ـٹ ايع٬َ ١ ؾهٌ اهلل بايٓل ايكطآْٞ ٗ ؼسٜس إًُض ايعاّ شلصٙ إػأي١ ٚمل ٜهت

ٜػتؿٝس َٔ بعض  &ؾإْ٘ ،١ايكطآ٠ْٝ ايٓٛط اغتٓباطات٘ إٍَع أْ٘ ٜػتٓس ٗ  ،١ايؿكٗٝ

اييت ٚضزت ، دٜٛدل١ ٖٚصا َا ٚضز ٗ قك .١ايعا١َ ايكطآ٠ْٝ تػٓس ايكاعس ايطٚاٜات اييت

، َٔ قباح ايػٛزإ، ؾكس نإ ٖصا ايطدٌ قكرلّا زَُّٝا، ^عٔ ططٜل أٌٖ ايبٝت

ٚٻد٘ ايطغٍٛ َٔ اي ايكبا٥ٌ شات ٣ إسس ٓتُٞ إٍاييت ت١ اؿػ٠ٓ ٖٚٞ إطأ، يؿا٤صٚقس ظ

إٕ اهلل قس ٚنع باٱغ٬ّ َٔ نإ ، ٜا دٜٛدل»: |ؾكاٍ ي٘ ايٓيب، إٛقع ا٫دتُاعٞ

ٚأعع باٱغ٬ّ َٔ ، ٚنٝعّا١ ٚؾطف باٱغ٬ّ َٔ نإ ٗ اؾاًٖٝ، ؾطٜؿّا١ ٗ اؾاًٖٝ

ٚتؿاخطٖا ١ اؾا٠ًٖٝ ٚأشٖب باٱغ٬ّ َا نإ َٔ نٛ، شي١٬ّٝ نإ ٗ اؾاًٖٝ

ٚقطؾِٝٗ ، أبٝهِٗ ٚأغٛزِٖ، ؾايٓاؽ ايّٝٛ نًِٗ، ٜطٖا ٚباغل أْػابٗابعؿا

اهلل  ٚإٕ أسب ايٓاؽ إٍ، ٚإٕ آزّ خًك٘ اهلل َٔ طٌ، َٔ آزّ، ٚعطبِٝٗ ٚعذُِٝٗ

إ٫ٓ ٕٔ ، َٚا أعًِ ٜا دٜٛدل ٭سس َٔ إػًٌُ عًٝو ايّٝٛ ؾه٬ّ، أطٛعِٗ ي٘ ٚأتكاِٖ

(8)«ع...ضهلل َٓو ٚأ٢ٚ نإ اتك

إٔ إطاز بايعذِ ، َٔ خ٬ٍ ٖصا اؿسٜح ايكشٝض، ايػٝس ؾهٌ اهللٜٚعتدل 

(9)ٖٚٛ ايؿاٌَ يٮنطاز ٚايعْر ٚغرلِٖ، اٱْػإ غرل ايعطبٞ

٢ ٖٚٛ ايصٟ وح ايٓاؽ عً، نُا اغتٛٗط ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ سسٜح آخط

ٖٓٔ دا٤ِٖ ٚؾٝ٘ قؿات اـًل ٚايسٜٔ ٚااتعٜٚر بٓ ١ بعٝسّا عٔ ايكَٛٝ، يك٬حتِٗ 

َٳ»: |ٖٚٛ قٛي٘، ًٕٛ ٚايعطمٚاي ِّ ٔٵإشا دا٤نِ   ٕٵ ٫إ، دٛٙتطنٕٛ خًك٘ ٚزٜٓ٘ ؾع

 .(10)«ٗ ا٭ضض ٚؾػاز نبرل١ تؿعًٛٙ تهٔ ؾتٓ

جٛا ببعض ايطٚاٜات ٚتؿبٻ، ٚايعذٝب إٔ ايؿكٗا٤ غهٸٛا ايٓٛط عٔ ٖصٙ ايطٚاٜات

َع ، بعض ايكَٛٝات ايتعٜٚر َٔ بعض ايٓاؽ ايصٜٔ ٜٓتُٕٛ إ١ٍ ٗ نطا١ٖٝ ايهعٝؿ

خًكِٗ ٗ ٖصٙ  بٌ إٕ اهلل تعاٍ، يٝػت َٔ اختٝاضات اٱْػا١ٕ ؾطض إٔ ٖصٙ ايكَٛٝ

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٜػتعٌُ إٓٗر إطنب ٗ ١ ا٭دٛا٤. يصا ؾإٕ ايع٬َ

 إ١ٍ ؾباٱناؾ ،١ايكشٝش١ ايطٚا١ٝ٥ ٚإطدع١ٝ ايكطآ١ْٝ َٔ خ٬ٍ إطدعٝ، ا٫غتس٫ٍ

ٜٚعطض عٔ ا٭سازٜح ، َٔ اؿسٜح ايكشٝض١ ؿكٗٝايكطإٓ ٜػتٓب٘ ٗ ض٩ٜت٘ اي
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٠ ٖٚٞ َا تهٕٛ عاز .١اييت اغتٓس إيٝٗا ايؿكٗا٤ ٗ اغتٓباطاتِٗ ا٫دتٗاز١ٜ ايهعٝؿ

 .٠َٔ ايؿٗط٠ َأخٛش

أغاؽ ٢ ي٬ْط٬م عً ;١ايؿك١ٝٗ ؾهٌ اهلل ٗ تععٜع ٖصٙ ايط١ٜ٩ ثِ ٜٓطًل ايع٬َ

 ،١ّ اٱْػإ ٗ خكٛقٝات٘ ايٛدٛزٜاسذلا٠ كاعسايإٕ »: ؾٝكٍٛ، اسذلاّ اٱْػا٠ٕ قاعس

ٚايًٕٛ ٚايعطم; ؾ٬ فاٍ ١ نايكَٛٝ، ي١٘ ٫ٚغُٝا ٗ ا٭ؾٝا٤ اييت ٫ تهٕٛ اختٝاضٜ

١ ايك١َٝٛ ٚغرلُٖا ـكٛق٠ٝ يععٍ اٱْػإ عٔ ايٛاقع اٱْػاْٞ ايعاّ ٗ ايعٚاز ٚايتذاض

ؾهٝـ ٜهٕٛ ، ٫ٚ٘ٝ خٝاض يٲْػإ ؾ، ٭ٕ شيو ٖٛ خًل اهلل ..;.١أٚ ايعطق١ٝ أٚ ايًْٛٝ

نُا ٖٛ ايٓل ، نُا ٜٴجاب بعًُ٘، ٚإِا ٜ٪خص اٱْػإ بعًُ٘، أغاغّا يًتؿانٌ

، ايصٟ دعٌ خكٛقٝات ايؿعٛب ٚايكبا٥ٌ ٗ َا ؽتًـ ؾٝ٘ أغاغّا يًتعاضف، ايكطآْٞ

ِٵ﴿ؾـ ، ٫ يًتؿانٌ ٘ٹ َأتٵَكاُن ِٵ عٹٓسٳ ايًٖ َٳُه ٕٻ َأِنطٳ  .(11)«(13: )اؿذطات﴾ٔإ

تكِٝٝ ٢ اييت اعتاز ايٓاؽ ع١ً بعض إؿاِٖٝ ايػًب٢ٝ عً &١ ثِ ٜطزٸ ايع٬َ

ٛٻ: يًك٢ٍٛ ٫ٚ َعٓ»: ؾٝكٍٛ، ا٭ؾطاز ٚايؿعٛب َٔ خ٬شلا ٙ; ؾإٕ إٕ ايعْر خًل َؿ

ٌٸ، َٔ ؾعٌ اهلل٠ ايكٛض١ ايتؿٜٛ٘ ٗ طبٝع ؾإٕ ايبٝاض يٝؼ ، يٕٛ ْاي٘ نُا إٔ يه

 إ١ٍ ـ بايٓػب١ ِ اٱغ٬َٝيًكٍٛ ـ سػب إؿا٢ٖٝ ٖٚهصا ٫ َعٓ .٠ٚسٝس١ ْاي١ٝ قُٝ

ايٛؾا٤ ٚعسَ٘ يٝؼ ١ عسّ ايٛؾا٤; ٭ٕ َػأي٢ ٕ شلِ أضساَّا تسٍ عًإ: ايػٓس أٚ اـعض

سػب ، ا٭ؾطاز٠ َهتػب ٗ سٝا بٌ ٖٛ ؾ٤ٞٷ، ٔ اٱْػإٜؾ٦ّٝا ٜسخٌ ٗ تهٛ

 .(12)«نًٗا١ ا٭٠َ ٫ ٗ سٝا ،١أٚناع٘ ايذلبٜٛ

ٖٚٞ  ،١ايؿك١ٝٗ ٗ ٖصٙ ايط٣ٜ٩ أخط١ أغاغ١ٝ اجملسٸز ٬َس١ٛ ثِ ٜػذٌ ايع٬َ

اييت تتُٝع ١ تعٜٚر بعض ايؿ٦ات اٱْػا١ْٝ ٗ نطا٠ٖٝ إٔ بعض ٖصٙ ا٭سازٜح ايٛاضز

َٔ ططسٗا;  ؾ٬بسٸ، يًُؿّٗٛ ايكطآ١ْٞ كايؿ»١ َع١ٓٝ بًٕٛ َعٌ أٚ عطم َعٌ أٚ قَٛٝ

س ايعاّ ٕ ٖصٙ ايطٚاٜات ٫ ّهٔ شلا إٔ تكِّإ. ؾ(13)«ؾإٕ َا خايـ نتاب اهلل ؾٗٛ ظخطف

ٚشلصا ٫بس َٔ ، يهتاب اهلل ثاّْٝا١ كايؿ١ ايطٚا١ٝ٥ ٖٚصٙ اـكٛقٝ، ايكطآْٞ أ٫ّٚ

ٚايؿِٗ ايعطٗ ٗ ا٫غتٛٗاض ١ َٔ سٝح ايس٫ي١ اٱعطاض عٓٗا ٚططسٗا; ٭ْٗا غرل تاَ

١ ؾهٌ اهلل ٗ بعض اغتؿتا٤ات٘ بعسّ نطا١ٖٝ ايع٢َ٬ ايؿكٗٞ ا٫دتٗازٟ. ٚشلصا أؾت

َع ايتعاَٗا ١ إع١ٓٝ اييت تتُٝع بايًٕٛ أٚ ايعطم أٚ ايك١َٝٛ ات اٱْػاْٝايتعٜٚر َٔ ايؿ٦

 .(14)باٱغ٬ّ اؿل
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أْ٘ عٓسَا  &ؾهٌ اهلل١ اييت ّهٔ إٔ ْػذًٗا يًع١َ٬ ايؿك١ٝٗ ٚا٬ٕسٛ

ن٤ٛ َا تٛقٌ ٢ عً ؾإْ٘ ٜؿيت ،٠دسٜس١ ع١ًُٝ ْتٝذ ٜٚكٌ إٍ، ٜتٓاٍٚ عجّا ؾكّٗٝا

يهجرل َٔ ١ بُٝٓا لس إٔ اٯضا٤ ايؿكٗٝ، ايؿكٗا٣٤ ٗٛض يسٚإٕ نإ كايؿّا يًُؿ، إيٝ٘

ٚإِا ٜبكٕٛ َتُػهٌ  ،١ايؿكٗا٤ ٫ تعهؼ َا ٜتٛقًٕٛ إيٝ٘ ٗ أعاثِٗ ايؿكٗٝ

 .٠ٗ ػاٚظ ٚؽطٞ ٖصٙ ايؿٗط١ ايع٠ًُٝ ٫ٚ ّتًهٕٛ اؾطأ، بايكٍٛ إؿٗٛض

ٗ طًب ا٫غتُتاع اؾٓػٞ ١ ايعٚد ٗ سل ٚعسّ سلٸٜٚأتٞ ٖصا ايعٓٛإ ايؿكٗٞ 

ٌٖٚ ٜهٕٛ ٖصا اؿل قكٛضّا ٗ طًب ايعٚز أّ ٫؟ ؾٗصا َٔ ايعٓاٜٚٔ ، َٔ ظٚدٗا

ٗ طًب ٠ غذا٫ّ ؾكّٗٝا; ٭ٕ ايؿكٗا٤ قس سكطٚا سل إطأ ـ ٜعاٍ ٫ٚ ـ ايصٟ ٜجرل١ ايؿكٗٝ

ع ايهجرل َٔ ا٭ظٚاز ايصٜٔ ا زؾٖٓ ،٠ٚاسس٠ أؾٗط َطٸ١ ا٫غتُتاع اؾٓػٞ ٗ نٌ أضبع

ايتؿبح بٗصا ايطأٟ ايؿكٗٞ; يٝهطٗسٚا  َع ظٚداتِٗ إ١ٍ ٜعٝؿٕٛ َؿانٌ خاق

ظٚداتِٗ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايػٝـ ايؿطعٞ. ٚقس اغتٓس ْٗٛض ايؿكٗا٤ ايكا٥ًٕٛ بٗصا ايطأٟ 

عٔ ضدٌ  ×غأٍ اٱَاّ ايطنا٢ ٛإ بٔ وٝؿإٕ ق: ٖٚٞ، سايػ١ٓ نعٝؿ١ ضٚاٜ إٍ

يٝؼ ٜطٜس اٱنطاض ، ٫ ٜكطبٗا١ ؾُٝػو عٓٗا ا٭ؾٗط ٚايػ١ٓ ايؿاب٠ أٜهٕٛ عٓسٙ إط

إ٫ٓ إٔ ، أؾٗط نإ آمثّا بعس شيو١ إشا تطنٗا أضبع: ×أٜكٝب٘ ٗ شيو إثِ؟ ؾكاٍ، بٗا

 .(15)ٜهٕٛ بإشْٗا

ٕا أخطز  ،١إٔ عُط بٔ اـطاب غأٍ ْػا٤ أٌٖ إس١ٜٓ ٚنصيو ضٚت ايعاَ

 : ؿس أبٝاتّا َٔ نُٓٗات٠ٓ ٚزلع اَطأ، اؾٗاز أظٚادٗٔ إٍ

 يعيعٍ َٔ ٖصا ايػطٜط دٛاْب٘         ؾٛاهلل ي٫ٛ اهلل ٫ ؾ٤ٞ غرلٙ 

٠ ؾذعٌ إس، أؾٗط١ أضبع: ؾكٌٝ ي٘، َٔ اؾُاع٠ عٔ أنجط َا تكدل عٓ٘ إطأ

ٚإٕ مل ٜٓعٍ ، ٚإعتدل ٗ اي٤ٙٛ ايٛادب َا أٚدب ايػػٌ، أؾٗط١ أضبع١ يًػٝب١ إهطٚب

 .(16)ٗ احملٌ إعٗٛز

أْ٘ ٜهؿٞ ٗ ٣ سٝح ٜط، َٔ شيو٢ َا ٖٛ أقػ إٍ ٚشٖب ايبعض َٔ ايؿكٗا٤

ُٸأؾٗط ؼٗك١ اؾُاع ٗ ا٭ضبع١ ساي ٢ اؾُاع. ٚإشا قًٓا بٗصا ايكٍٛ ـ ٖٚٛ َػ٢ُ ل َػ

ٌٖ : &ؾهٌ اهلل١ ٜكٍٛ ايع٬َـ ايعٚز يعٚدت٘ ايصٟ ٜٛدب ايػػٌ ١ ٬ََػ ،١ا٬َٕػ
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 .(17)!؟٠ُطأي١ً يًعٚاز بايٓػب٠ تهٕٛ ٖٓاى ؾا٥س

ٔٵ ٜؿِٗ َٔ ا٭خباض إٔ ايعٚز إشا زخٌ بعٚدت٘ ٚيٛ ٕط َٳ ثِ غاؾط  ،٠ٚاسس٠ ٖٚٓاى 

َا ، سٝاتٗا١ عكٗا اؾٓػٞ ط١ًٝ إطايب سلٸ١ ؾًٝؼ يًعٚد ،١ط٠ًٜٛ ٚغاب َس، عٓٗا

 ٚيٛ ناْت ٗ عٓؿٛإ ؾبابٗا!!٢ ست، زاّ ايعٚز ٜٴٓؿل عًٝٗا

، ٚٗ سطٕز ؾسٜس ،١نٝك٠ ـ ٗ زا٥ط١ دـ ايع٠ٚ ْهع إطأ١ هاّ ايكاغٝسٚبٗصٙ ا٭

غذٔ  عٝح تتشٍٛ سٝاتٗا إٍ، ٚعطؿٗا ٗ شيو، عٓؿٛاْٗا اؾٓػ١ٞ ٖٚٞ ٗ بساٜ

ٍِّ اؿ ،١ٚايطٚس١ٝ تسٚض سٛشلا إؿانٌ ايٓؿػٝ ، دشِٝ ٫ تطام عٓسٖا إ٠ٍ ٝاٖا و

 إطاف. ١ ا٫مطاف ا٭خ٬قٞ ٚاؾٓػٞ ٗ ْٗاٜ ض ْؿػٗا إٍٚقس تعطِّ

ٚي٘ اؿل إٔ ٜتعٚز  ،١ايؿطع١ٝ إٔ ايطدٌ ـ ايعٚز ـ ٜتُتع َٔ ايٓاس١ٝ سَٛع ٬َ

ٖا ، ت ٚؾل إصٖب اٱَاَٞأٚ ايعٚاز إ٪ٖق، بايعٚاز ايسا١ِ٥ ٚضابع١ ٚثايج١ ثا٠ْٝ باَطأ

١ ايؿطع١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ بٌ ٖٞ قًٛي، سعٓسٙ أَطّا غرل َعٖك١ اؾٓػ١ٝ هًهعٌ إؿ

 .١ٚا٫دتُاعٝ

 ،١إتعػِّؿ١ بٗصٙ اٯضا٤ ايؿك٢ٝٗ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٫ ٜطن١ ٬َيصا لس إٔ ايع

اييت ١ ٚاشلٓسغ١ٝ ايطٜان١ٝ ٚاييت ػعٌ ايؿكٗا٤ ٜؿٚهطٕٚ ٜٚػتٓبطٕٛ أسهاَٗا بايططٜك

ٚشلصا ؾٗٛ ٜٓؿطز عِٓٗ  .١َٚؿانًٗا ايعٚد٠ٝ سسٸ ايػهٌ ٗ ايتعاٌَ َع إطأ تكٌ إٍ

ٌٸٜٚٓطًل َٔ خ٬، ٗ ايتعاطٞ َع ٖصٙ ايٓكٛم ٖصٙ اٱؾهايٝات  ٍ نتاب اهلل ؿ

أغاؽ ايتعاٌَ ٢ خطٛات٘ ع١ً ٚإٔ ايكطإٓ ّتاظ ؾهطٙ اٱْػاْٞ ٗ طبٝع ،١ايؿكٗٝ

َعّا ـ ٠ ٚأُْٗا ـ ايطدٌ ٚإطأ ،١يًكهاٜا اؾٓػ١ٝ بايتػاٟٚ ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات بايٓػب

سيٌٝ اـام ٗ إ٫ ٗ َا ٜتعًل بايكهاٜا اييت ٚضز ؾٝٗا اي ،١َتػاٜٚإ َٔ ٖصٙ ايٓاسٝ

ٚيصا  .١نُا ٗ أسهاّ ايط٬م ٚايكَُٝٛ، سهاّٗ بعض ا٭٠ إطأ٢ تؿٛم ايطدٌ عً

ٜكذلب َٔ اؿل ٠ إٔ اؿل اؾٓػٞ يًُطأ٣ ْط» :٠ايطا٥س١ ايؿك١ٝٗ ٜكٍٛ ٗ ٖصٙ ايط٩ٜ

ُهٌ ْؿػٗا عٓس ٌَٝ ايعٚز نصيو هب ٠ إطأ٢ ؾهُا هب عً، اؾٓػٞ يًطدٌ

ػ٘ أٜهّا; ٚشيو اْط٬قّا َٔ ايٓل ايكطآْٞ ايصٟ أغػ٘ اهلل ايطدٌ إٔ ّٚهٔ ْؿ٢ عً

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿ :١ايهط١ّ ٖٚٛ اٯٜ، ٗ ٖصا ايباب ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ  :٠)ايبكط﴾ٚٳَي

ايط٬م ن، َا خطز بسيٌٝ خامٸ إ٫ٓ، اييت ٜػتؿاز َٓٗا ايتػاٟٚ ٗ اؿكٛم، (228

دٌ ؾهصيو ؾطع يتشكٌ أدٌ ؼكٌ ايط ٚنُا إٔ ايعٚاز ؾطع َٔ .١ٚايكَُٝٛ
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 . (18)«؟٠يًُطأ١ بايٓػب، ٖٚٛ ايتشكٌ، طض َٔ ايعٚازػنٝـ وكٌ اي ٚإ٫ٓ ;٠إطأ

َعّا إشا ٠ يًطدٌ ٚإطأ١ بايٓػب١ َتػا١ٜٚ شلصا لس إٔ ايؿاضع ٚنع أسهاّ ايعكٛب

١ ػبايطدِ باي١ٓ ٚعكٛب، يػرل احملك١ٌٓ اؾًس بايٓػب١ ٗ ساي، ٚقع َُٓٗا ايعْا

ٚاييت غاب عٓٗا ظٚدٗا ، سسٜجّا١ إتعٚد٠ أٚ ايؿتا٠ ؾهٝـ ْتكٛض إٔ إطأ، يًُشكٌٓ

١ ! ؾإٕ غطض ايعٚاز غرل َتشكل َٔ ايٓاسٝ؟١قكٓ، ٜٴٓؿل عًٝٗا ظاٍ ٫ٚ ،١يػٌٓ طًٜٛ

يصا  .١ٖا هعًٗا عطن٘ ي٬مطاؾات اؾٓػٝ ،١ٗ ٖصٙ اؿاي٠ يًُطأ١ بايٓػب١ ايؿعًٝ

 ،١ٚإٛنٛع١ٝ بطٚح اؾسٸ١ٜ تتعاٌَ َع ٖصٙ ايكهاٜا اٱْػا١ْٝ ٗٝؾك١ ض٩ٜ متاز إٍ

ٖٚصا َا ًُْػ٘ ٗ ، ٖصا ايذلاخ ايؿكٗٞ ٚا٫دتُاعٞ اؾاَس ٚؼطٜه٢٘ ٚايكؿع عً

نتاب اهلل ١ إػتٗسٜ &ايػٝس ؾهٌ اهلل١ ايع٣َ٬ يس١ ٚا٫دتٗاز١ٜ إعطٝات ايؿكٗٝ

إشا اَتٓع ١ ٗ إطايب٠ ٚسل إطأ، ٓػٞٗ اؿل اؾ٠ ٗ ايتػاٟٚ بٌ ايطدٌ ٚإطأ تعاٍ

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿: ٚأضازت ٖٞ شيو ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ  .﴾ٚٳَي

بٌ  ،١ا٫دتٗاز١ٜ ايؿك١ٝٗ اييت تٛقٌ إيٝٗا َٔ ايٓاس١ٝ ٗصٙ ايٓتٝذبٚمل ٜهتـ 

ٗ ١ ٚد٫ ٜكتكط سل ايع»: ٘يتٛدٝ٘ َكًسٜ ٣;ايؿت٣ٛ َػت٢ٛ ع١ً ثبٻتٗا ٗ ضغايت٘ ايعًُٝ

بٌ ، نُا ٖٛ إؿٗٛض عٓس ايؿكٗا٤، أؾٗط١ خ٬ٍ نٌ أضبع٠ ْاعٗا َط٢ ا٫غتُتاع عً

ٔٵ ٖٞ َجًُٗا عاز٢ هب عً َٳ غٛا٤ َٔ  ،٠ايعٚز إٔ ٜػتذٝب شلا بايٓشٛ ايصٟ ؼتاد٘ 

١ أٚ َٔ سٝح َا ٖٛ َأيٛف َٔ ايهٝؿٝ ٣،ٚأخط١ اييت تؿكٌ بٌ َٛاقع٠ سٝح ايؿذل

ايتعٓؿـ ٢ ع٠ً يٛ ناْت قازض٢ ست، قباٍ عًٝٗا ٚمٛ شيوٚاٱ١ َٔ ا٬ٕعب١ إٓاغب

 . (19)«ٚايكدل عٔ اؿطاّ عٓس سطَاْٗا

ـٹ نُا ، ايكطإٓ ؾشػب١ ٗ َبٓاٙ ايؿكٗٞ ا٫دتٗازٟ َطدعٝ &ٚمل ٜهت

ِّ  إ١ٍ أٚ ْٛطات٘ ا٫دتٗاز١ٜ بٌ ٜػتٓس ٗ َطايب٘ ايعًُٝ، ضٙ بعض ايباسجٌواٍٚ إٔ ٜك

ـ ١ ٚٗ ٖصٙ إػأي .ا٭١ٍٚ نُا أؾطْا ٗ عح إػأي ،١ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح ايكشٝش

بايطٚاٜات  &ؾكس اغتسٍ، ٗ ا٫غتُتاع اؾٓػٞ َٔ ايعٚز ـ نصيو١ إطايب٠ سل إطأ

 ايطدٌ إ١ٍ اؾٓؼ قس تؿٛم ساد إ٠ٍ إطأ١ إٔ ساد٢ عً ^عٔ أٌٖ ايبٝت٠ ايٛاضز

 ×زلعت أبا عبس اهلل: قاٍ٭بٞ بكرل ١ اغتسٍ بطٚا٠ٜ طٸاؿ٠ يًُطأ١ ؾبايٓػب، شيو

عًٝٗا ٢ ٚيهٔ اهلل أيك ،٠ٚتػعٌ َٔ ايًص١ ايطدٌ بتػع٢ ع٠ً ؾهًت إطأ»: ٜكٍٛ

 .(20)«اؿٝا٤
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ُٸٔ سسث٘، ٚعٔ أٓس بٔ قُس بٔ أبٞ ْكط قاٍ : قاٍ، عٔ إغشام بٔ عُاض، ع

ؾإشا ٖادت ناْت ، ضدا٠ٍ قدل عؿط٠ ٚدٌ دعٌ يًُطأ إٕ اهلل عع»: ×أبٛ عبس اهلل

 .(21)«ضدا٠ٍ عؿط٠ ؾ٠ٛٗ شلا قٛ

٠ ٚيٝؼ ؾٝ٘ َا ٜ٪نس ؾذل، ٚنصيو ٖٓاى ضٚاٜات تجبت سل اؾٓؼ يٲَا٤

، «اـكاٍ»ٖٚصا َا ضٟٚ ٗ نتاب ، ايؿكٗا٣٤ نُا ٖٛ إؿٗٛض يس، أؾٗط١ ا٭ضبع

ٗا ٗ نٌ أضبعٌ ثِ أتت ؾًِ ٜأتٹ١ َٔ اؽص داضٜ»: ٗ خدل طٌٜٛ، نُا دا٤ ٗ ايٛغا٥ٌ

 .(22)«َّٝ٘ا نإ ٚظض شيو عًقطٻ

 ×عٔ أبٞ عبس اهلل، عٔ بعض ضداي٘، طٗ ايهاٗ عٔ قُس بٔ دعؿ٣ ٚضٚ

ٔٸ٢ َٔ ْع َٔ ايٓػا٤ َا ٫ ٜٓهض ؾعْ»: قاٍ  .(24()23)«ؾ٤ٞ ؾاٱثِ عًٝ٘ َٓٗ

ـٸ َٓٗا طبٝع، ٖصا ايهِ إتٓاثط َٔ ايطٚاٜات إ١ٍ إناؾ ٠ إػاٚا١ اييت ٜػتؿ

، |ايطغ٠ٍٛ ٓا ايتاضٜذ ٗ سٝاتطى ي، ٗ شيو٠ ٚسل إطأ ،١ٗ اؿكٛم اؾٓػٝ

ٔٸ، ٚنصيو اـًؿا٤ َٔ بعسٙ ٜؿهٌ َٔ  إٔ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ن

بٗصٙ ٠ ٚقس عذٻت نتب اؿسٜح ٚايػرل، أظٚادٗٔ; ؿطَاْٗٔ َٔ اؿل اؾٓػٞ

ٍٸ عً ٣،ايؿهاٚ نُا ، اؾٓػ٠ٞ إطأ لٸع١ عإتؿط٣ِّ إٔ ٖٓاى اٖتُاَّا يس٢ ٖٛ َا ٜس

 .ٖٛ سل ايطدٌ

َٸا ايطٚاٜ ـ × ايصٟ غأٍ اٱَاّ ايطنا ٢،اييت ٚضزت عٔ قؿٛإ بٔ و١ٝ أ

ٚاييت اغتسٍ بٗا ايؿكٗا٤ ٗ ادتٗازِٖ ، ـ١ عح ٖصٙ إػأي١ ٚاييت ٚضزت ٗ بساٜ

ٕٸ ايػٝس ، أؾٗط١ ٗ نٌ أضبع٠ ايٛاسس٠ بإط٠ ٚسكطٚا اؿل اؾٓػٞ يًُطأ، ايؿكٗٞ ؾإ

٫ ٜػتؿاز ، ٗ ٚطف خام١ خاق١ أْٗا ٚاقع»عًُّٝا َؿازٙ  أٚضز عًٝٗا إٜطازّا ؾهٌ اهلل

يٝؼ ٜطٜس »٠ إٕ نِ عباض: ٚبٝإ شيو ،١ايعاز١ٜ َٓٗا اؿهِ ٗ ايٛطٚف ايطبٝعٝ

٫ ٜتٓاغب َع ايٛطٚف  ،١ٖٚٞ ايػٓ، اييت نطبٗا ايطا٠ٟٚ إس إٍ« اٱنطاض بٗا

 ،١بٌ ٜتٓاغب َع ايٛطٚف غرل ايطبٝعٝ، ت٘اييت ٜعٝـ ؾٝٗا اٱْػإ ٗ ب١ٝ ايطبٝعٝ

ٗا ُجٌ اييت ٜػتطٝع اٱْػإ ايتدًل َٓٗا ٚيهٓٻ، شيو َٔ ا٭غباب نايػؿط َٚا إٍ

 أٚ غرلٖا.١ َٔ عٌُ أٚ زضاغ ،١َع١ٓٝ ي٘ ساد
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، اؿهِ ٚإٛنٛع تكتهٞ ٚٗٛضٖا ٗ َا شنطْا١ َٓاغب ٣:أخط٠ ٚبعباض

 .(25)«١بٝعٝايط١ ٜزاٝاؿا٫ت ا٫عت إ٠ٍ ٚيٝػت ْاٚط

ـ ضغِ نعـ  &١ ٕ ايع٬َإَٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايبٝإ ايؿكٗٞ ا٫دتٗازٟ ايسقٝل ؾ

أْ٘ ٫ ول يًطدٌ ـ ايعٚز ـ اٱنطاض بعٚدت٘ ٗ ٢ نُا َطٸ ـ اغتسٍ بٗا ع١ً غٓس ايطٚاٜ

ايػؿط ٚغرلٙ ؾكس ٫ ١ أَا ٗ ساي ،١عاز١ٜ اييت ٜعٝـ َعٗا ٚطٚؾّا بٝت١ٝ اؿا٫ت ايعازٜ

١ ـ; عهِ ٚطٚؾ٘ اـاق أؾٗط١ ا٭ضبع٠ باؿل اؾٓػٞ ـ عسا ؾذل١ طايبا١ٕ ول يًعٚد

اييت نطبٗا ايؿكٗا٤ ـ ٠ جٕٛ بٗصٙ إسيصا لس إٔ بعض ا٭ظٚاز َٔ ايطداٍ ٜتؿبٻ .٠ايكاٖط

ٔٻ ٗ ١ ؾُٝتٓعٕٛ عٔ َكاضب، أؾٗط ـ١ أضبع ٔٸ; ٕؿانٌ ٜعٝؿْٛٗا َعٗ ظٚداتِٗ; إنطاضّا بٗ

٢ غٝؿّا قاضَّا ع٠ً إؿٗٛض١ ايؿك٣ٝٗ اييت سسزتٗا ايؿتٛ ٠ٖا هعٌ ٖصٙ إس، سٝاتِٗ

 إ١ٍ بٌ ايعٚز ٚايعٚد١ ايعٚد٠ٝ ا وٍٛ اؿٝآٖ، ؾا٢٤ َت ايعٚز ٜػً٘ ،١ايعٚد١ ضقب

كاٍ ٚايط٬م. ٖٚصا ؿا٫ْ إ١ٍ ت٪زٟ ٗ ايٓٗاٜ، ٚايبػها٠٤ بطنإ َٔ ايػهب ٚايعساٚ

 َا ٫ ٜطٜسٙ ايؿاضع.

َٸقؿٛإ ـ ضغِ نعـ ١ إٕ ضٚاٜ طّٜٚا ػق١ ايس٫ي١ غٓسٖا ندلّٜٚا ـ غرل تا

ٗ نٌ ٠ ٚاسس٠ َط٠ يًُطأ١ ايتعّ بٗا ايؿكٗا٤ عكط اؿل اؾٓػٞ بايٓػب٠ نكاعس

١ نايعٌُ أٚ ايسضاغ، أؾٗط; ؾإٕ ايعٚز إشا مل ٜهٔ َػاؾطّا َهططّا شلصا ايػؿط١ أضبع

تٛادس  ٚإِا، ×غأٍ اٱَاّ ايطنا ايصٟ ايػا٥ٌشيو نُا ٖٛ ساٍ ، أٚ غرلٖا

ؾٝٓبػٞ ي٘ إٔ ٜػتذٝب  ،١ا٫عتٝاز٠ٜ نُا يٛ نإ ظٚدّا ٜعٝـ اؿٝا، عٓسٖا ٗ بٝتٗا

نػٛطّا ٠ ٚخكٛقّا إشا عاؾت إطأ ،١ٗ اؿا٫ت ا٫عتٝاز١ٜ ظٚدت٘ اؾٓػ١ٝ يطغب

ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أٟ قصٚض ؾطعٞ أٚ ْؿػٞ ٜعٝؿ٘ ايطدٌ  ،١غرل عاز١ٜ ْٚؿػ١ٝ دٓػٝ

 .١ٗ تًو اؿاي٠ أٚ إطأ

١ اييت ططسٗا ايع١َ٬ ايسقٝك١ ٚا٫دتٗاز١ٜ ا٫غتس٫ي١ٝ ايؿك١ٝٗ ٖصٙ ايط٩ٜإٕ 

ٚقبٸ ايؿك٘ ٗ قٛايب ، ايتأٌَ ٚايٓٛط ٗ َٛضٚثٓا ايؿكٗٞ تسعْٛا إٍ &ؾهٌ اهلل

 ٗ ا٭سهاّ.١ ٚإٛنٛع١ٝ تٓؿس ايسق٠ َعاقط١ ادتٗازٜ

٢ يًذسٍ ايؿكٗٞ. ؾكس اغتسٍ ْٗٛض ايؿكٗا٤ ع٠ً إجرل ١ٖٚصٙ َٔ ايكهاٜا ايؿكٗٝ
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١ بعض ايطٚاٜات ايهعٝؿ ٗ بٝتٗا. ٚاغتٓسٚا ٗ ٖصا اؿهِ إ٠ٍ ٚنع إطأ١ اغتشبابٝ

عٔ عبس اهلل بٔ ، عٔ عبس اهلل بٔ ايكاغِ اؿهط١َٞ إط١ٜٚ ايطٚاٜ: َٚٓٗا ،١ٚإطغً

َٔ ا٭ْكاض خطز ٗ بعض  ،ٗ ظَٔ ايطغٍٛ، إٕ ضد٬ّ: ×عٔ أبٞ عبس اهلل، غٓإ

باٖا قس َطض أٚإٕ ، ٜكس٢ّ اَطأت٘ عٗسّا إٔ ٫ ؽطز َٔ بٝتٗا ست ؾعٗس إٍ، سٛا٥ذ٘

أٚ ، أبٝٗا ٗ َطن٠٘ ٗ ظٜاض |ٚمل ٜأشٕ شلا ايٓيب، َات ٗ شيو إطض٢ ست

إٕ اهلل قس : |ٚبعس زؾٓ٘ بعح إيٝٗا ضغٍٛ اهلل، عًٝ٘ ٚزؾ٠٘ٓ ٗ ايك١٬ إؿاضن

 .(26); بطاعتو يعٚدوغؿط يو ٚ٭بٝو

 إ٠ٍ دا٤ت اَطأ: أْ٘ قاٍ ×َٔ ٖصا اـدل َا ضٟٚ عٔ أبٞ دعؿط ٚقطٜبٷ

ٚإٕ خطدت بػرل إشْ٘ : ×إٔ قاٍ .. إٍ؟٠إطأ٢ ايعٚز عً َا سلٸ: ؾكايت، |ايٓيب

٢ ست١ ايط١ٓ ايػهب ٥٬َٚه١ ا٭ضض ٥٬َٚه١ ايػُا٤ ٥٬َٚه١ يعٓتٗا ٥٬َه

 .(27)تطدع

ٗا ايؿكٗا٤ ٱقساض سهِ اغتشباب سبؼ ٝاييت اغتٓس إيغرلٖا َٔ ايطٚاٜات  إٍ

 بإشٕ ظٚدٗا. ٚعسّ خطٚدٗا إ٫ٓ، ٗ بٝتٗا٠ إطأ

 ،١ؾك١ٝٗ َٓاقؿ، بعس إٔ اغتعطض ٖصٙ ايطٚاٜات، ؾهٌ اهلل١ ٚقس ْاقـ ايع٬َ

َطاز ايؿكٗا٤ ٗ ٢ ؿٞ بايسيٌٝ ايكطعٞ اؾاظّ ي٬غتس٫ٍ عًتَعتدلّا أْ٘ ٫ ّهٔ شلا إٔ 

 اؿهِ ايؿكٗٞ.تطتٝب ٖصا 

، ؾٝٗا عبس اهلل بٔ ايكاغِ اؿهطَٞ ا٭١ٍٚ ؾإٕ ايطٚا١ٜ ايػٓس١ٜ أَا َٔ ايٓاسٝ

عبس اهلل بٔ ايكاغِ »: ٚقس قاٍ ايٓذاؾٞ عٓ٘، بٛدٛز ٖصا ايطاٟٚ ;١ٖٚٞ نعٝؿ

ٍٕ، نصٸاب، اؿهطَٞ إعطٚف بايبطٌ ٫ٚ ٜٴعتسټ ، ٫ خرل ؾٝ٘ ،٠ٜطٟٚ عٔ ايػ٬، غا

 .(28)«بطٚاٜت٘

إٔ اـدل; يٛنٛح »ؾهٌ اهلل ١ ؾكس شنط ايع١َ٬ ايس٫ي١ٝ ايٓاسٝأَا َٔ 

اَطأت٘  عٗس إٍؾ»: ٚشيو َٔ قٛي٘، أخص ايعٗس عًٝٗا َٔ قبٌ ظٚدٗا٠ اختكاق٘ بكٛض

َاي٘ ٗ غٝاب٘ ١ ا٭٫ٚز أٚ سطاغ١ نطعاٜ ،١َع١ٓٝ سٝح وتٌُ إٔ يًعٚز ساد، «عٗسّا

ؾطَا نإ خطٚدٗا ٗ ايٛقت ، ط٬ّٜٛتػتًعّ ٚقتّا  اييت خطز إيٝٗا ١٫ أٚ نٕٛ اؿاد

أٚ ، عٝح ٜٓاٗ سك٘ اؾٓػٞ، إيٝٗا١ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ َعطض ضدٛع٘ ٚسادت٘ اؾٓػٝ

ٖٓ إٕ : ؾكس نإ ايٓيب ٜكٍٛ شلا، يتؿكًٝ٘...١ ا مل تتعطض ايطٚاٜغرلٖا َٔ اؿادات 
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 .(29)«٫ اغتشباب شيو، غؿطإ اهلل ٚثٛاب٘ ٌٸايعٚز ق١ طاع

، ايػٓس١ ؾايٛاٖط أْٗا قشٝش× عٔ أبٞ دعؿط٠ ايٛاضز١ ْٝايجا١ ٚأَا ايطٚاٜ

إٔ ١ . ٚا٬ٕسٛ.ط٬م اؿهِ ٚتؿسٜسٙ.إ ٚاٖط ٗ دلإٕ ٖصا اـ: ٜكاٍقس »ٚيهٔ 

اييت ١ ا٭َٛض ا٭غاغٝ ََٔع إٔ ٖصا ، إٔ ُٓع٘ ْؿػٗا١ يأَػ٢ ل عًمل ٜعًٚ «|ايٓيب

عسّ خطٚدٗا َٔ إٓعٍ  قاّ ايعٚاز عًٝٗا... ا٭َط ايصٟ ٜٛسٞ إٔ سل ايعٚز ٗ داْب

 .(30)«أعِٛ َٔ سك٘ ٗ داْب ا٫غتُتاع...

 
 

١ ؾهٌ اهلل ٗ َٓاقؿ١ ٚبعس اؾٗس ا٫دتٗازٟ ٚايعًُٞ ايصٟ بصي٘ ايع٬َ

١ ابٝباغتش١ ؾإْ٘ ٜهع َػأي ،١ايؿك١ٝٗ ز٫يتٗا ٗ ايٓاس٣ٝ َٚس، ايطٚاٜات ٗ غٓسٖا

ؾٗٛ وطى َؿاِٖٝ ايكطإٓ باػاٙ  ،١قو إؿاِٖٝ ايكطآ٢ْٝ بٝتٗا عًٗ ٠ سبؼ إطأ

ؾٌٗ ّهٔ ي٘ إٔ ٜجبت ٜٚكُس أَاّ إسيٍٛ ايكطآْٞ أٚ ٜٓٗاض ، ٖصا اؿهِ ايؿكٗٞ

١ ايعٚد٠ اؾطع٢َ إشا تأًَٓا ايكطإٓ لسٙ ٜطنع عً»: &ِ أَاَ٘! ٜكٍٜٛٚتشٖط

٢ ست، سّات غذّٓا ؾطعّٝا َ٪بٻبإعطٚف َع دعٌ ايب٠ٝ ؾهٝـ تكسم إعاؾط، بإعطٚف

، ٗ ع٬قاتِٗ بعٚدات١ِٗ ٚٚسؿ١ٝ ؾإٔ نجرلّا َٔ إًتعٌَ ٜٓطًكٕٛ ٗ ٖاضغات َتططِّ

إٓعٍ! ٚٗ ١ عتب َٔ ايٛقٍٛ إ١ٍ َٓع ايعٚد ؾكس ٜكٌ ا٭َط ٗ بعض اؿا٫ت إٍ

ِّط ، تػًٝل ايٓٛاؾص بعهٗا إٍ أقبشت تكهٞ تسَرلّا نا٬َّ; ٭ْٗا ٠ إطأ١ ْؿػٖٝٓا ٜس

ٖٳؼـ»نـ ُاَّا ، غٓٛات ايػذٔ ٗ بٝت ٌْٝ سٝات٘ بٗصٙ ٢ ٟ قهصايٓاظٟ اي« طٚزيـ 

 .(31)«١ايططٜك

َٔ ايكطإٓ ٗ ٠ ساإػت١ٛ ا٭غاغ٠ٝ ايكاعس &ايػٝس ؾهٌ اهلل ؼثِ ٜ٪غِّ

 ،١َٔ خ٬ٍ ايعٓاٜٚٔ ايكطآ١ْٝ إٔ ْسضؽ إػأي ْطٜس عٓسَا»: ؾٝكٍٛ ،١تؿطٜع ٖصٙ إػأي

سٝح إْٗا تعطٞ عٓٛإ ، ٗ اٱغ٠ّ٬ غاؽ ٗ نٌ ايتؿطٜعات ايكازضاييت ٖٞ ا٭

، بعٝسّا عٔ َؿطزات٘، عٔ إؿّٗٛ اٱْػاْٞ أٚ ا٭خ٬قٞ يًتؿطٜع٠ ايتؿطٜع أٚ ايؿهط

لس قٛي٘  ،٠ايطدٌ بإطأ١ ٚع٬ق١ ايعٚد١ٝ ايع٬ق١ ٬ْسٜ اؿسٜح ايكطآْٞ عٔ َػأيٚ

ٚٵ تٳ﴿  :تعاٍ ُٳعٵطٴٚفٺ َأ َٵػٳاْى بٹ َٕٕؾٔإ ٔٻ ﴿: ٚقٛي٘، (229 :٠)ايبكط﴾ػٵٔطٜضٷ بٹٔإسٵػٳا ٖٴ ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ُٳعٵطٴٚفٹ ُٳعٵطٴٚفٹ﴿: ٚقٛي٘، (19: )ايٓػا٤﴾بٹاِي ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ ، (228 :٠)ايبكط﴾ٚٳَي
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ٔٻ نٹطٳاض﴿: ٚقٛي٘ ٖٴ ُٵػٹُهٛ  ، (231 :٠)ايبكط﴾تٳعٵتٳسٴٚايٹ ّاٚٳ٫َ تٴ

٠ إٔ تعٝـ ٗ نٓـ ايطدٌ سٝا٠  أضاز يًُطأٚإْٓا ْػتؿعط َٔ شيو إٔ اهلل

بإعطٚف ـ سػب ٠ ؾايطدٌ ٜعاؾطٖا بإعطٚف. ٚإعاؾط، تؿعط ؾٝٗا بإْػاْٝتٗا ،١طبٝعٝ

٠ تعٝؿٗا اَطأ٠ سٝا١ نأ١ٜ سٝاتٗا ايطبٝعٝ َؿَٗٛٗا ايعاّ ـ ٖٞ إٔ ٫ ٜػ٤ٞ إٍ

 .(32)«٣أخط

بسٸ شلا إٔ تؿعط بإْػاْٝتٗا. ـ اييت تعٝـ َع ايطدٌ ـ ايعٚز ـ ١٫ ـ ايعٚد٠ ؾإٕ إطأ

يًطدٌ إٔ وذلّ  ايطدٌ نصيو ٫بسٸ١ إْػاْٝ ٚنُا أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ شلا إٔ تػ٤ٞ إٍ

خٝاشلا ٣ . ؾايطدٌ ايصٟ ٫ ٜطٜس إٔ ٜػُض يعٚدت٘ إٔ ٜط.٠إْػاْٝتٗا ٚإضازتٗا ٗ اؿٝا

ٚضز ٚعسّ َعاؾطتٗا بإعطٚف ايصٟ ، اٱنطاض بٗا خاضز إٓعٍ ؾإْ٘ ٜ٪زٸٟ إٍ أسسٷ

ٚٳ٫َ ﴿ :ٚشلصا ٜكٍٛ تعاٍ ،١نُا ٖٛ ٚاٖط ايٓكٛم ايكطآْٝ ،٠شنطٙ ٗ آٜات َتعسز

ٔٻ نٹطٳاض ٖٴ ُٵػٹُهٛ ُِّكٛا ٚٳ٫﴿ :ٚقاٍ تعاٍ، (231 :٠)ايبكط﴾ّاتٴ ٔٻ يٹتٴهٳ ٖٴ  تٴهٳاضټٚ

ٔٻ ٔٗ ٝٵ  (.6: )ايط٬م﴾عٳًَ

بعٝسّا عٔ  ،١ايتأق١ًٝٝ بعَُٛٝتٗا ُجٌ إباْٞ ايؿك١ٝٗ إٕ ٖصٙ ايكٛاعس ايكطآْٝ

ن٬ّ ايؿكٗا٤  اييت قاَت عًٝٗا آضا٤ ايؿكٗا٤; ٭ْٓا عٓسَا ْٓٛط إ١ٍ اشلٓسغ٠ٝ ايٓٛط

ازٖا إٔ ؿ١َ ْتٝذ ٚأغًٛبِٗ ا٫دتٗازٟ ٗ خكٛم َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا ؾإْٓا غٓكٌ إٍ

، إٔ ُٛت َع ظٚدٗا إ١ٍ ٫ ول شلا اـطٚز َٓص إٔ تسخٌ ٗ سٝاتٗا ايعٚد٠ٝ إطأ

 !س ّاضغ٘ ايعٚز ٗ سكٗاغذٔ َ٪بٻ ٗا إٍعٝح تتشٍٛ سٝات

ؾهٌ ١ َع٬ٓياييت ٖٞ أغاؽ ٚقٛاعس ٜٓطًل َٓٗا ا١ يعَُٛات ايكطآْٝاٚعٔ ٖصٙ 

: ٜكٍٛ، ٚإٔ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ ٫ تكبٌ ايتدكٝل ،١ا٫غتٓباط٠ٝ اهلل ٗ تكعٝس ايٓٛط

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿ :ايعٓٛإ ايصٟ ططس٘ ايكطإٓ ٗ قٛي٘ تعاٍ» ٔٻ بٹاِي ٖٴ ٖٛ  (19: )ايٓػا٤﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ٔٸ: ؾ٬ ّهٔ يًؿاضع إٔ ٜكٍٛ، لٝٯبٞ عٔ ايتدكأَ قبٌ ايعٓٛإ   عاؾطٖٚ

ٕٸ يًعٚز اؿلٸ: ثِ ٜكٍٛ، بإعطٚف ٗ إٔ ٜهطب ظٚدت٘ ٗ نٌ ّٜٛ قباسّا ٚٚٗطّا  إ

 .(33)«أٚ ٜعطٝٗا قٛتٗا ايصٟ وؿٜ شلا سٝاتٗا، سّاأٚ إٕ ي٘ إٔ ٜػذٓٗا غذّٓا َ٪بٻ، َٚػا٤ٶ

ايكطإٓ ٗ ١ ٗ َطدع١ٝ ايعا١َ اـطٛٙ ايعطٜه٢ ؾهٌ اهلل ع١ً ٬َثِ ٜ٪نس ايع

سٖا ِّْٝكس ٖصٙ إطًكات ٫ ٚمٔ عٓسَا ْطٜس إٔ ْكِّ» :١ايتذسٜس١ٜ اغتٛٗاضات٘ ايؿكٗٝ

ٚيهٓٓا ْؿعٌ شيو َٔ خ٬ٍ ايعٓٛإ ايهبرل ٚاـ٘ ايعطٜض ، اغتشػاّْا ٚاغتبعازّا
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٢ ٜتٓاؾ٢ ٖٚصا إعٓ ،٠ايطدٌ بإطأ١  ع٬ق١ٗ ايعٚد٠ٝ ايصٟ دعً٘ ايكطإٓ ايهطِٜ يًشٝا

إٔ  ٞ أٚ ايسيٌٝ اؿانِ.. ٖصا َهاؾّا إٍبٸؾٝهٕٛ َٔ قبٌٝ إكٝس ايً، َع اٱط٬م

١ ٠٦َ إطأ١ ٫ تًػٞ سط١ٜ عػب طبٝعتٗا ايعك١ٝ٥٬ ٚايعٚدٝ، اعتباض عك١ٞ٥٬ ايعٚدٝ

 .(34)«١با٦ٕ

ؾهٌ اهلل ١ ٜػتعطض ايع٬َ، ّٝابعس عجٗا قطآْ ،٠إعٓكس١ ٖصٙ إػأي١ ٗاْٜٚٗ 

٠ ٗ اؿٝا٠ نأغاؽ يًتؿطٜع ايؿكٗٞ يًشهٛض ايؿاعٌ يًُطأ١ بعض ايطٚاٜات إُٗ

اييت ُٓعٗا َٔ اـطٚز َٔ بٝت ١ اٯضا٤ ايؿك٢ٝٗ ضزٸّا عً ،١ٝغايػٝا١ٚ ا٫دتُاعٝ

ٗ قهاٜأٖ  ‘ٜٚػأئ ايٓيب، ؾكس ناْت ْػا٤ إػًٌُ ىطدٔ ،١ايعٚدٝ

ايٓػا٤ ٠ ايعٖطا٤ ٚغٝس١ شيو خدل خطٚز ؾاط٢ُ ٚخرل زيٌٝ عً ،١ٚسٛا٥ذٗٔ ايؿدكٝ

 .(35)×َاّ أَرل إ٪ٌَٓاٱ١ ًََٛٛٝٚيتدطب ٗ فُٛع إػًٌُ ٚتصنطِٖ عل 

١ ّٓع ظٚدت٘ ايسا٥ُايػٝس ؾهٌ اهلل إٔ يٝؼ َٔ سل ايعٚز إٔ ٢ ٚيصا ؾكس أؾت

ٚيٝؼ ي٘ اؿل ٗ غرل ، ػٞضغبت٘ ٗ ا٫غتُتاع اؾ٠ٓ ٗ قٛض إ٫ٓ، بإشْ٘ َٔ اـطٚز إ٫ٓ

٫ٚ غرلٖا َٔ غا٥ط ا٭َٛض ، ؾ٬ هب عًٝٗا خسَت٘»: شنطٖا قا٬ّ٥ ٗ إَٔٛض، ا٫غتُتاع

نُا أْ٘ ٫ ًّو إٔ ّٓعٗا َٔ ا٫ْكطاف يؿ٪ْٚٗا ، غطت٘ أٚ زاضٙأب٘ أٚ ب١ كعًٚتٕا

ؿك٘ ١ َا زاَت غرل َٓاؾٝ ،١بٓؿػٗا َٚاشلا ٚأًٖٗا ٚٚيسٖا ٚع٬قاتٗا ايعا١َ إتعًك

، إٔ تكؿٝ٘ ٚزٸٖا، ٜٚػتشب َٓٗا، ٜٓبػٞ شلا، إصنٛض )سل ا٫غتُتاع اؾٓػٞ(. ْعِ

ِٸ، ٚتؿطن٘ ٗ أَٛضٖا، ٚتٛيٝ٘ ثكتٗا َٓٗا; ٚشيو ؼكٝكّا ٕعٜس ٗ  ٚتػتأشْ٘ ٗ إٗ

(36)«ٚايتعإٚ بُٝٓٗا٠ إٛز

عسّ ١ َػأي ،٠ٚاييت تتعًل بؿك٘ إطأ، َٚٔ إػا٥ٌ اييت أثرل ؾٝٗا اؾسٍ ايؿكٗٞ

ط٬م ظٚدت٘ ٢ أْ٘ ٫ وهِ بإدباض ايعٚز ع٢ً َعٓ ،١ايٓؿك١ ايط٬م اٱدباضٟ ٗ ساي

بٓكٛم ضٚاٜات  ضَا زاّ ٜٓؿل عًٝٗا. ٚقس اغتسٍ أقشاب ٖصا ايطأٟ ايؿكٗٞ إؿٗٛ

ٖٛ سل نُا ، ايطبٝع٠ٞ اؾٓؼ يٝؼ َٔ سل إطأ٠ َعتدلٜٔ إٔ إضاز، إؿكٛز ظٚدٗا

 ،١إهُٕٛ ٚايس٫ي١ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات تتؿل َٔ ْاس١ٝ ٚاغتسيٛا ظًُ، ايطدٌ ٗ شيو

َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ٠ ٚاسس ضّا يًططٜل ْؿرل إٍاٚإٕ اختًؿت ٗ بعض تعابرلٖا. ٚاختك
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يًتطابل ٗ  ;ٔ ا٭خطٜاتعطض ْعٚ ،١شلصا ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ ٗ خكٛم ٖصٙ إػأي

 َسايًٝٗا.

إؿكٛز إشا »: عٔ إؿكٛز عٓٗا ظٚدٗا؟ قاٍ: ×عٔ أبٞ عبساهللاؿًيب ٣ ضٚؾكس 

ؾإٕ مل هس ، اييت ٖٛ غا٥ب ؾٝٗا١ ايٓاسٝ ي٘ أضبع غٌٓ بعح ايٛيٞ أٚ ٜهتب إ٢ٍ َه

ٝٸ٘ إٔ ٜٓؿل عًٝٗا ّاي٘ أثط ؾإْٗا : قًت: قاٍ، ؿل عًٝٗا ؾٗٞ اَطأتْ٘ؾُا أ، أَط ايٛايٞ ٚي

ؾإٕ مل ٜٓؿل عًٝٗا  ،٫ٚ١ نطاَ، يٝؼ شاى شلا: قاٍ، تطٜس ايٓػا٤ اؾإْٞ أضٜس َ: تكٍٛ

ٝٸ٘ أٚ ٚنًٝ٘ أَطٙ بإٔ ٜطًٚ  .(37)«ؾهإ شيو عًٝٗا ط٬قّا ٚادبّا، كٗاٚي

١ ثايج١ ٚضٚاٜ. (38)×عٔ أبٞ ايكبٸاح ايهٓاْٞ عٔ أبٞ عبساهلل١ ثا١ْٝ ٖٚٓاى ضٚاٜ

 .(39)×عٔ أبٞ عبساهلل ،١عٔ بطٜس بٔ َعاٜٚ ،١عٔ عُط بٔ أشْٝ

٣ ٕػتٓس ايؿكٗٞ ٭قشاب ايطأٟ ايؿكٗٞ إؿٗٛض ايصٟ ٫ ٜطٖٚصٙ ايٓكٛم ٖٞ ا

 .١ؿكٓايط٬م ا٫دباضٟ ٗ َٛاضز اي

َٸا ايع٬َ  بأْٗا تبٌ، ؾهٌ اهلل ؾإْ٘ اغتسٍ بعَُٛٝات ايكطإٓ ٚأيؿا١٘ٚ أ

١ ٚتعاًَ٘ َع ايعٚد١ بإٔ ايعٚز ٗ سٝات٘ ايعٚدٝ ،١يأاؿهِ ايهدلٟٚ ايعاّ شلصٙ إػ

، إَا إٔ ّػو ظٚدت٘ َعطٚف :١طت اٯٜات ايكطآْٝنُا عبٸ ،إٔ ٜػًو ططٜكٌ ٫بسٸ

شيو َٔ  َٚا إٍ ،١ٚإكاضب ،١ٚإهادع ،١نايٓؿك ،١ٜٚكّٛ بهاٌَ اؿكٛم ايعٚدٝ

٠ اٝعٝح ٜؿو ضباٙ اؿ، سٗا بإسػإطِّأٚ ٜػ ;١ايعٚد٠ اييت ُؼ سل إطأايكهاٜا 

 خ٬ٍ ا٫ْؿكاٍ ٚايط٬م. ٠َٔ ططٜكٗا ٗ اؿٝا يتؿلٸ، ٓإعٜٚطًل شلا اي ،١ايعٚدٝ

ؾهٌ اهلل ١ يؿكٗٞ قس شٖب إيٝ٘ أغتاش ايع٬َاٚاؾسٜط بايصنط إٔ ٖصٙ ايطأٟ 

شلصٙ ايكٛاعس ١ ايعُٝك١ بعس إٔ ٚنع ايًُػات ايؿكٗٝ، ٖـ(1394سػٌ اؿًٞ)ايؿٝذ 

١ ٬َٓٚقس تٓاٍٚ ايع .ٗ َٓاقؿات٘ ٭قشاب ايطأٟ ايؿكٗٞ ايؿٗرل١ ايهدل١ٜٚ ايكطآْٝ

نُا ٖٛ َؿاٖس ٗ ، يط٬ب١٘ ايؿك١ٝٗ عاث٘ ايعًُٝأسػٌ ؾهٌ اهلل ٗ ايػٝس قُس 

غتاشٙ ايؿٝذ أٖصا ايبشح ٚاغتس٫٫ت ، (اجملًس ايجاْٞ، )نتاب ايٓهاحتكطٜطات 

اييت ؽايـ إؿٗٛض تػاعس ١ َعتدلّا إٔ ٚدٛز َجٌ ٖصٙ اٯضا٤ ايؿكٗٝ، سػٌ اؿًٞ

ٚعسَٗا غرل ، يًصٚم ايؿك١ٞٗ َٛاؾك١ ػأيإ»: ؾٝكٍٛ، ٚثبات٠ ضازإاٱؾتا٤ ب٢ ايؿكٝ٘ عً

١ ته٣ٝ َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ اٱْػإ عٓسَا هس ي٘ ٗ َكاّ ايؿتٛ، َٛاؾل يًصٚم ايؿكٗٞ

ؾإْ٘ ، ٜته٧ عًٝٗا; بٛدٛز ايؿٝذ سػٌ اؿًٞ ٚايػٝس ناِٚ ايٝعزٟ ٚأَجاٍ ٖ٪٤٫
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 .(40)«ٗ َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض٣ ايؿت٢ٛ قًب اٱْػإ ع٣ً ّهٔ إٔ ٜكٛ

ٚاييت ، ايؿك٢ٞٗ ؾهٌ اهلل ٗ ٖصا إب١ٓ اييت اغتٓس إيٝٗا ايع٬َ ٠أَا ايكاعس

٫ٚ ، ٫ نطض» :٠َٔ خ٬ٍ قاعس، ٗٞ ايكطإٓ ايهطِٜؾ، أغؼ عًٝٗا ٖصا ايطأٟ

ٝٸ٘ أٚ ١ ؾإٕ ايعٚز ايصٟ ّتٓع عٔ ط٬م ظٚدت٘ عذ، «نطاض أْ٘ ٜٓؿل عًٝٗا ٖٛ أٚ ٚي

ؾٗصا  ٣،عكٛقٗا ا٭خط١ ايبٚأْ٘ ٫ ول شلا إط، عكٗاٜؿٞ ٚنًٝ٘ ٫ ٜهؿٞ أٚ 

 عك٤٬ ايٓاؽ.٠ ٫ٚ ٜتٓاغب َع ايصٚم ايعك٥٬ٞ ٗ سٝا ،١ىايـ ايعساي

١ ٚٗ ايبساٜ»: ايػٝس ؾهٌ اهلل ٖصا ا٭غاؽ َٔ خ٬ٍ قٛي١٘ ٚشلصا ٜهع ايع٬َ

ايهطض..; ٭ْٓا ْعتدل ١ اييت ٚضزت ؾٝٗا ن١ًُ ٫بسٸ يٓا َٔ إٔ ْػتٓطل اٯٜات ايكطآْٝ

ٚشيو  ،١ٗ نجرل َٔ سا٫تٗا تٓطًل َٔ ايعٓاٜٚٔ ايكطآ١ْٝ ٚايػٓ، اؽايكطإٓ ٖٛ ا٭غ

 .(41)«اٱنطاض٢ َٔ خ٬ٍ ايعٓاٜٚٔ اييت دا٤ ؾٝٗا يؿٜ اٱنطاض أٚ َعٓ

٫ ٠ ٗ قاعس١ ٝؾهٌ اهلل نكٛاعس أغاغ١ أَا اٯٜات اييت اغتعطنٗا ايع٬َ

 : نطض ٫ٚ نطاض ؾٗٞ

ِٴ ايٓٻ﴿ :قٛي٘ تعاٍ ــأ ٚٵ ٚٳٔإشٳا َطًِٖكتٴ ُٳعٵطٴٚفٺ َأ ٔٻ بٹ ٖٴ َٵػٹُهٛ ٔٻ َؾَأ ٗٴ ٔٳ َأدٳًَ ػٳا٤ َؾبٳًَػٵ

ٔٻ نٹطٳاضٶا ٖيتٳعٵتٳسٴِٚا ٖٴ ُٵػٹُهٛ ٚٳ٫َ تٴ ُٳعٵطٴٚفٺ  ٔٻ بٹ ٖٴ (231 :٠)ايبكط﴾..غٳطِّسٴٛ

ٚٳ٫َ ﴿١ ؿـ ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ خ٬ٍ قٌ ايؿاٖس ٗ ٖصٙ اٯٜهٜٚػت

ٔٻ نٹطٳاضٶا ٖيتٳعٵتٳسٴِٚا ٖٴ ُٵػٹُهٛ ؾٝشاٍٚ إٔ ٜطدع ، ٕ ايطدٌ نإ ٜطًل ظٚدت٘ ؾتعتسٸأ، ﴾..تٴ

ٚإِا ، ؾٝٗا١ أٟ إْ٘ ٜطدع إيٝٗا ٫ يطغب، تطٍٛ عستٗا٢ إيٝٗا قبٌ إٔ تٓتٗٞ عسٸتٗا ست

بٌ ٭دٌ ايتهٝٝل ، ؾٝٗا١ أٚ أْ٘ ٜطدع إيٝٗا ٫ يطغب ،١َطًك٢ تبك٢ ست٠ يٝطٍٛ أَط ايعس

، ٜٚؿؿٞ غًًٝ٘ َٓٗا، ت غًطت٘ؼ٢ عٝح تبك، شيو نٌ ٚإؿطب َٚا إٍأعًٝٗا ٗ إ

 .(42)«بايؿ٤ٞ ايصٟ شنط١ٙ ؾٝهٕٛ ايعسٚإ ٗ اٯٜ

ٚإِٗ ٗ ٖصا »: ٜٚكٍٛ، ثِ ٜػتهؿـ ايػٝس ؾهٌ اهلل إبسأ ايعاّ شلصا ايهطض

ٚإٔ  ،إٔ َبسأ ايهطض َطؾٛض عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعا١ٍ اجملاٍ أْٓا ْؿِٗ َٔ ٖصٙ اٯٜ

ٕ ايعسٚإ َطؾٛض إغ٬َّٝا ؾايهطض إٚسٝح ، ّْااسٜٚعتدل اٱَػاى نطضّا ٚع اهلل تعاٍ

 .(43)«َطؾٛض أٜهّا

ِٻ ﴿ :قٛي٘ تعاٍب ـ  ٔٵ َأضٳازٳ َإٔ ٜٴتٹ ُٳ ٔٔ يٹ ٝٵ َٹًَ ٔٔ َنا ٝٵ ٛٵَي ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵ٫َزٳ ٔٳ َأ ٛٳايٹسٳاتٴ ٜٴطٵنٹعٵ ٚٳاِي

ُٳعٵطٴٚفٹ ٫َ ٢ ٚٳع١ًَ ايطٻنٳاعٳ ٔٻ بٹاِي ٗٴ ٛٳتٴ ٚٳنٹػٵ ٔٻ  ٗٴ ٘ٴ ٔضظٵُق ٛٵُيٛزٹ َي ُٳ ٗٳا ٫َ اِي ٚٴغٵعٳ ـٴ ْٳِؿؼٷ ٔإ٫ٖ  تٴَهًٖ
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ٚٳايٹسٳ ٛٳَيسٹٙٹ٠ تٴهٳآضٻ  ٘ٴ بٹ ٛٵُيٛزٷ ٖي َٳ ٚٳ٫َ  ٖٳا  ٛٳَيسٹ (233 :٠)ايبكط﴾بٹ

ٚٳايٹسٳ﴿ :١ٚقٌ ايؿاٖس ٗ اٯٜ  ٙٹ٠ ٫َ تٴهٳآضٻ  ٛٳَيسٹ ٘ٴ بٹ ٛٵُيٛزٷ ٖي َٳ ٚٳ٫َ  ٖٳا  ٛٳَيسٹ  .﴾بٹ

 هطٸتبإٔ ٫ ١ يًعٚد١ ايٓػبٖٚهصا ب».. ٘بأ١ْ ايؿكٝ٘ َٔ اٯ١ٜ ٜٚػتٛٗط ايع٬َ

  ٣.أٚ بًشاٚ أؾٝا٤ أخط، بًشاٚ أْٗا ُتٓع عٓ٘ خٛؾّا َٔ إٔ ؼٌُ، ظٚدٗا بػبب ٚيسٙ

شيو أٚ  ظٚدت٘ عٓس سادتٗا إ١ٍ ْٚػتٛسٞ ٗ شيو إٔ اَتٓاع ايطدٌ عٔ َٛاقع

بٗا أٚ ّجٌ ْٛعّا َٔ اٱنطاض ١ ظٚدٗا ٗ سادت٘ اؾٓػ١ٝ ضغب١ عٔ تًب١ٝ اَتٓاع ايعٚد

٫ إٜكاعّا يًهطض... ، ّجٌ تؿٛتّٝا يًٓؿعَٔ إٔ شيو ، خ٬ؾّا ٕا قس ٜتكٛضٙ ايؿكٗا٤ ،ب٘

ٚأْ٘ ضَا ، إٔ َبسأ ايهطض َطؾٛض ٗ اٱغ٢ّ٬ تسٍ ع١ً ايػابك١ ـ أٜهّا ـ ناٯ١ٜ ؾاٯٜ

 .(44)«داْب اؿهِ ايتهًٝؿٞ ٜذلتب عًٝ٘ سهِ ٚنعٞ إٍ

ِٵ﴿: قٛي٘ز ـ  ٚٵِا ٔإشٳا تٳبٳاٜٳعٵتٴ ٗٔسٴ ٗٔٝسٷ ٚٳَأؾٵ ٚٳ٫َ ؾٳ  (. 282 :٠)ايبكط﴾ٚٳ٫َ ٜٴهٳآضٻ َناتٹبٷ 

إٕ نٌ »: شلصا اـطاب ايكطآ١ْٞ ايعا٠َ ؾهٌ اهلل ايكاعس١ ٜٚػتهؿـ ايع٬َ

ّا بايهاتب أٚ ٖٚصا يٝؼ سهُّا كتكٸ، ؾ٤ٞ ٜتعٕٓٛ بعٓٛإ ايهطض ؾٗٛ قطّ

اٖس أٚ ٚإِا ٖٛ تطبٝل يًهطض ايصٟ ٜتعٕٓٛ ب٘ ؾعٌ ايهاتب أٚ ؾعٌ ايؿ، ايؿٗٝس

ٚبصيو ٜهٕٛ ايهطض َطؾٛنّا ، سٜٝتعٕٓٛ ب٘ ؾعٌ اٯخطٜٔ ػاٙ ايهاتب أٚ ايؿٗ

 .(45)«١إغ٬َّٝا عػب اٯٜ

ٝٻ﴿ :ـ قٛي٘ تعاٍز ٚٳقٹ ٝٻ٢ ٜٴٛقٳ١ َٹٔ بٳعٵسٹ  ٚٳقٹ َٴهٳآٛض  ٝٵطٳ  ٕٔ َغ ٜٵ ٚٵ زٳ ٗٳآ َأ ٔٳ ١ بٹ ِّ

٘ٹ  (.12: )ايٓػا٤﴾ايًٓ

 ٞ ايصٟ ٜٛقٞ َاي٘ إٔ ٜهطٸأْ٘ يٝؼ يًُٛق٢ أٜهّا تسٍ ع١ً إٕ ٖصٙ اٯٜ»

بٛضثت٘... ؾٗصا أٜهّا َعٓاٙ إٔ ٖصا ايعٌُ َطؾٛض ؾطعّا بًشاٚ نْٛ٘ إنطاضّا; ٭ٕ 

 .(46)«١ايؿاضع ٫ ٜطٜس ٱْػإ إٔ ٜهط بايٛضث

ٝٵ﴿ :ٖـ ـ قٛي٘ تعاٍ ٔٵ سٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ٓٴٛ ٚٳ٫َأغٵهٹ ِٵ  ٚٴدٵسٹُن  ِّٔ ٔٻ حٴ غٳَهٓتٴِ  ٖٴ  تٴهٳاضټٚ

ٔٗ ٝٵ ُِّكٛا عٳًَ  (.6: )ايط٬م﴾ٔٻيٹتٴهٳ

 ،٠َطًكت٘ أثٓا٤ ايعس إٔ ٜهاضٸ أْ٘ ٫ هٛظ يًؿدل٢ تسٍ ع١ً ٜهّا ٖصٙ اٯٜأٚ»

 .بٌ ٫بس ي٘ إٔ ٜكّٛ عكٗا بإعطٚف، شيو بإٔ ٜهٝٸل عًٝٗا ٗ إطعِ ٚإؿطب َٚا إٍ

ؾٗٛ قطّ بًشاٚ أْ٘ إنطاض ، إِا ٖٞ باعتباض اْطبام عٓٛإ ايهطض ع١ً٘ٝ ٚاؿطَ

 .(47)«باٯخط

ٗ ضؾض ايهطض بعَُٛ٘; ١ ايهدل٠ٜٚ ايكاعس١ ايكطآْٝ اتػتهؿـ َٔ ٖصٙ اٯٜٜٴ
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تهٕٛ َكساقّا يًهطض ، ايهطض٢ أٟ إٕ نجرلّا َٔ ا٭ؾٝا٤; بػبب استٛا٥ٗا عً

٢ ست، بسٕٚ اْؿكا١ٍ إعًك٠ َٚٔ نُٓٗا بكا٤ إطأ، اٱْػاْٞ بهٌ أيٛاْ٘ ٚأؾهاي٘

ٖا ٩ايعٚز قها٢ ِ عًتٻكٛم َا وٗا; ٭ٕ ٖٓاى َٔ اؿٚإٕ نإ ظٚدٗا ٜٓؿل عًٝ

ٚيعٌ َطايبتٗا باؿل اؾٓػٞ ٚعسّ ، زٕٚ اٱنطاض بٗا، َٚطاعاتٗا بإعطٚف، يعٚدت٘

بٗصٙ ٠ إطأ ؼٚؾا٤ ايعٚز بصيو ٜعتدل َكساقّا َٔ َكازٜل اٱنطاض اٱْػاْٞ. ؾشب

ٓاٜٚٔ ن٤ٛ ايع٢ أَطٷ ٜطؾه٘ ايؿطع ضؾهّا قاطعّا ع١ً أٚ ايتؿطٜع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايططٜك

 .١ايكطآ١ْٝ ا٭ٚيٝ

َٔ ايطٚاٜات ي٬غتس٫ٍ ١ ١ًْ ؾهٌ اهلل ٗ أعاث٘ ايؿك١ٝٗ ثِ ٜػتعطض ايع٬َ

ٚإٕ نإ ايكطإٓ  ،١ايكطآ١ْٝ ٫ نطض ٫ٚ نطاض. ؾٗٛ ٫ ٜهتؿٞ بإطدع٠ٝ قاعس٢ عً

اييت ١ ٚيهٓ٘ ٜػتعٌ با٭سازٜح ايكشٝش ،١ل ٗ اغتهؿاؾات٘ ايؿكًّٗٝجٌ إٓط

ٖصٙ ٢ ع١ً يًس٫ي« أضبعٌ سسٜجّا»ؾكس تٓاٍٚ َا ٜكاضب  ،١تس٫٫ت ايؿكٗٝتعهس ٖصٙ ا٫غ

ٔٸ١ ٚع١ًُٝ ٚزخٌ ٗ َٓاقؿات ؾكٗٝ ،٠ايكاعس . ٖٚصا َا ّهٔ َع ؾكٗا٤ ٖصا ايؿ

(48)ايعًٝا١ ٗ زضٚؽ ايبشٛخ ايؿكٗٝ، ٫ نطض ٫ٚ نطاض٠ ٬َسٛت٘ ٗ عج٘ يكاعس

َؿكٛزّا ٠ شا نإ ظٚز إطأؾتٛاٙ بأْ٘ إ١ عٛث٘ ا٫دتٗازٜ َٔ مثطاتٚنإ 

اؿانِ  إٔ تطؾع أَطٖا إ١ٍ ٕ سهُ٘ أْ٘ ول يًعٚدإٚإٛت ؾ٠ فٍٗٛ اؿٝا

أَا إشا أْؿل ، (49)ٚيٛ َع اٱْؿام عًٝٗا، خٛؾٗا َٔ ايٛقٛع ٗ اؿطا١ّ ايؿطعٞ ٗ ساي

ـٳ عً، أَٛضٖا٢ عًٝٗا ٚيٞ ايعٚز ٚضع ؾًٝعَٗا ، ْؿػٗا ايٛقٛع ٗ اؿطا٢ّ ٚمل ؽ

(50)ظٚدٝتٗا ي٘ َُٗا طاٍ ايع٢َٔ ٚايبكا٤ عً، ٤ بصيوا٫نتؿا

قُس ١ يًػٝس ايع١َ٬ ايبشح ؾإْٓا ْػتٛسٞ َٔ خ٬ٍ ا٭عاخ ايع١ًُٝ ٚٗ ْٗاٜ

٫دتٗازٙ. ٫ٚ ٜعين شيو أْ٘ ٜتٛقـ ١ ايؿك١ٝٗ ٌ إطدعٝسػٌ ؾهٌ اهلل إٔ ايكطإٓ ّجِّ

ٜأخص با٭سازٜح  &ْ٘ؾإ ،١ايعا١َ ٚإٕ نإ ّجٌ ايعٓاٜٚٔ ايهدلٜٚ، عٓس ايكطإٓ

َا زاّ اؿسٜح ٫  ،١ْٛطٙ ا٫دتٗاز١ٜ عٔ أٌٖ ايبٝت; يتعهٝس ٚد٠ٗ ٚايطٚاٜات ايٛاضز

ٜٚػذٌ  ،٠إؿٗٛض١ ىايـ نتاب اهلل. ٖٚصا َا دعً٘ ىايـ بعض اٯضا٤ ايؿكٗٝ

 ؼؿٛات٘ عًٝٗا.

 الهوامش
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 فضن اهللة املنوخ البحجي والعقن االجتوادي عند العالو

 لبحوثى يف اإلرث أمنوذجًاة ميميحتة دراس
 

 

 

ٕٸ زضاغ ــ1 إٓٗر ايبشجٞ يباسح َا تكتهٞ ــ عػب ْكاب ايسضاغات يًُٓٗر ١ إ

ٛٸع١ َٔ سٝح ايػع، َعتسٸ بٗا َٔ ا٭عاخ١ َػاس١ ايبشجٞ ــ تػطٝ ٚتتطًٓب ، ٚايتٓ

ٕٵ، ِاشز٠ تؿطٜض عسٸ  ٚإ٫ٓ، ي١٘ ؾُٝع ايتذاضب ايبشج١ٝ تػطٝاي١ سلٛي٠ٝ مل ْسٸع نطٚض إ

َٔ ١ أٚ قطٜب١ ٚاقع١ٝ َٓٗذ١ٝ اؾّٝا يتكسِٜ ض٩ٜه٥ٺٕٛ ايبشح بٓشٛ فتعهؾػٛف ٫ ٜ

 ايٛاقع.

أْٸٓا قس سكطْا ١ ٌٸ قطاسهتٴًُٞ عًٝٓا إٔ ْعًٔ يًكاض٨ ب١ ايع١ًُٝ ٚا٭َاْ

ٍٕ طتؿع غكـ ٞ ٫ ٜنٚإْٸُا قًٓا ٖصا  .ٖٚٛ عح اٱضخ، ٚاسس زضاغتٓا ٖصٙ ٗ فا

ٖٓا اغتٗسؾٓاٙنتٛٓقعات ايكاض٨ َٔ عجٓا أ َٓٗر ايػٝس ١ ؾٓشٔ مل ْػتٗسف زضاغ .جط 

ٗ فاٍ ١ ػاضب٘ ايبشج٣ٝ بٌ تٛخٸٝٓا زضاغت٘ َٔ خ٬ٍ إسس، ًٓٞنؾهٌ اهلل بٓشٛ 

٫ ١ ٖصٙ إػاس٠ ٗ زا٥ط٠ ٕٛ ْتا٥ر ايبشح عٓسْا قسٚزهيصا غٛف ت .ٚاسس

باعتباض عسّ ، ؼاؾّٝا يًًٌُ ;دسٸّا٠ ِاشز َعسٚز١ عاؾ٢َ ُا أْٸٓا اقتكطْا عًن.جطنأ

 ايكاض١.٨ ش٢ٖٝٓ ٚثكٌ إٜكاعاتٗا عً ،١ايبشٛخ ايتدكٸك١ٝ غ٬غ

ٕٸ زضاغ2 ــ  ٙطْانإٓٗر ا٫دتٗازٟ ايؿكٗٞ تكتهٞ أٜهّا ــ َهاؾّا ٕا ش١ ــ إ

ععٍ عٔ ١َ ايؿك١ٝٗ إش يٝؼ َٔ ايكشٝض تكِٝٝ إُاضغ ;١قٛيٝإباْٞ ا٭٢ ا٫ط٬ع عً

                                           

^
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ٕٸ زٚض عًِ  ،١قٛيٝا٭٣ ايط٩ زٚض ١ ا٫دتٗاز١ٜ ايبشج١ٝ قٍٛ ايؿك٘ ٗ ا٭ْؿطأباعتباض أ

غؼ زٚض تطبٝل تًو ا٭ٖٛ ١ ايؿك١ٝٗ ايبشج١ٝ ٚزٚض ا٭ْؿط، ٚا٭غاؽ ايتشيت١ ايٓٛطٜ

َٸ ٢ يًٛقٛف عًْٖٛؾل مل ـ َع ا٭غـ ـ ٓٸٓا هٚي .١َٛاضزٖا اؾع٢ٝ٥ ع١ً نٚإؿذل١ ايعا

ا تػٝٸط َػاض تًو إباْٞ يط٢َ ٓٸا َٓطًعٌ عًنٚيٛ  .ؾهٌ اهلليًػٝس ١ قٛيٝا٭إباْٞ 

١ ٚبايتايٞ قس تتؿاٚت طبٝع، اٱثاضات اييت ططسٓاٖا٣ أٚ سذِ َٚػتٛ، ايبشح عَُّٛا

ٕٸ ايٓتا٥ر تابع٢ ايٓتا٥ر اييت ٜٴٓتٗ  .ـ ُا ٜٴكاٍهـ ٕكسٸَاتٗا١ إيٝٗا; ؾإ

 
«»

ٕٸ  .١طاؾٝغٛٝبًباي١ تاب َٔ ايٓاسٝهاي١ ايتعطٜـ بٜٗٛ ٍإ٠ ٗ ايبس٤ ػسض اٱؾاض إ

ٞٸ، ؾك٘ إٛاضٜح ٚايؿطا٥ض»تاب ٖٛ هاغِ اي تكطٜطّا ٭عاخ ، «َكاضٕ عح ؾكٗ

ُٸس سػٌ ٢ اهلل ايع١ُٛ غتاش آٜا٭١ زلاس ز. ايؿٝذ : بكًِ، ؾهٌ اهللايػٝٸس ق

 /ٖـ 1421، 1ٙ ، ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ــ برلٚت١ ًطباعزاض ا٬ٕى ي: ايٓاؾط ،١خٓذط ٓٝ

2000ّ. 

ٕٸ غع .١قؿش١ ٥اػاٚظا ايػبعُ، تاب ٗ فًٓسٜٔهٜٚكع اي تاب هسذِ اي١ ٚإ

ٚاييت ، (1)ٗ باب اٱضخ٠ ايسضاغات إعكٛز١ قػط ٚقسٚزٜ ٍإتػذٸٌ اَتٝاظّا ي٘; ْٛطّا 

ٕٸ اي ٌٸ ناؿانط مل ٜبشح تاب هاغتٛعبت ْٝع َػا٥ٌ اٱضخ تكطٜبّا; عًُّا بأ

 .٠بعض إػا٥ٌ إعسٚز٢ بٌ اقتكط عً، َػا٥ٌ اٱضخ

ٚٸٍ: ؾك١ٍٛ غتٸ٢ تاب عًهٚوتٟٛ اي ؾك٘ إٛاضٜح  َسخٌ اٍ: ايؿكٌ ا٭

: ايؿكٌ ايطابع;َٛاْع اٱضخ: ايؿكٌ ايجايح ;َٛدبات اٱضخ: ايؿكٌ ايجاْٞ ;ٚايؿطا٥ض

ٗ : ايؿكٌ ايػازؽ;ا٭غبابتؿكٌٝ َرلاخ : ايؿكٌ اـاَؼ;تؿكٌٝ َرلاخ ا٭ْػاب

 .ايًٛاسل

 

 : ْٚتٓاٍٚ شيو نُٔ ْكطتٌ

 

ٕٸ تبٜٛب اي ، تاب إْا٫ّ ٖٛ شات ايتبٜٛب ايتكًٝسٟ إتعاضف ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞهإ
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َٔ شيو َا ْٴطايع٘ ٗ ٚ.١خاقٸ١ َٓٗذ١ٝ ٔ ض١َٜ٩ إ٫ أْٸ٘ ّتاظ ببعض ا٫َتٝاظات ايٓاؾ٦

ٚٸٍ قٓط ٖٚٛ ، ٗ ؾك٘ إٛاضٜح ٗ ايكطإٓ(٠ تاب ؼت عٓٛإ )ْٛطهٗ اي١ عج١ٝ أ

: ٖٚٞ، َكاطع َٔ غبع آٜات١ ٝعاجل ؾٝ٘ مثاْ ،١( قؿش46عح َٛغٸع اغتػطم )

 .6: ٚا٭سعاب، 176، 33، 12، 11، 8، 7: ايٓػا٤

 

َٔ  ،١غرل ؾٓٸ١ٝ ع٢ْٛٓ ٘ ايكاض٨ بعض اؿا٫ت اييت تٓطٟٛ عًا ٜٛادإ٫ أْٸ٘ ضَ

ُٸ: قبٌٝ  .(3)(١أٚ )َػأي، (2)(١)تت

 

، أ٫ ٖٚٞ ايبٝإ ايػًؼ، تابهٗ اي١ ٝٸاؾ١ً ايػ٢ُ ع عًٚنضأضٜس إٔ أ٫ 

ٕٸ ٖصا ٫  ;١ايعصب١ ٝب ايًؿٛٝنٚايذلا ،١ايٛانش١ ٚايكٝؼ ايتعبرلٜ تٓبٝ٘  وتاز اٍؾإ

ٕٸ زٜسٕ ا٭عاخ ا٫دتٗازٜ ا٠ٍ ٚإْٸُا أبتػٞ اٱؾاض، يٛنٛس٘ ;ٚإيؿات ْٛط ١ إتعاضؾ١ أ

ؿٗطؽ يًُشٓطات ن٠ إعتدل١ ٖٛ اعتُاز أسس إتٕٛ ايؿك١ٝٗ ٗ ا٭ٚغاٙ اؿٛظٜٚ

َٔ ١ َا ٗ ٖصٙ ايططٜك٢ ٫ٚ ىؿ .ٓكلػا٥ٌ ٚايؿطٚع اييت ٜٴعاؾٗا احملٚا١ٕ ايبشجٝ

 .شات ايع١ًِ ٫ قٛضٜ، شيو إً ايؿك١ٞٗ ايٛقٛع ٗ قصٚض قٛضٜن، يٝاتاهاٱؾ

ٕٸ ٖصا ايبشح َتُٝٸع عٔ غرلٙ َٔ ٖصٙ اؾ٣ٗ بٝس أْٸٓا ْط ١ ؾكس ؼطٸض َٔ قٝسٜ ،١أ

 ؾٝٓتكٞ َا ٜطاٙ َٓاغبّا َٔ ايبشٛخ ٚإػا٥ٌ ٚايؿطٚع.، ٚضاح ٜٴشًٓل ٗ آؾام عج٘، إتٕٛ

 

١ قط٬سات إتعًٓكبعض إكٓٸؿات ٗ اٱضخ بتعطٜـ عٓٛإ ايباب ٚا٫ ؾطعت

يبٝإ ٣ سٝح تكسٸ، صا قٓع ايباسح ٖٓانٚ .)ايؿطا٥ض(ٚ عٓٛإ )اٱضخ(ن، ب٘

ٚباضظّا ٗ  عجّا َػتك٬٘ يصيو بٌ خكٸل، اقط٬سّا(١ٚ )إٛاضٜح ٚايؿطا٥ض يػ

ُٸل ٗ ٖصا ايبشحٚ .(4)نتاب٘ ٕٸ ايباسح قس تع ًُٕؿت يًٓٛط أ ، ٚمل ٜعتدلٙ عجّا تعّٜٝٓٝا، ا

٢ َع١ٓ ٌٖٚ مثٸ ،١ٚسسٜج١ٝ ٚقطآ١ْٝ أزبٝ ،١بٌ ضاح ٜٴتابع ٖصٙ إؿطزات ٗ ايٓكٛم ايعطبٝ
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ٕٸ اٱضخ  ؟١ٗ َعاْٝٗا ايًػ١ٜٛ ْٸٗا َػتعًُأاقط٬سٞ شلصٙ إؿطزات أٚ  ٚقس اختاض أ

َٸا ايؿطا٥ض ؾٗٞ بإعٓ، ٗ َعٓاٙ ايًػَٟٛػتعٌُ عٓس ايؿكٗا٤  ٢ ا٭خلٸ شلا َع٢ٓ ٚأ

ْٵ، اقط٬سٞ خامٸ ِٸ َتشس٭هاْت َعٓاٖا اٚإ  .(5)١َع َعٓاٖا ٗ ايًػ٠ ع

١ ٙ يعٓاٜٚٔ باب اٱضخ ٗ َكٓٸؿات اٱَا٩ََٝٚٔ ايططٜـ َتابعت٘ ٚاغتكطا

ٚضا٤ ٖصٙ ١ آَهاي١ ؿـ ايعًٓناٍٚ ْٚطاٙ و ،١تػُٝات كتًؿ٣ ٚتٜٓٛعٗا سٝح ْط

بٗصا ايٓشٛ َٔ ١ تٓاٍٚ ٖصٙ اؿٝجٝ ٔٵَٳ٢ ٚأْا مل أعجط عً .١إدتًؿ١ ايتػُٝات ٚايعْٓٛ

، تاب ايؿطا٥ض(ن): ٚايتتبٸع ٚا٫غتٝعاب. ٚإيٝو ساقٌ ٖصٙ ايعٓا١ٜٔٚ ايعُل ٚايسٓق

تاب إٛاضٜح ن)، تاب ايؿطا٥ض ٚإٛاضٜح(ن)، تاب إرلاخ(ن)، تاب إٛاضٜح(ن)

٢ ع٠ً اؽ ٖصٙ اٱثاضهايطغِ َٔ عسّ اْع٢ ٥ض إٛاضٜح(. ٚعً)ؾطا، ٚايؿطا٥ض(

 ٓكل اـبرل.احمل٢ ع٢ً ٫ ؽؿ١ َٚٓٗذ١ٝ عج١ٝ ٔ شلا قُٝهي ،١ا٫دتٗاز١ٜ إُاضغ

ٚٸٍ ؾكٌ : َٔ قبٌٝ ٣،خطأؾعٌ ايباسح ْٛرل شيو ٗ َٛاضز  ٚقس َا ْطاٙ ٗ أ

، )إٛدٹبات(ٚ غباب(ايبشح بـ )ا٭١ ع١ْٛٓ سٝح أثاض َػأي، )َٛدبات اٱضخ َٚطاتب٘(

 . (6)١ٚتابع إكازض ايؿكٗٝ

 

ٕٸ ايبشٛخ ا٫دتٗازٜنَٔ اؾسٜط بايص ايّٝٛ قس داْبت ايبشح ١ إتساٚي١ ط أ

٫ زاعٞ ٱقشاَ٘ ٗ  ٚقاض ايبشح إكاضٕ ؾٓٸّا َػتك٬٘.دسٸّا٠ إ٫ ٗ َٛاضز ْازض، إكاضٕ

ي٘ ١ ٫ٚ ع٬ق، ب١٘ بشح ا٫دتٗازٟ; ؾإْٸ٘ فاٍ َعطٗ ي٘ أزٚات٘ ْٚتا٥ذ٘ اـاقٸاي

ٔ يٛ زٓقكٓا هٚي .ب١٘ ٌٸ َٔ ايبشجٌ زا٥طت٘ ٚأٖساؾ٘ اـاقٸهؾً ،١ا٫دتٗاز٠ٜ بايسا٥ط

دٗسٙ يؿِٗ ١ إُاضؽ ي٘ إٔ ٜبصٍ غا٢ٜ ايبشح ا٫دتٗازٟ ٜٴًُٞ عًأْ٘ َازاّ ايٓٛط يطأٜٓا 

، ١َ٘ٓ اإطًٛب١ ٚايؿتٛا١ٝ٥ ايع١ًُٝ ٞ ٜػتدًل ايٓتٝذن; ٓيتٗاٚأز١ ٌٸ َػأينْكٛم 

ٌٸ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜؾٗصا ٜػتًعّ تؿشٸل  ٕٸ  .ػاعس ٗ ٖصا ايػبٌٝن ٖٓا ٫ ؾٓو ؾٝ٘ أ ٚ

ٌٸ ؾأّْا عٔ ايتكازٜط ٢ أز٢ْ ع١ً آضا٤ إصاٖب إدتًؿ٢ ا٫ط٬ع عً إكسٸَات َٚباز٨ ٫ ٜك

بٌ  ،١ادتٗاز١ٜ ٖاضغ١ يتٛٓؾط عًٝٗا قبٌ ايتكسٸٟ ٭ٜٸا٫دتٗاز اييت ٜٴؿذلٙ ٗ اجملتٗس ا

َٔ ١ سع٢َ اٱؾطاف ع١ً ٛٓؾط ي٘ ؾطقٜإػتٓب٘; ٭ْٸ٘ ١ ٖٛ أؾسٸ َٓٗا يكٛقّا بٛٚٝؿ

 .١َٔ ايتذاضب ا٫دتٗاز١ٜ ١ًْٚ احملا٫ٚت ايعًُٝ
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١ سٝج٢ٝ ؾكس تٛٓؾط عً .تابهَا قٓع٘ ايباسح ٗ ٖصا اي١ أ٢ُٖٝ َٚٔ ٖٓا تتذًٓ

ُٸٔ عٓٛإ اي، اضٕايبشح إك ٌٸ نٚ .١غ٬ؾ٘ ٖصٙ اؿٝج٢ٝ تاب إطقّٛ عًهبٌ قس ته

ٔٵ ٢ َٓص ا٫بتسا٤ ٚست، ْٝع عٛث٢٘ ع١ً طاغ١ٝ ٖصٙ ايػ٣ُ تاب ٜطهطايع ايٜ َٳ

١ ٗيبٝإ ٚد٢ بٌ غع، ْٛط ايؿك٘ اٱَاَٞ ؾشػب١ بٝإ ٚد٢ٗ ؾًِ ٜكتكط عً .ا٫ْتٗا٤

ِٸ لسٙ ٜتعطٸض  ،٠كازض إعتدلا٢ٕ اعتُازّا عً، أٜهّا١ ايػٓٸ١ٝ ْٛط إسضغ ١ ا٭زٓي ٍإث

 ،١ٌٸ َٛنٛعٝهْٚكسٖا ب، ٚؼًًٝٗا، يتكِٝٝ اٯضا٤ بعسٖا٣ ٜتكسٸٚ ،١َٚتا١ْ ٌٸ أَاْهب

 ٚاتٸداش إٛقـ ايٓٗا٥ٞ.

 : أَطٜٔ ٍإ٠ تؿٞ ٗ ٖصا اجملاٍ باٱؾاضهْٚ

ٚٸٍ قسض ١ عطٚؾا١ٕ غعٞ إ٪ٓيـ اؾازٸ ٫غتكطا٤ أقٛاٍ إصاٖب ايؿكٗٝ: ا٭َط ا٭

َٔ ِاشز شيو َا ٚ.١ٚعسّ ايعطض اجملتعأ يٰضا٤ ٚا٫ػاٖات ٗ إػأي، إػتطاع

ٕٸ )١ أزضد٘ ايباسح َٔ أقٛاٍ ٗ عج٘ ٕػأي ٕٵأ  .اختًؿٛا ٗ إًٌ( ايهٓؿاض ٜتٛاضثٕٛ ٚإ

ٕٸ َصٖب اٱَاَٝ ايصٟ ، (7)ضعٔ غ٢٬ٓ هباغتجٓا٤ َا ٜٴش، ٖٛ شيو١ ؾؿٞ ايبس٤ ثبٸت أ

ِٸ عطٸز عً، (8)ْٛٛا سطبٌٝهِ َا مل ٜقاٍ بتٛاضثٗ )َصٖب أٌٖ ط ا٭قٛاٍ ٗ نش٢ ث

َٸا أٌٖ ايػٓٸ»: قاٍ، (١ايػٓٸ  .(9)«ؾؿٞ شيو بِٝٓٗ خ٬ف َعطٚف١ أ

ِٸ ؾطع ايباسح ٗ بٝإ ا٭قٛاٍ إدتًؿ ، ٓؿاض َع اخت٬ف ًًَِٗهٗ تٛاضخ اي١ ث

عٔ أٓس ايكٍٛ ١ ؾؿٞ ضٚاٜ: ٚغرلٙ، قاسب إػين١ َػتعّٝٓا َا أٚضزٙ ابٔ قساَ

ٚايؿاؾعٞ ٚزاٚز ايٛاٖطٟ. ْٚٴكٌ عٔ أٓس ٗ ١ ٚب٘ قاٍ ٓاز ٚأبٛ سٓٝؿ، بايتٛاضخ

َٸٞ. ٣ خطأ١ اٜضٚ عسّ ايتٛاضخ. ْٚٴكٌ عٔ ايؿاؾعٞ ايكٍٛ بعسّ ايتٛاضخ بٌ اؿطبٞ ٚايص

ٕٸ اي ٍإ٢ ٚشٖب أبٛ ٜعً ٔٵ ;١ٚايٓكطاْٝ ;١ايٝٗٛزٜ: ؿط ث٬خ ًٌَهأ َٳ ٖٚٛ ، عساِٖ ٚزٜٔ 

٢ ؾطٜض ايكانٞ ٚايًٝح بٔ غعس ٚعُط بٔ عبس ايععٜع ٚايجٛضٟ ٚابٔ أبٞ يًٝقٍٛ 

ٍٷ٢ ٞ عٔ ابٔ أبٞ يًٝهٖٚٛ ايطادض ٗ َصٖب أتباع٘. ٚسٴ، ٟٚ عٔ َايوٚضٴ، ٝعنٚٚ  قٛ

ٕٸ ايٝٗٛز ٚايٓكاض، آخط ٫ٚ تٛاضخ بِٝٓٗ ٚبٌ اجملٛؽ ، ٜتٛاضثٕٛ ؾُٝا ب٣ِٗٓٝ ٖٚٛ أ

ٕٸ٢ َع٢ٓ ع١ً ايجا١ْٝ ٗ ايطٚاٜقٍٛ أٓس ١ ٚايٛثٌٓٝ. ٌٚٓ ابٔ قساَ  ،١ًَٓ١ اجملٛغٝ أ

، ٚاعتدلٙ أقضٸ ا٭قٛاٍ ٣،خطأ١ ١ًَٓ ٚايٝٗٛزٜ ،١ًَٓ١ ٚايٓكطاْٝ ٣،خطأ١ ١ًَٓ ٚايٛثٓٝ

بٌ ضاح ، اغتعطاض ا٭قٛاٍ ٚغطزٖا٢ . ٚمل ٜكتكط ايباسح عً(10)١ٚعًٝ٘ إْاع ايكشاب

 ٓ٘ ا٫غتٓاز إيٝٗا.  هٗا أٚ اييت ّاييت ٜػتٓس إي١ٝ زٓيٚا٭، ٌٸ قٍٛهٜٴبٝٸٔ ايٛد٘ ايؿٓٸٞ ي
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)ايكتٌ ١ عج٘ َػأي٣ يس٢ إكاضٕ إػتٛؾ٢ ايباسح قس ما ٖصا إٓش٣ ْٚط

ُٵس( ٕٸ مثٸ .ايؿبٝ٘ بايع إؿاق٘ بايعُس : ُٖٚا ،١قٛيٌ ٗ َصٖب اٱَا١َٝ ؾؿٞ ايبس٤ ثبٸت أ

ٚبعس ، اـطأ ٗ عسّ َٓع٘ َٔ اٱضخنْٛ٘ نٚايجاْٞ ، ْٛ٘ َاْعّا َٔ اٱضخنٗ 

 .(11)٣ٚاعتدلٙ  ا٭قٛ، اْتدب ايكٍٛ ايجا١ْٞ ايبشح ٚإٓاقؿ

اتؿكت »: ؾكاٍ (١)ضأٟ أٌٖ ايػٓٸبٝإ  ٍإبعس شيو غام ايباسح عٓإ ايبشح ٚ

ٕٸ ايكتٌ ّٓع َٔ إضخ ايكاتٌ َكتٛي٢٘ ع١ً ؾكٗا٤ أٌٖ ايػٓٸ١ ًُن ـ ٗ شيو ٚمل ٜٴدايٹ، أ

ػٝٸب ٚابٔ دٴبرل عٔ غعٝس بٔ إٞ ه... ٚسٴايكتٌ َطًكّا١ ؾكايٛا بعسّ َاْعٝ، إ٫ اـٛاضز

ؾكس اختًـ ١ ايكتٌ ٗ اؾ١ًُ َاْع٢ٝ أْٸُٗا ٚضٸثا ايكاتٌ... ٚبايطغِ َٔ ٖصا ا٫تٸؿام عً

ِٸ بسأ بؿطح ٚبٝإ آضا٤ إصاٖب ا٭ضبع(12)«ٗ ْٛع ايكتٌ إاْع ٚطبٝعت١٘ ؾكٗا٤ ايػٓٸ ١ . ث

 .١ط ا٭زٓينَع ش، ؿكٸٌهٌ َبؿ

َٸا ا٭سٓاف ٕٸ ايكتٌ إاْع ٖٛ ايصٟ ٜتعًٓل ب٘ ٚدٛب ايككام  ٍإشٖبٛا  ؾكس ؾأ أ

 .فطا٣ٙ َٚا دط ;ٚاـطأ ;ٚؾب٘ ايعُس ;ايعُس: ٖٚٞ، أْٛاع١ ؾٝؿٌُ أضبع ،٠ٓؿاضهأٚ اي

َٸا ايصٟ ٫ ّٓع هٖصٙ ا٭ْٛاع إٔ ١ٜ ٚقس اؾذلطٛا ٗ َاْعٝ ٕٛ ايكاتٌ بايػّا عاق٬ّ. ٚأ

أٚ ، أٚ بعصض، ايكتٌ علٸن ،٠ٓؿاضنم أٚ عٓسِٖ ؾٗٛ ايصٟ مل ٜتعًٓل ب٘ ٚدٛب قكا

 ًٓـ.هايكتٌ َٔ غرل َنٚ، عٔ تػبٸب

َٸا إاي أٚ ٠ إ بإباؾطنغٛا٤ أ، ؾكس خكٸٛا إٓع بايكتٌ ايعُس ايعسٚا١ٕ ٝهٚأ

َٸا اـطأ َٚا دط، بايتػبٸب ضأٟ ٢ صا ٫ ّٓع عًنٚ، فطاٙ ؾ٬ ّٓع َٔ إرلاخ٣ ٚأ

ٔٵ َٳ صا يٛ مل نٚ، ايكيب ٚاجملٕٓٛ ٚإعتٛٙن، ككس٫ٙ ٜٴعتسٸ ب َؿٗٛض عٓسِٖ قتٌ 

 قكاقّا أٚ سسٸّا أٚ يعصض.، ايكتٌ علٸن، ٔ ايكتٌ عسٚاّْٝاهٜ

َٸا ايؿاؾعٝ ٢ ٚعً، ايكتٌ َٔ إرلاخ َطًكّا١ ؾايطأٟ ايكشٝض عٓسِٖ ٖٛ َاْع١ٝ ٚأ

ٟٸ، ٚقع٠ قٛض١ أٜٸ إ أٚ َا نخطأ ، إ أٚ ؾب٘ عُسنعُسّا  أٟ، ؾدل قسض َٚٔ أ

إ ايكاتٌ أٚ غرل نعاق٬ّ ، علٸ أٚ بػرل سلٸ، إ أٚ بايتػبٸبنَباؾطّا ، فطا٣ٙ دط

 عاقٌ.

َٸا اؿٓابً  ;أٟ عُّٛ إٓع ،١عٔ أٓس ٜطٕٚ ضأٟ ايؿاؾع١ٝ ضٚا٢ٜ ؾإْٸِٗ ع١ً ٚأ

ٕٸ ايكتٌ إاْع ٖٛ َا ، ٗ إصٖب٠ ٖٚٞ إعتُس، عٓ٘ أٜهّا٣ خطأ١ ٚٗ ضٚاٜ إ نأ

ؾٝؿٌُ ايعُس ايعسٚإ ٚؾب٘ ايعُس ٚاـطأ  ،١ٚ ايسٜأ٠ ٓؿاضهَهُّْٛا بايككام أٚ اي
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ٖٓا ، ًٓـهفطاٙ ٚايكتٌ بايتػبٸب ٚايكتٌ َٔ غرل ا٣ٕ َٚا دط َٸا غرل إهُٕٛ بؿ٤ٞ  ٚأ

 .(13)ايكتٌ سسٸّا أٚ زؾاعّا عٔ ايٓؿؼن، ط ؾًٝؼ َاْعنشٴ

َطاسٌ  ٚعٓسَا ٚقؿتٴ .بٗا إ٪ٓيـ٢ إ ٜتشًٓناييت ١ إٛنٛعٝ: ا٭َط ايجاْٞ

١ بٌ ٖٛ ٚقـ ْابع َٔ طبٝع ،١أٚ إبايػ١ مل أقكس اجملا١ًَ ٚبإٛنٛع١ٝ شح با٭َاْايب

ٖٓا ٜسٓي .ايبشح اييت قس ىتاض ١ ا٭َط َا ْطاٙ ٗ بعض ايُٓاشز ايبشج١ٝ سكٝك٢ عً ٓاٚ

يتؿٓٝسٖا ٗ ٣ ٜٚتكسٸ، ٜٚتبٓٸاٖا أسٝاّْا ،١ايػٓٸ١ٝ ْٛط إسضغ١ ؾٝٗا إ٪ٓيـ تطدٝض ٚدٗ

 ٣.خطأأساٌٜ 

ُٻا ﴿ :ٖٚٞ قٛي٘ تعاٍ ،ٍٚا٭١ ؾٓشٔ ْطايع ٗ عح اٯٜ َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ ٚٳيٹهٌُٛ دٳعٳ

ٕٳ عٳًَ ٘ٳ َنا ٕٻ ايًٖ ِٵ ٔإ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ِٵ َؾآتٴٛ ُٳاْٴُه ٜٵ ٔٳ عٳَكسٳتٵ َأ ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ٢ تٳطٳَى اِي

ٗٔٝسّا ٞٵ٤ٺ ؾٳ ِّ ؾٳ ٕٸ إ٪ٚي، (33: )ايٓػا٤﴾ُن اغتعطض َا ططس٘ ايعكؿطٟ َٔ ـ أ

ٕٳ﴿استُاٍ دعٌ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ٌٸ هدعًٓا ي: ٚايتكسٜط، ﴾تٳطٳَى﴿ؾاع٬ّ يًؿعٌ ِ﴾اِي

 ٖٓا تطى ايٛايسإ ٚا٭قطبٕٛ َٛايٞ ٜطثْٛٗا.١ نتط

ِٸ أٚضز َٓاقؿ ٌٸ قٓـ َٔ أقٓاف نٕٛ هأْٸ٘ ًٜعَ٘ إٔ ٜ ٖٚٞ، ايػٝٛضٟ ي١٘ ث

١ نٖٚٛ يٝؼ قشٝشّا; إش ايذل، ٫ ٜعس١ٙٚ َٔ ايٛضث كتكٸّا بٛاضخ َعٝٸ١ٔ نايذل

ٌٸ ٚاسس َِٓٗ أٚ ن٫ٚ ٜتُٝٸع غِٗ  ،١اٱؾاع٢ ع١ً ًُٗا َٛضز اغتشكام ايٛضثنبأ

ؾًٝػت ا٭ضض ، ٘ ٗ قٓـ بعٝٓ٘ إ٫ عكٝبٗاه٫ٚ ٜتعٝٸٔ ًَ ،١سكٸت٘ إ٫ بايكػُ

 صا ٗ غرلُٖا َٔ إٛضٚثات.نٚ، ٫ٚ ايؿطاف ٯخط، يٛاسس

ٟٵإ٪ٚي٣ كسٸٚبعس ٖصا ٜت ١ ؾرلزٸ َٓاقؿ ;ايعكؿطٟ ٚايػٝٛضٟ ـ يتكِٝٝ ْٛطٳ

 ،١ٜٚٴبٝٸٔ َٓؿأ اـًٌ ٗ تًو إٓاقؿ، ايعكؿط٢ٟ ع٠ً ٜٚطاٖا غرل ٚاضز، ٟايػٝٛض

ٕٸ ا٫عذلاض ٖصا َبينٸ عً: ٚاؿلٸ»: قاٍ ايعكؿطٟ; إش ٠ ؾِٗ ًَتبؼ َٚػًٛٙ يعباض٢ أ

ٕٸ ي ٕٸ ياٚيٝؼ َؿ، ٜطثْٛٗا١ ات ٚضثنَٔ ايذل١ نٌٸ تطهايٛانض َٓٗا أ ٌٸ قٓـ هزٖا أ

ِٸ ، «بعٝٓ٘ َٔ أقٓاؾٗا ٚاضثّا ككٛقّا ٜٓشكط اغتشكام ٖصا ايكٓـ ب٘ زٕٚ غرلٙ ث

ِٴ ايعكؿطٟ يذل»: أناف قا٬ّ٥ ٍٕ َٔ ايت١ َٔ اٯ١ٜ ٝب ٖصٙ اؾًُنٚؾٗ ، ًٓـهخا

 .(14)«١ٜٚٓػذِ َع َا تكتهٝ٘ قٛاعس ايعطبٝ

ٕٔ ﴿ؾرلزٸ استُاٍ دعٌ ١ ٓكل عج٘ ٗ إػأيٜٚٛاقٌ ايباسح احمل ٛٳايٹسٳا اِي

ٕٳ ٖٴِ(١ ٗ اٯٜ ﴾ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ ٕٔ ﴿ٕٛ هعًٝ٘ ٜ ٚبٓا٤ٶ ــ خدلّا ٕبتسأ قصٚف تكسٜطٙ ) ٛٳايٹسٳا اِي
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ٕٳ ٍٷــ ٚاضثٌ  ﴾ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ ايصٖٔ ايعطٗ; إش  ٍإعٔ ٚاٖط ايًؿٜ ٫ ٜتبازض  بعٝسٷ بأْٸ٘ استُا

٫ٚ ٜٴكاض إيٝ٘ ، ٚا٭قٌ خ٬ف ايتكسٜط ،١ٚضتبٜػتًعّ شيو تأخٸط ايهُرل عٔ شٜ٘ يؿّٛا 

َا اختاضٙ ايػٝٛضٟ ٗ تؿػرل ٢ ايطزٸ ع١ً طازٙ َٔ ٖصٙ إٓاقؿ. َٚ(15)٠أٚ نطٚض١ إ٫ يكطٜٓ

 .(16)١ٖصا إكطع َٔ اٯٜ

َٸًت ٖصا إٛقـ َٔ إ٪ٓيـ اتٸهض يو َس ب٘ َٔ ٢ َا ٜتش٣ًٓ ٚأْت إشا تأ

 ،١إصٖب١ٝ ْتُا٥ّٝا َٔ تأثرلات إؿاعط ا٫َتشطٸض، ٗ ايبشح ايع١ًُٞ ْٚعا١ٖ َٛنٛعٝ

َتعًٓكّا  ،١ّا قٝٛز ايتكًٝس ايعاطؿٝنٚتاض ،١ايع١ًُٝ َٓتكطّا يًشكٝك، ٚا٫ْتكاض شلا

ٚيٝؼ َطازْا  .ُا ٜطاٙ َٓٛاضٙ ايبشجٞن، اؿلٸ ايصٟ أٚقً٘ إيٝ٘ ايسي٠ٌٝ بعهاز

٘ َٔ ططٜل ٱثبات ه٫ٚ تكٜٛب َا غً، إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر٢ َا اْت٢ٗ إ٪ٓيـ ع١ً َٛاؾك

إ٪ٓيـ َٚٓطك٘ ايعًُٞ ٗ ١ َٛنٛع٢ٝ ٝس عًنبٌ إطاز ٖٛ ايتأ، غرل١ٙ كتاضٙ ٚؽط٦

 ايبشح.

ع َا ْكٍٛ َٚكساض قطب قها٥ٓا َٔ ايٛاقع أٚ بٴعسٙ سُٝٓا تٴطادٹ١ ٚتدلظ يو قُٝ

ٔٵنًُات أن َٳ ، ٚتبع أثطٙ، ٝـ أْٸ٘ اْػام ٚضا٤ٙنٚ ،١ت٬ ايػٝٛضٟ َٔ اٱَاَٝ جط 

اُٚٞ ٗ هٚاي، (17)اّهاؾطداْٞ ٗ تؿػرلٙ ٯٜات ا٭سن، َا اختاضٙ ٚاختاض

ٕٵ(19)ٚايػبعٚاضٟ ٗ َٛاٖب٘، (18)٘هَػاي ٕٸ َا اختاضٙ ن . ٚمٔ ٚإ ٓٸا ٫ ْسٸعٞ أ

ٕٸ يًػٝٛضٟ ٖصا ٚ ،١ايػٝٛضٟ ٖٛ َعكس إْاع اٱَاَٝ تاب٘ ٚقعّا خاقٸّا َٚ٪ثٸطّا نإ٫ أ

 ٗ ايٛغ٘ ايؿٝعٞ.اّ هدسٸّا ٗ إػاض ايتؿػرلٟ ٯٜات ا٭س

ٕٳ﴿َٔ دعٌ ١ قس لس مثٸ، أدٌ ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ايطباطبا٥ٞ ٗ ن، َٛضٚثٌِ﴾اِي

، زٕٚ اغتس٫ٍ ٢،ُسٸعنإ٫ أْٸِٗ ططسٛٙ ، (21)بٝا٢ْ٘ ٚايػًطاْٞ ٗ أقك، (20)َٝعاْ٘

ٕٸ ٖ٪٤٫ غهٸٛا ايٓٛط عٔ اـٛض ٗ ؼكٝل ن، ي١٘ ٫ٚ ضزٸ ي٬ستُا٫ت إكابً ُا أ

ُٸ١ ٝجٝات ايبشجٝبعض اؿ  اييت أثاضٖا ايعكؿطٟ ٚايػٝٛضٟ.١ إٗ

 

ؾُٝا لس  ،١ًبشٛخ ايكاْْٛٝيايعًٝا ايتعطٸض ١ عٗس ٗ ايسضاغات ايؿكٗٝمل ٜٴ

ٚططح ايبشح ايؿكٗٞ ٗ ضساب َٓؿتض ٜعٛز بايٓؿع ، ٖصا اؾاْب٢ ايباسح قس تٛٓؾط عً

 : ؿكٗٞ ٚاؿكٛقٞ ٗ ايٛقت ْؿػ٬٘ اجملايٌ اين٢ عً
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ٚأْٸ٘ أخص ، ٓؿاض بعهِٗ َٔ بعض بٝٸٔ َٛقـ ايكإْٛهتٛضٜح اي١ ـ ؾؿٞ َػأيأ

 .(22)١اٱَا٣َٝ ٚإؿٗٛض يس١ ٚايؿاؾع١ٝ بطأٟ اؿٓؿٝ

 .(23)ط َؿكٸ٬ّ َٛقـ ايكإْٛ ٚتصبصب٘ ٗ إكاّنتٛضٜح إطتسٸ ش١ ـ ٚٗ َػأيب

٠ ضخ أٚضز ايباسح َٛقـ ايكإْٛ بكٛضايكتٌ َٔ اٱ١ َاْع١ٝ ـ ٚٗ َػأي ز

 .(24)١ٝهٚأْٸ٘ أخص بطأٟ إاي ،١َؿكٸً

 

ايكإْٛ ــ ؾٗٛ ٜٴُجٸٌ  َٛقـ٢ ع٠ً برل بؿتض ايٓاؾصهايطغِ َٔ إعذابٞ اي٢ ـ ع1ً

ٕٸ إتٛٓقع َٔ ايباسح إٔ ٫ ٜكتكط عًؾتشّا ٭ ٣ َػت٢ٛ ؾل عجٞ دسٜس ــ بٝس أ

 ٚايٓكس أٜهّا.، تشًٌٝمٛ اي٠ بٌ ٜتكسٸّ خطٛ، ايتٛقٝـ

إ نبٌ ، ٛقـ ايكإْٕٛتاب بايتعطٸض هـ إْٸ٘ مل ًٜتعّ ٗ ْٝع عٛخ اي2

 .٠عطن٘ َٓشكطّا ببعض إػا٥ٌ إعسٚز

 

ٕٸ ايٓاؾص ؾكس تعطٸض ، ٗا ايباسح ٖٞ ايبشح ايكطآْٞشاييت ؾت٣ خطا٭١ ايبشج٠ٝ إ

ِٸ آٜات اٱضخ ٗ ٚؼ١ً َؿكٸ١ً يسضاغ  : ٖٚٞ، تاب اهللنٌٝ زقٝل ٭ٖ

ٔٳ عٳَكسٳتٵ ﴿ :ــ قٛي٘ تعا1ٍ ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ ٚٳيٹهٌُٛ دٳعٳ

ٕٳ عٳًَ ٘ٳ َنا ٕٻ ايًٖ ِٵ ٔإ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ِٵ َؾآتٴٛ ُٳاْٴُه ٜٵ ٗٔٝسّا٢ َأ ٞٵ٤ٺ ؾٳ ِّ ؾٳ  .(33: )ايٓػا٤﴾ُن

ٚٵَي﴿ :ــ قٛي٘ تعا2ٍ ٞټ َأ ٚٵُيٛ ٢ ايٓٻبٹ ٚٳُأ ِٵ  ٗٴ ٗٳاتٴ َٻ ٘ٴ ُأ ٚٳادٴ ٚٳَأظٵ ِٵ  ٔٗ ْٵُؿػٹ ٔٵ َأ َٹ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ بٹاِي

ٚٵَي ِٵ َأ ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ ٕٵ تٳِؿعٳًُٛا ٔإَي٢ اَ٭ضٵسٳا ٔٳ ٔإ٫ٖ َأ ٗٳادٹٔطٜ ُٴ ٚٳاِي ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ اِي َٹ ٘ٹ  ٢ بٹبٳعٵٕض ؾٹٞ نٹتٳابٹ ايًٖ

َٳعٵ ِٵ  ٝٳا٥ٹُه ٚٵيٹ َٳػٵُطٛضّاَأ ٕٳ شٳيٹَو ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ   (.6: )ا٭سعاب﴾طٴٚؾّا َنا

ُٻا ﴿ :ــ قٛي٘ تعا3ٍ ِّ ٚٳيٹًِّػٳا٤ ْٳكٹٝبٷ  ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي ِّ ٍٔ ْٳكٝٹبٷ  ٚيًطِّدٳا

َٻِؿ ٚٵ َنجٴطٳ ْٳكٹٝبّا  ٘ٴ َأ ٓٵ َٹ ٌٻ  ُٻا َق َٹ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا  .(7: )ايٓػا٤﴾طٴٚنّاتٳطٳَى اِي

ٕٵ ﴿ :ــ قٛي٘ تعا4ٍ ٔٔ َؾٔإ ٝٵ ٝٳ ٜٚ اُ٭ْجٳ ٌٴ سٳ َٹجٵ ِٵ يٹًصٻَنٔط  ٚٵ٫َزٹُن ٘ٴ ؾٹٞ َأ ِٵ ايًٖ ٜٴٛقٹُٝه

ٚٳاسٹسٳ ٕٵ َناْٳتٵ  ٚٳٔإ َٳا تٳطٳَى  ٔٻ ثٴًُجٳا  ٗٴ ٔٔ َؾًَ ٝٵ ٓٳتٳ ٛٵمٳ اثٵ ٔٻ ْٹػٳا٤ٶ َؾ ِّ ٠ ُن ٘ٹ يٹُه ٜٵ ٛٳ ٚٳَ٭بٳ ـٴ  ٗٳا ايِّكٵ َؾًَ

ٓٵ َٹ ٘ٹ ٚٳاسٹسٺ  ِّ ٛٳاٙٴ َؾُٮ ٘ٴ َأبٳ ٚٳٔضثٳ ٚٳ ٚٳَيسٷ  ٘ٴ  ٔٵ َي ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ٚٳَيسٷ َؾٔإ ٘ٴ  ٕٳ َي ٕٵ َنا ُٻا تٳطٳَى ٔإ َٹ ُٳا ايػټسٴؽٴ  ٗٴ
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ٛٳ ٘ٴ ٔإخٵ ٕٳ َي ٕٵ َنا ٝٻ٠ ايجټًُحٴ َؾٔإ ٚٳقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٘ٹ ايػټسٴؽٴ  ِّ ٚٵ ١ َؾُٮ ٗٳا َأ ِٵ ٜٴٛقٹٞ بٹ ٕٔ آبٳا٩ٴُن ٜٵ زٳ

ِٵ ٫َ تٳسٵضٴ ٓٳا٩ٴُن ْٳِؿعّا َؾٔطٜهٳٚٳَأبٵ ِٵ  ِٵ َأِقطٳبٴ َيُه ٗٴ ٜټ ٕٳ َأ ٕٳ عٳًٹُّٝا ١ ٚ ٘ٳ َنا ٕٻ ايًٖ ٘ٹ ٔإ ٔٵ ايًٖ َٹ

 (.11: )ايٓػا٤﴾سٳهٹُّٝا

ٕٵ ﴿ :ــ قٛي٘ تعا5ٍ ٚٳَيسٷ َؾٔإ ٔٻ  ٗٴ ٔٵ َي ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ِٵ ٔإ ٚٳادٴُه َٳا تٳطٳَى َأظٵ ـٴ  ِٵ ْٹكٵ ٚٳَيُه

ُٻا َٹ ِٵ ايطټبٴعٴ  ٚٳَيسٷ َؾًَُه ٔٻ  ٗٴ ٕٳ َي ٝٻ َنا ٚٳقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٔٳ  ُٻا ١ تٳطٳِن َٹ ٔٻ ايطټبٴعٴ  ٗٴ ٚٳَي  ٕٔ ٜٵ ٚٵ زٳ ٗٳا َأ ٌٳ بٹ ٜٴٛقٹ

ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ِٵ  ُٻا تٳطٳِنتٴ َٹ ٔٴ  ُٴ ٔٻ ايجټ ٗٴ ٚٳَيسٷ َؾًَ ِٵ  ٕٳ َيُه ٕٵ َنا ٚٳَيسٷ َؾٔإ ِٵ  ٔٵ َيُه ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ِٵ ٔإ تٳطٳِنتٴ

ٝٻ ٕٔ...١ ٚٳقٹ ٜٵ ٚٵ زٳ ٗٳا َأ ٕٳ بٹ  .(12: )ايٓػا٤﴾تٴٛقٴٛ

ٌٷ ٜٴٛضٳخٴ َن٬ََي﴿ :ــ قٛي٘ تعا6ٍ ٕٳ ضٳدٴ ٕٵ َنا ٚٳٔإ َٵطٳَأ١ ... ٚٵ ا ِّ ٠ َأ ٚٵ ُأخٵتٷ َؾًٹُه ٘ٴ َأرٷ َأ ٚٳَي

ٝٻ ٚٳقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ِٵ ؾٴطٳَنا٤ٴ ؾٹٞ ايجټًُحٹ  ٗٴ ٔٵ شٳيٹَو َؾ َٹ ٕٵ َناْٴٛا َأِنجٳطٳ  ُٳا ايػټسٴؽٴ َؾٔإ ٗٴ ٓٵ َٹ ١ ٚٳاسٹسٺ 

َٴ٢ ٜٴٛقٳ ٝٵطٳ  ٕٔ َغ ٜٵ ٚٵ زٳ ٗٳا َأ ٝٻبٹ ٚٳقٹ ِٷ١ هٳاٛض  ِٷ سٳًٹٝ ٘ٴ عٳًٹٝ ٚٳايًٖ ٘ٹ  ٔٵ ايًٖ  .(12: )ايٓػا٤﴾َٹ

ِٵ ؾٹٞ اِيَه٬ََي﴿ :ــ قٛي٘ تعا7ٍ ٘ٴ ٜٴِؿتٹُٝه ٌٵ ايًٖ ٘ٴ ١ ٜٳػٵتٳِؿتٴْٛٳَو ُق ٝٵؼٳ َي ٖٳًََو َي َٵطٴ٩ٷ  ٕٵ ا ٔإ

ٔٵ  ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ٗٳا ٔإ ٜٳٔطثٴ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ َٳا تٳطٳَى  ـٴ  ٗٳا ْٹكٵ ٘ٴ ُأخٵتٷ َؾًَ ٚٳَي ُٳا ٚٳَيسٷ  ٗٴ ٔٔ َؾًَ ٝٵ ٓٳتٳ ٕٵ َناْٳتٳا اثٵ ٚٳَيسٷ َؾٔإ ٗٳا  َي

ٛٳ ٕٵ َناْٴٛا ٔإخٵ ٚٳٔإ ُٻا تٳطٳَى  َٹ  ٕٔ ٘ٴ ٠ ايجټًُجٳا ٔٴ ايًٖ ِّ ٔٔ ٜٴبٳ ٝٵ ٝٳ ٜٚ اُ٭ْجٳ ٌٴ سٳ َٹجٵ ٚٳْٹػٳا٤ٶ َؾًٹًصٻَنٔط  ٔضدٳا٫ّ 

ِٷ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ِّ ؾٳ ٘ٴ بٹُه ٚٳايًٖ ٕٵ تٳهٹًٗٛا  ِٵ َأ  .(176: )ايٓػا٤﴾َيُه

ُٳ﴿ :تعاٍ ــ قٛي8٘ ٚٵُيٛ اِيُكطٵبٳ١ ٚٳٔإشٳا سٳهٳطٳ اِيكٹػٵ َٳ٢ ُأ ٝٳتٳا ٌٴ ٢ ٚٳاِي ُٳػٳانٹ ٚٳاِي

ٛٵ٫ّ ِٵ َق ٗٴ ٚٳُقُٛيِٛا َي ٘ٴ  ٓٵ َِّ ٖٴِ   (.8: )ايٓػا٤﴾َٻعٵطٴٚؾّا َؾاضٵظٴُقٛ

 

 : ُٖٚا، إ٪ٓيـ٢ ايٝتٌ عًهإؾ١ ايبشج١ٝ ْٚٴػذٸٌ ٗ ٖصٙ احملٓط

، (اّهايبٝإ ٗ آٜات ا٭س٢ تاب )أقكن٢ يكس غٓط :ٍٚا٭١ هايٝاٱؾ

١ اٱَا١َٝ اّ ٗ إسضغهآٜات ا٭س َطادعَٔ بٌ َكازض ١ٚ ٚاغع١ َػاس، يًػًطاْٞ

١ َٔ غا٥ط إكازض بٓػب٠ إ إٓاغب اٱؾازنٗ سٌ ، اييت اعتُسٖا إ٪ٓيـ ٗ إكاّ

 إٍصٙ ٫ ٜؿٛتٓا ايتٓبٝ٘ ايٝتٓا ٖهتاب. ٚمٔ إش ْٴػذٸٌ إؾهدل ٖا ٚقع ٗ اينأ

َكازض ٣ بٌ إْٸٓا ْط، هتاب ؾك٘اي اٖص٢ ٕٸ إ٪ٓيـ مل ٜكتكط عًإ: أسسُٖا: أَطٜٔ

إْٸ٘ : ٚثاُْٝٗا.ٚتؿػرل إٝعإ، ايبٝا٠ٕ ٚظبس، ٚفُع ايبٝإ، ٓـع ايعطؾإنه ٣،خطأ

ٚيٝؼ َٔ باب  ،١بًشاٚ ْع٘ يٮقٛاٍ ٚاٯضا٤ إدتًؿ ;ُكسضنتاب هاعتُس ٖصا اي
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 تاب٘.نايباسح ٕا ٜتبٓٸاٙ ايػًطاْٞ ٗ ١ تبعٝ

ِٸ :١ايجاْٝ برل ٗ نٚاْعطاف ١ ْٛع١ٝ ٕٸ ايباسح ضغِ َا سٓكك٘ َٔ ْكً. إٖٚٞ ا٭ٖ

ٚٚ، عدل تؿعًٝ٘ يًسيٌٝ ايكطآْٞ، ٗ اجملاٍ ايؿك١ٞٗ ايبشج١ٝ ايُٓطٝ ـ ٖصا بٝس أْٸ٘ مل ٜٛ

بٌ دعٌ ٖصا ايبشح ، سٸٟايتؿعٌٝ يًسيٌٝ ايكطآْٞ ٗ عج٘ ايؿٓٸٞ ٚايبشح ا٫دتٗازٟ اؾ

ٚٸٍ ؾكط ،١ايتُٗٝس١ٜ إكسٸ١َ َجاب ٕٸ ايبٝاْات ايكطآْٝؾٝؾطع ٠ بٌ ْطاٙ قس قطٸح ٗ أ ١ ٗا بأ

ٚساٍ بٝٓٗا  ،١قات٠ً ٚبصيو ساقط ايسيٌٝ ايكطآْٞ قاقط .٠َٚٛدع١ ٚف١ًُ ًٓٝنٖٞ 

مل ٜٴؿكٸٌ »: قاٍ .ا٫غتٓبا١ٙ ٚقٓاع١ ا٫دتٗاز١ٜ َٓٗا ٗ إُاضغ٠ اٱؾاز١ ٚبٌ عًُٝ

ٌٸ َا ٜطتب٘ بٗصا إؿّٗٛ َٔ هٚمل ٜتعطٸض ي، اّ اٱضخهايكطإٓ ايكٍٛ ٗ أس

٣ ؾأْ٘ ٗ شيو ؾأْ٘ ٗ غرلٙ َٔ إٛنٛعات اييت تكسٸ، ا٫غتٝعاب٢ ايتؿطٜعات عً

ٚتطى  ،٠ؾٝٗا بايتًُٝض ٚاٱؾاض٢ تؿنٚاييت ا، اٱْاٍ ٚاٱهاظ٢ اَٗا عًهيبٝإ أس

إ قس أٚدعٙ َٔ قهاٜاٖا نٚؾطح َا ، َا متٸ إْاي٘ َٓٗا٬ّ سٍٛ هتؿكٌٝ اي١ يًػٓٸ

٠ ط اٱضخ أٚ ايؿطا٥ض مل ػتُع ٗ ٚسسناييت تعطٸنت يص١ َٚػا٥ًٗا. ٚاٯٜات ايكطآْٝ

 «.ٚاختًؿت ايسٚاعٞ اييت غٝكت يبٝاْٗا ٚتٛنٝشٗا، بٌ تباعست ٗ َٛاضزٖا ،١غٝاقٝ

ٕٸ َكته ١ ْؿٞ َكسٸَٝ ٍإ ٬ّ َٔ سٝح إآٍهٖصا اي٢ ٚقس ىطط ٗ ايباٍ أ

ٕٸ ، ٖصا اي٬ظّ ٞؿْإ٫ أْٸ٘ ساٍٚ ، ٖصا ايبشح ايكطآْٞ يًبشح ايؿكٗٞ احملض ؾأٚنض بأ

ٛٸتٗا١ َكسٸَٝ نْٛٗا ٔ ٗ سسٚز هي، ٫ٚ تعاٍ ٗ َٛقعٗا، ايبشح ايكطآْٞ مل تؿكس ق

، قاٍ .اّ اٱضخهتؿك٬ٝت أس ااييت تبتين ع١ًٗٝ ًٓٝهغؼ ٚايكٛاعس ايا٭١ َجاب

ٌٸ َا َطٸ أْٸٗا نٔ هُعٗا َع هي»: عتصضّا اعتصاضّا زبًَٛاغّٝا ٚقٛضّانّا َٚػتسضَ

هٔ إٔ ٚبٝٸٓت بعض َا ّ ،٠هطايؿ٢ ست عًنٚأ، ٌ عاّهؾطٸعت ٕبسأ ايتٛاضخ بؿ

ًٓٝات ٚايكٛاعس ٚايكٛاٌْ هقٍٛ ٚائَ إباز٨ ٚا٭، اّهؼ عًٝ٘ تؿك٬ٝت ا٭س٪غٻت

 .(25)«ٚايهٛاب٘

سٍٛ ٠ ٗ ا٭ٚغاٙ إكًٓس١ ايؿا٥ع٠ طهزٜس يًؿَٚا ٖصا ٗ ٚاقع اؿاٍ إ٫ تط

 ٚزٚضٙ ايس٫يٞ احملسٚز ٚايهٝٸل دسٸّا. ٞٸايٓلٸ ايكطآْ

 

 : ًٜٞ َا شيو٢ ٜٚطز عً
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ايبٝإ ايكطآْٞ ايتؿطٜعٞ( ؾُٝع ١ ًٓٝن)١ تعُِٝ ْٛط٣ٜ ـ َع ايػضٸ عٔ زعٛـ1

ٕٸ ٖؾ ٣،أٚ غكِ َجٌ ٖصٙ ايسع١ٛ قشٸ٣ َٚس ،١اجملا٫ت ايتؿطٜعٝ ٫ ٠ طهصٙ ايؿإ

ٕٸ ايبٝاْات ايكطآْٝ ;تؿٌُ َٛضز اٱضخ اّ هجرل َٔ ايتؿاقٌٝ ٚا٭سهيقس تعطٸنت ١ ٭

ٚغرل ، ٚتعٌٝ ايػٗاّ ٚبعض ايطبكات، شيو تؿكٌٝ ايؿطٚض٢ ٚايؿاٖس عً .١اؾع٥ٝ

ٍٸ عًٝٗا ايؿكٗا٤ بايٓلٸ ايكطآْٞ، اّهشيو َٔ ا٭س  .(26)َِٚٓٗ إ٪ٓيـ ْؿػ٘، اييت اغتس

ٚٓـ عج٘ ايكطآْٞ ٗ : ٭ْٸٓا ْكٍٛ;اٍهيٲؾ ٖصا ْكضٷ ٕٸإ: ٫ ٜٴكاٍ إْٸ٘ مل ٜٛ

ٍٸ باٯٜات عً، ٗ عج٘ ا٫دتٗاز١ٟ إكسٸَ ٢ ؾٝبك، اٱط٬م٢ ٚمل ْسٸٔع إْٸ٘ مل ٜػتس

 إ.نُا ناٍ هاٱؾ

ٕٸ غكـ ا٫غتس٫ٍ بايٓلٸ ايكطآْٞ قسٚز 2 غُٝا ٗ  ٫ٚ، ٝؿّانُٸّا ٚنـــ إ

ط ن٫ٚ ػس ايبػ٘ ٗ ش، طٸ ٚايؿطٸهاي٠ طؾ٬ ػس ٚاٖ، بعض َؿاقٌ ايبشح

 سٍٛ ايٓلٸ.١ ا٫ستُا٫ت ٚايتكطٜبات إدتًؿ

ٕٸ ايبٝإ اي3 عسَ٘; بػبب نٚٚدٛزٙ ١ ٬ ؾاعًٝبٕٛ ه٠ٜ ًٓٞ ايكطآْٞ تاضهـــ إ

، ًٓٞ ٚايتؿكًٝٞ َعّاهايبٝإ اي٢ ْٛٗا تؿتٌُ عًهي ;١ا٫غتػٓا٤ عٓ٘ بايػٓٸ١ اْٝهإَ

ايبٝإ ١ ًٓٝهغًُٓٓا بؾًٛ ، ايتؿاق٢ٌٝ ع١ً َٛهٚاؿ ١ٕٛ ي٘ زٚض إعٝاضٜه٠ٜ ٚتاض

ٕٸ ، ـــ ؾإْٸٓا ٫ ْػًِٓ تعطًٝٗا عًُّٝا١ اؾع١ٝ٥ ايكطآْٞ ٗ إكاّ ـــ ٚيٛ بٓشٛ إٛدب ٚأ

 عسَٗا.نٚدٛزٖا 

 ايبٝإ ايكطآْٞ ايتؿطٜعٞ.١ ًٓٝنٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٓؿع َا اعتصض ب٘ ايباسح َٔ 

 

  :١ف ْتٓاٚي٘ نُٔ احملٓطات ايتايٝٚغٛ

 

ٕٸ يسضاغ ٗ ا٭عاخ ١ ًَش١ٚٛ ًُات ٚأقٛاٍ ايؿكٗا٤ ايػابكٌ َػاسن١ إ

تأثرلٙ ٗ : َٔ قبٌٝ، َػاض ايبشح ا٫دتٗازٟ ْٚتا٥ذ٢٘ ٕا ي٘ َٔ تأثرل عً ;١ايؿكٗٝ

ؾِٗ ٢ تأثرلٙ عًٚ، ؼٓكل ايؿٗطات٢ تأثرلٙ عًٚ، كٝل َعاقسٖاٚؼ، ؼكٌٝ اٱْاعات

ٛٸضات ايٓٛطٜات ايؿك٢ٝٗ تأثرلٙ عًٚ ،١ا٭زٓي  ،١إهاز ايٛعٞ ايؿكٗٞ ٕٓعطؿات ٚتط
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 يًبشح.١ ايٓٗا١ٝ٥ احملكٸ٢ً ٚبايتايٞ ايتأثرل إباؾط ٚغرل إباؾط عً

ٕٸ ايسضاغات ايؿكٗٝ َٔ ايبشح ١ اؾٗ تٴٛيٞ ٖصٙ، غُٝا ايعًٝا ٫ٚ ،١َٔ ٖٓا ؾإ

ٝٸّا عٓس بعض ؾٓ ،١ايباسح عٔ ٖصٙ ايُٓطٝ ٚمل ٜٓبٴ ،١خاقٸ١ أُٖٝ طاٙ ٜكـ ًَ

غرل َٓػام َع ايتؿػرل ، ٜٚتعاٌَ َعٗا َٔ َٓطًل ؾُٗ٘ ٚؼًًٝ٘ شلا، ًُات ٚاٯضا٤هاي

 : شيو٢ عً ُٓاشزائَ ٚ .إؿٗٛضٟ

ٕٸ إؿٗٛض يس .ايعٚز٢ ايطزٸ ع١ً َػأيـ 1 ٕٸ ايعا١ اٱَا٣َٝ ؾإ ايعٚز ١ ٥س عٔ سكٸأ

ٚٗ إكابٌ ، َٔ َٓاغب ٫ٚ َػابب، عسّ ٚدٛز ٚاضخ غرلٙ أق١٬ّ ٗ سايٜٴطزٸ عًٝ٘ 

 ٕٛ ايباقٞ يٲَاّ.ن ٍإض إٌٝ غ٬ٓ ٍإؾكس ْٴػب 

: ؾإْٸ٘ قاٍ ٗ إطاغِ، ٬ّ غ٬ضنيتؿػرل ١ طادعَ ٜكّٛايباسح ٣ ٖٚٓا ْط

ٔٵ» َٳ ًٓ٘ ي٘ ن ؽًٓـ غرل ظٚدٗا ؾإاٍ ٚمل٠ إْٸ٘ إشا َاتت اَطأ: قاٍ ٚٗ أقشابٓا 

َٸا ايعٚد، ٚايطزٸ١ بايتػُٝ : ٚضٟٚ، بٌ َا ٜؿهٌ َٔ غُٗٗا يبٝت إاٍ، ؾ٬ ضزٸ شلا١ ؾأ

 .(27)«ايعٚز٢ ُا ٜٴطزٸ عًنأْٸ٘ ٜٴطزٸ عًٝٗا 

َٓع ١ َػأي٢ ٚإٕ اتٸؿكا عً ُٖٚا ،٠ؼ ايباسح تؿػرلٜٔ شلصٙ ايعباضهٚقس ع

  :١َٔ إػأي١ سٝج٢ٝ ًع عٖنٌٸ ٚاسس َُٓٗا ضنٔ هي، ايعٚز

ٚٸٍ ٖٚصا ايتؿػرل ٖٛ  .ٕٛ ايباقٞ يٲَاّن١ سٝج٢ٝ ٝع عًنٖٚٛ ايذل: ايتؿػرل ا٭

 ٍإٞ عٔ ايسًُٜٞ َٔ إٌٝ هخ٬ؾّا يًُش»: ػ٘ قاسب اؾٛاٖط سٌ قاٍهايصٟ ع

ٕٸ ايباقٞ يٲَاّ ٔٵ، (28)«أ َٳ  .(29)غبك٘ َٔ ايؿكٗا٤ َتٸبعّا ٗ شيو 

ايعٚدٌ ــ ايؿاٌَ ٢ عسّ ايطزٸ ع١ً سٝج٢ٝ عً ٝعنٖٚٛ ايذل: ايتؿػرل ايجاْٞ

ِٸ ٗ إكاّ ــ، يًعٚز ، اؿ١ًٞٓ ٬َٓع عًٝ٘ ايعٖنٖٚصا ايتؿػرل ٖٛ ايصٟ ض .ايصٟ ٖٛ إٗ

ٍٸ عً»: عًٓل عًٝٗا بكٛي١٘ ض إتكسٸَغ٠٬ٓ ؾبعس ْكً٘ يعباض تهعاف ايطزٸ ٗ اغ٢ ٖٚصا ٜس

 .(30)«سلٸ ايعٚدٌ َعّا

ٚٸ٫ّ. رلٖاايباسح يتؿػ٣ ٖٚٓا ٜتكسٸ ٍٸ ٠ ٕٸ ٚاٖط ايعباضأٚايٛاقع »: ؾكس قاٍ أ ٜس

ٕٸ ايباسح ٜط، «ايعٚز َطًكّا٢ يطزٸ عًااختٝاضٙ عسّ ٢ عً ٕٸ ٚاٖط عباض٣ أٟ إ ايسًُٜٞ ٠ أ

 ٜ٪ٜٸس ايؿِٗ إٓكٍٛ عٔ ايؿكٗا٤.

ٜٚٴبسٟ ٗ َكابً٘ ، و ٗ ٖصا ايؿِٗٚهٜٚٴؿ، إ٫ أْٸ٘ ٫ ٜػتػًِ شلصا ايتؿػرل

َطازٙ َٔ فُٛع  إٔ ٜهٕٛ ٔه أْٸ٘ ّإ٫»: أعكب شيو بكٛي٘ سٌ، تؿػرلّا آخط
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ٔٵن َٳ ٕٸ ٗ أقشابٓا  ٕٸ إاٍ يًعٚز بايتػُٝ: قاٍ ٬َ٘ أ ٕٸ ايؿانٌ عٔ غِٗ ، ٚايطزٸ١ إ ٚأ

َٔ ٠ ٕٛ َا ٚٗط َٔ ايعباضهؾٝ، بٌ يٲَاّ، صيونٖٚٛ يٝؼ ، يبٝت إا١ٍ ايعٚد

َٸٌ َتٛدٸّٗا  ٔٵ: أْٸ٘ قاٍهؾ، ايطزٸ ٍإ٫ ، بٝت إاٍ ٍإايتأ َٳ َٸٚ ٚٗ أقشابٓا  ١ اؾل ايعا

ٕٸ ايباقٞ عٔ ط  .(31)«٫ يٲَاّ، يبٝت إا١ٍ غِٗص ايعٚدٗ أ

ايسًُٜٞ أْٸ٘ مل ٜكبٌ خكٛم ٠ ٚساقٌ ايتؿػرل ايصٟ ٜكذلس٘ ايباسح يعباض

ٕٸ ايؿانٌ عٔ غِٗ ايعٚد، ايؿلٸ ا٭خرل ٕٛ هبٌ ٜ، ٕٛ يبٝت إاٍه١ٜ ٖٚٛ ايكٍٛ بأ

َٸا باي، يٲَاّ ٚٸٍ ٖٚٛ  ٍإ١ ٓػبٚأ ٚايطزٸ ؾٗٛ ١ ٕٛ ْٝع إاٍ يًعٚز بايتػُٝنايؿلٸ ا٭

ؿّا يٮقشاب ٕٛ ايسًُٜٞ كايٹهٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜ، شيو أْٸ٘ ٜكب٢ً٘ َٚكته، مل ٜٴٓاقـ ؾٝ٘

  .١ٗ ٖصٙ إػأي

 

ٕٸ ٖصا ايتؿػرل إكذلح 1  .َ٪ٜٸس ٚؾاٖس ٍإ١ إ٫ أْٸ٘ فطٸز استُاٍ عاد، زقٝلٷــ إ

َٸا ُا اعذلف ايباسح ن، ؿّا يٮقشابْٛ٘ كايٹنايسًُٜٞ ؾٗٛ ٜسعِ ٠ ٚاٖط عباض ٚأ

ٚٸٍ   ٬َ٘.نبٗصا ٗ أ

ٕٸ ايتسقٝل ٗ فُٛع 2 ًُات إطاغِ ٗ باب اٱضخ ٜطدٸض ايؿِٗ إعطٚف نــ إ

ٚٸٍ ع ،٠زٕٚ َا استًُ٘ ايباسح َٔ ايعباض، ايؿكٗا٣٤ يس : ح اٱضخؾإْٸ٘ قاٍ ٗ أ

ٗ غا٥ط ١ قػِ ٜطخ بايؿطض ٚايتػُٝ: أقػا١ّ ث٬ث٢ ع٣ً خطأ١ قػ١ُ ٜٚٓكػِ ايٛضث»

 : نطب٢ٌ ٖٚٛ عً، ا٭سٛاٍ

 إ َع٘ شٚ ؾطض غرلٙ.ن٫ٚ ٜٴطزٸ عًٝ٘ إشا  ،١ٜطخ بايتػُٝ: أسسُٖا

 إ َع٘ شٚ ؾطض غرلٙ....نٜٚٴطزٸ عًٝ٘ إشا  ،١ٜطخ بايتػُٝ: ٚايجاْٞ

ٚٸٍ َٔ ا٭قػاّ ، ّٸ...ا٭: ِٖٚ ٢،ٚأز٢ْ ي٘ ؾطنٌ أعً اهلل تعا٢ٍ َٳٔ زلٸ: ؾا٭

ٖٓٔ زخٌ ٗ ٖصٙ ايكػُ، ...١ٚايعٚد، ٚايعٚز... زٕٚ ، ّٸا٭١ َع ايتػ١ُٝ ٚايصٟ ٜٴطزٸ عًٝ٘ 

 .(32)«شلِ بعس شيو١ ٫ٚ زضد، ايعٚز ٚايعٚدات

ٍٸ بهٚأْت إشا طايعت ٖصا اي إٓع َٔ ضزٸ ٢ ٌٸ ٚنٛح عًه٬ّ ضأٜت أْٸٗا تس

ٕٸ اؿلٸ َعِٗ ٗ شيو دعَّا اتٸهض يوٚ، َطًكّا ايعٚد٢ٌ ايعا٥س عً إْٸِٗ مل  ٌدأ، أ

 .٠بإطٸ٠ ٖصٙ ايعباض ٍإٜٴؿرلٚا 



• 

 االجتهاد والتجديد

ٕٸ َٔ خكا٥ل ايؿك٘ اٱَاَٞ ؾتض باب ا٫دتٗاز ٕٸ إتكسٸٟ ٢ َٚعٓ، إ شيو أ

َا ٢ ٍِّ ع٫ً إٔ ٜٴع، بٓؿػ١٘ ا٭زٓي٢ إٔ ٜتككٸ: أ٫ّٚ ِ ايؿطعٞ عًٝ٘ه٫غتٓباٙ اؿ

ٚواٍٚ ، ؾطزّا ٜٚٴٛادٗٗا ٚدّٗا يٛد١٘ إٔ ٜكـ َع ا٭زٓي: ٚثاّْٝا .ططس٘ ايػابكٕٛ

ُٸا ؾُٗ٘ اٯخطٕٚ َٓٗا.، اغتٓطاقٗا  َٓكطعّا ع

ٕٸ إُاضؽ َٔ ايٓاسٝ ،١ايٓٛط١ٜ ًٓ٘ َٔ ايٓاسٝنٖصا  قس ٜتأثٸط ٫ ١ ايٛاقع١ٝ إ٫ أ

َٚٔ ٖٓا ؾإْٸ٘ ، اٚت بٌ ؾدل ٚآخطتؿ٢ عً ،١ؾعٛضّٜا َا اغتؿازٙ اٯخطٕٚ َٔ ا٭زٓي

٘ نايؿِٗ َٚا تذل١ ع٢ًُٝ ع٠ً إ٪ثٸط١ دٗسٙ يًتدًٓل َٔ ايعٛاٌَ اـاضد٣ٝ ٜبصٍ قكاض

 ٚعٝ٘ ا٫دتٗازٟ.٢ اغات عًهَٔ اْع

ٟٸ سسٛ ٍإ٣ يٓط ;ايعكٌ ا٫دتٗازٟ يًػٝس ؾهٌ اهلل١ ٖٓا ٕتابع٢ ْٚػع اغتطاع  أ

َٔ خ٬ٍ عح ، عٓس١ٙ إٛنٛع١ٝ ٖٞ ْػبَٚا  ،١إٔ ٜتشطٸض َٔ تًو ايعٛاٌَ ايطاض٥

 .َٔ ايعكاضات ٚا٭ضانٞ(١ )َرلاخ ايعٚد: أ٫ ٖٚٛ، أسس ايُٓاشز

  :١ٗ ٖصٙ إػأي١ ق٫ٕٛ ض٥ٝػٝإ يٲَا١َٝ مثٸ

ٚٸٍ ٘ ظٚدٗا زٕٚ نْٛٗا تطخ َٔ ْٝع َا ٜذلنايعٚز ٗ ن١ ٕٸ ايعٚدإ: ا٭

 ١ٺَٚٔ زٕٚ اغتجٓا٤ ؿاي، َا ٗ شيو ا٭ضض ٚايعكاض ،١ناغتجٓا٤ يؿ٤ٞ َٔ ايذل

. (34)ٚتبع٘ ايكانٞ ٗ ايسعا٥ِ، (33)اٗهٚاٖط اٱغ ٍإصات ايٛيس. ٖٚٛ إٓػٛب ن

خكٛقّا خدل ايؿهٌ بٔ عبس إًو ٚ، ٚببعض ا٭خباض، ٚاستٴرٸ شلصا ايكٍٛ بٛاٖط ايكطإٓ

ُٸس ايكازم  .(35)×ٚابٔ أبٞ ٜعؿٛض عٔ اٱَاّ أبٞ عبس اهلل دعؿط بٔ ق

ٚتطخ َٔ ايبٓا٤  ،٫١ عّٝٓا ٫ٚ قُٝ، تطخ َٔ ايعكاض ٚا٭ضانٞ ْٸٗا ٫إ: ايجاْٞ

بِٝٓٗ ٗ بعض  اخت٬فٺ٢ عً، ٖٚصا ٖٛ إعطٚف ٚإؿٗٛض .زٕٚ ايعٌ ،١ٚا٭ؾذاض ايكُٝ

 .(36)ايتؿاقٌٝ

٠ ــ عػب تعبرلٙ ــ َٔ عسٸ١ هايؿا١٥ ٖصٙ إػأي١ ٖٚٓا واٍٚ ايباسح َعاؾ

 : ٖٞٚ، عٓاقط٠ ٚتٛٚٝـ عسٸ، ظٚاٜا

 

ٕٸ ٣ َٚٔ ٖٓا ْط .قًُٓا ٜٴؿٝس ايؿكٗا٤ َٔ ايعٓكط ايتاضىٞ ٗ عًُٝات ايبشح أ
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 ،١َٛٓؾك١ اْت ايتؿاتن١ ٖصا ايعٓكط ٚتٛٚٝؿ٘ ٗ ٖصٙ إػأي ٍإايباسح ايباضع ١ ايتؿات

ٕٸ َا ططس٘ ايباسح ٗ إكاّ ٖٛ عباض .ٖصا ايؿإٔٗ ٠ دسٜس٠ ٚتٴعتدل إثاض  : ٌعٔ زي٠ًٝ إ

ٚٸٍ إػًٌُ َٓص ايكسض ٣ ي٬بت٤٬ يس ق١٬٘ ٕٛ َٛنٛع ٖصٙ إػأين: ا٭

ٚٸٍ ِ هس١ إ مثٸنُٗا يٛ هعٔ بٝإ س١ ٛت ايؿطٜعهٝـ ٜٴدلٸض غهؾ، اٱغ٬َٞ ا٭

ٕٸ ٖصا ٜ٪زٸٟ ، طِٜهطٙ ايكطإٓ ايناغتجٓا٥ٞ شلا غرل َا ش ؾٛات اؿكٛم  ٍإَع أ

ٕٸ إػأي»: قاٍ ؟!ٌٸ َا تػتطٝعهٗا بَطاعات٢ ع١ً ٚا٭َٛاٍ اييت ؼطم ايؿطٜع ِٸ إ ١ ث

ٌٸ ابت٤٬  ٕٸ َجًٗا ٫بسٸ إٔ ت، ٌٸ َػًِنق ٖٓا بٝٸٔ سهٚإؿطٚض أ ُٗا بٛنٛح هٕٛ 

ٚايٛانض ، ٕٛ زٚضّا ٚعكاضات ٚأضانٞهإ إػًُٕٛ ًّنؾًكس ، |ظَٔ ضغٍٛ اهلل

ٕٸ س ٝعّا تسخٌ ْ، ات إٝتهِ غرلٖا َٔ ٖتًهات سهِ ٖصٙ إُتًهَٔ ايكطإٓ أ

ِ َػاٜط هإ شلا سنؾًٛ ، ٚظإ اغتشكام غرلٖا٢ ع١ً ٜٚػتشٓكٗا ايٛضث ،١نٗ ايذل

 |ايٓيب٢ ٚيٛدب عً، خ٬ف ٚاٖط ايكطآ٢ٕ ُّا عًهإ سهِ غرلٖا يهؿ

 «.بٝاْ٘

ِٸ أناف َٛنِّ ٕٸ ٖصٙ ايؿطنٝث ٔ ا٫يتعاّ ه٫ ّ، ٜذلتٸب عًٝٗا ٫ظَا١ٕ شّا بأ

ٚٸٍ: بُٗا ٢ ؾٛات اؿكٛم ٚنٝاعٗا عً: ايجاْٞ ;١اؿادتأخرل ايبٝإ عٔ ٚقت : ا٭

ٖٚٛ ٜكتهٞ إٜكاع ايٓاؽ  ،١إ تأخرلّا يًبٝإ عٔ ٚقت اؿادهي ٚإ٫ٓ»: قاٍ أقشابٗا.

ٚسطَإ غرلٖا َٔ سٓكِٗ ، ظٚدٗا١ نَا ٫ تػتشلٸ َٔ تط١ بإعطا٤ ايعٚد، ٗ اؿطاّ

 .(37)«ؾٝٗا

ٕٛ ن١ ؾطنٝ َا ٗ ٍإطٜس تٓبٝ٘ ايٛدسإ نط ٖصا ا٭َط ٜؾٗٛ عٓسَا ٜص

 ايعكاض َٔ ا٫غتبعاز.١ نَٔ ايذل١ ِ عسّ اغتشكام ايعٚدهاؿ

ؾؿٞ َٛنع آخط ــ  .ِ أٜٸاّ خ٬ؾت٘هيًش ×ٖٚٛ عسّ بٝإ اٱَاّ عًٞ: ايجاْٞ

ٕٸ اٱَاّ عًٞ»: ط ايباسح بعض َا تكسٸّ ــ قاٍنبعس إٔ ش شيو  ٍإمل ٜٴٓبٸ٘ ايٓاؽ  ×إ

٫ غُٝا أْٸ٘ ٫ ٜتكٌ ٚ، ِ اهللهتطبٝل س إ ًّو َٔ خ٬شلاناييت ، ٗ أٜٸاّ خ٬ؾت٘

ٖٓا قس ىتًـ عًٝ ٟٸ ؾ٤ٞ  ِٸ أثاض «. ٠اغٝات ايؿسٜسيًشػ٠ ٘ ايٓاؽ َٔ ايكهاٜا إجرلبأ ث

َٴًؿٹ ٕٸ َكسض س»: كاٍؾ، تّاتػا٫ّ٩  تاب نٖٛ  ×ِ اٱَاّ ايباقطهٚقس تكسٸّ أ

 .(38)«ٝـ ْؿػٸط شيو؟!هؾ، ×عًٞ
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ٖٓا ٜ  : يصٟ أثاضٙ ايباسح َا ًٜٞس ا٫غتبعاز اٚن٪إْٸ٘ 

 ٍإ١ ايتاضى١ٝ َٔ ايعكاض َٔ ايٓاس١ٝ ِ بعسّ تٛضٜح ايعٚدهٚٗٛض اؿ١ ــ ْػب1

ٌٵ أٟ ، ’ِ عُٓٗاهسٝح بسأ ْكٌ ايطٚاٜات ٗ ٖصا اؿ، ’ظَإ اٱَاٌَ ايكازَق

ؾطض ٚدٛزٙ ٚاقعّا اغتُطٸت ٢ ِ ٚخؿا٥٘ عًهٛت عٔ بٝإ ٖصا اؿهايػ٠ ٕٸ ؾذلإ

ّٷٖٚ .جط َٔ قطٕنأ ٕٸ ٖصا س ٛ ٫ظ َٔ ١ جط أُٖٝنٖٚٛ يٝؼ بأ، ِ دع٥ٞهعذٝب; ؾإ

ٛٵهس اييت ٠ اـطرل١ اّ ايػٝاغٝهْٛ٘ َٔ ا٭سنعسّ  ٍإَهاؾّا ، ٍ ٚايتعكٝبِ ايعٳ

 ٜكعب ايتكطٜض بٗا.

َٔ ١ عاي١ٝ ٌ ايعكاضات ٚا٭ضانٞ ْػبٚهــ إْٸ٘ ٗ بعض اؿا٫ت قس تٴؿ2

جرلّا ناييت  ،١ا ٗ اجملتُعات ايػابكغ٫ُٚٝ ،١نبٌ قس تػتٛعب ْٝع ايذل ،١نايذل

ِٸ بايعكاضات ٚا٭ضانٞ; ينَا  ٣ ؾٝا تط، ٗ ايػايب١ ْٛٗا فتُعات ظضاعٝهاْت تٗت

ٗ ايٛقت ٠ ٚسطَاْٗا بإطٸ١ يًعٚد١ نِ بعسّ إعطا٤ ؾ٤ٞ َٔ ايذلهٌٖ ٜٴش ٖصٙ ٚاؿاٍ

 ٜٚتكازلْٛٗا بِٝٓٗ؟! ،١نٖصٙ ايذل١ ايصٟ وٛظ غرلٖا َٔ ايٛضث

 

ايذلادع ٢ ٚػدلٙ عً ،١اـطٛٙ اؿُطا٤ اييت تػتٛقـ إُاضؽ يٮزٓي١ َٔ ًْ

 .١جرلّا ٗ ايبشٛخ ا٫دتٗازٜناييت ْٛادٗٗا ، اٱْاع٣ زعاٚ ،١عٔ قٓاعات٘ ايبشجٝ

َٔ ١ عسّ إضخ ايعٚد ٢ عٞ ثبٛت اٱْاع عًسٝح ازټ، ٚأسس َٛاضزٖا َا مٔ ؾٝ٘

َٔ ايؿكٗا٤  ٚقس ازٸعاٙ ْعٷ .ؼ ٖصا اٱْاعهاختًؿت عباضاتِٗ ٗ ع ايعكاض. ٚقس

 : َِٓٗ، ٤ا٭د٬ٓ

ٝـ      ، ٗ ا٫ْتكـاض  ٢ ـــ ايػـٝس إطتهـ   1 ; (39)١سٝـح ٚقـؿ٘ بأْٸـ٘ َـٔ َٓؿـطزات اٱَاَ

ٞ  4; (41)ــــ ابــٔ إزضٜــؼ  3; (40)ايؿــٝذ ايطٛغــٞ ٗ اـــ٬ف   ــــ2 ; (42)ــــ ايطباطبــا٥ٞ ايعــاًَ

 .(43)ايٓذؿٞ ــ5

باض ايصٜٔ هَع ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ اي٠ دازٸ١ يٓؿػ٘ إٔ ىٛض َٓاظي ٚاختاض ايباسح

 : ازٸعٛا اٱْاع ٗ إكاّ

ٚٸ٫ّ ٝٴعيعٍ  ;اتهٝهَعِٗ بططح غٌٝ َٔ ايتػا٫٩ت ٚايتؿ١ إْٸ٘ ابتسأ إٛادٗ: أ ي
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ٗ ١ إػأي١ َٔ زضاغ١ هايؿا١٥ ٫ٚبسٸ ٖٓا أَاّ ٖصٙ إػأي»: قاٍ ٢.باٱْاع إسٸع١ ايجك

ٚٸ٫ّداْبٗا ايت ٕٸ ٌٖ يٓتشٓكل  ;باغتكطا٤ آضا٤ ايؿكٗا٤، اضىٞ أ إٛنٛع ١ َعاؾ١ ططٜكأ

ُٸٝنٚ، طٜٔخِّعٓس إتأ ٕٸ مثٸ، ٖٞ ْؿػٗا عٓس إتكسٸٌَ، اييت استًٓٗا١ صا ا٭ٖ ١ ٚأ

ِٸ تأخٸط عٓ٘ن، إْاعّا ؾعًّٝا خطق٘ ابٔ اؾٓٝس ٕٸ أأٚ ، أٜهّا إ غابكّا عًٝ٘ َٚٔ ث

ٕٸ اٱْاع ٚ، اييت اؽصتٗا عٓس إتأخٸط١ٜٔ تكسٸٌَ ا٭ُٖٝمل تأخص عٓس ا١ٕ ًهإؿ أ

٢ ٚأْٸ٘ ع١ً، إدتًؿ٠ ٘ ا٭خباض إتعسٸزنٕٛ َسضه; ٫ستُاٍ إٔ ٜيٝؼ إْاعّا ٚاقعّٝا

ٌٸ تكسٜط ٫ غبٌٝ  ٛٸ ايؿتا١ٚ بكطٜٓ ;إثبات٘ قبٌ ابٔ اؾٓٝس ٍإأق ١ ٚايٓكٛم ايؿك٣ٝٗ خً

ٕٸ شيو ٜعتهس بس ،ٛضنٚعٔ ايتعطٸض ي٬غتجٓا٤ إص، عٓ٘ ايكانٞ ٗ ايسعا٥ِ ٣ عٛٚأ

 .(44)«نإضخ ايعٚز غٛا٤ بػٛا٤؟١ ٕٛ إضخ ايعٚدن٢ ع١ً َٸإْاع ا٭

 : َٓٗاٚ، اٱْاع ٖص٣ٙ زعٛ ٍإ١ ٚدٸ٘ ضزٚزّا سازل: ثاّْٝا

ٛٸ 1ًْ ٕٸ خً ، ٚإطاغِ، إكٓع: تب ا٭قشاب َٔ إتكسٸٌَ ــ َجٌنَٔ ١ ــ إ

ط نــ َٔ ش١ ٚايؿطا٥ض ايٓكرلٜ، ٚدٛاَع اؾٛاَع، يبٝإٚفُع ا، ٚايتبٝإ، ٚاٱهاظ

، أٚ ثٴُٓٗا١ نإْٸُا ٖٛ ضبع ايذل١ ٕٛ إضخ ايعٚدهٚٚقٛع ايتكطٜض ؾٝٗا ب، سطَاْٗا

٢ ْاع َٔ إتكسٸٌَ عًؼٓكل اٱ٣ ؿـ عٔ ٖٚٔ زعٛهٜ، ايٛاٖط ٗ ايعُّٛ

ــ ١ كسٸٌَ يًُػأي. ٚساٍٚ بعس شيو إٔ ٜٓتعع اعذلاؾّا بعسّ تعطٸض بعض إت(45)سطَاْٗا

، ايصٟ ٖٛ أسس َسٸعٞ اٱْاع، ابٔ بابٜٛ٘ ٚابٔ أبٞ عكٌٝ ــ َٔ قاسب اؾٛاٖطن

 .(46)٠بؿسٸ١ ٚإساؾعٌ عٔ سطَإ ايعٚد

ٕٸ َػأي2 ٫ ، ْٸٗا َٛنع ابت٤٬ إػًٌُ ْٝعّاأخكٛقّا ٚ ،١بٗصٙ ا٭١ُٖٝ ــ إ

٢ ٚقس أخصا عً، ُاٗ تؿػرلٖ ٖأ ٕجٌ ايؿٝذ ايطٛغٞ أٚ ايطدلغٞ إٔ ٜػؿ٬هّ

، بايتٛنٝض ٚايؿطح١ غُٝا ايجاْٞ َُٓٗا ــ إٔ ٜتعطٸنا ٕا تؿطٸز ب٘ اٱَا٫َْٚٝؿػُٝٗا ــ 

ٛٵ١ ُا ٖٛ اؿاٍ ٗ َػأين، ٚإٔ ٜتعاطٝا َع٘ َٔ َٛقع ايسؾاع ٚاييت ، ٍ ٚايتعكٝبايعٳ

 .(47)تابنطٖا ٚتٛنٝض بط٬ْٗا ناز ىًٛ َٔ شه٫ ٜ

ٕٸ َػأي3 ٌٸ ابت٤٬ إػ١ًٌُ ـــ يٝؼ َٔ ايطبٝعٞ أ ِٸ ٜ، ٖٞ ق ُٗا هٕٛ سهث

َٔ ١ ؾإط٬م إػأي .َٔ ايؿكٗا٤ جرلٷنطٖا ن٫ٚ ٜتعطٸض يص، خ٬ف ٚاٖط ايكطآ٢ٕ عً

ٍٸ عً، َٔ ؾ٤ٞ َا١ سطَإ ايعٚد ٍإ٠ َٔ غرل إؾاض، َجٌ ايطٛغٞ ٚايطدلغٞ ٢ ٜس

ٚاحملٓكل ، ضغ٬: َٚجٌ شيو ٜٴكاٍ عٔ َجٌ .أْٸُٗا إْٸُا ٜتبٓٸٝإ اٱط٬م ٚعسّ اؿطَإ



• 

 االجتهاد والتجديد

 .(48)١ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ ٗ ايؿطا٥ض ايٓكرلٜ

ٔٵ ُٳ طٖا َٔ إتكسٸٌَ ٜٛٗط َٓ٘ اختٝاضٙ عسّ اؿطَإ َطًكّا; ٭ْٸ٘ يٛ نأغؿٌ ش ؾ

ٚكايؿت٘ ، إيٝ٘ ٚابت٤٬ ايٓاؽ ب١٘ َع َػٝؼ اؿاد، ٖٛ اؿطَا١ٕ ِ إػأيهإ سن

ٝسٙ بأٚنض نٚتأ، بأؾسٸ ايبٝإيٛدب بٝاْ٘  ،١يٛاٖط ايكطإٓ ٚيًُعطٚف عٓس أٌٖ ايػٓٸ

َٸا ٚمل ٜص، ٗ اعتُاز١ٙ يٝتبٝٸٔ ٚد٘ اختٝاضٙ ٚاؿذٸ ;بطٖإ ٚمل ، طٚا ؾ٦ّٝا َٔ شيونأ

 .(49)ؾٗٛ ٜعين اختٝاض عسّ اؿطَإ َطًكّا، ٌٸ َا َطٸنٜعتٓٛا ببٝإ 

٣ ٚايتصضٸع بسعٛ ،١عسّ تعطٸض ايبعض يًُػأي١ ايتكًٌٝ َٔ أ١ُٖٝ ــ قاٚي4

ٕٸ  ;٠َطزٚز، (50)١بصيو ٭ٌٖ ايػٓٸ١ ز اٱَاَٝتؿطټ١ َٚعًَٛٝ، ضِٙ ٚٚٗٛهٚنٛح اؿ ؾإ

ٛٸضٙ قاسب ايصٟ ٌ هإش ٫ ْٴػًِٓ ٚنٛح إٛنٛع بايؿ ;١يٝػت بٗصٙ إجاب١ إػأي ق

ٌٸ تكسٜط٢ اؾٛاٖط عٓس إتكسٸٌَ عً ٫ ٜٴدلٸض إُٖاشلا ؾإْ٘ ١ ٚنٛح إػأييٛ غٴًِٚ ٚ، أق

ٌٸ َا ٖٛ ٚانض ٗ هٔ تطى ايتعطٸض يهَٚإ٫ ٭، تب ايؿك٘نطٖا ٗ نٚعسّ ش

 صيو.نايؿك٘  جطٴنٚأ .ٚنٛس١٘ عذٸ ;ايؿك٘

ٕٸ إػأي ِٸ إْٸٓا ٫ ْٴػًِٓ ٚنٛسٗا; شيو أ ٚتسعٛ  ،١َٔ إػا٥ٌ اييت تٴجرل ايؿب١ٗ ث

َٸٌ ٍإ ١ عسّ تعطٸض أٌٖ ايػٓٸٚ، خ٬ف ٚاٖط ايكطآ٢ٕ ْٛٗا عًن١ ٚيٛ َٔ دٗ، ايتأ

طٖا ٚتٛدٝٗٗا نيص٠ ؾايسٚاعٞ َتٛٓؾط .خ٬ف شيو٢ ًٕٛ ؾتٛاِٖ عهٕجًٗا; ي١ قاطب

اييت ، ؿػرلتتب اينغُٝا ٗ ٫ٚ، َٚع شيو مل ْطٳ أثطّا شلا عٓس إتكسٸٌَ، ٚايسؾاع عٓٗا

ُٸا تؿطٸز ب٘ ايؿٝع١ دعٌ أقشابٗا َٔ ًْ َٔ ، عٔ غرل١ِٖ أٖساؾِٗ ؾٝٗا ايسؾاع ع

 .(51)ٚاٯضا٤ ٚإٛاقـ٣ اّ ٚايؿتاٚها٭س

 ٍإ، خدل ايؿهٌ بٔ عبس إًو ٚابٔ أبٞ ٜعؿٛض٠ طٚان ،٠يطٚاــ شٖاب بعض ا5

صيو بعض نٚ، تٴعطف بطٚاٜات٠ِٗ ُا استًُ٘ بعض; إش َصاٖب ايطٚان، عسّ اؿطَإ

ٛٸ ايؿك٘ ايطنٟٛن، إتكسٸٌَ َٔ ايؿكٗا٤ . َٚٓ٘ ٜٛٗط عسّ (52)َٓ٘ عًٞ بٔ بابٜٛ٘; ـً

ْٛ٘ َػبٛقّا ٫ٚ ًَشٛقّا نٚعسّ ، ٚعسّ ؾصٚش ضأٜ٘، اٗهتؿطٸز ابٔ اؾٓٝس اٱغ

 .ُا ضَاٙ بعضٷن، باٱْاع

َٚٛقؿ٘ ٫ ىًٛ  .خ٬ؾٗا َٔ ايكانٞ ٗ ايسعا٢ِ٥ اٱْاع ع٣ً ــ ٚدٛز زع6ٛ

ٕٸ سطَإ ايعٚد: ؾعٓسَا ٜكٍٛ ،١ٖٚٛ ثك، َٔ ٚد٘ َٴدايـ ١ نَٔ ؾ٤ٞ َٔ ايذل١ إ

ُٸ١ َٸٱْاع ا٭  ا ٜطاٙ.ؾصيو يٝؼ ادتٗازّا ؾدكّٝا َٓ٘; ٭ْٸ٘ ٜٓكٌ ١َ ٚا٭٥
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ٕٛ شيو َسيٍٛ ٚاٖط هعسّ اؿطَإ; ي٢ اٱْاع ع٢ً إْٸ٘ إْٸُا ازٸع: إ٫ إٔ ٜٴكاٍ

٣ ؾ٬ ٜكٛ، ي١٘ تعبٸس١ٜ ٬ قُٝؾٝت٘ نَسض تٚإشا استٴًُ، (53)١ايكطع١ٝ تاب ٚايػٓٸهاي

 شاى اٱْاع س٦ٓٝصٺ.١ َعاضن٢ عً

١ ٓ٘ ايعٚدَا تٴُٓع ١َ ٝـ ٜتشٓكل اٱْاع َع ثبٛت اـ٬ف ٗ ؼسٜس طبٝعنــ 7

ٕٸ إُٓٛع٢ جط إتأخٸطٜٔ عًنإش أ ;إُٓٛع؟!١ ٚٗ سكٝك غرل ١ ٖٞ خكٛم ايعٚد١ أ

َٸا شات ايٛيس ؾ٬ تٴشطّ َٔ ؾ٤ٞ، شات ايٛيس ِّ، (54)ٚأ ٕٸ إتكسٸٌَ ٜٴع َٔ ، ُٕٛ إٓعَع أ

بٌ ٢ ستٸ، بكٍٛ َطًل١ إشّا يٝػت إْاع١ٝ غرل ؾطم بٌ شات ايٛيس ٚغرلٖا. ؾإػأي

 . (55)برلن ـ خكٛقّا ٗ ايتؿاقٌٝـ١ٛ ٚاـ٬ف بٌ ايؿكٗا٤ ٗ إػأي، طٜٔإتأخٸ

 

 : طٙ ايباسح َا ًٜٞنس َا شٚنٚمٔ ْ٪

ؾبعهِٗ عبٸط بأْٸ٘ َٔ  ;َٓٛاٍ ٚاسس٢ ٕٸ عباضات ْاقًٞ اٱْاع يٝػت عًإـــ 1

 ٚبعهِٗ عبٸط باٱْاع. ٢;إطتهن ،١َٓؿطزات اٱَاَٝ

ٕٸ ايتعبرل٣ ٚأْت تط ِٸ َٔ إسٸعأ ٚٸٍ أع ٖٚٞ ، اٱْاع٣ ٚيٝؼ َطازؾّا يسعٛ ٢، ا٭

 ٗ ٖصا اجملاٍ.٠ أقسّ عباض

ٚٸٍ عباض2 ٕٸ أ ٕٸ ب٘  .ايؿٝذ ٗ اـ٬ف٠ ٗ اٱْاع عباض١ قطو٠ ــ إ َٚٔ إطُأ

َٔ ٠ أثطٙ ايطبكات ا٭خرل٢ ٚاقتؿ، ٚتبع٘ ابٔ إزضٜؼ ٢،إطته٠ أْٸ٘ اغتًٓٗا َٔ عباض

 ٜاض ٚقاسب اؾٛاٖط.كاسب ايطن، ايؿكٗا٤

ٕٸ قاسب اؾٛاٖط3 غرل داظّ ، داٖسّا يتجبٝت ٖصا اٱْاع٢ ايصٟ غع، ــ إ

٫ »...: ؾبسأ قاٚيت٘ بايكٍٛ، غًٛب اغتسضاز ايكاض٨ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝاأ ٍإؾإْٸ٘ عُس  ;بصيو

ٕٸ ايعٚد بٌ ٗ ، ظٚدٗا١ ن٫ تطخ َٔ بعض تط١ ٗ اؾ١ًُ خ٬ف َعتسٸ ب٘ بٝٓٓا ٗ أ

ٖٓ بٌ عٔ اـ٬ف ، َٔ أضباع ا٭ضض١ سطَإ ايعٚد١ ا اْؿطزت ب٘ اٱَاَٝا٫ْتكاض 

، خ٬ف ابٔ اؾٓٝس ٍإ. بعسٖا تعطٸض (56)«سطَاْٗا َٔ ايعكاض٢ ط اٱْاع عًٚايػطا٥

 ٚساٍٚ ايتكًٌٝ َٔ أُٖٝت٘.

اييت أقاَٗا ٱثبات ١ َػتٓسات٘ ايج٬ث١ قاسب اؾٛاٖط قبٌ غرلٙ قُٜٝعطف ٚ

َٸا  .اٱْاع٣ زعٛ َٸا إْاعات ٚأ .طْانُا شن، ي١٘ ؾ٬ ز٫ي٣ ّ عًِ اشلس٬نأ
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َٸا  .١خامٸ ٗ َكابٌ أٌٖ ايػٓٸ٢ ; ؾإْٸ٘ ٜػتعًُ٘ ٗ َعٓ(57)اـ٬ف ؾأَطٖا َعطٚف ٚأ

ؾإْٸ٘ َٔ عًُا٤ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايػازؽ ، إْاع ابٔ إزضٜؼ ؾٗٛ َتأخٸط

 اشلذطٟ.

ٛٓط ٗ زعٛ ِٸ إْٸ٘ تٓ ٛٓط ْؿٞ  .(58)ٓٝساٱْاع قبٌ ٚبعس ابٔ اؾ٣ ث ٫ٚظّ ٖصا ايتٓ

ٛٓطن، ٖصا اٱْاع إْاع ٣ ٚاييت َٓٗا زعٛ، ُا ٖٛ ٚانض َٔ أغباب ٖصا ايتٓ

 عسّ اؿطَإ.٢ ايسعا٥ِ عً

ٟٸ ؼط٣ِٝ َٔ قاسب اؾٛاٖط ساٍٚ ؼطِٝ زع١ٛ ثايج٠ ٚٗ خطٛ ، ايسعا٥ِ أ

٠ ا٬ّ غطٜب عٔ ايؿك٘ ٚايؿكٗا٤ ٚايطٚنبٌ ٖٛ ، ٬ّهسٝح عسٸٙ َٔ غطا٥ب اي

 .(59)«ايعذب ٢َ٘ٓ ٚإْٸُا ْكًٓاٙ يٝكه»: قاٍ، ٚايطٚاٜات

ٚٓـ  ٌٸ َٔ خايـ ايكٍٛ ناسب اؾٛاٖط ٖذَٛ٘ ايعٓٝـ ٖصا يًطعٔ ٗ قٚقس ٚ

ٚٸٍ ٕٸ اٱْاع ثابت ضغِ ، ا٭ َٳأٚأ ٖٓٔ أؾاض إيِٝٗ َٔ ايطٚا ٔٵْٛف  ٠ قاٍ بعسّ اؿطَإ 

 .(60)«ْاع ابٔ اؾٓٝس ٚؿٛق٘غبل اٱ٣ ؾٗٛ ٫ ٜكسح ٗ زعٛ ٚإ٫ٓ»...: قاٍ، ٚايؿكٗا٤

٢ ؾكس ضَ، ايكا٥ٌ بعسّ اؿطَإ إ١ٍ قاق١ُ ٚدٸ٘ نطب٠ أخرل٠ ٚٗ خطٛ

ٚعسّ ، اؿطَا٢ٕ ؾكس ثبٸت اٱْاع عً: عكاؾرل ــ عذط ٚاسس٠ عكؿٛضٜٔ ــ أٚ عسٸ

ٚٗٛض ٚ، َٔ قٹبٌ إتكسٸ١ٌَ ٚعسّ قسح تطى ايتعطٸض يًُػأي، ذلاخ بايكٍٛ اٯخطنا٫

َٸ٢ َإ ٚٚنٛس٘ ستٸايكٍٛ باؿط ١ اييت ٖٞ ؾٛم َطتب، ٚتػامل ايٓكٛم عًٝ٘ ،١يًعا

ِٸ ؽكٝل ايعَُٛات، ايتٛاتط ١ ٌٚٓ ا٭خباض إٓاؾٝ، ع٣ً٘ٝ ٚتػامل ايؿتاٚ، ٚبٗا ٜت

ٕٛ ن ٍإ٢ ٚاْتٗ، ٚاحملكٸٌ ;ٞٸهاحمل: ثبٛت اٱْاع بكػ٣ُ٘ٝ ٚزعٛ ،١ايتك٢ٝ عً

١ ٱطاي٣ ٫ٚ دسٚ، ٝو ؾٝٗاهٔ ايتؿهَّٛض إؿطٚؽ عٓٗا ٫ٚ باؿطَإ َٔ ا٭ ايكٍٛ

 .(61)ٔ ايبشح ٗ بعض ايتؿاقٌٝهٚإْٸُا ّ، ٬ّ ٗ شيوهاي

اـكِ ٚتٛايٞ ٢ ايػباض ع٠ً َٔ إثاض ،١ٚغرل إٓطك١ٝ ايعاطؿ١ٝ ٚبٗصٙ ايططٜك

٢ ٜٚٴػذٸٌ ْكطّا غاسكّا عً ،١ػب قاسب اؾٛاٖط ٖصٙ اؾٛيهٜ، ايهطبات عًٝ٘

َٴباغتع ;ايكا٥ًٌ بعسّ اؿطَإ ٕٸ ا٭خباض تؿٛم سسٸ : َٔ قبٌٝ ،١ٗطبهُاٍ تعابرل  أ

ٚثبٛت اٱْاع ، (62)١ٚضٚا٣ٜ ِ ؾتٛهاؿ٢ ٚاغتدساّ َكطًض ايتػامل عً، ايتٛاتط

ُٳهب ْٛ٘ هي ;ٚأْٸ٘ ٫ زاعٞ يٲطٓاب ٗ ٖصا ايبشح، (63)احملكٸ٢ٌ ست، ٘ٝٵ٬ قػ

٣ زع٣ٛ غٛ، غتؿاز َٓ٘إ٫ ٚا١ ٚمل ٜبٔل ؾ٦ّٝا َٔ أغايٝب إبايػ، َؿطٚغّا عٓ٘ َٚػًُّٓا
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 ٗ إصٖب.١ اّ ايهطٚضٜهٕٛ ٖصا َٔ ا٭سن

َٸًت  ٣ زع٢ٛ ايطغِ َٔ إقطاضٙ ع٢ً عً، ٬ّ قاسب اؾٛاٖطنٚأْت إشا تأ

٣ ٞٸ َٔ زعٛنٌ شهعٔ اْػشاب بؿ ٗ ايٛاقع تطاٙ ٜٴعبٸط، اٱْاع بٗصا ايٓشٛ ايطٖٝب

إٛقـ ٚإضعاب  ٚسُٝٓا أضاز تٌٜٗٛ، ٚاغتبساي٘ با٫غتٓذاز بايٓكٛم، اٱْاع

 إدايـ ٚقؿٗا بأْٸٗا تؿٛم سسٸ ايتٛاتط.

٣ ٔ إٔ تٴجبت٘ َػتٓسات٘ اييت غطزٖا ٖٛ َا بسأ ب٘ عج٘ َٔ زعٛهَا ٢ّ ٚأقك

 جط.ن٫ أ ،١عسّ خ٬ف َعتسٸ ــ عػب ْٛطٙ ــ ٗ اؿطَإ ٗ اؾًُ

ٕٸ ْٝع َا سؿسٙ قاسب اؾٛاٖط َٔ غبٌ اٱقٓاع اييت تكٗط ١ أ٢ٜ ٚعً ساٍ ؾإ

 عاجل عج٘ بايٛغا٥ٌٚطؿل ٜ، يباسح إٛٓقط َٚٛنٛعٝت٘ا١ ش٢ٖٝٓ ٕؿاعط مل تٴ٪ثٸط عًا

 ٱثبات اٱْاع.١ إكا٣َ س بٗس٤ٚ ايسعٛؿِّٜٚ ،١ٚبأزٚات٘ ايؿٓٸ١ٝ إٛنٛعٝ

ُٸ٣ٝ ٜٚدلظ يو َس  : يًباسح إشا ٫سٛت ْكطتٌ ٤ٟإٛقـ اؾط١ ٚق١ُٝ أٖ

ؼ إٓٗر ا٫دتٗازٟ إتساٍٚ ايّٝٛ قاسب اؾٛاٖط ايصٟ ٖٛ َ٪غٸ١ َٛقعٝ :ٍٚا٭

 ؾكٛي٘ ايؿكٌ. ،١ٗ ا٭ٚغاٙ ايعًُٝ

 قطٕٚ.٠ ايكٍٛ بعسّ اؿطَإ ؾذل٢ أسس ع٠ً عسّ دطأ :١ايجاْٝ

ــ أٜٔ احملٓكل اؿًٓٞ ــ قاسب ايؿطا٥ع ايصٟ ٖٛ ًَ اؾٛاٖط ــ َٔ ٖصا 4

ٍٸ عًناٱْاع؟!  سٝح دعٌ ، ْؿ٢٘ٝ ٝـ مل ًٜتؿت إيٝ٘ ٚمل ٜٓكً٘؟! بٌ ْكٌ َا ٜس

، َٔ إٝت ٚيس ٚضثت َٔ ْٝع َا تطى١ إ يًعٚدنإشا »: قاٍ .ا٭قٛا١ٍ ث٬ث١ٝ إػأي

اٯ٫ت ١ عطٝت سكٸتٗا َٔ قُٝأٚ، ص مل تطخ َٔ ا٭ضض ؾ٦ّٝاشلا ٚيسهٔ طٚيٛ مل ٜ

ٖٚٛ ، ق٫ّٛ ثايجّا &٢ ٔ. ٚخطٸز إطتهن٫ تٴُٓع إ٫ َٔ ايسٚض ٚإػا: ٚقٌٝ .١ٚا٭بٓٝ

ٚٸٍ أٚٗط .١ا َٔ ايكُٝٚتػًِٝ سكٸتٗتكِٜٛ ا٭ضض  . ٚغٛف ٜأتٞ ايتعطٸض (64)«ٚايكٍٛ ا٭

 .١خ٬ؾ١ٝ ٕٛ إػأينَٔ ، ٚايػٝٛضٟ، ٚايؿدط، اٯبٞن، طٙ غرلٙنٕا ش

ٕٸ ٖصا اٱْاع ٖٛ إْاع َسض5 ٕٸ سذٸٌّٞنــ إ ، إتأخٸطٜٔ خدل َكطٛع١ ; ؾإ

ٍٸ عً ٍٸ ع٢ً ٚاؾُع بٌ َا ز ١ ٚسذٸ، صيو َٔ ا٭خباضنا َٓع٢ٗ إضثٗا َطًكّا ٚبٌ َا ز

٢ ٚاغتس٫ٍ إطته، ٚؽكٝك٘ با٭خباض اييت ازٸعٛا تٛاتطٖا، تابهإتكسٸٌَ عُّٛ اي

 تاب ٚا٭خباض.هأٜهّا ٖٛ اؾُع بٌ ٚٛاٖط اي

ٕٸ إػأي6 ٚؾدط ، (65)ايؿانٌ اٯبٞن ،١خ٬ؾ١ٝ ــ يكس قطٸح بعض ايؿكٗا٤ بأ

ٕٸ ٗ إػأينؾكس ش .(67)كٝضٚايػٝٛضٟ ٗ ايتٓ، (66)احملٓككٌ ٗ اٱٜهاح ٚٸٍ أ ١ ط ا٭



• 

 االجتهاد والتجديد

ٕٸ أقشابٓا اختًؿٛا ٗ ايعٚدنٚش ;أقٛا١ٍ أضبع٢ بٌ ا٭قشاب عً ّاخ٬ؾ ١ ط ايجاْٞ أ

ِٸ أٚضز أضبع، أقٛا٢ٍ اييت يٝؼ شلا َٔ إٝت ٚيس عً ط ايجايح أْٸ٘ اختًـ نٚش ;أقٛا١ٍ ث

ٕٸ عباض٢ ىؿ٫ٚ  .١أقٛاٍ ث٬ث٢ ٔ شلا ٚيس عًهإشا مل ١ٜ أقشابٓا ٗ ايعٚد احملٓكل ٠ أ

 اؿًٓٞ أٜهّا تكع ٗ ٖصا ايػٝام.

 

ٚأخص ٗ ؼًٌٝ ، (68)يكاحل ايكٍٛ باؿطَا١ٕ ضٚا٠ٜ يكس أٚضز ايباسح أضبع عؿط

ُٸس بٔ َػًِ، ع٤٬اي١ ٚيكس سًٌٓ ضٚاٜ. َسايًٝٗا ٕٸ ، (69)×عٔ أبٞ عبس اهلل، عٔ ق بأ

ٗ َجٌ ٖصٙ ٢ ٚاٱْػإ ــ ٗ ايٛاقع ــ ٜبك»: قاٍ .ِهاؿ١ ٗ َكاّ بٝإ ع١ًٓ ٜايطٚا

ٕٸ اٱَاّ ٗ َكاّ بٝإ ايع١ًٓ ًهإؿ ٌٸ تػا٩ٍ; إش ايٛاٖط َٔ اـدل أ  ;١ُه٫ اؿ ،١ق

ٕٸ ايػا٥ٌ ٜػتعًِ ايؿطم بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع ٗ إٛضٚخ ِٳ تطخ إطأ، ٭ َٔ ١ ايعٚد٠ ٚأْٸ٘ يٹ

ٕٸ عًٓ ايؿطع ٫ٚ تطخ شيو ٖٞ إٔ يٝؼ شلا َٓ٘ ْػب تطخ ١ َٔ ا٭قٌ؟ ؾأداب اٱَاّ بأ

 .(70)«ب٘

 : ُٖٚا ،١ِ عطَإ ايعٚدهتعًًٌٝ يًش٢ ْٸٗا اؾتًُت عًإٚ

ٚشلصا تطخ َٔ ايؿطع  .١ايٛضث٢ ٚإْٸُا ٖٞ زخٌٝ عً، ْٸٗا يٝؼ شلا ْػب تطخ ب٘إــ 1

 زٕٚ ا٭قٌ.

ٌٷ١ ايٛضث٢ ٞ ٫ ٜسخٌ عًهــ ي2 ٚٸزضَ أٟ، بػببٗا زاخ ؾتٴسخٌ ظٚدٗا ، ا تتع

 اؾسٜس عًِٝٗ.

ِٸ عًٓل عً  : َٛضأشيو ب٢ ث

ٜأتٞ ٗ ايعٚز; إش اْتؿا٤ ايٓػب بٌ ١ ُا ٜأتٞ ٗ ايعٚدنايتعًٌٝ ٗ اـدل »ــ 1

٢ ٔ إٔ ٜسخٌ عًهنُا ّٚ ،١ٚأٌٖ ايعٚز َٛدٛز أٜهّا بٌ ايعٚز ٚأٌٖ ايعٚد١ ايعٚد

ٝـ هؾ، بػبب٘ أسسٷ١ أٌٖ ايعٚد٢ عً ٔ إٔ ٜسخٌهنصيو ّبػببٗا  أٌٖ ايعٚز أسسٷ

 «.ُٗا؟!ٝٵًَنإٓع ٗ ١ َع ؼٓكل عًٓ، ع َٔ اٱضخ زْٚ٘تٴُٓٳ

ِٸ يٛ »ــ 2 ِٸ١ اؿكٝك١ٝ إ شيو ٖٛ ايعًٓنث تٴُٓع  أ٢ٕ َعٓ، يًُٓع ؾٝٓبػٞ إٔ ٜع

ُا تٛدس ٗ خكٛم ايعكاض تٛدس نٖصٙ ١ إش ايعًٓ ;ُاٍ اٱضخ بػبب شيونَٔ ١ ايعٚد
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ٕٸ ايباسح ْاٚط ٗ ٖصا ايتعًٝل ٚايٛا«. ٗ غرلٙ ٚٸٍ ٍإٖط أ  ٫ ايجاْٞ.، ايتعًٌٝ ا٭

 .(71)«بٌ بايٓػب ٚايػبب، ٕٸ اٱضخ يٝؼ بايٓػب ٚسسٙإ»ــ 3

 

ٕٸ ٖصٙ اٱثاضات ايع1ًُٝ آؾاقّا ػعً٘ ٜؿشل عٔ تؿػرل غًِٝ تؿتض يًُُاضؽ ١ ــ إ

َٔ ؾإٔ احملٓكل إٔ ٜػضٸ  ؼؾًٝ .اٖٗانصيو تٗسٜ٘ يتشسٜس إٛقـ ػٚ، شلصٙ ايطٚاٜات

ٕٸ عًُا٤ْا ٗ أٗ ايٛاقع ١ ًهٚإؿ»: بايكٍٛ شيو إٍٚقس أؾاض  .ايٝاتهايٓٛط عٔ اٱؾ

ُٸا ه٫ٚ ًّ، ايتػا٫٩ت٠ ٬ت ٫ ٜطغبٕٛ ٗ إثاضهَجٌ ٖصٙ إؿ ٕٛ ايسٚاؾع يًبشح ع

ـٸ ٖصٙ ايكهاٜا َٔ غُٛض ٚنبابٝ ًٜ١»(72). 

ٕٸ2 ْٝع ٢ ٫ تطز ع٠ً إعبٛض١ ٕٸ إٓاقؿإ; إش ايبشح بٗصا إكساض ٜبسٚ فتعّأ ــ إ

 َٔ ايتعًٌٝ؟!١ اٙ ايطٚاٜات اـايُٝا ٖٛ إٛقـ ػؾ، ضٚاٜات اؿطَإ

 ٜٛدس ؾٌٗ، بٌ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ َٔ ا٭خباض١ ــ مل ٜٛنٸض ايباسح َا ٖٞ ايٓػب3

 ٔ اؾُع بُٝٓٗا؟!هأٚ ٫؟ ٌٖٚ ٖٛ تعاضض َػتكطٸ أٚ ّبٝٓٗا تعاضض 

 ٠ٗ باٱؾاض٢ تؿنٚا، ايسيٌٝ ايكطآْٞ ٖٓا َطٚضّا عاد٢٬ّ ايباسح عً ــ يكس َطٸ4

ٕٸ إػأي ٍإأٚا٥ٌ ايبشح ٚغرلٙ َٔ إٛاطٔ  ٕٸ ؾٌٗ أ، (73)يٛٛاٖط ايكطآ١ٕ كايؿ١ أ

يًذُع ١ غرل قاب١ً َػتعك١ٝ ًهععٜع؟! ٌٖٚ ٖٞ َؿ يٛاٖط ايكطإٓ أَطٷ١ ايطٚا١ٜ كايؿ

 ٌ اٱط٬م ٚايتكٝٝس؟!اؾُع بن، َٔ خ٬ٍ قٛاعس اؾُع ايعطٗ

 مل ٜٴؿبعٗا ايباسح.١ ثػطات عج٠ٝ ؾٓشٔ ْٛاد٘ عسٸ، ّاإش

 

ٌٸ تًو اٱثاضات ٗ ٚد٘ ايكٍٛ نٚبعس ، ٌٸ ٖصا ايػذاٍ ايطٌٜٛ ايعطٜضنبعس 

نُٔ ١ ايٓاسٖٝصٙ عج٘ َٔ ١ يٓتٝذ١ بٝإ خ٬ق ٍإٜٓتٗٞ ايباسح  ،١عطَإ ايعٚد

ُٸٌ ض٩ٜت٘ ، َبٓا٢ٙ عً ٌٌّن، ٌٸ ايباسجٌهططٜل ي١ ٜٚطغِ بٗصا خاضط، ٓٛزب٠ عسٸ ٫ٚ ٜٴش

َٔ ١ اٱثبات يٝػت بتًو ايسضد١ ٕٸ زضدؾإ٣ خطأ١ َٚٔ ْاسٝ .اٯخط٢ٜٔ ع١ً اـاقٸ

ٛٸ  : ؾٝكٍٛ، دص َٛقؿّا سازلّا ٖٓأ يًؿكٝ٘ إٔ ٜتٻهعٝح ّ ،٠ايك

٠ اٱْاع ٚايؿٗط ٍإإٕ مل ْٓٛط شيو أْٸٓا  ;١ًهَؿ١ ساٍ ؾإػأي١ أٜٸ٢ ٚعً»ــ 1
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تاب ايكطٜض هٚايتعَٓا بعسّ اـطٚز عٔ اي، خكٛقّا َع اخت٬ؾٗا٠ٚ جرلهٚا٭خباض اي

تاب نٚايتعَٓا بططح َا خايـ ، ٚايٛنٛح١ إ٫ َجًُٗا ٗ ايكطاس١ ايٛانش١ ٚايػٓٸ

 «.إ ا٫يتعاّ بكٍٛ ابٔ اؾٓٝس أٍٚن ،١إهططب١ اهلل َٔ ا٭خباض إدتًؿ

 «.٢اعتباض اٱْاع زٕٚ ا٭خباض ايتعَٓا بكٍٛ إطته ٍإٚإٕ ْٛطْا » ــ2

، ٚاٱْاع إ٫ بسي١ٌٝ تاب ٚايػٓٸهعسّ اـطٚز عٔ اي ٍإٚإٕ ْٛطْا » ــ3

ٍٕ عٔ ايككٛضهٚايتعَٓا عسّ ؽكٝل اي ، َعتهس بايعٌُ، تاب إ٫ غدل قطٜض خا

ٌٸ ايتدكٝل أٚٗط َٔ ز٫ي٢ ٕٛ ز٫يت٘ عًهت ّٸ١ ق إ عًٝٓا ايصٖاب َصٖب ن، ايعا

 «.إؿٝس

يعَٓا َصٖب ٠ إسٸعا٠ ٚايؿٗط٣ ا٭خباض ٚايؿتا٠ٚ جطن ٍإٚإٕ ْٛطْا »ــ 4

 .(74)«إؿٗٛض

 

َٸٌ ؾُٝا أؾازٙ ايباسح ٗ ٖصٙ ايبٓٛز ايٓتا٥ذ٣ٝ ــ يس1 ٕٸ ١ ايتأ ٜبسٚ يًعٝإ أ

ٚٸٍنايباسح  ٌٸ ايتكاز٢ أٚ ٌّٝ إيٝ٘ عً، إ ٜعتكس باـٝاض ا٭ ٚضغِ َا أبساٙ َٔ  .ٜطأق

ٱعطا٤ ٣ ٚتكسٸ، إطاف١ ْٗاٜ ٍإْٸ٘ سٌ ٚقٌ ؾإؾُٝا غبل ١ ا٭زٓي١ ُنٗ قا٠ دطأ

 استٝاطّا.١ يعّٚ إكاؿ ٍإؾًذأ ، بسا عًٝ٘ ايذلزٸز ،١ايع١ًُٝ ايؿتٛا١ٝ٥ ايٓتٝذ

ٕٸ ا٫ستٝاٙ ايصٟ اقذلس٘ ايباسح آخط إطاف ٖٛ َٔ ٠ ــ ايٛاٖط َٔ ايعباض2 أ

ٕٸ ا٫ستٝاٙ ٖٛ أَطٷ .تٝاٙ اي٬ظّقػِ ا٫س ٌٸ ن٢ سػٔ عك٬ّ ٚؾطعّا عً َٚٔ ايٛانض أ

إ٫ ، «أخٛى زٜٓو ؾاست٘ يسٜٓو» :١إعطٚؾ١ ُؿٸّٝا َع إكٛي ;ايكعٝس ايع٢ًُٞ ساٍ عً

َٴدلٸض عًُٞ ٍإ١ ايٓٛطٟ عاد٣ إػت٢ٛ أْٸ٘ عً غُٝا إشا ٫ٚ ، ط ٚد٘ ؾٓٸٞنٚش، بٝإ 

َٔ ١ يٝؼ بتًو ايسضد١ إ ضدشإ ا٭زٓينُا يٛ ن ،إ ا٫ستٝاٙ بٓشٛ ايًعّٚن

 ٝٸت٘.نع َسضإ ٖٓاى إْاع ٫ ٜٴكَطنُا يٛ نٚ، ايٛنٛح

ٕٸ إكاؿ3 ٕٸ ايتؿاٚت عاز٠ ٖٓا َتعصٸض١ ــ إ ٗ أَط ا٭٬َى ٠ عًُّٝا; باعتباض أ

ؾتٓاظٍ شٟٚ اؿكٛم عٔ سكٛقِٗ أٚ بعهٗا ، برلّا َٚعتسٸّا ب٘نٕٛ هٚايسٚض ٚا٭ضانٞ ٜ

ٕٸ اقذلاح ططٜل إكاؿ .ّا َا وسخ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضزْازض ٢ ٗ إكاّ ع١ً ٚعًٝ٘ ؾإ

بٌ ، إؿيت١ ًهٕؿ َكساض َا ٜٴعسٸ س٬٘، ًت٘هٕؿ ابتسا٤ٶ ٫ ٜٴعسٸ س٬٘ إػتؿيت ًٓـهإ
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ٝٸٔ يًُ ٌٸهيٛ بٴ ِٸ اقتٴطح عًٝ٘ إكاؿ، ًٓـ اؿ ع إٔ تذلتٸب هإ َٔ إتٖٛقي، بعس شيو١ ث

 .١ع٠ًُٝ مثط عًٝ٘

 

 

 الهوامش
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 التحديد يف العىن التفسريي

 «ون وحي القرآن»يف ة قراء

قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ١ يًؿكٝ٘ اجملسِّز ايع٬َ« َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»ٜعس تؿػرل 

  .١دسٜط با٫ٖتُاّ ٚايسضاغأغًٛبّا دسٜسّا ٗ ايعٌُ ايتؿػرلٟ إعاقط. ٖٚٛ ب٬ ؾو 

َؿٝسّا َٔ ايعسٜس َٔ ، ٌٝٗ ايعكسٜٔ إان١ ايػاس يكس بطظ ٖصا ايتؿػرل إٍ

ايبشح اؿايٞ بتػًٝ٘ ٢ نإٝعإ. ٜٚعٓ ،١ٗ ايتؿاغرل ايػابك٠ إػا٥ٌ ٚايٓكاٙ ايٛاضز

ٚآيٝات تعاطٝ٘ َع ، ْٛط إ٪يـ ٗ بعض َٛانٝع عًّٛ ايكطآ١ٕ ٚد٢ٗ ايه٤ٛ عً

 .١أٚ ايككك١ٝ اٯٜات ايؿكٗٝ: َٔ قبٌٝ، ايٓل ايكطآْٞ َٛنٛعات

 

١ ن١ًٝ ٚتهِ َهتب، ٖـ(1399)١ ٔ ٚسٞ ايكطإٓ ٗ برلٚت غٓقسض تؿػرل َ

٠ ٖٝع١ ٖٚٞ طبع، ١َ٘ٓ ايجا١ْٝ عًّٛ اؿسٜح بٌ ضؾٛؾٗا ـ ٗ ايٛقت اؿانط ـ ايطبع

ّ عٔ زاض 1998ٖـ / ١1419 غ٣ٓ ٚقس قسضت ٖٞ ا٭خط ،١ؾَا سٛت٘ َٔ تٓكٝض ٚإنا

ٛٻ اؾع٤ ا٭خرل بؿٗاضؽ  اختلٸ، دع٤ّا 25ٕ ٖصا ايتؿػرل َٔ ا٬ٕى ٗ برلٚت. ٜٚته

 إٛنٛعات.

، ٖـ ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف١1354 ػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل غٓاي١ ٚيس ايع٬َ
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 ،١ايٓذـ ايس١ٜٝٓ َٚساضؽ َس١ٜٓ ا٭زب ايعطبٞ ٗ أضٚق٠ أٚؿاضٙ بكطا١٤ ٚؾطع َٓص ْعَٛ

 : َِٚٓٗ، ٚايعًُا٠٤ َٔ ا٭غاتص١ ٚأؾاز َٔ ًْ ،١ٚتسضز بعس شيو ٗ إطاسٌ ايسضاغٝ

عٓسٙ زضٚؽ إٓطل  ـ ٚايسٙ ايػٝس عبس ايط٩ٚف ؾهٌ اهلل; إش نإ قس أمتٸ1

 .١ٚايًُع١ ٚايب٬غ

 ٚقس سهط عٓسٙ عح اـاضز.، ـ ايػٝس اـ2ٞ٥ٛ

ٚنإ ، اىٖٚٛ َٔ نباض َطادع ايٓذـ آْص، ـ ايػٝس قػٔ اؿه3ِٝ

 قس سهط عح اـاضز عٓسٙ أٜهّا. ؾهٌ اهلل١ َايع٬ٓ

١ ٗ ايؿك٘ ٚكتًـ ايكهاٜا ايؿهط٠ٜ ؿات عسٜسؾهٌ اهلل َ٪ٖي١ يًع٬َ

، «١ايؿٝع١ٝ آضا٤ ٗ إطدعٝ»ٚ ;١ٖٚٛ ضغايت٘ ايعًُٝ، «١ؾك٘ ايؿطٜع»: َٓٗا ،٠إعاقط

ي٘ ٗ ٖصا إٛنٛع; ١ ََٔ ايهتٸاب َع َكس١ َٔ إكا٫ت ؾ١ًُ عٔ فُٛع٠ ٖٚٛ عباض

 .١ايػذاز١ٜ ٖٚٛ ؾطح ٕهاٌَ ايكشٝؿ، «١ايػذاز١ٜ ايكشٝؿ١ زعٝأآؾام ايطٚح ٗ »ٚ

 ،١اٱغ١َٝ٬ اؿطن: َٓٗا ،١ٚزضاغات عا٣َ ؿات أخطشيو َ٪ٖي ٜهاف إٍ

ن٤ٛ ٢ ٚقهاٜاْا عً، اؿكٛق٠ٞ يؿك٘ إطأ٠ دسٜس٠ ٚقطا٤ ،٠سٍٛ إطأ١ ٚتأ٬َت إغ٬َٝ

 ٚسسٜح عاؾٛضا٤.، ٚٗ ضساب زعا٤ ا٫ؾتتاح، ^اب أٌٖ ايبٝتٚٗ ضس، اٱغ٬ّ

 

داْبّا َٔ ايٓٛطٜات ٗ أغًٛب٘ ايكطآْٞ ١ ايجا١ْٝ ايطبع١ ٗ َكس١َ تٓاٍٚ ايع٬َ

  :١ل ٗ شيو َٔ ايتػا٫٩ت ايتايًٝٚاْط .ايبٝاْٞ

٠ أٌٖ خدل عٝح وتاز إٍ، ٚإؿاِٖٝ ١ٌٖ ايكطإٓ نتاب َػًل ايًػ» ــ1

عٝح  ،٤٬١ َعاْٝ٘ ٚغدل أغٛاضٙ أّ ٖٛ نتاب َٛنٛع يًٓاؽ ناؾؾٚاختكام 

١ ؾٝ٘ ايعا٣َ ؾرل ،١ّهٔ يهٌ إْػإ إٔ ٜكاضب٘ ٚؾل قسضات٘ ٚإَهاْات٘ ايجكاؾٝ

احملهِ ٚإتؿاب٘ ٚايٛاٖط ٚايباطٔ ١ عاتِٗ؟ َٚٔ ثِ َا ٖٞ قكَآضبِٗ ٚايعًُا٤ تطًٗ

ٚتؿػرلّا؟ ٚنٝـ ٠ ايكطإٓ قطا١٤ ٖا َٔ إكطًشات شات ا٫ضتباٙ ايٛثٝل َكاضبٚغرل

ايتعٌٝ ايصٟ ٜتذُس ٢ ٜٓطًل ايكطإٓ ٗ سسٜج٘ عٔ أؾدام َعٌٝٓ؟ ٌٖ ٖٛ َعٓ

 . (1)«؟ايُٓٛشز ا٭َج٢ٌ عٓسِٖ أّ ٖٛ َعٓ

ظعِ بعهِٗ أْ٘ ٫بسٸ ٢ ست، ٚقس أثاض ايبعض سٍٛ ٖصٙ ايتػا٫٩ت دس٫ّ ٚاغعّا
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١ ْػب ٚشٖب آخطٕٚ إٍ، ^أٌٖ ايبٝت ايٓل ايكطآْٞ َٔ ايطدٛع إ٢ٍ ؾِٗ َعٓ ٗ

ٕٕ َتعسز ٢ َٔ اٯضا٤ ع١ً ايجايج١ ٗ سٌ اعتُست اجملُٛع ،١قطآ١ْٝ يهٌ ن٠ًُ َعا

 ^ٗ تبين ايطأٟ ايكا٥ٌ بإٔ َعِٛ آٜات ايكطإٓ ْعيت ٗ أٌٖ ايبٝت١ ايٓكٛم ايطٚا٥ٝ

 ٚآٜات ا٭سهاّ. ١ عًل بايككل ايتأضىٝقػِ قسٚز ٜت إ١ٍ باٱناؾ، ٚأعسا٥ِٗ

ؾكس ٚقـ ٖ٪٤٫ بأِْٗ واٚيٕٛ إخطاز ايكطإٓ  ؾهٌ اهلل١ أَا َؿػِّطْا ايع٬َ

 .(2)عباز٢ٙ ع١ً َٔ قؿت٘ نهتاب َبٌ أْعي٘ اهلل سذ

 

١ ٖصٙ ايٓكط٢ ّا ايذلنٝع عًؾهٌ اهلل أْ٘ َٔ ايهطٚضٟ دسٸ١ ايع٣َ٬ ضأ

ٗا ٓع١ دابٗ اٱثِ يؿت « َٔ أٜٔ ٜٓبػٞ إٔ ْٓطًل ٗ ؾِٗ ايكطإٓ ايهطِٜ؟» :١احملٛضٜ

 : ٖٞ ،١َػا٥ٌ أغاغ١ٝ ًْ إٍ

َا : َٓٗا، َٔ اٯٜات١ أنست عًٝٗا ١ًْ ثابت١ ايكطإٓ. ٖٚٞ سكٝك« ١عطبٝ»ـ ـ1

 .(3)١2 اٯٜ، ٜٛغـ٠ ٚضز ٗ غٛض

أبعس ١ بٌ إػأي، ايبعس ايًػٟٛ ٚايكٛاعس ٚسػب٢ ايكطإٓ ع١ً ـ ٫ تكتكط عطبٝـ2

١ أٟ إٕ اـكا٥ل ايؿٓٝ، ا٭غًٛب ايعاّ ٗ ايبٝإ ايكطآْٞ ُٚتس إٍ، َٔ شيو بهجرل

عٔ إسيٍٛ اؿطٗ يًهًِ ايكطآْٞ ١ ٗ اـطاب ايكطآْٞ ٚتساعٝات ايٓعٍٚ ـ ٖٚٞ خاضد

إش قس وتٌُ ايبعس ايتاضىٞ ٗ ايكطإٓ  ;١ايكطإٓ ايعطب١ٝ يػ٣ ـ ْٝعٗا ىهع ٕ٪ز

أٚغع َٔ ٠ زا٥ط٢ ؾٝعِ ب٬ٛي٘ عً، ايًؿٛٞ اجملطز٢ أندل بهجرل َٔ إعٓ َؿَّٗٛا

ٗ « ايصٚم ايعطٗ»أٚ « ايؿِٗ ايعطٗ»بـ ١ ايكطآ٠ْٝ ٖصٙ ايٛاٖط١ إؿاِٖٝ. ّٚهٔ تػُٝ

 .(4)ايٓل ايكطآْٞ

٣ قك١ٛ بأ١ُٖٝ ايكطآ١ْٝ ايٛنٛح ٗ ايس٫ي١ َػأي٢ شيو ؼ٢ٛ ع٠ً ـ ع٬ٚـ3

٢ س ا٫غتعُاٍ اؿكٝكٞ أٚ اجملاظٟ ؾ٬بس إٔ ٜهٕٛ إعٓقع٢ٝ أٜهّا; أٟ غٛا٤ عً

٢ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ٫ ٜبك١ ايكطإٓ ْؿػ٘ ٚانش٠ ٫ٚبس إٔ تهٕٛ عباض، إؿّٗٛ ٚانشّا ُاَّا

ٖٚصا َا  .١اؾ١ًُ أٚ ب١ٝٓ ٚايهٓا٠ٜ فاٍ يعًُٝات ايتعكٝس ايًؿٛٞ ٚإعٟٓٛ ٗ ا٫غتعاض

٠ َٔ غٛض ١46 )اٯٜ: َٔ قبٌٝ، ٚايتبٝإ تسٍ عًٝ٘ اٯٜات اييت تكـ ايكطإٓ بايبٝإ

ايٓػا٤(. َٚؿاز ٖصا إٔ ٠ َٔ غٛض ١26 ٚ)اٯٜ، ا٭ْعاّ(٠ َٔ غٛض ١55 ٚ)اٯٜ، ايٓٛض(
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ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ قبٍٛ َعطٝات ايؿِٗ ، أبسّا١ ايكطإٓ مل ٜتهًِ بأغايٝب ايطَع ٚا٭سذٝ

بٝإ إٛانٝع; ٭ٕ عٔ ايػٝام ايعاّ ٚا٭غًٛب ايكطآْٞ إتساٍٚ ٗ اـطاب ٠ٚ إبتعس

ايٛاٖطٟ زٕٚ ٢ ٫ إٔ ٜهٕٛ إطاز غرل إعٓ، ايٓاؽ٢ ٖسف ايكطإٓ ٖٛ تٝػرل ايؿِٗ عً

١ ايٛٛاٖط ايكطآ١ْٝ سذ١ٝ شيو تتععظ َها٢ْ بٓا٤ عً .١أٚ خاضد١ٝ زاخ١ًٝ ٚدٛز قطٜٓ

 .(5)ٚتدلظ يٓا أُٖٝتٗا أنجط َٔ شٟ قبٌ

ٖصا ايتؿػرل ١ غباب نتابأ (6)ا٭١ٍٚ ايطبع١ ٗ َكسَ ؾهٌ اهللشنط ايػٝس 

بٌ ناْت  ،٠دسٜس١ تؿػرل١ٜ نُشاٚي١ ايبساٜ إْٓا مل ْهتب ٖصٙ ا٭عاخ ٗ»: ؾكاٍ

َٔ ايط٬ب إ٪ٌَٓ إجٖكؿٌ َٔ أدٌ خًل ٚعٞ قطآْٞ ١ فُٛع٢ ع٢ً تًك١ زضٚغّا قطآْٝ

 ٫ فاٍ ؾٝٗا ي٬ٖتعاظ ٚي٬مطاف; ٭ْٓا١ قٛاعس ثابت٢ ايٛعٞ اٱغ٬َٞ ع٢ً ٜطنع عً

قعٝس ٢ تعتدل ايعٓكط ا٭غاؽ ٭ٟ عٌُ إغ٬َٞ تػٝرلٟ ع١ً ايكطآ١ْٝ ْؿعط إٔ ايجكاؾ

١ إٔ تٛسٞ با٫ْتكام َٔ ايػ١ٓ قعٝس ايٛاقع... ٫ٚ ْطٜس شلصٙ ايه٢ًُ ايؿهط أٚ عً

...ٕٕ ثِ  ،١ايعا١َ يًُؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ ًٝٝايتؿك٠ ؾإٕ اؿسٜح ٜعتدل ايكٛض، (7)نُكسض ثا

ٌّ   .٬١ف ايػٓغ إٕ غٓس ايكطإٓ قطع

 : ُٖا، ْكطتٌ أٜهّا٢ ع١ً ايجا١ْٝ ايطبع١ نُا أنس ٗ َكسَ

ا٭ؾدام إعٌٓٝ ٢ ـ ٫ ؼذِٝ ٯٜات نتاب اهلل بايعَإ أٚ إهإ أٚ ست1

 .(8)ا٭١ٍٚ أَا غبب ايٓعٍٚ ؾٗٛ فطز َبسأ َٚٓطًل اٯٜ، بايٓعٍٚ

غِ َٔ َكبٸٗا ٗ ايط٢ ايٓل ايكطآْٞ ـ ٚع١ً إٔ ز٫ي ؾهٌ اهلل١ ايع٣َ٬ ـ ٜط2

ٕٕ أخط ؼٌُ ٗ طٝاتٗا تًُٝشات إٍ ـ اػاٙ َعٌ ٠ َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض ٚسس ٣،َعا

ٖٚصا ايٓؿٛش ، ه٬ إعٌٓٝ َٓؿصّا ٚاسسّايأٚ إٔ  ،١قعٝس ايٓتا٥ر ايتطبٝك٢ٝ إعٌٓٝ عً

ٞ سكٝك٢ َع١ٓ عٔ ا٫غتعا٠ْ ؾٗٛ ٗ ايٛاقع عباض، ايتأ٢ٌٜٚ آخط ٖٛ َعٓ إ٢ٍ َٔ َعٓ

يػإ ٢ ٗ تؿػرل ايعسٜس َٔ اٯٜات ع١ً إتبع١ آخط. ٖٚصٙ ٖٞ اٯي٢ٝ ٗ اغتدطاز َعٓ

ٔٵ ﴿ :قٛي٘ تعا٢ٍ غأٍ عٔ َعَٓٔ ٢ ّا عًضزٸ× اٱَاّ ايباقط١ ضٚاٜ: َٔ قبٌٝ ،١ا٭٥ُ َٳ ٚٳ

ُٹٝعّا ٝٳا ايٓٻاؽٳ دٳ ُٳا َأسٵ ْٻ ٖٳا َؾَهَأ ٝٳا : قًت، َٔ سطم أٚ غطم»: ×( ؾكا32ٍ :٠)إا٥س﴾َأسٵ

 .(9)«شيو تأًٜٚٗا ا٭عِٛ: ؾكاٍ ٣؟ٖس ٍإؾُٔ أخطدٗا َٔ ن٬ٍ 

ّ ؾُّٗا َبتهطّا أغًٛب دسٜس ٜكس٢ِّ ؾهٌ اهلل ٗ تؿػرلٙ ع١ً يكس اعتُس ايع٬َ

َتؿا٬ّ٥ ٗ ايٛقت شات٘ إٔ ، ٖٚصا َا قطح ب٘ ؾدكّٝا، يًٓل ايكطآ٠ْٞ دسٜس٠ ٚقطا٤
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٢ ؼٝٞ َؿاِٖٝ ايكطإٓ ٗ ؾت ٭١ٕ اٱغ١َٝ٬ ٜهٕٛ تؿػرلٙ ٖصا غببّا ٚساؾعّا يٮَ

ايسْٝا ٠ ٌْٝ غعاز١ ؾتطبكٗا بػٝ، ٚإٔ ت٪َٔ بؿاعًٝتٗا ،١ا٫دتُاع٠ٝ فا٫ت اؿٝا

 .(10)٠ٚاٯخط

 

 ;تؿػرل١ٙ ٗ َكسَ أسسُٖا: ؾهٌ اهلل شلصٙ إؿطزات ٗ َٛنع١ٌ تططم ايع٬َ

  :١آٍ عُطإ. ٚإيٝو بٝإ إؿطزات ا٭ضبع َتػًػ٠ً َٔ غٛض ١7 ٚاٯخط عٓس تؿػرل اٯٜ

 

َٳ١ يًُؿػطٜٔ ْكاؾات َٛغع قاٍ بإٔ  ٔٵسٍٛ باطٔ ايكطإٓ أٚ بٛاطٓ٘; ؾُِٓٗ 

١ َهاْٝغ٪اٍ إ٢ ٗ ا٭يؿاٚ. ٚقس ضزٚا ع٠ً سزبطٕٛ ايكطإٓ ٖٞ ْؿػٗا َعاْٝ٘ إتع

َٔ إعاْٞ ٠ ٚاسس١ ٗ ايكطإٓ طبك: ٚعسَٗا بكٛشل٢ِ اغتعُاٍ ايًؿٜ ٗ أنجط َٔ َعٓ

شيو ٢ ع١ً نُا إٔ ؾٝ٘ طبكات يًدٛام. ٚقس ضز ايػٝس ايع٬َ، ٚايؿِٗ ؽل ايعٛاّ

عٓسَا ٜتشسخ عٔ اٯٜات اييت ٜبٝٓٗا ، ٚيهٔ ايكطإٓ ٜتشسخ عٔ ايٓاؽ نًِٗ»: بكٛي٘

َا  ،١زٕٚ ْاع١ ؾ٬ ىتل ظُاع، ٜٚعكًٕٛ، هطٕٜٚٚتؿ، يعًِٗ ٜتصنطٕٚ: شلِ

اييت ٜطٜس اهلل يًٓاؽ إٔ وًُٖٛا ٠ َٔ ايكطإٓ ٖٞ ايؿهط٠ ايٛاٖط٠ ٜؿطض إٔ ايؿهط

ايصٖين ٗ ٣ إػت١ٛ َع اخت٬ؾِٗ ٗ طبٝع ،١ٚايع١ًُٝ ٜٚتشطنٛا ٗ تؿاقًٝٗا ايؿهطٜ

تًـ ايٓاؽ ٗ ؾِٗ اييت ى١ ايبًٝػ١ نػرلٖا َٔ ايهًُات ايعطبٝ، اغتٝعاب خكا٥كٗا

 .(11)«تبعّا ٫خت٬ف ثكاؾتِٗ، َسايًٝٗا

ٗ غٝام َا ١ إطاز َٔ ايه٢ًُ تبأٜ بٌ تعسز إع١ٓ مث٣ أخط١ َٔ دٗ

ِٗ ٗ ػٜٛـ َؿّٗٛ ايه٬ّ ػٚا٭غًٛب إعطٚف عٓس ايعطب. نُا إٔ ٖصا غٝٴ

 .(12)َٚٔ ثِ اٱخ٬ٍ بإعذاظٙ ايؿين، ايكطآ١ٕ ٚاٱخ٬ٍ بب٬غ

٢ٌّ إٔ ٜهٕٛ يًكطإٓ َع٣ٓ عػا َا ٖٛ إؾه٬ّ عٔ ٖص ٗ قسٚض ايطاغدٌ  خؿ

ٚإٔ ، ِْٛٗ سذر اهللٗ ايعًِ؟ َٚا ٖٞ َعطٝات٘؟ ؾإشا نإ قبٍٛ ن٬َِٗ بساؾع َن

إٕ : إٔ ْكٍٛ إ١ٍ إشّا َا ٖٞ اؿاد، ٗ ايهؿـ عٔ أغطاض ايس١ٜٔ ن٬َِٗ سذ



•

 االجتهاد والتجديد

١ بإٔ َطاز اٯ١ٜ ٜكٍٛ ا٭٥ُ بٌ فطز إٔ ؟١عًِ ا٭٥ُ ْٚٓػب بًٛغٗا إٍ، يًكطإٓ بطّْٛا

َٔ َسايٌٝ ايًؿٜ. بٓا٤ٶ ٢ ٚإٕ مل ٜهٔ ٖصا إع٢ٓ احملسز ؾٗٛ ٜهؿٞ ست٢ ٖصا إعٓ

يهٌ : ٭ٕ ْك١ٍٛ ٗ َا ٜتعًل َعاْٞ ايكطإٓ ايباط١ٝٓ عًٝ٘ ٫زاعٞ ٗ تدلٜط ن٬ّ ا٭٥ُ

 .(13)٠ايٛاسس١ ٗ ٚقت ٚاسس ٚٗ اؾ٠ًُ يؿٜ َعإ َتعسز

 

ؾهٌ اهلل بإٔ باطٔ ايكطإٓ ٖٛ ـ ٗ ايٛاقع ـ شيو إؿّٗٛ ايعاّ ١ ٜعتكس ايع٬َ

ايعٌُ بإٓٗر ٠ نطٚض ايتٓب٘ إ٠ٍ ايؿاٌَ ؾُٝع َكازٜك٘. ٫ٚبس ٗ ؾِٗ ٖصٙ ايؿهط

ؾؿٞ فاٍ ا٭سهاّ  .١عٔ ا٭١ُ٥ إط١ٜٚ إٓاغب ٚايعًُٞ ٗ ؾِٗ ا٭سازٜح ايتؿػطٜ

ٚاغتٓباطٗا َٔ ايطٚاٜات ٜهٕٛ ايتعبس ٖٛ ا٭غاؽ; أٟ قس ْعٌُ بأسازٜح ١ ايؿطعٝ

٫ٚ فاٍ يططح ، ايتعبس٢ ايػٓس; ٭ٕ َٓٗر ايعٌُ با٭سهاّ َبين ع١ً غرل قشٝش

هاز ايهٕٛ إأَا ٗ َا ٜتعًل َػا٥ٌ ايعكا٥س ٚايٛدٛز ٚ، (14)اتٚا٫دتٗاز١ اٯضا٤ ايؿطزٜ

ايكطع ٚايٝكٌ أٚ َا ٖٛ ٗ ١ َطسً ٌ إٍأٚ تؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ ؾ٬بس إٔ ْتٛق

ٚإِا ٖسؾٓا ٖٛ اؽاش قطاض ، سهِ ايٝكٌ. ؾٓشٔ ٖٓا يػٓا ٗ قسز ايٛادب ايؿطعٞ

ٟٸ ٖصٙ ١ أ٢ُٖٝ ؾًٓتعّ ب٘. ٚتتذً، ٗ ايه٠ٕٛ ػاٙ كتًـ إؿاِٖٝ إٛدٛز ؾهط

نٝإ ٢ أنجط خططّا ع١ً غؼ ايسٜٔ ايعاَأ٠ٚ إػا٥ٌ إشا عًُٓا إٔ ايهعـ ٗ ايعكٝس

 .(15)بعض ايؿطعٝات ٗ ا٭سها٢ّ اٱغ٬ّ َٔ ايهعـ ايطاض٨ عً

ؾهٌ اهلل ٜعتعّ غًل ا٭بٛاب ٗ ١ بإٔ ايع١َ٬ ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ تكسِٜ ٖصٙ ا٬ٕسٛ

تًو ا٭سازٜح اييت ُػو بٗا ، ايػٓس١ ٚد٘ ايػٌٝ ايعاضّ َٔ ا٭سازٜح نعٝؿ

ٌّ عػب َا وُ، ٚآخط١ٕٚ ٚايعطؾا٤ ٚايؿ٬غؿ١ إتكٛؾ نٞ ٜؿتض ، ٌ َٔ تٛدٗاتن

ايٓل ايكطآْٞ. ٠ ٗ قطا١٤ ايباط١ٝٓ ٜٚشات ايط١٩ ي٘ بابّا بٛد٘ ا٫غتٓتادات غرل ايٛاٖطٜ

ٗ ١ ٖاث١ً ش١ٖٝٓ تٛسٞ عاي١ بػٝط١ قٛت١ٝ ٭ٕ ايًؿٜ ساي»... :١َٚٔ ٖٓا ٜكٍٛ ايع٬َ

٢ طًض عًيصيو ٫بس َٔ اغتٓطام ٖصا إك .١ايعطب١ٝ ٗ ايًػ١ َا ٖٛ إأيٛف َٔ ايططٜك

اٱْػإ ايصٟ ١ ؾُٗ٘ تبعّا ٫خت٬ف ثكاؾ١ ايٛاسس ايصٟ ؽتًـ ططٜك٢ إع٠ٓ أغاؽ إضاز

ُاَّا نُا ٜتكٛض بعض ايٓاؽ ايؿُؼ َٔ خ٬ٍ ، ٜعٝ٘ ٗ َعطؾت٘ غكا٥ل ا٭ؾٝا٤

بُٝٓا ٜتكٛضٖا بعض آخط َٔ خ٬ٍ عُل تهٜٛٓٗا ، ؾهًٗا ايباضظ ٜؿهٌ غطشٞ
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ٚاسس ٢ ٗ َع١ٓ ٗ ايٛقت ايصٟ تتُجٌ ؾٝ٘ ايكهٝٚطبٝعتٗا ٚآثاضٖا بؿهٌ عُٝل... 

 .(16)«كتًـ اؾٛاْب

إشّا ٜعتكس ايػٝس ؾهٌ اهلل إٔ باطٔ ايكطإٓ ٖٛ ٗ ايٛاقع شيو إؿّٗٛ ايعاّ 

أَا ايٛاٖط ، غٛا٤ ٗ إانٞ أٚ اؿانط أٚ إػتكبٌ ،٠َكازٜل عسٜس٢ إٓطبل عً

عٔ ٢ عكط ايٓعٍٚ. ٚقس ضٟٚ ٖصا إعٓإكازٜل ٗ ٢ اؾع٥ٞ إٓطبل ع٢ً ؾٗٛ شيو إعٓ

 ؟عٔ ٚٗط ايكطإٓ ٚبطٓ٘ ×غأيت أبا دعؿط»: سٝح قاٍ ايطاٟٚ، ×اٱَاّ ايباقط

هطٟ ؾِٝٗ َا ْعٍ ، ٚبطٓ٘ ايصٟ عًُٛا بأعُاشلِ، ٚٗطٙ ايصٜٔ ْعٍ ؾِٝٗ ايكطإٓ: ؾكاٍ

 «.ٗ أٚي٦و

١ ًأٜهّا ٚقـ ؾٝٗا ايٛٗط ٚايبطٔ نٛدٌٗ يعُ ×عٔ ايباقط٣ أخط١ ٚٗ ضٚاٜ

هطٟ نُا ػطٟ ايؿُؼ ، َٚٓ٘ َا مل ٜهٔ بعسٴ ٢،َٓ٘ َا َه»: ؾكاٍ ،٠ٚاسس

 .(17)«ٚايكُط

قس ٜكسم َطٚض ٢ غرل إٔ ٖصا إعٓ، ٚاسس٢ َع٣ٓ إشّا يٝؼ يًؿٜ ايٛاسس غٛ

 .٠َكازٜل َتعسز٢ ايعَٔ عً

٠ يٝؼ ٖٛ إضاز١ َا تكسٻّ ّهٔ إٔ ْكٍٛ ٗ ايتأٌٜٚ بإٔ تأٌٜٚ اٯ٢ٜ ٚتأغٝػّا عً

آخط َٔ ٢ ٚإِا ٖٛ اغتٓباٙ ٚاغتًٗاّ َعٓ، ايًؿٜ ايٛاٖط٢ آخط ٗ ٌٚ َع٢ٓ َعٓ

٢ ٚإٕ اغتٓتاز َعٓ، يهٌ يؿ٢ٜ ٚاٖط ايًؿٜ; ٭ٕ اغتعُاٍ ايعطب ٜكهٞ بٛنع َعٓ

تؿػرل : َٔ قبٌٝ، سس شات٘ٗ ـ ٖٛ ايتأٌٜٚ ١ ايٛنعٞ ـ يٛدٛز ايع٬ق٢ آخط َٔ ٖصا إعٓ

ُٛ﴿ :اٱَاّ إعكّٛ قٛي٘ تعاٍ ٝٳٓ ًِ ٕٴ ٔإَئط أٱَؾ ٘ٹ٢ ْػٳا َٹ ٚٸٍ ، (24: )عبؼ﴾َطعٳا « ايطعاّ»ؾأ

١ إشّا َٔ إُهٔ تٛٚٝـ اٱشلاّ ايكطآْٞ ٗ ايتؿػرل; أٟ ا٫ْتكاٍ َٔ آٜ .«ايعًِ» ٖٓا بـ

 َٔ فتُع عكط ْعٍٚ ايكطإٓ إ٠ٍ ٚتٛدٝ٘ ايٓٛط ،١َٚعإ ثا٣ْٝ عٛامل أخط إٍ

ٚبصيو ٜتِ خًل ايذلاب٘ بٌ  ،اييت تٓتٗر َػاض ايكطإٓ ٗ إػتكبٌ اجملتُعات

 .(18)نتاب اهلل ٗ نٌ ظَإ َٚها١ٕ ٚؾاع١ًٝ ز٢َّٛ ٖٚصا ٖٛ َعٓ، اجملتُعات

ـ  7ٖصٙ إٛنٛعات ٗ َعطض سسٜج٘ عٔ اٯٜات  ٚقس تططم إ٪يـ نصيو إٍ

: ؾهتب عٔ فطٜات ايػٝام ٚاحملٝ٘ ايعاّ يٰٜات ٜكٍٛ، (19)آٍ عُطا٠ٕ َٔ غٛض 9

ٗا َٔ آٜات إٔ اؿسٜح اْطًل ٗ غٝام اعتباض ايهتاب ايصٟ ؾكس ٬ْسٜ ٗ َا غبك»

اييت ١ َا هعً٘ َبّٝٓا يهٌ إؿاِٖٝ ا٭غاغٝ، يًٓاؽ...٣ ضغٍٛ اهلل ٖس٢ أْعٍ عً
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ٚاٱلٌٝ... أَا ٗ اٯٜتٌ ايًتٌ بعسٖا ؾ٬ٓسٜ إٔ ٖٓاى زعا٤ٶ ٜٓبع ٠ شنطت ٗ ايتٛضا

ٕ ٜجاض أايكًب إٔ ٜعٜؼ ٗ َا ّهٔ ٢ َٔ أعُام ايطٚح اييت تعٝـ اٱسػاؽ بايكًل عً

أَاَ٘ َٔ ؾبٗات ٗ إؿاِٖٝ اييت ٜكطضٖا ايهتاب... َا ٜٛدب ايػرل ٗ ططٜل 

 . (20)«١ايه٬ي

 

 : فُٛعتٌ إ١ٍ تٓكػِ اٯٜات ايكطآْٝ

  .احملهُاتٖٚٞ ، يؿّٛا َٚؿَّٗٛا١ ٚايس٫ي٢ َا نإ ٚانض إعٓ: إسساُٖا

ؾٗٞ تًو اٯٜات اييت ٜهتٓـ َؿَٗٛٗا ْٛع َٔ ايػُٛض  ٣:خطا٭١ أَا اجملُٛع

 .إتؿابٗاتٖٚٞ  ٢،إع١ٓ ايًؿٜ أٚ طبٝع١ طبٝع١ سٝٚايتعكٝس; إَا َٔ ْا

٠ إٔ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز ٜتُتعٕٛ ببكرل« ايطاغدٕٛ ٗ ايعًِ»١ ٜٚبسٚ َٔ غٝام آٜ

٫ٚ ، طٚتسبټ١ ؾِٗ ٫ وهُٕٛ بؿ٤ٞ إ٫ عٔ َعطؾ ،١عُٝك٠ ْٚٛط١ ناؾؿ١ ضباْٝ

. ؾايطاغدٕٛ ٗ قسز اغتدطاز َؿاِٖٝ اٯٜات (21)١ط ٚزضاٜإ٫ عٔ تؿٗه اتٜؿػِّطٕٚ اٯٜ

٫ تتػاٜط َع ١ ٚتكُٝٝٗا ٚؾكّا ٕعٝاضٖا بططٜك، غا٥ط إؿاِٖٝ بٗا١ َٚكاضْ ،١ا٭غاغٝ

: قٛي٘ ٗ إٔ ايٛاٚؾهٌ اهلل ايػٝس ٣ َٔ ٖٓا ضأ .١ايعطب١ٝ بع ٚقٛاعس ايًػا٭غًٛب إتٻ

ٕٳٚٳاي﴿ ٢ زيٌٝ عً «ايطاغدٕٛ ٗ ايعًِ»١ ٚإٔ سهٛض ًْ، (22)سطف عطـ ﴾طٻاغٹدٴٛ

با٫عذلاف بإٔ ايكطإٓ ْٝع٘ َٔ ٠ ايطاغدٌ قسز١ ٭ْ٘ يٛ ناْت قؿ ;١نْٛٗا عاطؿ

َٳ إ١ٍ عٓس اهلل ٕا نإ شيو أَطّا َػتػطبّا ٚعاد آَٔ  ٔٵتأنٝس ٚإثبات; ٭ٕ ْٝع 

 .(23)ٖصا إطًب٢ ٫ٚ زاعٞ يًتٓكٝل عً، شلٞباهلل ٜعًِ ٜٚعذلف بإٔ ايكطإٓ ٚسٞ إ

تؿٝس إٔ ضغٛخِٗ ٗ ١ ْكٍٛ بإٔ اٯٜ ٭َهٔ أ١ٕ يهٔ يٛ ناْت ايٛاٚ عاطؿ

ايِٓٛ ٚا٫ْػذاّ ١ َٚعطؾ، ٚنؿـ سكا٥ك٘، طِٖ ٗ ايكطإٓايعًِ نإ غببّا ٗ تسبټ

٫ٚ ، ٗاؾُٝا ب١ٓٝ ٚايس٫ي٢ إع١ٓ ُايها٥ٔ بٌ اٯٜات. ٚعًٝ٘ ؾِٗ ٜ٪َٕٓٛ بهْٛٗا َٓػذ

 .(24)َٓٗا٠ ٚاسس١ تٓاقض بٌ أٜ

ايهؿـ عٔ ١ اٱّإ بكسٚض ْٝع ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل ٖٛ َجاب٢ إٕ َعٓ

ٖٚٞ إٔ يًكطإٓ ٖسؾّا دا٤ َٔ ، َعطؾتٗا ايطاغدٕٛ ٗ ايعًِ تٛقٌ إ١ٍ شات١ٝ سكٝك

ايٓاؽ س٦ٓٝص؟ ١ أدً٘. ثِ يٛ نإ تأٌٜٚ اٯٜات َٔ كتكٸات اهلل ؾُا ٖٛ زٚضٙ ٗ ٖساٜ
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، ٚدٌ ٜطٜس َٔ إْعاٍ اٯٜات إتؿابٗات إٔ ٜ٪َٔ ايٓاؽ بٗا أٟ يٛ نإ ايباضٟ عع

إشّا ؾُاشا غٝهٕٛ زٚض ايتأٌٜٚ إدتل ب٘ ، ٜٚأخصٚا اؾاْب ايكشٝض َٓٗا ٚضزٸ َا غٛاٙ

 ٚػٓٝبِٗ اـٝاض اـاط٧؟، ٚدٌ ـ ٗ تٛدٝ٘ ايٓاؽ ٚإضؾازِٖ مٛ ايكٛاب ـ عع

َكسضٙ  ٕ ايتأٌٜٚ ٖٛ إضداع ايؿ٤ٞ إٍأ٢ ؾهٌ اهلل ع١ً يكس أنس ايع٬َ

ٚإِا ٚؾكّا ، ٗ ايتؿػرل ايباطين١ ايطَع١ٜ ايططٜك٢ يهٔ ٫ عً ;١ٚسكٝكت٘ ا٭قًٝ

 ٣:أخط٠ ٚبعباض ٢.بٌ ايًؿٜ ٚإع١ٓ ضاغد١ تٓاغب ٚع٬ق٢ يًتؿػرل ايصٟ وتٟٛ عً

اييت  أٟ ايٛطٚف ،١ايعا١َ عٔ ؾِٗ ز٫يٞ ٭دٛا٤ اٯ٠ٜ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايتأٌٜٚ عباض

ؾِٗ : َٔ قبٌٝ، ٗ عكط ايٓع٢ٍٚ ْعيت ؾٝٗا ٖٚصا ايؿِٗ تابع ٭قٍٛ ٬َٚنات إعٓ

ُٛٔط أٱ﴿١ ٚتؿػرل اٯٜ ×اٱَاّ ٝٳٓ ًِ ٕٴ ٔإَيَؾ ٘ٹ٢ ْػٳا َٹ ٚنصيو ايعسٜس ، (25: )عبؼ﴾َطعٳا

 . (25)١زا٥ِ ايتذسز ٚا٫غتُطاضٜ، يٓٗاضَٔ ايطٚاٜات اييت تكـ ايكطإٓ بايًٌٝ ٚا

بٌ ٢ إٔ تؿاب٘ اٯٜات ٚغُٛنٗا إِا ٖٛ َٔ قبٌٝ تأضدض إعٓ ـإ٪ٚي٣ نُا ٜط

، (26)إيٝ٘ ٚايٓٛط، ايعطف٢ اٯٜات اييت ٚقؿت اغتٛا٤ ايطب عً: أَجاٍ، ٚاجملاظ١ اؿكٝك

ْٝع آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ َٓٛاض  إسهاّ اٯٜات ٖٛ أْٓا يٛ ْٛطْا إ٢ٍ ٚإٔ َعٓ

عٝح ٜؿػِّط بعهٗا  ٣،يٰٜات ا٭خط١ ٝات٪٠َٚ َ٪ٜس١ ٜآَٓػذِ َٚٛسٻس يٛدسْا إٔ نٌ 

. ٖٚصا َا (27)َٔ ْٝع اٯٜات١ قطع١ٝ ْتٝذ إطاف إ١ٍ ْكٌ ٗ خا٢ُ ايبعض ست

ٞٳ  ّاَټتٳؿٳابٹٗ ّانٹتٳاب﴿ :قٛي٘ تعاٍ: َجٌ، ٜؿرل إيٝ٘ َؿّٗٛ ايتؿاب٘ ٗ بعض اٯٜات ْٹ َٻجٳا

ِٵ ٗٴ ٕٳ ضٳبٻ ٛٵ ٔٳ ٜٳدٵؿٳ ٘ٴ دٴًُٛزٴ اٖيصٹٜ ٓٵ َٹ بٝإ ١ أٟ اؼاز اٯٜات ٗ غاٜ، (23: )ايعَط﴾تٳِكؿٳعٹطټ 

ٖصا ايتؿاب٘ ٗ ا٫ْػذاّ ايًؿٛٞ ٚإعٟٓٛ ٗ ٠ قٛض٢ ٚتتذً، اؿكا٥ل ٚتكسِٜ إعاضف

 ،١ايب٬غ٣ َػت٠ٛ ٚٚسس ٢،إع١ٓ َٚا ٬ٜسٜ ؾٝٗا َٔ زق ،١ايعسٜس َٔ اٯٜات ايكطآْٝ

ٌټعٝح ػسٖا أٜهّا ٜؿػِّ  .(28)قػِ ؾٝٗا ايكػِ اٯخط ط ن

َٻا ﴿: آٍ عُطا٠ٕ َٔ غٛض ١7 ٗ تؿػرل داْب َٔ اٯٜؾهٌ اهلل ١ كٍٛ ايع٬َٜ َؾَأ

ٜٵؼٷ ِٵ ظٳ ٔٗ ٔٳ ٗ ُقًُٛبٹ ٚواٍٚ إن٬ٍ ، ص إٔ ٖٓاى َٔ ٫ ٜ٪َٔ بايهتاب١ ت٪نس طاٯٜ»: ﴾اٖيصٹٜ

عكا٥سِٖ ١ ايٓاؽ ايبػطا٤ باغتػ٬ٍ إتؿاب٘ َٔ أدٌ ؾتٓتِٗ عٔ زِٜٓٗ ٚتأًٜٚ٘ ٕكًش

 .(29)«١ايباطً

إٔ ايتأٌٜٚ إػتعٌُ ٗ ايٓل ايكطآْٞ ٖٛ َعٓاٙ ايًػٟٛ. َٚعًّٛ إٔ ٣ شّا ؾٗٛ ٜطإ

ٍٳ»ٖٛ ١ دصض ايهًُ أقٍٛ  ؾٗٛ ايطدٛع ايسا٥ِ إٍ، أقٍٛ ا٭ؾٝا٤ أٟ ايطدٛع إٍ، «َأٚ
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ٗ عإٗا ايٛاقعٞ. بٓا٤ٶ عًٝ٘ ١ ايهًُات ٚا٭سساخ عٔ ططٜل ؼكٌٝ دصٚضٖا ا٭ٚيٝ

إضداع  ؾإشا عُسْا ٗ ؾِٗ َطاز إتهًِ إٍ ٣،إػع١ ٝخؿ١ ؾكس ٜػتدسّ اٱْػإ نًُ

أٚ أضدعٓا  ،١أٟ َطاز إتهًِ سكٝك، َعٓاٖا َٚؿَٗٛٗا ا٭قًٞ إ١ٍ تًو ايهًُ

، ؾٓشٔ عًُٓا ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ بايتأٌٜٚ، إكسام ايصٟ قكس إتهًِ إ١ٍ ايهًُ

قاسب ٣ ايٛاقعٞ يس ُاَّا ٗ أزا٤ َا يًهؿـ عٔ اشلسف١ ّٚهٔ ايكٝاّ بٗصٙ ايعًُٝ

٢ سٌ اقطًض اـهط عً ’ٚاـهط٢ ايٓيب َٛغ١ َا دا٤ ٗ قك: َٔ قبٌٝ، ا٭زا٤

 .(30)بايتأ١ٌٜٚ ٚضا٤ أؾعاي٘ ايػاَه١ ايها١َٓ ايػاٜ

ؾُا  ٜكع ٗ إػتكبٌ ٖٛ ، ايط٩ٜا ٚتؿػرلٖا٢ ٖٚصا ايه٬ّ َٓطبل أٜهّا عً

إانٞ َٚا  داع ايط٩ٜا إٍٚقس ٜهٕٛ إض، تًو ايط٩ٜا ٗ إٓا١ّ ػػٝس عًُٞ ؿكٝك

: َٔ قبٌٝ، (31)ؾإٕ مت اٱضداع بؿهً٘ ايكشٝض نإ تأ٬ّٜٚ يتًو ايط٩ٜا، سكٌ ؾٝ٘

 .(32)ض٩ٜا ايػذٓا٤ َع٘ ×تأٌٜٚ ايٓيب ٜٛغـ

 

شنط ٢ ضأٟ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ٖصا إٛنٛع ْعطز ع٠ً قبٌ اـٛض ٗ قطا٤

 ،١نُا ٚضز ٗ نتابات عًُا٤ ايتؿػرل ٚايب٬غ« يكطآْٞٚدٛٙ اٱعذاظ ا»داْب َٔ 

 نٞ تتهض يٓا ْٛطٜت٘ دًّٝا.

٢ يطأٟ عًاٜٚٓل ٖصا «. ١ايكطؾ»َا قٌٝ ٗ إعذاظ ايكطإٓ ٖٛ َٛنٛع ١ َٔ ًْ

١ َٓاؾػ٠ ٗ غًب قسض١ اٱشل٠ٝ ٚإِا ٖٞ اٱضاز، إٔ غط اٱعذاظ ايكطآْٞ يٝؼ ٗ ْك٘

أبٛ ١ عٔ اٱتٝإ َجً٘. َٚٔ ايكا٥ًٌ بٗصٙ ايٓٛطٜ ٖٚصا َا أعذع ايٓاؽ، ايهتاب اجملٝس

َٔ ٠ يٓكٛز عسٜس١ ايكطؾ١ ٚقس تعطٻنت ْٛطٜ .بٔ قبٝض ٚآخط٢ٕٚ إغشام ايٓٛاّ ٚعٝػ

 .(33)قبٌ عًُا٤ ايسٜٔ عدل ايتاضٜذ

 : ُٖا، ؾُٝهٔ تكٓٝؿٗا ٗ سك٣ًٌ أَا غا٥ط ايٓٛطٜات ا٭خط

 

ُٸا غٛاٙ. ٚإيٝو ٠ عٔ خكا٥ل َتؿطز٠ ايكطإٓ ايٛاٖط١ ٝتهؿـ يٓا بٓ ُٝعٙ ع
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 : أقٛاٍ إؿػطٜٔ ٚأضباب ا٭زب

، ٚكاضز اؿطٚف، ٗ اٯٜات١ ٖٓاى َٔ قاٍ باغتعُاٍ ايؿٕٓٛ ا٭زبٝ ـ1

 .(34)نػٝبٜٛ٘ ٚابٔ زضٜس، َٚٛغٝكٞ بعض إؿطزات

ايعكؿطٟ ن، ا٥ٗاكؽٝرل ا٭يؿاٚ ٚاْت بعض ايعًُا٤ غط اٱعذاظ إٍ ععاـ 2

َٔ كتكات ١ بإٔ ٖصٙ ايكؿ ؾكايٛا، بٓت ايؿاط٧: َٚٔ إعاقطٜٔ، ٚايطاغب

 .(35)ايكطإٓ

اٯٜات ٚإهاظٖا ٚايِٓٛ ١ عٓكط ب٬غ أٜهّا َٔ ْػب اٱعذاظ إٍ عًُا٤ـ َٔ اي3

 .(36)قاغِ بٔ غ٬ّ ٚأبٞ ٬ٍٖ ايعػهط٠ٟ نأبٞ عبٝس، ٚا٭غًٛب إٓؿطز ٗ ايكطإٓ

١ ايكٍٛ بتكٓٝات ايٛقـ إٓهٜٛ ـ نايػهانٞ ـ إٍ ١ـ نُا شٖب عًُا٤ ايًػ4

 .(37)٠إتؿطز١ ايتؿبٝٗات ايكطآ٢ْٝ عً

َٳ5 ٗ ١ ٚايتُج١ًٝٝ ٚايهٓا١ٝ٥ ايتٛٚٝؿات ا٫غتعاض٢ٜ س عًأٖن ٔٵـ أٜهّا ٖٓاى 

 .(38)ايطباطبا٥ٞٚ ،ٚايطدلغٞ، ايعكؿطٟ: أَجاٍ، ايكطإٓ

 

ٗ ايكطإٓ ٠ ايٛاضز١ دٛٙ اٱعذاظ ايكطآْٞ أْٓا يٛ زقكٓا ٗ اؿكا٥ل ايعًَُٝٔ ٚ

أٚ َٔ قبٌٝ إعاضف  ،١ٚإكساق١ٝ ايسقٗ ١ سٍٛ أغطاض اـًل ٚايهٕٛ يٛدسْاٖا غاٜ

، ايتاضٜذ١ ايكطإٓ ٚؾًػؿ: َجٌ ،١اييت شنطٖا ايكطإٓ بأغايٝب ضا٥ع١ ٚايكِٝ إتعايٝ

َټ اًٛ أَعٓٸؾ ،١ايكطآ١ْٝ ٚاٱْػإ ٗ ايط٩ٜ اٱعذاظ ٣ هض يٓا َػعٌ ؾٝٗا ٫تٸايٓٛط ٚايتأ

 .(39)١ايٛسٞ اي٬َتٓا١ٖٝ ٚسهُ

ؾهٌ اهلل ١ ضأٟ ايع٢َ٬ عً ٚماٍٚ تػًٝ٘ ايه٤ٛ، قًب إٛنٛع ٖٓا ْعٛز إٍ

ؾكس تططم ٗ َعطض  ،٠ايبكط٠ َٔ غٛض 24ٚ 23ٗ اٱعذاظ ايكطآْٞ َٔ خ٬ٍ اٯٜتٌ 

إٔ ايكطإٓ ٗ ٖاتٌ : َٓٗا ،١اٯٜات ايكطآْٝ ٗ غا٥ط١ ٕدتًؿاؾٛاْب ا تؿػرلٙ اٯٜتٌ إٍ

٢ ؾأثاضٖا بأقك، ايعطب٣ يس١ ضٚح اؿُاغ٢ اٯٜتٌ بًؼ شضٚت٘ ٗ ايتشسٟ; إش ضنع عً

 سٌ زعا إؿطنٌ ٗ باز٨ ا٭َط إٍ، َطاس٢ٌ ؾذا٤ ايتشسٟ ايكطآْٞ عً، َا ّهٔ

عؿط  ثِ خؿض ايتشسٟ إٍ، (88: اٱتٝإ َجٌ ايكطإٓ زٕٚ ؼسٜس يًُكساض )اٱغطا٤

٠ غٛض إ٠ٍ ايبكط٠ َٔ غٛض١ بًؼ ايتشسٟ ٗ ٖصٙ اٯ٢ٜ ست، (14 ـ 13: ؾك٘ )ٖٛز غٛض
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٢ مل ٜهٔ أَطّا بعٝس إٓاٍ عً، نايهٛثط ،٠قكرل٠ َٚعًّٛ إٔ ايتشسٟ بػٛض ،٠ٚاسس

 ؾكشا٤ إؿطنٌ.

 ٕ ٖصاٚأثبت شلِ أ، ع اؿذرٝبصيو ٜهٕٛ ايكطإٓ قس أغك٘ َٔ إؿطنٌ ْ

 .(40)ت٘نٞ ٜتُهٓٛا َٔ َٓاؾػ، يٝؼ َٔ قٓع ايبؿط أبسّا ايكطإٓ

ؾهٌ اهلل إٔ اٱعذاظ ايبٝاْٞ ٗ ايكطإٓ ٖٛ ايػط ٗ ايتعذٝع ١ ٜعتكس ايع٬َ

ٗ ١ ايتعبرل١ٜ إْ٘ اٱعذاظ ايبٝاْٞ ايصٟ تكٌ ؾٝ٘ ايٓاسٝ»: ؾهتب ٜكٍٛ، ٚايتشسٟ

ٔٸ٣ َػت٢ٛ أعً إ١ٍ ايهًُ عٝح تًشٜ نٌ اؾٛاْب  ،ٚا٭زا١٤ ٚايطٚع َٔ ايؿ

َٔ زٕٚ إٔ ٜتػًب  ،٠ٚباٱْػإ ٗ ا٫َتساز ايطسب يًشٝا، ٚبإٛقـ ،١بايه١ًُ احملٝط

ٚاؿطف ٚا٭غًٛب ٚايطٚح ١ بٌ ٖٛ ايتٓاغب ٚايتٛاظٕ ٗ اؿطن، آخط٢ داْب عً

 ٚاؾ٬ٍ.٠ ٚايك١ٛ إٓػاب بايػشط ٚايطٚع ،٠إتسؾل باؿٝا

ٖٚٞ إٔ أٟ ؼًٌٝ أٚ  ،١ًَُٛغ١ قطآ١ْٝ كٝك...يهٓٓا ٖٓا َٔ أدٌ إٔ ْ٪نس س

ٟٸ عح يٮغطاض ايب٬غٝ، تكٜٛط يًكطإٓ ٗ َعاْٝ٘ ٚأغطاضٙ ٗ نًُات٘ ١ ايها١َٓ أٚ أ

اييت تػُط اٱْػإ ١ ٚايؿهط١ٜ ٚايؿعٛض١ٜ ايطٚس١ٝ ئ تػتطٝع إٔ ػػس اؿاي، ٚآٜات٘

يًذُاٍ ١ ايؿٓٝإكاٜٝؼ ١ يٝػت قه١ٝ ٖٚٛ ٜكطأ ايكطإٓ أٚ ٜػتُع إيٝ٘; ٭ٕ ايكهٝ

ٗ اؿطٚف ٚايهًُات ٚإعاْٞ ١ إٓػاب١ ايطا٥ع١ بٌ ٖٞ ايطٚح ايػاَه، ا٭زبٞ

 .(41)«ؾإْو تؿعط بٗا ٖٚٞ تتكاعس ٗ َؿاعطى...، ٚا٭غًٛب

ٟ ٚإبساعات اجملتُع. اْػذاّ ايتشسٸ٠ نطٚض٢ عً ؾهٌ اهلل١ نُا أنس ايع٬َ

٠ ت إبساع ايػشطاييت ؼسٻ ×٢َٛغ٠ ن٤ٛ شيو ْؿِٗ نٝـ ناْت َعذع٢ ٚعً

ايطب بإعذاظ ١ اييت ؼست عُٛ ×٢عٝػ٠ ٚنٝـ ناْت َعذع، بإعذاظ ايػشط

 .(42)٢أٟ إسٝا٤ إٛت، عسٙاتتها٤ٍ أَاَ٘ نٌ قٛاٌْ ايطب ٚقٛ

قس »: ؾكاٍ: ٗ اٱعذاظ ايكطآ٠ْٞ زاٯضا٤ إتعس ؾهٌ اهلل إ١ٍ ثِ اْتكٌ ايع٬َ

، اؾاْب ايبٝا٢ْٞ ٫ ٜكتكط عًهس ايهجرلٕٚ َٔ إؿػطٜٔ إٔ اٱعذاظ ايكطآْٞ 

١ بعض ايكهاٜا ايعًُٝ إ٠ٍ اٱؾاض٢ ؾٝصنطٕٚ َع٘ اٱعذاظ ايعًُٞ; ٫ؾتُاٍ ايكطإٓ عً

 .(43)«بعس ٚقت طٌٜٛ اييت مل ٜهتؿؿٗا اٱْػإ إ٫ٓ

َٔ خ٬ٍ إخباض ايكطإٓ ، داْب شيو ـ اٱعذاظ ايػٝيب ٚقس ٜصنطٕٚ ـ إٍ»: ٚقاٍ

ايكٍٛ  (; َِٚٓٗ َٔ شٖب إ4ٍـ  1: كطإٓ )ايطّٚإعذاظ اي٢ نؿاٖس عً، بإػٝبات
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َٔ ، انتؿاف ايتٓاغب ايعسزٟ ٗ أيؿاٚ ايكطإٓ...٢ باٱعذاظ ايعسزٟ ايصٟ ٜعتُس عً

 .(44)٠ٚايسْٝا ٚاٯخط، ٚايؿٝاط١ٌ ايتػاٟٚ ٗ عسز َطات شنط ا٥٬ٕه: قبٌٝ

 |إثبات قسم ايٓيب١ ؾهٌ اهلل بٛدٛز أغًٛبٌ ٗ قه١ٝ ٜعتكس ايع٬َ

 : ُٖا، ايكطإٓ ٚقسم

اؿٛاض اشلاز٨ ٚا٫غتس٫يٞ َع إؿطنٌ. ٢ ا٭غًٛب ايصٟ ٜعتُس عً: ا٭ٍٚ

إؾشاّ إؿطنٌ ٢ ٖٚصا ٖٛ ا٭غًٛب ايػايب ٗ ايكطإٓ. ٚؾٝ٘ لس ايكطإٓ ٜعٌُ عً

٠ َٔ غٛض ١48 ايٓشٌ; ٚاٯ٠ٜ َٔ غٛض ١103 َا ٚضز ٗ اٯٜ: َٔ قبٌٝ ،١اغتس٫ي١ٝ بططٜك

٠ َٔ غٛض ١52 ايٓػا٤; ٚاٯ٠ٜ َٔ غٛض ١82 ايؿطقإ; ٚاٯ٠ٜ َٔ غٛض ١5 ايعٓهبٛت; ٚاٯٜ

 .(45)ْٜٛؼ٠ َٔ غٛض ١16 ٚاٯٜ ٣;ايؿٛض

ٜٓطًل إ٫  مل ن٤ٛ شيو لس إٔ ايتشسٟ ايكطآ٢ْٞ ٚعًايتشسٟ.  أغًٛب: ايجاْٞ

ٖٚٛ اؾاْب ايبٝاْٞ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ، َط ايتشطى ؾٝ٘أٗ إطاض اؾٛ ايصٟ ًّو إؿطنٕٛ 

ؿ٘ ٚؾل ٖصا ا٭غًٛب ّٜٚهٔ تعط، غًٛب ايجاْٞا٭آْٞ ٖٛ َٔ ططاظ ايتشسٟ ايكط

 ُاَّا.

قسم ايكطإٓ ٢ أَا اؾاْب ايعًُٞ ٚايػٝيب ؾٗٛ َٔ اؾٛاْب اييت تٓٗض زي٬ّٝ عً

ٗ إطاض ا٭غًٛب ا٭ٍٚ... ٚيٝؼ ٗ إطاض ايتشسٟ; ٭ٕ ايتشسٟ ٫ ٜعين ؾ٦ّٝا ٗ اجملاٍ 

، ٜهٕٛ شلِ إٔ ٜعتصضٚا بعسّ ا٫ختكام ؾكس، ي١٘ ايصٟ ٫ ًّهٕٛ أَط إعطؾ

بٌ ٜطاضسِٗ ، باْتؿا٤ إٛنٛع١ ؾٗٞ غايب، عًِ ايػٝب٢ ع٠ً يٝؼ يٓا ايكسض: ؾٝكٛيٕٛ

آَٓٛا إشّا بكسم ١ ات ايكطآْٝٝإشا آَٓتِ بايػٝب: ايكطإٓ سٛاضّا ٖاز٥ّا َٚٓطكّٝا ٜكٍٛ ؾٝ٘

 .(46)قا٥ًٗا

ٚإٕ ناْت ،  يًتشسَٟٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ قهاٜا ايعًِ ٚايػٝب فا٫ّ

ؾ٬بس إٔ ٜهٕٛ ايتشسٟ َٓػذُّا َع قسضات ، ‘ايطغ١ٍٛ قسم ضغاي٢ زي٬ّٝ عً

 .(47)١ٚأدٛا٤ ايٓعٍٚ ٚإَهاْات٘ ايع١ًُٝ ٚإها١ْٝ إداطب ٚٚطٚؾ٘ ايعَاْٝ

ايتشسٟ ايكطآْٞ يًُؿطنٌ. ١ غاس٢ ٚسسٙ اؿانط عًإشّا ؾاٱعذاظ ايبٝاْٞ ٖٛ 

 اٱعذاظ ايكطآْٞ. ٌ اهلل ٗ غطؾه١ ضأٟ ايع٬َٝاْٞ ٖٛ َٚٔ ٖٓا ْؿِٗ إٔ اٱعذاظ ايب

 

ٞ َع آٜات ا٭سهاّ ْػً٘ طايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ايتعا١ َٓٗذ٢ٝ يًتعطف عً
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 .( ٗ اؾع٤ ايطابع َٔ نتاب252٘ ــ180)٠ ايبكط٠ ٔ غٛضَتؿػرلٙ آٜتٌ ٢ ايه٤ٛ ٖٓا عً

أسهاّ ايكٝاّ ٗ : َٔ قب١ٌٝ إٔ ٖصٙ اٯٜات تٓاٚيت َػا٥ٌ ؾكٗٝ إ٠ٍ ؾاضاٱٚػسض 

َٛانٝع ايٓػا٤ ، سهِ ا٭ؾٗط اؿطّ، اؿر ٚأسهاَ٘، ايككام، ؾٗط ضَهإ

 ٚايط٬م.

  :١ايٓكاٙ ايتاي٢ٝ ٚقس ضنع إ٪ٓيـ ٖٓا عً

زٕٚ اـٛض ٗ تؿاقٌٝ إكطًشات ، دسّا١ ٚانش١ بططٜك١ ط اٯٜأـ يكس ؾػٻ

ـ َع اغتٝعاب  ؾُّٗا إْايّٝا ـ١ ٝٗيصا إشا نٓا ٗ قسز ؾِٗ اٯٜات ايؿك .٠إعٓكس١ ايؿكٗٝ

 ٖصا ايتؿػرل.٢ ؾُٝهٓٓا ا٫عتُاز بؿهٌ ٚافٺ ع٣ً بعاز ٚإػعا٭

ا٫خت٬ف ٗ  ب ـ تططم ايػٝس ؾهٌ اهلل بؿهٌ قسٚز ـ زٕٚ إطٓاب ـ إٍ

 .(48)١ٚايػ١ٓ ايطٚاٜات ٚاٯضا٤ بٌ ايؿٝع

ِٵ ٔإشٳا سٳهٳطٳ َأسٳسٳ﴿ :تؿػرل قٛي٘ تعا٢ٍ تعًٝكّا عً ٝٵُه ٛٵتٴ ٔإٕ ُنتٹبٳ عٳًَ ُٳ ِٴ اِي ُن

ٝٵط ٝٻ ّاتٳطٳَى خٳ ٛٳقٹ ٚٳا١ اِي  ٔٔ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ُٳعٵطٴٚفٹ سٳٓكيٹًِ ٌٳ بٹاِي ٌٳ٢ عٳًَ ّا٭ِقطٳبٹ ُٴتٻكٹ ٜٓكٌ  (180 :٠)ايبكط﴾اِي

ٓاٍٚ ٗ ٖصا تٜٚ، «يًٛاضخ١ ٫ ٚقٝ»: قٛي٘ ‘ؾهٌ اهلل عٔ ايطغٍٛ ا٭نط١ّ ايع٬َ

ٚنصيو ايتعاضض اؿاقٌ بٝٓٗا ٚبٌ  ،١ايػٝام ضأٟ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜ

  :١إً ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ ايػٓس ٚز٫ي١ سٝح ْاقـ ايػٝس اـ٥ٛٞ قش، ايكطآْٞ ايٓلٸ

 ٚايبداضٟ َٚػًِ مل ٜطنٝاٖا.، مل تجبت قشتٗا١ ـ إٕ ايطٚا1ٜ

 اؾٛاظ.٢ ع١ً ٓياايس ^ٔ أٌٖ ايبٝتع١ تؿٝهػبايطٚاٜات ا١ٕ ـ إْٗا َعاضن2

٭ْٗا  ;٫١ تكًض يٓػذ اٯٜ، بؿ١٤ٞ ٚغًُت عٔ إعاضن، يٛ قشت١ ـ إٕ ايطٚا3ٜ

١ ؾتدتل ايٛقٝ ،١ٱط٬م اٯ٠ٜ ا٭َط أْٗا تهٕٛ َكٝٸس١ غاٜ، ٫ تٓاؾٝٗا ٗ إسيٍٛ

ٚدٛز ٔ ٫ ٜطخ َٔ ا٭قطبٌ. ٚإشا ؾطض َٚ، بايٛايسٜٔ إشا مل ٜػتشٓكا اٱضخ ٕإْع

 .(49)ؾكس تكسّ إٔ خدل ايٛاسس ٫ ٜكًض إٔ ٜهٕٛ ْاغدّا يًكطآ١ٕ ا ٚبٌ اٯٜٗب٠ٓٝ إٓاؾا

ٔٳ ﴿ :نكٛي٘ تعاٍ، بٓػذ بعض آٜات ا٭سهاّ ؾهٌ اهلل١ ز ـ ٜكٍٛ ايع٬َ ٚٳاٖيصٹٜ

ٛٵ ٛٳٖؾ ٚٳادٜٴتٳ ٕٳ َأظٵ ٜٳصٳضٴٚ ٚٳ ِٵ  َٹُٓه  :بكٛي٘ تعا١ٍ ٚقس ْػدت ٖصٙ اٯٜ .(240 :٠)ايبكط﴾ّإٳ 

﴿ٔٗ ٔٳ بٹَأُْؿػٹ ٚٳعٳؿٵط١ ٔٻ َأضٵبٳعٳٜٳتٳطٳبٻكٵ ٗٴٕط  ٍٸ. (234 :٠)ايبكط﴾ّاَأؾٵ ١ ٜشيو أٜهّا بطٚا٢ عً ٚاغتس

 .(50)×َاّ ايكازمعٔ اٱ

، ٗ غٝام ْٝع آٜات ا٭سها١ّ شنط اؾٛاْب ايذلب٢ٜٛ ٕ٪يـ عًاسطم ز ـ 
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٠ ؿع سٝاَا ٜٓ، قا٫ّٚ ايهؿـ عٔ ايبعس اٱضؾازٟ ٚايتعًُٝٞ زاخٌ ٖصٙ اٯٜات

 .١اٱْػإ ايَٝٛٝ

غا٥ط اؾٛاْب  إٍاغتططازٙ ٗ َعطض اؿسٜح عٔ ا٫ضتساز : َٚجاٍ شيو

 .(51)ا٫ضتساز١ ٗ ايتعاٌَ َع قه١ٝ اٱغ٬َٝ

َٔ  ،١َٔ خ٬ٍ عٓاٜٚٔ ايهتاب ايؿطع٠ٝ ٖصٙ اٱؾاضات بٛؾط١ ّٚهٔ ٬َسٛ

 .(52)ٚ)اٱوا٤ات(، )ايس٫٫ت(: قبٌٝ

٠ إعٓكس١ ب٘ اـٛض ٗ تؿاقٌٝ ايبشٛخ ايؿكٗٝؿػرل ػٓټب شلصا ايتشػٳٖـ ـ ٖا ٜٴ

.(53)ٗ آٜات ا٭سهاّ

ٗ ٖاَـ  |ايٓػا٤ يًطغ١ٍٛ َباٜع١ ط ؾهٌ اهلل نٝؿٝيكس اغتعطض إؿػِّ

ٓٳَو عٳًَ﴿ :تؿػرل قٛي٘ تعاٍ ٓٳاتٴ ٜٴبٳاٜٹعٵ َٹ ُٴ٪ٵ ٞټ ٔإشٳا دٳا٤َى اِي ٗٳا ايٓٻبٹ ٜټ ٕٵ٢ ٜٳا َأ ٘ٹٜٴ ٫ َأ ٔٳ بٹايًٖ  ؿٵٔطِن

ٚٳ٫ ٝٵ٦ٶا  ٚٳ٫ ؾٳ ٌٳ  ْٹ ٚٳ٫ ٜٳعٵ ٔٳ  ٔٳ َأٜٳػٵٔطِق ًِ ٜٳِكتٴ ٚٳ٫  ٔٻ  ٖٴ ٔٳ َأٚٵ٫زٳ ٝٵ ٘ٴ بٳ ٓٳ ٜٳِؿتٳٔطٜ  ٕٕ ٗٵتٳا ٌٳ بٹبٴ ٜٳِأتٹ ٔٻ   ٔٗ ٜٵسٹٜ

ٚٳ٫ ٔٻ  ٔٗ ٘ٳ َغُؿٛضٷ ٚٳَأضٵدٴًٹ ٕٻ ايًٖ ٘ٳ ٔإ ٔٻ ايًٖ ٗٴ ٚٳاغٵتٳػٵؿٹطٵ َي ٔٻ  ٗٴ َٳعٵطٴٚفٺ َؾبٳاٜٹعٵ  ٜٳعٵكٹٝٓٳَو ؾٹٞ 

ِٷ  بإٔ ايكّٛ دا٩ٚا إ١ٍ سٝح تؿٝس ايؿٛاٖس ايتاضىٝ، (12 :١إُتشٓ)﴾ضٻسٹٝ

١ ٖٚصا ٖٛ غبب ْعٍٚ اٯٜ، ٜطًبٕٛ َباٜعت٘، ضدا٫ّ ْٚػا٤ ،١بعس ؾتض َه |ايطغٍٛ

: ؾكاٍ، ثِ أخطدٗا، ؾأزخٌ ٜسٙ ؾٝ٘، بطؿت َٔ َا٤ |ؾسعا ايطغٍٛ، بايتشسٜس

ُٖ، أزخًٔ أٜسٜهٔ ٗ ٖصا إا٤  ي٘.  ايٓػا١٤ ت َباٜعٖٚهصا 

١ َٚٔ أَجاشلا سط١َ ٚقس اغتؿاز ايؿكٗا٤ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜ: ؾهٌ اهلل١ ٜٚكٍٛ ايع٬َ

 .(54)يًطدٌ ا٭دٓيب١ ا٭دٓب٠ٝ إطأ١ َكاؾش

ٚإٕ ٢ ست ،١خاق١ تؿػرل )ٚسٞ ايكطإٓ( َػش٢ ع١ً يكس أنؿت ٖصٙ ايكؿ

٣ قٝاغّا َا دا٤ ٗ إ٪يؿات ا٭خط، آٜات ا٭سهاّ نإ إٛنٛع ىل تؿػرل

 .١تؿاغرل ايؿكٗٝٚاي

١ ؾهٌ اهلل ٚضأٟ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ َا ىل سذ١ٝ تؿاٚت بٌ ضأٟ ايع١َ٬ ٚ ـ مث

ؾهُا ْعًِ ٫ ٜ٪ٜس ايػٝس اـ٥ٛٞ ايعٌُ ب٘ إ٫ إشا نإ ، خدل ايٛاسس ٚؾطٙ ايعٌُ ب٘

ٚشلصا ٜعس ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ  .١ٜٚطؾه٘ إشا نإ ٚاسس َِٓٗ غرل ثك، ْٝع ضٚات٘ ثكات

 .١طٜٔ إتُػهٌ غدل ايجكإتأخ١ِّ طًٝع
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، َٚعِٛٗ َٔ عًُا٤ قِ، اـدل إٛثٛم ب١٘ قايٛا عذ١ٝ ٚٗ إكابٌ ٖٓاى ْاع

ايدلٚدطزٟ ٗ ايٛقت اؿانط. ٠ ٚت٬َص، ٚاٱَاّ اـُٝين، ايػٝس ايدلٚدطزٟ: أَجاٍ

بٌ نٌ خدل وكٌ َع٘  ،١ايجكات سذ٠ أْ٘ يٝؼ ؾك٘ خدل ايطٚا٢ ٟ ٖ٪٤٫ عًأٜٚٓل ض

نإ  ي٢ٛ ست، ×ـ بكسٚضٙ عٔ إعك٠ّٛ إ ايعك٥٬ٞ ـ عدل ايططم إعتدلا٫ط٦ُٓ

إٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ قس ٚنعٛا ؾطٚطّا ٚقطا٥ٔ ٗ قبٍٛ  ّاعًُ، ايهعـ ٜعذلٟ بعض ضٚات٘

 اـدل.

ٚخايـ بصيو ضأٟ ، ٭خرلاايطأٟ ١ ْاع٢ عً ـٷؾهٌ اهلل ؾٗٛ َكٓٻ١ أَا ايع٬َ

أْٓا ٫ ْعتُس ٢ ٚأنس عً، ات تؿػرلٙٛنٛع ٗ طٝٸأغتاشٙ اـ٥ٛٞ. ٚيطإا شنط ٖصا إ

يسٜٓا; ٭ٕ إعٝاض ١ ٖٚٛ سذٸ، اـدل إٛثٛم ب١٘ بٌ ْكٍٛ أٜهّا عذٝ، ٚسس١ٙ خدل ايجك

 ِٖٚ ٜجكٕٛ َا ٜػتبعسٕٚ نصب٘.، خدل ايٛاسس ٖٛ بٓا٤ ايعك١٤٬ ٝا٭غاغٞ ٗ سذٸ

ٔٳ ﴿ :ٍٖٖٔ اغتسٍ بكٛي٘ تعا، ضأٟ ايبعض١ ٚقس ْاقـ ايػٝس ايع٬َ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳاَأ

ٓٴٛا ٝٻ ٓٳبٳأٺ َؾتٳبٳ ِٵ َؾاغٹلٷ بٹ ٓٴٛا ٔإٕ دٳا٤ُن َٳ : ؾكاٍ، خدل ايعسٍ زٕٚ غرل١ٙ ثبات سذٝإ٢ عً ﴾آ

٫ َساض ا٫يتعاّ بؿهٌ ، ٗ ايٓك١ٌ َساض ايٛثاق٠ زا٥ط١ ٚبصيو ْػتطٝع إٔ ْعتدل ايكهٝ»

 ٭غاؽ ٖٛ ؾػل ايٓاقٌعٝح ٜهٕٛ ا، ٚعسَٗا١ ايٛثاق١ بعٝسّا عٔ َػأي، عاّ ٚعسَ٘

نُا ٗ ايٓاؽ ايصٜٔ ٫ ًٜتعَٕٛ ، ٫ ٗ َا ٜبتعس عٓ٘، يهصبا١ يأٗ َا ٜؿٌُ َػ

ٚيهِٓٗ ًٜتعَٕٛ ايكسم بؿهٌ  ،١ٚاـاق١ اؿهِ ايؿطعٞ ٗ سٝاتِٗ ايعاَ

ٖٓا ٗ تؿاقٌٝ  ؾهٌ اهلل . مل ُىضٵ ايػٝس(55)يصا ٫ ّهٔ ٚقؿِٗ بايعسٍٚ، عاّ...

 .(56)نتب ا٭قٍٛ شيو إٍٚأٚنٌ ، ايبشح ا٭قٛيٞ

١ ايٛدٛز١ٜ ٚايؿًػؿ١ اؿهُ إؾاضات إ١ٍ اٯٜات ايؿكٗٝ ٙـ تهُٔ تؿػرل ظ

تػٌٗ ايتؿاعٌ َع ١ قا٫ّٚ تكسِٜ عًٌ َكبٛي ،١ا٭سهاّ ايؿطع٣ٝ عػٗ ١َ ٚا٫دتُاعٝ

ِٴ ايِّػٳا٤ َؾبٳ﴿ :َج٬ّ ـ ٗ تؿػرل قٛي٘ تعاٍـ ؾذا٤  .١إؿاِٖٝ ايؿكٗٝ ٔٻ ٚٳٔإشٳا َطًِٖكتٴ ٗٴ ٔٳ َأدٳًَ ًَػٵ

َٳٔ  ٘ٹ  ُٜ بٹ ُٳعٵطٴٚفٹ شٳيٹَو ٜٴٛعٳ ٗٴِ بٹاِي ٓٳ ٝٵ ٛٵِا بٳ ٔٻ ٔإشٳا تٳطٳانٳ ٗٴ ٚٳادٳ ٔٳ َأظٵ ٔٻ َإٔ ٜٳٓهٹشٵ ٖٴ َؾ٬َ تٳعٵهٴًُٛ

ِٵ َأظٵَن ّٔ اٯخٹٔط شٳيٹُه ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٘ٹ  ٔٴ بٹايًٓ َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵ َٹُٓه ٕٳ  ِٵ ٫َ ٢ َنا ٚٳَأْتٴ ِٴ  ٘ٴ ٜٳعٵًَ ٚٳايًٓ ٗٳطٴ  ٚٳَأِط ِٵ  َيُه

ٕٳ ُٴٛ َا بعس ايعٚازص يٝػت ٖٞ نٌ ؾ٤ٞ ١ طسط١ٜ ؾإٕ ٖصٙ إػأي»: (232 :٠)ايبكط ﴾تٳعٵًَ

ٗ ا٫ختٝاض َا ١ اؿط٠ٜ بٌ ٖٞ دع٤ َٔ اـ٘ ايعاّ ايصٟ ّٓض إطأ ،٠ٗ خ٘ ايؿهط

٫ٚ ٭ٟ ؾدل َٔ ضَٛظ اجملتُع ، ؾًٝؼ ٭سس َٔ أقطبا٥ٗا ،١ٜتكٌ عٝاتٗا اـاق
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 . (57)«ايتسخٌ ؾٝٗا...

٢ ـ ع١ً يطإا أنس ايػٝس ؾهٌ اهلل ـ ٗ َعطض سسٜج٘ عٔ أغباب ْعٍٚ اٯٜح ـ 

بٌ ٫بس إٔ ٜتِ ، ٖٚٞ أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ايتٓٛرل يًشهِ ايؿطعٞ عٔ ؾطاؽ ،١أغاغ٠ٝ قاعس

ٗ ٠ َباؾط١ ق٢ً شيو نُٔ ٚاقع اجملتُع اٱغ٬َٞ اؿانِ; ٚشيو ٭ٕ إٛنٛع عً

 .(58)قكٌ ؾُٗٓا يًكإْٛ اٱغ٬َٞ

َٔ ، ْكس آضا٤ ايؿكٗا٤ إ١ٍ ٜهّا ٗ تؿػرل اٯٜات ايؿكٗٝأّْا َا ٜتططم ٙ ـ أسٝا

 .(59)١إٛانٝع ايؿكٗٝ سسأضا٤ ايؿٗٝس ايكسض ٗ آَٓاقؿت٘ : قبٌٝ

 

 متاز ٗ اغتٝعابٗا إٍ ،٠نُا ْعًِ ؾكس تهُٔ ايٓل ايكطآْٞ قككّا عسٜس

ايككل  ٖٛ أٍٚ، صا غٓدتاض ٖٓا ِٛشدّا ٚاسسّايكاٍ اؿايٞ. فاٍ أٚغع َٔ إ

تؿػرل )َٔ ٚسٞ ٢ ع١ً عا٠َ . ّٚهٔ خ٬ٍ ْٛط×خًل آز١ّ أٟ قك، ايكطآْٞ

  :١ايكطإٓ( ٗ ٖصا إٛنٛع اغتد٬م ٖٝعات٘ ٗ ايٓكاٙ ايتايٝ

أّ ٖٛ ١ تهؿـ عٔ سٛاض سكٝكٞ بٌ اهلل ٚبٌ ا٥٬ٕه١ ٚاقع١ٝ ـ ٌٖ ايكك1

ٚاجملاظ بس٫ّ َٔ ١ ٜٛٚـ ايطَعٜ، اؿٛاض١ بططٜك٠ آْٞ يتكطٜب ايؿهطأغًٛب قط

ايتاضٜذ ٗ  طٸ٢َ غتعطنٗا أقشابٗا عًاإش خًـ نٌ ضأٟ ٖٓا تبعات ٚيٛاظّ  ;١اؿكٝك

ٗ ؾِٗ ١ نابط٢ ؾهٌ اهلل أٜهّا ع١ً ايهطِٜ؟ ٚقس أنس ايع٬َتؿاغرلِٖ يًكطإٓ 

ٗ إؿاِٖٝ تكهٞ بإٔ ايٛٛاٖط ١ ٝايعك١٥٬ إٕ ايططٜك»: ايٓل ايكطآْٞ ٚؾطس٘ بكٛي٘

ايكطإٓ ٣ ٚقس دط .«َا مل ٜهٔ ٖٓاى زيٌٝ عكًٞ ّٓعٓا َٔ ا٭خص بٗا١ سذٸ١ ايه٬َٝ

ؾإشا ، ْسع٘ؾ٬بس يٓا َٔ ايػرل عًٝٗا ٗ َا ْأخصٙ أٚ ، ٗ أغًٛب١٘ ٖصٙ ايططٜك٢ عً

 ًٜعَٓا، ٚمل ٜو ٖٓاى َاْع عكًٞ َٔ اٱقطاض ب٘ ،١بٛدٛز سٛاض نُٔ قك أخدلْا

 .(60)ضَعّٜا ٚيٝؼ أغًٛبّا ،١ٚاقع١ تباضٙ سكٝكٚاع، ب٘ اٱقطاض

 : َٓٗا ،١أغ١ً٦ تططأ ًْ ×آز١ّ بعس تبين ايطأٟ ا٭ٍٚ ٗ خكٛم قك

ٗ َا ٜطٜسٙ َٔ خًل ٖصا ١ ا٥٬ٕه٠ ٌٖ نإ اهلل ـ غبشاْ٘ ـ ٗ َكاّ اغتؿاض

يبط٬ْ٘; ٭ْ٘  ;أّ نإ ٗ َكاّ إخباضِٖ بصيو؟ ٫ٚبس َٔ ضؾض ايؿلٸ ا٭ٍٚ..١ اـًٝؿ

أَا إشا أخصْا بايؿل ايجاْٞ ؾهٝـ ْؿػِّط ، ٚدٌ ـ ٜػتًعّ ايكٍٛ ظٌٗ ايباضٟ ـ عع
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ؾهٌ اهلل ٗ ١ اهلل؟ ٜكٍٛ ايع٠َ٬ إضاز٢ عًٝ٘؟ ٌٖ ٖٛ اعذلاض ع١ً اعذلاض ا٥٬ٕه

١ أَا اٱخباض... ؾإٕ طبٝع، َٛضز ايتػا٠ٍ٩ ٚاضز١ ضَا تهٕٛ ايكهٝ»: شيو٢ ايطز عً

ؾهٝـ ىًل اهلل كًٛقّا يٝهٕٛ ، ..ؾٝ٘.١ يًتػا٩ٍ عٔ غطٸ اؿهُ إٛنٛع تسؾع

 .(61)«ٗ ا٭ضض١ خًٝؿ

ـ ؾصيو ٭ٕ اؿٛاض ايكطآْٞ َع ١ ٖصٙ ايكك١ ـ أٟ ايكٍٛ بطَع١ٜ ايجا٠ْٝ أَا ايؿهط

أَا إٔ ٜهٕٛ ، إدًٛقات ٜٓطًل غايبّا َٔ ايكهاٜا اييت تتعًل َػ٪ٚيٝاتِٗ ٚتهايٝؿِٗ

٫ ْعطف ي٘ ٚدّٗا. بٓا٤ٶ  ااييت ٜطٜس ايباضٟ إهازٖا ؾٗصا ١َ ايته٬ّٜٝٓٛ ٗ ا٭َٛض َتُجِّ

سٝح ٜبسٚ  ،١عًٝ٘ ّهٔ ؼسٜس ٖسف ٖصا اؿٛاض ٗ ايتشسٟ ٚإٚٗاض عذع ا٥٬ٕه

، غبٌٝ اجملاظ٢ إِا ٖٞ ع١ً  َع إدًٛقات ٗ اؾٛاْب ايتهٜٛٓٝإٔ سٛاضات اهلل

 .(62)ٜٚتهُٔ أٖساؾّا غرل َعطؾتِٗ با٭َٛض

أٟ اعتباض إٛنٛع أغًٛبّا ، ؾهٌ اهلل ايؿطض ايجا١ْٞ غتكطب ايع٬َٚقس ا

يهٔ مل هعّ ٗ ايٛقت شات٘ بصيو; ٭ٕ إعطٝات اييت  ،٠قطآّْٝا يتٛنٝض ايؿهط

اييت ٠ إْ٘ ضَا ًْتكٞ ببعض ا٭سازٜح إأثٛض: بٌ ٜكٍٛ، ٫ّ يًذعّاقسَٗا ٫ تسع ف

١ ٝنٖٚٞ إٔ َا قاي٘ ٗ ايؿط ٣،أخط١ يأأْ٘ مل ٜػؿٌ َػ انُ .ا٭١ٍٚ تسعِ ايؿطنٝ

ايٛاٖط; ٭ٕ ٖٓاى ايعسٜس َٔ سكا٥ل ايعامل ٢ ض عًا٫ ٜكـ عا٥كّا أَاّ ٌٓ اؿ١ٛ ايجاْٝ

 .(63)١إتُاز١ٜ اييت ٫ ْعاٍ لًٗٗا ٫ٚ ْتٛقٌ إيٝٗا خ٬ٍ ا٭ظ١َٓ ٚضا٤ ايطبٝع َٚا

ٛ ايطؾض ١ٖ ٗ تؿػرلٙ ٖصٙ ايكك١ ايٛادٗ إٍ ظاييت تدل٣ ا٭خط١ ـ ايكه2ٝ

بٌ َتِٝ بايتٛسٝس ، َٔ إٔ إبًٝؼ َٛسٸس سكٝكٞ إتؿًػؿٌٜتٓاقً٘ بعض  اايكاطع ٕ

ؾ٬ ، هلل٠ إْ٘ ضؾض ايػذٛز ٯزّ اْط٬قّا َٔ ضغبت٘ ٗ تٛسٝسٙ ايعباز: ؾكايٛا، اٱشلٞ

 : ؾهٌ اهلل بأَط١ٜٔ . ؾطزٸ ايع٬َ(64)ٜطٜس إٔ ٜؿطى أسسّا ٗ ايػذٛز ي٘

ٞٸ يٝػت َٔ ا٭ؾهاض اييت ؽهع يًشؼٸ; إبًٝؼ نُٛدٛز ٠ أـ إٕ ؾهط س

 ،١يًُٓو أَط ايتكطف ٗ تؿاقًٝٗا َٔ خ٬ٍ ػاضبٓا ايصاتٝ ;١يتسخٌ ٗ ْطام ايتذطب

 ٘ َٔ أَٛض ايػٝب.٥عطٸؾ٘ ٭ْبٝا ا اهلل إٜاٙ ٗ َآبٌ ٖٞ َٔ ايػٝب ايصٟ عطٻؾ

 ،١ٝٚٗ ٖصا اٱطاض ٫بس يٓا َٔ إٔ ْأخص ٬َقٗا ٚتؿاقًٝٗا َٔ ايٓكٛم ايسٜٓ

 .(65)١ا٫دتٗازات ايؿدك٢ٝ ٫ إٔ ْعتُس عً

بٌ ، ضؾض إّإ إبًٝؼ٢ ؾػٓذسٖا ٫ تكتكط ع١ً ايٓكٛم ايسٜٓٝ إشا ضدعٓا إٍ



• 

 االجتهاد والتجديد

إٕ ايػذٛز ٯزّ ٫ ٜٓاٗ ايتٛسٝس ـ  ِٸث، ز عٌ ا٭َط اٱشلٞيطدِٝ ٚإتهبٸط إتُطِّاتكؿ٘ ب

بٌ ايػذٛز ٖٓا  ،ى ـٗ ضؾض اٱؾطا١ ؿًػؿٕٛ َٔ أْ٘ ضؾض ايػذٛز ضغبتنُا ظعِ إ

 .(66)اهلل ايٛاسس ا٭سس١ ٚاعذلاف عهُ، ٖٛ ػٌٛ يعُل اٱّإ

يٝؼ ٖٓاى »: ؾٝكٍٛ ،١طٻَاحمل٠ عح ايؿذط ٍإؾهٌ اهلل ١ نُا ٜٓتكٌ ايع٬َ

تصٖب ٗ ٖصا إٛضز َصاٖب ٠ ؾايٓكٛم إأثٛض ،٠ٖصٙ ايؿذط١ ْٛع٢ٝ بطٖإ ثابت عً

َٚٓٗا ، َٔ خ٬ٍ ايتؿػرل إازٟ شلا، أٚ ايتؿاح١ طاؿ٠ٓ ؾذط أْٗا٣ َا ٜط ؾُٓٗا ٢،ؾتٸ

٣ . ٖٚٓا ٜط(67)«.. ٖٚصا ٖٛ اؾاْب إعٟٓٛ َٔ ايتؿػرل.١ايعًِ ٚإعطؾ٠ ؾذط أْٗا٣ َا ٜط

نُا أْ٘ ٜطؾض ، أْ٘ يٝؼ ًَعَّا بػطز ايٕٛٓٛ ٚا٫ستُا٫ت أَاّ ايكاض١٨ ايع٬َ

٢ِّ ع١ً بهطؽ قاطع تًو ايتأ٬ٜٚت إؿتعً  .ٔٚأٌٖ ايباط١ ؾٜس بعض إتك

 

ايػطز ١ ؾان٢ً عً، دٛاْب َٔ ايتؿػرل١ تٓاٚيٓا ٗ ايكؿشات ايػابك

ٚتكِٝٝ ايتؿػرل بؿهٌ عاّ. يصا ، احملتٜٛات١ أَا اٯٕ ؾُٔ إٓاغب َٓاقؿ ، ٚايتكطٜط

 : ٖٞ، قػاّأ١ ث٬ث ِ إٛنٛع ٖٓا إٍغٓكػِّ

 

َؿطزات ٢ ؾهٌ اهلل ٗ تؿػرلٙ ع١ً اعتُس ايع٬َ :١ايتؿػرل ايًػٜٛ ـ َكازض1

إْ٘ ٜؿٚهٌ إكسض ا٭ٍٚ ٗ ايٓكٌ : عٝح ّهٔ إٔ ْكٍٛ، ايطاغب اٱقؿٗاْٞ

 .(68)ٚا٫غتؿٗاز عٓسٙ

نتاب ٢ بؿهٌ نبرل ـ عً ـ أغباب ايٓع١ٍٚ ٗ َٛنٛع١ ـ ٜعتُس ايع2َ٬

 .(69)ٖـ(468ٛاسسٟ ايٓٝؿابٛضٟ)أغباب ايٓعٍٚ ٭بٞ اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ أٓس اي

ًٗا ؾٝشًٚ، ْٛطٜات بعض إتهًٌُ إ٣ٍ ٚا٭خط١ بٌ ايؿ١ٝٓ ـ ٜػتططز ايع3َ٬

ٚآضا٤ أبٞ عًٞ ، (70)١آضا٤ ايؿٝذ إؿٝس ايه٬َٝ: َٔ قبٌٝ، ا٭َط ٜٚٓتكسٖا إٕ يعّ

 .(71)اؾبا٥ٞ

نإ إٕ ٢ٚ ست، ايبشاض ـ نجرلّا َا ٜٴطدع إٍـ ٗ ايٓكٌ ايطٚا٥ٞ لس إ٪ٚي4

 .(72)سسٜجّا عٔ ايهاٗ ٗ ايٓلٸ ٜصنط
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، فُع ايبٝإ: َٔ قبٌٝ ٣،ـ ٚضز ٗ ْل ايتؿػرل أٜهّا َكازض أخط5

شيو  . ٜهاف إٍ(74)ٚايبٝإ ٗ تؿػرل ايكطإٓ يًػٝس اـ٥ٛٞ، نصيو تؿػرل ا٭َجٌٚ

; (77) ايكطإٓايدلٖإ ٗ تؿػرل; (76)ايسض إٓجٛض; (75)تؿػرل ايهؿاف :١إكازض ايتايٝ

تؿػرل ; (80)تؿػرل ايهاؾـ; (79)ايتؿػرل ايهبرل يًؿدط ايطاظٟ; (78)تؿػرل ايطدلٟ

 .(83)تؿػرل ابٔ نجرل ; (82)ٗ ٬ٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ; (81)ُس ؾًتٛتحملايكطإٓ ايهطِٜ 

 
«»

ؾو  ٬ب. ٖٚصا ٗ ايكطآ١ٕ ٚاعتُاز ا٭طط اٱضؾاز١ٜ ـ تٓاٍٚ إٛانٝع ايذلب1ٜٛ

ايتؿػرل »: ٓا ؾًٝ٘يك١ ْٓا يٛ أضزْا ٚقؿ٘ ٗ ًْإعٝح ، أبطظ َا ّتاظ ب٘ ٖص ايتؿػرل

، ٗ ايكطإٓ بأسػٔ َا ّه١ٔ ٜٚكهٞ ٖصا ايعٓكط بإسطاظ إٛانٝع ايذلبٜٛ«. ايذلبٟٛ

 يًؿطز ٚاجملتُع.١ عًِٝ ٚتطبٝت١ٚ داعًٌ َٔ ايكطإٓ نتاب ٖساٜ

إٕ تؿػرل َٔ ٚسٞ ايكطإٓ وتٌ : صٙ إعطٝات ـٚيعً٘ ّهٔ ايكٍٛ ـ ٚؾكّا شل

ٚإْ٘ َٔ أؾهٌ  ،١ٚاؿسٜج١ ٗ ايبعس ايذلبٟٛ بٌ ايتؿاغرل ايكس١ّ َطَٛق١ َهاْ

ـ ١ ٝٗ اٯٜات ايؿك٢ٗ ؾشت .١َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ إكازض ٗ اغتشكاٍ ايؿٛاخل ايذلبٜٛ

ؾهٌ اهلل ٜػتعطض ١ ايع٬َـ لس ١ عٔ إٛانٝع ايذلب٠ٜٛ بعٝس ا٭١ٍٚ اييت تبسٚ يًًٖٛ

 .(84)ا٭ؾها٢ٍ بؿت١ ٜٚػتدطز َٓٗا إٛاعٜ ٚايعدل اشلازؾ

ٚدا٤ ٫سكّا يبعض  ،٠طنٕٛ ٖصا ايتؿػرل ٚيٝس ايعكٛز إتأخِّ ـ ْٛطّا إ2ٍ

ْكس ٖصٙ  نجرلّا َا ٜتططم إٍ ٙلس، ٚا٭َجٌ، ٚايبٝإ، إٝعإ: أَجاٍ، ايتؿاغرل

ُا تؿػرل إٝعإ; إش مل ٜهٔ َ٪يـ ٫ٚغٝٸ، ْٛطٜات َٚا دا٤ ؾٝٗا ١َٔ ايتؿاغرل ايج٬ث

ٖٓٔ ٜكٓـ  )َٔ ٚسٞ ايكطإٓ( َكًٓسّا يٓٛطٜات قاسب إٝعإ ـ نُا ٖٛ ساٍ ايعسٜس 

ْٛطٜات إٝعإ. ٢ ٜٓتكس ٜٚؿهٌ ع٠ً بٌ ؾٖٛس ٗ َٓاغبات نجرل، ٗ عساز ايباسجٌ ـ

، ؾهٌ اهلل أٜهّا١ ٬َايع اْتكازاتدٓب إٝعإ  َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْطادع إ٣ٍ يصا ْط

ؾٗصا َٔ قاحل ايبشح ٚايتشكٝل ايٓادض. نُا أْ٘ ٜػتؿٗس نجرلّا بتؿػرل أغتاشٙ 

 ايتكِٝٝ.ٚايٓكس ١ طاٚي ٚيطإا غشب بعض آضا٥٘ إٍ، اـ٥ٛٞ )ايبٝإ(

طٕٚ َٚا ٜططس٘ إؿٚه١ ـ وػب شلصا ايتؿػرل َعاقطت٘ يًػذا٫ت ايؿهط3ٜ

٢ ؾهٌ اهلل سطٜكّا ع١ً يصا لس ايع٬َاؾسز َٔ ؾبٗات سٍٛ بعض اٯٜات. 
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١ شيو أٜهّا اٖتُاَ٘ با٫نتؿاؾات ايعًُٝ َٓاقؿاتٗا ْٚكسٖا َا ٜٓػاب. ٜٚهاف إٍ

ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ. ١ نبرل ٗ ؾِٗ بعض اٯٜات ايعًُٝ سسٛ إ١ٍ ٚإػُٗ ،٠إتعاٜس

 .٠ٖٚصا أٜهّا َٔ َعطٝات إعاقط

، بأدٛا٤ ايٓع١ٍٚ عٓاٜت٘ ايبايػ١ َٖٝعات ٖصا ايتؿػرل اشلا ـ ٜهاف إ4ٍ

ٌٸ ْٛرلٙ ٗ ايتؿاغرل ا٭خط، اٯٜات٢ ع١ً بٚايػٝاقات إذلتِّ ؾػايبّا َا  ٣.ا٭َط ايصٟ ق

١ ا٭دٛا٤ ايعاَ»: َجٌ ،١بعٓاٜٚٔ زآي٠ ؾهٌ اهلل تؿػرلٙ يهٌ غٛض١ ض ايع٬َٜكسِّ

. ٚؾٝٗا ٜتٓاٍٚ «٠َع بعض خكٛقٝات ايػٛض١ ٚقؿ» أٚ، «٠ٗ أدٛا٤ ايػٛض»أٚ ، «٠يًػٛض

١ ايعا١َ ٚنصيو ايػُ ،١ٚإها١ْٝ َٚكتهٝاتٗا ايعَا٠ْٝ ٚطٚف ْعٍٚ ايػٛض

شلصا ١ ٗ شيو أؾهًٝ ٜٚعسٸ .(85)اؾع٥ٝات٢ زٕٚ اـٛض ٚايذلنٝع عً، تٗإسي٫ٛ

 غرلٙ َٔ ايتؿاغرل ٗ ٚقتٓا اؿانط.٢ ايتؿػرل عً

 

 : َٓٗا، ٚدٛز بعض ايٓٛاقلْػتٓتر َٔ ايتشًٌٝ ايعاّ يًتؿػرل 

ٚتكٓٝؿ٘ نُٔ إهابٝات ، ايطغِ َٔ تكِٝٝ سهٛض ايبعس ايذلب٢ٟٛ ـ ع1ً

٢ ؾعً ٣.عس غببّا ٗ إغؿاٍ دٛاْب أخطٖصا ايبٴ١ يهٔ ٗ إكابٌ ناْت غًب، ايتؿػرل

١ ٚنإ َٔ أبطظ ْكاٙ قٛت٘ ب٬غت٘ ٚتؿٓٓات٘ ا٭زبٝ، ْعٍ ايكطإٓ عطبّٝا َبّٝٓا: جاٍغبٌٝ إ

١ يهٓٓا لس ايع٬َ .١ٚاييت مت اغتعُاشلا بٌ طٝات اٯٜات ٚإؿطزات ايكطآْٝ ،٠سايعسٜ

ٚنإ ناتب ٖصٙ ايػطٛض قس  .١ايكطآ١ْٝ ؾهٌ اهلل قس أدشـ عل ٖصٙ اـكٛقٝ

شنط يًذاْب ٢ زٕٚ ايعجٛض عً، ٚاٜاٖاظل ٗ بعض ٚزٖق، بتاتكؿض بعض أدعا٤ ايه

ٗ َجٌ  ٘ ٫ ّهٔ ايتٓاظٍبط. َٚعًّٛ أْٚيٛ بؿهٌ عا ،١ايب٬غٞ أٚ ايعٓاقط ا٭زبٝ

 ايططف عٓ٘. ٚغضٸ، ٖصا ايهتاب عٔ ٖهصا ْكل

قاسب ايتؿػرل ـ ٗ ؾطح َؿطزات ايكطإٓ ٚنًُات٘ ـ بًُشات ٢ ـ انتؿ2

ُٸا ؼًُ٘ ، ٗ ا٫نتٓاظ ٚايجطا١٤ غا١ٜ ايكطآ٠ْٝ ٚمٔ ْعًِ إٔ إؿطز .١َكتهب ؾه٬ّ ع

ٚنإ ٜٓبػٞ يًُؿػِّط ؼًٌٝ ا٭يؿاٚ ٚبٝإ  بٗا ٗ نٌ َٛنع َٚكاّ.١ خاق١ َٔ ز٫ي

١ ٚا٭يؿاٚ إذلازؾ٢ ٚبٝإ ايؿطٚم بٌ شيو إعٓ، أٚ فاظ٢ٙ إع١ٓ فطٜاتٗا َٔ سكٝك

٫ٚ تتُتع ، ٗ بعض ا٭سٝا١ٕ مل تهٔ زقٝك١ ثِ إٕ تعاضٜؿ٘ ايًػٜٛ .١ٚإعاْٞ إؿذلن
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ؾبٝ٘ »: بكٛي٢٘ ـ انتؿ ـ َج٬ّ« ايٓؿح»يعُل إطًٛب ٗ نٌ تؿػرل. ؾؿٞ تعطٜـ اب

ٚإٕ نإ ٜٛقٌ ، ٫ٚ ؾو إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعطٜـ ٫ ٜطٟٚ ُٚأ ايباسح، (86)«بايٓؿذ

َٚا ٖٛ ، «ايٓؿح»٢ أغاؽ َع١ٓ ؾايباسح ٜطًب َعطؾ، داْبّا َٔ إؿّٗٛ يهٌ قاض٨

 ؟١؟ ٚنٝـ ناْت ايعطب تػتعٌُ ايًؿٛ«ايٓؿذ»َػعاٙ؟ َٚاشا ىتًـ عٔ 

ؾهٌ اهلل عٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ١ ٗ تؿػرل ايع١َ٬ بأد٣ٛ ٚاؿاٍ أْٓا ٫ ْط

 ْٚٛا٥طٖا.

 إ٠ٍ غرل انتُاٍ. ٚأسٝاّْا َا تػٝب اٱؾاض٢ ع١ً ـ دا٤ت بعض عٛث٘ ايتؿػرل3ٜ

 َٛنع ايتؿػرل. ١ ٗ َا ىل اٯ١ٜ ٗ ايطٚاٜات ايتاضى٠ٝ بعض ايؿبٗات إصنٛض

ٗ ١ شات َسخ١ًٝ قهٝ إٍٗ تؿػرل إعٛشتٌ ٠ مل تٔطز اٱؾاض: غبٌٝ إجا٢ٍ ؾعً

ٗ سٌ أْٓا ْعًِ إٔ ٖٓاى ، (87)َػشٛضّا أّ ٫؟ |ٖٚٞ ٌٖ نإ ايطغٍٛ، إٛنٛع

ّا بإ٪يـ ٚنإ سطٜٸ، نإ َػشٛضّا |إٔ ايطغ٢ٍٛ َٔ ايطٚاٜات َا ٜٓل عً

 ايتططټم شلصٙ إٛانٝع ٚتكُٝٝٗا.

 ؿػرلٙ ـٗ ت ؾهٌ اهلل ـ١ ٖٚٞ إٔ ايع٬َ ٣،أخط١ َا شنط َػأي ـ ٜهاف إ4ٍ

١ وكٌ أسٝاّْا أْ٘ ٜٓكٌ ضٚا٢ٜ ست ،١َكازض ايطٚاٜات بايٛاغط غايبّا َا وٌٝ إٍ

ايهاٗ  إ١ٍ ٚاؿاٍ أْ٘ نإ َٔ ايػٌٗ اٱساي، ايهاٗ َٔ قاسب إٝعإ

 .(88)٠َباؾط

 

ٖا ، ٚايعسٜس َٔ ايؿطنٝات، ا٫تػذـ ػٓب اغتعطاض عؿطات اٯضا٤ ٚاي1

يٓٛع اإش ٜهاز ٖصا  ;١نايطدلٟ َٚعِٛ ايتؿاغرل ايػٓٝ، ايعسٜس َٔ ايتؿاغرل ابتٴًٞ ب٘

٠ إٔ ٖصٙ ايٛاٖط٢ عً«. َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»َعسَّٚا ٗ تؿػرل  ٕٜهٛ زَٔ ا٫غتططا

نٝاع ايكاض٨ ٗ ١ ؾهاْت ايٓتٝذ، أٜهّا١ أٜهّا ٗ ايعسٜس َٔ ايتؿاغرل ايؿٝع٠ٝ سانط

، ؾٗهصا قاٍ ابٔ عباؽ ،١اٯ٢ٜ سٚز َعٓزٕٚ بًٛؽ س، قشطا٤ ا٭قٛاٍ ٚا٫ستُا٫ت

٢ نُا أقط ايعكؿطٟ عً، ايطدل٣ٟ ٖٚهصا اضتأ، ٖٚهصا نتب ايؿدط ايطاظٟ

إشّا أٜٔ : قاسب إٝعإ. ٖٚٓا ٜػأٍ ايكاض١٨ َكٛي ٚق٫ّٛ إٍ، ٖٚصا ضأٟ...، ٖصا ايطأٟ
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ٚدٌ ـ  عٜٛٔ ايكاض٨ بإٔ اهلل ـ ع٢ ست، ب٬ دٛاب٢ ٖصا غ٪اٍ غايبّا َا ٜبك ؟١اٯ٢ٜ َعٓ

 قسز ططح ا٭سادٞ ٚا٭يػاظ.ٗ نإ 

َٳأعًُّا  ايصٟ ، ٗ ايتؿػرل اؾٝس١ إِا ٖٞ َع٠ٜ ٜعتكس إٔ ٖصٙ ايٛاٖط ٔٵٕ ٖٓاى 

، دسّا١ ا٭قٛاٍ إعز٠ٓ زا٥ط ضأٟ آخط إ١ٍ ٚإناؾ، واٍٚ اغتٝعاب ْٝع ا٫ستُا٫ت

 تؿٜٛـ.ٚيٝؼ اٱبٗاّ ٚاي، ٗ سٌ أضٜس َٔ ايتؿػرل ايهؿـ ٚتكسِٜ اؿًٍٛ

ّا ٭ؾهاض ؾاغ٬ّ ًَشٸ١ ناْت َٓص ايبسا١ٜ إٔ ٖصٙ ايٓكط ٖٓا إ٠ٍ ٚػسض اٱؾاض

ٖٓا ٜهٝل بٗا فايٓا اؿايٞ.٢ ٚيسٜٓا ايعسٜس َٔ ايؿٛاٖس عً، ايػٝس ؾهٌ اهلل  شيو 

اؿسؽ ٚايتدٌُ ٗ إٛانٝع اييت ١ ؾهٌ اهلل ايٛقٛع ٗ ٚضط١ ـ ٜتذٓب ايع2َ٬

َع ، ٜٚهتؿٞ بصنط أِٖ اٯضا٤ ؾٝٗا، ِ باؿهِ ايكطعٞايعً ٜتٛؾط ؾٝٗا غبٌٝ إٍ

ايبشح ٚايتٓكٝب ٚتهبس ايعٓا٤ ٗ إٛانٝع اييت مل ٜطًب  إ١ٍ ايتصنرل باْتؿا٤ اؿاد

ايبشح ؾُٝا إشا نإ : َٔ قبٌٝ، ٚمل ٜهًؿٓا بانتؿاؾٗا، َٓا اهلل ايبشح عٓٗا

شنط بعض اٯضا٤ ٗ ٢ ب عً. يصا لس إ٪يـ ٜعٚك(89)أّ ٫؟١ اٱْػإ أؾهٌ َٔ ا٥٬ٕه

يصا وػٔ إٔ »: كٍٛٝؾ، ضأٟ قاطع ايتٛقٌ إ١ٍ أٚ أنجط بكعٛب١ نُٔ قؿش١ إػأي

 «.ٚمل ٜهًٚؿٓا َعطؾتٗا، اهلل... ْذلى أَطٖا إٍ

سٌ أٚنٌ  ،١َاحملطٻ٠ ؾهٌ اهلل ٗ ايؿذط١ ضأٟ ايع٬َ إ٠ٍ ٚقس غبكت اٱؾاض

 .(90)١أقشاب ايعًِ ٚإعطؾ ايعًِ بٗا إٍ

ٚضزت ٗ اؾع٤ ، ؾُٝع إٛانٝع١ َٛنٛع١ٝ ؾٗطغ٢ ـ اؾتُاٍ ايتؿػرل ع3ً 

ٖٓا وػب يتؿػرل ايع٬َ)اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ( ا٭خرل ؾهٌ اهلل; ؾٗٛ ١ . ٖٚصا أٜهّا 

 َا ٜطَٚ٘ َٔ َٛانٝع. ايباسح ٗ ايتٛقٌ إ١ٍ عٌُ ْازض ٜػٌٗ َٔ َُٗ

 .١ؼت نٌ آ١ٜ تؿػرلٜايبشٛخ اي١ ٗ ٖصا ايتؿػرل ع٣ْٛٓ ـ َٔ إعاٜا ا٭خط4
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 فضن اهللة عند العالوة املرأ

 «ةحوه املرأة تأوالت إسالوي»يف ة قراء
 

إش تتعسز ايٓٛطٜات  ;َٛقعّا ٖٝعّا ٗ ايؿهط اٱْػاْٞ إعاقط٠ إطأ١ ؼتٌ قهٝ

قعٗا ٗ ايكإْٛ ٚايٓٛاّ َٚٛ ،١ايعكط٠ٜ ٚزٚضٖا ٗ اؿٝا، ٚا٭ؾهاض سٍٛ سكٛقٗا

 ايعاّ.

 ،٠اييت ٜٛقِ بٗا ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٖٛ َٛقؿ٘ َٔ إطأتٗاَات ا١٫ ٚيعٌ َٔ ًْ

أْ٘ ّاضؽ زٚض ايتُٝٝع ٠ أٚ بكٛض ،٠أْ٘ زٜٔ ٜٓتٗو بعض سطٜات إطأ٠ ؾتأتٞ بكٛض

ايعسٜس َٔ أبٓا٤ ٣ يس١ ا٭َط ايصٟ أسسخ بعض اٱضبانات ايؿهطٜ، ٌدبُٝٓٗا ٚبٌ ايط

ٔٵ اْطًت عًِٝٗ تًو إك٫ٛت، ؾٌٝ اٱغ٬َٞ إعاقطا ٢ ؾهإ يعاَّا عً، ٖٖ

١ ٚإظاي، باغتُطاض١ غ٬َٝاٱ٠ طٜٔ ٚايؿكٗا٤ ٚعًُا٤ ايسٜٔ إٜهاح ناٌَ ايكٛضإؿٚه

أٚ بػبب ، ايس١ٜٔ ايبعس عٔ سكٝك١ ٚعًكت با٭شٖإ; ْتٝذ تيتباغات اييت ْؿأبعض ا٫

 .١إغ٬َٝغرل ٣ أخط١ ايٓٛط إيٝ٘ َٔ ظاٜٚ

عٔ ايٓٛاّ ١ ؾهٌ اهلل إساؾع قُس سػٌ ايػٝس١ ايع١َ٬ ٚتأتٞ ػطب

١ تأ٬َت إغ٬َٝ»ٚشيو ٗ نتاب٘ ، نُٔ ٖصا ايػٝام٠ ٕطأا إٍاٱغ٬َٞ ٗ ْٛطت٘ 

 ايكازض عٔ زاض ا٬ٕى ـ برلٚت.، «٠سٍٛ إطأ

غتؿٗاَات سٍٛ َٔ إػا٥ٌ ٚاٱثاضات ٚا١٫ ٍ ًْايهتاب س٠ٛ تسٚض ؾهط

ّٸ أٚ نعٚد، ٚع٬قتٗا بايطدٌ ،٠ٛقـ اٱغ٬ّ َٔ إطأَ  ،١أدٓب٠ٝ َطأاأٚ ن١ نأ
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 .١ع٬قاتٗا ٚزٚضٖا ٗ ايعامل خاضز إطاض بٝت ايعٚد١ٝ َٚٔ ْاسٝ

َٚٛقعٗا ٗ اٱغ٬ّ ٜٓبػٞ ٠ إطأ١ ـ ٗ تأ٬َت٘ أْ٘ يهٞ ْؿِٗ ؾدكٜٝكطٸض إ٪ٚي

ُٻل أ٫ّٚ ٗ بعسٖا اٱْػاْٞ ثِ  ،١ايؿطع١ٝ ٗ ؾِٗ ايٓكٛم ايسٜٓٝ ْٚٓطًل ثاّْٝا، إٔ ْتع

تًو ايٓكٛم يصيو ايٛاقع ثايجّا. إْٓا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ  (١)أٚ كايؿ١ َٛاؾك ْٓٛط إٍ

١ ادتُاعٝ ،١ٗ خكٛم ٚعٞ إػا٥ٌ اؿٝات٠ٝ ؾطم بٌ ايطدٌ ٚإطأ إٔ ٣٫ ْط١ ايعًُٝ

ٛټقّا ٗ ٖصٙ اجمل٣ أْٓا ْط٢ ست ،١أٚ ؾهطٜ ٚاظت ـ أٚ ضَا ، ا٫تٗ ايتاضٜذ ْػا٤ٶ أثبً تؿ

، ٚظٜٓب، ايعٖطا١٤ ٚؾاطُ ٣،ايهدل١ خسه: َجٌ، ؾاقت ـ زٚض ايهجرل َٔ ايطداٍ

ٔٸ ٔٸ، ٚآغٝا بٓت َعاسِ، َطِٜ ٚقبًٗ  .ٚغرلٖ

قعٝس اٱّإ ٚايعٌُ ايكاحل ـ لس إٔ ٢ َٚٔ خ٬ٍ ايتاضٜذ أٜهّا ـ ٚيٝؼ عً

طداٍ; ٕا ُٝٻعت ب٘ َٔ اييت ناْت ؼهِ اي٠ غبأ )بًكٝؼ( ناْت ُجٌِّ إطأ١ ًَه

٠ قاَت باغتؿاض ايٓيب غًُٝا١ٕ ؾٗٞ سٌ ٚقًتٗا ضغاي، ضٚعكٌ ضاد١ سهُ

بٌ إْٗا قاَت ، ٕ قطاضٖا بٝسٖاان١ ؿعا٫تٗا ٚتسخٌ َعطنْٚمل تطنذ ٫، قَٛٗا

ٌٖ ٖٛ ًَو ّاضؽ زٚض اٱش٫ٍ ٕٔ ِٖ زْٚ٘ أٚ ، ×غًُٝا١ٕ يؿدك١ٝ زضاغ١ بعًُٝ

 ×ؾتأنس شلا إٔ غًُٝإ، تػتٓطل شيو١ ؾأضغًت ٖسٜ يك٬ح ايٓاؽ؟ ٢ٖٛ ْيب ٜػع

)غًُٝإ(. ٚبصيو ٖٞ  ٚسهِ ايٓيب١ ؾكطضت ايسخٍٛ ٗ اٱغ٬ّ ؼت ضاٜ، ْيب ًَٚو

ُٸا ّهٔ إٔ ٜٓٛط ؾٝ٘ إ٠ٍ َػاٜط٠ عطٞ قٛضت غرل  ،١َٓٗعَ ،١أْٗا نعٝؿ٢ ع٠ً إطأ ع

هٔ إٔ ٜتكٛض إٔ َٔ ٗ ايكطإٓ ١ّ شيو. ٚاٱغ٬ّ سٌ أٚضز ٖصٙ ايكك َٚا إٍ ،٠قازض

 يًكٝاّ بسٕٚض١ َٔ سٝح اٱَها٠ْٝ نُٔ أٖساؾ٘ ٖٛ إٜهاح إٔ ٫ ؾطم بٌ ايطدٌ ٚإطأ

ؾطعٕٛ ـ اييت ٠ َٚٛقـ آخط ـ َع اَطأ٣ أخط١ َا ٗ اجملتُع. ٚا٭َط شات٘ ٜتهطٸض ـ بكٝػ

شٵ ٔإ﴿ ،١اٱّا٠ْٝ ـ شات ايكٛ كتٗا; يهٞ تهٕٛ َجا٫ّ ٚأِٛشدّاأٚضز ايكطإٓ ايهطِٜ ق

ٝٵت َقاَيتٵ ٔٔ يٹٞ عٹٓسٳَى بٳ ّٔ ١ ؾٹٞ اِيذٳٓٻ ّاضٳبِّ ابٵ ٛٵ ٔٳ اِيَك َٹ ْٳذِّٓٹٞ  ٚٳ ٘ٹ  ُٳًٹ ٚٳعٳ ٕٳ  ٛٵ َٹٔ ؾٹطٵعٳ ٚٳْٳذِّٓٹٞ 

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ  .﴾اي

١ إٔ اخت٬ف اؾٓؼ ٗ ايطبٝع»إٕ ٖصٙ ايُٓاشز يت٪نس ٗ ايٛاقع اٱْػاْٞ 

 ،١ايع١ًُٝ ٚإطْٚ ،١ايكًب٠ زٚاٱضا ،١ايؿهط٠ٜ ايٛسس٢ مل ّٓع ا٫تؿام ع١ً اٱْػاْٝ

 .(1)«ٚايتٛاظٕ ٚاٱبساع٠ َع تٛؾط ٚطٚف ايكٛ، ايطداٍ ٚايٓػا٣٤ يس
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٠ ٓاٗ ايٓٛطت١ ايؿطٜؿ١ ايٓب١ٜٛ ًٜشٜ إٔ بعض ايتعايِٝ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓ

ٗ ١ اٱْػا١ْٝ قط ايؿدكَٝٔ سٝح عٓا ،٠بٌ ايطدٌ ٚإطأ١ ايعٓاقط إؿذلن إٍ

سٌ ، اٱضخ١ ٗ َػأي٠ إٕ اٱغ٬ّ وسخ تؿان٬ّ بٌ ايطدٌ ٚإطأ: َجٌ، أقايتٗا

َٹجٵٌ﴿ٜعطٞ  ٔٔ يٹًصٻَنٔط  ٝٵ ٝٳ ٜٚ اُ٭ْجٳ ْكـ ٠ تٛسٞ بإٔ إطأ١ ٖٚٓاى تعًُٝات إغ٬َٝ .﴾سٳ

ٌٷ﴿ :٠نُا ٗ أزا٤ ايؿٗاز، ايطدٌ ٔٔ َؾطٳدٴ ٝٵ ِٵ ٜٳُهْٛٳا ضٳدٴًَ ٕٔ َؾٔإٕ ٖي َٵطٳَأتٳا ٖٚٓاى  .﴾ٚٳا

ٛٓٗا...إخل. نصيو إٕ ٠ ْككإ عكٌ إطأ َٔ ا٭سازٜح تؿرل إ١ٍ فُٛع ٚإّاْٗا ٚس

ؾايطداٍ ٗ اٱغ٬ّ ، ٌدٜٛسٞ بإٔ َػتٛاٖا زٕٚ ايط٠ إطأ٢ ايطدٌ ع١ً تؿطٜع قٛاَ

ٕٳ عٳًَ﴿ َٴٛ ٛٻا  .﴾ايِّػٳا٢٤ َق

زّا ّاضغ٘ اٱغ٬ّ ٗ انطٗا١ ٌٖ ٖصٙ ايتعًُٝات تٛسٞ بإٔ مثٸ: ٚايػ٪اٍ ٖٓا

 ؟٠سل إطأ

ٜكٌ ، زٕٚ ايتعُل ٗ َعاْٝٗا ٚز٫٫تٗا، ٚاٖطٖا٢ إٕ َٔ ٜأخص تًو ايتعايِٝ عً

ٚيهٔ سٌ ْعًِ إٔ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ًٜشٜ اـكٛقٝات اييت بٌ  .١تًو ايٓتٝذ إٍ

ٗ اٱغ٬ّ ٠ ٜٚٛٗط إٔ ايطدٌ ٚإطأ، بؿهٌ نا١ٌَ هض اؿكٝكتت٠ ايطدٌ ٚإطأ

 ٤.غٛا

١ أٚ ايٌٓٝ َٔ إْػاْٝ ،١ايس٢ْٝٚ تسٍ عً ٫تؿطٜعات اٱضخ ؾٗٞ  إ١ٍ بايٓػب اأَ

ٗ ١ ايٛضثٜتشًُٗا ٚيٝات اييت ٪سػب إػ٠ تٛظٜع ايجط١ٚ بٌ إٕ شيو َٔ طبٝع ،٠إطأ

َٸ، ايبٝت٢ ع١ً ايٓؿك٠ إطأ٢ ؾ٬ هب عً، قتكازٟا٫ ايٛنع أّ  ّاغٛا٤ أناْت بٓتّا أّ أ

شلصا ، ٚيٝؼ ٭سس إٔ ٜؿاضنٗا ؾٝ٘، أْٗا تأخص َٗطّا َكابٌ ايعٚاز إ١ٍ باٱناؾ ،١ظٚد

اييت قس تعًٛ ؾٝٗا ، ٬ْسٛ٘ ٗ َؿطزات اؿكل»ْٛعّا َٔ ايتٛاظٕ ايصٟ ٢ اقته

١ ٝاٱْػا١ْ اٯبا٤ ٗ ايك٢ُٝ ٖٚصا ٫ ٜؿٝس تؿهٌٝ ا٭بٓا٤ عً، اٯبا٢٤ سكل ا٭بٓا٤ عً

 .(2)«ٗ ايتؿطٜع

١ ايعاطؿ١ٝ قس تٓسؾع بايٓعع٠ ؾإٕ إطأ ،٤٠ بايؿٗازيٲز١٫ نصيو ا٭َط بايٓػب

٫ وسخ امطاف عٔ اؿلٸ ٗ ٢ ست، طٖاتصٚن٣ أخط٠ اَطأ إ١ٍ ؾٗٞ عاد، يسٜٗا

سٝح ٫  ،١ايب١ٓٝ اٱغ٬ّ ؾاٖسٜٔ ٗ َػأي اؾذلَٙٚجٌ شيو ُاَّا سٌ  .٠أزا٤ ايؿٗاز

 .١أٚ اٱْػا١ْٝ عكًَٝٔ سٝح طبٝعت٘ اي، ٜؿٝس شيو ْككاّْا َٔ َكاّ ايطدٌ ايٛاسس
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١ٜٓ بهْٛٗا ْاقك٠ ٚسٍٛ ا٭سازٜح اييت تتٓاٍٚ إطأ مل »ؾصيو  عكٌ ٚإّإ ٚس

ْككإ ٗ إْػاْٝتٗا ٗ ٢ ايتأنٝس ع٠ً ٗ زا٥ط٠ إطأ إ٠ٍ ٜهٔ َٓطًكّا َٔ عُل ايٓٛط

اييت ١ بٌ قس ٜهٕٛ خانعّا يبعض ايٛطٚف ٚا٭دٛا٤ اـاق، اؿٜ ٚايعكٌ ٚاٱّإ

َٔ ، بؿهٌ عا٠ّ أٚ يًٛاقع ايصٟ تعٝؿ٘ إطأ، ٥ٞيٛإ ايتعبرل اٱّاأٔ تؿطض يّْٛا َ

٠ تطبٝتٗا ٚتأًٖٝٗا يًشٝا١ طٜكخ٬ٍ تاضٜذ اؾٌٗ ٚايتدًـ إؿطٚض عًٝٗا ٗ ط

١ يطبٝع١ ايطدٌ. ٖٚٛ َا دعٌ سطنتٗا ٗ ايٛاقع خانع بايكٝاؽ إٍ ،١دتُاعٝا٫

 ،٠اْؿتاح ؾدكٝتٗا ٗ قهاٜا اؿٝا ٢ع١ً ا٭غًٛب ٚإٓٗر ايذلبٟٛ ٗ ْتا٥ذ٘ ايػًبٝ

 .(3)«١اٱْػا١ْٝ بعٝسّا عٔ ايٓكل ايصاتٞ ٗ ايطبٝع

أْٗا  إ٠ٍ اٱّإ ؾصيو إؾاض١ ْاقك٠ بعض ايطٚاٜات عٔ إٔ إطأ ختتشس ٚسٌ

اؿٝض ٠ نؿذل ،١ٗ ؾذلات َعٝٓ، ٚايك٠ّٛ نايك٬ ،١تكعس عٔ أزا٤ ٚادباتٗا ايعبازٜ

 ٚايٓؿاؽ.

ٗ امطاٙ ايبعس ١ ٫ ُجٌ خكٛقٝ»ؾإْٗا ٠ إطأ٢ ًايطدٌ ع١ قٛا٢َ ٚست

١ ٗ إػ٪ٚي١ٝ َع١ٓٝ بٌ ُجٌِّ خكٛقٝ، ٗ ايطدٌ عٔ ايبعس اٱْػا٠ْٞ ٗ إطأ اٱْػاْٞ

، اييت ٜتُٝٻع بٗا ايطد١ٌ ; ٚشيو َٔ خ٬ٍ بعض اـكا٥ل ايصاتٝ(4)«١ايعٚد٠ٝ عٔ اؿٝا

٫ ١ ايكٛا١َ نُا إٔ آٜ، ٚنٛسّا أنجط١ إٛاقـ ايكعب١ َٛاد٢ٗ ٚػعٌ َٔ قسضت٘ عً

٢ ايطدٌ ع١ً بكٛا١َ ع٬ق١ أٜٸي٘ ٚيٝؼ ، اٱْؿام١ يأايطدٌ ٗ َػ١ قٛا٢َ تسٍ إ٫ عً

 نُا قس ٜطاٖا ايبعض.، نايكها٤ ٗ اؿهِ ،١ا٭َٛض ايعاَ

ايتعًُٝات تؿٌُ ١ إٔ ناؾ٣ َٔ نٌ َا ٜٛٗط خ٬ٍ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ْط

ٚٴعسا باي ;٠ايطدٌ ٚإطأ أٚ ١ ٗ ساٍ ايطاع، سٛس غٛا٢٤ ُٚأْصضا بايعكاب عً ٛابجإش 

ٟٸ ؾطم بُٝٓٗا. ،١يؿاإد  زٕٚ أ

١ عدل تُٓٝ ،٠يًُطأ١ اٱْػا١ْٝ بٓا٤ ايؿدك٠ٝ ن٤ٛ نٌ شيو تأتٞ نطٚض٢ ٚعً

١ ـ ٖٛ ْتٝذٗ ٚاقعٓا إعاقط َٔ نعـ ٚؽ٠ًٗ إطأ١ ايعُل اٱْػاْٞ يسٜٗا. ؾُا تعاْٝ

ٚيٝؼ شيو ْاؾ٦ّا َٔ شات ، ٚايٛعٞ ٗ بكا٤ ٚدٛزٖا ٠اٱُٖاٍ ايهبرل يعٓاقط ايكٛ

ٚإشا » .١ٗ ايٛطٚف احملٝط٠ عٛاٌَ ايتكسّ ٚايك١ٛ ٤ َٔ عسّ ت٢٦ٝٗ ٚإِا ٖٛ ْاؾ ،٠إطأ

١ أْ٘ ّهٔ تكٜٛ ٫ٓإنإ ايعٓكط ا٭ْجٟٛ ٜعاْٞ بعض ايهعـ ٗ اؾاْب اؾػسٟ 

َٔ خ٬ٍ َٓٗر تطبٟٛ  ،١ايعك١ًٝ ٚإُاضغ١ ٗ ايؿهط ٚايٛعٞ عدل إعطؾ٠ كٛايْكاٙ 
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 ٗ اجملتُع.٠ يًُطأ« بٓا٤ ايسٚض ا١ِ٥٬ٕ وكل إَهاْٝ، عًُٞ َتٛاظٕ

 : ٚأبطظٖا ،١يتباغات ايصٖٓٝسٍٛ بعض ا٠٫ إٜهاح ايكٛض١ سكٝك َٚٔ إِٗ

 خت٬ٙ. كٝاّ ببعض ا٭زٚاض اييت تكتهٞ ا٫إٕ اؿذاب وٍٛ زٕٚ اي

ِٸ َع ايطداٍي٠ٝ يًُطأ١ بإٔ ا٭زٚاض ا٥٬ُٕٜٚطزٸ عًٝ٘  ٠ ؾايسا٥ط، ػت تًو اييت تت

١ إٕ َػأيؾ ٚنصيو .١َتشطن١ ٚاع١ٝ عٓاقط ْػا٥ٝ إ١ٍ عاد١ ايٛاغع١ ايٓػا٥ٝ

ايصٟ ٜهع اؿسٚز ، خت٬ٙ إتٛاظٕؾا٫، بؿهٌ َطًل١ خت٬ٙ يٝػت قطَا٫

١ أغاؽ ايذلب٢ٝ ع١ً ايؿطع١ٝ ٫ ٜبعس عٔ اٱباس، َتٛاظٕٗ ْطام ١ ا٭خ٬قٝ

 .٠ايطدٌ ٚإطأ١ يتعاّ اٱغ٬َٞ ٗ ؾدكٝتأنٝس ا٢٫ ييت تعٌُ عًا ،١اٱغ٬َٝ

 

ٗ ١ بٌ زٚضٖا نعا١ًَ ؾتكـ َٛدب ،٠سٝح ٜعس ايسٚض اٱْػاْٞ ايباضظ يًُطأ»

َٔ ايتٛاظٕ بٌ ١ ؾ٬ فاٍ ٱهاز ساي ،١ٚبٌ زٚضٖا نأّ ٚنعٚد١ ايعا٠َ سكٍٛ اؿٝا

 «.ايسٚضٜٔ

سٝح  ،٠َجٌ ا٭ب١ٛ ا٭١ََٛ يأإٔ َػ٢ بايتأنٝس ع١ً ٬سٛصٙ إَٖجٌ ٢ ٜٚطزٸ عً

١ َٚع شيو  ًّو سطٜ ،٠َكتهٝات اؿٝا١ يتٛؾرل ناؾ، إٕ ا٭ب َػ٪ٍٚ عٔ أغطت٘

ؾدكٝت٘ نإْػإ ٚنُػًِ. ؾإْػاْٝت٘ تؿطض عًٝ٘ ْؿاطات ١ ٗ ٖاضغ١ اؿطن

تُع ٚنٌ َا وتاد٘ اجمل١ دتُاع ٚايػٝاغٚا١٫ ايجكاؾ٣ َػت٢ٛ عً ،١ٚخاق١ َعا

ٖتُاّ بإػًٌُ نصيو إغ٬َ٘ ٜؿطض عًٝ٘ ٜٚسعٛٙ ي٬ٚ، اٱْػاْٞ َٔ سٛي٘

َٸ ُٻ .١نُذتُع ٚنأ بٌ ٜٓطًل ٗ ْطام ايعٌُ ، س زٚضٙ نعٚز أٚ نأبؾاٱْػإ ٫ ٜتذ

 .١بتطًٗعات٘ ايٛاغع

ايطدٌ ١ أ٢ُٖٝ ايبٝت( نايتأنٝس ع١ً ٗ زٚض )ضبٸ٠ إطأ١ ٢َُٗ إٕ ايتأنٝس عً»

ايتشطى ٗ اـ٘ اٱْػاْٞ إُتس ٗ ٚاقع ٠ ت( ٫ ًٜػٞ نطٚضٗ زٚض )ضب ايبٝ

١ ٗ اغتكا٠َ ٚايكػرل٠ نٌ قهاٜاٙ ايهبرل٢ اْؿتاح اٱغ٬ّ ع٣ً س٢ٖ عً ،١اٱْػاْٝ

 .(5)«مطافٚد٘ ا٫ ٚٗ ايٛقٛف ٗ، ايططٜل ٗ خ٘ ا٭ٖساف

 ٍإايهجرل َٔ ايٓاؽ تٛٗط ٗ أِْٗ ٜٓٛطٕٚ ١ اييت تعتٌُ ٗ ش١ْٝ إٕ إؿهً

تكاٍ اؾٓػٞ ٗ طبٝعت٘ عًٝٗا َٔ َٛقع ا٠٫ ( تٓؿتض اؿٝاأْٗا )دٓؼ٢ ع٠ً إطأ
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ٗ فا٫ت أٚغع َٔ ٠ شلصا ٜطٕٚ ؿسٜح عٔ زٚض إطأ .١ٚٗ ْتا٥ذ٘ ايتٓاغًٝ ،١ايػطٜعٜ

بُٝٓا  .٠يًشٝا١ إَهاْٝات ٚاقع١ٝ ٜأ٫ ًّو ، ٖصا نطبّا َٔ إعاح ٚايتؿهرل اـٝايٞ

١ ٚايطدٌ َٓٛاض ٚاسس ٗ َػأي٠ إطأ١ إْػاْٝإٍ َٞ ٜٓٛط إٔ ايتؿهرل اٱغ٬»٣ ْط

١ اٱغ٠َٝ٬ اؿهاض١ سطن قٓع ٜٚسعُٖٛا َعّا إٍ ،١إػ٪ٚي١ٝ يأٚٗ َػ، ايتهٜٛٔ

ًُِّٗا، ايٓاؽ٠ ٗ سٝا ْؿػ٘. ٜٚٛظِّع ٣ بإػت١ٛ، ا٫مطاف ٚا٫غتكا١َ َعّا َػ٪ٚيٝ ٚو

اٌَ اٱْػاْٞ ايصٟ ٜهٝـ ؾٝ٘ نٌ ايته١ أغاؽ ع٢ًُٝ بُٝٓٗا ا٭زٚاض ٚإُٗات عً

ايؿطٜل اٯخط; يتتشس اـكا٥ل  ؾ٦ّٝا َٔ خكا٥ك٘ إٍ ٢،َٔ ايصنط ٚا٭ْج، ؾطٜل

٠ . بايتايٞ ؾًٝػت إطأ(6)«ا٥ر ٗ تهاٌَ ا٭زٚاض ٚإػ٪ٚيٝاتتاي٣ٓ َػت٢ٛ ع١ً اٱْػاْٝ

 يًذٓؼ ٚإَتاع ايطدٌ ؾشػب.٠ زاأ

 مل ٜتططم إٍ« ١ت إغ٬َٝتأ٬َ»ايهتاب عٓٛإ ٢ إٕ إ٪يـ سٌ أطًل عً

٠ ٕك٫ٛت إػتذسٸااٱثاضات ١ٚ ٚإِا ْاقـ فُٛع، ػبشؾ٠ يًُطأ١ إؿاِٖٝ اٱغ٬َٝ

 َٛنِّشّا َٛقـ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ. ،٠ٚناع إطأأب١ كإتعًٓ

٢ س إ٪ٚيـ بأْ٘ ؾعاض قس أتسٝح ٜ٪ٚن، (٠أبطظ ٖصٙ إك٫ٛت ؾعاض )ؼطټض إطأ

ايتكايٝس ٚايعازات ١ ٚانطٗستٗا فُٛع ،٠ٕطأإتدًـ ايصٟ عاؾت٘ َٔ ايٛاقع ا

، ايطد٣ٌ أْٗا فطز َتاع مثٌ يس٢ ع٠ً ٚاييت قٛضت إطأ ،١إتدًؿ١ ٚإؿاِٖٝ ايبايٝ

ّٸ٠ أاييت تكّٛ بٗا إط١ إٔ ا٭زٚاض ا٢ُٕٗ ٚست ٛٸّٖاأأقبشت ١ ٚنعٚد نأ قطٜبّا ، َطّا َؿ

ٚايتٛدٝ٘. ٚنُٔ ٖصا ايٛاقع ؾإٕ ١ ٚايذلب١ٝ ايتٛع١ٝ ٝٚبعٝسّا عٔ عًُ ،١ازَاـَٔ زٚض 

ٛٻٍ قٝسّا ٚأزا، ٚعؿتٗا٠ إطأ١ ايصٟ دعٌ ؿكاْ، ؿذابا ٌٸ أدٛا٤ ٠ ؼ ٱبعازٖا عٔ ن

َٚا )ؾعاض ، بس إكٗٛضعَجا٫ّ يٲْػإ إػت٠ ايعٌُ إازٟ. شلصا نً٘ أقبشت إطأ

١ ع٬ق١ ايصٟ يٝؼ ي٘ أٜ، ٛاقع ايكا٥ِاي ٍإ١ غطٜع٠ ت َٔ ْٛطتأ٠ ٫ زعٛإ (٠ؼطٜط إطأ

 يؿطع اٱغ٬َٞ.با

اٱغ٬ّ ٠ ْٛط١ َٚٔ ثِ َعطؾ ،١اؿط١ٜ يأٚعًٝ٘ ٫بس َٔ ؼسٜس ٚؾِٗ ؾاٌَ ٕػ

تتهض نٌ َعامل ٢ ست ٣،أخط١ إيٝٗا َٔ د١ٗ اؿط٠ٜ زعا٠ ْٚٛط ،١َٔ د١ٗ اؿطٜ إٍ

 إٔ تتشطٻض ؾٝٗا؟٠ طأأْ٘ ٫بس إٔ ْعطف َا ٖٞ ا٭َٛض اييت ٜٓبػٞ ي٢ًُ َعٓ ،١يأإػ

ايكٍٛ بإٔ  ٗ اٱغ٬ّ ىًل إ١ٍ اؿط١ٜ يأؿكٌٝ إٜهاسٞ ٕػتإٕ إ٪يـ ٚبعس 

اييت  ،١بعازٙ إتٓٛعأ١ اٱْػاْٞ ٗ سطن٢ ٖٞ اييت تًتكٞ بإع١ٓ إػ٪ٚي١ اؿطٜ»
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ٚيٝػت ٖٞ اييت تًتكٞ ، دتُاعٞل ٚا٭زٚاض ٗ ايٓطام ايؿطزٟ ٚا٫تتٛاظٕ ؾٝٗا اـكا٥

بعٝسّا عٔ ٚاقع ، اييت تػتػطم اٱْػإ ٗ ؾٗٛات٘ ٚغطا٥عٙ َٚعادٝات٘ ،٤١ ايصاتٝبا٭ٖٛا

 .(7)«ايٛدٛز إي١٘ٝ َٔ خ٬ٍ ساد٠ اؿٝا

يٮٖٛا٤ ١ ٚبٌ إٔ تهٕٛ َطًك، ٭خ٬م ٚايكِٝاب٠ بٌ إٔ تهٕٛ َكٝٻس١ إٕ اؿطٜ

يطدٌ ٗ عٔ ا١ أْٗا َػتك٢ً ٜ٪ٓنس ع٠ً إطأ١ سطٜ ٚات. ٚاٱغ٬ّ ٗ ْٛطت٘ إٍعٚايٓ

١ سطٜ إ١ٍ َٚع شيو ٜكٝس سطٜتٗا ـ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب، ؾدكٝتٗا ٚخكٛقٝاتٗا

 ٚاييت ٫ هٛظ كايؿتٗا.، ٚايكِٝ اييت ْل ايؿاضع عًٝٗا، ٭خ٬ماايطدٌ ـ عسٚز 

 اْاػّا َٔ ٚاقع ايتدًـ ؾُا ٖٞ َػ٪ٚيٝتٗا عٔ ٖص٠ َٚا زاّ ؾعاض ؼطٜط إطأ

١ ضٖا احملسٻز ٗ عًُٝطز َٓ٘؟ ٚبايتايٞ َا ٖٛ زٚايتدًـ؟ ٌٖٚ باغتطاعتٗا إٔ ؽ

 !؟١ايتُٓٝ

ٜٚكٌ ، ـ ؾطسّا ٚاؾّٝا ٕكطًض ايتدًـٜكسِّّ إ٪ٚي١ غ٦ًعٔ ٖصٙ ا٭١ قبٌ اٱداب

ا٭ؾهاض اييت تتكسّ مٛ ١ عػب طبٝع١ ْػب١ٝ يأايتدًـ ٚايتكسّ َػ١ َػأي»ٕ أ ٍإ

٫ ٜٛدس ؾ٤ٞ ازل٘ تكسّ بإطًل ٖٓا أْ٘ ١ ٚايككس َٔ ايٓػبٝ، ايتكسّ أٚ مٛ ايتدًـ

خ٘ ايتكسّ ٠ هٌ ؾهط ؾًػؿت٘ ٚخطٛط٘ اييت تطغِ يًشٝايبٌ إٕ ، أٚ ؽًـ بإطًل

 .(8)«ٚايتدًـ عػب إؿاِٖٝ اييت تطتهع ٗ ايٛاقع

ؾإٕ ٚاقع٘ ٠ َٔ ايطدٌ ٚإطأ ًـ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ٜؿٌُ ن٬٘ٚ٭ٕ ايتد

بٌ إٕ ، بصاتٗا٠ إطأ١ ٫ٚ َػ٪ٚيٝ، طدٌ بصات٘اي١ زاخٌ اجملتُع اٱغ٬َٞ يٝؼ َػ٪ٚيٝ

 ثٌٓ.يتايٞ ؾإٕ تػٝرلٙ ٜكع عٌ عاتل ا٫با، ُٖا نشٝتإ يًتدًـ٠ ايطدٌ ٚإطأ

١ ٚشلا إٔ تًعب زٚضّا َُّٗا ٗ عًُٝ، عهّٛا ؾاع٬ّ ٗ اجملتُع٠ َٚا زاَت إطأ

٢ ٥ٌُ عًايكا٢ ؾإٕ عً، ٟ أٚ ادتُاعٞ أٚ ثكاٗزقعٝس اقتكا٢ غٛا٤ عً ،١ايتُٓٝ

َعٜسّا َٔ  (٠ييت تعاْٞ َٔ ايتدًـ إ٤٬ٜ ٖصا ايعٓكط )إطأا١ ا٭َٛض ٗ ايب٬ز اٱغ٬َٝ

إْػإ  تتشٍٛ َٔ إْػإ َؿًٍٛ ايكسضات إٍٚ، يهٞ تعٝـ عٓاقط إْػاْٝتٗا ،١ايعٓاٜ

٫ تتشطى إ٫ بؿعٌ اؾٗس ١ ايت١ُٝٓ اعتكسْا إٔ عذً اٖصا إش .٠اؿٝا١ َػ٪ٍٚ عٔ سطن

نٞ تعٝـ  ;١ؾا٥ك١ ٚعٓا١ٜ ذلبٝب٠ إطأ٢ إٔ ؼٛ بسٸأْ٘ ٢٫ َعٓ، ْػاْٞايبؿطٟ اٱ

ًِّٗا يًعب زٚ ،١ْٝاؾدكٝتٗا اٱْػ أٟ قعٝس ٢ عً ،١ايت١ُٜٛٓ َا ٗ ايعًُٝ ٕضاييت ت٪

 نإ.
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، ٗ ايعٌُ(٠ أ٫ ٜهٕٛ اٱغ٬ّ عا٥كّا أَاّ )سل إطأ: ٚيهٔ ايػ٪اٍ إجاض ٖٓا

زٚضّا ٠ يٝؼ َٔ إتكٛض إٔ تًعب إطأ إش ؟١َا ٗ ايتُٓٝٚبايتايٞ وٍٛ زٕٚ أخصٖا زٚضّا 

 .١َٔ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ َا ٖٚٞ قطَٚ

٢ ٚسل ايعٌُ(; إش ٜ٪ٚنس ع٠ً هٝب إ٪يـ عٔ ٖص ايتػا٩ٍ نُٔ َٛنٛع )إطأ

، تبعّا شلصا إبسأ١ ػتك٠ًَٓ ٚإطأ .١ايكا١ْْٝٛ َٔ ايٓاسٝ إٔ اٱغ٬ّ ٜعتدل اٱْػإ َػتك٬٘

٢ يٮب أٚ ايعٚز ع١ً بايتايٞ ؾ٬ غًط .٠ضؾٝس١ يػاعًٝٗا َا زاَت ب١ س ٫ٜٚسيٝؼ ٭

اؾٗاز ٗ ١ يأَػ٢ بٌ ست، َباسّا َا زاّ ع٬ُّ َؿطٚعّا، إٔ ّٓعٗا َٔ ايع٠ٌُ إطأ

ؾُٝا ، ؼطّ٘ عًٝٗا٢ عً ْطاٙ مل ٜٓلٸ٠ أإط٢ غبٌٝ اهلل ضغِ إٔ اٱغ٬ّ مل ٜٛدب٘ عً

ًِٔؼإشا ؾا٤ت إٔ تكّٛ ب٘. ؾاٱغ ٜٴ عٔ ١ يصيو مل ٜعؿٗا َٔ إػ٪ٚيٝ ،٠إطأ١ ْػاْٝإ ٬ّ مل 

 بؿهٌ عاّ.٠ ْٛاّ اؿٝا

٢ ٚعً، ايطد٢ٌ ٚتأثرل شيو عً ،٠إطأ١ ٖٞ ا٬ٕسٛات اييت تجاض سٍٛ أْٛث٠ نجرل

 .. .٠بإطأ ع٬قت٘

إٔ تعٝـ ٠ إٕ اٱغ٬ّ ٫ ّٓع إطأ: ٜكٍٛ (٠إطأ١ ٚإ٪يـ ٗ سسٜج٘ عٔ )أْٛث

 ،١ايعٚد٠ٝ ٚيهٔ نُٔ إطاض اؿٝا ،١ٚاؾػس١ٜ ا بهٌ عٓاقطٖا ايؿعٛضٜأْٛثتٗ

ٕ ٜعٝـ شنٛضت٘ ٗ ٖصٙ أضاز يًطدٌ أُاَّا نُا ، ٚبؿهٌ بعٝس عٔ ايتشؿٛات

 ،٠ْٛثتٗا ٗ غرل ٖصٙ ايسا٥طأٗ ؼطٜو ٠ يهٓ٘ مل ٜؿػض اجملاٍ يًُطأ .١اـاق٠ ايسا٥ط

أْ٘ ْٛع َٔ ايكُع ٚايهبت ٢ يو عًَجًُا أغًل ايباب أَاّ ايطدٌ. ٫ٚ ّهٔ تؿػرل ش

سٝح اؿؿاٚ ، ا٥ر َٔ شيوتايٛاقع إٛنٛعٞ ٚايٓ خكٛقّا إشا ْٛطْا إٍ، ٚاؿطَإ

 شيو. َٚا إٍ، ٚاسذلاّ خكٛقٝاتٗا ،١يًع٬قات ايعٚد١ٝ ٚإعطا٤ قسغٝ، ا٭عطاف٢ عً

ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ٖٞ اييت ٠ إٔ إطأ١ ٚاٱغ٬ّ ٗ ٖصا اجملاٍ ٜطاعٞ َػأي

يصيو نإ ايؿطع قس ؾطض عًٝٗا قٝٛزّا ٗ ، يًطدا١ٍ اؾٓػ٠ٝ ّٛ بسٚض اٱثاضتك

ٱٚٗاض َؿاتٓٗا; ٫دتصاب ايطدٌ مٖٛا ١ ؾعٛضٜ ١٫ ساي٠ ٚقس تعٝـ إطأ، ايًباؽ

ٗ ايتعبرل ٠ َٔ خ٬ٍ ايعٚاز أٚ غرلٙ. ػاٙ شيو ٫ ٜكـ اٱغ٬ّ أَاّ إطأ، َا١ بططٜك

َجً٘ َجٌ ، امطاف ٪زٟ شيو إٍٜطٙ إٔ ٫ ؾٚيهٔ  ،١عٔ عاطؿتٗا أٚ سايتٗا ايٓؿػٝ

 ا٫مطاف. ت٪زٟ إ١ٍ بططٜل عاطؿ٠ٝ ايطدٌ عٔ إٔ ٜتشسخ َع إطأ٢ اؿهِ ايصٟ ٜٓٗ

ٚٻد٠٘ ّٚهٔ إٔ تعدل إطأ» ٚيهٔ ، عٔ عاطؿتٗا يًطدٌ إشا ناْت تطٜس إٔ تتع
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٠ عٔ عاطؿت٘ يًُطأ طنُا إٔ يًطدٌ إٔ ٜعبِّ، ٚا٫م١ٍ٬ إٝٛع سسٸ ٫ تكٌ إ١ٍ بططٜك

عٓس ايٓاؽ ٫ ٜتشٌُ تبعتٗا اؿهِ ١ إشا أضاز إٔ ٜتعٚدٗا. يهٔ ٖٓاى تكايٝس َعٝٓ

 .(9)«ايؿطعٞ

ِّدٗا، |ايطغٍٛ دا٤ت إ٠ٍ َطأٚٗ ايتاضٜذ إٔ ا ٚؼسثت ، ٚطًبت َٓ٘ إٔ ٜع

َٓٗا أٟ  |ٚمل ٜتدص ايطغٍٛ ،١غهان١ ٚمل ٜهٔ ؾٝ٘ أٜ، بصيو ا٭َط أَاّ ايطداٍ

 ضاؾض.َٛقـ ؾطعٞ 

ٚيهٓ٘ ٜطٜس شلا إٔ ، إٔ تًػٞ أْٛثتٗا٠ ٜطٜس يًُطأ ن٤ٛ شيو ٢٫ ؾاٱغ٬ّ عً

٠ إطأ٢ عٓكط ٜؿػس عً عٝح ٫ تتشٍٛ إٍ، ٗ سٝاتٗا١ ا٭ْٛث١ تِٓٛ سطنُ

فاٍ ٗ اؾاْب اٱْػاْٞ تتشطى ٗ ١ ا٭ْٛث»ؾتٓشطف عٔ عؿتٗا; ٭ٕ ، أخ٬قٗا

اييت ١ اؿل إٔ تبًٛض ٖصٙ ايعٓاقط بايططٜك٠ طأْؿعاٍ. ٚيًُٚا١٫ ٚايعاطؿ١ ايؿعٛض ٚايطق

 .(10)«نًٗا١ اٱْػا١ْٝ تػتطٝع إٔ تػين ايتذطب

 ،١غطٜع٠ٜ بكٛض٠ إطأ١ أْٛث تٓٛط إ٣ٍ إٔ اجملتُعات ا٭خط٣ ٚٗ إكابٌ ْط

عٝح تهٕٛ ، ٚاسذلاّ أْٛثتٗا يسِٜٗ تتُجٌ ٗ إط٬م سطٜتٗا٠ ؾعاض ؼطٜط إطأ٢ ٚست

ُاَّا. يصيو ْعتكس إٔ اٱغ٬ّ قس ٠ بايػطٜع١ ا٭ْٛث١ رل عٔ سطنٗ ايتعب١ شلا اؿطٜ

ٚعٓسَا أضاز شلا إٔ تتشطى ٗ خ٘  ،١عٓسَا دعٌ شلا نٛاب٘ َع١ٓٝ اسذلّ ٖصٙ ا٭ْٛث

 .(11)«مطاف...ا٫تشطى ٗ خ٘ تإٔ ١ إاز٠ٜ بُٝٓا أضازت اؿهاض، ايتٛاظٕ

٫ ٚيهٔ ٗ دٛ غًِٝ  ،َع ايطدا١ٍ َع١ٓٝ ع٬ق١ إٔ تكػِ أ٠ٜ عًٝ٘ ؾإٕ يًُطأ

َٞ اجملتُع ٗ ايعٌُ اٱغ١٬ ساد١ ٚإِا ـسَ، مطاف ٗ اجملتُعٜجرل إؿانٌ ٚا٫

 .١شيو ٖصٙ ايع٬ق٢ ٖصا إشا اقته، دتُاعٞأٚ ايعٌُ ايجكاٗ أٚ ايعٌُ ا٫

 

نُٔ عٓاٜٚٔ  ،١ًَؿكٻ٠ ايعٚاز ٗ اٱغ٬ّ بكٛض١ يأـ عٔ َػؼسخ إ٪ٚي يكس

  :١ّهٓٓا إهاظٖا ٗ ايٓكاٙ ايتايٝ ،١َتؿطق

١ ٚشلا إٔ تهع نٌ ايكؿات ايؿهًٝ، سل اختٝاض ايعٚز إٓاغب٠ يًؿتا ـ1

َػأييت )اـًل ٚايسٜٔ(. ٢ تأنٝس عًايَع  ،١َٔ َاٍ ْٚاٍ َٚطنع ٚثكاؾ ،١ٚايٓؿػٝ
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ؾًِ ٜطز عٓسْا ٗ »، َُٓٗا أدٛا٤ ؼُٞ ن٬٘ٚيهٔ ٗ ، إٔ تًتكٞ بايطد٠ٌ اٚيًؿت

تٓتٗٞ ١ بػطض إْؿا٤ ع٬ق، «أٚ دًٛغ٘ َعٗا٠ سسٜح ايطدٌ َع إطأ١ ايؿطع سطَ

 بايعٚاز.

ْط٬م ٗ ؾ٬ ٜٓبػٞ ا٫ ،١ٌ ٖٞ َػا٥ٌ ْػبٝايتٓاغب أٚ ايتؿاٚت بٌ ايعٚد ـ2

 ٚ اؾُاٍ أٚ ايعُط ؾك٘.نإاٍ أ، ايعٚاز َٔ بعس ٚاسس١ َػأي

 زٕٚ إدطا٤ عكس يٝػت ظٚادّا ؾطعّٝا.١ اـطٛب ـ3

يٝؼ ؾٝٗا أٟ فاٍ ٱيػا٤ اـكٛقٝات ٭ٟٛ  ،١َكسغ١ إْػا١ْٝ ايعٚاز ع٬ق ـ4

 َٔ ايعٚدٌ.

 َٚا إٍ، ا٭طؿا١ٍ أٚ ضناع ،١َٔ ايٛادبات إٓعيٝ ايكٝاّ بأ٠ٟٛ إطأ٢ يٝؼ عً ـ5

 شيو.٢ ٚشلا إٔ تأخص ا٭دط عً، شيو

وسخ ٗ بعض ا٭سٝإ بعض إؿانٌ ٚاشلُّٛ اييت تعكـ بايهجرل َٔ  ـ6

 : أبطظٖاٚ ،ايبٝٛت

١ ؾايطدٌ; بساؾع َٔ ايعاطؿ: سٛس غٛا٢٤ ع٠ً َٔ قبٌ ايطدٌ أٚ إطأ٠ ايػرلأـ 

ٟٸ٢ ىؿ، ػاٙ ظٚدت١٘ ايكٜٛ يصيو ٜعٌُ َٔ أدٌ قاقطتٗا ، ؾدل عًٝٗا َٔ أ

نإٔ ، اييت ؼٝ٘ ب١٘ اـٛف َٔ ايٛطٚف ايطبٝعٝبايؿهٛى ٚايهػٛٙ; أٚ بساؾع 

ٗا يعٚدٗا ٚاـٛف َٔ سبٸ١ ْتٝذ ;٠ًُو عٓاقط دصب يًطداٍ.. ٚإطأ٠ تهٕٛ إطأ

انتػاب ٢ ع٠ً أٚ َٔ طبٝعت٘ ايكسض ،١ثا١ْٝ ٚإٔ َٔ سك٘ إٔ ٜتعٚز ظٚد١ خاق، ؾكسٙ

ؾتشسخ بعض ، ططف ايجا٢ْٞ َٔ نٌ ططف ع٠ً ؾتشسخ ايػرل، إعذاب ايٓػا٤

 .١ايطٝب١ ّٚهٔ يًعٚدٌ ػاٚظٖا بايتؿاِٖ ٚايهًُ، ؿانٌإ

سٝح ٜعتكس بعض ايطداٍ أِْٗ بايعٚاز قس  :١ايعٚد٠ٝ ٗ اؿٝا١ ا٭ْاْٝب ـ 

 ضٚيهٔ ايبٝت ايعٚدٞ ايٓاد، ٔٚشلِ اؿل ٗ إيػا٤ خكٛقٝاتٗ، اَتًهٛا ظٚداتِٗ

١ يػا٤ أٜٚيٝؼ ٱ، خطاٯ إٍ ايٛاسس١ ْٞ عاداٖٛ ايصٟ ٜػٛزٙ ايؿعٛض اٱْػ

 أٚ تٛد٘ َعٌ.٠ ؾهط١ ٜأأٚ ؾطض  ،١خكٛقٝ

تػتُط ١ ع٬ق١ تٓؿأ بؿعٌ أ١ٜ طبٝع٠ٝ ٖٚٞ ٚاٖط :١ايعٚد٠ٝ ٗ اؿٝا١ ز ـ ايطتاب

١ ٖصٙ ايع٬ق تؿكس عٝح، ٜٚعٝـ نٌ ٚاسس َع اٯخط بؿهٌ َػتُط، ظَّٓا ط٬ّٜٛ

 ،١ٚإع١ٜٛٓ ٜإاز٠ شلصا ٫بس َٔ ايتذسٜس ٗ نجرل َٔ تؿك٬ٝت اؿٝا بعض بطٜكٗا.
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 .١ٜتِ ػاٚظ ٖصٙ ايطتاب٢ ست

، ٚقا٫ٚت ايكًض« ايتؿاِٖ»إٕ ا٭غاؽ ٗ سٌ َؿه٬ت ايبٝت ايعٚدٞ ٖٛ 

ٕٸ ٌٸ ٚإشا مل ٜتِ شيو ؾإ  .ايط٬م ٖٛ اؿ

٠ ايتدطٝ٘. ٚعاز١ ٖاضغ٢ تهٕٛ يًصٟ ٖٛ أقسض ع١ً ايعٚد٠ٝ اؿٝا٠ ـ إٕ إزاض7

ٝٸ ٠ ؼٌُ ايكسض٠ ٚيهٔ إشا ناْت إطأ، ٗ ٖصا اجملا١ٍ َا ٜهٕٛ ايطدٌ أنجط أًٖ

 ناْت أؾهٌ.١ إشا ُت بإؿاضن٠ ْؿػٗا ؾإٕ اٱزاض

ٜ٪زٟ شيو  ؾطٙ إٔ ٫، «ايٓؿٛظ»١ إ٫ ٗ ساي ،١ـ ٫ هٛظ ؾطعّا نطب ايعٚد8

ٚاشلذط ٗ ١ إٛع٣ٛ عس إٔ تٓتؿٞ دسٚبٚشيو ، إزَا٤ ؿِ أٚ نػط عِٛ ايهطب إٍ

 إهادع.

ٖصا اٱشٕ  ٔٸٚيه، َٔ إشٕ ايعٚز كّٛ بعٌُ دٗازٟ ؾ٬بسٸإٔ ت٠ ـ إشا أضازت إطأ9

ٔٵ  ،٠إطأ٢ اٱغ٬ّ ع١ً قسٚز ٗ ايٛادب ايهؿا٥ٞ ايصٟ ٫ تؿطن٘ َكًش َٳ ٖٚٓاى 

 ٜكّٛ ب٘ َٔ إػًٌُ.

: َٚٓٗا، ايعٚاز ٗ ايؿطع اٱغ١َٞ٬ َػأي١ ـ ٖٚٓاى بعض إػا٥ٌ إتعًٚك10

 .١دات; ايعٚاز َٔ غرل إػًُتعسز ايعٚ ;١ت; ايعٓٛغايعٚاز إ٪ٖق

ّٷ يسٚ ،١ايؿٝع٣ أٚ إٓكطع ؾٗٛ َباح يس تيًعٚاز إ٪ق١ يٓػباأَا ب ٣ قطٻ

َتعتإ »: عُط بٔ اـطاب بكٛي١٘ ؿسٜح ٚضز عٔ اـًٝؿ ٣;ا٭خط١ إصاٖب اٱغ٬َٝ

٣ ؾايبعض ٜط، «ٚأعاقب عًُٝٗا، َُٗاٚأْا أسطِّ، سًًُٖٗا، عٗس ضغٍٛ اهلل٢ ناْتا عً

ؾطنت٘  ّاإزاضٜ ّاؼطّ (١آخط )ايؿٝع بُٝٓا ٜطاٙ بعضٷ، ْػدّا يًشهِ ايؿطعٞ شيو

 .١َ٪ٖقت١ َع١ٓٝ َكًش

َجٌ ايعٚاز  ،١طبٝع١ٝ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايعٚاز ساي٠ نطٚض ٜٚسعٛ إ٪يـ إٍ

َٔ إٗط ٚايعكس ٚإشٕ ايٛيٞ ، قؿات ايعٚاز ايسا٥ِاأْ٘ ٜتكـ بهٌ ١َٛ ٚخاق، ايسا٥ِ

ؿات ٚإٔ ا٭٫ٚز ايٓاؾ٦ٌ عٔ ٖصا ايعٚاز وًُٕٛ نٌ ق ،٠سايبهط( ٚايع١ )ٗ ساي

 ..إخل..١غِ ٚاٱضخ ٚايطعأَٜ سٝح ا٫، ا٭٫ٚز ايؿطعٌٝ

َبايؼ ٠ أٚ أًٖٗا بكٛض٠ ؾطٚٙ ايؿتا١ ْتٝذ٠ ؾإْٗا تأتٞ ٗ ايعاز١ يًعٓٛغ١ ٚبايٓػب

١ ايعٓٛغٗ عامل ٜبعسٖا عٔ إٔ ٜتعٚدٗا أسس. ٚقس تتُسز ٠ ٚدٛز ايؿتا١ أٚ ْتٝذ، ؾٝٗا

 .١ٜطغب ايٓاؽ ؾٝٗا عٔ ايعٚاز َٔ تًو ايبٓت إشا بًػت غٓٸّا َع١ٓٝ دتُاعٝاٚطٚف  إٍ
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 : َٔ ْٛاح ث٬خ٠ تٞ ايتٛدٝ٘ يًُطأأٖٚٓا ٜ

 ًل ٚايسٜٔ(.اـ)١ يأإ٫ ٗ َػ، إٔ تبايؼ ٗ ايؿط٠ٙٚ يًُطأ ٫ ٜٓبػٞأ ـ 

١ سس غًطٚيٝؼ ٭، إٔ تتعٚز َٔ ايؿدل ايصٟ تطغب ٗ ايعٚاز ٠َ٘ٓ يًُطأب ـ 

 عٌ ٖصا ايعٚاز.١ ؾطض ؾطٚٙ َعٝٓ

َجٌ ايطدٌ ايصٟ مل ، إشا مل تتعٚز ؾإْٗا غٛف تؿعط بؿطاؽ ْٚكل٠ إٕ إطأز ـ 

ٔٻ شلا  ،٠إٔ ايعٚاز يٝؼ نٌ ايػعاز٠ ٚيهٔ ٜٓبػٞ إٔ تعطف إطأ، ٜتعٚز ٚإشا مل ٜتػ

تٓطًل بٌ عًٝٗا إٔ  ،١شلٛادؼ ٚا٭ساغٝؼ اـازعا٠ أغرل٢ شيو ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ تبك

ٛٸ١ دتُاعٝٚا١٫ ابٌ شيو ٗ ا٭زٚاض ايجكاؾَٝك  قتساض.ا٠ٚ بهٌ ق

 ;٠يًطدٌ زٕٚ إطأ، أَا تعسز ايعٚدات ؾٗٛ ٗ ايؿطع اٱغ٬َٞ دا٥ع َٚباح

ٚأبطظٖا إٔ عسز ايٓػا٤ ٗ ا٭ضض أنجط َٔ  ،١دتُاعَٝٔ إدلِّضات ا٠٫ نجرل١ ؾًُ

شيو.  ٍإاؿطٚب ٚاي٬ٜٛت َٚا يًُٛت ٗ أٟ ٚقت; بػبب ١ ايصٜٔ ِٖ عطن، ايطداٍ

 بٌ ايعٚدات.١ ياٚتعسز ايعٚاز َكٝٻس بايعس

١ ؾكس أداظ ايؿطع اٱغ٬َٞ يًطدٌ إٔ ٜتعٚز َٔ أ١ٜ أَا ايعٚاز َٔ غرل إػًُ

غرل  ٕ تتعٚز َٔ ايطدٌأ٠ يًُطأ عٵذٹٚيهٓ٘ مل ٜٴ ،١أٚ ْكطا١ْٝ ٜٗٛزٜ ،١نتاب٠ٝ اَطأ

أٚ ٢ عٝػ ؾ٬ ٜٓٛط إٍ، ٗ زٜاْتٗا١ غرل إػ٠ًُ أإػًِ; ٭ٕ ايطدٌ إػًِ وذلّ إط

ٛٸض إٔ ، ا٫سذلاّ ٚايتكسٜؼ٠ إ٫ بٓٛط ^أٚ َط٢ِٜ َٛغ ٚبايتايٞ ؾًٝؼ َٔ إتك

إػٝشٞ أٚ ايٝٗٛزٟ َٔ ٗ ساٍ ظٚاز ايطدٌ  . بُٝٓا.٠ٖصٙ إطأ١ ٜتسخٌ ٗ خكٛقٝ

اْط٬قّا َٔ  ;ٜٓٗاٜٚهػ٘ عًٝٗا ٗ ز، ؾإٕ ٖصا ايطدٌ قس ٜػتػٌ نعؿٗا١ إػ٠ًُ إطأ

سذلاّ زضدات ا٢٫ ٚاييت ٫ تتكـ بأزْ، |ايٓيب ٚإٍ، غ٬ّاٱ٢ ْٛطت٘ عً

 ٚايتكسٜؼ.
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 الهوامش
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 نسانإة املرأ

 فضن اهللة عند العالوة املرأة يف إنسانية دراس

 

ٚقـ بصيو  نُا، يٲغ١ّ٬ ايتٛسٝس٠ٜ ايؿهط١ ببػاط، ايؿك١٘ٝ تًتكٝ٘ ببػاط

ؾأْت  .١َا َكٓع سسٛ ٚإٍ ،١يهٓٗا عُٝك ،١دابات بػٝطإٚؽطز َٔ يسْ٘ ب، اٱغ٬ّ

، َع اٯخطٜٔ ؾشػب١ يٝؼ ٗ ايع٬ق، ْؿتاح ٚاؿٛاض ٚايتذسٜسا٫ إ٢ٍ أَاّ ؾكٝ٘ ٜػع

 زاخٌ ايبٝت ايٛاسس.١ ايع٬قٗ بٌ 

كسض َا تتكبٸًٗا ب١ بػٝط٠ ؾاؿٝا، َاٜػتٛدب ايتعكٝس٠ اٝٗ اؿ٣ تًُؼ أْ٘ ٫ ٜط

ٖٛ اجملتٗس ـ ٚٝس سٝاتو. قس ٜهٕٛ بكسض َاتطغب ٗ تعك٠ سَٚعٖك، بػاطتٗا٢ عً

٣ تكس ٔٵَٳ أَٔ أدط ـ٠ ؿات عسَٚ٪ٖي ٗ ايؿك٘ ٚايتؿػرل١ قاسب َسضغٚ، رلهباي

يهٓ٘ ، ٚايتكًٝس١ أثاض بعهٗا ٗ ٚد٘ غباض ايػًؿ٢ٝ ست ،٠دسٜس١ يًُؿه٬ت بط٩ٜ

ٚإٕ ، ؾإٕ أقاب٘ ؾً٘ أدطإ ،٠ّ ٗ اؿهاضٗ ايعًِ َٚتكسِّ بإٔ ادتٗازٙ ضاغذٷ َكتٓعٷ

 . (1)أخطأ ؾً٘ أدط

إٕ إػٝشٞ عٓسَا ٜؿهط ٗ : ٜٚكٍٛ زا٥ُّا، اؿٛاض ٖٛ ايصٟ نإ ٜسعٛ إٍ

٫ ، ٗ ايًكا٠٤ نبرل١ َؿه١ً ؾًٔ هس إػٝشٕٝٛ ٚإػًُٕٛ أ١ٜ اٱغ١َٝ٬ عُل ايكُٝ

قس ١ ايكهاٜا ا٭خ٬ق٣ٝ َػت٢ٛ ع١ً إػٝش١ٝ ٭ٕ ايكِٝ اٱغ٬َٝ ;ٗ اؿٛاض ؾك٘

اييت ىتًـ ؾٝٗا ، اي٬ٖٓٛت١ ًُػٝشٌٝ ٚإػًٌُ َػأيي٢ ٜٚبك، %١80 بٓػب ٞكتتً

ٛإػٝشٕٝٛ يٝدتًـ إػًُْٛ، أْؿػِٗ نُا ىتًـ ؾٝٗا إػًُٕٛ، ٕٛ أْؿػِٗٝإػٝش
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 .(2)عًٝٗا

٫ ْهتؿٞ ٚايعكط إٔ ٜعاز تكِٜٛ نجرل ٗ إػا٥ٌ ٖصا  تٚتكتهٞ َتطًبا

 ،٠ٖصٙ إتطًبات إطأ َٔايطٜاح. ٚ ٗبٸَؾػٓصٖب ٗ  ٚإ٫ ،١بايتكّٛات ايكسّ

ٌٸٚاجملتُع. ٚٗ ايعٗس اؿانط أقبض ايعٓكط ايٓػٟٛ  ،٠ٚا٭غط ٗ ١ َهاْ٘ َُٗ وت

 شيو. َٚا إٍ ،١ٚايػٝاغٝ ،١ايجكاؾ١ٝ ٚاؿطن ،١ا٫دتُاع١ٝ اؿطن

١ اٱْػا٠ْٝ تٓاٍٚ ؾٝٗا ايٓٛط٠ ت عس( َ٪يؿا2010ّـ  1935ٚيًػٝس ؾهٌ اهلل )

، ٚزْٝا ايطؿٌ ،٠سٍٛ إطأ١ ٬َت إغ٬َٝتأ: ٖصٙ ايهتب َٔٚ .٠ٕطأا إ١ٍ ٚاٱغ٬َٝ

 ،١ايعا٠ٕٝ أِٛشز إطأ١ ٚايعٖطا٤ إعكَٛ، اؿكٛق٠ٞ ٚؾك٘ إطأ ،٠ٚايعٖطا٤ ايكسٚ

تٓاٚي٘ شلا  إ١ٍ باٱناؾ، دتُاع ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞبٌ ٚاقعٗا ٚسكٗا ٗ ا٠٫ ٚإطأ

اؿٛاض ٠ ْس١ٚ ٚغًػً، «ٞ ايكطإٓسَٔ ٚ»َجٌ نتاب٘ ايتؿػرلٟ  ٣،بعض ايهتب ا٭خط

ًكا٤ات اييت تٓاٚيت َٛنٛع ياؿٛاضات ٚا إ١ٍ باٱناؾ، «٠ايٓسٚ»زَؿل ٗ ١ ا٭غبٛعٝ

 .٠إطأ

 

 شا. ٚإ(3)ٝعتِٗطب١ أقاي١ ايػٝس ؾهٌ اهلل أْ٘ ٫ ؾطم بٌ بين ايبؿط َٔ د٣ٗ ٜط

٠ ٖصا ٫ ٜعين إٔ ايهعـ قسض إطأ ؾإ١ٕ ايعه١ًٝ اؾػ١ُٝ َٔ ايٓاس٣ٝ نإ ايطدٌ أقٛ

َٔ عٛاٌَ  ْاترٷ٠ ٕ ايتؿاٚت اؿاقٌ ٗ ايٛاقع بٌ ايطدٌ ٚإطأإبٌ ، ايصٟ ٫ َٗطب َٓ٘

ٕ اٱغ٬ّ إ. ٚ(4)١قتكازٜاٚ ،١غٝاغ٢ٝ ٚست ،١ٚادتُاعٝ ،١ٚزْٜٝٛ ،١ثكاؾٝ ٣،أخط

عٝح ٜؿطض ايتٓٛع زاخٌ ، َعّا٠ ا ؾطع٘ يًطدٌ ٚإطأَ تٛاظٕ اٱْػاْٞ ٗىاطب اي

شات اـكا٥ل ١ َٔ خ٬ٍ ايعٓاقط إتٓٛع٠ ين إهُٕٛ ايساخًٞ يًٛسسػؾٝ ،٠ايٛسس

 . (5)١إدتًؿ

احملٝ٘ ا٫دتُاعٞ  بٌ إٍ ،١يطبٝعتٗا ايصاتٝعا٥سّا ٠ أطٜهٕٛ نعـ ا٫ٕ ٚبصيو 

بٌ ٜعتدل ، عكٌ نُا ٖٛ َؿاع١ ٫ ٭ْٗا ْاقك، (6)تكسَ٘ٗ ١ ايصٟ ععشلا عٔ إؿاضن

  .١سذر ٚاٖٝ ٞشلصا ايػٝام ١ٖ ٚسنٌ اؿذر إطط

نإ ٚضَا  ،١تؿٛم ايطدٌ ٗ ايعاطؿ٠ ٚايجابت عٓس ايػٝس ؾهٌ اهلل إٔ إطأ

٢ ع٠ً ٖٚٞ قازض ،١ٚا٭١ََٛ ايعٚد٠ٝ سٝح اؿٝا ،١بطبٝعتٗا ايٛٚٝؿٝ ّاشيو َٓٛط
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ٔٳ ايتاضٜذ  إٍٜؿرل ٚ .١ٔ ططٜل ايعكٌ ٚايذلبٝايتشهِ بعاطؿتٗا ع ١ بطداس ْػا٤ عطؾ

ٔٻ إًه، ايعكٌ ٚسػٔ ايتسبرل  ٚناْت علٛ، اييت سهُت قَٛٗا، بًكٝؼ١ َٚٔ بٝٓٗ

 ايتسبرل. ١ ايعكٌ ٚسػ١ٓ ضادش

ٟٸ٣ ٫ٚ ٜط ٠ إطأ٣ إؾهاٍ إغ٬َٞ ٗ ا٫لصاب ايعاطؿٞ يس ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

ٗ  ف٫ تطٛ ،١عَْتٻ١ ا٫لصاب ٜٓطًل َٔ زٚاؾع إْػاَْٝازاّ شيو ، ػاٙ ايؿاب

 . (7)١ايػًب١ٝ ا٭دٛا٤ ا٭خ٬قٝ

ـٸايبعًُٝات ٠ ٫ٚ ّاْع َٔ قٝاّ إطأ ايؿعط ٚٚقً٘  تذٌُٝ ٚتػٝرل ايؿهٌ ٚس

ايتعاٌَ اٱْػاْٞ ٢ ع٠ً ع ايػٝس ؾهٌ اهلل إطأ. ٚوٚؿ(8)١ايتشؿٛات ايؿطع٠ٝ َع َطاعا

 ٢.ْجأ٫ بٛقؿٗا  ّاإكابٌ إٔ ٜتعاٌَ َعٗا بٛقؿٗا إْػاْ ايططف َٔ ٜٚطٜس، َع اجملتُع

٠ قكٝس تٛدس، َٓٗافا٫ّ ٚاغعّا ٠ إطأ١ اييت ؾػًت قهٝ ،١زٚاٜٚٓ٘ ايؿعط٣ٜ ٗ إسس

 : دا٤ ؾٝٗاٚقس ، (اٱغ٬ّ َٔ أْت٠ ٜاؾتا): ؼت عٓٛإ

 ؾًًهٕٛ َٓهُا دٗس سطِّ، نُا ٖٛ إْػإ...، ...١ْت إْػاْأ

 ٚقدٔل إٕ عؿت ٗ دٗازٺ، اٱّا١ٕ ٗ ضٚع٠ يو دٗس اؿٝا

٣ٍٕ ٕ دٓت قٛإٚ ،٠اٱضاز١ يو سطٜ  ٚقػٔط ايًِٛ ٗ اْؿعا

 .سٓإ ٚطٗٔط٢ وبٛ ايؿذط طؿ٬ّ ع١ً َٛعس ا٭٢ََٛ ٚعً

١ إْػا٢ْٝ عًٜ٪ٚنس ايػٝس ؾهٌ اهلل  إٔ نٝـ١ ْؿاٖس ٗ ٖصٙ ا٭بٝات ايؿعطٜ

  ٢.أْٗا إْػإ قبٌ إٔ تهٕٛ أْج٢ ٚعً ،٠إطأ

هب إٔ تعسٸٍ َا ١ ؾهٌ اهلل أزضى إٔ ا٫سهاّ إٛضٚث١ عتكس إٔ ايع٬َأٚ

١ نصيو أخهع إٛضثات اؿسٜجٚ .١عػب ايٛطٚف اؿاي٠ٝ إطأ١ ٜٓاغب إْػاْٝ

َٓاٖهّا ، ْٞآسٖا َٔ ايٓل ايكطيًٓكس عػب قطبٗا أٚ بع١ َٔ ا٭سازٜح ايس١ٜٝٓ إٓكٛي

ا٭قٛيٌٝ ١ أزي ٚأغكطٛا َٔ، ب ا٭سازٜحنتٗ خباضٌٜ ايصٜٔ سكطٚا َكازضِٖ ا٭

 ْاع.زيًٝٞ ايعكٌ ٚاٱ

ايتعاٌَ ٢ ـ ٜ٪نس ع١ً ٗ ايع٬قات ايعٚد٢ٝ إٔ ايػٝس ؾهٌ اهلل ـ ست٣ طْيصيو 

١ ايعٚد٢ ٚعً ٤ٞ.قبٌ نٌ ؾ١ ْػاْإٚإٔ ٜعاٌَ ايطدٌ ظٚدت٘ ن ،١اٱْػاْٞ َع ايعٚد

اّ ظٚدت٘ نأْ٘ ايػٝس أَاّ ايعٚز إٔ ٫ ٜؿعط أ٢َ ٚعً: ٜكٍٛايؿ٤ٞ ْؿػ٘. إٔ تؿعٌ 

ٕٷ١ ؾايعٚد .١ًَُٗ١ أٚ ٜؿعطٖا بأْٗا نُٝ، ايعبس ٚعًُٝٗا إٔ ٜتعا٬َ َٔ َٛقع ، إْػا
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ٚإٔ ، ت٘ٚإٔ تعٝـ إْػاْٝ، ٚوذلّ إْػاْٝتٗا، بإٔ ٜعٝـ إْػاْٝتٗا ،١ٚايط٠ٓ إٛز

 ١ٚإٔ ؼذلَ٘ يسضد، إٔ تٓسَر َع ظٚدٗا١ ؾاهلل غبشاْ٘ ٜطٜس يًعٚد .ؼذلّ إْػاْٝت٘

عًٝٗا  َؿطٚضٷ ٤ٞإٔ ٖصا ايؿ١ ٚيٝؼ َٔ دٗ ،١ايعٚد٠ٝ ٭دٌ إٔ تتٛاظٕ اؿٝا ;اـهٛع

 . (9)ؾطعّا

 

١ قه١ٝ اؾع١َٚ  دعًت٘ ٜٗتِ َطايعيتٜٚطٟٚ يٓا ايػٝس ؾهٌ اهلل ايسٚاؾع اي

ايٓكٛم ٢ ْؿتاس٘ عًاٚ، ايبؿط ٥طنػا١ ٚأْٗا إْػاْ ،١اٱْػا١ْٝ َٔ ايٓاس٠ٝ إطأ

١ َٚٔ دٗ، ايٛاقع١ َٔ ايًِٛ ايؿهطٟ َٔ دٗ َا ٫سٖٛ٘ٛ  ،١ا٭غاغ١ٝ غ٬َٝٱا

 . (10)١َا ؾٝٗا اجملتُعات ايسٜٓٝ ،١ٗ اجملتُعات إػ٠ًُ ايًِٛ ايصٟ ٜكٝب إطأ٣ أخط

ٖٞ إٔ ، ٗاعْتٚاييت اخت، ٖصٙ اجملتُعات٣ يس٠ إطأ إ١ٍ إعطٚؾ٠ ؾإٕ ايٓٛط

ط ٗ نُا ٜعبِّ، ع عكٌطبٚأْٗا ب، ٚأْٗا عكٌ ْاقل ،١ايجا١ْٝ ٕ َٔ ايسضدإْػا٠ إطأ

ت٘ عٜطؼ يػٚأْٗا َتٖٓؿ، يًطدٌ ًٜٗٛ بٗا١ ٚأْٗا فطز يعب، شيو َٚا إٍ، بعض اجملتُعات

. ٖٚهصا عاؾت ايطد١ٌ ؿهٌ اْؿعايٞ تابع يطغبب٫ إشلا ٗ اؾٓؼ  ٬سلٸؾ ،١اؾٓػٝ

عطا٤ ٫ٚ ٱ، ٬ّٖ يًتؿهرلايصٟ ًٜشٜ ؾٝٗا أْٗا يٝػت أ٣ بإػت٠ٛ طأإ إ٠ٍ ايٓٛط

ٕٻ ايٓٛط، ايطأٟ  ،١ايطزل١ٝ ٫ٚغُٝا ٗ اجملتُعات ايسٜٓٝ، اييت وًُٗا ايهجرل٠ٕٚ بٌ إ

٢ عً، يٝأخص َا ىايـ ضأٜٗا ،٠اؿل إٔ ٜػتؿرل إطأ١ اٱْػإ إشا أضاز َعطؾ٢ إٔ عً

ٔٻ ٚخاي»: أغاؽ ايؿِٗ اـاط٧ يًشسٜح ايؿطٜـ ٔٻؿؾاٚضٖٚ ٙ ٗ . ٚايصٟ ْاقؿٓا«ٖٛ

 نتبٓا.

اييت ٠ إٔ إطأ٢ ست، عٔ نٌ دٗس ثكا١ٗ َععٚي٠ ٖٚهصا نٓت أ٫سٜ إٔ إطأ

إٔ ١ َع ٬َسٛ، ْتازَٔ ٖصا اٱ١ ْتادّا ثكاؾّٝا ٗ بعض اجملتُعات تكابٌ بايػدطٜإتٓتر 

١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع٠ٝ إٔ ٖصٙ ايٓٛط ٚضأٜتٴ .أت تبتعس عٔ شيوسبعض اجملتُعات ب

يٲغ٬ّ ١ ٗ ايكهاٜا ايعا١َ ٚدٗسٖا عٔ إؿاضن٠ ت عكٌ إطأًقس عٖط١ ايجكاؾٝ

ُٸ، ٚإػًٌُ عػب ١ تعٝـ ٗ ايبٝت َٔ زٕٚ سكٛم إْػاْٝ ،١ًَُٗ١ ٝٚدعًٗا فطز ن

 ايٛاقع ا٫دتُاعٞ.
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مل  ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ يكس قطأتٴ: ٜكٍٛ ايػٝس ؾهٌ اهلل

ا اٯخط. أسسُٖٜهٌُ ، عٓكطٜٔٚايطدٌ ٠ بٌ اعتدل إطأ، دع٤ّا َٔ ايطد٠ٌ ٕطأٜعتدل ا

ٚٳاسٹسٳ﴿ :ٖٚهصا ٖٛ قٛي٘ تعاٍ ِّٔ ْٻِؿٕؼ  ٗٳا٠ اٖيصٹٟ خٳًََكُهِ  ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ؾًٝؼ ، ﴾ٚٳخٳًَلٳ 

١ ايٓؿؼ اٱْػاْٝ ٖٞ ٠ بٌ إٕ ايٓؿؼ ايٛاسس، إطاز إٔ اهلل خًل ايعٚز َٔ ؾدل آخط

 ٗ ايتعسز ايٓٛعٞ ٗ ٖصا اجملاٍ...١ ايعٚدٖٝصٙ ٗا اييت خًل َٓ

ؾكس  ،٠نُا ًٓٗا يًُطأ ،١يٌٝٚٓٓ ايطدٌ إػ٪ ٖٚهصا ضأٜٓا إٔ اهلل تعاٍ

ايكِٝ ٢ ٚقس ضنع عً، ٚقس خاطب إ٪ٌَٓ ضدا٫ّ ْٚػا٤ٶ، ٚضدا٫ّ خاطب ايٓاؽ ْػا٤ٶٶ

َٹٓ﴿: يًطداٍ ٚايٓػا١٤ ايسٜٓٝ َٴ٪ٵ ٕٳ  ُٳٔ َنا ٕٳ ّاَأَؾ ُٳٔ َنا ٕٳ ٫ ّااغٹكَؾ َن ٛٴٚ ؾإْ٘ مل ، ﴾ٜٳػٵتٳ

َعطٚف ٗ اؿسٜح عٔ ايطدٌ ١ ايعطب١ٝ ٚيهٔ ايتكًٝب ٗ ايًػ، َٔ شيو ايطدٌ زٵٔطٜٴ

ٟٛٔ اٖي﴿ :١ايؿطٜؿ١ ٖٚهصا اٯٜ .ٚاؿسٜح عٔ اؾٓؼ أٚ ايٓٛع ،٠ٚإطأ ٌٵ ٜٳػٵتٳ ٖٳ ٌٵ  ٔٳ ُق صٹٜ

ٔٳ ٫ ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ُٴٛ ٕٳ ٜٳعٵًَ ُٴٛ ُٳا ٜٳتٳصٳٖن ٜٳعٵًَ ْٻ ٚٵُيٛ اَ٭ٔإ ايعًِ يًطدٌ ١ قُٝ تٛٗط١ اٯٜ ٖٚصٙ .﴾ِيبٳابٹطٴ ُأ

ٌٸ.١ ؾايعًِ قُٝ، ايع١ًِ ٗ َػأي١ ْٛثٚا٭١ ٫ٚ زخٌ يًطدٛي، َعّا٠ ٕطأٚا   أُٜٓا س

ايكاحل بٌ  ٌُٗ ايع١ إؿذلن١ خ عٔ ايكُٖٝٚهصا ٬ْسٜ إٔ اهلل ؼسٻ

ِّ﴿ :٠ايطدٌ ٚإطأ  ٌٕ َٹ ٌٳ عٳا ُٳ ٚٵ ُأْجٳَأِّْٞ ٫َ ُأنٹٝعٴ عٳ ِّٔ شٳَنٕط َأ ٗ ١ ٖٚهصا اٯٜ .﴾٢ ُٓهِ 

ْٹتٳاتٹ ﴿: سعابا٭٠ غٛض ٚٳاِيَكا ٌٳ  ْٹتٹ ٚٳاِيَكا ٓٳاتٹ  َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاِي ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاِي ُٳاتٹ  ُٴػٵًٹ ٚٳاِي ٌٳ  ُٹ ُٴػٵًٹ ٕٻ اِي ٔإ

ٚٳاِيدٳاؾٹ ٌٳ  ٚٳاِيدٳاؾٹعٹ ٚٳايكٻابٹطٳاتٹ  ٔٳ  ٚٳايكٻابٹٔطٜ ٚٳايكٻازٹَقاتٹ  ٌٳ  ٌٳ ٚٳايكٻازٹقٹ ُٴتٳكٳسِّقٹ ٚٳاِي عٳاتٹ 

َٛاتٹ ٚٳاِيشٳاؾٹ ِٵ  ٗٴ ٌٳ ُؾطٴٚدٳ ٛٹ ٚٳاِيشٳاؾٹ ُٳاتٹ  ٚٳايكٻا٥ٹ ٌٳ  ُٹ ٚٳايكٻا٥ٹ ُٴتٳكٳسَِّقاتٹ  ٘ٳ  ٚٳاِي ٔٳ ايًٖ ٚٳايصٻانٹٔطٜ

َٻػٵؿٹطٳٚٳايصٻانٹطٳاتٹ َأعٳسٻ اي ّاَنجٹرل ٗٴِ  ٘ٴ َي ٛٹُٝ ّاٚٳَأدٵط٠ ًٖ عٔ اؾاْب ٚاييت ؼسثت ، ﴾ّاعٳ

َٚا ، ٗ َا ٜطٜس اهلل٠ ؾاؾاْب اٱهابٞ ٗ ايطدٌ ٚإطأ ،٠ٗ ايطدٌ ٚإطأ هابٞاٱ

 زٕٚ ؾطم بُٝٓٗا. ،١ٜعطِٝٗ َٔ ثٛاب َٚٔ قُٝ

ٝٳ﴿ :٠بٌ ايطدٌ ٚإطأ٣ ٫ٚسٛٓا ٗ اؾاْب ايػًيب أٜهّا أْ٘ غاٚ ْٹ ٚٳايعٻاْٹٞ ١ ايعٻا

َٹ٦ٳ ُٳا  ٗٴ ٓٵ َِّ ٚٳاسٹسٺ  ٌٻ  ٚٳايػٻأضَق﴿ ;﴾...٠دٳًِسٳ١ َؾادٵًٹسٴٚا ُن ُٳا١ ٚٳايػٻأضمٴ  ٗٴ ٜٳ ٜٵسٹ  .﴾َؾاِقَطعٴِٛا َأ

ثِ ٠ ناْت ناؾط، ٗ ايكطآ٠ٕ َطأقس قسّ ا إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ تٴ٫ٚسٛ

نجط َٔ أ١ ٚيٝإػ٪٣ يٮَٛض ٗ َػت٠ٛ بعٝس٠ طعاّْا ْٚٛنإْػإ ًّو عك٬ّ ٚاتٸ، تآَٓ

ٖس قاٍ اشلسنُا ، اييت ناْت ًُو َاًُو، غبأ١ ًَه١ ٖٚٞ قك، ايطدٌ
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َٵطٳَأ﴿: يػًُٝإ ٚٳدٳستټ ا ِٷ٠ ٔإِّْٞ  ٛٹٝ ٗٳا عٳطٵفٷ عٳ ٚٳَي ٞٵ٤ٺ  ِّ ؾٳ َٹٔ ُن ٝٳتٵ  ٚٳُأٚتٹ ِٵ  ٗٴ ُٵًٹُه .ٚقس ﴾تٳ

ِٵ ﴿: أضغٌ غًُٝإ إيِٝٗ نتابّا َع اشلسٖس عٓسَا قاٍ ي٘ ٔٗ ٝٵ ٘ٵ ٔإَي ٖٳصٳا َؾَأِيكٹ ٖٳب بِّهٹتٳابٹٞ  اشٵ

َٳاشٳا ٜٳطٵ ُٛطٵ  ِٵ َؾاْ ٗٴ ٓٵ ٍٻ عٳ ٛٳ ِٻ تٳ ٕٳثٴ  . إشّا(11)ضز ٗ تؿػرل اؿسخ ايكطآْٞنُا ٖٛ ٚا، ﴾دٹعٴٛ

١ أٟ َٔ ايٓاسٝ، َا أُْٗا إْػا١ٕ َٚتػاٜٚ ،٠بٌ ايطدٌ ٚإطأ١ اؿكٛم َتػاٜٚ

 .١اٱْػاْٝ

لس إٔ ١ ايؿطٜؿ١ ايٓب٠ٜٛ عٓسَا ْسضؽ ايػرل: ٜكٍٛ ايػٝس ؾهٌ اهلل

ٚيٝػكٌ  ٢،إٔ ىطدٗٔ يٝساٜٚٔ اؾطسبنإ ٜؿطى ايٓػا٤ ٗ اؿطب |ايٓيب

ٔٸ ٢،ايعطؿ  ايكتاٍ. باعتباض أْ٘ مل ٜؿطع شل

 ؾإْٓا ـ ÷ظٜٓب٠ ايػٝس١ ٚؾدكٝ ÷ايعٖطا١٤ ؾدك١ٝ سٌ ْسضؽ َػأيثِ 

أضؾع َا تا ظٗس غٝاغٞ نأُْٗا قا٣َ ْطاييت تتُٝعإ بٗا ـ ١ ٛط عٔ ايكساغبكطع ايٓ

ٟٸ٠ ٜهٕٛ ٗ فتُع مل ّٓض إطأ ٞٸ أ  ٗ ٖصا اجملاٍ. َٛقع غٝاغ

ٍٸنًٓ إٕ شيو عإ ٚيهُٓٗا ٜتٛظٻ، نُا ايطدٌ إْػإ، إْػا٠ٕ ٕ إطأأ٢ عً ٘ ٜس

ٔٸٚنُا تتٛظٻ، ع ايطداٍ أزٚاضِٖ عػب َٛاقعِٗنُا ٜتٛظٻ، ا٭زٚاض  ع ايٓػا٤ أزٚاضٖ

ٔٸ; ٭ٕ إػأي ايطدٌ ٠ يٝػت غٝازٚ ،٠تهاٌَ ايطدٌ َع إطأ١ يٖٞ َػأ١ عػب َٛاقعٗ

ٚٗ ، ً٘ٗ عك، إٔ ٜتكٛضٙ ٗ إْػاْٝت٘ ،٠نُا يًُطأ، غ٬ّ ٜطٜس يًطدٌٚاٱ .٠إطأ٢ عً

 .(12)ضازت٘إ

ٚسٛاضات  خ٬ٍ َطايعاتٞ يهتب َٚ٪يؿات َٚٔ، ٖٓاٚقبٌ اـتاّ أٚزٸ إٔ أؾرل 

٤ ايؿكٗا٣ ؾإتٛاضخ يس، ايسٜٔ ٫ ؾعايٝت١٘ ؾاع٢ًٝ ؾتػٌ عًأْ٘ ا إٍ، ايػٝس ؾهٌ اهلل

ِّ، ايسٜٔ ؾعايٝات٢ ٚضداٍ ايسٜٔ ايتأنٝس عً عًٝٗا  ٚا٫قتكاض ،١ٮَٛض ايعبازٜي١ ٓإته

ا٭َط ايصٟ  .٠ايسٜٔ ٗ اؿٝا١ ًٝؾاع٢ س عًكس أٖنؾهٌ اهلل ؾ ايػٝس نبرل. أَا سسٛ إٍ

ٖٚصا «. إْػا٠ٕ إطأ»أٚ ، «٠إطأ١ إْػاْٝ» :٠بؿهٌ ٚانض ٗ ْٛطٜت٘ سٍٛ إطأ٢ ٜتذً

َٔ  بس٤ّا، ٗابؿهٌ ٚانض َٔ عٓٛإ نتب٘ ٚا٭ططٚسات اييت تهُٓت٢ َط ٜتذًا٭

ٚٻ ١ اٱدطا١ٝ٥ ٚايؿاعًٝ، (٠إطأَطٚضّا بـ )زْٝا ، (١عا١َ َؿاِٖٝ إغ٬َٝ) ْات٘ ا٭ٍَٚس

١ ٗإٛدٻ١ ؾهٌ اهلل ٚا٭غ٦ً اييت تهُٓت قانطات ايػٝس «٠ ايٓسٚ»١ ٗ غًػ١ً إبجٛث

ُٸ ؾه٬ّ، زلاست٘ إٍ ١ اؿطن٢ ع١ً ؿاٚ ايسائَ ا٭ي١ ا تؿٝض ب٘ َتْٛ٘ ايتسٜٚٓٝع

 . (13)شيو٢ زيٌٝ عً خرلٴ «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»ٚتؿػرلٙ  .١ايؿاعًٝٚ
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ِٸ١ اغتعطنٓا ٗ ٖصٙ إكاي أٚ ، «٠إطأ١ إْػاْٝ»ضا٤ ايػٝس ؾهٌ اهلل سٍٛ آ أٖ

ٚتًو اييت تٛاؾل ، ضا٤ شات ايطابع اشلاَؿٞايهجرل َٔ اٯ ٚقس ػاٚظتٴ، «إْػا٠ٕ إطأ»

; ي٬ط٬ع ٗاٚيٝؼ نًٓ، بعض إكازض ضا٤ إٍٖصٙ اٯ ٚأغٓستٴ .ؾٝٗا َع ايطأٟ ايػا٥س

  .٠ٚا٫غتعاز

إ٫ٓ أْين  «إْػا٠ٕ إطأ»ؾهٌ اهلل سٍٛ ١ ايع١َ٬ ٗ ٖصا إكاٍ َٔ ض٩ٜ َٚع َا

ؼًٌٝ ٢ ؾًِ أعٌُ عً ،١ستاا١ٕ ٚشيو يهٝل ايٛقت ٚإػاس ;أؾعط  بككٛضٖا ٚتككرلٟ

ٚاييت قس تهٕٛ أنجط  ٣،ا٭خطضا٤ َٚكاضْتٗا باٯ، ق٬ًّٝ ٖصٙ ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ إ٫ٓ

١ عٔ ايط١ٜ٩ ؾهطٜ« panorama» ْٛضاَااٚٗ تؿهٌٝ ب، ٚايططح١ ٕٓاقؿٗ ا٠ دطأ

 ٱغ٬َٞ إعاقط.ٗ ايؿهط ا٠ يًُطأ١ اٱغ٬َٝ

 .ٚٚؾا٤ٶ٣  ٖصٙ ايٛضٜكات شنطايػٝس ؾهٌ اهلل١ إيٝو زلاس
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 الكىاه ووواصفاتى وقاييس عامل دين بكّن

، ايكسض١ ًًٝاؾيكس تؿطؾٓا باؿهٛض ٗ  فايؼ زضؽ ايعسٜس َٔ ايؿدكٝات 

ٔٵ .َٔ َعٌ ؾٝهِٗ َا ؾا٤ اهلل يٓا شيوًْٚٗٓا  تكطٜبّا ١ غ٠ٓ ٕس يبٓإ ٕا غاؾطْا إٍ يه

ط إؿػِّٚ، ـبرلايػٝاغٞ اٚ، ايؿك١٘ٝ ًشهٛض ٗ زضؽ ايع٬َيٚؾكٓا ّ( 1987ّ ـ 1986)

ٕ بهٌ َا ؼٌُ ٖصٙ ايهًُات َٔ ثكٌ آت ؾٝ٘ قؿات اٱغ٬ّ ٚأخ٬م ايكطايصٟ ػًٖ

ٜسٜ٘ ٢ ٚنإ ٕا ؾطبٓاٙ عً .&ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ،١َعٟٓٛ ٚسكا٥ل َازٜ

ِٷٚ ُٸ قؿاتٷٚ ٗ فًػ٘ طع ٤  ٬ٓا أخصْاٙ َٔ قبٌ عٔ غرلٙ َٔ ا٭ددعًت٘ ىتًـ ع

ْع  قس ؾٗٛ، ٖصا ايعامل ايؿصٸ١ َٔ أبعاز ؾدكٝ ا٭١ٍٚ بايسضد أاخت٬ف ْؿ، باَتٝاظ

، عصب اـطابٚ نإ ي٘ سًٛ ايبٝإ ؾكّٝٗاؾُع نْٛ٘  .طنٌ قؿات ايعامل إتبشِّ

نإ  .نٌ ايعامل اٱغ٬َٞ بٌ إٍ، إٜطإ َٔ يبٓإ إ١ٍ ٜٓتكٌ بو ٗ َعاْٞ ايػٝاغ

سٝح هعًو تسضى ، ايبٝا١ٕٚ ٚنإ ًّو ظَاّ ايؿكاس، بسقا٥ل ا٭َٛض قٝطّا

ب٦ط ايعبس نإ ايػٝس ؾهٌ اهلل ١ َٓطكٗ ×ٗ َػذس اٱَاّ ايطنا .إطازٚ إعاْٞ

ّٸ  ٚنإ ٜػتُع إٍ، ع إكًٌٛٗ ْ ٚنإ ًٜكٞ ٖٓاى خطبّا ،١ايٓاؽ ْاع ٜ٪

٢ ًٜكٞ عً، ايكباح٠ ٚٗ ؾذل، نُا نإ ٗ ٖصا إػذس .أغ٦ًتِٗ ٚاغتؿػاضاتِٗ

ُٻطًبت٘ زضٚؽ ايؿك ل َا ٕ ىكِّأيهٔ نٌ ٖصٙ ايؿعايٝات مل تهٔ ُٓع٘ َٔ  .ل٘ إع

، دطٚس٠ِٗ َٚساٚا، َُِٖٛٗ ٚا٫غتُاع إٍ، ايٓاؽ١ ٕكابًٚ ٜعٜس أٜكاضب ايػاعتٌ 
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 داْب زٚضٙ ايعًُا٥ٞ نإ ٜسؾع بايؿباب ٚإٍ .بعطـ ا٭ب اؿٕٓٛ ٚا٭ر ايكسٜل

ايصٟ نإ آْصاى ٚ، ٝإ ايػاقبايه١ َكاَٚ ،١إكاَٚ ا٫ْهُاّ إٍ ٢ ٜؿذعِٗ عًٚ

ايصٟ ، ٖصا ايعامل١ داْب أبعاز ؾدكٝ إٍٚ .قػِ نبرل َٔ دٓٛب يبٓا٢ٕ ٜػتٛيٞ عً

ٌٸ ٣ َكاَ٘ غهٛت٘ عٔ أشٚ ؾدك٘ ٜؿسْا إٍٚ نإ َا هًبٓا إيٝ٘، إجٌٝٚ ي٘ ايٓسٸ ق

 ٣ٚيهٓ٘ أش، ٖٚٓاىأٖٓا  ؾٝذس شلِ إط٤ عصضّا، عازٌٜ يٝتِٗ ناْٛا أْاغّاٚ، ايٓاؽ

ّٸٚ عباضات اؾطح٢ نإ ٜتًك .ؾدكٝات ٗ َكاّ ايعًُا٤ٚ َٔ عًُا٤ بابتػاَت٘  ايص

ايصٜٔ ٚادٗٛا َجٌ ٖصٙ إٛاقـ ، ^ٗ عؿل أٌٖ ايبٝت لٷٚقًب٘ قًٚ ،٠إعٗٛز

ٕ إٚ، ٕ ٜػؿطٙ يٓاأػأٍ اهلل ٓؾ ّإ نإ سٓكإ»: قٛشل٣ِ غٛ َا نإ شلِ ضزٌّٚ، نجرلّا

ٚدسْا أْؿػٓا ْعذلف باؾٌُٝ ، ْعِ .«ٜػؿط يوٕ أٍ اهلل أنإ غرل َا تكٍٛ ؾٓػ

ٖصا اؾٌُٝ اإٔ ٚٚدسْ، ي٘ بايهجرل١ ٚدسْا أْؿػٓا َسٜٓ، ايهجرل شلصا ايطدٌ ايعِٛٝ

ؾاٖسْاٙ عٔ قطب َٔ ٖصا ايعامل ٚ اٙغطٛض ْهؿـ ؾٝٗا َا عآٜٸ١ ٜؿطض عًٝٓا نتاب

عٔ  ّانٌ ٖصا تعبرل ، ٘مهٞ ؾٝٗا بعض اـٛاطط اييت عؿٓاٖا ٗ ًٚٓٚ، إدًل

ضسًٝ٘ ٚ يؿكسا٢ْ٘ ا٭غ١ٚ عٔ اؿطق قازقّا ٚٗ ْؿؼ ايٛقت تعبرلّا، اسذلآَا ي٘ٚ سبٓا

 .ضب٘ ا إٍعٓٸ

 

١ ٚؾعبٝباسذلاّ نبرل ٢ نإ وٛٚ ;قٝطّا نإ ايػٝس ؾهٌ اهلل عإّا

، ًؼ زضٚغ٘ ٗ ايؿك٘سهط ٗ فأيبٓإ نٓتٴٗ ؾٝٗا  اييت نٓتٴ٠ ٚٗ ايؿذل .١عطٜه

نٌ ١ ايعؿا٤ٜٔ ٗ بسا٠ٜ ٚ ث٬خ َطات ق٬أخًؿ٘ َطتٌ ٠ ايك٢٬ سطم عًأٚنٓت 

 .غبٛعأ

يبٓإ ١ زٚي ٕ تهٕٛأ٢ أُٓ يتٓاغٚنٓت َٔ ؾطٙ ، ٜاؾعّا ّاآْصاى ؾابٸ نٓتٴ

ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜعتدل ايػٝس ا ٗسٝٓٚنإ ، &َاّ اـُٝينٱٜطإ ٚيٲ١ تابع

ٚنٓت  .اٱَاّ اـُٝين٣ اٚتثِ ؾ، ٫ّٚأٙ اؾهإ ٜعطٞ ؾتاٚ، ًِإطدع ا٭ع &اـ٥ٛٞ

زٕٚ ، يٛ ٜصنطٙ با٭ع٢ًِ ٚأُٓ، اٱَاّ اـُٝين٣ شنط ؾتا٢ٚ يٛ ٜكتكط ع٢ً أُٓ

ُٸ ٚمل ٜهٔ غهيب ٖصا بعٝسّا، غهب َٓ٘أٚنإ ٖصا َا دعًين  .غرلٙ ا نإ ع

 ....ٜؿشٓين ب٘
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َٔ  ،٠عؿط١ ايجاْٝ ٍإ٠ َٔ ايعاؾط، ىكل غاعتٌ ؾهٌ اهلل نإ ايػٝس

قؿت ضٴ٠ )قايٕٛ( نبرل٠ ٚنإ ٜؿتض شلصا ايػطض سذط .ايٓاؽ١ كابًنٌ ّٜٛ ٕ

ٞٸٚ، ظٚاٜاٖا٣ ٚنإ هًؼ ٖٛ ٗ إسس، بايهطاغٞ ٌٸ، ظاْب٘ نطغ َٔ دا٤  ٚن

، ٜٚعطض سادت٘ ،ٜ٘ؿطح ي٘ ساي، نإ هًؼ بايكطب َٓ٘ ،١ناْت ي٘ سادٚ، زٚضٙ

سٝح ٜػتكبٌ ؾٝٗا  ،١يًكا٤ات اـاق ،١خاق٠ ٚنإ بايكطب َٔ ٖصا ايكايٕٛ سذط

 ّاْاغٕكابًت٘ أغًب َٔ ٜأتٕٛ أؾكس نإ ١ باؾًُ. ٚٚ سسٜح خامٸأ١ ناْت ي٘ َكاي ٔٵَٳ

ٌٸٚ، ٜعِٝٓٗ ؾهٌ اهلل نإ ايػٝسٚ ،١سادات َازٜشٟٚ ٚ ؾكطا٤ ، َؿانًِٗ و

َدلات ٚ ٮٜتاّي ٚناْت ي٘ زٚضٷ، عًُا٤ يبٓا٢ٕ نإ أغٓ ؾهٌ اهلل ٕ ايػٝسأ خكٛقّاٚ

 ايٝت١ِ ساد يتشتهِٓٗ ُٚٮ ;َٔ أبٓا٤ اجملتُع١ ؾتشٗا ٗ ٚد٘ تًو ايطبك ،٠نجرل

 .ايعطا٠٤ نجطٚ بايػدا٤ َعطٚؾّا ؾهٌ اهلل ٚنإ ايػٝس، ايؿكط يسِٜٗٚ

 ٚنإ ٜػتكبًٓا بعطـ ،١خاق١ أقسقا٥ٞ ْطًب دًػٚ ٘نًُا ظضتٴ نٓتٴ

 اٱَا١ّ غًب تًو ايًكا٤ات  نإ سٍٛ أعًُٝإٔ َٛنٛعٞ َع٘ ٗ أضغِ  ، سٓإٚ

 .!؟اٱَاّ اـُٝين١ عًُٝإٔاشا ٫ ٜكٍٛ ب: غأي٘أؾكس نٓت ، اـُٝين

 

٣ ٚٗ إسس .اٱَاّ اـُٝين١ اٯٕ أع٢ًُٝ ْ٘ مل ٜجبت يسٜ٘ ستإ: نإ ٜكٍٛ يٞ

ايتؿهط ايعُٝل ايصٟ ١ٚ ايع٠ًُٝ ايكسض٣ َس ٚٗط علٛأح به٬ّ تًو اؾًػات قطٻ

بٌ ١ٚ م بٌ إطدعٕٝ تؿطِّإٔ ْكٝشيت يو إ: سٝح قاٍ، ع ب٘ ٖصا ايعاملنإ ٜتُتٻ

ٜأخص َػرلٙ ١ ايػٝاغ١ٚ ايس١ٜٝٓ إطدعٝ َٔ ن٬٘ اتطى .ٕ ٫ ؽً٘ بُٝٓٗاأٚ ،١ايػٝاغ

ٕ ٜجبت  أٚ، يػٝس اٱَاّ  ٖٛ ا٭عًِٕ ٜهٕٛ اأأضٜس ٢ٚ ْا نصيو أُٓأؾ.ايطبٝعٞ

أَا عٔ ايػٝس  ،٠ٚأْا نصيو ضدٌ ثٛض ،٠ؾايػٝس اٱَاّ ضدٌ ثٛض ;عٓسٟ شيو بططق٘

تجبت مل ٚ يهٔ َا ايعٌُ ،٠مل ٜهٔ ضدٌ ثٛضٚ، زّٜٓٝا ؾكس نإ َطدعّا &اـ٥ٛٞ

ٟٸ   .!؟اٱَاّ اـُٝين بعس١ أعًُٝ يس

 

ٚناْت عًٝٗا ، ضغًت َٔ إٜطإُأ١ اغشت بهطٸتػًٖي٘ ٣ طَكابًيت ا٭خٚٗ 
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سٝح أؾرل بعباضات ، إؿهٝين١ ايع٬َ: نإ َٔ بِٝٓٗ، أزلا٤ ايعسٜس َٔ ا٭ع٬ّ

 .اـُٝين١ أعًُٝ إ١ٍ كتًؿ

يت أيكس غ: أدابين١ ٖصٙ ايهطاغ٢ ٚعٓسَا ٚقع ْٛط ايػٝس ؾهٌ اهلل عً

ُٸ١ بٓؿػٞ ايع٬َ ِا نتب٘ إْ٘ أٚنإ قس أدابين ، بٝإا دا٤ ٗ ٖصا ايإؿهٝين ع

 .١تكٝٸ

ٕ ايػٝس ؾهٌ اهلل مل أ٣ أضٚدعًين ، ٗ قًكٞ يكس نإ ٖصا اؾٛاب غببّا 

ٔٵ .ن٬ّ إؿهٝين سّاٜؿِٗ دٝٸ فطٜات شاى ٢ ًعت عًٚاٖط، إٜطإ إٍ ٕا عستٴ يه

َا  ٕأٚ، با٭َٛض١ إساط٢ أزضنت أْٓا مل ْهٔ عً، ايٛطٚف اييت نتب ؾٝٗاٚ، ايبٝإ

 .ا لًَٗ٘ع َا نٓٸ١ بإكاضْ ْعطؾ٘ نإ ق٬ًّٝ

 

ايؿٝذ  َعتبازيت اؿسٜح ، إٜطإ ٍإَٔ يبٓإ  ٕ عستٴأٚبعس ، ا٭ٜا٣ّ ٗ إسس

َٔ  ؾهٌ اهلل سٍٛ َٛقـ ايػٝس، َٔ يبٓا٠ٕ ًٚٓت ي٘ تًو اـاطط، غ٬ّ سػٌ ْازٟ

 ايؿٝذؾكاٍ ، ؿهٝينا١ٕ خكٛم بٝإ ايع٬َٗ َٚا قاي٘ ، ُٝيناـ اٱَا١ّ أعًُٝ

ٚبأَط َٔ ايؿٗٝس ، بعض ا٭ؾدامٚ ٭ْين ;ؾهٌ اهلل١ اؿل َا قاي٘ ايع٬َ: ْازٟ

ؾٝٗا  ٜكطٸ١ ٕ ٜهتب ٚضقأٚطًبٓا َٓ٘ ، َٓعٍ إؿهٝين ٍإشٖبٓا ، قُس َٓتٛطٟ

٘ٓ، اـُٝين١ بأعًُٝ خص أخطدٓا َٔ َٓعي٘  ٕٚا، ؼت إقطاضْا ع٠ً٘ٝ عباض ٚقس خ

قاٍ ظٛاظ ٖصا ٕ ٭ ;ٖصا ٫ ٜؿٝس: ٚقاٍ، ٖاأقطٚ ،١ايؿٗٝس قُس َٓتٛطٟ ايٛضق

ٕٚا خطز إؿهٝين َٔ بٝت٘ أسطٓا ب٘ أنجط َٔ  .ندل َٔ ٖصاأَٚا ْطٜسٙ ، تكًٝسٙ

 ،١ّ ٫ قايعسٳٕ اٱَاّ اـُٝين غٝٴإؾ١ عًُٝشا مل ٜهتب ا٭إْ٘ أٚأخدلْاٙ ، تٌَطٸ

 .ٔتكًٝسٙ قس تعٝٻ: ؾهتب َهٝؿّا، خطآ ٗا ؾ٦ّٝاإيٝأنٝـ ٢ ا ستتعايٛ: ؾكاٍ

 

أزضنت ، شيو ايًكا٤ َع ايػٝس ؾهٌ اهلل غٓٛات طٛا٢ٍ عً ٕ َطٸأٚبعس ، ايّٝٛ

مل ْسضن٘ ، ا٭َٛضَذطٜات ١ بكطوت٘ ٚإساطت٘ ايعُٝك ;ٕ َا نإ ٜطاٙ ٖٛ ٗ اي٬ّٛأ

ٕ أبعس ٚ، َٓتٛطٟايؿٝذ ٕ ععٍ أؾبعس  .خهٓا ايتذاضبٚ عٕ عؿٓا ايٛقا٥أ٫ بعس إمٔ 
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ْ٘ يٛ أتبٌ يٓا ْٝعّا، فطٜاتٚ َٚا ٚقع َٔ أسساخ، َجٛاٙ ا٭خرل ٍإ &ضسٌ اٱَاّ

٢ ٕا ٚقع نٌ ٖصا ايٓعاع عً، ٗ َػرلٖا١ غاضت إطدعٝٚ، فطاٖا١ ايػٝاغأخصت 

سٜس َٔ عًُا٤ ايطابٛض ايجاْٞ ٕٚا اغتطاع ايع، ٕٚا ضؾع سذاب ا٫سذلاّ عٓٗا ،١إطدعٝ

ٕٚا خككت ، ٖٓا ٖٚٓاى٣ ٜؿتٕٛ بؿتاٚ ٣،قطاب ايؿتٛ ٍإٕ ٜتكسَٛا أٚايجايح 

 .ٚ ٖٓاىأٖٓا  غًيبٸايعسٜس َٔ إٝعاْٝات يػطض 

 

ٚعهِ غٔ ; ٜس ايػٝس ؾهٌ اهلل٢ ؾٝٗا بايتتًُص عً ؾتٴاييت تؿطٻ٠ ٗ تًو ايؿذل

ٌٸ ;ٚنٓتٴ ،١باؿٜٝٛ َؿعُّا ّاثٛضٜٸ ّاؾابٸ نٓتٴ، ايؿباب  ؾسٜسّا، شيو بساؾع ن

ٌٸ، ضَّااٚق قطع ن٬َ٘ إٔ أْ٘ نإ وسخ أ٢ ست، سٓإٚ عطـ ٚنإ ٜكابًين به

ٕ إسٝح  ،١ايعطب١ٝ ؾكس نٓت سسٜح عٗس بايًػ، «اغتُع»: أٚ أقٍٛ ي٘، عًٝ٘ َعذلنّا

هٛظ َٔ َجًٞ  ٜهٔ ملٖٚٛ َا ، ناْت تعين ا٭َط با٫غتُاع١ تًو ايه١ًُ قٝػ

ٌٸ١ سػاغ٢ٝ ٚضغِ شيو مل تهٔ يسٜ٘ أزْ، آْصاى ٚضَا ٭ْ٘ نإ ٜسضى  ;شيو َٔ ن

ٚنإ شيو ٫ ، ٗ ايعطف ايعطب٢ٞ يٮع٢ً أْين مل أتعًِ بعس َكتهٝات خطاب ا٭زْ

 .ػاٖٞ ؾ٤ٞ غًيبٸ٢ زْأٚ وطى ؾٝ٘ أٜكًك٘ 

طٜٔ َٔ ؾٗط بُٗٔ ايعؿٚ ايجا١ْٞ ت َٓاغبُا سًٓا نًٓٓٸن، بٌ أنجط َٔ ٖصا

ْطًب َٓ٘ ، ٚغرلٖا َٔ إٓاغبات ،٠غبٛع ايٛسسأٚ أ، (٠اْتكاض ايجٛض٣ )شنط ايؿاضغٞ

 ؾهإ ًٜيبٸ ،١غطاب أٚ ن١ًُ ٜؿاضنٓا تًو إٓاغب إٔٚ ،١إسضغ ٍإٕ وهط أ

ٌٸٚ، طًبٓا  .تٛانع وهط به

 

ؾكس نإ  . اٱْكافاييت اَتاظ بٗا ايػٝس ؾهٌ اهلل٣ إُٝعات ا٭خط٣ إسس

ٕ ٜهع ْؿػ٘ أ٢ ٜعٌُ عًٕ ؾدل إٔ ٜكسض سهُ٘ ٗ ؾأٚنإ قبٌ ، عاز٫ّ َٓكؿّا

ثِ هًؼ يٝؿهط ٗ ، زٚإعٚ َا وٝ٘ ب٘ َٔ أغبابٚ، نٌ ٚطٚؾ٘ أٜكطٚ، ٗ َهاْ٘

 أْين إْكاؾ٢٘ َٚٔ ايؿٛاٖس عً .ضأٜ٘ٚ ٚسٝٓٗا ٜعطٞ سهُ٘، نٌ تًو إعطٝات

ايؿه٤٬ ايصٜٔ يطَا ٜكَٕٛٛ ٚ ٖٛ َٛقؿو َٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤َا : ٚقًتٴ، َّٜٛا يٝ٘إدًػت 
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يٝؼ َٔ أػاِٖٗ؟ عًٝٓا ؾعً٘ ايصٟ َٚا  ؟ضا٤ىآٚ ضا٤ ٫ تتٓاغبآٚ ٜتكٛيٕٛ أبأعُاٍ 

 ٍإٕ زلع َكاييت شٖب بؿهطٙ أبعس  يهٓ٘؟ ٫ مازثِٗٚ ٕ ٫ لايػِٗأؾهٌ ا٭

، ـ ًػٝس ؾهٌ اهللي قّٜٛا ٚنإ سٝٓٗا َٓاؾػّا ـايؿٝذ قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ 

ا٭دٛا٤ اييت ٚ ٗ ْؿؼ احملٝ٘ ٚنٓتٴ، يٛ ناْت يٞ ْؿؼ ايؿطٚٙ: ٚأدابين قا٬ّ٥

، ط ؾٝ٘يؿهطت بٓؿؼ َا ؾٖه، ناْت ؼٝ٘ بايؿٝذ قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ

نإ  ّاؾايطدٌ ؾدكٝٸ، ٚ ْؿو ٗ ْٛاٜاٙأِٗ ايطدٌ ٕ ْتٻأؾ٬ هب ، عًُ٘ يعًُت َاٚ

ٖٛ َا دعً٘ ، ؾطض عًٝ٘ َٔ أدٛا٤َا ٚ،  أساطت ب٘يهٔ تًو ايٛطٚف اييت، سّادٝٸ

 .٘ بٓٛع َٔ ايػًٛنٝاتتسه١ُ ٕ ع٬قت٘ باؿهَٛأنُا ، ٜبازض بصيو ايتكطف

ٕ ايؿٝذ قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ مل ٜهٔ ي٘ َٛقـ أاؾسٜط بايصنط ٖٓا ٚ 

 مل ٜهْٛٛاايٓاؽ ٚ ايؿبابإٕ يصيو ؾٚ ،١اٱغ١َٝ٬ ٚانض َٔ إكاَٚٚ قطٜض

عباضات ايػٝس ؾهٌ اهلل ٚ يهٔ نًُات .ناْٛا غرل ضانٌ عٓ٘ٚ، اقؿَ٘ػطٚضٜٔ َٛ

َٔ ٚ ،١ٗ َٛقؿٞ َٔ تًو ايؿدك١ٝ أيعَتين اؿهُٚ، ٗ قًيب١ تًو ظضعت ايطُأْٝٓ

ٞٸاٯ٢ ٕ اؿهِ عًأَٓ٘  ُتٴتعًٖ. ٚأٜهّاغرلٖا  ٕ أنع أقبٌ نٌ ؾ٤ٞ  خط ٜؿطض عً

عٔ  بعٝسّاٚ ،١َٛنٛعٝبهٌ قطأ نٌ شيو إٔ أٚ، ْؿػٞ ٗ ْؿؼ ٚطٚف شاى ايؿدل

 .ايصات

 
...

 .ايػٝس ؾهٌ اهلل خًـ١ سهط اؾُاعإٔ إٔا نٓت ٗ يبٓإ ٢ نٓت أغع

ٚٗٛض إٗسٟ ٢ ست، شلٞإشلٞ إ»زعا٤ ٠ قطا٢٤ عًٚ، اؿهٛض٢ أقسقا٥ٞ عً ٚنٓت أسحٸ

، شيو٢ ٕ عًٚنإ ايهجرل َٔ اؿانطٜٔ ٖٓاى ٜعذلنٛ .«سؿٜ يٓا اـُٝينا

ٔٸ ،١َػتشسث١ ٜعتدلْٚٗا بسعٚ ٚ أ سّاَ٪ِّ ؾهٌ اهلل مل ٜهٔ ٜكسض َٛقؿّا١ ايع٬َ يه

 .ي٘ َعاضنّا

 

اييت ناْت احملٌ ايصٟ ٚ،نطّايطغٍٛ ا٭١ َسضغضض أ٢ خططٓا عً

 تّٖٛٝٓا ;ًٝ٘ با٭قساّبػطض إؿٞ ع ;عًِ إغطا٥ٌٝ، آْصاى ؾهٌ اهلل ؽ ؾٝ٘ ايػٝسٜسضِّ
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ٕ ّؿٞ أٚ، وهط تًو ايؿعايٝات إٔ إٍٚنٓا قس زعْٛا ايػٝس ؾهٌ اهلل  .ي٘ استكاضّاٚ

١ِّٛ ٕ ايطا٥طات اٱغطا٥ًٝٝأٚبعس شيو ؾُٗٓا  .ٗ اؾُٛع١ ٕ ًٜكٞ نًُأبكسَ٘ بعس  ض تك

ٔٵ ،١ٖاْيٲ ّاضزٸ ;تككـ إهإضَا أْٗا  ٜعيننإ ٖصا ٚ، إهإ ت َط١ اؿازث يه

 .اؿُس هللٚ ،غرل

شيو َٔ خ٬ٍ ٚ، بَ٘تعًٚكّا أْين نٓت ٜسضى يكس نإ ايػٝس ؾهٌ اهلل 

يصيو نإ ٜتذاٚظ ، بإَاَت١٘ سهٛض اؾُاع٢ سطم عًأنٓت ٚ، سهٛضٟ يسضٚغ٘

 .ٞ يتًو ايططٜلسبٸٚ عٔ إخ٬ق١ٞ ٭ْ٘ نإ ٜعًِ أْٗا إِا ناْت ْاػ ;طبع٠ٞ ؾس

 .ؾعط باـذٌ َٔ ْؿػٞأيهٔ ايّٝٛ عٓسَا أؾهط ٗ نٌ شيو 

 

، ٗ ايكباح ايبانط َٔ نٌ ّٜٛؾهٌ اهلل ٖصا ايسضؽ ٗ بٝت ايػٝس ٜٚٓعكس 

 ٢،ايٛثك٠ نإ َٛنٛع ايسضؽ نتاب ايعطٚٚ .أؾدام١ غت ٍإ١ عهٛض ٔػ شيوٚ

ثِ بعس شيو ، َا ؾٝ٘ َٔ إؾها٫تٚ ،ض إًٜٛنِّٚ طثِ ٜؿػِّ، إً أ٫ّٚ أؾكس نإ ٜكط

ٚإشا ، إدابات٘ عًٝٗاٚ، َا ططس٘ َٔ إؾها٫تٚ، ْٛط ايػٝس اـ١ٞ٥ٛ ضا٤ ٚٚدٗآٜططح 

ايعُّٛ ؾكس نإ ٜططح ٢ ٚعً .هٝب عٔ إؾها٫ت٘ٚ ٜططس٘ ؾإْ٘نإ ي٘ ْٛط خام 

 .َٔ َػا٥ٌ ا١ًٕ يأضأٜ٘ ٗ نٌ َػ

أَا أْا  .غطا٥ًٝٞ ؾسٜسّاٚنإ ايسضؽ ٜعطٌ ٗ ا٭ٜاّ اييت ٜهٕٛ ايككـ اٱ

 ٚٗ ايّٝٛ ايصٟ مل ٜهٔ سطاؽ ايػٝس، ايسضؽ نٌ ّٜٛ َهإ إٍسهط أؾكس نٓت 

٠ َسإهإ  شيوْتٛط ٗ أٚ ٫ نٓت إٔ نإ ايسضؽ غٝعطٌ إٜعطؾٕٛ  ؾهٌ اهلل

 .بٝيت ٍإ أضدعايسضؽ  إٍ مل وهط ٕ أسسّاأ٣ ٕٚا أض ،١عؿطٜٔ زقٝك

ؾهًُا  ،١ايطًبٚ ل غرل إٓطٛم بٌ ا٭غتاشٚايعذٝب ٗ ا٭َط ٖٛ شاى ايتٛاؾ

سس ٚ يهٔ َا ٖٛ سس ؾست٘، نإ ٜعطٌ ايسضؽ نإ ايككـ اٱغطا٥ًٝٞ ؾسٜسّا

ٚمل أنٔ ، ٭َط نإ تٛاؾكّٝاايصيو ؾ، ؾك٘ ِٖ ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ شيو١ ايطًب ؟خؿت٘

نٓت  يصيو، ٫ قس تعطٌ إٔٚ ايسضؽ أ٭عطف ٚعسَ٘; ايككـ ٠ ؾِٗ َكٝاؽ ؾسأ

 .ٚٗ نٌ قباح، إهإ بٓؿػٞ إٍسهط أ ٕ٭ َهططّا
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نٓت ػسٙ ٜػتكبٌ ايٛاؾسٜٔ  صاي .١ايؿاضغ١ٝ نإ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜتهًِ ايًػ

 نإ نجرل ايسؾاعٚ ،١ناْت ي٘ ضٚح ثٛضٜ .ٜتهًِ َعِٗ بًػتِٗٚ، عًٝ٘ َٔ إٜطإ

ايكُٛز ٗ ٚ اؾٗاز٢ وجِٗ عًٚ ،١اَٚؾباب إك٢ نُا نإ ٜطع. ايتبًٝؼ ؿعب اهللٚ

ايػٝس ؾهٌ اهلل ٢ يهٔ يٮغـ مل ٜهٔ سعب اهلل آْصاى ٜطع. ٚد٘ ايعسٚ ايكْٗٝٛٞ

 .ططم تُٓٛٝ٘ٚ تٛد٘ إٜطاْٞ ٗ أغًٛب٘ اٚنإ اؿعب  آْصاى ش، ٚ ٜساؾع عٓ٘أ

 

 ؾهٌ اهلل ايػٝس ١سطَت َٔ ض٩ٜ، ٚطين إٜطإ ٍإعست ٚ، ٕ غازضت يبٓإأبعس 

٢ ٕ أتأ اغتُط ٖصا اؿاٍ إٍٚ .ا٫غتُتاع عسٜج٘ٚ ،٠َٔ فايػت٘ إباؾطٚ، بأّ ايعٌ

١ إهتب٠ سٝح قاّ بعٜاض، غٓٛات٠ عس شيو قبٌٚ، ٜطإإ ٍإبٓؿػ٘  ؾهٌ اهلل ايػٝس

، ؾتػٌ بايتشكٝل ٗ ٖصا إطنعأ ٚنٓتٴ، قِٗ ١ إعاضف ايكطآْٝٚ يًع١ًّٛ إطنعٜ

ضغِ تػٝرلات ايسٖط ٚ، عسّ ض٩ٜت٘ ي٢ٞ ع١ً ضغِ َطٚض غٓٛات طًٜٛٚ، ٬قات٘ؾصٖبت ٕ

 .ٚغدّٝا ٚنإ تعاًَ٘ دٝسّا ،ا٭١ٍٚ ْ٘ عطؾين َٓص ايًشٛإؾ، ن٬ْا٢ عً

 

ايبشح اـاضز ٗ زضؽ ، س ؾهٌ اهللٝأْا دايؼ ٗ قهط ايػٚ، سس ا٭ٜاّأٗ 

سٝح نإ ٜتعطض ،ايػٝس اـ٢ٞ٥ٛ ع١ً بٚناْت تًو ا٭ٜاّ عكٝ ـ ايؿك٘ ٗ

ٕٚا ٚقٌ ، يبٓإ ٍإٜأتٞ ٚ، ٕ ٜػازضٖاأؾكطض ، ايعطامٗ ايٓذـ ٗ ٣ ا٭شٚ يًُهاٜكات

ؾًُا  ـ أسط َٔ اؾُط٢ ٜٓتٛطٙ عً ؾهٌ اهلل١ ٬َٓايػٝس ؾهٌ اهلل نإ ايع ٍإاـدل 

ٕٸ ٚأنجط َٔ ، يٛآ، يٛآ :ٜكٍٛٚ ،١ٜطؾع ايػُاعؾهٌ اهلل نإ ايػٝس  نإ اشلاتـ ٜط

نإ ٚ، َطات٠ عس١ ٚتهطض ٖصا ٗ تًو اؾًػ .ٚيهٔ مل ٜهٔ ٖٓاى دٛاب ،٠َط

 ض يًككـٕ خ٘ اشلاتـ ٗ يبٓإ قس تعطٻ٭; دٛابّا مل ًٜلٳ١ نًُا ضؾع ؾٝٗا ايػُاع

، ايكطعٚ ؾهاْت إهإات تتعطض يًتؿٜٛـ، ايتدطٜب َٔ ططف ايعسٚ اٱغطا٥ًٝٞٚ

 .ٓإإشا ناْت َٔ خاضز يب خكٛقّاٚ
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ٗ قًيب عٓ٘ ٚ ٌٓ ٗ ْؿػٞأؾكسٟ شلصا ايععٜع َا ٠ ٕ َا دعًين أػطع َطاضإ

 ٖصا ايعامل احملبٸ، تٛانع٘ٚ، إخ٬ق٘ٚ، تهشٝات٘ٚ، َٔ شنطٜات سٍٛ دٗازٙ

 .١يٲْػاْٝ

دٛا٤ ا٫ٚ، ايؿك٘ ٜذلزز ٗ َػاَعٞعح اـاضز ٗ  قٛت٘ ٗ زضؽ٣ ٫ظاٍ قس

 .ٖـ. ف١1366 برلٚت غ١ٓ َس٢ٜٓ ت ايككـ اٱغطا٥ًٝٞ عًبأقٛا١ كُٝ

ب٦ط ايعبس ٗ  َػذس اٱَاّ ايطناٗ قٛت٘ ٗ خطب٘ ايػطا٤ ٣ ٫ٚظاٍ قس

٢ ظايت ْؿػٞ ؼاؾٜ عً ٫ٚ .ْػِٝ تًو ايعباضاتٚ، قًيب عبل تًو ايهًُات ٍإؼٌُ 

عٔ أخ٬ق٘  شنطٜات، ْعِ .ايؿباب١ أغ٦ً ع١ٔ أغًٛب٘ ٗ اٱداب١ ططٜكٚ، ْدلات قٛت٘

 ،|نطّايطغٍٛ ا٭١ َسضغ إٍ سٌ نإ وهط، تٛانع٘ ايكطآْٞ ،١ايػُش

، ْعِ .ٚ اغتع٤٬أتهدل ٢ َٔ زٕٚ أز٠ْ ؾهإ ًٜيب ايسعٛ، ٞقضؾا٠ زعٛٚ زعٛتٞ ًَبّٝا

عٔ ضؾه٘  طّاَعبِّ، ايعًِ اٱغطا٢ًٞٝ٥ ٫ظايت تتذػس ٗ عٝٓاٟ قٛضت٘ ٖٚٛ ّؿٞ عً

 .ايطػٝإٚ ا٫غتبسازٚ يًًِٛ

تػُط ١ عًُٝا٭١ٚ سٍٛ إطدع١ٝ تعاٍ شنطٜاتٞ عٔ تًو اؾًػات اـاق َا

عِٛٝ ٚ، بكرلتٞ عُل تؿهطٙٚ تهؿـ يكًيبٚ، ْؿػٞ بؿٝض قؿا٥٘ٚ ضٚسٞ

ٞٸ، إزضان٘ يٮَٛض إعاضف ٚ ا٭قٍٛٚاتطى ايؿك٘  :بإعا١ْٞ عباضات٘ ا٦ًٕٝ ٖٚٛ ٜطزز عً

 إٍ ّاططٜك١ ٫ٚ ػعٌ يًػٝاغ، ؽ يتؿدٝل ا٭عًِإكٝاٚ ٖٞ إعٝاض ته١ٕٛ اؿٛظٜٚ

 .نإ شلا عِٛٝ ايهطض١ ٗ تعٌٝ إطدعٝ إشا تسخًت١ ٕ ايػٝاغ٭ ;شيو

عسّ َكابًت٘ ٕٔ ، تكٛاٙ، ايٓاؽ٢ عسي٘ ٗ اؿهِ عًٚ شنطٜات سٍٛ إْكاؾ٘

٠ َػاعٝ٘ اؿُٝس، َػاعست٘ شلِٚ استهاْ٘ يٮٜتاّ، ٚ ٜتُْٗٛ٘ بايػ٤ٛإُٔٛ عًٝ٘ ٜتٗذٻ

هعًين أعٝـ نٌ تًو ٚ، ظاٍ وًل ٗ أؾام ضٚسٞ نٌ شيو ٫، تاّٮٜيٗ إهاز زٚض 

 .ؾٛمٚ ايًشٛات  عٛب

ٕ آٗ تؿػرل ايكط١ نا٠ًَ زٚض١ ٗ نتاب نسٙ اؾازٸٚ شنطٜات عٔ غعٝ٘

َٔ َهاٌَ  ٚايعؿط١ٜٔ ا٭ضبع َا تهُٓ٘ ٗ فًسات٘ٚ، «ٕآَٔ ٚسٞ ايكط»ايهطِٜ 

ظضع ٗ قًيب سب ٚ، ايع٢ًّٛ اٱقباٍ عً ٍإزؾعين  قّٜٛا ناْت ظازّا ،١ع١ًُٝ تؿػرلٜ

 .ايبشح ايعًُٞ
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ًٝت ب٘ ططاظ سسٜح ٜػتذٝب ٕا  ابتٴ٢ ع١ً ع١ًُٝ ضغاي١ ٫ ظايت خطٛات٘ ٗ نتاب

١ داْب َٛانٝع ادتُاعٝ ٍإ، يٝؿ٘ يًعسٜس َٔ نتب ايؿك٘أٚت، ٗ اؿانط١ ا٭َ

 .ساظت ايػبل باَتٝاظ قس ،١أخ٬قٝٚ

تطؾطف ٗ قًيب ٚضٚسٞ تًو ايًشٛات اييت  ٚٗ ٌٚ نٌ تًو ايصنطٜات ٫ظايت

ؾهإ نٌ شيو ٜعٜس َٔ  ٢،إطته٠ يًتسضٜؼ ٗ سٛظ ;غٛضٜا ٍإنإ ٜػاؾط ؾٝٗا 

 .يٝبًؼ ايهُاٍ، ٜهدلٚ هعً٘ ٜهدلٚ، ايطدٌ ٗ ْؿػ١ٞ عُٛ

ٚٗ َٛادٗت٘  ،١ايكطو١ٚ ايكازق٣ ؾذاعت٘ ٗ إع٬ٕ ايؿتاٚ ظايت علٛ ٫

 عٓس شيو ايطدٌ إٍٓكًب ت تنا١ْ ٖصٙ ايؿذاع نٌ .يًهٝإ ايػاقب ايكْٗٝٛٞ

عٔ ٚ، عًِٝٗ ٜتٛضع عٔ ايطزٸ، ايٛطٔٚ بٓا٤ ايسٜٔأدٌٗ اؾاًٌٖ َٔ َكابٌ ١ سًِ ٚٚزاع

 .غ٦ٝاتِٗ بػ١٤ٛ َكابً

إػتُٝت عٔ أسهاّ َٚعاضف ايسٜٔ  َٔ ايصنطٜات اييت ئ ٚ زؾاع٘ ايعك٬ْٞ

١ َٛاقؿ٘ ٗ َٛادٗ ٍإ شا أنٝـإ نٌ ٖصا ٚغرلٙ نجرلٷ ٤.ثطٖا أٟ ؾٞأّشٛ 

اٱغ٬ّ إٜاٙ ٚ هعٌ ؾكسْا، اؾٌٗٚ اـطاؾاتٚ َٛادٗت٘ يًؿهط اـطاٗٚ، إغطا٥ٌٝ

 .ًٖ٘أٚ ٲغ٬ّنبرلّا ي ابت٤٬ٶٚ، ٖا٫ ٜػسٸ١ ثًُ

 قسؽ اهلل ضٚس٘ ٚنجٻط َٔ غايهٞ زضب٘.

 

 

 

  



 

 

 

 

 ×ن بن عمياحملسِّ

 السؤاه التارخيي حوه الوجود واإلسقاط

 

 

ٚاعتكازّا باؿلٸ ٗ ا٫دتٗاز ٗ ايؿك٘  ،إّاّْا َٓٗا بايطأٟ ٚايطأٟ اٯخط

َكايٌ سٍٛ « ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس»١ تٓؿط فًٓ، ٚايه٬ّ ٚايتاضٜذ

 ،ايساض٢ اٱغكاٙ ٗ اشلذّٛ ع١ً ٚسازث« احملػٔ بٔ عًٞ»َٛنٛع 

ـٸ ايع٬َْٚ، يٝٓتكسٙ ايجا١ْٞ ٜٓهط ا٭ٍٚ اؿازث ١ هع ٖصا اؿٛاض ٗ ًَ

 .طٜط(شٕا أخصٙ ٖصا إٛنٛع َٔ دسٍ سٛي٘ )ايت، ؾهٌ اهلل

 

ٌٸ ٚاسسٺ َٔ أ٫ٚز ايػٝس ٕٸ يه ، َكرلّا كتًؿّا عٔ اٯخط ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ إ

ٖٓاى  ٣ظٜٓب ايهدل٠ ٚايػٝس ’ؾؿُٝا ٜتعًل باٱَاّ اؿػٔ ٚاٱَاّ اؿػٌ

، ×ٔٚاحملػِّ ÷أّ نًج٠ّٛ َا ٜتعًل بايػٝس ا ٗٚأَ، ْػبّٝا٠ َعًَٛات نجرل

َٔ ٖٓا ؾإٕ ايه٬ّ عٔ ٖاتٌ  .َٚكرلُٖا َبِٗ ،١َٚهططب١ ؾإعًَٛات ؾشٝش

ٕٸ ايكسَا٤ َٔ  ايؿدكٝتٌ ٜهع ايباسح أَاّ ايهجرل َٔ ايعكبات ٚايتعكٝسات. ٚإ

قس ، ُاعٔ غرلت١ٗ ايهتاب إ١ٍ ضغِ َا ناْٛا ٜتُتعٕٛ ب٘ َٔ اؿٛاؾع ايكٜٛ، إ٪يؿٌ

ايٓعض ايكًٌٝ ٣ ؾًِ ٜهتبٛا عُٓٗا غٛ ،١إعًَٛات زِْٚٗ ٚزٕٚ ٖصٙ ايػا١ٜ ؾشسايت 

 ايصٟ ٫ ٜػُٔ ٫ٚ ٜػين َٔ دٛع.
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ٕٸ ايػطض َٔ ٚضا٤ نتاب سٍٛ احملػٔ ٠ ٖٛ ْع إعًَٛات إتٛٓؾط١ ٖصٙ إكاي١ إ

ايتُٝٝع ٚ، ْكسٖا ٚؼًًٝٗا٢ ٚايعٌُ عً ،١َٚكازض أٌٖ ايػ١ٓ بٔ عًٞ َٔ َكازض ايؿٝع

ٖصٙ ٢ ٚتػًٝ٘ بعض ايه٤ٛ اـاؾت عً، بٌ قشٝشٗا ٚغكُٝٗا ٗ سسٚز اٱَهإ

بايعكبات ١ ٚا٠٦ًٕٝ ٛانض إٔ غًٛى ٖصٙ ايططٜل ايٛعطَٚٔ اي .١ايهط١ّ ايؿدكٝ

ٍٕ َٔ إداطط ٚغرل، غرل غٌٗ إعامل ٚايتهاضٜؼ١ ٚاجملٗٛي بٌ ٖٛ ٤ًَٞ با٭يػاّ ، خا

 ،ا٭٠ٍٚ اؽاش اـطٛ و هب إٔ ٜبازض ؾدل إٍايطغِ َٔ شي٢ ٚيهٔ عً، ٚايعٴكس

ُٸ  .١ٗ ٖصٙ ايططٜل; إش ٫بس يهٌ َؿٛاض َٔ بسا٠ٜ ايطٜاز١ ٚإٔ ٜكّٛ َٗ

ٚدٛزٙ : أ٫ّٚ: ٖٚٞ ،١ٖٓاى ؾُٝا ٜتعًل باحملػٔ بٔ عًٞ ث٬خ َػا٥ٌ أغاغٝ

بعس أٚ  ‘٫ٚزت٘ ٚٚؾات٘ ٗ عكط ايٓيب ا٭نطّ: ٚثايجّا، ٫ٚزت٘ ٚٚؾات١٘ نٝؿٝ: ٚثاّْٝا

 ضسًٝ٘.

ٔ ٗ عساز أ٫ٚز احملػ١ِّ ٚايػ١ٓ يكس شنط ايهجرل َٔ عًُا٤ ايؿطٜكٌ َٔ ايؿٝع

١ . ٖٚٓاى ايهجرل َٔ ايتػا٫٩ت إططٚس÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ٚايػٝس ×اٱَاّ عًٞ

١ ؾاط٠ُ ٌٖ ٚيس ٗ ا٭غاؽ يٲَاّ عًٞ ٚايػٝس: ايتايٞايٓشٛ ٢ ٖٚٞ عً، بؿإٔ احملػٔ

ٌٖٚ ٚيس  ؟ٕ شلُا ٚيس بٗصا ا٫غِ ؾهٝـ ناْت ٫ٚزت٘ٚيس باغِ احملػٔ؟ ٚإشا نا

ساٍ َا ٖٞ أغباب ٚؾات٘؟ ٌٖ ناْت تًو ١ أ٢ٜ سّٝا ثِ َات أّ أْ٘ نإ غكطّا؟ ٚعً

٠ أّ ناْت ٚؾات٘ إثط سازخٺ َا؟ ٌٖٚ ناْت ٚؾات٘ بػبب عكط ايػٝس١ ا٭غباب طبٝعٝ

ٚدٗٗا ٢ بٗا عًدٓبٗا أّ بػبب نط٢ ايعٖطا٤ بٌ اؿا٥٘ ٚايباب أّ بػبب ضؾػٗا عً

أّ بعس ضسًٝ٘؟ ٌٖٚ ناْت ٚؾات٘ ٗ  ‘ايٓيب ا٭نط٠ّ ايؿطٜـ؟ ٌٖٚ ٚيس ٗ سٝا

عٔ ْٝع ١ اٱداب إ٠ٍ إدتكط١ ٖصٙ إكاي٢ أّ بعس ضسًٝ٘؟ تػع ‘ضغٍٛ اهلل ٠ سٝا

 ٖصٙ ايتػا٫٩ت باختكاض.

 

ٕٸ اغِ احملػِّٔ ا ا٫غِ طٛاٍ . ٚنإ ٖص(1)ٚظٕ احملسِّخ٢ عً ـ بتؿسٜس ايػٌ ـ إ

ٖصٙ ٢  عًؾا٥عّا بٌ إػًٌُ، َٔ اٱغ٬ّ ٗ ايكطٕٚ ا٭١ٍٚ ٚخاق، ايكطٕٚ ٚا٭عكاض

ٌ. ٚقس ْكٌ ايػٝس قػٔ ا٭ٌَ ٗ نتاب )أعٝإ أٟ بتؿسٜس ايػ ،١ايكٝػ

٢ أْ٘ ضآٙ عً، ْك٬ّ عٔ ابٔ سذط ٗ نتاب )تبكٸط إٓتب٘ ٗ ؼطٜط إؿتب٘(، (2)(١ايؿٝع
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قػٸٔ  ٬ٍٖٔ ب: َٔ أَجاٍ، ا ناْت أزلا٤ بعض ا٭ع٬ّنُ .١ٖصٙ ايكٝػ

( ٖـ447)ٚعًٞ بٔ قػٸٔ ايتٓٛخٞ، ايسًِٜ(١ )ايتاز ٗ زٚي ـ( َ٪ٚيٖـ448ايكابٞ)

تًؿٜ بتؿسٜس ايػٌ أٜهّا. ٚنإ ٖصا ٖٛ اغِ ، (٠قاسب نتاب )ايؿطز بعس ايؿس

َٚات ٗ  ايصٟ ٚيس، ×عًٞ ٚأَرل إ٪ٌَٓ ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ أقػط أ٫ٚز ايػٝس

 قػطٙ.

 

ٖٓاى أقٛاٍ  ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ٚدٛز َجٌ ٖصا ايٛيس يًػٝس١ ؾُٝا ٜتعًل َػأي

 أٜهّا.١ بٗصا ايؿإٔ بٌ أٌٖ ايػ١ٓ نُا ٖٓاى أقٛاٍ كتًؿ ،١بٌ ايؿٝع١ كتًؿ

 

ــاض َــٔ أٖــٌ ايػــٓ       ــا٤ ايهب ــٔ ايعًُ ــطٕٚ ٚا٭عكــاض   ١ شنــط ايهــجرل َ طــٛاٍ ايك

ــإ ٞ اغــِ احملػِّــ ١ تُازٜ ــ ــا٤ َٚــٔ  .’١ٚؾاطُــ ٔ نــُٔ أ٫ٚز عً ــٔ  : ٖــ٪٤٫ ايعًُ أٓــس ب

، (ٖـ276)١ ٚابٔ قتٝب، (4)( ٗ ا٭زب إؿطزٖـ256)ٚايبداضٟ، (3)( ٗ إػٓسٖـ241)سٓبٌ

ٞ ، (6)( ٗ أْػاب ا٭ؾطافٖـ279)ٚايب٬شضٟ، (5)ٗ إعاضف ٜـ ٖــ 310)ٚايـس٫ٚب ١ ( ٗ ايصضٸ

( ٗ ٖـ354)ٚابٔ سبٸإ ايبػيت، (8)( ٗ تاضٜذ ايطغٌ ٚإًٛىٖـ310)ٚايطدلٟ، (7)٠ايطاٖط

، (10)ايكــشٝش٢ٌ ( ٗ إػــتسضى عًــٖـــ405)ٚاؿــانِ ايٓٝػــابٛضٟ، (9)نتــاب ايجكــات

ٞ ، (11)أْػاب ايعـطب ٠ ( ٗ ْٗطٖـ456)ٚابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ ( ٗ ايػـٓٔ  ٖــ 458)ٚايبٝٗكـ

، (13)ا٭قـشاب ١ ب ٗ َعطؾـ غـتٝعا ٖــ( ٗ ا٫ 463)ٚابـٔ عبـس ايـدل ايكـططيب    ، (12)٣ايهدل

ٌ ٖـ545)ٚايؿٗطغتاْٞ ٞ   ، (14)( ٗ إًٌ ٚايٓشـ ( ٗ تـاضٜذ  ٖــ 571)ٚابـٔ عػـانط ايسَؿـك

ٌ    ٠ ٗ ؾـطح غـرل  ، (15)زَؿل ( ٗ ٖــ 630ٚابـٔ ا٭ثـرل)  ، ’اٱَـاّ اؿػـٔ ٚاٱَـاّ اؿػـ

ــس ايػابــــ  ــ١ أغــ ــشاب١ ٗ َعطؾــ ٟ  ، (16)١ايكــ ــٛظ ــٔ اؾــ ــب٘ ابــ ـــ654)ٚغــ ــصنطٖــ ٠ ( ٗ تــ

( ٗ ٖــ 732)ايؿـسا٤  ٛٚأبـ ، (18)٢( ٗ شخـا٥ط ايعكبـ  ٖـ694)يطدلٟٚعبس اهلل ا، (17)اـٛام

ٚسلؼ ، (20)اٱضب١ ( ٗ ْٗاٜٖـ732)ٚؾٗاب ايسٜٔ ايٜٓٛطٟ، (19)إدتكط ٗ أخباض ايبؿط

١ ( ٗ ايبساٜـــٖــــ774ٚابـــٔ نـــجرل)، (21)( ٗ غـــرل أعـــ٬ّ ايٓـــب٤٬ٖــــ748ايـــسٜٔ ايـــصٖيب)

ٌ  ٖـ750ٚايعضْسٟ)، (22)١ٚايٓٗاٜ ( ٗ فُـع  ٖــ 807ٚاشلٝجُـٞ) ، (23)( ٗ ْٛـِ زضض ايػـُط



• 

 االجتهاد والتجديد

ٚابــٔ ، (25)١ايكــشاب١ ٗ َعطؾــ١ ( ٗ اٱقــابٖـــ852)ٚابــٔ سذــط ايعػــك٬ْٞ، (24)ايعٚا٥ــس

٣ ( ٗ غـبٌ اشلـس  ٖــ 942ٚايكـاؿٞ ايؿـاَٞ)  ، (26)( ٗ دـٛاٖط إطايـب  ٖـ871ايسَؿكٞ)

 .(28)٠( ٗ ٜٓابٝع إٛزٸٖـ1294ٚايكٓسٚظٟ اؿٓؿٞ)، (27)ٚايطؾاز

َٚكعب ، (ٖـ230ابٔ غعس): أٍَ أَج ،١أٌٖ ايػٓ قًٌٝ َٔ عًُا٤ ٖٚٓاى ْعضٷ

أزلا٤ أ٫ٚز  ٗٔ مل ٜصنطٚا اغِ احملػِّ ،(ٖـ281ٚابٔ أبٞ ايسْٝا)، (ٖـ236ايعبرلٟ)

أ٫ٚز اٱَاّ ١ تػ١ُٝ ْعِ شنط ابٔ غعس ضٚاٜ .ايعٖطا٤ ٚاٱَاّ ع١ًٞ ؾاط٠ُ ايػٝس

، ٌ ٚاحملػٔاؿػٔ ٚاؿػ، طؾبٸط ٚؾبرل َٚؿبِّ: أزلا٤ أ٫ٚز ٖاض٢ٕٚ عً ×عًٞ

 مٛ نُين.٢ ٔ عًؾٝهٕٛ قس اعذلف بٛدٛز احملػِّ

 

ٖـ ٠ ايهبـاض اغـِ احملػـٔ ٗ عـساز أ٫ٚز ايػـٝس     ١ ٚقس شنـط عًُـا٤ ايؿـٝع    طا٤ ايع

 ٞ ٞ  : ٖــ٪٤٫  َٚــٔ .’ٚاٱَــاّ عًــ ٞ ٖـــ 292)ابــٔ ٚانــض ايٝعكــٛب ، (29)( ٗ تــاضٜذ ايٝعكــٛب

)عــاف ٗ عــاّ  ُٝإ ايهٛٗٚقُــس بــٔ غــً ، (30)( ٗ َــطٚز ايــصٖب ٖـــ346)ٚإػــعٛزٟ

ـــ300 ٌ ٖـ ــ٪َٓ ــرل إـ ــب أَـ ــٝيب)، (31)( ٗ َٓاقـ ـــ334ٚاـكـ ــٖـ ــدل١ ( ٗ اشلساٜـ ، (32)٣ايهـ

( ٖــ 413ٚايؿٝذ إؿٝـس) ، (33)( ٗ ؾطح ا٭خباضٖـ363)ٚايكانٞ ايٓعُإ قاسب ايسعا٥ِ

( ٗ اجملــــسٟ ٗ أْػــــاب ايكطٕ اـــــاَؼ اشلذــــطٟايعًــــٟٛ)١ ٚايٓػــــاب، (34)ٗ اٱضؾــــاز

ــايبٌٝ ــٞٚ، (35)ايطــ ٟ  )ايطدلغــ ــط ــازؽ اشلذــ ــطٕ ايػــ ــٛض ايكــ ــ٬ّ ايــ ــٔ ، (36)٣( ٗ إعــ ٚابــ

ُٸـ  ٖــ 693ضبًـٞ) ٚاٱ، (37)( ٗ َٓاقب آٍ أبٞ طايـب ٖـ588ؾٗطآؾٛب) ٗ ١ ( ٗ نؿــ ايػ

 .(38)١ا٭١ُ٥ َعطؾ

، ٔ بذلززايطدلغٞ اغِ احملػ١ِّ ايعًٟٛ ٚايع١َ٬ ٚقس شنط ايؿٝذ إؿٝس ٚايٓػاب

ٕٸ ؾاطُ ٔٵَٳ١ ٚٗ ايؿٝع»: قا٥ًٌ شنطّا زلٸاٙ ايٓيب ـ   |أغكطت بعس ايٓيب١ ٜصنط أ

 .«ّٓاٖٚٛ ٌٓ ـ قػِّ

، بٌ ْكٝبِٗ، ايع٠ًٌٜٛ ( أٜهّا َٔ ايػازٖـ709)ٚنإ ايؿطٜـ ابٔ ايطكطكٞ

ـ نتاب٘ )ا٭قًٝٞ ٗ أْػاب ايطايبٌٝ( أٖي١ ٜٚبسٚ أْ٘ ٭دٌ تػٓٸُ٘ َٓكب )ْكاب

، ٚا٭ؾطاف٠  ْػب ايػازبين ايعباؽ ٚٗ عكط إػٍٛ ١ٗ ايطايبٌٝ( بعس غكٛٙ زٚي

أزلا٤ ايبٌٓ ايصٜٔ مل ٜعٓكبٛا أٚ َاتٛا ٢ ؾصنط ست ،٠ؾأزضز ؾٝ٘ أندل عسز َٔ ايػاز
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ٍٕ، َٔٚع شيو مل ٜصنط احملػِّ، ٗ ايكػط ٚقبٌ ايبًٛؽ نعٝـ أٚ َٔ زٕٚ دعّ  ٚيٛ بكٛ

 .(39)بٛدٛزٙ

 

ايؿطٜكٌ َا ؼسٸخ ٣ ا٭ْػاب يسٚنتب ١ ٚاؿسٜج١ٝ ٖٓاى َٔ إكازض ايتاضىٝ

 ٫ٚزت٘ َٝتّا.٢ ٚست، ٔاحملػ٠ِّ ٚٚؾا٠ عٔ ٫ٚز

 

ٕٸ يعًُا٤ أٌٖ ايػٓ َِٓٗ احملػٔ ٚٚؾات٘ ضأٌٜ. ؾكس شٖب ْعضٷ٠ ؾُٝا ٜتعًل ب٫ٛز١ إ

١ ايػايبٝغهتت ٗ سٌ ، |ضغٍٛ اهلل٠ ايكٍٛ بإٔ ٫ٚزت٘ ٚٚؾات٘ ناْت ٗ سٝا إٍ

 ٚانتؿٛا ؾك٘ بٓكٌ ا٭خباض ٗ ٚؾات٘ قػرلّا.، ؾإٔ ٫ٚزت٘ٗ ح عٔ اؿسَِٜٓٗ 

 

َٔ ططٜل أبٞ إغشام ١ بططم كتًؿ١ ٭ٌٖ ايػ١ٓ دا٤ ٗ إكازض ايطٚا٥ٝ

تتشسٸخ عٔ ٖٚٞ ٚإٕ مل ، ×عٔ عًٞ (40)َػتؿٝهّا، عٔ ٖا٧ْ بٔ ٖا٧ْ، ايػبٝعٞ

ٍٸ َهُْٛٗا عً، احملػٔ ٚٚؾات٘ بؿهٌ َباؾط٠ ٫ٚز ايٓيب ٠ ٫ٚزت٘ ٗ سٝا٢ إ٫ أْٗا تس

ثٓا ، بٔ آز٢ّ ثٓا وٝ، سسثين أبٞ، سسثٓا عبس اهلل»: يتايٖٞٚٞ نا، |ا٭نطّ

ٕا ٚيس اؿػٔ زلٝت٘ : قاٍ عٔ عًٞ، عٔ ٖا٧ْ بٔ ٖا٧ْ، إغطا٥ٌٝ عٔ أبٞ إغشام

بٌ : قاٍ، سطبّا: قًت: َا زلٸٝتُٛٙ؟ قاٍ، أضْٚٞ ابين: ؾكاٍ ؾذا٤ ضغٍٛ اهلل، سطبّا

َا ، أضْٚٞ ابين: ؾكاٍ، ؾذا٤ ضغٍٛ اهلل، ٖٛ سػٔ. ؾًُا ٚيس اؿػٌ زلٝت٘ سطبّا

ؾذا٤ ، بٌ ٖٛ سػٌ. ؾًُا ٚيس ايجايح زلٝٸت٘ سطبّا: قاٍ، سطبّا: قًت: زلٝتُٛٙ؟ قاٍ

ِٸ ، ٔبٌ ٖٛ قػِّ: قاٍ، سطبّا :قًت: َا زلٝتُٛٙ؟ قاٍ، أضْٚٞ ابين: ؾكاٍ، ايٓيب ث

 .«ؾدل ٚؾبرل َٚؿبٸط: زلٝتِٗ بأزلا٤ ٚيس ٖاضٕٚ: قاٍ

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜ ٕٸ اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ  ،١ٗ قشاح أٌٖ ايػٓ زٵٚإٕ مل تٔط١ إ إ٫ أ

ؾطٙ ايؿٝدٌ ايبداضٟ ٢ َعتدلّا إٜاٙ عً، ْكٌ ٚاسسّا َٓٗا )ْك٬ّ عٔ أٓس بٔ سٓبٌ(
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ٕٸ ْتٝذ(41)َٚػًِ ضغٍٛ ٠ احملػٔ ٗ سٝا٠ ٖٞ ايكٍٛ ب٫ٛز١ ٖصٙ ايطٚاٜ اب إٍايص١ٖ . إ

ٟٸ .|اهلل ٕٸ اؿسٜح إطٚ إغكاٙ ٢ ايكا٥ِ ع١ً ٗ نتب ايؿٝع ٚإشا نإ نصيو ؾإ

بعس اضؼاٍ ايٓيب  ÷١زاض ؾاط٢ُ ا٭ٍٚ ع١ً ٓٛز اـًٝؿاحملػٔ إثط ٖذّٛ د

ٌّ |ا٭نطّ ايح َٔ بعض ٗ ايؿطط ايج زٵَٔ اٱعطاب. نُا مل ٜٔط ئ ٜهٕٛ ي٘ ق

ٖٚصا َا قس ، (42)ايتعبرل باغِ احملػٔ َٚؿبٸط، «...ٕٚا ٚيس ايجايح»: ايكا٥ٌ، ايطٚاٜات

ٕٸ بعض ضٚا(43)(ٖـ630ابٔ ا٭ثرل)أؾاض إيٝ٘  اغِ ١ إناؾ قس عُسٚا إ١ٍ ايػ٠ٓ . ٚوتٌُ أ

احملػٔ بعس اضؼاٍ ايٓيب  غك١٘ ؾطاضّا َٔ سازث ;١آخط ايطٚاٜ احملػٔ إٍ

َُٚٗا نإ  .١َٔ اضتهاب َجٌ ٖصٙ اؾط١ّ ّٗا يبعض ايكشابٚتٓعٜ، |ا٭نطّ

 شٗا اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ.ٚقس قشٻ ،١ؼٌُ ٖصٙ اٱناؾ١ شلصٙ ايطٚا١ٜ ؾإٕ ٖٓاى قٝػ

ٝرلٙ َٔ قبٌ ايٓيب ثِ تػ، ايٛيٝس سطبّا١ )تػ١ُٝ بٗصٙ ايكٝػ١ ايطٚاٜ زٵٚمل تٔط

ٟٸ زٵٚمل ٜٔط ،١ٚاسس َٔ ططم ايؿٝع ا٭نطّ( ٗ أٟٛ ١ َكسض َٔ إكازض ايؿٝعٝ ٗ أ

ٚبٌ ْكً٘ ٗ ١ بٌ ٖٓاى تؿاٚت دٖٛطٟ ٚأغاغٞ بٌ اـدل ٗ إكازض ايؿٝعٝ ،١ايكسّ

ٕٸ  ×( ٗ ايهاٗ عٔ أَرل إ٪ٌَٖٓـ328ايهًٝين)١ ؾؿٞ ضٚاٜ .١إكازض ايػٓٝ أ

. ٚقس ْكٌ ايؿٝذ إؿٝس (44)ٔ ٖٚٛ دٌٓ ٗ بطٔ أَ٘احملػ٢ِّ قس زلٸ |ضغٍٛ اهلل

اٙ ضغٍٛ اهلل ـ ٖٚٛ ٌٓ ـ نإ زلٸ»: ايتايٞايٓشٛ ٢ ايهًٝين ع١ً ٚاَٜهُٕٛ ض

 ٚغرلٙ أٜهّا. (46). ٚقس ْكٌ شيو ايؿٝذ ايطٛغٞ(45)«قػّٓا

تػـٝرل ا٫غـِ َـٔ    ثـِ  ، سطبّا ’أ٫ٚز عًٞ ٚايعٖطا١٤ تػ١ُٝ ضٚا١ٜ ٚمل ٜٓكٌ ايؿٝع

ٖٛ ٚ، قُس بٔ غًُٝإ ايه٣ٗٛ غ١ٛ عٔ َكازض أٌٖ ايػٓ، |قبٌ ايٓيب ا٭نطّ

ـــ  ــٔ ايعٜسٜـــــ ــاّ  ١ َــــــ ــاف ٗ عــــــ ـــ300)عــــــ ــٞ  ، (47)(ٖــــــ ــإ إػطبــــــ ــٞ ايٓعُــــــ ٚايكانــــــ

ــاعًٝٞ ـــ(364)اٱزلــ ــٍٛ، (48)ٖــ ــاَٞ)  ٚإــ ــرلٚاْٞ اٱَــ ــسض ايؿــ ــط  سٝــ ــاْٞ عؿــ ايكطٕ ايجــ

زٕٚ شنـط اغـِ   ، عٔ َػٓس أٓـس  (50)ابٔ ؾٗطآؾٛب١ . ٚقس ْكٌ ٖصٙ ايطٚاٜ(49)(اشلذطٟ

ًـ    احملػٔ. ٚقس ْكٌ ابٔ ؾٗطآؾٛب ْؿػ٘ ٗ خدل آخط عٔ َػـٓس   ٢ أٓـس َٚػـٓس أبـٞ ٜع

بعـس   |طُٖـا ضغـٍٛ اهلل  ؾػٝٻ، ٚاؿػـٌ دعؿـطاّ  ٠ اؿػٔ ٓع٢ أْ٘ زل ×عٔ عًٞ

ٕٸ َا ضٚاٙ ابٔ ؾٗطآؾـٛب ْكـ٬ّ عـٔ َػـٓس أٓـس     (51)شيو ٛٸ ـ   . إ ٙ َـٔ اغـِ احملػـٔ ٗ    ٚخًـ

ًـ ، ٕػـٓس أٓـس  ٣ ٚغا٥ط ايطبعات ا٭خط١ اؿذط١ٜ ىتًـ عٔ ايٓػدـ ١  شٌٜ ايطٚاٜ ٢ ؾع

ٕٸ اي  ٜـ ايطغِ َـٔ أ ٝـ ١ طٚا ٜـ ، ٕػـٓس أٓـس  ١ ايـيت ْكًـٗا َطابكـ   ١ ايجاْ ٕٸ ايطٚا ٗ  ا٭١ٍٚ إ٫ أ
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ٔ. ٚعًٝ٘ ؾإَا إٔ ٜهٕٛ ابٔ ؾٗطآؾٛب قس ت٬عـب  اغِ احملػ٢ِّ َػٓس أٓس تؿتٌُ عً

ٍ     ، ٚسصف َٓٗا اغِ احملػٔ ،١بايطٚاٜ  أٚ إٔ ايٓػٸار ٖـِ ايـصٜٔ أنـاؾٛا اغـِ احملػـٔ إ

ٕٸ اغِ احمل ٕٸ ضٚاٜ، ػٔ غرل َٛدٛز ٗ بعض ايطٚاٜاتَػٓس أٓس. ٚقس تكسّ َٓا أ ١ إ٫ أ

ٕٸ ايطٚاٜ ٠ ٫بٔ ؾٗطآؾٛب غـرل َٛدـٛز  ١ ايجا١ْٝ أٓس ٗ إػٓس تؿتٌُ عًٝ٘. ٚنصيو ؾإ

 ٢.ٗ َػٓس أبٞ ٜعً

اٱَاّ عًٞ ١ تػ١ُٝ ضؾض ضٚاٜ إ١ٍ طٜٔ ٚايعًُا٤ َٔ ايؿٝعشٖب بعض إؿٚه

 ;ٔاؿػٔ ٚاؿػٌ ٚاحملػِّ ٍإ |ثِ تػٝرلٙ َٔ قبٌ ايٓيب ا٭نطّ، أ٫ٚزٙ سطبّا

  :١ٝايايت١ ٚشيو يٮزي

ٕٸ  ،١اٌَ بإباز٨ اٱغ٬َٝايتُػٸو ايه٢ عً ^أٌٖ ايبٝت٠ ـ تكّٛ غرل1 ٚإ

 إ٠ٍ ايتدًـ ٚايعٛز٢ زيٌٝ عً، سطب: َٔ قبٌٝ ،١ايتػُٝات غرل اٱغ٢َٝ٬ قطاض عًاٱ

ٟٸ١ اؾاًٖٝ ٕٸ اٱَاّ عًٞ .ٚايجكاٗ ٚا٫مطاٙ ايؿهط نع َباز٨ اٱغ٬ّ ايصٟ ض ×ٚإ

ٌٸ ايدلا٤  .١َٔ ٖصٙ ايت٠ُٗ ٗ سذط ايٓيب ا٭نطّ بط٤ٟ ن

ٞٸ2 ٕٸ اٱَاّ عً ِٸ غٝٻ، ٚيسٙ ا٭ٍٚ سطبّا٢ نإ قس زلٸ ـ يٛ أ طٙ ايٓيب ث

ٞٸ٫، |ا٭نطّ ٚيسٙ ٢ يٝدًعٗا ع١ً شات ايتػُٝ إٍ غتشاٍ إٔ ٜعٛز اٱَاّ عً

إٔ  ×اٱَاّ ع٢ًٞ احملاٍ عً إش َٔ ;ا٭٠ٍٚ بعس ْٗٞ ايٓيب عٓ٘ ٗ إط، ايجاْٞ

 .|عٓ٘ ضغٍٛ اهلل٢ ٜطتهب ؾ٦ّٝا ْٗ

ؾهٝـ ، ايٓيب ا٭نط٠ّ ٔ ٗ سٝااحملػ٠ِّ عسّ ٫ٚز٢ ـ هُع إ٪ضخٕٛ ع3ً

 ٜهٕٛ ايٓيب قس ٚنع ي٘ ٖصا ا٫غِ؟

 .(52)١ٚنْٛٗا كتًك١ ٚنع ٖصٙ ايطٚا٢ٜ ٚايسيٌٝ ايجايح ٜ٪نس عً

ٟٸ٢ أْ٘ بٓا٤ٶ عًٖٚٞ ، أٜهّا١ ّٚهٔ يٓا إٔ ْهٝـ ٖصٙ ايٓكط ٗ  َا ٖٛ إطٚ

١ ا٭٫ٚز قبٌ ٫ٚزتِٗ ناْت غٓٸ١ تػُٝ ؾإٕ×ايهاٗ يًهًٝين عٔ اٱَاّ عًٞ

ايعٖطا٤ َا ؾِٝٗ احملػٔ قبٌ ١ ؾاط٠ُ أ٫ٚز ايػٝس٢ زلٸ |ْ٘إٚ، يطغٍٛ اهلل

قس غبل ضغٍٛ اهلل  ×ٚعًٝ٘ َٔ غرل إكبٍٛ أٚ إعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ عًٞ، ٫ٚزتِٗ

اييت ْكًٗا ايهًٝين ٫ ٜهٕٛ ايسيٌٝ ايجايح ١ ٖصٙ ايطٚا٢ٜ أ٫ٚزٙ. ٚبٓا٤ٶ عً ١ٗ تػُٝ

زعٛاٙ اٱْاع َٔ  ل ايؿٝعٞ َكب٫ّٛ. نُا غٛف ْتعطٸض إٍايصٟ شنطٙ ٖصا احملٚك
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 .إٕ ؾا٤ اهلل تعا١ٍ خٌ ٗ ٖصٙ إكايقبٌ إ٪ضِّ

 

ــابٛضٟ)   ش ــاز ايٓٝػـ ــٔ سذـ ــًِ بـ ــب َػـ ــشٝ 261ٖـ ـــ( ٗ قـ ٚايؿـــٛناْٞ ، (53)شٖ٘ـ

ٚابٔ سذط ، بٔ ظٜس١ عٔ أغا١َ َطٜٚٸ١ طبكّا يطٚاٜ، (54)( ٗ ٌْٝ ا٭ٚطاضٖـ1255اؿٓبًٞ)

، ٗ نتابـــ٘ ؾـــتض ايبـــاضٟ ٗ ؾـــطح قـــشٝض ايبدـــاضٟ (55)(ٖــــ852ايعػـــك٬ْٞ اؿٓبًـــٞ)

ٔ احملػِّــ٠ اعتبــاض ٫ٚز إٍ ،٠اظ َــٔ ططٜــل أبــٞ ٖطٜــط ٗ َػــٓس ايبــعٸ١ ضٚاٜــ٢ اعتُــازّا عًــ

 ضغٍٛ اهلل.٠ سسثا ٗ سٝا ٚٚؾات٘ قس

بٓات٘ ٣ ؾأضغًت إيٝ٘ إسس نٓا عٓس ايٓيب»: بٔ ظٜس١ أغا١َ دا٤ ٗ ضٚاٜ

ٕٸ قبّٝا شلا أٚ ابّٓا شلا ٗ إٛت، تسعٛٙ ٕٸ : ؾكاٍ يًطغٍٛ، ٚؽدلٙ أ اضدع إيٝٗا ؾأخدلٖا أ

ُٸ ٢،ٚي٘ َا أعط، هلل َا أخص ٌٸ ؾ٤ٞٺ عٓسٙ بأدٌ َػ ُٴ ٢،ٚن ، ٖا ؾًتكدل ٚيتشتػبطٵؾ

ٚقاّ َع٘ غعس بٔ ، ؾكاّ ايٓيب: قاٍ، ٗاإْٗا قس أقػُت يتأتٝٓٻ: از ايطغٍٛ ؾكاٍؾع

 ،١ؾع إيٝ٘ ايكيب ْٚؿػ٘ تكعكع نأْٗا ٗ ؾٓٸؾطٴ، ٚاْطًكت َعِٗ، َٚعاش بٔ دب٠ٌ عباز

: َا ٖصا ٜا ضغٍٛ اهلل؟ ؾكاٍ: ـ بها٤ ايٓيب٢ َعذلنّا عًـ ؾكاٍ ي٘ غعس ، ؾؿانت عٝٓاٙ

 .(56)«ٚإِا ٜطسِ اهلل َٔ عبازٙ ايطٓا٤، قًٛب عبازٙ دعًٗا اهلل ١ٗ ٖصٙ ضٓ

ثكٌ » :٠اظ بٗصٙ ايعباضاـدل عٔ َػٓس ايبعٸ (58)ٚايؿٛناْٞ (57)ابٔ سذط٣ ٚقس ضٚ

ٔٷ ايٓشٛ ٢ ع١ً أغا١َ ضٚاٜ (59). ٚقس شنط ايؿٛناْٞ«ايٓيب ؾبعجت إٍ ،١يؿاطُ اب

ؾإٔ ٗ ٔ ـ بعس عح َؿكٸٌ ٝٵَؿس ن٬ إ٪ٚي. ٚقس أٖن«بٓات٣٘ ؾأضغًت إيٝ٘ إسس»: يتايٞا

ٚعجا ٗ ا٫ستُا٫ت ، أثبتا شنٛضت٘ٚ ٢،ٚنْٛ٘ شنطّا أّ أْج، ٖصا ايٛيٝس٠ ٚؾا

ؾإٔ عًٞ بٔ أبٞ ٗ ْٚكٌ بعض ايطٚاٜات ، |ؾإٔ أسؿاز ايٓيب ا٭نطّٗ ١ إُهٓ

بٓات ٚأسؿاز ضغٍٛ  ،١ٔ ابٔ ؾاطُٚاحملػِّ ،١ٚعبس اهلل ابٔ ضقٝ، ابٔ ظٜٓب، ايعام

اؾذلاض ٢ ٚعً ،١ِ َكازٜل قتًٌُ شلصا ايٛيٝس إصنٛض ٗ ْلٸ ايطٚاٜبٛقؿٗ، اهلل

ؾتعٝٸٔ إٔ »: قاٍ ابٔ سذط :٠ٚإيٝو ايعباض .ٔأْ٘ ٖٛ احملػ٢ِّ إٔ ٜهٕٛ ايٛيٝس شنطّا ـ عً

ٖصا ا٫بٔ إصنٛض قػٔ بٔ ٢ ؾعً»: قاٍ ايؿٛناْٞٚ، (60)«ٜهٕٛ ا٫بٔ قػّٓا

، ٔٚأْ٘ ٖٛ احملػِّ، «ايٓيب٠ َات قػرلّا ٗ سٝا اتؿل أٌٖ ايعًِ با٭خباض أْ٘»ٚ، (61)«عًٞ

 .(62)|ضغٍٛ اهلل٠ ٚقس تٛٗ ٗ سٝا

ْاع إ»٢ ٚازٸعا٤ ٖصٜٔ إ٪يؿٌ ايكا٥ِ عً ،١ٖصٙ ايطٚا٣ٜ ؾُٝا ٜتعًل َشتٛ
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ٖٓاى َػأيتإ ، «|ٚٗ عٗس ضغٍٛ اهلل، ٔ ٗ ايكػطاحملػ٠ِّ ٚؾا٢ عً (63)٠ايطٚا

َټ تسعٛإ إٍ  : ٌايتأ

ٕٸ َ :ا٭ٍٚ ٗ ٠ ٚايتسقٝل ٗ ايهًُات ايٛاضز، ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ ببعهُٗا١ كاضْإ

ٌٸ ثكٌ »٠ ٚإبساشلا بعباض ،١ٗ خدل أغاَ «بٓات٣٘ ؾأضغًت إيٝ٘ إسس»٠ ٚعباض، اـدل َػتٗ

ٖٚٞ  ،١ٖصٙ ايٓتٝذ ْكٌ إٍ ،٠ٗ خدل َػٓس ايبعاظ َٔ ططٜل أبٞ ٖطٜط «١ابٔ يؿاطُ

ٕٸ اؾٗس ايهبرل ايصٟ بصي٘ ابٔ سذط ٚاي َػٓس ١ ضٚا٢ٜ ؿٛناْٞ ٗ ايتأنٝس عًأ

ٚأْ٘ احملػٔ بٔ ، نإ شنطّا٢ ٚإثبات إٔ ايٛيس إتٛٓؾ ،١أغا١َ ٚػاٌٖ ضٚاٜ، ايبعاظ

بعض ١ تدل٣٥ غٛ، زيٌٝ َٓطكٞ مل ٜػتٓس إٍ، بٛقؿ٘ َكساقّا شلصا اـدل ;١ؾاطُ

 تًو ٔ ٗٚإغكاٙ دٓٝٓٗا احملػِّ، ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ زاض ايػٝس٢ َٔ اشلذّٛ ع١ً ايكشاب

ٗ ٖصا ايؿإٔ. ضغِ ١ ٗ إكازض ايؿٝع١ٝ ٚإٓكٛي٠ ايطٚاٜات إٛدٛز٢ ضزٸّا عً ،١اؿازث

ٌّ طٵأْ٘ مل ٜؿٹ ٚيهُٓٗا أضازا  ،١ٗ إكازض ايؿٝع١ٝ ٖصٙ ايطٚاٜات إٓكٛي َُٓٗا إٍ أ

ٞٸ إ٠ٍ اٱؾاض  .شيو َٔ ططف خؿ

قا٥ِ ١ َٔ أٌٖ ايػٓ ٜبسٚ عػب ايٛاٖط إٔ إْاع أٌٖ ايعًِ با٭خباض :١ايجاْٝ

ٕٸ ٖصٜٔ ايطدًٌ قس أناؾا عباض، ٔ ٗ قػطٙاحملػ٠ِّ ٚؾا٢ عً َٔ  «ايٓيب٠ ٗ سٝا»٠ ٚإ

١ ٕٸ أٌٖ ايعًِ با٭خباض َٔ أٌٖ ايػٓأٖٛ  أٌٖ ايعًِ. ٚاؿلٸ ْٚػبٖٛا إٍ، ُٗاٝعٓس ْؿػ

، ٚابٔ سذط ْؿػ٘، ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ: َٔ قبٌٝ، احملػٔ ٖٚٛ قػرل٠ قس أخدلٚا بٛؾا

، ؿكَٞٚابٔ ، )َات قػرلّا(: بًؿٜ (64)ٚايٝعكٛبٞ ايؿٝعٞ، ٚايكٓسٚظٟ، أبٞ ايؿسا٤ٚ

، (66)ٚابٔ ا٭ثرل بًؿٜ )تٛٗ قػرلّا(، ٚايطدلٟ، (65))َات ٖٚٛ قػرل(: ٚابٔ نجرل بًؿٜ

، (68)ٚ)ًٖو قػرلّا(، (67))ؾًٗو ٖٚٛ قػرل(: ٚايطدلٟ بًؿٜ، ٚأٓس ،١ٚابٔ قتٝب

، (70))َات طؿ٬ّ(: ٚغب٘ بٔ اؾٛظٟ بًؿٜ ،(69))زضز قػرلّا(: ٚايب٬شضٟ بًؿٜ

٠ ٕ تطز عباضأزٕٚ ، (71))َات غكطّا(: ٚابٔ قباؽ إايهٞ بًؿٜ، ٚايكاؿٞ ايؿاَٞ

ٕٸ ايٓل إٓكٍٛ ٜسٍ عً ٗ أٟٛ «ايٓيب٠ ٗ سٝا» ٠ ٫ٚز٢ َٔ ٖصٙ ايٓكٛم ٚإكازض. بٌ إ

ٖٚٞ ، (72)ابٔ سعّ ٣غٛ «ّا إثط ٫ٚزتَ٘ات قػرلّا دسٸ»٠ احملػٔ َٝتّا. ٚمل ٜصنط عباض

ٍٸ َٚهُٕٛ اـدل إٓكٍٛ ، َع َطن٢٘ ٖٚٛ ٜتٓاؾ، ٫ٚزت٘ سّٝا٢ ع٢ً ٗ اؿسٸ ا٭قك تس

٢ ٗ عبا٥ط أٌٖ ايعًِ با٭خباض َا ٜسٍ ع١ً ٗ ا٭يؿاٚ إػتعًُ زٵمل ٜٔط .٠عٔ أبٞ ٖطٜط

عًِ أٚ بعسٖا. ٚيٛ أْٓا دعًٓا إْاع أٌٖ اي |ضغٍٛ اهلل٠ احملػٔ ٗ سٝا٠ أٚ ٚؾا٠ ٫ٚز
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يًتشًٌٝ ٚا٫غتٓباٙ غٝهٕٛ اـدل ايصٟ ْكً٘ ابٔ سذط ٚايؿٛناْٞ ٠ با٭خباض قاعس

، غاقطّا عٔ ا٫عتباض |احملػٔ ٚٚؾات٘ ٗ عٗس ضغٍٛ اهلل٠ ؾإٔ ٫ٚزٗ ٚغرلُٖا 

 اْتكاضّا ٕصٖبُٗا. ;ُٗإ بتشطٜـ ايتاضٜذتٻٚغٛف ٜٴ

اتؿام أٌٖ ايكٍٛ ب ؾكس شٖب ايؿٝذ باقط ؾطٜـ ايكطؾٞ إ٣ٍ أخط١ َٚٔ دٗ

. (73)|احملػٔ قبٌ ٫ٚزت٘ )غكطّا( بعس اضؼاٍ ضغٍٛ اهلل٠ ٚؾا٢ ايعًِ با٭خباض عً

ٕٸ اتؿام أٌٖ ايعًِ با٭خباض قاّ ـ نُا تكسٻ ;ٚيهٔ ٖصا يٝؼ قشٝشّا ّ إٔ شنطْا ـ إش إ

ٌٸ ، احملػٔ ٗ قػط٠ٙ ٚؾا٢ عً ٕٸ ن ٚيٝؼ ٗ عباضاتِٗ تكطٜض بٛؾات٘ بعس ايٓيب. ٜٚبسٚ أ

 .اٚاْتُا٥ٗ خٌ يكاحل َصٖبٗاٚاتؿام إ٪ض١ِّ ىٝتؿػرل ا٭خباض ايتاض إٍ عُست١ ؾطق

 

إزضاز احملػٔ بٔ  إٍ (١ايكشاب١ ٗ َعطؾ١ شٖب ابٔ ا٭ثرل ٗ نتاب٘ )أغس ايػاب

زلٝت٘ » :١ايكا١ً٥ ايطٚاٜ اغتٓازّا إٍ ;|عًٞ بٔ أبٞ طايب نُٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل

ضٚاٙ »٠ نُٔ ْكً٘ يعباض، س ابٔ ا٭ثرل ْؿػ٘. ٚقس أٖن«اهلل قػّٓا ٚزلٸاٙ ضغٍٛ، سطبّا

ٕٸ نًُ، «ٚمل ٜصنط قػّٓا، غامل بٔ أبٞ اؾعس ٗ بعض ايٓكٍٛ  زٵقػٔ مل تٔط١ أ

ٕٸ ٖصا اؿسٜح ضؾض يٮزي .١شلصٙ ايطٚاٜ ٕٸ ٖصٙ ايكط١ٜٓ إتكس١َ ؾًٛ أ غٛف تؿكس ١ ؾإ

 تأثرلٖا.

 

ٕٸ احملػ١ِّ ايكا١ً٥ قطا٥ٔ تسعُإ ايٓٛط٠ٜ ٖٓاى عس ٔ قس تٛٗ بعس ضسٌٝ ضغٍٛ بأ

 .|اهلل

 

٠ ٫ٚز٢ ع١ً ٖٓاى ز٫ي١ طبكّا ٕا ٖٛ َٓكٍٛ ٗ ايعسٜس َٔ َكازض أٌٖ ايػٓ

سٌٝ ضغٍٛ ُا إشا نإ ٖصا قس سسخ قبٌ أٚ بعس ضؾٝٚأَا ، احملػٔ ٚٚؾات٘ ٗ قػطٙ

ٕٸ ٖصٙ ا٭زي ٕٸ ٖٓاى ٚٗٛضّا ؾٝٗا عً، اؿٝاز٢ تكـ ع١ً اهلل ؾإ ٫ٚزت٘ بعس ٢ إشا مل ْكٌ بأ



•×

 االجتهاد والتجديد

 .|ضسٌٝ ايٓيب ا٭نطّ
 

ٛٓ، ٜعتدل إبطاِٖٝ بٔ ٜػاض ٖٚٛ ابٔ  ،١َٔ نباض إعتعي، (ٖـ230)اّإعطٚف بايٓ

( ٗ ٖـ548ٗ ظَاْ٘(. ٚقس عُس ايؿٗطغتاْٞ)١ صٌٜ ايع٬ف )إَاّ إعتعيأخت أبٞ اشل

بٝإ اٯضا٤  إٍ، «ٚاْؿطز عٔ أقشاب٘ َػا٥ٌ»٠ َٔ خ٬ٍ عباض، نتاب إًٌ ٚايٓشٌ

١ اؿاز١ٜ ٘ ايصٟ استٌ إطتبٚنإ َٔ أِٖ آضا٥٘ ضأٜٴ .بٗا غرلٙ ٌٵاييت اْؿطز بٗا ٚمل ُٜك

ٕٸ عُط نطب بطٔ ؾاطُ»: قاٍ سٝح، ٗ تػًػٌ تًو اٯضا٠٤ عؿط ٢ ست ،١ّٜٛ ايبٝع١ إ

َٳ، أيكت اؾٌٓ َٔ بطٓٗا . نُا شٖب (74)«ؾٝٗا ٔٵٚنإ ٜكٝض أسطقٛا زاضٖا 

ٛٓ ( إٍٖـ764)ايكؿسٟ ببعض أٌٖ ٣ . ٖٚصا َا أزٸ(75)اّ ب٘اعتباض شيو ٖا اْؿطز ايٓ

١ ـ عًُا٤ ايؿٝع. ٚقس تًٖك(76)بػبب ٖصا ايطأٟ ٚغرلٙ َٔ اٯضا٤ ;تهؿرل ايٓٛاّ إ١ٍ ايػٓ

ٚشنطٚا ٗ  ،١بٛقؿ٘ اعذلاؾّا ٚإقطاضّا َٔ قبٌ أٌٖ ايػٓٸ، ٖصا ايطأٟ َٔ ايؿٗطغتاْٞ

ٕٸ إغكاٙ احملػٔ نإ إثط سازث أْ٘ َكازضِٖ ٭بٞ بهط ١ أخص ايبٝع١ َٔ ايٛانض أ

 بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل. ×َٔ عًٞ
 

ٕ ساٍ أبٞ بهط أٓس بٔ قُس بٔ اٗ ب١ٝ ٌٖ ايػٓ٭١ دا٤ ٗ ايهتب ايطدايٝ

١ إْ٘ نإ َػتكِٝ ا٭َط عاَ»: (ٖـ357)بٔ أبٞ زاضّ احملسٸخ ايه٢ٗٛ ايػطٟ بٔ وٝ

ِٸ ٗ آخط أٜاَ٘ نإ أنجط َا ٜكطأ عًٝ٘ إجايب، زٖطٙ ٕٸ سهطتٴ، ث ٘ ٚضدٌ ٜكطأ عًٝ٘ أ

 .(77)«...أغكطت َشػ٢ٔ ست١ عُط ضؾؼ ؾاطُ
 

ٚٻ: ابٔ أبٞ اؿسٜس عٔ ابٔ إغشام٣ ضٚ ٕٸ ٖبٸاض بٔ ا٭غٛز ض ضغٍٛ ١ ع ظٜٓب ابٓإ

ٚقس ، ؾًُا ضدعت ططست َا ٗ بطٓٗا، ٚناْت سا٬َّ، اهلل بايطَض ٖٚٞ ٗ اشلٛزز

١ ّٜٛ ؾتض َه |ؾًصيو أباح ضغٍٛ اهلل، ناْت َٔ خٛؾٗا ضأت زَّا ٖٚٞ ٗ اشلٛزز

)غرل  &ايٓكٝب أبٞ دعؿط٢ أٜهّا قطأت٘ عً ٖٚصا اـدل: . قًت.زّ ٖبٸاض بٔ ا٭غٛز

ٚٸع ظٜٓب  |إشا نإ ضغٍٛ اهلل: ؾكاٍ، إَاَٞ( أباح زّ ٖبٸاض بٔ ا٭غٛز; ٭ْ٘ ض

َٳاؾٛ، ؾأيكت شا بطٓٗا ٚٸع ؾاطُ ٔٵٖط اؿاٍ أْ٘ يٛ نإ سّٝا ٭باح زّ  أيكت شا ٢ ست١ ض
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ٕٸ ؾاطُ: ؾكًت، بطٓٗا ّٷ أ ٫ تطٚٙ : ؾكاٍ، ٔػِِّّعت ؾأيكت احملضٴ١ أضٟٚ عٓو َا ٜكٛي٘ قٛ

 .(78)«عٓسٟ ؾٝ٘ ؾإْٞ َتٛٚقـ ٗ ٖصا إٛنع; يتعاضض ا٭خباض، ٫ٚ تطٚ عين بط٬ْ٘، عين

ٕٸ إغكاٙ احملػٔ نإ قس ٢ ٖٚصا ايه٬ّ ٜسٍ عً ٕٸ َٔ إكطٛع ب٘ عٓسِٖ أ أ

، ٚأِْٗ ناْٛا ٜتشسثٕٛ عٔ غبب اٱغكاٙ، |سسخ بعس اضؼاٍ ضغٍٛ اهلل

 ٜٚتٛقؿٕٛ ؾٝ٘ أسٝاّْا.

 

ٍٸ ع١ً يٝؼ ٖٓاى ٗ َكازض ايؿٝع احملػٔ ٚٚؾات٘ ٗ عٗس ضغٍٛ ٠ ٫ٚز٢ َا ٜس

ٕٸ عًُا٤ ايؿٝع|اهلل إغكاٙ احملػٔ ٫ٚٚزت٘ ٢ َا عً سسٛ ػُع إٍ َِٖٚكازض١ . ؾإ

َٳ، (79)|َٝتّا بعس اضؼاٍ ضغٍٛ اهلل تٛاتط ا٭خباض ٗ ٖصا ٢ عازٸ ٔٵبٌ ٖٓاى 

ٕٸ ٚؾ، (80)ايؿإٔ بٝت ٢ ا٭ٍٚ ع١ً احملػٔ ناْت إثط ٖذّٛ أْكاض اـًٝؿ٠ اَعتكسٜٔ أ

ِْٗ أٚغرلٙ َٔ بين ٖاؾِ ٚؾٝعتِٗ. نُا  ×أَرل إ٪ٌََٓٔ ١ ٭خص ايبٝع ;١ؾاطُ

ايهًٝين ٗ ٣ قػّٓا. ضٚ |ايٓيب ا٭نطّ أزلا١ٙ ٘ عٓسَا ًٓت ؾاطُٜعتكسٕٚ بأْٸ

عٔ ، ^آبا٥٘ عٔ، ×عٔ اٱَاّ ايكازم، بإغٓازٙ عٔ أبٞ بكرل (81)نتاب ايهاٗ

٢ ؾإٕ مل تسضٚا أشنط أّ أْج، ٛا أ٫ٚزنِ قبٌ إٔ ٜٛيسٚازلٸ»: أْ٘ قاٍ ×أَرل إ٪ٌَٓ

ُٸِٖٛ با٭زلا٤ اييت تهٕٛ يًصنط ٚا٭ْج ٕٸ أغكاطهِ إشا يكٛنِ ّٜٛ  ٢،ؾػ ؾإ

ُٸِٖٛ ٜكٍٛ ايػك٘ ٭ب١٘ٝ ايكٝاَ  |ضغٍٛ اهلل٢ ٝتين! ٚقس زلٸأ٫ زلٻ: ٚمل تػ

 .«ّٓا قبٌ إٔ ٜٛيسقػِّ

 

ٕٸ أٍٚ ٚأقسّ ضٚا1ٜ ٖٚٛ نتاب  ،١ـ يًؿٝعٗ شيو قس ٚضزت ٗ أقسّ َ٪ٖي١ ـ إ

ؾٗٛ أٍٚ ؾدل شنط ٗ نتاب٘ ٖصا خدل اشلذّٛ ، (ٖـ76قٝؼ اشل٬يٞ)سٛايٞ غٴًِٝ بٔ

، ظْسٖا١ ٚظضق، ٚنػط نًعٗا، ٚسطم بابٗا، ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ بٝت ايػٝس٢ عً

١ ٚعسّ خطٚدٗا َٔ بٝتٗا بعس تًو اؿازث، َٚطنٗا إثط شيو، ػٔ دٓٝٓٗاٚإغكاٙ احمل

 ÷١ٚقس نإ قٓؿص نطب ؾاطُ»: (82)غرل شيو َٔ ا٭َٛض إٍ ،٠ؾاضقتٗا اؿٝا٢ ست

١ إٕ سايت بٝٓو ٚبٝٓ٘ ؾاطُ: ٚأضغٌ إيٝ٘ عُط، بايػٛٙ سٌ سايت بٝٓ٘ ٚبٌ ظٚدٗا
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، ؾهػط نًعٗا َٔ دٓبٗا، ٗاٚزؾع، باب بٝتٗا٠ عهاز ؾأؾأٖا قٓؿص إٍ، ؾانطبٗا

اهلل عًٝٗا َٔ شيو ٢ َاتت ق٢ً ؾطاف ست١ ؾًِ تعٍ قاسب، ؾأيكت دّٓٝٓا َٔ بطٓٗا

  .«٠ؾٗٝس

ِٸ عُست بعس شيو ْٝع إكازض ايؿٝعٝ ، ع١٘ٓ أخص ٖصٙ ايطٚاٜ أٚ غايبٝتٗا إ١ٍ ث

 (ٖــ 1107)ٚايػٝس ٖاؾِ ايبشطاْٞ، (83)( ٗ ا٫ستذازٖـ548)ايؿٝذ ايطدلغٞ: َٔ قبٌٝ

ــ ــطا١ّ ٗ غاٜـ ــٞ، (84)إـ ـــ1111)ٚاجملًػـ ــٛاض ٖـ ــاض ا٭ْـ ــٞ   ، (85)( ٗ عـ ــس عًـ ــٝذ قُـ ٚايؿـ

ــٛضٟ) ، (86)ايبٝهــا١٤ ( ٗ ايًُعــٖـــ1310)ايتدلٜــعٟ ( ٗ ْؿــؼ ٖـــ1320ٚإــرلظا سػــٌ ايٓ

ٚايؿٝذ عباؽ ، (88)١( ٗ ا٭غطاض ايؿاطُٖٝـ1350)ٚايؿٝذ ؾانٌ إػعٛزٟ، (87)ايطٓٔ

ــٛاض ٖــــ1370)ٚايؿـــٝذ دعؿـــط ايٓكـــسٟ ،(89)( ٗ بٝـــت ا٭ســـعإٖــــ1359)ايكُـــٞ ( ٗ ا٭ْـ

ٟ ، (90)١ايعًٜٛــ ــٞ ايُٓــاظ ٚايػــٝس ، (91)ايبشــاض١ ( ٗ َػــتسضى غــؿٝٓ ٖـــ1405)ٚايؿــٝذ عً

ٚعبــس ايعٖــطا٤ ، (93)ايعٖــطا٠٤ َٚأغــا، (92)ايعاًَٞ)َعاقــط( ٗ ا٫ْتكــاض٢ دعؿــط َطتهــ

ـًـ  ٚايػــٝس ٖاؾــِ اشلاسلٞ)َعاقــط( ٗ  ، (94)١بٝــت ؾاطُــ٢ َٗسٟ)َعاقــط( ٗ اشلذــّٛ ع

، (96)ٚايؿـــٝذ لـــاح ايطا٥ٞ)َعاقـــط( ٗ ْٛطٜـــات اـًٝؿـــتٌ، (95)ؾهـــٌ اهلل ســـٛاض َـــع

ـــ   ــط( ٗ ايــــٓلٸ عًـ ــٞ ايعاؾٛض)َعاقــ ــٝس عًــ ــ٪٢ٌَٓ ٚايػــ ــرل إــ ــٞ  ، (97)أَــ ــٝذ عًــ ٚايؿــ

ــاضٜذ   ــٛ اؿػــٔ إطْسٟ)َعاقــط( ٗ    ، (98)ايهٛضاْٞ)َعاقــط( ٗ دــٛاٖط ايت ٚايؿــٝذ أب

، (100)إعك٠ٌَٛ ؾٗاز١ ٔ ٗ َٛغٛعإعاقطٜ َٔ إ٪يؿ١ٌ ٚفُٛع، (99)فُع ايٓٛضٜٔ

ــ، ٚغــرل ٖــ٪٤٫  ـٜـ ٖٖ ٘ ١ ٔ شنــط ٖــصٙ ايطٚا ــ ٕٸ إــ٪يؿٌ اي٬سكــٌ  ، ْكــ٬ّ عٓ ٫ٚ ؾــو ٗ أ

 عٓ٘.١ غٝٛايٕٛ أخص ٖصٙ ايطٚاٜ

٠ ٚاسس دا٤ بعسٙ بعؿط ِ إ٫ ؾدلٷٝٵًَعٔ غٴ١ ٬ٜسٜ أْ٘ مل ٜٓكٌ ٖصٙ ايطٚاٜ 

ايطابع عؿط مل ٜٓكً٘  عؿط إٍَٚٓص ايكطٕ اؿازٟ  .ٖٚٛ ايطدلغٞ، (١قطٕٚ )أيـ غٓ

أخصت َٚٓص ايكطٕ ايطابع عؿط  .ٚاجملًػٞ ;ايبشطاْٞ: ؾدكٌ َتعاقطٜٔ ُٖا٣ غٛ

 ٗ ا٫ضتؿاع. ١ ْكٌ ٖصٙ ايطٚا٠ٜ ٚترل

ّهٓو ١ ايع١ًُٝ نتاب غًِٝ بٔ قٝؼ َٔ ايٓاس١ٝ ٚؾُٝا ٜتعًل باعتباض ٚقُٝ

 .(101)شلاَـٚإكا٫ت اييت غٓسضدٗا ٗ ا١ ايهتب ايطدايٝ ايطدٛع إٍ

اييت ؼسٸثت عٔ إغكاٙ احملػٔ ؾكس ٚضزت ٗ نتاب ١ ايجا١ْٝ ـ أَا ايطٚا2ٜ

٫ لس أثطّا ١ . ؾؿٞ ٖصٙ ايطٚاٜ(102)(ٖـ413)ايؿٝذ إؿٝس إٓػٛب إٍ، ا٫ختكام
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ٚإِا تطدع ، ÷١بٝت ؾاط٢ُ اشلذّٛ عً: قبٌَٝٔ ، غًِٝ بٔ قٝؼ ٚتؿاقًٝٗا١ يطٚاٜ

دٓبٗا ٗ ٚغ٘ ٢ يطِ عُط ٚضؾػ٘ إٜاٖا عً إٍ ٚنػط ايهًع ٚإغكاٙ اؾ٠ٌٓ ايٛؾا

( ٗ ٖـ1111)اجملًػ١ٞ ايططٜل عٓس عٛزتٗا َٔ َٓعٍ أبٞ بهط. ٚقس ْكٌ ٖصٙ ايطٚاٜ

ٚايؿٝذ عباؽ ، (104)ايبٝها١٤ ( ٗ ايًُعٖـ1370ٚايتدلٜعٟ)، (103)عاض ا٭ْٛاض

ايؿٝذ ٚ، (106)ٚإطْسٟ)َعاقط( ٗ فُع ايٓٛضٜٔ، (105)( ٗ بٝت ا٭سعإٖـ1359ايكُٞ)

ٚايؿٝذ ٖازٟ ايٓذؿٞ)َعاقط( ٗ ، (107)عًٞ ايهٛضاْٞ)َعاقط( ٗ دٛاٖط ايتاضٜذ

ٚعبس ايعٖطا٤ َٗسٟ)َعاقط( ٗ اشلذّٛ عًٞ بٝت ، (108)أسازٜح أٌٖ ايبٝت١ َٛغٛع

َٔ ١ ٚفُٛع، (110)ؾهٌ اهلل ٚايػٝس ٖاؾِ اشلاسلٞ)َعاقط( ٗ سٛاض َع، (109)١ؾاطُ

ٕٸ ، ٚآخطٕٚ، (111)^ٕعكٌَٛا٠ ؾٗاز١ إ٪يؿٌ)إعاقطٜٔ( ٗ َٛغٛع ٫ٚ ؾو ٗ أ

 ؿاتِٗ.ٜٚسضدْٛٗا ٗ َ٪ٖي، ع١٘ٓ إ٪يؿٌ اي٬سكٌ غٝٛايٕٛ أخص ٖصٙ ايطٚاٜ

ي٬ْتباٙ ٗ ايبٌ ٖٞ ايتعاضض إهُْٛٞ بٌ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ. ١ إًؿت١ ٚإػأي

ٕٸ إغكاٙ احملػٔ ٚاغتؿٗاز ايػٝس ا٭١ٍٚ ؾايطٚاٜ قس  ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ تجبت أ

اييت تًت ضسٌٝ ايٓيب  ا٭ٍٚ ٗ ا٭ٜاّ ا٭١ٍٚ إثط ٖذّٛ أعٛإ اـًٝؿ، سسخ

ايعٖطا٤ يؿطاف إطض ٚعسّ ١ َٔ نػ٘ ايباب ٚنػط ايهًع ٬َٚظَ، |ا٭نطّ

اهلل عًٝٗا َٔ ٢ َاتت ق٢ً ؾطاف ست١ ؾًِ تعٍ قاسب»٠ إٓعٍ ايٛاضز ٗ عباض١ َباضس

ػٔ ٗ شات ايّٝٛ ايصٟ متٸ ؾٝ٘ بٌ قطٸح ايؿٝذ ايٓكسٟ بإغكاٙ احمل، «٠شيو ؾٗٝس

. ٗ سٌ تجبت (112)«ٚأغكطت٘ ّٜٛ أسطقٛا باب زاضٖا»: إش قاٍ ;اشلذّٛ ٚسطم ايباب

ٕٸ ايػٝس١ ايجا١ْٝ ايطٚاٜ َٔ  ;قس سادذت أبا بهط ٚاٯخطٜٔ َطاضّا ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ أ

٠ َس ^زٚض ا٭ْكاض ٖٞ ٚظٚدٗا ٚاؿػٔ ٚاؿػٌ ٚاختًؿت إٍ، ؾسى٠ أدٌ اغتعاز

ٕٸ إغكاٙ احملػٔ قس  ،١ناْت خ٬شلا غإ، |ضبعٌ َّٜٛا بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهللأ ٚأ

ٚإثط ضؾؼ عُط شلا بعس ، اَت٬نٗا ؾسنّا َٔ أبٞ بهط٢ ع١ً سكٌ بعس أخص اؿذٸ

إغكاٙ احملػٔ قس سسخ بؿعٌ نػط ايهًع ٚنػ٘ أْ٘ إشا نإ بسٜٗٞ َٔ ايشيو. ٚ

أبٞ بهط ٚبٝٛت ا٭ْكاض ٢ ز عًايذلزټايباب ٕا نإ باغتطاعتٗا اـطٚز َٔ َٓعشلا ٚ

ٕٸ اؾٌٓ ايٛاسس يٝؼ بإَهاْ٘ ايػكٛٙ أنجط َٔ  .ٚإٗادطٜٔ ِٸ َٔ شيو ٖٛ أ ٚا٭ٖ

ٕٸ تهٕٛ إسس .٠َطٸ َُٗا بصيٓا َٔ ، عٔ ا٫عتباض١ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ غاقط٣ ٚعًٝ٘ ٫ بسٸ أ

 ايتدلٜطات ٚايتٛدٝٗات.
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ػعٌ َٔ إػتشٌٝ  ٣،خطأ٠ إؾها٫ت نجرل١ ايطٚاٜ ٖٓاى ٗ ْلٸإٔ نُا 

ابٔ  إ١ٍ ايعٖطا٤ بٓكٌ ايٛق١ٝ ؾاط٠ُ تٗسٜس ايػٝس: َٔ شيوٚ .ايكبٍٛ َهُْٛٗا

ٚنإ ٚايسٙ ايعبرل ، عؿط غٓٛات٣ َع أْ٘ مل ٜهٔ ي٘ َٔ ايعُط سٝٓٗا غٛ، ايعبرل

 ٚدٛز ايهجرل َٔ ايهباض َٔ بين ٖاؾِ ايصٜٔ ِٖ أقطب إٍ إ١ٍ باٱناؾ، ّاسٝٸ

ِٸ: َِٚٓٗ، ايعٖطا٤  .×ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب  ‘ايٓيب ا٭نطّ ايعباؽ ع

ٖٚٛ نتاب  ،١ٖصٙ ايطٚا٢ٜ ا٭َط اٯخط ٜتعًل بإكسض ايصٟ اؾتٌُ عً

نجرلّا ، ايؿٝذ ايؿبرلٟ ايعلا١ْٞ ٚخاق، كٕٛا٫ختكام. ؾكس ؼسٸخ ايعًُا٤ ٚاحملٚك

 .تؿكٌٝ شيويبٝإ ػع اجملاٍ ٖٓا ٫ٚ ٜتٻ .ايؿٝذ إؿٝس ٖصا ايهتاب إ١ٍ ْػب١ قشٸٗ 

ايؿٝذ  ٚنصيو ْػبت٘ إٍ، ايهتاب َٔ ا٫عتباض اَكساض َا شلص٢ ٚيهٞ تكـ عً

 .(113)ٗ اشلاَـ٠ ضادع إكازض إصنٛض، إؿٝس

ــ إٕ ايطٚاٜــ3 ـٜـ  ١ ايجايجــ١ ـ باغــِ ١ َعطٚؾــ١ تؿكــ١ًٝٝ ايــيت تكــطض إغــكاٙ احملػــٔ ضٚا

ٕٸ أٍٚ َكــسض ٚضزت ؾٝــ٘ ٖــصٙ ايطٚاٜــ .)ســسٜح إعــطاز( َــٌ ايعٜــاضات ٖــٛ نتــاب نا١ ٚإ

، ‘يػـإ ضغـٍٛ اهلل  ٢ ٚعًـ ، (114)×( بإغٓازٙ عٔ اٱَاّ ايكازمٖـ٫367بٔ قٛيٜٛ٘)

 ٜٚ٪خص سكٗا، ٚؼطّ، َا ابٓتو ؾتًِٛأٚ»: ايػُا٤ قٌٝ ي٘ ؾُٝا قٌٝ أْ٘ ٕا أغطٟ ب٘ إٍ

سطّٗـا َٚٓعشلـا بػـرل    ٢ ٜٚسخٌ عًٝٗا ٚعًـ ، ٚتهطب ٖٚٞ ساٌَ، غكبّا ايصٟ ػعً٘ شلا

ِٸ ّػٸ، إشٕ ٍٸٗا ٖث ِٸ ٫ ػس َاْعّا، ٛإ ٚش ُٚـٛت  ، ٚتططح َا ٗ بطٓٗـا َـٔ ايهـطب   ، ث

ٜـ    «َٔ شيو ايهطب ٔ  ١ . ٚقـس ْكـٌ ٖـصٙ ايطٚا ٌٸ َـ ( ٗ ٖــ 965)ؾـطف ايـسٜٔ اؿػـٝين   : نـ

١ ٚايع٬َــ، (116)١( ٗ اؾــٛاٖط ايػــٖٓٝـــ1104)ٚايؿــٝذ اؿــط ايعــاًَٞ، (115)تأٜٚــٌ اٯٜــات

( ٗ ا٭غطاض ٖـ1350انٌ إػعٛزٟ)ٚايؿٝذ ايؿ، (117)( ٗ عاض ا٭ْٛاضٖـ1111اجملًػٞ)

ٞ ، (118)١ايؿاطُٝــ ٕ ٖـــ1359)ٚايؿــٝذ عبــاؽ ايكُــ ٚايػــٝس دعؿــط  ، (119)( ٗ بٝــت ا٭ســعا

ٚأٓــــــــس ، (121)ايعٖـــــــطا٤ ٠ َٚأغــــــــا (120)ايعاًَٞ)َعاقــــــــط( ٗ ا٫ْتكـــــــاض ٢ َطتهـــــــ 

ٞٸ ٚعبـس ايعٖـطا٤ َٗسٟ)َعاقـط( ٗ    ، (122)بٔ أبٞ طايب ايطٓاْٞ)َعاقط( ٗ اٱَاّ عً

ٕٸ ٖــصٙ   ، (123)١ُــبٝــت ؾاط٢ اشلذــّٛ عًــ ٚغرلٖــِ َــٔ إعاقــطٜٔ. ٚنُــا ٖــٛ ٬َســٜ ؾــإ

 ؿات إعاقطٜٔ.ض ٗ َ٪ٖيمٛ َتهط٢ِّ قس متٸ ْكًٗا ع١ً ايطٚاٜ

ٕٸ ضٚا4ٜ ، احملػ١ٔ ؾكطات تتشسخ عٔ تعصٜب قت٢ً تؿتٌُ ع١ً َإعطاز إتكس١ِّ ـ إ

١ ؿاعٚطًبِٗ ايؿ، عٔ أعٌ ايٓاؽ٠ بعٝس٠ ٚغذِٓٗ ٗ طاَٛض، ٚنطبِٗ بػٝاٙ َٔ ْاض
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ٚأٍٚ » :١ايكا٠ً٥ ايعباض ٖٚٛ قطٜضٴ ،١ٚضؾض طًبِٗ ٖصا ٗ ّٜٛ ايكٝاَ، َٔ أَرل إ٪ٌَٓ

ِٸ ٗ قٓؿص، ٚٗ قاتً٘ ،×ٔ بٔ عًِٞ ؾِٝٗ قػَِّٔ وه ٖٛ  ـ ؾٝ٪تٝإ، ث

ايبشاض يػًت َٔ َؿطقٗا ٢ يٛ ٚقع غٛٙ َٓٗا عً، ؾٝهطبإ بػٝاٙ َٔ ْاض، ـ ٚقاسب٘

ِٸ ، ؾٝهطبإ بٗا، تكرل ضَازّا٢ ايسْٝا يصابت ست دبا٢ٍ ٚيٛ ٚنعت عً، َػطبٗا إٍ ث

ٗ دبٸ ١ ؾٝسخٌ ايج٬ث، َع ايطابع١ بٌ ٜسٟ اهلل يًدكَٛ ×هجٛ أَرل إ٪ٌَٓ

 .(124)«٫ٚ ٜطٕٚ أسسّا ٫ ٜطاِٖ أسسٷ، ؾٝطبل عًِٝٗ

ٌّ، با٫ٖتُــا١ّ َــٔ ايطٚاٜــ٠ ٝــت ٖــصٙ ايؿكــطٛٚقــس س َــٔ ؾــطف ايــسٜٔ  ؾٓكًــٗا نــ

( ٗ اؾــٛاٖط ٖـــ1104)ٚايؿــٝذ اؿــط ايعــاًَٞ، (125)ٜــٌ اٯٜــات( ٗ تأٖٚـــ965)اؿػــٝين

ــٓٝ ٞ  ، (126)١ايػــ ــ ــِ ايبشطاْــ ــٝس ٖاؾــ ـــ1107)ٚايػــ ــٖــ ــطا١ّ ( ٗ غاٜــ ــ ، (127)إــ ١ ٚايع٬َــ

ٟ  ، (128)( ٗ عاض ا٭ْٛاضٖـ1111)اجملًػٞ ( ٗ ٖــ 1350)ٚايؿٝذ قُس ايؿانـٌ إػـعٛز

ٝـ  ٚايؿـٝذ  ، (130)إ( ٗ بٝـت ا٭سـع  ٖــ 1359ٚايؿـٝذ عبـاؽ ايكُـٞ)   ، (129)١ا٭غطاض ايؿاطُ

ــاظٟ)  ــٞ ايُٓـ ـــ1405عًـ ــؿٝٓ ٖـ ــتسضى غـ ــاض١ ( ٗ َػـ ــط َطتهـــ  ، (131)ايبشـ ــٝس دعؿـ ٢ ٚايػـ

ٟ  ٚ، (133)ايعٖـطا٤ ٠ َٚأغـا  (132))َعاقط( ٗ ا٫ْتكاضايعاًَٞ )َعاقـط(  عبـس ايعٖـطا٤ َٗس

ؾهــٌ  )َعاقــط( ٗ ســٛاض َــعٚايػــٝس ٖاؾــِ اشلاسلٞ، (134)١بٝــت ؾاطُــ٢ ٗ اشلذــّٛ عًــ

 .(135)اهلل

ٕٸ إػأي مل أْ٘  ٗ ناٌَ ايعٜاضات١ إعطاز إٓكٛي١ ضٚاٜ تباٙ ٗ ْلٸي١ْ٬ إًؿت١ إ

، ي٘ غرل إعاقطٜٔٚ إعاقطٜٔ يكاسب ٖصا ايهتاب١ ٜٓكًٗا غا٥ط ايعًُا٤ َٔ ايؿٝع

اشلذطٟ.  ايعاؾط ايكطٕ إٍٟ أ، قط١ٕٚ َا ٜكطب َٔ غت٢ َت ايػٕٓٛ َٚهتكطٻ٢ ست

٫عتباض ٖٓاى ايهجرل َٔ اٯضا٤ َا ٜتعًل َا يطٚاٜات نتاب ناٌَ ايعٜاضات َٔ ا ٚٗ

ٕٸ ايػٝس اـ٥ٛٞ: ايك١ٍٛ خ٬قٚ .١ٚإدايؿ١ إٛاؾك قس نعٸـ ايهجرل َٔ ضداٍ  (136)إ

 .١ٖصٙ ايطٚاٜ

، ٔ ٚقتً٘ؾكطات ؼهٞ عٔ إغكاٙ احملػ٢ِّ ع١ً إؿت١ًُ اـاَػ١ ـ أَا ايطٚا5ٜ

ّٜٛ ٚخكَٛتٗا ٗ ، ايؿسٜس ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ٚبها٤ ايػٝس، قات٠ً٘ٝ ٚفاظا

َٔ أسس أدعا٤ نتاب ١ اغتػطقت ٔػّا ٚث٬ثٌ قؿشـ دسّا ١ ط١ًٜٛ ؾٗٞ ضٚاٜ ،١ايكٝاَ

عٔ اٱَاّ ، ٌ بٔ عُط اؾعؿٞعٔ إؿهٻ١ ٖٚٞ َطٜٚ، ـ٠ عاض ا٭ْٛاض بطبعت٘ اؾسٜس

َٳ .×ايكازم ٕٸ أٍٚ  ١ ( ٗ نتاب اشلساٜٖـ334)ْكًٗا اؿػٌ بٔ ٓسإ اـكٝيب ٔٵٚإ
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 عٓ٘. ١ أخص ٖصٙ ايطٚاٜ خطٕٚ إٍثِ عُس اٯ، (137)٣ايهدل

ٛٸي١ ا َٔ ٖصٙ ايطٚاٜأَا َٛنع ؾاٖس َكايتٓ ٢ ٚإؾعاٍ ايٓاض عً»: ًٜٞ ؾٗٛ َا١ إط

ِٸ اؿػٔ، باب أَرل إ٪ٌَٓ ٚضؾػ٘ ٗ ، بػٛٙ قٓؿص١ ؾاط١ُ ٚنطب ايكسٸٜك، ٚغ

ٍ قٓؿص )يعٓ٘ اهلل( ٜسٙ ازخإٚ، . ٚأخص ايٓاض ٗ خؿب ايباب.ٚإغكاطٗا قػّٓا، بطٓٗا

قاض نايسًَر ٢ عهسٖا ست٢ ٚنطب عُط شلا بػٛٙ أبٞ بهط عً، ٜطّٚ ؾتض ايباب

أقاب بطٓٗا ٢ ٚضنٌ عُط ايباب بطدً٘ ست، ٚأْٝٓٗا َٔ شيو ٚبهاٖا، ا٭غٛز احملذلم

ٖٚذّٛ عُط ، ٚقطختٗا عٓس ضدٛع ايباب، ٚإغكاطٗا، أؾٗط١ َشػٔ يػت١ ٖٚٞ ساًَ

ٖٚٞ ، ؾاْتجط، قططٗا ؼت ٔاضٖا٣ أبط٢ خسٸٖا ست٢ عُط ع١ً ٚقؿك، ٚقٓؿص ٚخايس

ٜٚكتٌ دٌٓ ٗ ، تهطب١ ابٓتو ؾاطُ، ٜا ضغٍٛ اهلل، ٜا أبتاٙ: تكٍٛٚػٗط بايبها٤ 

ٜكٌ ، ٜٚػكـ خسٌّ شلا طإا نٓت تكْٛ٘ َٔ ايهِٝ ٚاشلٛإ، ٚتكؿل ٜا أبتاٙ، بطٓٗا

 ٚضؾعٗا ْاقٝتٗا إٍ، اـُاض يتهؿؿ٢٘ ٚنطبٗا بٝسٖا عً، إيٝ٘ َٔ ؾٛم اـُاض

قبًٞ َٓٗا َا ٜكبٌ اإيٝو ٫َٛتو ؾ :١. ؾكاح أَرل إ٪ٌَٓ بؿه.اهلل ُا٤ تسعٛ إٍايػ

. .ّٓا عًٝ٘ قت٬ّٝغكطت قػِّأؾ، ايباب٠ ٚضزٸ١ ٚقس دا٤ٖا إداض َٔ ايطؾػ، ايٓػا٤

ُٖٚا ، أغس١ اب١ٓ ٚؾاطُ، خًٜٛس١ اب١ٓ ؼًُ٘ خسه، ٔ كهبّا بسَٜ٘ٚأتٞ قػِّ

٢ ٚأٜسٜٗٔ عً، قاضخات، عُٝؼ١ ٚأزلا٤ ابٓ، طايبأبٞ ١ عُت٘ اب١ٓ ْٚاْ، تاٙدسٸ

ٔٸ َٓؿٻ، خسٚزٖٔ ٔٸ بأدٓشتٗا١ ٚا٥٬ٕه ،٠طْٚٛاقٝٗ تكٝض ١ ٚأَ٘ ؾاطُ، تػذلٖ

َٴ﴿: ٚتكٍٛ ٛٵ ٜٳ ٕٳٖٳصٳا  ِٵ تٴٛعٳسٴٚ ِٴ اٖيصٹٟ ُنٓتٴ : ٚددلٌٜ ٜكٝض ٜٚكٍٛ، (103: )ا٭ْبٝا٤﴾ُه

ّٷ ؾاْتكط( ٖٚٛ ، ايػُا٤ ؾع٘ إٍٜٚط، ٜس٢ٙ ٔ عًقػِّ |ؾٝأخص ضغٍٛ اهلل، )ًَٛٛ

َٳ﴿ٖٚصا ايّٝٛ ، إشلٞ قدلْا ٗ ايسْٝا استػابّا: ٜكٍٛ ْٳِؿٕؼ  ٌټ  ٝٵٕط تٳذٹسٴ ُن ٔٵ خٳ َٹ ُٹًَتٵ  ا عٳ

ٛٵ َأ ّاَٴشٵهٳط ٛٳزټ َي ٔٵ غٴ٤ٛٺ تٳ َٹ ُٹًَتٵ  َٳا عٳ َٳسٚٳ ٘ٴ َأ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٗٳا  ٓٳ ٝٵ  .«.(.30: )آٍ عُطإ﴾ّابٳعٹٝس ّإٻ بٳ

١ٌّ ٚقس ْكٌ ٖصٙ ايطٚاٜ : بًؿٜ، ( ٗ عاض ا٭ْٛاضٖـ1111اجملًػٞ)١ ع٬ََٔ اي ن

ٟٳ ٗ بعض َ٪ٖي ( ٗ ٖـ1405ٚايؿٝذ قُس ؾانٌ إػعٛزٟ)، (138)ؿات أقشابٓا()ٚضٚ

ٚايؿٝذ ، (140)( ٗ بٝت ا٭سعإٖـ1359ٚايؿٝذ عباؽ ايكُٞ)، (139)١ا٭غطاض ايؿاطُٝ

ٚايؿٝذ عًٞ ، (141)( ٗ َػتسضنات عًِ ضداٍ اؿسٜحٖـ1405عًٞ ايُٓاظٟ)

ٚايؿٝذ غايب ايػ٬ٟٝٚ)َعاقط( ٗ ا٭ْٛاض ، (142)ٝعزٟ)َعاقط( ٗ إيعاّ ايٓاقباي

ٚايؿٝذ ، (144)ايعٖطا٠٤ ايعاًَٞ)َعاقط( ٗ َأغا٢ ٚايػٝس دعؿط َطته، (143)١ايػاطع



• 

 االجتهاد والتجديد

ٚايؿٝذ دعؿط ايبٝاتٞ ، (145)١بٝت ؾاط٢ُ عبس ايعٖطا٤ َٗسٟ)َعاقط( ٗ اشلذّٛ عً

٠ ؾٗاز١ ٗ َٛغٛع (إعاقطٜٔ)ؿٌ ٕ٪ٚئَ ا١ ٚفُٛع، (146)١ا٭٠ُ٥ )َعاقط( ٗ ؾٗاز

 .(147)إعكٌَٛ

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜ َٔ قبٌ إعاقطٜٔ. ٠ قس متٸ تسٚاشلا بهجط١ ٚنُا ٖٛ ٬َسٜ ؾإ

ٕٸ عباض ٚعسّ اعتباض إكسض عٓسٙ. ٚقس قطح ، اجملًػٞ ؼهٞ عٔ عسّ اعتباضٖا٠ ٚإ

ـ ١ ٖاَـ تًو ايكؿش ل ٖصا اؾع٤ َٔ عاض ا٭ْٛاض ايؿٝذ قُس باقط ايبٗبٛزٟ ٗقٚك

ٚأْٗا َٔ َٛنٛعات  ،١نُٔ إدابت٘ عٔ تهعٝـ إؿهٌ بٔ عُط ـ بهصب ٖصٙ ايطٚاٜ

. نُا قطح إدتكٸٕٛ ٗ عًِ ايطداٍ بهصب ٖصٙ (148)ابٔ ؾطات أٚ ايُٓرلٟ

ٕٸ بعض ضٚا(149)١ايطٚاٜ  ،١إَاّ ايٓكرلٜ، قُس بٔ ْكرل ايُٓرلٟ: َجٌ ،١ٖصٙ ايطٚا٠ٜ . ٚإ

، ٚابٔ ايؿطات، ٕٚ سايّٝا ٗ نٌٛ َٔ غٛضٜا ٚيبٓإ ٚتطنٝاِٖٚ ايعًٜٕٛٛ إٛدٛز

ٖٓٔ عٴسٸ َٔ ايػ٬ ٕٸ نتاب )اشلساٜ(150)ابٌاـبجا٤ ٚايهصٸ٠ ٚغرلُٖا   (٣ايهدل١ . ٚإ

 .(151)ٖٚٛ َؿعِ بآضا٤ ايػًٛ ،١يًدكٝيب َٔ نتب َٚكازض ايٓكرلٜ

٠ ٖٚذط٠ ٫زتصنط ٚ ×اٱَاّ ايكازم إ١ٍ َٓػٛب٣ أخط١ ـ ٖٚٓاى ضٚا6ٜ

َا ٗ شيو إغكاطٗا قػّٓا. ٚأٍٚ ، ٚعُطٖا ٚاغتؿٗازٖا ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ٝسايػ

( ٗ نتاب ايطابع اشلذطٟقُس بٔ دطٜط ايطدلٟ ايؿٝعٞ)ايكطٕ ١ َٔ شنط ٖصٙ ايطٚاٜ

ٕٸ قٓؿصّا ٍَٛ»: ٚؾٝٗا، إٓػٛب إيٝ٘، (152)١ز٥٫ٌ اٱَاَ عُط  ٚنإ غبب ٚؾاتٗا أ

ٚمل ، َٚطنت َٔ شيو َطنّا ؾسٜسّا، ّاؾأغكطت قػٓ، يهعٖا بٓعٌ ايػٝـ بأَطٙ

ٖٓٔ آشاٖا ٜسخٌ عًٝٗا عٵتسٳ  .«أسسّا 

ْكٌ ، اشلذطٟ بايتشسٜس ايجاْٞ عؿط ٚٗ ايكطٕ، قط١ٕٚ ٚبعس شيو عٛايٞ غبع

، قطٕٚ َٔ شيو١ ٚبعس ث٬ث، (153)( ٗ عاض ا٭ْٛاضٖـ1111اجملًػٞ)١ ايع١َ٬ ٖصٙ ايطٚاٜ

( ٖـ1350)َٔ ايؿٝذ قُس ؾانٌ إػعٛزٟ ٌٌّْكً٘ ن عُس إٍ، ٚٗ ايكطٕ ايطابع عؿط

ِٸ تٛاٍ، (155)ايبٝها١٤ ( ٗ ايًُعٖـ1370)ٚايتدلٜعٟ، (154)١ٗ ا٭غطاض ايؿاطُٝ  َٚٔ ث

ْكٌ ْٚؿط ٖصٙ ٢ إعاقطٕٚ ٗ أٚاخط ايكطٕ ايطابع عؿط ٚأٚا٥ٌ ايكطٕ اـاَؼ عؿط عً

ٚايػٝس دعؿط ، (156)أَرل إ٪٢ٌَٓ ايػٝس عًٞ ايعاؾٛض ٗ ايٓلٸ عً: َٔ قبٌٝ ،١ايطٚاٜ

ايٓيب ٠ ٚايكشٝض َٔ غرل، (158)ايعٖطا٠٤ َٚأغا، (157)ايعاًَٞ ٗ ا٫ْتكاض٢ َطته

ٚعبس ايعٖطا٤ َٗسٟ ٗ ، (160)١ا٭٠ُ٥ ٚايؿٝذ دعؿط ايبٝاتٞ ٗ ؾٗاز، (159)ا٭عِٛ
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ٚايؿٝذ قُس سػٌ اؿاز ٗ سكٛم آٍ ايبٝت ٗ ، (161)١بٝت ؾاط٢ُ اشلذّٛ عً

َٸ١ ايهتاب ٚايػٓٸ ٠ ؾٗاز١ ؿٌ ٗ َٛغٛعَٔ إ٪ٚي١ ٚفُٛع، (162)١باتؿام ا٭

 .(163)إعكٌَٛ

٫ ٜػعٓا شنطٙ ٗ ٖصا ، (١نتاب )ز٥٫ٌ اٱَاَ سٍٖٛٚٓاى ن٬ّ نجرل 

 .(164)إدتكط

عًٝٗا بعس ايبشح ايطٌٜٛ ٚايتشكٝل  ٖصا ٖٛ فُٛع ايطٚاٜات اييت سكًتٴ

يطٚاٜات ٖٛ عسّ اٚقس أٚنشت أَطٖا قسض إػتطاع. ٚايصٟ ْؿُٗ٘ َٔ ٖصٙ ، ايسقٝل

٫ ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ّهٔ ايٛثٛم بٗا، ٫ٚ بايتٛاتط إعٟٓٛ، ٫ بايتٛاتط ايًؿٛٞ، تٛاتطٖا

 أعًِ بايكٛاب. مٛ ا٫ط٦ُٓإ. ٚاهلل تعا٢ٍ ٫ٚ عً، مٛ ايٝك٢ٌ عً
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 ة؟!ملاذا التشكيك يف احلقائق التارخيي

 «ن بن عمي احملسِّ»ة يف وقالة نقدية قراء

 

 

ػٔ احمل٠ ٫ٚزٗ ايتؿهٝو  ( إٍ×ٔ بٔ عًٞيكس عُس ناتب َكاٍ )احملػ

١ ؾصنط أ٫ّٚ ث٬خ قطا٥ٔ َٔ َكازض أٌٖ ايػٓ، ‘ٚاغتؿٗازٙ بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل

ٖٚصا َا أقطٸ ، عـايه١ ٖٚٞ بأْعٗا ٗ غاٜ .‘ايٓيب ا٭نط٠ّ ٫ٚزت٘ ٗ سٝا٢ عً

ِٸ شنط يًكٍٛ ايجاْٞ ـ ايكا٥ِ عً إغكاٙ احملػٔ بعس ضسٌٝ ضغٍٛ ٢ ب٘ ايهاتب ْؿػ٘. ث

، ٚغرل إعكّٛ ×ـ مثإ ضٚاٜات عٔ إعكّٛ ÷١ بٝت ؾاط٢ُ ٚإثط اشلذّٛ عً، اهلل

عٔ ١ اـاَػ١ ٚايطٚاٜ، ِ بٔ قٝؼ(ٝٵعٔ نتاب )غٴ١ًَ َٓكٛي١ ايطابع١ ٕٚا ناْت ايطٚاٜ

، عٔ نتاب )ناٌَ ايعٜاضات(١ ٚايػابع١ ايػازغ١ ٚايطٚاٜ، ختكام(نتاب )ا٫

تهعٝـ ٖصٙ ايطٚاٜات ٖٚصٙ  ؾكس عُس إٍ، ٌ بٔ عُط(عٔ )إؿهٻ١ ايجا١َٓ ٚايطٚاٜ

َٸتٗا.١ إػأي ٚبايتايٞ ٜتططٸم ايتؿهٝو إٍ، ايهتب  بط

( ؾػٛف ×)احملػٔ بٔ ع١ًٞ ْكس َكاي ٗا إٍؾ٢ٝ اييت ْػع١ ٚأَا ٖصٙ إكاي

غبع ١ َع إناؾ ،٠إصنٛض١ زعا٤ات اييت ٚضزت ٗ إكايعٔ بعض ا١٫ هُٔ اٱدابتت

َع بٝإ نًُات يج٬ثٌ عإّا َٔ عًُا٤ ، ٚغرلِٖ ^إعك١ٌَٛ ضٚاٜات عٔ ا٭٥ُ

ايصٜٔ ٜعتدلٕٚ ١ ٚأٌٖ ايػٓ ،١ٚأقٛاٍ ايؿٝع، ايكطٕ ايجاْٞ عؿط ايكطٕ اشلذطٟ ا٭ٍٚ إٍ

اغتؿٗاز ١ ايصٟ ٜجبت سكٝك ا٭َط ،١عٓس ايؿٝع٠ ٛضَٔ إػا٥ٌ إؿ١ٗ ٖصٙ إػأي
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 يًؿو. َعَ٘ا ٫ فاٍ  ×احملػٔ

ـ ١ بإصاٖب ٚايؿطم اٱغ٢َٝ٬ تع١ٓ كٝؽكټ١ )طًٛع( ـ ٖٚٞ ؾك١ًٝ بازضت فً

(. ٚقس مت ×ؼت عٓٛإ )احملػٔ بٔ ع١ًٞ َكاي ْؿط ٗ عسزٖا ايتاغع ٚايعؿطٜٔ إٍ

احملػٔ بٔ اٱَاّ عًٞ ٠ ٚٚؾا٠ ٫زتاضٜذ ٚ: قبٌٝ َٔ، أَٛضٗ ١ ايتؿهٝو ٗ ٖصٙ إكاي

َٚا إشا نإ شيو قس ، و ٗ غبب ٚؾات٘نُا ؾٖه، ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ايػٝسٚ

ايعٖطا٤. يصيو ٠ أٚ نطب ايػٝس، ×بٝت أَرل إ٪٢ٌَٓ سكٌ إثط اشلذّٛ ايػاؾِ عً

ٞٸ ايتصنرل ببعض ا٭َٛض إتعًك ٚدستٴ  : ايتايٞنٖٚٞ  .١بٗصٙ إػأي١ َٔ ايٛادب عً

١ َٔ بٌ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات ايتاضى٠ٝ إصنٛض١ ـ يكس اقتكط ناتب إكاي1

٠ ٚٚؾا٠ ٫ٚز٢ ث٬خ ضٚاٜات بٛقؿٗا قطا٥ٔ ع٢ً ع١ً ٗ ايذلاخ إٓا٨ٚ يًؿٝع٠ إٛدٛز

 : . ٖٚٞ‘احملػٔ ٗ عٗس ضغٍٛ اهلل

ؾذا٤ ، ػٔ زلٝت٘ سطبّإا ٚيس اؿ»: قاٍ، عٔ عًٞ، ٖا٧ْ بٔ ٖا١٧ْ ـ ضٚاٜأ

بٌ ٖٛ سػٔ. : قاٍ، سطبّا: قًت: َا زلٸٝتُٛٙ؟ قاٍ، أضْٚٞ ابين: ؾكاٍ، ضغٍٛ اهلل

َا زلٸٝتُٛٙ؟ ، أضْٚٞ ابين: ؾكاٍ، ؾذا٤ ضغٍٛ اهلل، ؾًُا ٚيس اؿػٌ زلٝت٘ سطبّا

، ؾذا٤ ايٓيب، بٌ ٖٛ سػٌ. ؾًُا ٚيس ايجايح زلٝٸت٘ سطبّا: قاٍ، سطبّا: قًت: قاٍ

ِٸ قاٍ: قاٍ، سطبّا: قًت: زلٸٝتُٛٙ؟ قاٍَا ، أضْٚٞ ابين: ؾكاٍ زلٝتِٗ : بٌ ٖٛ قػٔ. ث

 .«ؾدل ٚؾبرل َٚؿبٸط: بأزلا٤ ٚيس ٖاضٕٚ

نعـ ٖصا اؿسٜح إطٟٚ َٔ ططم أٌٖ ٢ ايهاتب ٚدّٖٛا تؿٗس عً ٚقس شنط

احملػٔ ١ ٚعسّ ٚدٛز تػُٝ ،١عسّ ٚدٛز أثط ي٘ ٗ إكازض ايؿٝعٝ: َٔ قبٌٝ ،١ايػٓ

اييت ٚضز ، ايهًٝين١ يطٚا١ٜ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚكايؿ ،١طم أٌٖ ايػٓٗ بعض ط٠ بعس اي٫ٛز

ٕٸ اٱَاّ  ٚأْ٘، «ضغٍٛ اهلل قػّٓا قبٌ إٔ ٜٛيس٢ زلٸ»: ؾٝٗا نٝـ ّهٔ ايكٍٛ بأ

٠ ٗ إطٸ١ إٜاٙ َٔ ٖصٙ ايتػُٝ ‘اغِ سطب ضغِ َٓع ايٓيب ا٭نط٢ّ ًٜكطٸ ع ×عًٞ

ِٸ ايجاْٝ ا٭ٍٚ هٔ شلصا اؿسٜح إٔ ٜهٕٛ ٘ نٝـ ّٚإشا ػاٚظْا شيو نًٓ .١ث

 !؟١ٚأٌٖ ايػ١ٓ َٔ ططم ايؿٝع٠ ايٛاضز٣ ا٭خط٠ َعاضنّا يٮسازٜح ٚايطٚاٜات ايهجرل

: َٔ قبٌٝ، ـ ٖصا اؿسٜحتهع٣ِّ َٛض أخطأٖصٙ ايٛدٛٙ ٖٓاى  َٚهاؾّا إٍ

٠ زٖٚٓاى ِاشز َتعسِّ، ^ازٜح يًتكًٌٝ َٔ ؾها٥ٌ أٌٖ ايبٝتٗاّ ضٚات٘ بٛنع ا٭ستٸا

 .(1)سا١ٍ أ٢ٜ نعٝـ ع١ً غٓس سسٜح أٌٖ ايػٓ ٕٸإٚ، شيو٢ عً
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ؾُٓٗا َا ٜٓػب  ،١خت٬ف ايؿاسـ إٛدٛز ٗ ٖصٙ ايطٚاٜا٭َط اٯخط ٖٛ ا٫

ِٸ إْ٘ ، يٛيس ثايح١ شنط تػ٢ُٝ عً َٚٓٗا َا مل ٜأتٹ، (2)ايعٖطا١٤ ؾاطُ تػُٝت٘ إٍ ث

 إ١ٍ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب، ‘ضغٍٛ اهلل٠ قس ٚيس ٗ سٝا ×إشا نإ احملػٔ

 َٚا إٍ، َٚٔ ٖٞ قابًت٘، اييت ٚيس ؾٝٗا١ ؾًُاشا مل تصنط ايػٓ، ’اؿػٔ ٚاؿػٌ

 ؟!ي٘ باؿػ٠ٌٓ أغٛ ٣;شيو َٔ ا٭ٚقاف ا٭خط

أٓس بٔ ١ تعاضنٗا َع ضٚا١ٜ نعٝؿ١ ثِ إٕ ايؿ٤ٞ اٯخط ايصٟ هعٌ ٖصٙ ايطٚاٜ

 ،٠اؿػٔ ٓع٢ أْ٘ زل ×عٔ عًٞ»: ٚاييت تكٍٛ، سٓبٌ اييت ٜطٜٚٗا ٗ َػٓسٙ

 .(3)«بعس شيو طُٖا ضغٍٛ اهللؾػٝٻ، ٚاؿػٌ دعؿطّا

 اٱَاٌَ اؿػٔ ٚاؿػ١ٌ تػ١ُٝ ْٝع شيو ؾإْٓا لس َػأي٢ ع٠ً ٚع٬ٚ

ٕا »: ×اخت٬ؾّا نا٬َّ. ؾؿٞ إطٟٚ عٔ اٱَاّ ظٜٔ ايعابس١ٜٔ عٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ كتًؿ

ؾذا٤ ، ضغٍٛ اهلل بازلَ٘ا نٓت ٭غبل : ؾكاٍ، زلٸ٘: اؿػٔ قايت يع١ًٞ ٚيست ؾاطُ

ِٸ قاٍ يعًٞ، ضغٍٛ اهلل َٚا : كاٍؾ، َا نٓت ٭غبكو بازل٘: ٌٖ زلٸٝت٘؟ ؾكاٍ: ث

ضغٍٛ اهلل ٢ بايٓعٍٚ عً ×أَط اهلل ددل٢ٌٝ٥ ست، ٚدٌ نٓت ٭غبل بازل٘ ضبٞ عع

ٕٸ عًّٝا َٓو َٓعي: قٌ ي٘: ٚقاٍ ي٘، ٦ّاَٗٓٸ ُٸ٘ باغِ ابٔ ٖاضٕٚ ٢،ٖاضٕٚ َٔ َٛغ١ إ ، ؾػ

ِٸ قاٍ، ٚدٌ ؾٗٓأٙ َٔ اهلل عع ؾٗب٘ ددل٥ٌٝ ٕٸ اهلل تباضى ٚتعاٍ: ث ُٸٝ٘ ٜأَط إ ى إٔ تػ

زلٸ٘ : قاٍ، يػاْٞ عطبٞ: ؾبٸط. قاٍ: َٚا نإ ازل٘؟ قاٍ: باغِ ابٔ ٖاضٕٚ. قاٍ

 .«اؿػٔ

ْبٝ٘  سٝح أَط اهلل تعاٍ، ×ٖٚهصا نإ ا٭َط بؿإٔ اٱَاّ اؿػٌ

 .(4)ؾؿعٌ، بتػُٝت٘ سػّٝٓا

ٚيس ١ ٚتػ٠ُٝ ٫ٚ َعًُّا ي٫ٛز، أثطّا يتػُٝت٘ سطبّا١ ٙ ايطٚاٜٚعًٝ٘ ٫ لس ٗ ٖص

تًو ايطٚاٜات اييت ٚضز ؾٝٗا شنط إٕ بٌ ، ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ثايح يٲَاّ عًٞ ٚايػٝس

ٕٸ تًو  .٫ أْ٘ أزلاٙ سطبّا بايؿعٌ، «إٔ أزلٝ٘ سطبّا نٓت أسبٸ»: سطب إِا قايت نُا أ

ٕٸ، ْعِ. (5)ت٘احملػٔ ٚتػ٠ُٝ ٫ٚز٢ مل تؿتٌُ ع١ً ايطٚاٜ ١ َٔ ايٓاس١ٝ ٖصٙ ايطٚاٜ إ

ٚناْت أثٓا٤ ، َٔ ططٜل أزلا٤ بٓت عُٝؼ١ ٭ْٗا َطٜٚ ;٫ تتُتع َا ٜ٪ٜسٖا١ إهُْٛٝ

َٳ ،١ـ ٗ اؿبؿ٠ ـ أٟ ٗ ايعاّ ايجايح أٚ ايطابع يًٗذط ×اٱَاّ اؿػ٠ٔ ٫ٚز  ٔٵنُٔ 

ايٓيب ٠ َٔ ٖذط١ ايػابع١ ٓإ٫ ٗ ايػ١ إسٜٓ إٍ سٵٚمل تعٴ، ٖادط َع دعؿط بٔ أبٞ طايب



• 

 االجتهاد والتجديد

 .ا٭نطّ

٠ احملػٔ ٗ سٝا٠ ٚؾا٢ ع١ً نكط١ٜٓ اييت شنطت ٗ إكاي١ ايجا١ْٝ ب ـ ايطٚاٜ

ؾأضغًت إيٝ٘ ، ‘نٓا عٓس ايٓيب»: ٚخ٬قتٗا ،١أغا١َ ٖٞ ضٚاٜ ضغٍٛ اهلل

ٕٸ قبّٝا شلا أٚ ابّٓا شلا ٗ إٛت، بٓات٘ تسع٣ٙٛ إسس  عٔ أب٣ٞ أخط١ . ٚٗ ضٚاٜ.ٚؽدلٙ أ

 ٚإٔ ضغٍٛ اهلل، ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ايتكطٜض بإٔ ايٛيس نإ يًػٝس٠ ٖطٜط

ّٳ﴿ :ٚقطأ قٛي٘ تعاٍ، سهطٙ ٖٚٛ ٗ ايٓعع ٛٵ٫َ ٔإشٳا بٳًَػٳتٹ اِيشٴًُِكٛ ٢ ست، (83 :١)ايٛاقع﴾َؾًَ

 .(6)ٚبهاٙ ضغٍٛ اهلل، يؿٜ ايكيب أْؿاغ٘

ٕٸ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ ، ـ نُا غٝأتٞ ـ١ َع ضٚاٜات ايؿٝع تعاضنُٗا٢ ع٠ً ع٬ٚ، إ

ٕٸ ايطٚاٜ ٕٸ ايطٚاٜ ،١مل تكطٸح بابٔ ؾاطُ ا٭١ٍٚ ؾإ نعـ  َهاؾّا إٍ ـ١ ايجا١ْٝ إ٫ أ

٢ ع١ً ايسآي١ بعض أٌٖ ايػ١ٓ ٚضٚاٜ ،١ايؿٝع١ٝ ٫ تتؿل َع ايطٚاٜـ ٠ غٓسٖا بأبٞ ٖطٜط

. (7)«َات غكطّا»: لس ابٔ ايكباؽ إايهٞ ٜكٍٛ: ٗ بطٔ أَ٘. ؾُج٬ّ ×َٛت احملػٔ

 َٔ ؼطٜؿات٘.٠ أبٞ ٖطٜط١ ٗ ضٚاٜ «...١ثكٌ ابٔ يؿاطُ»٠  ٜبعس إٔ تهٕٛ عباض٫ٚ

ٕٸ ٖصا اؿسٜح ع١ً أ٢ٜ ٚعً َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ اٱبٗاّ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٢ ساٍ ؾإ

ٕٸ ضاٜٚ٘ ٖٛ أبٛ ٖطٜط١ خاقٸٚ، َعتُسّا َٳ، ايسٚغ٠ٞ أ ٕٸ ناتب  ٔٵٖٚٛ  ٖٛ! ٚايعذٝب أ

، عٔ ايكاؿٞ ايؿاَٞ ٚابٔ ايكباؽ إايهٞ «َات غكطّا»٠ ضغِ ْكً٘ يعباض ،١إكاي

ٜكٍٛ بعس شنطٙ ، «َات قػرلّا دسٸّا إثط ٫ٚزت٘»: إش ٜكٍٛ، ابٔ سع٠ّ ٚنصيو عباض

٠ ٫ٚز٢ إْاع أٌٖ ايعًِ با٭خباض ع٣ً ٗ َعطض اؾٛاب عٔ زع١ٛ ايجا١ْٝ يًكطٜٓ

ٕٸ إْاع أٌٖ ايعًِ با٭»: ‘احملػٔ َٝتّا )غكطّا( بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل خباض قا٥ِ إ

ٚيطَا أضاز َٔ ايكػط َا ، !! ا٭َط ايصٟ ٜعين ٫ٚزت٘ سّٝا«احملػٔ ٗ قػط٠ٙ ٚؾا٢ عً

ٚيٝؼ شلا َا  ،١ًؾإشا نإ نصيو تهٕٛ عباضت٘ َهًٚ ،٠ٜؿٌُ اؾٌٓ قبٌ اي٫ٛز

 .١ٚايتُاٖٞ َع عبا٥ط أٌٖ ايػ٠ٓ إُاؾا٣ غٛ، ضٖاٜدلِّ

 «َات قػرلّا»: تعبرلات َٔ قب١ٌٝ ؾإٕ يبعض أٌٖ ايػ١ٓ إكايتًو ٚنُا دا٤ ٗ 

ٚبعض ضٚاٜات أٌٖ ١ ضٚاٜات ايؿٝع ٚاييت ٜٓبػٞ ًٓٗا ـ با٫يتؿات إٍ، «َات طؿ٬ّ»أٚ 

، نإ ن٬َّا قطٸؾّا ٚإ٫ٓ، نٕٛ ايطؿٌ غكطّا٢ )اييت تكسٸّ شنطٖا( ـ ع١ً ايػٓ

 آثاضٙ.٢ طٕٚ عًثِ غاض إتأخِّ، وتٌُ إٔ ٜهٕٛ شنطٙ بعض إتكسٸٌَ َٔ إ٪ضخٌ

، ا٭غ٬ف١ َٔ أدٌ تبٝٝض قؿش ;ٚٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز ٫ ٜبعس ايتشطٜـ أبسّا
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، اـُٝؼ١ ٗ ضظ١ٜ ّٚهٔ يٓا إٔ ْؿاٖس ِاشز شلصٙ إػأي .نُا ٜؿٗس ايتاضٜذ يصيو

ن٬ّ ٗ ٖصا  &٢ . ٚيًػٝس إطته(8)ٚنتـ٠ بإٔ ٜأتٛٙ بسٚا١ ايٓيب ايكشاب١ َٚطايب

: قاٍ، ٌٚٓ عُط يًٓاض، ايتٗسٜس عطم بٝت أَرل إ٪١ٌَٓ ؾإْ٘ بعس ْكً٘ يطٚاٜ، ايؿإٔ

ثٌ َٔ أبٓا٤ ٚيهٔ إًؿت إٔ نباض احملسِّ ،٠ٖصا اؿسٜح َٔ ططم نجرل١ ايؿٝع٣ ضٚ

ٕٸ ٖٓاى  ٚقس ايتؿتٛا أسٝاّْا إٍ، سأس إٍٚيهٔ بؿهٌ ٫ ٜػ٤ٞ ، ضٚٚٙ أٜهّا١ ايعاَ أ

ِٸ أناف قا٬ّ٥ .١اٜؾاغتعانٛا عٓ٘ بايهٓ، ٗ بعض ضٚاٜاتِٗ َا ٜسِٜٓٗ ٟٸ اختٝإض »: ث أ

 .(9)«؟ٜٴباٜع٢ ٕٔ ٜٴشطم عًٝ٘ باب٘ ست

ٕٸ ايهاتب ٜٓػب إٍآخط ٖٚٛ  ٖٚٓا أَطٷ ، َػًِ بٔ اؿذاز ٗ قشٝش٘ أ

٠ ٗ سٝا ×احملػ٠ٔ ٚٚؾا٠ أُْٗا ٜك٫ٕٛ ب٫ٛز، ٚايؿٛناْٞ اؿٓبًٞ ٗ ٌْٝ ا٭ٚطاض

ٕٸ َا ضٚاٙ ٖٛ بٓؿػ٘ بٔ ظ١ٜ أغا١َ ضٚاٜ اغتٓازّا إٍ، ‘ايٓيب ا٭نطّ س. ٖصا ٗ سٌ أ

ٍٸ عً ايؿٛناْٞ ْؿػ٘ قس أْهط ٢ بٌ ست، ضأٟ َػًِ بٔ اؿذاز٢ عٔ َػًِ ٫ ٜس

ٕٸ ايػك٘ إصنٛض ٗ ضٚاٜ ;ٖصا ا٭َط٢ ع١ً سسٜح أغا١َ ز٫ي بٔ ١ أغا١َ إش ٜعتكس بأ

 ظٜس نإ بٓتّا.

ٕٸ ؾِٗ ناتب إكاي َُٚٗا  ندل.ُشٝل أ إ١ٍ َٚػتٓسات٘ عاد١ نإ ؾإ

٠ ٗ سٝا ×احملػ٠ٔ ٫ٚز٢ ع١ً نكط١ٜٓ إكايٗ ٠ إصنٛض١ ايجايج١ ز ـ ايطٚاٜ

، «١ايكشاب١ ٗ َعطؾ١ أغس ايػاب»ٖٞ ن٬ّ ابٔ ا٭ثرل ٗ نتاب٘  ‘ايٓيب ا٭نطّ

ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘  ،١ؾعسٸ احملػٔ َٔ نُٔ ايكشاب ،ا٭١ٍٚ ايكطٜٓ ايصٟ اغتٓس ؾٝ٘ إٍ

ٕٸ ضٚاٜ: قاٍ  ٍٚا٭١ ط احملػٔ. ٚبعس إبطاٍ ايكطَٜٓٔ شن١ اؾعس خايٝغامل بٔ أبٞ ١ إ

 نُا قطٸح ايهاتب ْؿػ٘ بصيو. ،١ايجايج١ ٖٓاى ٚد٘ شلصٙ ايكط٢ٜٓ ٫ ٜبك

بعس  ×احملػ٠ٔ ٚؾا٢ ع١ً كطٜٓن٣ أخط ضٚاٜاتٺ١ شنط ناتب إكاي ٚقسـ 2

 . ‘ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل

ٕٸ نًُات أٌٖ ايػٓ ;ؾًٝػت بؿ٤ٞ أَا ضٚاٜت٘ ا٭ٍٚ ايكٍٛ  تصٖب إ١ٍ ٚشيو ٭

ٗ سٌ ٫ ٚدٛز ٕجٌ ٖصا ، احملػٔ قػرلّا بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل٠ ٚٚؾا٠ بٛٗٛض ٫ٚز

ْٚسعٛ إٓكؿٌ ، ٗ ٖصا اجملا٠ٍ بٝإ فُٛع ايطٚاٜات إٛدٛز٢ ايٛٗٛض. ٚغٓعٌُ عً

اغتؿٗاز احملػٔ بعس ضسٌٝ ضغٍٛ ٢ ٚز٫يتٗا عً، اعتباضٖا ٗاؿهِ ٚإبسا٤ ضأِٜٗ  إٍ

غٓعطض ايطٚاٜات ١ . ٚٗ ايبساٜ×بٝت اٱَاّ ع٢ًٞ إثط اشلذّٛ ايٛامل عً، ‘اهلل

 ٣.أخط٠ يٓهٝـ إيٝٗا بعس شيو ضٚاٜات نجرل، بٝاْٗا إ١ٍ اييت عُس ناتب إكاي
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ٛٓ، إبطاِٖٝ بٔ ٜػاض٣ ـ ض1ٚ  ،١عيٖٚٛ َٔ نباض إعت، (ٖـ230اّ)إعطٚف بايٓ

: ٚنإ ٜكٝض، أيكت اؾٌٓ َٔ بطٓٗا٢ ست١ ّٜٛ ايبٝع١ ٕٸ عُط نطب بطٔ ؾاطُأ»

َٳ . (10)«ٚاؿػٔ ٚاؿػ١ٌ َٚا نإ ٗ ايساض غرل عًٞ ٚؾاطُ، ؾٝٗا ٔٵأسطقٛا زاضٖا 

ـ عٝح ٫ ٜػًِ بٗا أٟ ٚاسسٺ ١ َجٌ ٖصٙ ا٭٢ُٖٝ ع١ً َٚٔ إعًّٛ أْ٘ َا مل تهٔ َػأي

ٕٸ ؾدكّا َجٌ ايٓٛاّ ـ ٖٚٛ َٔ ؾٝٛر إعتعيـ َٔ ايٛن١ٛ َٔ أٌٖ ايػٓ ـ ئ ٜصعٔ ١ ح ؾإ

ا٫عذلاف َجٌ ٖصٙ ٢ ع١ً بٜعًِ َا غًٝشل ب٘ َٔ ايتبعات إذلتِّ أ١ْ٘ خاقٚ، بٗا

ٛٓ ;ٖٚصا َا سسخ بايؿعٌ ،٠اـطرل١ اؿكٝك  اّ بػببٗا.إش متٸ تهؿرل ايٓ

١ ازض أٌٖ ايػٓٗ ايعسٜس َٔ َك «أسطقٛا زاضٖا َٔ ؾٝٗا»: نط قٍٛ عُطٚقس شٴ

نٓت : قاٍ ظٜس بٔ أغًِ» :١ايٛاقسٟ ٚابٔ خٝعضا٣ْ ضٚ: َٔ باب إجاٍٚ.١بأيؿاٚ َتكاضب

ٞٸ ٚأقشاب٘ عٔ ايبٝع١ باب ؾاطُ ٖٓٔ ٌٓ اؿطب َع عُط إٍ إٔ ١ سٌ اَتٓع عً

َٳ :١ؾكاٍ عُط يؿاطُ، ٜباٜعٛا ٚٗ ايبٝت : ٗ ايبٝت ٚإ٫ أسطقت٘ َٚٔ ؾٝ٘ ـ قاٍ ٔٵأخطدٞ 

 :١ؾكايت ؾاطُ، ـ ‘َٔ أقشاب ايٓيب١ ٚاؿػٔ ٚاؿػٌ ْٚاع١ ُعًٞ ٚؾاط

ٔٸ، إٟ ٚاهلل: ٚيسٟ؟! ؾكا٢ٍ ؼطم عً ٔٸ ٚيٝباٜع ١ ٗ اٱَا١َ ابٔ قتٝب٣ . ٚضٚ(11)«أٚ يٝدطد

ٕٸ أبا بهط تؿٓكس قَّٛا ؽًٛا عٔ بٝعت٘ عٓس أ»، ٚغرلُٖا، ٚابٔ عبس ايدل ،١ٚايػٝاغ

ؾسعا ، ؾأبٛا إٔ ىطدٛا، ٗ زاض عًٞ ؾذا٤ ؾٓازاِٖ ِٖٚ، ؾبعح إيِٝٗ عُط، عًٞ

: ؾكٌٝ ي٘، ؾٝٗا ٔٵَٳ٢ أٚ ٭سطقٓٗا عً ٕٚايصٟ ْؿؼ عُط بٝسٙ يتدطدٛ: ٚقاٍ، باؿطب

ٕٸ ؾٝٗا ؾاطُ، ٜا أبا سؿل ٕٵ: قاٍ !١إ  .(12)«ٚإ

عُط ٗ ٖصا ١ بؿذاع٠ اٱؾاز َٔ ٖٓا شٖب ؾاعطِٖ )ساؾٜ إبطاِٖٝ( إٍ

 : إٛطٔ قا٬ّ٥

ــ ــط ١ ٚقٛيــــــــــــــ ــا عُــــــــــــــ  يعٞــــــــــــــــًٛ قاشلــــــــــــــ

 بٗــــــــــا ٫ أبكــــــــــٞ عًٝــــــــــو زاضىأسطقــــــــــت 

ــ ــا    ٔٵَٳـــ ــٛٙ بٗـــ ــٞ سؿـــــل ٜؿـــ ــٌ أبـــ ــإ َجـــ  نـــ
 

 عٗا أعٛــــــــــِ ًَكٝٗــــــــــا  َأنــــــــــطّ بػــــــــــا  

ــطؿ   ــت إكـــــــ ــاٜع ٚبٓـــــــ ــا٢ إٕ مل تبـــــــ  ؾٝٗـــــــ

 (13)أَــــــــــاّ ؾــــــــــاضؽ عــــــــــسْإ ٚساَٝٗــــــــــا   
 

 ٖٓ ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات ٚغرلٖا  ٌّإ ٢ أٜهّا ت٪ٜس اشلذّٛ ع١ً عٓس أٌٖ ايػٓ ا ٖٛ َطٚ

َا ٖٛ َٛدٛز ٗ ضٚاٜاتٓا  إ١ٍ باٱناؾ، ٚاغتؿٗاز احملػٔ إثط شيو ،١بٝت ؾاطُ
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 باعتباضٙ أَطّا طبٝعّٝا ُاَّا. ;١ٚنًُات بعض أٌٖ ايػٓ

ٗ بٝإ ساٍ أبٞ بهط أٓس بٔ قُس ١ ٭ٌٖ ايػ١ٓ ـ دا٤ ٗ ايهتب ايطداي2ٝ

إْ٘ نإ َػتكِٝ ا٭َط »: (ٖـ357)بٔ أبٞ زاضّ احملسٸخ ايه٢ٗٛ بٔ ايػطٟ بٔ وٝ

ِٸ ٗ آخط، زٖط١ٙ عاَ سهطت٘ ٚضدٌ ٜكطأ ، كطأ عًٝ٘ إجايبأٜاَ٘ نإ أنجط َا ٜٴ ث

 .(14)«...أغكطت َشػ٢ٔ ست١ ٕٸ عُط ضؾؼ ؾاطُإ: عًٝ٘

ٚٸع ظٜٓب ابٓ: ابٔ أبٞ اؿسٜس عٔ أغتاشٙ ابٔ إغشام٣ ـ ض3ٚ ٕٸ ٖبٸاض بٔ ا٭غٛز ض ١ إ

، ؾًُا ضدعت ططست َا ٗ بطٓٗا، ٚناْت سا٬َّ، ضغٍٛ اهلل بايطَض ٖٚٞ ٗ اشلٛزز

ّٜٛ ؾتض  ؾًصيو أباح ضغٍٛ اهلل، قس ناْت َٔ خٛؾٗا ضأت زَّا ٖٚٞ ٗ اشلٛززٚ

 &ايٓكٝب أبٞ دعؿط٢ ٖٚصا اـدل أٜهّا قطأت٘ عً: . قًت.زّ ٖبٸاض بٔ ا٭غٛز١ َه

ٚٸع ظٜٓب إشا نإ ضغٍٛ اهلل: ؾكاٍ، )غرل إَاَٞ( ، أباح زّ ٖبٸاض بٔ ا٭غٛز; ٭ْ٘ ض

َٳٛ نإ سٝٸؾٛٗط اؿاٍ أْ٘ ي، ؾأيكت شا بطٓٗا ٚٸع ؾاطُ ٔٵّا ٭باح زّ  أيكت شا ٢ ست١ ض

ّٷ: ؾكًت، بطٓٗا ٙ ٚٔطٵ٫ تٳ: ؾكاٍ، ِّعت ؾأيكت احملػٔضٴ١ ٕٸ ؾاطُإ: أضٟٚ عٓو َا ٜكٛي٘ قٛ

 .(15)«...عين بط٬ْ٘ ٚٔطٵ٫ٚ تٳ، عين

ٕٸ إغكاٙ احملػٔ قس سسخ بؿعٌ ٖذّٛ  ٕٸ ٖصا ايه٬ّ ٜٴجبت َا ٫ غباض عًٝ٘ أ إ

عٝح هعً٘ أبٛ ١ ٚنإ َٔ ايبساٖ .بعس ضسٌٝ ايٓيب ÷١ ؾاطُ زاض٢ ع١ً ايًُٛ

 .١إتكسٸ١َ دعؿط ايٓكٝب أغاغّا يعكس إكاضْ

( ٗ نتاب٘ ـ ايصٟ ٖٛ َٔ اشلذطٟ ِ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ)ايكطٕ ا٭ٍٚٝٵًَغٴ٣ ـ ض4ٚ

ٚإغكاٙ ، ٚسطم بابٗا ،١بٝت ؾاط٢ُ اشلذّٛ ع١ً ـ سازث١ أقسّ ايهتب اٱغ٬َٝ

َا : قاٍ عُط ٭بٞ بهط»: قاٍ، عٔ غًُإ ايؿاضغٞ، صا اشلذّٛ اٯثِاحملػٔ بؿعٌ ٖ

. ؾكاٍ .غرلٙ، ؾإْ٘ مل ٜبلٳ أسسٷ إ٫ قس باٜع، ص ؾٝباٜع×ّٓعو إٔ تبعح إيٝ٘ طٜعين عًّٝا

ٜٓ: ْطغٌ إيٝ٘؟ ؾكاٍ عُط ٔٵَٳ: ي٘ أبٛ بهط ، غًٜٝ، ْطغٌ إيٝ٘ قٓؿصّا ٖٚٛ ضدٌ ؾ

ٚاْطًل ، ؾأضغً٘ ٚأضغٌ َع٘ أعٛاّْا ،أسس بين عسٟ بٔ نعب، َٔ ايطًكا٤، داف

. .أبٞ بهط ٚعُط ؾطدع أقشاب قٓؿص إٍ، إٔ ٜأشٕ شل٢ِ ؾأب، ×ع٢ًٞ ؾاغتأشٕ عً

ٕٵ: ؾكاٍ عُط، ٕ يٓامل ٜ٪شٳ: ؾكايٛا ، ؾازخًٛا بػرل إشٕ أشٕ يهِ ٚإ٫ٓ اشٖبٛا ؾإ

ٞٸز عًٝهِ إٔ تسخًٛا عأسطِّ :÷١ؾكايت ؾاطُ، ؾاغتأشْٛا، ؾاْطًكٛا بٝيت بػرل  ً

ِٸ أَط أْاغّا سٛي٘ إٔ وًُٛا اؿطب، َا يٓا ٚيًٓػا٤: ٚقاٍ، ؾػهب عُط، ..ٕإش ، ث
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ِٸ ْاز، اُٗٝٚاب١ٓ ؾذعًٛٙ سٍٛ َٓعٍ عًٞ ٚؾاطُ، ٌٚٓ َعِٗ عُط، ؾشًُٛا اؿطب ٣ ث

ٞٸ :١ٚؾاطُ ×أزلع عًّٝا٢ عُط ست ٔٸ ٜا عً ، ضغٍٛ اهلل١ ٚيتباٜعٔ خًٝؿ، ٚاهلل يتدطد

تسخٌ ، كٞ اهللَا يٓا ٚيو.. أَا تتٻ، ٜا عُط: ÷١اطُؾكايت ؾ، ٚإ٫ أنطَت عًٝو ايٓاض

ٞٸ بٝيت! ؾأب ِٸ زؾع٘، ٚزعا بايٓاض ؾأنطَٗا ٗ ايباب، إٔ ٜٓكطف٢ عً ، ؾسخٌ، ث

ؾطؾع عُط ايػٝـ ٖٚٛ ٗ ، ٜا ضغٍٛ اهلل، ٜا أبتاٙ: ٚقاست، ÷١ؾاغتكبًت٘ ؾاطُ

ٛٳدٳأ ب٘ دٓبٗا، غُسٙ . ٚثاض .ٗاؾطؾع ايػٛٙ ؾهطب ب٘ شضاع، ٜا أبتاٙ: ؾكطخت، ؾ

عٓس باب  ÷١. ٚسايت بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘ ؾاطُ.ٚناثطٚٙ، ؾػبكٛٙ إيٝ٘، غٝؿ٘ إٍ ×عًٞ

، ٚزؾعٗا، باب بٝتٗا٠ عهاز ؾأؾأٖا قٓؿص إٍ، ..ؾهطبٗا قٓؿص إًعٕٛ بايػٛٙ، ايبٝت

 .(16)«ؾأيكت دٓٝٓٗا، ؾهػط نًعٗا َٔ دٓبٗا

ب غًِٝ نتاٗ َٔ خ٬ٍ ايتؿهٝو ١ ناتب إكاي٢ ٚيٮغـ ايؿسٜس ؾكس غع

بعس ١ إْ٘ مل ٜٓكٌ ٖصٙ ايطٚاٜ: َٚٔ ٖٓا ٜكٍٛ .١ايكٍٛ بهعـ ٖصٙ ايطٚاٜ بٔ قٝؼ إٍ

١ ايع٠َٝٓ ٚأْ٘ ٗ ايؿذل، (17)(١قطٕٚ )أيـ غ٠ٓ ؾدل ٚاسس دا٤ بعس شيو بعؿط غًِٝ إ٫ٓ

: ُٖا، غرل ضد١ًٌ ٖصٙ ايطٚاٜ َا بٌ ايكطٕ اؿازٟ عؿط ٚايطابع عؿط مل ٜتيٻ٠ إُتس

ٚأَا بعس ايكطٕ ايطابع عؿط ، ُٖٚا َتعاقطإ، اجملًػ١ٞ ٚايع٬َ ;شطاْٞايب١ ايع٬َ

 ؾهجطت ضٚاٜتٗا.

ـ اييت نإ ١ اغاؿػٸ١ ع ْؿط َجٌ ٖصٙ إػأييػت أزضٟ ٌٖ نإ ايهاتب ٜتٖٛق

غٛا٤ ٗ شيو ، ايٛقٛع ٗ ايهجرل َٔ إؿانٌ ٚإتاعب ْؿطٖا ٜ٪زٟ بايٓاقٌ إٍ

 ٚٗ ْٝع إكازض؟!، عْطام ٚاغ٢ إٛاؾل ٚإدايـ ـ عً

١ ٚايػًط١ ايؿاع٠ً ـ ايصٜٔ ناْٛا ِٖ ايك١ٛ ٫ ّهٔ أبسّا ٕكازض أٌٖ ايػٓ

ٍٴ٣ ٚإشا أبس، عصاؾرلٖا١ ـ إٔ تٓكٌ ٖصٙ ايٛاقع٠ إتٓٓؿص ٛٓ أَجا َٔ  ،٠اّ َجٌ ٖصٙ اؾطأايٓ

ؾكس ْاٍ قػط٘ ايٛاؾط َٔ ايططز  ،٠إطٜط١ خ٬ٍ اعذلاؾ٘ بٛقٛع ٖصٙ اؿازث

ٕٸ ٢ ع٠ً . ع٬ٚ(18)ٚايتهؿرل ايهبت ٚايطعب ايصٟ ؾطن٘ سهاّ ايًِٛ ٖٓاى شيو ؾإ

١ ٓعٛا َٔ ضٚا٢َٜ ست، اجملتُع اٱغ٢َٞ٬ عً ،١سهاّ بين أ١َٝ ٚخاق، ٚاؾٛض

ٌٻ، ‘ايٓيب ا٭نط١ّ اؿسٜح ٚتسٜٚٔ غٓ ايكطٕ ١ ْٗا٢ٜ ٖصا إٓع غاضّٜا ست ٚٚ

اييت ٠ ٌ ٖصٙ اؿٛازخ اـطرلٚعًٝ٘ ؾإِْٗ مل ٜهْٛٛا يٝػُشٛا بٓؿط َج .اشلذطٟ ا٭ٍٚ

ٛټ٢ يتٓتؿط بعس شيو عً، ُؼٸ بأَٔ غًطاِْٗ ثِ يٝتِ ، ّاْطام قسٚز دسٸ٢ ف ٚعًؽ

 ،١يًشكٝك١ أْٗا كايؿ٢ ٚبايتايٞ ايتعطٜـ بٗا عً، ٚايػُٛض تػًٝؿٗا عذب َٔ ايؿٓو
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١ ٚؾها٥ٌ آٍ بٝت ايعكُ ×نُا ٖٛ ساٍ ايهجرل َٔ َطاعٔ أعسا٤ أٌٖ ايبٝت

 .١س أٌٖ ايػٓع٠ٓ ٚايطٗاض

٢ ٚبػبب ايهػٛٙ اييت ناْت ُاضؽ عكِٗ عً ;ؾإ١ِْٗ ايؿٝع إ١ٍ ٚأَا بايٓػب

ٕٕ، مٛ أؾسٸ ايكٝاّ بٓؿط أؾهاضِٖ قبٌ ، سٝات٢ِٗ ٲبكا٤ عًيٜػعٕٛ  ناْٛا يكطٚ

ٕٸ .ؾًِ ٜهٔ باٱَهإ ْؿط ٖصٙ اؿكا٥ل، عٓس١ِٖ ٚاؿكا٥ل ايجابت َا ٚقٌ َٓٗا  ٚإ

ساٍ ١ أ٢ٜ ٚعً .٠ٌ إعذعٖٛ َٔ قب٠ٝ كطع ٚؾذلات َتباعسمٛ َت٢ اٯٕ ع٢ً إيٝٓا ست

َٔ ْؿط إػا٥ٌ اييت ٫ ٜػُض بٗا َبسأ ١ َٓع ايؿٝع٢ ع٠ً ؾكس تعانست عٓاقط عسٜس

 .١ايتكٝ

ُٻٚاؿاٍ ٖصٙ نٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْتٖٛق ّاإش ـ ١ ٔ نتب عًُا٤ ايؿٝعع إٔ تته

اٍ ايتاضٜذ ـ َجٌ ٖصٙ ط١ٛ ٚعٕٝٛ اؿهَٛات ايػاسل١ ؼت فٗط ايطقاب١ إٛنٛع

 َع إسذاّ ايعسٚ ٚايكسٜل عٔ ْؿطٖا؟!، اؿكا٥ل

َٔ ايهؿـ عٔ ٖصٙ اؿكا٥ل ٚا٭غطاض اؿاٍ ـ ١ ـ بطبٝع١ ٚمل ٜتُهٔ ايؿٝع

سٝح بسأت ، ايكطٕ اؿازٟ عؿط١ إ٫ َع بساٜ ‘ٯٍ بٝت ايٓيب قُس١ إهتَٛ

 شلِ.١ ٚتأغٝؼ زٍٚ َػتكًٓ، بايٛٗٛض١ بعض اؿهَٛات ايؿٝعٝ

١ٓٛ ٚقٛع اؿازث١ ٗ قش ـ ٚاؿاٍ ٖصٙـ  ٜهؿٞ أ٫ اّ إعتعيٞ َٔ َا شنطٙ ايٓ

١ يٝكٍٛ بكطاس ،١ٚا٫دتُاع١ٝ ضغِ َا وسم ب٘ َٔ إداطط ايسٜٓٝ، اؾعّ ٚايكطع بٗا

ٕٸ عُط نطب بطٔ ؾاطُ»: ايؿِ ٤ٌَٚ ٚنإ ، أيكت اؾٌٓ َٔ بطٓٗا٢ ست١ ّٜٛ ايبٝع١ إ

َٳ: ٜكٝض  .«ؾٝٗا ٔٵأسطقٛا زاضٖا 

ٕٸ َهاؾّا إٍ ، ٚإسطام ايباب ،١أٟ نطب ؾاطُ ،١َهُٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜ شيو ؾإ

٢ أٜهّا ست٣ ا٭خط١ َٚكازض أٌٖ ايػ١ٓ قس ٚضز ٗ ايطٚاٜات ايؿٝعٝ، ٚإغكاٙ اؾٌٓ

  :١ايتايٖٝٚٛ َا غٓبشج٘ ٗ ايؿكطات ، ايكطٕ ايجايح عؿط

 

ايعٖطا٤ َٚا اقذلؾٛٙ ٠ ٖـ( ٗ نتاب٘ سازخ ؾٗاز76ِ بٔ قٝؼ)سٛايٞ ٝٵًَغٴ٣ ضٚـ 

ؾهػط ، ٚزؾعٗا، باب بٝتٗا٠ عهاز ؾأؾأٖا قٓؿص إٍ»: ؾكاٍ، ٗأَ اؾطا٥ِ عٓك

اهلل ٢ اتت ق٢ًَ اف ستؾط١ ؾأيكت دّٓٝٓا َٔ بطٓٗا. ؾًِ تعٍ قاسب، نًعٗا َٔ دٓبٗا
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 .«٠عًٝٗا َٔ شيو ؾٗٝس

ٛٓ، إبطاِٖٝ بٔ غٝاض٣ ـ ضٚ َٔ نباض عًُا٤  ٖٚٛ، (ٖـ230)اّإعطٚف بايٓ

ٚنإ ، أيكت اؾٌٓ َٔ بطٓٗا٢ ست١ ّٜٛ ايبٝع١ ٕٸ عُط نطب بطٔ ؾاطُأ» ،١إعتعي

َٳ: ٜكٝض  .«ؾٝٗا ٔٵأسطقٛا زاضٖا 

ٕٸ قػ»: (ٖـ276ايسٜٓٛضٟ)١ ابٔ قتٝب٣ ـ ضٚ  .(19)«ّٓا ؾػس َٔ ظخِ قٓؿص ايعسٟٚإ

٢ ضنٌ عُط ايباب بطدً٘ ست»: (ٖـ334اؿػٌ بٔ ٓسإ اـكٝيب)٣ ـ ضٚ

 .(20)«ٚأغكطٗا، أؾٗط١ َشػٔ يػت١ ٖٚٞ ساًَ، أقاب بطٓٗا

، ؾٗذُٛا عًٝ٘»: إ٪ضٸر ايؿٗرل، ٖـ(346)عًٞ بٔ اؿػٌ إػعٛز٣ٟ ـ ضٚ

أغكطت ٢ ايٓػا٤ بايباب ست٠ غٝسٚنػطٛا ، ٚاغتدطدٛٙ َٓ٘ نطّٖا، ٚأسطقٛا باب٘

 .(21)«قػّٓا

أْٗا أغكطت٘ ١ ٖٚٛ ايصٟ تععِ ايؿٝع، ٚٚيست قػّٓا»: (ٖـ355إكسغٞ)٣ ـ ضٚ

 .(22)«عُط١ َٔ نطب

بٔ أبٞ زاضّ احملسٸخ ٢ ـ قاٍ ايطاٟٚ عٔ أٓس بٔ قُس بٔ ايػطٟ بٔ وٝ

ٕٸ عُط ضؾؼ ؾاطُ»: (ٖـ357)ايهٛٗ طت أغك٢ ست١ سهطت٘ ٚضدٌ ٜكطأ عًٝ٘ أ

 .(23)«...َشػٔ

ٚتططح َا ٗ »: ( سسٜجّا عٓ٘ دا٤ ؾٖٝ٘ـ367دعؿط بٔ قُس بٔ قٛيٜٛ٘)٣ ـ ضٚ

ٚأٍٚ َٔ وهِ ؾِٝٗ قػٔ بٔ .»(24)«ُٚٛت َٔ شيو ايهطب، بطٓٗا َٔ ايهطب

ِٸ ٗ قٓؿص، ٚٗ قاتً٘، عًٞ  .(25)«ث

احملػٔ بٔ عًٞ ٖٛ ايػك٘ »: ( عٔ بعض َؿاىٖ٘ـ381ايؿٝذ ايكسٚم)٣ ضٚ ـ

 .(26)«ٕا نػطت بٌ ايباب١ٌ يكت٘ ؾاطُايصٟ أ

ٕٸ أبا بهط َطٸ ».: ( عٔ ضدٌ ازل٘ ٖؿاّٖـ377أبٛ اؿػٔ إًطٞ)٣ ـ ضٚ .إ

 .(27)«ٚنإ غبب عًتٗا ٚٚؾاتٗا، ؾأغكطت، ؾطؾؼ ٗ بطٓٗا١ بؿاطُ

ٚنإ غبب »: (اشلذطٟ ـ قاٍ قُس بٔ دطٜط ايطدلٟ ايؿٝعٞ)ايكطٕ ايطابع

ٕٸ قٓؿصّا ٍَٛ َٚطنت ، ؾأغكطت قػّٓا، عٖا بٓعٌ ايػٝـ بأَطٙعُط يه ٚؾاتٗا أ

 .(28)«َٔ شيو َطنّا ؾسٜسّا

إش نطبٛا باب زاضٖا  ;٠ص ؾٗٝس١ قهت طؾاطُ» :١ـ قاٍ أسس قسَا٤ عًُا٤ ايؿٝع
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 .(29)«ايصٟ زلٸاٙ ضغٍٛ اهلل احملػٔ، ًٖو ابٓٗا اؾ٢ٌٓ بطٓٗا ست٢ عً

بابٔ ازل٘  ١ٚناْت ساًَ، ؾطؾػٗا بطدً٘»: (ٖـ413ـ قاٍ ايؿٝذ إؿٝس)

 .(30)«ؾأغكطت احملػٔ َٔ بطٓٗا، احملػٔ

خدل ١ ٚقس ضٚت ايؿٝع»: (ٖـ١425 )سٞ غ١ٓ ـ قاٍ أبٛ اؿػٔ ايعُطٟ ايٓػاب

 .(31)«١احملػٔ ٚايطؾػ

إٔ عُط ١ إؿٗٛض ايصٟ ٫ خ٬ف ؾٝ٘ بٌ ايؿٝع»( ٖـ460ايؿٝذ ايطٛغٞ)قاٍ ـ 

ُٸٞ ، أغكطت٢ بطٓٗا ـ قًٛات اهلل عًٝٗا ـ ست٢ نطب عً ١ ٚايطٚاٜ، ايػك٘ قػّٓاؾػ

 .(32)«عٓس٠ِٖ بصيو َؿٗٛض

أغكطت ٢ خًـ ايباب ست١ عكط عُط ؾاطُ»: (ٖـ505)١ ـ قاٍ َكاتٌ بٔ عطٝ

 .(33)«َاتت٢ ست١ ٚغكطت َطٜه، ْٚبت َػُاض ايباب ٗ قسضٖا، دٓٝٓٗا

 .(34)١ٗ ضأؽ ٖصٙ ايػًػ٠ً ِ إصنٛضٝٵغٴ١ًَ ( ضٚاٜٖـ548)ايؿٝذ ايطدلغ٣ٞ ـ ضٚ

بعس ايٓيب عًٝ٘ ١ ٚٚيس شنط قس أغكطت٘ ؾاطُ»: (ٖـ548ايطدلغٞ)ـ قاٍ ايؿٝذ 

ٌٷ ‘ٚقس نإ ضغٍٛ اهلل، ٚايػ١ّ٬ ايتشٝ  .(35)«قػّٓا زلٸاٙ ٖٚٛ ٓ

 ٖٛٚتطتبٝٗا ، ْؿػٗا عٔ إعاضف١ ابٔ قتٝب٠ ـ ٚقس ْكٌ ابٔ ؾٗطآؾٛب عباض

 .(36)١ ٖصٙ ايػًػًٗ ايجايح

ا ْكً٘ عٔ أغتاشٙ أبٞ دعؿط نُٔ َ، (ٖـ656ـ ْكٌ ابٔ أبٞ اؿسٜس إعتعيٞ)

َٳسٝٸ |يٛ نإ»: ايٓكٝب أْ٘ قاٍ ٚٸع ؾاطُ ٔٵّا ٭باح زّ   .(37)«أيكت شا بطٓٗا٢ ست١ ض

 ;ٚقػٔ زضز قػرلّا»: (ٖـ668ـ قاٍ ؾطف ايسٜٔ ايؿاؾعٞ عُط بٔ ؾذاع ايسٜٔ)

 .(38)«ٚشيو َؿٗٛض، قسضٖا٢ يطزٸ ايباب عً: ٚقٌٝ، يطؾػ٘

 .(39)«ٚأيكت دّٓٝٓا ازل٘ قػٔ ،١طبت ؾاطُٚنٴ»: (ٖـ736اؿًٞ)١ ـ قاٍ ايع٬َ

( عٔ ايٓيب اشلذطٟ أبٛ قُس ايسًُٜٞ اؿػٔ بٔ أبٞ اؿػٔ)ايكطٕ ايجا٣َٔ ـ ضٚ

ٚأغكطت ، ٚنػط دٓبٗا، َٚٓعت إضثٗا»: سسٜجّا دا٤ ؾٝ٘ أْ٘ قاٍ ‘ا٭نطّ

 .(40)«دٓٝٓٗا

: ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ايػٝس٠ نُٔ ْكً٘ ظٜاض، (ٖـ664)ـ قاٍ ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ

ٌٸ عً»  .(41)«إكتٍٛ ٚيسٖا، ..٠ايبتٍٛ ايطاٖط٢ ق

ٕٸ ؾِٝٗ قػّٓا ؾكٝكّا يًشػٔ »: (ٖـ855)ـ قاٍ ابٔ ايكباؽ إايهٞ ٚشنطٚا أ
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ٕٵ١ شنطت٘ ايؿٝع، ٚاؿػٌ  .(42)«نإ غكطّا ٚإ

 ÷١ أْ٘ سكط ؾاط١ُ ٚاؾتٗط ٗ ايؿٝع»: (ٖـ877)ـ قاٍ عًٞ بٔ ْٜٛؼ ايعاًَٞ

 .(43)«أغكطت قػّٓا٢ ست

٠ ايسًُٜٞ إصنٛض١ ( ضٚاٜاشلذطٟ )ايكطٕ ايتاغعػٔ بٔ غًُٝإ اؿًٞـ ْكٌ اؿ

 .(44)َٔ ٖصا ايتػًػٌٗ َا تكسّ 

أٍٚ َٔ وهِ »: ناٌَ ايعٜاضات١ ( ضٚاٜٖـ965)ـ ْكٌ ؾطف ايسٜٔ اؿػٝين

 .(45)َٔ ٖصا ايتػًػٌّ ٗ َا تكسٻاييت شنطْاٖا ، «×ؾِٝٗ احملػٔ بٔ عًٞ

ٚؾٗازتٗا ناْت َٔ نطب عُط ايباب »: (ٖـ1070)ًػٞاجملقُس تكٞ ـ قاٍ 

ٚغك٘ بايهطب غ٬ّ طدٌٓص ، ...١ٚاـاق١ عٓس ايعا٠َ َؿٗٛض١ ٚاؿهاٜ، بطٓٗا٢ عً

 .(46)«نإ ازل٘ قػّٓا

ٚنإ ، ص َٔ إتٛاتطات٠ ٖٚٛ طخدل ايؿٗاز»: (ٖـ1111)اجملًػٞقُس باقط ـ قاٍ 

، ط دٓبٗاؾهػ ،١بطٔ ؾاط٢ُ ؾهطب قٓؿص غ٬ّ عُط ايباب عً، ..غبب شيو

 .(47)«زلٸاٙ قػّٓا ‘ٚأغكطت يصيو دّٓٝٓا نإ ضغٍٛ اهلل

: احملػٸٔ بتؿسٜس ايػٌ»: ( ٗ نتاب٘ ايًػٟٖٛـ1205)ايعبٝس٢ٟ ـ قاٍ َطته

ٚشيو ، أؾٗط١ ايعٖطا٤ يػت١ أْ٘ نإ ٬ّٓ ؾأغكطت٘ ؾاطُ إ١ٍ شٖب أنجط اٱَاَٝ

 .(48)«‘ايٓيب٠ بعس ٚؾا

أؾبعت ١ ِ بٔ قٝؼ ؾٗٞ َػأيٝٵاب غٴًَاعتباض نت١ ٚأَا ؾُٝا ٜتعًل َػأي

َا قاي٘ : ٚنجطت اٯضا٤ سٛشلا. َٚٔ شيو َج٬ّ، ٗااْٸٛبايبشح ٚايتشكٝل ٗ َٛاطٓٗا َٚ

ٚقس ، ا٫ؾتٗاض١ ِ بٔ قٝؼ ٗ غاٜٝٵًَنتاب غٴ»: ؾإٔ ٖصا ايهتابٗ اجملًػٞ ١ ايع٬َ

ٕٸساٍ ؾ١ أ٢ٜ . ٚعً(49)«٠ٚاؿلٸ أْ٘ َٔ ا٭قٍٛ إعتدل ،١طعٔ ؾٝ٘ ْاع ِ ٫ ٝٵنتاب غٴًَ إ

اييت ٖٞ ٗ غايبٗا َٔ  ،١أٌٖ ايػٓٸ٣ يس١ عتباض عٔ ايهتب ايتاضىٜٝكٌ ؾأّْا ٗ ا٫

ايصٟ أٚضز ٖصا اؿسٜح ، شيو إٔ ايطدلغٞ ا٭غاْٝس. ٜهاف إ١ٍ أٚ فٗٛي، إطاغٌٝ

باغتجٓا٤ ، قاٍ ٗ َكسَت٘ باعتباض ْٝع َا ٚضز ؾٝ٘ َٔ ايطٚاٜات، ٗ نتاب ا٫ستذاز

ا٭َط ، ×اٱَاّ ايعػهطٟ َٔ ايتؿػرل إٓػٛب إ١ٍ ازٜح ٚايطٚاٜات إٓكٛيا٭س

 ِ بٔ قٝؼ.ٝٵٚنتاب غٴًَ، َٔ نتاب ا٫ستذاز٠ ايصٟ ٜطؾع َٔ ضقٝس ايطٚاٜات إأخٛش

عٔ اٱَاّ ١ ضٚاٜ، (ٖـ413)ايؿٝذ إؿٝس إٓػٛب إٍ، ـ ٗ نتاب ا٫ختكام5
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هط ؾسنّا َٓٗا زاضت سٍٛ بٝٛت بعس أخص أبٞ ب ÷ايعٖطا١٤ إٔ ؾاطُ، ×ايكازم

٢ ست، زٕٚ إٔ ٜػتذٝب أسس َِٓٗ ٕػاعستٗا، أضبعٌ َّٜٛا٠ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض َس

، ÷١ ؾاطُ ؾهتب نتابّا بإضداع ؾسى إٍ، اْؿطاز٢ ؼسٸثت َع أبٞ بهط عً

ؾاَتٓعت َٔ زؾع٘ ، ؾطًب َٓٗا ايهتاب، ٚيهٓٗا ٚٗ ططٜل عٛزتٗا قازؾت عُط

ؾأغكطت احملػٔ َٔ ، بابٔ ازل٘ احملػ١ٔ ٚناْت ساًَ، ؾطؾػٗا بطدً٘»، ٘ٝيإ

ِٸ يطُٗا، بطٓٗا ِٸ أخص ايهتاب ، قطٙ ٗ أشْٗا سٌ ْكؿت ٞ أْٛط إٍؾهأْٸ، ث ث

بتًو ٠ طَاتت َتأث٢ِّ ست، ٔػّا ٚغبعٌ َّٜٛا١ ثِ بكٝت ايعٖطا٤ َطٜه، .«.ؾدطق٘

 .١ايهطب

١ ْػبٗ ايتؿهٝو َٔ خ٬ٍ  ،١تهعٝـ ٖصٙ ايطٚاٜ إ١ٍ ناتب إكاي٢ ٚقس غع

شيو ايتعاضض ٚا٫خت٬ف ايؿاسـ  ٜهاف إٍ، ايؿٝذ إؿٝس نتاب ا٫ختكام إٍ

١ ؼسٜس ظَٔ سازث غًِٝ إ١ٍ ؾبُٝٓا تصٖب ضٚاٜ، ا٫ختكام١ غًِٝ ٚضٚا١ٜ بٌ ضٚاٜ

اييت أعكبت ضسٌٝ ضغٍٛ  ايساض ٗ ا٭ٜاّ ا٭٢ٍٚ إغكاٙ احملػٔ بّٝٛ اشلذّٛ عً

١ ؾاط٠ُ َا بعس استذاز ايػٝس١ ز ظَٔ اؿازثام ؼسِّا٫ختك١ لس ضٚاٜ ‘اهلل

بٝٛت إٗادطٜٔ ٢ ٚبعس إٔ زاضت عً، ض َع أبٞ بهط ٗ أَط ؾسىإتهطِّ ÷ايعٖطا٤

ٕٸ ايػٝس .ٚا٭ْكاض ٚنػط ، بؿعٌ نطبٗا ;ايؿطاف١ ايعٖطا٤ يٛ ناْت ططو٠ نُا أ

١ هُٕٛ ضٚاٜنُا ٖٛ َ، ٕا ُهٓت َٔ اـطٚز َٔ بٝتٗا، ٚإغكاٙ دٓٝٓٗا، نًعٗا

 أبٞ بهط. ٕٚا ُهٓت َٔ ايصٖاب إٍ، غًِٝ بٔ قٝؼ

ِٸ ٕٸ إغكاٙ احملػٔ ٫ ّهٔ إٔ وسخ ٭نجط َٔ َطٸ ٚا٭ٖ  .٠ٚاسس٠ َٔ شيو أ

ؾ٬ ّهٔ ، َٔ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ عٔ ا٫عتباض٠ ٚعًٝ٘ ٫ بس َٔ ايكٍٛ بػكٛٙ ٚاسس

 َُٓٗا.٠ بٛاسس ا٭خص إ٫ٓ

 : ْكٍٛ ٗ اؾٛابٚ

ٕٸ ا: أ٫ّٚ ٌٸ َتتب١ِّ َػأي١ ايتاضى١ٝ ٫خت٬ف ٗ تؿاقٌٝ اؿازثإ ع ٗ ٜأيؿٗا ن

٠ ٚٚاٖط١ عٝح تٴعسٸ َػأي٠ َٔ ايهجط٠ ؾٗصٙ ايٛاٖط .١ايٓكٛم ٚإكازض ايتاضىٝ

ٕٸ ٖصا ا٫خت٬ف ٫ ٜعين إْهاض أقٌ ٚقٛع اؿازث .١َٚأيٛؾ١ طبٝعٝ ٖٚهصا  .١ٚعًٝ٘ ؾإ

اييت ٚقٌ ١ ًٝ٘ ٫ بس َٔ ا٫يتعاّ بايٓتٝذٚع .إغكاٙ احملػ١ٔ سازث إ١ٍ ا٭َط بايٓػب

. ٚعًٝ٘ «ٖاتٌ ايطٚاٜت٣ٌ إسس١ ٫ بسٸ َٔ ايكٍٛ بكش»: سٝح قا١ٍ إيٝٗا ناتب إكاي
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 ا٫ستذاز.١ غًِٝ أٚ بطٚا١ٜ يتعَٓا بطٚاٜاغٛا٤ ، غٝجبت إطًٛب

إٕ نتاب غًِٝ بٔ قٝؼ أٜهّا مل ٜصنط ٚقٛع تًو اؾطا٥ِ ٗ ا٭ٜاّ : ثاّْٝا

بعس إٔ »: غًِٝ بٔ قٝؼ ٖٛ قٛي١٘ ؾايصٟ ٚضز ٗ ضٚاٜ .‘ٔ ضسٌٝ ضغٍٛ اهللَ ا٭ٍٚ

ٚطاف بِٗ ، ي٬ّٝ ’ٚاؿػٔ ٚاؿػٌ ÷١ٌٓ ؾاطُ ×َٔ ع١ًٞ اغتكبت اـ٬ؾ

، ..١ؾُا اغتذاب ي٘ َِٓٗ إ٫ أضبع، ْكطت٘ ؾسعاِٖ إٍ، بٝٛت إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض٢ عً

، ..ؿ٘ ٚهُع٘ايكطإٓ ٜ٪ٚي٢ ٚأقبٌ عً، ٚؾا٥ِٗ ي٘ يعّ بٝت١٘ غسضِٖ ٚقًٓ ×ع٣ًٞ ؾًُا ضأ

٢ ٚقس آيٝت عً، إْٞ َؿػٍٛ: ×ؾبعح إيٝ٘ عًٞ، خطز ؾباٜعا: ٚبعح إيٝ٘ أبٛ بهط

ؾػهتٛا عٓ٘ ، ـ ايكطإٓ ٚأْع٘أ٩ٚي٢ ستـ ٠ إ٫ يًك٬ ـ ْؿػٞ ّّٝٓا إٔ ٫ أضتسٟ بطزا٤

ِٸ خطز إٍ، ؾذُع٘ ٗ ثٛب ٚاسس ٚختُ٘، أٜاَّا أبٞ بهط  ِٖٚ فتُعٕٛ َع، ايٓاؽ ث

، ..بتأًٜٚ٘ ٚتٓعًٜ٘ ْٚاغد٘ َٚٓػٛخ٘، ٚدا٤ِٖ بايكطإٓ، ‘ٗ َػذس ضغٍٛ اهلل

ُٸ: ؾكاٍ ي٘ عُط ، ..بٝت٘ ×ثِ زخٌ عًٞ، ا تسعْٛا إيَٝ٘ا أغٓاْا َا َعٓا َٔ ايكطإٓ ع

غبشإ اهلل َا أغطع َا : ؾكاٍ عًٞ، ضغٍٛ اهلل١ خًٝؿ بٵأدٹ: ؾأضغٌ إيٝ٘ أبٛ بهط

ٚأخص بٝس ، ÷١ؾاطُ ×ؾًُا نإ ايًٌٝ ٌٓ عًٞ، ..‘ضغٍٛ اهلل٢ نصبتِ عً

إ٫ أتاٙ ٗ  ‘أسسّا َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل عٵسٳؾًِ ٜٳ، ’ابٓٝ٘ اؿػٔ ٚاؿػٌ

ؾُا اغتذاب َِٓٗ ضدٌ غرل ، ْكطت٘ ٚزعاِٖ إٍ، ؾٓاؾسِٖ اهلل سك٘، َٓعي٘

ٚإغكاٙ ، ٚنطبٗا ،١زاض ؾاط٢ُ اشلذّٛ ع١ً ثِ شنط بعس شيو سازث، ..١ا٭ضبع

 .(50)«دٓٝٓٗا

ٕٸ سازث٣ طٖصا ا٭غاؽ ٢ْ عً َٚا ضاؾك٘ َٔ أعُاٍ  ،١زاض ؾاط٢ُ اشلذّٛ ع١ً أ

٢ بٓا٤ٶ ع٢ً ست، ‘بٴعٝس ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل مل ؼكٌ ٗ ا٭ٜاّ ا٭ٍٚ، شلا اؾب٣ٌ ٜٓس

ٕٸ ضٚاٜ ;ايٓكٌٖصا  ٚيهٔ ٫ ٜػتشٌٝ ْعٗا َع  ،١غٴًِٝ ٚإٕ مل تكطٸح با٭ضبعٌ ي١ًٝ ؾإ

 ا٫ختكام.١ ضٚاٜ

ٕٸ ضٚاٜ ،ْعِ ٚٚقٛع تًو ، نتاب ؾسى١ سٝح تصنط َػأي، ا٫ختكام١ إ

اشلذّٛ ٢ ب اؿٛازخ عًغٴًِٝ اييت تطت١ِّ ٫ ّهٔ ْعٗا َع ضٚاٜ، ايؿذا٥ع إثط شيو

ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫خت٬ف سٍٛ ايٛقا٥ع ايتاضىٝ÷١ زاض ؾاط٢ُ عً يٝؼ با٭َط ١ . إ٫ أ

ٖٚصا َا  .١إْهاض أقٌ ٚقٛع إػأي٢ ٫ٚ ٜكّٛ زي٬ّٝ عً، إػتػطب ـ نُا أغًؿٓا ـ

 أٜهّا.١ ْؿاٖسٙ ٗ ايطٚاٜات ايؿكٗٝ
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زعت عًّٝا قًٛات اهلل ٠ ايٛؾا ÷١ ٕا سهطت ؾاطُ»: اييت تك١ٍٛ ٚاٜٚأَا ايط

أْا أنُٔ ٚقٝتو ٜا : ؾكاٍ عًٞ، ابٔ ايعبرل إٍ أٚقٝتٴ إَا تهُٔ ٚإ٫ٓ: عًٝ٘ ؾكايت

ٕٵ «بٓت قُس ِٸ ايٛقٝنإ َٔ إػتبعس إٔ ت ؾإْ٘ ٚإ ابٔ ايعبرل ٚمل ٜهٔ ي٘ َٔ  إ١ٍ ت

ٚغرلٙ َٔ ضدا٫ت بين ، أبٝ٘: َجٌ، َع ٚدٛز أؾطاز آخطٜٔ، عؿط غ٣ٌٓ ايعُط غٛ

ٕٸ ا٭قٌ ٢ َعٓ ،١ٚيهٔ ٫ ٜبعس ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٚقٛع ايتكشٝـ ٗ ايطٚاٜ، ٖاؾِ أ

ٔٵ، نإ ٖٛ ايعبرل ٕٸ أضباب ايتشكٝل ٗ عًِ .تكشٝؿ٘ بابٔ ايعبرل متٸ ٚيه ضداٍ  ٚإ

ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭خطا٤ ٗ إغٓاز اؿسٜح أٚ َتٓ٘ ٚاضز ٖٚٛ ٚاقع ، ا٭سازٜح ٜعًُٕٛ بأ

 .١بط٬ٕ أقٌ إػأي٢ َٚٔ ٖٓا ٫ ٜعتدلْٚ٘ زي٬ّٝ عً .٠بهجط

ٕٵٚعًٝ٘ ؾإْٸ ّٷ ٘ ٚإ ٕ أإ٫ ، ٚاعتباض نتاب ا٫ختكام١ ٗ قشٸ نإ ٖٓاى ن٬

نُا ٖٛ ايؿإٔ ٗ ، ٜكطٸٕٚ بكشت٘، (51)&اجملًػ١ٞ ايع٬َ: َٔ أَجاٍ، نباض ايعًُا٤

١ خاقٸٚ ،١ايتاضى١ٝ ٖٚصا إكساض ٜهؿٞ ٗ تأٜٝسٙ َٔ ايٓاسٝ .نتاب غٴًِٝ بٔ قٝؼ

١ ٚايتؿكٌٝ ٗ ٖصا اجملاٍ ٫ تػتٛعب٘ ٖصٙ إكاي، ساٍ َٔ تأيٝـ إتكسٸ١ٌَ أ٢ٜ أْ٘ عً

 .٠إدتكط

دعؿط بٔ قُس بٔ اؾًٌٝ ايكسض يًعامل ، «ناٌَ ايعٜاضات»نتاب ١ ـ ٗ ضٚا6ٜ

أْ٘ أيكٞ ي٘ ، ‘عٔ ايٓيب ا٭نطّ، ×بػٓسٙ عٔ اٱَاّ ايكازم، (ٖـ367قٛيٜٛ٘)

ٚتهطب ، ٜٚ٪خص سكٗا غكبّا ايصٟ ػعً٘ شلا، ٚؼطّ، ٚأَا ابٓتو ؾتًِٛ»: ٗ إعطاز

ٍٸ، سطّٗا َٚٓعشلا بػرل إش٢ٕ ٜٚسخٌ عًٝٗا ٚعً، ٖٚٞ ساٌَ ِٸ ّػٸٗا ٖٛإ ٚش ِٸ ٫ ، ث ث

 .(52)«ُٚٛت َٔ شيو ايهطب، ٚتططح َا ٗ بطٓٗا َٔ ايهطب، ػس َاْعّا

، ×أٍٚ َٔ وهِ ؾِٝٗ قػٔ بٔ عًٞ»: اؿسٜح ايػابل١ ـ ٚدا٤ ٗ ته7ًُ

ِٸ ٗ قٓؿص، ٚٗ قاتً٘  .(53)«...ؾٝهطبإ بػٝاٙ َٔ ْاض، ـ ٖٛ ٚقاسب٘ ـ ؾٝ٪تٝإ، ث

ٕٸ ناتب إكاي ٕٸ »: سٝح ٜكٍٛ ،١تهعٝـ ايطٚا٢ٜ ٜكطٸ ع١ً ٚايعذٝب أ ١ إػأيإ

مل ٜٓكًٗا غا٥ط أْ٘ ، ٗ ناٌَ ايعٜاضات١ إٓكٛي، إعطاز١ ضٚاٜ ي٬ْتباٙ ٗ ْلٸ١ إًؿت

تكطَت ٢ ست، غرل إعاقطٜٔٚإعاقطٜٔ يكاسب ٖصا ايهتاب ١ ايعًُا٤ َٔ ايؿٝع

ايكطٕ اشلذطٟ ايعاؾط. ٚؾُٝا ٜتعًل ٢ أٟ ست، قط١ٕٚ َا ٜكطب َٔ غت٢ ايػٕٓٛ َٚه

١ ٌَ ايعٜاضات َٔ ا٫عتباض ٖٓاى ايهجرل َٔ اٯضا٤ إٛاؾكَا يطٚاٜات نتاب نا

ٕٸ ايػٝس اـ٥ٛٞ قس نعٸـ ايهجرل َٔ ضداٍ ٖصٙ ايطٚاٜ: ايك١ٍٛ خ٬قٚ .١ٚإدايؿ  .«١إ
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ٕٸ عسّ َٛاقً: ٚيهٓٓا ْكٍٛ ٗ اؾٛاب قطٕٚ ٫ ٜٓٗض ١ غت٠ ٕسٸ١ ْكٌ ضٚا١ٜ إ

عسّ تٛٓؾط ايٛطٚف : ٌَٔ قبٝ ٣،بٌ قس تهٕٛ شلا أغباب أخط، نعؿٗا٢ زي٬ّٝ عً

ٕٸ إٛنع إٓاغب ٕجٌ ٖصٙ ايطٚاٜات ١ خاقٸٚ، شيو نُا تكسّ إٔ أؾطْا إٍ ،١ا٥٬ُٕ أ

، شيو أٚ َا إ١ٍ أٚ ايؿك١ٝٗ أٚ ايتؿػرل١ٜ ٚيٝؼ ايهتب ايتاضىٝ، ٖٛ نتب إطاعٔ

ٕٸ ْؿؼ شنط إطاعٔ ٗ سسٸ شات٘ َع عسّ تٛٗؾ شلا ٜهؿٞ ٗ عسّ ١ ط ايٛطٚف إٓاغبٚإ

 نتاب ناٌَ ايعٜاضات ؾك٘. ٢ ٚا٫قتكاض ٗ شنطٖا عً، ْطام ٚاغع٢ اْتؿاضٖا عً

ٕٸ  ٖٓاى ؾُٝا ٜتعًل باعتباض ضٚاٜات نتاب ناٌَ ايعٜاضات »َٚا قٌٝ َٔ أ

ٚايكٛاب ١ ايبعس عٔ اؿكٝك١ ٜٗ غا ؾٗٛ« ١ٚإدايؿ١ ايهجرل َٔ اٯضا٤ إٛاؾك

ٕٸ نتاب ٚاٱ ، اعتباضّا١ أنجط ايهتب ايؿٝعَٝٔ  «ناٌَ ايعٜاضات»ْكاف; ٚشيو ٭

ٟٸ عامل يٓؿػ٘ بأزْ َٳ، ؿ٘تؿهٝو ٗ ٖصا ايهتاب َٚ٪ٚي٢ ٚمل ٜػُض أ  ٔٵبٌ ٖٓاى 

إ٫ إشا قاّ إعاضض ٗ ، َا دا٤ ٗ َكسَت٢٘ اعتُازّا عً ;تٛثٝل ْٝع ضٚات٘ شٖب إٍ

١ ايصٜٔ ٫ ٜطٕٚ يًهتب ايؿٝعٝ أ٢ٕ ست، شيو. ٚقًُا ٜتٛؾط شيو يهتابٺ َٔ ايهتب

نُا ، يهتاب ناٌَ ايعٜاضات١ ايكاغ٠ٝ شيو ا٫عتباض ٫ وًُٕٛ ٖصٙ ايٓٛط١ ٭ضبعا

ضغِ عسٚي٘ عٔ ، ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ نتاب٘ َعذِ ضداٍ اؿسٜح إ١ٍ ٖٛ اؿاٍ بايٓػب

 .٠ا٭خرل١ ٖصا ايطأٟ ٗ اٯْٚ

ٕٸ ضٚاٜات  ٚإشا  .٠نػا٥ط ضٚاٜات إكازض إعتدل «ناٌَ ايعٜاضات»َُٚٗا نإ ؾإ

ؾٗصا ٫ ٜعين بط٬ْٗا ١ ايطداي١ٝ ٓاى نعـ ٗ أغاْٝس بعهٗا َٔ ايٓاسٝنإ ٖ

سٝح ٫ ٜٛدس ٖٓاى َا ٜهاضع نتاب  ،١ٗ إػا٥ٌ ايتاضى١ٝ خاقٸٚ ،٠بايهطٚض

 ٗ ا٫عتباض.١ ناٌَ ايعٜاضات َٔ ٖصٙ ايٓاسٝ

ٚإؾعاٍ ايٓاض »: ×عٔ اٱَاّ ايكازم، ٌ بٔ عُطعٔ إؿهٻ١ ضٚاٜدا٤ ٗ ـ 8

١ ٚنطب ٜس ايكسٜك، ٱسطاقِٗ بٗا ;ٚاؿػٔ ٚاؿػ١ٌ رل إ٪ٌَٓ ٚؾاطُباب أ٢َ عً

 .(54)«...ٚإغكاطٗا قػّٓا، ٚضؾؼ بطٓٗا، بايػ١ٙٛ ؾاط٣ُ ايهدل

٢ عهسٖا ست٢ ٚنطب عُط شلا بايػٛٙ عً» :١ٖصٙ ايطٚا١ٜ نُا دا٤ ٗ تتُ

باحملػٔ ١ أقاب بطٓٗا ٖٚٞ سا٢ًَ ٚضنٌ ايباب بطدً٘ ست، قاض نايسًَر ا٭غٛز

 .(55)«ٚإغكاطٗا إٜاٙ، أؾٗط١ غت

( ٗ عاض ٖـ1111)اجملًػ١ٞ ايع١َ٬ ٚقس ْكٌ ٖصٙ ايطٚاٜ» :١قاٍ ناتب إكاي
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ٟٳ ٗ بعض َ٪يؿات أقشابٓاٚضٴ»: ا٭ْٛاض بًؿٜ عسّ ٢ ع١ً ا٭َط ايصٟ ٜٴؿعط بايس٫ي، ..«.ٚ

مل ٜؿأ أٚ مل ٜػتطع إٔ  &اجملًػ١ٞ ٕٸ ايع٬َأايكشٝض .ٚاعتباضٖا َٚكسضٖا عٓسٙ

ؾُا أنجط ايطٚاٜات  ٫ٓٚإ، َٚٔ ٖٓا عبٸط عٓ٘ َا تكسّ، ؿٜ٘صنط اغِ ايهتاب َٚ٪ٚي

 َتّٓا ٚغٓسّا.١ ٖٚٞ نعٝؿ٠ إػٓس

١ ؾإْٗا تػك٘ عٔ ا٫عتباض َٔ ايٓاس١ٝ َطغ١ً ٚبؿهٌ عاّ عٓسَا تهٕٛ ايطٚاٜ

ٕٸ، سا٫غتٓاز إيٝٗا نُ٪١ِّ ٚعسّ قشٸ، ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜعين بط٬ْٗا ،١ايؿكٗٝ  ٚإ٫ ؾإ

بػبب  ;ٚئ ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا، غتػك٘ عٔ ا٫عتباض١ أنجط ايطٚاٜات ايتاضىٝ

 إضغاشلا.

ل ٖصا اؾع٤ َٔ عاض ا٭ْٛاض ايؿٝذ ٚقس قطح قٚك» :١ثِ قاٍ ناتب إكاي

ـ نُٔ إدابت٘ عٔ تهعٝـ إؿهٌ بٔ ١ قُس باقط ايبٗبٛزٟ ٗ ٖاَـ تًو ايكؿش

 .«ٛنٛعات ابٔ ؾطات أٚ ايُٓرلٟٚأْٗا َٔ َ ،١عُط ـ بهصب ٖصٙ ايطٚاٜ

 : ْكٍٛ ٗ اؾٛابٚ

ٕٸ َبازض: أ٫ّٚ بٌ ، َعٝاضّا يكشٸتٗا أٚ غكُٗا ٝؼي١ تهعٝـ ضٚاٜ َا إٍ ٕلقٚك٠ إ

 .١ل إٔ ٜٓٛط ٗ ا٭زياحملٚك٢ عً

ٕٸ ايػٝس ايبٗبٛزٟ قٚك: ثاّْٝا  ،١ب ايطٚاٜل ٖصا اجملًٓس َٔ عاض ا٭ْٛاض مل ٜهصِّإ

ٕٸ عُط بٔ: بٌ قاٍ ١ ا٭سازٜح ايكشٝش ؾطات ايهاتب ايبػسازٟ نإ ٜعُس إٍ إ

ضادعٛا اؾع٤ : ٚهُع بٌ َهاَٝٓٗا. ٚقاٍ، ؾٝعٜس عًٝٗا١ ٚاجملٗٛي١ ٚايهعٝؿ١ ٚاؿػٓ

يتذسٚا َهاٌَ ٖصٙ ، ايجايح ٚايعؿطٜٔ ٚايطابع ٚايعؿطٜٔ ٌايباب، ايجاْٞ ٚاـُػٌ

 ٚؾٝٗا ايكشٝض ٚايػكِٝ.، ٖٓاى١ َبجٛث١ ايطٚاٜ

ِٸ ق ٗ عًِ ايطداٍ بهصب ٖصٙ  نُا قطح إدتكٸٕٛ» :١اٍ ناتب إكايث

 .«١ايطٚاٜ

َا ٜهصب ٢ مل أعجط عً، َٚٔ خ٬ٍ عجٞ ٗ نتاب ضداٍ ايٓذاؾٞ، إ٫ أْين

ٚقاٍ بعسّ اعتباض ، ٌ بٔ عُطتهعٝـ إؿهٻ يكس عُس ايٓذاؾٞ إٍ، ْعِ .١ٖصٙ ايطٚاٜ

ٕٸ ٖصٙ ايط٢ٚ ٚيهٓ٘ مل ٜصنط َا ٜسٍ عً، نتب٘ ٕٸ عسّ ٠ َأخٛش١ اٜأ َٔ نتب٘. ٖصا ٚإ

ٕٸ قٚك٢ اعتباض نتابٺ َٔ ايهتب ٫ ٜٓٗض زي٬ّٝ عً ل عاض ا٭ْٛاض ـ نُا نصب٘. ٚإ

 ـ زاؾع عٔ إؿهٸٌ بٔ عُط.١ دا٤ ٗ إكاي
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ٕٸ ٗ غٓس اؿسٜح بعض ايؿاغسٜٔ ٚعُط بٔ ، قُس بٔ ْكرل: َٔ أَجاٍ، إ

ٕٸ بعض ؾكطات٘ إٛاؾك ا٭َط ايصٟ ىسف ٗ غٓس اؿسٜح. إ٫، ؾطات ٣ ا٭خط١ يٮزي١ أ

 .٠ٗ ايطٚاٜات إعتدل٠ ايٛاضز٣ يًُهاٌَ ا٭خط٠ ستكًض ٭ٕ تهٕٛ َ٪ِّ

حملُس بٔ دطٜط بٔ ضغتِ ايطدلٟ ، «١ز٥٫ٌ اٱَاَ»ـ دا٤ ٗ نتاب 9

ٚنإ »: أْ٘ قاٍ، ×عٔ اٱَاّ ايكازم، (اشلذطٟ ايؿٝعٞ)ايكطٕ ايطابع أٚ اـاَؼ

ٕٸ  ؾأغكطت ، بأَطٙ (56)عُط ـ يهعٖا بٓعٌ ايػٝـ قٓؿصّا ـ ٍَٛغبب ٚؾاتٗا أ

 .(57)«قػّٓا

ٖٓاى » :٠ٗ تهعٝؿ٘ بٗصٙ ايعباض١ ناتب إكاي٢ انتؿبعس شنط ٖصا اؿسٜح 

ِٸ ، «٫ ٜػعٓا شنطٙ ٗ ٖصا إدتكط «١ز٥٫ٌ اٱَاَ»ؾإٔ نتاب ٗ نجرل  ن٬ّٷ ث

 ؿط.يبعض ايؿكٗا٤ ٖٞ قٝس اي١ٓ ضغاي أساٍ ٗ اشلاَـ إٍ

ٕٸ ا٫عتباض ايؿكٗٞ يهتابٺ َا ٖٛ غرل اعتباضٙ ؾُٝا ٜتعًل اتٻ هض ٖا غبل أ

ٕٸ عًِ ايتاضٜذ .١بإػا٥ٌ ايتاضىٝ ّهٔ يٓا إٔ ، سّٜاسٝح ٫ ٜهٕٛ عًُّا تعبټ ;ٚإ

ٌٸ قطٜٓ ٌټ، أٚ تٝاضّا بع١٘ٓٝ ظ دبٗتعع١ِّ أٚ ضٚا١ٜ ْػتؿٝس ؾٝ٘ َٔ ن ضام  َٔ ٫ إٔ ٜعُس ن

أَٛض  ٚإسا٫ت إٍ ،١َٔ خ٬ٍ عباضات َبُٗ، و ٚايتهعٝـايتؿهٝ ي٘ شيو إٍ

 .١فٗٛي

ٕٸ غٓس ٖصٙ ايطٚاٜ َٔ ٣ ٖٛ أقٛ «١ز٥٫ٌ اٱَاَ»ٗ نتاب ١ َُٚٗا نإ ؾإ

 ٣.ايهجرل َٔ أغاْٝس ايطٚاٜات ا٭خط

احملػٔ بعس ٠ ٚؾا سٍٛايهاتب ١ ٗ َكاي٠ ٕ َا تكسّ ٖٛ فُٛع ايطٚاٜات ايٛاضزإ

ٌٸ قٚكٚاييت، ‘ضسٌٝ ايٓيب ا٭نطّ َٓكـ إٔ وكٌ ٗ  ٕل ّهٔ َٔ خ٬شلا يه

ٚإْ٘ َٔ خ٬ٍ َا  .١ٜس اي٢ًُٛ إغكاٙ احملػٔ ع١ً بٛقٛع دطّ ٢ٛٔٚ ع٢ً اؿسٸ ا٭زْ

ُٸ٘ إٍ ٚإيٝو بعض ايطٚاٜات  .ٜكٌ ٚاط٦ُٓإ َا سسخ٢ َا تكسّ غٝشكٌ عً غٓه

بت عسّ اغتككا٤ ا٭َط ايصٟ ٜج ،٠إصنٛض١ شنطٖا ٗ إكاي زٵاييت مل ٜٔط٣ ا٭خط

 .١ٗ ٖصٙ اؿازث٠ ايهاتب ؾُٝع ايطٚاٜات ايٛاضز

، ؾٗذُٛا عًٝ٘»: ٗ نتاب٘ ايتأضىٞ، إ٪ضٸر ايؿٗرل، ـ قاٍ إػعٛز10ٟ

أغكطت ٢ ايٓػا٤ بايباب ست٠ ٚنػطٛا غٝس، ٚاغتدطدٛٙ َٓ٘ نطّٖا، ٚأسطقٛا باب٘

 .(58)«١ٚأخصٚٙ بايبٝع، قػّٓا
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ٕٸ ٖصا إ٪ضٸر ايه ، اشلذطٟ ايصٟ عاف ٗ ايكطٕ ايطابع، برلٖٚهصا لس أ

بؿهٌ ٚانض ٚقطٜض ، َٔ اؿطم ٚايهػ٘ ٚإغكاٙ اؾ١ٌٓ ٜصنط ٚقٛع ٖصٙ اؿازث

 ٫ يبؼ ؾٝ٘.

أؾاض ؾٝٗا  ‘عٔ ايٓيب ا٭نط١ّ ضٚاٜ «ا٭َايٞ»ٗ  &ـ ْكٌ ايؿٝذ ايكسٚم11

َا ابٓيت ٚأ»: َٔ شيو أْ٘ قاٍٚ. ^أٌٖ بٝت٢٘ َا غٝكع بعس ضسًٝ٘ َٔ اي٬َٛات عً إٍ

ٖٚٞ ْٛض ، َين١ بهع ٖٚٞ، ْٔػا٤ ايعإٌ ٗ ا٭ٚيٌ ٚاٯخط٠ٜ ؾإْٗا غٝٸس١ ؾاطُ

ٕٓا .١ٖٚٞ اؿٛضا٤ اٱْػٝ، اييت بٌ دٓيب ٖٚٞ ضٚسٞ، ؾ٪از٠ٟ ٖٚٞ مثط، عٝينٸ . ٚإْٞ 

ٍٸ بٝتٗا، ضأٜتٗا شنطت َا ٜٴكٓع بٗا بعسٟ ٚاْتٗهت ، نأْٞ بٗا ٚقس زخٌ ايص

ٖٚٞ ، ٚأغكطت دٓٝٓٗا، ٚنػط دٓبٗا، ت إضثٗاَٚٓع، ٚغكبت سكٗا، سطَتٗا

ُٸساٙ: تٓازٟ ٞٸ قعْٚ» :١ثِ تٛاقٌ ايطٚاٜ، (59)«..ؾ٬ ػاب، ٜا ق ١ َهطٚب١ ؾتكسّ عً

ٍٸ َٔ ، ٚعاقب َٔ غكبٗا، ايًِٗ ايعٔ َٔ ًُٚٗا: ؾأقٍٛ عٓس شيو ،١َكتٛي١ َػكٛب ٚش

: عٓس شيو١ هؾتكٍٛ ا٥٬ٕ، أيكت ٚيسٖا٢ ٚخًٓس ٗ ْاضى َٔ نطب دٓبٗا ست، أششلا

 .(60)«آٌَ

ٗ عاض ا٭ْٛاض نتابّا بعح ب٘ عُط بٔ اـطاب  &اجملًػ١ٞ ـ ْكٌ ايع12َ٬

 .÷ايعٖطا١٤ زاض ؾاط٢ُ اشلذّٛ ع١ً سازث أؾاض ؾٝ٘ إٍ، إٝبٔ أبٞ غؿ١ َعاٜٚ إٍ

ٖٓ ٚزلعتٗا ٚقس ، ٚقس أيككت أسؿا٤ٖا بايباب تذلٸغ٘، ؾطنًت ايباب»: ا دا٤ ؾٝ٘ٚ

، ٜا ضغٍٛ اهلل، ٜا أبتاٙ: ٚقايت، أغؿًٗا١ إس٢ٜٓ قس دعًت أعً سػبتٗا١ قطخت قطخ

ؾكس ٚاهلل قتٌ َا ٗ أسؿا٥ٞ ، إيٝو ؾدصٜين ،١ٖهصا ٜٴؿعٌ عبٝبتو ٚابٓتو. آٙٹ ٜا ؾهٸ

ٚاؾتسٸ بٗا ، ..ؾسؾعت ايباب، اؾساض إ٠ٍ ٚزلعتٗا ُدض ٖٚٞ َػتٓس، َٔ ٌٓ

ٌّ، إداض . ٚأغتُٝض ايكاض٨ عصضّا (61)«قػّٓا ٚزخًت ايبٝت ؾأغكطت غكطّا زلٸاٙ عً

 عًٝ٘.١ ْكٌ ٖصٙ إؿاٖس ايكاغ٢ٝ عً

بازض أبٛ : (62)(ٖـ505)١عٔ َكاتٌ بٔ عطٝ «١ٚاٱَا١َ اـ٬ؾ»ـ دا٤ ٗ نتاب 13

ِٖٚ  ،١بٝت عًٞ ٚؾاطُ إضغاٍ عُط ٚقٓؿص ٚآخطٜٔ إٍ يٓؿػ٘ إ١ٍ بهط بعس أخص ايبٝع

ٛٸ ١ ٕٚا دا٤ت ؾاطُ» ،١سطام بٝت ؾاطُؾذُع عُط اؿطب ٱ، ٚايػ٬ح٠ َسدٸذٕٛ بايك

ْٚبت َػُاض ، أغكطت دٓٝٓٗا٢ خًـ ايباب ست١ يذلزٸ عُط ٚأقشاب٘ عكط عُط ؾاطُ

 .(63)«َاتت٢ ست١ ٚغكطت َطٜه، ايباب ٗ قسضٖا
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ٕٸ قػّٓا ؾػس » :١ٖٚٛ َٔ ايعًُا٤ ايباضظٜٔ بٌ أٌٖ ايػٓ ،١ـ شنط ابٔ قتٝب14 إ

َٔ ٖصا ٠ ٗ ايطبعات ا٭خرل٠ طٜـ ٖصٙ ايعباض. ٚيهٔ متٸ ؼ(64)«َٔ ظخِ قٓؿص ايعسٟٚ

 .(65)«ًٖو احملػٔ بٔ عًٞ قػرلّا»: ٞتايايٓشٛ اي٢ ايهتاب )إعاضف( عً

١ ؾاط٠ُ اييت أٚضزٖا يًػٝس٠ نُٔ ايعٜاض، ٖـ(664)بٔ طاٚٚؽـ شنط ايػٝس ا15

ٌٸ عً»: ÷ايعٖطا٤  ١إُٓٛع، سكٗا١ إػكٛب ،٠إكٗٛض١ إًَٛٛ، ..٠ايبتٍٛ ايطاٖط٢ ٚق

 .(66)«‘بٓت ضغٍٛ اهلل١ ؾاطُ، كتٍٛ ٚيسٖاإ، إًّٛٛ بعًٗا، إهػٛض نًعٗا، إضثٗا

َٔ إْؿا٤ ابٔ طاٚٚؽ ْؿػ٘ ـ ٖٚٛ أَط ٠ َع اؾذلاض إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايعٜاضٚ

ٍٸ َػتبعس ـ  ٕٸ َػأي٢ أٜهّا عًؾإْٗا تس ٚقتً٘ ناْت ٗ عكط  ×إغكاٙ احملػ١ٔ أ

٠ ايٛنٛح عٝح تسضز ٗ ٖصٙ ايعٜاض َٔ، ايكطٕ ايػابع ٗ أٟ، ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ

 .÷ايعٖطا١٤ بؿاط١ُ اـاقٸ

 

×

ٕٸ سازخ ١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ هض َٔ خ٬ٍ نًُات ايعسٜس َٔ عًُا٤ ايؿٝعٜتٻ أ

١ ناْت َع١ًَٛ ٕٸ ٖصٙ اؿكٝكأٚ ،١بٌ ايؿٝع٠ اغتؿٗاز احملػٔ َٔ إػا٥ٌ إؿٗٛض

 ايػٛا٢.٤ ٛاؾل ٚإدايـ عًا٣ٕ يس

ٕٸ عُط ١ إؿٗٛض ايصٟ ٫ خ٬ف ؾٝ٘ بٌ ايؿٝع»: &ـ قاٍ ايؿٝذ ايطٛغ1ٞ أ

ُٸٞ، أغكطت٢ ت اهلل عًٝٗا ـ ستبطٓٗا ـ قًٛا٢ نطب عً ١ ٚايطٚاٜ، ايػك٘ قػّٓا ؾػ

 .(67)«عٓس٠ِٖ بصيو َؿٗٛض

ٕٸ ؾاطُ»١ بعس شنطٙ ضٚاٜ، &اجملًػ١ٞ ـ قاٍ ايع2َ٬ ، «٠ؾٗٝس١ قسٸٜك ÷١إ

ٍٸ عً»: ٗ ايهاٗ بػٓس قشٝض٠ ايٛاضز ٕٸ ٖصا اـدل ٜس ٕٸ ؾاط٢ُ إ ناْت  ÷١أ

ٚباٜعِٗ  ،١ٚنإ غبب شيو أِْٗ ٕا اغتكبٛا اـ٬ؾ، ٖٚٛ َٔ إتٛاتطات ،٠ؾٗٝس

ؾبعح عُط بٓاض ، ×٢ؾأب ،١يٝشهط يًبٝع ×أَرل إ٪ٌَٓ بعجٛا إٍ، أنجط ايٓاؽ

عٓس ١ ؾُٓعتِٗ ؾاطُ، خٍٛ عًٝ٘ قٗطّاٚأضازٚا ايس، بٝتِٗ ^أٌٖ ايبٝت٢ يٝشطم عً

ٚأغك٘ ، ؾهػط دٓبٗا ÷١بطٔ ؾاط٢ُ ؾهطب قٓؿص غ٬ّ عُط ايباب عً، ايباب

ٗ شيو  ÷ٚتٛؾٝت، ؾُطنت يصيو، قػّٓا ‘يصيو دّٓٝٓا نإ زلٸاٙ ضغٍٛ اهلل

 .(68)«إطض
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: احملػٸٔ بتؿسٜس ايػٌ»: )ؾدل(٠ َاز، ( ٗ تاز ايعطٚؽٖـ1305ـ قاٍ ايعبٝسٟ)3

ٚشيو ، أؾٗط١ ايعٖطا٤ يػت١ أْ٘ نإ ٬ّٓ ؾأغكطت٘ ؾاطُ إ١ٍ نجط اٱَاَٝشٖب أ

 .(69)«‘ايٓيب٠ بعس ٚؾا

١ ٗ بٝإ أ٫ٚز ؾاطُ، بسأ ٚايتاضٜذ(( ٗ نتاب )إٖـ355إكسغٞ)٣ ـ ض4ٚ

 .(70)«عُط١ أْٗا أغكطت٘ َٔ نطب١ ٖٚٛ ايصٟ تععِ ايؿٝع، ٚٚيست قػّٓا»: ÷ايعٖطا٤

 ،١ٚاؾتٗط ٗ ايؿٝع، َا ضٚاٙ ايب٬شضٟ»: (ٖـ877اًَٞ)ـ قاٍ عًٞ بٔ ْٜٛؼ ايع5

 .(71)«أغكطت قػّٓا٢ ست ÷١أْ٘ سكط ؾاطُ

ٗ بٝإ أ٫ٚز ، ( ٗ اجملسٟٖـ١425 )سٞ غ١ٓ ـ قاٍ أبٛ اؿػٔ ايعُطٟ ايٓػاب6

. ٚقس ؾاٖست ٗ بعض (72)«١خدل احملػٔ ٚايطؾػ١ ٚقس ضٚت ايؿٝع»: ×أَرل إ٪ٌَٓ

٠ َٔ إكازض إعتُس١ ٚيهٓٗا مل تصنط خدل ايطؾػ، نتب أٌٖ ايٓػب شنط احملػٔ

ٟٸ  .يس

ايصٟ ْػب ايكٍٛ باغتؿٗاز احملػٔ ، ـ دا٤ ٗ ن٬ّ ابٔ أبٞ اؿسٜس إعتعي7ٞ

اييت ١ إػتٗذ١ٓ ؾأَا ا٭َٛض ايؿٓٝع»: ب١٘ اٙ ٖا اْؿطزت ايؿٝعَعتدلّا إٜٸ ،١ايؿٝع إٍ

ٕٸ عُط نػطٗا بٌ ، ..نطبٗا ٚأْ٘ ،١بٝت ؾاطُ ٗ إضغاٍ قٓؿص إ١ٍ ٜصنطٖا ايؿٝع ٚأ

٫ أقٌ ي٘ عٓس ، ..ٚأيكت دّٓٝٓا َٝتّا، ٜا ضغٍٛ اهلل، ٚاأبتاٙ: ؾكاست، ايباب ٚاؾساض

 .(73)«بٓك١ً٘ ٚإِا ٖٞ ؾ٤ٞ تٓؿطز ايؿٝع، ٫ٚ ٜٴجبت٘ أسسٷ َِٓٗ، أقشابٓا

ٕٸ اْتػاب  ،١ايؿٝع نُا ت٬سٕٛٛ ؾإْ٘ قس ْػب ٖصٙ اؿٛازخ إٍ ٖٚصا ٜعين أ

 .ُاتعٝح ٜطغً٘ إضغاٍ إػ٠ًٖ ناْت َٔ ايٛنٛح ٚايؿٗط١ ايؿٝع إ٠ٍ سٖصٙ ايعكٝ

 ٖٚصا َا ؾعً٘ غرل ابٔ أبٞ اؿسٜس أٜهّا.

ايتؿهٝو أٚ إْهاض ٚقٛع  ـ إ١ٍ ـ نُا قٓع ناتب إكاي٢ ٖٚٛ بصيو ٜػع

ٚإ٫ ؾإْ٘ بعس اعذلاف ، ٗ ا٫غتككا٤ ٚايتتبع٠ بػبب قكٛضٙ أٚ تككرل ;١ٖصٙ اؿازث

َٚكاتٌ بٔ ، (ٖـ276)١ ابٔ قتٝب: َٔ أَجاٍ، خَِٝٗٚ٪ض١ِّ ٚإعتعي١ ٤ ايػٓنباض عًُا

٢ٓٛ ٚستٸ، (ٖـ357ٚأٓس بٔ قُس احملسٸخ ايهٛٗ)، (ٖـ505)١ عطٝ اّ ايٓ

ٍٷ٢ ٫ ٜبك ،١بٌ ٖٛ َٔ نباض إعتعي، (ٖـ230)إعتعيٞ ٱْهاض ٚقٛع ٖصٙ  ٖٓاى فا

 .١اؿازث

نإ  :١قايت ايؿٝع» :١يؿكٍٛ إُٗ( ٗ اٖـ855ـ قاٍ ابٔ ايكباؽ إايهٞ)8
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َٔ ٖٛ ١ ٚقس أغك٘. ٚٚانض عٓس ايؿٝع، ؾكٝل ازل٘ احملػٔ ’يًشػٔ ٚاؿػٌ

 .«ايصٟ تػبٸب ٗ إغكاط٘

ٕٸ ؾاطُ»١ بعس ْكٌ ضٚاٜ، (ٖـ1070اجملًػٞ) قُس تكٞ ـ قا9ٍ ١ قسٸٜك ÷١ إ

. .ٗابط٢ٓ ٚؾٗازتٗا ـ قًٛات اهلل عًٝٗا ـ ناْت َٔ نطب عُط ايباب عً»: «٠ؾٗٝس

، ِ بٔ قٝؼ اشل٬يٞٝٵٗ نتاب غٴ١ًَ َٚؿكٸً، ...١ٚاـاق١ عٓس ايعا٠َ َؿٗٛض١ ٚاؿهاٜ

 .(74)«ٚغك٘ بايهطب غ٬ّ طدٌٓص نإ ازل٘ قػّٓا

 

ٕٸ َا قاي٘ ايهاتب ٗ آخط َكايت٘ ٚايصٟ ْؿُٗ٘ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ٖٛ عسّ »: إ

٫ ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ّهٔ ايٛثٛم بٗا، ع٫ٟٚٛٓ بايتٛاتط إ، ٫ بايتٛاتط ايًؿٛٞ، تٛاتطٖا

ّٷ عإض «مٛ ا٫ط٦ُٓا٢ٕ ٫ٚ عً، مٛ ايٝك٢ٌ عً ٔ ايتشكٝل; إش بعس اعذلاف َ ن٬

َع ٚدٛز ْٝع ايسٚاعٞ ١ خاقٸٚ، ايهاتب ْؿػ٘ بهعـ ٚبط٬ٕ قطا٥ٔ ايكٍٛ إدايـ

اٙ إغكب ١نباض عًُا٤ أٌٖ ايػ٠ٓ ٚؾٗاز، عٓس إدايؿ١ٌ يتشطٜـ اؿكا٥ل ايكا٥ُ

ٕٸ َػأي، ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ايػٝس٢ ًِ ٚقع عًاحملػٔ بؿعٌ ٚ ١ احملػٔ عٓس ايؿٝع١ ؾإ

ؾًِ ، ٭يـ عا١ّ مل تبلٳ بعس غٴًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ َذلٚن ـ خ٬ؾّا يطأٟ ايهاتب ـ

ٗ بطٕٛ ٠ بٌ قس شنطت خ٬ٍ ٖصٙ إس، ؾدل ٚاسس٣ قطٕٚ غ٠ٛ ٜطٖٚا خ٬ٍ عؿط

ٚقس ، نُا تكسّ إٔ شنطْا ،١ٚأٌٖ ايػ١ٓ عايعؿطات َٔ نتب ايؿطٜكٌ َٔ ايؿٝ

 ُات عٓسِٖ.٫ٚ تعاٍ َٔ إؿٗٛضات ٚإػًٖ، َٓص ايكس١ّ ؾاعت ٗ نًُات ايؿٝع

ؿكٍٛ ا٫ط٦ُٓإ ١ ـ ناؾ٢ٝ َٔ ٖٓا إشا مل تهٔ ٖصٙ ايكطا٥ٔ ـ ٗ اؿسٸ ا٭زْٚ

ٕٸ ٚد ;١ٚايص١ٖٝٓ شيو ايؿدل ايتؿهٝو ٗ غ٬َت٘ ايعك٢ًٝ ٔ عًؾدل تعٝٻ٣ يس ٛز ٭

ٞٸسكٍٛ ا٫ ٖصٙ ايكطا٥ٔ ٜ٪زٟ إٍ ٌٸ إْػإ َٓطك  مٛ طبٝعٞ.٢ عً ط٦ُٓإ يه

ِ بٔ قٝؼ ٝٵًَقاٍ غٴ» :١ٚقٛع ٖصٙ اؿازث٢ سّا آخط عًٚؾُٝا ًٜٞ ْصنط َ٪ِّ

ْٝع عُاي٘ أْكاف أَٛاشلِ يؿعط أبٞ ١ ؾأغطّ عُط بٔ اـطاب تًو ايػٓ: اشل٬يٞ

ٝٸ: غًِٝ .. قاٍٚمل ٜػطّ قٓؿص ايعسٟٚ ؾ٦ّٝا، إدتاض ُٸا قٓع ، ×ّاؾًكٝت عً ؾػأيت٘ ع

ـٸ عٔ قٓؿص: عُط؟ ؾكاٍ ِٳ ن ٭ْ٘ ٖٛ : قاٍ، ٫: ٚمل ٜػطَ٘ ؾ٦ّٝا؟ قًت، ٌٖ تسضٟ يٹ

 .(75)«بايػٛٙ سٌ دا٤ت يتشٍٛ بٝين ٚب١ِٗٓٝ ايصٟ نطب ؾاطُ
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ٞٸ»: ٗ بٝإ غبب عسّ تػطِٜ عُط يكٓؿص ٣،أخط١ ٚٗ ضٚاٜ : ×قاٍ ايعباؽ يعً

ُٸعُط َٓع٘ َٔ ٣ َا تط َٔ  إٍ ×اي٘؟ ؾٓٛط عًٞإٔ ٜػطّ قٓؿصّا نُا أغطّ ْٝع ع

ِٸ اغطٚضقت عٝٓاٙ، سٛي٘ ِٸ قاٍ، ث ؾُاتت ، بايػ١ٙٛ نطبٗا ؾاط١ُ ؾهط ي٘ نطب: ث

 .(76)«ٚٗ عهسٖا أثطٙ نأْ٘ ايسًَر

ٚإٔ ٜٛؾكٓا ، إٔ وؿٛٓا ْٝعّا َٔ ا٫مطاف ٚايعيٌ ٚٗ اـتاّ أغأٍ اهلل تعاٍ

ٚإٔ ، ٚإٔ ٜهاعـ ٭عسا٥ِٗ ايعصاب، ^ٖب أٌٖ ايبٝتايسؾاع عٔ َص ّا إٍْٝع

ُٸسٟ ا٭قٌٝ، ٜٛؾكٓا ٗ ٖصا ايعكط ٌ ٚإتُجِّ، ايصٟ سٓلط ؾٝ٘ أعسا٤ اٱغ٬ّ احمل

َٓع ٖ٪٤٫ َٔ بًٛؽ أٖساؾِٗ  إٍ، عٔ غٛاعسِٖ ٗ إيكا٤ ايؿبٗات، َصٖب أٌٖ ايبٝت

١ ٔ أٌٖ بٝت ايعكُيًًٌَُٛٛ ١َ ٚإٔ ّتٸع ايعإٌ با٭ؾهاض إؿطق، ٚغاٜاتِٗ

 يهْٛٗا ٖٞ ايتذػٝس ا٭قٌٝ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ. ;ا٭طٗاض
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 ة الرشيدة رجعّيامل

 ة واخلريّية والسياسّية وأعىالى الفكرّي السيد فضن اهللة يف حياة جول

 

 

 

اٱَاّ  . ٜٚٓتٗٞ ب٘ ايٓػب إٍٖٛ ايػٝس قُس سػٌ عبس ايط٩ٚف ؾهٌ اهلل

ٞٸ بٔ أبٞ طايب  &َع إّاْ٘، بصيو ؾدطّا٢ . ٚنؿ×اؿػٔ ايػب٘ ابٔ اٱَاّ عً

ٞٸ إِا ٖٛ بايعٌُ ايكاحلبإٔ  ٚايؿها٥ٌ ٚا٭خ٬م ٣ ٚايتعاّ ايتكٛ، ايؿدط اؿكٝك

 .٠اؿُٝس

ؾهتب ، َٓص طؿٛيت٠٘ اؿٝا &ٖهصا ؾِٗ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل

 : َٔ عُط٠ٙ ٗ ايعاؾط ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ

ِٔ ايكـطٜٔض َؿـاخطاّ    »  ؾُٔ نـإ ٗ ْٛـ

ــتٴ ـــا  ٚيػـــــ  طّاَٴؿاخــــــــٹ٠ بآبـــــــا٥ٞ ا٭بـــــ

ٌٔ إعـــــــايٞ َككٸــــــطّا  ؾــــــإٕ أُى ٗ ْٝـــــــ

   ٟ  غـــــأْٗر ْٗــــــر ايكـــــاؿٌ ٚأضتــــــس

ـــعٸظّا   َٴعــــ  ٚأدٗــــــس ْؿػــــــٞ إٔ أعــــــٝـ 

 

ٟٳ ُطـــــــطٸ    ٌٔ  ؾؿدـــــــط  ّا بـــــــايعٴ٬ ٚايؿها٥ٹــــــــ

    ٍٔ ٌٔ إٓـــــاظ  ٚيػـــــت َـــــٔ ٜبهـــــٞ ٭دـــــ

ــا  ــساؾـــــ٬ ضدٸعـــــت بـــ ٠ٌٔ زلٞ سٴـــ ــ  ايكٛاؾـــ

ــاَٞ بؿـــــتٸ   ٢ٌٔ ضزا٤ ايعـــــ٬ ايػـــ  ايٛغـــــا٥

  ٍٔ ــاٚ ٌٳ ايتٓــ ــٗ ــعِّ غــ ــ٬َبٴ ايعــ  .(1)«ٚيــــٝؼ طــ

 

 ٗ، ايعطامٗ  ايٓذـ ا٭ؾطفايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ ١ ٚيس ايع٬َٓ

 . ٖـ1354/ؾعبا19ٕإٛاؾل ، 1935ّؾباٙ/19
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ٗ ايٓذـ ، َٔ ايعطام١ غإكسٻ١ ايؿٝعٝٸ١ تًو إٓطكٗ » ٖٚهصا ناْت ٫ٚزت٘

ٚاْعهؼ شيو  ،١س ؾٝ٘ اٱسػاؽ باي٬ْٗاٜسٝح تٖٛي، نتـ ايكشطا٢٤ عً ،ا٭ؾطف

ٞٸ ٞٸ ٗ ؾعطٙ ايٛدساْ تتٻكٌ ؾٝٗا قبٛض ا٭َٛات ١ َعّا. نُا أْٻ٘ ٚيس ٗ َسٜٓ ٚايعطؾاْ

ا٭ٚيٝا٤ ٚايعًُا٤  ضسٝح قبٛ، ٚازٟ ايػ٠ّ٬ ٖٓاى ٗ َكدل، َٓاظٍ ا٭سٝا٤

 . (2)«١ٚأٜٔ تٓتٗٞ إس٠ٜٓ ضَا ٫ ٜعطف ايٛاسس أٜٔ تبتس٨ إكدل، ..ٚإٓصٚضٜٔ.

ٗ نٓـ ٚايسٙ إطدع ايسٜينٸ ايػٝس عبس ايط٩ٚف  &ْؿأ ايػٝس ؾهٌ اهلل

ُٸ٘ ايػٝس قُس غعٝس ؾهٌ اهلل ٫ٚ ، ٚتأثٻط بُٗا نجرلّا، ضُٓٗا اهلل ؾهٌ اهلل ٚع

ٟٸ غ٪اٍ َا زاّ ايػا٥ٌ غٝٸُا أغًٛب ٚايس ٟٸ سادٕع أَاّ أ ٟٸ إٓؿتض ايصٟ ٫ ٜهع أ ٙ ايذلبٛ

 ٚؼكٌٝ ايٝكٌ. ١ ٗ قسز ايبشح عٔ اؿكٝك

ٞٸ ٗ بسا١ٜ ٚتعآَت ٫ٚزت٘ َع بعٚؽ سطن» سٝح ، ايج٬ثٝٓات١ اٱق٬ح ايػٝاغ

ٞٸ ٞٸ ٚايؿٝٛعٞ ٜتذاشبإ ايٛاقع ايسٚي  . (3)«نإ إعػهطإ ايطأزلاي

ْٚكسٙ ، اٱق٬ح ايسٜينٸ يًُطدع قػٔ ا٭١ٌَ بطٚظ سطن ٚعاقط أٜهّا»

ٝٸًي ٝٸ١ إتُج١ًِّ ُُاضغات ايسٜٓ اٱَاّ اؿػٌ بأغًٛب ٠ اييت تعطض ثٛض١ باجملايؼ اؿػٝٓ

ٗ تسضٜؼ ١ ؾه٬ّ عٔ ْكس ا٭غايٝب إتٻبع، ٚا٭غاطرل١ ّتعز باـطاؾ، غرل قشٝض

 . (4)«١ٚغًػ١ سٜجإٔ تهٕٛ إٓاٖر س٠ ٚنطٚض ،١ايعًّٛ ايسٜٓٝٸ

 

ٝٸ١ إطسً &مل ٜتذاٚظ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ زضاغت٘ ١ ا٫بتسا٥

ٝٸ١ ايسضاغ ٚاْتكٌ َٓٗا إٍ ،١ا٭نازّٝٸ ٝٸ .١ايسٜٓ ٗ ايٓذـ ١ ٚقس بسأ زضاغت٘ ايسٜٓ

ؾأنٌُ  ،١غٓ 11نإ عُطٙ آْصاى ٚ، ٖـ١1363 ٗ غٓ، دسٸّا٠ ا٭ؾطف ٗ غٔٛ َبهط

ٚمل ، ايػٝس عبس ايط٩ٚف ؾهٌ اهلل ٜس ٚايس٢ٙ زضٚؽ إكسٸَات ٚايػطٛح نًٓٗا عً

ُٸ إ٫ٓ، آخط غرل ٚايسٙ أغتاشٷ١ ٜهٔ ي٘ ٗ تًو إطسً ، «ا٭ق١ٍٛ نؿاٜ»ـ ب٢ ٗ َا ٜػ

ٝٸ٠ ٜس أسس ا٭غاتص٢ سٝح زضؽ اؾع٤ ايجاْٞ َٓٗا عً ٢ ٖٚٛ ايؿٝذ فتب، ٌاٱٜطاْ

َٔ عُطٙ بسأ اؿهٛضٳ ايؿاعٌ ٗ زضٚؽ ايبشح ٠ عؿط١ . ٕٚا بًؼ ايػازغ(5)ايًٓهطاْٞ

ٞٸ: اـاضز عٓس نٌٛ َٔ ; &; ٚايػٝس قػٔ اؿهِٝ&ايػٝس أبٛ ايكاغِ اـ٥ٛ
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ٞٸ ٟٸ&ٚايؿٝذ سػٌ اؿًٓ ٜس ٢ ع١ً . نُا زضؽ ايؿًػؿ&; ٚايػٝس قُٛز ايؿاٖطٚز

قسضا »إعطٚف بـ ،  قسضا ايكؿكاظٟٖٚٛ ا٬ٕٓ، ٗ ايٓذـ١ ايؿًػؿ٠ أبطظ أغاتص

ٞٸ١ ٚشيو بٛقٝ، «ايبازنٛبٞ ٢ . ٚاغتُطٸت زضاغت٘ ست(6)&َٔ أغتاشٙ ايػٝس اـ٥ٛ

 ٖـ. 1385عاّ 

ٝٸ١ ٚقس ٚٗطت ع٬َات ايٓبٛؽ ٚانش ؾهإ َجا٫ّ ، ايػٝس ؾهٌ اهلل٢ ع١ً دً

قط ايكسض إٔ ايػٝس ايؿٗٝس قُس با٢ ستٸ، َا يؿت أْٛاض أقطاْ٘ إيٝ٘، يًطايب اجملسٸ

ٞٸ قس أخص تكطٜطات عح ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ ٣ َس٢ ع٘ عًًٹيهٞ ٜٴِط ;ايػٝس اـ٥ٛ

١ ٖٚهصا ْاٍ ايػٝس ؾهٌ اهلل ثك، ؾأقطٸ ي٘ بصيو، ع ب٘ايؿهٌ ايصٟ نإ ٜتُتٻ

 ٗ ا٭َٛض اييت تٓاٙ باجملتٗس ايعامل. ٚأقبض ٚن٬ّٝ َطًكّا عٓ٘ ، أغتاشٙ

 

ٚإْٸُا  ،١ايتكًٝسٜٸ١ اؿٛظٜٚٸ١ ايسضاغ٢ ْؿػ٘ عً &ٜككط ايػٝس ؾهٌ اهلل مل

ِٳ يؿتٸ، بأغط١ٙ عامل ايجكاؾ٢ اْؿتض عً ٔٗ ١ اٱقساضات ا٭زبٝٸ٢ ؾهإ ايكاض٨ٳ ايٓٻ

ٚايهاتبٳ ، ٚا٭زٜبٳ ايٓاقس، ٚايؿاعطٳ إًتعّ، اخت٬ف َؿاضبٗا٢ عً ،١ٚايجكاؾٝٸ

ٛٻٙ، اشلازف  أُٜٓا ٚدسٖا. ١ عٔ اؿكٝك ٚايباسحٳ، ٚاـطٝبٳ إؿ

١ ت إكطٜٸطٕٚ ٗ اجمل٬ٓنإ ٜكطأ إكا٫ت اييت ٜهتبٗا ا٭زبا٤ ٚإؿٚه»

ٝٸ ٔٸ، ايٓذـ آْصاى اييت ناْت تكٌ إ١ٍ ٚايًبٓاْ ١ فًٓ»ـ ٠ ايعاؾط ؾهإ ٜكطأ ـ ٗ غ

ٛٸض ١ فًٓ»ٚ، اييت نإ ٜكسضٖا سػٔ ايعٜٸات« ١ايطغاي١ فًٓ»ٚ ،١إكطٜٸ «إك

 . (7)«ٚغرلٖا، اييت نإ ٜكسضٖا ط٘ سػٌ «بايهات

ٞٸ ٖٚٛ ابٔ عؿط غٌٓ ؾِٓٛ ايؿعط ؾكٝشّا بًٝػّا ٖازؾّا ، ٚاْطًل ٗ َؿٛاضٙ ا٭زب

 : ؾكاٍ، ضاقّٝا غاَّٝا

ـًـ ٠ ٚايــسٜٔ ٖــٛ عكٝــس      أؾــل ايٛدــٛزٹ ٢ ؾــعٸت ع
 

 َٚباز٨ تٛسٞ يٓا ضٚح ايتهأَ ٚايكـُٛزٹ   
 

لٌ ، ػٝس قُس َٗسٟ اؿهِٝاي: َِٚٓٗ، َٔ ظ١٘٥٬َ فُٛع»ٚعُس َع 

١ َ. ٜكٍٛ ايع٬ٓ(ا٭زب)باغِ ١ خٓط١ٝ إقساض فً إٍ، إطدع ايػٝس قػٔ اؿهِٝ

ٔٸٚنٓا مطِّ: ٗ ٖصا اجملاٍ &إطدع ايػٝس ؾهٌ اهلل ١ أٚ اؿاز٠ٜ ايعاؾط ضٖا ٗ غ

ٚنٓا ْعٝـ ٖصا ، ُا ظاز َؿذلْىا ْهتب عسزّا نًٓٚنٓٸ، ٗ شيو ايٛقت٠ عؿط
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 . (8)«أْؿػٓا اشلادؼ ٗ

١ )ا٭نٛا٤( غ١ٓ ايعًُا٤ ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف ف١ً ٚعٓسَا أقسضت ْاع»

َع ، نإ زلاست٘ أسس إؿطؾٌ عًٝٗا ،١ًَتع١َ إغ٬َٝٸ١ ثكاؾٝٸ١ ٖٚٞ فً، ٖـ1380

 ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض ٚايؿٝذ قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ. 

ٜهتب ، َٓٗا ا٭١ٍٚ ػٓٗ اي، نإ ايػٝس قُس باقط ايكسض: ٜكٍٛ زلاست٘

، «نًُتٓا»بعٓٛإ ١ ايجا١ْٝ ٚنٓت أنتب أْا ا٫ؾتتاسٝٸ، «ضغايتٓا»تٗا بعٓٛإ اؾتتاسٝٸ

. ٚقس اغتُط (9)««ن٤ٛ اٱغ٢ّ٬ قهاٜاْا عً»ٖصٙ ا٫ؾتتاسٝات ٗ نتابٞ  ٚقس ْعتٴ

 غٓٛات.  ٠6 َسٸ١ ٜهتب ٗ تًو اجملًٓ

 

قكٳسٳتٵ٘ ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف فُٛعاتٷ ١ يعًُٝٸا١ َٚع ُٝټعٙ ايٛانض َٔ ايٓاسٝ

ؾعُس ـ ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ طايبّا ٗ زضٚؽ ايبشح »، َٔ ايط٬ٓب يٝهٕٛ شلا أغتاشّا٠ عسٸ

 . (10)«أٜهّا١ ٚايهؿاٜ، ٚايطغا٥ٌ ،١ايسَؿك١ٝ تسضٜؼ ايًُع اـاضز ـ إٍ

ّٸ َبًٚػّا ٚزاعٝ ٚعاز ايػٝس إٍ يكٛي٘  ١اغتذاب ،اهلل تعاٍ إ١ٍ يبٓإ ٚطٓ٘ ا٭

ٝٳٓؿٹطٴٚا َناٖؾ﴿ :تعاٍ ٕٳ يٹ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ اِي َٳا َنا ِّ ؾٹطٵَق١ ٚٳ ٔٵ ُن َٹ ْٳَؿطٳ  ٛٵ٫َ  ِٵ َطا٥ٹَؿ١ َؾًَ ٗٴ ٓٵ ١ َٹ

ٕٳ ِٵ ٜٳشٵصٳضٴٚ ٗٴ ِٵ َيعٳًٖ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٔإشٳا ضٳدٳعٴٛا ٔإَي ٗٴ َٳ ٛٵ ٝٴٓصٹضٴٚا َق ٚٳيٹ  ٔٔ ٗٴٛا ؾٹٞ ايسِّٜ ٝٳتٳَؿٖك غرل أْٸ٘ مل ٜٓكطع ، ﴾يٹ

ٞٸ ٟٸ ٗ َطسً، عٔ ايعطا٤ ايعًُ ِٸ زضٸؽ عح ، ايػطٛح١ ٚاغتُطٸ ٗ ايتسضٜؼ اؿٛظٚ ث

وهط زضغ٘ ٗ برلٚت َا نإ ٚ، عاَّا ٭نجط َٔ عؿطٜٔٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ  اـاضز

ٝٸ طايبٺ١ ٜعٜس عٔ ٦َ ٜسٜ٘ ايعسٜس َٔ ٢ ٚقس زضؽ عً، ٌ ٚغرلٌِٖ ٚايعطاقٝٸَٔ ايًبٓاْ

عاث٘ ٗ ٭تكطٜطات َٔ اي١ ًْٚقس قسضت  ،٠اؿٛظ٠ أٌٖ ايعًِ ٚايؿهٌ ٚأغاتص

١ ٦َات أؾطط إ١ٍ باٱناؾ، ٚغرلٖا، ٚإٛاضٜح ٚايكها١٤ ايٓهاح ٚايطناع ٚايٛقٝٸ

ٞٸ ٝٸ١ ٗ ا٭بٛاب ايؿكٗٝٸ ايتػذٌٝ ايكٛت ١ِّ ٚا٭قٛي   .١عإتٓ

٠ اـاضز ٗ سٛظنإ ٜسضِّغايبشح ، زضؽ اـاضز ٗ برلٚت إ١ٍ ٚباٱناؾ

َٳٗ، غٛضٜاـ  ٗ زَؿل٢ إطته ٌٸ ٞٵ ٜٛ  وهطٚنإ ، أغبٛع ايػبت ٚا٭سس َٔ ن

ٌ بؿهٌ ٌ ٚاـًٝذٝٸَٔ ايعطاقٝٸ ،٠اؿٛظ٠ ب ايعًِ ٚأغاتصايعسٜس َٔ ط٬ٓ زضغ٘

ٚقس زضٸؽ زلاست٘ ، ÷ظٜٓب٠ ٚأقاَٛا ٗ دٛاض ايػٝس، ايؿاّ ٖادطٚا إٍ ٔٵٖٖ، خامٸ
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 ،١ٚؾك٘ ايؿطن ،٠ٚطبع َٔ تكطٜطات٘ نتاب ؾك٘ اٱداض، َٔ ايؿك١٘ كتًؿ ٗ أبٛابٺ

 . ؾك٘ َٓاغو اؿرٸٚ

 

ُٸص عً ، ٜٴعسٸٕٚ با٦ٕات، ؾهٌ اهلل عسزٷ ٚاؾطٷ دسٸّا َٔ ايط٬ٓب١ ٜس ايع٢َ٬ٓ تً

ض٥ٝؼ اجملًؼ ايػٝاغٞ ، ايػٝس إبطاِٖٝ أبٛ اؿػٔ: ْٚصنط ٖآٖا بعهّا ق٬ًّٝ َِٓٗ

، ايؿٝذ إبطاِٖٝ خاظّ، ايؿٝذ إبطاِٖٝ بًٓٛٙ، ايػٝس إبطاِٖٝ أٌَ ايػٝسٗ سعب اهلل 

ايؿٝذ أٓس ، ايؿٝذ أٓس ٓسإ، ايؿٝذ إبطاِٖٝ قكرل ،٠ايؿٝذ إبطاِٖٝ ؾطاض

ايؿٝذ أٓس ، ايػٝس أٓس ْػِٝ عطٟٛ، ايؿٝذ أٓس طايبإؿيت ، قاحل

ايؿٝذ دعؿط ايؿاخٛضٟ )َٔ ، ايؿٝذ أّٔ ُٖسض، ايؿٝذ أغعس ؾٓٝـ، نٛضاْٞ

ايؿٝذ ، ؾطسات عبس اشلازٟ ايؿٝذ دٗاز ،ٚيسٙ ايػٝس دعؿط ؾهٌ اهلل، ايبشطٜٔ(

، ايؿٝذ سػٔ بسٟٚ، ايؿٝذ سػٔ ايبػسازٟ، ايػٝس سػإ ٜاغٌ، سػإ عبس اهلل

َٳًَو، ايؿٝذ سػٔ َؿُٝـ، ايؿٝذ سػٔ ؾاٌٖ، ايؿٝذ سػٔ س٬ٍٓ ، ايؿٝذ سػٔ 

ايؿٝذ سػٌ ، ا٭ٌَ ايعاّ ؿعب اهلل ايػٝس سػٔ ْكط اهلل، ايؿٝذ سػٔ َٗسٟ

ايؿٝذ ، ايؿٝذ سػٌ َطعٞ، ايؿٝذ سػٌ عبس اهلل، سػٌ زضٜٚـايؿٝذ ، اـؿٔ

ايسنتٛض ايؿٝذ خٓذط ، ايؿٝذ خًٌٝ ؾكرل، ايؿٝذ خهط عاَط، ٓسإ ٓسإ

ايؿٝذ ، ايؿٝذ ظٖرل نٓر، ايؿٝذ ضنٛإ إكساز، ايؿٝذ ايؿٗٝس ضاغب سطب ،١ٓٝ

ٌَ ايعاّ ا٭، ايػٝس ؾؿٝل إٛغٟٛ، ايػٝس ؾطٜـ ايػٝس، ظٜٔ ايعابسٜٔ بٔ غطسإ

، ايؿٝذ عازٍ َْٛؼ، ايؿٝذ ق٬ح ايعؼٸ، ا٭غبل ؿعب اهلل ايؿٝذ قبشٞ ايطؿًٝٞ

ايؿٝذ عبس ، ايػٝس عباؽ عًٞ إٛغٟٛ، ايؿٝذ عباؽ سػٔ، ايؿٝذ عباؽ ايػب٬ْٞ

٠ َػ٪ٍٚ ٚسس ،١ايؿٝذ عبس ايععٜع غ٬َ، ايؿٝذ عبس ايطغٍٛ سذاظٟ، اٱي٘ زبٛم

ايػٝس عبس اهلل ايػطٜؿٞ ، ٝذ عبس ايهطِٜ عبٝسايؿ ايعٌُ ا٫دتُاعٞ ٗ سعب اهلل

عهٛ ، ايؿٝذ عبس اجملٝس عبٸاؽ )َٔ غٛضٜا(، ايؿٝذ عبس اهلل عػٸاف، )َٔ ايبشطٜٔ(

ُٸاضإهتب ايػٝاغٞ ٗ سعب اهلل  ، ايؿٝذ عبس إٓعِ َٗٓا، ايؿٝذ عبس اجملٝس ع

، ٞ خاظّايؿٝذ عً، ايؿٝذ عًٞ س٬ٟٚ، ايؿٝذ عًٞ ايعٓؿٞ، ايػٝس عطا اهلل دعؿط

ايؿٝذ ، ايؿٝذ عًٞ غٜٛسإ، ايؿٝذ عًٞ غٓإ ،١ايؿٝذ عًٞ زلاس، ايؿٝذ عًٞ غٵًٹِٝ
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ايٓا٥ب ايػابل ايؿٝذ ١ ايٛؾا٤ يًُكا١َٚ عهٛ نتً، ايؿٝذ عًٞ ؾشُٝٞ، عًٞ ؾشطٚض

ايػٝس عًٞ ؾهٌ ، ٚيسٙ ايػٝس عًٞ ؾهٌ اهلل، ايؿٝذ عًٞ عباؽ ْبٗإ، عًٞ ط٘

ايػٝس ، ايؿٝذ عُاز قاغِ، يؿٝذ عًٞ نٛثطاْٞا، ايؿٝذ ايؿٗٝس عًٞ نطٜٸِ، اهلل

ايؿٝذ قػٔ ، ايؿٝذ قػٔ غًُٝإ سٝسض، ايؿٝذ َايو غًُٝإ، ؾٝكٌ أٌَ ايػٝس

َسٜط َهتب ايٛنٌٝ ، ايػٝس قُس اؿػٝين، ايؿٝذ قُس أزٜب قبٝػٞ، عطٟٛ

ايؿٝذ قُس ، ايؿٝذ قُس تٛؾٝل إكسازايؿطعٞ ايعاّ يٲَاّ اـا٦َٓٞ ٗ برلٚت 

ايؿٝذ ، ايؿٝذ قُس سػٔ، أخٛٙ ايػٝس قُس دٛاز ؾهٌ اهلل، ط سلؼ ايسٜٔدعؿ

ايؿٝذ ، ايٓا٥ب اؿاز قُس ضعس١ ايٛؾا٤ يًُكا١َٚ ض٥ٝؼ نتً، قُس عباؽ زٖٝين

ايؿٝذ ، أخٛٙ ايػٝس قُس عًٞ ؾهٌ اهلل، ايؿٝذ قُس عػٸاف، قُس ؾشطٚض

ايػٝس ، ؿاز قُس ؾٓٝـاٚايٛظٜط ايٓا٥ب ١ ايٛؾا٤ يًُكا١َٚ عهٛ نتً، قُس عُطٚ

ض٥ٝؼ ، ايؿٝذ قُس َطاز، ايؿٝذ قُس قػٔ ايؿكٝ٘، قُس ناِٚ ؾهٌ اهلل

ايؿٝذ قُٛز ، ايؿٝذ قُٛز دبل، ايؿٝذ قُس ٜعبوٗ سعب اهلل ١ ايؿطع١ٝ اشل٦ٝ

، عػٸاف٢ ايؿٝذ َكطؿ، خؿٝـ٢ ايؿٝذ َكطؿ، سػ٢ٔ ايؿٝذ َطته، ٖٝسٚؽ

ايسنتٛض ، ايؿٝذ لٝب قاحل ،١نايؿٝذ ْاقط اؿط، قُاط٢ٞ ايؿٝذ َكطؿ

ْا٥ب ا٭ٌَ ايعاّ ، ايػٝس ْػِٝ عطٟٛ ،١ايؿٝذ ْعٜ٘ قُٝش، ايػٝس لٝب ْٛض ايسٜٔ

ايؿٝذ  ،٠ايؿٝذ ٜاغط ٜٛغـ عٛز ،١ايؿٝذ ٖٚٝب َػٓٝ، ؿعب اهلل ايؿٝذ ْعِٝ قاغِ

ايؿٝذ ، ايؿٝذ ٜٛغـ زعُٛفض٥ٝؼ ػُع عًُا٤ دبٌ عاٌَ ، ٜٛغـ سػٔ غبٝيت

ايؿٝذ ٜٛغـ ، ايؿٝذ ٜٛغـ عُطٚ، ٝذ ٜٛغـ عًٞ غبٝيتايؿ، ٜٛغـ عاقٞ

 ٚغرلٴ ٖ٪٤٫ نجرلٷ دسٸّا.، ايؿٝذ ٜٛغـ ْبٗا، ايؿٝذ ٜٛغـ نٓر، قاضٚٙ

 

٠ِّ ؿات نجرلإطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل َ٪ٖي١ َايع١٬ٓ يػُاس  ،١عَٚتٓ

٣ إػت٢ٛ ا عًشل١ ٚتهع اؿًٍٛ إٓاغب، ٖٚٞ ت٬َؼ ْٝع َا ْعاٜـ َٔ َؿانٌ

ٟٸ ٞٸ٣ إػت٢ٛ ٚعً، ايٓٛط ٖصٙ  اٱغ٬ّ إ٠ٍ َٔ خ٬ٍ ْٛط، ٗ بعض ا٭سٝإ ايعًُ

ٗ كتًـ اجمل٬ٓت ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ايعسٜس َٔ إكا٫ت ايؿهطٜٸ إ١ٍ إناؾ، إؿانٌ

ٟٸ٢ ٚاييت تطع ،١اٱغ٬َٝٸ  ٚايجكاٗ.  اؾاْب ايؿهط
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 : قػٌُ ؿات٘ إٍّٚهٔ تكػِٝ َ٪ٖي

ٚٸ َٸإ٪ٖي :ٍا٭   .١ؿات ايعا

ٝٸٚا١٫ ؿات ايؿكٗٝٸٖٚٞ إ٪ٖي ،١ؿات اـاقٸإ٪ٖي: ايجاْٞ ٕٵ ناْتـ اييت  ،١غتس٫ي ٚإ

إ٫ٓ أْٗا تعبٸط عٔ ايطٚح ، ب٘ ٚت٬َصت٘تهتب بأق٬ّ ط٬ٓـ ٗ ٖصا اجملاٍ ٠ نُا ٖٞ ايعاز

َٸ  زَؿلٚٗ ، ب ايعًِ ٗ برلٚتط٢٬ٓ ٚاييت نإ ًٜكٝٗا عً ،١يسضٚغ٘ ايعاي١ٝ ايعا

 . ايؿاّ
 

(11) 

 فًٓس خامٸ بايؿٗاضؽ.  إ١ٍ إناؾ، فًٓسّا( 24ـ َٔ ٚسٞ ايكطإٓ )1

ايكشٝض َٔ ا٭سازٜح ٢ ٚقس اتٸػِ ٖصا ايتؿػرل إتُِّع يػُاست٘ باعتُازٙ عً

ٟٸ ٜع ،١ٚايعكٌ ٚايؿًػؿ١ ٚعًّٛ ايًػ١ ايؿطٜؿ١ ايٓبٜٛٸ١ ٚايػٓٸ تُس ايعًِ ٚؾل َٓٗر ادتٗاز

ٝٸ ٞٸ. ١ إٛانب١ ٚإٓطل ٚايعك٬ْ ٟٸ ٚاٱْػاْ ٞٸ ٚاؿهاض ٛٸض ا٫دتُاع  يًتط

 . ٗ ايكطإٓ )فًٓس ٚاسس(٠ ـ أغًٛب ايسع2ٛ

ٞٸ ا٭قٌٝ إ٠ٍ ٜٚطغِ ؾٝ٘ يًسعا ٘ٓ اٱغ٬َ ايصٟ هب إٔ ٜػرل عًٝ٘ ، اهلل اـ

  .١َٔ أدٌ ايطغاي١ ٗ سٝات٘ ايعًُٝٸ١ ايساعٝ

َٴعطٝات٘ )فًٓس ٚاسس(، ـ اؿٛاض ٗ ايكطآ3ٕ  . قٛاعسٙ ـ أغايٝب٘ ـ 

ٝٸ ، ٚث٬ثٌ عاَّا١ َٓص سٛايٞ ٔػ١ ايًبٓا١ْٝ ٚقس نتب٘ ٗ أدٛا٤ اؿطب ا٭ًٖ

ٚشيو عٓسَا نإ ٜعٝـ ، ٚقع أقٛات ايكصا٥ـ٢ نتب٘ ٗ أنٛا٤ ايؿُٛع ٚعً

ُٻٔ  .٠ضاؾهّا إػازض ،١ايٓبع١ زلاست٘ بٌ أًٖ٘ إػتهعؿٌ ٗ َٓطك ٖصا ٚيكس ته

َعطٝات٘ ١ ٫نتؿاف آؾام اؿٛاض ايكطآْٞ ٚأغايٝب٘ ٚقٛاعسٙ ٚزاضغ١ ايهتاب قاٚي

َٸ١ ػُع اؾٛاْب ايؿهطٜٸ١ ٚشيو ٚؾل َٓٗذٝٸ ،١ايعًُٝٸ يكٛاعس اؿٛاض ٚايُٓاشز ١ ايعا

 ٚغرلِٖ.  ٤ٗ ػاضب ا٭ْبٝا١ ايٛاقعٝٸ١ ايتطبٝكٝٸ

 . ـ َٔ عطؾإ ايكطإٓ )فًٓس ٚاسس(4

١ اييت أيكاٖا ايع١َ٬ٓ اٱضؾازٜٸ١ َٔ ا٭سازٜح ايٛعٛٝٸ١ ٛععٔ ف٠ُ ٖٚٛ عباض

ٗ ب٦ط  ×ٗ َػذس اٱَاّ ايطنا١ ؾهٌ اهلل أَاّ ْٛع إكًٌٓ ٗ يٝايٞ اؾُع

، اهلل ٚٚعٞ ز١ٜ٘ٓ َعطؾ اييت تكٛز اٱْػإ إ١ٍ َٔ اٯٜات ايكطآ٠ْٝ ٖٚٞ َػتٛسا، ايعبس
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ٞٸ ٌ ايكطإٓ ايهطِٜ ايهتاب ايصٟ ٜ٪قٌِّ ايصٟ ٜٴُجِّ، ٚايػرل ب٘ ٗ خ٘ ايعطؾإ اٱشل

  .١ٚايعًُٝٸ١ قٛاعسٙ َٚٓاٖذ٘ ٚخطٛط٘ ايؿهطٜٸ

ٛٸ١ ـ سطن5  . ا٫مطاف )فًٓس ٚاسس(١ ٗ َٛاد٠ٗ ايٓب

ٜٴْٛؼ ـ ٖٛز ـ ٜٴٛغـ. ًٜكٞ  :١ٗ ايػٛض ايج٬خ إباضن١ ٖٚٛ قانطات تؿػرلٜٸ

ٛٸ٠ غرل٢ ؾهٌ اهلل ايه٤ٛ ع١ً ؾٝٗا ايع٬َٓ   .٠ايٓب

١ ٚايكسٜل َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸ١ طات سٍٛ ايكساقـ قان6

  .١ايؿطٜؿ

 
 

١ ايعًُٝٸ١ ٖٚٛ ايطغاي: (&إطدع ؾهٌ اهلل٣ فًٓسات/ؾتاٚ 3)١ ـ ؾك٘ ايؿطٜع1

 .&يًُطدع ايسٜينٸ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل١ إؿكٻً

ٖٚٛ ًَدٻلٷ : (&ؾهٌ اهللإطدع ٣ )فًٓس ٚاسس/ؾتا١ٚ ـ أسهاّ ايؿطٜع2

 «.١ؾك٘ ايؿطٜع»١ ايع١ًُٝ يًطغاي

َٔ ١ ٖٚٛ فُٛع: (&إطدع ؾهٌ اهلل٣ )فًٓسإ/ؾتا١ٚ ـ إػا٥ٌ ايؿك3ٝٗ

 ا٫غتؿتا٤ات ٚأدٛبتٗا. 

١ ّٚجٌِّ تعًٝك: (&إطدع ؾهٌ اهلل٣ )فًٓس ٚاسس/ؾتا١ٚ ايٛانش٣ ـ ايؿتا4ٚ

 . &يًػٝٸس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض ١ايٛانش٣ نتاب ايؿتا٢ٚ إطدع ؾهٌ اهلل عً

َهتب : إعساز: (&إطدع ؾهٌ اهلل٣ ـ نتاب ايكّٛ )فًٓس ٚاسس/ؾتا5ٚ

 ؾ٪ٕٚ ا٫غتؿتا٤. 

 .(&إطدع ؾهٌ اهلل٣ ـ زيٌٝ َٓاغو اؿر )فًٓس ٚاسس/ؾتا6ٚ

َهتب : إعساز: (&إطدع ؾهٌ اهلل٣ فًٓسات/ؾتاٚ 3ـ َػا٥ٌ ٗ اؿر )7

 ا٫غتؿتا٤ات. 

: إعساز: (&إطدع ؾهٌ اهلل٣ تا٤ات ٗ اؿر )فًٓس ٚاسس/ؾتاٚـ اغتؿ8

 َهتب ؾ٪ٕٚ ا٫غتؿتا٤. 

 اؿرٸ )فًٓس ٚاسس(. ١ ـ ضغاي9

: إعساز: (&ـ نتاب ايٓهاح )فًٓسإ/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل10
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ٟٸ.   ايؿٝذ دعؿط ايؿاخٛض

ايؿٝذ : إعساز :(&ـ ؾك٘ ايكها٤ )فًٓسإ/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل11

 سػٌ اـؿٔ. 

: (&ـ ؾك٘ إٛاضٜح ٚايؿطا٥ض )فًٓسإ/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل12

  .١ايسنتٛض ايؿٝذ خٓذط ٓٝ: إعساز

: (&ـ ؾك٘ ايط٬م ٚتٛابع٘ )فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل13

 ايؿٝذ قُس أزٜب قبٝػٞ. : إعساز

: إعساز: (&طٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهللـ ؾك٘ اؿر )فًٓس ٚاسس/تك14

 ايؿٝذ دٗاز عبس اشلازٟ ؾطسات. 

: (&)فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل١ ٚا٭ؾطب١ ـ ؾك٘ ا٭طع15ُ

 ايؿٝذ قُس أزٜب قبٝػٞ. : إعساز

: إعساز: (&)فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل١ ـ ؾك٘ ايؿطن16

 . ايػٝس قُس اؿػٝين

: إعساز: (&ـ نتاب اؾٗاز )فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل17

 ايػٝس عًٞ ؾهٌ اهلل. 

: (&)فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل٠ ٚا٫غتداض١ ـ ايكطع18

 إطنع اٱغ٬َٞ ايجكاٗ. : إعساز

إطنع : ازإعس: (&)فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل١ ـ ايٛقٝٸ19

 اٱغ٬َٞ ايجكاٗ. 

: (&ـ ايٌُٝ ٚايعٗس ٚايٓصض )فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل20

 إطنع اٱغ٬َٞ ايجكاٗ. : إعساز

)فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ٢ ايٛثك٠ ٗ ؾطح ايعٴط٠ٚ ـ ؾك٘ اٱداض21

 ايػٝس قُس اؿػٝين. : إعساز: (&ؾهٌ اهلل

: إعساز: (&)فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل١ ٚايصباسـ ايكٝس 22

 إطنع اٱغ٬َٞ ايجكاٗ. 

: إعساز: (&ـ ضغا٥ٌ ايطناع )فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل23
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 ايؿٝذ قُس أزٜب قبٝػٞ. 

٫ نطض ٫ٚ نطاض )فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ ٠ ـ قاعس24

 ايؿٝذ قُس أزٜب قبٝػٞ.: سازإع: (&اهلل

ايػٝس : بكًِ: (&ـ ايبًٛؽ )فًٓس ٚاسس/تكطٜطّا ٭عاخ إطدع ؾهٌ اهلل 25

 دعؿط ؾهٌ اهلل.

أٓس أٓس ٚعازٍ : أدطاٙ ،٠ٖٚٛ سٛاضٷ ٗ ؾك٘ اؿٝا: )فًٓسإ(٠ ـ ؾك٘ اؿٝا26

 ايكانٞ. 

ايهتاب ٖٚصا : )فًٓس ٚاسس(٠ ٚإعاقط١ ـ ؼسٸٜات إٗذط بٌ ا٭قاي27

ِّع١ كتلٌّ ظُع أسازٜح ايػٝس ؾهٌ اهلل ٚأدٛبت٘ عٔ ا٭غ٦ً ٚا٫غتؿتا٤ات اييت ١ إتٓ

 ايؿٛنٞ.٢ َكطؿايػٝس : إعساز، ب٬ز ا٫ْتؿاض ٗ ايعامل ؽلٸ إٗادطٜٔ إٍ

٠ ٌ ٖصا ايهتاب مثطٜٚٴُجِّ: إلاظات ٚآَاٍ )فًٓس ٚاسس( ،١إ٪غٻػ١ ـ إطدعٝٸ1

نُٔ ، َٔ مثاض اؾٗس ايصٟ بصي٘ إطدع ايطاسٌ َٓص َا ٜعٜس عٔ اـُػٌ عاَّا

َٸ٠ تتٓاٍٚ فا٫ت اؿٝا١ ٚض١ٜ٩ َٛغٛعٝٸ١ سطن ِٸ ،١عا ٌٸ َا ٜٗ اٱْػإ إػًِ  ٗ ن

ٗ ١ اٱع٬َٝٸ٠ ٖٚٛ َٔ تكُِٝ ٚتٓؿٝص ايسا٥ط .١ػإ٪غٻ١ ٚتطًٓعات٘ ٗ َؿطٚع إطدعٝٸ

  .١اـسَات ا٫دتُاعٝٸ، ٕطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهللَهتب ا

ايٓٛط ١ ٜٚٴُجٌِّ ٖصا ايُهتِّب ٚدٗ: ايٛاقع )نتِّب(١ ٚسطن١ ـ إطدعٝٸ2

ايٛاقع ٗ ١ ٗ َٛانبتٗا ؿطن١ إطدعٝٸ يًػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ْٛطت٘ إ١ٍ ا٫دتٗازٜٸ

ٌٸ عكط.   ن

َٸـ 3 ٞٸ  ،١ايؿكٝ٘ ٚا٭ َٸ٬ت ٗ ايؿهط اؿطن ٟٸ تأ ٞٸ ٚإٓٗر ا٫دتٗاز ٚايػٝاغ

ٜٚؿطح ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ٖصا ايهتاب ايؿهط : عٓس اٱَاّ اـُٝين )فًٓس ٚاسس(

ٟٸ عٓس اٱَاّ اـُٝين ٞٸ ٚإٓٗر ا٫دتٗاز ٞٸ ٚايػٝاغ ايػٝس : . إعساز&اؿطن

 ايؿٛنٞ. ٢ َكطؿ

ٟٵ اغتكباٍ ٚٚزاع ؾٗط ضَهإ إباضى، ـ ٗ ضساب زعا٤ ا٫ؾتتاح4   .ٚزعا٤ٳ

 .ـ ٗ ضساب زعا٤ ُن5ٌُٝ
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 .ـ ٗ ضساب زعا٤ َهاضّ ا٭خ٬م6

١ ٜؿطح ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ٖصا ايهتاب إعاْٞ ايطٚسٝٸ: ايع١َٔ ـ َع ضٚسا7ْٝ

  .١عٔ ا٭٠ُ٥ أٜاّ ا٭غبٛع ايٛاضز١ َعاْٞ أزع١ٝ إتعًٚك١ ٚايتعبسٜٸ

ضَهإ  ؾطح زعا٤ زخٍٛ ٚٚزاع ؾٗط، اهلل اٱْػإ إ١ٍ ضسً، ـ ؾٗط ضَها8ٕ

 . ×يٲَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ

ُٸٔ ٖصا ايهتاب تٛدٝٗات ٚإضؾازات ايػٝس ؾهٌ : إػذلبٌ إ١ٍ ـ ضغاي9 ٜته

 ...١ٚا٫دتُاعٝٸ١ ٚايعبازٜٸ١ إػتٜٛات ايسٜٓٝٸ٢ عً، اهلل يًُػذلبٌ

ٜٚؿطح ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ٖصا ايهتاب َؿّٗٛ : اهلل إ٠ٍ عٛز ،١ـ ايتٛب10

اييت َٓشٗا اهلل يعبازٙ; يٝعٝسٚا تكِٜٛ َػاض سٝاتِٗ ١ يٓكٛسا١ ايتٛب١ ٚأُٖٝ ،١ايتٛب

 با٫بتعاز عٔ ايصْٛب ٚاـطاٜا. 

ٝٸ: ايك٣ّٛ ـ تك11ٛ ُٻٔ ٖصا ايهتاب ؼ٬ًّٝ يًُعاْٞ اٱّاْ ٝٸ١ ٜٚته ١ ٚايطٚساْ

ٝٸ ٝٸ١ اييت ٜٗسف إيٝٗا ايكّٛ ٗ بٓا٤ ايؿدكٝٸ١ ٚاٱْػاْ ٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ايطغاي  .١اٱْػاْ

 عًٞ ضؾعت َٗسٟ. : ػٝلإعساز ٚتٓ

١ ٜٚؿطح ايػٝس ؾهٌ اهلل أزعٝ :١ايػذازٜٸ١ ايكشٝؿ١ ٗ أزعٝ، ـ آؾام ايطٚح12

يٝؼ اشلسف ١ َٔ َٓطًل إٔ ٖصٙ ا٭زعٝ ×يٲَاّ ظٜٔ ايعابس١ٜٔ ايػذازٜٸ١ ايكشٝؿ

١ ٚإِا ٜٓطًل ٗ ؾطس٘ شلصٙ ا٭زعٝ ،١ٚضغب١ ٘ غبشاْ٘ ضٖبَٓٗا إٔ ٜػتعطـ ضبٸ

ٝٸ١ ضٚسٝٸ١ إْػاْٝٸ تعانتطًٗ ٠ اؿٝا٠ ٗ غرل١ َٚؿاضٜع أخ٬قٝٸ١ ٚؽطٝطات عًُ

ٝٸ   .١اٱْػاْ

١ كتًؿ١ ٜتهُٔ ٖصا ايهتاب َٛنٛعات سٛاضٜٸ: ٚضزٚز َٔ ايكًب١ ـ أغ13ً٦

ٛٸع ٝٸ ،١شلا دٛاْب ؾدكٝٸ، َع ايػٝس ؾهٌ اهلل١ َٚتٓ  ،١ادتُاعٝٸ ،١تطبٜٛٸ ،١زٜٓ

 ٝ٘.ٚنٸاح ٜٛغـ اؿًٛ ٚإزلاعٌٝ ايؿك: ساٚضٙ .١ٚتاضىٝٸ

ٜتهُٔ ٖصا ايهتِّب ايهٛاب٘  :٠ٚأخ٬قٝات اؿٝا١ ـ ا٭خ٬قٝات ايطبٸ14ٝ

ٝٸ١ ا٭خ٬قٝٸ َطاعاتٗا ٗ ايتعاٌَ ٢ ايطبٝب ٚإُطِّض ٚإػتؿؿ٢ اييت ٜٓبػٞ ع١ً ٚايسٜٓ

ٝٸ١ َع اؿا٫ت إطنٝٸ   .١ٚاٱْػاْ

ٜٴُجٌِّ ٖصا ايهتاب سسٜجّا : ×ايها٢ِٚ ـ تأ٬َت ٗ آؾام اٱَاّ َٛغ15

ٞٸ يٲغ١ّ٬ إتٸك١ً ايعكٝسٜٸ١ ًُعطؾي َٔ  ×َا ٜٴُجًِّ٘ اٱَاّ ايهاِٚ ٗ، باـ٘ ايعًُ
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ٞٸ اييت  ،١اٱغ٬َٝٸ٠ ايكٝاز١ سطن٢ ع١ً إٓؿتش١ قعٝس اٱَا٢َ َتكسٸّ عً َٛقع إغ٬َ

ٟٸُجِّ ٞٸ. نُا ُجِّ، ٌ ايتعاَّا ٗ ايٛعٞ ايعكٝس  ٌ ايتعاَّا ٗ ايٛعٞ ايعًُ

ٝٸّا ١ َتها٠ًَ ٜٚعطٞ ٖصا ايهتاب قٛض: عاؾٛضا٤ س١ٍٛ إغ٠َٝ٬ ـ ْٛط16 ـ ْػب

ٚٗ ، ٚٗ ٚغا٥ٌ إسٝا٥ٗا، ٚٗ عٓٛاْٗا ٚقؿتٗا، عاؾٛضا٤ ٗ َدلِّضاتٗا٣ ـ يصنط

ٝٸ١ ٚايؿهط ٗ إسٝا٤ ايكهٝٸ١ ايعاطؿ١ ايتٓٛرل ٕػأي ايػٝس دعؿط ؾهٌ : إعساز .١اؿػٝٓ

 اهلل.

َٔ احملانطات ١ ًػًعٔ غ٠ ٖصا ايهتاب ٖٛ عباض :١نؿاف ايٛقٝٸ٢ ـ ع17ً

بعس إٔ  ×اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب١ اييت ٜؿطح ؾٝٗا ايػٝس ؾهٌ اهلل ٚقٝٸ١ ايطَهاْٝٸ

َٴًذِ.   غسض ب٘ ابٔ 

إيٝ٘ ٢ ٕا غع٠ ٜٴُجٌِّ ٖصا ايهتاب قٛض: )فًٓسإ( ^ـ ٗ ضساب أٌٖ ايبٝت18

ٗ ْػتٗسٟ ب٘ ، ^أٌٖ ايبٝت١ ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ ايتأغٝؼ ـطاب ٖٝٻع سٍٛ أ٥ُ

ٟٸ ١ ايؿدكٝٸ١ ْٚػتًُٗ٘ ٗ قٝاغ، ٚبٓا٤ ايتؿطٜع٠ تأغٝؼ ايعكٝس ٚتهاًَٗا إعٓٛ

ٞٸ ُٸٌ ، خٛض ايكطاع١ ٚنٝؿٝٸ، ٚاؿٛاض٠ ْٚتعًِٖ َٓ٘ أغًٛب ايسعٛ، ٚايطٚس ٚؼ

ؾؿٝل قُس إٛغٟٛ ٚغًِٝ : ايتهشٝات. إعساز ٚتٓػٝل٢ ٚايكدل عً، ايؿسا٥س

 اؿػين.

ضأٟ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٢ ٚنع ٖصا ايهتاب عًٜط: سٍٛ ايػسٜط١ إغ٠َٝ٬ ـ ْٛط19

ـ ٫ بسٸ إٔ ٜهٕٛ ١ ـ َٚٓٗا اي٠ٜ٫ٛ ؾهط١ ٚأٜٸ١ إغ٬َٝٸ١ َػأي١ ايصٟ ٜسٚض سٍٛ إٔ أٜٸ

ؾشاٍٚ زلاست٘ َٔ خ٬ٍ ْلٸ سسٜح ايػسٜط إٔ ٜبِّٔ إٔ ٖصا ايٓلٸ ، أغاغٗا ايٓلٸ

ٞٸ بٌ نإ ٖٛ ، يًُػًٌُ مل ٜٓطًل َٔ ايؿطاؽ١ خًٝؿ ×ايصٟ عٴِّٔ ؾٝ٘ اٱَاّ عً

ٟٸ ي٘ َٔ بٌ نٌ ، ×اٱَا٠ّ سٝا٠ ايػٝام ايطبٝعٞ ٕػرل بٌ ٖٛ اؿلٸ اؿكط

 ...١ايكشاب

، ٭ؾهاض ايػٝس ؾهٌ اهلل١ ٜٴؿٚهٌ ٖصا ايهتاب خ٬ق: ـ سسٜح عاؾٛضا20٤

ٟٸ ايكابط  ×ٗ عاؾٛضا٤ ٚٗ اؿػ٣ٌ ايصٟ ٜط ايصات ٚاٱْػإ ٚاٱَاّ ايجٛض

ٝٸُٚايع١ ٗ نٌ أبعازٖا ايؿهطٜٸ١ ْػاْٝاٱ١ ايؿً يًتذطب٢ ٚايكاَس عً إعساز  .١ً

 ايػٝس دعؿط ؾهٌ اهلل.: ٚتٓػٝل

21ٌّ ٖصا ايهتاب ْعّا ٚتطتٝبّا ٚتبٜٛبّا ٕا ططس٘ ٠ تؿٌُ َازٸ: َٝعإ اؿلٸ ـ عً
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إػًٌُ ١ ٚبٝع، ايػسٜط١ ٚسازث، ٗ غرلت٘، ×ايػٝس ؾهٌ اهلل سٍٛ اٱَاّ عًٞ

طٍٛ ٢ ع٠ً ٗ كتًـ ؾ٪ٕٚ اؿٝا ×ٕ٪ٌََٓٚٛاعٜ ْٚكا٥ض أَرل ا، ×يٲَاّ

: ٚبػه٘... إعساز ٚتٓػٝل ×عًٞ ٚسبٸ، ×َٚٛقع ايؿهط ٗ نًُات اٱَاّ، ايعَٔ

 قازم ايٝعكٛبٞ.

١ َٔ ايككا٥س ايؿعطٜٸ١ ػػِّس ٖصٙ اجملُٛع: ؾاط٧ ايٛدسإ )ؾعط(٢ ـ ع22ً

ساٜات ب١ ٖٚٞ َطسً، إطدع ايسٜين ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل٠ ٗ سٝا١ َطسً

ٞٸ ايصٟ نإ ٜعٝؿ٘ ٗ ْبهات ايكًب، ايؿباب ٚاضتكا٤ات ، ٖٚٞ تعهؼ ايٛاقع ايٓؿػ

 ٚاٖتعاظات ايٛدسإ...، اٱسػاؽ

يٲغ٬ّ  ،٠إْٗا قكا٥س يٲغ٬ّ ٚاؿٝا: )ؾعط(٠ ـ قكا٥س يٲغ٬ّ ٚاؿٝا23

ايٓذـ ا٭ؾطف ١ ايصٟ أبكط إطدع ايسٜينٸ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ْٛضٙ ٗ َسٜٓ

ٛٸ  ،١أنجط َٔ أيـ غٓ إ٢ٍ اييت تطق١ ايعًُٝٸ٠ سٝح اؿٛظ ،١ٕكسٻغا ؾؿٞ شيو اؾ

ُٸ، اهلل إ٠ٍ عاايعابل بأْؿاؽ ايس اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ ١ ٚؼسٜسّا ٗ َكاّ أبٞ ا٭٥

نإ ٫ بسٸ يًٓٻِؿؼ َٔ إٔ  ،١ٚخ٬ٍ ظٜاضات زلاست٘ يًُكاَات ايؿطٜؿ، ×طايب

ٌټ ،٠تعٝـ إوا٤ات إٛت ٚاؿٝا ايعًِ ١ ٗ ايٓذـ َسٜٓ، عٛامل اؿلٸ ٚايػ٢ّ٬ عً ٚتط

َٚٓاغبات ٚؾٝات ا٭ْبٝا٤ ، ×اٱَاّ اؿػ٣ٌ ٚا٫ستؿاٍ بصنط ،٠َٚٛانب ايؿٗاز

ُٸ  ...١ا٭عٝاز ايسٜٓٝٸ٣ ٚشنط ،١ٚا٭٥

يكس تهُٓت قكا٥س ٖصا ايهتاب ضزلّا َٔ قبٌ : ـ ٜا ٬ٍٚ اٱغ٬ّ )ؾعط(24

َٸ١ ٌ اهلل ٬َٕض َطسًإطدع ايسٜين ايػٝس قُس سػٌ ؾه َٔ َعاْات٘ ٚػطبت٘ ١ ٖا

ٝٸ١ اؾٗازٜٸ أٚ ٗ ٠ غٛا٤ ٗ تكسِٜ ايؿهط ،١خ٬ٓب١ يٝكٝػٗا ٗ قٛض ؾعطٜٸ ،١ايػٓ

 ا٭غًٛب...

١ اٱغ٬َٝٸ١ ٜططح ٖصا ايهتاب اؿطن: ُّٖٛ ٚقهاٜا١ اٱغ٬َٝٸ١ ـ اؿطن25

 ;١ٚعًُٝٸ١ ؾهطٜٸ٠ اضأنجط َٔ إث ؼتاز إ١ٍ ٗ َُٖٛٗا ٚقهاٜاٖا; ٭ٕ ٖصٙ اؿطن

ٜٚٴجبِّت شلا ، ٚوسِّز شلا اػاٖات ايطٜض، ٭ٕ شيو ٖٛ ايصٟ ٜهؿـ شلا َعامل ايططٜل

ّٚٓعٗا َٔ ، ّٚٓشٗا ايجبات ٗ سا٫ت ا٫ٖتعاظ ،١ايط٠ًٜٛ َٛاقع أقساَٗا ٗ إػرل

٘ٓ إػتكِٝ. ٢ ٜٚبك، ا٫مطاف  َعٗا ٗ اـ

َٔ داْب ١ ا ايهتاب قاٚيٜتهُٔ ٖص: ٗ خ٘ اٱغ١ّ٬ ـ َع اؿه26ُ
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َع ايطُٛسات  ،١ايتؿهرل اٱغ٬َٞ ٗ أنجط َٔ قه٠ٝ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٱثاض

ٛٸ١ يًتشطٸى ٗ َٛاد١ٗ اٱغ٬َٝٸ ي٬٦ ١ ايتعاٌَ َع إتػِّطات بٛاقعٝٸ ٚٗ ،٠ا٭سساخ بك

ٛٸٍ اؿطن ٢ أٚ عً، ايتدط٣٘ٝ َػت٢ٛ ٗ ايؿطاؽ ع١ً قؿعات َٓؿعً إ١ٍ اٱغ٬َٝٸ١ تتش

 ايتٓؿٝص...٣ ػتَٛ

اغتًِٗ ، ٚاؾٗاز٠ ٜتهُٔ ٖصا ايهتاب زضٚغّا ٗ ايعكٝس: ـ َٔ أدٌ اٱغ27ّ٬

ٝٸ١ ٕا وٝه٘ ا٫غتعُاض يًػاس١ ايكشٝش١ َٓٗا إ٪َٕٓٛ ايط٩ٜ ١ ٚإٓطك١ ايًبٓاْ

ٞٸ ٗ ٚطٚف سايه، ٚايعامل ٞٸ ؾطع ٞٸ غٝاغ ٘ٓ إغ٬َ اختًطت  ،١ؾتٛنٸشت َعامل خ

 ا ايٓاؽ ٚغ٘ ٬ٓت ايتؿٜٛـ ٚايتهًٌٝ. ٚناع ؾٝٗ، ؾٝٗا إؿاِٖٝ

ٜتهُٔ ٖصا ايهتاب تؿدٝكّا يٛاقع : َا شلا َا عًٝٗا ،١اٱغ٬َٝٸ١ ـ اؿطن28

َتٓا٫ّٚ ، ٕػاضٖا١ َٚػتؿطؾ١ ْكسٜٸ١ َٚطادع، َٓص اْط٬قتٗا١ اٱغ٬َٝٸ١ اؿطن

ٌ اهلل ٚشيو َٔ خ٬ٍ ْكٛم نتبٗا ايػٝس ؾه، بايتشًٌٝ يٓذاساتٗا ٚإخؿاقاتٗا

 ايسنتٛض ايػٝس لٝب ْٛض ايسٜٔ.: طٜت َع٘. إعسازُأد١ َٚكاب٬ت سٝٸ، ُ٘بكً

ٞٸ ـ إػٝش29ٞ إنا٤ات ٢ ٜطنع ٖصا ايهتاب عً: ـ ٗ آؾام اؿٛاض اٱغ٬َ

ِّع ّٓا كتًـ ايؿطٚٙ ٚايعٛا٥ل َٴبِّ ،١بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ايع٬ق١ طبٝع٢ ع١ً َتٓ

يًدطٚز َٔ ١ ات ْٛط تتٓاٍٚ ايػبٌ اٯًّٜ ٚدٗٚا٫يتباغات اييت ؼتهِ إيٝٗا. ٚقسٻ

ِٸ ايطاغٞ ايػعٞ إٍ، إأظم ٫ تؿطنٗا  ،١َٚؿذلن١ غ١ًُٝ تأغٝؼ ع٬ق ٚنإ اشل

  .١ٚايٛٚٝؿٝٸ١ بٌ ايهطٚضات ايٛدٛزٜٸ، يه٬ ايسٌٜٓ ؾشػب١ إٓطًكات ايؿهطٜٸ

ُٸ٢ٝ ع ٖصا ايهتاب عًٜطٚن: ٚا٫دتُاع١ ـ سٛاضات ٗ ايؿهط ٚايػٝاغ30 ١ أٖ

أغػ٘ ٚزعا٥ُ٘ ٢ ٚأضغ، ْٚٗر آَٔ ب٘ إطدع ايسٜينٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل٠ اض نؿهطاؿٛ

ٝٸ١ بؿطٜٸ١ نٛغًٝ ُٸٝتٗا. ؾهُا ايػ٬ح ٚغ١ًٝ إْػاْ إتٓاظعٌ ١ ٫ هب ايتكًٌٝ َٔ أٖ

، ّادسٸ٠ نبرل١ بٓػب١ ُٖٚا ًٜعبإ أزٚاضّا َتعانػ، إتعاضؾ١ٌ نصيو اؿٛاض ٚغًٝ

ٚايعهؼ قشٝض. ٚنًُا اضتؿعت ، َٓطل اؿٛاض ؾشٌ ٜتػًب َٓطل ايػ٬ح ٜٓهؿ٧

يتٛاد٘ ٢ اؿٛاض ٖٞ ايػ٬ح ا٭َه١ نًُا ناْت ٚغ٢ًٝ أعً قِٝ اٱْػإ إٍ

 ايسنتٛض ايػٝس لٝب ْٛض ايسٜٔ.: ٚتكابًٗا. إعساز ٚتٓػٝل١ اجملُٛعات ايبؿطٜٸ

ٜتهُٔ ٖصا ايُهتِّب ضزٸّا عًُٝٸّا : ٭ؾهاض بابا ايؿاتٝها١ٕ ٖاز١٥ ـ َٓاقؿ31

َا ٚضز َٔ ٢ َٛنٛعّٝا َٔ قبٌ إطدع ايسٜين ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل عًٚ
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ٞٸ َٔ قبٌ بابا ١ ٚسهاضٜٸ١ َػايطات ٚاتٗاَات ؾهطٜٸ ٟٸ اٱغ٬َ ُؼٸ ايٛاقع ايعكٝس

ٕٛطٓ٘ ٠ اييت أيكاٖا خ٬ٍ ظٜاض٠ أثٓا٤ احملانط، ايؿاتٝهإ )بٝٓسنت ايػازؽ عؿط(

ٞٸ إٔاْٝا  إطنع اٱغ٬َٞ ايجكاٗ.: ّ. إعساز2006ٍٛ أًٜ 14ٚشيو بتاضٜذ ، ا٭قً

٠ َعاقط١ ٚغٝاغٝٸ١ َطاضسات ؾهطٜٸ ،٠ـ اٱغ٬َٕٝٛ ٚايتشسٜات إعاقط32

ٜػتعطض ٖصا ايهتاب َا : &إطدع ايسٜينٸ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل١ يػُاس

١ اضىٝٸٚايت١ ٚا٫غذلاتٝذٝٸ١ يًتشسٜات ايػٝاغٝٸ١ ٜتٓاٚي٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل بٓٛطت٘ ايؿُٛيٝٸ

١ َػتعطنّا ٚؾاضسّا ٚق٬ًّٚ ؾًُ، ٌ ؾٝٗاْٛط اٱغ٬َٝٸ١ َكسَِّّا ٚدٗ ،١ايطآٖ

ٞٸ: غبٌٝ إجا٢ٍ ْصنط َٓٗا عً، قهاٜا  ،١إاضنػٝٸ ،١ايكَٛٝٸ، اؾسٜس ايٓٛاّ ايعإ

ٝٸ ،١اٱغ٬َٝٸ١ اؾُٗٛضٜٸ ،١ا٭قٛيٝٸ، اٱضٖاب  غًِٝ اؿػين.: إخل. إعساز ...١ايكْٗٝٛ

: )فًٓسإ(٠ ٗ ؾ٪ٕٚ ايسٜٔ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا١ سٛاضات ؾهطٜٸ، ٓاتـ ب33ِّ

ُٸٔ ٖصا ايهتاب فُٛع ٢ ع١ً َٔ ا٭ؾهاض ٚا٬ٕسٛات ٚإساخ٬ت إٓؿتش١ ٜته

ٗٸ ٞٸ، أنجط َٔ أؾل ثكا ٞٸ، ٚٚاقع سطن ٟٸ، ٚاْؿتاح ضٚس ١ ٚغاس، ٚقطاع ؾهط

ؾؿٝل : إعساز ٚتٓػٝل .٠بؿ٪ٕٚ ايسٜٔ ٚاٱْػإ ٚاؿٝا١ ٗ سٛاضات َتعًٚك ،١غٝاغٝٸ

 إٛغٟٛ.

ٟٸ َع ايػٝس ؾهٌ  :٠َعاقط١ ـ قهاٜا إغ٬َٝٸ34 ٜتهُٔ ٖصا ايهتاب اؿٛاض

عٝح لس إٔ ، َٔ ايكهاٜا١ ٱٜهاح َٛقـ اٱغ٬ّ أنجط َٔ قهٝٸ١ اهلل قاٚي

ٖٓا ْأخصٙ عً ٚايٛاقع... ١ ايؿطٜع٣ َػت٢ٛ ٫ أغاؽ ي٘ ع١ً اٱغ٬َٝٸ١ اؿاي٢ ايهجرل 

 ايًشٸاّ. خايس: إعساز

َٸ١ ـ َؿاِٖٝ إغ٬َٝٸ35 ١ أخ٬قٝٸ١ تطبٜٛٸ١ ٜتهُٔ ٖصا ايهتاب َسضغ :١عا

٠ إطدع ايسٜينٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜٓابٝعٗا ايجطٸ٢ اغتك ،١سٝٸ١ َتشطٸن١ ادتُاعٝٸ

١ ا٭١ُ٥ ٚسطنٝٸ، ْبِّ٘ ا٭ع٠ِٛ ٚغرل، َٚكازضٖا ٚعٓاٜٚٓٗا َٔ نتاب اهلل ايععٜع

١ اييت أٚنشت غٓٸ١ ٕ ٖصا اٱلاظ َٔ إآثط ايعُٛٝيٝهٛ، ^ا٭طٗاض َٔ أٌٖ ايبٝت

ٔٸ ايؿبابايػٝس ؾهٌ اهلل َٚٓٗذٝٸت٘ َٚٛنٛعٝٸ ٚبكٞ ، ت٘ اييت بسأٖا َبٚهطّا ٗ غ

 ٖصٙ إؿاِٖٝ عٓاٜٚٔ اٱغ٬ّ َٚباز٥٘... ٢ يتبك، عًٝٗا ٖٚٛ ًٜٹرٴ ايػبعٌ َٔ ايعُط

ُٻٔ سًكات )ض٩: َٚٛاقـ٣ ـ ض36٩ ٔ اشلُّٛ َٚٛاقـ( ِٛشدّا ٣َ تته

ْؿػ٘ ايتكسٸٟ ٢ إطدع ايسٜين ايػٝٸس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل عً ٚا٫ٖتُاَات اييت آٍ
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َٸ١ ؾهإ عٓٛإ اٱغ٬ّ ْٚٗه ،١اٱغ٬َٝٸ١ َػرلت٘ اؿطنٝٸ١ شلا َٓص بساٜ ١ ا٭

ٌٸ، ٜٴؿٚه٬ٕ اشلادؼ ايط٥ٝؼ ٗ ؾهطٙ ْٚؿاط٘ انتؿاف ٢ عً ٘اٖتُاَ ؾكس قبٸ ن

َٸايسا٤ ايهبرل ايصٟ ٜؿتو ب ٌٸ َا ٜهتٓـ ٖصا ٢ ٚٗ ايعٌُ عً ،١ا٭ َعاؾت٘ َع ن

 ايع٬ز َٔ دٗس ٚتهشٝات ٚقدل...

ٝٸ :٠ـ يٲْػإ ٚاؿٝا37 ُٻٔ ٖصا ايهتاب ضزٸّا وٌُ بٌ دٓبات٘ س٫ًّٛ عًُ ١ ٜته

ايػطب ١ ايصٟ ناع بٌ َسْٝٸ، َٔ إؿانٌ اييت ٤ٜٛٓ ؼت ثكًٗا ايعك١ٌ ؾ١ًُ ٚٚاقعٝٸ

ٝٸٚثكٌ ايتدًٗـ ايصٟ ٜػ ٞٸ... ٖٚصٙ اؿًٍٛ ايػٓ ٞٸ ٚاٱغ٬َ ١ هٔ ْػٝر ايٛاقع ايعطب

ٕٵ ٚنعت ا٭غاؽ ٫ْط٬م ايؿهط يٝبشح ٗ آؾام أٚغع ٚأسل١ٌ ٚإتٓٛع دا٤ت ، ٚإ

: ٚاٱْػإ... إعساز ٚتٓػٝل٠ ايهٕٛ ٚاؿٝا ت٘ ٗ ْٛطت٘ إٍاٱغ٬ّ ٚٚاقعٝٸ١ يتبِّٔ سٜٝٛٸ

 ايػٝس ؾؿٝل إٛغٟٛ.

ُٻٔ ٖصا ايهتاب خٴطب اُؾُع: ابَٓدل ٚقط١ ـ اُؾُع38 اييت أيكاٖا ١ ٜته

١ . ٚؾٝ٘ َٛنٛعات ؾهطٜٸ1988ّايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ ايعاّ  إطدع ايسٜينٸ

ٝٸ١ ٚدٗازٜٸ١ ٚغٝاغٝٸ١ ٚادتُاعٝٸ١ ٚثكاؾٝٸ ٛٸع١ غٓ  إطنع اٱغ٬َٞ ايجكاٗ.: إعساز .١َٚتٓ

ُٻٔ ٖصا ايهتاب خٴَطب : فًٓسات( 4ٚإٛقـ )١ ايهًُ ،١اُؾُع٠ ـ ق39٬ ٜته

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ ا٭عٛاّ  اييت أيكاٖا إطدع ايسٜينٸ١ اُؾُع

١ ٚدٗازٜٸ١ ٚغٝاغٝٸ١ ٚادتُاعٝٸ١ ٚثكاؾٝٸ١ ّ. ٚؾٝ٘ َٛنٛعات ؾهطٜٸ1989/1997/2004

ٝٸ ٛٸع١ غٓ  إطنع اٱغ٬َٞ ايجكاٗ ٚايػٝس ؾؿٝل إٛغٟٛ.: إعساز .١َٚتٓ

ُٸٔ ٖصٙ اؿًكات : سًكات( 5ٚتطًٓعات )٣ أؾهاض ٚض٩ ،ايعك١ٌ ـ إؾطاق40 تته

ٝٸ١ َٛنٛعات تاضىٝٸ ٛٸع١ ٚادتُاعٝٸ١ ٚزٜٓ ٠ كتكط٠ َازٸ١ اـاَػ١ ٚتؿٚهٌ اؿًك .١َتٓ

 إعسازٙ ايؿٝذ سػٌ اـؿٔ. ٢ ايصٟ عٌُ عً ،٠عٔ نتاب ايعٖطا٤ ايكسٚ

 :١ٱغ٬َٝٸا١ ٚاؿطن١ ٗ ؾ٪ٕٚ إطدعٝٸ١ سٛاضات ؾهطٜٸ، ـ اػاٖات ٚأع41ّ٬

 إطنع اٱغ٬َٞ ايجكاٗ.: إعساز

يٓؿط ايٛعٞ ٢ ٜتهُٔ ٖصا ايهتاب َٛنٛعات تػع :١ـ َػا٥ٌ عكا٥سٜٸ42

ٟٸ بٌ إ٪ٌَٓ ٟٸ ٚايؿهط ٞٸ، ايعكا٥س ِّٟ ايتعاَِٗ اٱغ٬َ ٜٚؿسٸ َٔ ، بؿهٌ ٜك

 يًكُٛز أَاّ سا٫ت ايتؿهٝو ٚايٌٓٝ َٔ إٓٗر اؿلٸ ايصٟ ٜطٜسٙ ;١ععّتِٗ اٱّاْٝ

 يعبازٙ.  اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ
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ٝٸ١ ـ اٱغ٬ّ ٚإػٝشٝٸ43 ضٓنعت ٖصٙ : ايًكا١٤ ايكطاع ٚسطنٝٸ١ بٌ شٖٓ

١ ايتأغٝؼ يع٬ق٢ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل عً َٔ قبٌ إطدع ايسٜينٸ٠ احملانط

 ...١ٚايػ١ًُٝ ايكاؾ١ٝ ٚؾل ايكٛاعس اٱشلٝٸ، ٚاٱغ١ّ٬ بٌ إػٝشٝٸ١ َٚؿذلن١ غًُٝ

إٛاقـ ١ ٖصا ايهتاب ْع بٌ زٓؾتٝ٘ غًػً: ٖٓٛع َٔ ايكطف ٔٷـ ٚط44

ِّع ٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ايػٝاغٝٸ٠ اؿٝا٣ َٔ فط١ إتٓ  ّ. 2006ٚ 2005بٌ ايعاٌَ ١ ايًبٓاْ

٠ اييت أدطتٗا قٓا١ ّٚجٌِّ إكابً: اـٛف١ ثكاؾ٢ ز عًُطټ، ـ اؿٛاض ب٬ ؾط45ٙٚ

نُٔ بطْاَر ن٬ّ ، &س قُس سػٌ ؾهٌ اهللايػٝ ( َع إطدع ايسٜينٸLBCايـ )

ٞٸ َٛنٛعات زٜٓٝٸ28/12/1995ّٗ ، ايٓاؽ ١ ٚؾهطٜٸ١ . ٜٚتهُٔ ٖصا اؿٛاض ايتًؿعْٜٛ

ٛٸع١ ٚادتُاعٝٸ١ ٚغٝاغٝٸ   .١َتٓ

ايػٝس قُس سػٌ  ٚقس نتب إطدع ايسٜينٸ: ططٜل اٱغ٢ّ٬ ـ خطٛات ع46ً

َٓص ث٬ثٌ عاَّا ٗ ٠ ا٥ـ إتٓاثطايكص٣ ن٤ٛ ايؿُٛع ٚقس٢ ؾهٌ اهلل ٖصا ايهتاب عً

ِّط١ سطب أًٖٝ ٞٸ ا٭قٌٝ .٠َس ُٸؼ ؾٝ٘ خطٛات اٱغ٬ّ اؿطن َػتٛسّٝا َٔ ، ٚقس تً

ٌٸ زضٚب اؿلٸ ٚاـرل ٚاؾُاٍ.   َعاْٝ٘ ُن

اييت أيكٝت ٗ ٠ ٖٚٛ ْلٸ احملانط :٠ٚإعاقط١ ات اٱغ٬ّ بٌ اؿساثٜـ ؼسٸ47

ُٛظ  10ٖـ / إٛاؾل 1419ضبٝع ا٭ٍٚ  16ٗ  ،١ايجكاؾٝٸ١ َٔ ايطابط٠ ططابًؼ بسعٛ

ٟٸ قٛاَ٘ بٓا٤ اٱْػا٢ٕ ع٠ً ّ. ٜٚتُشٛض َٛنٛع احملانط1998 ايصٟ ، قٛض َطنع

ايػٛا٤; عجّا عٔ َٛاطٔ ١ ٚايصٟ ٜتُػٻو بايهًُ، تٓؿتض سطٸٜت٘ َكساض عبٛزٜٸت٘ هلل

 ايًكا٤ َع اٯخط...

ٟٸ٢ ـ اٱغ٬ّ ٚقسضت٘ ع48ً أيكٝت ٗ ططابًؼ ٠ ٛ قانطٖٚ: ايتٓاؾؼ اؿهاض

ٞٸ١ ايجكاؾٝٸ١ َٔ ايطابط٠ بسعٛ ٖـ / 1420قطّ  22ٗ ، ٗ َعطض ضؾٝس نطاَٞ ايسٚي

ُٻ1999أٜٸاض  7إٛاؾل  َٸّ. ٜٚته اييت ١ ٚاؿٜٝٛٸ١ ٔ ٖصا ايُهتِّب تٛٗرلّا يًُػاسات اشلا

ٞٸ تٛنٝس ٠ إعاز ٚاييت ٜٓسضز ٗ غٝاقٗا ،١اٱغ٬َٝٸ١ ٚايطغاي ٜتُتٻع بٗا ايؿهط اٱغ٬َ

ٝٸ١ ايطغاي١ عإٝٸ ِّٓ، ايطغا٫ت١ تٗا; باعتباضٖا خا٫ُٚظَهاْ ِّْٛات ١ يهآؾ١ َٚته إه

 ...١ضا١ٖٓ عإٝٸ٠ سهاض١ اييت تباٖٞ ٚتؿاخط بٗا أٜٸ ،١اؿهاضٜٸ

ُٻ: ن٤ٛ اٱغ٢ّ٬ ـ قهاٜاْا ع49ً  ايصٟ بسأ إطدع ايسٜينٸ، ٔ ٖصا ايهتابٜٚته

ٛٸع ،١ٚأعاث٘ َٓص غتٸ ٚث٬ثٌ غٓ َٛنٛعات١٘ نتاب ؾهٌ اهلل ٗ ١ قهاٜا اٱغ٬ّ إتٓ
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 ،٠َٚٛاقع٘ إُتسٸ١ ٚٗ آؾاق٘ ايٛاغع، ٜات ايٛاقعٚٗ ؼسٸ، ٚإٓٗر١ ايؿهط ٚاؿطن

ٚتأنٝس ، ت٘تأنٝس اٱغ٬ّ ٗ ؾدكٝٸ ٚإْػاْ٘ إتشطٸى أبسّا ٗ ايططٜل إٍ

ٖٓا ١ ٚاؿطن١ يجكاؾٚا٠ يًعاًٌَ ٗ سكٌ ايسع٢ٛ ٜٚبك، باٱغ١ّ٬ ايؿدكٝٸ ايهجرل 

ٞٸٜبشجٕٛ ٜٚؿٓه ا٭قٌٝ. ؾٗصا ايهتاب أطًل  طٕٚ ٜٚػتٓتذٕٛ ٗ ْطام ايؿهط اٱغ٬َ

ٞٸ ؾهطّا ٚأغًٛبّا ٚزعٛ  ...٠ٗ اؿٝا١ ٚسطن٠ اٱغ٬ّ اؿطن

ٟٸ تأنٝسّا عً: ـ خطاب اٱغ٬َٝٸٌ ٚإػتكب50ٌ ٢ ٜتهُٔ ٖصا ايهتاب اؿٛاض

ٞٸ ، ٚإكطًض بإؿّٗٛ، ٚايؿهٌ بإهُٕٛ، طٚعبإؿ تساخٌ اـطاب اٱغ٬َ

ٕٸ ايػس ٜبسأ اي٢ّٛٝ ٚإقطاضّا عً ايهتاب ٢ ٚإٔ إػتكبٌ ٜٴٓشت ٗ اؿانط. يصا غع، أ

ٚػسٜس اـٛض ٗ ١ عدل إٓاقؿ، ّاّا ٚتؿكًٝٝٸؼسٜس َعاٜرل ٚزلات اـطاب ْٛطٜٸ إٍ

١ اَات ايٓدبٜٛٸُاٜا ا٫ٖتاييت تٴجاض باغتُطاض ٗ ايٛاقع ايعطبٞ ٚبٌ ثٓ، بعض ايكهاٜا

ٚايٛقٛف  ،١نجرل َٔ ايكهاٜا ا٫غذلاتٝذٝٸ٢ نُا أٖنس ايهتاب عً .١ٚا٭نازّٝٸ

ٞٸ٢ عً ٛٸض إؿطٚع اٱغ٬َ  ،١خ٬ٍ ا٭عٛاّ ٚايعكٛز ايكاز١َ ٚاؿطنات اٱغ٬َٝٸ تط

ٝٸ ٕ بٔ اغػٸ: َع ايػطب. إعساز١ أٚ ٗ ايع٬ق١ ٚاٱغ٬َٝٸ١ غٛا٤ ٗ إطاض اجملتُعات ايعطب

 دسٸٚ.

ُٻٔ ٖصا اؾع٤ َٔ إٛغِ ـ ٖٚٞ : ـ سٛاضات ٗ اؿطٌَ ايؿطٜؿ51ٌ ٜٚته

ٝٸ١ َٛغٛع ٛٸض١ ؾكً قُس غعٝس : قاسبٗا ٚض٥ٝؼ ؼطٜطٖا، باٯثاض ٚايذلاخ٢ تع٠ٓ َك

ٚٸْ٘ ا٭غتاش سػٔ عبس اؿػٌ ايًٛاتٞ إػكطٞ  ايططوٞ. ٖٚصا اؾع٤ َٔ إٛغِ ز

١ ٚايؿهطٜٸ١ ٚايعكا٥سٜٸ١ ٚا٫غتؿتا٤ات ايؿكٗٝٸ١ ت ٚا٭غ٦ًٚٚيسٙ ا٭غتاش ع٤٬ ـ اؿٛاضا

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ  اييت أداب عٓٗا إطدع ايسٜينٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٚايتاضىٝٸ

 از إػًٌُ. أثٓا٤ يكا٥٘ َع اؾايٝات ٚاؿذٸ، َٛغِ اؿرٸ

ٝٸ١ ٗ َٛادٗ، ٚايٓكط١ ـ خطاب إكا52َٚ  يبٓا٢ٕ ع١ً اؿطب اٱغطا٥ًٝ

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل  يًُطدع ايسٜينٸ٠ ّ ٖصا ايهتاب قٛضٜكسِّ: ّ(2006)ُٛظ

ٌٸ دبٗات إكا٢َٚ إكاّٚ ٚاجملاٖس عً ٔٵ ط١ًٝ ن ١ ث٬ث١ ٚاؾٗاز. ؾٗٛ مل ٜٗسأ ٚمل ًٜٹ

ُٓ ، ا٫غتهباض ٚاي٣ًِٛ َع ق١ٛ ّ( َٔ إٛادٗات ايسا2006َٝٛظٚث٬ثٌ َّٜٛا )سطب 

َٚع ا٭ٌٖ ، َٚع اجملاٖسٜٔ ٗ َٛاقؿِٗ، ايؿٗسا٤ ٗ عًٝا٥ِٗ ٚناْت ضٚس٘ ؼًٚل َع

ٚٸ، ٗ قطاِٖ ٚأَانٔ ْعٚسِٗ ١ اـًؿٝٸ ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ نإ ٜكتشِ غاسات ايعس
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ٚٸ ،١ٚقاعات إتآَطٜٔ إػًك ، ٚوطز إذلزِّز، إؿٚهو٢ ٜٚطزٸ عً، ؾٝؿهض ايعس

، َٔ أظض اجملاٖسٜٔ ٚا٭ٌٖٜٚؿسٸ ، ٚواٚض غرل ططف ،١غٝاغٝٸ١ ٜٚٴػادٌ أنجط َٔ دٗ

َٸ إ١ٍ ؾُٝا ناْت عٝٓاٙ ؾاخك ١ إٜكاع ٬َسِ ايبطٛي٢ ٖٚٞ تٓٗض عً ،١ْاٖرل ا٭

َٸ٣ ؾرل، ٚاؾٗاز ّٕ ٜٴعٝس يٮ َٸ١ تباؾرل ْكٕط قاز ١ ب٬ َكا١َٚ سهٛضٖا ٗ ايعامل; ٭ٕ أ

 ٖاَـ ايتاضٜذ. ٢ ع٢ً تبك

ٞٸ١ أَطٜها ٚضاٜ، ـ إسْٸؼ ٚإكسٸؽ53 ُٻ: اٱضٖاب ايسٚي ٔ ٖصا ايهتاب ٜته

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ  اييت أطًكٗا إطدع ايسٜينٸ٠ َٔ إٛاقـ إطٓنع١ فُٛع

ٛٸضات اييت سكًت دطٸا٤ إٛادٗات إتبازي١ اهلل َٔ ًْ ٣ بٌ ق١ٛ ا٭سساخ ٚايتط

ٝٸ١ إغ٬َٝٸ  ..٣.أخط١ ٚأَطٜها َٔ د١ٗ َٔ د١ٗ ٚعطب

ٛٸ٠ ـ إضاز54 ايػٝس قُس سػٌ  ب إطدع ايسٜينٸٗ خطا١ دٗاز إكاَٚ ،٠ايك

ٞٸ ـ٬ق ٖصا ايهتاب ٖٛ ِٛشزٷ: ؾهٌ اهلل ، عامل ؾكٝ٘ َٚكاّٚ فاٖس١ ػطب١ س

، ٚنإ ضاعّٝا ٕػاضٖا ،١ٗ يبٓإ ٚإٓطك١ إكا١َٚ ٗ إط٬م سطن١ أغِٗ بؿاعًٝ

ُٸٝٚإؾطاؾّا. ١ٚ ؾهطّا ٖٚاضغ ١ ت٘ ا٫غتجٓا٥ٝٸَٔ ٖٓا ٜهتػب ٖصا إ٪ٖيـ أٖ

 ايسنتٛض ايػٝس لٝب ْٛض ايسٜٔ.: إعساز ٚتٓػٝل .١ساقٝٸت٘ ا٫غذلاتٝذٝٸَٚك

ٟٸ: ـ اٱغ٬ّ ٚؾًػط55ٌ اييت ١ َٔ خ٬ٍ ا٭غ٦ً، تٓاٍٚ ٖصا ايهتاب اؿٛاض

َٛنٛعات ٚقاٚض ، ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل إطدع ايسٜينٸ٢ ططست عً

، ايعًِ، اهلل اٱغ٬ّنٝـ ٜكطأ ايػٝس ؾهٌ  :٫ٚ١غٝٸُا إٛنٛعات ايتايٝ ،١كتًؿ

ٝٸ ،٠إطأ، ايعسٍ ،١ٜاؿطٸ، ايعكٌ اـ٬ؾات بٌ ١ َػأي، اٱْػإ باهلل١ ع٬ق ،١ايعًُاْ

ٝٸ زعٛت٘ إٍ ،١ٚأٌٖ ايػٓٸ١ أٌٖ ايؿٝع  ،١ايطا٥ؿٝٸ١ بس٫ّ َٔ إصٖبٝٸ١ ؾهطٜٸ١ َصٖب

ٚسٛٛٚ  ،١ٚإػٝشٝٸ١ اٱغ٬ّ بايسٜاْتٌ ايٝٗٛزٜٸ١ ع٬ق، ٚاٱغ١ّ٬ بٌ ايعطٚب١ ايع٬ق

٣ ٗ يبٓإ َٚكازض ًُٜٛٗا... أدط١ ٚاـرلٜٸ١ ْؿاطات٘ ا٫دتُاعٝٸ، َٚػتكبٌ ايكطاع

 قُس غٜٛس. : اؿٛاض

ٖسف قاسب ٖصا ايهتاب )عًٞ سػٔ : ؾهٌ اهلل ٚؼسٸٟ إُٓٛع١ ـ ايع56َ٬

قطٜض ٚٚانض َع إطدع ايسٜينٸ ايػٝس  ؿٛإض١ ايصٟ دا٤ تأيٝؿ٘ ٚإعسازٙ ْتٝذ، غطٚض(

ايصٜٔ ، ٚتػا٫٩ت ايهجرل َٔ ايٓاؽ١ ايتذاٚب َع ضغب إٍ، س سػٌ ؾهٌ اهللقُ

ٝٸ١ أضازٚا َعطؾ ، ّاآضا٤ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ايهجرل َٔ ا٭َٛض اييت ٜؿٗسٖا عإٓا ساي
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، بٌ ايعطب ٚإغطا١ٌٝ٥ َػتكبٌ إؿاٚنات اؾاض١ٜ تًو ا٭َٛض إتعًٚك١ ٚخاق

ٞٸ ُٸٝ٘ اٱزاض، اؾسٜس َٚػتكبٌ ايٓٛاّ ايعإ ٠ َٚػتكبٌ ايٛسس ،١ا٭َرلن٠ٝ نُا تػ

ٝٸ ٭ٕ َعِٛ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ قايٛا يكاسب ايهتاب بأِْٗ ٜؿُٕٗٛ فطٜات ا٭َٛض  ;١ا٭ٚضٚب

 ؾهٌ اهلل شلصٙ ا٭سساخ.١ ايع٠َ٬ٓ ٚا٭سساخ َٔ خ٬ٍ تكطوات ٚقطا٤

ٛٸ57  َٓص أنجط َٔ ث٬ثٌ عاَّا نتب ايػٝس ؾهٌ اهلل :٠ـ اٱغ٬ّ َٚٓطل ايك

ٛٸ َٸ١ ايعكٝب٠ ٗ ايؿذل، (٠)اٱغ٬ّ َٚٓطل ايك ٚٗ ، ُطٸ بٗا١ اٱغ٬َٝٸ١ اييت ناْت ا٭

عطا٥٘ ٠ نتب٘ ٭ٕ َػرل، إداض ايعػرل ايصٟ نإ ٜتذاشب اٯضا٤ ٚا٭ٖٛا٤

َٸ١ تكٜٛب إؿاِٖٝ اٱغ٬َٝٸ٢ ضٓنعت عً ،١أغًٛبّا ٚنًُ ،١اؾٗازٜٸ ٚاييت  ،١ايعا

ٛٸَ: َٚٓٗا، نجط اؾسٍ سٛشلا إٔ  سٝح اعتدل ايػٝس ؾهٌ اهلل أْ٘ ٫ بسٸ .٠ٛنٛع ايك

ٛٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ايذلب١ٝ قه٢ٝ ْطٚنع عً ٗ ؾهط ٠ اييت ٜٴطاز بٗا تعُٝل َؿاِٖٝ ايك

ٛٸ ؾ٬  ،٠إُتسٸ١ ايٛاغع١ َٔ خ٬ٍ َؿاُٖٝٗا اٱغ٬َٝٸ٠ اٱْػإ ٚؾعٛضٙ; يرلتب٘ بايك

ٛٸاييت ؼ١ يًتأثټط بإؿاِٖٝ ايبسا٥ٝٸ١ عطن٢ ٜبك ٝٸ١ ٗ ْطام ايؿطٚغٝٸ٠ كٴط ايك أٚ  ،١ايصات

ٌٸ إعاْٞ ٚايكِٝ ايهبرل ؾإٕ شيو ٖٛ ا٭غاؽ ٗ  ;٠ٗ اؿٝا٠ إُتسٸ٠ تبتعس بٗا عٔ ن

ٛٸ١ ايهاضب١ ايكٜٛٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ بٓا٤ ايؿدكٝٸ اييت أضازٖا ايػٝس ٠ دصٚضٖا ٗ ا٭عُام. ؾايك

ٚتطًٓعاتٓا ٚآؾاقٓا اييت ؾطٸع  ،٠ؿٝاٚا٠ ؾهٌ اهلل ٖٞ اييت ؼُٞ يٓا أٖساؾٓا ٗ ايعكٝس

ٛٸ  ٚيطغٛي٘ ٚيًُ٪ٌَٓ.٠ شلا. ٚهلل ايععٸ٠ ععٸ٠ اهلل ايك

ٞٸ ،١ـ ايؿكٝ٘ ٚايسٚي58 ٞٸ ايؿٝع ٖٚٛ َٔ تأيٝـ ؾ٪از إبطاِٖٝ. : ايؿهط ايػٝاغ

إطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ ١ َع ايع١َ٬ٓ خاقٸ١ ٚقس ٚضز ٗ ايهتاب َكابً

 . &اهلل

ٝٸ، ـ أَطا٤ ٚقبا59ٌ٥ ُٸٔ ٖصا ايهتاب أبطظ إكاب٬ت  :١خؿاٜا ٚسكا٥ل يبٓاْ ٜته

ُٸٔ  اييت أدطاٖا إطدع ايسٜينٸ١ اٱع٬َٝٸ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل. ٚاييت تته

ٝٸ١ َٛاقؿ٘ إتعًٚك ٚقس متٸ ْؿطٖا ، ِّْـ ٚعؿط غ٣ٌٓ َس٢ ٚشيو عً ،١با٭ٚناع ايًبٓاْ

ٝٸ١ عْٜٛات ٚايؿها٥ٝٸات ايًبٓاْٝٸت ٚاٱشاعات ٚايتًؿأٚ إشاعتٗا عدل اجمل٬ٓ ١ ٚايعطب

ٝٸ  .٠َٚتذطِّز١ ٚزقٝك١ َٚتٻع١ْ عًُٝٸ١ ٚشيو ٚؾل َٓٗذٝٸ ،١ٚايسٚي

تتُشٛض : ٖهصا ؼسٸخ.. ٖهصا قاٍ، ـ عٔ غٓٛات َٚٛاقـ ٚؾدكٝات60

ٟٸ سٍٛ اٱغ٬ّ ٚاؿٛاض ، بٓا٤ اٱْػإ، اٱغ٬ّ ٚايعًِ، َٛانٝع ٖصا ايهتاب اؿٛاض
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ؾهٌ اهلل. أَا إٓطًل ا٭غاؽ شلصا نًٓ٘ ؾهإ ١ يًع١َ٬ٓ دكٝٸَٚعٜر َٔ شنطٜات ؾ

ٌٸ بعس : ايػ٪اٍ ٞٸ١ ّ؟ ٚيهٔ بطغب2001أًٍٜٛ  11َاشا س ٕا يٓا َٚا عًٝٓا  ايٓكس اٱهاب

٢ َٓ: ػآٖا. ساٚضت١٘ ايعساي١ ٕٚا يًػطب َٚا عًٝ٘ َٔ ايهجرل َٔ قًٓ، َٔ تأخټط ٚؽًٗـ

 .١غٓهطٜٸ

َټ61 َٔ أدٌ ١ إهاز ػطب ٖصا ايهتاب إ٢ٍ غع :٠سٍٛ إطأ ٬١ت إغ٬َٝٸـ تأ

ٞٸ إ٠ٍ اؾسٜس٠ إطأ ٗ ع٬قتُٗا  داْب ايطدٌ اؾسٜس ٗ ٚعٞ اٱغ٬ّ يًذاْب اٱْػاْ

ٚقس اغتطاع ٖصا ايهتاب إٔ ٜٴجرل بعض ا٭ؾهاض  .٠ٚٗ سطنتُٗا ٗ اؿٝا، ببعهُٗا

ٛٸٍ إٍ، ٚايتػا٫٩ت ٟٸ١ٗ إغ٬َٝٸ١ ؾهطٜٸ١ سطن عٝح ؼ ٞٸ  ايكطاع ايؿهط  . ٚايعًُ

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ  إطدع ايسٜينٸ١ ٜتهُٔ ايهتاب ْٛطٜٸ :٠ـ زْٝا إطأ62

ُٸ ،٠إطأ١ سطٜٸ١ اهلل ٗ َعاؾت٘ قهٝ َٸ٠ زٚضٖا ٗ اؿٝا١ ٝٸٚأٖ ٚشيو َٔ َٓطًل  ،١ايعا

ٚٚؿّا عًُ٘ ٚؾهطٙ ٗ غبٌٝ ا٫ْتكاض ٱْػاْٝٸ، عت إْػاْٞٛ ٣ ػت٢َٛ يٝؼ عً، تٗاَٛ

ٗ شيو َٔ  &ٚقس اْطًل، أٜهّا١ اتٗا ايع٬ُْٝٸًٓٝػ٣ َػت٢ٛ بٌ عً، ايعٓاٜٚٔ ؾك٘

ٖٚٞ إٔ اٱغ٬ّ َا دا٤ إ٫ٓ يتأنٝس ، يسٜ٘ ؼهِ ناٌَ ض٩ٜت٘ يٲغ١ّ٬ ثابت١ سكٝك

 بًٝبٌ.٢ َٓ: أعسٸت٘ ،١غٗاّ ٓٝٸ: اٱْػإ ٚبًٛضتٗا. ساٚضت١٘ إْػاْٝٸ

ْػا٤ ٠ َٔ نًُات إطدع ؾهٌ اهلل ٗ غٝٸس١ ّٚجٌِّ ًْ :٠ـ ايعٖطا٤ ايكس63ٚ

 ايؿٝذ سػٌ أٓس اـؿٔ.: . إعساز÷ايعٖطا١٤ ايعإٌ ؾاطُ

ٟٸ :١ايعإٝٸ٠ أِٛشز إطأ ،١إعكَٛ ÷ـ ايعٖطا64٤  ٖٚٛ ْلٸ ايًكا٤ اؿٛاض

تؿطٜٔ ا٭ٍٚ  23ٖـ / إٛاؾل ١1418 ْازٟ ايجاْٝ 20ٗ ، اؾٓا١ٕ ٗ قاع، إباؾط

 ،١قُٝتٗا إتعايٝ ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ إعطا٤ ايػٝس٢ س ٖصا ايُهتِّب عًّ. ٜٚ٪ٚن1997

ٗ ٣ اييت ٜط١ ٚإعكَٛ ،٠اٱْػإ ايكس٢ٚ يتبك، بعٝسّا عٔ غٛم إعاٜسات ٚإٗاتطات

ٌٸ ؾطٜـ أِٛشز اؿٝا   .٠ايطا٥س٠ غرلتٗا ٚسٝاتٗا ن

س ؾهٌ اهلل اييت أيكاٖا ايػ٠ٝ ٖٚٛ ْلٸ احملانط :١إػ٠ًُ ططٜل ا٭غط٢ ـ ع65ً

ّ. ٚواٍٚ 1978تؿطٜٔ ايجاْٞ  24ٖـ / إٛاؾل ١1398 شٟ اؿذٸ 24بتاضٜذ ، ٗ زَؿل

٠ إهاز تكايٝس دسٜس١ إػ٠ًُ ؾهٌ اهلل َٔ خ٬ٍ قانطت٘ سٍٛ ا٭غط١ ايع٬َٓ

١ َٔ خ٬ٍ إسٝا٤ سؿ٬ت ايعٚاز ٚغ٘ أدٛا٤ إغ٬َٝٸ، َٔ ضٚح اٱغ٠ّ٬ َػتٛسا

ُٻٔ احملانطات ٚا٭ْاؾٝس ٝٸ تته ٝٸ١ ايسٜٓ  ٚإطح ايدل٤ٟ...١ ٗ إطاض إػ٪ٚي
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ُٻٔ ٖصا ايهتاب سٛاضّا دازٸّا َع ايػٝس ؾهٌ اهلل سٍٛ : ـ زْٝا ايطؿ66ٌ ٜته

ٝٸ١ بعٝسّا عٔ ايػطشٝٸ ،١ايطؿٌ ٚايطؿٛي  ٓؿتٕضَ َٚٓطًكّا َٔ خ٬ٍ ؾهٕط ،١ٚا٫ضػاي

ٚا٭خطا٤ ١ ٛنٝٸٚايػ١ً ٚايطٚسٝٸ١ َكاضّْا بإؿانٌ ايٓؿػٝٸ، ايٛاقع إعاقط٢ عً

َٸ١ ا٫دتُاعٝٸ٠ ٚاؿٝا١ قعٝس ايبٝت ٚإسضغ٢ عً، ٗ ايتعاٌَ َع ايطؿ١ٌ ايذلبٜٛ .. .١ايعا

 قٝسيٞ.١ ْب٠ٗٝ سايػٝ: ساٚضت٘

ُٻٔ ٖصا ايهتاب سٛاضّا ؾا٬َّ ٚقطوّا ٚدط٦ّٜا َع إطدع : ـ زْٝا ايؿباب67 ٜته

ه٬ت ايؿباب ٗ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل َا ّؼٸ قهاٜا َٚؿ ايسٜينٸ

ُٸٔ ؾتاٚ إ١ٍ ايكُِٝ... إناؾ ، أطًكٗا ايػٝس ؾهٌ اهلل٣ ًَشل ٗ آخط ايهتاب ٜته

أٓس أٓس : اؿٛاض٣ تػا٫٩تِٗ. أدط٢ ٚضزٸّا عً، ايؿباب٠ ٖٚٞ َذُٛعٗا تتعًٖل عٝا

 ٚعازٍ ايكانٞ.

ُٻٔ ٖصا ايهتاب قاٚي :١ـ ايطغٍٛ ايساع68ٝ ١ ا٬َٕض ا٭ق١ًٝ ٕعطؾ١ ٜته

ٚٸ١٫ّ ٚأغايٝبٗا ايعًُٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ٠ ايسع٠ٛ طيؿه ٝٸ١ ٚايطبٝع، أ ١ ايطغاي١ يؿدكٝٸ١ ايصات

اييت تعٝـ ٗ زاخٌ ١ ٚايٓؿػٝٸ١ ٚا٭دٛا٤ ايطٚسٝٸ، ايطغٍٛ ثاّْٝا١ َٔ خ٬ٍ ؾدكٝٸ

 ٜات أٚ ايكعٛبات اييت تعذلن٘ أٚ ا٭ظَات اييت ت٬سك٘ ثايجّا... أَاّ ايتشسٸ١ ايساعٝ

ُٻٔ ٖصا ايُهتِّب ٚقؿاتٺ تاضىٝٸ: زٚايك٠ُٛ ـ ايٛسس69  يًُطدع ايسٜينٸ١ ٜته

ٝٸ١ اشلذ١ُ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ َٛادٗ اؾٓٛب ٢ ع١ً ايٛسؿٝٸ١ اٱغطا٥ًٝ

ٞٸ.  ٚايبكاع ايػطب

ٞٸ :١ـ آؾام إغ٬َٝٸ70 ُٻٔ َٛنٛعات ٖصا ايهتاب ايؿهط اؿطن  تته

ٞٸ ايصٟ مل ٜهٔ ٜتشطٸى ٗ ايؿطاؽ ٗ أدٛا٤  ٟٸاٱغ٬َ ى بٌ نإ ٜتشطٸ، ايذلف ايؿهط

ٞٸ  .٠ٗ اؿٝا ٗ خطٛات ايعٌُ َٚػاضٙ ايطبٝع

َٸ71 ُٻٔ ٖصا ايهتاب َٛاقـ يًػٝس ؾهٌ اهلل وسِّز  :١ـ ْسا٤ات يًٛطٔ ٚا٭ ٜته

َٸ، ا٭َٔ ٚا٭َا٠ٕ ؾٝٗا يًٛطٔ قٛض َعامل ايططٜل; يتدطز َٔ أْؿام ايتؿتټت ١ ٜٚطغِ يٮ

ِّ أقايت٘; يتٛاد٘ أٚناعّا قًكسٝح اٱ ٚايتهؿرل ٚايعكبٝٸات إٍ ٞٸ به ١ غ٬ّ ايٓك

 . اأعسا٢ٗ٥ ٚعً، شاتٗا٢ ع٠ً ٚيتدطز َٓتكط ،٠ٚؼسٸٜات نبرل

 ٜتهُٔ ٖصا ايُهتِّب َٛنٛعات نتبٗا إطدع ايسٜينٸ :٠ـ ايكا٥س ايكس72ٚ

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل َٓص َا ٜعٜس عٔ ايج٬ثٌ عاَّا سٍٛ خطٛات ضغٍٛ 
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 اهلل ٗ ا٭ضض. ١ ٱع٤٬ ن١ًُ ٚايعٌُ ٚاؾٗاز ٚاؿطن ٠ٗ ايسعٛ اهلل

َټ73 بسض ١ َعطن ،١إػ٠ًُ ططٜل ا٭غط٢ عً ،١ايٓبٜٛٸ٠ ٬ت ٗ زاخٌ ايػرلـ تأ

ؾهٌ ١ تٓتِٛ قانطات ايع٬َٓ: ص(1)ايتآخ١ٞ طضغاي١ ٚاٱغ٬َٝٸ١ ٗ َعطٝاتٗا اٱْػاْٝ

، عٔ َباز٨ ايسٜٔ اؿٓٝـ ٚايصبٸ ،١اٱغ٬َٝٸ٠ اهلل ٗ ٖصا ايهتاب ٗ إطاض ايسعٛ

ٝٸ ٚتٓبٝ٘ ايعكٍٛ إٍ ؾٴبٗات ٢ ٚايطزٸ عً، اٱغ١ّ٬ ٗ ضغاي١ ايػا١َٝ إعاْٞ اؿٝات

ٝٸ١ َٚهاؾش، إًشسٜٔ ٚإؿػسٜٔ  ايًِٛ ٚايؿػاز.١ ٚقاضب ،١اضات اشلسٸاَايت

ايصٟ اْطًل ب٘ إطدع ١ اؿٛاضٜٸ٠ ٜٴؿٚهٌ َؿطٚع ايٓسٚ: فًٓسّا( 19)٠ ـ ايٓس74ٚ

ٚٸ٫ّ ٜينٸايس أنجط ، أضض ايؿاّ ثِ اَتسٸ إٍ، ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ يبٓإ أ

ٞٸ ١ ٚايؿكٗٝٸ١ ٚايعكٝسٜٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ٜططح ؾٝ٘ اؾُٗٛض َُٖٛ٘ ايؿهطٜٸ، َٔ يكا٤ٺ أغبٛع

 .٠إعٗٛز١ ايطظ١ٜٓ بكطاست٘ ايعًُٝٸ١ ٖصٙ ا٭غ٦ً عٔ &ٚهٝب، ؾهٌ اهلل١ أَاّ ايع٬َٓ

ِٷ ، ؾك١٘ ٚيٮدٛب١ يٮغ٠ً٦ ٫ تهٕٛ ْس٢ٚ بٓٚا٢ٕ ٚبٗصا إعٓ بكسض َا ٖٞ ؼطٜضٷ زا٥

 عازٍ ايكانٞ.: إعساز .١إغ٬َٝٸ١ ٚايعٌُ بططٜك ،١إغ٬َٝٸ١ يًتؿهرل بططٜك

ٝٸ١ ٚؾكٗٝٸ١ سٛاضات عكا٥سٜٸ١ ٖٚٛ غًػً: (١سًك 52غ٪اٍ ٚدٛاب ) 100ـ 75 ١ ٚقطآْ

َٸ اٱعساز ١ . ٦ٖٝ&اهلل ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ َع إطدع ايسٜينٸ١ َٚؿاِٖٝ عا

اهلل; ايؿٝذ إزلاعٌٝ ايعٜٔ; ايؿٝذ قُس أزٜب قبٝػٞ; ايػٝس دعؿط ؾهٌ : ٚايتٓػٝل

 س ؾؿٝل إٛغٟٛ. ايػٝ

َٔ خ٬ٍ ، ٜٴكسِّّ ٖصا ايهتاب: ـ ا٫دتٗاز بٌ أغط إانٞ ٚآؾام إػتكب76ٌ

ٟٸ ِّض ايؿهط ا٫دتٗاز َٛنٛع ا٫دتٗاز ١ ٕٓاقؿ١ َكسَِّات ْٛطٜٸ، يًػٝس ؾهٌ اهلل إتٓ

َٸ  ايتٛاقٌ َع ايعامل. ٢ ٚايصٟ بؿتش٘ ٜٴؿتض ايباب عً، دسٸّا١ نأسس إٛانٝع اشلا

ُٻٔ ٖصا ايُهتِّب َٓتدبات مثٝٓ: ـ َٔ ٚسٞ عاؾٛضا77٤ َٔ قانطات ١ ٜته

ٝٸ١ يًُطدع ايسٜينٸ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ َٛنٛع اؿكٝك  ،١ايعاؾٛضا٥

 .٠أٟ ايؿٗاز، يًُٛت١ ايتذًٓٝات ايعبكطٜٸ٢ اض اؿطٸ ٗ أزلٜؿٛظ بٗا اـ١ٝ َطًك١ نشكٝك

ٞٸ ٠ ٖٚصٙ احملانطات دسٜط بإٔ تؿٓو يٓا ايهجرل َٔ ؾٝؿطات ٖصا اؿسٜح ايطٚس

ٟٸ ٢ ٚٗ قسضت٘ عً، ٗ ػًٓٝات٘ ٚز٫٫ت٘ ٚأبعازٙ، ايعِٛٝ ٞٸ ٚايؿهط اؿهٛض ايٛدساْ

ٞٸ َٸ ايعُٝل عدل ايتاضٜذ اٱغ٬َ  ...١إسٜس شلصٙ ا٭

ُٻٔ ٖصا ايهتاب َٛنٛع ايٛسس :١اٱغ٬َٝٸ٠ ـ أسازٜح ٗ ايٛسس78 ٠ ٜته
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، ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل إطدع ايسٜينٸ١ ٚقٓاع٠ ٗ ؾهط ٚعكٝس١ اٱغ٬َٝٸ

َٸ١ ٚخكٝك، يًُػًٌُ اي٠ّٛٝ نأْؿٛز ٚؾعاض ، اييت ضٓنع عًٝٗا ايكطإٓ اجملٝس١ ا٭

 ..٣.ايهدل١ اٱغ٬َٝٸ٠ ايكشٛ

ٞٸ 79 ُٻٔ ٖصا ايُهتِّٝب تأنٝسّا ٖٚاضغ :١اٱغ٬َٝٸ٠ ٚؾك٘ ايٛسسـ اٱَاّ عً ١ ٜته

ٞٸ ٌٸ خطٛات١٘ اٱغ٬َٝٸ٠ ايٛسس٢ عً ×َٔ قبٌ اٱَاّ عً ١ ٚٗ تعاطٝ٘ َع نآؾ، ٗ ن

، ؾهٌ اهلل أْٸ٘ عًٝٓا ا٫ٖتُاّ بأَٛض إػ١ًٌُ ايع٣َ٬ٓ إػًٌُ. يصا ٜط١ ايكشاب

ٞٸ ٚا٭َينٸ ٚ ٟٸ ٚايػٝاغ ٟٸ...ا٫ٖتُاّ ايؿهط  ا٫قتكاز

َٸ80 ُٻٔ ٖصا ايُهتِّب : ٚتأقٌٝ ٚسستٗا١ ـ زٚض إػادس ٗ بٓا٤ ا٭ ٜته

 .١ٚايجاْٝ قانطتٌ ُأيكٝتا َٔ قبٌ ايػٝس ؾهٌ اهلل بؿاقٌ غبع غٓٛات بٌ ا٭ٍٚ

، ٚايتٓٛرل شلا، ٚتأنٝسٖا ،١اٱغ٬َٝٸ٠ ايٛسس٠ تأقٌٝ ؾهط٢ ٚن٬ُٖا تع٬ُٕ عً

ٚنًُات ايٓيبٸ ، ٍ اغتًٗاّ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜٚشيو َٔ خ٬، إيٝٗا٠ ٚايسعٛ

ٝٸ، ^بٝت٘ ا٭طٗاض أٌٖٚ ا٭نطّ ٌٸ شيو َٔ َٛقع ايؿعٛض  ،١ٚغرلتِٗ ايعًُ ن

ٝٸ١ ايؿطعٝٸ١ بإػ٪ٚيٝٸ ٝٸ١ ٚايٛطٓ ٍٕ َٓ٘. ٣ ايصٟ ٜتُتٻع ايػٝس ؾهٌ اهلل َػت١ٛ ٚاٱْػاْ  عا

ٞٸ اٱ٠ ـ إطأ81 ٞٸ طغًػًبٌ ٚاقعٗا ٚسٓكٗا ٗ ا٫دتُاع ايػٝاغ َٓؿٛضات ١ غ٬َ

ٟٸ ايػٝس قُس  َع إطدع ايسٜينٸ١ سٛاضٜٸ٠ ّٚجٌِّ ْسٚ: (ص1)َطنع ؾ٪ٕٚ ايعٌُ ايٓػٛ

ُٻٔ ٖصٙ ايٓسٚ اييت ؿكت ١ ايتاضىٝٸ١ يطؾع إًَٛٛٝٸ١ قاٚي٠ سػٌ ؾهٌ اهلل. ٚتته

١ َٛقَهاْتٗا إط٢ يذلق ;٠يًُطأ١ تٛؾرل ايؿطم اؿهاضٜٸ٢ ٚايعٌُ عً ،١إػ٠ًُ بإطأ

ٞٸ... ٟٸ اٱغ٬َ  ٗ إؿطٚع اؿهاض

ُٻٔ ٖصا ايهتاب َػاُٖ: عاتٚتطًٗ آؾامٷ ،١اٱغ٬َٝٸ١ ـ إكا82َٚ ١ ؾاع١ً ٜته

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ ضؾس اجملاٖسٜٔ  َٔ قبٌ إطدع ايسٜينٸ١ ٚؾعٸاي

ٝٸ١ بايتٛدٝٗات اؾٗازٜٸ١ ٚفتُع إكا١َٚ اٱغ٬َٝٸ١ اٱغ٬َٝٸٌ ٗ إكاَٚ ١ ٚاٱّاْ

ؾهٌ اهلل ١ ٚأؾهاض أطًكٗا ايع٬َٓ يتكٜٛب إػاض ٚايططٜل. إْٗا نًُاتٷ ;١اي٬ظَ

٘ٓ سطن٠ ٱثاض ٌٸ قُٝتٗا أْٗا ناْت ٗ خ َٔ ٣ تتػصٸ، ايٛاقع١ بعض ا٭دٛا٤. ٚن

ٞٸ َٔ دسٜس، ضٚس٘ ٝٸ، يتػصٸٜ٘ بايؿهط اٱغ٬َ ١ ٚاْط٬ق، تؿاعٌ ٚتها١ٌَ ٗ عًُ

 .. .٠ٗ اؿٝا٠ ايهبرل١ اف اٱغ٬َٝٸمٛ ا٭ٖس١ َتكسٸ١َ ٚسطن

َټ٬ت ٗ زاخٌ ايؿدكٝٸ83 ٠ ّٚجٌِّ احملانط: (ص2ايتآخٞ)١ طضغاي١ اٱغ٬َٝٸ١ ـ تأ
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١ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ إ٪ُط ايجاْٞ عؿط يطابط اييت أيكاٖا إطدع ايسٜينٸ

ّ. 1978ٝػإ ْ 24ٖـ / إٛاؾل 1398ضبٝع ايجاْٞ  15ٗ ، ايؿباب إػًِ ٗ يٓسٕ

 أقسقا٤ إػذس. ١ ضابط: إقساض

ُٻ َٸ١ ٔ ٖصٙ ايطغايٚتته ٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ عات ايؿدكٝٸزلات ٖٚٝٸ١ ًإتأ  .١ايطغاي

ُٻ :٠ـ أسازٜح ٗ قهاٜا ا٫خت٬ف ٚايٛسس84 ٔ ٖصا ايهتاب َعِٛ ٜته

ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل عٔ  ايهتابات ٚإكا٫ت اييت ؼسٸخ بٗا إطدع ايسٜينٸ

َٸ َٔ خ٬شلا إ٢ٍ اييت غع ،١اٱغ٬َٝٸ٠ َؿطٚع ايٛسس شلصا ١ تٛٗرل اـطٛٙ ايعا

ِٸ، إؿطٚع ٛٸت٘ ٚنعؿ٘. ٚقس ، َػتًعَات٘ عاضنّا بايؿطح ٚايتشًٌٝ ٭ٖ ِّّٝٓا ٭ٚد٘ ق َٚب

ٛٸنض َٔ خ٬ٍ ٖصا ايهتاب ضأٟ ايع٬َٓ َٔ  ،٠ؾهٌ اهلل ٚزٚضٙ ٗ َٛنٛع ايٛسس١ ت

٠ اٱغ٬ّ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ; ٭ٕ ٖصٙ ايطٚح إتٻكس خ٬ٍ غعٝ٘ ايسا٥ِ ٱْعاف ضٚح

غٓام ١ ٚتعٌٝ ٚدٗتٗا قٛب ا٭ٜازٟ إُػه، غتتهٓؿٌ بإٜكاٚ عكٛشلِ ٚأدػازِٖ

َٸ ٝٗا ٖٚٞ اييت غتتهٖؿٌ أٜهّا بكطع تًو ا٭ٜازٟ اييت ت٬عبت َان، َٚكرلٖا١ ا٭

ٖصا اٱغٗاّ َٔ َػتكبًٗا. ٚقس أغٸؼ ٠ ؿٜٛ٘ قٛضٚاغتبكت بايت، ٚعبجت عانطٖا

ٞٸ ٖٝٻع ٗ َٛنٛع ايٛسس ْٙ  ،١اٱغ٬َٝٸ٠ ايػٝس ؾهٌ اهلل يعٌُ إغ٬َ اييت ٖٞ ؾط

ّٷ يعٛز ٌّ ٫ٚظ ٛٸ إػًٌُ إ٠ٍ نطٚض َٸ ،١َٚها١ْ َٚٓع٠ َا ناْٛا عًٝ٘ َٔ ق ١ نأ

ٛٸ ،٠َٛسٸس ايسنتٛض : ايهؿط ٚا٫غتهباض ايعإٞ... إعساز١ ٗ َٛاد٠ٗ َٛسٸس٠ ٚنك

 ايسٜٔ. ايػٝس لٝب ْٛض

ٖٚٛ : (ص15طَٔ أدٌ اٱغ٬ّ)١ ـ اٱغطا٤ ٚإعطاز ٚإبعح تاضىّا ٚاْط٬ق85

ضدب  29بتاضٜذ ، ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل يًُطدع ايسٜينٸ١ اُؾُع١ خطب

ٗ ب٦ط ايعبس  ×َٓدل َػذس اٱَاّ ايطنا٢ َٔ عً، 1988ّآشاض  18/ إٛاؾل ٖـ1408

ٝٸ١ ٗ ايهاسٝ اٱغطا٤ ٚإعطاز ٣ ايُهتِّب تعطٜؿّا ٚؾطسّا يصنطٜٚتهُٔ ٖصا  .١اؾٓٛب

ٟٸ ٚاشلسف ا٭غاؽ َٔ ٚضا٤ ٖصا إٛنٛع  .١تاضىّا ٚاْط٬ق، ايؿطٜـ ٚإبعح ايٓبٛ

ٞٸ ٞٸ; يهٞ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايسضٚؽ; يٓعطف  ايتعطٜـ بتاضىٓا اٱغ٬َ ايطغاي

ٝٸتٓا أَاّ اهلل ٗ فتُعاتٓا ايكػرل  ٚسسٙ ٫ ؾطٜو يهٞ ناف اهلل ;٠ٚايهبرل٠ َػ٪ٚي

 بٌ ايطاٖطٜٔ إعكٌَٛ... ٚأٌٖ بٝت٘ ايطٝٸ ايطغٍٛ قُس٠ ْٚكتسٟ بػرل، ي٘

ٜٚتهُٔ : ٚا٫ْتدابات١ سٍٛ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ٣ َع ايؿتاٚ، ـ ؾك٘ ا٫ْتدابات86
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بٗا ٢ اييت أقسضٖا ٚأؾت١ ٚا٭سهاّ ايؿطعٝٸ٣ ٖصا ايُهتِّب ٗ بعض قؿشات٘ ايؿتاٚ

.. .١ٚا٫ْتدابٝٸ١ قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ إٛنٛعات ايػٝاغٝٸ ايػٝس إطدع ايسٜينٸ

ٞٸ.: إعساز  ايؿٝذ قُس عًٞ اؿاز ايعاًَ

 

١ بايؿعط َٓص قػطٙ ْٚعَٛ &س قُس سػٌ ؾهٌ اهللايػ١ٝ دازت قطو

ٍٷ ٠ ٚا٫يتعاّ. ؾأنجطٴ ؾعطٙ َٓادا١ أٚاؾطٙ. ٚقس اَتاظ ؾعطٙ بايطٓق َهاؾّا ، ٚسٌٓٚابتٗا

ٞٸ ايصٟ ٜكسح باؿلٸ إٍ ٠ ؾانشّا َ٪اَطات ايطٛاغٝت ٚاؾبابط، ايطثا٤ ٚايؿعط ايػٝاغ

  .٠ايعتا

 : ي٘ بعٓٛإ ٗ زضٚب ايػبع٠ٌ ؾُٔ قكٝس

ــطٸّا ْكٝٸـــــــ    ــَو سٴـــــ ــٞ إيٝـــــ ــسٵ بـــــ  ّاضبِّ عٴـــــ

ـٳ ايــــــــطټٚحٳ إٓٳــــــــسٻ  بطنــــــــٛا٣ ٭عــــــــٝ

 

   ٌٔ ــ ِٔ ايبٳًٝــــــ ــٝ ــطټٚٔح نايٓٻػــــــ ٖٹطٳ ايــــــ ــا  طــــــ

ٌٔ  ْٹـــــــــَو سٴبٻـــــــــّا   ُٳـــــــــاتٹ ا٭قـــــــــٝ ٓٳ  نٗٝ

 

 : ي٘ ٗ ضثا٤ ٚايس٠ٙ َٚٔ قكٝس

 ـطـــ ٚاــــ نٓــتٳ ضٚســّا ٜــصٚب ٗ ايً   

 يــــــ ٜـــــاح اٚأْـــــا ٜـــــا أبـــــٞ ٖٓـــــا ٗ ايط   

   ٛ ــطٚح ايـــــــصٟ ظضع ايٓـــــــ ــتعٝس ايـــــ  أغـــــ

ــط  ــؿا٤ ايـــــــ ٞٸ ستٸـــــــــ ٚقـــــــ ــ  ٢ ٚح اٱشلـــــــ

 

ــ  ـــٜــــــــ ـــٔط ٜٚٗؿــــــــ ـــٞـٛ ٜٚٓــــــــ  تؿٞ ٜٚعاْـــــــــ

ٛٴ  ز ٖـــــــــازضٷ ٗ نٝاْـــــــــــٖٞـــــــــٛز ٚإـــــــــ

 ٗ ٚدساْــــــــــــــٞ ضٳ بعـــــــــــــٝين ٚاؿـــــــــــــلٻ

ــ اؿــــــــلټ ٜطــــــــطز َٕٔٛنــــــــبٳ ايؿــــــ  ٝطا

 

َٸ٘ اؿٕٓٛ ٜٚعٝـ اؿٌٓ إٍ أْٸ٘ عٓس  ٜؿرل إٍ، ٖٚٛ ٜطثٝٗا، يصيو ْطاٙ، أ

 : إثط ٚؾاتٗا ٜكٍٛ ٗ أبٝات ُْٛٗا. ٚؾعط بؿٝدٛخت٘، َكسٳ طؿٛيت٘ٚؾاتٗا َؾ

َٸٞ... إٍ  أٜٔ ٜا ضٚح أ

 َٚات ايصٟ نإ وبٛ َٚاتت...

 ...١قبٛات ايطؿٛي٢ ٖٓاى عً

ـٴ امٓا٤ ؾٝدٛخيتٚأسػػتٴ بايطؿ  ...ٌ ٜكبض ن٬ّٗ ٜعٝ

 ...٠اؿٝا٢ ٚتبك
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 اٚتٗطبٴ َٓٸٞ ْا٫تٴٗ

 ُٚأبكط ٗ اؿًِ ٚأغؿٛ...

 ايطٝٛف١ ٗ ضسً

َٸ  ٞ. بعٝين ْا٫ت أ

ٌٸ خؿٛعٞ ٢ ٜٚبك  ابتٗايٞ ٚن

ٌٸ ايك٬  ٠ ٚن

 ...١ٚوٝا َعٞ ايػطټ غطټ ا٭يٖٛ

 ٜا ضبِّ أْت ايطسِٝ 

ِٴ  ٚأْت ايهطٜ

َٸٞضٴٓا، يو اؿُسٴ  . (12)ى ٗ ضٚح أ

 

ايػٝس عبس ايط٩ٚف ١ ْكٌ أخٛٙ ايػٝس قُس ضنا ؾهٌ اهلل عٔ ٚايسٙ ايع٬َٓ

 &تكُٝٝ٘ يٓذً٘ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل١ ْكاف سا١َٝ بعس دًػ &ؾهٌ اهلل

ٞٸ»: قا٬ّ٥ ٞٸ ٚنس ايتكسٜطت٪٠ ٖٚصٙ ايعباض«. ٫ أتٖٛقع أسسّا ٗ يبٓإ ٜبًؼ َػتٛاٙ ايعًُ  ايعًُ

 . (13)ايهبرل ايصٟ نإ ٜهٓٸ٘ ايػٝس عبس ايط٩ٚف ؾهٌ اهلل يٓذً٘

َٚٔ اؾسٜط شنطٙ ٖٓا أٜهّا إٔ ٚايسٙ إطسّٛ ايػٝس عبس ايط٩ٚف ؾهٌ 

َٳ &اهلل اييت وتاٙ بٗا بعض إطادع ٣ ٜػأي٘ عٔ بعض ايؿتاٚ ٔٵنإ ٜٴطدع بعض 

ٝٸا ايػٝس أبٞ عًٞ  ضدعٛا إٍا: &ؾهإ ٜكٍٛ، ؾهٌ اهلل١ ايع٬َٓ ّا إٍستٝاطّا ٚدٛب

ُٸط  . (14)زضدات٢٘ ضٓ٘ اهلل ٚأعً، ٚقس زلع ايهجرلٕٚ َٓ٘ شيو ص.س سػٌأٟ ايػٝس ق

 

ؾِٗ ايهجرلٜٔ  ؾهٌ اهلل يسٚض عامل ايسٜٔ كتًؿّا ُاَّا ع١ٔ نإ ؾِٗ ايع٬َٓ

َٛط ؾٝ٘ إٍ، َٔ أقطاْ٘ أْٸ٘ َػ٪ٍٚ عٔ زٜٔ ٢ عً« ضدٌ ايسٜٔ» ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ نإ ٜٴٓ

١ ٚع٥٬كِٗ ا٫دتُاعٝٸ١ ي٘ بسْٝاِٖ ٚسٝاتِٗ ايَٝٛٝٸ١ ٫ٚ ع٬ق، ايٓاؽ ٚآخطتِٗ ؾشػب
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ٛٸاب ٣:أخط٠ ٚبعباض .١ٚا٫قتكازٜٸ١ ٚايػٝاغٝٸ إػذس أٚ ١ إٔ تهٕٛ سسٚز عًُ٘ ب

ٝٸ  &نإ يًػٝس ؾهٌ اهلل، اٱط٬م٢ ؾإشا َا خطز َُٓٗا ؾًٝؼ ي٘ زٚضٷ عً ،١اؿػٝٓ

ـٷ ُاَّا ِٷ آخط كتً ُٸ سٝح نإ ٜتُجٻٌ ضغٍٛ اهلل، ؾٗ َٔ  ^ا٭طٗاض١ ٚا٭٥

ٌٸ َا يًهًُ، بعسٙ ّٸ به ؾعامل ايسٜٔ ـ  ٢.َٔ َع١ٓ ٚنٝـ ناْٛا ٜتعاطٕٛ ايؿإٔ ايعا

ٌٸ دٛاْب اؿٝاـ ٖٛ إبًٚؼ ٚإطبٸٞ ٚإع١ ٚؾل ٖصٙ ايط٩ٜ   .٠ًِٚ ٚإطؾٹس ٗ ن

ٞٸ ايصٟ ٜبِّٔ يًٓاؽ سكٝك َٚا ٜٓبػٞ ، َا ٜسٚض َٔ ا٭سساخ سٛشل١ِ ٖٛ ايػٝاغ

 شلِ إٔ ٜتٸدصٚٙ َٔ َٛاقـ ايتأٜٝس ٚايطؾض شلصا ٚشاى. 

ٟٸ ايصٟ ٜػع ـٸ ٚايطبا  إ٢ٍ ٖٚٛ ا٫قتكاز إقٓاع ايٓاؽ باقتكازٺ بعٝس عٔ ايػ

١ ا٫قتكازٜٸ٠ َا ٜػٛز اؿٝا دلت٘ ٚسٓهت٘ ٚعًُ٘ إٍؾٝؿرل َٔ خ٬ٍ خ، ٚا٫ستهاض

ٌٕ َٔ خ٬ٍ ا٫يتعاّ بايتعايِٝ ٚا٭سهاّ ، ايتدًٗل َٓٗا زاعّٝا إٍ، يًٓاؽ َٔ آؾاتٺ ٚعً

ٟٸ يًسٚي ،١اٱشلٝٸ   .١اٱغ٬َٝٸ١ اييت ُجٌِّ ايؿك٘ ا٫قتكاز

ٞٸ ايصٟ ٜٛانب ايٓاؽ ٗ أسعاِْٗ ٚأؾطاسِٗ ٌٸ ٢ يٝػع، ٖٚٛ ا٫دتُاع َا به

ٛٸأٚت ٚؾكا٤ ، ٗ ايتدؿٝـ َٔ ب٪ؽ ايبا٥ػ١ٌ َٚعٜٓٛٸ١ ٚإَهاْاتٺ َازٸ١ٜ ٚطاق٠ ٞ َٔ ق

دصْٚ٘ ٭ْؿػِٗ َٔ يٝػسِّز ٜٚٛدِّ٘ ايٓاؽ ٗ َا ٜتٸٚ، ٚسطَإ إػتهعؿٌ، احملطٌَٚ

 عازات ٚتكايٝس يًشعٕ أٚ ايؿطح. 

ٌٸ أبع٣ ٜط يكس نإ ٕٸ عامل ايسٜٔ ٫ بسٸ إٔ ٜهٕٛ ٗ قًب اؿسخ به ، ازٙأ

ايؿعٌ ٠ ٫ ضزٸ، ٚإٔ ٜهٕٛ قاسب ايؿعٌ ،١ٚايجكاؾٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ٚا٫قتكازٜٸ١ ايػٝاغٝٸ

ٖ٘ آَاشلِ ٣ سٝح ضأ، ؾشػب. ٖٚصا َا أنػب سطنت٘ لاسّا ٚتأٗيكّا ؾٝ٘ ايٓاؽ ق

َٔ ٠ ايًشٛات ا٭خرل٢ إٔ ٜهٕٛ بِٝٓٗ ستٸ٢ ٚأقطٸ عً، ؾأسبٛٙ ٚأسبٸِٗ، ٚأس٬َِٗ

ٜؿٝض ، ٗ ايػطٸا٤ ٚايهطٸا٤ ،ؾٝبّا ٚؾبٸاّْا، ْػا٤ٶ ٚضدا٫ّ، ِداْبٗ ؾبكٞ إٍ، عُطٙ

 ٜٚٳِؿسْٚ٘ بأضٚاسِٗ َٚا ًّهٕٛ.  ،١عًِٝٗ عطؿّا ٚسٓاّْا ٚضٓ

 

&

 . (15)«نِ ٭ًٖٞٚأْا خرلٴ، نِ ٭ًٖ٘نِ خرلٴخرلٴ»: أْ٘ قاٍ ‘عٔ ضغٍٛ اهلل

ٜٵ٘ ٗ َٚٔ ٖٓا ؾكس نإ ايػٝس ؾهٌ اهلل  ـ ٚضٜحٴ ا٭ْبٝا٤ علٸ ـ بٳطٸّا بٛايسٳ

طايبّا بصيو ٚد٘ اهلل غبشاْ٘ ، ٜٚعطـ عًُٝٗا، وذلَُٗا ؾسٜس ا٫سذلاّ، سٝاتُٗا
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ٌٸ اـرل ٚاحملبٸ ،ٚتعاٍ ٗټـ بعس ٚؾاتُٗا. ١ نُا أْ٘ نإ ٜصنطُٖا به  ٚايتً

ٌٸ»: ٚاقؿّا سٝات٘ َع ٚايسٙ &ا٭غتاش سْاٜكٍٛ غٝٸ ايصٟ  ايؿدل ايٛسٝس يع

ٌٻ عؿتٴ ٌٸٗ  سطٜيت ٗ ايٓكاف َع٘ َع٘ ن ، َات َٔ ايٓكافٗ احملطٻ٢ ستٸ، ؾ٤ٞ ن

ٛٻ٭ْٸ ;ٖٛ إطسّٛ ٚايسٟ... ضٙ ايٓاؽ ايصٜٔ ٘ نإ ًّو ا٭ؾل ايٛاغع إٓؿتض ايصٟ ٫ ٜتك

ٌ ايعامل ايطٚساْٞ ايصٟ ٜٓطًل ايٓاؽ إيٝ٘ ٗ أدٛا٤ ٖٚٛ ّجِّ، زٕٚ إيٝ٘...ناْٛا ٜذلزٻ

ٛٻ ،١غايكسا ٌٕـ ضْٚ٘ ٚقس ٜتك ٚبعٝسّا عٔ ، ...٠ؾدكّا بعٝسّا عٔ اؿٝاـ ٤ ٢ خاط بؿه

ٞٸ .ْؿتاح...ا٫ ٌٸ إٍ، ٚأْا قػرل، نإ ٜػتُع إي َٚٔ ، َا ٜسٚض ٗ شٖين َٔ أؾهاض ن

ٚناْت ، ًَو ؾهطّا ْانذّاأإْػاّْا  ٜٚٓاقؿين نُا يٛ نٓتٴ، َٚٔ خٝا٫ت، أٖٚاّ

ايػسا٤ ٠ َا٥س٢ ٚمٔ ع١ً ا ْجكٌ أدٛا٤ ايعا٥ًأْٓا نٓٸ٢ ستٸ، بٝين ٚبٝٓ٘ إٓاقؿات ُتسٸ

َا أستاد٘ َٔ َٓاقؿات ٗ ٠ ٗ اؿٛاض ناْت َسخ٬ّ ٱثاض١ ٖٚصٙ ايططٜك٤.... أٚ ايعؿا

ٛٸ ٕٸ. شيو اؾ ٗ ايكهاٜا  ٖصا اؿٛاض ايسا٥ِ إػتُطٸ ٚنإ ٜػتذٝب يٞ...ٚأشنط أ

ٝٸ ،١ايؿهطٜٸ  ،١ٚا٫دتُاعٝٸ١ ٚايكهاٜا ايػٝاغٝٸ ،١ٚايكهاٜا ايؿًػؿٝٸ ،١ٚايكهاٜا ا٭قٛي

ٕٸ٢ ستٸ، سٝاتٞ َع١٘ ـ طًٝتٖٛقٜمل  ١ عًُٝٸ١ َٔ سٝات٘ ؾٗست بٝٓٓا َٓاقؿ١ آخط يًٝ أ

ٕٸأ ينٚيصيو ؾإْٸ .١إػا٥ٌ ايؿكٗٝٸ٣ سٍٛ إسس ٢ اٱْػإ ايصٟ دعًين َٓؿتشّا عً عتكس أ

ٌٸ ٌٸ، ايؿهط ن ٚاسذلاّ ايطأٟ  ،٠سَُٗا ناْت َعٖك، اتإٓاقؿ ٚٚاغع ايكسض ٗ ن

 . (16)«ٖٛ إطسّٛ ٚايسٟ، اٯخط ٚاٱْػإ اٯخط

 &إطدع ايطاس١ٌ َتشسِّثّا عٔ ع٬ق، ٜكٍٛ أخٛٙ ايػٝس قُس ضنا ؾهٌ اهللٚ

ٌٸ يًٝ: ٚايسُٖا٠ بٛايست٘ بعس ٚؾا يًٓتكٞ بعس زعا٤ ، عٓسٖا١ ْع١ نٓٸا لتُع ن

اييت ناْت تتعاٌَ َع٘  ،٠ٚبا٭خلٸ َع ايٛايس ،١ضا٥ع١ ُٓٝ ٚناْت دًػاتٺ، نٌُٝ

ٕٔ أْ٘ عٓس  يصيو ْطاٙ ٖٚٛ ٜطثٝٗا ٜؿرل إٍ .١ٚنإ ٜٳططٳب شلصٙ إعاًَ، ٫ نعامٕل، ناب

 : قا٬ّ٥، ٚؾعط بؿٝدٛخت٘، ٚؾاتٗا ؾكسٳ طؿٛيت٘

 أٜٔ ٜا ضٚح أَٞ...  إٍ

 َٚاتت... َٚات ايصٟ نإ وبٛ

 .. .١قبٛات ايطؿٛي٢ ٖٓاى عً

 . (17)«ؾٝدٛخيت...٠ ـٴ امٓا٤ٜعٝ، ٚأسػػتٴ بايطؿٌ ٜكبض ن٬ّٗ

بٛايست٘ ٠ عٔ ع٬قت٘ ايٛطٝسٚ»: نصيو ٜكٍٛ ايػٝس قُس ضنا ؾهٌ اهللٚ
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ٝٸ إٔ ٫خٛت٘ إ٢ ع٢ً ايٛايس ُٓٸ٠ أشنط أْٸ٘ ٚبعس ٚؾا ١ ٜؿاضن٘ أسسٷ ٗ ؾ٪ْٚٗا إاي

ٝٸ ايصٟ نإ ٜأتٞ إيٝٗا  ،٠خٌٛ بأَٛضٖا أسس اٱؾكس ٖٚن. ٚنإ ي٘ َا أضاز .١ٚاؿٝات

ٌٻ  ِّ عٓؿٛاْٗا ٚندلٜا٥ٗا١ نط٠ّ يتعٝـ ععٜع ;قبإح يؿطا٤ استٝاداتٗان  .(18)به

 

ٝٸ &ؾهٌ اهلل١ عاف ايع٬َٓ ؾًِ ، اهلل َٓص قػطٙ إ٠ٍ ٗ ايسع١ٛ قًل إػ٪ٚي

، ٚؾذٛات احملاضٜب ايػطازٜب قعطٚايعٝـ ٗ  ،١ٚا٫غتها١ْ ايسع٠ ٜهٔ يٝ٪َٔ عٝا

ٕٸ أِٖ ٚادبات عا٣ بٌ نإ ٜط َبًٚػّا ، اتٸكاٍ زا٥ِ بايٓاؽ٢ ع٢ً مل ايسٜٔ إٔ ٜبكأ

، إك١ًٌٓ ْاع١ َٔ خ٬ٍ إَاَ، عع ٚدٌ اهلل َٚطؾسّا ٚٚاعّٛا َٚكطِّبّا إٜٸاِٖ إٍ

 ٚإيكا٤ إٛاعٜ ٚاـطب ٚاحملانطات. ، ايسعا٠٤ ٚقطا٤

ٚقس » :١ايؿها٥ٝ (آؾام)٠ َع قٓا١ ٗ َكابً، ٜكٍٛ ٚيسٴٙ ايػٝس دعؿط ؾهٌ اهلل

ٞٸ إ٠ٍ ؾٗط بأْٸ٘ نإ ٜصٖب ٗ ايٛٗرل ٞين قبٌ سٛايسسٸث يٝكطأ  ;×َكاّ اٱَاّ عً

ٔٸ ٚايعذع، هًػٕٛ ٗ إكاّ ٔٵ١َٕ ا٭زعٝ ٚنإ وبٸ إٔ ٜكطأ  .٠ٚبِٝٓٗ نباض ايػ

ٔٸ٢ ايسٸعا٤ ستٸ ، تكًل ع١ً٘ٝ ٚناْت ايعا٥ً .يٝؿعط بأْٸ٘ ٜعطٞ ؾ٦ّٝا يًٓاؽ ;ٗ تًو ايػ

ٗٻ ٚنإ ٜصٖب إٍ ،٠ؾٗٛ مل ٜهٔ قس بًؼ ايعاؾط  ،٠ايٛٗرل٠ ط ٗ سطاضإكاّ إط

ٝٸ ٗ ٌْٗ  ّا ٗ شيو ايٛقت. ٚعٓسَا بسأ ٗ إطاسٌ ا٭ٍٚؾهاْٛا ىؿٕٛ عًٝ٘ قشٸ

ٖٚٞ َٓاطل نإ ٜػًب عًٝٗا  ،١نإ ٜصٖب يًتبًٝؼ ٗ إٓاطل ايٓا١ٝ٥ ايعًّٛ ايسٜٓٝٸ

ٚنٓٸا لًؼ ، ّادسٸ١ َعض١ٜ ناْت اؿاي: ٜكٍٛ &ؾهٌ اهلل ٚنإ ايػٝس، ايؿكط

ٝٸ١ ٚنٓٸا ْأخص َعٓا ايطغاي، ٚقطبٓا ايبكط ٚاؾٛاَٝؼ َٚعٓا  ،١َٚػاعسات َازٸٜٸ١ ايعًُ

ٞٸ، قاض٨ ععا٤ سػٝينٸ ٛٸ ايطٚس ٟٸ ْٚكّٛ َا ًٜعّ ٱنؿا٤ ْٕٛع َٔ اؾ ٟٸ ٚايؿهط  ٚايعباز

ايصٜٔ ضَا مل ٜهْٛٛا ًّهٕٛ إٔ ٜتشطٸنٛا باػاٙ اؿٛانط ، ٖ٪٤٫ ايٓاؽ٣ يس

ٝٸايسٜ  . (19)«زأٚ ا٭َانٔ اييت ؾٝٗا ايٛعٜ ٚاٱضؾا١ ٓ

َٔ  ْعٷٗا إيٝ٘ ٗٳٚدٻ٠ إثط زعٛ، 1966ّيبٓإ ٗ ايعاّ عاز ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍٚ

ِٸناْت اييت ، ايتآخ٠ٞ أغط١ ػٛا ْعٝٸإ٪ٌَٓ ايصٜٔ أغٻ ٗٸ تٗت ٞٸ بايعٌُ ايجكا  اٱغ٬َ

ٝٸ١ ٝٸاٱغ١َ٬ ايػاس١ ساد٣ َٔ خ٬ٍ ؾعٛضِٖ َس، إًتعّ ّٳ ، إي١٘ٝ ايًبٓاْ ؾهإ إَا

  .١برلٚت ايؿطقٝٸ١ ٗ ناسٝ، «١ايٓبع»١ إكًٌٓ ٗ َػذس َٓطك١ ْاع
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ٝٸ ٕٓا اْسيعت ْاض اؿطب ا٭ًٖ ٝٸ١ ٚ ٔٵ تٗذٻطٚا  ،١ايًبٓاْ َٳ ٚتٗذٻط ايػٝس ؾهٌ اهلل َع 

ٝٸ١ ايهاسٝ إٍ ٞٸ أبسّا، يبرلٚت١ اؾٓٛب ّٻ ْاع، مل ٜذلى ايعٌُ ايتبًٝػ إكًٌٓ ٗ  ١بٌ َأ

َػذس  إٔ اْتكٌ إٍ ٚمل ٜٓكطع عٓ٘ إٍ، ٗ ب٦ط ايعبس ×َػذس اٱَاّ ايطنا

ٝٵٔ  سٌ ٚؾات٘.  ٚبكٞ ؾٝ٘ إٍ، سطٜو٠ ٗ ساض اٱَاٌَ اؿػٓٳ

 

ٞٸ  ٚإٍ ِٸ داْب عًُ٘ ايتبًٝػ ايػٝس ؾهٌ اهلل اٖتُاَّا نبرلّا باـسَات اٖت

ٔٵ تٓاغتِٗ ايسٚيٜكسٸَٗا ي ،١ا٫دتُاعٝٸ ٖٖ ٚأدٗعتٗا ١ ًُ٪ٌَٓ إػتهعؿٌ ٚاحملطٌَٚ 

ِٛٓ، يعكٛز َٔ ايعَٔ ٞٸ َٚٓ ٌٸ شيو ٗ إطاض َ٪غٻػاتٞ ضزل باغِ ، ٫ٚ ظايت. ٚن

 «.١إدلٸات اـرلٜٸ١ ْعٝٸ»

 
(20)

إطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ ١ ّ أنا٤ ايع1978َ٬ٖٓـ ـ 1397ٗ عاّ 

ٞٸ يطعا٠ٜ أ٫ ٖٚٞ َدلٸ ،١إدلٸات اـرل١ٜ َٓاضات ْعٝ أٍٚ &اهلل ١ اٱَاّ اـ٥ٛ

ا٭ٜتاّ ٚاْتؿاشلِ ١ يطعا١ٜ عطٝت ا٭ٚيٜٛٸُأقس ٚ«. ايدلٸ»بعسَا اؾتل شلا ازلّا َٔ ، ا٭ٜتاّ

 ع.ز ٚاؿطَإ ٚايهٝأَ ٚاقع ايتؿطټ

ٙ إٓاضات ت أْٛاض ٖصٚاَتسٸ، ٚبؿهٌ اهلل ٚدٗٛز اـٝٸطٜٔ تتايت ايعطا٤ات

 ايبكاع إٍ إ١ٍ َٔ برلٚت ايعاقُ، اَتساز ايٛط٢ٔ ع١ً ؾاغع١ ًَُٛ يته٤ٞ َػاساتٺ

 ،١ٚايتعًُٝٝٸ ،١ٚإطانع ايجكاؾٝٸ ،٠ايعسٜس َٔ زٚض ايعباز ؾهإ، اؾٓٛب ايؿُاٍ إٍ

 ،١ػات إْتادٝٸَٓٗا َ٪غٻٚ .١َ٪غٻػ 60ػات ايـ ٚقس ؾاقت ٖصٙ إ٪غٻ .١ٝٸٚايكشٸ

ٛٻا إٍٛز ضٜعٗا ٜعٚ، نإطاعِ  ا٭ٜتاّ. ١ ضعا٢ٜ ػات تكّٛ عًٖٚٓاى َ٪غٻ .قٌ٭ٜتاّ ٚإع

 

إطدع ايػٝس قُس ١ ايصٟ تطًٓع إيٝ٘ ايع٢َ٬ٓ بٓا٤ٴ اٱْػإ ٖٛ اشلسف ا٭زل

ؾطؾع ؾعاض ايدلٸ ٖٚٛ ٜهع اؿذط ا٭غاؽ ٗ تؿٝٝس قطٚح ، &سػٌ ؾهٌ اهلل

 «. ١إدلٸات اـرلٜٸ١ ْعٝ»ؾهاْت ، ٕػرلتٗا ٚاؾتلٸ َٓ٘ عٓٛاّْا، اـرل ٚايعطا٤
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ٌٸ اٖتُاّ اؾُعٝٸ ٕٸ شيو مل ّٓعٗا َٔ ، ا٭ٜتا٢ّ قس تطٓنع ع١ً ٚإشا نإ دٴ إ٫ٓ أ

  .١ٚيٲْػإ َعٗا يكا٤ ٚقهٝٸ، نإ يًدلٸ ؾٝٗا ْسا٤ٷ٣ ا٫ْط٬م ٗ فا٫ت أخط

تػٓططٖا « ١ٜٸإدلٸات اـرل١ ْعٝ»ٚاْط٬قّا َٔ ؾعاضٖا ايهبرل ناْت أٖساف 

 : اهلل نايتاي١ٞ َؿ٦ٝ

ٌٸ  ،١اشلازؾ١ ٚايذلبٝ، ـ تؿٝٝس قطٚح يٮٜتاّ تٛٓؾط شلِ ايبٝت اٯ1َٔ تتابعِٗ ٗ ن

ٌٸ١ َطاسًِٗ ايعُطٜٸ َٚػاُّٖا ، َا وتادْٛ٘; يٝهْٛٛا دع٤ّا َتهٝٸؿّا َع اجملتُع به

  .٠ايبٓا٤ يٲْػإ ٚاؿٝا٠ ٗ َػرل

ٌٸ ايص2ٜ ٝٸّا أٚ ٠ ٔ أعاقتِٗ ٚطٚف اؿٝاـ إْؿا٤ َطانع تأٌٖٝ يه دػسٜٸّا أٚ عكً

ٔٸ ٚايعذع عٔ ايكٝاّ بٛٚا٥ؿِٗ اؿٝاتٝٸ، ْؿػٝٸّا ٚشيو ؼكٝكّا  ;١أٚ أقعسِٖ ندل ايػ

 اجملتُع ٚاغتكطاضٙ. ١ يػ٬َ

ٝٸ3 ٞٸ َٚعاٖس ؾٓٸ ٝٸ١ ـ بٓا٤ َساضؽ يًتعًِٝ ا٭نازّ ٚشيو ، داَعات١ ٚإقا١َ ٚتكٓ

ٝٸات ايعًُٝٸ ،١عًُٝٝٸٚايت١ ٚؾل أسسخ ايدلاَر ايذلبٜٛٸ ٛټ١ ٚاغتدساّ أنجط ايتكٓ ٗ ، ضّاتط

ٞٸ: كتًـ َطاسٌ ايتعًِٝ ٟٸ، ٚإتٛغِّ٘، ا٫بتسا٥ ٞٸ. ٢ ٚستٸ، ٚايجاْٛ  اؾاَع

ٛٸضات ايعًُٝٸ١ ايؿعٸاي١ ـ تأٌَ إٛانب4 عٔ ، َٚٓاٖذٗا١ ٗ ايدلاَر ايتعًُٝٝٸ١ يًتط

َا ٜٓعهؼ  ،١ٚايذلبٜٛٸ١ ايبشٛخ ايعًُٝٸططٜل إْؿا٤ َطانع إعساز إعًٌُٚ ٚإعًُٚات ٚ

ٌٸ َػرل ٞٸ ٗ ن ٟٸ ٚايعطا٤ ايتعًُٝ ٛٸض ا٭زا٤ ايذلبٛ ٝٸّا ٗ تط   .١اؾُعٝٸ٠ انتؿا٤ٶ شات

ٝٸ١ ـ ْؿط ايٛعٞ ٚايجكاؾ5 ايٓسٚات ٚايٓؿاطات ١ بإقاَ، ٗ اجملتُع١ ايطغاي

َٸ، ٚايسٚضات ٢ شٛخ بؿتٸٚايب١ َٚطانع ايسضاغات اٱغ٬َٝٸ ،١ٚإْؿا٤ إهتبات ايعا

  .١ٚايذلبٜٛٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ٚإقساض ايٓؿطات ايجكاؾٝٸ، أْٛاعٗا

عٔ ططٜل إْؿا٤ إػتؿؿٝات ٚإػتٛقؿات ، يٲْػا١ٕ اؾػسٜٸ١ ـ تأٌَ ايكشٸ6

ٝٸ١ ٚإدتدلات َٚطانع تكٓٝع ا٭ز١ٜٚ ٚإطانع ايكشٸٝٸ َٸ١ ٚإػتشهطات ايطبٸ   .١ايعا

اييت ١ ايع٬ق، اظٕ ايؿطز ٗ ع٬قت٘ بطبٸ٘اييت ؼٓكل ت٠ٛ ـ تؿٝٝس زٚض ايعباز7

ٝٸتِٗ، تؿٝض بطٸّا بايٓاؽ  ٚضؾكّا بٛطٚؾِٗ ٚساداتِٗ. ، ٚاسذلاَّا ٱْػاْ

ٚاؿا٫ت ١ ؾُٝع طبكات اجملتُع شات اؿادات إًشٸ٠ ـ تكسِٜ اـسَات إُٝٸع8

 ايدلٸ ٚايعطا٤ اييت ًٓتٗا ْٚايت ؾطف ايتعاَٗا. ١ اْط٬قّا َٔ ضغاي ،١ايكعب

َٸ٠ قس اغتطاعت ضؾس َػرل« ١إدلٸات اـرلٜٸ١ ْعٝ»ٚإشا ناْت  ٚغسٸ  ،١ا٭
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ٝٸ١ َٔ تطبٜٛٸ ،١َٔ إ٪غٻػات ايُٓٛشدٝٸ١ ١ًْ بعض ساداتٗا عٔ ططٜل إقاَ ١ ٚقشٸ

ٝٸ١ ٚثكاؾٝٸ َٸ ،١ٚعبازٜٸ١ ٚخسَات ١ ٚشيو َٔ خ٬ٍ عطا٤ات اـِّطٜٔ َٔ أبٓا٤ ٖصٙ ا٭

ٔٷ بتٛٗؾط ايٛطٚف ا٥٬ُٕ ٣ؾإٕ غسٸ استٝادات أخط ،١إباضن ي٬ْط٬م َؿاضٜع ١ ضٖ

َٸ ،٠بٓٸا٤  ٚإيٝٗا. ١ ٖٞ َٔ ا٭

 ت إٍاَتسٸ ،١بطٝٸ١ ٗ يبٓإ زلع١ إدلٸات اـرلٜٸ١ ػَ٪غٻ١ انتػبت ػطبٚقس 

ٞٸ ٘ٓٚ، خاضز ايكطط ايًبٓاْ عاًٌَ ٗ ايخكٛقّا ٚ، أْٛاض ايهجرلٜٔ دعًٗا ق

ٞٸ ٕٛ إٍعايصٜٔ ٜتطًٖ ،١ػات اـرلٜٸإ٪غٻ ٞٸ ايطق  يًُذتُع. ١ خسَ ;بايعٌُ ايتطٛع

 ،١( َ٪غٻػ30ايبايؼ عسزٖا ث٬ثٕٛ )، «١إدلٸات اـرلٜٸ١ ْعٝ»ٚتتٛظٻع َ٪غٻػات 

 : ايؿهٌ ايتاي٢ٞ عً

 ؼتهٔ، َدلٸات (7)ٜٚبًؼ عسزٖا ، اتنإدلٸ ،١ػات ايطعٜٛٸإ٪غٻـ 1

 : ٖٚٞ .١ٜتِٝ ٜٚتُٝ 4000أنجط

ٞٸاٱَاّ اـ٠ أـ َدلٸ  ّ(.1977 ،١)برلٚت ـ ايسٚس &٥ٛ

 ّ(.1989، )ايبكاع ـ اشلطٌَ ×اٱَاّ ظٜٔ ايعابس٠ٜٔ ب ـ َدلٸ

ٞٸ٠ ز ـ َدلٸ  ّ(.1991، )اؾٓٛب ـ َعطٚب ×اٱَاّ عً

 ّ(.1994، )اؾٓٛب ـ دٜٛٸا ÷َط٠ِٜ ايػٝٸس٠ ز ـ َدلٸ

 ّ(.1996، )برلٚت ـ ب٦ط سػٔ ÷٣ ايهدل١ خسه٠ ايػٝٸس٠ ٖـ ـ َدلٸ

 ّ(.2005، )اؾٓٛب ـ اـٝاّ ×يٓيبٸ إبطاِٖٝا٠ ٚ ـ َدلٸ

 ّ(.2007 ،١)اؾٓٛب ـ ايٓبطٝٸ ×اٱَاّ ايطنا٠ ظ ـ َدلٸ

١ ( َساضؽ ؼت إؾطاف َ٪غٻػ3ٖٚٞ ) ،١ػات شٟٚ ا٫ستٝادات اـاقٸَ٪غٻـ 2

، ٚايتٛاقٌ )برلٚت ـ ططٜل إطاض١ ٚانططابات ايًػ١ ٚايبكطٜٸ١ ايػُعٝٸ١ اشلازٟ يٲعاق

ِٸ ، ّ(1998  .طايبٺ 800ايّٝٛ ٚته

َٸـ ا3 ٖٚٞ ، اؾٓٛب َٔ ايؿُاٍ ايًبٓاْٞ إ٠ٍ إٓتؿط ،١ٕساضؽ ٚايجاْٜٛات ايعا

ِٸ ٟٸ، طايب15000أنجط َٔ  ته ٞٸ ٚتٛيٞ اٖتُاَّا نبرلّا باؾاْب ايذلبٛ ، ٚايطٜان

 : ٖٚٞ .١َسضغ (13)ٜٚبًؼ عسزٖا 

 ّ(.1988، )ايبكاع ـ اشلطٌَ ×اٱَاّ ايباقط١ أـ ثاْٜٛٸ

ٞٸ ايػًِٓ ×٢اجملتب١ ٜٸب ـ ثاْٛ  ّ(.1991، )برلٚت ـ س
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ٞٸ١ ز ـ ثاْٜٛٸ  ّ(.1991، )اؾٓٛب ـ َعطٚب ×اٱَاّ عً

 ّ(.1992، )برلٚت ـ ايطٜٚؼ ×اٱَاّ اؿػ١ٔ ز ـ ثاْٜٛٸ

 ّ(.1995، )اؾٓٛب ـ دٜٛٸا ×اٱَاّ دعؿط ايكازم١ ٖـ ـ َسضغ

 ّ(.1996، ايهٛثط )برلٚت ـ ططٜل إطاض اؾسٜس١ ٚ ـ ثاْٜٛٸ

، )ايبكاع ـ عًٞ ايٓٗطٟ ×اٱَاّ ايها١ِٚ َٚسضغ ×اٱَاّ اؾٛاز١ ـ ثاْٜٛٸ ظ

1999.)ّ 

ٞٸ ـ غشُط ×اٱَاّ اؿػ١ٌ ح ـ َسضغ  ّ(.1999، )ايبكاع ايػطب

 ّ(.1999، ايبؿا٥ط )ايبكاع ـ زٚضؽ١ ٙ ـ َسضغ

 ّ(.2001 ،١)اؾٓٛب ـ ايٓبطٝٸ١ ايط١ٓ ٟ ـ ثاْٜٛٸ

 ّ(.2002، اؾٓٛب ـ اـٝاّ) ×بٔ َط٢ِٜ عٝػ ايٓيبٸ١ ى ـ َسضغ

 ّ(.2002، اٱؾطام )اؾٓٛب ـ بٓت دب١ٌٝ ٍ ـ َسضغ

 ّ(.2008، )دبٌ يبٓإ ـ دبٌٝ ١ ضغٍٛ احملبٸ١ ّ ـ َسضغ

ٝٸـ 4 ٝٸ١ إعاٖس إٗٓ ِٸ أنجط َٔ ، َعاٖس (4)ٜٚبًؼ عسزٖا  ،١ٚايؿٓ  6500ته

 : طايب. ٖٚٞ

ٞٸ ا٭ندل إٗينٸأـ   ّ(.1992 ،١س)برلٚت ـ ايسٚ ٚايتكينٸ َعٗس عً

 ّ(.1995، ٚايتعًِٝ )برلٚت ـ ب٦ط سػ١ٔ يًذلبٝ ×زاض ايكازمب ـ 

ٝٸ  ّ(.1995، سطٜو٠ )برلٚت ـ ساض١ ز ـ َعٗس إدلٸات يًعًّٛ ايكشٸ

ٞٸ يًؿتٝات )برلٚت ـ ب٦ط سػ١ٔ غه٠ٓٝ ز ـ َعٗس ايػٝٸس  ّ(.1996، ايؿٓٸ

ٝٸ١ ٝٸإطانع ايكشٸـ 5  َطانع. (4)ٜٚبًؼ عسزٖا  ،١ٚا٫غتؿؿا٥

ٝٸـ ا6ٕ  َطنعّا. (19)ٜٚبًؼ عسزٖا ، نإػادس ،١طانع ايسٜٓ

 َؿطٚعّا. (14)ٜٚبًؼ عسزٖا ، ْؿا٤إؿاضٜع اييت ٖٞ قٝس اٱـ 7

 
 

ؾ٬ ، ا٭ٜتاّ اهلل اهلل ٗ»: سٝح ٜكٍٛ دسٸٙ أَرل إ٪١ٌَٓ اَتجا٫ّ َٓ٘ يٛقٝٸ

١ ضعاٜ ؾهٌ اهلل١ ِٖ ايع٬َٓأ٫ٚؾكس ، «٫ٚ ٜهٝعٛا عهطتهِ، تػبٸٛا أؾٛاِٖٗ



• 

 االجتهاد والتجديد

 ...َٔ يبٓا٠ٕ َٓاطل َتعسٸز٢ تٛظٸعت عً»ٚشيو َٔ خ٬ٍ عسز َٔ إدلٸات اييت  ،١خاقٸ

١ ٚقس عًُت اؾُعٝٸ.. .١ٜتِٝ ٜٚتُٝ 4000ايّٝٛ أنجط َٔ ٢ ست ٖصٙ إدلٸاتٚؼتهٔ 

ٚٔ، هٌ َٔ ا٭ٜتاّاـطٸ١ ضعا٢ٜ عً ٛٸع١ يقا ٠ ضؾسّا ٕػرل ;١تأَِٝٓٗ ٗ اؾاَعات إتٓ

ٞٸ ٛٸضِٖ ايعًُ ٗٸ تط ٠ ٗ ٚٚا٥ؿٗا يًٝتِٝ ايصٟ ّتًو ايهؿا١٤ ٚدعًت ا٭ٚيٜٛٸ، ٚايجكا

َٳ٠ ٚاـدل  .(21)«ٔ ٗ عًُ٘ٝٵاي٬ظ

 : قػ٢ٌُ ات عًع ا٭ٜتاّ ٗ إدلٸٜتٛظٻٚ

ٞٸأ ِٸ تأٌَ: ـ زاخً ايهطِٜ يٮٜتاّ ايصٜٔ نازت اؿطب إػهٔ  سٝح ٜت

ٝٸ  زِٜٓٗ ٚأخ٬قِٗ ٚسٝاتِٗ.٢ ع١ً إٔ تذلنِٗ ٭ٜسٺ غرل أ١َٓٝ ايًبٓاْ

ِٸسٝح : ٸـ خاضدٞب   ٌ.ا٥ٝٸِٖ َٔ قبٌ َؿطؾٌ أخكٸٔطغٳعدل ُأ ا٭ٜتا١ّ َتابع تت

 : ا٭ٜتا٢ّ َٚٔ تًو إدلٸات اييت تطع

ٞٸ اٱَا٠ّ َدلٸـ 1  شت ٗتؿتٻ ،١ات اـرلٜٸإدلٸ١ بطاعِ ْعٝ أٍٚ ٖٚٞ: &اـ٥ٛ

ِٸ، 1978ّايعاّ ٝٸاؿطب ا٭ ٗ خه  اييت عكؿت بًبٓإ.١ ًٖ

ٞٸ اٱَا٠ّ َدلٸ٢ ٚتعٓ ِّ، با٭ٜتاّ اـ٥ٛ ٌٸسٝح ت٪ ٚطٚف ايعٝـ ايهطِٜ  ٔ شلِ ن

 ٗ اجملتُع. ١ قاؿ٠ يٝهْٛٛا ْٛا ;تأًِٖٝٗ ٚتٛد٢ِٗٗٝ ٚتعٌُ عً ،١َٔ تعًِٝ ٚتطبٝ

 اـامٸايػهينٸ  ايعٖطا٢٤ َبٓـ 1: ايتايٞايؿهٌ ٢ عًع ؾٝٗا إطاؾل ٚتتٛظٻ

ايػهينٸ  ×٢إطته٢ َبٓـ 2; غٓٛات بايٝتُٝات ٚا٭طؿاٍ ايصنٛض زٕٚ ايػتٸ

َٸ١ إهتبـ 5; طعاّاي١ طبذ ٚقايـ ا4ٕ ٢;إكًٓـ 3; ٭ٜتاّ ايصنٛضاـامٸ با ـ 6 ;١ايعا

ـ 9; ا٭يعاب١ قاعـ 8 ٢;ٕٛغٝكا١ قاعـ 7 ;١بايٓسٚات ٚايًكا٤ات اؿٛاضٜٸ زٜٛإ ٚاغع خامٸ

 .١ا٭ْؿط١ قاعـ 10; إػطح١ قاع

ِٸ ٗ دٓباتٗا: ١خسه٠ سايػٝٸ٠ َدلٸـ 2 ٝٸـ 3 ;١إهتبـ 2 ٢;إكًٓـ 1: ٚته ١ زٜٛاْ

 .١ا٬ٕعب ايطٜانٝٸـ 6 ٢;َػطح ايسَـ 5 ;إػطحـ ٢ ;4إكطؿ

 

بٌ اْطًل َهتب ، يبٓا٢ٕ ع٠ً ا٭ٜتاّ ٗ نُٔ ا٭غط١ عاٜكتكط ضتٚمل 

يٝهاعـ دٗٛزٙ  ،٠طإباؾٹ ايػٝس ؾهٌ اهللٚؼت تٛدٝٗات  ،١اـسَات ا٫دتُاعٝٸ

، َٔ ايعامل١ تأٌَ نؿا٫ت يٮٜتاّ ٗ أما٤ كتًؿ٢ ٚعٌُ عً، مٛ اـاضز
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َػاعسات  دسٸّا يتأ١ٌَ سٝح تهؿٸـ اؿاٍ عٔ سادات ًَشٸ، ٚخكٛقّا ٗ ايعطام

ٞٸ١ زٚضٜٸ  يٮٜتاّ ايصٜٔ خًٓؿتِٗ غٓٛات ايكٗط ٚايعصاب ٚايكتٌ ٚايتؿطٜس يًؿعب ايعطاق

 .(22)««أٜتاّ ٚؾكطا٤ ايعطام١ ٱغاث١ ايتعإٚ اـرلٜٸ١ ْعٝٸ»ؾهاْت ، إ٪َٔ

ٟٸقسٚض ايعطاقٝٸ٢ ػجِ ع١ً سٌ ناْت ايسنتاتٛضٜٸ ٗ  ٌ نإ ْؿاط٘ اـرل

َٳيهٞ ٫ ٜعطِّ ;ٟٸٚبؿهٌ غطٸ، ّاايعطام َػتُطٸ ، ٜٛقٌ تًو إػاعسات يًدطط ٔٵض 

ٕ َكرلٖا غٝهٕٛ ٭ ;١ػات خرلٜٸٚ َ٪غٻأات ْؿا٤ َدلٸإَهإ ٚمل ٜهٔ باٱ

َٳإٚ ،٠إكازض  ٗا. ؾٜٝعٌُ  ٔٵعساّ 

َٔ َبسأ ايتهاؾٌ  ٚاْط٬قّا ،١ايهط١ّ بٜٛٸٚؼت ضعاٜت٘ ا٭، بعس ايػكٛٙ

ٞٸ بؿطعٗا ، «ٜتاّ ٚؾكطا٤ ايعطامأ١ غاثٱ١ ٜٸايتعإٚ اـرل١ ْعٝٸ»ْؿ٦ت ُأ، ا٫دتُاع

ات َٔ إدلٸ١ يتهٕٛ غًػً، ٚايٓذـ٠ ٗ ايبكط٣ خط٭اؾطٚعٗا ٚ، ايط٥ٝؼ ٗ بػساز

ٚنإ َٔ نُٔ  .ٜتاّ ٚايؿكطا٤بعٛا٥ٌ ايؿٗسا٤ ٚا٭٢ اييت تع١ٓ ػات اـرلٜٸٚإ٪غٻ

َٔ ، ٜتاّا٭ٌ ٚتهٗؿ، َٚعاؾتِٗ ايؿكطا٠٤ ٕػاعس ;ْؿا٤ قٓسٚم ايكسقاتإٖساؾٗا أ

قس ٚ .ؿٌٚتعٜٚر ايؿباب إتعٚؿ، ٚ ايسٜٔأإصٖب  ٍإزٕٚ ايٓٛط ٚ، ْٝع احملاؾٛات

ٖساف َٔ ؼكٝل ا٭، ؾطاف إطنع ايط٥ٝؼ ٗ يبٓإإ١ٚ َٚتابع ،١ػاغتطاعت إ٪غٻ

 ٜتِٝ.  3000أنجط َٔ َٜٛٓا ٖصا ٢ ستٸسٝح تهؿٌ ، اشل١ إطغَٛ

 150ايٓذـ ، ّاٜتُٝ 1450بػساز : يبٸعسازِٖ بؿهٌ تكطٜ٭١ سكا٥ٝإٖٚصٙ 

، ّاٜتُٝ 95 زٜاٍ، ّاٜتُٝ ٢164 إجٓ، ّاٜتُٝ 125بابٌ ، ّاٜتُٝ 185نطب٤٬ ، ّاٜتُٝ

، ّاٜتُٝ 101شٟ قاض ، ّاٜتُٝ 20إٛقٌ ، أٜتاّ 105ق٬ح ايسٜٔ ، ّاٜتُٝ ٠235 ايبكط

 . ّاٜتُٝ 182نطنٛى ، ّاٜتُٝ ١72 سٜٛاْٝاي، ّاٜتُٝ 184َٝػإ ، ّاٜتُٝ 80ٚاغ٘ 

أٚ  ،١ػسػاب إ٪غٻ٢ ايؿكطا٤ ٚاحملتادٌ ٚإعاقٌ ع١ً َعاؾ ٍإ١ ناؾباٱٖصا 

اييت ٫ ٜػتطٝعٕٛ ١ ٚايػايٝ، ٗ ايعطام٠ طتٛٚؾإغرل ١ زٜٚٚتٛؾرل ا٭، ـاضزا إٍتػؿرلِٖ 

 . (١َطنٝٸ١ ساي 3500) ٍإ١ ذاؿا٫ت إعاَي عسز تٛؾرلٖا. ٚٚقٌ

، َٚػتًعَات إساضؽ، ايؿتا٠٤ تٛؾرل نػ٢ٛ نصيو ع١ً تعٌُ اؾُعٝٸٚ

ٚقس بًػت ًٌ. تهٖؿإٚغرل ، اًٌ يسٜٜٗتاّ إػذٻيٮ، عٝازٚا٭، ؾٗط ضَها١ٕ َٚ٪ْٚ

١ ؿٗطٜٸايػاعسات ٚبًؼ عسزإ، ٗ عُّٛ ايعطام١ عا٥ً 30000 سٛاي٠ٞ ايعٛا٥ٌ إػاعٳس

  .٠َػاعس 700 (٠طٚغرل َٗذٻ٠ ط)َٗذٻ١ ؿيًعٛا٥ٌ إتعٚؿ
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نُاي٘ إ٢ ٚعٌُ عً، &ؾهٌ اهللإطدع ٜسعُ٘ نإ ندل ايصٟ إؿطٚع ا٭ٚ

 ،١ضٖابٝٸبػبب ايتؿذرلات اٱ ;ٜتاّٗ عسز ا٭٠ ايهبرل٠ بػبب ايعٜاز ;غطع ٚقتٗ أ

ِٸ ٟٸ، ٜتاّا٭ ٚيهٞ ٜه  .يٮٜتاّ ٗ بػساز ٖٛ َؿطٚع زإض، ٜٚٓتؿًِٗ َٔ ٚاقعِٗ إأغاٚ

، بٓا٤ ايؿٗسا٤أٜتاّ ٚز ا٭دطِّتسٝح غ، اتدلٸؽتًـ عٔ غرلٖا َٔ ا٠ٕ ٖٚصٙ إدلٸ

ِّتٚغ، ٔ يٓٛطا٥ِٜٗعًِٗ َػاٚػٚ ٚايتعًِٝ  ،١ٝايطبٸ١ ٚإعاؾ، ٔ شلِ ايعٝـ ايهطِٜ٪

ٞٸإؽطٜر دٌٝ ٢ عٌُ عًتأٟ غ، عٔ ايؿاضع بعٝسّا، ايعايٞ  ـ. َٚجٖك ٚإع غ٬َ

  ٢:ٚوتٟٛ إؿطٚع عً

ِٸ، ٢إطته١ طابل وٟٛ َسضغـ 1 ٚاييت ، ٜتِٝ َٔ بػساز 1000 اييت غته

 .بعٕٛ اهللّ 2011عاّ ١ بساٜاؾتٴتشت 

ٝٸأ٢ طابل وٟٛ َػتؿؿـ 2 ٞٸٜتاّ بؿهٌ ٓفط ايع٬ز يًؿكطا٤ ٚا٭غتٛٚؾ١ ًٖ  .اْ

ؾكسٚا عٛا٥ًِٗ  ٔٵٖٖطؿٌ ٜتِٝ  1000َػهٔ يـ ٢ خط وتٟٛ عًآ٢ َبٓـ 3

 ًَٚذأ. ٣ ٫ٚ ٜٛدس شلِ َأٚ، نًُٗاأب

 

١ زضاغ٢ عًإطدع ؾهٌ اهلل ١ ػايتابع ٕ٪غٻ١ َهتب اـسَات ا٫دتُاعٝٸ ٜعٌُ

َٔ ايعا٬٥ت ، أٚ اييت ٜٴؿاض إيٝٗا، إهتب إٍ اييت تتكسٸّ بطًبٺ١ اؿا٫ت ا٫دتُاعٝٸ

أٌَ سادات٘ َعًٝٗا عٔ ايعٌُ ٚت١ أٚ ايعا٬٥ت اييت أقعس ايعذع ٚاٱعاق ،٠إػتٛض

ِٸ  .ٚشيو يتشسٜس استٝادات ٖصٙ ايعٛا٥ٌ َٔ ايػصا٤ ٚايسٚا٤ ٚإًبؼ ;ٚسادات أغطت٘ ٜٚت

، َٔ ا٭ٔاؽ ٚايعنٛات١ أٚ ايؿطز َٔ خ٬ٍ اؿكٛم ايؿطعٝٸ٠ ايؿكرل٠ ا٭غط٠ َػاعس

ؼت اغِ ، أٚ َٔ ايكسقات اييت هُعٗا إهتب عدل َؿطٚع قٓسٚم ايكسقات

ٍٸ ٚإطانع ايتذاضٜٸ٢ ع عًاييت تٛظٻ، «١ٜٸاـرل إدلٸات١ ْعٝٸ» َٸٚإ٪غٻ١ احملا  ،١ػات ايعا

ٗ ١ ٗ إػا١ُٖ إٓاظٍ ايطاغب٢ عإ عًايًتٌ تٛظٻ، ايتك١ِٜٛ اـٝٸطٜٔ أٚ قذٸ١ أٚ عدل قذٸ

ٞٸ  . ايعطا٤ ٚايتهاؾٌ ا٫دتُاع

 

ٞٸٕا  ػات اييت ٗ إ٪غٻ، بٌ اْعساَّا، ٜعاْٞ ْككّا نبرلّا نإ ايٛاقع اٱغ٬َ
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أٚ تعجٸطت َعِٗ ، ايبكط أٚ ايػُع١ ؾكسٚا ساغٸ ٔٵ١ٖٖ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاقٸ٢ تطع

َهططٸٜٔ  ،١ٚخكٛقّا ٗ اؿطب ا٭ًٖٝٸ، َا دعٌ ٖ٪٤٫، ايٓطل٢ ع٠ً ايكسض

ؼ يهعـ َا ٜ٪غِّ، ٝٸّا عٔ اٱغ٬ّكتًـ نًٓ شات طابع زٜينٸي٬نطاٙ ٗ َ٪غٸػات 

ٝٸ١ إٓاع ١ ا٭ضنٝٸ١ بايػّا بت٦ٝٗ &ؾهٌ اهللنإ اٖتُاّ ايػٝس  ؾكس ،١شلصٙ ايؿ١٦ ايسٜٓ

ٛٸضت ؼت اغِ  ،١ٗ ايبسا٠ٜ بسأت قػرل ،١َتها١ًَ ٱْؿا٤ َ٪غٸػ ِٸ تط َعٗس اشلازٟ »ث

ٗ  ايهجرلٜٔ ـ َٔ إعاٖس ا٭٠ٍٚ ـ بؿٗاز ٚايصٟ ٜٴعسټ، «١ٚايبكط١ٜ ايػُعٝٸ١ يٲعاق

 ٚيٝؼ ٗ يبٓإ ؾشػب. ، ايؿطم ا٭ٚغ٘

١ َسضغـ 1: ث٬خ َساضؽ اٗ أسهاْٗ« ×اٱَاّ اشلاز١ٟ َ٪غٻػ»ت ٚقس سٛ

  .١ايبٝإ ي٬نططابات ايًػ١ٜٛ ـ َسضغ3 ;ِٸايطدا٤ يًكټ١ َسضغـ 2; ايٓٛض يًُهؿٛؾٌ

ِّٔ إ٪غٻٚ ٝٸ: بايًػات ايج٬خ ٞٸايتعًِٝ ا٭ناز١ّ ػت٪  ;١ٚايؿطْػٝٸ ;١ايعطب

ٗٸ ايتعًِٝ ٚايتأٌٖٝ إٗينٸ إ١ٍ باٱناؾ ،١ًٝعٜٸٚاٱل ١ ايساخًٝٸ١ ٚايطعاٜ، ٚاؿط

ٝٸ َٔ ٠ اؿٝا ٚيتٓطًل بِٗ إٍ ،٠يتؿتض يًط٬ٓب ٗ ٖصٙ إساضؽ أبٛابّا َٛقٳس;١اؿٝات

، اؾاَعات عسٜس َٔ ط٬ٓبٗا إٍٚقس ٚقٌ اي ٚاٱّإ.١ باب ايعًِ ٚإعطؾ، بابٗا ايٛاغع

 ْٚايٛا ؾٗازات عًٝا ٗ كتًـ ا٫ختكاقات.

 

ٞٸ٠ ٌ تكبض زٚضَٚع إػٓٸ ايطؿٌ ١ تبسأ بطعاٜ .١ؾب٘ َتهاًَ ايعٌُ اٱْػاْ

ٚا٫ٖتُاّ ٠ ٚتعًِٝ ايت٬َص ،١َطٚضّا بايٝتِٝ ٚأقشاب ا٫ستٝادات اـاقٸ، ايطنٝع

 اٱْػإ ٗ خطٜـ ايعُط. ٚق٫ّٛ إٍ، دل إهاز ؾطم عٌُ شلِع، هٌباـطٸ

سٝح  ،١اغٝٗ ايعبٸ« ٌزاض ا٭َإ يًُػٓٸ»َؿطٚع  2008ّلع ٗ ايعاّ ُأٖٚهصا 

 .إطضٚ ٚايهذطظ ٚايعٍٛ اٱُٖا ّا ٬َشّا ٜكِٝٗ ؾطٸَػٓٸ 40سٛايٞ  ٚدس

 

ٞٸ ٗ يبٓإ َٔ ْكٕل ٗ ايطعاٜؾعٛضّا َٓٗا َا ٜعاْٝ٘  ٝٸ١ اجملتُع اٱّاْ ١ ايكشٸ

بإْؿا٤ ، «١بُٗٔ اـرلٜٸ١ ػَ٪غٻ»بايتعإٚ َع ، «١إدلٸات اـرلٜٸ١ ْعٝٸ»قاَت ٢ يًُطن

١ ٚايصٟ ٜعسٸ َٔ إػتؿؿٝات ايُٓٛشدٝٸ ،١برلٚت اؾٓٛبٝٸ١ ٗ ناسٝ «ب٢ُٔٗ َػتؿؿ»
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 ايعايٞ.  شات ايتذٗٝع ايتكينٸ

ٗ قها٤ ١ ايعبٸاغٝٸ١ ٗ َٓطك ÷ايعٖطا١٤ ؾاط٠ُ ايػٝٸس٢ تؿؿَػ إ١ٍ إناؾ

ٞٸ ٗقٛض   ٚايصٟ ٫ ٜعاٍ ٜٓتٛط ايتٌُٜٛ يتذٗٝعٙ. ، اؾٓٛب ايًبٓاْ

١ ٗ إٓاطل احملط١َٚ ٝأٜهّا عسزّا َٔ إػتٛقؿات ايكشٸ١ ٚقس اؾتتشت اؾُعٝٸ

 : َٚٓٗا، َٔ يبٓإ

 .ايبكاع ا٭ٚغ١٘ ٗ َٓطكد٫٬ ٠ ٗ بًس ٞٸايطبٸ ×َطنع اٱَاّ اؿػٌأـ 

ٗٸ ٞٸايكشٸ ×اؽَطنع ايعبٸب ـ  ٞٸ ايجكا ٗ اؾٓٛب  ٜاطط٠ ٗ بًس ا٫دتُاع

ٞٸ  .ايًبٓاْ

ٝٸ١ نُا ٜكسٸّ َهتب اـسَات ا٫دتُاعٝٸ ـ َػاعسات ١ ـ عدل زا٥طت٘ ايكشٸ

ٝٸ١ ٝٸقشٸ ُٸٔ ا٫غتؿؿا٤ ٚإعآٜات ايطبٸ ٛٸع١ ٚايؿشٛقات إددلٜٸ١ ٚا٭ز١ٜٚ تته ١ إتٓ

 .١% َٔ نًؿتٗا إازٸ70ٜ إٍ 50عًُّا إٔ إهتب ٜػٓطٞ َا بٌ  ،١٭ؾعٸٚا

 

ٞٸَٔ أدٌ إعساز عًُا٤ ايسٜٔ ٚإبًٚ ِٸ ايػٝس ػٌ يًُذتُع اٱغ٬َ ؾهٌ  اٖت

، ؾطَا نإ َٓٗا ؼت إؾطاؾ٘ إبا غٛا٤ٷ ،١اؿٛظات ايعًُٝٸ١ بتأغٝؼ ٚضعاٜ اهلل

ٝٸ َا ناْت تؿطف عًٝ٘أٚ  ِٸ اؿٛظات اييت  .١َتٛاظ١ْ دٗات زٜٓ  : ٜطعاٖانإ ٚأٖ

ٞٸـ 1 ٞٸ إعٗس ايؿطع ٚنإ  ،١ايٓبع١ ؼ ٖصا إعٗس ٗ َٓطكتأغٻٚقس : اٱغ٬َ

ِٓاٙ ـ بعٕٛ اهلل ـ ست، ٜت٫ٓٛٙ بؿهٌ َباؾطايػٝس ؾهٌ اهلل  ٚعِٛ ، نبٴط ؾأ٢ْ٘ ٚقس 

ٚبًػت ؾٗطت٘ ، ايعًِ َٔ كتًـ أما٤ يبٓإ ٚايعاملٚأقبض َككسّا يط٬ٓب ، ؾأٚٙ

 ...اييت ناْت ؼتهٔ ط٬ٓب٘ َٔ زٕٚ تسقٝل ٜٴصنط٣ اؿٛظات ايهدل

ٝٸٚإ ٝٸ١ ثط اْس٫ع اؿطب ايًبٓاْ ١ َٓطك إ١ٍ ايٓبع١ اْتكٌ إعٗس َٔ َٓطك١ ايساخً

ٞٸ ايػًِٓ ١ ايهاسٝأططاف ٢ ع١ً ايٛاقع، ب٦ط سػ١ٔ ٗ َٓطك شيو اغتكطٸ بعسإٔ  إٍ، س

ٝٸ ِٸ اٯٕ أنجط َٔ َا٥ .١يًعاق١ُ اؾٓٛب ١ َطس٢ً ستٸ َٔ إطاسٌ ا٭ٍٚ، طايب١ ٖٚٛ ٜه

َٔ ايعًُا٤ ٚإؿٚهطٜٔ ٚإبًٚػٌ ايعاًٌَ ٗ غبٌٝ ٠ ٚاؾط١ نُا أْٸ٘ خطٸز ًْ اـاضز.

 ٗ يبٓإ ٚب٬ز إٗذط.  ١ اهلل ْٚؿط ايتعايِٝ ٚايكِٝ اٱغ٬َٝٸ
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ٞٸٚقس اْتكٌ إعٗس ايؿ ٞٸ بعس ضسٌٝ ايػٝس ؾهٌ اهلل طع دٛاض  إٍ &اٱغ٬َ

ٕٔ إٍ سطٜو. ٫ٚ ٜعاٍ ـ بتٛؾٝل اهلل تعا٠ٍ َٓعي٘ ايها٥ٔ ٗ ساض  ٚٓسٙ ـ ٜٓتكٌ َٔ سٳػٳ

 ٗ يبٓإ ـ ؾٗازاتٷ١ اٱغ٬َٝٸ١ سٝح غتٴُٓض يط٬ٓب٘ ـ ٚبايتعإٚ َع اؾاَع، أسػٔ

ًِِّٖٗ يًُػاُٖ ،١ضزلٝٸ١ داَعٝٸ   .٠ٗ بٓا٤ أدٝاٍ ايػس ايٛاعس١ ٚاؾسٸٜٸ١ ايؿاع١ً َا ٜ٪

ٕٸ إطأ ا٭دٝاٍ ١ ٖٚٞ َطبٸٝ ،٠قٓٛ ايطدٌ ٚؾطٜهت٘ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ َٚا أ

ٗ طًب ايعًِ ١ ايطاغب٠ ٚإؾػاسّا ٗ اجملاٍ أَاّ إطأ، ٚا٭طؿاٍ ـ ايطداٍ بعس شيو ـ

ٞٸ طايؿاؾتتض إعٗس ، ايسٜينٸ ٞٸ اٱغ٬َ َٸٔ ، يٓػا٤خاقٸّا باقػُّا ع ١ ِٛشدٝٸ١ زضاغٜ٪

ٝٸ ٕٕ َعّا١ ػَٚب١ًٚ ؿنُجٖك٠ اييت ؼتادٗا إطأ١ ٚاؿٛظٜٚٸ١ يًعًّٛ ايسٜٓ ٕٸ، ٗ آ  َع ايعًِ بأ

 ايػطٛح. ١ ٗ َطسً ٔٳٜسضغٵ طايباتٺ٠ ٖٓاى عسٸ

ُٸت ٖصٙ ٚقس : غٛضٜا ـ ٗ زَؿلِ÷ظٜٓب٠ ايػٝٸس١ َٓطكٗ ٢ إطته٠ سٛظـ 2 ن

ظٜٔ ٗ ػٌ ٚإدلٻٚخطٸدت ايعسٜس َٔ إبًٚ ،١كتًؿ بّا َٔ دٓػٝٸاتٗ ثٓاٜاٖا ط٠٬ٓ اؿٛظ

٠ زَتعس٣ِّ َػادس ٚقط٢ نبرل َٔ خطٸهٞ ٖصٙ اؿٛظات عً ع عسزٷ. ٜٚتٛظٻايعًِ ايسٜينٸ

ٖٓ ٕٸ أغًب عًُا٤ ايسٜٔ ٗ يبٓإ ِٖ ت٬َٝصٗ يبٓإ ٚاـاضز. ٚ  ا ٜٴصنط ٗ ٖصا اجملاٍ أ

َٳ، إطدع ؾهٌ اهلل َٔ ت٬َصت٘ ١ ًْ ٚقس تكسٸّ شنطٴ، عًٝ٘ تتًُصٚا ٔٵأٚ ت٬َٝص 

 ٗ َا غبل.

ٝٸ١ ـ إسضغ3 ععٸ ٢ ٜس ايؿٝذ َٛغ٢ قٛض ع١ً ٚقس تأغٻػت ٗ َسٜٓ :١ايسٜٓ

اؾٓٛب ١ ٚقس ضعاٖا إطدع ؾهٌ اهلل; يهْٛٗا ٬َشّا يًعًُا٤ ٚإبًٚػٌ ٗ َٓطك، ايسٜٔ

ٞٸ ٠ َٔ ا٭غاتص١ ؾدطٻدت نب ،١مثاضٖا ايطٝٸب١ إباضن١ . ٚقس آتت تًو ايػطغايًبٓاْ

 ايٛطٔ. ١ ناٌَ َػاس٢ ٚايعًُا٤ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ظٛس ٚإخ٬م عً

 

ُٸت  اييت ناْت ١ بإْؿا٤ إساضؽ ا٭نازّٝٸؾهٌ اهلل ايػٝس ١ َطدعٝٸاٖت

ات إدلٸ١ ْعٝٸ»ؾأقاَت عدل ، ٚد٘ اـكٛم٢ يًُػًٌُ ع١ً ًَشٸ١ تؿٓهٌ ساد

إعساز  إٍَٔ خ٬ٍ شيو ١ ٚقس ٖسؾت اؾُعٝٸ .١ِٛشدٝٸ١ َسضغ٠ عؿط غبع«١اـرلٜ

يٝٴػِٗ ٗ  ;ّاّا ٚادتُاعٝٸّا ْٚؿػٝٸّا ٚدػسٜٸّا ٚضٚسٝٸؾهطٜٸ ،١َتها١ًَ ايطايب ٚتطبٝت٘ تطبٝ

استٝادات ١ ٚزضاغ، ٜات٘تٛاد٘ عكطٙ ٚؼسٸ ٜٚهٕٛ شا قسضاتٺ، بٓا٤ فتُع٘ ٚتكسٸَ٘



• 

 االجتهاد والتجديد

ٌٸ، تًبٝتٗا٢ ٚايعٌُ عً، ات٘بفتُع٘ َٚتطًٖ  َؿه٬ت٘ ٚؼكٝل أٖساؾ٘.  ٚاٱغٗاّ ٗ س

ُٸت اؾُعٝٸ ٚقس ِّ ٚايتكينٸ بتأٌَ ايتعًِٝ إٗينٸ١ اٖت ؾأْؿأت ، ضبأغًٛب َتط

ٝٸ١ ٖٝس ؾٓٸاَع( 4)١ أضبع ٞٸ ا٭ندل إٗينٸـ 1: ٖٚٞ ،١تكٓ زاض ـ 2، ٚايتكينٸ َعٗس عً

ٞٸ يًؿتٝات١ غه٠ٓٝ ػٝٸسـ َعٗس اي3، ٚايتع١ًِٝ يًذلبٝ ×ايكازم ـ َعٗس إدلٸات 4، ايؿٓٸ

ٝٸ  .١يًعًّٛ ايكشٸ

إطدع ؾهٌ ١ ايتابع ٕ٪غٸػ١ إٔ َهتب اـسَات ا٫دتُاعٝٸ إ٠ٍ ٚػسض اٱؾاض

ٝٸ١ ٜكسٸّ َػاعسات تطبٜٛٸ اهلل تأٌَ ايكػ٘ ٢ ع٠ً غرل ايكازض٠ يٮغط ايؿكرل١ َٚازٸٜٸ١ عٝٓ

ٞٸ   .١أٚ ايهتب ايسضاغٝٸ إسضغ

 

بٓا٤ إػذس َص ٚط٦ت قسَاٙ أضض  ايصٟ بازض إٍ، |ضغٍٛ اهلل٢ خط٢ عً

ٛٻض١ ٜجطب )إسٜٓ ٌٸ أسٛاشلِ، (٠إٓ ، يٝهٕٛ إكطٻ ٚإًذأ ٚإطنع يًُػًٌُ ٗ ن

ٗ ١ ٚتععٜعّا يسٚض ايطغاي، ٚتجبٝتّا ٭َطٙ ٗ ايؿهط ٚايكٍٛ ٚايعٌُ، اهلل١ إع٤٬ٶ يهًُٚ

َٚٔ أدٌ بٓا٤ ايؿطز  ،٠ٗ ا٭ضض ٚاؿٝا١ باز٨ اـرل ٚايعسٍ ٚاحملبْٚؿطّا ٕ، اٱْػإ

ٟٸ، ايكاحل ايصٟ ٜ٪غٸؼ يًُذتُع ايكاحل ُٕ َٔ خ٬ٍ ايتعاَ٘ ايكٛ ٌ اييت جٴبايكِٝ ٚا

ٞٸ٢ ٚ٭ٕ إػذس باب ا٫ْؿتاح ايهبرل عً، دا٤ت بٗا ايطغا٫ت ٗ  ٖصا ايعامل اٱْػاْ

ٗ ١ ٚايجكاؾ٠ ٚض ايعبازعسزّا َٔ زٴ &دعؿهٌ اهللإط١ ايع٬َٓؾٝٸس  ،قًت٘ باهلل تعاٍ

ٱْؿا٤ إػادس ١ نُا أداظ ٗ زؾع اؿكٛم ايؿطعٝٸ، َٔ يبٓإ ٚغٛضٜا١ َٓاطل كتًؿ

 َٔ ايعامل.١ ٗ أما٤ كتًؿ

 : َٚٔ تًو إػادس

ٝٵ1ٔ ٝٵٔ اؿػٓٳ َٳ ٝٸ١ )ٗ ايهاسٝ ’ـ َػذس اٱَا ِٸ ١ اؾٓٛب يبرلٚت(. ٖٚٛ ٜه

طابكّا عًٜٛٸّا خاقٸّا بايٓػا٤. ٜٚتٸػع إػذس ٭نجط َٔ ، يهبرلإػذس ا إ١ٍ إناؾ

َٸٗا ايع١َ٬ٓ اؾُع٠ ٚقس ُأعسٸ يهٞ وتهٔ ق٬، آ٫ف َك٠ٌٛ عؿط ١ اييت نإ ٜ٪

١ ايَٝٛٝٸ١ اؾُاع٠ ق٬ إ١ٍ باٱناؾ، &إطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل

  ٢:ٜٚؿتٌُ إػذس عً .١َٔ ايدلاَر ايطٚسٝٸ١ ًْٚ، بإَاَت٘

ٗٻع، ؾدل 1000ٖٚٞ تتٸػع ٭نجط َٔ : ايعٖطا١٤ أـ قاع سػب ٠ ف
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إطدع ايػٝس قُس ١ َٚنإ ايع٬ٓ .١ٚبايتكٓٝٸات اؿسٜج٠ اؾٛز١ إٛاقؿات ايعايٝ

ٌٸ ث٬ثا٤ ـ ْسٚ &سػٌ ؾهٌ اهلل ٜعكبٗا سٛاضٷ  ،١قطآْٝٸ٠ ٜعكس ؾٝٗا أغبٛعٝٸّا ـ َػا٤ ن

 ،١َٔ ْسٚات ثكاؾٝٸ ،١سزّا َٔ ا٭ْؿطع١ َؿتٛحٷ َع اؿهٛض. ٚؼتهٔ ايكاع

  .١ٖازؾ١ َػطسٝٸ١ ٚأْؿط ،١ٚاستؿا٫ت بإٓاغبات اٱغ٬َٝٸ، َٚ٪ُطات

ٗٸ ٞٸ ايجكا  ،١ايجكاؾٝٸ١ عسز َٔ ا٭ْؿط٢ ٜؿطف إطنع عً: ب ـ إطنع اٱغ٬َ

ُٸٗا  : ٚأٖ

ِٸ  تٗٚاييت، بايٛاقع إعاف١ ٛانٝع شات ايكًٕاٚتططح ؾٝٗا  :١ـ ايٓسٚات ايجكاؾٝٸ1

ٞٸ اشلازف ٚايٓكس ايبٓٸا٤ ٚاؿطٸٜٸ اٱْػإ إػًِ إعاقط ٗ دٛٛ ١ َؿعِ باؿٛاض إٛنٛع

  .١ايؿهطٜٸ

ٌٸ أضبعا٤.  ،١اٱغ٬َٝٸ٠ ـ زضٚؽ ٗ ايعكٝس2  تٴعكس أغبٛعٝٸّا َػا٤ ن

ٌٸ اثٌٓ.  ،١اٱغ٬َٝٸ١ ـ زضٚؽ ٗ ايؿطٜع3  تٴعكس أغبٛعٝٸّا َػا٤ ن

ُٸٔ أْؿط ،١يًٓاؾ٦ ١قٝؿٝٸ١ ـ زٚضات ثكاؾٝٸ4 ٛٸع١ تته   .١َتٓ

١ ٚإغ٬َٝٸ١ ٚتِٓٛٝ َػابكات ثكاؾٝٸ١ إسٝا٤ إٓاغبات اٱغ٬َٝٸ إ١ٍ إناؾ

ِّع  .١َتٓ

، اٱَاّ ايكازم١ ايتعاَّا بٛقٝٸ: &ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل١ ز ـ َهتب

تععٜعّا يًطٚح ٚ، (23)«ؾإْهِ غٛف ؼتادٕٛ إيٝٗا ;ستؿٛٛا بهتبهِا»: سٝح ٜكٍٛ

تٛدٝ٘ ا٭ْٛاض مٛ َؿطٚع ٢ عً ؾهٌ اهلل١ ايع٬َٓسطم ، ٚايبشح٠ ٗ ايكطا١٤ ُٝٸايعً

َٸ١ تأغٝؼ َهتب س قُس ايػٝٸ٢ اهلل ايع١ُٛ آ١ٜ زلاس١ َهتب»ل عًٝٗا اغِ طًٹُأ ،١عا

َٸ ِٸ ٗ ثٓاٜاٖا ايهتب إدتًؿ، «١سػٌ ؾهٌ اهلل ايعا ٛٸع١ ته ٚنإ إٔ تٛٓؾطت  .١ٚإتٓ

ٞٸغاُٖت ٠ٗ طي٘ أٜازٺ خِّ َٳ  زعِ إؿطٚع ايصٟ ْٴٓؿص ٗ ايطابل ايػؿً ٔ ٝٵٕػذس اٱَا

َٸ١ . ٖٚصٙ إهتب’ٔٝٵاؿػٓٳ ُٸٔ أنجط َٔ ١ ايعا ٝٸ 25تته ١ أيـ فًٓس بٌ نتب زٜٓ

َٸ١ ٚثكاؾٝٸ١ ٚادتُاعٝٸ١ ٚتطبٜٛٸ ُٸٔ إهتب .١ند١ُ َٚٛغٛعات يػٜٛٸ١ عا قػُّا ١ نُا تته

ِّض٠ وتٟٛ أدٗع ١ باٱناؾ، ايبشح عدل اٱْذلْت١ خ٬شلا خسَ ٜكسِّّ ٠َٔ نُبٝٛتط َتط

ِّع١ خسَات ايبشح ٗ ايدلاَر إٛغٛعٝٸ إٍ ٝٵٔ ٢ ٜٚؿطف عً .١إتٓ َٳ َػذس اٱَا

ٝٵٔ ٞٸ إطنعٴ ’اؿػٓٳ ٗٸ اٱغ٬َ  .ايجكا

 )ططابًؼ ـ سلاٍ يبٓإ(. ^ـ َطنع أٌٖ ايبٝت2
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 ايبكاع(.١ )غطعٌ ـ قاؾٛ ×ـ َػذس اٱَاّ اؿػٔ ايعػهط3ٟ

 ايبكاع(.١ )د٫٬ ـ قاؾٛ ×َطنع اٱَاّ اؿػٌ ـ4

ٞٸ5  )نؿط ًَهٞ ـ دٓٛب يبٓإ(. ×ـ َػذس اٱَاّ عً

ٞٸ6  )َعطٚب ـ دٓٛب يبٓإ(. ×ـ َػذس اٱَاّ عً

 ـ دٓٛب يبٓإ(.١ )اؿًٓٛغٝٸ ×ـ َػذس اٱَاّ اؿػ7ٌ

 ايبكاع(.١ )زٚضؽ ـ قاؾٛ ÷ظٜٓب٠ ـ َػذس ايػٝٸس8

 ايبكاع(.١ ٌَ ـ قاؾٛ)اشلط ـ َػذس غ٬ٗت إا9ٟ

 )ساٌْ ـ دٓٛب يبٓإ(. ـ َػذس ايؿٝذ سػٔ اؿاْٝين10

 ايبكاع(.١ )ضٜام ـ قاؾٛ ^ـ َػذس أٌٖ ايبٝت11

 )قٛض ـ دٓٛب يبٓإ(. ÷ايعٖطا٠٤ ـ َػذس ايػٝس12

 )اؾبٸٌ ـ دٓٛب يبٓإ(. ÷ايعٖطا٠٤ ـ َػذس ايػٝس13

 ـ دبٌ يبٓإ(.٠ )إعٝكطـ َػذس اٱَاّ إٗس14ٟ

 )سٞ ايػًِٓ ـ برلٚت(. ×ـ َػذس اٱَاّ ايػذٸاز15

 )دبٌٝ ـ دبٌ يبٓإ(.١ ـ َػذس عٌ ايػٜٛب16

 )دبٌٝ ـ دبٌ يبٓإ(. |ـ َػذس ايكازم ا٭17ٌَ

 (.ـ دٓٛب يبٓا٠ٕ ايكٓطط) |َػذس ايكازم ا٭ٌَـ 18

ٞٸ19  (.قٛض ـ دٓٛب يبٓإ)×ـ َػذس اٱَاّ عً

  

ٌٸ ايع٬ٓ ٞٸ٢ إطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ع١ً َأط  ايعامل اٱغ٬َ

ٞٸ اييت قاّ بٗا إ٠ٍ ٗ ظٜاضات٘ إتهطٸض، بؿهٌ َباؾط ٚغرل  أنجط َٔ بًس إغ٬َ

ٞٸ سايت عٛاٌَ ٢ ست، ٚؾاضى ٗ ايعسٜس َٔ إ٪ُطات اييت ناْت تٴكاّ ؾٝٗا، إغ٬َ

 كاٍ بإػًٌُ ٗ ايعامل. ٬تٸيكسٸٜ٘ إباؾط ت ز٠ٕٚ زَتعسِّ

أٚناع إػًٌُ ٚضعاٜتِٗ ٚايتٛاقٌ َعِٗ ٗ ١ ٓا٢ٜ عً &ٚقس سطم

تأقٌٝ ٢ ٜعٌُ عً، ٚايتبًٝؼ١ ؾأْؿأ َهتبّا يًع٬قات اـاضدٝٸ ،١ؾ٪ِْٚٗ إدتًؿ
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ٞٸ ٌٸ٢ إٓؿتض عً ايؿهط اٱغ٬َ َٔ قهاٜا اٱْػإ إػًِ ٗ ع٬قت٘ بطبٸ٘ ٚبايٓاؽ  ن

ايتعاّ اٱْػإ ٢ اييت قس تهػ٘ بؿهٌ ٚبآخط عً، خكٛقّا ٗ إػذلباتٚ، سٛي٘

ٟٸ ٞٸ ايعكٝس  . ٚايؿطع

َع ، ـاضز با٫نطاٙ ٗ زاخٌ اجملتُعات٘ ٭بٓا٥٘ ٗ اٚقس ناْت تٛدٝٗات

ٌٸ٢ ٚضٓنع عً، ا٫يتعاّ ايسٜينٸ٢ اؿؿاٚ ايؿسٜس عً َا ٜٓؿأ  اؿٛاض َع اٯخطٜٔ ٗ ن

  .١اْط٬قّا َٔ ايكٛاعس إؿذلن، طأَٟٔ خ٬ؾات ٗ اي

ٚضؾسِٖ ، ٗ ايعامل إطدع١ ايع٬َٓتِٓٛٝ عٌُ ٚن٤٬ ٢ ٜٚعٌُ إهتب عً

َٔ أدٌ تطنٝع ٚنع إػًٌُ ، ٗ َٓطكت٘ إٛاضز اييت وتادٗا ايعامل ايسٜينٸ٢ بؿتٸ

 ٚايسؾع باييت ٖٞ أسػٔ.، ٚايعكٌ إتشطٸى، اٱغ٬ّ إٓؿتض٠ قاعس٢ ؾٝٗا عً

 

َٳ &ؾهٌ اهلل إطدعنإ  ٚٸٍ  ػاتٞ ٗ إػذلبات يًعٌُ إ٪غٻ٠ أطًل قاعس ٔٵأ

ػات إ٪غٻ١ إقا٢َ ع١ً سٝح سحٸ ايهجرلٜٔ َٔ أبٓا٤ اؾايٝات اٱغ٬َٝٸ ،١اٱغ٬َٝٸ

ِّ ٟٸ يتعاَ٘ ايسٜينٸاييت ؼؿٜ يًذٌٝ إػًِ أقايت٘ ٚؾهطٙ ٚا ،١عإتٓ ٌٸ  ٚايؿهط ٚ ٗ

 اييت ؼاٍٚ إٔ ؼطف اؾٌٝ عٔ ؾططت٘ ْٚكا٥٘ ٚقؿا٥٘. ١ ا٭ؾهاض إٓشطؾ

ٱْؿا٤ ١ يًُ٪ٌَٓ زؾع اؿكٛم ايؿطعٝٸ ؾهٌ اهللشيو أداظ ايػٝس ٠ ٚٗ َٛاظا

إٕ  :ٗ إػذلبات. ٚيعًٓٓا ٫ ْبايؼ إشا قًٓا١ ٚإػادس ٚإطانع ايجكاؾٝٸ١ إساضؽ اٱغ٬َٝٸ

َٔ ايعامل ناْت َٔ خ٬ٍ ٠ زٗ أما٤ َتعس١ِّ ػات ٚإطانع ايجكاؾٝٸأغًب إ٪غٻ

 غٛا٤ ٗ إْؿا٥ٗا أٚ ٗ اغتُطاضٜٸتٗا. ، تٛدٝٗات٘ ٚزعُ٘ إباؾط ٚغرل إباؾط

ٞٸؾهٌ اهلل ايػٝس ١ إٔ ططٜكٖٓا ٚاؾسٜط بايصنط  أْٸ٘ ٫  ٗ ايعٌُ اٱغ٬َ

٣ ٖٚصا َا اْعهؼ اضتٝاسّا بايػّا يس. ػاتَٔ إ٪غٻأٟٛ ٢ ٫ٚ عً، أسس٢ ٜؿطض ْؿػ٘ عً

١ إطدع ايصٟ وؿٜ خكٛقٝٸ٘ ٚضأٚا ؾٝ، َٔ ايعاًٌَ ٗ يبٓإ ٚب٬ز ا٫غذلاب نجرٕل

ٕٸ ;ٚوذلّ اخت٬ف ايطأٟ، ايعٌُ ِٸ ا٭غاؽ عٓسٙ ٖٛ سؿٜ اٱغ٬ّ ٗ خٓط٘  ٭ اشل

 . ٘ َٓٗا ؾ٤ٞٷيٛ مل ًٜشل ؾدكٳ٢ ستٸ، ْٚٗذ٘

ٌٕ ٘ إػًٌُ ٗ ب٬ز ا٫غذلاب إٍٚقس ٚدٸ٘ زلاست  ;أغاؽ إْؿا٤ إساضؽ بؿه

ٕٸ إسضغ تٓؿع ٢ إٔ إ٪غٸػات تبك٢ نُا ضٓنع عً. ؼؿٜ أ٫ٚزْا ٚؼؿٜ ز١ِٜٗٓ ٭
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َٸ ٞٸ٢ ٜٚبك، ٗ اَتساز ايع١َٔ ا٭  . َٔ ايؿدل َا ْؿع ب٘ ايعٌُ اٱغ٬َ

 

١ كها٥ٝٸاي١ طدعٝٸإس سػٌ ؾهٌ اهلل إطدع ايػٝس ق١ُ ايع٬َ ؾٓهٌ

ٜطدع إيٝ٘ إتٓاظعٕٛ ٗ كتًـ سٝح نإ ، َٓص أنجط َٔ أضبعٌ عاَّا١ ايؿطعٝٸ

ٌٸ إؿانٌ ايعايك ،١ايعٚدٝٸ٠ ل باؿٝاٚخكٛقّا ٗ َا ٜتعًٖ، اجملا٫ت ٗ ١ يهٞ و

ٞٸ  . ْطام اؿهِ ايؿطع

، ٝٓات َٔ ايكطٕ إانٞأٚا٥ٌ ايجُا٢ْ طّا ستٸيًكها٤ َباؾٹ ٘ٚقس نإ تكسٸٜ

ٔٵ ُأطًل ، ؼ َهتبّا يًكها٤أغٻشلؿكس اييت ناْت تعطض ٠ ْٛطّا يًُؿاغٌ إتعاٜس ٚيه

ٞٸ»عًٝ٘ اغِ  ٠ ٚاـدل١ ايعًُٝٸ٠ اْتسب ي٘ عًُا٤ زٜٔ َٔ شٟٚ ايهؿا٤ٚ، «إهتب ايؿطع

ٞٸ٠ ٗ إزاض١ ايعًُٝٸ ٢ ٜعٌُ ٖ٪٤٫ عًنإ سٝح ، اـ٬ؾات ٚٗ تطبٝل اؿهِ ايؿطع

ٌٸ ٜٚطدعٕٛ ، يًكها١٤ عٔ زلاست٘ نُٔ إٛاظٜٔ ايؿطعٝٸ١ َؿانٌ ايٓاؽ بايٛناي س

ٞٸٝ٘ إي  ؾٝٗا.  ٱبسا٤ ضأٜ٘ ايٓٗا٥

ٛٸض عٌُ إهتب ِٸ تط ٛٸ ;ث زت ؾطٚع٘ ٗ ؾتعسٻ، ض سادات ايٓاؽ إيْٝ٘ٛطّا يتط

يًكها٤ ؾٝٗا أقشاب ٣ ٜٚتكسٸ، يػُاست١٘ يبٓإ ٚاـاضز ٗ ْطام إهاتب ايتابع

 َٔ ايعًُا٤. ٠ ايهؿا٠ٚ٤ اـدل

 

ٚاٱؾتا٤ نجطت ١ يًُطدعٝٸ &بعس تكسٸٟ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل

١ٌٕ ٜتٸػع يٲداب٘ ٚمل ٜعس ٚقت، إي٠٘ٝ ا٫غتؿتا٤ات ايٛاضز ؾسعت ، َباؾط عٓٗا بؿه

 ١ايعاي٠ٝ َٔ ايعًُا٤ شٟٚ ايهؿا١٤ إْؿا٤ َهتب ي٬غتؿتا٤ ٜكّٛ عًٝ٘ ًْ إ١ٍ اؿاد

٢ٌّ ٚقس أيكٝت عً. ٗ ايعًِ ٚايؿهٌ ِّ عاتل إهتب َٗا ُٸٗا ،١عَتٓ  : ٚأٖ

ٝٸٓات ع١ً عدل قؿش٠ ايٛاضز١ عٔ ا٫غتؿتا٤ات اـٓطٝٸ١ اٱدابـ 1 ، اٱْذلْت٢ ب

 . &إطدع ؾهٌ اهلل ٚضؾعٗا إٍ

 أٚ عدل اشلاتـ. ٠ طَباؾٳ، ا٫غتؿتا٤ات ع١ٔ ايؿؿٗٝٸ١ اٱدابـ 2

، ٗ ٖصا اجملا٠ٍ عدل اغتط٬ع آضا٤ أٌٖ اـدل١ ايكُطٜٸ أٚا٥ٌ ايؿٗٛض١ َتابعـ 3
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 ٘ ؾٝٗا. ضأٜٳ٣ يرل ايػٝس ؾهٌ اهلل; ٚضؾعٗا إٍ

١ ايع٣َ٬ٓ يؿتا١ٚ إطابك١ ايع١ًُٝ ايطغاي١ إعساز ٚطباع٢ اٱؾطاف عًـ 4

 . &إطدع

ٞٸـ إعساز 5 ٞٸَباؾٹ بطْاَر إشاع ِٸ اٱداب، ا٭سس ـّٜٛ ـ َا عسا  ط َٜٚٛ ؾٝ٘ عٔ ١ تت

 إػتُعٌ. ١ كتًـ أغ٦ً

َع إػتؿتٌ ٚايعا٥طٜٔ ٗ أٚقات  طٷَباؾٹ يكا٤ٷ &ٚنإ يًُطدع ؾهٌ اهلل

 عدل اشلاتـ. ٠ َٔ ا٫غتؿتا٤ات ايٛاضز نجرٕل٢ ع٠ً طإدابات٘ إباؾٹ إ١ٍ إناؾ ،١َعٝٸٓ

 

ُٸ بات ٜعطف ٢ تس، ٗ ٖصا ايعكط٣ ندل١ ْٝٛطّا ٕا انتػب٘ اٱع٬ّ َٔ أٖ

أنجط  يٲْػإ ايسخٍٛ إ١ٍ سٝح أتاست ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اؿسٜجٚ، (١ايطابع١ ايػًطـ)ب

ٜٚؿػض ٗ اجملاٍ أَاّ  ،١اٱغ٬َٝٸ٠ ا٭َط ايصٟ ٜٛغٸع آؾام ايسعٛ، َٔ فاٍ ٚأؾل

ٌٸ َٔ ايتػا٫٩ت ٚاٱؾها٫ت اييت  نجرٕل ع١ٔ اٱداب ايطاقٌ إٍ ايتٛاقٌ َع ن

 ٚبات ٜطٓنعٖا اٱع٬ّ إهازٸ، َع١٘ يٲغ٬ّ أٚ إدتًؿ١ ٙ إٓا٥ٚباتت تططسٗا اـطٛ

ٞٸ &إطدع ؾهٌ اهلل٣ ْٛطّا يهٌ شيو ضأ، ...ـ بؿهٌ ٚبآخط ـ ٕٸ ايؿهط اٱغ٬َ  أ

ٟٸ ّٕ إ٢ٍ ٚقت َه وتاز أنجط َٔ أ ّٕ َٓؿتٕض إع٬ ٟٸ ٚإع ًَتع ١ ؼ إشاعؾأغٻ، سٝٛ

ٞٸ اييت عًُت، ايبؿا٥ط ـ قٛت اٱّإ غابكّا ـ ٝٸ١ َٔ ايسٚي ـ بعس تطخٝكٗا ايطزل ١ ايًبٓاْ

ٝٸٕبجٸٗا ١ تػط٢ٝ ـ عً ايعامل  إٜكاٍ قٛتٗا إٍ ٚتطُض إٍ ،١دتًـ ا٭ضانٞ ايًبٓاْ

ٞٸ  . اٱغ٬َ

ِٸ تأغٝؼ ْؿط ،١إْؿا٤ ايٓؿطات ايكشاؾٝٸ٢ نُا سحٸ عً اييت ، «ٓاتبِّ»٠ ؾت

 ٓاؽ ٚاجملتُع. قهاٜا اي٢ ع١ً ٚإٓؿتش١ ايٛاع١ٝ إًتع١َ بايجكاؾ٢ تعٓ

ؾشحٸ ، اٱْذلْت١ َٔ ؾبه٠ ا٫غتؿاز٠ مٛ نطٚض١ نُا ناْت ْٛطت٘ ثاقب

  .١ايٛاع١ٝ اٱغ٬َٝٸ١ ّا يًجكاؾّا سطٸايصٟ أضازٙ َٓدلّا عإٝٸ، «ٓاتَٛقع بِّ»تأغٝؼ ٢ عً

ٞٸ ضا٥سٷ زٚضٷ يًػٝس ؾهٌ اهللنُا نإ  ١ يًشاي ٗ زعِ اٱع٬ّ اٱغ٬َ

ٌٸ. ـاضزٗ يبٓإ ٚا١ اٱغ٬َٝٸ ايكٝٸٌُ  ٚقس أخص زٚض ايتٛدٝ٘ إباؾط ٚغرل إباؾط يه

ٍٳ٣ َس٢ اييت ناْت عً، «إٓطًل١ فًٓ»غبٌٝ إجاٍ ـ ٢ ؾسعِ ـ عً ;عًٝٗا  غٌٓ اجملا
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ٟٻ ٞٸ اؿٝٛ ٠ َباؾط َؿاضناتٷ يًػٝس ؾهٌ اهللٚقس نإ ، يًتٓٛرل يًؿهط اٱغ٬َ

ِ عٳايٓـ٤ إػًِ زٳ١ ٚٗ فاٍ تطبٝ «.٠َعاقط١ قهاٜا إغ٬َٝٸ١ فً»ٚنصيو ، ؾٝٗا

 . شيو نجرلٷ ٚغرلٴ. يًؿتٝإ «أٓس١ فًٓ»

 

ٝٸ ٝٸ١ ٚاغتذاب ،١ايؿطعٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ اْط٬قّا َٔ إػ٪ٚي ١ ٚايجكاؾٝٸ١ يًشادات ايسٜٓ

إٛاؾل  ٖـ /1418ٱْذلْت عاّا٢ عً«ٓاتَٛقع بِّ»ؼ تأغٻ، يًذُٗٛض ايٛاغع َٔ إػًٌُ

ٝٸ١ ايك١ًًٝ اٱغ٬َٝٸ١ يٝكبض بصيو َٔ إٓابط اٱع٬َٝ، 1997ّ يًعاّ ١ اييت ؼٌُ َػ٪ٚي

، ؼ ايٛعٜٞ٪غِّ سطنٞٛ ٚؾل َٕٓٗر ،١اٱغ٬َٝٸ٠ ايؿهط١ ٚأقاي١ ايطغايٝٸ١ ايهًُ

١ ٕٛاد١ٗ اَت٬ى ايؿطٚٙ ايهطٚضٜٸ٠ قاعس٢ عً، ٚوطٸى إٛقـ، ٜٚبين ايصات

  .٠عاقطايتشسٸٜات إ

، بإؾطاقاتٗا ٚسٜٝٛٸتٗا ٚغٓاٖا١ اٱغ٬َٝٸ٠ إٛقع ٱبطاظ ايكٛض٢ ٜٚػع

ٕٷتاييت َػٸ، ايتؿٝٸع٠ ٚباـكٛم قٛض ، َٔ ا٫يتباؽ ٚايتؿٜٛـ ٚايػُٛض٢ ؾتٸ ٗا أيٛا

ٞٸ غٛا٤ٷ ٞٸ ٗ ايعامل ايػطب  . أٚ ٗ ايعامل اٱغ٬َ

َٸتط١ ٜٛاد٘ ؼسٸٜات أغاغٝٸ١ غابك٠ ٚإشا نإ إٛقع ٗ ؾذل ٗ ١ اٍٚ ٚدٛز ا٭

إطدع ايػٝس قُس ١ َْٚؿاٙ ايع١٬ٓ اؾُع١ خطب٢ ؾطٓنع عً، ايطأٖ ٚإػتكبٌ

ٝٸ١ إطسً ٕٸؾإ، ٚد٘ اـكٛم٢ سػٌ ؾهٌ اهلل عً ا٫ْؿتاح ٢ يًُٛقع تعٌُ ع١ً اؿاي

ٞٸ٢ عً ٌٸ ايؿهط اٱغ٬َ ٞٸ ٗ ن ، َا ٜتٸكٌ عادات اٱْػإ إػًِ ٚاجملتُع اٱغ٬َ

 ٚا٫دتُاع عَُّٛا.١ ٚايجكاؾ١ ايعكا٥س ٚايتؿػرل ٚايؿك٘ ٚايػٝاغ ٣َػت٢ٛ عً

 

ٝٸ٠ ٚاغتؿاز، تععٜعّا يًتٛاقٌ ٌّ ،١ات اؿسٜجَٔ ايتكٓ َهتب »َٔ  أغٸؼ ن

ُٸٔ تعطٜؿّا ، اٱْذلْت٢ َٛقعّا ي٘ عً «١إدلٸات اـرلٜٸ١ ْعٝٸ»ٚ «١اـسَات ا٫دتُاعٝٸ ته

َٸٓاْٗا، َُٓٗا بهٌٛ  آيٝٸات ايتٛاقٌ. إ١ٍ باٱناؾ، ٚايتكسّات اييت ٜ٪

 

ٝٸ١ ثكاؾٝٸ١ ضغايٝٸ١ إشاع «ايبؿا٥ط١ إشاع»  بحٸ إ٢ٍ تػع ،١ٖازؾ١ ادتُاعٝٸ١ ؾباب
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١ ؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ثكاؾَا ت ،١اؿٓك١ ْٚؿط إباز٨ اٱْػاْٝٸ، ا٭ؾهاض ٚايكِٝ ٚإعاضف

ُٸ، تكسِٜ إؿٝس١ بػٝ ;َٚؿاِٖٝ ٚأخ٬م ٚ٭دٌ  .١ٚايطظ١ٜٓ إًتع١َ ايجكاؾ١ ٝٸٚايتعطٜـ بأٖ

ٞٸ١ ٚإباز٨ ايػا١َٝ تٛٗرل ا٭ؾهاض اؿهاضٜٸ٢ شيو تعٌُ عً  َٔ خ٬ٍ أثرلٖا اٱشاع

ٞٸ ٝٸ َٚٔ خ٬ٍ أزا٤ٺ، ايصٟ ٜٓػذِ ٚضٚح ايعكط، اؿ ت اٜعتُس أؾهٌ ايٛغا٥ٌ ٚايتكٓ

 شيو. ٢ ع٠ً سإػاعٹ١ ٚايبؿطٜٸ١ ايؿٓٝٸ

ٞٸ إٍ «ايبؿا٥ط١ إشاع»تطُض  وٌُ إباز٨ ٚايكِٝ  اٱغٗاّ ٗ بٓا٤ دٌٝ ؾباب

٢ ات اؿٛاض إٓؿتض عًْؿط ضغايتٗا عدل تكٓٝٸ٢ ٖٚٞ تعٌُ عً .١ات ايػاَٝٚا٭خ٬قٝٸ

١ ٜٸسٸاؾ٢ س عًت٪ٚن١ بطافٝٸ١ َٓٗذٝٸ١ ٚنصيو بٛاغط ،١ْٝع إعاضف ايٓاؾع

ٝٸ  ٗ ٚغا٥ًٗا. ١ ٚاؾاشب

 : ْكا٠ٙ عسٸ٢ ايعٌُ ع١ً ٚؼاٍٚ اٱشاع

ٌٸ ايسخٍٛ إٍـ 1 ٕٵ، َٓعٍ ٗ يبٓإ ن  أَهٔ خاضز يبٓإ.  ٚإ

  .٠ٚغرل إباؾط٠ ايتٛاقٌ َع إػتُعٌ َٔ خ٬ٍ ايدلاَر إباؾطـ 2

 . ا٫ْتُا٤ ايٛطينٸ٠ ٌ َٔ نُٔ زا٥طبٌ ايًبٓاْٝٸ١ تععٜع ايجكـ 3

ٝٸ١ ٚاشلازؾ١ كاٍ إعاضف ايٓاؾعإٜـ 4 ١ ٚايجكاؾٝٸ١ َٔ خ٬ٍ ايدلاَر اٱْػاْ

ٛٻ١ ٚا٫دتُاعٝٸ   .١عإٓ

ٛٸ١ إػاُٖـ 5 ٞٸ١ َػذ اشلٜٛٸ١ ٗ َٛاد٠ٗ بك  ايٓاؾ٧.  يًذٌٝ ايؿباب

 تكسِٜ بسٌٜ َٓاغب يٲع٬ّ ايؿاضؽ إهُٕٛ. ـ 6

  .١ٝٚإػ٠ًٚ سٚإؿ١ٝ اشلازؾ١ اعتُاز عسز ٚاغع َٔ ايدلاَر ايذلؾٝٗٝٸـ 7

ٟٸ١ إشاعـ 8 ٗٸ ايدلاَر شات إهُٕٛ ايؿهط  عٔ ططٜل بحٸ، ايطؾٝع ٚايجكا

ٛٸ تٗا ٚثكتٗا ٚت٪نس َٛقعٝٸ ،١إًتع١َ ٗ ايؿدكٝٸ٠ ا٭ؾهاض ٚإؿاِٖٝ اييت تطغٸذ ايك

ٞٸ ٗٸ بكسضتٗا ٚإَهاْاتٗا ٗ احملٝ٘ ا٫دتُاع ٞٸ ٚايجكا ّٸ ٚاٱْػاْ  .ايعا

 

ٗٸ ٟٸ اغتهُا٫ّ يًسٚض ايجكا ٞٸ ٚايؿهط ٞٸ٣ إػت٢ٛ عً اٱغ٬َ متٸ ، اٱع٬َ

َٸ١ اؿٜٝٛٸ١ ايكهاٜا اٱغ٬َٝٸ٢ اييت تطٓنع عً، «ٓاتبِّ»١ إقساض أغبٛعٝٸ ٚاييت  ،١ايعا

ِٸ ايؿطا٥ض ا٫دتُاعٝٸ ١ِّ تٗ ٚٳٜٴ. ٚغٛا٤ سس٢ٛ ع١ً عإتٓ ١ ايط٢ٜ٩ ع٠ً ٍ َٔ خ٬شلا اٱنا٤شا
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 يٲغ٬ّ اؿٓٝـ.١ ايؿهطٜٸ١ ا٭قاي٢ ع٠ً ٚإطتهع١ يٛاعٝا١ اٱغ٬َٝٸ

 

ٝٸ٠ ـ قٓا &ٚقس اؾتٴتشت َ٪خٻطّا ـ ٚبعس ضسٌٝ إطدع ؾهٌ اهلل ٠ قٓا»باغِ ١ ؾها٥

إٔ تهٕٛ َٓدلّا يًؿهط ٠ ايبحٸ ايتذطٜيبٸ. ْٚطدٛ شلصٙ ايكٓا١ ٫ٚ ظايت ٗ َطسً«. اٱّإ

ٗ ْؿط ٣ يتهٕٛ ِٛشدّا ٜٴشتص ٣;قهاٜا اٱغ٬ّ ايهدل٢ تض عًاؿطٸ ٚايٛاعٞ ٚإٓؿ

ٟٸ َعاقط، ^ؾهط ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت ٌٸ أؾهاٍ ، ٗ إطاض سهاض بعٝسّا عٔ ن

 ٚاؾٌٗ ٚايتدًٗـ. ١ اـطاؾ

 

&

َٚٔ  .١ا٭طٝاف اٱغ٬َٝٸ١ نآؾ٢ ايػٝس ؾهٌ اهلل عًيبٓإ اْؿتض  َص عاز إٍ

ٞٸ إٔ ٜطتب٘ بع٬ق ٢ ايصٟ نإ قس أخص عً، ايكسض٢ بايػٝس إػٝٻب َٛغ١ ٚثٝك١ ايطبٝع

ٞٸ َٔ ايساخ٠ٌ عاتك٘ ـ بعس ؾذل ٞٸ ـ تِٓٛٝ ايبٝت ايؿٝع ٞٸ ٚا٫دتُاع ، َٔ ايعٌُ ايػٝاغ

ٞٸ ا٭عً»ؾهإ تأغٝػ٘ يـ  ٞٸ ايؿٝع ٕٸ أغًٛب ايػٝس ؾهٌ اهلل «٢اجملًؼ اٱغ٬َ . غرل أ

١ ٖٚهصا مل ٜؿاضى ٗ دًػ ،١ـ مل ٜهٔ أغًٛب اجملايؼ ايطزلٝٸ &سسٸ تعبرل٢ٙ ـ عً

ٞٸ َع استؿاٚ٘ يٓؿػ٘ ببعض ، (24)ؾًِ ٜٳٓتدٹب ٚمل ٜٴٓتدٳب، ا٫ْتداب ٗ اجملًؼ ايؿٝع

ٛٸّا َؿشّْٛا بايتعكٝس ، تأغٝؼ اجملًؼ٠ ؾهط٢ اٱؾها٫ت عً سٝح أثاض قٝاَ٘ د

 ،١ؾه٬ّ عٔ اـ٬ؾات ايػٝاغٝٸ ،١ايؿٝعٝٸ١ ـ٬ؾات بٌ عًُا٤ ايسٜٔ ٗ ايطا٥ؿٚا

ٞٸ خامٸ بطا٥ؿ ٕٸ إْؿا٤ فًؼ ًَٓ ٌّ ي٬ٓ٦ تهٝع سكٛم ٖصٙ ايطا٥ؿ١ نُا أ  ;١ـ ٖٚٛ نطٚض

ٗ ١ ٚايؿٝع١ س ايػٓٸٗ يبٓإ ـ غٝهٕٛ عا٥كّا وٍٛ زٕٚ تٛسټ١ ايطا٥ؿٝٸ١ ْٛطّا يًذلنٝب

عٔ ١ ايؿٝعٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ اْؿكاٍ ايؿدكٝٸ١ يتُٓٛ َػأي، فًٕؼ إغ٬َٞٛ ٚاسس

ٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ايؿدكٝٸ  . (25)١ايػٓٸ

 

ايػٝس ؾهٌ اهلل ٣ تكسٸ ×َػتًُّٗا َٔ غٝٸس ايؿٗسا٤ أبٞ عبس اهلل اؿػٌ

ٌٸ أبعاز١ٙ حملاضب ٛٸتِٗ ، أٜٸّا ناْٛا،  ٚد٘ ايٛإٌٚايٛقٛف ٗ، ايًِٛ به ٚأٜٸّا ناْت ق
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  .١ٚددلٚتِٗ إازٸٜٸ

ٌٸ أضضٷ ٜٚٴططز َٓٗا أًٖٗا اٯَٕٓٛ إػتهعؿٕٛ. ، ٚإْٸ٘ ٕٔ ايًِٛ ايهبرل إٔ تٴشت

 يبٓإ. : َٚٓٗا، شلا٠ اجملاٚض١ ٚبعض ايسٍٚ ايعطبٝٸ، ٖٚصا َا سكٌ ٗ ؾًػطٌ

١ ايعاقُ أْٸٗا ٚقًت إ٢ٍ ستٸ، إؾكس استًٓت إغطا٥ٌٝ قػُّا نبرلّا َٔ يبٓ

ايكسض ـ ؾذٻطٖا ايػٝسٴ ٢ غًؿ٘ ايكاحل ايػٝس إػٝٻب َٛغ٢ خط٢ برلٚت. ٖٚٓا ـ ٚعً

ٗ يبٓإ ١ اٱغ٬َٝٸ١ ؾهاْت إكاَٚ، ٗ ٚد٘ ايعسٚإ ٚايطػٝا١ٕ َػًٖش٠ ؾهٌ اهلل ثٛض

ٌٸ َهإا٫ست١٬ َكاَٚ إ١ٍ ايساع١ٝ ؾذٻطٖا غطابات٘ ايٓاضٜٸ، ـ سعب اهلل ، ٍ ٗ ن

ٌٸ ايٛغا٥ٌ إُهٓ ، َٔ ا٭سطاض ٚا٭خٝاض ٚا٭بطاض١ ق١ًًٝ ٚاغتُع يسعٛت٘ ثًٓ .١ٚبه

ٚأعاضٚا اهلل ، ٚأٚتسٚا ٗ ا٭ضض أقساَِٗ ،١ؾٛزٻعٛا ا٭ٌٖ ٚايعٝاٍ ٖٚصٙ ايسْٝا ايؿاْٝ

َِْٗ ٛٵا بأبكاضِٖ أقك، ْا َٳ ، اهلل١ بطن٢ ٚغاضٚا عً ،١ؾًػطٌ احملت٢ًٓ ٚض

  .١كاَٚٚناْت إ

ٚخطز ، قٝسا َٔ برلٚت إٍ، ي٬ست١ٍ٬ إػًٖش١ ٖهصا بسأ عكط إكاَٚ

ٌٸ َكٗٛضّا َٚسسٛضّا َٔ اؾع٤ ا٭ندل ايصٟ استًٓ٘ يٝػتكطٸ ٗ َا نإ ٜٴعطف بـ ، احملت

ٌٸ» ٟٸ احملت  ٗ دٓٛب يبٓإ. « ايؿطٜ٘ اؿسٚز

ٍٷ ٚاؾٓٛبٴ ٔٔ اؾٓٛب با ٌٴ ٫ ظايت ٚ، ٫ ظاٍ قت٬٘ ٚنٝـ ٜٗسأ يًػٝس اب ؾًػط

ِٵ تٹذٳاضٳ﴿ايٓسا٤ ٢ اؾٗاز. ٚيبٸ إ٠ٍ ٚتابع ايسعٛ .٠ايػعا١ بٝس ايكٗا٠ٜٓ أغرل ٔٗ ٝٔٗ ًِ ٍٷ ٫َ تٴ ٠ ٔضدٳا

٘ٹ ٔٵ شٹِنٔط ايًٖ ٝٵعٷ عٳ ايصٟ ، &. ٚاغتُطٸ اؾٗاز َٛدٻّٗا َٚباضٳنّا َٔ إطدع ايطاسٌ﴾ٚٳ٫َ بٳ

ٌٴ خطب ِٕ ٚتأٜٝسٺ يًُذاٖس١ٜٔ مل ؽ ٚايسؾاع عِٓٗ. ٚنإ ايٓكط ، َٔ خٴَطب٘ َٔ زع

ٞٸ، 2000ّإ٪ظٻض عاّ  َا خ٬ َعاضع ؾبعا ٚت٬ٍ ، ٚخطدت إغطا٥ٌٝ َٔ اؾٓٛب ايًبٓاْ

 نؿطؾٛبا. 

ِٴ ٚايكٗطٴ ٝٸإ يٲْػاْٝٸ ٚبكٞ ايًٛ ٝٵ١ٔ اٱغطا٥ًٝ ُٳ ؾ٬ ظاٍ يٓا ٗ ايػذٕٛ ، قا٥

اؾٗاز َٔ  إ٠ٍ َٔ ايٓػا٤ ٚايطداٍ. ٚاغتُطٸت ايسعٛ، َٚعتك٣ًٕٛ أغط١ اٱغطا٥ًٝٝٸ

١ إكا٠َٚ ضأؽ قٝاز٢ إٔ ٜهٕٛ ع١ً اٱشلٝٸ١ ٚتؿا٤ اؿهُ ٣.دسٜسٺ; يتشطٜط ا٭غط

ٔٵ زلع زضٚغ٘ ، ايػٝس ؾهٌ اهلل٠ ـ سعب اهلل تًُٝصٷ باضٌّ َٔ ت٬َص١ اٱغ٬َٝٸ ٖٖ

سؿٛ٘  عٓٝتٴ ب٘ ايػٝس سػٔ ْكط اهلل، ٓكّاؾٛعاٖا سٓكّا س١ َٚٛاعٛ٘ ٚخٴَطب٘ اؾٗازٜٸ

ٚإعتكًٕٛ ْٝعّا بػٛاعس اجملاٖسٜٔ ٗ ٣ غٝتشطٻض ا٭غط: ايكازم ايٛعسٴ . ٚنإاهلل
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ّٷ ٫ ْذلى أغطاْا َٚعتكًٝٓا ٗ »ؾـ ، ٗ ايكطٜب ايعادٌ بإشٕ اهلل، سعب اهلل ٔٴ قٛ م

 . (26)«ايػذٕٛ

َٚأغٳط ، ايٛعس ايكازم١ ٚناْت عًُٝٸ، ٚقسم ايػٝس ْكط اهلل ٗ ٚعسٙ

ّ. ٚقُت 2006ُٛظ  12ٗ ١ ز ا٫ست٬ٍ ايكٗآٜإكإَٚٛ ايبٛاغٌ اثٌٓ َٔ دٓٛ

ُِّ، ايهجرلٕٚ ٔٵ هط٩ ع٢ً ع١ً ؾٗصٙ إغطا٥ٌٝ ظدلٚتٗا َك َٳ ٢ ؾٓو أغط دٓٛزٖا. ٚ

ٌٴ يطغٍٛ ، ايٛقٛف ٗ ٚد٘ إغطا٥ٌٝ؟ ٜٚعٝس ايعَٔ ْؿػ٘ ؾكس قاشلا إػًُٕٛ َٔ قب

ٕٸ، َا شٖيتٵ َٓص عٳعٻتٵ، إْٸٗا قطٜـ»: |اهلل يطداٍ اهلل ٚأتبأع  ؾُا يٓا ٚشلا؟! غرل أ

ٞٸ ٍٴ ا٭ٚقات ايكعب ×عً  .١سػابّا آخط. ٚسسٙ ايػٝسٴ ؾهٌ اهلل ٚت٬َصتٴ٘ ِٖ ضدا

يٛ دا٤ ايعامل نًٗ٘ ؾًٔ ٜػتطٝع ؾهاى »ايػٝس سػٔ ْكط اهلل ٜعًٔ يًعامل نًٓ٘ إٔ 

 ٜٚٓدلٟ ايػٝس ؾهٌ اهلل َ٪ِّسّا ٚزاعُّا«. تباز١ٍ أغط ٖصٜٔ اؾٓسٜٸٌ إ٫ٓ َٔ خ٬ٍ عًُٝٸ

ٝٸ ٝٸ١ َٚبأضنّا ٦َِّّٗٚا بتًو ايعًُ ؾأَض ٜا  ،١با١٦ٕ ١٦َ إشّا ٖٞ ؾطعٝٸ .١ايٓٛعٝٸ١ ايبطٛي

 : اغِ اهلل٢ ع١ً غٝٸس إكاَٚ

ــإٕ ْٳ ــؾــــــــ ــّ ؾٗعٸٔعٗٵــــــــ  َّاسٵاَــــــــــٕٛ قٹــــــــ

ٔٵ ٓــــــــــا دــــــــــيٷبټطٹ ٕٵإَٚــــــــــا   ٚيهــــــــــ

ــٛ خٳ ــؾًـــــــ ــُٛىًُـــــــ ــخٳ إشّا س إًـــــــ  سْاًُـــــــ

 يًؿــــــــــاَتٌ بٓــــــــــا أؾٝكــــــــــٛا ٌٵؾُكــــــــــ
 

ٕٵ 1 ــْٴ ٚإ ــرلٴعٳٗٵــــــــــــــ ــاٗعٻَ ّ ؾػــــــــــــــ  َٝٓــــــــــــــ

ـــاْـاٜــَٓ ــــــــــــــــ ــــطٜــآخ١ ا ٚزٚيـــــــــــــ  اـٓـــــــــــــ

ّٴ   ــطا ــٞ ايهــــــــ ــٛ بكــــــــ ــا إشّا ٚيــــــــ  بكٝٓــــــــ

 ُــــــــا يكٝٓــــــــا نايؿــــــــاَتٕٛ ٢ غــــــــًٝك
 

ُٓٛظ  ٝٸ١ ّ. ٚبسأت اؿه2006َٖٛٚهصا ناْت سطب  ٌٸ ددلٚتٗا ١ ايكْٗٝٛ به

١ ٫ٚ غٝٸُا خعٸإ إكاَٚ، يبٓا٢ٕ ع١ً سطبّا طاس١ٓ ٚاؾٜٛٸ١ ٚايبشطٜٸ١ ٚإَهاْاتٗا ايدلٸٜٸ

ٝٸب١ ناسٝٸ» ٝٸ١ رلٚت اؾٓٛب ٟٸ ١ ٚبسأت ا٭بٓٝ، «١ا٭ب ٟٸ ٚايبشط ٛٸ تتػاق٘ دطٸا٤ ايككـ اؾ

ي٘  ا٭٠ٍٚ ـ ٚمل تهٔ ٖٞ إطٸ١ ايعٓٝـ ٚإطٖنع. ٚقُس ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ايهاسٝ

ُٓ، ٗ ايكُٛز بٌ إْٸ٘ خطز ، ّ ـ1996ٚٗ سطب ْٝػإ ، 1993ّٛظ ؾكس قُس ٗ سطب 

ٝٵٔٗ َػذس اٱ١َ اؾُع٠ ق٬ إٍ ٝٵٔ اؿػٓٳ َٳ ١ بهع٣ ٚمل ٜهٔ ٗ إػذس غٛ، ا

، ٚتػاضعٛا إيٝ٘، ٚزلع ايٓاؽ قٛت َطدعِٗ ٚقا٥سِٖ ىطب ٗ إػذس، أؾدام

ٜٚؿشصٕٚ ُُِٖٗ بٓكا٥ش٘ ٚتٛدٝٗات٘ ـ نُا نإ ساٍ إػًٌُ َع ، ًٜٛشٕٚ ب٘

ٌّ، ضغٍٛ اهلل  ،نٓٸا إشا اؾتسٸ ايٛطٝؼ»: ؾاضؽٴ اٱغ٬ّ سٝح ٜكٍٛ اٱَاّ عً

ٕٸ َػاض اؿطب ٚٚطٚؾٗا ٚأخطاضٖا « ْا بطغٍٛ اهللصٵُي، ٚايتشِ اـُٝؼ ـ. غرل أ
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ٝٵ٠ٔ َػازض أؾأٙ إٍ ٝٵٔ اؿػٓٳ َٳ ٝٸ١ ٗ ايهاسٝ َكطٸٙ ٗ َػذس اٱَا ٢ ٜٚأب .١اؾٓٛب

ٟٳ عٔ اجملاٖسٜٔ ٚأسٛاشلِ ٚأخباضِٖ ٚعٔ ايٓاؽ إٗذٻطٜٔ ، ايػٝس ؾهٌ اهلل ايٓأ

٠ ؾهإ ىاطبِٗ َٔ َكطٸ إقاَت٘ بٌ ؾذل، ٕٛقـ اؿلٸا٢ ٚايكاَسٜٔ ٚايجابتٌ عً

ؾهإ ـطابات٘ ٚتٛدٝٗات٘ ٚقعٷ طِّبٷ ٗ ، ٚاعسّا بايٓكط، ؾاسصّا اشلُِ ٣،ٚأخط

َّٜٛا َٔ ايككـ  33َٓتكطّا بعس ١ ايٓؿٛؽ ٚايعكٍٛ. ٖٚهصا خطز يبٓإ ايؿعب ٚإكاَٚ

ٞٸ. ٞٸ ٚاشلُذ  ايٛسؿ

 

 ٗ سسٜحٺ، َػتؿاض ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل اؿاز ٖاْٞ عبس اهلل ٜكٍٛ»

ٝٸ٠ دطٜس ي٘ إٍ غابٕل اييت قاّ بٗا أٌَ عاّ سعب ٠ ا٭خرل٠ عٔ ايعٜاض ،١ا٭خباض ايًبٓاْ

ٗ تؿطٜٔ  ٢،إػتؿؿ إطدع ؾهٌ اهلل ١ٗ ايع٬َ اهلل ايػٝس سػٔ ْكط اهلل إٍ

١ َرلنٝٸا٭١ اؾاَع٢ َػتؿؿ ايطاسٌ إٍ إطدع زخٌعٓسَا ُأ: 2009ّايجاْٞ َٔ ايعاّ 

ؾُا ، ت٘قشٸ إٍ ّاظاضٙ ايػٝس ْكط اهلل َط٦ُٓٸ ـ ٚنإ َٜٛٗا َطٜهّا دسٸّا ـ ٗ برلٚت

؟ نٝـ تعطٸض ْؿػو يًدطط؟ ِٳ أتٝتٳيٹ: إٔ بازضٙ بايكٍٛ ؾهٌ اهلل إ٫ٓ ايػٝس نإ َٔ

 . ٖصا ٚاديب: ؾأداب٘

ايػٝس ٚقس ٫سٜ ، ُّاّا َٚتأٚينإ َطٜهّا دسٸؾهٌ اهلل  ٕ ايػٝسإ: ٜٚهٝـ

ٖصا ايًكا٤  .اؿسٜح٠ فاضا٢ قازضّا عً سٵعٴمل ٜٳ٢ ستٸ، ؾػلٸ بسَٛع٘، ْكط اهلل ا٭َط

ٞٸ أعاز إٍ يبٓإ ٗ سطب ُٛظ ٢ عً ا٭شٖإ ايًكا٤ ايٛسٝس ٗ أٜاّ ايعسٚإ اٱغطا٥ًٝ

ايصٟ نإ ٜطؾض ٖصٙ ، ٝس ؾهٌ اهللايػ٠ بعٜاضقاّ ايػٝس ْكط اهلل  سٝح، 2006ّ

ٞٸ٠ سٝا٢ خٛؾّا عً ;٠ايعٜاض ٔٸ، ابٓ٘ ايطٚس ، ايًكا٢٤ سٝٓٗا عً ْكط اهلل أقطٻايػٝس  يه

 . (27)«بٕٜٛطٜٚ٘ َكطٻ نُا، طٗ َؿٗس َ٪ث١ِّ ط٠ًٜٛ ٕ ٕسٸتعاْل ؾٝ٘ ايطد٬ٚقس 

 

ٕٵ ٫ ٜهٕٛ يًُ: ٖٚٓا ٜتػا٤ٍ ايبعض ١ ع٬ق &طدع ؾهٌ اهللٌٖ ٜٴعكٌ أ

 ععب اهلل؟١ تُٓٛٝٝٸ

ٌٸ بػاط ٕٸ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٫ ٜطٝل ايعٌُ ٗ زا٥ط، ْعِ :١ٚاؾٛاب به ٠ ؾإ
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ٌٸ آؾام اؿطٸٜٸ٢ َُٗا اتٸػعت. ؾٗٛ وبٸ ايؿها٤ ايطسب ايصٟ ٜٓؿتض ع١ً خاقٸ َٚٔ  .١ن

أٚ ١ ؾ٦ أ١ٚ أٚ دب١ٗ تِٓٛٝ أٚ سعبٺ أٚ فًٕؼ أٚ سطن٢ ٖٓا مل ٜككٹط ْؿػ٘ َّٜٛا عً

ًٜكٞ َا ٜطاٙ َٔ ، ٚإْٸُا ؼطٸى َػتك٬٘ سٴطٸّا عايٹُّا َؿٚهطّا فسِّزّا َكًشّا ،١طا٥ؿ

ٞٸ ، إػًِ ٚغرلٙ، ؾٝػُعٴٗا ايٓاؽ ْٝعّا، ٫ٚ ٜٴًٔعّ أسسّا باتٸباعٗا، ا٭ؾهاض ٚايًبٓاْ

ٔٵ اقتٓع بٗا، ٚغرلٙ ُٳ ٚأسبٸ ، اتٸبعٗا ،١ٚاؿكٝك١ إعطؾ ٚضٚت ُٚأ ْؿػ٘ إٍ، ؾ

ؾهٌ اهلل َؿتٛسّا ي٘ ١ قسضٴ ايع٢َ٬ٓ ٜٚبك، َٚٔ مل ٜكتٓع بٗا ؾصاى خٝاضٴٙ، سبٳٗاقا

ٞٸ اشلاز٢٨ عً ٞٸ إٛنٛع ٝٵ٘ يًٓكاف ايعًُ  ،١بعٝسّا عٔ اٱثاضات ايػٛغا٥ٝٸ، َكطاعٳ

ٝٸ ؾتًٓكاٖا بايكبٍٛ  ،١ٖٚهصا أطًل أؾهاضٙ َٓص ايبساٜ .١ٚإصٖبٝٸ١ ٚاؿػاغٝٸات ايعكب

«. سعب اهلل»ؾٓهًٛا ٗ َا بعسٴ َا بات ٜعطف ايّٝٛ بـ ، ٔ إ٪١ٌََٓ ٚايطنا ٚايعٌُ ثًٓ

 يًػٝس ؾهٌ اهلل بِٗ؟! ١ تُٓٛٝٝٸ١ ع٬ق١ ؾأٜٸ

 

ٝٸ ١ اٱغ٬َٝٸ٠ اضتب٘ ايػٝس ؾهٌ اهلل بايجٛض٠ ٚايطٚح اؿطٸ١ إٓؿتش١ ٚبٗصٙ ايعكً

ٚزاؾع عٓٗا ٗ ، ٚقا٥سٳٖا٠ ؾأٜٸس ايجٛض، &اٱَاّ اـُٝينٸ٠ بكٝاز، ٗ إٜطا١ٕ إباضن

ٌٸ َٓاغب ٌٸ قؿٹٌ ٚٗ ن َٚٔ ٖٓا نإ ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط ايهبرل َٔ اٱَاّ  .١ن

٬ِّتِٗ ـ يًع٬َٓ ٌٴ &إطدع ؾهٌ اهلل١ اـُٝينٸ ـ ٖٚٛ ايعاضف بايطداٍ َٚ٪ . ٜكٍٛ ل

 ;١ٚناع كتًؿأٚي٘ ، نإ ٚايسٟ ٜػتكبٌ ايٓاؽ» :&ٓس اـُٝينٸأايػٝس اٱَاّ 

َٳ َٳ; قسضٙ ٖٚٛ دايؼٷ٢ ٜهع ي٘ ٜسٙ عً ٔٵؾُِٓٗ   ;ٚ ْكـ قٝاّأّ ي٘ ضبع ٜٛك ٔٵَِٚٓٗ 

َٳ نإ ٚايسٟ  ٕٸإؾ، ؾهٌ اهلل ايػٝس قُس سػٌ ٫ٓإ، ٜكّٛ ي٘ َٔ فًػ٘ ٔٵَِٚٓٗ 

)«ُت٘ق٢ٝ زيٌٝ عً ٖٚصا خرلٴ، ٜكّٛ َٔ فًػ٘ ٜٚػتكبً٘ عٓس باب ايساض
28) . 

ٌٵ ،١إباضن١ اٱغ٬َٝٸ٠ ٚتابع ايػٝس ؾهٌ اهلل ْٗذ٘ ٗ زعِ ايجٛض : أٚ ؾُك

أٚ ، ؾطغِ أْٸ٘ مل ٜهٔ ٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜٸاّ ايتابع شلا ،١اٱٜطاْٝٸ١ اٱغ١َٝ٬ اؾُٗٛضٜ

ّٸ عً، إتأثِّط بتٛدٝٗاتٗا إشا مل ٜهٔ َكتٓعّا بٗا ٢ غرل أْٸ٘ نإ ىاف عًٝٗا خٛف ا٭

ـٷ أبسّا. ٢ ٜهٔ ٜطن ؾًِ، ٚيسٖا  إٔ ٜٓاشلا غ٤ٛٷ أٚ نع

 

ٕٓا نإ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٌٸ ايػاقب &ٚ ٚايػسٸ ، ٜؿٚهٌ إدطظ ٗ عٌ احملت
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ؾكس قطٸضت زٚا٥ط اغتدباضات ، اٱغ٬ّ ٚأ٢ًٖ٘ إٓٝع أَاّ َ٪اَطات ايؿطم ٚايػطب عً

ٝٸ١ أَطٜهٝٸ ٝٸ١ ٚغطب ٫غتٝاي٘ قطٜبّا َٔ ١ ايؿاؾ١ً حملاٚيؾهاْت ا، ايتدًٗلٳ ١َ٘ٓ ٚعطب

ٝٵس خطٚد٘ َٔ ق٬، بٝت٘ ٗ ب٦ط  ×ٗ َػذس اٱَاّ ايطنا١ ّٜٛ اؾُع١ اؾُاع٠ ٚبٴعٳ

ٝٸ١ َٔ قبٌ فُٛعات َػًٖش١ ؾاؾ٣ً ايعبس ـ ٚشيو بعس قا٫ٚت أخط ٚغرل ١ يبٓاْ

 ؾٗٝس ٢100 ب٦ط ايعبس اييت شٖب نشٝٸتٗا َا ٜعٜس ع٠ً ؾهاْت فعض، ـ ١يبٓاْٝٸ

أَطٜها ٠ ٖٚصٙ ٖٞ سهاض، ٚؾِٝٗ ايؿٝٛر ايهباض ٚا٭طؿاٍ ايطنٻع ،٠ٚؾٗٝس

 ٚا٭عطاب. 

١ ٚلا ايػٝس ؾهٌ اهلل; بكها٤ اهلل ٚقسضٙ ٚزعا٤ قبٸٝ٘. ٚاظزازت ع٬ق

ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٚعباز اهلل ٠ ٖٚٛ هػِّس غرل، ب١٘ اؾُاٖرل إ٪َٓ

 ايكاؿٌ. 

 

ٍٴ ١ عسزٺ َٔ َطادع ايتكًٝس ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف ٚقِ إكسٻغ٠ بعس ٚؾا أخصت عكٛ

ٜٚعطف َتطًٖباتِٗ ٗ ، إ٪ٌَٓ ٚقًٛبٴِٗ تبشح عٔ َطدٕع ٜعٝـ ٚاقعِٗ َُِٖٚٛٗ

، ؾاختاضٚٙ َطدعّا يًتكًٝس، ٚٚدسٚا شيو نًٖ٘ ٗ ايػٝس ؾهٌ اهلل، عكطِٖ ٖصا

ٚتطعطعٛا ٗ ، ًْٗٛا َٔ عًُ٘، ٛا ي٘ أتباعّا ٚأْكاضّا َٚطٜسٜٔٚناْ ،٠ٚقا٥سّا ٗ اؿٝا

ٕٵ ؾا٤ اهلل.، ٜ٘سٵٖٳ٢ ٚغاضٚا عً، فًػ٘  ٚوؿٕٛٛ خٖط٘ ْٚٗذٳ٘ إ

 

 : َا مل تًِٓ٘ ٜسٴ ا٭بعسٜٔ &َٔ إطدع ؾهٌ اهلل١ ْٚايت ٜسٴ ايػسض ايكطٜب

ِٴ شٟٚ ايكطبـــــ  ١ أؾـــــسټ َهانـــــ٢ ًٚٚـــــ
 

ــ 1 ــط٤ٹ٢ عًــ ٚٳ إــ ــٔ  ــَــ ــسٹ ِقــ ــاّ إٗٓٻــ  ع اؿػــ
 

٢ غرل أْٸ٘ غاض عً، ؾذٴطح قًبٴ٘ ٚؾ٪ازٴٙ َٔ غٛغا٥ِٗ ٚأناشٜبِٗ ٚاؾذلا٤اتِٗ

ِٳ ايعكٌ، اهلل١ بطن ٞٻ ايٓؿؼ، طاٖطٳ ايطٚح، غًٝ ٟٻ إٓطل، ْك َعزاّْا باـًل ، قٛ

ُٸسٺ ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ. ، ٚؾِٝ آبا٥٘ ايكاؿٌ، ايطؾٝع  ق

 

اييت تعطٸض شلا عٔ ١ ٌٸ ا٫ؾذلا٤ات ٚا٭ناشٜب ٚاؿ٬ُت إؿبٖٛمل ؽطد٘ ن
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إٔ ْعطض اٱغ٬ّ ٚتعايُٝ٘ ٗ قايبٺ َٔ ٠ َٔ نطٚض، قٍٛ اؿلٸ ٚايكسم َٚا ٜ٪َٔ ب٘

ٝٸ  |ـ ٫ٚ غٝٸُا ايٓيبٸ ا٭نطّ ^ٚإٔ ْكسٸّ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ ،١ٚإٓطكٝٸ١ ايعك٬ْ

ٞٸقٛض ا٢ ـ يًعامل نًٚ٘ ٗ أبٗ ^ٚأٌٖ ايبٝت ٞٸ ٚا٭خ٬ق ٞٸ ٚايطٚس ٛٸ ايعكً ٚٚؾل ، يػُ

ٞٸ ِّضِٖ بؿطّا َطٝعٌ هلل، إٓطل ايكطآْ ٚأؾاض عًِٝٗ ، ٛٙ ؾأسبٻِٗأسبټ، ايصٟ ٜك

ُٴ٘ ايعكٌ ايػًِٝ ،١ٚعًُّا ٚؾُّٗا ٚسه١ُ ٚبطن١ ضٓ ٗٻ ٌٸ َا ، ٖٚصا َا ٜتؿ بعٝسّا عٔ ن

ٍٕ ، يِٝٗػب إْٚٴ، ٚأْبٝا٤ اهلل ٚأٚقٝا٥ِٗ، ُأيكل باٱغ٬ّ ٚتعايُٝ٘ َٔ قؿاتٺ ٚأسٛا

ٍٕ ٖٞ أقطب إٍ ٛٸ َٓٗا إ١ٍ اـطاؾ ٚأقٛا  ٚايٛاقع.١ اؿكٝك ٚا٭غاطرل ٚا٭ٖٚاّ ٚايػً

 

ٕٸ َا تعطٸض ي٘ غٝٸسْا ا٭غتاش ايػٝس قُس : َا قًتٴ٢٘ ُٚأقٹطټ عً، يكس قًتٴ إ

٢ ع٣ً ايهدل٠ إ٪اَط١ ٗ غًػ١ً ٛ سًكٖٚ ،١ٖٛ ٬ٓتٷ َؿبٖٛ &سػٌ ؾهٌ اهلل

ٟٸ ٘ٓ اؾٗاز ٞٸ ـ سػب تعبرل ايػٝس ؾهٌ اهلل ـ، اـ ٚاٱغ٬ّ ، ٚضَٛظ اٱغ٬ّ اؿطن

ٟٸ ا٭قٌٝ ـ سػب تعبرل اٱَاّ اـُٝينٸ ـ.  ُٸس  احمل

َٸ ٚٵا ٗ زلا٤ ا٭ ٜٵ١ٔ اٱغ٬َٝٸ١ ؾًكس أظعر ايهجرلٜٔ إٔ ٜطٳ ٜٵٔ ِّْطٳ عٓٝتٴ بُٗا ، بسضٳ

ٗ إٜطإ ١ إباضن١ اٱغ٬َٝٸ٠ ٗ يبٓإ ٚقا٥س ايجٛض س سػٌ ؾهٌ اهللايػٝس قُ

ٞٸ ٞٸ اـا٦َٓ ٘ٴ ٢ ْٴٛضٷ عٳًَ﴿، سؿٛ٘ اهلل ايػٝس عً ٚٳٜٳهٵٔطبٴ ايًٖ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳ ٙٹ  ٓٴٛٔض ٘ٴ يٹ ٗٵسٹٟ ايًٖ ٜٳ ْٴٕٛض 

ِٷ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ِّ ؾٳ ٘ٴ بٹُه ٚٳايًٖ ٍٳ يٹًٓٻأؽ  َٵجٳا ١ ايُؿًِو اٱغ٬َٝٸ ١ٜسٜطإ زٓؾ، (35: )ايٓٛض﴾اَ٭

ٛٸ ١ أَٛاز اؾٌٗ ٚايتدًٗـ ٚاـطاؾ، بأَط ضبٸٗا ٗ عٕط ؾٞٓٛ َت٬طِ ا٭َٛاز١ اؾاضٜ ٚايػً

ٝٸ ٝٸ١ ٚايعكب   .١إكٝت١ إصٖب

ٕٸ إطدعٝٸ»، ْعِ ٛٸ٠ غتُتًو ٖصٙ إطٸ١ ايٛاع١ٝ اؿطنٝٸ١ ٚدس إػطنٕٛ أ ٠ ق

ٞٸ ٚانضٷ بٌ  ;١ٖا٥ً ٟٸ ٚايػٝاغ ٞٸ ٚؾهٌ اهللؾايتكاضب ايؿهط ٜٵٔ اـا٦َٓ ُٖٚا ، ايػٝٸسٳ

ٞٸ ،١َتٻشسإ ٗ ايتٛدټٗات ا٫غذلاتٝذٝٸ ٝٸ٠ ٚايٓٛط، ٚايٛعٞ اؿطن ٕؿانٌ ١ ايؿُٛي

َٸ ٌٸ٣ نسٸ ق١ٛ ٚايؿِٗ ايسقٝل ٕٛقع اٱغ٬ّ ٗ َعطنت٘ اؿهاضٜٸ ،١ا٭  ا٫غتهباض. ن

ٞٸ ٗ إطدعٝٸ ٖٚصا  .١عامل ايؿٝع غٝهٕٛ ٖٛ ايػايٹب ١ٗ ٖصا ٜعين إٔ ا٫تٸذاٙ اؿطن

ٟٸ غٝٓشػط ٗ ايكطٜب ٕٸ ا٫ػاٙ ايتكًٝس  . (29)«ٜعين ٗ إكابٌ أ

ٝٵٔ ٫ ىؿ، ْعِ ٜٵٔ اؾًًَٝ ٞٸ يًػٝٸسٳ ٟٸ ٚايػٝاغ ٕٸ ايتكاضب ايؿهط شٟ ٢ ع٢ً إ
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ٓٳ ٞٸ١ ؾُٗا َعّا ٗ سطن، ٔٝٵعٝ ٞٸ ٚإٓٗذ ٞٸ ٚا٭قٛي  إ٠ٍ َٚعّا ٗ ايسعٛ، ايتذسٜس ايؿكٗ

ٔ ايتهؿرل ٚايتؿػٝل ٚع، بعٝسّا عٔ ايػباب ٚايؿتا٥ِ ،١نآؾبٌ إػًٌُ ٠ ايٛسس

ٞٸٚايتهًٌٝ  ؟١بجبٛت اشل٬ٍ بايعٌ إػًٖش سؿٛ٘ اهلل . أمل ٜٴؿتٹ ايػٝس ايكا٥س اـا٦َٓ

ـٷ يًُؿٗٛض عٓس   «. ١عًُا٤ ايؿٝع»ٖٚصا كاي

ٌٴ بجبٛت اشل٬ٍ إشا أخدل ايؿًهٝٸٕٛ ٢ قس أؾت &ٚنإ ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ قب

ٝٸ اـدلا٤ ٚأْا أعتكس أْٸا غٓؿٗس قطٜبّا  .ـ١ ـ ٚيٛ بايعٌ إػًٖش١ ايط١ٜ٩ ٚإٛثٛقٕٛ بإَهاْ

ّٳ ايصٟ ٜؿيت ؾٝ٘ إطدع ايكا٥س اـآَ  ٞ بصيو أٜهّا.٦دسٸّا ايٝٛ

ٞٸ سؿٛ٘ اهلل عطَ َٸٗات ١ غبٸ ايكشاب١ أمل ٜٴِؿتٹ ايػٝس ايكا٥س اـا٦َٓ ٚأ

شيو َٓص  قس غبك٘ إٍ اهلل؟ ٚنإ ايػٝس ؾهٌ «|ظٚدات ايٓيب»إ٪ٌَٓ 

 أنجط َٔ عؿط غٌٓ.

ٞٸ سؿٛ٘ اهلل عطَ ايتطبرل )نطب ايط٩ٚؽ ١ أمل ٜٴِؿتٹ ايػٝس ايكا٥س اـا٦َٓ

ٚسطٸّ ، ايتطبرل أٜهّا١ عطَ ايػٝس ؾهٌ اهلل٢ بايػهانٌ ٚايػٝٛف(؟ ٚقس أؾت

 .٠ٚغرل إؿٖؿط٠ إؿٖؿط، نصيو نطب اؾػس بايػ٬غٌ ٚاؾٓاظٜط

ٗ خ٘ٛ ؾهطٟٛ ٚاسس. ٚيٛ ُقسِّض شلُا إٔ ّػها بعَاّ ا٭َٛض ٗ ٖس٤ٚ إشّا ُٖا 

ٍٕ ِٕ، ٚتٓػٕٝل َػتُطٛ، با ٌٕ زا٥ َٸ، ٚتٛاق ٔٸ ، غرل َا ٖٞ عًٝ٘ اٯ٢ٕ ع١ً يهاْت ا٭ ٚيه

 : سٛس غٛا٢٤ بعض إٛتٛضٜٔ إعتٌٖٛ قطٻضٚا إٔ ٜٓايٛا َُٓٗا عً

ٖٓــا يػــتٴ أشُنــطٴٙ       ؾهــإ َــا نــإ 
 

ٔٻ طؾـــــطٸ  1 ــ ُٛـــ ـَبٳـــــطٔ  ؾ ــأٍ عـــــٔ ا  ّاص ٫ٚ تػـــ
 

٘ٓ ايٛاعٞ ٗ ا٭ضض ٚػصٻ ٗٳا ؾٹٞ ١ َطِّٝبٳ٠ َنؿٳذٳطٳ﴿ض اـ ٚٳَؾطٵعٴ ٗٳا ثٳابٹتٷ  َأقٵًُ

ُٳا٤ٹ  ِٵ  *ايػٻ ٗٴ ٍٳ يٹًٓٻأؽ َيعٳًٖ َٵجٳا ٘ٴ اَ٭ ٚٳٜٳهٵٔطبٴ ايًٖ ٗٳا  ٕٔ ضٳبِّ ٌٕ بٹٔإشٵ ٌٻ سٹ ٗٳا ُن تٴ٪ٵتٹٞ ُأُنًَ

ٕٳ ١ إطدعٝٸ٠ ٚناْت قساض، ٚشاع قٝت٘ ٗ اٯؾام، (25ـ  24: )إبطاِٖٝ﴾ٜٳتٳصٳٖنطٴٚ

ٝٵٔ ايكا٥س  ٜٵٔ اؾًًَٝ ٞٸٚإطدع يًػٝسٳ ٚٳَقسٵ ﴿، &ٚإطدع ؾهٌ اهلل سؿٛ٘ اهلل اـا٦َٓ

ٔٵ اِؾتٳطٳ َٳ ًُِّا﴿، ﴾٣ خٳابٳ  ُٚ ٌٳ  ُٳ ٔٵ سٳ َٳ  (. 111، 61: )ط٘﴾ٚٳَقسٵ خٳابٳ 

 

أؾهاضٙ ٚإباز٨ اييت ٜ٪َٔ بٗا ايهجرلٳ َٔ يكس نًٓؿت٘ َكساقٝٸت٘ ٗ ططح 

ُټٌ ا٭ش ٘ٳ ضٳدٴٌ ـ، ٗ شات اهلل٣ ايعٓا٤ ٚايتعب ٚؼ ٢ ٚثبت عً، ؾهإ ضٳدٴ٬ّ ـ ٫ ؾب
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تعٍٚ اؾباٍ ٫ٚ ٜعٍٚ. ٚغٝشؿٜ ايتاضٜذ أْٸ٘ ـ ٚنُا اقتًع اؾسٸ أَرل ، َٛاقؿ٘ نًٚٗا

ٞٸ ّٕ  &ٌ اهللباب سكٔ خٝدل ـ اقتًع اؿؿٝس إطدع ؾه ×إ٪ٌَٓ عً ٌٸ عع به

ٛٸ; يٝؿتض يًٓاؽ نًِٚٗ باب اٱق٬ح ١ ٚاقتساض بابٳ سكٔ ايؿػاز ٚايتدًٗـ ٚاـطاؾ ٚايػً

ٝٵ٢٘ ع١ً ٚاؿكٝك١ ٚايتذسٜس ٚايٛاقعٝٸ ٚيػإ  ،١قاَسّا ٗ ٚد٘ ايطٜاح ايعاتٝ، َكطاعٳ

ٗٔعٻِى ٔضٜضٵ»: ساي٘ ٜٵ َٳا  ٌٵ   «. ٜا دٳبٳ

 

، ايتدطٝ٘ ٚاغتؿطاف إػتكب٢ٌ ع١ً ؾا٥ك٠ بكسض &ؾهٌ اهلل اَتاظ إطدع

ٌٸ َطسً ٌټ َطس١ً ٜٚعٝـ إطْٚ، عٴسٻتٗا١ ؾهإ ٜٴعٹسٸ يه زٕٚ إٔ  ،١اييت تتطًٓبٗا ن

 عٔ إباز٨ اييت ٜ٪َٔ بٗا. ٢ ٜتدًٓ

ٝٸ١ ٚايعًُٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ا٫دتُاعٝٸ١ ٖٚهصا أْؿأ إ٪غٻػات اـرلٜٸ ٚق٫ّٛ  ،١ٚايسٜٓ

ٟٸ ايؿطٜسَؿ إٍ ٝٸ١ أ٫ ٖٚٛ ؼٌٜٛ إطدعٝٸ، طٚع٘ ايتذسٜس وهط  ،١َ٪غٻػ إ١ٍ ايسٜٓ

١ ؾٝتساضغٕٛ ٜٚتباسجٕٛ ٜٚتٓاقؿٕٛ بطٚح عًُٝٸ ،١ؾٝٗا عًُا٤ ايسٜٔ شٚٚ ايهؿا٤ات ايعايٝ

ٌٷ ٚؾٛمٷ يًٛقٍٛ إٍ ،٠ٚدازٸ١ َٛنٛعٝٸ ؾٝػتشٓكٕٛ آْصاى  ،١اؿلٸ ٚاؿكٝك ٚنًِٗٗ أَ

ٝٵضٳ اهلل ٞٸ َا تٴؿٔطظٴٙ تًو اؾًػات. ٜٚهٕٛ اؿ، َؾ ٞٸ ايٓٗا٥  هِ ايؿطع

ٕٸ ٖصا إؿطٚع مل ٜٴبٵكٹط ايٓٛض بٌ ، ٫ٚ أعتكس أْٸ٘ غٝٴبكٹط ايٓٛضٳ قطٜبّا، غرل أ

 ٚيٛ نطٙ ايهجرلٕٚ. ، ٜٓتٛط ايؿاضؽ إػٛاض ايصٟ ٜؿطن٘ أَطّا ٚاقعّا٢ غٝبك

 

ٚنٓتٴ أتطزٻز ، َٔ ايعُط١ ازغعطؾتٴ٘ ؾدكٝٸّا َٓص نٓتٴ قػرلّا ٜاؾعّا ٗ ايػ

ٌٸ ّٜٛ  ×َػذس اٱَاّ ايطنا ٚايسٟ)سؿٛ٘ اهلل ٚضعاٙ( إ١ٍ بطؾك ٗ ب٦ط ايعبس ٗ ن

ِٸ أزا٤ ق٬تٞ ايٛٗط ٚايعكط بإَاَت٘، خطبت٘ ي٬غتُاع إ١ٍ عُٴدٴ ؾًِ ٜهٔ يٝٓكطع ، ث

ٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ إ٫ٓ سٌ نإ ٜعٚض اؾُٗٛضٜٸ، عٔ اؿهٛض َّٜٛا ٗ َٛاغِ أٚ  ،١اٱٜطاْ

 .٠ٚا٭غ٠ٛ ؾهإ ايكسٚ، ٚأْا أضاٙ ٜكطٕ ايكٍٛ بايعٌُ، اؿرٸ. ٚندلتٴ ؾاظززتٴ ي٘ سبٸّا

ٜٴؿػِّط ـ ٖٚٛ إطدع ايسٜينٸ ايهبرل ـ ، زضٚغ٘ ٚقانطات٘ ٚخطابات١٘ ؾ٬ظَتٴ٘ ٗ نآؾ
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ِّ ث٬ثا٤ ٕٳ َػا٤ٳ ن ٌٸ ٔٝؼ، ايكطآ ُٜ ايٓاؽ َػا٤ٳ ن يٝكطأ شلِ بعس شيو زعا٤ ، ٜٚٳعٹ

ٞٸ ايطقٝلنُٝ ، اهلل ٚطًبّا يػؿطا١ْ٘ ؾٝبهٞ ْٚبهٞ ْٝعّا َٔ خؿٝ، ٌ بكٛت٘ ايؿذ

ُٜ ٚٗطٳ ّٜٛ ا٭سس ،١ٚىطب ٚٗطٳ ّٜٛ اؾُع ١ قانطات٘ ايؿهطٜٸ إ١ٍ باٱناؾ، ٜٚعٹ

ٝٸ١ ْٚسٚات٘ ايذلبٜٛٸ ٚغرل ١ اٱغ٬َٝٸ ،١ٗ احملاؾٌ نآؾ ،١ـ ايػٝاغٝٸ١ ٚخطابات٘ ايسٜٓ

َٸ ،١اٱغ٬َٝٸ ٔٵ ؾِٝٗ ايٓدب ٚاؾاَعٝٸ ،١قٸٚاـا١ يًعا ايًٝايٞ  ٕٛ. ٖٚهصا تتٛاٍَٳ

، إػذس اؿهٛض َٜٛٝٸّا إ٢ٍ ٚاٚب عً، ؾٗطٴ اهلل، ؾإشا دا٤ ؾٗط ضَهإ، ٚا٭ٜٸاّ

ِٸ ٜؿطح يًٓاؽ تطاخ أٌٖ ايبٝت، يٝكًٓٞ ايٛٗط  ،١ايػذٸازٜٸ١ ايكشٝؿ١ نأزعٝ، ^ث

،  اغتكباٍ ؾٗط ضَهإٗ ضغٍٛ اهلل١ أٚ خطب، أٚ خطب أَرل إ٪ٌَٓ ٚٚقاٜاٙ

ِٸ ٜكًٓٞ ايعكط، ٚغرلٖا ٞٸ ايساؾ٧ ًْ، ث ؾٗط ١ َكاطع َٔ أزع١ٝ ٜٚكطأ بكٛت٘ ايؿذ

ٖٚهصا نإ هعٌ َٔ ؾٗط ضَهإ ؾٗطّا يبٓا٤ ايصات ٚايٓؿؼ ، ضَهإ ٚغرلٖا

 ٚايطٚح. 

ٌٸ َؿانًِٗ; ٚعكس  ٖٚٛ َع شيو نًٓ٘ ٫ ٜٗسأ ٫ٚ ٜؿتٴط عٔ اغتكباٍ ايٓاؽ; ؿ

ِٸ ٜٓطًل إٍ، ٛاب عٔ غ٪اٍٚاؾ، ايكٹطإ ٌٸ ٚقت ق٬ ث ّٸ إك٠ًٌٓ إػذس ٗ ن ٪ٜ ،

  .٠ٜٚكطأ شلِ إٓادا

١ ايطاس: ٫ تعطف ايػهٕٛ. ٚؾعاضٴٙ إطؾٛعٴ زا٥ُّا٠ ٖازض١ طاق، &ٖهصا نإ

ٞٻ سطاّ ِٴ ايؿادععً ِٵ ٖٛ سذ ٔٵ َجًُ٘؟! ؾاعطف أٜٸٗا ايكاض٨ ايهطِٜ َن ُٳ  بػٝاب٘. ١ . ؾ

 

ٟٸ &مل ٜهٔ إطدع ؾهٌ اهلل ٚإْٸُا ، ضدٌ ايعٓـ ٚاٱضٖاب ٚايكُع ايؿهط

َا ٜ٪َٔ ب٘ َٔ  ٱقٓاع اٯخطٜٔ ٚاغتُايتِٗ إ٠ٍ ٚسٝس١ نإ ٜ٪َٔ باؿٛاض ٚغًٝ

ٛٻز قًُ٘ ايؿطٜـ عً، أؾهاض ايتهؿرل ٚايتهًٌٝ ٚايطَٞ ٣ إقساض ؾتا٢ٚ ؾًِ ٜتع

اؿٛاض إؿتٛح بٌ  إ٢ٍ ٚإْٸُا نإ ٜػع، ٖببا٫مطاف ٚاـطٚز عٔ ايسٜٔ ٚإص

اخت٬ف عازاتٗا ٢ ٚبٌ ا٭َِ نًٓٗا عً ،١بٌ أتباع ايسٜاْات نآؾ، ايٓاؽ ْٝعّا

 ٚتكايٝسٖا ٚسهاضاتٗا. 

ِّ غ٪اٍ َُٗا نإ وٌُ َٔ َٛاٖط اٱسطاز ، يكس نإ قسضٴٙ ٜتٻػع يه

ٍٷ»: ٚنإ ؾعاضٙ ٍٷ، زٷقٔط يٝؼ ٖٓاى غ٪ا ٘ٷ يٝؼ ٖٓاى غ٪ا  بٓتٴ١ اؿكٝك، تاؾ
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 «. اؿٛاض

ٜكٍٛ ايباسح نٝا٤  .٠ٖصٙ اؿٝا إ٠ٍ ٜٚؿٗس ي٘ بصيو كايؿٛٙ ٗ ايٓٛط

ٞٸ، ايؿهطدٞ ٞ ايٓكس َٔ نإ ٜٓؿطز ؾهٌ اهلل ٗ تًٓك إْكاؾّا»: ٖٚٛ ايطدٌ ايعًُاْ

، ٘ ي٘ ايٓكس ٗ بعض تكطوات٘ َٚٛاقؿ٘ا ْٛدِّؾًطإا نٓٸ، َطٜسٜ٘ َٚٔ كايؿٝ٘

 . (30)...«رَٚٔ غرل تؿٓټ١ شٝٸٜٳضٵؾٝٓاقؿٓا بهٌ َأ، بعض َبا٢ْ٘ٝ ذلض عًٚماٚضٙ ْٚع

ٌٸ أسس ٚايؿك٘ ٠ ٗ ايعكٝس، ٜػأي٘ َا ٜؿا٤، ٖٚهصا نإ ٜؿتض ايباب يه

 ؾُٮ ايسْٝا ٚؾػٌ ايٓاؽ.  ،١نآؾ١ ٚاؿسٜج١ ٚايعًّٛ اٱغ٬َٝٸ١ ٚا٭خ٬م ٚايػٝاغ

ٌٸ َا تعطٸض ي٘ ٗ سٝات٘ مل ٜهٔ يٝشٌُ سكس ، َ٪٢َٔ ّا أٚ بػهّا عًٚضغِ ن

٫ أٌٓ ٗ »: ٖٚٛ ٜطزِّز زا٥ُّا ٚأبسّا ،١ايكازق١ اؾُٝع بعاطؿت٘ ا٭بٜٛٸ٢ بٌ نإ ٜطع

 «. ٖ٪٤٫ أ٫ٚزٟ»، «أسس٢ قًيب سكسّا عً

 

ٝٸ١ ؾكٗٝٸ١ بتذطب ؾهٌ اهللُٝٸع ايػٝس  زّا ٗ ٖصا ًت َٓ٘ فسِّدع ،٠َتُٝٸع١ ٚأقٛي

ِّ، ايػًـ ايكاحل َٔ ايؿكٗا٠٤ َتابعّا ٕػرل، ايعامل سّا ايططٜل مٛ ادتٗاز أقٌٝ ٖٚ

اْط٬قّا ، شيو ؾُٗ٘ ايعُٝل يًكطإٓ ايهط٢ِٜ ٚقس غاعسٙ عً .١ٗ ؾِٗ ايهتاب ٚايػٓٸ

ٝٸ١ ٚشٚق٘ ايطؾٝع ٗ ايًػ، «َٔ ٚسٞ ايكطإٓ»َٔ تؿػرلٙ  عتدل ٚايصٟ ٜٴ، ٚآزابٗا١ ايعطب

 . ايطنٔ ا٭غاؽ ٗ ؾِٗ ايٓلٸ

 : ٖٝٸعات ٗ ٖصا اجملا٠ٍ ّٚهٔ يٓا إٔ ْصنط عسٸ

ٝٸ١ ايط٢ٜ٩ عًٙ اعتُازـ 1 بٛقؿ٘  ;نأغاؽ ٗ ا٫دتٗاز ٚا٫غتٓبا١ٙ ايكطآْ

ٞٸ ٟٸ ا٭غاؽ ايتؿطٜع ٚٸ ٚايسغتٛض ٚقس َٓهٓ٘ شيو َٔ . ٍ ٗ غًِٓ َكازض ايتؿطٜعا٭

 ّا أق٬ّٝ. جٸٌ ؾُّٗا قطآْٝٸ٠ُ دسٜس١ َعطٝات ؾكٗٝٸ ايٛقٍٛ إٍ

١ ا٫غتٓباطٝٸ١ ط إُاضغؽًٝل ايؿك٘ َٔ ايتعكٝسات اييت أؾطظٖا تأثټ١ قاٚيـ 2

ٞٸ ٗٸ إ٣ٍ َا أزٸ ،١ايتذطٜسٜٸ١ بايؿًػؿ ٚايتٓٛرل ا٭قٛي ٗ تعاًَ٘ َع  تؿٜٛـ ايؿِٗ ايعط

ٝٸ ُٸ ٖٻ، ا٭ق١ٍٛ ايٓلٸ ٗ ز٫يت٘ َٚعطٝات٘. ٚيٝؼ شيو إْهاضّا ٭ٖ ، ِ ايهجرلٕٚنُا تٛ

اييت خايـ ؾٝٗا نجرلّا َٔ ، ٚايتطبٝل١ ايتٛؾٝل بٌ ايٓٛطٜٸ٢ ُا ٖٛ ايعٌُ عًٚإْٸ
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 يػبب ٚآخط.  ;ايؿكٗا٤

ٝٸـ 3 ٌٸ١ ا٫غتٓباطٝٸ١ سٝح تتشطٸى ايعًُٝٸ ،١ايؿكٗٝٸ١ ٗ ايط١ٜ٩ ايؿُٛي  يتذُع ن

ٞٸ١ إؿطزات إذلابط ٞٸخ٬ؾّا يًُٓٗ، إتهاٌَ اييت تؿٓهٌ إٓٛٛض اٱغ٬َ  ر ايتذع٦ٜ

 ٚازٺ ٚاسس.  تكطٝع أٚقاٍ ا٭سازٜح اييت تٓتُٞ إ٢ٍ ايصٟ ٜعٌُ عً

ٞٸـ 4 ُٕاضغت٘  ٝاأعط، عٓس زلاست٠٘ إتُٝٸع١ ايًػٜٛٸ٠ ٚايكسض، ايطاقٞ ايصٚم ا٭زب

ي٘ ؾُّٗا أزمٸ ٚأعُل يًٓكٛم  اٚٚٓؾط ،١ٚقؿا٤ٶ َٔ د١ٗ عُكّا ٚأقاي١ ا٫غتٓباطٝٸ

  ٣.أخط١ َٔ د١ٗ ايؿطعٝٸ

ٌٸ إ١ٍ ناؾٚباٱ ططح ٢ ع١ً ايعًُٝٸ٠ اؾطأ ؾهٌ اهللشيو اَتًو ايػٝس  ن

٣ يس١ أْٸ٘ ٗ ٌٚ ٚنٛح ايط٣ٜ٩ ٚضأ، بٗا١ ثابت١ قٓاع ٌ إٍعٓسَا ٜتٛقٻ١ ْٛطٜٸات٘ ايؿكٗٝٸ

١ ٚاقعٝٸ١ زضاغ٢ ٭ٕ ا٫ستٝاٙ ٫ بسٸ إٔ ٜطتهع عً ;ض ي٘ ٗ ا٫ستٝاَٙدل١ِّ ايؿكٝ٘ يٝؼ مثٸ

ّا شلا أٚقعت ٭ٕ ا٫ستٝاطات اييت ٫ أغاؽ عًُٝٸ ;طٚف اجملتٗس٫ يٛ، ؿٌيٛطٚف إهًٖ

ٝٸ١ اؿطز ٚإؿٓكٗ ـ إهًٖ ٌٸ ٠ بطٗاض &٢ ٚيصا أؾت .١ٗ نجرل َٔ اجملا٫ت ا٫بت٥٬ ن

ٚباعتُاز عًِ ايؿًو ٚا٭ضقاز ٗ إثبات ايؿٗٛض ، ٚظٛاظ تكًٝس غرل ا٭عًِ، إْػإ

 . ٚغرل شيو ،١ايكُطٜٸ

 إْ٘ ٚقٌ إٍ :١ايػابك٣ بعض ايؿتاٚ ٖٚٛ ٜؿرل إٍ، ٤ٚقس قاٍ بعض ايؿه٬

ٕٸ، ْؿؼ ايٓتا٥ر  . ايػٝس نإ أدطأ َٓٸا... ٚايؿطم أ

 

 ،١ٗ ايهجرل َٔ َباْٝ٘ ايؿكٗٝ ّاع سٓكيكس ُٝٻ»: نٝا٤ ايؿهطدٜٞكٍٛ ايباسح 

ٕٸ٠ قاعس َعتُسّا، ا خايـ ؾٝ٘ إؿٗٛضٖٓ  خ٬ؾّا ٕا ،١طعٝٸؾ١ ٌ سذٸ٫ ُج٠ِّ ايؿٗط أ

كايؿت٘ يًُؿٗٛض. ٠ ٘ اْؿطز َٔ بٌ إطادع إعطٚؾٌ بهجطٚيهٓٸ. ٜعتُسٙ ؾكٗا٤ آخطٕٚ

، غبٌٝ إجا٢ٍ شيو عًٚ، اييت خايـ ؾٝٗا إؿٗٛض١ َٔ َباْٝ٘ ايؿكٗٝٸ ٚأشنط ٖٓا بعهّا

 : ٫ اؿكط

ٜٳ ـ1 ٛټٖٓ ،١ٗ إطدعٝٸ٠ بؿطٙ ايصنٛض ٌٵُكمل  ١ ػا٤ يًُطدعٝٸ٩ ايٓا ٜعين دٛاظ تب

ٝٸ   .١ايسٜٓ

ٜٳ ـ2 َٔ ا٭َٛض اييت ٜكعب ١ ٭ٕ ا٭عًُٝٸ ;ٗ إطدع١ بؿطٙ ا٭عًُٝٸ ٌٵُكمل 
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 ؼسٜسٖا. 

ٞٸا هٝع يًُتسِّٖٓ، ايتبعٝض ٗ ايتكًٝس٢ تبٓٸ ـ3 إًتعّ بؿطٙ ايتكًٝس إٔ  ٔ ايؿٝع

ٌٸ ٟٸ إ١ٍ قهٝ ٜطدع ٗ ن ٘ٺ أ  ٜؿا٤.  ؾكٝ

عٔ ٖصٙ ٢ ؽًٓـ ٚيٮغـ ـ ٘ ٚيهٓٸ، س إٝت ابتسا٤ٶدٛاظ تك٢ًٝ تبٓٸ١ ٗ ايبساٜ ـ4

ٕٸ ;يٮغـ: ٫سل. أقٍٛ ٗ ٚقتٺ٣ ايؿتٛ ٞٸ ٭ إطدع ٣ اعتُاز ؾتا٢ٚ عً ايسيٌٝ ايعك٥٬

٫غُٝا أْٓا ْعًِ ٚ ،١ضات ايعك٥٬ٝٸَٔ إدلِّ ا هعٌ عسّ اؾٛاظ خايّٝا١َ إٝت ي٘ َٔ إتاْ

ٕٸ ِّ أ ٞٸايسيٌٝ ايع٢ ٍ عًؾهٌ اهلل نإ ٜع أنجط َٔ اعتُازٙ ، ايتكًٝس١ ٗ َػأي ك٥٬

 ٚدٛب ضدٛع اؾاٌٖ إٍ: ٘ط عٓٗا بكٛينإ ٜعب١ِّ ايطٚاٜات. ٚقاعست٘ ايعك٥٬ٝٸ٢ عً

 إٍ و بطدٛع غرل إدتلٸيط عٔ شيٛ نإ قس عبٻ٢ أُٓٸ ٚنٓتٴ. ايعامل ؾُٝا هًٗ٘

ٌټ: ؾُٝا ٫ اختكام ي٘ ؾٝ٘. أقٍٛ إدتلٸ  ّاسّ إّاْٞ سايٝٸٖصا بكطع ايٓٛط عٔ ع ن

أٟ إيعاّ إًتعٌَ بإصٖب ، اٱيعا٠ّ قاعس٢ عً ،١ايؿطعٝٸ١ ا٭زٓي١ َٔ ْاس١ٝ بإطدعٝٸ

ٞٸ  ت٘. بًٛاظَ٘ ٚأزٓي ايؿٝع

ٌٴ ﴿ :١ن٤ٛ اٯ٢ٜ عً، بايطدٌ ٗ اؿكٛم٠ إطأ٠ َػاٚا٠ اعتُازٙ قاعس ـ5 َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ ٚٳَي

ُٳعٵطٴٚفٹ ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٝٵ ٖٓ ٗ نجرٕل، (228 :٠)ايبكط﴾اٖيصٹٟ عٳًَ ل عًٝ٘ ٖصٙ ا طبٻَٔ ايكهاٜا. ٚ

ـٺ٢ ع٠ً إطأ دٛاظ ضزٸ٠ ايكاعس عٔ  زؾاعّا ;َجً٘ ظٚدٗا إشا َا اغتدسّ ايعٓـ َعٗا بعٓ

ٕٵ، ْؿػٗا ٕٵ٢ ض عًأٚ ؼطِّ، نطبٗا شلا إٔ تهطب٘ أٟ إ  عذعت.  نطب٘ إ

َٳسٝح ٜٓكػِ ايؿكٗا٤ بٌ، بصيو َٓؿطزّا، اٱْػإ عَُّٛا٠ بطٗاض٢ أؾت ـ6  ٔٵ 

، إؿطن١ٌ سٜٔ ٚلاغإٛس٠ِّ أٚ بطٗاض، غرل١ِٖ أٌٖ ايهتاب ٚلاغ٠ ٜكٍٛ بطٗاض

ٌٸ بُٝٓا شٖب آخطٕٚ إٍ ط سٝح ؾػٻ ،١ٗ إتا١ْ ت٘ غاٜغرل إػًٌُ لػٌ. ٚأزٓي عسٸ ن

 ب عًٝٗا أثطٷ٫ ٜذلتٻ ،١َعٜٓٛٸ١ أْٗا لاغ٢ إؿطنٌ ع١ً ايكطآْٞ ايكانٞ بٓذاغ ايٓلٸ

ٞٸ   .١َٔ ْؿؼ ايكطإٓ ٚايػٓٸ١ َبٓاٙ بأزٓي١ أثبت قشٸٚ، ؾطع

، ب٘ ٜعتسٸ اٱنطاض بايٓؿؼ إنطاضّا١ ؿطَ ;ؼطِٜ ايتسخ٣ٌ اعتُس ؾتٛ ـ7

ٕٸ ٢ ي٘ ؾٝ٘. ٚقس اعتُس ٗ شيو ع١ً ٜٸاٱْػإ ؾُٝا ٫ سطٸ٠ ز سٝاايتسخٌ ٜٗسِّ ٚيجبٛت أ

ٌٸ، ؼطِٜ اـُط ٚإٝػط١ اغتٛساٖا َٔ آ٠ٜ تطبٝل قاعس َا نإ إمث٘  بتشطِٜ ن

 بسيٌٝ ايتكابٌ بايتهازٸ.  ;«ايهطض»بـ  «اٱثِ»طّاَؿػِّ، أنجط َٔ ْؿع٘

ٌٕ ;طاتمل ٜعتدل ايتسخٌ َٔ إؿٚط ـ8 يصات٘  َّاَا قطٻ يعسّ ايت٬ظّ بٌ نٕٛ عُ
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ٌٕ ٚبٌ نْٛ٘ َبط٬ّ ٕٸ .َا يعُ ، ٫ٚ ايؿطب، ايتسخٌ يٝؼ َٔ قٓـ ا٭نٌ ٚتعًًٝ٘ أ

٫ٚ ٖٛ َٔ قٓـ ، ناؾُاع أٚ اٱَٓا٤، يًكٝا١ّ إبط١ً ؾٓػٝٸا١ ٫ٚ ٖٛ َٔ إُاضغ

ٞٸ ايػباض ايػًٜٝ ايساخٌ إٍ  . اؾٗاظ اشلهُ

ٚنٌ أْٛاع ، نايػٝـ( ،١اؾاضس١ ّ ايتطبرل )نطب ايط٩ٚؽ باٯيسطٻ ـ9

: ؿطَتٌ ;١ا ّاضغ٘ ايهجرل َٔ ايؿٝعٖٓ، يًٓؿؼ١ ٚإ٪ش١ٜ ايعٓٝؿ١ ايؿعا٥ط ايسٜٓٝٸ

 ايسٜٔ ٚإصٖب. ١ تؿٜٛ٘ زلع١ ٚسطَ ;بايٓؿؼ اٱنطاض١ سطَ

نٕٛ  ;َٔ ايؿكٗا٤ تٗا ايهجرلٴؾطعٝٸ٣ اييت ٜط ،١ايعكٛز ايكٛضٜٸ عٵذٹمل ٜٴ ـ10

١ ٗ عكٛز ايعٚاز ٚايبٝع ٚايؿطا٤ ٚاشلب١ ٜٸ٫ٚ دسٸ ،١ٜٸبككس اؾسٸ إ٫ٓ ايعكس ٫ ٜكضٸ

 أٚ ؼكٝكّا، َا َٔ سطٕز ؾطعٞٛ ٌٓ نُدطٕزاييت ٜعتُسٖا ايهجرل َٔ إتسِّ ،١ايكٛضٜٸ

ٚقس  .١َٔ بعض ا٫يتعاَات ٚاؿكٛم ايؿطعٝٸ أٚ ٖطٚبّا ،١َا عدل ايعكٛز ايكٛضٜٸ١ ٕكًش

َا ٜؿبٗٗا ٗ ٖا ٛإش اغتدسَ ;١إداضز ايؿطعٝٸ١ ٕٛ َٔ ثكاؾٕٛ ايعطاقٝٸاغتؿاز اٱغ٬َٝٸ

اٍ َع نُا ٖٛ اؿ ،١ايسغتٛض عٌٝ زغتٛضٜٸ١ كايؿ١ أٟ ٖاضغ ،١َٔ كاضز زغتٛضٜٸ

١ٌٕ كايؿ   .١ؾطعٝٸ ايؿطع عٝ

 يًتكِٜٛ ايسٜينٸ١ يٮؾٗط ايكُطٜٸ١ ِ َٛنٛع ؼسٜس ايبساٜات ايؿطعٝٸػٳسٳ ـ11

ٞٸ ٟٸ اٱغ٬َ ٞٸ١ باعتُاز اؿػابات ايؿًهٝٸ، ()اشلذط ٗ إثبات ايّٝٛ  ٚايطقس ايؿًه

ٚٸ ٝٸ لٚيٛ مل تتشٖك، ّاْٛطٜٸ١ ٍ ايؿٗط ٖهٔ ايط٩ٜايصٟ ٜهٕٛ ٬ٍٖ أ  . ّاض٩ٜت٘ ؾعً

ٝٸ ّاؽ عطؾٝٸإُاضٳ٠ ّ ختإ إطأسطٻ ـ12  نُكط ٚايػٛزإ.  ،١ٗ بعض ايسٍٚ ايعطب

يهٕٛ اٱَٓا٤ ٖٛ  ;١ٗ سا٫ت خاقٸ٠ يًُطأ١ ٜٸايػطٸ٠ ايعاز١ ٖاضغ١ ٝٸس٢ًٓ تبٓٻ ـ13

َٔ  نبرلٷ ا ٜصٖب إيٝ٘ عسزٷٕ ّاخ٬ؾ ،٠ٚيعسّ ٚدٛز َينٸ عٓس إطأ، ايجابت سطَت٘ عٓسٙ

أٌٖ ١ اييت اغتؿاز َٓٗا ٗ ؾتٛاٙ َطادع ،١ا ىايـ اؿكا٥ل ايعًُٝٸٖٓ، ايؿكٗا٤

 ا٫ختكام. 

ٔٸاعتٳ ـ14 أٟ ، ّاقُطٜٸ عؿط عاَّا١ ايتهًٝـ عٓس ايبٓت ٖٛ إنُاشلا يج٬ث دل غ

ٔٸ١ غ٬ف َعِٛ ؾكٗا٤ ايؿٝع، أؾٗط١ ٚغبع اثين عؿط عاَّا  ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ بإٔ غ

َٔ ّٜٛ ، ٚايكٝاّ ٚاؿذاب عًٝٗا٠ ٬َا ٜعين ٚدٛب ايك، ايتهًٝـ عٓس ايبٓت

 أؾٗط. ١ أٟ مثاْٞ غٓٛات ٚمثاْٝ ،١قُطٜٸ إنُاشلا يتػع غٓٛاتٺ

، نُا عٓس ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ،٠طَٚػتَٓه١ َٓػتٗذٳ٣ ؾت١ٛ بأٜٸ ؿتٹمل ٜٴ ـ15
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ٔٸ يهِْٛٗ قَّٛا ;زطٵُهايتعٜٚر ١ ٚنطاٖ ،٠ع بايكػرلنايتُتټ أٚ ضناع ، َٔ اؾ

 . (31)«ٓاتهات ٚإػتٗذٳٚغرلٖا َٔ إهشٹ ،١ايػٓٸبعض نُا عٓس ، ايهباض

 

& 

يكس ؾٗس ْعٷ َٔ إطادع ايسٜٓٝٸٌ ٚايؿكٗا٤ اجملتٗسٜٔ ٚأٌٖ ايؿهٌ ٚايعًِ 

ٕٸ ايع٠َ٬ٓ ٚاـدل هٌ ايػٝس قُس سػٌ ؾ١ ٗ ايتُٝٝع بٌ ايعامل اجملتٗس ٚغرلٙ بأ

 : فتٗسٷ َطًلٷ. َٚٔ ٖ٪٤٫ &اهلل

ٞٸ1 ٞٸ ـ ايكا٥س ٚإطدع ايسٜينٸ ايػٝس عً سٝح دا٤ ٗ ، )إٜطإ( سؿٛ٘ اهلل اـا٦َٓ

ٕٸ ٖصا ايٛقـ ٫ ٜٴطًل إ٫ٓ عً، «اهلل١ آٜ»ٚقُؿ٘ بـ  &بٝإ ْعٝ٘ ي٘ ٔٵ ٢ َٚٔ إعطٚف أ َٳ

 ا٫دتٗاز إطًل.١ ساظ ضتب

ٞٸـ إطدع ايسٜينٸ ايػٝس عًٞ ايػٝػت2 ٚٴدِّ٘ إيٝ٘ ، )ايعطام( سؿٛ٘ اهلل اْ سٝح 

َٔ َكًٓسٟ إطدع ايطاسٌ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ ١ مٔ فُٛع: ايػ٪اٍ ايتايٞ

٢ َا ٖٛ ضأٜهِ ايؿطٜـ ٗ ايبكا٤ عً: غ٪ايٓا، ٚقسضدعٓا إيٝهِ بعس ٚؾات٘، اهلل

، اقطٜٔايؿكٗا٤ إع٢ ت٘ ٗ سٝات٘ عًساٍ ثبت يٓا أعًُٝٸ ٗ تكًٝس ايػٝس ؾهٌ اهلل

 ؟١ثإػا٥ٌ إػتشسٳ ٚايطدٛع إيٝهِ ٗ

٫ ٜعاٍ ٢ ٕ إطدع إتٛٓؾإٔ ٜجبت أايتكًٝس ٢ ايبكا٤ عً إعٝاض ٗ: ٚنإ اؾٛاب

ٕٸ ادتٗازٙ إطًل ٢ ع١ً ٚانش١ ٚٗ ٖصا اؾٛاب ز٫ي ٤.سٝاعًِ َٔ ا٭أ أَطٷ َٚطدعٝت٘ أ

ِٷ ٫ ْكاف ؾٝ٘.  َػًٖ

ٟٸـ إطدع ايسٜينٸ ايؿٝذ ْاقط َها3 سٝح دا٤ ، )إٜطإ( سؿٛ٘ اهللِضّ ايؿرلاظ

ٕٸ ٖصا ايٛقـ ٫ ٜٴطًل إ٫ٓ عً، «اهلل١ آٜ»ٚقُؿ٘ بـ  &ٗ بٝإ ْعٝ٘ ي٘ ٢ َٚٔ إعطٚف أ

ٔٵ ساظ ضتب  ا٫دتٗاز إطًل.١ َٳ

ٟٸ سؿٛ٘ اهلل ـ إطدع ايسٜينٸ4 سٝح ، )إٜطإ( ايػٝس قُٛز اشلاسلٞ ايؿاٖطٚز

ٕٸ ٖصا ايٛقـ ٫ ٜٴطًل إ٫ٓ ، «اهلل١ آٜ»ٚقُؿ٘ بـ  &دا٤ ٗ بٝإ ْعٝ٘ ي٘ َٚٔ إعطٚف أ

ٔٵ ساظ ضتب٢ عً  ا٫دتٗاز إطًل.١ َٳ

٣ سٝح ٚقؿ٘ ٗ إسس، ٜطإ(إ) ـ إطدع ايسٜين ايؿٝذ سػٌ َٓتٛط5ٟ
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 بادتٗازٙ إطًل.٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، «عامل فتٗس»نًُات٘ بأْ٘ 

سٝح ٚقؿ٘ ٗ بٝإ ، ()إٜطإ سؿٛ٘ اهلل ـ إطدع ايسٜينٸ ايؿٝذ ٜٛغـ قاْع6ٞ

بادتٗازٙ ٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، ..«٢.ايعُٛ اهلل١ كٞ آٜايعامل ايطباْٞ ٚايؿكٝ٘ إتٻ»ْعٝ٘ بـ 

 َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا.، إطًل

ٚٴدِّ٘ ، )إٜطإ/ايعطام( سؿٛ٘ اهللِـ إطدع ايسٜينٸ ايػٝس ناِٚ اؿا٥ط7ٟ سٝح 

، طاسٌ ايػٝس ؾهٌ اهللَٔ َكًٚسٟ إطدع اي١ مٔ فُٛع: إيٝ٘ ايػ٪اٍ ايتايٞ

 تكًٝسٙ؟٢ ايبكا٤ ع١ً ؾُاشا تطٕٚ ٗ َػأي، ٚضدعٓا إيٝهِ، ْعتكس بأعًُٝٸتهِ

 ٖـ/ايٓذـ ا٭ؾطف(.1431ؾعبا10ٕ)

ٔٵ نإ ٜعتكس بأعًُٝٸت٘: ٚنإ اؾٛاب ٍٵ عً، &َٳ ، شيو ا٫عتكاز٢ ٚمل ٜعٳ

ٛٸظْا ي٘ ايبكا٤، ٚضدع إيٝٓا ٗ إػتشسثات ٚٗ ٖصا  .(١سٸغٖـ/قِ إك1431ؾعبا12ٕ) د

ٕٸ ادتٗازٙ إطًل ٢ ع١ً ٚانش١ اؾٛاب ز٫ي ِٷ ٫ ؾٓو ؾٝ٘.َٚطدعٝت٘ أ  أَطٷ َػًٖ

ٞٸ8 سٝح ٚقؿ٘ ٗ ، )ايعطام( سؿٛ٘ اهلل ـ إطدع ايسٜينٸ ايؿٝذ قُس ايٝعكٛب

 َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا.، بادتٗازٙ إطًل٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، «إطدع ايسٜينٸ»بٝإ ْعٝ٘ بـ 

سٝح ٚقؿ٘ ٗ بٝإ ، )ايعطام( سؿٛ٘ اهللِسػٌ ايكسض ينٸ ايػٝسـ إطدع ايس9ٜ

، بادتٗازٙ إطًل٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، «٢اهلل ايع١ُٛ آٜ إطدع ايسٜينٸ»بـ  &ْعٝ٘ ي٘

 َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا.

: سٝح دا٤ ٗ بٝإ ْعٝ٘ ي٘، (32)(ايعطام)ايؿٝذ قُس باقط ايٓاقطٟ ايؿكٝ٘  ـ10

٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، «سس إطادع ايعٛاّأاهلل ٖٛ اهلل ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ ١ آٜ»

 َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا. ، بادتٗازٙ إطًل

: سٝح دا٤ ٗ بٝإ ْعٝ٘ ي٘، (33)(ايبشطٜٔ)ايػٝس عبس اهلل ايػطٜؿٞ ايؿكٝ٘  ـ11

٘ٴسٳضٳ» ، بادتٗازٙ إطًل٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، «زٴ إطؾسٴإطدعٴ اجملسِّ ٌ ا٭بٴ ايكا٥سٴ ايؿكٝ

 .َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا

 |٢إكطؿ١ ايؿٝذ عًٞ ضنا أعطاٗ )ض٥ٝؼ داَعايسنتٛض ـ ايؿكٝ٘ 12

ٕٸ ايػٸاس»: سٝح دا٤ ٗ تععٜت٘ يٓذً٘ ايػٝس عًٞ ؾهٌ اهلل، /إٜطإ(١ ايعإٝٸ ١ ايعًُٝٸ١ إ

ٞٸ اؾتكستا بطسًٝ٘ عإّا ٚؾكّٝٗا ٚفاٖسّا...١ ٚغاس١ اٱغ٬َٝٸ ٚٗ شيو ، «ايعٌُ اٱغ٬َ

 إطًل.بؿكاٖت٘ ٚادتٗازٙ ٠ ؾٗاز



• 

 االجتهاد والتجديد

ٞٸ13 سٝح دا٤ ٗ بٝإ ، )إٜطإ( أندل ٖاسلٞ ضؾػٓذاْٞ ـ ايؿكٝ٘ ايؿٝذ عً

ٕٸ ٖصا ايٛقـ ٫ ٜٴطًل إ٫ٓ عً، «اهلل١ آٜ»ٚقُؿ٘ بـ  &ْعٝ٘ ي٘ ٔٵ ساظ ٢ َٚٔ إعطٚف أ َٳ

 ا٫دتٗاز إطًل.١ ضتب

ٛٻ١ ٗ إس١ٜٓ نبرل ايعًُا٤ ايؿٝع)ايؿٝذ قُس ايعُطٟ ـ ايؿكٝ٘ 14  سٝح، (٠ضإٓ

بادتٗازٙ ٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، «َاّ اجملاٖساٱ٢ اهلل ايع١ُٛ آٜ» بـ &ٚقؿ٘ ٗ بٝإ ْعٝ٘ ي٘

 َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا.، إطًل

بـ  &سٝح ٚقؿ٘ ٗ بٝإ ْعٝ٘ ي٘، (١)ايػعٛزٜٸ اضايؿٝذ سػٔ ايكٓؿايؿكٝ٘  ـ15

ٚٗ ٖصا  ،«زّاٚؾكّٝٗا فسِّ، ضا٥سّا ّاَطدع»ٚبهْٛ٘  ،«٢اهلل ايع١ُٛ إطدع آ١ٜ َايع٬ٓ»

 َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا.، بادتٗازٙ إطًل٠ ؾٗاز

ٚقُؿ٘  &سٝح دا٤ ٗ بٝإ ْعٝ٘ ي٘، قاغِ )ايبشطٜٔ(٢ ـ ايؿكٝ٘ ايؿٝذ عٝػ16

ٕٸ ٖصا ايٛقـ ٫ ٜٴطًل إ٫ٓ عً، «اهلل١ آٜ»بـ  ٔٵ ساظ ضتب٢ َٚٔ إعطٚف أ ا٫دتٗاز ١ َٳ

 إطًل.

سٝح ٚقؿ٘ ٗ ، (١عٛزٜٸ)ايػ ايؿهًٞايؿٝذ عبس اشلازٟ ايسنتٛض ـ ايؿكٝ٘ 17

، بادتٗازٙ إطًل٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، «اجملاٖس إطدع١ َايع٬ٓ»بـ  &بٝإ ْعٝ٘ ي٘

 َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا.

ضسًٝ٘ »اعتدلت اييت  ،١غقِ إكسٻ١ َسٜٓٗ ١ ايعًُٝٸ٠ غٞ اؿٛظَسض١ِّ ضابطـ 18

، «اهلل١ آٜ»قؿت٘ بـ ٚٚ، «ٚضعّا فاٖسّا ٘ نإ ؾكّٝٗا٭ْٸ ;غ٬ّ ٚإػًٌُت باٱس١ًٖ ثًُ

 بؿكاٖت٘ ٚادتٗازٙ إطًل.٠ ٚٗ ٖصا نًٓ٘ ؾٗاز

بـ  &سٝح ٚقؿ٘ ٗ بٝإ ْعٝ٘ ي٘، ٜٔايبشطٗ  ٞٸايعًُا٥ ٞٸغ٬َاجملًؼ اٱـ 19

، بادتٗازٙ إطًل٠ ٚٗ ٖصا ؾٗاز، «اهلل١ ٜآ١ زلاس ينٸٜاجملاٖس إطدع ايس١ َايع٬ٓ»

 َٚطدعٝٸت٘ أٜهّا.

ٚإكطٸبٌ َٓ٘ ـ ، ايػٝس ؾهٌ اهلل٠ ـ أسس ت٬َص٠ زنؿـ ايؿٝذ ٜاغط عٛٚقس 

بٛ أايػٝس  إطدع ايسٜينٸٗ ايٓذـ ا٭ؾطف ١ ايؿٝعٝٸ١ َٔ ظعِٝ ايطا٥ؿ١ ٝٸخٓط١ عٔ ضغاي

ٞٸ دتٗاز تًُٝصٙ ٚٚنًٝ٘ إطًل ٗ يبٓإ ايػٝس قُس اٜؿٗس ؾٝٗا ب &ايكاغِ اـ٥ٛ

 سػٌ ؾهٌ اهلل. 

ٕٸ ّاٚأْا أعًِ ؾدكٝٸ»: ٚأناف نإ  &سّٛ ايػٝس عبس ايط٩ٚف ؾهٌ اهللإط أ
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اض ايهٓؿ١ ٚلاغ، أٌٖ ايهتاب١ ٗ لاغ خكٛقّا، ستٝاٜٙطدع ايٓاؽ ٗ ا٫

ّٸ  «. ـ٘ َٔ ايٓذؾ٢ٝ ٗ شيو ايٛقت ايصٟ أت، ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ، بؿهٌ عا

 ،٠يًعامل اجملتٗس عاز إ٢٫ٓ عطتٴ اييت ١٫ إطًك١ بايٛناي٠ ٚاغتؿٗس ايؿٝذ عٛز

ٞٸ ايػٝٸسٗا ٚاييت َٓش عٓسَا عاز ١ يًػٝس ؾهٌ اهلل أٜاّ ايجُاْٝٓات ا٬ٕٝزٜٸ &اـ٥ٛ

بعض عًُا٤ يبٓإ  ٕٸأ أشنط ينْٸإ»: سٝح ٜك١ٍٛ قس١ّ َػتؿٗسّا عازث، يبٓإ إٍ

ٞٸا إٍأضغًٛا  ٕٸ &يػٝس اـ٥ٛ  ١ ًَؿكٻ١ إاٍ ٗ قه٢ٝ غتشٛش عًاايػٝس ؾهٌ اهلل  أ

ٚٸ ٞٸايػٝس ٠ ٖٚٛ َدلٸ ٢،ٍ َبٓٗ أ ٞٸس عًِٝٗ ايػٝ ؾطزٸ ،١ٗ ايسٚس اـ٥ٛ َٔ زٕٚ  اـ٥ٛ

ٕٸ: ايطدٛع إيٝ٘ ٙ ٜسٟ ٜٚسٴ، ٘ٚي٘ ضأٜٴ، ٖٛ فتٗسٷ ٚنًٝٓا إطًل ايػٝس ؾهٌ اهلل إ

 .(34)«٘ يػاْٞٚيػاْٴ

ٔٵ ٖٛ آ١ٜ ٚنتب قاسب َكاي َٳ : اهلل ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل؟( ٜك١ٍٛ )

ٚنإ شيو ٗ أثٓا٤ ٚدٛز  ٢،ؿط َطتهٗ قِ ٗ َٓعٍ ايػٝس دع٠ دتُعٓا شات َطٸا»

عٞ َٜٛٗا أنجط ايط٬ب ٚقس زٴ، ٗ قِ ٗ بعض ظٜاضات٘ؾهٌ اهلل ايػٝس ١ زلاس

ٚقس نإ َٔ ، ٚنإ َٔ إٛدٛزٜٔ َٜٛٗا ايػٝس عبس اؿػٌ ايكعٜٚينٸ، ٌايًبٓاْٝٸ

٠ َػازض٢ عًؾهٌ اهلل سٌ ععّ : ؾكاٍ َٜٛٗا، ٗ ايٓذـؾهٌ اهلل ظ٤٬َ ايػٝس 

ٚأخصٚا ، ط ايهجرلٕٚ شلصا ايكطاضتأثٻ، ٖٓاى١ ٚشيو يٲقاَ ;يبٓإ ا٭ؾطف إٍايٓذـ 

ُٸ ;ٜطًبٕٛ َٓ٘ ايبكا٤ ٗ ايٓذـ ؾهٌ اهلل س يٛ بكٞ ايػٝٸ: ٚقاٍ ،١ٝٸٕا عطؾٛا عٓ٘ َٔ أٖ

ايٓاؽ ٖٓاى ١ يبٓإ َٔ أدٌ ساد إ٠ٍ ٘ ؾهٸٌ ايعٛزيهٓٸ، ٭قبض َٔ َطادعٗا ايهباض

)«ُِٜٗطؾسِٖ ٜٚعًٚ ٔٵَٳ إٍ
35). 

 

&

إطدع ايػٝس أبٛ ايكاغِ ١ ايعًُٝٸ٠ ـ أغتاش ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ ٚظعِٝ اؿٛظ1

ٞٸ ٕٸ: &اـ٥ٛ ٙ ٜسٟ ٜٚسٴ، ٘ٚي٘ ضأٜٴ، ٖٛ فتٗسٷ ٚنًٝٓا إطًل ايػٝس ؾهٌ اهلل إ

 .٘ يػاْٞٚيػاْٴ

ٞٸ يكا٥سـ إطدع ا2 ٞٸ ايػٝس عً ١ اٱغ٬َٝٸ١ )َطؾس اؾُٗٛضٜٸ سؿٛ٘ اهلل اـا٦َٓ

ٝٸ ٞٸ ايهبرل: (١اٱٜطاْ ِٷ َٔ ًَؾٗٛ عٳ، ايػٝس ؾهٌ اهلل، قًٓٛا خًـ ٖصا ايؿٝض اٱشل

ٞٸ.   أع٬ّ إصٖب ايؿٝع
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ٕٸ ي٘ إ٠ٍ أثٓا٤ ظٜاض ؾهٌ اهلل سس إطاؾكٌ يًػٝسأٚوهٞ  ٠ قا٥س ايجٛض إٜطإ أ

ٞٸايػ١ غ٬َٝاٱ ٞٸ ٝس عً اييت ٫ ٜٛدس  ،١ايج٠ُٓٝ ٖصٙ ايسضٸ٢ ساؾٛٛا عً: قاٍ ي٘ اـا٦َٓ

ٞٸ  . (36)َجًٗا ٗ ايعامل اٱغ٬َ

ٌٸ: &ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسضـ إطدع 3 خطز َٔ ايٓذـ خػط  ٔٵَٳ ن

 . ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل خػطت٘ ايٓذـ إ٫ٓ، ايٓذـ

يػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ٖٛ ا١ زلاس: &ايؿٝذ سػٌ َٓتٛطٟـ إطدع 4

ٖٚٛ عامل  ،١ٗ اختكاقات ٚؾٕٓٛ كتًؿ٠ زؿات َتعسِّٚعٓسٙ َ٪ٖي، َٔ عًُا٤ اٱغ٬ّ

 ٜٚٓتؿع بعًُ٘ ٚبهتب٘. ، ىسّ اٱغ٬ّ، فتٗس

أَهاٖا ٗ ْؿط ايعًِ  ،١ساؾ٠ً سٝا٢ ايؿٝذ قه١ زلاس إٕ: ا٭ظٖطايؿطٜــ 5

َٸ٠ ٚايسؾاع عٔ ٚسس، ٚعٌُ اـرل، ايٓاؾع ، ٚنإ قاسب ؾهط َػتٓرل، ٚثٛابتٗا١ ا٭

ٝٸ ٜطتؿع ؾٛم ايؿٛاضم َٸ٢ ٜٚػع ،١إصٖب ٚبٌ إ٪ٌَٓ ْٝعّا َٔ  ،١يًتكطٜب بٌ أبٓا٤ ا٭

 .١غا٥طا٭زٜإ إدتًؿ

ُٸس سػٌٓ ٖٝهٌايهاتب ٚإؿٚهـ 6 ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل : ط ق

ٌٷ ٜهاٖٞ عكٌ يٌٝٓ ٗ قسضت٘ عً يبٓإ اغتؿاز  ين عٓسَا ظضتٴٚإْٸ .ايتدط٢٘ٝ يسٜ٘ عك

ٔٵ، ٞاؾُٝع َٓٸ  َٔ إطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل.  إ٫ٓ أْا مل أغتؿٹسٵ ٚيه

ٞٸ ايهبرل غ7 إٔ . أبّا ٚأغتاشّا ٚقسٜكّا ٞ ؾكستٴْٸإ: أقٍٛ»: ٚإ بٔ دسٸػٸـ اٱع٬َ

ٌٴطٳشتٳٜٴ ُٸ١ ٗ غاٜ تهطٙ ضداٍ ايسٜٔ أَطٷ١ زٜٔ ٗ ب٦ٝ ّ ضد َٔ  ٖٚصا نإ .١ٝٸا٭ٖ

 . (37)«عات ايػٝس ؾهٌ اهللِّٖ

ٞٸ َٓٛؾٗط َتٸه١ٞ ٚظٜط اـاضدٝٸـ 8 قُس سػٌ ؾهٌ اهلل ايػٝس : اٱٜطاْ

٢ يٝؼ عً، ض بج٫ُٔ تكسٻ١ إغ٬َٝٸ٠ ٖٚٛ ثطٚ ،١َهاْت٘ عايٝ ،١غا١َٝ إغ٬َٝٸ١ ؾدكٝٸ

 بهاًَٗا. ١ إٓطك٣ َػت٢ٛ بٌ عً، يبٓإ ؾك٣٘ َػتٛ

ٝٸ٠ ايػؿرلـ 9 سُٝٓا تعٚضٙ تهٕٛ : غاَٟرلٟ ؾطاْػٝؼ ٠ ايػٝس١ ايدلٜطاْ

ت أْْو غتذلى فًػ٘ ٚأٚتعًِ  ،١قذل١َ ٚفازي١ سكٝكٝٸ١ َٔ سسٚخ َٓاقؿ ّاسَتأٚن

ثط غٝاب٘ أٚ، َجاي٘أ ٍإ١ ايعامل عاد. يٛؾات١٘ ْا سعٜٓ. أؾهٌأْػإ إتؿعط أْو 

 . غٝتذاٚظ ؾٛاط٧ يبٓإ

ٞٸ ايػابل ٗ يبٓإ ؾًٝٝب يٛنٛـ 10 ُت ايهجرل َٔ يكس تعًٖ: ٘ٹٝضتٵايػؿرل ايؿطْػ
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ٚخكٛقّا ؾُٝا ٜتعًٓل بايٛنع ، ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل١ َخ٬ٍ ايًكا٤ بايع٬ٓ

ٞٸ   .١طٙ ٚسهُت٘ ٚثكاؾت٘ ايٛاغعَٚٔ تبكټ، ٚتؿاْٝ٘ َٔ أدٌ بًسٙ يبٓإ، اٱقًُٝ

 

&

سٝح ، ٖٓا .يبرلٚت١ اؾٓٛبٝٸ١ ايهاسٝ ٗ، 2010َٔ يٝاي١ٞ َٚات ايػٝس ٗ يًٝ»

 .سٝح قبٛض ايؿٗسا٤ تعاسِ َٓاظٍ ا٭سٝا٤، ٖٚٓا أٜهّا، ؾططّا ط٬ّٜٛ َٔ سٝات٢٘ قه

ؼت ب٬ٙ إػذس ايصٟ نإ ٜكًٓٞ ، َػطس١٘ س إٔ ٜسؾٔ ؼت خؿبايػٝٸ٢ ٚأٚق

ّٸ ايٓاؽ ٗ ايعباز ٌٻ ٜكػٞ ٗ أْا٤ ا ،٠ٚايجٛض٠ ؾٝ٘ ٜٚ٪ يًٌٝ ٚيعًٓ٘ ؾا٤ بصيو إٔ ٜٛ

تٗذٸسِٖ  ٚإٍ، ب٬ٙ َػذس اؿػ٢ٌٓ ٚقع أقساّ إكًٌٓ عً ٚأططاف ايٓٗاض إٍ

 . (38)«٠سسٚز إٛت ٚاؿٝا٢ ٚزا٥ُّا زا٥ُّا عً، ايطٌٜٛ

ؾؿٞ ، ٚضسٌ ايصٟ َٮ ايسْٝا ٚؾػٌ ايٓاؽ، ٖٚهصا غك٘ ايؿاضؽ عٔ دٛازٙ

إطدع ؾهٌ  ٚضسٌ، ّ ايتشل اؿبٝب عبٝب2010ّٜ٘ٛ ا٭سس ايطابع َٔ ُٛظ ١ قبٝش

ٚبػٞ ، ٚنٝس ايٛإٌ، بعٝسّا عٔ سكس اؿاقسٜٔ، دٛاض ضبٸ٘; يٝٛٓؾٝ٘ أدطٙ اهلل إٍ

َٳايًِٗ إْٸ»: ٚيػإ ساي٘ ـ نذسٸٙ أَرل إ٪ٌَٓ، اؿاغسٜٔ َٳًتٴًَٞ قس  ٚ ًِْٗٗٞٛ ،

. ٚخػط (39)«َٞٓٸ ّاٚأبسشلِ بٞ ؾطٸ، َِٓٗ ؾأبسيين بِٗ خرلّا، ِٗ ٚغ٦ُْٛٞٚغ٦ُتٴ

ٌٳ اؿلٸ ٚاؿكٝك، ْعا١٤ اٱْػاْٝبٌ ، ٕ٪َٕٓٛإػًُٕٛ ٚا خػطٚا َٛت٘ ايعامل  ،١ضد

ٞٸ ايٛاعٞ ٕٕ. ، ٚإؿٚهط اُؿطٸ، ايطبٸاْ ٞٸ احملٓٻو ٚإًتعّ ٗ آ  ٚايػٝاغ

 

ِٴ ٞٸ باـدل ٚنرٸ ايعاَي ٞٸ ٚايعطب ؾػاضع ايكاقٞ ٚايساْٞ يتكسِٜ ٚادب ، اٱغ٬َ

ٞٸ ١ بساعٝ، بأغطٖا١ ٖصٙ ايبؿطٜٸ٢ ٝها٤ عًايععا٤ بكاسب ا٭ٜازٟ ايب اؿٛاض اٱغ٬َ

ٞٸ بعٝسّا عٔ ، ايػ٬ّ بٌ أبٓا٤ ايبؿط١ زاعٝ ،١ٚايؿٝع١ بٌ ايػٓٸ٠ ايٛسس١ ٚزاعٝ، إػٝش

 ايًِٛ ٚايكٗط. 

ٌٌّ َٔ &َٚٔ أبطظ ايصٜٔ تكسٸَٛا بٛادب ايععا٤ بإطدع ايطاسٌ  : ن

ٞٸايكا٥س ايػٝس  ـ إطدع1 ٖٓا دا٤ ٗ بٝإ ايٓعٞاهلل ؿٛ٘س اـا٦َٓٞ عً يكس »: . ٚ

ٚنإ ي٘  ،١ٚايػٝاغٝٸ١ ّ ٖصا ايعامل ايهبرل ٚاجملاٖس ايهجرل ٗ ايػاسات ايسٜٓٝٸقسٻ
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ٝٸ١ ايػاس٢ ا٭ثط ايهبرل عً  َطٸ٢ ع٠ً خسَات٘ ٚبطنات٘ ايهجرل٢ ٚاييت ئ تٓػ ،١ايًبٓاْ

َٸ٢ رل عًنب ٚاييت شلا سلٌّ، ٗ يبٓا١ٕ اٱغ٬َٝٸ١ إٕ إكاَٚ. ايػٌٓ  ،١اٱغ٬َٝٸ١ ا٭

ٖصا ايعامل اجملاٖس. يكس نإ ايطاسٌ ٠ ٚزعِ َٚػاعس١ ايسٚاّ ؼت ضعا٢ٜ ناْت عً

٠ ّا يٓٗر ايجٛضٚنإ ٚؾٝٸ، ْٚٛاَٗا١ غ٬َٝٸاٱ١ ب َٔ اؾُٗٛضٜٸايطؾٝل إدًل ٚإكطٻ

 ١َٔ عُط اؾُٗٛضٜٸ١ َساض ايج٬ثٌ غ٢ٓ ثبت شيو ق٫ّٛ ٚع٬ُّ عًأٚ ،١اٱغ٬َٝٸ

 «. ١اٱغ٬َٝٸ

ٞٸإطدع  ـ2 ٟٸ ايػٝس قُٛز اشلاسل ١ تععٜ ٞٵٚدٸ٘ بطقٝٸتٳ ٚقس .سؿٛ٘ اهلل ايؿاٖطٚز

ّٸ١ زلاس إٍ ، ايػٝس ؾهٌ اهلل١ ؿعب اهلل ايػٝس سػٔ ْكط اهلل ٚعا٥ً ا٭ٌَ ايعا

ٕٸ  أؾاض ؾُٝٗا إٍٚقس  َٔ عًُا٤  س سػٌ ؾهٌ اهلل نإ عٛلاهلل ايػٝس ق١ُ آٜ»أ

ْٚؿط ايٛعٞ ٚايؿهط ، ايسٜٔ اؿٓٝـ١ ٚايصٟ قطف عُطٙ ٗ خسَ، اٖسٜٔيبٓإ اجمل

ٞٸ  . «ايٛإٌ ٚإػتهدل١ٜٔ َٚكاضع، اٱغ٬َ

ٖٓا دا٤ ٗ بٝإ ايٓعٞ .سؿٛ٘ اهلل ـ إطدع ايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرلاظ3ٟ ٚ :

ٕٸ ايؿكٝس ايػعٝس نإ َطابطّا قسٜطّا ٗ ايػاس» ٝٸ١ إ غ٬ّ أَاّ ٬ٓت أعسا٤ اٱ١ ايًبٓاْ

 «. ٠ايكاَس١ ٖصٙ ايكًع٢ ؾإْٸ٘ عػٔ تسبرلٙ ٚؾذاعت٘ ٓ ،٠اؿاقس

ٖٓا دا٤ ٗ بٝإ  .سؿٛ٘ اهلل سػٔ ْكط اهللايػٝس أٌَ عاّ سعب اهلل ـ 4 ٚ

ٗ  ّاقٜٛٸ ٚغٓسّا، سكّٝٓا ٚنٗؿّا، سهُّٝا َٚطؾسّا، ضسُّٝا يكس ؾكسْا ايّٝٛ أبّا»: ايٓعٞ

ٌٸ ٌٸٚي، إطاسٌ. ٖهصا نإ يٓا زلاست٘ ن ، ٖصا اؾٌٝ إ٪َٔ ٚاجملاٖس ٚإكاّٚ ه

ٌ ْٚتُجٻ، ْٚٗتسٟ بهًُات٘، ِ ؼت َٓدلْٙٚتعًٖ، ٞ ٗ ْاعتْ٘ك١ًٓ ا ؾتَٝٓص إٔ نٓٸ

١ ٚإٛع١ٛ باؿه٠ُ ُٓا ٗ َسضغت٘ إٔ ْهٕٛ زعاعًٖ. ْٚكتسٟ بػرلت٘، أخ٬ق٘

كاٌَٚ ٚإ، ٚإٔ ْهٕٛ ايطاؾهٌ يًًِٛ، ٚإٔ ْهٕٛ أٌٖ اؿٛاض َع اٯخط ،١اؿػٓ

ٚإٔ ْهٕٛ أٌٖ ايكدل ٚايجبات ، َٔ َٛقع ايٝكٌ يكا٤ٺ َع اهلل تعاٍ امٳٚعؿٸ، ي٬ست٬ٍ

، ٚايعًِ، ِٚايععّ َُٗا أساطت بٓا ايؿسا٥س ٚإكاعب ٚايؿً. ؾهإ يٓا ا٭غتاش ٚإعًٚ

ٌٸ ٘ ايهطِٜ دٛاض ضبٸ إش ٜؿاضقٓا إٍ ;ٚايّٝٛ ْؿتكسٙ .١قٓ ٚايٓٛض ايصٟ ْػته٤ٞ ب٘ ٗ ن

ٕٸ، عُطٙ ايؿطٜـ١ صٟ داٖس ٗ غبًٝ٘ طًٝاي ، ٚؾهطٙ ايٓٝٸط ،١ضٚس٘ ايعنٝٸ إ٫ أ

شيو  ٌٸن ،١َٚٛاقؿ٘ ايكًب ،٠ٚغرلت٘ ايعطط ،١ٚابتػاَت٘ ايعطٛؾ ،١بٚنًُت٘ ايطٝٸ

ٌ... زّا يًعٌُ ايس٩ٚب ٚاؾٗاز إتٛاقّا َتذسِّٚزاؾعّا قٜٛٸ، ؾٝٓا ٖازّٜا ٚزي٢٬ّٝ غٝبك



•

 االجتهاد والتجديد

اييت عاف َٔ ١ غا٭ٚؾٝا٤ يٮٖساف إكسٻ٢ ٓا غٓبكْٸأيطاسٌ سْا اؾًٌٝ اْٚعاٖس ضٚح غٝٸ

ٌٻأٚ، ٗ غبًٝٗا يٌٝ ْٗاض٢ ٚنشٻ، ٚعٌُ شلا، أدًٗا ٍٕ ْٚؿٝؼ  ٕ ْبصٍ ٗ غبًٝٗا ن غا

 «. ؾا٤ اهلل ٕٵإ

ٖٓا ا٭ظٖط ايؿطٜــ 5 ؾٝٛخ٘ ، ظٖط ايؿطٜـا٭٢ ٜٓع»: دا٤ٗ بٝإ ايٓعٞ. ٚ

َٸ ٍإ، ب٘ٙ ٚط٩٬ٓٚعًُا ٞٸ ٍإٚ ،١ٚاٱغ٬َٝٸ ١ايعطب١ٝ ا٭ ١ زلاس، ايؿكٝل ايؿعب ايًبٓاْ

 ،١ساؾ٠ً بعس سٝا، ّا٘ ضانّٝا َطنٝٸايصٟ يكٞ ضبٸ، ايػٝس قُس سػٌ ؾه٬هلل

َٸ٠ ٚايسؾاع عٔ ٚسس، ٚعٌُ اـرل، أَهاٖا ٗ ْؿط ايعًُايٓاؾع  &نإا. ٚثٛابت١ٗ ا٭

َٸيًتكطٜب ٢ ٜٚػع ،١ٜطتؿع ؾٛم ايؿٛاضقإصٖبٝٸ، قاسب ؾهط َػتٓرل بٌ  ،١بٌ أبٓا٤ ا٭

 ٕ.ٚبٌ إ٪ٌَٓ ْٝعّا َٔ غا٥طا٭زٜا

ٖٓا دا٤ ٗ بطقٝٸت٘ إٍ .ؾٝذ ا٭ظٖط أٓس قُس ايػطٜب ـ6 لً٘ ايػٝس عًٞ  ٚ

اؾًٌٝ ١ ايع١َ٬ إػؿٛض ي٘ ٚايسنِ زلاس٠ ط ْبأ ٚؾاتًكٝت ببايؼ ايتأثټ»: ؾهٌ اهلل َععِّّٜا

، ضغٛي١٘ ايعاٌَ بهتاب اهلل ٚغٓٸ ،١ايجكٖٚٛ ايعامل ، ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل

ٟٕٙ عٔ ايتعكټإٓعٻ، ٘ ٯٍ ايبٝتايطاغذ ٗ سبٸ َٸ٠ إساؾع عٓٛسس، أٚ َصٖبٺ ب يطأ ١ ا٭

ايتآخٞ  ٍإ٠ ٚايسع١ٛ ايػُاس ا٭عسا٤ ٚب١ٌ ٗ َٛاد١ٗ ايصٟ ْع بٌ ايك٬ب، ٚثٛابتٗا

 «.ِاخت٬ف أزٜاِْٗ ٚأعطاق٢ٗ عً، بٌ ايٓاؽ ْٝعّا

ٌّ َٔٚقس  ٞٸايسٜينٸ إطدع : ْعاٙ أٜهّا ن ; سؿٛ٘ اهلل ايؿٝذ قُس ايٝعكٛب

ايؿٝذ سػٌ ايسٜينٸ َهتب إطدع ; سؿٛ٘ اهلل ايؿٝذ ٜٛغـ ايكاْعٞايسٜينٸ إطدع 

١ ايعإٝٸ |٢إكطؿ١ ; ض٥ٝؼ داَعايؿٝذ قُس باقط ايٓاقطٟ; ايؿكٝ٘ &َٓتٛطٟ

ٞٸ ايسنتٛض ايؿكٝ٘ ٠ ب اؿٛظٚط٬ٓٚأغاتص٠ َٔ ؾه٤٬  ضنا أعطاٗ; ْعٷ ايؿٝذ عً

ٝٸ١ ايعًُٝٸ ٞٸ١ ٝط٬ب ن٣ًٓ َٓتس ;١قِ إكسٻغ١ ٗ َس١ٜٓ ايًبٓاْ ١ ; نآؾاٱَاّ ا٭ٚظاع

ٞٸٗ يبٓإ; ١ ايتًؿعْٜٛات اٱغ٬َٝٸ ٞٸٟ; غعس اؿطٜط ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ايًبٓاْ  ايط٥ٝؼ اٱٜطاْ

١ غ٬َٝٸاٱ١ ٗٛضٜٸايٓٛاّ ٗ اؾ١ُ ض٥ٝؼ فُع تؿدٝل َكًش; قُٛز أٓسٟ لاز

ٞٸ ٝٸ١ ض٥ٝؼ ايػًط; ندل ٖاسلٞ ضؾػٓذاْٞأ ايؿٝذ عً ٝٸٜاٱ١ ايكها٥ قازم ايؿٝذ ١ طاْ

إًو  عبس ايػٝسَتٸهٞ;  َٓٛؾٗط١ اٱغ٬َٝٸ١ اؾُٗٛضٜٸ١ ٚظٜط خاضدٝٸ; ٫ضهاْٞ

 ; ٚغرل ٖ٪٤٫ نجرلٷ.اؿٛثٞ

ٖٓٔ ععٸ ٚ ٣َٔ ٌّ ٝٸات: بإطدع ايطاسٌ ن ٞٸ إطدع ايسٜينٸ ايؿٝذ ب سؿٛ٘  ايعلاْ
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; إطدع ايسٜينٸ ايػٝس عبس سؿٛ٘ اهلل ايػٝس ناِٚ اؿا٥طٟ; إطدع ايسٜينٸ اهلل

ٞٸ ٞٸسؿٛ٘ اهلل ايهطِٜ ا٭ضزبًٝ ; سؿٛ٘ اهلل ; إطدع ايسٜينٸ ايؿٝذ قاٗ ايهًباٜهاْ

; َهتب إطدع ايسٜينٸ ايؿٝذ قُس ؾانٌ &َهتب إطدع ايسٜينٸ ايؿٝذ بٗذت

 .&ايًٓهطاْٞ

 

ٝٸ CNNايـ ١ ـ قٓط1 أخباض ايؿطم ا٭ٚغ٘ ٠ ططز َسٜط ٚقس بازضت إٍ :١ايتًؿعْٜٛ

َٳسٵسٹٗا ايػٝس ؾهٌ اهلل بعس ٚؾاتOctavia nasr٘أٚنتاؾٝا ْكط ) ٝٹٗا ٚ عًُّا ، (; يٓٳعٵ

ٌٸ َٛاقؿ٘: ٚقايت، أْٸٗا عازت ؾاعتصضت ٠ بٌ ٗ َٛقؿ٘ َٔ إطأ، إْٸٗا ٫ تسعُ٘ ٗ ن

  ؾك٘.

ٝٸ١ ـ اـاضدٝٸ2 بطٜطاْٝا ٗ يبٓإ )ؾطاْػٝؼ َرلٟ غاٟ( ٠ ناْت غؿرل :١ايدلٜطاْ

ٚٳ  ايصٟ وتاز ايعامل إٍ، إطدع ؾهٌ اهلل بايؿدل ايٛقٛض ٚايطدٌ ايسَح تٵَؿقٳقس 

ٚإشا خطدت َٔ عٓسٙ خطدتٳ ؾدكّا آخط. ؾجاضت ، ٚإشا دًػتٳ َع٘ ؾسٸى إيٝ٘، أَجاي٘

ٝٸ١ اـاضدٝٸ٠ ثا٥ط ١ ؾُا نإ َٔ اـاضدٝٸ، ٖصا ايه٢ّ٬ ٚاستذٸت عً ،١اٱغطا٥ًٝ

ٝٸ ٕٸ ن٬َٗا ٫ ّجٌِّ : ٚقايت ،٠إ٫ٓ إٔ سصؾت ن٬ّ غؿرلتٗا عٔ َٛقع ايػؿرل١ ايدلٜطاْ إ

 بطٜطاْٝا. 

 

ايػٝس ٢ ٚنأخؼٸ َا ٜهٕٛ تابع اؿاقسٕٚ ٚاؿاغسٕٚ ٚايؿاَتٕٛ سطبِٗ عً

ُٸٚ، أسسِٖسٝح طايعٓا ، عس ٚؾات٘ب٢ ست، ؾهٌ اهلل قُس ناِٚ »ْؿػ٘  ٜٞػ

ٝٸ٠ اؾٓاظ»بهتاب أزلاٙ ، «ٟٚطٳايػٳ ، ٗ تؿٝٝع ٚتأبٌ قُس سػٌ ؾهٌ اهلل١ إاغْٛ

أْٛاع ٢ ٜتعطٸض ؾٝ٘ بؿتٸ، «ايػٛزا٤ ٗ َٔ قسٸّ ٗ ؾهٌ اهلل ايععا١٤ ًٜٚٝ٘ اي٥٬ش

ٚيًُطدع ايكا٥س ، ٚيٲَاّ اـُٝينٸ، اٱغا٤ات يًُطدع ايطاسٌ ؾهٌ اهلل

ٞٸ ٟٸ، سؿٛ٘ اهلل اـا٦َٓ ، سؿٛ٘ اهلل ٚيًُطدع ايػٝس قُٛز اشلاسلٞ ايؿاٖطٚز

ٟٸ ٚيًُطدع ايػٝس ناِٚ اؿا٥طٟ ، سؿٛ٘ اهلل ٚيًُطدع ايؿٝذ ْاقط َهاضّ ايؿرلاظ

َٔ عًُا٤ ايسٜٔ  ١ٺٚؾًُ ،سؿٛ٘ اهلل ايػٝس سػٔ ْكط اهلل١ ٚيػٝس إكاَٚ ،سؿٛ٘ اهلل
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َا دا٤ ٗ ٖصا ٢ . ٚيػتٴ ٖٓا ٗ َعطض ايطزٸ عًاًٌَ ٗ غبٌٝ اهللاجملاٖسٜٔ ٚايع

ٌټ ْؿػٞ عٔ ايطزٸ عً غرل أْٸٞ أقٍٛ ، أَجاي٢٘ ايهتاب َٔ إغا٤ات ٚتؿاٖات; ؾإْٸٞ ُأدٹ

ٞٸ ـ ١ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ يًطاغٝ ÷شلصا ٚأؾباٖ٘ َا قايت٘ غٝٸستٞ ٫َٛٚتٞ ظٜٓب بٓت عً

، بٵ دٗسىْٚاقٹ، عٳ غعٝٳوٚاغٵ، سٵ نٝسٳىؾهٹ»: ساٍ ـ١ أٜٸ٢ ٚايعَٔ ٜٴعٝس ْؿػ٘ عً

، ٖاعٓو عاضٳ ٫ٚ تطسضٴ، سْاَٳَأ ٫ٚ تسضُى، طْٗذٓاص ٫ٚ ُٝتٴ، ؾٛاهلل ٫ ُشٛ شنطْا

َٴٚأٜٸ، سٓٳَؾ و إ٫ٌٖٓٚ ضأٜٴ اهلل ١ أ٫ يعٓ ٟإٓاز ّٟٜٛ ٜٓاز، زسٳبٳ و إ٫ْٓٚعٴ، زسٳعٳ و إ٫ٓا

 «.ايٛا٢ٌٕ عً

َٳٔ ٜٳطٵتٳسٻ ﴿: اب٘ ٚبًٝؼ خطاب٘قاٍ اهلل عع ٚدٌ ٗ قهِ نت ٓٴِٛا  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

٘ٴ َأشٹٖي ٜٴشٹبټْٛٳ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ّٕ ٜٴشٹبټ ٛٵ ٘ٴ بٹَك ٜٳِأتٹٞ ايًٓ ٛٵفٳ  ٘ٹ َؾػٳ ِٵ عٳٔ زٹٜٓٹ ٌٳ َأعٹعٻ٢ عٳ١ًَ َٹُٓه ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٢ عٳ٠ًَ اِي

ٛٵ ٕٳ َي ٚٳ٫َ ٜٳدٳاُؾٛ ٘ٹ  ٌٔ ايًٓ ٕٳ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٖٹسٴٚ ٔٳ ٜٴذٳا َٳٔ ٜٳؿٳا٤ ١ َٳاِيَهاؾٹٔطٜ ٘ٹ  ٘ٹ ٜٴ٪ٵتٹٝ ٌٴ ايًٓ ِٕ شٳيٹَو َؾهٵ ٯ٥ٹ

ِٷ  ٚٳاغٹعٷ عٳًٹٝ ٘ٴ  ٕٳ ايكٻ٬َ *ٚٳايًٓ ُٴٛ ٔٳ ٜٴكٹٝ ٓٴِٛا اٖيصٹٜ َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيصٹٜ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴُٛي ٘ٴ  ِٴ ايًٓ ٝټُه ٚٳيٹ ُٳا  ْٻ ٕٳ ٠ ٔإ ٜٴ٪ٵتٴٛ ٚٳ

ٕٳ ٠ ايعٻَنا ِٵ ضٳانٹعٴٛ ٖٴ ٚٳاٖيصٹ *ٚٳ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴَٛي ٘ٳ  ٍٻ ايًٓ ٛٳ ٜٳتٳ َٳٔ  ِٴ ٚٳ ٖٴ ٘ٹ  ٕٻ سٹعٵبٳ ايًٓ ٓٴِٛا َؾٔإ َٳ ٔٳ آ ٜ

ٕٳ  (.56ـ  54 :٠)إا٥س﴾اِيػٳايٹبٴٛ

ؾايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا ٚأغتاشْا ايع١َ٬ إطدع ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل، 

ٝٸٓا ا٭نطّ  ٚٴيس، ّٜٚٛ َات، ّٜٚٛ ٜٴبعح سٝٸّا، ٚسؿطْا اهلل ٚإٜٸاٙ ٗ ظَط٠ ْب  ّٜٛ

 ٚآي٘ ايطٝبٌ ايطاٖطٜٔ. |قُس
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 فضن اهللة عند العالوة احلركيوة االجتوادي

 ة املعاصرة القضايا الفكري يفة وطالع

 

 
 

٠ َٔ ا٭َِ أٚ أٟ ؾعب َٔ ؾعٛب ا٭ضض ٜؿهٌ شانط١ أ١َ ٫ ؾو إٔ تاضٜذ أٜ

ٗ ايطأٖ ٚإػتكبٌ جملٌُ ْؿاطاتٗا ٚؾعايٝاتٗا ٚأزٚاضٖا ٚكتًـ َطاسٌ ١ س١ٝ تٛثٝكٝ

زٚضّا سّٜٝٛا ٗ ِٖٛا  ـ أٟ يًتاضٜذـ نُا ٚإٔ ي٘ ، ِٖٛا ٚتكاعسٖا اؿهاضٟ ايطٌٜٛ

٭ْ٘ ٜٛدس ٗ ايتاضٜذ ايهجرل َٔ ا٭سساخ  ;ٚتطٛضٖا ٗ اؿانط ٚإػتكبٌ

أٚ فتُع نجرلّا َٔ ١ أ١َ ػٓب أٜ ّهٔ أ١ٕ اؿ١ٝ ٚايصنطٜات ٚايتذاضب اؿكٝكٝ

إٛثل ٚإهبٛٙ َٛاظٜٔ ايعكٌ ـ َا ٜكسٸَ٘ شلا شيو ايتاضٜذ ، إعايل ٚإداطط ٚا٭خطا٤

 ،ٗ َطاسٌ ِٖٛا ا٭١ٍٚ َٔ ػاضبٗا إانٝـ ١ ايتاضى١ٝ ٚا٭َا١ْ ٚإٓطل ٚإٛنٛعٝ

 ـ بٛعٞـ تهع ٜسٜٗا  تػتطٝع بٗا إٔ ،٠نجرل١ َٚا ؼًُ٘ تًو ايتذاضَٔ زضٚؽ عًُٝ

ٗ ؾدكٝتٗا اييت عاؾتٗا ٗ تًو ا٭زٚاض ٚإٛاقع ٠ َٛاطٔ ايهعـ َٚٛاطٔ ايك٢ٛ عً

٢ ٚأضسب آؾاقّا ٖا يٛ اْطًكت ؾٝ٘ عً ٖٚٓاى ٜهٕٛ ايططٜل أنجط إؾطاقّا .١إانٝ

 ايتاضٜذ.٣ غرل ٖس

َٔ ا٭َِ بتاضىٗا ٚسهاضتٗا ١ ٚإشا نإ َٔ ايطبٝعٞ دسّا إٔ تٗتِ نٌ أَ

يتعطض ؾٝٗا أِٖ َهتؿؿاتٗا  ;١ايهد١ُ إتاسـ ايتاضىٝ ٓؿػٗاي ٧ٚتٓؿ ،١ٕانٝا

ٚتطقس شلصٙ ، ٚتٗتِ بايبشح ٚايتٓكٝب ا٭ثطٟ ٗ بٛاطٔ أضنٗا ،١ٚنٓٛظٖا ا٭ثطٜ
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، ٚايبشح يًٓٗٛض بٗصا ايكطاع١ ٚتطغٌ ايبعجات يًسضاغ ،١ا٭عُاٍ إٝعاْٝات ايهدُ

، َػتكبٌ ؾعٛبٗا٢ ع٠ً َا ٜعٛز بايؿا٥س١ ٝاغتجُاضٙ ٗ سطنتٗا ايػٝاس٢ ٚتعٌُ عً

سٝح ، غرل ايبعٝس ظَّٓٝا عٓا، ْٚكس تاضىٓا ايطا١ٖٔ ا٫ٖتُاّ بتشًٌٝ ٚزضاغ ٍٚٵؾإٕ اَ٭

ٚتطٖٔ ، غًبّا ٚإهابّا أ تًـ َٛاقع٘ ت٪ثط عًٝٓا٫ تعاٍ َعطٝات٘ ٚأسساث٘ َٚؿاعًٝ٘ ٚك

١ ٚا٫مطاؾات ايؿهطٜٚدٛزْا ايطٚسٞ ٚإؿاُٖٝٞ يًهجرل ايهجرل َٔ ا٭خطا٤ 

٭سساخ ٚقهاٜا ٚضَٛظ تاضىٓا ٠ عٚإتش١ِّ عٔ ايكطا٤ات إٓشطؾ١ ايٓا١ْ ٚايعًُٝ

١ تًو ايكطا٤ات اـاط٠٦ غٝطط٠ ؼت ٚطأـ عٝح ؼٍٛ ٖصا ايتاضٜذ ، اٱغ٬َٞ..

غرل ايكابٌ ، ؽَا ٜؿب٘ ايٛثٔ ايؿهطٟ إكسٻ إٍ ـ١ ٚا٫مطاؾات ٚايتشطٜؿات ايؿازس

 ٚايسضؽ ٚايٓكس. يًتشًٌٝ

ٖٛ  &ؾهٌ اهللقُس سػٌ ايػٝس ١ ٫َٚ ْػايٞ نجرلّا إشا قًٓا ٖٓا بإٔ ايع٬ٓ

َٔ َٛقع ، ايٓكس ايتاضى١ٞ قه٢ٝ َٔ ايعًُا٤ إػًٌُ ايك٥٬ٌ ايصٜٔ اؾتػًٛا عً

صٚا َا ٜكسّ ٖٓا ٚمل ٜ٪خٳ ،١ايتش٠ًًٝٝ ايٓاقس٠ زضاغتِٗ يًتاضٜذ بايعكٌ ٚايٛعٞ ٚايكطا٤

باـطاؾات ٚايتد٬ٝت ٚا٭ٖٚاّ ١ ٭سساخ ايتاضٜذ إؿبع١ ٬ٜٚٔ ظاٖٖٝٚٓاى َٔ ت

١ َٚػًك١ غاييت تعتدل عٓس ايهجرلٜٔ غرلٙ َكسٻ، ٚايتعٜٚط ٚايتعٜٝـ ايطٚسٞ ٚإؿاُٖٝٞ

زٚضّا َُّٗا َٚ٪ثطّا ٚانشّا ٗ تأثرلٙ ايعًُٞ  ًُطدع ايطاسٌايعكٌ ٚايؿِٗ. نُا إٔ ي٢ عً

ٌ ٚزضؽ ْٚكس نجرل َٔ َعطٝات ٚأؾهاض َٚٛاقع ؼ٠ًٝ إعاز٣ َػت٢ٛ إباؾط عً

٫ٚ ، ؽ ٚادب ا٫تباع بإطًلٖصا ايتاضٜذ نُكسٻ ٜٓٛط إ٫ٍ ؾٗٛ ، تاضىٓا اٱغ٬َٞ

َػًل غرل قابٌ يًتشًٌٝ  ٫ٚ نٓلٸ، نكِٓ َطًٛب َٓا إٔ ْتعبس ٗ قطاب٘ ي٬ّٝ ْٚٗاضّا

، أؾهاض ٚأسساخ ٚضَٛظ١ ٚيهٓ٘ ٜعتدل ايتاضٜذ فُٛع، ٚايتأٌَ ٚأخص ايعدل ٚايسضٚؽ

ؾٝٗا إٝت ٚؾٝٗا اؿٞ ايسا٥ِ ، ٚؾٝٗا ايػٌُ ؾٝٗا ايػحٸ، ؾٝٗا إكٝب ٚؾٝٗا إدط٧

 إٍزَّٚا ٚأبسّا ١ ٚإٓطًك١ يػاعٝاٱْػإ ا٠ اؿهٛض بؿهطٙ َٚٓٗذ٘ ٬َٚقات٘ يؿطط

أَتٓا اعتباض إٔ  إٍـ ١ ٗ َٓٗذٝت٘ ايتاضىٝـ . ٚيصيو ؾٗٛ ٜسعٛ ...١ل ٚايعسٍ ٚاؿطٜاؿ

داْب ايعٛاٌَ  إٍ، اييت اْطًل فسٖا َٔ خ٬ٍ ايعٓٛإ ايسٜين اٱغ٬َٞ ،١اٱغ٬َٝ

١ ػابكاي٠ َٚهتػباتٗا َٚٛاقعٗا إتُٝع١ ايطغاي١ٝ ناْت شلا أزٚاضٖا اؿٜٝٛ ٣،ا٭خط

ٔٵ، اييت ئ تعٛز أبسّا عًٝٓا إٔ ْسضؽ تًو إٛاقع ٚإطاسٌ ـ  أبٓا٤ ٖصا ايعكطـ مٔ  ٚيه

َٸ، َٔ تاضٜذ أَتٓا َٔ خ٬ٍ ٚدٛزْا اٱغ١َٞ٬ ايتاضىٝ أْؿأت ١ ٚاع١ٝ غ٬َٝإ١ نأ
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ّٸ اؿهاضات اؿسٜجـ  َٔ إعا٢ْٞ َعٓـ ّهٔ اعتباضٖا  ،١ع٠ُٝٛ سهاض ٜطٜس  إشّا .١أ

ٕٞ ٚعُل َٚعطؾ٢ عً إٔ ٜكطأ ايتاضٜذؾهٌ اهلل ايػٝس  ٟٕ َٔ ٚع اييت ١ ٗ ٖصٙ إطس١ً ٖس

يٓشٌُ َؿعٌ  ;١ط٠ًٜٛ بعس إٔ غبٓا عٓ٘ َس، َٔ دسٜسٛٙ ايؿ إ٠ٍ ماٍٚ ؾٝٗا ايعٛز

اييت ٜسعٛ إيٝٗا ١ ٖٚصٙ احملاٚي ا٭ضض. ُا٤ إٍػاي١ ٗ ضغاي١ اٱْػا١ْٝ ٚايعساي١ ايهطاَ

 ،١ست٠ُٝ ٚإِا ٖٞ نطٚض ،٠فطز١ ٚزضاغ، ايػٝس ؾهٌ اهلل يٝػت فطٸز تطفٺ شٖين

عاتل إؿهطٜٔ ٢ ع٠ً إًكاإْٸٗا َٔ أبطظ ايٛادبات  .٠ٚٚادب سٟٝٛ ٕطسًتٓا اؿانط

ٕٸ شيو ايتاضٜذ بايٓٛط إٍ، اٱغ١ّ٬ ٔ قهٝٚنٌ إػ٪ٚيٌ ع١ ٚايٓدب ايٛاعٝ غذٸٌ  أ

َا عًل بهجرل َٔ  ٚقس عًل ب٘، ّ نس خكَٛ٘ ٚأعسا٥٘اييت خانٗا اٱغ١٬ يًُعطن

ٌٻ ;١َٔ ؾٛا٥ب ٚأيٛإ زخًٝ غ٬َّؿاِٖٝ ٚأسساخ ٚأؾهاض اٱ بإػًٌُ َٔ  بػبب َا س

ٕٔ ٚنعـ ٚيصيو ؾكس ٚقٌ إيٝٓا ٖٚٛ هطٸ، تباى ٚانططاباض سا٬َّ ، خطٛات٘ ٗ ٖٚ

 ٛز.ٚايعٗٛز ايػټ١ ا٠ًُٕٛ أثكاٍ ايؿذل

ِٕ، َا تكسّ ٚبا٫غتٓاز إٍ، نُٔ ٖصا اٱطاض     ٚٚعٞ أنجط عُكّا  َٚٔ أدٌ ؾٗ

َٚٛقؿ٘  ،١ٗ ن٤ٛ َٓٗذٝت٘ ايتاضىٝـ ؾهٌ اهلل  ّ ايػٝسٜكسِّ، ْٚؿعّا يتاضىٓا اٱغ٬َٞ

أؾهٌ  ٗ غبٌٝ ايٛقٍٛ إٍ ;٬َ١سٛات أغاغ١ٝ فُٛع ـ ٚٚعٝ٘ ي٘، َٔ ايتاضٜذ

٠ قطا٤ كطأ تاضىٓا َٔ دسٜست ،١عُٝك١ تاضىٓا اٱغ٬َٞ بطٕٚح ع١ًُٝ ايططم يسضاغ

 ،١َٚعطٝات٘ اـكب ،١دصٚضٙ ا٭ق٢ًٝ ٚؼاٍٚ إٔ تسضغ٘ ٚتؿًػؿ٘ ٚتتعطٸف عً ،١ٚاعٝ

    : ا ًَٜٞ. ّٚهٔ إهاظ تًو ا٬ٕسٛات ًٛب٘اٱغ٬ّ ٚأغ٣ ن٤ٛ َٔ ٖس٢ عً

َٔ ١ يكهٝ ٗٛؾهٌ اهلل إٔ ايتاضٜذ يٝؼ فطز تػذٌٝ سط١ ٜعتدل ايع٬َـ 1

ٚايتأثرل اٱهابٞ ، قٓع اؿانط١ تػِٗ ٗ ع١ًُٝ ؾاع٠ً بٌ أقبض أزا، قهاٜا إانٞ

َّا ناضتباٙ ُا، اضتباط٘ بٗا ٚاضتباطٗا ب١٘ بطبٝع ;إجُط ٗ اغتشكاقات إػتكبٌ

 ٗ أعُام ا٭ضض.١ ظصٚضٖا ٚعطٚقٗا ايهاضب٠ ايؿذط

ايتاضٜذ ايعطبٞ ١ نٌ باسح َٚؿهط ٚقاض٨ ٚزاضؽ ؿطن٢ ٜٓبػٞ عًـ 2

ٌٸ ؾ٤ٞـ ٚاٱغ٬َٞ  ٠ باغتجٓا٤ َا ثبت َٔ غرلـ ١ ايكسغٝٸ١ عٔ اشلاي٢ إٔ ٜتدًٓ ـ ٚقبٌ ن

ٖصا ايتاضٜذ بهٌ اييت واٍٚ ايهجرلٕٚ إٔ وٝطٛا بٗا ـ ^ٚإعكٌَٛ |ايطغٍٛ

بٌ ، َٔ زضاغتٓا ي٘ بسٕٚ شيو٠ ؾا٥س٢ ٭ْٓا ئ مكٌ عً ;َا ؾٝ٘ َٔ امطاؾات ٚأخطا٤

ٚٗ ٖصا َا ؾٝ٘ ، تكسٜؼ ا٭خطا٤ ٭ٕ ٖصا ا٭غًٛب ٜ٪زٟ إٍ ;١تهٕٛ عهػ١ٝ ايكهٝ
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ِّ ـ ٚاشلسف ايصٟ ْٗسف إيٝ٘.ؾتاضىٓا ، إيٝٗا٢ اييت ْػع١ َٔ ا٫مطاف عٔ ايػاٜ نه

٠ ؾٗٛ ايكٛض، بٌ اضتؿاع ٚانؿاض١ ا٭٠َ َٔ سٝا١ أزٚإض كتًؿ١ ٕ سكًٝناـ  تاضٜذ

أغاؽ ٢ ؾإشا أضزْا إٔ ْؿُٗ٘ عً، َا ؾٝٗا َٔ اضتبانات٠ اييت تٓعهؼ عًٝٗا اؿٝا

ٛٸٚايع١ ٕ َٔ أيٛإ اـٝاٍ ٚايسعأٜ نٌ يَٛٚاقعٝٝذب عًٝٓا تعطٜت٘  ٬َٚسٛت٘ ، ٖ

 .١عُٝك١ ٚاقع١ٝ ع١ًُٝ خاّ يسضاغ٠ نُاز

اييت سسثت ٗ ، إٔ نجرلّا َٔ ايكهاٜا ٚا٬ٕبػات ؾهٌ اهلل ٜعتكس ايػٝس ـ3

غرل ٖصا ٢ أثٸطت عً، ٚا٫ْكػاَات اييت ابتًٞ بٗا إػًُٕٛ، ايكسض ا٭ٍٚ ٗ اٱغ٬ّ

٭ٕ تًو ايكهاٜا خًكت عٓسْا نجرلّا َٔ إ٪ضٸخٌ إطتبطٌ  ;١ايتاضٜذ ٗ عكط ايطغاي

يٝدًكٛا شلِ إآثط  ;َٛا٥س إًٛى ٚايػ٬ط٢ٌ ٕ عًايصٜٔ ناْٛا ٜعٝؿٛ ،١ٚإطتعق

ٛٸضٖٚا بكٛض ،١إعٜؿ١ ٚايؿها٥ٌ ٚا٭سازٜح ايتُذٝسٜ ِّ ١ دصاب٠ ٜٚك تًؿت ا٭ْٛاض ٗ أ

ـ ئ ْػتػطب ٚيصيو  .١ٚايؿدك١ٝ ايػٝاغ١ٝ سػب اؿاد، َٛنٛع ؾا٩ٚا ٚأضازٚا

ٗ قٛضتٌ ١ اضىٝإشا قطأْا نجرلّا َٔ ايٛقا٥ع ايت ؾهٌ اهلل ـ نُا ٜ٪نس ايػٝس

ٌّ، بٌ إػ٠ًٌُ تعهػإ ا٫ْكػاَات إٛدٛز، َتٓاقهتٌ ١ َُٓٗا ايٛاقع ٚتدلظ ن

ُاَّا نُا وسخ ٗ عكطْا اؿانط  .ن٤ٛٺ َٔ اػاٖاتٗا ٚغاٜاتٗا٢ ع١ً ايتاضىٝ

١ ٗ تكٜٛط بعض ايكهاٜا اييت ْعٝؿٗا بأْؿػٓا ْتٝذ١ عٓسَا تتهاضب ايكشـ ايػٝاغٝ

إطًٛب َٔ أٟ  ٜهٕٖٛٚٓا  أٚ تًو.١ ٚ ا٫ػاٙ ايصٟ ُجً٘ ٖصٙ ايكشٝؿٟ أتهاضب ايطأ

باسح ْٚاقس شلصا ايتاضٜذ إٔ ٜطاعٞ ٖصا ايٛاقع ايصٟ عاف ؾٝ٘ ايتاضٜذ ايعطبٞ 

ي٬ٓ٦ ٜكع ٗ اـطأ َٔ سٝح ٫  ;١َتٓا١ٖٝ يٝػرل ٗ عج٘ بٗس٤ٚ ٚسصض ٜٚكٛ ;ٚاٱغ٬َٞ

 ٜٚٓشطف عٔ ايسضب َٔ سٝح ٫ ٜطٜس.، ٜعًِ

إػتؿطقٕٛ ـ إٔ بعض زاضغٞ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ  إٍؾهٌ اهلل ٜؿرل ايػٝس ـ 4

اعتدلٚا إٔ نجرلّا َٔ ايتكطؾات ٚا٭عُاٍ اييت تكّٛ بٗا  ـ ٚد٘ اـكٛم٢ َِٓٗ عً

ايٓٛط ١ يٛد١ٗ إُجٸ٠ً اؾُاعات اييت تسٜٔ باٱغ٬ّ ٖٞ ايٛسٝسَٔ بعض أٚ نجرل 

َُٚٗا نإ ْٛعٗا ٚطابعٗا. ٖٚصا خطأ  ،َُٗا نإ يٕٛ تًو ايتكطؾات ،١اٱغ٬َٝ

إيٝ٘ َٔ ٠ ٚايٓٛط، َػتكبٌ اٱغ٢ّ٬ ع١ً ي٘ تساعٝات٘ ايػًبٝ، ؾهطٟ ٚتاضىٞ نبرل

ايصٜٔ ـ  ٚإػ٪ٚيٌ إػ١ًٌُ ؾإٕ اؾُاعات اٱغ٬َٝ ;قبٌ باقٞ ا٭زٜإ ٚاؿهاضات

 ،١قِٗ اـاقشلِ أخ٬، ايٓاؽ١ يٝػٛا إ٫ٓ أْاغّا نبكٝـ  عاؾٛا ٗ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ
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ٚيٝػت ، ايبؿط١ نبك١ٝ ٚشلِ أخطا٩ِٖ ايبؿطٜ ،١ٚشلِ طبا٥عِٗ ٚأشٚاقِٗ إعٝٓ

باٱغ٬ّ إ٫ ١ ٚيٝؼ شلا ع٬ق، إخٛاِْٗ َٔ بين اٱْػا١ٕ تكطؾاتِٗ إ٫ نتكطؾات بكٝ

٤ اٱغ٬ّ َٚؿاُٖٝ٘. ٚشلصا ؾإْٓا ٫ ْػتطٝع اعتباض أٟ تكطف ٣ َكساض قطبٗا َٔ َباز

َطتبطّا باٱغ٬ّ إ٫ بعس َكاضْت٘  ـ ^باغتجٓا٤ إعكٌَٛـ ٌ َٔ تكطؾات إػًُ

٤ اٱغ٬ّ ٣ ٚيصيو ؾإٕ َباز َٛاؾكت٘ شلا.٣ يٓعًِ َس ،١غ٤َٝ٬ اٱ٣ بإؿاِٖٝ ٚإباز

 ٫ ايعهؼ.، ب٘ تكطٸؾات إػًٌُ َٚؿاُٖٝ٘ ٖٞ إكٝاؽ ايكشٝض ايصٟ ْكٝؼ

١ ٚاٱغ١َٝ٬ ات ايعطبٝعُٚاجملت١ ٜ٪نس ايػٝس ؾهٌ اهلل أْ٘ ٫ ّهٔ يٮَـ 5

ايصٟ ًٜؿٗا َٔ ، إٔ تٓٗض َٔ نبٛتٗا ٚؽًؿٗا اؿهاضٟ ايطأٖ ؾب٘ إك٠ِٝ إعاقط

١ ٚساي ،١ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ضأغٗا بإؿانٌ ا٫دتُاع٢ٝ أعً إٍأٔل قسَٝٗا 

١ ٚاٱغٗاّ اؿٞ ٗ ع١ًُٝ عٔ إؿاضن١ تا١َ ععي١ ايهعـ ايعًُٞ اييت دعًتِٗ ٗ ساي

َٛنٛعٞ يتاضىٗا َٚانٝٗا  عًُٞ ْكسٺ١ َا مل ُاضؽ عًُٝ، ع ايتاضٜذ اؿانطقٓ

تًو إطاسٌ ٗ ايتاضٜذ ١ تكِٝٝ ٚزضاغ٠ ايٓكس ايتاضىٞ ٚإعاز١ عًُٝ ٭ٕ ;ايكسِٜ

اٱعساز ١ ٖٚٞ َطسً، َٔ َطاسٌ ايعٌُ ٚايبٓا١٤ ا٭ٚي١ٝ اٱغ٬َٞ تتكٌ بإطسً

١ ٤ ايعا٣َ ٚتهٜٛٔ ا٭غؼ ٚإباز، ايعٌُ إعساز اـط٘ اييت ٜػرل عًٝٗا، ٚايتهٜٛٔ

 اييت ٜطتهع عًٝٗا ايبٓا٤.

٢ ٜعتكس ايػٝس ؾهٌ اهلل إٔ ْكس ايتاضٜذ ٫ ّهٔ إٔ ٜػتكِٝ أٚ ٜتِ عًـ 6

 ،١اغتجُاض إهابٝات َٛاقع ايتاضٜذ إه٣٦ٝ َػت٢ٛ عًـ ١ ٚإٛنٛع١ٝ أقٛي٘ ايعًُٝ

ٖٚٞ ؽٛض غُاض عجٗا عٔ َٛقع  ،َٚػتكبًٗا١ هابٞ بٗا ٗ سانط ا٭َٚا٫ْتؿاع اٱ

 عػب ايتعبرل ايكطآ٠ْٞ ٚؾاٖس١ َػ٪ٚي١ ٜٓطًل َٔ نْٛٗا أ٠َ ٚزٚض ض٥ٝؼ شلا ٗ اؿٝا

، ايتاضٜذ١ اييت تكسَٗا يٓا زضاغ١ ايتاضى١ٝ إعطؾ١ ْٚٛع١ٝ ٞ طبٝععٹَا مل ْؿِٗ ْٚٳـ 

ٌّ٭ٕ اي ;ٚع٬قتٗا بايٛاقع اؿٝاتٞ ايصٟ ْعاٜؿ٘ ٗ اؿانط ٚٗ إػتكبٌ  عَٔ ن

اييت ٫تٓشكط  ،١ٚإػتكب٠ًٝ ٚاؿانط١ َتهاٌَ َٚتؿاعٌ بأبعازٙ َٚػتٜٛات٘ إانٝ

يًكازّ َٔ ١ قاؿ٢ بٌ تبك ،١ايكاؿ١ اؿػ٠ٓ ٚايعدل٠ ٚاؾٝس١ ايٓاؾع٠ ؾٝٗا ايؿهط

١ ٚساًَٞ يٛا٤ ايؿهط ٚإعطؾ ،٠إجكؿٌ ٚايسعا٢ ٚبايتايٞ ؾإٕ عً، ا٭ٜاّ ٚايسٖٛض

اييت ٜتدب٘ ؾٝٗا ٠ إؿه٬ت ٚايتشسٜات اؿانط١ ٛا يؿِٗ طبٝعإٔ ٜٓطًك ،١ايعًُٝ

ُٸجٌ ٗ اخت٬ف إصاٖب ١ اْط٬قّا َٔ إؿانٌ ايعكٝسٜ، ايٛاقع اٱغ٬َٞ اييت تت
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اييت  ايططم١ ٚٗ ْٛعٝ، ٚؾطٚعٗا٠ ٗ تؿاقٌٝ ايعكٝس١ ٚاٱغ١َٝ٬ ٚإساضؽ ايؿهطٜ

٢ ٚعً، ٖصٙ إؿان١ٌ طبٝع٢ ٚئ ْػتطٝع ايتعطٸف عً ٚتٛقًٓا إيٝٗا.، تكًٓا بٗا

 ٣،شات دس١ٚ ْتٝذ ئ ْكٌ إٍ ٚبايتايٞ، سَٗا أَآَا ٕعاؾتٗااييت ْك١ اؿًٍٛ ايعًُٝ

٭ٕ  ;أبعس َٓٗا َٔ زٕٚ إٔ ْٓؿص إٍ ،٠ايباضظ١ إشا ساٚيٓا ايٛقٛف أَاّ إٛاٖط ايػطشٝ

ىطٛ بٓا  ٚبايتايٞ ئ ٜػتطٝع إٔ ،٤١ يٓا ايٛقٛف أَاّ ٚاقع إؿه٢ً شيو ئ ِّٜٗ

ٌٸ٠ ٚاسس٠ خطٛ ، ا٭عُام ٚيصيو ٫ بسٸ يٓا َٔ ايٓؿاش إٍ اؾصضٟ ايكشٝض. مٛ اؿ

ُٸؼ بأٜسٜٓا دصٚضٖا ٚأغبابٗا ايبعٝس أٚ ١ اييت ُتس إيٝٗا ٖصٙ إؿه١ً ٚايكطٜب٠ يٓتً

٠ ٗ سٝا١ ٚدصٚضٖا ا٭قًٝ، َ٪ثطاتٗا ٚعًًٗا ،١ٚنٌ قهٝ ،١٭ٕ يهٌ َؿهً ;تًو

 .١ا٭دٝاٍ ايػابك

ؼاٍٚ قػط ١ ٜطؾض ايػٝس ؾهٌ اهلل إخهاع ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ يكطا٤ات ْكسٜ ـ7

يتدطز ا٭سساخ ٚإٛاقع ايتاضٜذ َٔ غٝاقٗا ٚإطاضٖا  ،١ايتاضٜذ يكاحل أؾهاض سسٜج

قكٛضّا ٠ ٚقاقط، ٞاؿسخ ايتاضى١ ُاَّا عٔ ؾِٗ طبٝع٠ َا هعًٗا عادع، ايطبٝعٞ

١ نُا ٜعتكس ايع٬َـ ؾاٱغ٬ّ : ؿانط ٚإػتكبٌَٓ٘ ٗ ا٠ ْٛطّٜا ٚعًُّٝا عٔ ا٫غتؿاز

ٚتأثط  ;اييت ْؿأ ؾٝٗا١ ٚضبٝب ايب٦ٝ، اييت عاف ٗ أضنٗا١ نإ ٚيٝس ا٭َ ؾهٌ اهلل ـ

ّٚجٌِّ آَاشلا  ،١ٖصٙ ايب١٦ٝ ٚعبكط١ٜ ٖصٙ ا٭١َ ٚيصا ؾإْ٘ وٌُ ضغاي، ٚأثٻط ؾٝٗا، بٗا

ـ ٠ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓٛطـ  ا ايتاضٜذٚبٗصا نإ زٚض اٱغ٬ّ ٗ ٖص، ٚآ٫َٗا أقسم ُجٌٝ

يطٚسٝتٗا ٚتطًعٗا ٠ َطآ٢ ٚأقؿ، اييت نإ اٱغ٬ّ أقسم تعبرل عٓٗا١ ٖٛ زٚض ا٭َ

ٛٸ ٚاٱبساع ٦ُٚٚٗا إٍ ١ إازٜـ ١ إاز١ٜ ٖٓا ايٓٛطٜؾهٌ اهلل ٜٚػذٌ ايػٝس  .ايػُ

ٚاييت  ،يتاضىٓا اٱغ١َٞ٬ تًو ايكطا٤ات اـاط٢٦ نُجاٍ باضظ عًـ ١ ايسٜايهتٝهٝ

ايصٟ ٜتُجٸٌ ٗ تطٛض ، يًعاٌَ ا٫قتكاز١ٟ ٚاؿٝات١ٝ تٴدهع نٌ ايتطٛضات ايتاضىٝ

، َٔ إطاس١ٌ ٗ نٌ َطس١ً ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ ٚايصٟ ٜعٝٸٔ طبٝع، ٚغا٥ٌ اٱْتاز

اييت ٜعٝؿٗا اجملتُع ١ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايطٚس١ٝ اييت تعٝٸٔ بسٚضٖا نٌ ا٭ٚناع ايؿهطٜ

ٖصا ايتطٛضايصٟ ١ ٖهصا ٜكبض ايتاضٜذ خانعّا ؿتُٝايبؿطٟ بؿهٌ عاّ. ٚ

َعطؾتٓا ٠ اضتباٙ ٖصٙ ايٓٛط١ أَا طبٝع .َٔ زٕٚ إٔ ٜػتطٝع ايؿهاى عٓ٘، ٜععُْٛ٘

ٚؾطض تًو إطاسٌ ، ؾتتُجٻٌ ٗ أْٗا ؼاٍٚ إخهاع تاضىٓا شلصا إٓطل١ ايتاضىٝ

 ساٍٚ ؾٝٗا بعض اييت، نُا ؾاٖسْاٙ ٗ بعض ايسضاغات، ٖصا ايتاضٜذ٢ ع١ً اؿتُٝ
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اييت سسثت قبٌ اٱغ٬ّ ١ إٔ ٜؿػط ايتطٛضات اؿٝات٠ٝ ايباسجٌ ايصٜٔ ٜتبٕٓٛ ٖصٙ ايٓٛط

أٜهّا ْٛعّا ٚيّْٛا ؾهٌ اهلل ٜٚطؾض ايػٝس  .١ٚبعسٙ بايتؿػرل ايصٟ ٜٓػذِ ٖٚصٙ ايٓٛطٜ

 اييت واٍٚ َٓتذٖٛا٠ ٖٚٞ ايكطا٤ ،١ٚايعا٥ؿ١ إٓشطؾ١ آخط َٔ تًو ايكطا٤ات ايتاضىٝ

٢ ست، أٚ ؾعب َع١ٌ َع١ٓٝ َٔ َطاسٌ تاضٜذ أ١َ إٔ هعًٛا َٔ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ َطسً

ٕٸ ١ ض اعتباضٙ تطاثّا قَّٛٝا ٜٓبع َٔ طبٝعٗ اْط٬م ٖصا ايتاضٜذ ٗ سٝاتٗا َا ٜدلِّ نأ

ساٍٚ إٔ هعٌ َٔ ٢ ٚاَتسٸ ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ٖصا اجملاٍ ست .١ايعٛاٌَ ٚإ٪ثطات ايكَٛٝ

١ ٫ ضغاي ،١ايعطب١ٝ ؾكس نإ ٚيٝس ا٭َ ،١اـاق١ َٔ أفازٙ ايكَٛٝاٱغ٬ّ فسّا 

ٚقس أقبض يهٌٛ َٔ  ْعا٤ ٗ آ٫َٗا ٚآَاشلا.١ بؿطُٜتسٸ َٔ ايػُا٤ يتشتهٔ اي١ إشلٝ

٤ ايعكطٟ ٣ عاز ايكاض٢ ست ،٠َٚٓاٖذُٗا احملسز ،١ٖصٜٔ ا٫ػاٌٖ زضاغاتُٗا إعٝٓ

ٚأَا ايًٕٛ أٚ ا٫ػاٙ  .٠ٗ أنجط َٔ قانطٚ، َُٓٗا ٗ أنجط َٔ نتاب ًٜتكٞ بهٌٛ

ؾ٬ ػس ، نسٜٔ ايصٟ واٍٚ إٔ ٜؿػٸط ٖصا ايتاضٜذ َٔ خ٬ٍ زٚض اٱغ٬ّ ؾٝ٘، ايجايح

تًتكطٗا َٔ ٖٓا ٠ ٚإِا ٖٞ نًُات ٚآضا٤ َتٓاثط، زّا٫ٚ َٓٗذّا قسٻ، ي٘ خطّا َعّٝٓا

ٔ سٝح ٫ َٔ سٝح ٜككسٕٚ َٚ، ا ٜهتب٘ بعض ايهتٸاب إػًٌُٖٓ، ٖٚٓاى

ٟٸ ،١ٚآضا٤ غطٜع٠ ٜككسٕٚ. إْٗا نًُات عابط أثط  ٚيصا ؾإْٗا ئ تذلى ٗ ْؿؼ ايكاض٨ أ

ٟٸ٫ تبسِّٚيصا ، يٛ ايتؿت إيٝٗا . ٚقس ٜبسٚ غطٜبّا إٔ ْسضؽ ايتاضٜذ َٔ ؾ٤ٞ ٍ ٗ شٖٓٝت٘ أ

ٚيهٔ ٖصٙ ، أٚ إٔ ْعتدل شيو اػاّٖا آخط ٗ زضاغت٘، خ٬ٍ تأثرل اٱغ٬ّ ؾٝ٘ نسٜٔ

٬َق٘  ٚماٍٚ ايتعطٸف إٍ، غُٛض ٖصا إٓٗر ايصٟ ْسعٛ إيٝ٘ تطدع إ١ٍ ايػطاب

 ٕا ماٚي٘.١ إه٠٦ٝ ضغِ ايكٛض ل إٍعٓسَا ْٖٛؾـ  ستُّاـ  ٚيصيو ؾإْٗا غتعٍٚ، ٚآثاضٙ

ضبطّا دٖٛطّٜا بٌ ايتاضٜذ ١ ٗ َٓٗذٝت٘ ايتاضىٝؾهٌ اهلل ٜطب٘ ايػٝس ـ 8

ايؿعٛب ٠ غٝٸط سٝا ـ ب٘ ايطغا٫ت ختِ اهلل تعاٍ ايصٟـ  ٕ ٖصا ايسٜٔإسٝح ، ٚاٱغ٬ّ

ٜٚطب٘ سطنتٗا ٚأؾهاضٖا ، ٚساٍٚ إٔ ٜطبعٗا بطابع٘، اييت زاْت ب٘ ٚاْتػبت إيٝ٘

 ٜٚططح ايػٝس .٠اييت دا٤ بٗا يتِٓٛٝ اؿٝا١ عاََؿاُٖٝ٘ اي١ ٚاـاق١ ٚع٬قاتٗا ايعاَ

، إيٝ٘ ٖصا اؾٗس إبصٍٚ أٚ اؿسٸ ايصٟ ٚق٣ٌ غ٪ا٫ّ َُّٗا سٍٛ إػتٛ ؾهٌ اهلل ٖٓا

بأْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ٚهٝب  اييت ساٚشلا اٱغ٬ّ؟!١ َٚا ٖٛ َكساض لاح ٖصٙ احملاٚي

إٕ تًو ايؿعٛب : ٫ٚ ّهٔ ايكٍٛ ،٠ْسٸعٞ اغتٝعاب ٖصا ايتػٝرل ؾُٝع ْٛاسٞ اؿٝا

٣ . إْٓا ٫ ْػتطٝع ٖصٙ ايسعٕٛؿاُٖٝ٘ٚػػٝسّا سّٝا ، عٔ اٱغ١ّ٬ قازق٠ َجٸًت قٛض
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نجرل َٔ ا٫مطاؾات ٢ ٭ْٓا ٚادسٕٚ ٗ ٖصا ايتاضٜذ َا ٜهع أٜسٜٓا عً ;٫ٚ ٖصا ايععِ

ايبشح ٚايٓكس ١ ٖٚٓا تبسأ َُٗ ،١ٚايتشطٜؿات عٔ َؿاِٖٝ اٱغ٬ّ ٚخطٛط٘ ايعاَ

ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ باعتباضٙ ٠ إٓٗر اؿطنٞ يؿِٗ ٚقطا١٤ طبٝع٢ ٚتتذًٓ، ايتاضىٞ

ايٓاؽ ٠ إٔ تعٝـ ٗ سٝا٢ َؿاُٖٝ٘ ٚتعايُٝ٘ ع٠ً يكسض ّااْٚاَتش، يٲغ١ّ٬ ع١ًُٝ ػطب

َٔ سٝح ْؿ٥ٛٗا زاخٌ ٖصٙ ١ عٛاٌَ ايهعـ ٗ ٖصٙ ايتذطب١ ٬َٚسٛ، ٚت٪ثط ؾِٝٗ

: َٚٓٗا ،١ايع١َٝٓ أٚ عٔ ايٛطٚف اييت أساطت بايتذطب، ـ نُا ٜسٻعٞ ا٭عسا٤ـ إؿاِٖٝ 

 .١ؿاِٖٝ ٚسكٝكتٗا ا٭قًٝأٚ عٔ ايٛعٞ ايكًل يٛاقع ٖصٙ إ ،١ا٫دتُاعٝايٛطٚف 

زٚض ايسٜٔ ١ ٚأ٠ُٖٝ نطٚض٢ ٗ َٓٗر عج٘ ايتاضىٞ عًؾهٌ اهلل  ايػٝس ٚعٓسَا ٜكطٸ

َٔ ٚضا٤ شيو  ٗ ٖصا ايتاضٜذ ؾٗٛ ٜػتٗسف، اٱغ١ّ٬ ٚغاق ،١ٚايطغا٫ت ايػُاٜٚ

١ عطن، ايسٜٔ ٗ ٖصا ايتاضٜذ١ عطنـ  ٖٚٛ ٜكطأـ ٤ يًتاضٜذ ٣ٚعٞ ايكاض٠ إثاض

اييت ١ َٚٔ ايطبٝعٞ شلصا ايٛعٞ إٔ ًٜتكٞ با٭َ سًٛي٘.١ ٚبأقاي، ضٚس١٘ عٜٝٛ، َُ٘ؿاٖٝ

ٚأٍٚ ضاؾس عاف ٖصا ايسٜٔ ، ايتأثرل٢ ايسٜٔ ع٠ً ناْت أٍٚ فاٍ عًُٞ ٫ختباض قسض

شيو ٖٛ اشلسف ا٭غاؽ ايصٟ ٜبتػٝ٘ ايػٝس  ايعامل بًػت٘. ٚاْطًل ٜتشسخ إٍ، ٗ أؾك٘

ٚإِا ،  ٜطٜس بصيو إٓٗر اخذلاع تاضٜذ دسٜسٖٚٛ ٫ ،١ؾهٌ اهلل َٔ ٖصٙ احملاٚي

ٜ ٖصا ايتاضٜذ ٚبايتايٞ سؿ، يًس١ٜٔ ع١ًُٝ ؾِٗ ٖصا ايتاضٜذ َٔ سٝح ٖٛ ػطب١ قاٚي

ٚٻض ايصٟ ٚقع ؾٝ٘ ايهجرلٕٚ َٔ ايكاض٥ٌ ٚايساضغٌ ، ٢٤ ٚإٓٗر اـاط َٔ ايؿِٗ إع

 ،١ضثٸ١ ْكٛم سهٛاتَٝٔ غرل ٚتطادِ ٚ، ايػطز اؿط١ٗ ٚا٫بتعاز ب٘ عٔ طبٝع، ي٘

َٔ ٠ يٝشطى اؿٝا ;ايٓاؽ٠ ٜتشطى ٗ زاخٌ سٝا٢ اييت ػعٌ َٓ٘ َع١ٓ ايططٜك إٍ

 ،١ا٫مطاؾات ايتاضى١ٝ ايطايع١ ػٓٝب ا٭دٝاٍ اٱغ٬َٝ َا ٜ٪زٟ إٍ، سٛشلِ

 اييت تسضؽ ٖصا ايتاضٜذ.٠ ٚأخطا٤ إٓاٖر إتعسٸز

 

ؾهٌ اهلل بايهجرل ١ ؼؿٌ نتب ٚقانطات ْٚسٚات ٚخطب َٚٛاعٜ ايع٬َ

١ ايع١ًُٝ يًهٝؿ١ٝ ٚايتذػٝسات ايٛاقع١ٝ ايع١ًُٝ ايهجرل َٔ ايُٓاشز ايؿهطٜ

َٔ خ٬شلا َع أسساخ ٚقهاٜا ٚضَٛظ ٚؾدكٝات ايتاضٜذ ٢ اييت ٜتعاط١ ٚإٛنٛعٝ

َٔ ؾهٌ اهلل يًػٝس ١ َع١ٓٝ َٛقـ أٚ ض٩ٜاٱغ٬َٞ. ٜٚهاز ٫ ىًٛ نتاب أٚ ططح أٚ 
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ٚعٞ زٚض تاضٜذ ايطغٌ ١ أُٖٝ إٍ (١اؿػ١ٓ )يًسضؽ ٚإٛع١ٛ تعبرل٠ٜ شنط أٚ إؾاض

 |ايطغ٠ٍٛ تاضٜذ ٚؾهط ٚسٝا ـ ٚٗ َكسَتٗاـ  َا ؾٝٗا، ٚا٭ْبٝا٤ ٚايطغا٫ت

ٕ ط َٔ زٚػٵٜٚٴ١ قا٫ّٚ ضب٘ ايتاضٜذ إانٞ باؿانط ٚإػتكبٌ بػ٬غ ،١ٚا٭٥ُ

ٚإٓؿكٌ دػسّٜا عٔ ، ٚأْت إٛدٛز ٗ ايعَٔ اؿانطـ  َا ٜؿعطى، طػٵـ أٚ َقتهًٗ

، َع تعسز ا٭زٚاض ٚإُاضغات، ٚاشلسف ٚاسس ،٠ٚاسس١ إٔ ايكهٝ ـ ايعَٔ إانٞ

ايٛدٛز ١ ٖٚٞ قهٝ .ٚتكازّ ا٭ٜاّ ٚا٭ظَإ، ٚتٓٛع ا٭غايٝب، ٚاخت٬ف ا٭ؾدام

 .٠يٲْػإ ٗ اؿٝام اؿٞ ٚايؿاعٌ ٚاشلازف ٚاـ٬ٓ

ٍٕ ٜتشسخ ايػٝس : ايتعاٌَ َع ايتاضٜذ١ ططٜك٢ باضظ عً ٚانض ِٚٛشٕز ٚنُجا

٠ ؾٝٗا زضٚؽ ٚعدل نجرل١ ْٗا ػطبإسٝح ، |ايطغٍٛ ايهط١ِٜ عٔ ػطبؾهٌ اهلل 

١ س بايصات ؾطٜعايٓيبٸ ق١ُ ٭ٕ ػطب ;َطًٛب َٓا زضاغتٗا ٚٚعٝٗا ٚا٫قتسا٤ بٗا

ٕٸ، تؿطٜعٞسض َٚك١ ٚعًُ٘ ضغاي ،١إغ٬َٝ  ،١َٚكسض يًؿطٜع١ قٛي٘ ضغاي نُا أ

ٞٸ اييت تسعْٛا إ١ٍ ايهط١ّ اْط٬قّا َٔ اٯٜ ٕٳ ﴿: ب٘ ٚا٫قتسا٤ بعًُ٘ ايتأغ َيَكسٵ َنا

ٛٳ ٘ٹ ُأغٵ ٍٔ ايًٖ ِٵ ؾٹٞ ضٳغٴٛ ٓٳ٠ َيُه ّٳ ا١ سٳػٳ ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٘ٳ  ٕٳ ٜٳطٵدٴٛ ايًٖ ُٳٔ َنا ٘ٳ ٚي ٚٳشٳَنطٳ ايًٖ ٯخٹطٳ 

 (.21 :)ا٭سعاب﴾ّاَنجٹرل

إٔ ايهجرل َٔ  ـ تاضٜذ ايطغ١ٍٛ قعٝس زضاغـ ٖصا ايكعٝس ٢ ٚيهٔ ا٬ٕسٜ عً

ٜٓكٌ ، بؿهٌ تكطٜطٟ داَس |طٜٔ ٚعًُا٤ ايسٜٓٝسضغٕٛ ايتاضٜذ اـام ب٘إؿٚه

َٔ خ٬ٍ ٣ أٚ با٭سط ،١ايطغاي١ ٫ قساغ، ايطغ١ٍٛ َٔ خ٬ٍ اغتٝشا٤ قساغ١ ايكك

ٗ سطنت٘ ٚؾدكٝت٘ ١ ايطغاي١ سطن زٕٚ ايتؿات إٍ ،٠قاسب ايسع١ٛ ؾدكٝ

ايبس٤  ٖ٪٤٫ إٍؾهٌ اهلل ايتطبٝل. ٜٚسعٛ ايػٝس ٣ َػت٢ٛ ع١ً ٖٚاضغات٘ ايعًُٝ

سسٸ ُجٸٌ ؾٝ٘  تكٌ إٍ، ٫ يًطغٍٛ، يًطد١ٌ شات٠ٝ نػرل |تاضٜذ ايطغ١ٍٛ بسضاغ

َٸا أخ٬ق٘ ٚأغايٝب٘ ٗ  ،١عٔ ططٜل ايعطض سسثّا َٔ أسساخ سٝات٘ اـاق١ ايطغاي أ

اييت ٫ ّهٔ ٭سس إٔ ٜبًؼ ؾأٖٚا أٚ ٜكذلب َٔ ٠ ٗٞ َٔ ٖٝعات٘ ايؿطٜسايعٌُ ؾ

ٞٸ٢ ٖصا ا٫ػاٙ ي٬ستذاز ع٣ً ؾًصا ٫ فاٍ يس، َػتٛاٖا إػًٌُ بأخ٬م ايٓيبٸ  تأغ

ٕٻ تًو إُٝعات َٔ خكا٥ك٘ ايصاتٝ ;ٚأعُاي٘ ّهٔ ١ إغ٠َٝ٬ ٚيٝػت َٝع ،١٭

َٸ  يًتسضز ٗ َساضز ايهُاٍ. ;١يًُػًٌُ إٔ ٜكتسٚا بٗا ٗ سٝاتِٗ ايعا

 |تاضٜذ ايطغ١ٍٛ إٔ ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ؾِٗ ٚزضاغ ٜٚؿرل ايػٝس ؾهٌ اهلل إٍ
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ٞٸ٢ بٌ ا٭ْبٝا٤ ٚأتباعِٗ ع١ً قس ؾاضى ٗ تطنٝع ايع٬ق َا دعٌ ، أغاؽ ؾدك

ٖٓا ٜتذ٘ إٍ ايتكسٜؼ ايطٚسٞ ٜتذ٘ إٍ ؾٓطاِٖ ٜٓكطؾٕٛ  ،١ايطغاي ا٭ؾدام أنجط 

، قدل٠ٙ ٚظٜاض، ٚا٫ستؿاٍ بصنطاٙ، ؽ اييت ُجٸٌ اٱخ٬م يًٓيبٸايطك١ٛ ٖاضغ إٍ

 ـ ٚطكٛغٗا ٚايتعاَاتٗا١ بُٝٓا ٫ لس َجٌ ٖصا ا٫ٖتُاّ َُاضغاتِٗ يٛادبات ايطغاي

إْؿا٤ ْٛع َٔ أْٛاع إسح ايٓبٟٛ ايصٟ ٜتػعٍ ؾٝ٘ إازح ١ َطسً ز ٖصا ايٛنع إٍٚقس تسضٻ

ٟٸ ُاَّا نُا ٜتػعٻ، ٝ٘ ٚدسٙ ٚيٛعت٘ ٚؾٛقٜ٘ٚكـ يٝجبت ؾ، عػٔ ايٓيبٸ ْٚاي٘ ٍ أ

 سبٝب عبٝب٘. 

 

ٜٚبسٚ يٓا إٔ أَجاٍ ٖصٙ ا٭دٛا٤ تٛدس ْٛعّا َٔ ا٫ْؿكاّ ٚعسّ ايتٛاظٕ بٌ سبٸ 

ٗ ١ عط بايطغاي٭ْٻو ٫ تؿ ٣،أخط١ َٔ د١ٗ ايطغايٚايٓيبٸ ايؿدل ٚسبٸ ايٓيبٸ ايطغٍٛ 

 ،١ايصٟ ٜجرل اؿبٸ إٓؿكٌ عٔ سبٸ ايطغاي، َٔ خ٬ٍ اؾاْب ايصاتٞ ا٭دٛا٤ إ٫ٓ ٖصٙ

ٖصٙ  إ٣ٍ ٖصا ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ ايتكًٝسٟ ٗ ؾِٗ ع٬قاتٓا بايطغٍٛ ٖٛ ايصٟ أزٸ ٕٸإأٟ 

١ ٖٚٞ تتشطٸى ٗ َطاسٌ ايككٸ١ ٭ْٻٓا يـِ ْؿعط بايطغاي ;١أٚ ايع١ًُٝ ايٓتا٥ر ايؿهطٜ

ٌٸ ؾعٛضْا ٜذلنع عً بٌ نإ، ٚأزٚاضٖا ١ ؾتتشطٸى ايطغاي، ٖٚٛ ٜتشطٸى، ايطغ٢ٍٛ ن

 يتؿِٗ تبعّا يؿُٗ٘. ، َٔ خ٬ي٘

ٖصا إٓٗر ايصاتٞ ٢ عً ـ ايطؾض ايهاٌَ سسٸ إٍـ  &١ٜٚتشؿٜ ايع٬َ

اْط٬قّا َٔ َٓٗر ايكطإٓ ايهطِٜ ايصٟ نإ ٜتشسٸخ  ;ايتاضٜذ١ اي٬َٛنٛعٞ ٗ زضاغ

ٚٗ ، ٗ سطب٘ ٚغًُ٘، ا٤ ٗ أخ٬ق٘ أٚ قاٚضات٘غٛ ،١عٔ ايطغٍٛ َٔ خ٬ٍ ايطغاي

اييت تسؾع ١ ايٛانش١ اٱغ٠َٝ٬ أطًل ايؿهطقات٘ بايٓاؽ ٚبأٌٖ بٝت٘ ٚأظٚاد٘. مثٸع٬

١ ايايطغ يٝهٕٛ ا٫ْتُا٤ إٍ ;١ايٓيبٸ َٔ خ٬ٍ قؿت٘ ايطغايٝ ا٫ْتُا٤ إٍ إػًٌُ إٍ

ُٻسٷ ﴿ :ٚشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ، بايصات َٴشٳ ٕٳ  ٍٳ َٻا َنا ٚٳَيهٹٔ ضٻغٴٛ ِٵ  ِّٔ ضِّدٳايٹُه َأبٳا َأسٳسٺ 

ٌٳ ِّ ِٳ ايٓٻبٹ ٚٳخٳاتٳ ٘ٹ  ٌٴ ﴿، (40: ا٭سعاب)﴾ايًٖ ٘ٹ ايطټغٴ َٹٔ َقبٵًٹ ٍٷ َقسٵ خٳًَتٵ  ُٻسٷ ٔإ٫ٖ ضٳغٴٛ َٴشٳ َٳا  ٚٳ

ِٵ عٳًَ ٌٳ اَْكًَبٵتٴ ٚٵ ُقتٹ َٻاتٳ َأ َٳٔ ٜٳَٓكًٹبٵ عٳ٢ًَ َأَؾٔإٕ  ٚٳ ِٵ  ٘ٹ َؾ٢ َأعٵَكابٹُه ٝٵ ٝٵ٦عٳكٹبٳ ٘ٳ ؾٳ  ّأًَ ٜٳهٴطٻ ايًٓ

ٔٳ ٘ٴ ايؿٻانٹٔطٜ ٝٳذٵٔعٟ ايًٓ ٕٻ ايكطإٓ عٓسَا ٜتشسٸخ (.144: )آٍ عُطإ﴾ٚٳغٳ ٖٚهصا لس أ

اييت ٫ ٠ ٜٓطًل َٔ ايؿهط ٗ ايعَإ |ايٓيبٸ٢ عٔ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ تكسٸَٛا عً
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ططٜل  ٘ ًَٔـٚاضتباطِٗ إباؾط باي١ ايطغاي ٗ ْطام إ٫ٓ ،١ؽطدِٗ َٔ إطاض ايبؿطٜ

ا ِٖ أَ، ٚؽًس١ ايطغاي٢ عٝح تبك، اؽ َطٚضّا خؿٝؿّااي٠ٓ ؾُٝطٕٚ ٗ سٝا، ايٛسٞ

اؽ دعًِٗ ٜعًُٕٛ يتشكٝل اضتباٙ ايٓ ٖٚصا َا، اؽؾػُٝٛتٕٛ نُا ّٛت غا٥ط ايٓ

ايبعض ٚيٛ ٗ ٠ نُا دطت عاز، َٔ خ٬شلا ؾًِ ٜتشسثٛا عٔ أْؿػِٗ إ٫ ،١ايبايطغ

ٌٷعٌُ يٝػتشسثٖٛا بع٠ أٚ إؾاض١ نًُ  ٗ شيو. سِٖ َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ شلِ زخ

بعض أِٖ دٛاْب ٢ عً ـ ٗ ٖصا اٱطاض ايُٓٛشدٞؾهٌ اهلل ـ ٜٚ٪نس ايػٝس 

َٔ خ٬ٍ ، ايكدل ٚايكُٛز١ ٗ ق٠ُٝ إتذػس، |يتاضٜذ ايطغ١ٍٛ ايع١ًُٝ ايتذطب

ٛٸض ا٭ٚناع ايكعب َٚا ، ٚأيٛإ ايعصاب ٚا٫نطٗاز ٚايتٓهٌٝ ،١ٚايٛطٚف ايكاغ١ٝ تك

ٚا٫غتٗعا٤ ٚايتدٜٛـ ١ اييت ُجٸًت بايػدطٜ ،١َٔ أغايٝب اؿطب ايٓؿػٝ اغتدسّ

 ٜٚؿرل ايػٝس نسٸ ا٭ْبٝا٤ ٚأتباعِٗ.٠ ا ايطػاٚغرل شيو َٔ ا٭َٛض اييت اتٸبعٗ، ٚايتٌٜٗٛ

 ـ ٖصا اؾاْب اؿٟٝٛ ٚا٢ِٕٗ ٗ تطنٝعْا عًـ َٔ إُهٔ إٔ نطز  ٘أْ إٍ ؾهٌ اهلل

 : بؿٛا٥س ث٬خ

يطقٝس ايطٚسٞ ايهبرل ايسٜٔ ٗ إغٓا٤ إ٪ٌَٓ با١ ق٢ُٝ نٝع عًايذل :ا٭ٍٚ

ٛٸ، ً٘ـإتكٌ باي َٛاقـ ا٫نطٗاز ١ فاب٢ٗ ع٠ً ٜٚؿشِٓٗ بايكسض٠ ايصٟ ّسٸِٖ بايك

ؾ٬  ،٠نُا أْٻ٘ ٜطتكٞ بإؿاعط ؾٛم سسٚز إأغا ،١بايكدل اشلاز٨ ٚايٓؿؼ إط٦ُٓ

َٚٛاقؿِٗ ، ِْٛٗ بايؿطح ايطٚسٞٚعٝ، بٌ ُت٧ً قًٛبِٗ بايطنا، ٜتذُسٕٚ عٓسٖا

ٗ ٠ تتشطٸى ٕٓع سسٚخ إأغا١ ػطب ٗ ٚاقعِٗ ايصاتٞ إ٠ٍ ؼٌٜٛ إأغا٢ باٱقطاض عً

 اٯخطٜٔ.٠ سٝا

ٚقسضتٗا  ،٠ايكابط٠ إٛاقـ ايكاَس١ إػًٌُ بٛاقع٠ٝ اٱوا٤ يًسعا :١ايجاْٝ

 ٚاٱّإ.١ ايتذطب أغإؽ ٢َٔ عً، إطاف١ ٗ ْٗا١ٜ ؼكٝل ايٓتا٥ر اٱهاب٢ٝ عً

غٛا٤ َا ، ايٓبٛات١ إغٓا٤ ايتاضٜذ ايطغايٞ اؿطنٞ با٭بطاٍ ٗ سطن :١ايجايج

ْٓا إسٝح ، ٜتُجٸٌ َٓ٘ ٗ بط٫ٛت ا٭ْبٝا٤ أٚ ٗ تًو اييت قاّ بٗا أتباعِٗ َٔ إ٪ٌَٓ

ظاْب ١ ا٭بطاٍ ايتاضىٌٝ ايصٜٔ ّتعز ؾِٝٗ داْب ايبطٛي إ١ٍ إًش١ ْؿعط باؿاد

 ،٠ٗ ْطام ايعكٝس١ قـ ايتهشَٝٚٛا١ أٚ ايصٜٔ ػتُع ؾِٝٗ َعاْٞ ايبطٛي ،١ساغايك

، أزلا٤ ا٭بطا٢ٍ اييت تعتُس ٗ بعض فا٫تٗا ع١ً ٗ أغايٝبٓا ايذلبٜٛـ متاز  ي٬٦

٘ٓ ايطغاي٠ اغتعاض إٍـ َٚٛاقـ ايبط٫ٛت  يٝذتُع  ;١أزلا٤ أبطاٍ آخطٜٔ ٫ ّجٸًٕٛ خ
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َٸ  .٠ْب عٓكط ايؿهطدا إ٠ٍ عٓكط ايكس١ٚ يٮ

١ َعِٗ ٚقؿات ؾهطٜ ؾهٌ اهلل ؾكس نإ يًػٝس ^أَا أٌٖ بٝت ايطغٍٛ

ايكطإٓ ِٖ ّجًٕٛ باعتباض، ٚقس اْطًل ٗ ؼًٌٝ غرلِٖ َٚٛاقؿِٗ ٚتاضىِٗ ،١طًٜٛ

، ٚايتأغٞ اؿػ١ٔ ٚإٛع٠ٛ قٌُ ايعدل٢ أقٛاشلِ ٚؾعًِٗ ٚتكطٜطِٖ عً سا٬َّ، ايٓاطل

 ١ايػ١ٝٓ ٚايس٫٫ت ايع٠ًُٝ ٚإٚٗاض سكا٥ل إعاْٞ ايهبرل تبٝإ يٝكٌ َٔ خ٬ٍ شيو إٍ

تًو ا٭ؾعاٍ ٚإٛاقـ ٢ َا ٜهؿٞ عً، يػًٛنٝاتِٗ ٖٚاضغات١ِٗ ٚاٱوا٤ات اـكب

ٖٚصا  .١خط بهٓٛظ عُٛٝعَا زاّ ايعَٔ سك٬ّ ٚاغعّا ١ٜ ايبكا٤ ٚايس١َّٛ ٚا٭قٛاٍ قؿ

١ ل ايعًُا٤ ٚإؿهطٜٔ َػ٪ٚيٝعات٢ عً ؾهٌ اهلل ـ١ نُا وسثٓا ايع٬َـ َا ٜؿطض 

، ٚإؿ١ّٛٗ ٫غتجُاض كتًـ دٛاْب ٚؾعايٝات شيو ايتاضٜذ ٗ تهٜٛٔ ايط١ٜ٩ زا٥ُ

ٗ َٝعإ ايتكِٜٛ ١ اؿان١ُ ْٚكب إعاٜرل ٚايِٓٛ ايعًُٝ، ٚتكٜٛب إٛقـ ٚايسٚض

 ٚايتكِٝٝ.

 ٚضِٖ ايتاضىٞٚز ^أٌٖ ايبٝت١ أ٥ُ ٕٛقع١ اؿطن٠ٝ اْط٬قّا َٔ ٖصٙ ايٓٛط

 ٣،اشلس١ س سػٌ ؾهٌ ايًٗدطابّا ٖٝعّا سٍٛ أ٥ُايػٝس قُأْؿأ  إتٛاقٌ ٚإػتُط

 ،١ايؿدك١ٝ ٚقٝاغ، ٚبٓا٤ ايتؿطٜع ،٠ّهٔ اغتًٗاَ٘ ٚٚعٝ٘ ٗ تأغٝؼ ايعكٝس

َٔ خ٬ٍ َا ّهٔ ، ايٓتا٥ر٣ َػت٢ٛ ٚنصيو عً، ٚتهاًَٗا إعٟٓٛ ٚايطٚسٞ

، خٛض ايكطاع١ ٚنٝؿٝ، ٚاؿٛاض ٠اغتؿازت٘ َٔ أغًٛب ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ ايسعٛ

ُټ ِٷ عً، ايتهشٝات٢ ٚايكدل عً، ٌ ايؿسا٥سٚؼ ٌٸ شيو قا٥  ،١ضنا٥ع سه٢ُٝ ٚن

ُٻس ٗ ٢ ست ،٠ايكا٥س٠ ٚايكس١ٚ اؿػ٠ٓ نُٓٛشٕز يٮغٛ ^تكسّ غرلتِٗ ٫ تتذ

١ ٘ سطنٚتٛدِّ، تطغِ َعامل ايططٜل ،١َؿاِٖٝ ٚخط٘ عًُٝ بٌ يتتشٍٛ إٍ، ايتاضٜذ

 ايٛاقع.

 اٍ ٚإٓتر َع ايتاضٜذايتعاطٞ ايؿعٸ٢ نُجاٍ عًـ أٜهّا ؾهٌ اهلل خ ايػٝس ٜٚتشس

١ سٝح ٬ْسٜ أْٻ٘ ٚقـ أَاَِٗ ٚقؿ، َع قَٛ٘ ×سٛاض ْٛح عٔ اٯٜات اييت تؿرل إٍ ـ

ٟٸ ؾ٤ٞ خاضز ٖصا ، ايصٟ ٜبًٓػِٗ ضغا٫ت ضبِّ٘، ايطغٍٛ ايٓاقض ا٭ٌَ ٫ٚ ًّو يٓؿػ٘ أ

٘ ىاف ٭ْٸ ;إي١٘ٝ ٗٚٗ ايتعًُٝات إٛدٻ، أٚ ٜبسٍ ٗ َُٗت٫ٚ٘ ٜػتطٝع إٔ ٜػٝٸط ، اٱطاض

ٟٸ َػ٪ٍٚ آخط ٜتذاٚظ سسٚز َػ٪ٚيٝت٘ أٚ ٜتُطٸز ، َٚٔ ايعكاب ،١َٔ إػ٪ٚيٝ ُاَّا نأ

ٓٳا ْٴٛس﴿: عًٝٗا ٌٷ ٢ ٔإَي ّاٚٳَيَكسٵ َأضٵغٳًِ َټبٹ ِٵ ْٳصٹٜطٷ  ٘ٹ ٔإِّْٞ َيُه َٹ ٛٵ ٘ٳ  َإٔ ٫َ *َق ٞٳ تٳعٵبٴسٴِٚا ٔإ٫ٖ ايًٓ ِّ ٔإ



• 

 االجتهاد والتجديد

 ِٕ ّٕ َأيٹٝ ٛٵ ٜٳ ِٵ عٳصٳابٳ  ٝٵُه َٳا ْٳطٳاَى ٔإ٫ٖ بٳؿٳطّا *َأخٳافٴ عٳًَ ٘ٹ  َٹ ٛٵ َٹٔ قٹ ٔٳ َنَؿطٴِٚا  ُٳُٮ اٖيصٹٜ ٍٳ اِي  َؾَكا

َٳا ْٳطٳ ٚٳ  ٟٔ ٟٳ ايطٻِأ ٓٳا بٳازٹ ِٵ َأضٳاشٹُي ٖٴ ٔٳ  ْٳطٳاَى اتٻبٳعٳَو ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ َٳا  ٚٳ ٓٳا  ٣ٌٕ ِّجٵًَ َٹٔ َؾهٵ ٓٳا  ٝٵ ِٵ عٳًَ ٌٵ  َيُه بٳ

ٌٳ  ِٵ َناشٹبٹ ٓټُه ُٛ ِٵ ٔإٕ ُنٓتٴ عٳًَ *ْٳ ٜٵتٴ ّٔ َأضٳَأ ٛٵ ٜٳا َق ٍٳ  ٓٳ٢ َقا ِّٝ ُٳ١ بٳ ٚٳآتٳاْٹٞ ضٳسٵ ٞٳ  ٔٵ عٹٓسٹٙٹ ١ َِّٔ ضٻبِّ ِّ

ٕٳ  ٖٴٛ ٗٳا َنأض ِٵ َي ٚٳَأْتٴ ٖٳا  ُٴٛ َٴُه ًِٔع ْٴ ِٵ َأ ٝٵُه ٝٳتٵ عٳًَ ُِّ ٕٵ  *َؾعٴ َٳا٫ّ ٔإ ٘ٹ  ٝٵ ِٵ عٳًَ ّٔ ٫ َأغٵَأُيُه ٛٵ ٜٳا َق ٚٳ

ٟٳ ٔإ٫ٖ عٳًََأ ٢ٔٗ دٵٔط َټ٬َُقٛ ضٳبِّ ٗٴِ  ْٻ ٓٴِٛا ٔإ َٳ ٔٳ آ ْٳِا بٹَطأضزٹ اٖيصٹٜ َٳآ َأ ٚٳ ٘ٹ  ٛٵَايًٓ ِٵ َق ٞٳ َأضٳاُن ِّٓ ٚٳَيهٹ  ّاِٵ 

ٕٳ  ٗٳًُٛ ٕٳ  *تٳذٵ ِٵ َأَؾ٬َ تٳصٳٖنطٴٚ ٗٴ ٘ٹ ٔإٕ َططٳزتټ ٔٳ ايًٓ َٹ َٳٔ ٜٳٓكٴطٴْٹٞ   ّٔ ٛٵ ٜٳا َق ِٵ  *ٚٳ ٍٴ َيُه ٚٳ٫َ َأُقٛ

ِٵعٹٓسٹٟ خٳعٳآ٥ٹ ٓٴُه ٝٴ ٔٳ تٳعٵزٳٔضٟ َأعٵ ٍٴ يٹًٖصٹٜ ٚٳ٫َ َأُقٛ َٳًَْو  ٍٴ ٔإِّْٞ  ٚٳ٫َ َأُقٛ ٝٵبٳ  ِٴ اِيػٳ ٚٳ٫َ َأعٵًَ ٘ٹ  َئ  ٔٴ ايًٓ

ٝٵط ٘ٴ خٳ ِٴ ايًٓ ٗٴ ٝٳ ِٴ بٹ ّاٜٴ٪ٵتٹ ٘ٴ َأعٵًَ ِٵ ٔإِّْٞ ٔإشايًٓ ٔٗ ٌٳ ّاُٳا ؾٹٞ َأُْؿػٹ ُٹ ٖٛايٹ ٔٳ اي ُٹ  (. 31ـ  25: )ٖٛز﴾ٖي

ٕٸ، َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯٜات ،ؾهٌ اهلل٬ٜٚسٜ ايػٝس  ْٛسّا يـِ واٍٚ إٔ ٜطب٘  أ

ٟٸ ؾ٤ٞ غرل عازٟ ٟٸ ؾٞ، ايٓٸاؽ بصات٘ َٔ خ٬ٍ أ ٤ بٌ ساٍٚ إٔ ٜبعسِٖ عٔ استُاٍ أ

١ خاضق٠ اؽ إٔ ٜٛٓٸٛٙ أٚ ٜطغبٛٙ أٚ ٜععُٛٙ يٮْبٝا٤ َٔ قٖٛٓا اعتاز ايٓ، َٔ ٖصا ايكبٌٝ

ِٻ اْطًل ٜساؾع عٔ َٛقؿ٘ َٔ أتباع ،١ٚضٚس١ٝ َازٜ اييت ١ ٘ ايؿكطا٤ َٔ َٛقع ايطغايث

٢ بٌ َٔ إٛقع ايصٟ ىؿ، َٚٔ َطنع ايطغٍٛ ايصٟ ٫ ىصٍ إ٪ٌَٓ، ؼذلّ أتباعٗا

 ٗ اجملتُع.٠ إػٝطط٣ ايكٛ ٫، ؾٝ٘ اهلل

ِٸـ  ٚايٛانض ٖٓا إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ إكازض اييت تتشسخ عٔ  ٚباعتباضٙ أسس أٖ

يٝ٪نس يٓا  ،١اٱغ١َٝ٬ ٚايطغاي |ايٓيبتاضٜذ ١ ٚغاق، تاضٜذ ايطغٌ ٚايطغا٫ت

ٚبايٓكس  ،٠ٗٗا بايتأٜٝس تاضسٝح نإ ٜطعاٖا ٜٚٛدِّ، ٚزٚضٖا ايهبرل١ عُل ٖصٙ ايتذطب

١ ٚثٝك َا دعًٗٝتشٍٛ إٍ، ٚبايتٛدٝ٘ ايطٚسٞ ٚايعًُٞ ٗ بعض اجملا٫ت ٣،أخط

ْؿؼ ٚ، ْٚؿؼ ايطٚح ،٠ٜٓطًل َٔ ْؿؼ ايؿهط ـ٠ ايطا٥س١ اٱغ١َٝ٬ يًتذطب١ َكسغ

ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ ١ تأقٌٝ اؾاْب ايطغايٞ ٗ ؾدك١ٝ ٚضٚس٠ٝ أٟ َٔ ؾهط، ا٭غًٛب

٢ ٖٚصا َا ّهٔ تعًُ٘ عً .١ايؿدك١ٝ ٚعسّ ضب٘ ايٓاؽ ظٛاْبِٗ ايصاتٝ ،١ٚا٭٥ُ

نُا ٚضز ٗ نتاب ايػٝس ؾهٌ ، ^ايطغٍٛ ٚأٌٖ ايبٝت١ ايسٚاّ َٔ تاضٜذ َٚسضغ

أٚ...  ÷أٚ ايعٖطا٤ ×أٚ اٱَاّ |ٍٖٛٚٛ إٔ ايطغ، «ٗ ضساب أٌٖ ايبٝت»اهلل 

ْٚٛضّا ْػته٤ٞ ب٘ ٗ ، َٚٛقؿّا ًْتعَ٘، ْعٝؿٗا١ بٌ ضغاي، ْٗتـ بٗا١ يٝػٛا نًُ

 .(1)١ا٭٢َ ع١ً دشاؾٌ ايًِٛ ٚايهؿط ٚاؾٌٗ إطبك١ َٛادٗ
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باعتباضٙ أسس أبطظ َطادع َٚٓٛطٟ ايؿهط ; &ٜسضى ايػٝس ؾهٌ اهلل

بهٌ ١ ايطا٠ٖٓ تٛاقٌ ٚاستهاى زا٥ِ بٛاقع اؿٝا٢ ايصٜٔ ِٖ عً، إعاقطاٱغ٬َٞ 

سٝح ـ ٗ عامل ايّٝٛ ٣ قك١ٛ إٔ ٖٓاى أُٖٜٝسضى ، اتٗا َٚتػرلاتٗاتعكٝساتٗا َٚػتذسٸ

٠ ٚاسس١ ٚأقبشت ي٘ ؾب٘ يػ، عهِ ايتطٛض ايعًُٞ ٚايتكين٠ قػرل١ ايعامل قط٢ٜ أنش

١ ٚايجكاؾ، ٫نطاٙ عامل ايعطب ٚإػًٌُ ـ ٠ٚايجط١ٚ ٚايػًط٠ ٚايك١ٛ إعطؾ١ ٖٞ يػ

بتٓٛعاتٗا  ،٠إعاقط٠ َٝازٜٔ ٚسكٍٛ اؿٝا٢ ٗ ؾت، عطبّٝا ٚإغ٬َّٝا١ إتأق١ً ايسٜٓٝ

ايتؿاعٌ ايسٜين َع ١ ٚيهٓ٘ ٜطب٘ عًُٝ .١ٚايؿا١ًَ ايٛاغع١ ٚتعابرلٖا َٚعاْٝٗا ايٛاقعٝ

٣ َػت٢ٛ ع١ً َٔ ْتا٥ر إهابٝ َا ّهٔ إٔ ؼكك٘ عًُّٝا٠ اؿٝا٢ ايعكط ٚا٫ْؿتاح عً

ٌٷ ﴿: اهلل ٗ ا٭ضض١ ؾاٱْػإ خًٝؿ .٠ٚدٛز اٱْػإ ٗ اؿٝا١ تأقٌٝ ٖسؾٝ ٔإِّْٞ دٳاعٹ

إ اٱ٠ّ قاعس ٫ٚبس ي٘ َٔ بٓا٤ سٝات٘ ٚٚدٛزٙ عًٝٗا اغتٓازّا إٍ، ﴾١ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض خٳًٹَٝؿ

 ـ ؿُٗ٘ ايػٝس ؾهٌ اهللعػب َا ٜـ ضناٙ. ٚضنا اهلل  يٌٓٝٚايعٌُ ايسا٥ِ  ،باهلل تعاٍ

، طٚا٫ْععاٍ عٔ ايعك، ٚا٫ختبا٤ ٗ ايهٗٛف ٚاؾباٍ، ايصات٢ ْػ٬م ع٫ً ٜعين ا٫

٢ ػػٝسٖا ع١ً ٚقاٚي، قِٝ اهلل١ بٌ ٜهٕٛ ٗ خسَ، ايػًيب يًعٖس٢ إعٓنُا ٖٛ 

ٗٳا أٱ﴿ :ٖٚصا َا ّهٔ ؾُٗ٘ َٔ خ٬ٍ قٛي٘ تعاٍ، ا٭ضض ٜټ ٕٴ ٔإْٻَو َنازٹٜٳا َأ ٢ حٷ ٔإَيْػٳا

ُٴ٬ ّاضٳبَِّو َنسٵس ٘ٹَؾ ، «ؽًكٛا بأخ٬م اهلل»: |ٚقٍٛ ايطغٍٛ ايهطِٜ، ﴾قٹٝ

ٟٸ . ؾاهلل تعاٍ«تؿبٗٛا بكؿات اهلل»ٚ ٚيصيو ، ٚضسِٝ ٚنطِٜ ٚ.. قازض ٚعامل ٚقٛ

إٔ ٜتشطى ؾهطّٜا ٚعًُّٝا يٝهٕٛ عإّا ٚقازضّا ٚؾاع٬ّ  «١اـًٝؿـ  اٱْػإ»ؾإطًٛب َٔ 

٬ّ َٚػتٗسّٜا َباز٨ ٚقِٝ ٚأخ٬م ايسٜٔ َتُجِّ، ّا ٗ ٚدٛزٙ ٚسٝات٘طَٚٓتذّا َٚ٪ثِّ

 ايكاؿٌ.١ ٚا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥ُ

٫ بس ١ ٖازؾ١ تها١ًَٝ ز١ٜٝٓ ض٢ٜ٩ ع١ً َٚٔ أدٌ ػػٝس ٚؼكٝل تًو ايكِٝ إبٓٝ

٠ ٚبٌ اٱضاز١ ايه١ْٝٛ بٌ ايط٩ٜ ،١ّعز بٌ ايؿهط ٚإُاضغ، َٔ َٓٗر عًُٞ تطبٝكٞ

١ اؿساث١ ٗ ٖصا ايػٝام ٜبين ايػٝس ؾهٌ اهلل َٓٗذ٘ ٗ ايتعاٌَ َع َػأيٚ .١ايعًُٝ

تطنٝع ٚاعتُاز ايتؿهرل ايعكًٞ ٚإٓٗر ٠ نطٚض٢ تكّٛ عً ،١قطآ١ْٝ ز١ٜٝٓ ض٢ٜ٩ عً

يًبٓا٤ ٚايتكاعس اؿهاضٟ ١ باعتباضُٖا َٔ أِٖ ا٭غؼ اي٬ظَ، ايعًُٞ ٗ فتُعاتٓا

اييت ١ َٔ أِٖ َطتهعات َٚعاٜرل اؿساث ١ٖٞ َٚٔ إعطٚف إٔ ايعك٬ْٝ إطًٛب.
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ضاؾهّا ايؿكٌ  ،١إعطؾ١ٝ ٜكٍٛ زلاست٘ ٗ ض٩ٜت٘ ايتأغٝػٝ اْبجكت ٗ ايعامل ايػطبٞ.

عٓسَا ْطٜس إٔ ْتشسٻخ عٔ إٓٗر ايعًُٞ »: بٌ ايعكٌ ٚايسٜٔ أٚ بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ

نٌ ٖصا ٢ ض عًإٔ ْٓؿت، يٓدلض ٖصا اؿسٜح ;ٚايعكًٞ ٗ ايكطإٓ ؾإٕ عًٝٓا قبٌ شيو

، َٔ َجكؿٌ ٚغرل َجكؿٌ، اؾسٍ ايكا٥ِ ايصٟ ٜػتًٗه٘ ايهجرلٕٚ َٔ ايٓاؽ

  َٔ إٔ وٌُ ايهجرل َٔ ايؿهط.اغت٬ٗنّا وٌُ ٗ زاخً٘ ايهجرل َٔ ا٫ْؿعاٍ بس٫ّ

يٝٓشين  ;اٱّإ ٗ اٱْػإ؟ ٌٖ ٖٞ ؾ٤ٞ ؾٛم ايعك١ٌ ايسٜٔ؟ َا ٖٞ قك١ ؾُا ٖٞ قك

َٔ َؿطزات٘ أٚ َٔ أٟ َٛقع َٔ ٠ َؿطز١ إٔ ٜكذلب َٔ أٜ ؾ٬ واٍٚ، ايعكٌ أَاَ٘

أغطاض ايهٕٛ يٝؿتض اجملاٍ ٢ َٛاقع٘؟ ٌٖ تطٛض ايعًِ ايصٟ اْؿتض اٱْػإ ؾٝ٘ عً

 يٝكـ ايعًِ إٍ، أغاؽ إٔ ايسٜٔ ّجٌ اي٬ع٢ًِ عً، يًكطاع بٌ ايعًِ ٚبٌ ايسٜٔ

١ بٌ ايعًُا١ْٝ ايػٝاغ١ٝ يٗ إػأ٢ اي٬زٜٔ. ٫ٚ ْعاٍ ْتٓاقـ ْٚتٓاٚط ست٠ داْب ؾهط

ٚنصيو ؾإٕ عًٝ٘ ، ٖٛ ؾ٤ٞ هلل، َٔ ايػٝب ٖٛ ؾ٤ٞٷ ـ نُا ٜسٻعٕٛ ـ ؾايسٜٔ ،١ٚايسٜٓٝ

إٔ ٫ ٜكشِ ْؿػ٘ ٗ عامل ايؿٗٛز ٚاؿهٛض ٚٗ عامل ايٓاؽ. ٖٚصا َا تٓطًل ب٘ 

يٝهٔ ي٘ زٜٓ٘ ، «ٚايٛطٔ يًذُٝع، ايسٜٔ هلل»: اييت ْػتًٗهٗا نجرلّا١ إعطٚؾ١ ايهًُ

ٖٚٓاى  ٜتسخٌ ٗ أَٛضٙ َٔ قطٜب أٚ بعٝس.٫ٚ ، ٚيٝذلى اهلل ايٛطٔ يٓا، ب٘ ٛ أٍٖٚ

ٚايػٝب ؾ٤ٞ ٫ ًّو ، ٭ٕ اٱّإ ٜطتب٘ بايػٝب ;إٕ اٱّإ ؾٛم ايعكٌ: اػاٙ ٜكٍٛ

َكَٛات ي٬ْؿتاح ١ أٜ ـ ٖٚٞ خ٘ ايعًِـ ١ ٫ٚ ًُو ايتذطب، ٚغا٥ٌ يًٓؿاش إي١٘ٝ ايعكٌ أٜ

إٔ ٜعٝـ  ـ نُا ٜكٛيٕٛـ اٱّإ ٢ ٲْػإ ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜٓؿتض عًعًٝ٘. إشّا ٫ بس ي

٢ ٚايطٚح تٓؿتض بو عً، ٫ ايعكٌ، ؾاٱسػاؽ هعًو ت٪َٔ، اٱّإ بطٚس٘ ٚإسػاغ٘

نصيو ٗ ١ ّ؟ ٌٖٚ إػأينصيو ٗ اٱغ١٬ آؾام اٱّإ ٫ ايعًِ. ٚيهٔ ٌٖ إػأي

 ايكطإٓ؟

١ ٖٚصا ا٭ؾل ٖٛ إٔ قك، نٛع أؾل آخطٜٚٓؿتض يٓا ٚمٔ ْطٜس إٔ ْكذلب َٔ إٛ

٠ اٱْػإ ٗ اٱغ٬ّ ٖٞ قٛض٠ اٱْػإ ٗ اٱغ٬ّ نٝـ ٖٞ قٛضت٘؟ ٌٖ إٔ قٛض

٫ٚ ٜتشطى ٗ ؾ٤ٞ إ٫ بعس إٔ ، اٱْػإ ايعك٬ْٞ ايصٟ ٫ ٜ٪َٔ بؿ٤ٞ إ٫ بعس إٔ ٜتعٖكً٘

١ ايتذطب١ ٌٖ ٖٞ قٛضت٘ اييت تبتعس عٔ سطن ؟٠اٱْػإ ٗ اؿٝا٠ ٜعكًٓ٘؟ َا ٖٞ قٛض

ٗ ايٛاقع أّ إٔ ٖٓاى ؾ٦ّٝا آخط؟ ضَا اغتًٗهٓا ظَّٓا ط٬ّٜٛ َٔ ايتدًـ نإ ىٝٻٌ 

، أنجط ؾإْ٘ ٜبتعس عٔ ايسٜٔ أنجط١ يٲْػإ ؾٝ٘ أْ٘ َكساض َا ٜكذلب َٔ ايعك٬ْٝ
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ٖٚصا ٖٛ ايصٟ قٓع ، ايعًِ أنجط ؾإْ٘ ٜبتعس عٔ ايػٝب أنجط٢ َٚكساض َا ٜٓؿتض عً

ٖٚٛ ايصٟ دعٌ ايهجرلٜٔ َٔ إتسٌٜٓ ٜتٓهطٕٚ ،  ايعًِ ٚايسٜٔايكطاع ب١ٌ َػأي

٭ْ٘ ىٌٝ إيِٝٗ أِْٗ إشا ؾتشٛا ٭٫ٚزِٖ أبٛاب  ;يًعًِ ٚيًعكٌ ٗ أْؿػِٗ ٚٗ أ٫ٚزِٖ

شيو أِْٗ غٝٓشطؾٕٛ عٔ ايسٜٔ. ٖصٙ أؾهاض قس متاز إٔ ٢ ايعًِ ٚأبٛاب ايعكٌ ؾُعٓ

 .(2)«١ا٭غاغ٠ٝ ايؿهط ْجرلٖا قبٌ إٔ ْٓؿص إٍ

إٔ اٱغ٬ّ زٜٔ ايعكٌ ٚايعًِ ٢ ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ َعِٛ عٛث٘ عً ٜٚكطٸ

 اييت ٜٓتذٗا اٱْػإ َٔ خ٬ٍ ؾهطٙ ٚعكً٘ ٚػاضب٘ إ١ٍ ِ ططٜل إعطؾٜٚكػِّ .١ٚإعطؾ

٘ٓ: خطٌ ٖٚٛ ايصٟ ٜٓطًل َٔ خ٬ٍ َعطٝات ايعكٌ ، ٖٛ اـ٘ ايعكًٞ ا٭ٍٚ اـ

١ اييت اختًـ ؾٝٗا ايؿ٬غؿ١ ايؿطط١ٜ هاض ايعكًٝٚسطنٝت٘ ٗ ا٭ؾهاض اييت ُجٌ ا٭ؾ

َٴجٌ نإ اٱْػإ ٜعٝؿٗا عٓسَا  ،١ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ بٌ ايططٜك اييت تتشسخ عٔ ٚدٛز 

أٚ َا ٜػُٝ٘ ايعك٬ْٕٝٛ اٱغ٬َٕٝٛ ، ثِ تصنطٖا بعس شيو، نإ ٗ عامل إجاٍ

إ ٜسضنٗا ٭ٕ اٱْػ ;َػبكات١ أٜ اييت ٫ ؼتاز إ١ٍ ايؿطط١ٜ با٭ؾهاض ا٭ٚيٝ

ايهٌ أعِٛ َٔ »ٚ، «ايهسإ ٫ هتُعإ»ٚ، «ايٓكٝهإ ٫ هتُعإ»: َجٌ ،٠بايؿطط

ٛٸٍ نٌ ا٭سهاّ ا٭خطاييت ١ شيو َٔ ا٭سهاّ ايعكًٝ َٚا إٍ، «اؾع٤ ١ ٚايططٜك ٣.ُ

ل اٱْػإ ؾٝٗا ٗ عامل ايعكٌ َٔ زٕٚ إٔ ٬ٜسل اييت و١ًٚ ايؿًػؿ١ٝ ٖٞ ايططٜك١ ايعكًٝ

ٚيٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تهٕٛ ، ٚيصيو ٜتشطى َٔ َٛقع ايؿطنٝات، قعَؿطزات ايٛا

اييت نإ ٜعدل ١ ايتذطٜب١ٝ ؾٗٞ ايططٜك١ ايع١ًُٝ ايططٜكسطنت٘ َٔ َٛقع ايٛاقع. ٚأَا 

ايهجرل َٔ ا٭ؾهاض ٢ سٝح تتعطف عً ،١ا٫غتكطا١ٝ٥ بايططٜك٢ ايكسا١َ عٓٗا إٓاطك

َٔ خ٬ٍ ، شيو أٚ َا إٍ ،١يهْٛٝأٚ ا٭ٚناع ا ،١أٚ ا٭ؾهاض ايكشٝ ،١ا٫دتُاعٝ

َټ١ يتٓطًل َٔ خ٬ٍ شيو َػأي ،٠اغتكطا٤ ٕؿطزات ايٛاٖط١ عًُٝ ٌ اييت ػُع نٌ ايتأ

يٝهٕٛ اؿهِ َٓطًكّا َٔ  ،٠ٚػُع نٌ َؿطزاتٗا ايٛاٖط، َؿطزات ا٫غتكطا٤

 اييت ،١ايتذطٜب١ٝ ٖٚصٙ ٖٞ ايططٜك، َٚٔ ايتأٌَ ٗ َؿطزات ايٛاقع، ايتشسٜل ٗ ايٛاقع

٢ اييت أَهٔ شلا إٔ تطٛض ايعامل َٔ سٝح اعتُازٖا عً ،١ايع١ًُٝ ٖٞ أغاؽ ايططٜك

 ايعًِ.

ايططٜكتٌ ٢ ٭ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ضنع عً ;ٚقس أخص إػًُٕٛ بٗاتٌ ايططٜكتٌ

إٔ ١ ايعك١ًٝ ايططٜك إ١ٍ ؾٓشٔ ٬ْسٜ َج٬ّ بايٓػب .٠ٚاسس١ ططٜك٢ ٚمل هُس عً، َعّا
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ؾكس ٚاد٘ اٱغ٬ّ ٖصا اجملتُع ايصٟ نإ ، ٔ ٜؿطنٕٛاهلل ؼسخ َع ايٓاؽ ايصٜ

٫ ٜػتطٝع ايؿهاى َٓٗا. ٠ َعكس١ ْؿػ١ٝ ايؿطى باعتباضٖا َػأي١ َػأي ٜٓٛط إٍ

ٚبٌ ٠ ّٚهٔ إٔ ٬ْسٜ ؾاضقّا نبرلّا بٌ َٓطل إؿطنٌ ٗ اْؿعاشلِ بايؿهط

ايٓيب ٢ ِٖٚ ٜػتٓهطٕٚ عً، َٓطل اٱغ٬ّ ٚايكطإٓ ٗ شيو. يكس قاٍ إؿطنٕٛ

ٌٳ اٯ﴿: زعٛت٘ |قُس ٗٳَأدٳعٳ ٞٵ٤ٷ عٴذٳابٷ  ّاٚٳاسٹس ّأإَي١ٗ يٹ ٖٳصٳا َيؿٳ ٕٻ  ُٳُٮٚٳاَْط *ٔإ  ًَلٳ اِي

ٚٳاقٵبٹطٴٚا عٳًَ َٵؿٴٛا  ٕٔ ا ِٵ َأ ٗٴ ٓٵ ٞٵ٤ٷ ٜٴطٳازٴ ٢ َٹ ٖٳصٳا َيؿٳ ٕٻ  ِٵ ٔإ ٗٳتٹُه ُٹًٖ *آيٹ ٗٳصٳا ؾٹٞ اِي ٓٳا بٹ ُٹعٵ ١ َٳا غٳ

ٖٳصٳا ٔإ٠ خٹطٳاٯ ٕٵ  بٌ أثاضٚا  ،١مل ٜكٛيٛا إٕ ؾهطْا ٜطؾض إػأي (.7ـ  5: م)﴾مٷ٫ اخٵتٹ٬ٔإ

َا زلعٓا ٗ آبا٥ٓا ، ايسؾاع عٔ آشلته١ِ ٖٞ َػأي١ إٕ إػأي: ٚقايٛا، ع٬َات ايتعذب

ٚيهٓ٘ ٜساؾع عٔ ، ؾٗٛ ٫ ٜساؾع عٔ ؾهط، ٚاٱْػإ بٗصا إٓطل ٜٗطب َٔ شات٘، بٗصا

ٗٳ﴿ ؾُا ٖٛ َٓطل ايكطإٓ؟ ،ٖصا ٖٛ َٓطل ايؿطى ٚضثٗا.٠ عاز ٚعٔ، تطاخ ّٔ اتٻدٳصٴٚا آيٹ ١ َأ

ٔٳ اَ٭ ٕٳ ِّ ِٵ ٜٴٓؿٹطٴٚ ٖٴ ٗٳ *ضٵٔض  ُٳا آيٹ ٔٗ ٕٳ ؾٹٝ ٛٵ َنا ٘ٴ َيَؿػٳسٳتٳا ٫ٓٔإ١ َي . إٕ (22ـ  21: ا٭ْبٝا٤)﴾ايًٖ

ٚنٌ ٚاسس َُٓٗا َطًل ، ؾإشا نإ ٖٓاى إشلإ، ا٫خت٬ف١ تؿطض إَها١ْٝ ايتعسزٜ

اٯخط ؾ٬ ٢ ؾإَا إٔ ٜتػًب أسسٷ عً، ز شاى ؾ٦ّٝا آخطٚأضاز ٖصا ؾ٦ّٝا ٚأضا ،٠ايكسض

ٚإَا إٔ ٫ ٜتػًب أسسُٖا  ،٠ٞٸ ايكسض٭ٕ اٱي٘ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ نًٓ ;ٜهٕٛ إػًٛب إشلّا

٫ٚ ّهٔ ، ٭ٕ ٖصا ٜطٜس ؾ٦ّٝا ٚاٯخط ٜطؾه٘ ;ل ؾ٤ٞ ٗ ايهٕٛاٯخط ؾ٬ ٜتشٖك٢ عً

 كا ٗ قعٝس ٚاسس.ٕ ٜتشٓك٭ٕ ايٓؿٞ ٚاٱثبات ٫ ّهٔ أ ;كا َعّاإٔ ٜتشٖك

ِٛٓ ، ايهٕٛ اْٛطٚا إٍ: ٜكٍٛ ٚاهلل تعاٍ  ؾإْهِ غذلٕٚ إٔ ٖصا ايهٕٛ َٓ

ُٵؼٴ ٫﴿: خًٌ أٚ انططاب ٗ نٌ َٛاقع٘أٟ يٝؼ ؾٝٗا ١ ٠َُٛٓ قاعس٢ ٜػرل عً  ايؿٻ

ٚٳ٫ٜٳٓبٳػٹٞ َي ُٳطٳ  ٌّ ؾٹٞ َؾًَوٺٗٳا َإٔ تٴسٵٔضَى اِيَك ٚٳُن ٗٳأض  ٌٴ غٳابٹلٴ ايٓٻ ٝٵ ٕٳ  ايًٖ . إشّا (40: ٜؼ)﴾ٜٳػٵبٳشٴٛ

ٚسٝح ٫ ؾػاز ٗ ، ْؿٞ ايؿطى ٖٛ إٔ ايؿطى ٜػتتبع ايؿػاز ٗ ايه٢ٕٛ ايسيٌٝ عً

يرلزٸ شيو  ;إْ٘ اْطًل َٔ خ٬ٍ إٓطل ايعكًٞ .١ايهٕٛ إشّا ٫ ؾطى ٖٓاى ٗ اٱشلٝ

 إٓطل ا٫ْؿعايٞ.

ٕٓطل ايعكًٞ ٗ َٔ خ٬ٍ ا ؾهٌ اهلل ـ س ايػٝسنُا ٜ٪ٚنـ إشّا ٜٓطًل  ؾايكطإٓ

ؾإْ٘ ، ايصٟ ٖٛ ايّٝٛ اٯخط، )إعاز(١ ٖصا اجملاٍ. ٚعٓسَا ؼسخ ايكطإٓ عٔ َػأي

ٔٷ: اـ٘ ا٭ٍٚ: تٓاٚي٘ ٗ خطٌ  ٌٖ ٖٛ ٚاقعٷ: اـ٘ ايجاْٞأٚ َػتشٌٝ؟  ٌٖ ٖٛ ٖه

ٔٷ٠ ؾهطناْت أٚ يٝؼ بٛاقع؟  ٚاقع ايٓاؽ ٢ عً أٚ َػتشٌٝ تًضٸ أْ٘ ٌٖ ٖٛ ٖه
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٭ٕ ٖٓاى  ;أْاؽ نجرلٜٔ اٯ٢ٕ عً ٚضَا َا ظايت تًضٸ ،٠ايسعٛ ايصٜٔ ناْٛا ٗ عٗس

َا ٖٛ َعكٍٛ ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ وهِ  .خًطّا عٓسِٖ بٌ َا ٖٛ َعكٍٛ َٚا ٖٛ َأيٛف

ٟٸ َاْع َٔ إٛاْع ايعكًٝ، ايعكٌ بإَهاْ٘ ٗ ايؿهط ١ عٝح إٕ ايعكٌ ٫ هس ٖٓاى أ

 .١ٖٚصا َٔ إٛاْع ايعكًٝ،  إٓ ٚاسسإٔ ٫ ًٜعّ ٚدٛز ايؿ٤ٞ ٚعسَ٘ ٗ، ؼٍٛ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘

اعتباض أْٓا ٢ عً، أٟ ٭ْٓا مل ْأيـ ٚدٛزٙ، ٖٛ َأيٛف ؾإٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ غطٜبّاَا أَا 

 مل ٬ْسٛ٘ ٗ ػاضبٓا ٗ ايٛاقع ضغِ ٚدٛزٙ.

َٔ خ٬ٍ ْكطتٌ; ١ ايتٛسٝس٠ٜ ٖٚهصا لس إٔ اهلل أضاز إٔ ٜطنع ايؿهط

١ اييت تسخٌ ٗ اؾاْب ايتذطٜيب َٔ د١ٗ ٝاؿػٸ١ ٚايٓكط ،١َٔ د١ٗ ايعك١ًٝ ايٓكط

ّٵ ﴿: ٖٚصا ايػ٪اٍ ٖٛ، أْ٘ أثاض غ٪ا٫ّ أَاّ اٱْػا١ٕ ايعك١ًٝ ؾ٬ٓسٜ ٗ إػأي ٣.أخط َأ

ٕٳ ِٴ اِيدٳايٹُكٛ ٖٴ ّٵ  ٞٵ٤ٺ َأ ٝٵٔط ؾٳ ٔٵ َغ َٹ ازضؽ ، . نٝـ؟ إْو تٛاد٘ ٚاقعّا(35: ايطٛض)﴾خٴًٹُكٛا 

ؾهٝـ  ،١ستُٝ ٫ وٌُ ٗ زاخً٘ بصٚضّا ٌٖ أْت خٴًٹِكتٳ َٔ غرل ؾ٤ٞ؟ ٚخًكو، ْؿػو

إشا نٓت عسَّا ؾهٝـ تػتطٝع إٔ ت٪نس  ؟ْؿػو تٳِكًٌَٖ خٳ ٚدست َٔ غرل ؾ٤ٞ؟

َٔ خايل. ٫ٚ ؾو إٔ ايصٟ ٜٛدس َٔ غرل ؾ٤ٞ ٖٛ ايصٟ وٌُ ٗ  ايٛدٛز؟ إشّا ٫ بسٸ

 ٖٚٛ اهلل، ؾ٤ٞ خاضدٞ ٜعطٝ٘ ايٛدٛز عٝح ٫ وتاز ٚدٛزٙ إٍ، ٚدٛز١ٙ زاخً٘ ستُٝ

ايصٟ ٫ بس َٔ ٚدٛزٙ ٗ تدلٜط ٚدٛز ايهٕٛ. أَا أْا ٚأْت ؾًٛ ٚدسْا ٕا ناْت ٖٓاى 

ططؾا ايعسّ ٣ إشّا اٱْػإ ايصٟ ٜتػاٚ ،١ٚيٛ مل ْٛدس ٕا نإ ٖٓاى َؿهً ،١َؿهً

٭ْ٘ ٫ وٌُ ٗ  ;إٔ ٜػتعرل ايٛدٛز َٔ اٯخط ٚايٛدٛز ٗ ٚدٛزٙ ٖصا إْػإ وتاز إٍ

ٚإٔ ؽًل أْت ْؿػو ، ٕ تٛدس َٔ غرل ؾ٤ٞ شيو يٝؼ ٚاضزّازاخً٘ ايٛدٛز. يصيو ؾأ

ٚاٱْػإ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٛدٛزّا ٗ ساٍ ، شيو أْو ٚدست قبٌ إٔ تٛدس٢ ؾُعٓ

 شلا.٢ ٫ َع١ٓ ايعك١ًٝ َٔ ايٓاس١ٝ ٚيصيو ؾإٕ إػأي، نْٛ٘ َعسَّٚا

نع يرل ;١ايتذطٜب١ٝ ٚعٓسَا ٬ْسٜ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜطٜس إٔ ٜسخٌ ٗ إػأي

أغاؽ أْٓا عٓسَا ْطقس ٢ عً، ايٛاقع١ َٔ خ٬ٍ سطن١ ايتٛسٝس١ٜ اٱّا١ْٝ إػأي

١ ؾإْٓا ْ٪َٔ بٓتا٥ذٗا. نٌ ايٛٛاٖط اييت اْطًكت َٔ خ٬شلا ايٓٛطٜات ايع٠ًُٝ ايٛاٖط

ْٚطقس ايٓتا٥ر َٔ خ٬ٍ  ،٠ؾٓطقس ايٛاٖط ٣،ْتا٥ر أخط٢ ُجٌ ٚدٛزّا َعّٝٓا ٜسٍ عً

ٚٳاخٵتٹ٬َفٹ ﴿ :ٜكٍٛ تعاٍ .٠ْٚأخص ايؿهط ،٠ٖصٙ ايٛاٖط ٚٳاَ٭ضٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا ٕٻ ؾٹٞ خٳًِٔل ايػٻ ٔإ

َٹ ُٳا٤  ٔٳ ايػٻ َٹ ٘ٴ  ٍٳ ايًٓ َٳا َأْعٳ ٚٳ ُٳا ٜٳَٓؿعٴ ايٓٻاؽٳ  ٚٳاِيُؿًِوٹ اٖيتٹٞ تٳذٵٔطٟ ؾٹٞ اِيبٳشٵٔط بٹ ٗٳأض  ٚٳايٓٻ  ٌٔ ٝٵ ٔ ايًٖ
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ٚٳبٳحٻ ؾٹٝ ٗٳا  ٛٵتٹ َٳ ٘ٹ ا٭ضٵضٳ بٳعٵسٳ  ٝٳا بٹ ِّ زٳآبٻَٻا٤ َؾَأسٵ َٹٔ ُن ٚٳايػٻشٳابٹ ١ ٗٳا  ٜٳأح  ـٹ ايطِّ ٚٳتٳكٵٔطٜ

ٕٳ ّٕ ٜٳعٵكٹًُٛ ٛٵ ٚٳاَ٭ضٵٔض ٯٜٳاتٺ ٚيَك ُٳا٤  ٔٳ ايػٻ ٝٵ ُٴػٳدِّٔط بٳ شيو إٔ ٢ . إٕ َعٓ(164 :٠ايبكط)﴾اِي

ٛٸٍ إٍ ٚتسضؽ  ،١ؾعٓسَا تكطأ ايٛٛاٖط ايهْٛٝ، إٔ ٜهٕٛ نتاب اٱّإ ايهٕٛ ؼ

يتِٓٛٝ ١ ّهٔ يٮؾٝا٤ اـانع أْ٘ ٫تػتٓتر ، ٔ أغطاضَا ٗ زاخٌ ٖصٙ ايٛٛاٖط َ

ّهٔ إٔ ٠ عٔ ق١ٛ إٔ تهٕٛ َٓؿكً، َٓٗا١ اؾع٠ٝ٥ ٗ ا٭ؾٝا٤ ايكػرل٢ ست، زقٝل

 ٖصا ايٓٛاّ.٢ تِٓٛ ّٚهٔ إٔ تطع

ٜٚػتٓتر ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ تًو اٯٜات أغؼ إٓٗر ايعكًٞ ٚايعًُٞ 

ؾاٯٜات  .ٚايتشًٌٝ ٚا٫غتٓتاز١ ٚايط١ٜ٩ ايطقس ٚإتابع٢ اييت تكّٛ عً، اٱغ٬َٞ

٘ٓ: ٗ خط١ٌ ايٛٛاٖط ايه١ْٝٛ زضاغ٢ تطنع ع١ً ايػابك  ،١ايع١ًُٝ ٜٓتر ي٘ إػأي خ

ٓ٘ ؾٗٛ إٔ تسضؽ ١ ايع١ًُٝ أَا اـ٘ ايصٟ ٜٓتر إػأي .١ايعك١ًٝ ٜٓتر ي٘ إػأي ٚخ

، يػُا٤ ٚا٭ضضط بٌ اتسضؽ ايػشاب إػدٻ، يتعطف أغطاضٖا ٚيتػتؿٝس َٓٗا٠ ايٛاٖط

تعطف ٢ تسضؽ شيو ست، تسضؽ نٝـ ضؾعت ايػُا٤ بػرل عُس، تسضؽ ْعٍٚ إطط

َٔ سٝح إٕ اهلل غدٸط يو ، يتأخص َٓ٘ ايٓتا٥ر اييت تػتؿٝس َٓٗا ٗ سٝاتو، ؾٝ٘ ايػطٸ

تػتٓتر ٠ ثِ بعس إٔ تسضؽ ايٛاٖط، أغاؽ َا تػتٓتذ٘ ٢َ٘ٓ ٖصا ايهٕٛ يتٓتؿع ب٘ عً

٫ٚ ، عكٌ ػعً٘ َعك٠٫ّٛ ٔ إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ إعكٍٛ َٔ غرل قَٛٓٗا عكًّٝا أْ٘ ٫ ّه

٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ ، ت٠ُ٘ٛٓ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ إِٓٛ َٔ غرل قٛ

 ؼؿٜ اغتُطاضٙ ٚتطعاٙ.٠ َػتُطّا َا زاّ ٫ ًّو قٛ

٠ ٜعين إٔ ايسْٝا ٫ بس شلا عٓسَا تطٜس إٔ تٓطًل ٗ سطنتٗا ٚغهْٛٗا َٔ قٛ

اؾاْب ٢ ٚيصيو لس إٔ ٖٓاى إؿاسّا عً .ٖٚصا ايػه١ٕٛ اؿطن تِٓٛ شلا ٖصٙ

َٳا ﴿: ٞاؾاْب ايعكً إ١ٍ اٱناؾب، ايتذطٜبـٞ ٚٳ ٚٳاَ٭ضٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا َٳاشٳا ؾٹٞ ايػٻ ُٛطٴِٚا  ٌٔ اْ ُق

ٕٳ ٓٴٛ َٹ ّٕ ٫ٖ ٜٴ٪ٵ ٛٵ ٚٳايٓټصٴضٴ عٳٔ َق ٓٹٞ اٯٜٳاتٴ  تطًعٛا ٗ نٌ ايٛٛاٖط  (.101: ْٜٛؼ)﴾تٴػٵ

َٔ أدٌ إٔ تعطٛا سٝاتهِ  ;ٚيتٓطًكٛا َٔ خ٬شلا، ٚيتشطنٖٛا، تسضغٖٛاي ;١ايهْٛٝ

ٕٳ ؾٹٞ خٳًِٔل ﴿ :٠َٓاؾع دسٜس٢ َٚٔ أدٌ إٔ تطًعٛا عً، ؾهطّا دسٜسّا ٜٳتٳَؿٖهطٴٚ ٚٳ

ٖٳصا بٳاطٹ٬ّ غٴبٵشٳاْٳَو َؾكٹٓٳا عٳصٳابٳ ايٓٻأض َٳا خٳًَِكتٳ  ٓٳا  ٚٳاَ٭ضٵٔض ضٳبٻ ٚٳاتٹ  ُٳا : آٍ عُطإ)﴾ايػٻ

نٝـ ، ٚيعكًو، اٱّإ َٔ خ٬ٍ زضاغتو يٓؿػو إْو تػتطٝع إٔ تكٌ إٍ .(191

 .٠ٚايهبرل٠ دػُو ٗ نٌ فا٫تٗا ايكػرل٠ ٚيهٌ أدٗع، ٚنٝـ ٜٓطًل، ٜتشطى
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يٝػتٓتر ٠ اؾاْب ايتذطٜـيب ايصٟ ٜطقس ايٛاٖط٢ إْٓا ٬ْسٜ إٔ ٖٓاى تطنٝعّا عً

َٚٔ أدٌ إٔ ٜكاضٕ ، وانُٗأَ أدٌ إٔ ٠ ٚاؾاْب ايعكًٞ ايصٟ ٜطقس ايٛاٖط، َٓٗا

 ٜػتٓتر َٓ٘.٢ بٝٓٗا ٚبٌ ؾهط آخط ست

عٔ إوا٤ات إٓٗر ايتذطٜـيب ٗ بعض اٯٜات اييت ؾهٌ اهلل ٜٚتشسخ ايػٝس 

ٜٳا ُأٚيٹٞ اِيَأبٵكٳأض﴿ :٠تتشسخ عٔ ايعدل ٢ َا ٖٛ َعٓ: غا٬ّ٥، (2: اؿؿط)﴾َؾاعٵتٳبٹطٴٚا 

أٚ يتأخص َٓٗا ، يتأخص َٓٗا زضغّا٠ أغاؽ إٔ تطقس ٚاٖط٢ ا٫عتباض؟ إٔ تعٌُ عً

ِٵ عٹبٵطٳ﴿ :٠ؾهط ٔٗ ٕٳ ؾٹٞ َقكٳكٹ . عًٝو إٔ تعٝـ (111: ٜٛغـ)﴾ٚٵيٹٞ اَ٭ِيبٳابٹُ٭٠ َيَكسٵ َنا

تػتطٝع إٔ تػتٓتر َٔ ػاضبِٗ ؾهطّا ّهٔ إٔ تتشطى َٔ ٢ ػاضب اٯخطٜٔ ست

٘ٴ اي﴿: خ٬ي٘ ٫غتٓتاز ؾهط آخط أٚ ٱغٓا٤ ؾهط آخط ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو ٜٴَكًٚبٴ ايًٖ ٗٳاضٳ ٔإ ٚٳايٓٻ ٌٳ  ٝٵ ًٖ

ٚٵيٹٞ اَ٭٠ َيعٹبٵطٳ ١ عٓسَا ٜتشسخ عٔ ايتذطبأْ٘ ٖٚهصا لس  (.44: ايٓٛض)﴾بٵكٳأضُ٭

ِٵ ﴿: ٜكٍٛ، َا ُٜٗٓا َٔ ا٭ؾهاض٢ ٚنٝـ ْػتطٝع إٔ مكٌ َٓٗا عً ،١ايتاضىٝ َأَؾًَ

ٜٳ  ٕٔ ٔٳ اِيُكطٴٚ ِّ ٗٴِ  ٖٵًَِهٓٳا َقبٵًَ ِٵ َأ ِٵ َن ٗٴ ٗٵسٹ َي َٳٜٳ ٕٳ ؾٹٞ  ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو ٯٜٳاتٺ ُ٭ُٵؿٴٛ ِٵ ٔإ ٔٗ ٓٹ ٚٵيٹٞ ػٳانٹ

ٗٳ ِٵ ٜٳػٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭﴿، (128: ط٘)﴾٢ايٓټ ٚٳَي ٕٳ عٳاقٹبٳَأ ـٳ َنا ٝٵ ُٛطٴٚا َن ٝٳٓ َٹٔ ١ ضٵٔض َؾ ٔٳ  اٖيصٹٜ

ٛٻ ِٵ ُق ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵ َناْٴٛا َأؾٳسٻ  ٔٗ ٔٷ َؾػٹرلٴ﴿، (9: ايطّٚ)﴾٠َقبٵًٹ ٓٳ ِٵ غٴ َٹٔ َقبٵًٹُه ِٚا ؾٹٞ َقسٵ خٳًَتٵ 

ٕٳ عٳاقٹبٳ﴿، (137: آٍ عُطإ)﴾اَ٭ضٵٔض ـٳ َنا ٝٵ ُٛطٴِٚا َن ِٻ اْ ٌٵ غٹرلٴِٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ثٴ ١ ُق

ٌٳ ُٴَهصِّبٹ  ،١ايتذطب١ َٚتابع ،٠ايٛاٖط١ . ٖصٙ نًٗا تٛسٞ يٓا َتابع(11: ا٭ْعاّ)﴾اِي

 .(3)اٱْػإ اٯخط أٚ ناْت ػطبتٓا بايصات١ ػطب تغٛا٤ ناْ

أغاغٞ  (١ٚايع١ًُٝ )ايٓٛط١ٜ إعطؾ١ ٗ عًُٝ ٚض اؿؼٸٖٚهصا لس إٔ ز

١ ايٓكط٢ ٖصا ايكعٝس يٝ٪نس ع٢ً عًؾهٌ اهلل  سٝح ٜٓطًل ايػٝس، ٚدٖٛطٟ

ٚشلِ ، ٗ إٓٗر عٓسَا ؼسخ اهلل يٓا عٔ ايٓاؽ ايصٜٔ شلِ قًٛب ٫ ٜعكًٕٛ بٗا١ ايط٥ٝػٝ

اؽ إٔ ٜػتدسَٛا أعِٝٓٗ إْ٘ أضاز يًٓ: ٚشلِ أعٌ ٫ ٜبكطٕٚ بٗا، آشإ ٫ ٜػُعٕٛ بٗا

ٚإٔ ٜػتعًُٛا آشاِْٗ ، َٔ سٝح ٖٞ ٚغا٥ٌ ايطقس ،١َٔ ٚغا٥ٌ إعطؾ١ نٛغًٝ

٢ نُا وطنٕٛ عكٛشلِ. َعٓ، اٯخط١ َٔ خ٬ٍ ػطب ،١َٔ ٚغا٥ٌ إعطؾ١ نٛغًٝ

يًعكٌ زٚضّا ٗ ٖصٙ إٔ نُا  ،١إعطؾ١ زٚضّا ٗ عًُٝ شيو إٔ ايكطإٓ ٜعتدل إٔ يًشؼٸ

يٝػتٓتر َٓٗا ٚبٌ إٓٗر ٠ ُع بٌ إٓٗر ايعًُٞ ايصٟ ٜطقس ايٛاٖطٚبصيو ه ،١ايعًُٝ

يٝػتٓتر َٓٗا  ;أٚ يٝشانُٗا ٣،أخط٠ يٝكاضْٗا بؿهط٠ ايعكًٞ ايصٟ وطى ايؿهط
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إػًٌُ ؾإْٓا لس إٔ ١ اٱغ٬ّ ٗ سطن١ ؾهطّا آخط. ٚمٔ عٓسَا ْسضؽ سطن

ٌٸ٣ اجملتُع اٱغ٬َٞ قس اغتطاع ٗ َس ١ ٕ ٜأخص بأغباب إعطؾأ١ غ١ٓ َٔ ٦َ أق

ٚبصيو ضأٜٓا إٔ ايٛاقع  .ٚٗ خ٘ اؾسا١ٍ ٚإٔ ٜٓطًل ٗ خ٘ ايتذطب، ٚبأغباب ايعًِ

٢ أٚ عً ،١ايعكس١ٜ إػا٥ٌ ايؿهط٣ٜ َػت٢ٛ ع١ً تٝاضات عك٠ًٝ عس اٱغ٬َٞ اْطًل إٍ

ٚضأٜٓا إٔ ايعًُا٤ اغتطاعٛا إٔ ٜػتٓتذٛا ايهجرل َٔ  ،١إػا٥ٌ ايؿًػؿ٣ٝ َػتٛ

ايهُٝٝا٤ ٣ َػت٢ٛ ايطيب أٚ ع٣ً ػتٛا٢ٕ ايؿًهٞ أٚ ع٣ً إػت٢ٛ غٛا٤ عً، ايٛٛاٖط

 شيو. أٚ َا إٍ

 ،١ٚإتكًب١ إتشٛي٠ ٜتعًل بٛاقع سٝاتٓا إعاقط، ٚيهٔ ٖٓاى غ٪اٍ أغاغٞ

١ ؾهط١ٜ ٚدٛز إَهاْٝ سٍٛ، نبرل َٔ إتٓاقهات به١ِٛ ٚاؿاؾً، بايتػرلات١ ٚا٦ًٕٝ

 ّهٔ إٔ ت٧ٝٗ اجملاٍ ؿسٚخ تٛاؾٕل١ ا١ُٕٓٝٗ ايكس١ّ يسٜٓٝٗ زاخٌ ثكاؾتٓا ا١ ٚعًُٝ

ّٕ ٢ تكّٛ ع١ً سهاض١ٜ ؾهط١ٜ نٜٗٛـ َعٌ ٚقسز َٚهبٛٙ بٌ ايسٜٔ  َا أٚ اْػذا

نٛاقع ـ ١ ٚاؿساث، ـ اؿانط ٚإػتكب١ٌ ٚتػتٓذس بايتاضٜذ ٕكاضب، ٚايتأ٢ٌٜٚ إعٓ

ٜٚٓتر خطابّا ثكاؾّٝا  ،١يتذطبايعكٌ ٚا٢ ٜكّٛ عً، ادتُاعٞ ٚاقتكازٟ َتشطى َٚتػرل

يًعامل ٚاجملتُع ١ ايٛعٞ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ عَُّٛا ض٢ٜ٩ ٜكذلح عً، تٜٓٛطّٜا َتذسزّا

١ أ٫ ّهٔ اؾُع بٌ ايط٩ٜتٌ ٗ بٛتك .ـ١ ايتكًٝس١ٜ ايس١ٜٝٓ يًط٠ٜ٩ اٜطَػ١ ٚايجكاؾ

 !؟٠اسسٚ

ٚزٚض ١ ٝأ٢ُٖ ٗ َكاضبت٘ يًُٛنٛع َٔ تأنٝسٙ عًؾهٌ اهلل ١ ٜٓطًل ايع٬َ

ٚقس ضأٜٓا  .ٗ فٌُ ايٛعٞ ٚاؿطاى ايؿهطٟ اٱغ١َٞ٬ ايعكٌ ٚايعًِ ٚاؿؼ ٚايتذطب

١ ايعك١ًٝ ٚيًُعطؾ، قطآّْٝا يًُٓٗر ايعكًٞؾهٌ اهلل ؼ ايػٝس نٝـ ٜ٪غ٢ِّ ؾُٝا َه

زّا َؿسِّ ،ـ (4)نُا ٚٗطت ٗ أٚضٚبا ،١ٖٚٞ َٔ أِٖ َعاٜرل اؿساثـ  ٗ اٱغ١ّ٬ ٚاؿػٝ

. ٚبايتايٞ ؾإٕ إػ٠ًٌُ ٚتطٛض سٝا، شلصا إٓٗر ٗ تكسّ اٱغ٣ّ٬ هدلاي١ ا٭٢ُٖٝ عً

١ أٚ ٗ إعطؾ، ٫ تهُٔ ٗ ايٓل ا٭قًٞ ؾهٌ اهلل ـ زٖا ايػٝسنُا وسِّـ ١ إؿهً

ٟٸ٠ دسٜس٠ ؾهط١ اييت تؿػض اجملاٍ يكبٍٛ أٜٸ١ ايتأغٝػٝ تكسّ عًُٞ َٚعطٗ سسٜح  أٚ أ

ٚإِا دصض ، أغاغٗا٢ ع٠ً اييت ٚدست اؿٝا١ ايػا١َٝ ٜتٓاغب إهابّا َع اشلسف ٚايػاٜ

١ ٚايطثٸ١ ٚأقٌ ايسا٤ ٜٓشكط ٗ فٌُ ايػًٛنٝات ٚايعازات ٚايتكايٝس ايباي١ٝ ايعطاي

ؾأقبشت تًو ايعازات ، (5)اييت َطضْا بٗا١ اييت ٚضثٓاٖا َٔ عٗٛز ايتدًـ ايكسّ
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تُاعٞ ايعاّ زّٜٓا قا٥ُّا ٌ ٗ ايعطف ا٫دتؿٚه١ اؿان١ُ ايتكًٝس١ٜ ٚا٭ِاٙ ايتؿهرلٜ

١ ايس١ٜٝٓ ٘ ٚضَٛظٙ ٚأؾهاضٙ اييت أنشت بس٬ّٜ عٔ ايسٜٔ ٚإعطؾي٘ زعاتٴ، شات٘ سسٸٗ 

١ ايتاضى١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚفٌُ إٛضٚثات ايؿهطٜـ ٚقس تػببت ٖصٙ ايتكايٝس  .١ايكشٝش

١ غ٬َٝٚاٱ١ دعًت فتُعاتٓا ايعطبٝ، تاضىٞ عًُٞ ٕطػٵَق١ ٗ خًل ساي ـ اييت أْتذتٗا

ٚٗ ٖاضغتٗا يسٚضٖا ، ت٤ٛٓ ؼت عذع تاضىٞ نبرل ٚؾانض ٗ ٚعٝٗا يًصات ٚيٰخط

ٜٚٛٗط يٓا إٔ ٖٓاى زٚضّا تعطًّٝٝا تكّٛ ب٘ َعِٛ إؿاِٖٝ  .ٚايعكط٠ ايطبٝعٞ ٗ اؿٝا

ـ ؾهطٟ ٗ ؽ١ًٗ تًو اجملتُعات ايػاضق٢ ع٠ً ٚإػٝطط٠ ايػا٥س١ ٚإعتكسات ايسٜٓٝ

إٔ  ـ ٗ ٖصا اجملاٍـ ْ٘ َٔ إعطٚف إسٝح ، ايسٚا٢ّ دذلاضٙ ٚإْتاد٘ عًٚادتُاعٞ ٜعاز ا

ى احملؿع يهٌ ا٭غاؽ ٚاحملط٠ِّ ٗ زاخٌ نٌ ؾطز ٖٞ ايكاعس١ إدتع١ْ ايؿهط ٚإعطؾ

١ ٕ ض٩ٜإأٟ  ،١غًٛنٝات٘ ٚتكطؾات٘ َٚؿاضنت٘ ٗ قٓع أسساخ ٚٚقا٥ع سٝات٘ ايَٝٛٝ

م ٚايعاّ ٖٞ إٓطًل اؾٖٛطٟ ٭ٟ طُٛح أٚ ٖصا ايؿطز ٚؾًػؿت٘ ٗ تػٝرل ايٛدٛز اـا

١ تًو ايط٢ٜ٩ يسٜ٘ ٗ بٓا٤ عإ٘ ٚؼكٝل نُاي٘ إُهٔ ي٘. ّٚهٓٓا إٔ ْطًل ع١ً ضغب

ٚتطانِ ، ػاضب١٘ َٔ خ٬ق١ ٖٚٞ َتهْٛ، «اٱْػا١ٕ ؾًػؿ»١ بهٌ بػاط١ أٚ إعطؾ

٘ ب٘ َٔ أسساخ َا و١ٝ إدتًط١ َٔ شاتٝت٘ إعطؾ١ٝ ٚػػس ض٩ٜت٘ إٓطًك، خدلات٘

اييت انتػبٗا َٔ ٚدٛزٙ ٗ ٖصٙ ١ ٚؼ٫ٛت ؾاضنت ٗ تهٜٛٔ ٚاْبجام تًو ايؿًػؿ

عدل سٛاضات٘ ٚتؿاع٬ت٘ ٚاتكاي٘ بباقٞ ، يتػُٛ ٚتتطٛض ٗ غًِ ايٛدٛز ،٠اؿٝا

َٚتؿاع٬ّ ، َا قس هعٌ ٖصا ايؿطز َسضنّا يٮسساخ، ٗ فتُع١٘ إهْٛات اٱْػاْٝ

 ،١عك١ًٝ . ٖٚصا ايه٬ّ ٫ ٜعين عسّ ٚدٛز بسٜٗٝات ؾهطَٜعٗا غًبّا أٚ إهابّا

 ٝٗا ٗ ايٛدٛز. ايسؾع ا٭ندل ٗ تطٛضٖا ٚتطٓق١ ايبؿط٠ٜ أعطت إػرل ،١ٚتكٛضات أٚيٝ

١ ٚنط٩ٜ ،١ٗ ايؿهط ٚاٱسػاؽ ٚإُاضغ١ نشايـ  َٔ ٖٓا نإ اٱغ٬ّ

١ هٖٝٛ َكسض ٚأغاؽ ايسٜٓاَٝ ـ١ ن١ْٝٛ ٚنؿًػؿ ،٠يًهٕٛ ٚايٛدٛز ٚاؿٝا

يٲْػإ إػًِ عَُّٛا ٗ نٌ ١ جملٌُ ايكِٝ ٚإباز٨ احملطن١ إ٪غػ ،١ايتاضىٝ

 . ايّٝٛ إٍٚ َٓص ايبٛانرل ا٭ٍٚ، اييت قطعٗا ٖصا ايس١ٜٔ إطاسٌ ايتاضىٝ

ٗ نٌ سطانٓا إعطٗ ٚايعًُٞ ٖٞ ٗ زؾع ٠ إككٛز١ ٚإشا ناْت ايػاٜ

ٚتػٝرل ، خ٬ٍ غًٛى ططٜل ايعكٌ ٚايعًَِٔ ، ٗ عكطٙ ايتطٛض إٍاٱْػإ إػًِ 

١ أٟ ٗ بٓا٤ أغؼ سساث ،١ايكا١ُ٥ ايتًك١ٝٓٝ نجرل َٔ أزٚات َٚٓاٖر ايتؿهرل ٚإعطؾ
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٫ٚ تطَٞ ، ٫ تطؾض اؾسٜس جملطز نْٛ٘ دسٜسّا أٚ سسٜجّا ،١قشٝش١ عكط١ٜ إغ٬َٝ

 ّهٔ إٔ تػاِٖ ١ٗ ؾؿٞ ايتاضٜذ أؾهاض قشٝش، ايكسِٜ جملطز ؾٛات٘ ايتاضىٞ

ٗ بٓا٤ ٠ طٚإ٪ث١ِّ ايؿاع١ً ٚايتؿهرل ٚإؿاضن ايع٢ٌُ عًؼطٜض طاقات اٱْػإ 

ٕٸ ،١ٚاي٬سك١ ٚاقع٘ ٚسانطٙ ٚتأٌَ َػتكبٌ أدٝاي٘ ايطايع شيو  إسخٌ ايطبٝعٞ إٍ ؾإ

خكٛقّا ٗ ٚ، شلصا ايؿطز ؾب٘ ايها٥ع سايّٝا١ احملطن٣ ايك١ٛ ٚإٔ ّط عدل زضاغ بسٸ٫

ٚاْتُا٤ ٠ بٌ ٚاقع٘ ايٓٛطٟ إؿاُٖٝٞ )اٱغ٬ّ نعكٝس، يٛدٛزٚا٠ ٌٚ تطٛضات اؿٝا

ط غات( ٚبٌ ٚاقع٘ ايعًُٞ اـاضدٞ إتػِّْٝكٛم َٚكسٻ٢ ع٠ً ٚداَس١ َكٛيب١ ثابت١ ٖٜٚٛ

ِّ  ٍ باغتُطاض. ٚإتش

٠ احملطض١ ايكِٝ ٚإباز٨ ا٭غاغ١ٝ ٖٞ فُٛع٠ غرل إٓٛٛض١ ايٓٛط٣ٜ ٖٚصٙ ايكٛ

ٚاقع٘. ٚيٝؼ ١ يعٌُ ٚاٱْتاز ٚاٱبساع ٗ نٌ سطنا إٍصا ايؿطز شل١ ٚايساؾع٠ ٚاحملؿع

١ ض ايؿهطٟ َع ايٓل ٚايٓٛطٜايٓكس ٚايتشا١ٚ يتشكٝل شيو إ٫ ٖاضغ١ ٖٓاى َٔ ٚغًٝ

١ ناْت ٗ ؿ١ٛ غابك١ ؾبٗصا ايجُٔ ّهٔ إٔ ٜػتعٝس إػًُٕٛ ٖٜٛ ،١ػإ٪غ

، ًعٌُ ٚايٓؿاٙ اؿهاضٟي٠ ٚقؿع ،٠َعطا١٤ ٚقُٝ ،١إهاب٠ٝ ؾهط تؿٗهًٗا ا٭ٍٚ

يعًِٗ ٜػتطٝعٕٛ ، ٖطَت ٚؾكست بٛقًتٗا ٚٚعٝٗا ايصاتٞ ٚإٛنٛع١ٞ أٚ هسزٚا ٖٜٛ

ٚبايتايٞ ا٫ضتكا٤ ، ٚأٚيٜٛات ا٫ْسَاز ٗ ايعكط ،١آيٝات اؿساث٢ ايتعطف َٔ خ٬شلا عً

أٟ إٔ ٜهٕٛ شلِ زٚض ٚأثط ، عًٝٗا بايعٌُ ٚاٱْتاز٠ َُاضغتٗا ٚتطبٝكٗا ٚايػٝطط

س َٔ خ٬ٍ ٚيٝؼ ٗ اشلاَـ إتذػِّ، اؿهٛض ٗ ا١ًٕ َٔ خ٬ٍ إثبات ؾاعًٝ، لقك

١ زاخٌ سسٚزْا اؾػطاؾٝ ٗ اغتذ٬ب ْٚكٌ سساثت٘ إٍ، يٰخط١ ادذلاض ايتكًٝس ٚايتبعٝ

َٔ زٕٚ إٔ ، َا هعًٓا ْهٌٝ شلا ايتِٗ ٚايؿتا٥ِ ،١َٔ زٕٚ ٚعٞ َعاٜرلٖا ٚبٓاٖا ايتشتٝ

ٛټ ٚإِا ٭ٕ ٚطٚف ، شاتٗا سسٸٗ ١ يٝؼ ٭ْٗا غًبٝ، اٯخط٣ يسضٖا ْعٝٗا ْٚسضؽ تط

٠ بكٛض١ عٔ ٚطٚؾٓا ٚغٝاقاتٓا اؿهاض١ٜ تؿهًٗا َٚٓاخات ْؿ٥ٛٗا ٚعًُٗا كتًؿ

  ٣.ٚبأخط

ٕٷ١ اٱغ١َٝ٬ ّ فتُعاتٓا ايعطبٝإٔ تكسټ٢ َٔ ٖٓا ّهٔ ايتأنٝس عً  َطٖٛ

ٛټـ  بعٝس سسٛ ٚإٍـ أغاغّا  ططٜل تكبً٘  ٔع، ؼ ٱْػآْا إػًِ٪غِّّ ايؿهط إض ٚتكسټبتط

، ٗ عكطٙ ايطأٖ، عك٬ّ ٚٚعّٝا، ايعٝـ ظَاّْا َٚهاّْا٠ بهطٚض١ ٚقٓاعت٘ ايهاًَ

١ ٚتهٜٛٔ سساثت٘ ايؿهطٜ ،١اؿهاض١ٜ َٜٚؿاضنت٘ ؾٝ٘ َٔ َٛقع ايتٛاظٕ ٚايٓسٸ
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ُٻ، ٫ إٔ ٜهٕٛ سانط اؾػس َػٝٻب ايعكٌ ،١ٚايعًُٝ  ١ـ اؿهٛض. ٖٚصٙ ايكٓاعَٚٗ

 ;١ٚاشل١ٜٛ ٚػسٜس إعطؾ، ؼئ تتٛيس أٚ تٓبجل عٓسٙ إ٫ بٓكس ايؿهط إ٪غ١ِّ ايصاتٝ

َعٝؿت٘ إْتادّا ٚع٬ُّ ٗ ظَاْ٘ َٔ خ٬ٍ ػسٜس ١ ٖاضغ٢ يٝهٕٛ إْػآْا قازضّا عً

 ايؿهط ايعَين ايتاضىٞ ْؿػ٘.

تكطع ٗ عإٓا ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ٫ ؾهٌ اهلل اييت ٜسعٛ إيٝٗا ايػٝس ١ ٚاؿساث

١ بٌ ٖٞ خطاب ثكاٗ دسٜس أٚ ض٩ٜ، ٫ٚ تٛاد٘ اؿانط أٚ تطؾض إػتكبٌ، َع إانٞ

تؿهٌٝ  ٚتٗسف إٍ ،١عٔ َؿاِٖٝ اـطابات ايكس١ّ كتًؿ ،٠دسٜس١ َؿاُٖٝٝ

تأخص بعٌ ٠ دسٜس١ َعاٜرل تأغٝػ٢ٝ عَُّٛا ع١ً ٚاٱغ١َٝ٬ ٚتِٓٛٝ فتُعاتٓا ايعطبٝ

، أٟ ؾ٤ٞ آخط٢ )بعكً٘ ٚغًٛن٘( عً يؿطز اؿطٸٚدٛز اٱْػإ ا١ ا٫عتباض أٚيٜٛ

َٔ أٌْ َا ٗ تطاثٓا َٚانٝٓا َٔ قِٝ َٚباز٨ تًشٜ تؿعٌٝ زٚض ْٚؿاٙ ٠ َػتؿٝس

  .٠اٱْػإ اٱهابٞ ٗ اؿٝا

ايعسـ ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ ١ قس اْبجكت خ٬ٍ َطس١ً َٚٔ إعطٚف إٔ اؿساث

بْٛابطت ْابًٕٝٛ ٠ س ظَّٓٝا َٓص غعٚاَتايصٟ ، عإٓا ايعطبٞ ٚاٱغ٢َٞ٬ ا٭ٚضٚبٞ عً

١ بعس اؿطب ايعا١ٕٝ ايعجُا١ْٝ اْٗٝاض اٱَدلاطٛضٜ ايكطٕ ايجأَ عؿط إٍ أٚاخطٕكط ٗ 

٬َٝز ١ َٔ ايباسجٌ ايعطب اغتٓتادّا ٜكهٞ بايؿو ٗ أقاي َا ضتٸب عٓس نجرٕل ،ا٭ٍٚ

  .١ٚٗ ؾطعٝتٗا ايتاضىٝ ،١اؿساث٠ ؾهط

بعس إٔ سسثت ـ  ٗ فايٓا اؿهاضٟ اٱغ١َٞ٬ اثٚأَا عٔ ُٛٗطات اؿس

تٝاض : ا٭ٍٚ: ؾإْٓا ٬ْسٜ ٚدٛز تٝاضٜٔـ  ايػطب١ سساث٢ ايتؿاعٌ ٚايتعطف ع١ً عًُٝ

ٗ شيو ايٛقت ١ ايعًُا١ْٝ ٚناْت ايًٝدلايٝ .١ايس١ٜٝٓ تٝاض اٱق٬سٝ: ٚايجاْٞ ;١ايًٝدلايٝ

نُا ـ ١ ايػطب١ٝ ٚيت ْكٌ اؿساثٚقس سا، نًّٝا يًٛاقع ايػا٥س١ ٚضاؾه ،١ٚداق ،٠زٸاس

أَا أتباع اـطاب  ايٓا إعطٗ ٚايسٜين اٱغ٬َٞ.ف إٍـ ٖٞ ٗ عامل ايػطب 

٠ نطٚض ٚزعٛا إٍ، ٚايُٓٛشز ا٭ٚضٚب١ٞ اؿساث١ ٚداشب١ٝ اٱق٬سٞ ؾكس غًُٓٛا بأُٖٝ

٘ ٚأٚسسٜت، إ٫ أِْٗ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ سصٸضٚا َٔ اٱشعإ ٚايتػًِٝ ٕٓطك٘، ا٭خص ب٘

ٟٸ ،١إطدعٝ ٕ َعِٛ ؾإاعتكازٟ ٗ ايُٓٛشز اٱغ٬َٞ. ٢ٚ تؿٛم ي٘ عً ٚضؾهٛا ٚدٛز أ

ٚٸإجٖك ٚاستهٛا َع تٝاضاتٗا ، أٚضٚبا ايصٜٔ شٖبٛا ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط إٍ، ازؿٌ ايط

اييت ١ ايتاضى١ٝ أٚ ايكطٝع ،١ايػطب١ٝ مل ٜسضنٛا عُل ٖصٙ اؿساث ،٠ُْٚٛٗا اؾسٜس
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ؾبست ٗ ْٛطِٖ  ،١ايػطب١ٝ ٚبٌ ايجكاؾ١ ؾدًطٛا بٌ َؿّٗٛ اؿساث ،١ساثًٗا تًو اؿُجِّ

ٖٛ ْٛاّ ايػطب ايؿهطٟ ٚا٫دتُاعٞ. ٫ٚ ْعاٍ مٔ ْعٝس ، تعبرلّا عٔ ْٛاّ آخط

، ٚايػطب أٚ ثكاؾت٘ ٚخكٛقٝات١٘ ٖصٙ ا٭ؾهاض عٓسَا ْطب٘ بٌ اؿساث ْٚهطض ٚلذلٸ

ْٛاَّا غطبّٝا ٚقاضْٛٙ َع ْٛاَِٗ ايؿطقٞ.  ٫ٚ١ ْؿطم بُٝٓٗا. ٖهصا ضأٚا ٗ َا ٖٛ سساث

َا  ؾبكٞ ايتاضٜذ ايصٟ أٚقٌ ايػطب إٍ ،١ٚبػبب شيو مل ٜبشجٛا ٗ أقٌ ٖصٙ اؿساث

 بّا عٓا ْٝعّا. ٘ َػٝٻنًٓ ،١تاضٜذ اؿساثأٟ ، ٖٛ عًٝ٘

سكٍٛ َعِٛ ١ ْتٝذ ;١ٚا٫دتُاع١ٝ طات ايػٝاغَٝٔ ايتػٝټ١ بعس شيو سسثت ًْ

ٚلشت ايٓدب ، ؾٝٗا١ اغتك٬شلا بعس سطٚب ايتشطٜط ايٛط٢ٝٓ بًسإ إؿطم عً

 ،١تهٜٛٔ ٚإضغا٤ أؾهاض سلٛيٝٗ ٗ َعاضى ايتشطٜط ٚا٫غتك٬ٍ ٠ إٓتكط١ اؿانُ

َا ، تهبض اؿطٜات ُٚٓع ايطأٟ إدتًـ، ٗ فتُعاتٗا١ أ١َٝٓ طٝتػ١ًٗ ِْٚٛ قُعٝ

، تكٗكط ٚتطادع ٚامػاض١ سكب إ١ٍ آشٕ باْتكاٍ زضاَاتٝهٞ ٗ ايؿهط ٚايػٝاغ

سػاب تطادع ٢ عً ،١ٚايجٛابت ٚايؿعاضات ايؿشٛي١ٝ ٚا٭قاي١ ٚتكسّ خطاب اشلٜٛ

َا مٔ عًٝ٘ اٯٕ َٔ  ٚقًٓا إ٢ٍ ست، ٚايعكٌ ايتذطٜيب١ ٚاْهُاف خطاب اؿساث

١ يًتٝاضات ايس١ٜٝٓ ؾب٘ نا١ًَ ١ُٖٓٝ ْتٝذ ;اْػساز ٗ آؾام ايعٌُ ٚايتػٝرل ٚاٱق٬ح

 ،١اييت تهطٙ اؿطٜ ،١ٚايٓدب ٚايِٓٛ ايؿُٛي١ٝ طابات ا٫قطؿا٥ٝٚايعكا٥س ٚاـ

اييت  ،١سٝاتٓا ايع٢َُٝٛ عً، ثين ٚايكَٛٞٚؼاضب ايتٓٛع ٚايتعسز ايؿهطٟ ٚايسٜين ٚا٫

بٌ نٌ َا ٖٓاى ، «ايعًُٞـ  إعطٗ»٢ بإع١ٓ قشٝش١ عكط١ٜ سساث١ ل ؾٝٗا أٜمل مٚك

بايؿهٌ ٚإٛٗط أنجط َٔ ٢ تعٓ ،١طٜقؿ١ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ أنجط َٔ فطز سساث

 عٓاٜتٗا بإهُٕٛ ٚاؾٖٛط. 

١ اؿساث٠ ٫ ْعاٍ خاضز زا٥ط ـ نعطب َٚػًٌُـ  ط عٔ نْٛٓاإٕ َا ْعٝؿ٘ ٫ ٜعبِّ

 ايعهؼ٢ عً ٚإِا، نُا ٜكٍٛ أنجط َٔ َػتؿطم َػتػطب ،ـ إهابّا ٚغًبّا أـ 

١ أٚ ايٓػد، ٝٗا بطٖإ غًٕٝٛنُا ٜػُ ،١ايطثٸ١ ايعطب١ٝ ٖصٙ اؿساث١ س عُل أظَهػِّ

ٛٻ ٖٚٓا َهُٔ  .١ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ اييت ٚقًتٓا َٔ نبٓا ايؿهطٜ، َٓٗا١ ٖإؿ

، ايصٟ اخذلْاٙ ٚأْتذٓاٖا١ ايطثٸ١ إْ٘ ٖٓا بايصات ٗ ِ٘ اؿساث، ايعطٌ ٚدصض اـًٌ

سػاب ايٛاقع ٢ عً ايٓلٸ١ َتعكب ؿطؾٝ، عاّ «زٜينـ  ثكاٗ»تٛيٝس َٓار  ٚأزت إٍ

 بهٌ تػرلات٘ ٚاغتشكاقات٘.
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ايصٟ ٫ ٜعاٍ  ،١اؿساث١ ؾُٗٓا ايتاضىٞ ايُٓطٞ ٕكٛي١ طبٝع إ٠ٍ ٚبايعٛز

١ إٔ اؿساث٢ ْ٪نس عً، اٯ٢ٕ عَُّٛا ست١ ايتؿهرل ٚايعكٍٛ ايعطب٢ٝ َػٝططّا عً

بتٛاضٜذ ٚأسساخ ١ َع١ٓٝ ي٘ بساٜ، ٚتطٛض َتٛاقٌ، َػاض تاضىٞ طٌٜٛ ٚغرل َهتٌُ

ٚٗ ا٭قٌ يٝؼ إطًٛب إٔ ٜهٕٛ شلا ،  تهتٌُ ٚمل تٓذع بعسمل٠ ٚؼ٫ٛت نبرل

ٚإِا قُٝتٗا ٚأُٖٝتٗا ٚؾا٥ستٗا ٖٞ ٗ ؼٛشلا  ،٠احملسز١ َٔ ايجبات ٚايُٓط١ٝ ساي

 ،٠ٚنجرل٠ ٜتهُٔ عٓاقط عسٜس، س َٚطنبَعٖك ٚغرلٚضتٗا. إْٗا ططٜل َػتُطٸ

َطاسٌ تكسّ ٢ ٓطٟٛ عًت، ٚإػتٜٛات١ َٔ ايتش٫ٛت ايتاضىٝ ،١أٚ َتبا١ٜٓ َتُاثً

٢ عً، أخطا٤ ٚتطادعات٢ عً ،١نعٝؿ٣ ٚأخط١ خطٛات ق٢ٜٛ عً، َٚطاسٌ تطادع

، ٗ ايٛقت ْؿػ٘. ٖٞ تاضٜذ ٤ًَٞ بايتٓاقهات ٚا٫يتكا٤ات ،٠نٛاضخ ٚإبساعات ؾصٸ

 ات ايتؿاِٖ ٚايػ٬ّ. ٚاؿطٚب ٚاتؿاقٝٸ، ٚايٓعاعات ٚايتٛاؾكات

نُـا يـٛ   ١ ايـيت تٛٗـط اؿساثـ   ٠ ايؿهـط  ختكاض ٜٓبػٞ إٔ ْٓعع َٔ أشٖآْا تًوابٚ

ٝـ    َٚتٻ، أْٗا ْٛاّ ثابت ٚناٌَ َتهاٌَ ٝ  ١ ػـل بـٌ َػـتٜٛات٘ ايعكً ١ َٚػـتٜٛات٘ ايػٝاغـ

ٝـ ٚا ٚٚضؾـات  ٣ ض١٩ ساثـ بأْـ٘ ٜٛدـس ٗ عُـل اؿ   ٣ يٓـط  ،١َٚػـتٜٛات٘ ا٫قتكـازٜ  ١ ٫دتُاع

ػــإ ّاضغــ٘ اٱْ، َٚتٛاقــٌ ٫ ٜهتُــٌ بٓــا٤ َػــتُطٸ١ ْٗــا عًُٝــإأٟ  ،١َؿتٛســ١ تاضىٝــ

، ايبؿـط  ،١ايب٦ٝـ  :٠يٝتؿاعـٌ َـٔ خـ٬ٍ شيـو َـع عٛاَـٌ َتعـسز        ،٠اؿٝـا ٢ بعكٌ َؿتٛح عً

ــذلاخ ــٛاضز، ايـــ ٞ  ، إـــ ــ ــطاٗ ٚايػٝاغـــ ــٝام اؾػـــ ــع ٚايػـــ ـــ ، ايٛنـــ ــطم ايتاضىٝــ ١ ايؿـــ

ٍ  .خل..إ.،ٚإعٝكات ًـ       ؾهـطٷ ١ ٕ اؿساثـ إ: ٚعٓسَا ْكـٛ ٢ َؿتـٛح ؾإْٓـا ْعـين أْٗـا تٓطـٟٛ ع

ٝـ تٗـا تكسټ عٛاٌَ تتػرل ٚتتشٍٛ. ٚقس تهـٕٛ سطن  ٝـ ١ َ ٛ ٢ عًـ ١ أٚ تطادع ِ ٣ َػـت أٚ ، ايعًـ

  .١ايِٓٛ ا٫دتُاع٣ٝ َػت٢ٛ أٚ عً، ايتكين٣ إػت٢ٛ عً

ٞٸـ  ٚاٱغ٬ّ يًتهاٌَ ٚايتكاعس ١ سهاض٠ٜ ٚزعٛ نسٜٔ ٚؾهط إْػاْٞ س

ٛټ ـ ٗ تعايُٝ٘ َٚباز٥٘ ٚأغػ٘ ٚتؿطٜعات٘ـ ٫ ٜتعاضض  ـ ايبؿطٟ ، ضَع ايتشسٜح ٚايتط

، هابّٝا قشٝشّاإٚشيو إشا َا ؾُٗٓا ايسٜٔ ؾُّٗا ، س ؾهٌ اهللنُا ٜصٖب إيٝ٘ ايػٝ

ٖٚٛ اٱّإ باـايل ٚأْبٝا٥٘ ٚضغً٘ ، ْٚٛاَٗا٠ ت اؿٝاٝٓبٴأغاغ٘ ٢ ؾإْ٘ اؿل ايصٟ عً

ٗ تطٛضٖا ٠ ٚايػرل ٚؾكٗا. ٖٚصا ٖا ٫ ٜتعاضض َع اؿٝا، ٚؾطٜعت٘، ٚضغا٫ت٘

َا ، قتكاز ٚغرل شيوٚا١٫ اع ٚايػٝاغدتُٚأغايٝبٗا ٚٚغا٥ًٗا ٚتكٓٝاتٗا ْٚٛطٜات ا٫

٫ ، نإ َٛقـ ايسٜٔ َٓٗا ايطؾض ٚإ٫ٓ، ٤ ايسٜٔ ٚأٖساؾ٣٘زاَت ٫ تتعاضض َع َباز
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بٌ ٭دٌ تبٝٸٔ بط٬ْ٘ ؾُٝا ، ضؾهّا يًتشسٜح ٚايتذسٜس ٚايتطٛض ٚايُٓٛ َا ٖٛ نصيو

 خايـ اؿل ايجابت. 

َا  ،١غ٬ّ ٚاؿساثاٱ١ إؾهايٝ ٔع١ ٚايكطو١ ايٛانش١ ٚيصيو ؾإٕ اٱداب

ٛټ ٢ نسٜٔ سانِ عًـ  ٖٞ إٔ اٱغ٬ّ، ض ٚتهاٌَ ٚضقٞ ؾهطٟ ٚعًُٞ ٚتكينٖٞ تط

ـ َع َا يًتهٝټ١ ٚايع١ًُٝ ايؿهط٠ٜ ّتًو ايكسضـ  عٓسْا٠ ا٭ؾ٦س٢ ايكًٛب َُٚٗٝٔ عً

ا٫نطاٙ اؾسٟ ايعًُٞ ٗ ٠ ٚنطٚض ،١َٔ َعاٜرل َٚكتهٝات اؿساث غابكّاشنط 

ٜين ٚايجكاٗ ٚايػٝاغٞ ٗ عإٓا ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ. ؾٓشٔ ٗ ايٛاقع اٱق٬ح ايس١ عًُٝ

 ،١سسٜج٠ سٝا١ ٚاٱغ١َٝ٬ ٫ ْعاٍ ْعٝـ سايّٝا ٗ نجرل َٔ دٛاْب فتُعاتٓا ايعطبٝ

اض َٔ سٝح ايتعاطٞ ايؿهًٞ اـاضدٞ َع آث ٢،َٔ َع١ٓ بهٌ َا تعٓٝ٘ ٖصٙ ايهًُ

ٚزخًت َٔ ، اؾُٝع٢ ْؿػٗا ع١ً اثٚقس ؾطنت اؿس .١ْٚتا٥ر َٚكتهٝات تًو اؿساث

ؾٓشٔ ْتعاٌَ َج٬ّ َع  ،١ايه٤ٛ ايه١ْٝٛ ٚأؾع، َٚع َٛدات اشلٛا٤، ا٭بٛاب ٚايؿبابٝو

ْٚتٛاقٌ تؿاعًّٝا ٚتبازيّٝا َع  ،١ْٚعٌُ ٚؾل قٛاٌْ سسٜج، ْٚػاؾط بايطا٥طات، ْذلْتاٱ

 ٕ٪غػات١ ٚؽهع نجرل َٔ سهَٛاتٓا ُْٚٛٓا ايػٝاغٝ، كتًـ بكاع ا٭ضض

إشّا مٔ يػٓا  خل.إ...٠زَتعس١ِّ ٚثكاؾ١ٝ ٚغٝاغ١ٝ اقتكاز١ٜ ٦ٖٝٚات َُٚٓٛات زٚيٝ

٠ ٫ تعٝـ سٝا١ . ٚفتُعاتٓا ايعطبٝٚٚغا٥ًٗا ٚططقٗا١ أغايٝب اؿساث ؿٌ َٗتدًٚ

١ ٌ ِْٚٛ اؿساثبؿهٌ أٚ بآخط يكٛا١ْ بٌ ٖٞ فتُعات خانع ٢،ايكطٕٚ ايٛغط

، ؾُّٗا نٝكّا١ ٗ إٛنٛع ٖٛ أْٓا ؾُٗٓا اؿساث ٚيهٔ اـطط ٚاـطأ شاتٗا.١ ايعإٝ

 إ٠ٍ ٚاعتدلْاٖا فطز ْكٌ ٕٓذعات اٯخط ٚتكٓٝات٘ ٚقٓاعات٘ ٚاخذلاعات٘ ايهبرل

َٚٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يٓا زٚض ٗ قٓعٗا ٚاغتٓباتٗا ٗ زاخٌ ، فايٓا اؾػطاٗ ؾك٘

ِٸأ ؾٓو . ٖٚصا ٫ٚإِا ؾُٗٓاٖا اغت٬ٗنّا ٚؾطا٤ٶ ،١تطبتٓا احملًٝ ٚيهٓ٘ ، ٚدٝس َط َٗ

أٚ  ،١ايكؿط١ٜ ٖٚصا َا ْسعٛٙ باؿساث .١ايع١ًُٝ ٚاؿساث٠ يكٓع اؿهاض فٺغرل نا

َٔ دٗتٓا ١ بٗصٙ اؿساث١ إْ٘ َٓطل ايتٓاقهات ٚايتؿٖٛات إطتبط .١ايهػٝش١ اؿساث

١ اغت٬ٗى َتعاٜس يجُطات اؿساث٢ ايػطب. ؾٓشٔ ٫ ْعاٍ ْعٝـ ع١ً ٫ َٔ دٗ، مٔ

ايطغِ َٔ أْٓا غآُٖا ٗ ٢ عً ،١اٱغ١َٝ٬ خاضز زا٥طتٓا اؿهاض٠ٜ ٕتطٛضٚا١ ايٓاؾ٦

٠ اٯٕ عٔ ظضع ؾذط٢ نُا أْٓا عذعْا ست ٣.ٚبأخط٠ إانٞ ٗ ايتأغٝؼ شلا بكٛض

َٚا ٜٓاغب فايٓا ٚغٝاقٓا اؿهاضٟ اٱغ٬َٞ. ؾًِ ْؿتض ٚضؾات شلا ، عٓسْا١ اؿساث
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ايبشح  ،١اٱْػاْٝ ،١إسْٝ ،١ايع١َٝٓ عطؾ٫ ٚضؾات إ، ٚبؿطٚٙ ٚدٛزْا، بٓا١ خاق

اؿل ٚايكإْٛ ٚايعسٍ ١ زٚي ،١اؿسٜج١ ايسٚي١ ٫ٚ ٚضؾ، ايتطٛض ايؿهطٟ اؿطٸ، ايعًُٞ

، ا٭عٝإ ٚا٭تباع١ ؽهع يػًط١ بٌ نٌ َا يسٜٓا ٖٛ فتُعات سسٜج، ػاتٚإ٪غٻ

ّ شات٘. ٚمل اييت ضؾهٗا ٚساضبٗا اٱغ٬ ،١ايبػٝه١ ٚايكب١ًٝ ٚنٌ َٛاٖط ايعؿا٥طٜ

ِّ   .١ٚإػ٪ٚي٠ اؿطٸ١ أٚ ايؿطزٜ، ايؿطز نصات١ ضَا َػأي١ ض أٜهّا َا ؾٝ٘ ايهؿاْٜط

ط ٚايتكٗكط ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ ٖصا ايتأخټ١ ٚقس ٜػأٍ أسسِٖ عٔ ؼسٜس َػ٪ٚيٝ

ٚسٝح اٱق٬ح  ،٠َٚتعاٜس١ َطتؿع١ سٝح َعس٫ت ايبطاي ،١فتُعاتٓا َٓص عكٛز طًٜٛ

ٚإساخٌٝ ٫ ٜعاٍ َعٝاضّا ٚقاّْْٛا ٜعٌُ ٠ ٚاـًٌ ايطٖٝب ٗ تٛظٜع ايجطٚ، طايػٝاغٞ َتعجِّ

 ب٘. 

إٔ اٱْػإ ايطبٝعٞ إتٛاظٕ ٜكبٌ ايتطٛض ٢ َٔ ايتأنٝس ٖٓا عً ٗ ايٛاقع ٫ بسٸ

٠ طات ٚتطٛضات اؿٝا٫ٚ ّهٓ٘ إٔ ٜكـ ٗ ٚد٘ تػٝټ ،١إػ٪ٚي٠ اؿط٠ ٚايتشهط ٚاؿٝا

أؾطقا٤ ٣ يس١ اؿكٝك١ٝ ٚايع١ًُٝ ايعك٠ًٝ ٗ تٛؾط اٱضاز ١ٖٞ ٚيهٔ ايكهٝ ،١اٱْػاْٝ

 اٱق٬ح ٚايتطٜٛط ٚايتػٝرل. ٠ يًبس٤ َػرل ;ٚتٝاضات ٖصٙ اجملتُعات

ٝٓا ٭ؾهاض قبٛيٓا ٚتبٓٸ٠ ٗ غٝام نطٚض ،١اؿكا٥ل ايتاي٢ٝ َٔ ٖٓا ْ٪نس عًٚ

  :١اييت تٓػذِ َع شاتٓا اؿهاض١ٜ اؿساث

٣ أؾهٌ ٚأق١ٛ ل َٔ تطتٝب أٚناع بٝٛتٓا ايساخًٝإٕ اٱق٬ح ايساخًٞ إٓطً ـ1

١ ايػٝاب إتعُس ٫ْط٬ق١ ئ ٜأتٞ إيٝٓا إ٫ ْتٝذ، خاضدٞ َؿطٚض ٚأًَ َٔ أٟ إق٬ٕح

، ٜٚتؿل َع تكايٝسٖا، َٓار اٱق٬ح ايطبٝعٞ ٗ اجملتُعات ٚايؿعٛب َا ٜٓبع َٓٗا

  .٠زٚإتذس١ِّ إٓؿتش١ ٜٚطتب٘ بٜٗٛتٗا ايتاضىٝ

ِٸ ٢،ايصٟ ٜػتُط ٜٚبك، ح اؿكٝكٞ إطًٛباٱق٬ـ 2  ٖٛ ؾك٘ اٱق٬ح ايصٟ ٜت

١ ايػٝاغ١ٝ ٗ ايع٠ًُٝ َع ضؾض ناٌَ ٕٓطل ايجٛض ،١ايسّكطاط١ٝ بايططم ايػًُٝ

بُٝٓا  .١ْٚتا٥ذٗا غرل َهُْٛ ،٠ٚضزٚز ؾعًٗا َعكس ،٠٭ٕ َؿادآتٗا نجرل ;١اٱق٬سٝ

ٖٛ ايػبٌٝ ا٭ؾهٌ ي٬ْتكاٍ  ،١َع١ًٓ ظ١َٝٓ ٚؾكّا ـط، اٱق٬ح ايتسضهٞ إسضٚؽ

إٔ تتٛا٤ّ َع ايتطٛضات ٠ نجرل١ مٛ غاٜات ا٭َِ ٚأٖساف ايؿعٛب. ٚتػتطٝع ِْٛ عطبٝ

بس٫ّ  ،١ثابت٢ ٚإٔ ُهٞ مٛ إػتكبٌ غط، بؿطٙ إٔ تػتٛعب سكا٥ل ايعكط١ إكبً

  ٞ ٚتػٜٛـ ايتػٝرل ٚإدٗاض اٱق٬ح.ي٬غت٬ٗى احمل١ًٓ َٔ تطزٜس ؾعاضات خازع
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ٗ ايعإٌ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ـ ١ ّا أٚ ع٬ْٝغطٸـ ١ اؿان١ُ ايس١ٜٝٓ إٕ إ٪غػـ 3

ٟٸ١ بَطاَي ، اٯخط٢ باعتُاز ططٜل ايعكٌ ٚاؿٛاض ٚا٫ْؿتاح ع٢ً ٚقت َه أنجط َٔ أ

ٚيٝؼ ، ا٤عٓكط ايٓكس ايؿاعٌ ايبٓٸ٢ ٜعتُس عً، ٚإط٬م خطاب زٜين عكطٟ ٚانض

 ٌَ. ٞ ٚايكبٍٛ ٚايتػًِٝ ايهاايتًٓك

: آْؿّا ٗ فايٓا ايسٜين اٱغ٬َٞ ْتػا١ٍ٤ إططٚس١ َٚٔ أدٌ ٚعٞ إعاٜرل ايج٬ث

، ٚإؾهايٝات ايٓكٛم، ايٓكس١ َػأي٢ نٝـ ّهٔ ا٫تؿام ٗ ٖصٙ اؿاٍ عً

١ َػتٛعب١ يتكبض َٓؿتش ;١ػسٜس ايؿهط ٚاشلٜٛ إ١ٍ ٚاشلازؾ، شلا١ ٚايتأ٬ٜٚت ايسٜٓٝ

اييت ١ ٔ زٕٚ ا٫تؿام سٍٛ ايػاٜات ٚايكِٝ ا٭غاغَٝ، َع ايصات َٚع اٯخط١ تٛاقًٝ

 !؟١أٚ ادتُاعاتٗا ايػٝاغ١ٝ هٕؿٖها١ بٓا٤ اجملتُعات اٱغ٠َٝ٬ غٛف ؼهِ إعاز

َٚا ضاؾكٗا َٔ  ،١ٚايكٓاع١ٝ ايتك٠ٝٓ ٗ ايٛاقع َٔ إعطٚف تاضىّٝا إٔ ايجٛض

ثكاٗ تٜٓٛطٟ نبرل اْبجام تطانِ َعطٗ ١ٚ اْطًكت عًُّٝا ْتٝذ ،١ٖا١ً٥ إلاظات عًُٝ

ٚي٦ٔ  .١ايػطب١ٝ إعطؾ١ٝ ٚايٓدب ايؿهط١ٜ َٔ ايعًُا٤ ٚايؿ٬غؿ٠ نبرل١ قازت٘ فُٛع

ٛټ ٍ ايصٟ عطؾت٘ فتُعات ايػطب ا٭ٚضٚبٞ بؿهٌ شيو إٓار ايجكاٗ سسخ ٖصا ايتش

١ اٱغ١َٝ٬ ٌٖ ّهٔ يجكاؾتٓا ايعطبٝ: ايتٜٓٛطٟ ٚايؿها٤ ايؿهطٟ إؿتٛح ؾإْٓا ْػأٍ

١ تتُهٔ َٔ إسساخ ايٓك٢ً ست ;١ا٭ٚضٚب١ٝ جٌ ٚتػتؿٝس ٚتػتجُط َا ألعت٘ ايجكاؾإٔ تتُ

ٌٸ؟١ٚاٱغ١َٝ٬ زاخٌ اجملتُعات ايعطب٠ٝ اإتٛخٸ١ ايٓٛعٝ ثكاؾتٗا ١ أَ ! ٚإشا نإ يه

٣ يهٔ ٖصا إػتٛ، ٚاسس يهٌ ايؿعٛب١ ايجكاؾ٣ ؾ٬ ٜعين ٖصا إٔ َػت١ٛ اـاق

ٞٸ١ دات ايجكاؾز زضسټيتع ;آخط ىتًـ َٔ ؾعب إٍ عإٓا ٣ َػت٢ٛ . ؾعًٗ َطاتب ايطق

تأٌٜٚ َٓؿتض عك٬ْٞ  ـ١ ايك١ًًٝ ٗ بعض إؿاقٌ ايعَٓٝـ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ؾاع غابكّا 

ٚيهٔ بس٤ّا َٔ عكط  ٣.َٚتؿاعٌ َع اؿهاضات ا٭خط، َٓػذِ َع شات٘، يًسٜٔ

ٚاؾسٜط إتعكب. ، إٓػًل، أٟ ايؿِٗ اؾاَس، ا٫مطاٙ أخص ٜػٛز ايتأٌٜٚ اٯخط

ؾٝٗا إَهاْات  ،١تأق١ًٝٝ ٖٞ بطبٝعتٗا ثكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ ٕ ايجكاؾأٖٓا  بايصنط

ز ٗ تذسټاي إٍإ٫ إٔ سادتٗا ، يًٓٛط ٚايٛعٞ ٚايٓكس ٚايبٓا٤ إعطٗ اؿهاض١ٟ ٖا٥ً

ٛټ ٛٸض ٜؿطض عًٝٗا َعٜسّا َٔ إػاٍُٖ ٚايتػٝټعامل ايتش َٔ  يتتُهٔ ;١ايؿاع١ً ط ٚايتٓ

َا ٜهؿٌ شلا ا٫ضتكا٤ ٗ غًِ ، تٜٓٛط اجملتُعات ٚتطؾٝسٖا١ أزا٤ زٚضٖا ايطٜازٟ بػٝ

ٞٸ ثكاؾتٓا ٠ ْ٘ ٫ ٜهؿٞ إٔ ْ٪َٔ ْٛطّٜا بكسضإ. أٟ نباقٞ ايؿعٛب ٚا٭َِ، ّٚايتكسټ ايطق
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٣ بٌ ٫ بس َٔ ا٫عتكاز إٔ ؾطٙ ايُٓٛ ٖٓا ٖٛ ٗ َس، ايبٓا٤ ٚايُٓٛ ٚايتكاعس٢ عً

َع أْؿػٓا ١ ٚدٛزْا ايطا١ٖٓ بات أظَايسخٍٛ ٗ سٛاض ْٚكس َع َػب٢ِّ ًثكاؾتٓا ع٠ قسض

ٗ ١ اٱغ١َٝ٬ إش مل ٜعس َكب٫ّٛ أبسّا ايّٝٛ إٔ تطاٚح ٖصٙ ايجكاؾ ;أ٫ّٚ قبٌ اٯخط

أٚ إٔ تهتؿٞ ، ٚايعكط٠ أقشابٗا َك٫ٛت َٚؿاِٖٝ خاضز ْطام اؿٝا يٝذذلٸ، َهاْٗا

بٌ عًٝٗا إٔ تٛانب سطنات  ،١ت ايعكٛض ايكسّلاظاإٚ، بذلزاز أغاْٞ إانٞ ايتًٝس

م َٚبسع َع نٌ ٚإٔ تتؿاعٌ بؿهٌ خ٬ٓ ٣،ايتكسّ ايصٟ ٚقًت إيٝ٘ ايجكاؾات ا٭خط

  ٣.ؿٛ ا٭َِ ا٭خطاييت غاِٖ بٗا َجٖك١ ٚايؿهط١ٜ لاظات ايعًُٝاٱ

١ ْٛط١ٜ َػأي٢ قا٥ِ ع١ً إٔ ػاٚظ ٖصٙ اٱؾهاي٢ٝ ٖٚٓا ْ٪نس زا٥ُّا عً

 (6)١َٔ ثكاؾتٓا ٚسهاضتٓا اٱغ٠َٝ٬ ا٫غتؿاز٢ عً ٖٚٞ إٔ ْعٌُ ،٠سعٖكيهٔ َ ،١بػٝط

٣ َٚٔ زٕٚ إٔ ْهٕٛ أغط ،٠إتػرل١ َا ٜت٤٬ّ ٜٚتٓاغب َع سادات فتُعاتٓا ايطآٖ

ْٚػاِٖ ، ٚإٔ ْأخص َعطٝات اؿانط ،١َٚػتػطقٌ ٗ َٓاخات٘ ايكسّ، يكِٝ إانٞ

١ ٚأِٖ َا متاز إيٝ٘ ٖٛ ايجكاؾ، كبٌٗ تطٜٛطٙ َا ّهٓٓا َٔ اغتؿطاف إػت

 إٍ اييت ٫ ُتٸ١ ايؿه١ًٝ سٝح مل ٜعس َكب٫ّٛ ا٫نتؿا٤ بايٓؿاطات ايجكاؾٝ ;١اؿسٜج

١ِّ بٌ عًٝٓا إٔ ْػاِٖ ٗ عًُٝ، اؾٖٛط َهأَ  ب غٗاَ٘ إٍايبٓا٤ ايؿهطٟ ايصٟ ٜك

ا َا ٜتطًب تٛؾرل نٌ ٖٚص ،١ْٛض ايعًِ ٚإعطؾ إ١ٍ ؿاؾٌٗ ٗ ظٚاٜا فتُعاتٓا إتعٚط

ايبشح ايعًُٞ ٚاٱْتاز ١ عٔ ططٜل إهاز َٓار ٜهؿٌ سطٜ، إكَٛات ٚاٱَهاْات

١ َٓػذُ، ٗ ثكاؾتٗا٠ َا ٜ٪ٌٖ فتُعاتٓا ٭ٕ تهٕٛ ضا٥س، ا٭زبٞ ٚايٓكس ايػٝاغٞ

 .ٕػتكبًٗا ايٛاعس١ َذلقب، َع َانٝٗا

تٛاقٌ ايجكاٗ بٌ ؾاي كاؾات عدل ايتاضٜذ ٚخ٬ٍ ايعكٛض.ايج٠ ٚتًو ٖٞ َػرل

 .ٚتعطٞ َا بعسٖا، تأخص ٖا قبًٗا٠ نٌ قٓا ،١شات قٓٛات َتساخ١ً ا٭َِ أؾب٘ بػًػً

١ ٚعطب١ٝ ْٜٚٛا١ْٝ ٚؾاضغ١ٝ ٚضَٚا١ْٝ َٔ َكطٜ ،٠ٖهصا نإ ساٍ ثكاؾات ا٭َِ ايػابط

 اييت٠ إعاقط١ بايجكاؾ ٚاْتٗا٤ٶ، ٚايتٜٓٛط١ أٚضٚبا ٗ عكط ايٓٗه١ َطٚضّا بجكاؾ ،١إغ٬َٝ

ٞٸ١ ايصٟ ٜطؾس اٱْػاْٝ، ْعٝـ ٗ ضساب ْتادٗا ٕا ؾٝ٘ خرل  ;ٚاٱبساع بعٛاٌَ ايطق

 ْعا٤. ١ ايبؿطٜ

، عٔ ا٫نطاٙ ٗ ايٛاقع إعاقطـ نعطب َٚػًٌُ ـ ٚيصيو ؾ٬ بسٌٜ يٓا 

ٟ ٖٚصا ٜتطًب ايبشح اؾسٸ .١ٚٚقا٥ع٘ ٚأسساث٘ ٚؾ٪ْٚ٘ إدتًؿٚا٫ٖتُاّ بهٌ أسساث٘ 
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َع َعطٝات َٚٛاقع  «ايتهٝٸـ اٱهابٞ»َا ٜ٪ًٖٓا يـ  ،٠دسٜس١ طؾَٝٓا عٔ َهاٌَ َع

١ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚبايتايٞ ا٫نطاٙ ٗ َكتهٝات٘ ا٫قتكازٜ، ٖصا ايعامل

ضٜجُا ، ؾٛاتٓا ايتاضى١ٞ َا ٜكًٌ َٔ اـػا٥ط اييت عًٝٓا زؾع أمثاْٗا ْتٝذ ،١ٚايػٝاغٝ

  إػتكبٌ. ض ٚا٫ْعتام ٗيًتشطټ١ تتٛؾط ؾطٚٙ عاَ

أٚ ، أٚ غاٜت٘، نُا أْٓا يػٓا َطنعٙ، ؾٓشٔ يػٓا ٚسسْا ٗ ٖصا ايعامل

َٸ، َٓتٗاٙ َٸ .شلا َا شلا ٚعًٝٗا َا عًٝٗا، َجٌ باقٞ ا٭َِ ٚاؿهاضات١ بٌ مٔ أ ١ إْٓا أ

ٚيصيو ٫ ، ٚايٛدٛز٠ تطٜس إٔ تتطٛض ٚتتهاٌَ ٗ غًِ اؿٝا، أَِ ٚثكاؾات١ َٔ ًْ

َٔ زٕٚ درلإ ٚأقسقا٤ َٚكاحل ٢ يتبك، شاتٗا٢ ٚ تتكٛقع عًّهٔ شلا إٔ تٓهُـ أ

تأثرلات ١ ٫ٚ تػتطٝع إٔ تٓععٍ عٔ أٜ، ٚغرل١ٙ أٚ غاخ٠ٓ ت َٚٓاخات باضزٚتٛتطا

 ٚتطٛضات قس ؼسخ ٗ ايعامل ايصٟ ْعٝـ ؾٝ٘. 

١ إتٓاغب ،١ايٓاؾع١ اٱغ١َٝ٬ ايعك١ْٝ٬ تبين خٝاض اؿساث ٚمٔ عٓسَا ْسعٛ إٍ

ٚبايتايٞ ؼػٌ ٚطٚف ٚاقعٓا ، ؾها٥ٓا ايطٚسٞ ٚإؿاُٖٝٞ اٱغ٬َٞ إهابّا َع

١ تكسِٜ قٝػـ  َٔ خ٬ٍ شيوـ ؾإْٓا ماٍٚ  ،٠ًبات عٝؿٓا ٚاستٝاداتٓا ٗ اؿٝاَٚتٖط

٢ ٚعً، شاتٗا١ َباز٨ اؿساث، َٚٔ ثِ تؿعٌٝ، ػسٜس٠ ٱعاز ;٠َعاقط١ ٚع١ًُٝ ؾهطٜ

َا ٜت٤٬ّ ، ايؿهط اٱغ١َٞ٬ ّا ٗ ََٓٛٛأغاغ٠ إٛدٛز، ضأغٗا َعٝاض ايعكٌ ٚايعًِ

 ;١يٝػت ضؾهّا يًشساث١ ايطأٖ. ؾايعًُٝ يًٛاقع١ ٚايجكاؾ١ٝ َع اـكٛقٝات ايعًُٝ

ْٗا يٝػت قب٫ّٛ شلا بؿهٌ أنُا  ،١اٱغ١َٝ٬ ايجكاؾ١ٝ اشل٢ٜٛ اؿؿاٚ ع١ً بصضٜع

 إعاقط.يٲْػإ إػًِ ١ بايٓػب١ َٗه١َٛ ٚدعً٘ أنً، ٜت٤٬ّ َع ؼسٜح اٱغ٬ّ

ٗ ١ إدطا٤ ؼ٫ٛت ْٛعٝ: ا٭ٍٚ، أَط٢ٜٔ ـ عًاييت ْطٜسٖا ٖٓا تتٖٛق١ ٚايكٝػ

 بٓا٠٤ ٚإعاز ،١َٚٓتذ١ ٚاع٠ٝ دسٜس٠ ٚدٛز قطا٤: ٚايجاْٞ ;فٌُ ايذلاخ ايتاضىٞ إانٞ

 ٚايؿهط اٱغ٬َٞ اؾسٜس ٜهُٔ ١ٗ ؾايطب٘ بٌ اؿساث .١ايس١ٜٝٓ يًُعطؾ١ ؾاًَ

١ ٚقُٝ٘ ايهْٛٝ، ايس١ٜٔ اغتهؿاف سطن١ أْٗا عًُٝ ٢ع١ً اؿساث ايٓٛط إٍ

ثِ ؼسٜح اٱغ٬ّ  ،١بساعٝٚغاٙ اٱٚا٭١ اٱْػا٠ْٝ ٗ اؿٝا٠ ٚأبعازٙ إُتس ،١إطًك

ٚاغتجُاض اؾاْب ، ايؿطاؽ١ َٔ خ٬ٍ ٤ٌَ َٓطك ،١بتًو ايكِٝ ٚا٭بعاز إهتؿؿ زاخًّٝا

ٚا٫ضتكا٤ ، اظزٖاض اجملتُع ٔ أدٌٚتٛٚٝـ شيو نً٘ َ، ٚإبسأ٠ يًشهِ ٚايعكٝس إتػرل

 . (7)ٚاستهإ تطًعات٘، ٚتٓهٝر قسضات٘، بٛعٝ٘
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سّا َ٪ٚن، ٖصا ايكعٝس ايؿهطٟ ٚإؿا٢ُٖٞٝ عً &ٚقس عٌُ ايػٝس ؾهٌ اهلل

١ ناؾ٢ عً، ٚأخص ايعدل ٚايسضٚؽ َٓٗا، ايعَاْأٚ ا٭ٜا١ّ ٚعٞ َٚعطؾ٠ نطٚض٢ عً

ـ  ايػٝس ؾهٌ اهلل ٜكطأ إان٣ٞ ْطايتاضىٞ ٣ إػت٢ٛ ؾعً .٠إػتٜٛات ٚا٭قعس

ٚواٍٚ ، بعٕٝٛ اؿانط ٚإػتكبٌ ـ بأسساث٘ َٚٛاقع٘ ٚضَٛظٙ ٚكتًـ َعطٝات٘ ٚٚقا٥ع٘

ٚغٓٓٗا اييت تٓتِٛ ١ غرل قٛاْٝٓٗا ايتاضى١ٝ ٬َٚسٛ، زَّٚا ٚعٞ قِٝ تًو ا٭ٜاّ ٚعٹبٳٔطٖا

تعٝس إْتاز ْؿػٗا ٗ ايكِٝ ٚايكٛاٌْ ٚايػٓٔ اييت  تًو، سساخؾهاض ٚا٭ايٛٛاٖط ٚا٭

ٌٸ  .اٱْػإ ٗ َػاض ايتاضٜذ ٚايع١َٔ عطن ٚطف ٜعاز ؾٝ٘ إْتاز ؾطٚطٗا ن

ـ ١ اؾاض١ٜ ٚايتاضى١ٝ بٗصٙ ايػٓٔ ايؿهط١ٜ إٔ اٱساطؾهٌ اهلل ٜٚعتدل ايػٝس 

ى ي٬غتعساز اؿانط ٚايتدطٝ٘ ايٛاعٞ ٖٞ احملطِّـ  ؼًُٗا ا٭ٜاّ ٚىبـٸ٦ٗا ايعَإ اييت

 ;ؾٝٓبػٞ اٱعساز شلا، غٛف تهؿؿٗا ا٭ٜا١ّ ٕ ٖٓانأغطاضّا نآَٚأ، يًُػتكبٌ

 .٫ َٓؿع٬ّ ظطٜاْٗا، يٝهٕٛ اٱْػإ ؾاع٬ّ ؾٝتٛدٝٗٗا

٢ اْؿتاح ايؿهط اٱغ٬َٞ ع٠ً نطٚض إٍ ؾهٌ اهلل ٚعٓسَا ٜسعٛ ايػٝس

 ،ٚايتكسّ ايع١ًُٞ ٚبأغباب ايعًِ ٚإعطؾ (8)ٚا٭خص بايؿهط ايعك٬ْٞ، ٚايتطٛض١ اؿساث

ٗ اٱطاض ٢ ايصٟ قس ٜهٕٛ قسٚز إعٓ، ؽإكسٻ ؾإْ٘ ٜٓطًل َٔ عُل ٚعٝ٘ يًٓلٸ

اييت ١ ٚيهٓ٘ قس وٌُ ايهجرل َٔ اٱوا٤ات ايعًُٝ، ايًؿٛٞ ٚايؿهٌ اـاضدٞ

 س ايػٝسنُا ٜ٪ٚنـ  ٗ ايٛاقع. ٖٚصٙ ٢ٖٞ إع١ٓ ٗ سطن١ اؿٝٸ١ تعطٞ اؿطنٝ

ايؿك٘ ٗ أبعازٙ ٢ غع ايصٟ ٜٓؿتشٕٛ ؾٝ٘ عًا٭ؾل ايٛا ايؿكٗا٤ ١ٗ َُٗؾهٌ اهلل ـ 

١ ٚاؿه٠ُ ٚإطؾسٜٔ ٚايٛاعٌٛ ٗ ؼطٜو ايؿهط طٜٔإؿٚه١ َُٚٗ ،١اٱْػاْٝ

ٗ ٖصا ـ ١ يتهٕٛ ايكهٝ، بس٫َّٔ ا٫ْػ٬م عًٝ٘، اٯخط٢ ٛ مٛ زٜٔ َٓؿتض عًٚآؾ

اـطٚز َٔ  إ١ٍ ايطبٝع١ٝ ٚاييت تتُجٌ باؿاد، ايسٜٓؿٞ ايٛعٞ اٱْػا١ْٞ قهٝـ  اجملاٍ

ُٸس ايطٚح، اؾُٛز إازٟ ايصٟ واقطايؿهط ٜٚبتعس باٱْػإ عٔ ايتشًٝل ٗ ، ٚه

٢ ٭ٕ اٱّإ باهلل ٜؿتض ؾهط اٱْػإ عً ;٠ٚاؿٝا يًؿهط ٚاٱْػا١ٕ اٯؾام ايٛاغع

، ٗ بعسٖا اٱْػاْٞ ايٛاغع١ ٚا٭خ٬ق١ٝ ايكِٝ ايطٚسٝ ايتعاّ ٜٚسؾع ب٘ إٍ، إطًل

٫ٚ تػك٘ أَاّ نػٛٙ  ،٫٠ تٗتع أَاّ اْؿعا٫ت ايػطٜع١ ثابت١ َت٠ٓٝ قاعس٢ ٜٚكـ ب٘ عً

 .اٱْػإ ٗ اَتساز ٚدٛزٙ نُا ضعاٙ ٗ بساٜت٢٘ ٜطع ٭ْٗا ؼسٸم باهلل ايصٟ ;ايٛاقع

اؿؼٸ ّهٔ يًؿطز إٔ ٜهشٞ ١ ا٭بعس َٔ َازٜ إ١ٍ إٓطًك١ ايطٚس١ٝ ٚٗ ٖصٙ ايطساب
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٫ َٔ ، َٔ َٛاقع ا٫يتعاّ، ايؿطز ٗ سادات٢٘ ٕ ٜطعٚيًُذتُع أ، يًُذتُع بصاتٝات٘

ٗ ا٫دتُاع ايسٜين ٗ ١ ٚيعٌ ايتذاضب اييت عطؾتٗا اٱْػاْٝ .١َٛاقع اؿا٫ت ايطاض٥

ٛٸ١ َطسً يًعٌُ ٗ ١ إًش٠ ٚبايهطٚض، تٛسٞ باـرل ايهجرل، ا٫يتعا١ّ ٚق٬ب ،١ايك٠ُٝ ق

 .شيو غبٌٝ
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 اإلسالوي الرجي يف الفقى 

 ة استداللية نقدية قراء

 

 

ٕٸ سهِ ايطدِ ٜسخٌ ٗ إطاض ا٭زيبب قبٌ ايسخٍٛ ٗ ايبشح ايتٜٓٛ٘ ه ١ أ

ضغٛي٘ ١ ٚغٓ، نتاب اهلل: ٖٚٞ ،١ايط٥ٝػ١ غتٓباطٝٚايعٓاقط ا٫ ،١ا٫دتٗاز١ٜ ايؿكٗٝ

بعس  ،١َػتٓبط١ ٚادتٗاز١ٜ ؾك١ٝٗ ؼكٝل ْٛط٢ٜ ٌُ نصيو عًنُا ٜؿت .ٚأٚقٝا٥٘

ٛٸٍ ٣ ايٓٛط ؾٝٗا ٚٗ آضا٤ ٚؾتا٠ٚ إعاز إتكسٸٌَ َٔ ايؿكٗا٤. ٚيٝؼ شلا أٟ ضب٘ بكإْٛ ؼ

ٛٸٍ ٗ ايعَإ ٚايؿطا٥٘ اييت تؿهٞ بطبٝعتٗا إٍ ،١ا٫دتٗاز ٚا٭زي سسٚخ  تبعّا يًتش

ٛٸٍ ٗ اـكا٥ل ايساخًٝ ًُٛنٛعات اييت تػتسعٞ سهُّا دسٜسّا. ي١ أٚ اـاضد١ٝ ؼ

 ٚقس بٓٝتٴ، ْٛطٟ بايها١ٌَ بٌ ٖٛ قشٝض َٔ ٚدٗ، ٚطبعّا يػت أْهط ٖصا ايكإْٛ

ٗا ٗ ايهتب ٚايكشـ ٚعطنتٴ ،١اؿسٜج١ ايؿك٣ٝٗ عًٝ٘ ايهجرل َٔ اٯضا٤ ٚايؿتاٚ

ٕٸ َػأي، ٚاجمل٬ت ٕٸ سهُٗا ٜكّٛ عً، ايطدِ ٫ تسخٌ ٗ ٖصا ايػٝام١ إ٫ أ ٢ بٌ إ

 .١ا٭ٚي١ٝ ٭زيا

ـ أّٜا ١ ا٫دتٗاز١ٜ ٚايؿك١ٝٗ ايٓٛط ٗ إػا٥ٌ ايٓٛط٠ٜ إعاز٠ س بهطٚضأعتكإْين 

ِٸ ططح ٚدٗ ،٠إعتدل١ ايؿطع١ٝ ناْت ـ ٗ ن٤ٛ إباْٞ ٚا٭زي ـ ١ ايٓٛط إدايؿ١ ٚإٔ ٜت

ٕٸ تهاٌَ ايعًّٛ ;١نا١ًَ ـ عط١ٜ ٗ إػا٥ٌ ايٓٛط١ٜ طبٝع١ٝ اييت ٖٞ َػأي ، ٚشيو ٭
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ِٸ إ٫ عدل ايبشٛخ ايعًُٝ، ٚإق٬ح اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض، ضاى اؿكا٥لٚإز ٚتبازٍ  ،٫١ ٜت

َٸ١ ٚايتؿاِٖ ايهاٌَ عطٜ، ا٭ؾهاض  .١تا

ٜتٛٓيس َٓ٘ ، انطبٛا ايطأٟ بايطأٟ»: أْ٘ قاٍ ×ؾكس ضٟٚ عٔ أَرل إ٪ٌَٓ

 ،َٔ اغتكبٌ ٚدٛٙ اٯضا٤»: أٜهّا أْ٘ قاٍ ٗ شات ايػٝام ×ٚضٟٚ عٓ٘، (1)«ايكٛاب

 .(2)«سؿٜ َٔ اـطأ

ً٘ نجرلّا. َٔ ٖٓا نإ ايٓكس ايٓكس ٚتكبټ١ َكٛي٢ ع١ً ٚقس أنست ايتعايِٝ ايسٜٓٝ

١ غٛا٤ ٗ إػا٥ٌ ايٓٛطٜ، َٓص ايكس١ّ ٚايتشكٝك١ٝ ؾا٥عّا ٗ إطانع ٚإ٪غػات ايعًُٝ

 .١بٛقؿٗا أَطّا نطٚضّٜا يًػاٜ ;ٚقس خهعت يهجرل َٔ ا٫ٖتُاّ ،١أٚ ايعًُٝ

 

ٕٸ ضدِ ايعاْٞ ٚايعاْٝ َٔ ا٭َٛض اييت تصنط بٛقؿٗا َٔ َػا٥ٌ ايؿك٘ ١ إ

١ أعسا٤ اٱغ٬ّ ْكط ٚاعتدلٙ، ا٫دتٗازٟ. ٚقس نجط ايٓكاف بؿأْ٘ ٗ عكطْا ايطأٖ

إباْٞ ١ َٔ ظاٜٚ ٞ ًَعَّا بسضاغت٘غٛزا٤ ٗ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ. َٔ ٖٓا ٚدست ْؿػ

 يٝتهض َا إشا نإ ٖصا اؿهِ ثابتّا ؾٝ٘ أّ ٫. ;٠إعتدل١ ايؿكٗٝ

 : ؾك١ٍٛ ٚغٛف ْتٓاٍٚ ايبشح عدل ث٬ث

سهِ ١ اييت أقاَٗا ايعًُا٤ ايكا٥ًٕٛ َؿطٚع١ٝ ايؿك١ٝٗ بٝإ ا٭زي: ايؿكٌ ا٭ٍٚ

 ايطدِ.

 بٝإ ا٭غباب ٚايٛطٚف اييت تػتٛدب سهِ ايطدِ.: ايؿكٌ ايجاْٞ

تطبٝل ٖصا  اييت هب تٛؾطٖا ٗ َٔ ٜتٍٛ بٝإ ايؿطا٥٘: ايؿكٌ ايجايح

 اؿهِ.

 

  :١يتايٝا١ ايتُػٸو با٭زي إٍ، ٱثبات سهِ ايطدِ ;شٖب بعض ايؿكٗا٤

 

ٕٸ ٖصا ايسيٌٝ كسٚف َٔ ٚدٗ  : ْٛطْا١ إ
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َٔ ٗ عسّ اعتباض ٖصا ايٓٛع  ٚيٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٓو .إْاع َٓكٍٛإْ٘ : أ٫ّٚ

 ْاع.اٱ

ٕٸ اٱ١ س ثبت ٗ ايبشٛخ ا٭قٛيٝٚق .ضنٞسْاع َإٕ ٖصا اٱ: ٚثاّْٝا ْاع أ

ؾٝعٛز ، اعتباض إسضى ايصٟ ٜػتٓس إي٢٘ٝ إش ٜتٛقـ اعتباضٙ عً ;إسضنٞ غرل َعتدل

 ْاع.اٱ ٚيٝؼ إٍ، إسضى ض عٓسٖا إٍا٫عتبا

ٕٸ ٖصا ا٫ْاع مل ٜهٔ َٓكٛ: ٚثايجّا بٌ ، ٫ٚ َسضنّٝا، ٫َّع ؾطض ايتػًِٝ بأ

َع شيو ئ ٜهٕٛ ، طٍٛ ايتاضٜذ٢ آضا٤ ايؿكٗا٤ ع١ً غٌ َٔ ططٜل زضاٖٛ إْاع قكٻ

١ شا نإ ناؾؿّا عٔ غٓٸإإِا ٜهٕٛ َعتدلّا ٚ، ْاع َعتدلّا ٗ سسٸ ْؿػٖ٘صا اٱ

َٔ ططٜل خام  ضغٍٛ اهلل ٚأٚقٝا٥٘. ٫ٚ ّهٔ ٕجٌ ٖصا اٱْاع إٔ ٜتشكل إ٫ٓ

 ٓ٘.ٜهٕٛ ناؾؿّا ع

طٕٚ َٕٛ ٚإتأخِّٚهسض ٖٓا إٔ ْبشح ٗ ايططٜل ايصٟ اعتُسٙ ايؿكٗا٤ إتكسِّ

أْ٘ ٜجبت ٌٖ يٝتهض يٓا ، ضغٍٛ اهلل ٚأٚقٝا١٘٥ اٱْاع احملكٸٌ عٔ غٓ يبٝإ ناؾؿ١ٝ

 ؟ْاع أّ ٫يٲ١ ايهاؾؿٝ

 

×

: َٔ قبٌٝ، نباض ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤عجٓا ٗ ايططم اييت أؾازٖا ايباضظٕٚ َٔ  اإش

، ا٭ْكاض٢ٟ ٚايؿٝذ َطته، ٚأبٞ ايك٬ح اؿًيب، ٚايؿٝذ ايطٛغٞ ٢،ايػٝس إطته

ضغٍٛ ١ غٓعٔ ْاع احملكٸٌ ٱا١ ٱثبات ناؾؿٝ ;ٚايػٝس ايدلٚدطزٟ، ايٓا٥ٝين ايؿٝذٚ

ٖصٙ ٢ ًبأْعٗا. ٚقس شنطْا ٚدٛٙ اٱؾهاٍ ع١ هض أْٗا كسٚؾٜتٻ، اهلل ٚأٚقٝا٥٘

َٚباْٞ ا٫دتٗاز ، ْٛط ايؿكٗا١٤ َكازض ا٫دتٗاز َٔ ٚدٗ» ايططم بايتؿكٌٝ ٗ نتابٓا

ي٬ختكاض. َٔ ١ ضعاٜ ;ٚيهٓٓا مذِ عٔ شنطٖا ٖٓا، «١إصاٖب اٱغ١َٝ٬ َٔ ظاٜٚ

 ؿاض إيَٝ٘ا ٖٛ زٚض اٱْاع ٗ َكاّ ا٫غتٓباٙ؟ شنطْا ٗ نتابٓا إ: ٖٓا ٜأتٞ ايػ٪اٍ

ٕٸ  َٔ قبٌٝ قٍٛ ايعامل ايًػٟٛ  ٖٛ ا٫غتٓبا١ٙ احملكٌ ٗ عًُٝ تأثرل اٱْاعزٚض ٚأ

يؿٜ  إ١ٍ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب ٢.ٚنع ٖصا ايًؿٜ إعٌ يصيو إع٣ٓ ايصٟ ٜط

أٚ ٖٛ َٛنٛع  ؾٌٗ ٖٛ َٛنٛع يًذلاب اـايل، )ايكعٝس( ايٛاضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ

٣ ؾٝبٝٸٔ ايؿتٛ، ٦ٓإ ايؿكٝ٘اطُ  َجٌ ٖصا إٛاضز ٜ٪زٟ قٍٛ ايًػٟٛ إٍٕطًل ا٭ضض؟ ٗ
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 اْط٬قّا َٔ ؾِٗ ايًػٟٛ.

 

ٚقبٌ اـٛض ٗ بٝإ ٖصٙ  ثبٛت سهِ ايطدِ ٖٛ ا٭خباض.٢ ايسيٌٝ ايجاْٞ عً

 : ٖٚٞ، باختكاض١ ا٭خباض هب عًٝٓا شنط َػأي

ٕٸ َهُٕٛ اـدل ايصٟ ْطٜس ا٫غتٓاز إيٝ٘ ٗ َكاّ ا٫غتٓباٙ  مٔ ْعتكس بأ

ٚبعس شيو ّهٔ ، اؿهِ ايؿطعٞ هب إٔ ٜسضؽ َٔ دٗات أضبع ٚايٛقٍٛ إٍ

ٚإ٫ ئ ْتُهٔ َٔ ، ي٬غتٓباٙ ٚإثبات اؿهِ ايؿطع١ٞ اؽاش شيو اـدل ٚغًٝ

ٕٸ تًو اؾٗات ا٭ضبع٢ قساض اؿهِ عًإ  : ١ٖٞ أغاغ٘. ٚإ

ثبٛت أقٌ قسٚض اـدل عٔ ضغٍٛ اهلل أٚ أٚقٝا٥٘ َٔ قبٌ ايعًُا٤  :ا٭ٍٚ

يٝتهض َا إشا نإ اـدل قازضّا  ;١ًِ ايطداٍ ٚعًّٛ اؿسٜح ٚايسضاٜٚإدتكٌ ٗ ع

 عِٓٗ أّ ٫.

ٚاجملتٗسٜٔ ٗ عًِ إٛنٛع َٔ قبٌ ايعًُا٤ ٢ اـدل ع١ً ز٫ي١ عح دٗ :١ايجاْٝ

ٍٸ عً ;ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ  إطاز أّ ٢.٫ إع٢ٓ يٝتهض َا إشا نإ اـدل ٜس

َٔ ، أّ ١٫ نإ قسٚضٙ بساعٞ ايتكَٝٚا إشا ، قسٚض اـدل١ د١ٗ زضاغ :١ايجايج

 ب٘.١ قبٌ اـدلا٤ بعكط قسٚض اـدل ٚايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ احملٝط

 َا إشا نإ ي٘ َعاضض أّ ١.٫ اـدل َٔ د١ٗ زضاغ :١ايطابع

، بإٔ ثبت أقٌ قسٚضٙ ،١ؾإٕ خطز اـدل غإّا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿ٬تط ا٭ضبع

 أَهٔ ا٫غتٓاز إٍ، ٚدٛز إعاضض ي٘ ٚعسّ، ٚبٝاْ٘ يًشهِ ايٛاقعٞ، ز٫يت١٘ ُٚاَٝ

 َجٌ ٖصا اـدل ٫غتٓباٙ اؿهِ ايؿطعٞ.

 

ٕٸ ا٭خباض اييت اغتسٍ بٗا   : ٖٞسهِ ايطدِ ٱثبات إ
 

إْٞ : ؾكاٍ |ايٓيب دا٤ َاعع بٔ َايو إٍ :٠ٜطقاٍ أبٛ ٖط :ا٭١ٍٚ ايطٚاٜ

ِٸ قاٍ، ؾأعطض عٓ٘، ظْٝت ؾأعطض ، إْٞ ظْٝت: ثِ قاٍ، ؾأعطض عٓ٘، إْٞ ظْٝت: ث
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ِٸ قاٍ ،عٓ٘ ؾًُا ، ؾأَط ب٘ إٔ ٜطدِ، أقطٸ أضبع َطات٢ ست، ؾأعطض عٓ٘ ،قس ظْٝت: ث

ؾصنط ، ؾكطع٘، ؾهطب٘، ٢ٌْ ؾأقبٌ ضدٌ بٝسٙ ؿ، أزبط ٜؿتسٸ٠ أقابت٘ اؿذاض

 .(3)ؾ٬ٗ تطنتُٛٙ: |ؾكاٍ ،٠ٓيب ؾطاضٙ سٌ َػت٘ اؿذاضيً

ٕٸ ضغٍٛ اهلل، (4)عٔ أب٠٘ٝ بطٜسَٚجً٘ عٔ عبس اهلل بٔ  غأٍ قّٛ  |َع ؾاضم أ

 ؾًُا ؾٗسٚا ي٘ بهُاٍ ايعكٌ أَط بطْ٘.، َاعع عٔ انتُاٍ عكً٘

 

 ،١ايػٓس١ٜ مل ٜجبت أقٌ قسٚض ٖصا اـدل عٔ إعكٌَٛ َٔ ايٓاسٝ: أ٫ّٚ

َٳ ،٠ؾطاٜٚ٘ ٖٛ أبٛ ٖطٜط  ؾهإ ٜطٟٚ، هاضٜ٘ ٗ ٚنع اؿسٜح ٔٵٚمل ٜهٔ ٖٓاى 

ٚناْا َٔ  .٠ٚنإ ا٭خرل ٜطٟٚ ي٘ عٔ ايتٛضا، نعب ا٭سباض ايٝٗٛزٟ َٛنٛعات٘ إٍ

١ خًؿا٤ ٚأ٢ُ٥ ببعهُٗا قبٌ اٱغ٬ّ. ٚقس ضزٸ ضٚاٜت٘ ست١ ق٢ً ٚناْا عً، أٌٖ ايُٝٔ

، ث٬خ غٓٛات٣ غٛ |ٚمل ٜكشب ايٓيب، ٔ عاقطٙ. ٚقس أغًِ بعس خٝدل١ٖٖ ايػٓ

زٕٚ إٔ ، آ٫ف ا٭سازٜح يًٓاؽ عٔ ضغٍٛ اهلل٠ سٗ ٖصٙ ا٣ٕ . ٚقس ضٖٚـ١57 َٚات غٓ

ٚقس  .١ٙ َٔ ايطٚاَٜٛٚٓع، زلاع٘. ا٭َط ايصٟ أثاض عًٝ٘ غد٘ اـًؿا٢٤ ٜأتٞ بؿاٖس عً

ٌٸ ١ ا عٔ ايطٚاٜمل ٜهٓؿ ٕٵٚنعب ا٭سباض أُْٗا إ٠ ْكٌ ايػا٥ب أْ٘ ٖسز أبٛ ٖطٜط يٝٓؿ

كٕٛ َا تٛقٌ إيٝ٘ احملٚك٢ ًٚبٓا٤ ع .٠غعٸ ٚنعب ا٭سباض إٍ، أضض زٜؼ إ٠ٍ أبا ٖطٜط

ٗ ١ ص ثك٠ مل ٜهٔ طأبٛ ٖطٜط»: . قاٍ اؾاسٜ ٗ نتاب ايتٛسٝس(5)ابٌؾكس ناْا نصٸ

بٌ نإ ٜتُٗ٘ ٜٚكسح ؾٝ٘. ، ضٚاٜت٘ ٗ ك٘ عًٞٚمل ٜٛثِّ، اؿسٜح عٔ ضغٍٛ اهلل١ ضٚاٜ

ايطغِ َٔ َٓع اـًؿا٤ ٚنباض ايعًُا٤ ي٘ عٔ ٢ ٚعً .١ٖٚهصا نإ ٜؿعٌ عُط ٚعا٥ؿ

 ،١٭ٌٖ ايػ١ٓ اَتٮت بٗا إكازض ايطٚا٥ٝ، سسٜجّا ٣7374 ؾكس ضٚ، اؿسٜح١ ضٚاٜ

ؾكس أخص ، بٔ أبٞ غؿٝا١ٕ ٚأنجطٖا قسض عٓ٘ بعس َكتٌ عجُإ ٚٚٗٛض سهِ َعاٜٚ

نإ أبٛ  ٗا ْٚؿطٖا ٗ ا٭َكاضبجٸ٢ ٜٚعٌُ ٖٛ بسٚضٙ عً، اع اؿسٜحًٜذأ إيٝ٘ ٚنٸ

 .(6)«×َٔ ايصٜٔ قسسٛا ٗ اٱَاّ ع٠ًٞ طٖطٜ

ٕٸ ٖصا اـدل َٔ اٯساز.: ثاّْٝا  إ

: َٔ قبٌٝ، شنطٙ َٔ ا٭خباض٢ إٕ ٖصا اـدل ٜتعاضض َع َا غٓأتٞ عً: ثايجّا

ٚٗ بعهٗا اؾُع  ،١ْٚؿٝ٘ عٔ ايبًس غٓ، ؾٝ٘ ظًس ايعا٢ْٞ اـدل ايجايح ايصٟ ٜهتؿ
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 بٌ اؾًس ٚايطدِ. 

ٚٔ ١أ٢ٜ ٚعً ، ٖٛ أغٛأ َٓ٘ َٚٔ ،٠أبٛ ٖطٜط٣ أسازٜح ايطدِ غٛ ساٍ مل ٜط

َٳ ؾًٛ نإ ٖصا اؿهِ ايؿطعٞ ثابتّا ٚاقعّا ، ؾانًت٢٘ ٖٛ عً ٔٵنعٜس بٔ خايس ٚ

 اؿسٜح.٠ يٓكً٘ ضٚا
 

عٔ قُس ، عٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝقُس بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ٣ ضٚ :١ايجا١ْٝ ايطٚاٜ

: أْ٘ قاٍ ×عٔ اٱَاّ ايكازم، عٔ أبٞ ايعباؽ، عٔ أبإ، عٔ ْٜٛؼ ٢،بٔ عٝػ

ِٸ دا٤ إيٝ٘ ايجايج، إْٞ ظْٝت: ٚقاٍ |ضغٍٛ اهلل دا٤ ضدٌ إٍ ، إْٞ ظْٝت: ؾكاٍ ،١ث

أبكاسبهِ بأؽ طٜعين : |ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ،٠ٚعصاب ايسْٝا أٖٕٛ َٔ عصاب اٯخط

 ؾشؿطٚا ي٘، |ؾأَط ب٘ ضغٍٛ اهلل ،١ْؿػ٘ ايطابع٢ ؾأقطٸ عً، ٫: ص؟ قايٛا١ ب٘ دٓ

، ؾطَاٙ بػام بعرل، ٝ٘ ايعبرلؾًك، خطز ٜؿتس٠ ؾًُا إٔ ٚدس َؼٸ اؿذاض ،٠سؿرل

٬ٖ : ؾكاٍ، بصيو |ؾأخدلٚا ايٓيب، ؾكتًٛٙ، ؾأزضن٘ ايٓاؽ، ؾعكً٘ ب٘، ؾػك٘

ِٸ قاٍ، تطنتُٛٙ ِٸ تاب يهإ خرلّا ي٘: ث  .(7)يٛ اغتذل ث

 

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜ: ٫ّٚأ َٔ قبٌ ٠ هٕٛ َعتدلتؾ٬  ،١ايػٓس١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ  تاَغرل١ إ

يٛدٛز َٔ ٫ ٜٛثك٘ ٗ  ;١ٖصٙ ايطٚا٢ٜ أؾهٌ عً ايصٟ، ٝذ ايطٛغٞايؿ: َِٚٓٗ، ايعًُا٤

ايٛاضز ٗ غٓس ـ بٔ عبٝس ٢ ٛيٝس بؿإٔ قُس بٔ عٝػايؾكس ْكٌ عٔ ابٔ ، غٓسٖا

ٕٸ َا ٜٓؿطز بطٚاٜت٘ عٔ نتب ْٜٛؼ غرل َعتدل. ٚقاٍ عٓ٘ أبٛ دعؿط : أْ٘ قاٍـ ١ ايطٚاٜ إ

ايؿٝذ  نعٻؿ٫٘ أضٜٚ٘. ٚقس  ز بطٚاٜتٕ٘ٸ َا ٜٓؿطإ: «١ْٛازض اؿهُ»بٔ بابٜٛ٘ ٗ ضداٍ 

 ايطٛغٞ ٗ ايؿٗطغت.

ايكٍٛ بأْ٘ أغٛأ  ؾٗٓاى َٔ شٖب إٍ ـ أٜهّا١ ايٛاضز ٗ غٓس ايطٚاٜـ ٚأَا ْٜٛؼ 

 ابٌ.إْ٘ َٔ ايهصٸ: ْكٌ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ عٔ ايهؿٞ أْ٘ قاٍٚ ٢.َٔ قُس بٔ عٝػ

ب َطاعاتٗا ٗ سهِ شنط يًؿطا٥٘ اييت ػ١ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜ زٵمل ٜٔط: ٚثاّْٝا

 ٚكتاضّا.، ٚعاق٬ّ، ٚنْٛ٘ قكّٓا، ايعاْٞ عهِ ايؿطع١ َٔ َعطؾ، ايطدِ

ٖٚٛ ، ٖصا اؿسٜح عٔ عًٞ بٔ إبطا١ِٖٝ ايطغِ َٔ ضٚا٢ٜ ساٍ ؾع١ً أ٢ٜ ٚعً

ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ ايتُػٸو بٗا  ،١ع بٓؿؼ ايٛثاقايػٓس ٫ تتُتٻ١ إ٫ إٔ غا٥ط غًػً ،١ثك
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 ثبات سهِ ايطدِ.ٱ
 

ٕٸ ضد٬ّ َٔ ا٭عطاب دا٤ ٠ عٔ أبٞ ٖطٜط :١ايجايج١ اٜايطٚ ٚظٜس بٔ خايس اؾٗين أ

، أْؿسى اهلل إ٫ قهٝت يٞ بهتاب اهلل ،ٜا ضغٍٛ اهلل»: ٚقاٍ |ضغٍٛ اهلل إٍ

ؾكاٍ ، صٕ يٞا٥ٚ، بٝٓٓا بهتاب اهلل ؾاقٔض، ْعِ: ٖٚٛ أؾك٘ َٓ٘، ؾكاٍ اـكِ اٯخط

ٕٸ ابين نإ عػٝؿّا: قاٍ، قٌ: ضغٍٛ اهلل ٕٸ ، باَطأت٢٘ ؾعْ، ٖصا٢ عً إ ٚإْٞ أخدلت أ

٢ عً إٔؾػأيت أٌٖ ايعًِ ؾأخدلْٚٞ  ،٠ٚٚيٝس٠ ؾا١ ؾاؾتسٜت َٓ٘ ٦َ، ابين ايطد٢ِ عً

ٚايصٟ : |ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل، ٖصا ايطد٠ِ اَطأ٢ ٕٸ عًأٚ، ٚتػطٜب عا١ّ ابين دًس ٦َ

ٌٸ بٝٓهُا بهتاب اهلل، ْؿػٞ بٝسٙ ١ و دًس ٦َاب٢ٓ ٚعً، ػِٓ ضزٚاي٠ ايٛيٝس، ٭قه

، ؾػسا عًٝٗا: قاٍ، ؾإٕ اعذلؾت ؾاضْٗا، ٖصا٠ اَطأ ٚاغسٴ ٜا أْٝؼ إٍ، ٚتػطٜب عاّ

 .(8)«ؾطْت |ؾأَط بٗا ضغٍٛ اهلل، ؾاعذلؾت

 

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜ: أ٫ّٚ ، ٚظٜس بٔ خايس٠ أبٞ ٖطٜط ٫ْتٗا٥٘ إٍ ;غٓسّا١ غرل ثابت١ إ

 ُا.ٕ ٚظّْا يطٚاٜاتٗٚٵٚأٌٖ ا٫غتٓباٙ ٫ ٜطٳ

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜ: ٚثاّْٝا ْؿػ٘ بؿإٔ ٠ اييت ضٚاٖا أبٛ ٖطٜط١ إتكس١َ تٓاٗ ايطٚا١ٜ إ

 .٠َٚػًِ بٔ سذاز عٔ بطٜس، (9)ٗ غ١٘ٓٓ نُا تٓاٗ سسٜح ابٔ َاد، ضدِ ايعاْٞ

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜ: ٚثايجّا اؾاٌٖ ٠ عسّ َ٪اخص٢ تٓاٗ ا٭خباض اييت زيت ع١ً إ

ضؾع عٔ أَيت َا ٫ »: ٚؾٝٗا، |عٔ ايٓيب ا٭نط٠ّ إأثٛض١ أَٜ شيو ايطٚٚباؿهِ. 

٠ ٌٖ تعًِ إٔ سهِ إطأ» :٠أْؼ إٔ ٜػأٍ إطأ٢ نإ ع١ً . ؾؿٞ ٖصٙ ايطٚاٜ«عًُٕٜٛ

ؾعٌ ايعْا أّ ٫؟ ٚنٝـ ٢ ع١ً ٌٖٚ ناْت َهطٖ «؟إشا ظْت ٖٛ ايطد١ِ احملكٓ

ٕٸ ايٓيب ا٭نطّّ ِٔمل ٜٴ |هٔ يٓا إٔ ْعكٌ أ  ؟!بصيو ّاأْػ عً

سهُ٘  |ؾهٝـ ْػب ايٓيب، سهِ ايطدِ ٗ ايهتاب زٵمل ٜٔط :ٚضابعّا

ٚمل ، أسهِ بٝٓهِ: ايهتاب؟! ْعِ يٛ قاٍ ايٓيب إ٠ٍ إصنٛض١ بايطدِ ٗ ايطٚاٜ

 ٕا ٚضز عًٝ٘ اٱؾهاٍ إصنٛض.، س سهُ٘ بايهتابٜكِّ

ٕٸ ٖصا اؿهِ ٫ ٜجبت  بايطد٠ِ تًو إطأ٢ نٝـ سهِ عً: ٚخاَػّا ٚاؿاٍ أ

 ْؿػ٘ أضبع َطات؟٢ اض إط٤ عًإ٫ بعس إقط
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ِ ايٓيب بأْ٘ ػٳَقَٚٓٗا  ،١ٖصٙ ايطٚا٢ٜ ع٣ً ٖٓاى إؾها٫ت أخطإٔ نُا 

غرل نتاب ٢ أغاؽ َٔ نتاب اهلل! ؾٌٗ ٖٓاى استُاٍ أْ٘ وهِ ع٢ً وهِ عً

٢ عً اٚزٕٚ إٔ ٜػُع إقطاضٖ، غٝابّٝا٠ إطأ٢ اهلل؟! ثِ نٝـ ٜكسض ايٓيب سهُ٘ عً

 ْؿػٗا أضبع َطات؟!
 

خصٚا »: أْ٘ قاٍ |عٔ ايٓيب ا٭نطّ، بٔ ايكاَت٠ عٔ عباز :١ايطابع١ طٚاٜاي

ٚايجٝٸب  ،١ْٚؿٞ غ١ٓ ايبهط بايبهط دًس ٦َ، ٔٸ غب٬ّٝقس دعٌ اهلل شل، عين خصٚا عين

 .(10)«ٚايطد١ِ دًس ٦َ بايجٝٸب

 

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜ: أ٫ّٚ  ايكسٚض.١ غرل قطع١ٝ إ

ٕٸ تًو ايطٚاٜات مل ػُع يًُشكٓات  ;ٔ ايطٚاٜاتإْٗا تعاضض َا تكسٸّ َ: ٚثاّْٝا ٭

غٛا٤ ـ بٌ انتؿت بايطدِ ؾك٘. نُا مل وهِ يًبهط ، ايعاْٝات بٌ اؾًس ٚايطدِ

ٕٸ اؿهِ باؾُع ٜٓاٗ ايػبٌٝ  .باؾُع بٌ اؾًس ٚايٓؿٞ ـ٢ أنإ شنطّا أّ أْج ٚإ

َٵػٹُهٛ﴿ :إش ٜكٍٛ تعاٍ ،١ايؿطٜؿ١ ايصٟ شنط شلُا ٗ اٯٜ ٝٴٛتٹ سٳتٻَؾَأ ٔٻ ؾٹٞ اِيبٴ ٢ ٖٴ

ٚٵ ٜٳ ٛٵتٴ َأ ُٳ ٔٻ اِي ٖٴ ٛٳٖؾا ٔٻ غٳبٹ٬ّٜٝٳتٳ ٗٴ ٘ٴ َي ٌٳ ايًٖ ﴾ذٵعٳ
ٚيهٔ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ إطاز ، (15: )ايٓػا٤ 

 َٔ ايػبٌٝ ٖٓا ٖٛ ظٚادُٗا.

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜ: ثايجّاٚ ٗ بٝإ ٠ ايٛاضز، ايٓٛض٠ َٔ غٛض١ ايجا١ْٝ تٓاٗ اٯ١ٜ إ

ٕٸ تًو ;اؿهِ  :قاٍ تعاٍ ،١مل ػُع بٌ سهٌُ يًعاْٞ ٚايعا١ْٝ اٯٜ ٚشيو ٭

ٝٳ﴿ ْٹ َٹا٥ٳ١ ايعٻا ُٳا  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳاسٹسٺ  ٌٻ  ُٳا ضٳِأَؾ٠ دٳًِسٳ١ ٚٳايعٻاْٹٞ َؾادٵًٹسٴٚا ُن ٔٗ ِٵ بٹ ٔٔ ١ ٚٳ٫َ تٳِأخٴصٵُن ؾٹٞ زٹٜ

ّٔ اٯخٹٔط ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٘ٹ  ٕٳ بٹايًٖ ٓٴٛ َٹ ِٵ تٴ٪ٵ ٕٵ ُنٓتٴ ٘ٹ ٔإ انض أْ٘ ٫ ّهٔ بٝإ َٛٔ ايٚ، (2: )ايٓٛض ﴾ايًٖ

 ـ ٚعسّ شنط دع٥٘ اٯخط.٠ دًس١ دع٤ َٔ اؿهِ ـ ايصٟ ٖٛ ٦َ
 

عٔ ، عٔ ْكط، ػٌ بٔ غعٝساؿعٔ  ٢،عٔ قُس بٔ عٝػ :١اـاَػ١ ايطٚاٜ

ايطدِ سسٸ اهلل »: أْ٘ قاٍ ×عٔ اٱَاّ ايكازم، عٔ أبٞ بكرل، عاقِ بٔ ٓٝس

 .«دٌ احملكٔ ضدِ ٫ٚ هًسايط٢ ٚإشا ظْ، اهلل ا٭قػط ٚاؾًس سسٸ، ا٭ندل

٢ٔٚ ٗ َٓتٗ دا٤ ٕٸ أبا دعؿط بٔ بابٜٛ٘ مل ٜط ٕٸ ايؿٝذ ايطٛغٞ ، عٓ٘ أبسّا إكاٍ أ ٚأ
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 قس نعٸؿ٘ أٜهّا.

٠ نطٚض٣ ؾ٬ ْط، ايػٓسٗ َٔ نعـ ٣ ٫ ؽًٛ ٖٞ ا٭خط٣ ٖٚٓاى ضٚاٜات أخط

 صنطٖا.ي

 

ٕٸ أغباب اؿهِ بايطدِ عباض  : ع٠ٔ إ

 ْؿػ٘ باضتهاب ايعْا.٢ أ ـ إقطاض ايؿدل عً

 ل ايعْا.ؼٗك٢ ؾٗٛز عسٍٚ ع١ً أضبع٠ ب ـ ؾٗاز

 

 : ٖٚٞ، بعض ايؿط٢ٙٚ َٔ ٜكاّ عًٝ٘ سس ايعْا إٔ ٜتٛؾط عً هب ٗ

 ْؿػ٘ بايعْا.٢ ـ إٔ ٜكطٸ ع1ً

 ٚكتاضّا.، ٚعاق٬ّ ،ـ إٔ ٜهٕٛ بايػّا2

 ْؿػ٘ أضبع َطات.٢ ـ إٔ ٜكطٸ ع3ً

اييت ١ ايطٚاٜ َػتٓسّا إٍ، َٛانع١ إقطاضات بايعْا ٗ أضبع١ ٖٓاى َٔ اعتدل أضبعٚ

ٗ  |ْؿػ٘ أَاّ ضغٍٛ اهلل٢ أْ٘ أقط عًؾكس ضٟٚ ؾٝ٘ ، َاعع١ ؼسٸثت عٔ قهٝ

ٜٚكٍٛ ، قطاضٱٗ اواٍٚ َٓع٘ َٔ ا٫غتُطاض ٠ ٚنإ ايٓيب ٗ نٌ َطٸ، َٛانع١ أضبع

اؾذلاٙ ٢ . إ٫ إٔ ٖصا ٫ ٜسٍ عً(11)أٚ يعًو ْٛطت، أٚ يعًو ٫َػت، ًتيعًو قبٻ: ي٘

، ضبع َطاتْؿػ٘ أ٢ إقطاض ايعاْٞ ع٢ً ٚإِا ٜسٍ عً، تعسز اجملايؼ ٗ اٱقطاض بايعْا

اٱقطاض. ٚشٖب ١ يٝكطؾ٘ عٔ َٛاقً; ٜعطض بٛدٗ٘ عٓ٘ |نإ ايٓيب٠ ٚٗ نٌ َطٸ

باٱقطاض أضبع ٢ بٌ انتؿ، عسّ اعتباض تعسز اجملايؼ يٲقطاض ٗ ايعْا بعض آخط إٍ

: أْ٘ قاٍ ×ٚـدل ٌْٝ عٔ اٱَاّ ايكازم، قٌٚشيو يٮ ;َطات ٚيٛ ٗ فًؼ ٚاسس

سٝح مل ٜؿذلٙ تعسز اجملايؼ ٗ اٱقطاض ، (12)«ٜكطٸ أضبع َطٸات٢ ٫ٚ ٜطدِ ايعاْٞ ست»

 .١بايعْا ٗ ٖصٙ ايطٚاٜ

ٕٸ اعتباض ٖصٙ  ٕٸ ايعْا َٔ  قطٜضٷ، اؿسٸ ٚدٛبثبات ٱ ;ايؿطٚٙ ٗ ايطٚاٜاتإ ٗ أ

ٕٸ عٹطض إػًِ ، ا٭َٛض اييت واٍٚ ايؿاضع إكسٸؽ إٔ ٜتػتٸط عًٝٗا قسض اٱَهإ ؾإ
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، ٚإِا أضاز يًُػًِ إٔ ٜسضى عٹِٛ ايصْب ،١ٗ إباْٞ اٱغ١َٝ٬ بايػ١ ُٖٝأب٢ ٛو

إٔ ٫ ١ إتِٗ بإعك٢ٝ ُٛع ايطٚاٜات إٔ عًؾرلتسع عٓ٘ ٜٚتٛب َٓ٘. ٚيصيو ٜتهض َٔ ف

ٌٸ إقطاض ٕاعع  ‘ايٓيب ضأٜٓا إٔاٱَهإ. ٚيصيو  قسضب٘ ٜكطٸ بصْ ٜعطض نإ بعس ن

 بٛدٗ٘ عٓ٘.

 

 : ٖٚٞ، غرل٢ٙ ٜؿٗس بايعْا عً ٔٵَٳ هب إٔ تتٛؾط ؾطٚٙ ٗ

 .١ـ ايعساي1

ٜهٕٛ َٔ ايصٜٔ أقِٝ عًِٝٗ سسٸ  إٔ أٟ، ؿسٸـ إٔ ٫ ٜهٕٛ قس أقِٝ عًٝ٘ ا2

 ايكصف.

أٚ عسيٌ; ٭ْ٘ ، عس١ٍٚ ث٬ث٠ ؾ٬ تهؿٞ ؾٗاز ،١ـ إٔ ٜبًؼ عسز ايؿٗٛز أضبع3

عسيٌ. ٚيصيو إشا ؾٗس عسز َٔ ا٭ؾطاز بايعْا ٠ يٝؼ نػا٥ط اؿكٛم اييت تجبت بؿٗاز

يهٌ ٚاسسٺ ٠ ًسمثإْٛ د، ايكصف ٚدب عًِٝٗ سسٸ ،١ٚمل ٜبًؼ عسزِٖ أضبع، آخط٢ عً

ٜٳِأتٴٛا ﴿: ايٓٛض٠ َٔ غٛض١ ايطابع١ ٗ اٯٜ َِٓٗ. قاٍ تعاٍ ِٵ  ِٻ َي ُٴشٵكٳٓٳاتٹ ثٴ ٕٳ اِي َٴٛ ٔٳ ٜٳطٵ ٚٳاٖيصٹٜ

ٌٳ دٳًِسٳ١ بٹَأضٵبٳعٳ ْٹ ُٳا ِٵ ثٳ ٖٴ ٗٳسٳا٤ٳ َؾادٵًٹسٴٚ ٗٳازٳٚٳ٫َ تٳ٠ ؾٴ ِٵ ؾٳ ٗٴ ِٵ  ّاَأبٳس٠ ِكبٳًُٛا َي ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٚٳُأ

ٕٳ  .(4 :)ايٓٛض﴾اِيَؿاغٹُكٛ

ّٸ عٝين زخٍٛ »: بإٔ ٜكٍٛ نٌ ٚاسس َٔ ايؿٗٛز ،٠ـ ٚنٛح ايؿٗاز4 أْا ضأٜت بأ

 .١غ٬َٝؾكٗا٤ إصاٖب اٱ١ . ٖٚصا َٛضز إْاع ناؾ«٠إطأ١ ايطدٌ ٚخطٚدٗا ٗ آي١ آي

١ ٜؿٗس عًٝ٘ أضبع٢ ست٠ َطأا٫ ٜطدِ ضدٌ ٫ٚ »: إش ٜكٍٛ ×ٖٚٛ قطٜض قٍٛ اٱَاّ عًٞ

٢ سس ايطدِ ٗ ايعْ»: أْ٘ قاٍ ×. ٚعٔ اٱَاّ ايكازم(13)«زاٱ٬ٜز ٚاٱخطا٢ ؾٗٛز عً

٣ عٔ أبٞ بكرل إٔ اٱَاّ ٫ ٜط١ . ٚٗ ضٚاٜ(14)«أِْٗ ضأٚٙ ٜسخٌ ٚىطز١ إٔ ٜؿٗس أضبع

١ ٖٚٞ إٔ تهٕٛ ايط٩ٜ ،١شيو ْٛع ايط٩ٜ بٌ ٜهٝـ إٍ، اٱزخاٍ ٚاٱخطاز١ ض١ٜ٩ نؿاٜ

ٜؿٗس عًُٝٗا ٢ ست٠ ايطدٌ ٚإطأ٫ ٜطدِ » :١َٔ ٜؿاٖس زخٍٛ إٌٝ ٗ إهش١ً نط٩ٜ

 .(15)«١اؾُاع ٚاٱ٬ٜز ٚاٱزخاٍ نإٌٝ ٗ إهش٢ً ؾٗٛز ع١ً أضبع

شس ؾٗازتِٗ َٔ سٝح ايعَإ بإٔ تتٻ ،٠اتؿام ايؿٗٛز ٗ َكاّ ايؿٗاز ـ5

 ٚدب عًِٝٗ سسٸ ايكصف. ـ أسسِٖؾًٛ ؽًٖ، ٚإهإ
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ٌٸ ٚاسس َٔ ايؿٗٛز ا٭ضبع ٕٸ اعتباض ٖصٙ ايؿطٚٙ يه ٗ إثبات سهِ ايطدِ ١ إ

ٖٚصا َا مت ، عٹطن١٘ إػًِ ٚقٝا١ْ اييت ٜٛيٝٗا اٱغ٬ّ ؿؿٜ زلع١ ا٭٢ُٖٝ زيٌٝ عً

 ايتأنٝس عًٝ٘ ٗ ايطٚاٜات نجرلّا.

ٖصا َٔ  ،٠َجٌ ٖصٙ ايؿٗاز٢ ايتعكٝس ٗ إَهإ اؿكٍٛ ع٣ً َس٢ ٫ ىؿٚ

ٕٸ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ثا١ْٝ َٚٔ دٗ .١دٗ ٚايهؿـ عٔ  عٔ ايتذػؼ٢ ت١ٗٓ لس أ

ٗٳا اٖيصٹ﴿: ٗ قهِ نتاب٘ ايهطِٜ قاٍ تعاٍ: عٛضات ايٓاؽ ٜټ ٓٹبٴٛا ٜٳا َأ ٓٴٛا ادٵتٳ َٳ ٔٳ آ ٜ

ٚٳ٫َ تٳذٳػٻػٴٛا ّاَنجٹرل ِٷ  ِّ ٔإثٵ ٖٛ ٕٻ بٳعٵضٳ اي ِّ ٔإ ٖٛ ٔٵ اي ٚضٟٚ عٔ ضغٍٛ اهلل  (.12: )اؿذطات﴾َٹ

 .«ٕػًٌُ َا اغتطعتِٚازضأٚا اؿسٚز عٔ ا، زضأٚا اؿسٚز بايؿبٗاتا»: أْ٘ قاٍ

 

ٕٸ عً   :١ٝايايؿطٚٙ ايت٢ ٜكِٝ اؿس إٔ ٜتٛؾط عً ٔٵَٳ٢ إ

 ـ إٔ ٫ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ إعاقٞ. 1

 .٠ـ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايؿٗٛز ايصٜٔ ثبت عٓسِٖ ايعْا َٔ خ٬ٍ إؿاٖس2

 ْؿػ٘.٢ ض ايؿدل عًإشا ثبت عٓسٙ ايعْا بإقطا، ×ـ اٱَا3ّ

٫ ٜػتطٝع  ـ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايصٜٔ مل ٜجبت اؿسٸ ٗ سكِٗ. ؾُٔ ثبت عًٝ٘ اؿسٸ4

. (16)ٗ ٖصا ايؿإٔ ^عٔ إعك٠ٌَٛ ٖٓاى ضٚاٜات َأثٛضغرلٙ. ٢ٚ عً إٔ ٜكِٝ اؿسٸ

، اٜات تكٍٛ بكبٍٛ تٛبت٘ٚؾٗٓاى ض، ٚيهٔ ٚقع ا٫خت٬ف ؾُٝا يٛ تاب ٖصا ايؿدل

غرلٙ سسٸ ايطدِ. ٚيهٔ ٚاٖط ٢ ؾُٝهٓ٘ إٔ ٜكِٝ عً، اهلل ْ٘ سلٸ٭ ;ؾٝػك٘ عٓ٘ اؿسٸ

 .(17)١بعس ايتٛب٢ عسّ دٛاظ ايتكسٟ ي٘ ست٣ بعض ايطٚاٜات ا٭خط

 

ب٘. ٚقس شنطْا  ْك٫ٍٛ ايطدِ ؾإْٓا ١ َؿطٚع٢ٝ سٝح يٝؼ ٖٓاى زيٌٝ َعتدل عً

إْٗا : أ٫ّٚ ايطٚاٜات٢ نُا أؾهًٓا عً .ايبشح بايتؿك١ٌٝ إؾهاٍ اٱْاع ٗ بساٜ

ؾطض ٢ ٚعً .١إْٗا َعاضن: ٚثايجّا ;إْٗا َٔ أخباض اٯساز: ٚثاّْٝا; بهعـ ايػٓس١ نعٝؿ

ٕٸ ٍ عٔ ٖصا أٜهّا َٔ ٓعټـَٚع ايت ،٠َػتشٌٝ ٗ ايعاز٠ ؼكل ؾطٚٙ ايؿٗاز ايتٓعٸٍ ؾإ

يو . َٚع غض ايٓٛط عٔ شٜكِٝ اؿسٸ ٔٵَٳ أٜهّا إٔ تتشكل ايؿطٚٙ ٠ٗ احملاٍ ٗ ايعاز
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ٕٸ أنجط سا٫ت ايطدِ اييت تطبٻ ١ ٗ ايطٚاٜات ٠٦َ ل ٫ تطاعٞ ايؿطٚٙ إأخٛشنً٘ ؾإ

 .١با٦ٕ

 

 : بعض ا٭َٛض َٔ ايٛادب إٔ أؾرل بؿهٌ عابط إ٣ٍ ٗ اـتاّ أض

 .١ٗ ا٭سازٜح ايؿٝع١ٝ ٫ ؾو ٗ ٚدٛز بعض ا٭خباض ٚايطٚاٜات إٛنٛع: ا٭ٍٚ

ٚايبعض اٯخط بػبب ايتططٸف ٚايػًٛ  ،١يًؿٝع١ ٚايهطاٖٝٚنإ غبب بعهٗا ايبػض 

، ٚقس زْٚت ايهجرل َٓٗا، اٯ٫ف١ ٗ اؿب. ٚقس بًؼ عسز ٖصا ا٭سازٜح إٛنٛع

ٕٸ ٖصٙ ا٭سازٜح ٣ ٚنُٓتٗا ٗ نتاب غرل ايٓٛض ٗ ايٛقت إٓاغب إٕ ؾا٤ اهلل. إ

أنجط ١ كازض ايػٓٝبٌ ٖٞ ٗ إ ،١إكازض ايؿٝع٢ٝ ٫ ٜكتكط ٚدٛزٖا ع١ً إٛنٛع

َٳ٢ َٔ شيو بهجرل. َٚع شيو ٫ أدس ست ُٸط عٔ غاعسٜ٘ يتٓكٝ ٔٵاٯٕ  إكازض ١ ٜؿ

َٔ أدٌ ١ ايكٝاّ بٗصٙ إُٗ إ١ٍ َٓٗا. َٚٔ ايهطٚضٟ إٔ تبازض إ٪غػات ايع١ًُٝ ايطٚا٥ٝ

 .١إباْٞ اٱغ١َٝ٬ ع٢ُٛ اؿؿاٚ عً

ٚناْت ي٘ بعض ايتطبٝكات  ،٠إْٓا لس سهِ ايطدِ َٛدٛزّا ٗ ايتٛضا: ايجاْٞ

َٳ ُٸس  ٜصٖب إٍ ٔٵأٜهّا. ٖٚٓاى  ٕٸ بعض إػطنٌ ٚأعسا٤ اٱغ٬ّ قس تع ا٫عتكاز بأ

 يًهٝس بايسٜٔ اٱغ٬َٞ. ;١اخت٬م أسازٜح ايطدِ ٚإزخاشلا ٗ إكازض اٱغ٬َٝ

ٚنعب ا٭سباض ٠ َا تكسّ شنطٙ َٔ إٔ أبا ٖطٜط َٚٔ إٓاغب ٖٓا إٔ ْؿرل إٍ

 .١ٚثٝك١ ق٢ً عً ناْا

ٕٸ أبا ٖطٜط: قاٍ ايعٖطٟ ٚنعب ا٭سباض ناْا ٠ أخدلْٞ ايكاغِ بٔ قُس أ

ٜطٟٚ ي٘ ا٭سازٜح عٔ ضغٍٛ ٠ ٚنإ أبٛ ٖطٜط، َت٬ظٌَ )قبٌ اٱغ٬ّ ٚبعسٙ(

 .٠ٚنإ نعب ا٭سباض ٜطٟٚ ي٘ َٔ نتب ايتٛضا، |اهلل

ٜس ٢ ًع١ إكازض اٱغ٬َٝ ضٚاٜات ايطدِ قس تػطٸبت إٍ ته٫ٕٚٛ ٜبعس إٔ 

 ٖ٪٤٫ ايٝٗٛز.

ٚقس ٜهٕٛ سهِ ، قس تعطٸنت يًتشطٜـ٠ ا٫عتكاز بإٔ ايتٛضا مٔ ْصٖب إٍ

 .٠ٗ ايتٛضا١ ايطدِ ايٛاضز ؾٝٗا َٔ بٌ تًو ا٭َٛض احملطٸؾ

ٌٖ ضدِ ضغٍٛ  ٢:غأيت ابٔ أبٞ أٚؾ :١قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ إَاّ اؿٓابً
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ٚإٕ ناْت ٫ ؽًٛ َٔ ١ ٖٚصٙ ايطٚاٜ .(18)١ٜٗٛزّٜا ٜٚٗٛزٜ، ْعِ: اهلل أسسّا؟ ؾكاٍ

ٕٸ ضغٍٛ اهلل ٚيهٔ يٛ قًٓا باعتباضٖا، اٱؾهاٍ قس أقاّ سهِ  |ّهٔ ايكٍٛ بأ

 عًِٝٗ.٠ تطبٝكّا ؿهِ ايتٛضا ;ايٝٗٛز٢ ايطدِ عً

 

 

 الهوامش
                                           

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 االجتواد اجلىاعية نظري

 يف األصوه والسياقات ة دراس

 

 

ّٜٛ  إ٠ٍ خايسـ ١ ح إاَٖٝٔ سٝـ  |ايٓيب١ سهاّ ؾطٜعإٔ أمٔ ْعًِ 

ٕ ايتشٍٛ ٭ ;يًتػٝرل١ سهاّ ايؿطع غرل قابًإٔ أيهٔ ٖصا اـًٛز ٫ ٜعين ، (1)١ايكٝاَ

شا إٕ إٛنٛع ٭ ;١َع اغتشهاّ ٚخًٛز ايؿطٜع٢ يتػرل إٛنٛع ٫ ٜتٓاؾ ٗ اؿهِ تبعّا

، ٚ ٬َى اؿهِأشا تػرل ايعٓٛإ إٚ ،١ٚ اـاضدٝأ١ ٚتػرلت خكا٥ك٘ ايساخًٝأتػرل 

 .(2)يصيو ٕ ٜتػرل اؿهِ تبعّاأؾُٔ ايطبٝعٞ 

مل تهٔ ٣ اشلس١ ٥ُأٚ |ٗ عكط ايٓيب ْ٘إ: ّهٔ ايكٍٛ غاؽٖصا ا٭٢ ٚعً

ًٜٕٓٗٛ اؿهِ  إػًُٕٛ زا٥ُّانإ ٚ، ٗ ؾِٗ ٚتبٌٝ اؿهِ ايؿطع١ٞ ٖٓاى َؿهً

ٌٸ ّٚتًهٕٛ دٛابّا سانطّا، ٘ ايكاَٗٔ َٓبع  .غ٪اٍ ٜططس٘ اجملتُع يه

بسأ ا٫ٖتُاّ ، ٚنصيو ٗ عكط ايتابعٌ ،٥١ُٚٗ عكط ا٭، يهٔ ؾُٝا بعس

دٌ ايٛقٍٛ أَٚٔ . ٚدٗاأ١ ططٚسات ايؿكٗٝا٭ تٚبًػ، ا٫دتٗاز١ َػأي ٚا٫يتؿات إٍ

 .نطٚضّٜا َطّاأا٫دتٗاز ١ ؿهِ ايؿطعٞ اعتدل ايؿٝعا إٍ

ٗ تؿطٜع ١ ايؿٝع١ ٥ُأٚقاٜا ٢ عً تض بٓا٤ٶٕ باب ا٫دتٗاز قس ُؾؾإ ايٛاقع ٚٗ

 .(4)ا٫دتٗاز١ شسز َٓٗر َٚػاسٜٴَٚٔ ٖٓا  .(3)ا٭ق٢ٍٛ عًايؿطٚع 
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ؾؿٞ نٌ ّٜٛ  ،٠بعاز اؿٝاأٚٗ عكطْا اؿانط ايصٟ ٖٛ عكط ايتػرل ٗ ْٝع 

سهاّ تتػرل تبعّا يتػرل ا٭ٕ إ :١ٕكٛي ٚؾكّاٚ، ْػإاٱ٠ تػتذس َػا٥ٌ َٚٛانٝع ٗ سٝا

ِٸإٚ، إٛنٛعات ْٝع ١ تًب٢ٝ ع٠ً ٚايهٝـ ي٘ ايكسض ٕ ا٫دتٗاز َٔ سٝح ايه

ايتسقٝل ٗ َٔ نإ ٫بسٸ ، ٜٚٛانب ايعَإ ٚإهإ ،٠ًبات اجملتُعات إعاقطَتٖط

 .سهاّا٭١ زيأْٝع َكازض ٚ

، ٝليًبشح ٚايتسق٣ خطأ٠ قس خهعت َط١ ٚبٗصا تهٕٛ ا٭سهاّ اٱغ٬َٝ

 .(5)١ايه٢ًُ عٓهٌ َاٱْػإ قس أسٝا ب٠ َٓٛط سٝا كؿتٜ٘ٚهٕٛ ايؿك٘ ب

١ َ٪٠ْٚ دٌ ظٜاز٭١ ؾطنٝ بكؿتٌ٘ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ٖصا َا ٜططح ايّٝٛ َٔ قب

اييت تتهًِ ١ ٚايٓٛطٜ .١اؿٛاض ٗ احملاؾٌ ايع٠ًُٝ َا٥س٢ ططسٖٛا عًقس ٚ، ا٫دتٗاز

ٚ ا٫دتٗاز أتعطف با٫دتٗاز اؾُعٞ ١ خاقٸ١ ادتٗاز١ٜ اغتٓباطٞ ٚنٝؿٝ سٍٛ أغًٛبٺ

ٚيتدلٜط ٖصا إػًو هب  .قباٍ ا٫دتٗاز ايؿطزٟٗ طست ُط قسٚ ٣،عٔ ططٜل ايؿٛض

َاّ اجملتٗس أْ٘ َع ٚدٛز إبُٗات ٚايتعكٝسات اييت ٚنعتٗا َكتهٝات ايعكط إ: ايكٍٛ

ٕٚ ز، فتٗس ٚاسسٜؿيت٢ ٕ ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ ايصٟ ٜعتُس عًأ ْتٛقٌ إٍإٔ ّهٔ 

َا اشا نإ ا٫غتٓباٙ أ ،١اٱقاب سلٸ ٫ ٜبسٚ قا٥بّا، خطٜٔآتبازٍ اٯضا٤ َع ؾكٗا٤ 

ٜٚتبازيٕٛ ايطأٟ ٗ ، يًؿكٗا٣٤ ٕ هتُع اجملتٗسٕٚ اؾاَعٕٛ يًؿطا٥٘ ٗ ؾٛضأبؿهٌ 

 .تهٕٛ ساقٌ اؼازِٖ ايؿهط٣ٟ ٕ ٜكسضٚا ؾتٛأّهِٓٗ ؾإْ٘ ، ْٝع أبٛاب ايؿك٘

نجط ٗ أ١ ي٘ َٛنٛع١ٝ عًُٝايػُٛض ٗ تعطٜـ ا٭ٕ اٱبٗاّ ٚإخط ؾآَٚٔ داْب 

اييت تتهٕٛ ، ايؿكٗا٣٤ عح ا٫دتٗاز اؾُعٞ نُٔ ؾٛض٠ ٕ نطٚض.إا٫دتٗاز ايؿطزٟ

١ عًُٕٝ تعٌٝ َؿّٗٛ َٚكسام ا٭٭ ;١َهاعؿ٠ ٜعطٞ ؾا٥س، َٔ فتٗسٜٔ َتدككٌ

 ٗ ا٫دتٗاز اؾُعٞ. سطاظّاإ نجطأٜبسٚ 

ٗ تاضٜذ ١ ٕ مل ٜهٔ شلا غابكإاز اؾُعٞ ٚا٫دت١ٗ ٕ ْٛطٜإساٍ ؾ١ أ٢ٜ ٚعً

ٚتكِٝٝ ، يًبشح١ ُايؿكٗا٤ إػ١ًٖ زيأخهعٓا ْٝع َكازض ٚأيهٔ يٛ ، ايؿك٘ ايؿٝعٞ

ٍٕ ٕعَؿط٢ٚ ؿكًٓا عً، بعازٖاأْٝع  ؾكٗا٤ ١ َٚٛضز تأٜٝس عاَ، َٚطًٛبٺ َكبٛ

ٛټ١  ا٫دتٗازات اؿايٝغًٛب ٗٚباعتُاز ٖصا ا٭ .١َاَٝاٱ ٌَّ ٍٷغٝشسخ ؼ ١ ٗ عًُٝ ٗ

 .(6)ا٫دتٗاز

، ٖٚصا إكاٍ ٜبشح ٗ ايتُٗٝس إؿَٗٛٞ ٚايٓٛطٟ شلصا ا٭غًٛب ا٫دتٗازٟ
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 .بعاز ٖصا ا٭غًٛبأٚعطض ، ٚايتشكٝل ٗ شيو

 

ٕ أ٢ ست، ٗ ايٛغ٘ ايؿٝع٠ٞ َتُٝع١ َٚٓص ايكسّ تتُتع َها١ْ ٕ إطدعٝإ

ٌٸ نإ غببّاتكًٝس ايٓاؽ يًُذتٗسٜٔ  ايهجرل َٔ إػا٥ٌ اييت تٛاد٘ إ٪ٌَٓ ٗ  ؿ

َاّ أ٠ إعاقط١ أنشت إطدع١ٝ اٱغ١َٝ٬ ضغا٤ اؿهَٛإٚبكٝاّ ٚ .اجملتُع ايسٜين

١ ٚغع عجّا ٚدس٫ّ ٗ فا٫ت إعطؾاييت تعس ايّٝٛ ا٭، ٖا٥ٌ َٔ ايتػا٫٩ت نِٛ

غ٬َٞ ٖٞ َٔ إػا٥ٌ اييت اجملتُع اٱشيو ٗ ١ ٕ زٚض ا٫دتٗاز ٚاٱؾتا٤ ٚعًُٝإ.١ايسٜٓٝ

َټ ؼتاز إٍ ٞٸتأ ٗ ٌٚ ١ إطدع١ٝ اييت تٛادٗٗا َ٪غػ١ َٚٔ إػا٥ٌ ايكعب، ٌ ًَ

 أنجط ١َٔ إطدع١ٝ ٕؿّٗٛ ا٫دتٗاز َٚهاْ ّاٖا ٜتطًب إٜهاس ،٠ايٛطٚف إعاقط

 قبٌ.  شٟ

ٕ ؾكٗٓا أ عٞاشا نٓا ْسٻ: َطٗط٢ٟ َط ٜكٍٛ ايؿٗٝس َطتهٖصا ا٭١ ُٖٝأٚسٍٛ 

ٗ غا٥ط ١ بعغايٝب إتٻبع ؾٝ٘ ا٭ٕ ْتٻأٗ ايعامل هب عًٝٓا ١ سس ايعًّٛ ايٛاقعٝأٖٛ 

ايعًّٛ  ٕ ٖصا ايعًِ خاضز عٔ َكافٸأبع ؾٝ٘ تًو ا٭غايٝب ؾٗصا ٜعين شا مل ْتٻإٚ، ايعًّٛ

 .(7)٣خطا٭

٢ ع١ً ا٫دتٗاز ٗ تطبٝل ايكٛاٌْ ايه٠ًٝ َٚٝع١ قُٕٝ أٜعتكس ٣ ٚٗ َٛانع أخط

 ًتؿت إٍٜٚ ،٠كـ بٗصٙ إٝعٕ اجملتٗس اؿكٝكٞ ٖٛ ايصٟ ٜتٻأٚ، إػتشسثات ٚإتػرلات

َٛنٛع قسِٜ ٗ َا ايتؿهرل أٚ، ط سهُٗاٚايصٜٝػتتبع٘ تػٝټ، ط إٛنٛعاتتػٝټ١ نٝؿٝ

ٚ أ، (سٛٙا٭٢ بـ )عً (٣قٛا٭٢ ٕ ٜبسٍ )عًأَا ٜػرل ب٘ ١ ٚغاٜ، قس خهع يتؿهرل غابل

ٌّ، (٣قٛا٭٢ )عً بـ( سٛٙا٭٢ )عًٜبسٍ  ٚيٝؼ َٔ ٚضا٤ نٌ ، خام ؾٗصا يٝؼ ؾٝ٘ ؾ

 .(8)٠ؾا٥س١ شيو أٜ

٢ ٕ ٜهٕٛ باب ا٫دتٗاز َؿتٛسّا عًأهب ١ اٱغ١َٝ٬ ؾؿٞ اؿهَٖٛصا ٢ ٚعً

ٕ تططح آضا٤ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ ٗ أ١ ٚايٓٛاّ َكته٠ٝ ايجٛض١ طبٝعتهٕٛ ٚ، ايسٚاّ

َاّ أايٛقٛف  سسٺ٭ ٫ٚ ولٸ، ًؿت ؾُٝا بٝٓٗإ اختإٚ ،٠سطٸ٠ كتًـ اجملا٫ت بكٛض

 .شيو

ّهٔ  ٗاغاغأ٢  عًيتاي، ٚاجملتُع١ يًشه١َٛ ايكشٝش١ يهٔ إِٗ إعطؾ
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ٗ ١ ايع١ًُٝ ايط٠ٜ٩ ٕ ٚسسإٚيصيو ؾ، إػ٠ًٌُ يًٓٛاّ اٱغ٬َٞ ايتدطٝ٘ ي٘ ٚيؿا٥س

شّا ٗ ٕ ٜهٕٛ ا٫دتٗاز َكطًأْ٘ ٫ ٜهؿٞ إؾا َٚٔ ٖٓ .نطٚضٟ َطٷأٖصا اؾاْب 

 .(9)اؿٛظات ؾك٘

ٗ بطٚظ َؿانٌ  اجملتٗسٜٔ نإ غببّا٣ خط ؾإٕ اخت٬ف ؾتاٚآَٚٔ داْب 

 ،٠َتعسز١ بٛاب ؾكٗٝأٚٗ  ،٠نجرل١ ٕ ا٫خت٬ؾات ايؿتٛا٥ٝإٚ .سٜٔإك٣ًٚ ٚتؿٜٛـ يس

ٗ باب ٢ َٓٗ ١ ايبٝتٛتٚ ،٠ٚضَٞ اؾُط، ٚايصبض، ٚإطاف، سطاّٚاٱ، نإٝكات

ٚ بًٛؽ  ،١ٚايعًُٝات إكطؾٝ، ٗ اـُؼ١ نإ٪ْٚ ٣،خطبٛابأأٚنصيو ٗ ، اؿر

نٌ شيو ٚ .١ا٭ٚتَٛاتٝه١ٝ اٯيبايصبض ١ يأٚ َػأ، ظٚاز ايبهطٗ ب شٕ ا٭إٚ، ايٓػا٤

 .(10)سٜٔتؿٛف ٚانططاب إكًٚ إ٣ٍ زأ

٘ٷأبإشا اعذلؾٓا ٖصا ٢ عً ٚبٓا٤ٶ ٢ ع٠ً ٚي٘ ايكسض، ٚقهِ خايسٷ ٕ ؾكٗٓا ٖٛ ؾك

١ إطدع١ٝ عاتل َ٪غػ٢ تكع عًؾػٛف ، يًُذتُع ايبؿطٟ عكطات ايبَتط١ًٖ تًبٝ

 ثكٌ َٔ ايػابل. أ٣ ندل١ َػ٪ٚيٝ

 

، (11)َٛض إػًٌُ بؿهٌ عًُٞأٚايؿكٗا٤ ظَاّ ١ إطدعٝ طٍٛ ايتاضٜذ تت٢ٍٛ عً

ف يتكطټٚا١ ٚاي٫ٜٛ ;١ٚاؿهَٛ ;ا٫ؾتا٤: َٓاقب١ ٕ يًؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘ ث٬ثإسٝح 

 .(12)ايؿكٗا١٤ شيو َٔ ؾ٪ٕٚ عاَ سٻٚقس عٴ .ْؿؼَٛاٍ ٚا٭ٗ ا٭

خاضز عٔ سسٚز ٖصا ١ خكٛم ؾطا٥٘ ٖصٙ إٓاقب ايج٬ثٗ ٕ ايبشح ايعًُٞ إ

ٔٵ، ايؿك١٘ٝ ١ٜ٫ٚ زيأٗ باب  َػتك٬٘ ّاسٝح ٜتطًب عج، ايبشح  َاىلٸٗ  يه

ٖٓايو ؾطنٝات  (13)٣ؿتٛؿهِ ايؿطعٞ ٚايا إٍاجملتٗس ٗ اغتٓباطات٘ يًٛقٍٛ 

ٖٞ ٚ، تعاضنُٗا١ ٚنٝؿٝ، ايؿكٝ٘ ٚسهِ اؿان٣ِ ؾتٛبٌ ١ ع٬قايططست سٍٛ 

 . ٚتسقٝكّا تتطًب عجّا

١ سذ ته٣ٕٛ ايؿكٝ٘ أسٝاّْا ؾتٛ ٜكسض: ٖصا ايٓش٢ٛ تططح ع١ً ٖٚصٙ ايؿطنٝ

ٔٵ ،سٜ٘يًؿكٝ٘ ْؿػ٘ ٕٚكًٚ فٕع٣ ٕ ايعٌُ بٗصٙ ايؿتٛؾإٚبايطبع ، سَٜ٘ك٢ًٚ عًٝ٘ ٚعً  يه

: ٕ ٜكاٍأهب ١ ٗ ٖصٙ اؿايٚ ،١ل بؿإٔ اؿهَٛٚتتع٣ًٖ َا ؾتٛ فتٗسٷٜكسض أسٝاّْا 

ٕ َؿٗٛض إؾ، ٗ ٖصا ايباب ٜٚكسض سهُّا ،١شا نإ ٗ َكاّ اي٫ٜٛإٕ اؿانِ إ
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ّٷأٜكٛيٕٛ ب١ َاَٝؾكٗا٤ اٱ  ـ ْٝع ايٓاؽ٢ ٕ عًإؾ١ ٚبايٓتٝذ، ٕ سهِ اؿانِ ًَع

 .ع ٖصا اؿهِبااتٸ ـ سٜٔفتٗسٜٔ َٚكًٚ

يًؿكٝ٘ ١ اي٢ٜ٫ٛ تعط١ ٗ ظَٔ ايػٝب أْٖ٘صا اـكٛم ٜعتكس اٱَاّ اـُٝين ٗ ٚ

ٕ إٚ ،١إػًٌُ ٚتؿهٌٝ اؿه٢َٛ ع١ً ايعازٍ اؾاَع يًؿطا٥٘ ايصٟ ٜكًض ي٫ًٜٛ

١ سسِٖ بتؿهٌٝ اؿهَٛأشا قاّ إؾ، ايؿكٗا٢٤ نؿا٥ٞ عً َط ٚادبٷايكٝاّ بٗصا ا٭

 .(14)خطٜٔاٯ٢ ع١ً ٚادب تكبض ٕ طاعت٘إؾ

سهِ اؿانِ اؾاَع يًؿطا٥٘ ٫  إٜٔعتكس ايػٝس قُس ناِٚ ايٝعزٟ ٚ

 .(15)ٙ٪ٔ خطشا تبٝٻإ٫ إ، خطآهٛظ ْكه٘ ٚيٛ جملتٗس 

ِ سانِ سهْ٘ ٗ ساٍ تعاضض أ١ َإَٝ ضأٟ َؿٗٛض ؾكٗا٤ اٱأ١ ٚاؿكٝك

ٞٸإ  ،١ؿهَٛبؿ٪ٕٚ ا ّاكٜٚهٕٛ ٖصا ايتعاضض َتعًٚ، خط َٔ إطادعآ٣ َع ؾتٛ غ٬َ

ٌٸإؾ سِٜٗ ؿهِ ايٛيٞ باع إطادع َٚكًٖٚصا ايتعاضض ٜهٕٛ عٔ ططٜل اتٸ ٕ س

 .(16)ايؿكٝ٘

ب٘  ايؿكٝ٘ ؽتلٸ٣ ٕ سسٚز ؾتٛإ: هٓٓا ايك٠ٍّٛ ٖصٙ ايكاعس٢ عً ٚبٓا٤ٶ

قبٍٛ ايؿكٗا٤  َٔ ٖٓا ؾإٕٚ .(17)سٜ٘خط َٚكًٚآفتٗس ٢ ع١ً ٫ٚ تهٕٛ شلا سذٸ، سَٜ٘ٚكًٚ

ُٸَط َٔ ا٭ا٭١ ي٫ٜٛ ز ٕ تعسټإٚ، (18)ّاٚاسس ّانٕٛ ايٛيٞ ؾدك َهإ; َٔ سٝح١ ٖٝ

ضٚاٜات ٖصا  ٜٚأَطٕٚ بايطدٛع إٍ، غرل َكبٍٛ َطٷأ١ َط ٗ ؾ٪ٕٚ اؿهَٛا٭١ ٫ٜٚ

 .(19)ايباب

 

٠ ٗ ْٛط.ٚاغتٓباط١٘ يًُذتٗس ٗ عًُٝ ٖسؾإ ض٥ٝػا٣ٕ ٕ اؿهِ ٚايؿتٛإ

ٚٺ، ٚاؿه٣ِ بٌ ايؿتٛ ٕ ٫ ؾطم ٖٓاىأٜبسٚ ١ ابتسا٥ٝ  يهٔ ٖٓاى اخت٬ف بًشا

ٟٸ  .١كتًؿ ٜٓتر عٔ ٖصا ا٫خت٬ف آثاضٷأْ٘ َٚٔ ايطبٝعٞ  .بٌ ا٫ثٌٓ اعتباض

 .خباض عٔ سهِ اهللٗ اقط٬ح ايؿكٗا٤ تعين اٱ٣ ٕ ايؿتٛإ

ٕ أٚاؿهِ ٣ ايؿطم بٌ ايؿتٛ: ٜٚكٍٛ ايؿٗٝس ايجاْٞ ٗ بٝإ ايؿطم بٌ ا٫ثٌٓ

٣ ٕ ايؿتٛإ.١ـ اعتكازٙ َٔ سٝح اؾًًُٜعّ إهًٖ ،عٔ سهِ اهلل تعاٍ اضٷخبإُٗا ٝٵنًَ

ط٬م إْؿا٤ إٚاؿهِ ، نصا١ ٕ سهُ٘ ٗ ٖصٙ ايكهٝأب خباض عٔ اهلل تعاٍإفطز 
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ٖا ٜتٓاظع ؾٝ٘ اـكُإ ، َع تكاضب ؾٝٗا، ٚغرلٖا١ يعاّ ٗ إػا٥ٌ ا٫دتٗازٜإٚ أ

 .(20)ٕكاحل إعاف

خباض عٔ اهلل ٱا ٚاٖطّا٣ ٕ إطاز َٔ ايؿتٛأٛاٖط ٚنصيو ٜعتكس قاسب اؾ

َا اؿهِ أٚ ٚ اـُط.أ٬َقٞ ايبٍٛ ١ نايكٍٛ بٓذاغ، ٞٸل بهًٓعهِ ؾطعٞ َتعًٚ

ؾتا٤ ٗ ٕ اجملتٗس ٗ َكاّ اٱأ٢ َعٓ، (21)ْؿاش َٔ اؿانِ ٗ َٛضز خامٸإؾٗٛ إْؿا٤ 

باب  ٜططح ٗ يهٔ اؿهِ عَُّٛا، ٞٸقسز اٱخباض عٔ سهِ ؾطعٞ نًٓ

 .(22)إٛنٛعات

٠ ٕ عُسأ٣ ايؿت١ٛ زيأ١ ٚنصيو ّهٔ ا٫غتٓتاز َٔ ايتشكٝكات ٗ باب سذٝ

٢ طبكّا ٕبٓـ ٚنصيو  ،١َٛض ايؿططٜاييت ٖٞ َٔ ا٭، ايعك٠٤٬ ٗ شيو ٖٞ غرل١ زيا٭

ٌٷ١ ٗ ايؿطٜع زٵْ٘ مل ٜٔطـ ؾإ١ ؾكٗا٤ ايؿٝع  .(23)ايعك٢ٞ٥٬ ٜطؾض ٖصا إبٓ زيٝ

 ٚضدٛع اؾاٌٖ إٍ، س اٯخْٛس اـطاغاْٞ ظٛاظ ايتكًٝسٚٗ ٖصا اجملاٍ ٜعتك

ٟٸ َطٷأْ٘ أٜٚعتكس ب، ايعامل ٕ ٖصا أٚ، زيٌٝ ٕ ا٫يتعاّ بصيو ٫ وتاز إٍأٜٚعتكس ، ؾطط

 .(24)٫ٚ ٜػتٛدب ايسٚض ٚايتػًػٌ، قٌ ٫ ٜتبع ايتكًٝسا٭

اؾاٌٖ دٛاظ ضدٛع ٢ ايعك٤٬ ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً ٕ َبٓأاٱَاّ اـُٝين أٜهّا ٜعتدل ٚ

ٗا ايعامل نًٓ ب ايٓاؽ بايطدٛع إٍاييت تطٚغ١ ايٓك١ًٝ ٕ ا٭زيأٜٚعتكس ب، ايعامل إٍ

 .(25)ٜٚعتدل ايسيٌٝ ايٛسٝس ٖٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ،١إضؾازٜ

ايؿكٝ٘ ٗ ٣ ٚؾتٛ ،١ٕ سهِ اؿانِ ي٘ َٛنٛعٝأعٞ بٕ ْسٸأٚشلصا ّهٓٓا 

وٌُ عًٝٗا ١ ٝن١ًٓ سكٝكٝ ١قه٣ٝ ٕ ايؿتٛ٭ ;١شلا ططٜك١ٝ ايؿطع١ٝ اؿذٝ إٍايٛقٍٛ 

ؾتض ططٜل ـ ٣ ايؿت١ٛ غاؽ سذٝأ٢ ٚعًـ بٗصا ايػبب ّهٔ  ٘ٚيعً .(26)١ؾطاز إدتًؿا٭

قسٚض ١ ضا٤ ٗ نٝؿٝاؿهُا٤ قا٥ٌ بتبازٍ اٯ٢ ٕ َبٓإسٝح ، مٛ ا٫دتٗاز اؾُعٞ

 ٣.ايؿتٛ

 

ِٸأيعٌ ٖصا ايبشح َٔ  ٚايصٟ ، دتٗاز اؾُعٞعاخ اييت تسٚض سٍٛ ا٫ا٭ ٖ

ٖٓاى ن٬ّ نجرل ١ عًُٝؾُٝا ىل تعطٜـ َؿّٗٛ ا٭ .١عًُٜٝطتب٘ بتعطٜـ َؿّٗٛ ا٭

ٕ أٖٛ ١ عًُٝيتعطٜـ ا٭١ َاََٝٚا ّهٔ اغتد٬ق٘ َٔ ن٬ّ ؾكٗا٤ اٱ .بٌ ايؿكٗا٤
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ٕ تهٕٛ أٚ أ، (27)ٗ ا٫دتٗاز َٔ غرل١ٙ ًَه٣ قٛإٔ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ أ١ عًُٝإطاز َٔ ا٭

ٚ ٜهٕٛ أ، (28)١ٚايٓك١ًٝ ايعك١ًٝ زيْٛط ٗ ؼكٌٝ اؿهِ ايؿطعٞ َٔ ا٭٠ ي٘ قٛ

ّٚتاظ بؿِٗ  ،١يأؾباٙ إػأنجط بٓٛا٥ط ٚأٚي٘ َعًَٛات  ،١يأإػ١ زيأعطف بكٛاعس ٚأ

ٗ اغتدطاز اؿهِ ايؿطعٞ  طّانجط تبشټأٜٚهٕٛ ، (29)خباض ٚايطٚاٜاتؾهٌ يٮأ

 .(30)١ايؿطع١ٝ زيٚؾِٗ شيو َٔ ا٭

عًِ ٖٛ ايؿدل ايصٟ ي٘ ٕ ا٭أغا نٝا٤ ايسٜٔ م ٜعتكس اٯـكٖٛصا اٗ ٚ 

ٗ تطبٝل شيو ٠ نجط خدلأٚ، زيتٗاأ١ٚ خطٜٔ ٗ تٛنٝض قٛاعس إػأئَ اٯ٣ قٛأْٛط 

 نجطٚا٭، َٔ َهاَٝٓٗا١ ٗ اغتٓباٙ إػا٥ٌ ايؿطعٝ ؾهٌ ؾُّٗاٚا٭، إكازٜل٢ عً

تعاضٜـ ايؿكٗا٤ ٠ قطا٤.َٔ خ٬ٍ َٙٔ غرل، ْٚٛا٥طٖا١ يأإػ١ زي٭ اط٬عّا ٚاغتٝعابّا

ٓٓ، ؾُٝا بٝٓٗا١ ٕ ٖصٙ ايتعاضٜـ َتؿابٗأ٣ ْط١ عًُٝيٮ ْٗا ػعٌ أ٢ ست، ٚد١ٙٛ ايٚ

 .َؿه٬ّ ّاَطأعٓس نٌ ٚاسس ١ عًَُٝؿّٗٛ ا٭

، «ْٛطّا٢ ضقأ»ٚ «ؾهٌ ؾُّٗاأ»ٚ أ«عطف بايكٛاعسأ»تعبرل : شيو٢ ُجاٍ عًنٚ

تٛنٝض إؿّٗٛ ١ ٗ اؿكٝكاييت ػعٌ ٚ ،١عًُٝاييت ْطاٖا ٗ تعاضٜـ ايؿكٗا٤ يٮ

 غرل ٖهٔ عًُّٝا. ٚإكسام ؾ٦ّٝا

 َطٷأٗ ايػابل عًٝ٘ ٗ ظَآْا عُا نإ ١ عًُٝط َؿّٗٛ ا٭ٕ تػٝټإ١ ٗ اؿكٝك

، ٗ إانٞ ٗ سسٚز ايعبازات اييت ناْت١ عًُٝا٭١ ٕ َػأيأ١ َع ٬َسٛ، ًَُٛؽ

ُٸؽ ،١إػا٥ٌ ايؿطز٢ٜ نجطٖا عًٜؿتٌُ أاييت  ايصٟ ، ا ٗ عكطْا اؿانطتًـ ع

ُٸ  ،٠اييت تتعًل ظُٝع ؾ٪ٕٚ اؿٝا ،١َٔ إػا٥ٌ إػتشسث ّاٚٚاغع ّا ٖا٬ّ٥ٜٛاد٘ ن

اعتباض َكسام ٖٓا ّهٓٓا  ٫ٚ. َبُّٗا َطّاأ١ عًُٝا٭١ هعٌ ؼسٜس َػاسَا ٖٚصا 

 .(31)٬َ١نّا ؾُٝع ا٭ظ١َٓ ل ٗ ظَٔ ا٭٥ُخام ؼٖك

 .زتب بذلزټقس ُن أ١ْ٘ عًُٝيؿكٗا٤ ا٫قط٬سٞ يٮٚا٬ٕسٜ ٗ تعطٜـ ا

: ٜكٍٛ سٝح ،١عًَُٝا دا٤ ٗ َطاز ايطباطبا٥ٞ ايٝعزٟ َٔ ا٭: شيو٢ ُجاٍ عًٚن

 .(32)«عًِ َطًكّا٫ ا٭، ٚ َا ٜكطب َٓ٘أعًِ ٗ ايبًس ٕ َطازِٖ ا٭أٚايٛاٖط »

ٔ ٖٛ عًِ َيٝؼ إطاز با٭» :سٝح ٜكٍٛ، اـ٥ٛٞ ايػٝستعبرل ٗ ٚ َا دا٤ أ

، ٜات ٚايطٚاٜات ٚغرلُٖأَ اٯ، ٕساضنٗا ٚسؿّٛا ،١ايؿطٚع ايؿك٢ٝٗ نجط اط٬عّا عًأ

َٳ خباض دٛز ؾُّٗا يٮإٔ ٜهٕٛ أب، َٔ اٯخط٢ ٜهٕٛ اغتٓباط٘ أضق ٔٵبٌ إطاز ب٘ 
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٢ ٚٗ تطبٝكٗا عً ،١َٔ ايكٛاعس ا٭قٛي١ٝ ْٛطّا ٗ تٓكٝض إباْٞ ايؿكٗٝ ٚأزمٸ، ٜاتٚاٯ

 .(33)«إكازٜل

ـٸإساٍ ؾ١ أ٢ٜ ٚعً ـٷأَٔ ن٬ّ ايؿكٗا٤  ْٓا ْػتؿ ز قسٻ ْ٘ يٝؼ يسِٜٗ تعطٜ

ِْٗ َٓعٛا َٔ ايطدٛع ٖٛ أٗ ٖصا إهُاض ١ ٥َُا دا٤ْا َٔ ا٭٢ ٚست .١عًُٝٮيٚثابت 

ٟٸ إٍ ٍٸ، عًُٝت٘أل َٔ زٕٚ ايؿشل ٚايتشٗك، ؾكٝ٘ أ مل ٜطٚا ٖصا ١ ٥ُٕ ا٭أ٢ عً ٖٚصا ٜس

 .(34)ػٓا عِٓٗ ايطزع عٔ شيويبً ٫ٓإٚ، ّاإٓٗر كايؿ

عًِ ٕ ضأٟ ا٭أعٛا ٕ ٜسٻأٗ ايتكًٝس ١ عًُٝسٟ ا٭٪ِّّهٔ ٕ ْ٘إخط ؾآَٚٔ داْب 

 .عًِس تكًٝس ا٭ايؿدل إك٢ًٚ ٚعًٝ٘ ٜتعٌ عً، زا٥ُّا ايٛاقع قطب إٍٖٛ ا٭

ضأٟ ا٭عًِ ٕ ٜهٕٛ أ٠ يٝؼ بايهطٚض: ٚٗ ْكض ٖصا ا٫غتس٫ٍ ّهٔ ايكٍٛ

، يٛاقعا إٍقطب أعًِ ؾؿٞ نجرل َٔ إٛاضز ٜهٕٛ ضأٟ غرل ا٭ .يٛاقعا ٍإقطب أزا٥ُّا 

 .(35)ي٬ستٝا١ٙ َٚٛاؾك٠ ٚ تهٕٛ ؾتٛاٙ َؿٗٛضأ

سس . ٖٚٓا ّهٔ ٭(36)يًعػط ٚاؿطز عًِ َٛدبٷٕ تكًٝس ا٭ؾإٟ ايبعض أٚٗ ض

، ٖٛ ا٭دسض ،١ايص٠َ َٔ سٝح ؾطاؽ ٚبطا٤، عًِٕ اختٝاض ضأٟ ا٭إ: ٕ ٜؿهٌ قا٬ّ٥أ

ٕ ضأٟ ٭ ;عًِل سُٝٓا ْعٌُ بطأٟ ا٭ٕ ايؿطاؽ ايٝكٝين ٜتشٖكإقٌ ا٫ؾتػاٍ ؾأػب ٚع

 .١ايص٠َ يدلا٤ َٚٛدبٷ، يٛاقعا إٍقطب عًِ ٖٛ ا٭اجملتٗس ا٭

قٌ ا٫ؾتػاٍ أهِ ايعكٌ ٚايعٌُ بعايعٌُ  ٕٸإ: ٖصا ا٫غتس٫ٍ ْكٍٛ ٚٗ ضزٸ

ّ ٜتكسٻٚإ٫ٓ ؾإْٸ٘ ، (37)باضخٜات ٚا٭ط٬م ٗ اٯٜهٕٛ َكب٫ّٛ ٗ ساٍ عسّ ٚدٛز اٱ

 قٌ ا٫ؾتػاٍ.أ٢ خباض عًٜات ٚا٭إط٬م اٯ

عًِ ايصٟ ٜعتكس بعسّ ٚدٛز ٕ اجملتٗس ا٭أ٢ شيو ّهٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً عًبٓا٤ٶ ٚ

: ل ا٭قؿٗاْٞٚٗ شيو ٜكٍٛ احملٚك .ٜهٕٛ أعًِ ٗ بعض إػا٥ٌ عًِ َٓ٘أخط آفتٗس 

ٞٸاغتك٬ي٘ ايع٢ َكته ;سشا ضدع إكًٚإ  عًِ ي٘ إٍضداع ا٭إعًِ ؾ٬ َاْع َٔ ا٭ إٍ، كً

 .(38)عًِضأٜ٘ ٚؾتٛاٙ ظٛاظ تكًٝس غرل ا٭٢ َكته ;غرلٙ

ٛٻ٣ شا نإ ٖٓاى ؾٛضإٖصا ٢ عً ٚبٓا٤ٶ فتٗسٜٔ داَعٌ ٠ ٕ َٔ عستته

ٚٗ  .ؾهٌ َٔ خ٬ٍ ٖصا اجملُع ايعًُٞأ٠ ل بكٛضٜتشٖك١ عًُٕٝ َؿّٗٛ ا٭إيًؿطا٥٘ ؾ

ايؿكٗا٤ ٗ ٣ زضاى اؿهِ ايؿطعٞ ايٛاقعٞ َٔ خ٬ٍ ؾٛضإٕ إ: ٍايٛاقع هب ايكٛ

 .(39)عًِأيٛ نإ ٢ ست، ؾهٌ َٔ ضأٟ فتٗس ٚاسسأفًؼ ٚاسس ٜهٕٛ 
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كٌ سس احملٚكأب٣ ايؿكٗا٤ أزٸ٣ يس١ عًُٕٝ عسّ إتكإ ٚؼسٜس َؿّٗٛ ا٭إ

كٗا ٙ ؼٗكقٛاٍ ايؿكٗا٤ ٚؾطٚأٗ ١ عًُٝتعابرل ا٭ إٍبا٫يتؿات : كٍٛاي إٍإعاقطٜٔ 

ٞٸ ٗ فًٕؼ١ عًُٝا٭١ ٕ َػأيٖٚٞ أ ،١ٖصٙ ايٓتٝذ ّهٔ ايتٛقٌ إٍ يٝؼ شلا  ؾكٗ

ٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ تعسز آضا٤ اجملتٗسٜٔ أٜعتكسٕٚ ب٠ ٕ ايكا٥ًٌ بٗصٙ ايؿهطإٚ .١َٛنٛعٝ

 .(40)عًِيٛ نإ ا٭٢ ست، ضأٟ اجملتٗس ايٛاسس٢ ض عًاؾاَعٌ يًؿطا٥٘ َطدٻ

 

. دتٗازعٔ ا١٫ تعابرل كتًؿ، كٌإتدك٣ِّ ٚنصيو يس ،١ٚضز ٗ نتب ايًػ

ٜعين بصٍ طاقت٘  «ؾطؽ دٗسٙأ»: ٚ ؾُٝا ٜكاٍأ، (41)ايػعٞٗ ١ ْ٘ إبايػأط عٓ٘ ببِّؾكس عٴ

 .(42)١ايطاق٢ ٕ اؾٗس ٖٓا َعٓأٚٚانشٷ .ٚقسضت٘ ٗ ايعٌُ

١ ايطاق٢ ا٤ اؾٗس َعٓٚد .ٚايكعب١ إؿك٢ دٗس َعٓ: خطآٚٗ َٛنع  

 .(43)٠ٚايكسض

خٛش أٖٚٛ َ ،١زا٤ أٟ عٌُ ؾٝ٘ َؿكأْ٘ بصٍ ايػعٞ ٗ أخط ي٬دتٗاز آ٢ ٚٗ َعٓ

ُټ  . (44)إطًٛب٢ ٌ ايعصاب ٚايتعب ٗ غبٌٝ اؿكٍٛ عًَٔ دٗاز ايٓؿؼ ٚؼ

ٗ ١ ٌٖ ايًػأ٢ ٜٓشٕٛ َٓشا٫قط٬سٞ ٢ جِٗ ي٬دتٗاز بإعٓقٛيٕٝٛ ٗ عٚا٭

 .(45)ٟايًػ٢ٛ إعٓ

، «١بصٍ ايطاق» :َجٌ، ٫دتٗازعٔ ا١ قٛيٌٝ ناْت شلِ تعابرل كتًؿٕ ا٭أَٚا 

ٔٸٚنصيو عبٻ; «اغتؿطاؽ ايٛغع»ٚ، «بصٍ اؾٗس»ٚ  ؾطٜلٷاغتؿاز ٚ ;ط عٓ٘ ايبعض بايٛ

تعسز ٢ نٌ شيو نإ باعجّا عً ،١سهاّ ايؿطعٝيٮ١ خط َٔ اقط٬ح ايعًِ بايٓػبآ

 . (46)تعاضٜـ ا٫دتٗاز

 : تعطٜؿإ ٫ٓإي٬دتٗاز  زٵًِ ٜٔطؾا٤ ٗايؿكَا عٓس أ

 

عٔ بصٍ ٠ ٖٚٛ عباض، (47)ا٫دتٗاز باغتؿطاؽ ايٛغع١ عطِّف أغًب ؾكٗا٤ اٱَاَٜٝٴ

ٔٸ ٍٷ(48)باؿهِ ايؿطعٞ ايؿكٝ٘ قسضت٘ ٫غتشكاٍ ايٛ ٣ يس ٜهّاأ . ٖٚصا ايكٍٛ َكبٛ

 .(49)١ٌٖ ايػٓأؾكٗا٤ 
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ٗصا ايتعطٜـ تهٕٛ ب بأْ٘ ٖصا ايتعطٜـ٢ عًخْٛس اـطاغاْٞ ؾهٌ اٯأٚقس 

اييت ٫ تؿٝس ٠ إعتدل١ ٚنصيو ا٭َاضات ايؿطعٝ ،١سهاّ ايؿطعٝايعًِ با٭٠ قٛض

ٔٸ ٜػتدسّ يؿٜ  ،١ٔ ٖصٙ ايؿبَٗاسذلاظّا  ;ْ٘إٚيصا ؾ .(50)عٔ ايتعطٜـ١ خاضد، ايٛ

ٔٸ ،١اؿذٻ  .(51)ٗ تعطٜـ ا٫دتٗاز، بس٫ّ َٔ يؿٜ ايٛ

 

١ إًه، (52)١ْؿػا١ْٝ ٕ ا٫دتٗاز ًَهأخط اعتدل ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ آٗ تعطٜـ ٚ

مل تكٌ ٖصٙ  ٕٵإ٢ٚ ست، يًُذتٗس١ شات١ٝ ٚخكٛق١ٝ ٕ تًشٜ ٗ قؿأاييت ّهٔ 

 ٚمل ّاضؽ اجملتٗس ا٫غتٓباٙ بايؿعٌ.، ايؿعٌسسٸ  إ١ٍ إًه

تٓباٙ ا٫غ١ ٕ ًَهإ: ٖصا ايتعطٜـ بكٛي٢٘ اـُٝين عًٚقس أؾهٌ اٱَاّ  

ٕ ع٬قتٗا ٚاضتباطٗا با٫دتٗاز إبٌ ، ا٫غتٓبا١ٙ ٚ ُاّ َاٖٝأ١ قػُّا َٔ َاٖٝ تيٝػ

ٌ َٔ تتشكٻ١ َػتك١ًٓ ثط ي٘ َاٖٝإٔ ا٫دتٗاز ؾإٚٗ ايٛاقع  .بآثاضٖا٠ ق١ٛ أ١ٜ نع٬ق

 .(53)ؾُٝا بٌ ا٫ثٌٓ ٕ ٜهٕٛ ؾطمٷأٚيصا هب ، ٚيٝؼ عٝٓٗا، ا٫غتٓبا١ٙ ًَه

١ ٚإًه، ٕ ا٫دتٗاز َٔ َك٫ٛت ايؿعٌأاٱَاّ اـُٝين َٚٔ ايٛانض َٔ تعطٜـ 

٫ ، ٕ ايؿدل ايصٟ ّاضؽ ا٫دتٗاز ايؿعًٞ ٖٛ فتٗسأٜعين َا  ،١ْؿػا١ْٝ ٖٞ نٝؿٝ

 . (54)ٕ ّاضؽ ا٫دتٗازأتهٕٛ قطؾّا ٗ شٖٓ٘ زٕٚ ١ ٕ إًهأ

ٔ ٕ ٖصا ايٓٛع َإؾ ـ تٝإ ٖصا ايكٝسإَع ـ ١ طبكّا يطأٟ ايكا٥ًٌ َؿّٗٛ إًهٚ

ُټأ ،١ثابت١ شات٠ٝ بسٕٚ قسض، ا٫غتٓباٙ ٫ إ٫ ٜهٕٛ ايصٟ ، ـٚايته١ًٗ ٌ إؿكٚ بتش

 .(55)يٝؼ بادتٗاز ـنُا ٖٛ اؿاٍ يًُذُع ايؿكٗٞ ـ باٯخطٜٔ ١ با٫غتعاْ

 

ٗ غرلٙ ايتهاًَٞ  قس ساؾٜ ،١غ١ٝٓ ٕا ّتًه٘ َٔ َاٖٝ ;ٕ ايؿك٘ ايؿٝعٞإ

 .١ٕاٖٝسلٛر ٖصٙ ا٢ عً

١ إعاقط ناعؿت َٔ ساد ٗ ايعامل١ اؿاق١ً طات ايعُٕٛٝ ايتطٛضات ٚايتػٝټإ

ٚٚٗٛض إػا٥ٌ ، ٕ ايتطٛض ايعًُٞ اؿاقٌ َّٜٛا بعس ّٜٛإ .َٓاٌٖ ايؿك٘ إٍإ٪ٌَٓ 

ٕ ٜهٕٛ َتٓاغُّا َع تطٛض أٜتطًب َٔ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ، إ٪٠ٌَٓ ٗ سٝا٠ اؾسٜس
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ٗ ١ ٍ إهاز ؾطٚع ؽككٖٝٚصا ٜتشكل َٔ خ٬ .ع ايعًّٛٛغټع بتٕ ٜتٛغٻأٚ ،٠اؿٝا

 غ٬َٞ.ايؿك٘ اٱ

بعس ٖصا ايتطٛض ٚايتهاٌَ اؿاقٌ ٗ ٚ، ٗ ايٛنع اؿايٞؾإْ٘ شيو ٢ ٚبٓا٤ عً

ايؿكٗا٤ ٢ عً، ٗٛز ايؿكٗا٤ ايػابكٌظٖصا ايتطٛض  قس نإٚ، ـ نػا٥ط ايعًّٛـ ايؿك٘ 

هاز ؾطٚع إِ عًِٝٗ ٚ ٜتشتٻأ، ٘زٕٚ ضقٝٸ اوٛيَٛاّ ٖصا ايتطٛض ٚإٔ ٜكؿٛا أإعاقطٜٔ 

ِْٗ أنُا ، ٜػًهٛا ايتبعٝض ٗ ايتكًٝسإٔ يصيو  ايٓاؽ تبعّا٢ عًٚ ،١كٝؽكټ

 .(56)هٕٛ ٗ َطادعتِٗ يٮطبا٤ٜبعِّ

 َطدعٷل ٜتدكٻٚ، اٱؾتا٤ ٗ ايعبازاتٗ َا  ل َطدعٷٕ ٜتدكٻّهٓأ: َج٬ّ

، إطدع إدتلٸ ٕ ٗ تكًٝسِٖ إٍٚسإكًٚع ٜطدٚ .(57)ؾتا٤ ٗ إعا٬َتاٱٗ خط آ

 .عػب ابت٥٬ِٗ

ايتبعٝض ٢ ٗ ا٫دتٗاز عً ٤ٟاٯغا نٝا٤ ايسٜٔ ايعطاقٞ ٗ تعطٜـ ايتذعٜ٪نس 

١ سهاّ ايؿطعٝاغتٓباٙ بعض ا٭٢ ٖٛ َا ٜكتسض ب٘ عً: قا٬ّ٥، ٗ ايتكًٝس ٚا٫غتٓباٙ

 .(58)١ايع١ًُٝ ٚايٛٚا٥ـ ايؿعًٝ

ٜٚصنطٕٚ ، ٗ ا٫دتٗاز ٤ٟٜ٪ٜسٕٚ ايكٍٛ بايتذع١ ٚايػ١ٓ غًب عًُا٤ ايؿٝعإٔ إ

ٟٷْٸأ٢ ٜٚصنطٕٚ ايطأٟ إدايـ ي٘ عً، ّاَؿٗٛض ٗ نتبِٗ نْٛ٘ ق٫ّٛ  .(59)ؾاشٸ ٘ ضأ

ٌّ ٤ٟٚقس أٜٸس ايتذع خْٛس اٯ :َٔ ٗ ا٫دتٗاز ٚايتبعٝض ٗ ايتكًٝس ن

ٚقاسب  ،(62)ٚايػٝس اـ٥ٛٞ، (61)نٝا٤ ايسٜٔ ايعطاقٞاٯغا ٚ، (60)اـطاغاْٞ

 .(64)ل ايساَازٚاحملٚك، (63)اؾٛاٖط

اغتس٫ٍ ايتبعٝض ٗ ٢ ٖصا ايطأٟ عً ٛؾهٌ كايؿأؾكس ٣ أخط١ َٚٔ دٗ

 : ايتكًٝس َا ًٜٞ

ّٷ١ ٕ ًَهـ إ1 ٕ ٜهٕٛ أ٫ٚ ّهٔ  ،١بػٝ٘ غرل قابٌ يًتذع٥ ا٫دتٗاز َؿٗٛ

ّٷٖٛ ٚ، ٗ بعض إػا٥ٌ ا٫غتٓبا٠ٙ قسض ًؿكٝ٘ي   ٣.خطأَٓٗا ٗ َػا٥ٌ  قطٚ

ٗ ١ ٗ ا٫دتٗاز ايتذع١٥ يٝؼ إككٛز َٔ ايتذع٥: شيو ْكٍٛ ٔع١ دابٚٗ اٱ

ٗ َٛنٛع ١ ايتذع٥ ٖٛبٌ ايككس  ،١يًتذع١٥ غرل قاب١ً إًه: اييت قٌٝ عٓٗا ،١إًه

 ا٫غتٓباٙ ٗ بعض إػا٥ٌ. ٢ ع٠ً ٖٚصا ٫ ٜتعاضض َع ايكسض، (65)ا٫دتٗاز

بٞ أ٠ ٗ ا٫دتٗاز ٖٛ َؿٗٛض ٤ٟايتذعيًكا٥ًٌ ب١ ايٓك١ًٝ زيا٭٠ ٕ عُسـ إ2
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ٌٕ اْٛطٚا إٍ»: ×سٝح ٜكٍٛ ايكازم، (66)١خسه َٓهِ ٜعًِ ؾ٦ّٝا َٔ قهاٜاْا  ضد

 .«ْٞ دعًت٘ قانّٝاإؾ ;ؾادعًٛٙ بٝٓهِ قانّٝا

ل ٖصٙ ايطغِ َٔ تع٢ًٗ عً: ّهٔ ايك٠ٍٛ ٗ َكاّ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ إؿٗٛضٚ

ٚ أؿهِ ا إٍيًٛقٍٛ  إِا ٖٞ اٙ ايؿكٝ٘اغتٓب١ ٕ عًُٝإؾ، (67)بباب ايكها١٤ ايطٚاٜ

ٗ ٖصٙ ١ ٕ ي٬دتٗاز َٛنٛعٝإؾ ٚعًٝ٘، ـ ؾطض ثبٛت ا٫دتٗاز يًكان٢ٞ عًـ  ٣ ايؿتٛ

 .١ايطٚاٜ

ٚقبًٗا ، يًعك١ٌ َٛاؾك ؾإْٗا ،١خسه ٞبأبػبب  ;١ٚضغِ نعـ غٓس ٖصٙ ايطٚاٜ

 ٗ ايتذع٤ٟايكا٥ًٌ بٕ َٛضز اغتٓاز إ .ٚشلصا ايػبب ددل نعـ غٓسٖا .(68)ا٭قشاب

َٔ  ضدٌ َٓهِ ٜعًِ ؾ٦ّٝا ٚيهٔ اْٛطٚا إٍ» :١ا٫دتٗاز ٖصا إكطع َٔ ايطٚاٜ

ٌٸأٖٚٛ ٜعين ، «قهاٜاْا ٜٙ ٕ ن  ايكها٤. سهاّ ي٘ سلٸَٔ ايعًِ با٭ ؾدل ي٘ س

ٗ ا٫دتٗاز  ٤ٟايتذع٢ ع١ً َتك١ٓ ز٫ي١ ٕ شلصٙ ايطٚاٜأضزبًٝٞ ٚقس اعتدل احملكل ا٭

 .(69)ايكها٤ يًُذتٗسٚنصيو ٗ دٛاظ  ٣،ٚايؿتٛ

ٗ ضزِٖ ا٫غتس٫ٍ ، ٗ ا٫دتٗاز ٤ٟٕ كايؿٞ ايتذعإؾ٣ خطأ١ َٔ دٗٚ

نإ  ٔٵَٳ ٜٓٛطإ إٍ»: ×سٝح قاٍ ،١ابٔ س١ًٛٓ َكبٛي قس اغتٓسٚا إٍ ،٠بإؿٗٛض

ٖٖ ؾًرلنٛا ب٘ ، سهآَاأٚعطف ، ْٚٛط ٗ س٬يٓا ٚسطآَا، سسٜجٓا٣ قس ضٚ ٔٵَٓهِ 

 .(70)«نُّاساٝهِ ْٞ قس دعًت٘ عًإؾ، سهُّا

ٕ أهب  ـؾطض قبٍٛ ا٫دتٗاز ٗ ايكانٞ ٢ عًـ ٕ ايكانٞ إٚبٗصا ا٫غتس٫ٍ ؾ

ُٸ ، َهاف )أسهآَا( ْعٷ١ ٕ نًُ٭ ;ٌٖ ايبٝتأسهاّ أّا ٚعاضؾّا ظُٝع ٜهٕٛ ًَ

٫ تؿٌُ اجملتٗس ١ ٕ ٖصٙ إكبٛيإٚعًٝ٘ ؾ .١شلٝسهاّ اٱٚتؿٌُ ْٝع ا٭، تؿٝس ايعُّٛ

ٕ اغتس٫ٍ أيهٔ ٜبسٚ  .ؾك١٘ بعض إػا٥ٌ ايؿك٢ٝٗ ػً٘ عًإتذع٨ ايصٟ ي٘ ت

ٕ ٭ ;سهاَٗٛ اغتس٫ٍ كسٚف( ْٝع ا٭سهآَاإٔ إطاز َٔ )أإدايؿٌ ب

بٌ ٖٛ ، سهاّٚ بعض ا٭أْٝع ١ اجملتٗس َعطؾ٢ ٕ عًأيٝؼ ٗ َكاّ بٝإ  ×اٱَاّ

 . ^إعك١ٌَٛ ٥ُسهاّ ا٭أاجملتٗس ٖٞ ١ ٕ َتعًل َعطؾأٗ َكاّ بٝإ 

ٜٚٓٛط ٗ س٬شلِ ، ^ٌٖ ايبٝتإٔ ايؿدل ايصٟ ٜطٟٚ سسٜح إ: ٚبتعبرل آخط

ِٷ، با٫ث١ٌٓ ٚي٘ َعطؾ، َِٗاٚسط ٕ مل ٜهٔ فتٗسّا ٗ ْٝع إٚ، ٚقإض ٖٛ سان

 .(71)سهاّا٭

ٕٸ٠ ٚإؿٗٛض١ َهُٕٛ إكبٛيٗ َٔ ايتشكٝل ١ ٚايٓتٝذ يٛ ٢ ْ٘ ستأعٞ ٕ ْسٻأيٓا  أ
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١ بٞ خسهأ٠ ٕ ْعتدل َؿٗٛضأْ٘ ّهٔ إؾ١ ٕ إكبٛيَهُٛ ٤َٟؿّٗٛ ايتذع كبٌْمل 

 . (72)ٗ ا٫دتٗاز ٤َٟٚٔ ٖصا ايططٜل ْجبت ايتذع ،١يًُكبٛي ّاكككِّ

 

 .١َٔ خ٬ٍ ا٫دتٗازات ايؿطزٜ ايسٚا٢ّ عً غ٬ّ ضاغدّاإ ا٫دتٗاز ٗ اٱن

سهاّ ا٫دتٗاز أٍ َٛنٛعات ٚعاخ اييت ططست ٗ نتب ايؿكٗا٤ سَٛٔ ا٭ ٚنجرلٷ

 بٗا ا٫دتٗاز ايؿطزٟ.٢ نإ ٜعٓ

 ِّ ٘ٺٚا٫دتٗاز ايؿطزٟ ٖٛ إتك ط ؾٝ٘ ؾطٚٙ ايؿكٝ٘ ايصٟ تتٖٛؾ، ٚاسس ّ بؿكٝ

١ ّٚاضؽ ٖٛ يٛسسٙ عًُٝ، ا٫دتٗاز١ خط ٗ عًُٝإٓ ٜؿاضن٘ ؾكٝ٘ أَٔ زٕٚ ، ا٫دتٗاز

ٌٸ ٕ ا٫دتٗاز ايؿطزٟ ٖٛإ ٣:خطأ٠ ٚبعباض .اغتٓباٙ اؿهِ ادتٗاز مل ٜؿذلى ؾٝ٘  ن

 .(73)فتٗسٜٔ ٗ ضأٟ ٚاسس٠ عسٸ

١ِّ خط ٫ تهٕٛ عًُٝآَٔ ادتٗاز  يهٔ ٌٖ ٖٓاى ْٛعٷ ١ َا٫غتٓباٙ ؾٝ٘ َتك

 ا٫غتٓباٙ.١ َٔ ايؿكٗا٤ ٗ عًُٝ ْٕع١ بٌ ٜتطًب َؿاضن، بؿدل ٚاسس

ٕ ا٫دتٗاز اؾُعٞ ي٘ َهإ ٗ قًب ا٫دتٗاز أ٣ ٌ ْطَټأت٢ زْأْ٘ بأايٛاقع 

اؿهِ  دٌ ايٛقٍٛ إٍأَٚٔ  ;ٕ اجملتٗس ٗ اغتٓباط٘إ ٣:خطأ٠ ٚبعباض .ايؿطزٟ

، ٚايتشكٝل ؾٝٗا، آضا١ِٗ٥ َٔ خ٬ٍ َطادع، خطٜٔ َٔ ايؿكٗا٤ٜؿاضى اٯ ٣،ٚايؿتٛ

ٚ تعًٝكت٘ أضأٜ٘ ١ ناؾإط ٗ آضا٤ ايػرل َٔ ايؿكٗا٤ ـ َٔ خ٬ٍ ف ٜٚػِّٜتكطٻ سٝاّْاأٚ

٠ ايجط٠ٚ ْ٘ ظٜازأٟ َٔ ؾصاي، (74)ضاؾهزٍ اٯضا٤ ٚا٭َٔ تبا ٖٚصا ٖٛ ْٛعٷ. ـ١ ايؿكٗٝ

 ؾكٝ٘ ٚاسس.٢ ه٧ عًا٫غتٓباٙ إتٸ٢ ع١ً ؾهًٝأٚي٘ ، ٚاغتس٫ٍ ايؿكٗا٤ ،١ايؿكٗٝ

ٗ ٠ ا٫دتٗاز ايؿطزٟ َؿٗٛز٢ ٚضدشإ ا٫دتٗاز اؾُعٞ ع١ً ؾهًٖٝٚصٙ ا٭

ٌٕ ٍاييت ؼتاز إ، (75)١ٗ إػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ خاقٚ ،١َاَٝكٗا٤ اٱن٬ّ ؾ  تسبط عك

ٞٸ يٛ ١ ايع٣ًُٝ ٕ ايؿٛضؾإ ـ كٌ إعاقطٜٔسس احملٚكأتعبرل  سسٸ٢ ٚعًـ ٗ ايٛاقع ٚ. ْع

ُٳٜٚٴ، ل ٗ ايؿك٘تتشٖك ايٓٛط عٔ ايتهاٌَ  بػضٸ، قٌ تبازٍ ايطأٟ بؿهٌ ناٌَأٌ بع

ٗ ١ ايهجرل َٔ ا٫خت٬ؾات اؿاقً ٌټشٳؾشٝٓٗا غتٴ، ٞ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ ايؿك٘ٚايذلٓق

 .(76)٣ايؿتٛ

اجملتٗسٜٔ إعاقطٜٔ ٖٚٛ َٔ ، اـُٝين٢ ايػٝس َكطؿ كٍٖٛصا ايكسز ٜٗ ٚ
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ٚٗاض إكٌ ايعٛاّ سس َٔ اجملتٗسٜٔ ايهطاّ ٚاحملٚكٖصا ٫ هٛظ ٭٢ ؾعً»: إؿٗٛضٜٔ

اييت ٫  ،١ايؿطع١ٝ إػا٥ٌ ايعًُٝ خكٛقّا ،١ع٬ّ َطاَ٘ ٗ إػا٥ٌ ايٓٛطٜإضأٜ٘ ٚ

، ؾهاضِٖأٚهب عًِٝٗ تبازٍ ، با٭باطٌٝ َع بعس ايعكط١ ٛطإدً ثرلآإ ٫إَػتٓس شلا 

٢ ست، ْٛاضِٖ ٗ ايعكط ايٛاسسأ٫خت٬ف ١ ٚسٍٛ اؾٗات إٛدب، سٛشلا١ ٚإباسج

 ،١عًِٝٗ قاطع ايطبٸ١ تهٕٛ سذ ٫ٓإٚ، شلِ ا٫ستذاز عٓسَا ٜٓهؿـ اـ٬ف ٜكضٸ

ز ٗ نؿـ ايٛاقعٝات ٖٚٞ ايتؿطټ ،١تًو ايططٜك١ قشٸ٢ يعسّ ايسيٌٝ عً ;٫ٚ عصض شلِ

 . (77)«ٜات ٚايطٚاٜاتَٔ اٯ

ٗ ٚغ٘ خكٛقّا ٚ، ا٫دتٗاز اؾُع١ٞ أُٖٝٸ تكس تهاعؿٖصا ؾ٢ عً ٚبٓا٤ٶ

 .(79()78)١ايؿكٗا٤ ايػٓ

 

ٌٕ ّٸ بؿه  : ٕ يتطبٝل ا٫دتٗاز اؾُعٞآٖاى ؾطن عا

 غتٓباٙ اؾُعٞ. غاؽ ا٫أ٢ أـ ا٫دتٗاز َٔ قبٌ ؾطٜل َٔ اجملتٗسٜٔ عً

سٝح ٜسعٞ بعض  ،٠ٚاسس١ يأَػ٢ ؿل ؾٝ٘ آضا٤ ايؿكٗا٤ عًب ـ ا٫دتٗاز ايصٟ تتٻ

ُټ، ّا أٜهّاّاْعٝٸٖصا ايٓٛع َٔ ا٫تؿام ٜعتدل ادتٗاز إٔايعًُا٤  ، ْاعباٱ ْٜ٘ٛٚػ

 .(80)١ٚ ايعًُٝأ١ ايؿتٛا٠ٝ٥ ايؿٗطٚ

ٖٚصا ايكػِ أٜهّا  (.ا٫دتٗاز اؾُعٞ)ٍٚ يًكػِ ا٭ ٚعجٓا ٖٓا ٖٛ اغتُطاضٷ

 : ؾهاٍأ٠ ٜتكٛض بعسٸ

١ ايطأٟ سٍٛ َػأي اٜٚتبازيٛ، ِ ايعٌُ بِٕٝٓٗ ٜكػٻإٔ زٕٚ ٕٚ هتُع اجملتٗسأـ 1

ٟٸ٫ٚ ٜتؿشٻ ،١ؾكٗٝ ٟٸ ل أ ضأِٜٗ  ابسٜٚٚٴ، كّاٚ ؽكټأ١ قايأ، َٛنٛع ٚاسس َِٓٗ أ

 .١بٛاب ايؿكٗٝٚاسس ٗ ْٝع ا٭٣ َػتٛ

ٌٸ٢ عًِ ايعٌُ بٌ اجملتٗسٜٔ ـ ٜكػٻ2 سس أٗ  َٓؿطزّا فتٗس مٛ ٜبشح ن

ض ٜٚتعطٻ، ٚبعس ايتشكٝل ٜططح ضأٜ٘ ٗ فُع ايؿكٗا٤، كٞقػاّ ايؿك٘ بؿهٌ ؽكټأ

 .غا٥ط ايؿكٗا١٤ زيأيٓكس 

ٔٵ، ّ ــ نُا ٗ ايؿهٌ إتكسِّ ِ ايعٌُ بٌ اجملتٗسٜٔـ ٜكػٻ3 ٖٓا ٜهٕٛ  يه

ٚبعس ايؿطاؽ َٔ شيو ٜططسٕٛ ، ٤ضاٜتبازيٕٛ اٯ١ خاقٸ١ َٔ اجملتٗسٜٔ ٗ ؾٓ ؾطٜلٷ
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ٞٸ ٣ َا عًٝ٘ فًؼ ايؿٛض١ َٚٔ ٖصٙ ايططٜك .يًؿكٗا١٤ ايعا٣َ ٗ ايؿٛض ايطأٟ ايٓٗا٥

ٞٸاٱ ٔٵ .غ٬َ ٞٸ ٫ ّهٔ ايعٌُ بٗا ٗ فًٕؼ١ ٕ ٖصٙ ايططٜكأَٔ ايٛانض  يه  ;ؾكٗ

 ا٫غتٓباٙ. ١ ْ٘ يٝؼ ٖٓاى ْع آضا٤ ٗ عًُٝ٭

ٌٸ ٜهٕٛ ـ4  دعا٤ أعٔ ْع قػِ َٔ َكسَات ٚ َػ٪٫ّٚٚاسس َٔ اجملتٗسٜٔ  ن

ٚبعس ادتُاع اجملتٗسٜٔ اؾاَعٌ يًؿطا٥٘ ٜؿطعٕٛ ٗ عح ، ا٫غتٓباٙ ٚا٫دتٗاز

نجط َٔ غرلٙ أَا  ٗ ؾطٕع١ عًُٝٸ٠ ٚنٌ ٚاسس ي٘ قسض، ِ ايعٌُ بِٜٝٓٗٚكػٻ، إػا٥ٌ

 ٚ ايطداٍ. أ١ نعًِ ايًػ، ؾشل َػا٥ٌ شيو ايؿطع٢ ٜتٛٓي

، بٌ ؾكٗا٤ إػًٌُ نجط ضٚادّاا٭ ٛ( 1ٖ) ايؿهٌ ٕأاؾسٜط بايصنط ٚ

 .(81)١ٚايؿٝع١ يًػ١ٓ هٕٛ ايُٓٛشز ٗ اجملاَع ايعًُٜٕٝ أّٚهٔ 

ٟٸ٢ عً: ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ٖٓا ٖٛ َٔ ١ ُٛعف إٍهٛظ ايطدٛع ٢ َبٓ أ

َٔ ايؿكٗا٤  ْٕع إٌٍٖٚ ّهٔ ايطدٛع  ؟١ايؿكٗا٤ َٔ سٝح نِْٛٗ فُٛع

 ؟ ٚتكًٝسِٖ

ؾطٜل  إٍ ٕ ايطدٛعٳأس ّهٔ اغتٓتاز ٗ سل إك٣ًٚ ايؿت١ٛ ٝسذٸ١ زيأ ط٬مإَٔ 

ٕ أٌٖ : ؾٗٛ غاؽَا ايػ٪اٍ ا٭أٚ، ِٖ دا٥عٷ٤ٳَٔ اجملتٗسٜٔ َٔ سٝح اجملُٛع ٚاغتؿتا

ِٷ، ا٫دتٗاز َٔ عٛاضض ايؿدل ٕ ٜهٕٛ ا٫دتٗاز َٔ ْتاز أٌٖٚ ّهٔ  ؟بايؿطز ٚقا٥

ٕ ٖصا أّ أا٫دتٗاز ١ ٟ يعًُٝهٓ٘ ايتكسٸٕ ايؿطز ٖٛ ٚسسٙ ّأٚ ٌٖ ؟أعٌُ ؾطز ٚاسس

ٜٚٓػب ا٫دتٗاز ، ٜٚتكـ بٛقـ اجملتٗس، َٔ ايؿكٗا٤ أٜهّا ؾُٕع٢ ٜتػٓٸ ايعٌُ

 ؟شل١ِ ْاع٠ٝ بكٛض

ا٫دتٗاز ٚاجملتٗس ٗ ْٛط ١ ٕ ْبشح ٗ ع٬قأٖصا ايػ٪اٍ عًٝٓا  ٔع١ دابٚيٲ

ْٚهع ي٘ عٓٛإ  ،ؾدل إٍا٫دتٗاز ١ ٗ ايٛاقع مٔ عٓسَا ْٓػب قؿ .قٛيٌٝا٭

ٝٸ ّاؾٓشٔ ْطًل عًٝ٘ ٚقؿ، فتٗس ٢ عً قٛيٌٝ ٌٓ إؿتلٸٚٗ اقط٬ح ا٭، ّاعٓٛاْ

 .ايصاتٞ

 

سٝاّْا ٜهٕٛ َبسأ أؾ ;١قٛيٝٗ ايهتب ا٭١ ٕباز٨ إؿتكات سٝجٝات كتًؿ

ؾؿٞ  ،١سٝاّْا ٜهٕٛ َٔ ْٛع إًهأٚ ;نٌأٚ، نطب: َجٌ، ؾعاٍا٭١ ا٫ؾتكام َٔ َكٛي
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ٜهٕٛ ١ بتًو اؿكٝك ٚاتكاف إؿتلٸ ،١ايصٟ ي٘ ٖصٙ إًهٖٛ ايصاتٞ ٠ ٖصٙ ايكٛض

ؾُا  ،١ٚايكٓع١ سٝاّْا ٜهٕٛ َبسأ ا٫ؾتكام َٔ ْٛع اؿطؾأٚ ;١ايطباب: َجٌ، قشٝشّا

ايصات بٓشٛ ٢ عً كاف إؿتلٸْ٘ ٜكسم اتٸإؾ، ايٓذاض: َجٌ ،١ٚقٓع١ زاّ يًؿطز سطؾ

 .(82)١اؿكٝك

ٜعتدلٕٚ ١ هًََٳبكؿت٘ ٛا ا٫دتٗاز قٛيٌٝ ايصٜٔ عطٓؾٕ ا٭إ: يكٍّٛهٔ ا ّاشإ

ايٛغع  باغتؿطاؽ ؾٛا ا٫دتٗازٚايصٜٔ عطٻ، عٔ شات اجملتٗس١ خاضد١ ا٫دتٗاز قؿ

 اعتدلٚا ا٫دتٗاز َٔ َك٫ٛت ايؿعٌ. 

قشٝشّا ٚسكٝكّٝا  ٕ ٜهٕٛ عٓٛإ إؿتلٸأدٌ أٌٖ َٔ : ٖٚٛ، تٞ غ٪اٍأٖٚٓا ٜ

ٕ ٜهٕٛ َبسأ أهب  ٖصا اؿٌُ قازقّايهٞ ٜهٕٛ ٚ ،ايصات٢ٞ مٌُ إؿتل عً

ٕ ٜكسم أدٌ أَٔ : خطآٚ بتعبرل أ؟ ّ ٫أ، ؾطز خام٢ عًقا٥ُّا ؿتل إا٫ؾتكام ٗ 

ٞٸ٢ ٌٓ إؿتل عً  ؟ايصات١ بٛاغط قا٥ُّا ٕ ٜهٕٛ إبسأأؾٌٗ ًٜعّ  ايصات بٓشٛ سكٝك

ٕ عٌُ أٚ أ بٷناض ظٜسٷ: ٕ ْكٍٛأ( ٌٖ ٜكض خكٛم يؿٜ )ناضبٗ : َج٬ّ

 إهطٚب؟ ١ ايهطب قاض ي٘ قٛاّ بٛاغط

ٛټ١ ْاعقاٍ  ٚٗ ضأٟ ٖ٪٤٫ ، (83)ّ إبسأ بايصاتَٔ ا٭قٛيٌٝ بعسّ اعتباض تك

ٕٸ ٫ ، بإهطٚب ّاايصات ٜكسم عٓسَا ٜهٕٛ َبسأ ؾعٌ نطب قا٢ُ٥ عً ٌٓ إؿتلٸ ؾإ

 .(84)بايهاضب

ٔ بعٓٛإ شات َعٝٻ ٕ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾدلٷأٖصا ايطأٟ ٫ ٜؿذلٙ ٢ عً ٚبٓا٤ٶ

 .١اقًس١ عٝٓٝ مثطات ـٜعين ا٫دتٗاز ـ نإ يًُبسأ  إٕٚ، ٗ عٓٛإ فتٗس١ ْػاْٝإ

ل شيو ٫ ٜؿذلٙ ٚدٛز ؾدل ٚاسس ٗ قٛاّ َبسأ ا٫دتٗاز ٚؼٗك ٣:خطأ٠ ٚبعباض

ٛٻ، ْػاْٞإ عًُٝات ٗ شا اؾذلى ايؿكٗا٤ إٖصا ٢ عً ٚبٓا٤ٶ .ّ بؿطزٚا٫دتٗاز ٫ ٜتك

ٞٸ غتؿطاؽ ايٛغع( َٔ خ٬ٍ فُٕع)ا١ ادتٗازٜ ٠ تٛٗط مثط٠ ؾؿٞ ٖصٙ ايكٛض ؾكٗ

ٔٵ ٚبٌ ا٭قٛيٌٝ .ا٫دتٗاز ٌٓ  ـ ناٯخْٛس اـطاغاْٞ ـ أْ٘ يهٞ ٜكسم ٜعتكس َٳ

ٛٻإٔ إبسأ هب إايصات ؾ٢ عً إؿتلٸ  أَْ٘ع شيو ؾٗٛ ٜعتكس ٚ، (85)ايصات١ ّ بٛاغطٕ ٜتك

ٞٸ  .(86)بسأؼ ايصات بإتًبټ ٫ ٜؿذلٙ ٗ اؿكٝك

ٞٸ٫ ٜؿذلٙ اتٸ: ايصات٢ ّهٔ ايكٍٛ ٗ قسم إؿتل ًٚٓ٘ عً إشّا  كاف سكٝك

نإ ٖصا ا٫تكاف  ٕٵإ٢ٚ ست، كاف ايصات بإبسأاتٸقطف  بٌ ٜهؿٞ، ايصات بإبسأ
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ٞٸ٢ بعٓٛإ ٚقـ ٗ َعٓ ٜػتعٌُ إؿتلٸ١ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي، ّٜافاظ يهٔ ٌٓ ، سكٝك

 .ّابٌ ٜهٕٛ فاظٜٸ، ٞٸايصات يٝؼ بٓشٛ سكٝك٢ إبسأ عً

َٚٔ ٖصا ، قػاّ ا٫دتٗازأَٔ  ٕ ا٫دتٗاز اؾُعٞ أٜهّا ْٛعٷإ: ّهٔ ايكٍٛ إشّا

، ؼ با٫دتٗازشا تًبٻإٕ اجملُع ايؿكٗٞ أٖصا ْػتٓتر ٢ ٚبٓا٤ عً .١ٝا٫عتباض تهٕٛ ي٘ سذٸ

ُع ٕ ا٫دتٗاز َع ٖصا اجملإٚ .ٜكسم عًٝ٘ إط٬م عٓٛإ ا٫دتٗاز، ّامل ٜهٔ سكٝكٝٸ ٕٵإٚ

 ّٚهٔ ا٫غتٓباٙ َٔ خ٬ٍ ٖصا اجملُع.  ،١ي٘ قٛاّ ٚسذٸ

 

 ا٫غتٓباٙ اؾُعٞ ٗ فُٕع١ شا عٌُ بططٜكإ: ا تكسّ ّهٔ اغتٓتاز َا ًٜٖٞٓ

ٞٸ ٌٸ١ ضنٝٸأغٝهٕٛ  ؾإْ٘ جملتٗسٜٔ داَعٌ يًؿطا٥٘ ؾكٗ ١ إػا٥ٌ ايػاَه ؿ

ّٚهٔ ، أنجط ع٠٘ٓ كازضاي٣ ّٚهٔ ا٫ط٦ُٓإ يًؿتٛ، اييت ْٛادٗٗا١ ٚايؿا٥ه

ٚبؿهٌ عاّ  .١ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ تهٕٛ فعٜ، عٔ ٖصا اجملُع٠ ايكازض٣ تكًٝس ايؿتٛ

، ٗ ا٫دتٗاز ٤ٟقبٍٛ ايتذع٢ ع١ً ا٫دتٗاز اؾُعٞ َبت١ٝٓ ٕ ْٛطٜإ: ّهٓٓا ايكٍٛ

١ عًُٝيٛ قبًٓا ا٭٢ ٚٗ ايٛاقع ست .ٗ ايعامل إعاقط١ عًُٝٚتكسِٜ تعبرل دسٜس ٕؿّٗٛ ا٭

ِّ بؿهٌ أندلل َؿّٗٛ َٚكسام شيو ٜتشٖك ٕٸإٗ ايتكًٝس ؾ ٕ َٔ ٗ فُع َته

ٚنصيو  .١ٜتبازيٕٛ ؾٝ٘ اٯضا٤ ٗ كتًـ ا٭بٛاب ايؿكٗٝ، فتٗسٜٔ داَعٌ يًؿطا٥٘

داْب٘  ٕ ايؿكٗا٤ اٯخطٜٔ ٜهْٕٛٛ إٍإسس ؾكٗا٤ اجملُع ؾأ١ عًُٝأشا نٓا ْعتكس بإ

ضغٛر ٢ ٖٚصا ٜػاعس عً، عًِؾس يًُذتٗس ا٭ٚايؿهط ايطا٠ بعٓٛإ ايصضاع إكتسض

 غ٬َٞ. ٚسلٛر ايؿك٘ اٱ

ْٙ ٚتطبٝلٴ ،١ْٛط٣ٜ غٛ سٸعٳ٫ ٜٴ١ ٕ َا ططح ٗ ٖصٙ إكايأ٢ ٫ٚ ىؿ  شيو َٓٛ

 بتأٜٝس نباض ايؿكٗا٤.
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 األعضاءة زراع

 اخلاونئيالسيد ى لفتاوة حتمين األصوه االجتوادي

 

 

قس َٓض ٖصا ٚ .١ؾا٥ك١ عٓاٜ ا٭عها٤ ٚؼك١ً٘ٝ عًِ ظضاع اؿسٜح ايطبٸ ٍٚٵَأ

س َٔ إ٪ٖنٚ .١ايعاؾ١ٚٝ سٝاتِٗ ايكش٢ أغبؼ عًٚ، يهجرل َٔ ايٓاؽ٠ دسٜس٠ ايعًِ سٝا

ٛٸ، َط ايعكٛض٢ عًٚ، ايبؿط َٓص قسِٜ ايعَإ إٔ ١ نٝؿٝ إٍ ايتٛقټٌ إٌٍ اقناْٛا ت

بإَهاْ٘ إٔ ٜكّٛ ٚ، ٖصا ا٫نتؿاف ايّٝٛ إٍ ٌ عامل ايطبٸقس تٛقٻٚ .ا٭عها١٤ ظضاع

 َٔ أعها٤ ايبسٕ. نجرٕل١ بعضاع

، نبرل ٗ ٖصا ايتكسّ ايعذٝب اؿازخ ٗ عامل ايطبٸ ِ تأثرلٷيٲْػإ إتعًٚٚ

، ٚايصٟ ٫ ّهٔ إْهاضٙ إػًٌُ َٔ ايعًُا١٤ ِ ايصٟ قاّ ب٘ ًْايسٚض ايكِّ شيؤَ ٚ

 ايتاضٜذ ٜؿٗس شلِ بصيو.ٚ

ن٥ٛٗا ططح ايٓاؽ ٢ عًٚ .١بعًّٛ كتًؿ٠ ا٭عها٤ َٔ دٗات عسٸ١ ٚ تطتب٘ ظضاع

ل شلصا نإ َٔ اي٥٬ل إٔ وٚكٚ عًِ ايؿك٘ سٍٛ ٖصا إٛنٛع.٢ ع٠ً نجرل١ أغ٦ً

 ٜسيٛا ؾٝ٘ بآضا٥ِٗ.ٚ، اجملتٗسٜٔ ٗ ٖصا إٛنٛعٚ اـدلا٤

َٔ ١ اغتكطا٤ات فُٛع١ٚ أغ٢ً٦ عً اـا٦َٓٞايػٝس  ضزٸُجٌِّ ١ ٖصٙ إكايٚ 

                                           

^



• 

 االجتهاد والتجديد

اييت بإَهاْٗا إٔ تهٕٛ ١ دع٤ٺ َٔ ا٭زٓي أؾاض إٍقس ٚ، ا٭عها١٤ كٞ ظضاعَتدكِّ

 .١زي٬ٝ باضظّا شلصٙ ايٓٛطٜات ايؿكٗٝٸ

  :٠قبٌ ايبس٤ بايبشح ْصنط بعض ايٓهات إؿٝسٚ 

، (اسٌا٤ اؾطٸَٔ ا٭طبٸ١ ٌ )فُٛعايػا١ً٥ ضغاي٢ عً بٓا٤ٶ١ ـ ٦ِّٖت ٖصٙ إكاي1

ٖصا ٢ عًٚ بتؿكٌٝ َػٗب.١ إططٚس١ تعطٜـ إكازض اييت تبشح ا٭غ٢ً٦ ع١ً إبتٓٝٚ

 .٠سَعٖك١ ا٭غاؽ ؾإِْٗ اَتٓعٛا عٔ ططح َػا٥ٌ عًُٝ

تبشح ١ ٖصٙ إكايٚ، ّادسٸ٠ ا٭عها٤ نجرل١ بعضاع١ كإتع١ًٚ ايؿك١ٝٗ ـ ا٭غ2ً٦

 .ـا٦َٓٞايػٝس ا١  إطاض أدٛبؾك٘ ٗ

١ ب إطاييتذٓټٚ ،١إٛاؾك١ٚ إدايؿ١ عح ا٭زٓيٚ ٗ ْكسـ اْكبٻ بصٍ اؾٗس 3

ِٸ  ططسٗا. إكاٍ ٖٓاى َٛانٝع مل ٜت

 اـا٦َٓٞايػٝس ١ ن٤ٛ أدٛب٢ ع١ً تٛنٝض إػتٓسات ايؿك١ٝٗ ـ تعتُس ٖصٙ إكاي4

١ ٖصا هب إٔ تٴكٝٻِ ا٭زٓي٢ عً ا٤ٶبٓٚ، ايبشٛخ اييت قاّ بٗاٚ سػب َا ٜطاٙ ايهاتب

 .٠ٗ ٖصٙ ايٓٛط٠ ايٓتا٥ر إتُشٛضٚ

ايػٝس ١ أدٛب١ٚ ايؿكٗٝٸ١ ع ْػتعطض ًَ ا٭غ٦ًقبٌ ايبس٤ بٗصا ايبشح إٛغٻٚ 

 أنجط.١ ٚانش١ ؾها٤ ايهتاب١ نٞ تكبض َٓطك ;عًٝٗا١ اؿهُٝ اـا٦َٓٞ

 

 .ـ١ ايعايٟٝ ـ زاَت بطنات٘ إٓ٘ اهلل اـا١َ ايػٝس ايكا٥س آ٠ٜ سهط

 طٍٛ ايعُط١ٚ ٝاتٞ يهِ بايػ٬َُٓٸٚ بعس ايػ٬ّ

ؾإْٞ ١ بإػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ا٭عها٤ تطتب٘ َٔ دٗات كتًؿ١ ٕ َٛنٛع ظضاعإسٝح 

ٞٸشيو يٝتٻٚ ;١ايؿطع١ٝ ا٭غ٦ً ٔأضدٛ إٔ تؿٝسْٚا بأدٛبتهِ ع  هض ايتهًٝـ ايؿطع

 : ٌٓإتسٜٚ ا٤ إًتعٌََٔ ا٭طبٸ يهجرٕل

َٔ  (٠ايٛؾا )اييت ٜ٪زٟ قطعٗا إ١ٍ سهِ قطع ا٭عها٤ ايط٥ٝػٝٸ ٖٛ أـ َا

 : ٞايغامل نايت ؾدٕل

 ؟ـ بطنا قاسب ايعهٛ إكطٛع1

 .٫ هٛظ: اؾٛاب
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ٞٸ 2 ٠ٕٕ يهٔ ؿؿٜ سٝاٚ، قاسب ايعهٛ ـ َع عسّ ضنا ٚي  ؟آخط إْػا

 ٫ هٛظ.: اؾٛاب

 ؟سٞٛ َٔ ؾدٕل١ سهِ قطع أعها٤ غرل ض٥ٝػٖٝٛ ب ـ َا 

 ـ عًٝ٘.َتٛٚق١ هٛظ ايكطع إشا نإ سؿٜ ايٓؿؼ احملذلَ: اؾٛاب 

َٸ١ بػٝبٛب٢ َبتً َٔ ؾدٕل١ ٝػٝسهِ قطع ا٭عها٤ ايط٥ٖٛ ز ـ َا  إٛت )١ تا

  :١شيو سػب ايٓكاٙ ايتايٝٚ، ايسَاغٞ(

٠ ٖا ٜعطٝ٘ سٝا، ظاٍ ٜعٌُ يهٔ ايكًب َاٚ، ـ ايسَاؽ بايهاٌَـ تٛٗق1

 .١ايٓبات٠ٝ ناؿٝا

٠ ظاٍ إطٜض ٜعٝـ َػاعس يهٔ َاٚ، ؿا بايهاٌَايسَاؽ قس تٖٛقٚ ـ ايكًب2

 .١ايٓبات٠ٝ ناؿٝا٠ ا ٜعطٝ٘ سٝآٖ، ؼيًتٓٗؿ دٗإظ

٢ عً ّاؿَتٛٚق١ سؿٜ ايٓؿؼ احملذلَنإ ٚ، ٚؾات٘ ايكطع إٍ إشا مل ٜ٪زِّ: اؾٛاب

 ؾ٬ َاْع.، ٖصا ايكطع

 ؟١تايٝايسهِ قطع أعها٤ إٝت ٗ ايكٛض  ٖٛ ز ـ َا

 .١يتػتدسّ ٗ ايعضاع ;٩ٙتكطع أعهاإٔ إطٜض بعس ٚؾات٘ ٢ أٚقإشا ـ 1

ٕٵ: اؾٛاب ٞټ ٫ َاْع إ  إٝت. أداظ شيو ٚي

 إػًٌُ.٠ شيو سؿٜ سٝا٢ ـ عًيهٔ ٜتٖٛقٚ، إٝت مل ٜٛٔمإشا ـ 2

 ٫ إؾهاٍ ٗ قطعٗا.١ ٗ ٖصٙ اؿاي: اؾٛاب

 أّ ٫؟١ ناْت ٌٖ ًٜعّ زؾع ايس٠ٜ قٛض١ ـ ٗ أٜٸ3

 ايتٓاظٍ.ٚ ٗ ساٍ ايطنا إ٫ٓ ،٫١ تػك٘ ايسٜ: اؾٛاب

 ؟ٗاؾٝف كطٳؾُا ٖٞ ايٛدٛٙ اييت تٴ ،١ـ إشا نإ اؾٛاب بٛدٛب زؾع ايس4ٜ

 خرلات ؽطز يًُٝت.١ ٢٦ٖٝ تكطف عً: اؾٛاب

 ؟١َكابٌ ا٭عها٤ إكطٛع٠ سهِ ا٭َٛاٍ إأخٛش ٖٛ ٖـ ـ َا

 ؟٫أّ ٠ با٭عها٤ دا٥ع٠ ـ ٌٖ إتادط1

ـ إشا نإ اؾٛاب بعسّ دٛاظٖا ؾُا ٖٛ ايططٜل ايصٟ َٔ خ٬ي٘ ٜهٕٛ أخص 2

 ؟ّاايعٛض دا٥ع

 كٗا علٸباٱَهإ أخص تًو ا٭َٛاٍ عٔ ططٜل تعًٗٚ، ٫ َاْع: اؾٛاب
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 ف. ايتكطټ أٚ َكابٌ إعطا٤ سلٸ، ا٫ختكام

 ايعهٛ َا ٖٛ سهِ لاغت٘؟١ ٚ ـ بعس ظضاع

ِٸ١ ٕ ايعضاعإعٝح  ،١اؾطاس١ٝ ايع١ًُٝ ـ ٗ بسا1ٜ  .١ٗ ا١٦ٕ ٦َ مل تت

 لؼ. ؾٗٛ اٯٕ إشا نإ ايعهٛ َٝتّا: اؾٛاب

ٞٸ 2 ُٖ، ايعه١ٛ ظضاع٢ ٚقت عً ـ بعس َه  .٦١ٗ ا١ٕ ت ظضاعت٘ ٦َعٝح 

 اهلل ايعامل.ٚ عًٝ٘ ٜهٕٛ طاٖطّا.١ عسّ قسم إٝت١ ٗ ساي: اؾٛاب

١ َؿؿٛع، ًتِ بٗااييت تؿه١ِّ دٛبٚزْٚا بعٓاٜٚٔ َكازض ا٭ٗ اـتاّ ْطدٛ إٔ تعِّ

 بتؿكٌٝ أنجط.

 .١َٔ أطبا٤ اؾطاس١ ا٥ل ؾهط فُٛعًٛا ؾٚ تكبٻ

 

َٔ ، تهطاضٙٚ ب اؿسٜحَٔ أدٌ عسّ تؿعټٚ ;١إدتًؿ١ ؾطٚع إػأي١ َع ٬َسٛ

 ،١ا٭ق١ًٝ اييت دا٤ت بٗا ا٭غ٠ً٦ ايكٛض٢ ع١ً ا٭دٛب١ٚ ـ ا٭غ٦ًاي٥٬ل إٔ تكٓٻ

ِّ ٝٸ١ َْته طبل ١ ا٭غ١ً٦ يهآؾ١ عٝح تٛد٘ إباسح ايعًُٝ ،١َٔ ث٬خ قاٚض أقً

 : عج٘ ٞ ايصٟ متٸايايؿطح ايت

 

 :اؿهِ ايؿكٗٞ يكطع ايعهٛ :احملٛض ا٭ٍٚ

ٞٸ اؿهِ ايؿكٗٞ يكطع ايعهٛ َٔ دػِ ؾدٕل :إكاّ ا٭ٍٚ  :س

 ؟َا ٖٛ سهِ قطع ايعهٛ ايط٥ٝؼـ أ

 ؟ َا ٖٛ سهِ قطع ايعهٛ غرل ايط٥ٝؼب ـ 

 :١اؿط١َ أزٓي

 إٜكاع ايهطض بايٓؿؼ.١ ـ سط1َ

 .١اٱشل١ٝ تػٝرل اـًك١ ـ سط2َ

 اَتٗإ إ٪َٔ.ٚ ٖتو١ ـ سط3َ

١ُٕ ـ سط4َ  .١ًجٵا

 إْعاٍ ايًِٛ.١ ـ سط5َ
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ٕٛ :إكاّ ايجاْٞ ِٕ اؿهِ ايؿكٗٞ يكطع عه  .١ايسَاغ١ٝ َكاب بايػهت َٔ دػ

ٕٛ اؿهِ :إكاّ ايجايح  :َٝت ؾدٕلَٔ دػِ  ايؿكٗٞ يكطع عه

 ٢؟قطع أعها٤ إٛتدٛاظ ١ َا ٖٞ أزٓي ـأ

 ٢؟بكطع أعها٤ إٛت ايبتٸ ي٘ سلٸايصٟ  ٔٵَٳ ـ ب

 ؟١ٜػتٛدب ايس٢ٜ ٌٖ إٔ قطع أعها٤ إٛتز ـ 

  ؟١ا٭عها٤ إكطٛع١ َا ٖٞ أٚد٘ َكطف زٜـ  ز
 

 :سهِ أخص ايعٛض :احملٛض ايجاْٞ

 ٔ غرل ايبٝع؟ بعٓا١ٜٚ ٌٖ هٛظ أخص ايعٛض عٔ ا٭عها٤ إكطٛعـ أ

 با٭عها٤؟٠ سهِ إتادطٖٛ َا  ـ ب
 

 :ا٭عها١٤ سهِ ظضاع :احملٛض ايجايح

ٞٸـ أ  ا٭عها٤؟١ يعضاع َا ٖٛ اؿهِ ايتهًٝؿ

ٞٸ ـ ب    ؟٠ايطٗاض١ٚ يٓذاغَٔ سٝح ا َا ٖٛ اؿهِ ايٛنع

 

 إٍ ٜهّاأا٭عها٤ ؼتاز ١ ضاعيع١ إباسح اؿكٛقٝٚ إٔ إػا٥ٌ انشّاأقبض ٚ

١ ْٝع أٚ أنجط إباسح اؿكٛق١ٝ زضاغٚ اٱغٗاب ٗ ْكسٚ ؼكٝل ٚاغع ايٓطام.

عٔ  ٚعًٝ٘ ْٛضز باختكاض تكطٜطّا .١عٔ فاٍ ٖصٙ إكاي ا٭عها٤ خاضزٷ١ بعضاع١ إتعًك

  :١َطاسًٗا ايكاْْٛٝ

َٛا أٟ اقذلاح مل ٜكسِّٚ، ا٭عها١٤ ٚنع قإْٛ ظضاع ٕٓٛ إٍم إكِّـ مل ٜتططٻ1

ِٸ١ إدطا٤ات تؿطٜعٝ  ،١اجملًؼ ٥٫ش َت إٍسُِّقٖـ ف 25/3/1375عٔ شيو. بتاضٜذ   تٓ

أعها٤ ت٪خص َٔ ١ بطًب تطخٝل ظضاع١ ٥٫ش»بعٓٛإ ٠ ٚاسس٠ عٔ َازٸ٠ عباض ٖٚٞ

 : ٖصا ايٓش٢ٛ ع١ً قس دا٤ ًَ اي٥٬شٚ «.١ٗ َٛاضز خاقٸ٢ أدػاّ إٛت

١ زَاغ١ٝ أٚ ايصٟ قس أقٝب بػهت٢ أخص أعها٤ بسٕ إتٛٓؾ ٫ َاْع َٔ: ٠1 إاز

ط إٔ تتٖٛؾ٢ عً، احملتادٌ يصيو ايعه٢ٛ َٔ أدٌ ظضاعتٗا ٗ أدػاّ إطن ;١َػًُٖ

 يصيو.١ ايؿطٚٙ اي٬ظَ
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 ا٭عها١.٤ قإْٛ ظضاع٢ ع١ً ٚقتٓا اؿانط مل ؼكٌ إٛاؾك إٍ ٚيهٔ

ُٓإشـ ٗ قإْٛ ايعكٛبات اٱغ٬َٞ ٖٓاى أَٛض2 ٫ ٜعتدل ١ طبل ؾطٚٙ خاقٸ تا 

، ٠59 َٔ ًْتٗا إازٚ، يصيو ايعهٛ ّانآَٚ فطَّا ؾٝٗا ايطبٝب ايصٟ ٜبذل عهّٛا

ٟټ: ايبٓس ايجاْٞ ِٸتاييت ٚ ،١إؿطٚع١ ٝأٚ ايطبٸ١ ْٛع َٔ ايعًُٝات اؾطاسٝ أ ١ إٛاؾك ت

َع ٚ، اٌِْْٛٝٗ ايك٥٘ أٚ أضباب ا٭غط أٚ ٚن٥٬عًٝٗا َٔ قبٌ ْؿؼ ايؿدل أٚ أٚيٝا

 ،١اي٬ظ١َ ٚد٘ ايػطع٢ عًٚ ،١إطبك١ ايسٚي١ أ١ُْٚٛ ايع١ًُٚٝ إٛاظٜٔ ايؿ٠ٝٓ َطاعا

ٟٸ١ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي  .(1)١خط١ٝ أخص َٛاؾك غٛف ئ ٜهٕٛ َٔ ايهطٚض

 ٗ ٖصا ايؿإٔ. 216، 322، 319، 295، 60إٛاز ١ ٚ بإَهآْا َطادع

١ ّ يعضاعايعطض إكسٻ، ٖـ ف6/9/1379بتاضٜذ ، قس اعتدل فًؼ اـدلا٤ٚ ـ3

 بعس ا٭خص بٛدٗات ْٛط بعض إطادعٚ ،١ايسَاغ١ٝ قس َاتٛا بايػهت٢ أعها٤ ٕطن

  :١ايتايٝٚٗ إٛاضز ، َؿه٬ّ، اـا٦َٓٞايػٝس ٣ ؾتاٚٚ

شيو ١ أٚ إٖاْ ،١إجً ايصٜٔ تٛؾٛا عٓسَا ٜ٪زٟ قطع ايعهٛ إ٢ٍ يًُطن١ بايٓػبـ أ

 .يًؿطع ّاشيو ايعٌُ كايؿ ٜعسٸ، أٚ ٖتو سطَت٘، إطٜض

، ِٗ عٓس إٛت٥اغت٦كاٍ أسس أعها١ ٗ ساي يًصٜٔ ّٛتٕٛ زَاغّٝا١ بايٓػبـ ب 

 .(2)يًؿطع ّاٜهٕٛ ٖصا ايعٌُ كايؿ، عًِٝٗ أٚ ٜهٕٛ ي٬غت٦كاٍ تأثرلٷ

 

 .ٞأٚ قس تٛٓؾ; زَاغّٝا أٚ َٝتّا ;ّاإَا إٔ ٜهٕٛ سٝٸ عهٛٷَٓ٘ كطع ايؿدل ايصٟ ٜٴ

ٌٸٚ ٞٸ ٍإَٔ ٖصٙ اؿا٫ت ؼتاز ١ ساي ن ْعطض  ٚعًٝ٘ ٣.كتًـ عٔ ا٭خط سهِ ؾكٗ

 : َكاَات١ ث٬ث ايبشح ٗ

 

ٞٸي ١ ؿتهٕٛ سٝات٘ َتٛٚق أسٝاّْا ٘قٛض; ٭٠ْ عس كطع عهٛ َٔ دػِ ؾدل س

، شيو ايعه٢ٛ ـ سٝات٘ عًأسٝاْا ٫ تتٖٛقٚ ;١ٝػا٭عها٤ ايط١٥ بكٝٚ ايكًب: َجٌ، عًٝ٘

ٌٸٚ .أَجاشلاٚ ايٝس١ٚ ايهًٝ: ٌَج شنطٖا ؾإٕ قطع ايعهٛ  َٛضز َٔ إٛاضز اييت متٸ ٗ ن

إَا إٔ ١ َٔ تًو إٛاضز ا٭ضبع ٗ نٌٛٚ أٚ ٫. ;ػطض عك٥٬ٞي إٔ ٜهٕٛ َكاسبّا إَا
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 ٫. أّ  ;ي٘ ب بهطٕضٜهٕٛ قطع ايعهٛ َٔ دػِ اٱْػإ ٜتػبٻ

ٌٸ ٠ ٚيهٔ َطاعا ،١َٔ ايكٛض ا٭ضبع٠ ٚاسس ٚ ىتًـ اؿهِ ايؿكٗٞ ٗ ن

 : ي٬ختكاض غٛف ْبشح  ٖصا ايكػِ ٗ قٛضتٌ

 

 .١ؾشهُ٘ اؿط٠َ ايٛؾا ٟ إٍؾو إٕ نإ قطع ايعهٛ ايط٥ٝؼ ٜ٪زٸ٢ بسٕٚ أزْ

٫ ؾطم  أٜهّاٚ، ٗ ٖصا اؿهِ ٫ ٜٛدس ؾطم بٌ ضنا قاسب ايعهٛ أٚ عسّ ضناٙٚ

 ٭ٕ ٖصا ا٭َط ٜهٕٛ َكساقّا ;يػطض عك٥٬ٞ أّ ٫ نإ ايكطع َكاسبّاَا إشا بٌ 

، سطاّ إٔ ا٫ْتشاض١ ايٓك١ًٚٝ ايعك١ًٝ ا٭زي ٚقس زيت ،١ايتًٗهٗ إيكا٤ ايٓؿؼ ٚ ي٬ْتشاض

ِٵ ﴿ :١ٚتكٍٛ اٯٜ، ؾسٜس ٜتبع٘ عصابٷٚ، (3)٠َٔ  ايصْٛب ايهبرل ٖٚٛ ٜٵسٹُٜه ٚٳ٫َ تٴًُِكِٛا بٹَأ

ٗٵًَُه٢ ٔإَي  .(195 :٠)ايبكط ﴾١ايتٻ

زٟ ٪ؾإٕ قطع ايعهٛ ايصٟ ٜٚعًٝ٘  ايكتٌ.ٚ عُّٛ ا٫ْتشاض١ سط٢َ ع١ً تسٍ اٯٜٚ

ّٷ٠ يٛؾاا إٍ  ضٚاٜاتٷ٢ عٖصا إسٸ٢ ٜؿٗس عًٚ ٯخطٜٔ.ا٢ عًٚ ؿدل ْؿػ٘اي٢ عً، سطا

 قس اغتسيٛاٚ، إٛتٚ اشل٬ى عٔ ٚدٛب ا٫دتٓاب عٔ ا٭عُاٍ اييت ت٪زٟ إٍ

ايًِٗ إْو »: ٜكٍٛ ×عٔ اٱَاّ ايطنا١ ضٚاٜ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜاتٚ .١ػهٛا بٗصٙ اٯُٜٚ

ٌٔ عبس  نُا أؾطؾتٴ، قس انططضتٴٚ ،١ايتًٗه قس ْٗٝتين عٔ اٱيكا٤ بٝسٟ إٍ َٔ قٹبٳ

 . «ايعٗس١ ايكتٌ إٕ مل أقبٌ ٢ٜ٫ٚ اهلل إإَٔٛ عً

٢ عً (4)ٛااغتسٓيسٝح  ٢،بٗصا إع١ٓ م أٌٖ ايػٓٸٔ ططَقس ٚضزت ضٚاٜات نجرل ٚ

 ٣.عًُٝات ايكتٌ ا٭خطٚ ا٫ْتشاض١ سطَ

 : أٜهّا٢ عٖصا إسٻ٢ اييت تسٍ ع٣ً ا٭خط١ اٯٜٚ

ِٵ ضٳسٹُّٝا﴿ ٕٳ بٹُه ٘ٳ َنا ٕٻ ايًٓ ِٵ ٔإ  (.29: )ايٓػا٤﴾ٚٳ٫َ تٳِكتٴًُِٛا َأُْؿػٳُه

ٍٸ١ ٖصٙ اٯٜٚ ٌٸٚ ايكتٌٚ ا٫ْتشاض١ إط٬م سط٢َ عً تس ٠ ٚؾا عٌُ ٜ٪زٟ إٍ ن

ٍٸٚ ايؿدل.  زلعتٴ: اؿٓا١ٙ قشٝشَٚٓٗا  ٢.عٖصا إسٻ٢ نصيو عً ٖٓاى ضٚاٜات تس

ِّ ٔٵَٳ: ٜكٍٛ ×اٱَاّ ايكازم  .(5)ؾٝٗا ؾٗٛ ٗ ْاض دِٗٓ خايسّا سّاقتٌ ْؿػ٘ َتع

 ٖصا ايكطع إ٣ٍ يصيو إشا أز .ُاّ إطًٛب٢ ع١ً ٚانش١ ز٫ي١ ٚتسٍ ٖصٙ ايطٚاٜ

ٕٵ، ايؿدل٠ ٚؾا ٔٸ، قاطع ايعه٠ٛ ايٛؾانإ ٜعًِ إٔ غبب ٖصٙ  ٚإ  ايكطع١ عًُٝ يه
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ٜسخٌ ١ ٗ ايٓتٝذٚ، ْؿػ٘ غٛف تًع١َ٘ تؾإٕ إَا، قاسب ايعهٛ ْؿػ١٘ ت َٛاؾكُٓ

٢ يصيو مل ٜٴؿهٌ ايؿٝذ ايطٛغٞ عً، قشٝضٷ١ ايطٚاٜ غٓسٴٚ .١َهُٕٛ ايطٚاٜٗ 

 ػٔ بٔ قبٛب.اؿ

انع َٛٗ ايطٚاٜات ٚ قتٌ ؾدل آخط ٗ اٯٜاتٚ ا٫ْتشاض١ ٚقس ٚضزت سطَ

ٌٷٚ ،٠نجرل ّٷٚ قبٝضٷ ٖٛ عُ ٌٸٚ، بٓٛط ايعك٤٬ سطا  ٜعتدل ٖصا ايكبض َٔ ا٭َٛض اييت ٜػتك

َا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ »١ ايعك١ًٝ ا٬ٕظ٠َ قاعس٢ ٖصا ايٓشٛ ؾبُكته٢ عً. ٚبٗا ايعكٌ

، اٯٜاتٚ إَها٤ٶ َٔ ايؿاضع إكسؽٚ تأٜٝسّا٢ ؾإٕ اؿهِ ايعكًٞ ٜتًك «ب٘ ايؿطع

 ٖصا اؿهِ ايعكًٞ. إ١ٍ ُا ٖٞ إضؾازُٜٓت ٖصا ا٭َط إْٸايطٚاٜات اييت تهٚ

بٌ عطف  َٔ اؾا٥ع أْ٘ ٗ بعض َكازٜل قتٌ ايٓؿؼ ٜٛدس ٖٓاى اخت٬فٷٚ

 ايسيٌٝ ايؿطعٞ.١ ع ٗ ٖصٙ اؿايبغٛف ْتٻٚ، ؽ ٗ ٚدٗات ايٓٛطايؿاضع إكسٻٚ ايعك٤٬

اٱْػإ ٠ ٚؾا ٟ إٍاييت ت٪ز١ ٫ هٛظ قطع ا٭عها٤ ايط٥ٝػ َا تكسٻ٢ّ بٓا٤ عًٚ

 ٚأ عاق٬ّ، بايػّا أٚ غرل بايؼ٢ بٌ إٔ ٜهٕٛ إتٛٓؾ ٫ٚ ٜٛدس ؾطمٷ .١أٚ ايتسضه١ٝ إؿاد٦

 عًٝ٘ أّ ٫. ّاؿاٯخطٜٔ َتٛٚق٠ سؿٜ سٝاَا إشا نإ نصيو بٌ ٚ، ّافْٓٛ

 

ؾٌٗ ، ايٓؿؼنطاضّا بإٜػبب ؾك٘ ٚ ،٠ايٛؾا ٟ إٍإشا نإ قطع ايعهٛ ٫ ٜ٪زٸ

 ؟١قطع ايعهٛ ٗ ٖصٙ اؿاي وطّ أٜهّا

ٍٸ ٍٸ ،١اؿط٢َ عً ايصٟ قس ٜس  : ع٠ٔ عباض، ب٘ أٚ َٔ اؾا٥ع إٔ ٜػتس

 

ّٷٚ، اٱنطاض بايٓؿؼ قطع ايعهٛ ٜ٪زٟ إٍ   إشّا غٛف ، اٱنطاض بايٓؿؼ سطا

 .ّاٜهٕٛ قطع ايعهٛ سطاَ

 ؾشل اٱنطاض بايٓؿؼ ؼتاز إ١ٍ ؿط١َ ٝايه٣ًٓ س٫ٍ ايهدلٗ ٖصا ا٫غت   

ٔٸٚ، إثباتٚ َا إٔ عٓٛإ اٱنطاض ٚ .١ٚانش١ٚ غتس٫ٍ ٚدساْٝي٬ ا٭١ٍٚ َإكسٸ يه

ٌّ ي٘ زٚضٷ١ بايٓؿؼ ٗ ٖصٙ إكاي ٟٸٚ أغاغ  ،١ٚدٗات ْٛط ايؿكٗا٤ يٝػت َتٛاؾكٚ، قٛض

١ٌٕ عٓاٜٚٔ ايج٬ثؾػٛف ْتٓاٍٚ ٖصٙ اي ،٠ٚاسس٠ ٚترٕل٢ ٚيٝػٛا عً  : أنجط بتؿكٝ
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ٕٕ «نطض»١ يهًُ نطتشٴ١ ٗ َعادِ ايًػ   ، ايٓكل: َٔ ًْتٗاٚ ،٠نجرل َعا

 بسٕٚ ؾوٚ ايعٓت.ٚ، ايكش٘ ،١اؿاد، ايهعـ، إطض ٢،ايعُ، غ٤ٛ اؿاٍ، ايهٝل

 .ايهطض٢ بٌ ٖٞ َكسام ٕعٓ، ايهطض٢ َٔ ٖصٙ ايهًُات ٫ تعطٞ َعٓ ّانجرل ؾإٕ

سٝح إٕ خً٘ إكسام  ٢،أْ٘ إع٢ٓ شنطٚٙ عًٚ، قس خًطٛا إكسام َع إؿّٗٛٚ

ايصٟ ٚ ٗ ؾُٗٗا.٠ ت نجرلظ٫ٓ ا ٜ٪زٟ إٍٖٓٚ، َٔ َؿه٬ت ايؿِٗ ايًػٟٛبإؿّٗٛ 

ايصٟ قس غبل شنطٙ ٖٛ َكسام شلصٙ ٚ، ايهطض ٖٛ ايٓكل٢ ٜػذلعٞ ا٫ْتباٙ إٔ َعٓ

ٛٷ١ يهًُٚ .١ايهًُ ٌٸ اغعّ ٚايٓكل َؿٗ  إٔ ٜهٕٛ نا١٬َّ ؾ٤ٞ ي٘ قابًٝ ٜؿٌُ ن

َٔ ١ بإطٖن١ ايٓكل ٗ ا٭عٝإ اـاضدٝ: غبٌٝ إجا٢ٍ عًٚ يهٓ٘ غرل ناٌَ.ٚ

١ نعسّ ضعاٜ ،١ايٓكل ٗ ا٭َٛض ا٫عتباضٜٚ، ايعهٛٚ ايٓكل ٗ اؾع٤: َجٌ، دعا٤أ

 ٢.اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تطع١ اؿكٛم ايؿدكٝ

ايصٟ ٜعس ، اـًٌٝ ايؿطاٖٝسٟ :نأَجاٍ، ٘ ْكلايهطض بأ١ْ عًُا٤ ايًػٜعطِّف 

ايهطض إ٫ ٠ سٝح إْ٘ ٜعتكس إٔ يٝؼ ٕاز ،١ؿٌ ٗ نتب َعادِ ايًػَٔ أٚا٥ٌ إ٪ٚي

ّٷ زخٌ عًٝ٘ نطض ٗ : تكٍٛ، ايٓككإ ٜسخٌ ٗ ايؿ٤ٞع٠ٓ ٖٚٛ عباض، ٚاسس َؿٗٛ

 .(6)َاي٘

٫ نطاض ٚ ض٫ نط: سٝح ٜكٍٛ، نطض بايٓكل٠ ط ابٔ ا٭ثرل نصيو عٔ َازٚعبٻ

ايطدٌ أخاٙ ؾٝٓكك٘  ٫ نطض أٟ ٫ ٜهطٸ: قٛي٢٘ .. ؾُعٓ.ايٓؿع ايهطض نسٸ: ٗ اٱغ٬ّ

 .(7)َ٘ٔ سٓك ؾ٦ّٝا

 ،١اؿادٚ غ٤ٛ اؿا٢ٍ ا٭ٍٚ َعٓؾخت٬ف. ا «نٳطٻ»ٚ «نٴطٸ»ؿٝٸَٛٞ بٌ ٚدعٌ اي

نٌ َا نإ : قاٍ ا٭ظٖطٟ: نتب ٜكٍٛٚ، ايٓؿعنسٸ ايٓكل ايصٟ ٖٛ ٢ ايجاْٞ َعٓٚ

قس ٚ ...َا نإ نس ايٓؿع ؾٗٛ بؿتشٗاٚ، بايهِ طٌّٗ بسٕ ؾٗٛ نٴ٠ ؾسٚ ؾكطٚ ٤ٛ ساٍغ

 .(8)ٜسخٌ ا٭عٝإ ْكٕل٢ ُأطًل عً

، نس ايٓؿع: ايهطض: أْٗا نس ايٓؿع٠ ط ابٔ ؾاضؽ عٔ ٖصٙ إازنصيو عبٻٚ

ٌٸ٢ ثِ وٌُ عً، ّاطٸنٙ ٜهطٸ نطٸٙ: ٜكاٍٚ  .(9)َا داْب٘ أٚ قاضب٘ ٖصا ن

 . ٖصا ا٭غًٛب٢ ٕ عًٛايباق ٚ غاض ايًػٜٕٛٛ

َٳٚ، ساٍ ؾإٕ َؿّٗٛ ايهطض ٖٛ ْؿػ٘ ايٓكل١ أ٢ٜ عًٚ إٔ بط عبٻ ٔٵإٕ نإ ٖٓاى 
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 . ْككّا ػع ٜعسٸَتٻ عسّ ٚدٛز ايٓؿع ٗ ا٭َٛض اييت بٗا ْؿعٷإٔ ١ ايهطض نس ايٓؿع ؾُٔ دٗ

 

 ٗشيو  ؼُٳتٳيهٔ ٜٴًٚ، كٌَٓؿ مل ٜبشح ايؿكٗا٤ اٱنطاض بايٓؿؼ نُٛنٕٛع  

 .١نًُاتِٗ اييت أؾهٛا بٗا ٗ ا٭بٛاب إدتًؿ

هٛظ أنً٘ ٚ ،٫١ ٜطٗط بايسباغ١ إٔ دًس إٝت «بٝإاي»شنط ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ 

بٓٛط ٠ اؿٝا٢ عً خٛؾّا١ سهِ أنٌ إٝت: ٜكٍٛ .٠ايهطٚض١ٚ اؿ١ًٝ ؾك٘ ٗ ساٍ قًٓ

 .(10)عهِ ايعكٌ َٓع٘ ٚادبٷٚ زؾع ايهطضشيو إٔ ٚ ;ٖصا ايطأٟ قشٝضٷٚ .ايبعض ٚادبٷ

: . قاٍيسؾع ايهطض ٚادبٷ١ إٔ أنٌ إٝتـ نايؿٝذ ايطٛغٞ ـ ابٔ إزضٜؼ ٣ ٜٚط

زيًٝٓا ٚ، ٫ٚ هٛظ ي٘ ا٫َتٓاع عٔ أنًٗا ،١عٓسَا ٜهطط اٱْػإ هب عًٝ٘ أنٌ إٝت

 .(11)ْٛط ايعك١ٌ ٗ ايٛدٛب َٓع ايهطض َٔ ٚدٗ

َٸاز أنٌ إٛاٜعتدل ابٔ ايدلٸٚ ٠ ٖٞ عباض١ َا٭ؾٝا٤ احملطٻ: ٜٚكٍٛ، ّاسطا١َ ز ايػا

 .(12)١عٔ ْٝع ايػُّٛ ايكاتً

ٚنتب  َات.احملطٻ١ َٔ ٠ًْ إهطٸ١ٚ ايػُّٛ ايكاتً ك٬ح اؿًيبٸايبٛ أٜعتدل ٚ

َٔ ٚ ...بأعٝاْٗا١ ٗ ايكػِ ا٭ٍٚ تطتب٘ اؿطَ: قػٌُ ٜٓكػِ أنٌ اؿطاّ إٍ: ٜكٍٛ

 .(13)١ايػُّٛ ايكاتً: ًْتٗا

ايكػِ اـاَؼ َٔ إأن٫ٛت ٚ: َات قاٍاحملطٻٞ ل اؿًٓاحملٚكز عٓسَا عسٻٚ

 .(14)َقًٖت أّ نجطت ،١ايػُّٛ ايكاتً :١َاحملطٻ

 قًًٝٗا ،١ايػُّٛ ايكاتً: َاتاـاَؼ َٔ احملطٻ: ٗ قٛاعسٙٞ اؿ١ًٓ ايع٬َ قاٍ

 .(15)نطضٷ اٚاييت ىاف إٔ ٜهٕٛ بٗ، نجرلٖا...ٚ

نٌ ؾ٤ٞ وتٌُ : سٝح قاٍ، َٞا قطح ب٘ اؿًٓ جٌَاٖط ح قاسب اؾٛقطٻٚ

ّٷ إٔ ٜهٕٛ ب٘ نطضٷ ٟٸٚ .سطا ّٷؾ٤ٞ ٜعتكس نطضٴ أ ٟٸ٢ عً، ٙ ؾٗٛ سطا ٕٛ أ سكٌ ، نإ م

ٔٸ  . (16)ي٘ ايعًِ أّ ايٛ

اغتؿسْا ٖا قس ٚ اٱنطاض بايٓؿؼ.١ بعض أقٛاٍ ايؿكٗا٤ سٍٛ سطَٖٞ ٖصٙ 

أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ؽتًـ ٚ ،١ٗ اؾًُ ؿؼبايٓكاع ايهطض ٜاحملطَات إ١ نط إٔ َٔ ًْشٴ

 .١َٔ ٖصٙ اؾٗ
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 حقطٻٚ ;قاسب اؾٛاٖطٚ ٞاؿ١ًٓ َايع٬ٓ: َجٌ ٢،عبٗصا إسٻايبعض ح كس قطٻؾ

َٳٚ، بٛدٛب َٓع ايهطض ايبعض اٯخط ِٸبح قطٻ ٔٵٖٓاى  ّٷ إٔ أنٌ ايػ َٔ . ٚايكاتٌ سطا

ِٸ ٛانضاي ِٸ بإٔ أنٌيصيو قطسٛا ، َٔ قتٌ ايٓؿؼ إٔ إككٛز أع ايصٟ  قًٌٝ َٔ ايػ

ّٷٙ ٜكتٌ نجرلٴ ِٸٖصٙ ايهًُات قس ٚضزت ٚ. أٜهّا سطا ٔٸٚ، ٗ َٛنٛع ايػ إتعاضف  يه

ِٸ ٟٸ بٌ ٖٛ ٬َْى ،١يٝؼ ي٘ خكٛقٝ عًٝ٘ عطؾّا ٖٛ إٔ ايػ ؾ٤ٞ ٜٓعٍ ايهطض  ٭

ِٸ، بكاسب٘ ٞٸ ٗ إْعاٍ نطٕض اشل٬ى أٚ ٜهٕٛ غببّا َٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ أع ٫ ّهٔ  عك٥٬

ُټ  ً٘.ؼ

 

ٚبعض ٖصٙ  إٜكاع ايهطض بايٓؿؼ.١ سط١َ ؼكٝل أزٓيٚ ايبشح إِٗ ٖٓا ٖٛ ْكس

   : ع٠ٔ عباض١ ا٭زٓي

      

عٓس َطٚضٙ ١ بٔ دٓسب ٜهاٜل أسس ايكشاب٠ نإ زلط :٠ظضاض١ كدا٤ ٗ َٛثٻ

ٜكّٛ بٗصا ايعٌُ ٚ، ت ايكشابٞخطٚد٘ َٔ باب بٝٚ سٝح إٕ زخٛي٘، سّا ؾذطتَ٘تؿٚك

٠ زلط٢ ح ايطغٍٛ عًؾاقذل ،ضغٍٛ اهلل إ٠ٍ إٓعٍ زلط ؾها قاسبٴ، بسٕٚ اغت٦صإ

١ يكاسب ايساض بك٠ُٝ إٓعٍ أٚ ٜبٝع ايؿذط بٔ دٓسب إَا إٔ ٜػتأشٕ عٓس زخٛي٘ إٍ

قاسب ايساض إٔ  |عٓسٖا أَط ضغٍٛ اهلل، بٗصا ا٫قذلاح٠ ؾًِ ٜكبٌ زلط ،٠نبرل

 .(17)ؾإْ٘ ٫ نطض ٫ٚ نطاض ٗ اٱغ٬ّ: قاٍٚ، ٜطَٝٗا إي٠ٚ٘ٝ ؿذطٜكًع اي

دا٤ت بٓؿؼ ٣ ٖٓاى ضٚاٜات أخط بٌ إٕ ،٠ايػٓس َعتدل١ َٔ ْاس١ٝ ايطٚاٜٖٚصٙ 

ساٍ ٫ ٜٛدس ١ أ٢ٜ ٚعً .(18)َػتؿٝهّا ٖصا إهُٕٛ ٫ ٜبعس إٔ ٜهٕٛٚ، ٖصا إهُٕٛ

ٍٷ أٖيـ نجرل َٔ ٚ ،٠ٛخٷ نجرلع كس ططستؾ١ ايس٫ي١ أَا َٔ ْاسٝٚ .غٓسٖا ٗ إؾها

 اغتؿازٚا َٓٗا ٗ ْٝع أبٛاب ايؿك٘.ٚ، سٍٛ ٖصا إٛنٛع١ ايؿكٗا٤ ضغا٥ٌ َػتكًٓ

ِٸٚ  ُٸٚ ضا٤ ايؿكٗا٤ ٗ ٖصا اؿسٜح.ٯ٠ ايعابط٠ ٖٓا ٖٛ ايٓٛط ايبشح إٗ َا ٗا أٖ

ًٜٞ : 

ّٷ «٫ نطض»ٜعتكس ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ إٔ ؿسٜح  ـ1 ايعٌُ بٗا  ّٓع، أسها
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٫ نطض ْؿٞ ٠ َسيٍٛ قاعسٚ، سٝح إْٗا بٓٛطٙ ُٓع اؿطز، ٫ سطز٠ نكاعس، ايهطض

ِٕ ٞٸ سه ايصٟ ، ايهطض( ٜٓتؿٞ ايػببب ). يصيو ؾؿٞ اؿسٜح بٓؿٞ إػبٻَهطٸ ؾطع

ٟٸٖٛ )  .(19)(اؿهِ ايهطض

ٖٛ ْؿٞ اؿهِ  «٫ نطض»ٜعتكس اٯخْٛس اـطاغاْٞ إٔ َسيٍٛ سسٜح  ـ2

: ٚقس نتب ٜكٍٛ .«يهجرل ايؿو ٫ ؾٓو»: َجٌ، ٛععا٤ إٛنمٛ ْؿٞ ازٸ٢ ايهطضٟ عً

 .(20)١ٖٛ ْؿٞ ازعا٤ إٛنٛعات ايهطض١ٜ َسيٍٛ اؿسٜح ْؿٞ ا٭سهاّ ايهطضٜ

ٗ إٜكاع  ّاَٛيٜٛ ّاؼطّٝ ّاا٭قؿٗاْٞ َسيٍٛ اؿسٜح ١ْٝٗ ؾٝذ ايؿطٜع ٜٚعتدل ـ3

ٔٵٚ ،١خدلٜ «٫ نطض»١ إٕ ًْٚ ايهطض. عٝس ٜ»١ نذًُ، اي٢ٞٗٓ ع١ً شلا ز٫ي يه

ٍٸٚ، اييت ٖٞ ٗ َكاّ اٱْؿا٤، «٠ايك٬ قس نتب ٗ ٚ .٠ايك٠٬ ٚدٛب إعاز٢ عً تس

ٞٷ٠ َسيٍٛ ايكاعس: ٖصا إكطع ٜكٍٛ ٞٸ ْٗ  .(21)كاع ايهطضٜإ١ سطَٚ تهًٝؿ

ٟٸ «٫ نطض»ايؿانٌ ايتْٛٞ إٔ سسٜح  ٜٚعتدل ـ4 ، نطض مل ٜتساضى ؾطعّا ٜٓؿٞ أ

مل ٚ ض ايصٟ بٓٛط ايؿاضع مل هدلٖٛ ْؿٞ ايهط «٫ نطض»َسيٍٛ سسٜح : سٝح ٜكٍٛ

 .(22)ٜتساضى

ِٷ «٫ نطض»ٜعتكس اٱَاّ اـُٝين إٔ  ـ5 ٞٸ سه : ٜٚكٍٛ ٗ ٖصا إٛنٛع، سهَٛ

 ،١َٔ ا٭سهاّ ايػًطٜٛ «٫ نطاضٚ ٫ نطض»: ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ |إٕ ن٬ّ ضغٍٛ اهلل

ٝٻ  .(23)ّاقا٥سٚ ّأ ٖصا ا٭َط بكؿت٘ سانُسٝح إْ٘ ب

ٌٸٚ إٕ ْكس  عٔ  خاضزٷ، آثاضٖاٚ عح ْتا٥ذٗاٚ، َٔ ٖصٙ إباْٞٚاسس  عح ن

٫ ٠ ؾإٕ قاعس اـاَؼ ـ٢ ـ نإبٓ بعض إبا١ْٞ ٗ خهِ ٬َسٛٚ .١ْطام ٖصٙ إكاي

ٟٸ ٢ ـ نإبٓ أغاؽ بعض إبا٢ْٞ عًٚ ;اٱنطاض بايٓؿؼ١ اضتباٙ عطَ نطض يٝؼ شلا أ

 ٢.عإسٸ٢ ع١ً شلا ز٫ي١ ًطٚاٜيؾإٕ  ايجايح ـ

١ سط٢َ ع١ً َطابك١ٝ يٝؼ شلا ز٫ي٠ إٕ ايكاعسؾ٣ ؽ إباْٞ ا٭خطأغا٢ أَا عً

 ٢،عٖصا إسٻ٢ ع١ً يتعاَٝا ١ّٕ شلا ز٫يإ: يهٔ باٱَهإ ايكٍٛٚ، ايهطض بايٓؿؼ عاكإٜ

 .٫ ّهٔ اؾُع عطؾّا ٚعك٥٬ّٝا بٌ ْؿٞ ايهطض َٔ ايؿاضع ٚػٜٛعٙ اٱنطاض يصيو

إ٫ أْ٘ نتب ، ْؿٞ اؿهِ ايهطض٠ٟ عسٜعتدل َسيٍٛ ايكا ٟايؿٝذ ا٭ْكاض َٚع إٔ

اٱنطاض ٚ بٌ اٱنطاض بايٓؿؼ «٫ نطض»٠  ٜؿطم ايؿكٗا٤ عٓس اغتس٫شلِ بكاعسمل: ٜكٍٛ

 .(24)بايػرل
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دٌ( ٚ ٗ دٛاب٘ عٔ غبب ؼطِٜ اهلل )عع، ×بٔ دعؿط٢ ٜكٍٛ اٱَاّ َٛغ

ٌٸٚ، عباز٢ٙ ّ شيو عًمل وطِّـ  تعاٍٚ إٕ اهلل ـ تباضى: ٚؿِ اـٓعٜط١ إٝتٚ يًدُط  أس

ٌٸٚ، ّ عًَِٝٗٓ٘ ؾُٝا سطٻ١ َٔ ضغب، شلِ َا غٛاٙ يهٓ٘ خًل ٚ، شلِ ٫ ظٖس ؾُٝا أس

عًِٝٗ  ٬ّتؿهټ ;أباس٘ٚ شلِ ٘ؾأسً، َا ٜكًشِٗٚ، ؾعًِ َا تكّٛ ب٘ أبساِْٗ، اـًل

 .(25)َ٘ عًِٝٗسطٻٚ ؾٓٗاِٖ عٓ٘، ِٖعًِ َا ٜهطٸٚ، ٕكًشتِٗ

١ عًٓٚ ّا٬َن٣ ا٭شٚ ايهطضاعتدل  ×اٱَاّ أ١ٕ ٗصٙ ايطٚاٜب ا٫غتس٫ٍ تكطٜبٚ

 «َ٘ عًِٝٗسطٻٚ ؾٓٗاِٖ عٓ٘، ِٖعًِ َا ٜهطٸٚ»اٱَاّ ١ ٜػتؿاز َٔ ًْ. َٚاتيًُشطٻ

٢ عً. ٚبٓٛط ايؿاضع إكسؽ سطاّ ؾٗٛ ايبسٕ سٝح إٕ نٌ َا ٜهطٸ ،١ٝايه٣ًٓ ايهدل

يصيو إشا ، سطاّٚ ايٓؿؼ َٓبٛشايهطض ب كاعاييت مكٌ عًٝٗا ٖٞ إٔ إ١ٜ ٖصا ؾايٓتٝذ

إٕ ؾ اٱنطاض بايٓؿؼ١ سطَٖٛ بإٔ إسيٍٛ إطابكٞ شلصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات  ٌٵمل ُْك

 .ايهطض بٗا كاعإ١ٜ غٛف ٜهٕٛ سطَ ا٭قٌ ـ٢ ـ عً يتعاََٞسيٛشلا ا٫

 

 : شيوٚ ;غرل قشٝض١ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚاٜ إٕ

باغِ  ّاشيو إٔ ٗ غٓس ايكسٚم ؾدكٚ ;ـنع١ٝ غٓس ٖصٙ ايطٚاٜإٕ : أ٫ّٚ

ٗ غٓس آخط ٚ .١َطغً ٖٞ أٜهّاٚ .ٗ غٓس ايهاٗ غٌٗ بٔ ظٜازٚ .لمل ٜٛثٻٖٚٛ ، عصاؾط

 .لمل ٜٛثٻ ٖٛ أٜهّاٚ، إؿهٌ بٔ عُط ٜٛدس يًهاٗ

يهٔ َع ٖصا ٚ، َاتيًُشطٻ ٬َنّا١ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜ ٜعتدل اٱنطاض بايبسٕ: ثاّْٝا

 إشا مل ٜ٪زِّأْ٘ ٠ ايكاعس٣ َ٪زٸبٗصا ٜهٕٛ ٚ ،١ٝن٠ًٓ َٓ٘ نكاعس٠ ٫ ّهٔ ا٫غتؿاز

 ٜػتٛدب أٜهّا١ ; سٝح إٕ إعطا٤ َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتٛغعوطّنطض ؾ٬  ايكطع إٍ

٘ٷٚ، ايتهٝٝل قطَات تٛدس ٖٞ أْ٘ إشا مل ٚ ،١ًتعّ بٗصٙ إػأيٜ ٜكّٝٓا ٫ ٜٛدس ؾكٝ

 .ّاسطاَ  ٜهٕٛايهطض ؾ٬

ٞٸ نطضٷ ـايٛاٖط ٢ عًـ ١ ٗ ايطٚا٠ٜ طَات إصنٛضبعض احمليٝؼ ي: ثايجّا ، بسْ

 اؿٝٛإ ايصٟ ٜصبض َٔ زٕٚ إٔ ٜصنط اغِ اهلل عًٝ٘.: َجٌ

ٍٸ ٖٓاى ضٚاٜاتٷ: ضابعّا ب إٔ أنٌ أٚ ؾطب دع٤ َٔ بعض ا٭ؾٝا٤ ٜػب٢ِّ عً تس
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٫ تسٚض سٍٛ ١ إشّا ٜكبض َٔ إعًّٛ إٔ اؿطَ .َاتَع أْٗا يٝػت َٔ احملطِّ، نطضّا

ٌٸ: ×نُا قاٍ اٱَاّ ايكازم .هطضاي  أقبض ٚانشّا ٚقس، (26)أنٌ اؿٛت ٜٛضخ ايػ

ٌٸ دسّا أَا ْؿؼ أنٌ ، ٜعتدل َٔ ا٭نطاض اييت تًشل ظػِ اٱْػإ إٔ َطض ايػ

 َات.َٔ احملطٻ ٬ ٜعسٸؾايػُو 

ٗ ٖصٙ ٠ ايٓٛط عٔ ْٝع اٱؾها٫ت ايٛاضز غضٸٚ ٍؾطض ايتٓعټ٢ عً: خاَػّا

ًٜعّ ٗ ٖصٙ  إش ;ّاايكطع قشٝش٠ كٛضٚسلٛشلا ياعتباض إط٬قٗا ٫ ّهٔ ١ ايطٚاٜ

ا٭نٌ ايهجرل أٚ : َجٌ ،٠ٗ اؿٝا١ إتساٚي١ٚ نجرل َٔ ا٭عُاٍ اي١َٝٛٝ سط١َ اؿاي

 ...ٚ، ا٭عكاب٢ أٚ أزا٤ ا٭عُاٍ اييت تهع٘ عً، ايكًٌٝ

 ٫ إ٫ إٔ فُٛعٗا ;١ٖصٙ اٱؾها٫ت أدٛبَٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ يبعض  طبعّا

َٸ١ عطٝٓا أدٛبٜ   .١عٓس ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ تا

 

اٱْػإ ٗ ٢ ع٠ً نٌ ؾ٤ٞ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إهطٸٚ: ×ْكٌ عٔ اٱَاّ ايكازم

ّٷٚ بسْ٘ اٱْػإ ٗ ٢ ع٠ً َا نإ ؾٝ٘ إهطٚ ...٠ٗ ساٍ ايهطٚض إ٫ٓ، أنً٘ قٛت٘ ؾشطا

ّٷ  .(27)أنً٘... أنً٘ ؾشطا

ٟٸ ٜه١ٕٛ طبل ٖصٙ ايطٚاْٜ٘ أ تكطٜب ا٫غتس٫ٍٚ ْٛع َٔ ايطعاّ ٜٓتر عٓ٘  أ

 .إٜكاع ايهطض بايبسٕ سطاّإٔ ٖٞ ٚ ،١ٝن٠ًٓ قاعس٢ مكٌ عًٚ، ّاايهطض سطاَ

ّٸٚ  ٜٓطبل عًٝٗا ٚ ،١َطغ١ً شيو إٔ ايطٚاٜٚ ;أٜهّا يهٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ غرل تا

 .١ايػابك١ ْؿؼ اٱؾها٫ت اييت غبل شنطٖا ٗ ايطٚاٜ

 

ٍٸ١ َٔ ١ًْ ٖصٙ ايطٚاٜ اٱنطاض ١ سط٢َ عً ايطٚاٜات اييت بإَهاْٗا إٔ تس

 طٸْكٌ ايؿٝذ اُؿ. ٚ×عٔ اٱَاّ ايكازم، بٔ ظٜس١ عٔ طًش٠ َعتدل١ ايطٚاٜٚ .بايٓؿؼ

ـٸ»: َٛانع١ ٗ ث٬ث١ ايعاًَٞ ٖصٙ ايطٚاٜ باب » ;(28)«عٔ اؾاض٣ ا٭ش باب ٚدٛب ن

 .(30)«اٱنطاض بإػًِ باب عسّ دٛاظ»; (29)«دٛاظ إعطا٤ ا٭َإ

يعاٌَ ا. ٚيهٔ ىتًـ ًَ اؿسٜح ؾُٝا بٝٓٗاٚ، ٚاسس١ إٛاضز ايج٬ثٚايػٓس ٗ 
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 «.٫ آثِٚ غرل َهاضٸ، إٕ اؾاض نايٓؿؼ»: ع٠ٔ إؿذلى بٝٓٗا ٖٛ عباض

اٱنطاض بايٓؿؼ ١ عٔ سطَ ×إٔ تعبرل اٱَا١ّ بٗصٙ ايطٚاٜ تكطٜب ا٫غتس٫ٍٚ

عًٝ٘ ٣ ٚأدط، ؾإْ٘ اعتدل اؾاض نايٓؿؼ َٔ ٖٓاٚ، ُاتَٚٔ إػ١ًٖ قطعٝ ٜؿٝس أْٗا

ٕٳ قاسب ٢ بايٓؿؼ. ٚعً اٱنطاض٢ ْؿؼ اؿهِ ايصٟ أدطاٙ عً ٛٳ ٓٵ ٖصا ا٭غاؽ عٳ

 . «باب عسّ دٛاظ اٱنطاض بإػًِ»ايٛغا٥ٌ ايباب بـ 

 .ك٘إ٫ إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ قس ٚثٻ، ٞ إصٖب ـٖٛ غٓٸٚ بٔ ظٜس ـ١ ٗ ايػٓس طًشٚ

 ايؿٝذ ايكسٚم إيٝ٘. ٚ يهًٝينٜكٌ غٓس اٚ

 

 : إٜكاع ايهطض بايٓؿؼ تشطِٜي١ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا٢ٜ باٱَهإ اٱؾهاٍ عً

ٟٸ١ ابع١ْ أخ٬ق١ٝ َكاّ تٛنٝض َػأيٗ ١ ايطٚاٜإٕ : أ٫ّٚ . ؾشسٜح َٔ أَط غطٜع

ض ٫ ٜكّٛ بإٜكاع ايهط ،١عهِ غطٜعت٘ ايطبٝع ;إٔ اٱْػإ نُا: ٜكٍٛ ×اٱَاّ

 زا٫٘اؿسٜح ٫ ٜهٕٛ ١ ٗ ايٓتٝذ. ٜٚٛقع ايهطض ظاض٫ٙ بٓؿػ٘ نصيو هب عًٝ٘ إٔ 

 اٱنطاض بايٓؿؼ. ١ سط٢َ عً

ٍٷ١ سط٢َ ع١ً ا٫غتس٫ٍ بايطٚاٜإٕ : ثاّْٝا  ;قشٝضغرل  اٱنطاض بايٓؿؼ اغتس٫

شيو إٔ ٚ اؾاض;٢ ايهطض ايٛاقع ع١ً إٜكاع٘ بايٓؿؼ أٚنض َٔ سط١َ سٝح إٕ سطَ

، يػّٛا ٜكبض ايتؿبٝ٘ؿبٻ٘ ب٘ هب إٔ ٜهٕٛ أٚنض َٔ سهِ إؿبٻ٘ يهٞ ٫ سهِ إ

أْ٘ َػتذل  ( إشا مل ْكٌايٓؿؼاٱنطاض ب١ سطَ٘ ب٘ )سهِ إؿبٻٖصا اؿسٜح  ٗ ٚ

 ا٭قٌ يٝؼ أٚنض َٓ٘.  ٢ ؾعً (اٱنطاض باؾاض١ سطَ٘ )أنجط َٔ سهِ إؿبٻ

بعس  ّا٫ إٔ تهٕٛ خدل، يًذاض() ( سا٫َّٔ إُهٔ إٔ تهٕٛ )غرل َهاضٸ: ثايجّا

٢ يصيو ؾإٕ َعٓ ٢.عإسٻ٢ ع١ً ز٫ي١ ٖصا غٛف ئ تهٕٛ ٖٓاى أٜٸ٢ بٓا٤ عًٚ اـدل.

بؿطٙ عسّ ٚقٛع٘ ، ٜهٕٛ اؾاض َجٌ ايٓؿؼ: ٖصا ايٓش٢ٛ اؿسٜح غٛف ٜهٕٛ عً

 .ايٓؿؼ(( ؾطٙ تؿبٝ٘ )اؾاض( بـ )ايهطض. إشّا )غرل َهاضٸٗ 

 

بايبسٕ  أٚ َكسَتٗا إشا أؿكت نطضّا٠ إٔ ايعباز٢ ضٚاٜات تسٍ عًٚ ٖٓاى آٜات
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ايصٟ ٜٓتر عٔ سهٛضٙ ٗ  ناؿازٸ، ـؾؿٞ بعض إٛاضز ٜػك٘ ايتهًٝـ عٔ إهًٖ

ٗ بعض إٛاضز ٚ ;عًٝ٘( ّاَػتكطٸ بؿطٙ إٔ ٫ ٜهٕٛ اؿرٸ) أزا٥ٗا نطضٷٚ َطاغِ اؿرٸ

 .ٜهٕٛ سطاَّا

أٚ ٜهٕٛ ، أٚ دطٚحٷ ب٘ قطٚحٷٚ ،١ ايطدٌ تكٝب٘ اؾٓابٗ: ×عٔ ايطناـ أ

ُٻٚ، ٫ ٜػتػٌ: ؾكاٍ ؟ْؿػ٘ ايدلز٢ ىاف عً  .(31)ِٜتٝ

ٞٷ١ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜ أْ٘ تكطٜب ا٫غتس٫ٍٚ ؾإشا مل ٜهٔ ، يًذٓب عٔ ايػػٌ ْٗ

ُټّاؾاٱنطاض بايٓؿؼ سطاَ  ؟ّاٚايػػٌ سطاَ ّاِ ٚادبًُاشا ٜهٕٛ ايتٝ

اٱنطاض بايٓؿؼ سطاّ. إٔ ٢ ع١ً يتعاَٝا١ اٜات ي٘ ز٫يإشّا ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚ

ض صٜٔ ٜتهطٻًعا٤ ٖٛ إٔ ايؿكٗا٤ أؾتٛا ببط٬ٕ ايػػٌ ٚايٛن٤ٛ ايٖصا ا٫زٸ٢ ٚايؿاٖس عً

ٙ ايكّٛ ؾإِْٗ أؾتٛا ببط٬ٕ قَٛ٘. ؾإشا ايصٟ ٜهطٸ١ . ٚنصيو ٗ َػأيَُٓٗا اٱْػإ

 ًُاشا ٜعسٸؾ ّاأٚ سطاَ ّاَهطٖٚ باٱْػإ هاضٸاي أٚ ايٛن٤ٛ أٚ ايػػٌ مل ٜهٔ ايكّٛ

 ؟!باط٬ّ

ٕٸ  ٫ ٜٛدس ٚ، ّاايٛن٤ٛ سطاَٚ ايػػ٣ٌ ايؿاضع ٗ ٖصٙ إٛاضز ٫ ٜطٚقس ٜؿهٌ بأ

ٞٸ أَطٷ  أُْٗا سطاّ.بٜؿٝس  ؾطع

ايٛن٤ٛ ٚ بط٬ٕ ايػػٌٚ. (32)ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ٗ َكاّ ا٫َتٓإٚهاب بإٔ 

 ٫َتٓإ.خ٬ف ا ٜعسٸ١ اؿط١َٚ َع ؾطض عسّ ايهطاٖٝ

هب عًٝ٘ ايػػٌ َٔ : قس قٌٝ ي٘ٚ، نإ ٗ بسْ٘ دطحٷٚ، اؾٓب١ ٗ َػأيب ـ 

 .(33)يكس قتًٛٙ: ×قاٍ اٱَاّ ؟تأثطٖا َا٢ عًٚ ،١اؾٓاب١ إظاي أدٌ

 .(34)قتًِٗ اهلل، قتًٛٙ: يًصٜٔ أَطٚٙ بايػػٌ |قاٍ ضغٍٛ اهلل ٣:أخط١ ٗ ضٚاٜٚ

 

ّٸ١ سط٢َ عًٚاٜات ا٫غتس٫ٍ بٗصا ايٓٛع َٔ ايطإٕ  شيو ٚ ;اٱنطاض بايٓؿؼ غرل تا

إشّا  .مل ٜأَط ببط٬ٕ ايػػٌ أٚ ايٛن٤ٛ أٚ ايكّٛ ايهطضٟٚ زٵٔطأْ٘ وتٌُ إٔ ايؿاضع مل ٜٴ

إٔ نطضٖا ١ ٫ َٔ ْاسٝ، يعسّ ٚدٛز أَط بٗا١ باطً تعسٸ٠ ؾإٕ ٖصٙ ايعباز١ َٓٗصٙ اؾٗ

١ ضٚاٜبإَهإ يهٔ ٚػازٖا. ٜٛدب ؾ٠ ايٓٗٞ ٗ ايعبازٚ، عٓٗا اغتٛدب ْٗٞ ايؿاضع

ٍٸ ٖٛ ٚ، يصيو ؾإٕ َؿازٖا ٜهٕٛ بٗصا ايؿهٌ ٢;عُاّ إسٻ٢ عً ايؿٝذ ايكسٚم إٔ تس
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ؿِٗ ٜٴٚ. ّاٚادب ا٭نٌ أٜهّاٚ اٱؾطاض بٌ ٜعسٸ، ايكّٛ باط٬ّ ٚقٛع ايهطض ٜعسٸ١ أْ٘ ٗ ساي

 . ّأَ أدٌ َٓع٘ ٜهٕٛ اٱؾطاض ٚادبٚ، إٔ إٜكاع ايهطض سطا١ّ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜ

 َا مل ٜهٔ ؾطم ،١ْٗا َطغًإسٝح  ،١ٗ غٓس ايطٚاٜٜهُٔ يهٔ اٱؾهاٍ ٚ

 .  «عٔ ايكازم»بٌ ٚ «قاٍ ايكازم»بٌ  ٗ ْكٌ ايكسٚم

 

ـ ١ أنٌ بعض ا٭ؾٝا٤ ـ َجٌ أنٌ إٝت١ ٗ بعض ايطٚاٜات مت تٛنٝض غبب سطَ

يًبسٕ ؾٗٛ  ؾ٤ٞ ٜٛدب ؾػازّا ٟټأ: يًبسٕ. يصيو باٱَهإ ايكٍٛ ّاٜػبب ؾػاز بأْ٘

ّٷ سطَت : ×عٔ اٱَاّ ايطنا، قُس بٔ غٓا١ٕ َا دا٤ ٗ ضٚاٜ: شيو١ َٔ ًْٚ .سطا

 .(35)١ٕا ؾٝٗا َٔ ؾػاز ا٭بسإ ٚاٯؾ١ إٝت

٢ عًٚ ٖٛ ؾػاز ا٭بسإ.١ إٔ ايػبب ٗ ؼطِٜ أنٌ إٝت١ شنطت ايطٚاٜٚقس 

١ِّ ايعً»: تكٍٛ اييت٠ أغاؽ ايكاعس ٟٸؾ «لكِّؽٚ ِتع ؾ٤ٞ ٜٛدب ؾػاز ا٭بسإ  إٕ أ

ّٷٚ، ّاسطاَ ٜهٕٛ  .قطع ايعهٛ ٜٛدب ؾػاز ا٭بسإ ؾٗٛ إشّا سطا

 

ّٸ١ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚاٜ  : شيوٚ ;أٜهّا غرل تا

َا مل ، ايطداٍنتب قس مت تهعٝؿ٘ ٗ ٚ .قُس بٔ غٓا١ٕ ٗ غٓس ايطٚاٜ: أ٫ّٚ

 .(36)٣خطبعض إباْٞ ا٭٢ ع١ً ت٪خص ايطٚاٜ

يٝػت ٚ ،١سهُ «ٕا ؾٝٗا َٔ ؾػاز ا٭بسإ»١ ٕ ًْإ: باٱَهإ ايكٍٛ: ثاّْٝا

ايصٟ ٢ َب٢ٓ َا مل تهٔ عً ،١س َٔ قاعستٗا ايهًٝمل ٜػتؿأْ٘  إ١ٍ باٱناؾ .١عًٓ

٫ تٛدب ١ عٓسَا تهٕٛ َجٌ ايعًٚ، تٛدب تعُِٝ اؿهِ ،١نايع١ً اؿهُ»: ٜكٍٛ

ض ايطٚاٜات. َط ٚضٚز ْؿؼ ٖصا ايعٓٛإ ٗ بعٖصا ا٭٢ ايؿاٖس عًٚ .(37)«ايتدكٝل

ٕ اٱَاّ إ: َا ق١ٌٝ َٔ ًْٚ .١غرل ايع١ً اؿهُ ؾٓو٢ أْ٘ َٔ غرل أز٢ْ عً

ـٻ، تػسٻ: ؾكاٍ ي٘، َٔ أمل ٗ بطٓ٘ ٛهٗ دٛاب٘ يطدٌ نإ ٜؿٵ ×ايكازم ٫ٚ ، ٚتع

 .(38)ؾإٕ ؾٝ٘ ؾػاز ايبسٕ تأنٌ بُٝٓٗا ؾ٦ّٝا

١ غرل إٔ ايطٚاٜ، ايعؿا٤ٚ ٭نٌ بٌ ايػسا٤أْ٘ ٫ وطّ ا أقبض ٚانشّاٚقس 
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 ؾػاز ايبسٕ. ٟ إٍشنطت أْ٘ ٜ٪زٸ

 

إٜكاع ايهطض ٢ إٕ ايعكٌ ايػًِٝ ٫ ٜتكبٌ إقساّ اٱْػإ عً ؾٓو٢ بسٕٚ أزْ

ٟټٚ ّا.َطؾٛن طّاٜعتدلٙ أَٚ، بٓؿػ٘ اييت ٠ تٓطبل عًٝ٘ ايكاعس ؾ٤ٞ ٜطاٙ ايعكٌ قبٝشّا أ

 غٛف ٜهٕٛ بٓٛط ايؿاضع قبٝشّاٚ، «ايعكٌ سهِ ب٘ ايؿطعنٌ َا سهِ ب٘ »: تكٍٛ

 . ّاسطاَٚ أٜهّا

يهٔ ٫ ّهٔ ٚ ،١ٗ اؾًُ إٔ ٖصا ايسيٌٝ قشٝضٷ ّادسٸ ّاأقبض ٚانشٚقس 

 ٜهٕٛ عاؾع عك٠ٞ٥٬ أٚ ايهبرل١ ; ٭ٕ ؼٌُ ا٭نطاض ايبػٝطع٢َُ٘ٛ عً و ب٘ايتُػټ

ـ ؾإْٗا ١ إشا ناْت قبٝشٚ ،١شإَا غرل قبٝـ بٓٛط ايعكٌ ـ عٓسٖا تهٕٛ ٚ، إْػاْٞٚ

 .يٝػت سطاَّاـ بٓٛط ايؿاضع 

 

 : اٱنطاض بايٓؿؼ َا ١ًٜٞ عٓٛإ سط٢َ اييت أقُٝت ع١ً ػتؿاز َٔ فُٛع ا٭زيٜٴ

اٱنطاض ١ سط٢َ ٫ ٜسٍ ع١ً إتكس١َ يبعض ٖصٙ ا٭زي ٕ إسيٍٛ إطابكٞأَع ـ أ

يصا ؾإْ٘  .١ايكطع١ٝ أٚ ا٭ٚيٜٛ ،١يتعاَٝا١٫ يبايس١٫ اؿط٢َ ٜسٍ عً ٘يهٓٸٚ، بايٓؿؼ

٠ قٛض طَت٘ ٗس١ فُٛع ا٭زي ١ٗ ايٓؿؼ ٗ اؾًُبإٜكاع ايهطض ١ ٜػتؿاز َٔ سطَ

 ايكطع.

ُټبعض َٛاضز اٱنطاض سطاَّاتهٕٛ  ٫ضَا  ـب  ١ َٔ ْاسٝٚ .ًٗا; ٱَهإ ؼ

ُټ٣ أخط تهٕٛ ٚ، ّاؾتهٕٛ سطاَ، ًٗآٖاى بعض ا٭نطاض ٫ ٜػتطٝع ايبعض ؼ

ُټ١ٚ يًبعض اٯخط بػٝط . يصيو ؾإٕ ايصٟ ٫ تعتدل سطاَّا١ ٗ ايٓتٝذٚ، ًٗاّهٔ ؼ

 ايعكٌ.    ٚ إكساض ايعطفٚ ٜعٝٸٔ اؿسٚز

ايهطض ؾإشا نإ ٗ ؼٌُ ١ إعاْٞ اييت عطنٓاٖا يه١ًُ َع ٬َسٛ ـ ز

 ،ّانطض شتػب عطؾّا٫ ٜٴٚ، ايهطض ْؿػ٢٘ ع٢ً عٝح ٜطػ، ايهطض غطض عك٥٬ٞ

إَا زْٟٝٛ أٚ ، أَا إشا نإ قطع ايعهٛ بػطض عك٥٬ٞ ّا;ؾػٛف ئ ٜهٕٛ سطاَ

شيو ايػطض ١ ؾبسٕٚ ؾو َع ٬َسٛ، ايهطض٢ بايؿهٌ ايصٟ ٜػًب ايٓؿع عً، أخطٟٚ
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إٕ ايؿاضع ٫ ٜعتدلٙ ؾ إٕ نإ قازقّاٚ، ايعك٥٬ٞ إَا إٔ ٫ ٜهٕٛ ايهطض قازقّا

ِٸايػطض ايعك٥٬ٞ ا٭١ يصيو ؾُع ٬َسٛ .سطاَّا ، ؾإٕ ٖصا ايٓكل ّهٔ ددلٙ ٖ

ٖصا نإ ٢ َتٚ، َٔ باب ايتعبس١ َا مل ٜهٔ ٗ َٛاضز خاقٸ، ٘باٱَهإ ؼًُٗٚ

ٞٸ ايهطض بػطٕض ِٸ عك٥٬ غٛف ٜهٕٛ إطدع ١ ٗ ٖصٙ اؿايٚ .ٜعتدل دا٥عّاؾإْ٘  أٖ

 .ايسيٌٝ اـامٸ

ؼ كطع عهٛ غرل ض٥ٝياٱنطاض بايٓؿؼ ١ سط١َ إط٬م أزيز ـ يكس أقبض سلٍٛ 

ايصٟ ، ىتًـ ايكسم ايهطض١ٟ اؿٛاؾع ايعك١ٝ٥٬ يصيو َع ٬َسٛ .١َٛنع َٓاقؿ

 .١ٖٛ َكسام اؿطَ
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  الهوامش
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 «ةاآلراء الفقوي»ة ووسوع

 يف املنوخ ونقد عرٌض

 

 

اْت ايبساٜات ؾُٓص أٜاّ اٱغطٜكٌٝ ن .ايعٌُ إٛغٛعٞ قسّّا١ طؾت اٱْػاْٝع

َٔ  تٴعسٸ١ ايكطٕ ايطابع قبٌ ا٬ٕٝز قاّ أضغطٛ َشاٚي»ؾؿٞ  .١يًُٛغٛعات ايعًُٝ ا٭ٍٚ

ٚٚنعٗا ٗ ، ٗ ظَا٠ْ٘ إٛدٛز١ ايبؿط١ٜ سٝح ْع إعطؾ، احملا٫ٚت ٗ ايتاضٜذ أٍٚ

يصيو ُأطًل  .(1)«عٔ نجرل َٔ إٛنٛعات١ َع أؾهاضٙ اـاق، َٔ ايهتب١ غًػً

 يطٜازت٘ ايعٌُ إٛغٛعٞ. ;«أبٛ إٛغٛعٌٝ»يكب أضغطٛ ٢ عً

ٚقاض يهٌ ؾعب َٛغٛعت٘ ، ايعا٣ٕٞ إػت٢ٛ تتايت بعس شيو إٛغٛعات عً

 .١ايهد١ُ ايبؿط١ٜ َٔ إعطؾ١ ٖه١ٓ اييت ٜػتٛعب ؾٝٗا أندل َػاس ،١اـاق

ٖٚٞ  ،١ايعطب١ٝ ٗ ايًػ١ َٔ ايهًُات احملسث( »Encyclopedia)١ َٛغٛع١ ٚنًُ

 ...٠ايؿٍُٛ ٚايهجط٢ ايصٟ ٜسٍ عً، (ٚغع)َٔ ايؿعٌ ١ َؿتٓك

َٸا نًُ ٚتعين  ،١ايْٝٛا١ْٝ .. ؾكس دا٤ت َٔ ايًػ.١لًٝعٜ( اٱEncyclopedia)١ أ

ٛٸع اؾٝٸس...  .(2)«ٗ ا٭قٌ ايتعًِٝ ايعاّ إتٓ

١ٌٕ ّهٔ تعطٜـ إٛغٛع ّٸ بؿه : بأْٸٗاـ ١ ايعا١ٕٝ ايعطب١ٝ نُا ٗ إٛغٛعـ  عا

َعًَٛات عٔ ايٓاؽ ٚا٭َانٔ ٚا٭سساخ ٢ َٔ ايهتب تؿتٌُ ع١ً ُٛعنتاب أٚ ف

 .(3)تطتٝبّا أيؿبا٥ّٝا أٚ َٛنٛعّٝا١ َطتٸب، ٚا٭ؾٝا٤

ٛٸع إٛغٛعات إٍ  : ْٛعٌ تٴٓ
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 .١َٔ فا٫ت إعطؾ٠ تتٓاٍٚ فا٫ت نجرلٚ .١إٛغٛعات ايعاَ: ا٭ٍٚ

، ؾ١٘ٝ ٕٛ َتدككٚته، ٚتسضؽ فا٫ّ َعٝٸّٓا .١إٛغٛعات اـاق :١ايجاْٝ

ُٸك  .(4)سٛي١٘ ٚتكسٸّ َعًَٛات َع

ٚٸٍ َا عطؾٗا  ،١إٛغٛعات ايؿكٗٝ ١ٖٛ ٚأسس أيٛإ إٛغٛعات اـاق اييت أ

١ ايؿك١ٝٗ ٚإٛغٛع، ٖـ(1386)ْاٍ عبس ايٓاقط١ غ٬َٞ َع َٛغٛعايعامل اٱ

 ٚقسضت .١اييت تعتدل ا٭ؾٗط ٚا٭سلٌ َٔ إٛغٛعات ايؿكٗٝ، ٖـ(1386)١ تٝايهٜٛ

ايؿك٘ اٱغ٬َٞ طبكّا ١ ٖٚٞ َٛغٛع، ثين عؿطٟٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞ ا١٫ َٛغٛع َ٪خٸطّا

ايصنط تكّٛ بٗا ٚتؿطف عًٝٗا ١ ْؿاٯٖـ(. ٚإٛغٛعات 1423)^ٕصٖب أٌٖ ايبٝت

١ َٚػتٛعب١ َا دعًٗا َٛغٛعات ؾاًَ، ٗ ايؿك٘ اٱغ١َٞ٬ كَتدكٻ١ ػات عًَُٝ٪غٻ

 .١يًهجرل َٔ إٛنٛعات ايؿكٗٝ

يًػٝس ، «١اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ َٛغٛع»ٖٚٞ ، طّاقسضت َ٪خٻ١ غأطايع َٛغٛعٖٓا 

. فًٓسات ٗ بعض َٛنٛعات اؿرٸ١ اٯٕ أضبع٢ ٚاييت طبع َٓٗا ست، ٖاؾِ ايػًُإ

١ ٚاـ٬ؾ١ٝ أغًٛب دسٜس ٫غتهؿاف اٯضا٤ ا٫تؿاقٝ»بأْٸٗا ١ ٚقس عٴطٸؾت إٛغٛع

 «.اـاَؼ عؿط اشلذطٟ َٔ ايكطٕ ايطابع إٍ ،١عٓس اٱَا٠َٝ ٚإؿٗٛض

ٗ اغتٓباٙ  َكطًشات شلا زٚضٷ١ ث٬ث٢ اؾتٌُ ع١ً ٖصا ايتعطٜـ يًُٛغٛع

١ غأقـ َعٗا ٚقؿٚ.٠ٚإؿٗٛض ;١ٚاـ٬ؾٝ ;١اٯضا٤ ا٫تؿاقٝ: ٖٚٞ، اؿهِ ايؿطعٞ

 .١غطٜع

ٖٚ :١ٚاـ٬ؾ١ٝ اٯضا٤ ا٫تؿاقٝـ 1 بعض ٢ عً، ـ ٗ عح اٱْاعّهٔ إٔ تٛ

ٕٸ سذ٢ٝ ايؿكٝ٘ عً ٢نُا إشا بٓ، َباْٝ٘ اٱْاع يهاؾؿٝت٘ عٔ ضأٟ إؿطٸع عٔ ١ أ

ؾًٛ اتؿل أٌٖ عكط ٚاسس  .ٗ ْكض اٱْاع زٚضٷ١ ؾإٕ يٰضا٤ إدايؿ، ططٜل اؿسؽ

٢ٕٟ عً َٳ، َا ضأ ؾإٕ ٖصا اٱْاع ٫ ٜهؿـ يٓا عٔ إٔ َا ، تكسٸّ عًِٝٗ ٔٵٚخايؿِٗ ؾٝ٘ 

 .(5)اَِٗأٌٖ شيو ايعكط قس تًٓكٛٙ َٔ ض٥ٝػِٗ ٚإَ إٍٚقٌ 

ؾإٕ ، سػاب ا٫ستُا٫ت ٔ ططٜلاٱْاع ع١ ناؾؿ٢ٝ ٚنصيو إشا بٴٓٹٞ عً

١ باٱناؾ، نؿـ اٱْاع عٔ ضأٟ إؿطٸع٢ اتؿام آضا٤ ايؿكٗا٤ إتكسٸٌَ ٜػاعس عً

 .(6)٣ يعٛاٌَ أخط

٠ ٚايؿٗط ;١ايطٚا٠ٝ٥ ايؿٗط: أْٛاع١ ث٬ث٢ ٖٞ ٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞ عًٚ :٠ايؿٗط ـ.2
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، ٖٓا ٖٞ ثايح ايؿٗطات٠ َٚٔ ايٛانض إٔ إطاز َٔ ايؿٗط .١ايؿتٛا٠ٝ٥ ٚايؿٗط ;١ايعًُٝ

زٕٚ ١ بٌ ايؿكٗا٤ ٚؾٝٛعٗا بسضد١ إعٝٸ٣ٓ اْتؿاض ايؿتٛ»ٚاييت ٜطٜس بٗا عًُا٤ ا٭قٍٛ 

ٌٷ، (7)«اٱْاع  ٚيٛ نإ نعٝؿّا.، َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ شلِ عًٝٗا زيٝ

ا٫عتُاز عًٝٗا ٣ َٚس ،٠ٖصٙ ايؿٗط١ سذٸٝٚقع خ٬ف بٌ ا٭قٛيٌٝ ٗ قس ٚ

ٚمل ٜؿطٸقٛا ، سذٸٝتٗا َطًكّا قػِ َٔ ايؿكٗا٤ إٍؾصٖب نُػتٓس يًشهِ ايؿطعٞ; 

 ;ٚقعت بٌ ايكسَا٤ َٔ ايؿكٗا٤ أٚ غرلِٖ َٔ إتأخطٜٔ نْٛٗا قسبٌ ٠ ٗ ٖصٙ ايؿٗط

٠ بٌ ايؿٗط١ قػِ ثايح ٗ اؿذٝٸؾطٸم ٚ، مل ٜكبًٛا سذٸٝتٗا َطًكّا يهٔ قػُّا آخطٚ

، بٌ إتأخط٠ٜٔ ٚبٌ ايؿٗط، ٜٚٴعتُس عًٝٗا ،١ٖٚصٙ سذٸ ،١سَا٤ ٚأقشاب ا٭٥ُبٌ ايك

 .(8)١ ٚقس ْؿٛا عٓٗا اؿذٸٝ

 

ـ ٜٚٴككس بٗا  .(Method)١ َٓٗر ٖٓا َا ٜكابًٗا باٱلًٝع١ٜ إككٛز َٔ نًُ

 .(9)ٕطًٛبا إ١ٍ ايبشح إٛق١ً أٚ ططٜك، ايبشح١ ططٜك: ـ باختكاض ؾسٜس

يًٛقٍٛ  ;١ايبشح ايصٟ غاضت عًٝ٘ إٛغٛع١ َٚٓ٘ ّهٔ إٜهاح إٓٗر أٚ ططٜك

 : بايتايٞ، أٖساؾٗا اييت ضٴزلت َٔ قبٌ إٍ

 : ٖا٤بج٬خ َكسٸَات تبٝٸٔ َٓٗذٗا ٚاْتُا١ اؾتٴتشت إٛغٛع ـ1

.ٚقس ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞ(٠ ؼت عٓٛإ )ْٛط ،١ٚتأضى١ٝ تعطٜؿ١ٝ َكسٸَ :ا٭ٍٚ 

تعطٜـ عًِ ايؿك٘ )ايؿك٘ : ؾصنط ؾٝٗا، يعًِ ايؿك١٘ ٪يـ بعض إباز٨ ايتكٛضٜتٓاٍٚ إ

، ايؿك٘ اٱَاَٞ(١ أزي، عًِ ايؿك٠٘ ؾا٥س، َٛنٛع عًِ ايؿك٘، ٚا٫قط٬ح١ ٗ ايًػ

ٛٸضٙ )عكط ايتؿطٜع ٛٸض ايؿك٘ ، عكط ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس، ْٚؿأت٘ ٚتط َطاسٌ تط

ا٫غتٓباٙ ١ َطسًٝ، عطٜـ ا٫غتٓباٙاغتٓباٙ اؿهِ ايؿطعٞ )ت١ ٚعًُٝ، اٱَاَٞ(

ٗ ١ أثط اٯضا٤ ايؿكٗٝ، أغباب اخت٬ف ايؿكٗا٤، ٖٛ ايؿكٝ٘؟ ٔٵَٳ، ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞ

ُٸ، ا٫غتٓباٙ(١ عًُٝ ، ٚغا٥ٌ سؿٜ ايذلاخ، سؿٜ ايذلاخ١ ٝٚتطاخ ايؿك٘ اٱَاَٞ )أٖ

 ِاشز َٔ َكازض ايؿك٘ اٱَاَٞ(.

ٛٸضات سٍٛ ايعًِٖصٙ إكسٸَات ٗ إعطا٤ اي٠ ٚتدلظ نطٚض ٚب٦ٝت٘ اييت ، كاض٨ تك

ٛٸضات اييت ططأت عًٝ٘، ْؿأ ؾٝٗا ٟٸ١ إعطؾ١ٝ ؾٗٞ اـًؿٝ، ٚايتط ٚاييت تًكٞ ، عًِ ٭
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 َعطٝات٘ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ.٢ ب٬ٛشلا عً

بعس إٔ ناْت ، ٖصٙ إباز٨ أٚ إكسٸَات ٗ ايٛغ٘ ايؿكٗٞقس تطادع سهٛض ٚ

يًكاض٨ إٔ ٜطادع : شيو٢ ٚنُٓاشز عً .ؿاتإكٓٻيًهجرل َٔ ١ َٔ إكسٸَات ا٭غاغٝ

 ;ٖـ(786)س ا٭ٍٚٝيًؿٗ ،١ٗ أسهاّ ايؿطٜع١ ايؿٝع٣ شنط :١َكسٸَات ايهتب ايتايٝ

َصٖب ٢ ع١ً ٚا٭قطاب ايؿكٗٝ ;ٖـ(676)ٞل اؿًٓيًُشٚك، ٚإعتدل ٗ ؾطح إدتكط

 ٚغرلٖا.، ٖـ(9)مبٔ أبٞ ْٗٛض ا٭سػا٫ٞ٥ ،١اٱَاَٝ

ٚآيٝات  ،١شنط ٔؼ ْكاٙ تٗسف شلا إٛغٛعكس ؾ .١طٜـ بإٛغٛعايتع :١ايجاْٝ

 ؾٝٗا.١ ٚإكطًشات ٚايطَٛظ إػتعًُ، َٓٗا٠ ا٫غتؿاز

، ٚٚدٛب اؿرٸ، ٚا٫قط٬ح(١ )ٗ ايًػ تعطٜـ اؿرٸ: َكسَات باب اؿرٸ :١ايجايج

 ايعٌُ ٗ ٖصا ايباب.١ ٚآيٝ، ٚبعض َا ٚضز ٗ ؾهٌ اؿرٸ

ِٖ ٗ ٩اعتٴُست آضا ايصٜٔز طبكات ايؿكٗا٤ ّا ـ سسٻـ أٜه١ ٗ ٖصٙ إكسَٚ

 : ٖٚٛ ايتكػِٝ إتٸبع ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞ، ث٬خ طبكات ٚقػٸُِٗ إٍ ،١إٛغٛع

َٔ ايكطٕ ، اَتسٸت يكطٌْ تكطٜبّا.ٚقس عؿط ؾكّٝٗا١ ٚؾٝٗا ث٬ث: ٌَإتكس١ِّ طبكـ 1

ْٗاٜات ايكطٕ  ٢ٚست، ٖـ(329)َع ايؿٝذ اؿػٔ بٔ أبٞ عكٌٝ، ايطابع اشلذطٟ

 ٖـ(.585)اؿًيبٸ٠ بٔ ظٖط٠ َع ايػٝس ٓع، ايػازؽ

تبسأ َٔ ْٗاٜات ، قط١ٕٚ سٸتٗا أضبعَ. ٚٚؾٝٗا أسس عؿط ؾكّٝٗا: طٜٔإتأخ١ِّ طبكـ 2

بساٜات ايكطٕ  إٍ، ٖـ(588)ٜٞؼ اؿًٓضايكطٕ ايػازؽ اشلذطٟ عٓس ايؿٝذ ابٔ إز

 .ٖـ(900)عٓس َؿًض بٔ سػٌ بٔ ضؾٝس، ايعاؾط اشلذطٟ

١ ٔػ ُٚتس إٍ .ٚث٬ثٕٛ ؾكّٝٗا١ ٚؾٝٗا مثاْٝ: طٜٔطٟ إتأخَِّتأخ١ِّ طبكـ 3

ل ايهطنٞ عًٞ بٔ باحملٚك، تبسأ َٔ أٚاغ٘ ايكطٕ ايعاؾط اشلذطٟ، قطٕٚ

َع ايؿٝذ قُس أٌَ ظٜٔ ، ٖصا ايكطٕ اـاَؼ عؿط اشلذطٟ إٍ، ٖـ(940)اؿػٌ

 ٖـ(.1419)ايسٜٔ

ٗ ايطغا٥ٌ   َا ٖٛ ضا٥رٷ ْٛرل، َٔ إػا١ٌ٥ ُٛعف إ١ٍ إٛغٛع٠ ُقػٸُت َاز ـ2

ٟٸ ،٠إهاظ ايعباض٢ ٖصٙ إػا٥ٌ ع٢ً ٚتٴبٓ .١ًُٝايع ٛٸٖا عٔ أ ؾٗٞ ُجٌ ، اغتس٫ٍ ٚخً

 اييت ٜطٜسٖا ايؿكٝ٘.١ ايٓٗا١ٝ٥ ايٓتٝذ

َكػٸِ  ؾذع٩ٖا ا٭ٍٚ .ٗ عطض َٛنٛعات باب اؿرٸ١ ٖهصا ْٗذت إٛغٛع
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 : َككسٜٔ إٍ

 .١ٚايطؾك، ٚؾٛضٜٸت٘ ، ٚدٛب اؿرٸ: ٖٚٞ،  َكسٸَات اؿرٸٗ: إككس ا٭ٍٚ

ٚٸٍ .ٗ ؾطا٥٘ ٚدٛب اؿرٸ: إككس ايجاْٞ ٖٚٛ ، ٚقس تٓاٍٚ َٓٗا ايؿطٙ ا٭

 ايبًٛؽ.

ٚايؿطٙ ، ٖٚٛ ايعكٌ، ؿطٙ ايجاْٞ َٔ ؾطٚٙ اؿرٸيتٓاٍٚ ا ٚاؾع٤ ايجاْٞ

 .١ٖٚٛ ا٫غتطاع، ايجايح

ُٻ ٚاؾع٤ ايجايح  .١ٗ ؾطٙ ا٫غتطاع ١أسهاّ عأَ بٝإ ته

َٸا ُٻ اؾع٤ ايطابع أ  .١إنُاٍ ا٭سهاّ ايعاَ ٔؾكس ته

ٗ : ؾُج٬ّ .ٗ زاخٌ نٌ عٓٛإ َٔ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ ٜصنط َػا٥ٌ شيو ايعٓٛإ

ا٭دعا٤ ١ ٖٚهصا بكٝٸ .(10)ٗ ايعُط٠ ٚاسس٠ ٚدٛب اؿر َطٸ: ١1/1 إػأي: ٚدٛب اؿرٸ

 .١ٚث٬ثٕٛ َػأي١ ْٝٚمثا١ اييت بًؼ عسز َػا٥ًٗا َا١٥ ا٭ضبع

ٕٸ ٖصٙ ايططٜك ططٜكٌ ٣ اييت اعتُسٖا إ٪ٓيـ ٗ تطتٝب َٛغٛعت٘ ٖٞ إسس١ إ

ؾكٍٛ  ايذلتٝب عػب إٛنٛعات إ٢ٍ ع١ً قا١ُ٥ ٖٚصٙ ايططٜك .يذلتٝب إٛغٛعات

ٌٸ، ٗ ايهتب نُا ٖٛ َأيٛفٷ، ٚأبٛاب ٚ... ١ َٛنٛع ٗ دع٤ أٚ فُٛع ٜٚهٕٛ ن

 َٔ ا٭دعا٤.

ٚشيو باغتدطاز  ،١ايذلتٝب عػب اؿطٚف ا٭يؿبا٣ٝ٥ طا٭خ١ ٚايططٜك

نُا ٖٛ َأيٛف ٗ أغًب ، ٚعطنٗا أيؿبا٥ّٝا ،١ايع٠ًُٝ يًُاز١ إكطًشات ا٭غاغٝ

 عٔ أختٗا أْٸٗا أغٌٗ ٗ ايٛقٍٛ إ١ٍ ايجا١ْٝ ايططٜك أِٖ َا ِّّعٚيعٌ  .إٛغٛعات

 إطًٛب َٔ إعًَٛات.

ِٸ .١َسخٌ إػأي ـ3 بعٝسّا عٔ  ،١٘ يًُػأياغتس٫ٍ َبػٻعطض  ٚؾٝ٘ ٜت

عٝح »...: ٚنُا عبٸط إ٪ٓيـ ،١إٛغٸع١ ٗ ايهتب ايؿك٠ٝٗ ايتؿك٬ٝت إصنٛض

َٸٕٛ ايهتب ٚإٛغٛعات ايؿكٗٝ، ٌتتذاٚظ إدتكٸ  ،١كٝايتدكټ١ ايصٜٔ غايبّا َا ٜ٪

ايبساٜات  ٭قشاب٠ ؾا٥س١ ٚبٗصا تعطٞ إٛغٛع .(11)..«.١ايؿك١ٝٗ يتؿٌُ َتٛغطٞ ايجكاؾ

 ل ايؿكٗٞ.ٗ ْؿؼ ايٛقت اييت تعطٝٗا ٭قشاب ايتدكټ ،١ايؿكٗٝ

ٚٸٍ َٔ شنط إػأي ـ4 ُٸت ا١ أغاغ٠ٝ ٖٚصٙ َٝع .١ٗ إكازض ايؿك١ٝٗ ضقس أ ٖت

ُٸ .ٖٚصا ٜكبٸ ٗ تأضٜذ إٛنٛعات .١بٗا إٛغٛع ت ٚيعًٗا َٔ ايهتب ايك٥٬ٌ اييت اٖت
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 :١تأضٜذ إػأي»: ٜك١ٍٛ كيب غرل إُٝع ٚايكبٝسذاز ايإاغتشباب ١ ٗ َػأي: ؾُج٬ّ .ب٘

ٚٸٍ َٔ شنط ٖصٙ إػأي ٕٸ ايؿٝذ ايطٛغٞ أ  .(12)«١ايٛاٖط أ

ٜٚصنط ، إتكسٸ١ٌَ طبك٢ ؾٝأتٞ عً، غطز آضا٤ ايؿكٗا٤ ٗ كتًـ ايطبكات ـ5

َٳ ٟٷ ٔٵْكٛم  ، ٚبعسٖا وكٞ عسز إٛاؾكٌ ٚعسز إدايؿٌ ،١ٗ إػأي نإ ي٘ ضأ

َٳ ٟٷ ٔٵٚعسز   ٖصٙ ْؿؼ٢ عًٚ .١ٗ ٖصٙ ايطبك١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚايٓتٝذ، ؾٝٗا مل ٜهٔ ي٘ ضأ

 طٜٔ.طٟ إتأخِّطٜٔ َٚتأخِّإتأخ١ِّ ٗ طبك١ ايططٜك

: جملُٛع ٖصٙ ايطبكات١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚبعس شنط آضا٤ ايطبكات ايج٬خ ىطز بايٓتٝذ

َٳ، ٚإدايؿٌ، عسز إٛاؾكٌ ١ ٝايٓٗا١٥ ايٓتٝذ ثِ، زٜٔ ؾٝٗاٚإذلزِّ، مل ٜصنطٖٚا ٔٵٚ

 َٔ نٌ شيو.

١ ْٚتٝذ، جملٌُ اٯضا٤ ٗ ايطبكات ايج٬خ١ ٗ أعطا٤ ْتٝذ١ ٚقس أدازت إٛغٛع

 عدل ايطبكات.١ إػأي١ سطن ١َٔ بٝٸ٢ٓ ٜهٕٛ ايباسح ع٢ً ست ،١يهٌ طبك

ٌٸ ـ6 ٜصنط ؾٝٗا نٌ ، يًُػا١ٌ٥ غ٬ق١ دع٤ َٔ ا٭دعا٤ ا٭ضبع خٴتِ ن

ٕٵ١ بكا٤ ايؿٛضٜ: ١3/2 إػأي»: ٜكٍٛ: َج٬ّ .ؾٝٗا١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚاـ٬ق ،١َػأي ٗ  مل ورٸ إ

 ايعاّ ا٭ٍٚ.

ٚٸٍ َٔ شنط إػأي &ايٛاٖط إٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ :١تأضٜذ إػأي  .١أ

 ٚث٬ثٕٛ.١ غبع: تكطوّا١ فُٛع اٯضا٤ إٛاؾك

 ٚعؿطٕٚ.١ ٔػ :١فُٛع ايصٜٔ مل ٜصنطٚا إػأي

ٌٸ :١ايٓٗا١ٝ٥ ايٓتٝذ ٕٵ١ بكا٤ ايؿٛضٜ شٖب إ١ٍ أئَ شنط إػ ن ٗ  مل ورٸ إ

ٚٸٍ  .(13)«ايعاّ ا٭

ٌٸ١ ٚٗ اـاُ ـ7 بّا َطتِّ، دع٤ أٜهّا تطدِ يًؿكٗا٤ ايصٜٔ ٚضزت أزلا٩ِٖ ٗ ن

 سطٚف إعذِ.٢ شيو عً

 

ٕٸ ٖصا ايباب  ،١نبابٺ َٔ ا٭بٛاب ايؿكٗٝ، باؿرٸ١ بسأت إٛغٛع ـ1 ـ ٗ سٌ أ

ـ يٓا مل ٜصنط إ٪ٚيٚ.٫ ٜعسٸ ا٭ٍٚ َٔ أبٛاب ايؿك٘ـ كػِٝ ايؿكٗٞ إأيٛف عػب ايت

ايطٌٜٛ يٝؿتتض  اختٝاض باب اؿرٸ إٍاييت زعت٘ ١ اـكٛقٖٝٞ َٚا  ،١غبب ٖصٙ ايبساٜ
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 !؟ب٘ َٛغٛعت٘

يهٌ ١ ؾا١ًَ أْٸٗا َٛغٛع «١اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ َٛغٛع»١ ٚايٛاٖط َٔ عٓٛإ إٛغٛع

ؾك٘ يهإ َٔ إٓاغب  ٛنٛع اؿرٸ١َ يٛ ناْت خاقٸٚ ،١اٱَاَٝعٓس ١ ايؿك٠ٝٗ إاز

 .١شيو ٗ ايعٓٛإ ا٭غاؽ يًُٛغٛع إ٠ٍ اٱؾاض

أْٸٗا ، ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞ(٠ )ْٛط اييت عٴْٓٛت بـ ،١إٛغٛع١ َكسٸ٢َ ٬ٝسٜ عًـ2

ٛٸضّا عٔ ايؿك٘ اٱَاَٞ عدل ايتشًٌٝ ٚإكاضْ ٘ٹ تك عتُاز ٚإْٸُا نإ ا، ٚا٫غتٓتاز١ مل تع

ٛٸضات آخطٜٔ غبك٢ٙٛ إ٪ٚيـ عً سٍٛ إٛنٛع ١ َٔ زٕٚ إٔ تدلظ ؾٝٗا ض٩ٜت٘ اـاق، تك

ٗ تعطٜؿ٘ يعًِ : صيوي ِٛشٕزأب أشنطأنجط ٚأنجط ٠ هض ايؿهطٚيهٞ تتٻ .إططٚح

ٛټ، ايؿك٘ ٗ ا٫قط٬ح ١ ْك٬ّ عٔ َكسَ، ايؿك١٘ ٍ ايس٫يٞ يهًُبعس إٔ عطض ايتش

تعطٜـ ايؿٝذ : أسسُٖا: دا٤ بتعطٜؿٌ يعًِ ايؿك٘، ا٤ايؿك٠ٗ ؼكٝل نتاب تصنط

ؼطٜط »ٖـ( ٗ 726)ٞاؿ١ًٓ َيًع٬ٓ: خطاٯٚ، «١إػا٥ٌ ايعٜٛك»ٖـ( ٗ 413)إؿٝس

أٚ تبٝإ يٓكاٙ ، أٚ ْكسُٖا، شلُا١ زضاغ١ زٕٚ أٜٸ، بعطنُٗا٢ ٚانتؿ .«ا٭سهاّ

ٛٸتُٝٗا ٌٸأٚ  ،١ٝ٘ قاسب إٛغٛع٦ٜعطٞ ايتعطٜـ ايصٟ ٜطت٢ ست، ق ايذلدٝض بٌ  ٫ أق

 ايتعطٜؿٌ ايًصٜٔ شنطُٖا.

ٛٸض ايؿك٘ اٱَاَٞ قػٻ :يصيو آخط َجاٍٚ ١ مثاْٝ ٘ إٍُٗ سسٜج٘ عٔ َطاسٌ تط

ٛٸض بايؿك٘، تسٜٚٔ ٚتأغٝؼ ايؿك٘: ٖٚٞ، أزٚاض ، ٚايٓٗٛض، ٚاؾُٛز ٚايتكًٝس، ٚايتط

 ٚايتهاٌَ.، ٚا٫عتساٍ، ٚايتكشٝض، ٚايطؾس ٚايُٓٛ

ٛټ ١ َٚكسَ، داَع إكاقس١ ض ايؿك٘ ايؿٝعٞ ًَدٻلٷ عٔ َكسَٖٚصا ايعطض يتط

ٛٸ، ٘ ؾُٝا غابلَا قًتٴ ٜٔطزنُا شنط ٖٛ. ٖٚٓا ، طبكات ايؿكٗا١٤ َٛغٛع ٖصا  ٖٚٛ خً

ٛٸض ايؿك٘ ع١ٓ ٚإعطا٤ ٚد١ٗ ايتًدٝل َٔ ايٓكس ٚايتكِٝٝ ٚا٬ٕسٛ  ،١اٱَاَٝ سْٛط ٗ تط

ٖصا ايؿك٘ ايٛاغع ٚايعُٝل سطَإ  قس ٜكٌ إٍ َا ٗ ٖصٙ ايعطض َٔ إهإظ إ١ٍ إناؾ

 .١بٗصا اؿذِ ٚايػع١ خكٛقّا نتكسِٜ ٕٛغٛع، ٚايعطض١ سٓك٘ َٔ ايسضاغ

ٖٚٞ ايذلتٝب  ،١ايؿك٠ٝٗ اييت اعتُسٖا إ٪ٓيـ ٗ عطض إاز١ ايططٜك ـ3

َٔ  ايهجرل ؾٝٗا، نُا شنطتٴ آْؿّا ـ ططم تطتٝب إٛغٛعات٣ ـ ٖٚٞ إسس إٛنٛعٞ

. عٓس١ٙ ايؿك١ٝٗ ٚٚنٛح اـاضط ،١ايكاض٨ ايؿك١ٝٗ ثكاؾ٢ ْٸٗا تعتُس عًإ٫ أ، هابٝاتاٱ

: ؾُج٬ّ .١اؾع٥ٝات ايؿك٣ٝٗ إسس١ ٫ ّتًو ٖصا ايٛنٛح َعطؾ ٔٵَٳ٢ ؾًٝؼ َٔ ايػٌٗ عً
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إشا َات  اغتكط عًٝ٘ اؿرٸ ٔٵَٳ ٗ )إدعا٤ سرٸ١ اٯضا٤ ايؿك٢ٝٗ ٜتعطٸف ايكاض٨ ع٢ً ست

ٗ باب ١ َٛقع ٖصٙ إػأي١ َعطؾ٢ ي٘ إٔ ٜهٕٛ عً بعس اٱسطاّ ٚزخٍٛ اؿطّ( ٜٓبػٞ

 .١ٚأْٸٗا ٗ ؾطٙ ا٫غتطاع، اؿرٸ

ٕٸ إٛغٛع  .ٕطًٛبا إٍضتٸبت تطتٝبّا أيؿبا٥ّٝا يهإ َٔ ايػٌٗ ايٛقٍٛ ١ ؾًٛ أ

ِٸ ٚعطض  ٗ باب اؿرٸ١ ـ بؿهٌ فٌُ ـ باغتد٬م إكطًشات ا٭غاغٝ ٖٚصا ٜت

ٌٸ  اّ ٚآضا٤.َا ٜطتب٘ بصيو إكطًض َٔ أسه ن

َع َا شنطْاٙ ، ٚيعٌ ايػبب ايصٟ سسا ايهاتب ٫غتعُاٍ ايذلتٝب إٛنٛعٞ

ٕٸ إٛغٛع، ع١ً٘ٝ َٔ ٬َسٛ ٚٸْت ٗ أغاغٗا يًُتدك١ِّ أ كٌ ٗ عًِ ايؿك٘ ٚأقشاب ز

ْعِ ّهٔ  .١إٛنٛع١ٝ َٔ ايططٜك٠ ٚايصٜٔ ٜػتطٝعٕٛ ا٫غتؿاز، ؾ١٘ٝ إتٛغط١ ايجكاؾ

 بؿٗطغت أيؿبا٥ٞ يًُٛنٛعات.١ عدل إضزاف إٛغٛعإٔ ٜٴذُع بٌ ايططٜكتٌ 

 تعطٸض شلا نإ ٜأتٞ بٓلٸ١ وكٸٌ إ٪ٚيـ آضا٤ ايؿكٗا٤ ٗ نٌ َػأي٢ ست ـ4

ىتكط ٢ ست، ٝعات َٛغٛعت٣ٖ٘ إسس صااعتدلٖ قسٚ .ن٬ّ نٌ ؾكٝ٘ َٔ نتاب٘

ّٸا إٍايباسح ايطدٛع ٢ عً  .(14)ٕكسض ا٭

ٖٛ ١ ٕ غطض ايباسح َٔ إٛغٛعَٔ شنط ٖصٙ ايٓكٛم; ٭٠ ٫ أدس ؾا٥س

ٚئ ٜػتػين ، بٌ ايؿكٗا٠٤ ٚإؿٗٛض١ ٚإدايؿ١ يٰضا٤ إٛاؾك١ ْٗا١ٝ٥ ْتٝذ٢ اؿكٍٛ عً

ّٸ إكازض إٍعٔ ايطدٛع  ْتٝذت٘ اييت شٖب  إٍا٫غتس٫ٍ ايصٟ أٚقٌ ايؿكٝ٘ ١ ; ٕعطؾا٭

 إيٝٗا.

ٕ شنط ْكٛم زٚ، شنط أزلا٤ إٛاؾكٌ ٚإدايؿٌ ٚ...٢ ؾًٛ اقتكط عً

ٜطٜس إٔ ٜطدع  َا إٍٜطدع ايباسح ٢ ست، إكسض إ٠ٍ باٱؾاض٢ انتؿٚ، ن٬َِٗ

 يهاْت أبعس عٔ ايتطٌٜٛ.، ٘ٝيإ

اييت ْأٌَ إٔ  ،١اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ ٗا ٗ َٛغٛععامل اييت قطأتٴإٖصٙ ٖٞ أبطظ 

ؾ٤ٞ يًؿك٘ ٚايؿكٗا٤; يتػِٗ ٗ د٤٬ ١ خسَ ;َٔ أدعا٥ٗا٢ ٜٴهتب شلا إنُاٍ َا تبٓك

 عٓٸا.١ اـاؾ١ٝ َٔ اؿكٝك

 

. َكازض ايؿك٘ ايؿٝعٞ اٱَاَٞ ايجطا٤ ٗ َازٸت٢٘ إٓطًع عًغ٬ٝسٜ 
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ؾًٛ أضزْا إٔ ْ٪ضٸر ي٘ ؾػٓهطط  .ٗ تؿهًٝ٘ ًذلانُات اييت عاؾٗا ٖصا ايؿك٘ زٚضٷًؾ

 َٚٔ بعسٙ عكط ،١بٓٝت٘ ا٭غاغ٠ٝ سٝح تؿٓهًت ْٛا، ايعكط ايٓبٟٛ يطدٛع إٍا إٍ

عٔ ٠ ايتٛقٝعات ايكازضاْتٗا٤ٶبٚ ×ابتسا٤ٶ َا ضٟٚ عٔ اٱَاّ عًٞ ،^أٌٖ ايبٝت١ أ٥ُ

ا٭نجط تأثرلّا ١ ايع٠َٝٓ ايؿذل٢ َع ايذلنٝع عً، ×اٱَاّ إٗسٟ قُس بٔ اؿػٔ

 .ايكازقٌ قُس بٔ عًٞ ايباقط ٚابٓ٘ دعؿط ايكازم١ ٖٚٞ إَاَ، ٖصا ايؿك٢٘ عً

َٚٔ  .١زٕٚ غا٥ط ا٭٥ُ، ا ب٘يػٝاغٞ ٚايؿهطٟ ايصٟ َطٸيٛطف اا إٍٖٚصا ايتأثرل ضادع 

ِٖٚ ١ ايؿك٘ أٚ ٖصٙ إسضغ أَ ؾكٗا٤ ٖص ا٭١ٍٚ ْؿ٤ٛ ايطبك١ أِٖ إؾطاظات ٖصٙ إطسً

ٚدابط بٔ ٜعٜس ، ٚأبإ بٔ تػًب، بٔ أع٠ٌ نعضاض ،١إعطٚؾٕٛ َٔ أقشاب ا٭٠ُ٥ ايطٚا

بعسٖا باب ؾكٗا٤ عكط يٝٓؿتض ، ٚغرلِٖ، ٚقُس بٔ َػًِ ايطا٥ؿٞ، اؾعؿٞ

 .َٜٛٓا ٖصا٢ ٜٚػتُط عطا٤ ٖصا ايؿك٘ ست ٣،ٚايكػط ٣;ايهدل: ايػٝبتٌ

ٛٸٕ عدل َطاسً٘ إتعاقب، ٖصا ايؿك٘ أْتر ايهجرل َٔ إكازض  ،١ايصٟ ته

ٚاقع َا ٜعٝؿ٘ إػًِ ٗ ١ ٕعاؾ ٣;اييت سٛت ايهجرل َٔ ا٭ؾهاض ٚايط٩، ٚإ٪ٓيؿات

يٝططح  ،١ع٠ًٝٓ بكٛض١ ي٘ ايٛٗٛض ٗ ا٭ٚغاٙ ايعإٝ ضٵٖصا ايؿك٘ مل ٜٴتٳ .نٌ سٝات٘

ايكعس ٢ َٔ َؿه٬ت ع١ً ٖا ػاٙ َا تعٝؿ٘ ايبؿطٜاسًٛي٘ اييت ٜتبٓٸ٠ أبهٌ دط

ٌٸ .ٚ...١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغٝ ،١إدتًؿ ُصٖب أساطتبًٛطٚف اييت ي ٚيع

ٖصٙ ايٛطٚف مل تهٔ ٕ ؾإٚٗ اعتكازْا  .ايسٚض ا٭غاؽ ٗ اْعٚا٤ ؾك١٘ٗ اٱَاَٝ

ٗ ْؿؼ تهٜٛٔ ٖصا ٣ بٌ ٖٓاى عٛاٌَ أخط، يعًٔا إٍٚسسٖا إاْع َٔ ٚٗٛض ايؿك٘ 

ايًصإ ُنتب بُٗا ايؿك٘ ، ٚا٭غًٛب ،١ايًػ: َٓٗا، ٖصا ا٫ْعٚا٢٤ ايؿك٘ غاعست عً

ّٸ ػاٚظ ، هَٛاتاؿَٔ قٹبٌ  تٴبِّٓٝتاييت ، ٚيعٌ ؾك٘ إصاٖب .اٱغ٬َٞ بؿهٌ عا

ٔٸ ايكٛاٌْ ٚا٭ُْٛ ;١هًبعض ٖصٙ إؿ ١ يسخٍٛ َؿطٸعٌ آخطٜٔ غرل ايؿكٗا٤ ٗ غٳ

 .١اؿسٜج١ ايسٚي٠ ٱزاض

إكازض هٌ ؾ .ايؿك٢٘ ٚا٭غًٛب ع١ً ٖصٙ ايًػ١ قس لس بعض ايعصض شلُٝٓ

ٚيٝؼ نٌ ايؿكٗا٤  .َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ تُٗٝٓا عًٝ٘، شلصا ايؿك٘ ُنتبت بُٗا١ ا٭غاغٝ

٫ٚ أزعٛ ٖٓا يٲعطاض بؿهٌ  .طٚز عٔ إأيٛف َُٓٗااـ٢ ع٠ً ٚاؾطأ٠ ّتًو ايكسض

ٌٸ، ناٌَ عُٓٗا ِٕ ؾًه ٚايصٟ ٜعتكس أقشاب٘ أْ٘ ا٭غًِ ، ب٘ يػت٘ ٚأغًٛب٘ اـامٸ عً

، ٚاؿكٛقٕٝٛ نصيو، ؾا٫قتكازٜٕٛ شلِ يػتِٗ ٚأغًٛبِٗ .ٗ إٜكاٍ َكاقسٙ ٚا٭زمٸ
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 َٔؿكٗا٤ يٝػٛا بسعّا ٚاي .١ٚغرلِٖ َٔ أقشاب ايؿطٚع إعطؾٝ، ٚا٫دتُاعٕٝٛ َجًِٗ

٣ إػت٢ٛ ٚيهٔ ٭ْٓا ْطٜس إٔ ْططح ؾكٗٓا نُكسض َٔ َكازض ايتؿطٜع عً، شيو

ؾُا ايهرل ٗ إٔ  .ٜػتطٝع غرل ايؿكٗا٤ ايتعاٌَ َع٠٘ ايعإٞ ٜٓبػٞ يٓا ططح ايؿك٘ بكٛض

ٚٓـ ؾٝٗا َكطًشات٘ ٚتعابرلٙ ٚأغًٛب١٘ قا١ْْٝٛ بًػ١ ؾكٗٝٸ١ تٴهتب َٛغٛع ١ أٚ بًػ، تٛ

! ؾٗصا ئ ؟١ٚغرلٖا َٔ ا٭غايٝب اؿسٜج١ أٚ سكٛق١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ ازٜاقتك

اييت تًتكٞ  ٣،ا٭خط١ ظ سهٛضٙ ٗ اؿكٍٛ إعطؾٝبٌ غٝععِّ، ٜٴدطز ايؿك٘ عٔ ؾكٗٝٸت٘

 َع٘ ٗ اشلسف.

ايػٝس قُس باقط ١ ػطب: َٓٗاٚ، ٖٚٓا ٫ ْٴػؿٌ بعض ايتذاضب ٗ ٖصا إٝسإ

عٔ إصٖب ٠ ايصٟ اغتطاع إٔ ىطز بكٛض، «اقتكازْا»تاب٘ ٖـ( ٗ ن1400)ايكسض

ٗ ١ اٱغ١َٝ٬ ايسغتٛض ا٭غاغٞ يًذُٗٛض١ٜ ٚنصيو ػطب ;ا٫قتكازٟ ٗ اٱغ٬ّ

ٚغرلُٖا  ;١اؿسٜج١ ايسٚي٠ يًؿك٘ ايؿٝعٞ ٗ إزاض١ قا١ْْٝٛ عٔ قٝاغ٠ ٖٚٛ عباض، إٜطإ

 َٔ ػاضب ٫ ؼهطْٞ اٯٕ.

١ إٓاؾػ يتكٌ إٍ ،١ايهٝٸك١ ايؿطز أٚ اؾُاع ٠ايؿك٘ تتذاٚظ إزاض١ ؾطغاي

 .١اؿهاضٜ
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 ة مثن النضخ

 ٕ5000يبٓا  ٍ.ٍ ؽ  150غٛضٜا.ٍ ٕزٜٓاض  2.5ا٭ضز زٜٓاض  3ايهٜٛت 

 زٜٓاض  3000ايعطامٝزضُّٖا  ١30 اٱَاضات ايعطب ٜٔزٜٓاض  3ايبشط قطط

 7َكط ضٜا٫ّ  400ايُٝٔ ٍ ضٜا 3عُإ ضٜا٫ّ  ١30 ايػعٛزٜضٜا٫ّ  30

اؾعا٥ط زْاْرل  5يٝبٝا ؾًّٓا  150ايكَٛاٍ زٜٓاض  200ايػٛزإ دٓٝٗات 

تطنٝا ١ أٚقٝ 500َٛضٜتاْٝا زضُّٖا  30إػطب زٜٓاض  3تْٛؼ زٜٓاضّا  30

 ٣10 أَطٜها ٚأٚضٚبا ٚغا٥ط ايسٍٚ ا٭خطدٓٝٗات  5قدلم ٠ يرل 20000

 ز٫ٚض.
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