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ٞٸ ٞٸ ؾٗس ايٓؿاٙ اؿسٜج ٞٸ ايؿٝع سطن١ّ ٗ ْكس  ،َٚٓص ايكطٕٚ ا٭ٍٚ ،اٱَاَ

نبرلّا ٗ ايٓكٛم ١، ٚمل تؿٗس ضٚادّا تطٓنعت ٗ ايٓكٛم ايعكسٜٸ١ ٚايتاضىٝٸ ،إً

ٚناْت َسضغ١ قِ ايكس١ّ ٗ ايكطٌْ ايجايح ٚايطابع  .١ ٚا٭خ٬قٝٸ١١ ٚايؿطعٝٸايؿكٗٝٸ

ٌ أنجط إساضؽ ْؿاطّا ٗ ْكس إً، َٔ سٝح تطنٝعٖا ع٢ً ضؾض ٌ ُجِّاشلذطٜٸ

ٛٸ داشٖا َٛاقـ سازٸ٠ َٔ ايطٚا٠ ايصٜٔ ٜٓكًٕٛ ايطٚاٜات إؿت١ًُ ع٢ً ٚاتٸ ،ْكٛم ايػً

 ٚأَجاي٘. ٛٸايػً

ٌٸ ٖصا إؿٗس َتذًٚ ٝٸٚٚ ١ اٱَاَٝٸ١ ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ّٝا َع إسضغ١ ايعكً

ٟٸ ٚٸٍ َٔ ايكطٕ اـاَؼ، ٚشيو َع نٌٛ ايطابع اشلذط  ;ايؿٝذ إؿٝس :َٔ ٚايٓكـ ا٭

ٟٸ ;س إطته٢ٚايػٝٸ ٔٵ .ٚغرلِٖ ;ٚابٔ ايػها٥ط غطعإ َا تطادع سهٛض ْكس إً  يه

ٞٸبعس عكط اي يٓؿٗس بسٍ شيو ـ ٚعكطٙ ّتسٸ يكطٕ ْٚكـ بعسٙ ـ،  ٖـ(460)ؿٝذ ايطٛغ

ٝٸ ،تطنٝعّا ع٢ً ْكس ايػٓس  ،ٚنتب اؾطح ٚايتعسٌٜ ،١اْط٬قّا َٔ ايهتب ايطداي

 ١ ا٭ٍٚ.اييت تطنٗا ايعًُا٤ ٗ ايكطٕٚ اـُػ١ اشلذطٜٸ

ٙٺ َٜ ْكس إً بٓؿا ٔٸ ايؿكٗا٤  ،ثٌٚؾاعٌ ٗ ٚغ٘ احملسِّ قٟٛٛ ٚمل و يه

ٞٸٚا٭قٛيٝٸ ف ؾايتعطټ .عٓس اٱَاَٝٸ١ ٌ ناْٛا ا٭نجط ْؿاطّا ٗ فاٍ ايسضؽ اؿسٜج
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ٕٸ ٗ فاٍ ْكس إً قس ع٢ً عًِ اؿسٜح عٓس اٱَاَٝٸ١  ىتًـ عٓ٘ عٓس غرلِٖ; ٭

١ ١ عٓسِٖ ٚٗطت ٗ ثٓاٜا نتبِٗ ايؿكٗٝٸايهجرل َٔ ايسضاغات ايٓكسٜٸ١ ايػٓسٜٸ١ ٚإتٓٝٸ

ٝٸ١ٚا٭ ٌٸ ايٛنع ع٢ً ٖصٙ اؿاٍ  .ٗ عًِ اؿسٜح أنجط َٔ تكٓٝؿِٗ َػتك٬٘ ،قٛي ٚٚ

ٟٸستٸ ذاٖات ايٓكسٜٸ١ ٗ اؿسٜح سٝح ٚٗطت ا٫تٸ ،٢ بساٜات ايكطٕ ايطابع عؿط اشلذط

يتعٝس ايٓٛط َطٸ٠ دسٜس٠ ٗ نتب اؿسٜح َٚطٜٚٸات ٖصٙ ايطا٥ؿ١  ،عٓس اٱَاَٝٸ١

 إػ١ًُ.

ٌٸ ٖٓاى أغبابّا عسٜس٠ ؾطنت َػرلّا خاقٸّا ؿطن١ ْكس إً عٓس اٱَاَٝٸ١،  ٚيع

ُٸ  ٗا َا ًٜٞ:ٚأٖ

ٚٸ زّا سٝح نإ إٛقـ ايعاّ َتؿسِّ .َػأي١ َعاضن١ اؿسٜح يًكطإٓ ايهطِٜ ٫ّ:أ

ٕٸ اٱَاَٝٸ١ ٜطؾهٕٛ ضٚاٜات  دسٸّا ٗ ْكس اؿسٜح اْط٬قّا َٔ كايؿت٘ يًكطإٓ; يٝؼ ٭

ؼ، ؾٗٞ عٓسِٖ عػب ضأِٜٗ َتٛاتط٠ ٗ عطض اؿسٜح ع٢ً ايكطإٓ، بٌ ع٢ً ايعه

ّٸ ٕٸ َعاضن١ ايكطإٓ عٓسِٖ ٫بسٸ إٔ تهٕٛ بٓشٛ ايتبأٜ ايتا أٚ ايتبأٜ  إع٢ٓ، بٌ ٭

ّٸ َٔ ٚد٘ عٓس بعهِٗ ٞٸ بايعا ٕٵاؾع٥ ِّ ، نأ ، ؾُٝا ٜكٍٛ ايكطإٓ: ٜكٍٛ اؿسٜح: ٫ تك

ِّ ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ إعاضن١ بٗصٙ ايططٜك١ ٚايك .ق ٌٸ تٛٗؾَٚٔ ايٛانض أ طٙ ٗ طاس١ ٜك

 ١.ايٓكٛم اؿسٜجٝٸ

ُٸ١ ـ إَاَٝٸّا ـ ع٢ً ٖصا ايكعٝس إ٫ٓ  ،أْٸٓا ؾٗسْا ٗ ْكـ ايكطٕ ا٭خرل ظسعس١ َٗ

ٝٸ ٞٸ اتٺتؿتض ا٭ؾل ع٢ً إَهاْ اْط٬قّا َٔ َبسأ كايؿ١  أندل ٗ ْكس إً اؿسٜج

ُٸس باقط ايكسض  :ٚؾاضن٘ ٗ ايؿهط٠ أَجاٍ ،ايكطإٓ ايععٜع، شٖب إيٝٗا ايػٝس ق

ٞٸٚايػٝٸ ;س قُس سػٌ ؾهٌ اهللايػٝٸ ٞٸ س عً ٕٸ كايؿ١  .ايػٝػتاْ ؾكس اعتدل ٖ٪٤٫ أ

َٸ ٘ٷايكطإٓ تعين أٜهّا كايؿ١ ايطٚح ايعا  .ؾٝ٘ أٚ ْٛرلٷ ١ ي٘، َٚا ٫ ٜهٕٛ ي٘ ؾبٝ

ُٸ١ ايع٬ْٓٛطٜٸ :َٚٔ باب إجاٍ ع٢ً شيو س سػٌ ؾهٌ اهلل ٗ قؿات ١َ ق

ُٸ١ ٚنُا٫تِٗا٭ْبٝ ِٸ ٌ ٚاسس٠ّٖصٙ ايكهٝٸ١ اييت ُجِّ ،ا٤ ٚا٭٥ ١ ٗ إعامل ايعكسٜٸ َٔ أٖ

ٞٸ ٞٸ ايؿهط ايه٬َ َٸ١ اٱغ٬َ ٞٸ ،عا ١َ ؾهٌ اهلل يكس ضؾض ايع٬ٓ .خاقٸ١ ٚاٱَاَ

ُٸايٓٛطٜٸ ٕٸ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥ ٚأْٸِٗ  ،١ َٔ أٌٖ ايبٝت ٜعًُٕٛ ايػٝبات اٱَاَٝٸ١ اييت تكٍٛ بأ

ٞٸٚاغط١ ٗ ايؿ ٝٸ ،ٝض اٱشل ٕٸ شلِ اي١ٜ٫ٛ ايتهٜٛٓ عٝح ٜسٜطٕٚ ؾ٪ٕٚ  ،١ ع٢ً ايعاملٚأ

ٕٸ اٱَا١َ دع٤ٷ ٟٸ ايهٕٛ نًٓ٘، ٚأ ٚيٝؼ ؾك٘ دع٤ّا َٔ ب١ٝٓ  ،َٔ ْٛاّ ايعامل ايٛدٛز
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ٞٸ ٝٸ١ ٗ إطاضٖا ايتُٓٛٝ ٛٸ٠، ٚأْٸِٗ تعبرلٷٚايسٜينٸ اؿٝا٠ اٱْػاْ ٕٸ اٱَا١َ باطٔ ايٓب  ، ٚأ

ايهاٌَ ٗ عطؾإ ق٢ٝ ايسٜٔ ابٔ عطبٞ، شيو اٱْػإ ايصٟ آخط عٔ قٛض٠ اٱْػإ 

ٞٸ .و٢ٛ بايٛدٛز ٗ ُاّ ايٓؿآت..  يكس ضؾض ؾهٌ اهلل بؿسٸ٠ ؾهط٠ ايبعس ايٓاغٛت

ٞٸ ٛٸٗ ؾدكٝٸ ٚاي٬ٖٛت ُٸ١، َعتدلّا شيو ؾه٬ّ َٔ أؾهاٍ ايػً ايصٟ  ،ات ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

 ٚقعت ؾٝ٘ ايؿٝع١ ٚايكٛؾٝٸ١ ع٢ً ايػٛا٤.

ُٸٓا ٖٓا ؼًٌٝ ْٛطٜٸ٫ٚ  ١ ؾهٌ اهلل، ٌٖٚ ٖٞ قشٝش١ أّ ٫؟ بكسض َا ٜعٓٝٓا ٜٗ

ٝٸ ايع١َ٬ٓ  مل ٜأتٹػايبّا َا ؾ .١ ٗ فاٍ ايٓكس إتينٸؼًًٝٗا َٔ ظا١ٜٚ ايكٓاع١ اؿسٜج

ؾهٌ اهلل ع٢ً ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح إطٜٚٸ١ ٗ ايهتب اٱَاَٝٸ١ ٗ ٖصا إٛنٛع 

ٟٸايػٓسٜٸ١، ٚإْٸُا اتٻيٝٓاقؿٗا َٔ ايعا١ٜٚ  َٓٗا ع٢ً أغاؽ َعاضنتٗا  دص َٛقؿ٘ ايٓكس

ٔٵ ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾٝ٘ آ١ْٜ يًكطإٓ، يه تٓؿٞ بكطاس١ ـ ٚٚؾل ْٛط١ٜ ايتبأٜ  ٫ ٭

َٸ١ اييت  ٞٸايهًٓ ٕٸ ايكٛض٠ ايعا ـ ؾهط٠ اٱْػإ ايهاٌَ أٚ ايٛاغط١ ٗ ايؿٝض، بٌ ٭

ٜات عٔ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٖٞ قٛض٠ ٜطزلٗا يٓا ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ عؿطات َٔ اٯ

ٟٸ ٌٸ ؾ٤ٞ، ٚأْٸ٘ قس ٜؿطف  ،١ايصٟ ٜعٝـ سٝا٠ّ بؿطٜٸ اٱْػإ ايبؿط ٫ٚ ٜعًِ أغطاض ن

ٝٸؾايكطإٓ مل ٜكسِّ .ع٢ً ايٛقٛع ٗ إعك١ٝ َِٗ ١ يًٛدٛز بكسض َا قسٻّ ا٭ْبٝا٤ ع٬ًّ تهٜٛٓ

ٝٸ ،ضدا٫ّ َٔ ايبؿط ١ ي٬ْبعاخ شلسا١ٜ ايطٚسٝٸ١ ١ٚ ٚاـًكٝٸزؾعتِٗ نُا٫تِٗ اٱْػاْ

َٸ١ يٮْبٝا٤ ٗ ايكطإٓ ؾٖه .ايبؿط نًِٓٗ ٕٸ ٖصٙ ايكٛض٠ ايعا ِٸإ ًػٝٸس ي وٺَػتُػٳ ًت أٖ

ٝٸ ُٸؾهٌ اهلل ٗ ْكس فٌُ ايكٛض٠ اي٬ٖٛت ٞٸ١ عٔ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥  ١ ٗ ايعكٌ ايؿٝع

ٞٸ ٛټ .ايه٬َ إٓ ضات٘ عٔ َػأي١ َعاضن١ ايكطٖٚصا إٛنٛع ٜطدع بايتشًٌٝ إٍ تك

َٳ ،ايهطِٜ  ١ اؾسٜس٠ ؾٝٗا.ٜات تؿعٌٝ ْكس إً ٚؾل ايٓٛطٜٸسٳٚ

ٕٸ ٖصا إؿّٗٛ اؾسٜس ٕعاضن١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ ا٭قضٸ، ٖٚٛ  إْٸين أعتكس أ

، بكطف ايٓٛط عٔ قشٸ١ ط اجملاٍ يٓكس ًَ اؿسٜح بططٜك١ عًُٝٸ١ َتٛاظ١ْايصٟ ٜٛٚؾ

 .ٖصا ايتطبٝل أٚ شاى

سٝح ٫  .١ ايتكٝٸ١َعاضن١ ايكطإٓ، ناْت ٖٓاى ْٛطٜٸٚإٍ داْب َػأي١  ثاّْٝا:

١ ايتكٝٸ١ عٓس اٱَاَٝٸ١ ٗ َٛنٛع ٜٓبػٞ ا٫غتٗا١ْ عذِ ايتأثرلات اييت تذلنٗا ْٛطٜٸ

ٟٸإش ٜصٖب ايهجرل دسٸ ;ْكس إً ُٸ١ أٌٖ ايبٝت ايٓبٛ ٕٸ أ٥ عاؾٛا  ّا َٔ ايؿٝع١ إٍ أ

ٟٸ ٞٸٚايعبٸ ٚطٚؾّا قعب١ ٗ ايعكطٜٔ ا٭َٛ ٕٸ ٖصٙ ايٛطٚف ؾطنت عًِٝٗ ٖاضغ١ اغ ، ٚأ
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ٛټ .ايتكٝٸ١ ٔٸ ٖصٙ ايتكٝٸ١ اَتسٸت ٗ ايتك ٞٸيه إٍ إٔ ٜكسض أٌٖ ايبٝت ٗ نجرل  ض اٱَاَ

 ;٫ٚ َطابك١ يًٛاقع ،ٓٛا أسهاّ ايسٜٔ بططٜك١ غرل قشٝش١أٚ ٜبِّ َٔ ا٭سٝإ تؿطٜعاتٺ

ٖصا َعٓاٙ أْٸ٘ قس ٜكسض ٚ .أٚ ٓا١ٜ أْؿػِٗ ْٚاعاتِٗ ،ٚشيو بٗسف ضؾع ايت١ُٗ عِٓٗ

ٕكاحل ـ َع عًُِٗ بأْٸ٘ ع٢ً خ٬ف ايٛاقع  ـ عٔ أٌٖ ايبٝت َا ٖٛ ع٢ً خ٬ف ايٛاقع

ٝٸ١ ٜطٳ ٕٸ فطٻ .ْٗاٚٵظَٓ ز كايؿ١ اؿسٜح يًٛاقع أٚ ايعكٌ أٚ غرل شيو ٫ ٜػُض ٖٚصا ٜعين أ

قسٚض  ا٭َط ايصٟ ٜسؾعٓا إٍ تكشٝض .٫ستُاٍ قسٚض اـدل تكٝٸ١ّ ;بتهصٜب ايطاٟٚ

ٖٚٛ َا ٜعٝل ٗ بعض ا٭سٝإ عٓس  .ٚٗ ْؿؼ ايٛقت عسّ ايعٌُ َهُْٛ٘ ،اـدل

ٕٸ ايطاٟٚ ٖٓا مل ٜهع اؿسٜحاٱَاَٝٸ بٌ اٱَاّ  ،١ باـكٛم ازٸعا٤ ٚنع اؿسٜح; ٭

ٚضَا شلصا مل ٜهتب  .بٌ انططٸ إيٝ٘ تكٝٸ١ّ ،غرل أْٸ٘ مل ٜهٔ ٜطٜس َهُْٛ٘ ،قاي٘ سٓكّا

نُا ؾعٌ أٌٖ ايػٓٸ١، ٚنإ َٔ ايكعب عًِٝٗ ازٸعا٤  ،عاتاٱَاَٝٸ١ ٗ إٛنٛ

ٗا قسضت بٓشٛ ايتكٝٸ١، ٚاييت ـ أٟ ايتكٝٸ١ ـ ٫ ١ٜ بأْٸاضغِ أْٸِٗ قس ٜطزٸٕٚ ايطٚ ،ايٛنع

ّٸ  تكـ بإٓاغب١ عٓس اٱَاَٝٸ١ ع٢ً ايتكٝٸ١ َٔ ايػًطإ، بٌ تؿٌُ ايتكٝٸ١ َٔ ايطأٟ ايعا

 ،ت٬ف اؿسٜح عٓسِٖ نطٚض٠ّ يتهصٜب ايطٚا٠ٚشلصا ٫ هس اٱَاَٝٸ١ ٗ اخ أٜهّا.

ٕٸ نجرلّا َٔ أغباب ٖصا ا٫خت٬ف عٓسِٖ ٫ ٜعٛز  ٚتهعٝـ ايٓكٛم ٚأغاْٝسٖا; ٭

ٜ َٔ ٖصا ٚيٞ ؾدكٝٸّا َٛقـ َتشٚؿ .يٛنع اؿسٜح، بٌ يٛطٚف قسٚض اؿسٜح

 ١ اييت اختاضٖا ْٗٛض اٱَاَٝٸ١.بعض اَتسازات ٖصٙ ايٓٛطٜٸ

ُٸ١ ٗ ايكهٝٸ١ ا٭خط٣ إ٪ثِّ ثايجّا: ط٠ عٓس اٱَاَٝٸ١ ٗ ْكس إً ٖٞ َػأي١ زٚض ا٭٥

ّٷ .ايتؿطٜع ؾؿُٝا أٜٸسٙ ْاع١ ضؾه٘  ،عٓسِٖ ٗ ٖصا إٛنٛع سٝح سكٌ اْكػا

زٕٚ إٔ ٜػٓس إٍ  ،عٔ أٌٖ ايبٝت ٚتبعّا شلصا ا٫ْكػاّ إشا دا٤ سسٜحٷ .آخطٕٚ

ٖٓا ٜبعس دسٸّا |ايٓيبٸ ٕٵ، ٚنإ َهُْٛ٘  ٟٸ، ؾإ  إٔ ٜهٕٛ قس ططح ٗ ايعكط ايٓبٛ

 سٵعٴ، مل ٜٳٜٚهٕٛ تؿطٜعِٗ ٖصا نتؿطٜع ايٓيبٸ ،قًٓا علٸ أٌٖ ايبٝت ٗ ايتؿطٜع

ٔٵ ;ّهٔ ْكس ٖصا اؿسٜح َٸ يه ا إٔ ْطزٸ ٖصا يٛ ضؾهٓا سلٸ ايتؿطٜع شلِ ؾإْٸ٘ إ

ِٸ تأًٜٚ٘ باؾذلاض أْٸ٘ فطٻ ;اؿسٜح ٟٸأٚ ٜت ٟٸ ظَينٸ ز سهِ إزاض سض َِٓٗ ق تسبرل

١ بٛقؿِٗ َسٜطٜٔ يًذُاع١ إ٪١َٓ إٛاي١ٝ شلِ، ُاَّا نبعض ا٭سهاّ ايػًطاْٝٸ

ٝٸ ٕٸ إٛقـ َٔ سلٸ  .اييت ٫ ًُو بٴعسّا تؿطٜعٝٸّا ٗ أقٌ ايسٜٔ ،١ايعَٓ ٖٚصا ٜعين أ

ٚاؾط٠ َٔ ايٓكٛم اييت ٫ ٜعكٌ إٔ تهٕٛ  ايتؿطٜع ٜذلى تأثرلٙ ايهبرل ع٢ً ؾِٗ ١ًْٺ
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ٟٸقس قسضت ٗ اي  .عكط ايٓبٛ

)ضادع نتابٞ: سذ١ٝ ايػ١ٓ ٗ ايؿهط  ٗ َٛنٛع سلٸ ايتؿطٜع ٚقس عجتٴ

ٔ يٞ أْٸ٘ ٚؾل ا٭قٍٛ اٱَاَٝٸ١ ٫ ٜٛدس ٚتبٝٻ ،(569ـ  517اٱغ٬َٞ، قطا٠٤ ٚتكِٜٛ: 

ٌٷ ٌٸ عٔ ايكطإٓ ٚايػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ زيٝ ٚقس ٚاؾكتٴ ٗ  .ع٢ً سلٸ أٌٖ ايبٝت ٗ ايتؿطٜع إػتك

 ;ٚايػٝس ايهًباٜهاْٞ ;ايػٝس قُس باقط ايكسض :َجٌ ،ُا٤ ايهباضشيو بعض ايعً

ٝٸ١ طٜٔ ٚغرلِٖ. ٚيعًٓ٘ َٔ ٖٓا شٖب بعض عًُا٤ ايؿٝع١ إتأخِّ ;ٚايؿٝذ قُس دٛاز َػٓ

ٞٸ بأْٸ٘ يٝؼ تؿطٜعّا  إٍ تؿػرل َػأي١ اـُؼ ٗ أضباح إهاغب ٗ ايؿك٘ اٱَاَ

نُا نإ هيب ايعنا٠، ٚإْٸُا ٖٛ  |ؾباٙ ايطغٍٛ ٚإ٫ٓ ،َٛدٛزّا ٗ أقٌ ايسٜٔ

ُٸ١ ع٢ً َٛايِٝٗ; ٭دٌ زعِ بعهِٗ بعهّا نطٜب١ْ بعس إٔ ناْت ايػًطات  ،ؾطنٗا ا٭٥

بػبب َٛاقؿِٗ  ;ايطزلٝٸ١ تػتبعسِٖ َٔ ا٭عطٝات ٚايعنٛات ٚبٝت َاٍ إػًٌُ

ٞٸ ٖٓا ٜهعِٗ ٗ ٚنٕع ،ايػٝاغ١ٝ  قعب. َعٝؿ

ط٠ ٗ َٛنٛع ْكس إً ٗ ١ََٛٛٓ ثِّايعٓكط اٯخط َٔ ايعٓاقط إ٪ ضابعّا:

ٞٸ اييت ٌّٝ إيٝٗا ايهجرل َٔ عًُا٤  ،١ بطٕٛ ايكطإٓ ايهطِْٜٛطٜٸ ايتؿهرل اٱَاَ

١ بػ١ٝ ُطٜط عكا٥سِٖ بعٝسّا عٔ ايكٛاٌْ ِٗ ايؿٝع١ بايذلٜٚر شلصٙ ايٓٛطٜٸايؿٝع١، بٌ ٜٴتٻ

ٗاّ; ٭ْٸ٘ يٝؼ ا٫تٸ ٫ٚ ْطٜس إٔ ْٓاقـ ٗ ٖصا .١ايكاض١َ يٛٛاٖط ايس٫٫ت ايًؿٛٝٸ

ٕٸ ْٛطٜٸ ٝٸّا ٗ َٛنٛع عجٓا، يهٔ َا ْطٜس ايتأنٝس عًٝ٘ أ ١ ايبطٕٛ يعبت زٚضّا ْػب

ٞٸ  ُا ٗ ايكطٕٚ اـُػ١ ا٭خرل٠.غٝٸ ٫ٚ، تطادع سطن١ ْكس إً ٗ ايذلاخ اٱَاَ

١ أخط٣ يعبت ايسٚض ْؿػ٘، ٚؾٗست ١ ناْت ٖٓاى ْٛطٜٸٚإٍ داْب ٖصٙ ايٓٛطٜٸ

ٝٸ ،ٌ ايؿٝع١خباضٜٸ٭ضٚادّا عٓس ا  ،ِٝٗ، َٚا ظاٍ شلا سهٛض ٗ ايعكط ايطأٖزٕٚ أقٛي

ٌٕ ٕٸ ؾِٗ ايكطإٓ ايهطِٜ أَطٷ خامٸ بأٌٖ نعٝـ، ٖٚٞ ايٓٛطٜٸ ٚيٛ بؿه ١ اييت تكٍٛ بأ

ٟٸ تؿػرل يًكطإٓ ٫بسٸ إٔ ٜٓطًل  ٕٸ أ ايبٝت، ٚأْٸِٗ ايصٜٔ خٛطبٛا بٗصا ايهتاب ايععٜع، ٚأ

ٕٸ إطدعٝٸ١  ٫ ا٫دتٗاز  ،إعطؾٝٸ١ ٗ ايتؿػرل ٖٞ غٓٸ١ أٌٖ ايبٝتَٔ ْكٛقِٗ، ٚأ

ٞٸ ٞٸايؿدك ٕٸ ايهجرل َٔ أيٛإ ا٫دتٗاز ايؿدك ٌٸ َٔ أ ٗ ايتؿػرل ٜػسٚ  ، ٫ٚ أق

 قٛٛضّا ٚؾكّا شلصٙ ايٓٛطٜٸ١.

ٌٸ ٚاسس٠ َُٓٗا ع٢ً سس٠ ،إشا أخصْا ايتكا٤ ٖاتٌ ايٓٛطٜٸتٌ غٓذس شلا  ،أٚ ن

ٕٸ ْٛطٜٸتأثرلّا ٗ تعطٌٝ بعض أؾهاٍ سط ١ ايبطٕٛ َعٓاٖا ايػا٥س ن١ ْكس إً; ٭
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شلا ـ ٚدٛز َٓطك١ َعت١ُ َٔ ايٓلٸ ٫ ٜكضٸ ايتعاٌَ َعٗا  تؿطض ـ ٗ أنجط َٔ تؿػرٕل

ٟٸ ٟٸ ْٛل ٚؾكّا يؿُٗٓا ايٛاٖط ِٸ ؾأ ٞٸ ٕؿطزات ايًػ١ ٚتطانٝبٗا، َٚٔ ث ٜكّٛ بتؿػرل  سسٜج

ٞٸ ْٛل ٫ ّهٔ ضؾه٘; ٭ْٸ٘ َٔ إُهٔ . .أٚ َشانا٠ َٛنٛع٘ بططٜك١ غطٜب١. قطآْ

ٝٸ ;اييت ٫ زضا١ٜ يٓا بٗا ،إٔ ٜهٕٛ قس ٫َؼ بطٕٛ ايكطإٓ ٕٸ ايًػ١ ايعطب ١ ١ ايٛاٖطٜٸ٭

ٞٸ  ١ ايبطٕٛ ايػا٥س٠ ـ ٗ ؾِٗ ايكطإٓ ايهطِٜ.ـ ٚؾكّا يٓٛطٜٸ يٝػت ٖٞ إعٝاض ايٓٗا٥

: زضاغات )ضادع نتابٞ ١ بطٕٛ ايكطإٓبايٓػب١ يٞ ؾدكٝٸّا ؾإْٸين ٫ أْؿٞ ْٛطٜٸ

ٕٵ(429ـ  365: 3ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ إعاقط  ُطٸ عدل ايٛٛاٖط  ، يهٓٸين أؾططٗا بأ

َٸا يٛ ؾتشٓا ْٛطٜٸ ،١ايًؿٛٝٸ ١ عٝح ٜهٕٛ ٖٓاى تٓاغبٷ َا بٌ ايٛاٖط ٚايباطٔ، أ

ٗټ ٟٸ سسٜح أٚ ضؾه٘ عذٸ١ ايبطٕٛ بايططٜك١ ايػا٥س٠ ؾإْٸ٘ ئ ّهٔ ايته ٔ عاٍ أ

ٝٸَٓاؾات٘ يٛٛاٖط ايًػ ٚٸي  ١.١ ا٭

٘ٓ اختكام ؾِٗ ايكطإٓ ايهطِٜ بأٌٖ  ٚا٭َط ٜػسٚ أٚنض يٛ زخًٓا ع٢ً خ

ٞٸإٍ ا; ؾؿٞ ٖصٙ اؿاٍ ٫ ٜبسٚ َٔ ايٝػرل ا٫ستهاّ ^ايبٝت ٗ ْكس  يٓلٸ ايكطآْ

ٞٸ ٕٸ ايٓلٸإً اؿسٜج ٕٸ إؿطٚض أ ٞٸ ; ٭ ٢ مانِ ؾُٗ٘ بأٜسٜٓا ستٸ سٵعٴمل ٜٳ ايكطآْ

 اؿسٜح ٚؾك٘.

ٕٸ َجٌ  ات ـ ايبطٕٛ ٚا٫ختكام ـ إشا مل تٓهب٘ يكٛاعس قاض١َ ٖصٙ ايٓٛطٜٸإ

ٝٸ ١ ١ ٚايكككٝٸ١ ٚايتاضىٝٸ١ ْكس ايطٚاٜات ايه٬َٝٸغٛف تعٝل نجرلّا دسٸّا إَهاْ

ٞٸ طدعٝٸ١ ايكطإٓ إٍ َع٢ً ا٫ستهاّ  ٚايتؿػرلٜٸ١، ٚغتشسٸ َٔ قسض٠ ايباسح اٱغ٬َ

 يًشسٜح. َتينٸ ايهطِٜ ٗ ٖاضغ١ ْكسٺ

ٞٸإْٸين  ٕٸ ْكس إً اؿسٜج ٝٸ١ ؼتاز إٍ تأٌَ أقٍٛ شلا أعتكس أ ٚتٛؾرل َٓار  ،عًُ

ٛٸٖا، نُطدعٝٸ َٓاغبٺ يًٓٛط  ٚاؾُٝع َسعٌّ .ٚغرل شيو ،ٚإَهإ ؾُٗ٘ ،١ ايكطإٓيُٓ

ٛٸ إٓاغب  ،١ ٚايؿهطٜٸ١ٗ ََٓٛٛت٘ ايعكا٥سٜٸ١ ٚايتاضىٝٸ يرل٣ ٌٖ تٛٓؾط ٖصٙ ا١َٕٛٛٓ اؾ

ٙٺ ٕٸ ٖصٙ ايسع٠ٛ ٫ تكـ عٓس سسٚز إصٖب  إً أّ ٫؟ؾاعٌ ٗ ْكس  يٓؿا ٚأعتكس أ

ٞٸ  اـطٚدٗ ;ٗ ٖصٙ ايٛضٜكات امل ْتعطٸض شل يتاي ،، بٌ ٖٞ تطاٍ غا٥ط إصاٖباٱَاَ

ٌٸ ايبشح.  عٔ ق

 

 



 

 

 

 

 

 أصوه الفقْ 
ّّة يف اجملاه اإلعقالٌّيفلسة ال تطوُّزو  لسالو

 

 

١ ٚضزت ٚتٛاتطت ايعسٜس َٔ إك٫ٛت اييت َاَٝٸأقٍٛ ايؿك٘ عٓس إػًٌُ اٱٗ 

ٝٸ٠ إٍ ؾهط٠ ايعكٌ ٚايتًؿت ا٫ْتباٙ بؿسٸ َك٫ٛت فطٸز  ٚمل تهٔ ٖصٙ إك٫ٛت ،١عك٬ْ

بػٝط١ أٚ نعٝؿ١ أٚ باٖت١  َك٫ٛتٺفطٸز  نُا مل تهٔ ،١ٖاَؿٝٸ١ أٚ عابط٠ أٚ عازٜٸ

ٝٸ١عاي١ٝ َٔ ا٭ كـ بسضد١ٺتتٸ بٌ ناْت َك٫ٛتٺ ،َٔ د١ٗ إع٢ٓ ٚاحملت٣ٛ ٚإهُٕٛ ُٸ ٖ 

ٝٸٚاي ٌټ ،ْٚٛط ؾٝٗا ،ـ عٓسٖاٚتٖٛق ،ضدع إيٝٗا ،١ ٚايتأثرلؿاعً ايصٜٔ زضغٛا ٚعجٛا  ن

ٔٸٚنتبٛا ٗ ٖصا   ؿكٌ.َٚٔ ايباسجٌ ٚإؿتػًٌ بٗصا ا ،َٔ عًُا٤ ا٭قٍٛ ،ايؿ

َٚكٛي١  ،١عك٥٬ٝٸَٔ ٖصٙ إك٫ٛت اييت ْككسٖا َكٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬ أٚ ايػرل٠ ايٚ

َٚكٛي١ َا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘  ،١عكًٝٸت غرل اي٬ٓػتك١ ٚإعكًٝٸت ايػتك٬ٓإ

ٕٸ ،ايؿطع ٕٸ ،ايعك٤٬ ٚض٥ٝػِٗغٝٸس  ايؿاضع َٚكٛي١ أ ٌٷ ضابعٷ إٍ َكٛي١ أ إٍ  ايعكٌ زيٝ

 ١ ٚاٱْاع.داْب ايهتاب ٚايػٓٸ

تًؿت ا٫ْتباٙ إٍ  قٝاغتٗا بططٜك١ٺ تٚا٬ٕسٜ إٔ ٖصٙ إك٫ٛت قس دط 

ٝٸ١ ٚايًػٜٛٸتطانٝبٗا اي ٌٕ ،١ًػاْ ٚدا٤ت  ،ٜهػبٗا َعٜسّا َٔ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ ٚبؿه

١ ٓقعاي١ٝ َٔ ايس كؿت بسضد١ٺايكٝاغ١ اييت اتٻ ،َتٓاغ١ُ َع ططٜك١ قٝاغ١ أقٍٛ ايؿك٘

ٔٸت ٖصٙ ٚاسس٠ َٔ أبطظ زلات ٖصا سٻٚعٴ .ٚايهب٘ ٚاٱسهاّ ايصٟ ساؾٜ ع٢ً  ،ايؿ
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ٚبكٞ بعٝسّا عٔ اـٛض ؾٝ٘ نتاب١ّ ٚتكٓٝؿّا َٔ خاضز أٌٖ  ،ك٘ ُٚاغه٘ؽكټ

 ٌ ٚايعبح.أٚ ايتطٗؿ ،ٚمل ٜعطف اشلطز ٚإطز ،ا٫ختكام

ٕٸ ٔٸَك٫ٛت ٖصا  شلصا ؾإ َٚٓٗا تًو  ،ّبايتُاغو ٚاٱسها ػِ عاز٠ّتتٻ ايؿ

ػُت ٖصٙ إك٫ٛت أٜهّا بايذلانِ ٚايجطا٤ ٗ سكًٗا نُا اتٻ .إك٫ٛت اييت أؾطْا إيٝٗا

ٞٸ َٚا ظايت ؼاؾٜ ع٢ً ٖصٙ  ،ت تػتكطب ايٓٛط ٚايٓكاف باغتُطاضًٖٚٚ ،ايس٫ي

ٌٸ ،١ايسٜٓاَٝٸ  تٗا.ؼاؾٜ عًٝٗا عهِ طبٝعتٗا ْٚٛعٝٸ ٚغتٛ

ٝٸ١ٚ ُٸ ٗا ٜهُٔ ٗ أْٸ ،تٗاايٝٸتٗا ٚؾعٸَٚكسض سٜٝٛٸ ،ٖصٙ إك٫ٛت ٚقُٝتٗا أٖ

ٚٸ ،ظُٝع أبٛاب ٚأقػاّ أقٍٛ ايؿك٘ ك١ًّدا٤ت َتٻ ٍ أقػاّ َٔ َباسح ا٭يؿاٚ ٗ أ

ٝٸَطٚضّا بإباسح اي ،إٍ َباسح ايتعازٍ ٚايذلادٝض ٗ آخطٙ ،ٖصا اؿكٌ َٚباسح  ،١عكً

ٝٸَٚباسح ا٭قٍٛ اي ،ذٸ١اؿ  ايصٟ اعتُسٙ ايؿٝذٚشيو سػب ايتكػِٝ اؿسٜح  ،١عًُ

ُٸس   ٗ نتاب٘ ايؿٗرل )أقٍٛ ايؿك٘(.ٖٛؿط ضنا إق

ٌٸ ٝٸٖصٙ ا٭بٛاب ٚا٭قػاّ ناْت إك٫ٛت اي ٚٗ ن عػب  ط٠َّٚ٪ثِّ ١ سانط٠ّعكً

 ،١ٗ إٍ ايعكٌ زي٬ّٝ تاض٠َّٚٓبِّ ،ع٠ ع٢ً ايٓٛط ٚايٓكافٚقٚؿ ،ايكهاٜا ٚإٛنٛعات

 ،عٔ إس٣ ايٛاغع ـطاب ايعكٌ ٗ أقٍٛ ايؿك٘ ٚناؾؿ١ّ ،أخط٣ تاض٠ّ ٚقاعس٠ّ

ٔٸ١ شلصا غاغٝٸٌ ايب١ٝٓ ا٭اـطاب ايصٟ ٜهاز ٜؿٚه  .ايؿ

 ٖا ٗ ْٛط ايػٝس١ اييت ٜٓبػٞ يعًِ ا٭قٍٛ إٔ ٜػتدسَٗا َطزټؾايٛغا٥ٌ ايط٥ٝػٝٸ

ُٸس  ٞٸ ،تٌباقط ايكسض إٍ ٚغًٝتٌ ض٥ٝػٝٸق  (;ايػٓٸ١ايهتاب ٚ) ُٖا: ايبٝإ ايؿطع

ٞٸاى ايٚاٱزض ٟٸ .عكً  ،١ ا٫غتٓباٙعًُٝٸقه١ٝ طابع ايعٓكط إؿذلى ٗ  ؾ٬ تهتػب أ

ٝٸ٫ٚ هٛظ إغٗاَٗا ٗ اي إشا أَهٔ إثباتٗا بإسس٣ ٖاتٌ ايٛغًٝتٌ  إ٫ٓ ،١عًُ

 .(1)ايط٥ٝػتٌ

ٌٕ َطٗطٟٚسٌ أضاز ايؿٝذ َطته٢  ّٸ تكػِٝ َػا٥ٌ عًِ ا٭قٍٛ بؿه  عا

ُٳقػٻ ٝٸٚقػِ ا٭قٍٛ اي ;١ا٫غتٓباطٝٸٔ: قػِ ا٭قٍٛ ٝٵُٗا إٍ قػ ٚا٭قٍٛ  .١عًُ

ُٳا٫غتٓباطٝٸ ٞٸٝٵ١ عٓسٙ ع٢ً قػ ٌٸ ،ٔ: ايكػِ ايٓكً إباسح إطتبط١ بايهتاب  ٜٚؿٌُ ن

ٞٸٚايكػِ اي ;ٚاٱْاع ايػٓٸ١ٚ  .(2)بايعكٌ إطتب٘ سػب قٛي٘ قطؾّا ،عكً

عٓس عج٘ عٔ  ،اشلازٟ ايؿهًٞ ٚأٚغع َٔ شيو َا أؾاض إيٝ٘ ايسنتٛض عبس

ٕٸإش تٛقٻ ;َكسض أقٍٛ ايؿك٘ ٜٚطاز ب٘ ٖٓا غرل٠  ،َكسض أقٍٛ ايؿك٘ ٖٛ ايعكٌ ٌ إٍ أ
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ٌٸـ سػب قٍٛ ايسنتٛض ايؿهًٞ ـ ٚإٍ ٖصٙ ايػرل٠  ،ايعك٤٬ نات إسضٳ تطدع ن

ٝٸاي ٝٸ١ اييت ٜصنطٖا ا٭عكً ٕٸ ،ٕٛ ٗ أبٛاب ا٭قٍٛقٛي ١ َا ٚضز ٗ ْكٛم ؾطعٝٸ ٚإ

ٝٸيًػرل٠ اي ٚإَها٤ٷ إقطاضٷ ٛٗ قهاٜا ا٭قٍٛ ٖ (آٜات أٚ ضٚاٜات)  .(3)١عك٥٬

ت ٚتٛاتطت ٗ َؾٔطٚضزت ٚعٴإْٸُا  ٖصٙ إك٫ٛت إصنٛض٠ ٕٸأٚاؾسٜط باٱؾاض٠ 

ف ٗ نتب ٚزضاغات عطٳٚتٴ زٵٔطٚغابت ٚمل تٳ ،١َاَٝٸنتب ٚزضاغات عًُا٤ ا٭قٍٛ اٱ

عّا طاض٥ّا َٚتؿطِّ ٚضزت عٓسِٖ ؾاؿسٜح عٓٗا ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ ٚإشا .ايػٓٸ١عًُا٤ ا٭قٍٛ 

َٚٔ ٖٓا دا٤ ايذلنٝع ٗ ٖصا  .أٚ بككس قادذتٗا ٚايتؿهٝو ؾٝٗا غايبّا ،عاز٠ّ

 ١. َاَٝٸ١ اٱغ٬َٝٸإٛنٛع ع٢ً إسضغ١ اٱ

 

ٛٻ ٞٸض ايؿهط ايتط ٞٸا٭ عًُ ٗا اعتباض دط٣ ؾٝ ١ إٍ َطس١ًٺَاَٝٸعٓس عًُا٤ اٱ قٛي

عطف ٖٚٞ إكازض اييت باتت تٴ ،ٚاٱْاع ايػٓٸ١ايعكٌ زي٬ّٝ ضابعّا إٍ داْب ايهتاب ٚ

 ١ ا٭ضبع١.أٚ ا٭زٓي ،١ ا٭سهاّأٚ أزٓي ،ذٸ١أٚ َباسح اؿ ،١ٌ َكازض ا٭زٓيقٛيٝٸعٓس ا٭

كٌ ٚتتٻ ،ع عٓٗاٚتتؿطٻ ،عًِ ا٭قٍٛ ٚدٖٛطٙ ٌ ٖصٙ إكازض ا٭ضبع١ يبٸُٚجِّ 

ٌٸ ،١ ا٭خط٣قٛيٝٸْٝع إػا٥ٌ ٚايكهاٜا ا٭ ،بٗا  أقػاّ ٚأبٛاب أقٍٛ ايؿك٘. ٗ ن

ٛټضٖصا اي ٜٴعٳسٸٚ ِٸ تط ٛټضٗ تاضٜذ  ا٭ٖ ٞٸايؿهط اي تط ٞٸا٭ عًُ  ،١َاَٝٸعٓس اٱ قٛي

ٛټضٚمل ٜهٔ  ٫ٚ ٜٓبػٞ  ،ٚمل ٜهٔ غ٬ّٗ ع٢ً اٱط٬م ،ّا بهٌ إكاٜٝؼعازٜٸّا تط

ٝٸٚايتٛٗق ،ؿات إيٝ٘إطٚض عًٝ٘ َٔ زٕٚ ا٫يت ط ٚايتبكټ ،ٔ ؾٝ٘ عُٝكّاٚايتُعټ ،ّاـ عٓسٙ ًَ

ٝٸ١٘ ٜهؿـ عٔ َٛقـ ٗ غا١ٜ ا٭ٚشيو ٭ْٸ ;ات٘ ْٚتا٥ذ٘ٗ أبعازٙ ٚخًؿٝٸ ُٸ ػاٙ  ٖ

ٚٸٍ َط٠ وكٌ  ،ايعكٌ  ١.غ٬َٝٸبٗصا ايُٓ٘ ٗ تاضٜذ ايجكاؾ١ اٱ٭

ٝٸ١ ؿسٸ٠ٚي ُٸ ٛټضٖصا اي أٖ َٔ  إيٝ٘ؾكس أقبض ؾُٝا بعس ًٜؿت اْتباٙ ايٓاٚطٜٔ  تط

ايعكٌ  ،كٌ بايعكٌ ؼسٜسّاٚيهْٛ٘ ٜتٻ ،زٖا بٗصا إٛقـيتؿطټ ;١َاَٝٸخاضز إسضغ١ اٱ

ٛټض١ ٗ تاضٜذ ه٬َٝٸ١ عٓٝؿ١ بٌ إساضؽ ايؾهطٜٸٕعاضى  ايصٟ طإا نإ غاس١ّ  تط

 ١.غ٬َٝٸايجكاؾ١ اٱ

ٝٸ اٙ ايهاتب ايؿًػطٝينٸَٚٔ ايصٜٔ يؿتِٗ ٖصا ا٫ْتب  ،إايسنتٛض ضؾسٟ عً

١ َاَٝٸط٬ع ع٢ً عٕٝٛ نتب اٱتٝشت ي٘ ؾطق١ ا٫ُأٚسٌ  ،ايصٟ نإ ٜعٌُ ٗ ايعطام
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ٛٸ دعًِٗ ايعكٌ أسس َساضى  ـ سػب قٛي٘ـ ٠ ٚعٓـ ٗ أقٍٛ ايؿك٘ يؿت اْتباٖ٘ بك

ٚٚدس ٗ ٖصٙ إػأي١  ،ٚاٱْاع ايػٓٸ١١ ٗ َكابٌ ايهتاب ٚا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

 ،ؾٛقع اختٝاضٙ عًٝ٘ يٝهٕٛ َٛنٛعّا يطغايت٘ ٗ ايسنتٛضاٙ ،ايبشح َٛنٛعّا ٜػتشلٸ

بعس إٔ  ،ذٗس ْؿػ٘ ٗ ايبشح عٔ َٛنٛع آخطٜٴ هٞي ـ سػب قٛي٘ـ  ٚمل ٜهٔ عاد١ٺ

 .(4)ت٘ ٗ ٖصا إٛنٛعٚدس نآي

ٝٸ ْٚاقؿٗا  ،1970ّٚألع ٖصٙ ايطغاي١ غ١ٓ  ،إ ٗ ططٜكَ٘ٚه٢ ايسنتٛض عً

ٚناْت بعٓٛإ  ،1971ّداَع١ ا٭ظٖط ٗ ايكاٖط٠ غ١ٓ ٗ ١ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ٝٸٗ نًٓ

ٞٸعح  :١َاَٝٸ)زيٌٝ ايعكٌ عٓس ايؿٝع١ اٱ ١ ا٭سهاّ يًسيٌٝ ايطابع َٔ أزٓي َٛنٛع

ْٚاٍ عًٝٗا َٔ ؾ١ٓ ايتشهِٝ بعس  ،١(غ٬َٝٸبآضا٤ إصاٖب اٱ ّاَكاضْ ،١ايؿطعٝٸ

ّ ي٘ قسٻ ،ّ قسضت ٗ نتاب ٗ بػساز1973ٚٗ غ١ٓ  ،َطتب١ ايؿطف ا٭ٍٚ ،إٓاقؿ١

ُٸس  ايػٝس  تكٞ اؿهِٝ.ق

١ ٗ زضاغ١ زيٌٝ ايعكٌ عٓس ايؿٝع١ ٖصٙ ايطغاي١ أٚغع قاٚي١ أنازّٝٸ سٸعٳٚتٴ

ٕٸ ،ٚقس بصٍ ؾٝٗا ايباسح دٗسّا ٚانشّا ،١َاَٝٸاٱ  ،إٛنٛع ؾامٌّ َع عًُ٘ غًؿّا أ

َعِٛ ايصٜٔ ضدع إيِٝٗ ٗ َٓاقؿ١  ـ سػب قٛي٘ـ ٚأؾؿل عًٝ٘  ،دٗٝس ٚعاد١ إٍ دٗسٺ

 .ٔٝٵإٛنٛع َٔ ايؿطَٜك

ٕٸعطاقٝٸ١ ايصٜٔ قكسِٖ ٗ َس١ٜٓ ايٓذـ ايَاَٝٸؾعًُا٤ اٱ  ١ أؾؿكٛا عًٝ٘ ٭

ٛٸ َٳ عٝح٠ ٚإتا١ْ إٛنٛع َٔ ايك ٌٸَاَٝٸٖٛ خاضز َسضغ١ اٱ ٔٵٜكعب ع٢ً   ١ اٱٕاّ به

ايصٜٔ نإ ٗ  ،ٚأؾؿل عًٝ٘ عًُا٤ ا٭ظٖط ٗ ايكاٖط٠; ظُٝع أبعازٙ ساط١ٚاٱ ،دٛاْب٘

ٕٸ ٔٸ ،ّاايؿهط٠ ١ًْٝ دسٸ تكسٜطِٖ أ ّا َٔ ايعكبات ٖٓاى ايهجرل ٚايهجرل دسٸ يه

ؾعازٙ ٖصا اٱؾؿام َٔ  ،ٛدٛزايع َا ّهٔ إٔ وٍٛ زٕٚ إخطادٗا إٍ سِّ ،ٚايكعاب

ٞٸعٵٔ عٳٝٵايططَؾ ؾعازْٞ شيو إقطاضّا ع٢ً ضنٛب ًَ » :ٚسػب عباضت٘ ،َّا ع٢ً إه

 .(5)«اـطط

ٝٸ ٌ ٚبات ّجِّ ،ايتٜٓٛ٘ ٚايتكسٜط إ ع٬ُّ ٜػتشلٸٚٗ ايٓٗا١ٜ ألع ايسنتٛض عً

ُٸ ْتٝذ١ ْسض٠ ايهتابات  ;َٚا ظاٍ وتؿٜ بٗصٙ ايػ١ُ إٍ ايّٝٛ ،ّا ٗ فايَ٘كسضّا َٗ

 ٗ ٖصا ايؿإٔ.

َٸ ٕٸٚأ ٘ مل ٚأْٸ ،يًػا١ٜ َٛنٛع ايطغاي١ خطرلٷ ا ؾ١ٓ ايتشهِٝ ؾكس اعتدلت أ
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َٹ١ أٚ دٝٸَػتكًٓ َٔ احملسثٌ إعاقطٜٔ نتاب١ّ ٜهتب عٓ٘ أسسٷ  .(6)ع١س٠ أٚ دا

ٛٻ ِٖ: ايسنتٛض أٓس ؾُٗٞ أبٛ  ،١ْ َٔ ث٬ث١ أؾدامٖٚصٙ ايًذ١ٓ ناْت َه

ُٸس  ٚايسنتٛض ،(ؾّاَؿٔط)غ١ٓ  ٚايسنتٛض عبس ايػين عبس  ،(َٓاقؿّا)عًٞ ايػاٜؼ ق

 .(َٓاقؿّا أٜهّا)ايل اـ

ٛټضنٝـ سكٌ ٖصا اي ٖٛ: ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜططح عٓس عًُا٤  تط

ٖصٙ إطتب١ ٗ ٚيٝهٕٛ  ،بايؿهٌ ايصٟ أٚقًِٗ إٍ دعٌ ايعكٌ زي٬ّٝ ضابعّا ،١َاَٝٸاٱ

ٞٸ١َ ٗ فاٍ ا٫غتٓباٙ ٚايبشح ا٭إتكسِّ  ٚاٱْاع؟ ايػٓٸ١إٍ داْب ايهتاب ٚ ،قٛي

ٟٸعٓس ايٓٛط   ،ق١ٌ إٍ ث٬ث١ أقٛاٍ َتؿطِّّهٔ ايتٛقټ ٗ ٖصا ايػ٪اٍ اؾٖٛط

 ٖٚصٙ ا٭قٛاٍ ايج٬ث١ ٖٞ: .تكذلب بكٛض٠ َٔ ايكٛض َٔ اٱداب١ عٓ٘

ٚٸ ُٸس  أؾاض إٍ ٖصا ايكٍٛ ايؿٝذ ٍ:ايكٍٛ ا٭ أبٛ ظٖط٠ ٗ نتاب٘ )أقٍٛ ق

 ـ َأخٛشٷٌٖٚ إهًٖ ؟١َٔ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ ٌٖ يًعكٌ َٛنعٷ :ؾشٌ تػا٤ٍ .ايؿك٘(

يكس قاٍ »أداب ايؿٝذ أبٛ ظٖط٠ بايكٍٛ:  ظٛاض َا ٜكهٞ ايؿطع؟ ،َا ٜكهٞ ب٘ ايعكٌ

ٕٸ ٌّ ايعكٌ َكسضٷ ايؿٝع١ َٔ عًُا٤ إػًٌُ أ ع٢ً  ،١أٚ غٓٸ ب٘ نتابٷ زٵٔطَا مل ٜٳ ٗ ؾكٗ

ٔٸ ،َع٢ٓ أٚغع ايػٓٸ١ؾٕٛ ِٗ ٜعطِّأْٸ ٞٸاعتباضٙ َكسضّا َٔ َكازض ايؿك٘ اٱ ٚيه  غ٬َ

ٕٕ ،َٔ ايؿطع ١ ع٢ً أغإؽَاَٝٸعٓس اٱ ٗ ا٭خص َا ٜؿرل إيٝ٘  َٓ٘ دعٌ شلِ اؿلٸ ؾبإش

 .(7)«ايعكٌ

ٕٸ اـ٬ف بٌ ايؿٝع١ ْٚٗٛض إػًٌُ ٗ  أغاؽ ٚٗ ْٛط ايؿٝذ أبٛ ظٖط٠ أ

ٚعسّ اعتباضٙ زي٬ّٝ ٖٛ اـ٬ف ٗ َػأي١ ايتشػٌ  اعتباض ايعكٌ زي٬ّٝ سٝح ٫ ْلٸ

ٞٸاي  .عكً

 ،َٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ٜكٌ ايؿٝذ أبٛ ظٖط٠ إٍ ايكٍٛ ايصٟ ْطٜس ا٫يتؿات إيٝ٘

باع تٸاتأثرل إٍ ١ َاَٝٸإش أضدع أبٛ ظٖط٠ اعتباض ايعكٌ زي٬ّٝ عٓس ايؿٝع١ اٱ ;ـ عٓسٙٚايتٛٗق

ِٗ ٜٓٗذٕٛ َٓٗر إعتعي١ ٗ ٭ْٸ ;١َاَٝٸؾايؿٝع١ اٱ» :ٚسػب قٛي٘ ،َٓٗر إعتعي١

سٝح ٫ ٜٓٗذٕٛ َٓٗر  ;ْٚٗٛض ايؿكٗا٤ ،عكٌ َكسضّا َٔ ايٓكٛماعتدلٚا اي ،ايعكا٥س

 .(8)«مل ٜعتدلٚٙ أق٬ّ ،إعتعي١

ٕٸ ،َطٗطٟأؾاض إٍ ٖصا ايكٍٛ ايؿٝذ َطته٢  ايكٍٛ ايجاْٞ: ٖصا  ايصٟ ٜط٣ أ

ٛټضاي دا٤ ع٢ً إْٸُا  ١ ٗ اعتباض ايعكٌ زي٬ّٝ ضابعّاَاَٝٸايصٟ سكٌ عٓس ايؿٝع١ اٱ تط
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ٝٸ  ٕٸإ :قاٍ ٖ٪٤٫ كسؾ .مٛ إٚٗاض ايتٓاغِ ٚا٫ْػذاّ َع ْاع١ إػ١ًٌُ ايػعٞ خًؿ

١ َاَٝٸٚبتأثرل ا٫ْػذاّ َع ٖصا إٛقـ ساٍٚ عًُا٤ اٱ ،١ أضبع١١ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸأزٓي

يٝهٕٛ بس٫ّ عٔ زيٌٝ ايكٝاؽ عٓس  ;ؾكايٛا بسيٌٝ ايعكٌ ،١ أسهاّ أٜهّاتطبٝع أزٓي

 .ايػٓٸ١ْٗٛض إػًٌُ 

ٕ عًُا٤ ايؿٝع١ ناْٛا زا٥ُّا ٜػعٕٛ إٍ ايتعاّ إ» :َطٗطٟايؿٝذ ٚسػب قٍٛ 

ٕٸ :َٔ شيو َج٬ّٚ .ٚا٫ْػذاّ َع ْاع١ إػًٌُ ،ؿام ٗ ا٭غًٛبداْب ايٛسس٠ ٚا٫تٸ  أ

َٔ سٝح ا٭قاي١  ،يْٛ٘ َٓعي١ تكطب َٔ ايكٝاؽٜٚٓعِّ ،سذٸ١ٜطٕٚ اٱْاع  ايػٓٸ١أٌٖ 

ٌٕ ،ٚايؿٝع١ ٫ ٜكبًْٛ٘ نصيو ;١ٛنٛعٝٸٚإ ِٗ ٗ غبٌٝ ٚيهٓٻ ،آخط بٌ ٜكبًْٛ٘ بؿه

ؾايؿٝع١ ناْٛا قس  .أطًكٛا اغِ اٱْاع ع٢ً َا ٜكبًْٛ٘ ،ؿام ا٭غًٛبٚاتٸ ،ايٛسس٠

ٕٸ :قايٛا أٟ اعتدلٚا ايعكٌ  ،ٚاٱْاع ٚايعكٌ ايػٓٸ١١ أضبع١: ايهتاب ١ٚ ايؿطعٝٸا٭زٓي إ

 .(9)«بس٫ّ َٔ ايكٝاؽ

ُٸس  أؾاض إٍ ٖصا ايكٍٛ ايؿٝذ ايكٍٛ ايجايح: ّ ؾطسّا ايصٟ قسٻ ،طضنا إٖٛؿق

ُٸّا قِّتاضىٝٸ ٛټضّا يُّا َٚٗ ٗٳٜٚٴ .١َاَٝٸ١ عٓس اٱقٛيٝٸَؿّٗٛ ايعكٌ ٗ ايسضاغات ا٭ تط ِ َٔ ؿ

ٛټضٖصا اي ٕٸأن٬َ٘  ٞٸٚتطانُ٘ اي تط ٖٛ ايصٟ أغِٗ ٗ ػ١ًٝ ٚتٓكٝض زيٌٝ  تاضى

 ٌَ.١ إتكسَِّاَٝٸّا ضابعّا عٓس عًُا٤ اٱزي٬ّٝ ؾطعٝٸبايؿهٌ ايصٟ ٜهٕٛ  ،ايعكٌ

ٞٸٚسػب ؾطس٘ اي ٕٸٖٛؿط ٜط٣ ايؿٝذ إ تاضى ٚدسٙ ٗ اٱؾاض٠ إٍ  ْلٛأقسّ  أ

ٝٸزيٌٝ ايعكٌ ٗ زضاغات ا٭ ٗ ضغايت٘  (ٖـ413)ٌ ٖٛ َا شنطٙ ايؿٝذ إؿٝسقٛي

ٗ ٖصٙ ايطغاي١ مل ٜصنط ايؿٝذ إؿٝس  .١ اييت ْكًٗا ايؿٝذ ايهطادهٞقٛيٝٸا٭

ٞٸايسيٌٝ اي ٕٸٚإْٸ ،١ ا٭سهأَّ ١ًْ أزٓي عكً  :ٖٞ ،أقٍٛ ا٭سهاّ ث٬ث١ ُا شنط أ

ُٸ١ٚأقٛاٍ ا٭ ;١ٓبٜٛٸاي ايػٓٸ١ٚ ;ايهتاب ِٸ ،^٥ ٕٸ ث ١ً إٍ َا ٗ ٖصٙ ايططم إٛقٹ شنط أ

ٚٸ ;ٚا٭خباض ;ايًػإ :ٖٞ ،ا٭قٍٛ ث٬ث١ أٜهّا ٌٷ :قاٍ عٓ٘ٚ ،شلا ايعكٌٚأ إٍ  ٖٛ غبٝ

ٝٸ١َعطؾ١   ايكطإٓ ٚز٥٫ٌ ا٭خباض. سذٸ

ٚٸ َٳٚأ ٞٸح بايسيٌٝ ايٜكطِّٖٛؿط ٚدسٙ ايؿٝذ إ ٔٵٍ  ٌ ٖٛ ايؿٝذ ابٔ قٛيٝٸَٔ ا٭ عكً

ت ايج٬ث١ ـ ٜعين سٳكٹؾإشا ُؾ» :ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ ،(ايػطا٥ط)ٗ نتاب٘  ،(ٖـ598)إزضٜؼ

 .«و بسيٌٝ ايعكٌ ؾٝٗاكٌ ايتُػټٚاٱْاع ـ ؾإعتُس عٓس احملٚك ايػٓٸ١ايهتاب ٚ

َٳ  ـ سػب ٚقؿ٘ـ عح زيٌٝ ايعكٌ عجّا َؿٝسّا  قس طضآٙ ايؿٝذ إٖٛؿ ٔٵٚأسػٔ 
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ٞٸ ُٸس  ٚنصيو تًُٝصٙ ايؿٝذ ،(احملكٍٛ)ٗ نتاب٘  ٖٛ ايػٝس قػٔ ايهاُٚ ق

ٞٸ  .(10)(اؿاؾ١ٝ ع٢ً إعامل)قاسب  تكٞ ا٭قؿٗاْ

١ عطؾٝٸه١ تهٕٛ قُٝتٗا إَؿٖه ٖصٙ ا٭قٛاٍ ايج٬ث١ بكٛض٠ٺإشا ْٛطْا إٍ 

ٌٸتؿػرلٜٸٚاي  ١ أندل إشا ْٛطْا إيٝٗا بكٛض٠ٺتؿػرلٜٸ١ ٚايٝٸبُٝٓا تهٕٛ قُٝتٗا إعطؾ ،١ أق

 ب١.َطٖن

ٕٸ  .ٜٔخطٔ اٯٝٵايكٍٛ ايجايح ٖٛ أنجط ق١ُّٝ ُٚاغهّا َٔ ايكَٛي َٚٔ ٚد٘ آخط ؾإ

ٚٸ بايكٛض٠ اييت أؾاض إيٝٗا ايؿٝذ أبٛ  ،١َاَٝٸٝؼ ثابتّا عٓس عًُا٤ اٱٍ يؾايكٍٛ ا٭

َٸٌ غببّا ٫ٚ ّجِّ ،ظٖط٠  ّا ٗ ا٫ضتكا٤ بايعكٌ يٝهٕٛ زي٬ّٝ ضابعّا.تا

ٕٸ ;١َاَٝٸيٝؼ ثابتّا عٓس عًُا٤ اٱ ايتكاضب ٗ إٛقـ بٌ ايؿٝع١ ٚإعتعي١ ٫  ٭

ٚقس ٜهٕٛ  .٢ يٛ اؾتٗط إعتعي١ بٗصا إٛقـستٸ ،ط ايؿٝع١ بإعتعي١ٜعين بايهطٚض٠ تأثټ

شلا  ١ْؾطنٝٸٗا يهٓٸ ،ط ؾٝٗا١ ايػا٥ب١ ٚاي٬َؿٖهؿطنٝٸٖٚصٙ ٖٞ اي .اؿاقٌ ٖٛ ايعهؼ

إشا عطؾٓا طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ضدا٫ت إعتعي١ ا٭ٚا٥ٌ ٚبعض ضدا٫ت َسضغ١  ،أغاؽٷ

ٛٻ  ض٠.أٌٖ ايبٝت ٗ إس١ٜٓ إٓ

َٸ ٌ غببّاٖٚصا ايكٍٛ ٫ ّجِّ ض إٔ وكٌ ٢ َٔ زْٚ٘ نإ َٔ إطدٻستٸ ٘٭ْٸ ،ّاتا

ٛټضاي  ايصٟ سكٌ ؾع٬ّ ٗ اضتكا٤ ايعكٌ يٝهٕٛ زي٬ّٝ ضابعّا. تط

َٸ ؾٗصا ايكٍٛ ًٜؿت  ،َطٗطٟايصٟ أؾاض إيٝ٘ ايؿٝذ  ،ا بايٓػب١ إٍ ايكٍٛ ايجاْٞٚأ

ٝٸ١ايٓٛط إٍ داْب ؾسٜس ا٭ ُٸ ٝٸ ٖ إٍ تػًٝ٘ ايه٤ٛ  عاد١ٺٖٚٛ  ،١َٔ د١ٗ قُٝت٘ ايس٫ي

 ،ٚبعٝسّا عٔ ايتساٍٚ ،ٜهاز ٜهٕٛ غا٥بّا عٔ ا٭شٖإ ٘ ٜهؿـ عٔ داْبٺ٭ْٸ ،عًٝ٘

ٞٸ ٞٸ ٜٚدلظ إٓش٢ ايتٛاؾك ٖٚصا  ،١ ع٢ً َػت٣ٛ أقٍٛ ايؿكَ٘اَٝٸعٓس عًُا٤ اٱ ٚايتكاضب

ـٷ  .ب٬ ؾٓو ٌ شلِٜػذٻ َٛق

ٕٸٚ َٸٌ غببّا ٫ ّجِّ ،ْػيبٸ َع َا ي٘ َٔ تأثرٕل ،ٖصا ايكٍٛ َع شيو ؾإ  ،ّا أٜهّاتا

ٕٸ ٛټضض نصيو إٔ ٜأخص ايعكٌ ططٜك٘ ٗ ائَ زْٚ٘ نإ َٔ إطدٻ ٭ يٝهٕٛ زي٬ّٝ  تط

 ضابعّا.

ٚأؾكض زضا١ّٜ  ،٘ أنجط قطبّا َٔ إطاّ٭ْٸ ;ٚايكٍٛ ايجايح أنجط ق١ُّٝ ُٚاغهّا

ٌٕ إٍٚيهْٛ٘ اغتٓس  ;ٚتؿك٬ّٝ ٞٸ ؼًٝ ٕٸ تاضى إٛقـ ػاٙ ايعكٌ عٓس  نؿـ عٔ أ

ٛټضٌ ٌٚ ٗ ساي١ قٛيٝٸا٭  ٢ ٚقٌ إٍ َا ٚقٌ إيٝ٘.ز ٚتطانِ ستٸٚػسټ تط
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ٕٸ ٛټضاي صاٖ ا٭َط ايصٟ ٜعين أ أٚ َٔ زٕٚ  ،١ؾٛضٜٸ أٚ بططٜك١ٺ ،مل وكٌ ؾذأ٠ تط

ٟٸ ،َاتَكسٸ ٞٸ غٝإم أٚ بعٝسّا عٔ أ ٟٸأٚ خاضز اؿطاى اي ،تاضى ٞٸٚا٭ ؿهط ُا ٚإْٸ ،قٛي

ٞٸ ٚاضتب٘ بػٝإم ،اغتػطم ٚقتّا ط٬ّٜٛ ٛټضتطٖٛ  ّا ؾهطٜٸٚؾٗس سطانّا  ،ىَتشطِّ تاضى

ٝٸٚ  ٢ بًؼ ب٘ إٍ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ٗ اعتباض ايعكٌ زي٬ّٝ ضابعّا. ستٸ ،زّا َٚذلانُّاّا َتذسِّأقٛي

 ،طّا ٗ ٖصا ايٓطامٝـ عا٬َّ َ٪ثِّهإٍ داْب ٖصٙ ا٭قٛاٍ ايج٬ث١ ّهٔ إٔ ْ

ٞٸٖٛ ايعاٌَ ٚ ٚدعًت٘  ،١ل بايطٚاٜات ايؿطٜؿ١ اييت أعطت ايعكٌ قؿ١ اؿذٸإتعًٚ ايطٚا٥

ُٸإٍ داْب سذٸ طؾت ٚتٛاتطت ٗ ايهتب ٖٚٞ ايطٚاٜات اييت عٴ ،١١ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٝٸٚايسضاغات ا٭  :َٚٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ ضٚاٜتٌ َعطٚؾتٌ .١قٛي

ُٸس  ٚضزت عٔ اٱَاّ دعؿط بٔ :ا٭ٍٚ ١ اهلل ع٢ً سذٸ» :بكٛي٘ ×ايكازمق

 .(11)«ٗ َا بٌ ايعباز ٚبٌ اهلل ايعكٌ ذٸ١ٚاؿ ،ايعباز ايٓيبٸ

كاطبّا ٖؿاّ بٔ  ،×ٚضزت عٔ اٱَاّ َٛغ٢ بٔ دعؿط ايهاِٚ :ايجا١ْٝٚ

ٕٸ ،ٜا ٖؿاّ»اؿهِ:  َٸا ؾ .باط١ٓ سذٸ١ٚ ;ٚاٖط٠ سذٸ١تٌ: هلل ع٢ً ايٓاؽ سذٸ إ أ

ُٸ١ايٛاٖط٠ ؾايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ ٚا٭ َٸا ٚ ،٥  .(12)«ايباط١ٓ ؾايعكٍٛأ

ُٸس باقط ايكسض ـ ض بٛنٛح سػب قٍٛايجاْٞ ٜكطِّٓلٸ ٖٚصا اي ٚنع  ايػٝٸس ق

ـٸ ٞٸ ايعكٌ إٍ ق  .(13)١ يٲثباتأزا٠ ض٥ٝػٝٸ ايبٝإ ايؿطع

٘ٺ ٕٸ َٚٔ ٚد ٍٸ آخط اعتدل ايؿٝذ دعؿط ايػبشاْٞ أ ٝٸ١ع٢ً  ؽكٝل َا ز  سذٸ

 .(14)ب٬ ٚد٘ ايعكٌ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات بإعاضف ٚايعكا٥س ٖٛ ؽكٝلٷ

ٞٸَٚا ٜ٪ٚن ٕٸ س تأثرل ٖصا ايعاٌَ ايطٚا٥  ،ٚبايصات ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ ،ٖصٙ ايطٚاٜات أ

ٗٳَا ٜٴ زا٥ُّا ٝٸس بٗا ٗ ايسضاغات ا٭ػتؿ ٝٸ١١ عٓس اؿسٜح عٔ إثبات قٛي  ،ايعكٌ سذٸ

 ١.ا٭سهاّ ايؿطعٝٸَكازض َٔ ضابعّا  َكسضّااعتباضٙ ب

بِٗ ٌ قطٻقٛيٝٸإَعإ ايٓٛط ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات عٓس ا٭ ٕٸإ :َٚٔ إُهٔ ايكٍٛ

ٞٸنجرلّا َٔ ايسيٌٝ اي ٗ  :تٌأغاغٝٸٚأشلُِٗ اط٦ُٓاّْا ٗ دٗتٌ  ،ٚظاز ٗ ثكتِٗ ،عكً

ٝٸ١د١ٗ اؿ ٝٸ ;ذٸٝٸ١َع٢ٓ إعطا٤ ايعكٌ قؿ١ اؿ ،ذٸ ١ َع٢ٓ إعطا٤ ايعكٌ ٚٗ د١ٗ ايطتب

ُٸس  أٚ ايبٝإ ايؿطعٞ سػب ٚقـ ايػٝس ،ايػٓٸ١إٍ داْب ايهتاب ٚ ب١ّضت باقط ق

 ايكسض.

ّ تؿػرلّا ٗ اٱداب١ عٔ نٝـ ٕٚاشا أقبض ٖصا عٔ ا٭قٛاٍ اييت ساٚيت إٔ تكسِّ
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 ؟١َاَٝٸايعكٌ زي٬ّٝ ضابعّا عٓس إسضغ١ اٱ

َٸا ٚ ٞٸعٔ َٓعي١ ٚق١ُٝ ايسيٌٝ ايأ ٖصٙ اؾ١ٗ ٜط٣  ١ ؾُٔقٛيٝٸٗ ايسضاغات ا٭ عكً

ُٸس  ايػٝس ٕٸق ِٸ تكٞ اؿهِٝ أ ٕٛ قٛيٝٸين ب٘ ا٭َا عٴ زيٌٝ ايعكٌ بايصات ٜعتدل َٔ أٖ

ٕٸ ،ٚأنجطٖا تطنٝعّا ،١ؿهطٜٸع٢ً اخت٬ف َساضغِٗ اي ت١ ٗ ثٓاٜا َػا٥ً٘ َؿتٻ ٚأ

ٝٸايهجرل َٔ ايهتب ا٭  ١ٙ ٗ ٖص٘ ايط٥ٝػٝٸٗ غرل َٛاْٸ ٚبعهٗا َبشٛخٷ ،١قٛي

 .(15)ايهتب

ٝٸٚعٓ ٕٸس عج٘ سٍٛ ٖصا إٛنٛع اعتدل ايسنتٛض ضؾسٟ عً َٳ إ أ عح  ٔٵأؾهٌ 

ٞٸايسيٌٝ اي ُٸس  ٖٛ ايؿٝذ ـ َا ٜعًِ ٗـ ع٢ً اٱط٬م  عكً ط ٗ نتاب٘ ضنا إٖٛؿق

ٝٸـ ايهتاب ايصٟ ّتاظ عج٘  ،)أقٍٛ ايؿك٘(  ،١ ايعباض٠بسٓق ـ إسػب قٍٛ ايسنتٛض عً

ٞٸٚقس عح ايسيٌٝ اي ،ٚسػٔ ايتٓػٝل ،ْٚاٍ ايعطض زٙ ؾذطٻ، ّاَٛنٛعٝٸعجّا  عكً

ٖٓيكل ب٘ ُٚأا ُأٖٓ ٝٸ .عٓ٘ ا ٖٛ غطٜبٷزخٌ عًٝ٘  ٕٸنُا ٚاعتدل ايسنتٛض عً ايؿٝذ  إ أ

ٞٸٖا يًسيٌٝ ايّ أؾهٌ ايتعاضٜـ ٚأغسٸط قسٻإٖٛؿ  .(16)عكً

ٞٸٚٗ تعطٜؿ٘ يًسيٌٝ اي ٌٸ»٘ أْٸٖٛؿط ٜط٣ ايؿٝذ إ عكً سهِ يًعكٌ ٜٛدب  ن

ٞٸ ٌٸ ،ايكطع باؿهِ ايؿطع ٞٸتٛقٻ١ ٜٴعكًٝٸقه١ٝ  أٚ ن باؿهِ  ٌ بٗا إٍ ايعًِ ايكطع

ٞٸ  .(17)«ايؿطع

 .طٜٔكٌ إتأخَِّٔ احملٚك ْاع١ْٖٛؿط ـ نُا ٜكٍٛ ايؿٝذ إـ ح ٚبٗصا إع٢ٓ قطٻ

ٞٸٖٚصا أَط » :ب ع٢ً شيو بكٛي٘ٚعٖك ٞٸ٘ إشا نإ ايسيٌٝ اي٭ْٸ ;طبٝع يًهتاب  َكاب٬ّ عكً

ؾًصيو ٫  ،بصات٘ سذٸ١ْبّا يًكطع ايصٟ ٖٛ إشا نإ َٛدٹ إ٫ٓ سذٸ١ ٜعتدل إٔ ٫ بسٸ٫ ايػٓٸ١ٚ

 .(18)«١عكًٝٸَات ايَٚا ٫ ٜكًض يًكطع باؿهِ َٔ إكسٸ ،إٔ ٜهٕٛ ؾا٬َّ يًٕٛٓٛ ٜكضٸ

 

١ قٛيٝٸٗ ايهتب ا٭ َٔ إك٫ٛت اييت اغتٛقؿت اْتباٖٞ نجرلّا خ٬ٍ َطايعاتٞ

ٌ إٍ ٖصٙ إكٛي١ َعطؾ١ نٝـ دط٣ ايتٛقټ ٝتٴٚطإا ُٓٻ .َكٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬

ٞٸَٚا ٖٛ ايػٝام اي ؟ٚانتؿاؾٗا ٗٸٚإ تاضى ٛټضي عط زت ٖا؟ ٚنٝـ ِت ٚؼسٻتط

 ١؟قٛيٝٸبايكٛض٠ اييت ٚقًت إيٝ٘ ٗ ايسضاغات ا٭

ٚإٍ أٜٔ ٜٓتٗٞ؟ َٚا  ؟َا ٖٛ تاضٜذ ٬َٝز ٖصٙ إكٛي١؟ َٔ أٜٔ ٜبسأ :ٚبعباض٠ أخط٣
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ٗٸٚايػٝام إ ،ت بٗاٚإطاسٌ اييت َطٻ ،١ اييت قطعتٗا ٖصٙ إكٛي١عَٓٝٸٖٞ ايؿذل٠ اي  عط

 ؟ايصٟ تؿاعٌ َعٗا

ٕٸ ٌ َٔ زٕٚ إٔ ف ٜٚتؿٖهعطٳٜٚٴ ٖصا ايُٓ٘ َٔ إك٫ٛت ٫ ٜٛٗط عاز٠ّ ٚشيو ٭

ٍٸ ،ٚتؿٗس ي٘ ،١ تعطف ب٘تاضىٝٸ١ ٚطٜٸؾهتهٕٛ ي٘ غرل٠   عًٝ٘. ٚتس

ٕٸ ٖصٙ إكٛي١ تًؿت ايٓٛط إٍ شاتٗا بكسض َا تًؿت ايٓٛط أٜهّا إٍ  ٚبكسض َا أ

طؾت ِٚت ٚٗ غاست٘ عٴ ،ز ب٘ٚتتشسٻ ،أقٍٛ ايؿك٘ بٛقؿ٘ اجملاٍ ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘

ٛٻٚ ٝٸ١ؾ .ٚٚقًت إٍ َا ٚقًت إيٝ٘ ،تضتط ُٸ ٖصٙ إكٛي١ ٚقُٝتٗا تًؿت ايٓٛط إٍ  أٖ

ٝٸ١ ُٸ  ل أقٍٛ ايؿك٘.ل ٖصٙ إكٛي١ ًٜؿت ايٓٛط إٍ ؽًٗٚؽًٗ ،أقٍٛ ايؿك٘ ٚقُٝت٘ أٖ

ٕٸ ٛټضٖصٙ إكٛي١ بإَهاْٗا إٔ تؿتض أؾكّا ٚاغعّا أَاّ  َٚٔ ٚد٘ آخط ؾإ ّ ٚتكسټ تط

ٝٸ١ ٚاٱدتُاعٝٸ٫ك١ً بإعاضف ٚايعًّٛ اٚبايصات ٗ إٝازٜٔ إتٻ ،أقٍٛ ايؿك٘ اييت  ،١ْػاْ

ٞٸدصت َٔ ايعكٌ َطدعّا شلا ٗ ؼًٌٝ ٚتؿػرل ٚتأطرل ايػًٛى اٱاتٻ ٚاـدل٠  ،ْػاْ

ٝٸاٱ  ١.ْػاْ

ٕٸإٚٗ  ػِ ب٘ أقٍٛ ٖصٙ إكٛي١ تهؿـ عٔ ا٭ؾل ايٛاغع ايصٟ ٜتٻ كابٌ ؾإ

ٌٸ ،١َاَٝٸايؿك٘ عٓس اٱ ضّا خدلتِٗ سَِّك ،ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬ َٔ د١ٗ اْؿتاس٘ ع٢ً ن

ٚزاعّٝا إٍ  ،ٚضاؾعّا َٔ ؾأِْٗ َٚٓعيتِٗ ،َٚعذلؾّا بأثطِٖ ٚتأثرلِٖ ،ٚسهُتِٗ

 ٚا٫غتؿاز٠ َِٓٗ. ،قتسا٤ بِٗٚا٫ ،ايتٛاقٌ َعِٗ

ّهٔ ايهؿـ عٔ  ،ٌ إيٝٗاٚنٝؿ١ٝ ايتٛقټ ،ٚعٓس ايٓٛط ٗ ٖصٙ إكٛي١

 ات ا٭ضبع ايتاي١ٝ:ؿطنٝٸاي

ٞٸايسيٌٝ اي١ ٗ ؿطنٝٸز ٖصٙ ايتتشسٻ ا٭ٍٚ: ٕٸ ،عكً ا٫ؾتػاٍ ايٛاغع  ؾُٔ احملتٌُ أ

أٚقٌ إٍ ٖصٙ إكٛي١ أٚ ا٫قذلاب  ،انتؿاؾّا ٚتٓكٝشّا ٚتكعٝسّا ٚتؿطٜعّا ،بٗصا ايسيٌٝ

ٞٸٚشيو بٛقؿٗا َكٛي١ تٓتُٞ إٍ اجملاٍ اي ;َٓٗا ؾايعكٌ ايصٟ ٚقٌ إٍ  .ع َٓ٘ٚتتؿطٻ عكً

ع َٓ٘ قٛاعس َٚك٫ٛت تهتػب ُاغهٗا طٻإٔ تتؿ بسٸ٫َٓعي١ ٜهٕٛ ؾٝٗا زي٬ّٝ ضادشّا 

ٚٻ ،ٚؼٌُ قؿت٘ ٚعٓٛاْ٘ ،تٗا َٔ ٖصا ايسيٌٝٝٸٚسذٸ  ت٘ ٚبطاٖٝٓ٘.ز َٔ أزٓيٚتتع

ٕٸؿطنٝٸز ٖصٙ ايتتشسٻ ايجا١ْٝ: ١ دا٤ت عك٥٬ٝٸَكٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬ أٚ ايػرل٠ اي ١ ٗ أ

ُٸس  ايػٝسسػب قٍٛ ـ ايػرل٠ اييت تعين  ،تؿطِّع١تؿطٜعّا عٔ َكٛي١ غرل٠ إ باقط ق

ّٸايػًٛى ايـ ايكسض   .(19) ٗ عكط ايتؿطٜعٌٓسِّيًُت عا
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ٕٸؿطنٝٸٚسػب ٖصٙ اي ٚايصٟ نإ َٔ  ،ع١ٌ ٚا٫ؾتػاٍ بػرل٠ إتؿطِّايتٛقټ ١ ؾإ

ٌ إٍ َكٛي١ بٓا٤ ٖٛ ايصٟ قاز ؾُٝا بعس ايتٛقټ ،ٌ إيٝٗاايػٌٗ أٚ َٔ إُهٔ ايتٛقټ

 :ٚتكػُّٝا شلا َٔ اؾٗتٌ ،دا٤ت تؿطٜعّا عًٝٗايهْٛٗا  ;ايعك٤٬ أٚ ا٫قذلاب َٓٗا

ٝٸٚاي ;١ايؿطعٝٸ  ١.عكً

ٍٸ ٜطًل عًٝ٘ ٗ  ،ٚاسس ع٢ً شيو اؾذلاى ٖاتٌ ايػرلتٌ ٗ َبشحٺ ٜٚس

ٝٸايسضاغات ا٭ َٳ(َبشح ايػرل٠)١ قٛي ّ اؿسٜح عٔ غرل٠ قسٻ ٔٵ. ٚٗ ٖصا إبشح ٖٓاى 

ُٸس  نايػٝس ،ع١إتؿطِّ ٖٚٓاى  ،)إعامل اؾسٜس٠ يٮقٍٛ(باقط ايكسض ٗ نتاب٘ ق

ُٸس  نايؿٝذ ،ّ اؿسٜح عٔ غرل٠ ايعك٤٬قسٻ ٔٵَٳ ٗ نتاب٘ )أقٍٛ ٖٛؿط ضنا إق

 ايؿك٘(.

ٛٻ ،ٜٚهؿـ عٔ شيو أٜهّا ِ٘ ايع٬ق١ َا بٌ ٖاتٌ ايػرلتٌ ضٙ ايصٟ ق

ايٓاؽ إككٛز َٔ ايػرل٠ اغتُطاض عاز٠ »ٗ َؿتتض باب ايػرل٠ بكٛي٘: ٖٛؿط ايؿٝذ إ

ٞٸٚتباِْٝٗ اي َٸ عًُ ا ْٝع ايعك٤٬ ع٢ً ؾعٌ ؾ٤ٞ أٚ تطى ؾ٤ٞ. ٚإككٛز بايٓاؽ: إ

ّٸٚايعطف اي ٌٸ عا ِٸ ،ٚم١ً ١ٺًَٓ َٔ ن ُٸ ،إػًٌُ ٚغرلِٖ ؾٝع ٢ ايػرل٠ س٦ٓٝص ٚتػ

ٝٸايػرل٠ اي َٸطٜٔ تػُٝتٗا ببٓا٤ ايعك٤٬; ٌ إتأخِّقٛيٝٸٚايتعبرل ايؿاٜع عٓس ا٭ ،١عك٥٬ ا ٚإ

 ،١ َج٬َّاَٝٸناٱ ،١ َِٓٗخاقٸأٚ خكٛم أٌٖ م١ً  ،إػًٌُ َا ِٖ َػًُْٕٛٝع 

ُٸ  .(20)«١غ٬َٝٸأٚ ايػرل٠ اٱ ،١أٚ ايػرل٠ ايؿطعٝٸ ،ع٢١ ايػرل٠ س٦ٓٝص غرل٠ إتؿطِّٚتػ

ٕٸؿطنٝٸز ٖصٙ ايتتشسٻ ايجايج١: َٖٓكٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬ دط٣ ايتٛقټ ١ ٗ أ ا ٌ إيٝٗا 

ُٸ عٔ ٖٛؿط ٚبعباض٠ ايؿٝذ إ ،شاز ايؿاضع َع َػًو ايعك٤٬اتٸ١ ْٛطٜٸٝ٘ ّهٔ إٔ ْػ

ٕٸ» :١ٓٛطٜٸٖصٙ اي بٌ ٖٛ  ،٘ َِٓٗ٭ْٸ ;شس إػًو َعِٗ ـ أٟ ايعك٤٬ ـؽ َتٻايؿاضع إكسٻ ؾإ

 .(21)«ض٥ٝػِٗ

ٖٚٛ  ،بٌ ٖٛ ض٥ٝػِٗ ،ايؿاضع َٔ ايعك٤٬» ٕٸإ :ْؿػٖ٘ٛؿط ٚبعباض٠ أخط٣ يًؿٝذ إ

 .(22)«وهِ عهُِٗ أ٬ٕبسٸ ؾ ،ايعكٌ خايلٴ

ٕٸ :ٖٛؿطٚبعباض٠ ثايج١ ٜكٍٛ إ شس ؾٗٛ َتٻ ،بٌ ٖٛ ض٥ٝػِٗ ،ايؿاضع َٔ ايعك٤٬» إ

ٝٸؾإشا مل ٜٛٗط َٓ٘ ايطزع عٔ ططٜكتِٗ اي ،إػًو َعِٗ ٘ ١ ٜجبت ع٢ً غبٌٝ ايكطع أْٸعًُ

 .(23)«ٚيبًػ٘ ايٓاؽ ،يٛٗط ٚبإ ٚإ٫ٓ ،آخط غرل َػًهِٗ يٝؼ ي٘ َػًْو

ٕٸ ،«ض٥ٝػِٗ»ٚعباض٠  ضت تهطٻ ،ؽ ض٥ٝؼ ايعك٤٬ايؿاضع إكسٻ اييت تعين أ
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 ،ٚبايصات ٗ اؾع٤ ايجاْٞ ،ط٠ ٗ نتاب )أقٍٛ ايؿك٘( يًؿٝذ إٖٛؿات عسٸٚتٛاتطت َطٸ

ب أغاغّا هتٳمل ٜٴ تهطاض ٖصٙ ايعباض٠ ٗ نتابٺٖٛؿط ّا َٔ ايؿٝذ إٚنإ ٫ؾتّا دسٸ

َٸايتأيٝؿات اي ب أٜهّا ع٢ً ططٜك١هتٳٚمل ٜٴ ،١بًػ١ إْؿا٥ٝٸ تب بًػ١ ُا ُنٚإْٸ ،١عازٜٸ١ ٚايعا

ٔٸأٌٖ  ّا ٕا قبٌ إطس١ً زضاغٝٸضّا ٚيٝهٕٛ َكطٻ ،بايهب٘ ٚاٱسهاّ ػِ عاز٠ّاييت تتٻ ايؿ

ٕٸ ،ايعًٝا  ،تهطاض ٖصٙ ايعباض٠ ضَا نإ َككٛزّا يًتأنٝس عًٝٗا ا٭َط ايصٟ ٜعين أ

ُٸ ،و بٗاٚايتُػټ ٞٸ ،ُتٗاٝتٗا ٚقٝٸٚيؿت ايٓٛط إٍ أٖ  .ٚإٍ سكًٗا ايس٫ي

ٕٸ١ اتٸْٛطٜٸٚ ؽ ٗ كاطبات٘ ايؿاضع إكسٻ شاز ايؿاضع َع َػًو ايعك٤٬ تعين أ

َٚٛاقؿ٘ ٚتعًُٝات٘ مل ىذلع يٓؿػ٘ َػًهّا َػاٜطّا أٚ كايؿّا أٚ َكازَّا ٕػًو ايعك٤٬ 

ٕٸ ،َا ِٖ عك٤٬ أقاي١ّ ايٓاؽ  ٚيذلب١ٝ ،ايؿاضع دا٤ أغاغّا ٕداطب١ ايعك٤٬ بٌ إ

ٕ قسض اٱَهإ ٚٵٜٚتشطٻ ،ُٕٛ عكٛشلِشٚهايصٜٔ ٜٴ ،يٝهْٛٛا َٔ قٓـ ٖ٪٤٫ ايعك٤٬

 ع أٚ ايطٝـ.ايٛقٛع ٗ اؾٌٗ أٚ ايتػطټعسّ 

ٕٸ ٫ٚ ؾٓو ٚبٗصا ايتكسٜط  ،بٗصا ا٭ؾل ايٛاغع ٗ ايٓٛط إٍ ايعك٤٬ ١ّْٛطٜٸ أ

 ٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬.ٌ أٚ ا٫قذلاب َٔ َكػعٌ َٔ إُهٔ ايتٛقټ ،ٚا٫عتباض شلِ

ٕٸؿطنٝٸز ٖصٙ ايتتشسٻ ايطابع١: ١ اييت قٛيٝٸٖٓاى ايعسٜس َٔ إػا٥ٌ ا٭ ١ ٗ أ

 إٍ َكٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬. ِٸبتِٗ َٔ ثٳٚقطٻ ،ٌ إٍ غًٛى ايعك٤٬قٛيٝٸٗت ا٭ْبٻ

ٕٸقٛيٝٸؾكس ثبت عٓس ٖ٪٤٫ ا٭ ٌٕ ٌ أ ٱثبات بعض  غًٛى ايعك٤٬ ٖٛ أٚثل زيٝ

ٝٸإػا٥ٌ ا٭ ت إٍ َعِٛ أبٛاب ٚأقػاّ أقٍٛ زت ٖصٙ إػا٥ٌ ٚاَتسٻٚبعس إٔ تعسٻ ،١قٛي

ٚٻ ،ايؿك٘ َٔ  نإ ،ي٘ ٗ َباسح ا٭يؿاٚ إٍ آخطٙ ٗ َباسح ايتعازٍ ٚايذلادٝضَٔ أ

ٝٸض إٔ ٜتٓب٘ ا٭إطدٻ طف عٔ ٕا عٴٜٚكذلبٛا َٓٗا;  ،عس٠ بٓا٤ ايعك٤٬ٕٛ إٍ قاقٛي

َٳ ،ؿط١ٓ ٚايصنا٤ٌ َٔ ايٓبا١ٖ ٚايقٛيٝٸا٭ ٕٸ ٔٵٚ ا٭شنٝا٤  ٜعطف أقٍٛ ايؿك٘ ٜسضى أ

ٞٸ ٔٸِٖ ايصٜٔ ٜكذلبٕٛ َٔ ٖصا  َٔ طًب١ ايعًِ ايؿطع  ،ِٖٚ ايصٜٔ ٜكدلٕٚ عًٝ٘ ،ايؿ

 ٕٓٛ َٓ٘.ٜٚتُٖه ،ٜٚسضنٕٛ قُٝت٘

ٗٻ ،ات إُه١ٓؿطنٝٸٖٞ اي ْٛطٟٖصٙ ٗ  ف ع٢ً َكٛي١ ست ايططٜل يًتعطټاييت َ

 ٌ.قٛيٝٸٚا٫قذلاب َٓٗا عٓس ا٭ ،بٓا٤ ايعك٤٬

 سػب تعطٜـ ايػٝسـ ـ أَاّ َكٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬ َٔ د١ٗ إع٢ٓ ؾٗٞ ٚعٓس ايتٛٗق

ُٸس  ّٸٌٝ ايإعباض٠ عٔ  ـ باقط ايكسضق  ٚغرلِٖ مٛ غًٛى ٌٓسٜٸعٓس ايعك٤٬ إت عا
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ٞٸ َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًؿطع زٚضٷ ،َعٌ ّٸعنإٌٝ اي ،ٗ تهٜٛٔ ٖصا إٌٝ إهاب يس٣  ا

 ِ.ايعك٤٬ مٛ ا٭خص بٛٗٛض ن٬ّ إتهًٚ

ٕٸٚؽتًـ ٖصٙ إكٛي١ ٗ ْٛط ايػٝس ايكسض عٔ َكٛي١ غرل٠ إتؿطِّ غرل٠  ع١ ٗ أ

ٞٸإتؿطِّ َٸا  ،ٚشلصا تعتدل ناؾؿ١ عٓ٘ ،ع١ ٖٞ ٚيٝس٠ ايبٝإ ايؿطع ايعك٤٬  ٤َكٛي١ بٓاأ

ٌٕؾُطزټ ّٸ ٖا إٍ َٝ ٞٸ ،َعٌ ٜٛدس عٓس ايعك٤٬ مٛ غًٛىٺ عا  ،٫ نٓتٝذ١ يبٝإ ؾطع

ـ ٚؾكّا شلا ٍَٝٛ ايعك٤٬ اييت تتهٝٻ ،طات ا٭خط٣بٌ ْتٝذ١ ٕدتًـ ايعٛاٌَ ٚإ٪ثِّ

 ؾاتِٗ.ٚتكطټ

ّٸـ ٫ ٜكتكط إٌٝ اي ٚ٭دٌ ٖصا ـ ٚايه٬ّ يًػٝس ايكسض ط عٓ٘ َكٛي١ ايصٟ تعبِّ عا

ٕٸ ;١خاقٸ ٌٓسٜٸبٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ْطام إت هٔ َٔ عٛاٌَ تهٜٛٔ ٖصا ايسٜٔ مل ٜ ٭

 إٌٝ.

ٕٸ ١ هب إٔ ٜٓٗر ْٗذّا عك٥٬ٝٸا٫غتس٫ٍ بايػرل٠ اي َٚٔ ٖٓا ٜط٣ ايػٝس ايكسض أ

ٕٸ تؿطِّع١;كتًؿّا عٔ ْٗر ا٫غتس٫ٍ بػرل٠ إ إٌٝ إٛدٛز عٓس ايعك٤٬  ٚشيو باعتباض أ

ٛٸ مٛ غًٛىٺ ؾإشا غهتت ايؿطٜع١  .شلِ مٛ ٖاضغ١ شيو ايػًٛى زاؾع١ّ ٠َّعٌ ٜعتدل ق

نؿـ غهٛتٗا عٔ ضناٖا بصيو  ،عٔ ا٫ْػٝام َع٘ عٵٚمل تطزٳ ،عٔ شيو إٌٝ

ٞٸٚاْػذاَ٘ َع ايتؿطٜع اٱ ،ايػًٛى  .(24)غ٬َ

ٝٸ١س َٚا ٜ٪ٚن ُٸ ٜٚهؿـ عٔ أثطٖا ٚتأثرلٖا ٗ  ،ٚق١ُٝ َكٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬ أٖ

ٔٸٖٛ تطبٝكاتٗا ايٛاغع١ ٗ كتًـ َباسح ٖصا  ،١َاَٝٸأقٍٛ ايؿك٘ عٓس اٱ  ،ايؿ

ٚايٓٛط إيٝٗا ٗ قهاٜا  ،١ٚا٫غتٓاز عًٝٗا ٗ بعض ايكهاٜا نٛغ١ًٝ إثبات ض٥ٝػٝٸ

ٝٸ١ اٱٌ عُس٠ ا٭زٓيأخط٣ بٛقؿٗا ُجِّ  ١.ثبات

ا٭َط ايصٟ ٜكتهٞ اٱؾاض٠ إٍ  ،ع ْٝع ٖصٙ ايتطبٝكاتػع يتتبټٚإكاّ ٫ ٜتٻ

 ٖٞ:  ،تطبٝكات ١تؿٞ بج٬ثٚغٛف ْه .بعهٗا

ٚٸ ٝٸ١: عٓس اؿسٜح عٔ ٫ّأ كٌ بايبشح عٔ ٚٛاٖط ٚايصٟ ٜتٻ ،ٚٛاٖط ايه٬ّ سذٸ

ٕٸ ،ايػٓٸ١ايه٬ّ ٗ ايهتاب ٚ أٚ ٫؟  سذٸ١ٚٛاٖط ايه٬ّ  تػا٤ٍ أٌٖ ا٭قٍٛ: ٌٖ أ

ٕٸ  أّ ٫؟  ِ سكٝك١ّٚاٖط ايه٬ّ ٜهؿـ عٔ َطاز إتهًٚ َع٢ٓ ٌٖ أ

ٝٸاغتٓس ا٭أَاّ ٖصٙ ايكه١ٝ  ٝٸ١ٕٛ ع٢ً قاعس٠ بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ إثبات قٛي  سذٸ

ٝٸ١ٜٚككسٕٚ بٗا  ،ايٛٛاٖط ٕٵٖٛؿط ٚاعتدل ايؿٝذ إ ،ٚٛاٖط ايه٬ّ سذٸ ٫ زيٌٝ آخط  أ
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 .(25)ٗ إثبات ٖصا ا٭َط غرل بٓا٤ ايعك٤٬

ُٸس  ٗ ْٛط ايؿٝذ ٚيٝؼ َٔ ؾٛو ٕٸق ٕٷ دٛاز َػ١ٝٓ أ ٚزيٌٝ  ٚاٖط ايه٬ّ بٝا

٫ٚ ىتًـ  ،ٚغرلُٖا ايػٓٸ٫١ ؾطم ٗ شيو بٌ ن٬ّ ايهتاب ٚ ،ٜٛدب ايعٌُ ب٘

ٕٸ ٟٸ ،إع٢ٓ إسيٍٛ عًٝ٘ بٛاٖط ايًؿٜ عاق٬ٕ ٗ أ ٖٛ إككٛز ٚإطاز  ،يؿٜ أ

 .(26)١دتُاعٝٸَٔ اؿٝا٠ ا٫ ٚي٫ٛٙ َا اْتِٛ ؾ٤ٞٷ ،ي٘ ٚعًٝ٘ سذٸ١٘ ٚأْٸ ،ِيًُتهًٚ

ٝٸ١: عٓس اؿسٜح عٔ ثاّْٝا َٸ ٕٛ بجك١ٺقٛيٝٸخدل ايٛاسس اغتٓس ا٭ سذٸ ١ ع٢ً تا

ايصٟ  ،طنبرل ٗ ن٬ّ ايؿٝذ إٖٛؿ ًُْٚؼ ٖصٙ ايجك١ بٛنٕٛح .قاعس٠ بٓا٤ ايعك٤٬

ٝٸ١دص َٔ بٓا٤ ايعك٤٬ َؿتتشّا عٓس سسٜج٘ عٔ زيٌٝ اتٻ  :ٚسػب قٛي٘ ،خدل ايٛاسس سذٸ

ٚاتؿام غرلتِٗ  ،ّاا٤ ايعك٤٬ ططٸ٘ َٔ إعًّٛ قطعّا ٫ ٜعذلٜ٘ ايطٜب اغتكطاض بٓإْٸ»

ٝٸاي َٳ ،ع٢ً اخت٬ف َؿاضبِٗ ٚأشٚاقِٗ ،١عًُ ٕٛ ٜٚط٦ُٓٸ ،ٜجكٕٛ بكٛي٘ ٔٵع٢ً ا٭خص غدل 

ٚع٢ً اعتُازِٖ ٗ تبًٝؼ َكاقسِٖ ع٢ً ايجكات. ٖٚصٙ  ،ٜٚإَٔٓٛ نصب٘ ،إٍ قسق٘

ٝٸايػرل٠ اي ا٭َط  اَِٗ ٚش٢ٟٚ ٗ ا٭ٚاَط ايكازض٠ َٔ ًَٛنِٗ ٚسٓهستٸ ١ داض١ْٜعًُ

َِٗٓ. 

ٝٸٚع٢ً ٖصٙ ايػرل٠ اي ٚي٫ٖٛا  ،ٚاْتُٛت سٝا٠ ايبؿط ،١ قاَت َعاٜـ ايٓاؽعًُ

ٌٸ ٞٸْٛاَِٗ ا٫ ٫خت ٞٸيكًٓ ;ٚيػازِٖ ا٫نططاب ،دتُاع َٔ  ١ َا ٜٛدب ايعًِ ايكطع

 ؾ١ غٓسّا َٚتّٓا.ا٭خباض إتعاضٳ

ٗ  ،١ ع٢ً َجٌ شيوعًُٝٸدطت غرلتِٗ اي ،ٚإػًُٕٛ باـكٛم نػا٥ط ايٓاؽ

ِٗ َتشسٚ إػًو ٭ْٸ ;١ َٔ ايكسِٜ إٍ ّٜٛ ايٓاؽ ٖصااغتؿاز٠ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

 ٚايططٜك١ َع غا٥ط ايبؿط.

 ايٛاسس دلع٢ً ا٭خص غ ،َا ؾِٝٗ إػًُٕٛ ،ٚإشا ثبتت غرل٠ ايعك٤٬ َٔ ايٓاؽ

إٔ  ٬بسٸبٌ ٖٛ ض٥ٝػِٗ. ؾ ،٘ َِٓٗ٭ْٸ ;شس إػًو َعِٗؽ َتٻايؿاضع إكسٻ ٕٸإؾ ،ايجك١

ٕٸ١ نػا٥ط ايٓاؽ َا زاّ أْٸعك٥٬ٝٸشلصٙ ايططٜك١ اي دصٷ٘ َتٻْعًِ بأْٸ ي٘ ٗ  ٘ مل ٜجبت يٓا أ

 خامٸٚيٛ نإ ي٘ ططٜل  .ّا كذلعّا َٓ٘ غرل ططٜل ايعك٤٬خاقٸتبًٝؼ ا٭سهاّ ططٜكّا 

ٕٚا دطت غرل٠  ،ٚيٛٗط ٚاؾتٗط ،ٓ٘ يًٓاؽقس اخذلع٘ غرل َػًو ايعك٤٬ ٭شاع٘ ٚبٝٻ

 .(27)«إػًٌُ ع٢ً طبل غرل٠ باقٞ ايبؿط

ُٸس  ن٬ّ ؾٝدٖ٘ٛؿط ْٚكٌ ايؿٝذ إ ٕٸق بٓا٤  سػٌ ايٓا٥ٝين ايصٟ اعتدل أ
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َٸا ٚ» :ايٓا٥ٝين ٜكٍٛ .١ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝايعك٤٬ ٖٛ عُس٠ ا٭زٓي ططٜك١ ايعك٤٬ ؾٗٞ عُس٠ أ

ٌٷعٝح يٛ ؾطض أْٸ ،١ ايبابأزٓي ١ ؾ٬ غبٌٝ إٍ ١ ا٭زٓيقؿ١ ٗ بكٝٸإٍ إٓا ٘ نإ غبٝ

هاٍ عًٝ٘ ٚا٫تٸ ،ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً خدل ايجك١ ،١عك٥٬ٝٸإٓاقؿ١ ٗ ايططٜك١ اي

 .(28)«ٗ قاٚضاتِٗ

ٝٸ: عٓس اؿسٜح عٔ ا٫غتكشاب ٗ َباسح ا٭قٍٛ ايثايجّا ٕٸعًُ ٚٸ ١ ؾإ ٍ زيٌٝ أ

٫ » :ٚاؾتتض سسٜج٘ بايكٍٛ ،ايعك٤٬ٗ ٖصا ايؿإٔ ٖٛ بٓا٤ ٖٛؿط اغتٓس عًٝ٘ ايؿٝذ إ

ٕٸ ؾٓو دطت غرلتِٗ ٗ  ،ع٢ً اخت٬ف َؿاضبِٗ ٚأشٚاقِٗ ،ايعك٤٬ َٔ ايٓاؽ ٗ أ

ٞٸٚتباْٛا ٗ غًٛنِٗ اي ،عًُِٗ ٔ ايػابل عٓس ايؿو اي٬سل ٗ ع٢ً ا٭خص بإتٖٝك ،عًُ

ٌٸ ،ٚع٢ً شيو قاَت َعاٜـ ايعباز .بكا٥٘ ٞٸايٓٛاّ ا٫ ٚي٫ٛ شيو ٫خت ٕٚا قاَت  ،دتُاع

ٕٸ شلِ غٛم ٚػاض٠... ع٢ً ا٭خص باؿاي١ ايػابك١ عٓس  بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ عًُِٗ َػتكطٸ ؾإ

 ٘ إيٝ٘.ٚايتٛدټ ،َع ا٫يتؿات إٍ شيو ،ٗ ْٝع أسٛاشلِ ٚؾ٪ِْٚٗ ،ٗ بكا٥ٗا ايؿٓو

ٕٸ ،١َ أخط١َ٣ ْٓتكٌ إٍ َكسٸٚإشا ثبتت ٖصٙ إكسٸ  ،ايؿاضع َٔ ايعك٤٬ ؾٓكٍٛ: إ

ٝٸؾإشا مل ٜٛٗط َٓ٘ ايطزع عٔ ططٜكتِٗ اي ،شس إػًو َعِٗؾٗٛ َتٻ ،ِٗبٌ ض٥ٝػ ١ عًُ

ٚيبًػ٘  ،يٛٗط ٚبإ ٚإ٫ٓ ،٘ يٝؼ ي٘ َػًو آخط غرل َػًهِٜٗجبت ع٢ً غبٌٝ ايكطع أْٸ

 .(29)«ايٓاؽ

ُٸس  ْٚكٌ ايؿٝذ ٕٸدٛاز َػٓٝٸق ٕٸ ١ أ بٓا٤ ايعك٤٬  ْاع١ َٔ ايعًُا٤ شٖبٛا إٍ أ

ٞٸ ،١ ا٫غتكشابٖٛ ا٭قٌ ٚايعُس٠ ٗ أزٓي ٗ  ٚاغتؿٗس به٬ّ ايؿكٝ٘ ضنا اشلُساْ

ٞٸ ;يًؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ (،ايطغا٥ٌ)تعًٝك٘ ع٢ً نتاب  ٕٸ إش ٜط٣ اشلُساْ ايعًُا٤  أ

ٕٸ ،ٜعتدلٕٚ ا٫غتكشاب َٔ باب بٓا٤ ايعك٤٬ ايعُس٠ ٗ ا٫غتكشاب بٓا٤ » ٚعٓسٙ أ

 .(30)«ي٘ ٚإَها٤ٷ ،ي١ عًٝ٘باض َٓعٻٚا٭خ ،ايعك٤٬

 ،ٚقُٝتٗا َٚٓعيتٗا ،١َاَٝٸٌ اٱقٛيٝٸعٔ َكٛي١ بٓا٤ ايعك٤٬ عٓس ا٭ ٖصٙ حمل١ْ

 ٚبعض تطبٝكاتٗا.

 

ٗ ْؿٞ ايتبأٜ  َٚع٢ٓٶ ١ َب٢ٓٶقٛيٝٸسٸ ٖصٙ إكٛي١ َٔ أق٣ٛ إك٫ٛت ا٭عٳتٴ

َٸٚايتعاضض ْؿّٝا  ٝٸّا ٚتا ٚنإ ٜؿذلض َٔ ٖصٙ إكٛي١ إٔ تهع  .ّا بٌ ايعكٌ ٚايؿطعْٗا٥
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ٕٸسسٸ  ،ايعكٌ ٚايؿطع ًٜتكٝإ أّ ٜٓؿك٬ٕ ّا يًذسٍ ٚايػذاٍ ايكسِٜ ٚاؾسٜس سٍٛ ٌٖ أ

 ٜتعانسإ أّ ٜتعاضنإ؟ ،ٜكذلبإ أّ ٜبتعسإ

ٝٸ١ٚتهُٔ  ُٸ ٗا عطؾت ٗ أْٸ ـ نشاٍ إك٫ٛت ايػابك١ـ ٖصٙ إكٛي١ ٚقُٝتٗا  أٖ

ٚهعٌ  ،اؿكٌ ايصٟ ٜعطٞ قؿ١ ايتأثرل شلصٙ إك٫ٛت ،زت ٗ غاس١ أقٍٛ ايؿك٘ٚؼسٻ

 ط٠ بكٛض٠ زا١ُ٥.َٚ٪ثِّ ،ط٠َٓٗا َك٫ٛت َ٪ثِّ

ٚهعٌ َٓٗا َك٫ٛت  ،٘ اؿكٌ ايصٟ ٜعطٞ زل١ ايتُاغو شلصٙ إك٫ٛتنُا أْٸ

ؼ ٗ غاس١ أقٍٛ ٚ ْٝع إك٫ٛت اييت تٓؿأ ٚتتأغٻٖٚصا ٖٛ ساٍ َعِٛ أ ،َتُاغه١

ٚنإ بعٝسّا عٔ َا ٜعطف ٗ ايًػ١  ،بٛقؿ٘ سك٬ّ ؾسٜس ايتُاغو ٚاٱسهاّ ;ايؿك٘

ٛټ ٚعٔ ايتػاَض ٚايتػاٌٖ ٗ اغتدساّ  ،ٍ نٝؿُا نإبٛٛاٖط اٱْؿا٤ ٚاٱضغاٍ ٚايتك

 ا٭يؿاٚ ٚايعباضات غايبّا.

ٝٸٚقس أطًل ا٭ ٝٸكٛي١ تػ١ُٝ ا٬ٕظ١َ ايٕٛ ع٢ً ٖصٙ إقٛي ١ بٌ سهِ ايعكٌ عكً

ٚايصٟ  ،ٖٚٞ عُس٠ ٖصا ايباب ،١عكًٝٸت اي٬ٓػتكٜٚبشجْٛٗا ٗ باب إ ،ٚسهِ ايؿطع

 ـ ٚدٛزّا ٚعسَّا ع٢ً ثبٛتٗا أٚ ْؿٝٗا.ٜتٖٛق

ٝٸٚسٌ تٖٛق ِٸإ عٓس ٖصا ايباب اعتدل أْٸـ ايسنتٛض ضؾسٟ عً عٛخ  ٘ َٔ أٖ

ِّ ،١عكًٝٸت اي٬ٓػتكإ  .(31)ـ عًَٝ٘ٚا بعسٙ َتٛٚق ،س٠ يَ٘ٚا قبً٘ ٖٞ عٛخ ٖ

ٝٸٖصٙ ا٬ٕظ١َ ايقس ؼسٻزت ٚ ٝٸ١ عٓس ا٭عكً ٌ ٗ ن٤ٛ ايتػا٩ٍ ايصٟ ططس٘ قٛي

ٕٵ بكٛي٘: إشا سهِ ايعكٌ عػٔ ؾ٤ٞٺٖٛؿط ايؿٝذ إ وهِ  أٚ قبش٘ ٌٖ ًٜعّ عك٬ّ أ

 ايؿطع ع٢ً طبك٘؟ ٌٖٚ ٖصٙ ا٬ٕظ١َ ثابت١ أّ ٫؟

ٕٸ»ٚسػب ضأٜ٘  ،ٖصٙ ا٬ٕظ١َ ثابت١ عك٬ّ ٕٸأٖٛؿط عٓس ايؿٝذ إ لټٚاؿ ايعكٌ  ؾإ

٘ إشا تطابكت آضا٤ ايعك٤٬ ْٝعّا َا ِٖ عك٤٬ أٟ إْٸ ـ إشا سهِ عػٔ ؾ٤ٞ أٚ قبش٘

ٕا ؾٝ٘ َٔ  ;أٚ ع٢ً قبش٘ ،ٚبكا٤ ايٓٛع ،ٕا ؾٝ٘ َٔ سؿٜ ايٓٛاّ ;ع٢ً سػٔ ؾ٤ٞ

ٕٸ ،اٱخ٬ٍ بصيو إٔ وهِ ايؿاضع  ٬بسٸؾ ـ اؿهِ ٖصا ٜهٕٛ بازٟ ضأٟ اؾُٝع ؾإ

ٌٷ ،بٌ ض٥ٝػِٗ ،٘ َِٓٗ٭ْٸ ;عهُِٗ نػا٥ط  ،بٌ خايل ايعكٌ ،ؾٗٛ َا ٖٛ عاق

٘ مل ٜؿاضنِٗ ٗ سهُِٗ ٕا إٔ وهِ َا وهُٕٛ. ٚيٛ ؾطنٓا أْٸ٫بسٸ  ،ايعك٤٬

 .(32)«ٖٚصا خ٬ف ايؿطض ،نإ شيو اؿهِ بازٟ ضأٟ اؾُٝع

ْهطٚا ٖصٙ أب َٔ َٛقـ ايصٜٔ بٗصا ايطأٟ تعذٻٖٛؿط ٚثٛم ايؿٝذ إ ٠ؿسٸٚي



•       

 االجتهاد والتجديد

ٝٸبايتشػٌ ٚايتكبٝض ايَع قٛشلِ  ا٬ٕظ١َ ٕٸ ،ٌعكً سػب قٍٛ ايؿٝذ ـ ِٗ ٗ ٚٓٸ ٚنأ

ٕٸ ـ طإٖٛؿ ٟٸٚيٛ بططٜل  ،نٌ َا أزضن٘ ايعكٌ َٔ إكاحل ٚإؿاغس أ أٚ َٔ غرل  ،ْٛط

ّٸغبب  ٕٸ ،ايتشػٌ ٚايتكبٝض٘ ٜسخٌ ٗ َػأي١ ؾإْٸ ،عا ايكا٥ًٌ با٬ٕظ١َ  ٚاعتباض أ

 ٜكٛيٕٛ با٬ٕظ١َ أٜهّا ٗ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت.

ايصٟ مل ٜعطف ي٘  (،ايؿكٍٛ)ٜٚككس بِٗ ؼسٜسّا قاسب  ،ّا ع٢ً ٖ٪٤٫ٚضزٸ

ٕٸ»ايصٟ ٜط٣  ـ، ٖٛؿطسػب قٍٛ ايؿٝذ إـ  َٛاؾلٷ قهاٜا ايتشػٌ ٚايتكبٝض ٖٞ  أ

 ،ٖٚٞ بازٟ ضأٟ اؾُٝع ،١ َا ِٖ عك٤٬ايكهاٜا اييت تطابكت عًٝٗا آضا٤ ايعك٤٬ نآؾ

ٌٸ ،٫ َطًكّا ،ٚٗ َجًٗا ْكٍٛ با٬ٕظ١َ ٟٸ ؾًٝؼ ن  ،غبب نإ َا أزضن٘ ايعكٌ َٔ أ

ٜسخٌ ٗ ٖصٙ  ،أٚ تطابكت ٚيهٔ ٫ َا ِٖ عك٤٬ ،ٚيٛ مل تتطابل عًٝ٘ اٯضا٤

ٌٷ إػأي١... إٍ إزضاى ْٝع ٬َنات ا٭سهاّ  ٚع٢ً ٖصا ؾ٬ غبٌٝ يًعكٌ َا ٖٛ عك

ٚمل ٜهٔ إزضان٘  ،١. ؾإشا أزضى ايعكٌ إكًش١ ٗ ؾ٤ٞ أٚ إؿػس٠ ٗ آخطايؿطعٝٸ

َٸَػتٓسّا إٍ إزضاى إكًش١ أٚ إؿػس٠ اي تٌ ايًتٌ ٜتػا٣ٚ ٗ إزضانُٗا ْٝع عا

ٕٸ ـ أعين ايعكٌ ـ٘ ؾإْٸ ،ايعك٤٬ ٖصا إسضى هب إٔ وهِ  ٫ غبٌٝ ي٘ إٍ اؿهِ بأ

ٕٸ ;ب٘ ايؿاضع ع٢ً طبل سهِ ايعكٌ ْٙ إش وتٌُ أ ؿهِ ايؿاضع غرل  ٖٓاى َا ٖٛ َٓا

ٕٸ ،َا أزضن٘ ايعكٌ ٖٓاى َاْعّا ّٓع َٔ سهِ ايؿاضع ع٢ً طبل َا أزضن٘  أٚ أ

ٕٵ ،ايعكٌ  .(33)«نإ َا أزضن٘ َكتهّٝا ؿهِ ايؿاضع ٚإ

ٕٵٖٛؿط ٚ٭دٌ ٖصا ٜعتدل ايؿٝذ إ ٌٸ» أ َا سهِ ب٘ ايؿطع هب إٔ  يٝؼ ن

ٕٸ»: ×ٚإٍ ٖصا ٜطَٞ قٍٛ إَآَا ايكازم .وهِ ب٘ ايعكٌ زٜٔ اهلل ٫ ٜكاب  إ

١ ع٢ً ١ ايؿطعٝٸٚ٭دٌ ٖصا أٜهّا مٔ ٫ ْعتدل ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ َٔ ا٭زٓي .«بايعكٌ

 .(34)«ا٭سهاّ

ٝٸبٗصٙ إٓاقؿ١ ا٭ ِٸعكًٝٸ١ شلصٙ ا٬ٕظ١َ ايقٛي  ١ ٜهٕٛ أقٍٛ ايؿك٘ أسس أٖ

ٚٗ غاست٘ ثبتت ا٬ٕظ١َ بٌ  ،يع٬ق١ بٌ ايعكٌ ٚايؿطعإٍ ا١ ٗ ايٓٛط عطؾٝٸاؿكٍٛ إ

ٝٸبطٖاْٝٸزت بكٛض٠ ٚؼسٻ ،ايعكٌ ٚايؿطع ٚنؿؿت ٖصٙ ا٬ٕظ١َ عٔ خدل٠  ،١١ ٚاغتس٫ي

 ٖٚٞ خدل٠ عُازٖا ايدلٖإ ٚا٫غتس٫ٍ. ،أقٍٛ ايؿك٘
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ٛټضٗ تاضٜذ  ٞٸٙ ٚاد٘ ايؿهط ا٭تط نإ َٔ  ،ٜات عٓٝؿ١١ ؼسٸَاَٝٸعٓس اٱ قٛي

ٝٸاي ١ل ؾٝ٘ ْععإُهٔ شلا إٔ تكًٚ ٚتسؾع ب٘ مٛ ايذلادع  ،١ إٍ أقك٢ سسٛعك٬ْ

ٛٻإَهاْٝٸٚؼذب عٓ٘  ،ٚاؾُٛز ٚإٔ ٜكبض  ،ايعكٌ يٝهٕٛ زي٬ّٝ ضابعّا ض١ إٔ ٜتط

ٌٸ  ،ايعك٤٬ ٚض٥ٝػِٗغٝٸس  ٚاعتباض ايؿطع ،ٖصا ايٛظٕ ٚايتأثرل يكاعس٠ بٓا٤ ايعك٤٬ ن

 ٚتكطع عًٝ٘ ايططٜل ٗ إثبات ا٬ٕظ١َ بٌ سهِ ايعكٌ ٚسهِ ايؿطع.

ٞٸب ايؿهط ا٭َع شيو تػًٖ ٚساؾٜ ع٢ً َػاضٙ  ،ٜاتع٢ً ٖصٙ ايتشسٸ قٛي

ٛټضاي ٞٸٚٚقٌ إٍ َا ٚقٌ إيٝ٘ ايّٝٛ َٔ ايٓهر اي ،ٟتط  ،١عك٬ْٝٸٚضغٛر ايٓعع١ اي ،عكً

ٞٸٚتبًٛض ايسيٌٝ اي ٝٸٚغا٥ط إك٫ٛت اي ،عكً  ١ ا٭خط٣.عكً

ذاٙ ٜٓعع مٛ اتٸ :اضنٌزت ٗ اػاٌٖ َتعٜات اييت ْككسٖا ؼسٻٖصٙ ايتشسٸ

ٓعع مٛ تعطٌٝ ايعكٌ ذاٙ َػاٜط ُاَّا ٜٚاتٸ ;تكٜٛب ايعكٌ بسضد١ عاي١ٝ َٔ ا٫ْؿتاح

 بسضد١ عاي١ٝ َٔ ا٫ْػ٬م.

ٌٸ ُٸس  سايػٝٸ ٚيع باقط ايكسض ٖٛ أنجط َٔ يؿت ا٫ْتباٙ إٍ ٖصٜٔ ا٫ػاٌٖ ق

ٛټضٚشيو ٗ غٝام سسٜج٘ عٔ تاضٜذ  ،َعّا ٞٸايؿهط اي تط ٞٸا٭ عًُ  .١َاَٝٸعٓس اٱ قٛي

ٞٸتاضٜذ ايتؿهرل اي ٕٸؾإٚسػب ضأٜ٘  ٞٸمٛ اٱزضاى اي اضنٌذاٌٖ َتعؾٗس اتٸ ؿكٗ  :عكً

 ،ايصٟ ٜؿٌُ اٱزضانات ايٓاقك١ ،ذاٙ ٜسعٛ إٍ ايعٌُ بايعكٌ ٗ ْطاق٘ ايٛاغعاتٸ

زٙ ٚهطِّ ،ذاٙ آخط ٜؿذب ايعكٌٚاتٸ ;ٚدعًٗا ٚغ١ًٝ ض٥ٝػ١ يٲثبات ٗ كتًـ اجملا٫ت

ٞٸ ٜٚعتدل ،ض٥ٝػ١ يٲثبات َٔ دعً٘ ٚغ١ًّٝ ٖٛ ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ اييت ّهٔ  ايبٝإ ايؿطع

 ١ ا٫غتٓباٙ.عًُٝٸاغتدساَٗا ٗ 

ٕٸ ٚٸإعطن١ َع ا٫تٸ ٜٚط٣ ايػٝس ايكسض أ اغتػ٬ٍ  ٍ ٖٞ َعطن١ نسٸذاٙ ا٭

ـٸٚإعطن١ َع ا٫تٸ ،ايعكٌ  .(35)ايعكٌ ذاٙ ايجاْٞ ٖٞ َعطن١ إٍ ق

 ايتاي١ٝ: ايؿطٚم ّهٔ تػذٌٝ اضنٌذاٌٖ إتعٚعٓس ايٓٛط ٗ ٖصٜٔ ا٫تٸ

ٚٸ ٕٸ٫ّأ ٚٸا٫تٸ : إ َٔ َػاس١ زٚض ايعكٌ ٗ فاٍ  طّا ٗ اؿسٸٍ نإ َ٪ثِّذاٙ ا٭

ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ  :َجٌ ،بإخطاز بعض ايعٓاٜٚٔ ،ايهؿـ عٔ أسهاّ ايؿطٜع١

ٔٸ ،ٚإكاحل إطغ١ً ذاٙ ايجاْٞ بُٝٓا ا٫تٸ ،١َاَٝٸٗ ْٛط إسضغ١ اٱ بٛقؿٗا تؿٝس ايٛ

ٜكبض ايعكٌ زي٬ّٝ  ٣ إٍ إٔأزٸايصٟ  ا٭َط ،ع َػاس١ زٚض ايعكٌٝطّا ٗ تٛغنإ َ٪ثِّ

ٛټضإٍ داْب اي ،ضابعّا  ك١ بسٚض ايعكٌ ٚٚٚا٥ؿ٘.ات ا٭خط٣ إتعًٚتط
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ٚٸ: إٕ ا٫تٸثاّْٝا ١ َاَٝٸٌ اٱقٛيٝٸٍ مل ٜهٔ َٛنٛع خ٬ف أٚ ْعاع عٓس ا٭ذاٙ ا٭

إش ناْٛا َٚا ظايٛا ع٢ً َٛقـ ٚاسس قطٜض ٚٚانض َٔ  ;َٓص ا٭ظ١َٓ ايكس١ّ إٍ ايّٝٛ

ُٸ١إػتٓس أغاغّا ع٢ً ايطٚاٜات ايجابت١ عٔ  ،د١ٗ ايطؾض ٚإٓع ٚٗ  ،^أٌٖ ايبٝت أ٥

ُٖٚا ايطٚاٜتإ  ،١قٛيٝٸات ا٭٪ٖيؿض اؿسٜح عُٓٗا ٗ إٕ تهطٻإ ايًتاَتٗا ايطٚاٜتَكسٸ

 :×تإ عٔ اٱَاّ ايكازمإطٜٚٸ

ٕٸ» :ا٭ٍٚ  .«ب بايعكٍٛازٜٔ اهلل ٫ ٜك إ

ٕٸ» :ايجا١ْٝٚ َٴ ايػٓٸ١ إ  .«ايسٜٔ لٳشٹإشا قٝػت 

ذاٙ ايجاْٞ نإ َٛنع خ٬ف ْٚعاع ؾسٜسٜٔ ٗ غاس١ عًُا٤ بُٝٓا ا٫تٸ

ٚٸ اؿازٟٚبايصات خ٬ٍ ايؿذل٠ َا بٌ ايكطٕ  ،١َاَٝٸاٱ ٍ َٔ ايكطٕ عؿط ٚايٓكـ ا٭

 ٌ. ايجايح عؿط اشلذطٜٸ

ٚٸ: إٕ ا٫تٸثايجّا ٞٸّٜا يًؿهط ا٭ٌ ؼسٸٍ َجٻذاٙ ا٭ ٞٸاٱ قٛي ٚٚٗط  ،َٔ خاضد٘ َاَ

ٞٸّٜا يًؿهط ا٭ٌ ؼسٸذاٙ ايجاْٞ َجٻ. بُٝٓا ا٫تٸإش ٜطدع إٍ ا٭ظ١َٓ ا٭ٍٚ ;طّاَبٚه  قٛي

ٞٸاٱ ٟٸ اؿازٟإش ٜطدع إٍ أٚا٥ٌ ايكطٕ  ;ٚٚٗط تايّٝا ،َٔ زاخً٘ َاَ ٘ يهٓٸ ،عؿط اشلذط

ٛٸ ٚٸَٔ ا٫تٸ ٠ّ ٚتأثرلّانإ أؾس ق  ٍ.ذاٙ ا٭

ٚٸ: إٕ ا٫تٸضابعّا ٍ أسسخ ُاٜعّا ٚانشّا ٚضاغدّا َا بٌ إسضغتٌ ذاٙ ا٭

ٝٸتٌ ايغ٬َٝٸاٱ ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ  ؾُٔ د١ٗ عسٸ ;١ ٗ فاٍ أقٍٛ ايؿك٘ؿٝعٝٸ١ ٚايػٓٸ

ٝٸ١ ايغ٬َٝٸٚإكاحل إطغ١ً ٗ إسضغ١ اٱ ٗ  ١ اييت ٜػتٓس عًٝٗا١ َٔ ١ًْ ا٭زٓيػٓٸ

١ يٝؼ شلا ٖصٙ ايكؿ١ ؿٝعٝٸ١ ايغ٬َٝٸبُٝٓا ٗ إسضغ١ اٱ ،١إثبات ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

 إعتدل٠.

ٚا٬ٕظ١َ بٌ سهِ ايعكٌ  ،ٚبٓا٤ ايعك٤٬ ،زيٌٝ ايعكٌ َٚٔ د١ٗ أخط٣ عسٸ

١ ٚايكٛاعس اييت ٜػتٓس ١ َٔ ١ًْ ا٭زٓيؿٝعٝٸ١ ايغ٬َٝٸٗ إسضغ١ اٱ ،ٚسهِ ايؿطع

ٝٸ١ ايغ٬َٝٸبُٝٓا ٗ إسضغ١ اٱ ،١٭سهاّ ايؿطعٝٸعًٝٗا ٗ إثبات ا ١ يٝؼ شلا ٖصٙ ػٓٸ

 ايكؿ١ إعتدل٠.

ٕٸ ذاٌٖ ٗ زاخٌ ذاٙ ايجاْٞ أسسخ ُاٜعّا ٚانشّا ٚضاغدّا َا بٌ اتٸا٫تٸ ٗ سٌ أ

ٞٸذاٙ ا٭ُٖا ا٫تٸ ،١ؿٝعٝٸ١ ايغ٬َٝٸإسضغ١ اٱ ٚاْتكاضّا  ،إٍ أقٍٛ ايؿك٘ ْػب١ّ، قٛي

ٟٸٚا٫تٸ ،ي٘ بٛقؿ٘ َٓٗذّا ٚفا٫ّ ي٬دتٗاز ٚاْتكاضّا شلا  ،إٍ ا٭خباض ْػب١ّ ،ذاٙ ا٭خباض
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 ١.س ٚؼكٌٝ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸبٛقؿٗا ططٜكّا آَّٓا يًتعبټ

ٟٸٚٗ ٚقتٗا نإ ا٫تٸ ٌ اػاّٖا نبرلّا َٔ سٝح ايٛظٕ ٚا٫َتساز ّجِّ ذاٙ ا٭خباض

ٟٸاي ٗٸٚاؾ بؿط َٸا  ،ػطا ؾكس تكًل  ،وتؿٜ بصيو ايٛظٕ ٚا٫َتساز ٜٳعٴسٵايّٝٛ ؾًِ أ

ٞٸٜصنط. ٚاستؿٜ ا٫ػاٙ ا٭ ي٘ أثطٷ ٜٳعٴسٵٚمل  ،ٚتطادع بكٛض٠ نبرل٠ ٛټ قٛي ق٘ بتؿ

 ١.١ نآؾؿٝعٝٸسٙ ٗ اجملتُعات ايضٙ ٚتػٝټٚػصټ

َٸاي ايؿطٚمٖصٙ بعض  ٛټضذاٌٖ ايًصٜٔ اعذلنا َػاض ١ بٌ ا٫تٸعا ايؿهط  تط

ٞٸا٭ ٞٸاٱ قٛي  َٔ د١ٗ ع٬قت٘ بايعكٌ. ،َاَ

ٟٸ ٖٛ َٚا ٜٓبػٞ اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٌ أعِٛ باعح ٗ ططٜل َجٻ إٔ ٚٗٛض ا٫ػاٙ ا٭خباض

ٞٸّ ايؿهط ايْٗه١ ٚتكسټ ٞٸا٭ عًُ ً٘ ٚي٫ٛ ٚٗٛض ٖصا ا٫ػاٙ َٚا َجٻ .١َاَٝٸعٓس اٱ قٛي

ٞٸا ٚقٌ أقٍٛ ايؿك٘ ٚايؿهط ايٕعٓٝـ  َٔ ؼٛس ٞٸا٭ عًُ إٍ َا ٚقٌ إيٝ٘ ايّٝٛ  قٛي

 ز ٚاظزٖاض.َٔ ػسټ

ٕٸ ٚٗ  ،١ ٗ غاس١ ايعكٌأغاغٝٸع بكٛض٠ ٟ تطٖنٖصا ايتشسٸ َٚٔ داْب آخط ؾإ

ٞٸ١ ايعٓٝؿ١ بٌ ا٫ػاٌٖ ا٭ؿهطٜٸٖصٙ ايػاس١ ناْت إعطن١ اي ٟٸ قٛي  ،ٚا٭خباض

ٞٸا٭َط ايصٟ اقته٢ َٔ ا٫ػاٙ ا٭ اْتكاضّا  ،إٔ ٜسخٌ ٖصٙ إعطن١ بػ٬ح ايعكٌ قٛي

 ٚاْتكاضّا ي٘. ،ب٘

ٞٸب ا٫ػاٙ ا٭ٚبٗصا ايػ٬ح تػًٖ ٟٸ قٛي ٛٻ ع٢ً ا٫ػاٙ ا٭خباض  ،م عًٝ٘ٚتؿ

ـٸ ،ٚنػب إعطن١ ٞٸإٍ داْب٘ اؾُٗٛض اي ٚاقط ّٸاي ؿٝع  .عا

ٕٸ ٟٸ َٚٔ ٖٓا ؾإ ّا ٗ ايهؿـ عٔ اؾٛاْب ٌ باعجّا قٜٛٸؾٖه ا٫ػاٙ ا٭خباض

ٝٸاي ع ؾٝٗا بايططٜك١ اييت دعًت ٚايتٛغټ ،ٚٗ تأقًٝٗا ٚتكعٝسٖا ،١ ٗ أقٍٛ ايؿك٘عكً

ٞٸإٓش٢ اي ٞٸٜكبض َٔ أبطظ ٬ََض ايؿهط اي عكً ٞٸا٭ عًُ  ١.َاَٝٸعٓس اٱ قٛي

 

ُٻ ،بعس ٖصٙ اؾٛي١ َټَٚا ته بكٝت اٱؾاض٠  ،٬ت ٚؼ٬ًٝتٓت َٔ ْكاؾات ٚتأ

 َٚٓٗا: ،إٍ بعض ايٓتا٥ر ٚإػتدًكات

ٌٕأ٫ّٚ ٕٸ : ثبت بؿه ١ ٗ عك٬ْٝٸيؿهط٠ اي ٌ َٓبعّا ثطٜٸّاأقٍٛ ايؿك٘ َجٻ قاطع أ

ٞٸاجملاٍ اٱ ٛټضأغِٗ ٗ ٚ ،غ٬َ ٞٸ اٚأناف إيٝٗ ،ٖصٙ ايؿهط٠ تط  ٚإٍ سكًٗا ايس٫ي
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ٝٸ١َهاٌَ ٚأبعازّا ؾسٜس٠ ا٭ ُٸ ٖ، ٌٕ ٖٛ سكٌ  ،١ ٚايتأثرلؿاعًٝٸٗ غا١ٜ اي ٚؾتشٗا ع٢ً سك

ٞٸايتؿطٜع اٱ  .غ٬َ

 ،١ ٚأقٍٛ ايؿك٘ َٔ د١ٗعك٬ْٝٸٚأقبض َٔ إُهٔ زضاغ١ ايع٬ق١ بٌ ؾهط٠ اي

 ١ ٗ غاس١ أقٍٛ ايؿك٘ َٔ د١ٗ أخط٣.عك٬ْٝٸٚزضاغ١ ؾهط٠ اي

ُٸ ؿٕٛ َٔ دٗتِٗ ٫ ؾإجٖك .ت٘ ٚقُٝت٘ٝٸٖٚصا َا مل ًٜتؿت إيٝ٘ نجرلّا ع٢ً أٖ

ٝٸْتٝذ١ عسّ قطبِٗ َٔ أقٍٛ ايؿك٘ ٚغطبت٘ عًِٝٗ. ٚا٭ ;ٖصا ا٭َطإٍ ًٜتؿتٕٛ  ٕٛ قٛي

ْتٝذ١ اْكطاعِٗ أٚ عسّ تٛاقًِٗ َع  ;ٖصا ا٭َط نجرلّاإٍ َٔ دٗتِٗ ٫ ًٜتؿتٕٛ 

ٝٸإعاضف ٚايعًّٛ اٱ ٟٸ ،١دتُاعٝٸ١ ٚا٫ْػاْ ١ ؿكٗٝٸغايبّا بايسضاغات اي ٚا٫ْؿػاٍ اؿكط

ٝٸٚا٭  ١.قٛي

١ ٗ إسٝا٤ ٚؼطٜو َاَٝٸهؿـ عٔ زٚض عًُا٤ اٱ: َا دط٣ اؿسٜح عٓ٘ ٜثاّْٝا

ٞٸ١ ٗ غاس١ ايؿهط اٱعك٬ْٝٸؾهط٠ اي ٘ يهٓٸ ،اْط٬قّا َٔ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ ،غ٬َ

ًٔ ٚايتٓبٝ٘ إٍ  ،ٚتػًٝ٘ ايه٤ٛ عًٝ٘ ،١ ٗ إبطاظَٙاَٝٸعًُا٤ اٱ اؾاْب ايصٟ مل ٜع

ُٸ ٗٛا إٍ ٖصا ٚاٯخطٕٚ َٔ دٗتِٗ مل ٜتٓبٻ ،ْٛط اٯخطٜٔ إيٝ٘ ٚتٛدٝ٘ ،ت٘ ٚقُٝت٘ٝٸأٖ

 .ِٗٗ إيٝ٘ أسسٷٚمل ٜٓبِّ ،اؾاْب

طٚا نجرلّا ٗ تأخٻقس ٚ ،١ ٗ ٖصا ايؿإَٔاَٝٸٚانض َٔ عًُا٤ اٱ ٖٚٓاى تككرلٷ

ٗ ٖصا  ين سٌ عجتٴْٸأٜٚهؿٞ يًس٫ي١ ع٢ً شيو  .طٜٔ أٜهّاَٚا ظايٛا َتأخِّ ،٘ إيٝ٘ايتٓبټ

غتٓس عًٝٗا غرل أَتابعيت نتابات أٚ زضاغات أضدع إيٝٗا ٚإٛنٛع مل أدس ٗ سسٚز 

 ٖٚصا َا ٜجرل ايسٖؿ١ سكّا! .١قٛيٝٸات ا٭٪ٖيؿإ

ٕٸثايجّا ٕٸ ١ َاَٝٸ١ عٓس ايؿٝع١ اٱعك٬ْٝٸف ع٢ً ايٓعع١ ايٜطٜس ايتعطټ ٔٵَٳ : إ عًٝ٘ ؾإ

ؾٝ٘ ت ٚػًٖ ،١َاَٝٸؾٗٛ اؿكٌ ايصٟ بطع ؾٝ٘ عًُا٤ اٱ ،ايصٖاب إٍ أقٍٛ ايؿك٘

 ;١١ ٚاؿذادٝٸٓكسٜٸٚٗ غاست٘ خانٛا َعاضنِٗ اي ،١قٛيٝٸ١ ٚا٭ؿهطٜٸتِٗ ايعبكطٜٸ

ٞٸاْتكاضّا يًعكٌ ٚإٛقـ اي  .عكً

ٝٸ ٚقس نؿـ أقٍٛ ايؿك٘ عٔ ْعع١ٺ  ،١َاَٝٸط٠ عٓس إسضغ١ اٱ١ َٚ٪ثِّؾاع١ً عكً

ٝٸ إِْٗ أقشاب ْعع١ٺ :عٝح ّهٔ ايكٍٛ َٳ ،١سكٝكٝٸ١ عكً عًٝٗا  فايتعطټ زٵٔطٜٴ ٔٵٚ

ٟٸ ،ٚايتٛاقٌ َعٗا ؾعًٝ٘ ايصٖاب إٍ أقٍٛ ايؿك٘  سكٌ آخط. قبٌ ايصٖاب إٍ أ

ٕٸضابعّا ٝٸٖصٙ ايٓعع١ اي : إ ١ ٖٞ أنجط َا َاَٝٸ١ عٓس ايؿٝع١ اٱكٝكٝٸ١ اؿعكً
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ُٸس  ٜؿهو ٚىط٧ َٛقـ ايسنتٛض ٟٸق  ،ـ إػًٌُ ايؿٝع١ايصٟ قٓٻ ،عابس اؾابط

ٞٸٚسكط َعاضؾِٗ َٚٓاٖذِٗ ٗ ظا١ٜٚ ايعطؾإ أٚ ايٓٛاّ اي َٳ ،عطؾاْ  ٔٵٚدعًِٗ ٗ َكابٌ 

َٳ ٖٚٞ ا٭١ُْٛ ايج٬ث١ اييت ساٍٚ  ،ايبٝإ ٚايدلٖإ ٞٵٜٓتػبٕٛ سػب تكٓٝؿ٘ إٍ ْٛا

ٞٸ)تهٜٛٔ ايعكٌ اي: ٘ٝٵايسنتٛض اؾابطٟ زضاغتٗا ٗ نتابٳ ٞٸٚ)ب١ٝٓ ايعكٌ اي ;(عطب  (.عطب

ٛٻ ّ اؾابطٟ قٛض٠ّٔ قسٻٝٵابٳٗ ٖصٜٔ ايهت   ،١َاَٝٸَٚٓكٛق١ عٔ ايؿٝع١ اٱ ١َّٖؿ

ٞٸِٗ أبعس َا ٜهٕٛ عٔ ايدلٖإ ٚإػًو ايٚدعً ِٗ ٜطًبٕٛ إعطؾ١ َٔ ٚاعتدل أْٸ ،عك٬ْ

ٝٸ١ ٚايعكًٝٸغرل ايططم ٚإػايو اي ٚمل ٜصنط يًؿٝع١  ،ٚبكٞ ع٢ً ٖصا إٛقـ .١دلٖاْ

ٛٻؽٚؿ ،ايعكٌ ٚايدلٖإكٌ ظاْب ١ ؾه١ًٝ تتٻَاَٝٸاٱ ١ٖ ـ َٔ ٚطأ٠ ايكٛض٠ إؿ

 ؿسٸ٠ايصٜٔ اعذلنٛا ب ،ؿٌ ايؿٝع١ٚإٓكٛق١ اييت أثاضت سؿ١ٛٝ ْٚك١ُ ايعًُا٤ ٚإجٖك

ٞٸع٢ً ٖصا إٛقـ غرل إ ٟٸ ٛنٛع  .عٓس اؾابط

ٟٸٚ  َٚا ؾٝ٘ َٔ ْعع١ٺ ،١َاَٝٸمل ًٜتؿت إٍ أقٍٛ ايؿك٘ عٓس ايؿٝع١ اٱ يعٌ اؾابط

ٝٸ ٝٸ١ٚ عكً ٕٸ .ٗ ٖصا اؿكٌ ١ تهاز تهٕٛ طاغ١ّٝبطٖاْ تػٝٝب ٖصا اؿكٌ أٚ  ٚشلصا ؾإ

ٟٸ ُټ غٝاب٘ أبعس اؾابط ٞٸؼ إٓش٢ ايعٔ تً  ١.َاَٝٸعٓس ايؿٝع١ اٱ عك٬ْ

ٕٸخاَػّا ٝٸإك٫ٛت اي : َٔ ا٬ٕسٜ أ ٚنؿؿت  ،يؿك٘ا١ اييت عطؾت ٗ أقٍٛ عكً

ٞٸعٔ إٓش٢ اي  ،ى خاضز أقٍٛ ايؿكٖ٘صٙ إك٫ٛت مل تتشطٻ ،١َاَٝٸعٓس ايؿٝع١ اٱ عك٬ْ

ٚبايصات اجملا٫ت اييت  ،١ ا٭خط٣عطؾٝٸإٍ اجملا٫ت إ ٌٵٚمل تكٹ ،ٚبعٝسّا عٔ ٖصا اؿكٌ

بٌ َٔ  ،ٗ سٌ نإ َٔ إُه١ٔ، دتُاعٝٸ١ ٚا٫ْػاْٝٸكٌ بإعاضف ٚايعًّٛ اٱتتٻ

ٟٸ ٞٸَٚٔ ٖصا إٓش٢ اي ،١ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ ٖصٙ إك٫ٛت ايصٖبٝٸ ،ايهطٚض ٗ  عك٬ْ

ٚئ هطٟ  ،إٍ تسضاى ٌ ْككّا ٚنعؿّا عاد١ٺٖٚصا َا ّجِّ .غرل فاٍ أقٍٛ ايؿك٘

١ بٌ أقٍٛ ايؿك٘ عطؾٝٸ١ ٚإٓٗذٝٸبعس ايبشح عٔ ايطٚاب٘ ٚايك٬ت إ تساضن٘ إ٫ٓ

 ١.دتُاعٝٸ١ ٚا٫غ٬َٝٸٚإعاضف ٚايعًّٛ اٱ
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ّّالفّي اال قواٌني  ة صٍع املٍّجوتجدلّيٍّص لم تجتىاي
 

 

ٕٸ ٖصا ا٫عتكاز  ٕٸأٜٚبسٚ يٞ  .«١١ قطؾعكًٝٸقٛاعس »عًِ إٓٗر  ٜعتكس ايهجرلٕٚ أ

ٕٸ إط٬ق٘;يٝؼ قشٝشّا ع٢ً  أٚ  ،غ١يًُذتُعات ٗ تعاًَٗا َع ايٓكٛم إكسٻ ٭

ٗټ سٸعٳٚتٴ ،١ ثابت١ادتُاعٝٸقٛاٌْ  ،ايتداطبات بٌ ا٭ؾطاز . ِ ٚاٱؾٗاّططؾّا يًؿِٗ ٚايتؿ

ٞٸعًِ  ـٚ٭ٕ عًِ أقٍٛ ايؿك٘  ٕٸ ;ـ َٓٗذ أٖساؾ٘ َٚطاَٝ٘ ُهٌ اجملتٗس َٔ  ٭

ٞٸانتؿاف اؿهِ اي نجرلّا َٔ أعاث١ يٝؼ  ٕٸإؾ ،١طدعٝٸ١ إيًٛاقع١ َٔ ا٭زٓي ؿكٗ

ٚٻ زٴنُا ٜٔط ،ٓلٸؾك٘ قٓٝع اي بٌ ٖٓاى عٛاٌَ  ،ات إعطٚؾ١ ٚإؿٗٛض٠ْشيو ٗ إس

ٝٸ١ ٚادتُاعٝٸ ا٭ظَإ ٚقكًتٗا بايٓكس  ١ ع٢ً َطٸٓٗذٝٸ١ قاغت تًو ايكٛاعس إعكً

ٕٸيصيو ٜكطِّ .٢ أقبشت قٛاٌْ ي٬غتٓباٙستٸ ،ٚايتكِٜٛ أؾطف ايعًّٛ َا  ض ايػعايٞ أ

١ ا٭سهاّ أزٓي ٕٸأض ٚإشا نإ ايػعايٞ ٜكطِّ .(1)ٖٚٛ عًِ ايؿك٘ ،ظزٚز ؾٝ٘ ايعكٌ ٚايػُعا

 ات إٍ ث٬ث١:طدعٝٸ٘ ٜػًػٌ إْٸإٚاٱْاع ٚزيٌٝ ايعكٌ( ؾ ايػٓٸ١أضبع١ )ايهتاب ٚ

 ٓلٸ.١ ايَطدعٝٸأـ 

ٞٸٞ ٚايؿِٗ ا١٫ ايتًٓكَطدعٝٸب ـ   .دتُاع

ٞٸ١ ايٓتاز ايَطدعٝٸز ـ   . عكً

 ،احملهِ ٚإتؿاب٘ ١١ ايكطإٓ ايهطِٜ ًْشٜ قهٝٸَطدعٝٸٚٗ خهِ ا٭عاخ ٗ 

تػتسع٢ يتكًٝب قشٝض ٫ستُا٫ت  ؾطٜه٘ )احملهِ(١ عكٌ َطدعٝٸيتؿرل ُاَّا إٍ 

م ايتأٌٜٚ إٍ ٚنصيو اؿاٍ َس٣ تططټ ،ٚتػتعٌ باحملهِ يهب٘ ا٫ختٝاض ،إتؿاب٘
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م ايٓػذ إٍ َس٣ تططټ، ٚم ايتدكٝل إٍ قٝؼ عََُٛ٘س٣ تططټ، ٚٚاٖط أيؿاٚ٘

ٕٸ َكتهٝات٘.  ،ايػٓٸ١ٜٚٓػذ  ،ؾايكطإٓ ٜٓػذ قطآّْا ،ٓلٸط٠ ايزا٥ط٠ ايٓػذ ٖٞ زا٥ ع٢ً أ

َٸا  .يًكطإٓ خ٬فٷ ايػٓٸ١. ٚٗ ْػذ ايػٓٸ١تٓػذ  ايػٓٸ١ٚ اٱْاع ٚايعكٌ ؾ٬ ٜٓػدإ أ

ٍٸٖٓ ،ٓلٸاي ٓلٸ ٫ هٛظ ْػذ اي ْ٘ٸأض ايػعايٞ ١. يصيو ٜكطِّطدعٝٸ١ تًو إع٢ً أٚيٜٛٸ ا ٜس

َٕ ،(2)بايكٝاؽ َا  ٕٸإ :٫ٚ اعتباض يًكٍٛ ايؿا٥ع ،غا٣ٚ بٌ ايتدكٝل ٚايٓػذ ٔٵ٫ٚ عدل٠ 

  .داظ ايتدكٝل ب٘ داظ ايٓػذ ب٘

ٝٸ  ٞٸثط ايؿِٗ ا٫أ ّاٜٚٛٗط دً ٝٸ١ :َٚٓٗا ،ٗ َػأي١ ؼهِٝ ايٛٛاٖط دتُاع  سذٸ

ٞٸايٛاٖط اي ٕٸ ض ْعٷإش ٜكطِّ ;كطآْ ٟٸايتعاٌَ ع٢ً ٚؾل ايٛاٖط اي َٔ ايعًُا٤ أ  ْاترٷ ًػٛ

ٌّ ٝٸيًػرل٠ اي قٗط ٞٸ١ ٚايبٓا٤ ايعكً َٳ ،عكً ٕٸ ٔٵَكابٌ  ٚايباطٔ  ،ّاٚباطٓ ّاًكطإٓ ٚاٖطي ٜط٣ أ

ٛٻ ،ؾ٬ ىٛض غرلِٖ ؾٝ٘ ،ٕٛخاقٸبٕٛ ي٘ كاَط ٍ اؿهِ إٍ ٗ ايٛقٍٛ ٫ٚ ٜع

ٞٸ   با٫عتُاز ع٢ً ايٛاٖط ؾك٘. ايؿطع

ٟٸٜٚتٛغٻ ُٸ ٘ ايؿٝذ ا٭ْكاض عٞ ٜسٸ ٔٵَٳ ٕٸإبايكٍٛ:  ٞٸٗ ساؾٝت٘ ع٢ً قٛاٌْ ايك

ٝٸ١اٱْاع ع٢ً   ;عا٤ ع٢ً ْٝع ايٛٛاٖطٚٛاٖط ايهتاب ٚا٭خباض ٫ ّهٓ٘ ا٫زٸ سذٸ

ٕٸ(3)٠ٗا غرل َطازٖٓاى ٚٛاٖط ثبت أْٸ ٕٸ٭ ٚٸ ، بٝس أ ٕٸايؿطٜل ا٭ ٖٛ »شيو  ٍ ٫ ٜػتسٍ بأ

ٞٸٕ قٛاٌْ ايؿِٗ ا٫إأٟ  ،زٜسٕ ايعك٤٬ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ ٟٸٚايعطف اي دتُاع ٖٞ  بؿط

ٍٸ ،إعتُس٠ ٗ ايتعاٌَ َع ايٓكٛم ٍٷ بٌ ٜػتس بهْٛ٘  بإٔ عسّ اعتباض ايٛاٖط إخ٬

 .«ِٗ إٍ اؿلٸتطؾس اـًل نًٓ ٠َعذع

ٕٸ ٕٸ إٛقـ ايكشٝض ٗ بٝس أ  ،شات٘ ٗ سسٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ي٘ ٚٗٛضٷ َا أعتكس أ

ٔٵ ِٷ يه ٌّْإ ٖٓاى عً كات إدكِّن ،ع٢ً خ٬ف ايٛاٖط ١بٛدٛز قطا٥ٔ زآي اي

 .اييت ُٓع َٔ ايعٌُ بٛٛاٖطٙ ،ضاز٠ اجملاظإسات ٚايكطا٥ٔ ع٢ً ٚإكِّ

 

ٕٸ  ٝٸ إ ٚسٌ أعٛظت  .١سكٝكٝٸناْت ٚٛاٖط  ٕٵإٚ ،ٓات ف٬ُت سهُّاتًو إب

ٝٸ١إٓهطٜٔ ؿ ٝٸ١ ايايٛٛاٖط ا٭زٓي ذٸ  ،١ قاضٚا إٍ َك٫ٛت ايتشطٜـ )بايٓكل(عكً

َٳزٸاٚا٭خباض اييت ت٢ٗٓ عٔ   ،١تؿػرلٜٸّ َعطؾ١ ٕ ٜكسِّأ٘ ٜػتطٝع ٫ ًّو ا٭زٚات أْٸ ٔٵعا٤ 

َٳ ٫ ٜعطؾ٘ إ٫ٓ» :َجٌ  ،ٛا ع٢ً ايٓؿٞ َا ٜكًض يٲثباتٚاغتسٓي ،«خٛطب ب٘ ٔٵأًٖ٘ ٚ



•

 االجتهاد والتجديد

ٕٸ :ؾكايٛا ٌٸ إ أسس ايٛقٍٛ إيٝٗا. ٚاغتٓسٚا إٍ  ٗ ايكطإٓ َطايب عاي١ٝ ٫ ٜػتطٝع ن

يصيو قطْٛٙ  ،بسيٌٝ اخت٬ف ايٛٗٛض ;ايٛاٖط َتؿاب٘ :ٚقايٛا ،إتؿاب٘ٗ ٌ َٓع ايتٛٗغ

 بايتؿػرل بايطأٟ.

 ،ٚاٯساز ;إتٛاتط :ٍإُٖٛا ْٗٛض ايعًُا٤ قػٻ ٕٸإايؿطٜؿ١ ؾ ايػٓٸ١ٚٗ فاٍ 

    ٚاٯساز.  ;ٚإؿٗٛض ;إتٛاتط :إٍ ُٗا بعضٷ َِٓٗٚقػٻ

ٕٸ  ،١ بايكسٚضإتٛاتط َا ضٚاٙ عسز ٜٛضخ ا٫ط٦ُٓإ ايهاٌَ بكشٸ ٚقايٛا: إ

ٗا أع٢ً ْكاب ٭ْٸ ;أضبع١ :ؾُٔ قا٥ٌ ;ٚاختًؿٛا ٗ ايعسز ،ٚادتٗسٚا ٗ عسز ضٚات٘

ّٷ ;ٚاختاض قّٛ ايػبعٌ ;أخصّا َٔ اؾُع١ ;أضبعٌ :َٚٔ قا٥ٌ ;يًؿٗاز٠ إٍ أنجط  َٚاٍ قٛ

ٔٸ ;َٔ ث٬مثا١٥ بعسز أٌٖ بسض ٕٸ يه ايٛقا٥ع ػب ايعسز ىتًـ ع ايػعايٞ ٜصٖب إٍ أ

 ،ُات ؾاغس٠ باضز٠ ٫ تٓاغب ايػطضٗا ؼٗهٖصٙ نًٓ ٕٸأ٭ْ٘ ٜعتكس ; ٚا٭ؾدام

ؾٝذب ايكطع  ،ٚمل وكٌ ايعًِ بكسقِٗ ،ّانبرل دسٸ ط عسزٷ٢ يٛ تٖٛؾ٘ ستٸْٸإ :ٜٚكٍٛ

 .بهصبِٗ

ِٸ عٝح  ،(اـ٬ف ٗ َس٣ اٱَهإ إٔ ٜٓتر اـدل ايٛاسس )عًُّا ٚٗ خه

ٔٸ :٘ ع٢ً ث٬ث١ أقػاّْٸٜكٍٛ ايعًُا٤ بأ ،ب عًٝ٘ ٚدٛب ايعٌُٜذلتٻ ; َٓٗا َا ٫ ٜؿٝس ايٛ

ٔٸ; َٚٓٗا َا تػاٚت استُا٫ت٘ ٍٸ ٕٸإٚ .َٚٓٗا َا ٜؿٝس ايٛ ١ زٕٚ ا٭زٓي ،ع٢ً ايجايح ايعكٌ أز

ٕٸٚ ،خرل بسيٌٝ ا٫ْػسازخص با٭ٛا يٮاغتسٓيٚقس  .١ايػُعٝٸ ايعكٌ ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً  أ

ٓ٘ َٔ إب٬ؽ أقٛاي٘ يًٓاؽ مل ُٚه |ٕ ٚطٚف ايٓيبٸأٚ ،١ ايػُع١ٝايجايح زٕٚ ا٭زٓي

ؾكاضت  ،اٱْاعٚ ٛا ع٢ً قبٍٛ اـدل ايٛاسس ٚايعٌُ ب٘ بايعكٌيصيو اغتسٓي .(4)ْٝعّا

ٝٸايٚ ١دتُاعٝٸ١ ا٫طدعٝٸإ ٞٸ١ ٖٞ ا٭قٌ ٗ اؾعٌ إعكً ض١ٜ٩  :َٔ شيو َج٬ّٚ. ٓٗذ

ِٕأٜكًض يًت اـدل ايٛاسس ٫ ٕٸأ١ اؿٓؿٝٸ ِٸ غٝؼ ؿه يصيو ؾِٗ مل ٜكبًٛٙ  ،ب٘ ايب٣ًٛ تع

ِٸ ق٬ّأ ٔٸ ،بٗا ايب٣ًٛ ؿهِ ٚاقع١ تع  .اؾُٗٛض قبًٛٙ يه

ٞٸ١ ايؿِٗ ا٫ٜٓطكإ َٔ خًؿٝٸ ُٗا َعّاْٸأٚعٓسٟ   ٚٸ ;دتُاع ٍ ٜٓطًل َٔ ؾايكٍٛ ا٭

ٝٸقاعس٠   ،ٕ ٜؿتٗط أٚ ٜتٛاتطأاتِٗ ٜٓبػٞ ٕ َا استاد٘ ايٓاؽ ٗ َٜٛٝٸأ١ َؿازٖا عكً

ٞٸؾٗٓاى َاْع  َت٢ قبًٓا اـدل عٔ إعكّٛ  :اؾُٗٛضقاٍ بُٝٓا  ،سازّإ ٜٓكٌ آأ عكً

 إشا ْكٌ َا ؼًٝ٘ ايعاز٠. إ٫ٓ،قًًٝ٘ٚ ٕ ْكبً٘ ٗ عِٛٝ ا٭ثطأؾٝذب 

ٞٸ ٛا ؾًكس اغتسٓي. ( أٚ ايٛاقع١يًٓلٸ ٚيعٌ اٱْاع ٜٓطًل َٔ قٛاٌْ )ايؿِٗ اؾُع
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ٝٸزٕٚ  ،يٲْاع باٯٜات ٞٸعًُ  :قٛي٘ إٍؾاغتٓسٚا ، ١ ؾشل إكته٢ اجملتُع

ٗٳسٳا٤ٳ عٳ٢ًَ ايٓٻأؽ﴿ ٗا ّهٔ ًٓٗا ع٢ً خط َٔ اٯٜات اييت نًٓآٚعسز  ﴾يٹتٳُهْٛٴٛا ؾٴ

ٕٸ :يصيو ٜكٍٛ ايػعايٞ ،عا٠غرل ايس٫ي١ إسٻ ٍٸ إ بٗا يٝػت ْاؾع١ّ ٗ  اٯٜات إػتس

 .(5)ايػطض

َٸ» :ٚاغتسيٛا بكٍٛ ايطغٍٛ ٌٸ .«أيت ع٢ً خط٫ ػتُع أ  .ْكاف ٖٚٛ ٗ ايس٫ي١ ق

ٞٸتطنٛا إكته٢ اي ٖٚٓا أٜهّا ٍ إٚ أ ،ز ايعكٍٛٚ تعسټأ١ ايصٟ ٜػتٓس إٍ ٚاسسٜٸ عكً

ٗٸؾا٭غاؽ إ. نجط٠ إُاضغٌ يًُٛنٛع ايٛاسس ٞٸ عط ٟٸ ٖٛ أغاؽ إسكا٥  (.)عسز

 ٞ فُٛع١ َٔ ايٓاؽ إغ٬َِٗ عٔ ايٓيبٸؾذعًٛا ا٭غاؽ تًٓك ،١يهٝٸاإ ٚؾصٸ

ؾك٘ ٗ  ذٸ١اؿ ٕٸإ :ؾك٘ أٌٖ اٱْاع ؾكاٍ إايه١ٝ ِٖيٝهْٛٛا سهاّ ا٭ٚ ايػرل٠َ

ي٦و أٚٚ ،ضأٚا ايكشاب١ٚ ٖٚ٪٤٫ زلعٛا ،ِٗ زلعٛا َٔ ايتابعٌ٭ْٸ; ْاع أٌٖ إس١ٜٓإ

 .|يبٸزلعٛا ٚضأٚا ايٓ

ٔٸ ٚايهٛؾ١  َه١ ٚإس١ٜٓ ٕٸأب إٍ ايكٍٛي٦و أٖٚصا إعٝاض أٚ ا٭غاؽ زعا  يه

 ٕٸأيه١ٝ باإ ؾطزٸ ،يٛدٛز ايكشاب١ ٚايتابعٌ ؾٝٗا ;ٚايبكط٠ ٖٞ نصيو َسٕ اٱْاع

  .إس١ٜٓ ٖٞ اؾاَع١ شلِ

ٞٸ ٢(ػتكؿ)إٜٚٓشاظ ايػعايٞ ٗ  َٳ ٕٸأؾرل٣  ،إٍ ض١ٜ٩ ايؿاؾع قبًٓا َٔ  ٔٵؾطع 

ٕٸ. ٚا٭قٍٛ ا١َٖٕٛٛ ٌٷٚ ٚػسٜس ايط٣٩ ،ز ض٩اٖااجملتُعات ػسِّ ٜط٣ أ ع٢ً  اؿًٍٛ زيٝ

ٞٸٖٛ  وٚنصي إٖساض ٖصا ا٭قٌ. ٭ْ٘  ;عٓسٙ أبسّا سذٸ١ّؾٗٛ يٝؼ  .َٚصٖب٘ قٍٛ ايكشاب

ٕ ىايؿ٘ أأداظ ٖٛ  أْٸُ٘ا غٝٸ ٫ٚ ،ٚمل تجبت عكُت٘، هٛظ عًٝ٘ ايػً٘ ٚايػٗٛ

ٞٸٕ ٜكًَٚٔ أعامل ايَٚٓع ايػعايٞ  .(6)اجملتٗسٕٚ قٌ أَٚٓع ايػعايٞ اعتُاز  ،س ايكشاب

ٞٸايؿِٗ ا٫ ٕٸأا٫غتشػإ. َٔ ٖٓا ٜٛٗط  ِٷلٸ ٓيً دتُاع هس  ؾٗٛ ٫ ،١زٓيع٢ً ا٭ سان

ٔٵ ،ّاَطدعٝٸٚدعً٘ ؾُٗا  ،يذلدٝض ؾِٗ ايكشابٞ غببّا ط ضؾض ٕ ْؿػِّأ٫ ّهٓٓا  ٚيه

ٞٸغاؽ قٛاٌْ ايؿِٗ ا٫أايػعايٞ ي٬غتشػإ ع٢ً   .دتُاع

ٞٸ باعتباض عسّ  ;َٔ ايعًُا٤ ٙ ْعٷٚضزٻ ،ٚاختًـ ايعًُا٤ ٗ اٱْاع ايػهٛت

٫ستُاٍ اـٛف أٚ اؾٌٗ أٚ عسّ ا٫عتكاز بهطٚض٠  ;إَهإ اٱؾاز٠ َٔ ايػهٛت

 إٛاؾك١ ع٢ً سهِ.

ٌٸ ٕٸ ،َٓطل ايتدلٜط ٜسخٌ ٖٓا ٚيع ٖٓ ؾ٬ٓسٜ أ ١ ا ٜطًل عًٝ٘ ا٭غًبٝٸنجرلّا 
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ٝٸ ْع )سًؿا٤ ايػًطات إتعاقب١( أؾ ،ٕ ػدل ع٢ً ايطنا َٛقـأأضٜس شلا  ّاايكاَت١ ساي

ٞٸ  .قٍٛ ايؿك٘أَٔ  ق٬ّأ ع٢ً اعتباض اٱْاع ايػهٛت

َٸا  ٝٸًض عًٝ٘ بايػرل٠ ايَا اقُطأ ُٸٜٴَٚا  ،١عك٬ْ ٞٸبإٜؿا٤ اي ٢ أسٝاّْاػ ؾٗٞ  ،عكً

ّٸإٌٝ اي ٞٸ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًؿطع زٚضٷ ،َٕٔعٝٻ عٓس ايعك٤٬ َٔ ايبؿط مٛ غًٛىٺ عا  إهاب

 ،مل تطزع٘ٚ ،ؾإشا غهتت ايؿطٜع١ عٔ ٖصا إٌٝ .ايٛٗٛض :َجٌ ،ٗ تهٜٛٔ ٖصا إٌٝ

ٞٸٚ ،اعتدل أق٬ّ  .(إساض ؾٝ٘ ع٢ً )ايعاقٌ ايٓٛع
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 ةلسالوّياإل دولةة لمقتاايّّات االؤسوولّيامل
 

 

َٸ١ بايٓؿكات اييت تٓؿكٗا ايسٚي١ ٗ فاٍ تعطٻ ف ايٓؿكات أٚ إكاضٜـ ايعا

َٸ١ ٚٸ٫ّ تعطٜـ ايؿإٔ اي(1)ايٛادبات ٚايؿ٪ٕٚ ايعا ّٸ، َٚٔ ٖٓا ًٜعّ أ َٸأٚ اؿاد١ اي عا ١ عا

 إطتبط١ بصيو.

 

ّٸٜطًل ايؿإٔ اي ع٢ً فُٛع ايٓؿاطات اييت تٴػِٗ ٗ ضؾع ايٓٛاقل ٚتأٌَ  عا

َٸبات ٚإكاحل ايإتطًٖ ، امٸاع اـايسٚي١ زٕٚ ايكط ١، ٜٚهٕٛ أَط إزاضتٗا بٝسَٸ١ يٮعا

، غٛا٤ ناْت إزاض٠ ايسٚي١ ع٢ً مٛ ا٫غتك٬ٍ ـ نُا ٗ فاٍ ايسؾاع ايٛطينٸ

أٚ با٫ؾذلاى َع غا٥ط ا٭ؾطاز ـ كا٫ت ٚغرلٖا ـ ٚايكها٤ ٚاحملانِ، ٚايدلٜس ٚا٫تٸ

ٚغطض اؿه١َٛ ٗ إزاض٠ ٖصا اجملاٍ بايٓشٛ  ،١ ٚايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ـنُذاٍ ايكشٸ

إصنٛض ٖٛ ايتٛدٝ٘ ٚايطعا١ٜ، أٚ نإ أَط اٱزاض٠ َٛن٫ّٛ إٍ ا٭ؾطاز بٓشٛ 

ا٫غتك٬ٍ، ٚيًشه١َٛ زٚض ايطقاب١ ٚاٱؾطاف ايسقٝل، نُا ٗ إزاض٠ اؾذلانات إا٤ 

ٖٓا نإ أَط إزاضت٘ غابكّا بٝس ا٭ؾطاز، ٚنصيو ايهٗطبا٤ ٚا٫تٸٚ كا٫ت ٚمٖٛا 

ٝٸإزاض٠ بعض إ٪غٻ ١ إؿذلن١ بٌ قتكازٜٸػات ا١٫، ٚنصا إ٪غٻ١ ٚاؿطؾٝٸػات إٗٓ

ّٸاع ايايكط  .امٸٚايكطاع اـ عا

ّٸّ ايؿإٔ ايٛٻٜٚتك  بعٓكطٜٔ: عا
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ٞٸ: ٚدٛز ؾإٔ ا٭ٍٚ َٸبات ائَ إتطًٖ ٜٴعٳسٸ ادتُاع أٚ ٜؿتٌُ ع٢ً ْٛع َٔ  ،١عا

َٸإكًش١ اي ٞٸ١، ٚعًٝ٘ ؾإْٸ٘ ٫ ٜؿذلٙ ٗ ايٓؿاٙ ا٫عا َٸنٞ ٜهٕٛ ؾأّْا  ;دتُاع  ،ّاعا

َٸبات ايإٔ ٜهٕٛ َٔ إتطًٖ َٸ١، بٌ ٜهؿٞ ؾٝ٘ اؾتُاي٘ ع٢ً ْٛع َٔ إكًش١ ايعا  .١عا

َٸبات ائَ إتطًٖ ٜٴعٳسٸؾشؿٜ اٯثاض ٚا٭ب١ٝٓ ايكس١ّ ـ َج٬ّ ـ ٫  ٕٸ إكًش١  ،١عا إ٫ٓ أ

َٸ، ٚيصا تعتدل إكًش١ اي١٘ تكتهٝايٛطٓٝٸ َٸبات اي١ أٚغع ْطاقّا َٔ إتطًٖعا َا  ،١عا

َٸٚإكًش١ اي .١دتُاعٝٸٜؿٌُ ايهجرل َٔ ا٭َٛض ٚايٓؿاطات ا٫ ١ تابع١ يٓٛع ايٓٛاّ عا

١ ػٝاغٝٸذاٖات ايسػب ا٫تٸيٛد١ٝ، ٚيصا ؾإْٗا تتػٝٸط سٜٜٛاؿانِ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭

 ١ اؿان١ُ.دتُاعٝٸٚا٫

ٞٸ: إٔ ٜهٕٛ ايؿإٔ ا٫ايجاْٞ ت ْٛاضتٗا، ؼت إزاض٠ اؿه١َٛ أٚ ؼ دتُاع

ٕٸ ايؿإٔ ٫ ٜهٕٛ  .امٸاع اـٚيٝؼ ؼت إزاض٠ ايكط َٸٚعًٝ٘ ؾإ ّا َا مل ٜهٔ ؼت عا

َٸ٢ ٚإٕ اؾتٌُ ع٢ً َكًش١ ستٸ ،تكطٸف اؿه١َٛ بات أٚ نإ َٔ إتطًٖ ،١عا

َٸاي  .(2)١عا

 ا ايتُٝٝع بٌ ْٛعٌ َٔ ايٓؿكات:ٜٚٓبػٞ ٖٓ

َٸَا ٜهٕٛ يتأٌَ ايبها٥ع ٚاـسَات عٔ ططٜل إٝعا١ْٝ اي :ا٭ٍٚ ١، ٖٚصا ٖٛ عا

َٸايتعطٜـ إتعاضف يًٓؿكات اي  ١.عا

ييت تػٓٸٗا اؿه١َٛ ٜٚسؾعٗا ضات اب١ ع٢ً ايكٛاٌْ ٚإكطٻايٓؿكات إذلتِّ :ايجاْٞ

، نُا يٛ قطٸضت اؿه١َٛ قطاضّا ٜكهٞ بًعّٚ ْكب َطاؾ٧ اؿطٜل ٗ امٸاع اـايكط

ٖٓا ًٜعّ ع٢ً أقشابٗا ضقس َبايؼ ْٚؿكات يصيو ٚقس اعتدل بعض  .ايؿٓازم، 

َٸٌ َجٌ ٖصٙ ايٓؿكات ٗ ١ًْ ايٓؿكات ايقتكازٜٸا٫ ناْت بػبب إْٸُا  ٗا١; ٚشيو ٭ْٸعا

ٞٸقطاضات ايكط ّٸاي اع اؿهَٛ  .عا

 

َٸبات ايتطًل إتطًٖ ٌٸعا  ،ٚوتادْٛ٘ ،َا ٜعتدل َٔ َكاحل إػًٌُ ١ ع٢ً ن

ّٸٜٚهٕٛ تأَٝٓ٘ يًكاحل اي ٕٸ إكًش١ اي(3)عا َٸ. ٚقس غبكت اٱؾاض٠ إٍ أ يٓٛع  ١ تابع١ْعا

ٕ إ ١.دتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸ١، ٚتتػٝٸط سػب ا٫ػاٖات اييٛدٝٸٜٜٛساؿهِ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭

ٝٸاٱ ٝٓ٘ ع٢ً ٌْٝ اـًٛز عٹَٛض تٴ١ ٗ اٱغ٬ّ ـ عاد١ إٍ أْػإ ـ سػب ايط١ٜ٩ ايهْٛ
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ٞٸ .١كٝكٝٸٚايػعاز٠ اؿ ٞٸاي ٚغعاز٠ اٱْػإ تهُٔ ٗ ٌْٝ ايتهاٌَ ٚايطق ايصٟ  طٚس

ٕٸ إكاحل اي َٸٜعتدل اشلسف َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤. ٚعًٝ٘ ؾإ ١ سْٜٝٛٸ١ تؿٌُ ا٭َٛض ايعا

بٌ  ،ٜؿِٗ َٔ ا٭خباض»سٝح قاٍ:  ،شيو قاسب اؾٛاٖط ع٢ًْلٸ نُا  ،١خطٜٚٸٚا٭

ٕٸ ْٝع إ ،ٚاٖط ايهتاب عت ٕكاحل ايٓاؽ ٚؾٛا٥سِٖ طِّؾٴإْٸُا  ٬ت ٚغرلٖاعاَأ

ُٸ ،١خطٜٚٸ١ ٚا٭سْٜٝٛٸاي  .(4)«َكًش١ ٚؾا٥س٠ عطؾّا ٖٞٓا غٴ

عٔ:  ٖٞ عباض٠ْ ،٠سٜٚطاٖا ايعكٌ خاي١ٝ َٔ إؿػ ،ٚإكاحل اييت أقطٸٖا ايؿطع

ؾكس أٚدب ايؿاضع سؿٜ ٖصٙ ا٭َٛض ٚتطى  .ٜ ايسٜٔ ٚايٓؿؼ ٚايعكٌ ٚإاٍ ٚايٓػٌسؿ

 .(5)َا ٜٛدب ؾػازٖا

ُٳ  ٔ:ٝٵّٚهٔ تكػِٝ إكاحل إٍ قػ

َٸبات ايـ إتط1ًٖ ١ َٔ ايؿطط٠ ٚايصات ٦ات ايٓاؾ١ ايجابت١: ٖٚٞ اؿادٝٸعا

ٝٸاٱ ط َكازٜكٗا، ْعِ ّهٔ إٔ تتػٝٻ .ط ايعَإ ٚإهإط بتػٝټ١، ٫ٚ ّهٔ إٔ تتػٝٻْػاْ

َٸ٭َٔ ٚايطؾاٙ ايإٍ انُا ٗ ساد١ اٱْػإ   .(6)ايًصٜٔ ٜكطٸُٖا ايؿاضع ،ٌعا

َٸبات ايـ إتط2ًٖ ١ عَاْٝٸات اييت ؼكٌ تبعّا يًٛطٚف ايط٠: ٖٚٞ اؿادٝٸ١ إتػِّعا

ٝٸٚإ  ١ اؿسٜج١ ٚٚغا٥ٌ ايطؾاٙ اؾسٜس٠.عػهطٜٸ١، ناٯ٫ت ايهاْ

ُٸ ،ات ٚإكاحل إدتًؿ١اؿادٝٸ ِٚتٴكػٻ ٗ ن٤ٛ َكاقس ايؿطع  ،تٗاٝٸعػب أٖ

 إٍ ث٬ث١ أقػاّ:

١ اييت بٗا قٛاّ َكاحل ايسٜٔ بات ايهطٚضٜٸات: ٖٚٞ عباض٠ عٔ إتطًٖـ ايهطٚضٜٸ1

ّٸٚايسْٝا، عٝح ٜٛدب ؾكسٖا اخت٬ٍ ايٓٛاّ اي ٚٚٗٛض ايؿػاز ٗ سٝا٠ اٱْػإ  ،عا

 ١.خطٜٚٸ١ ٚا٭سْٜٝٛٸاي

 إيٝٗايهٔ ٫ تبًؼ اؿاد١  ،بات اييت وتادٗا اٱْػإات: ٖٚٞ إتطًٖـ اؿادٝٸ2

بات اييت تكبٸ ٗ فاٍ ايطؾاٙ ٚايتٛغع١ ٗ اؿٝا٠، سسٸ ايهطٚض٠، نُا ٗ إتطًٖ

ٕٸ ٖصٙ ايكعٛب١ ٚإؿٓكَٚؿٓك عٝح إشا ؾكست ناْت اؿٝا٠ أنجط قعٛب١ّ ١ ٫ ١، إ٫ٓ أ

 ات. ب ع٢ً عسّ ٚدٛز ايهطٚضٜٸتِّتبًػإ سسٸ ايؿػاز إذل

ٝٸـ ايه3 ٝٸٗا نإ٫ٓ أْٸ ،بات اييت مل تبًؼ سسٸ ايهطٚض٠ات: ٖٚٞ إتطًُٖاي ١ ُاي

 ٌ ؾكساْٗا خططّا ع٢ً سٝا٠ اٱْػإ.١ ٗ اؿٝا٠، عٝح ٫ ٜؿٚهثاْٜٛٸٚ

بات بٓٛط ا٫عتباض ٗ إكاحل ّٚهٔ أخص ٖصٙ ا٭قػاّ ايج٬ث١ يًُتطًٖ
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ات ١َ )ايسٜٔ، ايٓؿؼ، ايعكٌ، ايٓػٌ، إاٍ(. ّٚهٔ تطتٝب ا٭ٚيٜٛٸ١ إتكسٸاـُػٝٸ

ٞٸؾتتكسٸّ ـ بؿهٌ  ،ؾٝٗا ات ايٓؿؼ، ُٖٚا ع٢ً ات ايسٜٔ ع٢ً نطٚضٜٸـ نطٚضٜٸ َٓطك

ِٸ ٖصا ايذلتٝب ٗ اؿادٝٸنطٚضٜٸ ٝٸات ٚايهات ايعكٌ، ٖٚهصا ٜت  .ات أٜهّاُاي

ٕٸ اؿه١َٛ اٱ تعتدل َػ٪ٚي١ عٔ تأٌَ ١ غ٬َٝٸٚتأغٝػّا ع٢ً َا غبل ؾإ

َٸإكاحل اي ع٢ً  تٜٞٚأ .َٔ أبطظ َكازٜكٗا ايٓٛاَٝؼ اـُػ١ إصنٛض٠ ٜٴعٳسٸاييت  ،١عا

ٞٸضأؽ شيو سؿٜ ايٓٛاّ اٱ ، ٚب٘ ؼؿٜ باقٞ (7)س٠ايصٟ ٖٛ َٔ ايٛادبات إ٪ٖن ،غ٬َ

 .ايٓٛاَٝؼ ا٭خط٣

١، ثِ غ٬َٝٸتعطض ٚٚا٥ـ اؿه١َٛ اٱػَا ًٜٞ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ غٓ ٚٗ

 ات ٗ ٖصٙ ايٛٚا٥ـ.ض بعس شيو إٍ ا٭ٚيٜٛٸْتعطٻ

 

َٸطًل ايٓؿكات اي٘ تٴأْٸشنطْا غابكّا  ١ ع٢ً َا تٓؿك٘ اؿه١َٛ ٗ ايؿإٔ عا

ٝٸٚإ َٸات ايػ٪ٚي َٸبات ٚإكاحل ايات ٚإتط١ًٖ; ٚشيو ضؾعّا يًشادٝٸعا ٚتٓكػِ ٖصٙ  .١عا

ٝٸإ  &ط٠. قاٍ إرلظا ايٓا٥ٝينَٚتػِّ ;ثابت١ :بات ـ إٍإكاحل ٚإتطًٖات ـ نُا ٖٞ ػ٪ٚي

ٌٸ»ٗ تٛنٝض شيو:  ٕٸ ن ٕ ايبًس ٚاحملاؾ١ٛ عًٝ٘ ٚتسبرل ك١ بتِٓٛٝ ؾ٪ٚايٛٚا٥ـ إتعًٚ إ

ٚٸيٝٸَٛض ٚؾ٪ٕٚ ايؿعب قس تهٕٛ أسهاَّا أ ٝٸ١ً ٭قٌ ايكٛاٌْ اي١ َتهٚؿأ ١ إطادع١ عًُ

ِّثاْٜٛٸ١، أٚ يًٛٚا٥ـ ايٓٛعٝٸ ٝٸب١ ع٢ً كايؿ١ ا٭سهاّ ا٭١ٓ عكٛبات َذلت١ِّ َته ١، ٚٸي

ُٳ ٚٸٝٵؾٗٞ ٫ ؽطز عٔ ٖصٜٔ ايكػ ط ٚتػٝټ ،ٍ ٫ ىتًـ باخت٬ف ا٭عكاضٔ... ٚايكػِ ا٭

ٚىتًـ  ،بُٝٓا ٜهٕٛ ايكػِ ايجاْٞ تابعّا ٕكاحل ايعَإ َٚكتهٝات٘ ;ا٭َكاض...

 .(8)«باخت٬ف ايعَإ ٚإهإ

ٝٸيً ٞ اغتعطاض ٚزضاغ١َْا ًٜ ٚٗ ات إًكا٠ ع٢ً عاتل اؿه١َٛ ُػ٪ٚي

 ١، ٖٚٞ:غ٬َٝٸاٱ

 

ٗ ن٤ٛ َا تطَٞ إيٝ٘ ايؿطٜع١ َٔ ْؿط َهاضّ ا٭خ٬م ٚايؿه١ًٝ ٗ اجملتُع 

ٕٸ أٍٚ إ ٝٸؾإ ٝٸ١ ٖٞ غ٬َٝٸب١ ع٢ً عاتل اؿه١َٛ اٱات إذلتِّػ٪ٚي ات إعساز َػ٪ٚي



•  

 االجتهاد والتجديد 

 ١ ٚإق٬ح اٱْػإ.ْػاْٝٸ١َ يت١ُٝٓ ايهطا١َ اٱ١ اي٬ظضنٝٸا٭

ٝٸ١أَط ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ  |ٍ ايطغٍٛ ا٭عِٛٚٚقس أ ُٸ قك٣ٛ، ٚنإ  أٖ

َٸٜطقس ْؿكات شيو َٔ إٛاضز اي ٌٸ .١عا  ٘أغرل َٔ أغط٣ بسض َكابٌ تعًُٝ ؾكس أعتل ن

 . (9)عؿط٠ َٔ ؾباب ا٭ْكاض

ُِٗ نتاب عًٚ ،ٜا َعاش» ؾكاٍ:ا بعج٘ إٍ ايُٝٔ َٕٓعاش بٔ دبٌ  |ٚيكس أٚق٢

٘ أق٣ٛ شلِ ع٢ً ايعٌُ ْٸإبع إٛع١ٛ، ؾٚاتٻ ،ٚأسػٔ أزبِٗ ع٢ً ا٭خ٬م ايكاؿ١... ،اهلل

 .(10)«ٌُعًٓثِ بحٸ ؾِٝٗ إ ،اهلل َا وبٸ

 .١ أزلاٙ )زاض ايكطٸا٤(ٝٸَٸيًتعًِٝ ٚقٛ اُ٭ّا خاقٸ ٬٘ق |ٚقس خكٸل ايٓيبٸ

َهتّٛ بعس ضدٛع٘ َٔ َعطن١ بسض، ٚنصا ْعي٘ َكعب بٔ اهلل بٔ  ؾٝ٘ عبس ٚقس ْعٍ

 .(11)عُرل

ٗ عٗسٙ إٍ َايو ا٭ؾذل إق٬ح ايٓاؽ  ×إ٪ٌَٓ ٚقس اعتدل اٱَاّ أَرل

َٸ١  نُا ٚضز عٓ٘ ٗ َكاّ بٝإ سلٸ .(12)١غ٬َٝٸٚتٗصٜبِٗ َٔ ٚٚا٥ـ اؿه١َٛ اٱ ا٭

ٕٸ» :×ع٢ً اؿه١َٛ قٛي٘ ٞٸ سلٸّا، ٚييٞ عًٝهِ سٓك أٜٗا ايٓاؽ، إ َٸا هِ عً ، ؾأ

ٞٸسٓك ٫ ػًٗٛا، ٚتأزٜبهِ نُٝا  ٚتعًُٝهِ نٞ .،ؾايٓكٝش١ يهِ.. هِ عً

 . (13)«تعًُٛا

ٕٸ ع٢ً اؿه١َٛ اٱ ١ خطرل٠ ٗ تطؾٝس َػ٪ٚيٝٸ١ غ٬َٝٸٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإ

َٸ١ َٚػاعستٗا ع٢ً نػب إعايٞ ٌْٚٝ ايػعاز٠ ٚيصا ٚضز ٗ ا٭قٌ ايجايح َٔ  .ا٭

ٞٸايكإْٛ ا٭ ١ تٛٚٝـ ْٝع غ٬َٝٸٕٸ ع٢ً اؿه١َٛ اٱإ١: غ٬َٝٸ١ اٱذُٗٛضٜٸيً غاغ

 طاقاتٗا َٔ أدٌ ا٭َٛض ايتاي١ٝ:

١ ع٢ً أغاؽ اٱّإ ٚايتك٣ٛ ًكٝٸـ ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ إػاعس٠ يذلؾٝس ايؿها٥ٌ اـ1

 ٚقاضب١ ايؿػاز ٚا٫مطاف.

ٞٸـ ضؾع إػت٣ٛ اي2 ٗٸٚاي عًُ ّٸاي جكا ت، ٚشيو َٔ يًُذتُع ٗ ْٝع اجملا٫ عا

 خ٬ٍ ا٫غتدساّ ايكشٝض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚايكشـ ٚغرلٖا.

ِٸ3 ٌٕطٜانٝٸايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ اي ـ تت ١ سضاغٝٸٚٗ إطاسٌ اي اْٞٓٛف ١ بؿه

ِٸ تػٌٗٝ ٚتعُِٝ ايسضاغات ايعًٝا.نآؾ  ١، نُا ٜت

١ ٝٸيؿٓٸا١ ٚعًُٝٸـ تك١ٜٛ ضٚح ايبشح ٚايسضاغ١ ٚا٫خذلاع ٗ ْٝع اجملا٫ت اي4
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ٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸٚاي ١، ٚشيو عٔ ططٜل تأغٝؼ َطانع ايبشح ٚتؿذٝع ايباسجٌ سٜٓ

 كٌ.ٚاحملٚك

 :ل بؿإٔ ايذلب١ٝ ٚايتعًَِٝٛض تتعًٖؾاض٠ ٖٓا إٍ ايتٓبٝ٘ ع٢ً ١ًْ أٚػسض اٱ

شيو ع٢ً عاتل ايٓاؽ  تـ نإ أَط ايتعًِٝ ٗ قسض اٱغ٬ّ ٚايؿذل٠ اييت ت1ً

 أْؿػِٗ غايبّا.

ٕٸ إػت٣ٛ اي ؾٓو ـ 2٫ ٞٸأ ايصٟ وتاد٘ عُّٛ اجملتُع ٗ قسض اٱغ٬ّ قس  تعًُٝ

ٌٕ ٕٸ  اختًـ ايّٝٛ بؿه ز ٗ ١ اؿه١َٛ تتشسٻَػ٪ٚيٝٸنبرل، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإ

َٸبات اي١ يًُتطًٖن٤ٛ زضد١ اؿاد١ ٚا٭ٚيٜٛٸ ضات اؿان١ُ ٚنصيو ٗ ن٤ٛ إكطٻ ،١عا

َٸع٢ً ايٓؿكات اي  ١.عا

ٕٸ َٔ أ3ِٖ عٓس أنجط ايؿكٗا٤ ٖٛ  ×َّاَٛاضز اـُؼ ٗ غِٗ اٱ ـ إ

ٝٸايسضاغات اي ٕٸ١ ٚاؿٛظٜٚٸسٜٓ َٔ َٛاضز ايعنا٠ عٓس ؾكٗا٤ ايؿٝع١ َٛضز ٗ  ١، نُا أ

 .(14)ايصٟ ٜؿٌُ أعُاٍ اـرل ٚبٓا٤ إساضؽ ٚإػادس ٚتعُرلٖا ،غبٌٝ اهلل

 

١، شلٝٸ١ ٗ إطاض إقا١َ اؿسٚز ٚبحٸ ايتعايِٝ اٱغ٬َٝٸ٫ ٜٓشكط زٚض اؿه١َٛ اٱ

ٚيصا  .١ؿهطٜٸٚقاضب١ ايبسع ٚا٫مطاؾات اي ،بٌ ٜتعسٸ٣ شيو إٍ سطاغ١ ايسٜٔ ٚقٝاْت٘

ٝٸ |ٗ بٝإ زٚض ايٓيبٸ ×إ٪ٌَٓ ّ أَرلَااٱ ٍٜكٛ ابتعج٘ بايٓٛض »١: ٚدٗٛزٙ ايطغاي

ٔ ب٘ ا٭سهاّ ب٘ ايبسع إسخٛي١، ٚبٝٻأٚٗط ب٘ ايؿطا٥ع اجملٗٛي١، ٚقُع  ،إه٤ٞ...

 .(15)«إؿكٛي١

سطاغ١ ايسٜٔ َٔ أؾهٌ ايعبازات اييت ٜكّٛ بٗا  ×نُا ٜعتدل اٱَاّ عًٞ

ٞٸايٓٛاّ اٱ ٕٸ» سٝح خاطب عجُإ قا٬ّ٥: ،غ٬َ ّٷ ؾاعًِ أ  أؾهٌ عباز اهلل عٓس اهلل إَا

ٖٴسٟ ٖٚس٣، ؾأقاّ غٓٸ  .(16)«فٗٛي١ ٚأَات بسع١ّ ،١ َع١ًَٛعازٍ، 

ٞٸَٚٔ اي ب إعساز ٕٸ سطاغ١ ايسٜٔ ٚقاضب١ ا٫مطاؾات ٚايبسع ٜتطًٖأ طبٝع

يتهٕٛ قازض٠ ع٢ً اٱداب١  ;ػات إطًٛب١ٚإْؿا٤ إطانع ٚإ٪غٻ ،ايهازض إكتسض

ٌٸ َا ٜتٛدٻأ١. ٚعَاْٝٸطات ايٚايصبٸ َا ٜٓاغب ايتػٝټ ٞٸب ع٢ً ايٓٛاّ اٱق ٖٛ ايسعِ  غ٬َ

 ٍ.ٗ ٖصا اجملا إػاْس٠ٚ
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ٕٸ سؿٜ ايجػٛض ٚا٫غتكطاض اي ٞٸإ ٞٸ)أٟ سؿٜ ايهٝإ اٱ ػٝاغ أٚ ايب٬ز  غ٬َ

ّٸ١(، ٚنصيو سؿٜ ايٓٛاّ ايغ٬َٝٸاٱ ٝٸٜعتدل َٔ أِٖ إ ،ٚا٭َٔ ايٛطينٸ عا ات ػ٪ٚي

اـٛاضز  ×إ٪ٌَٓ ١، ٚيصا خاطب اٱَاّ أَرلغ٬َٝٸاييت تكع ع٢ً عاتل اؿه١َٛ اٱ

ٜعٌُ ٗ  ،بٛط أٚ ؾادٕط ،إْٸ٘ ٫بس يًٓاؽ َٔ أَرٕل» ايصٜٔ خطدٛا ع٢ً سهَٛت٘ ؾكاٍ:

ٜٚٴكاتٌ  ،ؿ٤ٜٞٚٴذُع ب٘ اي ،ٜٚػتُتع ؾٝٗا ايهاؾط، ٜٚبًٓؼ اهلل ؾٝٗا ا٭دٌ ،إَطت٘ إ٪َٔ

ٚٸ ٟٸب٘ ايعس ٜٚٴػذلاح  ،٢ ٜػذلٜض بٳطٌّستٸ ;، ٚتأَٔ ب٘ ايػبٌ، ٜٚ٪خص ب٘ يًهعٝـ َٔ ايكٛ

 .(17)«َٔ ؾادط

 ٣سسإنجرل٠ ط١ًٝ سهُ٘ ايصٟ اَتسٸ  بػعٚاتٺ |يكس بعح ايطغٍٛ ا٭عِٛ

( غط١ٜ 66( إٍ )36( غع٠ٚ، ؾُٝا بعح بـ )27( أٚ )26غ١ٓ، ٚقس ناْت غعٚات٘ ) ٠عؿط

ِٸ .(18)يًسؾاع عٔ اٱغ٬ّ ٚنٝاْ٘ ١ تأٌَ ْؿكات ٖصٙ ايػعٚات َعطؾ١ نٝؿٝٸ ٖٛ ٚإٗ

عٕٚ ِّّٗا، ٚإْٸُا نإ إػًُٕٛ هّتًو دٝؿّا ْٛاَٝٸ |هٔ ايٓيبٸٚايػطاٜا; إش مل ٜ

ٝٸأْؿػِٗ بكسضاتِٗ اي ٚٸ ١ٕ ٗ ايكتاٍ، ثِ ٜػُٓٛصات ؾٝهٕٛ شيو َسزّا شلِ، ثِ  ،َٔ ايعس

ٝٸ |ْعيت آ١ٜ اـُؼ بعس َعطن١ بسض، ؾهإ ايٓيبٸ ١ ٜععٍ ٔؼ ايػٓا٥ِ اؿطب

 ايػ٬ح يًُكاتًٌ.بعهٗا يؿطا٤  عُٗا بٌ إػًٌُ، أٚ ٜبٝيٝكػِّ

ِٸ»غشام: إقاٍ ابٔ  ٕٸ ضغٍٛ اهلل ث قػٸِ أَٛاٍ بين قط١ٜٛ ْٚػا٤ِٖ  |إ

اٍ، ٚأخطز و ايّٝٛ غُٗإ اـٌٝ ٚغُٗإ ايطدٚأبٓا٤ِٖ ع٢ً إػًٌُ، ٚأعًِ ٗ شي

ٚيًطادٌ ـ  ٚيؿاضغ٘ غِٗ، ;َٓٗا اـُؼ، ؾهإ يًؿاضؽ ث٬ث١ أغِٗ: يًؿطؽ غُٗإ

ٚٸ َٔ يٝؼ ي٘ ؾطؽ ـ غِٗ...، ٞٵ٤ٍ ٚنإ أ  .ٚقعت ؾٝ٘ ايػُٗإ ُٚأخطز َٓٗا اـُؼ َؾـ

ثِ  .ٗ إػاظٟ ايػٓٸ١َٚهت  ،ٚقعت إكاغِ |ؾع٢ً غٓتٗا َٚا َه٢ َٔ ضغٍٛ اهلل

ٟٸ |بعح ضغٍٛ اهلل أخا بين عبس ا٭ؾٌٗ بػباٜا َٔ بين قط١ٜٛ  غعس بٔ ظٜس ا٭ْكاض

 .(19)«إٍ لس، ؾابتاع شلِ بٗا خ٬ّٝ ٚغ٬سّا

ٝٸز إَٚٔ إٛاض ٞٸاي ٚقس ٚضزت اٱؾاض٠  .)اـطاز( ١ يتأٌَ ْؿكات ايسؾاع ايؿطع

ٞٸ : ×اـطاز بكٛي٘ ١ٝٸُٸسٝح ٜؿرل إٍ أٖ ،ٕايو ا٭ؾذل ×يصيو ٗ عٗس اٱَاّ عً

ٚٸ ،قٛاّ يًذٓٛز إ٫ٓ َا ىطز اهلل شلِ َٔ اـطاز ٫»  ،ِٖايصٟ ٜكٕٛٚ ب٘ ٗ دٗاز عس

 .(20)«َٔ ٚضا٤ سادتِٜٗٚهٕٛ ، َا ٜكًشِٗ ٜٚعتُسٕٚ عًٝ٘ ٗ
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ٞٸ ٕٸ َٔ َٛاضز ْؿكات ايسؾاع ايؿطع )ايعنا٠(، سٝح ٜٛدس ٗ َكاضؾٗا  نُا أ

ْاع إايصٟ ٜعتدل ايسؾاع ٚاؾٗاز َٔ أبطظ َكازٜك٘ ب ،عٓٛإ )ٗ غبٌٝ اهلل(

 .(21)ايؿطٜكٌ

ِٸ ٚٸ ،بٗا اٱغ٬ّ َٚٔ ايؿ٪ٕٚ اييت اٖت ٞٸاـ ع٢ً سسٸ اٖتُاَ٘ بسؾع ايعس ، اضد

ٞٸٚا٫غتكطاض اي َػأي١ ا٭َٔ َا وتاد٘  ٗ ×، ٚقس ضٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمساخً

َٸايٓاؽ   .(22)«ٚاـكب ;ٚايعسٍ ;ث٬ث١ وتاز ايٓاؽ ططٸّا إيٝٗا: ا٭َٔ»٘ قاٍ: أْٸ ١ّعا

 .(23)«ؾطٸ ا٭ٚطإ َا مل ٜأَٔ ؾٝ٘ ايكٓطإ»قاٍ:  ×ٚعٔ أَرلإ٪ٌَٓ

 .(24)«٫ٚ خكب ،ؾطٸ ايب٬ز بًس ٫ أَٔ ؾٝ٘»ٚعٓ٘ أٜهّا قاٍ: 

ٚٸ ×ٚإعطٚف أْٸ٘ َٳأ  ل عًِٝٗدعٌ ايؿطط١ ايصٜٔ اختاضِٖ َٔ دٝؿ٘ ٚأطً ٔٵٍ 

تعازٍ ؾٗاز٠ ايٛاسس َِٓٗ ؾٗاز٠  ٔ، ٚنًِٓٗ َٔ ايعسٍٚ ايجكات ايصٜ«ؾطط١ اـُٝؼ»

ٞٸ ايصٟ قاٍ ي٘ أَرل  ،اثٌٓ، ٚنإ َٔ ٖ٪٤٫ ايجك١ إإَٔٛ عبساهلل بٔ و٢ٝ اؿهطَ

اى َٔ ؾطط١ اـُٝؼ سٓكّا، يكس أخدلْٞ بو ٚأْٸإؾ ،اهلل عبس ابؿط ٜا: »×إ٪ٌَٓ

 .(25)«بازلو ٚاغِ أبٝو ٗ ؾطط١ اـُٝؼ |ضغٍٛ اهلل

ٚٸاب أْٸ٘ ْػب إٍ عُط بٔ اـٓطنُا أْٸ ٖٞ ٚ ،«ايعػؼ»ٍ َٔ دعٌ ْٛاّ ٘ أ

ايصٟ  ،بٓٛاّ ايؿطط١ ×بسٍ شيو ٗ عٗس أَرل إ٪ٌَٓاغتٴ ٔٵيه .يًشطاغ١ ٗ ايًٌٝ

ٚٸ سنإ ٜكك ِٗ ٚإدطا٤ قطاضات ٚأسهاّ ٍ أَطٙ َػاعس٠ ايكها٤ ٗ إثبات ايتټَٓ٘ ٗ أ

 .(26)١غ٬َٝٸاؿه١َٛ اٱ

ٕٵ ٕٸ ايسؾاع عٔ ايجػٛض ٚإ ٖٓا ٜصنط ٗ ٖصا اجملاٍ أ أْٸ٘  ٫ٓنإ َٔ ايٛادبات، إ ٚ

َٳهٛظ إٔ ٜػتأدط إهًٖ عٔ أبٝ٘  ،×َاّ ايكازمٜكّٛ عٓ٘ بصيو، ؾكس ض٣ٚ اٱ ٔٵـ 

ٝٸ»قاٍ:  ،×ايباقط ٕٸ عً إٔ ٜػعٚ ايطدٌ  ،غٴ٦ٌ عٔ إدعاٍ ايػعٚ، ؾكاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ×ّاإ

 .(27)«ٜٚأخص َٓ٘ اؾعٌ ،عٔ ايطدٌ

 

ٕٸ  زٜٔ قٝا١ْ سكٛم ايٓاؽ ٗ َٛاد١ٗ إتُطَِّٔ أبطظ َٗاّ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ إ

ٚإؾعاض ايهعؿا٤ ٚبػ٘ ايعساي١ ٗ اجملتُع،  ،ٚإسكام سكٛم إًٌَٛٛ ،ع٢ً ايكإْٛ

ٞٸ ٌٸ ايٓٛاّ اٱغ٬َ ٞٸ ٗ ٚ ٕٸ ٚ .با٭َٔ ايكها٥ َٔ َعاٜرل قساغ١ اجملتُع تطبٝل ايعساي١ إ
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٘ َٔ ٢ ٜ٪خص يًهعٝـ ؾٝٗا سٓك١ ستٸَٸؽ ُأكسٻئ تٴ: »×ؾٝ٘، نُا قاٍ أَرلإ٪ٌَٓ

ٟٸ  .(28)«غرل َتعتع ايكٛ

ٕٸ َٔ  ٞٸ َعاٜا سه١َٛ اٱَاّإ إقا١َ ايعسٍ ٚإسكام سكٛم إًٌَٛٛ  ×عً

ٞٸ .ٚقاضب١ ايتُٝٝع ٚا٫غتػ٬ٍ ٚاٱقطاعات ٚاغتػ٬ٍ إٓكب  ×ٚقس أعًٔ اٱَاّ عً

٘ قس يٛ ٚدستٴ ،ٚاهللٹ»ٗ ايّٝٛ ايجاْٞ َٔ اغت٬َ٘ اؿهِ عٔ غٝاغت٘ ٗ ٖصا اجملاٍ: 

ٚٸز ب٘ ايٓػا٤ َٴً ،تٴع َٳ ٕٸإؾ ;٘ب٘ اٱَا٤، يطززتٴ وٚ نام عًٝ٘ ايعسٍ  ٔٵٗ ايعسٍ غع١، ٚ

 .(29)«ؾاؾٛض عًٝ٘ أنٝل

ؾهتب إٍ َايو  ،َٔ اغتػ٬ٍ إٓكببؿسٸ٠ٺ أقشاب٘  ×ٚقس سصٸض اٱَاّ

ٕٸ»قا٬ّ٥:  ١ ٚبطا١ْ، ؾِٝٗ اغت٦جاض ٚتطاٍٚ، ٚق١ًٓ إْكاف ٗ َعا١ًَ، خاقٸيًٛايٞ  ثِ إ

ٔٸ ٫ي٦و بكطع أغباب تًو ا٭سٛاٍ، ٚأ٠ٚ ؾاسػِ َازٸ َٸتو  تٴكطع ٭سسٺ َٔ ساؾٝتو ٚسا

ٔٸ أ ٕ َٗٓؾٝهٛايٓاؽ، َٓو ٗ اعتكاز عكس٠، تهطٸ َٔ ًٜٝٗا َٔ  قطٝع١، ٫ٚ ٜطُع

 .(30)«شيو شلِ زْٚو، ٚعٝبٴ٘ عًٝو ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠

اى ٚإٜٸ»نُا دا٤ ٗ قٛي٘ ٕايو:  ،ا٫غت٦جاض باؿهِ ×ٚقس ؾذب اٱَاّ

 .(31)«ٚا٫غت٦جاض َا ايٓاؽ ؾٝ٘ أغ٠ٛ

َٳإ ٗ اؿهِ ؾعًٝ٘ ايتأغٸٞ ب٘ ٗ تعاًَ٘ َع بٝت  ×ٜطٜس ايتأغٸٞ باٱَاّ ٔٵٕٸ 

١ أٚ إاٍ ٚسكٛم ايٓاؽ ؾٝ٘، تًو اؿكٛم اييت ٫ وٍٛ زٕٚ اغتشكاقٗا ؾػل ايطعٝٸ

ٞٸ ٕٸ ق١ُٝ اٱّإ عٓس اٱَاّ عً ٚيصا  .٫ ّهٔ إٔ تكاؽ بإازٸ٠ ٚإاٍ ×ْؿاقٗا; ٭

ٞٸ |٠ ايٓيبٸ١ ٗ غرلشلٝٸلس يًط١ٓ اٱ َؿَّٗٛا ٚغٝعّا ٜؿٌُ  ×ٚاٱَاّ عً

ٞٸإدًٛقات نآؾ ١ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً سكٛم ٜأَط أتباع٘ بايسٓق ×١، ٚيصا نإ اٱَاّ عً

ٚقس »قا٬ّ٥:  |١ ايٓيبٸايٓاؽ ٗ بٝت إاٍ، ؾٓذسٙ ىاطب اـٛاضز ٜٚؿطح شلِ غٓٸ

ٕٸ ٚقتٌ  ،ثِ ٚضٸث٘ أًٖ٘ ،ثِ ق٢ًٓ عًٝ٘، ضدِ ايعاْٞ احملكٔ |ضغٍٛ اهلل عًُتِ أ

ُٗا ٝٚقطع ايػاضم ٚدًس ايعاْٞ غرل احملكٔ، ثِ قػٸِ عً ،ٚٚضٸخ َرلاث٘ أًٖ٘ ،ايكاتٌ

 ،اهلل ؾِٝٗ ٚأقاّ سلٸ ،بصْٛبِٗ |ا إػًُات، ؾأخصِٖ ضغٍٛ اهللْهشَٔ ايؿ٤ٞ ٚ

 .(32)«ٚمل ٜٴدطز أزلا٤ِٖ َٔ بٌ أًٖ٘ ،ٚمل ّٓعِٗ غُِٗٗ َٔ اٱغ٬ّ

ٞٸَٚٔ اي ات اؾػ١ُٝ ٜػتتبع ٚدٛز دٗاظ ػ٪ٚيٝٸكسٸٟ ٕجٌ ٖصٙ إٕٸ ايتأ طبٝع

ٞٸ ٞٸ١ ايٓٛاّ اٱا٭َط ايصٟ ٜػتًعّ ؼٌُٝ َٝعاْٝٸ ،نؿ٤ٛ َٚكتسض قها٥  ٦ّاعب غ٬َ
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ٞٸٚهب ع٢ً ايٓٛاّ اٱ .نبرلّا يتأٌَ ْؿكات ٖصا اؾٗاظ تأٌَ ْؿكات ايهازض  غ٬َ

ٞٸ ٕٸ بٝت إاٍ ايصٟ ًّو ظ ايكها٥ ٞٸٚزؾع ا٭دٛض شلِ، ؾإ ا٭َط ٫ ٜكتكط ع٢ً  َاَ٘ ٚي

 .(33)تأٌَ ْؿكات ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ؾك٘

ٞٸ ٗ عٗسٙ إٍ َايو إٍ نطٚض٠ تأٌَ َا وتاد٘  ×ٚقس أؾاض اٱَاّ عً

ايكانٞص ٗ ايبصٍ َا ٜعٌٜ أٟ ٚأؾػض ي٘ ط: »×ّا، ؾكس ٚضز قٛيَ٘عٜٓٛٸّا َٚازٸٜٸايكها٠ 

ٌٸ َع٘ سادت٘ إٍ ايٓاؽ ،عًٓت٘ ٚأعط٘ َٔ إٓعي١ يسٜو َا ٫ ٜطُع ؾٝ٘ غرلٙ َٔ  ،ٚتك

 .(34)«ايطداٍ ي٘ عٓسى ٍٳيٝأَٔ بصيو اغتٝا ;توخاقٸ

 

ٕٸ ٬َس١ٛ ضأٟ اٱغ٬ّ ٗ ايؿكط ٫ تبكٞ أز٢ْ ؾٓو ٗ نطٚض٠ ضؾع ايؿكط  إ

ُٸ(35)ٚايطؾا١ٖٝػعٞ ٱهاز ساي١ ايػ٢ٓ ٚاي اؿه١َٛ  ١. ٜٚؿذلى ٗ ايكٝاّ بٗصٙ إٗ

ٞٸايطعٝٸٚ  يًؿكطا٤. ١ َعّا، ٖصا َهاؾّا إٍ زٚض ا٭غٓٝا٤ ٗ ضؾع إػت٣ٛ إعٝؿ

ٕٸ أِٖ إٛاضز إ ٞٸ١ يًٓٛاّ اٱايٝٸٚٗ ٖصا ايكسز ٬ٜسٜ أ ٗ قاضب١ ايؿكط  غ٬َ

ٝٸاقٞ إٛاضز ا١ٕ تٛٚٝـ بغ٬َٝٸٚهٛظ يًشه١َٛ اٱ .ٖٛ اـُؼ ٚايعنا٠ ١ يبٝت إاٍ اي

ٞٸايتشكٝل  اهلل اهلل ٗ ايطبك١ »ٕايو:  ×يػطض إصنٛض. ٚقس ٚضز ٗ عٗس اٱَاّ عً

ٗ  ٕٸإايػؿ٢ً َٔ ايصٜٔ ٫ س١ًٝ شلِ َٔ إػانٌ ٚاحملتادٌ ٚأٌٖ ايب٪ؽ ٚايع٢َٓ، ؾ

ت قٛاٗ ٚادعٌ شلِ قػُّا َٔ بٝت َايو، ٚقػُّا َٔ غ٬ٓ ،...ٖصٙ ايطبك١ قاْعّا َٚعذلّا

ٌٸ غ٬ّاٱ  .(36)«بًس ٗ ن

ٟٸ َٸ٘ نؿا١ٜ ايهعؿا٤ ٚايؿكطا٤; إش  يكس أخص اؿهِ ايعًٛ ع٢ً ضأؽ َٗا

ٗٻ»ٕايو:  ×ٜكٍٛ ٔٸٚتع ٫ٚ ٜٓكب  ،٫ س١ًٝ ي٘ ٔٵٖٖ س أٌٖ ايٝتِ ٚشٟٚ ايطٓق١ ٗ ايػ

 .(37)«نًٓ٘ ثكٌٝ ٚاؿلٸ يًُػأي١ ْؿػ٘، ٚشيو ع٢ً اي٠٫ٛ ثكٌٝ،

ٞٸإ :ؾكٌٝ ،ؾػأٍ عٓ٘ ،ٜػتعطٞ ايٓاؽ ٚقس ضٟٚ أْٸ٘ َطٸ بؿٕٝذ  ،ْٸ٘ ْكطاْ

 .(38)«٢ إشا ندل ٚعذع َٓعتُٛٙ، اْؿكٛا عًٝ٘ َٔ بٝت إاٍاغتعًُتُٛٙ ستٸ: »×ؾكاٍ

٢ بًؼ إػت٣ٛ إعٝؿٞ يًٓاؽ إٔ ستٸ ،×ٖٚهصا ناْت غرل٠ أَرل إ٪ٌَٓ

ٕٸ أزْاِٖ َٓعي١ يٝأنٌ ايدلٸ سسٷَا أقبض بايهٛؾ١ أ»ٜكاٍ:  ٚهًؼ ٗ  ،إ٫ٓ ْاعُّا، إ

ٌٸ  .(39)«ٜٚؿطب َٔ َا٤ ايؿطات ،ايٛ
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ٞٸٜٚٗسف اٱغ٬ّ َٔ غٝاغ١ ايتهاؾٌ ا٫ تهطٜؼ ضٚح ايهطا١َ  دتُاع

ٞٸضنٝٸٚت١٦ٝٗ ا٭ ،١ْػاْٝٸاٱ ٞٸٚايتعايٞ اي ١ يًطق ٕٸ أسهاّ  .ٗ اجملتُع طٚس ٚعًٝ٘ ؾإ

ع ايعنا٠ إ٫ٓ يًؿكطا٤ اٱغ٬ّ تطؾض ضٚح ايهػٌ ٚايؿؿٌ ٚايتٛاْٞ، ؾ٬ تؿطٻ

َٳ ٔٷ ٔٵٚإػانٌ ٚ َٸ عًٝ٘ زٜ ٚيصا ٜؿذلٙ ٗ ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ٭خص ايعنا٠  .ت٘ٗ ش

 :(40)َا ًٜٞ

 ٫ ًّو قٛت ْؿػ٘ ٚعٝاي٘. إٔـ 1

َٳ2 تكّٛ بهؿاٜت٘ ٚنؿا١ٜ  ،نإ عٓسٙ نٝع١ أٚ عكاض أٚ َٛاؾٞ أٚ مٛ شيو ٔٵـ 

ؽ َاٍ ٜكّٛ أ٫ هٛظ ي٘ أخص ايعنا٠، ٚنصا إشا نإ ي٘ ض ،عٝاي٘ ٗ طٍٛ ايػ١ٓ

ٕٵ ،ْت٘ٚضع٘ َ٪  نإ يػ١ٓٺ أٚ نإ ي٘ َٔ ايٓكس أٚ اؾٓؼ َا ٜهؿٝ٘ ٚعٝاي٘ ٚإ

َٸا ٚاسس٠، ٚ ٌٸأإشا نإ أ  َٔ َكساض نؿا١ٜ غٓت٘ هٛظ ي٘ أخصٖا. ق

3َٕ ناْت ي٘ قٓع١ أٚ نػب وكٸٌ َُٓٗا َكساض  ٔٵـ ٫ هٛظ أخص ايعنا٠ 

 َ٪ْٚت٘.

 مل ٜؿعٌ تهاغ٬ّ. اـ ا٭سٛٙ عسّ أخص ايكازض ع٢ً ا٫نتػاب إش4

ٞٸٕٸ َكطف اـُؼ بٝس اؿانِ اٱإـ 5 ٱْؿاق٘ ٗ َكاحل إػًٌُ، إ٫ٓ  غ٬َ

ٕٸ   ا٤ غُّٗا ؾٝ٘ هب قطؾ٘ عًِٝٗ.ًػاز٠ ايؿكطيأ

 إسٜٔ ايصٟ مل ٜطايب٘ ايسا٥ٔ بسٜٓ٘ ايعنا٠. ـ ٫ ٜػتشلٸ6

ٕٸ َٔ ٬ٜسٜ تعايِٝ اٱغ٬ّ ـ  ُٸ١ٚا٭ |ُا غرل٠ ايٓيبٸغٝٸ٫ٚ إ ٗ  ـ ^٥

َٚٔ ا٭غؼ اييت اعتُسٖا اٱغ٬ّ حملاضب١  .قاضب١ ايؿكط هس أْٸٗا عاؾت دصٚض شيو

٢ً ايعٌُ ٚايتشصٜط َٔ ايسع١ ٚايتهاغٌ ٚايتٛاْٞ، ايؿكط ٚايب٪ؽ ٖٛ ايتؿذٝع ع

ايهازٸ ع٢ً »غ٬ّ: ْتاز، ؾكس ٚضز ٗ تعايِٝ اٱٚاؿحٸ ع٢ً إعساز ٚغا٥ٌ ايعٌُ ٚاٱ

 .(41)«عٝاي٘ ناجملاٖس ٗ غبٌٝ اهلل

ُٸ١س نُا أٖن ٝٸ١ايسٜٔ ع٢ً  أ٥ ُٸ  ٩ٟأْ٘ ض ٟايعٌُ َٔ خ٬ٍ غرلتِٗ، ؾكس ضٚ أٖ

َٳأ ؾكٌٝ ي٘: ،ٚقس عطقت قسَاٙ ،ي٘ ٜعٌُ ٗ أضٕض ×اٱَاّ ايهاِٚ ٜهؿٝو  ٔٵٜٔ 

ٞ َٚٔ أبٞ بأٜسِٜٗ ٖٛ أؾهٌ َٓٸ ٔٵَٳ ؾهإ دٛاب٘ أْ٘ قس عٌُ شيو َٔ ايطداٍ؟

، ناْٛا ×إ٪ٌَٓ ٚأَرل ،|ضغٍٛ اهللٚنإ ٜككس  ،بإػشا٠ ٗ ا٭ضض

 .(42)ٜعًُٕٛ بٝسِٖ، ٖٚٛ عٌُ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚا٭ٚقٝا٤ ٚايكاؿٌ
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طًب ايع٤٬ بٔ ناٌَ إٔ ٜسعٛ ي٘ بايطظم ٗ  ×اٱَاّ ايكازمٚيصا ضؾض 

ٌٸ طًب نُا أَطى اهلل ععٸا !زعٛ يوأ»ؾكاٍ ي٘:  ،زع١  .(43)«ٚد

 

ٕٸ ُٸ١  إ ُٸ١ اٱعُاض ٚايبٓا٤ ٗ ا٭ضض ٖٞ َٗ نُا  ،١ أٚنًت إٍ اٱْػإزلاٜٚٸَٗ

يٝعُط أضن٘  ;ؾأٖبط٘ بعس ايتٛب١»: ضا٭ض إٍ ×ٗ ٖبٛٙ آزّ ×إ٪ٌَٓ ٜكٍٛ أَرل

 .(44)«بٓػً٘

ُٸ١ إؿاض إيٝٗا َٔ خ٬  ×ٍ ايٓاؽ أْؿػِٗ ؾكس أيعّ اٱَاَّٚٔ أدٌ ؼكٝل إٗ

ٞٸٚاعتدل شيو َٔ ٚادبات اؿانِ اٱ ،اؿه١َٛ بإعُاض ا٭ضض  .غ٬َ

ٕٸ زٚض اؿه١َٛ اٱ ٟٸ١ ٗ ايؿإٔ ا٫غ٬َٝٸإ ، امٸاع اـٖٛ زعِ ايكط قتكاز

ٞٸ .١دتُاعٝٸ١ عسٚز إكاحل ا٫غ٬َٝٸض اؿه١َٛ اٱز زٜٚٚتشسٻ  ×ٚيصا أَط اٱَاّ عً

اض ٚأقشاب ذٸتاز غًبّا، نُا أٚقاٙ خرلّا بايتْط أخص اـطاز ع٢ً اٱ٫ ٜ٪ثِّ َايهّا إٔ

 .(45)ايكٓا٥ع ٚاؿطف

ٚدعً٘ ؼت  ،بإْؿا٤ ايػٛم ،×إ٪ٌَٓ ٚنصيو أَرل ،|ٚقس قاّ ايٓيبٸ

ٜأخص ع٢ً بٝٛت ايػٛم ٚايسنانٌ  ×إ٪ٌَٓ ٜهٔ أَرل. ٚمل (46)تكطٸف ايتذٸاض

ٚقس  .(48)ٚنإ ٜهطٙ أخص َاٍ اٱداض٠ عًٝٗا ،(47)إ، بٌ ٜعطٝٗا باجمٓلاضا٭دط َٔ ايتذٸ

ٟٸ ×نتب عاًَ٘ ٜٛقٝ٘ َػاعس٠ إعاضعٌ ٗ ؾتض ا٭ْٗاض  نتابّا إٍ قط١ٚ ا٭ْكاض

َٸا بعس: »×ٚسؿطٖا، سٝح ٜكٍٛ ٕٸ قَّٛا َٔ أٌٖ عُ ،أ ٕٸ شلِ ؾإ ًو أتْٛٞ ؾصنطٚا أ

ٌٸ ،ِٗ إٕ سؿطٚٙ ٚاغتدطدٛٙ عُطت ب٬زِْٖٸأٚ ،ْٗطّا قس عؿا ٚزضؽ  ٚقٛٚا ع٢ً ن

 ،٤ إػًٌُ قبًِٗ، ٚغأيْٛٞ ايهتاب إيٝو يتأخصِٖ بعًُ٘ٞٵـٳٚظاز ؾ ،خطادِٗ

ع٢ً عٌُ ٜهطٖ٘، ؾازعِٗ أض٣ إٔ أددل أسسّا  ٚػُعِٗ ؿؿطٙ ٚاٱْؿام عًٝ٘، ٚيػتٴ

ُٳ ٕٵإؾ ،إيٝو ُٴ أسبٻ ٔٵنإ ا٭َط ٗ ايٓٗط ع٢ً َا ٚقؿٛا ؾ ٙ بايعٌُ، ٚايٓٗط طٵإٔ ٜعٌُ ؾ

َٳ ،عًُ٘ ٔٵَٕ ٞٸ َٔ إٔ ٜهع نطٖ٘، ٚي٦ٔ ٜعُطٚا ٜٚكٛٚا أسبٸ ٔٵزٕٚ   .(49)«ٚايػ٬ّ ،ٛاؿإي

ٞٸ اع يًكط ٚبٓٛط٠ ؾاسك١ ٗ ٖصا ايهتاب ٜٛٗط زٚض اؿه١َٛ ايساعِ ٚايطقاب

 .امٸاـ

ؼت  ٌ َا ٜػتٛيٞ عًٝ٘ إػًُٕٛ َٔ أضإضهع |ٚقس نإ ضغٍٛ اهلل
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 ٘ إٍ اؿه١َٛ.ْٗ قباٍ بعض ْاتر ا٭ضض ٜسؾعٛ ،ف إعاضعٌتكطټ

 

ٞٸ١ ػاٙ اجملتُع اٱغ٬َٝٸَٔ ٚادبات اؿه١َٛ اٱ ٞٸ غ٬َ  ضؾع إػت٣ٛ إعاؾ

١ اؿه١َٛ ٖٓا بطؾع ايعٛظ َػ٪ٚيٝٸ٫ٚ تٓشكط  .ٚظٜاز٠ عطا٥ِٗ َٔ بٝت إاٍ ،يًٓاؽ

ٞٸعٔ ايؿكطا٤ ٚايهعؿا٤، بٌ ُتسٸ إٍ قاٚي١ ؼكٝل ايطؾاٙ ا٫ ، ؾكس اعتدل اٱَاّ دتُاع

ٞٸ ٞٸ : »×كاٍؾ١ َٔ سكٛقٗا ع٢ً اؿانِ، ظٜاز٠ ايعطا٤ يًطعٝٸ ×عً َٸا سكهِ عً ؾأ

 .(50)«ٚتٛؾرل ؾ٦ٝهِ عًٝهِ ،ؾايٓكش١ٝ يهِ

 

ٟٸ١ ايسٚض ايصٟ ُاضغ٘ ايسٚي١ ٗ ايتسخٸٌ ٗ ايؿإٔ ا٫ضغِ قسٚزٜٸ نُٔ  قتكاز

١ ايطقاب١ ٚاٱؾطاف ع٢ً ايػٛم َػ٪ٚيٝٸ١، إ٫ٓ أْٸ٘ ٜكع ع٢ً عاتكٗا عازٜٸايٛطٚف اي

ٟٸٚايٛنع ا٫ ٕٸ .قتكاز ِٸ ٚيصا ؾإ ايٛادبات ٗ ْٛاّ اؿػب١ ٖٛ ايطقاب١ ع٢ً  َٔ أٖ

 ١.ؾػاٍ نآؾايػٛم ٚا٭

ٞٸٚقس  ف بٓؿػ٘ ع٢ً سطن١ ايػٛم، ؾٝأَط أًٖ٘ ؿٔطٜٴ ×نإ اٱَاّ عً

ثِ ٜؿطف ع٢ً ٚنع ا٭غعاض  ،١ ٗ َعا٬َتِٗخ٬قٝٸ١ ٚا٭بطعا١ٜ إٛاظٜٔ ايؿطعٝٸ

ٚواغب ع٢ً ا٫ستهاض ٚغ٤٬ ا٭غعاض.  ،ٚططٜك١ ايبٝع ٚايؿطا٤ ٚسطن١ إعا٬َت

بايهٛؾ١ عٓسنِ ٜػتسٟ  ×إ٪ٌَٓ نإ أَرل»قاٍ:  ×ؾكس ضٟٚ عٔ اٱَاّ ايباقط

ٌٸ َٚع٘ ايسضٸ٠ ع٢ً  ،ؾٝطٛف ٗ أغٛام ايهٛؾ١ غٛقّا غٛقّا ،ّٜٛ بهط٠ َٔ ايككط ن

ٌٸ ،ٚنإ شلا ططؾإ ،عاتك٘ ُٸ٢ ايػبٝب١، ؾٝكـ ع٢ً أٌٖ ن  غٕٛم ٚناْت تػ

ٌٸ كٛا اهلل ععٸاتٸ ،اضذٸؾٝٓازٟ: ٜا َعؿط ايت  ،ٜسِٜٗأؾإشا زلعٛا قٛت٘ أيكٛا َا ب ،ٚد

نٛا ٚتدلٻ ،: قسٸَٛا ا٫غتداض٠×ؾٝكٍٛ ،ٚزلعٛا بآشاِْٗ ،بكًٛبِٗٛا إيٝ٘ عٳضٵأٚ

ٚداْبٛا  ،ٚتٓاٖٛا عٔ ايٌُٝ ،ٓٛا باؿهِٚتعٜٻ ،ٚاقذلبٛا َٔ إبتاعٌ ،بايػٗٛي١

ٚأٚؾٛا ايهٌٝ  ،٫ٚ تكطبٛا ايطبا ،ٚأْكؿٛا إًٌَٛٛ ،ٚػاؾٛا عٔ ايًِٛ ،ايهصب

ٗ  ×جٛا ٗ ا٭ضض َؿػسٜٔ، ؾٝطٛف٫ٚ تع ،٫ٚ تبدػٛا ايٓاؽ أؾٝا٤ِٖ ،ٚإٝعإ

 . (51)«ثِ ٜطدع يًٓاؽ ،ْٝع أغٛام ايهٛؾ١
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ٞٸ»ٚض٣ٚ ٗ ؾها٥ٌ ايكشاب١ عٔ أبٞ ايكٗبا٤ قاٍ:  ٘ٓ ضأٜت عً  بٔ أبٞ طايب بؿ

 .(52)«ايهٮ ٜػأٍ عٔ ا٭غعاض

ٞٸ» :ٚض٣ٚ ٗ ايسعا٥ِ قاٍ ٚبٝسٙ زضٸ٠  ،٘ نإ ّؿٞ ٗ ا٭غٛامأْٸ ×ٚعٔ عً

َٳ ي٘ َّٜٛا:  ٗ ػاض٠ إػًٌُ. قاٍ ا٭قبؼ: قًتٴ ـٺ أٚ غافٛٚدس َٔ َطٚؿ ٔٵٜهطب بٗا 

 .(53)«ؼٚادًؼ ٗ بٝتو، قاٍ: َا ْكشتين ٜا أقب ،أْا أنؿٝو ٖصا ٜا أَرل إ٪ٌَٓ

َٳ ×ٚنإ  كس نتبؾٜطاقب سطن١ ايػٛم ؾٝٗا،  ٔٵٜبعح إٍ باقٞ ايٓٛاسٞ 

ٚتٛي١ٝ ؾدل آخط  ،ٖط١َ( عٔ ايػٛم ٚايٝ٘ ع٢ً ا٭ٖٛاظ ضؾاع١ بٔ ؾسٸاز بععٍ )ابٔإٍ 

 .(54)عًٝ٘

، بٌ نإ (55)اض غؿض ا٭غعاض ؾكٜ٘هتؿٞ بتٛق١ٝ ايتذٸ ×مل ٜهٔ اٱَاّ

َٳ ،ٜطاقب ٚباغتُطاض ٚنع ا٭غعاض ٚيصا  .واٍٚ ضؾعٗا أٚ استهاض ايػًع ٔٵٚواغب 

َٓع َٓ٘، ٚيٝهٔ  |ضغٍٛ اهلل ٕٸإؾ ;ؾآَع َٔ ا٫ستهاض»لسٙ ٜهتب إٍ َايو: 

ُٳ ،ايبٝع بٝعّا زلشّا َٛاظٜٔ عسٍ  ٔٵٚأغعاض ٫ ػشـ بايؿطٜكٌ َٔ ايبا٥ع ٚإبتاع، ؾ

 .(56)«ب٘، ٚعاقب٘ ٗ غرل إغطاف ٌٵاٙ ؾٓٚههط٠ بعس ْٗٝو إٜٸقاضف س

 

با١ٜ ظ ،َٔ أدٌ تأٌَ ْؿاقاتٗا َٚكاضٜؿٗا ;١غ٬َٝٸتكّٛ اؿه١َٛ اٱ

 .(57)ايهطا٥ب ٚتِٓٛٝ بٝت إاٍ

ٞٸ |ٚقس ناْت غٝاغ١ ايٓيبٸ ع٢ً تعٌٝ اؾبا٠ ؾُع ايعنا٠  ×ٚاٱَاّ عً

َٸا غٝاغتُٗا ٗ اؿطم ع٢ً بٝت إاٍ ٚايسٓق ١ ٗ ايتعاٌَ َع٘ ٚاـطاز ٚاؾع١ٜ. ٚأ

 يًدٛض ؾٝٗا. ٫ لس ساد١ّ دشاف ب٘ ؾٗٞ َؿٗٛض٠ْٚعسّ اٱغطاف ؾٝ٘ أٚ اٱ
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 اخلىس والزكاةيف الستحقاق  رِّياملشسط اإلمياُ 

 وطالعة فقّّية الستداللّية

 

 

ٝٸأضبع نطا٥ب  ١غ٬َٝٸغٓٸت ايؿطٜع١ اٱ  ;ٚاـُؼ ;ايعنا٠ :١، ١ٖٞٚ ض٥ٝػٝٸَاي

ٚقس دعًت ٖصٙ ايهطا٥ب عاز٠ّ َٔ عا٥سات بٝت َاٍ إػًٌُ  .اؾع١ٜٚ ;اـطازٚ

َٸ)إًهٝٸ  ١ ايسٚي١(، يتكطف ٗ َكاحل إػًٌُ.١(، أٚ بٝت َاٍ اٱَاّ )ًَهٝٸ١ ايعا

ٝٸ١ ٕكاضف ٖصٙ ايؿطا٥ض إايٓكٛم ايؿطعٝٸ ٚقس تعطٸنت  :١، َٚٔ نُٓٗااي

 ;ٚإػانٌ ;ٖٞ: ايؿكطا٤ ،كت يًعنا٠ مثا١ْٝ َكاضفؾدكٸ .ٚايعنا٠ ;اـُؼ

 .ٚابٔ ايػبٌٝ ;ٚايػاضَٕٛ ;١ قًٛبِٗ٪ٖيؿٚإ ;ٚٗ غبٌٝ اهلل ;ٚٗ ايطقاب ;ٕ عًٝٗاٛٚايعاًَ

َٸا  ٌّ ،١ أغِٗتكػُٝ٘ إٍ غتٸّا إغ٬َٝٸاـُؼ ؾإعطٚف أ  ;ِٗ اهللغَٔ  ٖٞ ن

ٞٸٚقس شٖب ايؿك٘ اٱ .ٚابٔ ايػبٌٝ ;ٚإػانٌ ;ٚايٝتا٢َ ;ٚشٟٚ ايكطب٢ ;ٚايطغٍٛ  َاَ

ِٳ ِٳاٱَاّ ٜٴ إٍ دعٌ ايج٬ث١ ا٭ٍٚ غٗ ايػاز٠، أٟ  عط٢ ي٘، ؾُٝا ايج٬ث١ ايجا١ْٝ غٗ

ٟٸيبٝت ايإٍ اؾكطا٤ ايػاز٠ َٚػانِٝٓٗ ٚابٔ غبًِٝٗ، ِٖٚ إٓتػبٕٛ   ،ايؿطٜـ ٓبٛ

 ع٢ً خ٬ف بِٝٓٗ ٗ ْطام ٖصٙ ايٓػب١.

َكاضف اـُؼ تعطٸض ايؿكٗا٤ ٌ ٗ ايعنا٠ ٚقٓاف إػتشٓكأٚعكب ؼسٜس 

إٔ ٫ ٜهٕٛ إػتشلٸ  :َجٌ ،ؾؿططٛا ؾِٝٗ ؾطٚطّا ٌ،ٙ بأٚقاف إػتشٓكٛٵزلٳإٔا 

َٕ ٔٵٖٖ  ;ٛيسٙ ايؿكرليٜطٜس زؾع ايعنا٠ إٔ ٜعطٝٗا  ٔٵػب ْؿكت٘ ع٢ً إعطٞ، ؾ٬ هٛظ 

ٕٸ ٖٖ سٝح إ  ػب عًٝ٘ ْؿكت٘ ؾطعّا. ٔٵٚيسٙ 

ٞ اـُؼ ٚايعنا٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿك٘ َػتشٓكَٚٔ ١ًْ ايؿطٚٙ ٚا٭ٚقاف ٗ 
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ٞٸاٱ  ٤أبٓا ٢ثٓا عؿطّٜا، ؾ٬ ٜعطاّا ؾٝعٝٸ: اٱّإ، َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ إػتشلٸ َػًُّا َاَ

َٔ  إ٫ٓ ،َٔ اـُؼ ٚايعنا٠ ؾ٦ّٝاـ ؾه٬ّ عٔ ايهاؾط  ـ ١ ا٭خط٣غ٬َٝٸإصاٖب اٱ

٫ َٔ غِٗ ايؿكطا٤ ٚإػانٌ  ،١ قًٛبِٗ )ٚبعض أقٓاف ايعاًٌَ عًٝٗا(٪ٖيؿغِٗ إ

ٕٸ عط٢ يًػاز٠ ايؿكطا٤ َٔ ـ ٜٴ ثبٛت٘غِٗ ايػاز٠ َج٬ّ ـ بٓا٤ٶ ع٢ً  ٚغرلِٖ، َع٢ٓ أ

ٞٸ٫ٚ ٜعط٢ يًٗاسلٞ اي ،١َاَٝٸاٱ ٟٸ ػٓٸ ْاع أٚ ْؿٞ عٞ اٱ. ٚقس ازټ(1)اُأٚ غرلٖ أٚ ايسضظ

١ ٪ٖيؿَٔ غِٗ إ ّهٔ إعطا٤ أبٓا٤ إصاٖب ا٭خط٣ ،ْعِ .(2)اـ٬ف ع٢ً ٖصا اؿهِ

 سػب إكًش١ ٚإٛضز ٗ شيو. ،َٚٔ غِٗ اٱَاّ ٗ اـُؼ ،قًٛبِٗ ٗ ايعنا٠

ٝٸايٓكٛم اؿ ٛٚإػتٓس ايط٥ٝؼ ٗ شيو ٖ ١. ٚغٛف ْسضؽ ٖصا إٛنٛع ٗ سٜج

ٞٸايعنا٠ ٚاـُؼ ع٢ً إػت٣ٛ اي ّٸاي كطآْ ، ثِ ْعكب٘ بسضاغ١ إٛنٛع ْؿػ٘ ٗ عا

ٕٵ ١،ايذلتٝب ع٢ً َػت٣ٛ غا٥ط ا٭زٓيايعنا٠ ٚاـُؼ ع٢ً   ؾا٤ اهلل تعاٍ. إ

ٕٸثين عؿطٜٸ١ ا٫َاَٝٸ١ اٱٚايبشح ٖٓا ٗ خكٛقٝٸ ايصٟ  ١ ٫ غرل، ؾًٛ ؾطنٓا أ

أٚ ؾاضبّا  ٬٠كّا يًنضانإ ؾاغكّا َتذاٖطّا بإعاقٞ أٚ تعًٝ٘ ْطٜس قطف ايعنا٠ 

َٳٚقًٓا بعسّ دٛاظ قطف ايعنا٠  ،يًدُط نُا شٖب  ،ايكؿات كـ بٗصٙاتٻ ٔٵع٢ً 

ٞٸعطا٤ غرل اٱإ عٵإيٝ٘ بعض ايؿكٗا٤، مل ُه ٔٵإتٻ َاَ ٫ َٔ  كـ بٗصٙ ايكؿات، يه

١ َٔ خاقٸٓا ٗ د١ٗ ؾبشجٴ .بٌ َٔ د١ٗ غا٥ط ايكؿات ؾٝ٘ ،ٖصٙ إطٸ٠د١ٗ َصٖب٘ 

 إٛنٛع.

ٕٸ ٖصا إٛنٛع ٫ ٚدٛز ي٘ بٗصٙ ايكٝػ١ ٗ ايؿك٘ غرل اٱٜٴ ٞٸهاف إٍ شيو أ ; َاَ

ٌ أخصِٖ قٝس اٱّإ بإع٢ٓ ا٭خلٸ ٗ َػتشلٸ اـُؼ َٔ ايٛانض عسّ تعٗك إش

 ّا باَتٝاظ.إَاَٝٸشلصا غٝهٕٛ ايبشح ٖٓا ـ َٔ سٝح غٝاق٘ َٚكازضٙ ـ  .ٚايعنا٠

 

 .ٞ ايعنا٠ ٚاـُؼ ٗ آٜتٌ َٓؿكًتٌ ؾٝ٘تعطٸض ايكطإٓ ايهطِٜ ٕػتشٓك

 ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: ،يًٓٛط ؾُٝٗا ;َٔ اغتعطاض ٖاتٌ اٯٜتٌ سٸ٫ٚب

 

َٸا  ُٳا ايكٻسٳَقاتٴ يٹًُِؿَكطٳا٤ٹ ﴿ٗ ايعنا٠ ـ ٖٚٞ ايكسقات ـ ؾكس ٚضز قٛي٘ تعاٍ: أ ْٻ ٔإ
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ٚٳؾٹٞ اي ِٵ  ٗٴ ُٴ٪ٳٖيَؿ١ٹ ُقًُٛبٴ ٚٳاِي ٗٳا  ٝٵ ٌٳ عٳًَ َٹًٹ ٚٳاِيعٳا  ٌٔ ُٳػٳانٹ ٘ٹ ٚٳاِي ٌٔ ايًٖ ٚٳؾٹٞ غٳبٹٝ ٌٳ  َٹ ٚٳاِيػٳأض طَِّقابٹ 

ِٷ ِٷ سٳهٹٝ ٘ٴ عٳًٹٝ ٚٳايًٖ ٘ٹ  ٔٵ ايًٖ َٹ ٌٔ َؾٔطٜهٳ١ّ  ٔٔ ايػٻبٹٝ ٝٸاي اٯ١ٜ ٖصٙٚ .(60: ايتٛب١) ﴾ٚٳاٹبٵ  ١كطآْ

ٟٸ ؾِٝٗ تصنط ٚمل ،ٌإػتشٚك ؼسٸز ايهط١ّ ناٱغ٬ّ أٚ اٱّإ  ،١خاقٸ قؿ١ أ

 ،ؾتهٕٛ َطًك١ّ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ،أٚ إقا١َ ايك٠٬ أٚ تطى ؾطب اـُط أٚ غرل شيو

 ؾشػب.أقٓاؾِٗ  ٫ ،ٌ أٜهّاإػتشٚكقؿات ٗا ٗ َكاّ بٝإ ْٸأبٓا٤ٶ ع٢ً 

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ شات ز٫ي١ قٜٛٸ ١ ع٢ً بط٬ٕ ؾطٙ اٱّإ َعٓاٙ ٚايصٟ ٜبسٚ يٞ أ

ّٸاي غ٬ّ قًبّا ٚا٫عتكاز ّإ َع٢ٓ ا٫عتكاز باٱ، أٟ اٱامٸؾه٬ّ عٔ إع٢ٓ اـ ،عا

ٞٸبإصٖب اٱ ٕٸ ;َاَ َٸاٯ١ٜ يٛ ؾكًت عٔ غٝاقٗا ٭ؾازت بٝاّْا  ٚشيو أ  :ّا قس ٜكاٍ ؾٝ٘عا

 ،٘يٛ غههٓا ايططف عٓ ٖصاٚ .ٚقاؾِٗأ ٫ ،ٌ٘ ٗ َكاّ بٝإ أقٓاف إػتشٚكإْٸ

َټ ٕٸ ايػٝام ايػابل ع٢ً اٯ١ٜ ٚاي٬ ،ٌ ؾٝ٘ٚتطنٓا ايتأ سازل١ ٗ  ٜعطٞ ز٫ي١ّ سلؾإ

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ دا٤ت ٗ غٛض٠ ايتٛب١ اييت خكٻ كت قػُّا نبرلّا َٔ إٛنٛع; ؾإ

شلا َع اات اييت خانت ايػٛض٠ غذَٚٔ ١ًْ إًٓؿ .ٌ ٚعِٓٗكآٜاتٗا يًشسٜح َع إٓاؾ

ـٸ ايكسقات ِٵ ﴿قاٍ تعاٍ:  .إٓاؾكٌ ٖٛ ًَ ٓٵُه َٹ ٌٳ  ٜٴتٳَكبٻ ٔٵ  ٚٵ َنطٵّٖا َي ٛٵعّا َأ ٌٵ َأْؿٹُكٛا َط ُق

ٌٳ  ٛٵَّا َؾاغٹكٹ ِٵ َق ِٵ ُنٓتٴ ْٻُه ٘ٹ  *ٔإ ِٵ َنَؿطٴٚا بٹايًٖ ٗٴ ْٻ ِٵ ٔإ٫ٖ َأ ٗٴ ْٳَؿَكاتٴ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٳ  ٕٵ تٴِكبٳ ِٵ َأ ٗٴ ٓٳعٳ َٳ َٳا  ٚٳ

ٕٳ  ٖٴٛ ِٵ َنأض ٖٴ ٚٳ ٕٳ ٔإ٫ٖ  ٚٳ٫َ ٜٴٓؿٹُكٛ ِٵ ُنػٳاَي٢  ٖٴ ٚٳ ٕٳ ايكٻ٠َ٬َ ٔإ٫ٖ  ٜٳِأتٴٛ ٚٳ٫َ  ٘ٹ  َؾ٬َ تٴعٵذٹبٵَو  *ٚٳبٹطٳغٴٛيٹ

ُٳ ْٻ ِٵ ٔإ ٖٴ ٚٵ٫َزٴ ٚٳ٫َ َأ ِٵ  ٗٴ ٛٳاُي َٵ ِٵ َأ ٖٴ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٖٳلٳ َأُْؿػٴ ٚٳتٳعٵ ٝٳا  ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ ٗٳا ؾٹٞ اِيشٳ ِٵ بٹ ٗٴ ٝٴعٳصِّبٳ ٘ٴ يٹ ا ٜٴٔطٜسٴ ايًٖ

ٕٳ  ٕٳ  *َناؾٹطٴٚ ٜٳِؿطٳُقٛ ّٷ  ٛٵ ِٵ َق ٗٴ ٓٻ ٚٳَيهٹ ِٵ  ٓٵُه َٹ ِٵ  ٖٴ َٳا  ٚٳ ِٵ  ٓٵُه ُٹ ِٵ َي ٗٴ ْٻ ٘ٹ ٔإ ٕٳ بٹايًٖ ٜٳشٵًٹُؿٛ ٛٵ  *ٚٳ َي

َٴ ٚٵ  َٳػٳاضٳاتٺ َأ ٚٵ  ًِذٳّأ َأ َٳ ٕٳ  ٕٳ ٜٳذٹسٴٚ ُٳشٴٛ ِٵ ٜٳذٵ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٝٵ ٛٵا ٔإَي ٛٳٖي ُٹعٴَى ؾٹٞ  *سٻخٳ٬ّ َي ًِ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ

ٕٳ  ِٵ ٜٳػٵدٳُطٛ ٖٴ ٗٳا ٔإشٳا  ٓٵ َٹ ٛٵا  ِٵ ٜٴعٵَط ٕٵ َي ٚٳٔإ ٗٳا ضٳنٴٛا  ٓٵ َٹ ٕٵ ُأعٵُطٛا  ِٵ ضٳنٴٛا  *ايكٻسٳَقاتٹ َؾٔإ ٗٴ ْٻ ٛٵ َأ ٚٳَي

ٓٳ ٚٳَقاُيٛا سٳػٵبٴ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴُٛي ٘ٴ  ِٵ ايًٖ ٖٴ ٘ٹ َٳا آتٳا ْٻا ٔإَي٢ ايًٖ ٘ٴ ٔإ ٚٳضٳغٴُٛي ٘ٹ  ٔٵ َؾهٵًٹ َٹ ٘ٴ  ٝٴ٪ٵتٹٝٓٳا ايًٖ ٘ٴ غٳ ا ايًٖ

ٕٳ  ٚٳؾٹٞ  *ضٳاغٹبٴٛ ِٵ  ٗٴ ُٴ٪ٳٖيَؿ١ٹ ُقًُٛبٴ ٚٳاِي ٗٳا  ٝٵ ٌٳ عٳًَ َٹًٹ ٚٳاِيعٳا  ٌٔ ُٳػٳانٹ ٚٳاِي ُٳا ايكٻسٳَقاتٴ يٹًُِؿَكطٳا٤ٹ  ْٻ ٔإ

ٚٳاٹ ٘ٹ  ٌٔ ايًٖ ٚٳؾٹٞ غٳبٹٝ ٌٳ  َٹ ٚٳاِيػٳأض ِٷايطَِّقابٹ  ِٷ سٳهٹٝ ٘ٴ عٳًٹٝ ٚٳايًٖ ٘ٹ  ٔٵ ايًٖ َٹ ٌٔ َؾٔطٜهٳ١ّ  ٔٔ ايػٻبٹٝ  ﴾..بٵ

 (.60 ـ 53 :ايتٛب١)

ٕٸ ٕٸ ٖصا ايػٝام ٜعطٞ أ ٞٸح اٯٜات بهؿطِٖ ايكًيب ايإٓاؾكٌ ايصٜٔ تكطِّ إ  ٛاقع

ؾطزٸ عًِٝٗ  ،َٔ ايكسقات ٗ بعض ا٭سٝإعابٛا عسّ أخصِٖ  باهلل ٚضغٛي٘ قس

 ّاَػتدسَ ،ضت عسّ سكٛشلِ أسٝاّْا ع٢ً ايكسقاتاعس٠ اييت بطٻٌ بايكثِ عًٖ ،ايكطإٓ
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ٕٸ جرلٕٚ تٚ ،ثٕٛ عٔ ايعطا٤ ٗ ايكسقاتإْهِ تتشسٻ اٯٜات تكٍٛ: أزا٠ اؿكط، ؾهأ

ٕٸ ايطغٍٛ ٫ ٜعطٝهِ ٗ بعض ا٭ ٕٸ اٯ١ٜ تكطٸح بايه٬ّ سٍٛ أ خصِٖ أسٝإ )٭

ٕٸ يجُا١ْٝ أقٓاف.. َطؾٛض، ؾايكسقاتٴ ٖٚصا َٓهِ أَطٷ .سٝاّْا(أ  ى٬َ ٖٚصا ٜعين أ

 ٫ يتُٕٝٝع ،سٝاّْاأعسّ أخصِٖ َٔ ايكسقات نإ عسّ اْسضادِٗ ٗ إكاضف ايجُا١ْٝ 

٘ٺ ٞٸؾدك ٌٷزشا عًًٓت اٯ١ٜ بٗصٙ ايططٜك١ ؾٗصا إٚ .َٔ ايطغٍٛ ٫ ىهع يهٛاب ٚانض  يٝ

ٕٸ اٱّإ يٝؼ بؿطٙ  ،ايهط١ّش يٛ نإ اٱّإ ؾططّا يصنطت٘ اٯ١ٜ إ ;ع٢ً أ

إْٸُا  :ـ ٖٚٛ أبًؼ يًذٛابـ ؾهإ بإَهاْٗا ايكٍٛ  .ٚنإ أقطب يًذٛاب عًِٝٗ

 .شا قاَٛا يًك٠٬ مل ٜكَٛٛا نػاٍ ٚ..ايصٜٔ إايكسقات يًُ٪ٌَٓ باهلل ٚضغٛي٘ ٚ

ت ١ ؾٓٸنشٝت بايؿابٌ ٖصٙ ايػٛض٠ اييت زلٸ ،٢ تطاعِٝٗٚاٯٜات يٝػت ٗ سطز َِٓٗ ستٸ

ٌٸ ٕ نجرلٷٚنا ،أعٓـ اشلذُات عًِٝٗ ٕٸ َِٓٗ ع٢ً ا٭ق اؿٛازخ اييت  َعطٚؾّا; ٭

َع إؾاضت٘ إٍ ـ عٔ ٖصا ايتعًٌٝ  ايكطإٓ ؾعسٍٚ .١ٚيٝػت خؿٝٸ ،تككٸٗا اٯٜات ٚانش١

ٝٸ١١ غٝاقٝٸ ـ قط١ٜٓأخصِٖ أسٝاّْا َٔ ايكسقات  ٕٸ اٱّإ ايكًيبٸ دً ـ باٱغ٬ّ  ع٢ً أ

 ،ٖٓا شنطت٘ اٯ١ٜ ايهط١ّبايبٝإ  ٍٚٵنإ َأ ٫ٓإٚ ،غرل َؿطٚٙـ ع ؾه٬ّ عٔ ايتؿٝټ

ؾتهٕٛ اٯ١ٜ ايهط١ّ زي٬ّٝ ع٢ً عسّ أخص َجٌ ٖصا ايؿطٙ،  .نُا ٖٛ ٚانض

ٟٸٚنؿا١ٜ اٱغ٬ّ اي ٌٷأاحملؿٛٚ ب ،ٛاٖط أٚ  ز٢ْ َطاتب٘ َع إٓاؾل، ٚيٛ نإ ٖٓاى ع

 ١.ٝٸٚاقعمل ْسخٌ ٗ استُا٫ت غرل  َا ،ّٓاَتعِّأثط يؿطٙ اٱّإ يهإ شنطٙ ٖٓا 

ٌٸ اٱؾاض٠ ٗ آخط اٯ١ٜ ٘ٹ﴿ :بٌ يع ٔٵ ايًٖ َٹ ٫  ،اُِْٞٝ ايجػٍ ايتكإ ضادع١ْ ﴾َؾٔطٜهٳ١ّ 

ٕٸهأْٸ٘ نُا ٖٛ ا٭قطب، ؾ ،قٌ ٚدٛب ايعنا٠أٍ إ ٖصا ايتكػِٝ  ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ: إ

ُٳأيهِ  ؾ٬ ولٸ ،َٔ اهلل ؾطٜه١ْ طؾ٘ ق٘ بؿطا٥ض اهلل ٗ ًَٕ تعٝبٛا ع٢ً ايطغٍٛ ع

ٕٸؾٝععٸ .قس ٫ تهْٕٛٛ َِٓٗ أسٝاّْا ٖٖٔ ٖ٪٤٫ع٢ً   .اٱّإ يٝؼ بؿطٙ ظ استُاٍ أ

ّا ايكسقات يًُ٪ٌَٓ سٓكإْٸُا  ٕ تكٍٛ:أٚع٢ً أبعس تكسٜط نإ َٔ ا٭ْػب باٯ١ٜ 

 ١ قًٛبِٗ.٪ٖيؿٚإ

ٕٸ ايعنا٠ تكع إْٸهِ غٛف تتٛقٻ قس ٜكاٍ: ٝٸًٕٛ ٫سكّا إٍ أ ٚٸي ّا ؼت تكطٸف أ

ِٸ ؾهُا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ إعطا٤ أٚ عسّ  ؾايكطف ؾٝٗا ٜطدع ،اؿانِ إيٝ٘، َٚٔ ث

ٞٸإعطا٤ ايطغٍٛ إٓاؾكٌ َٔ ايعنا٠ ضادعّا ؿهِ  ٚٸي نصيو ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  أ

ٕٸ  ضادعّا ي٫ٜٛت٘ ع٢ً إاٍ، ؾ٬ وطظ َٔ غٝام اؿسخ ايصٟ ؼهٞ عٓ٘ اٯٜات أ
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ٕٷ  ٞٸاٱعطا٤ ٚعسَ٘ ؾأ ٞٸ تؿطٜع ٚٸي ٝٸّا.أ  ، بٌ قس ٜهٕٛ ؾأّْا ٥٫ٚ

ٕٸ ٚاٖط اٯ١ٜ ايهط١ّ أْٸ٘ يٛ نإ عسّ إعطا٤ ايٓيبٸ ٚاؾٛاب: إٓاؾكٌ ٗ  إ

ٝٸات ايبعض ا٭سٝإ ضادعّا إٍ ا٭ٚيٜٛٸ َع اغتشكاقِٗ َٔ سٝح ا٭قٌ، يهإ  ،١عَٓ

ٝٸ١َطدعٝٸٚ ضادع إٍ ْٛط ايٓيبٸ ٫بسٸ َٔ ايتعًٌٝ بإَٔط  ،ٚنطٚض٠ ايتػًِٝ ي٘ ،ت٘ إٝساْ

ٔ ؾٝ٘ َكطف ايعنا٠ ٜبِّ ٫ بإَٔط ك١ ع٢ً آ١ٜ َكاضف ايعنا١ٜ،٠ ايػابؾٝهتؿ٢ ي٘ باٯ

ٞٸعػب اؿهِ ا٭  .ٚٸي

ٕٸ ايططف اٯخط ٜكبٌ بإَهإ أخص  قس تكٍٛ: ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ تؿٝسنِ ٖٓا; ٭ إ

ٞٸغرل اٱ ١، ٚإْٸُا ايه٬ّ ٗ أخصٙ َٔ غِٗ ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ٪ٖيؿَٔ غِٗ إ َاَ

ٕٸ اٯ١ٜ ١ قًٛبِٗ ٪ٖيؿايهط١ّ ببٝاْٗا إكاضف ايجُا١ْٝ تٴسخٌ إ ٚمُٖٛا، ٖٚصا َعٓاٙ أ

ٕٸ ْؿٞ زخٛشلِ  ٗ اؿػبإ، َٚٔ ثِ ٜهٕٛ إٓاؾل زاخ٬ّ بٗصا ايًشاٚ، ٖٚصا ٜعين أ

١ قًٛبِٗ عًِٝٗ، ٫ عسّ اْطبام َٛاظٜٔ ٪ٖيؿإٍ عسّ اْطبام ؾطٚٙ إ أسٝاّْا ضادعٷ

 ١ قًٛبِٗ.٪ٖيؿبػرل عٓٛإ إايؿكط، ست٢ تهٕٛ اٯ١ٜ زآي١ّ ع٢ً اغتشكاقِٗ 

اٯ١ٜ إداب١ّ َكٓع١ يًُٓاؾكٌ; إش  سٸعٳإْٸ٘ يٛ نإ ٖصا قشٝشّا مل تٴ ٚاؾٛاب:

ض عسّ اْطبام أسهاّ بٌ إٍ َدلِّ ،غٝهٕٛ َطدع غ٪اشلِ ٫ إٍ َكاضف ايعنا٠

ؾٝٗا بعسّ  |اييت ناْٛا ٜطعٕٓٛ ع٢ً ايٓيب ،١ قًٛبِٗ عًِٝٗ ٗ بعض ا٭سٝإ٪ٖيؿإ

ٕٸ ايػٝام شلؾ٬ تهٕٛ اٯٜات ايهط١ّ دٛابّا  .إعطا٥ِٗ َٔ ايعنا٠ ِ س٦ٓٝصٺ، َع أ

ُٴٓا أْٸٗا ٚقعت ٗ إطاض اؾٛاب  ٔٗ  ِ ٗ غُعِٖ ٚطعِٓٗ.شلٜٴؿ

 

َٸا  ٕٻ﴿اـُؼ ؾكس ٚضز ٗ َكطؾ٘ قٛي٘ تعاٍ: أ ُٴٛا َأ ٞٵ٤ٺ  ٚٳاعٵًَ ٔٵ ؾٳ َٹ ِٵ  ُٵتٴ ٓٹ َٳا َغ

ٕٻ ِٵ  َؾَأ ٕٵ ُنٓتٴ ٌٔ ٔإ ٔٔ ايػٻبٹٝ ٚٳابٵ  ٌٔ ُٳػٳانٹ ٚٳاِي َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳاِي ٚٳيٹصٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٍٔ ٚٳيٹًطٻغٴٛ ٘ٴ  ُٴػٳ ٘ٹ خٴ يٹًٖ

ِّ ؾٳ ٘ٴ عٳ٢ًَ ُن ٚٳايًٖ  ٕٔ ُٵعٳا ّٳ اِيتٳَك٢ اِيذٳ ٛٵ ٜٳ  ٕٔ ّٳ اِيُؿطٵَقا ٛٵ ٜٳ ْٳا  ٓٳا عٳ٢ًَ عٳبٵسٹ َٳا َأْعٳِي ٚٳ ٘ٹ  ِٵ بٹايًٖ ٓٵتٴ َٳ ٞٵ٤ٺ آ

 (.41: ْؿاٍا٭) ﴾َقسٹٜطٷ

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ  شنط قٝس اٱّإ أٚ اٱغ٬ّ عٔ  غانت١َْٚٔ ايٛانض أ

ؾإشا قبًٓا بعسّ نْٛٗا ٗ َكاّ ايبٝإ َٔ د١ٗ  .ٗ َػتشلٸ اـُؼ أٚ َكطؾ٘

ٟٸ ز٫ي١ ع٢ً إثبات أٚ  ،ا٭ٚقاف ٚأْٗا ٗ َكاَ٘ َٔ د١ٗ ا٭قٓاف، مل تهٔ ؾٝٗا أ
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ٟٸ عكبْؿٞ ٖصا ايؿطٙ، َٔ ثِ ؾايطدٛع   ١إٍ ْكٛم ايػٓٸ١ ايؿطٜؿ١ ئ ٜهٕٛ أَاَ٘ أ

َٸا ٚ ;ضأٚ َعأض اف َعّا ٓإشا قًٓا بهْٛٗا ٗ َكاّ ايبٝإ َٔ د١ٗ ا٭ٚقاف ٚا٭قأ

ٖصا  كٝٝس٘ ّهٔ تأَهٔ ا٭خص بإط٬م ٖصٙ اٯ١ٜ يٓؿٞ ؾطٙ اٱّإ، غا١ٜ ا٭َط أْٸ

 ٚؾل ايكاعس٠. ،س٦ٓٝص ١اٱط٬م بٓكٛم ايػٓٸ

ٕٸ  ،ْػتٓتر ايؿطم بٌ آ١ٜ ايعنا٠ ٚآ١ٜ اـُؼ ٗ إكاضفٚبٗصٙ ايططٜك١  ٖٚٛ أ

٬ف آ١ٜ اـُؼ غْؿٞ ؾطٙ اٱّإ،  ع٢ًَباؾط٠  آ١ٜ ايعنا٠ ناْت ؾٝٗا ز٫ي١ْ

 ٗا ع٢ً أبعس تكسٜط تؿٝس شيو باٱط٬م غرل اٯبٞ عٔ ايتدكٝل.ؾإْٸ

 

، سٝح ١ايػٓٸايهتاب إٍ ْكٛم ُاَّا با٫ْتكاٍ َٔ ْكٛم  ىتًـ إؿٗس

ُٸ ٞٸعت ايٓكٛم ع٢ً ضؾض إعطا٤ غرل اٱػ َٔ أَٛاٍ اـُؼ ٚايعنا٠، ٖٚٞ  َاَ

ٌٷ ع٢ً اغتبعاز ا٫غتس٫ٍ باٱْاع ٚايؿٗط٠ ٚأَجاٍ ٖصٙ إؿاِٖٝ َٔ سٝح  بٓؿػٗا زيٝ

ٕٵ ،إيُٝٗا١ اٍ إسضنٝٸُاست ٚٸطط  .ٕسضنٝٸ١امل ْكٌ با٫ط٦ُٓإ ب إ

 

ٕٸ ٚايصٟ ٚدسْا .ؾٝٗا ٓٛطَٔ ضقس ايٓكٛم ايٛاضز٠ ٗ إكاّ يً ا٫ٚبسٸ يٓ ٗ ٙ أ

 ٖٚٞ: ،ٖصا إٛنٛع عسٸ٠ فُٛعات َٔ ايٓكٛم

 

ٞٸيػرل اي ٗاؾعط ايعنا٠ َع زٚضزت بعض ايطٚاٜات ٗ إعاز٠ إػتبكٹ قبٌ  ؿٝع

 ٖٞ:ٖٚصٙ ايٓكٛم  .ا٫غتبكاض

ٌٕ  ×أبا عبس اهلل قاٍ: غأيتٴ قشٝش١ بطٜس بٔ َعا١ٜٚ ايعذًٞ، ـ1ٚ2 عٔ ضد

َٳ اٱغ٬ّ أٚ  سذٸ١١ ب٘، عًٝ٘ ْٜٓٛاهلل عًٝ٘ َعطؾت٘ ٚايس ٔٻسرٸ، ٖٚٛ ٫ ٜعطف ا٭َط، ثِ 

ٞٸ ٢قس قه»؟ ؾكاٍ: ت٘ؾطٜهقه٢ قس   غأيت٘، قاٍ: ٚ«ؾطٜهت٘، ٚيٛ سرٸ يهإ أسبٸ إي

ٌٕ سرٸ ٖٚٛ ٗ بعض ٖصٙ ا٭قٓاف َٔ أٌٖ ايكب١ً ْا َٳب َتسِّقعٔ ضد اهلل  ٔٻٔ، ثِ 

ٞٸ»اٱغ٬ّ؟ ؾكاٍ:  سذٸ١عًٝ٘، ؾعطف ٖصا ا٭َط، ٜكهٞ  ٌٸ »ٚقاٍ: « ٜكهٞ أسبٸ إي ن
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ٌٕ عًُ٘ ٖٚٛ ٗ ساٍ ْكب٘ ٚن٬يت٘ َٳ ،عُ ٘ ٜ٪دط ؾإْٸ ،ؾ٘ اي١ٜ٫ٛاهلل عًٝ٘ ٚعطٸ ٔٳٻثِ 

َٸا ٗا ٭ٌٖ اي١ٜ٫ٛ، ٚ٘ ٚنعٗا ٗ غرل َٛانعٗا; ٭ْٸ٘ ٜعٝسٖا; ٭ْٸايعنا٠ ؾإْٸ إ٫ٓ ،عًٝ٘ أ

 .(4)ٚمٖٛا خدل ابٔ أش١ٜٓ .(3)«ٚايكٝاّ ؾًٝؼ عًٝ٘ قها٤ ايك٠٬ ٚاؿرٸ

ٕٸ ايعنا٠ ٫ تعط قطو١ْ ١ٜ ٚانش١ْاٚطؾٗصٙ اي ٞٸيػرل اي ٢ٗ أ ط عٓ٘ إعبٻ ،ؿٝع

 ؾٝٗا بأٌٖ اي١ٜ٫ٛ.

ٕٸ ايطٚا١ٜ ٚاٖط٠ ٗ ايٓاقب ٚأعُاي٘ ٫ ٜكاٍ: ايتكطٜض ؾٝٗا  زسٝح ٚض ،إ

 َٔ أقػاّ إدايؿٌ. بايٓكب، ؾ٬ تؿٌُ غرل ايٓاقيبٸ

ٕٵإْٸ ؾإْ٘ ٜكاٍ: ٌٸ إ٫ٓ ،ٚضز ؾٝٗا ايتكطٜض بايٓاقب ٘ ٚإ ٕٸ ق ايؿاٖس ٖٓا ٖٛ  أ

ٕٸ ايعنا٠ ٭ٌٖ ايتعًٌٝ; سٝح عًٖ ٕٸ ايٓاقب ٚنعٗا ٗ غرل ًت ايطٚا١ٜ بأ اي١ٜ٫ٛ، ٚأ

ّٸؾٓشٔ ْتُػٸو بٗصا إكطع اي .َٛانعٗا ٖٚٛ ٚانض ايس٫ي١ ٖٓا، ٚيٝؼ ٚدٛب إعاز٠  ،عا

ٕٸ إٛنع ايصٟ قطؾٗا ؾٝ٘ مل ٝٸ٘ نإ ْاقبزؾع ايعنا٠ َٔ باب أْٸ ّا سٌ ايسؾع، بٌ ٭

 َٛنعٗا ايكشٝض.ٜهٔ 

 ،شات٘ ١ٗ ؾعٌ ايؿاعٌ ٖٓا ٬َسٛ َؿه١ًْ ٖٓاىمل تهٔ  شاإ٘ ْٸإ ٫ ٜكاٍ:

ٕٸ ٖصا َعٓاٙ أْٸإٚ ٘ يٛ قطف ـ ٖٚٛ كايـ أٚ ِا ناْت ٬َس١ٛ َٛنع ايكطف، ؾإ

ؿذلض قشٸ١ ظنات٘ ٚعسّ ٚدٛب إعازتٗا، َع ٍ أٌٖ اي١ٜ٫ٛ يهإ ٜٴإْاقب ـ ايعنا٠ 

ٕٸ ايطٚا١ٜ مل تٴ  إٍ ٖصا ايتؿكٌٝ. طٵؿٹأ

ؾايطٚا١ٜ تٓٛط إٍ اؿاي١  .٠ ايػًب١اٖطٛينإ ٕٸ عسّ اٱؾاض٠ إ ٭ْ٘ ٜكاٍ:

ٞٸسٝح ٜسؾع اي ،ايػايب١ ٚق٬ًّٝ َا وكٌ إٔ  ،َصٖب٘ظنات٘ إٍ أٌٖ ـ َج٬ّ ـ  ػٓٸ

َٚٔ ايكاعس٠ اييت  .اٱَاّ ٖٓا إٍ اؿاي١ ايػايب١ٚقس ْٛط  .َصٖب آخطٜكطؾٗا ٗ أٌٖ 

ٞٸأْ٘ يٛ زؾعٗا يً ؿِٜٗٴٓٗا ٗ َهإ ايكطف بٝٸ ع٢ً ْكسّا يو يكشٸت، ؾ٬ ٜكضٸ ش ؿٝع

 ايطٚا١ٜ.ا٭خص ب

ٝٸ ٚعًٝ٘ ؾٗصٙ ايطٚا١ٜ ٚانش١ْ َٸ١ غٓسّا ٚز٫ي١ّ ،١دً ٗ ٖصا اجملاٍ، ٚإؿطٚض  ،تا

ٕٸ إطاز بأٌٖ اي١ٜ٫ٛ ِٖ ايؿٝع١.  أ

 ـ ٌ ٚقُس بٔ َػًِ ٚبطٜس بٔ َعا١ٜٚٝـ قشٝش١ ايؿه٤٬ ـ ظضاض٠ ٚبهرل ٚؾه3

 ،ايطدٌ ٜهٕٛ ٗ بعض ٖصٙ ا٭ٖٛا٤ا قا٫ ٗ ُٗأْٸ ’عٔ أبٞ دعؿط ٚأبٞ عبس اهلل

١، ثِ ٜتٛب ٜٚعطف ٖصا ا٭َط ٚوػٔ ضأٜ٘، أٜعٝس سضٜٸك١ ٚاي١ ٚإطد١٦ ٚايعجُاْٝٸاؿطٚضٜٸ
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ٌٸ ق٠٬  َٔ شيو غرل  ٤ٞيٝؼ عًٝ٘ إعاز٠ ؾ»؟ قاٍ: سرٸٖا أٚ قّٛ أٚ ظنا٠ أٚ ٬ٓقن

ُا َٛنعٗا أٌٖ ْٸ٘ ٚنع ايعنا٠ ٗ غرل َٛنعٗا، ٚإٜٗا; ٭ْٸإٔ ٜ٪زٸ ٘ ٫بسٸايعنا٠، ؾإْٸ

 .(5)«اي١ٜ٫ٛ

٭ْٗا تػتدسّ أزا٠ اؿكط ٗ َكاّ ايتعًٌٝ  ;ٚز٫ي١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أق٣ٛ َٔ غابكتٗا

 ١ غٓسٖا.ٍ ُاَٝٸإ ّا٘ يٝؼ ٖٓاى َٛنع يًعنا٠ غرل أٌٖ اي١ٜ٫ٛ، َهاؾبأْٸ

ّٸٚعًٝ٘ ؾٗصٙ اجملُٛع١ َٔ ايٓكٛم ؾٝٗا اي از٠ إٛنٛع، َا إؾغٓسّا ٚز٫ي١ّ ٗ  تا

ٕٸ إطاز بأٌٖ اي١ٜ٫ٛ تػًُٝٗا  ٜططح ؾدلٷمل  ؿانِ ايصٟ ي٘ اي١ٜ٫ٛ، ِٖٚ أٌٖ إٍ اأ

ٖٚصا  .يػًطإإٍ اؾِٗ أٌٖ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً إػًٌُ، ٗ َكابٌ قطؾٗا ٚتػًُٝٗا  ،ايبٝت

ٕٵٚ ،ستُاٍ ٚاضزٷا٫ ١ّ خاقٸغا٥ط ايٓكٛم اٯت١ٝ، ٚ بكط١ُٜٓا غٝٸ ٫ٚ ،نإ نعٝؿّا إ

 طايبٛ ي ،ٍ اٱَاّ ٗ غرل ظَإ بػ٘ ايٝسإػًِٝ ايعنا٠ ايكٍٛ بعسّ ٚدٛب تع٢ً 

 .بصيو

 

 ٖٚٞ: ،ٚضزت بعض ايٓكٛم ٗ إٓع عٔ إعطا٤ ايعنا٠ يػرل ايؿٝع١

ٟٸ1 قاٍ: غأيت٘ عٔ  ،×عٔ ايطنا ،ـ قشٝش١ إزلاعٌٝ بٔ غعس ا٭ؾعط

َٳ(6)«٫، ٫ٚ ظنا٠ ايؿطط٠»٫ ٜعطف؟ قاٍ:  ٔٵَٳ ايعنا٠ ٌٖ تٛنع ٗ ٕٸ إطاز   ٔٵ. ٚشيو أ

ع٢ً عسّ  ١ٜ٫ ٚاٱَا١َ، ؾٝهٕٛ اـدل زا٫٘شاى ايصٟ ٫ ٜعطف أَط ايٖٛٛ ٫ ٜعطف 

ٞٸإعطا٤ ايعنا٠ يػرل ايدٛاظ   .ؿٝع

ٔٵ َٳمثٸ يه ٘ ٚأْٸ ،٘ساَي ٫ ٜعطف ايساؾعٴ ٔٵ١ استُاٍ ٗ إٔ ٜهٕٛ إطاز ٖٓا 

ٕٵ َػتشلٌّ ٚٸٍ. ٢نإ ا٫ستُاٍ ا٭قطب ٖٛ إعٓ يًعنا٠ أّ ٫، ٚإ  ا٭

ٞٸ2 ٗ أدٛبت٘ ـ  ×عٔ أبٞ اؿػٔ َٛغ٢ ايهاِٚ بٔ غٜٛس، ـ قشٝش١ عً

ٞٸ ٖٓ .ـ بٔ غٜٛس ٕػا٥ٌ عً نإ َٔ  ؾُا ،ٚغأيت عٔ ايعنا٠ ؾِٝٗ»... ا دا٤ ؾٝٗا: ٚ

 .(7)..«.نإ َٓهِ ٚأٜٔ نإ ٔٵَٳ ،ا قس أسًًٓا شيو يهِايعنا٠ ؾأْتِ أسلٸ ب٘; ٭ْٸ

طف عٔ ٚنع ايعنا٠ ٗ غرل أٌٖ اي١ٜ٫ٛ، ٚػعًٗا ٭ٌٖ كٗا تؾايطٚا١ٜ نأْٸ

 .١خاقٸ اي١ٜ٫ٛ

ٔٵ  ٖٚٞ: ،٫ت ٗ تؿػرل ٖصٙ ايطٚا١ٜااستُ ١مثٸ يه
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ٕٸ ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ:  ،إطاز دٛاظ ايؿطا٤ َِٓٗ ٚايتعاٌَ َعِٗ ٚٗ أَٛاشلِ ايعنا٠ أ

. ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٜهٕٛ َع٢ٓ (8)ايتشًٌٝ ايٛاضز٠ ٗ باب اـُؼؾٝهٕٛ شيو َجاب١ ْكٛم 

ٕٸ .ٗ أَٛاشلِ تعاٍ َٛدٛز٠ّ أٟ ايعنا٠ اييت َا« ؾِٝٗ»ن١ًُ  ٝٸ ;َاّاٱ ٚنأ ّا باعتباضٙ ٚي

ّٸع٢ً إاٍ اي ١ نُٔ فُٛع إاٍ إٛدٛز ٗ ٌ يًؿٝع١ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ايعنٜٛٸوًٚ عا

ٕٸ اي ٞٸايػٛم; ٭ ٕٵ ؿٝع إاٍ أؾهٌ َٔ إٔ ٜبك٢ عٓس ٖصا ٜكٌ إيٝ٘  أسلٸ ب٘ َٔ غرلٙ، ؾأ

 اٯخطٜٔ.

ٔٸ ٖصا ا٫ستُاٍ ٞٸسايصٟ طط ،يه ٘ ٫ ٜكضٸ ٜبسٚ يٞ نعٝؿّا; ؾإْٸ ،٘ إاظْسضاْ

ٟٸايعنإاٍ يٲؾاض٠ إٍ « ؾِٝٗ»ايتعبرل به١ًُ  ش ٜبسٚ ايتعبرل إ ;إٛدٛز بٌ أَٛاشلِ ٛ

ٕٸ«أْتِ أسلٸ ب٘»يه١ًُ  ع٢ٓ٘ ٫ َُا أْٸن .ضنٝهّا يٛ أضٜس ٖصا إع٢ٓ  ; إش ٚاٖطٖا أ

ٞٸؾ٦ّٝا َا غٝهٕٛ اي ٕٸ .أسلٸ ب٘ َٔ غرلٙ ؿٝع اؿسٜح عٔ إاٍ عدل  ٚيٛ ؾطنٓا أ

ٕٸ ٝٸ١;سٓكتذاض٠ ٚإعا٬َت مل ٜهٔ َع٢ٓ يٮايسطن١  ٘ زؾع ٗ َكابً٘ ْٸأإؿطٚض  ٭

بٌ ٚاٖط  ،إٍ ايططؾٌ ظاٍ َتػاٟٚ ايٓػب١ ؾ٦ّٝا نُا تػتسعٝ٘ ايتذاض٠، ؾٗٛ َا

ٕٸ ،ب٘ ٍٚٵهِ َأأْٸ «أسلٸ» ؾُا  ٘،َكابًيهِ ٚأخص ٚباع٘  ٙايططف اٯخط قس أخص َع أ

ٚٸٍ َٓ٘. ايًِٗ ٕٸ إشا قٌٝ إ٫ٓ ظاٍ ٖٛ إػتؿٝس ا٭ ١ أ أٚيٜٛٸسإؾاض٠ إٍ َب« أسلٸ ب٘»١ًْ  بأ

ٞٸاي ٞٸؾإشا ٚقٌ ٖصا إاٍ إٍ اي ;قٌع٢ً غرلٙ ٗ ٖصا إاٍ َٔ سٝح ا٭ ؿٝع  ٛٚي ،ؿٝع

 ب٘ َٔ سٝح إبسأ. يهْٛ٘ أسلٸ ;ف ب٘طټكداظ ي٘ ايت ،عدل ايتذاضات

ٞٸش َا ا٫ستُاٍ ايجاْٞ: ٕٸ ،أٜهّا نطٙ إاظْسضاْ ا ِٗ يٛ أخصٚإطاز أْٸ َٔ أ

 أخط٣ أّ ٫؟ ٠َّطٸ اإخطادٗ ٠هب عًٝٓا إعاز ؾٌٗايعنا٠ َٓٸا 

٘ غرل َٓػذِ َع ايتعًٌٝ بايتشًٌٝ ايكازض َٔ ٭ْٸ أٜهّا; ٖٚصا ا٫ستُاٍ بعٝسٷ

ُٸ١ا٭ ثا١ْٝ يهإ َٔ ا٭ْػب ايتعًٌٝ  ٠ّ; ؾإْ٘ يٛ أضاز عسّ ٚدٛب إعاز٠ زؾع ايعنا٠ َطٸ٥

يًشسٜح عٔ  ٢ٚمل ٜهٔ َعٓ ،شلا يهِاٚأسًًٓا َ ،بأْٓا أغكطٓا عٓهِ ٖصٙ ايؿطٜه١

ٕٸ اٖآًًس٭ْٓا أ ;بٗا هِ أسلٸأْٸ ٞٸيعنا٠ ٫ هعٌ غرل ايزؾع ا يهِ; ٭ سٝح ، أسلٸ ؿٝع

غاٜت٘ َع قطؾ٘ ٗ ايؿٝع١ أْؿػِٗ  ،نإ ّهٔ يٲَاّ إٔ ًٜعَِٗ بايسؾع َطٸ٠ّ ثا١ْٝ

 بعس إٔ أخص ايػًطإ إاٍ.

ٞٸخطاز ايعنا٠ ٚقطؾٗا ٗ غرل اٱإإٔ ٜهٕٛ إطاز  ستُاٍ ايجايح:ا٫ ، ٖٚٓا َاَ

ٕٸ ايعنا٠ نإ هب إٔ هٝب اٱَاّ بأْٸ هِ أسلٸ بصيو َِٓٗ، ٜٚعًٌٓ ٖصا ا٭َط بأ
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ٔٵ ،تػًُٖٓٛا يٓا; ٭ْٗا ٕٓكب اٱَا١َ ٫ َع٢ٓ غكٛٙ  ،يهِ أخصٖا امٔ سًًٓٓ يه

ٞٸبٌ َع٢ٓ دٛاظ أخص اي ،ٚدٛب زؾعٗا  ٲَاّ بعس ايتشًٌٝ.يب٬ ساد١  ،شلا لٸإػتشٹ ؿٝع

ِٸٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا ا٫ غُٝا  ٫ٚبٗصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً إطًٛب ٖٓا، ا٫غتس٫ٍ  ستُاٍ ٜت

ٕٸ ٕٸٜٗ قٝػ١ ايتشًٌٝ « اؾُع»ٚاٖط  أ ٝٸ ؿٝس أ قازض عٔ  ٗا أَطٷ١ ايتشًٌٝ ٖصٙ نأْٸعًُ

ٍٸ ع٢ً  ،غت٬َِٗ يًػًط١اَطس١ً  ف١ًْ٤ٞ أٌٖ ايبٝت قبٌ  ١ ٖصا غتُطاضٜٸاؾٝس

اد١ إٍ إداظ٠ ّا باٱَاّ ايهاِٚ يهإ عخاقٸؾًٛ نإ ٖصا ايتشًٌٝ  ٚإ٫ٓ ،ايتشًٌٝ

ُٸ١ا٭  ٬سكٌ.اي ٥

ٛٓأٜٚبسٚ يٞ ا٫ستُاٍ ايجايح  ٘ ٫ ٜؿٝس اختكام ّا; يهٓٸٚؾط ا٫ستُا٫ت س

ٞٸَكطف ايعنا٠ بػرل اي إش إبسأ ؾٝٗا ٖٛ تػًِٝ  ;َٔ سٝح إبسأ ٗ ايؿطٜع١ ؿٝع

ذٗت ا٭َٛض مٛ ؽكٝل ُا اتٻايعنا٠ يًشانِ ٚايسٚي١ يتكطؾٗا ٗ َكاضؾٗا، ٚإْٸ

ٞٸاٱ ُٸ١٭دٌ ايتشًٌٝ ايكازض َٔ ا٭ ;بايعنا٠ َاَ ٖٚصا  ،يًؿٝع١ زٕٚ غرلِٖ ٥

ٟٸا٫ختكام بعٓٛإ  ٞٸ٫  ،ثاْٛ ٚٸي َٸ باي١ٜ٫ٛ ايَج٬ّٓا يٛ قًٓا . ٚمثطت٘ أْٸأ ١ يًؿكٝ٘ أٚ عا

ٕٸيًسٚي١ نإ شلا ٗ عكط ايػٝب١ تٛغع١ َكطف ايعنا٠ إٍ اؿاي١ ا٭ٍٚ ايتعًٌٝ  ; ٭

ـٷشيتٖٚٛ ا عاضض ـ بإَٔط ٞٸعٔ عسّ ٚدٛز َاْع بايعٓٛإ ا٭ ًٌٝ ـ ناؾ  .ٚٸي

ٞٸ ٚٸ ٖٚصا اؿسٜح ي٘ ططم ث٬ث١ تٓتٗٞ إٍ عً ـٷبٔ غٜٛس، ٚا٭ بػٌٗ  ٍ َٓٗا نعٝ

ـٷ َٸا  ،ٜعععُع٠ بٔ ب بٔ ظٜاز، ؾُٝا ايجاْٞ نعٝ  َعتدل. ايجايح ؾٗٛ قشٝضٷأ

ظنا٠ ا يٓا قاٍ: إْٸ ،×إسا٥ين أبا دعؿط غأٍقاٍ:  طٜؼ،نـ قشٝش١ 3

ٞ ٗ ب٬ز ٚيٝؼ ، ؾكاٍ: إْٸ«ٗ أٌٖ ٫ٜٚتو»ْهعٗا؟ ؾكاٍ:  ٔٵَٳ نطدٗا َٔ أَٛايٓا ؾؿٞ

ابعح بٗا إٍ بًسِٖ تسؾع إيِٝٗ، ٫ٚ تسؾعٗا إٍ قّٛ إٕ »ا٥و؟ ؾكاٍ: يٝأَٚٔ  ؾٝٗا أسسٷ

 .(9)«بض )أضبض(صزعٛتِٗ غسّا إٍ أَطى مل هٝبٛى، ٚنإ ٚاهلل اي

ست٢ يٛ اغتًعّ  ،نا٠ ٗ أٌٖ اي١ٜ٫ٛ زٕٚ غرلِٖؾٗصا اـدل ٜؿٝس سكط زؾع ايع

ٕٸ ٖ٪٤٫ يٛ أسػٓت إيِٝٗ  .إٍ بًس آخط شيو ْكٌ ايعنا٠ َٔ بًسٺ ٜٚبسٚ َٔ تعًٌٝ اٱَاّ أ

َٔ  .ض ب٬ ْاقط ٫ٚ َعٌبٳصٵتطنٛى تٴبٌ  ،ؿسٸ٠شلِ مل ٜػعؿٛى ٗ ؿٛات اي ٚزؾعتٳ

ِٸ ٜٚؿتسٸ عٛزنِ. ،يٝعٌ بعههِ بعهّا ;ٔ زؾعٗا إٍ أٌٖ َصٖبوٖٓا ؾإتعِّ  إ٫ٓ ايًٗ

ٕٸ ايتعًٌٝ أخلٸ َٔ اي ط أٌٖ َصٖب آخط ؾًٛ تٖٛؾ ،١ اييت ْبشح عٓٗاؿطنٝٸإٔ ٜكاٍ بأ

ؾطَا ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى فاٍ  ،ؿسٸ٠ٜٚكؿٕٛ َعِٗ ٗ ؿٛات اي ،ٜٓاقطٕٚ ايؿٝع١
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 ي٬غتٓاز إٍ ٖصا اـدل.

ٞٸ خدلـ 4 أي٘: ٌٖ هٛظ إٔ أزؾع ظنا٠ إاٍ إيٝ٘ أغ قاٍ: نتبتٴ بٔ ب٬ٍ، عً

٘ٹ»أقشابٞ؟ ؾهتب: غرل ٚايكسق١ إٍ قتاز   ايكسق١ ٚايعنا٠ إ٫ٓ ٫ تع

 .(10)«٭قشابو

ٕٸٗ  ٚاـدل ٚاٖطٷ طاز َٓ٘ أٌٖ ٜٴ يٮقشاب، ٖٚٛ تعبرلٷ إ٫ٓ ٢عطايعنا٠ ٫ تٴ أ

ٝٸ١١ ع٢ً ٝٸتٗا َبٓٝٸؾشذٸ، ٚايطٚا١ٜ َهُط٠ .إصٖب ايٛاسس ٚمٔ ْكٍٛ  ،إهُطات سذٸ

ٕٸ ططٜل ٫ َطًكّا ،عٔ اٱَاّٖٛ عٓس ايطاٟٚ  إهُط يٛ نإ أنجط َا ذٸٝٸ١ع ، بٌ إ

ُٸس  ٞ إٍغايطٛ ـٷػٔ ايكٓؿاؿبٔ ق ُٸس  بٔ سأٓ :َٔ عٓسْا، بهٌٛ اض نعٝ بٔ ق

 ٚابٔ أبٞ دٝس. ;ػٔ بٔ ايٛيٝساؿ

١؟ قاٍ: ايعٜسٜٸع٢ً ٚاب ٘ عٔ ايكسق١ ع٢ً ايٓكٸقاٍ: غأيتٴ ـ خدل عُط بٔ ٜعٜس،5

ٕٵ٤ٞم عًِٝٗ بؿ٫ تكسٻ» ١ ِٖ اغتطعت، ٚقاٍ: ايعٜسٜٸ ، ٫ٚ تػكِٗ َٔ إا٤ إ

 .(11)«ابايٓكٸ

ٚيٛ بكسض  ،ٗ ايٓٗٞ ايؿسٜس عٔ َطًل تكسِٜ ايعٕٛ شلِ ٚقطو١ْ ٖٚٞ ٚانش١ْ

ٕٸ ;ٖٚٞ ت٢ٗٓ عٔ َطًل ايكسق١ عًِٝٗ َدتًـ أؾهاشلا .ؾطب١ َا٤ ٫ تػكِٗ »تعبرل  ٭

 .إع١ْٛ ٗ كتًـ أؾهاٍ ٚاٖطٷ« َٔ إا٤

ٞٸٚقس ساٍٚ احملٓك خ عٔ خكٛم ٗا تطٜس إٔ تتشسٻتؿػرل ايطٚا١ٜ بأْٸ ل ا٭ضزبًٝ

١ ببعض خاقٸٚاستٌُ ايؿٝذ إٓتٛطٟ أْٸٗا  .(12)٫١ َطًل ايعٜسٜٸ ،١اب َٔ ايعٜسٜٸايٓكٸ

إٛزلٝٸ١ طّا بهجط٠ ٚضٚز ا٭سازٜح ١ّ، َعبِّتاضىٝٸؾتهٕٛ  ،١ ٗ شيو ايعكطايعٜسٜٸ

شيو اغتجكا٫ّ َٔ اؿهِ بٓكب ُٗا ؾع٬ ٜٚبسٚ يٞ أْٸ .(13)١( ٗ ايطٚاٜاتتاضىٝٸ)اي

ٕٸ .^ِٖٚ إعطٚؾٕٛ َشبٸ١ أٌٖ ايبٝت ،١َطًل ايعٜسٜٸ ٚاٖط اؿسٜح ٖٛ  إ٫ أ

َٸ ;اٱط٬م عتباض ا٘ ٜكّٛ َُاضغ١ أٚ ٜكاض إٍ ؾُٗ٘ بأْٸ ;يًٛاقع ٕدايؿت٘ططح ا إٔ ٜٴؾإ

ٞٸ ٚاؿٌُ ايصٟ ططس٘ ايؿٝذ إٓتٛطٟ  .١ َٓعي١ ايٓٛاقبٌ َطًل ايعٜسٜٸبتٓعٜ تؿطٜع

ٌٕ ٌٸ قط١ٜٓ  ،وتاز إٍ زيٝ  .١، ٚمل ْعجط عًٝٗاتاضىٝٸأٚ ٫ أق

ُٸس  ، َهاؾّا إٍ ٚضٚزٚاـدل َهُطٷ ،ٖصا ز بٌ ٖٚٛ َطزٻ ،بٔ عُط ٗ ايػٓسق

ٕٵ ُٸس  نإ ا٭قطب أْ٘ عسٸ٠ أؾدام، ٚإ ف٫ّٛٗ أٚ بٔ عُط بٔ ٜعٜس، ؾٝهٕٛ ق

ٞٸغٝٸ ٫ٚؾايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓس،  .عهِ اجملٍٗٛ ٕٸ ططٜل ايطٛغ ُٸس  إٍ ُا أ بٔ ق
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 اض غرل َعتدل عٓسْا.اؿػٔ ايكٓؿ

 : دعًت ؾساى، َا×٭بٞ عبس اهلل قاٍ: قًتٴ ٛض،ؿـ خدل عبس اهلل بٔ أبٞ ٜع6

َٕ ٕٵقاٍ: قًتٴ ،«ٖٞ ٭قشابو»ٖٞ؟ قاٍ: ؾكاٍ:  ٔٵتكٍٛ ٗ ايعنا٠،  ؾهٌ عِٓٗ؟  : ؾإ

ٕٵ: ، قاٍ: قًتٴ«عًِٝٗ سٵعٹؾَأ»ؾكاٍ:  ٕٵ: ، قاٍ: قًتٴ«عًِٝٗ سٵعٹؾَأ»ؾهٌ عِٓٗ؟ قاٍ:  ؾإ  ؾإ

٫ »اٍ َٓٗا ؾ٦ّٝا؟ قاٍ: ؾكاٍ: ايػ٪ٸ ٢ؾٝعط: ، قاٍ: قًتٴ«عًِٝٗ سٵعٹؾَأ»ؾهٌ عِٓٗ؟ قاٍ: 

ٕٵ ايذلاب، إ٫ٓ إ٫ٓ ،ٚاهلل نع بٝسٙ ؾٛ َٚأ، ثِ أ«عط٘ نػط٠أضٓت٘ ؾ إٔ تطٓ٘، ؾإ

 .(14)إبٗاَ٘ ع٢ً أقٍٛ أقابع٘

 ،٢ يٛ ؾهٌ عِٓٗ ظٜسٚاستٸ ،أٜهّا ٗ ٚقـ ايعنا٠ ع٢ً ا٭قشاب ٖٚٞ ٚاٖط٠ْ

ٞٸٓطل ايؾِٗ احملٓكس ٚق .عط٢ غرلِٖ ٚيٛ ناْٛا ؾكطا٫ٚ٤ ٜٴ ٕٸ ََٔ  اق كطعٗا ا٭خرل أ

ايه٬ّ ٗ ايطٚا١ٜ،  غٝام :ساُٖاإسٌ: تٚدعٌ يصيو قطٜٓ ،اٍ َٔ إدايؿٌايػ٪ٸ

ٌٳ َؾ٬َ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ه٢َكت ،اٍنطا١ٖ ضزٸ غرلِٖ َٔ ايػ٪ٸ :اُٗتٚثاْٝ َٻا ايػٻا٥ٹ ٚٳَأ

ٗٳطٵ ٓٵ  .(15)(10 :ايهش٢) ﴾تٳ

ٗ ٘ ٫ ٜٛدس َاْع َٔ إٔ ٜهٕٛ ابٔ أبٞ ٜعؿٛض ّٚهٔ ايتعًٝل ع٢ً ن٬َ٘ بأْٸ

ٚٸ .×َٔ ا٭غ١ً٦ يٲَاّ ايكازم قسز تٛدٝ٘ عسزٺ شلا سٍٛ زؾع ايعنا٠ ؾهإ أ

ٕٸ إطاز  ؾًٝؼ إكاّ قط١ّٜٓ .اٍي٘ ٗ إصٖب، ٚثاْٝٗا سٍٛ زؾعٗا يًػ٪ٸيًُدايؿٌ  ع٢ً أ

 اٍ خكٛم إدايؿٌ َِٓٗ.َٔ ايػ٪ٸ

َٸا ٚ إش يٛ ناْت اٯ١ٜ ايهط١ّ  ;ايكط١ٜٓ ايجا١ْٝ اييت شنطٖا ؾٗٞ غرل ٚانش١أ

كٗا ّهٔ إٔ ؽكِّنصيو كٗا ايطٚا١ٜ ٗ إدايؿٌ َطًك١ ؾهُا ّهٔ إٔ ؽكِّ

ٕٸ ;ايػا٥ٌ ٗ َٛضز ايعنا٠ َطًل ايعنا٠ أخلٸ َٔ عٓٛإ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ؾ٬  ؾإ

ٕٸ ٖصا َهاؾّا إٍ .ٜكًض شيو قط١ّٜٓ ٝٸ أ  ،١ عٔ إٛنٛع; ٭ْٗا ٗ ْٗط ايػا٥ٌاٯ١ٜ أدٓب

ّٴ  م ْٗطٙ َطًكّا.ٚإعطا٥٘ ٫ ٜػا ٚعس

ٞٸ ;ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓس ُٸس  إٍ بهعـ ططٜل ايطٛغ بٔ ق

 اض.ػٔ ايكٓؿاؿ

ي٘: ايطدٌ  قاٍ: قًتٴ ،×عبس ايكاحلايعٔ  از،ـ خدل ٜعكٛب بٔ ؾعٝب اؿسٸ7

ٜهعٗا ٗ إخٛاْ٘ ٚأٌٖ »َٓٸا ٜهٕٛ ٗ أضض َٓكطع١ نٝـ ٜكٓع بعنا٠ َاي٘؟ قاٍ: 

ٕٵ، ؾكًتٴ«٫ٜٚت٘ ٕٵ«ٜبعح بٗا إيِٝٗ»؟ قاٍ: مل وهطٙ َِٓٗ ؾٝٗا أسسٷ : ؾإ مل  ، ؾكًت: ؾإ
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َٳ َٳ»ِ؟ قاٍ: وًُٗا إيٝٗ ٔٵهس   َا»قًت: ؾػرلِٖ؟ قاٍ:  ،«٫ ٜٓكب ٔٵٜسؾعٗا إٍ 

 .(16)«طذٳاَؿ يػرلِٖ إ٫ٓ

ايكعب١ اييت ٫  اؿا٫ت٢ ٗ ستٸ ،ايعنا٠ إٍ ايؿٝع١ زؾعؾٗصٙ ايطٚا١ٜ تؿطض 

ٞٸيإٍ اٜػٌٗ ايٛقٍٛ ؾٝٗا  ٞٸٗا تػُض بإعطا٤ غرل اي، يهٓٸؿٝع عٓس ؾكسإ  ؿٝع

ٞٸاي  ، ؾطٙ عسّ ايٓكب.ؿٝع

ٞ ايكازّ ـ زٓيت ع٢ً يعّٚ غا٭ٚ ددلٖصا اؿسٜح ٜعاضض ضٚاٜات أخط ـ نْعِ، 

ٞٸسبؼ ايعنا٠ َع ؾكسإ اي ّا. ٝٸٚيٛ مل ٜهٔ ْاقب ،ٚعسّ دٛاظ إعطا٥ٗا يػرلٙ ،ؿٝع

ـٷ ٌٸ بٝعكٛب  ;ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾايػٓس نعٝ ٌٷ ،ازٔ ؾعٝب اؿسٸب٫ أق ٌٷ ؾٗٛ ضد ّا دسٸ َُٗ

 .ٖصٙ ايطٚا١ٜ إ٫ٓٗ َكازض اؿسٜح ت ي٘ ٘ يٝػ، بٌ ٜبسٚ أْٸ١عٓس ايؿٝع١ ٚايػٓٸ

عٓس  زلعت أبٞ ٜكٍٛ: نٓتٴ» :قاٍ ،×عٔ ايطنا ـ خدل إبطاِٖٝ ا٭ٚغٞ، 8

َٳأبٞ َّٜٛا ؾأتاٙ ضدٌ، ؾكاٍ: إْٸ ٟٸ ٚيٞ ظنا٠، ؾإٍ   أزؾعٗا؟ قاٍ: ٔٵٞ ضدٌ َٔ أٌٖ ايط

١َ عًٝهِ؟ ؾكاٍ: ب٢ً، إشا زؾعتٗا إٍ ؾٝعتٓا ؾكس إيٝٓا، قاٍ: أيٝػت ايكسق١ قطٻ

ٕٵ ْتٛط بٗا إٍ غ١ٓ، قاٍ:اؾكاٍ:  ؟سسّاأزؾعتٗا إيٝٓا، ؾكاٍ: إْٞ ٫ أعطف شلا  مل  ؾإ

ٕٵغٌْٓتٛط بٗا إٍ غٓتٌ، ست٢ بًؼ أضبع اقاٍ: ؾ ؟شلا أسسّا بٵقٹُأ مل  ، ثِ قاٍ ي٘: إ

ٕٸ اهلل ععٸٗسٚاطط)قطضّا( طاضّا قٖا شلا أسسّا ؾكطٻ بٵكٹتٴ ٌٸ سطٸّ  ا ٗ ايبشط; ؾإ ٚد

ٚٸْا  .(17)«أَٛايٓا ٚأَٛاٍ ؾٝعتٓا ع٢ً عس

 ٚقس ٜتعطٸض ٖصا اؿسٜح يًٓكاف َٔ دٗات:

ٚٸ ُٸس  دٗاي١إٍ إْ٘ نعٝـ ايػٓس باٱضغاٍ، َهاؾّا  ٫ّ:أ بطاِٖٝ إٚ ،بٔ ْٗٛضق

 ٚ.. ،ا٭ٚغٞ

ٕٸ ْكٌ اٱَاّ ايطنا عٔ ٚايس ،شنطٙ ايؿٝذ َطته٢ اؿا٥طٟ َا ثاّْٝا: عٔ  َٙٔ أ

ٜكع ع٢ً خ٬ف ايتك١ٝ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ـ نُا ٜٛٗط َٔ َطًع ايطٚا١ٜ ـ قس غ٦ٌ  دسٸٙ أَطّا

بٌ يؿاع خدلٙ، ٚيٝؼ بطاِٖٝ ا٭ٚغٞ يٛ نإ َٔ ايؿٝع١ إكطٻإٚ .عٓ٘ ٜبسٚ بعٝسّا

 .(18)نصيو

ٕٸ ٖصٙ إ إ٫ٓ ٕٸ د ;بيًذٛا قاب١ًْ ١ٓاقؿأ عسّ نْٛ٘  عينا٭ٚغٞ ٫ ٜ عاٍ ًٗٓاؾإ

أٚ لعٌ ايطٚا١ٜ ناؾؿّا عٔ  ;ؾٝهعـ ايػٓس ،ا إٔ ْكٍٛ ظٗايتَ٘ٸإؾ ;ّا خايكّاؾٝعٝٸ

ٟٸتؿٝټ ٌٸ ع٘ ع٢ً تكسٜط قسٚضٖا، ٚيٝؼ َٔ ايهطٚض كًل  ؾٝعٞٛ إٔ ٜؿتٗط أَط ن
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ايصٟ ناْت  ،×ُا ٗ عكط ايطناغٝٸ ٬ٚ٫ع٘ ع٢ً َجٌ ٖصا اؿهِ، ٓطاّهٔ 

ٕٸ  .َٔ َجٌ عكط اٱَاّ ايهاِٚ ×ي٘ ط ؾػش١ّا٭َٛض ؾٝ٘ أنج ٫ٚ َع٢ٓ يؿطض أ

ؾإْٸ٘ إشا نإ إداطب ٫ تك١ٝ َٔ  ;اٱَاّ ٫ ٜبٝٸٔ َا نإ ع٢ً خ٬ف ايتكٝٸ١ ابتسا٤ٶ

ٟٸ َاْع إٔ ٜبِّ  ٔ اٱَاّ ي٘ َطًبّا دسٜسّا مل ٜػأٍ عٓ٘؟!ططؾ٘ ؾأ

ٟٸ َا ثايجّا: ْ٘ يٛ أداب٘ اٱَاّ َٔ أٜهّا بٛقؿ٘ ْكسّا يًًُ، ٖٚٛ أ شنطٙ اؿا٥ط

ٚٸ ٕٸ ايسؾع ٜهٕٛ يؿٝعتٓا يهإ أخكط، ب٬ ساد١ إٍ ايتطٌٜٛ بأْٸا٭ ثِ  ،٘ يٓاٍ بأ

ٕٸ ايطٚا١ٜ ؾطنت عسّ ايعجٛض  ٕٸأنُا  .إيٝٓا ِٗ ؾكس زؾعتٳإيٝ ايؿٝع١ يٛ زؾعتٳ ؾطح أ

ُا َع إَهإ ايكطف ع٢ً غٝٸ ٫ٚدسّا،  ٖٚٛ بعٝسٷ ،خ٬ٍ أضبع غٓٛات ػتشلٸإع٢ً 

ٟٸ َع٢ٓ ؾعًٗا   ؟!ٖا ٗ ايبشط٩طضّا يٛ أضٜس إيكاقإػادس ٚايكٓاطط ٚغبٌ اـرل، بٌ أ

ؾًٝكطؾ٘ ع٢ً ْؿػ٘ أٚ ع٢ً  ،يًُاٍ بٌ اٱيكا٤ ٗ ايبشط تبصٜطٷ ساٍ، ١ع٢ً أٜٸ لٳًِؾًتٴ

ؼطِٜ  غُٝا َع ٫ٚ ،ا٭َط ايصٟ ٜٛضخ ايكطع بعسّ قسٚض ٖصا اؿسٜح .أغٓٝا٤ إ٪ٌَٓ

ٚٸِٖ،أ ٞٸعطا٤ غرل ايإا ٜعين سط١َ ٖٓ َٛاشلِ ٚأَٛاٍ ايؿٝع١ ع٢ً عس غرل َٔ ٢ ستٸ ؿٝع

 .(19)اـُؼ ٚايعنا٠

ٍٷ ٗاشنطٖا بعهٴ يتٖٚصٙ ا٬ٕسٛات اي ع٢ً  طضّا )إ٫ٓقدعًٗا  :ّا، َجٌدسٸ َعكٛ

َٸا  ;يكا٥ٗا ٗ ايبشطإ( أٚ أقٌ أسسإٍ أٚ يهٞ ٫ تكٌ  ،سايتعبټ بعهٗا اٯخط أ

ٕٸ َاٍ ايؿٝع١ ٖٛ  .ؾُٝهٔ ايٓكاف ؾٝ٘ ، ٭ٌٖ ايبٝتؾاٱَاّ أضاز بٝإ إبايػ١ ٗ أ

ٕٸ ا٫عتسا٤ ع٢ً َاٍ ايؿٝع١ اعتسا٤  ، ٖٚٞ َبايػ١ َعكٛي١ ع٢ً أَٛاٍ أٌٖ ايبٝتٚنأ

ٕٷَتيتعِٛٝ أَط أَٛاٍ ايؿٝع١ ٚسط س َٛسٻ ٗا، ٚقه١ٝ ايتطٌٜٛ ٚا٫ختكاض يٝؼ ؾٝٗا قاْٛ

نُا ٖٞ ططٜك١  ،َّا زا٥ُّا ع٢ً ايتطٌٜٜٛهٕٛ ا٫ختكاض َكسٻ٢ ستٸ ،ٗ ايًػ١ ٚايعطف

ٝٸ١ ٚا٭ؿكٗٝٸبعض إتٕٛ اي  ١.قٛي

َٸا ٚ ٘ قس إبطاِٖٝ ا٭ٚغٞ أْٸ ٌٵؾطض، ٚمل ُٜكز فطٻ ؾٗٛ ا ايػٓٛات ا٭ضبعٗؾطنأ

ٕٸ ايتأخرل يػٓٛاتٺ بكسض سكٌ َع٘، ط َٔ طض ٫ ٜػِّطٛاٍ يٛ ُؾ َا ٜطٜس ايتأنٝس ع٢ً أ

َٸا اض ؾ٦ّٝا. ٚطايصٟ قاّ ع٢ً اٱقٚاقع اؿهِ  قه١ٝ ايكطف ع٢ً إػادس ٚإكاحل أ

َٸ١ ايإسْٝٸ ٕٸطٜطٜس اٱق ٔٵَٳ ١ٞ ؾكس ٜسٸععا ٖصٙ إػادس ٚإكاحل يٛ ناْت  اض ٖٓا بأ

٘ مل َٔ ؾطض أْٸ يًؿٝع١ ٚٗ َسِْٗ ٚقطاِٖ يهإ َع٢ٓ شيو ايٛقٍٛ إيِٝٗ، ؾ٬بسٸ

َٸَٔ إكاحل اي تبلٳ ٓتؿع ب٘ غرل ايؿٝع١ ٗ ايػايب، ٚايطٚا١ٜ اييت تكطٸ ع٢ً ٜ َا ١ إ٫ٓعا
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٢ ستٸ ،اض ع٢ً عسّ ْؿع غرل ايؿٝع١ َٔ إاٍ َطًكّاطضَٞ إاٍ ٗ ايبشط تٓػذِ َع اٱق

َٸطف ع٢ً إكاحل ايكباي  ؾايصٚم ٖٓاى ٜٓػذِ َع ايصٚم ٖٓا. .١ ايطادع١ إيِٝٗعا

َٸا ٚ ٚٸأ ْكطاف إٍ ا٭َٛاٍ ط ا٫ِٖ ؾايٛاَٖػأي١ ؼطِٜ أَٛاٍ ايؿٝع١ ع٢ً عس

َٸاي ٞٸعا ٞٸايصٟ ولٸ يً ،١، ٫ إاٍ ايؿدك ٚايػٝام  .ف ب٘ نٝـ ٜؿا٤إٔ ٜتكطٻ ؿٝع

 ٜػاعس ع٢ً ٖصا ا٭َط.

ٖٓا ٖٛ اؿهِ بطَٝٗا ٗ ايبشط بسٍ قطؾٗا ع٢ً  إتينٸ سؾأق٣ٛ أٚد٘ ايٓك

َٳ ٕٸ ٜعطؾ٘ َٔ إ٪ٌَٓ ٚيٛ مل ٜهْٛٛا ؾكطا٤،  ٔٵَٳٜعٛي٘ ٚ ٔٵْؿػ٘ ٚ شيو ٜٓاٗ ايصٚم ؾإ

ٞٸ ٝٸٚضٚح ايؿطٜع١ ٚإكاقس اي ايؿطع ٞٸبٌ إٓطل ايػًِٝ ٚاي ،١ ايعًٝاسٜٓ ايكاٗ.  عك٥٬

 ١ ٗ إكاّ.سٜٸإشا زخًت ايصٖٓٝات ايتعبټ ايًِٗ إ٫ٓ

ٕٸٌٖ  ٖ٘ٛ أْٸ، ّتكسٻ َع َا ،ا٭ؾهٌ أدسٙ ايٓكس إتينٸ َا ضابعّا: ؾدكّا  ٜعكٌ أ

ٟٸ ٕٛ ناْٛا ٚا٭ؾعطٜٸ ،ايكازم ٫ ٜعطف أسسّا َٔ ايؿٝع١ٗ عكط اٱَاّ  َٔ أٌٖ ايط

ؾًُاشا مل ٜطؾسٙ اٱَاّ ايكازم ايصٟ ي٘ ق٬ت٘  ؟!ٜبسٚ ٗ قِ َٓص شيو ايعَٔ ع٢ً َا

يٛ  ٥٬٘أٚ ٜطؾسٙ إٍ ٚن ،طؾٗا ؾِٝٗكيٝ ;إٍ بعض ايؿٝع١ ٖٓا ٖٚٓاى ٛايٌبإ

 ،ٚايػ٪اٍ نطٜؼ ـقشٝش١ َا ؾعًت َجٌ ـ ناْٛا، ٕٚاشا مل ٜطايب٘ بٓكًٗا إٍ بًس آخط 

ٕٸابٌ  ايبشط غرل قطٜب ع٢ً  نتؿ٢ با٫ْتٛاض؟ ٚقس طًب َٓ٘ ايطَٞ ٗ ايبشط َع أ

ٝٸ ٟٸ )دٓٛب طٗطإ ساي ثِ ٕاشا مل ٜطًب َٓ٘  !طٔ ايٓكٌبا٭َط ايصٟ ٜػت ،ّا(َٓطك١ ايط

ٗ ٚاؿاي١ ْازض٠ ٫ تػتسعٞ نجط٠ّ  ،ّا نُٔ ططٜك١ ؼؿٜ ٚنعٗاإضغاشلا إيٝ٘ ؾدكٝٸ

٘ ناْت تكً٘ ؿطض خٛف اٱَاّ َٔ ٚقٍٛ ٖصٙ ا٭َٛاٍ إيٝ٘، عًُّا أْٸ٢ ْستٸاؿكٍٛ 

 أَٛاٍ اـُؼ؟

ٕٸ ايؿٝذ إٓتٛطٟ دعٌ ايطٚا١ٜ َٔ  ،بسٍ إٔ ٜؿهٌ َا شنطْاٙ ،ٚايػطٜب أ

 طٵؿٹؾًٛ قضٸ شيو ؾًُاشا مل ٜٴ .(20)تعًٝل احملاٍ ع٢ً احملاٍ; يهجط٠ ٚدٛز ايؿٝع١ آْصاى

ٞٸي٘ اٱَاّ إٍ غب ٝٸّا ع٢ً قا٫ت.، ٚشنٌٝ َٝساْ  ط ي٘ دٛابّا َبٓ

َٸٚعًٝ٘، ؾٗصٙ ايطٚا١ٜ غرل   ١.تا

ُٸ9 ، أْٸُٗا قا٫: ’عٔ أبٞ دعؿط ٚأبٞ عبس اهلل س بٔ َػًِ،ـ خدل ظضاض٠ ٚق

 .(21)«ايعنا٠ ٭ٌٖ اي١ٜ٫ٛ، قس بٝٸٔ اهلل يهِ َٛنعٗا ٗ نتاب٘»

ٕٸ ايعنا٠ ٭ٌٖ اي١ٜ٫ٛ ٚايطٚا١ٜ ٚانش١ُ ٚقس ساٍٚ ايؿٝذ  .ايس٫ي١ ع٢ً تبٌٝ أ
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ٞٸ ٌٸ إطاز آ١ٜ ايٓٗٞ عٔ َٛازٸ٠ َٔ سازٸ  ايٓذؿ تؿػرل اؾ١ًُ ا٭خرل٠ َٔ ايطٚا١ٜ بأْٸ٘ يع

 .(22)ٔ ع٢ً ؾطٙ اٱّإ س٦ٓٝصٺٝٵؾٝهٕٛ ايهتاب ٚايػٓٸ١ زاٖي ،اهلل ٚضغٛي٘ َٚا ؾابٗٗا

ٔٸ ٕٸ ;ايٓتٝذ١ٖصا ايتؿػرل ٫ ٜعطٞ ٖصٙ  ٚيه ٞٸإدايؿٌ يًُصٖب اٱ ٭  ٛايٝػ َاَ

ٖٖ ؾإِْٗ يٛ ْكبٛا ايعسا٤ ٜٓكبْٛ٘ ٭ٌٖ  ;ت٫ِٚٗ ست٢ غايبٝٸ ،سازٸ اهلل ٚضغٛي٘ ٔٵْٝعّا 

ٞٸ ع٢ً َا ؾ٬ ٜهٕٛ ايكطإٓ زا٫٘ ،أٚ هلل تعاٍ |٫ يًطغٍٛ ،ايبٝت ، شنطٙ ايٓذؿ

ٕٵ بهطبٺ ايًِٗ إ٫ٓ تهٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜات ٚغرلٖا  َٔ اؿه١َٛ ٗ ايطٚاٜات ْؿػٗا، بأ

ٖٖ َٸا سّا، سازٸ اهلل تعبټ ٔٵقس دعًت غرل إٛايٞ   سكٝك١ّ ؾٗصا غرل قشٝض.أ

ٕٸ ـٵأنٹ َكاضف ايعنا٠ ٫ إؾاض٠  إٍ شيو أْٓا ضادعٓا ايكطإٓ ايهطِٜ ؾٛدسْا أ

ٕٸإٍ ؾٝٗا   ،|ٓاؾكٞ عكط ايطغ٢ٍٕٛ ستٸ فكطٳايعنا٠ تٴ أٌٖ اي١ٜ٫ٛ، بٌ ضأٜٓا أ

ٕٸعايصٜٔ ٜعًِ َ ٝٻ ازاتِٗ هلل ٚضغٛي٘، ؾهٝـ تؿرل ايطٚا١ٜ إٍ أ ٔ َٛنعٗا ٗ اهلل قس ب

ِٸ  .ايهطِٜ ؼطٜـ ايكطإٖٓصٙ ايطٚا١ٜ َٔ أخباض  تإشا ناْ إ٫ٓ نتاب٘؟ ايًٗ

أخصّا ي٘ َٔ  ;إٔ ٜهٕٛ إطاز باي١ٜ٫ٛ ايبًسب طٚا١َٜٔ ٖٓا وتٌُ تؿػرل ٖصٙ اي

ٝٻ ٕٸإ :تكٍٛ ٕ، ؾذلٜس ايطٚا١ٜ أَع٢ٓ ايكطب ٔ اهلل يو ايعنا٠ ٭ٌٖ َٓطكتو، ٚقس ب

٭ٌٖ ايبًس، بٌ تطٜس ايطٚا١ٜ  يهْٛٗاَٛنعٗا ٗ ايكطإٓ، ؾ٬ ٜهٕٛ بٝإ إٛنع بٝاّْا 

ٕٸ اهلل سسٻ ٫ٚ  ،ٌ بًسى َٚٓطكتوٖؾاقطؾٗا ؾِٝٗ َٔ أ ،ز يو َكاضؾٗاإٔ تكٍٛ: إ

ٕٵغرلِٖتٓؿكٗا ع٢ً   ١.خاقٸطاز َٓٗا أٌٖ ايبٝت ٜٴ ، نُا وتٌُ أ

ـٷ ٞٸ ;ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾػٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ نعٝ بٔ اؿػٔ  بهعـ ايططٜل إٍ عً

ٞٸٚؾٝ٘،  ُٸس  بٔ ظٗاي١ عً  بٔ ايعبرل.ق

ٌټ  ْٛط غٓسّا َٚتّٓا. ؾايطٚا١ٜ ق

ٞٸإٍ إإَٔٛ اي ×ـ خدل ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ٗ نتاب اٱَاّ ايطنا10  ،عبٸاغ

ٖٓ ٚظنا٠  .،٫ٚ هٛظ إٔ ٜعطٞ ايعنا٠ غرل أٌٖ اي١ٜ٫ٛ إعطٚؾٌ..»...ا دا٤ ؾٝ٘: ٚ

 .(23).«.إٍ أٌٖ اي١ٜ٫ٛ. ٫ٚ هٛظ زؾعٗا إ٫ٓ .،ايؿطط ؾطٜه١..

 .ٖٚٞ قطو١ ٗ عسّ دٛاظ إعطا٤ ايعنا٠ يػرل أٌٖ اي١ٜ٫ٛ

ٞٸٚعٓكط ايػطاب١ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أْٸٗا نتاب إٍ إإَٔٛ اي ٖٚٛ غرل  ،ؿػْ٘ عبٸاغ

ٞٸ ٕٸع٢ً  ؾٝع ٌٸ ٚنٕٛح إعطٚف، َٚع شيو ؾإ ٕٸ اٱَاّ ٜكٍٛ ي٘ به  عط٢ إ٫ٓايعنا٠ ٫ تٴ بأ

ٕجًو ٚيبين ايعباؽ ٚ٭َجاشلِ، ا٭َط ايصٟ  ٢عطٗا ٫ تٴشيو أْٸ ٢٭ٌٖ اي١ٜ٫ٛ، َٚعٓ
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أٚ ٜهؿـ عٔ  ،١َ ٚغرلٖا ٗ َجٌ عكط اٱَاّ ايطنا١ إتكسٸات ايتكٝٸؾطنٝٸٜٓاقض 

ؾتؿٌُ  ،، َا مل ْؿػٸط اي١ٜ٫ٛ ٗ ٖصٙ ايٓكٛم نًٓٗا َع٢ٓ احملبٸ١نعؿٗا ٚبط٬ْٗا

ٚيٛ مل ٜهْٛٛا َعتكسٜٔ بإَاَتِٗ بإع٢ٓ إٛدٛز عٓس  ،ايػٓٸ١ احملبٸٌ ٭ٌٖ ايبٝت

ٞٸ  .ؾٗٛ قاسب اي١ٜ٫ٛ ،ايؿٝع١، أٚ ٜهٕٛ إطاز ٖٛ اؿانِ ايؿطع

٘ ٫ ٜهؿٞ َطًل أٌٖ ْٸأطاز ٌ ٜٴٖ؟ «إعطٚؾٌ»ٝس طاز َٔ قٜهاف إٍ شيو َاشا ٜٴ

ٖٚصا ٜٛدب تكٝٝس ْٝع ايطٚاٜات  ،عِٗ بٌ ايٓاؽإٔ ٜهْٛٛا َعطٚؾٌ بتؿٝټ اي١ٜ٫ٛ إ٫ٓ

َع٢ٓ  ،٘ َٔ أٌٖ اي١١ٜ٫ٛ غب٬ّٝ ٱثبات أْٸأّ ٜطاز دعٌ إعطٚؾٝٸ ;ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ايباب

َٸطاظّا سطاظ َكطؾٗا إسيعّٚ إ  ّا؟تا

َٸا  .سٝح ايس٫ي١ٖصا َٔ  ٕٸ غٓسٖا ٫ أ َٔ سٝح ايػٓس ؾكس ٚقؿٗا بعهِٗ بأ

ـٷ .(24)ؽ ب٘بأ عبسٚؽ، ٚدعؿط بٔ ْعِٝ بٔ  بابٔ ;ٖٚصا غرل قشٝض، بٌ ٖٛ نعٝ

ٞٸ ْػد١ ايهتاب ايصٟ  تْين ٫ أزضٟ نٝـ ٚقًأع٢ً  .بٔ ؾاشإ ؾاشإ، ٚقٓدل بٔ عً

ِٸَٕٛ.. نٝـ ٚقًت إٍ ايؿهٌ بٔ إٔإٍ اأضغً٘ ايطنا  إشا نإ ٖٛ  إ٫ٓ ؾاشإ؟ ايًٗ

 ؾاغتٓػدٗا أٚ غرل شيو. ،ٚاغط١ ايٓكٌ

ٟٸٱَاّ ايإٍ ادا٤ ٗ ايتؿػرل إٓػٛب ا ـ 11َ يس٣ تؿػرل قٛي٘ تعاٍ:  ،عػهط

ٚٳآتٴٛا ايعٻَنا٠َ﴿ ُٴٛا ايكٻ٠َ٬َ  )٫ٚ  ،تٖٛا ناؾطّا٪٫ٚ ت ،ٗاٚآتٛا ايعنا٠ َػتشٖك.».. :﴾ٚٳَأقٹٝ

م ع٢ً أعسا٥ٓا : إتكسِّ|٫ٚ ْاقبّا )٫ٚ َٓاقبّا(، قاٍ ضغٍٛ اهلل ،َٓاؾكّا(

 .(25)«نايػاضم ٗ سطّ اهلل

ـٴ ٟٸيإٍ اايػٓس; بعسّ ثبٛت ْػب١ ٖصا ايتؿػرل  ٚاـدل نعٝ نُا  ،عػهط

عٌ هُا ٚإْٸ ،ؿطٙ اٱّإٜبايٓٛاقب، ؾ٬  خامٸ٘ ع٢ً أْٸ .(26)نٓا ي٘ ٗ َٛنع٘تعطٸ

ؾُٝا ضغٍٛ اهلل ـ بكطٜض ايكطإٓ ـ  ،ٖا يًُٓاؾل٤ٳٓع إعطاّ٘ نُا أْٸ .ايٓكب َاْعّا

بٓا٤ٶ ع٢ً ايتُٝٝع بٌ ٚٚٝؿ١ اؿانِ ٚٚٚٝؿ١ ايؿطز إعٓنٞ، نُا  ، إ٫ٓأعطاٖا ي٘

ٕٵ(27)شٖب إيٝ٘ ايؿٝذ إٓتٛطٟ  .ؾا٤ اهلل ، ٚغٝأتٞ ؼًًٝ٘ إ

ٞٸ ـ خدل12 ٘ عٔ قاٍ: ٚغأيتٴ ،×عٔ أخٝ٘ َٛغ٢ بٔ دعؿط بٔ دعؿط، عً

 .(28)«ٔ شيو يهِ ٗ طا٥ؿ١ َٔ ايهتابقس بٝٻ»ٌٖ ٖٞ ٭ٌٖ اي١ٜ٫ٛ؟ قاٍ: ايعنا٠ 

ا ٜطٜس بٝإ دٛاظ َٸإؾ ;بٌ وٌٝ إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ،ٚاٱَاّ ٫ هٝب عٔ ايػ٪اٍ

أٚ  ;ايكسق١ ٚايٓؿك١ اتؾأساٍ ع٢ً آ١ٜ ايعنا٠ ٚاـُؼ ٚإط٬ق ،قطؾٗا ٗ غرلِٖ
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َٳَجٌ آٜات ايٓٗٞ عٔ َٛزٸٝٓٛط إٍ ؾ ،ٜطٜس عسّ دٛاظ قطؾٗا ٗ غرلِٖ سازٸ اهلل  ٔٵ٠ 

ٞٸنُا ؾُٗ٘ احملٚك ،ٚضغٛي٘  .َٚع٘ تهٕٛ ف١ًُّ .ل ايٓذؿ

ـٴ  ٍٗٛ اؿاٍ.فؾٗٛ  ;س اهلل بٔ اؿػٔببع ;ايػٓس ٚاـدل نعٝ

ٕٸ َٸٚاي ،ٖٓاى بعض ايطٚاٜات ايسآي١ ٖٓا ٚبٗصا ٜٛٗط أ ظ١ًُ  ٠ّسَ٪ٜٻ ،١ غٓسّاتا

 ضٚاٜات نعٝؿ١ ايػٓس.

 

١ ١ أٚ ؾطقٝٸَصٖبٝٸذاٖات ٚضزت بعض ايطٚاٜات اييت ت٢ٗٓ عٔ إعطا٤ ايعنا٠ ٫تٸ

ُٸ ،٫ اي١ٜ٫ٛ ؾططّا ،ذاٖات َاْعّاتٸٖٚٞ ػعٌ ٖصٙ ا٫ ،١َٓعٝٻ  ٗا:ٚأٖ

ٟٸ1 قاٍ باؾدل ؾ٬  ٔٵَٳ»قاٍ:  ،×عٔ ايطنا ،ـ خدل عبس ايػ٬ّ بٔ قاحل اشلطٚ

 .(29)«تعطٛٙ َٔ ايعنا٠ ؾ٦ّٝا، ٫ٚ تكبًٛا ي٘ ؾٗاز٠ّ أبسّا..

ٞٸٖٚٞ غرل ؾا١ًَ ٕطًل غرل اي ؾتؿٌُ  ،ًٌ باؾدل٥اك١ بايخاقٸ، سٝح ٖٞ ؿٝع

ٞٸاي  .ع، بٓا٤ٶ ع٢ً بكا٥٘ بٗصا ايكٍٛ ع٢ً ايتؿٝټيٛ قاٍ باؾدل ؿٝع

ٌٸ. ٟٸٓس بٔ عًٞ ا٭ْكاضأظٗاي١  ;ايػٓس ٚايطٚا١ٜ نعٝؿ١ُ  ع٢ً ا٭ق

ٞٸعٔ ايطِّ ،طٜــ َطغٌ اؿػٔ بٔ ايعباؽ بٔ اؿ2 ُٸس  بٔ ب ـ ٜعين عً ـ ق

ٛا ٫ٚ تكًٓ ،قاٍ باؾػِ ؾ٬ تعطٛٙ َٔ ايعنا٠ ٔٵَٳ»ُٗا قا٫: أْٸ ،×ٚعٔ أبٞ دعؿط

 .(30)«ٚضا٤ٙ

ـٴ .ع٢ً َٓٛاٍ اـدل ايػابل١ُ باجملػِّ ٚاـدل خامٸ  .باٱضغاٍ ;ايػٓس ٖٚٛ نعٝ

 :×٭بٞ اؿػٔ ايطنا قاٍ: قًتٴ اٙ،إًو بٔ ٖؿاّ اؿٓٸ ـ خدل عبس3

َٳ...  .(31)«٫»ؾكاٍ بطأغ٘:  خايـ ٖؿاَّا )ٜككس ٖؿاّ بٔ غامل(؟ ٔٵؾٓعطٞ ايعنا٠ 

ٌٸ ;ٖٚٞ نعٝؿ١ ايػٓس ٞٸ ٫ أق ٞٸ ظٗاي١ أؾهٝب بٔ عبسى ايهػا٥ ( )ايهٝػاْ

 ايٛاضز ٗ غٓسٖا.

: أعطٞ ×٭بٞ اؿػٔ ايطنا قاٍ: قًتٴ ـ خدل ْٜٛؼ )ٜٛغـ( بٔ ٜعكٛب،4

ٕٸ  ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ٌّأٜععُٕٛ أ اض ِٗ نٓؿؾإْٸ ;ِٗطٹعٵ٫ تٴ»َٔ ايعنا٠ ؾ٦ّٝا؟ قاٍ:  باى س

 .(32)«َؿطنٕٛ ظْازق١

ٌٸ ،ٚغٌٗ بٔ ظٜاز ;ٌ بٔ أٓسدلٜظ ;ٚاـدل نعٝـ ايػٓس ٕٸ .ع٢ً ا٭ق  عًُّا أ
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هعًِٗ  ×ايطناقٛشلِ بعسّ إَا١َ فطٸز  ؾٌٗ ،اض غطٜبٷٚقؿِٗ بإؿطنٌ ٚايهٓؿ

ِٸ !َؿطنٌ باهلل تعاٍ؟ ٌٸ إ٫ٓ ايًٗ ٫ ٜعتكس  ٔٵَٳ إشا أضٜس تٛغع١ َؿّٗٛ ايؿطى يه

 .^َٔ أٌٖ ايبٝت يٛاسسٺٱَا١َ ٚيٛ اب

ٕٸ ٗا نعٝؿ١ ايػٓس ٚنًٓ ،اجملُٛع١ خاقٸ١ َٔ د١ٗ ْٙكٛم ٖص ٚبٗصا ٜٛٗط أ

 َٔ د١ٗ أخط٣.

 

ٚضزت بعض ايٓكٛم اييت ُٓع عٔ إعطا٤ اٱْػإ ظنا٠ َاي٘ إٍ أقاضب٘ إشا مل 

 ٖٚصٙ ايٓكٛم ٖٞ: .ٜهْٛٛا َ٪ٌَٓ عاضؾٌ بأَط اي١ٜ٫ٛ ٚاٱَا١َ

 َايٞقاٍ: غأي٘ ضدٌ ٚأْا أزلع، قاٍ: أعطٞ قطابيت ظنا٠  ،ـ خدل أبٞ بكرل1

، ثِ «ِٗ َٔ غرل شيوطٹعٵَٚأ ،َػًُّا ٫ٓإايعنا٠  ٘ٹعٵ٫ تٴ»ِٖٚ ٫ ٜعطؾٕٛ؟ قاٍ: ؾكاٍ: 

اٍ َٔ إٗ اهلل َا ٗ إاٍ ايعنا٠ ٚسسٖا؟ َا ؾطض  ٕٸأأتطٕٚ : »×قاٍ أبٛ عبس اهلل

ٖٓا تعطٞ( َٓ٘ ايكطاب١ ٚإعذلِّ ،نجطأغرل ايعنا٠  ٖٖتعط٢ )  ،ٜػأيو ٔٵض يو 

 ،إٔ ؽاف يػاْ٘ إ٫ٓ ،٘طٹعٵشا عطؾت٘ بايٓكب ؾ٬ تٴإمل تعطؾ٘ بايٓكب، ؾ َا ؾتعطٝ٘

 .(33)«ؾتؿذلٟ زٜٓو ٚعطنو َٓ٘

َٕ إٓع َٔٗ  ٚايطٚا١ٜ ٚانش١ْ ناْٛا  يٛ ٢ستٸ ،٫ ٜعطف ٔٵإعطا٤ ايعنا٠ 

ٝٸٗا تؿٝس يهٓٸ ،أقاضب ٔٸ ٗ ايػٓس  .١ إعطا٤ غرل ايعنا٠ يػرل ايٓاقبإَهاْ يه

يـ ٗ إصٖب، ٖٚٛ عًُّا أْٸٗا تٛسٞ بهؿط إدا .ز بٌ ايجك١ ٚغرلٖٙٚٛ َطزٻ ،٢إجٓٸ

 .ك١ ٗ قًٓ٘٭زٓي١ إغ٬َ٘ احملٖك ضٷَعأض

 ،: ايطدٌ ٜهٕٛ ي٘ ايعنا٠×٭بٞ عبس اهلل قاٍ: قًتٴ ،ـ قشٝش١ أبٞ بكرل2

٫، ٫ٚ نطا١َ، ٫ »أٜعطِٝٗ َٔ ايعنا٠؟ ؾكاٍ:  ،ٚي٘ قطاب١ قتادٕٛ غرل عاضؾٌ

ٕٵ  .(34)«أضاز هعٌ ايعنا٠ ٚقا١ّٜ ٕاي٘، ٜعطِٝٗ َٔ غرل ايعنا٠ إ

ٕٓ ،ٜح ٜؿطض ايكطاب١ قتاد١ّسٚاؿ  عٵٛا غرل عاضؾٌ مل ُهْا ناٚيهٔ 

 ٗا ػٝع إعطا٤ِٖ َٔ غرل َاٍ ايعنا٠.إعطا٩ِٖ ايعنا٠، ٚيهٓٻ

ُٸس  ـ قشٝش١ أٓس ب3ٔ ٌٕ ×قاٍ: غأيت ايطنا بٔ أبٞ ْكط،ق ي٘  عٔ ضد

قطاب١ َٚٛايٞ ٚأتباع وبٸٕٛ أَرل إ٪ٌَٓ قًٛات اهلل عًٝ٘، ٚيٝؼ ٜعطؾٕٛ قاسب ٖصا 
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 .(35)«٫»ا٭َط، أٜعطِٝٗ َٔ ايعنا٠؟ قاٍ: 

ٞٸٖٚٞ ٚانش١ ٗ إٓع عٔ زؾع ايعنا٠ ستٸ غاٜت٘  ،بٔ أبٞ طايب ٢ َع قبٸ١ عً

 ب.قزٕٚ إٔ ٜهْٛٛا ْٛا ،٫ ٜعطؾٕٛ إَاّ ظَاِْٗ

تؿٝس إٓع عٔ إعطا٤  ـٚعًٝ٘ ؾٗصٙ اجملُٛع١ ـ َٚٓٗا ايكشٝض غٓسّا ٚز٫ي١ّ 

 ٛايٌ، ٚتؿٝس بعض ايٓكٛم دٛاظ إعطا٥ِٗ َٔ غرل ايعنا٠ َاايعنا٠ يًكطاب١ غرل إ

 مل ٜهْٛٛا ْٛاقب.

 

 ،٭طؿاٍ إ٪َٔ إٍ إٔ ٜبًػٛاٚضزت بعض ايٓكٛم اييت تؿٝس إعطا٤ ايعنا٠ 

ٕٵ  ؾ٬، ٖٚٞ: ٚإ٫ٓ ،عطؾٛا َا عطف أبِٖٛ أعطٛا ؾإ

: ايطدٌ ّٛت ٜٚذلى ايعٝاٍ ×٭بٞ عبس اهلل قاٍ: قًتٴ ،ـ خدل أبٞ بكرل1

ْعِ، ست٢ ٜٓؿٛا ٜٚبًػٛا ٜٚػأيٛا َٔ أٜٔ ناْٛا ٜعٝؿٕٛ إشا »أٜعطٕٛ َٔ ايعنا٠؟ قاٍ: 

ٚوبٸب إيِٝٗ زٜٔ  ،وؿٜ ؾِٝٗ َٝٸتِٗ»ٕٛ؟ قاٍ: : إِْٗ ٫ ٜعطؾ، ؾكًتٴ«قطع شيو عِٓٗ

ُٸ بِٝٗ، ؾإشا بًػٛا ٚعسيٛا إٍ غرلنِ ؾ٬ أٛا بسٜٔ أبِٝٗ، ؾ٬ ًٜبجٛا إٔ ٜٗت

 .(36)«تعطِٖٛ

ٕٸ َٸا ٛؽ نإ إؿاقّا شلِ بأبِٝٗ إ٪َٔ، ًِٖ قبٌ ايب٤إعطا ٖٚٞ تؿٝس أ بعس ايبًٛؽ أ

ٔٵ ،ِٖ سؿّٛا ٕها١ْ أب٩ِٗٝؾٝهٕٛ إعطا َع تعطٜؿِٗ ٚايػعٞ ؾصبِٗ، ؾإٕ  يه

ٞٸصٖب ايإعسيٛا إٍ غرل  ع َاْعّا عتكاز غ٬ف ايتؿٝټ، ؾٝهٕٛ ا٫مل ٜعطٛا س٦ٓٝصٺ ؿٝع

ٕٸ ِٗ، ٫ ٗ سٓك ْٙايتؿٝټأ ٟٸخ٬ؾّا ٕ ،ع ؾط  .(37)ا أؾازٙ ايؿٝذ ا٭ْكاض

 ٚٗ ايططٜل إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ. .ٚايطٚا١ٜ قشٝش١ ايػٓس ع٢ً إؿٗٛض

١ٜ ايطدٌ إػًِ إشا َات شضٸ»قاٍ:  ،×عٔ أبٞ عبس اهلل خسه١،ـ خدل أبٞ 2

ؾإشا بًػٛا ٚعطؾٛا  ،٢ ٜبًػٛاأبِٖٛ ستٸ ٢عطٜعطٕٛ َٔ ايعنا٠ ٚايؿطط٠، نُا نإ ٜٴ

 .(38)«نإ أبِٖٛ ٜعطف أعطٛا، ٚإٕ ْكبٛا مل ٜعطٛا َا

ـ ل ع٢ً َٛضز عجٓا َٔ خ٬ٍ قطٜٓتٌ: ايتعبرل بٖٚصٙ ايطٚا١ٜ ٫بسٸ إٔ تطبٻ

ـ ايتعبرل ب ١٘، َٚكابًؿٝعٝٸع ٗ ْكٛم اؿسٜح ايايصٟ ٜؿِٗ َٓ٘ ايتؿٝټ ،«عطؾٛا»

يس٫ي١ إٍ اؾإشا ضدع اٱْػإ  ٫ٓإع. ٚايٛاٖط ٗ ايٓكب ٚإعاضن١ يًتؿٝټ ،«ْكبٛا»
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ـ ٖٚٛ ايتعبرل ب ،عتباضْٚكب، ٚأخص َطًع ايطٚا١ٜ بعٌ ا٫ ;١ يًهًُتٌ: عطفًػٜٛٸاي

ؾتؿذلٙ اٱغ٬ّ ٗ  ،ؾكس ٜؿِٗ اٱغ٬ّ َكابٌ َعازا٠ اٱغ٬ّ٪َٔ، زٕٚ إ ،«إػًِ»

 .ع٢ً أبعس تكسٜط ايعنا٠ َػتشلٸ

 ٢ بٔ قُس.اي١ َعًٓٗظ ;ايػٓس ١ُٖصا ٚايطٚا١ٜ نعٝؿ

 ُٸاٌ ـ بكطف ايٓٛط عاؾط يتؿٚههُٛعات اييت ّهٔ إٔ تتٖصٙ ٖٞ اجمل

س٠ أٜهّا، خط إػاعٹٖٚٓاى بعض ايطٚاٜات ا٭ .غٝأتٞ ـ اط٦ُٓاّْا بكسٚض ٖصا اؿهِ

ـٸنأْٸُا بٌ بعض ايطٚاٜات   .تؿطِّع١١ ٖصا اؿهِ ٗ أشٖإ إَٓ٘ َطنٛظٜٸ ٜػتؿ

 

ٞٸ١ ْكٛم تؿٝس ـ ٗ اؾ١ًُ ـ إعطا٤ ايعنا٠ يػرل ايمثٸ  ٖٚٞ: ،ؿٝع

: أضأٜت قٍٛ ×عبس اهللا قا٫ ٭بٞ ُٗأْٸ ِ،ض٠ ٚقُس بٔ َػًاـ قشٝش١ ظض1

ٌٸ:  اهلل ِٵ ﴿ععٚد ٗٴ ُٴ٪ٳٖيَؿ١ٹ ُقًُٛبٴ ٚٳاِي ٗٳا  ٝٵ ٌٳ عٳًَ َٹًٹ ٚٳاِيعٳا  ٌٔ ُٳػٳانٹ ٚٳاِي ُٳا ايكٻسٳَقاتٴ يٹًُِؿَكطٳا٤ٹ  ْٻ ٔإ

٘ٹ ٔٵ ايًٖ َٹ ٌٔ َؾٔطٜهٳ١ّ  ٔٔ ايػٻبٹٝ ٚٳاٹبٵ ٘ٹ  ٌٔ ايًٖ ٚٳؾٹٞ غٳبٹٝ ٌٳ  َٹ ٚٳاِيػٳأض ٌٸ ٖ٪٤٫  ،﴾ٚٳؾٹٞ ايطَِّقابٹ  أن

ٕٵ ،٢ٜعط ٕٸ اٱَاّ ٜعطٞ ٖ٪٤٫ ْ»نإ ٫ ٜعطف؟ ؾكاٍ:  ٚإ ِٗ ٜكطٸٕٚ ي٘ ٭ْٸ ;عّاٝإ

ٕٵقاٍ: قًتٴ ،«بايطاع١ َٳ ٜا»ناْٛا ٫ ٜعطؾٕٛ؟ ؾكاٍ:  : ؾإ ٜعطف  ٔٵظضاض٠، يٛنإ ٜعطٞ 

َٳ َٳ، ٚإْٸشلا َٛنعٷ سٜعطف مل ٜٛد ٫ ٔٵزٕٚ   ،٫ ٜعطف يرلغب ٗ ايسٜٔ ٔٵُا ٜعطٞ 

َٸا ؾ ،ؾٝجبت عًٝ٘ َٔ ٖ٪٤٫  ٚدستٳ ٔٵُٳؾعطف،  ٔٵَٳ أقشابو إ٫ٓٚٗا أْت طٹعٵؾ٬ تٴ ايّٝٛأ

ّٸ١ قًٛبِٗ ٚغِٗ ايطقاب ٪ٖيؿغِٗ إ»، ثِ قاٍ: «زٕٚ ايٓاؽ ،٘طٹعٵٌُ عاضؾّا ؾَأًإػ  ،عا

ٕٵ، قاٍ: قًتٴ«خامٸٚايباقٞ   ؾطنٗا اهلل ععٸ ٫ تهٕٛ ؾطٜه١ْ»مل ٜٛدسٚا؟ قاٍ:  : ؾإ

ٌٸ ٌٷ ٚد ٕٵقاٍ: قًتٴ ،«٫ ٜٛدس شلا أٖ ٕٸ»ِٗ ايكسقات؟ ؾكاٍ: عٵػٳمل تٳ : ؾإ اهلل ؾطض  إ

ٕٸ شيو ٫ ٜٳعٴػٳٜٳ ا٭غٓٝا٤ َا  َاٍيًؿكطا٤ ٗ ِٗ مل ٜ٪تٛا يعازِٖ، إْٸ ِٗعٴػٳِٗ، ٚيٛ عًِ أ

َٳَٔ قبٌ ؾطٜه١ اهلل، ٚيهٔ ُأ ٕٸ  ٖٓا ِٗ، ٫َٓعِٗ سٖك ٔٵتٛا َٔ َٓع  ؾطض اهلل، ٚيٛ أ

 .(39)«٥ؿٌ غرلٚا سكٛقِٗ يهاْٛا عاايٓاؽ أزٸ

ٖٚٓا  ،ٖصا اؿسٜح ّٝٸع بٌ ساي١ ٚدٛز ايسٚي١ اييت وهُٗا اٱَاّ اؿلٸ

سٝح  ،ايكازمدعؿط أٟ ٗ عكط اٱَاّ  ،«ايّٝٛ»تعط٢ ايعنا٠ يًذُٝع، ٚبٌ ساي١ 

ٖٓ ٕٸطًب َِٓٗ ؽكٝكٗا بايؿٝع١،  ٞٸإٓع عٔ إعطا٥ٗا يػرل اي ا قس ٜؿِٗ َٓ٘ أ  ؿٝع
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ٝٸؾاؿاي١ ا٭ ٚإ٫ٓ ،«ايّٝٛ»ّا ظَٓٝٸنإ سهُّا  ١ ٗ ايعنا٠ ـ ٖٚٞ ايؿطٜه١ ايهدل٣ قً

ٕٸ ;عط٢ يًذُٝع١ ـ إٔ تٴغ٬َٝٸَٔ قبٌ ايسٚي١ اٱ ٢ذباييت تٴ  ٗ شيو ايذلغٝب ٗ ايسٜٔ. ؾإ

يٝ٘ ايؿٝذ إٌ ؾِٗ ايتٛقٝت ٗ اؿهِ ايجاْٞ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايتؿت قٚأ

ؾُٝا اؿهِ  ،زٕٚ إضداعٗا يٲَاّف ايعنا٠ قطك٘ ع٢ً دٛاظ ٘ طبٻإٓتٛطٟ، يهٓٸ

ٞٸا٭  .(40)ٖٛ تػًُٝٗا ٱَاّ إػًٌُ ٚٸي

 ٖٚٓاى بعض ايٛقؿات َع ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٓا، ٖٚٞ:

ٚٸ ٕٸ ،خ ايبشطاْٞشنطٙ احملسِّ َا ٫ّ:أ قسض ايطٚا١ٜ ٜؿٝس إعطا٤ اؾُٝع َٔ  َٔ أ

١، ٛاٖطٜٸباٱَا١َ ايِٗ َكطٸٕٚ ي٘ بػٛٙ ايٝس ٚإُػو بعَاّ ايػًط١; ٭ْٸقبٌ اٱَاّ إ

قٌ بكًٛبِٗ بايػ٪اٍ عٔ إعطا٥ِٗ َع عسّ نِْٛٗ عاضؾٌ َكسِّ ٠٘ ظضاضدًٚشلصا عا

ِٗ ٕا متٸ إعطا٤ ْٝع طٹعٵ٘ يٛ مل ٜٴّا ي٘، ٖٚٓا أداب٘ اٱَاّ بأْٸٚاٖطٜٸُا َكطٸٕٚ ْٸإٚ

ٕٸ غِٗ إ ١ً: ؿرل إيٝ٘ ْت ف س٦ٓٝص، ٖٚصا َأط١ قًٛبِٗ ئ ٜهٕٛ قس قٴ٪ٖيؿا٭غِٗ; ٭

َٳُا ٜٴٚإْٸ»  .(41)«٫ ٜعطف يرلغب ٗ ايسٜٔ ٔٵعطٞ 

 ٚشيو: ;ٖٚصا ايه٬ّ غرل ٚاٖط ٖٓا

ٕٸ تؿطٜع اٱَاّ شلِ ايسؾع ٭قشابِٗ ٗ عكطٙ ًٜعّ َٓ٘ أٜهّا  أـ إْ٘ َٓكٛض بأ

ٞٸإش مل ٜؿطح يٓا احملسِّ ;١٪ٖيؿؾٛات غِٗ إ أٜٔ ٜصٖب ٖصا ايػِٗ ٗ عكط  خ ايبشطاْ

ِٸ٠اٱَا١َ غرل ايٛاٖط ٕٸ تٛدٝٗات اٱَاّ إٔ  ،قطف ٖصا ايػِٗ ؟ ٚنٝـ غٝت َع أ

 ٜكطف ايعنا٠ عًِٝٗ؟

ٕٸ َٓٗر اغتس٫ٍ احملسِّ ـ ب ٞٸإ ٜكّٛ ع٢ً ايطأٟ ايكا٥ٌ بٛدٛب قطف  خ ايبشطاْ

ٌٸ ظنا٠ ٖٚٛ ضأٟ غرلٴ .ايعنا٠ ع٢ً ا٭قٓاف ايجُا١ْٝ عًُّا  .قشٝض بٓشٛ ايًعّٚ ٗ ن

ٕٸ  ع٢ً غرل إػًٌُ أٜهّا. ١ قًٛبِٗ ّهٔ قطؾ٘٪ٖيؿغِٗ إ أ

ٞٸ َا ثاّْٝا: طاز َٔ ظَٔ اٱَا١َ ٘ َٔ احملتٌُ إٔ ٜٴأٜهّا، َٔ أْٸ شنطٙ ايبشطاْ

٫ اٱّإ،  ،سٝح نإ ايطغٍٛ ٜعطٞ ع٢ً اٱغ٬ّ ،|ٖٛ ظَٔ ايطغٍٛ ٠ايٛاٖط

َٸا ى، اٚشلصا نإ ٜعطٞ إٓاؾكٌ ٚايؿٓه ٚسٝح قاضت  ،^ٗ عكط أٌٖ ايبٝتأ

 ،ٱعطا٤ ٖ٪٤٫ يتأيٝـ قًٛبِٗ ٢ٶَعٖٓٓاى  ٜٳعٴسٵمل  ،ٚاضتؿع ا٫يتباؽ ،ا٭َٛض ٚانش١ّ

ٞٸعط٢ يًُ٪َٔ اؿٚإٔ تٴ اض ٫بسٸؾك غكٛٙ ايتأيٝـ بعس  ٢م، ٖٚصا َعٓإكسِّ كٝك

 .(42)ايطغٍٛ
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سٍٛ  ٌ عَٓ٘ٓكَا ٜٴ ٖٚصٙ إكٛي١ تؿاب٘ َكٛي١ اـًٝؿ١ ايجاْٞ عُط بٔ اـطاب ٗ

ِٸ ع٢ً إط٬قٗا ؾإْٸٗآٖا أٚ ٖٓاى  ٗ عكٕط ُٓتٗا يٛ أْٸ إ٫ٓ .١٪ٖيؿغِٗ إ ١ ٪ٖيؿإ، ؾ٫ تت

ٕٔ ٕٸ ;٘ ٫ ٜعٍٚ بإطًليهٓٸ ،َا قًٛبِٗ ضَا ٜعٍٚ َكسام تأيٝؿِٗ ٗ ظَ اٱغ٬ّ  ٭

ٚٗ ٖصا ايعَٔ أٚ  ،وتاز إٍ ٖصا ايػِٗ ٗ َٛاقع نعـ اؾُاع١ إػ١ًُ ٖٓا ٖٚٓا

ٕٸ ن ُٸ١ضز٠ ٗ ايطٚا١ٜ ٫ تعين ظَإ ا٭ايٛا« ايّٝٛ»١ُ ًشاى، ٖٚصا َعٓاٙ أ قابٌ  ، أٟ َا٥

 باٱَاّ ايكازم َٚا امٸُا ايعكط اـْٸإّا، ٚإط٬قٝٸ عسّاعكط ايطغٍٛ، ست٢ تأخص بٴ

ٕٸؾطنٝٸظ ٖٓا ٜععِّ ،وٝ٘ ب٘ ٞٸ« ايّٝٛ»اؿهِ ايٛاضز بعس ن١ًُ  ١ أ  ،ٖٛ سهِ َطسً

ٞٸ٫   .أغاغ

٣ اؿسٜح ٗ دطؾًُاشا  ٘ يٛ نإ ٖصا ايتُٝٝع قشٝشّاٜهاف إٍ شيو أْٸ

ٚٸٍ َٔ ايطٚا١ٜ عٔ اٱَاّ َهإ ايطٚا١ٜ اؿسٜح إ، ٚقس نإ بٚيٝؼ ايٓيبٸ ،إكطع ا٭

ٕٸ .|عٔ ايٓيبٸ ِٗ ٜكطٸٕٚ ي٘ بايطاع١، ِٗ ٜسؾع شلِ ٭ْٸًت ٖٓاى بأْٸايطٚا١ٜ عًٖ عًُّا أ

َٸ، ٖٚٞ َػأي١ ؾٝسؾع شلِ يرلغبٛا ٗ ايسٜٔ  .١عا

ٕٸ ٖصا إؿّٗٛ ٜٓاقض َابٌ ّهٔ إٔ ْهٝـ أٜهّا  دا٤ ٗ بعض ايطٚاٜات َٔ  بأ

ٕٸ ٘ٓ٪ٖيؿإ أ أنجط َِٓٗ ايّٝٛ، نُا ٚضز ٗ خدل ظضاض٠ عٔ اٱَاّ  ١ قًٛبِٗ مل ٜهْٛٛا ق

 ، ٚٗ َطغٌ َٛغ٢ بٔ بهط، ٚغرلُٖا.×ايباقط

ٕٸ ثايجّا: ٕٸ ٚاٖط اؿسٜح أ  ٖٓاى سايتٌ: إ

ٛٻ ٙٚايعسٍ، ٚٗ ٖص إٔ تهٕٛ اؿه١َٛ ٱَاّ اؿلٸ اؿاي١ ا٭ٍٚ: ٍ اؿاٍ غتش

ٞٸَٚٔ اي .ايعنٛات إيٝ٘ ٗا ئ تهٕٛ ظنا٠ أَٛاٍ ايؿٝع١ ؾك٘، بٌ ظنا٠ أْٸ طبٝع

 سِٖ.٥ِ ٚعكا٤اتٗأَٛاٍ إػًٌُ ع٢ً اخت٬ف اْتُا

ٕٸ أٟ ُاّ أبٓا٤  ،اٱَاّ ٜعطٞ ٖ٪٤٫ ْٝعّا ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ سهُت ايطٚا١ٜ بأ

٫ٚ َتُطٸزٜٔ  ،ٚغرل باغٌ ،ٕٚ ي٘ بايطاع١بأِْٗ ٜكطٸًت شيو ٚعًٖ ،١غ٬َٝٸإصاٖب اٱ

١ نإ اؿهِ ؾٝٗا ١ ايؿطعٝٸسٜٓٝٸُا قاَت ايسٚي١ اي٘ نًٖٓٚصا َعٓاٙ أْٸ .ع٢ً غًطاْ٘

ٞٸ َصٖيبٸزٕٚ ُٝٝع  ،١ ؾُٝع ايٓاؽايٝٸٖٛ قطف اؿكٛم إ  .أٚ طا٥ؿ

َٳٍ ططست ايطٚا١ٜ ٚٚٗ غٝام اؿاي١ ا٭  ٔ:ٝٵَؿٗٛ

ٚٸ  .كٛم ايؿٝع١ مل ٜعجط شلا ع٢ً َٛنعـ٘ يٛ أعطاٖا اٱَاّ إْٸ ٍ:ا٭

ٕٸ ايؿٝع١ غٝهْٕٛٛ أغٓٝا٤   عٔ ْطام خاضدٌٖٚصا ايه٬ّ يٝؼ ٭دٌ أ
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ٕٸ ؾطض اٱ ا١َ ايٛاٖط٠ ٖٛ ـ نُا قًٓا ـ ؾطض دًب ايعنٛات ََكاضف ايعنا٠، بٌ ٭

يؿٝع١ با كٸكٓاٙخٖٚصا إكساض ايهدِ َٔ ا٭َٛاٍ ايعن١ٜٛ يٛ  ،َٔ ْٝع إػًٌُ

ٞٸ١ ٗ اجملتُع اٱٝٸِٗ أقًٓأْٸ ١سٝح اؿاي١ ايػايب ،ِيؿاض عٔ سادتٗ شلصا غٝبك٢  ،غ٬َ

 َٛنع. ب٬َٔ ايعنا٠  َكساضٷ

ٕٸ ،ٖٚٓا ٜأتٞ ٖصا اٱؾهاٍ بات٘ َٚتطًٖ ،غِٗ غبٌٝ اهلل باب٘ َؿتٛح ٖٚٛ أ

َٸٞ كتًـ أؾهاٍ اـسَات ايسٝح ٜػٓط ،نجرل٠ ٌٸعا ظنٛات  ١ اييت تػتٛعب ن

ايططقات ٚبٓا٤ ايكٓاطط  ٚيٛ قسّّا ـ ؾلٸـ سٝح ّهٔ يٲَاّ ب٘  ،ػًٌُ ٗ ايعاز٠إ

ْؿكات غسٸ ايكٛات إػًٓش١ ٚٚٚاؾػٛض ٚإػادس ٚإؿاٗ ٚزٚض ايعًِ ٚزعِ اؾٝـ 

ٖٚايسٚي١   ،ٌْ ٚإؿتٌ ٚغرلِٖٚإ٪شِّ ٠نايكها ،ٜطتعقٕٛ َٔ اٱَاّ ٔٵٖٖؿٝٗا َٚٛ

ٞٸٗا يػرل اٱطٹعٵؾًُاشا ٫ هس شلا َٛنعّا يٛ مل ٜٴ ِٸَاَ ع٢ً يعّٚ تكػِٝ  بٓا٤ٶ إ٫ٓ ؟ ايًٗ

١ ٬َس١ٛ اؿاي١ ايٓٛعٝٸ ;ٖٚٛ بعٝسٷ .َطًكّا إٍ َكاضؾٗا ايجُا١ْٝ بايتػاٟٚ ايعنا٠

 بٔ ايػبٌٝ.٫

ٕٸ عينٜعطٞ يذلغٝبِٗ ٗ ايسٜٔ، ٖٚصا إؿّٗٛ ٫ ٜإْٸُا  ٕٸ اٱَاّإ ايجاْٞ: ٖٓاى  أ

ٕٸ ،سا٫ت ّهٔ إٔ ٫ ٜعطِٝٗ ؾٝٗا اٱَاّ عسّ إعطا٥ِٗ َٔ ايعنا٠ َٔ  بٌ إطاز أ

ٕٸ ايسٚي١ غٛف ُِّٝ ;ِٖ ْٛعّا َٔ ايسٜٔتٓؿرل ت٘طبٝع ٔ َعٝٻ بٌ ؾكطا٤ َصٖبٺ ع س٦ٓٝصٺ٭

ؾُٗٓا َٔ ايسٜٔ  إشاُا غٝٸ ٫ٚ، ٚغًطت٘ ايؿطعٝٸ١ ايسَٜٔٔ  طَا غٝٓٚؿزٕٚ آخط، ٖٚصا 

ٞٸخكٛم إصٖب اٱ  .َاَ

ٔٵ إْٸُا  ِْٗٸأٚ ،ٗ ايعنا٠ ِٗ يٝؼ شلِ سلٸكطع ٜؿٝس أْٸَع شيو ٖصا إ يه

ّا شلِ ًٛ ناْت ايعنا٠ سٓكؾ ،ٚا ي٘ بايطاع١ٜعطِٝٗ اٱَاّ ٭دٌ ايذلغٝب بعس إٔ أقطٸ

 ..كط ٚإػه١ٓ ٚ.ؿّٗٛ ايؿَكاض١ّْ ٌَ عٓٛاّْا عاضنّا ؾ٬ ساد١ ٕؿّٗٛ ايذلغٝب ايصٟ ّجِّ

ٍٸ ٟٸاؿهِ اي ٕٸ٭ ;ايعنا٠ يٝػت يًذُٝع ٕٸأع٢ً  ٖٚصا نًٓ٘ ٜس ٖٛ ايصٟ اغتسع٢  جاْٛ

ٞٸزؾعٗا يػرل اي ٘ ٚشلصا قاٍ ي٘ بعس شيو بأْٸ ،ايٛاٖط٠، ٫ ايعهؼ ١ٗ ظَٔ اٱَاَ ؿٝع

ٟٸصا اؿهِ ايشلايّٝٛ ـ سٝح ٫ َٛنٛع   ٖا ـكٛم ايؿٝع٩.١هب إعطاـ  جاْٛ

َبػٛٙ ايٝس، ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ سهُت  إٔ ٫ ٜهٕٛ اٱَاّ اؿلٸ ايجا١ْٝ:اؿاي١ 

ٞٸـكٛم اي ٤ ايعنا٠ايطٚا١ٜ بإعطا ٞٸا٭هِ اؿعٔ ناؾؿ١  إؾاض٠ٺ، ٗ ؿٝع  ،ٚٸي

 حملٓا قبٌ قًٌٝ.أنُا 
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ٞٸٚبٗصٙ ايططٜك١ ٫ تهٕٛ ايطٚا١ٜ زي٬ّٝ ع٢ً إعطا٤ غرل اي بٌ ٖٞ ع٢ً  ،ؿٝع

ٍٸ ِٸايعهؼ أز ٗا قطٸست بعس شيو ٖصا ايه٬ّ أْٸ س٪ٚنٜٚ .١ؿٝعٝٸسٚي١ ايٗ اي إ٫ٓ ، ايًٗ

ُٳبعَُٛٝٸ ٖٓ٪ٖيؿٚإ ;ايطقاب :ٞٵ١ خكٛم غٗ ٕٸ١،  ٖصا ٖٛ َكته٢  ا ٜهؿـ عٔ أ

 ٫ ايعهؼ. ،ايكاعس٠

ؾطنٗا اهلل  ٘ َا َٔ ؾطٜه١ٺتكٍٛ بأْٸ ٠ّؾتاض ;ٕٸ ايطٚا١ٜ تؿتٌُ ع٢ً تٓاقٕضإ ضابعّا:

ٜٴْٸبأٚأخط٣ تكٍٛ  ;ٌٷٖٚشلا أ إ٫ٓ ٗا يًذُٝع ٗ ظَٔ اٱَا١َ ايٛاٖط٠ ٕا ٚدس شلا طٹعٵ٘ يٛ مل 

َٳؾهٝـ ّهٔ اؾُع بٌ إ .ّاَٛنع ٕٵ ،ٔٝٵؿٗٛ ٝٸ بعس أ ٕٸٓٸب ٕٸ ا أ  ا٭قطب ٗ ايس٫ي١ أ

ٟٸاؿسٜح عٔ ظَٔ اٱَا١َ ايٛاٖط٠ نإ بايعٓٛإ اي ِٸ ؟!جاْٛ ٕٵ إ٫ٓ ايًٗ ٘ ٗ كاٍ بأْٸٜٴ أ

ٞٸبايعٓٛإ ا٭ إ٫ٓ اهللاؿاي١ ايجا١ْٝ مل ٜؿطنٗا   ١.ُ٪ٖيؿيً ٚٸي

ٕٸ ا٫ ٞٸع٢ً إعطا٤ غرل ايغتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ٚبٗصا ٚٗط أ ّٸغرل  ؿٝع  إ٫ٓ ،تا

 ؾُٝع.إٍ اسٝح هب ايتػًِٝ  ،١ ايعازي١سٜٓٝٸَكساض ساي١ قٝاّ ايسٚي١ اي

ٜعطٞ  |ٟ ضغٍٛ اهلل، قاٍ: نإ دسٸ×عٔ أبٞ عبس اهلل ٌ،ـ خدل ايؿه2ٝ

َٳ ٔٵَٳٚؾططت٘ ايهعٝـ  إٔ ٫  إ٫ٓ ،: ٖٞ ٭ًٖٗا×٫ ٜتٛٓي٢، قاٍ: ٚقاٍ أبٛٙ ٔٵ٫ هس ٚ

ٕٵ ُٳ مل ػسِٖ، ؾإ ٫ ٜٓكب، ٫ٚ تٓكٌ َٔ أضض إٍ أضض، ٚقاٍ: اٱَاّ  ٔٵػسِٖ ؾ

 .(43)«ع ؾٝٗا َا ٜط٣كٜٓٚ ،)أعًِ( ٜهعٗا سٝح ؾا٤

ٌّسٝح ٫ ٜٛدس ـ ؾٗصٙ ايطٚا١ٜ ػٝع  ٞٸايكطف ع٢ً ايـ  ؾٝع َٔ غرل  ػٓٸ

ٕٸنُا أْٸ .آخط ٍ بًسٺإٚعسّ دٛاظ ْكٌ ايعنا٠  ،ايٓٛاقب  ٗا ٚانش١ ايس٫ي١ ع٢ً أ

ٕٸ ،دص ٚنعّا كتًؿّاايعنا٠ بٝس اٱَاّ تتٻ  ي٘ ٚنعٗا سٝح ؾا٤. َٔ سٝح إ

ٔٸ بعنا٠ ايؿطط٠، ٫ٚ ٜكًض تعُُٝ٘  ـ نُا ٖٛ ٚانضٷ ـ خامٌّٖصا اؿسٜح  يه

١َ، ٜعاضض دكٝل إط٬قات ايطٚاٜات إتكسٸيت ت٘ق٬سٝٸٚ ،٘ َع شيويهٓٸ .يػرلٖا

ٟٸ :بعهٗا، َجٌ اييت أٚضزْاٖا ٗ ْكٛم اجملُٛع١  ،قشٝش١ إزلاعٌٝ بٔ غعس ا٭ؾعط

ٞٸط٢ َٔ ايعنا٠ غرل اٱع٘ ٫ ٜٴست تًو بأْٸايجا١ْٝ، سٝح قطٻ نا٠ ظ٫ٚ َٔ  ،َاَ

 (.10حاجملُٛع١ ايجا١ْٝ، َٚجً٘ خدل ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ) .ايؿطط٠

ٕٸ ،شلاتٌ ايطٚاٜتٌ هٔ دعٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٓا ككٸك١َّٚع شيو ّ  َٔ سٝح إ

ٞٸؿاٍ ؾكسإ اي تًو َطًك١ْ  ؿع ٖصٙ إعاضن١.تَٚع٘ تط ،غ٬ف ٖصٙ ،ٗ ايبًس ؿٝع

ٞٸ ;ٜهاف إٍ شيو نعـ غٓس ٖصا اؿسٜح ايتٗصٜب  ٞٵٗ َؿٝدتٳ بططٜل ايطٛغ
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 اٍ.ٚا٫غتبكاض إٍ ابٔ ؾهٸ

ٞٸ3 إيٝ٘: ٌٖ هٛظ إٔ ٜهٕٛ ايطدٌ ٗ بًس٠  قاٍ: نتبتٴ ٍ،بٔ ب٬ ـ خدل عً

ٜكػٸِ »ٚضدٌ آخط َٔ إخٛاْ٘ ٗ بًس٠ أخط٣ وتاز إٔ ٜسؾع ي٘ ايؿطط٠ أّ ٫؟ ؾهتب: 

َٳ ٕٵ ،سهطٖا، ٫ٚ ىطز شيو إٍ بًس٠ أخط٣ ٔٵايؿطط٠ ع٢ً   .(44)«مل هس َٛاؾكّا ٚإ

ع ؾطض ؾكسإ َ، ٚساٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ساٍ غابكتٗا ٗ اختكاقٗا بعنا٠ ايؿطط٠

ٞٸ ;ٗا نعٝؿ١ ايػٓسنُا أْٸ .إٛاؾل ٗ ايبًس  اض.إٍ ايكٓؿ بططٜل ايطٛغ

ٞٸ4 ٚٸ ،بٔ ٜكطٌ ـ قشٝش١ عً ٘ غأي٘ عٔ ظنا٠ أْٸ ،×ٍعٔ أبٞ اؿػٔ ا٭

ٖٖ ٫ بأؽ »٫ ٜعطف ٫ٚ ٜٓكب؟ ؾكاٍ:  ٔٵايؿطط٠ أٜكًض إٔ ٜعطٞ اؾرلإ ٚايٛ٪ٚض٠ 

 .(45)«بصيو إشا نإ قتادّا

َٸٖٚٞ  ظنا٠  َٛضز١ ايػابك١ ٗ ٚٚانش١ ايس٫ي١ ع٢ً ؽكٝل ا٭زٓي ،ايػٓس ١تا

 ايؿطط٠.

عٔ ظنا٠ ايؿطط٠؟ قاٍ:  ×قاٍ: غأيت أبا دعؿط ،ـ خدل َايو اؾٗينٸ5

ٕٵ ،تعطٝٗا إػًٌُ» ٕٵ ٘ٹعٵُػتهعؿّا، َٚأؾمل ػس َػًُّا  ؾإ  شا قطابتو َٓٗا إ

 .(46)«ؾ٦تٳ

 ،دٛاظ إعطا٤ َطًل إػًِ أٚ اؾاضٗ ـ َجٌ قشٝش١ ابٔ ٜكطٌ ـ  ٖٚٞ ٚانش١ْ

ٞٸاٱ ٚدٛزٚيٛ َع  ٍٻعأض، ؾتٴَاَ ٞٸعٓس ؾكسإ اٱ ٫ٓإع٢ً عسّ اؾٛاظ  ض َا ز ، َاَ

 ٚايٛاٖط ايعهؼ. .شلصٙ يٛ قبًت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٓا ايتكٝٝس س٠ّٚتهٕٛ تًو َكِّ

ـٴ  .بعسّ ثبٛت ٚثاق١ َايو بٔ أعٌ اؾٗينٸ ;ايػٓس ٖٚصا اـدل نعٝ

 ٚغرلٙ. ،(47)غشام بٔ عُاضإخدل  :َجٌ ،َٔ ايطٚاٜاتٍ غرلٖا إ

ِٸـ ٚايصٟ ٜؿِٗ  عطا٤ ايعنا٠ إ٘ ٫ هٛظ أْٸإٍ بعهٗا ـ فُٛعات ايطٚاٜات  به

ٞٸيػرل اي َٕعٵايؿطط٠ تٴ ٠ظنا ٫ٓإ ،ؿٝع ٞٸ٫ ٜٓكب عٓس ؾكسإ اي ٔٵط٢ ٗ ايبًس  ٖٚصا  .ؿٝع

َٸ ،َاّٗ غرل اٱ ، بٌ ا٭ضدض نٝـ ٜؿا٤ َطًكّاف ٗ ايعنٛات َاّ ؾً٘ ايتكطټا اٱأ

 .قطؾ٘ شلا ع٢ً ْٝع إػًٌُ

 

عطا٤ إٔ َٗ إٓع  ^١ عٔ أٌٖ ايبٝت١ إطٜٚٸٚبٗصا ٚٗط ٚنٛح َٛقـ ايػٓٸ
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ٞٸايعنا٠ يػرل اي ٞٸْإٚعًٝٓا ايكٝاّ بتشًٌٝ  .ؿٝع ّهٔ  ؾٓكٍٛ: ،شلصٙ ايٓكٛم اي

 أبطظٖا: ،تؿػرل فٌُ ٖصٙ ايٓكٛم بعسٸ٠ تؿػرلات

ٚٸٍ:  َٸا َا أداظ ـ ايتؿػرل ا٭ ٕٸ ا٭قٌ يكاحل ايٓكٛم إاْع١، ٚأ إٔ ًٜتعّ بأ

ٟٸنُا ٗ ساي١ اؿانِ ايؿطعٞ ـ ؾٝهٕٛ يعٓٛإ  ٞٸ ثاْٛ َٸا يطدٛع  ;سهَٛ فٌُ إ

ٞٸغ٬ّ غرل ايإٍ عسّ إٖصٙ ايٓكٛم  يٲَا١َ اييت ٖٞ َٔ أقٍٛ  ٘ َٓهطٷ٭ْٸ ;ؿٝع

ٟٸ َ٘عٵايسٜٔ، ؾًٗصا مل ٜٴ ؾ٤ٞ خاضز عٔ  َٔ ايعنٛات أبسّا، ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝٗا أ

ٕٸأٚ يطدٛعٗا إ ;(48)ايكاعس٠ عط٢ ؾ٬ تٴ ،ضؾام بايططف اٯخطإٚ عطا٤ ايعنا٠ َٛازٸ٠ْإ ٍ أ

ٞٸيػرل اي  أٚ غرل شيو. ;(49)٘ سازٸ اهلل ٚضغٛي٘٭ْٸ ;ؿٝع

ٚٸٚقشٝض; ٖٚصا ايه٬ّ غرل ٴ ٕا عجٓاٙ ٗ قًٓ٘ َٔ نؿا١ٜ ايؿٗازتٌ  ٫ّ:شيو أ

َّا بايهطٚض٠ ْهاضّا ٬َٔظإَا١َ يٝؼ ْهاض اٱإٚ .غ٬ّ ٚتطتٝب آثاضٙل عٓٛإ اٱٗ ؼٗك

، ٚؾاقّا يًػٝس ايؿٗٝس ايكسض ط ٖصٙ ا٬ٕظ١َعٓسَا ٫ ٜعطف إٓهٹ يتهصٜب ايٓيبٸ

 .(50)ٚاٱَاّ اـُٝينٸ

قسم قازٸ٠ اهلل ٚضغٛي٘ ع٢ً إػًٌُ ٗ ايعكٛض دسٸّا ؿهٌ ٜٴإْٸ٘ ثاّْٝا: 

ٗ  ٚاطٚيٛ قكٻ .٫ َككٸطٕٚ ،، سٝح غايبِٗ داًٖٕٛ قاقطٕٖٚٔٝكاي٬سك١ بايكسض إت

 إٛاد١ٗ.ٚازا٠ عقسم عٓٛإ احملازٸ٠، ايصٟ ٜػتبطٔ ا٫ٕ ٜعين َات ؾٗصا إكسٸ

ٕٸ أقٌ اؾذلاض  ثايجّا: ٚٸيٝٸإ ٖٓا ٫بسٸ  ع٢ٓ ا٭خلٸ١ اؿهِ باؾذلاٙ اٱّإ بإأ

ُٓت بطٌ ٖصا  ؾٝ٘ َٔ إبطاٍ ُاّ ا٫ستُا٫ت ا٭خط٣ ٗ تؿػرل إٛقـ ٖٓا، ؾإشا 

 ٔ، ٚغتأتٞ.ؾٗٛ َتعِّ ٓ٘، ٚإ٫ٓايتؿػرل أٚ بطٌ تعٝټ

ّهٔ تؿػرل إؿٗس ٖٓا َا أغًؿٓا ْكً٘ عٔ ايؿٝذ إٓتٛطٟ،  ايتؿػرل ايجاْٞ:

ٕٸ ٖٓاى سايتٌ: ساي١ بػ٘ ايسٚي١ ١ غًطتٗا أٚ ْؿٛش غًطإ اؿانِ غ٬َٝٸاٱ َٔ أ

ٞٸ ٚٚٚٝؿ١ اؿانِ ٗ  ;ٚبعباض٠ أخط٣: ٚٚٝؿ١ ايؿطز إعٓنٞ .ٚساي١ عسّ شيو ;ايؿطع

ٟٸ ٖٚٞ  ،طاز ؼسٜس ٚٚٝؿ١ ايؿطز إعٓنٞؾؿٞ اؿاي١ اييت ٜٴ .تعاًَ٘ َع إاٍ ايعنٛ

ٞٸ١ ْؿٛشٖا، غٝهٕٛ اؿهِ ا٭غ٬َٝٸساي١ عسّ بػ٘ ايسٚي١ اٱ اض٠ عٔ اؾذلاٙ عب ٚٸي

ٕٸ  ;اٱّإ ٗ َػتشلٸ ايعنا٠ َٸا ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ ؾإ ١ ق٬سٝٸًشانِ ايؿطعٞ يٚأ

ٟٸ بكطؾ٘ سٝح ٜطٜس، ؾ٬ ٜ٪خص اٱّإ ؾططّا ٗ إكطف َٔ  ايتعاٌَ َع إاٍ ايعنٛ

 ٚبٗصا لُع بٌ ايٓكٛم إدتًؿ١. .د١ٗ اؿانِ
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ٜس َٛقؿٓا َٔ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً إاٍ ١ ٗ ايتؿػرل ٜؿذلض إٔ ٜػبكٗا ؼسؿطنٝٸٖٚصٙ اي

ٟٸ ٌٷ ٗ ا٭قٌ نُٔ ١ٜ٫ٚ اؿانِايعنٛ ١ ق٬سٝٸٚإْٸُا أعطٝت  ،، ؾٌٗ ٖصا إاٍ زاخ

ٝٸّاايتكطټ ٕٸ ٖصا إاٍ ٫ ١ٜ٫ٚ يًشانِ  ،ف ؾٝ٘ يًؿطز إعٓنٞ إعطا٤ٶ ٥٫ٚ ٫ ؾطعٝٸّا، أّ أ

اٙ أسسٷ ٖصا إاٍ قاضت أٚ يٛ أعط ،عًٝ٘، غا١ٜ ا٭َط أْٸ٘ يٛ بػ٘ ٜسٙ يعّ تػًُٝ٘ إيٝ٘

أٚ يٛ ضأ٣ َكًش١ّ ٗ إطايب١ أَهٓ٘ شيو ٚناْت  ،ي٘ ١ٜ٫ٚ عًٝ٘ بٗصا إكساض إعط٢

 ي٘ اي١ٜ٫ٛ؟

ٕٸ إٓػذِ َع ايب١ٝٓ ا٫دتٗازٜٸ ٚٸٍ; ٭ْٸ٘ أعتكس أ ١ يًؿٝذ إٓتٛطٟ ٖٛ اـٝاض ا٭

ٕٸ ايهطا٥ب اٱ ٞٸ١ تعبِّغ٬َٝٸٜعتكس أ ، ؾُٔ إؿذلض ب٘ ٚزٚي١ قا١ُ٥ ط عٔ ْٛاّ سهَٛ

ٕٸ ايعنا٠ ٗ ا٭قٌ يًشانِ .ا٫ْػذاّ َع ٖصا اـٝاض ٕٸ أٌٖ ايبٝت  ،ٚإشا قًٓا بأ ٚأ

ؾػٝهٕٛ اؿهِ إتكٌ بإعٓنٞ سهُّا  ،ف ٗ إخطادٗاضخٸكٛا يًؿٝع١ ٗ ايتكطټ

ٞ َٔ قبٌ اؿانِ، َٚٔ ثِ ّهٔ ّا ٜؿٝس ايتكٝٝس ٗ اي١ٜ٫ٛ اييت أعطٝت يًُعٓنثاْٜٛٸ

ٞٸيًشانِ  ٟٸ ايّٝٛ إيػا٤ ٖصا اؿهِ اي٥٫ٛ ، ٖٚصا َا بعس ثبٛت ٫ٜٚت٘ ع٢ً إاٍ ايعنٛ

ٚٸيٝٸ١ اؿهِ ٚعسّ ثاْٜٛٸٜهؿـ عٔ  ت٘، ؾ٬ ٜكضٸ ايتؿكٌٝ إصنٛض ٬َى اؿهِ أ

ٞٸا٭  .ٚٸي

ٕٸ ايعنا٠ ؾطٜه١ْ ٚايكشٝض ِ إٍ اؿانِ ػًٖتٴ ـ ع٢ً َا عجٓاٙ ٗ قًٓ٘ ـ أ

ٞٸ ٔٻغا١ٜ ا٭َط أْٸ٘ س .ايؿطع ُٸ١ اغت٬َٗا،  ٝح مل ٜتػ ُا َٓٗا ايجطٚات غٝٸ ٫ٚيٮ٥

ٝٸ١ّ ع٢ً إخطاز إعٓنٞ شلا١ ٚايعضاعٝٸاؿٝٛاْٝٸ ٚٗ ا٭خباض  .١، ناْت غايب ايٓكٛم َبٓ

ٕٸ دعٌ اٯ١ٜ ايهط١ّ أسس ١َٚ َا ٖٛ قشٝض غٓسّا إتكسِّ ٜؿٝس أْٸٗا يٲَاّ، بٌ إ

ٝٴٗا يًشانِ ٚأَجاٍ شيو.َكاضؾٗا ايعاًٌَ عًٝٗا ٜعطٞ إوا٤ٶ قٜٛٸّا  ٕٸ ا٭قٌ ؾٝٗا دب  بأ

ٛټضْطاٙ اي َا ايتؿػرل ايجايح: ّهٔ  َا ٛشلصٙ ايٓكٛم ٚضغايتٗا، ٖٚ قضٸا٭ تك

 ٖٞ: ،ؾُٗ٘ َٔ فُٛع عٓاقط

ٕٸ ايك ـ1 ٍٸ سٸطإٓ ايهطِٜ ـ نُا تكإ عطا٤ ايعنا٠ يًُػًِ إع٢ً ٗ اؾ١ًُ ّ ـ ٜس

ٟٸباٱغ٬ّ اي غٝام اٯٜات بٌ ، ست٢ يٛ نإ َٓاؾكّا غرل َعتكس باٱغ٬ّ أغاغّا، ٛاٖط

ٗ أقٓاف  ٠إأخٛشايجُا١ْٝ ١ اٱغ٬ّ يكاحل َعٝاضٜٸ١ ايعٓاٜٚٔ ؿٞ َعٝاضٜٸْ ضٜطدِّ

 .إػتشٓكٌ يًعنا٠

غٓذس  ،٬َسٌٛ ٌْ ايتعًٌٝ ايٛاضز٠ ٗ بعهٗا ،يٛ ضادعٓا ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ـ2
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 ًٜٞ: َا

ٞٸٗ قشٝش١ ع أـ ؾُا نإ َٔ ايعنا٠ »( دا٤: 2حاجملُٛع١ ايجا١ْٝ، بٔ غٜٛس ) ً

ٚقس قًٓا .« . .نإ َٓهِ ٚأُٜٓا نإ. ٔٵَٳ ،ا قس أسًًٓا شيو يهِ٭ْٸ ;ؾأْتِ أسلٸ ب٘

ٕٸ ٕٸ َع٢ٓ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أ نْٛٓا ٗ َٓكب  ;ايعنا٠ هب عًٝهِ تػًُٝٗا يٓا غابكّا بأ

بٌ  قطعّا،١ عسَ٘ ٕعًَٛٝٸ ;غكٛٙ ايٛدٛب ٓا أسًًٓا شيو يهِ، ٫ َع٢ٓاٱَا١َ، يهٓٸ

ٕٸ .َع٢ٓ غكٛٙ ايتػًِٝ بايكطف ع٢ً بعههِ بعهّا طض ؿٜٓلٸ ٖصا اي ٖٚصا ٜعين أ

ٕٸ زٕٚ إقساض  ،ؾُٝا بِٝٓٗ ت٘اؿانِ أداظ قطؾٗا ب٫ٜٛ ايعنا٠ يًشانِ، ٜٚصنط أ

ـٺّا َكته٢ ٫ٜٚت٘ ع٢ً إاٍ، ٫ بٝاّْا ٥ٝٸإداظ٠ يػرلِٖ، ؾٝهٕٛ سهُ٘ ٫ٚ ٞٸ ٕٛق  ؾطع

ٞٸ ٕٸ .ثابت إشل ًّو َٓكب اٱَا١َ ٗ عكط ايػٝب١ ي٘ تػٝرل ٖصا ايتشًٌٝ  ٔٵَٳ ٖٚصا ٜعين أ

ٕٸ أقٌ ٖصا اؿهِ يٝؼ ٖٓأٜهّا، َكته٢ ٫ٜٚت٘ ع٢ً إاٍ   ّاإشلٝٸا ٜهؿـ عٔ أ

ٞٸبايعٓٛإ ا٭ ٞٸايٓلٸ ٜطؾع إعاضن١ َع اي ٖٚصا َا .ٚٸي  .كطآْ

ّٕ.»..( دا٤: 3حع١ ايجا١ْٝ، اجملُٛٗ قشٝش١ نطٜؼ ) ب ـ ٕٵ ٫ٚ تسؾعٗا إٍ قٛ  إ

 «.زعٛتِٗ غسّا إٍ أَطى مل هٝبٛى، ٚنإ ٚاهلل ايصبض

ٌٷ ٕٸ ايتعًٌٝ تعًٝ َٕ ٘ٹعٵتٴ٫  :طاض٨، ؾٗٛ ٜكٍٛ ي٘ بإَٔط ؾإ ٫ ٜكـ َعو ٗ  ٔٵايعنا٠ 

ٌٷ .زنِٛزؾعٖٛا بٝٓهِ يٝؿتسٸ عابٌ  ،ؿسٸ٠ؿٛات اي ٫ بعٓٛإ  ،طاض٨ بإَٔط ٖٚٛ تعًٝ

ٞٸ ٚٸي ٌٸ ،أ اٱَاّ ٜطٜس إٔ  ٕٸأٚن ،ظَينٸخ سٳطّا ع٢ً سٳؾِّ٪ستُاٍ شيو بٛقؿ٘ َأَ  ٫ٚ أق

ٓٛ ْٛٗا يًصبض، ؾٝطًب ُٴػًٹبٌ ٜٴ ،ِ أَط اؾُاع١ إػتهعؿ١ اييت ٫ ٜٓكطٖا اٯخطٕٜٚٓ

ٝٸٗا إٔ تتعانس َٓ َٳَاي  ٫ ٜكـ َعٗا أٚ ٜعٝٓٗا أٚ ٜتعاطـ. ٔٵّا، ٫ٚ تصٖب َاشلا إٍ 

ُٸس  تسعُ٘ قشٝش١ ظضاض٠ تعًًٌٖٝٚصا ايصٟ ؾُٗٓاٙ َٔ ٖصٜٔ اي بٔ َػًِ ٚق

ٞٸ ايعنا٠ اؿانِ سهُت بكطف سٝح ; (1حاجملُٛع١ ايػازغ١، ) ع٢ً ايؿطع

 غ٬ف ساٍ عسّ اؿه١َٛ. ،اؾُٝع

ٕٸ ـ3 ساٍ ايعنا٠ ٗ عكط قسٚض ٖصٙ ايٓكٛم ـ أٟ ايكطٌْ ايجاْٞ ٚايجايح  إ

١ ايسٚي١، ٚقس ناْت ٖصٙ ٖٞ ْٚتصٖب إٍ خعا ،هًبٗا ايػًطإ٘ نإ ٌ ـ أْٸاشلذطٜٸ

ٕٸ ايػا٥ًٌ ٖٓا ٜػأيٕٛ  .ايػٓٸ١ ٗ ايعنا٠ عٔ ايعنا٠ ٗ غرل َا غايبّا ٖٚصا َعٓاٙ أ

ٕٸ ;ٜٔٵٓكسٳظنا٠ اي :، َجٌػًطإٜأخصٙ اي ٜأخص ظنا٠ ايجط٠ٚ ايػايب١ اؿانِ ٗ ايعاز٠  ٭

ٝٸ ٕٸ .١١ ٚايعضاعٝٸاؿٝٛاْ ١ ناْت تأخصٙ ايػًط١ قػُّا َٔ ا٭َٛاٍ ايعنٜٛٸ ٖٚصا َعٓاٙ أ
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ُٸ١ن١ يٮإعأض ٕٸ أٌٖ ايبٝت قس أغكطٛا اٱيعاّ بايعنا٠ َط٠ّ أخط٣ ٗ .٥  َٚٔ ايٛانض أ

ٕٸ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ دا٤ت سٍٛ ايعنا٠ اييت  ٖ٘ٚصا نًٓ .َا أخصٙ ايػًطإ َٔ إايو ٜعين أ

ٞٸٜطٜس اي ٚٗ  .ٚناْت خاضد١ّ عٔ غًط١ٓ ايػًطإ ْٚؿٛشٙ ،إٔ ٜسؾعٗا إٍ إػتشلٸ ؿٝع

ٕٸ ايػًطإ ٗ ايع ;ٖصٙ اؿاٍ هب ؾِٗ قسٚض ٖصٙ ايٓكٛم ط يًؿٝع١ َٔ ز٠ ئ ٜٛٓؾاؾإ

َٸايكًٌٝ، َٚٔ ثِ غٝهٕٛ ؾكطا٤ ايؿٝع١ ٗ اؿاي١ اي ـ إ٫ٓ اؾعًٗ ايعنا٠ ـ يٛ ١ ٫ عا

ٞٸ ٓكٛم يتًعّ ـ َٔ َٔ ٖٓا دا٤ت ٖصٙ اي .ايصٟ ٜكطف عًِٝٗ ًّهٕٛ إاٍ ايؿطع

٢ َٔ ايعنا٠ َٔ غرل َا أخصٙ ايػًطإ تبٓك َٛقع ١ٜ٫ٚ اٱَاّ ع٢ً ايعنٛات ـ بسؾع َا

ٞٸخٌ اياٗ ايعاز٠ إٍ ايس ٕٸ ؿٝع ُٸـ; ٭ أٍٚ عهِ  ١ّشيو غٛف ٜؿٓهٌ أٚيٜٛٸ إٗ

ٛٸ اي ٞٸاؿاد١ اييت ٜعٝؿٗا اؾ  ،ٚشلصا ٚدسْا بعض ايطٚاٜات ايكشٝش١ ايػابك١ .ؿٝع

ُٸقشٝش :َجٌ ٕٸ ،س بٔ َػ١ًِ ظضاض٠ ٚق ٜعطٞ  ٙاٱَاّ ساٍ بػ٘ ْؿٛش تتشسٸخ عٔ أ

َٔ د١ٗ ايػًط١ ناْت شا نإ يٲَاّ َٔ د١ٗ، ٚإ٭ِْٗ ٜكطٸٕٚ ي٘، ؾإاٍ  ;اؾُٝع

ٝٸٚ اْكٝازٺ ن١ََٚعاأخط٣  ٕٸَػ٪ٚي ايصٟ ٫  ١ نُا ٜٛٗط َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ، ؾٗصا َعٓاٙ أ

َٸٔ ْؿكات٘ ايٚي١ ع٪ٜتُطٸز ع٢ً ايػًط١ تكبض ايػًط١ َػ ١; إش يٛ مل تهٔ نصيو عا

كّا بٛقؿٗا َطبِّ ،١سٜٓٝٸٌ َٔ ايك١ُٝ اييٛقعت َٓاؾط٠ بٌ ايؿعب ٚايػًط١ َا ُجِّ

 ٫ طاض٨. ،َع٢ٓ ايتعًٌٝ بايذلغٝب ٗ ايسٜٔ، ؾٗٛ أَط غاييبٸٖٛ يًؿطٜع١، ٖٚصا 

ٝٸ١ تاضىٝٸ عٓسْا استُاٍ ايرل٢ اٯٕ ٜجٖٚصا ايصٟ قًٓاٙ بأْع٘ ستٸ ١، َع٢ٓ ٚاي٥٫ٛ

ٕٸ ُٸ١بعض  أ عهِ بعض ـ ًٛا ٗ عكطِٖ قس ؾهٸوتٌُ أْٸِٗ  ^أٌٖ ايبٝت أ٥

ٟٸعَٚٔ َٛاقع ٫ٜٚتِٗ ع٢ً إاٍ اي ،ايٛطٚف ١ٓ د١ٗ َعٝٻإٍ إٔ ٜٛدٸٗٛا قطؾ٘ ـ  نٛ

 ١.١ اغتجٓا٥ٝٸؼ٢ٛ بأٚيٜٛٸ

مل ْػُع ٗ إش  ;١ٚايعًٜٛٸ ;١ٓبٜٛٸاي :ٓٛط ايػرلتٌْ َاظ ٖصا ا٫ستُاٍ عٓسٜٚتععٻ

َٔ ٖصا  ٤ٞٚيٛ سكٌ ؾ .١خاقٸطؾإ ايعنا٠ ٗ أٌٖ اي١ٜ٫ٛ كناْا ٜ ’ايتاضٜذ أْٸُٗا

طٚا ع٢ً سٝح عٝٻ ،إٓ ايهطِٜطا، نُا ٜٛٗط َٔ ايكُغتدسَ٘ خكَٛٗايكبٌٝ ٫

َٔ ْٛع ايتعًٌٝ  ١ٺ٫ بعًٓ ،أخط٣ ٚأدابِٗ ايكطإٓ بع١ًٓٺ ،ٗ أَط ايكسقات |ٓيبٸاي

ٛ عدل ْكٛم قسٚز٠ يٚـ ا ُّٗا يسًٜٗشٜ تٛدټْإٛدٛز ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات، بٌ مل 

نٝـ ٚقس نإ َٓاغبّا  .١خاقٸ بكطف ايعنا٠ ٗ أٌٖ اي١ٜ٫ٛـ قسٚزٜٔ  ٭ؾدإم

ٞٸ ٌٸ ٗ ايػٓٛات ا٭خرل٠ َٔ ايعٗس إسْ ز ؾٝٗا ايطغٍٛ اييت تؿسٸ ،َجٌ ٖصا ا٭َط، ٫ أق
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ْٚعيت ؾِٝٗ  ،ّ َػذسِٖٖٳسٳٚ ،تِٗ٘ َٓع َٔ ايك٠٬ ع٢ً َٝٸ٢ أْٸ، ستٸَع إٓاؾكٌ

ع َؿّٗٛ ١ تطٚنْبٜٛٸؾؿٞ ٖصا ايٛطف َٔ إٓاغب قسٚض ْكٛم  ؟!اٯٜات ايؿسٜس٠

ٞٸاٱّإ اؿ َٸبٛقؿ٘ ؾططّا ٗ أخص ا٭َٛاٍ اي ،كٝك ٕٸ إ٫ٓ ،١عا  ٘ػعكط ب إشا قٌٝ بأ

ٞٸبٝإ اؿهِ ا٭، بٌ نإ ٜٓبػٞ ع٢ً ايطغٍٛ كتًـ ايٝس ٢ يٛ َاضؽ بٓؿػ٘ ستٸ ،ٚٸي

ٟٸاؿهِ اي  .جاْٛ

ٕٸ َا ْطٜس  ٕٸ ٖصا اؿهِ مل ٜططح ٗ ايعكط اٱٖٛ ايتأنٝس عًٝ٘ إ ٞٸأ  غ٬َ

ٚٸٍ ٞٸّا ٭ثاض تػا٫٩ت ٚاعذلانات زاخٌ اجملتُع اٱإش يٛ ططح سٓك ;ا٭ ٗ َبسأ  غ٬َ

ٞٸايتُٝٝع إ َٴّا ـ ْٛطٜٸـ ٚيٛ  اي ٞٸبٌ  ٚسٝح مل لس ؾ٦ّٝا َٔ ٖصا ايكبٌٝ  .ِٖٚغرل ٛايٞ عً

ُٸ١َٔ ؾِٗ ْكٛم ا٭ ؾ٬بسٸ ٝٸٗا ٖصٙ ع٢ً أْٸ ٥ ؿطٜع بعس ت٫ْػساز عكط اي ;١ْظَٓ

ٝٸ١»ٗ قًٓ٘ َٔ نتابٓا  ٙ، نُا عجٓا|ايطغٍٛ ٜهاعـ  ٖٚصا َا .(51)«ايػٓٸ١ سذٸ

 .١ ٖصا اؿهِظَٓٝٸأنجط ؾأنجط َٔ استُاٍ 

ٝٸ١ ٚايٝٸ١٥ اي٫ٛٝٸاقٸعٓسٟ استُاٍ اـ ضطدِّ٘ ٜٖصا نًٓ تكٝٝس ١ ع٢ً استُاٍ عَٓ

 إطًكات ٚؽكٝل ايعَُٛات.

ٕٸ ٜٚٚبس ١ اييت ؿطنٝٸ١َ تكبٌ ا٫ْػذاّ َع ٖصٙ ايْٝع ايطٚاٜات إتكسِّ يٞ أ

عٝح ٫ ٜٛدس ٚثٛم  ،قسٸَٓاٖا يًذُع بٌ ايٓكٛم، ٚايكًٌٝ َٓٗا َا ٫ ٜكبٌ شيو

 .بكسٚضٙ

ٕٸ ٖصٙ اي ٙ صط بعض أؾهاٍ ايتعاضض ٗ ١ٖ ٖٞ اييت تؿػِّؿطنٝٸنُا أ

ٞٸايطٚاٜات، َٔ ْٛع عسّ دٛاظ إعطا٤ غرل اٱ َع عسّ ٚدٛز شيو ، ٚدٛاظ ٠َّطًكّا تاض َاَ

ٞٸاٱ  ، ٖٚهصا.أخط٣ ؾطٙ إٔ ٫ ٜٓكب َاَ

ٕٸ ظ َاٜٚتععٻ ١ أٚ ُ٪ٖيؿايطٚاٜات ٚايؿكٗا٤ قبًٛا زؾع ايعنا٠ يً ْكٍٛ أٜهّا بأ

ُٸس  نُا ٗ قشٝش١ ،يًذلغٝب ٗ ايسٜٔ ٌٸ  ؾًُاشا ٫ ،بٔ َػًِ ٚظضاض٠ق لس ٗ ن

ٞٸٖصٙ ايٓكٛم إداظ٠ّ يً ٞٸإٔ ٜكطف ايعنا٠ ع٢ً غرل اي ؿٝع َٔ باب تأيٝـ  ؿٝع

ٞٸأٚ تطغٝب٘ ٗ إصٖب اٱإيٝ٘ ايؿٝع١  ايكًٛب أٚ ؼبٝب ؾإشا نإ اٱَاّ ٜسؾع  ؟!َاَ

ٕٸ ؾًٛ  .اؿاٍ ٖصٙٚاـكٛق١ٝ تكًض أٜهّا ٗ غرل  ١ٖصٙ ايٓهت يذلغٝبِٗ ٗ ايسٜٔ ؾإ

يعسّ اٱؾاض٠ إط٬قّا شلصا إٛنٛع ٗ  ٢مل ٜهٔ َعٓ ١١ ثابتإشلٝٸناْت ٖصٙ ا٭سهاّ 

ٖٓ ٝٸا ٜععِّغٝام ٖصٙ ايطٚاٜات بأْعٗا،  ٕٸ ،١ ٗ اؿهِظ اؿاي١ ا٫غتجٓا٥ ات ضايهطٚ ٚأ
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ٞٸناْت تؿطض ايكطف ٗ ايساخٌ اي ٕٸؿٝع طدت يكًٓتٗا أخإْٸُا  ظنا٠ ايؿطط٠ ، ٚأ

َٸبإكاض١ْ َع ايعنا٠ اي تأثرلٖا ايهبرلٚعسّ  ٕٸ عسّ تساٍٚ  .١عا ٚقس قًٓا ٗ قًٓ٘: إ

َع نْٛ٘ يٛ نإ َٛدٛزّا ٭ثاض نذٸ١ّ أٚ تػا٫ّ٩  ،سهِ ٗ ايعكط ايٓبٟٛ ٚبٴعٝسٙ

ٚاغتؿٗاَّا، ٚٚٗٛض ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚايٓبٜٛٸ١ ـ ٚيٛ باٱط٬م ـ ٗ عهػ٘، ثِ تساٚي٘ 

أسس ايؿٛاٖس ايكٜٛٸ١ ع٢ً ١ٝ٥٫ٚ ٖصا اؿهِ  ٔ بعسٙ..،َٚ ×ٗ عكط اٱَاّ ايباقط

 .|ايطغٍٛ ٠مل تدلظ قط١ٜٓ قاضؾ١; ْٛطّا ٫ْػساز عكط ايتؿطٜع بٛؾا ٚتاضىٝت٘، َا

١َ غٓذس ايٓكٛم إتكسِّ اتيٛ سًًٓٓا ٚأدطٜٓا َكاضْات َٚكاضبات بٌ فُٛع ـ4

 طٝات ايتاي١ٝ:عإ

ٕٸ أـ ٝٸ عسز ايطٚاٜات ايسآي١ إْا٫ّ ٖٓا ـ بػضٸ إ  ـ ١ايٓٛط عٔ بعض ا٬ٕسٛات إتٓ

ٕٸ ،ضٚا١ٜ 24ٖٛ سٛايٞ  غبع ضٚاٜات قشٝش١، ٚقس ـ ًٓا إيٝ٘ تٛقٸ عػب َاـ َٔ بٝٓٗا  ٚأ

 تبًؼ ايعؿطٜٔ عٓس إؿٗٛض.

ٕٸ ـ ب نّا اضتعـ ٜبسٚ يٞ َا  ـ ٗبٌ ٖصٙ ايطٚاٜات ايكشٝش١ ضٚا١ٜ تعاضض  إ

ٟٸأخط٣ ّا عطؾّا قشٝش١ّطٸَػتك اجملُٛع١ ) ، ٖٚٞ قشٝش١ إزلاعٌٝ بٔ غعس ا٭ؾعط

١ َيػرل إٛايٞ، ٚإسعٛ ٠قطاس١ّ ع٢ً عسّ إعطا٤ ظنا٠ ايؿطط ١ايسآي ،(1حايجا١ْٝ، 

٘ٺ10حاجملُٛع١ ايجا١ْٝ، بٔ ؾاشإ )ا غدل اجملُٛع١ خسه١ ) أبٞخدل  (، ٚع٢ً ٚد

ٞٸ شٝش١ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ ٖٞ ق .(2حاـاَػ١،   َا .(4حاجملُٛع١ ايػازغ١، بٔ ٜكطٌ ) عً

ٗٞ تعاضض ؾَٚع شيو  .اُؾٝٗ ١ٺٚاؾرلإ ـكٛقٝٸ ٠ٚض٪بايٛ ١ّخاقٸ ٠مل لعٌ ا٭خرل

ِٸ5حاجملُٛع١ ايجا١ْٝ، خدل عُط بٔ ٜعٜس ) إشا دعٌ  إ٫ٓ ( اٯبٞ عٔ ايتدكٝل، ايًٗ

 ايتعاضض بايعُّٛ َٔ ٚد٘.

ٕٸ ـ ز ايهجرل َٓٗا ٜطًل إٓع ؾ ;آخط َٔ داْبٺتعاضنّا ٖصٙ ايطٚاٜات بٌ بعض  إ

ٞٸإعطا٤ غرل اي َٔ ٌّؿٝع ٞٸيإٍ اع٢ً إخطادٗا ٚإضغاشلا  ، ٚبعهٗا زا  ،خاضز ايبًس ؿٝع

ٞٸبعهٗا ع٢ً اٱعاز٠ ع٢ً اي، ٚ(3حاجملُٛع١ ايجا١ْٝ، قشٝش١ نطٜؼ ) :َجٌ  ؿٝع

اجملُٛع١ ايجا١ْٝ، خدل عبس اهلل بٔ أبٞ ٜعؿٛض ) :َجٌ، يػرلٙ ٫ٚ٢ تعط ،ٌهنًُٓا ؾ

ٔٸ (.8حاجملُٛع١ ايجا١ْٝ، ٞ )غإبطاِٖٝ ا٭ٚ خدل :َجٌ ،طبش(، أٚ تٛنع ٗ اي6ح  يه

َجٌ خدل  ،تؿٝس دٛاظ قطؾٗا ع٢ً غرل ايٓكٸاب عٓس ايعذع عٔ بعجٗا بعض ايطٚاٜات

 (.7حاجملُٛع١ ايجا١ْٝ، ٜعكٛب بٔ ؾعٝب )
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ٕٸ بعض ٖصٙ ايٓكٛم ّٓع عٔ إعطا٤ ستٸ ١ إعطٚؾٌ ٕجٌ ايعٜسٜٸ٢ ؾطب١ َا٤ ز ـ إ

ٞٸبكطبِٗ َٔ أقٍٛ إصٖب اٱ ٟٸٚسبٸِٗ ٭ٌٖ ايبٝت اي َاَ خٳط تػُض ، ؾُٝا ضٚاٜات ُأٓبٛ

ٞٸبإعطا٤ غرل اي  :َجٌ ،١ ظنٜٛٸرلظنا٠ ايؿطط٠، بٌ تػُض بإعطا٥ِٗ قسقات غ ؿٝع

 (.2ٚ 1حاجملُٛع١ ايطابع١، ٚقشٝشت٘ ) ،خدل أبٞ بكرل

ٛٸ٠ ٖصٙ ايطٚاٜات َٚتاْتٗا ٚاشلسف َٔ ٖصٙ ايٓكط١ ايطابع١ ٖ ٛ ؼسٜس زضد١ ق

 ٚعسّ ابت٥٬ٗا َؿانٌ.

ٕٸ إبسأ ا٭غاؽ ٗ ايع٬قات اٱ ١ً٘ ٗ قًٓٗ زضاغ١ َؿكٻ ٓاـ قس أثبت5 ١ ـ غ٬َٝٸأ

ٛٸغ٬َٝٸاٱ از٨ ب١ ١ًْ َٔ إكطآْٝٸٚاغتدطدٓا َٔ َكاضب١ ايٓكٛم اي .١٠ ٖٛ َبسأ ا٭خ

ٛٸ :١ ٗ ٖصٙ ايع٬قات، َجٌغاغٝٸا٭ ١، ي١، َٚبسأ اي١ٜ٫ٛ إتبازغ٬َٝٸ٠ اٱَبسأ ا٭خ

إٓ ايهطِٜ مل ٜػُض بع٬ق١ غ١٦ٝ ٗ ايساخٌ طايك ٕٸأعتدلْا اٚ .ٚغرلٖا ،َٚبسأ ايتعإٚ

ٞٸٸاٱ طؾع ايًِٛ عٓس ايعذع عٔ ؼكٝل يٗ ساي١ ايبػٞ اييت تػُض بايتكاتٌ  إ٫ٓ ،غ٬َ

ٞٸا ايكإْٛ ايْا تطبٝل ٖصأضزساي١ إكاؿ١. ٚٚؾكّا يصيو إشا  ّٸاي كطآْ أٚ فُٛع١  عا

ٝٸ يعنا٠ اّا يٛ نإ سكط ايكٛاٌْ ٖصٙ ع٢ً اؿاي١ اييت مٔ ؾٝٗا غٓذس تٓاؾطّا َهُْٛ

ٝٸّا إشلٝٸ بأٌٖ اي١ٜ٫ٛ سهُّا ٚٸي ٕٸ ;ّاأ ٕٸ َع٢ٓ شيو أ إػًِ وطّ أخاٙ إػًِ َٔ ا٭َٛاٍ  ٭

َٸاي ١َ بٌ ؿٔ ايعسٜس َٔ ايٓكٛم إتكسٸ ،طٖا يسَٜ٘ع تٛٗؾ ،١، َٔ اـُؼ ٚايعنا٠عا

ٛٸى ٝٸٗا ساي١ ْٸأمل ْؿُٗٗا ع٢ً  َا ،١غ٬َٝٸاٱ ٠ايـ َبسأ ا٭خ ١ ْاػ١ عٔ ساي١ ايبػٞ ظَٓ

ٟٸٔ ا٭ٜٵعكطٳؽ نسٸ ايؿٝع١ ٗ ايايصٟ نإ ّاضٳ ٞٸٚاي َٛ  ،َٔ داْب ايػًط١ ،عبٸاغ

ّ ثِ مطٸ ٠ّٛخإإٔ ٜهٕٛ إػًُٕٛ ؾهٝـ ّهٔ  ، ٚإ٫َٓٔ ايٓاؽ نجرٕلَٔ ططف ٚ

ٗ  ايؿكطا٤ ٚإػانٌٚإعاْت٘ بسؾع إاٍ إٍ  ،َػاعس٠ بعهِٗ بعهّاع٢ً بعهِٗ 

ٛٸ٠ عطؾّا ٚ ؟!تٌَايٝٸغٝام أندل ؾطٜهتٌ  ٕٸ ٖصا قس ٜٓاقض َبسأ ا٭خ ٝٸإ ّا عك٥٬

ٕٵَٚتؿطِّ ٞٸ عٝٸّا، ٚإ ٞٸ أَهٔ ػاٚظ ٖصٙ إٓاؾا٠ بايٓٛط ايتؿهٝه ايصٟ ٫ تب٢ٓ  ايسٓق

ٝٸ١ ٚايعٴطٵؾٝٸايعًٝ٘ ايؿّٗٛ  ٟٸ١ ٗ باب ا٫دتُاع ايعك٥٬  .بؿط

ٞٸٜٛاد٘ ؾهط٠ اؿهِ ا٭ ٍٷ١٩ تػامثٸ ـ6 ٕٸ ٚٸي ٖصٙ ايٓكٛم ػعٌ  ٖٓا، ٖٚٛ أ

ٞٸًعّ غرل ايبأٌٖ اي١ٜ٫ٛ، ٖٚٞ تٴ ١ّخاقٸايعنا٠  َطٸ٠ّ أخط٣  ت٘ؾع ظنازبإعاز٠  ؿٝع

ٞٸيً ٕٸ .ك٠٬ٚاي رٸع٢ً خ٬ف اؿ ،يٛ اغتبكط ؿٝع ٔٷ ٖٚصا ٜعين أ ٕٸ اؿهِ ناَ  ٗ أ

ٞٸاي ٞٸهب عًٝ٘ ـ بايعٓٛإ ا٭ ػٓٸ ٞٸـ زؾع ظنات٘ يٲ ٚٸي  ، ٚبعض ايٓكٛم قطو١َْاَ
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ٕٸ نؿا١ٜ اٱ ٚبعهٗا ٚاٖطٷ ٞٸباٱط٬م ٗ أ ٗ  إ٫ٓ ،تػُض بإعطا٤ ايباقٞ يػرلٙ ٫ َاَ

 ١.اقٸعسٙ ٚسايت٘ اـايصٟ ي٘ بٴ ،١ قًٛبِٗ٪ٖيؿغِٗ إ

َا ٜتعًٓل بػِٗ  غأٍ ايػٝس اـُٝين َٔ قبٌ ٗٚأضٜس ٖٓا إٔ أغأٍ ـ نُا 

 ٔٝٵخاقٻٌٖ ٜعكٌ إٔ تهٕٛ ظنا٠ ـ بٌ ٚٔؼ ـ ْٝع إػًٌُ  :ايػاز٠ ٗ اـُؼ ـ

ُا بعس غٝٸ ٫ٚ ،؟ أيٝؼ ٖصا ايتؿطٜع غرل َتٓاغبَٚػانِٝٓٗ َٚٓاطكِٗ بؿكطا٤ ايؿٝع١

ٝٸبٔ ايػبٌٝ َٔ سٝاتٓا ايّٝٛ؟ أيٝػت ٖصٙ إبايؼ إاظٚاٍ ايطقاب ٚ ١ ايهد١ُ تؿٛم اي

ٞٸسذِ ساد١ اٱ ٞٸايؿكرل َٚٓاطل ايؿٝع١ احملسٚز٠ قٝاغّا بايعامل اٱ َاَ  ؟ ٖصا َاغ٬َ

ٝٸطّا ع٢ً ٜعطٞ َ٪ؾِّ عٌ عٝح ٜعًِ إشا دٴ ١ اؿهِ ايكازض ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات، إ٫ٓظَٓ

ٞٸعسّ تطبٝك٘ َٔ قبٌ غرل اي ٘ خ٬ف يهٓٸ .ؾرلتؿع اٱؾهاٍ ،ع٘بعس تؿٝټ إ٫ٓ ،ؿٝع

شلا  قطؾ٘سٝح دعٌ  ،طٚاٖط ايتعًٌٝ ٗ َجٌ ضٚاٜات إعاز٠ إخطاز ايعنا٠ يًُػتبكٹ

ٞٸع٢ً غرل اٱ ٕٸٖٓ ،ع٘ قطؾّا شلا ٗ غرل َٛنعٗاٗ ساٍ عسّ تؿٝټ َاَ َٛنعٗا  ا ٜعين أ

ٞٸٖٛ اٱنإ ع٘ ٗ ساٍ عسّ تؿٝټ  .َاَ

يطادض ٖٓا، ١َ نطز باغتٓتاز ْطاٙ اٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾُٔ فُٛع ا٬ٕسٛات إتكسِّ

ٕٸ ٞٸ ٖصٙ ايٓكٛم قس قسضت ٗ دٛٛ ٖٚٛ أ ع٢ً  نإ ٜػتسعٞ اؿحٸ خامٸ اغتجٓا٥

َٸ١ ايهطٜبٝٸقطف ا٭َٛاٍ اي ٞٸ١ ٗ ايساخٌ ايعا ٕٸ ؿٝع  قطاض ضؾع ٖصا اؿهِ ايطاض٨، ٚأ

ٞٸبٝس َٓكب اٱٖٛ إْٸُا  َهإ إب ٕٸأٚ ،َا١َ أٚ ض٥ٝؼ ايسٚي١ أٚ اؾُاع١ ايؿطع

ٞٸ ٗ  لع أٚ ٜهٝٸإٔ ٜٛغٸـ غرل شيو  ّنإ َبػٛٙ ايٝس أ غٛا٤ٷـ  اؿانِ ايؿطع

ٟٸ .َكطف ايعنا٠ ٬َس١ٛ بعض ايطٛاض٨ ٚثٛم بأنجط َٔ ٖصا إكساض َٔ  ٚيٝؼ يس

 فُٛع ْكٛم ايباب.

ٕٸ أ ٫سٛتٴٚقس  ٞٸأ ٕ ٜهٕٛ َٓع زؾع أوتٌُ  غتاشْا ايػٝس قُٛز اشلاسل

ٝٸّا،ايعنا٠ يًُدايـ سهُّا ٫ٚ شيو ، ٕٚ إٔ ٜبشح ٖصا إٛنٛعزٚغطٜع١  ٗ إؾاض٠ٺ ٥

ٕٸ ٫ٚ أزضٟ ٌٖ  .(52)اـُؼ ّإ ٗ َػتشلٸن٘ يؿطٙ اٱعٓس تعطټ اييت زؾعت٘ ايكطا٥ٔ أ

ٝٸاي١ ايغ٘ ٗ ايطيهٓٸ ؟َا شنطْاٙ أّ ؾ٤ٞ آخطٖٛ ستُاٍ ٍ ٖصا ا٫إ ّإ ١ ؾطٙ اٱعًُ

 .(53)اـُؼ استاٙ ٚدٛبّا ٗ اؾذلاط٘ ٗ َػتشلٸٚ ،ايعنا٠ ٗ َػتشلٸ

ٕٸبعض ايصٟ أؾُٗ٘ َٔ بٌ  ؾطٙ اٱغ٬ّ غرل َأخٛش أٜهّا، بٌ  اٱط٬قات أ

ٕٸبعض ايطٚاٜات إتكسِّ ٕٛاط١ٓ ٕػتًعَات اغرل إػًِ أٜهّا يٛ اْكاز  ١َ ٜؿٝس أ

ٝٸٚ ٞٸ ،َٔ ٖصا إاٍ ١ ؾٗٛ ٜػتشلٸغ٬َٝٸاتٗا ٗ ايسٚي١ اٱَػ٪ٚي  ٚاؿانِ ايؿطع
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 ات.َٓطل ا٭ٚيٜٛٸ ّهٓ٘ إٔ ٜعطٝ٘ َٓ٘ نصيو عػب َا ٜطاٙ َٔ

 

ٕٸَاَٝٸَٔ ؾكٗا٤ اٱ ٚاسسٺ شٖب غرلٴ ٌ ٗ اـُؼ شٓكَٔ ؾطٚٙ إػت ١ اٍ أ

ٞٸٍ غرل اٱإعطا٤ اـُؼ َٔ غِٗ ايػاز٠ إ، ؾ٬ هٛظ امٸاٱّإ بإع٢ٓ اـ  َاَ

ٟٸ ٍٸ .ا٫ثين عؿط  ١:يصيو بعسٸ٠ أزٓي ٚقس اغتس

ٕٸ ـ1 َٸ١  إ  ٫ٓإشيو َكته٢ قاعس٠ ا٫ؾتػاٍ، سٝح ٫ وكٌ ايعًِ بؿطاؽ ايص

ٞٸعطا٤ اٱإب  .َاَ

٘ بعس ٚدٛز ايعَُٛات ٚإطًكات ٗ ايكطإٓ ; ؾإْٸعٔ ٖصا ايسيٌٝ ٚانضٷ ٚاؾٛاب

 ٍ أقٌ ا٫ؾتػاٍ.إيطدٛع إٍ اب٬ ساد١  ،١ ّهٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايسيٌٝ احملطظٚايػٓٸ

١َ ع٢ً ؾتذطٟ ؾٝ٘ ايدلا٠٤ إتكسِّ ،ٗ ؾطٙ ايتهًٝـ َٔ َٛاضز ايؿٓو بٌ ايؿٓو

 ا٫ؾتػاٍ.

ٞٸاعطا٤ اـُؼ يػرل اٱ ٕٸإ ـ2 ّٷإ َاَ  ي٘، ٫ٚ نطا١َ يػرل إ٪َٔ. نطا

ٚٸٚاؾٛاب  ٞٸنطاّ غرل إ٪َٔ ايإزيٌٝ ع٢ً سط١َ  ِٵمل ُٜكإْٸ٘  ٫ّ:أ  ٗ سسٸ ؿٝع

َٳ ،ْعِ .شات٘ بهجرل َٔ  ٘ عٓٛإ أخلٸّ أْٸٚقس تكسٸ .اهلل ٚضغٛي٘ سازٸ ٔٵوطّ َٛازٸ٠ 

ٞٸغ٬ّ غرل اٱعٓٛإ ايهؿط أٚ اٱ ٝٸ١ ٚاؿتاضىٝٸ١ ٚايكطآْٝٸنٝـ ٚايٓكٛم اي .َاَ ١ سٜج

يٝ٘ ٚايتعاٌَ با٭خ٬م اؿػ١ٓ َع٘ إنطاّ غرل إػًِ ٚبطٸٙ ٚايكػ٘ إع٢ً  ؾاٖسٷ

شلِ  سٝا٤أ١ غ٬َٝٸِٖ ٗ ايسٚي١ اٱ٩بكاإبٌ  ؟!نطاَ٘إٚظٜاضت٘ ٚغرل شيو َٔ َٛاٖط 

َٸاؿكٛم اي ٗ سلٸ غرل  نطاّؾهٝـ ًٜتعّ عط١َ اٱ ،نطأَّ اٱ ١ نطبٷعا

ٞٸاٱ  ؟!َاَ

 .(54)ط٬م ايسيٌٝ أٚ عَُٛ٘إٍ إايطدٛع ايؿكٗا٤ َٔ  َا شنطٙ بعض ثاّْٝا:

ٕٸ غرلٴيهٓٸ٘  َّا ؾٗٛ َعاضض مل ٜهٔ َكسٻ ٕٵإزيٌٝ ؼطِٜ اٱنطاّ  زقٝل; ٭

ؾٝتػاقطإ، ؾٝجبت عسّ اغتشكام غرل  ،بايعُّٛ َٔ ٚد٘ يسيٌٝ َكطف اـُؼ

ٞٸاٱ  ٍٸ ٖٓا.ٖٚٛ َطًٛب إػتسٹ ،يًدُؼ َاَ

ٕٸ : َاثايجّا ٞٸٗ غرل اي إكتهٞ يًتهطِٜ َٛدٛزٷ قٌٝ َٔ أ إٍ ٖٚٛ اْتػاب٘  ،ؿٝع

 .(55)ؾاٌَ ، ٖٚٛ َكتٕض|ضغٍٛ اهلل
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ٕٸ  ٜبسٚ يٞ ـ ٗ عسّ ثبٛت ايهطا١َ يػرل  ُاٍٸ يٝؼ ـ نن٬ّ إػتسٹٜٚٓاقـ بأ

ٞٸاي  بٌ ٗ ثبٛت عسَٗا. ،ؿٝع

ٌٕبعض ايطٚاٜات إتكسِّ ٕٸإ ـ3 ّٸ ١َ ٗ عح ايعنا٠ تؿتٌُ ع٢ً تعًٝ ّهٔ  عا

ٕٸ»ايصٟ دا٤ ؾٝ٘:  ،ـُؼ أٜهّا، نُا ٗ خدل إبطاِٖٝ ا٭ٚغٞإٍ اتػطٜت٘   اهلل ععٸ ؾإ

ٌٸ ٚٸْ ٚد ٫ »ّ: ، ٚخدل ٜٛغـ بٔ ٜعكٛب إتكسِّ«اسطٸّ أَٛايٓا ٚأَٛاٍ ؾٝعتٓا ع٢ً عس

 َا.».. :ّاز إتكسِّ، ٚخدل ٜعكٛب بٔ ؾعٝب اؿسٸ«َؿطنٕٛ ظْازق١ ِٗ نؿاضٷؾإْٸ ;تعطِٗ

ٕٸ ٖصٙ ايتع .«طذٳاَؿ يػرلِٖ إ٫ٓ  ٬ت تؿٌُ ايعنا٠ ٚغرلٖا.ًٝؾإ

َٸا ٚ .ؾ٬ ٜعتُس عًٝٗا ،ٗا نعٝؿ١ ايػٓسعٕٸ ٖصٙ ايٓكٛم بأْ: إٚاؾٛاب أ

ٕٸايكٍٛ  ٚٸ َع٢ٓ عسّ سلٍٛ ايتشًٌٝ ـ يٛ نإ ـ يًُدايـ بأ  (56)ؼطِٜ أَٛاشلِ ع٢ً ايعس

خدل ٜٛغـ )ْٜٛؼ( بٔ ٜعكٛب غاٜت٘ عسّ دٛاظ إعطا٤  ٕٸإبٌ  ؾٗٛ خ٬ف ايٛاٖط.

ٌٸ ناؾط، ٫ عسّ دٛاظ إعطا٤ غرلٖا يًهاؾط. ٕٸ ٖصا ؾه٬ّ عٔ  ايعنا٠ يه اؿكط أ

ٌٸ َٔ اٱْاٍ. ،ّااز قس ٜهٕٛ إناؾٝٸخدل اؿسٸَٔ إػتؿاز   ٫ٚ أق

١َ ٗ ايعنا٠ بسع٣ٛ سلٛشلا غتٓاز إٍ إط٬قات بعض ايطٚاٜات إتكسِّا٫ ـ4

 يًدُؼ، ٖٚٞ:

ٟٸٗ ايتؿػرل إٓػٛب إٍ اٱَاّ اي َا ـ أ م ع٢ً إتكسِّ»ّ ـ: ـ نُا تكسٸ عػهط

 «.أعسا٥ٓا نايػاضم ٗ سطّ اهلل

ٞٸ ب ـ  ايعنا٠ إ٫ٓايكسق١ ٚ ٘ٹعٵ٫ تٴ.»..ّ، ٚدا٤ ؾٝ٘: بٔ ب٬ٍ إتكسٸ خدل عً

ٕٸ عٓٛإ ايكسق١ ٜؿٌُ غرل ايعنا٠ أٜهّا ،«٭قشابو  .ؾإ

ٚٸ  .ًٓا إيٝ٘نُا تٛقٸ ،ا َعّاُايػٓس ؾٝٗ ـعهب ٫ّ:ٚاؾٛاب أ

 ،اض ايسآي١ ع٢ً دٛاظ إعطا٤ غرل ايعنا٠ شلِبا ظ١ًُ َٔ ا٭خَُعاضنتٗ ثاّْٝا:ٚ

اجملُٛع١ ٞ بكرل )بخدل أ :ٛاضز، َجٌٚنصيو إعطا٤ ظنا٠ ايؿطط٠ شلِ ٗ بعض إ

ُٸ2حاجملُٛع١ ايطابع١، ٚقشٝش١ أبٞ بكرل ) ،(1حايطابع١،  س (، ٚقشٝش١ ظضاض٠ ٚق

(، ٚخدل 2حاجملُٛع١ ايػازغ١، ٚخدل ايؿهٌٝ )(، 1حاجملُٛع١ ايػازغ١، بٔ َػًِ )

ٞٸ ٞٸ(، 3حاجملُٛع١ ايػازغ١، بٔ ب٬ٍ ) عً اجملُٛع١ بٔ ٜكطٌ ) ٚقشٝش١ عً

 بٌ ٖٓاى ْكٛمٷ .(5حاجملُٛع١ ايػازغ١، ) ينٸٗ(، ٚخدل َايو اؾ4حايػازغ١، 

َٸعسٜس٠  ٌٸٚأْٸ ،١ ٗ ٖصا ا٭َطعا ٕٵ ٖٚصٙ .٣ أدطٷسطٸ نبسٺ ٘ يه ناْت  ا٭خباض ٚإ
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ٔٸ   آبٺ عٔ ايتدكٝل.نأْٸ٘ تًو يػإ أخلٸ َٔ تًو، يه

َٸا ٚ ٞٸَا أ ٕٸ ،شنطٙ أغتاشْا ايػٝس اشلاسل طف كٜ ٙ ا٭سازٜح َاٚاٖط ٖص َٔ أ

 ،ف بٖ٘ٚٛ ٜتكطٸ ،طف يًشانِكٖٚٛ ع٢ً خ٬ف اـُؼ ايصٟ ٜ ،يًؿكرل َباؾط٠ّ

ٕٸب ٌٵس إشا مل ُْكؾٗٛ دِّ ،(57)كطف عٔ اـُؼٓؾٝ ٗ تػًُٝٗا إٍ  ٍٚٵايعنا٠ َأ أ

ُٸس  ؾتهٕٛ قشٝش١ ،اؿانِ ٕٸ ( زآي1١ّحاجملُٛع١ ايػازغ١، بٔ َػًِ )ق  ع٢ً أ

ف ؾ٬ تهٕٛ ْكٛم ايعنا٠ ْؿػٗا ؾا١ًَ يتكطٸ ،اؿانِ ٜعطٞ اؾُٝع ٗ ايعنا٠

ٍٸٜػت٢ اؿانِ ستٸ ٗ إضاز٠ غرل إٍ ايؿو ٘ َهاؾّا ٖصا نًٓ بٗا ع٢ً اـُؼ. س

ٖٓا ٜؿطض  ،بعس تعاضؾٗا ؾٝٗا ٗ يػإ ايٓكٛم ايعنا٠ َٔ ن١ًُ ايكسق١ ٖٓا

 .ايعطب ٗ يػ١أٜهّا  بٗصا ايٓٛع نجرلٷ ٚايعطـ اٱْاٍ إٛدب يٮخص بايكسض إتٝٓكٔ.

ا٬ٕظ١َ بٌ َكطف اـُؼ ٚايعنا٠ ١ٚ ؿكٗٝٸ١ ٚايعٴطٵؾٝٸاي ايؿش٣ٛا٫غتٓاز إٍ  ـ5

ي٘ إشا نإ  ٢طعٵ ٫ تٴرلٗ اؾذلاٙ اٱّإ، ؾًٛ ناْت ايعنا٠ إٛنٛع١ أغاغّا يًؿك

ٞٸ ٍ اـُؼ ايصٟ ٖٛ سلٌّٚٵكايؿّا ؾبططٜل َأ ٗ عٓ٘  طنُا عبٸ ايعنا٠،َٔ ؾطف أ َاي

 بعض ايٓكٛم بايهطا١َ.

ٕٸ دٝبُٚأ ٕٸ ٖصٙ ا٭َٛض تتبع ايتٛاظْات  ;اغتشػإز فطٻ ٖصا بأ سٝح إ

َٸَجاب١ ايع١ًٓ اي |يٓيبٸإٍ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ ا٫ْتػاب ا١ أٜهّا، َع قتكازٜٸا٫ ١ تا

 .(58)|تهطّّا يًٓيبٸ ;ٚيٛ نإ ؾاغس إصٖب ،ؾٛاظ ايكطف

ع٢ً ايتُٝٝع بٌ ايعنا٠ ٚاـُؼ ٗ َػأي١  ٘ َبينٌّاؾٛاب، يهٓٸ٫ٚ بأؽ بٗصا 

شلصا ّهٔ تكسِٜ  .ع٢ً ؾهط٠ سلٸ ايػاز٠ نُا أْ٘ َبينٌّ .ايتػًِٝ يًشانِ ٚعسَ٘

ّٸٜكّٛ ع٢ً عسّ ثبٛت سهِ  ٞٸٓا٥ٖٚٛ دٛاب َب ،دٛاب آخط إعطا٤ إدايـ بعسّ  عا

ٝٸ ثبٛتّأَ ايعنا٠  ٚٸي ٟٸٗ زا٥ط٠ ايجبٛت اي ٣ إ٫ٓؾ٬ َع٢ٓ بعس شيو يًؿشٛ ،ّاأ يًشهِ  جاْٛ

 ٗ ايعنا٠ ْؿػٗا.

ٕٸ  ،ِ يًشانِ أٜهّاػ١ًٖ غرل ٚانش١، ؾػِٗ اٱَاّ ٜٴزع٣ٛ ا٭ؾطؾٝٸ نُا أ

 ؾهٝـ داظ يٲَاّ قطؾ٘ سٝح ؾا٤؟!

 ايع١ُٝٛ. ٠ا٫غتٓاز إٍ اٱْاع ٚايؿٗط ـ6

 ّا بعس ٖصٙ ا٭زٓي١دسٸ١ ٫ستُاٍ إسضنٝٸ ;ت٘ٝٸذٸسػًِ تّا ٫ ِ قػطٜٚٸًٚيٛ غٴ ٚيهٓٸ٘

 .نًٓٗا
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ٕٸ اـُؼ دا٤ با٫غتٓاز إٍ ؾهط٠ بسيٝٸ ـ 7 ٫ّ عٔ س١ اـُؼ عٔ ايعنا٠، ٚأ

ٞٸسهِ إبسٍ شل ايبسًٍؾٝ ،ايعنا٠ أبسي٘  ، ؾشٝح سطٸّ اهلل ايعنا٠ ع٢ً اشلاسل

 ايػاز٠. ِٗؾتهٕٛ أسهاّ ايعنا٠ ٫سك١ّ يػ ،باـُؼ

 ًٜٞ: ١ َايٝٸسٚأِٖ ْكٛم ايب

مٔ ٚاهلل ايصٜٔ »ٜكٍٛ:  ×أَرل إ٪ٌَٓ زلعتٴ :قاٍ غًِٝ بٔ قٝؼ،ـ خدل  أ

٘ٴ عٳ٢ًَ   ﴿، ؾكاٍ: |ع٢ٓ اهلل بصٟ ايكطب٢، ايصٜٔ قطِْٗ اهلل بٓؿػ٘ ْٚبٝٸ٘ َٳا َأَؾا٤ٳ ايًٖ

ٌٔ ُٳػٳانٹ ٚٳاِي َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳاِي ٚٳيٹصٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٍٔ ٚٳيٹًطٻغٴٛ ٘ٹ  ٌٔ اِيُكطٳ٣ َؾًٹًٖ ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٘ٹ   ،١خاقٸَٓٸا  ،﴾ضٳغٴٛيٹ

ٗ  ٚمل هعٌ يٓا غُّٗا ٗ ايكسق١، أنطّ اهلل ْبٝٸ٘ ٚأنطَٓا إٔ ٜطعُٓا أٚغار َا

ٕٸ بين ٖاؾِ أبسشلِ اهلل  ٜػتؿازسٝح  ،. ٚمٛٙ خدل ٓاز بٔ عٝػ٢(59)«أٜسٟ ايٓاؽ أ

 ايعنا٠ باـُؼ.عٔ تعاٍ 

ٕٸ ٌٷ إ٫ أ أبٞ هعـ أبإ بٔ ب ;َٔ سٝح ايػٓس تاض٠ّ ;يًُٓاقؿ١ ٖصا اـدل قاب

ٞٸ ،افعٝٸ  طٚا١ٜٜكع ٗ ططٜل اي سٝح ،١دؿٝاٍ ٗ إؾهٸبٔ اإٍ  ٚنعـ ططٜل ايطٛغ

ٓٓ ٟٸإش ٚاٖطٙ اؿسٜح عٔ أٌٖ ايبٝت اي ;ٚأخط٣ َٔ سٝح ايس٫ي١ ;ازإٍ   ،١خاقٸ ٓبٛ

ٌٸ  ٚاهلل ايعامل. .١ٓبٜٛٸ١ ايٜٸايصضٸ ٫ عٔ ن

أٜهّا ٗ خطب١ إٍ غًِٝ بٔ قٝؼ  ٠َّٔ ٖصا َػٓس ١قطٜبضٚا١ٜ  تٖصا ٚقس دا٤

ٌّ .(60)×ط١ًٜٛ َٔ خطب اٱَاّ عًٞ ٞٸ ،ؾٝٗا ٚاستُاٍ اٱضغاٍ قٛ  ;نُا شنطٙ اـ٥ٛ

 .(61)بطاِٖٝ بٔ عجُإ َع غًِٝإطبك١  شازتٸايعسّ 

ٓٓ ُا دعٌ اهلل ٖصا ٚإْٸ.»..قاٍ:  ،×عٔ ايعبس ايكاحل از بٔ عٝػ٢،ب ـ َطغٌ 

قسقات ايٓاؽ، تٓعّٜٗا َٔ اهلل ا٤ غبًِٝٗ عٛنّا شلِ َٔ ٓاـُؼ شلِ زٕٚ إػانٌ ٚأب

 .(62)..«.، ٚنطا١َ َٔ اهلل شلِ عٔ أٚغار ايٓاؽ|شلِ، يكطابتِٗ بطغٍٛ اهلل

ـٴ  باٱضغاٍ. ;ايػٓس ٖٚٛ نعٝ

ٚايٓكـ يًٝتا٢َ ٚإػانٌ ٚأبٓا٤ ايػبٌٝ .»..قاٍ:  ،ز ـ َطغٌ أٓس بٔ قُس

ٌٸ شلِ ايكسق١ ٫ٚ ايعنا٠ ،^َٔ آٍ قُس ٛٸنِٗ اهلل َهإ شيو  ،ايصٜٔ ٫ ؼ ع

 .(63)..«.باـُؼ

ٌٷٚ َّٕطؾٛعٷ اؿسٜح َطغ  طظَٚجٌ ٖصا اٱنُاض ٫ ؼ .، بٌ مل ٜػٓس إٍ َعكٛ

ٝٸ١  بكطف ايٓٛط عٔ اٱضغاٍ. ،اؿسٜح َع٘ سذٸ
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ٗ سسٜح طٌٜٛ بعس سسٜج٘ عٔ دعٌ ـ  ×عٔ ايطنا ت،إ بٔ ايكًز ـ خدل ايطٜٸ

ٙ أٌٖ بٝت٘، ؾكاٍ: ٙ ْؿػ٘ ٚضغٛي٘ ْٚعٻايكسق١ ْعٻؾًُا دا٤ت قكٸ١ .»..قاٍ: ـ اـُؼ شلِ 

﴿ٌٔ ُٳػٳانٹ ٚٳاِي ُٳا ايكٻسٳَقاتٴ يٹًُِؿَكطٳا٤ٹ  ْٻ ٙ ػ٘ عٔ ايكسق١ ْٚعٻؿٙ ْثِ قاٍ: ؾًُا ْعٻ ،﴾ٔإ

ٕٸ ايكسق١ قطٻ ،ٙ أٌٖ بٝت٘ضغٛي٘ ْٚعٻ ُٸس  ١َ ع٫٢ً بٌ سطٸّ عًِٝٗ; ٭ ٚآي٘، ٖٚٞ ق

ٌٸ ،أٚغار أٜسٟ ايٓاؽ ٌٸِّٗ٭ِْٗ ُط ;شلِ ٫ ؼ ٚٳْٳزٳ طٚا َٔ ن  .(64)«ذغٳؼ ٚ

ٚٸ ٕٸ  ٫ّ:ٜٚٓاقـ أ ُٸس  :َٔ بهٌٛ ;اؿسٜح نعٝـ ايػٓسإ  ،بٔ دعؿط بٔ َػطٚضق

ٞٸ ٕٵُٚمل تجبت ٚثاقتٗ ،ُٖٚا ؾٝدا ايكسٚم ٘،بٔ اؿػٌ بٔ ؾاشٜٚ ٚعً ناْا َٔ  ا ٚإ

 ٢ عُٓٗا.أٚ تطنٸ ،َؿاى٘

ٕٸ ٚاٖط اؿسٜح ٖٛ ا٫ختكام ب ثاّْٝا: ١ ٜٸٕطًل شضٸايؿٍُٛ ٫  ،ايبٝتأٌٖ إ

 .ُا بكط١ٜٓ اؿسٜح ٗ آخطٙ عٔ ايتطٗرلغٝٸ ٫ٚ، ايطغٍٛ

ُٓٚبكطف ايٓٛط عٔ فٌُ َا تكسٸّ، ٚستٸ ت ٖصٙ ايٓكٛم غٓسّا ٚز٫ي١ ـ ٢ يٛ 

ِٸ ُٓٚستٸ ،غٓسّا سػب ايٛاٖط ـ ٤َٞٓٗا ؾ ٚمل ٜت ٕٸ ،١ت ايبسيٝٸ٢ يٛ  ٙ ٜؿٝس غا١ٜ َا ؾإ

ٕٸعػب ٚاٖط ٖصٙ ايٓكٛ شيو ٞٸ م أ ثِ أبسي٘  ،اهلل سطٸّ ايكسق١ ع٢ً اشلاسل

َٸا َهاْٗا باـُؼ،  ٕٸ ٌٖ أ ٜؿِٗ  ٫ ؾٗصا َا ؟ُاّ أسهاّ ايعنا٠ ػطٟ ٗ اـُؼأ

ٕٸ اهلل سصف ايطنعتٌ َٔ ٚٗط  :ؾٗصا ُاَّا نكٍٛ ايكا٥ٌ .َٔ ايطٚاٜات إط٬قّا إ

ٍٸ شيو ع٢ً يعّٚ ؼكٝل ُاّ ؾطٚٙ  ٞٵا خطبتٳُٚأبسٍ َهاْٗ ،١ُعاؾ اؾُع١، ؾٌٗ ٜس

 ؟!َا خطز بايسيٌٝ إ٫ٓ ،اؾُع١ ٞٵٗ خطبتٳ ٬٠كاي

 

ٟټ ِٵُكٚعًٝ٘ ؾًِ ٜٳ ـ ع٢ً َػت٣ٛ اؿهِ زيٌٝ َعتدل َٚكٓع ع٢ً اؾذلاٙ اٱّإ  أ

ٞٸا٭ ٝٸ ،ٗ اـُؼ أٚنضبٌ ، ٚاـُؼ ٗ َػتشلٸ ايعنا٠ايجابت ـ  ٚٸي  .ّانُا قاض دً

ٕٸ ايٓكٛم إؿذٔلط١ ايٛاضز٠ ناْت قس قسضت َٔ أٌٖ ايبٝت عهِ ٫ٜٚتِٗ إٚ

ٟٸ َٸٚا٭َٛاٍ اي ع٢ً إاٍ ايعنٛ َٕعا ِٸ أَهٔ  ي٘ اي١ٜ٫ٛ ٗ عكط ايػٝب١ تػٝرل  ٔٵ١، َٚٔ ث

ٞٸ عَينٸٖصا ايتعسٌٜ اي  .َا ٜطاٙ َٓاغبّا ^ايكازض عِٓٗ اي٥٫ٛ

ٕٸ ٚع٢ً ؾكطا٥ِٗ  ،تكطف ٗ َكاحل إػًٌُٖصٙ ا٭َٛاٍ  ؾايكشٝض أ

َٸَٚػانِٝٓٗ  ٝٸات ائَ تكسِٜ بعض ا٭ٚيٜٛٸ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َاْعٷ ،١عا ١ ٖٓا عَٓ
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ايٓٛط  عَينٸٚضَا ٜطابل ْٛطِٖ ايٜطاٙ إتٛٓيٕٛ يؿ٪ٕٚ ٖصٙ ا٭َٛاٍ،  تبعّا ٕا ،ٖٚٓاى

ٔٸ ٗ ْكٛم إٓع  عَينٸاي ٞٸٔ إعطا٤ غرل اٱَإػته ، ٚقس ىتًـ تبعّا ٫خت٬ف َاَ

 ٚاهلل ايعامل بأسهاَ٘.ايٛطٚف، 
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 آثاز املٍطق والفمؤسفة يمى أصوه الفقْ

 التعازّف املٍطقّية وتعسّف أصوه الفقْ وووضويْ

 

 

امًٓت ايؿبٗات اييت ناْت تططح ٗ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ بٛاغط١ احملا٫ٚت 

اؿجٝج١ يًعًُا٤، ْٚٓكشت أعاثٗا يس٣ اؾُٗٛض َٓص أٚاخط ايكطٕ اـاَؼ، ٚٚقًت إٍ 

٘ٓ، ٚمل ٜبلٳ ؾٝٗا عحٷ ِٷ ْٗا١ٜ اـ ٌٸ،  ٚغطٜبٷ َبٗ إٍ ايبشح ايهجرل  قتازغرل َٓش

ايطٌٜٛ ٚايٓكاف ايػاخٔ يس٣ ايباسجٌ. ٚٚقٌ ٖصا ايعًِ إٍ ساي١ اغتكطاض ٚايه٬ّ 

ٚضنٛز، ٚأقبض ايتأيٝـ ؾٝ٘ تهطاضّا، ٚع٬ُّ يػّٛا، ٬َُّٗٚ ٫ ٜعت٢ٓ ب٘ ٗ أٚغاٙ 

ايعًُا٤، ٚقاضت أعاث٘ َٔ ايٛانشات اييت ٜهٕٛ تٛنٝشٗا عبجّا ٚيػّٛا، ٚاْت٢ٗ ظَإ 

ٝٗا دسٜس ٚبسٜع ٜػتذًب ا٭ْٛاض. ٚنإ ايٛنع إٓاقؿات ايػاخ١ٓ ؾٝٗا، َٚا نإ ؾ

ًٔ ب٘ اجملتُع،  ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ ستٸ٢ أٓيـ ابٔ اؿادب نتاب٘ ٗ أقٍٛ ايؿك٘، ؾًِ ٜع

ٚنإ شيو غببّا ٭ٕ ٜكّٛ بتًدٝك٘ ٚاختكاضٙ. ٚإناؾ١ إٍ شيو غًو ٗ كتكط 

هٔ ٜاييت مل  نتاب٘ َٓٗذّا دسٜسّا، باغتعُاي٘ بعض ايؿ٤ٞ َٔ إكطًشات إٓطكٝٸ١،

ٌٸ َٓاقؿ١  اغتعُاشلا َػتأْٳػّا ٗ تًو ا٭عكاض، ٚناْت َعاْٝٗا غاَه١، ٚق

َټٌ. ٖٚصٙ ايعٛاٌَ غبٻبت اؾتٗاض نتاب٘ ؾُٝا بعس ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا ٗ  ٚتطزٜس، ٚعح ٚتأ

أٚغاٙ ايعًُا٤ ٚفايؼ ايسضؽ. ؾايهتب ايسضغٝٸ١ إشا ناْت ٚانش١ ٚغ١ًٗ ؾًٔ 

اؿاد١ إٍ ا٭غتاش، ٚئ ٜهذلخ بٗا، ٚئ ٜصعٔ بعُٛتٗا ٜؿعط إطادع شلا بهطٚض٠ 

َٚٓاغبتٗا يًتسضٜؼ، ٚيهٓٸٗا إشا قاضت غاَه١ ٚقعب١ َٚكط١ْٚ بايػطا٥ب ؾعٓس شيو 
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ٔٵ  َٳ ٜؿعط إطادع باؿاد١ ٚايٓكل ٚايهعـ ٚاؾٌٗ ٚنطٚض٠ ايتٛانع ٚايطدٛع إٍ 

ساي١ ايهتب ايسضغٝٸ١ ٗ  ٜٴعٹٝٓ٘، َٔ ا٭غتاش ٚايؿطٚح ٚاؿٛاؾٞ ٚايتعًٝكات. ٖٚصٙ ٖٞ

فاَعٓا ٗ ايكطٕٚ إتأخِّط٠، سٝح ساٍٚ أقشابٗا إٔ ٜأتٛا بأعاخ ٚإؾها٫ت دسٜس٠ 

ؾٝٗا نجرلٷ َٔ اٱبٗاّ ٚايػُٛض، ٚغرل ٚاٖط٠ إعامل، باٱناؾ١ إٍ إٔ ٜعٚكسٚا بٝاْٗا 

َٔ سٝح إع٢ٓ، َٚٔ سٝح ايًؿٜ، َٔ خ٬ٍ سصف ايكٝٛز ايتٛنٝشٝٸ١ ٚأدعا٤ٺ َٔ 

ايه٬ّ اييت ٖٞ َجاب١ ايكطا٥ٔ ايًؿٛٝٸ١ ٚإعٜٓٛٸ١، ٚسكٍٛ ساي١ َٔ ايًػع ٚايطًػ١ُ 

ؾٝ٘، ٚايًعب بؿهط إطادع ايصٟ ٜطٜس ؾِٗ إع٢ٓ َٓ٘، ٚإٜكاع٘ ٗ ١ًْ َٔ اٱبٗاَات 

٘ٓ َٔ ؾدكٝٸت٘ ٚشنا٥٘ ٚقسضات٘ ايؿهطٜٸ١، سٝح هب عًٝ٘ بصٍ  ٚاجمل٫ٛٗت، ٚاؿ

ٕٸ إككٛز ٜهٕٛ دٗٛز نجرل٠ ستٸ٢ ٜتُٖهٔ  َٔ ؾِٗ إككٛز َٔ عباض٠ ايهتاب، َع أ

أَطّا غ٬ّٗ ٚبػٝطّا، بٌ ٚضز٦ّٜا، ٚيٝؼ ؾٝ٘ ساد١ إٍ ٖصٙ ايهجط٠ َٔ ايتهًٗؿات 

طبكاتٺ ٚأدٝا٫ّ َٔ ايط٬ٓب عٔ بًٛؽ  سبػٛاٚايتعكٝسات ٗ ايبٝإ. ٚبأغًٛبِٗ ٖصا 

تأخٻط َٔ دطٸا٥ٗا  َطاتب ايؿهٌ ٚايهُاٍ، ٚأٚقعِٖٛ ٗ َؿه٬ت ٚٚضطات، سٝح

; بتأخټط أقشاب ايؿهٌ ٚايٓب٤٬ ؾِٝٗ، ٚاْػسٻت َؿاضع ّااجملتُع ؾهطٜٸّا ٚعكا٥سٜٸ

ٞٸ دطٸا٤ ٖصٙ ايعباضات.  تكسټَِٗ ايعًُ

أغًٛب ايتعكٝس ٗ ايبٝإ،  &ٚٗ ايعكط اؿانط اقتبؼ أسس أغاتصتٞ ايٓب٤٬

غٝٸ١ إتساٚي١. َٚا أْٸ٘ مل ٚنتب نتابّا أنجط إبٗاَّا ٚإْا٫ّ ٚخؿا٤ َٔ ايهتب ايسض

ًٔ بعًُ٘  ٜهٔ ٜتؿطٻز بايععا١َ ٗ اؿٛظ٠، ٚمل ٜهٔ ؾٝ٘ بعض ايؿطٚٙ ا٭خط٣، مل ٜع

أسسٷ، ٚشٖبت دٗٛزٙ ٖبا٤ٶ َٓجٛضّا، َع أْٞ اقذلستٴ إٔ ٜٓٗر ٗ بٝاْ٘ أغًٛبّا آخط 

ٔٸ َكرلٙ ايّٝٛ أْٸ٘ ٫ ٜٓٛ ط إيٝ٘ ؾأدابين بأْٸ٘ نتب٘ يٮغاطٌ َٔ أٌٖ اؿٛظ٠، ٚيه

 ا٭غاطٌ ٫ٚ غرل ا٭غاطٌ.

َٸا سطن١ عًِ ا٭قٍٛ يس٣ أقشابٓا ؾكس سسخ ؾٝ٘ َٓص ايكطٕ اؿازٟ عؿط  ٚأ

َٸ١، ايصٟ ٖٛ ٗ ساي١  بعض ا٫ٖتعاظات اؾسٜس٠ اييت مل ٜٴؿاٖس َجًٗا ٗ أقٍٛ ايعا

اغتكطاض ْػيبٸ. ٚٗ ايكطٕ ايجايح عؿط ؾٖٛس تهجرل ا٭عاخ ٚإٓاقؿات ا٭قٛيٝٸ١ 

يتػابل ؾٝٗا بٌ ؾه٤٬ أٌٖ اؿٛظ٠. ٚباٱناؾ١ إٍ شيو ؾٖٛست بعض احملا٫ٚت ٚا

ٝٸ١ َهتٓؿ١ با٫قط٬سات إٓطكٝٸ١، بٌ ايؿًػؿٝٸ١.  اؾسٜس٠ ٗ ططح ا٭عاخ ا٭قٛي

ؾبُٝٓا نإ نجرلٷ َٔ ٖصٙ إكطًشات َبُّٗا يس٣ ايؿ٬غؿ١ أْؿػِٗ، ٚكتًؿّا ؾٝ٘، 
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ٌٸ ععّ ٚإقطاض ٗ إب ٝٸ١، ؾٛضٸطٛا ا٭قٛيٝٸٌ ٗ َؿاُٖٝٗا، أزخًٖٛا به اسح ا٭قٛي

ٝٸ١ أٚ إػا٥ٌ ايعايك١ ؾٝٗا ؾسٸٚا دٛاضح ٖصا  ٌٸ إؿه٬ت ا٭قٛي ٚبسٍ إٔ ٜكَٛٛا ع

ٛټضٜٸ١، يٝتٖٛقـ عٔ ايتكسټّ. ٚضَا  ايعًِ َؿه٬ت دسٜس٠، ٖٚٞ َؿه٬ت ايعًّٛ ايتك

ُٸ١ ٖصا ايػرل ع٢ً ٜس إٍٛ قُس سػٌ  ٞٸ، إعطٚف بكاسب ؼٓكل بًٛؽ ق اٱقؿٗاْ

)ايؿكٍٛ(، ٗ نتاب٘ )ايؿكٍٛ ايػطٜٚٸ١(. َٚا أْٸ٘ مل ٜهٔ َتؿطِّزّا بععا١َ اؿٛظٜٚٸٌ، 

ٚنإ ي٘ ضقبا٤، مل ٜػٹطٵ غايب اؿٛظٜٚٸٌ ع٢ً خطاٙ، إٍ إٔ ٚقٌ ايعَإ إٍ قاسب 

)ايهؿا١ٜ(، سٝح اْتٗت ايععا١َ ايعًٝا يًشٛظ٠ إيٝ٘، ؾػاض ع٢ً َٓٗر قاسب 

ٝٸ١ إكطًشات إٓطكٝٸ١ ٚايؿًػؿٝٸ١. ٚباٱناؾ١ ) ايؿكٍٛ(، ؾهجطت ٗ أعاث٘ ا٭قٛي

إٍ شيو أٚضز ايهجرل َٔ ايؿبٗات ٚا٫خت٬ؾات ٚا٭عاخ ايػاَه١ ٚغرل احملًٛي١ 

إطتبط١ بإٓطل، اييت ْكًت َٔ قبً٘ ٗ نتب ا٭قٍٛ، ْٚكًٗا قاسب ا٭غؿاض َٔ 

ٝٸ١، أَجاٍ: د٬ٍ ايسٜٔ ايسٚاْٞ، ٚايػ ٝس ايؿطٜـ اؾطداْٞ، إٍ ا٭عاخ ا٭قٛي

عٝح قاض ا٭قٍٛ َػطسّا ي٬خت٬ف ٚإؿانٌ إٓطكٝٸ١ ٚايؿًػؿٝٸ١. ٚغاضت اؿٛظ٠ 

إٍ عكطْا اؿانط ع٢ً َٓٗر قاسب )ايهؿا١ٜ(. ٚنإ ي٘ أٜهّا َٓٗرٷ آخط، ٖٚٛ 

ٌٸ، ٚسصفٺ يكطا٥ٔ َعطؾ١ إطاز َٔ ايه٬ّ عُ سّا، سٝح بٝإ إطايب باختكإض ك

أٚدب ايتعكٝس ٚاٱبٗاّ ٚعسّ اتٸهاح إطاّ. ٚإْٸ٘ ٚإٕ مل وسخ ٗ ا٭قٍٛ ؼكٝكات 

ٟٸ َٚػًل َٚهتٓـ باٱبٗاّ،  ٔٵ ساٍٚ إٔ ٜعطنٗا عَُّٛا بؿهٌ تعذٝع َٸ١، ٚيه ٖا

عٝح ٜكعب ع٢ً إطادع ؾِٗ َطازٙ بػٗٛي١. ٚقس عطٸض بأغًٛب٘ بعض ت٬َص٠ ايؿٝذ 

ٕٸ نتا&ايٓا٥ٝين ب٘ زٚض٠ ٗ عًِ ا٭قٍٛ، ٚيهٓٸٗا بايًػ١ اشلٓسٜٸ١. ٚناْت ، ٚقاٍ: إ

ٖصٙ إؿه٬ت غببّا ٗ ضنٛز عًِ ا٭قٍٛ ْٚٛزٙ ٗ ايعكط اؿانط. ٚقاٍ بعض 

ٕٸ بعض  أٌٖ ايٓٛط، ايصٟ ضادع إسس٣ ايٓػذ اـٓطٝٸ١ يبعض ايهتب ايسضغٝٸ١: إ

ٔٸ  ٚٸيٝٸ١ ناْت أٚنض َٔ عباض٠ ايٓػد١ إطبٛع١، ٚيه إ٪ٚيـ ؾطب عُسّا عباضاتٗا ا٭

غٓط٘ ع٢ً بعض ايهًُات، يتعزاز غُٛنّا ٚإبٗاَّا، ٚسصف قطا٥ٔ ؾِٗ ايه٬ّ ٗ 

بعض ايعباضات ؾكاضت َب١ُٗ ٚغرل ٚانش١; يهٞ ٜكعِّب ؾُٗٗا ٚسًٓٗا. ٚبٗصا ايؿهٌ 

ُٸ١ّٝ!  تعزاز أٖ

 

ٞٵ ايه٬ّ ٚا٭قٍٛ َٔ ايعًّٛ اييت سسثت تسضهّا ع٢ً ن٤ٛ إػا٥ٌ  ُٳ ٕٸ عً إ
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ٚا٭عاخ اييت ناْت تعطض ٗ اجملتُع اـانع يػٝطط٠ ا٭َطا٤. ٚنإ ايٓاؽ ع٢ً 

َصاٖب ٚآضا٤ َٚكا٫ت ٚاتٸذاٖات كتًؿ١. ؾاتٸذاٙٷ ٜسعٛ إٍ ايتُػټو بايهتاب ٚايػٓٸ١ 

ٌٸ سهِ ٜٛدس ؾ ٕٸ ن ُٸ١ إعكٌَٛ َٔ آٍ ْٚبص ايبسع١، ٚأ ُٝٗا، ٚعًُ٘ عٓس ا٭٥

ٞٸ ٚا٫غتشػاْات |ايطغٍٛ ٔٸ ٚا٫دتٗاز ايعكً ، ٫ٚ ساد١ إٍ ايطأٟ ٚايكٝاؽ ٚايٛ

بسٍ ايؿطع ٫غتدطاز ا٭سهاّ، ٚأْٸ٘ َا َٔ ؾ٤ٞ إ٫ٓ ٚسهُ٘ َٛدٛزٷ ٗ ايهتاب 

َٸ١ ٚقسِّثِٝٗ. ٚايػٓٸ١; ٚاتٸذاٖات تابع١ْ يٮَطا٤ َٔ إطد١٦ ٚأٌٖ ايطأٟ َٚتهًُٚٞ ايعا

ٛٻضت ٖصٙ ا٫تٸذاٖات ٚتهاًَت ع٢ً َطٚض ا٭ٜٸاّ، ٚتٛٓيس َٓٗا تؿعٸبات ٚأؾهاض  ٚتط

ٚاتٸذاٖات َٚساضؽ دسٜس٠ أخط٣ ٗ ايه٬ّ ٚا٫غتس٫ٍ ٚايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚغرلٖا. 

ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ إتػِّطات ٚٗطت عٓسِٖ نتب ٚأغؿاض كتًؿ١. ؾؿٞ ا٭قٍٛ ٚٗطت 

ٞٸ، ٚغرلٖا. ضغاي١ ايؿاؾعٞ، ٚنتاب  ايعُس ٚإػين يًكانٞ عبساؾبٸاض إعتعي

ِٸ قبٌ  ٌٸ عًِ أزلا٤ ٚاقط٬سات تساٍٚ اغتعُاشلا ؾٝٗا. ؾُٔ إٗ ٜٚٛدس ٗ ن

ٌٸ ؾ٤ٞ َعطؾ١ َسايًٝٗا َٚعاْٝٗا، خكٛقّا ايهًُات اييت وتٌُ إٔ ٜهٕٛ شلا  ن

ٔٵ ٜط َٳ ٕٕ يػٜٛٸ١ َتعسٸز٠، ٚٚدٛٙ اقط٬سٝٸ١ َتؿاٚت١. ؾٝذب ع٢ً  ٜس إٔ ٜكطأ ٗ شيو َعا

 ايعًِ إٔ ٜهٕٛ عاضؾّا بٗا.

ٚا٫خت٬ف ٗ تعطٜـ عًِ ا٭قٍٛ ٚبٝإ َٛنٛع٘ ٚقُٛي٘ ٚغاٜت٘ َٚػا٥ً٘ َٔ 

ا٭َٛض اييت ٚقع ؾٝٗا اؾساٍ نجرلّا. ؾا٭ؾهٌ ٗ إػا٥ٌ ا٫خت٬ؾٝٸ١ زضاغ١ أعاثٗا َٔ 

َٔ أٚا٥ٌ أَطٖا;  دصٚضٖا ايتاضىٝٸ١، ٚع٢ً أغاؽ عُس٠ ايٓٛطٜٸات اييت دا٤ت سٛشلا

ٔٸ َٔ طاقات ٚدٗٛز  ّٕ، ٚبطغِ َا قطؾ٘ َٗط٠ ٖصا ايؿ ؾإْٸ٘ بعس َهٞ أنجط َٔ أيـ عا

دبٸاض٠ ٚأٚقات نجرل٠ ٗ غبٌٝ تٓكٝشٗا ٚضؾع اٱؾها٫ت عٓٗا، ٫ ظاٍ ا٫خت٬ف ٗ 

ٍٸ ع٢ً ٚدٛب عسّ اغذلاض اٱْػإ بكسض٠ عكً٘ ٚؾهطٙ َُٗا  قٝاغتٗا نجرل. ٖٚصا ٜس

ٚشاع قٝت٘ ٗ اجملتُع. ؾ٬ ّهٔ ا٫عتُاز زا٥ُّا ع٢ً شٖٔ اٱْػإ يؿِٗ بًؼ َٔ ايعًِ 

ٛٸ٠.  ْٝع اؾع٥ٝٸات ٚاؿكا٥ل نُا ٖٞ َُٗا بايؼ ٗ دٗٛزٙ ٚنإ ي٘ َٔ ق

ٔٸ  َٸ١ ظُٝع دٛاْب ا٭َٛض ٜػتطٝع شيو، ٚيه ْعِ، إشا ُٖهٔ َٔ إعطؾ١ ايتا

 ايه٬ّ ٗ ؼٗكل شيو.

ٕٸ ايتعطٜـ اؿسٸ ٞٸ ٫ ّهٔ إٔ ٜتشٖكل إ٫ٓ َٔ قبٌ أٚي٦و ٚعًٝ٘ ٜٛٗط أ ٟٸ إٓطك

َٸا زع٣ٛ َعطؾ١  ّٸ َٚٓاغب. ٚأ ٌٕ تا ايصٜٔ عطؾٛا نٓ٘ خكٛقٝٸات إٛضز إعطٻف بؿه
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شيو يػرلٙ ؾٗٛ عػب ايٛاٖط، ٫ عػب ايٛاقع. ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو ا٫خت٬ف إػتُطٸ 

ٕٸ َا يًعًُا٤ ٗ ايتعاضٜـ ايعًُٝٸ١، اييت يبعهٗا تاضٜذٷ ٜتذ ٌٷ ع٢ً أ اٚظ أيـ عاّ. ٖٚصا زيٝ

ٟٸ ٕطايب طاٍ ا٫خت٬ف ؾٝٗا مل تهٔ سكٝك١  ٞٸ اؿسٸ ُٸْٛ٘ بايتعطٜـ إٓطك ٜػ

ٕٵ نإ أقشابٗا ٗ َكاّ شنط  ٕٸ ن٬َِٗ بصيو فطٸز ازٸعا٤، ٚإ َٓطكٝٸ١، ٚأ

ٌٸ إقطاض ع٢ً شنط خكٛقٝٸات بٗسف إٔ  ايتعاضٜـ اؿكٝكٝٸ١، ٚناْٛا هٗسٕٚ به

 ِٗ داَعّا َٚاْعّا، ٚيهٓٸٗا ٗ ايػايب مل تتذاٚظ نْٛٗا ؾطسّا ي٬غِ.ٜكرل تعطٜؿ

ؾإشا أضزْا ايتعطٜـ بعًِ ا٭قٍٛ، اغتًٗاَّا َٔ ايتعطٜؿات إٓطكٝٸ١ ايػابك١، 

ٌٵ إانٕٛ إٍ  ٚاٱٜطازات اييت أٚضزت عًٝٗا، ؾًٔ ْكٌ إٍ َبتػاْا، نُا مل ٜكٹ

عطٻض يٲؾهاٍ ٚاٱٜطاز َٔ داْب نباض غطنِٗ َٚبتػاِٖ بأخص ْتٝذ١ ثابت١ ؾٝ٘ مل تت

ُٻٌ  ـٺ عطنٛٙ ٗ ٖصا ايباب، َُٚٗا قطف سٛي٘ َٔ اؾٗٛز، ٚؼ ٌټ تعطٜ ايعًُا٤. ؾه

َ٪غِّػٛٙ َٔ ايعٓا٤، خٛيـ َٔ قٹبٳٌ اٯخطٜٔ ٚاعتٴطض عًٝ٘، ستٸ٢ أشعٔ بعض أضباب 

ٌٕ إ ٞٸ ايهتب بأْٸِٗ عادعٕٚ عٔ إعطا٤ تعطٜـ داَع َاْع. ؾا٭ؾهٌ تعطٜؿ٘ بؿه ْاي

ٟٸ زقٝل ٫ ّهٔ ا٫عذلاض عًٝ٘. ٚنإ  ٌٕ سسٸ ٞٸ، ٚضؾع ايٝس عٔ تعطٜؿ٘ بؿه ٚنًٓ

ـ َع َٗاضت٘ ٗ عًِ إٓطل ـ ًَتؿتّا إٍ ٖصٙ ايٓهت١، ٚمل ٜعٚكب  &أسس أغاتصتٞ

نجرلّا ٗ ساؾٝت٘ ع٢ً نتاب ايهؿا١ٜ ع٢ً ايتعطٜؿات، نُا ٜؿعٌ ايهجرلٕٚ، َٔ 

ٞٸ، ٚاؿطم خ٬ٍ ايتٛٗقـ ؾٝٗا، ٚبصٍ ايٛق ت ايهجرل شلا، ٚاـطٚز عٔ ايبشح ا٭قٛي

ٛٸ٠، بؿطسٗا ٚتٛنٝشٗا ٚاٱداب١ عٔ ا٫عذلانات ايٛاضز٠  ع٢ً سًٓٗا َا ُأٚتٛا َٔ ق

عًٝٗا. ٚ٭دٌ اٱٜطازات ايٛاضز٠ ع٢ً ٖصٙ ايتعاضٜـ نإ ٜعتكس أْٸٗا يٝػت تعاضٜـ سسٸٜٸ١ 

ع٢ٓ إعطٻف إٍ ا٭شٖإ، ٚيصا سكٝكٝٸ١، بٌ ٖٞ ؾطح ي٬غِ، ٚإككٛز َٓٗا تكطٜب إ

ٞٸ إٔ ٜكطف ْؿٝؼ  ٞٸ ا٭ٕع ٞٸ ٚايصن مل ٜهٔ ًٜضٸ ع٢ً سًٓٗا، ٫ٚ ٜٓبػٞ يًبٝب ايًٛشع

 يبٸ٘ ٚععٜع ٚقت٘ إٍ ٖصٙ ايٛٛاٖط ٚايكؿٛض، نُا ٜؿعً٘ ايكاقطٕٚ ايػاؾًٕٛ.

ٕٸ عًُا٤ ا٭قٍٛ ناْٛا َٓص  َٚٔ اٱٜطازات ا٭غاغٝٸ١ ع٢ً ٖصٙ ايتعاضٜـ أ

٭ٍٚ ٜعذلنٕٛ ع٢ً قشٸتٗا ٚوهُٕٛ بهعؿٗا ٚخط٦ٗا ٚبط٬ْٗا، ٜٚٛٔضزٕٚ اؿكب١ ا

اٱؾها٫ت ايهجرل٠ عًٝٗا. ؾُا نإ ٖصا ْتٝذت٘ ٫ ٜٓبػٞ قطف ايٛقت ايهجرل عًٝ٘ 

 بايؿهٌ إتساٍٚ ٗ عكطْا.

ٕٸ ايتعطٜـ هب إٔ ٜهٕٛ أٚنض ٚأد٢ً َٔ إعطٻف،  َٚٔ اٱٜطازات ا٭خط٣ أ
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ٕٸ ا٭يؿاٚ ؾٝذب إٔ ٫ ٜهٕٛ َتػا ّٜٚا َع٘ ٗ ايٛٗٛض ٚاـؿا٤، أٚ أخؿ٢ َٓ٘، ٚأ

إػتع١ًُ ٗ ايتعطٜـ هب إٔ تهٕٛ ٚاٖط٠ ْٚاقع١، ٫ إبٗاّ ؾٝٗا، ؾ٬ ٜكضٸ 

اغتعُاٍ ا٭يؿاٚ ايٛسؿٝٸ١ ٚايػطٜب١ ٚايػاَه١، أٚ اجمل١ًُ ٚإؿذلن١، أٚ ا٭يؿاٚ 

ٕٸ عُس٠ ٖصٙ ايتعاضٜـ ع٢ً عهؼ  اجملاظٜٸ١ َٔ زٕٚ شنط قط١ٜٓ ٗ ايتعطٜـ. ٚاؿاٍ أ

ٖصٙ ا٭ٚقاف، ؾإْٸٗا مل تكطِّب إعطٻف إٍ ايصٖٔ، ؾه٬ّ عٔ تعطٜؿ٘، بٌ ناْت 

 َٛدب١ّ ٫بتعازٙ عٔ ايصٖٔ، ٚسسٚخ ايؿٓو ٚاٱبٗاّ ٗ َا نإ ٚانشّا.

ٕٸ ُاٜع ايعًّٛ ٜٓتر َٔ ُاٜع َٛنٛعاتٗا ٚغاٜاتٗا. ؾُج٬ّ: عًِ ايكطف  ٚشٴنٹطٳ أ

يه١ًُ. َٚٛنٛع عًِ ايٓشٛ ٖٛ ايه١ًُ ٚايه٬ّ، ٚغاٜت٘ َٛنٛع٘ اؾتكاقات ا

ْٚتٝذت٘ قٕٛ ايًػإ عٔ اـطأ ٗ ايه٬ّ، ٚقُٛي٘ أسهاّ ايه١ًُ ٚايه٬ّ 

إدتًؿ١ َٔ سٝح ايبٓا٤ ٚاٱعطاب. أٚ َا ٜكاٍ سٍٛ َٛنٛع عًِ إٓطل: إْٸ٘ نصا، 

ٕٸ َٛنٛع عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ أزيٓٸ١  ْٚتٝذت٘ قٕٛ ايصٖٔ عٔ اـطأ ٗ ايؿهط. ٚشنط أ

ٝٸتٗا، ٚغاٜت٘ ٚاشلسف َٓ٘ َعطؾ١ أسٛاٍ ا٭زٓي١ ايؿكٗٝٸ١ اييت ٚقع  ايؿك٘، ٚقُٛي٘ سذٸ

 ايبشح سٍٛ سذٸٝتٗا; ٭دٌ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا عٓس َٛاْٸٗا ٗ ايؿك٘.

 

 ؾإككٛز َٔ أعاث٘ اييت هطٟ ايبشح سٛشلا ٗ ايهتب ا٭قٛي١ٝ ٖٞ إػا٥ٌ

اييت ٚقع ؾٝٗا اـ٬ف ٚايه٬ّ. يصا ٜكٍٛ ايػٝٸس إطته٢ ٗ َكسٸ١َ )ايصضٜع١( سٍٛ 

ٌٸ  ٕٸ َػا٥ٌ ايٛؾام تك أعاث٘: ٚأخلٸ َػا٥ٌ اـ٬ف با٫غتٝؿا٤ ٚا٫غتككا٤، ؾإ

 .(1)اؿاد١ ؾٝٗا إٍ شيو

ٚقاٍ أٜهّا: ٚقس نٓٸا قسّّا أًًَٓا قطع١ َٔ َػا٥ٌ اـ٬ف ٗ أقٍٛ ايؿك٘ 

َٔ غرل نتاب ٜكط٩ٙ إعًٚل عًٝٓا ع٢ً غا١ٜ ا٫غتٝؿا٤  (2)بص، ٚعٴًٚلٳ عٓٸاطع٢ً ايط٬ٓ

 .(4)، ٚعًٓل عٓٸا نتاب ايعُس َطاضّا ٫ ؼك٢!!(3)زؾعات نجرل٠

ٕٸ ايه٬ّ ٗ أقٍٛ  &ٜٚكٍٛ ايػٝٸس إطته٢ سٍٛ تعطٜؿ٘ ٭قٍٛ ايؿك٘: اعًِ أ

ايؿك٘ إْٸُا ٖٛ ع٢ً اؿكٝك١ ن٬ّ ٗ أزٓي١ ايؿك٘، ٫ٚ ًٜعّ ع٢ً َا شنطْاٙ إٔ تهٕٛ 

ٕٸ  ا٭زٓي١ ٚايططم إٍ أسهاّ ؾطٚع ايؿك٘ إٛدٛز٠ ٗ نتب ايؿكٗا٤ أق٫ّٛ يًؿك٘; ٭

ٍٸ َٔ ٖصٙ ا٭قٍٛ ع٢ً ايه٬ّ ٗ أقٍٛ ايؿك٘ إْٸُا ٖٛ ن٬ّ ٗ نٝؿٝٸ١ ز٫ي ١ َا ٜس
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ا٭سهاّ ع٢ً ططٜل اؾ١ًُ زٕٚ ايتؿكٌٝ، ٚأزٓي١ ايؿكٗا٤ إْٸُا ٖٞ ع٢ً تعٌٝ إػا٥ٌ، 

ٚايه٬ّ ٗ اؾ١ًُ غرل ايه٬ّ ٗ ايتؿكٌٝ، ٚإشا نإ َساض ايه٬ّ ٗ أقٍٛ 

 .(5)ايؿك٘ إْٸُا ٖٛ ع٢ً اـطاب ٚدب إٔ ْبسأ بصنط أسهاّ اـطاب

طٜـ تعطٜـ ايؿٝذ ٗ ايعسٸ٠ ـ ٚنأْٸ٘ َأخٛش َٔ فايؼ ٚقطٜبٷ َٔ ٖصا ايتع

أَايٞ إطته٢ ٗ أعاخ ا٭قٍٛ ـ سٝح ٜكٍٛ: أقٍٛ ايؿك٘ ٖٞ أزٓي١ ايؿك٘، ٚيٝؼ ًٜعّ 

ع٢ً شيو إٔ تهٕٛ ا٭زٓي١ إٛق١ً إٍ ؾطٚع ايؿك٘ ايه٬ّ ؾٝٗا ن٬َّا ٗ أقٍٛ 

ٕٸ ٖصٙ ا٭زٓي١ أزٓي١ ع٢ً تعٌٝ إػا٥ٌ، ٚايه ٬ّ ٗ اؾ١ًُ غرل ايه٬ّ ٗ ايؿك٘; ٭

 .(6)ايتؿكٌٝ

ٕٸ اقط٬ح  ٝٸ١ « ا٭قٍٛ»ّٚهٔ ايكٍٛ: إ اغِ دٓؼ ٫ عٳًَِ ع٢ً ا٭عاخ ا٭قً

إطتبط١ بأغاؽ ا٭زٓي١، غٛا٤ أزٓي١ ايعكا٥س ٚايسٜٔ أٚ أزٓي١ ايؿك٘. ؾأعاخ أقٍٛ ايؿك٘ 

ُٳ ١ً ٗ ايؿك٘ اييت بعس ٖٞ أعاخٷ تطتب٘ بإثبات أٚ عسّ إثبات قشٸ١ بعض ا٭زٓي١ إػتع

ٞٸ أٚ إػا٥ٌ  ٞٸ. ؾعًِ ا٭قٍٛ أٚ ايبشح ا٭قٛي ثبٛتٗا تكع ٗ ططٜل إثبات اؿهِ ايؿكٗ

ٝٸ١ ٖٞ اغِ دٓؼ ٜٓطبل ع٢ً أْٛاع أعاخ ٖصا ايعًِ َٚػا٥ً٘.  ا٭قٛي

ٌٸ عًِ إٔ ٜهٕٛ طايبٛٙ ع٢ً عًِ َٚعطؾ١ بهٝؿٝٸ١ َػا٥ً٘ ٚعًٌ  ِٸ ٗ ن ٚإٗ

ِٕ سسٚثٗا ٚتاضىٗا، ستٸ٢ ت هٕٛ أسهاَِٗ ٚاغتٓتاداتِٗ سٍٛ َطايب٘ تكسض عٔ عً

 ٚبكرل٠، ٫ عٔ ع٢ُ ٚتكًٝس.

ٞٸ ٚإٓٗر  ٞٸ ٚإٓطك ٟٸ ٚإٓٗر ايكٓاع ٚؽتًـ َٓاٖر ايتعطٜـ بٌ إٓٗر ايًػٛ

ٟٸ، ٚضَا ٜعبٻط عٓ٘ بؿطح ا٫غِ أؾهٌ َٔ غرلٙ، ٚآْؼ ٗ يػإ ايبؿط ٗ ايتعبرل  ايًػٛ

ٜتٸهٌ ع٢ً اؿكا٥ل اـاضدٝٸ١ إػ١ًُٖ ٚايٛانش١، زٕٚ عٔ َكاقسٙ ٚأؾهاضٙ; ٭ْٸ٘ 

إؿاِٖٝ إب١ُٗ ٚا٫قط٬سات اـؿٝٸ١ اـاقٸ١ ٚإكطٓع١ َٔ قبٌ ايعسٜس َٔ أٌٖ 

ُٸّا ٚنٝؿّا،  ٔٸ، اييت ٚقع اـ٬ف ٗ قشٸ١ ايهجرل َٓٗا َؿَّٗٛا َٚكساقّا، ٚن ايؿ

 ٚزٕٚ ا٫خت٬ف ٗ ا٭يؿاٚ ٚايتعبرلات.

ٓ٘ بايططٜك١ ايعطؾٝٸ١ ايعك١ٝ٥٬; ٭ْٸ٘ ٖٛ غرل٠ عُّٛ ايعك٤٬ ٗ ّٚهٔ ايتعبرل ع

تعطٜؿاتِٗ ٚإؾٗاَِٗ يًشكا٥ل ٚا٭زلا٤، زٕٚ ايتعاضٜـ اؿسٸٜٸ١ إٓطكٝٸ١، اييت تعتُس ع٢ً 

ٛټضات ايبعض، اييت ٜهٕٛ استُاٍ ا٫ؾتباٙ ٚاـطأ ٚايهعـ ؾٝ٘ أنجط.  شٖٓٝٸات ٚتك

ٝٸ١ ٚقطعٝٸ١ ؾايهجرل َٔ ايتعاضٜـ إٓطكٝٸ١ ٚاؿ سٸٜٸ١، اييت نإ ٜعتكس بأْٸٗا عكً
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ٝٸ١، ٚٗط بعس ؾذل٠ َٔ ايعَإ أْٸٗا كايؿ١ْ يًٛاقع، ٚأْٸٗا ٚا١ٖٝ، َٚا ناْت إ٫ٓ  ٚبطٖاْ

ٔٸ، ٚسهُٛا  د٬ّٗ َطنبٸّا، ٚستٸ٢ ٗ ظَإ ٚٗٛضٖا عٛضنت َٔ داْب بعض ضداٍ ايؿ

ع٢ً ا٭َٛض ايجابت١  عًٝٗا بايبط٬ٕ. ؾا٭ؾهٌ ٗ ايتعاضٜـ ٚايؿطٚح ٖٛ ا٫عتُاز

ٚإػتكطٸ٠ ٚإتٻؿل عًٝٗا عٓس أبٓا٤ ايبؿط، اييت ناْت أغاؽ ا٫عتُاز عٓسٙ ٗ 

 َؿاُٖات٘ ٚقاٚضات٘ ٚاغتعُا٫ت٘.

ٖٚٓاى تعطٜؿات َتؿاٚت١ ٚكتًؿ١ يعًِ ا٭قٍٛ بتؿاٚت ايهتب إدتًؿ١ 

َٓ ٌّ ِٸ ايتعطٸض ؾُٝعٗا، ٫ٚ ّهٔ. ٚن ٗا تططٸقت إٍ ٚا٭عكاض إتؿاٚت١، ٫ٚ ٜٗ

ِٸ نٝؿٝٸ١ ا٭يؿاٚ ٚا٭ْٛاض ؾٝٗا. ٫ٚ ٖٞ نًُات  تعطٜؿ٘ َٔ ٚد١ٗ ْٛط قاسبٗا. ٫ٚ ٜٗ

ِٸ  قسضت عٔ ايٛسٞ ٚإعكّٛ ستٸ٢ هب ا٫يتؿات إيٝٗا، ٚايتكٝٸس بصنطٖا ْٝعّا. ٚإٗ

ٔٵ  َٕ ٖٛ إعطا٤ قٛض٠ َطابك١ ٚقشٝش١ عٔ عًِ ا٭قٍٛ ٚض٩ٚؽ َطايب٘ أٚ قطٜب١ عٓٗا 

ٗا َٚطادعتٗا. َٚا نإ إككٛز َٔ ٖصٙ ايتعاضٜـ ايٛقٛف ايطٌٜٛ ؾٝٗا، ٜطٜس ؾُٗ

ٚاـطٚز عٔ إباسح ا٭ق١ًٝ َٔ شيو ايعًِ، ٚايػٛض ٗ إٓاقؿات ايًؿٛٝٸ١ ٚاؾسا٫ت 

ايه٬َٝٸ١ ٚإؿاسٓات ايٓؿػٝٸ١ ٚايتعكټبات ٚايٓعاعات ٚتكطٜـ ا٭عُاض، ٚتهٝٝع 

ٝٸ١ ٚايتُٗٝسٜٸ١; يهٞ ا٭ٚقات، ٚايعبح بايهًُات، بٌ ٖٛ إ ٝٸ١ ٚايهًٓ عطؾ١ اٱْاي

َٸ١  ٝٸ١ بعس قطا٠٤ َٛازٸ ايعًِ. ؾايػطض َٔ ايتعاضٜـ ايعا ٝٸ١ ٚا٭قً تتشٖكل إعطؾ١ ايتؿكًٝ

ٞٸ ٕا ٜكط٩ٙ،  اييت تصنط ٗ ابتسا٤ ايعًّٛ ٕازٸ٠ ايبشح إٔ ٜهٕٛ إطادع ع٢ً عًِ إْاي

ٟٸ ٚإهاز ٚإككٛز َٓ٘ ٖٛ ايؿِٗ ا٭ْػب ٚا٭غٌٗ يًُككٛ ٞٸ ٚإعٓٛ ز، ٫ ايتعكٝس ايًؿٛ

 ايػُٛض ٚاٱبٗاّ ٗ إطاز، ٚإهاز دسا٫ت ٚقطاعات ٗ َاٖٝٸ١ إع٢ٓ إككٛز.

ٚقٌٝ: ٚا٭قٌ ٗ ايًػ١ َا ٜبتين عًٝ٘ ايؿ٤ٞ. ؾعًِ أقٍٛ ايؿك٘ ٖٛ َا ٜبتين ع٢ً 

ٞٸ ٚاغتٓباط٘ ، ؾأعاث٘ ٗ أعاث٘ َعطؾ١ ا٭زٓي١ اييت تكع ٗ ططٜل إثبات اؿهِ ايؿكٗ

ٞٸ َٚا  ٝٸ١ ا٭زٓي١ ايؿكٗٝٸ١ ٚططٜكٝٸتٗا ٗ إثبات اؿهِ ايؿكٗ اؿكٝك١ ٖٞ أعاخ عٔ زيًٝ

ٝٸتٗا ٚبٝإ َعاْٝٗا ٚؾطٚطٗا َٚكسٸَاتٗا، َٔ  ٜطتب٘ بهٝؿٝٸ١ ا٫غتس٫ٍ بٗا، ٚإثبات سذٸ

ٌٸ شيو ٗ ايؿك٘ ٕٸ ق ٞٸ َعٝٻٔ، ؾإ ِٕ ؾكٗ  . (7)زٕٚ ْٛط إٍ سه

يكاعس٠ ٚاؾصض، ٖٚٛ ٗ َكابٌ ايؿطع ٚاؾع٤. ٜٚطًل ع٢ً ؾا٭قٌ ٖٛ ا٭غاؽ ٚا

ٝٸ١(. ٚنإ إككٛز َٔ  ٝٸ١ )إػا٥ٌ ا٭قٛي َٸ١ ٚايكٛاعس ا٭قً ٚٸيٝٸ١ ٚايعا إػا٥ٌ ا٭

ٚٸٍ إػا٥ٌ اييت تطتب٘ با٫عتكاز، ٚٚقع سٛشلا ايه٬ّ  ٝٸ١ ٗ ايكسض ا٭ إػا٥ٌ ا٭قٛي
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يه٬ّ ٚعًِ ايه٬ّ. ٚناْت إػا٥ٌ ٚايٓكاف، ٚعبٸط عٓٗا إتكسَِّٕٛ َػا٥ٌ ا

إطتبط١ با٫عتكازات اييت دط٣ سٛشلا ايه٬ّ ٚاـ٬ف نجرل٠، ٚكتًؿ١ َٚتؿطٸق١، 

ٚيهٔ سٴسِّزت بعس شيو َػا٥ٌ خاقٸ١، ُٚؾكٹٌ عٓٗا إػا٥ٌ ٚايؿبٗات إطتبط١ بأزٓي١ 

ُِّٝت بـ )أقٍٛ ايؿك٘(، ٚبكٞ اقط٬ح عًِ ايه٬ّ ع٢ً ايباقٞ  ايؿك٘ ٚاؿسٜح، ٚغٴ

نُا نإ، ٚإككٛز َٓ٘ إػا٥ٌ اـ٬ؾٝٸ١ اييت تطتب٘ با٫عتكازات، ٚسكطٖٚا ٗ 

ٛٸ٠  ِٸ اييت تعطف ايّٝٛ َػا٥ٌ أقٍٛ ايسٜٔ، ٖٚٞ: ايتٛسٝس ٚايٓب ايػايب بإػا٥ٌ ا٭ٖ

ٞٸ، ٚبعض ا٫خت٬ؾات ٗ اعتكازات إصاٖب. ٚنإ  ٚإعاز ٚاٱَا١َ ٚايعسٍ اٱشل

ٕٚ عٔ َػا٥ًٗا َٚػا٥ٌ أقٍٛ ايؿك٘ بإػا٥ٌ ا٭قٛيٝٸ١. ٚناْت َباسح إتكسَِّٕٛ ٜعبِّط

ُٸ١  اخت٬ؾات إصاٖب اٱغ٬َٝٸ١ تٴعٳسٸ َٔ إباسح ايه٬َٝٸ١، سٝح ناْت أطٝاف َٗ

َٔ إتكسٌَِّ ٜتعطٻنٕٛ شلا عدل ا٭خباض ٚايٓكٛم; ٭ْٸٗا ٖٞ ا٭قٌ ٗ إثبات أسهاّ 

ٕٸ بعض ا٭طٝاف مل ٜهْٛٛا ّتًهٕٛ أخباضّا َعتدل٠، ْٚكٛقّا  اٱغ٬ّ، ٚيهٔ َا أ

ٕٸ أخباضٖا  َكٓع١، يٓكط٠ َصاٖبِٗ ٚأؾهاضِٖ، ٚناْٛا قؿط ايٝسٜٔ َٓٗا، أٚ أ

ٚططقٗا ناْت نجرل٠ َٚعطٚؾ١ َٚػ١ًُٓ، ٚمل تهٔ ساد١ْ إٍ شنطٖا، ٚنإ 

ا٫خت٬ف َٓشكطّا ع٢ً َعاْٝٗا، ؾكس تٛدٻٗٛا إٍ ايه٬ّ ٚاؾسٍ، بسٍ ايتُػټو 

خباض إعتدل٠ ٚايٓكٛم ٱثبات َعتكساتِٗ. ٚاؾتٗط ٖصا ا٭غًٛب ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا ٗ با٭

 َٔ ٜٙ ٔٵ يٝؼ ي٘ س َٳ ٞٸ إ٫ٓ عٓس  ٞٸ َكسٻّ ع٢ً ايه٬َ ٕٸ ايبشح ايٓكٸ اجملتُع، ٗ سٌ أ

ايٓكٛم، أٚ ايٓكٛم يٝػت يكاحل أؾهاضٙ َٚصٖب٘، نُا ٖٛ اؿاٍ عٓس عًُا٤ 

 ا٭َطا٤.

ٝٸ١ ٖٞ ؾأقٍٛ ايؿك٘ َع٢ٓ ايك ٝٸ١ ٭زٓي١ ايؿك٘، ٚإػا٥ٌ ا٭قٛي ٛاعس ا٭قً

ٝٸ١، غٛا٤ ٗ ايعكا٥س أٚ ٗ ايؿك٘ أٚ ٗ غرلٖا.  إػا٥ٌ ا٭قً

ٝٸ١ ا٭زٓي١  ّٚهٔ تعطٜؿ٘ بايعًِ ايصٟ ٜتٛقٻٌ بأعاث٘ إٍ قشٸ١ أٚ عسّ قشٸ١ زيًٝ

 ايؿكٗٝٸ١ ـ اييت ٚقع سٛشلا ايٓعاع ٚاـ٬ف ـ َٚا ٜطتب٘ بصيو َٔ ا٭عاخ.

ٟٸ، ٚتطى ايتعاضٜـ  ٟٸ، ؾٝذب قاٚي١ ايتعطٜـ ايًػٛ ٚا٭ؾهٌ ٖٛ ايتعطٜـ ايًػٛ

 إٓطكٝٸ١ ٚايكٓاعٝٸ١.

ّٕ، ٚٚنع ايهجرل َِٓٗ  ٚقس اعذلض إتأخِّطٕٚ ع٢ً تعاضٜـ عًِ ا٭قٍٛ عع

ِٸ ٖصٙ ايتعاضٜـ َا  ٕٸ تعطٜؿِٗ ٖٛ ايتعطٜـ ا٭ؾهٌ. ٚأٖ ٛٵا أ تعاضٜـ أخط٣ ي٘، ٚازٻعٳ
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ًٜٞ(8): 

ٚٸٍ ٗٸس٠ ٫غتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ايؿطعٝٸ١ عٔ أزٓيتٗا ا٭ : ٖٛ عًِ بايكٛاعس إُ

ٝٸ١  .(9)ايتؿكًٝ

إْٸ٘ قٓاع١ ٜعطف بٗا ايكٛاعس اييت ّهٔ إٔ تكع ٗ ططٜل اغتٓباٙ : »ايجاْٞ

 .(10)«ا٭سهاّ، أٚ اييت ٜٓتٗٞ إيٝٗا ٗ َكاّ ايعٌُ

ُٸت إيٝٗا ق: »ايجايح ػطٜاتٗا ٜػتٓتر َٓٗا سهِ إْٸ٘ عًِ بايهدلٜات اييت يٛ اْه

ٞٸ  .(11)«ؾطع

ٝٸ١ اييت ّهٔ إٔ تكع ٗ ندل٣ اغتٓتاز ا٭سهاّ ايطابع : ٖٛ ايكٛاعس اٯي

ٝٸ١ ٝٸ١ ايؿطعٝٸ١ اٱشلٝٸ١ أٚ ايٛٚٝؿ١ ايعًُ  .(12)ايهًٓ

 ٌَِّ ٕٸ ٖصٙ ايتعاضٜـ يٝػت ٚانش١، ٫ٚ قطو١، عٝح ٜتُٖهٔ إتأ ٚأْت تط٣ أ

ٌٸ ٚاسس َٓٗا يعًِ ا٭قٍٛ، َٔ إٔ ٜكٌ إٍ َعطؾ١ قشٝش١  ٚغطٜع١ ٚٚانش١ َٔ ن

ٌّ َٓٗا قشٝشّا َا ناْت تٴصَنط تعاضٜـ  ٚإ٫ٓ َا ناْت ؽتًـ ٫ٚ تتػٝٻط. ٚيٛ نإ ن

ٌٸ ٚاسس َٓٗا.  أخط٣ َػاٜط٠ْ يه

ؾإطادع ٜػتطٝع إٔ ٜأخص ايصٟ ٜعذب٘ َٓٗا، أٜٸّا نإ ا٭قضٸ بٓٛطٙ، ٚيٝؼ 

دبّا. ٚمل تهٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات قٛاعس أقٛي١ٝ، ٫ٚ أخص ٚاسس َٓٗا أَطّا إيعاَٝٸّا ٚٚا

ٕٵ ُٓهٓت َٔ َطابكتٗا يًٛاقع  ٝٸ١ ٭قشابٗا، ؾإ ٛټضات شٖٓ ٝٸّا، ٚإْٸُا ٖٞ تك زي٬ّٝ أقٛي

ِٸ ٗ ا٭قٍٛ َعطؾ١ إػا٥ٌ اييت  ٕٵ خايؿت ؾ٬ ٜهطٸْا كايؿتٗا. ؾإٗ ؾٓعِ إطًٛب، ٚإ

ٕٸ ٚقع سٛشلا ايٓعاع َٔ دٗات ؾٕٓٛ ايه٬ّ، َٚكته ٢ قٓاع١ ايعًّٛ ٚا٫غتس٫ٍ، ٚأ

ٌٸ اؿاد١ ٗ ايؿك٘،  ايٛد٘ ايكشٝض ٚإصٖب ايكشٝض َا ٖٛ; ٱعُاٍ ايطأٟ عٓس ق

ٕٵ ناْت ض٩ٚؽ َػا٥ًٗا ٚانش١ َٚعطٚؾ١، ٚيٓا ٗ عُس٠ ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ ْكٛم  ٚإ

ُٸ١ إعكٌَٛ َٔ أٌٖ  َعتدل٠ ٚٚانش١، ٚقًت إيٝٓا عٔ ططٜل ايجكات عٔ ا٭٥

 ٫ٚ ؼتاز إٍ ٖصٙ ا٭عاخ ٚايٓعاعات.، ^ايبٝت

ٔٵ ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ داَعّا ٗ ايؿك٘، ٚقازضّا ع٢ً اٱداب١ عٔ ايؿبٗات اييت  َٳ ْعِ، 

تعذلض ع٢ً بعض ا٭زٓي١ َٔ إدايؿٌ شلا، هب إٔ ٜهٕٛ شٖٓ٘ َٓؿتشّا ٗ ٖصٙ 

 ايكهاٜا عٓس َٛادٗت٘ شلا; يٝتُٓهٔ َٔ اؾٛاب عٓٗا.
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ب قبٌ تعطٜـ عًِ ا٭قٍٛ إعطؾ١ ايكشٝش١ َػا٥ً٘ ٚنٝؿٝٸ١ ٚعًٌ ٚتاضٜذ ه

َٸ١ ٚايكشٝش١ اؾاَع١ ٫ ٜكضٸ ٫ٚ ّهٔ ايتعطٜـ  ْؿ٥ٛٗا. َٚٔ زٕٚ إعطؾ١ ايتا

ٛټضات ْاقك١ ٫ ْٗا١ٜ شلا تٛدب ايعٓا٤  ايكشٝض. ؾاحملا٫ٚت يًتعطٜـ تهٕٛ فطٻز تك

تهٝٝع ايػايٞ َٔ ا٭ٚقات. ؾ٬ ّهٔ ايسا٥ِ يٮؾدام، ٚتؿسٜس ا٫خت٬ؾات، ٚ

ٝٸ١ قبٌ سكٍٛ إعطؾ١ ايكشٝش١ بإٛنٛع;  ٝٸ١ ٚايسقا٥ل ايعكً ايسخٍٛ ٗ ايتعاضٜـ ايصٖٓ

ٌٸ َؿه٬ّ، بٌ ٜعٜس ايػُٛض ٚاٱبٗاّ ٚاٱؾهاٍ ٚا٫خت٬ف  ٭ْٸ٘ يٝؼ ؾك٘ ٫ و

ٗٸ ٚا٭ َٛض ٚاؾساٍ. ؾٝذب عٓس ا٫خت٬ف ٗ ايتعاضٜـ إؿٞ ع٢ً ايتعطٜـ ايعط

إعطٚؾ١ ايٛاٖط٠، ٚإكازٜل ٚا٭َج١ً اـاضدٝٸ١ ايٛانش١، يتعطٜـ إعطٻف بكسض 

اٱَهإ إٍ ا٭شٖإ، بسٍ ايتعاضٜـ اؿسٸٜٸ١ اييت ٫ ّهٔ بٗا ايتعطٜـ اؾاَع 

ايؿاٌَ يًُعطٻف. َٚجاٍ شيو ايتعاضٜـ اييت قاغٗا ايؿكٗا٤ ٕؿّٗٛ ايطٗاض٠، َٔ ظَٔ 

ّٛ، ٚناْٛا زا٥ُّا َؿػٛيٌ بتهًُٝ٘ ٚتكشٝش٘; بػطض إٍ ايٝ &ايؿٝذ ايطٛغٞ

تكسِٜ تعطٜـ داَع ناٌَ ي٘، ٚيهٓٸِٗ إٍ ايّٝٛ مل ٜتُٖهٓٛا َٔ ايٛقٍٛ إٍ شيو، 

ٌٸ َا بصيٛٙ َٔ ايطاقات بٛاغط١ أق٣ٛ  ٚتكسِٜ تعطٜـ َتٻشس ٜٛاؾل عًٝ٘ ا٭نجط، َع ن

ٕٸ ؾِٗ َؿّٗٛ ايطٗاض٠ بٛاغط١ ٖصٙ اي تعاضٜـ يٝؼ َٝػٛضّا، بٌ ا٭شٖإ ٚا٭ؾهاض. ٚإ

ٟٸ  ٟٸ ٚايًػٛ إْٸٗا ظازت ايتعكٝس ٚايػُٛض ٚاٱبٗاّ ٗ غبٌٝ ؾُٗ٘. ؾؿِٗ إع٢ٓ إكسض

 يًطٗاض٠ ٜهٕٛ أغٌٗ بهجرل َٔ ؾِٗ َعٓاٙ عدل ٖصٙ ايتعاضٜـ.

ٚقس ْاقـ ا٭قٛيٕٝٛ إتأخِّطٕٚ تعاضٜـ عًِ ا٭قٍٛ، ٚساٚيٛا سجٝجّا ـ َٚٔ زٕٚ 

طٜؿّا َٓطكٝٸّا ٚسسٸٜٸّا دسٜسّا ٫ ّهٔ ا٫عذلاض عًٝ٘، ٚيهٓٸِٗ ؾا٥س٠ ـ إٔ ٜكٛغٛا ي٘ تع

ـٺ َٛسٻسٺ ٜطنِٝٗ ْٝعّا، ٚمل ٜتٸؿكٛا إٍ  مل ٜػتطٝعٛا ستٸ٢ ٖصٙ ايًش١ٛ قٛؽ تعطٜ

ٕٸ ا٫خت٬ف ٗ ٖصٙ إػأي١ ي٘ تاضٜذ طٌٜٛ ّتسٸ ٭نجط  ايّٝٛ ع٢ً تعطٜـ داَع، َع أ

ٔٸ، ٚ َٔ أقشاب ايعًّٛ ايكٓاعٝٸ١، ٚا٫ٖتُاّ َٔ أيـ عاّ، ِٖٚ َٔ أضباب ٖصا ايؿ

ايصٟ نإ ٜٴبصٳٍ ٗ ا٭قٍٛ ٗ ايعكٛض إتأخِّط٠ ضَا مل ٜبصٍ يًعًّٛ ا٭خط٣، ٚمل 

تهٔ َػأي١ عًِ ا٭قٍٛ شلِ أَطّا غطٜبّا ٚغرل َعطٚف، ٚبعٝسّا عٔ أشٖاِْٗ، بٌ نإ 

ٕٸ ايتعاضٜـ إشّا ؾُا ٖٛ ايػبب ٗ ش .تٛدټِٗٗ إيٝ٘ ٚأْػِٗ ب٘ َػأي١ يٌٝ ْٚٗاض يو؟ ٌٖٚ أ

إٓطكٝٸ١ نعٝؿ١ ْٚاقك١، ٚمل تًبِّ اؿادات ايعًُٝٸ١ ٚمل تهٔ بايٓشٛ إطًٛب، أٚ 
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ِٕ قشٝض ٕها١ْ َطايب٘ ٚأعاث٘، ٖٚٛ ايصٟ غبٻب عسّ  أْٸِٗ مل ٜتُٓهٓٛا َٔ ؾٗ

 ُٗهِٓٗ َٔ تعطٜـ داَع َاْع ي٘، أٚ أَط آخط؟ ْذلى اؾٛاب يٰخطٜٔ.

ؿك٘ ؾبٗات ٚإؾها٫ت قعب ع٬دٗا. ٚاخت٬ف ؾهاْت َػا٥ٌ أقٍٛ اي

ا٭ْٛاض ؾٝٗا َطتب٘ بهٝؿ١ٝ أزٓي١ ايؿك٘ ٚنٝؿٝٸ١ قشٸ١ ا٫غتٓباٙ عٓس عًُا٤ ايعكٛض 

اٱغ١َٝ٬ ا٭ٍٚ، َٔ زٕٚ إٔ تهٕٛ بٌ أنجط ٖصٙ إػا٥ٌ ع٬ق١ خاقٸ١، ٚمل ٜٓؿأ 

ٖسف  بعهٗا بايٓٛط إٍ ايبعض اٯخط ٗ ٚقتٺ ٚاسس أٚ ظَإ قطٜب، ٚمل ٜهٔ

ٚانعٝٗا إْؿا٤ عًِ باغِ أقٍٛ ايؿك٘، ستٸ٢ ًٜتكطٛا َػا٥ًٗا ٜٚطتِّبٖٛا بايٓٛط إٍ شيو 

ٌٸ َٓؿكٌ عٔ  ٌّ َٓٗا ٗ ٚطٚف خاقٸ١، ٚٗ ق ٞٸ، بٌ سسخ ن ايعًِ بؿهٌ ؾٓٸ

اٯخط، ٚشيو بٛاغط١ أؾطاز كتًؿٌ ٖٚٝٻعٜٔ. ٚاغتُطٸ ايبشح ٚايٓٛط سٛشلا إٍ إٔ 

ِّ ٚٵا إٔ ٜس ٔٸ ايطبكات اؾتٗط، ٚضَأ ْٛٙ نُٔ إػا٥ٌ اييت ٚقع سٛشلا ايٓعاع ٚايه٬ّ. ٚيه

١ُٖٛ َطتبط١  اييت تأخٻطت عٔ عكط إ٪غِّػٌ يعًِ ا٭قٍٛ ٜٛٓٸٕٛ أْٸٗا أَٛض َٓ

ببعهٗا، ٚأْٸٗا ضٴتِّبت ع٢ً أغؼ ؾٓٸ١ٝ ٚاسس٠. يصا أضازٚا إٔ ٜكٛغٛا شلا تعطٜؿّا َٛسٻسّا 

ـ عؿطات ايتعاضٜـ، اييت ٖٞ ايّٝٛ َجبت١ ٗ نتب َٚطابكّا، ؾكاغٛا ـ َٚٔ زٕٚ ؾا٥س٠ 

ا٭قٍٛ، ٚمل ٜتُٓهٓٛا َٔ شنط تعطٜـ داَع شلا، ٫ ٜٳٔطز عًٝ٘ إؾهاٍ، ضغِ َا 

ٕٸ ايٛقٍٛ إٍ  ُٻًٛٙ َٔ خػاض٠ يٮٚقات اييت ٖٞ أؾهٌ ضأؽ َاٍ يٲْػإ. ٫ٚ ؾٓو أ ؼ

َٸا ٗ ٞٸ يعًِ ا٭قٍٛ إشا أَهٔ بٝػٕط ٜهٕٛ ضادشّا، ٚأ قٛض٠ عسَ٘ ؾٌٗ  تعطٜـ عكً

هب ـ ٗ ايعكط اؿانط، نُا نإ ايٛنع ٗ ايعكٛض ايػابك١ ـ ع٢ً ْٝع 

إؿتػًٌ ايعبح بأٚقاتِٗ، ٚا٫ؾتػاٍ ي٬ّٝ ْٚٗاضّا، ٭دٌ تٓكٝض تعطٜـ ٫ ٜٳٔطز عًٝ٘ إٜطازٷ 

ُٻًٗا ايط٬ٓب ٗ غبًٝ٘ ٗ إانٞ، ٚقطؾِٗ  ٞٸ، بايطغِ َٔ اٱسباطات اييت ؼ قٓاع

ٞٸ ا٬ٌٕٜ  َٔ ايػاعات َٔ أدً٘ َٔ زٕٚ ساقٌ؟! يٝؼ ايٛقٍٛ إٍ ايتعطٜـ ايكٓاع

أَطّا دٖٛطٜٸّا، ٚادبّا، وػٔ إ٬ٖى ايٓؿؼ َٔ أدً٘، ٚيٝؼ تطن٘ سطاَّا، قصٚضّا. 

ٝٸ١ ناؾ١ٝ عهِ ايعكٌ.  ؾإعطؾ١ اٱْاي

ِٷ ٜتهًِٓ عٔ ؾبٗات ْٚعاعات ٚأغ١ً٦ َتؿطِّق١  ّٚهٔ تعطٜؿ٘ إْا٫ّ بأْٸ٘ عً

ا٭زٸي١ إػتع١ًُ ٗ ايؿك٘، ٚقًت إيٝٓا غايبّا َٔ ايعكٛض ا٭ٍٚ، ٚاييت عٓاٜٚٓٗا سٍٛ 

ٝٸ١ ٚايؿطعٝٸ١ ثابت١ ٗ نتب ٖصا ايعًِ.  ا٭قً

ِٷ ٜبشح عٔ قشٸ١ ا٭زٓي١ إتٓاظٳع ؾٝٗا، اييت ٜٴسٻع٢ ٚقٛعٗا ٗ  ٚبتعبرل آخط: ٖٛ عً
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ا، َٚا ٜطتب٘ بٗا َٔ ططٜل اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١، ٚتٓكٝض نٝؿٝٸ١ ايعٌُ بٗ

ٝٸ١ ايًػإ ٚٚاٖط ا٭يؿاٚ، َٔ أٚاَطٖا  ٝٸ١ ٚٛاٖط اٯٜات، ٚسذٸ أسهاّ، َجٌ: سذٸ

َٸٗا، َٚطًكٗا َٚكٝٸسٖا، ٚسكٝكتٗا ٚفاظٖا، ٚقشٸ١ ايتُػټو  ْٚٛاٖٝٗا، ٚخاقٸٗا ٚعا

بعٌُ ايعك٤٬ ٚبٓا٥ِٗ ٗ إؿهٛنات. ٚاعتباض ا٭خباض إػٓٳس٠ َٔ ططٜل ايجكات إٍ 

ُٸ ٝٸ١ َا ٜٴككٳس بأخباض اٯساز، ٚغرلٖا َٔ إػا٥ٌ ايجابت١ ^١ ا٭طٗاضا٭٥ ، ٚعسّ سذٸ

 عٓاٜٚٓٗا ٗ نتب ا٭قٍٛ.

ٝٸتٗا تكع  ِٷ ٜتهٖؿٌ ايبشح عٔ ا٭زٓي١ اييت يٛ ثبتت زيًٝ ٚعٴطِّف أٜهّا بأْٸ٘ عً

 ندل٣ ٱثبات ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ ايؿطعٝٸ١.

سهاّ ايؿطعٝٸ١ ايؿطعٝٸ١ عدل أزٓيتٗا ٚعطٸؾٛا عًِ ايؿك٘ بايعًِ ايصٟ ٜبشح عٔ ا٭

 اـاقٸ١.

ٞٸ، ٚنٝؿٝٸ١ ايعٌُ ب٘.  ٚغاٜت٘ ٖٛ ايٛقٍٛ إٍ َعطؾ١ اؿهِ ايؿطع

َٸا عًِ ايكٛاعس ايؿكٗٝٸ١ ؾٗٛ ايصٟ ٜٴبشٳح ؾٝ٘ عٔ ا٭زٓي١ ايؿطعٝٸ١ اـاقٸ١ اييت  ٚأ

قع تبِّٔ أسهاّ إْٛٓٛات ٚاجمل٫ٛٗت ٚإؿهٛنات ٗ إكازٜل اـاقٸ١ اييت ٚ

ايؿٓو ؾٝٗا، نكاعس٠ ايطٗاض٠ عٓس ايؿٓو ٗ ايطٗاض٠، ٖٚهصا قاعس٠ ايكشٸ١، 

ٚإًهٝٸ١، ٚايتذاٚظ، ٚا٫غتكشاب، ٚايدلا٠٤، ٚا٫ستٝاٙ، ٚغرلٖا، ؾتهٕٛ سان١ُّ 

ع٢ً ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١، َٚػتجٓا٠ شلا عٔ إدطا٥ٗا ٗ َٛاضزٖا. ؾايكٛاعس ايؿكٗٝٸ١ ٖٞ 

ّٷ ؾكٗٝٸ١ ن١ًٝٓ، ّهٔ تطبٝكٗا ع٢ً دع٥ٝٸات ا٭سهاّ  اييت ٜػتٓب٘ َٓٗا أسها

ايؿكٗٝٸ١. ٚٚد٘ تؿاب٘ قٛاعس ايؿك٘ ٚأقٛي٘ أْٸُٗا ٜتهًُٖإ ع٢ً ايعُّٛ، ٚيٝؼ ْٛطُٖا 

ٞٸ خامٸ.  إٍ َٛضز دع٥

 

ٚهب شلصا ايػطض ا٫بتسا٤ ٗ ايه٬ّ بٓبص٠ َٔ ا٭عاخ ايًؿٛٝٸ١ ٚايًػٜٛٸ١; 

يتبٌٝ إككٛز َٔ أقٍٛ ايؿك٘، نُا تعطٸض ي٘ بعض إتأخِّطٜٔ، ؾأقٍٛ: يؿٜ أقٍٛ 

ٕٸ  ٜٵٔ. ٚقس ٚقع اـ٬ف ٗ أ ايؿك٘ اغِ دٓؼ يًعًِ اـامٸ، ؾٗٛ َطٓنب َٔ دع٤ٳ

ٕٸ َعٓاٙ إككٛز َٓ٘ ٗ إكاّ ٖٛ إع٢ٓ ا٫ق ٟٸ. ٚا٭ٚٗط أ ٞٸ أٚ َعٓاٙ ايًػٛ ط٬س

ٞٸ ـ  ٗٸ. ٜٚعتدل ٖٛ ٚإطٖنب ايٛقؿ ٟٸ، ؾٗٛ َطٖنب إنا ٞٸ ٜطدع إٍ ايًػٛ ا٫قط٬س
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ِٸ « اٱْػإ إ٪َٔ»ٚ« ايؿهط ايسٜينٸ»َجٌ: إٔ ْكٍٛ:  ـ َٔ إطٖنبات ايٓاقك١، اييت ٫ ٜت

 اهلل، ٚنتاب ظٜس.ايه٬ّ بٗا، سٝح تهٕٛ ٗ سهِ إؿطز، َجٌ: يؿٜ عبس 

ٗٸ: ؾا٭قٍٛ ْع أقٌ، ٖٚٛ ٗ ايًػ١ َا ٜبتين  َٸا تعطٜؿ٘ ايذلنٝيبٸ اٱنا ٚأ

 ٕٕ عًٝ٘ ايؿ٤ٞ، ٚٗ اقط٬ح بعض ايعًّٛ، نايؿك٘ ٚا٭قٍٛ، ٜطًل عَُّٛا ع٢ً َعا

أضبع١، ٖٚٞ: ايٛاٖط، ٚايسيٌٝ، ٚايكاعس٠، ٚا٫غتكشاب. ٚإككٛز َٓ٘ ٖٓا ٖٛ إع٢ٓ 

ٟٸ، أٚ ؾطح  ا٫غِ، ٫ غرلُٖا. ؾ٬ ٜكضٸ ايتعطٜـ باؿسٸ ٚايطغِ يٮَٛض ايػاَه١ ايًػٛ

ٝٸاتٗا إٓطكٝٸ١.  اييت ٫ ّهٔ يٲْػإ ايٛقٍٛ إٍ نٓٗٗا، ٚسكٝكتٗا، َٚاٖٝٸتٗا، ٚشات

ٕٸ ٌٓ ٖصٙ ايتعاضٜـ غرل ايٛاٖط٠ ع٢ً اؿسٸ ٚايطغِ ٚإٓاقؿ١ ٗ داَعٝٸتٗا  يصا ؾإ

 َٚاْعٝٸتٗا ٗ غرل قًٓ٘.

 

ٕٸ ايػ٪اٍ عٔ إطًٛب اجملٍٗٛ ايصٟ ٜٴطاز تعطٜؿ٘ ٜتشٖكل به١ًُ  َٚٔ ٖٓا «. َا»إ

 قػٻِ إٓطكٝٸٕٛ إطايب اييت ٜٴػأٍ بٗا إٍ ث٬ث١ أقػاّ: 

ٚٸٍ : ٜػأٍ ب٘ عٔ َؿّٗٛ ايًؿٜ، ؾٝهٕٛ غ٪ا٫ّ يػٜٛٸّا قطؾّا، ؾٝػأٍ: َا ٖٛ ا٭

 ػهٓؿط؟ ؾٝذاب: إْٸ٘ ا٭غس. ؾٝهٕٛ اؾٛاب تعطٜؿّا يؿٛٝٸّا. اي

ُٸ٢ ايجاْٞ ٛټض إع٢ٓ، ؾتػ ; ٭ْٸ٘ بٗا «َا ايؿاضس١»ٖصٙ بـ « َا»: ٜػأٍ بٗا عٔ تك

ٗٸ. ٞٸ ٚعط  ٜػأٍ عٔ ؾطح إع٢ٓ بؿهٌ يؿٛ

ٛٸض; ٚاْطبل ٗ ايصٖٔ، ايجايح : ٜػأٍ بٗا عٔ تؿكٌٝ َاٖٝٸ١ َا تك

ُٸ٢ بـ  ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ دٛاب٘ ايتعطٜـ باؿسٸ «. َا اؿكٝكٝٸ١»ٚخكٛقٝٸات٘، ؾتػ

ٞٸ.  ٚايطغِ إٓطك

ٚٸٍ ٚايجاْٞ قػُّا ٚاسسّا، ٚتبع٘ اٯخْٛس قاسب  ٟٸ ؾأخص ايكػِ ا٭ َٸا ايػبعٚاض أ

 )ايهؿا١ٜ( ع٢ً شيو. ٫ٚ ٜهٕٛ عًُِٗ ٖصا ٚتؿطټزِٖ َػتشػّٓا.

: ٚقس شنط قاٍ اٯخْٛس ٗ )ايهؿا١ٜ(، ٗ تعطٜـ ايٛدٛب إطًل ٚإؿطٚٙ

ٌٸ َُٓٗا تعطٜؿات ٚسسٚز ؽتًـ عػب َا أخص ؾٝٗا َٔ ايكٝٛز، ٚضَا ُأطٌٝ  يه

ايه٬ّ بايٓكض ٚاٱبطاّ ٗ ايٓكض ع٢ً ايططز ٚايعهؼ، َع أْٸٗا نُا ٫ ىؿ٢ 

تعطٜؿات يؿٛٝٸ١ يؿطح ا٫غِ، ٚيٝػت باؿسٸ ٫ٚ بايطغِ. ٚايٛاٖط أْٸ٘ يٝؼ شلِ 
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ٌّ َُٓٗا َا ي٘ َٔ َعٓاٙ اقط٬حٷ دسٜس ٗ يؿٜ إطًل ٚإ ؿطٚٙ، بٌ ٜطًل ن

ٗٸ ٚٸٍ َبشح إطًل ٚإكٝٸس(13)ايعط ٚٸٍ عح ا٫دتٗاز (14). ٚقطٜبٷ َٓ٘ ٗ أ . ٚقاٍ ٗ أ

ٕٸ اخت٬ف عباضاتِٗ ٗ بٝإ َعٓاٙ اقط٬سّا يٝؼ َٔ د١ٗ ا٫خت٬ف ٗ  ٚايتكًٝس: إ

زل٘، بٌ إْٸُا ناْٛا ٗ سكٝكت٘ َٚاٖٝٸت٘; يٛنٛح أْٸِٗ يٝػٛا ٗ َكاّ بٝإ سسٸٙ أٚ ض

ٕٵ مل ٜهٔ َػاّٜٚا ي٘ عػب َؿَٗٛ٘،  َكاّ ؾطح ازل٘، ٚاٱؾاض٠ إيٝ٘ بًؿٜ آخط، ٚإ

ٟٸ ٗ بٝإ َعاْٞ ا٭يؿاٚ بتبسٌٜ يؿٜ بًؿٜ آخط، ٚيٛ نإ أخلٸ َٓ٘ َؿَّٗٛا  نايًػٛ

ِٸ، َٚٔ ٖٓا اْكسح أْٸ٘ ٫ ٚقع يٲٜطاز ع٢ً تعطٜؿات٘ بعسّ ا٫ْعهاؽ أٚ ا٫ٓططاز ، أٚ أع

ٌٸ، نطٚض٠ عسّ اٱساط١ بٗا بهٓٗٗا  ٌٸ ا٭ؾٝا٤ ي٫ٛ ايه نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ تعطٜـ د

ُٸا عساٖا يػرل ع٬ّٓ ايػٝٛب  .(15)أٚ غٛاقٸٗا إٛدب١ ٫َتٝاظٖا ع

ٝٸ١ ع٢ً تعطٜؿات  ٚغطن٘ أْٸ٘ ٫ ٚقع يًٓكٛض إصنٛض٠ ٗ ايهتب ا٭قٛي

أَجاشلا َٔ إٛاضز اييت متٸ تعطٜؿٗا، ايٛادب إطًل ٚإؿطٚٙ ٚإطًل ٚإكٝٸس ٚا٫دتٗاز ٚ

ٕٸ ٖصٙ ايتعطٜؿات ٫ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ تعطٜؿات  ٚتطٌٜٛ ا٭عاخ ٚإؿادطات سٛشلا; ٭

سسٸٜٸ١ ٚضزلٝٸ١، ستٸ٢ ٜكضٸ إٔ ْٛضز عًٝٗا ططزّا ٚعهػّا، ٚإْٸُا ِٖ ٗ َكاّ ايتعطٜـ 

ٞٸ أٚ بٝإ ؾطح ا٫غِ. ٖٚصا اعذلاف َٔ اٯخْٛس بٛدٛب عسّ اـ ً٘ بٌ ايًؿٛ

ٌٸ ؾ٤ٞٺ ق٬٘ ٕٸ يه  .ّاخاق ا٫غتس٫٫ت ايعًُٝٸ١ ٚا٭عاخ إٓطكٝٸ١، ؾإ

ٕٸ ايتعاضٜـ إٓطكٝٸ١ باؿسٸ ٚايطغِ ٫ ّهٔ إٔ تتشٖكل يًُعطٻؾات  ؾٛٗط أ

ايػاَه١ ٚاجملٗٛي١ اؿكٝك١; ٭ْٸ٘ ضَا ٫ ّهٔ ٭سس إٔ ٜعطف نٓ٘ سكٝكتٗا بؿهٌ 

ّٓع َٔ ا٫ؾتباٙ ٗ تطبٝل ايتعاضٜـ اؿكٝكٝٸ١ ايها١ًَ عًٝٗا. ؾايتعاضٜـ اؿكٝكٝٸ١ 

ٝٸ١ ايكطٜب١ َٔ اؾٓؼ ٚايؿكٌ إٓطكٝٸ١ اييت تتشٖكل بصنط  ٝٸ١ ايصٖٓ أدعا٥ٗا ايتشًًٝ

َٸا إؿاِٖٝ ايػاَه١ اييت ٫  ٌٸ اغتعُاشلا ٗ ا٭َٛض ايٛانش١، أ ٚايعطض اـامٸ ق

ٌٸ يصنطٖا  ٌٕ َط٦ُٔ ٫ ق ّهٔ ايٛقٛف ع٢ً ْٝع شاتٝٸات َؿّٗٛ إعطٻف بؿه

ات إعطٻف، ْٚتٖٛقع َٓٗا إٔ ؾٝٗا. ؾ٬ ّهٔ قٝاغ١ تعاضٜـ سكٝكٝٸ١ َٓطكٝٸ١ تبِّٔ شاتٝٸ

تهٕٛ داَع١ َٚاْع١. ؾا٭ؾهٌ ٗ تعطٜـ غرل ايٛانشات ا٫قتكاض ع٢ً ايتعاضٜـ 

َا »ايًؿٛٝٸ١ ٚايًػٜٛٸ١، أٚ ايتعاضٜـ إٓطكٝٸ١ ايٓاقك١ اييت تأتٞ ٗ دٛاب ايػ٪اٍ بـ 

ٞٸ، ٭ْٸ٘ ٜػأٍ بٗا عٔ ؾطح َاٖٝٸ«ايؿاضس١ ُٸ٢ بؿطح ا٫غِ ٚايتعطٜـ ا٫زل ١ ، ٚتػ

ا٫غِ، ؾٗٞ تعاضٜـ غرل َكٝٻس٠ بصنط ْٝع شاتٝٸات إعطٻف، بٌ شنط بعهٗا ٚشنط 
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ٝٸات٘ اي٬ظ١َ ٚأدعا٥٘  ٞٸ، َٔ زٕٚ ايتكٝټس باٱتٝإ ظُٝع شات ٞٸ ٚإْاي ٌٕ نًٓ إؿّٗٛ بؿه

ٞٸ َا ٖٛ ا٭د٢ً  ٝٸ١; يتبٌٝ سكٝكت٘ ٚنٓٗ٘، بٌ تعطٜـ َا ٖٛ اـؿ ٝٸ١ ايصٖٓ ايتشًًٝ

عطٜـ بؿطح ا٫غِ يٝؼ َٔ ايتعاضٜـ إٓطكٝٸ١ اؾاَع١ ٭ؾطازٙ، ٚإاْع١ ٚا٭ٚٗط. ؾايت

ٞٸ ٕؿَٗٛ٘، َٚكطِّب ي٘ إٍ ايصٖٔ. ؾُشاٚي١  ٭غٝاضٙ، بٌ ٖٛ فطٻز تٛنٝض نًٓ

ٕٸ ايؿطض ٖٛ إٔ ٫  ا٭ؾدام ايتجبټت َٔ َطابكت٘ َع اؿسٸ ٚايطغِ ٗ غرل قًٓ٘; ٭

 ٖقع شيو.ٜهٕٛ تعطٜؿّا َٓطكٝٸّا نا٬َّ ستٸ٢ ْتٛ

ٚا٫خت٬ف ٗ تعطٜـ ايعًّٛ قس ٜهٕٛ ٫خت٬ف ا٭غطاض، ٚاخت٬ف ا٭ْٛاض 

ِٸ ؾٝ٘، أٚ ٭دٌ ا٫خت٬ف ٗ اٯثاض ٚايتبعات ٚايًٛاظّ ٚايٓتا٥ر اؿاق١ً  ٗ َا ٖٛ ا٭ٖ

ٍٷ ٚاغع ي٬خت٬ف ٚايتػاَض ٚعسّ ايسٓق١، ؾ٬ ٜكتهٞ يٓا  َٓ٘. ٚٗ ايتعطٜـ فا

 ات.اؾُٛز ع٢ً ٚاٖط ايتعطٜؿ

ٞٸ يٝؼ عجّا ْٛطٜٸّا سٍٛ َسايٌٝ بعض ا٫قط٬سات  ٕٸ ايبشح ا٭قٛي ؾٛٗط أ

ٛټضٖا سٍٛ أعاثٗا، ٚاييت عبٻط إٓطكٝٸٕٛ عٓٗا بايط٩ٚؽ  ٝٸ١، اييت ّهٔ تك ايصٖٓ

ايجُا١ْٝ َٔ َباز٨ ايعًِ َٚػا٥ً٘ َٚٛنٛع٘ ٚغاٜات٘ ٚأغطان٘ َٚٓاؾع٘ ٚايبشح عٓٗا 

قٛع ٗ اـ٬ؾات ٚاؾسا٫ت ايط١ًٜٛ اييت ٫ سسٸ ٫ٚ بؿهٌ ا٫قط٬سات إٓطكٝٸ١ ٚايٛ

ٛټضات ايؿهطٜٸ١ يٲْػإ ٫ ْٗا١ٜ شلا، ٖٚٞ قاب١ً يًعٜاز٠ ٚا٫غتُطاض،  ٕٸ ايتك ْٗا١ٜ شلا; ٭

ٌٸ أٚقات اٱْػإ، اييت ّهٔ إٔ ٜكطؾٗا ٗ ايعًّٛ  عٝح ّهٔ شلا إٔ تأخص د

 ٚاجملا٫ت ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايذلبٜٛٸ١. 

طْاٙ ؾٝذب ـ اغتشػاّْا ـ ٚبكسض ايٝػط ٚاٱَهإ شنط شاتٝٸات َا َع َا شنأ

ٕٵ  ٌٕ أٚنض ٚأؾهٌ. ؾإ إعطٻف ٚخكٛقٝٸات٘ ايصاتٝٸ١; يهٞ تتذ٢ًٓ سكٝكت٘ َٚاٖٝٸت٘ بؿه

ٝٸ١ ؾٓعِ إطًٛب، نُا إشا اغتطاع إٔ ٜصنط ايتعطٜـ  ٝٸات٘ ا٭قً ٚٗط َٔ ايتعطٜـ شات

ُٸ٢ باؿسٸ; ٚإشا اقذلٕ  َٸا إشا مل بايؿكٌ ايكطٜب، ؾٝػ َٸّا; ٚأ ُِّٞ تا َع٘ اؾٓؼ ايكطٜب غٴ

ٝٸٝ٘  ُٸٞ ْاقكّا; ٭ْٸ٘ ٫ ٜؿتٌُ ع٢ً ثاْٞ شات ٜكذلٕ َع٘ اؾٓؼ ايكطٜب أٚ أقٌ اؾٓؼ غٴ

ُٸ٢ بايطغِ; ؾإشا نإ َع٘ اؾٓؼ  َٸا إشا اؾتٌُ ع٢ً ايعطض اـامٸ ؾٝٴػ ايكطٜبٌ; ٚأ

ّٸ; ؾإشا مل ٜهٔ َع٘ اؾٓؼ ايكط ٜب أٚ نإ َٔ زٕٚ اؾٓؼ ايكطٜب ؾٗٛ ايطغِ ايتا

ُٸ٢ بايطغِ ايٓاقل.  ؾٝٴػ

ٞٸ، ٖٚٛ ايعًِ  ٚايؿك٘ ٗ ايًػ١ ٖٛ ايؿِٗ. ٚإككٛز َٓ٘ ٖٓا ٖٛ إع٢ٓ ا٫قط٬س
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ٝٸ١. ٚإطاز بايؿطعٝٸ١ ٖٛ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ  با٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ايؿطعٝٸ١ عٔ أزٓيتٗا ايتؿكًٝ

دطز ب٘ غرلٖا، َجٌ: ٜ٪خٳص َٔ ايؿاضع، نٛدٛب ايك٠٬ ٚايكّٛ ٚنٝؿٝٸتُٗا، ؾ

ٌٸ أعِٛ َٔ  ٕٸ ايه ٝٸ١ احمله١، اييت يٝؼ َٔ ؾأْٗا شيو، نبٝإ أ ا٭سهاّ ايعكً

اؾع٤، ٚايٓكٝهإ ٫ هتُعإ، ٚبايؿطعٝٸ١ َا ٜتعًٖل بايعٌُ ب٬ ٚاغط١، ؾدطز بٗا 

ٝٸ١، ٖٚٛ َا ٜتعًٓل بايعٌُ َع ايٛاغط١ أٚ ايٛغا٥٘.  غرلٖا، نا٭قٛي

ٕٸ أزلا٤ ٛٸ أع٬ّ دٓػٝٸ١ أٚ أزلا٤ دٓػٝٸ١ ـ أٟ إْٸٗا يؿّٛا  ٚٚقع اـ٬ف ٗ أ ايعً

 ؟ـ تعتدل َٔ إعاضف أٚ ايٓهطات

َٸا إط٬م ايعٳًَِ ع٢ً َػا٥ٌ  ٚٸٍ; ٭ْٸ٘ ٜتعاٌَ َعٗا َعا١ًَ ا٭ع٬ّ، ٚأ ٚا٭ٚٗط ا٭

ايعًِ ؾًٝؼ يؿدل خاٛم ٚنتاب خامٸ َٓ٘، بٌ ٖٛ ٕطًل دٓػ٘، ؾٗٛ عًِ اؾٓؼ 

ٗٸ; إش إككٛز  َٔ إػا٥ٌ أؾدام غرل ككٛق١، ؾٝطًل ٖصا ايعًِ ع٢ً دٓؼ اٱنا

ٕٵ نإ ٜٛدس  ٕٸ سهُ٘ َٔ سٝح إع٢ٓ ٫ ىلٸ ٚاسسّا بعٝٓ٘، ٚإ َػا٥ٌ ٖصا ايعًِ; ٭

ِٸ ٚايهٝـ ٚايعٜاز٠  ٗ أؾطاز شيو اؾٓؼ َٚكازٜك٘ بعض ا٫خت٬ف ٚايتػٝرل ٗ ايه

ٞٸ نعًِ ايؿدل ، ؾٝٴُٓٳع َٔ ٚايٓككإ َٔ نتاب إٍ نتاب. ٚسهُ٘ ايًؿٛ

 .(16)ايكطف، ٫ٚ تسخٌ عًٝ٘ ا٭يـ ٚاي٬ّ

ِٷ ٜبشح عٔ ايكٛاعس ٚإػا٥ٌ اييت  ّٚهٔ تعطٜـ عًِ ا٭قٍٛ بإٔ ْكٍٛ: ٖٛ عً

ٚنعت عَُّٛا ٗ ططٜل ا٫غتس٫ٍ; ٱثبات أٚ عسّ إثبات ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ايؿطعٝٸ١ 

 ايعًُٝٸ١.

كٛاعس أٜهّا يًعًّٛ ٱَهإ ا٫غتؿاز٠ َٔ بعض ٖصٙ اي« عَُّٛا»ٚقٛيٓا: 

ٕٸ َباز٥ٗا ايتكسٜكٝٸ١، ٖٚٞ  ا٭خط٣، ٫ٚ تٓشكط ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ عًِ ا٭قٍٛ; ٚ٭

ٝٸ١، َؿذلن١، ؾُٝهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا  ايهتاب ٚايػٓٸ١ ٚايًػ١ ٚايعطف ٚا٬ٕظَات ايعكً

ٗ عًِ ايه٬ّ ٚا٭خ٬م ٚايتاضٜذ ٚإعاضف ا٭خط٣. ؾ٬ ٜهٕٛ إككٛز َٔ ٖصا 

إٔ ٜهٕٛ تعطٜؿّا َٓطكٝٸّا سكٝكٝٸّا َاْعّا يٮغٝاض; ٭ْٸ٘ مل ٜصنط ؾٝ٘ ايؿكٌ  ايتعطٜـ

ستٸ٢ ٜهٕٛ سسٸّا، أٚ ايعطض اـامٸ ستٸ٢ ٜهٕٛ ضزلّا. ٚيهعـ ايكٛاعس إٓطكٝٸ١ 

ٞٸ داَع َٚاْع و٢ٛ  ٚعسّ قسضتٗا مل ٜتُٓهٔ ا٭قٛيٝٸٕٛ َٔ قٝاغ١ تعطٜـ َٓطك

ٌٷ ع٢ً  عسّ إَهإ عكس ا٭ٌَ ايهجرل ع٢ً َجٌ ٖصٙ بايكبٍٛ يس٣ اؾُٗٛض. ؾٗصا زيٝ

 ايكٛاعس.
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ٝٸ١ هب إٔ تتشٖكل  ٞٸ اغتٓازّا إٍ ايكاعس٠ ا٭قٛي ٚ٭دٌ ؼكٌٝ اؿهِ ايؿطع

ٝٸ١ ندل٣ يًُػأي١ ايؿطعٝٸ١،  َكسٸَتا ايكٝاؽ، ؾؿٞ إسساُٖا تكع ايكاعس٠ ا٭قٛي

ٝٸ١ ـ، ؾٝٓ ٝٸ١ أٚ ٚا٭خط٣ تكع قػط٣ َٚكساقّا يًهدل٣ ـ ٖٚٞ ايكاعس٠ ا٭قٛي تر َٓٗا سذٸ

ٕٸ نٌ َا سهِ  ٞٸ، َجٌ: اؿهِ بأ ٝٸ١ تًو ايكػط٣، بكؿ١ أْٸٗا سهِ ؾطع عسّ سذٸ

ٕٸ ٖصا  ايؿكٝ٘ إٛثٛم َع تٛٗؾط ايؿطا٥٘ ا٭خط٣ ٗ اؿهِ ؾٗٛ ٚادب ا٫تٸباع، ٚأ

ٕٸ ٖصا اؿهِ ٚادب ا٫تٸباع.  ٖٓا أؾت٢ ب٘ شيو ايؿكٝ٘، ؾٝٓتر َٓ٘ أ  اؿهِ 

ٕٸ َٛنٛع عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ ْؿؼ َٛنٛع َػا٥ً٘، ٚايؿطم بٌ َٛنٛع  ٚقٌٝ: إ

ٞٸ َٚكازٜك٘. ؾايكاعس٠ ٖٞ  ايعًِ َٚٛنٛع َػا٥ً٘ ٖٛ ايتؿاٚت إٛدٛز بٌ ايهًٓ

ٝٸ١، َجٌ: قاعس٠  ٝٸ١ اييت ٜػتؿاز َٓٗا سهِ إكازٜل اؾع٥ ٌٸ »ايكهٝٸ١ ٚإػأي١ ايهًٓ ن

ٗ اؾ٬ُت اـاقٸ١ ، ؾإْٸ٘ بٛاغطت٘ ٜعطف َطؾٛعٝٸ١ َكازٜل ايؿاعٌ «ؾاعٌ َطؾٛع

 ٚاؾع٥ٝٸ١، َجٌ: شٖب ظٜس، ٚقاّ عُطٚ.

ٌٸ قاعس٠ تكع ٗ ططٜل اغتؿاز٠  ٕٸ َٛنٛع عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ عباض٠ عٔ ن ؾٛٗط أ

ٕٸ إككٛز َٓ٘ إكابٌ يًُشٍُٛ.  ٛٸض ايبعض أ ٞٸ. ٚتك ٞٸ ايؿطع  اؿهِ ايهًٓ

ٌ ٗ ٚقس ْكٌ عٔ بعض قسَا٤ ايؿ٬غؿ١ ٚإٓطكٝٸٌ ايتهًِٓ عٔ مثاْٞ َػا٥

ـ ايػطض 2ـ تعطٜـ ايعًِ; 1َكسٸ١َ نتبِٗ، ٚاييت اؾتٗطت بايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ، ٖٚٞ: 

ـ ايتعطٜـ 6ـ ؾٗطؽ عٓاٜٚٔ أبٛاب ايهتاب; 5ـ ؾا٥ست٘; 4ـ َٛنٛع٘; 3ٚايػا١ٜ َٓ٘; 

ـ ا٭ما٤ ايتع١ًُٝٝ )ايتكػِٝ، ٚايتشًٌٝ 8ـ بٝإ َكاّ ايعًِ ٚضتبت٘; 7بإ٪ٚيـ; 

 .(17)ٚايتشسٜس(

ٔٸ أدٝ اٍ ايؿ٬غؿ١ ايصٜٔ خًؿِٖٛ اقتكطٚا ع٢ً بٝإ ث٬ث١ َٓٗا ع٢ً أْٸٗا ٚيه

ٝٸ١ يًعًّٛ، ٖٚٞ: إٛنٛع; ٚإػا٥ٌ; ٚإباز٨.  ٖٞ ا٭دعا٤ ا٭قً

 

سسٻز اـايل غبشاْ٘ ٚتعاٍ دٗاظ ايؿهط ٗ اٱْػإ َشسٚزٜٸات نجرل٠، ٫ 

٥ل ٚايعًٌ اييت يٝؼ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜعطؾٗا ابتسا٤ٶ ٜػتطٝع َعٗا ؾِٗ ايهجرل َٔ اؿكا

َٚػتك٬٘، إ٫ٓ بعس إٔ ٜأخص تًو اؿكا٥ل ٚا٭غطاض َٔ دٗات خاضد١ عٓ٘. يصا استاز إٍ 

ٕٸ ٖصا ا٭َط خؿٞ ع٢ً ايبعض، سٝح اتٻدصٚا دٗاظ  ٔٵ نأ ايٛسٞ ٚايؿطٜع١. ٚيه
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ٛٸض ٚاـٝاٍ ٚايتكسٜل ٚاٱزضاى َكسضّا َػتك٬٘ ٗ ٚدٛزٙ  ٗ َعطؾ١ ْٝع ايتك

ٝٸّا بصات٘ عٔ غرلٙ، أق٬ّٝ، قُسّا، ٚأطًكٛا نًُات غاخ١ٓ ٚؾعاضات  ا٭ؾٝا٤، غٓ

ٌٸ ؾ٤ٞ ٖٛ ايٛاقع َطًكّا، َٔ زٕٚ  ٛٻضٙ ٗ ن بطٸاق١ ٗ غبٌٝ شيو، ٚظعُٛا إٔ َا ٜتك

ٔٵ خايؿِٗ ٚمل ٜطٳ يطأِٜٗ  َٳ ٌٸ  قسٚزٜٸ١ ٚؾطٚٙ، ٚأْٸِٗ زعا٠ ايعكٌ، ْٚػبٛا ؼٗهُّا ن

كٓعّا إٍ كايؿ١ ايعكٌ ٚا٫غتس٫ٍ، َٚٛانب١ اؾٌٗ ٚايباطٌ، ٚاستهطٚا زي٬ّٝ َ

ٌٸ اعتػاف. ؾايعكٌ عٓسِٖ ٖٛ ضأِٜٗ َٚعتكسِٖ َٚا ٜطْٚ٘  ٞٸ شلِ به ايعكٌ ٚايسيٌٝ ايعكً

ٌٸ سعب َا يسِٜٗ ؾطسٕٛ. ٚتأثٻط  ـٷ يًعكٌ. ٚن ٛټضات. ٚايؿطٜل إكابٌ شلِ كاي َٔ تك

ٔٵ ٫ آط٬ ٖٖ ٛټضٜٸ١; به٬َِٗ نجرل  ٕٸ بعهّا َٔ أضباب ايعًّٛ ايتك ع ي٘. َٚٔ ايعذٝب أ

ٛٸٍ إٍ أزا٠ ؾاقس٠ يًكسض٠ ع٢ً  يككٛض ض٩ٜت٘ ٚسػٔ ْٛطٙ ٚابتٗاد٘ ٚإعذاب٘ بٗا، ؼ

َټٌ ٚايٓٛط ٚايتؿدٝل، ؾكاض ساي٘ ٗ َتابع١ أعاثٗا ساٍ ايتابع إكًٚس.  ايتأ

ٔٵ ٜبصٍ دٗسٙ ٗ  َٳ ٌٸ  ٕٵ نٓتٴ قبٸّا يه غبٌٝ ايعًّٛ ٚإعاضف ٚايؿهط، ٚإْٸٞ ٚإ

ٔٵ َع شيو هب إٔ ٫ ّٓع شيو َٔ ايبشح ٚايٓكاف ٗ قشٸ١ بعض إٓاٖر  ٚيه

ٛټضات ٚا٭ؾهاض، اييت ٖٞ يٝػت َٔ ايٛسٞ، بٌ َٔ قٓع اٱْػإ إتعطِّض  ٚايتك

ي٬ؾتباٙ ٚايع٫ٓت ٚايعجطات. ؾٝذب إٔ ٫ ٜٛدب يٓا ايتعكټب شلِ ٚايعبٛزٜٸ١ ٭ؾداقِٗ 

اضِٖ إٔ ْساؾع عِٓٗ زؾاع إتٛٚي٘ ا٭ع٢ُ، ٚايسؾاع غرل إدلٻض عِٓٗ، ٚغُض ٚأؾه

 ايعٌ عٔ اختباض قشٸ١ أؾهاضِٖ ٚآضا٥ِٗ.

َٸا ايتعطٜـ َٛنٛع ايعًِ ؾٝذب ايكٍٛ: إْٸ٘ بعس قطٕٚ ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ اييت  ٚأ

كٍٛ، َهت ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ، ٚبايطغِ َٔ تًو اؾٗٛز ٚإػاعٞ اييت بصشلا أٌٖ إع

٫ ظاٍ اـ٬ف بِٝٓٗ َٛدٛزّا ٚؾسٜسّا سٍٛ تعطٜـ َٛنٛع ايعًِ، ؾإْٸِٗ مل ٜتُٖهٓٛا 

ٕٸ  َٔ تكسِٜ تعطٜـ َتٻشس ٚٚانض ٫ خ٬ف بِٝٓٗ ٗ تؿػرلٙ. َٚع ٖصٙ ايٛنعٝٸ١ ْط٣ أ

ٝٸ١ ْكًٛا ٖصا ايتعطٜـ ايصٟ مل ٜتُٖهٓٛا َٔ سًٓ٘ إٍ عًِ  إتعًٌُٚ ٗ ايعًّٛ ايعكً

قعٛا ايباسجٌ ؾٝ٘ ٗ إؿانٌ اييت مل ٜػتطٝعٛا سًٖٗا ٗ ايعًّٛ ا٭قٍٛ، ٚأٚ

ٛٸضٜٸ١.  ايتك

َٸا تعطٜـ َٛنٛع عًِ ا٭قٍٛ ؾٗٛ َٔ أبػ٘ ا٭ؾٝا٤، ٚإْٞ مل أٚنِّش٘  ٚأ

بأنجط َٔ ٖصا; يهٞ ٫ ٜٓتٗعٙ إٓهط إتعػِّـ ايكًٌٝ اٱْكاف، ٚإٓشطف عٔ دازٸ٠ 

ٕٸ َٛنٛع ايعًِ ٖٛ ايصٟ ٜبشح عٔ عٛاضن٘  ايكٛاب. ؾعطٻؾٛا َٛنٛع ايعًِ ٚقايٛا: إ
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 ايصاتٝٸ١، أٟ ب٬ ٚاغط١ ٗ ايعطٚض. 

ٔٸ إعكٍٛ ٗ ٖصا إكاّ استاضٚا  ٕٸ أضباب ا٭قٍٛ ٚؾ ٫ٚبسٸ يٓا ٖٓا َٔ اٱؾاض٠ إٍ أ

ٚاضتبهٛا ٚعذعٚا عٔ تؿػرل ٖصٙ ايعباض٠، ٚشٖبٛا ّّٝٓا ٚسلا٫ّ، َع أْٸِٗ ٜٴعٳسٸٕٚ َٔ 

، َٚٗط٠ ٖصٙ ايؿٕٓٛ، ؾهٝـ بايهعؿا٤ ٚقًًٝٞ ايبهاع١؟!. ٚمل أغاطٌ ٖصٙ ايعًّٛ

أدس أسسّا َٔ ايهباض ايصٜٔ ٜسٸعٕٛ ايؿِٗ ٗ ايؿًػؿ١ ٚإٓطل ؾػٸط ٖصا ا٫قط٬ح 

ٍٸ  ٝٵٔ. ٖٚصا ٜس ُٳ بؿهٌ َكبٍٛ َٚتٛاظٕ ٜتٻؿل َع٘ اٯخطٕٚ َٔ أٌٖ ايؿِٗ ٗ ٖصٜٔ ايعً

عٔ نجرل َٔ ايؿه٫ٛت اييت يٝؼ ع٢ً نطٚض٠ غطب١ً ايؿًػؿ١ ٚتكؿٝتٗا ٚاغتؿطاغٗا 

ٖٓا ٖٛ َٛدب يًتػطٜط. ؾُا ٖٛ ايػبب ٗ ايٛقٛف ع٢ً  ٞٸ، ٚإخطاز أعاثٗا  شلا ٚظٕ عًُ

ٖصٙ اؾ١ًُ إب١ُٗ، ٚايصٖاب ّّٝٓا ٚسلا٫ّ ؿًٓٗا، ٚاحملاٚي١ يتؿػرلٖا بايؿهٌ 

س بٗا إطًٛب َُٗا نًٖـ ايجُٔ؟! ٌٖٚ ٖصٙ اؾ١ًُ تهٕٛ ْكٸّا ؾطعٝٸّا هب ايتكٝټ

ٟٸ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ؟! ؾاحملا٫ٚت اؿجٝج١ يتعطٜـ َٛنٛع  ٚاتٸباعٗا ٚايتعبټس بٗا بأ

ٛټضٜٸ١ ٚأعاثٗا ٗ عًِ ا٭قٍٛ، ٚاٱقطاض ع٢ً  ايعًِ أٚ َكطًشات ايعًّٛ ايتك

تكشٝشٗا ٚتٓكٝشٗا اي٬ظّ، ايصٟ مل ٜتُٓهٔ َٓ٘ ْؿؼ ايؿ٬غؿ١ ٚإٓطكٝٸٕٛ، 

ٞٸ، ٫ٚ ببشج٘، ٚإخطادٗا َٔ اٱبٗاّ ايصٟ عاؾ ت٘ طٛاٍ ايكطٕٚ، ٫ اضتباٙ ي٘ با٭قٛي

ٝٸ١ اٱبٗاَات ٚا٫خت٬ؾات ٚاٱؾها٫ت ؾٝٗا. َٚا نإ َػتشػّٓا  ُٻٌ َػ٪ٚي ستٸ٢ ٜتش

اـً٘ بٝٓٗا ٚبٌ َػا٥ٌ ا٭قٍٛ، ؾهًُٓا َٮْا أٚقات إؿتػًٌ ٚؾطقِٗ بايعٚا٥س 

ٚٵ ٝٸ١ ٚايعًّٛ ٚايؿٛاشٸ ْهٕٛ قس سطَٓاِٖ َٔ ا٫ؾتػاٍ بإػا٥ٌ اَ٭ ٍ ٚإػا٥ٌ ا٭قً

اٱشلٝٸ١ إطتبط١ بايهتاب ٚايػٓٸ١، نعًِ ايتأٌٜٚ ٚايتٓعٌٜ، ٚأعاخ ايتؿػرل ٚايكطا٠٤، 

ْٚع ايكطإٓ، ٚايٓاغذ ٚإٓػٛر، ٚاحملهِ ٚإتؿاب٘، ٚاجملٌُ ٚإبٝٸٔ، َٚعاضف ايٓيبٸ 

ٚايػًٛنٝٸات، ٚتاضٜذ ٚآي٘ َٔ أغطاض ايٛسٞ ٚايسٜٔ إدتًؿ١، ٚايعكا٥س، ٚا٭خ٬قٝٸات، 

 إعكٌَٛ َٚكاَاتِٗ ٚؾها٥ًِٗ، ٚاؿكا٥ل ا٭خط٣ إطتبط١ بايؿطٜع١. 

ٔٸ ٗ تؿػرل ٖصٙ اؾ١ًُ، يتكـ ع٢ً ٚاقع ا٭َط  ٖٚصٙ ١ًْ َٔ نًُات أٌٖ ايؿ

 ؾٝٗا.

 

، ٖٚٛ قسض ايؿ٬غؿ١ ٚظعُِٝٗ، ٜٓػب اؿرل٠ &ٖصا قسض ايسٜٔ ايؿرلاظٟ

ٞٸ،  ٖټِ إٍ نباض ايؿ٬غؿ١ ٗ تؿػرل َع٢ٓ ايعطض ايصات ٚا٫نططاب ٚايهعـ ٚايتٛ
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َٸ١ اييت ٜبشح  ّٕ انططب ن٬َِٗ ٗ تؿػرل ا٭َٛض ايعا ٜٚكٍٛ: ٚاقٔض ايعذب َٔ قٛ

 .(18)عٓٗا ٗ إسس٣ ايؿًػؿتٌ اٱشلٝٸتٌ، بٌ ؼٝٻطٚا ٗ َٛنٛعات ايعًّٛ

ٕٸ أقػاّ اؿه١ُ اٱشلٝٸ١ َا ٜبشح ؾٝٗا عٔ ايعٛاضض  ٚأْتٳ إشا تصٖنطت أ

ٝٸ١ يًُٛدٛز إطًل َا ٖٛ َٛدٛز َطًل، أٟ ايعٛاضض اييت ٫ ٜتٛٓقـ عطٚنٗا  ايصات

يًُٛدٛز ع٢ً إٔ ٜكرل تعًُٝٝٸّا أٚ طبٝعٝٸّا، ٫غتػٓٝت عٔ ٖصٙ ايتهًٗؿات ٚأؾباٖٗا; إش 

ٝٸ١ ٗ ا٭َ ٝٸ١، ٫ ىطز ٬َس١ٛ ٖصٙ اؿٝج ّٸ، َع تكٝٝسٙ بهْٛ٘ َٔ ايٓعٛت ايهًٓ ط ايعا

ِٸ ايتعطٜـ غإّا عٔ اـًٌ ٚايؿػاز. َٚجٌ ٖصا ايتشٝټط  ايبشح عٔ ايصٚات، ٜٚت

 ٚا٫نططاب ٚقع شلِ ٗ َٛنٛعات غا٥ط ايعًّٛ.

ٝٸ١.  ٌٸ عًِ ـ نُا تكطٻض ـ َا ٜبشح ؾٝ٘ عٔ عٛاضن٘ ايصات ٕٸ َٛنٛع ن بٝإ شيو: إ

ٞٸ باـاضز احملٍُٛ ايصٟ ًٜشل ايؿ٤ٞ يصات٘، أٚ ٭َط ٜػاٜٚ٘،  ٚقس ؾػٻطٚا ايعطض ايصات

ٚٵا أْٸ٘ قس ٜبشح ؾٝ٘ عٔ ا٭سٛاٍ إدتكٸ١ ببعض أْٛاع  ٕٓا ضَأ ؾأؾهٌ ا٭َط عًِٝٗ، 

ٕٸ إطاز َٔ  َٛنٛع٘، ؾانططٚا تاض٠ّ إٍ إغٓاز إػاق١ إٍ ض٩غا٤ ايعًِ ٗ أقٛاشلِ بأ

ٞٸ إٛنٛع ٗ ٝٸّا ي٘ أٚ يٓٛع٘، أٚ  ايعطض ايصات ِٸ َٔ إٔ ٜهٕٛ عطنّا شات ن٬َِٗ ٖٛ أع

َٸّا يٓٛع٘ بؿطٙ عسّ ػاٚظٙ ٗ ايعُّٛ عٔ أقٌ َٛنٛع ايعًِ، أٚ عطنّا  عطنّا عا

َٸّا ي٘ بايؿطٙ إصنٛض،  ٞٸ ٭قٌ إٛنٛع، أٚ عطنّا عا ٝٸّا يٓٛع َٔ ايعطض ايصات شات

ٕٸ ٚتاض٠ّ إٍ ايؿطم بٌ قٍُٛ ايعًِ ٚقٍُٛ إػأي ١، نُا ؾطٸقٛا بٌ َٛنٛعُٝٗا بأ

ٌٸ إيٝ٘ ق٫ُٛت إػا٥ٌ ع٢ً ططٜل ايذلزٜس، إٍ غرل شيو َٔ  قٍُٛ ايعًِ َا ٜٓش

ٕٸ َا ىتل بٕٓٛع َٔ أْٛاع  اشلٛغات اييت ٜٓبٛ عٓٗا ايطبع ايػًِٝ. ٚمل ٜتؿٓطٓٛا بأ

ٝٸ١ ايؿ٤ٞ َٔ ؾ٤ٞ ٫ ٜٓا ٗ إٛنٛع ضَا ٜعطض يصات إٛنٛع َا ٖٛ ٖٛ، ٚأخكٸ

ٕٸ  ِّع١ يٮدٓاؽ، ؾإ عطٚن٘ يصيو ايؿ٤ٞ َٔ سٝح ٖٛ ٖٛ، ٚشيو نايؿكٍٛ إٓ

ايؿكٌ إكػٸِ عاضض يصات اؾٓؼ َٔ سٝح شات٘، َع أْٸ٘ أخلٸ َٓٗا، ٚايعٛاضض 

ٝٸ١ شاتٝٸ١ يًذٓؼ، ٚقس ٫ تهٕٛ  ٚٸي ٝٸ١ أٚ ايػطٜب١ يٮْٛاع قس تهٕٛ أعطانّا أ ايصات

ٖٓا ٜكع ب٘ ايكػ١ُ ا ٕٵ ناْت  ٝٸ١ قس نصيو، ٚإ ٚٸي ٝٸ١. ؾاغتٝعاب ايكػ١ُ ا٭ ٚٸي ٕػتٛؾا٠ ا٭

ٝٸ١ ٫ٚ تكع بٗا ايكػ١ُ إػتٛعب١. ٚٸي ٚٸيٝٸ١، ٚقس تتشٖكل أعطاض أ  ٜهٕٛ بػرل أعطاض أ

ٌٸ َا ًٜشل ايؿ٤ٞ ٭َط أخلٸ، ٚنإ شيو ايؿ٤ٞ َؿتكطّا ٗ ؿٛق٘ ي٘  ْعِ، ن

ٝٸّا، بٌ  عطضٷ غطٜب ع٢ً َا ٖٛ َكطٻح إٍ إٔ ٜكرل ْٛعّا َتٗٝٸ٦ّا يكبٛي٘، يٝؼ عطنّا شات
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 ب٘ ٗ نتب ايؿٝذ ٚغرلٙ.

ٕٸ َا ًٜشل إٛدٛز بعس إٔ ٜكرل تعًُٝٝٸّا أٚ طبٝعٝٸّا يٝؼ ايبشح عٓ٘ َٔ  نُا أ

ٞٸ ٗ ؾ٤ٞ.  ايعًِ اٱشل

ٕٸ ؿٛم ايؿكٍٛ يطبٝع١ اؾٓؼ، نا٫غتكا١َ  َٚا أٚٗط يو إٔ تتؿٖطٔ إٍ أ

٘ٓ َج٬ّ، يٝؼ بعس إٔ ٜكرل ْٛ عّا َتدكِّل ا٫غتعساز، بٌ ايتدكټل ٚا٫مٓا٤ يًد

ٝٸ١ ي٘.  ٚٸي إْٸُا وكٌ بٗا ٫ قبًٗا، ؾٗٞ َع نْٛٗا أخلٸ َٔ طبٝع١ اؾٓؼ أعطاض أ

َٚٔ عسّ ايتؿٗطٔ َا شنطْاٙ اغتكعب عًِٝٗ ا٭َط، ستٸ٢ سهُٛا بٛقٛع ايتساؾع ٗ 

ٕٸ اي٬سل يؿ٤ٞ  ٭َط ن٬ّ ايؿٝذ ٚغرلٙ َٔ ايطاغدٌ ٗ اؿه١ُ، سٝح قطٻسٛا بأ

أخلٸ، إشا نإ شيو ايؿ٤ٞ قتادّا ٗ ؿٛق٘ ي٘ إٍ إٔ ٜكرل ْٛعّا، يٝؼ عطنّا 

ٞٸ ايؿاٌَ ع٢ً غبٌٝ ايتكابٌ  ٝٸّا، بٌ عطنّا غطٜبّا، َع أْٸِٗ َجٻًٛا ايعطض ايصات شات

ٕٓا  ٟٸ تٓاقض ٗ شيو، غ٣ٛ أْٸِٗ  ِّعٌ يًد٘، ٚيػت أزضٟ أ با٫غتكا١َ ٚا٫مٓا٤ إٓ

ٕٸ ا٭ ٖٻُٛا أ ٕٸ َجٌ ا٫غتكا١َ تٛ ٝٸّا ي٘ سهُٛا بأ ٚٸي خلٸ َٔ ايؿ٤ٞ ٫ ٜهٕٛ عطنّا أ

ٞٸ ي٘ ٖٛ إؿّٗٛ إطزٸز  ٚٸي ٘ٓ، بٌ ايعطض ا٭ ٝٸّا يًد ٚٸي ٚا٫غتساض٠ ٫ ٜهٕٛ عطنّا أ

 .(19)بُٝٓٗا

ٝٸ١ َا ٜعطض يصات ايؿ٤ٞ َٔ زٕٚ ٚاغط١، َجٌ:  ٚقس ؾػٻط ايعٛاضض ايصات

ٕ َا ٖٛ سٝٛإ ْاطل; أٚ َع ايٛاغط١ ؾع٤ ايعطنٝٸات اييت تعطض ع٢ً شات اٱْػا

شات٘ اييت تعطض يًؿكٌ َا ٖٛ ْاطل، أٚ اـاضز عٔ ايصات إػاٟٚ ي٘، َجٌ: 

ا٭عطاض اييت تعطض ع٢ً ايعطض إدتلٸ باٱْػإ إػاٟٚ ي٘، نايهاسو، 

ؾشهُٛا عًٝٗا بأْٸٗا ٗ سهِ عسّ ايٛاغط١، زٕٚ ايعٛاضض اييت تعطض يصاتٝٸات 

ِٸ أٚ ا٭خلٸ.ايؿ٤ٞ َع   ايٛاغط١ ا٭ع

ٞٸ ؾكاٍ: َا ٜهٕٛ عاضنّا يًؿ٤ٞ يٓؿؼ شات٘  ٚؾػٸط قاسب اشلسا١ٜ ايعطض ايصات

ٕٚ يًصات، غٛا٤ نإ زاخ٬ّ ٗ ايصات أٚ  َٔ غرل ٚاغط١ ٗ ايعطٚض، أٚ ٭َط َػا

 .(20)خاضدّا، نُا ْلٸ عًٝ٘ ْاع١ْ َٔ قٚككٞ إتأخِّطٜٔ

ٞٸ ايصٟ  ٚنصيو شنط ايؿٝذ ٗ َٓطل اٱؾاضات ٕٸ إككٛز َٔ ايعطض ايصات أ

ٞٸ باب ايدلٖإ  .(21)ٜهٕٛ َٛنٛع ايعًِ ٖٛ شات

ٚقاٍ ايؿٛناْٞ: إطاز بايعطض ٖٓا احملٍُٛ ع٢ً ايؿ٤ٞ اـاضز عٓ٘، ٚإْٸُا 
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ٞٸ; ٭ْٸ٘ ًٜشل ايؿ٤ٞ يصات٘، ناٱزضاى يٲْػإ، أٚ بٛاغط١ إَٔط  ٜكاٍ ي٘: ايعطض ايصات

ِٸ َٓ٘ زاخٌ ؾٝ٘، ٜػاٜٚ٘، نايهشو يٲْػإ بٛاغط ١ تعذټب٘، أٚ بٛاغط١ أَط أع

 .(22)نايتشطٸى يٲْػإ بٛاغط١ نْٛ٘ سٝٛاّْا

ٞٸ ؾكاٍ: ٖٛ ايصٟ ٜعطض ع٢ً َٛنٛع٘ بسٕٚ  ٚؾػٸط بعضٷ آخط ايعطض ايصات

ُٸّا أٚ أخكٸّا أٚ َػاّٜٚا  .(23)ٚاغط١ ٗ ايعطٚض، غٛا٤ نإ ايعاضض أع

ٝٸ١ ٗ إٛاضز اييت مل تهٔ  بسٜٗٝٸ١ ٗ عطٚنٗا يًُٛنٛع ؼتاز ؾا٭عطاض ايصات

ٕٸ ٚغاط١ تًو ايٛاغط١ يٝػت ٗ ايجبٛت ٚايعطٚض، ٚإْٸُا ٚغاط١ ٗ  إٍ ٚاغط١، ٚإ

ٝٸ١ اييت ٖٞ عاد١ إٍ ٚاغط١ ٗ اٱثبات إشا ناْت ايٛاغط١  اٱثبات. ؾا٭عطاض ايصات

ٕٸ ٕٸ قٝاغاتٗا َعٗا، َجٌ: ظٚدٝٸ١ ا٭ضبع١; ٭ ٚاغط١  ٚانش١ تعتدل َٔ ايؿططٜٸات، ٚإ

ٜٵٔ َتػاٌٜٚ، سٝح ّهٔ تؿهٌٝ  إثبات ايعٚدٝٸ١ يٮضبع١ ٖٛ اْكػاّ ا٭ضبع١ إٍ أَطٳ

ٌٸ  ٕٸ عسز ا٭ضبع١ ٜٓكػِ إٍ أَطٜٔ َتػاٌٜٚ، ؾه ٞٸ ايتايٞ َٓ٘، ؾٝكاٍ: إ ايكٝاؽ إٓطك

ٕٸ  عسز اْكػِ إٍ أَطٜٔ َتػاٌٜٚ ؾٗٛ ظٚزٷ، ؾٝٓتر َٔ ٖاتٌ إكسٸَتٌ ٚايكهٝٸتٌ: إ

 .(24)ظٚزٷا٭ضبع١ 

ٔٸ إٓطل َػاٜطّا ٕا ٖٛ ٗ عًِ ايطبٝعٝٸات يس٣  ٚأت٢ اقط٬ح ايعاضض ٗ ؾ

ٞٸ  ايكسَا٤، ٚاختًطت َعاْٝٗا ع٢ً ايعًُا٤ ٚتؿابٗت. ؾايعاضض يًُٛنٛع ٗ ايعًِ ايطبٝع

ُٸ٢ ٗ إٓطل بايصاتٝٸات، سٝح قػٸُ٘  ٖٛ إكػٻِ إٍ ايٓٛع ٚاؾٓؼ ٚايؿكٌ، ٜٚػ

ٞٸ، ٚٚاسس ٗ ايطبٝعٝٸٕٛ إٍ إك٫ٛ ت ايعؿط، تػع١ َٓٗا َٔ ايعطنٝٸات ٗ ايعًِ ايطبٝع

ُٸ٢ باؾٖٛط  .(25)َكابًٗا، ؾٝػ

ٞٸ،  ٚإطاز َٔ ايعاضض ٗ تعطٜـ َٛنٛع ايعًِ غ٬ؾ٘، ٖٚٛ ايعاضض إٓطك

 .(26)نُا قطٸح ب٘ ؾاضح إطايع ٚغرلٙ

ٝٸات  ٖٚٛ َا اقطًض عًٝ٘ إٓطكٝٸٕٛ ٗ نتاب إٜػاغٛدٞ، أٟ باب ايهً

ٞٸ ا ّٸ، ٖٚٛ اـاضز احملٍُٛ، أٟ ايهًٓ ـُؼ، ٚقػٻُٛٙ إٍ اـاقٸ١ ٚايعطض ايعا

ٞٸ ايكازم ع٢ً ايؿ٤ٞ ٫ ٗ  اـاضز عٔ ايؿ٤ٞ َؿَّٗٛا إتٻشس َع٘ ٚدٛزّا، ٖٚٛ ايهًٓ

َطتب١ شات٘، بٌ ٜهٕٛ خاضدّا عٓ٘ ٚق٫ُّٛ عًٝ٘ باعتباض اتٸشازٙ َع٘ ٗ اـاضز، َجٌ: 

ٞٸ ايصٟ ٖٛ عٓٛإ إاؾٞ يٲْػإ،  ٞٸ ط٫ ايعاضض ٗ ايعًِ ايطبٝع ايصٟ ٖٛ َكابٌ يًصات

 َٔ ايصاتٝٸات ٗ إٓطلص.
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ٛٻّ شات إٛنٛع ب٘، غرل  ٞٸ ٗ ٖصا ايتعطٜـ ٖٛ احملٍُٛ ايصٟ تتك ؾإطاز َٔ ايصات

اـاضز عٓٗا، ناؿٝٛإ أٚ ايٓاطل احمل٫ُٕٛ ع٢ً اٱْػإ. ٚإطاز َٔ ايعطض ٖٛ 

ٞٸ عٔ ٝٸات٘، نايهاسو  احملٍُٛ اـاضد ٛټَ٘ ظُٝع شات شات إٛنٛع، ٫سكّا ب٘ بعس تك

 .(27)اي٬سل يٲْػإ، ٚإاؾٞ اي٬سل يًشٝٛإ

ٌٸ َؿّٗٛ َتػاٜط َع َؿّٗٛ  ٚبعباض٠ أخط٣: ايعطض ٗ اقط٬سِٗ عباض٠ عٔ ن

ٞٸ، عٝح ٜكًض باعتباض شاى ا٫تٸشاز ًٓ٘ عًٝ٘،  آخط، َتٻشس َع٘ ٗ ايٛدٛز اـاضد

ٝٸات،  ٫ ايعطض ٞٸ ٗ باب ايهًٓ ٞٸ، ايصٟ ٜهٕٛ عباض٠ عٔ ايصات إكطًض عٓس ايطبٝع

ٖٚٛ َا ٫ ٜٛدس إ٫ٓ ٗ إٛنٛع، ٗ َكابٌ اؾٖٛط ايصٟ ٜٛدس غرل قتاز إٍ َٛنٛع 

 ٗ َطتب١ ايٛدٛز أق٬ّ.

ٕٸ عاز٠ إٓطكٝٸٌ ناْت َػتكطٸ٠ ع٢ً  ٚايسيٌٝ ع٢ً َا ازٸعٝٓاٙ َٔ ايٛٗٛض ٖٛ أ

ٔٸ إٓطل َا عطٻؾٓاٙ. ٚبعٝسٷ دسٸّا خطٚدِٗ عٔ إكطًض تعطٜـ َٛنٛع ا يعًِ ٗ ؾ

 عٓسِٖ، ؾٝشٌُ ن٬َِٗ ع٢ً َكطًشِٗ، َا مل تهٔ قط١ْٜٓ ع٢ً اـ٬ف.

ٕٸ إٛنٛع بٓؿػ٘ َػتشلٸ ؿٌُ  ٝٸ١ ٗ إكاّ ٖٛ أ ٕٸ إطاز َٔ ايصات ٚايٛاٖط أ

ٝٸ١ تكٝٝسٜٸ١  ٞٸ عًٝ٘، َٔ غرل استٝاز إٍ سٝج ٝٸ١ ايعطض ايؿ٬ْ أخط٣، غرل ْؿؼ سٝج

ٝٸ١. ٝٸ١ تعًًٝ ٕٵ نإ قتادّا إٍ سٝج  إٛنٛع، ٚإ

ٔٸ ٗ قسز  ُٸا ٜهٕٛ أٌٖ ايؿ ٌٸ عًِ عباض٠ ع ٕٸ َٛنٛع ن إشا عطؾت شيو ؾاعًِ أ

ٔٸ ايٓشٛ إْٸُا  ٝٸ١ إككٛز٠. َج٬ّ: أٌٖ ؾ ٔٸ ٚاؿٝج بٝاْ٘، َٔ اؾٗات إٓٛٛض٠ ٗ ايؿ

يبٓا٤ َٔ ايه١ًُ ٚايه٬ّ، ؾتهٕٛ تًو ٜهْٕٛٛ ٗ قسز بٝإ سٝجٝٸ١ اٱعطاب ٚا

ٔٸ ا٭قٍٛ إْٸُا ٜهْٕٛٛ ٗ قسز بٝإ اؿذٸ١،  ٝٸ١ َٛنٛعّا يعًِ ايٓشٛ. ٚأٌٖ ؾ اؿٝج

ٚأْٸ٘ َاشا ٜهٕٛ سذٸ١ ٗ ايؿك٘، ؾٝهٕٛ َٛنٛع ا٭قٍٛ َؿّٗٛ اؿذٸ١ ٗ ايؿك٘، 

ٝٸ١ ٚاٖط ايهتاب َج٬ّ، ق ٝٸ١ خدل ايٛاسس أٚ سذٸ ُٛي١ ؾتهٕٛ َكازٜكٗا، َجٌ: سذٸ

ٕٵ نإ احملٍُٛ ٗ إػا٥ٌ َٛنٛعّا، ٚإٛنٛع ق٫ُّٛ، ؾإْٸ٘ ٫ نرل ٗ  عًٝٗا، ٚإ

ٝٸتٗا، ؾٝٓطبل  ٝٸ١ سذٸ ٔٸ ٖٛ سٝج شيو. َٚككٛز ايكّٛ َٔ دعٌ ا٭زٓي١ َٛنٛعّا شلصا ايؿ

ٔٸ. ؾ٬ فاٍ ٕا أٚضزٙ عًِٝٗ بعض ا٭د١ًٓ َٔ خطٚز  (28)ع٢ً َا شنطْاٙ َٔ َٛنٛع ايؿ

ٌٸ إػا٥ٌ ا٭ق ُٸا ٜهٕٛ د ٕٸ اؿذٸ١ عباض٠ ع ٝٸتٗا، ؾإ ٝٸ١; يعسّ زيًٝ ٛيٝٸ١، نا٭قٍٛ ايعًُ

ُٸا ٜهٕٛ عصضّا يًُهًٖـ، ٖٚٛ َٛدٛز ٗ  ٞٸ، ؾإْٸٗا عباض٠ ع ؾا٬َّ ٕجٌ ا٭قٌ ايعًُ
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ٞٸ، نُا تهٕٛ ٗ بعض إكاَات َٓذٸع٠ّ يًتهًٝـ.  ا٭قٌ ايعًُ

ُٸا تهًٖؿ٘ إكِّـ، َٔ دعٌ  ٚع٢ً َا شنطْاٙ َٔ ايتشكٝل ؾٓشٔ ٗ ؾػش١ ع

ٕٵ مل ٜهٔ َعّْٓٛا  ٞٸ إٓطبٹل ع٢ً َٛنٛعات َػا٥ً٘، ٚإ َٛنٛع عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ ايهًٓ

ٍٸ عًٝ٘، َجٌ:  ٌٸ َا ز ُٸ٢ٶ باغِ ككٛم، ؾٝكضٸ إٔ ٜعبٻط عٓ٘ به بعٓٛإ خامٸ، َٚػ

ُٸا ٜهٕٛ عٓسٙ قهُّا َٔ اٱؾهاٍ ايٛاضز ع٢ً دعٌ َٛنٛع  َؿّٗٛ أسسٖا; ؾطاضّا ع

 عٔ ا٭زٓي١. ايعًِ عباض٠

َٚٔ دعٌ ُاٜع ايعًّٛ بتُاٜع ا٭غطاض، ٫ إٛنٛعات أٚ احمل٫ُٛت، خ٬ؾّا 

ُٸا ٜٳٔطز  يططٜك١ ايكّٛ، َٚا ٖٛ اؿلٸ َٔ نٕٛ ُاٜع ايعًّٛ بتُاٜع إٛنٛعات; ؾطاضّا ع

ٕٸ ٖصا إؿّٗٛ َٛدٛز ٗ غا٥ط  عًٝ٘ َٔ اٱؾهاٍ ع٢ً دعٌ إٛنٛع َؿّٗٛ أسسٖا، ؾإ

ٞٸ.ايعًّٛ، ؾ٬ ّ  تاظ شاى ايعًِ عٔ غا٥ط ايعًّٛ بإٛنٛع ايهصا٥

ٔٸ ٗ قسز بٝاْ٘.  ُٸا ٜهٕٛ أٌٖ ايؿ ٌٸ عًِ عباض٠ ع ٕٸ َٛنٛع ن ٚباؾ١ًُ إ

ٝٻٓاٙ آْؿّا ٖٛ تعٌٝ َكازٜك٘، ٚبٝإ ق٫ُٛت٘ ايطاض١٥  ٚايبشح عٔ عٛاضن٘ ع٢ً َا ب

ٝٸ١ أخط٣. َج٬ّ: َٛنٛع عًِ ا٭قٛ ٍ عباض٠ عٔ عٓٛإ ع٢ً ْؿؼ شات٘ َٔ غرل ٚاغط١ سٝج

ٕٸ «اؿذٸ١ ٗ ايؿك٘» ، ٚايبشح عٔ عٛاضن٘ ٖٛ ايبشح ٗ ْؿؼ َكازٜكٗا. أ٫ تط٣ أ

ٕٸ ٚاٖط ايهتاب َج٬ّ سذٸ١ أّ ٫؟  ٞٸ ٜبشح ٗ أ  ا٭قٛي

ٚبٗصا ايتكطٜط تٓسؾع ْٝع اٱؾها٫ت، غ٣ٛ خطٚز أبٛاب ا٭يؿاٚ عٔ شيو. ٫ٚ 

، ٚشيو َٔ غرل إتعاب ايٓؿؼ ٚايٛقٛع ٗ نرل; ٭ْٸٗا َٔ إباز٨ ايًػٜٛٸ١ ٚاُؿهُٝٸ١

 .(29)ْؿػ٘ ٗ شيو &ايتهًٗـ، نُا أٚقع إكِّـ

ٗٻطٟ سٍٛ تعطٜـ َٛنٛع ايعًِ: مل وسِّز ايؿٝذ  &ٚقاٍ ا٭غتاش ايؿٗٝس َط

ٞٸ،  ابٔ غٝٓا ٗ َا تعطٻنٓا ٭عاث٘ َٛنٛع عًِ ايؿًػؿ١، ٚايصٟ ٜعبٻط عٓ٘ بايعًِ اٱشل

 .(30)إؾاض٠ عابط٠ ٗ َبشح ايدلٖإ َٔ إٓطلباغتجٓا٤ َا أؾاض إيٝ٘ 

َٸا غبب أْٸ٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜبشح عٔ َبشح ٚادب ايٛدٛز ٗ  ٚقاٍ أٜهّا: ٚأ

ٕٸ  نُٔ ايعًّٛ اؾع٥ٝٸ١ اييت ٜبشح ؾٝٗا عٔ دٓؼ أٚ ْٛع خامٸ َٔ إٛدٛزات ؾٗٛ أ

ِ. شات ٚادب ايٛدٛز َبسأ ؾُٝع إٛدٛزات ٚإع٫ًٛت، َٚٔ نُٓٗا َٛنٛع شيو ايعً

ٞٸ بعٓٛإ أْٸ٘ أسس إػا٥ٌ  يصا ٫ ّهٔ ايبشح عٔ ٚادب ايٛدٛز ٗ نُٔ عًِ دع٥

ٝٸ١.  اييت تبشح ٗ شيو ايعًِ عٔ أسس عٛاضن٘ ايصات
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َٸا غبب عسّ إَهإ إٔ ٜهٕٛ ايبشح عٔ ٚادب ايٛدٛز َٛنٛعّا يعًِ  ٚأ

ٞٸ، َع٢ٓ إٔ لعٌ عًِ َعطؾ١ اهلل عًُّا َػتك٬٘، ٚلعٌ شات ايب اضٟ خامٸ دع٥

ٌٸ َٛدٛز، ٫ٚ  ٕٸ شات٘ تعاٍ تػتٛدب ن ٞٸ يصيو ايعًِ، ؾإْٸُا ٖٛ ٭دٌ أ إٛنٛع ايؿطن

ٕٸ شات ايٛادب ٫ ّهٔ إٔ ٜكرل َٛنٛعّا ٕطًل  ٜٛدس َٛنٛع ٫ ْػب١ ي٘ َع٘. نُا أ

ٕٸ ايعًِ ب٘ ٜهٕٛ دع٤ّا َٔ ايعًِ  ٞٸ. ٚعًٝ٘ ؾإ ّٸ ٚنًٓ ايعًِ، ٚنًٓٞ ايعًِ; ٭ْٸ٘ يٝؼ بعا

ٝٸ١بإػا٥ٌ ايه ًٓ(31). 

ِٸ  ؾُبشح ٚادب ايٛدٛز هب إٔ ٜبشح ٗ عًِ ٜهٕٛ َٛنٛع٘ أع

ٞٸ.  إٛنٛعات، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜبشح ٗ عًِ َٛنٛع٘ دع٥

ٛٸف  ؾايبشح عٔ ٚادب ايٛدٛز ٗ ايؿًػؿ١ ٖٛ َػأي١ عًِ ايؿًػؿ١، ٚٗ ايتك

ٌٕ َطًل، ٖٚٛ ٚسس٠  ٕٸ ايعطؾإ ٜبشح عٔ ايٛدٛز بؿه ٚايعطؾإ ٖٛ َٛنٛع ايعًِ; ٭

ٛدٛز عٓسٙ، ٖٚٛ أغاؽ ايعطؾإ، َٚٛنٛع عًُ٘ ٖٛ ايٛدٛز إطًل ٕكاّ اؾ٬ي١، ٫ٚ اي

ٔٸ ايؿًػؿ١ تط٣ نطٚض٠ إثبات٘; ٭ْٸ٘ ٜعتدل  ٜط٣ ساد١ إٍ إثبات٘، بٌ ٜبشح عٔ آثاضٙ. ٚيه

 ،َٔ َػا٥ٌ ايؿًػؿ١، ؾٗٞ تبشح عٔ ايٛدٛز ٚإٛدٛز، ٚتكػٸُٗا إٍ: ايٛادب

ٞٸ ;ٚايكسِٜ ،ٚاؿازخ ;ٚايهجرل ،ٚايٛاسس ;ٚإعًٍٛ ،ٚايع١ًٓ ;ٚإُهٔ  ،ٚايٓؿػ

ٞٸ.  ٚايطابط

ٌٸ عًِ مل ٜجبت ٗ شيو ايعًِ، بٌ ٗ عًِ آخط  .(32)ٚقايٛا: إٕ َٛنٛع ن

ٞٸ ؾٗٛ اؾػِ َٔ سٝح إْٸ٘ دػِ، ٫ َٔ سٝح إْٸ٘  َٸا َٛنٛع ايعًِ ايطبٝع ٚأ

 .(33)َٛدٛز أٚ دٖٛط

َٸا َٛنٛع إٓطل ؾٗٞ إعك٫ٛت ايجا١ْٝ، اييت تعتُس ع٢ً إعك٫ٛت  ٚأ

ٝٸ١ ٚٸي  ، ٚاييت ٫ تعتُس ع٢ً ؾ٤ٞ آخط.(34)ا٭

 

ٚٸٍ ٝٸات اـُؼ )إٜػاغٛدٞ(، ٖٚٛ ا٭ ٞٸ إػتعٌُ ٗ إٓطل ٗ باب ايهًٓ : ايصات

ُٸٗا ايطبٝعٝٸٕٛ إٍ إك٫ٛت  ٞٸ، سٝح قػ ٞٸ ٗ ايعًِ ايطبٝع اؾٓؼ ٚايؿكٌ. ٖٚٛ عطن

 عؿط...اي

ٝٸات ايجاْٞ ٞٸ طبل باب ايهًٓ ٞٸ إػتعٌُ ٗ باب ايدلٖإ ـ ٖٚٛ عطن : ايصات
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ٞٸ اـاضز عٔ شات إٛنٛع، ٚإٓتعع عٓ٘، سٝح ٜهٕٛ  اـُؼ ـ، ٖٚٛ احملٍُٛ ايعطن

ٌٸ إ٫ٓ ايصٖٔ، ؾُٝهٔ اْتعاع٘ َٔ  َٔ يٛاظَ٘ ٚتتٻكـ ايصات ب٘، ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ ق

ٛټض ٚاغط١ غرل سامٸ ايصات ٗ ايعطٚض،  قُِٝ ايصات، ًٚٓ٘ عًٝ٘، َٔ غرل يعّٚ تك

ٞٸ.  ٞٸ بايعطض ايصات ُٸ٢ ٖصا ايكػِ َٔ ايصات ٝٸّٓا، ٜٚػ ٚايجبٛت ي٘، ؾٝهٕٛ يعَٚ٘ ب

ٝٸ١. ؾُٛنٛع ايعًِ ٖٛ ايصٟ ٜبشح عٔ أٚقاؾ٘  ٝٸ١ ٖٞ أٚقاؾ٘ ايصات ٚا٭عطاض ايصات

ٝٸ١.  ايصات

ٔٷ; أٚ ا٭ضب ع١ ظٚز; أٚ إجًح ي٘ ظٚاٜا، َجٌ: قٛيٓا: ايٓاض ساضٸ٠; أٚ اٱْػإ ٖه

ٝٸ١، اييت ّهٔ اْتعاعٗا َٔ قُِٝ  ٚنصيو بكٝٸ١ ا٭ٚقاف اشلٓسغٝٸ١ ٚاؿػاب

ٞٸ ٗ باب  ٞٸ ٗ باب ايدلٖإ ٚايصات ا٭ؾهاٍ اشلٓسغٝٸ١ ٚإكازٜط. ٚايؿطم بٌ ايصات

ٞٸ، َٚعًٍٛ ي٘، ؾطتبت٘  ٞٸ باب ايدلٖإ َٓتعٳع عٔ ايصات ٕٸ شات ٝٸات اـُؼ ٖٛ أ ايهًٓ

١َِّٛ ي٘، ؾطتبت٘ َت ٝٸات ؾٗٛ ع١ًٓ ٕاٖٝٸ١ ايصات، َٚك ٞٸ باب ايهًٓ َٸا شات أخِّط٠ عٔ ايصات، أ

 َتكس١َِّ ع٢ً ايصات.

ٝٸات اـُؼ، أٟ َٔ إك٫ٛت  ٞٸ ٗ باب ايهًٓ ٞٸ ٗ باب ايدلٖإ ٖٛ ايعطن ؾايصات

َٸا إٔ ٜهٕٛ َٔ يٛاظّ إٛنٛع غرل َٓؿٓو عٓ٘،  ايتػع ايعطنٝٸ١، ٖٚٛ ع٢ً قػٌُ: ؾإ

 ؾٗٛ عطض ٫ظّ يًُاٖٝٸ١; أٚ َٓؿٓو عٓ٘، ؾٝكاٍ ي٘: ايعطض إؿاضم.

 ٌٚٓ ا٭عطاض ع٢ً إٛنٛعات ع٢ً أقػاّ:

ـ ًٓٗا َٔ زٕٚ ٚاغط١ يًشٌُ، ٚايعطض ع٢ً إٛنٛع ـ ٚايصٟ ٜكاٍ شلا: 1

ٚٸٍ أٚ  ٚاغط١ ايعطٚض أٚ ايجبٛت ـ َباؾط٠، ؾٝكاٍ ٕجٌ ٖصٙ ايعطنٝٸات: اي٬ظّ ا٭

ٞٸ، َجٌ ٚٸي : ٌٓ اٱَهإ ٚايٛدٛز ع٢ً اٱْػإ، ٚايعٚدٝٸ١ ع٢ً ا٭ضبع١ ٚغا٥ط ا٭

 أعساز ايعٚز، ٌٚٓ قبٍٛ ا٫ْكػاّ يًُكازٜط.

ٝٸ١ إػا١ٜٚ شلا، َجٌ: ٌٓ ايتعذټب 2 ـ ًٓٗا ع٢ً إٛنٛع َع ايٛاغط١ ايساخً

ع٢ً اٱْػإ بٛاغط١ ايٓاطل، أٚ َع ايٛاغط١ اـاضدٝٸ١ إػا١ٜٚ، نشٌُ ايهاسو 

ٝٵٔ ع٢ً  ُٳ اٱْػإ بٛاغط١ ايتعذټب، ٖٚٛ خاضز عٔ سكٝك١ اٱْػإ، ؾٝكاٍ شلصٜٔ ايكػ

ٝٸ١. ٞٸ أٚ ا٭عطاض ايصات ٞٸ: ايعطض ايصات  َٔ ايعطن

ِٸ، أٚ 3 ـ ًٓٗا ع٢ً إٛنٛع َع ايٛاغط١ إبا١ٜٓ، أٚ ايٛاغط١ اـاضدٝٸ١ ا٭ع

ٞٸ: ايعطض ايػطٜب، ٖٚٛ  اـاضدٝٸ١ ا٭خلٸ َٔ إٛنٛع، ؾٝكاٍ شلصٙ ا٭قػاّ َٔ ايعطن
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ٞٸ.  ٗ َكابٌ ايعطض ايصات

َٚجاٍ ايٛاغط١ اـاضدٝٸ١ إبا١ٜٓ: ٌٓ اؿطن١ ع٢ً اٱْػإ بٛاغط١ ايػؿ١ٓٝ، 

 اؿطاض٠ يًُا٤ بٛاغط١ ايٓاض. أٚ عطٚض

ِٸ: ٌٓ عٛاضض اؾٓؼ ع٢ً ايؿكٌ، نشٌُ  َٚجاٍ ايٛاغط١ اـاضدٝٸ١ ا٭ع

 ايتشٝټع ع٢ً ايٓاطل.

ٞٸ ا٭خلٸ: ٌٓ عٛاضض ايؿكٌ ع٢ً اؾٓؼ، ع٢ً  َٚجاٍ ايعاضض اـاضد

ٝٸات ع٢ً اؿٝٛإ. ِٸ، نشٌُ إزضاى ايهًٓ  عهؼ ا٭ع

ِٸ َجٌ: ٌٓ عٛاضض اؿٝٛإ ع٢ً ٚاختًـ ٗ ايعطض َع ايٛاغط١  ٝٸ١ ا٭ع ايساخً

ِٸ ايصٟ ٜهٕٛ ٖٛ اؿٝٛإ، نشٌُ إاؾٞ ع٢ً اٱْػإ،  اٱْػإ بٛاغط١ اؾع٤ ا٭ع

ٛٸ٠. ٚٸٍ ٫ ىًٛ َٔ ق ٞٸ أٚ َٔ ايعطض ايػطٜب؟ ٚا٭  أْٸ٘ َٔ ايعطض ايصات

َٸا ٚاغط١ ٗ ايجبٛت أٚ ٚاغط١ ٗ اٱثبات. ؾإشا نإ  ٚايٛاغط١ ٗ ايعطٚض إ

ِّّٝٓا، ٜعين ثبٛت احملٍُٛ يًُٛنٛع  ٞٸ ٫ وتاز إٍ ٚاغط١ ٗ اٱثبات نإ ٫ظَّا ب ايعطن

ٛٸض إٛنٛع  ٜهٕٛ بسٜٗٝٸّا ٚٚانشّا ٫ وتاز إٍ بطٖإ ٚسسٸ ٚغ٘ ٚسذٸ١، َٚذطٸز تك

ِٸ، َجٌ: ٌٓ ايتػٝټط ع٢ً  ٚاحملٍُٛ لعّ با٬ٕظ١َ بُٝٓٗا. ٖٚٛ َٔ قػِ ايبِّٔ ا٭ع

٘ عًٝ٘ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ اْتعاع٘ ٚؾُٗ٘ َٔ َؿّٗٛ ايعامل ايصٟ ٖٛ ايعامل، ؾشًُ

َٸا اي٬ظّ ايبِّٔ  إٛنٛع، َٔ زٕٚ ساد١ٺ إٍ ٚاغط١ أخط٣، ؾٗٛ َكته٢ شات ايعامل. ٚأ

ٛټض احملٍُٛ. ٛټض إٛنٛع، ؾُٝهٔ س٦ٓٝص تك  ا٭خلٸ ؾٗٛ وكٌ َٔ فطٻز تك

ٛټ َٸا اي٬ظّ غرل ايبِّٔ ؾٛٗٛضٖا عاد١ إٍ تك ض إٛنٛع ٚاحملٍُٛ ٚٚاغط١ ٚأ

ايجبٛت ٚايعطٚض، ايًتٌ ُٖا ٖٓا َع٢ٓٶ ٚاسس، ٚتاض٠ّ وكٌ ايعًِ بجبٛت احملٍُٛ 

يًُٛنٛع بٛاغط١ إُاضغ١ ٚا٭ْؼ ٚاؿسؽ ٚايتدٌُ ٚأَجاشلا، ؾٝهٕٛ ٚٗٛضٖا ب٬ 

َټٌ ٚزيٌٝ. ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜكاٍ شلا: اي٬ظّ ايبِّٝٔ.  ساد١ إٍ تأ

 

ٚٸٍ ٞٸ اـاضز عٔ شات إٛنٛع، ٚإٓتعٳع َٔ قُِٝ إٛنٛع ا٭ : احملٍُٛ ايعطن

ٚشات٘، نشٌُ إٛدٛز ٚاٱَهإ يًؿ٤ٞ، ٚايعٚد١ٝ يٮضبع١، ٚايؿطز١ٜ يًج٬ث١. 

نكٛيٓا: اٱْػإ َٛدٛز، ٖٚهٔ، ٚا٭ضبع١ ظٚز. ؾٝهؿٞ شات إٛنٛع ٗ اْتعاع٘ 
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ُٸ٢ أٜهّا ًٚٓ٘ عًٝ٘، َٔ زٕٚ ساد١ٺ إٍ ٚا غط١ أخط٣ ٗ ايعطٚض. ٖٚصا ايكػِ ٜٴػ

ٞٸ باب  ٞٸ ٗ باب ايدلٖإ; ٭ْٸ٘ ٜٴٓتعٳع عٔ شات إٛنٛع، ٚوٌُ عًٝ٘، ٫ شات بايصات

ٞٸ. ُٸ٢ ايعطض ايصات ٝٸات، ٜٚٴػ  ايهًٓ

ٞٸ اـاضز عٔ شات إٛنٛع، ؾ٬ ضب٘ ي٘ بصاتٝٸات إٛنٛع ايجاْٞ : احملٍُٛ ايعطن

ي٘: احملٍُٛ بايه١ُُٝ، نا٭بٝض ٚا٭غٛز ٗ ا٭دػاّ، َٔ اؾٓؼ ٚايؿكٌ، ٜٚكاٍ 

ُٸ٢  ٞٸ َع ايٛاغط١، ٚايصٟ ٜػ ٕٸ ٖصا ٖٛ ايعطن ٚايعامل ٚايؿِٗٝ يٮؾدام. ؾايٛاٖط أ

 بايعطض ايػطٜب أٜهّا.

ٕٸ اؿٌُ ٖٛ َع٢ٓ ا٫تٸشاز بٌ ايؿ٦ٌٝ ٗ إؿّٗٛ أٚ ايٛدٛز ٗ  ٫ٚ ىؿ٢ أ

ٕٷ ٞٸ، نكٛيٓا: اٱْػإ سٝٛا ْاطل، أٚ اٱْػإ سٝٛإ، أٟ َٔ سٝح  اؿٌُ ايصات

َٸا ٌٓ ايعطض ع٢ً ايصات ؾػرل ٖهٔ بإٔ ْكٍٛ: اٱْػإ بٝاض،  ٚدٛزات أؾطازٙ، ٚأ

ٞٸ، ثِ مًُ٘ ع٢ً  بٌ هب تكسٜط ن١ًُ شٚ ؾٝ٘، أٚ ن١ًُ شات، ْٚكؿ٘ بايعطن

ايصات، ؾٓكٍٛ: اٱْػإ شٚ بٝاض، أٚ أبٝض، أٟ شات ي٘ ايبٝاض. ؾتشكٻٌ أْٸ٘ ٫ 

ٞٸ وٌُ ع٢ً ايصات. ّه  ٔ ٌٓ ايعطض ع٢ً ايصات، بٌ ايعطن

ٟٸ  ٗ ََٓٛٛت٘ إٍ إطايب اييت أؾطْا إيٝٗا، ٜٚكٍٛ: &ٜٚؿرل ايػبعٚاض
 

ــ٬ّ   ــٔ َعًٖـــــ ــ٤ٞ مل ٜهـــــ ٞٸ ؾـــــ ــ  شاتـــــ
 

 ٚنـــــــــإ َـــــــــا ٜػـــــــــبك٘ تعٗكـــــــــ٬ّ 
 

    ٘ ِّٔ ايجبـــــٛت يـــــ  ٚنـــــإ أٜهـــــّا بـــــ
 

  ٘ ــ ٔٸ َكابًـــــــــ ــطؾ ٝٸ٘ أعـــــــــ ــ  ٚعطنـــــــــ
 

 ٕ ٞٸ بـــــــصا إهـــــــا  نــــــصيو ايـــــــصات
 

  ٛ ــ ــٝؼ ٖــــ ٕ  يــــ ــا ٞٸ ٗ ايدلٖــــ ــصات  ايــــ
 

 َــــٔ ٫ســــٕل يؿــــ٤ٞ َــــٔ سٝــــح ٖــــٞ
 

٘ٺ يػـــــــــــرل شاتـــــــــــ٘   بـــــــــــ٬ تٛغټـــــــــــ
 

ٞٸ     ؾُجــــــــٌ اٱَهــــــــإ ٖــــــــٛ شاتــــــــ
 

ٞٸ اٱٜػــــاغٛدٞ بــــٌ ثــــاْٞ   ٫ ايــــصات
 

ٕٵ نإ  ٌٸ عًِ ٖٛ ْؿؼ َٛنٛعات َػا٥ً٘، ٚإ ٕٸ َٛنٛع ن ٚقاٍ إٓطكٝٸٕٛ: إ

ٞٸ ٚأؾطازٙ. ٞٸ َٚكازٜك٘، ٚايطبٝع  ٜػاٜطٖا َؿَّٗٛا، تػاٜط ايهًٓ

ٚإػا٥ٌ ٖٞ إطايب اييت ٜػتسٸٍ عًٝٗا ؾٝٗا، ٖٚٞ عباض٠ عٔ ١ًْ َٔ قهاٜا 

ِّٕٚ ٖصا ايعًِ، ٚيصا قس َتؿتٻ ت١، ْعٗا اؾذلانٗا ٗ ايسخٌ ٗ ايػطض ايصٟ ٭دً٘ زٴ

 ٜتساخٌ بعض إػا٥ٌ ٗ عسٸ٠ َٔ ايعًّٛ; ٱَهإ اغتعُاشلا ٭غطانٗا.

ٕٸ ُاٜع ايعًّٛ إْٸُا ٖٛ باخت٬ف ا ٭غطاض ايساع١ٝ إٍ ايتسٜٚٔ، ٫ ٚشنط أ
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ٌٸ عًِ عًُّا  ٌٸ َػأي١ ٚباب َٔ ن اخت٬ف إٛنٛعات، ٫ٚ احمل٫ُٛت، ٚإ٫ٓ نإ ن

 ع٢ً سس٠; ٫خت٬ف إٛنٛع ٚاحملٍُٛ ؾٝٗا، نُا ٫ تهٕٛ ٚسستُٗا غببّا يًٛسس٠.

ٞٸ ٖٞ ث٬ث١: َٛنٛع٘،  ٌٸ عًِ عٓس إٓطك ٚض٩ٚؽ ايعًِ اييت ٜبشح عٓٗا ٗ ن

 َباز٥٘. َػا٥ً٘،

ُٸ١ عًِ ا٭قٍٛ ؾٗٞ ايكٝاّ بإثبات أٚ عسّ إثبات قٍُٛ إػا٥ٌ  َٸا َٗ ٚأ

ٕٛنٛعاتٗا، َجٌ: قاعس٠ ٚٗٛض ا٭َط ٗ ايٛدٛب، ؾايبشح عٔ إثبات ٖصٙ إػأي١ ٖٛ 

ٌٸ عًِ ٗ ايٛاقع ٖٛ سكٝك١ َػا٥ً٘، ٖٚٞ غرل  ٕٸ سكٝك١ ن َٔ ؾإٔ عًِ ا٭قٍٛ. ؾإ

ٕٸ خاضد١ عٓٗا. ؾإػا٥ٌ ٖٞ احملُٛ ٫ت إٓػٛب١ إٍ إٛنٛعات، نُا قاي٘ ايسٚاْٞ. ؾإ

ٟٸ ؾ٤ٞ  ٝٸ١ ٖٞ سكٝك١ غرل بػٝط١، بٌ َطنبٸ١ َٔ إٛنٛع ٚاحملٍُٛ. ٚأ ايكاعس٠ ا٭قٛي

ٝٸ١ أٚ ايؿطعٝٸ١.  ٜبشح ٗ عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ دع٤ َٔ َػا٥ً٘، غٛا٤ نإ َٔ إػا٥ٌ ا٭قً

ٝٸ١.َٚككٛز ايعًِ ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ ايبشح عٔ إػا٥ٌ ا  ٭قً

ٞٸ ٜكًض يًس٫ي١ ع٢ً ايعَإ، ٚإهإ،  ٚإباز٨ ْع َبسأ، ٖٚٛ َكسض َُٝ

ُٸ٢ بإكسٸَات، سٝح ٜصنط قبٌ ايؿطٚع ٗ إككٛز َٔ ايعًِ; يتٛٓقـ  ٚاؿسخ، ٜٚػ

 َعطؾت٘ عًٝ٘.

ٔٸ عًٝٗا;  ٚٗ ا٫قط٬ح ٖٞ َكسٸَات ٜتٖٛقـ ايتكسٜل ٚا٫غتس٫ٍ ٗ َػا٥ٌ ايؿ

ٕٵ ناْت تكسٜكات  ٛٸض سسٚز ؾإ ٛټضات، َٔ تك ٕٵ ناْت تك ناْت َباز٨ تكسٜكٝٸ١; ٚإ

ٛٸضٜٸ١. ٝٸ١، ناْت َباز٨ تك ٝٸاتُٗا ٚأعطانُٗا ايصات  إٛنٛع ٚاحملٍُٛ ٚأدعا٥ُٗا ٚدع٥

ٛٸضٜٸ١ ٚايتكسٜكٝٸ١ َٔ أدعا٤ ايعًّٛ; إش ًٜعّ س٦ٓٝصٺ  ٚأؾهٌ ع٢ً عسٸ إباز٨ ايتك

ايصٟ ٜتٖٛقـ عًٝٗا. ٚيصا خلٸ  دعٌ نجرل َٔ َػا٥ٌ غا٥ط ايعًّٛ دع٤ّا َٔ ايعًِ

َٸ١،  ٕٸ ٖصٙ ٖٞ َباز٨ عا بعهِٗ إباز٨ بايتكسٜكٝٸ١. ٚيهٔ ّهٔ اؾٛاب عٓ٘ بأ

 ٚيصا ّهٔ إٔ ٜؿذلى ؾٝٗا عسٸ٠ َٔ ايعًّٛ.

ٝٸ١  ؾإباز٨ ايتكسٜكٝٸ١ ٖٞ ايكهاٜا اييت تتأٖيـ َٓٗا قٝاغات ايعًِ، نشذٸ

ٗٸ ٝٸتُٗا، ٚايؿِٗ ايعط ُٸ٢ ايكهاٜا  ايهتاب ٚايػٓٸ١، ٚزيًٝ ٟٸ، ٚتػ ٞٸ ٚايًػٛ ٚايعك٥٬

ُٸ٢  ٔٸ بإعًِٚ ؾتػ ٕٵ نإ تػًُٝٗا َع َػاق١ ٚسػٔ ٚ ٕٵ ناْت ب١ِّٓ، ٚإ٫ٓ إ إتعاضؾ١ إ

ُٸ٢ َكازضات. ٕٵ ناْت َع اغتٓهإض ٚتؿهٝو تػ  أق٫ّٛ َٛنٛع١، ٚإ

ٖٚٓاى َع٢ٓ آخط يًُباز٨ شنطٙ ابٔ اؿادب، ٖٚٛ َع٢ٓ َا ٜبتس٨ ب٘ قبٌ 



• 

 االجتهاد والتجديد 

 .(35) إككٛز، ٖٚٛ َع٢ٓ إكسٸ١َ. ٖٚصا ٖٛ إع٢ٓ ايًػٟٛ ايصٟ تكسٸّ إٜطازٙايؿطٚع ٗ

 

ٚٻ١ْ ٫بسٸ ؾٝ٘ َٔ أَٛض ث٬ث١:  ٌٸ عًِ َٔ ايعًّٛ إس  قاٍ: ن

ٚٸٍ : َا ٜبشح ؾٝ٘ عٔ خكا٥ك٘ ٚاٯثاض إطًٛب١ َٓ٘، أٟ ٜطدع ْٝع أعاخ ا٭

ٝٸ١.ايعًِ إيٝ٘، ٖٚٛ إٛنٛع. ٚتًو   اٯثاض ٖٞ ا٭عطاض ايصات

: إػا٥ٌ. ٖٚٞ ايكهاٜا اييت تهٕٛ ْٛطٜٸ١ ٗ ا٭غًب، ٚقس تهٕٛ بسٜٗٝٸ١ ايجاْٞ

 قتاد١ إٍ تٓبٝ٘.

ٛټضات أططاؾٗا َٚؿطزات ٗ ايًػ١، ايجايح ٖٓا ٜؿٝس تك : َا ٜب٢ٓ عًٝ٘ إػا٥ٌ، 

ٛٸضٜٸ١، أٚ تكسٜل ايكهاٜا إأخٛش٠ ٗ إثباتٗا، ٖٚٞ إباز٨  ٖٚٞ إباز٨ ايتك

 ايتكسٜكٝٸ١.

َٸا إٔ ٜطٜس  ٔٵ عسٸ إٛنٛع َٔ أدعا٤ ايعًّٛ إ َٳ ٕٸ  ٍٷ َؿٗٛض، ٖٚٛ: إ ٖٚا ٖٓا إؾها

ٚٸٍ َٓسضز ٗ  ب٘ ْؿؼ إٛنٛع، أٚ تعطٜؿ٘، أٚ ايتكسٜل بٛدٛزٙ، أٚ َٛنٛعٝٸت٘. ٚا٭

ٛٸضٜٸ١،  ٚايجايح َٔ َٛنٛعات إػا٥ٌ اييت ٖٞ أدعا٤ إػا٥ٌ، ٚايجاْٞ َٔ إباز٨ ايتك

 إباز٨ ايتكسٜكٝٸ١، ٚايطابع َٔ َكسٸَات ايؿطٚع َٚباز٥٘، ؾ٬ ٜهٕٛ دع٤ّا ع٢ً سس٠.

ٔٵ يؿسٸ٠  ٕٵ اْسضز ٗ إػا٥ٌ، يه ٕٸ ْؿؼ إٛنٛع ٚإ ٚٸٍ إٔ ٜٴكاٍ: إ ٚاؾٛاب عٔ ا٭

ٕٸ إككٛز َٔ ايعًِ َعطؾ١ أسٛاي٘ ٚايبشح عٓٗا، عسٸ دع٤ّا ع٢ً  ا٫عتٓا٤ ب٘، َٔ سٝح إ

 سس٠.

ٕٸ إػا٥ٌ يٝػت ٖٞ فُٛع إٛنٛعات ٚاحمل٫ُٛت ٚايٓػب باْؿطاز  أٚ ٜكاٍ: إ

ٌٸ َٓٗا، بٌ احمل٫ُٛت إٓػٛب١ إٍ إٛنٛعات، نُا ْكٌ عٔ ايسٚاْٞ ٗ ساؾ١ٝ  ن

 إطايع.

ٕٸ إػا٥ٌ ٖٞ قهاٜا تطًب ٗ ايعًِ،  ٚؾٝ٘ ْٛط; ٭ْٸ٘ ٫ ٥٬ُٜ٘ قٍٛ إٓطكٝٸٌ: إ

َٸا َٛنٛع ايع  ًِ أٚ ْٛع َٓ٘، ٚق٫ُٛتٗا شلا نصا َٔ قؿات.َٚٛنٛعاتٗا إ

ٕٵ نإ َٓسضدّا ٗ إباز٨  ٕٸ تعطٜـ إٛنٛع ٚإ َٸا عٔ ايجاْٞ ؾٝكاٍ: إ ٚأ

ٛٸ ٔٵ عسٸٙ دع٤ّا ع٢ً سس٠ ٕعٜس ا٫عتٓا٤ ب٘، نُا غبل.ايتك  ضٜٸ١، يه

ٕٸ عسٸ ايتكسٜل بٛدٛز إٛنٛع َٔ  َٸا عٔ ايجايح ؾٝكاٍ َجٌ َا َطٸ. أٚ ٜكاٍ: إ ٚأ
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ٕٸ إباز٨ ايتكسٜكٝٸ١ ٖٞ ايكهاٜا إ باز٨ ايتكسٜكٝٸ١ ـ نُا ْكٌ عٔ ايؿٝذ ـ تػاَضٷ; ؾإ

ٝٸات، ٚأٜٻسٙ  اييت تتأٖيـ َٓٗا قٝاغات ايعًِ، نُا ْلٸ ع٢ً شيو ايع١َ٬ٓ ٗ ؾطح ايهًٓ

 به٬ّ ايؿٝذ أٜهّا.

ٕٓا تٖٛقـ عًٝ٘ ايؿطٚع عً ٕٸ ايتكسٜل بإٛنٛعٝٸ١  َٸا عٔ ايطابع ؾٝٴكاٍ: إ ٢ ٚأ

ُٸا يٝؼ َٓ٘، عٴسٸ  ٝٸ١ ٗ َعطؾ١ َباسح ايعًِ ُٚٝټعٖا ع بكرل٠، ٚنإ ي٘ َعٜس َسخً

 .(36)دع٤ّا َٔ ايعًِ َػاق١. ٖٚصا أبعس احملت٬ُت

 

ٝٸ١ يٝػت أَٛضّا تٛقٝؿٝٸ١ ت ٛټضٜٸ١ ٚايعكً ٕٸ َكطًشات أعاخ ايعًّٛ ايتك عبټسٜٸ١ هب إ

ايتكٝټس بٗا ٚاٱقطاض ٚايتؿاْٞ َٔ أدٌ تبٌٝ َا أبِٗ أٚ اختً٘ َٔ َعاْٝٗا، بٌ ٖٞ َٔ 

ٌٕ قشٝض أٚ قًٓا بأْ٘ قٓعٗا بؿهٌ غرل  قٓٝع١ ايبؿط، غٛا٤ قًٓا بأْٸ٘ قٓعٗا بؿه

قشٝض. ؾٝذب عسّ اغتعُاٍ إكطًشات ايػاَه١، ٚعسّ ايتٛٗقـ ٚاؾساٍ َٔ أدٌ 

ٝٸ١ عٓس ٚانعٝٗا ٚأٌٖ قٓاعتٗا َا ايٛقٍٛ إٍ َعاْٝ ٕٸ َعاْٝٗا ا٭قً ٗا، ٚايتٓاظع ٗ أ

ٖٞ; ٭ْٸٗا يٝػت أَٛضّا َكسٻغ١ ْعيت بايٛسٞ، ؾٝذب ايتعبټس بٗا ٚايتٓاظع ٚايتٗايو َٔ 

 أدًٗا.

ّٸ عكطِٖ ٚخٛاقٸِٗ  ٕٸ ا٭ؾدام ايصٜٔ ناْٛا ٜعتدلٕٚ عٓس عٛا َٚع ا٭غـ ؾإ

ٌٕ ؾٛٝع َٔ نباض ايؿ٬غؿ١; ٫ؾتػاشلِ بتسضٜ ؼ َتْٛٗا ايعًٝا، ْطاِٖ عادعٜٔ بؿه

ٌٸ َؿه٬تٗا. ٚأعاثِٗ ؿًٓٗا ٖٞ فُٛع١ َٔ إػا٥ٌ ايػاَه١  عٔ ؾِٗ َبُٗاتٗا ٚس

ٚإب١ُٗ، بٌ ٖٞ فُٛع١ َٔ ا٭غ٬ٙ ٚا٫ؾتباٖات. ؾػٝطط٠ أغايٝب اؾٌٗ ع٢ً 

ْؿٛغّا ايعًّٛ، ٚاغتعُاٍ إكطًشات ايػاَه١ ٚإب١ُٗ ٗ ايؿٕٓٛ، ضبطت عباشلا 

ُٸات ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚغًبت عِٓٗ ايطٚح ٚايطاس١  نجرل٠، ٚسطَتٗا َٔ ايتؿطټؽ ٕٗ

ٚايػه١ٓٝ ٗ سٝاتِٗ، إٍ إٔ اغتكطٸت أبساِْٗ ٗ ايًشٛز، ٚشٖبت أضٚاسِٗ إٍ 

 إًهٛت.

ٝٸ١ بإتؿابٗات َٔ  ٚمل ٜهٔ َٔ اؾِّس َا ؾعً٘ ايبعض َٔ تكٝٝس ا٭عاخ ا٭قٛي

ِ ا٭قٍٛ عطن١ّ ٫قط٬سات فعٛي١ َٚكطٓع١ كتكٸ١ إكطًشات، ٚدعٌ عً

ػ١ ايعطؾٝٸ١، اييت ٖٞ َٛضز تؿاِٖ ِ بايًببعض ايعًّٛ. ٚنإ َٔ ا٭ؾهٌ شلِ ايتهًٗ
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ايعك٤٬، ٫ با٫قط٬سات ايػطٜب١ ٚإتؿاب١ٗ اييت ًٜتبؼ أَط ؾُٗٗا ٚزضنٗا ستٸ٢ ع٢ً 

عاٚيٌ يتًو ا٭عاخ ٗ ا٭شنٝا٤ َٔ أقشاب تًو إكطًشات، ٚتٛقع إطادعٌ ٚإ

اٱسطادات. ٚنإ هب ع٢ً َسضِّغٞ عًِ ا٭قٍٛ َٚ٪ٚيؿٝ٘ إٔ وذلظٚا عٔ اخت٬طٗا 

بإكطًشات ايػطٜب١ يًعًّٛ ا٭خط٣، نإٓطل ٚايؿًػؿ١، ٚاييت ناْت َب١ُٗ ٗ تًو 

ايعًّٛ أٜهّا، ٚيس٣ أقشابٗا، سٝح ٚقع ايه٬ّ ٚاـ٬ف سٛشلا عٓس أقشاب تًو 

استاضٚا ٗ تؿػرلٖا َٚعٓاٖا، ؾهٝـ باٯخطٜٔ. ٚيهٔ مل ٜتشٖكل ٖصا ايعًّٛ، ٚ

ٕٸ ايهتب اييت ْٗذت ٖصا  َٸ١ ايهدل٣ أ ا٭َط، ٚدط٣ ا٭َط ع٢ً خ٬ؾ٘. ٚناْت ايطا

ايػًٛى ايػطٜب يععا١َ أقشابٗا أقبشت نتبّا زضغٝٸ١ َٛضز تساٍٚ ٚاغتعُاٍ 

 ايط٬ٓب، ؾٛقعت إؿه٬ت ايعٛاّ ٚإعه٬ت اؾػاّ.

ٛټضٜٸ١ اييت مل تهٔ َتػا١ٕ يس٣ ايعك٤٬ ٫ ّهٔ قبٛشلا إ٫ٓ ؾُ ػا٥ٌ ايعًّٛ ايتك

َع أزٓي١ َكبٛي١. ٚيصا ٫ ّهٔ ا٫عتُاز ع٢ً إػا٥ٌ اييت تططح ٗ ٖصٙ ايعًّٛ، 

ٚاٱقطاض ع٢ً تٓكٝشٗا ٚضؾع إبٗاَاتٗا ٚاخت٬ؾاتٗا، ٚشيو ٗ عًّٛ غرل عًَٛٗا. ٚيٝػت 

ٓقـ عٔ ايؿهط ٚايبشح ٗ تًو ايعًّٛ، ْٚبك٢ سٝاض٣ ٗ ٖٞ ٚسّٝا َٓعٳ٫ّ ست٢ ْتٛ

 ٌٕ ٕٵ أَهٔ تبٝٝٓٗا بؿه ْتا٥ذٗا; ٭دٌ عسّ تٓكٝض ٖصٙ ا٭عاخ ٚا٫قط٬سات. ؾإ

ٌٸ دٗسٺ ؾٗٛ، ٚإ٫ٓ ؾ٬ ساد١ إٍ غًٛى َػايو ايعًّٛ  ٚانض بعٝسٺ عٔ ايؿٓو بأق

ٛټضٜٸ١ إكطٓع١ َٔ داْب اٱْػإ ايهعٝـ إتعطِّض يٮخطا ٤ ٚايع٫ٓت، ٚايصٟ ٫ ايتك

ٝٸ١ ٚايططم إعطٚؾ١  ٌٸ َا ٜكٛي٘ عًُّا ٫ٚ ع٬ُّ، ٚتطى إػايو ايبسٜٗٝٸ١ ايعكً ٜػتًعّ ن

ايطبٝعٝٸ١ إتػاَيِ عًٝٗا عٓس ايعك٤٬ اييت ٖٚبٗا اهلل شلِ. ؾ٬ هب ٗ أعاخ ايعًّٛ 

ٝٸ١، نإٓطل اييت مل تػتٓس إٍ َتػإات ايؿطع  ٛټضٜٸ١ ٚايتدٝټً ٚايعك٤٬، اٱقطاض ايتك

ٚايتهًٗـ، بٌ ايتٗايو ٚايتؿاْٞ، َٔ أدٌ ؼطٜط غُٛناتٗا، ٚؾبٗاتٗا، ٚاخت٬ؾاتٗا; 

ؾإْٸٗا إشا ناْت َٔ اؿكا٥ل ايٓاقع١ ؾ٬ ّهٔ إٔ ؽؿٝٗا ايػشاب، ؾتٛٗط َٔ عٓس 

أْؿػٗا، ٚإشا ناْت َٔ إهتَٛات اييت نتُٗا اـايل غبشاْ٘ عٔ اٱْػإ ؾ٬ 

ٙ اؾٗٛز ايكاقط٠ ٚاؿكرل٠، اييت ٖٞ َػتك١ًٓ عٔ اـايل غبشاْ٘ ّهٔ سًٓٗا بٗص

 ٚتعاٍ ٚٚسٝ٘ ٚؾطٜعت٘.

ٛټضٜٸ١ عٓس إتأخِّطٜٔ إٍ زضد١ٺ نبرل٠، ستٸ٢ ؾٖٛس  ٚقس ٚقٌ ايتكًٝس يًعًّٛ ايتك

ٕٸ بعض ايهتب ٚإسضِّغٌ ٚايؿدكٝٸات ٜػتعٌُ اقط٬ساتٗا ٗ ن٬َ٘ ٚسٛاضات٘  أ
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ايتُطټٕ. ؾُج٬ّ: ٜتهًِٖ أٚ ٜهتب ٗ نتاب٘ طبكّا ٭ؾهاٍ ٚنتابات٘; يٝشكٌ ي٘ 

ّٸ، أٚ ٖصإ  ايكٝاؽ ا٭ضبع١، أٚ ٜكٍٛ: ٖصٙ ايكه١ٝ ٖتٓع١، أٚ ٖصا باٱَهإ ايعا

ٔ، ٚغرلٖا، ٜٚككس َعاْٝٗا اييت شنطت ٝٵٔ، أٚ َٔ قبٌٝ إتدايَؿٝٵا٭َطإ َٔ قبٌٝ إجًَ

ٛٻض أْٸ٘ بٗص ٛټضٜٸ١، ٜٚتك ُٸ١ ايتؿٗهط ٗ ايعًّٛ ايتك ا ا٭غًٛب ّهٔ إٔ ٜكٌ إٍ ق

 ٚايتعٗكٌ ٚايعًِ.

ٝٸ١ أٚ  ٕٸ زخٍٛ ا٫قط٬سات إٓطكٝٸ١ ٚايؿًػؿٝٸ١ ٗ ا٭عاخ ا٭قٛي ٚاؿكٝك١ أ

ايعًّٛ ا٭خط٣ مل ؽسَٗا، بٌ ٖٚيست اـً٘ ٚا٫يتباؽ ٗ أعاثٗا، ٚظازت ٗ 

ٛټ٫ّ ٗ ايعًّٛ، غٛ ٛټضّا ٚؼ ا٤ زخًت ٗ عًِ ايه٬ّ أٚ عًِ َؿانًٗا، ٚمل تٴشسٹخ تط

ا٭قٍٛ. َٚا نإ إؿطٚض إٔ تؿعٌ ؾ٦ّٝا; ٭ْٸٗا اقط٬سات ٚتكػُٝات َٚؿاِٖٝ ٗ 

ٌٸ َػا٥ٌ ايعًّٛ ٚقٛاعسٖا، بٌ  ٌٸ ق غبٌٝ ا٫غتس٫ٍ، ٫ غرلٙ، ٖٚٞ َا دا٤ت يتش

ِٗٓٛ  يتٝػرل ا٫غتس٫ٍ ؾٝٗا. ٚايػبب ٗ ف٦ٝٗا إؾ٬ؽ بعض ايباسجٌ ٚق١ًٓ سكٸتِٗ ٚس

ٛټضٜٸ١ ٚأقشابٗا ٚزعاتٗا، َٚا  َٔ شيو ايعًِ، باٱناؾ١ إٍ ايسعاٜات ايدلٸاق١ يًعًّٛ ايتك

 تطؾع ٖصٙ ايعًّٛ َٔ ؾعاضات.

َٚع ٚدٛز ٖصٙ ايٓٛاقل ٗ ايبٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜكطف ْاع١ َٔ شٟٚ ايبكا٥ط 

ٚا٭يباب، َٔ ايصٜٔ شلِ اغتك٬ٍ ٗ ايؿهط، ٚثبات ٗ ايٓؿؼ، ٚاعتساٍ ٗ إؿٞ، 

طّا َٔ أعُاضِٖ يسضاغ١ أعاثٗا ٚؾبٗاتٗا ع٢ً ايهؿا١ٜ، ٚبعٝسّا عٔ ايتكًٝس، ؾط

يٝتُٓهٓٛا َٔ إبطاٍ بعض ا٫زٸعا٤ات ايهبرل٠ ٚإبايؼ ؾٝٗا اييت تسٸعٝٗا بعض ٖصٙ 

ٔٵ يٝؼ ي٘ َعطؾ١  َٳ ٌٸ اؾتتإ بعض بػطا٤ ايٓؿٛؽ، ٚ ايعًّٛ، ٚاييت ّهٔ إٔ تهٕٛ ق

ٌٸ عًِ، ٚ يػسٸ ايؿبٗات اييت ّهٔ إٔ ؼكٌ َٓٗا، اييت َػبك١، ٚؾطؽ نُرلٙ َٔ ن

 ّهٔ إٔ تٗسِّز ايؿهط ٚا٫عتكاز ٗ اجملتُعات اٱغ٬َٝٸ١.

ٟٸ ٚٗطت ساي١ عًُٝٸ١ يس٣ بعض إ٪ٚيؿٌ  ٚٗ سسٚز ايكطٕ ايػازؽ اشلذط

ٚأقشاب ايؿهط، ٖٚٞ ساي١ اٱخؿا٤ ٚاٱنُاض يًُعاْٞ ٗ ايهتاب١، ٚتع١ُٝ َعاْٞ 

ًٛب ايًػع ٗ اؾٌُ ٚايعباضات. ٚنإ غبب شيو عسٸ٠ أَٛض، ايه٬ّ، ٚاغتعُاٍ أغ

ٌٸ إَجٌ:  ٕٸ ايهاتب َا أْٸ٘ ٜعطض ؾهطٙ ٚضأٜ٘ ٚبهاعت٘ أَاّ اجملتُع، ٖٚٛ ق

ٔٵ ٫ ٜهُط ي٘ اـرل، ٜٚبطٔ اؿػس، ٫ٚ وبٸ  َٳ َٓاؾػ١ ٚتػابل بٌ ايطقبا٤، ٚؾِٝٗ 

ٕٵ ٜط٣ ٭سسٺ تكسټَّا ٚثك٬ّ ٗ اجملتُع، ٚإٔ ٜٛٗط َ ٛٗط ايعًِ ٚايهُاٍ، يصا نإ أ
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ايهاتب; يهٞ ٜػسٸ ع٢ً ْؿػ٘ َساخٌ اٱؾهاٍ، ٜبِٗ عباضات ن٬َ٘ ٚهًُٗا; 

يهٞ ٫ ٜػتطٝع أسسٷ إٔ ٜعذلض ع٢ً َطاَ٘ بػٗٛي١، ٜٚػتؿهٌ ع٢ً ن٬َ٘. ٚبٗصا 

ايؿهٌ نإ ٜػًل ع٢ً ْؿػ٘ باب اعذلاض ايٓؿٛؽ ايهِّك١، ٚاييت ٫ تطٜس ي٘ اـرل 

دص َٔ أغًٛب اٱْاٍ ٚاٱبٗاّ َاْعّا ٚعا٥كّا ٚتطغّا ؿؿٜ ايهاتب َٔ ٚايك٬ح، ٜٚتٻ

ا٭خطاض; أٚ أْٸ٘ نإ وبٸ إٔ ٫ ٜٴػتٗإ بعًُ٘، ؾهإ ٜتؿبٻح بٗصٙ ايططٜك١; يهٞ ٫ 

ٜتُٓهٔ إطادع إٔ ٜؿِٗ َطايب٘ بٝػٕط، ٚإٔ ٫ تٴشتَكط َهاْتٗا ٚٚظْٗا، بٌ تتعاِٚ; أٚ 

ٕٸ َعاْٞ اي ه٬ّ إشا ناْت بٌ ايٛنٛح ٚاـؿا٤ ٚايٛٗٛض نإ ٜط٣ ايهاتب أ

ٌٸ  ٌٕ أؾهٌ ق ٚاٱْاٍ نإ شيو أٚقع ٗ ايٓؿٛؽ، ٚأسػٔ ٗ اؿؿٜ، ٜٚكع بؿه

 عٓا١ٜ ٚاٖتُاّ.

ٖٚصٙ إٛاضز ايكشٝش١ ٚأَجاشلا ناْت َٔ عٛاٌَ ٖصٙ اؿطن١. ٚايه٬ّ ٖٛ 

ٓؿٛؽ ٚا٭دٝاٍ، ٗ اظزٜاز ٖصا ا٭غًٛب ٚطػٝاْ٘، ايصٟ نإ عا٬َّ شلسض ايطاقات ٚاي

ٚتهٝٝع أٌٖ ايؿهٌ َٔ ايٓاؾ٦ٌ، ٚاْعساّ ايعًِ، ٚإسٝا٤ اؾٌٗ ٚاي٬ّٛ ٗ اجملتُع. 

ؾٌٗ هسض يٓا إٔ ْػتبسٍ ايعًِ َػا٥ٌ قػرل٠ ٚتاؾ١ٗ إٍ َػا٥ٌ غطٜب١ ٚغاَه١ 

يًػا١ٜ، ٜكع َٔ أدٌ سًٓٗا عطاى ْٚعاع ٫ ْٗا١ٜ ي٘، ٜٚػتًعّ سًٓٗا ـ يٛ أَهٔ ـ قطف 

ٖٚسض ؾطم دػ١ُٝ، بٌ ٫ ٜطد٢ ؿًٓٗا ايٓٛض، ٚتذلى ع٢ً َا ناْت  أٚقات نجرل٠،

 عًٝ٘ َٔ اٱبٗاّ ٗ يًٝٗا إًِٛ ايسهٛض.

ٛټضٜٸ١ يس٣ أقشابٗا ٖٛ ايتكٝټس ٚاؾُٛز ع٢ً  ٕٸ َٔ َؿانٌ ايعًّٛ ايتك ؾٛٗط أ

ا٫قط٬سات، اييت ٖٞ ٗ ايٛاقع أَٛضٷ تٛاؾكٝٸ١ َطتبط١ ببعض ا٭قٓاف ٚا٭ظَإ، بٌ 

دام، ٖٚٞ ؽتًـ َعٓا َٔ قٓـ إٍ قٓـ، َٚٔ ظَإ إٍ ظَإ، َٚٔ ؾدل ا٭ؾ

إٍ ؾدل، ؾٝتشٝٸط ايباسجٕٛ، ٚضَا ٜؿتبٕٗٛ ٗ إككٛز ٚايػطض َٓ٘، ٜٚكعب 

ٛٻض٠ شلا، ؾتتؿاٚت  عًِٝٗ ؼسٜس إككٛز َٔ بٌ احملت٬ُت ايهجرل٠، ٚإعاْٞ إتك

اٯضا٤ ٚايهًُات، عٝح ٫ تعسٸ  ايهًُات ٚتتٗاؾت، ٜٚػدٔ ايٓعاع ٚايٓكاف، ٚتهجط

ٕٸ َٛنٛع عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ ايصٟ ٜبشح عٔ  ٫ٚ ؼك٢، نُا ٗ َا مٔ ؾٝ٘، َٔ أ

ٝٸ١.  أعطان٘ ايصات

ّٚهٔ إٔ ٜعذلض عًِٝٗ إعذلض، ٜٚكٍٛ شلِ: أٜٸتٗا اؾُاعات إتٓاؾط٠، 

 نٝؿٝٸ١ ٚايؿطم إتٓاظع١ إتٓاسط٠، أْتِ َا ظيتِ َتٛٚقؿٌ َٚتشِّطٜٔ ٚعادعٜٔ ٗ
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ٌٸ إعاْٞ ٚؾِٗ إطاّ؟!  اغتعُاٍ ايه٬ّ ٚا٭يؿاٚ، ؾهٝـ تطٜسٕٚ ايٛقٍٛ إٍ س

ٚٸ٫ّ، ثِ يٛ قسض ع٢ً شيو  ٔٵ ٫ وػٔ ايتهًِٗ ٚاغتعُاٍ ا٭يؿاٚ إٔ ٜتعًِٖ شيو أ َٕ ؾٝٓبػٞ 

 ٚأثبت َٗاضت٘ إٔ ٜتهًِٓ عٔ إعاْٞ ٚا٭غطاض.

ٛټضٜٸ١ قاضت نا٭ ٕٸ اقط٬سات ايعًّٛ ايتك غ٬ٍ ٚايػ٬غٌ، ؾكٝٻست أعاخ إ

ٛټضٜٸ١ ٚايعًّٛ اييت اغتؿازت َٔ اقط٬ساتٗا، َٚٓعتٗا َٔ ايتكسټّ  ايعًّٛ ايتك

ٚايهُاٍ، ٚناْت غببّا ٗ تأخټطٖا ٚعٓا٥ٗا، َٚعاْا٠ إطادعٌ شلا. ؾهجرلٷ َٔ ايصٜٔ 

اييت  اغتعًُٛا ٖصٙ ا٫قط٬سات مل ٜؿُٖٗٛا سٓكّا، ٚمل ٜكؿٛا سكٝك١ّ ع٢ً َؿاُٖٝٗا

ؾابٗا ايػُٛض، ؾهإ اغتعُاشلِ شلا يتهطٜط ايٓٛط ٚإعُاٍ ايؿهط ؾٝٗا، أٚ ٱسطاز 

اٯخطٜٔ ٚتعذٝعِٖ، أٚ يًتٛاٖط َٛٗط ايعًِ ٚايكسض٠ ٚايؿِٗ، ٚإدباض إطادع ع٢ً 

 ا٫عذلاف بايع١ُٛ، ٚيتػٜٛل بهاعتِٗ ٚا٫ظزٜاز ٗ مثٓٗا، أٚ ُاؾّٝا َع ايٛنع.

ٗ ١ًْٺ أٚ تعطٜـ عسٸ٠ َكطًشات أٚ عباضات شات  ٜٚتؿاقِ ايٛنع يٛ اغتعًُت

ٌٕ َٛدع، َٚٔ زٕٚ ْكب قط١ٜٓ َٛنٸش١ َٚعٝٸ١ٓ  ٕٕ َتعسٸز٠ ٚكتًؿ١، ٚشيو بؿه َعا

ُٻ٢ إع٢ٓ، ٜٚكرل يػعّا ٚطًػُّا، ق٬٘ ي٬ستُا٫ت  يًُككٛز َٓٗا، سٝح نإ ٜتع

 إدتًؿ١ ٚإعاْٞ إتؿاٚت١.
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 إزث الزوتجة وَ العقاز
ّّالٍّص قساءة تجدّدة لم  قسآٌ

 

 

 ٔ:ٜٵٖٚٞ تؿتٌُ ع٢ً أَطٳ

 

ٕٸ ـ 1 َػأي١ سهِ إضخ ايعٚد١ َٔ ايعكاض َٔ إػا٥ٌ اييت اختًؿت ؾٝٗا ٚدٗات إ

ٝٸ١ ٚإسضغ١ ايَاَٝٸايٓٛط بٌ إسضغ١ اٱ ٍ سسٸ ايٓؿٞ إٚقٌ  ،١ اخت٬ؾّا ؾسٜسّاػٓٸ

 .ٚاٱثبات

ٕٸ إسضغ١ تاضىٝٸٚإعطٚف  ٝٸايّا أ م بٌ ايعٚز ٚايعٚد١ ٗ أْٸُٗا ٜطثإ ١ ٫ تٴؿطِّػٓٸ

 ب٬ ؾطم بٌ ايعكاض ٚغرلٙ. ،بعهُٗا ايبعض َٔ ْٝع َا تطى

ٕٸ  .١ عسّ ايتػ١ٜٛ بُٝٓٗاَاَٝٸٗ سٌ اختاض َؿٗٛض اٱ ٜٚتًدٸل َٛقؿِٗ إْا٫ّ بأ

 ٫ عّٝٓا. ،١ُّٝ، ٚتطخ َٔ ايبٓا٤ ق٫ عّٝٓا ٫ٚ ق١ُّٝ ، بإطٸ٠ضنٌايعٚد١ ٫ تطخ َٔ ا٭

 ٚغٛف ٜأتٞ َعٜس ؼكٝل شلصٙ ايٓكط١ ٫سكّا.

ٌ ١ٝ ٗ بعض ايكٝٛز ٚايتؿاقَاَٝٸـ مثٸ١ تبأٜ ٗ ٚدٗات ايٓٛط بٌ ؾكٗا٤ اٱ2

 ١ ٖٞ:َاَٝٸٚاؿا٫ت، بٌ ٗ أقٌ اؿهِ أٜهّا. ٚاٯضا٤ اييت ُططست َٔ قٹبٌ اٱ

ٚٸٍ: م بٝٓٗا ٚبٌ ايعٚز ٗ عسّ سطَإ ايعٚد١ َٔ إضخ ايعكاض، ٫ٚ ؾط ايكٍٛ ا٭

 .(1)ٚاختاضٙ ابٔ اؾٓٝس اٱغهاٗ .شيو

، سطَإ ايعٚد١ َٔ إضخ أضض ايسٚض ٚإػانٔ عّٝٓا ٚق١ُّٝ ايكٍٛ ايجاْٞ:

َٸا ٗ غرل شيو ؾذلخ َ  .٢ ايبػاتٌ ٚايهٝاعستٸ ،أعٝاْٗا ٔٚتٛضٜجٗا َٔ ق١ُٝ ا٭ب١ٝٓ، ٚأ

                                           
^ 
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 . (2)(إكٓع١)ٖٚصا َا اختاضٙ ايؿٝذ إؿٝس ٗ 

ٚاختاضٙ ايػٝس  .زٕٚ ايك١ُٝ ،سطَإ ايعٚد١ َٔ إضخ ايعٌ ايكٍٛ ايجايح:

 .(5)ا ٜٴػتؿاز َٔ ايؿٝذ ايكسٚم أٜهّا، ٚضَ(4)ٚأبٛ ايك٬ح اؿًيبٸ ،(3)إطته٢

 ،ايعٚد١ َٔ إضخ ايعكاض عّٝٓا ٚق١ُٝاختكام اؿهِ عطَإ  ايكٍٛ ايطابع:

َٸا شات ايٛيس ؾ٬  بايعٚد١ اييت يٝؼ شلا ٚيس َٔ ايعٚز، ،٫ ق١ُّٝ ،َٚٔ ايبٓا٤ عّٝٓا ٚأ

 .(7)ٖٚٛ إؿٗٛض بعسٙ ،(6)ذ ايطٛغٞٝٚاختاضٙ ايؿ .تٴشطّ َٔ ؾ٤ٞ َٔ ايذلن١

َٚٔ ايبٓا٤  ،ايعٚد١ َٔ إضخ ايعكاض عّٝٓا ٚق١ُّٝاؿهِ عطَإ  ايكٍٛ اـاَؼ:

 .َٚٔ زٕٚ ؽكٝل بايعٚد١ اييت يٝؼ شلا ٚيس َٔ ايعٚز ،َطًكّا ،٫ ق١ُّٝ ،عّٝٓا

ٞٸٝٚاختاضٙ ايؿ  .(9)طٜٔطٟ إتأخِّٖٚٛ ا٭ؾٗط بٌ َتأخِّ ،(8)ذ ايطٛغ

ايتؿكٌٝ بٌ شات ايٛيس ؾذلخ َٔ ايعٌ، ٚغرل شات ايٛيس ؾذلخ  ايكٍٛ ايػازؽ: 

 .(10)ٜٚٴُهٔ اغتؿازت٘ َٔ ايؿٝذ ايكسٚم أٜهّا .َٔ ايك١ُٝ

ٚزخًت  ،١ سٍٛ ٖصٙ إػأي١ َٔ دسٜسَاَٝٸاؾسٍ زاخٌ إسضغ١ اٱأخرلّا ثاض ٚـ 3

زا٥ط٠ ايتؿهٝو ع٢ً أثط ايكإْٛ اؾسٜس ايصٟ متٸ تكٜٛب٘ ٗ فًؼ ايؿٛض٣ 

ٞٸاٱ ٚبسأ اؿٛاض ٜسٚض ٗ ا٭ٚغاٙ  ،ٗ إٜطإ، ٚأسٝٞ ايبشح ؾٝٗا َطٸ٠ أخط٣ غ٬َ

ٚسطَإ  ،ٚايعٚد١ ٗ اٱضخ ١ سٍٛ َس٣ ٚدا١ٖ ايطأٟ ايكا٥ٌ بايؿطم بٌ ايعٚزعًُٝٸاي

 ايعٚد١ َٔ ايعكاض.

ٞٸ4 ٞٸاٱ ـ يكس نإ ايكإْٛ إسْ ايصٟ  ،١َاَٝٸتابعّا يطأٟ َؿٗٛض ؾكٗا٤ اٱ ٜطاْ

تٛضٜح ايعٚد١ َٔ ْٝع تطن١ ظٚدٗا، يهٓٸ٘ قس متٸ أخرلّا ثبٛت ٍ عسّ إٜصٖب 

ٕٸ ن٬٘»غاسك١:  ١ٺتكٜٛب ايكإْٛ ايتايٞ ٚبأنجطٜٸ َٔ ْٝع أَٛاٍ  َٔ ايعٚدٌ ٜطخ إ

ٌّ آخط غ٣ٛ ايعٚز أٚ ايعٚد١ ٜطخٴ اٯخط، ٚٗ ساي١ عسّ ٚدٛز ٚاضخٺ َُٓٗا ْٝع َا  ن

 .«تطى اٯخط

ٕٸ إػأي١ ٫ تعاٍ ططٜٸ١ ٚمل تٴشػِ بعسٴ، ٚايسضاغات اؿسٜج١ ق١ًًْٝ ِٸ إ  .دسٸّا ث

ٟٸٚتأتٞ زضاغتٓا ٖصٙ ٗ إطاض تؿعٌٝ اؿٛاض اي إٛقـ ٍ بًٛض٠ إَٔ أدٌ ايٛقٍٛ  ;ٓٛط

ّٕ ٔٵبإسها ٞٸايٓلٸ َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ع٢ً اي ، يه  ايؿطٜـ. كطآْ
 

ٜٳ ٞٸ ْلٌّٖصا اـكٛم ٗ  زٵٔطمل  هٓٓا إٔ أْٸ٘ ّ ْؿّٝا أٚ إثباتّا، إ٫ٓ ،قطٜضٷ قطآْ
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ٚٸٍ ايصٟ ؾٴطِّع ؾٝ٘ أقٌ إضخ ا٭ظٚازٓلٸ ٍ ايإْعٛز  َٚطتهع  ؾٓٴؿٝس َٓ٘ نُشٕٛض ،ا٭

 ٗ َعاؾ١ ٖصٙ إػأي١.

ٞٸايٓلٸ ٚاي ٟٸاحمل كطآْ ِٵ ﴿ ٖٛ قٛي٘ تعاٍ: ٛض ٕٵ َي ِٵ ٔإ ٚٳادٴُه َٳا تٳطٳَى َأظٵ ـٴ  ِٵ ْٹكٵ ٚٳَيُه

ٌٳ ٝٻ١ٺ ٜٴٛقٹ ٚٳقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٔٳ  ُٻا تٳطٳِن َٹ ِٵ ايطټبٴعٴ  ٚٳَيسٷ َؾًَُه ٔٻ  ٗٴ ٕٳ َي ٕٵ َنا ٚٳَيسٷ َؾٔإ ٔٻ  ٗٴ ٔٵ َي ٚٵ  ٜٳُه ٗٳا َأ بٹ

َٹ ٔٴ  ُٴ ٔٻ ايجټ ٗٴ ٚٳَيسٷ َؾًَ ِٵ  ٕٳ َيُه ٕٵ َنا ٚٳَيسٷ َؾٔإ ِٵ  ٔٵ َيُه ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ِٵ ٔإ ُٻا تٳطٳِنتٴ َٹ ٔٻ ايطټبٴعٴ  ٗٴ ٚٳَي  ٕٔ ٜٵ ُٻا زٳ

...ٕٔ ٜٵ ٚٵ زٳ ٗٳا َأ ٕٳ بٹ ٝٻ١ٺ تٴٛقٴٛ ٚٳقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ِٵ  ﴾ تٳطٳِنتٴ
 .(12)ايٓػا٤:  

ٕٕ ٞٸإْ َٚٔ إٓاغب إٔ ْؿطع ببٝا ٚشنط بعض إعًَٛات  ،إعبٛضٓلٸ سٍٛ اي اي

َٸاي  ١ قبٌ اـٛض ٗ قًب ايبشح:عا

يٓـعٚشلا ٗ ايؿتا٤، سٝح ْعيت ٗ بٝإ  ;(11)ٝت ٖصٙ اٯ١ٜ بآ١ٜ ايؿتا٤ـ يكس زل1ِّ

ْعيت ٗ  ،(12)ٗ آخط غٛض٠ ايٓػا٤ ٚايجا١ْٝ ;ٖصٙ أسسُٖا :سهِ ايه٬ي١ آٜتإ

 .(13)ٝت بآ١ٜ ايكٝـُِّؾػٴ ،ايكٝـ

ٚٸٍٖٚصٙ اٯ١ٜ تؿتٌُ ع٢ً َكطعٌ ض٥ٝػٌ:   :ٚايجاْٞ ;تٓاٍٚ أسهاّ ا٭ظٚاز :ا٭

ّٸ.  تٓاٍٚ أسهاّ ن٬ي١ ا٭

ٚٸٍ  (14)ـ بعسَا شنط غبشاْ٘ ٚتعاٍ ـ ٗ اٯ١ٜ ايػابك2١ شلصٙ اٯ١ٜ ـ إٛدٹب ا٭

ٝٻ ،يٲضخ ل بايطبك١ ا٭ٍٚ، ٖٚٛ غٗاّ ا٭٫ٚز ٔ َا ٜتعًٖٖٚٛ ايٓػب ٚايكطاب١، ٚب

ٜٵ ٌٸ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ إباضن١ خ٠ٛ، بٝٻنشذب اٱ ،ٔ ٚبعض ا٭سهاّٚايٛايسٳ ٔ ععٸ ٚد

ٌٸ ٓلٸ ١، ٚاٯ١ٜ تٖٚٞ ايعٚدٝٸ ،ؾصنط قػُّا َٓ٘ ;ٖٚٛ ايػبب ،َٛدٹبّا آخط ٕٸ ن ع٢ً أ

 ;أع٢ً :َُٓٗا ْكٝبإ ٚاسس َٔ ايعٚدٌ ٜطخ َٔ اٯخط ٗ ْٝع اؿا٫ت، ٚيهٌٛ

ٚأز٢ْ، ؾًًعٚز ايٓكـ ٚايطبع، ٚيًعٚد١ ايطبع ٚايجُٔ، ٫ٚ وذبُٗا عٔ ايٓكٝب 

 ايٛيس. ا٭ع٢ً ـ ٖٚٛ ايٓكـ يًعٚز ٚايطبع يًعٚد١ ـ إ٫ٓ

ٕٸ فُٛع قٛض إضخ ايعٚدٌ أضبع١ؾٝتشكٻ ٝٻ ،ٌ أ ٌٸ ٓتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ َؿكٻب ٬ّ، يه

 َُٓٗا قٛضتإ. ٚاسسٺ

ٜٵٜطخ َٔ ظٚدت٘ ٗ اإْٸُا  ـ ٚايعٚزٴ3 ١ اييت ٔ ٚإخطاز ايٛقٝٸيكٛضتٌ بعس ٚؾا٤ ايسٻ

 تٛقٞ بٗا ايعٚد١، ؾإشا ؾهٌ بعس شيو ؾ٤ٞ ىطز َٓ٘ ايػٗاّ، َٚٓٗا غِٗ ايعٚز.

ٜٵإْٸُا تطخ ٚنصا ايعٚد١  ٔ ٚإخطاز ٗ ايكٛضتٌ َٔ تطن١ ظٚدٗا بعس ٚؾا٤ ايسٻ

 .(15)١ اييت أٚق٢ بٗا ايعٚزايٛقٝٸ
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بعض ا٭سهاّ، ٖٚٞ: أسهاّ ايطبك١  ـ نُا شنطت اٯ١ٜ ٗ باقٞ َكاطعٗا4

ايجا١ْٝ، ِٖٚ اٱخ٠ٛ ٚا٭دساز، ٚإطاز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بٝإ سهِ اٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات َٔ 

ٕٸ ايٛق١ٝ ْاؾص٠ْ ّٸ. نُا شنطت أ ّٸ، أٟ ن٬ي١ ا٭ ١َ ع٢ً اٱضخ إشا مل تهٔ َٚكسٻ ا٭

ٜٵ .ض ايٛضث١يتهطټ َٛدب١ّ  يػا٥ط َٛاضز اٱضخ.ٚ ،ٔ أٜهّانُا وتٌُ سلٍٛ ٖصا ايكٝس يًسٻ

 ٔ:ٜٵـ ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ أَطٳ5

ٚٸشلُا: ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ قس ختُت بٝاْاتٗا بايتأنٝس ع٢ً َا دا٤ ؾٝٗا َٔ  أ إ

ٜعًِ ٚا٭سهاّ، ؾإْٸٗا ؾطٸعت َٔ قٹبٌ اهلل ايعًِٝ َكاحل ايعباز ٚإٓطًع ع٢ً عبازٙ 

ٝٸاتِٗ. ْ 

ط١ بٗا اضتباطّا نا٬َّ، ٚاييت َٔ اٯٜات إطتب يكس ت٬ ٖصٙ اٯ١ٜ ١ًْْ ثاُْٝٗا:

 ٚسصٸض ؾٝٗا َٔ إدايؿ١ ٚايعكٝإ. ،سحٸ ؾٝٗا ع٢ً اَتجاٍ أسهاّ اهلل ٚسسٚزٙ

 

ٌٸ ؾ٤ٞ تطن٘ ظٚدٗا،  ٕٸ ٚاٖط اٯ١ٜ ثبٛت ايطبع ٚايجُٔ يًعٚد١ َٔ ن إ

ٖٓا تطنت ظٚدت٘، َٔ زٕٚ ؾطم بٌ ْٛع إاٍ إذلٚى.  نايٓكـ ٚايطبع ي٘ 

َٸا إٍ اتؿام بايٓػب١ ٖٚٛ َٛنع ا ٌٸ َا تطنت ظٚدت٘، ٚأ يعٚز; ؾإْٸ٘ ٜطخ َٔ ن

ٕٸ ا٭َط نصيو عٓس أٌٖ ايػٓٸ١، ؾايعٚد١ عٓسِٖ تطخ َٔ ْٝع إٍ ابايٓػب١  يعٚد١ ؾإ

 تطن١ ايعٚز. ٖٚصا ٖٛ إعطٚف بِٝٓٗ.

س شٖاب بعض أٌٖ ١ غرل إتساٚي١ َا ٜ٪ٚنتاضىٝٸأْٸ٘ ٚضز ٗ بعض ايٓكٍٛ اي إ٫ٓ

ؾكس ْكٌ ابٔ أبٞ اؿسٜس  .١َاَٝٸَٚٛاؾك١ إٛقـ إعطٚف يس٣ اٱ ،ٍ خ٬ف شيوإايػٓٸ١ 

ٞٸ ٍٸ ع٢ً أْٸ٘ شٖب  إعتعي ٍ شيو عبس إًو بٔ َطٚإ ٚابٓ٘ غًُٝإ، قاٍ: إخدلّا ٜس

ٞٸ ٚعٓسٙ أٜٸٛب ابٓ٘ ـ ٖٚٛ ٦َٜٛصٺ ٚيزخٌ عُط بٔ عبس ايععٜع ع٢ً غًُٝإ بٔ عبس إًو »

ٕٷإؾذا٤ عٗسٙ قس عكس ي٘ َٔ بعسٙ ـ  ؾكاٍ  ،ٜطًب َرلاث٘ َٔ بعض ْػا٤ اـًؿا٤ ْػا

 ،غبشإ اهلل بٔ عبس ايععٜع:كاٍ عُط َا أخاٍ ايٓػا٤ ٜطثٔ َٔ ايعكاض ؾ٦ّٝا، ؾ غًُٝإ:

ٌٸ عبس إًو ايصٟ نتب تٹِااشٖب َؾ ،ؾكاٍ غًُٝإ: ٜا غ٬ّ ؟!نتاب اهللٚأٜٔ  ين بػذ

 ،ؾكاٍ أٜٸٛب بٔ غًُٝإ: ٚاهللٹ و أضغًت إٍ إكشـ.هأْٸؾكاٍ عُط: ي ،ٗ شيو

ٔٸ ايطدٌ ٜتهًِٓ َجٌ ٖصا عٓس أَرل إ٪ٌَٓ ؾ٬ ٜؿعط ستٸ ٢ ٜؿاضق٘ ضأغ٘، ؾكاٍ يٝٛؾه
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ٖٓا ىؿ٢ إعُط: إشا أؾه٢ ا٭َط إيٝو ٚ ٍ أَجايو نإ َا ٜسخٌ اٱغ٬ّ أؾسٸ 

ِٸ قاّ ؾدطز ،عًٝهِ َٔ ٖصا ايكٍٛ  .(16)«ث

كٌ َٔ ٖصا اـدل ٚدٛز ايكٍٛ بعسّ تٛضٜح ايعٚد١ َٔ احملٚكٚاغتٓتر بعض 

َٚٔ اؾسٜط بايصنط »: ل ع٢ً ٖصا اـدل بكٛي٘عًٖ سٝح ايعكاض بٌ ايكشاب١ ٚايتابعٌ،

َٔ  أسسٷ ُازٕٚ إٔ ٜؿاضنٗ ،ٕٸ اختكام عبس إًو ٚابٓ٘ غًُٝإ بٗصا اؿهِأ

ايٝكٌ بٛدٛز ٖصا ايكٍٛ بٌ عسٸ٠ َٔ ؾكس ناز ٜٛدب  ّا،دسٸ بعٝسٷ ،ايكشاب١ ٚايتابعٌ

ٕٸ عبس إًو مل ٜػتؿس ٖصا اؿهِ َٔ  ِٗ اْكطنٛا;ٚيهٓٸ ،ايكشاب١ ٚايتابعٌ ُٸ١ؾإ  أ٥

١ ١. ٚشٖب ْٗٛض أٌٖ ايػٓٸَٝٸأيًُكاطع١ إٛدٛز٠ بٌ بين ٖاؾِ ٚبين  ;^أٌٖ ايبٝت

١ ابٔ َاَٝٸٱٚٚاؾكِٗ َٔ ا ٗا تطخ َٔ ْٝع تطن١ ظٚدٗا،ْٸأٚ ،إٍ عسّ سطَإ ايعٚد١

 .(17)«َٚاٍ إيٝ٘ بعض أعاِٚ ايعكط ،غهاٗاؾٓٝس اٱ

 

ٕٸ تبسټ ٞٸٍ ايطأٟ ايإ يًؿكٝ٘ ايٛاسس أٚ يًُسضغ١ نآؾ١ يٝؼ با٭َط إػتشٌٝ  ؿكٗ

ُٕػتبعس دسٸّا إٔ ٜٓكطض  عك٬ّ، بٌ ٖٛ ٖهٔ ٚٚاقع ٗ بعض اؿا٫ت، إ٫ أْٸ٘ َٔ ا

ٞٸ٫ٚ ٗ ضأٟ  ،٫ٚ ٗ ضٚا١ٜ ٚاسس٠ ،ايكشاب١ٍ إعٝح ٫ ٜٴٓػب  ،ايطأٟ بإطٸ٠ . ؾكٗ

ٕٵ  نٓٸا ٫ ْكطع بعسّ قشٸت٘. ٚعًٝ٘ ؾٝكعب ايتعٌٜٛ ع٢ً ٖصا اـدل س٦ٓٝصٺ، ٚإ

ٍ ابٔ إ١ ـ َهاؾّا َاَٝٸٍ عسّ سطَإ ايعٚد١ َٔ ايعكاض َٔ اٱإٖصا ٚقس شٖب 

ٞٸـ ايكان٢ إ (18)اؾٓٝس اٱغهاٗ َٸ١ عًٝ٘ (،ايسعا٥ِ)ٗ  ػطب . (19)ايصٟ ازٸع٢ إْاع ا٭

ٞٸ ،ؾًِ ٜصنطٚٙ ،ض شلصا اؿهِآخط عٔ ايتعطټ ٚغهت بعضٷ  ٫ ْؿّٝا ٫ٚ إثباتّا، نعً

ٞٸ، ٚابٔ أبٞ عكٌٝ ايعُبٔ بابٜٛ٘ ايؿطا٥ض )ٚاحملٓكل ايطٛغٞ ٗ  ،ٚغ٬ٓض ،اْ

 ٚغرلِٖ. (،١ايٓكرلٜٸ

ٕٸ إؿٗٛض يس٣ اٱ َُٚٗا ٜهٔ َٔ إَٔط عٞ عًٝ٘ ١ُٝٛ ـ بٌ ازټ١ ؾٗط٠ عَاَٝٸؾإ

إٍ ٚؽكٝل آ١ٜ ا٭ظٚاز أٚ تكٝٝسٖا بايٓػب١  ،ٖٛ سطَإ ايعٚد١ َٔ ايعكاضاٱْاع ـ 

ايسآي١ ع٢ً سطَإ ايعٚد١ َٔ ا٭ضض  (20)يعٚد١ َا ٚضز ٗ ايػٓٸ١ بططقِٗ َٔ ا٭خباضا

 شيو ٚشلِ ٗ .(21)٫ عّٝٓا ،زٕٚ ايبٓا٤ ٚآ٫ت٘، ؾذلخ َٓٗا ق١ُّٝ ،ٚايسٚض عّٝٓا ٚق١ُٝ

١ َٚٔ َاَٝٸٚبات شيو َٛقؿّا َعطٚؾّا يٲ .تؿك٬ٝت ٚقٝٛز ٚتؿطٜعات نجرل٠ْ
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 .(22)َتؿطٸزاتِٗ

 .١ ؽطهِٗ ٖصٙ ايؿت٣ٛ ٗ ن٤ٛ ايكطإٓ ٚايػٓٸ١َٚٔ ٖٓا اْؿتض ايبشح ٗ نٝؿٝٸ

ٕٸ آٜات اٱضخ ـ نآ١ٜ ا٭ظٚاز ـ زآي١ ع٢ً تٛضٜح ٗ  ٜٚٴكاٍ عاز٠ّ ٖصا ايؿإٔ: إ

ٌٷايعٚد١ َٔ ْٝع  ٕٸ ٖصٙ اٱط٬م قاب يًتكٝٝس، ؾ٬ َاْع  ايذلن١; ٚشيو يٲط٬م، بٝس أ

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت ٚاييت زٓيت ع٢ً  ،^س٦ٓٝصٺ َٔ تكٝٝسٙ ببعض ايطٚاٜات ايٛاضز٠ عٔ أ٥

كات يًهتاب َٔ سات ٚإدكِّسطَإ ايعٚد١ َٔ بعض ايذلن١، َٚا أنجط إكِّٝ

 ايػٓٸ١.

ٚؼًًٝٗا  ،نتابّا ٚغٓٸ١ّ ،َطادع١ ا٭زٓي١َٚٔ أدٌ تكِٜٛ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٫بسٸ َٔ 

 .بسٓق١

ٝٸإْٸُا بٌ ٚعَُٛٗا، ٚ ،ٗ إط٬م آٜات اٱضخ عح٫ ٚ ُٸ١ ٖٛ ٚضٚز اٱؾهاي ١ إٗ

نايعكاض ٚا٭ضانٞ ـ بٌ  ،بعض ايطٚاٜات ايسآي١ ع٢ً سطَإ ايعٚد١ َٔ بعض اٱضخ

شلا ع٢ً بعض ع٢ً اخت٬ف ٗ أيػٓتٗا ٚٗ اؾتُا ،ٚٗ بعهٗا ايػ٬ح ٚايسٚابٸ ـ

 نصنط تعًٌٝ اؿهِ ٚبٝإ ٚد٘ اؿه١ُ ؾٝ٘، َٔ قبٌٝ: ،١ايبٝاْات اٱناؾٝٸ

ٝٸاع ايعٓط1ٞ ٘ عٔ قاٍ: غأيتٴ ،×عٔ أبٞ عبس اهلل ايكازم ،ـ َا ضٚاٙ َٝػط ب

ٔٸ َٔ إرلاخ؟ قاٍ:  َٸا »ايٓػا٤ َا شل ٔٸ ق١ُٝ ايطٛب ٚايبٓا٤ ٚاـؿب ٚايككب، ؾأ شل

ٔٸ ؾٝ٘...ا٭ضض ٚايعكاضات ؾ٬ َرلاخ   .(23)«شل

ايٓػا٤ ٫ ٜطثٔ َٔ ا٭ضض، ٫ٚ َٔ »قاٍ:  ،×ـ َا ضٟٚ عٔ أبٞ دعؿط ايباقط2

 .(24)«ايعكاض ؾ٦ّٝا

ُٸس  ـ َا ضٚا3ٙ  ،(25)تطخ إطأ٠ ايطٛب»: ×بٔ َػًِ قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهللق

: نٝـ تطخ َٔ ايؿطع، ٫ٚ تطخ َٔ ايطباع ؾ٦ّٝا؟ قاٍ: قًتٴ .«٫ٚ تطخ َٔ ايطباع ؾ٦ّٝا

ٌٷ»ؾكاٍ:  عًِٝٗ، ؾذلخ َٔ ايؿطع، ٫ٚ تطخ  يٝؼ شلا َٓ٘ ْػب تطخ ب٘، ٚإْٸُا ٖٞ زخٝ

 .(26)«َٔ ا٭قٌ، ٫ٚ ٜسخٌ عًِٝٗ زاخٌ بػببٗا

يكس اؾتًُت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ آخطٖا ع٢ً بٝإ ع١ًٓ اؿهِ بعسّ تٛضٜح  أقٍٛ:

ٚٻ ٚتػهٔ  ،آخط ز ايعٚد١ بعٕٚزايعٚد١ َٔ ايعكاض أٚ بٝإ سهُت٘، ٖٚٞ: يهٞ ٫ تتع

ٜجكٌ ع٢ً أٌٖ ايعٚز،  ٗ سكٸتٗا َٔ ايعكاض َع غا٥ط ايٛضث١ َٔ أقاضب ايعٚز، ٖٚٛ أَطٷ

 ١ آْصاى.عطبٝٸُا ٗ ايب١٦ٝ ايغٝٸ٫ٚ 
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ٕٸ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات َعاضٳن١ بطا٥ؿ١ٺ1 أخط٣، ٖٚٞ ايطٚاٜات ايسآي١  ـ إ

ع٢ً إضثٗا َٔ ْٝع تطن١ ايعٚز باٱط٬م أٚ ايكطاس١ ـ ٚٗ بعهٗا ايتؿكٌٝ بٌ شات 

 َٔ قبٌٝ: ،ايٛيس ٚغرلٖا ـ

: َا ×اؽ قا٫: قًٓا ٭بٞ عبس اهللـ َعتدل٠ عبٝس بٔ ظضاض٠ ٚايؿهٌ أبٞ ايعبٸ1

ِٸ َات عٓٗا ٚقس ؾطض ايكسام؟ قاٍ:  ٚٸز اَطأ٠ ث شلا ْكـ ايكسام، »تكٍٛ ٗ ضدٌ تع

ٕٵ ٌٸ ؾ٤ٞ، ٚإ  .(27)«َاتت ؾٗٛ نصيو ٚتطث٘ َٔ ن

قاٍ:  ،×عٔ أبٞ عبس اهلل ،ـ َٛثٸك١ ايؿهٌ بٔ عبس إًو ٚابٔ أبٞ ٜعؿٛض2

هٕٛ ٗ شيو ايذلب١ ؾ٦ّٝا أٚ ٜ ٘ عٔ ايطدٌ ٌٖ ٜطخ َٔ زاض اَطأت٘ أٚ أضنٗا َٔغأيتٴ

ٌٸ ؾ٤ٞ تطى »عي١ إطأ٠، ؾ٬ ٜطخ َٔ شيو ؾ٦ّٝا؟ ؾكاٍ: َٓ ٜطثٗا ٚتطث٘ َٔ ن

 .(28)«ٚتطنت

ٔٸ ٚيس أعطٌ َٔ ايطباع» :ش١ٜٓعٔ ابٔ ُأ ـ3  .(29)«ٗ ايٓػا٤ إشا نإ شل

ِٸ َٔ شيو نًٓ٘ ٖٛ َعاضنتٗا َع ايهتاب ٗ َٛانع، ٖٚٞ:2  ـ ٚا٭ٖ

ٌٸ ايبشح: 1 ِٵ ﴿ـ قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ ق ٔٵ َيُه ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ِٵ ٔإ ُٻا تٳطٳِنتٴ َٹ ٔٻ ايطټبٴعٴ  ٗٴ ٚٳَي

ٕٔ ٜٵ ٚٵ زٳ ٗٳا َأ ٕٳ بٹ ٝٻ١ٺ تٴٛقٴٛ ٚٳقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ِٵ  ُٻا تٳطٳِنتٴ َٹ ٔٴ  ُٴ ٔٻ ايجټ ٗٴ ٚٳَيسٷ َؾًَ ِٵ  ٕٳ َيُه ٕٵ َنا  .﴾ٚٳَيسٷ َؾٔإ

ٚٳاَ٭ِق﴿ ـ قٛي٘ تعاٍ:2  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٍٔ ْٳكٹٝبٷ  ُٻا يٹًطِّدٳا َٹ ٚٳيٹًِّػٳا٤ٹ ْٳكٹٝبٷ  ٕٳ  طٳبٴٛ

َٳِؿطٴٚنّا ٚٵ َنجٴطٳ ْٳكٹٝبّا  ٘ٴ َأ ٓٵ َٹ ٌٻ  ُٻا َق َٹ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا  .(7)ايٓػا٤:  ﴾تٳطٳَى اِي

ٔٳ عٳَكسٳتٵ ﴿ ـ قٛي٘ تعاٍ:3 ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ ٚٳيٹهٌُٛ دٳعٳ

ٜٵ ِٵَأ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ِٵ َؾآتٴٛ ﴾ُٳاْٴُه
ِٸ ا٫غتس٫ٍ بايؿكط٠ ا٭ٍٚ أٚ بايؿكط٠  .(33)ايٓػا٤:   ٜٚت

 ا٭خرل٠ بٓا٤ٶ ع٢ً بعض ايٛدٛٙ ٗ تؿػرلٖا ؾتهٕٛ اٯ١ٜ ؾا١ًَ يٮظٚاز.

 

باـدل إتٛاتط; ٗ ؽكٝل عُّٛ ايهتاب اعًِ أْٸ٘ ٫ خ٬ف بٌ إػًٌُ ـ أ

ٚبٝإ ايهتاب ٚتؿكٌٝ َا دا٤ ب٘ يؿطح ْٛطّا يهٕٛ أسس فا٫ت ايػٓٸ١ ٖٛ تكسٸٜٗا 

يٝؼ ٖٓاى َا ّٓع َٔ ؽكٝل ايهتاب بٗا َا زاّ ٚ .َٔ تؿطٜعات ٚأسهاّ

ّٸل َٓعي١ ايكط١ٜٓ ايهاؾؿ١ عٔ إطاز َٔ ايإدكٸ ٘ بٗصا إكساض َٛنع ٚايٛاٖط أْٸ .عا
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َهإ ؽكٝل ايهتاب َا تٛاتط إُات ضغاٍ إػًٓإ اٚيصيو أضغًٛ .اتؿام إػًٌُ

 ١.َٔ ايػٓٸ

ٔٸ ٕٸ ٖٓاى  .غدل ايٛاسسَٛنع اـ٬ف ٗ ايػٓٸ١ اييت تجبت  ٚيه ٚإعطٚف أ

 ا٤:ضث٬ث١ آ

ٚٸ ٕٸ ١ ٗ اـدل;َُٗا ناْت زضد١ ايكشٸ ،َطًكّاعسّ دٛاظ شيو  ٍ:ايطأٟ ا٭  ٭

ٞٸ  .ٞٸٚخدل ايٛاسس ٚٓٸ ايهتاب قطع

ّٸ لخدل ايٛاسس ىكٸ ٕٸٚأ ،َطًكّادٛاظ شيو  ايطأٟ ايجاْٞ: ايهتاب نُا  عا

 .(30)ٖٚصا َا عًٝ٘ اؾُٗٛض .٘ إتٛاتطكىكٸ

ّٸٕ ٜهٕٛ ايأبٌ ايتؿكٌٝ  ايطأٟ ايجايح: ٞٸ عا ٌٴكٸقس خٴ ايهتاب  ل َٔ قب

ٞٸ ٚبٌ َا مل  ؽكٝك٘ غدل ايٛاسس، ؾٝذٛظ ،ّاٝٸ٢ قاض بصيو ايتدكٝل ٚٓٸستٸ ،بكطع

 .(31)١ٖٚصا َا اختاضٙ اؿٓؿٝٸ .ؾ٬ ٜكضٸ لىكٻ

 .خباض اٯساز ٕطًكات ايهتابأكاٍ عٔ ايتكٝٝس بكاٍ عٔ ايتدكٝل ٜٴَٚا ٜٴ

 ٚاؿسٜح ؾُٝٗا ٚاسس.

 هض إٛقـ ػاٙ ا٭سازٜح ايٓاؾ١ٝ ٱضخ ايعٚد١ َٔ ايعكاض:َٚٔ ٖٓا اتٻ

ٚٸٍ  ك١ ٯٜات اٱضخ; يعسّ نْٛٗا إٔ تهٕٛ ككِّ ٫ ٜكضٸؾبٓا٤ٶ ع٢ً ايطأٟ ا٭

 .١ ايكسٚضقطعٝٸ

ٜٚكع ايتعاضض س٦ٓٝصٺ، ٜٚهٕٛ  .ؾ٬ ّهٔ اؾُع بٝٓٗا ٚبٌ آٜات اٱضخٚعًٝ٘ 

ٝٸ ;ع٢ً تًو ا٭سازٜح ،ّايهْٛ٘ قطعٝٸ ;ايتكسِٜ يًهتاب  ١.يهْٛٗا ٚٓٸ

َٸا بٓا٤ٶ ع٢ً ايطأٟ ايجايح ـ ٖٚٛ كتاض اؿٓؿٝٸ ٕٸ اي١ ـ ؾشٝح ٚأ ّٸإ ٞٸ عا مل  ايهتاب

ٞٸ لىكٸ إٔ تهٕٛ تًو ا٭سازٜح ككٸك١ ٯٜات  ؾهصيو ٫ ٜكضٸ َٔ قبٌ بكطع

ٕٷ ٕٸ يػإ آٜات اٱضخ يػا ِٷ اٱضخ، بٌ غٝأتٞ بٝإ أ  .ٚقاطعٷ ساغ

َٸا بٓا٤ٶ ع٢ً ايطأٟ ايجاْٞ ؾكس ٜٴكاٍ بأْٸ٘ ّهٔ قبٍٛ زع٣ٛ ايتدكٝل.  ٚأ

ٕٸ شيو ٫ ٜكضٸ إ٫ٓ تهٕٛ َكبٛي١ ؾُٝا يٛ إْٸُا  زع٣ٛ ايتدكٝل; ٚشيو يهٕٛ أ

ّٸناْت ز٫ي١ ايسيٌٝ اي ٞٸاي عا َٔ باب ايٛٗٛض، ٫ ؾُٝا إشا ناْت ز٫ي١ ايسيٌٝ  كطآْ

ٞٸاي ٕٸ  .ْكٸّا ٗ اؿهِ كطآْ ٞٸؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ؾٓو ٗ أ ا ٫ ٖٓ ايعُّٛ ايهتاب

، ٌ قط١ٜٓ عًٝ٘ ـٜتكبٻ ٗ َسيٛي٘ ٫ وتٌُ اـ٬ف ٫ٚ ّاٜكبٌ ايتدكٝل ـ يهْٛ٘ ْكٸ
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٫غتشاي١ قسٚض ايتٓاقض َٔ ايؿاضع، ٚسٝح  غكاٙ اـدل ٚتهصٜب٘;إٔ ايكٍٛ بتعٝٻؾٝ

ٕٸ إٍ  ٕ ٜهٕٛ ايهصب َٓػٛبّاأ ايهتاب َكطٛع ايكسٚض َٚكطٛع ايس٫ي١ ؾ٬بسٸ إ

 ٔ يصيو ططس٘.ٜٚتعٝٻ اـدل،

 

ُٸٗا:ّٚهٔ تٛنٝض ٚد٘ إعاضن١ بعسٸ٠ بٝاْات،   أٖ

 

ٕٸ ٖصٙ إعاضن١ بٌ ايطٚاٜات ايٓاؾ١ٝ ٱضخ ايعٚد١ َٔ ايعكاض ٚبٌ آ١ٜ ا٭ظٚاز ـ  إ

ٝٴكاٍ بأْٸ٘ ٫ قصٚض ؾٝ٘; إش ّهٔ  ،اٯ١ٜ ا٭ٍٚ ـ يٝػت َػت٣ٛ ايتدكٝل ٚايتكٝٝس ي

تكٝٝس أٚ ؽكٝل عَُٛات ايهتاب ايهطِٜ باـدل ايكشٝض، نٝـ ٚفُٛع ٖصٙ 

ٟٸ  ؟!قس ٜبًؼ سسٸ ا٫غتؿان١ا٭خباض  ٕٸ ٖصٙ إعاضن١ َػت٣ٛ إدايؿ١ يٛٗٛض قٛ بٌ إ

ٌٸ غُٗٗا  ٕٸ ايعٚد١ إشا ناْت ٫ تطخ َٔ ايعكاض ؾ٦ّٝا ؾ٬ قاي١ غٛف ٜك نايكطٜض; ٭

ٌٸ  ٖٓا تطخ َٓ٘ َٔ ايذلن١، ٫ ن عٔ ايطبع ٚايجُٔ يًذلن١، ٚتكٝٝس شيو بايطبع ٚايجُٔ 

ٕٵ ،ايذلن١ ٕٸ ٖصا عٓس٥صٺ ٜهٕٛ خ٬ف َكاّ  إ٫ٓ ،ايطبع ٚايجُٔ نإ وؿٜ عٓٛإ ٚإ أ

ايتشسٜس ٚتعٌٝ ايػٗاّ بايٓػب ٚايؿطٚض، أٟ ٜٛدب اخت٬ٍ إٝعإ يًؿطا٥ض 

 ٚايػٗاّ، ٜٚهٕٛ أؾب٘ با٭يػاظ ٚايتع١ُٝ س٦ٓٝصٺ، ٚيٝؼ باب٘ باب ايتكٝٝس ٚايتدكٝل.

ِٸ ٜٴبٝٸٔ ٗ زيٝ«أنطّ ايعامل»: بٌ إٔ ٜكٍٛ أسسٷ ؾهِ ؾطمٷ ٕٸ ، ث ٌ َٓؿكٌ أ

 ;ْكؿٗا يعٜسٺٺ :ٔٝٵادعًٛا أَٛايٞ ْكَؿ»َككٛزٙ غرل ايؿاغل َٔ ايعًُا٤، ٚبٌ إٔ ٜكٍٛ: 

ٕٸ َككٛزٙ َٔ «ْٚكؿٗا يعُطٚ ِٸ ٜٴبٝٸٔ ٗ زيٌٝ َٓؿكٌ أ  َايْٞكـ  «ْكؿٗا يعٜس»، ث

ٕٸ ٖصا ٜٛدب إيػا٤ ايتشسٜس بايتٓكٝـ ايبِّ ٌٸ أَٛايٞ; ؾإ ٚٸ٫ّ إٓكٍٛ ؾك٘، ٫ ن ٔ أ

 .(32)، ٫ ايتكٝٝس ٚايتدكٝلؾّاطٵعٴ

عاي١ٝ  ٜٚتكاعس زخإ إدايؿ١ يًهتاب ايععٜع ؾُٝا يٛ ؾٓهٌ ايعكاض ْػب١ّ أقٍٛ:

 أٚ ؾُٝا يٛ امكطت ايذلن١ ب٘ ؾك٘.  ،َٔ ايذلن١

 

ٕٸ إعاضن١ بٌ تًو ايطٚاٜات ٚبٌ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ َعاضن١ َػتكطٸ٠; يهٕٛ اٯ١ٜ 1 ـ إ
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ايٓػا٤ يًذلن١، ٚقس اؾتًُت اٯ١ٜ ع٢ً ١ًْ َٔ ايتأنٝسات  قطو١ ٗ اغتشكام

 إًؿت١ يًٓٛط، ٚقس تٛظٸعت ٖصٙ ايتأنٝسات ع٢ً ايؿكطات ا٭ضبع١ َٔ اٯ١ٜ:

ٕٸ اؾ١ًُ اييت بٝٸٓت إضخ ايطداٍ  َٸا ايؿكط٠ ا٭ٍٚ ؾإْٸٗا تهطاض يًجا١ْٝ، ؾإ أـ أ

ٕٸ ايتٛضٜح  ،ايٓػا٤ ضت ٗ سلٸقس تهطٻ ،بذلنٝبٗا ٚأيؿاٚٗا ،بعٝٓٗا ٍٸ ع٢ً أ ٖٓا ٜس

ٕٛ ٕٔ ﴿ٚاسس، قاٍ تعاٍ:  ٜجبت يًطداٍ ٚايٓػا٤ بٓش ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٍٔ ْٳكٹٝبٷ  يٹًطِّدٳا

ٕٳ ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٚٳيٹًِّػٳا٤ٹ ْٳكٹٝبٷ  ٕٳ   .﴾ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ

ُٳ ٕٸ»ٜكٍٛ:  ٜٴعطٞ قطقّا َٔ اـبع ٭٫ٚزٙ، ؾتاض٠ّ ٔٵؾ ٚٴ إ ِيسٟ سٓكّا ٗ ٖصا ؾُٝع 

ٕٸ ٗ «يًهبرل ْكٝب، ٚيٮٚغ٘ ْكٝب، ٚيًكػرل ْكٝب»، ٚأخط٣ ٜكٍٛ: «ايكطم ; ؾإ

ٖصٜٔ ايتعبرلٜٔ اؾذلانّا ٚاخت٬ؾّا، ؾإع٢ٓ إؿذلى بُٝٓٗا ٖٛ اغتشكاقِٗ يًكطم، 

ٚٸٍ َطًك١ َٔ سٝح بٝإ ٚسس٠  َٸا ا٫خت٬ف بُٝٓٗا ؾٗٛ نٕٛ ز٫ي١ ايتعبرل ا٭ ٚأ

ٕٸ ز٫ي١ ايتعبرل ايجاْٞ َطًك١ َٔ سٝح بٝإ ٚسس٠ ا٫غتش ُٸّا ٚنٝؿّا، ٗ سٌ أ كام ن

ُٸّا ٖٚصا ايؿلٸ ا٭خرل ٖٛ ايػبب  .ٚقطو١ ٗ ٚسس٠ ا٫غتشكام نٝؿّا ،ا٫غتشكام ن

 ٗ اغتشهاّ إعاضن١.

ٍٸ ع٢ً إبايػ١ ٗ بٝإ اغتشكام ايتٛضٜح َٔ ْٝع  َٸا ايؿكط٠ ايجايج١ ؾتس ب ـ ٚأ

ٚٵ َنجٴطٳ﴿ٍ تعاٍ: ايذلن١، قا ٘ٴ َأ ٓٵ َٹ ٌٻ  ُٻا َق ٕٸ ايعباض٠ ا٭ٍٚ ناْت ناؾ١ٝ يبٝإ إ، إش ﴾َٹ

ـٹ بايعباض٠  ٕٸ ايكطإٓ مل ٜهت ا٫غتشكام يًطداٍ ٚايٓػا٤، يهٔ َع شيو ْط٣ أ

ٕٸ اغتشكام ايٓػا٤ نايطداٍ  أخط٣، َٚا شيو إ٫ٓ ؾأتبعٗا بعباض٠ٺ ،إتكسٸ١َ يبٝإ أ

ٌٸ دع٤ دع٤ َٓ ٗا، ٚيٝؼ ٖٛ اغتشكام ٗ اؾ١ًُ، بٌ ٖٛ اغتشكام يًذلن١ ٗ ن

 يًذلن١ باؾ١ًُ، ؾ٬ فاٍ يًتكٝٝس ٚايتدكٝل دعَّا.

َٸا ايؿكط٠ ايطابع١ ؾٗٞ ختِ اٯ١ٜ ٚإقؿاشلا عتُٝٸ ٕٸ ١ ٖصا ايكإْٛ ٚسسٸٜٸز ـ ٚأ ت٘; ؾإ

ٌٸ ٚع٬، ؾ٬ تكبٌ ايتػٝرل  أْكب١ اٱضخ أْكب١ ثابت١ قس متٸ تعٝٝٓٗا َٔ قٹبٌ اهلل د

َٳِؿطٴٚنّا﴿ٚايتبسٌٜ، قاٍ تعاٍ:   . ٚغٝأتٞ شلصٙ ايٓهت١ َعٜس بٝإ، ؾاْتٛط.﴾ْٳكٹٝبّا 

ٕٸ اٯ١ٜ ٚاضز٠ ٗ إضخ ا٭ْػاب، ٫ إضخ ا٭غباب، ؾ٬ تؿٌُ ا٭ظٚاز ٫ ٜٴكاٍ:  ،إ

 ْػا٤ٶ. ّا ضدا٫ّ أغٛا٤ أناْٛ

ٕٸ اٯ١ٜ دا٤ت  ؾإْٸ٘ ٜٴكاٍ: ٞٸقسز ايطزٸ ع٢ً ايٓٛط٠ ايػا٥س٠ ٗ اجملتُع اؾٗ إ  اًٖ

نُا ٖٛ ٚانض  ،ٚٗ اؿكٛم نآؾ١ّ ،١ْػاْٝٸَٔ ايتُٝٝع بٌ ايصنٛض ٚاٱْاخ ٗ اٱ
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ٝٸ ،طٕٖٚٚصا َا ؾُٗ٘ إؿػِّ .ُاّ ايٛنٛح قٝسّا  ٚمل ٜعتدلٖٚا ،بػٳ١ ايٓٻؾإْٸِٗ أًُٖٛا سٝج

ٗ ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً إػاٚا٠ بٌ َطًل ايصنٛض َٚطًل اٱْاخ َٔ ايٛضث١ ٗ اغتشكام 

 ٌ. ٓػبٝٸايذلن١، ٫ خكٛم ايٛضث١ اي

 

ٕٸ إعاضٳ بٌ ايطٚاٜات ايٓاؾ١ٝ ٱضخ ايعٚد١ َٔ ايعكاض ٚبٌ اٯ١ٜ  ١ُْن١ َػتشهٹإ

 بٓا٤ٶ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ بايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ اٯ١ٜ ٚسلٛي٘ يٮظٚاز، ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ: ،ايجايج١

ِٵ﴿ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ِٵ َؾآتٴٛ ُٳاْٴُه ٜٵ ٔٳ عٳَكسٳتٵ َأ ٕٸ ا٭َط ٚضز بسؾع ايٓكٝب  ;﴾ٚٳاٖيصٹٜ سٝح إ

ُٳ اقذلض عؿط٠ زْاْرل َٔ ؾدل إشا أزٸ٣ إيٝ٘ تػع١  ٔٵيكاسب٘ ن٬ُّ زٕٚ ْكل، ؾ

ؾا٭زا٤ ْاقكّا يٝؼ  .ضباع ايسٜٓاض ٫ ٜكسم عًٝ٘ أْٸ٘ أزٸ٣ َا عًٝ٘ َٔ قطٕضزْاْرل ٚث٬ث١ أ

 فاظّا. ٖٛ أزا٤ٷ ،ع٢ً مٛ اؿكٝك١، ْعِ أزا٤ٶ

 

ٔٳ ﴿ ١ أقٌ زع٣ٛ سلٍٛ قٛي٘ تعاٍ:ع٢ً ٖصا ايبٝإ عسّ ُاَٝٸ زٴٔطإْٸ٘ ٜٳ ٚٳاٖيصٹٜ

ِٵ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ِٵ َؾآتٴٛ ُٳاْٴُه ٜٵ ٍٷ .يٮظٚاز ﴾عٳَكسٳتٵ َأ  ٍ قًٓ٘.إ ٚتٛنٝض شيو َٛنٛ

 

َا تكسٸّ ٖٛ بٝإ إعاضن١ َع بعض ايؿكطات ايٛاضز٠ ٗ بعض آٜات اٱضخ، يهٔ 

ٌٸ ن١ بٌ سسٜح ٚآ١ٜ ستٸٗ خكٛم إكاّ يٝػت إعاضٳ ٗ ٖصا ايبٝإ ْكٍٛ بأْٸ٘ ٢ ؼ

ّٸياإؿه١ً َٔ خ٬ٍ ايًذ٤ٛ إٍ قاعس٠ ؽكٝل  بٌ  قاعس٠ تكٝٝس إطًل،أٚ  عا

ّٕآٜات عسٸ٠  َعن١ ٖٓا إعاضٳ ٍ إعاضن١ َع إَهاؾّا  دسٸّا، نجرل٠ تؿتٌُ ع٢ً أسها

 ايػٓٸ١.

َٓٗا ؾ٬  ؾإشا زاض ا٭َط بٌ ايتدكٝل ؾُٝع ا٭زٓي١ ٚبٌ عسّ ؽكٝل ؾ٤ٞٺ

 ٚعسّ اضتهاب ايتدكٝل بإطٸ٠. ،ضٜب س٦ٓٝصٺ َٔ تكسِٜ ايجاْٞ

ٕٸ ْؿٞ إضخ ايعٚد١ َٔ ايعكاض ٜػتًعّ  ،ايكبٌٝ َٚا مٔ ؾٝ٘ َٔ ٖصا سٝح إ

ٚإثبات٘ ٫ ٜػتًعّ اضتهاب  ،١ّ، نتابّا ٚغٓٸاضتهاب ايتدكٝل يًعسٜس َٔ أزٓي١ اٱضخ
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ٌٕ  ٚاسس. ايتدكٝل يسيٝ

 

ٕٸ ايبٝاْات إتكسِّ بٌ ايس٫٫ت  ن١ اعتُست ع٢ً إثبات تٓافٺ١َ يتكطٜب إعاضٳإ

ٔٵ .١ يبعض آٜات اٱضخاقٸا٭سازٜح ٚبٌ ايس٫٫ت اـ١ يتًو اقٸاـ غٓشاٍٚ ٖٓا  يه

١ إػتؿاز٠ َٔ فُٛع آٜات اٱضخ، ٚيٝؼ اٱؾاز٠ َٔ إثبات ايتٓاٗ َع ايس٫ي١ اجملُٛعٝٸ

ٛٸعت آٜات اٱضخ ٗ نٝؿٝٸ ُٻَٔ خ٬ٍ أخصٖا آ١ٜ آ١ٜ. ٚيكس تٓ ٓت٘ َٔ ١ ايس٫ي١ ع٢ً َا ته

  أسهاّ. ٚإيٝو ٖصٙ اٯٜات:

ٍٸ ع٢ً اؿهِ بس٫ي١ ايعُّٛ، َٔ قبٌٝ ٓٳا ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ؾبعهٗا ز ٚٳيٹهٌُٛ دٳعٳًِ

ٕٳ. ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ ٌٸ( َٔ أزٚات ايعُّٛ(33)ايٓػا٤:  ﴾..َٳ ٕٸ )ن  ;; ؾإ

ٕٳ﴿ قٛي٘ تعاٍ:ٚ ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي ِّ ٍٔ ْٳكٝٹبٷ  ُٻا تٳطٳَى  ٚيًطِّدٳا ِّ ٚٳيٹًِّػٳا٤ ْٳكٹٝبٷ 

ٕٳ ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ٍٸ  ;(7)ايٓػا٤:  ﴾...اِي ٕٸ اؾُع احمل٢ًٓ با٭يـ ٚاي٬ّ ٜس ٕٸ إعطٚف أ ؾإ

ٔٵ ﴿ٚنصيو قٛي٘:  ;ع٢ً ايعُّٛ َٹ ٘ٹ  ٚٵَي٢ بٹبٳعٵٕض ؾٹٞ نٹتٳابٹ ايًٖ ِٵ َأ ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ ٚٵُيٛ اَ٭ضٵسٳا ٚٳُأ

ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳاِي ٗٳادٹٔطٜ ُٴ ٖٳسٴٚا ﴿ٚقٛي٘:  (;6)ا٭سعاب:  ﴾ٚٳاِي ٚٳدٳا ٖٳادٳطٴٚا  ٚٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ٚٵ ٚٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيصٹٜ ٘ٹ  ٌٔ ايًٖ ِٵ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٔٗ ٚٳَأُْؿػٹ ِٵ  ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ِٵ بٹَأ ٗٴ ٚٵَي٦ٹَو بٳعٵهٴ ٚٳْٳكٳطٴٚا ُأ ٔٳ ٝٳيٹٚٵَأا  ٚٳاٖيصٹٜ ا٤ٴ بٳعٵٕض 

َٳا َيُه ٗٳادٳطٴٚا  ِٵ ٜٴ ٚٳَي ٓٴٛا  َٳ ٗٳادٹطٴٚا.آ ٞٵ٤ٺ سٳتٻ٢ ٜٴ ٔٵ ؾٳ َٹ ِٵ  ٔٗ ٜٳتٹ ٚٳ٫َ ٔٵ  َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا  * ..ِٵ  ٚٳاٖيصٹٜ

ِٵ  ٗٴ ٘ٹ ..ا٤ٴ بٳعٵٕض.ٝٳيٹٚٵَأبٳعٵهٴ ٚٵَي٢ بٹبٳعٵٕض ؾٹٞ نٹتٳابٹ ايًٖ ِٵ َأ ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ ٚٵُيٛ اَ٭ضٵسٳا ـ  72)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ٚٳُأ

75). 

ٍٸ ع٢ً اؿهِ بس٫ي١ اٱط٬م، َٔ قبٌٝ  قٛي٘ تعاٍ: :ٚبعض اٯٜات ز

﴿.ٔٔ ٝٵ ٝٳ ٜٚ اُ٭ْجٳ ٌٴ سٳ َٹجٵ ِٵ يٹًصٻَنٔط  ٚٵ٫َزٹُن ٘ٴ ؾٹٞ َأ ِٵ ايًٖ ، ٚقٛي٘: (11)ايٓػا٤:  ﴾..ٜٴٛقٹُٝه

ِٵ.﴿ ٚٳادٴُه َٳا تٳطٳَى َأظٵ ـٴ  ِٵ ْٹكٵ ِٵ... ٚٳَيُه ُٻا تٳطٳِنتٴ َٹ ٔٻ ايطټبٴعٴ  ٗٴ ٌٷ ٜٴٛضٳخٴ  ..ٚٳَي ٕٳ ضٳدٴ ٕٵ َنا ٚٳٔإ

ٚٵ ُأخٵتٷ ٘ٴ َأرٷ َأ ٚٳَي َٵطٳَأ٠ْ  ٚٵ ا ِٵ ﴿ٚقٛي٘:  ،(12)ايٓػا٤:  ﴾...َن٬ََي١ّ َأ ٘ٴ ٜٴِؿتٹُٝه ٌٵ ايًٖ ٜٳػٵتٳِؿتٴْٛٳَو ُق

َٳا تٳطٳَى ـٴ  ٗٳا ْٹكٵ ٘ٴ ُأخٵتٷ َؾًَ ٚٳَي ٚٳَيسٷ  ٘ٴ  ٝٵؼٳ َي ٖٳًََو َي َٵطٴ٩ٷ  ٕٵ ا  (.176)ايٓػا٤:  ﴾ؾٹٞ اِيَه٬ََي١ٹ ٔإ

ٕٸ يػإ بعض آٜات ا٫ضخ  ٞٸبٌ نًٓٗا ـ  ـإ ، يٝؼ ؾك٘ يػإ بٝإ يًشهِ ايؿطع

ٌ ا٫غتجٓا٤ات أٚ ايتدكٝكات ات اييت ػعًٓا ٫ ْتكبٻبٌ ٚضز ؾٝ٘ بعض اـكٛقٝٸ

 َٓٗا:ٚبػطع١، 
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ّٸـ ايبٝإ اي1 ٬ّ، يًشهِ َٔ خ٬ٍ ايتكطٜض ب٘ ٚايتٓكٝل عًٝ٘ ٚشنطٙ َؿكٻ تا

ُٻا ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :٢ ٚٗٛض ايًؿٜ، َٔ قبٌٝٚعسّ ا٫نتؿا٤ بايتعٌٜٛ عً ِّ ٍٔ ْٳكٝٹبٷ  ٚيًطِّدٳا

ٚٳيٹًِّ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ٚٵ ػٳتٳطٳَى اِي ٘ٴ َأ ٓٵ َٹ ٌٻ  ُٻا َق َٹ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي ِّ ا٤ ْٳكٹٝبٷ 

َٻِؿطٴٚنّا  .(7)ايٓػا٤:  ﴾َنجٴطٳ ْٳكٹٝبّا 

ٕٸ ٕٸ يهٌٛ ؾؿٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ْط٣ أ ـٹ ببٝإ أ َٔ ايطداٍ  ايكطإٓ ايهطِٜ مل ٜهت

ع٢ً  ايٛضث١ ن٬٘ ٞٵَٔ قَٓؿ ٔ سهِ نٌٌٛ ٚبٝٻَٔ ايذلن١، بٌ ؾكٻ ٚايٓػا٤ ْكٝبٷ

ٍٔ ْٳكٝٹبٷ.يٹ﴿سس٠، ِٖٚ ايطداٍ ٚايٓػا٤، ؾكاٍ:  ٚٸ٫ّٖصا  .﴾ا٤ ْٳكٹٝبٷػٳٚٳيٹًِّ ..ًطِّدٳا  .أ

ٕٸ إطاز َٔ شنط ايطداٍ ٚثاّْٝا:  ٚايٓػا٤ ايصنٛض ٚاٱْاخ، ؾٝهٕٛ تؿطٜع إ

ِٸ ايٛضث١ نآؾ١، نكٛي٘ تعاٍ:  ،اٱضخ ؾا٬َّ يًذُٝع ٚٳيٹهٌُٛ ﴿ٚأْٸ٘ قإْٛ يًتٛضٜح ٜع

ٕٳ ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ ٚايؿطم بُٝٓٗا ٖٛ باٱْاٍ  .(33)ايٓػا٤:  ﴾دٳعٳ

ؾأضزؾ٘ بٗصا  ،ّٸامل ٜكتكط ايؿاضع ع٢ً ايبٝإ ايع َٚٔ أدٌ قطع زابط ايؿٓو .ٚايتؿكٌٝ

 ايتؿكٌٝ.

ـٹ ببٝاْ٘ ٗ اؾ١ًُ ا٭ٍٚ، نطٻ ٚثايجّا: ض شنط إٛضٸخ ٚإٛضٚخ، ٚمل ٜهت

ٕٳ.﴿ؾأعاز ؾكط٠ َطٸتٌ، ؾكاٍ:  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي ِّ .. ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي ِّ

ٕٳ  .﴾ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ

ٍٕ ّا:ٚضابع ٌٸ َا غٛا٤  ،َذلٚى أتبع شاى ايبٝإ بايتكطٜض بؿٍُٛ اؿهِ يه

ٚٵ َنجٴطٳ﴿أنإ ق٬ًّٝ أّ نجرلّا:  ٘ٴ َأ ٓٵ َٹ ٌٻ  ُٻا َق  .﴾َٹ

ٌٸ ٚاضخ َٔ ٖ٪٤٫ ْكٝبّا َعٝٻّٓا ٫ ّهٔ  ٚخاَػّا: ٕٸ يه ايتأنٝس ع٢ً أ

ٕٸ ٖصا ايتعٌٝ ٖٛ َٔ قٹبٌ اهلل تعاٍ:  .ايت٬عب ؾٝ٘ َٻِؿطٴٚنّا﴿َٚٔ ايٛانض أ  .﴾ْٳكٹٝبّا 

ٌٸ ٚاسس٠ٺإٍ ٖٚهصا اؿاٍ بايٓػب١  ٕٸ ن َٓٗا اؾتًُت ع٢ً  غا٥ط اٯٜات; ؾإ

ِٸ عٔ ثبات أسهاّ اٱضخبعض اـكا٥ل ايبٝاْٝٸ ٚنْٛٗا َٔ ا٭سهاّ  ،١ اييت تٓ

ُٸ١ دسٸ  ٚأْٸٗا َٔ ا٭سهاّ ايؿا١ًَ يًذُٝع زٕٚ اغتجٓا٤. ،ّا بٓٛط ايؿاضعإٗ

اّ اٱضخ َٔ سٝح عسّ ا٫نتؿا٤ ببٝاْٗا ع٢ً اٱْاٍ، ـ ا٫عتٓا٤ بؿإٔ أسه2

ٝٸ ٔ َكازٜط ايػٗاّ ٚأقشابٗا ٚسا٫تِٗ إدتًؿ١: ١، ؾبٝٻبٌ شنطٖا بكٛض٠ تؿكًٝ

ّٸ َع ايٛيس ،نشا٫ت ا٭ب َع ايٛيس  ،َٚع اٱخ٠ٛ ،َٚع عسَ٘ ،َٚع عسَ٘، ٚسا٫ت ا٭

ّٸ، ٚسا٫ ،َٚع عسَِٗ، ٚسا٫ت اٱخ٠ٛ َٔ نِْٛٗ يٮب ت ايٛضث١ َٔ ْاس١ٝ أٚ يٮ
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ٟٸ سهِ آخط غ٣ٛ  زٵٔطٍ غرل شيو َٔ ايتؿاقٌٝ اييت مل تٳإ ،ا٫ْؿطاز ٚايتعسٸز ٗ أ

ٖٓا ٜسعٛ  تٗا دسٸّا، غ٬ف ٍ اغتبعاز ايتدكٝكات ٚايتكٝٝسات أٚ قسٚزٜٸإاٱضخ، 

غرل اٱضخ َٔ ا٭سهاّ اؿاؾ١ً بٛضٚزٖا عًٝٗا، بٌ ي٫ٖٛا ٕا أَهٔ ا٫نتؿا٤ 

ٌ اييت مل ٜؿكِّ ،يك٠٬ أٚ ايعنا٠إٍ إطًكات، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ بايعَُٛات ٚا

 ايكطإٓ ٗ بٝإ أسهاَُٗا.

ع١ َٔ قبٌ اهلل ـ تكسٸٟ ايكطإٓ يبٝإ أسهاّ اٱضخ ٚايتكطٜض بأْٸٗا َؿطٻ3

ٕٸ ْٝع ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ .غبشاْ٘ غٛا٤ أناْت  ،١إشلٝٸ١ ٖٞ أسهاّ ؾع٢ً ايطغِ َٔ أ

ٝٻ١ٓ ٗ ايهتاب ايععٜع أٚ ايػٓٸ١ ايؿطٜؿ١ ٕٸ  ،َب إ٫ أْٸٓا لس ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايتأنٝس ع٢ً أ

َٹٔ قٹبٌ اهلل تعاٍٖصٙ أسهاّ اٱضخ  ٝٻ١ٓ  ت١ عٓس اهلل، نُا ْط٣ ٚأْٸٗا َجب ،قازض٠ َٚب

َٻِؿطٴٚنّا﴿شيو ٗ ايتعابرل ايتاي١ٝ:  ِٴ ﴿ٚ ،(7)ايٓػا٤:  ﴾ْٳكٹٝبّا  ٘ٴ ؾٹٞ ٜٴٛقٹُٝه ايًٓ

ٕٳ عٳًٹُّٝا ٘ٳ َنا ٕٻ ايًٓ ٘ٹ ٔإ ٔٳ ايًٓ ِّ ِٵ... َؾٔطٜهٳ١ّ  ٚٵ٫َزٹُن ٕٳ شٳيٹَو ﴿ٚ، (11)ايٓػا٤:  ﴾سٳهٹُّٝا َأ َنا

َٳػٵُطٛضّا ِٷ﴿ٚ ،(6)ايٓػا٤:  ﴾ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ  ٞٵ٤ عٳًٹٝ ِّ ؾٳ ٘ٳ بٹُه ٕٻ ايًٓ ٘ٹ ٔإ  ﴾ؾٹٞ نٹتٳابٹ ايًٓ

َٳا ﴿ٚ ،(75)ايٓػا٤:  ـٴ  ِٵ ْٹكٵ ِٷٚٳَيُه ِٷ سٳًٹٝ ٘ٴ عٳًٹٝ ٚٳايًٓ ٘ٹ  ٔٳ ايًٓ ِّ ٝٻ١ّ  ٚٳقٹ ِٵ...  ٚٳادٴُه  ﴾تٳطٳَى َأظٵ

 .(12)ايٓػا٤: 

َٸٌ قٛي٘ تعاٍ: ِٵ ؾٹٞ اِيَه٬ََي١ٹ.﴿ بٌ تأ ٘ٴ ٜٴِؿتٹُٝه ٌٵ ايًٖ ِٵ  ..ٜٳػٵتٳِؿتٴْٛٳَو ُق ٘ٴ َيُه ٔٴ ايًٖ ِّ ٜٴبٳ

ِٷ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ِّ ؾٳ ٘ٴ بٹُه ٚٳايًٖ ٕٵ تٳهٹًٗٛا  ّٗا سٝح نإ ايػ٪اٍ َٛدٻ (،176)ايٓػا٤:  ﴾َأ

ٕٸ اؿلٸ إ٫ٓ ،|يًٓيبٸ ـٹ بصيو أ ٌٸ ٚع٬ تكسٸ٣ يٲداب١، ٚمل ٜهت ٕٸ  ،د بٌ قطٸح بأ

ٟٸ نٞ ٫ ٜٴبت٢ً إهًٖ ;ٔ شيو بأقك٢ زضدات ايبٝإ ٚايتٛنٝضاهلل ٖٛ ايصٟ ٜبِّ ؿٕٛ بأ

 ٘.غُٛض ٚؽبټ

ٚايتشصٜط ٚايتٗسٜس  ،ـ ايتأنٝس ع٢ً تطبٝل أسهاّ اٱضخ ٚايذلغٝب ٗ شيو4

٘ٴ ﴿َٔ عسّ إدطا٥ٗا، ٫سٜ قٛي٘ تعاٍ:  ًِ ٘ٴ ٜٴسٵخٹ ٚٳضٳغٴَٛي ٘ٳ  َٳٔ ٜٴطٹٔع ايًٓ ٚٳ ٘ٹ  تٹًَِو سٴسٴٚزٴ ايًٓ

ِٴ  ٛٹٝ ٛٵظٴ اِيعٳ ٚٳشٳيٹَو اِيَؿ ٗٳا  ٔٳ ؾٹٝ ٗٳاضٴ خٳايٹسٹٜ ْٵ ٗٳا اَ٭ َٹٔ تٳشٵتٹ ٘ٳ  *دٳٓٻات تٳذٵٔطٟ  َٳٔ ٜٳعٵٔل ايًٓ ٚٳ

ٜٳتٳعٳسٻ سٴ ٚٳ ٘ٴ  ٌٷٚٳضٳغٴَٛي ٔٗ َټ ٘ٴ عٳصٳابٷ  ٚٳَي ٗٳا  ٘ٴ ْٳاضّا خٳايٹسّا ؾٹٝ ًِ  ،(14ـ  13)ايٓػا٤:  ﴾سٴٚزٳٙٴ ٜٴسٵخٹ

ٗٔٝسّا ...﴿ٚقٛي٘:  ٞٵ٤ ؾٳ ِّ ؾٳ ٕٳ عٳ٢ًَ ُن ٘ٳ َنا ٕٻ ايًٓ ِٵ ٔإ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ  (.33)ايٓػا٤:  ﴾َؾآتٴٛ

 ،بٛنٛح آي١ّػسٖا ز ،ٚأْعُت ايٓٛط ؾٝٗا ،بسٓق١ٖصٙ اٯٜات  أْت إشا ٫سٛتٳؾ

ٕٸ ٖصٙ ا٭سهاّ ثابت١ ٗ نتاب اهللع٢ً  ،َٔ خ٬ٍ تعابرلٖا إدتًؿ١ ٫ تتػٝٸط بٓػذ  ،أ
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ٕٸ ٚقـ أسهاّ اٱضخ بأْٸٗا ٗ نتاب اهلل أٚ ؽكٝل أٚ تكٝٝس; ٚأْٸٗا  ،سٝح إ

ٚتٗسٜس إدايـ شلا  ،ٚتطغٝب إُتجٌ شلا باؾٓٸ١ ،ٚأْٸٗا ؾطٜه١ َٔ اهلل ،َػطٛض٠ ؾٝ٘

ٍٸ ٌٸ شيو ٜس ٟٸ مٛ َٔ أما٤ ع٢ً ثبات أسهاّ اٱضخ ٚعسّ تػٝټ بايعصاب، ن طٖا بأ

 ايتػٝرل.

 

ٕٸ ٖصٙ ايسع٣ٛ تتٓاؾ٢ َع َا ٚضز َٔ بعض ايتكٝٝسات ٯٜات اٱضخ َٔ قبٌٝ: َا  ،إ

ٍٸ ع٢ً َٛاْع اٱضخ، ٖٚٞ  ٚايطمٸ. ;ٚايكتٌ ;ايهؿط :ز

 

ٕٸ 1 ٌٸ ايبشح; ٚشيو ٭ ٕٸ َا شٴنط ىتًـ ساي٘ عٔ ق ٌٸ ٚؾام بٌ ـ إ إٛاْع ق

ٕٸ ٍ إَهاؾّا  .ٚضٚا١ٜ بٌ بٌ ْٝع إصاٖب ؾت٣ٛٶ ،١َاَٝٸاٱ قس تكسٸ٣ يبٝإ  |ايٓيبٸأ

 .(33)ٖصا اؿهِ. ٗ سٌ ٫ لس شيو ٗ َػأي١ سطَإ ايعٚد١ َٔ ايعكاض

ٕٸ ْػب١ أزٓي١ إٛاْع اٍ أزٓي١ اٱضخ يٝػت ٖٞ ايتدكٝل أٚ ايتكٝٝس، بٌ ٖٞ 2 ـ إ

ٕٸ إُٓٛع خاضزٷَٔ باب  ٚيٝؼ نصيو أزٓي١  .كّا، نُا ٖٛ ٚانضؽكټ ايٛضٚز; ؾإ

ُٓت ٗ ْؿػٗا.  سطَإ ايعٚد١ يٛ 

ٜٵ ١ َٔ ايذلن١; ؾإْٸٗا يٝػت َٔ ٔ ٚايٛقٝٸٚساٍ أزٓي١ إٛاْع ساٍ أزٓي١ اغتجٓا٤ ايسٻ

ٖٻ  .ُ٘ بعضٷباب ايتدكٝل، نُا تٛ

 

ٗٸإ اؾُع ايإْٸ٘ بعس إثبات عسّ إَه بٌ ا٭سازٜح ايٓاؾ١ٝ ٱضخ ايعٚد١ َٔ  عٴطٵ

ؾٓٸٞ يًدطٚز  ايعكاض ٚبٌ آٜات اٱضخ بايتدكٝل أٚ ايتكٝٝس ٫بسٸ َٔ ايتؿهرل ٗ سٌٛ

ُٸك٘ ايػٝس  ،س١ ٖٓا ٖٞ َا أبساٙ ايػٝس إطته٢َٔ ٖصا إأظم، ٚاحملاٚي١ إكذلٳ ٚع

ٞٸقُٛز   .اشلاسل

ايٓاؾ١ٝ ٱضخ ايعٚد١ َٔ ايعكاض ع٢ً عسّ اٱضخ َٔ ٚساقًٗا ٖٛ ٌٓ ايطٚاٜات 

ٖٚٛ اخت٬ٍ ايػٗاّ  ،٫ّٚ ًٜعّ َٔ شيو احملصٚض إتكسِّ .ٚإْٸُا تطخ َٔ ايك١ُٝ ،ايعٌ
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كايؿ١ ٚٗٛض اـطاب ـ ٗ آ١ٜ ز فطٻ ٚايؿطا٥ض، ٚإْٸُا ٜٛدب ٖصا ايٓشٛ َٔ اؾُع

ٚيعًٓ٘ َٔ ٖٓا  .٢ً سسٸ ايتكٝٝسؾٗٛ ع .ا٭ظٚاز ـ ٗ نٕٛ ايػِٗ بٓشٛ اٱؾاع١ َٔ ايعٌ

ٚٸٍ ضغِ إقطاضٙ  ،قعب ع٢ً ايػٝس إطته٢ ايكبٍٛ َدايؿ١ ايكطإٓ ايهطِٜ بإػت٣ٛ ا٭

ع٢ً ثبٛت سطَإ ايعٚد١ َٔ ايعكاض إْا٫ّ،  ،بٌ ٚإْاع ايطا٥ؿ١، بكسٚض ايطٚاٜات

 ،ُٗا َعّاؾذُع بٌ ايطٚاٜات ٚإْاع ايطا٥ؿ١ ٚٚاٖط اٯٜات َا شٴنط، ٚاعتدلٙ ع٬ُّ ب

 ٔ غٓسّا.ٝٵْٚعّا بٌ ايسيًٌٝ ايكطعٝٻ

ٕٸ ضٚاٜات سطَإ إطأ٠ َٔ ايعكاض قطو١ْ ٚبعباض٠ٺ ٗ عسّ إضثٗا َٔ عٌ  أخط٣: إ

َٸا عسّ إضثٗا َٔ قُٝتٗا أٜهّا ؾٗٞ ٚاٖط٠ ٗ شيو ؾٝ٘.  ٚيٝػت قطو١ّ ،ا٭ضض، أ

ع٢ً عسّ إضخ ؾ٤ٞ َٔ  أٜهّا قابٌ يًشٌُ «َٔ ا٭ضض ؾ٦ّٝا ٫ تطخٴ»ٚايتعبرل بكٛي٘: 

أق٣ٛ ٜكتهٞ  أعٝإ ا٭ضض ٚتطبتٗا، ؾ٬ ٜٓاٗ إضثٗا َٔ قُٝتٗا إشا نإ ٖٓاى ٚٗٛضٷ

ٖٓشيو،  ا تطنتِ ٗ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١، ؾرلؾع ايٝس عٔ ٚٗٛض ٖٚٛ قطاس١ ايطبع ٚايجُٔ 

 اٯ١ٜ ٚايطٚاٜات بكطاس١ اٯخط. ٞٵَٔ ز٫يتٳ نٌٛ

ٕٸ ايتؿهٝو بٌ ايعٌ ٚإ ٚزع٣ٛ ١ ٗ ؽكٝل أٚ تكٝٝس ايهتاب ٚأزٓي١ ايٝٸأ

ٝٸبكا٤ إإخطاز ايعٌ ٚإب ،ايتٛضٜح ٗٸغرل  أَطٷ ،١ ؼتٗااي ٌّعٴطٵؾبأْٸ٘  َسؾٛع١ْ عٴطٵ ٗ باب  ـ

سٝح  ،ٜٚؿٗس ي٘ ْؿؼ ضٚاٜات اؿطَإ ٗ ايبٓا٤ ٚايطٛب ٚاـؿب .ا٭َٛاٍ ٚاؿكٛم

 ١ ٗ إضخ ايعٚد١ َٓٗا.ايٝٸؾكٸًت بٌ ايعٌ ٚإ

ٕٸ ٚزع٣ٛ عطا٥ٗا َٔ إٚعسّ  ،عطا٥ٗا َٔ ق١ُٝ ايبٓا٤إتكطٜض ضٚاٜات اؿطَإ ب أ

يهإ ٜصنطٖا  ٚإ٫ٓ هعًٗا نايكطٜض ٗ سطَاْٗا َٔ ق١ُٝ ا٭ضض أٜهّا، ،ا٭ضض

عطا٥ٗا َٔ ق١ُٝ ايبٓا٤ ٗ ايطٚاٜات يٝؼ ٗ قباٍ عسّ إٕٸ شنط أ ٜسؾعٗا، َع ق١ُٝ ايبٓا٤

 عطا٥ٗا َٔ أعٝإ أقٍٛ ايعكاض ٚايسٚض،إبٌ ٗ قباٍ عسّ  عطا٥ٗا َٔ ق١ُٝ ا٭ضض،إ

عطا٥ٗا َٔ إٚشلصا دا٤ شيو بًػإ ا٫غتجٓا٤ عٔ عسّ  .ٖا َٔ قُٝتٗا٩عطاإؾُٝهٔ 

كاٍ بعسّ يهٞ ٜٴ ;عطا٥ٗا ق١ُٝ ايعكاضإٗ عسّ  ؾًٝػت ضٚاٜات ايتؿكٌٝ قطو١ّ .ايعكاض

ٕٸ ايطٚاٜات إؿكِّ قشٸ١ ٖصا اؾُع، ٍٸ عبٌ غٛف ٜأتٞ أ ٢ً عسّ ١ً ؾٝٗا قطا٥ٔ تس

 سطَاْٗا َٔ ق١ُٝ ايعكاض.

ٞٸعٴطٵؾغًٛب َٔ أغايٝب اؾُع ايأٖٚصا  ، ٖٚٛ ٌٓ ايٛاٖط ع٢ً ايكطٜض أٚ ـ

يهْٛٗا  ;َٛنٛعّا ٫ٚ ٜٓاٗ ٖصا اؾُع نٕٛ ايطٚاٜات أخلٸ .ا٭ٚٗط عٓس ايتعاضض
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 ،ؾٝهٕٛ َكته٢ ايكٓاع١ ايتدكٝل .ٚاضز٠ ٗ خكٛم ا٭ضض ٚايعكاض َٔ ايذلن١

ٕٸ ٖصا; امٸٗٛض سهِ اـف ٗ ٫ٚ ايتكطٸ  امٸٜكضٸ إشا مل ًٜعّ َٔ تكسِٜ اـإْٸُا  ؾإ

ّٸغ٣ٛ ايتكٝٝس ٚايتدكٝل يً ٚايصٟ  ٫ إيػا٤ عٓٛإ ايطبع ٚايجُٔ ٚاـًٌ ؾٝ٘، ،عا

نإ ايعهؼ ٖٛ ا٭ٚؾل بكٛاعس اؾُع  ؾّا، ٚإ٫ٓطٵّا عٴتهٕٛ كايؿت٘ ؾسٜس٠ دسٸ

ٞٸعٴطٵؾاي  .ـ

ٖٓ ٕٸ  عًٌٝـٔ ايتـَا ٚضز ٗ ايطٚاٜات إاْع١ َا قس ٜؿٗس ع٢ً قش١ ٖصا اؾُع ٚ بأ

َٳتٴسخٹ شيو ي٬ٓ٦ ٕٸ  ٜؿػس عًِٝٗ َٛاضٜجِٗ; ٔٵٌ ايعٚد١ ع٢ً ايٛضث١  ٕٸ ٚاٖط ٖصا ايتعًٌٝ أ ؾإ

ٌٸ َٛاضٜجِٗ ْؿؼ إٛاضٜح ٚايٓػب،  َرلاثٗا َٔ ايذلن١، ٚإ٫ٓ ٫ أْٸ٘ تعزاز َٛاضٜجِٗ ٜٚك

 ٫ َرلاثٗا. ،أْٸٗا َرلاثِٗؾٝٗا، ٚ نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜكٍٛ: يٝؼ شلا اؿلٸ

 ،ؾإككٛز سؿٜ ْؿؼ َٛاضٜجِٗ إؿطٚن١ شلِ َٔ اغت٦جاض ايعٚز اؾسٜس بٗا

ٚإضثٗا َٔ ايك١ُٝ  ،ٖٚصا ٜٓاغب سطَاْٗا َٔ ايعٌ ؾك٘ .غٛا٤ ٗ شيو ايبٓا٤ أٚ ا٭ضض

ٌٷ .ٗ ايبٓا٤ ٚا٭ضض َعّا  ؾٗصا ايٓشٛ َٔ اؾُع ايصٟ قٓع٘ ايػٝس إطته٢ َت

 َع ايتعًٌٝ ايٛاضز ٗ أنجط ٖصٙ ايطٚاٜات. ٓاغبٷتَٚ

زٕٚ  ،َٔ سطَإ ايعٚد١ َٔ عٌ ايعكاض &ؾٝجبت َصٖب ايػٝس إطته٢

َٸا َطًكّا أٚ ٗ خكٛم غرل شات ايٛيس ،ايك١ُٝ بٓا٤ٶ ع٢ً ايعٌُ بكشٝض ابٔ أش١ٜٓ  ،إ

 .(34)ايكازّ عج٘، نُا ٖٛ إؿٗٛض

 

ٕٸ ٖصٙ ٜٚٴ٬سٳ ٚٸٍ  احملاٚي١ َٓطًك١ْٜ ع٢ً ٖصٙ احملاٚي١: إ ع٢ً أغاؽ ايبٝإ ا٭

ٚيٝؼ ٗ  .ٗ اٱضخ َٔ ايعٌ ن١، ٖٚٛ نٕٛ اٯ١ٜ ٚاٖط٠ّإتكسٸّ ٗ تكطٜب ٚد٘ إعاضٳ

، بٌ َػتعك١ّٝ ٖٚصٙ يٝػت َؿه١ًّ .غ٣ٛ كايؿ١ ٖصا ايٛاٖط ٖصا اؾُع قصٚضٷ

 أَآَا. ّان٪ٚز ٌ عكب٫١ّ تؿٚهٚ ّهٔ ػاٚظٖا،

َٔ نٕٛ إعاضن١ َع اٯٜات  ،ؿاٚ ايبٝاْات ا٭ضبع١ ا٭خط٣ْٸ٘ يٛ متٸ أٗ سٌ 

٢ ّهٔ ػاٚظٖا، بٌ إْٸٗا َػت٣ٛ ٚإدايؿ١ َعٗا يٝػت َػت٣ٛ كايؿ١ ايٛٗٛض ستٸ

ٕٸ اٯٜات قؿٛؾ١ بتشكٝٓات قٜٛٸ ١ ُٓع َٔ إؼٸ بٗا إدايؿ١ َع قطاس١ اٯٜات، بٌ إ

ٟٸ عٓٛإ نإ ٟٸ فاٍ يًكبٍٛ ؾّا، ؽكٝكّا أٚ تكٝٝسّا أٚ ْػد ،ؼت أ عٓس٥صٺ ٫ ٜبك٢ أ
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 بٗصٙ احملاٚي١ قطعّا; بػبب اغتشهاّ ايتعاضض ٚاغتكطاضٙ.

ٜٚٛٗط أٜهّا أْٸ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً تًو ايتكطٜبات اييت شنطْاٖا عسّ قبٍٛ آٜات  أقٍٛ:

 ؾه٬ّ عٔ ايٓػذ بايػٓٸ١. ،٢ بايهتاب ْؿػ٘ستٸ ،اٱضخ يًٓػذ

ُٸس سػٌ ٖصا ٚقس شنط ايػٝس  سات يًشهِ بعض إبعِّ &ؾهٌ اهللق

ٌٸ َػًِ، »عطَإ ايعٚد١ َٔ إضخ ايعكاض، ؾكاٍ:  ٌٸ ابت٤٬ ن ٕٸ إػأي١ ق ِٸ إ ث

ٝٻ ٖٓا ٜب ٕٸ َجًٗا ٫بسٸ إٔ تهٕٛ  ؾكس  .|ٔ سهُٗا بٛنٛح ظَٔ ايطغٍٛٚإؿطٚض أ

ٕٸ سهِ ٖصٙ ّنإ إػًُٕٛ  ًهٕٛ زٚضّا ٚعكاضات ٚأضانٞ، ٚايٛانض َٔ ايكطإٓ أ

غرلٖا َٔ ٖتًهات إٝت، تسخٌ ْٝعّا ٗ ايذلن١، ٜٚػتشٓكٗا  إُتًهات سهِ

ؿهِ غرلٖا يهإ  ؾًٛ نإ شلا سهِ َػاٜطٷ .ايٛضث١ ع٢ً ٚظإ اغتشكام غرلٖا

نإ تأخرلّا  بٝاْ٘، ٚإ٫ٓ |سهُّا ع٢ً خ٬ف ٚاٖط ايكطإٓ، ٚيٛدب ع٢ً ايٓيبٸ

عطا٤ ايعٚد١ َا ٫ بإ ،يًبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١، ٖٚٛ ٜكتهٞ إٜكاع ايٓاؽ ٗ اؿطاّ

 .(35)«دٗا، ٚسطَإ غرلٖا َٔ سٓكِٗ ؾٝٗأَ تطن١ ظٚ تػتشلٸ

  

ٝٸ ٌٸ ططم إكاؿ١ ايؿٓٸ ١ بٌ ايطٚاٜات ايٓاؾ١ٝ ٱضخ ايعٚد١ َٔ إْٸ٘ بعس اْػساز ن

ُا َع عسّ غٝٸ٫ٚ ايعكاض ٚبٌ آٜات اٱضخ ٫ قٝل َٔ اٱغها٤ عٔ ٖصٙ ايطٚاٜات، 

 خط٣.ٚابت٥٬ٗا َعاضن١ أخباض أ ،١ أغاْٝسٖاقطعٝٸ

ٝٸ ٖٚٞ ْتٝذ١ْ تٓتٛط ايٓكس أٚ ايتأٜٝس أٚ ايتهٌُٝ ٚايتطٜٛط،  ،٫١ْ ؾتٛا٥ٝٸ ،١عج

ٕٵ  ١.بػبب سساثتٗا ٚكايؿتٗا يًؿٗط٠ ايكٜٛٸ ;نإ ٜجكٌ ع٢ً ايٓؿؼ ايكبٍٛ بٗا بسّٚا ٚإ

ايكٍٛ بعسّ سطَإ ايعٚد١ َٔ ايعكاض قاضب عكطْا  ٔٵَٳبعض كٌ عٔ ْٴ ْعِ،

 .(36)ًهتابييهْٛ٘ َٛاؾكّا  ع٬ُّ بكشٝض ابٔ أبٞ ٜعؿٛض; ;٫ عّٝٓا ٫ٚ ق١ُٝ ،أق٬ّ

 .(37)ٚأٜهّا اختاضٙ بعض إعاقطٜٔ
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ٌٸ ٞٸ وت ٟٸاي ايبشح ايتشًًٝ ٝٸ١ّٗ ايتاضٜذ  ٓكس ُٸ ٚ أاؿكا٥ل إٍ  يًٛقٍٛ نبرل٠ّ أٖ

ٌٸ ،َا ٖٛ قطٜب َٓٗا ٚتتؿل َع  ،ظٖا ايؿٛاٖس ٚايكطا٥ٔايٓتا٥ر اييت تععِّإٍ  أٚ ع٢ً ا٭ق

أٚ تأتٞ ٗ  ،١عُاٍ ايتٛثٝكٝٸ١ َع ا٭ٓكسٜٸَٓطل ايتاضٜذ. ٚقس تذلاؾل ايبشٛخ ايتش١ًًٝٝ ٚاي

١ تاضىٝٸٕ ايعٌُ ايتٛثٝكٞ ٖٛ َجاب١ ْع ايٛثا٥ل ايأَطس١ً تاي١ٝ شلا، ع٢ً اعتباض 

ٚايصٟ ٜتطًب ٗ َطس١ً تاي١ٝ عح  ،عَينٸقشابٗا سػب تػًػًٗا ايأإٍ  إٓتػب١

ٞٸبعازٖا ٚتكسِٜ تؿػرل أزضاغ١ َهاَٝٓٗا ٚبٝإ ٚ اقتٜٛاتٗ يبعض سٛازثٗا.  َٓطك

ٝٸ ٕٸإٚعًٝ٘ ؾ ٟٸ١ ايتشًٌٝ ايعًُ ِّتعتدل نطٚضٜٸ ٓكس ض ١. ؾُع تعطټ١ً يٮعُاٍ ايتٛثٝكٝٸ١ َٚه

ٛټ ١ يًٛنع ٚايسؽٸتاضىٝٸايطٚاٜات اي ١، ػٝاغٝٸ١ ٚايسٜٓٝٸٖٛا٤ ايٌ أٌٖ ا٭بٳٍ َٔ قٹٚايتك

ؾشل ايطٚاٜات ٚتعطٜهٗا يًٓكس  نإ ٫بٴسٸ َٔشاى،  ٚنسٸيكاحل ٖصا ايؿطٜل 

ٞٸاي ٞٸٚاـ ساخً َا ٬ٜسٜ ايساضؽ ٗ َكسض ٚاسس ٚسازث١ ٚاسس٠ ٚضٚز  . ؾهجرلّااضد

ؿل ػك١ َع بعهٗا ايبعض، نُا ٜكازف ٚدٛز َٓك٫ٛت ٫ تتٻضٚاٜات َتهاضب١ ٚغرل َتٻ

ٌٷ زٵَع طبا٥ع ا٭َٛض، ٚقس هس َبايػات مل ٜٔط ٞٸ عًٝٗا زيٝ َا قٌٝ ٗ  :، َٔ قبٌٝتاضى

ـٸأسس إكاتٌ إتأخِّ ٞٸغرل  ٘ نإ َّٜٛاْٸأب ط٠ عٔ ّٜٛ ايط أنجط إٍ  سٝح اَتسٸ ،طبٝع

ٟٸٕ اؾٝـ ا٭أأٚ  ;(1)َٔ غبعٌ غاع١! ٛٻ َٛ ٕ َٔ أنجط َٔ ًَٕٝٛ ْٚكـ نإ ٜته

بٌ  ;(3)قتٌ أنجط َٔ عؿط٠ آ٫ف ؾاضؽ ٚضادٌ! ×اٱَاّ اؿػٌ ٕٸأ ٚأ ;(2)َكاتٌ!
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 .(4)٘ قتٌ ث٬مثا١٥ أيـ ضدٌ!ْٸأ (أغطاض ايؿٗاز٠)إٍ  ْػب

ٕٸ  ٚقس ْكس اـطٝب اؿػٝين ايطاسٌ ايؿٝذ ايٛا٥ًٞ ٗ ػاضب٘ شيو، ٚشنط بأ

إشا اؾذلنٓا  ،َاٖط تػتػطم سٛايٞ ٔػٌ غاع١ شبض عؿط٠ آ٫ف زداد١ َٔ قبٌ شابٕض

ٌٸأ  .(5)ضبع زقٝك١!إٍ  زداد١ وتاز ٕ شبض ن

عطض ع٢ً  ×ٕ اؿػٌأبعض َكازض ايتاضٜذ تطٟٚ  ٕٸأَٔ د١ٗ أخط٣ لس ٚ

ٚٗ ْؿؼ ايٛقت  ،(6)ؾٝهع ٜسٙ ٗ ٜسٙ! ،ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚإٍ  ٕ ٜصٖبأعُط بٔ غعس 

 .(7)ب شيوسس ايٓادٌ َٔ ايكتٌ، َا ٜهصِّأٖٚٛ  ،تطٟٚ عٔ عكب١ بٔ زلعإ

 ،(8)ٚنع أَاّ ٜعٜس، ٚنإ ٜٓهت ثػطٙ بكهٝب ×ٕ ضأؽ اؿػٌأٚتطٟٚ 

ٕٓأٚٗ ْؿؼ ايٛقت تطٟٚ ب ا ٚنع ضأؽ اؿػٌ بٌ ٜسٜ٘ نإ ٕ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ 

ِٷ :ٜبهٞ، ٚقاٍ ٜعين بصيو ٚايٝ٘ ع٢ً ايهٛؾ١ ابٔ  ،َا ؾعٌ ٖصا يٛ نإ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ ضس

تٌ نٓت أضن٢ َٔ طاعتهِ بسٕٚ ق :ٜٚكٍٛ ،ْ٘ نإ ًٜعٔ ابٔ ظٜازأٚ ،(9)ظٜاز!

  .(10)ِ ع٢ً اؿػٌٜٚذلسٻ ،اؿػٌ

 ،َٔ ُشٝكٗا ٚغطبًتٗا ٬بسٸؾ ،َٚجٌ ٖصٙ ايطٚاٜات ٫ ّهٔ قبٛشلا نُا ٖٞ

ٞٸٚتكسِٜ تؿػرل شلا ٜٓػذِ َع ايٛنع ا٫ ٞٸٚاي دتُاع  آْصاى. ػٝاغ

١ كًٓ زضد١ٺإٍ  هاظٙإتاي١ٝ ب ر ٗ َطس١ًٺاـدل أٚ إ٪ضِّ ٟٚقس ٜكّٛ ضاٚ

ِٸ ٖٓٚ تكطٝع أٚقاي٘ ٚبذلٙ ٚتٛظٜع٘ ع٢ً أنجط َٔ َؿٗس َهُْٛ٘، ٚقس ٜت ا َٛقـ، 

 ٫غتهُاٍ سًكات٘.  ;ٗ كتًـ إكازض ٚاغعّا ٚاغتكطا٤ٶ ب عجّاٜتطًٖ

ٚعطنٗا ع٢ً  ،ُشٝل ايطٚاٜات بإكاض١ْ ٚإٛاظ١ْ بٝٓٗا ٫بٴسٸ َٔنُا 

َٸ١ ايجكاؾٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸايػٝاقات ا٫  ػاقٗا َعٗا. ٬َٚس١ٛ َس٣ اتٸ ،١عا

١ َٔ قبٌ بع١ ٗ عطض ايػرل٠ اؿػٝٓٝٸبعض ا٭غايٝب إتٻ ٕٸأإٍ شيو  ـٵأنٹ

ِٸتاضىٝٸبإْتاز ْكٛم  ؾبّٝٗا ٟ َع ايعَٔ زٚضّاا٤ ت٪زٸبعض ايكطٸ ايتعاٌَ  ١ دسٜس٠، ٜت

 ٌ، َٚع َطٚض ايعَٔ تسضز َٗٔ إتًٓك ١، َٔ نجرٕلقًٝٸنايٓكٛم ا٭ َعٗا ُاَّا

بعض نتب إكاتٌ ٚايػرل اييت تتػاَض ٗ ايٓكٌ. ٚوسخ ٖصا ٗ ايػايب عدل 

َٚٔ خ٬ي٘ ، «يػإ اؿاٍ»بـ ا٤ ٗ إطاض َا ٜعطف ايتؿػرلات اييت ٜعطنٗا بعض ايكطٸ

١ ٚإبايػات زبٝٸٕ ا٫غتٝشا٤ات ا٭أٌ إٍ بعض ايهتابات إتػا١ًٖ. نُا تتػًٖ

ٝٸ١ ٚايكٛض ايتدٝټٝٸايؿٓٸ١ ٚإؿاٖس اظٜٸاجمل َٚا ٜطاؾكٗا َٔ ا٭غايٝب ،١ايؿعطٜٸ ً ،١ٚ٫ 
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ا٤ نٛقا٥ع ٚسٛازخ، تٛسٞ ٚاييت ٜعطنٗا بعض ايكطٸ ،ُا ٗ ايؿعط ايؿعيبٸغٝٸ

 ،ٚتعاضنٗا ،ِ ايٛقا٥عٟ إٍ تهدټ١. ٖٚٛ َا ٜ٪زٸتاضىٝٸٗا َعًَٛات ْٸأٞ يًُػتُع ٚإتًٓك

ٞٸيتُاغو إإٍ اٚاؾتكازٖا  ،ػاقٗاٚعسّ اتٸ ٓٗا١ٜ إٍ إضباى ايصانط٠ ٜٚكٛز ٗ اي، ٓطك

 سٝاشلا.

ٞٸايبشح ٗ ايتاضٜذ اٱ ٕٸٚإ عح َٔ أدٌ ايبشح، بٌ ٜػتٗسف فطٸز  يٝؼ غ٬َ

اييت تػاعس ع٢ً اغتٓتاز ايعٛات ٚايعدل َٓٗا،  ،ايٓتا٥ر ايػ١ًُٝ إطن١ٝإٍ  ٌايتٛقټ

ٚا٫قتسا٤ بػرل  ،إانٌؾاز٠ َٔ ػاضب ط ٚاٱ٢ تٓرل ايططٜل أَاّ ا٭دٝاٍ يًتبكټستٸ

 ٚيٝا٤ ايكاؿٌ.ٚقٝا٤ ٚا٭ٚا٭ ×ْبٝا٤ا٭

ٕٸٚنُا أغًؿٓا  َٔ ايٛقا٥ع َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ، ثِ  ٚاقع١ نطب٤٬ يٝػت بسعّا ؾإ

ٝٸ١ٕ ا٭إ ُٸ  يًٛقٍٛ ;اييت ؼتًٗا ٗ قًٛب إػًٌُ ػعًٗا َٛنع عٓا١ٜ زا١ُ٥ َٚػتُط٠ ٖ

 َعطؾ١ سكا٥كٗا ٚتؿاقًٝٗا.إٍ 

ٞٸتباب ٚغرلٖا ٜػسٚ ايبشح ايغٚشلصٙ ا٭ ٟٸاي شًًٝ ٝٸ١ٗ غا١ٜ ا٭ ٓكس ُٸ إش ٫  ;ٖ

ايتع٬ًٝت اييت ٫ إٍ  نُا ٫ ّهٔ ايطنٕٛ ،ّهٔ ايتػًِٝ با٭خباض إتهاضب١

 ؿل َع ايػٓٔ ٚطبا٥ع ا٭ؾٝا٤. تتٻ

ٟٸٚايتشًٌٝ اي غكاٙ إعٝح ٜكّٛ ايباسح ب ،ّاٚ َعادٝٸأ ّااعتباطٝٸ يٝؼ ع٬ُّ ٓكس

ٝٸ١ أٚ ؾطض اغتشػاْات٘ ايايؿدكٝٸآضا٥٘  ٝٸ ،١ ع٢ً ايبشحصات  ،١ َا ٜطٚم ي٘ؾٝكطض قٛاب

ي٦و ايصٜٔ ٚمل ٜؿذلم اؿاٍ بٝٓ٘ ٚبٌ أ ٚإ٫ٓ ،ذاٖات٘ َٚٝٛي٘ؿل َع اتٸس َا ٫ ٜتٻٜٚبعِّ

ٞٸ١ ٚايتسٜٚٔ ايخباض ٗ َطاسٌ ايطٚا١ٜ ايؿؿٜٛٸت٬عبٛا بايطٚاٜات ٚا٭ ٚٸ تاضى  إْٸُا ٍ.ا٭

ٞٸباع إٓٗر ائَ اتٸ٫بسٸ  ٞٸٚؼهِٝ ايكٛاعس إػتدس١َ ٗ ايبشح اي ،عًُ ٚاييت  ،تاضى

ْتا٥ر إٍ  ٕ تٓتٗٞ ْٝع ايتش٬ًٝتأبعهٗا. ٚيٝؼ َع٢ٓ شيو إٍ  غبكت اٱؾاض٠

أخط٣، نُا ٖٛ ؾإٔ  أٚ تتؿاٚت ٚتتباعس أسٝاّْا ،س٠، بٌ ضَا تتكاضب أسٝاّْاَٛسٻ

ٝٸ١ ٚاٱدتُاعٝٸايبشح ٗ ايعًّٛ ا٫  ١. سٜٓٝٸٚنصيو اي ،١ؿًػؿٝٸ١ ٚايْػاْ

 

ٝٸٚييكس ُأ ١ سٍٛ سطن١ اٱَاّ ٓكسٜٸ١ ايؿت فُٛع١ َٔ ايهتب ٚايبشٛخ ايتشًًٝ

 ٫ٚ غُٝا ٗ عكطْا اؿايٞ.، ×اؿػٌ
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 :ثٛض٠ اؿػٌ)يٝٗا ٗ ٖصا إهُاض نتاب إؾاض٠ َٚٔ ايهتب اييت ّهٔ اٱ

ُٸس  ، يًؿٝذ(١ْػاْٝٸْٚتا٥ذٗا اٱ ،١دتُاعٝٸٚؾٗا ا٫ٚط ٖٚٛ  .َٗسٟ سلؼ ايسٜٔق

ٞٸنتاب ؼًًٝٞ  ٞٸٚ ادتُاع  ط عٓ٘ عٓٛاْ٘ بايؿعٌ.نُا ٜعبِّ ،غٝاغ

 (.أْكاض اؿػٌ)نتاب  ٚي٘ أٜهّا

يًػٝس ٖازٟ إسضغٞ، ايصٟ َعز ؾٝ٘ ايهاتب  (،ايؿٗٝس ٚايجٛض٠)نتاب  :َٚٓٗا

 .س٘ٛبٌ أغًٛب ايتشًٌٝ ٚغ٬غ١ ايعطض ٚٚن

ٝٸ)ٚ ٗٻيًؿٝذ َطته٢  (،١إًش١ُ اؿػٝٓ ، ٖٚٞ عباض٠ عٔ قانطات طَٟط

إٍ  ٚطبعت ٗ نتاب تطدِ ،ؿٗازٙتُعت بعس اغيكاٖا ٗ سٝات٘، ٚقس دٴأٚنًُات 

ٝٸاي ٝٸ)١ بعٓٛإ عطب ١ ٓكسٜٸسٍٛ بعض َهاَٝٓ٘ اي ٚدس٫ّ ١ّأثاض نذٸ. ٚقس (١إًش١ُ اؿػٝٓ

 ايكاز١َ.

ٞٸ فُٛع١ َٔ ايتػا٫٩ت ٚايؿهٛى  ٚقس ططح ايػٝس دعؿط َطته٢ ايعاًَ

ٗٻإٍ  ١ ْػب١ ْٝع َا ٚضز ؾٝ٘سٍٛ َس٣ قشٸ عاؾٛضا٤ ؾٛم )، ٚشيو ٗ نتاب٘ طَٟط

 (.ايؿبٗات

ُٸس  ٚيًػٝس نجرل إٍ  ٘م ؾٝ، تططٻ(أنٛا٤ ع٢ً ثٛض٠ اؿػٌ)ايكسض نتاب ق

بعض إٍ  م ؾٝ٘ٚتططٻ ،ٖساؾٗاأطبٝعتٗا ٚٚغ١ً٦ اييت تططح ع٢ً ايٛاقع١ َٔ ا٭

ّ فُٛع١ َٔ ايتٛدٝٗات يًدطبا٤ اؿهاٜات اييت ٜططسٗا اـطبا٤، نُا قسٻ

 ا٤.ٚايكطٸ

ُٸس  ٚيًؿٝذ ٗ ضساب )َٗسٟ اٯقؿٞ نتاب َٔ ٔػ١ أدعا٤ بعٓٛإ ق

ٞٸٖٚٛ ّعز ؾٝ٘ بٌ ايػطز ٚايتشًٌٝ اي (،عاؾٛضا٤ ١ ذلبٜٛٸٚاغتٝشا٤ ايكِٝ اي تاضى

ٝٸ  .×١ َٔ سطن١ اؿػٌٚايطغاي

خباض ع٬ٙ اعتُست ع٢ً بعض ا٭أبعض ايهتب إصنٛض٠  ٕٸأٜ با٬ٕسٳَٚٔ 

 ط٠.ايٛاضز٠ ٗ بعض إطادع إتأخِّ

ٖـ، ١1428 غٓ ،ٗا ايجأَ ٚايتاغعٜٵٗ عسزٳ (١ ْكٛم َعاقط٠فًٓ)نُا ْؿطت 

ٝٵ ُٸس  يًؿٝذ ،ٔعجٳ ايتشطٜـ ٗ ايػرل٠ اؿػ١ٝٓٝ، )بعٓٛإ  سسُٖاأ :ػطزضٚزٟايق

ٝٸ)بعٓٛإ  ٚايجاْٞ (;ؾهاٍزضاغ١ ٗ إٛاٖط ٚا٭ إكازض ٚإطادع،  ،١ايػرل٠ اؿػٝٓ

١ ٓكسٜٸٚقس اؾتٌُ ايبشجإ ع٢ً فُٛع١ َٔ اٯضا٤ اي (.١تاضىٝٸزضاغ١ ٗ إػتٓسات اي
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 يًباسح سٝاٍ عسز َٔ ايٛقا٥ع اييت ٜططسٗا اـطبا٤ ٗ ايعاز٠. 

 

إٍ  ناؾ١ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ َتابع١ غرل٠ ايباسح إصنٛض، ٚبعض أعُاي٘، باٱ

ٝٵاي ٚي٘ أنجط َٔ زضاغ١ ٚؼكٝل سٍٛ ٚاقع١  ،عٷَتتبِّ باسحٷ ٪ٚيـٕ إأ، إصنٛضٜٔٔ بشجٳ

ـٸ ٘ َٔ ْٸأٗا ٚأخباضٖا َٚكازضٖا. ٜٚبسٚ َٔ ايٓٛط ٗ بعض عٛث٘ ايػايؿ١ ْٚكٛق ايط

ُٸ ١ َٚٔ إٓاؾشٌ عٔ ايكهٝٸ ،١ َٔ ايؿٛا٥ب ٚايعٜازاتتٓك١ٝ ايػرل٠ اؿػٝٓٝٸٌ بإٗت

ٝٸ ٌٸاؿػٝٓ ١ يًتاضٜذ ٚايػرل٠ عًُٝٸ١ ايٓكسٜٸٕ ايسضاغات ايأإٍ  َٔ ْاؾٌ ايكٍٛ ايتٜٓٛ٘ ١. ٚيع

ٝٸ١ٚؼ٢ٛ ب ،َطًٛب١ ُٸ ١ ٚتٓكٝتٗا َٔ ايؿٛا٥ب تاضىٝٸغٗاَٗا ٗ غطب١ً إاز٠ ايٱ ;أٖ

١ اييت بصشلا ايباسح بشجٝٸٕ اؾٗٛز ايإ١. ١ٚ ْكٝٸدٝاٍ قاؾٝٸإٍ ا٭ْٚكًٗا  ،ٚايعٜازات

ٔٵايػطزضٚزٟ َكسٻ ط٠ ٜ َٔ َتابع١ ا٭َج١ً اييت أٚضزٖا َٔ ايهتب إتأخ٬ِّسٳٜٴ ض٠، ٚيه

ٝٸ ـ سػب تعبرلٙ ـ ٗا ِاشز َٔ ايتشطٜـْٸع٢ً أ ٔ يٓا ٗ ْ٘ مل ٜبِّأ١ ٗ ايػرل٠ اؿػٝٓ

ض َا ٖٛ َعٝاض ؾ١ أٚ َٛنٛع١، نُا مل ٜٛنِّنجطٖا َػتٓسٙ أٚ تعًًٝ٘ ٫عتباضٖا قطٻأ

ثِ َاشا ٜككس َٔ ايتشطٜـ  .ُاتضغاٍ إػًٖإضغٌ أسهاَ٘ عًٝٗا أبٌ  ،ايٛنع عٓسٙ

ٕٸ شيو ٗ ْٗا كتًك١ َٔ ا٭قٌ؟ ٌٖٚ أؾٝٗا؟ ٌٖ ظٜس ؾٝٗا ْٚكل أّ  ٗا؟ بعهٗا أٚ دًٓأ

 َٚا ايصٟ هعً٘ ٜعتكس بصيو؟ 

ز٠ شات َتعسِّ ايهاتب اغتدسّ تعبرلات ٚأٚقاؾّا ٕٸأٜ َٔ د١ٗ أخط٣ ٬ٜسٳٚ 

ٚبؿهٌ ٫  ،باؾ١ًُ َسي٫ٛت َتؿاٚت١ ع٢ً ايُٓاشز اييت شنطٖا، ٚأقسض أسهاَّا

 غطٛض٠، ٚنصا ايهعٝـايتشطٜـ ٚايتعٜٝـ ٚايتعٜٚط ٚا٭ :ىًٛ َٔ تػاَض، َٔ قبٌٝ

١ إعطٚؾ١ ٗ عًّٛ عًُٝٸع ٗ أسهاَ٘ سػب ايكٛاعس ايإهصٚب ٚإٛنٛع. ؾًِ ِّّٚ

ٌٸ ـ اؿسٜح  بٌ ايهعٝـ ٚإٛنٛع ٚإهصٚب.  ـ ع٢ً ا٭ق

ٚضزٖا ايهاتب أٗا، اييت ٚيٝؼ نًٓ ،ٕ بعض ايُٓاشزأَٔ ْاس١ٝ ثايج١ ٜٛٗط ٚ

ِّع٢ً ايت ٝٸ ٬ّشطٜـ ٚايتعٜٚط، ق ط٠، ١ ؼطٜؿٗا ٚتعٜٚطٖا يبعض ايهتب إتأخَِّػ٪ٚي

١َ ع٢ً ٖصٙ ايهتب، ٫ٚ ْعطف غبب إغؿاٍ ٗ ١ًْ َٔ إكازض إتكسِّ َصنٛض٠ْ

 ع. َٚتتبِّ ٘ باسحٷْٸأَع  ،ايهاتب شيو

ٌ َٛثٛقٌ ٫ ٜعين ٚثاق١ ايهتب ٪ٚيؿ١َ ٕٚضٚزٖا ٗ نتب َتكسِّ ٕٸإ :كاٍقس ٜٴ 
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ٔٸٖٚصا َبسأ قشٝض َٚػًٖ .١ نٌ َا ؾٝٗاٚقشٸ ِّ ِ ب٘. ٚيه ؽ إغؿاٍ ٖصا ٫ ٜػ

يٝٗا، بسٍ إ١ تكتهٞ اٱؾاض٠ عًُٝٸبٌ ا٭َا١ْ اي ،ْٗا أٚضزت تًو اؿٛازخأَع  ،شنطٖا

 ط٠.ْٗا َٔ ؼطٜـ ٚتعٜٝـ ٚٚنع ايهتب إتأخِّأض بايتكطٜض إتهطِّ

 ـ ؼؿٝس ايؿٛاٖس ع٢ً ايتشطٜـ ٚايتعٜٝـ ٚايهصب ٕٸإط ؾع٢ً قعٝس آخٚ

َا ٜططح  ٌٸدٴ ٕٸأبٗصٙ ايططٜك١ إتػاق١ قس ٜٛسٞ يًكاض٨ ب ـ سػب ٚقـ ايهاتب

 ،ٕ ا٭َط يٝؼ نصيوأَع  .٫ َكسضٚ ،٫ٚ غٓس ،ع٢ً إٓابط ٚنتب ايػرل٠ ٫ أقٌ ي٘

ٖٖٓصٙ إٍ  ز عباضات تٛقٌايهاتب َا بطح ٜطزِّ ٕٸأُا ٫ غٝٸٚ ٗ  س ايؿٓوا ٜٛٚيايٓتٝذ١، 

ُا ايصٜٔ ٫ ٜتاح شلِ ايبشح ٫ غٝٸَٚعِٛ سٛازخ ٚاقع١ نطب٤٬ يس٣ ايهجرلٜٔ، 

 ٚايتُشٝل ؾٝٗا. 

 

قبٌ ايؿطٚع ٗ ٖصٙ ايٛقؿات َع بعض اٯضا٤ اييت ْؿطت ٗ ايؿذل٠ ا٭خرل٠ َٔ ٚ

ِٸ اييت ّهٔ با٫غتٓاز عًٝٗا  ،١١ ٚنع بعض ا٭غؼ إعٝاضٜٸٓٗذٝٸَٔ ايٓاس١ٝ إ إٗ

 ١ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛنٛعات، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٓكسٜٸَٓاقؿ١ ايبشٛخ ٚاٯضا٤ اي

ايتاضٜذ ٚايػرل٠ ٚايذلادِ ٚ ـ ا٫غتٓاز ٗ ْكٌ ايٛقا٥ع ع٢ً َكازض اؿسٜح1

ٝٸإعطٚؾ١ إعتُس٠، َع   ُشٝل. ١ إخهاعٗا يًٓكس ٚايتإَهاْ

 أٟٛإٍ  ط٠ َٔ زٕٚ إساي١َا اْؿطزت بٓكً٘ ايهتب إتأخِّ ـ أٚ ايتسقٝل ٗـ ايتٛٗق2

 إشا ناْت ع٢ً مٛ ايتأٜٝس.  إ٫ٓ ،١ََٔ إكازض إتكسِّ

ٌٸ ـ ضزٸ3 تِٗ قسغٝٸٚ ^خباض َع عك١ُ أٌٖ ايبٝتَا ٜتعاضض َٔ ا٭ ن

 ٚنطاَتِٗ. 

ٗ غرل زا٥ط٠ اـٛاضم  ،١طبٝعٝٸيـ عسّ قبٍٛ َا ٜتعاضض َع إعكٍٛ ٚايػٓٔ ا4

 عذاظ١ٜ ايجابت١. اٱ

ٝٸٚ ١ايٓتا٥ر ا٫دتٗازٜٸ ٕٸإـ 5  ٚا٫خت٬ف.  ١ قاب١ً يٮخص ٚايطزٸايتشًًٝ

 

ُٳإٍ  ّهٔ تكٓٝـ أَج١ً ايهاتب ٗ ٖصا إهُاض  ٔ: ٝٵقػ
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سهٛض  :٘ إيٝٗا، َٔ قبٌْٝبٻ ٕٵأكٌ عٌ ٚإسٚقٚقس غبل يبعض ايعًُا٤ إتتبِّ 

ّٸ ٞٸ ايػٝس٠ ي٢ًٝ أ ١ًْ  ٕٸإيٝٗا َٔ سهاٜات. ؾإَٚا ٜٓػب  ،ا٭ندل ٚاقع١ نطب٤٬ عً

ّ ٚايؿٝذ نايؿٝذ ايٓٛضٟ ٚايؿٝذ عباؽ ايكُٞ ٚايػٝس إكطٻ ،كٌَٔ ايعًُا٤ احملٚك

ٗٻ ٟٸإ اغتٓازّا ;شيوإٍ  ايتٓبٝ٘إٍ  ٛا، غبكطَٟط ٞٸ َكسٕض ٍ عسّ ٚضٚز شيو ٗ أ  تاضى

ٍٸ ٕٸأّهٔ ايتعٌٜٛ عًٝ٘. ٫ٚ ٜكاٍ ٖٓا ب ٓا ْٸ٭ ;ع٢ً عسّ ايٛدٛز عسّ ايٛدسإ ٫ ٜس

َتٓاع َٔ ز٠، أٚ عح قهاٜا اٱَهإ ٚا١٫ فطٻْٛطٜٸقسز عح قهاٜا ٗ يػٓا 

ٞٸايْٓا ٗ َهُاض ايبشح إ .زَٓٛٛض فطٻ ٞٸ تاضى ٞٸل َٔ اؿسخ اي، ٚايتشٗكايؿعً  تاضى

ٗات نتب َٸأٍ ايٛثا٥ل ٚا٭خباض ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إ َٔ د١ٗ ايٛقٛع، اغتٓازّا

ٞٸ ٕٵإايتاضٜذ. ٚ ساٍٚ قس  (نطب٤٬ ؾٛم ايؿبٗات)ٗ نتاب٘  نإ ايػٝس دعؿط ايعاًَ

ٕٸؾ (11)ٗا سهطت ايٛاقع١ْٸإٔ ٜػتٓتر َٔ بعض ايكطا٥ٔ أ داٖسّا ُٸ إ ٞ سػِ ايؿٝذ ايك

ايٛاٖط عسّ سهٛضٖا » )َٓت٢ٗ اٯَاٍ(:بكٛي٘ ٗ نتاب٘  ،إٛقـ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ

َٸا ، ٚٚمل أدس ٗ ايهتب إعتدل٠ ؾ٦ّٝا ،ٖٓاى إٍ  دا٤ ×اؿػٌ ٕٸأَا اؾتٗط َٔ أ

ٞٸ ّٸأ ٘ ْٸإؾ ،خل: قَٛٞ ٚازعٞ يٛيسى...إإٝسإ، ٚقاٍ شلاإٍ  ندل بعس شٖاب٘ا٭ عً

ٟٸإٍ  ي٘ٚٸأَٔ  قضٷ نصبٷ   .(12)«آخطٙ، نُا قاي٘ ؾٝدٓا ايٓٛض

يٝٗا بعض إم ٖٚصٙ إػأي١ تططٻ .×َػأي١ عطؽ ايكاغِ بٔ اؿػٔ :َٚٓٗا

ُٸسٚا ع٢ً عسّ قشٸٚأٖن ،ايعًُا٤ ٫ ىؿ٢ عًٝهِ عسّ » (:إٓت٢ٗ)ٞ ٗ تٗا. قاٍ ايك

ٚٻْٸأٚ ،١ قك١ عطؽ ايكاغِقشٸ يعسّ ٚدٛزٖا  ;نطب٤٬ز ؾاط١ُ بٓت اؿػٌ ٗ ٘ تع

ٌٸ» (:إكتٌ)ّ ٗ ٚقاٍ إكطٻ .(13)«تدل٠ٗ ايهتب إع ط ٗ عطؽ ايكاغِ غرل صَنَا ٜٴ ن

ٔٸ; قشٝض   .(14)«خٌَٔ إ٪ضِّ قشٝضٷ ْلٌّب٘  زٵٔطٚمل ٜٳ ،ايعٚاز يعسّ بًٛغ٘ غ

ٚقس شنطٖا  .ْطشت دبٝٓٗا َكسّ احملٌُ ÷ايػٝس٠ ظٜٓب ٕٸأَػأي١  :َٚٓٗا

ُٸ  .(15)َطغ٬ّ ،سس ايهتب إعتدل٠أعٔ  (،ايبشاض)عٔ  ْك٬ّ (،ؼ إَُّٗٛؿْٳ)ٞ ٗ ايك

ـ بإعتدل. ٚدا٤ ٗ إسس٣ قٹٚٴ ٕٵإ، ٚ٪ٚيـايهتاب إصنٛض فٍٗٛ إ ٕٸأ٬ٜٚسٜ 

ٝٸاجملايؼ اي)َات َكسٸ ٗٸْٸأ (١ػٓٸ  .(16)اٍٗا َٔ اْتشاٍ بعض اؾ

ُٸأٜٚصنط ايػطزضٚزٟ  ٫ ٜٛدس » :ٚقاٍ (،إٓت٢ٗ)ٞ اغتسضى ٗ ٕ ايؿٝذ ايك

ٞٸْكً٘ ايع٬ٓ ٕٵإام، ٖٚصا اـدل ٚٗ ٗ خدل َػًِ اؾكٸ شنط احملٌُ إ٫ٓ  ،١َ اجملًػ
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ٔٸ ٌٖ أ٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً  (.ايعٌ ْٛض)ٚنتاب  (َٓتدب ايططوٞ)َػتٓسٙ ٖٛ نتاب  يه

ٔٸاـدل ٚ ظٜٓب  ٕٸأْٚػتبعس ايكٍٛ ب ،ٜٔٵٔ إصنٛضٳٝٵٗ عًِ اؿسٜح ساٍ ايهتابٳ ايؿ

ٞ مل أعجط ع٢ً ْٸأإٍ  ًٜٚعّ ايتٜٓٛ٘ .(17)«بٝٓٗا َكسٻّ احملٌُ ستٸ٢ غاٍ ايسّْطشت د

١ َٔ نتاب عطبٝٸَٔ ايؿكٍٛ إٓاغب١ ٗ ايٓػد١ اي ٖصٙ ايعباض٠ بعس ايبشح ٗ عسزٺ

ُٸ (،َٓت٢ٗ اٯَاٍ) ايػٝس دعؿط  :ايػٝس ٖاؾِ ا٬ْٕٝٞ، ٚتكسِٜ :ٞ، بذل١ْ ٚؼكٝليًك

ٞٸ   !اض اؾٛازٜٔز ،ٍٚ، ايطبع١ ا٭ايعاًَ

 

شنط ايهاتب تػع١ نتب نُٓاشز يتهطٜؼ ايتشطٜـ ٚايتعٜٝـ ٗ ايػرل٠ 

ٝٸط٠، ٫ٚ تعتدل َٔ إكازض ا٭خِّأٖصٙ ايهتب نتبت ٗ ايعكٛض إت ٌٸ١. ٚدٴاؿػٝٓٝٸ ١، ٚٸي

ٗ ايٛاقع١. ٚيػٓا ٖٓا إٍ  قت١ نتب تططٻٚ نأٜٸأ١ ثاْٜٛٸبٌ ضَا قٓؿت نُطادع 

بعض ايعًُا٤  ٕٸإٚ تدلٜط َا أٚضزت٘، ؾٗصا خاضز عٔ غطض ٖصٙ إكاي١. بٌ أقسز تكُٝٝٗا 

آضا٤ إٍ  ٚقس أؾاض ايهاتب .يتػاًٖٗا ٗ ايٓكٌ ْٛطّا ;بعهٗاإٍ  ١قٜٛٸ ٘ ْكٛزّاٚدٻ

 ،ا٤َٔ اـطبا٤ ٚايكطٸ ٚاييت ٜعتُسٖا نجرلٷ ،ٗا َٔ ايهتب ايطا٥ذ١ْٸأبعهِٗ. ٜٚبسٚ 

َٚعايٞ  ،غطاض ايؿٗاز٠، ٚايسَع١ ايػانب١أإٓتدب إعطٚف بايؿدطٟ، ٚ :َجٌ

َٔ خطبا٤ إٓابط عًٝٗا ؾكس  ٫عتُاز نجرٕل ٚغرلٖا. ْٚٛطّا ،ٚضٚن١ ايؿٗسا٤ ،ايػبطٌ

ٝٸتاضىٝٸ٠ اي٢ َٓ٘ اؾُٗٛض إازٸٜتًٓك َطدعّا تٵسٳَغ ١. ٚيعٌ ٖصا َا دعٌ ١ ايهطب٥٬

 يٝٗا. إ٘ ْكسٙ ٜٚٛدِّ ،ع دٗسٙ عًٝٗااتب ٜطٚنايه

ايهاتب أٚضز بعض ايُٓاشز اييت مل  ٕٸأيٝ٘ ٖٓا ٖٛ إايٓٛط  ًْؿتٕ أ َا ْٛزٸ ٕٸأغرل 

َا ًٜٞ ْصنط بعهٗا ع٢ً  ٚٗ .زضادٗا نُٔ قا١ُ٥ ايتشطٜـ ٚايتعٜٝـإهض يٓا غبب ٜتٻ

 غبٌٝ إجاٍ ؾك٘: 

 

ِ تًٛٗ)نتاب إٍ  ْػب ٗ ايكػِ ايجاْٞ َٔ عج٘ سٍٛ إكازض ٚإػتٓسات 

باغِ ٖٚب بٔ عبس اهلل بٔ  اخت٬م ؾٗٝسٺ :ؿ١، َٓٗاخباض إعٜٻَٔ ا٭ ١ًّْ (÷ايعٖطا٤

َٔ ا٭خباض اييت ٚقؿٗا بإٛنٛع١ ٚا٭سازٜح ايهعٝؿ١ َٔ  . ٚغام ١ًّْسباب ايهًيبٸ
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كات ل ٖٚب، ٚاعتدلٙ َٔ إدتًَا ٜتعًل بايؿٗٝس إدتًَ، َٓٗا َ(َعايٞ ايػبطٌ)نتاب 

١ سٜجٝٸَٔ إكازض اؿ ١ًّْ ٕٸأايٛاقع ٚ .(18)(ْاغذ ايتٛاضٜذ)ٚإٛنٛعات ٗ نتاب 

َٚكتٌ  ،(19)ايكسٚم َايٞأ :١ إعتدل٠ شنطت ٖٚب ٗ عساز ايؿٗسا٤، َٓٗاتاضىٝٸٚاي

ٔ أؾاز ٖٖ ،كٌايعًُا٤ إسٚقٕ بعض أنُا  .(21)ٚايًٗٛف ٫بٔ طاٚٚؽ ،(20)اـٛاضظَٞ

١ ٗ ٖصا اجملاٍ، نايػٝس قػٔ ا٭ٌَ ٚايؿٝذ ق٬سٝٸظٗٛزِٖ اٱ ايهاتب عٛل

ُٸ ٗٳ قس شنطٚا ٖٚب ايهًيبٸ ،(22)ٞعباؽ ايك  ،سٜٔ. ْعِبٌ أبطاٍ نطب٤٬ إػتؿ

١ ٖٚب خٌ بٌ قكٸٚقٛع خً٘ َٔ إ٪ضِّ (سعإيٛاعر ا٭)اغتٛٗط ايػٝس ا٭ٌَ ٗ 

ض ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ ٗ بُٝٓا ضدٻ ،(23)قاتٌ ٜػاض ٚغامل ٚعبس اهلل ايهًيبٸ ايهًيبٸ

ٔٷْٸأب (ْكاض اؿػٌ)أ ّٸ ٘ اب إطأ٠ اييت  ٕٸأ، ٖٚٚب ظٚد١ عبس اهلل بٔ عُرل ايهًيبٸ ٭

ّٸُق  . (24)ٖٚب تًت ّٜٛ نطب٤٬ ٖٞ أ

نإ  ٕٵإٚايتشطٜـ ٚا٫خت٬م بٗصٙ ايططٜك١، إٍ  ١ٚعًٝ٘ ٫ َع٢ٓ يٓػب١ ايككٸ

 ٚيٝؼ ايهتب إصنٛض٠.  ،خباض ايػابك١ٌ اخت٬م ؾُٔ أٌٖ ا٭ٖٓاى مثٸ

 

ٝٸ   ،ٚا ايسَع١يهٞ ٜسضٸ ;ا٤ايكطٸ ٕٸإ١: قاٍ ٗ عح ايتشطٜـ ٗ ايػرل٠ اؿػٝٓ

 .(25)ٗ إكازض إعتُس٠ إعذلف بٗا ،َٓ٘ ٫ٚ قطٜبّا ،٫ٚ لس َجً٘ ٓلٸ،اختًكٛا ٖصا اي

َٔ إكازض  ١ًّْ ٕٸأٗ سٌ  .(26)ؼطٜؿات َٓتدب ايططوٞ إٍٚٗ ايكػِ ايجاْٞ ْػب٘ 

 .×َاّ اؿػٌإعتُس٠ ضٚت ٖصا إهُٕٛ عٔ اٱ

، ٚشنطٙ ابٔ طاٚٚؽ كتكطّا ،(27)بٞ كٓـأؾؿٞ َكتٌ اـٛاضظَٞ عٔ 

ٚٸ نطب بٝسٙ قشاب٘، أَٔ  تٌ َا ٜٓٝـ ع٢ً ٔػٌ ضد٬ّٕ اؿػٌ ٕا ُقإٍ: ٚايًؿٜ يٮ

 ... ٚاؾتسٸش دعًٛا ي٘ ٚيسّاإ ;اؾتس غهب اهلل ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ :ع٢ً ؿٝت٘، ٚقاٍ

ّٕ ٝٸاتٻ غهب اهلل ع٢ً قٛ ؾ٤ٞ إٍ  ٫ أدٝبِٗ ،ِٗ، ٚاهللٹؿكت آضا٩ِٖ ع٢ً قتٌ ابٔ بٓت ْب

َٔ َػٝح ٜػٝجٓا أَا » :ب بسَٞ، ثِ قاحْا كهٻأيك٢ اهلل ٚأ٢ ستٸ ا ٜطٜسْٚ٘ أبسّآٖ

ُٸ ٜصبٸ اهلل تعاٍ؟ أَا َٔ شابٛ يٛد٘ ع اُؿطٸ ٖصا ايه٬ّ ا زلعٔ سطّ ضغٍٛ اهلل؟ ؾً

ا قتٌ ٕٖٓٚٞ: خط٣ يًشػٌ، أ نُا شنط اـٛاضظَٞ اغتػاث١ّ .(28)«انططب قًب٘...

عٔ سطّ ضغٍٛ  ٜصبٸ ٌٖ َٔ شابٛ»: َاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ، ْاز٣غرلٙ ٚاٱ ٚمل ٜبلٳ ،اؾُٝع
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ٌٕإس ىاف اهلل ؾٝٓا؟ ٌٖ َٔ َػٝح ٜطدٛ اهلل ٗ اهلل؟ ٌٖ َٔ َٛسِّ  غاثتٓا؟ ٌٖ َٔ َع

 .(30)ا٭سعإ( يٛاعر)ٚشنط َجً٘ ايػٝس ا٭ٌَ ٗ  .(29)«عاْتٓا؟إٜطدٛ َا عٓس اهلل ٗ 

ٞٸ بٞ ايؿتض بٔ ٭ (،خٝاضؾهاض ٗ ٚقـ ايكؿ٠ٛ ا٭زضض ا٭)عٔ  ْٚكٌ َجً٘ ايكطؾ

ٞٸ (،١اؿسا٥ل ايٛضزٜٸ)ْٚكٌ عٔ  .(31)قسق١ إ َٔ ْكاضٜٸْ٘ إثط شيو َاٍ ا٭أب ،يًُٝاْ

ٚقس شنط بعض  .(32)ت٬ٚقات٬ ست٢ ُق ،َعػهط اؿػٌإٍ  ٌَٜٛٸَعػهط ا٭

ٚأطًل ايػٝس  .٠ اغتػاثاتٕ اؿػٌ ناْت ي٘ عسٸأ (،اـكا٥ل)نكاسب  ،ايعًُا٤

 .(33)«اغتػاث١ ٖٚسا١ٜ»ّ عًٝٗا عٓٛإ إكطٻ

 

ايعباض٠ ٗ ايكػِ ايجاْٞ َٔ عج٘ سٍٛ إكازض ٚإػتٓسات بٌ ٖصٙ شنط 

 . ٚاعتدلٖا ١ُّ٥٬َ(ْاغذ ايتٛاضٜذ)، َٚٛنٛعات نتاب (إٓتدب)ؼطٜؿات نتاب 

ٌٸ ٫ غٓس شلا.  ك١ًَْايعباض٠ كتٳ ٕٸأس ايٛقا٥ع يًشعٕ ٚايبها٤. ٚأٖن يًؿطو١ اييت تكطأ ن

ـٺعٔ  طٗا تعبِّْٸأٌ ضؾه٘ شلا بٚعًٖ ٝٸ َٛق  طف بٗا١ اييت عٴشيٌٝ ٫ ٜت٤٬ّ َع ايطٚح اؿػٝٓ

بايتشطٜـ ٗ  امٸع ٗ عج٘ اـتٛغٻٚ .(34)سطاض٠ ٚأبٛ ا٭أبا٠ ايهِٝ ٚإَاّ ايععٸغٝٸس 

ِّأايػرل٠، ؾ  ،ايؿٗسا٤غٝٸس  كات ع٢ًغات٘ اييت ٗ ن٥ٛٗا اعتدلٖا َٔ إدتًَٚضز َػ

ؾب٘ َعتدل، ٚٚضزت ٗ بعض ايهتب  ٚأنتاب َعتدل  ٟٸأٗ  زٵٔطٗا مل تٳْٸأ :َٚٓٗا

ْؿػ٘ ٓلٸ اي ٕٸأٚ ;بها٤ ايػاَعٌإٚاييت تُٗٝٔ عًٝٗا َػأي١  ،ايطاؾش١ بايهصب

ٖٝٗات َٓٸا » :ايصٟ قاٍ ،سِٖسطاض ٚغٝٸ٘ ٫ ٜٓػذِ َع أبٞ ا٭ْٸأٚ ;ع٢ً دعً٘ ؾاٖسٷ

ت تهع ٠ أَج١ً نُٔ غٝاقاٙ! ٚشنط عسٸدسٸ ٕ ٜػكٛٙ علٸأ٢ َٔ ايكت١ً ٜذلدٻ ٕٵأ ،«ايصٓي١

طى ٗ خِّأيعُط بٔ غعس:  ٞ إػتعطـ، قا٬ّ٥َاّ اؿػٌ ٗ َٛنع إًتُؼ ٚإذلدٸاٱ

َٔ إا٤ ؾكس  اغكْٛٞ ؾطب١ّ :إس١ٜٓ، ؾطؾض، قاٍإٍ  ضدعأث٬خ خكاٍ: تذلنين 

ٞٸإيٝدلظ  :ْؿؿت نبسٟ َٔ ايُٛأ، ؾطؾض، ؾكاٍ ساشلا أضدٌ ضدٌ، ؾٛاؾل! ٚ ي

 ٚغرلٖا.  (،ضٚن١ ايؿٗسا٤)ٚ (،غطاضايؿٗاز٠)أٚ (،إٓتدب)ايهاتب ٗ اشلاَـ ع٢ً 

ٗٻٟ ايؿٝذ أٚاغتؿٗس ايهاتب بط ُا عح ٗ إكاتٌ مل هس ٖصٙ ٘ نًْٓٸأب طَٟط

ْ٘ نإ أشنط ؾٝ٘ ب ٚاسسٷ ٖٓاى َٛنعٷ ،َاّ اؿػٌ. ْعِاٱإٍ  اؾ١ًُ إٓػٛب١

٫ طًب٘  ،عٔ إا٤ جّاٗ٘ مٛ ايؿطات عإككٛز َٓ٘ تٛدټ ٕٸأٜطًب إا٤، ٚايكطا٥ٔ تؿرل ب
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َِٗٓ(35). 

ؿل َع غا٥ط َٛاقـ َجٌ ٖصٙ إؿاٖس ٫ تتٻ ٕٸأؿل َع ايهاتب بتٻين أْأٚايٛاقع  

ٗ فُٛع١ َٔ إكازض  عجٞ. ٚمل أعجط عًٝٗا أثٓا٤ ×اٱَاّ اؿػٌ ٚنًُات٘

إٍ  َٔ إكاتٌ إعتُس٠. ٚوػٔ ٖٓا ايتٜٓٛ٘ عسزٺإٍ  ناؾ١باٱ ،١تاضىٝٸ١ ٚايسٜجٝٸاؿ

ُٸس عًٝ٘ ايؿٝذ عبٸإبسأ ايصٟ أٖن إٍ  ٗٗاٞ نُٔ ْكا٥ش٘ ايعؿطٜٔ اييت ٚدٻاؽ ايك

بٞ عبس اهلل أ١ ٕ ٫ ٜكٍٛ َا ٜؿعط بصٓيأ» (، سٝح قاٍ:ْؿج١ إكسٚض)اـطبا٤ ٗ 

ِ ايٓاؽ إٛت ايصٟ عًٖ ،١ٌٖ اٱبا٤ ٚاؿُٝٸأغٝٸس  ْ٘ نإإؾ ;^ٌٖ بٝت٘أاؿػٌ ٚ

  .(36)«ت ٬ٍٚ ايػٝٛف اختٝاضّا ي٘ ع٢ً ايسْٝٸ١ؼ

ٔٵ  ٌٷ ٕٸأٜبسٚ  ٚيه ٗ بعض إكازض،  ٚاقع١ اغتػكا٤ اؿػٌ إا٤ ٚاقع١ شلا أق

ٛٻَع ا٭غطاض ايعاطؿٝٸ ، ضَا اْػٝاقّاؼٜٛطٖا بايؿهٌ إصنٛض متٸ ٚقس يٝٗا إٙ ١ اييت ْ

٫بٔ ِا، نُا ْكٌ عٓ٘  (،سعإَجرل ا٭)َٚجً٘ عٔ  (،ايًٗٛف)ايهاتب. ؾكس ٚضز ٗ 

 :ٚسػب ايًٗٛف .(38)(اجملايؼ)ٚ (ايًٛاعر)ٚشنطٙ ايػٝس ا٭ٌَ ٗ  ،(37)ّايػٝس إكطٻ

ـٷْٸإ :عٔ ٬ٍٖ بٔ ْاؾع، قاٍ أبؿط  :قشاب عُط بٔ غعس إش قطر قاضرٷأَع  ٞ يٛاق

عًٝ٘،  ٔ، ؾٛقؿتٴٝٵكٖؿبٌ اي ؾدطدتٴ :ٗا ا٭َرل، ؾٗصا سلط قس قتٌ اؿػٌ، قاٍٜٸأ

ُٻ قت٬ّٝ َا ضأٜتٴ ،اهللٹ٘ يٝذٛز بٓؿػ٘، ؾْٛٸإؾ ، ْٛض ٚدّٗاأ٫ٚ  ،بسَ٘ أسػٔ َٓ٘ دّاَه

ؾاغتػك٢ ٗ تًو اؿاٍ  ،ت٘ عٔ ايؿهط ٗ قت٦ً٘ٚيكس ؾػًين ْٛض ٚدٗ٘ ْٚاٍ ٖٝ

اؿا١َٝ ؾتؿطب َٔ  زٳٔط٢ تٳ٫ تصٚم إا٤ ستٳ ،ٜكٍٛ ي٘: ٚاهللٹ ضد٬ّ ، ؾػُعتٴَا٤ٶ

ٚأغهٔ  ،|ٟ ضغٍٛ اهللع٢ً دسٸ زٴٔضبٌ َأ ،: ٫عًٝ٘ اؿػٌ قا٬ّ٥ ؾطزٻ ،ُٓٝٗا

يٝ٘ إٚأؾهٛ  ،غرل آغٔ ٚأؾطب َٔ َا٤ٺ ،عٓس ًَٝو َكتسض ع٘ ٗ زاضٙ ٗ َكعس قسٕمَ

، ٘ اغتػك٢ ٗ تًو اؿاٍ َا٤ٶْٸإٍ أ ؾايطٚا١ٜ ٖٓا تؿرل  .(39)ٞ ٚؾعًتِ بَٞا اضتهبتِ َٓٸ

ـٺطًب إٔ ٜػكٛٙ َا٤ٶٟ أ ـٷ ، ٖٚٛ ٗ َٛق  ٫ ٜك٣ٛ ؾٝ٘ ع٢ً ايكتاٍ. ٖٚصا إٛقـ كتً

ٗٻعٔ إٛقـ ايصٟ شنطٙ  ظَٞ ٗ ضانإ أثٓا٤ ايكتاٍ. ٚقس ضٚاٙ اـٛٚايصٟ  ،طَٟط

 ،ض ؿطَ٘ٛا عٔ ايتعطټٕ ٜهٓؿأ ×َكتً٘ بايؿعٌ، عٓسَا زعاِٖ اٱَاّ اؿػٌ

ٌٸؾككسٙ ايكّٛ باؿط» :ٜٚكاتًٛٙ ٖٛ، قاٍ ؾذعٌ وٌُ عًِٝٗ  ،داْب ب َٔ ن

ٌ بؿطغ٘ ع٢ً ُا ٓ، ؾهًٖٚوًُٕٛ عًٝ٘، ٖٚٛ ٗ شيو ٜطًب إا٤ يٝؿطب َٓ٘ ؾطب١ّ

ٟٸ .(40)«ايؿطات ًٓٛا عًٝ٘...  سػّٝٓا ٕٸأشنط سٝح ٜػرل،  باخت٬فٺ ٚض٣ٚ َجً٘ ايطدل
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ٌٷ :ا٠ ٜطٜس ايؿطات، قاٍسٌ غًب ع٢ً عػهطٙ ضنب إػٓٸ َٔ بين أبإ بٔ  ؾكاٍ ضد

ٚٗ ضٚا١ٜ عٔ دابط  .(41).إيٝ٘ ؾٝعت٘.. ٫ تتاّ ،سٛيٛا بٝٓ٘ ٚبٌ إا٤ ،زاضّ: ًٜٚهِ

ٞٸ ؾطَاٙ  ،ب٘ ايعطـ، ؾسْا يٝؿطب َٔ إا٤ ٢ اؾتسٸعطـ اؿػٌ ستٸ :قاٍ اؾعؿ

ِٕ ايػُا٤، إٍ  ٜٚطَٞ ب٘ ،٢ ايسّ َٔ ؾُ٘ؾذعٌ ٜتًٓك ،ؾٛقع ٗ ؾُ٘ سكٌ بٔ ُِٝ بػٗ

  .(42)ٚزعا عًِٝٗ ،اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘، ثِ ْع ٜسٜ٘ثِ ٓس 

ٕٸ ّاٚأٜٸ ٟٸَٓع اؾٝـ ا٭ نإ ؾإ إا٤ عٔ َعػهط اؿػٌ ٚعٝاي٘ ٚأطؿاي٘  َٛ

ُٸ ٌ ؾك٬ّنإ ٜؿٚه  َٔ ؾكٍٛ ٚاقع١ نطب٤٬.  ّاَٗ

ٝٸ١ تصنط َٛاقـ ًَشُٝٸتاضىٝٸايطٚاٜات اي ٕٸأا غبل ٖٓ ػتٓترْٚ  ١ َٔ ١ قتاي

إا٤ ٗ كتًـ إطاسٌ. نُا تصنط إٍ  َٔ أدٌ ايٛقٍٛ ;َعػهط اٱَاّ اؿػٌ

ٕٸ (،ايًٗٛفـ )ن، بعض إكازض اغتػك٢ إا٤ عٓسَا نإ  ×اٱَاّ اؿػٌ أ

 هٛز بٓؿػ٘. قطٜعّا

١ ٚ ايصٓيإٔ اغتػكا٤ اٱَاّ اؿػٌ إا٤ ٗ تًو اؿاٍ يٝؼ َٔ ايهعـ أٚايٛاقع 

٫ٚ  ،ِٗ مل ٜطاعٛا سط١َّْٸٚأ ،ّٕٛ ٖصا إٛقـ ٜهؿـ عٔ سكٝك١ ايكإ، بٌ ٤ٞٗ ؾ

قاضر َٔ َؿاٖس اي١َ٬ٛ اييت ٚقعت ع٢ً  ٖٚٛ َؿٗسٷ ،اْتٗهٖٛا ٫ٓإ ،١ّإْػاْٝٸق١ُٝ 

ثٓإ عدل ايتاضٜذ ع٢ً بؿاعتٗا ٚؾٓاعتٗا. ٚػسض ا، عٝح ٫ ىتًـ ^أٌٖ ايبٝت

ٚاعتدلٙ َٔ  (،ايًٗٛف)ع٢ً نتاب  ايٓاقس ايػطزضٚزٟ أث٢ٓ نجرلّا ٕٸأإٍ  ؾاض٠اٱ

َٸايهتب ايكِّ ٌّ َطدعٷ ٖٚٛ علٛ .(43)١ُ١ اشلا نإ ٖصا ٫ ٜعين  ٕٵإٗ ٖصا اؿكٌ، ٚ َٗ

 .(44)٘ ؾٛم ايٓكس، نُا إٔض ايهاتب أٜهّاْٸأ

 

طًب ا٭غط٣  ٕٸأآبازٟ ايٓذـ ؿ١ اييت عطنٗا شنط ايهاتب نُٔ ايٛقا٥ع إعٜٻ

ايصٟ  (،أغطاض ايؿٗاز٠)ٚقس ٚضز ٗ نتاب  .٫ غٓس ي٘ إطٚض ع٢ً أدػاز ايؿٗسا٤ أَطٷ

، عٔ (ايًٗٛف)ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ أٚضزٖا ٗ  ٕٸأبُٝٓا لس  .(45)نجط ؾٝ٘ ايهصب

ٔٳ ُٸ اهلل إ٫ٓ : علِّايٓػ٠ٛ، قً إٍ  ا ْٛط ايٓػ٠َٛا َطضمت بٓا ع٢ً َكطع اؿػٌ، ؾً

ٔٳ ٔٳٚ ايكت٢ً قش ٔٸ نطب سٙ َا ٜٚ٪ِّ .(47)(ايًٛاعر)ٚقس شنطٙ ايػٝس ا٭ٌَ ٗ  .(46)ٚدٖٛٗ

ٟٸ ٕٓإٍ  ْٛطتٴ :عٔ قط٠ بٔ قٝؼ ضٚاٙ ايطدل ٕٳتًو ايٓػ٠ٛ  ٌٕ ا َطض ًٖ٘ ٚٚيسٙ أٚ عػ
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ٔٳ ٔٳ قش ٔٸ ٚيطُ  ،خٝٗا قطٜعّاأت بسٌ َطٻ، قٍٛ ظٜٓب اب١ٓ ؾاط١ُ ٢. ٫ٚ أْػٚدٖٛٗ

ُٸ ُٸ ،ساٖٙٚٞ تكٍٛ: ٜاق ، ٖصا اؿػٌ بايعطا٤، ٢ عًٝو ٥٬َه١ ايػُا٤قًٓ ،ساٜٙاق

َٻ ُٸَكٖط ،بايسَا٤ ٌٷَط تػؿٞ  ،١ًتو َكتٻٜٸٚشضٸ ،ٚبٓاتو غباٜا ،ساٙع ا٭عها٤، ٜاق

ا ٖٓ (،ناٌَ ايعٜاضات)ٚٗ  .(49)ٚشنط َجً٘ اـٛاضظَٞ ٗ َكتً٘ .(48)خلكبا...إعًٝٗا اي

 ،ٗ ضٚا١ٜ ط١ًٜٛ ،ازَاّ ايػذٸٚأزضد٘ ٗ ايهتاب عٔ اٱ ،بٔ قٛيٜٛ٘اضٚاٙ أسس ت٬َص٠ 

يِٝٗ إْٛط أطاز بٓا ايهٛؾ١، ؾذعًت ٜٴ ،ًٚٓت سطَ٘ ْٚػا٩ٙ ع٢ً ا٭قتاب» :َٓٗاٚ

  .(50)«خل، ؾٝعِٛ ٗ قسضٟ...إاٚٵٚمل ٜٛاضٳ ،قطع٢

 

×

١ س ا٭ٌَ قهٝٸاييت نؿؿٗا ايػٝٸشنط ٗ ايكػِ ايجاْٞ نُٔ ِاشز ايتعٜٚط 

  .(51)بٝ٘ َع بين أغسأيسؾٔ دػس  ;نطب٤٬إٍ  َٔ ايهٛؾ١ ×ازَاّ ايػذٸاٱ ٤ٞف

نايػٝس إطته٢ ٗ  ،١ ْاقـ ؾٝٗا بعض ايعًُا٤ٕ ٖصٙ ايكهٝٸأٚايٛاقع 

س ا٭ٌَ . ٚبايؿعٌ ؾكس ْؿ٢ ايػٝٸ(خباضَؿه٬ت ا٭)، ٚخايؿ٘ ايػٝس ؾدل ٗ (ضغا٥ً٘)

 ٕٸَٔ أ (،ايًٗٛف)ٚ ،(53)(ضؾازاٱـ )ن ،َا دا٤ ٗ بعض إكازضإٍ  اغتٓازّا ;(52)شيو

ٔٵ .(54)ٛا عًٝٗا ٚزؾٖٓٛأَ بين أغس قًٓ قَّٛا ُٸقاٍ ايؿٝذ عبٸ ٚيه ؼ َؿْٳ)ٞ ٗ اؽ ايك

اٱَاّ. ٚٚضز عٔ  ٫ٓإً٘ ٫ٚ ٜػػِّ ،اٱَاّ ٫ٓإَطٙ أَاّ ٫ ًٜٞ اٱ ٕٸأ٘ قس ثبت ْٸإ (:إُّٗٛ

ا ضٜٚٓا ْٸإنايبطا٥ين، سٌ قاٍ ي٘:  ،قطاب ايٛاقؿ١أع٢ً  ٘ استرٸْٸأ ×َاّ ايطنااٱ

ؾأخدلْٞ عٔ  :×عًٝ٘ اٱَاّ ايطنا إَاّ َجً٘، ؾطزٸ اٱَاّ ٫ ًٜٞ أَطٙ إ٫ٓ ٕٸأعٔ آبا٥و 

ُٳ ،أٚ غرل إَاّ؟ قاٍ: نإ إَاَّا اؿػٌ نإ إَاَّا ٞٸ :ٚيٞ أَطٙ؟ قاٍ ٔٵقاٍ: ؾ بٔ  عً

ٞٸ :قاٍ ،اؿػٌ ٗ ٜس عبٝس اهلل بٔ  نإ قبٛغّا :بٔ اؿػٌ؟ قاٍ ٚأٜٔ نإ عً

ؾكاٍ  ،ثِ اْكطف ،٢ ٚيٞ أَطٙقاٍ: خطز ِٖٚ ناْٛا ٫ ٜعًُٕٛ ستٸ ،ظٜاز ٗ ايهٛؾ١

َٳإي٘ اٱَاّ ايطنا:  ٞٸ ٔٵٕ  أبٝ٘ ؾٗٛ  ٕ ٜأتٞ نطب٤٬ ؾًٝٞ أَطأبٔ اؿػٌ  أَهٔ عً

ٚيٝؼ ٗ سبؼ  ،ثِ ٜٓكطف ،أَهٔ قاسب ٖصا ا٭َط إٔ ٜأتٞ بػساز ؾًٝٞ أَط أبٝ٘

 ٞ. نُا ٚضز ٗ ضداٍ ايهؿٸ ،(55) ٫ٚ أغاض٠

ٟٸٕ ايػٝس َطته٢ ايأنُا  أقبٌ ظٜٔ » (:١إثبات ايٛقٝٸ)ْكٌ عٔ  عػهط

  .(56)«ّ يسؾٔ أبٝ٘ايعابسٜٔ ٗ ايّٝٛ ايجايح عؿط َٔ احملطٻ
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ُٸ ٘ يٝؼ ٗ ايهتب إعتدل٠ ْٸإٍ أ (ؼ إَُّٗٛؿْٳ)ٞ ٗ ْعِ، أؾاض ايؿٝذ ايك

َٳنٝؿٝٸ اـ٬ف ٗ إػأي١  ٕٸأهض َٚٓ٘ ٜتٻ .(57)خل...إ٬ّتٌ َع٘ َؿكٻُق ٔٵ١ زؾٔ اؿػٌ ٚ

ٞٸٚ زٜينٸ  . تاضى

 

َٔ ايتشطٜؿات اييت  ٕٸإٍ أأؾاض ٗ ايكػِ ايجاْٞ َٔ عح إكازض ٚإطادع 

ٕٓأفٍٗٛ ع٢ً ايتشكٝل،  ٪ٚيـٖٚٛ ٕ، (ْٛض ايعٌ)ؼ شلا نتاب أغٻ ا ٕ عٝاٍ اؿػٌ 

خباض ٚأزضد٘ نُٔ ا٭ ،خلبٓا ع٢ً ططٜل نطب٤٬...إ طٻَٴ :بًػٛا ايعطام قايٛ يًسيٌٝ

ٚشنطٙ نُٔ  (،ْاغذ ايتٛاضٜذ)ْ٘ َٔ َٛنٛعات أ، ٚ(ِ ايعٖطا٤تًٛٗ)ؿ١ يهتاب إعٜٻ

ٟٸايطٚاٜات إدتًَ َٚٔ ايتشطٜؿات اييت نؿؿٗا ايؿٝذ  ،ك١ اييت ؾهشٗا ايؿٝذ ايٓٛض

ٗٻ ٕ أ. ٚعدل نطب٤٬ َطًكّا ططٜل ايؿاّ ٫ ّطٸ ٕٸأ (; ٚشيو١إًش١ُ اؿػٝٓٝٸ)ٗ  طَٟط

، ٚنصيو اغتبعسٙ (قباٍاٱ)ٚاغتبعسٙ ٗ  (،ايًٗٛف)ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ شنطٙ ٗ 

ُٸ  يٝٗا. إإؿاض  ١ُدس ضأٜ٘ ٗ ايطبع١ إذلدٳأٞ مل ْٸأع٢ً  .(58)(إٓت٢ٗ)ٞ ٗ ايؿٝذ ايك

ُٸأٯضا٤ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ، غرل ازت ا٭خباض ٚتعسٻ أْٸ٘ٚايٛاقع   : َا ًٜٞٗا ٕ أٖ

ٚٸ  ا ضدع ْػا٤ ٕٓأْٸ٘ ٘ ضٟٚ ْٸ( أايًٗٛف): شنط ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ٗ ٍا٭

بٓا ع٢ً ططٜل  طٻَٴ :ايعطام، قايٛا يًسيٌٝ ٚبًػٛا ،ٚعٝاي٘ َٔ ايؿاّ ×اؿػٌ

ٟٸ َٛنعإٍ  نطب٤٬، ؾٛقًٛا ْٚاع١  إكطع، ؾٛدسٚا دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاض

 .(59)خل...إ×َٔ آٍ ايطغٍٛ قس ٚضزٚا يعٜاض٠ قدل اؿػٌ َٔ بين ٖاؾِ ٚضدا٫ّ

ّ نُا شنط ايػٝس إكطٻ ،٫ٞبٔ ِا اؿًٓ (،سعإَجرل ا٭)َٓ٘ ٚضز ٗ  ٚقطٜبٷ

ُٸ(َكتً٘)ٗ   .(60)(ؼ إَُّٗٛؿْٳ)ٞ ٗ ، ٚايؿٝذ عباؽ ايك

ٞٸٝايؿٕ أنُا  ٞٸاٱ ٕٸأ ذ ايكسٚم ض٣ٚ عٔ ؾاط١ُ بٓت عً بٔ اؿػٌ ظٜٔ  َاّ عً

 .(61)نطب٤٬إٍ  ضأؽ اؿػٌ ٚضزٸ ،ايعابسٜٔ خطز بايٓػ٠ٛ َٔ ايؿاّ

 نطب٤٬. إٍ يٛقٛشلِ  ّٓاَعٝٻ ز تاضىّاإكازض ايػايؿ١ ٫ ؼسِّ ٕٸأ٬ٜٚسٜ ٖٓا 

ٞٸ  عٔ تؿػرل إطايب  ،اؿػٌَاّ َهُْٛ٘ ٗ سٝا٠ اٱ ْٚكٌ ايؿٝذ باقط ايكطؾ

 .(62)يًُٝاْٞ ،١ٚاؿسا٥ل ايٛضزٜٸ

َٸا   ،عٔ بؿاض٠ إكطؿ٢ ٚغرلٙ (،ايًٛاعر)ايػٝس قػٔ ا٭ٌَ ؾكس ْكٌ ٗ أ
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ٚاغتػاي٘  ،١ ايع١ًٗٛ عٔ ٚضٚز دابط َع عطٝٸ١ َؿكٻ، قكٸ(ضساب أٌٖ ايبٝت)ٚنصا ٗ 

ُٸ ،ٚظٜاضت٘ يًشػٌ ،َٔ ايؿطات ات٘ ٚطًٛع غٛاز َٔ د١ٗ ايؿاّ َعِٗ ظٜٔ ايعابسٜٔ َع ع

 أخٛات٘...إخل.ٚ

 .(63)غًٛب اـطبا٤أبٓؿؼ  تٌ ُاَّاْ٘ زَر ايككٸأٜٚٛٗط 

ٟٸ ٕٸإٍ أؾاض٠ ٚػسض اٱ َٔ ايعًُا٤،  شنطٖا ١ًْْ ٚاقع١ ٚضٚز دابط ا٭ْكاض

ٌّنُا ضٚاٖا َؿكٻ (.إكباح)ٚايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ  (،إػاض)نإؿٝس ٗ  َٔ أبٞ  ١ً ن

ٟٸ ل بٛ إٖٛؾأٚ (،بؿاض٠ إكطؿ٢)١ ٗ ايكطٕ اـاَؼ ٗ َاَٝٸَٔ عًُا٤ اٱ دعؿط ايطدل

ٗٸعٔ عطٝٸ ،ُٗا عٔ ا٭عُـٜٵبػٓسٳ (،َكتً٘)اـٛاضظَٞ ٗ    .(64)١ ايعٛ

 ٕٸأٛا ع٢ً ْكٸ ،١ ٚغرلَِٖاَٝٸَٔ اٱ ،خٌٕ بعض ايعًُا٤ ٚإ٪ضِّأس شيو ٜٚ٪ِّ

َكتٌ )ّ ٗ . ؾكس أؾاض ايػٝس إكطٻدػسٙ بعس أضبعٌ َّٜٛاإٍ  عٝسُأ ×ضأؽ اؿػٌ

ٞٸ ابأر ايؿًٝػٛف ٚإ٪ضِّ ٕٸإٍ أ (اؿػٌ  (اٯثاض ايباق١ٝ)ٗ  ٖـ(440)ايطوإ ايبرلْٚ

 .(65)ت٘ؾٔ َع دجٸ٢ زٴستٸ ،ت٘دجٸإٍ  ضأؽ اؿػٌ زٻْ٘ ٗ ايعؿطٜٔ َٔ قؿط ضٴأشنط ب

 ا بٔٚنصا عٔ ظنطٜٸ (،تصنطت٘)بٔ اؾٛظٟ ٗ اّ َجً٘ عٔ غب٘ ْٚكٌ ايػٝس إكطٻ

ُٸس  ، ٚنصا عٔ عبس اهلل (عذا٥ب إدًٛقات)قاسب  ٖـ(،682)ْكاضٟ ايكعٜٚين ا٭ق

ُٸس  بٔ ٞٸق س ١ًْ ٖنأ. نُا (ؾطافا٭ ؼاف عبٸاٱ)ٗ نتاب٘  ايؿدلاٟٚ ايؿاؾع

 ٕٸأ ،ؾٛب ٚايطدلغٞ ٚغرلِٖآنإطته٢ ٚايطٛغٞ ٚابٔ ؾٗط ،١َاَٝٸَٔ عًُا٤ اٱ

اٙ خطبا٤ إٓدل ٜٚتبٓٸ ،نطب٤٬. ٖٚصا ايطأٟ ٖٛ ايػا٥سٗ بسْ٘ إٍ  عٝسضأغ٘ ايؿطٜـ ُأ

 ;اؾػسإٍ  س ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ع٢ً ضدٛع ايطأؽٜ٪ٚن َٔ د١ٗ أخط٣ٚ. اؿػٝينٸ

ٕٳ﴿ :قٛي٘ تعاٍإٍ  غتٓازبا٫ ِٵ ٜٴطٵظٳُقٛ ٔٗ ٓٵسٳ ضٳبِّ ٝٳا٤ٷ عٹ ٌٵ َأسٵ س ٗ ْؿؼ ٘ ٜ٪ٚنٚيهٓٻ ،﴾بٳ

  .(66)١ شيو ٚتٛقٝت٘ايٛقت ع٢ً عسّ ٚضٚز تؿاقٌٝ سٍٛ نٝؿٝٸ

، (إكباح)ٚايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ  (،إػاض): َا شنطٙ ايؿٝذ إؿٝس ٗ ايجاْٞ

ٚٸ سْا ٫َْٛٚا أبٞ عبس نإ ضدٛع سطّ غٝٸ ـ َٔ قؿط ـ ٚٗ ايعؿطٜٔ َٓ٘» :ٍٚايًؿٜ يٮ

ٖٚٛ ايّٝٛ ايصٟ ٚضز دابط بٔ عبس اهلل  ،َس١ٜٓ ايطغٍٛإٍ  اهلل اؿػٌ َٔ ايؿاّ

ٟٸاؿطاّ ا٭ بٞ أيعٜاض٠ قدل  ;نطب٤٬إٍ  َٔ إس١ٜٓ |قاسب ضغٍٛ اهلل ْكاض

ٚٸ ،×عبس اهلل اؿػٌ َٳؾهإ أ  .(67)«×ٜٚػتشب ظٜاضت٘ ،ظاضٙ َٔ إػًٌُ ٔٵٍ 

٘ ٚدسُٖا ٗ ْٸأن٬ ايطأٌٜ، ٚشنط إٍ  (قباٍٱ)اأؾاض ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ٗ ٚ
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إس١ٜٓ أٚ إٍ  ١ ٚقٛشلِإَهاْٝٸغٛا٤ َٔ د١ٗ  ،٘ اغتبعسُٖا َعّاإكازض، ٚيهٓٸبعض 

ٕ أسٝح ٬ٜسٜ  ;ؼ اغتبعازٙ ع٢ً عاٌَ ايعَٔنطب٤٬ ٗ ايعؿطٜٔ َٔ قؿط، ٚأغٻ

ايٛقت ايصٟ استاد٘ ابٔ  ٕٸأع٢ً  نطب٤٬ بٓا٤ٶإٍ  ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ اغتبعس ٚقٛشلِ

إٍ  . َهاؾّإ َّٜٛاٚعؿط ٖٛيٝ٘ ايػباٜا إيٝشٌُ ٢ وكٌ ع٢ً اٱشٕ َٔ ٜعٜس ظٜاز ستٸ

ـٹ. ٚيهٓٻِْٗ أقاَٛا ٗ ايؿاّ ؾٗطّاأ٘ ضٟٚ ْٸأ نطب٤٬ أثٓا٤ إٍ  أقٌ ف٦ِٝٗ ٘ مل ٜٓ

َٸا ضدٛعِٗ، ٚقاٍ ٗ شيو:  ٚيهٔ َا ، دٛاظِٖ ٗ عٛزِٖ ع٢ً نطب٤٬ ؾُٝهٔ شيوأ

دابط بٔ عبس ض٣ٚ ِٗ ادتُعٛا ع٢ً َا ْٸ٭ ;يٝٗا ّٜٛ ايعؿطٜٔ َٔ قؿطإٜهٕٛ ٚقٛشلِ 

ٟٸاهلل ا٭ يٝ٘ إَٔ اؿذاظ ؾٝشتاز ٚقٍٛ اـدل  ٕ نإ دابط ٚقٌ ظا٥طّاإ، ؾْكاض

ٔ غرل اؿذاظ َٔ ٕ ٜهٕٛ دابط ٚقٌ َأ، ٚع٢ً ضبعٌ َّٜٛاأنجط َٔ أ٘ ٦ٚفٝ

 .(68)ايهٛؾ١ أٚ غرلٖا

ٗ ؼًًٝ٘ شلصٙ ايٛاقع١.  زقٝكّا ّاعًُٝٸ بع َٓٗذّاايػٝس ابٔ طاٚٚؽ اتٻ ٕٸأٚايٛاقع 

ٔٵ ٕ أٔ يًُٓاقؿ١، ُٖٚا: ٝٵٔ قابًَٝٵَعطٝٳ إٍؼًًٝ٘ ْٚتٝذت٘ ٜػتٓسإ  ٕٸأٜ ٬سٳٜٴ ٚيه

١. ٚيهٔ ٢ ٜبعح ايٝ٘ بايط٩ٚؽ ٚايعا١ً٥ إػبٝٸعبٝس اهلل بٔ ظٜاز اْتٛط أَط ٜعٜس ستٸ

بك٘ بعس َكتٌ ٘ قاؽ ا٭َط ع٢ً غٛاْٸأسٛشلا، أٚ  َػبك١ْ ٘ ناْت يسٜ٘ تعًُٝاتٷْٸأوتٌُ 

ٔٵبعض إ٪ضِّ ٕٸأَػًِ بٔ عكٌٝ. ٚضغِ  َٔ ايكعٛب١ ايتػًِٝ ب٘.  خٌ شنط شيو، ٚيه

دٛاب٘  ٕٸإّ ؾعؿط َٔ احملطٻ اؿازٟٚ ٜعٜس ّٜٛ ايعاؾط أإٍ  ٘ نتبْٸأشا اؾذلض إؾ

ٝٸ ٕٸأ٘ ٜعين ْٸإّ. َٚٔ ثِ ؾغٛف ٜكً٘ ٗ ْٗا١ٜ ؾٗط احملطٻ ١ َهجت ٗ ايعا١ً٥ إػب

ايؿاّ ٗ ايؿذل٠ بٌ إٍ  ّ، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ٚقٍٛ ايػباٜاْٗا١ٜ ؾٗط احملطٻإٍ  ايهٛؾ١

ٚٸ ٍ َٔ ايعاؾط ٚايعؿطٜٔ َٔ قؿط سػب ايٛقت ايصٟ ٜػتػطق٘ إػرل، ٚيٝؼ ٗ ا٭

قؿط، ٫ٚ ٜهٕٛ ضدٛعِٗ َٓٗا ٖٛ ٗ ايعؿطٜٔ َٓ٘، نُا ٖٛ إعطٚف. ٖٚصا ٜٓػذِ 

ٛنٛع١ أٚ إهصٚب١ ٗ نتاب َع َا ْكً٘ ايهاتب نُٔ اؿٛازخ اييت ٚقؿٗا بإ

 ٕٸأ ّاتاضىٝٸ. ٖٚصٙ ايٓتا٥ر ٫ زيٌٝ عًٝٗا َٔ ايتاضٜذ. نُا مل ٜجبت (ْاغذ ايتٛاضٜذ)

ٝٸ نُا ْكٌ عٔ ايكانٞ ايٓعُإ،  ،نجطأأٚ  نا٬َّ ١ َهجت بايؿاّ ؾٗطّاايعا١ً٥ إػب

ٌٸ ٌٸ١ اييت سسثت ٖٓاى ٫ ت٪ِّتاضىٝٸايٛقا٥ع اي بٌ يع أٜٸ١ ؿذل٠. ٚع٢ً ٖصٙ اي س بكا٤ِٖ ن

 ٍٕ ـٹ ٕٸإؾسا  نطب٤٬ َٔ ا٭قٌ. إٍ  ف٦ِٝٗ ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ مل ٜٓ

ٍ ٚٸأايؿاّ ٗ إٍ  ^شا نإ ٚقٍٛ ايػباٜا َٔ أٌٖ ايبٝتإَٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ 
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ُٸ ٚسهاٙ عٔ  (،َكباح ايهؿعُٞ)عٔ  (،ُّٗٛؼ إَؿْٳ)ٞ ٗ قؿط، نُا ْكً٘ ايك

ا٭ٜاّ  ٕٸإِْٗ بكٛا ٖٓاى سٛايٞ عؿط٠ أٜاّ، ؾأٚاؾذلض  ،(69)(اٯثاض ايباق١ٝ)ايبرلْٚٞ ٗ 

خٌ اٯْـ بعض إ٪ضِّْلٸ ١ٝ ضَا تهؿٞ يكطع ايططٜل ٚإطٚض بهطب٤٬، نُا إتبٓك

ٕٸ شنطِٖ. إ٫ٓ ٗ ِٗ ناْٛا ٜػرلٕٚ ْٸأٚ ،غرلِٖ ٚقت ايطدٛع نإ أبطأ إشا قٌٝ بأ

ٖٓ إٍ  ٘ ٫ ٜٓؿٞ ف٦ِٝٗشيو ؾإْٸأطٍٛ. َٚع  ٚقتٺإٍ  ا قس وتازايٓٗاض زٕٚ ايًٌٝ، 

ٔٵ  ٜهٕٛ ٚقٛشلِ إيٝٗا ٗ ْٗا١ٜ ؾٗط قؿط.  نطب٤٬، ٚيه

َٸا  ٗٻَا شنطٙ ايؿٝذ أ ٕ إؾ عدل نطب٤٬ َطًكّا ططٜل ايؿاّ ٫ ّطٸ ٕٸأب طَٟط

ٌٸْٸإبايؿعٌ، ؾ قضٻ ٕٵإٖصا  ِٗ طًبٛا َٔ َػ٪ٍٚ ْٸأ١، ؾٝشتٌُ ايككٸ ٘ ٫ ٜٓؿٞ ن

 ٖصٙ ايسع٣ٛ ؼتاز ٕٸإبِٗ قٛب نطب٤٬. ثِ  إٔ ّطٸ طّاايطنب ايٓعُإ بٔ بؿرل َبٓه

أٚ ٗ نتب قسا٢َ  ،١تاضىٝٸل َٓٗا ٗ ا٭طايؼ اييًتشٗك ;َٔ ايسضاغ١ َعٜسٺإٍ 

 ٌ إػًٌُ. ػطاؾٝٸاؾ

ٕٸ نإ ا٭َط ؾ ّاأٜٸٚ اعتباضٖا  ٫ ٜكضٸ يًٓكاف ٚا٭خص ٚايطزٸ ايٛاقع١ قاب١ًْبُا أ

َٳخٌ ٚاحملسِّٖٓاى َٔ إ٪ضِّ ٕٸأ٫ غُٝا ٚؾ١ َٚهصٚب١، قطٻ ٖٚٓاى  ،يٝٗاإأؾاض  ٔٵثٌ 

إشا  ـ٘ يٝؼ بايهطٚض٠ ضب٘ ٚاقع١ َطٚضِٖ بهطب٤٬ ْٸؾإَٔ د١ٗ أخط٣ ٚظٖا. ؾٛاٖس تععِّ

ٞٸز اياٚ اؿٝأ١ ٛنٛعٝٸٔ. نُا يٝؼ َٔ إبتاضٜذ َعٝٻ ـ تقشٻ داش أسس اٯضا٤ اتٸ عًُ

١ اٯضا٤، ٚٚقؿٗا يسسض بكٝٸ ;ِ بَ٘ػًٖ٘ َكٝاؽ ٚايتعاٌَ َع٘ ٚنأْٸ ،سذٸ١اـ٬ؾ١ٝ 

 شيو. إٍ  ؿ١ ٚإهصٚب١ َٚاؾ١ ٚإعٜٻباحملطٻ

 

َبايػ١  :١ نطب٤٬، َٚٓٗا١ ٗ قكٸتاضىٝٸَٔ إبايػات اي شنط ايهاتب أَج١ًّ

ٟٸٗ عسز ايكت٢ً َٔ اؾٝـ ا٭ (َعايٞ ايػبطٌ)نتاب  َا١٥ إٍ  سٝح أٚقًِٗ ،َٛ

٢ ٗ دٝـ ًعسز ايكت ٕٸأأْعت ع٢ً إكازض  ٕٸأٚٔػٌ أيـ قتٌٝ! ٚشنط ايهاتب 

ؿل َع ايهاتب ع٢ً ٚدٛز َبايػات ْين اتٻإٚ .(70)ؾك٘! ؾدكّا 88عُط بٔ غعس بًؼ 

يٝٗا ٗ ايبسا١ٜ. ٚنإ ا٭سط٣ إط٠، ٚقس غبل ايتٜٓٛ٘ ٚظٜازات ٗ بعض ايهتب إتأخِّ

ٓا ْػتػطب قبٍٛ ٓٻٜٚهؿؿٗا يًكاض٨. ٚيه ،عًٝٗا ٗ عج٘ع ٕ ٜطٚنأبايهاتب 

ٟٸ ،خٌايهاتب ٕا شنطٙ بعض إ٪ضِّ  سٍٛ ،ثرل ٚغرلٙتابع٘ نابٔ ا٭ ٔٵَٳٚ نايطدل
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ٟٸعسز ايكت٢ً ٗ اؾٝـ ا٭ بٌ  ّاْاعإٕ ٖٓاى أض بايهاتب قطٻ ٕٸأ. ٚا٭غطب َٓ٘ َٛ

ٕ أ، بعس ْٛطٟٗ  تػتسعٞ ْكاؾّا ٖصٙ إػأي١ ٫ ٕٸأ َهاؾّا إٍخٌ ع٢ً شيو! إ٪ضِّ

 ،خٕٛؾكس ض٣ٚ إ٪ضِّ .×بػاي١ َعػهط اؿػٌبٕٛ َٜٛٸؾٗس ايكاز٠ ٚإكاتًٕٛ ا٭

ٟٸ ٟٸ نايطدل ٟٸؾٝـ ا٭ا كاطبّا ،ٚإؿٝس ٚغرلُٖا، عٔ عُطٚ بٔ اؿذاز ايعبٝس َٛ: 

َٳأ ٕٻ قَّٛاٚتكاتًٕٛ؟ تكاتًٕٛ ؾطغإ إكط،  ٔٵتسضٕٚ  شلِ َٓهِ  َػتُٝتٌ، ٫ ٜدلظ

. ٚٗ (71)باؿذاض٠ يكتًتُِٖٛ يٛ مل تطَِٖٛ إ٫ٓ ،ُا ٜبكٕٛ، ٚاهللٹِٗ قًٌٝ، ٚقًٓ، ؾإْٸسسٷأ

َػتُٝتٌ، ٫  تكاتًٕٛ ؾطغإ إكط ٚأٌٖ ايبكا٥ط ٚقَّٛاإْٸُا  :ْ٘ قاٍأَكتٌ اـٛاضظٟ 

ٕٻ . (72)ِباؿذاض٠ يكتًتُٖٛ تِٗ، ٚيٛ مل تطَِٖٛ إ٫ٓقتًٛٙ ع٢ً قًٖ إ٫ٓ َٓهِ أسسٷ ٜدلظ

 (:ؾطح ايٓٗر)بٞ اؿسٜس ٗ أٚٚقؿِٗ أسس إكاتًٌ َع عُط بٔ غعس، نُا ْكً٘ ابٔ 

ؼطِ ايؿطغإ  ،نا٭غٛز ايهاض١ٜ ،ثاضت عًٝٓا عكاب١ أٜسٜٗا ٗ َكابض غٝٛؾٗا

٫ٚ وٍٛ  ،٫ٚ تطغب ٗ إاٍ ،ٚتًكٞ أْؿػٗا ع٢ً إٛت، ٫ تكبٌ ا٭َإ ،ٚسلا٫ّ ّّٝٓا

ٚ ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً إًو، ؾًٛ نؿؿٓا عٓٗا أضٚز ع٢ً سٝاض ا١ٕٝٓ بٝٓٗا سا٥ٌ ٚبٌ ايٛ

ُٸ(73)٭تت ع٢ً ْؿٛؽ ايعػهط عصاؾرلٖا ضٜٚسّا  ،اض بٔ عبس ٜػٛخ. ٚقاٍ عبس اهلل بٔ ع

ٟٸ ،ٖٚٛ ٜكـ اؿػٌ ٘ٓ َهػٛضّا َا ضأٜتٴ :نُا عٔ ايطدل تٌ ٚيسٙ ٚأٌٖ قس ُق ،ق

ناْت  ٕٵإَٓ٘، ٚ ٫ٚ أدطأ َكسَّا ،َه٢ دٓاّْاأ٫ٚ  ،أضب٘ دأؾّا ،قشاب٘أبٝت٘ ٚ

ؾتٓهؿـ عٔ ّٝٓ٘ ٚسلاي٘ اْهؿاف إعع٣  ،عًٝٗا بػٝؿ٘ عًٝ٘ ؾٝؿسٸ ايطداٍ يتؿسٸ

ٕٸ قا٥ًٗا ـ ٚ .(74)ؾٝٗا ايص٥ب شا ؾسٸإ َا  :٘ قاٍْٸأٚ ،ٖٛ ٓٝس بٔ َػًِ ـسػب إؿٝس إ

٘ٓ ضأٜت َهجٛضّا  .(75)َع َهُٕٛ اـدل ػاقّاتٸا، ٖٚٛ أنجط ق

َٳ ٕٸإ :قًٓا٘ يٛ ْٸإثِ   ٌٸ ،َكات٬ّ 89نإ َع اؿػٌ  ٔٵعسز  ايتكسٜطات  ع٢ً أق

ٌٸشٗا ايهاتب، ٚاغتجٓٝٓا َِٓٗ ا٭طؿاٍ ٚايطنٻاييت ضدٻ  ٚاسسٺ ع، ٚنإ ْكٝب ن

ٟٸيهإ عسز ايكت٢ً َٔ اؾٝـ ا٭ ،َِٓٗ قتًٌٝ ضٙ ايهاتب! ؾهٝـ ٜؿٛم َا قطٻ َٛ

خصْا أشا إٚ .(76)َكات٬ّ 136ٛا سٛايٞ ناْـ سػب ايػٝس ا٭ٌَ  ـ ِْٗأٚايطٚاٜات تؿرل 

. ٚعًٝ٘ (77)ٚضَا ظازٚا عًٝٗا ،ٚ ٜبًػْٛٗاأِٗ ٜكاضبٕٛ ا١٦ٕ ْٸإٟ ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ ؾأبط

ٌٸ ٕٸإ :شا قًٓاإ ٟٸ٭أَ اؾٝـ  ٚاسسّا َِٓٗ قتٌ ؾدكّا ٚاسسٺ ن عسز قت٬ِٖ  ٕٸإؾ َٛ

 غٝعٜس ع٢ً َا شنطٙ ايهاتب! 

 تٓػب ،ٚغرلُٖا (،َكتٌ اـٛاضظَٞ)ٚ (،ايًٗٛفـ )ن ،نتب إكاتٌ ٕٸأع٢ً 
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 غرل َٔ اؾٝـ إكابٌ، ٖٚٛ أَطٷ فُٛعاتٺِْٗ قتًٛا أَٔ أبطاٍ نطب٤٬  نجرٕلإٍ 

 َػتبعس بطبٝع١ ا٭سٛاٍ.

  

ُٸ١ يًؿٝذ عبٸٓكسٜٸشنط ايهاتب ٗ َعطض عطن٘ يٰضا٤ اي ( إٓت٢ٗ)ٞ ٗ اؽ ايك

٘ ٜبسٚ َٔ ن٬َ٘ ْٸأع٢ً  .(78)١ ٚايتؿكٌٝاغتؿٗازُٖا بتًو ايهٝؿٝٸ٘ اغتبعس ْٸأ

ٜ َٚٛاضزٙ. غبب ايتشٗؿإٍ  طٵؿٹنإ مل ٜٴ ٕٵإٛ٘ ع٢ً بعض ايتؿاقٌٝ، ٚإصنٛض ؼٗؿ

َع بعض  ،ايكك١ َٓكٛي١ ٗ أنجط َٔ َكسض ٕٸأ يٝ٘ ٖٓاإؾاض٠ اٱ ٚيهٔ َا ْٛزٸ

، نُا ضٚاٖا اـٛاضظَٞ بػٓسٙ ٗ (79)(فايػ٘)ايؿطٚم. ؾكس ْكًٗا ايؿٝذ ايكسٚم ٗ 

 ٕٸأنُا  ،(80)اضٔ يعبس اهلل بٔ دعؿط ايطٝٸٝٵُٗا ناْا طؿًَْٸأ٘ شنط ب، ٚيهٓٸ(َكتً٘)

ٞٸإٍ  ٔ يعبس اهلل بٔ دعؿط ؾآٝٵابٓٳ ٕٸأشنط ب (ْػاب٘)أايب٬شضٟ ٗ   ،ضدٌ َٔ ط

ايٛاقع١ شلا أقٌ  ٕٸأٖٚصا ٜعين  .(81)ابٔ ظٜازإٍ  غُٝٗاأت٢ بطأٚ ،عٓاقُٗاأؾهطب 

ِّ ٝٸيٝٗا بعض ايتؿاقٌٝ اؾإأٚ أنٝؿت  ،ضت َع ايعَٔٚغٓس، ٚضَا س يبعض  ;١ع٥

 ١. ا٭غطاض ايعاطؿٝٸ

 

×

ط٠ سٍٛ عسز إبايػات اييت ٚقعت ٗ بعض ايهتب إتأخِّإٍ  أؾاض ايهاتب 

 ،120إٍ  63ْ٘ اظزاز عسزٖا َٔ أب . ؾكس شنط×اؾطٚح اييت أقابت اٱَاّ اؿػٌ

  .(82)أعساز أندل بهجرلإٍ  ٚق٫ّٛ ،320إٍ  ثِ

ُٸس  ٘ ٚضز عٔ اٱَاّْٸأيٝ٘ ٖٓا إاٱؾاض٠  َٚا أٚزٸ َا ضٚاٙ  ٗ ×ايباقطق

 بطَض أٚ نطب١ّ ٚٚدس ب٘ ث٬مثا١٥ ٚبهع١ ٚعؿطٜٔ طع١ّٓ ،×قٝب اؿػٌأ :ايكسٚم

ٞ. ٚٚضز عٔ ٘ نإ ٫ ٜٛٓي٭ْٸ ;َ٘ناْت ٗ َكسٻْٗا أ. ٚضٟٚ (83)بػِٗ ض١َّٝ بػٝـ أٚ

ل . ٚعًٖ(84)ٚأضبع ٚث٬ثٕٛ نطب١ ،ٚدس ؾٝ٘ ث٬خ ٚث٬ثٕٛ طع١ٓ :×اٱَاّ دعؿط ايكازم

ٕٸ ;٘ ٫ تعاضض بُٝٓٗابأْٸ (ايًٛاعر)ايػٝس ا٭ٌَ ٗ  ٔ ؾٝٗا َا دا٤ عٔ ايكازم مل ٜعٝٻ ٭

ٌٸ(85)قسض ايطَٝات ٚايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ٗ  (،ضؾازاٱ)عباض٠ ايؿٝذ إؿٝس ٗ  . ٚيع

ا٤ ايهطب ؿاي١ اٱَاّ اؿػٌ َٔ دطٸ زقٝكّا ّ ٚقؿّاتكسِّ ،ع٢ً قكطٖا (،ايًٗٛف)
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ٕ ٫ أ. ًٜٚعّ (86)ثدٔ باؾطاح قاض دػُ٘ نايكٓؿصُأا ٕٖٓٚٞ: ٚايطعٔ ٚضَٞ ايػٗاّ، 

ٟٸعسز اؾٝـ ا٭ ٕٸعٔ أْػؿٌ  ٌٸ َٛ ٚسػب بعض إكازض اييت  ـ ايطٚاٜات نإ ع٢ً أق

ٚتصنط َكازض أخط٣، نُا  ـ. ١ آ٫ف ضدٌأضبع١ آ٫ف أٚ غتٸ ـ ساٚيت تبػٝ٘ ا٭َٛض

ٕٸ ،ٖٚٛ إطٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازم ،عٔ إؿٝس ٚٗ ْٝع  .(87)عسزِٖ نإ ث٬ثٌ أيؿّا أ

ا٭سٛاٍ ؾإعطن١ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ناْت غرل َتهاؾ١٦. ٚقس ْكٌ عٔ َٓاقب ابٔ 

. ٚهب إٔ ٫ (88)٘ ٗ بعض ٬ٓت اٱَاّ اؿػٌ أتت٘ أضبع١ آ٫ف ْب١ًْٸأؾٛب آؾٗط

ٕٸعٔ ْػؿٌ  ٠ ٚايعتاز ٚاغتدساّ كتًـ ؾٕٓٛ اؿطب َٔ أغطاض ندا١َ ايعسز ٚايعسٸ أ

ٛٸ  ،ٚإضٖابِٗ ،ٚإيكا٤ ايطعب ٗ قًٛبِٗ ،اضٚأؾهاٍ ايػ٬ح ٖٛ قاٚي١ إخاؾ١ ايج

، أٚ اضنٌغرلِٖ َٔ إعإٍ  ضغا٥ٌ ضزٕعاتِٗ. ٚضَا قكس َٓٗا إضغاٍ َعٜٓٛٸٚإنعاف 

ٕ ايػًطات ٗ أداْب إٍ  .شلِ َٔ بعض ايكط٣ اجملاٚض٠ َسازٺإ ٤ٕٛاد١ٗ استُا٫ت فٞ

ٛٸ ٌٸَٔ ٠ ايباطؿ١ ايػاسل١. َٚٔ ثِ يٝؼ ايعاز٠ تعتُس ع٢ً ايك  ايهطٚض٠ إٔ تًشل ن

ٌٸ .ايػٗاّ ٚايٓباٍ أدػاز إكاتًٌ ٖصا نإ َٓؿأ اـً٘ عٓس بعض اـطبا٤  ٚيع

خصْا ٗ ا٫عتباض زٚاؾع ٖصا اؾٝـ أشا إطٜٔ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ. ٚاب إتأخِّٚايهتٸ

ؾٝٗا ٗ  خٌ َٔ أخباض قس تبسٚ َبايػّاَا ٜٛضزٙ بعض إ٪ضِّ ْ٘ ٜػسٚ َؿَّٗٛاإات٘ ؾأخ٬قٝٸٚ

يٓػا٤ َٔ إا٤؟ ٚنٝـ ط َػأي١ سطَإ ا٭طؿاٍ ٚاؾهٝـ ْؿػِّ ١. ٚإ٫ٓطبٝعٝٸايٛطٚف اي

ط َػأي١ غًب ا٭طؿاٍ ٚايٓػا٤ بعس َكتٌ ايطداٍ؟ نٝـ ْؿِٗ َػأي١ ٤ٙٚ ْؿػِّ

ا٭دػاّ باـٍٝٛ بعس ايكتٌ؟ ٚغًب ا٭دػاز؟ ٚقطع ايط٩ٚؽ؟ ًٚٓٗا ع٢ً ايطَاح؟ 

 ٚغرل شيو؟ ٚنٌ شيو سسخ َع أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ،ٚغًبٗٔ |ٚغيب بٓات ايطغٍٛ

 عٔ زاض ايسْٝا.  |ً٘بعس ْكـ قطٕ َٔ ضسٝ |إكطؿ٢

ٖٓ بٗا ع٢ً ؼطٜـ  َػتؿٗسّا ،ا أٚضزٙ ايهاتب ٗ َكا٫ت٘أنتؿٞ بٗصٙ ايُٓاشز 

ٝٸ  ١. ايػرل٠ اؿػٝٓ

فُٛع١ َٔ اؿهاٜات إٍ  ٕ ايهاتب أؾاض أٜهّاأإٍ  َٔ ايتٜٓٛ٘ ٫بسٸٚ

إٓدل إٍ  ط٠بت عدل بعض ايهتب إتأخِّإبايػات ٚايعٜازات اييت تػطٻٚ ٚايككل

ض أنطِّ ا٤ عًٝٗا. ٚأخرلّا٫عتُاز نجرل َٔ اـطبا٤ ٚايكطٸ ٚشيو ْتٝذ١ّ ;اؿػٝينٸ

٢ ايتُٝٝع بٌ ايٛقا٥ع ١ تتٛٓي١ ؼًًٝٝٸعًُٝٸعٛخ إٍ  ١ٖٓاى ساد١ ًَشٸ ٕٸأايتأنٝس ع٢ً 

َٸإطٜٚٸ ٝٸٗات ايهتب ٚإكازض إعتُس٠ َٔ د١ٗ، ٚبٝٓٗا ٚبٌ ا١٫ ٗ أ ١ غتٓتادات ايتشًًٝ
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ٝٸ٤ات ا٭غتٝشاٚا٫ ١ َٔ د١ٗ أخط٣، ٚبُٝٓٗا ٚبٌ اؿهاٜات ١ ٚإبايػات ايؿعطٜٸزب

 يٝٗا ٭غطاض إثاض٠ ايعاطؿ١ ٚاؿُاؽ َٚا ؾاب٘ شيو.إٚايعٜازات اييت أنٝؿت 
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 ةأحلاً الشعائس احلؤسيٍّي

 

 

 ٚؾٝٗا َطايب:

 

 نت إٍ يبؼ ايػٛاز إٍ طا٥ؿتٌ:ّهٔ تكػِٝ ا٭خباض اييت تعطٻ

ٍٸ ع٢ً نطا١ٖ يبؼ ا٭ٍٚ:   ايػٛاز ٗ ايك٠٬ أٚ ايتهؿٌ ب٘، ٚؾٝٗا:ٖٚٞ َا ز

ٔٵ1 ُٻ قاٍ: قًتٴ ي٘:  ×طٙ، عٔ أبٞ عبس اهللَنشٳ ـ ضٚا١ٜ قػِّٔ بٔ أٓس، ع

ِّ ؾٝٗا; ؾإْٗا يباؽ أٌٖ ايٓاض ٞقًُٓأ  .(1)ٗ ايكًٓػ٠ٛ ايػٛزا٤؟ ؾكاٍ: ٫ تك

ٚٸبًشاٚ أْٸ ;ٗ غٓس ايطٚا١ٜ ٚقس ٚقع ْكافٷ ٔ بٔ ٫ّ، ٚعسّ تٛثٝل قػِّٗا َطغ١ً أ

أٓس ثاّْٝا، ٚاؾسٍ ايٛاغع سٍٛ غٌٗ بٔ ظٜاز ثايجّا، ؾكس قاٍ ايٓذاؾٞ: أبٛ غعٝس 

ٟٸ  ، نإ نعٝؿّا ٗ اؿسٜح، غرل َعتُس عًٝ٘ ؾٝ٘، ٚنإ أٓس بٔاٯزَٞ ايطاظ

ُٸس  ٟٸ. ٚقاٍ ٗ ق ٛٸ ٚايهصب، ٚأخطد٘ َٔ قِ إٍ ايط بٔ عٝػ٢ ٜؿٗس عًٝ٘ بايػً

ـٷايؿٗطغت: نعٝـ. ٚقاٍ ايطٛغٞ ٗ ا دسّا، عٓس ْٓكاز ا٭خباض...  ٫غتبكاض: ٖٛ نعٝ

ذاٙ آخط ّا، ؾاغس ايطٚا١ٜ ٚإصٖب. ٖٚٓاى اتٸٚقاٍ ابٔ ايػها٥طٟ: نإ نعٝؿّا دسٸ

 .(2)٤ عٓ٘، ٚنْٛ٘ ؾٝذ إداظ٬ٓ٠ٜكٍٛ بٛثاقت٘; بًشاٚ نجط٠ ضٚاٜات٘، ٚضٚا١ٜ ا٭د

ٔٻ يٞ ططس٘ ع٢ً بػاٙ ايبشح،  ٚأْا ؾٝ٘ إٍ اٯٕ َٔ إتٛٚقؿٌ، سٝح مل ٜتػ
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ٕٵ ت٘ ٗ ؾطق١ٺض إٍ ؾدكٝٸع٢ً أٌَ ايتعطټ  ؾا٤ اهلل تعاٍ. قطٜب١ إ

 بػبب اٱضغاٍ. ;ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ٫ فاٍ ٫عتُازٖا

ِّ ٗ أغٛز، ؾ2 َٸا ـ ضٚا١ٜ ايهًٝين: ٚضٴٟٚ: ٫ تك ـٸأ ١ أٚ ايهػا٤ أٚ ايعُاَ اـ

 .(3)ؾ٬ بأؽ

 إٔ اؿسٜح َٛقٛفٷ ٫ ٜٴطَنٔ إٍ ا٫غتس٫ٍ ب٘. إ٫ٓ

ُٸس  ضٚا١ٜ ـ3 ٞٸقاٍ: قًتٴ ي٘:  ×بٔ غًُٝإ، عٔ ضدٌ، عٔ أبٞ عبس اهللق  أقً

ِّ ؾٝٗا; ؾإْٸ  .(4)ٗا يباؽ أٌٖ ايٓاضٗ ايكًٓػ٠ٛ ايػٛزا٤؟ قاٍ: ٫ تك

ٚقُس بٔ غًُٝإ; ٚٗ اؿسٜح عسٸ٠ َؿانٌ ٗ غٓسٙ; بًشاٚ غٌٗ بٔ ظٜاز، 

 إٍ إضغاي٘. َٞ بايػًٛ; إناؾ١ّّا، ٚقس ضٴ٘ نعٝـ دسٸسٝح إْٸ

قاٍ: ٫ ٜهٖؿٔ إٝت ٗ  ×ـ ضٚا١ٜ اؿػٌ بٔ إدتاض، عٔ أبٞ عبس اهلل4

 .(5)ايػٛاز

 ٘ َطغٌ.ٔ إٍ ٖصا اؿسٜح; ٭ْٸطَن٫ٚ ٜٴ

ٗ ثٛب  : وطّ ايطدٌ×ـ ضٚا١ٜ اؿػٌ بٔ إدتاض قاٍ: قًتٴ ٭بٞ عبس اهلل5

 .(6)ايػٛاز؟ قاٍ: ٫ وطّ ٗ ايجٛب ا٭غٛز، ٫ٚ ٜهٓؿٔ ب٘

 .قشٝضٷ ٖٚصا سسٜحٷ

ٖصا ٚقس اغتٓس عًُا٩ْا إٍ ٖصٙ ا٭خباض يًشهِ بهطا١ٖ ايًباؽ ا٭غٛز ٗ 

 ايك٠٬، أٚ ايتهؿٌ ٚاٱسطاّ ب٘ أٜهّا.

 ٖٚٞ اييت اغتؿٝس َٓٗا نطا١ٖ يبؼ ايػٛاز َطًكّا. ٚؾٝٗا: ايجا١ْٝ:

ٗ  قاٍ: ٜهطٙ ايػٛاز إ٫ٓ ×ضٚا١ٜ أٓس بٔ قُس، ضؾع٘، عٔ أبٞ عبس اهللـ 1

ـٸ  .(7)، ٚايعُا١َ، ٚايهػا٤ث٬ث١: اـ

 َطؾٛع. ٘ سسٜحٷأْٸ إ٫ٓ

ُٸس  ـ ضٚا2١ٜ ٞٸق ٗ َا عًِٖ  ×بٔ اؿػٌ قاٍ: قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ بٔ عً

 .(8)٘ يباؽ ؾطعٕٛأقشاب٘: ٫ تًبػٛا ايػٛاز; ؾإْٸ

 ططٜكإ:ٚشلصا اؿسٜح 

ٚٸ ، (قاٍ)٘ شنطٙ بٓشٛ أْٸ ٬ّ، إ٫َٓا شنطٙ ايؿٝذ ايكسٚم ٗ ايؿكٝ٘ َطغٳ ٍ:ا٭

ٕٸ(ٟٚضٴ)٫  ٕٸ ، إ٫ٓ(قاٍ)ل َطاغٌٝ ايكسٚم إشا ناْت بٓشٛ ايبعض ٜٛثِّ . َٚٔ إعًّٛ أ  أ

ٕٵ  ذاٙ.٫ زيٌٝ ع٢ً ٖصا ا٫تٸ ايكشٝض أ
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َٸا ٚ  أٜهّا بٌ ا٫عتُاز ٚعسَ٘. ؾؿٝ٘ ْكافٷ ايططٜل ايجاْٞأ

ُٸس  ـ ضٚا3١ٜ ٞٸق ٕٸبٔ اؿػٌ قاٍ: ضٴ بٔ عً ٖب٘ ع٢ً ضغٍٛ  ×ددل٥ٌٝ ٟٚ أ

ٟټ ٚيس  |اهلل ٗ قبا٤ أغٛز، َٚٓطك١ ؾٝٗا خٓذط، ؾكاٍ: ٜا ددل٥ٌٝ َا ٖصا؟ ؾكاٍ ظ

ُٸو ايعبٸ ُٸع ٛٴاؽ. ٜا ق ٌٷ ي ٚٴِيس، ٜٚ ِِّيسى َٔ   .(9)اؽو ايعبٸس ع

ـٷٚشلصا اؿسٜح ططٜكإ،   .ٚن٬ُٖا نعٝ

ُٸس  ـ ضٚا4١ٜ ٞٸق  ٘ قاٍ: نٓتٴبٔ اؿػٌ بإغٓازٙ عٔ سصٜؿ١ بٔ َٓكٛض أْٸ بٔ عً

َُٔطٕط، ؾأتاٙ ضغٍٛ أبٞ ايعبٸ×عٓس أبٞ عبس اهلل أسس  اؽ اـًٝؿ١ ٜسعٛٙ، ؾسعا 

٘ يباؽ أٌٖ ٞ أيبػ٘ ٚأْا أعًِ أْٸأَا إْٸ :×ٍٚدٗٝ٘ أغٛز ٚاٯخط أبٝض، ؾًبػ٘، ثِ قا

 .(10)ايٓاض

ـٷٚشلص  .ا اؿسٜح ططم ث٬ث١، أسسٖا نعٝ

عٔ يبؼ  ×ٞ قاٍ: ناْت ايؿٝع١ تػأٍ أبا عبس اهللـ ضٚا١ٜ زاٚٚز ايطٓق5

ـٸ أغٛز َبٖطٔ  ايػٛاز؟ قاٍ: ؾٛدسْاٙ قاعسّا عًٝ٘ دٴبٸ١ غٛزا٤، ٚقًٓػ٠ٛ غٛزا٤، ٚخ

ٕٸ بػٛاز، ثِ ؾتل ْاس١ّٝ  :قطٓ٘ أغٛز، ٚأخطز َٓ٘ قطّٓا أغٛز، ثِ قاٍ َٓ٘ ٚقاٍ: أَا إ

 بِّٝض قًبو ٚايبؼ َا ؾ٦ت.

٘ ٫ ٜط٣ ٘ نإ َتٻُّٗا عٓس ا٭عسا٤ بأْٸ; ٭ْٸ١ّ٘ تكٝٸؾعٌ شيو نًٓ :قاٍ ايكسٚم

 كٞ بأدٗس َا ّهٓ٘، ؾكبؼ ايكطٔ بايػٛاز.يبؼ ايػٛاز، ؾأسبٻ إٔ ٜتٻ

 .(11)أخط٣ أقٍٛ: ّٚهٔ ًٓ٘ ع٢ً إضاز٠ اؾٛاظ ْٚؿٞ ايتشطِٜ بكط١ٜٓٺ

ٕٸ ٕٵ مل تهٔ َعتدل٠، بٓا٤ٶ ايج٬ث١ ا٭ٍٚا٭سازٜح  ٚإتشكٌِّ أ ع٢ً ٬َى  ٚإ

ٗا تؿٝس ايٛثٛم بايكسٚض، كاٍ: إْٸ٘ قس ٜٴأْٸ خدل ايجك١ ع٢ً بعض إباْٞ ؾٝٗا، إ٫ٓ سذٸٝٸ١

ٝٸ١ع٢ً  بٓا٤ٶ ٖصا إب٢ٓ ٗ قبٍٛ ايطٚاٜات. ٚعًٝ٘ ّهٔ اؿهِ بهطا١ٖ يبؼ  سذٸ

ٔٵَا اغتٴ ايػٛاز َطًكّا، إ٫ٓ مٔ َع قبٛيٓا يًهدل٣ ٫ ّهٓٓا  جين ٗ ايٓكٛم. ٚيه

 إسطاظ قػط٣ ا٫ط٦ُٓإ ٗ إكاّ بكسٚض ٖصٙ ايطٚاٜات.

 

ٞٸأٟ ٌٖ ّهٔ ايتُػټ ٗ  و بٗصٙ ا٭سازٜح إصنٛض٠ ٱثبات اٱط٬م ا٭سٛاي

٫، ٚغٛا٤  ّاؿهِ بهطا١ٖ يبؼ ايػٛاز، أٟ غٛا٤ يبػ٘ ا٭عسا٤ ٚغ٬طٌ اؾٛض أ
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ٕٸ ّّا يػرل إ٪ٌَٓ أعٴطٵؾٝٸنإ ظّٜا  سهُت بايهطا١ٖ إْٸُا  ٖصٙ اجملُٛع١ ٫، أّ ٜكاٍ بأ

ٌ اؽ. ٚ٭دٌ إٔ ٫ ٜهٕٛ إ٪َٕٓٛ َتعٜٸَٔ باب إٔ ايًباؽ ا٭غٛز نإ ظٜٸّا يبين ايعبٸ

ٟٸ غًطإ  ٟٸ ؾعاضّا َهاؾٛض ٚأتباع٘ سٳبع ِ اٱَاّ بايهطا١ٖ، ؾشٝح ٫ ٜهٕٛ ٖصا ايع

و بٗا ضٚا١ّٜ أخط٣ غٛف يٮعسا٤ ؾ٬ نطا١ٖ. ٚعًٝ٘ تهٕٛ ايكاعس٠ اييت ْتُػٻ

ُٓا ٚاعذلؾٓا بس٫ي١ ايطٚاٜات ع٢ً نطا١ٖ ٚعًٝ٘ ْكٍٛ: يٛ غًٖ؟ ْصنطٖا ٗ ٖصا إطًب

ٕٸجين، ٜكَا اغتٴ يبؼ ايػٛاز َطًكّا، إ٫ٓ قسض َٔ باب عسّ إْٸُا  ٖصا اؿهِ اٍ: إ

ٟٸ بين ايعبٸايتعٜٸ ٍٸٞ بع  ع٢ً ٖصا ا٭َط ٖٞ: اؽ. ٚايكطا٥ٔ اييت تس

ٕٸ |أـ سسٜح ددل٥ٌٝ َع ايٓيبٸ ٟٸ ٗ أ اؽ. ٖٚصا اؿسٜح ٖٛ يٛيس ايعبٸ ٖصا ايع

ٕٵ نإ نعٝـ ايػٓس، إ٫ٓ ٕٸتاضىٝٸٓا ْتعاٌَ َع٘ نٛثٝك١ ْٸأ ٚإ ايًباؽ ا٭غٛز  ١ ٱثبات أ

 نإ يباغِٗ.

ٖٓ ×ب ـ سسٜح ف٤ٞ ضغٍٛ اـًٝؿ١ إٍ اٱَاّ ايكازم ا زعا اٱَاّ ٜسعٛٙ، 

ٗٳ  ٘ أغٛز.ٝٵإٍ يبؼ ٖطط أسس ٚد

، بًشاٚ نٕٛ ؾطعٕٛ إؾاض٠ «٘ يباؽ ؾطعٕٛؾإْٸ ;٫ تًبػٛا ايػٛاز»ز ـ سسٜح 

نصا سٌ ٜكٍٛ: ٫ اؽ. ٚس ٗ ظَٔ اٱَاّ ببين ايعبٸإٍ اؿانِ ايٛامل، ٖٚٛ ٜتذػٻ

ِّ ؾٝٗا; ؾإْٸ  اّ ايٛإٌ ٚأتباعِٗ، ٫ٚ َهإ شلِ إ٫ٓٗا يباؽ أٌٖ ايٓاض، أٟ اؿٓهتك

 ايٓاض.

ٕٸ إ٫ٓ ٞٸز فطٻ ٖصا ٜبك٢ أ  َٔ ايبشح. وتاز ايبتټ ؾٝ٘ إٍ َعٜسٺ تٛدٝ٘ ؼًًٝ

 

٘ أٚس٢ اهلل أْٸ ،×بٔ َػًِ، عٔ ايكازم ض٣ٚ ايكسٚم بإغٓازٙ عٔ إزلاعٌٝ

ٌٵ يًُ٪ٌَٓ ٫ تًبػٛا يباؽ أعسا٥ٞ، ٫ٚ تطعُٛا َطاعِ أعسا٥ٞ،  إٍ ْيٛب َٔ أْبٝا٥٘: ُق

 .(12)٫ٚ تػًهٛا َػايو أعسا٥ٞ، ؾتهْٛٛا أعسا٥ٞ نُا ِٖ أعسا٥ٞ

زٕٚ َا شنطْاٙ. ٚعًٝ٘ ؾإشا ثبت  ،ٚشلصا اؿسٜح ططم ث٬ث١، قضٸ َٓٗا اثٓإ

َا بأعسا٤ ايسٜٔ وطّ َٔ ٖصا ايًشاٚ، بػضٸ ايٓٛط عٔ يْٛ٘، نُا  يبإؽاختكام 

ٕٕ ٖٞ ايكبع١ اييت ىتلٸ تبعّا يًباؽ ا٭عسا٤.  ،ٯخط بًبػٗا ايٝٗٛز. ٖٚصا ىتًـ َٔ ظَا

ٕٸ ّا خاقٸيباغّا َا نإ  ٜٚكسم ٖصا اؿسٜح ٗ ظَآْا ٖصا ؾُٝا يٛ ؾطنٓا أ
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 .(13)١ ا٭خط٣سٜٓٝٸذاٖات ايبا٫تٸ

 

ٕٸ ايٓٗٞ ٗ ايعبازات ٌٖ ٜػتًعّ اؿهِ  ٚقع ايبشح بٌ عًُا٤ ا٭قٍٛ ٗ أ

 بؿػازٖا أّ ٫؟

ٞٸ ل بتطبٝل طبٝع١ ٜتعًٖ ; ٖٚٛ تاض٠َّٚٔ تؿطٜعات ٖصا ايبشح شنطٚا ايٓٗٞ ايتٓعٜٗ

١ اَتجاٍ ا٭َط عٔ َطدٛسٝٸ ١، ٖٚٓا ٜهٕٛ ايٓٗٞ َعبِّطّاخاقٸ١ سكٸإأَٛض ب٘ ع٢ً 

ٖٞ باٱناؾ١ إٍ غا٥ط إْٸُا  ١بايطبٝع١ بٛاغط١ تًو اؿك١، ٚيهٔ ٖصٙ إطدٛسٝٸ

سكل ايطبٝع١ إأَٛض بٗا. َٚجاي٘: ايٓٗٞ عٔ ق٠٬ ايؿطٜه١ ٗ اؿُاّ، أٚ ايٓٗٞ عٔ 

ٞٸايك٠٬ بايًباؽ ا٭غٛز ب٘  َتعًٚكّا بصات ؾعٌ يٝؼ َأَٛضّا ; ٚقس ٜهٕٛ ايٓٗٞ ايتٓعٜٗ

ٚٸ  ٞ ٗ َٛاطٔ ايًعٔ.ٍ ا٭َط، نايٓٗٞ عٔ ايتدًَٓٔ أ

ٕٸ ٚٸ ٖصا ٚقس شنط عًُا٤ ا٭قٍٛ أ ٍٸ ع٢ً ؾػاز ايعباز٠ ايٓشٛ ا٭ ٍ َٔ ايٓٗٞ ٫ ٜس

أق٬ّ. ٖٚصا َا شنطٙ ايػٝس اـ٥ٛٞ، ٚايػٝس ايؿٗٝس ايكسض، ٚايؿٝذ 

 ايتدلٜعٟ)ضِٓٗ اهلل(.

ٞٸ ؾكس قاٍ ٕٸاـ٥ٛ ٞٸ : إ ٜٓؿأ َٔ سعاظ٠ َٚٓكك١  ل بايعباز٠ تاض٠ّإتعًٚ ايٓٗٞ ايتٓعٜٗ

ٞٸٗ تطبٝل اي ١ َٓ٘، َٔ زٕٚ سعاظ٠ َٚٓكك١ ٗ ْؿؼ خاقٸ١ ايٛادب ع٢ً سكٸ طبٝع

١، ٚيصا ٜهٕٛ ساشلا ساٍ غا٥ط سكك٘ ٚأؾطازٙ ٗ ايٛؾا٤ بايػطض، ٚشيو تًو اؿكٸ

ُٸل بايعباز٠ ايؿعًٝٸنايٓٗٞ إتعًٚ  َٛانع اّ َج٬ّ، ٚايك٠٬ ١ٗ، نايك٠٬ ٗ اؿ

ٕٸ ٞٸ ايت١ُٗ، َٚا ؾانٌ شيو... إ ٍٸ ع٢ً ايٓٗٞ ايتٓعٜٗ ٍٸ ع٢ً ايؿػاز، بٌ ٖٛ ٜس ... ٫ ٜس

 .(14)١ايكشٸ

َٸا ٚقاٍ ايكسض:  ٝٸ يٛ نإ ايٓٗٞ ايهطاٖيتٸأ ١ ٖصا ايؿطز ْاؾ٦ّا َٔ ْكل قبٛب

نإ  ٘ ٫ ٜكتهٞ ايبط٬ٕ، غٛا٤ٷت٘، ؾ٬ إؾهاٍ ٗ أْٸَٔ ايعباز٠، ٫ َٔ َبػٛنٝٸ

ٕٸ١ بٓهت١ قًْٓكل احملبٛبٝٸ إكًش١ ؾٝ٘ َعا١ٓ َؿػس٠  ١ إكًش١ ؾٝ٘ أٚ بٓهت١ أ

ٕٛ ـٸ ٚأنعـ َٓٗا، بٓش ٝٸ أخ ٔٵتبك٢ احملبٛب ٕٛ ١، ٚيه ١ ساٍ ٘ ع٢ً أٜٸنعٝـ، ؾإْٸ بٓش

٢ يٛ اؾذلنٓا عسّ إَهإ َجٌ ٖصا ايٓٗٞ ٫ ٜكتهٞ ايبط٬ٕ; ٭ْ٘ ٫ ٜعاْس ا٭َط، ستٸ

ٕٸادتُاع ا٭َط ٚايٓٗ ايٓٗٞ ايصٟ ٫ ّهٔ إٔ هتُع َع ا٭َط ٖٛ ايٓٗٞ ايٓاؾ٧  ٞ، ؾإ
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ٞٸ عٓ٘ ّهٔ إٔ ٜؿًُ٘ ١ اؿبٸَٔ ايبػض، ٫ ايٓٗٞ ايٓاؾ٧ َٔ قًٓ ، ؾٗصا ايؿطز إٓٗ

٘ ٫ ٜهٕٛ ب; ؾإْٸ١ ٚإَهإ ايتكطټا٭َط، َٚع سلٍٛ ا٭َط ي٘ ٫ إؾهاٍ ٗ ايكشٸ

 .(15)َبعِّسّا ٫ٚ َبػٛنّا يًؿاضع

ٕٸطِّٜعٟ: قس ُقٚقاٍ ايتدل ٞٸا٭َط إشا تعًٖل باي ض ٗ عًِ ا٭قٍٛ أ ٞٷ، ثِ تعًٖطبٝع  ل ْٗ

ٞٸ ٞٸببعض أؾطاز شيو اي تٓعٜٗ طاز َٔ ٖصا ايٓٗٞ إع٢ٓ إكطًض، ٜعين ، ؾ٬ ٜٴطبٝع

 ايهطا١ٖ إكطًش١، َع٢ٓ َا ٜجاب ع٢ً تطن٘ ٫ٚ ٜعاقب ع٢ً ؾعً٘، بٌ ٖٛ إضؾازٷ

ٗ ٖصا ايؿطز غكٛق٘، ٜٚعبٻط عٓ٘ ٗ يػإ ايعًُا٤ باٱضؾاز إٍ  إٍ ٚدٛز َٓكك١ٺ

ٌٸ ٞٸل بايا٭ؾطاز ثٛابّا، ٫ٚ ؾطم ٗ ا٭َط إتعًٚ نْٛ٘ أق ّا أٚ بٌ نْٛ٘ إيعاَٝٸ طبٝع

ٝٸ  ّا.اغتشباب

ٕٸإشا اتٻ ايهطا١ٖ َع٢ٓ ضدشإ ايذلى غرل َعكٛي١ ٗ ايعبازات، بٌ  هض ٖصا... ؾإ

١ ٚإكطِّب١ٝ ٗ ؾ٤ٞ ٚاسس... ٚإهطٚٙ بإع٢ٓ سّ ادتُاع إبػٛنٝٸٖٞ َػتش١ًٝ ؾٝٗا; يع

ٕٸ ايك٠٬ ٗ  إكطًض ٫ ٜكًض يًتكطټب ب٘; يعسّ إكًش١ ؾٝ٘. ٚعًٝ٘ ؾإشا قٌٝ َج٬ّ: إ

ٞ ؾٝ٘ باط١ً، بٌ ٖٞ قشٝش١ ٚفع١ٜ، ايًباؽ ا٭غٛز َهط١ٖٚ ؾًٝؼ ق٠٬ إكًٓ

ٌٸؾايٓٗٞ عٔ يباغ٘ ٗ ايك٠٬ إضؾاز إٍ أْٸ ثٛابّا، ٚأز٢ْ ٬َنّا، َٔ ايك٠٬  ٗا ؾٝ٘ أق

 .(16)ٗ غرلٙ

ٕٵ ٕٸ انتؿٝٓا ٗ إكاّ بصنط نًُات ٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ إ٫ٓ ٚمٔ ٚإ ٖصا ايتشًٌٝ  أ

ِٷ٢ ناز إٔ ٜهٕٛ بسٜٗٝٸستٸ ،ٗ عًِ ا٭قٍٛ َعطٚفٷ آخط َٔ  ّا. ْعِ، ٖٓاى قػ

ٍٸ١، إتعًٚك١ بايعبازات ايٓٛاٖٞ، ٖٚٞ ايٓٛاٖٞ اٱضؾازٜٸ ع٢ً  ٚإعا٬َت، ناييت تس

١ َج٬ّ، أٚ نايٓٗٞ عٔ ايك٠٬ ٗ َا ٫ ١ ؾ٤ٞ شلُا، نايٓٗٞ عٔ إعا١ًَ ايػطضٜٸَاْعٝٸ

ٕٵ٘ ٫ إؾهاٍ ٫ٚ خ٬ف ٗ ز٫ي١ ٖصٙ ايٓٛاٖٞ ع٢ً ايؿػاز; ٭ْٸٜ٪نٌ ؿُ٘، ؾإْٸ  ٘ إ

ٕٵ اقذلْت بصيو ايؿ٤ٞ;  يػطض أخص عسّ ؾ٤ٞ ٗ عباز٠ أٚ َعا١ًَ ؾػٛف تكع ؾاغس٠ إ

ٌٸ ٖصا ٫ خ٬ف ١ ايعبازات ٚإعا٬َت بػرل ٖصٙ اؿكٸٗا تٛدب تكٝٝس إط٬م أزٓيأْٸ ١. ٚيع

 ؾٝ٘ أٜهّا.
 

ٚٸ ٫ّ بعض نًُات ايعًُا٤، ثِ ماٍٚ ثاّْٝا بٝإ ايٛد٘ ٗ َكاّ اؾٛاب ْصنط أ
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 يصيو. ٞٸايؿٓٸ

ٚٸ َٳ ٫ّ:أ ٌٸ أٍٚ  ٞٸتعطٻ ٔٵيع ٘ بعس ، ؾإْٸ(اؿسا٥ل)ٗ  ض شلصا ا٭َط ٖٛ ايؿٝذ ايبشطاْ

إٔ شنط نطا١ٖ ايك٠٬ ٗ ايًباؽ ا٭غٛز قاٍ: ثِ أقٍٛ: ٫ ٜبعس اغتجٓا٤ يبؼ ايػٛاز 

َٔ ٖصٙ ا٭خباض; ٕا اغتؿانت ب٘ ا٭خباض َٔ ا٭َط بإٚٗاض ؾعا٥ط  ×ٗ َأمت اؿػٌ

ٞٸاؿع ٞٸ ٕ. ٜٚ٪ِّسٙ َا ضٚاٙ ؾٝدٓا اجملًػ ٘ ض٣ٚ عٔ أْٸ (احملاغٔ)ٗ نتاب٘  عٔ ايدلق

ا قتٌ دسٟ اؿػٌ إًّٛٛ ايؿٗٝس يبؼ ْػا٤ بين ٕٓ»٘ قاٍ: أْٸ ×عُط بٔ ظٜٔ ايعابسٜٔ

ْٳٗا ٗ سٛط أٚ بطز، ٚنإ اٱَاّ ظٜٔ  ٖاؾِ ٗ َأُ٘ ثٝاب ايػٛاز، ٚمل ٜػِّطٵ

ٔٸ ايطعاّ ٗ إأمت ×ايعابسٜٔ  .(17)«ٜكٓع شل

ٟٸ ٕٸ(بإٗصٻ)ٗ  ٚقاٍ ايػٝس ايػبعٚاض يبؼ ايػٛاز  : أقٍٛ: ٗ بعض ايتٛاضٜذ أ

ُٸس  نإ سسازّا يكتٌ آٍ ٞٸق ، ٚظٜس، ٚو٢ٝ، بٌ ٜٛٗط َٔ ×َٔ اؿػٌ بٔ عً

ٕٸ ٕٸ بعهٗا أ َا ٚضز  ايؿٝع١ ٗ تًو ا٭ظ١َٓ ناْٛا نصيو. ٚع٢ً ٖصا ّهٔ ايكٍٛ بأ

ٞٸطا١ٖ يبؼ ايػٛاز مل ٜٔطزٵ يبٝإ سهِ اهلل ائَ ن ، بٌ ٚضز يبعض إكاحل، ٛاقع

ٕٸ ٢ ٜكرل ، ستٸيٝؼ ٭ٌٖ ايبٝت ع٬ق١ ب٘يبؼ ايػٛاز بٌ بين ٖاؾِ ٚايؿٝع١  نبٝإ أ

 .(18)شيو َٓؿأ يًًِٛ ٚاؾٛض َٔ ا٭عسا٤ عًِٝٗ

ٟٸ ٝٸٔ ايٛد٘ ٗ : بكٞ أَطٷ تعطٻض ي٘ قاسب اؿسا٥ل... ٚمل ٜبٚقاٍ إرلظا ايتدلٜع

ٕٸ ٗ يبؼ إ٪ٌَٓ ايجٝاب  عسّ سلٍٛ ٖصٙ ايطٚاٜات يصيو. ٚايٛد٘ ٗ عسّ ايؿٍُٛ ٖٛ أ

ُٸ١ايػٛزا٤ ٗ ٚؾٝات ا٭ ٜٸ^٥ ّ اؿطاّ ٚؾٗط قؿط، إٚٗاضّا اّ قطٻ، ٚباـكٛم ٗ أ

ٕٸ^ِٗ ٭ٌٖ ايبٝتتِٗ ٚسبٸٕٛزٸ ٖصا ايعٌُ َٔ إ٪ٌَٓ إسٝا٤  ، ؾٝشعْٕٛ ؿعِْٗ، ٚإ

َٳ^٭َط أٌٖ ايبٝت  .(19)أسٝا أَطْا... ٔٵ، ٚقس ضٟٚ عِٓٗ: ضسِ اهلل 

ٕٸ ثاّْٝا: ٕٸ إ ناْٛا  ^بين ٖاؾِ ٚآٍ ايبٝت ا٭سازٜح اييت اغتٓس إيٝٗا ٱثبات أ

 ايؿٗسا٤، نجرل٠، ْٚصنط َٓٗا:غٝٸس  ١ ع٢ًخاقٸّ اؿعٕ، ٚاًٜبػٕٛ ايػٛاز ٗ أٜٸ

ٕٸـ ضٚا١ٜ ٖؿاّ ب1 إًو ايصٟ دا٤ إٍ  ٔ غعس، عٔ إؿٝد١، قاٍ: أخدلْٞ أ

ٞٸ |ضغٍٛ اهلل ٕٸ ×ٚأخدلٙ بكتٌ اؿػٌ بٔ عً ًَهّا  نإ ًَو ايبشاض، ٚشيو أ

َٔ ٥٬َه١ ايؿطزٚؽ ْعٍ ع٢ً ايبشط ؾٓؿط أدٓشت٘ عًٝٗا، ثِ قاح قٝش١، ٚقاٍ: ٜا 

ٕٸ ثِ ٌٓ َٔ تطبت٘ َصبٛح،  |ؾطر ضغٍٛ اهلل أٌٖ ايبشاض، ايبػٛا أثٛاب اؿعٕ، ؾإ

سٓلٗا، ٚقاض عٓسٙ شلا أثط، ٚيعٔ قتًت٘  ٫ٓٗ أدٓشت٘ إٍ ايػُاٚات، ؾًِ ٜبلٳ ًَو ؾٝٗا إ
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 .(20)ٚأؾٝاعِٗ ٚأتباعِٗ

ٞٸ2 ٕٓ ـ ضٚا١ٜ عُط بٔ عً ٞٸبٔ اؿػٌ قاٍ:  يبؼ ْػا٤  ×ا قتٌ اؿػٌ بٔ عً

ٞٸ ٔٻ ٫ ٜؿتهٌ َٔ سٛط ٫ٚ بطز، ٚنإ عً بٔ  بين ٖاؾِ ايػٛاز ٚإػٛح، ُٚن

ٔٸ ايطعاّ يًُأمت ×اؿػٌ  .(21)ٜعٌُ شل

ُٸـ ضٚا١ٜ ناٌَ بٔ إبطاِٖٝ أْٸ3 بٝاض  ، ؾٓٛط إٍ ثٝابٺ×س٘ زخٌ ع٢ً أبٞ ق

ٞټ اهلل ٚسذٸ ٜٚأَطْا مٔ ت٘ ًٜبؼ ايٓاعِ َٔ ايجٝاب، ْاع١ُ، قاٍ: ؾكًتٴ ٗ ْؿػٞ: ٚي

٘، ٝٵؾكاٍ َبتػُّا: ٜا ناٌَ، ٚسػط عٔ شضاعٳ ،َٛاغا٠ اٱخٛإ، ٜٚٓٗاْا عٔ يبؼ َجً٘

 .(22)أغٛز خؿٔ ع٢ً دًسٙ، ؾكاٍ: ٖصا هلل، ٖٚصا يهِ ؾإشا َػضٷ

ٕٵ ناْت نعٝؿ١ ايػٓس، إ٫ٓ ٕٸ ٖٚصٙ ا٭سازٜح ٚإ ْعٗا َع غرلٖا ٜٛٚيس  أ

ٍٸ ٕٸعػب اؾاَع  ا٫ط٦ُٓإ بايكسٚض، ٖٚٞ تس قس  ^أٌٖ ايبٝت إؿذلى بٝٓٗا أ

 يبػٛا ايػٛاز; سعّْا ع٢ً اؿػٌ ٚأٌٖ بٝت٘.

ُٸس  بعٗا ايؿٝذٖٚصٙ ايططٜك١ ٗ ا٫غتس٫ٍ قس اتٻ ايؿعا٥ط »ايػٓس ٗ نتاب٘ ق

ٕٸ«اؿػ١ٝٓٝ  يبؼ ايػٛاز َٔ ايؿعا٥ط. ; ٱثبات أ

ٗ نُا ٜهاف إيٝ٘ ١ًْ ا٭سازٜح اييت ؼحٸ ع٢ً إسٝا٤ أَطِٖ. ؾكس دا٤ 

ٞٸَايٞا٭  ×زلعت أبا عبس اهلل دعؿط بٔ قُس ، ٗ خدل َػٓس قاٍ:، يًؿٝذ ايطٛغ

ٌ ٗ اهلل، بطض٠، َتشابٸ كٛا اهلل، ٚنْٛٛا إخ٠ّٜٛكٍٛ ٭قشاب٘، ٚأْا سانط: اتٻ

 .(23)، َذلآٌ. تعاٚضٚا، ٚت٬قٛا، ٚتصانطٚا، ٚأسٝٛا أَطْاقًٌاَتٛ

ـ ٗ  ×قاٍ يٞ أبٛ عبس اهلل ٚنصيو دا٤ ٗ خدل َػُع بٔ عبس إًو قاٍ:

قًتٴ: ب٢ً، قاٍ: أػعع؟ قًتٴ: إٟ  ×ـ: أَا تصنط َا قٓع ب٘، ٜعين باؿػٌ سسٜحٺ

ٞٻ، ؾ َتٓع َٔ ايطعاّ، ست٢ ٜػتبٌ أٚاهلل، ٚأغتعدل بصيو، ست٢ ٜط٣ أًٖٞ أثط شيو عً

ٓا، ٕٚ َٔ أٌٖ اؾعع يٜٴعٳسٸو َٔ ايصٜٔ شيو ٗ ٚدٗٞ، ؾكاٍ: ضسِ اهلل زَعتو، أَا إْٸ

 .(24)ٚايصٜٔ ٜؿطسٕٛ يؿطسٓا، ٚوعْٕٛ ؿعْٓا

ع ع٢ً ا٭ضض ًٚنصيو دا٤ ٗ ايبشاض: عٔ اـكاٍ: إٕ اهلل تباضى ٚتعاٍ اٖط

ؾاختاضْا، ٚاختاض يٓا ؾٝع١ ٜٓكطْٚٓا، ٜٚؿطسٕٛ يؿطسٓا، ٚوعْٕٛ ؿعْٓا، ٜٚبصيٕٛ 

 .(25)أَٛاشلِ ٚأْؿػِٗ ؾٝٓا، أٚي٦و َٓٸا ٚإيٝٓا

ًؿٝع١ إٚٗاض اؿعٕ ٕكا٥ب أٌٖ ايبٝت. ي٘ ٜٓبػٞ ازٜح أْٸب ع٢ً ٖصٙ ا٭سٜٚذلتٻ
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ٗٸٖٚصا أَط  ٕٕ عٴطٵ ١ َع نٕٛ يبؼ ايػٛاز َٔ ايؿعا٥ط خاقٸآخط، ٚإٍ  ىتًـ َٔ ظَا

إٍ ١ًْ  ١ إُتسٸ٠ ٗ عُٛز ايعَإ، َٔ ظَٔ أٌٖ ايبٝت إٍ َٜٛٓا ٖصا، إناؾ١ّعٴطٵؾٝٸاي

ٕٵ ناْت نعٝؿ١  ،نطتا٭سازٜح اييت شٴ ّٚهٔ إسكا٤ ايعسٜس غرلٖا. ٚإْٸٗا ٚإ

ٗا تٛٚيس ا٫ط٦ُٓإ بايكسٚض، ٚيٛ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع إؿذلى بٝٓٗا، أْٻ ا٭غاْٝس، إ٫ٓ

ٕٸ  اّ اؿعٕ ٚاؿساز.أٌٖ ايبٝت ناْٛا ًٜبػٕٛ ايػٛاز ٗ أٜٸ ٖٚٛ نافٺ ٱثبات أ

ٕٸ إ٫ٓ ع٢ً نطا١ٖ ايًباؽ ا٭غٛز اؾٛاب ايؿاٗ ٗ إكاّ ٖٛ: غٛا٤ بٓٝٓا  أ

ٔٔ عًٝ٘ ؾإْٸ اّ ّا ٗ أٜٸعٴطٵؾٝٸ٘ ع٢ً ايجاْٞ ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايػٛاز يباغّا َطًكّا أٚ مل ْٳبٵ

 اؿعٕ، َٔ زٕٚ اغتٓهاضٙ ٚؾذب٘ َٔ قبٌ ايعطف، يٝسخٌ ٗ عساز ايؿعا٥ط.

ٚٸ ٕٸٚع٢ً ا٭ تككس ـ إْٸُا  ا٭زي١ اييت أؾازت نطا١ٖ ايًباؽ ا٭غٛز ٍ ْكٍٛ: إ

ٕٸٖٚصا  ٔٵ َا ٜؿِٗ َٓٗا أٜهّا ـ أ دص إشا اتټ ايهطا١ٖ َٓكبٸ١ ع٢ً نْٛ٘ يباغّا. ٚيه

ايًباؽ ا٭غٛز ؾعاضّا ٱٚٗاض اؿعٕ ؾ٬ نطا١ٖ. ٖٚصا ع٢ً غطاض َا أؾت٢ ب٘ ايؿكٗا٤ 

ٕٸ َٔ سط١َ إٔ ًٜبؼ ايطدٌ يباؽ ايٓػا٤، ٚبايعهؼ، إ٫ٓ ٖصا ٫ ٜهٕٛ قطٻَّا ٗ  أ

ٞٸ ٞٸ سا٫ت ايتُجٌٝ ايتًؿعْٜٛ ٕٸٚإػطس دصٙ سطٻَت ٖصا ايًباؽ عٓسَا ٜتٻإْٸُا  ١ا٭زٓي ; ٭

 ١ ٗ سٝات٘، زٕٚ غرلٖا.طبٝعٝٸ١ ٚاياٱْػإ يباغّا ٗ اؿاي١ ا٫عتٝازٜٸ

 

×

 ٚؾٝٗا َطايب:

 

×

ُٸ عؿطات ا٭بٛاب اييت تطتب٘ « ناٌَ ايعٜاضات»ٗ  ٞٸأـ شنط ابٔ قٛيٜٛ٘ ايك

. ٚؾٝٗا عٓاٜٚٔ نجرل٠، مٛ: ظٜاض٠ ا٭ْبٝا٤ 84إٍ باب  38بعٜاض٠ اؿػٌ، َٔ باب 

ٌٸ ٚا٥٬ٕه١ يًشػٌ; ظٜاض٠ اؿػٌ ؾطضٷ َٳ ع٢ً ن ظاض  ٔٵَ٪َٔ َٚ٪١َٓ; ثٛاب 

 اؿػٌ. ٚايعسٜس َٔ ايعٓاٜٚٔ تطتب٘ ببٝإ أدط ظا٥ط اؿػٌ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.

ٞٸ طٸب ـ شنط اُؿ ١ بعٜاض٠ اقٸايعؿطات َٔ ا٭بٛاب اـ« ايٛغا٥ٌ»ٗ  ايعاًَ

ز٠، مٛ: اغتشباب ظٜاض٠ اؿػٌ ٚٚدٛبٗا نؿا١ٜ; ؼت عٓاٜٚٔ َتعسِّ ×اؿػٌ

َٔ بعٝس، ٚا٫غتٓاب١ ؾٝٗا; اغتشباب ايعٜاض٠ ٗ  اغتشباب تهطاض ايعٜاض٠، ٚايعٜاض٠ ٚيٛ
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 أٚقات ككٛق١; ٚعٓاٜٚٔ أخط٣ نجرل٠.

ٌٸ ( 160فُٛع ا٭سازٜح إصنٛض٠ ٗ ٖصا ايهتاب ؾك٘ تكٌ إٍ ) ٚيع

 .(26)سسٜجّا

أٜهّا عؿطٜٔ بابّا تطتب٘ بعٜاض٠ اٱَاّ « إػتسضى»١َ ايٓٛضٟ ٗ ز ـ شنط ايع٬ٓ

 .(27)60إٍ باب  26، َٔ باب ×اؿػٌ

 

 ٚؾٝ٘ ْكاٙ:

 

 ٖٚٓا أَطإ: 

ٚٸ ع ٚدسْا ايعسٜس َٔ ايعًُا٤ قس شٖبٛا إٍ ايكٍٛ بايٛدٛب بعس ايتتبټ ٍ:ا٭َط ا٭

ٝٸب ِٵٓا مل ُْك، َع اعذلاؾٓا بأْٸايعٝينٸ ١ اغتكطا٤ ٚاغع١، ٚيٛ ؾعًٓا يٛٗط يٓا إعٜس عًُ

َٳ ٕٵ ناْت نًُات بعهِٗ تٛسٞ بٛدٛز ٖصا ايطأٟ عٓس غرل  عٓا تتبٻ ٔٵأٜهّا، ٚإ

 نًُاتِٗ:

ٞٸ ٚٸ أـ شٖب اجملًػ ضٚن١ ). ٖٚصا َا ٜٛٗط َٔ نًُات٘ ٗ ٍ إٍ ايٛدٛب ايعٝينٸا٭

َٸا ، سٝح قاٍ: ٚ(كٌإتٻ ؾأنجط َٔ إٔ ؼك٢،  ×أخباض ثٛاب ظٜاض٠ اؿػٌأ

. ×قًٌٝ، بٌ ٜٛٗط َٔ ا٭خباض ايهجرل٠ ٚدٛب ظٜاضت٘ ٚيؿٗطتٗا مل ٜصنط َٓٗا إ٫ٓ

ٌٸ ٚشلصا قاٍ ب٘ ْاع١ َٔ أقشابٓا، بٌ شٖب طا٥ؿ١ْ ٚاسس َٔ  إٍ ٚدٛب ظٜاض٠ ن

ُٸ١ا٭ ٌٸ إَاّ عٗسّا ٗ عٓل ٠ ٗ ْٝع ايعُط; ٕا تكسٻٚيٛ َطٸ ^٥ ٕٸ يه ّ ٗ ايكشٝض أ

 .(28)ا٥٘أٚيٝ

ٞٸ ٕٸاايجاْٞ: ثِ  ب ـ ٚقاٍ اجملًػ أنجط أخباض ٖصا ايباب، ٚنجرل َٔ ٚاٖط  عًِ أ

، بٌ نْٛٗا َٔ أعِٛ ايؿطا٥ض ٚآنسٖا. ٫ٚ ×أخباض ا٭بٛاب اٯت١ٝ، ٚدٛب ظٜاضت٘

ٛٸض اهلل ٜبعس ايكٍٛ بٛدٛبٗا ٗ ايعُط َطٸ٠ َع ايكسض٠. ٚإيٝ٘ نإ ٌّٝ ايٛايس ايع٬ٓ ْ ١َ

 .(29)نطو٘... ٫ٚ ٜبعس ايكٍٛ ب٘ أٜهّا

َػتؿٝه١.  ×: ٚا٭خباض ٗ ؾهٌ ظٜاضت٘(سا٥لاؿ)ز ـ ٚقاٍ ايؿٝذ ايبشطاْٞ ٗ 
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ٚايٛاٖط ٗ نجرل َٓٗا ايٛدٛب. ٚإيٝ٘ ٌّٝ ن٬ّ بعض أقشابٓا. ٚيٝؼ بصيو ايبعٝس. 

ٍٸ ع٢ً أْٸ ٔٵ تطنٗا تطى سٓكّا هلل ٚضغٛي٘، ؾُٓٗا: َا ٜس َٳ ٌٸ َ٪َٔ، ٚإٔ  ٗا ؾطض ع٢ً ن

ٕٸ  .(30)...|تطنٗا عكٛم يطغٍٛ اهلل ٚأ

ٌٸ َ٪َٔ  إعاقطٜٔ ايكٍٛ بايٛدٛب ايعٝينٸـ قس زلعٓا َٔ بعض  ز أٜهّا ع٢ً ن

ُٸس  ٠. ٚاغتٓس ٗ شيو إٍ خدلٗ ايعُط َطٸ بٔ َػًِ ايصٟ غٝأتٞ شنطٙ عٓس بٝإ ق

 ١.ٓٛطٜٸ١ ٖصٙ ايأزٓي

 ١، َٚٓاقؿتٗا.ٓٛطٜٸ١ ٖصٙ ايٖٚٛ ٗ بٝإ أزٓي ا٭َط ايجاْٞ:

ٕٸٚقبٌ ايبس٤ بعطض ا٭زٓي ايٓكاف ٗ ايس٫ي١ ع٢ً ايٛدٛب ٜٓشكط  ١ ْكٍٛ: إ

ٞٸ ٘ غرل ساقٌ ٗ إكاّ. ٚبايتايٞ ؾٓشٔ مل . ؾ٬ فاٍ يٲْاع; ٭ْٸبايسيٌٝ ايطٚا٥

ٚٸ ٌٸ ا٭زٓيْصنط ٗ ا٭َط ا٭ ٌٸ١ اييت تعطٻنٛا شلا; ٭ْٓا ماٍٚ ٖٓا إٔ ْبٍِّ ن  ٔ ن

 تِٗ، ؾٓكٍٛ:ٛطٜٸِْٗ ُػٸهٛا بٗا ٱثبات ا٭سازٜح اييت ٜٴشتٌُ ز٫يتٗا، أٚ أْٸ

ٕٸ أسسنِ سرٸ ×ـ ضٚا١ٜ عبس ايطٓٔ بٔ نجرل، قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل1 : يٛ أ

ٞٸ ٕٸ|يهإ تاضنّا سٓكّا َٔ سكٛم ضغٍٛ اهلل ×زٖطٙ ثِ مل ٜعٴضٵ اؿػٌ بٔ عً  ; ٭

ٌٸ سلٸ  .(31)َػًِ اؿػٌ ؾطٜه١ َٔ اهلل تعاٍ ٚادب١ ع٢ً ن

ٕٸ إ٫ٓ ُٸس  بهٌٛ َٔ: اؿػٌ بٔ ;ٖصا اؿسٜح نعٝـ ايػٓس أ  ٕ;بٔ ع٬ٓق

ُٸس  ٞٸق  بٔ اؿػٔ; عبس ايطٓٔ بٔ نجرل. بٔ ٜعٜس; عً

ٔٵ×ـ ضٚا١ٜ ٖاضٕٚ بٔ خاضد١، عٔ أبٞ عبس اهلل2 ُٻ تطى ايعٜاض٠ ظٜاض٠  : غأيت٘ ع

ٌٷ َٔ أٌٖ ايٓاض١ٺَٔ غرل عًٓ ×قدل اؿػٌ  .(32)؟ ؾكاٍ: ٖصا ضد

ٌٷ إ٫ٓ ٕٸ اؿسٜح َطغ  ٫ ٜعتُس عًٝ٘. أ

ٞٸ3 ٕٸ أسسنِ سرٻ ×أبا عبس اهلل بٔ َُٕٝٛ، قاٍ: زلعتٴ ـ ضٚا١ٜ عً  ٜكٍٛ: يٛ أ

ٞٸ ثِ مل ٜأتٹ سذٸ١أيـ  يهإ قس تطى سٓكّا َٔ سكٛم ضغٍٛ  ×قدل اؿػٌ بٔ عً

ٌٸ َػًِ َؿطٚضٷ ×اؿػٌ . ٚغ٦ٌ عٔ شيو، ؾكاٍ: سلٸ|اهلل  .(33)ع٢ً ن

ٌٷ ٖٚٛ سسٜحٷ  .َطغ

ٌٷـ ٗ سسٜح طٌٜٛ ـ أْٸ ×اهلل ـ ضٚا١ٜ ٖؿاّ بٔ غامل، عٔ أبٞ عبس4  ٘ أتاٙ ضد

َٕ ٕٵ ٔٵؾكاٍ: ٌٖ ٜٴعاض ٚايسى؟ قاٍ: ْعِ، ؾُا  قاٍ: ؾُا  ،ب٘ متٸنإ ٜأ ظاضٙ؟ قاٍ: اؾ١ٓ إ

 .(34)تطن٘ ضغب١ عٓ٘؟ قاٍ: اؿػط٠ ّٜٛ اؿػط٠ ٔٵَٕ



•

 االجتهاد والتجديد

ـٷأْٸ إ٫ٓ ِٸ ;٘ نعٝ  . ٚايج٬ث١ ايصٜٔ قبً٘ مل ٜٛثٻكٛا ٗ نتب ايطداٍ.بعبس اهلل ا٭ق

ّٸ5 ّٸ×اهلل ١، قايت: قاٍ يٞ أبٛ عبسغعٝس ا٭ٓػٝٸ ـ ضٚا١ٜ أ غعٝس،  : ٜا أ

ّٸ×تعٚضٜٔ قدل اؿػٌ ٕٸ ؟ قايت: قًتٴ: ْعِ، قاٍ: ٜا أ ظٜاض٠ اؿػٌ  غعٝس، ظٚضٜ٘; ؾإ

 ع٢ً ايطداٍ ٚايٓػا٤. ٚادب١ْ

ـٷ ٕٸ ;ٖٚٛ نعٝ ّٸ ٭  تٛثٻل. غعٝس مل أ

ٕٸ يهٌ إَاّ عٗسّا ٗ عٓل  ×ايطنا ا٤، قاٍ: زلعتٴـ ضٚا١ٜ ايٛؾٸ6 ٜكٍٛ: إ

ٕٸأٚيٝ  .(35)َٔ ُاّ ايٛؾا٤ بايعٗس ظٜاض٠ قبٛضِٖ ا٥٘ ٚؾٝعت٘، ٚإ

٘ مل ٚشلصا اؿسٜح ططم ث٬ث١، نًٗٗا نعٝؿ١ ايػٓس; بعبٝس اهلل بٔ َٛغ٢، ؾإْٸ

 ٜٛثٻل.

ٕٸ×ـ ضٚا١ٜ عبس ايطٓٔ بٔ نجرل، قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل7  أسسنِ سرٻ : يٛ أ

ٕٸ|يهإ تاضنّا سٓكّا َٔ سكٛم ضغٍٛ اهلل ×اؿػٌ ضٵٜعٴزٖطٙ ثِ مل   سلٸ ; ٭

ٌٸ ؾطٜه١ْ |ضغٍٛ اهلل  .(36)َػًِ َٔ اهلل ٚادب١ ع٢ً ن

ٕٸ إ٫ٓ ٞٸ أ ـٷ; بعً بٔ سػإ، ٚعبس ايطٓٔ بٔ نجرل، سٝح  ٖصا اؿسٜح نعٝ

ٚٸ ـٷقٌٝ عٔ ا٭ ـٷ، ؾاغس ا٫عتكاز; ٚعٔ ايجاْٞ: نعٝ  يًشسٜح. ، ٚنٸاعٷٍ: نعٝ

ُٸس  ـ ضٚا8١ٜ ُٸس  بٔق قاٍ: ظٜاض٠  ×، عٔ ايكازم(اٱضؾاز)إؿٝس ٗ ق

ٞٸ ٌٸ ×اؿػٌ بٔ عً ٌٸ ٜكطټ يًشػٌ باٱَا١َ َٔ اهلل ععٸ ٔٵَٳ ٚادب١ ع٢ً ن  .(37)ٚد

ـٷ ٖٚصا سسٜحٷ  .نعٝ

ٕٸ  ا٭سازٜح ايجُا١ْٝ إتكس١َِّ نعٝؿ١ ايػٓس. ٚبٗصا ٜٛٗط أ

إٔ ٜأتٞ قدل  قاٍ: سلٌّ ع٢ً ايػينٸ ×ـ ضٚا١ٜ ابٔ ض٥اب، عٔ أبٞ عبس اهلل9

ٞٸ ٕٵ ’اؿػٌ بٔ عً  .(38)٠ٜأتٝ٘ ٗ ايػ١ٓ َطٸ ٗ ايػ١ٓ َطٸتٌ; ٚسلٌّ ع٢ً ايؿكرل أ

ٝٸ١ٖٚصا اؿسٜح قشٝض ايػٓس، بٓا٤ٶ ع٢ً  َطاغٌٝ ابٔ أبٞ عُرل. ٖٚصا  سذٸ

ٌّ ٗ عًِ ايطداٍ قس تعطٸنٓا ي٘ ٗ بعض أعاثٓا ايطدايٝٸ ٍ ١، ٚاْتٗٝٓا إعحٷ ندلٚ

 .سذٸ١نٕٛ َطاغًٝ٘ ـ نُػاْٝسٙ ـ 

ُٸس  ـ ضٚا10١ٜ ، قاٍ: َطٚا ؾٝعتٓا بعٜاض٠ قدل ×بٔ َػًِ، عٔ أبٞ دعؿطق

ٕٸ×اؿػٌ ٕٔ إتٝاْ٘ َؿذلضٷ ، ؾإ ٌٸ َ٪َ  طٸ يًشػٌ باٱَا١َ َٔ اهلل ععٸكٹٜٴ ع٢ً ن

ٌٸ  .(39)ٚد
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 .لٷَٛثٻ ٖٚصا سسٜحٷ

ُٸس  ـ ضٚا11١ٜ قاٍ: َطٚا ؾٝعتٓا بعٜاض٠ قدل  ×بٔ َػًِ، عٔ أبٞ دعؿطق

ٕٸ×اؿػٌ إتٝاْ٘ ٜعٜس ٗ ايطظم، ّٚسٸ ٗ ايعُط، ٜٚسؾع َساؾع ايػ٤ٛ، ٚإتٝاْ٘  ; ؾإ

ٌٸ َؿطٚضٷ  .(40)َ٪َٔ ٜكطٸ يًشػٌ باٱَا١َ َٔ اهلل ع٢ً ن

 ٗا قشٝش١.نًٓ ،ٚشلصا اؿسٜح ططم ث٬ث١

ٝٸ ٚٸ١ شلصٙ ا٭سازٜح ْكٍٛ: غٛف ْتعطٻٚٗ َكاّ إٓاقؿ١ ايس٫ي ٫ّ إٍ ا٭سازٜح ض أ

 ايكشٝش١.

ٚٸٍ ع٢ً ايؿكرل إٔ  تٌ; ٚسلٌّإٔ ٜأتٞ قدل اؿػٌ َطٸ قاٍ: سلٌّ ع٢ً ايػينٸ ؾا٭

ٍٸٜأتٝ٘ َطٸ ٕٸ ٠. ٖٚصا ايًػإ ٫ ٜس تؿٝس داَع ايطًب، َٔ  ن١ًُ اؿلٸ ع٢ً ايٛدٛب; ٭

 ايػينٸع٢ً عسّ ايٛدٛب ع٢ً  زٕٚ ز٫ي١ ع٢ً ايٛدٛب أٚ ا٫غتشباب، بٌ ٖٓاى إْاعٷ

ٍٸٗ ايػ١ٓ َطٸ ع٢ً ا٫غتشباب  تٌ. ؾٗصا ايًػإ; بكط١ٜٓ غرلٙ َٔ ا٭سازٜح، ٜس

 إ٪ٖنس.

َٸا ٚ ٕٸ ايجاْٞأ ٕٵ نإ يػإ ايٛدٛب، إ٫ٓ ؾإ ٓا غٛف ْصنط ايكطا٥ٔ أْٸ يػاْ٘ ٚإ

 ايجايح.٢ عٔ ٖصا ايٛٗٛض ٕكًش١ ا٫غتشباب إ٪ٖنس. ٚنصيو اييت ػعًٓا ْتدًٓ

َٸا ٚ ٗا نعٝؿ١ ايػٓس، ؾأغًبٗا ٫ وٌُ ١َ، ٚاييت قًٓا ؾٝٗا: إْٸإتكسِّا٭سازٜح أ

إٍ عسّ إَهإ ا٫غتس٫ٍ بايكٝػ١  يػاّْا أق٣ٛ َٔ يػإ ا٭سازٜح ايكشٝش١. إناؾ١ّ

ٝٸاي ٌٸ ًػاْ ١ ٚثاق١ ْٛطٜٸ١ ايٛثٛم بايكسٚض، ٫ ْٛطٜٸ٢ بٓا٤ٶ ع٢ً بٌ ٫بسٸ، ستٸ ْلٸ،١ ٗ ن

َع بٝٓٗا، ٖٚٛ ٫ ٜعسٚ أنجط َٔ اؿحٸ ا٭نٝس ع٢ً ايطٚا٠، َٔ ا٫ط٦ُٓإ إٍ اؾا

ٕٸ ٍٸ ع٢ً شيو. ايعٜاض٠، زٕٚ ايس٫ي١ ع٢ً ايٛدٛب; ٭  أغًبٗا ٫ ٜس

َٸا ٚ  س، زٕٚ ايٛدٛب، ؾٗٞ:ايكطا٥ٔ اييت ػعًٓا ْكٍٛ با٫غتشباب إ٪ٖنأ

ٞٸا٭ٍٚ : دعًت ؾساى، ظٜاض٠ ×٭بٞ دعؿط بٔ َٗعٜاض، قاٍ: قًتٴ : عً

ٕٸ×أؾهٌ أّ ظٜاض٠ أبٞ عبس اهلل اؿػٌ ×ايطنا  ؟ ؾكاٍ: ظٜاض٠ أبٞ أؾهٌ; ٚشيو أ

ٌٸ ايٓاؽ، ٚأبٞ ٫ ٜعٚضٙ إ٫ٓ ×اهلل أبا عبس  .(41)اـٛامٸ َٔ ايؿٝع١ ٜعٚضٙ ن

ٕٸٚشلصا اؿسٜح ططم أضبع١، نًٓ اٱَاّ  ٗا قشٝش١ ايػٓس. ٚز٫يتٗا ٚانش١; ٭

ٕٸ ٖصا ٜهؿـ عٔ عسّ ٚدٛب  عٓسَا ٜؿهٸٌ ظٜاض٠ أبٝ٘ ع٢ً ظٜاض٠ اٱَاّ اؿػٌ ؾإ

 ظٜاضت٘.
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َٳ ×: ضٚا١ٜ عٓبػ١ بٔ َكعب، عٔ أبٞ عبس اهللايجا١ْٝ مل ٜأتٹ قدل  ٔٵقاٍ: 

ٕٵ أزخٌ اؾ١ٓ نإ ستٸ ×اؿػٌ ٢ ّٛت نإ َٓتكل اٱّإ، َٓتكل ايسٜٔ، إ

 .(42)زٕٚ إ٪ٌَٓ ؾٝٗا

ٕٸ. ٚز٫يت٘ ع٢ً عسّ ايٛدٛب ٚانش١َْٛثٻلٷ سسٜحٷٖٚصا  ايعٜاض٠ يٛ ناْت  ; ٭

ٚادب١ يهإ إؿطٚض إٔ ٜهٕٛ ايتاضى شلا ٗ ايٓاض، ٫ ٗ اؾ١ٓ زٕٚ إ٪ٌَٓ. ؾٗصا 

 ايًػإ ٖٛ يػإ ا٫غتشباب ا٭نٝس.

َٳ ×اؿُاض، عٔ أبٞ عبس اهلل زاٚٚز: ضٚا١ٜ ايجايج١ مل ٜعٴضٵ قدل  ٔٵقاٍ: 

 .(43)خرلّا نجرلّا، ْٚكل َٔ عُطٙ غ١ٓ ؾكس سٴطّ ×اؿػٌ

ٔٸٚاؿسٜح نعٝـ ايػٓس; ٭ْٸ ٕٸز٫يت٘ دِّ ٘ َطغٌ. ٚيه سطَإ  س٠; بًشاٚ أ

 اـرل ع١َ٬ ا٫غتشباب، ٫ ايٛدٛب.

ٍٸدسٸ نبرلٷ ٖٚٓاى عسزٷ ٫ٚ  .ع٢ً ا٫غتشباب، زٕٚ ايٛدٛب ّا َٔ ا٭سازٜح ٜس

  أيػٓتٗا، ٖٚٞ:ُا ْؿرل إٍٚإْٸ ،ْط٣ ساد١ يػطزٖا نا١ًَ

 .غٌٓـ عٓ٘ أنجط َٔ أضبع أـ ٫ ٜٓبػٞ ايتدًٗ

ٔٵ مل ٜأتٹ َٳ  ٘ نإ َٓتكل اٱّإ.ب ـ 

ٔٵ مل ٜأتٹ َٳ ٕٵز ـ   نإ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ. ٘ ؾًٝؼ َٔ ؾٝعتٓا ٚإ

ٚٸ ز ٔٵ مل ٜهٔ يًشػٌ ظ َٳ  اضّا نإ ْاقل اٱّإ.ـ 

 و حملطّٚ َٔ اـرل.إْٸ ـ ٖـ

 إتكسٌَِّ بايٛدٛب، بٌ قس ٜٴسٻع٢ اٱْاع ع٢ً ا٫غتشباب.: عسّ إؾتا٤ ايطابع١

ٝٸ: ايػرل٠ اياـاَػ١ ُٸ١١ ٗ ظَٔ ا٭عًُ ٕٸ^٥ ٖصا اؿهِ يٛ نإ ع٢ً مٛ  ; ٭

١ قط١ٜٓ أٚ ، ٫ٚ تٛدس أٜٸايٛدٛب يٛٗط ٚؾاع أَطٙ، ٚيهإ ٚانشّا، ع٢ً غطاض اؿرٸ

ٍٸ ع٢ً ٖصا.  إؾاض٠ تس

ٍٚ. ٚقس ٚٗط يٓا عسّ قش١ اؿهِ بايٛدٛب ١ ا٭ٓٛطٜٸٖصا ُاّ ايه٬ّ ٗ اي

١ ا٫غتشباب، ْٛطٜٸ، بٌ ا٫غتشباب ٖٛ احملٖهِ. ٫ٚ ْط٣ َٔ زإع يًبشح سٍٛ ايعٝينٸ

 ١ ايجايج١.ٓٛطٜٸؾتبك٢ اي

 

ٞٸؿكٗٝٸع ٗ إكازض ايبعس ايتتبټ ٓا مل أْٸ . إ١٫ٓ ٚدسْا ضأّٜا ٜكٍٛ بايٛدٛب ايهؿا٥
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ّٕ  طٸٚانض ٭سس ايعًُا٤ ٜصٖب إٍ ٖصا ايكٍٛ، غ٣ٛ َا شنطٙ اُؿ ْعجط ع٢ً ن٬

ٞٸ َٔ نتاب  37 ؾكس شنط ٗ ايباب ،«ايٛغا٥ٌ»ٗ بعض عٓاٜٚٔ ا٭بٛاب َٔ  ايعاًَ

ٞٸإعاض ٖصا ايعٓٛإ: باب تأٗن  ، ٚٚدٛبٗا نؿا١ٜ.’س اغتشباب ظٜاض٠ اؿػٌ بٔ عً

ب، ؾكاٍ: باب ٚدٛب ظٜاض٠ اؿػٌ َٔ ٖصا ايهتا 44ٚنصيو ؾعٌ ٗ ايباب 

ُٸ١ٚا٭ ع٢ً ؾٝعتِٗ نؿا١ٜ. ٚايصٟ ٜؿِٗ َٔ ن٬َ٘ ٖٛ ايكٍٛ بٛدٛب ظٜاض٠ اٱَاّ  ^٥

ُٸ١بٌ غا٥ط ا٭ ،اؿػٌ ، ع٢ً مٛ ايهؿا١ٜ. ٚيعٌ َككٛزٙ إٔ ٫ ىًٛ إكاّ ^٥

ُٸ١إكسٻؽ، أٚ غا٥ط َكاَات ا٭ ٥^ٌٕ  َػتُطٸ. ، َٔ ظٚاض ٜذلزٻزٕٚ إيٝٗا بؿه

ٞٸ إْٸُا  ٖٛ أْٸ٘ ٚايصٟ هعًٓا ْكِّـ ايؿٝذ اُؿطٸ ٗ عساز ايكا٥ًٌ بايٛدٛب ايهؿا٥

٘ إشا أضزْا ايبشح ٗ ن٬ ايبابٌ ٕعطؾ١ ٖصٙ ٜصنط عٓاٜٚٔ ا٭بٛاب تبعّا ٫دتٗازٙ. ثِ إْٸ

ٞٸ ٍٸ ع٢ً ايٛدٛب ايهؿا٥  ؾُٝهٔ يٓا اغتعطاض َا ًٜٞ: ا٭سازٜح اييت تس

ُٸس  ـ خدل1 قاٍ: َطٚا ؾٝعتٓا بعٜاض٠ قدل  ×أبٞ دعؿط بٔ َػًِ، عٔق

ٕٸ×اؿػٌ ٌٸ إتٝاْ٘ َؿذلضٷ ; ؾإ َ٪َٔ ٜكطټ يًشػٌ باٱَا١َ َٔ اهلل ععٻ  ع٢ً ن

ٌٻ.  ٚد

ٕٸ ٓا إشا أضزْا ٌٓ اؿسٜح ع٢ً أْٸ . إ٫ٖٓصا اؿسٜح َٛثٻلٷ ٚقس شنطْا غابكّا أ

ٍٸ ع٢ً ايٛدٛب ايعٝينٸ ٞٸايٛدٛب ؾٗٛ ٜس  شًٜ٘.; بكط١ٜٓ ، ٫ ايهؿا٥

ٕٸ×ـ خدل عبس ايطٓٔ بٔ نجرل قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل2  أسسنِ سرٻ : يٛ أ

ٕٸ|يهإ تاضنّا سٓكّا َٔ سكٛم ضغٍٛ اهلل ×زٖطٙ ثِ مل ٜعٴضٵ اؿػٌ  سلٸ ، ٭

ٌٸ َٔ اهلل ٚادب١ْ ضغٍٛ اهلل ؾطٜه١ْ  َػًِ. ع٢ً ن

ٕٸ ٜػتؿٝس  أْٸ٘ إشا أضاز ايبعض إٔ ٖصا اؿسٜح نعٝـ ايػٓس، إ٫ٓ ٚقس شنطْا أ

ٌّ ع٢ً ايٛدٛب ايعٝينٸ  ; بكط١ٜٓ ايصٌٜ.َٓ٘ ايٛدٛب ؾٗٛ زا

ٕٸ ×ايطنا ا٤ قاٍ: زلعتٴـ خدل ايٛؾٸ3 ٌٸ إَاّ عٗسّا ٗ عٓل  ٜكٍٛ: إ ا٥٘ أٚيٝيه

ٕٸ  َٔ ُاّ ايٛؾا٤ بايعٗس ظٜاض٠ قبٛضِٖ. ٚؾٝعت٘، ٚإ

٘ نعٝـ ايػٓس. ْعِ، َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖصا اؿسٜح ٚقس شنطْا غابكّا أْٸ

ٞٸ زا٫٘ ٕٸع٢ً ايٛدٛب ايهؿا٥ نإ ع٢ً ايؿٝع١، ؾٝهٕٛ ايٛدٛب إْٸُا  ايعٗس ; بًشاٚ أ

ٟٸأْٸ َتعًٚكّا بِٗ. إ٫ٓ  .٘ ٫ فاٍ ٫عتُازٙ; يهعؿ٘ ايػٓس

ُٸس  ـ خدل4 قاٍ: َطٚا ؾٝعتٓا بعٜاض٠ قدل  ×بٔ َػًِ، عٔ أبٞ دعؿطق
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ٕٸ×اؿػٌ ع َساؾع ايػ٤ٛ، ٚإتٝاْ٘ إتٝاْ٘ ٜعٜس ٗ ايطظم، ّٚسٸ ٗ ايعُط، ٜٚسؾ ; ؾإ

ٔٵ ٜكطٸ يًشػٌ باٱَا١َ َٔ اهلل. َؿطٚضٷ َٳ ٌٸ   ع٢ً ن

٘ قشٝض ايػٓس. ْٚاقؿٓا ز٫يت٘ ع٢ً ايٛدٛب ٗ َا غبل. ٖٚٛ ٫ ٚقس شنطْا أْٸ

ٍٸ ٞٸ ٜس ٕٸع٢ً ايٛدٛب ايهؿا٥ ٌٸ َ٪َٔ إْٸُا  ايػطض ; ٭ نإ ٗ يػإ ايطٚا١ٜ ع٢ً ن

ٍٸ ع٢ً  ٕٵ ز ٞٸايٛدٛب ؾٗٛ ايعٝينٸٜكطٸ يًشػٌ باٱَا١َ، ؾإ ا شنطْا أْٸ ، إ٫ٓ، ٫ ايهؿا٥

ٕٸ ١ ساٍ ؾ٬ ز٫ي١ ؾٝ٘ . ٚع٢ً أٜٸايكطا٥ٔ ايعسٜس٠ قاَت ع٢ً عسّ ايٛدٛب ايعٝينٸ غابكّا أ

ٞٸ  .ع٢ً ايهؿا٥

ٞٸ ×، عٔ ايكازم(اٱضؾاز)ـ خدل إؿٝس ٗ 5  ’قاٍ: ظٜاض٠ اؿػٌ بٔ عً

ٌٸ ٚادب١ْ ٔٵ ٜكطٸ يًشػٌ باٱَا١َ َٔ اهلل ععٸ ع٢ً ن ٌٸ َٳ  .ٚد

ٍٻ ع٢ً ايٛدٛب ؾٗٛ ايعٝينٸ ٕٵ ز ٞٸ ،ٖٚٛ نعٝـ ايػٓس. ٚإ ّ . ٚقس تكسٻ٫ ايهؿا٥

 ْكاؾ٘ ٗ َا غبل.

ُٸ6 ٜكٍٛ: يٝؼ ؾ٤ٞ ٗ  ×أبا عبس اهلل اض، قاٍ: زلعتٴـ خدل إغشام بٔ ع

 ٜٓعٍ، ٚؾٛزٷ ، ؾؿٛزٷ×ِٖٚ ٜػأيٕٛ اهلل إٔ ٜأشٕ شلِ ٗ ظٜاض٠ اؿػٌ ايػُاٚات إ٫ٓ

 .(44)ٜعطز

ٍٸ ع٢ً ؾ٤ٞٺ ٖٚصا اـدل قشٝض ايػٓس، إ٫ٓ ٕٵ ز ٍٸ ع٢ً ا٫غتشباب.  أْٻ٘ إ ؾٗٛ ٜس

ٛٸْٸأنُا  ٍٸ ع٢ً عسّ خً ٚٸ ٘ ٜس  اض.إكاّ َٔ ايع

ٞٸٖصٙ ٖٞ فٌُ ا٭سازٜح اييت قس ٜٴسٻع٢ ز٫يتٗا ع٢ً ايٛدٛب ايهؿا . ٚقس ٥

ٕٵ  ١.ٓٛطٜٸ٫ ز٫ي١ ٗ ايٓكٛم ع٢ً ٖصٙ اي ؼكٻٌ َعٓا أ

ٟٸ َٸا : ٚ(ب ا٭سهاَّٗصٻ)ٗ  ٚقس قاٍ ايػبعٚاض َٓؿأ ايكٍٛ بايٛدٛب أ

ٞٸ ُٸس  ، نددلايهؿا٥ قاٍ: َطٚا ؾٝعتٓا بعٜاض٠ قدل  ×بٔ َػًِ، عٔ أبٞ دعؿطق

ٕٸ×اؿػٌ ٗ ايعُط، ٜٚسؾع َساؾع ايػ٤ٛ، ٚإتٝاْ٘  إتٝاْ٘ ٜعٜس ٗ ايطظم، ّٚسٸ ; ؾإ

ٌٸ َ٪َٔ ٜكطٸ ي٘ باٱَا١َ َٔ اهلل، ؾؿٝ٘: إْٸ َؿذلضٷ َٔ ًٓ٘ ع٢ً تأٗنس ٫بسٸ  ٘ع٢ً ن

 بكط١ٜٓ قسضٙ ٚغا٥ط ا٭خباض. ;ايٓسب

َٸا ٚ ٕٸا٭خباض ايسآيأ ٙ ٫ٚ ٚضٚأٜهّا: ظ ×تطى ظٜاضت٘ َٔ اؾؿا٤، نكٛي٘ ١ ع٢ً أ

ٕٸغٝٸس  ٘; ؾإْٸػؿٛٙ اؾؿا٤ َع٢ٓ ايبعس ٚعسّ اـرل. ٚايبعس ي٘  ايؿٗسا٤...، ؾؿٝٗا: إ

ٜٛدب  عٔ ايؿطع; إش يٝؼ نٌ بٴعٵسٺ ٔ َٓ٘ مٛ بعسٺَطاتب. ٚتطى إٓسٚب َع ايتُٗه
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ٕٸ ٌٸ اغتشكام ايعكاب. ٚٗ اؿسٜح: إ أزب  ا٫غتٓذا٤ بايٌُٝ َٔ اؾؿا٤. ؾذلى ن

ٞٸ  دؿا٤. ؾطع

َٸا ٚ ٔٵ، قاٍ: غأيتٴ×أبٞ عبس اهللخدل ٖاضٕٚ بٔ خاضد١، عٔ أ ُٻ تطى ظٜاض٠  ٘ ع

ٌٷ×؟ ؾكا١ٍٺَٔ غرل عًٓ ×قدل اؿػٌ ٘ ٜكًض َٔ أٌٖ ايٓاض، ؾؿٝ٘: إْٸ : ٖصا ضد

ٕٸ  ٔٵَٕ ٚاٖطٙ ايٛدٛب ايعٝينٸ يًٛدٛب ي٫ٛ قكٛض غٓسٙ، ٚإعطاض إؿٗٛض عٓ٘، َع أ

ٚنصا ظٜاض٠ غا٥ط ١. خاضدٝٸ ٫ٚ قا٥ٌ ب٘. ْعِ، قس ػب نؿا١ٜ; ٭دٌ دٗاتٺ ،ُٖهٔ

ُٸ١ا٭  .(45). ٫ٚ إؾهاٍ ؾٝ٘^٥

 َا ًٜٞ: أؾازّٙٚهٔ ايتعًٝل ع٢ً َا 

ٚٸ ٘ ٫ : قس شنطْا بعض ايصٜٔ قايٛا بايٛدٛب، ٚيٝؼ َٔ ايكشٝض ايكٍٛ بأْٸ٫ّأ

 .قا٥ٌ بايٛدٛب ايعٝينٸ

١َ َٔ : قس شنطْا ايعسٜس َٔ ايكطا٥ٔ اييت تكطف بعض ا٭سازٜح إتكسِّثاّْٝا

 ، ٚيٝؼ إاْع ؾك٘ قكٛض ايػٓس ٚإعطاض إؿٗٛض.ع٢ً ايٛدٛب ايعٝينٸايس٫ي١ 

ٕٸثايجّا ٔٸ «١خاضدٝٸ ٭دٌ دٗاتٺ قس ػب نؿا١ّٜ»قٛي٘:  : إ ٖصا  قشٝضٷ. ٚيه

١ ا٭خط٣، نكسم عٓٛإ ا٫غتدؿاف باٱَاّ َع عسّ ايعٜاض٠، ٜهٕٛ َٔ باب ا٭زٓي

آخط. ٚن٬َٓا ٗ إٍ عطف  آخط، َٚٔإٍ ٚغرلٙ َٔ ايعٓاٜٚٔ، اييت ؽتًـ َٔ ظَإ 

ٝٸ١ ا٭إكاّ ٖٛ بًشاٚ ا٭زٓي  ١، بعٝسّا عٔ ايعٓاٜٚٔ ايطاض١٥.ٚٸي

ٞٸذاٙ ايكا٥ٌ بايٛدٛب، ٫ ايعٝينٸ١ ا٫تٸٚإتشكٌِّ عسّ قشٸ . ، ٫ٚ ايهؿا٥

 ٚايكشٝض ٖٛ ايكٍٛ با٫غتشباب ا٭نٝس.

 

×

١ أسازٜح. ٚبعس تتبټعٗا أبٛاب إعاض غتٸٗ  41ٗ ايباب « غا٥ٌٛقاسب اي»شنط 

ٟٸ ٗا بأْعٗا نعٝؿ١ ايػٓس، ٖٚٞ ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ، تبعّا يذلتٝبٗا ٚدسْا أْٸ ايػٓس

ٚٸٗ ايٛغا٥ٌ:  ٞٸ ٍاؿسٜح ا٭ ـٷ; باؿػٔ بٔ عً بٔ أبٞ عجُإ، ٚدٗاي١ عبس  نعٝ

ٟٸ ٖٸ ٚايجاْٞ، ٚأبٞ إزلاعٌٝ. اؾباض ايٓٗاْٚس ـٷ; ببؿرل ايس احل بٔ عكب١. إ، ٚقنعٝ

ـٷ; بأبٞ ايكاَت، ٚدابط إهؿٛف.  ٚايجايح ُٳسٴ عًٝ٘. َطغٳ ٚايطابعنعٝ ٌٷ ٫ ٜٴعٵتٳ

ٗٸ ٚاـاَؼ ـٷ; باؿػٌ بٔ اؿهِ ايكرل ٞٸنعٝ ٓٓاز ا٭عطاب  ٚايػازؽ. ، ٚأبٞ 

ـٷ; بأٓس بٔ بؿرل، ٚأبٞ غعٝس ايكانٞ.  نعٝ
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ٔٵ ٜعتُس ع٢ً َب٢ٓ  ُٳ اؿهِ با٫غتشباب. خدل ايجك١ ٫ ّهٓ٘  سذٸٝٸ١ٚعًٝ٘ ؾ

ْعِ، ع٢ً َب٢ٓ ايٛثٛم بايكسٚض قس تهٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜات تؿٝس ٚثٛقّا بايكسٚض. ٚع٢ً 

ٌٸ إباْٞ ّهٔ ا٭خص بٗصٙ ا٭خباض َٔ باب ا٫يتعاّ بكاعس٠ ايتػاَض ٗ أزٓي  ١ ايػٓٔ.ن

٘ ٫ ٜٛدس ٘ قس ْكٌ إيٝٓا عٔ بعض إعاقطٜٔ قٛي٘: إْٸنُا تبك٢ اٱؾاض٠ إٍ أْٸ

ٕٵ×عٓسْا أسازٜح ٗ اغتشباب إؿٞ إٍ ظٜاض٠ اؿػٌ قكس عسّ اعتباض  ; ؾإ

ٕٵإٛدٛز غٓسّا ؾٗصا قشٝضٷ ٞٸقكس عسّ ايٛدٛز اي ; ٚإ  ١.١ بسٜٗٝٸؾٗٛ اؾتباٙٷ ٗ قهٝٸ ٛاقع

 

×

ٞٸ  طٸشنط اُؿ ( 40ٔػ١ أسازٜح ٗ ٖصا ايباب، ٖٚٛ باب )« ايٛغا٥ٌ»ٗ ايعاًَ

ٚٸاب إعاض، ٖٚٞ، سػب تطتٝب٘: َٔ أبٛ ٗ غا١ٜ ايهعـ;  ٚايجاْٞ: قشٝض ايػٓس. ٍا٭

ـٷ ٚايجايح١ عسز آخط. بػبب نعـ عسز َٔ ضداي٘، ٚفٗٛيٝٸ ١ ث٬ث١ َٔ ; َذٗٛيٝٸنعٝ

ٌّ ع٢ً اغتشباب ايتهطاض.  ٚايطابعضداي٘.  ـٷ;  ٚاـاَؼقشٝض ايػٓس، ٚزا نعٝ

ٞٸ ُٸس  ١، ٚفٗٛيٝٸَشُس بٔ عً  ْاد١ٝ.بٔ ق

 .×ٚإتشكٌِّ اغتشباب تهطاض ظٜاض٠ اؿػٌ

 

ٞٸ  طٸشنط اُؿ َٔ أبٛاب  ٢57 باب ستٸ 49ا٭ٚقات إدكٛق١ َٔ باب ايعاًَ

ٕٵ ثبتت ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ا٭سازٜح ؾٝهٕٛ يًعٜاض٠ ٗ ٖصٙ ا٭ٚقات  إعاض. ٚعًٝ٘ ؾإ

ّٸتبك٢ ؼت ا٫غتشباب ايؾٗٞ  ّا، ٚإ٫ٓخاقٸاغتشبابّا  إعٜس َٔ ايبشح ٗ  . ٫ٚ ْطٜسعا

 ٖصٙ ايٓكط١.

ؾٗٓاى  ، ٚإ٫ٓ×ٖصا فٌُ َا أضزْا اؿسٜح ؾٝ٘ سٍٛ ظٜاض٠ اٱَاّ اؿػٌ

ٕٸ ٖسؾٓا ٖٛ  ايعسٜس َٔ ايعٓاٜٚٔ ّهٔ عجٗا ٗ ٖصا إٛنٛع، ٚقس تطنٓا ططسٗا ٭

ٝٸ ٗا َٔايبشح ٗ أقٌ اغتشباب ايعٜاض٠. ٚقس ثبت أْٸ  ١.ايؿعا٥ط اؿػٝٓ
  

ٚإككٛز َٔ ٖصا ايعٓٛإ بٝإ ايهابط١ اييت تػُض يٓا بصنط ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع 

ٖٓ ×اييت دطت َع اٱَاّ اؿػٌ  ل بٛاقع١ نطب٤٬.ا ٜتعًٖأٚ بعس ؾٗازت٘ 
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ُٸ ٝٸ زاخ١ًْٗا ١ ؾإْٸٖٚصٙ َػأي١ َٗ ٕٸستُّا ؼت عٓٛإ ايؿعا٥ط اؿػٝٓ  ١; ٭

تؿٌُ ضٚا١ٜ  ^ع٢ً إسٝا٤ أَط أٌٖ ايبٝت ت َعٓا سٍٛ اؿحٸا٭سازٜح اييت َطٻ

َٸ ّٸ١; أٚ باْطبام ايعٓٛإ ايا بس٫ي١ َطابكٝٸا٭سساخ ٚايٛقا٥ع اييت دطت َعِٗ; إ  عا

 إصنٛض ع٢ً ٖصا ايعٌُ.

ٔٸ ٘ نٝـ ّهٔ يٓا ؼسٜس ٖٞ أْٸ ١ ٗ ٖصا ايبشحايٓكط١ إطنعٜٸ ٚيه

ايطٚاٜات إعتدل٠ ٚا٭سساخ ايكشٝش١، بعٝسّا عٔ إعاٜسات ٚايتهدُٝات يبعض 

أٚ نٝـ ِِّع ا٭سساخ ٕعطؾ١ نْٛٗا تسخٌ سكٝك١ ٗ تاضٜذ  ؟ا٭سساخ ايهطب١ٝ٥٬

ٟٸنطب٤٬ أٚ أْٸ ٞٸَكسض  ٗا َٔ إسغٛغات اييت مل ٜصنطٖا أ  ؟تاضى

ٝٸ٘ َع تٛايٞ ا٭ظ١َٓ سسثت ايعسٜس َٔ ٘ َٔ ايٛانض أْٸٚيعًٓ ات ايتهدِٝ ٗ عًُ

ز٠. ٚيصا مٔ ٗ ٖصا ايعَٔ ٗ ١، ؼت عٓاٜٚٔ ٚخًؿٝات َتعسِّبعض ا٭سساخ ايعاؾٛضا٥ٝٸ

ٞٸ ٝٸا أقاب٘ َٔ ٖٓ أَؼٸ اؿاد١ يتٓك١ٝ ايذلاخ ايهطب٥٬ ات ايتبسٌٜ ٚايتشطٜـ. عًُ

ايكشٝش١ اييت ّهٔ يٓا ْػبتٗا إٍ ايتاضٜذ ٚشلصا ٚنعٓا ٖصا ايعٓٛإ ٕعطؾ١ ا٭سساخ 

 ، ٚبايتايٞ ْعصض أَاّ اهلل تعاٍ ٗ َا ْكٍٛ.اؿػٝينٸ

ٝٸ ٕٸٚقبٌ بٝإ ايهابط١ ٗ ايطٚاٜات اؿػٝٓ ٌٸ ١ ْكٍٛ: إ عًِ َٔ ايعًّٛ َٝعاّْا  يه

ـ إٍ  ١. ٚشلصا غٛف ْعُس ـ باختكإضتاضىٝٸٗ ططٜك١ ا٫عتُاز ع٢ً ايطٚاٜات ٚايٛقا٥ع اي

 ٠ عًّٛ، ٖٚٞ:إ ٖصٙ ايهٛاب٘ ٚإٛاظٜٔ ٗ عسٸبٝ

 ١.ـ نابط١ ا٫عتُاز ع٢ً ايطٚاٜات ٗ فاٍ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ1

 ـ نابط١ ا٫عتُاز ع٢ً ايطٚاٜات ٗ فاٍ ايعكا٥س.2

 ـ نابط١ ا٫عتُاز ع٢ً ايطٚاٜات ٗ فاٍ ايتاضٜذ.3

ٞٸ4 ٞٸ ـ نابط١ ا٫عتُاز ع٢ً ايطٚاٜات ٗ اؾاْب ايككك  .ٚايتُجًٝ

 ٖٚٓا َطايب:

 

ذاٖات ايكا١ُ٥، َٔ زٕٚ ٚعجٓا ٗ ٖصا إطًب ٜطتهع ع٢ً بٝإ ا٭قٛاٍ ٚا٫تٸ

ٝٸايسخٍٛ ٗ   ١ بعهٗا أٚ غكُ٘.ات ايتكِٝٝ ٚإٓاقؿ١ ٗ قشٸعًُ

 ٚا٭قٛاٍ ـ ٗ سسٚز َا آطًعٓا عًٝ٘ ـ ٖٞ:
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ٚٸ ٕٸٍا٭ ٖٛ اـدل إتٛاتط، زٕٚ خدل ايٛاسس. ٚقس شٖب إيٝ٘ ايعسٜس َٔ  ذٸ١اؿ : إ

ٕٸإتكسِّ  ٌَ، مٛ: ايػٝس إطته٢، ايكا٥ٌ ٗ ايصضٜع١: اعًِ أْٸا إشا نٓا قس زيًٓا ع٢ً أ

١ ؾ٬ ٚد٘ يه٬َٓا ٗ ؾطٚع ٖصا ا٭قٌ خدل ايٛاسس غرل َكبٍٛ ٗ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

ٕٸ ٕٸ عٔ٭قً٘، ؾ٬ ساد١ بٓا إٍ ايه٬ّ  ايؿطع تابعٷ ايصٟ زيًٓا ع٢ً بط٬ْ٘; ٭  أ

إطاغٌٝ َكبٛي١ أٚ َطزٚز٠، ٫ٚ ع٢ً ٚد٘ تطدٝض بعض ا٭خباض ع٢ً بعض، ٚٗ َا ٜطزٸ 

٘ ؾػٌ قس غك٘ عٓا; بإبطايٓا َا ٖٛ ي٘ اـدل أٚ ٫ ٜطزٸ ٗ تعاضض ا٭خباض، ؾصيو نًٓ

 .(46)أقٌ شلصٙ ايؿطٚع

ٕٸ ٔٻ ١ًٓ عٓٝؿ١ ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً خدل ايٛاسس، ٞ قس ابٔ إزضٜؼ اؿًٓ نُا أ ؾ

١َ أعٌُ، ٚبٗا آخص ٚأؾيت ٚأزٜٔ اهلل تعاٍ، ٫ٚ أيتؿت إٍ ١ إتكسِّؾكاٍ: ؾع٢ً ا٭زٓي

ايسيٌٝ ايٛانض، ٚايدلٖإ  َٗذٛض، ٫ٚ أقًٓس إ٫ٓ غٛاز غطٛض، ٚقٍٛ بعٝس عٔ اؿلٸ

 .(47)ٖٞ؟! إ٫ٓاي٥٬ض، ٫ٚ أعطٸز إٍ أخباض اٯساز، ؾٌٗ ٖسّ اٱغ٬ّ 

١ ايعًُا٤ ٚايكا٥ًٌ بٗصا ايطأٟ، ٚنًُاتِٗ، ٚمٔ يػٓا ٗ َكاّ اغتعطاض نآؾ

 اٱؾاض٠ ٫ أنجط.فطٸز  بٌ ٖسؾٓا

ٞٸنُا قس شٖب إٍ ٖصا ابٔ ايدلٸ ، ٚابٔ ظٖط٠، ٚابٔ ؾٗطآؾٛب. از، ٚايطدلغ

ٗ ٖصا  ٬ع ايٛاٗ، يًؿٝذ سٝسض سب اهلل، ي٬ٓط«ايػٓٸ١١ ْٛطٜٸ»ّٚهٔ َطادع١ نتاب 

 .(48)اجملاٍ

ٕٸايجاْٞ ٫. ٖٚصا َا  أّٖٛ اـدل إٛثٛم ايكسٚض، غٛا٤ نإ خدل ثك١  ذٸ١اؿ : إ

 .(49)ا٭قٍٛ( ؾطا٥س)شٖب إيٝ٘ ايؿٝذ ا٭عِٛ ٗ 

ُٸس  ، يًؿٝذ«ايؿعا٥ط اؿػ١ٝٓٝ»نُا ٜٛٗط َٔ نتاب  ايػٓس، اعتُازٙ ع٢ً ق

 ٖصا إب٢ٓ.

ٕٸ اؿايجايح ٞٸٖٛ خكٛم خدل ايعسٍ اٱ ذٸ١: إ . ٚقس شٖب إيٝ٘ ايؿٝذ سػٔ َاَ

. نُا ْػب إٍ قاسب إساضى ايكٍٛ ب٘ أٜهّا. (50)لٌ ايؿٗٝس ايجاْٞ ٗ إعامل

ٔٵ زٜٔ ٕكًش١ ٖصا ايكٍٛ. ّٚهٔ ٘ َٔ إتؿسِّبعس ايبشح ٚايتشكٝل ٚدسْا أْٸ ٚيه

٭سهاّ ٗ ؾطح ؾطا٥ع َساضى ا)٬ع ايعا٥س ٗ ٖصا إٛنٛع َع َطادع١ نتاب٘ ا٫ٓط

 .(اٱغ٬ّ

ٖٛ خدل ايجك١، غٛا٤ عٌُ ب٘ إؿٗٛض أٚ أعطض عٓ٘. ٖٚصا َا  ذٸ١: إٕ اؿايطابع
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ٞٸ  .(51)شٖب إيٝ٘ ايػٝس اـ٥ٛ

ٝٸ١: َا شٖب إيٝ٘ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ٚغرلٙ، َٔ ايكٍٛ عاـاَؼ خدل ايجك١  ذٸ

ٍٷ ي٬عتُاز عًٝ٘.  إؿٝس يًٛثٛم، عٝح إشا أعطض إؿٗٛض عٔ خدل ثك١ ٫ ٜبك٢ فا

ٞٸٖٚصا َا شنطٙ َكطِّض عج٘ ٗ َباسح ايسيٌٝ اي  . ًؿٛ

٘ ٫ ساد١ يصنطٖا بعس أْٸ ّٚهٔ إٔ تهٕٛ ٖٓاى آضا٤ ٚأقٛاٍ أخط٣، إ٫ٓ

 اٯضا٤ ٚتؿعټبٗا.ز نٕٛ َا شنط ٖٛ إؿٗٛض إعطٚف ع٢ً َػت٣ٛ تعسټ

 

 ٠ أقٛاٍ أٜهّا:ٜٚٛدس ٗ إكاّ عسٸ

ٝٸ١: ٖٛ ايطأٟ ايكا٥ٌ بعسّ ا٭ٍٚ ٔٸ سذٸ َطًكّا، َا ؾٝ٘ خدل ايٛاسس ٗ باب  ايٛ

ايعكا٥س. ٖصا ٚقس شٖب ايهجرل َٔ عًُا٤ ايطا٥ؿ١ إٍ اؾذلاٙ ايعًِ ٗ ايعكا٥س، 

ٔٸ ٚضؾض ٌٸايٛ َٳ . ٚيع ذاٙ ٖٛ ايػٝس إطته٢، سٝح ٜكٍٛ: أ٫ شٖب إٍ ٖصا ا٫تٸ ٔٵأقسّ 

ٕٸ ٛٸ ٖ٪٤٫ بأعٝاِْٗ قس وتذٸٕٛ ٗ أقٍٛ ايسٜٔ ـ تط٣ أ ٠ َٔ ايتٛسٝس ٚايعسٍ ٚايٓب

ّٷ ٌٸ ٚاٱَا١َ ـ بأخباض اٯساز. َٚعًٛ  .(52)ٗ شيو ذٸ١ٺٗا يٝػت ععاقٌ أْٸ عٓس ن

ٚقس عح عًُا٤ أقٍٛ ايؿك٘ ٗ ٖصا إٛنٛع، َٚايٛا إٍ ٖصا ايكٍٛ. ّٚهٔ 

ٞٸ; ٚاي(ايهؿا١ٜ)َطادع١ َكٓٻؿات نٌٛ َٔ: اـطاغاْٞ ٗ  ; (ْٗا١ٜ ا٭ؾهاض)ٗ  عطاق

 ٚغرلِٖ نجرلٕٚ أٜهّا.(، ؾٛا٥س ا٭قٍٛ)ٚايٓا٥ٝين ٗ 

ٔٸايجاْٞ ٗ ايعكا٥س. ؾكس ٚأخباض اٯساز  : ٖٛ ايكا٥ٌ بإَهإ ا٫عتُاز ع٢ً ايٛ

ٞٸ ٝٸا٭قٍٛ ا٭»ٗ نتاب٘  قاٍ ايؿٝض ايهاؾاْ ٔٸ ٗ «١قً : ٫ هٛظ ايتعٌٜٛ ع٢ً ايٛ

 .(53)^َا قضٸ عٔ أٌٖ ايبٝت ا٫عتكازات إ٫ٓ

ٞٸٚقاٍ إكسٻ ٘ ٜهؿٞ ٗ ٞ أْٸ: بٌ ٚٓٸ(فُع ايؿا٥س٠ ٚايدلٖإ)ٗ  ؽ ا٭ضزبًٝ

ٌٕ  .(54)نعٝـ باطٌ، ٚتكًٝس نصيو ا٭قٍٛ ايٛقٍٛ إٍ إطًٛب نٝـ نإ، بسيٝ

ٖصا ٚقس تبٓٸ٢ بعض إعاقطٜٔ ٗ فًؼ زضغ٘ ٖصا ايكٍٛ، قا٬ّ٥: إشا قاّ خدل 

ُٸ١ط ع٢ً عسز ا٭بٳَعتٳ ، أٚ ع٢ً نِْٛٗ َٓكٛقّا عًِٝٗ، أٚ ع٢ً بعض قؿاتِٗ، مٛ: ٥

ٝٸايعك١ُ، ٫ٜٚٚتِٗ ايتهٜٛٓٝٸ ٗ ٖصٙ  سذٸ١ات، ؾٌٗ ٜهٕٛ اـدل ١، أٚ عًُِٗ بايػٝب

 ٛاضز أّ ٫؟إ
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َٸا  ٔٸأ ٕٸشذٸ١ْ، ٖٚٛ اـدل إعتدل، ؾامٸاـ ايٛ إطًٛب ؾٝٗا عكس  ; ٚشيو ٭

ٌٸذٸ١ايكًب ع٢ً َهُْٛٗا َع قٝاّ اؿ إباْٞ ٗ تؿػرل  ، ٚإؿطٚض قٝاَٗا تبعّا يه

ٝٸ١اؿ ٕٸٌُعًٚ. َٚا اؾتٗط ع٢ً أيػ١ٓ بعض إتذٸ ٗ ا٭َٛض  سذٸ١خدل ايجك١ يٝؼ  ، َٔ أ

ّٸ١، غرل عكا٥سٜٸاي َٸا . ٚتا ٔٸأ ٟٸ ؾ٬  ايٛ ٕٸ سذٸٝٸ١ا٫ْػساز ت٘ ؾطع عسّ ٝٸسذٸ ي٘ ٗ إكاّ; ٭

ٔٷ ٕٵ، ٚشيو بإٔ ٜعكس إهًٖإَهإ ا٫ستٝاٙ، ٖٚٛ ٖه  ـ قًب٘ ع٢ً َا ٖٛ ايٛاقع، ٚإ

 مل ٜعطف ايٛاقع بعٝٓ٘.

: ٖٛ ايكا٥ٌ بايتؿكٌٝ بٌ َا هب َعطؾت٘ عك٬ّ ٚبٌ َا هب عكس ايكًب ايجايح

ٔٸ  ٚٸ سذٸ١عًٝ٘ ٚايتػًِٝ ي٘. ؾايٛ ٍ. ٚقس شٖب إٍ ٖصا ايكٍٛ ايػٝس ٗ ايجاْٞ، زٕٚ ا٭

ٞٸ ٖٖقٛيٝٸٗ أعاث٘ ا٭ اـ٥ٛ ٜصٖب إٍ  ٔٵ١. ٚيٛ ؾشكٓا يطَا عجطْا ع٢ً غرلٙ أٜهّا 

ٞٸٖصا ايكٍٛ. ٚقس قاٍ ايػٝس ا ٚٸ ـ٥ٛ ٗ عسّ  ٘ ٫ ٜٓبػٞ ايؿٓوٍ: إْٸبايٓػب١ إٍ ايكػِ ا٭

ٔٸ ٗ َا هب َعطؾت٘ عك٬ّ، نُعطؾ١ ايباضٟ، أٚ ؾطعّا، نإعاز  دٛاظ ا٫نتؿا٤ بايٛ

ٞٸ َٸا ; إش ٫ ٜكسم عًٝ٘ إعطؾ١. ٚاؾػُاْ ٕٵأ ١ اقٸنإ زيًٝ٘ َٔ ايٕٛٓٛ اـ ايجاْٞ ؾإ

ٞٸ، أٟ ّهٔ عكس ايكًب عًٝ٘; سذٸ١ْؾٗٛ  ٕٵؾإْٸ٘ ثابت بايتعبټس ايؿطع نإ َٔ  ; ٚإ

 .(55)ذٸ١ايٕٛٓٛ إطًك١ ـ بٓا٤ ع٢ً ا٫ْػساز ـ ؾًٝؼ ع

 

ٕٸ ١ إٍ إس١ٜٓ، عًِ ايتاضٜذ َا وتٟٛ َٔ تاضٜذ اٱغ٬ّ َٔ َٓه َٔ ايٛانض أ

ٟٸ ، ٚق٫ّٛ إٍإٍ تاضٜذ َا بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ ، قس #تاضٜذ ايػٝب١ ٱَاّ ايعَإ إٗس

ز٠. ٚشلصا نإ يعاَّا زخًت عًٝ٘ ايعسٜس َٔ عٛاٌَ ايتشطٜـ ٚايتعٜٝـ; ٭غطاض َتعسِّ

َٸعًٝٓا ايبشح يتعٌٝ نٛاب٘  ٞٸ١ ٗ فاٍ ايبشح ايعا ١ ط نآؾ. ٚيٝؼ يعاَّا تٛٗؾتاضى

ٌٸ إعاٜرل ٖٞ اٱطاض  ١، بٌ إككٛز إٔ تهٕٛ ٖصٙتاضىٝٸَؿطز٠  ٖصٙ ايهٛاب٘ َع ن

ّٸاي ٞٸايصٟ وهِ غرل ايبشح اي عا ١ يبعض ٖصٙ ع٥ٝٸ، تبعّا يًشاد١ ٗ إٛاضز اؾتاضى

 ايؿطٚٙ أٚ عسّ اؿاد١ إيٝٗا.

ٞٸكٌ ٗ ايتاضٜذ اٱٖٚصٙ ايهٛاب٘ ـ عػب َا شنطٙ بعض احملٚك ، َع غ٬َ

 بعض ايتٓكٝض ٚايتٛنٝض َٔ داْبٓا ـ ٖٞ:

س َٔ غ٬َت٘ َٔ ايٛنٸاعٌ، ٚأقشاب يًتأٗن ات ايػٓس;ـ زضاغ١ ؾدكٝٸ1
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ٝٸ١ أٚ إػٝاغٝٸا٭ٖٛا٤ اي  ١.صٖب

ٝٸـ ايذلنٝع ع٢ً إكازض ا٭2 ٞٸ١ ٗ ايتاضٜذ اٱقً ٔٵغ٬َ ٫ ع٢ً أغاؽ  ، ٚيه

ٕٸ ١ أندل ٚأضدض عطؾٝٸقُٝتٗا إ إٔ تهٕٛ ٖٞ إعٝاض ايٛسٝس ٗ تكِٝٝ ا٭سساخ، بٌ إ

 َٔ إكازض إتأخِّط٠.

١. ؾعٓسَا عكا٥سٜٸات. ٖٚصا َا متاز إيٝ٘ ٗ ايطٚاٜات ايكايؿ١ ايبسٜٗٝٸـ عسّ 3

ٞٸ ١ اهلل تعاٍ ٫ ّهٔ تكسٜل ايطٚاٜات اييت تٓػب ع٢ً عسّ دػُٝٸ ٜكّٛ ايسيٌٝ ايكطع

 ١ ايٝس، ٚايطدٌ، ٚايػام، َٚا ؾانٌ.شلٝٸإٍ ايصات اٱ

ٝٸـ اٱ4 ٕٸ اـدل إٓكٍٛ عٔ عا٥ؿ١ ـ َتاضىٝٸ١ ايَهاْ ٗا قايت: َا ج٬ّ ـ أْٸ١. ؾإ

ٕٸ عا٥ؿ١ اْتكًت  ؾكستٴ دػس ضغٍٛ اهلل ٗ ي١ًٝ اٱغطا٤ ٚإعطاز ٫ ّهٔ تكسٜك٘; ٭

ٕٸ |إٍ بٝت ايٓيبٸ  سازث١ إعطاز قس ٚقعت قبٌ اشلذط٠. بعس اشلذط٠، ٚإ

 ١.١ ايكطعٝٸـ عسّ كايؿ١ اؿكا٥ل ايجابت١ با٭زٓي5

 ٚايٛطٚف اييت ناْت غا٥س٠.ـ ا٫ْػذاّ َع ا٭دٛا٤ ٚإٓاخات 6

ـ َعٝاض ايعطض ع٢ً نتاب اهلل تعاٍ. ٖٚصا متاز إيٝ٘ ٗ فاٍ ايتسقٝل ٗ 7

ُٸ١ٚا٭ ا٭سازٜح ايٛاضز٠ ع٢ً يػإ ايٓيبٸ ٕٸ، بٌ ٚؼسٜس َعامل ؾدكٝٸ^٥  ١ ايٓيبٸ; ؾإ

اٱغ٬ّ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٫ ع٢ً نجرل َٔ  ا٫عتُاز ع٢ً ايكٛض٠ ايػاطع١ يٓيبٸ

٢ ّهٔ ايكٍٛ: ؾات ٚا٭ناشٜب اييت زغٸت ٗ تاضى٘ َٔ أدٌ اٱغا٠٤ إيٝ٘، ستٸاـطا

ٖٓا ٜٓػب إٍ ضغٍٛ اهلل ٕٔ  |إٕ بعهّا  ٟٸ٫ ّهٔ ٕ٪َ ٗ ب٬ز إػًٌُ إٔ  عاز

 ٜؿعً٘.

ٟٸ8 ؾك٘، بٌ ٫بسٸ َٔ ايتٛغټع ٗ ايبشح ؾُع  ـ عسّ اعتُاز اؾاْب ايػٓس

 اؾعٌ ٚايتشطٜـ. س َٔ عسّايؿٛاٖس ٚايكطا٥ٔ; يًتأٗن

ـٸ  خ َا هطټ َٓؿع١ إٍ َصٖب٘، ٚإ٫ٓـ وسِّـ إٔ ٫ ٜهٕٛ إك9ِّ ؾػٛف ؽ

 ْػب١ ايتكسٜل ب٘.

١ إتعاضؾ١، عٝح تهٕٛ طبٝعٝٸٕ ٫ ٜٓكٌ أسساثّا غطٜب١ عٔ ايكٛاٌْ ايأـ 10

ٕٸ ٖصٙ ا٭سساخ يٛ قضٸ  أسساثّا قطٜب١، أٚ ٖٞ ٗ سكٝكتٗا يٛ قشٻت، َٔ إعادع. ؾإ

ٚقٛعٗا ٫ؾتٗطت بٌ ايٓاؽ; بًشاٚ نْٛٗا أَطّا عذٝبّا ٚغطٜبّا. ٖٚصا َا ٜٓطبل ع٢ً 

س . ٖٚصا َا ٜ٪ٚن×بعض ا٭سساخ اييت شٴنط أْٗا دطت بعس ؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٌ
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ٞٸ ، ؾٝكٍٛ: ٫ ٜهؿٞ ٗ ثبٛت ا٭َط اـاضم يًعاز٠ خدل عًٝ٘ ايع١َ٬ ايطباطبا٥

 .(56)ايٛاسس

َٸل بايهٛاب٘ ايٜتعًٖ ٖصا ُاّ ايه٬ّ ٗ َا ١ يًبشح ٗ عًِ ايتاضٜذ، ٚيهٔ عا

ٞٸٖٓاى ؾطمٷ بٌ ايبشح اي ، ٚيٛ أز٣ إٍ تطدٝض َعطٝات ع٢ً أخط٣، ٚبٌ دٛاظ تاضى

 اٱخباض ب٘.

ٞٸ ٕٸ ٚقس قاٍ ايػٝس اـ٥ٛ ٔٸ ٗ إكاّ: إ ٝٸ١إطًل ٫  ايٛ ي٘ ٗ دٛاظ اٱخباض  سذٸ

َٸا ل، ٚبإتعًٖ ٔٸأ ٘ َٔ ايتؿكٌٝ بٌ َػًهٓا َٚػًو اٯخْٛس; ؾإْٸ ٬بسٸؾ امٸاـ ايٛ

ٔٸ ذٸٝٸ١ع٢ً َػًهٓا ٜهٕٛ َع٢ٓ دعٌ اؿ اعتباضٙ عًُّا بايتعبټس، ٚعًٝ٘  امٸاـ يًٛ

ٕٸؾٝذٛظ اٱخباض َتعًٖ ْٙ بايعًِ ب٘، ٚقس سكٌ يٓا ايعًِ َٔ  ك٘; ٭ دٛاظ اٱخباض َٓٛ

ٞٸ  .خ٬ٍ ايتعبټس ايؿطع

ٕٸٖٚصا غ٬ف َػًو اٯخْٛس،  ٝٸ١دعٌ اؿ ؾإ يؿ٤ٞ ٫ ٜٴعكٌ إ٫ٓ إشا نإ  ذٸ

ٌّ ٕ٪زٸاٙ أثطٷ ـٺؾطع ب ع٢ً ايكهاٜا ٜذلتٻ ؾطعٞٛ ٗ إكاّ; إش يٝؼ َٔ أثٕط ، ٖٚٛ َٓت

َٸا ١، ٚتاضىٝٸ١ ٚاياضدٝٸاـ دٛاظ اٱخباض عٔ ؾ٤ٞ ؾٗٛ َٔ آثاض ايعًِ ب٘، ٫ َٔ آثاض أ

ٞٸإعًّٛ بٛدٛزٙ اي عٔ ؾ٤ٞٺ َع عسّ ايعًِ ب٘، ٚيٛ نإ ثابتّا  . ٚيصا ٫ هٛظ اٱخباضٛاقع

 ٗ ايٛاقع.

ٞٸٜٚٛٗط ايؿطم بٌ إػًهٌ أٜهّا أْٸ  ٘ ع٢ً َػًو اٯخْٛس ٫ هٛظ اٱخباض ايبتٸ

ات أٚ ايٛادبات، بٌ ٫بٸس َٔ ْكب قط١ٜٓ زآي١ َا ٗ ايطٚاٜات َٔ ايجٛاب ع٢ً إػتشبٸ

ٟٸع٢ً أْٸ ْٸ^عِٓٗ ٘ َطٚ  .(57)اّ ٗ ؾعبإ ي٘ نصا...٘ َٔ ق، بإٔ ْكٍٛ: ضٟٚ أ

ٞٸٚبٗصا تبٝٸٔ يٓا أْٸ  ٫ هٛظ اٱخباض َتعًٖل اـدل إ٫ٓ ٘ ع٢ً َػًو ايػٝس اـ٥ٛ

ٌٸ إشا ثبت بططٜٕل َا ٜتعًل بأسساخ عاؾٛضا٤ َٚكا٥ب اٱَاّ  َعتدل. ٖٚصا ٜؿٌُ ن

ٚأٌٖ بٝت٘. ْعِ، ّهٔ ايٓكٌ ع٢ً غبٌٝ اؿها١ٜ عٔ ايهتب  ×اؿػٌ

 ٚإكٓٻؿات.

ٞٸغٴ : َا ٖٛ سهِ قٍٛ ضٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓس ٗ ساي١ ايكٝاّ، َع ٦ٌ ايػٝس اـ٥ٛ

 ايعًِ بصيو؟ 

َٳ ؾأداب: ٫ هٛظ، إ٫ٓ  أٚ َا ٜطٜٚٗا عٓ٘. ٔٵَٓػٛب١ إٍ 

ُٸ١ٚا٭ |َا إطاز بايهصب ع٢ً ايٓيبٸ :٦ٌ أٜهّاٚغٴ  ٌ يًكّٛ؟ إبطٹ ^٥
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 |ايٓيبٸؾأداب: ايهصب إؿطط ٖٛ ايهصب ٗ ا٭سهاّ ٚغرلٖا ع٢ً 

ُٸ١ٚا٭  .(58)بكٛض٠ اؾعّ ٗ اٱغٓاز إيِٝٗ ٥

ٍٸ بٛنٛح ع٢ً ايؿٍُٛ يٛاقع١ عاؾٛضا٤; ؾإْٸ ُٸِ ايهصب ٖٚصا ايه٬ّ ٜس ٘ ع

ُٸ١ٚا٭ ل با٭سهاّ ٚغرلٖا ع٢ً ايٓيبٸط ٕا ٜتعًٖإؿطٹ . ٖٚصا أَطٷ ٚانضٷ ٗ ؾتا٣ٚ ^٥

 ايؿكٗا٤.

دع ـ ا١ ٗ ٖصا اجملاٍ. ٚيرلنُا ّهٔ تتبټع إعٜس َٔ ايهًُات يؿكٗا٤ ايطا٥ؿ

ٞٸ يٲَاّع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ نتاب أدٛب١ ا٫غتؿتا٤ات  ٞٸ عً ١ شلٝٸ; ٚا٭ْٛاض اٱ(59)اـا٦َٓ

ٟٸ  .(60)يًؿٝذ دٛاز ايتدلٜع

ٚعًٝ٘ َٔ ايهطٚضٟ يكطٸا٤ ايععا٤ ا٫ْتباٙ ايسقٝل شلصٙ ايؿتا٣ٚ، ٚعسّ قطا٠٤ أخباض 

َعتدل، نُا ٖٛ ساٍ ايطٚا١ٜ  إشا نإ اـدل قس ثبت بططٜٕل إكا٥ب بٓشٛ اؾعّ، إ٫ٓ

َعتدل ّهٔ ايكطا٠٤ بٓشٛ  ١. ْعِ، ٗ غرل َا ثبت بططٜٕلٗ فاٍ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

اؿها١ٜ ٚايٓكٌ عٔ إكٓٻؿات أٚ ا٭ؾدام، َع تٓبٝ٘ ايػاَعٌ إٍ شيو; نٞ ٫ 

 ّا.تًتبؼ ا٭ؾهاض ٗ أشٖاِْٗ، نُا ٖٛ ساقٌ سايٝٸ

 

ٕٸ ٞٸ إ ٟٸ اؾاْب ايككك ٞٸ ٚايؿعط ٜطتهع ٗ أغًب ا٭سٝإ ع٢ً د١ٗ  ٚايتُجًٝ

ٕٸ ٕٵ ناْت تتشسٻخ عٔ أَط ٜػطز قكٸ ٔٵَٳ إبايػ١ أٚ اـٝاٍ، ؾإ ٞٸ١، ٚإ ٞٸ خاضد ، تاضى

ٟٸ ٘ قس ٜعسٍِّ ٗ بعض ؾكطاتٗا; يػببٺأْٸ إ٫ٓ إبينٸ ع٢ً  ٚآخط. ٖٚهصا ٗ اؾاْب ايؿعط

ٞٸ ايكا٥ِ  عٓكط إبايػ١ ٗ ٚقـ ا٭سساخ ٚبٝاْٗا. ٚنصيو ا٭َط ٗ اؾاْب ايتُجًٝ

ٝٸ ١ ٗ ا٭سساخ ٕكًش١ اٱخطاز َٚا ؾانٌ. ٚعًٝ٘ َا ع٢ً تػٝرل بعض اؾٛاْب ايتؿكًٝ

 ٖٞ ايهٛاب٘ اييت ٜٓبػٞ اعتُازٖا ٗ ٖصٙ اجملا٫ت؟

ٜتعًٖل  هٕٛ ايكامٸ أٚ ايؿاعط أٚ إُجٌِّ ٗ َكاّ اٱخباض عٔ سسخٺـ إٔ ٫ 1ٜ

 بٛاقع ايتاضٜذ، ستٸ٢ ٫ ًٜعّ َٓ٘ اْطبام عٓٛإ ايهصب ٚايتسيٝؼ.

ٍٸ ع٢ً شيو، ؾاـطٝب سٌ ٜتشسٻ2 خ ـ نطٚض٠ إبطاظ قط١ٜٓ ٚانش١ َٔ ٖ٪٤٫ تس

١ َع ٛاقعٝٸإؿاِٖٝ اي٢ ٫ ؽتً٘ ٘ ايٓاؽ إٍ شيو، ستٸبًػإ اؿاٍ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓبِّ

 ١.ٝايٝٸاؾٛاْب اـ
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ٕٸ ١ ٕٓطبل ٗ إكاّ سٜٓٝٸعٓٛإ تعِٛٝ ايؿعا٥ط اي ٫ٚ أدس قصٚضّا ٗ ايكٍٛ: إ

ُٸ١طبكّا شلصٙ ايهٛاب٘. ٚيعٌ ايتتبټع ٗ نًُات ايؿعطا٤ َع  أٌٖ ايبٝت ٗ إسٝا٤  أ٥

 ّهٔ إٔ ٜهؿـ مّٛا َٔ اٱقطاض َا ْكٍٛ. ×شنط اؿػٌ
 

 ٠ َطايب:ٜٚٛدس ٖٓا عسٸ
 

ٕٸ ز٠ سٍٛ َٓؿأ ٖصا ايعٌُ، إ٫ٖٓٓاى آضا٤ َتعسِّ اؾُٝع ٜ٪َٔ بعسّ نْٛ٘  أ

ُٸ١َٛدٛزّا ٗ ظَٔ ا٭ ْٸ^٥ ٘ قس ضاز بٌ ، أٚ ٗ ظَٔ إتكسٌَِّ َٔ عًُا٥ٓا، بٌ إ

 ع٢ً ٫ٚز٠ ٖصٙ ايٛاٖط٠.إتأخِّطٜٔ، سٝح مل ُطٸ قطٕٚ ٔػ١ 

ٕٸ ٌ قس أخصٖٚا َٚا ؾابٗٗا َٔ ًَٛى ايكؿٜٛٸ ٜ٪َٔ ايسنتٛض ؾطٜعيت بأ

ٌٸػٝشٝٸايتكايٝس َٔ ايطكٛؽ إ  ١، اييت تكاّ باغِ َكا٥ب ٚآ٫ّ إػٝض ٗ شنطاٙ. ٚيع

١، ٚتعطض ػٝشٝٸٖصٙ ايتكايٝس َا ظايت َٛدٛز٠ّ إٍ َٜٛٓا ٖصا ٗ بعض َٓاطل أتباع إ

ٕٸؾاؾات ايتًؿع٠. ٖٚٓاى اتٸقٛضِٖ ع٢ً  ايعطب أزخًٖٛا ع٢ً إآمت.  ذاٙٷ آخط ٜعتكس أ

ايبعض َٔ  ٜعتكسٗا اْتكًت َٔ ا٭تطاى إٍ ايؿطؽ ٚايعطب. ٚٚتكٍٛ ْاع١ ثايج١: إْٸ

ٕٸأْكاض ٖصا ا٫تٸ ٞٸإ٪غِّؼ ا٭ ذاٙ أ ٟٸ قً ، ٖٚٛ ايصٟ عطف عٓ٘ شلا ٖٛ ايؿانٌ ايسضبٓس

ٝٸايتهدِٝ ٚإعاٜس٠ ٗ بعض ا٭  .(61)١. ٚنتاب٘ ؾاٖسٷ ع٢ً ٖصاسساخ ايعاؾٛضا٥
 

١; ٱثبات اؾٛاظ، بٌ ا٫غتشباب، ٠ أزٓي١ بعسٸٓٛطٜٸو أقشاب ٖصٙ اييكس ُػٻ

ٝٸ ١ َٔ إقاَتٗا. ٖٚصٙ ا٭زٓي ١ اييت ٫بسٸشلصا ايعٌُ، ٚاعتدلٚٙ َٔ ١ًْ ايؿعا٥ط اؿػٝٓ

:ٖٞ 
 

ٕٸ ٌٸ ٚتعين أ ٌٷ ن ّٷ َا مل ٜكِ زيٝ باٱباس١. ٜٚٴسٻع٢ ٗ  ع٢ً سطَت٘ ؾٗٛ قهٛ

إكاّ عسّ ٚدٛز زيٌٝ ع٢ً سط١َ ايتطبرل. ٚقس اغتٓسٚا ٗ ٖصا ا٭قٌ إٍ ايعسٜس َٔ 
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 ايطٚاٜات، َٚٓٗا:

٘ قاٍ: زلعتٴ ×ع٢ً ٚثاقت٘ ـ، عٔ أبٞ عبس اهلل ك١ َػعس٠ بٔ قسق١ ـ بٓا٤ٶـ َٛثٻ1

ٌٸ ٘ سطاّ بعٝٓ٘، ؾتسع٘ َٔ قبٌ ْؿػو، ٚشيو ٢ تعًِ أْٸؾ٤ٞ ٖٛ يو س٬ٍ ستٸ ٜكٍٛ: ن

َجٌ ايجٛب ٜهٕٛ عًٝو قس اؾذلٜت٘ ٖٚٛ غطق١، أٚ إًُٛى عٓسى ٚيعًٓ٘ سطٌّ قس باع 

ٗا ع٢ً ْؿػ٘، أٚ خٴسع ؾبٝع قٗطّا، أٚ اَطأ٠ ؼتو ٖٚٞ أختو أٚ ضنٝعتو. ٚا٭ؾٝا٤ نًٓ

 .(62)بٌ يو غرل شيو، أٚ تكّٛ ب٘ ايب٢١ٓٝ ٜػتٖصا ستٸ

عٔ اؾي...؟ ؾكاٍ:  ×أبا دعؿط ـ قشٝش١ عبس اهلل بٔ غًُٝإ، قاٍ: غأيتٴ2

ٌٸ ٍٷ غأخدلى عٔ اؾي ٚغرلٙ، ن ّٷ َا نإ ؾٝ٘ س٬ ٍٷ ٚسطا ٢ تعطف ستٸ ؾٗٛ يو س٬

 .(63)اؿطاّ بعٝٓ٘ ؾتسع٘

ٚقًٓٗا ْٚكاؾٗا ٗ عًِ ٖٚٓاى ايهجرل َٔ ايطٚاٜات أٜهّا ٱثبات ٖصا ا٭قٌ، 

 ا٭قٍٛ.

ٖصا ٚقس اعتُس ع٢ً ٖصا ا٭قٌ ٗ إكاّ عسزٷ َٔ ايعًُا٤. ؾكس قاٍ ايؿٝذ عبس 

ٞٸ ٖٳبٵ أْٸ(غُٝا٤ ايكًشا٤)ٗ نتاب٘  اؿػٌ قازم ايعاًَ ٘ ٫ زيٌٝ ع٢ً ايٓسب، ؾ٬ : ٚ

ٞٸزيٌٝ ع٢ً اؿط١َ، ؾٝبك٢ ايعٌُ َباسّا; ؿهِ ا٭قٌ اي  ٜهٔ . ٚؾاعٌ إباح ملعًُ

ٕٸ ٞٸاي ؾاع٬ّ قبٝشّا، َع أ  .(64)اؾاضح ْؿػ٘ ٫ ٜعتكس بصيو ايهطض ؿٝع

ٝٸ ١ َا يؿٛ٘: نُا شنط ايػٝس ايؿرلٚظآبازٟ ٗ دٛاب ي٘ سٍٛ ايؿعا٥ط اؿػٝٓ

ٕٸ ايتطبرل ع٢ً ايؿطٙ إصنٛض )عسّ ايهطض( ٫ زيٌٝ ع٢ً سطَت٘، ٚيٛ  َهاؾّا إٍ أ

ٝٸ  .(65)ت٘ؾٓو ؾا٭قٌ سًٓ

ٞٸٚقاٍ ايػٝس  ٌٷ ع٢ً إٓع ؾايتطبرلٴ زٵٔط٘ مل ٜٳ: ٚسٝح إْٸاشلاسل دا٥ع، ٫ٚ  زيٝ

 .(66)متاز إٍ ضٚا١ٜ ٱثبات اؾٛاظ، ٜٚهٕٛ َا شنط َ٪ٚنسّا يًذٛاظ ايجابت با٭قٌ

ٕٸَٚٔ ايٛانض دسٸ ا٫عتُاز ع٢ً ٖصا ا٭قٌ ٜجبت اؾٛاظ ٚاٱباس١، ٫  ّا أ

ٌٷ  ط١َ.ع٢ً اؿ ا٫غتشباب، ؾُٝا يٛ مل ٜهٔ ٖٓاى زيٝ

 

×

ٌټ ٚاسس٠ بٝاّْا ٜٚتُجٻ ٱثبات  ٬َ٘ػتكٌ ٖصا ايسيٌٝ بايؿكطات ايتاي١ٝ، ٚتؿٓهٌ ن

ٍٸ  ١.ع٢ً دٛاظ ايتطبرل، ٚيٛ بكٝاؽ ا٭ٚيٜٛٸ ؾعٌ يًُعكّٛ ٜس
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ٟٸايؿكط٠ ا٭ٍٚ ، سٝح ×: ٖٚٞ َا ٚضز ٗ ظٜاض٠ ايٓاس١ٝ إٓػٛب١ يٲَاّ إٗس

ٌٻ عًٝو بسٍ ايسَٛع زَّا، سػط٠ّ دا٤ ؾٝٗا: ... عًٝو، ٚتأغټؿّا ٚؼػټطّا ع٢ً َا  ٚ٭به

ٗټؿّا، ست٢ أَٛت بًٛع١ إكاب، ٚغك١ ا٫نتٝاب...  .(67)زٖاى، ٚتً

ٕٸٖٚٞ قس زٓي . ×اٱَاّ قس ّٛت سعّْا ع٢ً َكاب اٱَاّ اؿػٌ ت ع٢ً أ

ٍٸ ٕٸ ٚعًٝ٘ ؾٗٞ تس ٍ سسٸ إٛت دا٥عٷ; بكٝاؽ ايؿعٌ ا٬ٕظّ يًهطض ايصٟ ٫ ٜٛقٌ إ ع٢ً أ

 ١.ا٭ٚيٜٛٸ

ٔٵ ٗا مل تجبت ٘ ٫ ّهٔ ا٫ستذاز بعٜاض٠ ايٓاس١ٝ; سٝح إْٸَٔ ايٛانض أْٸ ٚيه

 غٓسّا.

ٕٸ×: خدل إبطاِٖٝ بٔ أبٞ قُٛز قاٍ: قاٍ ايطناايؿكط٠ ايجا١ْٝ ّ ؾٗط احملطٻ : إ

ٖٚتهت ؾٝ٘ سطَتٓا، َٕٛ ؾٝ٘ ايكتاٍ، ؾاغتٴشًٓت ؾٝ٘ زَا٩ْا، ١ وطِّاًٖٝٸنإ أٌٖ اؾ

ٚغيب ؾٝ٘ شضاضٜٓا ْٚػا٩ْا، ٚأنطَت ايٓرلإ ٗ َهاضبٓا، ٚاْتٗب َا ؾٝٗا َٔ ثكًٓا، 

ٕٸ ّٜٛ اؿػٌ أقطح دؿْٛٓا، ٚأغبٌ زَٛعٓا،  ٚمل تٴطٵعٳ يطغٍٛ اهلل سط١َ ٗ أَطْا. إ

ٍٸ ععٜعْا بأضض نطب ٚب٤٬...  .(68)ٚأش

ٍٸ ٕٸ ٖٚصا اؿسٜح ٜس ، ٚأْعٍ ^أٌٖ ايبٝتدطح دؿٕٛ  ×ّٜٛ اؿػٌ ع٢ً أ

ٍٸ ع٢ً دطح اؾؿٔ َٔ خ٬ٍ  زَٛعِٗ. ٚأٜٔ ٖصا َٔ دٛاظ اؾطح ٚايتطبرل؟! ؾٗٛ ٜس

ٕٸ  اؿسٜح ٫ وترٸ ب٘; يهعـ غٓسٙ. ايبها٤ ٫ أنجط. ع٢ً أ

قاٍ: به٢  ×عٔ اٱَاّ ايكازم (ناٌَ ايعٜاضات): َا دا٤ ٗ ايؿكط٠ ايجايج١

ٞٸ ٞٸ عً عؿطٜٔ غ١ٓ أٚ أضبعٌ غ١ٓ، َٚا ٚنع بٌ  بٔ اؿػٌ ع٢ً أبٝ٘ اؿػٌ بٔ عً

ّٷ إ٫ٓ ؾساى ٜا بٔ ضغٍٛ  عًتٴبه٢ ع٢ً اؿػٌ، ست٢ قاٍ ي٘ ٍَٛ ي٘: دٴ ٜسٜ٘ طعا

ٞ ٚسعْٞ إٍ أؾهٛ بجٸإْٸُا  ٞ أخاف عًٝو إٔ تهٕٛ َٔ اشلايهٌ، قاٍ:اهلل، إْٸ

تين ايعدل٠ خٓك ٞ مل أشنط َكطع بين ؾاط١ُ إ٫ٓاهلل، ٚأعًِ َٔ اهلل َا ٫ تعًُٕٛ، إْٸ

 .(69)يصيو

ٍٸ ع٢ً أنجط َٔ ايبها٤ ايؿسٜس، ايصٟ اَتسٸ يؿذل٠  ٖٚٛ ـ َع نعـ غٓسٙ ـ ٫ ٜس

َٸا ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ.   .×خٛف اشل٬ى ؾكس دا٤ ٗ ن٬ّ ٫َٛٙ، ٫ ٗ ن٬ّ اٱَاّأ

، ×ازَٔ سسٜح اٱَاّ ايػذٸ (ناٌَ ايعٜاضات): َا دا٤ ٗ ايؿكط٠ ايطابع١

َٳ×سٝح ٜكٍٛ: ...ٚقتٌ أبٞ نإ َع٘ َٔ ٚيسٙ ٚإخٛت٘ ٚغا٥ط أًٖ٘، ًٚٓت  ٔٵ، ٚقتٌ 
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ٜٴ طاز بٓا ايهٛؾ١، ؾذعًت أْٛط إيِٝٗ قطع٢ ٚمل ٜٛاضٚا، سطَ٘ ْٚػا٩ٙ ع٢ً ا٭قتاب، 

ٓت شيو ٕا أض٣ َِٓٗ قًكٞ، ؾهازت ْؿػٞ ؽطز، ٚتبٝٻ ؾعِٛ شيو ٗ قسضٟ، ٚاؾتسٸ

ُٻَٓٸ ٞٸٞ ع  .(70)...×يت ظٜٓب ايهدل٣ بٓت عً

ٍٸ عً ٕٸٖٚٛ ٜس آخط  اؿعٕ ايؿسٜس ناز إٔ ىطز ضٚس٘ َٔ بسْ٘. ٖٚٛ أَطٷ ٢ أ

ٕٸ اؿعٕ ٚا٭مل ساي١ تعذلٟ  ىتًـ عٔ دٛاظ دطح ٚنطب ايطأؽ بايػٝـ، سٝح إ

ٟٸ ايتؿاعٌ َع اؿسخ، ٖٚٞ ؽتًـ عٔ ساي١ اٱقساّ  ؾسٸ٠، َٔ اٱْػإ بؿهٌ ٫ إضاز

ٕٸ عٝـ ايػٓس; يعسّ اؿسٜح ن بهاٌَ ايٛعٞ ع٢ً دطح ايطأؽ، َٚا ؾانٌ. ع٢ً أ

 تٛثٝل بعض ضداي٘، مٛ: غعٝس بٔ قُس.

ٌ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ايهعٝؿ١ ايػٓس عسّ ايس٫ي١ ع٢ً دٛاظ نطب ٚإتشكِّ

ٕٸ ١ ا٫ستذاز بٗا. نُا ٜٴهاف إٍ َسيٛشلا ؾ٤ٞ آخط. َهاؾّا إٍ عسّ قشٸ ايطأؽ، ؾإ

ٕٸ ٞٸ نٌ َا غبل أ  إتٖٝكٔ.ط ؾٝ٘ ع٢ً ايكسض كٳكتٳٜٴ ؾعٌ إعكّٛ زيٌٝ ُيبٸ

 

ّ احملٌُ. ٚقس دا٤ ٖٚصا ايسيٌٝ ٜتُجٸٌ بطٚا١ٜ نطب ايػٝس٠ ظٜٓب ؾبٝٓٗا َكسٻ

طغ٬ّ عٔ َػًِ اؾكٸام، ٟٚ َٗ ايبشاض: أقٍٛ: ضأٜت ٗ بعض ايهتب إعتدل٠: ضٴ

ٕٸقاٍ: ... ّٸ ثِ إ ايهٛؾ١،  نًجّٛ أطًعت ضأغٗا َٔ احملٌُ ٚقايت شلِ: ق٘ ٜا أٌٖ أ

تكتًٓا ضدايهِ ٚتبهٝٓا ْػا٩نِ، ؾاؿانِ بٝٓٓا ٚبٝٓهِ اهلل ّٜٛ ؾكٌ ايكها٤، 

ٔٸ إشا بهذٸ١ٺ قس اضتؿعت، ؾإشا ِٖ أتٛا بايط٩ٚؽ، ٜكسَِٗ ضأؽ  ؾبُٝٓا ٖٞ ؽاطبٗ

ٟٸ×اؿػٌ ٟٸ ، ٖٚٛ ضأؽ ظٖط ، ٚؿٝت٘ نػٛاز |أؾب٘ اـًل بطغٍٛ اهلل قُط

زاض٠ قُط طايع، ٚايطَض تًعب بٗا ّّٝٓا  ايػٻبر قس اْتكٌ َٓٗا اـهاب، ٚٚدٗ٘

٢ ضأٜٓا ٚسلا٫ّ، ؾايتؿتت ظٜٓب، ؾطأت ضأؽ أخٝٗا، ؾٓطشت دبٝٓٗا َكسٻّ احملٌُ، ستٸ

 ايسّ ىطز َٔ ؼت قٓاعٗا، ٚأَٚأت إيٝ٘ عطق١، ٚدعًت تكٍٛ:
 

ــا٫ّ     ِٸ نُــــ ــا اغــــــتت ٕٓــــ ــ٫ّ٬  ــا ٖــــ  ٜــــ
 

ــاّ    ــس٣ غطٚبـــ ــُؿ٘ ؾأبـــ ــ٘ ٴخػـــ (71)َغاَيـــ
 

 

ٕٸٜٚكطٸب ا٫غتس٫ٍ  ، ×ازٖصا ايعٌُ متٻ ٗ قهط اٱَاّ ايػذٸ بٗصٙ ايطٚا١ٜ أ

ٝٸسٙ. َٚٔ إعطٚف ٙ ٚأٜٻٚمل ّٓع أٚ ٜطزع عٓ٘، ٚبٗصا ٜهٕٛ قس أقطٻ ٕٸأقٛي تكطٜط  ّا أ

 ب٬ إؾهاٍ. ايتعبٸس ب٘. ٚعًٝ٘ ؾايتطبرل دا٥عٷ ٜكضٸ سذٸ١إعكّٛ 
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ٍٷ ٘ ّهٔ أْٸ ، إ٫ٓٚاغع، غٛف ٜأتٞ ؾُٝا بعس ٚايٓكاف ٗ ٖصا ايسيٌٝ ي٘ فا

ٕٸ ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓس ٫ ّهٔ ا٫ستذاز بٗا. ٚنٕٛ إكسض َعتدلّا ٗ  ايكٍٛ ٖٓا: إ

ٞٸْٛط ايع٬ٓ ٘ يٝؼ زي٬ّٝ ع٢ً يٝؼ زي٬ّٝ ع٢ً اعتباض ايطٚا١ٜ، نُا أْٸ ١َ اجملًػ

 ٗ ْٛطٙ. اعتباضٖا ٗ ْٛطْا يٛ ناْت َعتدل٠ّ

 

ٞٸ  ٗ تٗصٜب ا٭سهاّ، ٖٚٞ:  شنط أْكاض ايتطبرل ضٚا١ٜ شنطٖا ايؿٝذ ايطٛغ

ٌٕ ×أبا عبس اهلل خدل خايس بٔ غسٜط أخٞ سٓإ بٔ غسٜط، قاٍ: غأيتٴ ؾلٸ  عٔ ضد

َٸ ي٘؟ ؾكاٍ: ٫ بأؽ بؿلٸ اؾٝٛب،  ٘ أٚ ع٢ً أخٝ٘ أٚ ع٢ً قطٜبٺثٛب٘ ع٢ً أبٝ٘ أٚ ع٢ً أ

ايٛايس ع٢ً ٚيسٙ، ٫ٚ ظٚز ع٢ً  . ٫ٚ ٜؿلٸقس ؾلٸ َٛغ٢ بٔ عُطإ ع٢ً أخٝ٘ ٖاضٕٚ

ظٚز ع٢ً اَطأت٘، أٚ ٚايس ع٢ً ٚيسٙ،  إطأ٠ ع٢ً ظٚدٗا. ٚإشا ؾلٸ اَطأت٘، ٚتؿلٸ

ؾهٓؿاضت٘ سٓح ٌّ، ٫ٚ ق٠٬ شلُا ست٢ ٜهٚؿطا ٜٚتٛبا َٔ شيو. ٚإشا خسؾت إطأ٠ 

ٗطٜٔ َتتابعٌ ٚدٗٗا، أٚ دعٸت ؾعطٖا، أٚ ْتؿت٘، ؾؿٞ دعٸ ايؿعط عتل ضقب١ أٚ قٝاّ ؾ

اض٠ سٓح ٌّ. ٫ٚ ٌ َػهّٝٓا، ٚٗ اـسف إشا زَٝت، ٚٗ ايٓتـ، نٓؿأٚ إطعاّ غتٸ

ؾ٤ٞ ٗ ايًطِ ع٢ً اـسٚز غ٣ٛ ا٫غتػؿاض ٚايتٛب١. ٚقس ؾككٔ اؾٝٛب ٚيطُٔ اـسٚز 

ٞٸايؿاطُٝٸ  .(72)، ٚع٢ً َجً٘ تًطِ اـسٚز ٚتؿلٸ اؾٝٛب×ات ع٢ً اؿػٌ بٔ عً

ٚٸع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ:  زٴٔطٜٚٳ ٕٸ ٫ّ:أ ـٷ إ غٓسّا; غايس بٔ غسٜط،  ٖصا اؿسٜح نعٝ

سٝح مل ٜٛثٻل ٗ نتب ايطداٍ. ٚيصا لس ايؿٗٝس ايجاْٞ ٜؿرل إٍ نعـ ايطٚا١ٜ ٗ 

 . (73)ل ايٓذؿٞ ٗ اؾٛاٖطإػايو. نُا ؾعٌ مٛٙ احملٚك

ٕٸ ٚثاّْٝا: اؿسٜح، َع عسّ ٚدٛزٖا ْلٸ بعض ايعًُا٤ قس ظاز عباض٠ ع٢ً  لس أ

ٞٸٗ إكسض ا٭ ٞٸقً ، ؾكاٍ: ؾلٸ اؾٝٛب ع٢ً ايؿكٝس ، ٖٚٛ تٗصٜب ايؿٝذ ايطٛغ

ٔٸ ٚثٝل:  ٜكٍٛ ٗ سسٜحٺ ^قازم أٌٖ ايبٝت ٚٔـ ايٛدٛٙ قطٻّ ٗ ا٭ؾٗط، ٚيه

 .(74)ع٢ً َجٌ اؿػٌ ؾًتؿلٸ اؾٝٛب، ٚيتدُـ ايٛدٛٙ، ٚيتًطِ اـسٚز

ُٸس  ايؿٝذٖٚصا َا ٚدسْاٙ ٗ ن٬ّ  سػٌ ناؾـ ايػطا٤. ٫ٚ أزضٟ َٔ ق

 ناؾـ ايػطا٤ بٗصٙ ايؿكط٠؟! أٜٔ دا٤

إشا نإ اـسف دا٥عّا ؾٗٛ َؿطٚٙ بعسّ خطٚز ايسّ، نُا ٗ ايطٚا١ٜ;  ٚثايجّا:
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ٚيٛ مل ٜهٔ َؿطٚطّا ؾٗٛ ا٭ثط ايبػٝ٘ َٔ اؾطح، ٫ٚ ٜكسم ع٢ً إزَا٤ ايطأؽ، 

 نُا ٗ ايتطبرل.

 

ُٸ  ْٸ×س، عٔ أبٞ عبس اهللدا٤ ٗ ضٚا١ٜ بهط بٔ ق ٘ قاٍ يًؿهٌٝ: ػًػٕٛ ، أ

ٕٸٚتتشسٻ تًو اجملايؼ أسبټٗا، ؾأسٝٛا أَطْا، ؾطسِ اهلل َٔ  ثٕٛ؟ ؾكاٍ: ْعِ، ؾكاٍ: إ

َٳ طْا عٓسٙ ؾؿانت عٝٓاٙ ٚيٛ َجٌ دٓاح ايصباب نٹطْا أٚ شٴَنشٳ ٔٵأسٝا أَطْا. ٜا ؾهٌٝ، 

 .(75)اهلل شْٛب٘، ٚيٛ ناْت َجٌ ظبس ايبشطغؿط 

 ١، إ٫ٓدٛاظ ٚضدشإ ْٝع ايؿعا٥ط اؿػٝٓٝٸٓلٸ ٚقس اغتؿاز ايبعض َٔ ٖصا اي

َٸا  ُٗا قطٻَإ ٗ ايؿطٜع١.َا أٚدب قتٌ ايٓؿؼ، أٚ تًؿّا يبعض ا٭عها٤، ؾإْٸ ايهطض أ

َٸا ط اؿهِ. ٟٚ إٍ ايكتٌ أٚ ايتًـ ؾ٬ ٜٛدب تػٝټايكًٌٝ ايصٟ ٫ ٜ٪زٸ ا٫غتٗعا٤ َٔ قبٌ أ

ٍٸ بٗصا اٯخطٜٔ ببعض ايؿعا٥ط ؾ٬ ٜٛدب ضؾع ايٝس عٔ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ ١. ٚقس اغتس

ٟٸاؿسٜح; ٱثبات ايتعُِٝ يهآؾ  .(76)ٗ بعض أدٛبت٘ ١ ايؿعا٥ط، ايػٝس ايؿرلاظ

ٔٸ ٘ ٫ خ٬ف ع٢ً ايهدل٣، ٖٚٞ اؾٛاب عٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٚانضٷ، َٔ أْٸ يه

ْٸ^ٝتإسٝا٤ أَط أٌٖ ايب ُا ٜسٚض ايٓكاف سٍٛ نٕٛ ٖصٙ إؿطز٠ َٔ ا٭ؾعاٍ . ٚإ

ٟٸَكساقّا يعٓٛإ اٱسٝا٤ أٚ ٫؟ ؾإْٸ إٔ ٜبتسع ع٬ُّ َا ـ َُٗا ناْت  أسسٺ ٘ ٫ ّهٔ ٭

إٔ ٜكسم عًٝ٘ شيو عطؾّا. إناؾ١ّ ٫بسٸ  ١، بٌ٘ َٔ ايؿعا٥ط اؿػٝٓٝٸطبٝعت٘ ـ ثِ ٜكٍٛ: إْٸ

ٟٸ  قصٚض. إٍ عسّ اغتًعاَ٘ أ

 

ٛٳ٣ اِيُكًُٛبٹ﴿قاٍ تعاٍ:  ٔٵ تٳِك َٹ ٗٳا  ْٻ ٘ٹ َؾٔإ ِٵ ؾٳعٳا٥ٹطٳ ايًٖ ٚٛ ٔٵ ٜٴعٳ َٳ ﴾ٚٳ
 (.32)اؿر:  

ٍٸ َت ٗ بٗا ٱثبات ٖصٙ ايكاعس٠ تكسٻ ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ اٯٜات ا٭خط٣ اييت اغتس

ٝٸاٯٜات تؿٝس ضدشإ تعِٛٝ ايؿعا٥ط ايَا غبل َٔ ٖصا ايبشح. ٚعًٝ٘ ؾٗصٙ  ١. سٜٓ

َٔ أبطظ َكازٜل ؾعا٥ط اٱغ٬ّ. ٚايتطبرل َٔ ١ًْ ٖصٙ  ×ٚؾعا٥ط اٱَاّ اؿػٌ

 ايؿعا٥ط.

ٔٸ اؾٛاب عٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٖٛ ْؿػ٘ َا تكسٻّ ٗ ايسيٌٝ اـاَؼ، َٔ  ٚيه
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ْٸ شباب إقاَتٗا َٔ إثبات نْٛٗا ؾعرل٠ يٝٓطبل عًٝٗا اؿهِ بًعّٚ أٚ اغت ٘ ٫بسٸأ

 ٚإسٝا٥ٗا. 

١ ايتطبرل; ٱثبات دٛاظٖا أٚ ْٛطٜٸ١ اييت أقاَٗا أْكاض ٖصٙ ٖٞ فٌُ ا٭زٓي

 ؾطعٝتٗا.

ٕٵ ٌٸ زيٌٝ، إ٫ٓنٓا قس عًٖ ٚمٔ ٚإ أْٸ٘ ٫بسٸ َٔ إناؾ١ ايعسٜس َٔ  كٓا ع٢ً ن

َٸايتعًٝكات اي  ١ بهاًَٗا، ؾٓكٍٛ:ٓٛطٜٸ١ ع٢ً ايعا

ٚٸ ٕٸ٫ّأ إٔ ٖصا ٫ ٜجبت يٓا اغتشباب ٖصا  ا٭قٌ ٗ ا٭ؾٝا٤ اٱباس١، إ٫ٓ : قشٝضٷ أ

 ايؿعٌ، بٌ دٛاظٙ. ٚؾطمٷ ؾاغع بٌ ا٭َطٜٔ.

: إشا نإ ٖصا ايؿعٌ ًٜشٹل نطضّا ببعض ا٭ؾدام ؾٗصا يٝؼ زي٬ّٝ ع٢ً ثاّْٝا

ٕٸ تطبٝل قاعس٠ ايهطض ٗ إكاّ ٜػتًعّ تطتټب اؿهِ باؿط١َ  سطَت٘ َطًكّا، بٌ إ

َكسام تطتټب ايهطض، زٕٚ غرلٙ. ٚعًٝ٘ ؾا٫غتٓاز إٍ زيٌٝ ايهطض ٱثبات اؿط١َ ع٢ً 

 َطًكّا غرل قشٝض.

ٕٸثايجّا ٌٷ ×ؾعٌ إعكّٛ : إ ٞٸ زيٝ ٝٳط ؾٝ٘ ع٢ً ايكسكٳٜٴكتٳ ُيبٸ ُٕتٳ ٔ، ٖٚٛ ٖكض ا

ٌٸ ايعٓاقط ايسخ١ًٝ ٗ ؾطعٝٸ  ١ ايؿعٌ.٬َس١ٛ ن

ٕٸضابعّا كازض إعطٚؾ١ ٚإؿٗٛض٠ يًشسٜح، بٌ ضٚا١ٜ ايٓطض غرل َٛدٛز٠ ٗ إ : إ

ٞٸٖٞ ضٚا١ٜ َطغ١ً، نُا شنط ايع٬ٓ ْؿػ٘. َٚع٘ ٫ ّهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا  ١َ اجملًػ

 ١ ؾعٌ أٚ ْؿٝ٘.ٱثبات ؾطعٝٸ

ؾعٌ ٜكتكط ؾٝ٘ ع٢ً  ١٘ خدل نطب ايطأؽ باحملٌُ ؾإْٸ: يٛ ؾطنٓا قشٸخاَػّا

ٝٳ ُٕتٳ ٟٸؾٝ٘. ٖٚصا أَط  ٔ، ٚقس ٜهٕٛ يًتأثټط ايؿسٜس زخاي١ٖكايكسض ا ٫ ٜػطٟ يٝهٕٛ  ؾطز

َٸٚاٖط٠   ١.عا

َٸ: ٫ ن٬ّ يٓا ٗ نطٚض٠ ا٫يتعاّ بايطٚاٜات ايغازغّا ت ع٢ً إسٝا٤ ١ اييت سجٻعا

ٕٸ ، أٚ ٗ قاعس٠ يعّٚ تعِٛٝ ايؿعا٥ط، إ٫ٓ^أَط أٌٖ ايبٝت ايٓكاف ٖٛ ٗ نٕٛ ؾعٌ  أ

ٖٓ ؾدل أٚ فُٛع١ َٔ ايٓاؽ  ز تباْٞؾُذطٻ ا ٜٓطبل عًٝ٘ عٓٛإ ايؿعرل٠، ٚإ٫َٓا 

طٙ نصيو، َا مل ٜكسم عًٝ٘ ١ ٫ ٜكِّٔ َٔ ايؿعا٥ط ايعاؾٛضا٥ٝٸع٢ً نٕٛ ؾعٌ َعٝٻ

٘ ٗ َكاّ إٚٗاض اؿعٕ َٔ ا٫زٸعا٤ أْٸ ٘ ٫ ّهٔ ٭سسٺ٘ َٔ َٛاٖط اؿعٕ، ؾإْٸؾّا أْٸطٵعٴ

ٕٸ  ٖصا يٝؼ َٔ َٛاٖط اؿعٕ ٚع٬َات٘. خ٬ٍ ؾعٌ ايػهٛت َج٬ّ، ؾإ
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ٖٓا تكسٸّ عسّ ْٗٛض زيٌٝ ٜجبت ؾطعٝٸٚإتشكِّ َٔ  ٜٴعٳسٸ١ ٖصا ايعٌُ، عٝح ٌ 

 ١.ايؿعا٥ط اؿػٝٓٝٸ

 

ٚدسْا عسزّا َٔ ايعًُا٤ قس قايٛا عط١َ ٖصا ايعٌُ، َٚايٛا إيٝ٘، ٚزاؾعٛا عٓ٘ 

زؾاعّا قٜٛٸّا، نايػٝس قػٔ ا٭ٌَ، نُا ٗ ضغاي١ ايتٓعٜ٘، سٝح قاٍ عطَت٘ 

ٞٸا٭ بعٓٛاْ٘ ٘ ٜػتًعّ ايهطض. ٗ َكابٌ قػِ آخط َٔ ايعًُا٤ قايٛا عطَت٘ َٔ ; ٭ْٸٚٸي

ٟٸباب   ، ٖٚٛ اغتًعاَ٘ شلتو إصٖب. ثاْٛ

 

ٕٸ ٌٷ ٚانضٷ، سٝح إ غ١، َٔ سط١َ ندلاٙ َع١ًَٛ ٗ ايؿطٜع١ إكسٻ ٖٚصا زيٝ

ٕٸ إنطاض ايٓؿؼ، ٚقػطاٙ َٛدٛز٠ْ ٟ إٍ ايهطض بايبسٕ. ٖصا ايؿعٌ ٜ٪زٸ ٗ إكاّ، ؾإ

 َّا.نط ٜهٕٛ قطٻٚطبكّا ٕا شٴ

، سٝح قاٍ ٗ َكاّ «ضغاي١ ايتٓعٜ٘»ٚقس اغتٓس إٍ ٖصا ايسيٌٝ ايػٝس ا٭ٌَ ٗ 

١: َٚٓٗا: إٜصا٤ ايٓؿؼ ٚإزخاٍ تعساز إٓهطات اييت أزخًت ع٢ً ايؿعا٥ط اؿػٝٓٝٸ

٢ ٜػٌٝ زَٗا، ٚنجرلّا َا دطسٗا بإس٣ ٚايػٝٛف ستٸايهطض عًٝٗا بهطب ايط٩ٚؽ ٚ

ٟ شيو إٍ اٱغُا٤ بٓعف ايسّ ايهجرل، ٚإٍ إطض، أٚ إٛت، ٚطٍٛ بط٤ اؾطح، ٜ٪زٸ

 .(77)بهطب ايٛٗٛض بػ٬غٌ اؿسٜس، ٚغرل شيو. ٚؼطِٜ شيو ثابتٷ بايعكٌ ٚايٓكٌ

ٕٸ أْكاض ايتطبرل إ٫ٓ ٚنٛح سط١َ ايهطض ٗ ٘ بعس قاَٛا بسؾع ٖصا ايسيٌٝ، ؾإْٸ أ

 ايؿطٜع١ اختًـ ؾٝ٘ َٔ دٗتٌ:

ٟٸا٭ٍٚ ّ ٗ اٱغ٬ّ، ٚيٛ نإ ق٬ًّٝ، نطض قطٻ : سذِ ايهطض ٚزا٥طت٘. ؾٌٗ أ

ايتشطِٜ بايهطض إعتسٸ ب٘، ايصٟ ٜػتكبض ايعك٤٬ ؾعً٘ َٔ ايعبس، نايهطض  أّ ىتلٸ

ٕٛ عطٚف ٚإؿٗٛض بٌ ، َٚا ؾانٌ؟ إإؿهٞ إٍ إٛت، أٚ إطض، أٚ إٍ بذل عه

ٚٸ ٕٸ ١. ٚبٓا٤ٶٍ. ٖٚصا َا قاَت عًٝ٘ ا٭زٓيايعًُا٤ ٖٛ ايجاْٞ، زٕٚ ا٭  ع٢ً شيو مل ٜجبت أ

٘ ٟ إٍ إٛت، أٚ بذل ا٭عها٤، أٚ إطض، بٌ شنط بعض ايعًُا٤ أْٸدطح ايطأؽ ٜ٪زٸ

ٕٸ  ٖٚٛ ٜؿاٖس ايصٜٔ هطسٕٛ ض٩ٚغِٗ، إ٫ٓػٌٓعاف يعؿطات اي ّٴ أ ، تٵأسسّا َِٓٗ مل 
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. ٚعًٝ٘ ؾُا ازټعٞ َٔ يعّٚ ايهطض َٔ ٖصا ايؿعٌ غرل زقٝل، ٚغرل ٚمل ٜٴكٳبٵ َطٕض

 قشٝض.

 

ٌٸ َا ٜٛدب  ٚقس اغتٓس إيٝ٘ ايػٝس ا٭ٌَ ٗ ضغايت٘ أٜهّا، ؾكاٍ: َٚٓٗا: ن

ٖٓ ا٭قطاض  ا ٫ ٜسخٌ ؼت اؿكط، ٚىتًـ اؿاٍ ؾٝ٘ بايٓػب١ إٍاشلتو ٚايؿٓع١ 

 .(78)ٚا٭قكاع، إٍ غرل شيو

ٕٸ َٔ ؾذا٥ع ايسٖٛض، ٚؾٛا٥ع ا٭َٛض، ٚقاقُات  ٚقاٍ ٗ َٛنع آخط: بٌ إ

ايط٩ٚؽ ع٢ً ايٛد٘  داش ايطبٍٛ ٚايعَٛض، ٚؾلٸايٛٗٛض، َٚٛغطات ايكسٚض، اتٸ

١ ٚايػدط١ٜ أَاّ اؾُٗٛض، إؿٗٛض، ٚإبطاظ ؾٝع١ أٌٖ ايبٝت ٚأتباعِٗ َٛٗط ايٛسؿٝٸ

 .(79)طن٢ ب٘ عاقٌ غٝٛضٖٓا ٫ ٜ

ٞٸ اٱَاّنُا اغتٓس إٍ ٖصا ايسيٌٝ  اـا٦َٓٞ ٗ أدٛب١ ا٫غتؿتا٤ات، ؾكاٍ:  عً

َا ٜٛدب نطضّا ع٢ً اٱْػإ َٔ ا٭َٛض إصنٛض٠، أٚ ٜٛدب ٖٚٔ ايسٜٔ ٚإصٖب، ؾٗٛ 

ّٷ، هب ع٢ً إ٪ٌَٓ ا٫دتٓاب عٓ٘. ٫ٚ ىؿ٢ َا ٗ نجرل َٔ تًو إصنٛضات َٔ  سطا

، ٖٚصا َٔ أندل ايهطض، ^ػُع١ ٚايتٌٖٛ عٓس ايٓاؽ ٕصٖب أٌٖ ايبٝتغ٤ٛ اي

 .(80)ٚأعِٛ اـػاض٠

ٌٷ ; سٝح ٫ ّهٔ ازٸعا٤ نٕٛ عٌُ َا َٔ ؾعا٥ط اٱَاّ سٷدِّ ٖٚصا زيٝ

َع نْٛ٘ َؿهّٝا إٍ ٖتو إصٖب، ٚإغا٠٤ ايػُع١، ٚإعطا٤ قٛض٠  ×اؿػٌ

نٕٛ ؾعٌ َا َٔ ايؿعا٥ط عسّ ا قس اؾذلطٓا ٗ َػًٛط١ عٔ ايسٜٔ ٚإصٖب. ٚنٓٸ

 نْٛ٘ َ٪زِّّٜا إٍ ٖتو إصٖب ٚايسٜٔ.

َٸا ٖصا ع٢ً َػت٣ٛ ايهدل٣; ٚ ٕٸقػطٜٚٸأ ٖصا ايؿعٌ ٜعهؼ  ّا ؾُٔ ايٛانض أ

ُٸقٛض٠ غٝٸ ، َع نْٛٓا َهًٖؿٌ بإعطا٤ ايكٛض٠ ^ت٘ ا٭طٗاض١٦ عٔ إصٖب ٚأ٥

 إٔ ْهٕٛ.ِٗ ٖهصا أَطْٚا، ٖٚهصا ٜٓبػٞ ١ عِٓٗ، ؾإْٸايٓاقع١ ٚاؿٓك

 

 َتٌ:ٜٚبتين ٖصا ايسيٌٝ ع٢ً َكسٸ
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ٕٸ ب نٕٛ ٖصا ايؿعٌ َٔ َكازٜل ٔ ٜتطًٖاْطبام عٓٛإ ايؿعرل٠ ع٢ً ؾعٌ َعٝٻ أـ إ

َٸا ؾّا، ٚطٵا٭غ٢ ٚاؿعٕ عٴ ٌٕفطٸز أ ٘ َٔ َٛاٖط اؿعٕ، َع عسّ بازٸعا٤ أْٸ ايكٝاّ بؿع

ٍٕطٵنْٛ٘ نصيو عٴ ِٸ عا ٕٸؾّا، ؾ٬ ٜت ٜسعٞ إٚٗاض اؿعٕ َٔ خ٬ٍ ايكّٛ عٔ  ٔٵَٳ . ؾإ

ٕٸايه٬ّ ٜٴ  ١.عٴطٵؾٝٸؾعًو يٝؼ َٔ َٛاٖط اؿعٕ اي كاٍ ي٘: إ

ٕٸ ٠ يٝؼ َٔ َٛاٖط ١ آي١ سازٸعٌُ نطب ايط٩ٚؽ ٚدطسٗا بايػٝـ أٚ بأٜٸ ب ـ إ

ُٸعٴطٵؾٝٸاؿعٕ اي . َٚا ٜ٪ِّس ٖصا ^ات١ٓ، ٫ ٗ ظَآْا، نُا ٖٛ ٚانض، ٫ٚ ٗ ظَٔ أ٥

ُٸ١٘ يٝؼ ي٘ غابك١ ٗ عكط ا٭أْٸ َٔ إعكٌَٛ عًٝ٘، ٫ ْكٸّا  أسسٷٓلٸ ، ٚمل ٜ^٥

َٸّا، ٫ٚ خاقٸ  ّا.عا

١ اييت عجطْا عًٝٗا ٗ نًُات بعض ايعًُا٤ ايصٜٔ شٖبٛا إٍ ٖصٙ ٖٞ فٌُ ا٭زٓي

ٌٸ ١. ٖصا إٍ عسّ نْٛ٘ َٔ َكازٜل ايؿعا٥ط اؿػٝٓٝٸ سط١َ ٖصا ايؿعٌ، أٚ ع٢ً ا٭ق

ٞٸ ، سٝح أقسض ؾتٛاٙ ٚقس غبل اؾُٝع إٍ سطَت٘ ايػٝس أبٛ اؿػٔ ا٭قؿٗاْ

إؿٗٛض٠: إٕ اغتعُاٍ ايػٝٛف ٚايػ٬غٌ ٚايطبٍٛ ٚا٭بٛام َٚا هطٟ ايّٝٛ َٔ أَجاشلا 

ّ ٚغرل قطٻ ٖٛإْٸُا  ايععا٤ ٗ ّٜٛ عاؾٛضا٤ باغِ اؿعٕ ع٢ً اؿػٌ ٗ َٛانب

ٞٸ  .(81)ؾطع

 ٚيٓا ٗ إكاّ عسٸ٠ ٬َسٛات:

١ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً سط١َ ايتطبرل بسيٌٝ يعّٚ ـ يكس ثبت ـ طبكّا ٕا َطٸ ـ عسّ قشٸ1

ٕٸايهطض َطًكّا; ٭ْٸ تجبت سٝح وكٌ ايهطض، زٕٚ َطًل إْٸُا  اؿط١َ ٘ َٔ ايٛانض أ

ٕٸ إٛاضز ٚاؿا٫ت. َهاؾّا إٍ إَهإ ا٫زٸ ٖصا ايؿعٌ ٫ ٜػتًعّ ايهطض، نُا عا٤ بأ

ٖٳ عػب ايتذطب١، سٝح مل لس إْػاّْا َات َٔ ٖصا ايعٌُ، أٚ َطض، أٚ  سٷٖٛ َؿا

، نُا شنطْا ت أعها٩ٙ. ٖٚصا َا شنطٙ بعض إساؾعٌ عٔ ايتطبرل عُاغ١ٺطٳتٹبٴ

ٕٸ غابكّا. ٚاؿلٸ  ٘.ٖصا اٱؾهاٍ قشٝضٷ ٚاقعٷ ٗ قًٓ أ

١ غرل إؿٗٛض٠، نُب٢ٓ ايكا٥ًٌ عط١َ ؿكٗٝٸع٢ً بعض إباْٞ اي ْعِ، بٓا٤ٶ

ؾّا، ّهٔ اؿهِ عط١َ طٵَطًل ايهطض ٚاٱنطاض، ٚيٛ نإ بػٝطّا ٚغرل َعتسٸ ب٘ عٴ

ٕٸ . إ٫ٓايتطبرل س٦ٓٝصٺ  ١ عًٝ٘.ٖصا إب٢ٓ َٗذٛضٷ تكطٜبّا بٌ ايؿكٗا٤، َع عسّ قٝاّ ا٭زٓي أ

ٕٸ2 ِٗ اغتٓسٚا إٍ ايكا٥ًٌ عط١َ ايتطبرل ٖٛ أْٸ اـطأ ايصٟ ٚقع ؾٝ٘ بعض ـ إ

ٕٸ ٕٵ ايكشٝض تطنٝع ايبشح ٗ قٌٛ زيٌٝ يعّٚ ايهطض َٓ٘، َع أ نإ ٫بسٸ َٔ  آخط. ٚإ
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ْٸ ١، َٚعٗا اؿط١َ ٝٸـ ٫ ٜجبت إٛدب١ ايهًٓ ٘ ـ نُا ٖٛ ٚانضٷاٱؾاض٠ إٍ زيٌٝ ايهطض ؾإ

سَ٘، ٚٗ اغتًعاَ٘ ايٖٛٔ ١ ٖصا ايؿعٌ ٚعإطًك١. َٚطنع ايبشح ٖٛ ٗ ؾعرلٜٸ

 ِ ايسٜٔ ٚؾعا٥طٙ.ٝٳيًُصٖب، ٚإغا٠٤ ايػُع١، ٚؼكرل قٹ

ٞٸـ إْٸ3 ٚدسْا ي٘ بعض ا٭دٛب١ عٔ  ٓا َع َطادعتٓا يه٬ّ ايػٝس اـ٥ٛ

ٚٴ  ٗت إيٝ٘. ٖٚصا بعهٗا:دِّاغتؿتا٤ات 

 مل ٜٔطز ْلٌّ بؿعاضٜٸت٘، ؾ٬ ططٜل إٍ اؿهِ باغتشباب٘. 

ّا ب٘، أٚ اغتًعّ هٛظ ؾُٝا إشا أٚدب نطضّا َعتسٸٚقاٍ عٔ نطب ايطأؽ: ٫ 

 اشلتو ٚايتٌٖٛ.

٘ ٫ هٛظ ٦ٌ ثايجّا: غأيٓانِ عٔ دٛاظ نطب ايػ٬غٌ ٚايتطبرل ؾأدبتِ بأْٸٚغٴ

ّا ب٘، أٚ اغتًعّ اشلتو ٚايتٌٖٛ، ؾُا َع٢ٓ دٛابهِ ؾُٝا إشا أٚدب نطضّا َعتسٸ

 تؿك٬ّٝ؟

اَض بايٛقٛع ؾٝ٘، ن٬ٗى ايٓؿؼ، أٚ ب٘ ٖٛ ايصٟ ٫ ٜتػ ؾأداب: ايهطض إعتسٸ

ٍٸ  .(82)ٚاشلٛإ يًُصٖب ٗ ْٛط ايعطف ايػا٥س إطض إؿاب٘ ٕجً٘، َٚا ٜٛدب ايص

ٕٸ ٟ إٍ إعطا٤ َٝعإ اشلتو ٖٛ َا ٜ٪زٸ ٚإطًٛب َٔ ٖصا ايػطز ٖٛ ايكٍٛ: إ

غرل  ١ اٱغ٬ّ، أٚ ١٦َٔ عٔ ايسٜٔ ٚإصٖب أَاّ اٯخطٜٔ َٔ غرل إٓتشًٌ ًٕٓقٛض٠ غٝٸ

ز ؼٗكل عٓٛإ اشلتو ـ تبعّا ٘ َذطٻأٌٖ إصٖب َُٗا ناْت عكٝستِٗ ٚأعطاؾِٗ، ؾإْٸ

ل ايتشطِٜ شلصٙ ا٭عُاٍ. ٖٚصا ف ـ ٜتشٖكطٵف ايػا٥س، َُٗا ناْت طبٝع١ ٖصا ايعٴطٵيًعٴ

 ٖٛ اؿاقٌ ٗ ظَآْا. 

ٖٚصا بعهؼ بعض اٯضا٤ اييت ساٚيت تكػِٝ اشلتو ٚا٫غتٗعا٤ إٍ ث٬ث١ 

 أقػاّ، ٖٚٞ:

 أـ ا٫غتٗعا٤ باط٬ّ.

 ب ـ ا٫غتٗعا٤ ْتٝذ١ اخت٬ف ايعازات ٚا٭عطاف.

. ٖٚصا َا ٚٸي١ٌ. ٖٚصا َا ًٜعّ َٓ٘ اشلتو، زٕٚ ا٭ٚاقعٝٸز ـ ا٫غتٗعا٤ ؾٗات 

ُٸس  شنطٙ ايؿٝذ ٕٸأْٸ . إ٫ٓ(83)ايػٓس ٗ نتاب٘ق اشلتو  ٘ ٫ ّهٔ إكرل إيٝ٘; ٭

ٗٸٚايتٌٖٛ عٓٛإ  ٕٸٜٴ عٴطٵ اشلتو ٫  كاؽ بٓٛط٠ اٯخطٜٔ، ٫ بٓٛط٠ أتباع إصٖب، بٌ إ

ٕٸ ٜتشٖكل أق٬ّ ٗ أَجاٍ ٖصٙ ا٭عُاٍ إ٫ٓ َٔ اشلتو  يهٌ َكسإم أَاّ اٯخطٜٔ، ؾإ
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٫، ٚيهٔ  أّتؿكًٝ٘. ؾإ٪َٔ قس ٜٗتو ْؿػ٘ أَاّ اٯخطٜٔ، غٛا٤ َٔ أتباع َصٖب٘ 

ايطا٥ؿ١  ّ اٯخطٜٔ، ؾٌٗ ّهٔ إٔ تٗتوأَا ل َٓٗا عٓٛإ اشلتو إ٫ٓايطا٥ؿ١ ٫ ٜتشٖك

ل تبعّا يٓٛط٠ اٯخطٜٔ، ٫ يٓٛط٠ أٌٖ ْؿػٗا أَاّ شاتٗا؟ ٚعًٝ٘ ؾعٓٛإ اشلتو ٜتشٖك

ٕٸ ٞٸ إصٖب. ٚأعتكس أ  .ٖصا َا قكسٙ ايػٝس اـ٥ٛ

ٕٸ4 ا٫عتُاز ع٢ً زيٌٝ ايٖٛٔ ٚا٫غتٗعا٤ ٱثبات سط١َ ٖصا ايعٌُ ٜكِّس اؿط١َ  ـ إ

َا إشا ٚقعت أَاّ أعٌ اٯخطٜٔ ٬َٚسٛتِٗ، زٕٚ َا إشا سكًت ٗ َهإ ٫ ٜعًِ ب٘ 

اٯخطٕٚ، عٝح ٫ فاٍ يتكٜٛطِٖ ٚتكسِّٗ ع٢ً ؾاؾات ايتًؿاظ، أٚ ايط١ٜ٩ 

ٕٸ إباؾط٠، أٚ َٛاقع اٱْذلْت، َٚا ؾانٌ، ٜكّٛ بايتطبرل ٗ بٝت٘ َج٬ّ، َع  ٔٵَٳ ؾإ

٘ َٔ عسّ ض١ٜ٩ اٯخطٜٔ ي٘، ٫ فاٍ يًشهِ عط١َ ؾعً٘ َٔ باب يعّٚ ايتٌٖٛ; ٭ْٸ

 ل ٖصا ايعٓٛإ ٗ إكاّ.ايٛانض عسّ ؼٗك

ٕٸ5 ١ ٖصا ايعٌُ ٫ ٜػتًعّ ايكٍٛ بايتشطِٜ، بٌ أقك٢ َا ٜجبت زيٌٝ ْؿٞ ؾعرلٜٸ ـ إ

ٚاْطبام عٓٛإ ايؿعرل٠ عًٝ٘. ٖٚصا نافٺ يطزٸ ايصٜٔ واٚيٕٛ  ْؿٞ ايكٍٛ با٫غتشباب

 ع٢ً غرلِٖ، َٔ خ٬ٍ ايسؾاع إػتُٝت عٔ ٖصا ايعٌُ. ^إعاٜس٠ باي٤٫ٛ ٭ٌٖ ايبٝت

ٝٸ ٚٸَٚا ُٜٗٓا ٗ عح ٖصا ايعٌُ ٖٛ إثبات عسّ نْٛ٘ َٔ ايؿعا٥ط اؿػٝٓ ٫ّ، ١ أ

 ٚيعّٚ ٖٚٔ ٖٚتو إصٖب َٓ٘ ثاّْٝا.

ٕٸـ ساٍٚ ايبع6 ٞٸ ض ايكٍٛ: إ ع٢ً  ٚٚٝؿ١ ايؿكٝ٘ ٖٞ إٔ ىدل عٔ اؿهِ ايؿطع

ٕٵ ّٷ، ٚإهًٖـ  غبٌٝ ا٫ؾذلاٙ ٚايتعًٝل، أٟ إ يعّ َٔ ٖصا ايؿعٌ تٌٖٛ إصٖب ؾٗٛ سطا

ٖٛ ايصٟ ٜتٛٓي٢ تطبٝل ٖصا اؿهِ ع٢ً َٛضزٙ، ٚيٝؼ يًؿكٝ٘ ع٬ق١ بتشسٜس إكازٜل 

 يًُهًٖؿٌ، ٫ٚ إيعاّ اٯخطٜٔ بتؿدٝك٘.

٘ َٔ ايٛانض ٗ عًِ ايؿك٘ ١; ؾإْٸؿطزٜٸٖصا ايه٬ّ قشٝضٷ ٗ زا٥ط٠ اؿا٫ت ايٚ

ؼسٜس ٚتؿدٝل إكازٜل، بٌ يٛ ؾدٸل َكساقّا  سٜينٸ٘ يٝؼ َٔ ٚٚٝؿ١ إطدع ايأْٸ

َٳ ٘ هب ع٢ً إهًٖـ تكًٝس ايؿكٝ٘ ٗ ؾإْٸ ٜكًٚسٴٙ ا٫يتعاّ بتؿدٝك٘، ٔٵؾ٬ هب ع٢ً 

٘ ٌٖ ثبت اشل٬ٍ ؾع٬ّ أٚ ٘ ٫ هب عًٝ٘ تكًٝس إطدع ٗ أْٸأْٸٚغا٥ٌ إثبات اشل٬ٍ، إ٫ٓ 

 ٫؟ ٖٚصا ؾ٤ٞٷ ٚانضٷ ٗ عًِ ايؿك٘.

ٔٵ ٖٓاى بعض اؿا٫ت ٫ ّهٔ يًؿكٝ٘ ايػهٛت عًٝٗا، ٖٚٞ عٓسَا  ٚيه

ٛٻ ٌٷٜتش ١ تٴػٓٳس إٍ ايسٜٔ ٚإصٖب، َع نْٛٗا تعطٞ ادتُاعٝٸ إٍ ٚاٖط٠ٺ ٔٷَعٝٻ ٍ ؾع
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اٯخطٜٔ عٔ إصٖب، ؾٗٓا ٜٓبػٞ ع٢ً ايعًُا٤، بٌ هب، َٔ باب  قٛض٠ ١َٖٓٛ ٗ ْٛط

١. بٌ اضدٝٸعسّ ايػُاح باٱغا٠٤ إٍ ايسٜٔ ٖٚته٘، ايتكسٟ ٚؼطِٜ إكازٜل اـ

ٝٸ ١، ٖٚصا َا سكٌ َع ؾكٗا٥ٓا، ٚوكٌ زا٥ُّا ٗ ؾت٣ٛ سط١َ ؾطا٤ ايبها٥ع اٱغطا٥ًٝ

 كازٜل.ٌ َٔ ايؿكٝ٘ ٗ تؿدٝل بعض إٚغرلٖا. ٖٚصا تسخټ

ٍٸ ع٢ً ْؿٞ نٕٛ ايتدلټع بايسّ َٔ 7 ـ يكس ٚدسْا ٗ نًُات بعض ايؿكٗا٤ َا ٜس

 ×ايؿٗسا٤غٝٸس  . ٚايػ٪اٍ ٖٛ: ٌٖ ايتدلټع بايسّ ٗ ععا٤×ؾعا٥ط اٱَاّ اؿػٌ

 زاخٌ ٗ عٓٛإ ايععا٤؟

ٚاؾعع ع٢ً  ×ايؿٗسا٤غٝٸس  اؾٛاب: ٫ ٜطتب٘ ايتدلټع بايسّ ٗ ععا٤

 .(84)َكا٥ب٘

ٕٸ نطب ايطأؽ بايػٝـ ٚغرلٙ َٔ َكازٜل  ٚايػ٪اٍ ٖٛ: نٝـ ّهٔ ايكٍٛ: إ

 ايؿعا٥ط، َع عسّ نٕٛ ايتدلټع بايسّ َٓٗا؟!

 

ٚٸ : يكس شنطْا ٖصا ايؿعٌ، ٚعجٓا سٛي٘ َؿكٻ٬ّ; بًشاٚ نْٛ٘ َٔ ٍا٭َط ا٭

ٞٸا٭عُاٍ اييت اعتاز بعض ايؿبإ َٔ إصٖب اٱ ؾعً٘، َع قٝاّ بعض ا٭عسا٤  َاَ

ؾٗٓاى ايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ  باغتػ٬ٍ ٖصا اؿسخ; حملاٚي١ تؿٜٛ٘ ايسٜٔ ٚإصٖب، ٚإ٫ٓ

غ١ ا٭خط٣ اييت ًٜشكٗا سهِ ايتطبرل أٜهّا، مٛ: ايعسـ إٍ إكاَات إكسٻ

ُٸ ٕٸ^تٓا٭٥  ، أٚ إؿٞ ع٢ً ايٓاض، أٚ إهاز ثكب ٗ ؿِ ايبسٕ، ٚتعًٝل ؾ٤ٞ ؾٝ٘، ؾإ

نٌ ٖصٙ ا٭عُاٍ هطٟ ؾٝٗا ايٓكاف شات٘، َٔ دطٜإ سهِ اؿط١َ عًٝٗا; يهْٛٗا 

٠ بايبسٕ، َٚ٪ز١ِّٜ إٍ تؿٜٛ٘ قٛض٠ إصٖب، ٚعسّ اْطبام عٓٛإ ايؿعرل٠ عًٝٗا َهطٸ

 ١ يًععا٤ ٚاؿعٕ.عٴطٵؾٝٸعػب إٛاظٜٔ اي

ٕٸا٭َط ايجاْٞ ٖٓا َطٸ غابكّا، إ٫ٓ : إ يٓا ٘ يٛ تٓعٻأْٸ اؿهِ عط١َ ايتطبرل قس عًِ 

١ ٫ ّهٔ تػط١ٜ ٖصا اؿهِ إٍ نطب ض٩ٚؽ ا٭طؿاٍ، ايصٜٔ ٫ ٝٸٚقًٓا باؿًٓ

ٟٸ َع٢ٓ ٕكازٜل ايععا٤ ٚإسٝا٤ ايؿعا٥ط، بٌ ٜٓطبل ع٢ً ٖصا عٓٛإ اٱنطاض  ٜؿُٕٗٛ أ

ٕٸ ٘ ع٢ً ٚيسٙ ٗ ٖصٙ اجملا٫ت، عٝح ٜػُض يٓؿػ٘ ظطح ايٛايس غرل َػًٖ بايػرل، ؾإ

ّٷ، بٌ قس ×ٚيسٙ ايطؿٌ بعٓٛإ ايععا٤ ع٢ً اٱَاّ اؿػٌٚنطب ضأؽ  ، ٖٚٛ قطٻ



• 

 االجتهاد والتجديد 

ٕٸ  ٜهٕٛ َٔ ايهبا٥ط. َٚٔ ايٛانض ايؿطم بٌ اٱنطاض بايبسٕ ٚاٱنطاض باٯخطٜٔ; ؾإ

ٚٸ َٸا ّ َٓ٘، ٓاقـ ٗ سذُ٘ ٚزا٥طت٘، ٚإػت٣ٛ احملطٻٍ قس ٜٴا٭ ّٷأ َطًكّا،  ايجاْٞ ؾٗٛ سطا

 ٚيٛ نإ بػٝطّا ٚق٬ًّٝ.

ٕٸط ايجايحا٭َ ٍٳ بعض اٯ٫ت ٗ دطح ايطأؽ، َع نٕٛ بعض ايٓاؽ  : إ اغتعُا

َٔ أقشاب ا٭َطاض اـطرل٠ إعس١ٜ، نُطض اٱٜسظ َٚا ؾانٌ، ثِ إعطا٤ٳٖا 

ُټ س ْكٌ إطض إٍ اٯخطٜٔ، يٰخطٜٔ ٫غتعُاشلا، ٖٛ َٔ احملطٻَات، ٜٚٓطبل عًٝ٘ تع

 َع غا٥ط َػتًعَات٘ َٔ ايهُإ ٚغرلٙ.

 

ٚٸ ٕٸ٫ّأ ٌَٕعٝٻ ١ ٚاٖط٠ٺؼسٜس َكساقٝٸ : إ َا يهْٛ٘ ؾعرل٠ أٚ ٫ ٜٴطدٳع ؾٝ٘  ١ٓ أٚ ؾع

ٝٻ َٔ ايؿاضع، إ٫ٓ ٌٕف، ٚيٝؼ أَطّا َٛقٛؾّا ع٢ً تسخټطٵإٍ ايعٴ ٔ ايؿاضع بعض إشا ب

 إكازٜل ٚايعٓاٜٚٔ، ؾتسخٌ عٓسٖا ٗ عساز ايؿعا٥ط.

ٕٸثاّْٝا ٚغا٥ط إعكٌَٛ َػتشبٌّ  ×ايبها٤ ع٢ً َكا٥ب اٱَاّ اؿػٌ : إ

ٞٸَطًكّا، أٟ بًشاٚ اٱط٬م ا٭ ٞٸ ظَاْ ، طبكّا يًجٛاب إصنٛض ٗ ايٓكٛم، ٚا٭سٛاي

 .ػينٸس اؿ١َ ايبٗبٛزٟ ٚايػٝٸيت ايع٬ٓٓٛطٜٸخ٬ؾّا ي

ٕٸثايجّا ٌٕ : إ َعتدل. ْعِ، ّهٔ اعتُازٙ َٔ باب  اغتشباب ايتبانٞ مل ٜجبت بسيٝ

 ّا.إدطا٤ ايكاعس٠ ٗ إكاّ، َع ايكٍٛ بتُاَٗا ندلٜٚٸ ١ ايػٓٔ ؾُٝا يٛ متٸايتػاَض ٗ أزٓي

ِٵ ايسيٌٝ ع٢ً نطا١ٖ يبؼ ايػٛاز ٗ ايك٠٬، أٚ َطًكّا. ٚعًٝ٘ ضابعّا : مل ُٜك

ٚغا٥ط  ×١ ٱٚٗاض اؿعٕ ع٢ً اٱَاّ اؿػٌعٴطٵؾٝٸؾًبؼ ايػٛاز َٔ ايؿعا٥ط اي

 إعكٌَٛ، بٌ غا٥ط ايٓاؽ.

ِٵ ايسيٌٝ ع٢ً ايٛدٛب ايعٝينٸخاَػّا ٞٸ: مل ُٜك ، يعٜاض٠ َكاّ اٱَاّ ، أٚ ايهؿا٥

ٕٸ×اؿػٌ  ايعٜاض٠ َٔ إػتشبٸات ا٭نٝس٠. ، بٌ ايكشٝض أ

ٝٸ: ٜتعٝٻغازغّا ١ ْػب١ ايطٚاٜات إٍ ايطٚا٠ أٚ ٔ ع٢ً قطٸا٤ ايػرل٠ اؿػٝٓ

 َعتدل. إشا ثبتت ايطٚا١ٜ بططٜٕل اؿها١ٜ، زٕٚ ايبتٸ ٚاؾعّ، إ٫ٓ ؿات، ع٢ً غبٌٝإكٓٻ

ِٵ ايسيٌٝ ع٢ً سط١َ ايتطبرل َٔ باب ايهطض، بٌ قاّ ايسيٌٝ ع٢ً غابعّا : مل ُٜك

 سطَت٘ َٔ باب يعّٚ تٌٖٛ إصٖب َٔ ٖصا ايؿعٌ.
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ٝٸثآَّا ١; يعسّ قسم عٓٛإ ايؿعرل٠ عًٝ٘; : يٝؼ ايتطبرل َٔ ايؿعا٥ط اؿػٝٓ

 ١.عٴطٵؾٝٸبًشاٚ عسّ نْٛ٘ َٔ َٛاٖط اؿعٕ اي
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 قوايد التعاون وع أِن اللتاب 

ٍّ  ةتجولة يف وعطيات اللتاب والؤس

 

 

ٟٸبؿطٜٸ١ ؾا١ًَ، خاطب بٗا اهلل ايعإٝٸاٱغ٬ّ ضغاي١  اغتجٓا٤ إٍ  ١ ْعا٤ زٕٚ أ

ٜٚٓكٌ ْٛطت٘ َٔ ا٭ضض  ،ٗ إطاع١ تعايُٝ٘ ٜكعس اٱْػإ زضدات ايطؾس .ّٜٛ ايسٜٔ

ٜٚٓاٍ ايػعاز٠  ،ؾٝبًؼ َكاَات ايهُاٍ ،٠ إٍ ايػُا٤ عامل اؾٛاٖط ٚايعكٍٛعامل إازٸ

 ١. كٝكٝٸاؿ

١ اٱغ٬ّ عإٝٸط ١ َا ٜؿػِّشلٝٸبا٭سهاّ ٚايتعايِٝ اٱٕ ايٓاطل آٚقس سلٌ ايكط

ٕ عٔ ا٭زٜإ ايػابك١، ؾإبطاِٖٝ آِ ايكطؾكس تهًٖ .ٌ ٗ ايعسٜس َٔ اٯٜاتبؿهٌ َؿكٻ

َٳ َٳ ٔٵٚ ، ٚضغايتِٗ قسمٷ ،ّابعسٙ ِٖ َبعٛثٕٛ َٔ اهلل سٓك ٔٵقبً٘ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚ

٘ٹ ﴿ب٘، ؾكاٍ:  ٌُ إغ٬ّ ايؿطز إ٫٫ٓ ٜهت ّاؾطعٝٸ ٚاعتدل اٱّإ بِٗ ٚادبّا ٓٻا بٹايًٖ َٳ ُقُٛيٛا آ

ٞٳ  َٳا ُأٚتٹ ٚٳ ٙٹ  ٚٳاَ٭غٵبٳا ٜٳعٵُكٛبٳ  ٚٳ ٚٳٔإغٵشٳامٳ  ٌٳ  ُٳاعٹٝ ٚٳٔإغٵ ِٳ  ٖٹٝ ٍٳ ٔإَي٢ ٔإبٵطٳا َٳا ُأْٔع ٚٳ ٓٳا  ٝٵ ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔع ٚٳ

ِٵ ٫َ ْٴَؿطِّمٴ بٳ ٔٗ ٔٵ ضٳبِّ َٹ ٕٳ  ٝټٛ ٞٳ ايٓٻبٹ َٳا ُأٚتٹ ٚٳ ٚٳعٹٝػٳ٢  ٕٳَٴٛغٳ٢  ُٴٛ َٴػٵًٹ ٘ٴ  ٔٴ َي ْٳشٵ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٳ َأسٳسٺ   ﴾ٝٵ

١ ايػابك١ إٔ ًٜتشكٛا ػُاٜٚٸٕ ْٝع إ٪ٌَٓ بايطغا٫ت اي(. ٚزعا ايكطآ136)ايبكط٠: 

ٔٳ ُأٚتٴٛا ﴿ ، ؾكاٍ:باع خامت ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌتٸاٜٚهًُٛا إّاِْٗ ب ،باٱغ٬ّ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ
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ُٳا  ٓٴٛا بٹ َٹ ِٵاِيهٹتٳابٳ آ َٳعٳُه ُٳا  َٴكٳسِّقّا يٹ ٓٳا  إٍ  ٗ زعٛتِٗ ٚقاٍ أٜهّا ،(47: يٓػا٤)ا ﴾ْٳعٻِي

٘ٹ أٱغٵ٬َّ﴿اٱغ٬ّ:  ٓٵسٳ ايًٖ ٔٳ عٹ ٕٻ ايسِّٜ ٝٵطٳ أٱغٵ٬﴿(، 19ٍ عُطإ: آ) ﴾ٔإ ٔٵ ٜٳبٵتٳٔؼ َغ َٳ ّٔ زٹّٜٓا ٚٳ

ٔٳ ٔٵ اِيدٳاغٹٔطٜ َٹ ٛٳ ؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٌٳ  ٔٵ ٜٴِكبٳ ٌٖ أٚمل تهٔ زع٠ٛ  .(85عُطإ: ٍ آ) ﴾َؾًَ

 بٌ يكس زعا ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ أتباعِٗ ،ٕ ٚسسٙآاٱغ٬ّ َٓشكط٠ ٗ ايكطإٍ  ايهتاب

ٍٳ عٹٝػٳ٢ ﴿قَٛ٘:  كاطبّا ×ؾكس قاٍ عٝػ٢ ،|اـامت اٱّإ بايٓيبٸإٍ  ٚٳٔإشٵ َقا

٘ٹ  ٍٴ ايًٖ ٌٳ ٔإِّْٞ ضٳغٴٛ ٜٳا بٳٓٹٞ ٔإغٵطٳا٥ٹٝ ِٳ  ٜٳ َٳطٵ ٔٴ  ٛٵضٳا٠ٹ ابٵ ٔٳ ايتٻ َٹ ٟٻ  ٔٳ ٜٳسٳ ٝٵ ُٳا بٳ َٴكٳسِّقّا يٹ ِٵ  ٝٵُه ٔإَي

ُٳسٴ ٘ٴ َأسٵ ُٴ ٔٵ بٳعٵسٹٟ اغٵ َٹ ٜٳِأتٹٞ   ٍٕ َٴبٳؿِّطّا بٹطٳغٴٛ ٚيٝػت ٖٓاى قطٝع١ بٌ  .(6)ايكـ:  ﴾ٚٳ

 َُّٗٝٓاايكطإٓ  َٔ عٓس اهلل، ٚقس دعٌ اهلل ؾِٗ ْٝعّا ،١ػُاٜٚٸا٭زٜإ ٚبٌ ايهتب اي

إٍ  ب٘ انتًُت ضغا٫ت ايػُا٤ ،خط ايعٗسآٚدعً٘  ،اييت غبكت٘ ١ػُاٜٚٸع٢ً ايهتب اي

ٔٵ اِيهٹتٳابٹ ﴿ :ٚب٘ اختتُت ،ا٭ضض َٹ ٘ٹ  ٜٵ ٔٳ ٜٳسٳ ٝٵ ُٳا بٳ َٴكٳسِّقّا يٹ ٝٵَو اِيهٹتٳابٳ بٹاِيشٳلِّ  ٓٳا ٔإَي ٚٳَأْعٳِي

٘ٹ ٝٵ ُٹّٓا عٳًَ ٝٵ ٗٳ َٴ  ;ب٘ َٓٛاآبإّإ أٌٖ ايهتاب ايصٜٔ  ز(، بٌ يكس َسح ٚأؾا48)إا٥س٠:  ﴾ٚٳ

ٞٻ ﴿: ٘ اؿلٸَٓٛا ب٘ ٭ْٸآٚ ،طتِٗ ب٘نتبِٗ قس بؿٻ ٕٸ٭ ِّ ٞٻ اُ٭ ٍٳ ايٓٻبٹ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٜٳتٻبٹعٴٛ ٔٳ  اٖيصٹٜ

ٌٔ ٚٳأٱلٹٝ ٛٵضٳا٠ٹ  ِٵ ؾٹٞ ايتٻ ٖٴ ٓٵسٳ َٳِهتٴٛبّا عٹ ٘ٴ  ٘ٹ ﴿، (157)ا٭عطاف:  ﴾اٖيصٹٟ ٜٳذٹسٴْٚٳ ٓٴٛا بٹايًٖ َٹ َؾآ

 ِّ َِّ ِّ اُ٭ ٘ٹ ايٓٻبٹ ٕٳٚٳضٳغٴٛيٹ ٗٵتٳسٴٚ ِٵ تٳ ٚٳاتٻبٹعٴٛٙٴ َيعٳًُٖه ٘ٹ  ُٳاتٹ ٚٳَنًٹ ٘ٹ  ٔٴ بٹايًٖ َٹ )ا٭عطاف:  ﴾اٖيصٹٟ ٜٴ٪ٵ

158 .) 

ٝٸز اٯٜات ايٚضغِ تعسټ إٍ  ؾٝٗا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ أٌٖ ايهتاب ا١ اييت زعكطآْ

ٕٸ ٖصٙ باع تعايُٝ٘تٸااٱّإ بسٜٔ اٱغ٬ّ ٚ سع٠ٛ مل ؽطز عٔ ْطام اـطاب اي ؾإ

ٟٸ ،١اٱغ٬ّ زع٠ٛ غًُٝٸإٍ  ايسع٠ٛ ناْتض، عٝح ٚاؿٛا ْٛع َٔ اؾدل  يٝؼ ؾٝٗا أ

 صا١، يازٸٜٸيٝػت َٔ دٓؼ ا٭ؾعاٍ إٚ ،١ي١ قًبٝٸإٔ ا٫عتكاز ٚاٱّإ َػ٭ ;ٚاٱنطاٙ

اٱّإ  سطٸٜٸ٢١ أنجط ٗ َػاس١ ا٫ختٝاض ايصٟ دعً٘ اهلل يٲْػإ قاطب١ ٜتذًٓ ٕٸإؾ

ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ ﴿ؾكس قاٍ تعاٍ:  ،ٚا٫عتكاز َٳ ٌټ  ٔٵ ٜٴهٹ ٚٳَيهٹ ٚٳاسٹسٳ٠ّ  َٻ١ّ  ِٵ ُأ ٘ٴ َيذٳعٳًَُه ٛٵ ؾٳا٤ٳ ايًٖ ٚٳَي

ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ َٳ ٗٵسٹٟ  ٜٳ ٫َ ﴿ؾاٱّإ ٫ ٜهٕٛ باٱنطاٙ ٚاغتعُاٍ ايك٠ٛ:  .(93)ايٓشٌ:  ﴾ٚٳ

ِّ ٔٵ ايػٳ َٹ ٔٳ ايطټؾٵسٴ  ٝٻ ٔٔ َقسٵ تٳبٳ ١َ ٚقس شنط ايع٬ٓ .(256)ايبكط٠:  ﴾ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ

ٞٸ  ، ي١ تعٛز يًؿطز ْؿػ٘أٚ ايهؿط َػإٔ اختٝاض اٱّإ أٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ ايطدلغ

 ،ٙ عبازٙ ع٢ً ايسٜٔهٔطاهلل مل ٜٴ ٕٸأإطاز بٝاْ٘ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯ١ٜ  ٕٸإ»سٝح قاٍ: 

َا نإ ؼت اٱنطاٙ  اٱّإ َٔ أؾعاٍ ايكًب، ٫ٚ ٜعتسٸ ٕٸ٭ ;ُا تطى شلِ ا٫ختٝاضٚإْٸ
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 إسس٣ ٖٚصٙ» :ٖٚٛ ْؿؼ ضأٟ ايػٝس ايطباطبا٥ٞ سٝح قاٍ ٗ إٝعإ .(1)«ٚاٱدباض

ٕٸ ع٢ً ١ايسآي اٯٜات ًٔ مل اٱغ٬ّ أ  ،ايع٠ٛٓٚ باٱنطاٙ ٜؿتٹ ملٚايسّ، ٚ ايػٝـ ع٢ً ٜب

ٕٸ ،غرلِٖٚ إٓتشًٌ َٔ ايباسجٌ َٔ ٠عسٸ ظعُ٘ َا خ٬ف ع٢ً  .ايػٝـ زٜٔ اٱغ٬ّ أ

 .ايسٜٔ ٖصا أضنإ أسس ٖٛ ايصٟ ،باؾٗاز عًٝ٘ ٛااغتسٓي

ٕٸ ٖٓاى شنطْاٚ ،ايكتاٍ آٜات عٔ ايبشح نُٔ ٗ عٓ٘ اؾٛاب ّتكسٻ ٚقس  أ

ٛٸ ايسٜٔ بػ٘ٚ ّايتكسټ إسطاظ يػا١ٜ يٝؼ اٱغ٬ّ إيٝ٘ ْسب ايصٟ ايكتاٍ اٱنطاٙ، ٚ ٠بايك

 . (2)«ايتٛسٝس ٖٛٚ ،يًؿطط٠ َتاع أْؿؼ عٔ ايسؾاعٚ اؿلٸ ٱسٝا٤ بٌ

ٝٸ١٭ ْٚٛطّا ،١ََٔ خ٬ٍ ٖصٙ إكسٸ ُٸ َٔ  طبك١ٺإٍ ٖصا إٛنٛع بايٓػب١  ٖ

ِ ايبشح إٔ ْكػِّ ٌ َٔ خ٬ٍ َعتكسٖا أٌٖ ايهتاب، ؾكس اضتأٜٓاٚاييت تؿٚه ،اجملتُع

١ ٚسسٚز ات تعايِٝ اٱغ٬ّ ٗ نٝؿٝٸنإ عٓكط خكٛقٝٸٚقس  .أقػاّ ١ث٬ث إٍ

ٝٸ ،ايتعاٌَ َع أٌٖ ايهتاب ١ يٲغ٬ّ دتُاعٝٸات ا٫باـكٛقٝٸ ١ّٚاييت ػس ْؿػٗا َعٓ

ٌٸ ؾا٬َّ ّأَ َٓطًل نْٛ٘ زٜٓ َٔ  ٓكٝضع٢ً ططف ايَٚا أقبض ٜططس٘  ،ايبؿط ٚيه

ٝٸٚ ّاْٛطٜٸٚاييت ابتعست  ،أؾهاض ٚاعتكازات َٓشطؾ١ ٞٸعٔ ايسٜٔ اؿ ّاعًُ ٚنصا  ،كٝك

ِّ ٌٸطٜهٝٸَٔ إػتؿطقٌ َٔ ؾبٗات ٚأؾهاض ؼ د٘ ْعٷَا ٜط ٖصٙ ايعٛاٌَ  ١، ن

 ؾطنت إٔ تهٕٛ ا٭قػاّ بايؿهٌ ايتايٞ: 

ٚٸ ١ اييت ؼهِ ع٬ق١ إػًِ بػرلٙ َٔ أٌٖ غاغٝٸ: ٜعطض يًُباز٨ ا٭ٍا٭

 ١ ايؿطٜؿ١. ٓبٜٛٸٚايػرل٠ ايايكطإٓ  َٔ اْط٬قّا ،١ ايػابك١ػُاٜٚٸايهتاب ٚا٭زٜإ اي

ٟٸ: أٌٖ ايهتاب ٗ ايعطف ايايجاْٞ ٞٸ ًػٛ َع شنط َكازٜل شلصٙ  ،ٚا٫قط٬س

 ايؿ١٦. 

ٞٸ: ٜٓاقـ اؾاْب ايايجايح ٚا٭خرل ٞٸ ؿكٗ أٌٖ َع ٕ ايتعاٌَ أٗ ؾ ٚاؿكٛق

ٝٸاٯٜات ايخ٬ٍ ٚشيو َٔ  ،ايهتاب  ١.كطآْ

  

 ٚيػرل٠ ايٓيبٸايكطإٓ  ب ٯٜاتعٔ ضٚح ايتعكټ ٚبعٝس٠ّ ك١َّتؿشِّ ْٛط٠ّ ٕٸإ

ُٸ١ٚا٭ |ا٭نطّ ٕٸَٔ أٌٖ بٝت٘ ٗ َٓابعٗا ا٭ق١ًٝ ٚايكشٝش١ تبِّ ٥ ايسٜٔ ٌٓ  ٔ أ

ٞٸا٫ط٦ُٓإ اي ٞٸ طٚس ٌٸ ،ٚسػٔ ايعاقب١ ٗ اٯخط٠ ،ٗ ايسْٝا ٚايؿعً أسػٔ  ٔٵَٳ يه
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َٔ أٌٖ  ،٢ غرل إػًٌُضٓت٘ ٚخرلٙ ؾاض يٝؿٌُ ستٸ ٕٸإو ٚاٱّإ ب٘، بٌ ايتُػټ

ٞٸٔ يًُذتُع اٱٚقٓٻ ،ا٭خط٣، ؾهُٔ شلِ سكٛقّاايهتاب ٚأقشاب ايسٜاْات   غ٬َ

ٞٸقٛاٌْ ٗ ايتعاٌَ اٱ ٞٸ ْػاْ  َع ٖصٙ ايؿ١٦.  ٚايؿطع

، ٖٛ اٜسٜٛيٛدٝأ٢ ٚ ستٸأ َصٖبّا أٚ ؾهطّا أٚ عت بهْٛ٘ زّٜٓاْٴ غٛا٤ٷ ،ؾاٱغ٬ّ

ٞٸعٔ ايتشٝټ ٱْػإ بعٝسّاإٍ اايٛسٝس ايصٟ ْٛط  ٞٸٚ أ ع ايعطق  ٘ٷ٘ َٛدٻ، ؾدطابٴايكَٛ

ٌٸ ل َباز٥ٗا ايعسٍ ٚإػاٚا٠، زع٠ٛ تتًدٻإٍ  ،اٱّإإٍ  اٱْػإ ايٓٛع بسعٛتِٗ يه

ت٘ ٗ سػٔ ايتعاٌَ َع غرل إػًٌُ ْٛطٜٸست ٚقس ػػٻ .ٗ نْٛ٘ نتاب ٖسا١ٜ ٚض١ٓ

 ،خٕٛ، ٖٚٛ ايػًٛى ايصٟ أشعٔ ي٘ إ٪ضَِّٚٓٗذّا َٓٛا ب٘ ٚاعتكسٚٙ زّٜٓاآٗ غًٛى ايصٜٔ 

ضغِ ٚ ١ ـأَٝٸ خ٬ٍ سهِ بين»: ؾٗصا ٌٜٚ زٚضْت ٜكٍٛ َعذلؾّا .ب٘ ٗ نتاباتِٗٚاعذلؾٛا 

ٟٸ يٛسٜ َس٣ ايتػاَض ٚايط١ٓ اييت غازت ع٬ق١ إػًٌُ ـ عٔ ايسٜٔ  امطاؾِٗ ايكٛ

َٸأٌ ٚايٝٗٛز ٚايكاب١٦ ٚغرلِٖ َٔ عضزؾتٝٸيٌ ٚاػٝشٝٸبػرلِٖ َٔ إ ١، ٚايصٟ ٌٖ ايص

ٌٸاقٸفُٛع١ َٔ ايتؿطٜعات ٚايكٛاٌْ ٚاؿكٛم اـنإ َٔ بٌ أضناْ٘ ٚدٛز   ١ به

 ٕٸإ»: ٚنتب ايبططٜل عٝجٜٛاب٘ قا٬ّ٥ .(3)«ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز ٚأقشاب ايسٜاْات ا٭خط٣

ٌٸغ٬ّ ايكسض٠ ع٢ً ايتػًٗعطاِٖ اٱأايعطب ايصٜٔ  ايعامل ناْٛا ٜتعإًَٛ  ٘ ع٢ً ن

ٌ، ؾكس ناْٛا ُػٝشٝٸيً ا٤ٶعسأٚ أ ،ٕ أْؿػِٗ قاٖطٜٔٚٵِٗ ٫ ٜطٳَعٓا َٔ َٓطًل أْٸ

ٌٸ ّاٗا يطؿٚنإ غًٛنِٗ ٚأخ٬قِٗ نًٓ ،وذلَٕٛ زٜٓٓا ِّ ٚض١ٓ َع ن ْات َه

ٌٸبايكػاٚغ١ ٚايطٖبإ، َٚسٸ بس٤ّا ،زٜٓٓا  . (4)«ايهٓا٥ؼ ٚا٭زٜاض ٚا ٜس ايعٕٛ يه

ٛټتاضىٝٸؾهجط٠ ايؿٛاٖس اي ع ١ ٚاخت٬ؾٗا باخت٬ف ٚطٚف اؿطب ٚايػًِ ٚتٓ

ي١ عاضن١ أَػ تي١ ايتػاَض ٚسػٔ إعا١ًَ يٝػأَػ ٕٸأض ٚا٭َه١ٓ تٛنِّا٭ظ١َٓ 

ٔٷٓٸيه ،تٗا ايٛطٚف ٚا٭َه١ٓهاقت ٞٸٚتؿطٜع  ،ٗ ٖصا ايسٜٔ ٗا ضن ثابت ٫  قطآْ

ٚٸ١ ؾا١ًَ ٜكّٛ ع٢ً َبسأٜٔ: ٕ اٱغ٬ّ نسٜٔ ي٘ ْٛط٠ نْٛٝٸٚشيو ٭ ;طٜتػٝٻ سؿٜ  :ٍا٭

 ا٫عتكاز. سطٸٜٸ١ :ٚايجاْٞ ;نطا١َ اٱْػإ ايٓٛع

  

 .١ ٗ اـًك١ ٚإها١ْبؿطٜٸثت عٔ تػاٟٚ اي١ اييت ؼسٻكطآْٝٸزت اٯٜات اييكس تعسٻ

تػا٣ٚ ٚقس  .ط ي٘ ايهٕٛ ٗ خسَت٘ٚغدٻ ،ا خًلٖٓ ٌ اهلل اٱْػإ ع٢ً نجرٕلؾكس ؾهٻ
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ٌٸ اؿلٸ ٗ ٖصا ِٸأ ،ايٓاؽ ن ١ ْعا٤ بؿطٜٸاي قاٍ تعاٍ كاطبّا .َٔ إػًِ ٚغرلٙ ع

ٌٸ ٔٵ ﴿أطٝاؾٗا ٚأزٜاْٗا:  به َٹ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٚٳضٳظٳِق ٚٳاِيبٳشٵٔط  ِٵ ؾٹٞ اِيبٳطِّ  ٖٴ ٓٳا ًِ ُٳ ٚٳسٳ ّٳ  ٓٳا بٳٓٹٞ آزٳ َٵ ٚٳَيَكسٵ َنطٻ

ٓٳا  ٔٵ خٳًَِك ُٻ َٹ ِٵ عٳ٢ًَ َنجٹرٕل  ٖٴ ٓٳا ًِ ٚٳَؾهٻ ٌٸ .(71)اٱغطا٤:  ﴾تٳِؿهٹ٬ّٝايٖطِّٝبٳاتٹ   بٌ ا٭عِٛ ٚا٭د

ٕٸ بٌ ايصٜٔ ٫ شلصا أَط اهلل ٥٬َهت٘ إكطٻٚ ،غ١اهلل ْؿذ ٗ اٱْػإ َٔ ضٚس٘ إكسٻ أ

ي٘  تعُّٛٝا ;١ ْعا٤بؿطٜٸٕ ٜػذسٚا ٯزّ أبٛ ايأَطٚا بٜعكٕٛ َا أَطِٖ ٜٚؿعًٕٛ َا ُأ

ُٳ٥٬َٹ﴿َهاْت٘:  ٚإقطاضّا ًِ ٓٳا يٹ ًِ ّٳ َؾػٳذٳسٴٚا ٔإ٫ٖ ٔإبٵًٹٝؼٳ َأبٳ٢َه١ٹ اغٵذٴسٴٚا ٯٚٳٔإشٵ ُق  ﴾...زٳ

 (. 34)ايبكط٠: 

ٟٸع٢ً اؾاْب اي ٚمل ٜهٔ ٖصا ايتعِٛٝ ٚايكسض َكتكطّا ٞٸٚاي ٓٛط ، بٌ ه٬َ

ٕٸيكس ؼٖك ط َا ٗ ايػُاٚات َٚا ٗ ا٭ضض شلصا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ غدٻ ل ٗ أ

٘ٴ ﴿نجرل٠:  ٖٚٚب٘ ْعُّا ،اٱْػإ ٓٵ َٹ ُٹٝعّا  َٳا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض دٳ ٚٳ ٛٳاتٹ  ُٳ َٳا ؾٹٞ ايػٻ ِٵ  ٚٳغٳدٻطٳ َيُه

ٕٳ ّٕ ٜٳتٳَؿٖهطٴٚ ٛٵ ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو ٯٜٳاتٺ يٹَك  (. 13)اؾاث١ٝ:  ﴾ٔإ

ؾهاْت نطا١َ اٱْػإ َٓؿأ ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط، ٫ٚ ٬ٜسٜ ؾٝٗا اؾٓؼ أٚ 

ات ٜسٜٛيٛدٝٸاختًـ اٱغ٬ّ عٔ باقٞ ا٭شلصا  .١عٜٓٛٸ١ أٚ إازٸٜٸٚ ا٫عتباضات إأايًٕٛ 

َٸ ;ؾ١٦ نُإ سلٸإٍ  ٚا٭ؾهاض اييت غعت ٗ قٛاْٝٓٗا ١ أٚ ٚ قَٛٝٸأ١ ا ٫عتباضات عطقٝٸإ

ٝٸ ٌٸإٍ ١. ٚنإ تأنٝس اٱغ٬ّ ع٢ً ٚسس٠ إٓؿأ بايٓػب١ َصٖبٝٸ٢ ١ أٚ ستٸزٜٓ  ن

ٌّ ٫ ٜٛدس غببٷ صاي .١بؿطٜٸاي خط، آٚتؿهٌٝ إْػإ ع٢ً  ،خطآؾطز ع٢ً  تكسِٜٗ  شات

 خط، ايتك٣ٛ باعتباضٖا ؾها٤ٶآٌ ب٘ إْػإ ع٢ً ٚسسٖا ايتك٣ٛ ٖٞ إٝعإ ايصٟ ٜؿهٻ

ٞٸز مٛ ايهُاٍ اٱ٘ ا٭ؾطاز ٗ ايتسضټٜتٓاؾؼ ٗ ًٚٓ ّاغًٛنٝٸٚ ّاأخ٬قٝٸ ٚايكطب  ،ْػاْ

ٞٸاؿ ٔٵ شٳَنٕط﴿َٔ اهلل:  كٝك َٹ ِٵ  ٓٳاُن ْٻا خٳًَِك ٗٳا ايٓٻاؽٴ ٔإ ٜټ ِٵ ؾٴعٴٛبّا  ٜٳا َأ ٓٳاُن ٚٳدٳعٳًِ ٚٳُأْجٳ٢ 

ِٷ خٳبٹرلٷ ٘ٳ عٳًٹٝ ٕٻ ايًٖ ِٵ ٔإ ٘ٹ َأتٵَكاُن ٓٵسٳ ايًٖ ِٵ عٹ َٳُه ٕٻ َأِنطٳ ٌٳ يٹتٳعٳاضٳُؾٛا ٔإ   .(13)اؿذطات:  ﴾ٚٳَقبٳا٥ٹ

َط أٚنإ  .ايٛزاع سذٸ١ٗ خطبت٘ إؿٗٛض٠ غطب١  أٖصا إبس |ٌ ايٓيبٸٚؾكٻ

غٛا٤ ايتٛضا٠  ،ٌٖ ايهتاب َٔ ايهتابأبٛا َا عٓس ٕ ٫ ٜهصِّأيًُػًٌُ ب |ايٓيبٸ

ٚقٛيٛا  ،بٌِٖٖٛ ايهتاب ٫ٚ تهصِّأقٛا ٫ تكسِّ»: |ٚنإ ٜكٍٛ شلِ ،لٌٝٚ اٱأ

 .(5)«يٝٓاإْعٍ ُأَٓا باهلل َٚا آ

  

ٌٸايكطإٓ  ي١ نُٓٗاأا٫عتكاز َػ سطٸٜٸ١ ٕٸإ ؾًِ وكطٖا ٗ ؾ١٦ زٕٚ  ،ايٓاؽ يه
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ْٵتٳ تٴِهٔطٙٴ ﴿قاٍ تعاٍ:  ٣.خطأ ُٹٝعّا َأَؾَأ ِٵ دٳ ٗٴ ٔٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ُنًٗ َٳ ٔٳ  َٳ ٛٵ ؾٳا٤ٳ ضٳبټَو ٯ ٚٳَي

ٌٳ ٓٹ َٹ َٴ٪ٵ ي١ أاٱّإ َػ ٕٸأٔ بِّتٖٚصٙ اٯ١ٜ  .(99)ْٜٛؼ:  ﴾ايٓٻاؽٳ سٳتٻ٢ ٜٳُهْٛٴٛا 

ٔٸأ٫ٚ ّهٔ  ،١اختٝاضٜٸ طنٌ ايصٜٔ س قٍٛ إؿَؿَٗٛٗا ٜؿِّ ٕ تهٕٛ باٱدباض، يه

، ؾاٱّإ ٚايهؿط ًّهٕٛ َٔ أَطِٖ ؾ٦ّٝا ٛاٚيٝػ ،ددلٚا ع٢ً ايؿطىأِٗ قايٛا بأْٸ

 سطٸٜٸ١ٕ تهٕٛ يٲْػإ أٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ أضاز  ،ؼ ع٢ً اختٝاض اٱْػإ ْؿػَ٘٪غٻ

اختٝاض َعتكسٙ ٚاْتداب٘ بٓؿػ٘، ؾًِ ٜػتعٌُ قسضت٘ ايكاٖط٠ يٝذدل ايٓاؽ ع٢ً اٱّإ 

 َٚٔ َٓطًل ايط١ٓ ٚسبٸ ;ا٭نطّ ؾايٓيبٸ ،ٔ ٖصٙ اؿكٝك١تبِّإْٸُا  ٖٚصٙ اٯ١ٜ .(6)أبسّا

ٌٸ ،اـرل ٔٸ نإ ٜطُع ٚهتٗس ٗ إٔ ٜ٪َٔ ن اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ أداب  ايٓاؽ، يه

 إنطاٙ عٔ نإ َا ٫ ،ا٫ختٝاض سػٔ عٔ نإ َا ٖٛ َِٓٗ ْطٜسٙ ايصٟ ٕ اٱّإأب

٫َ ﴿اختٝاض إعتكس َٔ خ٬ٍ قٛي٘ تعاٍ:  ٜٸ١سطٸإدباض. نصيو دا٤ ايتأنٝس ع٢ً ٚ

ِّ ٔٵ ايػٳ َٹ ٔٳ ايطټؾٵسٴ  ٝٻ ٔٔ َقسٵ تٳبٳ ؾٗصٙ اٯ١ٜ تٓؿٞ ايسٜٔ ايصٟ  .(256)ايبكط٠:  ﴾ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ

إٍ  ٚؼتاز ،ٕ ايسٜٔ ٗ سكٝكت٘ غًػ١ً َٔ إعاضف٭ ;ٜهٕٛ عٔ ططٜل اٱدباض

ٝٸ١ ٚعًُٝٸَات َكسٸ إٍ  ي١ قًب١ٝ ؾٗٛ وتازأايسٜٔ ٗ عامل ايتهٜٛٔ َػ ٕٸأَٚا  .١عًُ

عٔ اؿٌُ  ٢ؾاٯ١ٜ تٓٗ .ٚبايتايٞ وكٌ ا٫عتكاز ،٢ وكٌ ايتكسٜلعًٌ ٚأغباب ستٸ

 ،ىتاض عػب َا سكٌ ي٘ َٔ ايٝكٌ نٞ ٚتذلى ا٭َط يًؿطز ْؿػ٘ ،ا٫عتكاز ع٢ً

ٝٸٖصا ايٝكٌ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ايدلاٌٖ ٚا٭زي١ اي  ،١ٝٸ١ سػٸأزٓيإٍ  زٚقس وتا ،١عكً

 ;ٚشلصا بعح اهلل ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ يٝعٌٜ اؿذب عٔ ايططٜل ايكشٝض ،نإعذعات

ا ٛٵعٳٚازٻ ،ايسٜٔ اض سٌ ٚقؿٛا نسٸيًهٓؿايكطإٓ ٜكٍٛ  يصيو .ِٗ َطؾسٕٚ ٖٚسا٠٭ْٸ

ٌٳ﴿ايكسم:  ِٵ قٳازٹقٹ ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ٔإ ٖٳاْٳُه ٖٳاتٴٛا بٴطٵ ٌٵ  ّهٔ نٝـ »ؾـ  ،(111)ايبكط٠:  ﴾ُق

ٞٸأٖٚٛ  ،زٜٚٔ نايػطٟأ. ٚقاٍ (7)«ايكٍٛ بإنطاٙ ايٓاؽ ع٢ً قبٍٛ اٱغ٬ّ؟ ٗ  ،َطٜه

ٔٔ﴿ :١ٜخكٛم اٯ ِٸآايكطإٓ  ٗ»: ﴾٫َ ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ عٔ اؿه١ُ ٚا٫غتكا١َ،  ١ٜ تٓ

ٌٸ ٜٚ٪َٓٛا  ،ؾٛا عًٝٗإ ٜتعطٻأ ٚهب ع٢ً غرل إػًٌُ ْٝعّا ،إػًٌُ ٜعطؾْٛٗا ن

ٌٕ نإ (:أغباب ايٓعٍٚ)اسسٟ ٗ نتاب٘ ٚقاٍ ايٛ .(8)«اْٝتٗاعٓك  َٔ ا٭ْكاض َٔ يطد

 َٔ ْؿٕط ٗ إس١ٜٓ قسَا ، ثِ|ايٓيبٸ ٜبعح إٔ قبٌ طاابٓإ، ؾتٓكٻ عٛف بٔ غامل بين

 ٢ستٸ أزعهُا ٫ ،اهللٹ: ٚقاٍٚ ،أبُٖٛا، ؾًعَُٗا ايطعاّ، ؾأتاُٖا وًُٕٛ ايٓكاض٣

 ، أٜسخٌاهلل ضغٍٛ ٜا: ، ؾكاٍ|اهلل ضغٍٛإٍ  ٜػًُا، ؾاختكُٛا إٔ تػًُا، ؾأبٝا
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ٌٸٚ ععٸ اهلل أْٛط؟ ؾأْعٍ أْاٚ ايٓاض بعهٞ ٔٔ ؾٹٞ ٔإِنطاٙٳ ٫﴿: د ٔٳ َقسٵ ايسِّٜ ٝٻ ٔٳ ايطټؾٵسٴ تٳبٳ  َٹ

ِّ  . (9)...غبًٝ٘ ؾد٢ً ،﴾اِيػٳ

ٔٵ ﴿قاٍ اهلل تعاٍ:  َٳ ٚٳ ٔٵ  َٹ ٝٴ٪ٵ ٔٵ ؾٳا٤ٳ َؾًِ ُٳ ِٵ َؾ ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ٌٵ اِيشٳلټ  ْٻا ٚٳُق ٝٳِهُؿطٵ ٔإ ؾٳا٤ٳ َؾًِ

ٌٳ ْٳاضّا ُٹ ٖٛايٹ ْٳا يٹً ٞٸؾٗصا ايطنٔ ا٭ .(29)ايهٗـ:  ﴾...َأعٵتٳسٵ اٱغ٬ّ إٍ  ٗ ايسع٠ٛ غاغ

ٖٛ َا دعٌ إػًٌُ عدل ايتاضٜذ ٗ تعاًَِٗ َع اٯخط ٜػًهٕٛ َػًو ايسع٠ٛ ٗ 

 عٔ أدٛا٤ اٱنطاٙ ٚاؾدل.  بعٝسّا ،تبًٝػِٗ شلصا ايسٜٔ

ٞٸإع٢ٓ اؿ ّٚهٔ إزضاى ٞٸا٫عتكاز َٔ خ٬ٍ ايػًٛى اي طٸٜٸ١ؿ كٝك  يًٓيبٸ عًُ

ٛٸْٸأٗ تعاًَ٘ َع باقٞ ايصٜٔ مل ٜكبًٛا اٱغ٬ّ، ؾًِ ٜجبت  |ا٭نطّ ٠ ٘ اغتدسّ ايك

ٚاٱنطاٙ ٱضغاّ ايٓاؽ ع٢ً قبٍٛ زعٛت٘، ٖٚٞ اؿكٝك١ اييت ؾٗس بٗا ايكاقٞ 

ٞٸ ٚايساْٞ،  مل تهٔ ايك٠ٛ »: ٖصٙ اؿكٝك١ قا٬ّ٥ يٛبٕٛ ٜكطٸ فغٛغتاؾإؿٚهط إػٝش

ضسِ أ١ ؾاؼ١ َٸأْ٘ مل تٛدس إ :ٜكاٍ ٗ اْتؿاض اٱغ٬ّ... ٚاؿلٸ ٚاغتعُاٍ ايػًب١ عا٬َّ

َٸا ٚ .(10)«...َٔ إػًٌُ ٚتػاقّا نجط عؿّٛاٚأ  ٗاّ ْيبٸاتٸ ٕٸأ»تَٛاؽ ناضٌٜ ؾٗٛ ٜعتكس أ

ٛٸ٘ أضغِ ايٓاؽ بكبٍٛ اٱغ٬ّ اٱغ٬ّ بأْٸ ٫ زيٌٝ ٠ ايػٝـ ن٬ّ غدٝـ ٚؼت ق

 . (11)«ي٘

ِٗ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ باْتٗاى ايّٝٛ َٔ أؾهاض تتٻ سع٢ يَ٘ا ٜٴ ٕٸإ :خ٬ق١ ايكٍٛٚ

ٝٸات ايٝٸسكٛم ا٭قًٓ ا ْاػ١ عٔ َٸإ١ ٗ اجملتُعات إػ١ًُ ٖٞ زعٛات ٗ سكٝكتٗا سٜٓ

ٚ أاؾٌٗ عكٝك١ َباز٨ ٖصا ايسٜٔ اييت ؼهِ ايع٬قات بٌ إػًٌُ ببعهِٗ ايبعض 

ٌٷع٬قات ؼهِ  قًٌٝ َٔ إٍ  ٫ وتاز إ٫ٓ إػًٌُ بػرلِٖ َٔ أٌٖ ايهتاب، ٖٚٛ دٗ

ٞٸايبشح اي ٞٸٚايتشكٝل إ عًُ ب، أٚ ضَا نإ َٔ ايبعٝس عٔ إضٖاقات ايتعكټ ٛنٛع

ٝٸاات ايباط١ً سهَٛات ٚأؾطاز بطٚضا٤ ٖصٙ ايسعٛ ُٸٛغُات ِٗ سؿٜ َكاؿِٗ ٕ ٖ

بإٚٗاضٙ ٗ َٛٗط  ،١، ؾػعٛا داٖسٜٔ يتػط١ٝ سكٝك١ ٖصا ايسٜٔٚ ايكَٛٝٸأ١ ؿطزٜٸاي

 ،٢ ٜعضعٛا ايطعب َٓ٘ ٗ قًٛب ايؿعٛبستٸ ،ـ يًسَا٤٘ ٚإتعٚطاٱضٖاب ٚايتػًٗ

ٟٸؾًٝؼ ٖٓ عٓ٘، ٚإ٫ٓ ٚبايتايٞ تبك٢ ٖصٙ ا٭خرل٠ بعٝس٠ّ ٌٸ اى أ ٖصٙ  تؿػرل آخط يه

سٌ ايكطإٓ  ٚقسم .ٖصا ايسٜٔ شاى نسٸ١ اييت تٴاؿ٬ُت إػطن١ ٚايسعٛات ايعٓكطٜٸ

ٕٳ﴿قاٍ:  ُٴٛ ٔٻ َأِنجٳطٳ ايٓٻأؽ ٫َ ٜٳعٵًَ ٚٳَيهٹ ِٴ  ِّ ٔٴ اِيَك  .(30)ايطّٚ:  ﴾شٳيٹَو ايسِّٜ
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«»

ٞٸاؿ إع٢ٓ ٕٸإ ايتعًٓل بايؿ٤ٞ ٚ ا٫ختكام َع ا٭ْؼ لؼٗك ٖٛ إازٸ٠ شلصٙ كٝك

ٝٸل اؾتسٻُا اظزاز ايتعًٗؾهًٓ .(12)يٝ٘إإٓػٛب   ،ًٖ٘أت٘ َٔ خاقٸٚأٌٖ ايطدٌ  ،١ت ا٭ًٖ

 .قشاب٘أٌٖ ايبٝت أٚ

َٸا  ِٸيؿٜ ايهتاب ؾإطاز بِٗ ع٢ً ا٭أ لٌٝ، ايتٛضا٠ ٚاٱ ،١ػُاٜٚٸايهتب اي ع

 ١ ٚإ٪ٌَٓ بٗا. ػُاٜٚٸكٌ بايهتب ايإتعًٌٖٚ ايهتاب أيٝكبض َع٢ٓ يؿٜ 

َٸا   ع١٢ً ايػابك١ ػُاٜٚٸتباع ايسٜاْات ايأؾإطاز بٗا ايكطإٓ  ٗ اقط٬حأ

ْٜ ،غ٬ّاٱ ّٸ ٖٚٛ يؿ  ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣. ايكطإٓ  طاز ب٘ ٜٗٴ عا

َٸا  ٞٸٗ ا٫قط٬ح ايأ ٌٸ ؿكٗ ِٸأ ،١ػُاٜٚٸٌٖ ايهتب ايأ ؾإطاز بٗا ن َٔ  ع

٦ٖٖبٓكاض٣ َٔ فٛؽ ٚقاايٝٗٛز ٚاي نُا  ،١زلاٜٚٸ شلِ نتبّا ٕٸأوتٌُ  ٔٵ١ ٚغرلِٖ 

 . (13)ٚغرلٖا ١ٜايبٛشكاٍ عٔ ٜٴ

 .ٜؿٌُ إػًٌُ ٌٖ ايهتاب ٫أط٬م إ ٕٸّا ؾإزلاٜٚٸ ّانتاب ايكطإٓ نٕٛٚضغِ 

ايكػ٘  ٕ ايهتاب ٖٛأٔ ٢ ٜبِّستٸ (14)ٕآ٠ ٗ ايكطٍ َطٸٚٸٚقس اغتعٌُ ٖصا إكطًض ٭

ٝٸأبصيو ايباب  َػًكّا ،١ػُاٜٚٸزٜإ ايبٌ ْٝع ا٭إؿذلى  ١ ٚغرلٖا َٔ ا٭زٜإ َاّ ايٛثٓ

 ١.ايٛنعٝٸ

  

٠، ٗ ٚاسس٠ ٚث٬ثٌ ٚث٬ثٌ َطٸ ٚاسسّا «ٌٖ ايهتابأ»يكس اغتعٌُ َكطًض 

 . (15)ٍ عُطإآنجط َا اغتعٌُ ٗ غٛض٠ أنإ ٚ .ايكطإٓ ٚشيو ٗ تػع غٛض َٔ ،١ٜآ

ؾٗٓاى اغتعُا٫ت  ،ايكطإٓ ٌٖ ايهتاب مل ٜهٔ ا٫غتعُاٍ ايٛسٝس ٗأ ٕٸأ ٫ٓإ

َٔ  ٚتٛا ْكٝبّاأايصٜٔ »، «تٝٓاِٖ ايهتابآايصٜٔ »، «ٚتٛا ايهتابأايصٜٔ »خط٣ َٓٗا: أ

َٸأٚ .«ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣» ،«ايهتاب  ٫ٓإ ،ٚايٓكاض٣طاز ب٘ ايٝٗٛز نإ ٜٴ ٕٵإٚ ،١ٌٖ ايص

ٞٸ ٘ اقط٬حٷْٸأ ايصٜٔ ٜكُٕٝٛ ٚؾل  ،ٜطًل ؾرلاز ب٘ إعاٖسٕٚ َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ؾكٗ

 . (16)غ١ّ٬ ٗ زاض اٱخاقٸٚ ؾطٚٙ أَعاٖس٠ 

ٚ اؿسٜح أغطابِٗ  «ٌٖ ايهتابأ»ٜات اييت ٚضز ؾٝٗا يؿٜ ت اٯٚقس اختكٸ

ؿاض ٚقس ٜٴ .ٚ ُٖا َعّاأٚ ايٝٗٛز أٚقس ٜهٕٛ إطاز ٗ اٯ١ٜ ايٓكاض٣  .عِٓٗ زٕٚ غرلِٖ
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ٛٸْهاضِٖ ضغاي١ اٱٱ ْٛطّا ;يِٝٗ بايهؿطإ ُٸس اـامت ٠ ايٓيبٸغ٬ّ ْٚب ٚ أ، |ق

ٛٳزټ اي﴿نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ،ق١ًٝ َعتكسات ايؿطىيتًطٝذ ايسٜا١ْ ا٭ ٜٳ ٔٳ َنَؿطٴٚا َٳا  صٹٜ

ٌٳ ُٴؿٵٔطنٹ ٚٳ٫َ اِي ٌٔ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ َأ ٔٵ ﴿ :ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ ،(105)ايبكط٠:  ﴾...َٹ ِٵ ٜٳُه َي

ٓٳ١ُ ِّٝ ِٵ اِيبٳ ٗٴ ٝٳ ٌٳ سٳتٻ٢ تٳِأتٹ َٴَٓؿٚه ٌٳ  ُٴؿٵٔطنٹ ٚٳاِي ٌٔ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا   .(1: )ايب١ٓٝ ﴾اٖيصٹٜ

ٌٖ ايهتاب قس دط٣ ؾٝ٘ ْكاف عطٜض أٚ ؾطى إٔ ايكٍٛ بهؿط أ إٍؾاض٠ َع اٱ

طٜٔ ٜطٕٚ بعض إؿػِّ ٕٸأ ٫ٓإطاز ب٘ ايٛثٌٓٝ، ؾٝٴايكطإٓ  ٗ «إؿطى»طًل يؿٜ طٌٜٛ. ٜٚٴ

ٌٸ ٕٸ٭ ;ايؿطى ٜؿٌُ نصيو ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚاجملٛؽ ٕٸأ ٚاسس َٔ ٖ٪٤٫ قس  ن

 ،ابٔ اهلل ّإ ععٜطأٚايكٍٛ ب ،نايكٍٛ بايتجًٝح، ٚايتج١ٝٓ ،ابتسع ٗ ايسٜٔ َا يٝؼ َٓ٘

 يًؿطى أت٢ َٓؿك٬ّايكطإٓ  اغتعُاٍ ٕٸأ ٫ٓإٚايؿطى نؿط.  ،ي١ٖٝٛٗ ا٭ ٗا ؾطْىٚنًٗ

ٔٳ ﴿قاٍ تعاٍ:  ،ٕٛ زٕٚ غرلِٖب٘ ايٛثٓٝٸ ٚخلٸ ،عٔ أٌٖ ايهتاب ٚٳاٖيصٹٜ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ّٳ  ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٌٴ بٳ ٘ٳ ٜٳِؿكٹ ٕٻ ايًٖ ٔٳ َأؾٵطٳُنٛا ٔإ ٚٳاٖيصٹٜ ُٳذٴٛؽٳ  ٚٳاِي ٚٳايٓٻكٳاضٳ٣  ٌٳ  ٚٳايكٻابٹ٦ٹ ٖٳازٴٚا 

َٳ١ٹ ٝٳا ٚيعٌ َا ٜجبت  (.62(، ٚ)ايبكط٠: 69 :ٕا٥س٠ا)ٚنصيو دا٤ ٗ  ،(17 :)اؿر ﴾اِيكٹ

١ ١ )َٓهعطبٝٸَطِٖ بتٓك١ٝ اؾعٜط٠ ايأٜ |نطّا٭ ١ عٔ ايٓيبٸٖصا ايطٚا١ٜ إطٜٚٸ

َؿطنٌ  ٛاايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ مل ٜهْٛ ٕٸأٔ ؾٗصٙ ايطٚا١ٜ تبِّ .ٚإس١ٜٓ( َٔ إؿطنٌ

ٞٸٗ ايعطف اٱ ٝٸط٠ اييصيو بكٛا ٗ اؾعٜ ،غ٬َ ٝٸات ٝٸ١ نأقًٓعطب ٚٗ ٌٚ  ،١زٜٓ

 .(17)ٚطبل قإْٛ اؾع١ٜ ،١غ٬َٝٸاؿه١َٛ اٱ

 

َٸ»ٗ قباي١  «أٌٖ ايهتاب»اغتعٌُ يؿٜ  زٜٔ إٍ  سٌ زعٛتِٗ ْٝعّا «ٞٸا٭

ُٸعطبٝٸاؾعٜط٠ اي ّاايتٛسٝس، ؾكس نإ ن٬ُٖا غانٓ  ،١ ايؿطٜؿ١سٜٸ١ أثٓا٤ ايبعج١ احمل

ٌٸٌ ٚؾٖه ُټ ٚاسسٺ ن ٖصٙ إٍ  ؾكس قاٍ تعاٍ َؿرلّا .ّاخاقٸ عّآَٗا فُٛع١ ٚػ

ِٵ﴿: ايذلنٝب١ ُٵتٴ ٌٳ َأَأغٵًَ ِّ َِّ ٚٳاُ٭ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ  ٌٵ يٹًٖصٹٜ  (. 20)آٍ عُطإ:  ﴾...ٚٳُق

بعٕٛ ِٗ ايصٜٔ ٜتٻ١ قبٌ ايبعج١ بأْٸعطبٝٸطف أٌٖ ايهتاب ٗ اؾعٜط٠ ايٚقس عٴ

 ٚنُّٓا ،َعطؾتِٗ بتعايِٝ ايسٜٔإٍ  ٖٚٞ إؾاض٠ .يصيو ْٛطّا; ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ،ايهتاب

ٌٷٖٞ  ٔٸع٢ً آط زيٝ َٔ  خامٸ ٚاَت٬نِٗ يٕٓٛع ،ايهتاب١ ٚايكطا٠٤ ٬عِٗ ع٢ً ؾ

َٸٗ ؾطف أعٕٛ َطتب١ أع٢ً َٚكاّ ايؿ٤ٞ ايصٟ دعًِٗ ٜتُتٻ ،ايجكاؾ١  .ٌٝٸَكابٌ ا٭
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ٝٸ ٚدّٝٗا ّاغبب ٖصا نُّٓاٜعتدل ٚ ٞٸتِٗ ٚإقطاضِٖ َكاَِٗ ايطدعٝٸٌ ٕٗ قبٍٛ ايٛثٓ . عًُ

ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣  ٕٸأٔ ك١ بأٌٖ ايهتاب تبَِّٚطادع١ أغباب ْعٍٚ بعض اٯٜات إتعًٚ

ٞٸأقشاب ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ناْا إكسام اي  :ؾُج٬ّ .٭ٌٖ ايهتاب زٕٚ غرلِٖ ٛاقع

ِٳ تٴشٳا﴿تعاٍ:  قاٍ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ يٹ ٖٵ ٔٵ ٜٳا َأ َٹ ٌٴ ٔإ٫ٖ  ٚٳأٱلٹٝ ٛٵضٳا٠ُ  ْٵٔعَيتٵ ايتٻ َٳا ُأ ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٕٳ ؾٹٞ ٔإبٵطٳا دټٛ

ٕٳ ٙٹ َأَؾ٬َ تٳعٵكٹًُٛ خ عٔ دسٍ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٖصٙ اٯ١ٜ تتشسٻٚ .(65ٍ عُطإ: آ) ﴾بٳعٵسٹ

ٕٸَُٓٗا إثبات  ٚقاٚي١ نٌٛ ،×سٍٛ إبطاِٖٝ ٚ أَٔ ايٝٗٛز  إبطاِٖٝ نإ ٚاسسّا أ

 . ×بعس إبطاِٖٝ إ٫ُٖٓا مل ٜٓع٫ ابُٝٓا نتاب ،َٔ ايٓكاض٣ ٚاسسّا

ٕ إطاز بأٌٖ ايهتاب ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َا دا٤ ٗ قٛي٘ أخط ع٢ً اٯسيٌٝ ٚاي

ٍٳ ﴿ :تعاٍ َٳا ُأْٔع ٚٳ ٌٳ  ٚٳأٱلٹٝ ٛٵضٳا٠َ  ُٴٛا ايتٻ ٞٵ٤ٺ سٳتٻ٢ تٴكٹٝ ِٵ عٳ٢ًَ ؾٳ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ َيػٵتٴ ٖٵ ٜٳا َأ ٌٵ  ُق

ٔٵ َٹ ِٵ  ٝٵُه ِٵ ٔإَي بإًعٳّ  ٌٖ ايهتاب إؾاض٠ْأإٍ  ؾٓػب١ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ .(6)إا٥س٠:  ﴾ضٳبُِّه

ؾدطز بصيو ايكاب١٦  ،ؾإًتعٌَ بايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ِٖ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ،ع٢ً إًٔعّ

َٳإٚ .(18)ٚاجملٛؽ أؿل اجملٛؽ بأٌٖ  ٔٵٍ داْب ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤ 

ٔٸ .(19)ٌٖ ايهتاب ٗ اؿكٛم ٚإعا٬َتأسهاّ أ بٌيٛٚدعًِٗ َؿُ ،ايهتاب  يه

ع٢ً  قاطعّا داْب ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ يٝؼ زي٬ّٝإٍ  ٚضٚز اغِ اجملٛؽ ٚايكاب١٦ز فطٻ

ٌٳ ﴿ :ٌٖ ايهتاب، ؾكٛي٘ تعاٍأِٗ َٔ ْٸأ ٚٳايكٻابٹ٦ٹ ٖٳازٴٚا  ٔٳ  ٚٳاٖيصٹٜ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ٚٳا ُٳذٴٛؽٳ  ٚٳاِي َٳ١ٹٚٳايٓٻكٳاضٳ٣  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٌٴ بٳ ٘ٳ ٜٳِؿكٹ ٕٻ ايًٖ ٔٳ َأؾٵطٳُنٛا ٔإ نُا شٖب ، ﴾ٖيصٹٜ

ٌٸ ٕٸأ ٔخ عتشسٻٜإْٸُا  ،ايبعض  ،ٚاسس يٛسسٙ ّٜٛ ايكٝا١َ اهلل غٝشهِ بِٝٓٗ ن

ٝٸْٸأٚ ،ؿام ايكاب١٦ ٚاجملٛؽ بايٝٗٛز ٚايٓكاض٣إع٢ً  ٚيٝػت زي٬ّٝ ط٬م إٕ بِٛٗ َعٓ

 . (20)ٌٖ ايهتابأ

ٜعطف عٓٗا  ي١ ٫أ١ ٚايكاب١٦ َٚا ناْت عًٝ٘ عكا٥سِٖ َػتاضٜذ ٚٗٛض اجملٛغٝٸ

١ تاضىٝٸَٔ بعض إػتٓسات اي ٫ٓإ١ ايهاؾ١ٝ، ايًِٗ تاضىٝٸ١ ايزٓي٫ْعساّ ا٭ ؾ٤ٞ;

ٌٖ أؿام اجملٛؽ ٚايكاب١٦ بإٚبعض ايطٚاٜات اييت واٍٚ ايؿِٗ َٓٗا  ،ق١إتؿطِّ

ٌٖ نإ يًُذٛؽ نتاب؟  :٦ٌ٘ غٴْٸأ ×ايكازمَاّ ؾؿٞ ضٚا١ٜ عٔ اٱ .ايهتاب

ٕ أَا إٕ تػًُٛا ٚأا َٸإٌٖ َه١: قاٍ ٭ |ضغٍٛ اهلل ٕٸأيٝهِ إمل ٜكٌ أؾأداب: 

خص َِٓٗ اؾع١ٜ ٜٚذلنِٗ ع٢ً إٔ ٜأ١ ٌٖ َٓهطًب َٓ٘ أٌٖ، ؾتسؾعٛا اؾع١ٜ َهطٳ

ٔٸ ،زِٜٓٗ  :ٙيٛأؾػ ،ٌٖ ايهتابأت٪خص َٔ إْٸُا  اؾع١ٜ ٕٸإ :قاٍ شلِ |ايطغٍٛ يه
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 ،ِٗ قتًٛٙيهٓٻ ٘ نإ يًُذٛؽ ْيبٸْٸإ :|دابِٗ ايٓيبٸأؾ ؟خصٖا َٔ اجملٛؽإٔاشا 

 .(21)ٚنإ نتابِٗ ع٢ً دًس ايبكط ،سطقٛٙ بايٓاضأٚنإ شلِ نتاب 

 

ٌٖ ايهتاب أ١ بايتعاٌَ َع اقٸ١ ٚاؿكٛق١ٝ اـؿكٗٝٸسهاّ ايمل تكتكط ا٭

ػعت ضقعتٗا يتؿٌُ ايصٜٔ بٌ اتٻ ،غ٬ّبايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ايصٜٔ ٜكُٕٝٛ ٗ زاض اٱ

ٞٸٜكُٕٝٛ خاضز زا٥ط٠ اؿهِ اٱ ٟٸػاع َػاس١ ايتعاٌَ اي٫تٸ ْٛطّا ;غ٬َ ٚغرلٙ.  تذاض

ٝٸ١ٖٚٛ عح ع٢ً  ُٸ ٌٸ خكٛقّاايّٝٛ، ٠ٚ دازٸ أٖ ز٠ اييت اْتؿاض ا٫ضتباطات إتعسِّ ٗ ٚ

١ سٜٓٝٸقبض ايعًُا٤ ٗ اؿٛظات ايأكاٍ. ؾكس ١ ٚٚغا٥ٌ ا٫تٸٛيٛدٝٸنؿًتٗا ايجٛض٠ ايتهٓ

ٌٸؿكٗٝٸ بتشسٜس ٖصٙ ا٭سهاّ اي١ٌ ًَعَعًُٝٸٚايسٚا٥ط اي أبعاز ايتعاٌَ  ١ ٚاؿكٛم ٗ ن

ٚتبازٍ إعطؾ١.  ،ٚايجكاؾ١ ،ايػٝاغ١ٚاييت ػُع إػًٌُ بأٌٖ ايهتاب ٗ ا٫قتكاز، 

ٌُٕٚط ،َٚٔ ايبشٛخ اييت تطتب٘ بإٛنٛع ٞٸ طست بؿه  ،َٔ ططف عًُا٤ إػًٌُ عًُ

 ٚايؿٝع١ باـكٛم: 

 

ٚقٝاّ  ،ع َٛانٝع ٗ ايؿك٘ عًٝ٘يتؿطټ ١ ْٛطّاأزضز ٖصا إبشح نُٔ ا٭ٚيٜٛٸ

 ٌٖ ايهتاب ع٢ً أثطٖا. أَباسح ٗ ايتعاٌَ َع 

ؾكاٍ  ،زّا٫ ؼتٌُ تطزټ بكٛض٠ٺي١ أٖصٙ إػ ٔقس أداب عايكطإٓ  ٓا لسيهٓٸ

ّٷ عٓ٘ إٔ سهِ َٓعِٗ َٔ زخٍٛ إػذس ٜٓؿإٚبايتايٞ ؾ .اضبٓذاغ١ ايهٓؿ أخط٣  أسها

ُٳا ﴿قاٍ تعاٍ:  .ؾدٸكٗا ايؿكٗا٤ ٗ نتبِٗ ٚضغا٥ًِٗ ْٻ ٓٴٛا ٔإ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ّٳ بٳ ُٳػٵذٹسٳ اِيشٳطٳا ٕٳ ْٳذٳؼٷ َؾ٬َ ٜٳِكطٳبٴٛا اِي ُٴؿٵٔطُنٛ ٖٳصٳااِي ِٵ  ٔٗ َٹ  (. 28)ايتٛب١:  ﴾عٵسٳ عٳا

ٕٸ إ٫ٓ ٞٸايتعاٌَ اي أ َٳ عًُ ٕٚ بٛقـ ِٖ إككٛز ٔٵَع ٖصٙ اٯ١ٜ ٜؿطض ايتشكٝل ٗ 

ٌٸٜسس َكازأٌٖ أٌٖ ايهتاب  ؟إؿطنٌ أٌٖ ايهتاب َؿطنٌ  ك٘، يٝهٕٛ ن

ٝٸ ،ٜؿًُِٗ ٖصا ايٛقـ أٚ أِْٗ ٫ ،ع٢ً اٱط٬م  ٌ باؿهِ؟ٚبايتايٞ يٝػٛا َعٓ

 َا ٖٛ إطاز بايٓذاغ١ ٖٓا؟  :ي١ ايجا١ْٝأإػ

َٸا   ;ٓذاغ١ ٜؿٌُ أٌٖ ايهتاب قطعّااياؿهِ ب ٕٸإي١ ا٭ٍٚ ؾأإػ َا ىلٸ ٗأ
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ٔٸ .ابٔ اهلل ععٜطّا ٕٸأٚب ،بًشاٚ قٛشلِ بايتجًٝح ِٷ يه ع٢ً غبٌٝ إٛدب١  ٖصا اؿهِ قا٥

أٌٖ إٍ  اٱغ٬ّ بإؿطنٌ َِٓٗ. ٚقس ْٛط خامٌّٖصا اؿهِ  ٕٸإ١، عٝح ع٥ٝٸاؾ

ٟٸنِْٛٗ أتباع نتاب  :ا٭ٍٚ :ايهتاب َٔ ظاٜٚتٌ ؾِٗ ٜؿذلنٕٛ ٚإػًٌُ  ،زلاٚ

ِٖ ٜؿذلنٕٛ َع إؿطنٌ ٗ قٛشلِ بايؿطٜو ٗ  َٚٔ ظا١ٜٚ أخط٣ ;ٗ ٖصا ايٛقـ

ّٕأأٌٖ ايهتاب ب ؾكس خلٸ صاي .ي١ٖٝٛا٭ ٚتأخص بعٌ  ،تطاعٞ ْكط١ ا٫ؾذلاى سها

ٔٳ ﴿عٔ إؿطنٌ بكٛي٘: ايكطإٓ  ؾكس ؾكًِٗ صاي .ا٫عتباض ْكط١ ا٫ْؿكاٍ ٛٳزټ اٖيصٹٜ ٜٳ َٳا 

ِٵ ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ٝٵٕط  ٔٵ خٳ َٹ ِٵ  ٝٵُه ٍٳ عٳًَ ٓٳعٻ ٕٵ ٜٴ ٌٳ َأ ُٴؿٵٔطنٹ ٚٳ٫َ اِي ٌٔ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ َأ َٹ  ﴾َنَؿطٴٚا 

خط آُت ٚطٚسٴ ،١عطبٝٸؾعٜط٠ ائَ د١ٗ أخط٣ سٌ اْتؿط اٱغ٬ّ ٗ اٚ(. 105)ايبكط٠: 

ٚإيػا٤ نٌ  ،بكطع نٌ ايعٗٛز ٚإٛاثٝل َع إؿطنٌايكطإٓ  أَط ،ق٬ع ايٛث١ٝٓ

ٗ  |ُاِْٗ َع ايطغٍٜٛٵأبطَت َعِٗ ـ ٚقس ناْٛا ٜٓكهٕٛ اتؿاقات ايػ٬ّ اييت ُأ

ٌٸ ٔٵ ،سٌ ـ ن مل ٜهٔ ٖصا غًٛن٘ َع أٌٖ ايهتاب،  ٚإع٬ٕ اؿطب عًِٝٗ، يه

ٜػُض »ٚ ،يٲغ٬ّ ٕٚٚقس أداظ قتٌ إؿطنٌ ايصٜٔ ٜتكسٸ ،قتًِٗ عٵذٹؾٗٛ مل ٜٴ

ٚمل ٜتآَطٚا  ،بايعٝـ َع أٌٖ ايهتاب ٗ قٛض٠ َا يٛ اسذلّ أٌٖ ايهتاب اٱغ٬ّ

. ٚايع١َ٬ ا٭خط٣ ٕٛاؾكتِٗ ع٢ً اؿٝا٠ إؿذلن١ ع٬ٕ َهازٸإٚ ٜهٕٛ شلِ أ ،ٙنسٸ

ٌٸأع١ٜ يًُػًٌُ، بٕ ٜٛاؾكٛا ع٢ً زؾع اؾأايػ١ًُٝ َع إػًٌُ ٖٞ  عاّ  ٕ ٜعطٛا ن

 .(22)«َٔ إاٍ ق٬ًّٝ ١ َبًػّاغ٬َٝٸاؿه١َٛ اٱ

َٸا  َٔ َعطؾ١ إطاز ب٘ ٖٓا، ٌٖ ٖٞ ايٓذاغ١  ؾ٬بسٸ «لؼ»يؿٜ  َا ىلٸ ٗأ

ّ ٖٞ أ ،ٓٗا ايؿاضعقصاض ٚايٓذاغات اييت عٝٻنايبٍٛ ٚايسّ ٚباقٞ ا٭ ،١ٛاٖطٜٸاي

 ١؟ ايٓذاغ١ ايباطٓٝٸ

َٸا  .َع إبايػ١ ٚايتأنٝس ،ٜٚطاز ب٘ ايٛقـ بايٓذاغ١ ،َكسض «لؼ» ايطاغب أ

ٚنطب  ;١ٜسضى باؿاغٸٖٚٞ نطبإ: نطب  ،ايٓذاغ١ ايكصاض٠» ٕٸإ :ا٭قؿٗاْٞ ؾكاٍ

ٕٸإٍ  ٚشٖب ايؿٝذ ايطدلغٞ .(23)«ٜسضى بايبكرل٠ ٌٸ»ايٓذؼ  أ ط ؾ٤ٞ ٜتٖٓؿ تطًل ع٢ً ن

ٞٸَٓ٘ ايطبع اٱ ٚعسّ سكطٖا ٗ  ،«لؼ»ز ا٫غتعُا٫ت يًؿٜ ؾ٬ٝسٜ تعسټ .(24)«ْػاْ

ٕٸ .١ٛاٖطٜٸ١ ٚايازٸٜٸايٓذاغات إ ايعطب ناْت تطًل ايٓذؼ ع٢ً بعض  بٌ لس أ

ٜعتدل ٗ  ّاأخ٬قٝٸٚنصا نإ ايؿدل ايػاق٘  .ع٬دٗا َٞطاض اييت ٜػتعكا٭

لاغ١  ٕٸصا ؾ٬ ّهٔ ايكٍٛ: إي .غرلٖا َٔ ا٫غتعُا٫تإٍ  ،عطؾِٗ لػّا
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بايٓذاغ١ إطاز ٫ٚ إٔ  ،شٚضات ٚايبٍٛ ٚغرلُٖااايك ١ٌ َٔ دٓؼ لاغإؿطن

ٝٸَٔ ايبشح عٔ قطا٥ٔ  ؾ٬بسٸ شّاإ .يعبازتِٗ ا٭ٚثإ ;ايباط١ٝٓايٓذاغ١  ١ خاضدٝٸٚ أ١ زاخً

 . (25) ٟٸَطاز ايؿاضع اؾسٸ ٛسس إطازات ٖأػعٌ 

ٌٖ ايهتاب ِٖ أ٘ ؾك٘ ايصٜٔ ثبت ؾطنِٗ َٔ أْٸ١ َاَٝٸٚإؿٗٛض عٓس ؾكٗا٤ اٱ

ٕٕ ;(26)١غاايصٜٔ ٜػطٟ عًِٝٗ اؿهِ بايٓذ ٌٖ أ بٓذاغ١ايكٍٛ إٍ  َِٓٗ ٚشٖب ؾطٜل ثا

َٸا ٚ ;(27)ّاايهتاب َطًك إٍ  ٕ ٜهٕٛ سهِ ايٓذاغ١ غاضّٜاأايؿطٜل ايجايح ؾكس ْؿ٢ أ

ٕٸٚ ،أٌٖ ايهتاب ٌ بٌ إؿطنٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس ؾكٻ زيًِٝٗ ٗ ٖصا أ

ٍ غٛض٠ آَٔ  186َٔ غٛض٠ ايبكط٠، ٚ 105ٜات ٚشيو ٗ اٯ ،ا٭ٚثإاض عبس٠ ٚايهٓؿ

َٔ غٛض٠ اؿر، سٝح ٚقـ عبس٠ ا٭ٚثإ  17ٚ ،إا٥س٠غٛض٠ َٔ  82ٚ ،عُطإ

 .أٌٖ ايهتابإٍ  اِٖٚمل ٜتعسٸ ،بايٓذاغ١

َٸا ٚ إطاز بٗا إْٸُا  :ثت عٔ لاغ١ أٌٖ ايهتاب ؾكس قايٛاايطٚاٜات اييت ؼسٻأ

ٝٸٚيٝؼ ايٓذاغ١ اي ،١ايٓذاغ١ ايعاضن َٳ .١صات ي١ لاغ١ أٌٖ أَػ ٕٸأقاٍ ب ٔٵٖٚٓاى 

ٝٸايهتاب يٝػت لاغ١  ٞٸَٔ ايػًٛى اي ُا ٖٞ ْٛعٷٚإْٸ ،١شات ٢ ٜبتعس إػًُٕٛ ستٸ ػٝاغ

ط بأؾهاضِٖ ٔ ايتأثټَٗ َأَٔ  ٕٚبايتايٞ ٜهْٛٛ ،عٔ َعاؾط٠ أٌٖ ايهتاب

١ ٭ٌٖ صاتٝٸقس أؾتٛا بايطٗاض٠ اي ايػٓٸ١غًب ؾكٗا٤ َسضغ١ أ ٕٸإنصيو ؾ .(28)ٚأخ٬قِٗ

 ايهتاب.

 

ٝٸ١ طعاّ أٌٖ ايهتاب ٚإػًٌُ بعهِٗ ١ عٔ سًٓكطآْٝٸثت اٯٜات اييكس ؼسٻ

ِٵ﴿يبعض، قاٍ تعاٍ:  ٗٴ ٌّ َي ِٵ سٹ َٴُه ٚٳَطعٳا ِٵ  ٌّ َيُه ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ سٹ ّٴ اٖيصٹٜ  ﴾ٚٳَطعٳا

ؾصٖب بعض ؾكٗا٤  ;١ٝٸ١ ايطعاّ إؿٍُٛ عهِ اؿًٓٚقس اختًـ ٗ ْٛعٝٸ .(5)إا٥س٠: 

ٌٸ ٕٸأإٍ  ايػٓٸ١أٌٖ  ٍٷ ن ِٷ ،يًُػًٌُ ايطعاّ ٖٛ س٬ ّٸ ؾٗٛ سه ٢ ٜؿٌُ ستٸ عا

ٔٸ ؾإْٗا  ،إطاز بايطعاّ َا غ٣ٛ شبٝشتِٗ ٕٸأ١ َاَٝٸَا عًٝ٘ ؾكٗا٤ اٱ شبا٥شِٗ، يه

ضٚاٜات نجرل٠ إٍ  ١ ٗ اغتجٓا٤ِٖ ٖصاَاَٝٸ. ٚقس اغتٓس ؾكٗا٤ ايؿٝع١ اٱيٝػت س٫ّ٬

ُٸ١عٔ  ٕٸ»َا ىل اٯ١ٜ ايػابك١:  ٗ ×َا ضٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازم :َٓٗا ،إصٖب أ٥  أ

ِٗ ٫ ٜصنطٕٚ اغِ اهلل ٭ْٸ ;ٚيٝؼ شبا٥شِٗ ،إطاز بايطعاّ اؿبٛب ٚايؿٛان٘
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 .(29)«عًٝٗا

ٝٸ ٔ ٜتبٝٻ ،ٔ أٌٖ ايهتابثت عٚيٰٜات اييت ؼسٻ، ١ شلصٙ ايطٚاٜاتٚبٓٛط٠ ؼًًٝ

نصنط اغِ اهلل عًٝٗا  ،ِٗ ٫ ٜكَٕٛٛ بايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ اييت تؿذلٙ ٗ ايصبا٥ضأْٸ

ٜهٕٛ ؿِ شبا٥ض أٌٖ  يصا .ٚغرلٖا َٔ ايؿطٚٙ ،أثٓا٤ ايصبض، ٚتٛدٝٗٗا مٛ ايهعب١

نايكُض  ،ٜٚبك٢ يًُػًٌُ ا٫غتؿاز٠ َٔ اؿبٛب ،١ٝٸايهتاب َعؿ٢ َٔ سهِ اؿًٓ

ٌٸ ٚا٭ضظٸ ايطأٟ إؿٗٛض بٌ ايؿكٗا٤ سط١َ ؿِ  ٕٸإايؿٛان٘، ؾ ٚأدٓاغٗا َٚٔ ن

 .(30)٢ يٛ شنطٚا اغِ اهلل عًٝ٘ستٸ ،شبٝشتِٗ

 

٫ ؾطم بٌ ايطدٌ  ،سط١َ ايعٚاز َٔ ايهاؾط ٚإؿطى َطًكّاايكطإٓ  يكس أعًٔ

ُٴ﴿ٚشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ،ٚإطأ٠ ٝٵطٷ ٚٳ٫َ تٳٓهٹشٴٛا اِي ٓٳ١ْ خٳ َٹ َٴ٪ٵ َٳ١ْ  ٚٳَ٭ ٔٻ  َٹ ؿٵٔطَناتٹ سٳتٻ٢ ٜٴ٪ٵ

ٔٵ  َٹ ٝٵطٷ  ٔٷ خٳ َٹ َٴ٪ٵ ٚٳَيعٳبٵسٷ  ٓٴٛا  َٹ ٌٳ سٳتٻ٢ ٜٴ٪ٵ ُٴؿٵٔطنٹ ٚٳ٫َ تٴٓهٹشٴٛا اِي ِٵ  ٛٵ َأعٵذٳبٳتٵُه ٚٳَي َٴؿٵٔطَن١ٺ  ٔٵ  َٹ

ِٵ ٛٵ َأعٵذٳبٳُه ٚٳَي َٸا  .ٚنصا ٚضز ْؿؼ اؿهِ ٗ غٛض٠ إُتش١ٓ .(221)ايبكط٠  ﴾َٴؿٵٔطىٺ  أ

ِٵ ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٌّ َيُه ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ سٹ ّٴ اٖيصٹٜ ٚٳَطعٳا ِٵ ايٖطِّٝبٳاتٴ  ٌٻ َيُه ّٳ ُأسٹ ٛٵ ٝٳ اِي

ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ  ٔٵ اٖيصٹٜ َٹ ُٴشٵكٳٓٳاتٴ  ٚٳاِي ٓٳاتٹ  َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ اِي َٹ ُٴشٵكٳٓٳاتٴ  ٚٳاِي ِٵ  ٗٴ ٌّ َي ِٵ سٹ َٴُه ٚٳَطعٳا

ِٵ ٔٵ َقبٵًٹُه إٔ إٍ  ،اٯ١ٜ ا٭ٍٚإٍ  ٚاغتٓازّا ;شٖب بعض ايؿكٗا٤ ؾكس (5 :)إا٥س٠ ﴾...َٹ

ّٸاؿهِ باؿط١َ  ؾٝهٕٛ إطاز بأٌٖ ايهتاب ٗ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ايًٛاتٞ اخذلٕ  ،عا

ٔٸ اٱغ٬ّ زّٜٓا ٔٸ شل يهٕٛ بعض  ٖٛايػبب ٗ إٜطاز اؿهِ ايجاْٞ  ٕٸأ، ٚبعس نؿطٖ

ٖٖ ٚٻ ٔٵإػًٌُ  ٝٸتع ٔٸات قبٌ دٛا بايهتاب ١ٜ آبعس ْعٍٚ  ْعٍٚ اٯٜات أقبشٛا ناضٌٖ شل

ٔٸ ،ؾٓعيت اٯ١ٜ ايجا١ْٝ يذلؾع ٖصا ايهٝل ،ايتشطِٜ  . (31)بّاطِّ س٫ّ٬ ٜٚكبض ظٚادِٗ َٓٗ

ٝٸأيؾكس ٚقع اخت٬ف بٌ ايؿكٗا٤ ٗ َػ ٚعَُّٛا  غٛا٤ ٗ ،١١ ايعٚاز َٔ ايهتاب

ؾؿٞ سٌ شٖب عًُا٤ ٚؾكٗا٤  ;ٚ ايعٚاز ايسا٥ِأ «ظٚاز إتع١»ايعٚاز إٓكطع  َا ىلٸ

ٔٸٝٸ١ سًَٓاَٝٸ، ضأ٣ عًُا٤ ايؿٝع١ اٱايكٍٛ ظٛاظٙ َطًكّاإٍ  ايػٓٸ١أٌٖ  ٗ  ١ ايعٚاز َٓٗ

ُٸ١ضٚاٜات عٔ إٍ  ٜٚػتٓسٕٚ ٗ َصٖبِٗ ٖصا ،تايعٚاز إ٪ٖق ، ؾكس ^أٌٖ ايبٝت أ٥

١ ٗ ظٚاز ايطدٌ إػًِ َٔ إطأ٠ ايهتابٝٸ ٕٸأٌ اٱَاّ ايكازم ٗ ا٭َط سٌ قاٍ بؾكٻ

 . (32)ت ٫ إؾهاٍ ؾٝ٘ايعٚاز إ٪ٖق
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 ،ظٚاز إطأ٠ إػ١ًُ َٔ ايهاؾط َطًكّا ١ؿل عًٝ٘ يس٣ عًُا٤ إسضغتٌ سطَٚ إتٻ

زاّ يٝؼ  ٚ مل ٜؿطى َاأٚغٛا٤ ثبت ؾطن٘  ،غٛا٤ نإ َٔ أٌٖ ايهتاب أٚ غرلٙ

َٔ ايهاؾط٠ غرل ايهتاب١ٝ غرل دا٥ع، بُٝٓا زاض  ظٚاز إػًِ ٕٸإنصيو ؾ .(33)َػًُّا

ايعٚاز ايسا٥ِ َٔ  ٕٸإ :ؾكس قاٍ بعض ايؿكٗا٤ ;١ بٌ اؾٛاظ ٚاٱباس١ظٚاد٘ َٔ ايهتابٝٸ

ٝٸ ٝٸايهتاب ١ ٗ ١ ٗ ساي١ ا٫نططاض س٬ٍ، ٚضَا ٜهٕٛ ٖصا اؿهِ يذلغٝب ايهتاب

َٔ إعاؾط٠ ٚا٭يؿ١ بٌ أٌٖ  اٱغ٬ّ ٚإعاْتٗا ع٢ً إزضاى سكٝكت٘، ٚنصا ـًل ْٕٛع

ٔٸ ٙٺ سٷكٝٻ١َ ٝٸاؿهِ باؿًٓ ايهتاب ٚإػًٌُ، يه ٝٸ١ ٚأخط٣ َٛنٛعٝٸ بؿطٚ ١ ٫بس شات

 َٔ ؼكٝكٗا: 

ٚٸ  ها٤ ع٢ً ٗا َٔ أٌٖ ايهتاب، ؾ٬ ٜهؿٞ ا٫تٸَٔ ايٝكٌ بأْٸ : ٫بسٸٍايكٝس ا٭

ات ٜسٜٛيٛدٝٸأاٖب ٚت بٌ َصَا ٜعٝؿ٘ ايػطب َٔ تؿتټ ٕٸ٭; ٌٖا نتابٝٸانٕٛ ٚايس

ٝٸ١ َٚاغْٛٝٸإؿازٜٸَٔ اؾذلان١ٝ  ،كتًؿ١  ع٢ًٜػتبعس إط٬م أٌٖ ايهتاب  ،١١ قْٗٝٛ

 ايٓعض ايكًٌٝ.  ٢ًع إ٫ٓ ،ايػطب

ٕا دا٤ ٗ  طبكّا ،تٗا ٚطٗاضتٗا ٚتكٛاٖاس َٔ عٓؿَٔ ايتأٗن : ٫بسٸايكٝس ايجاْٞ 

ٔٳ ُأٚتٴٛا﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٔٵ اٖيصٹٜ َٹ ُٴشٵكٳٓٳاتٴ  ِٵ ٚٳاِي ٔٵ َقبٵًٹُه َٹ ٕٸ إ٫ٓ. ﴾اِيهٹتٳابٳ  ايٛقٛع ع٢ً  أ

 سٵعٴايػطب مل تٳ ٘ ْٗٸٚشيو ٭ ;٠ إه١ْٛٓ ٗ ايػطب أقبض ؾب٘ َػتشٌَٝجٌ ٖصٙ ايصضٸ

 و بٗا خاضدّاٜتُػٻ ٔٵَٳ سٻ١، بٌ عٴخ٬قٝٸ١ ٚايطٗاض٠ ٚايتك٣ٛ َٔ َػتًعَات ايعكط ا٭ايعٓؿ

 ١. دتُاعٝٸات ا٫ٜٸيًشطٸ ٚكايؿّا ،عٔ ضٚح ايعكط

ٝٸايكٝس ايجايح أٚ ١ َٔ ايصٜٔ ٜهٝسٕٚ يٲغ٬ّ : إٔ ٫ تهٕٛ إطأ٠ ايهتاب

ٚضَا ٖصا ٖٛ ايػبب ايصٟ زؾع ببعض  .اٱغ٬ّ نسٸ ٚؾع٬ّ وًُٕٛ ا٭سكاز ق٫ّٛ

َٸإٍ  ايؿكٗا٤  زٕٚ غرلٖا َٔ أٌٖ ايهتاب.  ،١ ؾك٘ٝٸإداظ٠ ايعٚاز َٔ ايص

ٕٵايكٝس ايطابع ٚ ايهطض أإهاز ايؿت١ٓ  ع٢ً ّا١ باعجَٔ ايهتابٝٸ٫ ٜهٕٛ ايعٚاز  : أ

ٞٸ ٌٸ ، ٖٚٛ قٝسٷٞٸٚايٛٓٸ ايكطع ايهطض ٚايؿػاز إٍ  ٟٕ ٫ ت٪زٸأإباسات ب ٗ ن

 .(34)ٚاـػاض٠

ٕٸ ٝٸ ؾ٬ٝسٜ أ سٖا بٌ قٝٻ ،١ َؿتٛس١اٱغ٬ّ مل ٜذلى اٱداظ٠ بايعٚاز َٔ ايهتاب

ُٸ ٚإٔ تًتعّ بكٛاعس ايؿطف  ;ايتعاَٗا َا دا٤ ٗ نتابٗا :ٗابكٝٛز ٚؾطٚٙ، أٖ

ٕ تعٝـ أبٌ  ،ًَتع١َ باسذلاّ زٜٔ اٱغ٬ّ ،١ٕ تعٝـ ؼت غكـ ايعٚدٝٸأٚ ;ٚأخ٬ق٘
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ٞٸٗ فتُع َػًِ ؾطٙ  بع ٚتتٻ ،ط باجملتُع إػ٢ًِ تتأثٻٗ ٖصٙ اٱداظ٠، ستٸ َٛنٛع

١ ٗ فتُعٗا ١، ٚع٢ً ايعهؼ ؾايعٝـ َع ايهتابٝٸدتُاعٝٸخطٛات٘ ٗ ا٭خ٬م ا٫

َٳٔ َٓٗا عسّ أنصا ٚ ;٠ ايعٚز إػًِٗ ايتأثرل ع٢ً عكٝس َا ٜهٕٛ غببّا ّانجرل ٪ٜ ٕ

 ايتأثرل ع٢ً أ٫ٚزٙ َٓٗا ٗ عكٝستِٗ ٚأخ٬قِٗ.

  

ط ايكانٞ إػًِ ٗ اؿهِ بٌ أٌٖ ايهتاب إشا عطنٛا عًٝ٘ ِّٝيكس خٴ

ٕٵ دٳا﴿يٝ٘ بٌ ايكبٍٛ ٚايطؾض، قاٍ تعاٍ: إاخت٬ؾاتِٗ ٚاستهُٛا  ِٵ ٩ٴَؾٔإ َٚى َؾاسٵُه

ِٵ ٗٴ ٓٵ ٚٵ َأعٵٔطضٵ عٳ ِٵ َأ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٕٸ .(42 :)إا٥س٠ ﴾بٳ رل ٗ ساي١ إشا مل ٜهٔ أٌٖ ٖٝصا ايتد إ٫ أ

َٸ َٸا ١، ايهتاب إتٓاظعٌ َٔ أٌٖ ايص ١ ٜٚعٝؿٕٛ ؼت ًَٛٓ ،إشا ناْٛا نصيوأ

ٚدب ع٢ً ايكانٞ إػًِ ايؿكٌ ٗ خ٬ؾاتِٗ إٔ اٱغ٬ّ إؾ ،اؿه١َٛ إػ١ًُ

 ،ايػٓٸ١ٚايكطإٓ  ٜٚهٕٛ ايكها٤ ٚايؿكٌ بِٝٓٗ طبل قٛاٌْ ٚأسهاّ .ٚايكها٤ بِٝٓٗ

ِٵ﴿ٚيٝؼ طبل قٛاٌْ نتابِٗ:  ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٚٳ٫َ تٳتٻبٹعٵ َأ ٘ٴ  ٍٳ ايًٖ ُٳا َأْعٳ ِٵ بٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ بٳ  .﴾َؾاسٵُه

 

ٝت اؾع١ٜ َٔ اؾعا٤ َكابٌ ُٸغٴٚ ص َٔ أٌٖ ايص١َ باؾع١ٜ،ٜ٪خٳٞ إاٍ ايصٟ ُٸغٴ

 .َٔ سؿٜ أَٛاشلِ ٚأْؿػِٗ ،َٗا اؿه١َٛ إػ١ًُ شل١ِ اييت تكسِّاـسَات ا٭َٓٝٸ

َٸاؾع١ٜ َا ٜ٪خٳٚ»ؾٗا ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ سٌ قاٍ: ٚنصيو عطٻ  ،١ص َٔ أٌٖ ايص

 .(35)«ٚتػُٝتٗا بصيو ي٬دتعا٤ بٗا عٔ سكٔ زَِٗ

ٌٖ أشلِ ؽٝرل  ٕٸإإػًٌُ ايػًط١ ٚتػٝرل ؾ٪ٕٚ ايب٬ز إػ١ًُ ؾ ٞساي١ تٛٓيٗ 

أٚ اشلذط٠ َٚػازض٠  ;أَٛض: اؿطب ١ايهتاب ايصٜٔ مل ٜكبًٛا ايسخٍٛ ٗ اٱغ٬ّ بٌ ث٬ث

ِٖٚ قاغطٕٚ، ٖٚٞ أَٛاٍ َكابٌ سؿٜ  أٚ إٔ ٜسؾعٛا اؾع١ٜ عٔ ٜسٺ ;ضض اٱغ٬ّأ

 ايٓؿؼ ٚإُتًهات. 

ٚكايؿتِٗ يًُعاٖسات اييت عكسٖٚا َع  ،َتٓاعِٗ عٔ إعطا٤ اؾع١ٜٚٗ ساي١ ا

ُٸ١َٔ ا٭ سسٺأٚ أ |ا٭نطّ شلصٙ اؿه١َٛ بكٝاز٠ ايٓيبٸ ٕٸإؾ ،١غ٬َٝٸاؿه١َٛ اٱ ٥ 

إٍ  عًٔ اؿطب عًِٝٗ نآخط خط٠ٛ ٗ ضزعِٗ ٚإضداعِٗتٕ أ ^إٓكٛم عًِٝٗ
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ٞٸخط آكٖٛا، ؾا٫يتعاّ َٛاثٝكِٗ اييت عكسٖٚا ٚٚثٻ  .ايسٚا٤ ايه

نُا واٍٚ ايبعض ايتؿٗرل ب٘،  ،ٚيٝؼ ٗ زؾع اؾع١ٜ كايؿ١ ؿكٛم اٱْػإ

ٚإػاؽ  ،ؾشؿٜ اجملتُع إػًِ َٔ سا٫ت اـطٚز عٔ ايكٛاٌْ .بٌ ٖٛ عٌ ايعساي١

ٌٸ ٚإٚٗاض عكٝس٠ اؿلٸ ،بٛسست٘ ٚعكٝست٘ ا٭ؾهاض ايباط١ً ٚايعكا٥س  ٚايعسٍ ع٢ً ن

إٓشطؾ١ اييت ؽتًـ ٗ عُكٗا عٔ زٜٔ اٱغ٬ّ ايصٟ وهِ تًو اؿه١َٛ اييت 

ٌٸ ،ٜعٝـ أٌٖ ايص١َ ؼت ضاٜتٗا َٸ ٜػتسعٞ ن ١ َا عاٖسٚا عًٝ٘، ٖصا ايتعاّ أٌٖ ايص

َٔ أَٚكابٌ نُإ أَِٓٗ ٚ ،َكابٌ استؿاِٚٗ بعبازتِٗ ّأَ إاٍ غٜٓٛٸ ؾِٗ ٜسؾعٕٛ قسضّا

ٔٵ ،َٔ أؾطازٙ أعطانِٗ ٚأَٛاشلِ، عٝح إِْٗ ٜعٝؿٕٛ ٗ اجملتُع إػًِ نٛاسسٺ  يه

ِٖٚ غرل َطايبٕٛ با٫ؾذلاى ٗ  ،١ٜٚػتؿٝسٕٚ َٔ اـسَات ا٭َٓٝٸ ،كتًؿ١ بعكٝس٠ٺ

ٕٸ» .ايعسٚ سؿٜ ايجػٛض أٚ ضزٸ َٸط ٗ إكاقس ايإتسبِّ ع٢ً أ ٕٸ ١ ٫ ٜؿٓوغ٬َٝٸ١ اٱعا  ٗ أ

ا٤ اٱغ٬ّ ٫ٚ إػًٌُ َٔ أٚيٝع ٢ ٜعطٛا اؾع١ٜ يٝؼ يػطض ُتټقتاٍ أٌٖ ايهتاب ستٸ

١ ايعسٍ ٚن١ًُ ٚغٓٸ ُا غطض ايسٜٔ ٗ شيو إٔ ٜٛٗط زٜٔ اؿلٸَتاع اؿٝا٠ ايسْٝا... ٚإْٸ

ؾتػًِ  ،ؾ٬ ٜعذلنٗا ٗ َػرلٖا ايًعب ٚاشل٣ٛ ،ايتك٣ٛ ع٢ً ايباطٌ ٚايًِٛ ٚايؿػل

 ٕ تٓذصب ٖصٙأإٍ  ٢ ٫ تٓذطٸستٸ ،ٕكًش١ َٔ َعا١ٓ ايذلب١ٝ ايؿاغس٠ايذلب١ٝ ايكاؿ١ ا

ٛٻداْب، إٍ  داْب ٚتًوإٍ  ٞٸف أَط ايٓٛاّ اٱؾٝتؿ ٚ أإٔ ٫ ٜطتهٞ ٚاسس  إ٫ٓ ،ْػاْ

َا ٜطتهْٛ٘ ٭ْؿػِٗ  ٗ أسطاضّا ٕٚ ٭ْؿػِٗ ؾٝهْٛٛأ١ يٓؿػ٘ غ٬َٝٸْاع١ ايذلب١ٝ اٱ

ٖٚٛ  ،ٕ ٜهْٛٛا ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ زٜٔ ايتٛسٝسأع٢ً ؾطٙ  ،١اقٸَٔ تطب١ٝ زِٜٓٗ اـ

ٝٸأ١ ٝٗٛزٜٸاي ٖٚصا غا١ٜ ايعسٍ  .ٚإٔ ٫ ٜتٛاٖطٚا بإعا١ٓ ،١ٚ اجملٛغٝٸأ١ ٚ ايٓكطاْ

 . (36)«ايٛاٖط ع٢ً غرلٙ ٚايٓكؿ١ َٔ زٜٔ اؿلٸ

ّٷْٸإ :ؾكايٛا ،ؼًٌٝ ؾًػؿ١ اؾع١ٜ إٍٚقس شٖب ايبعض  َٸ ٗا إغٗا ١ ٗ َٔ أٌٖ ايص

ٟٸاْب ايتك١ٜٛ اؾ  . (37)يًشه١َٛ إػ١ًُ ٚا٭َينٸ عػهط

ٔٸ ٝٸايؿًػؿ١ ا٭ يه ٕٸ ، ١َٔ شلصا ايؿعٌ ٖٞ نُا غبكت اٱؾاض٠ إيٝ٘قً ي١ أَػ أ

ٌٸ ١َْػ٪ٚيٝٸَٔ اؿه١َٛ إػ١ًُ أايسؾاع عٔ سسٚز ٚ أؾطاز  تكع ع٢ً عاتل ن

ٝٸ زاّ ٖٓاى ؾ١ْ٦ َٚا .اؿه١َٛ ِّ ;١ قس ضؾع عٓٗا ٖصا ايٛادب ؾَٗٞصٖب ض ٚيهٞ تع

ًَع١َ بسؾع قسض َٔ إاٍ نُػا١ُٖ َٓٗا ٗ سؿٜ ايٛطٔ ١، َؿاضنتٗا ايؿعًٝٸ

ٝٸايكسض٠ إإٍ  بٌ ٖٛ ْاٚطٷ ،شلصٙ اؾع١ٜ ٔٷَعٝٻ ٚايسٜاض، ٚيٝؼ ٖٓاى َكساضٷ ٌٸاي  ١ يه
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َٸ ٌَ أَٓ٘ ايصٟ ٖٛ أٗ سؿٜ ايبًس ٚت َِٓٗ َؿاضن١ّ خامٸٖٚٛ نُا غبل غِٗ  .ٞٸش

 ٌؿباعتباضِٖ غرل َهًٖ ;كس غك٘ عِٓٗ ٚادب اؾٗازأَِٓٗ ٚاغتكطاضِٖ، ؾ نُّٓا

ٞٸبايؿطع اٱ  ١ ٗ اؾٗاز. ايٝٸٚيهٔ مل ٜػك٘ عِٓٗ إؿاضن١ إ ،غ٬َ
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 الربحآلة 

 وطالعة يف األحايّث واملوقف الفقّّ 

 

 

ؿ٫ٛش ايّ أٚ َٕٛٝٓٝٔ ا٭ناْت  شاَع٢ٓ أْٸٗا إ ،سسٜسّاآي١ ايصبض هٕٛ تٌٖ ًٜعّ إٔ 

ٕٸ ،ايصبض بٗا ٫ ٜكضٸ ُٸُٗا أٚ أ ِٸ ؟اؿسٜس ٜع ايٓشاؽ ٚايطقام  ٚٗ ايكٛض٠ ايجا١ْٝ ٌٖ ٜع

 أٚ ٫؟ٚأَجاشلا 

 نًُ يًبشح: &اٱَاّ اـُٝينٸ قبٌ ايسخٍٛ ٗ ايبشح ٜٓبػٞ إٔ ٜعطف َا قاي٘

ٕٵ: »3َػأي١  ٔ َٓ٘ شبض بػرلٙ َع ايتُٗه ٫ هٛظ ايصبض بػرل اؿسٜس َع ا٫ختٝاض، ؾإ

ٕٵ ٌٸ، ٚإ يٛ مل  ،نايكؿط ٚايٓشاؽ ٚايصٖب ٚغرلٖا. ْعِ ،نإ َٔ إعازٕ إٓطبع١ مل و

ٌٸ ،أٚ انططٸ إيٝٗا ،ٚخٝـ ؾٛت ايصبٝش١ بتأخرل شعٗا ،ٜٛدس اؿسٜس َا ٜؿطٟ  داظ به

ٗ ٚقٛع  ،أعها٤ ايصبض، ٚيٛ نإ قكبّا أٚ يٝط١ أٚ سذاض٠ سازٸ٠ أٚ ظداد١ أٚ غرلٖا. ْعِ

ٔٸ  .(1)«ٚايٛؿط َع ايهطٚض٠ إؾهاٍ... ايصنا٠ بايػ

، بٌ اؿسٜس ٚغرلٙ َٔ ايٓشاؽ ٚايطقام ٚغرلُٖا &ؾكٸٌ ٗ ٖصٙ إػأي١

ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ كتًؿّا عٔ ا٭ّٕٝٓٝٛ  ،ٚمل ٜؿكٸٌ بٌ اؿسٜس بإع٢ٓ ايصٟ ْعطؾ٘ اٯٕ

ٔٵايٚ ايصبض بايػهٌ  ٘ ٌٖ ٜكضٸٗ دٛاب إػا٥ٌ اييت غأيٛٙ بأْٸ ؿ٫ٛش ٚغرلُٖا. ٚيه

 ٭ْ٘ يٝؼ َٔ اؿسٜس. ;ايصٟ قٓع َٔ ؾ٫ٛش؟ أداب: ٫

٢ ْط٣ ٌٖ ّهٔ إٔ ْػاعس اٱَاّ ستٸ ،ؾعًٝٓا إٔ ْبشح عٔ سكٝك١ اؿاٍ
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 ٗ ٖصا اجملاٍ أٚ ٫؟ &اـُٝينٸ

إٍ  ثِ ْكٌ ،ثِ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ٖصا إٛنٛع ،ؾٝٓبػٞ إٔ ْصنط أقٛاٍ ايؿكٗا٤

 ايٓتٝذ١.

ايهًب  عٵتصع٘ بٗا ؾسٳ ٜهٔ َعو سسٜس٠ْمل : ٚإشا (إكٓع)ـ قاٍ ايكسٚم ٗ 1

 .(2)َٓ٘ ٌٵثِ ُن ،ٜكتً٘

ٕٵ ،باؿسٜس : ٫ٚ هٛظ ايصباس١ إ٫ٓ(ايٓٗا١ٜ)ايطٛغٞ ٗ قاٍ ايؿٝذ ٚـ 2 مل  ؾإ

داظ ي٘ إٔ ٜصبض َا ٜؿطٟ  ،شباستٗاإٍ  أٚ انطط، ٚخٝـ ؾٛت ايصبٝش١ ،ٜٛدس سسٜس٠

 .(3)ا٭ٚزاز َٔ يٝط١ أٚ قكب١ أٚ ظداد١ أٚ سذاض٠ سازٸ٠ ا٭ططاف

يٮنٌ  َبٝش١ّ هٕٛ ايصنا٠ قشٝش١ّت: ٫ٚ (ايػ١ٝٓ)قاٍ ايػٝس ابٔ ظٖط٠ ٗ ٚـ 3

ٔ َٔ شيو َع ايتُٗه ،إ٫ٓ بكطع اؿًكّٛ ٚايٛزدٌ ٚإطٟ ع٢ً ايٛد٘ ايصٟ قسٸَٓاٙ

َع نٕٛ  ،َٔ ظداز أٚ سذط أٚ قكب ،باؿسٜس أٚ َا ٜكّٛ َكاَ٘ ٗ ايكطع عٓس ؾكسٙ

 .(4)َٓاٙبسيٌٝ َا قسٻ ;ٚاغتكباٍ ايكب١ً ،َٚع ايتػ١ُٝ ،َػًُّا ٞإصٓن

ٚططٜك١ ا٫ستٝاٙ ايصٟ  ،ٖٛ اٱْاع« َٓاٙيٌٝ َا قسٻبس»أقٍٛ: َككٛزٙ َٔ يؿٜ 

 أؾاض إيٝ٘ غابكّا.

ٌټ(إبػٛٙ)قاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ٚـ 4 ٢ ايصبض ب٘ ٜٓٛط ؾٝ٘، ز ٜتأتٸقسٻ : ن

ٕٵ ٖٚٞ اؿذاض٠  ـ أٚ َط٠ٚـ ٖٚٛ ايككب ـ نإ َٔ سسٜس أٚ قؿط أٚ خؿب أٚ يٝط١  ؾإ

ٌٸ ـ اؿازٸ٠ ٌٸ ايصنا٠  إ٫ٓ َا نإ َٔ غٔٛ ،ٖصا سًٓت ايصنا٠ به أٚ ٚؿط ؾإْٸ٘ ٫ و

ٕٵ ٌٸ بٛاسس٠ َُٓٗا، ؾإ  .ك٬ّ أٚ َٓؿك٬ّغٛا٤ نإ َتٻ ،أنً٘ خايـ ٚؾعٌ ب٘ مل و

ٕٵ :ٚقاٍ بعهِٗ ٗ ايػٔ ٚايٛؿط إٓؿكًٌ ٕٵ إ ٌٸ أنً٘، ٚإ ك٬ّ نإ َتٻ خايـ ٚؾعٌ س

ٌٸ ٚٸٍ َصٖبٓا، غرل أْٸ .مل و غرلٙ َع إٍ  عسٍ عٔ اؿسٜس٘ ٫ هٛظ عٓسْا إٔ ٜٚا٭

 .(5)ايكسض٠ عًٝ٘

َٸا ٚ (:ع٥ايؿطا)ل ٗ قاٍ احملٚكٚـ 5 ٚيٛ مل  ،ايتصن١ٝ إ٫ٓ باؿسٜس اٯي١ ؾ٬ ٜكضٸأ

هسٙ ٚخٝـ ؾٛت ايصبٝش١ داظ َا ٜؿطٟ أعها٤ ايصبض، ٚيٛ نإ يٝط١ أٚ خؿب١ أٚ 

ٔٸ ٭ٕ  ;قٌٝ: ْعِ ؟٠َع ايهطٚض َط٠ٚ سازٸ٠ أٚ ظداد١. ٌٖٚ تكع ايصنا٠ بايٛؿط أٚ ايػ

 .(6)ٚيٛ نإ َٓؿك٬ّ ،ٕهإ ايٓٗٞ ;إككٛز وكٌ، ٚقٌٝ: ٫

٢ بٗا إٔ : إعتدل عٓسْا ٗ اٯي١ اييت ٜصٓن(إػايو)قاٍ ايؿٗٝس ايجاْٞ ٗ ٚـ 6
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ٕٵ ،ٜهٕٛ َٔ سسٜس نإ َٔ إعازٕ إٓطبع١  ؾ٬ هعٟ غرلٙ َع ايكسض٠ عًٝ٘، ٚإ

ايتصن١ٝ َا إٍ  ضٖا ٚا٫نططاضٛظ َع تعصټهشاؽ ٚايطقام ٚايصٖب ٚغرلٖا، ٚنايٓ

 .(7)زاتا٭عها٤ َٔ احملسٻ ٣ؾط

ٟٸقاٍ ايؿانٌ اشلٚـ 7 إطًب ايجاْٞ طاٯي١ : (8)ًَٓؿكّا بإً (،نؿـ ايًجاّ)ٗ  ٓس

ٕٵايتصن١ٝص اختٝاضّا طإ٫ٓ باؿسٜسص اتٸ ٫ٚ ٜكضٸ ض ٚخٝـ ؾٛت ايصبٝش١ داظ تعصٻ ؿاقّا... طؾإ

ٌٸ َا ٜؿطٟ ا٭  .(9)ؿاقّاعها٤ص اتٸبه

ٞٸٚـ 8 َٸا : (إػين)ٗ  قاٍ ابٔ قسا١َ اؿٓبً إٔ  :أسسُٖا :اٯي١ ؾًٗا ؾططإأ

 ،ّا ٫ٚ ٚؿطّاإٔ ٫ ٜهٕٛ غٓٸ :ٚايجاْٞ ;٫ بجكًٗا ،ز٠ تكطع أٚ ؼطم عسٸٖاتهٕٛ قسٻ

ٌٸ ايصبض ب٘، غٛا٤ نإ سسٜسّا أٚ بًط١ّ ؾإشا ادتُع ٖصإ ايؿططإ ٗ ؾ٤ٞٺ  ;أٚ خؿبّا س

ّا أٚ َا مل ٜهٔ غٓٸ ،ٛاًََا أْٗط ايسّ ٚشنط اغِ اهلل عًٝ٘ ؾُه: » |يكٍٛ ايٓيبٸ

 .(10)«ٚؿطّا

ٚإٔ ٜهٕٛ َا شٓن٢ ب٘ َٔ اؿسٜس  ،أسبٸ ايصنا٠ باؿسٜس :قاٍ ايؿاؾعٞٚ

ـٸ ٌٸ» :. ٚقاٍ أٜهّا(11)ع٢ً إصن٢ َٛسّٝا أخ أْٗط  ٞ ب٘ َٔ ؾ٤ٞٺَا شٓن ٚنصيو ن

ٔٸ ،داظت ب٘ ايصنا٠ ،ا٭ٚزاز ٚإصبض، ٚمل ٜجطز ٣ايسّ ٚؾط  .(12)إ٫ٓ ايٛطف ٚايػ

ٚٸ٫ّٖصا  ،١، ّٚهٔ ْعٗا بػٗٛي١تأقٍٛ: ا٭قٛاٍ ٗ ٖصٙ إػأي١ َتؿتِّ  .أ

خصت َٔ ايطٚاٜات. ؾاٱْاع ُأ ،ٚنصا أنجط ا٭َج١ً ،ٖصٙ ا٭قٛاٍ :ٚثاّْٝا

ٞٸ  عت٢ٓ ب٘.٫ ٜٴ إصنٛض ٗ بعض ايعباضات َسضن

ٚيصا مل ٜصنط إػأي١ ٗ  ،١ بٝٓٓا ٚبٌ غرلْاٖصٙ إػأي١ يٝػت خ٬ؾٝٸ :ّاٚثايج

عًٝ٘ أغتاشْا  ١. ٬َٚس١ٛ َا نإ ٜكطٸٸٕ يٓكٌ إػا٥ٌ اـ٬ؾٝٸِّٚاـ٬ف ايصٟ زٴ

ٟٸـ تبعّا ٭غتاشٙ ا &َٓتٛطٟ ايؿٝذ ٕٸ &يػٝس ايدلٚدطز ؾكٗٓا ٜهٕٛ  ـ َٔ أ

ذّا ٗ تًو ا٭عكاض، ؾذلى إػأي١ ع٢ً ٥٭ْٸ٘ نإ ضا ;نايتعًٝك١ ٚاؿاؾ١ٝ ع٢ً ؾكِٗٗ

 شازْا َعِٗ ٗ تًو إػأي١.سٓيٓا ع٢ً اتٸٜ ساي٘ َٔ زٕٚ ْكٌ خ٬ف أٚ تعًٝك١

 ٘ا شنطْا َٔ عباضات ؾكٗا٥ٓا ٗ َػأي١ آي١ ايصبض ٖٛ َا ٜكٛيٖٓؾاؿاقٌ 

ايٛاسس٠ بعس  ٖصٙ اؿكٝك١إٍ  ٚغٓؿرل ،ٚا٭يؿاٚ كتًؿ١ ،ؾاؿكٝك١ ٚاسس٠ْ .٩ِٖؾكٗا

 ْكٌ ا٭خباض.
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َٸا ٚ ٔٸأ ٍٷ بعض اـ٬ف إٛدٛز ٗ َػأي١ ايصبض بايػ إٍ  ٚايٛؿط ؾبشج٘ َٛنٛ

ٕٵ  ؾا٤ اهلل. قًٓ٘ إ

ُٸس  ـ قشٝش1١ عٔ ايصبٝش١ بايًٝط١  ×أبا دعؿط بٔ َػًِ قاٍ: غأيتٴق

 .(13)ٚبإط٠ٚ ؾكاٍ: ٫ شنا٠ إ٫ٓ عسٜس٠

٘ عٔ ايصبٝش١ بايعٛز قاٍ: غأيتٴ ،×عٔ أبٞ عبساهلل ،يبٸًقشٝش١ اؿـ 2

ٞٸ؟ ٚاؿذط ٚايككب١  .(14)٫ ٜكًض ايصبض إ٫ٓ باؿسٜس٠ :×بٔ أبٞ طايب قاٍ: ؾكاٍ عً

ٞٸ3 ٌ َا مل ٜصبض قاٍ: ٫ ٜ٪َن ×، عٔ أبٞ عبساهللـ سػ١ٓ أبٞ بهط اؿهطَ

 .(15)عسٜس٠

٢ إ٫ٓ صٖنؾكاٍ: ٫ ٜٴ ؟ٔ ايصنا٠٘ عك١ زلاع١ بٔ َٗطإ قاٍ: غأيتٴـ َٛثٻ4

 .×عسٜس٠، ٢ْٗ عٔ شيو أَرل إ٪ٌَٓ

ٚز٫يتٗا ع٢ً اؾذلاٙ  ،ٚأنجطٖا قشٝش١ ،أقٍٛ: ٖصٙ أضبع ضٚاٜات َٔ ططقٓا

 اؿسٜس ٗ ايصبض قطو١.

 ،ٚٚدسإ اؿسٜس ،ٚعسّ خٛف ؾٛت ايصبٝش١ ،ٖصا نًٓ٘ ٗ ساي١ ا٫ختٝاض

ٌٸ ّٸ ٚيهٔ َع ؾكس ٚاسس َٔ ٖصٙ اؿا٫ت هٛظ به ، ٜٚسٸٍ عًٝ٘ أخباض َا ٜٗطٜل ايس

 .(16)نجرل٠

ٌٕ ×ـ قشٝش١ ظٜس ايؿشٸاّ قاٍ: غأيتٴ أبا عبساهلل5 مل ٜهٔ عهطت٘  عٔ ضد

 بٵكٹباؿذط ٚبايعِٛ ٚايككب١ ٚايعٛز إشا مل تٴ ضٵشبٳاغهٌ أؾٝصبض بككب١؟ قاٍ: ؾكاٍ: 

ّٸإشا قطع اؿًكٛ ،اؿسٜس  .(17)ؾ٬ بأؽ ّ ٚخطز ايس

عٔ إط٠ٚ  ×أبا إبطاِٖٝ از قاٍ: غأيتٴـ قشٝش١ عبسايطٓٔ بٔ اؿذٸ6

ٔٸ إشا مل هسٚا غهّٝٓا؟ قاٍ: إشا ؾط ا٭ٚزاز ؾ٬ بأؽ  ٣ٚايككب١ ٚايعٛز ٜصبض بٗ

 .(18)بصيو

ُٸس  ـ قشٝش7١ ايصبٝش١ بػرل سسٜس٠ إشا  :×بٔ َػًِ قاٍ: قاٍ أبٛ دعؿطق

 .(19)مل ػس سسٜس٠ ؾاشعٗا عذط ٕٵإيٝٗا، ؾإ انططضتٳ

ٕٵ ×عٔ أبٞ عبساهلل ،ـ قشٝش١ عبساهلل بٔ غٓا8ٕ تأنٌ  أْٸ٘ قاٍ: ٫ بأؽ بأ

 .(20)، إشا مل ػس سسٜس٠َا شبض عذٕط
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ٞٸ9 ٘ نإ ٜكٍٛ: ٫ بأؽ بصبٝش١ إط٠ٚ ٚايعٛز أْٸ ×ـ ٗ قطب اٱغٓاز عٔ عً

ٔٸ ،ٚأؾباٖٗا  .(21)ٚايعِٛ َا خ٬ ايػ

ٞٸ10 ٞٸ ،ٙعٔ دسٸ ،عٔ أبٝ٘ ،ـ ظٜس بٔ عً  |ضغٍٛ اهللإٍ  قاٍ: أت٢ ×عٔ عً

١ أّ قسق١؟... قاٍ: ٜا أٖسٜٸ :سٝح أتاٙ ،|ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل :قاٍ ،١ضإع بأضْب َؿٜٛٸ

ٞ أضع٢ غِٓ أًٖٞ، ؾتهٕٛ ايعاضن١ أخاف إٔ تؿٛتين بٓؿػٗا، ٚيٝػت ضغٍٛ اهلل، ؾإْٸ

ِٕ ،: ٫؟ قاٍ: ٫، قاٍ: ؾبٛؿطٟ؟ قاٍػٓٸٞأؾأشبض ب ،َعٞ َس١ٜ ؟ قاٍ: ٫، قاٍ: ؾبعٛ

ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ بإط٠ٚ، ٚاؿذطٜٔ تهطب أسسُٖا ع٢ً  ِٳ؟ قاٍ: ٫، قاٍ: ؾبٹؾبعٛزٺ

ٕٵ ٕٵ ،ٌٵؾُه ٣ؾط ا٭خط٣، ؾإ  ،|ؾ٬ تأنٌ، ؾكاٍ ايطاعٞ: ٜا ضغٍٛ اهلل ٔطِؿمل ٜٳ ٚإ

 .(22)ٞ أضَٞ بايػِٗ...ْٸإ

ٞٸإٍ  ثبت إغٓاز ٖصا ايهتاب ٕٵإأقٍٛ:  قشٝض ؾاـدل  بططٜٕل ×ظٜس بٔ عً

ٍٸ ع٢ً سًٓ ١ٜكبض قشٝشّا، ٚإ٫ٓ مػب٘ َطغ٬ّ. ٚع٢ً أٜٸ ١ ؿِ ٝٸساٍ قسض ٖصا اـدل ٜس

ٔٸ ٍٸ ع٢ً عسّ دٛاظ ايصبض بايػ ٘ ٭دٌ عسّ نْٛ٘ يعًٓ ،كًٌٚايٛؿط إتٻ ا٭ضْب. ٚشًٜ٘ ٜس

ٚشًٜ٘  .ايسّ٘ يعسّ سسٸ٠ ايعٛز ٚإخطاز بٌ اؾذلاؽ. ٚإٓع عٔ ايصبض بايعٛز يعًٓ ،شعّا

ٍٸ ع٢ً اؿًٓ ايػٓٸ١نػا٥ط أخباضْا ٚأخباض أٌٖ  ٚيٛ نإ َا  ،١ َا ٜؿطٟ ا٭ٚزازٝٸٜس

 ٢ ٜؿطٟ.ٜؿطٟ ب٘ اؿذطإ ٜهطب أسسُٖا ع٢ً اٯخط ستٸ

ا يٓطدٛ أٚ نؿ٢ إٔ ًْك٢ ْٸإ :|٘ قاٍ يطغٍٛ اهللضاؾع بٔ خسه١ أْٸعٔ ـ 11

ٚٸ َا أْٗط ايسّ ٚشنط  :|اهللٚيٝؼ َعٓا َس٣ أؾٓصبض بايككب؟ ؾكاٍ ضغٍٛ  ايعس

ٔٸ ،اغِ اهلل عًٝ٘ ؾهًٛٙ  .(23)ٚايٛؿط إ٫ٓ ايػ

ٚٸْٸإـ ٗ قشٝض َػًِ: 12 َٴس٣ ،غسّا ا ٫قٛ ايعس عٵذٹٌ َأ: |قاٍ ؟ٚيٝػت َعٓا 

ٔٸ ،ٌٵَا أْٗط ايسّ ٚشنط اغِ اهلل ؾُه أٚ َأٔضْٞ َٸا  ;ثوٚغأسسِّ ،ٚايٛؿط يٝؼ ايػ أ

ٔٸ ِٷ ايػ َٸا ايٛؿط ؾُس٣ اؿبؿ١ ;ؾعٛ  .(24)ٚأ

ِٳ عًٖ ُٕل غ٪اي٘ ع٢ً ٬َقا٠ ايعسٚ ٚؾكسإ أقٍٛ: مل ٜٛٗط يٞ يٹ ٕٸ ،س٣ا  َع أ

ٚٸ ي٘ غٝـ ّهٔ إٔ ٜصبض ب٘؟ ٚأٜهّا ٫ ضب٘ بٌ ٬َقا٠ ايعسٚ  اٱْػإ سٌ ٬َقا٠ ايعس

ٌٸ َؿهًيتأٚايصبض؟ ٚ ؾعذاي١ّ ّهٔ إٔ  ،دس ٗ ؾطح ايٟٓٛٚ يكشٝض َػًِ ؾ٦ّٝا و

ذلى، ذطح ٚتٴٍ ٚغرلٖا تٴاٍ ٚايبػاٚاؾُ ٍٝٛبعض اـناْت اؿطب  ٗ :ٜكاٍ

ٜػتؿٝسٚا َٔ ؿُٗا، ٚبعس ايؿتض ٚايٓكط ناْٛا  نٞ ;ؾإػًُٕٛ ناْٛا ٜصعْٛٗا
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َٴ ،ٕٚ ظُع ايػٓا٩ِ٥ٜذلنٕٛ ايػٝـ ٜٚبس ٚناْٛا  ،س٣ٶؾش٦ٓٝصٺ مل ٜهٔ عٓسِٖ 

 .طٵؾتسبٻ، ٚايػ٪اٍ ٚقع عٔ َجٌ ٖصا إٛضز ،هسٕٚ سٝٛاّْا دطوّا

ٕٸ ،|ٜا ضغٍٛ اهلل :قًتٴ :بٔ سامت قاٍ ٟٸـ عٔ عس13 أسسْا إشا أقاب قٝسّا  إ

شنط اغِ اٚ ،ض ايسّ َا ؾ٦تٔطَٵَأ :١ ايعكا؟ قاٍٚيٝؼ َع٘ ؾؿط٠ أٜصٓنٞ َط٠ٚ أٚ ؾٓك

ٌٸ  .(25)اهلل ععٸ ٚد

ٟٸ ،أقٍٛ: ٖصا اـدل عٓسِٖ َػتؿٝضٷ  ،بٔ سامت ْكًٛٙ بططم كتًؿ١ عٔ عس

ٔٸ ٌٸ |دٛاب إٓكٍٛ عٔ ضغٍٛ اهلل ٚيه  ايططم ٚاسس. ٗ ن

ٕٸ داض١ّٜ ،ـ عبساهلل بٔ عُط14 ؾطأتٵ  ،شلِ ناْت تطع٢ بػًع عٔ أبٝ٘ أخدلٙ أ

٫ تأنًٛا َٓٗا  :طّا ؾصعتٗا ب٘، ؾكاٍ ٭ًٖ٘ذٳؾا٠ّ َٔ غُٓٗا بٗا َٛت، ؾهػطتٵ سٳ

َٳ :ؾأغأي٘ ـ أٚ قاٍ |ست٢ آتٞ ايٓيبٸ ؾػأي٘  ،|ؾأت٢ ايٓيبٸ ،ٜػأي٘ ـ ٔٵُأضغٌ إيٝ٘ 

داض١ٜ يٓا ناْت تطع٢ بػًع،  ٕٸإ ،|اهلل ٜا ْيبٸ :ؾكاٍ ،عٔ شيو ـ أٚ ضغٛي٘ ـ

 |ؾأَطٙ ايٓيبٸ ،طّا ؾصعتٗا ب٘ذٳؾهػطت سٳ ،َٔ غُٓٗا بٗا َٛت ؾأبكطتٵ ؾا٠ّ

 .(26)أنًٗاب

٘ نإ ٜطع٢ يكش١ بؿعب أْٸ ،عٔ ضدٌ َٔ بين ساضث١ ،ـ عٔ عطا٤ بٔ ٜػاض15

ؾٛدأ ب٘ ٗ  ،ؾأخص ٚتسّا ،ؾ٦ّٝا ٜٓشطٖا ب٘ ؾًِ هسٵ ،ؾأخصٖا إٛت ،َٔ ؾعاب ُأسٴس

 .(27)ؾأَطٙ بأنًٗا ،ؾأخدلٙ بصيو ،|ايٓيبٸإٍ  ثِ دا٤ ،٢ أٖطٜل زَٗاستٸ ،تٗايبٸ

ٟٸ ،ـ أقٍٛ: َٚجً٘ خدل آخط عٔ عطا٤ بٔ ٜػاض16 ٕٸ ،عٔ أبٞ غعٝس اـسض ْاق١  أ

 |ٍ ايٓيبٸأؾػ ،ؾٓشطٖا بٛتسٺ ،ؾعطض شلا ،سسٴناْت يطدٌ َٔ ا٭ْكاض ٗ دبٌ ُأ

 .(28)شازٙ َع اـدل ايػابلؾأَطٙ بأنًٗا. ٚايٛاٖط اتٸ ،عٔ أنًٗا

ٕٸ ،ٜٔٵبعس شنط اـدلٳ ،ٗ ايػٓٔ ايهدل٣ْٚكٌ  ايٛتس نإ  عٔ دطٜط بٔ ساظّ أ

ٕٸ ،َٔ اـؿب ٌٸ ٫ َٔ اؿسٜس. ٚشنط خدلّا آخط َهُْٛ٘ أ َٔ  ،ؾ٤ٞ أؾط٣ ا٭ٚزاز ن

ٕٸ ؾٝٗا أيؿاٚ ;ْكًٗا بًؿٛٗاأ. ٚمل ٞٸ، بعس إٔ ٜؿطٜٗا ؾٗٛ شنعٛز أٚ سذط  غطٜب١ّ ّا٭

 ٜطٍٛ ؾطسٗا.

ُٸس  ـ ٗ غٓٔ ابٔ َاد١ ع17ٔ  ٔٝٵبأضْبٳ |بٔ قؿٛإ أْٸ٘ َطٸ ع٢ً ايٓيبٸق

ٓنُٝٗا ٖصٜٔ ا٭ضْبٌ، ؾًِ أدس سسٜس٠ّ أشٞ أقبت ْٸ، إؾكاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل ،ُاَٴعٳًٚكٗ

 .(29)ٌٵٌ؟ قاٍ: ُنَأَؾآُن ،ٝتُٗا َط٠ٚٺٓنؾص ،بٗا
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١ اؿسٜس، ٚشلصا ١ ا٭ضْب أٚنض َٔ ز٫يت٘ ع٢ً ؾططٝٸٝٸأقٍٛ: ز٫ي١ اـدل ع٢ً سًٓ

 ّا.ٚشلصا ا٭خص ب٘ َؿهٌ دسٸ. زٕٚ باب آي١ ايتصن١ٝ ،شنطٙ ٗ باب ا٭ضْب

 .265ـ  260: 6نٓع ايعُاٍ ٗ طادع تٴخط ٖٚٓاى أخباض ُأ

ٕٵ |َٔ ضغٍٛ اهلل عٔ ؾسٸاز بٔ أٚؽ، قاٍ: سؿٛتٴ ـ18 اهلل  خكًتٌ، قاٍ: إ

ٌٸ ؾ٤ٞ، ؾإشا قتًتِ ؾأسػٓٛا ايكت١ً، ٚإشا شعتِ  تباضى ٚتعاٍ نتب اٱسػإ ع٢ً ن

ٝٴ ،ؾأسػٓٛا ايصع١  .(30)شبٝشت٘ حٵٔطٚيٝشسٸ أسسنِ ؾؿطت٘ ٚي

عسٸ  |عٔ أبٝ٘، قاٍ: أَط ضغٍٛ اهلل ،ـ عٔ غامل بٔ عبساهلل بٔ عُط19

ٝٴ ثِ قاٍ: ،ٕ تٛاض٣ عٔ ايبٗا٥ِأايؿؿاض، ٚ  .(31)عٗٔذٵإشا شبض أسسنِ ؾً

 

ٚغا٥طٖا  ;١َٔ ايعٜسٜٸ ٚٚاسس ;تػع١ َٔ ططقٓا ;إٍ ٖٓا شنط تػع١ عؿط خدلّا

 .ايػٓٸ١َٔ أٌٖ 

َٸا اييت ٖٞ ٍٸ ع٢ً يعّٚ إٔ ٜهٕٛ ايصبض باؿسٜس َٔ ططقٓا ؾأضبع١ْ أ  ،َٓٗا تس

ٍٸ ع٢ً دٛاظ ايصبض بػرل سسٜس٠ ٗ ساٍ ايهطٚض٠ أٚ خٛف  ٚاـُػ١ ا٭خط ناْت تس

 ؾٛت ايصبٝش١.

 ،هٕٛ َٔ سسٜست٢ بٗا إٔ قاٍ ايؿٗٝس ايجاْٞ: إعتدل عٓسْا ٗ اٯي١ اييت ٜصٖن

ٕٵ نايٓشاؽ ٚايطقام  ،نإ َٔ إعازٕ إٓطبع١ ؾ٬ هعٟ غرلٙ َع ايكسض٠ عًٝ٘، ٚإ

ايتصن١ٝ َا ؾط٣ ا٭عها٤ َٔ إٍ  ضٖا ٚا٫نططاضٚايصٖب ٚغرلٖا، ٚهٛظ َع تعصټ

زات، ٚيٛ َٔ خؿب أٚ َيٝط١ ـ ٖٚٞ ايكؿط ايٛاٖط َٔ ايككب١ ـ أٚ َط٠ٚ ـ ٖٚٞ احملسٻ

ٔٸ ،اؿذط اؿازٸ ايصٟ ٜكسح ايٓاض ـ أٚ غرل شيو  ٚؾٝٗا ق٫ٕٛ. ،إْاعّا ;ٚايٛؿط عسا ايػ

َٸا  ٍٸ عًٝ٘ أخباض نجرل٠ َٓٗأ َٸا عسّ إدعا٤ غرل اؿسٜس َع ايكسض٠ عًٝ٘ ؾس ا... ٚأ

ٟٸ ٍٸ عًٝ٘ ضٚا١ٜ عس  .(32)بٔ سامت... إدعا٤ غرل اؿسٜس عٓس ايهطٚض٠ ؾٝس

َٸا اٯي١ ؾػٝأتٞ عج٘ ٕٸ ،أقٍٛ: أ زلّا ااؿسٜس ّهٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ  ٚغٝٛٗط أ

ِٷًٚسٸ٠. ٚيٛ غٴبٌ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ؾ٤ٞ ي٘ اؿٹ ،خامٸيؿًٕع  ؾً٘ ث٬خ  خامٸ ِ أْ٘ اغ

ٚأخط٣ ٜػتعًُ٘  ;ّٕٝٓٝٛ َج٬ّا٭ؾُطٸ٠ ٜػتعًُ٘ أٌٖ ايهُٝٝا٤ ٗ َكابٌ  ;اغتعُا٫ت

ٚثايج١ ٜػتعًُ٘ ايعطف ٗ َكابٌ اؿذط  ;ايعطف ٗ َكابٌ ايٓشاؽ ٚايطقام

 يطقام. ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ٗ ا٭خباض.ؾش٦ٓٝصٺ ٜؿٌُ ايٓشاؽ ٚا ،ٚاـؿب
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َٸا قٛي٘ إْاعّا ؾُعتُس اٱْاع ؾٝ٘ ٖٛ  ٔٸ»ٚأ  :بسيٌٝ قٛي٘ ;«ٚايٛؿط عسا ايػ

ٔٸ، ؾٝس«ٚؾُٝٗا ق٫ٕٛ» ٕٸ ٗ َا عسا ايػ ٍٷ ٍٸ ع٢ً أ ٖٚٛ ايصٟ ؾكٸً٘  ،ٚاسس ٚايٛؿط قٛ

ٕٸ ٞٸ بٌ ايكسض٠ ع٢ً اؿسٜس ٚعسَٗا. ؾٝٛٗط َٓٗا أ  :نُا إٔ قٛي٘ .ٖصا ايتؿكٌٝ إْاع

ٚٸٍ ،ٖصاإٍ قاسب اؾٛاٖط ٚأؾاض أٜهّا ٜؿعط باٱْاع. « إعتدل عٓسْا»  ،زٕٚ ا٭

 .(33)َؿعطّا بسع٣ٛ اٱْاع عًٝ٘ ،«عٓسْا» :بٌ ٗ إػايو بكٛي٘:

ٞٸ ْ٘ ،ٚنٝـ نإ ؾاٱْاع َسضن مل ٜهٔ ٚ ،ع٢ٓ اؿسٜسٕبؿُِٗٗ  َٚطتب

ِٗ ناْٛا ٜؿُٕٗٛ َٔ اؿسٜس َا ْٸإ، بٌ أٚ تكطٜض مل ٜكٌ إيٝٓاْلٸ ؾ٦ّٝا ٚضز ؾٝ٘ 

 .(ايًجاّنؿـ )١ ٗ عباض٠ كؿط. ٚغٝأتٞ ايتكطٜض بإسضنٝٸايٜكابٌ ايٓشاؽ ٚ

َٸا ايتؿكٌٝ بٌ ايكسض٠ ع٢ً اؿسٜس ٚعسَٗا  ٗٛ أسس ٚدٛٙ اؾُع بٌ ؾٚأ

ٗ شٌٜ قٍٛ  (ايطٜاض)نُا غٝأتٞ. ٚٗ  ٣،أخط ّاّٚهٔ إٔ لس ٚدٖٛ .ا٭خباض

ٕٵ« باؿسٜس َع ايكسض٠ عًٝ٘ ٫ تكضٸ إ٫ٓ»ـ: إكِّ نإ َٔ  قاٍ: ؾ٬ هعٟ غرلٙ، ٚإ

ٕٸ عًٝ٘  ،ب٬ خ٬ف بٝٓٓا ،نايٓشاؽ ٚ... ،إعازٕ إٓطبع١ بٌ ٗ ٚاٖط إػايو ٚغرلٙ أ

َع اختكام اٱط٬قات نتابّا  ،أقاي١ اؿط١َإٍ  َهاؾّا ،ذٸ١ٖٛ اؿٚ ،إْاعٳٓا

يبٝإ أسهاّ أخط غرل سهِ  َع أْٸٗا ٚاضز٠ْ ،ٚغٓٸ١ عهِ ايتبازض ٚايػًب١ باؿسٜس٠

ٖٓ» :ٚٗ شٌٜ قٛي٘ .اٯي١. ٚإعتدل٠ ب٘ َع شيو َػتؿٝه١... ا ٜؿطٟ ا٭ٚزاز ٚهٛظ بػرلٙ 

 .(34)أٚ اـٛف َٔ ؾٛت ايصبٝش١ ،ا٭نٌإٍ  قاٍ: با٫نططاض« عٓس ايهطٚض٠

 (،إػايو)ٕا شنط ايؿٗٝس ٗ  ايٛد٘ ايصٟ شنط ؾُع ا٭خباض قطٜبٷ :أقٍٛ

ٚٸشلا :١ بػرل اؿسٜس َٔ إعازٕ إٓطبع١١ ث٬ث١ يعسّ ايكشٸأزٓي غطزٚ : ثاْٝٗا ;: اٱْاعأ

 : ا٭خباض.ثايجٗا ;قاي١ اؿط١َأ

ٞٸ ٌٷ ،أقٍٛ: اٱْاع َسضن ٕٵ ٚا٭قٌ زيٝ أٚ إط٬قّا  ٚدسْا أزٓي١ّ سٝح ٫ زيٌٝ، ؾإ

 يٮقٌ.بك٢ فاٍ ١ٜ بػرل اؿسٜس ؾ٬ زٓيت ع٢ً ايكشٸ

 

 

 الهوامش
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 فقْ الػٍاء واملولسيقى

ٍّةة يف ضوء القسآُ وة جتدّدّّيزالسة تأصيمّي  واملقاصد الؤس

 

 

ٔٻ»: |ٜكٍٛ ايٓيبٸـ 1 َٸ يٝهْٛ ّٷَٔ أ ٚاؿطٜط  صايعْاطٕٛ اؿٹطٻ ٜػتشًٓ يت أقٛا

ٔٻ ّٷ ٚاـُط ٚإعاظف، ٚيٝٓعي ٜعين طشلِ، ٜأتِٝٗ  دٓب عًِ، ٜطٚح عًِٝٗ بػاضس١ٺإٍ  أقٛا

تِٗ اهلل، ٜٚهع ايعًِ، ّٚػذ آخطٜٔ ؾٝبِّ ،إيٝٓا غسّا عٵؾٝكٛيٛا: اضدٹ، ؿاد١ٺ صايؿكرل

ٕٸ .(1)«ّٜٛ ايكٝا١َإٍ  قطز٠ ٚخٓاظٜط  بٌ ٚقطٜضٷ ،قشٝض ٚٚانض اؿسٜح ْلٌّ ٚقايٛا بأ

 إٛغٝك٢.ٚٗ ؼطِٜ إعاظف 

ٜٚٓاقـ:

ُٸ»بكٛي٘:  (2)كّاُا ض٣ٚ اؿسٜح َعًٖـ اٱَاّ ايبداضٟ إْٸأ سسٸثٓا  اض:ٚقاٍ ٖؿاّ بٔ ع

ٞٸعطٝٸسسٸثٓا  عبس ايطٓٔ بٔ ٜعٜس بٔ دابط:سسٸثٓا  قسق١ بٔ خايس:  :١ بٔ قٝؼ ايه٬ب

ٟٸطعبس ايسسٸثٓا  ٟٸ، قاٍ: سسٸٓٔ بٔ غِٓ ا٭ؾعط ـ  ثين أبٛ عاَط أٚ أبٛ َايو ا٭ؾعط

 .«ٚشنط اؿسٜح ...ٜكٍٛ: |  ٘ زلع ايٓيبـ أْٸ ٚاهلل َا نصبين

ٟٸ» :ٚبايتايٞ ٫ ٜكض قٍٛ ايكا٥ٌ ٕٸ«ٗ قشٝش٘ ضٚاٙ ايبداض ٖصا اٱط٬م ٜؿٝس  ; ٭

ٕٸ ّا ب٘، ٖٚصا خ٬ف اؿكٝك١;٘ ضٚاٙ َٛق٫ّٛ قتذٸبأْٸ ٟٸ ؾإ ٕٷ»إشا قاٍ:  ايبداض ، «قاٍ ؾ٬

ٕٸٖٚٛ َٔ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ زلع َِٓٗ، ٜٛٗط أْٸ اؿسٜح زٕٚ ؾطط٘ ٗ ايكشٝض،  ٘ أضاز أ
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ٍٳ عٔ قٝػ١ ايتشسٜح ٖٚصا ٜٓطبل ُاّ  ١ٺ ٗ اؿسٜح.يعًٓقٝػ١ ايتعًٝل; إٍ  ٚيصيو عٳسٳ

ك٘ عٔ ؾٝد٘ ٖؿاّ بٔ ايبداضٟ عًٖ ٕٸإا٫ْطبام ع٢ً سسٜح إعاظف ايصٟ َعٓا; سٝح 

ُٸ ٟٸـ  اضع ٝ٘ أٚ أخصٙ يًشسٜح ؾجبت بصيو زلاع٘ أٚ تًٓك ،يٝؼ َٔ أٌٖ ايتسيٝؼ ٚايبداض

ُا ن، بػبب نعـ أسس ايطٚا٠ ايصٟ تسٚض عًٝ٘ ْٝع أغاْٝس اؿسٜح ;ـ َٔ ٖؿاّ

ٕٵغٓبِّ ٌٸ ٔٵَٳ باب َا دا٤ ٗ»ٚيصيو أٜهّا دعٌ تط١ْ ايباب  .ؾا٤ اهلل ٔ إ اـُط  ٜػتش

ُٸ ، «باب ؼطِٜ إعاظف»أٚ  ،«باب ايٓٗٞ عٔ ايػٓا٤»َج٬ّ  ٌٵُكؾًِ ٜ ،«ٝ٘ بػرل ازلٜ٘ٚػ

ٕٸ ٟٻـ مل ٜصنط ٗ قشٝش٘ نًٓ ايبداضٟ ـ ٚنصيو َػًِ ٗ قشٝش٘ بٌ إ باب ٗ  ٘ أ

 .(3)ٚ إٛغٝك٢ؼطِٜ ايػٓا٤ أ

ٕٸ ـ اؿسٜح نعٝـ ٫ ٜجبت ـ ؾه٬ّ عٔ إٔ ٜكضٸب  ن٬  ـ َٔ ْٝع ططق٘; ٭

 .(4)«ب٘ ،.١ بٔ قٝؼ..عطٝٸسسٸثٓا  ثٓا عبس ايطٓٔ بٔ ٜعٜس:سسٸ»٘ ًٜتكٝإ عٓس ٝٵططَٜك

ُٸ; ٭ْٸ١ ٖصا يٝؼ ٗ )عسايت٘( خ٬فٷٚعطٝٸ ١ ايكطا٤ات ٗ ايؿاّ، ٘ َٔ أؾٗط أ٥

ٔٸ ـٷايه٬ّ ٗ )نبط٘ يٮسازٜح(; ٭ْٸ ٚيه ب٘. قاٍ ؾٝ٘ إَاّ  ٫ ٜٴشترٸ ٘ ٗ شيو نعٝ

ُٸ ٟٸت١ اؿسٜح ٚساٌَ يٛا٤ اؾطح ٚايأ٥ أٟ ٜٴعتدل  ،«قاحل اؿسٜح»: عسٌٜ أبٛ سامت ايطاظ

ٍٸ .ب٘ ع٢ً نعؿ٘ عٓس أبٞ سامت; سٝح أؾكض ابٔ أبٞ سامت عٔ َطاز أبٝ٘ بٗصٙ  ٖٚصا ٜس

َٳ»ايًؿ١ٛ إشا اغتدسَٗا، ؾكاٍ:  إشا ٚعسٜج٘.  ٜٴشترٸ ٔٵإشا قٌٝ )ثك١( أٚ )َتكٔ ثبت( ؾٗٛ 

ٖٖ)قسٚم( أٚ )قًٓ :قٌٝ َٛط ؾٝ٘.  ٔٵ٘ ايكسم( أٚ )٫ بأؽ ب٘( ؾٗٛ  ٜٴهتٳب سسٜج٘ ٜٚٴٓ

ٖٖ :ٚإشا قٌٝ  :٘ زٕٚ ايجاْٞ. ٚإشا قٌٝأْٸ ٜٴهتب سسٜج٘ ٜٚٴٓٛط ؾٝ٘ إ٫ٓ ٔٵ)ؾٝذ( ؾٗٛ 

 .(5)«)قاحل اؿسٜح( ؾإْ٘ ٜٴهتب سسٜج٘ ي٬عتباض

ٕٸ ؾٗصا ْلٌّ ٔ اؿسٜح(; ؾٗصٙ ايعباض٠ ن١ًُ )قاحل اؿسٜح( تعين )يِّ ع٢ً أ

ٕٸـ زآي ٖٚٞ ـ ؾٛم شيو .(6)٫ ايتعسٌٜ ،عٓس أبٞ سامت ٖٞ َٔ أيؿاٚ اؾطح أبا  ١ْ ع٢ً أ

 ُا ب٢ٓ قٛي٘ ع٢ً غدل ٚاغتكطا٤ أسازٜح ٖصا ايطاٟٚ.سامت إْٸ

َٸ إ بٸَطزٚز; إش ابٔ سٹ ؾٗٛ استذازٷ (7)(ايجكات)ا ا٫ستذاز بإٜطاز ابٔ سٹبٻإ ي٘ ٗ أ

َٳَعطٚف بتٛثٝك٘ يًُذاٌٖٝ; سٝح ٜٛثِّ َٸ ;مل ٜػدل سسٜج٘ ٔٵل  ١ انتؿا٤ٶ بايعساي١ ايعا

ٕٸ(8)يًُػًٌُ ٘ قس اغتكطأ ساٍ ن١ًُ تٴؿعط بأْٸ ١بأٜٸ إ مل ٜأتٹبٸابٔ سٹ ! ؾه٬ّ عٔ أ

 ن١ًُ مٖٛا. ١أٚ أٜٸ ،«َػتكِٝ اؿسٜح»َجٌ:  ،ـ عٓ٘عط١ٝ أٚ ؾتٸ

َٸ َطزٚز  ؾٗٛ استذازٷ «٫ بأؽ ب٘» :(9)اض ي٘ بكٛي٘ا ا٫ستذاز بتٛثٝل ايبعٸٚأ
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ٕٸ ٟٸايبعٸ نصيو; ٭ ٖٹ (10)باغتكطا٤ قٓٝع٘ اض ـ نُا ثبت يس  ٗ ايتٛثٝل. ٚقس أؾاض ٌٷـ َتػا

ٕٸإٍ  ٚشٖب بعهِٗ» :(11)شيو أٜهّا اؿاؾٜ ايػداٟٚ بكٛي٘إٍ  ا تجبت ب٘ ايعساي١ ٖٓ أ

اض ٗ ١ طأٟ ايجكات إؿاٖرلص عٔ ايطاٟٚ. ٖٚصٙ ططٜك١ ايبعٸضٚا١ٜ اؾُاع١ َٔ ا٭دًٓ

َٸ» :(14)بكٛي٘ ايُٝينٸ (13)خ َكبٌ بٔ ٖازٟ ايٛازعٞع٢ً تػاًٖ٘ احملسِّ . ْٚلٻ(12)«َػٓسٙ ا أ

ٚنصا ٗ  ،اض ٗ ايتٛثٝلِ تػاٌٖ ايبعٸ٘ قس عٴًٹإْٸ»ٚ ،«ف تػاًٖ٘اض ؾكس عٴٔطايبعٸ

 .«ايتكشٝض

َٸ نإ َعطٚؾّا، »١ بٔ قٝؼ: عٔ عطٝٸ (ايطبكات)ا ا٫ستذاز بكٍٛ ابٔ غعس ٗ ٚأ

ٕٸ َطزٚزٷ ؾٗٛ استذازٷ «ٚي٘ سسٜح ٍٸ نصيو; ٭ ع٢ً تٛثٝل ايطدٌ. نإ  ٖصا ايكٍٛ ٫ ٜس

٘ نإ َعطٚؾّا بك٬س٘ ٚتكٛاٙ ٚإَاَت٘ نكاض٨ يًكطإٓ، َعطٚؾّا َاشا؟! ايجابت أْٸ

 ٚيٝؼ بهبط٘ يٮسازٜح.

َٸ ٕٸٚأ ١ بٔ قٝؼ ٗ ك٘ بإخطاد٘ ؿسٜح يعطٝٸاٱَاّ َػًُّا قس ٚثٻ ا ايكٍٛ بأ

ٕٸ ;قشٝش٘ ؾأقٍٛ: ٖصا غرل قشٝض ٘ ٢ ْكٍٛ أْٸَػًُّا مل ٜٴدطز ي٘ ٗ )ا٭قٍٛ( ستٸ ٭

ـ  ُا أخطز ي٘ ٗ )ايؿٛاٖس( ـ أٟ أخطز ي٘ )اغتؿٗازّا(ب٘، ٚإْٸ ك٘ ٚاسترٸبصيو قس ٚثٻ

ٟٸ477اؿسٜح ضقِ ) ١ ع٢ً َتٓ٘; سٝح ضٚاٙ ; ؾًكس تٛبع عطٝٸ( عٔ أبٞ غعٝس اـسض

ٛٸ ( بػٓسٺ476َػًِ )ضقِ  ١. ؾايكط١ٜٓ اييت دعًت َػًُّا ىطز ي٘ ٠ ٚايكشٸٗ غا١ٜ ايك

ٕٸ ٖصا اؿسٜح  ١ قس ٚاؾل سسٜجٴ٘ سسٜحٳ ايجكات، ٚأؾب٘ َتٓٴ٘ َتٓٳِٗ.عطٝٸ ٖٞ أ

ٕٸ ٕٸٖصا اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ عطٝٸ ؾه٬ّ عٔ أ ٜكٍٛ  |ايٓيبٸ ١ ـ ٖٚٛ سسٜح أ

َٕ ٞٸ ،ـ سسٜحٷ َتٛاتط ٓا ٚيو اؿُسٓسٙ، ضبٻ ٔٵبعس ايطؾع َٔ ايطنٛع: زلع اهلل   ضٚاٙ عً

 بٔ عُط ٚأبٛ دشٝؿ١. اؽ ٚعبس اهللبٔ أبٞ طايب ٚعبس اهلل بٔ عبٸ

َٸ ٕٸٚأ  ،ؾٝذب تٛثٝك٘ ،١ بٔ قٝؼ َٔ نباض ايتابعٌ ٚقاؿِٝٗعطٝٸ ا ايكٍٛ بأ

أنصب َِٓٗ ٗ  ايكاؿٌ ٗ ؾ٤ٞٺ مل ْطٳ»ؾأقٍٛ: قاٍ اٱَاّ و٢ٝ بٔ غعٝس: 

ُٻٜعين أْٸ»قاٍ اٱَاّ َػًِ:  .(15)«اؿسٜح . «سْٚ٘٘ هطٟ ايهصبٴ ع٢ً يػاِْٗ ٫ٚ ٜتع

ٟٸ ؾٝكع اـطأ ٗ ضٚاٜتِٗ ٫ٚ  ،ِْٛٗ ٫ ٜعإْٛ قٓاع١ أٌٖ اؿسٜحيه»: قاٍ ايٓٛٚ

 .«٘ نصبٜٚطٕٚٚ ايهصب ٫ٚ ٜعًُٕٛ أْٸ ،ٜعطؾْٛ٘

ٕٸز   ٘ يٝؼ نصيوٚقس عًُتٳ أْٸ ،٫ّ بجبٛت٫ّ٘ ٚتٓعټسٳُٓا دٳٖصا اؿسٜح ـ إشا غًٖ ـ إ

ٕٸ ، ٚاـدل ٫ ٜؿٝس سهُّا ٖصا اؿسٜح خدلٷ ـ ٫ زيٌٝ ؾٝ٘ َطًكّا ع٢ً ؼطِٜ إعاظف. إ
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ْٸ ٍٸبصات٘، ٚإ ِٕ َا; ؾٗصا اؿسٜح َا ٖٛ إ٫ٓ ُا قس ٜس ع١َ٬ ع٢ً ٚدٛز  ع٢ً ٚدٛز سٴه

ٌٷايتشطِٜ ٗ إصنٛضات ؾٝ٘، ٫ أْٸ  ع٢ً ؼطّٗا. ٘ زيٝ

ٕٸ ٖصا اؿسٜح خدلٷ عٔ َػتكبٌ مل ٜهٔ قس ٚقع ع٢ً  ٚبعباض٠ٺ أخط٣ أقٍٛ: إ

ٛٸ ٌٸ٭قٛ ٠ٕٔ، ٚعٔ ٚنع َعٝٻعٗس ايٓب ضٜسٳ ب٘ بِٗ عكٛب١ بػبب٘، ٚيٝؼ ٖٛ خدلّا ُأ اّ ؼ

١ ـ َٔ إٔ ٜهٕٛ يٮَٛض إصنٛض٠ ٗ اؿسٜح أزٓي أٟ ٫بسٸاٱْؿا٤ يٝؿٝس سهُّا بصات٘. 

ٍٸ خاضد٘  ـ. َٓٗا أٚ سطَت٘ ـ اغتك٫ّ٬ ع٢ً َس٣ إباس١ نٌٛ ـ تس

ٕٵ ٖٓ ؾٛدب أ ٗٳِ أَجاي٘  ِٳ ٖصا اؿسٜح نُا ٜٴؿ ٗٳ إػتكبٌ اييت ٚضز ٗ أْبا٤ ا ٜٴؿ

ٍٸ  ُا ٖٞ إخباضٷ، ٚإْٸ. ؾٗٞ يٝػت تؿطٜعّا|بٗا ايٓيبٸ أخدل بأؾٝا٤ غتشسخ بعسٙ. ؾُا ز

ٌٷ ـ َٓٗا ع٢ً ؼطِٜ ؾ٤ٞٺ زـ ٚاٖطٙ اجملطٻ  ع٢ً ايتشطِٜ ؾ٬بسٸ ٫ ٜٴعطف ٗ خكٛق٘ زيٝ

ّ، ٚإٔ ٜهٕٛ ع٢ٓ ب٘ ٚقٛع٘ ع٢ً شيو غٝكع ع٢ً ٚد٘ قطٻ |إٔ ٜهٕٛ َا َأخدل ب٘

 .(16)غرل ايٛد٘ ٫

ٕٸ ٚظٜاز٠ّ ٗ ايتأقٌٝ ٚايتؿكٌٝ ٚاٱٜهاح أقٍٛ: ٌُ ٗ عيؿٜ )ا٫غتش٬ٍ( ٜٴػت إ

ُٜ  .(18)ؿطاّا نُا ٜٴػتعٌُ ٗ اغتباس١. (17)اغتباس١ إباح أٚ اؿ٬ٍ ٚعًٝ٘ ؾًؿ

ٍٸ ـ ز٫يت٘ ع٢ً ايتشطِٜ ع٢ً زيٌٝ ُا تتٖٛقبٓؿػ٘ ع٢ً ايتشطِٜ، ٚإْٸ )ا٫غتش٬ٍ( ٫ ٜس

ٕٸ خاضٕز عٔ ْؿؼ يؿٜ ١ َٓؿك١ً قا١ُ٥ بصاتٗا ١ خاضدٝٸٖٓاى أزٓي )ا٫غتش٬ٍ(. ٫ٚ ضٜب أ

ت، بٌ ٚتٛاتطت، ٗ ؼطِٜ ايعْا ٚاـُط ايٛاضزٜٔ ٗ اؿسٜح. ٚعًٝ٘ قس قشٻ

ٍٷ يًشطاّ، بٌ اغتش٬ٍ ٕا ٖٛ َعًّٛ اؿط١َ َٔ زٜٔ اهلل  ؾاغتش٬شلُا اغتش٬

 بايهطٚض٠.

َٸ َت٘ ٔ ٗ سهُ٘; ؾأباست٘ يٲْاخ، ٚسطٻًت ايػٓطٜط ؾكس ؾكٻإٍ اؿا بايٓػب١ أ

 .(19)كت شلِ ٗ ٜػرلٙ، ٚأداظت٘ شلِ يًشاد١ع٢ً ايصنٛض، ٚضخٻ

َٸ ـ زي٬ّٝ ٚاسسّا ٜؿٝس ؼطّٗا يصاتٗا، بٌ  عاظف ؾًِ لس ـ مٔإٍ إا بايٓػب١ ٚأ

١ ٗ ٝٸ١ قشٝش١ ٚقطو١ تٓطل باٱباس١ ٚايتشًٌٝ، بٌ ٚبايٓسب ٚايػٓٸقس ٚدسْا أزٓي

ٕٵبعض   ـ. ؾا٤ اهلل ا٭سٛاٍ ـ نُا غٝأتٞ تؿكًٝ٘ إ

ـ  إطأ٠ لْكٍٛ: إطأ٠ ـ َطًَ ١ ـٚظٜاز٠ّ ٗ ايتأقٌٝ ٚاٱٜهاح ـ ؾٛم ايعٜاز٠ ايػابك

ٕٸ ٜؿًُٗا َا ٚضز ٗ ٖصا اؿسٜح َٔ ايٛعٝس قطعّا ـ ٫ ّاضٟ ٗ شيو أسس إطأ٠  ـ. ؾُع أ

ٕٸت اؿ٬ٍ بًبػٗا يُا اغتشًٖـ إْٸ ل إطأ٠ـ َطًَ ايعكٛب١ ايٛاضز٠ ؾا١ًَْ شلا ب٬  ًشطٜط ؾإ
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ٕٸ ٌٸ ضٜب ـ َع أ ٌټ اغتعا١ّْ ب٘ ع٢ً ٚشيو ٭ْٸ ;ـ يبػ٘ ٫ ٜٴعاَقب عًٝ٘ َا و ٗا يبػت َا و

١ ؾكاض يبػٗا ي٘ سطاَّا، ٚقاضت بصيو َػتشٖك ،ـ اؿطاّ ـ َٔ ٕٔط ٚغٴِهٕط ٚظْا

 يًعكٛب١.

ٕٸكاٍ ٗ ؾإٔ إعاظف َُٚا قًٓاٙ ٗ اؿطٜط ٜٴ إعاظف  ا٭قٌ ٗ اَّا بتُاّ; ٭

ٝٸ ٚٸٓٸاٱباس١ ـ نُا ب ٕٵا ٗ أ ُا ٜٓتكٌ عٓٗا ٖصا ٚإْٸ ،ـ ؾا٤ اهلل ٍ ايبشح ٚنُا غٝأتٞ إ

ُٳ َٵاؿهِ عػب َا تٴػتٳع َٸٌ ي٘; إ ا غرل شيو ؾتكبض ا َعطٚؾّا ؾتكبض س٫ّ٬، ٚإ

ٕٓ ١َ. ٖٚٓا ٗ ٖصا اؿسٜح ـ ع٢ً نعؿَ٘هط١ّٖٚ أٚ قطٻ إعاظفٴ اـُطٳ ا داَعت ـ 

ٚزاع١ّٝ إيٝ٘،  ،ٚعّْٛا عًٝ٘ ،ٚغ١ًّٝ يًشطاّ تٗا اغتٴعًُٚايعْا نإ شيو قط١ّٜٓ ع٢ً أْٸ

ّٷ  ،َٓػُػٕٛ ٗ ايؿػاز ٚايًٝايٞ اؿُطا٤ ؾأقبشت بصيو ٚغ١ًّٝ ٕعك١ٝ اهلل. ؾٗ٪٤٫ قٛ

 ؾِٗ بٌ ٔط ْٚػا٤، ٚسطٜط ٚظْا ٚغٓا٤!

ُا ٖٞ ٫غتش٬ٍ اٱتٝإ َذُٛع١ ح إْٸٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو ؾايعكٛب١ ايٛاضز٠ ٗ اؿسٜ

ٍٕ ٖٞ عٓس ا٫ؾذلام كتًؿ١ ا٭سهاّ. ؾكس قطٕ ٖصا اؿسٜح أؾٝا٤ قطٻ  ـ ١َأؾعا

ٍٸؾٌٗ ٖصا َذطٻ ،ـ ناؿطٜط يًٓػا٤ ـ بأؾٝا٤ َباس١ ـ ناـُط ٚايعْا ع٢ً ؼطِٜ  زٙ ٜس

ٕٵ ،ز ٚضٚزٙ ٗ ٖصا اؿسٜحـ جملطٻ اؿطٜط ـ ع٢ً ايٓػا٤ ْكٍٛ َا قًتٴ٘ ٗ  أّ ايكٛابٴ أ

َٻ ؟!ايؿكط٠ ايػابك١  ؿّا.َٓكٹ ٌٵٚنصيو ايؿإٔ ٗ إعاظف. ؾتأ

ّټ ُا ١َّ ٗ ا٭قٌ، ٚإْٸإعاظف ايصٟ أؾاض إيٝ٘ اؿسٜح يٝؼ يهْٛٗا قطٻ ؾص

ٕٸ ٌٸ اؿهِ ع٢ً ا٭قٛات ـ َٚٓٗا إعاظف ؿط١َ َا اتټدصت ٭دً٘. ؾإ أٚ باؿط١َ  ـ باؿ

 ;َّاَعك١ٝٺ نإ قطٻإٍ  ب٘ ٢زع٠ّٛ; ؾإشا نإ ايكٛت ٜٴسعاعتباض ايكٛت إٍ  عا٥سٷ

ٚإٕ مل ٜهٔ ٖصا ٫ٚ  ;طاع١ أٚ َعطٚف نإ َطغٛبّا َطًٛبّاإٍ  ٚإشا نإ ٜٴسعٳ٢ ب٘

ٕٸ نإ شيو َطغٛبّا ؾٝ٘;  إعاظف إشا اغتٴدسَت ٗ عطٕؽ شاى نإ َباسّا. ٚيصيو ؾإ

ٞٸٕا وٚك ّا اٍ اـُٛض ٚايعٴٗط نإ شيو َٓٗٝٸ، ٚإشا اغتٴدسَت ٗ فل َٔ َككٛز ؾطع

 ٟ إيٝ٘ َٔ ؾذٛض ٚؾػاز ٚإعا١ْ ع٢ً َعك١ٝ اهلل.َّا; ٕا ٜ٪زٸعٓ٘ قطٻ

 :ايٞـ نايت َا ٜبسٚ يٞ ، ؾُع٢ٓ اؿسٜح ـ ّٗاإش

ٌٸ : أٟ ٜباؾطْٚٗا ٗ اؿطاّ، ٚإ٫ٓ«()أٟ ايؿطٚز طٸٕٛ اؿٹٜػتشًٓ»ـ   ؾًٝػت ن

 ٱَا٤ س٫ّ٬؟!أيٝػت ؾطٚز ايعٚدات ٚا .١َايؿطٚز قطٻ

ٕٵ  ّ َٓٗا.ٕٛ احملطٻؾ٦تٳ قًتٳ: أٟ ٜػتشًٓ ٚإ
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ٍٷ : أٟ ٜػتدسَْٛ٘ ٗ اؿطاّ، ٚإ٫ٓ«ٚاؿطٜط»ـ    يًٓػا٤. ؾاؿطٜط س٬

ٕٵ  ّ َٓ٘.ٕٛ احملطٻـ: أٟ ٜػتشًٓ ؾ٦تٳ قًتٳ ـ ٗ تعبرٕل أزمٸ ٚإ

  ١َ.ٗا قطٻ: أٟ ٜػتدسَْٛٗا ٗ اؿطاّ، ٚاـُط نًٓ«ٚاـُط»ـ 

 ٗا سطاّ.ّ َٓٗا، ٚنًٕٓٛ احملطٻقًتٳ: أٟ ٜػتشًٓٚإٕ ؾ٦تٳ 

قشٝض ٜؿٝس  ؾًٝؼ ٖٓاى ْلٌّ : أٟ ٜػتدسَْٛٗا ٗ اؿطاّ، ٚإ٫ٓ«ٚإعاظف»ـ 

 سطَتٗا ٗ شاتٗا.

ٕٵ ٖٚٛ َا اغتٴعٌ ب٘ ع٢ً َعك١ٝ، أٚ  ،ّ َٓٗإٛ احملطٻؾ٦تٳ قًتٳ: أٟ ٜػتشًٓ ٚإ

 أشل٢ عٔ ٚادب.

ـٷ ـ يٝؼ زي٬ّٝ ع٢ً ايتشطِٜ، ٚإْٸ ـ ؾشسٜح إعاظف ـ إشا أسػٓٻا ؾُٗ٘ ُا ٖٛ ٚق

ّٕ ٜػتشًٕٛ ايؿطز ب٬ ْهاح، ٚاؿطٜط ب٬ ساد١، ٚاـُط ب٬ إنطاٙ ٫ٚ  ؿاٍ قٛ

 ُا يٲن٬ٍ ٚاٱؾػاز ٚايؿػاز.ٚإْٸ ،نطٚض٠، ٚإعاظف يػرل ايذلؾٝ٘ ٚايًٗٛ إباح

 

ٕٸ»: |ٜكٍٛـ 2 ٕٸـ اهلل  إ ٞٻٚٗ ـ  ّ عًٝهِسطٸ ـ ٞضبٸ ٚٗ ضٚا١ٜ: إ  ـ ضٚا١ٜ: عً

ٌٸ ٞٸ. ٚغٴ(20)«َػهط سطاّص اـُط ٚإٝػط ٚايهٛب١ طٚن ـ أسس ضٚا٠  بص١ّبٔ  ٦ٌ عً

ٗ ؼطِٜ  َٕٛ: ٖصا اؿسٜح ْلٌّـ: َا ايهٛب١؟ قاٍ: ايطبٌ. ٚقاٍ احملطِّ اؿسٜح

 َٔ ايطبٌ، ؾًٗا سهُ٘ نصيو. ايطبٌ، ٚأنجط آ٫ت ايععف أؾسٸ

:ٜٚٓاقـ

يٝؼ  ،ضدٌ َٔ إٛايٞ ٖصا; إش َا ٖٛ إ٫ٓ بص١ّـ ٫ هٛظ ا٫عتُاز ع٢ً قٍٛ ابٔ أ

ٞٸ ،ٜٴعتُس قٛي٘ ٚيٝؼ بًػٟٛٛ ،ؾكٝض ايًػإ ؾٝعتُس قٛي٘ يصات٘ بأعطابٞٛ  نا٭قُع

ٟٸ ٘ٺ ،ٚابٔ ا٭ثرل ٚأبٞ عبٝس٠ ٚا٭ظٖط ٜعطف ز٫٫ت ا٭يؿاٚ ٚكاضدٗا ؾٝٴعتُس  ٚيٝؼ بؿكٝ

ٗ ايعًِ  ! ؾٌٗ ٜكضٸأَطٙ إٔ ٜهٕٛ ضد٬ّ َٔ ايطٚا٠ ايٓك١ً يٝؼ إ٫ُٓا غا١ٜ ٚإْٸ ،تؿػرلٙ

ٔٵ َٳ ا سسٜجّا، ط اهلل اَطأ زلع َٓٸْهٻ»: |ط قٛيٖ٘صا ٚقؿ٘؟! ٚتصٖن اعتُاز قٍٛ 

٘ٺ ػ٘ غرلٙ، ؾطبٸ٢ ٜبًٚؾشؿٛ٘ ستٸ ٘ٺ ٖٛ أؾك٘ َٓ٘، ٚضبٸ ٔٵَٳإٍ  ساٌَ ؾك يٝؼ  ساٌَ ؾك

٘ٺ  .(21)«بؿكٝ

ٟٸ ٕٸـ ايكشٝض ٗ ايًػ١ أب  ٗ ٖصا  ايهٛب١ ٖٞ ايٓٻطز )ايطاٚي١(. قاٍ ا٭ظٖط

ٟٸ(23)«ٖٞ ايٓطز». ٚقاٍ ابٔ ا٭ثرل: (22)«ٖٛ ايكشٝض»ايتؿػرل:   . ٚقاٍ ايؿكٝ٘ ٚايًػٛ
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َٸ»ايهبرل أبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ:  ٕٸٚأ ٕٸ (24)قُس بٔ نجرل ا ايهٛب١ ؾإ  أخدلْٞ أ

 .(26)«(25)ايٓطزٴ ٗ ن٬ّ أٌٖ ايُٝٔ «ايهٛب١َ»

قٍٛ ٖ٪٤٫ ْٝعّا َا ثبت عٔ ؾهاي١ بٔ عبٝس ـ ٖٚٛ َٔ ا٭ْكاض، َٚٔ  سٜٚ٪ِّ

ٕٸ |خٝاض قشاب١ ضغٍٛ اهلل ُٵع َٔ اجملاَع، ؾبًػ٘ أ أقٛاَّا ًٜعبٕٛ  ـ، ٚنإ بٹذٳ

ٕٸ»ايٓٗٞ، ثِ قاٍ:  بايهٛب١، ؾكاّ غهباّْا ٢ٜٗٓ عٓٗا أؾسٸ اي٬عب بٗا يٝأنٌ  أ٫ إ

ُٵطٳٖا )أٟ ايكُاض( نآنٌ ؿِ اـٓعٜط . (27)«٧ٕ بايسّ. ٜعين بايهٛب١ ايٓطزَٚتٛنٸ ،َق

ٕٸ» :ٗا ايٓطزيًهٛب١ بأْٸ ؾؿٞ ٖصا ا٭ثط تؿػرل قطٜضٷ ُٵطٳٖا أ٫ إ . «اي٬عب بٗا يٝأنٌ َق

ٕٸ ٕٸ |أقشاب ايٓيبٸ ٖٚصا نافٺ يًس٫ي١ ع٢ً أ ايهٛب١ ٖٞ ايٓطز  ناْٛا ٜعطؾٕٛ أ

 .(28)نُا ٜععِ ايبعض ،٫ ايطبٌ ،ٖٚٞ يعب١ ايكُاض ٚقتٗا( ،)ايطاٚي١

ٕٸ3 تؿػرل ايهٛب١ بايٓطز ٖٛ ا٭ْػب ٚا٭ٚؾل بػٝام اؿسٜح ايصٟ  ـ ؾه٬ّ عٔ أ

شٳَنطٳ اـُط ٚإٝػط )ايكُاض( ؾ٬ عذب إٔ ٜٴصنط َعٗا ايٓطز ـ ٖٚٞ َٔ دٓؼ إٝػط; 

 ـ. إش نإ ٜػتعٌ بٗا ايعطب ٗ إكاَط٠

 

ٌٸ...»: |ٜكٍٛـ 3 ث٬ث١: ضَٝ٘ عٔ قٛغ٘،  َا ًٜٗٛ ب٘ ايطدٌ إػًِ باطٌ، إ٫ٓ ن

ٔٸ ٕٸ. (29)«َٔ اؿلٸ ٚتأزٜب٘ ؾطغ٘، ٬َٚعبت٘ أًٖ٘; ؾإْٗ ّٻ ٚقايٛا بأ ايًٗٛ  اؿسٜح قس ش

َٖٓا اغتجين َ٘ إ٫َٓطًكّا ٚسطٻ ٍٻ ،ا اغتجين، ٚيٝؼ ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢  شيو ع٢ً  ؾس

 ُٗا َٔ ايباطٌ.سطَتُٗا; ٭ْٸ

ٜٚٓاقـ:

ـٷأ ٟٸب٘; ٭ٕ إ ٫ ٜٴشترٸ ـ اؿسٜح نعٝ َعهٌ; ؾبٌ عبس اهلل بٔ عبس  غٓاز ايذلَص

أٚ خايس بٔ  ،َؿاٚظ ٚعكٛز! ٚإغٓاز ايباقٌ ٜسٚض ع٢ً خايس بٔ ظٜس |ايطٓٔ ٚايٓيبٸ

 .ِٗ فٗٛيٛ ايعٌٚنًٗ ،أٚ عبس اهلل ا٭ظضم ،ٜعٜس اؾٗينٸ

٫ٚ ؾطعّا. ؾا٭قٌ ٗ  ،٫ يػ١ّ ،ّ(ن١ًُ )باطٌ( ٚبٌ )احملطٻ ٫ ت٬ظّ بٌـ ب 

١ َهج٘ ٚيبج٘; ؾايباطٌ ٖٛ َا ٫ ؾا٥س٠ ؾٝ٘ ن١ًُ )باطٌ( ايس٫ي١ ع٢ً شٖاب ايؿ٤ٞ ٚقًٓ

 إباح.ٜػاٚم : ايباطٌ ّا٫ٚ َٓؿع١. َٚا ٫ ؾا٥س٠ ؾٝ٘ ؾٗٛ َٔ قػِ إباح. إش

 :ُا ٜكٍٛٗ ٖصٙ ايج٬ث١، ٚإْٸ «ايًٗٛ اؿلٸ»ـ ٫ وكط  ـ اؿسٜح ـ ع٢ً نعؿ٘ز 

ٌٸ»ٗا إْٸ :، ٚمل ٜكٌ«َٔ اؿلٸ» ٗاإْٸ . ٚغٝأتٞ يصيو َعٜس بٝإ ٗ (30)«أٚ ْٝع٘ اؿلٸ ن
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 ْٗا١ٜ ايٓكط١ ايتاي١ٝ َباؾط٠ّ.

ٕٸز  ّا، ؾعٔ دابط بٔ عبس اهلل إباح( وًٝ٘ سٓكأٟ ٚدٛز إٓؿع١ ٗ ايباطٌ ) ـ إ

ٌٸ»ٜكٍٛ:  |ضغٍٛ اهلل ٚدابط بٔ عُرل، قاٍ أسسُٖا: زلعتٴ ؾ٤ٞ يٝؼ َٔ  ن

أضبع١ خكاٍ: َؿٞ ايطدٌ بٌ ايػطنٌ )أٟ ايػعٞ بٌ  ، إ٫ٓ(31)شنط اهلل ؾٗٛ يػٛ ٚشلٛ

 . (32)«ِ ايػباس١ٚتأزٜب٘ ؾطغ٘، ٬َٚعبت٘ أًٖ٘، ٚتعًٗ (،َهاٌْ; َؿّٝا أٚ دطّٜا

ٚيٝؼ ايػعٞ بٌ َهاٌْ )أٟ ضٜان١ إؿٞ ٚاؾطٟ( ٚتأزٜب ايؿطؽ ٬َٚعب١ 

جٓٝت عٔ )ايًػٛ ٚايًٗٛ( ُا اغتٴت ا٫غتجٓا٤ يصاتٗا، ٚإْٸأؾعا٫ّ اغتشٖكِ ايػباس١ ا٭ٌٖ ٚتعًٗ

َٴطٳٖغبّا ؾٝٗا، ٖٚٞ ا٫غتعساز يًذٗاز ـ بطٜان١ إؿٞ ٚاؾطٟ  ًٌَٕيعٹ دعًت ٖصٙ ا٫ؾٝا٤ 

 ـ ٚسػٔ ٚإسػإ ايعؿط٠ ٚإعاؾط٠ يٮٌٖ; ظٚد١ّ ٚأ٫ٚزّا. ِ ايػباس١ ٚتأزٜب ايؿطؽٚتعًٗ

ٌٸاؿسٜح إْٸؾا٫غتجٓا٤ ٗ   َؿطٚع. )يػٛ ٚشلٛ( ٜٴػتعٌُ يػطٕض ُا ٜكع ع٢ً ن

ٕٸٖـ   ـ; ؾإٕ  اؿكط ٗ ا٭ضبع١ إصنٛض٠ ٗ اؿسٜح غرل َطاز ـ نُا أٚنشٓا ـ إ

ٗٸ . ٚقس |يٛقٛع٘ َٔ ايٓيب ;اؿبؿ١ ِٖٚ ًٜعبٕٛ ٜٚطقكٕٛ دا٥عٷإٍ  ٞ بايٓٛطايتً

ٛٷ; إؾاع١ّ يًبٗذ١ ٚايؿطس١ |سحٻ ٚإع٬ّْا بايٓهاح ٚإؾٗاضّا  ،إٔ ٜهٕٛ َع ايعطؽ شل

إكاضع١ َع ضنا١ْ، ٚإػابك١ ع٢ً ا٭قساّ َع عا٥ؿ١.  |ي٘. ٚقس َاضؽ ايٓيب

ٚإؿٞ بٌ ايػابات ٚا٭ؾذاض، ٚزلاع  ،ز ع٢ً اؿسا٥ل ٚايبػاتٌؾه٬ّ عٔ إٔ ايتؿطټ

 ٫ عك٬ّ ٫ٚ ،٫ وطّ عًٝ٘ ؾ٤ٞ َٔ شيو َطًكّا ،ا ًٜٗٛ ب٘ إط٤ٖٓ ،أقٛات ايطٝٛض

شلصٙ ا٭ؾٝا٤ ـ ٚغرلٖا نجرل ٜػتشٌٝ  |بايطغِ َٔ عسّ اغتجٓا٤ ايطغٍٛ ،ؾطعّا

ٍٸ سكطٙ  قطعّا ع٢ً إٔ ا٫غتجٓا٤ غرل َطاز بصات٘. ـ. ٖا ٜس

 

ٕٸـ 4 َٸ عٔ ْاؾع أ ٘، ٚعسٍ ضاسًت٘ ٝٵ٘ ٗ أشْٳٝٵاض٠ ضإع، ؾٛنع أقبعٳابٔ عُط زلع ظ

ؾٛنع  ،٢ قًتٴ: ٫ستٸ ،ؾُٝهٞ ،ٖٚٛ ٜكٍٛ: ٜا ْاؾع، أتػُع؟ ؾأقٍٛ: ْعِ ،عٔ ايططٜل

َٸ |ضغٍٛ اهلل ضأٜتٴ»ٚقاٍ:  ،ايططٜلإٍ  ٚأعاز ضاسًت٘ ،ٜسٜ٘ اض٠ ضإع، ؾكٓع زلع ظ

ٕٸ(33)«َجٌ ٖصا ٘ ٗ ٝٵإقبعٳ |ٸ١َ ٕا ٚنع ايٓيبايعَاض٠ يٛ مل تهٔ قطٻ . ٚقايٛا بأ

ٗا ـ ظاَع أْٸ ;١َٗا قطٻ١ اٯ٫ت نًٓٚأعطض عٔ ا٫غتُاع. ٚبايتايٞ ؾبكٝٸ ،٘ٝٵأشْٳ

َٸ  ـ َٔ إعاظف. اض٠نايع

ٜٚٓاقـ:
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ٕٸأ ز ْٚأ٣ ظاْب٘، ٚفطٻ ،أعطض عٔ ا٫غتُاع |ايٓيبٸ ـ غا١ٜ َا ٗ اؿسٜح أ

ٍٸ ٍٸ اٱعطاض ٚايذلى ٫ ٜس . (34)عًٝ٘ ٖٛ ايهطا١ٖ ع٢ً ايتشطِٜ َطًكّا، بٌ أقك٢ َا ٜس

ٕٸ ٕٸ ;يصات٘ اغتُاع إٛغٝك٢ َهطٚٙٷ ٚايهطا١ٖ ٖٓا يٝػت ٭دٌ أ  |ايٓيبٸ بٌ ٭

نإ ضغٍٛ »ٗا قايت: نإ زا٥ِ ايكطب١ ٚايصنط هلل ٗ ْٝع أسٛاي٘; ؾعٔ عا٥ؿ١ أْٸ

ٌٸ َٸ ،(35)«أسٝاْ٘ اهلل ٜصنط اهلل ع٢ً ن اض٠ ايطاعٞ يصا نإ إعطان٘ عٔ زلاع ظ

ُٸ |ْ٘ٸإبايكطب١ ٚايصنط; سٝح  |َٓاغبّا ؿاٍ اؾتػاي٘ ا يٛ اغتُع إيٝٗا يؿػًت٘ ع

َٸـ  إباح ٕٸإ :ـ َٔ قبٌ ٠. ٚقس قًٓا ـ أنجط َٔ َطٸٖٛ ؾٝ٘ َٔ ايعباز٠ اض٠ ناغتُاع ظ

نصنط اهلل ٚعبازت٘. ٚيصيو نإ  ز تؿٜٛت٘ يًُػتشبٸٜكرل َهطّٖٚا َذطٻ ـ ايطاعٞ

٘ نإ ٗ ساٍ شنٕط هلل ٚتػبٕٝض ي٘ ْٸإعٔ ا٫غتُاع; سٝح  |إعطاض ضغٍٛ اهلل

 ُٚذٝس.

ٕٸ ب٘ يًهجرل َٔ إباسات ٘ نتذٓټتؿػرلٙ بأْٸب٘ ي٬غتُاع ّهٔ ػٓټ ؾه٬ّ عٔ أ

ِّ ،َٔ أَٛض ايسْٝا َٚتاعٗا ٔ، ٚأنٌ ايطٝب، ٚؾطب إا٤ ايباضز، ٚا٭نٌ نًبؼ ايً

ٕٵَتٻ يجٛبٺ ناْت عًٝ٘ أع٬ّ  |ٜبٝت ٚٗ بٝت٘ زٜٓاض أٚ زضِٖ، ٚندًع٘ ه٦ّا، ٚنأ

 إخل.،...ؾػًت قًب٘ ٗ ايك٠٬

٫ شلِ; إش يٛ نإ إعَاض سطاَّا َا  ،ٌَع٢ً احملطِّ ١ْـ ٖصا اؿسٜح سذٸب 

يكٛت٘ إع٬َّا  |عٔ بٝإ شيو يًطاعٞ ـ ٚيٛ عٔ ططٜل ضؾع ايٓيبٸ |ٸغهت ايٓيب

ٕٕ  عٔ َٓهٕط |ـ; إش نٝـ ٜػهت! يًطاعٞ ٚبٝاّْا ي٘ ٚتٓبّٝٗا زٕٚ إْهإض ي٘ أٚ بٝا

ٕٸ ، |ايٓيبٸ تأخرل ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١ ٫ هٛظ ٗ سلٸ ؿطَت٘. ؾه٬ّ عٔ أ

ٕٸٚ ٛٸٖصٙ اؿازث١ إْٸ خاق١ّ أ ابٔ عُط قاسب  ٕٸإت٘; سٝح ُا ٚقعت بعس ٚٗٛض اٱغ٬ّ ٚق

 بإس١ٜٓ. |ٸايٓيب

ٌٸ ٕٵ ن ٍٻ ٖصا إ ٍٸؾإْٸ ز َٸ ،ع٢ً إباس١ إٛغٝك٢ ُا ٜس  آي١ َٔ آ٫تٗا. اض٠ إ٫َٓٚا ايع

 

ٞٸـ 5 ع٢ً ابٔ َػعٛز، ٚقط١ٚ بٔ نعب،  ، قاٍ: زخًتٴعٔ عاَط بٔ غعس ايبذً

ٔٻ ٚثابت بٔ ٜعٜس، ٚدٛإض ٜهطبٔ بسٛف ٕٚ بٗصا ٚأْتِ أقشاب . ؾكًتٴ: تكطٸٔٳٝٵٜٚتػٓٻ شل

ل يٓا ٗ ايػٓا٤ ٗ ايعطؽ، ٚايبها٤ ع٢ً إٝت ٗ ٘ ضٴخِّإْٸ»؟! قايٛا: |ضغٍٛ اهلل

ٕٸ(36)«غرل ْٛح ٌٷ «ل يٓاضٴخِّ» :قٍٛ ايكشاب١ . ٚقايٛا بأ ٕٸ زيٝ ٕٸا٭ ع٢ً أ  قٌ ٖٛ إٓع، ٚأ
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ْٸ  ُا ٖٞ اغتجٓا٤ َٔ ايتشطِٜ.ايطخك١ ٗ ايًٗٛ عٓس ايعطؽ إ

ٜٚٓاقـ:

ٕٸـ يكس ْػٞ احملطِّأ َا ٜٴطاز ب٘  ُا ٜأتٞ ٗإْٸ «ل يٓاضٴخِّ»َجٌ ٖصا ايتعبرل  َٕٛ أ

٫ »ع ؾٝ٘ ايتؿسٜس ٚإٓع; ؾٗٛ َٔ باب ايتعبرل بـ نإ ٜٴتٖٛق ايتٝػرل ع٢ً عباز اهلل ٗ إَٔط

َٹٔ ؾٳعٳ﴿ايصٟ ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ،«دٓاح عًٝ٘ ٚٳ٠َ  ُٳطٵ ٚٳاِي ٕٻ ايكٻَؿا  ٔٵ سٳرٻ أإ ُٳ ٘ٹ َؾ ٥ٹٔط ايًٓ

ُٳا ٔٗ ٛٻفٳ بٹ ٘ٹ َإٔ ٜٳٖط ٝٵ ُٳطٳ َؾ٬َ دٴٓٳاحٳ عٳًَ ٚٔ اعٵتٳ ٝٵتٳ َأ ٕٸ(158 :ايبكط٠) ﴾اِيبٳ ايػعٞ ٚادبٷ ـ  . ؾُع أ

ٕٸ ،ٗا ايٓاؽٜا أٜٸ»يكٛي٘:  ط ـ ٜأثِ تاضن٘ ؾكس عبٻ (37)«ايػعٞ قس ُنتب عًٝهِ اغعٛا; ؾإ

ُٳاَؾ﴿اهلل عٓ٘ بـ  ٔٗ ٛٻفٳ بٹ ٘ٹ َإٔ ٜٳٖط ٝٵ ـ دٛاظ ايطٛاف َٔ غرل  ايصٟ ٜؿٝس ـ بصات٘ ،﴾٬َ دٴٓٳاحٳ عٳًَ

ٕٸ ٚٸايكشاب١ ناْٛا ٜتٖٛق ٚدٛب; ٚشيو ٭ ـ ايتؿسٜس ٚإٓع َٔ ايػعٞ;  ٍ ا٭َطعٕٛ ـ ٗ أ

ٕٛ ٕٓا٠ ايطاغ١ٝ ـ ـ ًٜٗٓ ; سٝح نإ ا٭ْكاض ـ قبٌ إٔ ٜػًُٛا٘ نإ َٔ أَط اؾا١ًٖٝ٭ْٸ

َٳ ٖٚٛ أسس أؾٗط أقٓاّ ايعطب ٌٻ َٔ ا٭ْكاض ـ بعس إغ٬َِٗ ٔٵـ عٓس إؿًٌ، ٚنإ  ـ  َأٖ

ٕٵٜتشطٻ عٔ شيو، ؾأْعٍ  |ؾػأيٛا ضغٍٛ اهلل ،بػبب شيو ;ف بايكؿا ٚإط٠ٚٛٻٜٖط ز أ

 .(38)اهلل اٯ١ٜ

ٕٸـ يكس ْػٞ احملطِّب  ُا تكابٌ ّ(، ٚإْٸ)ايطخك١( ٫ تكابٌ )احملطٻ َٕٛ نصيو أ

ٕٸ) ٚايعٌُ; إش ُٖا ا٭قٌ ٗ اؿٝا٠،  )ايعع١ّ( ٖٞ اؾسٸ ايعع١ّ(. ٚٗ باب ايذلؾٝ٘ ؾإ

بُٝٓا )ايطخك١( ٖٞ اشلعٍ ٚايًٗٛ ٚإٛغٝك٢ ٚايػٓا٤; زؾعّا يًػآ١َ ٚإًٌ، ٚػسٜسّا 

 يًٓؿاٙ.

ٔٸٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو ؾا٫ؾتػاٍ بايً ا٭ؾهٌ ٖٛ ا٫ؾتػاٍ  ٗٛ احملض َباح، ٚيه

 .باؾسٸ

ٕٸ ٕٵ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو أٜهّا ؾإ ٝٸ ا٫ؾتػاٍ بايًٗٛ أٚ ا٫غتُاع إيٝ٘ إ سػ١ٓ أٚ  ١ٺنإ بٓ

 ّا َٚٓسٚبّا إيٝ٘.ٕكًش١ ضادش١ قاض قطب١ّ َٚػتشبٸ

ٚايػٓا٤ ٗ ايعطؽ، ٫ٚ  ـ اؿسٜح ٚاٖطٷ ٗ ضؾع اؿطز عٔ ايهطب بايسفٸز 

ٕٸ َػأي١ ايًٗٛ ٗ ا٭قٌ ٖٞ َٔ باب  ًٜعَٓا َؿَٗٛ٘ َٔ ٚقٕٛع يًشطز ٗ غرل ايعطؽ; ٭

ٌٸ ،ايعازات ؾ٬ ٜعسٚ  ،ٚضؾع اؿطز ٫ ايعبازات، ٚا٭قٌ ٗ ايعازات اٱباس١ ٚاؿ

ٚتٓبّٝٗا ع٢ً ايذلخٝل ٚضؾع  ،اؿسٜح ايصٟ َعٓا إٔ ٜهٕٛ تأنٝسّا شلصا ا٭قٌ

٘ غرل َٛدٛز َٕٛ ب٘; ٭ْٸ، ٖٚٝٗات إٔ ٜأتٞ احملطِّبايٓلٸ ايعازات ُا ٜٴُٓٳع َٔٚإْٸ ،اؿطز
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ٕٵ ُٳا أٚٛدٳٜٴ أق٬ّ، بٌ ٜٚػتشٌٝ أ ٌٴ ٗ سهِ ايؿطع ٗ ا٭قٛاتس; يٹ َٹٔ قب َٔ  نشٓاٙ 

ِٷ٘ ٫ ٜتعًٖأْٸ قٛات ل اؿهِ َس٣ اغتدسآَا شلصٙ ا٭ُا ٜتعًٖيصاتٗا، ٚإْٸ ل بٗا سه

ٕٵ ٚاغتعُايٓا شلا; ٕٵ ;سػّٓا ؾُٓسٚبٷ أٚ ٚادب إ  ّ.قبٝشّا ؾُهطٚٙٷ أٚ قطٻ ٚإ

ٕٸـ يكس غؿٌ احملطِّز  َٳإْٸ «ل يٓاخِّضٴ»قٝػ١  َٕٛ عٔ أ ض٣ٚ  ٔٵُا ٖٞ َٔ عٓسٜات 

ْٸ|ضغٍٛ اهلل ؾًٝػت ٖٞ عٌ ْلٸ ،اؿسٜح َٔ ايكشاب١ ُٸ تعبرلٷُا ٖٞ ، ٚإ ا ع

ٓا بٗصٙ ايكٝػ١. ؾه٬ّ عٔ أْٸَٕٛ عًٝٓا احملطِّ إٔ وترٸ . ٚبايتايٞ ؾ٬ ٜكضٸ|قاي٘

ٗ َػأي١ )ايًٗٛ عٓس ا٭عطاؽ( ؾٛدسْاٖا  |عجٓا عٔ ايٓكٛم اييت قاشلا ايٓيبٸ

 .(39)س٠ّ ٕا شٖبٓا إيٝ٘ٗا َ٪ِّنًٓ

ٍٸٖـ  ٕٵ بٗصا اؿسٜح ع٢ً ؼطِٜ ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ ٗ غرل ا٭عطاؽ ـ ًٜعّ إػتس  أ

ل يٓا ٗ ايبها٤ ضٴخِّ» :ٜٚػتجين ايبها٤ ع٢ً إٝت ،ـ ّ ايبها٤ ـ َطًل ايبها٤وطِّ

ٌٷ«ع٢ً إٝت َٔ غرل ْٛح ٌٷ . ٖٚصا باط  .ؾٗٛ باطٌ ٚاٖط ايبط٬ٕ. َٚا يعّ َٓ٘ باط

 

َٻاض٠ ٚمثٔ ايهًب»: |ٜكٍٛـ 6 ٕٸ(40)«ب٦ؼٳ ايهػبٴ أدط ايعٻ َٻاض٠  . ٚقايٛا بأ ايع

ِٷ ٕٗٓتٗا ـ أٟ ١ٝ ٚايعاظؾ١، ٚايٓٗٞ عٔ نػبٗا يًتشطِٜ، ٚؼطٜٖٞ إػِّ ِ نػبٗا ؼطٜ

 ـ. ايػٓا٤ ٚايععف

ٜٚٓاقـ:

َٻاض٠ بإػٓٸأ ٕٸـ تؿػرل ايع َٻاض٠ ٖٞ  ١ٝ أٚ ايعاظؾ١ خطأ. ٚايكشٝض ٗ ايًػ١ أ ايع

ُٸايعا١ْٝ. قاٍ اؿذٸ ـ:  قسزٙٗ ـ أسس ضٚا٠ اؿسٜح ايصٟ مٔ  (41)ٝكٞس إكٸاز بٔ ق

َٸ»  . «اض٠: ايعا١ْٝايع

ٖٖ»تعكٝبّا ع٢ً شيو:  ،بٔ غ٬ّٚقاٍ أبٛ عبٝس ايكاغِ  خايؿ٘.  ٔٵٖصا عٓسْا أثبت 

ٖٴٛا ٚٳ٫﴿عٔ نػب ايعا١ْٝ، ٚب٘ ْعٍ ايكطإٓ ٗ قٛي٘:  |ُا ٢ْٗ ضغٍٛ اهللإْٸ  تٴِهٔط

ِٵ عٳ٢ًَ ا ٝٳاتٹُه ٕٳ تٳشٳكټَٓؾتٳ ٕٵ َأضٳزٵ ٝٳايٹ ّاِيبٹػٳا٤ ٔإ ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ ، ؾٗصا (33 :ايٓٛض) ﴾تٳبٵتٳػٴٛا عٳطٳضٳ اِيشٳ

َٳ١.  ايعٳطٳض ٖٛ ايهػب; ٖٚٛ َٗط ايبػٞ; ٖٚٛ ايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ايٓٗٞ; ٖٚٛ نػب اَ٭

ٔٸ ، ست٢ أْعٍ اهلل تباضى ٚتعاٍ ناْٛا ٜٴهطٖٕٛ ؾتٝاتِٗ ع٢ً ايبػا٤، ٜٚأنًٕٛ نػبٗ

 . (42)«ٗ شيو ايٓٗٞ

ٞټ»ٚنصيو شنط ابٔ قتٝب١ أْٗا   . (43)«ايبٳػٹ
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ٟٸ َٸ»، ثِ عٖكب ؾاضسّا: ٚنصيو قاٍ اٱَاّ أبٛ بهط بٔ ا٭ْباض اض٠: ايؿادط٠; ايع

َٹطٴ عٓس ايعطب: اَؿػٳٔ. قاٍ ابٔ أٓط: ٭ْٗا تٴشػِّٔ  ْؿػٗا ٚن٬َٗا. ٚايعٻ

ــإ سٓٸزْٸ ــا اْــــــــــــ ــإ بُٝٓٗــــــــــــ  اْــــــــــــ
 

ٌٷ  ــ ـٸ ضدـــــــ َٹـــــــــطٴ  أدـــــــــ ــا٩ٙ ظٳ  عٓـــــــ
 

ٞٸ َٹطٴ: اَؿػٳٔ»: قاٍ ابٔ ا٭عطاب َٻاض٠; ٭ْٸ«ايعٻ َٴطٴ . َٚٔ ٖصا قٌٝ يًؿادط٠: ظٳ ٗا تٳعٵ

َٻاض٠ّ; ٕٗاْتٗا ٚقًْٓؿػٗا; تٴشٳػِّٓٴٗا. ثِ إْٸ َٹطٴ »١ َا ؾٝٗا َٔ اـرل; َٔ قٛشلِ: ٗا زلٝت ظٳ ظٳ

 .(44)«إط٠٤ٚ

ب٦ؼ »: |بكٛي٘: قاٍ ضغٍٛ اهلل |قٍٛ ايٓيبٸ ـ يكس ض٣ٚ أبٛ ٖطٜط٠ ْلٻب 

َٻاض٠ َٻاض٠». ثِ ضٚاٙ بكٛي٘: «ايهػب أدط ايع ٢ْٗ »ٚ ،«٢ْٗ ضغٍٛ اهلل عٔ َٗط ايع

ٕٸ(45)«عٔ نػب اٱَا٤ |ٸيبايٓ َٻاض٠( َطازفٷ . ٖٚصا ساقً٘ أ يـ )َٗط  )أدط ايع

َٸ ٕٸ٘ ٜ٪ٚنَٚطازف يـ )نػب اٱَا٤(. ٖٚصا نًٓ ،اض٠(ايع َٸ س أ ايعا١ْٝ »اض٠ إككٛز بايع

ٞٸ  ١ّ َع ٚضٚز ن١ًُ )َٗط(.خاقٸ، ـ َا ْكًٓاٙ عٓ٘ ـ نُا ؾطح أبٛ عبٝس ٗ «ايبػ

ٕٸ ٌّ ؾه٬ّ عٔ أ ِٷ قضٌّ أبا ٖطٜط٠ عطب بًػإ ايعطب َٚطازِٖ،  ؾكٝض ايًػإ، عًٝ

 .، بٌ ٜٚٴكسٻّ ع٢ً أقٛاٍ غرلٙ ب٬ ؾٓوؾكٛي٘ ٖٓا ٜٴعتُس ٫ٚبسٸ

ٕٸز  أسػٔ َا ٜٴؿػٻط ب٘ اؿسٜح ٖٛ اؿسٜح ْؿػ٘. ٚقس ٚضز ٗ اؿسٜح ايصٟ  ـ إ

َٻاض٠ ٚمثٔ ايهًب»َعٓا  ْؿػ٘; سٝح  |طٙ سسٜح ضغٍٛ اهلل، ٖٚصا ٜؿػِّ«أدط ايع

ٟٸقاٍ  ٞٸ |ضغٍٛ اهلل ٕٸإ» :أبٛ َػعٛز ا٭ْكاض ، ٢ْٗ عٔ مثٔ ايهًب، َٚٗط ايبػ

 . (46)«ٚسًٛإ ايهأٖ

ٌٕ ٘ٴ زيٝ  ق١ًٺ ١ع٢ً زع٣ٛ ايتشطِٜ، بٌ يٝؼ ي٘ أٜٸ ٚعًٝ٘ ؾًٝؼ ٗ ٖصا اؿسٜح ؾٹبٵ

 َٛنٛع ايػٓا٤ ٚإعاظف أق٬ّ.

 

ٞٸـ 7  بؿ٤ٞٺ َا ُُٖتٴ»ٜكٍٛ:  |ضغٍٛ اهلل بٔ أبٞ طايب قاٍ: زلعتٴ عٔ عً

ٝٸٖٓ ُٸا نإ أٌٖ اؾاًٖ تٌ َٔ ايسٖط، ن٬ُٖا ٜعكُين اهلل تعاٍ َطٸ ٕٛ ب٘ إ١٫ٓ ٜٗ

١ ٗ أغٓاّ ٭ًٖٗا تطع٢: أبكط ع٢ً َٓهأَُٓٗا; قًتٴ ي١ًّٝ يؿت٢ نإ َعٞ َٔ قطٜـ ٗ 

ُٴط ٖصٙ اي١ًًٝ َٓه ؾدطدتٴ، ؾًُا  ،قاٍ: ْعِ ،١ نُا تػُط ايؿتٝإيٞ غُٓٞ ست٢ َأغٵ

ٚظَط، ؾكًتٴ: َا ٖصا؟ قايٛا:  ١ زلعتٴ غٓا٤ٶ ٚقٛت زؾٛفٺٕض َٔ زٚض َٓهد٦تٴ أز٢ْ زا

ٕٷ ٚٻ ؾ٬ ٚٸتع ٢ بصيو ايػٓا٤ ٚايكٛت ستٸ ؾًٗٛتٴ ،ز اَطأ٠ز ؾ١ْ٬; يطدٌ َٔ قطٜـ تع
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ؾػُعتٴ  صأٟ َط٠ّ ثا١ّْٝطايؿُؼ، ؾطدعتٴ  َؼٸ ؾُا أٜكٛين إ٫ٓ ،غًبتين عٝين، ؾُٓتٴ

ٌٴ َا قٌٝ يٞ  ٌٳ شيو، ؾكٌٝ يٞ َج ٚٸطَج ، ؾًٗٛتٴ َا زلعتٴ، ٚغًبتين عٝين، صٍ َط٠أٟ أ

ؾكاٍ: َا ؾعًتٳ؟ ؾكًتٴ: َا ؾعًتٴ  ،قاسيبإٍ  ايؿُؼ. ثِ ضدعت َؼٸ ؾُا أٜكٛين إ٫ٓ

ٖٓ : ؾٛاهلل َا ُُٖتٴ|ؾ٦ّٝا. قاٍ ضغٍٛ اهلل ٝٸبعسٖا أبسّا بػ٤ٛ  ١ ا ٜعٌُ أٌٖ اؾاًٖ

ٕٸ(47)«٢ أنطَين اهلل تعاٍ بٓبٛت٘ستٸ ٍٸٖصا ا . ٚقايٛا بأ ٕٸ ؿسٜح ٜس زلاع ايػٓا٤  ع٢ً أ

ٚٴقٹـ ٗ اؿسٜح بايػ٤ٛ ٚايكبض، ٚعٳكٳِ اهلل ْبٝٸٚإعاظف َٔ ؾعٌ اؾاًٖٝٸ ٘ ١ ايصٟ 

ٖٓ  ا ٜسٍ ع٢ً ؼطِٜ ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢.َٓ٘ قبٌ ايبعج١. 

ٜٚٓاقـ:

ِٻ ايٓيبټ  ،باطٌ ؾاسـ ٚتؿػرلٷ ٌَ ٖصا خطْأـ اغتس٫ٍ احملطِّأ ٖٳ ؾًِ ٜهٔ ايصٟ 

ٝٸ ن٬ُٖا »قاٍ:  |٘تٌ ٖٛ زلاع ايػٓا٤ ٚإعاظف; ٭ْٸ١ َطٸإٔ ٜؿعً٘ َٔ أَط اؾاًٖ

٘ قاٍ: تٌ; ٭ْٸمل ٜٴعٵكٳِ َٔ ايػُاع ٗ إطٸ |، ٖٚٛ«ٜعكُين اهلل تعاٍ َُٓٗا

 ُا عكُ٘ اهلل َٔ،تٌ، ٚإْٸشيو ٗ إطٸ |، ٚقع ي٘«ؾًٗٛتٴ بصيو ايػٓا٤ ٚايكٛت»

ٝٸ ٕٛ ٗ َٓاغباتِٗ َٔ إٓهطات ٚايًٗٛ بايؿشـ ٚساٍ بٝٓ٘ ٚبٌ، َا نإ ٜؿعً٘ اؾاًٖ

 ز زلاع ايػٓا٤ ٚإعاظف.ٚكاز١ْ ايٓػا٤ ٚؾطب اـُط، ٚيٝؼ فطٻ

 «َا ؾعًتٳ؟»ٕٓا غأي٘ قاسب٘:  |دٛاب ايٓيبٸ ،ٜٚعٜسٙ تأنٝسّا ،س ٖصاٜٚ٪ِّ

ٝٸ |٘، َع أْٸ«َا ؾعًتٴ ؾ٦ّٝا»: |ؾكاٍ ٌ ايػٓا٤ ٚإعاظف، بٌ ٚشلا زلع َٔ اؾاًٖ

ٍٸبٗا ستٸ ٕٸ ٢ ْاّ. ٖٚصا ٜس ايؿ٤ٞ ايكبٝض ايصٟ عكُ٘ اهلل َٓ٘ يٝؼ  ز٫ي١ غاطع١ ع٢ً أ

ٝٸ  ١ ٗ أؾطاسِٗ.ايػٓا٤ ٚإعاظف، بٌ ايؿٛاسـ اييت نإ ٜطتهبٗا أٌٖ اؾاًٖ

ٕٸب  ٓا٤ ٚإعاظف ٫ شلِ; إش يٛ نإ ايػ ،١ٌَ ع٢ً احملطِّٖصا اؿسٜح سذٸ ـ إ

٘ ع٢ً غ٤ٛ ٚؾشـ ٚقبض َا نإ ٜؿعً٘ أٌٖ نُا ْبٻ |٘ ع٢ً شيو ايٓيبٸسطاَّا يٓبٻ

ٝٸ ٍٸاؾاًٖ ع٢ً إباس١ ايػٓا٤ ٚإعاظف; إش تأخرل ايبٝإ عٔ ٚقت  ١ ٗ أؾطاسِٗ. ٖٚصا ٜس

 .|٘اؿاد١ ٫ هٛظ ٗ سٓك

 

ٖصٙ ا٭سازٜح ايػبع١ اييت َٕٛ غرلٳ بٗا احملطِّ ٖٓاى أسازٜح أخط٣ وترٸ

 ٗا بٌ نعٝـ ـ ٜكّٝٓآٖا; ٭ْٸا عٔ شنطٖا ٖ ٞ أعطنتٴٚيهٓٸ ،ٗا ٗ عجٞ ٖصاشنطتٴ
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 ّا َٚٛنٛع َٔ سٝح ايطٚا١ٜ.ـ ٚنعٝـ دسٸ

ّٳ ع٢ً أغاْٝسٖا ٚططقٗا ، بٌ َٚا مل (48)، َا ٫ َعٜس عًٝ٘ٚقس اغتٛعب ايه٬

ٗ ايباب ايجاْٞ َٔ نتاب٘  ،غـ اؾسٜع١َ عبس اهلل بٔ ٜٛأغتاشٴْا ايع٬ٓ ٜٴػبٳل إيٝ٘،

 .(إٛغٝك٢ ٚايػٓا٤ ٗ َٝعإ اٱغ٬ّ)ِ: ايكِّ

ٝٻ٘ أق٣ٛ أزٸٖٓا َا اضتأٜتٴ أْٸا ٚقس شنطتٴ ٖ ٓتٴ ـ عػب ؾُٗٞ ٚادتٗازٟ يتِٗ، ٚب

 ـ. ـ َا ع٢ً ٖصٙ ا٭سازٜح َٔ ٬َسٛات ـ ضٚا١ّٜ ٚزضا١ّٜ سٺ ٭سسٺ، غرلٳ َكًٚاـام

ّٸٚأظٜس ع٢ً َا غبل  ايػٓا٤ ٚإعاظف  ؾأقٍٛ: اؿهِ عٓسٟ ع٢ً ْٝع أسازٜح ش

ّٳٗا قطاس١ّ ، ٖٚٞ عٓسٟ ٗ سهِ إٛنٛع; ايبط٬ٕـ ٖٛ بـ ٚايكٝإ ـ اييت تؿٝس ؼط

ٞٸيٓهاض٠ َتْٛٗا; ٕدايؿتٗا ايكطو١ يًكطإٓ ٚايػٓٸ ـ ع٢ً َا  ١ ٚإكاقس ٚايٓٛط ايعكً

 ـ. غبل، َٚا غٝأتٞ، إٜهاسٴ٘ ٚبٝاْٴ٘

 

ٕٸ َٴِطٔطبٳ١ّإٛغٝك٢ قطٻ قايٛا: إ  .١َ; يهْٛٗا 

 :ٚاؾٛاب

ٕٕ أٚ اضتٝإح. ٚأغًب َا  ٘ ؾ٤ٞٷـ ا٭قٌ ٗ ايططب أْٸ1 ٜجرل ايٓؿؼٳ يؿطٕح أٚ سع

ّٳ ٗ ايؿطح أٚ ا٫ضتٝاح.  تٴػتعٌُ إٛغٝك٢ ايٝٛ

ٓٵَهط; سٝح ػس  ٖٚصا إع٢ٓ يًططب ٖٛ أَطٷ َسضٳى ٗ زلاع إٛغٝك٢ ٫ ٜٴ

 .ٚد٘ يًتشطِٜ؟! ايًِٗ ٫ ٟٸأايٓؿؼ يًػُاع اضتٝاسّا ٚاْبػاطّا قػٛغٌ. ؾٌٗ ٗ شيو 

ٕٸ ّ َا ٜعٜس اؿٝا٠ سػّٓا ٚبٗا٤ٶ ٚق٬سّا ٚؾ٬سّا، بٌ اٱغ٬ّ ٫ ّٓع ٫ٚ وطِّ إ

ٜٚطتكٞ بٗا. ٚيصيو ؾايػٓا٤ ١ ٜٚػُٛ ْػاْٝٸع٢ً َا ٜطتؿع بإؿاعط اٱ ٖٛ وضٸ

ٖٓ ٖٓٚإٛغٝك٢  ا ٫ ٜٓبػٞ اغتٗذاْ٘ باغِ ا ٫ هٛظ ضؾه٘ يصات٘. ؾه٬ّ عٔ نُْٛٗا 

ٕٸ ٕٸ ايطدٛي١ ٚايٛقاض; ٚنأ ايٛقاض قطٜٔ ايب٬ز٠  ايطدٛي١ قط١ٜٓ ايػ١ًٛ ٗ ايطباع، ٚنأ

 ٚامطاف ايصٚم!

ٕٸ2 ٌٸ١ْ يتشطِٜ إٛغٝك٢ ٜٛدب ؼطِٜ زلاعتباضٳ ايططب عًٓ ـ إ َٴطٔطبٺ  اع ن قٛت 

ايكٛت َكشٛبّا  ٕغٛا٤ٷ قسض َٔ إْػإ أٚ طرل أٚ آي١، ٚغٛا٤ٷ نا ،ـ ب ططبّاأٟ ٜػبِّـ 

ّٕ ٌٷٖٚصا نًٗ .أٚ غرل َكشٛب ـ قطآّْا نإ أٚ أشاّْا أٚ شنطّا أٚ ؾعطّا ـ به٬  ٘ باط
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 ٚاٖط ايبط٬ٕ.

 سهُٗا ـ نٌ يٛ نإ إككٛز ؼطِٜ إعاظف يصاتٗا َيكٹٝؼٳ عًٝٗا ـ َٚيسٳخٌ ٗ

ب٘ اٱْػإ َٔ أقٛات ايطٝٛض ٚغرلٖا يرلٜض طبع٘ إهسٚز. ٖٚصا َٔ أؾٓع َا  َا ًٜتصٸ

ٌٷًٜعّ احملطِّ ٕٸ ٌَ. ٚؾٝ٘ زيٝ ى َٔ ايكًب ّ َٔ شيو ٖٛ َا نإ وطِّاحملطٻ غاطع ع٢ً أ

َٸا ٚ .َا ٖٛ َطاز ايؿٝطإ َٔ ؾ٠ٛٗ ٚؾت١ٓ  اهلل أٚ ٜٴسخٹٌ ايبٗذ١إٍ  ى ايؿٛمَا وطِّأ

٘ ـ نُا ؾٗصا نًٓ ،ٚايعٌُ يتٓؿٝطٗا ٚؼؿٝعٖا ع٢ً َٛاق١ً اؾسٸ ;٠ ع٢ً ايٓؿؼٚإػطٸ

ٞٸ  َطاز ايؿٝطإ. ٗ اٱسٝا٤ ـ ٜٴهازٸ قاٍ أبٛ ساَس ايػعاي

َٳستٸ ،١ إبٝش١ يًػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ـ ا٭زٓي3 وكطُٖا ٗ ا٭عطاؽ  ٔٵ٢ ع٢ً قٍٛ 

ٌٸ ؾك٘، ٚا٭عٝاز، ٚوكط إٛغٝك٢ إباس١ ٗ ايسفٸ شيو ٗ ايٓػا٤  ٚوكط دٛاظ ن

ٍٸ ،ؾك٘ ٕٸ ز٫ي١ّ تس أثط ايكٛت ٗ إططاب ايػاَع ٫ أثط ي٘ ٗ اؿهِ; إش  قاطع١ ع٢ً أ

ُٴٓع ايػٓا٤ٴ ٚايسفٸ ٓٹعٳت ، ٗ ا٭عطاؽ ٚا٭عٝاز يٛ نإ يٲططاب أثطٷ ٗ ايتشطِٜ َي ُٴ َٚي

 َٕٛ!ٖٚصا ٫ ٜكٍٛ ب٘ احملطِّ .ايٓػا٤ َٓ٘

ٕٸـ يكس قًٓا َطاضّا ٚت4 َٔ ا٭قٛات ـ  قٛتٷ قٛات ـ َٚا إٛغٝك٢ إ٫ٓا٭ هطاضّا أ

بايػطض ايصٟ  أٚ سط١َٺ ٌٛسٹإٍ  ُا ٜكرل ا٭َطاٱباس١، ٚإْٸ ل بٗا سهِ يصاتٗا إ٫٫ٓ ٜتعًٖ

ٕٵ ٔٷ ٜٴػتعٌُ ايكٛت َٔ أدً٘; إ ٕٵسػّٓا ؾشػ ٕٵقبٝشّا ؾكبٝضٷ ، ٚإ  .َباسّا ؾُباحٷ ، ٚإ

 

ٕٸ ط٠ ٚؾاضبٞ اـُٛض، ذٳك١ ٚايَؿػٳإٛغٝك٢ ٚايػٓا٤ ٖٞ َٔ ؾعاض ايَؿ قايٛا: إ

ّٷٚايتؿبټ  .٘ بِٗ سطاّ، َٚٔ ثِ ؾا٫غتُاع شلا ٚا٫ؾتػاٍ بٗا سطا

 :ٚاؾٛاب

ٍٷ1 ٌٷ ـ ٖصا قٛ ٕٔٸ ع٢ً ايتاضٜذ، بٌ  ٖٚٛ خطْأ .باطٌ ؾاغس عاط ع٢ً ايؿطع، ٚػ

ّٷٚؾٝ٘ اتٸ ٕٗٛ بأٌٖ اـُٛض ٚايؿذٛض تؿبٻِٗ ٜٚقشابت٘ ايهطاّ بأْٻ |قطٜض يًٓيبٸ ٗا

ٕٸ َا  قس ٚقع ٗ ،َٔ زؾٛف َٚعاَرل ،ايػٓا٤ ٚايهطب ع٢ً إعاظف ٚايًٝايٞ اؿُطا٤! ؾإ

عطؾ٘ ايتاضٜذ; فتُع  ، بٌ ٗ خرل فتُٕع(49)ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ثبت يسٜٓا ٗ خرل فتُٕع

باهلل عًٝهِ َجٌ ٖصا اٱط٬م  ؾهٝـ ٜكضٸ .ٚبعسٙ |; ٗ عٗس ايٓيبٸايكشاب١

 ٚايتعُِٝ؟!

 ،ٚشيو يعسّ ايٓاقٌ ;١ ايػٓا٤ ٚإعاظف تأق٬ّٝغ٬َٝٸـ يكس أباست ايؿطٜع١ اٱ2
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 ا٭قٌ ٗ ا٭ؾٝا٤ اٱباس١. ٕٸإسٝح  ;َٕٛايصٟ عذع عٔ اٱتٝإ ب٘ احملطِّ

ٕٸ نُا غٝأتٞ  ،ايػٓٸ١ايؿطٜع١ قس دا٤ ؾٝٗا َٔ ايكطإٓ ٚقشٝض  ؾه٬ّ عٔ أ

ٚاستُاٍ ايٛدٛب ، بٌ ٚايٓسب ٌٸتؿٝس اٱباس١ ٚاؿٹ ْكٛمٷ ،بعه٘ غابكّا بٝاْ٘، ٚقس َطٸ

 َٕٛ؟!إط٬م َجٌ ٖصا ايٛقـ ايصٟ شنطٙ احملطِّ ٗ بعض ا٭سٝإ. ؾهٝـ ٜكضٸ

ٕٸ3 ع٢ً ايتاضٜذ. ٚيٝؼ قٛيٓا  ػٔٛ ٌَ ٖصا َا ٖٛ إ٫ٓقٍٛ احملطِّ ـ يكس شنطْا أ

ٗٔ; ؾإْٸإؽّا ع٢ً ؾطٖصا َبٓٝٸ عٴٔطفٳ  ٔٵَٳ س ايػُاع ٚا٫ؾتػاٍ بايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ ٗ٘ قس عٴ

َٔ أَجاٍ: إزلاعٌٝ  ،ٚقشابت٘ ايهطاّ ـ |بايسٜٔ، بٌ ٚباٱَا١َ ؾٝ٘ ـ غ٬ف ايٓيبٸ

ُٕػٳٓٸ بٔ داَع  ;(50)١ٌ، ٖٚٛ َٔ َؿاٖرل إػٓٸٌٖ َٓهأٚنإ قاسب قطإٓ، َٔ  ،ٞا

ٟٸ١ ١ٝ عًٝٸس٠ ايؿان١ً إػٓٸٚايػٝٸ عاضؾ١ بايػٓا٤  ٖٚٞ ؾاعط٠ْأخت ايطؾٝس،  بٓت إٗس

سِٖ إغشام ٌ ٚغٝٸٚإَاّ إػٓٸ ;(51)١ ٚتك٣ٛ َٚٓاقبٚإٛغٝك٢، ضخ١ُٝ ايكٛت، شات عٓؿ

١َ اؿاؾٜ شٚ ايؿٕٓٛ، قاسب إٛغٝك٢ ٚايؿعط اٱَاّ ايع٬ٓ، ٞٸبٔ إبطاِٖٝ إٛقًٓ

ٝٸايطا٥ل ٚايتكاْٝـ ا٭ ٛٸ١، َع ايؿك٘ ٚايًػ١ ٚايبكط بزب ٚايعًِ ; (52)إطتب١ اؿسٜح ٚعً

 َٟؿيت إس١ٜٓ ٚضاٚدؿٕٛ ٜعكٛب بٔ زٜٓاض بٔ أبٞ غ١ًُ، اؾًٌٝ ايهبرل أبٛ ٜٛغـ إا

ٟٸ; اؿسٜح ايجك١ ايؿانٌ ايؿٗرل َٔ ، ٚقانٞ ايبكط٠ عبٝس اهلل بٔ اؿػٔ ايعٓدل

إبطاِٖٝ بٔ غعس،  ذٸ١ٚاٱَاّ ايجك١ اؿ بكط٠ ؾكّٗا ٚعًُّا ٚعك٬ّ ٚثك١ّ;غازات أٌٖ اي

خ سسٜجّا أسس أع٬ّ عًُا٤ إس١ٜٓ، ٚأسس أؾٗط ضٚا٠ اؿسٜح ايجكات، ٚقس نإ ٫ وسِّ

ؾهٝـ ٜػتكِٝ قٍٛ  .قسّّا ٚسسٜجّا ،ٚغرلِٖ نجرلٷ ;ٜٚهطب قبً٘ ع٢ً إعاظف إ٫ٓ

 ٌَ غايـ ايصنط؟!احملطِّ

ٕٸ4 ّا بايُؿػٻام، كتكٸ ّاايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ ـ تأق٬ّٝ ٚٚاقعّا ٚؾطعّا ـ يٝػت ؾعاض ـ إ

ٍٸػاضٜٸطّا ع٢ً أٌٖ ايؿذٛض، ٚيٝػت ع١َ٬ ِهٚيٝػت سٹ عًِٝٗ، ٫ٚ أَطّا َٔ  ١ تس

ٕٸ، ١ ايٓاؽؾٕٛ زّْٚا عٔ بكٝٸعٕٚ ٜٚٴعطٳا٭َٛض اييت بٗا ٜتُٝٻ ا٫ؾتػاٍ بٗا ٚاغتُاعٗا  بٌ إ

ٖٳ بٓا، ٚنُا ٖٛ ٚاقعٷ نُا َطٸ ،بٌ ايؿه٤٬ ٚايٓب٤٬ َٓتؿطٷ  ايٓاؽ بٌ ٚبٌ ،سَؿا

عٔ طا٥ؿ١. ٖٞ  عٔ ؾطق١، أٚ طا٥ؿ١ٺ عٔ ؾ١٦، أٚ ؾطق١ٺ ٖا غرلٴ ِّٖٕع يؿ١٦ٺؾأَطٴ .١نآؾ

ٕٸٚعٔ نْٛ٘ تؿبټ ،١اـكٛقٝٸ خاضز عٔ سسٸ أَطٷ  ٜهٕٛ ٗ ؾ٤ٞٺإْٸُا  ٘ايتؿبټ ّٗا; ؾإ

َٸا  ،ِٵٖٴ ١ٓ ٫ ٜتعاطاٙ إ٫ٓأٚ ؾ١٦ َعٝٻ ككٛم بؿدٕل َا نإ ٜؿعً٘ إط٤ ٖٛ ٚغرلٙ أ

 كاٍ ؾٝ٘: تؿبټ٘.ٜٴ ؾ٬
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ٕٸعاٙ احملطَِّٚٔ ٖصا تعًِ خطأ، بٌ ٚبط٬ٕ، َا ازٻ  َٕٛ ٗ قٛشلِ ايػابل; ؾإ

ٌٸ ،ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ َعطٚفٷ أَطُٖا ٗ ايٓاؽ ٝٸَٓص اؾ ،ايٓاؽ ن ١، بٌ َٓص عٗس اًٖ

ٚٸبؿطٜٸايؿطاع١ٓ، بٌ َٓص ؾذط اي ع ٍ، ؾذا٤ اٱغ٬ّ ٖٚٞ ٗ ايٓاؽ، ٚمل تهٔ ١ُِّٝ ا٭

ُٻعٔ ؾ١٦، أٚ أٌٖ ًَٓؾ١ّ٦  كاٍ: ٖٞ ؾعاضٷ شل٪٤٫ ٜٴعطٳؾٕٛ ب٘، ؾٝذب ٢ ٜٴغٛاِٖ، ستٸ ٔٵ١ ع

ٕٸ ّٕتؿبٻ ٔٵَٳ ؼطّٗا; ٭  ؾٗٛ َِٓٗ! ٘ بكٛ

ٕٸ ٕٴ ايعًُا٤ ،ف قًٌَٝع تكطټ ،إباح ـ نُا ٜكٍٛ علٛ ثِ إ بٔ عبس  ايععٸ غًطا

ٕٸايػ٬ّ ٗ ايؿتا٣ٚ إٛقًٝٸ ٌٖ ْذلى  .ام تؿعً٘ايهؿاض أٚ ايؿػٸ ١ ـ ٫ ٜٴذلى ٭دٌ أ

ٍٕإٜٸ اضايهٓؿ ز ؾعٌجملطٻ ،َٚا أباس٘ اهلل يٓا ،زٜٓٓا ٚأغكُ٘ َٔ  ،اٙ؟! َا أبطً٘ َٔ قٛ

 ؾِٗ! 

٭دٌ ايباطٌ يتٳطٳَى ايٓاؽٴ نجرلّا َٔ  ٚيٛ تٴطى اؿلٸ ،٭دٌ ايباطٌ ٫ ٜٴتٵطٳى اؿلٸ

 أزٜاِْٗ.

٘ ع٢ً خ٬ف َكته٢ ْام َا ٜؿعًٛاض أٚ ايؿػٸ٘ بايهٓؿايٓٗٞ عٔ ايتؿبټ ٚىتلٸ

َٸا ٚ ،ؾطعٓا ٚٳِؾٔل ايٓسب أٚ اٱهاب أٚ اٱباس١ ٗ ؾطعٓا ؾ٬ ٜٴذلى َْا ٜؿعًٛأ ٘ ع٢ً 

ٕٸ٭دٌ تعاطِٝٗ إٜٸ ٔٵايؿطع ٫ ٜٳ٢ٗٓ عٔ ايتؿبټ اٙ; ؾإ َٳ ٚإباحٴ َٔ  ،ٕ اهلل ب٘شٹٜؿعٌ َا َأ ٘ 

 ًْت٘.

ٔٵ٘ عٔ ايتؿبټ ٘ٳٓٵاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ مل ٜٳ ٫ٚ هٛظ إٔ  ،ؾعٌ َا زلض ب٘ اهلل َٳ

ٛٻض ٗ ُٻا َأسٓك ٜٴتٳكٳ  ٗ ؾعً٘ ـ ٚإباحٴ َٔ ًْت٘ ـ ٭دٌ ٕٳشٹ٘ شيو ـ ساؾاٙ ـ; أ٢ٜٗٓ اهلُل ع

ٌٷام إٜٸاض أٚ ايؿػٸؾعٌ ايهٓؿز فطٻ  .(53)ؾهٝـ بٛاٖب ايعكٌ؟! ،اٙ؟!.. ٫ ٜكٍٛ بصيو عاق

 

ٌٸخاقٸٚ ،قايٛا: قس ثبت اٱْاع ع٢ً ؼطِٜ ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢  ١ّ ا٭خرل٠; ؾ٬ و

ٚإسساخٷ ٗ زٜٔ  َص١ََْٛ بٌ قٛيهِ ٖصا بسع١ْ .٫ٚ ا٫ؾتػاٍ ب٘ ،زلاع ؾ٤ٞ َٔ شيو

ٔٵ .اهلل ٕا يٝؼ َٓ٘ َٳ ُٸأْتِ ستٸ ثِ  َٛا ايػٓا٤ تٓا ايهباض ايصٟ سطٻ٢ ؽايؿٛا أ٥

 تِ أؾك٘ َِٓٗ؟!ٚإٛغٝك٢؟! أأْ

 :ٚاؾٛاب

ٌ قسّّا قٛيٝٸاٱْاع ـ ٗ اقط٬ح ْٗٛض ا٭ .(54)؟سذٸ١ـ ٌٖٚ اٱْاع 1
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َٸٚسسٜجّا ـ ٖٛ: اتٸ ُٸس ١ؿام فتٗسٟ أ بعس ٚؾات٘ ٗ عكط َٔ ايعكٛض ع٢ً  |ق

ٞٸ  .ٞٸٚٓٸ سهِ ؾطع

ٚاسس  ١ ٫ ٚدٛز شلا; ؾًٝؼ ٖٓاى أَطٷخٝايٝٸ ٖٚصا اٱْاع ٗ َا ٜبسٚ يٞ قٛض٠ْ

 ٘ ادتُعت ٗ َجً٘ قٝٛز ٖصا ايتعطٜـ:ع٢ ؾٝ٘ أْٸسٻإٔ ٜٴ ٜكضٸ

ٕٸ اتٸأ ٘ٺإٍ  ؿام اجملتٗسٜٔ وتازـ إ  .ٚقس اختًؿٛا ؾٝ٘ .قشٝض يًُذتٗس ناب

ٕٸإٍ  ؿام وتازا٫تٸ ـب  ٌّشيو اؿهِ قس ْطل ب٘ أٚ أقطٻ اٱساط١ بأ َِٓٗ  ٙ ن

 ٖٚصا أَطٷ .(55)ّٖا َج٬ّؾ٬ ٜهٕٛ َهطٳ ،قطو١ ع٢ً إٛاؾك١ َع اْتؿا٤ إٛاْع بأَاض٠ٺ

ٌٷ إٔ ٜٴسضٳى ٗ اجملتٗسٜٔ.  َػتشٝ

ػاع ب٬ز ـ نُا ٜػتشٌٝ اٱساط١ بآضا٤ ْٝعِٗ ع٢ً ايٛقـ ايػابل َع اتٸز 

ٕٸ ػع يصيو، ؾه٬ّ عٔ ا٭عُاض ا٭عُاض ايط١ًٜٛ ٫ تتٻ اٱغ٬ّ ٚاْتؿاضِٖ ؾٝٗا. إ

ٕٸ ٔٵ إكط ايككرل٠; ؾإ َٳ ٕٵٛ َٖ ايٛاسس قس ٜعذع  ٌٸ ٔ أًٖ٘ أ ؾطز َٔ  ٜعطف َا عٓس ن

ٌٸ  ،ؾهٝـ ظُٝع ب٬ز اٱغ٬ّ ،فتٗس ؾٝ٘ فتٗسٜ٘، بٌ قس ٜعذع عٔ َعطؾ١ ن

 بسٖٚا ٚسهطٖا، َسْٗا ٚقطاٖا؟!

ٟٕ ـز  ٖٓ ادتٗازٟٛ نُا ٜػتشٌٝ َِٓٗ ا٫دتُاع ع٢ً ضأ ا تأباٙ طبٝع١ ٚاسس; ؾٗصا 

ٔٴايسٜٔ ٚطبٝع١ ايًػ١ ٚطبٝع١ ايبؿط ٚطبٝع١ ايهٕٛ  رل غ ْكٛمٷ ٚاؿٝا٠; إش ايسٜ

ٛٸ ،طٖا ايعكٍٛتؿػِّ ،َتػا١ٜٚ ايسضد١ ٗ ايٛنٛح ٠ ا٫غتٓباٙ ٖٚٞ كتًؿ١ ٗ ق

ٚنعؿ٘، ٚٗ إزضاى ايس٥٫ٌ أٚ اؾٌٗ بٗا، ٚٗ ايػٛم ع٢ً إعاْٞ أٚ اؾُٛز ع٢ً 

ٍٸ ،ٗ سسٚز ايًػ١ ،ا٭يؿاٚ ٍٸ ٚؾٝٗا َا ٜس ّٸبإؿّٗٛ، ٚؾٝٗا اي بإٓطٛم َٚا ٜس  امٸاـٚ عا

ُٳٌل ٚإكِّٚإؿذلى، ٚؾٝٗا إطًَ  ،َع ايتٓعٌٜ ع٢ً ٚاقع اؿٝا٠ ،س، ٚؾٝ٘ ايكاطع ٚاحملت

 ٘ دسٸٚايبؿط ٗ شيو نًٓ .آخطإٍ أخط٣، َٚٔ عكط إٍ ايصٟ ىتًـ َٔ ب١٦ٝ 

 َٔ ا٫خت٬ف. ٬بسٸٕ; ؾَٛتؿاٚت

ؾٌٗ  ،َع نْٛ٘ َػتش٬ّٝ نُا أْبأْاى ،ـ ٚيٓؿذلض دس٫ّ ٚقٛع شيو اٱْاعٖـ 

 .َٹٔ َإْع ّٓع اخت٬ؾِٗ بعس إْاعِٗ ٖصا؟! ايًِٗ ٫

ٕٸ ُٕسٻعٳ٢ إ ّٷ .ايٛاقع وٌٝ ٚقٛع شيو اٱْاع ا ٗا بعس ; ؾإْٸٚتاضٜذ ٖصٙ ا٭١َ َعًٛ

اغتشاي١ ْعٗا ع٢ً َا اختًؿت ؾٝ٘ َٔ  ٢ بًػت سسٸقس اختًؿت ستٸ |ضغٍٛ اهلل

ٞٸ ْلٌّٖٚٛ  ،ايهتاب ِّض إَهإ إْاعٗا، أٚ ْعٗا، ع٢ً  ،ايجبٛت قطع ؾهٝـ ٜٴتٳك
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ٌټ ادتٗاز،ثبٛتٴ٘ أٚ  ٞٸٚٓٸ ْلٌّؾٝ٘ غكٛق٘، أٚ ؾٝ٘ ْلٸ ٫  إَٔط  ز٫يتٴ٘ أٚ ُٖا َعّا ق

َٸيٝهٕٛ سهُّا ؾطعٝٸ  ١ ْعا٤؟!ّا يٮ

ٕٸ ٗ ؾ٤ٞ َكطٕٛع ب٘ ٗ زٜٔ اٱغ٬ّ  اٱْاع ٫ ٜكع، ٫ٚ ّهٔ ي٘ إٔ ٜكع، إ٫ٓ إ

ّٕ َٓ٘ بايهطٚض٠  .(56)َعًٛ

َٸا ـ 2 ٍٳ ﴿ٌ ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘ بكٛي٘ تعاٍ: قٛيٝٸاغتس٫ٍ ا٭أ ٔٵ ٜٴؿٳاقٹلٵ ايطٻغٴٛ َٳ ٚٳ

ِٳ ٓٻ ٗٳ ٘ٹ دٳ ٚٳْٴكٵًٹ ٛٳٖي٢  َٳا تٳ ٘ٹ  ٛٳٚي ْٴ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٌٔ اِي ٝٵطٳ غٳبٹٝ ٜٳتٻبٹعٵ َغ ٚٳ ٗٴسٳ٣  ٘ٴ اِي ٔٳ َي ٝٻ َٳا تٳبٳ ٔٵ بٳعٵسٹ  ٚغا٤تٵ  َٹ

ٕٸؾٗٛ اغتس٫ٍ ٗ غرل قًٓ (115 :ايٓػا٤) ﴾َٳكٹرلّا مل تٴطٳز ب٘  «إ٪ٌَٓ»يؿٜ  ٘; ٭

ٌٷطا٥ؿ١ْ زٕٚ أخط٣، ٚإْٸ ؾُٝعِٗ، ٫ٚ ٜٛدس ؾ٤ٞٷ ادتُعٛا عًٝ٘ ـ  ُا ٖٛ يؿٜ ؾاَ

ّٷ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠ ٫ ٜػٳ ا٭سٝا٤ َِٓٗ ٚا٭َٛات ـ إ٫ٓ  سّا دشسٙ.سأ عٴؾ٤ٞٷ َعًٛ

ٕٻ َع٢ٓ اٯ١ٜ ايكشٝض ٖٛ:  ،(117ـ  105 :)ايٓػا٤ ٜطؾس إيٝ٘ غٝاقٗا نُا ،ثِ إ

َٳٔ ٜػًُو غرلٳ ططٜل اٱغ٬ّ ايصٟ دا ّٴ ; ؾٝكرل ٖٛ ٗ ؾٛل |٤ ب٘ ايطغٍٛٚ ٚاٱغ٬

ٝٻ َا ٚٗط ي٘ َٔ اؿلٸٚشيو عٔ عُسٺ َٓ٘ بعس  ،آخٳط ٗ ؾٛل ؾػٝكًٝ٘ اهلل  ،هضٔ ٚاتٻٚتب

 ٚغا٤ت َكرلّا. ،دِٗٓ

َٸا ٚ َٸ»سسٜح أ نُا  ،َٚا ٗ َعٓاٙ ؾٗٛ ع٢ً نعؿ٘ «ن٬ي١يت ع٢ً ٫ ػتُع أ

ق٬ح غًطإ ٗ زضاغت٘ عٔ َس٣  ٚايسنتٛض، (تًدٝل اؿبرل)ط ٗ ذٳك٘ ابٔ سٳسٖك

عًٌ )اٱْاع، ٚأغتاشْا عبس اهلل اؾسٜع ٗ نتاب٘ ايصٟ َا ٜعاٍ كطٛطّا  سذٸٝٸ١

ِّ َكاٍ ٚقسح (.اؿسٜح ٔٛ ِّظ، ا٭َط ايصٟ ْٚٝع ططق٘ ٚؾٛاٖسٙ ٫ ؽًٛ َٔ َق  ٫ ٜٴذ

 ا٫ستذاز ب٘.

َٸا ٚ ٕٸعًٝهِ باؾُاع١، ٚإٜٸ»سسٜح أ ايؿٝطإ َع ايٛاسس،  انِ ٚايؿطق١; ؾإ

َٳ َٚا ٗ َعٓاٙ ؾٗٛ ٜأَط  (57)«أضاز عبٛس١ اؾ١ٓ ؾًًٝعّ اؾُاع١ ٔٵٖٚٛ َٔ ا٫ثٌٓ أبعس. 

، تؿطشّا٫دتُاع ٫ با٫ؾذلام ٚايل بٜتشٖكإْٸُا  بايهٕٛ َع اؾُاع١ ٚا٫يتعاّ بٗا، ٖٚصا

١، بٌ ١ ا٫دتٗازٜٸؿكٗٝٸٖٚصا إع٢ٓ ٫ تٛقـ ب٘ ا٭سهاّ اي .قٗاتؿطٸ٫ ب ٛسس٠ ايه١ًُٚب

٫ ٜػٛؽ ؾٝٗا اـ٬ف َٔ قهاٜا ايؿطٜع١  ١ٺٗ قهٝٸ ١ إ٫٫ٓ ٜٛدس ٗ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

ٌٸ .إع١ًَٛ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠ ٗ ٖصا اؿسٜح َٚا ٗ  شيو ـ ٚا٭قضٸ ٚا٭قطب ـ َٔ ن

١ ٚنٝؿٝٸ ،١ػٝاغٝٸعٔ ايؿً ٚايكطاعات اي |٘ دا٤ ٗ غٝام سسٜح ايٓيبٸَعٓاٙ أْٸ

ٍٸ ،ف خ٬شلاايتكطټ عًٝ٘ أنجط َٔ سسٜح قشٝض ٜسٚض سٍٛ شات َع٢ٓ  نُا ٜس
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 ،عطا ايطاع١ ًعّٚ ْاع١ إػًٌُ ٚإَاَِٗ، ٚعسّ ؾلٸ; ؾٗٞ تأَط ب(58)سسٜجٓا ٖصا

َٴدتاض ًعّٚ ; أٟ ٖٞ تأَط بٜٔ بططم َؿطٚع١، عاًٌَ َا أْعٍ اهللطإا ناْٛا 

 ٫ يعّٚ أقٛاٍ اجملتٗسٜٔ ٚآضا٥ِٗ. ،١ػٝاغٝٸاؾُاع١ اي

ٌٸ3 ٕٸَا غبل ٜتٻ ـ َٚٔ ن اٱْاع إصنٛض ٗ نتب عًُا٤ ا٭قٍٛ يٝؼ  هض أ

ٕٵ ٞٸ بؿ٤ٞ، ٖٚٛ عٓس ايتشكٝل أيٝل بأ ; إش اٱْاع ايكطٜض ٜٓسضز ؼت اٱْاع ايػهٛت

ٕٛ ٚايؿكٗا٤ ٫ ٜعٜس عٔ نْٛ٘ ق٫ّٛ يبعض أٌٖ ا٫دتٗاز ٗ عكط قٛيٝٸعٝ٘ ا٭ايصٟ ٜسٻ

ٔٵ َٳ َٹٔ َعاقطِٜٗ أٚ  ٖٖ َٔ ايعكٛض، ٚمل ٜٛدسٵ عٔ أسسٺ  ٔٵ ٔٵٖٛ  َٳ  ْٴكٹٌ عٓ٘ ـ ٗ بعسٳِٖ 

، أٚ مل ٜٛٗط َِٓٗ اعذلاف بٗصا ايكٍٛ أٚ (59)َا ٚقًٓا أٚ ٗ سكٝك١ ا٭َط ـ خ٬ف شيو

ٟٳ شيو ـ َ، إْهاض ي٘ ُا ٖٛ ٗ ٌ ٚايؿكٗا٤ ـ فط٣ اٱْاع، ٚإْٸقٛيٝٸٔ قٹبٳٌ ا٭ؾُأدٔط

ٞٸ  ع٢ً أؾهٌ تكسٜط. اؿكٝك١ َٔ اٱْاع ايػهٛت

 .ذٸ١٘ يٝؼ عٖٚصا نًٓ

ٕٸ ٛٻٍ ايػانت َا مل ٜٳُكٌ؟ ع٢ً أ ٘ قس بًػ٘ شيو ايػانت ٫ ٜٴذعٳّ أْٸ ثِ نٝـ ٜٴَك

َٳ ثِ يٛ بًػ٘ ؾذا٥عٷ .ايكٍٛ ضَا نإ شلٝب١ ايكا٥ٌ، أٚ  ;َٔ ا٫عذلاض َاْعٷع٘ ٓٳإٔ ٜهٕٛ 

أ بعسٴ يتشكٝل ٘ مل ٜتٗٝٸ٘ ٫ إْهاض ٗ َٛنع ادتٗاز، أٚ ٭ْٸاـٛف، أٚ يهْٛ٘ ٜط٣ أْٸ

 أٚ يػرل شيو. ،نُا هٛظ إٔ ٜهٕٛ أْهطٙ ٚمل ٜبًػٓا .ايكٍٛ ٗ ٖصٙ إػأي١

َٸا  كايؿ١ ؾٗصا إٔ ٜٓتؿط ايكٍٛ ٜٚبًؼ ْٝع اجملتٗسٜٔ ؾ٬ تٛٗط َِٓٗ ي٘ أ

ٚٴدٹس طٚاسس٠ تٛ٘ؾ ٜػتشٌٝ إٔ تٛدس ي٘ َػأي١ْ ُٳا نإ ؾٝ٘  (60)ؾٝٗا ٖصا ايٛقـ. ٚيٛ  َي

ٍٸ ;سذٸ١ ٝٸ١ب٘ ع٢ً  يهعـ َا اغتٴسٹ ٌٸ .اٱْاع سذٸ شيو ٫ ٜكًض إٔ ٜهٕٛ زّٜٓا ٜٴًعٳّ  ٚن

َٸإٍ  ب٘ ايٓاؽ  ١ بعسٙ.ّٜٛ ايكٝا١َ، ٜٚٴشذٳط ب٘ ع٢ً ا٭

أزا٠ّ  ،سٜٔ ٚاؾاَسٜٔزٜٔ ٚإكًٚبؿعٌ إتؿسِّ ـ; غـيٮـ ـ يكس أقبض اٱْاع 4

ٖٚـ يٓكط٠ ا٫ختٝاض اي ٞٸتٴٛ ٞٸٚاي ه٬َ ، أٚ ٱغهات إدايـ أٚ تؿػٝك٘ أٚ تبسٜع٘ ؿكٗ

ِّ .أٚ َا غ٣ٛ شيو َٔ أؾهاٍ اٱقكا٤ غ١ّ ٚأقبض اـطٚز ع٢ً اٱْاع ت١ُّٗ َػ

ٞٸؿهطٜٸيًُشاقط٠ ايعٓسِٖ  ٌٷ ٗ َػأي١  . ٚؾ٤ٞٷ١ ٚاٱٜصا٤ ايٓؿػ َٔ ٖصا ٚشاى ساق

ٛٸ .ك٢ايػٓا٤ ٚإٛغٝ  باهلل. ٠ إ٫ٚ٫ٓ سٍٛ ٫ٚ ق

5ٖٓ ٘ٴ ق١ًٺ َػأي١ اٱْاع، ٚع٬قت٘ بايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢، قاٚي١ُ ـ ٚ ا ي٘ ٚد

ب إٔ ّاضغ٘ اجملتٗسٕٚ ٗ عكطْا ايبعٔض )تكًٝلٳ( أٚ )سكطٳ( ايسٚض ايصٟ ه
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 . بإيعاَِٗ بعسّ اـطٚز عٔ أقٛاٍ ايػابكٌ

ٕٸغ٬َٝٸٖٚصا أَطٷ يٝؼ ٗ قاحل ايؿطٜع١ اٱ  ،ض١ْٓ ا٫خت٬ف َذًُ٘ ١; ٭

ٚايكسَا٤ أٚ بٌ ايكسَا٤  غٛا٤ٷ نإ بٌ إعاقطٜٔ ،َازاّ ٗ غرل ايجٛابت ٚايكطعٝات

ِّع زا٥ط٠ ايؿِٗ ٚايتؿػرل، ٜٚكسِّ; إش ٜٛغِّأْؿػِٗ ١ يًُػأي١ عكطٜٸ١ ٚٚاقعٝٸع١ّ ّٚ س٫ًّٛ َتٓ

 ايٛاسس٠.

ٕٸ ٕٕ إ ٞٸَٔ ايتؿهرل اٱ ؾٝٛع يٛ ٕٸ غ٬َ ٖصا ٖٛ  ٗ عكط َٔ ايعكٛض ٫ ٜعين أ

ؾُا أخكب اٱغ٬ّ ْؿػ٘، َٚا أغعض ايجُاض اييت تٓتر عٓ٘ ع٢ً اخت٬ف  .اٱغ٬ّ ٚسسٙ

 ا٭ظَإ.

ٕٸ ؾكٗٓا إٛضٚخ ادتٗازاتٷ يعًُا٤ٺ غابكٌ ٗ إزضاى َعاْٞ ايٓكٛم، ٚٗ  إ

َٸايتؿطٜع ع٢ً ايٓكٛم اي ١ ، ٚٗ تطبٝل ايٓكٛم ايكطعٝٸايػٓٸ١ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ ١ٚ عا

ِّٝٸٚايٛٓٸ ط ا٭ظَإ ٚا٭َكاض ط٠ َع تػٝټع١ ٚٚقا٥عِٗ إتػ١ِّ ع٢ً أسٛاٍ ايبؿط إتٓ

 ٚايب٦ٝات.

ٟٸ شاتٴ ٚنٕع ادتٗازاتٷ إشّا ٘إْٸ ط َٚٔ ثِ ؾٗٞ ؼتٌُ اـطأ، ٚؼتٌُ ايتػٝټ ،بؿط

ٛټ  سٛاٍ.ع َع اخت٬ف ايب٦ٝات ٚا٭ٚايتٓ

١ ٜٓبػٞ اغتط٬عٗا، ٚػاضبٴ َإض ٜٓبػٞ ا٫ْتؿاع تاضىٝٸ٘ خدل٠ْ قشٝضٷ أْٸ

ٕٳ إيعا ٔٵ زٚ  ايعكٍٛ ٚا٭عٓام. ّٕ ٜٴدهٹعٚا٫غذلؾاز بٗا، ٚيه

ٕٸ6 ٚايسيٌٝ  ذٸ١اؿإْٸُا  ٫ٚ زيٌٝ، ،ذٸ١ٺاٱْاع ٚسسٙ يٝؼ ع ـ ٚاـ٬ق١ أ

 .|١ ضغٛي٘نتابٴ اهلل ٚقشٝضٴ غٓٸ

٫ٚ  ،نإ َٛدٛزّا ٗ عٗس ايتؿطٜع إْاع ع٢ً ؼطِٜ ؾ٤ٞٺـ ٜػتشٌٝ ٚقٛع 7

ٕٸ ؾٝ٘ ْٗلٸ   عسّ ايتشطِٜ ٜعين اٱباس١، ؾهٝـ ٜكضٸ َا ثبت عٓسٟ ع٢ً ايتشطِٜ; ٭

قطآّْا  ،١ت ايؿطٜع١ إباست٘؟! ؾه٬ّ عٔ عؿطات ا٭زٓيٚقٛع إْاع ع٢ً ؼطِٜ َا أقطٻ

ٍٸ ،١ّٚغٓٸ ٚاستُاٍ ايٛدٛب ٗ بعض ا٭سٝإ  ، بٌ ايٓسبٌٸع٢ً اٱباس١ ٚاؿٹ اييت تس

ٕٵ ،ٚا٭سٛاٍ  ؾا٤ اهلل. نُا غٝأتٞ تؿكًٝ٘ إ

 ،ع٢ً اٱباس١ ،ٚغٝأتٞ نُا َطٸ ،َا ثبت يسٜٓا ٗ |ايٓيبٸْلٸ ـ ؾه٬ّ عٔ 8

 .(61)ٚزي٬ّٝ سذٸ١ |ٚنؿاٙ

 ،ٞ ٚايععف ٚا٫غتُاعٔ ايتػٓٸََا ثبت عٔ ايكشاب١ ضدا٫ّ ْٚػا٤ٶ إٍ  باٱناؾ١
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 .|َٔ أسازٜح ضغٍٛ اهلل بٝاْ٘ نُٔ َا قضٸع٢ً َا غٝأتٞ 

َٴشٳسِّثـ ٚزْٚو آٍ إادؿٕٛ ْٝعّا9 ٞ إس١ٜٓ َٔ ، ِٖٚ َٔ نباض ؾكٗا٤ ٚ

ٔٵ ُٳ َٴَٔ أدًٖٓٚٛ  ،ٚإبطاِٖٝ بٔ غعس ;بعسِٖ ايتابعٌ ؾ ٚعٕٛ بٔ عبس  ;ثٞ إس١ٜٓسِّشٳ١ 

ٚعبٝس اهلل بٔ  ;ايهٛؾ١ٗ ١ ايتابعٌ َٔ خٝاض ٚأدًٓ، ٖٚٛ اهلل بٔ عتب١ بٔ َػعٛز

ٟٸ َٴَٔ أدًٓ، ٖٚٛ اؿػٔ ايعٓدل ٚإٓٗاٍ بٔ عُطٚ  ;ثٞ ايبكط٠سِّشٳ١ ؾكٗا٤ ٚقها٠ ٚ

ٟٸ ٗٸاحملسِّ، ٖٚٛ ا٭غس ٞٸ ;ٚابٔ قتٝب١ ايسٜٓٛضٟ ;(62)ك١جاي خ ايهٛ  ،ٚأبٛ َٓكٛض ايتُُٝ

ٟٸٚ ُٸس  ٚأبٛ بهط ;عبس ايكاٖط ايبػساز ُٸ بٔ عبس اهلل بٔق ٟٸس ق  بٔ سبٝب ايعاَط

ٟٸ ٞٸ ،ايبػساز ٚأسس أع٬ّ ايػٓا٤  ،خ ايجك١احملسٸٖٚٛ  ،ٚإغشام بٔ إبطاِٖٝ إٛقً

ٞٸٚابٔ اي ;ٚابٔ سعّ ;١غ٬َٝٸٚإٛغٝك٢ ٗ تاضٜذ اؿهاض٠ اٱ ٞٸ عطب ٚاؿاؾٜ  ;إايه

ُٸس  اٱَاّ أبٛ ٞٸعطٝٸق خ ايجك١ ابٔ طاٖط ايكٝػطاْٞ ٚاحملسِّ ;١ بٔ غعٝس ا٭ْسيػ

ٞٸإ ٞٸ ;ٞٸٚأبٛ طايب إٓه ;كسغ ٞٸ ;ٚأبٛ ساَس ايػعاي  ;ٚأخٛٙ أبٛ ايؿتٛح أٓس ايػعاي

ٚغرلِٖ  ،ٚايؿعطاْٞ ;ٚاٱزؾٟٛ ;ٚابٔ زقٝل ايعٝس ;بٔ عبس ايػ٬ّ ٚايععٸ ،ٚايكؿرلٟ

ٚقُس  ،ٚقُس ضؾٝس ضنا ،اضَجٌ: سػٔ ايعٓط ،ٚسسٜجّا (63)ؾكٗا٤ ٫ ٜٴشكٳٕٛ قسّّا

ٚعبس اؿًِٝ  ،ٚقُٛز ؾًتٛت ،ٚايػٝس غابل ،ٚقُس أبٛ ظٖط٠ ،اظعبس اهلل زضٸ

ٞٸ ،عًٞ داز اؿلٸ ٚداز اؿلٸ ،قُٛز ٚعًٞ  ،َٚكطؿ٢ ايعضقا ،ٚقُس ايػعاي

ُٸ ،، ٜٚٛغـ ايكطناٟٚ(64)ٚايؿعطاٟٚ ،ايطٓطاٟٚ  ،ٚؾٝكٌ إٛيٟٛ ،س عُاض٠ٚق

 إخل.ٚعبس اهلل بٔ ٜٛغـ اؾسٜع،... ،ٚأٓس ايطٜػْٛٞ

ٕٸ10 اـ٬ف ٗ َػأي١ ايػٓا٤ ٚإعاظف َٔ إؿذلض عٓس  ـ ؾه٬ّ نصيو عٔ أ

ٌٸ ِٻ ٔٵَٳ ن ٍ ايعًُا٤ عٳط أٚ ٜٴَؿكٌ; إش مل ٜٳأؾٗط َٔ إٔ ٜٴصَن ٘ أَطٷأْـ ايؿك٘ أْٸ ؾ

 َػتك٬٘ ّاؿَ٪ٖيؾؿٝٗا َا ٜطبٛ ع٢ً غبعٌ  ،ٚؼطّّا ؿٕٛ ٗ ٖصٙ إػأي١ إباس١ّٜكِّ

ٔٻ ،يهباض ايعًُا٤ َٚؿاٖرل ايؿكٗا٤ قسّّا ٚسسٜجّا  .ٌَ ٜعاْسٕٚاحملطِّ ٚيه

ٟٸ ،ايػٓٸ١أٟ ايكطإٓ ٚ ،ٓلٸقساغ١ ايـ 11 ٍٕ ٫ تعين بأ َٳَٔ ا٭ سا  ٔٵسٛاٍ قساغ١ 

ٕٸٜتٓاٚي٘ بايسضاغ١ ِٸ ; ؾإ ٚشيو  ،غ٬ّ ٖٛ تكسٜؼ اهلل ايٛاسس ايكٗاض ٚسسَٙبسأ ٗ اٱ أٖ

أ ، َٚا زٕٚ شيو ؾاؾُٝع غٛاغ١ٝ. ٚنُا ٖٝٸ١قطآّْا ٚغٓٸ ،ب٘ ٜؿٌُ قطعّا َا أٚس٢ اهلل

 ط ٗ سسٚز ظَاِْٗ َٚعاضؾِٗ ٚغ٘ دٛٛط ٚايتبكټاهلل يًػًـ ايكاحل أغباب ايتؿٗه

ط أقشاب ايٓكٌ ٚدٛز أضبع١ نٝـ ٜؿػِّ ٫ٓإٚـ ا٫خت٬ف ٚايتؿهرل  طٸٜٸ١ٜ٪َٔ ع
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ٟٸ ُٔ إؿٝسـ ؾ ؟!بٌ مثا١ْٝ َصاٖب، ٜػُض إػًُٕٛ ايّٝٛ يبعهِٗ إٔ  بٌ َٔ ايهطٚض

نُا  ،بسٍ ايتػؿٝ٘ ٚايتؿٗرل ببعهِٗ ايبعض ،طط ٚايتبكټيًتؿٗه ايبعض بؿػش١ٺ

٫  ٞضاتُٗا َٖٚكطٻ |ضغٍٛ اهلل ١ٚغٓٸ ٕ ايهطِٜآايكط. ايص٥اب ع٢ً ؾطٜػتٗا تٓكضٸ

قٝاّ إٍ  ع٢ً ايٓاؽ أْعٌ ذٸ١ٚاؿـ َُٗا ع٬ ازل٘ أٚ ضزل٘ ـ ايه١ًُ ايٓاؾص٠  غرل

 ػاع١.اي

 :قاحل عًٞ أّٔ ايسنتٛض ّا ٭خٞ ايععٜعآٖا إٔ أْكٌ ق٫ّٛ ِّْطَٚٔ إؿٝس ٖ

ض٠ ٗ تعِٛٝ ا٭قسٌَ َٔ أؿٜ ٗ ن٬ّ نجرل َٔ َعاقطٜٓا ْدل٠ عاي١ٝ ْٚػ١ُ َتهطِّ

َٸ ٌٸأٌٖ ايعًِ ٚتبذًِٝٗ، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ دًس إعاقطٜٔ ٚش ايتٜٗٛٔ َٔ  ِٗ، أٚ ع٢ً ا٭ق

ٕٸؾإٔ َا ٜأتٕٛ ب٘ ٗ َكابٌ إتكسِّ  يػإ اؿاٍ َا قاٍ ايؿاعط: ٌَ. ٚنأ

  ِ ــاؾٗ ــافٴ ٗ أنٓــ ــصٜٔ ٜٴعــ ــب ايــ  شٖــ
 

ـٺ نذًـــس ا٭دـــطب   ًِـــ  ٚبكٝـــت ٗ خٳ
 

ّٸَٚع إزضانٞ اي ٕٸ تا ; عإٌإت ٜٴعزټ ب٘ ٗ ٚد٘ طا٥ؿ١إْٸُا  أنجط ٖصا ايه٬ّ بأ

ُٸ١نبشّا يتطاٚشلِ ع٢ً ا٭ ّا شلِ ٚيػرلِٖ َٔ شلِ يَكسٵض أْؿػِٗ َكازٜطٖا، ٚسجٸ ، ٚزؾعّا٥

ٞ بكػاض ايعًِ قبٌ نباضٙ، ايٓاؾ٦ٌ ٗ ايعًِ ع٢ً إتٝإ ايبٝٛت َٔ أبٛابٗا، ٚايذلبٸ

ٞ أدس داْبّا َٔ اٯثاض غرل اؿُٝس٠ ٘ ؾإْٸَع إزضانٞ شلصا نًٓ ،ٚايتشكٵطٴّ قبٌ ايتعٳبټب

ٞ بأفاز ايصات، ٚايتٜٗٛٔ َٔ ايكسضات، ٚايتػٓٸٌ ٗ ؾٝٛع استكاض شلصا ا٭غًٛب، تتُجٻ

إانٞ، ٚنجط٠ ايؿه٣ٛ َٔ اْكطاّ ايعًّٛ، ٚعكِ ايؿّٗٛ ٗ ايٛقت اؿانط، نُا 

ٞٸٌغ٬َٝٸٖٛ ؾا٥ع بٌ اٱ خكٛقّا. ٖٚصا َٔ  َٚؿاىِٗ  عَُّٛا، ٚطًب١ ايعًِ ايؿطع

َٔ ايطٚح  ُسٸ١ ا٫بتهاض ٚاٱبساع، ٖٚٛ ٜػتايٝأؽ ٚاـٍُٛ ٚقًٓإٍ  ؾأْ٘ إٔ ٜسؾع

ٚإهاب  ،اييت سهُت بتشطِٜ ا٫دتٗاز ،١ اييت غازت ٗ عكٛض اؾُٛزعًُٝٸاي

 ايتكًٝس.

ا٭َاّ، بُٝٓا ٜػرل نجرل َٔ إؿتػًٌ إٍ  ذ١ٗدِٖٛٗ َتٻٕاشا ٜػرل ايٓاؽ ٚٚ

ٕٸإٍ  ذاٙٚٚدِٖٛٗ زا١ُ٥ ا٫تٸ سٜينٸبايعًِ اي ِٓٗ ٜعٝـ دػسّا ٗ َ نجرلّا اـًـ؟! بٌ إ

 ٜػهٔ ٗ إانٞ! عكًُ٘اؿانط ٚ

ايتعاطٞ َع ايذلاخ َٚا إٍ  ٞ أزعَٛٚع قبٛيٞ ٚتكسٜطٟ يٛد١ٗ ايٓٛط إدايؿ١ ؾإْٸ

ٝٸتبذًٝٝٸ ١، ٫ بطٕٚحْكسٜٸ١ ؼًًٝٝٸ طٙ ا٭قسَٕٛ بطٕٚحغٖط ١، ؾِٗ بؿطٷ أقابٛا ١ إططا٥

٘ٹ ﴿ٚغابٳ عِٓٗ نجرل،  ٚا، ٚعًُٛا أؾٝا٤ٶ٪ٚأخط ٛٳدٳسٴٚا ؾٹٝ ٘ٹ َي ٝٵٔط ايًٖ ٓٵسٹ َغ ٔٵ عٹ َٹ ٕٳ  ٛٵ َنا ٚٳَي
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 . ، ٚنِ تطنٛا يٓا يٓهٝـ﴾اخٵتٹ٬َؾّا َنجٹرلّا

ِٗ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً ، َع سجٸٌُعًٖٚصٙ ايطٚح ٗ ْؿٛؽ إت ٜٓبػٞ إٔ ْبحٸ

َٸ١ ايٛنٛعٝٸإ ٞٸباع إٓٗر ايٚاتٸ ،١تا كس، ٞ ٚايبشح، ٚايتشًٌٝ ٚايٓايكشٝض ٗ ايتًٓك عًُ

ُٸ١ٞ با٫سذلاّ ايهاٌَ يٮَع ايتشًٓ  ٚايهباض. ٥

َٸا   ؾِٗ غٝتػاقطٕٛ َّٜٛا بعس ّٜٛ، ئ ٌُعًٚكٕٛ ٚأْكاف إتإتعإٕٛ ٚإتػًٚأ

ِٸإْٸُا  ٖٛ عًِٝٗ، ٚؾطضِٖإْٸُا  ، ٚنطضِٖٜكِٝ ايتاضٜذ شلِ ٚظّْا  ٜتطاٜط ٗ زاضِٖ. إٗ

ٌٸٓا، نأْٸإٔ ٫ ٜهْٛٛا زا٥ُٞ اؿهٛض ٗ ٚدسآْا ٚنًُات أٌٖ ايعًِ ٚإؿتػًٌ  ِٗ د

َٳِٗ ـ ٗ ضأٜٞ ـ خرلٷ َٔ ايتعطټٚإُٖاُي .ب٘ ٜكًض ساي٘ َِٓٗ بعس  ٔٵض شلِ، َٚا أنجط 

ٕٵ سٌ، ٚقٌٝ قسّّا: طًبٓا ايعًِ يػرل اهلل ؾأب٢ اهلل إ٫ٓ  فبتكطټ اْت٢ٗ .ٜهٕٛ ي٘ أ

 بػٝ٘ ٗ ن٬َ٘.

 

ٕٸ ايعَإ قس ؾػس،  قايٛا: هب َٓع ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢، َٚٓع ا٫ؾتػاٍ بُٗا; ٭

ٕٸ ١ ِٗ ٜػتدسَٕٛ ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ يتصٜٚب ايؿدكٝٸزعا٠ ايؿػاز قس نجطٚا; ؾإْٸ ٚ٭

 .إخل أبٓا٤ اجملتُع إػًِ ٚبٓات٘...إػ١ًُ ٚؼطِٝ ق٬بتٗا، ٚإؾاع١ ايؿاسؿ١ ٗ

 :(65)ٚاؾٛاب

ٌٸإٍ  ـ ايصضا٥ع إؿه1١ٝ ًت َا نإ َعٗٛزّا ظَٔ ايتؿطٜع قس تهٖؿ اؿطاّ ٗ ن

ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢; ؾكس أباستُٗا ايؿطٜع١ إباس١ّ  :َٚٔ شيو ،ايؿطٜع١ بهب٘ بابٗا

إٔ  ، ؾ٬ هٛظ ٭سسٺ، نُا غٝأتٞ تؿكًٝ٘ايػٓٸ١س٠ بٓكٛم ايكطإٓ ٚقشٝض َ٪ٖن

 .(66)ّ٘ َا أباس٘ اهلل ٚأسًٖوطِّ

ٕٸ2 ٗا غتشطّ اجملتُع َٔ َكاحل ; ٭ْٸايصضا٥ع َص١ََْٛ )إبايػ١( ٗ غسٸ ـ إ

بسع٣ٛ ايٛضع،  ;ّ عًٝ٘ ظ١ٜٓ اهلل اييت أخطز يعبازٙٚغتشطِّ، َعتدل٠، َٚٔ خرلات نجرل٠

ٚٴغِّع ل عًٝ٘ ٗبسع٣ٛ ا٫ستٝاٙ، ٚغتهِّ; ت يًٖ٘سٹبات قس ُأٚغتُٓع٘ َٔ طِّ  ;ؾٝ٘ َا 

ايصٟ تؿٜٛ٘ ٬ََض اٱغ٬ّ، إٍ  ٚضَا أؾهت تًو إبايػ١ .ُٛاظعنُا اتكا٤ٶ يًؿبٗات 

 ،قاّ ع٢ً ايتٝػرل ٫ ايتعػرل، ٚع٢ً ايتدؿٝـ ٫ ايتؿسٜس، ٚع٢ً ايتبؿرل ٫ ايتٓؿرل

ٞٸؾٝكبض ٖصا ايسٜٔ ايطبٸ ِّ اْ ١ ايٓكاض٣ ضٖباْٝٸإٍ  تّا َػايّٝا، أقطب َا ٜهٕٛزّٜٓا َتع
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 ١ ايؿطؽ.َٚاْٜٛٸ

ٕٵ ١ّٚؾطٚطّا ؾطعٝٸ ٛاب٘ـ مٔ إشا ٚنعٓا ن3  يًُٛغٝك٢ ٚايػٓا٤ ـ نُا غٝأتٞ إ

ايصضا٥ع(; سٝح تهؿٝٓا ايٓكٛم  ؾا٤ اهلل ـ أغٓاْا شيو عٔ اغتعُاٍ أزا٠ )غسٸ

َٸ١ ٚايكٛاعس ايٝٸٚإكاقس ايهًٓ ايكطو١  ١ ٗ شيو.عا

ِّٚيٛ أْٸ َٓا ع٢ً ايٓاؽ ايهجرل َٔ زٜٔ ؿطٻؾٌ ٚإتؿسِّٓا اغتذبٓا شلٛادؼ إتد

عٓا ٗ ايسٜٔ َا مل ٜأشٕ ب٘ بات َٔ ايطظم، ٚيؿطٻظ١ٜٓ اهلل اييت أخطز يعبازٙ، ٚايطِّ

 غبٌٝ إجاٍ.َٔ ايعًُا٤ ٗ ايعكٛض إان١ٝ ٗ َػأي١ إطأ٠ ع٢ً  نُا ٚقع يهجرٕل ،اهلل

ٞٸٓلٸ بططٜل اي ;ٚٗ اٱغ٬ّ ١ تؿطٜعٝٸٚبططٜل ا٫غتٓباٙ َٔ خ٬ٍ بٓٝت٘ اي ،اؾً

شضٜع١ ايؿػاز  هٛاب٘ ٚايؿطٚٙ ٚا٭سهاّ ٚاٯزاب ايهؿ١ًٝ بػسٸَٔ اي ،١ؿكٗٝٸٚاي

، ٚعٔ ٚنع َٛاْع َٔ عٓس أْؿػٓا. ٚايؿً، َا ٜػٓٝٓا عٔ ايتؿهرل ٗ ؼطِٜ اؿ٬ٍ

ٕٸ .(67)ّ ايؿٛاسـأغرل َٔ اهلل، َٚٔ أدٌ شيو سطٻ ُا َٔ أسسٺؾ ١ غرل٠ اهلل غرل٠ غٜٛٸ إ

أَعد١ إٍ  متهِ إيٝٗا أّ متهِتٓؿط َٔ ايؿاسؿ١ َٚٛاطٔ ايت١ُٗ ؾشػب، ؾٌٗ 

 ايطداٍ؟!

ٕٸ4 ٖٻ عاؾكٞ غسٸ ـ إ ٕٸايصضا٥ع ٜتٛ ايؿت١ٓ بإٛغٝك٢ ٚايػٓا٤ ناْت َأ١َْٛ ٗ  ُٕٛ أ

ٕٸ  ،١ شلااهلل مل ٜهع ايػسٚز أَاَٗا َا ؾطض َٔ نٛاب٘ ؾطعٝٸ ايكطٕٚ ا٭ٍٚ، ٚأ

ٕٵ ٕٸٛٵٜٚتٓاغٳ، ؾا٤ اهلل نُا غٝأتٞ شنطٖا إ ٌٸ ٕ أ ظَإ،  طبٝع١ ايبؿط ٚاسس٠ ٗ ن

ٕٸ ٌٸإْٸُا  ايؿطٜع١ ٜٚتٓاغٕٛ أ ٌٸ ،ظَإ َٚهإ دا٤ت بأسهاّ تكًض يه ؾدل  ٚيه

ٝٸبأسهاّ إقًُٝٝٸ ٚإْػإ، ٚمل تأتٹ  .١١ ٚقتٝٸ١ قً

ٕٸ5  ايصضٜع١ اغتسضاْى ع٢ً ضبٸ ها٤ٶ ع٢ً أزا٠ غسٸؼطِٜ ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ اتٸ ـ إ

ٕٸ !ؾُا أقبش٘ َٔ قٍٛ .عإٌاي ٚاغتدساَُٗا نأزا٠ يٓؿط  ،ايؿت١ٓ بايػٓا٤ ٚإعاظف إ

 ،ضّا َٚٛدٛزّا َٓص عٗس ايتؿطٜعنإ أَطّا َكطٻ ،عٔ ايكطإٓ ٚايصنط ايؿػاز، ٚايكسٸ

ٌٸّا مل ٜهٔ َٔ قبٌ. خاقٸشلا سهُّا  ؾٗٞ مل ؼسخ ؾُٝا بعس ست٢ ْٴٛدٹس شيو  َٚع ن

َع ٚدٛز  ،١ٓ نا٭عطاؽَعٝٻبٌ قس ْسب اغتعُاشلُا ٗ سا٫ت  ،باسُٗا ايؿطعأؾكس 

عطاب، ٚايؿٝٛر ٚايؿباب، ٚا٭قٜٛا٤ ٚايهعؿا٤، ٚاؿهُا٤ ٚايػؿٗا٤، إٓاؾكٌ ٚا٭

 ٚايؿطؾا٤ ٚايػؿ١ً.

ٕٸ6 ّٸقطاض اؿٛط اي ـ إ ٕٵ بسع٣ٛ غسٸ عا مل أقٌ زا٥ُّا ـ َا ٜؿٛت٘  ايصضٜع١ غايبّا ـ إ
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١ خًكٝٸػتٜٛات َٚا ٜهْٕٛٛ عًٝ٘ َٔ َ ،اغتٝعاب ٚطٚف ْٝع ايٓاؽ أٚ َعُِٛٗ

َتبا١ٜٓ. ٚايؿاضع ٗ تكطٜط إباح ٜطاعٞ اخت٬ف َكاحل ايٓاؽ ٚٚطٚؾِٗ، ؾه٬ّ عٔ 

 ١.١ ٚأسٛاشلِ ايٓؿػٝٸًكٝٸز َػتٜٛاتِٗ اـتعسټ

ٕؿػس٠ٺ  ; زض٤ّاَا َا أٚ ٚطفٺ َا ٗ غاع١ٺ ـ ؾطمٷ نبرل بٌ سٛط زلاع أغ١ٝٓٺ7

َٸٚبٌ إباس١ ايػُاع ٗ  ،َكاسب١ٺ شلا ٚبٌ  ،يتشكٝل إكاحل إؿطٚع١ ;١ ا٭سٛاٍعا

ٌٸ  بسع٣ٛ زض٤ إؿػس٠ ٚغسٸ ;ايٛطٚف ٚا٭سٛاٍ ؼطِٜ ايػُاع ؼطّّا َطًكّا ٗ ن

 ٘ ٫ تٛدس َؿػس٠ ٫ٚ شضٜع١.ايصضٜع١، َع أْٸ

ٟٸَٔ ايتؿطٜل بٌ ايهعـ اي٫بسٸ  ٚيصيو ّٸاي بؿط ايصٟ ٜعًُ٘ اهلل ُاّ ايعًِ،  ،عا

ٕٸٚبٌ ايِٖٛ ايصٟ ٜػًب ع٢ً ايبعض ؾٝذعًَِٗ ٜٛٓٸ ،ٜٚطعاٙ أنٌُ ضعا١ٜ ايؿت١ٓ  ٕٛ أ

ٕٸ تؿعٸ زلاع أغ١ٝٓ ١ًْٝ ايهًُات عصب١ فطٸز  إؿػس٠ تٛٗط ٚتٓتؿط، َٔ ٚتدلظ، ٚأ

ٕٵ ،ا٭ؿإ ٌٸ ٚإ ١ يًػُاع، ٚهعًَِٗ وصضٕٚ ايهٛاب٘ ايؿطعٝٸ ناْت داَع١ّ يه

ٌٸ ٌٸ ايؿاسؿ١ ٗ ن  إٓ. ؿ١ٛ، ٚىؿٕٛ ايؿهٝش١ ٗ ن

8ٖٓ ٕٸ َٕٛ ٚمل ٜطاعٛٙ سلٸا أًُٖ٘ احملطِّـ  ايػٓا٤ ٚإعاظف إٍ  ا٫غتُاع ضعاٜت٘ أ

ٚؾٗٛز َا ؾٝٗا،  ،ٗ ايعكٛض إان١ٝ نإ ٜكتهٞ سهٛض فايؼ ايػٓا٤ ٚايططب

 ،أٚ نجرلّا َا ناْت تٛدس ٗ ٖصٙ اجملايؼ َٔ، ُا ناْت ؽًٛ ٖصٙ اجملايؼٚقًٖ

ٕٸ. و ٚعطٟٚخ٬ع١ ٚفٔ ٚتٗتټ َٔ ٕٔط ،َات َٚٓهطاتقطٻ سهٛض ٖصٙ  ٫ٚ ْعاع ٗ أ

 .ٕا ؾٝ٘ َٔ َؿاضن١ ٗ اٱثِ، أٚ إقطاض ب٘، أٚ غهٛت عًٝ٘ ;ّ ؾطعّااجملايؼ قطٻ

َٸا  ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ إٍ  ايػٓا٤ ٗ ساد١ٺإٍ  ٜطٜس ا٫غتُاع ٔٵَٳ ٜٳعٴسٵٗ عكطْا ؾًِ أ

إصٜاع أٚ ؾطا٥٘ ايهاغٝت  َا ٜؿا٤ عٔ ططٜلإٍ  ؾٗٛ ٜػتطٝع إٔ ٜػتُع ،اجملايؼ

ٝٸأٚ ا٭ ٕٸغطٛاْات اٱيهذلْٚ ١ ٜٓبػٞ اعتباضٙ ـ ٗ ايكهٝٸٖصا عٓكط كٚؿ ١. ٫ٚ ضٜب أ

 .ّا يًصضٜع١ّ١ َٔ داْب ايكا٥ًٌ بايتشطِٜ غسٸخاقٸ ،َٚطاعات٘ ٚا٫يتؿات إيٝ٘

ٕٸ9 ٘، ٫ٚ َعاؾ١ َؿه٬ت اجملتُع ٫ تهٕٛ بتشطِٜ َا أباس٘ اهلل ٚأسًٖ ـ إ

ٕٸبإها سه١ُ ايتؿطٜع تكتهٞ، ٚأقٍٛ ايذلب١ٝ ايكشٝش١  ب َا مل ٜأَط ب٘ اهلل، بٌ إ

َٸتٛدب، إٔ ٜتًٖط َٸ، ٚإٔ ٜطبٸؿسٸ١٠، ٚإٔ ٜأخصٖٚا بايطؾل ٫ بايـ ايعًُا٤ با٭ ١ ٛا ا٭

١ قشٝش١ ٗ إػادس ٚإساضؽ ٚاؾاَعات. َٚجٌ ٖصا ـ ٚؾك٘ ـ ّهٔ إغ٬َٝٸتطب١ٝ 

ٌٷ َ٪َٔ سلٸ ايتٓؿٝص، ٚإشا زلع ْٗٞ اهلل إٍ  اٱّإ; إشا زلع أَط اهلل بازض إٔ ٜٛدس دٝ
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 ا٫َتٓاع.إٍ  بازض

ٕٸ10 ١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ ٌَ قس أيػٛا َٔ تؿهرلِٖ نٝؿٝٸاحملطِّ ـ إ

ٌٸ يًتٛدٝ٘  ١ اغتدساَٗا نأزا٠ٺإَهاْٝٸؾه٬ّ عٔ  ،نأزا٠ ٕكاضع١ ايباطٌ ع٢ً ا٭ق

ٕٸ ،ؾٝ٘ٚايتجكٝـ ٚايتعًِٝ ٚايذل ّ ع٢ً زض٤ إؿػس٠ َكسٻ)ايتؿهرل َٓطل  ؾه٬ّ عٔ أ

ُٳٚه ،ٖٚٛ إٓطل ايصٟ ٜؿٗطْٚ٘ ٗ ٚدٖٛٓا ب٬ عًِ ٫ٚ ؾك٘ ،دًب إكًش١( ٓٓا َٔ ٜٴ

ا تٛدٝٗٗا اٖا ٚأسػٓٸزض٤ َؿاغس نجرل٠ إشا أَػهٓا بعَاّ ايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ ٚأتكٓٸ

ٔٸٓبسأ ايسع٠ٛ عٔ ططٜل . يٚاغتػ٬شلا ٚايسٜٔ، ْٚؿطّا يٲغ٬ّ  ٤ٶ يه١ًُ اؿلٸ; إع٬ايؿ

 .إٛغٝك٢ عسٸ

ٛٻ11 ٌٴ َطازٟ َٔ ٖصٙ إٓاقؿ١ إط ْٹ : خطٚزٴ نجرٕل َٔ ايٓاؽ يتايٞي١ ٗ اـ ُٚأ

ٌٳ سهُٗا، بايػٓا٤ ٚإٛغٝك٢ عٔ سسٸ ط َٔ قٓٝعِٗ ٜٴَٓهإْٸُا  إباح ؾٝٗا ٫ ٜٴبطٹٌ أق

ط ايعَإ أٚ غ٤ٛ ا٫غتعُاٍ إؿطٚع، ٫ٚ هٛظ إٔ ٜٴذعٳٌ َٔ تػٝټ َا ػاٚظٚا ب٘ ايكسض

ت ًٖسٹبات ـ ٫ تسخٌ ؼت سكط ـ قس ُأَٓا ع٢ً ايٓاؽ طِّؿطٻ يتشطِٜ إباح، ٚإ٫ٓ شضٜع١ّ

 شلِ.

َٸ ٕٵٚإٜكافٴ ايٓاؽ ع٢ً أقٌ سهِ ايؿطع أبطأ يص ٚاؾل ٣ٖٛٶ عٓس  ١ ايعايٹِ ٚإ

ٕٸ ُا َٔ ايٛقٛع ٗ ٔ د١ٗ ؾعٌ اؿ٬ٍ )أٚ إباح(، ٚإْٸاٱثِ ٫ ٜأتٞ َ قاسب ؾ٠ٛٗ; ؾإ

 .(68)اؿطاّ
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 االزتداييقوبة 
 ذلاولة إلثبات الُبعد الوالئّ

 

 

ٕٸ اٱغ٬ّ ّٓع َٔ إٍ  تتبازض ايعكٝس٠;  سطٸٜٸ١ا٭شٖإ أسٝاّْا ايؿب١ٗ ايكا١ً٥ بأ

ٕٸ ايتععٜطات  .ل بٗصٙ إػأي١ْتٝذ١ يٛدٛز بعض اٯٜات اييت تتعًٖ ٚنُا قاٍ ايؿكٗا٤ ؾإ

ٕٸ شيو هٛظ َع  ،يًُكاحل ٚإؿاغس تابع١ْ نتأزٜب ايكػرل ٚاجملٕٓٛ ٚتععٜطُٖا، ٚإ

ٕٸ اؿسٚز يٝػت تابع١ يًُكاحل ٚإؿاغس إكًش١، إ٫ٓ نؿطب ايؿدل يكطط٠ َٔ  ،أ

ٞٸَٚٔ اي .اـُط ٕٸ إكًش١ ٖٓا ٗ َكاّ تٓؿٝص اؿهِ، ٚإ٫ٓ طبٝع ٕٸ ْٝع ا٭سهاّ  أ ؾإ

 . ١ايٓؿؼ ا٭َطٜٸ١ ْاؾ١٦ َٔ إكاحل ٚإؿاغس غ٬َٝٸاٱ

ٝٸْٚتبٝٸٔ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ايػرل٠ اي ُٸ١ٚا٭ |١ يًطغٍٛعًُ  ،^إعكٌَٛ ٥

أْٸِٗ تعاًَٛا َع َػأي١ ا٫ضتساز ع٢ً أغاؽ إكاحل ٚإؿاغس  ،ٚنصيو ن٬ّ ايؿكٗا٤

١ ٗ ٕٸ َػرل٠ ا٭سهاّ اؿهَٛٝٸإٚ .١جكاؾٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸك١ با٭ٚناع ايإتعًٚ

ُٸ١ٚا٭ |ن٬ّ ايطغٍٛ ٕٸ ;س ٖصا ايطأٟت٪ِّ ^٥ بسٸٍ زٜٓ٘  ٔٵَٳ» |أَط ايطغٍٛ ؾإ

ٍٸ «ؾاقتًٛٙ ٞٸ ٜس ٕٸ تٓؿٝصٙ ٜهٕٛ بٝس اؿانِ ع٢ً أغاؽ ع٢ً سهِ سهَٛ ، ٚأ

ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ  ،١غ٬َٝٸإكاحل َٚكتهٝات ايعَإ; يػطض نُإ سؿٜ ا٭قٍٛ اٱ

 اٱغ٬ّ. ُطٜط إ٪اَطات اييت ؼاى نسٸ
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ٕٸ  قشاح ); َع٢ٓ ايطدٛع. قاٍ اؾٖٛطٟ ٗ «ضزٸ»ٔ اؾصض ا٫ضتساز َأخٛش َإ

 .(1)«ا٫ضتساز ٖٛ ايطدٛع، ٚائطزٸ٠ بهػط ايطا٤ اغِ إكسض َٓ٘»: (ايًػ١

ٕٸ ايبشح ٗ أسهاّ إطتسٸ ٜعتدل َٔ ١ًْ عٛخ اؿكٛم اؾعا٥ٝٸ ١ ٗ اٱغ٬ّ، إ

ٕٸ تطى ايؿدل  .ايػٓٸ١ٖٚٛ َٔ ايبشٛخ إؿٗٛض٠ ٗ باب اؿسٚز عٓس ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٚ ٚإ

ٞٸيًسٜٔ اٱ ٖٛ  :ٚبتعبرل أٚنض .ٚاعتٓاق٘ ايهؿط ٖٛ إكساض إػًِٓ ٗ تعطٜـ إطتسٸ غ٬َ

ِٸ .ايهؿط بعس اٱغ٬ّ ٕٸ اٱّإ ٖٛ ا٭َط إٗ أؾاض إيٝ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ،  ايصٟ عًُّا أ

ٓٴٛا َقاَيتٹ اَ٭﴿نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  َٹ ِٵ تٴ٪ٵ ٓٻا ُقٌ ٖي َٳ ٌٔ عٵطٳابٴ آ ُٻا ٜٳسٵخٴ ٚٳَي ٓٳا  ُٵ ٚٳَيهٹٔ ُقُٛيٛا َأغٵًَ

ِٵ ٕٴ ؾٹٞ ُقًُٛبٹُه ّٳا ٔٵ(49)اؿذطات:  ﴾أٱ ٕٸ ;، ٚيه ، ٫ ٚقًيبٌّ باطينٌّ اٱّإ أَطٷ َا أ

ّهٔ اؿهِ با٫ضتساز ع٢ً أغاغ٘، بٌ َٔ ا٭ؾهٌ ا٭خص بٓٛط ا٫عتباض َعٝاض 

ٟٸا٭عُاٍ ٚايػًٛى اي َٸ :ٖٛ وكٌ»: (ايكٛاعس)نتاب٘ ١َ ٗ قاٍ ايع٬ٓ .يًبؿط ٛاٖط ا إ

ٌٸ ،بايؿعٌ  نايػذٛز يًكِٓ، ٚعباز٠ ايؿُؼ، ٚإيكا٤ إكشـ ٗ ايكاشٚضات، ٚن

ٍٸ َٸ ;ع٢ً ا٫غتٗعا٤ قطوّا ؾعٌ ٜس ٍٸ ،ا بايكٍٛٚإ بكطو٘ ع٢ً دشس َا  نايًؿٜ ايسا

زٜٔ ًِ ثبٛت٘ َٔ زٜٔ اٱغ٬ّ نطٚض٠، أٚ ع٢ً اعتكاز َا وطّ اعتكازٙ بايهطٚض٠ َٔ عٴ

ُٸ  .(2)«أٚ اغتٗعا٤ٶ أٚ اعتكازّا ، غٛا٤ نإ ايكٍٛ عٓازّا|سق

ٕٸ َٛنٛع ا٫ضتساز َٔ إػا٥ٌ اييت تٴعسٸ ٚقس شٖب  .ٗ ا٭زٜإ إدتًؿ١ دط١ّّ إ

ٕٸ ا٫ضتساز إٍ  بعض اؿكٛقٌٝ  .(3)دطَّا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ْٝع ا٭زٜإ ٜٴعٳسٸأ

ٞٸ ٞٸ ٚيكس أقطٸ أقشاب ايسٜٔ إعزن زضاغ١ دط١ّ ا٫ضتساز  ٗ ايعكط ايػاغاْ

ٞٸٚقس أؾاض ايؿاعط اٱ. ١ أٜهّاٗ قٛاِْٝٓٗ اؾعا٥ٝٸ ٞٸ ٜطاْ إٍ  ٗ بعض أؾعاضٙ ايؿطزٚغ

ٕٸ ظضزؾت قاٍ ٗ نتاب٘:  ٘ ٓقٚخطز ع٢ً َايو ض ،اهلل ٢عك ٔٵَٳشيو، ؾكاٍ َا َعٓاٙ: إ

ٕٵؾعٛٛٙ غ١ّٓ ،ٚغًطاْ٘  ٘.بٌ ضأغ٘ ٚدجُاْقٛا ع٢ً عكٝاْ٘ ؾؿطِّ اغتُطٸ ، ؾإ

م ٚشنطت ايتٛضا٠ أٜهّا ٗ غؿط اـطٚز َػأي١ اضتساز ايٝٗٛز، َٔ خ٬ٍ ايتططټ

ٚضأ٣ بين إغطا٥ٌٝ ٜعبسٕٚ  ،عٓسَا ضدع َٔ دبٌ ايطٛض ×َٛغ٢ ١ ايٓيبٸقكٸإٍ 

ٟٸ ، ٚقس عبسٚٙ َٔ زٕٚ اهلل، ٚأَط أبٓا٤ ٫ٟٚ إٔ ٜكتًٛا ايعذٌ ايصٟ قٓع٘ شلِ ايػاَط

 .(4)إغطا٥ٌٝ بينٌ ٗ شيو ايّٝٛ ث٬ث١ آ٫ف َٔ اهلل، ؾُكتٹْٝع َٔ غذس يػرل 
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ٕٸ عُس٠ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً عكٛب١ إطتسٸ ُٸ١ٚا٭ |ٜعتُس ع٢ً قٍٛ ضغٍٛ اهلل إ ٥ 

ٝٸٚغرلتِٗ اي ^إعكٌَٛ ِٸ ؾك٘ٚمٔ ٗ ٖصٙ إكاي١ غٛف  .١عًُ ا٫غتس٫ٍ ب ْٗت

ٕٸ بكٝٸ«ٍ زٜٓ٘ ؾاقتًٛٙبسٻ ٔٵَٳ» :ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘ ،|عسٜح ايطغٍٛ ١ أسازٜح ; ٭

ٓا بٝإ ز٫ي١ ٖصا اؿسٜح اضتهعت ع٢ً ٖصا اؿسٜح، ؾإشا ُٖه ^إعكٌَٛ

ٕٸ ٖصا  .١ ا٭سازٜح ع٢ً أغاؽ شيو أٜهّاٜهٕٛ تؿػرل بكٝٸ ٚيهٔ نُا ٖٛ ٚانض ؾإ

غا٥ط ايطٚاٜات ايكازض٠ عٔ  بُٝٓادا٤ َطًكّا،  |اؿسٜح ايصٟ ٚضز عٔ ايٓيبٸ

ُٸ١ا٭ ٟٸ س٠، ٚقس ؾطٸقت بٌ إطتسٸٖٞ ضٚاٜات َكٝٸ ^٥ ، ؾه٬ّ عٔ ٞٸإًٓ ٚإطتسٸ ايؿطط

س تؿطٜع سهِ ا٫ضتساز أٜهّا، نُا ٖٚصا ا٭َط ٜ٪ِّ .َُٓٗا ايتؿطٜل بٌ عكٛب١ نٌٛ

ٞٸ ،دا٤ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: قُس بٔ و٢ٝ ٞٸ ،عٔ ايعُطنٞ بٔ عً عٔ  ،بٔ دعؿط عٔ عً

: قًتٴ ،٫ٚ ٜػتتاب ،ٌقاٍ: ٜٴكتٳ ؟ط٘ عٔ َػًِ تٓكٻغأيتٴ»قاٍ:  ،×أخٝ٘ أبٞ اؿػٔ

ٞٸ ِٸ اضتسٸ ؾٓكطاْ ٕٵ ،قاٍ: ٜٴػتتاب ؟أغًِ ث  .«ُقتٌ ٚإ٫ٓ ،ضدع ؾإ

ٕٸ ٖٹتٴ ١ْ سٍٛ إطتسٸٚٸايٓٛط٠ ا٭ٍٚ ع٢ً ا٭سهاّ إس إ ٕٸ ٖٓاى عسّ اْػذاّ ٛ ِ بأ

ُا ٚمٔ ْسٸعٞ غٝٸ ٫ٖٚٚصا هعًٓا ْٛاد٘ َؿه١ً،  .ايعكٝس٠ سطٸٜٸ١بٌ ٖصٙ ا٭سهاّ ٚ

َٸٔ يٲْػإ سطٸ ٕٸ اٱغ٬ّ ٜ٪ ا٭قٍٛ إٍ  ت٘ ٗ اختٝاض ايعكٝس٠ َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓازٜٸبأ

 .﴾ٜٔٗ ايسِّ اٙٳطٳِن٫ ٔإ﴿ :َجٌ ،١١ُ إػًٖغ٬َٝٸاٱ

ٕٸ ا٭َط ٜهٕٛ  ٖصا  .١تاضىٝٸتٗا ايع٢ً خًؿٝٸ ّا إشا بكٝت أسهاّ إطتسٸطبٝعٝٸإ

ٕٸ َٛنٛعٗا  ،ايعٓاز :َجٌ ،ٌ عٓاٜٚٔ أخط٣زٕٚ تسخټ ،تػٝرل ايعكٝس٠ز فطٻ ع٢ً ؾطض أ

ٓا لسٖا ايّٝٛ يٝػت نصيو ٗ ثكاؾ١ ايطأٟ يهٓٸ .ٚايتآَط ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ

ّٸاي ٞٸاي عا ٕٸ ٖٓاى ب ٚخطٸُا بٌ ط٬ٓغٝٸ ٫ٚٚأؾهاضٙ،  عإ هٞ اؾاَعات، بٌ إ

إٍ  ض٢ ٗ أشٖإ إػًٌُ ٚايباسجٌ، عٝح ٜتبازتٓاقهات سٍٛ ٖصٙ إػأي١ ستٸ

أشٖاِْٗ ايػ٪اٍ ايتايٞ: نٝـ ّهٔ يٲغ٬ّ إٔ ٜهٕٛ َٔ إػاْسٜٔ ٕػأي١ ؾطض 

 ايعكٝس٠ ٚاٱدباض عًٝٗا؟! 

ٕٸ ايبشح ايصٟ بٌ أٜسٜهِ ٖٛ قاٚي١ يٲداب١ عٔ ايػ٪ايٌ ايتايٌٝ: َا ٖٞ  إ

 َٚا ٖٛ سهُ٘؟ ؟سكٝك١ ا٫ضتساز
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ٕٸ َا ْططس٘ ن إٍ  ٖٛ: ٜتبازض ،َٔ أدٌ تأٌَ اشلسف َٔ ٖصا ايبشح ;١ؿطنٝٸإ

ٕٸ ا٫ضتساز، ايصٟ ٜعين ايهؿط بعس اٱغ٬ّ، ٜػتتبع فُٛع١ّ َٔ ا٭سهاّ  ايصٖٔ أ

ّا ٚٗ اؿكٝك١ ٜهٕٛ سهُّا سهَٛٝٸ .١ غاٜتٗا َٓع تٛدٝ٘ نطب١ إٍ ايسٜٔػٝاغٝٸاي

تهٕٛ عكٛبت٘ نُا هب إٔ  .ع٢ً أغاؽ شيو، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾا٬َّ يًشسٚز

ِٸ ،ٕكاحل َٚكتهٝات ايعَإ ٚإهإ تابع١ّ ٞٸتٓؿٝصٖا َٔ قبٌ اؿانِ اٱ ٜٚت  .غ٬َ

ٕٵ أقّٛ َٓاقؿ١ آٜات ايكطإٓ; يهٞ ْعًِ  ٖٚٓا أدس َٔ اي٬ظّ ٗ بسا١ٜ ا٭َط أ

ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ أّ ٫؟ ٚإشا نإ اؾٛاب باٱهاب  ط سهِ إطتسٸٌٖ شٴنٹ

 ٖصا اؿهِ ٚزٚاَ٘. ِ ثباتإػًٖ ؾػٝهٕٛ َٔ

 

ٝٸ١ اٯٜات  عطضّهٔ   ٖٚٞ:فُٛعات،غبع  ٗك١ با٫ضتساز إتعًٚايكطآْ

ٟٸـ اٯٜات اييت أْصضت إطتسٸ بايعصاب ٚاـػطإ ا٭1 ٜٳػٵَأُيْٛٳَو ﴿: قاٍ تعاٍ: خطٚ

ُٳػٵذٹسٹ  ٚٳاِي ٘ٹ  ٚٳُنِؿطٷ بٹ ٘ٹ  ٌٔ ايًٓ ٚٳقٳسٌّ عٳٔ غٳبٹٝ ٘ٹ َنبٹرلٷ  ٍٷ ؾٹٝ ٌٵ قٹتٳا ٘ٹ ُق ٍٕ ؾٹٝ ّٔ قٹتٳا ٗٵٔط اِيشٳطٳا ٔٔ ايؿٻ عٳ

ٕٳ ٜٴَك ٚٳ٫َ ٜٳعٳاُيٛ  ٌٔ ٔٳ اِيَكتٵ َٹ ٓٳ١ُ َأِنبٳطٴ  ٚٳاِيؿٹتٵ ٘ٹ  ٘ٴ َأِنبٳطٴ عٹٓسٳ ايًٓ ٓٵ َٹ ٘ٹ  ٖٵًٹ ٚٳٔإخٵطٳازٴ َأ  ّٔ ِٵ اِيشٳطٳا اتٹًُْٛٳُه

ِٵ  ٕٔ اغٵتٳَطاعٴٛاسٳتٻ٢ٳ ٜٳطٴزټُٚن ِٵ ٔإ ٛٳ َناؾٹطٷ  عٳٔ زٹٜٓٹُه ٖٴ ٚٳ ُٴتٵ  ٝٳ ٘ٹ َؾ ٓٹ ِٵ عٳٔ زٹٜ َٹُٓه َٳٔ ٜٳطٵتٳسٹزٵ  ٚٳ

ٕٳ ٗٳا خٳايٹسٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو َأقٵشٳابٴ ايٓٻأض  ٚٳُأ ٚٳاٯخٹطٳ٠ٹ  ٝٳا  ْٵ ِٵ ؾٹٞ ايسټ ٗٴ ُٳاُي ٚٵَي٦ٹَو سٳبٹَطتٵ َأعٵ  ﴾َؾُأ

 (.217 ايبكط٠:)

ٞٸ ،اضْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ بػبب قتٌ أسس ايهٓؿ ٗ  ،(ٖٚٛ )عُطٚ بٔ اؿهطَ

١ بكٝاز٠ عبس اهلل بٔ دشـ ٗ ؼسٜس غطٸ٠ ايؿٗط، ا٭ؾٗط اؿطّ; سٝح اؾتبٗت غطٜٸ

عٔ سط١َ ا٭ؾٗط اؿطّ ٗ اٱغ٬ّ، ؾٓعيت  |ٚع٢ً أثط شيو غأٍ إ٪َٕٓٛ ايٓيبٸ

ٕٸ  .ٖصٙ اٯ١ٜ ٚقس أؾاضت نُٔ بٝاْٗا ؿط١َ ا٭ؾٗط اؿطّ إٍ غًٛى إٓاؾكٌ، ٚأ

 .(5)ؾتٓتِٗ أؾسٸ َٔ ايكتٌ

 .(6)إٍ ايعٌُ ٚاؿب٘ ٖٛ بط٬ٕ ايعٌُ ٚغكٛٙ تأثرلٙ، ٚمل ٜٴٓػب ٗ ايكطإٓ إ٫ٓ 

، ٫ٚ ّهٔ تؿػرل َع٢ٓ إسباٙ ا٭عُاٍ ٗ ايسْٝا بإدطا٤ ا٭سهاّ ٚعكٛب١ إطتسٸ

  .(7)طٜٔض إؿػِّنُا ؾعٌ شيو بع
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ٟٸ ٞٸسهِ  بٓا٤ ع٢ً شيو ٫ ّهٔ اغتٓباٙ أ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إباضن١ ٜؿٝس  ؾكٗ

ٕٸ ا٬ٕس١ٛ اييت تٓطٟٛ عًٝٗا اٯ١ٜ ٖٞ بٝإ ٖسف ايهٓؿ .َذاظا٠ إطتسٸ اض َٔ اؿطب ٚإ

َع إػًٌُ; يهِْٛٗ ٫ ٜطغبٕٛ ببكا٤ ايسٜٔ، ٜٚٛزٸٕٚ ايكها٤ عًٝ٘ يٛ ناْت شلِ 

  إػًٌُ ٜطتسٸٕٚ عٔ عكا٥سِٖ. ٚدعٌشيو،  ايكسض٠ ع٢ً

ٕٸـ اٯٜات اييت تب2ِّ  ٗ قٛي٘ ، نُاٌ َٓ٘غرل اٱغ٬ّ زّٜٓا ئ ٜٴتكبٻ ٜبتٔؼ ٔٵَٳ ٔ أ

ٜٳ﴿تعاٍ:  َٳٔ  ّٔ زٹٜٓٚٳ ٝٵطٳ أٱغٵ٬َ ٔٳ ّابٵتٳٔؼ َغ ٔٳ اِيدٳاغٹٔطٜ َٹ ٛٳ ؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٌٳ  آٍ ) ﴾َؾًَٔ ٜٴِكبٳ

 (.85 عُطإ:

ٞٸ يكس ١ إْعاٍ َٔ ١ًْ أزٓي (إبػٛٙ)ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ نتاب٘  عسٸ ايؿٝذ ايطٛغ

١ ز٫ي١ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ايعكٛب١ ّ تؿػرلّا يهٝؿٝٸ٘ مل ٜكسِّيهٓٸ ،(8)عكٛب١ ايكتٌ بإطتسٸ

ٚايتؿػرل ايٛسٝس ايصٟ ّهٔ إٔ ٜٴػتٓتر َٔ ضأٜ٘ ٖٛ ضؾض اجملتُع  .إصنٛض٠

ٞٸاٱ يًؿدل ايصٟ ئ ٜٴكبٌ َٓ٘ غرل اٱغ٬ّ، ٖٚصا َعٓاٙ ١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط سكٛقٝٸ غ٬َ

يهٔ ٫ ّهٔ قبٍٛ َجٌ ٖصا ايتؿػرل ي١ٰٜ ايؿطٜؿ١; ٭ْٸٗا ٫  .اغتشكاق٘ يعكٛب١ ايكتٌ

ٟ بٓؿػٗا ٖصا إع٢ٓ، ٫ٚ ّهٔ اغتٓتاز شيو َٔ خ٬ٍ اٯ١ٜ اييت قبًٗا ّهٔ إٔ ت٪زٸ

ٞٸ .ٚبعسٖا ٕٸ ايؿٝذ ايطٛغ إٍ ٖصا إع٢ٓ عٓس  طٵمل ٜٴؿٹ (تبٝإاي)ْؿػ٘ ٗ تؿػرلٙ  نُا أ

  .(9)ن٘ يتؿػرل اٯ١ٜ َٛضز ايبشحتعطټ

ٝٸـ اٯٜات اييت ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا 3 ٕٸ ١ قبٍٛ تٛب١ إطتسٸإَهاْ ، عًُّا أ

ٍٕ ايبشح سٍٛ تٛب١ إطتسٸ ٘ٴ َق﴿: نكٛي٘ تعاٍ ،آخط وتاز إٍ فا ٗٵسٹٟ ايًٓ ٜٳ ـٳ  ٝٵ  ّاٛٵََن

ٗٔسٴٚا ٚٳؾٳ ِٵ  ٔٗ ْٹ ّٳا ّٳ  َنَؿطٴٚا بٳعٵسٳ ٔإ ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٜٳ ٘ٴ ٫َ  ٚٳايًٓ ٓٳاتٴ  ِّٝ ِٴ اِيبٳ ٖٴ ٚٳدٳا٤ ٍٳ سٳلٌّ  ٕٻ ايطٻغٴٛ َأ

ٌٳ  ُٹ ٖٛايٹ ٚٵَي٦ٹَو دٳعٳ اي ٕٻ عٳًَاُأ ِٵ َأ ٖٴ ُٳ٩٬ٴ ٚٳاِي ٘ٹ  ٓٳ١َ ايًٓ ِٵ َيعٵ ٔٗ ٌٳ ٝٵ ُٳعٹ ٚٳايٓٻأؽ َأدٵ ٔٳ  ٥ٹَه١ٹ  خٳايٹسٹٜ

ٗٳا ٫َ ٜٴ ٕٳ ؾٹٝ َٛطٴٚ ِٵ ٜٴٓ ٖٴ ٚٳ٫َ  ِٴ اِيعٳصٳابٴ  ٗٴ ٓٵ ـٴ عٳ ٚٳَأقٵًَشٴٛا دٳٖؿ َٹٔ بٳعٵسٹ شٳيٹَو  ٔٳ تٳابٴٛا   ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ

ِٷ ٕٻ اهلل َغُؿٛضٷ ضٻسٹٝ  .(89ـ  86)آٍ عُطإ:  ﴾َؾٔإ

ٕٸ ايهؿط إشا نإ بعس اٱّإ، ٚتبعت٘ ظٜاز٠ ٗ 4 ـ اٯٜات اييت تؿرل إٍ أ

ٕٸ  ٍٸ ع٢ً أ ٕٻ ﴿قاٍ تعاٍ:  .ٌ تٛبت٘ بعس شيو٫ ّهٔ إٔ تٴكبٳ إطتسٸايهؿط، ؾٗٞ تس ٔإ

ٔٳ َنَؿطٴٚا ِٻ اظٵزٳازٴٚا ُنِؿط بٳعٵسٳ اٖيصٹٜ ِٵ ثٴ ٔٗ ْٹ ّٳا ٛٵبٳ ّأإ ٌٳ تٳ ِٴ ايهٻٖئ تٴِكبٳ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٚٳُأ ِٵ  ٗٴ ٕٳاتٴ آٍ ) ﴾ٗيٛ

 (.90 عُطإ:
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ٌٸ ٓٴٛا﴿: ٚقاٍ ععٸ ٚد َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ِٻ َنَؿطٴ ٔإ ِٻ اظٵزٳازٴٚا ُنِؿطٚا ثٴ ِٻ َنَؿطٴٚا ثٴ ٓٴٛا ثٴ َٳ ِٻ آ  ّاثٴ

ِٵ غٳبٹ٬ّٝ ٗٴ ٜٳ ٗٵسٹ ٝٳ ٚٳ٫َ يٹ ِٵ  ٗٴ ٝٳػٵؿٹطٳ َي ٘ٴ يٹ ٔٔ ايًٓ ِٵ ٜٳُه  (.137 ايٓػا٤:) ﴾ٖي

ٕٸ عسّ  90ض يتؿػرل اٯ١ٜ ٖٚٛ ٜتعطٻ ،طٜٔقاٍ بعض إؿػِّ َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ: إ

ٍٸقبٍٛ ايتٛب١ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ; ٭ْٸٗا مل تكع ع٢ً  ٚٵَي٦ٹَو ﴿: عًٝ٘ قٛي٘ ٚد٘ اٱخ٬م، ٜٚس ٚٳُأ

ِٴ ايهٻ ٕٳاٖٴ ﴾ٗيٛ
(10). 

ٛٵَ﴿تعاٍ:  قٛي٘ٚع٢ً غطاض ٖصٙ اٯٜات  ٘ٴ َق ٗٵسٹٟ ايًٓ ٜٳ ـٳ  ٝٵ ِٵ  ّاَن ٔٗ ْٹ ّٳا َنَؿطٴٚا بٳعٵسٳ ٔإ

ٗٔسٴٚا ٌٳ ٚٳؾٳ ُٹ ٖٛايٹ ّٳ اي ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٜٳ ٘ٴ ٫َ  ٚٳايًٓ ٓٳاتٴ  ِّٝ ِٴ اِيبٳ ٖٴ ٚٳدٳا٤ ٍٳ سٳلٌّ  ٕٻ ايطٻغٴٛ آٍ عُطإ: ) ﴾َأ

86) . 

ٚقس ختِ اٯ١ٜ  .ٚإطاز ب٘ اغتشاي١ اشلسا١ٜ ،اٱْهاض٫غتؿٗاّ ٜؿٝس ا٫غتبعاز ٚا

ٌٳ﴿ :بكٛي٘ ُٹ ٖٛايٹ ّٳ اي ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٜٳ ٘ٴ ٫َ  ٕٸ ٚقس َطٸ .﴾ٚٳايًٓ  طٷايٛقـ َؿعٹ ٗ ْٛرل ٖصٙ اؾ١ًُ أ

ٚشيو ٫ ٜٓاٗ ٖساٜت٘ شلِ ع٢ً  ،أٟ ٫ ٜٗسِٜٗ َع ٚدٛز ٖصا ايٛقـ ؾِٝٗ ،١ٝٸبايعًٓ

ٗٔسٴٚا﴿ :َط ؾاْهُاّ قٛي٘نٝـ نإ ا٭.. ٚتكسٜط ضدٛعِٗ ٚتٛبتِٗ َٓ٘. ٚٸ ﴾ٚٳؾٳ ٍ إٍ أ

ٕٸ ؾٝهٕٛ  ،ذٸ١ُٚاّ اؿ إطاز بايهؿط ٖٛ ايهؿط بعس ٚٗٛض اؿلٸ ايه٬ّ ٜؿٝس أ

ٚايًِٛ ايصٟ ٫  ،ٖٚٛ ايبػٞ بػرل اؿلٸ ،ٚؾاز َع أًٖ٘ ،َع اؿلٸ عٔ عٓازٺ نؿطّا

 .(11)ٜٗتسٟ قاسب٘ إٍ ايٓذا٠ ٚايؿ٬ح

ٝٸـ اٯٜات اييت تؿرل إٍ عسّ إٓع َٔ 5 ١ دطٜإ ايهؿط ع٢ً ايًػإ َع إَهاْ

ٔٸاٱنطاٙ ٚايكًب  ُٳ٦ٹ ٔٵ﴿باٱّإ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  َٴِط ٘ٹ  َٳ ْٹ ّٳا َٹٔ بٳعٵسٹ إ ٘ٹ  َنَؿطٳ بٹايًٓ

َٻٔ ؾٳطٳحٳ بٹ ٚٳَيهٹٔ   ٕٔ ّٳا ٌّ بٹأٱ ُٳ٦ٹ َٴِط ٘ٴ  ٚٳَقًِبٴ ٙٳ  ٔٵ ُأِنٔط َٳ ٔٳ  ّااِيُهِؿٔط قٳسٵضٔإ٫ٖ  ِّ ِٵ َغهٳبٷ  ٔٗ ٝٵ َؾعٳًَ

ِٷ ٛٹٝ ِٵ عٳصٳابٷ عٳ ٗٴ ٚٳَي ٘ٹ  ٜاغط،  سلٸٗ ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ٚقس (. 106 ايٓشٌ:) ﴾ايًٓ

ُٸ بٕٛ ع٢ً أٜسٟ إؿطنٌ ٗ ٚقٗٝب، ٚخبٸاب، ٚغامل، ايصٜٔ ناْٛا ٜٴعصٻاض، ٚع

ٚبكٞ اٯخطٕٚ ٜعإْٛ َٔ ايتعصٜب  ،١َ١، سٝح اغتؿٗس ٜاغط ٚزلٝٸ١ إهطٻَٓه

ُٸ ُټايؿسٜس، ٚعٓسَا ؾكس ع  ٚاَتجٌ يطغبات إؿطنٌ بػبٸ ،ٌاض طاقت٘ ع٢ً ايتش

ُٸ |َٚسح آشلتِٗ، أخدل ايٓيبٸ |ايٓيبٸ ٕٸ ع إْٸ٘  ،ساؾاٙ :نؿط، ؾكاٍ ايٓيبٸ اض قسبأ

ِٷ عٓسَا ٚ .باٱّإ َٔ ضأغ٘ إٍ أٔل قسَ٘، ٚقس اختً٘ اٱّإ بسَ٘ ٚؿُ٘ َؿع
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ٚقلٸ عًٝ٘ َا سسخ، غأي٘  ،|يٓيبٸإٍ اض عُاض َٔ قٝٛز إؿطنٌ ٚدا٤ ؼطٻ

َط٦ُّٓا  تباضِٜٗ ٗ بعض َا أضازٚا؟ ؾكاٍ: نٓتٴ : نٝـ ػس قًبو ٚأْتٳ|ايٓيبٸ

ٕٵ|باٱّإ، ؾكاٍ ايٓيبٸ ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ مل تبِّ .(12)سٵعازٚا ؾعٴ : ؾإ ٕٸ ا٬ٕسٜ ٖٛ أ ٔ ؾإ

ٟٸ ٞٸسهِ  أ  .غكٛم إطتسٸ ؾكٗ

ٔٳ اضٵتٳسټٚا عٳ٢ًَ ﴿١ ي٬ضتساز: ـ اٯٜات اييت تعطٸنت يًعًٌ ايتهٜٛٓٝٸ6 ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ِٴ  ٗٴ ٔٳ َي ٝٻ َٳا تٳبٳ ِّٔ بٳعٵسٹ  ٖٹِ  ِٵَأزٵبٳأض ٗٴ َٵ٢ًَ َي ٚٳَأ ِٵ  ٗٴ ٍٳ َي ٛٻ ٕٴ غٳ ٝٵَطا ٗٴسٳ٣ ايؿٻ ُٸس:) ﴾اِي  (.25 ق

ٝٸ ٕٸ إسٝح  ;١ يًُطتسٸٜٔيكس تعطٸنت ٖصٙ اٯ١ٜ إباضن١ يبٝإ ايسٚاؾع ايؿٝطاْ

ٝٸ ١ ٖٞ ايػبب ٗ اضتسازِٖ عٔ ايسٜٔ، ٫ أْٸِٗ إكاحل ٚايطغبات ٚا٭َاْٞ ايؿٝطاْ

١ اٱغ٬ّ، ٚمل ٝٸبايطغِ َٔ أْٸِٗ قس عطؾٛا أسٓكٚا ع٢ً أغاؽ ا٫غتس٫ٍ ٚإٓطل، اضتسٸ

ٟٸتتططٻ ِٕ م ٖصٙ اٯ١ٜ إٍ أ  ِٗ. قازض عٓك سه

ٚٳَنَؿطٴٚا ٜٳ﴿ٚنصيو قٛي٘ تعاٍ:  ُٳ١َ اِيُهِؿٔط  ٚٳَيَكسٵ َقاُيٛا َنًٹ َٳا َقاُيٛا  ٘ٹ  ٕٳ بٹايًٓ شٵًٹُؿٛ

ُٴٛا ْٳَك َٳا  ٚٳ ٓٳاُيٛا  ٜٳ ِٵ  ُٳا َي ُټٛا بٹ ٖٳ ٚٳ ِٵ  ٔٗ َٹ ٚٳضٳغٴُٛي بٳعٵسٳ ٔإغٵ٬َ ٘ٴ  ِٴ ايًٓ ٖٴ ٕٵ َأِغٓٳا ٘ٹ َؾٔإٕ ٔإ٫ٖ َأ َٹٔ َؾهٵًٹ ٘ٴ 

ٝٵط ِٵ ّاٜٳتٴٛبٴٛا ٜٳُو خٳ ٗٴ  .(74ايتٛب١: ) ﴾ٖي

أْٸٗا تؿرل إٍ  :َٔ ًْتٗا ،ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ عسٸ٠ َػا٥ٌ

ٕٸا٫ضتساز، ٚتكطِّ ط ع٢ً اجملتُع، بٌ ٜعٜس َٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ ٖٚصا ايػًٛى ٫ ٜ٪ثِّ ح بأ

ٕٸ ططٜل عٛز٠ ٖ٪٤٫ إٍ اجملتُع اٱ .١ إػًٌُضٚسٝٸ ٞٸنُا تؿرل إٍ أ َؿتٛح،  غ٬َ

ٕٸ اهلل ٜتٛب عًِٝٗ.  ٚإشا تابٛا ؾإ

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ تتعًٖ &١َ ايطباطبا٥ٞيكس أٚنض ايع٬ٓ ل بايهؿط بعس اٱغ٬ّ أ

 .(13))ا٫ضتساز(

ّٸ ا٫ضتساز، ٚت7 ِّـ اٯٜات اييت تص ٟٸب ٕٸ ا٫ضتساز ٫ ٜٴًشل أ نطض باهلل تعاٍ،  ٔ أ

ْٛ٘ َٔ إ٪ٌَٓ ِٗ ٚوبٸٍ ٖ٪٤٫ اؾاسسٜٔ بكّٛ وبټٔ بكسضت٘ إٔ ٜبسِّٖٚٛ ٜتُٖه

ٓٴٛا﴿إدًكٌ ايطاٖطٜٔ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِٵ عٳٔ  ٜٳا َأ َٹُٓه َٳٔ ٜٳطٵتٳسٻ 

ٌٳ َأعٹعٻ٠ٺ عٳ٢ًَ اِيَهاؾٹٔط ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٘ٴ َأشٹٖي١ٺ عٳ٢ًَ اِي ٜٴشٹبټْٛٳ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ّٕ ٜٴشٹبټ ٛٵ ٘ٴ بٹَك ٜٳِأتٹٞ ايًٓ ٛٵفٳ  ٘ٹ َؾػٳ ٔٳ زٹٜٓٹ ٜ

ٌٔ ايًٓ ٕٳ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٖٹسٴٚ َٳ١َ ٫ٜٴذٳا ٛٵ ٕٳ َي ٚٳ٫َ ٜٳدٳاُؾٛ ٔٵ٘ٹ  َٳ ٘ٹ  ٘ٹ ٜٴ٪ٵتٹٝ ٌٴ ايًٓ ِٕ شٳيٹَو َؾهٵ ٚٳاغٹعٷ  ٥ٹ ٘ٴ  ٚٳايًٓ ٜٳؿٳا٤ 

ِٷ  (.54 إا٥س٠:) ﴾عٳًٹٝ
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ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ إباضن١ ٖٞ َٛاغا٠ يًُ٪ٌَٓ ب٘ وي٬٦  ;اتِٗعٜٓٛٸٚتك١ٜٛ ٕ ،إ

ّٸ إطتسٸ .ععا٥ُِٗ اضتساز فُٛع١ َٔ إػًٌُ ٚامطاؾِٗ ٜٔ، نُا أْٸٗا تعطٸنت إٍ ش

ٟٸ نطض بسٜٔ اهلل ٕٸ اضتسازِٖ ٫ ًٜشل أ ٝٸٓت أ  .ٚب

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ أٜهّا. 177ٚ 144ٕع٢ٓ ٖٛ إػتؿاز َٔ اٯٜات ٖٚصا ا

ٟٸ سهِ  ـٸ َٔ فُٛع ٖصٙ اٯٜات عسّ ٚدٛز أ ٞٸٜػتؿ خكٛم َعاقب١ ٗ  ؾكٗ

ُٸزْٜٝٛٸٜٔ عكابّا إطتسٸ ٕٸ ٖصٙ اٯٜات اٖت ٟٸت بايعصاب ا٭ّا، بٌ إ ٚنصيو  .ؾك٘ خطٚ

 .ض شلا خ٬ٍ ايبشحَٔ غٛض٠ ايتٛب١ اييت غٓتعطٻ 66ْػتٓتر شيو َٔ خ٬ٍ اٯ١ٜ 

ٕٸ ٖٓاى عكٛب١ّٚ يهٕٛ ٖصٙ ايعكٛب١ ٫  ؾإْٸ٘; ٓت يًُطتسٸقس تعٝٻ ست٢ يٛ اؾذلنٓا أ

ِٸ تٓؿٝصٖا بايتػاٟٚ، بٌ تٛدس اغتجٓا٤ات ٗ ٖصٙ إػأي١، ّهٔ يٓا إٔ ْعتدل  ٜت

ِٷ ّاا٫ستُاٍ ا٭ق٣ٛ َٓكبٸ ٕٸ سهِ ا٫ضتساز ٖٛ سه ٞٸ ع٢ً أ ٕكتهٝات  تابعٷ سهَٛ

 ايعَإ ٚإهإ ٚإكاحل ٚإؿاغس.

 

ٞٸ ٗ ايبسا١ٜ ٫بسٸ ِٸ ْصنط ِاشز َٔ ا٭سهاّ َٔ تعطٜـ اؿهِ اؿهَٛ ، ث

 .^١ ايكازض٠ َٔ إعكٌَٛاؿهَٛٝٸ

ٞٸض ايع٬ٓتعطٻ ٞٸ &١َ ايطباطبا٥ ٞٸ»ؾكاٍ:  يبٝإ اؿهِ اؿهَٛ  ّهٔ يٛي

َٔ ايكطاضات ٚا٭سهاّ ايجابت١، ٜٚعتُس ع٢ً ٖصٙ ا٭سهاّ  دص غًػ١ًّا٭َط إٔ ٜتٻ

ٖٚصٙ  .طات ايطاض١٥ز٠ ٗ اجملتُع ٚاَتكام إتػِّايجابت١ ٗ اغتٝعاب إكاحل إتذسِّ

٫ تهٕٛ دع٤ّا َٔ  ايكطاضات ٚادب١ ايتٓؿٝص عٓسَا تكسض َٔ َطنع اي١ٜ٫ٛ، يهٓٸٗا

ٗ ثباتٗا ٚبكا٥ٗا يًُكًش١،  ٖٚٞ تابع١ْ ،يًتػٝرل ١ ايجابت١، بٌ ٖٞ قاب١ًْػُاٜٚٸايؿطٜع١ اي

ٞٸاجملتُع اٱ ١تػٓطٞ سادٖٚٞ  ٛټضٚتػرل مٛ ايتػٝرل ٚاي ،ْػاْ ; ٭ْٸٗا َطتبط١ عٝا٠ تط

ٞٸٖصا اجملتُع، َٚٔ اي ٕٸ ٖصٙ ايكطاضات غتتبسٸٍ بايتسضٜر إٍ ا٭ؾهٌ،  طبٝع َٸا أ ايٓٛع أ

ط٠ اييت تتبع إتػِّ اتٗا ؾٗٛ ا٭سهاّق٬سٝٸايجاْٞ إٓٛٙ بسا٥ط٠ اي١ٜ٫ٛ ٚإٓبجل عٔ 

َٸي١ٜ٫ًٛ اي ّاعػب ايعَإ ٚإهإ، باعتباضٖا آثاض ي١ ٗ اجملتُعإكاحل إتبسِّ ١ عا

ِٸٚخًؿا٥٘  |إٓٛط١ بطأٟ ايٓيبٸ ِٸ ٚإٓكٛبٌ َٔ قبً٘، اييت ٜت تٓؿٝصٖا  ؼسٜسٖا ٜٚت
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٫ٚ تعتدل ٖصٙ  .ٚعػب َا ٜكتهٝ٘ ايعَإ ٚإهإ ،١ ايجابت١سٜٓٝٸع٢ً ن٤ٛ ايكطاضات اي

أْٸٗا ل عًٝٗا ١، ٫ٚ ٜٴطًَزلاٜٚٸأسهاَّا ٚؾطا٥ع  سٜينٸايكطاضات عػب ا٫قط٬ح اي

ٔٷ  .(14)«زٜ

 إٍ ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٞ: |تٓكػِ ا٭سهاّ ايكازض٠ عٔ ايٓيبٸ

بتبًٝؼ ا٭َٛض ايكازض٠ َٔ اهلل  ّاَأَٛض |ـ ا٭سهاّ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايٓيبٸ1

 ٚدٛب ايك٠٬. :تعاٍ، َجٌ

ٞٸ |ـ ا٭سهاّ اييت تكسض َٔ ايٓيبٸ2  بعٓٛاْ٘ قانّٝا، ٚبعٓٛإ سهِ قها٥

 ِ عًٝٗا.َتداقٳ ١ٺيؿ٤ٞ ٗ قهٝٸ ١ ؾدٕلاؿهِ َايهٝٸ :١، َجٌخاقٸ ١ٺل بكهٝٸَتعًٚ

بعٓٛاْ٘ قا٥سّا، ٖٚٞ ْاؾ١٦ عٔ  |ـ ا٭سهاّ اييت ٜكسضٖا ضغٍٛ اهلل3

 .(15)١ ْع ايهطا٥بٗ نٝؿٝٸ قسٚض إَٔط :ات٘ ٗ اي١ٜ٫ٛ ٚقٝازت٘ يًُذتُع، َجٌق٬سٝٸ

١ اييت ّهٔ ا٫غتؿٗاز بٗا ٖٓا ٖٛ ْٗٞ ضغٍٛ َٚٔ ِاشز ا٭سهاّ اؿهَٛٝٸ

ٝٸُٴبعس ؾتض خٝدل عٔ أنٌ ؿّٛ اُؿ |اهلل ٝٻ .١ط ا٭ًٖ غبب  ×ٔ اٱَاّ ايباقطٚقس ب

٭ْٸٗا ناْت ٓٛي١ ايٓاؽ ـ ٚٗ ضٚا١ٜ  ;ٚإْٸُا ٢ْٗ عٔ أنًٗا ٗ شيو ايٛقت»شيو بكٛي٘: 

 ع٢ً ْػٌ تًو اؿٝٛاْات َٔ ا٫ْكطاض.  شاؾ١ٛيًُأٟ  ،(16)«ايسٚاب ـ ع٢ً إبكا٤ٶ :أخط٣

ٜط٣ ايؿٝذ ٚ .(17)«قتٌ قت٬ّٝ ؾً٘ غًب٘ ٔٵَٳ»آخط:  ٗ َٛنٕع |قاٍ ايطغٍٛ ٚقس

ٞٸ ض ايؿٗٝس ّا، ٜٚطدِّٗ ٖصا اؿسٜح سهُّا سهَٛٝٸ (19)١َٞ اؿًٓٚايع٬ٓ (18)ايطٛغ

ٚٸ  ٕٸٚ٭ ;١ بٗاٗ بعض اؿطٚب، ؾٗٞ كتكٸ ٖصا ا٭َط قازضٷ ٕٸإ»ٍ ٖصا ايطأٟ بكٛي٘: ا٭

ُٴِٛا﴿يكٛي٘ تعاٍ:  ;ٗ ايػ١ُٝٓ إٔ تهٕٛ يًػاٌِ ا٭قٌ ٕٻ ٚٳاعٵًَ ٕٻ  َأ ٞٵ٤ٺ َؾَأ ِّٔ ؾٳ ُٵتٴِ  ٓٹ َٳا َغ

ٌٔ ُٳػٳانٹ ٚٳاِي َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳاِي ٚٳيٹصٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٍٔ ٚٳيٹًطٻغٴٛ ٘ٴ  ُٴػٳ ٘ٹ خٴ . ؾدطٚز (41 ا٭ْؿاٍ:) ﴾...يٹًٓ

ٟ إٍ سطقِٗ ع٢ً قتٌ شٟ ايػًب زٕٚ ٘ نإ ٜ٪زٸْٸٚ٭ ;ايػًب َٓ٘ ٜٓاٗ ٚاٖطٖا

ٌٸ   .(20)«إككٛز َٔ اؾٗاز اٱخ٬مأؾػس  ٘ ضَاْٸْٛاّ اجملاٖس٠، ٚ٭ غرلٙ، ؾٝدت

ٞٸ ٕٸ اٱَاّ عً دعٌ ايعنا٠ ع٢ً اـٌٝ ٗ َطس١ً َٔ َطاسٌ  ×نُا أ

َٳ .سهَٛت٘; َٔ أدٌ تأٌَ َا ٜٓكل َٔ بٝت إاٍ ايباقط  ٝٵٔٚقس ضٟٚ عٔ اٱَا

ع٢ً اـٌٝ ايعتام ايطاع١ٝ  ×ٚنع أَرل إ٪ٌَٓ»ٗ ٖصا ايكسز قٛشلُا:  ’ايكازمٚ



• 

 االجتهاد والتجديد 

ٌٸ ٌٸ ٗ ن ٚاستٌُ بعض  .(21)«عاّ زٜٓاضٜٔ، ٚدعٌ ع٢ً ايدلاشٜٔ زٜٓاضّا ؾطؽ ٗ ن

ٕٸ أغاؽ َٛاضز َٚكازٜط ايعنا٠ تابع١ْ ٞٸ ايؿكٗا٤ أ ٛټ ا٭َط، َٚطتبط١ْ يطأٟ ٚي ٍ أٚناع بتش

 .(22)ايعَإ ٚإهإ

ٜٚصٖب  .(23)«أسٝا أضنّا َٝت١ ؾٗٞ ي٘ ٔٵَٳ»ٗ َٛنع آخط:  |ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل

 (27)١ًْٚ َٔ ايؿكٗا٤ اٯخطٜٔ (26)١َٞ اؿًٓٚايع٬ٓ  (25)ٞل اؿًٓٚاحملٚك (24)ٸايؿٝذ ايطٛغٞ

ٍٸ ٕٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تس ٞٸ إٍ أ ٕٸ ايٓيبٸع٢ً اؿهِ اؿهَٛ أداظ شيو َٔ َٓطًل  |، ٚأ

 نْٛ٘ قا٥سّا يًُذتُع. 
 

ِٕعَاْٝٸَٔ أدٌ ؼسٜس اؿسٚز اي َا ع٢ً أغاؽ َكاحل ايعَإ  ١ ؿه

 :(28)١ شيو اؿهِ، عًٝٓا ا٫يتؿات إٍ ايٓكاٙ ايتاي١َٝٚكتهٝات٘، أٚ عَُٛٝٸ

ٝٸات ٚا٭قٍٛ ا٭ـ َكساض اْطبام شيو اؿهِ ع٢ً ايعَُٛٝٸ1 ١ إٛدٛز٠ ٗ ٚٸي

 .ايػٓٸ١ايهتاب ٚ

 ك١ بأدٛا٤ قسٚض اؿهِ.١ إتعًٚاقٸـ َٛاضز شيو اؿهِ ٚايؿطٚٙ اـ2

 ب١ ع٢ً اؿهِ.إكاحل ٚإؿاغس إذلتِّـ 3

ّهٔ يٓا زضاغ١ ٖصٙ ايٓكاٙ ايج٬خ َٔ خ٬ٍ عطنٗا ع٢ً سسٜح 

ٕٸ ٖصا اؿسٜح ٜتعاضض َع ٚاٖط اٯ١ٜ «٘قتٌ قت٬ّٝ ؾً٘ غًبٴ ٔٵَٳ» :|ايطغٍٛ ; ٭

ٝٸاي ٚٸكطآْ ٕٸ ٖصا اؿهِ ٖٛ سهِ ١، ٚنُا دا٤ ٗ ن٬ّ ايؿٗٝس ا٭ ٍ إشا غًُٓٓا بأ

ا٫خ٬م إؾػاز ْٛاّ اجملاٖس٠، ٚاخت٬ٍ  :َٔ ًْتٗا ،عٔ شيو َؿاغسثابت ٜٓذِ 

 ع٢ً أغاؽ ٖصا إكسام. ّايصا ٜهٕٛ اؿهِ سهَٛٝٸ .إككٛز َٔ اؾٗاز

 

ٕٸ تكطٜض  ;غ٬ف غا٥ط اؿسٚز ،ط عكٛب١ ا٫ضتساز ٗ ايكطإٓمل تٴصَن إش إ

ِ ٚؼسٜسٙ يًعكٛب١ ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ ثبات تًو ايعكٛب١ أٚ اؿهِ ايكطإٓ باؿه

ٗ ايكطإٓ ٜٓبػٞ يٓا إٔ  عسّ ٚدٛز سهِ إطتسٸإٍ ٚبايٓٛط  .ُاتٚزٚاَُٗا َٔ إػًٖ

 ؟|ْٓٛط َا إشا نإ ٖصا اؿهِ قس قسض َٔ قبٌ ايٓيبٸ
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ط٠ ١ إعتبٳط ٗ ايهتب ايطٚا٥ٝٸسسٜجّا مل ٜٴصَن |عٔ ايٓيبٸ ايػٓٸ١ض٣ٚ أٌٖ 

ٕٵ غًػ١ً  :١، َجٌؿكٗٝٸ١ ايؿٝعٝٸنْٛ٘ َطغ٬ّ ٗ بعض ايهتب ايشٴنٹط  يًؿٝع١، ٚإ

ٍ زٜٓ٘ بسٻ ٔٵَٳ» :، ٚاغتٓس إيٝ٘ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٗ نتبِٗ، ٖٚٛ(29)١ؿكٗٝٸايٝٓابٝع اي

ٕٸٓط٣ ي ;ٖٚٓا عًٝٓا زضاغ١ ٖصا اؿسٜح .(30)«ؾاقتًٛٙ ٖصا اؿهِ قس قسض عٔ  ٌٖ أ

 |١ اييت قاّ ايٓيبٸشلٝٸأّ أْٸ٘ َٔ اؿسٚز اٱ ّاسهَٛٝٸ ّابٛقؿ٘ سهُ |ايٓيبٸ

ٝٻ ّاإش؟ بإب٬غٗا ٚتٓؿٝصٖا ؾك٘ ٕٸ سهِ قتٌ إطتسٸيكس تب  تطابل٫ ٜ ٔ ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ أ

 َع آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ. 

 

ٕٸ ا٫ضتساز   ل َٔ خ٬ٍ ايطدٛعنإ ٜتشٖكٗ قسض اٱغ٬ّ ٖٚٓا هب ايكٍٛ بأ

ّا أٚ َػٝشٝٸنّا أٚ َؿٔط ، ؾٝكبض ايؿدل إػًِ ـ بعس إٔ ٜعتٓل اٱغ٬ّ ـعٔ ايسٜٔ

ٟٸّا، ٚمل ٜهٔ ا٫ضتساز ايٜٗٛزٜٸ ٕٸ سا٫ت ا٫ضتساز  ؿهط َططٚسّا ٗ شيو ايعَإ، بٌ إ

ٕٵ١ أٚ قَٛٝٸاقتكازٜٸ١ أٚ غٝاغٝٸناْت غايبّا َا تكذلٕ ببٛاعح  ض٥ٝؼ  ٜطتسٸ ١، نأ

١ أؾطاز ايكب١ًٝ باـطٚز َٔ اٱغ٬ّ، أٚ ٜهٕٛ يًطدٛع تبع٘ بكٝٸايكب١ًٝ عٔ اٱغ٬ّ، ؾٝ

إش مل ٜهٔ اضتساز ايؿدل عٔ زٜٓ٘ وكٌ ٗ ٚطٚف  ;١ عت١غٝاغٝٸعٔ ايسٜٔ دٓب١ 

ٞٸأٚ ؾب١ٗ أٚ ع٢ً أثط ايتسبټ ٚع٢ً أثط بطٚظ ؾٓو ،١عازٜٸ ٚٗ شات ايٛقت نإ  .ط ايؿدك

ٕٸ ايهؿاايكطإٓ ايهطِٜ ٜٴشصِّ ض ٜٛاقًٕٛ ايكتاٍ بٗسف ضزٸِٖ عٔ زِٜٓٗ، ض إػًٌُ َٔ أ

ِٵ سٳتٻ٢ٳ﴿ٜكٍٛ تعاٍ:  ٕٳ ٜٴَكاتٹًُْٛٳُه ٕٵ ٚٳ٫َ ٜٳعٳاُيٛ ِٵ ٔإ ِٵ عٳٔ زٹٜٓٹُه  ﴾...تٳَطاعٴٛااغٵ ٜٳطٴزټُٚن

ِٸ  اض ٜسؾعٕٛ َذُٛع١ٺ(، ؾكس نإ ايهٓؿ217 ايبكط٠:) يًتٛاٖط باعتٓام اٱغ٬ّ، ث

ٕٚ عٔ ٚهعًِٖٛ ٜطتسٸ ،ٜطًبٕٛ َِٓٗ إع٬ٕ ايهؿط; َٔ أدٌ إٔ ٜعيعيٛا إّإ إػًٌُ

ٓٴٛا٥ٹَؿ١ْ اٚٳَقاَيت ٖط﴿زِٜٓٗ، قاٍ تعاٍ:  َٹ ٌٔ اِيهٹتٳابٹ آ ٖٵ ٔٵ َأ ٟٳ  ِّ ٓٴٛا بٹاٖيصٹ َٳ ٔٳ آ ٍٳ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ُأْٔع

ٚٳاِنُؿطٴٚا ٗٳأض  ٘ٳ ايٓٻ ٕٳآخٹ ٚٳدٵ ِٵ ٜٳطٵدٹعٴٛ ٗٴ ٙٴ َيعٳًٖ  (.72 آٍ عُطإ:) ﴾طٳ

ٕٸ اؿه١َٛ اٱ ناْت ٗ طٛض  |١ ٗ ظَإ ايٓيبٸغ٬َٝٸٚبايٓٛط إٍ أ

ٕٸ ا٫ضتساز نإ  ٚتعاٖسّا َع  ،١غ٬َٝٸآْصاى اْؿكا٫ّ عٔ اؿه١َٛ اٱ ٜٴعٳسٸايتأغٝؼ ؾإ
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ٛٸض ايكطإٓ ايهطِٜ إٓاؾكٌ، نُاٚ .اضايهٓؿ ٞٸ١َ ط ايع٬ٜٓٴعبِّ قس ق ، &ايطباطبا٥

َٚٔ نإ ٜتٛاطأ ع٢ً اٱغ٬ّ بٗصٙ ايكٛض٠  .(31)دعًٛا أَط اهلل ًَعب١ ًٜعبٕٛ بٗابأْٸِٗ 

ٕٕ ٞٸ مل ٜهٔ ٜجبت ع٢ً إّا ٝٴكبٳ سكٝك ٕٻ﴿ٌ َٓ٘، قاٍ تعاٍ: ي ِٻ  ٔإ ِٻ َنَؿطٴٚا ثٴ ٓٴٛا ثٴ َٳ ٔٳ آ اٖيصٹٜ

ِٻ اظٵزٳازٴٚا ُنِؿط ِٻ َنَؿطٴٚا ثٴ ٓٴٛا ثٴ َٳ ِٵ غٳبٹ٬ّٝ ّاآ ٗٴ ٜٳ ٗٵسٹ ٝٳ ٚٳ٫َ يٹ ِٵ  ٗٴ ٝٳػٵؿٹطٳ َي ٘ٴ يٹ ٔٔ ايًٓ ِٵ ٜٳُه  ﴾ٖي

ٕٸ إطتسٸ .(137 ايٓػا٤:) ٜٔ ٗ قسض اٱغ٬ّ ناْٛا َٔ ايصٜٔ ؾٗسٚا باٱناؾ١ إٍ أ

ٚا عٔ اٱغ٬ّ بػبب َكاؿِٗ ، يهٓٸِٗ اضتسٸ، ٚؾُٗٛا قٍٛ اؿلٸ|١ ايطغٍٛٝٸبأسٓك

ٗٵ﴿١، قاٍ تعاٍ: ايؿدكٝٸ ٜٳ ـٳ  ٝٵ ٛٵََن ٘ٴ َق ٗٔسٴٚا ّاسٹٟ ايًٓ ٚٳؾٳ ِٵ  ٔٗ ْٹ ّٳا ٕٻ  َنَؿطٴٚا بٳعٵسٳ ٔإ َأ

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ّٳ اي ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٜٳ ٘ٴ ٫َ  ٚٳايًٓ ٓٳاتٴ  ِّٝ ِٴ اِيبٳ ٖٴ ٚٳدٳا٤ ٍٳ سٳلٌّ  ٗ  إشّا .(86 آٍ عُطإ:) ﴾...ايطٻغٴٛ

ٕٸ سا٫ت ا٫ضتساز بسٕٚ احملسٻن٤ٛ ٖصٙ ايؿٛاٖس ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜتٻ زات هض أ

ٖٓا  ض يصنطٖا.ا دعٌ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ٜتعطٻٕصنٛض٠ ناْت ق١ًًٝ ٚغرل َعت٢ٓ ب٘، 

 

ٕٸ ا٭سهاّ اٱ ّٷغ٬َٝٸإ ل ١ َتعًٖاقٸيًُكاحل ٚإؿاغس اـ تابع١ْ ١ أسها

ّٚهٔ يٓا إٔ  .ظ تػٝرلٖااسطإط اؿهِ َع ؾكسإ َكًشت٘ أٚ هِ، عٝح ٜتػٝٻاؿ

ٕٸ ^٬ْسٜ ٗ غرل٠ إعكٌَٛ  سانِ ايؿطع ٜػتطٝع إٔ ٜتذاٚظ عٔ عكٛب١ ؾدٕل أ

ٕٸ ثبات اؿهِ ٜتٖٛق .ع٢ً أغاؽ إكًش١ ـ ع٢ً ثبات َٛنٛع٘ ؾُٔ إُهٔ إٔ َٚا أ

ٚا٫ضتساز َٔ  .ط َٛنٛع٘ ع٢ً أغاؽ ا٭ٚناع إدتًؿ١عٓسَا ٜتػٝٻ ط سهِ َٛنٕٛعٜتػٝٻ

١ دتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸعػب ا٭ٚناع اي ،ؾٗٛ ٜٓكػِ إٍ عسٸ٠ أقػاّ ;١ًْ ٖصٙ إٛانٝع

 ١ إدتًؿ١:ػٝاغٝٸٚاي

ٞٸ ـ ٜهٕٛ ي٬ضتساز أسٝاّْا بٴعسٷ1 ٌٕٚأسٝاّْا أخط٣ ٜتشٖك ;ؾدك ٞٸ ل بؿه ، ْاع

 ٜٔ.س فُٛع١ تبعّا ٭سس ا٭ؾدام إطتسٸسٝح تطتٸ

أٚ ؾب١ٗ، أٚ تسبٸط  يطط٤ٚ ؾٓو ١، ْتٝذ١ّؾهطٜٸ ٝاّْا دصٚضٷـ ٜهٕٛ ي٬ضتساز أس2

ٝٸاضيً ٚأخط٣ ٜٓؿأ ْتٝذ١ّ ;ٗ ا٭َط  ١، ٜٚتبًٛض ع٢ً ؾهٌ َ٪اَط٠.ػٝاغٝٸات ايت

ٚقس وسخ ٗ  ;١غ٬َٝٸـ قس وسخ ا٫ضتساز ٗ عٗس تأغٝؼ اؿه١َٛ اٱ3

 ظَإ تجبٝتٗا.
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ٚقس  ;١غ٬َٝٸه١َٛ اٱـ قس ٜٓتؿض ايؿدل إطتسٸ َٔ خ٬ٍ اضتسازٙ ع٢ً اؿ4

 ٜبك٢ ثابتّا ع٢ً َٝجاق٘ َعٗا.

٠ يؿت١ٓ أعسا٤ اٱغ٬ّ، ٜٚهٕٛ تٛدٝٗ٘ َٔ ٖتسٸ ـ قس ٜهٕٛ ي٬ضتساز دصٚضٷ5

ٝٸٙ إ٪اَطات اي٪ٚأسٝاّْا ٜهٕٛ َٓؿ ;قبٌ ا٭عسا٤ ٚإعاْسٜٔ ٗ اـاضز  ١ ايبشت١.ساخً

ٝٸَع ٚدٛز ٖصٙ ا٫خت٬ؾات، ٚع٢ً ن٤ٛ ا٭قٍٛ اي ٖٓاى  ٕٸإ :هب ايكٍٛ ،١عكً

َٔ إط١ْٚ بٌ ايعكٛبات  ٖٚصا ا٭قٌ ٜػتٛدب ٚدٛز ْٕٛع .تٓاغبّا بٌ اؾط١ّ ٚايعكاب

ٝٸ١ با٭ْٛاع إدتًؿ١ ي٬ضتساز، ٚعسّ اقٸاـ ع٢ً  |ْطبام سسٜح ايٓيبٸا١ إَهاْ

ٞٸٚإشا نإ يتأٌَ َكاحل اجملتُع اٱ .ْٝع ٖصٙ ا٭ْٛاع كتًؿ١ عػب  ططمٷ غ٬َ

١ إدتًؿ١ ؾُٔ اي٬ظّ إٔ ٜتعاٌَ َعٗا ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸ١ ٚا٫ؿهطٜٸاع ايا٭ٚن

ٞٸاؿانِ اٱ ع٢ً أغاؽ ا٭ٚناع  ز عكٛب١ إطتسٸات٘، عٝح وسِّق٬سٝٸعػب  غ٬َ

 إدتًؿ١.

إكًش١ ٖٞ َا ٜٛاؾل اٱْػإ ٗ َكاقسٙ يسْٝاٙ أٚ ٯخطت٘ »ٞ: ل اؿًٓقاٍ احملٚك

ٕٸ »قسز ٖصٙ إكًش١ قايٛا: ٗ ٚ .(32)«َٓؿع١ أٚ زؾع نطضأٚ شلُا، ٚساقً٘ ؼكٌٝ  إ

اغتسضادّا شلِ ; ع٢ً إٓاؾكٌ ـ ٚإٕ مل ٜهْٛٛا َ٪ٌَٓ ـ ّابسهِ اٱغ٬ّ نإ َذلتِّ

ض اجملتُع َِٓٗ، ٜٚعزاز عسز إػًٌُ، ٫ يهِْٛٗ َٚكًش١ يًُ٪ٌَٓ; يهٞ ٫ ٜتهطٻ

  .(33)«ّاَػًٌُ سٓك

ٞٸّهٔ يٓا ٬َس١ٛ ايُٓٛشز اي َع  ×باضظ يًُكًش١ َٔ خ٬ٍ غًٛى اٱَاّ عً

ٔٸ; باعتباضِٖ خطدٛا ع٢ً اٱَاّ ايعازٍ، ٚأقبشٛا ِٛشدّا باضظّا يًُطتسٸ«ايبػا٠»  ، يه

زٕٚ إٔ ٜػأٍ عٔ نِْٛٗ  ،ؾتض شلِ أبٛاب ايتٛب١، ٚقبٌ تٛبتِٗ ×اٱَاّ أَرل إ٪ٌَٓ

ٞٸٚٗ ٖصا ايكسز قاٍ ايع٬ٓ ّا.اضَػًٌُ أٚ نٓؿ ايٛاٖط قبٍٛ تٛبت٘ عٓس اهلل »: ١َ اجملًػ

َع نِْٛٗ  ،ّ َٔ قبٍٛ تٛب١ اـٛاضزنُا تكسٸ ،١ عبازات٘ بعسٖاٚقشٸ ،تباضى ٚتعاٍ

ٞٸ ـؿكاي٘ تٚعسّ اغ ،اض ٚألػِٗايهٓؿ َٔ أؾسٸ ٔ أسٛاشلِ َٔ ع ـ ×أٟ اٱَاّ عً

ٕٸضَا ٜٴٚ .ـ ايؿطط٠ ٚا١ًٕ  سسٜجٞيهِْٛٗ  ;ٕا بعسٙ أَط بسٚ اٱغ٬ّ نإ َػاٜطّا كاٍ: إ

 .(34)«ٚيٛ نإ ٜعٌُ َعِٗ ٖصا ايعٌُ ٕا نإ بكٞ َٔ أٌٖ ايسْٝا أسسٷ ،عٗس باٱغ٬ّ
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ٕٸ ايبػا٠ نٓؿٚ  ٕٚ عٔ ؾطط٠، ٚقبٌ ايكٍٛ اض َطتسٸشٖب قاسب اؾٛاٖط إٍ أ

٘ يهٕٛ ايؿب١ٗ عصضّا ٚيعًٓ ;َعِٗ ×نُا ٚقع َٔ أَرل إ٪ٌَٓ ،١خاقٸبكبٍٛ تٛبتِٗ 

 .(35)ِٗٗ سٓك

ح ٗ ّهٔ يٓا إبسا٤ ايطأٟ ٗ َٛضز سلٍٛ قاعس٠ ايسض٤ يًتععٜطات، نُا قٴط٫ِّ 

َٸا  .اؿسٚز بايؿبٗات ٤َٛضز زض ا٭قٌ ٗ »عبسايكازض عٛز٠ ؾكس قاٍ ٗ ٖصا ايكسز: أ

ٚٴقاعس٠ زض٤ اؿسٚز بايؿبٗات أْٸ ١ َا ّٓع َٔ نعت ؾطا٥ِ اؿسٚز، يهٔ يٝؼ مثٸٗا 

ٕٸعٜطتطبٝكٗا ع٢ً دطا٥ِ ايتع ٚيهُإ قاحل  ،ايكاعس٠ ٚنعت يتشكٝل ايعساي١ ; ٭

ٌټإتٻ ُّٗا ٗ دط١ّ غٛا٤ نإ َتٻ ،ِٗ ٗ ساد١ يتٛؾرل ٖصٜٔ ا٫عتباضَٜٔتٻ ٌُٗ، ٚن

َٸإباز٨ اي ٕٸٚإ .عٜطَٔ دطا٥ِ اؿسٚز أٚ دطا٥ِ ايتع ٕٸ١ إكطٻعا اـطأ ٗ  ض٠ ٗ ايؿطٜع١ أ

ايػ٬ّ: ايك٠٬ ٚإبسأ قٍٛ ايطغٍٛ عًٝ٘ ٚأقٌ ٖصا  .ايعؿٛ خرل َٔ اـطأ ٗ ايعكٛب١

ٕٸ» ٘ ٫ َٚع٢ٓ ٖصا إبسأ أْٸ .(36)«َٔ إٔ ىط٧ ٗ ايعكٛب١ اٱَاّ إٔ ىط٧ ٗ ايعؿٛ خرلٷ إ

ٕٸبعس ايتجبټ اؿهِ بايعكٛب١ إ٫ٓ ٜكضٸ ٕٸ ت َٔ أ ٓلٸ اي اؾاْٞ اضتهب اؾط١ّ، ٚأ

ٕٸ ١ ؾٓوع٢ً اؾط١ّ، ؾإشا نإ مثٸ ّ َٓطبلٷاحملطِّ اؾاْٞ اضتهب اؾط١ّ، أٚ  ٗ أ

ّ ع٢ً ايؿعٌ إٓػٛب يًذاْٞ، ٚدب ايعؿٛ عٔ اؾاْٞ، أٟ احملطِّٓلٸ ٗ اْطبام اي

ٕٸ يًذُاع١، ٚأزع٢ إٍ ؼكٝل  خرلٷ بطا٠٤ اجملطّ ٗ ساٍ ايؿٓو اؿهِ بدلا٤ت٘; ٭

 .(37)«َع ايؿٓو ٤َٟٔ عكاب ايدل ،ايعساي١

َٸا ٚ»ل بايبػا٠: َا ٜتعًٖ نُا قاٍ ايؿٗٝس ايجاْٞ ٗ اض ِٗ عٓسْا نٓؿايبػا٠ ؾإْٸأ

ٕٵَطتسٸ ٕٵ بس٩ٚا ٕٚ، ؾإ ٘ ٗ ٚأقًٓ ،ٛا ٚدب عػب إه١ٓنٓؿ ؾايٛادب قاضبتِٗ، ٚإ

ٌٸ ٔٵعاّ َطٸ ن ، أٚ اٱَاّ ٫ ٜتٍٛ شيو إ٫ٓ ٠. ٚإشا اقتهت إكًش١ َٗازْتِٗ داظ، يه

ٕٵ .اٱَهإَع  اٱغ٬ّٜطًب ْكًِٗ إٍ  ،اٱَاّٜأشٕ ي٘  ٔٵَٳ ٜٔ قٌٝ: إشا ناْٛا َطتسٸ ؾإ

ٟٸ ٘ ٫ ٜكبٌ تٛب١ ٖصا ايكػِ َٔ ؾهٝـ ٜطًب إغ٬َِٗ، َع أْٸ ،ؾاضتسازِٖ ؾطط

ٞٸإطتسٸ َٳ ×ٜٔ عٓسْا؟ قًٓا: قس قبٌ عً ٖٚصا  .ٖٚٛ أنجطِٖ ،تاب َٔ اـٛاضز ٔٵتٛب١ 

ٍٸ ٕٸ ٜس ـ ٓلٸ . ٚداظ إٔ ٜهٕٛ ايػبب ـ َع ايّاخاقٸ ٜٔ سهُّاشلصا ايٓٛع َٔ إطتسٸ ع٢ً أ

 .(38)«ٔ ايؿب١ٗ َٔ قًٛبُِٗٗه

ّٸ١ ايعؿٛ ايعٓس ؾتض َٓه |ٚنصيو أعًٔ ايٓيبٸ ٖٖ، ٚاعتدل غتٸعا  ٔٵ١ أؾدام 

ايصٟ  ،عبساهلل بٔ غعس ايصٟ أغًِ ؾعؿٞ عٓ٘، إ٫ٓ ،عهط١َ :ايكتٌ، َٔ بِٝٓٗ ٜػتشلٸ
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ؾكس سهِ عًٝ٘  ،ٚايتشل بإؿطنٌ ،عٔ اٱغ٬ّ ٚاضتسٸ ،أْهط ايهتاب ٚايٛسٞ

ٔٵ |ايطغٍٛ ٕٸ عجُإ  بايكتٌ، يه أت٢ ب٘ ضغٍٛ  ـ طناع١بايايصٟ نإ أخاٙ ـ َا أ

ٕٸ ،|اهلل َٳايٓاؽ ٚأٌٖ َٓه بعس إٔ اطُأ  |، عؿا عٓ٘ ايطغٍٛي٘ ٔٳ١، ٚاغتأ

ٖٓ  .(39)ٚشيو يًُكًش١ ;ٔ َٔ نؿٕطا ٜٴبطٹبايطغِ 

 

َٔ  ل ببشح ا٫ضتساز ٗ ايكطإٓ فُٛع١ َٔ ا٭قٍٛ، ٫بسٸإٝسإ إتعًٜٚٛدس ٗ 

 ، ٖٚٞ:ا٫يتؿات إيٝٗا عٓس زضاغ١ سهِ إطتسٸ

ز٠ بعسّ دٛاظ : قطٸح ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ آٜات َتعسِّـ ْؿٞ اٱنطاٙ ٗ ايس1ٜٔ

ٗ  ١غاغٝٸّٚهٔ دعٌ ٖصا ا٭قٌ َٔ ا٭قٍٛ ا٭ .اٱنطاٙ ٗ فاٍ ايعكٝس٠ ٚاٱّإ

ِّ﴿قاٍ تعاٍ:  .ايكطإٓ ٔٳ اِيػٳ َٹ ٔٳ ايطټؾٵسٴ  ٝٻ ٔٔ َقس تٻبٳ  .(256 ايبكط٠:) ﴾٫َ ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ

ٔٵ﴿نُا دا٤ ٗ آ١ٜ أخط٣:  َٳ ٔٳ  َٳ ٛٵ ؾٳا٤ ضٳبټَو ٯ ُٹٝع ٚٳَي ِٵ دٳ ٗٴ ٙٴ  ّاؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ُنًٗ َأَؾَأْتٳ تٴِهٔط

ٌٳ سٳتٻ٢ ٜٳُهْٛٴٛاايٓٻاؽٳ  ٓٹ َٹ  (.99 ْٜٛؼ:) ﴾َٴ٪ٵ

ٌٕ»َٔ غٛض٠ ايبكط٠:  256ٚقس دا٤ ٗ ؾإٔ ْعٍٚ اٯ١ٜ  َٔ ا٭ْكاض  ْعيت ٗ ضد

اض ايؿاّ إٍ إس١ٜٓ وًُٕٛ ايعٜت، ، ؾكسّ ٓػٚيسا٢ٕ أبا اؿكٌ، ٚنإ ي٘ هٓٸٜٴ

ٝٸ ،ؾًُا أضازٚا ايطدٛع َٔ إس١ٜٓ أتاِٖ ابٓا أبٞ اؿكٌ ١، ؾسعُٖٛا إٍ ايٓكطاْ

اطًبُٗا،  ؾكاٍ: |، ؾأخدل أبٛ اؿكٌ ضغٍٛ اهللٚخطدا إٍ ايؿاّ ،طاؾتٓكٻ

ٔٔ﴿ٌ: ٚدٸ ؾأْعٍ اهلل ععٸ ُٖا  ،ُٖا اهللسٳعٳبٵ: َأ|ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ،﴾٫َ ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ

ٚٸ َٳأ  .(40)«طَؿَن ٔٵٍ 

ٞٸٚقاٍ ايع٬ٓ ٝٸبعس»: &١َ ايطباطبا٥ ٕٸٓٸَا ب ٖٚٛ مل ٜؿأ  ،١ إٍ اهللأَط إؿٝٸ ا أ

هطٙ ايٓاؽ إٔ تٴ يو إ٫ٓ مل ٜبلٳ ،١ؾ٬ ٜ٪َٕٓٛ باختٝاضِٖ ايبتٸ ،إّإ ْٝع ايٓاؽ

٫ٚ أْا أقبٌ  ،ؾ٬ أْت تكسض ع٢ً شيو ،ٚػدلِٖ ع٢ً اٱّإ، ٚأْا أْهط شيو عًٝو

 .(41)«اٱّإ ايصٟ ٖصا ْعت٘

أَط اٱّإ ع٢ً اٱدباض  ٢إْٸ٘ تعاٍ َا بٓ»ايؿدط ايطاظٟ ٗ تؿػرلٙ:  ٚقاٍ

إش ٗ ايكٗط ٚاٱنطاٙ ع٢ً ايسٜٔ بط٬ٕ  ;ٔ ٚا٫ختٝاضع٢ً ايتُٗهُا بٓاٙ ٚايكػط، ٚإْٸ

 .(42)«َع٢ٓ ا٫بت٤٬ ٚا٫َتشإ
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ٕٸ اٱَاّ اـُٝينٸ ١ ٗ ايسّكطاطٝٸ...»ؾكاٍ:  طٸٜٸ١تططٸم إٍ َػأي١ اؿ &نُا أ

ايٓٛاّ، ع٢ً َطٚا تآطإا مل ٜ ،اٱغ٬ّ، ٚايٓاؽ ؾٝ٘ أسطاض ٗ إٚٗاض عكا٥سِٖ أٜهّا

ٞٸٌ ايؿباب اٱايكهاٜا اييت تهًٚٚمل ٜدلظٚا   .(43)«ٜطاْ

١ إقساض سهِ إَهاْٝٸٖصا  &ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ن٬ّ اٱَاّ اـُٝينٸ

ٚنصيو باٱَهإ إٔ مكٌ ع٢ً ٖصٙ ايٓتٝذ١ َٔ  .ا٫ضتساز ٗ ساي١ تؿدٝل إ٪اَط٠

 ٖٚصا َا غٓؿرل ي٘ ٗ ايبشٛخ ايكاز١َ. .١ ي٘عًُٝٸخ٬ٍ ايػرل٠ اي

ٟٸع٢ً ن٤ٛ ٖاتٌ  ٕٸ اٯٜتٌ ْعًِ أْٸ٘ ٫ ٜٛدس أ آ١ٜ:  إنطاٙ ٗ قبٍٛ ايسٜٔ، ٚإ

﴿ٔٔ ٚمل  ،ذٵُات ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، مل تٴٓػٳَٔ اٯٜات احملَه ﴾٫َ ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ

 .(44)لتٴدكٻ

ٝٸـ اسذلاّ ايٓؿؼ اٱ2 ٌٷ١ْػاْ ٖٚٛ ايتأنٝس  ،آخط ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ : ٜٛدس أق

عٝح اعتدل ايكطإٓ ايهطِٜ قتٌ إْػإ ٚاسس ٗ غرل  ١،ْػاْٝٸع٢ً اسذلاّ ايٓؿؼ اٱ

ٔٵ﴿، أٚ ٭دٌ ايؿػاز، ٜهاٖٞ قتٌ ايٓاؽ ْٝعّا، قاٍ تعاٍ: َٛضز ايككام ٌٳ  َٳ َقتٳ

ٚٵ َؾػٳازٺ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض َؾَه ْٳِؿٕؼ َأ ٝٵٔط  ُٹٝعْٳِؿػٶا بٹػٳ ٌٳ ايٓٻاؽٳ دٳ ُٳا َقتٳ ْٻ بعباض٠ ٚ .(32 إا٥س٠:) ﴾ّاَأ

هطِٜ ٜكطٸ ايكتٌ إشا نإ َٔ أدٌ ايككام َٔ ايكاتٌ أٚ اٱؾػاز ٕٸ ايكطإٓ ايإ :أخط٣

ط عكٝست٘ زٕٚ إٔ ز أْٸ٘ غٝٻهٝـ ّهٔ ايكٍٛ بٛدٛب قتٌ ايؿدل جملطٻؾٗ ا٭ضض 

ٟٸ ٟٸٜٴشسٹ أٚ ،خًٌ ٗ اجملتُع ٜٛضز أ ْٛع َٔ أْٛاع ايؿػاز؟! ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ  خ أ

ٕٸ ايكٍٛ بٛدٛب اؿهِ بايكتٌ ع٢ً إطتسٸ ٗ  ا٫غتس٫ٍ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً أ

 ؾٓو ٫ٚ .١كطآْٝٸٜهٕٛ كايؿّا يٰٜات اي ،زٕٚ إٔ ٜجرل ؾػازّا ٗ ا٭ضض ،١عازٜٸاؿاي١ اي

ٕٸ ٔٸ ع٢ً إػًٌُ ٜهٕٛ دا٥عّا ٗ ساٍ أؾػس ٗ إْعاٍ ايعكٛب١ بإطتسٸ أ  ا٭ضض أٚ ؾ

ٔٵ بتػٝرل عكٝست٘ َكساقّا  ٫ ّهٔ اعتباض ايؿدل ايصٟ ٫ ٜكّٛ إ٫ٓ اؿطب، يه

 َٚعاقبت٘ ع٢ً شيو. ،يًُؿػس

: ا٭قٌ اٯخط إٛدٛز ٗ ايكطإٓ يٝؼ ٚن٬ّٝ ع٢ً إّإ ايٓاؽ |ـ ايطغ3ٍٛ

ٕٸ ايطغٍٛ  .٫ٚ َُّٗٝٓا ع٢ً عكا٥سِٖ ،يٝؼ ٚن٬ّٝ ع٢ً إّإ ايٓاؽ |ايهطِٜ ٖٛ أ

ٕٸ ز٫ي١ اٯٜات اييت تتططٻ ٕٸ  ، إ٫ٓ|شيو ٫ تتٓاؾ٢ َع قٝاز٠ ايٓيبٸإٍ م ٚبايطغِ َٔ أ أ

 ات٘.ق٬سٝٸخاضز َٝسإ  إّإ ايٓاؽ ٚعكا٥سِٖ ٖٞ أَٛضٷ
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ِٗٔ بٹذٳبٻإض﴿قاٍ تعاٍ:  ٝٵ َٳا َأْتٳ عٳًَ ٝٵ﴿(، ٚقاٍ تعاٍ: 45 م:) ﴾ٚٳ ٓٳاَى عٳًَ َٳا دٳعٳًِ ِٵ ٚٳ ٔٗ

ٌٕ ٛٳنٹٝ ِٗٔ بٹ ٝٵ َٳا َأْتٳ عٳًَ ٚٳ ّٛا  ُٴَي﴿(، ٚقاٍ تعاٍ: 107 ا٭ْعاّ:) ﴾سٳؿٹٝ ِٗٔ بٹ ٝٵ  ﴾ٝٵطٹٕطػٳػٵتٳ عٳًَ

ٕٸ »: &١َ ايطباطبا٥ٞٚٗ قسز ٖصٙ اٯ١ٜ إباضن١ قاٍ ايع٬ٓ .(22 ايػاؾ١ٝ:) بٝإ أ

 .(45)«ٚإؾا٤إٔ ٜػتذٝبٛا ٜٚ٪َٓٛا َٔ غرل إنطاٙ  ٚٚٝؿت٘ ـ ٖٚٛ ضغٍٛ ـ ايتصنط٠ ضدا٤

٘ٴ﴿َٔ غٛض٠ ايعَط أٜهّا:  18نُا دا٤ ٗ اٯ١ٜ  ٓٳ ٕٳ َأسٵػٳ ٝٳتٻبٹعٴٛ ٍٳ َؾ ٛٵ ٕٳ اِيَك ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳػٵتٳ  .﴾اٖيصٹٜ

ٕٸ تؿدٝل ٚاختٝاض ايكٍٛ ا٭سػٔ ٜكسم عٓسَا تهٕٛ ٖٓاى آضا٤ كتًؿ١، ٚإ٫ٓ ٕا  ٚإ

ٕٸ ضغٍٛ اهلل .باع ايكٍٛ ا٭سػٔ َؿّٗٛنإ ٫تٸ َأَٛض  |ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإ

 بايتصنرل، ٫ٚ ٜٓبػٞ ي٘ إنطاٙ ايٓاؽ ٚإدباضِٖ ع٢ً قبٍٛ ايسٜٔ.

ٌٔ ﴿قاٍ تعاٍ: : ـ اؿٛاض ٚإٓاٚط٠ ع٢ً أغاؽ إٓطل ٚا٫غتس4ٍ٫ ازٵعٴ ٔإيٹ٢ غٳبٹٝ

ٛٳ َأعٵ ٖٴ ٕٻ ضٳبٻَو  ٔٴ ٔإ ٞٳ َأسٵػٳ ٖٹ ٗٴِ بٹاٖيتٹٞ  ٚٳدٳازٹِي ٓٳ١ٹ  ١َٛٹ اِيشٳػٳ ٛٵعٹ ُٳ ٚٳاِي ُٳ١ٹ  ٔٵضٳبَِّو بٹاِيشٹِه ُٳ ِٴ بٹ ٌٻ  ًَ نٳ

ٔٳ ٗٵتٳسٹٜ ُٴ ِٴ بٹاِي ٛٳ َأعٵًَ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ١ تؿرل ٖصٙ اٯ١ٜ إباضن١ إٍ نٝؿٝٸٚ .(125 ايٓشٌ:) ﴾عٳٔ غٳبٹًٝٹ

ٕٸ غرل٠ ضغٍٛ ٚنٝؿٝٸ ،اضايتعاٌَ َع ايهٓؿ ١ زعٛتِٗ إٍ اٱغ٬ّ ٗ أدٛا٤ غ١ًُٝ، ٚإ

ُٸ١ٚا٭ |اهلل ٍٸٗ ايتعاٌَ َع ايهٓؿ ^إعكٌَٛ ٥ ع٢ً أْٸِٗ  اض ٚكايؿِٝٗ تس

 ،ٚايسٜكاْٞ ،ابٔ أبٞ ايعٛدا٤ :َجٌ ،ؾكس نإ بعض ا٭ؾدام .ايطأٟ طٸٜٸ١ٜ٪َٕٓٛ ع

، َٚع شيو |ٚٗ َػذس ايٓيبٸ ،٢ ٗ بٝت اهللٜٛٗطٕٚ عكا٥سِٖ إؿٛب١ بايهؿط ستٸ

ٕٵنإ إػًُٕٛ َهًٖ  هازيِٖٛ باييت ٖٞ أسػٔ. ؿٕٛ بأ

َٳا ﴿: قاٍ تعاٍ: ٫ ايتكًٝس ،ـ ا٫ٖتُاّ بايٝكٌ ٚايتشكٝل5 ِٴ اتٻبٹعٴٛا  ٗٴ ٌٳ َي ٚٳٔإشٳا قٹٝ

ِٵ ٔإَي٢ عٳصٳابٹ  ٖٴ ٕٴ ٜٳسٵعٴٛ ٝٵَطا ٕٳ ايؿٻ ٛٵ َنا ٚٳَي ٘ٹ آبٳا٤ْٳا َأ ٝٵ ْٳا عٳًَ ٚٳدٳسٵ َٳا  ْٳتٻبٹعٴ  ٌٵ  ٘ٴ َقاُيٛا بٳ ٍٳ ايًٖ َأْعٳ

ّٸ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ  ،َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إشّا .(21 يكُإ:) ﴾ايػٻعٹرٔل اييت دا٤ت َٔ أدٌ ش

ٕٸ ،ًػًـي ٔٵ﴿و بايعط٠ٚ ايٛثك٢، قاٍ تعاٍ: باع زٜٔ اهلل ٜكسم َع ايتُػټتٸا ٜٴعًِ أ َٳ  ٚٳ

ٛٴثٵَك ٚٳ٠ٹ اِي ُٵػٳَو بٹاِيعٴطٵ ٔٷ َؾَكسٹ اغٵتٳ َٴشٵػٹ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٘ٴ ٔإَي٢ ايًٖ ٗٳ ٚٳدٵ ِٵ  ٘ٹ عٳاقٹبٳ١ُ اُ٭ٜٴػٵًٹ ٚٳٔإَي٢ ايًٖ  ﴾َٴٛٔض٢ 

 (.22 يكُإ:)

ٕٸ َكساض ا٭ ٝٸ١إ ُٸ ٔ َٔ ا اٱغ٬ّ يًبشح ٚايتشكٝل دعًتٓا ٫ ْتُٖهاييت أ٫ٖٚ ٖ

ٕٵ ١ ٗ قبٍٛ أقٍٛ ْتشطٸ٣ أقك٢ ايسٓق قبٍٛ ا٭قٍٛ ع٢ً أغاؽ ايتكًٝس، بٌ هب أ
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يهٔ إشا اختاض ايؿدل أق٬ّ بعس ايبشح ٚايتشكٝل  .ايسٜٔ، ٫ٚ هٛظ ايتكًٝس ؾٝٗا

َٸاي طٸٜٸ١ٚاؿ  ٔؾٗصٙ اٯ١ٜ ْعيت سٍٛ ا٭ؾدام ايصٜ إشّا .١ هب إٔ ًٜتعّ بًٛاظَ٘تا

ِٕ َٸ هازيٕٛ ٜٚٛٗطٕٚ ايعسا٤ ب٬ عً ٕٸ غبب َص تِٗ ٖٛ ا٭عُاٍ اييت باهلل ٚتٛسٝسٙ، ٚإ

 .(46)ٜكَٕٛٛ بٗا ع٢ً ن٤ٛ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ

تػٝرل عكٝس٠، ٚمل ز فطٻ ٕٸ ا٫ضتساز إشا نإإ :ع٢ً أغاؽ شيو هب ايكٍٛ

عٔ  ّاٜهٕٛ ع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ ا٭قٍٛ خاضد ٜهٔ َكساقّا يٲؾػاز ٗ ا٭ضض، ؾػٛف

ٞٸق٬سٝٸسلٍٛ سهِ ايكتٌ ٚ ٕٸ سؿٜ ٖصٙ ا٭قٍٛ ٜكتهٞ إٔ  .أَط إػًٌُ ١ ٚي ٚإ

َٚٔ أدٌ عسّ َٓع ايطعٔ ٗ ٖصٙ  .ّاسهُّا سهَٛٝٸ «ٍ زٜٓ٘ ؾاقتًٛٙبسٻ ٔٵَٳ»ٜهٕٛ أَط 

 ١.ات٘ ايكٝازٜٸق٬سٝٸٜهٕٛ َٔ باب  |ٕٸ تٓؿٝص أَط ايطغٍٛإ :ا٭قٍٛ هب ايكٍٛ

 

ٞٸعػب ايعاز٠ ٗ ايؿك٘ اي ح أسهاّ إطتسٸتٴططٳ  إعاقط ؼت عٓٛإ سسٸ ؿٝع

ٕٸ ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ ٜ .إطتسٸ ٚٵٕٚإ ٕٸ  طٳ ٔٵٜػتٛدب ا٫ضتساز أ ٗ ايٓكٛم  سسٸّا، ٚيه

نإ ؾكٗا٤ ايػًـ ايكطٜبٌ َٔ ١ ايكس١ّ مل ٜهٔ ٖصا ايتعبرل ضا٥ذّا، ٚقس ؿكٗٝٸاي

ُٸ١عكط ا٭ ٞٸ :ؾُج٬ّ .١سٜٔ بايٓكٛم ايطٚا٥ٝٸَكٝٻ ^٥ ٗ  ٫ ٜصنط ايؿٝذ ايطٛغ

ع٢ً ايطغِ َٔ أْٸِٗ ٜططسٕٛ  ،سسٸّا يًُطتسٸ ،(48)(إكٓع١)ٚايؿٝذ إؿٝس ٗ  ،(47)(إكٓع)

ٕٸ اؿًيبٸ .ٗ باب اؿسٚز ،ٚايكصف ،ٚؾطب اـُط ،ٚايعْا ،سسٸ ايػطق١ ٗ  نُا أ

ٞٸ .(49)٫ ٜصنط أسهاّ إطتسٸ نُٔ اؿسٚز (ايهاٗ) ٗ  ٚنصيو ايؿٝذ ايطٛغ

 (ؾطا٥ع اٱغ٬ّ)ٞ ٗ ل اؿًٓٚاحملٚك .(50)ٗ َٛضز إطتسٸ ٫ ٜػتدسّ تعبرل اؿسٸ (ايٓٗا١ٜ)

ٕٸ عكٛب١ إطتسٸ ايتععٜط، ٚاعتدلٖا خاضز زا٥ط٠ اؿسٚز،  ٖٛ أنجط ايؿكٗا٤ تكطوّا بأ

ٌٸ»ؾكس قاٍ:  ُٸَا ي٘ عكٛب١ َكسٻ ن ُٸ ;ّا٢ سسٸض٠ ٜػ . ٢ تععٜطّاَٚا يٝؼ نصيو ٜػ

ٚٸ ٚقطع ايططٜل.  ;ٚايػطق١ ;ٚؾطب اـُط ;ٚايكصف ;١: ايعْا، َٚا ٜتبعٍ٘ غتٸٚأغباب ا٭

  .(51)«ٚاضتهاب َا غ٣ٛ شيو َٔ احملاضّ ;ٚإتٝإ ايب١ُٝٗ ;٠ٚايطزٸ ;ٚايجاْٞ أضبع١: ايبػٞ

ٟٸ أغؼ اؿسٚز )يو أٜهّا ٗ نتاب٘ إٍ ش نُا شٖب إرلظا ايتدلٜع

ٚٸ، ٚخكٻ(ٚايتععٜطات   .(52)ٍ َٔ ايتععٜطات ي٬ضتسازل ايباب ا٭
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ٝٸ ّا، ٚأقطٸ ع٢ً إثبات ٚاعتدل أسس ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ سهِ ا٫ضتساز سهُّا ٥٫ٚ

قس ٜهٕٛ سهِ »شيو، ٚاعتدل أٚناع ايعَإ ٚإهإ زخ١ًٝ ٗ إدطا٥٘، سٝح قاٍ: 

ٝٸ قتٌ إطتسٸ َٔ ضعا١ٜ أٚناع ايعَإ ٚإهإ ٗ  ّا، ٫بسٸّا ٚسهَٛٝٸسهُّا ٥٫ٚ

ٌٷ»ٚقاٍ ٗ َٛنع آخط:  ،(53)«إدطا٥٘ ٕٸ إثبات ا٫ضتساز َؿه ٕٸ ٜكٌ ايؿدل إ ; ٭

ٝټ .١ ا٫ضتساز١ َا ْٴػب يًُطتسٸ قس أخص بعٌ ا٫عتباض ٗ َاٖٝٸٝٸبأسٓك ٔ َٔ ٚايٝكٌ ٚايتب

ِ أٚ ايعاٌَ يًُتهًٚ ٟٸ، ٫ٚ ّهٔ إسطاظ إطاز اؾسٸؿٗٛز٠ا١ٕ غرل ا٭َٛض ايٓؿػاْٝٸ

ٌٕجملطٻ  .(54)«ٗ فاٍ إْهاض اؿلٸ ز قٛي٘ ن١ًُ أٚ قٝاَ٘ بعُ

ٞٸ ٜط٣ايبعض اٯخط ٫  ٕٸ ا٫ضتساز اؾُاع ٟ إٍ تًٜٛح ا٭دٛا٤ ايصٟ ٜ٪زٸ ،أ

ٟٸ إشا »١، ٜٚكٍٛ: ؿكٗٝٸَؿ٫ُّٛ با٭سهاّ اي ،١ يًُذتُعؿهطٜٸاي ٚتكبٌ تٛب١ إطتسٸ ايؿطط

ٕٸ ا٫ضتساز  عٔ ؾب١ٗٺ اضتسازٙنإ  سكًت ي٘، ٚاعذلنت غبٌٝ اعتكازٙ. بٝس أ

ٟٸ ٫ ٜهٕٛ غببّا يتطبٝل سهِ ا٫ضتساز، ٖٚٛ ٫ ٜهٕٛ غايبّا عٔ تػٝرل  اؾُاٖرل

ٞٸ ٟٸ ٗ ا٫عتكاز طبٝع ٛٸ اي إش ٜهٕٛ عاز٠ّ ;ٚدصض ٟٸبػبب اؾ أٚ ايسعا١ٜ ايهدل٣  ؿهط

َٳ ،اييت ٜٓشطف بػببٗا ايهجرلٕٚ  .(55)«ٔ َعٗا ع٢ً امطاف عكٝس٠ ٚتبسٌٜ ز٫ٜٚٔ ٜ٪

ٝٸ &تعاٌَ اٱَاّ اـُٝينٸبٌ نُا ّهٓٓا إٔ ْكاضٕ  ١ َع اؾب١ٗ ايٛطٓ

 ْلٌّؾاؾب١ٗ ايٛط١ٝٓ اعتدلت سهِ ايككام ايصٟ ٖٛ  .ٚتعاًَ٘ َع غًُإ ضؾسٟ

ع٢ً ٓلٸ ّا، ٚناْٛا ىايؿٕٛ اي٥٬ش١ اييت تإْػاْٝٸقطٜض ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ سهُّا ٫ 

١ َٔ ايّٝٛ قه١َٛ اؾب١ٗ ايٛطٓٝٸ»اضتسازِٖ، سٝح قاٍ:  &ايككام، ؾأعًٔ اٱَاّ

ٝٸ ،ْعِ .با٫ضتساز مٔ مل ْكسض ٖصا اٱع٬ٕ، يٛ  :١َٔ إُهٔ إٔ تكٍٛ اؾب١ٗ ايٛطٓ

ٕٸ ،بعس ايٛٗطدا٩ٚا إٍ اٱشاع١ ايّٝٛ  اٱع٬ٕ ايصٟ اعتدل اؿهِ  ٚأعًٓٛا ٗ اٱشاع١ أ

ٟٸ ٌٸ ايهطٚض ٞٸإػًٌُ، غرل  بٌ إػًٌُ، ن ٘ ا، يٛ أعًٓٛا أْٸيٝؼ قازضّا عٓٸ إْػاْ

ٚٗ  .(56)«بٛد٘ ْٝع ايٓاؽ باب ض١ٓ اٱغ٬ّ َؿتٛحٷ .يٝؼ َٔ عٓسْا ؾػٓكبٌ َِٓٗ

َع اؿهِ ع٢ً غًُإ ضؾسٟ با٫ضتساز،  &َكابٌ ٖصا ايتعاٌَ تعاٌَ اٱَاّ اـُٝينٸ

ٕٸ غًُإ ضؾسٟ إشا تاب ؾػٝٴسٝح ضزٸ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭دٓبٝٸ ٕٸ قايٛا بأ ًػ٢ ١ ـ بعس أ

غًُإ ضؾسٟ  ٕٸأ هصٸب ٖصا إٛنٛع ١ًْ ٚتؿك٬ّٜٝٴ»اؿهِ عًٝ٘ باٱعساّ ـ بكٛي٘: 

ٌٸْٸإظاٖس عكطٙ ؾ أنش٢٢ يٛ تاب ٚستٸ س ضٚس٘ َٚاي٘ َػًِ إٔ هِّ ٘ هب ع٢ً ن
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ٌٸ ُٸ٘ ٱضغاي٘ إٍ ايسضى ا٭غؿٌ ٚن ٜٳ .(57)«ٖ نتاب غًُإ ضؾسٟ ايذلسٝب  ٌٵٓٳيٛ مل 

ٟٸغرل اي ١ ٗ ١ٝ ٗ ايػطب، ٚمل ٜٴذلدِ إٍ عسٸ٠ يػات سٝٸايؿٓٸ١ ٚزبٝٸٗ ا٭ٚغاٙ ا٭ عاز

ٕٸ  إ٫ٓ ،١غ٬َٝٸ١ ٗ اجملتُعات اٱايعامل خ٬ٍ ؾذل٠ ٚدٝع٠، ٕا أثاض َجٌ ٖصٙ اؿػاغٝٸ أ

دعٌ اٱَاّ  ،١ َٔ ايٓاؽاقٸٙ اـ٩ٜكط ،َٔ ٖصا ايٓٛع قباٍ غرل إتعاضف ع٢ً نتابٺاٱ

ٖاْات ايعذٝب١ اييت َع ؾشٛاٙ، ٜٚبسٟ ضزٚز ؾعً٘ ػاٙ اٱ ١ٜتعاٌَ عػاغٝٸ &اـُٝينٸ

 ١.غ٬َٝٸغات اٱٗٗا ٖصا ايهتاب إٍ إكسٻٚدٻ

ٕٸ ايطٚاٜات اييت تعطٻ مل تػتدسّ يؿ١ٛ   َػأي١ إطتسٸنت إٍٚهب ا٫يتؿات إٍ أ

ايػطق١ ٚايعْا  :َجٌ ،نت يعكٛب١ اؾطا٥ِ ا٭خط٬٣ف ايطٚاٜات اييت تعطٻغ، اؿسٸ

ٕٸ ايؿا٥ع ؾٝٗا اغتدساّ تعبرل اؿسٸ ٕٸ ايطٚاٜات اييت دٴُعت  .ٚايًٛاٙ ٚايكصف، ؾإ نُا أ

ٟٸسٍٛ إطتسٸ مل ٜٴعبٻ (ٚغا٥ٌ ايؿٝع١)ٗ  ٖٚصا ايذلزٜس  .َٛضز َٔ إٛاضز ط ؾٝٗا باؿسٸ ٗ أ

 ٚسكٝكت٘ ٖٛ ايتععٜط. ،عٔ اؿسٚز ّاهعًٓا ْعتدل ا٫ضتساز خاضد

 

، ّهٔ إٔ ْؿٗس إط١ْٚ اييت ٜبسٜٗا ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ باب عكٛب١ إطتسٸ

٫َ ﴿: قاٍ تعاٍ ؾكس .١ٜٔ ايعؿٛ عٔ فاظا٠ بعض إطتسٸإَهاْٝٸْٸ٘ أؾاض إٍ إعٝح 

ـٴ عٳٔ َطتٳعٵتٳصٹضٴِٚا َقسٵ َنَؿطٵتٴِ بٳعٵسٳ  ِٵ ٔإٕ ْٻعٵ ّٳاْٹُه ِٵ ْٴعٳصِّبٵ َطأإ َُِّٓه ِٵ َناْٴٛاا٥ٹَؿ١ٺ  ٗٴ ْٻ  ٥ٹَؿ١ّ بٹَأ

ٌٳ َٹ ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜعبِّقس ناْت ٖصٙ ايؿت١ٓ قٜٛٸٚ (.66)ايتٛب١:  ﴾َٴذٵٔط ط ١ إٍ زضد١ أ

نُا ؼسٸخ ايكطإٓ عٔ اضتساز  .ايهؿط بعس اٱّإ )ا٫ضتساز(عٓٗا بأْٸٗا باعج١ ع٢ً 

ٚٳَنَؿطٴٚا ٚٳَيَكسٵ َقاُيِٛا﴿ٖ٪٤٫ ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ُٳ١َ اِيُهِؿٔط  ِٵ َنًٹ ٔٗ َٹ  (.74)ايتٛب١:  ﴾بٳعٵسٳ ٔإغٵ٬َ

ٞٸٚتططٸم ايع٬ٓ إطاز بايعؿٛ ٖٛ تطى  ٕٸإ»ٗ تؿػرلٙ إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ قا٬ّ٥:  ١َ ايطباطبا٥

إش ٫  ;َع٢ٓ إػؿط٠ إػتٓس٠ إٍ ايتٛب١ زٕٚ ايعؿٛ ،ٕكًش١ َٔ َكاحل ايسٜٔايعصاب 

ٕٵ ٚد٘ ٚاٖطّا ِٗ َع أْٸ ،ب طا٥ؿ١ ؾطَِٗغؿطْا يطا٥ؿ١ َٓهِ يتٛبتِٗ ْعصِّ ٕجٌ قٛيٓا: إ

سٝح قاٍ ٗ آخط  ،ٕ ٜتٛبٛاأ . ٚقس ْسب اهلل إيِٝٗ ْٝعّابٛا قطعّامل ٜعصٻ يٛ تابٛا ْٝعّا

ٕٸ إٓاؾكٌ  .(58)«﴾ِٵٗٴَي طّاٝٵخٳ ُوٛا ٜٳٛبٴتٴٜٳ ٕٵٔإَؾ﴿اٯٜات:  نُا دا٤ ٗ ؾإٔ ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ أ

ٚقشب٘ ٗ  |، ٚناْٛا ٜػبٸٕٛ ايٓيبٸ|شٖبٛا إٍ غع٠ٚ تبٛى بطؾك١ ايٓيبٸ
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ؾأخدل  ،سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ؾأسؼٸ بِٗ ٩ٕٚ ع٢ً ايسٜٔ بأؾٛاِٖٗ،خًٛتِٗ، ٜٚتذطٸ

٘ َا ٖصا اـدل ايصٟ زلعتٴ ،إٓاؾكٕٛ : أٜٸٗا|غدلِٖ، ؾكاٍ ايٓيبٸ |ايٓيبٸ

 .(59)عٓهِ؟ ؾأقػُٛا باهلل أْٸِٗ مل ٜكٛيٛا ؾ٦ّٝا، ؾٓعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ تهصٜبِٗ

ٕٸ  ٜٴإ ٌٕٛٵتٳِٗ َأط بأْٸؿعٹغٝام اٯ١ٜ  ٍٕ ٝٸ٧،غ ا بعُ ٛٻ ٚؾؿعٛٙ بكٛ ٖٛا ب٘ عٓس شيو، تؿ

ٕٸ ؾشًؿٛا باهلل َا قايٛا. ٚاهلل غبشاْ٘  ،شلِ َ٪اخصّا ،عاتبِٗ ع٢ً قٛشلِ |ايٓيبٸ ٚأ

َٸا : ْٝعّا ٜٔٵا٭َطٳبِٗ ٗ ٜهصِّ ُٳ١َ  ٚٳَيَكسٵ َقاُيٛا﴿ٗ إْهاضِٖ ايكٍٛ ؾبكٛي٘: أ َنًٹ

ِٵ﴿بكٛي٘:  طٙ ثاّْٝاٚؾػٸ ،﴾اِيُهِؿٔط ٔٗ َٹ  ،ايكٍٛ يًس٫ي١ ع٢ً دسٸ ؛﴾ٚٳَنَؿطٴٚا بٳعٵسٳ ٔإغٵ٬َ

 .(60)ايصٟ ٜٴشهِ عًٝ٘ بايكتٌ ،اٱغ٬ّ )ا٫ضتساز(ؾٝتؿطع عًٝ٘ ايهؿط بعس 

ٕٸ ا٫ضتساز ٫ ٜذلتٻ  ١ زْٜٝٛٸب عًٝ٘ عكٛب١ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ٖصٙ اٯٜات أ

ٕٵقطعٝٸ ٞٸ نإ ي٘ َٓؿْأ ١، ٚإ ٕٸ تٓؿٝص عكٛبت٘ ٜتعًٖعًُ  ،|١ ايطغٍٛك٬سٝٸل ب، ٚإ

 ١.ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸٚطبٝع١ ا٭ٚناع ا٫

 

قسز تٓؿٝص ا٭سهاّ ٗ ١ ٫ ٜهٕٛ إػ٪ٚيٕٛ ٗ ايػًط١ ايكها٥ٝٸ هب إٔ

ٕٸ ٖصٙ ايػًط١ اؾعا٥ٝٸ ١ ١ عٔ ايػًطتٌ ايتٓؿٝصٜٸَػتك١ًٓ ع٢ً أغاؽ اؾذلاض أ

ٛٸػٝاغٝٸٚاي ٕٸ ٖاتٌ ايك د١ٗ، َٚطتبطتإ َع  تإ ََٔػتكًٓتٌ ١، بٌ عًِٝٗ إٔ ٜعًُٛا أ

ِٸ بعسٸ٠  .بعهُٗا َٔ د١ٗ أخط٣ ٕٸ ايتعاٌَ َع اؾطا٥ِ ٚؼسٜس ايعكٛب١ ٚتٓؿٝصٖا ٜت ٚإ

ٟ إٍ اٱخ٬ٍ باجملتُع، ؾًٝؼ َٔ ايكعب أسٝاّْا دعٌ اؾطا٥ِ اييت ت٪زٸ .أغايٝب

ٞٸض ا٭َٔ ا٫ٚتٴعطِّ ٟ شلا س، ٜٚهٕٛ ايتكسٸب ٚإؿػٹؼت عٓٛإ احملأض ،يًدطط دتُاع

١ َٔ ٔ ايػًط١ ايكها٥ٝٸعٝح تتُٖه١، َؿؿٛعّا بطغب١ أبٓا٤ اجملتُع نآؾ عاز٠ّ

ٔٵ .تٓؿٝصٖا بػٗٛي١، زٕٚ إٔ تؿعط بايكًل َٔ ْتا٥ذٗا ٜهٕٛ ايتعاٌَ ٚتٓؿٝص ايعكٛب١  يه

ٟ إٍ اٱخ٬ٍ ٗ سٝا٠ ايصٟ ٫ ٜ٪زٸ ،ا٫ضتساز :َجٌ ،قعبّا َع بعض اؾطا٥ِ ا٭خط٣

إٍ َعطؾ١ اجملتُع ٖٚصا وتاز  .١٦ ع٢ً ايٓاؽ١، ٫ٚ ّهٔ ٕؼ آثاضٙ ايػٝٸعازٜٸايٓاؽ اي

ؾؿٞ َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ ٫  .إعطؾ١ ايكشٝش١ ٯثاض ْٚتا٥ر تٓؿٝص اؿهِ

ُٻغ٬َٝٸٔ اؿه١َٛ اٱتتُٖه ٝٸٌ ١ إٔ تتش ١ تٓؿٝص اؿهِ، عٝح تٴكسّ ع٢ً َػ٪ٚي

 ١ اييت تٓذِ عٔ تٓؿٝصٙ.ُايٝٸتٓؿٝصٙ بسٕٚ ا٭خص بٓٛط ا٫عتباض ايعٛاضض ا٫ست
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ّٕإ٫ أْٸٞ أنطٙ إٔ ٜكاٍ: يٛ»قٛي٘:  |ؾكس ضٟٚ عٔ ايٓيبٸ  ٕٸ قُسّا اغتعإ بكٛ

ٚٸستٸ ٢ّٕ إشا ٚؿط بعس  .(61)«نجرل ٙ قتًِٗ يهطبت أعٓام قٛ

ٕٸ سسٜح ايٓيبٸ ٍٸ |إ ٕٸ عسّ اجملاظا٠ ْاؾ١٦ عٔ َكًش١ اٱغ٬ّ ٖصا ٜس  .ع٢ً أ

ٔٸ  ، عٝح ْٴكٌ ٗىتًـ ٗ َٛاد١ٗ اؾطا٥ِ اييت تػتسعٞ اؿسٸ |تعاٌَ ايٓيبٸ يه

ٕٸ اَطأ٠ّ َٔ أسس ايكبا٥ٌ اضتهبت دط١ّ ايعْا، ؾذا٤ ض٥ٝؼ تًو ايكب١ًٝ َع  ايتاضٜذ أ

 ;ع٢ً ٖصٙ إطأ٠ ايططف عٔ تٓؿٝص اؿسٸ ، ٚطًبٛا َٓ٘ إٔ ٜػضٸ|فُٛع١ إٍ ايٓيبٸ

ِٸ دا |ٚا ع٢ً ايٓيبٸُا أقطٸَٔ أدٌ سؿٜ َا٤ ٚد٘ ايكب١ًٝ، ٚنًٓ ٚا ي٘ ٩مل ٜكبٌ، ث

زٚا با٫ضتساز عٔ ايسٜٔ ؾاَتٓع أٜهّا، ٚٗ ْٗا١ٜ ا٭َط ٖسٻ ،عٔ ططٜل اٱغطا٤ ٚايذلغٝب

ٞٸاٱ بتعطٌٝ اؿسٸ |، ؾًِ ٜكبٌ ايٓيبٸبأْعِٗ إشا متٸ تٓؿٝص اؿسٸ أٜهّا، ؾأدط٣  شل

 ايكب١ًٝ. تٵع٢ً ٖصٙ إطأ٠، ٚاضتسٻ اؿسٸ

ٕٸ ٖصا ا٫خت٬ف ٗ تعاٌَ ايٓيبٸ ٍٸ |إ ٕٸ فاظا٠ إطتسٸ ٜس ل ٜٔ تتعًٖع٢ً أ

ٕٸ ٖصٙ اؾط١ّ ٫ ّهٔ دعًٗا أحل اجملتُع َٚكتهٝات ايعَإ ٚإهإ، َٚكا

 نُٔ اؿسٚز.

، ×ايُٓٛشز اٯخط ايصٟ ّهٔ اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٖٓا ٖٛ ضٚا١ٜ عٔ اٱَاّ ايباقط

ٚٚيست  ،ؾأغًُت ،١ناْت ْكطاْٝٸ ٗ ٚيٝس٠ٺ ×َرل إ٪ٌَٓأقه٢ »سٝح قاٍ: 

ؾٓهشت  ،عتاق١ ايػط١ٜ ع٢ً عٗس عُطٚق٢ بٗا أٚ ،سٖا َاتغٝٸ ٕٸإسٖا، ثِ يػِّ

ٝٸ ّاْكطاْٝٸ ٕ ٜعطض أقاٍ: قه٢  ،ٚسبًت بايجايح ،ؾٛيست َٓ٘ ٚيسٜٔ ،طتؾتٓكٻ ،ّازٜطاْ

ٞٸتٵبٳؾَأ ،ؾعطض عًٝٗا ،اٱغ٬ّعًٝٗا  ؾِٗ عبٝس  ، ؾكاٍ: َا ٚيست َٔ ٚيس ْكطاْ

 ؾإشا ،ٓٗا٢ تهع ٚيسٖا ايصٟ ٗ بطسبػٗا ستٸأْا أٚ ،ٍٚٸسٖا ا٭خِٝٗ ايصٟ ٚيست يػٝٸ٭

 .(62)«ٚيست قتًتٗا

ٞٸقاٍ  ايصٟ دا٤ ع٢ً خ٬ف سهِ إطأ٠  ،ؾإٔ ٖصا ايعٌُٗ  ايؿٝذ ايطٛغ

٣ ٫ٚ ٜتعسٸ ،×َرل إ٪ٌَٓأًٗا ١ اييت ؾكٸع٢ً ايكهٝٸ ٖصا اؿهِ َككٛضٷ»: ٠إطتسٸ

 .(63)«ٚتعٚهٗا ،٫ضتسازٖا ;ق٬سّا ضأ٣ قتًٗا ×ٕ ٜهٕٛ ٖٛأ٘ ٫ ّتٓع ْٸ٭ ;إٍ غرلٖا
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ٝٸز اٯٜات ايمل ؼسِّ ٟٸك١ بإطتسٸ١ إتعًٚكطآْ ، بٌ ِشل ١سْٜٝٛٸْٛع َٔ ايعكٛبات اي ٜٔ أ

ٍٸ تٛدس آٜاتٷ ٚقس ضٟٚ سسٜح عٔ ايطغٍٛ دا٤ ؾٝ٘  .١ ايعؿٛ عٔ إطتسٸإَهاْٝٸع٢ً  تس

ٔٵ بسٻٍ زٜٓ٘ ؾاقتًٛٙ»أْٸ٘   |َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ ٖصا اؿسٜح ع٢ً ن٤ٛ غرل٠ ايٓيبٸ .«َٳ

ُٸ١ٜٔ ٗ ظَاْ٘، ٚنصيو َٔ خ٬ٍ تعاٌَ ا٭ٚتعاًَ٘ َع إطتسٸ َع  ^إعكٌَٛ ٥

ٜٔ ٗ ظَاِْٗ، عًُٓا أْٸِٗ ناْٛا ٜطاعٕٛ زا٥ُّا َكًش١ اٱغ٬ّ َٚكًش١ اجملتُع إطتسٸ

َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ خكا٥ل اؿهِ اؿهَٛٞ ٚاْطباق٘ َع  .ٗ تٓؿٝص ٖصا اؿهِ

ٕٸ عكٛب١ ٖصا اؿسٜح ٞٸ إطتسٸ ٜهٕٛ ا٫ستُاٍ ا٭ق٣ٛ ٖٛ أ  .سهِ سهَٛ

ك١ باسذلاّ ايٓؿؼ ايطأٟ، ٚتًو اٯٜات إتعًٚ سطٸٜٸ١ك١ ببشح ٚٗ ن٤ٛ اٯٜات إتعًٚ

ٝٸاٱ ١، ٚعسّ دٛاظ قتٌ ا٭ؾدام ٗ غرل َٛضز ايككام ٚاٱؾػاز، ٚنصيو ْػاْ

ٕٸ إّإ ايٓاؽ خاضز  ٍٸ ع٢ً أ ، ٚاٯٜات اييت |غًط١ ايٓيبٸ اتق٬سٝٸاٯٜات اييت تس

إٔ ٜسعٛ ايٓاؽ ع٢ً أغاؽ ا٫غتس٫ٍ  |١ ايسع٠ٛ يٲغ٬ّ، ٚتأَط ايٓيبٸٔ نٝؿٝٸتبِّ

ٝٻ :أقٍٛ ،ٚإٓطل ٕٸٗ ن٤ٛ ْٝع ٖصٙ اٯٜات ْتب تػٝرل ايعكٝس٠ ٫ ّهٔ إٔ ز فطٻ ٔ أ

ٕٸ ٖصا ايعٌُ ّهٔ إٔ ٜعهؼ  ٜهٕٛ غببّا يًشهِ ع٢ً ايؿدل بعكٛب١ ايكتٌ; ٭

 ١ ٚعٓٝؿ١ ٗ أشٖإ إػًٌُ ٚؾعٛب ايعامل.قٛض٠ إضٖابٝٸ

ٕٸ غرل٠ ايٓيبٸ ُٸ١ٚا٭ |نُا أ ٍٸ ^إعكٌَٛ ٥ ع٢ً ٚدٛب تعاٌَ  تس

إػًٌُ ع٢ً أغاؽ ا٫غتس٫ٍ ٚإٓطل ٚاؾساٍ باييت ٖٞ أسػٔ َع بعض ا٭ؾطاز، 

ٞٸابٔ نُا سكٌ ٖصا َع  ايًصٜٔ ناْا هٗطإ بعكٝس٠ ايهؿط  ،أبٞ ايعٛدا٤ ٚايسٜكاْ

 ٗ بٝت اهلل اؿطاّ.

ٚدٛز ا٭ٚناع إدتًؿ١ ي٬ضتساز، نتػٝرل ايعكٝس٠ َٔ قبٌ بعض إٍ ٚبايٓٛط 

١ ٚإثاض٠ ايؿٛن٢ غ٬َٝٸا٭ؾدام ؾك٘، أٚ قٝاّ بعهِٗ بايتآَط ع٢ً اؿه١َٛ اٱ

بٌ  تٓاغبٷ إٍ تػٝرل عكٝستِٗ، بات َٔ اي٬ظّ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚايؿػب باٱناؾ١

عهِ  ١ ؾعٌ ْٝع أْٛاع ا٫ضتساز َؿُٛي١ّإَهاْٝٸاؾط١ّ ٚايعكٛب١، ٚعسّ ٚدٛز 

ٞٸٚاسس، ٚنطٚض٠ ؼسٜس ايعكٛب١ َٔ قبٌ اؿانِ اٱ ع٢ً أغاؽ أٚناع اجملتُع  غ٬َ
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 َٚكاؿ٘.

ّا ٖٛ سهِ ا٫ضتساز سهُّا سهَٛٝٸنٕٛ ١ ٜهٕٛ استُاٍ ع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ ا٭زٓي

ٞٸَٔ قبٌ اؿانِ اٱ ا٭ق٣ٛ، ٜٚتِ تٓؿٝصٙ ٚؾكّا ٕكاحل َٚكتهٝات ايعَإ  غ٬َ

 ١.ػٝاغٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸٚإهإ، ع٢ً أغاؽ ا٭ٚناع ا٫
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َٸ َٸ ;ا َعػطٷإسٜٔ إ ٚ بتكسٜل أ١ٓ عػاضٙ بايبِّإثبت  ٔٵَٳ ٖٛ . ؾإعػطا َٛغطٷٚإ

ٕٵ ﴿ :ايهط١ّ ١ٜيٰ ;٢ ٜٛغطبٌ ٌّٗ ستٸ ،وبؼ عػاضٙ ٫إثبات إٖٚصا بعس  .خكُ٘ ٚٳٔإ

ٝٵػٳطٳ٠ٺ َٳ ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢  ٓٳ ٕٳ شٴٚ عٴػٵطٳ٠ٺ َؾ شا نإ َٓؿكّا َا اغتساْ٘ ٗ إ ٫ٓ(، إ280)ايبكط٠:  ﴾َنا

ٛٻٚتأزٜبّا، َٚسٸ ؾش٦ٓٝص ٜػذٔ تععٜطّا ،١َ ٚإعاقٞعُاٍ احملطٻا٭ إٍ  ض٠ غذٓ٘ تؿ

 ٚنجط٠.  ١ّقًٓ ،ايسٜٔ َٚكساض ،ٚؽتًـ باخت٬ف ايٓاؽ ،ايكانٞ

شا َاطٌ ٚاَتٓع إٔ ػذٳ١ٓ. ٖٚصا ٜٴٚ بايبِّأقطاضٙ إثبت ٜػاضٙ ب ٔٵَٳٖٛ  ٚإسٜٔ إٛغط

ٍٸ عٔ ُٳ .ؾت٢ ايؿكٗا٤ سػب َؿازٖاأيٛاٖط ايطٚاٜات اييت  ;ٚؾا٤ ايسٜٔ اؿا ثبت عًٝ٘  ٔٵؾ

ٜ٘. ٚقس ٚقع ا٫خت٬ف سٍٛ ٢ ٜ٪زِّٔ ستٸػذٳٜٴ ،َع قسضت٘ عًٝ٘ ،زا٥٘أٚاَتٓع عٔ  سلٌّ

 ;عػاض٘ ع٢ً اٱٓتٴتػُع بِّ :قاٍ ؾبعضٷ ;عػاضع٢ اٱط ؾُٝا يٛ ازٻغذٔ إسٜٔ إعػٹ

ٕ ٜهٕٛ أايتؿكٌٝ بٌ إٍ  آخط بُٝٓا شٖب ؾطٜلٷ ;ٓت٘ضأ٣ سبػ٘ قبٌ اغتُاع بِّ ٚبعضٷ

 ;عػاضٙإ٢ ٜجبت ؼ ستٸشبٳٍ ٜٴٚٸؾؿٞ ا٭ ;قٌ ايسع٣ٛ غرل َاٍإٔ ٜهٕٛ ٚأايسٜٔ بسٍ َاٍ 

ٕٸ ;وبؼ ٚٗ ايجاْٞ ٫  عػاض بُٝٝٓ٘.قٌ عسّ ٚدٛز إاٍ، ؾٝكبٌ قٛي٘ ٗ اٱا٭ ٭

ٚسبؼ  ،زا٤ زٜٓ٘أط إُتٓع عٔ ايسضاغ١ سبؼ إسٜٔ إٛغٹٚقس تٓاٚيت ٖصٙ 

                                           
  

 



• 

 االجتهاد والتجديد 

 ٠ سبػ٘. َسٸإٍ  قتإسٜٔ إعػط، ثِ تططٻ

 

شا َاطٌ إط ايكازض ع٢ً ايٛؾا٤ ١ عبؼ إسٜٔ إٛغٹغ٬َٝٸؾت٢ ؾكٗا٤ إصاٖب اٱأ

ٌٸ يٝو عطضٷإٚ .زا٤ زٜٓ٘أٚاَتٓع عٔ   ١. غ٬َٝٸَصٖب َٔ إصاٖب اٱ ٚؼًٌٝ ٕٛقـ ن

 

 .زا٤ زٜٓ٘أشا تكاعؼ عٔ إط نجط ؾكٗا٤ ٖصا إصٖب سبؼ إسٜٔ إٛغٹأٜط٣ 

عٔ  ٌ عسٜحٺَػتسٓي ;ؾه٬ّ عٔ اؿبؼ ،غ٬ٚ عًٝ٘ بايكٍٜٛٚط٣ بعهِٗ دٛاظ اٱ

ٌٸ: »|ايطغٍٛ ٞٻ ايٛادس و  .(2)«ًِٚ َطٌ ايػينٸ: »|ٚقٛي٘ ،(1)«عطن٘ ٚعكٛبت٘ ي

ٌٸ»قاٍ ابٔ إباضى:    .(3)«ٟ ٜػًٜ عًٝ٘، ٚعكٛبت٘ سبػ٘أعطن٘  و

 . (4)«عطن٘ ؾهاٜت٘، ٚعكٛبت٘ سبػ٘»ٚقاٍ ٚنٝع: 

ط عٔ قها٤ ايسٜٔ ؾًػطّ٘ ٬َظَت٘ َٚطايبت٘ شا اَتٓع إٛغٹإ: »١قاٍ ابٔ قساَ

ٞٻ» |يكٍٛ ضغٍٛ اهلل ;ٚمٛ شيو ،غ٬ٚ ي٘ بايكٍٛ، ؾٝكٍٛ: ٜا ٚامل، ٜا َعتسٟٚاٱ  ي

ٌٸ ٌٸأٚعطن٘  ،ؾعكٛبت٘ سبػ٘ ،«عطن٘ ٚعكٛبت٘ ايٛادس و ايكٍٛ ٗ عطن٘  ٟ و

 . (5)«يكاسب اؿلٸ َكا٫ّ ٕٸإٚقاٍ:  .ًِٚ َطٌ ايػينٸ: »|ٚقاٍ ايٓيبٸ .غ٬ٚباٱ

ٍٸ»١: ِ اؾٛظٜٸقاٍ ابٔ ايكِّٚ  ٘ ٫ٚقٛاعس ايؿطع أْٸ ايػٓٸ١عًٝ٘ ايهتاب ٚ ٚايصٟ ٜس

ٌ، غٛا٤ أنإ زٜٓ٘ عٔ ٖاطٹ ٘ قازضٷإٔ ٜٛٗط بكط١ٜٓ أْٸ إ٫ٓ ،وبؼ ٗ ؾ٤ٞ َٔ شيو

اؿبؼ عكٛب١،  ٕٸإؾ ;عٛض، ٚغٛا٤ يعَ٘ باختٝاضٙ أٚ بػرل اختٝاضٙ ٚ عٔ غرلأعٛض 

ٜكاعٗا إهٛظ  ؾ٬ ،ٖٚٞ َٔ دٓؼ اؿسٚز .بٗاتػٛؽ بعس ؼكٝل َػبِّإْٸُا  ٚايعكٛب١

َٻ ،ت اؿانِبٌ ٜتجبٻ ،بايؿب١ٗ ٝٻ ٕٵإٜٚػأٍ عٓ٘، ؾ ،ٌ ساٍ اـكِٜٚتأ ٔ ي٘ َطً٘ تب

عكٛب١ إعصٚض  ٕٸإؾ ،عػاضٙإٚيٛ أْهط غطّ٘  ،بػ٘وأٚ  ـٞ،إٔ ٜٛٓؾإٍ  ًُٚٚ٘ نطب٘

 .(6)«ؾطعّا ًِٚ

ٞٸإٚ  ،١ اؿبؼ ٗ ايسَٜٕٛؿطٚعٝٸ ْهاض بعض ايعًُا٤ ٗ ؾك٘ إصٖب اؿٓبً

 ٕٸأع٢ً ٓلٸ ز٠ ت٘; يٛضٚز ضٚاٜات َتعسِّ قًٓٗ غرل ،(7)َٛض إػتشسث١ْ٘ َٔ ا٭أ٬ّ بَعًٚ

ٝٸ ٞٸسسٸ»ناْا وبػإ ٗ ايسٜٔ. دا٤ ٗ َػٓس ظٜس:  ّا ٚؾطوّاعً ، عٔ ثين ظٜس بٔ عً
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ٞٸأبٝ٘، عٔ دسٸ ٘ نإ وبؼ ٗ ايٓؿك١، ٚايسٜٔ، ٚٗ أْٸ ،ضنٞ اهلل عِٓٗ ٙ، عٔ عً

  .(8)«ايككام، ٚٗ اؿسٚز، ٚٗ ْٝع اؿكٛم

ُٸس »ٗ ايهاٗ: ٚدا٤  ٍ، عٔ آس بٔ قُس، عٔ ابٔ ؾهٸأ، عٔ ٢بٔ وٝق

ُٸ  ،شا باع٘إوبؼ ايطدٌ  ×إ٪ٌَٓ قاٍ: نإ أَرل ،×اهلل بٞ عبسأعٔ اض، ع

 .(9)«ؾٝكػِ

دطٜط، عٔ طًل سسٸثٓا  :بهط، قاٍ بٛأثٓا سسٸ»ـ ابٔ أبٞ ؾٝب١: ٗ َكٓٻٚضز ٚ

ؾطٜض، ؾكاٍ إٍ  ؾداقُت٘ ،نإ يٞ ع٢ً ضدٌ ث٬مثا١٥ زضِٖ :بٔ َعا١ٜٚ، قاٍ

ٞٻإِٗ ٚعسْٚٞ إٔ وػٓٛا ْٸإايطدٌ:  ت٪زٸٚا ا٭َاْات  ٕٵأاهلل ٜأَطنِ  ٕٸإؾكاٍ ؾطٜض:  ،ي

  .(10)«ٚأَط عبػ٘ ،ًٖٗاأ ٍإ

ٞٸسسٸثٓا  بهط، قاٍ: بٛأثٓا سسٸ»ٜهّا: أـ ٗ إكٓٻٚٚضز  بٔ  ٚنٝع، عٔ عً

ٕٔ ؾٗستٴ :ع٢ً، قاٍا٭ قاحل، عٔ عبس قاٍ ٚنٝع:  .ؾطوّا سبؼ ضغتِ ايهطٜط ٗ زٜ

  .(11)«ٖٚٛ وبؼ ٗ ايسٜٔ ٫ٓإ ،ٚغرلٙ ٢بٞ يًٝأسسّا َٔ قهاتٓا، ابٔ أَا أزضنٓا 

شا قه٢ ع٢ً إعٔ ابٔ غرلٜٔ قاٍ: نإ ؾطٜض »ام: ايطظٸ ـ عبسٗ َكٓٻدا٤ ٚ

ٌٕ إٍ  ٫ ٜأَط ب٘إٚ ،٘عطاٙ سٓكأ ٕٵإإٔ ٜكّٛ، ؾإٍ  وبػ٘ ٗ إػذس علٛ ضد

 شيو َٔ ايطٚاٜات. ٚغرل .(12)«ايػذٔ

  

ٞٸ ضّا ع٢ً ايٛؾا٤ طّا قازٹشا نإ َٛغٹإسبؼ إسٜٔ إٍ  شٖب ؾكٗا٤ إصٖب اؿٓؿ

 ع٢ً طًب ايسا٥ٔ.  ٜٚهٕٛ اؿبؼ بٓا٤ٶ .بسٜٓ٘ ٚتكاعؼ عٔ ايسؾع

٘ٴ سبؼ غطّ٘ ،عٞشا ثبت اؿلٸ يًُسٸإٚ»قاٍ إٛقًٞ:  ٚأَطٙ  ،مل وبػ٘ ،ٚغأي

  .(13)«٢ غبًٝ٘ط خًٓ٘ َعػٹقطٻ أْٸأ ٕٵإاَتٓع سبػ٘، ؾ ٕٵإبسؾع َا عًٝ٘، ؾ

طًب  ٕٵإع٢ً إسٜٕٛ، ؾ ٫ٚ ،٫ٚ وذط ع٢ً ايؿاغل»قاٍ ٗ نتاب اؿذط: ٚ

 .(14)«ايسٜٔ ٜبٝع ٜٚٛٓؾـٞ ٢غطَا٩ٙ سبػ٘ سبػ٘ ستٸ

ٟٸٚٗ شٌٜ اؿسٜح اي ٞٻ» :ايؿطٜـ ٓبٛ ٌٸ ي قاٍ بسض  «عطن٘ ٚعكٛبت٘ ايٛادس و

غشام: ؾػٻط غؿٝإ عطن٘: أشاٙ بًػاْ٘... إٕ ٜػذٔ، ٚقاٍ أعكٛبت٘ : »ايسٜٔ ايعٝينٸ

ٍٸ ; ٭ْٸ٘ ٚامل شا نإ قازضّا ع٢ً ايٛؾا٤ تأزٜبّا ي٘إ١ سبؼ إسٜٕٛ ع٢ً َؿطٚعٝٸ ٚاغتس
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ٌٻ ٕٵإّ ٚٚايًِٛ قطٻ س٦ٓٝصٺ،  .(15)«ق

 .(16)سٓٝؿ١ سبؼ إسٜٔ بٛأٚ أداظ اٱَاّ 

 

ٞٸا٫تٸ شا نإ اغتٝؿا٤ إٌ دٛاظ سبؼ إسٜٔ إُاطٹ ذاٙ ايػايب ٗ ايؿك٘ إايه

َٸا ٖهٔ،  ايسٜٔ َٓ٘ غرل ٍٷأ  ٬ؾ ،ٙ ٩ََ٘ٓهٔ يًشانِ اغتٝؿاأٚ ،يٛ نإ ي٘ َا

ٚٻ .هٛظ سبػ٘ ؟ ٔ ٌٖ وبؼ ؾٝ٘ َايْوٜٵايسٻ قًت: أضأٜتٳ»١ْ ايهدل٣: ٚيكس دا٤ ٗ إس

ٝٻإقاٍ: قاٍ َايو بٔ أْؼ:  : ؾُا قٍٛ يساز َٔ ايػطِٜ سبػ٘، قًتٴٔ يًكانٞ اٱشا تب

ٍٷإيساز؟ قاٍ: قاٍ َايو: َايو ٗ اٱ ُٗ٘ ايػًطإ إٔ ٜهٕٛ قس ؾاتٻ شا نإ ي٘ َا

 ،اؽ ؾٝكعسٕٚ عًٝٗاأَٛاٍ ايٓاض ايصٜٔ ٜأخصٕٚ ٘، قاٍ َايو: أٚ َجاٍ ٖ٪٤٫ ايتذٸبغٝٻ

أْٸ٘ غطم ٜعًِ  ٫ ،بكٛشلِ، ِٖٚ ٗ َٛانعِٗ ٫ٓإا، ٫ٜٚعطف شيو ؾٝكٛيٕٛ قس شٖبت َٓٸ

 ،اؽأَٛاٍ ايٓ ِٗ ٜكعسٕٚ ع٢ًَكٝب١ زخًت عًِٝٗ، ٚيهٓٻ ٫ٚ ،اسذلم بٝتِٗ ٫ٚ ،شلَِا

؟ : ٌٖ ؿبؼ ٖ٪٤٫ عٓس َايو سسٸاؽ سكٛقِٗ، قًتٴٛا اي٢ٓ ٜٛٓؾؾٗ٪٤٫ وبػٕٛ ستٸ

اؽ ٛا اي٢ٓ ٜٛٓؾبسّا ستٸأ٘ وبػِٗ ٚيهٓٸ ،يٝؼ ؿبؼ ٖ٪٤٫ عٓس َايو سسٸ ،قاٍ: ٫

  .(17)«َاٍ شلِ ٘ ٫ْٸأٔ يًكانٞ أٚ ٜتبٝٻ، سكٛقِٗ

 .(18)«ب٘ سبػ٘خؿ٢ َا٫ّ ٚغٝٻأ٘ قس ْٸأِٗ اتټ ٕٵإؾ»ٜهّا: أدا٤ ٚ

 .(19)«يٝ٘إإؾا٤ٶ  ;وبؼ إُتٓع عٔ زؾع اؿلٸ»قاٍ ايكطاٗ: ٚ

ٛٻٖٚصا اـ٬ف ـ أٟ اؿذط أٚ »ٗ بسا١ٜ اجملتٗس: ٚدا٤   ض ٗاؿبؼ ـ بعٝٓ٘ ٜتك

ٍٷ ٔٵَٳ ُ٘ ٙ، ٌٖ ٜبٝع عًٝ٘ اؿانِ ؾٝكػ٤ِّٕ ٜٓكـ غطَاأٜؿٞ زٜٓ٘، ؾأب٢  نإ ي٘ َا

َٸا ٢ ٜعطِٝٗ بٝسٙ َا عًٝ٘؟... ٚعًِٝٗ أّ وبػ٘ ستٸ سذر ايؿطٜل ايجاْٞ ايصٜٔ قايٛا أ

ع٢ً  ُ٘ٚ ّٛت قبٛغّا ؾٝبٝع ايكانٞ س٦ٓٝصٺ َاي٘ ٜٚكػِّأ٢ ٜعطٞ َا عًٝ٘ باؿبؼ ستٸ

ٍٸ ٞٻ|ع٢ً سبػ٘ قٛي٘ ايػطَا٤... قايٛا: ٜس ٌٸ سدايٛا : ي عطن٘ ٚعكٛبت٘ قايٛا:  و

  .(20)«ايعكٛب١ ٖٞ سبػ٘

ٍٷٖٓا ٜططح ٚ ِٕ ،سكرل٠ٺ نٝـ ىًس ٗ ايػذٔ ظٓا١ٜٺ: ٖٚٛ ،غ٪ا ٢ ستٸ ،نسضٖ

 ٞ تكسٜط ايعكٛبات بكسض اؾٓاٜات؟ٝ٘، ٚقٛاعس ايؿطع تكتهٜٛٓؾ

ٌٸْٸعكٛب١ قػرل٠ بإظا٤ دٓا١ٜ قػرل٠; ٭ٕ ايػذٔ إكاٍ ٗ اؾٛاب: ٜٴٚ  ٘ ٗ ن
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زا٤ أٔ زؾع ايسٜٔ ٜكابًٗا ؿ١ٛ َٔ ايػذٔ، ٚا٫َتٓاع َٔ عؿ١ٛ ّتٓع ؾٝٗا إػذٕٛ 

ِٷ اؿلٸ كايؿ١ يكٛاعس  غرل ،ض٠ َتكاب١ًؾٗٞ دٓاٜات ٚعكٛبات َتهطِّ ،عكاب٘ ايػذٔ ًٚ

 . (21)ايؿطع

 

ٞٸٜط٣ ؾكٗا٤ إصٖب  شا نإ إزا٤ زٜٓ٘ أسبؼ إسٜٔ إًتٟٛ ٚإُتٓع عٔ  ايؿاؾع

ّٸ ،بٌ هب ايتهٝٝل عًٝ٘ ،َعطٚؾّا بإاٍ  ؾه٬ّ عٔ اؿبؼ. ٚقس دا٤ ٗ نتاب ا٭

ٍٷإ»َاّ ايؿاؾعٞ: يٲ ٌٖ أثِ قاّ  ٤ٞ،ط٣ ٗ ٜسٜ٘ ٜٚٛٗط َٓ٘ ؾٜٴ شا نإ يًطدٌ َا

ٕٵ ،ثبتٛا سكٛقِٗأؾ ،ايسٜٔ عًٝ٘ ٚٴ ؾإ ٍٷأخطز َا٫ّ أٚ  عطٛا ُأٚاٖط ٜبًؼ سكٛقِٗ  دس ي٘ َا

ٍٷ ٕٵإٚمل وبؼ، ؾ ،سكٛقِٗ ٚبٝع  ،بؼٚمل ٜٛدس ي٘ َا ٜبًؼ سكٛقِٗ سٴ مل ٜٛٗط ي٘ َا

 .(22)«٤َٞٔ َاي٘ َا قسض عًٝ٘ َٔ ؾ

َٸا »قاٍ إاٚضزٟ: ٚ شا إطّا ص دبٵٌ َٔ زٜٕٛ ٚغرلٖا ؾت٪خٳزَٝٸإُتٓع َٔ سكٛم اٯأ

  .(23)«ٕ ٜهٕٛ بٗا َعػطّاأ ٫ٓإضت، شا تعصٻإَهٓت، ٚوبؼ بٗا أ

ٚٗ ٖصا  .ضبع١إصاٖب ا٭إٍ  ٖٓاى ؾكٗا٤ ْػبٛا ايكٍٛ بػذٔ إسٜٔ إُاطٌٚ

ع٢ً ٚؾا٥٘ بايهطب  ددلُأَٚٔ نإ قازضّا ع٢ً ٚؾا٤ زٜٓ٘ ٚاَتٓع »١: ايكسز قاٍ ابٔ تُٝٝٸ

ُٸ١ع٢ً شيو ا٭ْلٸ ٚاؿبؼ، ٚ  .(24)«ٓس ٚغرلِٖأقشاب َايو ٚايؿاؾعٞ ٚأَٔ  ٥

 .(25)«..١.ٝٸؿٍ دٛاظ اؿبؼ يًٛادس شٖبت اؿٓإٚ»اٍ ايؿٛناْٞ: قٚ

 

ٍٷإ١ عسّ دٛاظ سبؼ إسٜٔ ٛاٖطٜٸٜط٣ ؾكٗا٤ اي ٜط٣ ابٔ سعّ ٚ .شا ٚٗط ي٘ َا

ٟٸاي ِٷإٕ غذٓ٘ َع ايكسض٠ ع٢ً أ ٛاٖط َا  |ضغٍٛ اهلل ٕٸأٚظعِ  .ي٘ ْكاف غطَا٥٘ ًٚ

ٔٷ ٘ٓ نإ ي٘ غذ َٸا ، ٚق ٍٷشا مل إأ عػاض َطٙ بٌ اٱأٚاؾتب٘  ،ٚاٖط ٜهٔ يًُسٜٔ َا

مل ٜٛدس ي٘  ٕٵإؾ»ٜكٍٛ ٗ ٖصا ايكسز: ٚ .عػاضٙإثبات إ٢ ٜط٣ سبػ٘ ستٸؾإْٸ٘  ،ٜػاضٚاٱ

ٍٷ  ٫ٚ ،سّٜجبت ايع ٢يعّ ايػطّ، ٚغذٔ ستٸأٚ قطض أناْت اؿكٛم َٔ بٝع  ٕٵإؾ َا

يعَٚ٘ ٚإؿٞ َع٘ أٚ ّٓع خكُ٘ َٔ  ٫ٚ ،ي٘ بصيو ّٓع َٔ اـطٚز ٗ طًب ؾٗٛزٺ

 ،َٚٓع خكُ٘ َٔ يعَٚ٘ ،ٕ وًـ َا ي٘ َاٍ باطٔأ طٸح بعسثبت عسَ٘ غٴأ ٕٵإؾ ;ٚنًٝ٘
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ٍٷ ;ٚأٚدط ـكَٛ٘ َٳ»ٜهّا: أٜٚكٍٛ  .(26)«ْكـ َٓ٘أ َٚت٢ ٚٗط ي٘ َا ثبت يًٓاؽ عًٝ٘  ٔٵٚ

ٌٸ ١ٓبٝٸبدب غطّ َاٍ ٛا َٜٖٓٔ َاٍ أٚ  سكٛمٷ  َا عسٍ أٚ بإقطاض َٓ٘ قشٝض بٝع عًٝ٘ ن

ٌٸ ٫ٚ ،ايػطَا٤ ْكـأٚ ،ٜٛدس ي٘ ، ٕ ٜٛدس ي٘ َٔ ْٛع َا عًٝ٘أ ٫ٓإ ،ق٬ّأإٔ ٜػذٔ  و

ُٳ ،اؽ َٓ٘ بػرل بٝعؾٝٓكـ ايٓ أٚ عًٝ٘ طعاّ ٚٚدس  ،عًٝ٘ زضاِٖ ٚٚدست ي٘ زضاِٖ ٔٵن

ٌٸ ؾ ،ي٘ طعاّ ٘ٹ﴿ :يكٛي٘ تعاٍ ٤ٞ;ٖٚهصا ٗ ن ٌٳ بٹاِيكٹػٵ َٹ ٛٻا ٚيكٍٛ  ،...﴾ُنْٛٴٛا َق

ِٷإؾػذٓ٘ َع ايكسض٠ ع٢ً  .«ًِٚ ايػينٸَطٌ : »|ايطغٍٛ ي٘ ٚشلِ  ْكاف غطَا٥٘ ًٚ

٘ٓ ،َعّا ٫ٚ ضغٛي٘، َٚا نإ يطغٍٛ اهلل غذٔ  ٚسهِ َا مل ٜٛدب٘ اهلل تعاٍ ق

ٓ٘   .(27)«ق

سٝاّْا أٚ ،عُس٠نإ ٜأَط بايطب٘ با٭ |ضغٍٛ اهلل ٕٸأع٢ً ظعُ٘ ٖصا  زٴٔطٜٳٚ

يعسّ  ;ْصاىآبػاض١ٜ ٖٛ ايػذٔ ٚ أٜأَط باؿبؼ ٗ ايبٝٛت، ٚنإ ايطب٘ بعُٛز 

ٕ ٜهٕٛ أتؿذلٙ ب ٫ |ؾُؿطٚع١ٝ ايػذٔ ٗ عٗسٙ .يًػذٓا٤ خامٸعساز َهإ إ

ٕٷ  ،ـؾإككٛز ٖٛ سبؼ اجملطّ ٚإتدًٚ ،|يًػذٔ ٗ ظَٔ ايطغٍٛ خامٌّ َها

غٛا٤  ،ما٤ اؿبؼأمٛ َٔ  ٟٸأل بضاز، ٖٚصا ٜتشٖكأف َت٢ عٝح ّٓع َٔ ايتكطټ

بٔ  ٚ اؿبؼ ٗ إػذس ٚايسًٖٝع. َٚٔ ثِ اؾذل٣ عُطأعُس٠ ا٭إٍ  نإ بايطب٘

ٞٸ ،ضبع١ آ٫ف زضِٖأ١ ب١َٝ َٓهأاـطاب زاض قؿٛإ بٔ  بٔ  ٚدعًٗا غذّٓا، ٚب٢ٓ عً

َٳ .اٙ ْاؾعّابٞ طايب غذّٓا زلٸأ اٙ ض زلٸسٳٚعٓسَا ٖطب َٓ٘ بعض إػذٌْٛ ب٢ٓ آخط َٔ 

ٗ دا٤ ٚ .(28)«بؼ ضد٬ّ ٗ ت١ُٗس |ٕٸ ايٓيبٸإ»إدٝؼ. دا٤ ٗ َػتسضى اؿانِ: 

ٌٕ |بعح ضغٍٛ اهلل: »ٚزبٞ زاٚأغٓٔ  َٔ بين سٓٝؿ١،  خ٬ّٝ َٔ قبٌ لس ؾذا٤ت بطد

 .(29)«َٔ غٛاضٟ إػذس ٌٖ ايُٝا١َ، ؾطبطٛٙ بػاض١ٜٺأغٝٸس  ،ثاٍأٜكاٍ ي٘: مثا١َ بٔ 

عًت بٓت سامت ٗ سٛرل٠ بباب إػذس، ناْت ؾذٴ»١: ٓبٜٛٸٗ ايػرل٠ ايٚدا٤ 

ٔٳ   .(30)«ؾٝٗا ايػباٜا وبػ

ٞٸ»ثرل: ٚقاٍ ابٔ ا٭ بٓٝت بعس  :اٙ إدٝؼ، ٚقاٍُٸغذّٓا ؾػ ٘ ب٢ٓأْٸ ٗ سسٜح عً

ب، ٖطب كٳْاؾع: اغِ سبؼ نإ ي٘ َٔ َق .َّٝٓا نٝػّاأٚ ،بابّا سكّٝٓا ،ْاؾع كٝػّا

َٳ ،َٓ٘ طا٥ؿ١ احملبػٌ   .(31)«ٚزلٸاٙ إدٝؼ ،ضسٳؾب٢ٓ ٖصا َٔ 

ٟٸغشام إ بٛأٚقاٍ  ٕٸ ;ٟ يًكانٞ ـ سبؼٷإٔ ٜهٕٛ ي٘ ـ أ ٜٚػتشبٸ: »ايؿرلاظ  ٭

ٌّٚدعًٗا غذّٓا، ٚاتٻ ،ضبع١ آ٫ف زضِٖأ١ بعُط اؾذل٣ زاضّا َٓه  .(32)«غذّٓا دص عً
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ٟٸ  ثين ظٜسسسٸ»ٚقس دا٤ ٗ َػٓس ظٜس:  .ٌسبؼ إسٜٔ إُاطٹ ٜط٣ إصٖب ايعٜس

ٞٸ ٞٸٙ، عٔ بٝ٘، عٔ دسٸأ، عٔ بٔ عً ٘ نإ وبؼ ٗ ايٓؿك١، أْٸ ،ضنٞ اهلل عِٓٗ عً

  .(33)«ٚٗ ْٝع اؿكٛم ،ٚايسٜٔ، ٚٗ ايككام، ٚٗ اؿسٚز

 . (34)سبؼ إسٜٔإٍ  ١َٔ ؾكٗا٤ ايعٜسٜٸ ٢ٓس بٔ وٝأٚشٖب 

ٞٸإٍ  ٚطاض ْػب دٛاظ سبؼ إسٜٔ ايٛادسٚٗ ٌْٝ ا٭  .(35)ظٜس بٔ عً

 

ؾت٢ ايؿكٗا٤ أٚ .ٌط إُاطٹ١ عبؼ إسٜٔ إٛغٹَاَٝٸٔ ططم اٱَاٜات ٚضزت ضٚ

بعض  ٣َٚٔ ثِ ؾتاٚ ،ْٓكٌ ٖٓا بعض ايطٚاٜاتٚ .ٕٛ ع٢ً طبكٗا باؿبؼَاَٝٸاٱ

 ؾكٗا٥ِٗ: 

شا ايت٣ٛ ع٢ً غطَا٥٘، إوبؼ ايطدٌ  ×إ٪ٌَٓ َرلأنإ »دا٤ ٗ ايهاٗ: 

  .(36)«ِباع٘ ؾٝكػٻ ٢أب ٕٵإؾ ،ِ َاي٘ بِٝٓٗ باؿكلثِ ٜأَط ؾٝكػٻ

ٞٸ(37)قبؼ بٔ ْبات١ضٚاٖا ايكسٚم عٔ ا٭ٚ ٗ  . ٚنصيو ضٚاٖا ايؿٝذ ايطٛغ

 . (38)ايتٗصٜب

ُٸ»غ٬ّ: ٗ زعا٥ِ اٱدا٤ ٚ َٳْٸأ ×سعٔ دعؿط بٔ ق اَتٓع َٔ زؾع  ٔٵ٘ قاٍ: 

 ٫ٓإٚأب٢ خكُ٘  ،ٚدب عًٝ٘، ؾاَتٓع َٔ أزا٥٘ طّا سانطّا عٓسٙ َاٚنإ َٛغٹ ،اؿلٸ

ٜٴْٸإ٘، ؾيٝ٘ سٓكإإٔ ٜسؾع  ٗ  ٫ٓإوهطٙ  نإ ايصٟ عًٝ٘ ٫ ٕٵإٚ ،٢ ٜكهٝ٘ب ستٸهطٳ٘ 

  .(39)«مل هس ايهؿٌٝ ٕٵإوبؼ ي٘  أٚ ،٘ ٜعطٝ٘ نؿ٬ّْٝٸإعطٚض ؾ

ٞٸ  ٝٸ ٕٸأ» ٗ ايتٗصٜبْٚكٌ ايطٛغ ٔ ي٘ شا تبٝٻإؾ ،نإ وبؼ ٗ ايسٜٔ ×ّاعً

  .(40)«ست٢ ٜػتؿٝس َا٫ّ ،٢ غبًٝ٘ؾ٬ؽ ٚساد١ خًٓإ

اعذلف إٓهط بعس ّٝٓ٘ باهلل بسع٣ٛ خكُ٘ عًٝ٘،  ٕٵإ»ايؿٝذ إؿٝس: قاٍ ٚ

يٝ٘ َٓ٘ نإ إٕ مل ىطز إخكُ٘، ؾإٍ  ٚاـطٚز َٓ٘ ْهاضٙ، يعَ٘ اؿلٸإْٚسّ ع٢ً 

 .(41)«ي٘ سبػ٘

ٞٸ ٟ ع٢ً إطأ٠ ـ اؿلٸ أيعَٗا اـطٚز َٓ٘ ع٢ً أ٘ عًٝٗا ـ تٛدٻ ٕٵإٚ: »ٚقاٍ ايطٛغ

ي٘ سبؼ  ٕٸأنُا  ،اَتٓعت َٔ شيو نإ ي٘ سبػٗا ٕٵإؾ ،غ٬َّا ٜكتهٝ٘ ؾطع اٱ
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 .(42)«ايطداٍ

 ،َٔ ايتػًِٝ أَط اؿانِ خكُ٘ با٬ٕظ١َ يٛ اَتٓع إكطٸ»ٞ: ل اؿًٓقاٍ احملٚكٚ

  .(43)«ٚيٛ ايتُؼ سبػ٘ سبؼ

 . (44)١ عبػَ٘اَٝٸؾت٢ غا٥ط ايؿكٗا٤ اٱأنُا 

 

ٚقس  ;َٛاي٘ ٗ اؿطاّ ٚإعاقٞأْؿام إؾ٘ ٚعػاض إسٜٔ يػ٤ٛ تكطټإٚقس ٜهٕٛ 

 .ٜهٕٛ يػرل شيو

عػاض ١ٓ اٱ١َ ـ ٌٖ تػُع بِّعُاٍ احملطٻْؿام ٗ ا٭ٟ عسّ اٱأٚٗ ايكٛض٠ ايجا١ْٝ ـ 

ِّٚٸإٔ وبؼ أ ّ ٫بسٸأاييت ٜكُٝٗا إسٜٔ قبٌ اؿبؼ   ٓت٘؟ ٫ّ ثِ تػُع ب

 ،ْٛاضط َع اٱغذٔ إعػٹ ٚقع اـ٬ف بٌ ايعًُا٤ ٗ شيو، َٚٔ ثِ ٌٖ ٜتٓاؾ٢

ٝٵػٳطٳ٠ٺ﴿ :ؾٝدايـ ٚاٖط اٯ١ٜ َٳ ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢  ٓٳ ٕٳ شٴٚ عٴػٵطٳ٠ٺ َؾ ٕٵ َنا ٌٖٚ  (؟280)ايبكط٠: ﴾ٚٳٔإ

ٍٕٜٵٕ ٜهٕٛ ايسٻأبٌ  ٖٓاى ؾطمٷ ٕ ٚأ ،ؾٝشبؼ ،نجُٔ إبٝع ٚايكطض ،ٔ بسٍ َا

 وبؼ؟  ؾ٬ ،ضف اؾٓاٜاتأنايس١ٜ ٚ ،ٜهٕٛ بسٍ دٓا١ٜ

 ٖٚٞ: ،ٕ ٗ َػا٥ٌايبشح عٔ شيو ٜهٛ

 

بكؿ١ نْٛ٘ قاسب ؾطن١  ،اؽ ٚخسعِٗايٓ ط قس ٜهٕٛ استاٍ ع٢ًإعػٹ ٕٸإ

ٖٻأ ،ٚ َكاٍٚأ١ ػاضٜٸ ٘ ع٢ً ؾتػًٖ ،٣ شلاعُاٍ ٚتكسٸٌ ُٕاضغ١ ٖصٙ ا٭ٚ نإ غرل َ٪

ٍٕأْؿكٗا ٗ أٚ ،ٚ ايسٚي١أاؽ أَٛاٍ ايٓ ٘ س٦ٓٝصٺ ٜكسم عًٝ٘ ْٸإغرل َؿطٚع١، ؾ عُا

ؼ ايصٟ ع٢ً سبؼ إهطٟ إؿًٹٓلٸ ٚقس ٚضزت ضٚا١ٜ ت .ٔػذٳٚإعػط نٗصا ٜٴ .عػاضاٱ

ٌٸ ،١ َٚا ؾاب٘ شيوػاضٜٸعُاٍ ٣ ٭ٜٚتكسٸ ،ًّو َا٫ّ ٫ ايٓاؽ ٚىسعِٗ  ؾٝػتػ

ٖٻ ;بايعٓٛإ ايصٟ اْتشً٘ يٓؿػ٘، ٜٚؿؿٌ ٗ عًُ٘  .ؾٝؿًؼ ،يصيو ٬ّيعسّ نْٛ٘ َ٪

ٞٸ: »ٖٛايطٚا١ٜ ْلٸ ٚ ٞٸ ،اضغٓازٙ عٔ ايكٓؿإب ض٣ٚ ايطٛغ عٔ  ،بطاِٖٝإبٔ  عٔ عً

ٞٸ إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ، ٞٸ، عٔ ايػعٔ ايٓٛؾً ٞٸ ،بٝ٘أعٔ  ،عٔ دعؿط ،هْٛ  ×عٔ عً

ٗٸٕ وبؼ ايؿػٸأَاّ قاٍ: هب ع٢ً اٱ ٚإؿايٝؼ  ،ا٤طبٸاٍ َٔ ا٭ام َٔ ايعًُا٤، ٚاؾ
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ٜٚػتعٌُ َع٢ٓ إهاضٟ ٚإهذلٟ َعّا،  ،نطٜا٤ ْع ايهطٟا٭ٚ .(45)«نطٜا٤َٔ ا٭

يٌ ٚيعً٘ ٜؿٌُ ايس٫ٓ .ٜؿٕٛ بايتعاَاتِٗ ٫ٚ ،ِٖٚ إكاٚيٕٛ ايصٜٔ ىسعٕٛ ايٓاؽ

 .(46)ٚٚغا٥٘ إعا٬َت

يػا٤ إب ;ػتؿاز َٓٗاٝٴقٓاف ايٛاضز٠ ٗ ايطٚا١ٜ، ؾ١ يًعٓاٜٚٔ ٚا٭خكٛقٝٸ ٫ٚ

ٖٻ ،اـكٛق١ٝ ٚتٓكٝض إٓاٙ ٞٸٜٔ يًعٌُ ا٫تكسًٌِّ َٔ إغذٔ غرل إ٪ ، ايصٜٔ دتُاع

ٚطًب ايػطَا٤ سبػ٘،  ،ؾًؼأشا إؾإتعاٌَ َٔ ٖصا ايٓٛع  .ٜٚػتػًِْٛٗ ،اؽىسعٕٛ ايٓ

 وبؼ تععٜطّا ٚتأزٜبّا. 

َٛاي٘ ٗ أْؿل أشا إط عبؼ إعػٹـ ١ َاَٝٸَٔ ؾكٗا٤ اٱـ  ؾت٢ تكٞ ايسٜٔ اؿًيبٸأ

ٜٚهطٙ »ٚقس قاٍ:  .١٦ غرل إؿطٚع١ايػٝٸغطاض ٚٗ ا٭ ،١َ ٚإعاقٞعُاٍ احملطٻا٭

ٔٸ ٌٸ ع ب٘، ٫ٚايتٛغټإٍ  ساد١ ايػطِٜ يًسا٥ٔ إطايب١ بايسٜٔ َع ايػٓا٤ عٓ٘، ٚٚ ي٘  و

ٔٸأشيو َع ايعًِ  ٔ َٓ٘، ٚي٘ سٌ ايتُٗهإٍ  زا٥٘، ًٜٚعّ ايٓٛط٠أبعذع ايػطِٜ عٔ  ٚ ايٛ

كّا ؿّا يًشلٸ أٚ َٓؿٹنإ كايٹ ٕٵإٚ .ًٖٗاأشا نإ ايػطِٜ َٔ إا٫ستػاب ب٘ َٔ ايعنا٠ 

ّٕ   .(47)«ؾً٘ سبػ٘ َا اغتساْ٘ ٗ سطا

ٔٵ ٕٸ ٚيه ٕٳ ﴿ :ؾٝدايـ ٚاٖط اٯ١ٜ ،ْٛاضسبػ٘ ٜتٓاؾ٢ َع اٱ َع شيو ؾإ ٕٵ َنا ٚٳٔإ

ٝٵػٳطٳ٠ٺ َٳ ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢  ٓٳ ٕٸ; ﴾شٴٚ عٴػٵطٳ٠ٺ َؾ ٌٸ ٕٸأاٯ١ٜ بعَُٛٗا تؿٝس  ٭  َٝػط٠. إٍ  ط ٜٓٛطَعػٹ ن

ٌٸاٯ١ٜ تؿٝس اٱ ٕٸإ :كإٍ ٜٴأَٔ إُهٔ ٚ ط ايصٟ عسا إعػٹ َا ،طَعػٹ ْٛاض يه

ط ايصٟ ؼ إسٜٔ إعػٹشبٳع٢ً شيو ٜٴ . ؾبٓا٤ٶ١َ ٚإعاقٞعُاٍ احملطٻَٛاي٘ ٗ ا٭أٜٓؿل 

 َٛاٍ اييت اغتساْٗا ٗ اؿطاّ ٚإعاقٞ.ْؿل ا٭أ

  

ٔ ٜٵقٌ ايسٻأشا نإ إعػاض عٞ اٱبعض ايؿكٗا٤ عبؼ إسٜٔ ايصٟ ٜسٻ ؾت٢أ

ٍٕ ٕٵأب ،َا٫ّ ٘ إشا ثبت إاٍ ٗ ٜسٙ ثبت غٓاٙ، ٭ْٸ ;نايكطض ٚمثٔ إبٝع ،نإ بسٍ َا

ٌٷ شا خطز َٔ ًَه٘ َاٍ ؾكس زخٌ ٗ إؾا٭قٌ بكا٤ إاٍ، ٚايػايب  ،ٚظٚاٍ غٓاٙ قتُ

ٍٕ اٚنصيو وبؼ َ .ًَه٘ َاٍ ٜكابً٘  ٘ يعَ٘ عٔ عكسٺيهٓٸ ،مل ٜهٔ بسٍ َا

ٕٸ ،ايتعَ٘ إقساَ٘ ع٢ً َا ًٜعّ شيو إاٍ  نبسٍ اـًع ٚايهؿاي١ ٚإٗط ٚاؿٛاي١; ٭

ٍٕأوبؼ ؾُٝا يٛ نإ  زيٌٝ ايكسض٠ عًٝ٘. ٫ٚ ٜهٕٛ بسٍ  ٕٵأب ،قٌ ايسٜٔ بػرل َا
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ٕٸأت٬ف ٚإ  ؾٝكبٌ قٛي٘ َع ايٌُٝ.  ،قٌ عسّ إاٍا٭ ضف اؾٓاٜات ٚايس١ٜ; ٭

ْا أ :، ٖٚٛ ٜكٍٛطٷعٞ: ٖٛ َٛغٹقاٍ إسٻ ٕٵإ»...ا٭سٓاف: قاٍ إٛقًٞ َٔ ؾكٗا٤ 

ٍٕأشا ايكانٞ ٜعطف ٜػاضٙ، إط، ؾَعػٹ أٚ  ،نايجُٔ ٚايكطض ،ٚ نإ ايسٜٔ بسٍ َا

َا غ٣ٛ شيو إشا  وبػ٘ ٗ ٫ٚ ،نإٗط ٚايهؿاي١ ٚبسٍ اـًع ٚمٛٙ، سبػ٘ ،ايتعَ٘

٘ ْٸأ٘ ٠ ٜػًب ع٢ً ٚٓٸشا سبػ٘ َسٸإي٘ َا٫ّ ؾٝشبػ٘، ؾ ٕٸأ١ٓ ٕ تكّٛ ايبِّأ ٫ٓإايؿكط، ع٢ ازٻ

ٍٷ ٍٷ ،ٚغأٍ عٔ ساي٘ ،ٚٗطٙأ يٛ نإ ي٘ َا  .(48)«٢ غبًٝ٘خًٓ ،ؾًِ ٜٛٗط ي٘ َا

ٌّأٜٜٚط٣ شيو  َٔ  ،(51)ٚابٔ عابسٜٔ ;(50)ٚابٔ اشلُاّ ;(49)ايعٜعًٞ :َٔ هّا ن

 اؿٓؿ١ٝ. 

ع٢ مل هس ي٘ َا٫ّ ٚاٖطّا ؾازٻ ٕٵإٚ»...ٓاب١ً: ؾكٗا٤ اؿٚقاٍ ابٔ قسا١َ َٔ 

ٕٵَا إىًٛ  ب٘ غطّ٘ ؾ٬نصٻ ٕٵإٚ ;مل وبؼ ،ق٘ غطّ٘ؾكسٻ ،عػاضاٱ ٜهٕٛ عطف  أ

ٍٷعٴ ٕٵإؾ ;أٚ مل ٜعطف ;ي٘ َاٍ نايكطض  ،يهٕٛ ايسٜٔ ثبت عٔ َعاٚن١ ;طف ي٘ َا

٘ ْٸأشا سًـ إؾ ،٘ َع ّٝٓ٘ؾايكٍٛ قٍٛ غطّ ،طف ي٘ أقٌ َاٍ غ٣ٛ ٖصاٚ عٴ، أٚايبٝع

  .(52)«عػاضٙإ١ٓ ب٢ تؿٗس ايبَِّاٍ سبؼ ستٸ شٚ

ٟٸبٛ ظنطٜٸأٚشٖب  إسٜٔ ٜػذٔ ٗ  ٕٸأإٍ  ،١َٔ ؾكٗا٤ ايؿاؾعٝٸ ،(53)ا وٝٞ ايٓٛٚ

ٌٸ شا مل إنايكطض ٚمثٔ إبٝع، ٚنصيو  ،ٔ يعَ٘ بس٫ّ عٔ َاٍ سكٌ ٗ ٜسٜٙٵزٳ ن

َا  ٜػذٔ ٗ ٫ٚ ،ناؿٛاي١ ٚبسٍ اـًع ،٘ يعَ٘ عٔ عكس ايتعَ٘ٓٸٜهٔ بسٍ َاٍ يه

ٚقاسب  ،َاٍ ي٘ ْػإ ٜٛيس ٫ٚاٱ ٕٸأقٌ ٚا٭ ،و با٭قٌ٘ َٓهط َتُػِّْٸغ٣ٛ شيو; ٭

َٕ ،عٞ أَطّا عاضنّاايسٜٔ ٜسٻ  ب٘ ايٛاٖط. مل ٜهصِّ َا ،سٜٔ َع ّٝٓ٘ؾايكٍٛ قٍٛ ا

ٟٸٚقاٍ ابٔ سعّ اي ٍٷ ٕٵإؾ: »ٛاٖط ناْت اؿكٛم َٔ بٝع أٚ  ٕٵإؾ مل ٜٛدس ي٘ َا

ّٓع َٔ اـطٚز ٗ طًب ؾٗٛز ي٘  ٫ٚ ،سّٜجبت ايع ٢يعّ ايػطّ، ٚغذٔ ستٸأقطض 

ٕ أثبت عسَ٘ غطٸح بعس أ ٕٵإؾ ،ّٓع خكُ٘ َٔ يعَٚ٘ ٚإؿٞ َع٘ أٚ ٚنًٝ٘ ٫ٚ ،بصيو

 .(54)«وًـ

َٕإٍ  ١َاَٝٸشٖب ؾكٗا٤ ايؿٝع١ اٱٚ ٍ إٚ ،قٌ ايسع٣ٛ َا٫ّأسٜٔ يٛ نإ غذٔ ا

 بػرل َاٍ. قٌ ايسع٣ٛأعسّ دٛاظ غذٓ٘ ؾُٝا يٛ نإ 

ٞٸ عػاض قبٌ وبؼ َع زع٣ٛ اٱإْٸُا »ٗ ٖصا ايكسز:  ؾكاٍ ظٜٔ ايسٜٔ ايعاًَ

ٍٕأنايكطض،  ،قٌ ايسٜٔ َا٫ّأثبات٘ يٛ نإ إ نجُٔ إبٝع، ؾًٛ  ،ٚ عٛنّا عٔ َا
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٭قاي١ عسّ  ;عػاض بُُٝٝٓ٘قبٹٌ قٛي٘ ٗ اٱ ،ناؾٓا١ٜ ٚاٱت٬ف ،َطإاْتؿ٢ ا٭

 .(55)«إاٍ

ٍٷ ٕٵإٚ»ٞ: ل اؿًٓقاٍ احملٚكٚ ٚٳدٳس  ٕٵإعػاض، ؾع٢ اٱٚازٻ ،ٚاٖطٷ مل ٜهٔ ي٘ َا

قٌ ايسع٣ٛ َا٫ّ، أٚ نإ أقٌ َاٍ، أٚنإ ي٘  ،ٕ عسَٗاإ١ٓ، قهٞ بٗا، ٚايبِّ

  .(56)«عػاضٙإ٢ ٜجبت سبؼ ستٸ

ٍٷ ٕٵإٚ»ٞ: ١َ اؿًٓقاٍ ايع٬ٓٚ عػاض، سبؼ ع٢ً زع٣ٛ اٱ ١ٓبِّ ٫ٚ ،مل ٜٛٗط ي٘ َا

قبٌ  ٫ٓإقٌ ايسع٣ٛ َا٫ّ، ٚأنإ  أٚطف ي٘ أقٌ َاٍ، عٴ ٕٵإعػاضٙ، إ٢ ٜٛٗط ستٸ

 .(57)«قٛي٘

ٞٸ ٚقاٍ ايػٝس قُس  ،عػاضٙإ٢ ٜجبت سبؼ ستٸ»ٗ ٖصا اجملاٍ:  دٛاز ايعاًَ

قٌ عسّ تًؿ٘. ٚا٭ ،قٌ بكا٤ إاٍا٭ ٕٸإَطٙ، ؾأًع١ ع٢ً باطٔ ١ٓ إٖطٚشيو ٜهٕٛ بايبِّ

 .(58)«قٌ ايعسّأٚ ،ٜكاّٚ ا٫غتكشاب ٚايٛاٖط ٫

 

َٕعػاض اييت ٜٴ١ٓ اٱؾإٔ ٚقت زلاع بِّٗ اختًـ ايؿكٗا٤  عٝ٘، سٜٔ ايصٟ ٜسٻكُٝٗا ا

 ٚ بعسٙ؟ أٌٖ تػُع قبٌ ايػذٔ 

 :ٗ ث٬ث١ آضا٤ّهٔ سكط ٖصا اـ٬ف  

 

ِّ ٕٸأإٍ  شٖب بعض ايؿكٗا٤ ٕٸ١ٓ اٱب قٌ ٗ إسٜٔ ا٭ عػاض تػُع بعس اؿبؼ; ٭

ثبات ٜػاض زٕٚ ساد١ ٱ ،ز ثبٛت ايسٜٔؾٛؾكّا شلصا ايطأٟ وبؼ إسٜٔ َذطٻ .ايٝػاض

 إسٜٔ. 

ٚوبؼ ؾٗطّا،  ،ٗ اؿاٍ ـ١ٓ ٟ ايبِّأ ـتػُع  سٓٝؿ١: ٫ بٛأقاٍ »دا٤ ٗ إػين: 

ٔٸؾٗط، ستٸأضبع١ أ :ؾٗط، ٚضٟٚأث٬ث١  :ٚضٟٚ ٘ يٛ نإ ي٘ ْٸأاؿانِ  ٢ ٜػًب ع٢ً ٚ

  .(59)«َاٍ ٭ٚٗطٙ

ِّ ٕٸأَاّ َايو نصيو ٜط٣ اٱٚ ٚقس دا٤ ٗ  .عػاض تػُع بعس اؿبؼ١ٓ اٱب

ٚؾٗس ي٘ ؾٗٛز أْ٘ َا عٓسٙ  ،قٝب َايُ٘أ٘ ٟ إسٜٔ ـ أْٸأإشا ظعِ ـ »اّ: تبكط٠ اؿٓه
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ٕٵ٤ٞؾ َٔ  ٫بسٸ :ٚقاٍ ابٔ إادؿٕٛ .ٜعذٌ غطاس٘ َٔ ايػذٔ ٫ٚ ،ٜػذٔ ، أض٣ أ

ِٸ ٫ٚ ،غذٔ ايػطِٜ   .(60)«عٓسٙ ٤ٞؾ ٘ ٫ؾٗس أْٸ ٕٵإٚ ،ب٘ ايتؿًٝؼ إ٫ٓ ٜت

ٕٳ شٴٚ عٴػٵطٳ٠ٺ ﴿ :ْٛاضٖصا ايطأٟ ٜتٓاؾ٢ َع آ١ٜ اٱ ٕٸأ ىؿ٢ ٫ ٕٵ َنا ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢ ٚٳٔإ ٓٳ َؾ

ٝٵػٳطٳ٠ٺ  .﴾َٳ

ؾ٬ هٛظ  ،ط٢ ٜٛغٹَٗاي٘ ستٸإٚ ،عػاض١ٓ اٱَٔ اغتُاع بِّ ؾبُكته٢ اٯ١ٜ ٫بسٸ

 سبػ٘. 

 

ٜعذٌ ٗ سبؼ  ٕ ٫أؾٝذب ع٢ً ايكانٞ  ،ٖصا ايطأٟإٍ  نجط ايؿكٗا٤أشٖب 

ِّ ٕٸ١ ع٢ً عػطت٘; ٭أزٓييسٜ٘ َٔ  ٕ ٜػُع َاأإسٜٔ قبٌ  عػاض ًِٚ ١ٓ اٱسبػ٘ بعس قٝاّ ب

 ي٘. 

ٞٸ ،١ٓ ٗ اؿاٍٚتػُع ايبِّ: »١قاٍ ابٔ قساَ   .(61)«ٚبٗصا قاٍ ايؿاؾع

ٜٚط٣  .(62)«ٚسطّ سبػ٘ ،ْٛاضٙإعػاضٙ ٚدب إثبت  ٕٵإٚ: »ايسٜٔ ايعٝينٸ ٚقاٍ بسض

 .(64)َاّ ايؿاؾعٞ; ٚاٱ(63)ٓس بٔ سٓبٌأَاّ شيو اٱ

ٚثبت قسق٘،  ،عػاضع٢ اٱازٻ ٕٵإؾ»١: َاَٝٸَٔ ؾكٗا٤ اٱ، ١َٞ اؿًٓايع٬ٓٚقاٍ 

َِّٸإ ٌٸ١ٓ إٖطا بايب إٔ إٍ  سبػ٘، ٚأْٛط ًع١ ع٢ً ساي٘، أٚ بتكسٜل اـكِ، مل و

ُٳتٴ ٫»ٜهّا: أٚقاٍ  .(65)«طٜٛغٹ ٞٸ ،عػاض ٗ اؿا١ٍٓ اٱع بِّػ ٕٸ ;ٓسأٚ ٚب٘ قاٍ ايؿاؾع  ٭

ٌٸ  .(66)«ٓاتنػا٥ط ايبِّ ،٠ داظ زلاعٗا ٗ اؿاٍزلاعٗا بعس َسٸ١ٓ داظ بِّ ن

ٞٸٚقاٍ ايػٝٸ ٌٸٕ ثبت اٱإؾ: »س ايعاًَ  .قشابٓاأؿام قاٍ: باتٸ .سبػ٘ عػاض مل و

 ;ث٬ث١ ٚبعضٷ ;ٜٔٵٚبعض ؾٗطٳ ;١ٓ ؾٗطّاوبؼ بعس ايبِّ ؾكاٍ بعضٷ ;١ٚخايؿت اؿٓؿٝٸ

ٔٸضبع١، ستٸأ ٚبعضٷ ٍٷ ٘ يٛ نإْٸأ ٢ ٜػًب ع٢ً ايٛ مل ٜكدل ع٢ً سبؼ تًو  ي٘ َا

 .(67)«إس٠

، ٚابٔ (70)ض، ٚغ٬ٓ(69)ايك٬ح اؿًيبٸ بٛأ، ٚ(68)ٚنصيو قاٍ ايؿٝذ إؿٝس

 . (71)٠ٓع

ٍٸٚقس  ، عػاضٙإؾ٬غ٘ ٚإ٢ ٜجبت ؼ ستٸإسٜٔ وبٳ ٕٸأع٢ً  ٚضزت ضٚاٜات تس

 َٚٓٗا:
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ٞٸ» ٝٻإ :×عٔ عً ؾ٬غ٘ ٚسادت٘، إٔ ي٘ شا سبؼ ايكانٞ ضد٬ّ ٗ زٜٔ، ثِ تب

 .(72)«٢ ٜػتؿٝس َا٫ّخطد٘ ستٸأ

ٞٸ :×ض٣ٚ ا٭قبؼ بٔ ْبات١ عٔ أَرل إ٪ٌَٓ»ٚ ٘ ْٸأٗ ايسٜٔ  ×ٚقه٢ عً

  .(73)«٢ ٜػتؿٝس َا٢٫ّ غبًٝ٘ ستٸؾ٬غ٘ ٚاؿاد١ ؾٝدًٓإٔ شا تبٝٻإؾ ،وبؼ قاسب٘

ٞٸ ٝٸ ٕٸأ» ٚض٣ٚ ايطٛغ  ؾ٬ؽ ٚساد١إٔ ي٘ شا تبٝٻإؾ، نإ وبؼ ٗ ايسٜٔ ×ّاعً

  .(74)«٢ ٜػتؿٝس َا٫ّغبًٝ٘ ستٸ٢ خًٓ

ٍٷٚ عػاضٙ ـ نُا دا٤ ٗ إثبات إ٢ ٕ سبؼ إسٜٔ ستٸأٖٚٛ: ٌٖ  ،ٖٓا ٜططح غ٪ا

 ٛاض؟ ْؾت٢ ب٘ بعض ايؿكٗا٤ ـ ٜتٓاؾ٢ َع آ١ٜ اٱأٚ ،ايطٚاٜات

ٍٸٕ اٯإ :ٜكاٍ ٗ اؾٛابٚ ثبات إَٗاٍ إسٜٔ بعس إْٛاض ٢ٚ اٱًع ١ٜ ايهط١ّ تس

 ١ٜ. َكته٢ اٯ ٜٓاٗ عػاض ٫ثبات اٱإ٘ قبٌ ٚسبػٴ ،عػاضٙإ

 

قٌ ايسع٣ٛ بػرل إٔ ٜهٕٛ أقٌ ايسع٣ٛ َا٫ّ ٚبٌ إٔ ٜهٕٛ أايتؿكٌٝ بٌ 

ُٳتٴ ٍٚ ٫ؾؿٞ ا٭ .َاٍ ُٳٚٗ ايجاْٞ تٴ ;عػاض َٔ إسٜٔ قبٌ اؿبؼ١ٓ اٱع بِّػ ع قبٌ ػ

 ؾ٬ ،ّ بٝإ شيو ٗ إػأي١ ايجا١ْٝٚقس تكسٻ .عػاض َع ٌّٝٓ٘ قٛي٘ ٗ اٱكبٳبٌ ٜٴ، اؿبؼ

 ْعٝس. 

ٌٸ ١ ع٢ً اؿبؼ قاٍ ايػٝس خباض ايسآيْٛاض ٚا٭ايتعاضض بٌ آ١ٜ اٱ ٚٗ قسز س

ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢ ﴿ :١ٜ ايؿطٜؿ١كاٍ: َكته٢ اٯقس ٜٴ»ْػاضٟ: ااـٛ ٓٳ ٕٳ شٴٚ عٴػٵطٳ٠ٺ َؾ ٕٵ َنا ٚٳٔإ

ٝٵػٳطٳ٠ٺ ْٙاٱ ٕٸأ١ ع٢ً اؿبؼ خباض ايسآيٚا٭ ﴾َٳ ٕ أ٫  ،ْٛاضٗ ٚدٛب اٱ عػاض ؾط

طّا هٛظ ٔ نْٛ٘ َعػٹشا مل ٜتبٝٻإدباض ٚاؿبؼ، ؾٜػاض ؾططّا ٗ دٛاظ اٱٜهٕٛ اٱ

خباض َٚع قطع ايٓٛط عٔ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ٚا٭ .طّإ مل ٜجبت نْٛ٘ َٛغٹإٚ ،دباضٙ ٚسبػ٘إ

ايكسض٠ ؾططّا  ٕ تهٕٛأ٫  ،زا٤ ٚدٛاظ إطايب١عٔ ٚدٛب ا٭ ايعذع َاْعٷ ٕٸإْكٍٛ: 

ٞٻل ٕ ٜكاٍ: َكته٢ إٛثٻأّٚهٔ  .ؾُٝٗا ٌٸ إصنٛض )ي ـ عطن٘ ٚعكٛبت٘(  ايٛادس و

ٜػاض ٗ دٛاظ اؿبؼ، َٚع ايتػًِٝ َا ايسيٌٝ ١ اٱؾططٝٸ ـ بعس تؿػرل ايعكٛب١ باؿبؼ

ط٬م ٗ و بايعُّٛ أٚ اٱٕ ٜتُػٻأ ٫ٓإسطاظ عسّ إاْع؟ إع٢ً دٛاظ اؿبؼ َع عسّ 

ٔٵإكساقٝٸ ايؿب١ٗ عػاض، ٔ اٱ٢ ٜتبٝٻخباض دٛاظ اؿبؼ ستٸٜػتؿاز َٔ بعض ا٭ ١، يه
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  .(75)«٘ ي٬ستٝاٙ ٗ َاٍ إػًِٚيعًٓ

ايسع٣ٛ  أقٌ ؾا٥س٠ ٫غتكشاب بكا٤ إاٍ ؾُٝا يٛ نإ ٫ :ٕ ٜكاٍأّهٔ ٚ

ٍٕ ٚاقعّا ٕ ٖصا ا٫غتكشاب ٫َا٫ّ; ٭ ٌٸ ;هعً٘ شا َا ْ٘ إكاٍ: ٕ ٜٴأ ٫ٓإ .عكٛبت٘ نٞ و

ل إٛنٛع شا مل ٜجبت نْٛ٘ ٚادسّا يًُاٍ مل ٜتشٖكإسّا، ٚاؿبؼ عكٛب١، ؾتعبټ ٚادسٷ

ِٗ غذٔ إتٻ ٕٸإ :كاٍٜٴؾإْٸ٘ َعكٍٛ  سبؼ ؾدل قبٌ َٛدب٘ غرل ٕٸإ :شا قٌٝإيًعكٛب١. ثِ 

ٞٸ ،ّ ٫أطّا َٔ نْٛ٘ َعػٹ ،اي٘سٜٓهؿـ  إٔبايٝػط قبٌ   ،َٔ َٛاضز ايػذٔ ا٫غتدلا٥

 .(77)ؾت٢ ب٘ بعض ايؿكٗا٤أ، ٚ(76)ٚٚضزت ؾٝ٘ ضٚاٜات ،ع ؾطعّاٖٚٛ دا٥

  

ٕ أإٍ  زا٤ زٜٓ٘أٌ ٗ ط إُاطٹ١ عبؼ إسٜٔ إٛغٹغ٬َٝٸؾت٢ ؾكٗا٤ إصاٖب اٱأ

ٚٻؿطٳٜٴ ٌ ٗ ايسؾع ٜبك٢ ٗ ايػذٔ ٫ٚؾًٛ اَتٓع َٚاَط .ٜكهٝ٘ ٜٚسؾع٘ ١ْ ز عٓ٘. ٚٗ إس

 أضأٜتٳ :قًتٴ»زٜٓ٘:  ٜٛٓؾـٞ ٢٘ ٜط٣ سبؼ إسٜٔ ستٸْٸأْؼ بأايهدل٣ ْكٌ ضأٟ َايو بٔ 

ٝٻإايسٜٔ ٌٖ وبؼ ؾٝ٘ َايو؟ قاٍ: قاٍ َايو بٔ أْؼ:  يساز َٔ ٔ يًكانٞ اٱشا تب

ٍٷإيساز؟ قاٍ: قاٍ َايو: : ؾُا قٍٛ َايو ٗ اٱايػطِٜ سبػ٘، قًتٴ ُٗ٘ ؾاتٻ شا نإ ي٘ َا

اض ايصٜٔ ٜأخصٕٚ أَٛاٍ ٚ َجٌ ٖ٪٤٫ ايتذٸأب٘، قاٍ َايو: ٕ قس غٝٻايػًطإ إٔ ٜهٛ

بكٛشلِ، ِٖٚ ٗ  ٫ٓإٜعطف شيو  اؽ ؾٝكعسٕٚ عًٝٗا ؾٝكٛيٕٛ قس شٖبت َٓٸا، ٫ٚايٓ

ِٗ َكٝب١ زخًت عًِٝٗ، ٚيهٓٸ ٫ٚ ،٫ٚ اسذلم بٝتِٗ ،شلِأْ٘ غطم َاٜعًِ  َٛانعِٗ; ٫

: ٌٖ ٛا ايٓاؽ سكٛقِٗ، قًتٴ٢ ٜٛٓؾؾٗ٪٤٫ وبػٕٛ ستٸ ،ٜكعسٕٚ ع٢ً أَٛاٍ ايٓاؽ

٘ ٚيهٓٸ ،يٝؼ ؿبؼ ٖ٪٤٫ عٓس َايو سسٸ، ؟ قاٍ: ٫ؿبؼ ٖ٪٤٫ عٓس َايو سسٸ

ٝٸٜأٚ  ،ٛا ايٓاؽ سكٛق٢ِٗ ٜٛٓؾستٸ ،بسّاأوبػِٗ  ٝٻ ٘ ٫ْٸأٔ يًكانٞ تب ٔ َاٍ شلِ، ؾاشا تب

  .(78)«خطدِٗ ٚمل وبػِٗأَاٍ شلِ  ٘ ٫ْٸأ

ٍٕهٛظ ي٘  سٓٝؿ١: ٫ بٛأقاٍ »ٗ اـ٬ف: دا٤ ٚ ، ـ أٟ يًشانِ ـ اؿذط عًٝ٘ عا

  .(79)«إٔ ٜكهٝ٘إٍ  بسّاأبٌ وبػ٘ 

 ،٢ ٜعطٞ َا عًٝ٘سذر ايؿطٜل ايجاْٞ ايصٜٔ قايٛا باؿبؼ ستٸ»...ٚقاٍ ابٔ ضؾس: 

ٍٸ ،ُ٘ ع٢ً ايػطَا٤أٚ ّٛت قبٛغّا ؾٝبٝع ايكانٞ س٦ٓٝص َاي٘ ٜٚكػِّ ع٢ً  قايٛا: ٜس

ٞٻ|سبػ٘ قٛي٘ ٌٸ ايٛادس : ي  .(80)«قايٛا: ايعكٛب١ ٖٞ سبػ٘ ،عطن٘ ٚعكٛبت٘ و
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ـ اغتدطاز اؿلٸ ناب٘ اؿبؼ تٛٗق»١: َاَٝٸَٔ ؾكٗا٤ اٱ ،ٍٚٚقاٍ ايؿٗٝس ا٭

: ايكٛاعس قًتٳ ٕٵإؾ .َع قسضت٘ عًٝ٘ زا٤ اؿلٸأٚإُتٓع َٔ . ٜٚجبت ٗ َٛانع:...عًٝ٘

َٳ ،ٕ ايعكٛب١ بكسض اؾٓا١ٜأتكتهٞ  ا ، ؾط٢َٜ٘ ٜ٪زٸزا٤ زضِٖ سبؼ ستٸأاَتٓع عٔ  ٔٵٚ

ٕٓع١ُٝٛ ٗ َكاب١ً دٓا١ٜ سكرل٠، قًتٴ طاٍ اؿبؼ، ٖٚصٙ عكٛب١ْ ا اغتُط اَتٓاع٘ : 

ٌٸبقٛبٌ  ؾٗٞ دٓاٜات  ،َٔ غاعات اؿبؼ غاع١ َٔ غاعات ا٫َتٓاع بػاع١ٺ ه

  .(81)«ض٠ٚعكٛبات َتهطِّ ،ض٠َتهطِّ

 .(82)«٢ ىطز َٔ اؿلٸف نصب٘ سبؼ ستٸعط ٕٵإٚ»ٞ: اؿًٓ ١َٚقاٍ ايع٬ٓ

نجط َٔ شيو. أهٛظ سبػ٘  ٫ٚ ،س بسؾع ايس٢ٜٔ َٚكٝٻؾٛؾكّا يصيو سبػ٘ َػٝٸ

ٚع٢ً ٖصا  .ؾ٬غ٘إعػاضٙ ٚإ٢ ٜجبت عػاض ستٸعٞ اٱع٢ً غذٔ َسٻ (83)ت ايطٚاٜاتزٖيقس ٚ

١ٓ ع٢ً ايبِّقاّ أ ٢ يَٛٔ ايؿكٗا٤ ٜط٣ سبػ٘ ستٸ ٚيهٔ ٖٓاى ؾطٜلٷ .نجط ايؿكٗا٤أايطأٟ 

ٚاختًؿٛا ٗ »بٛ زقٝك١ ٗ ٖصا اجملاٍ: أٚقس قاٍ  .ٜعتدل ٖصا اؿبؼ تأزٜبّا ي٘ٚعػاضٙ، إ

ٚبعهِٗ  ;ضبع١أٚبعهِٗ ب ;ٙ بؿٗطضث٬ث١، ٚبعهِٗ قسٻ ؾٗطٜٔ أٚ :٠ اؿبؼ: قٌَٝسٸ

ٛٻأ٫ّ )ٚٸأيو  شنطتٴ ٚايكشٝض َا .بػ١ٓ ٕٸ ;ضأٟ ايكانٞ(إٍ  ضٟ ٜؿ ايٓاؽ ىتًؿٕٛ  ٭

ٛٻ   .(84)«ضأٟ ايكانٞإٍ  ضٗ استُاٍ اؿبؼ، ٜٚتؿاٚتٕٛ تؿاٚتّا نجرلّا، ؾٝؿ

ضبعٌ أنجط َٔ أْػإ ٗ ايسٜٔ وبؼ اٱ ٚٗ اؿسٜح عٔ غ١ًُ بٔ غًُٝإ: ٫

 .(85)َّٜٛا

ٕٸ ;٠ ايكانٕٞ إطدع ٗ تكسٜط إسٸأإٍ  شٖب ْٗٛض ايعًُا٤ٚ ايػطض َٔ  ٭

ٍٷستٸ ،ٝ٘غذٓ٘ ٖٛ ايتهٝٝل عً ٖٚصا ىتًـ باخت٬ف  .قه٢ زٜٓ٘ َٓ٘ ٢ إشا نإ ي٘ َا

 .(86)١ٚقًٓ ايسٜٔ نجط٠ّ

١ٜ ٯ عػاضٙ َٓافٺإثبات إط بعس سبؼ إسٜٔ إعػٹ ٕٸأّ َا تكسٻ ٗ ٚقس عطؾتٳ

يٛ نإ  ،ْعِ .عػاضٙإ١ٓ ع٢ً قا١َ ايبِّإٚيصيو ٫هٛظ سبػ٘ بعس  .ْٛاض ٚايطٚاٜاتاٱ

ّٕكّا َا اغتساْ٘ ٗ َٓؿٹ ٠ سبػ٘ ٚإطدع ٗ تكسٜط َسٸ ،ؼ تععٜطّاشبٳَٚعك١ٝ ٜٴ سطا

 ايكانٞ. 

 

ِٸأإٍ  ٕ ْؿرلأبعس ٖصا ا٫غتعطاض ؾٛاْب إٛنٛع ّهٓٓا  ايٓتا٥ر  ٖ
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 :ٖٚٞ ،إػتدًك١ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١

ٞٸ ٞٸٚايؿاؾع ٞٸٜط٣ َعِٛ ؾكٗا٤ إصٖب اؿٓؿـ 1 ٟٸ ٚاؿٓبً غذٔ إسٜٔ  ٚايعٜس

ٜٚط٣ بعض ؾكٗا٤ إصٖب  .زا٤شا َاطٌ ٚتكاعؼ عٔ ا٭إط ايكازض ع٢ً ايٛؾا٤ بسٜٓ٘ إٛغٹ

ٞٸ  ؾه٬ّ عٔ ايػذٔ.  ،غ٬ٚ عًٝ٘ بايك١ٍٛ ايتهٝٝل ٚدٛاظ اٱٚؾكٗا٤ ايؿاؾعٝٸ اؿٓبً

ٞٸـ ا٫تٸ2 شا نإ اغتٝؿا٤ إٌ دٛاظ غذٔ إسٜٔ إُاطٹ ذاٙ ايػايب ٗ ايؿك٘ إايه

ٕٔ ايسٜٔ َٓ٘ غرل َٸا ايٓاؽ سكٛقِٗ،  ـٜٞٛٓؾ ٢ٔ ستٸؾٝػذ ،ٖه شا نإ ي٘ َاٍ إأ

 هٛظ سبػ٘.  ٬ؾَهٔ اغتٝؿا٤ ايسٜٔ َٓ٘ أٚ

ٍٷإ١ عسّ دٛاظ غذٔ إسٜٔ ٛاٖطٜٸـ ٜط٣ ؾكٗا٤ اي3 ُا ٜػتٛٗ ْٸإٚ ،شا ٚٗط ي٘ َا

 عػاضٙ. إثبات إ٢ عػاض ٜػذٔ ستٸٜػاض ٚاٱَطٙ بٌ اٱأٚيهٔ يٛ اؾتب٘  .ايسٜٔ َٔ َاي٘

ٚاغتسيٛا بطٚاٜات ع٢ً  .ط إُاطٌغذٔ إسٜٔ إٛغٹإٍ  ١َاَٝٸاٱـ شٖب ؾكٗا٤ 4

َٛاي٘ ٭زا٤ سكٛم أٟ زٜٓ٘. ٜٚأَطٙ ايكانٞ ببٝع ٕ ٜ٪زٸأإٍ  ٜٚطٕٚ بكا٤ٙ ٗ ايػذٔ .شيو

 غطَا٥٘. 

١َ ٚإعاقٞ عُاٍ احملطٻَٛاي٘ اييت اغتساْٗا ٗ ا٭أْؿل أط ايصٟ ـ إسٜٔ إعػٹ5

ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢ ﴿ :ْٛاضبٌ اؿهِ عبػ٘ ٚآ١ٜ اٱ ٠َٓاؾا ٫ٚ .ٜػذٔ ٓٳ ٕٳ شٴٚ عٴػٵطٳ٠ٺ َؾ ٕٵ َنا ٚٳٔإ

ٝٵػٳطٳ٠ٺ  ،َٛاي٘ ٗ اؿطاّ ٚإعك١ٝأْؿل أشا إ٫ إط َٗاٍ إعػٹإٚ ْٛاض١ٜ تؿٝس اٱؾاٯ ;﴾َٳ

 ٔ. ػذٳؾش٦ٓٝص ٜٴ

ٍٕإٔ ػذٳعػاض ٜٴعٞ اٱـ إسٜٔ ايصٟ ٜسٻ6 ٕٸ ;شا نإ ايسٜٔ بسٍ َا قٌ بكا٤ ا٭ ٭

ٚع٢ً خ٬ف  .ٚ بتكسٜل خكُ٘ ي٘أ١ٓ عػاضٙ بايبِّإثبت أشا إ ٫ٓإ٘ ل غطاسٴطًَٜٴ إاٍ، ٫ٚ

ٍٕإشيو  ٜٚكبٌ ، قٌ عسّ إاٍؾا٭ ;نُا يٛ نإ عٔ دٓا١ٜ ،شا مل ٜهٔ ايسٜٔ بسٍ َا

 ب٘ ٚاٖط ساي٘. مل ٜهصِّ قٛي٘ َع ّٝٓ٘ َا

 عػاضٙ:إ١ٓ ع٢ً قاّ ايبِّأشا إـ اختًـ ايؿكٗا٤ سٍٛ غذٔ إسٜٔ 7

 عػاض.ٓت٘ ع٢ً اٱثِ تػُع بِّ، ٫ّٚٸأؼ شبٳـ ٜٴأ

ٓت٘ َٔ اغتُاع بِّ ٫ٚبسٸ .١ّٜ اٯٚيصيو تكسٻ .١ْٜٛاض ٗ اٯٖصا ايطأٟ ٜتٓاؾ٢ َع اٱٚ

 قبٌ سبػ٘. 

ُٳب ـ تٴ  .عػاض قبٌ اؿبؼ١ٓ اٱع بِّػ

نُا تسٍ عًٝ٘ آ١ٜ  ،ٚٚضزت ب٘ ضٚاٜات ،ٖصا ايطأٟإٍ  شٖب َعِٛ ايؿكٗا٤ٚقس 
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 ْٛاض. اٱ

 ،١ٓ قبٌ اؿبؼتػُع ايبِّ قٌ ايسع٣ٛ َا٫ّ ؾ٬إٔ ٜهٕٛ أز ـ ايتؿكٌٝ بٌ 

ٍٕبقٌ ايسع٣ٛ إٔ ٜهٕٛ أٚبٌ   عػاض. ٜٚكبٌ قٛي٘ ٗ اٱ ،ؾتػُع قبٌ اؿبؼ ػرل َا

َٕطًَـ ٜٴ8  : تاي١ٝسس ايسٚاعٞ ايأط شا تٖٛؾإسٜٔ َٔ ايػذٔ ل غطاح ا

 ٔ. ٜٵأـ زؾع ايسٻ

 ٔ. ٜٵب ـ ضنا قاسب ايسٻ

 ٚ ع٢ً تًـ إاٍ. أ ،عػاض١ٓ ع٢ً اٱز ـ قٝاّ ايبِّ

 عػاض. ز ـ تكسٜل خكُ٘ ي٘ ع٢ً اٱ

ٍٕ.  قٌ ايسع٣ٛ بػرلأعػاض ؾُٝا يٛ نإ عٞ اٱٖـ ـ سًـ َسٻ  َا

 نصٖاب ايعكٌ ٚإطض إػتعكٞ.  ،ٟ ـ عٓس ايهطٚض٠

َٸ ٔ بكؿ١ٺٜٵبػبب ايسٻ ;ْٛاع اؿبؼأـ 9  ث٬ث١:  ،١عا

َٕـ سبؼ أ ْؿل َا اغتساْ٘ ٗ اؿطاّ أط ايصٟ سٜٔ إعػٹتععٜط ٚتأزٜب ٗ سلٸ ا

 ٚإعك١ٝ. 

َٕ  ،عػاضعٞ اٱايصٟ ٜسٻ ،سٜٔ اجملٍٗٛ اؿاٍب ـ سبؼ اغتدلا٤ ٚاختباض ٗ سلٸ ا

ٞٸ٢ ٜهؿـ عٔ ٚنع٘ إستٸ  . اي

َٕ ٌٸ ٕٸإؾ .زا٤ ايسٜٔأع عٔ ط إُتٓٹسٜٔ إٛغٹز ـ سبؼ تهٝٝل ٗ سلٸ ا ثبت  ٔٵَٳ ن

 ٜ٘. ٢ ٜ٪زٸٔ ستٸػذٳزا٥٘ َع قسضت٘ عًٝ٘ ٜٴأعًٝ٘ سلٸ ٚاَتٓع عٔ 

بج٬ث١  ٚبعضٷ ;ضٖا بعهِٗ بؿٗطٜٔؾكسٻ ;٠ سبؼ إسٜٔـ اختًـ ايؿكٗا٤ ٗ َسٸ10

ٜػذٔ  :نُا قٌٝ; ٜػذٔ ْكـ ؾٗط :ٚقٌٝ ;ؾٗطأ١ ٚآخطٕٚ بػتٸ ;ضبع١بأٚبعض  ;ؾٗطأ

 زا٤. ًُت قسضت٘ ع٢ً ا٭شا عٴإ٢ ٜكهٞ زٜٓ٘ س سبػ٘ ستٸٜ٪بٻ :نُا قٌٝ ;غ١ٓ

٠ ايكانٞ، ٕ إطدع ٗ تكسٜط إسٸأإٍ  ١ ْٚٗٛض ايعًُا٤َاَٝٸشٖب ؾكٗا٤ اٱ

ٛٻ  ايكانٞ.إٍ  َطٙأض ؾٝؿ

 ،ٖٚصا ىتًـ باخت٬ف ايٓاؽ ،زؾع سكٛم ايٓاؽإٍ  ؾا٩ٙإايػا١ٜ َٔ غذٓ٘ ٚ

 ١. ٚقًٓ ٚاخت٬ف ايسٜٔ نجط٠ّ
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ّّوالّة الفقيْ يف الفقْ ال  شيع
 

 

ٛټ»ٜأتٞ ْؿط نتاب  ، «١ ايؿٝعٝٸ١: َٔ ايػٝب١ إٍ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ض إطدعٝٸتط

يًسنتٛض ٖٝجِ أٓس َعاسِ، ٗ ٚقت ػس إطدعٝٸ١ ْؿػٳٗا ؼت اجملٗط، ؾ١ٗ 

إزضانٗا يٲق٬ح إٓؿٛز شلا َٚٛا٤َتٗا يؿ٪ٕٚ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ايؿٝع١ ٗ ايعكط 

 اؿسٜح. 

ٕٸ ٝٸ ٚسٝح إ ٞٸ أَطٷ ٫بسٸ َٓ٘ ٫غايػًط١ ايكاْْٛ تُطاض اٱضؾاز ١ يًُذتٗس ايؿٝع

ٕٸ ايؿهٌ ٚاٱزاض٠ ايتكًٝسٜٸٌ يًُطدعٝٸ١ قس أثاضا  ٞٸ إٓؿٛز يًُذتُع ؾإ ٞٸ ٚا٭خ٬ق ايطٚس

ٟٸ ـ ٗ سٝٸع إباز٨ ا٭خ٬قٝٸدسٸ تػا٫٩تٺ ١ ٜٸ١ سٍٛ قسضتٗا ع٢ً تأٌَ اٱضؾاز ايهطٚض

ٝٸ ٞٸ ـ إٛانب يًشادات ايَٝٛٝٸ١ يًؿٝع١.ايعًُ  ١ ٚايؿك٘ اٱدطا٥

ٝٸ١ ٖصا إٛنٛع يًٓاؽ ايعازٜٸزضاغ١  تٴدلظ ُٸ  ٌٔ ايصٜايسنتٛض ٖٝجِ َعاسِ أٖ

ٝٸ١ إٓٛط١ َٓكب إطدعٝٸ١ ٗ ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ. ٚايكؿشات  ُٸ واٚيٕٛ ؾِٗ ا٭ٖ

ٌٕ ع ٗ ٖصا ٖٝٻ ايتاي١ٝ تطغِ إطاض تاضٜذ إطدعٝٸ١، ايصٟ ساٍٚ َعاسِ اٱساط١ ب٘ بؿه

ٕٸ أغًٛب٘ َباؾط ٚزقٝ ل ٗ تكسِٜ َٓاقؿ١ أق١ًٝ ٜٴعتسټ بٗا يكطٸا٥٘ سٍٛ ايهتاب; إش إ

ٞٸ َٔ ايبكا٤، ع٢ً ايطغِ َٔ تك١ًٗ ُٗهنٝؿٝٸ ب ايٛطٚف، َع نْٛ٘ ٔ إصٖب ايؿٝع

ٝٸ١ّ نُٔ سِّٜؿٚه ٝٸ١ ع٢ً إضؾاز ٌ أقًٓ َٸ١ إػ١ًُ ا٭ٚغع، ٚسٍٛ قسض٠ قٝازت٘ ايسٜٓ ع ا٭

ِّ ٜاتٺايطا٥ؿ١ خ٬ٍ عكٛض كتًؿ١، يتذاٚظ ؼسِّ  ع١ تٛادٗٗا. َتٓ
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ّٳ َع ايٛؾا٠ احملٔع ١ْ يًُطدع ٜٚأتٞ تٛقٝت ْؿط ٖصٙ ايسضاغ١ َٓاغبّا دسٸّا; إش ت٬ظ

ايعِٛٝ ايػٝس قُس سػٌ ؾهٌ اهلل، ٗ ٚقت تؿتسټ اؿاد١ إٍ أَجاي٘ بٓٛط نجرلٜٔ 

 ٌ ايؿٝع١ إعاقطٜٔ سٍٛ ايعامل.َٔ إؿٚهطٜٔ ٚا٭نازّٝٸ

ٕٻ أبطظ َا ٜكسِّ ١ ايؿٝعٝٸ١ ا ايهتاب ٖٛ َٓاقؿ١ اٯضا٤ ايعًُٝٸ١ ايؿكٗٝٸَ٘ ٖصإ

ٝٸ١ ــ ؾه٬ّ عٔ اٯضا٤ ايؿكٗٝٸ ٝٸايًبٓاْ ١ ــ سٍٛ ايػًط١ ١، ٚايعطاقٝٸ١ ا٭خط٣: اٱٜطاْ

ٌٴ عٓ٘ إٍ ايّٝٛ. إْ٘ َيٛقتٷ َ٪اتٺ، يًكطٸا٤  ٖٓا ُنتب ايكًٝ ايسغتٛضٜٸ١ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘، 

َټ ،ايًبٓاْٝٸٌ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس ٝٸ١ ايتٓعټيًتأ ُٸ نؿ٠٤ٛ ٗ اجملتُعات  ِ بكٝاز٠ٺٌ ٗ أٖ

ّٕ ايؿٝعٝٸ١ سٍٛ ايعامل; ٚاْػذاّ َع  ٱضؾاز ايٓاؽ إٍ ؼكٝل أٖساؾِٗ إؿطٚع١ ٗ غ٬

 فتُعات أخط٣. 

 

ٞٸ ٕٻ ؾهط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ايؿٝع َٸ إ ِّايعا ٞ ايػًط١ ايؿا١ًَ، َا ي٘ تٛٓي١، اييت ؽ

ايك٬سٝٸات ايسغتٛضٜٸ١ ٚايكها٥ٝٸ١ اييت تٴٓاٙ َجً٘ بٌ إ٪ٌَٓ ٗ زٚي١  تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ

ٟٸ إعكّٛ ايجاْٞ عؿط  ايؿٝع١ اٱَاَٝٸ١ إٍ إٔ ٜٛٗط قاسب ايعَإ اٱَاّ إٗس

)ٚا٭خرل( ٗ آخط ايعَإ، قس بٳسٳت يهجرٕل َٔ ايعًُا٤، َٔ إػًٌُ ٚايػطبٝٸٌ، 

ٕٛ َا، ٜٓشطفٴ عٔ ا ٞٸ ابتهاضّا َٔ م ٕٛاٖط ا٭غاغٝٸ١ يًُبسأ ايسٜينٸ ـــ ايػٝاغ

 يٲَاَٝٸ١.

« ١ٜ٫ٚ اٱَاّ إعكّٛ»ٌ اَتسازّا يـ ٖصا ا٫بتهاض، عػب ٖ٪٤٫ ايعًُا٤، ّجِّ

ٟٸ ْلٸ ٞٸ، ع٢ً ايطغِ َٔ غٝاب أ  نٗصا ٗ عكا٥س اٱَاَٝٸ١. بايٓػب١ إٍ عايٹِ زٜينٸ ؾٝع

ٕٸ غبب ٖصا ايطأٟ، ٗ اعتكازٟ، ٜهُٔ ٗ ؾطن ٕٸ غًط١ّ نٗصٙ يعامل إ ٝٸ١ أ

ٌٕ قطٜٕض َٔ قٹبٳٌ قا٥س َعكّٛ ٞٸ ّهٔ اغتٓباطٗا َٔ خ٬ٍ تعٝ ، غٛا٤ زٜينٸ ؾٝع

، اقطؿت٘ إؿ١٦ٝ اٱشلٝٸ١ نططٜك١ ٚسٝس٠ تتأغٻؼ َٔ خ٬شلا غًط١ ّاّا أٚ إَاَْبٝٸ نإ

ٞٸ.  اٱَاّ ايؿٝع

ٕٵ تؿٖه ِٸ ا٫يتؿاتٴ إٍ أْٸ٘ َٓص أ ٝٸ١، خ٬ٍ ايكطٕ ايجأَ ًت ْٛطٜٸ١ اٱَاََٚٔ إٗ

ٟٸ ١ٓ ٗ ، مل ؽهع ٭ٜٸ١ َطادعات نإ ّهٔ إٔ ػط٣ ْتٝذ١ تطٜٛطاتٺ َعٝٻا٬ٕٝز

ٞٸ جملتُع ايؿٝع١ اٱَاَٝٸ١ ٗ اؿكبات اي٬سك١. ٚع٢ً ايطغِ َٔ قٝاّ  ايتاضٜذ ايػٝاغ
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ٝٸ ١ ٗ ايكطٌْ ايعاؾط ٚاؿازٟ عؿط ١ يؿذلات قسٚز٠، نايسٚي١ ايبٜٛٗٝٸز٬ٜٚت ؾٝع

ٟٸٌ، ٚايسٚي١ ايكؿٜٛٸا٬ٕٝزٜٸ ٕٸ١ ٗ ايكطٕ ايػازؽ عؿط ا٬ٕٝز عكٝس٠ إَا١َ  ، ؾإ

ٟٸ تػٝرل.  إعكٌَٛ ا٫ثين عؿط يس٣ ايؿٝع١ قس بكٝت ع٢ً ساشلا َٔ زٕٚ أ

ُٸٖٚهصا ؾع٢ً إثط غٝاب ايػًط١ ايػٝاغٝٸ ١ ايؿٝع١، ٗ أعكاب ١ ٕعِٛ أ٥

ٚٸ ٞٸاغتؿٗاز اٱَاّ ا٭ ١ ، اغتسعت اؿادات ايسٜٓٝٸٖـ(40بٔ أبٞ طايب) ٍ عً

١ بانطّا ٚٗٛض َ٪غٻػ١ ايٓٝاب١ أٚ ايٛناي١ عٔ اٱَاّ ١ يًذُاع١ ايؿٝعٝٸٚا٫دتُاعٝٸ

إعكّٛ. ٖٚصا ايٓكاف مل هٔط ٗ سكٌ أقٍٛ ايسٜٔ، بٌ ٗ إطاض ايؿك٘ ٚايتهايٝـ 

 ١.ايؿطعٝٸ

 

ٝٸ١ تهتٓـ اقط، ِٛشدّا ْازضّا َؿاَيِ إعع، يًعٜكسِّّ ايتؿٝټ طٳنٝٸ١ أٜسٜٛيٛدٝا زٜٓ

ٝٸ١ َٔ ؾطنٝٸات عٔ تسخټ ٞٸ; يتُهٌ اٱْػاْ ٞٸ َػتُطٸ ع٢ً َس٣ ايتاضٜذ اٱْػاْ ٌ إشل

ٞٸ. ٚقس أخص عًُا٤ ايسٜٔ ايؿٝع١ ع٢ً عاتكِٗ ـ ٗ ؾذلات  ٞٸ َجاي بٓا٤ اْتٛاّ ادتُاع

ٱْؿا٤ فتُع ٚسه١َٛ دسٜسٜٔ.  ٞٸٌ اٱشلكتًؿ١ َٔ ايتاضٜذ ـ تأٌٜٚ ثٛابت ايتسخټ

ٚؾػٌ َٛنٛع غٝاب ايعساي١ ٗ اجملتُع تؿهرل إًتعٌَ َٔ إػًٌُ، ٚٚادب اجملتُع 

 إظا٤ شيو.

تاضىٝٸّا أبطظ إضؾاز عًُا٤ ايسٜٔ ايؿٝع١ تأ٬ٜٚتِٗ ٫ثٌٓ َٔ إعتكسات ا٭غاغٝٸ١ 

ٚٛ ٟٸ يًُذتُع اؾٖٛطٜٸ١ ٕٓٛٛض غًطٟٛٛ ٜٓ ٞٸ. ٖصإ إبسإٓ ُٖا: ِ ايٛدٛز ايسْٝٛ ايؿٝع

ٞٸ عٕٛ ; ٚإَا١َ أؾطاز َػتكٌُٝ وؿٕٛٛ سهِ ايعساي١ ٚإػاٚا٠، ٜٚؿطِّايعسٍ اٱشل

 ايٛادبات ٗ ًٚٓ٘.

ٕٸ َٸ١، ايصٟ  إ اؾسٍ سٍٛ ا٭سلٸ غ٬ؾ١ ايٓيبٸ قس ٚغِ ايؿطرٳ ايسا٥ِ ٗ ٚسس٠ ا٭

أٌٖ ايػٓٸ١ )ا٭نجطٜٸ١(; َأبطٳظٳ َسضغتٌ ؾهطٜٸتٌ َتُِّعتٌ ٗ اٱغ٬ّ، ُٖا َصٖب 

ٝٸ  ١(.ٚايتؿٝٸع )ا٭قًٓ

ِٸ اييت ؼسِّ ٕٸ إػأي١ ا٭ٖ َٸ١ تتعًٖإ ٝٸ١ يٮ ل بايكٝٛز ع٢ً ز ايٛد١ٗ ايػٝاغٝٸ١ ايسٜٓ

ٛٸ٠ غًط١ َػ١ًُ ٗ ايسٚي١، اييت ٚدست بسا١ّٜ ع٢ً أْٸ ض٠ إشلٝٸّا; يبػ٘ ٗا ساد١ َكطٻق

زت إػأي١ إػاضات اييت ٜٓبػٞ إٔ ّهٞ ٚؾكٗا إًتعَٕٛ ايعسٍ ٚاٱْكاف. ٚسسٻ
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٘ٓ ايعساي١، داع١ًّ ايػًط١ إٓشطؾ١ زٚي١ غرل  إػًُٕٛ; يتكٜٛض امطاف ايػًط١ عٔ خ

 ١.١ َٔ ايٛد١ٗ ايسٜٓٝٸؾطعٝٸ

ُٸ ١ بػٝاب اٱَاّ ايجاْٞ َٚع بس٤ ا٭ظ١َ ايجا١ْٝ، َع اْتٗا٤ ايكٝاز٠ ايٛاٖط٠ يٮ٥

ُٸ ٟٸا سعؿط ٚا٭خرل ق ٞٸ يًؿٝع١، تأدٻ329)ٕٗس ًت ٖـ(، ايصٟ أثٸط ع٢ً ايؿك٘ ايػٝاغ

ٗا بكٝت تعتدل ؾاغس٠ّ ض نسٸ أٜٸ١ غًط١ َػ١ًُ ٗ ايٛاٖط، ٚيهٓٻؾهط٠ ايهؿاح إػًٖ

ُٸ٢، ستٸ٢ آخط ايـعَإ. ؾايجٛض٠ غتأتٞ ٗ إػتكبٌ  يُٝٮ »َٚٓشٓط١ّ إٍ أدٌ غرل َػ

ٕٸ يؿٜ ٚا٫عتكاز ٖصا س«. ا٭ضض قػطّا ٚعس٫ّ ٟٸ»انطٷ يس٣ ْٝع إػًٌُ، ٚيٛ أ « إٗس

 أقبض َٓٛطّا أنجط بٛٚٝؿ١ اٱَاّ ا٭خرل عٓس ايؿٝع١ اٱَاَٝٸ١.

ٞٸ س٠، ٚع٢ً ا٭ٚٗط َتهازٸ٠ّ. بٛٗٛض اٱَاّ ٚٚٝؿ١ّ َعٖك ٚقس أزٸ٣ ا٫عتكاز ايؿٝع

ٝٸ١ غٝاغٝٸ١ تسعٛ إٍ زٚاّ ايتٝٗك ٜ ٚا٫غتعساز ؾكس نإ ٚضا٤ سطنات ضازٜهاي

ٟٸ ٚقت، ٚنصيو ٚضا٤ اْتٛاض ٖاز٨ يكها٤ ي ًُشاضب١ َع اٱَاّ ايصٟ قس ٜٛٗط ٗ أ

 يًَكسٳض سٝاٍ عٛز٠ اٱَاّ قبٌ ّٜٛ اؿػاب.  ١ُٺَػًٚ اهلل، ٗ ؾب٘ اغتكاي١ٺ

ى نُٔ ٚٗ اؿاتٌ ناْت إؿه١ً ايط٥ٝػ١ ٖٞ ؼسٜس إػاض ايكشٝض يًتشطټ

ٞٸ. ٚقس تٖٛقسِّ ٞٸ ٚغٝاغ ٌٸ اع ادتُاع ٞٸ سٝاٍ َػاض ايتشطټـ اؿ ى ع٢ً ا٫تٸؿام يعك٬ْ

٭تباع٘. ؾشتٸ٢ ٗ ايٛقت  ع٢ً ٚدٛز غًط١ تأخص ع٢ً عاتكٗا دعٌ إضاز٠ اٱَاّ ٚانش١ّ

ٌٻ َهُٔ غًطت٘  ايصٟ نإ ؾٝ٘ اٱَاّ قاعسّا عٔ ايػًط١ ع٢ً ضأؽ زٚي١ إػًٌُ ٚ

ٜٵ٘: ٘ ايكازض ع٢ً تأٌٜٚ ايٛسٞ اٱع٢ً ث١ًٓ إ٪ٌَٓ َٔ أتباع٘ ٗ أْٸ ٞٸ، ٗ َكسضٳ شل

ٟٸ خطأ. ؾهإ ٗ ايٛاقع ؾطح اٱَاّ  ٝٸ١، بططٜك١ ٫ ٜؿٛبٗا أ ايكطإٓ; ٚغٓٸ١ ايٓيبٸ إجاي

 يًٛسٞ دع٤ّا َٔ ايٛادب ايسٜينٸ ع٢ً إ٪ٌَٓ.

ٚاعتدل إ٪َٕٓٛ ايؿٝع١ تأٌٜٚ اٱَاّ ٖٛ اٱضؾاز ايكا٥ب ايصٟ وتاد٘ ايٓاؽ ٗ 

ٌٸ ٟٸا٭ٚقات. ٚبايٓتٝذ١ عح ايؿٝع١  ن عٔ شيو  خ٬ٍ ايػٝب١ ايهدل٣ يٲَاّ إٗس

َٸ١ ٗ ايٛطٚف  ٝٸ١ ايكٝاز٠ اؿازل١ يٮ اٱضؾاز يس٣ قٝاز٠ٺ تهٕٛ قازض٠ ع٢ً تكًٗس َػ٪ٚي

ٝٸ  ١.ايسقٝك١، عػب إضاز٠ اٱَاّ إعكّٛ ٚتعايُٝ٘ ايسٜٓ

ٕٵ ٗا: ٝٵٜتٛٓي٢ َٓشٝٳ تٴَٛنٌ غًط١ اٱَاّ ٗ غٝاب٘ إٍ ؾطزٺ ٚيكس نإ خطرلّا أ

ٞٸ، ؾتًٓكـ ايؿكٗا٤ ا٭َطٳ بإٔ أْتذٛا اغتذاب١ّ ؾاؾ١ٝ شلصا ايٛنع ٗ ايس ٜينٸ; ٚايػٝاغ

ٖٻٌ ايٛسٝس. أعُاشلِ ايؿكٗٝٸ١، اييت ؾٝٗا تأٖن ٕٸ اٱَاّ ٖٛ ايكا٥س إ٪ س اعتكاز اٱَاَٝٸ١ بأ
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ٕٵ ٜعٛز اٱَاّ ايػا٥ب قاض غرل ٚاضز استُاٍ تٛٓيٞ ايػًط١ ايػٝاغٝٸ١ ٚايػًط١  ؾإٍ أ

ٝٸ َٸ١ ايسٜٓ ١ إؿاب١ٗ يتًو اييت يس٣ اٱَاّ إعكّٛ ْؿػ٘. ٚبايتايٞ تٛٓي٢ ٚادب إضؾاز ا٭

ٌٕ َٸ١ بتعٝ ٞٸ، قاز٠َ ا٭ ٛٵا، عػب ا٫عتكاز ايؿٝع ٖٻًٕٛ، ؾأنشٳ ّٸ َٔ  ؾكٗا٤ ؾٝع١ َ٪ عا

 اٱَاّ ايػا٥ب.

ظ ٖصا ا٭َط غًط١ ايؿكٗا٤ ايؿٝع١; باغتجاض٠ ع٬ق١ غرل َػبٛق١ بٌ إ٪ٌَٓ ععٻ

س إسػاغّا قٜٛٸّا باٱخ٬م يًكاز٠ ايسٜٓٝٸٌ بكؿتِٗ ٚن٤٬ ُا٥ِٗ ايسٜٓٝٸٌ. نُا ٖٚيٚعً

َٸٌ يٲَاّ، بعس ايعاّ  ٝٸ١ ٖا١ً٥ 329عا ٖـ. ٖٝٸأ ٖصا اٱخ٬م تسضهٝٸّا ٫ْبجام قٝاز٠ زٜٓ

ٞٸ. ُٸ١ إعٝٻٌٓ إشلٝٸّا ٗ اجملتُع ايؿٝع  ايتأثرل َٔ غرل ا٭٥

 

ّٸ  َع عسّ ٚدٛز تعٌٝ قطٜض َٔ اٱَاّ ايػا٥ب يؿدٕل قسٻز ٜٓٛب عٓ٘ ٗ َٗا

ٝٸ١ تٛٓيٞ ْٝاب١ اٱَاّ إعكّٛ أثٓا٤ غٝبت٘ إٍ  ٞٸ سٍٛ سٝج اٱَا١َ أؾه٢ ايٓكاف ايؿكٗ

َٸ١ َعٝٸ١ٓ، نُا ٗ َٓكب ايكها٤  اعتُاز إٔ تهٕٛ ايٓٝاب١ ؾطّطا ٗ أزا٤ ٚٚا٥ـ عا

ٛٸ٠»ع ايؿكٗا٤ بٌ ؾكس تطًٓبت ايٛطٚف ايتاضىٝٸ١ ايٛاقعٝٸ١ إٔ ِّّ )إسهاّ ايعساي١(. « ايك

ٛٸ٠ ايػٝاغٝٸ١ نطٚضتإ «ايػًط١»ٚ ، ٚإٔ ٜعذلؾٛا بإٔ تكًٗس َٓكب ايػًط١ ٚاْتشاٍ ايك

 ٱسهاّ ايعساي١.

ّ(، 1055 ـ ١954 )١ اؿان١ُ، نايسٚي١ ايبٜٛٗٝٸط تأغٝؼ ايسٍٚ ايؿٝعٝٸٚمل ٜػِّ

ٛٸيت إٜطإ إٍ ايتؿٝټ1789ـ  1501) ١ٚايسٚي١ ايكؿٜٛٸ ع، ٚايسٚي١ ايكاداضٜٸ١ ّ(، اييت س

ّ(، خ٬ٍ غٝب١ 1979 ـ 1925ّ(، ٚايبًٜٗٛٸ١ )1794ـ  ١1750 )ّ(، ٚايعْسٜٸ1789 ـ 1794)

 ١ ٚا٫ْتٛاض. اٱَاّ ايعكٝس٠َ ا٭غاؽ يٲَاَٝٸ١، ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتكٝٸ

ٕٸٚاغتٓازّا إٍ عكٝس٠ ايؿٝع١ ا٫ثين عؿطٜٸ اٱَاّ ايجاْٞ عؿط ايػا٥ب ٖٛ  ١ ؾإ

ٞٸ ايٛسٝس يًُػًٌُ، ٖٚٛ غٝعٛز ٗ آخط ايعَإ يٝكِٝ ايٓٛاّ  اؿانِ ايؿطع

ٞٸ ّٸ اٱغ٬َ ٢ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ عاقطٚا اؿهَٛات اؾا٥ط٠ َٓكب . َع شيو ؾكس تٛٓيايعا

ٞٸ ايعازٍ، ايصٟ ٜػتطٝع َ٪ٖق ٞٸ ايكانٞ غًلاؿانِ ايؿٝع  تّا اتٸباع ايتؿٜٛض ايكطآْ

ّٸ  ٕٻ تٛٓي«ؽ اـرل، ٜٚسضأ ايؿطٸٜهطِّ»ْٛاّ عا ٞ شيو إٓكب نإ َ٪ٖقتّا ٚعطن١ّ ، إ٫ٓ أ

 يًدطأ.
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ٌټ طٛاع١ّٝ َٔ ْٛطا٥ِٗ َٔ أٌٖ ايػٓٸ١ يتشؿٝع ا٫ْكٝاز  ٚايؿكٗا٤ ايؿٝع١ أق

ِٗ اْؿػًٛا ٗ تدلٜط ٚطٚؾِٗ ايتاضىٝٸ١ ٚايػهٕٛ يًشهَٛات اؾا٥ط٠ إػتبسٸ٠، إ٫ٓ أْٸ

َٳتِٗ، إٔ ٜٛٸٝب١ ايهدل٣ يٲَاّ ٚاؿاي١ ا٭قًٓشلا. ؾايػ ١ يًؿٝع١ َٖهٓت ايؿكٗا٤، بٌ أيعٳ

ٜهْٛٛا بطاغُاتٝٸٌ ٚٚاقعٝٸٌ ٗ تٛاقًِٗ َع اؿهَٛات إعاقط٠ شلِ، ٚٗ قٛؽ 

ٕٸ سٓهاّ ا٭َط ايٛاقع ناْٛا قػٛبٌ ع٢ً ايتؿٝټ ع. آضا٥ِٗ ايؿكٗٝٸ١ سٝاشلِ، ٚخاقٸ١ أ

ٞٸ  ٌٸ عٌُ ؾكٗ ٛٳِؾط٠ٺ إٍ اقتباغاتٺ َٔ ايكطإٓ ٚايػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١، ٚإٍ شلصا نإ ن ٜٴشٳاٍ بٹ

َٕ ط١ َٔ خ٬ٍ ا٭زٓي١ غبكِٖٛ َٔ ايؿكٗا٤. ؾايؿتا٣ٚ، إػتٓبٳ ٔٵتكِٝٝ ايؿكٗا٤ ايسقٝل 

ٝٸ١، تهؿـ عٔ أْٸ ٝٸ١ ٚايٓكً ٚٴايعكً ٝٸ١ َٛانب١ سا٫ت ٚطؾٝٸ١ َعٝٻٗا  ١ٓ ٗ نعت ـاقٸ

 ت. ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ شيو ايٛق

َٕٛ ايٓٝاب١ عٔ اٱَاّ ْٛعّا َٔ ايجك١ ا٠٫ٕٛ َٓ٘ ٗ غٝبت٘; اعتدل ايؿكٗا٤ إتكسِّ

ٌٸ ؾؿطٻعٛا ٭ٟٛ َِٓٗ إٔ ٜتكطٻ ف بكؿت٘ سذٸ١ يٲَاّ بٌ أتباع٘، ؾٝأخص ع٢ً عاتك٘ ن

ِّ ٍِّ اٱَاّ إٔ ٜؿطع بٗا بٓؿػ٘، أٚ ٜؿ ٔٵ هسٙ أ٬ّٖ ايٛٚا٥ـ اييت خٴ َٳ ض أَطٖا إٍ 

ٚقس اضتهع ايؿكٗا٤ ٗ َا اغتٓبطٛٙ َٔ ْٝابتِٗ عٔ اٱَاّ ع٢ً َبسأ إكًش١  يتُجًٝ٘.

ِّ َٸ١، ايصٟ ى َٸ١ يٮ ُٸ١ شلِ ق٬سٝٸايعا ٞٸ، نأ٥ ١ ايكٝاّ بٛٚا٥ـ شات طابع غٝاغ

ٝٸ ١ اييت ٫ َٓام َٔ ؼٗككٗا، قا٥ٌُ، ٚشيو اغتٓازّا إٍ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٗ ا٭َٛض اؿػب

ّٸ  .ٚخكٛقّا سؿٜ ايٓٛاّ ايعا

ٚنٞ ٜهُٔ َطدع ايتكًٝس إخ٬م ايؿٝع١ ي٘ ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜٴجبٹت اغتشكاق٘ 

َٸ١، بٛنٛح َٚٛنٛعٝٸ١، َٔ خ٬ٍ َعاٜرل اٱّإ ايػًِٝ ٚايعًِ  يٝهٕٛ ساضؽ ا٭

٘ ا٭عًِ، َا ٜٓؿطٙ َٔ َ٪ٖيؿات عٔ ٚايؿدكٝٸ١ اؿانط٠، إٍ شٜاع قٝت٘ ع٢ً أْٸ

ٝٸ َٸا ؾدكٝٸت٘ ؾٛدب إٔ تتأغٻ ب١٘، َٚٔ خ٬ٍ تسضٜؼ ط٬ٓايكهاٜا ايسٜٓ ؼ َٚكًٚسٜ٘. أ

ِّ ِّع٢ً ايتك٣ٛ اييت ت٪ ١ )ظنا٠ ً٘ إيٝ٘ ـ إٍ اغت٬ّ سكٛم ؾطعٝٸً٘ ـ َٔ بٌ َا ت٪

ِٻ تٛظٜعٗا ع٢ً احملتادٌ.ٚٔؼ( وسِّ  زٖا ايتؿطٜع، يٝت

َع زخٍٛ اؿساث١ نُٓ٘ سسٜح ٗ اٱزاض٠، ٚايتعًِٝ اؿسٜح، ١ََٛٛٓٚ ايكِٝ 

ٞٸ عدل ٚنع اؿسٜج١، َجٻ ٞٸ ٚاؿهَٛ ًت اٱق٬سات اييت أزخًت إٍ ايٓٛاّ ايكها٥

ػات ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٗ إٜطإ قا٫ٚت ؼسٜحٺ يًُ٪غٻ« َؿطٚط١»زغتٛض 

ٝٸ١، َا أثاض ْكاؾّا سازٸّا بٌ ؾكا٥ٌ كتًؿ١  ايتكًٝس١ٜ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ اجملا٫ت اٱٜطاْ
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ـٺ ١ )إؿطٚط١( ت. ٚقس ٚادٗت اؿطن١ ايسغتٛضٜٸٚاغع َٔ ا٭ٜسٜٛيٛدٝٸا تٓتُٞ إٍ طٝ

ٟٸ ٌ ٗ إٜطإ ٚبعض ايؿكٗا٤ ايتكًٝسٜٸ ٗ إٜطإ َعاضن١ َٔ ايٓٛاّ ٚاجملتُع ايتكًٝس

ٞٸ  .خ٬ٍ سهِ ايكاداض إًه

ٞٸ أسٝاّْا، بٌ ايجكاؾ١ اٱغ٬َٝٸ١  ٚقس أزٸ٣ ا٫قطساّ إهططب، ٚايعسا٥

ٝٸ١ ايكٝاز٠ ايؿٝعٝٸ١ ايتكًٝسٜٸ١ ٗ ١ اؿسٜج١ إٍ تايتكًٝسٜٸ١ ٚايكِٝ ايػطبٝٸ كٜٛض ؾعاي

ٛټ ضات ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٗ شيو ايٛقت. ؾُاضؽ ايؿٝع١ إًتُػٕٛ ايتعاطٞ َع ايتط

يٲضؾاز ٗ فاٍ ايع٬قات ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٗ ساي١ اؿساث١ إعاقط٠ نػطّا 

٘ٳ ٖا٬ّ٥ ع٢ً َطادع ايتكًٝس; نٞ ٜبِّ ٚٵدٴ ٝٸ١ إعاؾات اٱغ٬َٝٸ١ ايتكًٝسٜٸ١ ٓٛا شلِ َأ ؾعاي

عات يًؿٝع١ ؾٛم ايعاز٠، ٚقس بات ع٢ً إطادع يًكهاٜا ايطاض١٥ اييت تػتجرل تٛٗق

 َٛانبتٴٗا. 

ٚٗ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ تعاٜٳسٳ امكاض َٛقع ا٭عًِ َٔ بٌ ايؿكٗا٤ ٗ إػا٥ٌ 

ٝٸ١ ايبشت١، َا سسا بٗ٪٤٫ إٍ ا٫ْهؿا٤ عٔ ايػا س١ ا٫دتُاعٝٸ١ ـ ايػٝاغٝٸ١. ٚقس ايسٜٓ

ّٸ بأْٸ٘ يٝؼ َكسٚض ايؿكٗا٤  ٞٸ ايعا ِٕ يس٣ ايكٝاز٠ ٚاؾػِ ايؿٝع أزٸ٣ ٖصا ا٭َط إٍ تػًٝ

ٝٸ١ غٝاغٝٸ١، ٫ٚ غٝٸُا ٗ زٚي١ٺتكًٗ  سسٜج١. س أٜٸ١ َػ٪ٚي

ٟٸ، ٗ َكابٌ ا٫ْهؿا٤ ٖصا، إعاز٠ تأنٝس َبسأ  ١ٜ٫ٚ »نإ ايطزٸ ايعكٝس

ٝس تؿػرلٙ ٚتطٜٛطٙ، ٗ قانطات اٱَاّ اـُٝينٸ ٗ ايٓذـ ، ايصٟ أع«ايؿكٝ٘

 ّ.1970ؾباٙ َٔ ايعاّ  8نإْٛ ايجاْٞ ٚ 21ا٭ؾطف بٌ 

ِٸ تععٜع َٛقع « ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘»يكس َجٻٌ َبسأ  ٝٸ١ اييت ع٢ً أغاغٗا ٜت ايطنٝع٠ ايسٜٓ

ٞٸ نـ   ٗ زٚي١ ؾٝعٝٸ١ ٗ ايعكط اؿسٜح. « َٓٚؿص ؾ٪ٕٚ ايؿٝع١»ايؿكٝ٘ ايؿٝع

 

ِّضت ْٛطٜٸ ٞٸيكس ُط َطاضّا، غٛا٤ َٔ خ٬ٍ اٱطاض  ١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٗ ايتاضٜذ ايؿٝع

ٞٸ ٛټض اٱَاّ اـُٝينٸ ايػٝاغ  أٚ ْتٝذ١ تػٝټط ايتٛٗقعات ٚعدل تطبٝل ايؿكٗا٤ شلا. ٚععٻظ تك

ٟٸ١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٖصا ايبعس اـامٸ يٓٛطٜٸ ًَٚشٛٚ بٌ  إتػِّٝط; إش نإ مث١ ؾطم دٖٛط

١ يًؿكٝ٘ قبٌ ايجٛض٠ َٚٛقؿ٘ َٓ٘ بعس ايجٛض٠، َٛقؿ٘ ٗ ؾإٔ اؾسٍ سٍٛ اي١ٜ٫ٛ ايػٝاغٝٸ

َٸ ١ َٚطًك١، ع٢ً غطاض ١ٜ٫ٚ اٱَاّ ٚخكٛقّا سٍٛ َا إشا ناْت ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ ؾا١ًَ ٚعا
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 إعكّٛ، أّ ٫؟

نؿـ »قس ٚٗط ٗ نتاب٘ إعٕٓٛ « ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘»إبٚهط َٔ  ؾُٛقـ اـُٝينٸ

ذاٙ إعازٟ يًسٜٔ، ايصٟ نإ ؾايهتاب عباض٠ْ عٔ ضٛز َؿكٻٌ ع٢ً ا٫تٸ«. ا٭غطاض

ُٻٔ بٝاْات تٓتكس َطايب١ اجملتٗس ايؿكٝ٘ بتٛٓي ١. ؾكس ططح ٞ ايػًط١ ايػٝاغٝٸٜته

١ ٚسصض٠ بٓا٤ٶ ع٢ً آضا٤ تكًٝسٜٸ «نؿـ ا٭غطاض»ٗ « ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘»َؿّٗٛ  اـُٝينٸ

١ ٚإطس١ً اييت تًتٗا. ٚنإ ٖصا ٚٗطت ٗ أعُاٍ ايؿكٗا٤ إؿٗٛضٜٔ ٗ إطس١ً ايكاداضٜٸ

ٕٸ ١ بٌ ناْت َٓص ايبسا١ٜ َػأي١ خ٬ؾٝٸ« ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘» إؿّٗٛ قس شنط َع ٬َس١ٛ أ

ٌٖ و٢ٛ »١، ٖٚٞ: ايؿكٗا٤ أْؿػِٗ، ايصٜٔ اختًؿٛا ٗ َا بِٝٓٗ سٍٛ إػأي١ اؾٖٛطٜٸ

 «.١ ١ٜ٫ٚ؟ َٚا ٖٛ َس٣ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ، ْٚطام اختكاقٗا؟ايؿكٝ٘ بأٜٸ

ٕٸ ع٢ً شيو ؾكس أٚنض اـُٝينٸ ٚع٠ّٚ٬ سكٝك١ تٛٓيٞ ايؿكٗا٤ يًشه١َٛ ٚاي١ٜ٫ٛ  أ

ٕٛ، إًو، ٚايٛظٜط، ٚإػ٪ٚيٕٛ ايعػهطٜٸ»ِٗ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٗ ٖصا ايٛقت ٫ ٜعين أْٸ

ِٸ دطا ًٖٚ .» 

ٝٸ١ ٚىاؾٕٛ ـُٝينٸ تأغٝؼ فًؼ َ٪ٖيٚاقذلح ا ـ َٔ ؾكٗا٤ عسٍٚ ٚشٟٚ أًٖ

اهلل، ٜهٕٛ َهإ اجملًؼ ايؿاغس ايصٟ نإ ؼت سهِ ايؿاٙ. ٜٚٓبػٞ شلصا 

يتعاّ بايكٛاٌْ اٱشلٝٸ١، ٫ٚ اجملًؼ إٔ ٜباؾط باْتداب غًطإ عازٍ غرل بعٝس عٔ ا٫

ٛٻو ـٺ ٫ٚ اغتبساز. ٚإشا نإ فًؼ ايؿٛض٣ َه ٌٻ هِ بٹشٳٝ ّْا َٔ ؾكٗا٤ أتكٝا٤، أٚ ٚ

ل ٖسَؾٗا ٗ سؿٜ ايعساي١ ٚايطٻؾاٙ. ؼت ضقابتِٗ، نُا ٜٓلٸ ايسغتٛض، ؾايسٚي١ غتشٚك

ٌ ايصضاع ايتٓؿٝصٜٸ١ إشّا ؾاقذلاح اٱَاّ اـُٝينٸ ٫ ٜػتبعس استُاٍ ٚدٛز سانِ عازٍ ّجِّ

 يًُذًؼ إ٪غٻؼ ؾطعٝٸّا َٔ ايؿكٗا٤.

ٕٸ ٫ ٜػتبعس إَهإ ٚدٛز سانِ عازٍ  ح اـُٝينٸاقذلا ٚبعباض٠ أخط٣: إ

ٞٸنصضاع تٓؿٝصٜٸ ٛٻٕ َٔ ايؿكٗا٤. ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ إػتٓتذ١  ١ جملًؼ ايؿٛض٣ ايؿطع إه

ٞٸ ٞٸ ٗ ٖصا ايكسز تطتب٘ بايسٚض ايػًُ ، سٝح ايصٟ ًٜعب٘ اجملتٗسٕٚ ٗ ايعامل اٱغ٬َ

ٌٸ يبًساِْٗ، ستٸِٗ ٫ ٜعذلنٕٛ ع٢ً ايٛنع إػأْٸ س اٱَاّ اـُٝينٸٜ٪ٚن ٢ عٓسَا تك

 ٚادٗٛا غًٛنّا ٚإّا َٔ اؿٓهاّ، ٚاعذلؾٛا بايٓٛاّ ايٛامل شل٪٤٫ اؿٓهاّ.

ُٸ ثٕٛ عٔ َس٣ ١ اييت ٜٓتٗذٗا اجملتٗسٕٚ عٓسَا ٜتشسٻ١ ايػًُٝٸٚٗ ن٤ٛ ٖصٙ إٗ

سٓكِٗ ٗ إقا١َ سه١َٛ ايعسٍ ٖٚاضغ١ اي١ٜ٫ٛ ؾِٗ ٫ ٜتذاٚظٕٚ عسزّا ق٬ًّٝ َٔ ايبٓٛز 
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ٌٕ ١; قشٝض ٗ ايؿك٘، َا ٗ شيو اي١ٜ٫ٛ ٗ إقساض ا٭سهاّ ايكها٥ٝٸ احملسٻز٠ بؿه

ُٸكٻٌ ٗ ٓا١ٜ أَٛاٍ ايُكيًؿكٌ ٚايتسخټ ٞٸط، أٟ َا ٜػ : ا٭َٛض ٢ بإكطًض ايؿكٗ

ٝٸ ط. ؾِٗ ٫ ٜأتٕٛ إط٬قّا ع٢ً شنط َػأي١ ٖاضغ١ كٻ١ ٗ أَٛاٍ ا٭ٜتاّ ٚايُكاؿػب

١ خ عٔ ايػًط١ ايػٝاغٝٸٗا ٫ تتشسٻٖصٙ ايبٓٛز، نُا أْٸاؿهِ )اؿه١َٛ( بٌ 

ّٸ ٘ باغتجٓا٤ ؾطٜع١ اهلل ؾذُٝع بأْٸ )ايػًط١ٓ(، ٚشيو ع٢ً ايطغِ َٔ إزضانِٗ ايتا

ٝٸ ٠ َٔ أٚضٚبا( ؾاغس٠ ٚغرل َٓاغب١ يًؿعٛب إػ١ًُ. َع شيو ١ )إػتُسٸا٭١ُْٛ ايكها٥

٘ ٜٓبػٞ إٔ ١، ٫ٚ ٜطؾهْٛٗا، ٜٚعتكسٕٚ أْٸِٗ وذلَٕٛ ٖصٙ ايكٛاٌْ غرل ا١ُ٥٬ٕ ايبتٸؾإْٸ

ِٸ ايتػاَض َعٗا َا زاّ ايٓٛاّ ٫ ٜتشػٻٔ.  ٜت

قس تػٝٻط إٍ َٛقـ « نؿـ ا٭غطاض»ٗ  ٖصا إٛقـ إذلزِّز يٲَاّ اـُٝينٸ

ّ، ٚاييت ْؿطت ٫سكّا ١1970 ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف، خ٬ٍ قانطات٘ عاّ أنجط سطنٝٸ

١ ، ٚشيو بؿإٔ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٗ ايسٚي١ ايؿٝعٝٸ«١غ٬َٝٸاؿه١َٛ اٱ»ٗ نتاب بعٓٛإ 

 اييت بًػت شضٚتٗا ٗ ايٛقت اؿانط.

اؿه١َٛ »ٜططح ايعٓٛإ إعط٢ شلصٙ احملانطات سٍٛ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘، ٗ نتاب 

ٍٳ َبسأ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إٍ ْػل سهَٞٛٛ، َٛدبّا إخهاع ايػًط١ «اٱغ٬َٝٸ١ ٛټ ، ؼ

ٞٸ. إشّا ؾاؿه١َٛ ايػٝاغٝٸ١ )ايػًط١ٓ( يًُع اٜرل اٱشلٝٸ١ إٛنٻش١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َ

ٝٸ١ ا٭خ٬قٝٸ١ يًؿكٗا٤، اييت تػٛز ٗ ؾطٚع سه١َٛ سسٜج١،  اٱغ٬َٝٸ١ ٖٞ ايػًط١ ايسٜٓ

ٝٸّا. ؾاحملانطات تٛنض اؿاد١َ إًشٸ١ إٍ إٔ ٜتُػٻ و ايؿكٗا٤ تؿطٜعٝٸّا ٚتٓؿٝصٜٸّا ٚقها٥

ٝٸ١ ٗ ؼكٝل أٖس ٝٸ١.اف اؿه١َٛ اٱشلٝٸَٛاقع إػ٪ٚي  ١ يٲْػاْ

ّٴ اٱداب١ عٔ أغ١ً٦ٺ سٝاٍ عسزٺ َٔ اٱدطا٤ات ايتؿطٜعٝٸ١ إٍ عٛز٠  ٚقس أزٸ٣ عس

ٚٗٛض ايٓكاف ايػا٥ب اؿانط بٌ ايعًُا٤ ايسٜٓٝٸٌ ـ َٔ د١ٗ ـ، ايصٜٔ ٜكاضبٕٛ َٛنٛع 

ٗٸ ايهٝٸل، ٚأٚي٦و اي ٞٸ ٗ ايتؿطٜع َٔ َٓشاٙ اَؿط صٜٔ ٜٴذٝعٕٚ َٓع ا٫َتٝاظ اٱْػاْ

ٟٸ; بهْٛ٘ غًػ١ً  ٕٸ ايؿك٘ ايتكًٝس تؿطٜعات إناؾٝٸ١ ـ َٔ د١ٗ أخط٣ ـ، ع٢ً أغاؽ أ

ٝٸ١ ططح سًٍٛ ٕؿانٌ َعٖك س٠ ٜٛادٗٗا اجملتُع َعاٜرل، ٜؿتكط ٗ دٖٛطٙ إٍ أًٖ

 اؿسٜح.

ٝٸ١ ٗ  ٕٸ ايتػا٫٩ت غرل اجملاب عٓٗا تططح ايؿهٛى ٗ تأنٝس ايطبك١ ايسٜٓ إ

ٕٸ َ٘ سٝا٠، ًّو سًٖ٘ ايؿطٜس يًُؿه٬ت  ايعكط اؿسٜح أ اٱغ٬ّ; بهْٛ٘ ِ
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ٝٸ ١، نُا تتشسٸ٣ َكسض٠ ايؿكٗا٤ ع٢ً اٱتٝإ بأدٛب١ ؾاؾ١ٝ ا٭غاغٝٸ١ اييت تٛاد٘ اٱْػاْ

ّٸ»عٔ أغ١ً٦ عُٝك١، نـ  ٌ ٗ ايتسخټ»، أٚ «إعاز٠ تٛظٜع ا٭ضانٞ يهُإ ايكاحل ايعا

ٖٚ ٖٓا ٫ سًٍٛ ي٘ يس٣ ايؿك٘ ـ ٱسطاظ ٚظايع٬قات بٌ ضبٸ ايعٌُ ٚإٛ ٕٕ َٔ عساي١، 

ٟٸ  «.ايتكًٝس

ِّ ٓت ٚٚٝؿت٘ ٚٗ َٓاغبات عسٸ٠ يكٞ ايدلٕإ َعاضن١ فًؼ اـدلا٤، ايصٟ عٴ

بإقطاض اْػذاّ تؿطٜعات ايدلٕإ َع ايؿطٜع١; يتُطٜطٙ إدطا٤ات َعانػ١ يًؿك٘ 

ٟٸ. ٖصا إأظم إتٛاقٌ ٗ ؼسٜس سِّ ٛٸ٠ ايسٚي١ يًتسايتكًٝس ٌ ٗ بعض ا٭َٛض اييت خټع ق

س ثك٬ّ يًعساي١ ٗ اجملتُع نإ ا٭غاؽٳ ايصٟ اْطًل َٓ٘ اـُٝينٸ ٗ ؾتٛاٙ اييت ت٪ٚن

ٛټت٪ٚن ٌٸ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٗ سؿٜ ضؾا١ٖٝ َٛاطٓٝٗا. أتت ؾت٣ٛ س تؿ مٳ ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ ٚ

ٞٸٗٗا إٍ ض٥ٝؼ اؾُٗٛضٜٸ١ آْصاى ايػٝس عع٢ً ؾهٌ ضغاي١ ٚدٻ اـُٝينٸ ٞٸاـ ً ، ا٦َٓ

ٕٸ إْؿا٤ زٚي١ مل ٜهٔ َٔ أٚيٜٛٸات ضغاي١ ايٓيبٸ،  ايصٟ أؾاض ٗ خطب١ اؾُع١ إٍ أ

ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ َٛاقـ زلاستهِ ٗ ق٠٬ اؾُع١ »ؾأداب اٱَاّ اـُٝينٸ بايتايٞ: 

َٴٓشت يًٓيبٸ ا٭عِٛ َٔ قٹبٳٌ  |أْٸو ٫ تط٣ اؿه١َٛ تػاٟٚ اي١ٜ٫ٛ إطًك١ اييت 

ِٸ دع٤ َٔ ايؿطٜع١ اٱشلٝٸ١، ٚشلا ا٭ٚيٜٛٸ١ أَاّ ْٝع ا٭سهاّ  اهلل، ٚاييت ٖٞ أٖ

ٕٸ اؿه١َٛ شلا إٔ تتكطٻ ٕٸ تأًَٜٚو ٕا قًتٴ٘ َٔ أ ف نُٔ ايتؿطٜعات اٱشلٝٸ١ ايؿطعٝٸ١. إ

إٛدٛز٠ )ا٭سهاّ ايجاْٜٛٸ١ احملؿ١ٚٛ ٗ ايؿطٜع١( ؾشػب ٜكبٸ نًّٚٝا ٗ َا ٜٓاقض َا 

ٕٸ اؿه١َٛ، اييت ٖٞ ؾطعٷق َٔ اي١ٜ٫ٛ إطًك١ يطغٍٛ  س قًتٴ٘.... ٜٓبػٞ إٔ أؾرل إٍ أ

ع بأغبكٝٸ١ أَاّ ْٝع اهلل، ٖٞ َٔ بٌ ا٭ٚيٜٛٸات ايتؿـطٜعٝٸ١ ٗ اٱغ٬ّ، ٚتتُتٻ

 «.١، نايك٠٬ ٚايكٝاّ ٚاؿرٸايتؿطٜعات ايجاْٜٛٸ

ٕٸ ن٬ّ اـُٝينٸ ٗ ؾتٛاٙ إكتبٳؼ َٓٗا أع٬ٙ ٜٓؿ ٚاغع١ َٔ  تض ع٢ً َطٚس١ٺإ

١. ؾُا ١ ٚايؿطم أٚغطٝٸايتأ٬ٜٚت، ٗ إٜطإ ٚايػطب، بٌ باسجٞ ايسضاغات اٱغ٬َٝٸ

ٕٸ اعتباضات غٝاغٝٸ١ قس تهٕٛ شلا أٚيٜٛٸ ١ ع٢ً ٜٛٗط َٔ إع٬ٕ اـُٝينٸ ٗ ؾتٛاٙ أ

ٛٴد١ٗ اييت اعتدل َعِٛ ا٭نازّٝٸٌ ايػطبٝٸٌ  َعتكسات أخط٣ ٗ ايؿطٜع١. ٖصٙ ٖٞ اي

ٞٸ يٲغ٬ّ، سٌ  ٕٸ اٱع٬ٕ ٗ ايؿت٣ٛ ٜٓش٢ َٓشاٖا، ؾًٗا غٳٓٳسٷ ٗ ايتاضٜذ ايػٝاغ أ

خايـ ـ بايؿعٌ ـ اؿٓهاّ إػًُٕٛ ــ غٛا٤ َٔ اـًؿا٤ ايػٓٸ١ أٚ غ٬طٌ ا٭َط ايٛاقع ــ 

 تعايِٝ ايؿطٜع١; ٭غطاض غٝاغٝٸ١.
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ٟٸ اْتٗاىٺ ٌٳ ع٢ً أ إشا َا ناْت يًعكٝس٠ ٗ َا ٚضز ٗ ايؿت٣ٛ،  يصا ٫ زيٝ

َٸ١ ؼسِّ ك١ َكاحل ز نٌ ا٭َٛض إتعًٚاؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ قس ُأعًٹٓت سه١َّٛ تا

ٕٵ ب١ُٓٝٗٺ ع٢ً ايتؿـطٜعات ايجاْٜٛٸ  ١، إشا َا اقتهت ايهطٚض٠. ايٓاؽ، ٚإ

ٛټ ٍټ ع٢ً ٖصا ايتش َطًك١ ايك٬سٝٸات ٖٛ تعبرل اـُٝينٸ « ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘»ٍ إٍ ٚا٭ز

ـ بأْٸ٘ َكسٚض اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ــ أسازٜٸّا ــ إبطاٍ ايتعاَات  ـ ٗ ايؿت٣ٛ عٝٓٗا

ؾطعٝٸ١، ناْت ألعتٗا َع أؾطاز ؾعبٗا، سإا تهٕٛ ٖصٙ ا٫يتعاَات َتعاضن١ َع 

ٞٸ ايؿكٝ٘ إْٗا٤ أَٛض ناْت ــ تكًٝسٜٸّا ــ  َكًش١ ايبًس ٚاٱغ٬ّ. ؾُٝهٔ ؿه١َٛ ايٛي

ٞٸ إتعًٚ ع ايطاع١ ٗ إطاض ايع٬قات )سِّ« إعا٬َت» ل بـدع٤ّا َٔ ايكٹػِ ايؿكٗ

ُٹٔ غٝاز٠ ايؿعب خانعّا يػًط١ ايكٝاز٠  ٝٸ١(. ٚبصيو بات ايسغتٛض ايصٟ نٳ اٱْػاْ

ٖٸ١ً يتشسٜس اـطٛٙ  ٛٳسسٳ٠ ايٛسٝس٠ إ٪ اٱغ٬َٝٸ١ ا١ُٕٓٝٗ، ؼت ضعا١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ )اي

 ايعطٜه١ ٕاٖٝٸ١ َكًش١ ايبًس ٚاٱغ٬ّ(.

ٛٻن١ يـ  ؾباتت اؿه١َٛ ٟٸ»اٱغ٬َٝٸ١ َؿ ٕٛ عباز ٟٸ عٌُ ٜٴكاّ ب٘ ع٢ً م  َٓع أ

ٟٸ مٛ آخط ـ، ٜٚكبټ ٗ َا ٜتعاضض َع َكًش١ اٱغ٬ّ، طإا  ؾطزٟٛ يٛد٘ اهلل ـ أٚ أ

ٌٸ َ٪شّٜا يٲغ٬ّ َج٬ّ: تػتطٝع اؿه١َٛ إٔ ُٓع اؿرٸ إٍ بٝت اهلل اؿطاّ ــ «. أْٸ٘ ٜٛ

ت اييت أَط اهلل بٗا ــ سُٝٓا تهٕٛ ضس١ً اؿرٸ َٓاؾ١ّٝ ٚاؿرٸ ٚاسسٷ َٔ أٚدب ايعبازا

يػ١َ٬ اٱغ٬ّ، َكته٢ ايٛطف احملٝ٘. َا نإ ٜكاٍ ٗ ايػابل، أٚ ٖٛ ٜٴكاٍ 

ّٕ قاقٕط َؿّٗٛ  ِٸ عٔ إٕا  «.اي١ٜ٫ٛ إطًك١»اٯٕ، سٍٛ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٜٓ

ط س٫ًّٛ ٜٛٚؾ أضاز اـُٝينٸ بؿطس٘ إبتَهط عٔ أغاؽ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٗ ؾتٛاٙ إٔ

ٟٸ، َٔ خ٬ٍ  ٞٸ ايٓٛط ٝٸ١ ع٢ً إػت٣ٛ ايتؿـطٜع يًُؿه٬ت ا٫دتُاعٝٸ١ ا٫قتكازٜٸ١ ايعًُ

َٓض اجملًؼ ايػًط١، ٚقس نإ ٜؿٖهو ٗ َس٣ قسضت٘ ع٢ً إسهاّ تٓؿٝص ايكٛاٌْ 

ٖٻ ٖٓا أ ٝٸ١،  ً٘ ٗ زٚي١ سسٜج١. ؾكاض ــ نُا أضاز اـُٝينٸ ــ يًُذًؼ طابع ايؿطعٝٸ١ ايسٜٓ

 يتطبٝل قطاضات٘ بكؿتٗا َٓػذ١ُّ ستُّا َع َكًش١ اٱغ٬ّ ٚاجملتُع.

ٌٸ َٓكب٘ 1989َٚع ٚؾا٠ ايػٝس اـُٝينٸ ٗ ايعاّ  ٞٸ ايؿكٝ٘»ّ ٚ غرل قابٌ « ايٛي

ُٳ٤ٌ إ٫ٓ َٔ قٹبٳٌ َطدٕع يًتكًٝس ؾبٝ٘ باـُٝينٸ عٹًُّا ٚتك٣ٛٶ. ٚيتساضى ٖصا ايؿطاؽ  بعسٙ يٹً

َُٕكطٻ٠ زغتٛضٜٸ ٞٸ اؿانِ عُس فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض إٍ ٗ ايكٝاز٠ ا ّا يًٓٛاّ ايؿٝع

ٞٸ ضاغذ ٗ ايتؿٝټ ٞٸ يًُذتٗس ٖذط تكًٝسٺ ؾٝع ع، ٖٚٛ ا٫عذلاف بإداظ٠ ا٫دتٗاز ايؿكٗ
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ٞٸ ايؿكٝ٘. ؾًِ  ٝٸت٘ ٗ إٔ ٜهٕٛ َطدعّا يًتكًٝس، ٚتٛٓيٞ َٓكب ايٛي قبٌ اٱقطاض ي٘ بأًٖ

ٟټ غٳٓٳس« ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘»ٜهٔ ٗ أغاؽ َبسأ  ٞٸ »يٝهٕٛ غرلٴ اجملتٗس أ٬ّٖ يٝكرل  أ ايٛي

ٞٸ«ايؿكٝ٘ ٌّ سسٜح ؿذٸ١ اٱغ٬ّ عً ٞٸاـ ; إش أتاح ؾك٘ تسبرلٷ زغتٛض إٔ ٜطتكٞ إٍ  ا٦َٓ

 «.آ١ٜ اهلل»ضتب١ 

ٛٻ ٍٳ َبسأ تكًٝس َطدع زٜينٸ َٔ َػأي١ اقتٓاع ٚضنّا ؾدكٝٸٌ يًُ٪َٔ إٍ بٗصا ؼ

ٞٸ ايؿكٝ٘»ساٌَ ٚٚٝؿ١ َػأي١ ٤٫ٚ ٜؿطن٘ ايسغتٛض ٗ إٜطإ ػاٙ  ، نُا ٖٞ «ايٛي

ٞٸاـاؿاٍ ػاٙ ايػٝس   .ا٦َٓ

ٕٸ ايٛنع ايطأٖ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘ ٜػٚط ط شض٠ٚ خكٛقٝٸتٗا ايتسضهٝٸ١ ٗ ايٓطام إ

ٕٵ ٞٸ، ٭ْٸٗا أخؿكت ٗ أ ٞٸ اٱٜطاْ ػس شلا أضنٝٸ١ّ خكب١ّ غٝاغٝٸّا خاضز ايٓطام  ايؿٝع

ٞٸ ٱٜطإ. بٌ باتت تؿٛب قٝاَٗا ٝٸ١ َعٖك اٱقًُٝ س٠، تٛادٗٗا ايسٚي١ ٗ إٜطإ َؿانٌ عًُ

ٗ َهابستٗا شلُّٛ أنجط بطٚظّا ـ نإعاز٠ إثبات ْؿػٗا عهّٛا شا َكساقٝٸ١ ٗ ايٓٛاّ 

ٞٸ اؿسٜح ـ َٔ فطٻ ٌٸايعإ ٞٸ َػًِ ٗ ٚ ٗٳسٜٔ ٗ خًل ْٛاّ عاَيُ  ز إٔ تٴعتٳبٳط أٌَ إهط

 ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘.

ٕٸ ايتذطب١ ايعكٝسٜٸ١ يًؿٝع١  نابست انططاباتٺ ْا١ْ عٔ دٛض إتُػِّهٌ إ

٘ٺ َٔ قازتِٗ  بايػًط١. ٚئ ٜهٕٛ َؿاد٦ّا إٔ ْؿٗس ثٛض٠ أخط٣ يًُهطٗسٜٔ بتٛدٝ

ٞٸ يًؿٝع١ ٗ سهِ ايعساي١ ٚاٱْكاف ع٢ً ا٭ضض.  ايسٜٓٝٸٌ، ٗ غٝام ايطُٛح ايطغاي

  



 

 

 

 

ّّوالّة الفقيْ بني التجدّد ال ّّوال لالو  فقّ

 ة وع اللاتب يىساُ مسيح ٌّزاهٌقدّّوداخمة 

 

 

ٞٸايتعاطٞ َع ايؿهط اي ١ اؿذب عًُٝٸؾُٔ  .١ نجرل٠تاضىٝٸَٓعطؿات  َطٸ ؿٝع

إٍ قاٚي١ ايتؿٜٛ٘ ٚا٫ؾذلا٤ بعس ايٝأؽ عٔ اؿذب  ،١ايهاٌَ َٚكازض٠ ايؿطعٝٸ

 . ٓػيبٸَطس١ً ا٫ْؿتاح ايإٍ  ،ٚإكازض٠

ٞٸأظ١َ اـطاب اي»ًت ٚقس ُجٻ  ٗ بعض ايؿذلات ٚايعكٛز  صٖيبٸَع اٯخط إ «ؿٝع

ٞٸإان١ٝ ٗ غٝاب أٚ )تػٝٝب( اـطاب اي ١ جكاؾٝٸٚسذب٘ عٔ زا٥ط٠ ا٭ٚغاٙ اي ؿٝع

ٕٓا عٴستٸ .١ ا٭خط٣عًُٝٸٚاي ٕٸ ناتبّا ؾٗرلّا نأٓس أٌَ  ٛتب ـ ٗ ظٜاضت٘ إٍ ايعطام ـ ٢ أ

 ،ط نتب ٖصا إصٖب يسٜ٘ا ططس٘ سٍٛ ايؿٝع١ ٗ نتب٘ اعتصض بعسّ تٛٗؾع٢ً بعض َ

 ٕ َا نتب٘ نإ ْك٬ّ بايٛاغط١! أٚ

ٟٸ ٕٸإؾ ؾٓو ٫ٚ ٛټ غٝاب َكازض أ  .ٍ عًِٝٗ ٚاغعّاؾطق١ أٚ َصٖب ٜؿتض باب ايتك

ٞٸٖٚصا َا سكٌ يًؿهط اي ٔٵ ؿٝع ٚبعس ػاٚظ ٖصٙ  ،ايّٝٛ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم. ٚيه

ٟٸايتعاضف اي»ؿتاح أبٛاب ٚبعس اْ ،ا٭ظ١َ ١ عكطٜٸَٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ  «صٖيبٸٚإ ؿهط

نجرل٠ ؽٓطت اؿٛادع ٚاـطٛٙ اؿُطا٤ اييت ناْت غابكّا، لس ايّٝٛ ٚدّٗا آخط 

تتُجٸٌ ٗ إٓٗر ايصٟ ًٜعّ اعتُازٙ يكطا٠٤ ٖصا  ،يٮظ١َ ٗ ايتعاٌَ َع ٖصا اـطاب

 ايؿهط ٚايتعاطٞ ايكشٝض َع٘. 

ٞٸايصٟ تكع ؾٝ٘ بعض ايكطا٤ات يًؿهط ايٚاـطأ ايؿازح  ٖٛ اعتُاز  ؿٝع
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ٞٸ» ٞٸاي إٛضٚخ ايطٚا٥ قانُت٘ ع٢ً ن٤ٛ تًو إعطٝات  َعٝاضّا يًشهِ عًٝ٘ أٚ «ؿٝع

ٕٸ ،١ايطٚا٥ٝٸ ٞٸإسخٌ ايكشٝض يكطا٠٤ ايؿهط اي ٗ ساٍ أ ٢ أبعازٙ ٖٛ اغتط٬ع بؿتٸ ؿٝع

ٌٸآضا٤ احملٚك غٛا٤  ،١ َٔ قهاٜا ايؿهط ٚأبعازٙقهٝٸ كٌ ٚايباسجٌ َٔ عًُا٥٘ ٗ ن

ٟٸيال بايبعس ناْت تتعًٖ ٟٸأٚ اي عكا٥س ٞٸأٚاي تؿػرل ؾايعًُا٤ ِٖ ايصٜٔ  .أٚ غرلٖا ؿكٗ

ٕٸ ;ًٕٛ آضا٤ إصٖبّجِّ ٞٸ ِٖ تأتٞ زا٥ُّا٤آضا ٭  ؾٝ٘ تسقٝلايٚ بعس زضاغ١ إٛضٚخ ايطٚا٥

 ُٚشٝك٘ ٚغطبًت٘. 

َٸ٘ هب ا٫ْتباٙ إٍ قهٝٸأْٸ إ٫ٓ  ،ؾٝٗا ايهجرلٕٚ ٧ىط ،طاضٗ ٖصا اٱ١ ١ ٖا

ٕٸ  ،ايطأٟ ايصٟ هب اعتُازٙ ٫غتهؿاف ضأٟ إصٖب ٖٛ ايطأٟ إؿٗٛض ؾٝ٘ ٖٚٞ أ

ؾايطأٟ إؿٗٛض ٖٛ ايطأٟ ايٛسٝس ايصٟ  .٠ؾه٬ّ عٔ ايؿاشٸ ،١اقٸزٕٚ غرلٙ َٔ اٯضا٤ اـ

ٞٸّتًو أٚ ٜهتػب قؿ١ ايتُجٌٝ يًؿهط اي َٸا ٚ ،ؿٝع ب ايتعاٌَ غرلٙ َٔ اٯضا٤ ؾٝذأ

هٛظ  ٚيصا ٫ ،ٚيٝػت ٖٞ إصٖب بأْع٘ ،ٗا ٚدٗات ْٛط زاخٌ إصٖبَعٗا ع٢ً أْٸ

ٞٸتعُُٝٗا أٚ إغا٠٤ تٛٚٝؿٗا ٗ ايبشح اي  . عًُ

ٕٸ ثِ قاٚي١  ،ٚادتعا٤ اٯضا٤ ،١ ٗ عطض ا٭ؾهاضٚاٖط٠ ا٫ْتكا٥ٝٸ َٚٔ ٖٓا ؾإ

َا  نُا ٬ْسٜ ٗ ،ٝع َٓٗااؾُ ٩ُا َع تدلٸغٝٸ٫ٚ ْػبتٗا إٍ اؾُٝع ـ  تعُُٝٗا أٚ

أٚ ايكٍٛ غطأ ايٛسٞ ٗ ْعٚي٘ ع٢ً  ،ٜٓػب إٍ ايؿٝع١ َٔ ايكٍٛ بتشطٜـ ايكطإٓ

ٞٸ |ايٓيبٸ غرل شيو َٔ ا٫ؾذلا٤ات ايٛا١ٖٝ ـ ٖٞ أخطط ٚ ،×بسٍ ْعٚي٘ ع٢ً عً

ٞٸايؿهط اي اٯؾات اييت تعذلٟ قا٫ٚت قطا٠٤ ٕٸ .ايّٝٛ ؿٝع ايبعض ّاضغٗا  ٚيٮغـ ؾإ

ٌٕ ٝٸ ،َٔ أدٌ تؿٜٛ٘ زلع١ ٖصا ايؿهط ;َككٛز بؿه  ٚبحٸ ،١ سٛي٘ٚإثاض٠ ايهباب

 ايؿطق١ بٌ إػًٌُ. 

ٞٸطت قطا٠٤ ايؿهط ايؾإشا َا تٖٛؾ ت٘ َٔ ٤أعين قطا ،ع٢ً ايؿطٙ إصنٛض ؿٝع

ٛٸ  .عًٝ٘ ٚاؿهِ ي٘ أٚ ،ايتعاٌَ َع٘ س٦ٓٝصٺ قضٸ ،اب١ ضأٟ إؿٗٛض َٔ عًُا٥٘خ٬ٍ ب

ٞٸيًؿهط اي ١ًََْٚٔع ١َْٛنٛعٝٸٗا ٖصٙ ايكطا٠٤ بأْٸ ٕ ْكـ َجٌأ ٚبٗصا ٜكضٸ َٸا  ،ؿٝع ٚأ

 ;٠١َ غرل ًَٔعأٚفتع ،١ٛنٛعٝٸٗا عاض١ٜ عٔ إْٸأ ١ ا٭ٍٚ َٔ ايكطا٠٤ ؾ٬ ؾٓوايُٓطٝٸ

ٞٸٚشيو ٭ ك١ اييت تعًٛ ع٢ً ايسضاغ١ ٌ اؿكٝك١ إطًَّجِّ عٓس ايؿٝع١ ٫ ٕ إٛضٚخ ايطٚا٥

ٞٸنُا ٖٛ ايؿإٔ ٗ إٛضٚخ ايطٚا٥ٞ اي ،ٚايٓكس ضٙ زايصٟ ٜٛقـ ايهجرل َٔ َكا ػٓٸ

ٞٸيًُسضغ١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، بٌ إٛضٚخ ايطٚا٥ٞ اي ٌ إيعاَّاا ٜؿٚهٖٓ ،بايكشٝض  ؿٝع
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١ ْٝع مل تجبت قشٸ»إش  ;ضبع٢١ ايهتب ا٭ستٸ ،يًسضاغ١ ٚايٓكس ظُٝع َكازضٙ خانعٷ

ٌٸ ضٚاٜات ايهتب ا٭ضبع١، ؾ٬بسٸ ٕٵ َٔ ايٓٛط ٗ غٓس ن طت ؾٝٗا تٖٛؾ ضٚا١ٜ َٓٗا، ؾإ

ٞٸ .(1)«ؾ٬ ٚإ٫ٓ ،أخص بٗا ذٸٝٸ١ؾطٚٙ اؿ يٝػت  ؾايط١ٜ٩ إشّا عٓسِٖ ػاٙ إٛضٚخ ايطٚا٥

ٝٸ١ ْٚكسٜٸُا ٖٞ ض١ٜ٩ ٚإْٸ ،١ إط٬قّاض١ٜ٩ تكشٝشٝٸ ٕٸ ايذلاخ َطًل  ;١عج ٚايػبب ٖٛ أ

١ ٚغٛاٖا ـ وٌُ ٗ طٝات٘ ؿكٗٝٸ١ ٚايتاضىٝٸٚاي ١١ ٚايطٚا٥ٝٸتؿػرلٜٸذاٖات٘ ـ ايأبعازٙ ٚاتٸ

ٕٸ .ايػحٸ ٚايػٌُ ٞٸَٔ اـطأ إ ٚيصا ؾإ ٞٸزضاغ١ أٚ قان١ُ ايؿهط اي ٓٗذ َٔ  ؿٝع

ٞٸ ض٠ ٗ نتب٘ يًتعاٌَ َع ٖصا ١ إكطٻعًُٝٸبعٝسّا عٔ إعاٜرل اي ،خ٬ٍ إٛضٚخ ايطٚا٥

ٌٸ ِٕ إٛضٚخ ٗ ن ٔٸ عً ٔٸأٚ ؾ ٞٸإٍ بايٓػب١ إٓٗر شات٘ ٜكضٸ  . يه  زضاغ١ ايذلاخ ايطٚا٥

ٞٸاي ٝٸـ ع٢ً مٛ إٛدب١ اؾ ػٓٸ ٘ ًٜتعّ َػبكّا بايط١ٜ٩ ٭ْٸ ;١ ـ١ بايٓػب١ إٍ ايكشاح ايػتٸع٥

 . ايػٓٸ١أْٚػب١ ايكٍٛ َهاَٝٓٗا إٍ أٌٖ  ،ايتكشٝش١ٝ ػاٖٗا، ؾًصا غاؽ اٱيعاّ بٗا

ٞٸإشّا ٖٓاى ِطإ َٔ ايكطا٠٤ يًؿهط اي  : ؿٝع

ٝٸـ 1 ١ اييت تطقس ايػكطات ٚايعجطات اييت ّهٔ إٔ تعذلٟ ايكطا٠٤ ا٫ْتكا٥

ٞٸ ٞٸ٢ ايأٚ ستٸ ،إٛضٚخ ايطٚا٥ ٞٸيس٣ ايؿهط اي ،عًُ ٘ ايطأٟ ٚشيو يتكسٸَ٘ ع٢ً أْٸ ،ؿٝع

 ٨٫ٚ، تػين ايكاض ٖٚٞ ٫ ،ّهٔ ايتعاٌَ َعٗا َجٌ ٖصٙ ايكطا٠٤ ٫ٚ .إعتُس يسٜ٘

ٔٸغ٣ٛ تؿٜٛـ ايكٛض٠ ٚإغا٤ ،ػسٟ ي٘  أٚ ،بسٍ تٓكٝتٗا ،باٯخط ٚتعكٝس ا٭دٛا٤ ٠ ايٛ

ٟٸؾػض اجملاٍ يًتعاضف اي ٞٸٚايبشح اي ؿهط ُٸٞ  .نٞ ٜأخص َػاضٙ عًُ ٫ٚ ْطٜس إٔ ْػ

 ،طاض بأزلا٥ٗاايهتب أٚ ايبشٛخ أٚ احملانطات أٚإٓاٚطات اييت ٚنعت ٗ ٖصا اٱ

ٕٸ زضاغ١ ايؿهط  ا٠٤ٚإٝعإ ٗ تكِٜٛ َجٌ ٖصٙ ايكط .يًكاض٨ إتابع بٌ ٖٛ َذلْٚى ٖٛ أ

ٞٸاي ٛٸ ؿٝع ٛٸ ،اب١ اؿسٜح أبسّاأٚ ْكسٙ ٫ تٓطًل َٔ ب  ،١اقٸ٠ أٚ اـ٤ ايؿاشٸاض١ اٯباأٚ ب

ٕٵ ٢ يٛ ناْت قازض٠ َٔ أنابط إصٖب ؾٝ٘، ؾٗٞ ٫ستٸ تهٕٛ ٚدٗات ْٛط  تعسٚ أ

ٌٸ .ٌ إصٖب بأن٫ًُٚ٘ ُجِّ ،ٌ آضا٤ أقشابٗا١ ُجِّخاقٸ ١ تأتٞ ْكسٜٸ زضاغ١ٺ ٚعًٝ٘ ؾه

أٚ  ،يًؿٝذ ايهًٝينٸ «ايهاٗ»٢ يٛ ناْت تػتٓس إٍ َجٌ نتاب طاض ـ ستٸٗ ٖصا اٱ

ّٷ ٞٸؿّا بايبعس عٔ إٓٗر ايًَعًٝٗا غٳ غرلٙ َٔ إكازض إعتُس٠ ـ قهٛ ٫ٚ  ،ايكِٜٛ عًُ

ِٗ ٜ٪َٕٓٛ ٚشيو ٭ْٸ ;بٕٛ َٓاقؿتٗا أٚ ايطزٸ عًٝٗاٚيصا ضَا ٜتذٓٻ .ٜكِٝ شلا ايؿٝع١ ٚظّْا

٫ َٔ أدٌ  ،ٚايٛقٍٛ إٍ ايكٛاب ،ٓكس ايذلاخ ٚزضاغت٘ َٔ أدٌ تكّٛ٘ ٚغطبًت٘ب

 ايتؿٜٛ٘ أٚ ايتؿٜٛـ. 
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ٌٸ إعطٚؾ١  ،كٌزضاغ١ تػتٓس إٍ آضا٤ عًُا٤ ايؿٝع١ ٚأع٬َِٗ احملٚك ٚن

بٌ  ،ايٛقٛف عٓسٖا ٚتػتشلٸ ،ب بٗاؾٗٞ زضاغ١ َطسٻ ،ِٖ يس٣ ايكاقٞ ٚايسا٩ْٞأزلا

ٞٸاي ايبشح٭ْٗا تػاعس ع٢ً ؼطٜو  ;ٚؾهطٖا ٚؼطٸٟ اؿكٝك١ ٚانتؿاف  عًُ

 ايكٛاب. 

ٞٸٖٚٞ اييت ضَا تٓطًل بساؾع ايبشح اي ،١ٝـ ايكطا٠٤ غرل إتأْٸ2 ٚضَا  ،عًُ

غرل »ٗا نُا ٚقؿٓاٖا قطا٠٤ ٚيهٓٸ ،تهٕٛ َػتٓس٠ أٜهّا إٍ آضا٤ عًُا٤ ايؿٝع١

ٞٸط٠ ع٢ً خكا٥ل ايبشح ايٚغرل َتٛٚؾ، «١َٝتأْٸ ساط١ با٭غؼ ع ٚاٱنايتتبټ ،عًُ

َٚٔ ٖٓا تبتًٞ َجٌ ٖصٙ ايكطا٠٤  .ات ٚإطتهعات اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٖصا ايؿهطٚاـًؿٝٸ

 ع ٚا٫غذلغاٍ ٗ ا٫غتٓتاز ٚايتشًٌٝ غرل ايسقٝل يٮؾهاض اييت تٓاقؿٗا. بايتػطټ

، «١ ا٫خت٬ف بٌ إػًٌُؾطعٝٸ»ٜٚأتٞ ٗ ٖصا ايػٝام َا ٚضز ٗ نتاب 

ٝٸاضَٔ  ٜٴعٳسٸايصٟ  ،غتاش عُطإ زلٝض ْعٸاٍيًهاتب ايباسح ا٭ ايتذسٜس ٗ ايذلاخ  ت

ٞٸكايؿ ٞٸٚاي ٗ ؾكس ٚضز ٗ ايباب  .ّ ايهاتب ْؿػ٘ ٗ نتاب٘ ٖصانُا ٜكسِّ ،ه٬َ

ٟٸَؿاضٜع ايتذسٜس اي»ٖٚٛ ؼت عٓٛإ  ،اـاَؼ َٓ٘ ٌٷ، «إعاقط٠ ؿهط ؼت  ؾك

١ ١ٜ٫ٚ ٓٛطٜٸتعطٸض ؾٝ٘ ايهاتب ي. ٚقس «(ٞٸؿطقايإؿطٚع ) ػسٜس عًِ ايه٬ّ»عٓٛإ: 

ٚقس قسٸّ ؾٝٗا ايهاتب قطا٠٤  .ٗ عكطْا اؿانط َاّ اـُٝينٸايؿكٝ٘ اييت ططسٗا اٱ

ٕٸ  ـ هاظع٢ً ٚد٘ اٱـ ١ َؿازٖا خاقٸ َاّ ايطاسٌ ١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ اييت تبٓٸاٖا اٱْٛطٜٸأ

ٞٸتعتدل ػسٜسّا ٗ ايؿهط اي ٞٸاي ه٬َ ٞٸقبٌ إٔ تهٕٛ ػسٜسّا ٗ ايؿك٘ اي ؿٝع  ػٝاغ

١ ٚدس ؾٝٗا كطدّا َٓاغبّا يًدطٚز َٔ إسطادات ؾهط٠ ٓٛطٜٸٚشيو ٭ٕ قاسب اي ;ي٘

ٞٸايػٝب١ اييت ٜ٪َٔ بٗا ايه٬ّ اي ٢ عاز ٫ ٜعكًٗا ستٸ ،ٚاييت طايت قطّْٚا عسٜس٠ ،ؿٝع

ل َٔ يتدًَٗٔ ا ؾًِ ٜهٔ َٓامٷ ،عكٌ ٫ٚ َٓطل ٫ٚ عاز٠ ـ سػب تعبرل ايهاتب ـ

ٞٸأٚ َٔ ٖصا ا٫ْػساز اي ،تبعات ٖصٙ ايؿهط٠  إ٫ٓ بايكٍٛ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘.  ،ػٝاغ

ٌٕغاغٝٸٖصٙ ٖٞ ايؿهط ا٭ ّٸ ١ اييت ططسٗا ايهاتب بؿه ط ع٢ً ٚيهٞ ْتٖٛؾ .عا

ض١ٜ٩ أنجط اغتٝعابّا ٚتؿك٬ّٝ بؿإٔ ٖصٙ ايؿهط٠ ٚبؿإٔ أَٛض أخط٣ انتٓؿتٗا سٍٛ 

ٚٸَٛنٛع ايػٝب١ ٚغرلٖا ؾإْٸا  ٞٸٓلٸ ٫ّ ع٢ً ْكٌ ايمطم أ يه٬ّ ايهاتب، ثِ  اؿطؾـ

 ْتبع٘ با٬ٕس١ٛ ٚايتعًٝل عًٝ٘.

ايؿكٌ ايجاْٞ: ػسٜس عًِ ايه٬ّ »ًٜٞ:  َا 313ايهتاب ٗ م  َ٪ٚيـقاٍ 
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ٞٸ  (:)إؿطٚع ايؿطق

ٞٸـ َٔ َؿاضقات ايؿهط اٱ1 ٞٸ)اي غ٬َ ٢ نجرلٷ َٔ غرل ايعطب َٔ ( إٔ ٜتبٓٸػٝاغ

١ ١ ايكطؾٝٸ١ ٗ اٱَا١َ، ٖٚٞ ؼكط اٱَا١َ با٭غط٠ ايعًٜٛٸؿٝعٝٸ١ ايٓٛطٜٸإػًٌُ اي

ٝٸاي ٕٸ ;١عطب ٞٸ ٭ ، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ا٭غط إؿذلض إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايٓعع١ شات طابع قَٛ

 إايه١ ٗ ايتاضٜذ ٚاؿانط. 

ٕٸ2 بإغ٬م باب ا٫دتٗاز  ٌٵ١ مل تُكؿهطٜٸَساضؽ ايؿٝع١ اي ـ ٚإؿاضق٘ ا٭خط٣ أ

ٟٸيا ٞٸت اؾُٛز ايٗا تبٓٻ، ٚيهٓٸؿهط ع٢ً اٱَاّ، ٓلٸ ٝٗا يًٛضاث١ ٚايٗ تبٓٸ ػٝاغ

ُٸ١ٚبا٭خل ا٭ َا ؾِٝٗ  ،سهُٛا ْٝعّا ، ٚايصٜٔ يٛ|ثين عؿط بعس ايٓيبٸا٫ ٥

ٕٕ ٌٸ .ط١ًٜٛ اٱَاّ ايػا٥ب، ٫ْت٢ٗ عكطِٖ َٓص قطٚ ناْت  (2)١ ايػٝب١ ايهدل٣قكٸ ٚيع

ٞٸاـطٚز َٔ ٖصا إأظم بايتذسٜس اي ٢ متٸكطدّا شلصٙ ا٭ظ١َ، ستٸ ١ ١ٜ٫ٚ ٓٛطٜٸب ػٝاغ

 ايؿكٝ٘. 

ّٳ قاّ بٗصا ايتذسٜس اٱَاّ اـُٝينٸ ٞٸٚدس عًِ ايه٬ّ اي ٜٛ ٗ عكٝس٠  ؿٝع

ع٢ً ؾدل  ْلٌّٚايّٝٛ ٗ عٗس ايػٝب١ ٫ ٜٛدس »ؾكاٍ:  ،اٱَا١َ ٜكطسّ َع ايٛاقع

أٚ ْطغب  ؟١ًهاّ اٱغ٬ّ َعٖطٔ ٜسٜط ؾ٪ٕٚ ايسٚي١، ؾُا ٖٛ ايطأٟ؟ ٌٖ ْذلى أسَعٝٻ

 ،ٔ َٔ ايعَإ ؾشػبٝٵأٚ ْكٍٛ: اٱغ٬ّ دا٤ يٝشهِ ايٓاؽ قطْٳ ؟بأْؿػٓا عٔ اٱغ٬ّ

 . (3)«ٕ اٱغ٬ّ قس أٌُٖ أَٛض ايسٚي١؟إأٚ ْكٍٛ:  ؟يًُِٝٗٗ بعس شيو

ٖصٙ أغ١ً٦ ندل٣ ٜططسٗا أسس عًُا٤ ايؿٝع١ ايهباض، ٚايصٟ أضاز بٗصٙ ا٭غ١ً٦ 

ٟٸايايهٝإ  إٔ ٜٗعٸ ٞٸيعًِ ايه٬ّ اي ؿهط ٞٸاٱ ؿٝع ٟٸ  ثينا٫ َاَ ، ٚايصٟ ٜكٍٛ عؿط

 ٢ ايّٝٛ، ٜٚٓتٛط خطٚد٘ يُٝٮ ا٭ضض عس٫ّ. بػٝب١ اٱَاّ ايجاْٞ عؿط ستٸ

ٕٸـ ٚقس ْبٻ3 ٞٸبصض٠ عًِ ايه٬ّ اٱ ٗٓا َٔ قبٌ أ َٸب غ٬َ ٞٸٚيٝؼ اي ،١عا  ؿٝع

َٸ١ ٚٗطت بايسضد١ ا٭ٍٚ بػبب اؿاي١ إأغاٜٚٸ ،ؾك٘ ١ إثط غ٬َٝٸ١ اٱاييت ٚادٗتٗا ا٭

ٔٸ .١ بعس اـ٬ؾ١ ايطاؾس٠ػٝاغٝٸا٫مطاف عٔ َػاض ا٫غتكا١َ اي ١ كٝكٝٸاي٫ٛز٠ اؿ ٚيه

ِٸ  ،بعس انتُاٍ دٌٓ عًِ ايه٬ّ ٗ ضسِ ا٭سساخ طٛاٍ قطٌْ َٔ ايعَإ إ٫ٓ مل تت

َٸقسٻ ٞٸايأبٓا٥ٗا ٗ ثٛضات ايتكشٝض  ١ خ٬شلا أععٸغ٬َٝٸ١ اٱَت ا٭ َتِٗ ، ٚٗ َكسٸساخً

، ؾهاْت ؿ١ٛ ٫ٚز٠ ؾهط٠ اٱَاّ ايػا٥ب عٓس ايؿٝع١ ا٫ثين |أسؿاز ايطغٍٛ

ٞٸ١ َتعا١َٓ َع ٫ٚز٠ عًِ ايه٬ّ اٱعؿطٜٸ َٸب غ٬َ ٞٸٚاي ،١عا  ١. اقٸغ ؿٝع
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ٕٸ ٞٸٖصٙ ا٭ظ١َ ناْت َٔ قٓع عًِ ايه٬ّ اٱ أٟ إ ٞٸاي غ٬َ ، ٚيٝؼ َٔ ؿٝع

ٔٸ .قٓع اٱغ٬ّ ْؿػ٘ ٞٸٟ عًِ ايه٬ّ اي٫ ٜػتطٝع ؼسٸ اٱَاّ اـُٝينٸ ٚيه  ؿٝع

١ عٙ عٔ غرلٙ َٔ إساضؽ ايعكسٜٸ١ ُِّؾٝعٝٸأندل عكٝس٠  ١ايصٟ ٜعتدل ٖصٙ ايكهٝ

ع أغ٦ًت٘ ع٢ً َا يصا ضٖن .١ َع اٱغ٬ّتكًٝسٜٸٚايعكٝس٠ تتػا٣ٚ ٗ ايٓٛط٠ اي ،١غ٬َٝٸاٱ

ٌٷبعس ّٜٛ ايػٝب١ اييت طاٍ اْتٛاضٖا يسضد١ ٫ و  ٫ٚ ؾك٘ ٫ٚ ن٬ّ ٫ٚ غٝاغ١.  تًُٗا عك

ٕٸـ أٟ إْٸ4  ،ٖصٙ خطٛٙ ٓطا٤ ٘ مل ٜػتطع إٔ ٜكاّٚ ؾهط٠ ايػٝب١، ٖٚٛ ٜعًِ أ

ٌّ ِٷ٫ ٜػتطٝع عايٹ ّا أٚ تٗا ؾطعٝٸَُٗا بًػت قٓاعت٘ بعسّ قشٸ ،اٖاٚاسس إٔ ٜتشسٸ ؾٝع

ٝٸ ٢ يٛ ه٬ّ ستٸاسذلم، ٖٚصا ٜؿعطْا َس٣ قعٛب١ ايتذسٜس ٗ عًِ اي ّا، ٚإ٫ٓعكً

ٞٸاقطسّ بايٛاقع ٚايعكٌ ٚايعًِ اي ٣ ْتا٥ر ايػٝب١ غرل ٘ ا٭غ١ً٦ اييت تتشسٸيصا ٚدٻ .طبٝع

ٕٸ ْلٌّإش ٫ ٜٛدس  ;احملت١ًُ ا، ٢ عٓٸثين عؿط ؽًٓع٢ً ا٫ْلٸ ايصٟ  بعس ايػٝب١، ٚنأ

 . (4)«ؾُا ٖٛ ايطأٟ ايّٝٛ؟

ٕٕ ٖصٙ ٖٞ قطا٠٤ ايهاتب يؿهط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚيؿهط٠ ايػٝب١  ٚاسس. ٗ آ

  ٓلٸ:١ شلصٙ ايكطا٠٤ ع٢ً ٖصا ايٌ فُٛع١ ٬َسٛات تكشٝشٝٸٖٚٓا ْػذِّ

ل بإؿاضق١ ا٭ٍٚ اييت شنطٖا ايهاتب ٗ بسا١ٜ عج٘ سٍٛ ٖٚٞ تتعًٖا٭ٍٚ: 

ُٸ١١ إَا١َ ا٭ٓٛطٜٸَٔ غرل ايعطب ي تبٓٸٞ نجرٕل ِٖٚ َٔ ا٭غط٠  ،^ا٫ثين عؿط ٥

 ؾٓكٍٛ:  ،١اشلاسل١ٝ ايكطؾٝٸ

ٚٸ ٕٸ َا شنطٙ َٔ إؿاضق١ يٝػت َؿاضق١ ٫ّ: أ ٫ٚ ٜكطٸٖا َٓٗر ايبشح  ،١سكٝكٝٸإ

ٞٸاي ٕٸ إٓٗر اي ;عًُ ٞٸ٭ ٚٸ٫ّ عًُ ٚقبٌ تػذٌٝ  ،ٜٓبػٞ إٔ ٜكٛز ايباسح إٍ ايتػا٩ٍ أ

ٚٸ ،إؿاضق١ ؾُا ٖٛ ايػبب ٚضا٤  ،ٍ ١ًٖٚعٔ أغباب ٖصٙ ايٛاٖط٠ اييت تبسٚ َؿاضق١ ٭

ٞٸإّإ غرل اي ُٸ١ا٭ ١ٓٛطٜٸب عطب  ١ٓٛطٜٸثين عؿط ايصٜٔ ِٖ َٔ قطٜـ؟ ؾٌٗ ٖصٙ ايا٫ ٥

عٝح زعت غرل  ،١ ٚايدلاٌَٖعع١ُ عاض١ٜ عٔ ايسيٌٝ أّ ٖٞ َسع١َٛ با٭زٓيز فطٻ

ٞٸاي  ١؟ ١ ؾُا ٖٞ تًو ا٭زٓيبا٭زٓي إٍ اٱّإ بٗا؟ ٚإشا ناْت َسع١َّٛ عطب

ٕٸ ;قبٌ ايؿٝع١ ايػٓٸ١ٚاؾٛاب ٗ َكازض أٌٖ  ؼ شلا ١ قس أغٻٓٛطٜٸٖصٙ اي ؾإ

 ،ْعِ .يس٣ ايؿطٜكٌ |١ عَٓ٘ٔ ايٓكٛم ٚايبٝاْات إطٜٚٸ َٔ خ٬ٍ ١ًْٺ |ايٓيبٸ

ُٸؾايؿٝع١ ٜؿػِّ .اـ٬ف بِٝٓٗ ٗ ايتطبٝل ٚايتؿػرل شلا  ;عؿط تِٗ ا٫ثين طْٚٗا ٗ أ٥

ٌٕ  ٗ تؿػرل شيو.  ايػٓٸ١ٚانض، ؾُٝا اختًـ أٌٖ  ٫ْطبام ايعسز عًِٝٗ بؿه
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 قبٌ ايؿٝع١:  ايػٓٸ١ًو ايٓكٛم ايٛاضز٠ ٗ َكازض أٌٖ ٚإيٝو بعض ت

ٟٸ1 ٕٸ ـ َا ضٚاٙ ايبداض ٜهٕٛ »قاٍ:  |ايٓيبٸ ٗ ايكشٝض عٔ دابط بٔ زلط٠ أ

ِٗ َٔ نًٗ»إْٸ٘ قاٍ:  :ؾكاٍ ن١ًُ مل أزلعٗا، ؾكاٍ أبٞ، «اثٓا عؿط أَرلّابعسٟ 

 . (5)«قطٜـ

 ع٢ًَع أبٞ  زخًتٴـ َا ضٚاٙ َػًِ ٗ ايكشٝض عٔ دابط بٔ زلط٠ قاٍ: 2

ٕٸ ٖصا ا٭َط ٫ ٜٓكهٞ ستٸ»٘ ٜكٍٛ: ؾػُعتٴ |ايٓيبٸ ٢ ّهٞ ؾِٝٗ اثٓا عؿط إ

ّٕقاٍ: ثِ تهًٖ، «خًٝؿ١ ٞٸ، قاٍ: ؾكًتٴ ِ به٬ ِٗ َٔ نًٗ»٭بٞ: َا قاٍ؟ قاٍ:  خؿٞ عً

 . (6)مٚقس ضٚاٙ بتػع١ طط .«قطٜـ

ًٛغّا عٓس قاٍ: نٓٸا د ،عٔ َػطٚم ،ـ َا ضٚاٙ أٓس بٔ سٓبٌ عٔ ايؿعيبٸ3

ٌٷ ،ٖٚٛ ٜكط٥ٓا ايكطإٓ ،عبساهلل بٔ َػعٛز ٌٖ غأيتِ  ،ايطٓٔ : ٜا أبا عبسؾكاٍ ي٘ ضد

َٸ١ َٔ خًٝؿ١؟ ؾكاٍ عبساهلل بٔ َػعٛز: َا غأيين عٓٗا أسسٷ  ضغٍٛ اهلل نِ ًّو ا٭

ِٸَٓص قسَت ا ثٓا عؿط ا»ؾكاٍ:  |قاٍ: ْعِ، ٚيكس غأيٓا ضغٍٛ اهلل يعطام قبًو، ث

 ٚضٚاٙ ٗ َٛنع آخط أٜهّا.  .(7)«إغطا٥ٌٝعسٸ٠ ْكبا٤ بين 

ٟٸكٞ اشلـ َا ضٚاٙ إتٸ4 ثٓا عؿط اٜهٕٛ بعسٟ »ْٸ٘ قاٍ: أ |عٔ ايٓيبٸ ٓس

  .(8)«خًٝؿ١

ٞٸاشلٝـ َا ضٚاٙ 5 ُٸٞ عٓس ايٓيبٸ عٔ أبٞ دشٝؿ١ قاٍ: نٓتٴ جُ ٖٚٛ  |َع ع

َٸ»ىطب ؾكاٍ:  بٗا ٚخؿض ، «ثٓا عؿط خًٝؿ١ا٢ ّهٞ يت قاؿّا ستٸ٫ ٜعاٍ أَط أ

ُٸٞ ،قٛت٘ ِٸ؟ قاٍ:  : َا قاٍ ٜاأَاَٞٚنإ  ،ؾكًت يع ثِ قاٍ: ، «ِٗ َٔ قطٜـنًٗ»ع

ٞٸ ٞٸ .اضا٭ٚغ٘ ٚايهبرل ٚايبعٸ ٗ  ضٚاٙ ايطدلاْ   .(9)ضداٍ ايكشٝض ٚضداٍ ايطدلاْ

ٞٸاشلٝـ َا ضٚاٙ 6 ٖٚٛ  ،|ضغٍٛ اهلل أٜهّا عٔ دابط بٔ غ١ًُ قاٍ: زلعتٴ جُ

٫ ٜهطٸِٖ عسا٠ٚ َٔ  ،ُّا َٔ قطٜـثٓا عؿط قِّا»ٖٚٛ ٜكٍٛ:  ،ىطب ع٢ً إٓدل

ثبتٛا يٞ أؾ ،خًؿٞ ؾإشا أْا بعُط بٔ اـٓطاب ضنٞ اهلل عٓ٘ ٗ أْاؽ ؾايتؿتټ ،«عازاِٖ

 ـ ٚظاز ؾٝ٘: ثِ ضدع ،اض عٔ دابط بٔ زلط٠ ٚسسٙقاٍ: ضٚاٙ ايبعٸ«. اؿسٜح نُا زلعت

 .«ثِ ٜهٕٛ اشلطز»قاٍ:  : ثِ ٜهٕٛ َاشا؟ؾكًتٴ ،٘ؾأتٝتٴ ،إٍ بٝت٘ـ  |ٜعين ايٓيبٸ

  .(10)ٚضداي٘ ثكات

ٟٸكٞ اشلـ َا ضٚاٙ إتٸ7 َٸ»٘ قاٍ: أْٸ |عٓ٘ ٓس ٍٴ ٖصٙ ا٭  ،َػتكُّٝا أَطٴٖا ٫١ تعا
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ٚٸ ثِ ٜهٕٛ  ،ِٗ َٔ قطٜـثٓا عؿط خًٝؿ١ّ ُنًٗاست٢ ّهٞ َِٓٗ  ،ٖاٚاٖط٠ّ ع٢ً عس

 . (12)«(11)إطز

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 8 َٸ ٫ ٜعاٍ»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس ٢ يت قاؿّا ستٸأَط أ

 . «ِٗ َٔ قطٜـعؿط خًٝؿ١ نًٓ ّهٞ َِٓٗ اثٓا

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 9 ععٜعّا َٓٝعّا  ٫ ٜعاٍ ٖصا ايسٜٔ»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس

 «. ِٗ َٔ قطٜـإٍ اثين عؿط خًٝؿ١ّ نًٓ

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 10 ععٜعّا إٍ  ٜعاٍ اٱغ٫ّ٬ »أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس

 . «عؿط خًٝؿ١ّ اثين 

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 11 ٚاٖطّا ع٢ً  ٖصا ا٭َط ٫ٜعاٍ»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس

ٔٵ ْاٚاٙ ـٷ،، ٫ٜهطٸَٳ  . «عؿط خًٝؿ١ّ َٔ قطٜـ ٢ ّهٞ َِٓٗ اثٓاستٸ َؿاضمٷ، ٫ٚ ٙ كاي

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 12 َٸ ٜعاٍ أَطٴ ٫»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس ١ ٚاٖطّا ٖصٙ ا٭

 . «عؿط نًِٓٗ َٔ قطٜـ ثٓاا٢ ٜكّٛ ستٸ

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 13 َٸ ٫ ٜعاٍ أَط»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس  ٖازّٜا١ ٖصٙ ا٭

َٳ ٕٳ عًٝهِ اثٓاستٸ ْاٚاٙ ٔٵع٢ً   . «ِٗ َٔ قطٜـنًٓ ١عؿط خًٝؿ ٢ ٜهٛ

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 14 ٔٴ قا٥ُّا ستٸ»: أْٸ٘ قاٍ |عٔ ايٓيبٸ ٓس ٍٴ ايسٜ تكّٛ  ٫٢ ٜعا

 «. ِٗ َٔ قطٜـعؿط خًٝؿ١ّ نًٓ أٚ ٜهٕٛ اثٓا ١،ايػاع

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 15 ٔٵ ٫ ٜهطٸ»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس َٳ ْاٚاٙ  ٖصا ايسٜٔ 

 «. ِٗ َٔ قطٜـ٢ ٜكّٛ اثٓا عؿط خًٝؿ١ّ نًٓستٸ

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 16 َٸ»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس اثٓا عؿط  ١ًّو ٖصٙ ا٭

 . «غطا٥ٌٝإ  ٠ ْكبا٤ بينخًٝؿ١ّ نعسٸ

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 17 َٸ ٜهٕٛ»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس عؿط  ١ اثٓاشلصٙ ا٭

َٳٜهطٸ ٫ ،ُّاَقِّ  . «ِٗ َٔ قطٜـخٳصٳَيِٗ، نًٓ ٔٵِٖ 

ٟٸكٞ اشلَا ضٚاٙ إتٸـ 18 ٕٴ بعسٟ َٔ »أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيب ٓس ٠ُ اـًؿا٤ عسٸٜهٛ

 . «ْكبا٤ َٛغ٢

ٟٸَا ضٚاٙ إتكٞ اشلـ 19 عؿط  َٔ بعسٟ اثٓا ٜهٕٛ»أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ ايٓيبٸ ٓس

 . «ِٗ َٔ قطٜـخًٝؿ١ّ نًٓ
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ٗ  |ػ٘ ايٓيبٸباع غرل ايعطب ٕبسأ اٱَا١َ ايصٟ أغٻإؿاضق١ ٗ اتٸ يٝػتثاّْٝا: 

ُا إؿاضق١ ٖٞ إٔ عجٗا، ٚإْٸ قسزٗ  ١ اييت يػٓان٤ٛ ا٭خباض ايػابك١ ٚغرلٖا َٔ ا٭زٓي

ٞٸ ،|ػ٘ ايٓيبٸبع ايعطب إبسأ ايصٟ أغٻٜتٻ ٫ ـ نُا ٜكٍٛ  ٚايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ قَٛ

ُٸ١ايهاتب ٗ تٛقٝؿ٘ يؿهط٠ ا٭ ١ اييت هب كٝكٝٸؾٗصٙ ٖٞ إؿاضق١ اؿ .عؿط ـ ا٫ثين  ٥

 ٚا٭خص بٗا.  ،ا٫ْتباٙ إيٝٗا

ًٗا ايهاتب ع٢ً َساضؽ ايؿٝع١ ١ اييت غذٻل بإؿاضق١ ايجاْٝتتعًٖٚ ايجا١ْٝ:

ٟٸسٝح مل تػًل باب ا٫دتٗاز اي ،ط عٓٗا ـ١ ـ نُا عبٻؿهطٜٸاي ٗا إ٫ٓ أْٸ ،َٔ د١ٗ ؿهط

ٞٸٚقعت ٗ اؾُٛز اي  ،عؿط إَاَّا ثين ٚاٱَا١َ ٚايتعاَٗا با٫ٓلٸ ١ ايٓٛطٜٸٝٗا يٓٸبتب ػٝاغ

ٞٸٚيٛقع ايؿهط اي ،ايصٜٔ يٛ سهُٛا ٫ْت٢ٗ عكطِٖ ٞٸٗ ؾطاؽ  ؿٝع نُا  ،غٝاغ

ُٸا طاٍ عٗس ايػٝب١ ٚمل ٜأتٹٜكٍٛ، ؾذا٤ت ؾهط٠ ايػٝب١ كطٳ  دّا َٔ ٖصٙ ا٭ظ١َ، ؾً

  .ظ١َط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ نُدطز َٔ ٖصٙ ا٭َاّ إٓتٛط دا٤ت ؾهاٱ

 ٌ ا٬ٕسٛات ايتاي١ٝ: ٖٚٓا ْػذِّ

ٕٸـ إْٸ٘ قس تكسٻ1 ُٸ١ؾهط٠ ا٭ ّ ٗ ايٓكط١ ايػابك١ أ غٛا٤  عؿط ـ ا٫ثين  ٥

١ ْبٜٛٸ١ إغ٬َٝٸَا١َ يس٣ ايؿٝع١ أٚ ع٢ً غرلٖا ـ ٖٞ ؾهط٠ ١ اٱْٛطٜٸأغكطٓاٖا ع٢ً 

ٞٸٚيٝػت زخ١ًٝ ع٢ً ايؿهط اي ،أق١ًٝ ؾكس ضٚت َكازض ايؿطٜكٌ  .غ٬ّٗ اٱ ػٝاغ

ٕٸ .تكٌ إٍ سسٸ ايتٛاتط أٚ ٜعٜس ،ّاَهُٕٛ ٖصٙ ايؿهط٠ بطٚاٜات نجرل٠ دسٸ  ٚيصا ؾإ

ٞٸْٚعتٗا باؾُٛز اي ،اٱؾهاٍ عًٝٗا ٍٷ ،ػٝاغ ع٢ً َكسض تؿطٜعٗا  ٖٛ إؾها

ٚٸ ٕٵ ،ايصٟ ٫ ٜٓطل عٔ اشل٣ٛ ،|ٍا٭ ٞٷ إ ُا ٗ َجٌ ٖصا غٝٸ٫ٚ ٛس٢، ٜٴ ٖٛ إ٫ٓ ٚس

 ١ ٚنٝاْٗا. َٸا٭َط ايصٟ ىلٸ َػتكبٌ ا٭

ٕٸ إؾهاٍ اؾُٛز اي2 ٞٸـ إ ٞٸ٫ ٜٓشكط بايؿهط اي ػٝاغ ٞٸاٱ ػٝاغ ، بٌ َاَ

ُٸ١١ ا٭خط٣، اييت ضٚت ضٚاٜات ا٭ػٝاغٝٸ١ ايؿهطٜٸاي ٍ إساضؽإ٘ ٜتٛدٻ ا٫ثين عؿط  ٥

ٞٸ ٕٸغٝٸ٫ٚ ١، سٜجٝٸَٚكازضٖا اؿ ٗ قشاسٗا ٚٗ َٛضٚثٗا ايطٚا٥ ٖصٙ إساضؽ  ُا أ

 بػًك٘ إ٫ٓ ٗ ايكطٕ ايػازؽ ؾُا بعس.  ٌٵٚمل تُك ،٫دتٗازاناْت ت٪َٔ بؿتض باب 

ٕٸـ إْٸ٘ تأغٝػّا ع٢ً َا تصٖب إيٝ٘ ايؿٝع١ 3 ٞٸٚ زٜينٸَا١َ ؾإٔ أَط اٱ َٔ أ  إشل

ٛٸ ،١َٸزخٌ ؾٝ٘ ٱضاز٠ ا٭ قض ٫ ٕٸ ايٓيبٸنُا ٖٛ ا٭َط ٗ َٓكب ايٓب قس  |٠، ٚأ

ٞٸبًٓؼ ٖصا ا٭َط اٱ ُٸ١سسٜح ا٭ :ببٝاْات عسٜس٠ َٚٓاغبات نجرل٠ ـ َٓٗا شل ا٫ثين عؿط  ٥
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ٕٸ ،ٖا ـٚغٛا ١،ٚإٓعي ،سسٜح ايجكًٌٚ ،سسٜح ايػسٜط :َٚٓٗا ،ّإتكسِّ ؾهط٠  ؾإ

َٸإشلٝٸطّا اٱَا١َ تهٕٛ س٦ٓٝص كٖط ٟٸ١ بعس ايعٗس ايّا يهُإ َػتكبٌ ا٭ ، ٜٚػتٓؿص ٓبٛ

ٞٸ٘ أغطان٘ نُٔ ايٛنع ايٖصا إدٖط ُٸ١ي١ٜ٫ٛ ا٭ طبٝع إشا َا  ^عؿط ا٫ثين  ٥

ت٘ ـ ٜٸعؿط ْاع١ َٔ شضٸ  َاّ ايجاْٞ٘ وهِ بعس اٱأٚ أْٸ ،ثِ تكّٛ ايػاع١ ،سهُٛا

ٟٸع٢ً  ؾطاؽ أٚ اْػساز  َا ٗ بعض ايٓكٛم ـ ثِ تكّٛ ايػاع١. ٚبٗصا ٫ ٜهٕٛ أ

ٞٸ ٌٸ .نُا ٜكٍٛ ايهاتب غٝاغ ناْت ُهٞ  ـ نُا ٜؿِٗ َٔ ايٓكٛمـ ا٭َٛض  ؾًع

ٞٸ٘ اٱط َػاض إدٖطٚؾل ٖصا ايػٝام ي٫ٛ تػٝټ ٟٸ٘ ايٚاغتبساي٘ بإدٖط ،شل  ٚس٦ٓٝصٺ .بؿط

ٞٸؾُٔ اي ٞٸ٘ اٱـ إدٖطإٔ ٜتٖٛق طبٝع ُٻ ،شل عطٞ يًُؿطٚع نٞ ٜ ;٠١ٓ َعٝٻس َسٸٚه

َٸ ،ّاضؽ ؾٝٗا ػطبت٘ ايبسٌٜ ؾطق١ّ ِّػًبٝٸ١ ْتا٥ذٗا ايٚؼكس ا٭ نُا ٖٛ  ،ط١٠ إس

ٞٸت با٭ضقاّ ٗ تأضىٓا اٱَجبٻ سٝح اي٬ٜٛت اييت دطت عًٝ٘ َٓص ٚاقع١  ،غ٬َ

إٍ ٚقع١ اؿطٸ٠ ٗ  ،ٚعٝاي٘ بتًو ايؿادع١ إ٪١ٕ |نطب٤٬، ٚقتٌ غب٘ ايٓيبٸ

 |١ ايٓيبٸٜٸإٍ ايكتٌ ايصضٜع يصضٸ ،ٖٚسّ ايهعب١ ايؿطٜؿ١ ٚنطبٗا بإٓذٓٝل ،إس١ٜٓ

ٞٸنكتٌ اٱ ،ّادػسٜٸٚتكؿٝتِٗ  ٚغذٔ ثِ قتٌ  ،١ٚشٟ ايٓؿؼ ايعنٝٸ ،َاّ ظٜس بٔ عً

ثِ  ،ثِ اشلازٟ ،ٚٚيسٙ اؾٛاز ،َاّ ايطناٚٚيسٙ اٱ ،’َاّ َٛغ٢ بٔ دعؿطاٱ

ٟٸاي ٌٸإٍ ،عػهط شيو نٝاع َػتكبٌ   غرل شيو َٔ ايسَا٤ ايدل١٦ٜ اييت غايت، ٚؾٛم ن

َٸ ٞٸظيٓا ْعٝؿٗا ٗ ٚاقعٓا إعاقط ع٢ً ايكعٝس اي ٫ ٗ َتاٖاتٺ ١ا٭ ٞٸٚاٱ عطب ؾإشا  .غ٬َ

َٸ ،َا أعًٔ ٖصا إؿطٚع إؾ٬غ٘ ٞٸتبٓٸٞ إؿطٚع اٱإٍ ١ ٚضدعت ا٭ ٞٸاؿ شل ٌٕ كٝك  بؿه

ٞٸ ٞٸٚعٛز٠ إؿطٚع اٱ ،١ ـطٚز إٓكصضنٝٸٚا٭أت ا٭غباب ٚتٗٝٸ، طٛع إٍ  ثا١ّْٝ شل

ٟٸَٚٚٗط اٱ ،اْتٗت ؾذل٠ ايػٝب١ ،نٞ ٜػتٓؿص أغطان٘ ;َػطح اؿٝا٠  اّ إٗس

 . ×إٛعٛز

ٛټضٚٗ ن٤ٛ ٖصا اي ٝٸ ٕٸإؾ تك ٞٸ١ ايؿطاؽ ايإؾهاي ٕٸ ;غرل ٚاضز٠ بتاتّا ػٝاغ  ٭

ٞٸ٘ اٱط إدٖطْتٝذ١ّ يتػٝټدا٤ت إْٸُا  ؾهط٠ ايػٝب١ َٸ شل ١، ٚسطؾ٘ عٔ َػاضٙ ٗ قٝاز٠ ا٭

 ٚيٝؼ كطدّا ٱسطادات ؾهط٠ اٱَا١َ نُا قٌٝ. 

َٸا تؿطٜع ؾهط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ع٢ً ؾهط٠ ايػٝب١ ٚايطب٘ بُٝٓٗا ع٢ً أغاؽ إٔ  ،ٚأ

ؾٗصٙ ٖٞ ؾهط٠ إكاٍ  ،ٍٚ دا٤ت كطدّا َٔ إسطادات ؾهط٠ ايػٝب١ايؿهط٠ ا٭

ٌٕ .عًٝٗا َٚٓاقؿتٗا اييت ٜطٜس ايطزٸ ،١غاغٝٸا٭ ٗ ا٬ٕس١ٛ  َػتكٌٛ ٚيصا ْؿطزٖا بؿه
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 ايجايج١. 

 ،إٓكٍٛ عٓ٘ غابكّآلٸ ٢ْٗ ايهاتب ن٬َ٘ ٗ ايأٚيٓبسأ َٔ سٝح ايجايج١: 

ٕٸ ٞٸط ـ ٖٞ َٔ ْتاز ايؿهط ايأظ١َ ايػٝب١ نُا ٜعبِّ ؾهط٠ ايػٝب١ ـ أٚ سٝح شنط أ  ه٬َ

ٞٸاي ٕٓا نإ ايكؿع ع٢ً ٖصٙ ايؿهط٠ أٚ  .غ٬ّ ْؿػ٘ٚيٝػت َٔ قٓع اٱ ،ؿٝع ٚ

تكٌ إٍ َػت٣ٛ ايجابت  باعتباضٖا ؾهط٠ّ ;َاّ اـُٝينٸعٔ ٚغع اٱ ّاػاٚظٖا خاضد

ؾهط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ن١ًُٓٛ  َاّ اـُٝينٸؾكس ططح اٱ ،ايصٟ ٫ ّهٔ ػاٚظٙ سٜينٸاي

ٞٸْكاش ٚلا٠ يًُصٖب َٔ ساي١ ا٫ْػساز ايإ دل ايهاتب اييت أقٝب بٗا. ٚقس اعت ػٝاغ

ٞٸّا ع٢ً قعٝس ايه٬ّ ايلاظّا ػسٜسٜٸإ َاّ اـُٝينٸعٌُ اٱ  . ؿٝع

اؿاٍ سٍٛ ض١ٜ٩  ١ض سكٝكٕ تٛنِّأَٛض اييت ّهٔ ٖٚٓا ْه٤ٞ ع٢ً ١ًْ َٔ ا٭

  :ايهاتب ٖصٙ

ٕٸ ٖصا ايططح ايصٟ تبٓٸاٙ ايهاتب سٍٛ ؾهط٠ ايػٝب1١  «أظ١َ»ٚاعتباضٖا  ،ـ إ

ٞٸْاػ١ عٔ ايؿهط اي ٞٸاي ه٬َ  ٖٛ ٠،١ اـ٬ؾْتٗا٤ َسٸأ َٔ ٝٵايصٟ ٚٗط بعس قطْٳ ؿٝع

ٕٸ .١عًُٝٸ١ ٚايتاضىٝٸاغتٓتاز تٓكك٘ ايهجرل َٔ ايؿٛاٖس ايز فطٻ ايٓكٛم  بٌ إ

ٝٸتاضىٝٸاي ٕٸ١ ٚايطٚا٥ ٚاييت  ،ايطٚاٜات ايٛاضز٠ سٍٛ ؾهط٠ ايػٝب١ ١ تجبت عهػ٘، سٝح إ

ٚعًٝ٘ ؾٗٞ  .ٌ ٚٗٛض عًِ ايه٬ّس ٫ٚز٠ ٖصٙ ايؿهط٠ قبٚن٪ت ،اغتٓس إيٝٗا ايؿٝع١

ُٸ١ٚا٭ |إش ٚضزت أسازٜح نجرل٠ عٔ ايٓيبٸ ;يٝػت َٔ ْتادات٘ ٚإؾطاظات٘ َٔ بعسٙ  ٥

ؾهط٠  ٕٸإٚبايٓتٝذ١ ؾ .َاّ ايجاْٞ عؿطع٢ً ؾهط٠ غٝب١ اٱٓلٸ ٗ َكازض ايؿطٜكٌ ت

ٝٸ ;ايػٝب١ ْاػ١ عٔ ظ١َ أ١ أق١ًٝ، ٚيٝػت إغ٬َٝٸؾهط٠  ،١طبكّا شلصٙ إعطٝات ايطٚا٥

ٞٸٚٗٛض ايؿهط اي ٞٸاي ه٬َ  .ؿٝع

١ ٗ ١ َا قًٓاٙ، ٖٚٞ َطٜٚٸ١ ايسآي١ ع٢ً قشٸَا ًٜٞ ١ًْ َٔ ايؿٛاٖس ايطٚا٥ٝٸ ٚٗ

ٞٸ ٞٸ َكازض إخٛآْا يبعض عًُا٤ إصٖب ايؿاؾع  : ٚاؿٓؿ

ٞٸإب َاّ اؾٜٛينٸـ ض٣ٚ اٱ ٟٸ ،|عٔ ضغٍٛ اهلل ،×غٓازٙ إٍ عً  قاٍ: إٗس

ٌٸتهٕٛ ي٘ غٝ ،َٔ ٚيسٟ ؾُٝٮٖا  ،^َِ، ٜأتٞ بصخرل٠ ا٭ْبٝا٤ؾٝٗا ا٭ ب١ ٚسرل٠ ته

َٴ  . (13)٦ًت دٛضّا ًُّٚٚاعس٫ ٚقػطّا نُا 

ٟٸ ،|عٔ ضغٍٛ اهلل ،غٓازٙ أٜهّا إٍ دابط بٔ عبس اهللإـ ٚب َٔ  قاٍ: إٗس

كّا، تهٕٛ ي٘ غٝب١ ًُكّا ٚخٴًِزلٞ، ٚنٓٝت٘ نٓٝيت، أؾب٘ ايٓاؽ بٞ خٳاٚيسٟ، ازل٘ 
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ٌٸ َِ، ثِ ٜكبٌ نايؿٗاب ايجاقب، ًّ٪ٖا عس٫ّ ٚقػطّا نُا ٦ًَت ؾٝٗا ا٭ ٚسرل٠ ٜه

 . (14)دٛضّا ًُّٚٚا

ٕٸ ،|عٔ ضغٍٛ اهلل ،اؽغٓازٙ أٜهّا إٍ ابٔ عبٸإـ ٚب ٞٸ قاٍ: إ بٔ أبٞ طايب  عً

َٸ ايصٟ ّٮ اهلل ب٘ ا٭ضض  ،ٚخًٝؿيت َٔ بعسٟ، َٚٔ ٚيسٙ ايكا٥ِ إٓتٛط ،يتإَاّ أ

ٕٸ ،بؿرلّا ٚايصٟ بعجين باؿلٸ .عس٫ّ ٚقػطّا نُا ٦ًَت ًُّٚا ٚدٛضّا ايجابتٌ ع٢ً  إ

 . (15)َٔ ايهدلٜت ا٭ٓط ايكٍٛ ب٘ ٗ ظَإ غٝبت٘ ٭ععٸ

ٟٸاـ ٚض٣ٚ  ٞٸ يكٓسٚظ ٞٸ اؿٓؿ َٕ ،|عٔ ضغٍٛ اهلل ،×عٔ عً  ٔٵقاٍ: طٛب٢ 

 عازٟٜٚ، ا٤ٙأٚي٢ٝ ٗ غٝبت٘ قبٌ قٝاَ٘، ٜٚتٛٓي٘ ب ٖٚٛ ٜأمتٸ ،أزضى قا٥ِ أٌٖ بٝيت

َٸأعسا٤ٙ، شيو َٔ ضؾكا٥ٞ ٚشٟٚ َٛزٸ ٞٸ ّٜٛ ايكٝا١َتٞ ٚأنطّ أ  . (16)يت عً

يًػ٬ّ َٔ غٝب١، ؾكٌٝ ي٘: ٚمل  قاٍ: ٫بسٸ |ـ ٚض٣ٚ ايكسٚم بإغٓازٙ عٔ ايٓيبٸ

 . (17)ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ: ىاف ايكتٌ ٜا

 ّا ٗ ٖصا اجملاٍ. دسٸ ْهتؿٞ بٗصا ايكسض َٔ ايطٚاٜات ايهجرل٠

ٕٸ ؾهط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ اييت ططسٗا اٱَاّ اـُٝينٸ2 ٚؾعٸًٗا ٗ عكطْا  ،ـ إ

ّا ع٢ً ٜسٜ٘ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠، ٚإْٸُا ٖٞ ؾهط٠ ططسٗا مل تٛٗط ٚٗٛضّا ؾذا٥ٝٸ ،اؿانط

تٗا ٚقشٸ١ ٚاْتٗٛا إٍ قشٸ ،١كٝٸ١ ايتدكټؿكٗٝٸَٔ قبً٘ نباض ايؿكٗا٤ ٗ عٛثِٗ اي

ٞٸؾٗصا ايع٬ٓ .١ عًٝٗاايسآي١ ا٭زٓي ٜٛٗط  ،ٖٚٛ َٔ ؾكٗا٤ ايكطٕ ايجأَ ٖـ(،726)١َ اؿًٓ

ٕٸ  ،َٔ عباضت٘ ايكٍٛ بصيو ٗ عح اؿسٚز ات ق٬سٝٸقاَتٗا َٔ إسٝح شنط أ

ا٭قطب عٓسٟ دٛاظ شيو يًؿكٗا٤. زيًٝٓا: تعطٌٝ اؿسٚز ٜكهٞ إٍ »ثِ قاٍ  ،ايؿكٝ٘

ضٚاٙ  َطًٛب ايذلى ٗ ْٛط ايؿطع، َٚا و أَطٷاضتهاب احملاضّ ٚاْتؿاض إؿاغس، ٚشي

١ ع٢ً تػٜٛؼ اؿهِ ٚغرل شيو َٔ ا٭سازٜح ايسآي ،×عُط بٔ س١ًٛٓ عٔ ايكازم

ٌّيًؿكٗا٤، ٖٚٛ   . (18)«ٗ إقا١َ اؿسٚز ٚغرلٖا عا

سٝح قاٍ:  ،س ْؿؼ ايطأٟٖـ( يٝ٪ٚن940ل ايهطنٞ)ٚبعس قطٌْ دا٤ احملٚك

ٕٸ ايؿكٝ٘ ايعسٍ اٱؿل أقشابٓا ـ ضنٛإ اهلل اتٻ» ٞٸعًِٝٗ ـ ع٢ً أ اؾاَع يؿطا٥٘  َاَ

ُٸ١َٔ قبٌ  ط عٓ٘ باجملتٗس، ْا٥بٷإعبٻ ،ايؿت٣ٛ اشلس٣ ـ قًٛات اهلل ٚغ٬َ٘ عًِٝٗ ـ ٗ  أ٥

ٕٸ ٚٚانضٷ .(19)«ساٍ ايػٝب١ ٗ ْٝع َا يًٓٝاب١ ؾٝ٘ َسخٌ ِٸ أ ٝٸ أٖ ١ ٖٛ َا يًٓٝاب١ ؾٝ٘ َسخً

 َػأي١ اؿهِ. 
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١ عٛثّا َاَٝٸعؿط نتب ث٬ث١ ؾكٗا٤ باضظٜٔ َٔ ؾكٗا٤ اٱٚٗ ايكطٕ ايجايح 

ٞٸ .ناؾ١ٝ سٍٛ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ تٗا ٚأزٓي ١ٖـ( سٍٛ ٖصٙ إػأي1245)ؾكس نتب ايؿكٝ٘ ايٓطاق

ٚضث١  عًُا٤اي :َٔ قبٌٝ ،ْاع ٚايٓكٛم ايبايػ١ تػع١ عؿط ضٚا١ٜـ ٖٚٞ عباض٠ عٔ اٱ

ٕٸاٱ، ٚسكٕٛ ْبٝا٤، ٚأَٓا٤ ايطغٌ، ٚخًؿا٤ ايٓيبٸا٭ ٜسِٜٗ فاضٟ أع٢ً  غ٬ّ، ٚأ

 (.54ٗ ايعا٥س٠ ضقِ ) ،( قؿش80١ٚقس عح ٖصٙ إػأي١ ٗ ) ،ا٭َٛض ٚغرلٖا ـ

( 16عٓسَا عح إػأي١ ٗ ) «ايعٓاٜٚٔ»ل إطاغٞ ٗ نتاب٘ ثِ ت٬ٙ احملٚك

 «. بًػ١ ايؿكٝ٘»ايعًّٛ ٗ  قؿش١، ثِ ايؿكٝ٘ عط

ْٚكًٗا َٔ َطس١ً ايتٓٛرل إٍ  ،و اؾٗٛزيتتٜٛر تً َاّ اـُٝينٸثِ دا٤ زٚض اٱ

ٞٸَطسً٘ ايتطبٝل ٚايتؿعٌٝ اي ٕٸ ؾهط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ قس َطٸت بعسٸ٠ أزٚاض،  .عًُ ٚعًٝ٘ ؾإ

 ٖٞ نايتايٞ: ٚ

ٞٸـ َطس١ً ايكرلٚض٠ ٚا٫ْبجام ع٢ً ٜس ايع1٬ٓ ٞٸٚاحملٚك ١َ اؿًٓ ، ٚضَا ل ايهطن

ٗ بعض نًُات٘ ٗ  ،اؿًيبٸ نأبٞ ايك٬ح ،ع٢ً ٜس ؾكٗا٤ آخطٜٔ غبكِٖٛ ٗ شيو

 . «ايهاٗ ٗ ايؿك٘»نتاب٘ 

ٞٸ2  ٚإطاغٞ ٚعط ايعًّٛ.  ـ َطس١ً ايتٓٛرل ٚايتهاٌَ ع٢ً ٜس ايٓطاق

َاّ ١ يٲؿكٗٝٸ١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚإسٝا٥ٗا ثا١ْٝ ٗ ايبشٛخ ايْٛطٜٸـ َطس١ً بًٛض٠ 3

١ ع٢ً غ٬َٝٸٚإقا١َ اؿه١َٛ اٱ ،ٚايسع٠ٛ إٍ تطبٝكٗا ،ٗ ايػبعٝٓات اـُٝينٸ

ٟٸٚشيو َٔ خ٬ٍ إط٬م ايجٛض٠ ٚايتشطټ ،أغاغٗا  . ى اؾُاٖرل

4ٕٕ  . َاّ اـُٝينٸٚاسس ع٢ً ٜس اٱ ـ َطس١ً ايتكٌٓ ٚايتٓؿٝص ٗ آ

ٟٸـ َطس١ً ايتعُٝل اي5 ٝٸ١ ٚايعًُٝٸَٔ خ٬ٍ اؾٗٛز اي ،ٓٛط ١ اييت بصشلا ايؿكٗا٤ بشج

ـُٝين، سٝح قسضت َٛغٛعات ٚنتب َاّ ايٲ «١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘»كٕٛ بعس نتاب ٚاحملٚك

 يػطض تعُٝل ٚبًٛض٠ ٖصٙ ايؿهط٠.  ;ذاٙٚزضاغات َٚكا٫ت نجرل٠ ٗ ٖصا ا٫تٸ

ٕٸ ٖصٙ ايؿهط٠ قس َطٻ ت عدل ٖصٙ ايكطٕٚ ٚايػطض َٔ ٖصا ايعطض ٖٛ أ

ؿٝٗا ٗا َٚجٖكطٜؿٚهٚناْت َطأ٣ َٚٓٛط ايعسٜس َٔ ؾكٗا٤ ايطا٥ؿ١ َٚ ،ايعسٜس٠

ٕٸ ٘ أسسٷمل ٜتٓبٻ هٝـؾ ،ٚغاغتٗا ٚقازتٗا طاز بٗا ػاٚظ ٖصٙ ايؿهط٠ ٜٴ َِٓٗ إٍ أ

ٝٸ١ُا َع غٝٸ٫ٚ ١ ايػٝب١ أٚ ا٫يتؿاف سٛشلا أٚ اـطٚز َٔ إسطاداتٗا، قهٝٸ ُٸ ؾهط٠  أٖ

ٞٸايػٝب١ ٗ ايؿهط اي نُا اعذلف ب٘ ايهاتب  ،ٚاؿطم ايبايؼ ع٢ً تجبٝتٗا ،ؿٝع
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ٜ ٫ تٴكطٸ َبسأ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚتتشٖؿ١ أخط٣ ؾكٗٝٸُا نصيو َع ٚدٛز آضا٤ غٝٸ٫ ْؿػ٘، ٚ

ٔٸ ؟عًٝ٘ غرلِٖ مل ىطط بباي٘ َجٌ ٖصا ايتشًٌٝ ايصٟ ططس٘ ٚأسسّا َٔ ٖ٪٤٫  يه

ٕاّ ايهاٗ عسّ اٱ عٔ ٧٘ ْاؾأْٸ ؾٓو ٫ٚ .ايهاتب; يهْٛ٘ ٗ غا١ٜ ايبعس ٚايػطاب١

ٞٸبطبٝع١ ايؿهط اٱ  ١ ايػٝب١. ُا ٗ قهٝٸغٝٸ٫ٚ  ،َاَ

ٕٸ هط٠ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ مل تٛنع يس٣ ايبعض نُٔ غٝاقٗا ؾ ٚاؾسٜط شنطٙ أ

يًدطٚز بايؿهط  ;َاّ اـُٝينٸطًكٗا اٱأْكاش إ ١ؾبُٝٓا ٜعتدلٖا ايهاتب ًَٛٓ .ايكشٝض

ٞٸاي ٞٸَٔ ساي١ اؾُٛز اي ؿٝع ٓٹ ػٝاغ َٴ ٞ بٗا دطٸا٤ ؾهط٠ ايػٝب١ لس ايبعض اييت 

إط٬م ٜس اؿانِ ايصٟ ١ َٔ خ٬ٍ غٝاغٝٸّا يتُطٜط َهاغب ٜعتدلٖا غطا٤ٶ ؾطعٝٸ

ُٸ٢ بـ  ِٸ ;ت٘ ع٢ً اجملتُعات٘ ْٚؿٛشٙ ٚسانُٝٸق٬سٝٸٚتهطٜؼ  ،«ايؿكٝ٘»ٜػ  نٞ ٜت

ٕٸ ٚايصٟ ٜهؿـ  .١ٓٛطٜٸٚد٘ ٖصٙ ايٗ جاض ٖصٙ َػايط١ أخط٣ تٴ شيو باغِ ايسٜٔ. بٝس أ

١ ايؿكٝ٘، ٖٚٞ إأخٛش٠ ؾططّا ٗ سانُٝٸ «ايؿكا١ٖ»عٔ خطأ ٖصٙ إػايط١ ٖٛ قؿ١ 

 .١ يًؿك١٘ٝ اٯضا٤ ايؿدكٝٸتعين سانُٝٸ ٫ٚ ،١ ايؿك٘ ٚايتؿطٜع ع٢ً اؿٝا٠ُٝٸتعين سان

 ٖٛ أَطإ: ، زٕٚ أٖٛا٥٘ ،١ ايؿك٘ ٗ آضا٥٘ٚايهُا١ْ ٱعُاي٘ سانُٝٸ

ٚٸ ٛٻٍا٭ ؿطؾٕٛ ع٢ً ٕ َٔ ْاع١ َٔ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜٴ: فًؼ خدلا٤ ايكٝاز٠ إه

ِٸغًٛى ايكٝاز٠ ٚأزا٥ٗا ٚقطاضاتٗا َٚس٣ َطابكتٗا  اْتدابِٗ َٔ قبٌ  َع ايؿطع. ٖٚ٪٤٫ ٜت

َٸ  ١ َباؾط٠. ا٭

ت٘ : اؾذلاٙ ايعساي١ ٗ ؾدل ايؿكٝ٘ اؿانِ نهُا١ْ يػ١َ٬ سانُٝٸايجاْٞ

ٌٸأؾُت٢ َا  ،ٚقطاضات٘ ٌٕبايعساي١ ظايت سانُٝٸ خ ٞٸ ت٘ بؿه ب٬ ساد١ إٍ ععي٘  ،تًكا٥

َٸقطاض ٖصا اجملًؼ بععي٘ ٜع ،ْعِ .َٔ قبٌ فًؼ خدلا٤ ايكٝاز٠ ١ ك٬سٝٸ١ ؾكسٙ ئً يٮ

 ١ ٚاؿهِ َباؾط٠.اؿانُٝٸ

ـٹ بٌ  ،ل ٗ ايؿكٝ٘ ؾشػببؿطٙ ايؿكا١ٖ ٚايتدكټ ١ٓٛطٜٸٖصٙ اي ٚعًٝ٘ مل تهت

نٞ  ;ؿؿٜ ا٫غتكا١َ ٚايٓعا١ٖ ٗ آضا٥٘ ٖٚاضغات٘ نهُا١ْٺ ،اؾذلطت ؾٝ٘ ايعساي١

ّٸ٫ ىطز بٗا عٔ ايعٌُ يًكاحل اي ُا١ْ )ايعساي١( ٖٛ ط ٖصٙ ايه. ٚإػ٪ٍٚ عٔ تٛٗؾعا

َٸ١ ِٸ ،ضقاب١ ا٭ ف ٜٚٴؿٔط ،اْتداب٘ َٔ قبٌ ايؿعب َٔ خ٬ٍ فًؼ اـدلا٤ ايصٟ ٜت

كـ ايععٍ ي٘ إشا مل تتٻ ّا ع٢ً قٝاز٠ ايؿكٝ٘ ٚتػٝرلٙ يٮَٛض. ٚشلِ سلٸإؾطاؾّا قاْْٛٝٸ

ٞٸز فطٻ ض٠، ٚقطاضِٖ بععيٖ٘اضغات اؿانِ بايؿطٚٙ إكطٻ  ،ؾشػب إع٬ٕ قاْْٛ
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 ؾٗٛ َععٍٚ َٔ َٓكب٘ عهِ ايؿطع قبٌ إع٬ٕ ععي٘ َٔ قبًِٗ.  ٚإ٫ٓ

 َاّ اـُٝينٸـ يكس دا٤ ٗ آخط ن٬ّ ايهاتب ٖٚٛ وهٞ يػإ ساٍ اٱ3

ٕٸ ْلٌّٜٛدس  ٫»٘ ٜكٍٛ: ٚنأْٸ ؽ٢ًٓ عٓٸا، ثين عؿط ع٢ً ا٫ْلٸ ايصٟ  بعس ايػٝب١، ٚنأ

 «. ؾُا ٖٛ ايطأٟ ايّٝٛ؟

ٞٸاغتس٫ٍ احملٚك ٚقس غبل .ٓلٸٚايكشٝض ٖٛ ٚدٛز اي  ّا بتػع١ عؿط ْكٸ ل ايٓطاق

ٕٸنٝـ ٚايػطٜب  .ع٢ً تٛٓيٞ ايؿكٗا٤ يًػًط١ َع ٬َسٛت٘ َٚطادعت٘  ،ايهاتب أ

ع٢ً ايطٚاٜات اييت شنطٖا  ـٵ، مل ٜكٹَاّ اـُٝينٸيٲ، «١غ٬َٝٸاؿه١َٛ اٱ»يهتاب 

ٍٸ  ثبات سهِ ١ٜ٫ٚ ايؿكٗا٤ ٗ ظَإ ايػٝب١؟ َٚٔ ١ًْٱ َاّ اـُٝينٸاٱ ب٘ ـ أٚ  َا اغتس

ٟٸسّا ـ ٖٛ ايتٛقٝع ايكازض عٔ اٱدعً٘ َ٪ِّ َٸا اؿٛازخ » :ايٛاضز ؾٝ٘، ×َاّ إٗس ٚأ

 ;(20)«اهلل سذٸ١يت عًٝهِ ٚأْا ِٗ سذٸْٸإايٛاقع١ ؾاضدعٛا ؾٝٗا إٍ ضٚا٠ أسازٜجٓا، ؾ

ٚغرلٖا َٔ ايطٚاٜات اييت  ١;َٚكبٛي١ عُط بٔ سًٓٛ ;«ايؿكٗا٤ أَٓا٤ ايطغٌ» :ٚأٜهّا ضٚا١ٜ

ٍٸ  بٗا.  اغتس

ٚعًٝ٘ ؾُع ٚدٛز ٖصٙ ايٓكٛم اييت تعاجل َػأي١ اؿهِ ٗ ظَٔ ايػٝب١ نٝـ 

ٕٸ»ٜكاٍ:   .«ٗ ظَٔ ايػٝب١ َاشا ْؿعٌ؟ٓلٸ َع ؾكسإ اي :٘ ٜكٍٛنأْٸ ا٫َاّ اـُٝينٸ إ

 

ٞٸايؿهط اٱب ؾٝ٘ با٫ْؿتاح ع٢ً ٘ ٗ ايٛقت ايصٟ ْطسِّختاَّا ْكٍٛ: إْٸ  َاَ

ٞٸاي ٝٸأَطّا  شيو ْٚعتدل ،ْٚكسٙ ،ٚزضاغت٘ ،ؿٝع ذاٙ ايكشٝض س٠ ٗ ا٫تٸدِّ ٚخط٠ّٛ ،ّاإهاب

ٞٸيتؿعٌٝ ْٝع َؿاقٌ ايؿهط اٱ ٟٸ ،غ٬َ ٚ تُٗٝؿ٘، أدع٤  ٚعسّ إقكا٤ أٚتُٗٝـ أ

ٕٸ شلصا ا٫ْؿتاح ؾطٚط٘ ٚخكٛقٝٸ :ا ْكٍٛؾإْٸٓ  ط ع٢ً قسض نبرلات٘ اي٬ظ١َ، ٖٚٞ ايتٛٗؾإ

 ـٵؾُا مل ٜكٹ .ات اييت تكـ ٚضا٤ ٖصا ايؿهطٕاّ با٭غؼ ٚاـًؿٝٸ٬ع ٚاٱَٔ ا٫ٓط

ٌٕ غؼ ٫ْػإ ع٢ً تًو ا٭اٱ ٞٸ ّهٓ٘ زضاغت٘ بؿه  ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو َا .َٛنٛع

ْٗا أٚ ،١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٗ غٝاقٗا ايكشٝضْٛطٜٸٗا بسٍ إٔ تهع ْٸإؾ ،سكٌ شلصٙ ايسضاغ١

ٞٸؿهط ايّا ٗ ايؾكٗٝٸدا٤ت ػسٜسّا  اعتدلتٗا ـ خطّأ ـ ػسٜسّا ٗ عًِ  ،إعاقط ػٝاغ

ٚمل تهعٗا ٗ ْكابٗا  ،ٗا َٔ ايسضاغ١إعطا٤ إػأي١ سٖك عٵٚبٗصا مل تػتطٹ .ايه٬ّ

 ايكشٝض. 
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ٜٸ ٚايتعاٌَ  ،ف عًَٝ٘ٔ أدٌ ايتعطټ ;ا َسعٕٛٚ يسضاغ١ ٖصا ايؿهطّا نإ ؾإْٸٚأ

إقكا٥٘  بتذاًٖ٘ أٚ ;ض اـطأ ايػابلؾٓهطِّ ،ٗ ٖصا ايتعاٌَ ثا١ّْٝ ٧ٚإٔ ٫ نط ،َع٘

ٔٵ ،ٗاَ٘اتٸ أٚ ٕٸ ٫َٓع تكسٜطْا يًٓٛاٜا ٗ ايتعاٌَ اؾسٜس، إ ،بططٜك١ أخط٣ ٚيه  ١ايٓتٝذ أ

٠، غٛف ٫ تهٕٛ كتًؿ١ نجرلّا عٔ ايػابل، بٌ قس ٜهٕٛ اـطأ َهاعؿّا ٖصٙ إطٸ

ٕٵ ٌٕ ٨يًكاضَ٘ ْكطأ ٖصا ايؿهط قطا٠٤ قشٝش١ غٛف ْكسِّ ٭ْٸ٘ بسٍ أ ٛٻ بؿه  ٙٺَؿ

ٞٸٖٚصا َا هب إٔ ٜٓأ٣ عٓ٘ ايبشح إ أ.ٚفتع  . ٛنٛع

غتاش عُطإ زلٝض ْعٸاٍ ع٢ً أقٌ ٖصا ض ايؿهط يًهاتب ا٭نطَِّطٸ٠ أخط٣ ُأ

ٞٸْٚسعٛٙ إٍ إعٜس َٔ إساخ٬ت ٚايكطا٤ات يًؿهط اي ،٘ ٗ ا٫ْؿتاحايتٛدټ  .ؿٝع
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 تديوكي 

 «االتجتّاي والتجدّد«دلّمة 

 : لمىشازكة يف ومفاتّا اخلاّصة القايوة حتت العٍاوَّ التالية 

 وشسوع اإلواً اخلوئّ أمنوذتجًا ،ـ التجدّد يف االتجتّاي اإللسالو1ّ

 ـ فقْ املواطٍة واجملتىع الدّين واملد2ٌّ

 ـ فقْ املعازضة يف اإللسال3ً

 

 تؤستويب اجملّمة رلتمف أٌواع الدزالسات:

 الوصفية، والتحميمية، واملقازٌة، والٍقدّة، والتجدّدّة، وغريِا.

  



 

 

 االشرتاكة قؤسيى

 االتجتّاي والتجدّدة دلم

 



 

 االشرتاك الضنوي

 

 

 ة مثن النضخ

 ٕ5000يبٓا  ٍ.ٍ ؽ  150غٛضٜا.ٍ ٕزٜٓاض  2.5ا٭ضز زٜٓاض  3ايهٜٛت 

 زٜٓاض  3000ايعطامزضُّٖا  ١30 عطبٝٸاٱَاضات اي ٜٔزٜٓاض  3ايبشط قطط

 7َكط ضٜا٫ّ  400ايُٝٔ ضٜاٍ  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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