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َِّػاُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت ١ ب اجملًٓتطس

، ٚعًِ اؿسٜح، ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأقٛي٘
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ٞٸ ، إٓٗر: كتًـ إػتٜٛات٢ عً ايبشح ايعًُ

ؿطت أٚ ٚإٔ ٫ تهٕٛ قس ْٴ، ايتٛثٝل١، إٓٗذٝٸ

ٝٸ١ أٚ زٚضٜٸ أضغًت يًٓؿط ٗ نتابٺ ٣.أخط١ عطب

٫ٚ ، ايتشطٜط١ ١٦ٖٝ ٕطادع١ إطغ٠ً ؽهع إازٸ
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ايٓكٛم اييت ١ قٝاغ٠ ايتشطٜط إعاز١ ولٸ شل٦ٝ

ؾطٙ إٔ ٫ ، شيو٠ إيٝٗا إشا اقتهت ايهطٚض زٴتٔط

اٱخ٬ٍ َككٛز ايهاتب. ٟ إٍٜ٪زٸ

ًٓ١ّ َٓؿك٠ً، ْؿط إٛاز إٓؿٛض٠ سلٸ إعاز١ يًُذ

أٚ نُٔ نتاب.

ًٓ١ عٔ ٚد٠ٗ ٫ ٜعبِّط بايهطٚض١ َا تٓؿطٙ اجمل
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 25/  327يبٓإ ــ برلٚت ــ م. ب: 

www.nosos.net 
ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ  

info@nosos.net

 التنفيذ الطباعي ومزكش النشز: 

 

deltapress@terra.net.lb

mailto:info@nosos.net
mailto:info@nosos.net


 

 التحزيزة كلم 

احللكة األوىل / خواطس حول الجابت واملتغيِّس يف الفكُ اإلسالمي  

 5 ................................................................ سٝسض سب اهلل
 

 

 ساتدرا 

ُالكسه األّول احلديح العصس وحتّديات اإلسالمي الفك / 

 15 ..................................................................... ؾٓا٥ٞ ايكاغِ أبٛ. ز

(الضالل نتب )التعبري وُحسِّية 

ٗٻطٟ َطته٢ ايؿٝذ  53 ...............................................................  َط

الكسه األّول اجلَادية للسََّلفية الفهسية املبادئ / 

 71 ................................................................. غازات أٓس ايػٝس. ز

مكازٌ ىكدي حتليلي ميعوٌز، السلطة لتوٍلي املسأة أٍلّية حول الفكَية االّتذاٍات 

 101 .......................................................... ايًٛاتٞ َٛغ٢ بٔ َؿتام. أ

املكازٌ والكاىوٌ الشسيعة مكاصد 

 132 ....................................................... إَاّ ايسٜٔ نُاٍ قُس. ز. أ

وحتليل قساءٌة، املفيد للشيخ ،|الييّب سَو عدو زسالة 

ُٸاض ايؿٝذ  149 .................................................. ايؿٗساٟٚ ا٭َرل عبس ع

جمٍلة األحهاو الَعِدلية( الوضعي والكاىوٌ اإلسالمي الفكُ بني االستيباط مصادز( ،
  أمنوذدًا

 163 .............................................. ْكٸاض سػٌ قُس قاسب ايؿٝذ. ز

باوىد وزوسهو اإلسالمي الفكُ بني، املصلحة 

 184 ............................................................... ظٜس أبٛ أٓس ٢َٓ. زأ. 

اليَودّية لألصولّية الدييّية األسس 

 206 ....................................................... ظاٖس ناِٚ ا٭َرل عبس. ز. أ

الفشل سبابأ يف دزاسٌة ،اإلسالمية البلداٌ يف اإلىساٌ حكوم 

 226 ...................................................................... طايكاْٞ سػٔ. ز



 

 

الكسه األّول مكازىة دزاسٌة، بالوالء لإلزخ دديدة قساءٌة / 

 244 .............................................................. ايػؿٛضٟ خايس ايؿٝذ. ز

أخسى قساءٌة، ميى يف الربح 

 265 ................................................................ عابسٜين أٓس ايؿٝذ

وحلول ىتائر ودوافع، أسباٌب :تازخيّية سريوزة يف الكّوة وميطل العيف 

 287 .................................................................... قاحل عًٞ ْبٌٝ. أ

االدتَادّية وىعسّياتُ إبداعاتُ بعض يف دولٌة ،الجاىي الشَيد 

 299 ............................................................. ظضْٚسٟ قُس ايؿٝذ. ز

العسبي الوطً يف الغسبّية احلداثة جتلِّيات 

 314 ................................................................... ا٭خهط قٜٛسضٟ. ز

اإلسالمّية الجكافة يف واألحالو السؤيا دوز 

 339 .............................................................. اـؿٔ سػٌ ايؿٝذ. ز

واحمليط البيئة فكُ يف مكّدمة 

 358 ....................................................................... عُٝل قػٔ. ز

ومسازاتُ التأليف دوافع، «اجمللة حتسيس» نتاب 

 378 ............................................................. ضٓاْٞ قُس ايؿٝذ. ز

أخالقية قساءٌة، الغرائي اليعاو يف اليباتية األطعنة أفضلّية 

 398 ...................................................................... ايٓطاقٞ أٓسز. 

ُوالسّية الكسآٌ يف البغي، أٍل فك 

 409 ..........................................................................  َٗطْاظ. ز
 

 قزاءات 

وتلخيص قساءٌة، الهتاب أٍل طَازة 

 422 ........................................................................ اشل٬يٞ عُاز. أ

 عليُ واالعرتاضات طباعتُ ظسوفعً  تكسيٌس، احلهيه لسيدا 

 453 ............................................................... دعؿطٜإ ضغٍٛ ايؿٝذ
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اٱغ٬َٝٸ١ ؾػٌ َٛنٛع ايجابت ٚإتػِّط أشٖإ عًُا٤ إػًٌُ َٓص ؾذط ايٓٗه١ 

اؿسٜج١. ٚقس ُططست ٗ ٖصا اجملاٍ ْٛطٜٸات ٚططٚسات نجرل٠، ٚعٛخ ْٚكاؾات عسٸ٠. 

ٔٸ إ٪غـ ـ ٚبعس َطٚض سٛايٞ ايكطٕ ـ أْٸٓا ٫ لس شلصا ايبشح سهٛضّا ٗ عًِ أقٍٛ  يه

ٕٸ عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ إعينٸ  ٝٸّا باَتٝاظ; ؾإ ايؿك٘ ستٸ٢ ٖصٙ ايًش١ٛ، َع نْٛ٘ أقٛي

ٕٸ ايجابت ٚإتػِّط َٔ بايكهاٜا ايب ٜٓٛٸ١ ايتشتٝٸ١ اييت تكّٛ عًٝٗا ايؿطٜع١، َٚٔ ايٛانض أ

ٛٻٍ  ِٸ إٛنٛعات إعاقط٠ اييت أزٍ ١ًْْ َٔ ايعًُا٤ بطأِٜٗ ؾٝٗا، َٔ زٕٚ إٔ ٜتش أٖ

ٝٸ١، أٚ إٔ ٜبشح ا٭ع٬ّ ٗ عٛخ اـاضز  ٖصا ايبشح إٍ دع٤ٺ َٔ ايبشٛخ ا٭قٛي

 ايتدكټكٝٸ١ ؾٝ٘.

ٝٸٕٛ  َٚٔ ٖٓا أزعٛ ظٛس إٍ ا٫ٖتُاّ ب٘، ع٢ً غطاض ا٫ٖتُاّ ايصٟ ٜٛيٝ٘ ا٭قٛي

ٝٸ١ّ ٚخطٛض٠ ٚعُكّا عٔ ٖصٙ ا٭عاخ،  ُٸ ٌٸ أٖ ٕباسح اٱط٬م ٚايتكٝٝس; ؾٗٛ عحٷ ٫ ٜك

ّهٔ ايٛقٍٛ إٍ ْتٝذ١ٺ سازل١ ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ قانط٠ٺ أٚ عاَّا ٚيٝؼ عجّا ثكاؾٝٸّا 

تبٗا باسحٷ أٚ َجٓكـ أٚ عامل; ؾكس ؾػٌ ٖصا ايبشح ْس٠ٚ قػرل٠ أٚ َكاي١ عابط٠ ٜه

نباض ايعًُا٤، نايكسض ٚايطباطبا٥ٞ ٚسلؼ ايسٜٔ ٚغرلِٖ أٜهّا. َٔ ٖٓا ْتُٓٸ٢ 

ٝٸات اييت تٛاد٘  ٛٸض٠ ع٢ً ايسٚاّ إظا٤ ٖصٙ اٱؾهاي ا٫ٖتُاّ ب٘; يٓكسِّّ أدٛب١ّ َتط
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َٻت٘. ٞٸ بطٴ  اٱغ٬ّ، بٌ تٛاد٘ إؿطٚع اٱغ٬َ

سيٌٝ ع٢ً غع١ ٚعُل ٖصا ايبشح أشٚنط بايتذطب١ ايؿدكٝٸ١ اييت ٚٗ غٝام ايت

َطٳضٵتٴ بٗا، ٚأْا أزضِّؽ عٛخ ٖصا إٛنٛع ٗ ايػٓٛات إان١ٝ; إش ٚدسٵتٴ ْؿػٞ 

ؾٝ٘; ْٛطّا يهجط٠ ايٓٛطٜٸات ؾٝ٘ ٚتعسټز  ( قانط55٠َٔ )َهططّا إٍ إيكا٤ أنجط 

ِٸ ٚٚا٥ـ اؿٛظ٠  ا٫ػاٖات إٛدٛز٠ عٓس عًُا٥ٓا َٚؿٚهطٜٓا. َٔ ٕٸ أٖ ٖٓا أنطٸض بأ

ايعًُٝٸ١ ٚايعًُا٤ ٚإؿٚهطٜٔ ٚايؿكٗا٤ ا٫ؾتػاٍ بٗصٙ إٛنٛعات اؾتػا٫ّ دازٸّا; يتكبض 

ٌٸ ٖصٙ إٛنٛعات يًٓكس ع٢ً  دع٤ّا َٔ زضٚغٓا ٚعٛثٓا ايَٝٛٝٸ١; إش نجرلّا َا تٴػتػ

 اٱغ٬ّ، ٚايتعطٜض َؿطٚع٘ اٱْػاْٞ.

 

ٌٕ َٛدع عًٝٓا إٔ  ٚقبٌ إٔ ْبسأ باغتعطاض إؿاقٌ ا٭غاغٝٸ١ شلصا ايعٓٛإ بؿه

ٝٸ١ ايجابت  ْططح ٖصا ايتػا٩ٍ: َا ايصٟ ٜسؾع ايؿكٝ٘ اٱغ٬َٞ إٍ َعاؾ١ إؾهاي

 ٚإتػِّط؟

ايؿكٝ٘  : ّهٔ اؿسٜح عٔ عاًٌَ أغاغٝٸٌ، ُٖا ايًصإ ٜسؾعإٚاؾٛاب

ٞٸ إٍ تٓاٍٚ ٖصا إٛنٛع َٚعاؾت٘:  اٱغ٬َ

ٞٸ.1  ـ ايعاٌَ ايسؾاع

ٞٸ.2  ـ ايعاٌَ ايبٓا٥

ٚٸٍ َٸا ايعاٌَ ا٭ ؾكس ادتاست ايططٚسات ا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ١ ٚإساضؽ ايؿهطٜٸ١  ،أ

ٞٸ ٗ ٔػٝٓات ٚغتٝٓات ٚغبعٝٓات ايكطٕ إٓكطّ، ٫ٚ غٝٻُا إساضؽ  ايعامل اٱغ٬َ

ٕٸ إاضنػٝٸ١  ٚا٫ؾذلانٝٸ١ ٚأَجاشلا. ٖٚصٙ ايططٚسات ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝٸات ناْت تتؿاخط بأ

ٞٸ غرل  ٕٸ ايٓٛاّ اٱغ٬َ يسٜٗا ْٛاَّا غٝاغٝٸّا ٚادتُاعٝٸّا ٚاقتكازٜٸّا ٚتعًُٝٝٸّا ٚتطبٜٛٸّا، ٚأ

قازٕض ع٢ً ا٫ْػذاّ ٚايتهٝټـ َع َتطًٓبات ايعكط، ٫ٚ ٜكًض إ٫ٓ يًُٛا١َ٤ َع ايعكط 

ـٻ عًٝ٘ ايعَٔ، ؾهٝـ ّهٔ يٓٛاَهِ ايؿكٗٞ ايعضاعٞ ٚايك بًٞ ايصٟ ع

ٛټض ٚايتهٓٛيٛدٝا؟!...  ٚا٫دتٗازٟ إٔ ٜٛانب اؿٝا٠ ٗ ايعكط اؿسٜح ا٤ًٕٞ بايتط

 اؿٝا٠ تتػٝٻط ٚؾكٗهِ اٱغ٬َٞ ثابتٷ، ؾُا ٖٛ ايػبٌٝ يتٓاغب ايجابت َع إتػِّط؟
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ًَتٵ ؼسِّّٜا بايٓػب١ إيٝ٘. ؾأٜٔ ٖٛ ٚاد٘ إؿٚهط ٚايؿكٝ٘ إػًِ ثػط٠ّ أغاغٝٸ١ ؾٖه

ٝٸ١؟ ٚأٜٔ ٖٛ ايٓٛاّ  ٞٸ؟ ٚأٜٔ ٖٛ ْٛاّ ايع٬قات ايسٚي ايدلْاَر ا٫قتكازٟ اٱغ٬َ

 ايب٦ٝٞ؟!

ٟٸ، ٜتًدٸل بايك٠٬ ٚايكّٛ ٚاؿرٸ ٚاـُؼ ٚايعنا٠  ّٷ عباز ْعِ، ٜٛدس ْٛا

ٔٵ ٚغرلٖا; ٚتٛدس بعض ا٭َٛض إتعًٚك١ با٭َٛض إسْٝٸ١، نايبٝع ٚايٓه اح ٚايط٬م، يه

ٕٸ َا ٜسؾع ايؿكٝ٘ إػًِ إٍ ايسخٍٛ ٗ غُاض ٖصا  ّٸ. َٔ ٖٓا ؾإ ُِٛ بعٓٛاْٗا ايعا ٫ تٛدس ْٴ

ٕٸ ٖٓاى اْػذاَّا بٌ اٱغ٬ّ ٚايتػٝټطات  ايبشح ٖٛ ايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ، يٝكٍٛ: إ

ٛٸي١ ٚايؿك٘ ٚايؿطٜع١ ايجابت١. ٛټ٫ت، بٌ اؿٝا٠ إتش  ٚايتش

َٸا ايعاٌَ ايج ٕٸ يٲغ٬ّ اْٞ أ ٕٸ ايؿكٝ٘ ٚإؿٚهط إػًِ أضاز إٔ ٜٛنٸض إ ؾٗٛ أ

َؿطٚعٳ زٚي١ٺ، َٚؿطٚعٳ فتُٕع، َٚؿطٚعٳ سٝا٠. ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ٜٴِطًَل عًٝ٘ ٗ ايسضاغات 

ٌٸ َطاؾل اؿٝا٠ َٔ غرل  إعاقط٠ )أغ١ًُ اؿٝا٠(. ؾهٝـ ّهٔ يو اؿسٜح عٔ ن

ٕٸ اؿٝا٠ اإٔ ت ٌٕ هٕٛ يو ض١ْٜ٩ ؾا١ًَ؟! َع أ ٛٻٍ ٚتتػٝٻط بؿه ٕعاقط٠ تتبسٻٍ ٚتتش

َتكاضب ٚغطٜع. َٔ ٖٓا; ٚيهٞ ٜٓطًل َؿطٚع ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١ ٚاؿطن١ اٱغ٬َٝٸ١، 

أضاز ايؿكٝ٘ ٚإؿٚهط إػًِ إٔ ٜهع دٛابّا عٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت. ؾهٝـ ّهٔ ي٘ إٔ 

ٔٸ قٛاْٝٓ٘ يًكطٕ ايعؿطٜٔ ع٢ً أغاؽ قٛاٌْ دا٤ت ٗ ايكطٕ ايػاب ع ٚايجأَ ٜػ

 ٌ؟!ا٬ٕٝزٜٻ

ٝٸ١ ايجابت ٚإتػِّط ٗ  ضَا ّهٔ اٱداب١ عٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٗ ع٬ز إؾهاي

ٔٸ ا٭َط يٝؼ بٗصٙ ايبػاط١ ٗ ايكهاٜا ا٫دتُاعٝٸ١  ايكهاٜا ايؿطزٜٸ١ اؾع٥ٝٸ١، يه

ٌٸ إٓاغب يصيو.  ٚا٫قتكازٜٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١، ٚعًٝٓا ايتؿهرل اؾازٸ ٗ غبٌٝ إهاز اؿ

ٕٸ ايؿك٘ ٜط٣ سلٍٛ ا٭سهاّ ؾُٝع ايٛقا٥ع  َٚا ٜعٜس ٖصا ا٭َط تعكٝسّا أ

ِٷ(.  ٝٸ١، ستٸ٢ عٴطف عٔ ايؿكٗا٤ ٖصٙ ايه١ًُ: )َا َٔ ٚاقع١ٺ إ٫ٓ ٚهلل ؾٝٗا سه اؿٝات

ٜٚػتٓسٕٚ ٗ شيو إٍ عسٸ٠ أزٓي١; سٝح أٚضز اُؿطٸ ايعاًَٞ َا ٜكطب َٔ غبعٌ ضٚا١ٜ ٗ 

ٕٸ باب ) ٌٸ ا٭َٛضؿطٜعايٜتشسٸخ عٔ أ َٔ  ، ٚشيوهبرل٠(ايكػرل٠ ٚاي ١ ػٝب ع٢ً ن

ٝٸ١ ثابت١ عٓس ايؿكٝ٘ عاز٠ّ. ُٸ١ ٗ أقٍٛ ا٭١ُ٥(. ٖٚصٙ قاعس٠ْ ؼت  نتاب٘ )ايؿكٍٛ إٗ

ٛٸض٠، ؼٌُ سٛازخ ٚٚقا٥ع يٝؼ  ٕٸ اؿٝا٠ َػتذسٸ٠ْ َتط َٚٔ د١ٗٺ أخط٣ ٬ْسٜ أ

ٚٸٍ، نُا ٗ ا٫غتٓػار ايبؿط  ٟ.شلا ٚدٛز ٗ عكط ايتؿطٜع ا٭
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ٝٸ١؟! ٌٸ ا٭ْػب ٚا٭ٚؾل ؿًش١ً ٖصٙ اٱؾهاي  ٚع٢ً ٖصا، ؾُا ٖٛ اؿ

غأقّٛ ٖٓا بتكسِٜ ططٜكيت اـاقٸ١، ٚتكػُٝٞ اـامٸ يًُؿٗس ايصٟ ؼهٞ 

عٓ٘ ايٓٛطٜات. ٚغأقتكط ع٢ً بعض ايٓٛطٜٸات احملسٚز٠ اييت أتٳتٵ ٗ غٝام اؾٛاب عٔ 

سٛات ايٓكسٜٸ١ ايعابط٠; َطًَبّا ٖصا ايػ٪اٍ ايهبرل. ٚغأشنط ـ عٍٛ اهلل ـ بعض ا٬ٕ

ي٬ختكاض. ٚقس ٫ ٜٴػعؿين ايٛقت يططح ض٩ٜيت ايؿدكٝٸ١ ٖٓا; ٭ْٸٗا تكّٛ ع٢ً غًػ١ً 

ٝٸ١ اييت ٫ تػُض طبٝع١ إٛنٛع َعاؾتٗا ٖٓا.  َٔ ايبٓٝات ايتشت

 

ٚٴدس اتٸذاٖإ أغ اغٝٸإ، ّهٔ إٔ تٓهٟٛ ٚٗ غٝام َعاؾ١ ٖصا إٛنٛع 

 ؼتُٗا ْٝع ايٓٛطٜٸات تكطٜبّا:

ٚٸٍ ٔٸ ا٭سهاّ ٗ ا٫تٸذاٙ ا٭ ٌٸ َطاؾل اؿٝا٠، ٚيه ٕٸ ايؿطٜع١ تػتٛعب ن : إ

ٕٸ ٗ ايكطإٓ  ٖصٙ ايؿطٜع١ ع٢ً ْٛعٌ: ثابت١; َٚتػِّط٠ تطدع إٍ ٖصٙ ايجابت١. ؾهُا أ

ُٕ ِٸ ؾ٬ ْٳِكلٳ ٗ شٵَهُات، نصيو ا٭َط ٗ ايؿطٜعَتؿابٗات تطدع إٍ ا ١ أٜهّا. َٚٔ ث

 ايؿطٜع١ بٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا ا٫تٸذاٙ. ٖٚصا ا٫تٸذاٙ ٌّٝ يٲغ٬َٝٸ١.

ٕٸ ايؿطٜع١ نًٓٗا َتػِّٝط٠، ٫ٚ ٜٛدس ثباتٷ ؾٝٗا. ْعِ، ايجابت ٖٛ  ا٫تٸذاٙ ايجاْٞ: إ

ٝٸ١. ٝٳِ ا٭خ٬قٝٸ١ ؾك٘. ٖٚصا ا٫تٸذاٙ أقطب يًعًُاْ  ايكٹ

 

ٕٸ يسٜٓا  ٚٸٍ ططح أتباع٘ تؿػرلّا ي٘، سٝح قايٛا: نُا أ ٚإٜهاسّا ي٬تٸذاٙ ا٭

ثٛابت يسٜٓا َتػِّطات تسٜطٖا َطدعٝٸ١ْ ثابت١ َػاعس٠ أٜهّا. ٚقس ٚنعت ايؿطٜع١ ٖصٙ 

ِّ ايكٛاٌْ. ٚقس اْكػِ أتباع  ٖصا ا٫تٸذاٙ ٗ تؿػرل ٚؼسٜس إطدعٝٸات ايجابت١ بػ١ٝ غ

 ٖصٙ إطدعٝٸ١ إٍ ث٬خ ْٛطٜٸات أغاغٝٸ١:

 

ٜصٖب ايػٝس قُس باقط ايكسض ٚايع١َ٬ٓ قُس سػٌ ايطباطبا٥ٞ ٚأَجاشلُا 

ٕٸ إطدعٝٸ١ إػاعس٠ اييت ْطدع إيٝٗا ٗ إتػِّٝطات; يتعطٝٓا ايكٛاٌْ إٛانب١  إٍ أ
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 يًشٝا٠، ٖٞ َطدع١ٝ ١ٜ٫ٚ ا٭َط.

ٕٸ ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ اييت هب تٓؿٝصٖا ٗ اجملتُ» ٜكٍٛ ايػٝس ايطباطبا٥ٞ: ع إ

 تٓكػِ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱغ٬ّ إٍ ْٛعٌ، ُٖا:

اييت شلا دصض تهٜٛينٸ ثابت، َجٌ: استٝادات   ٚايكٛاٌْ  ا٭سهاّ ايٓٛع ا٭ٍٚ:

اٱْػإ ايطبٝعٝٸ١ اييت تؿهٞ إٍ َكتهٝات ثابت١ غرل قاب١ً يًتػٝرل; عهِ اضتباطٗا 

ٝٸ١ ايجابت١ يٲْػإ ْؿػ٘. ؾتٳبٳعّا يٛدٛز َجٌ ٖصٙ إكتهٝات ايجابت١  بايب١ٝٓ ايتهٜٛٓ

  ٚاؿادات غرل إتػِّٝط٠ هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى أسهاّ ثابت١، ٚشيو َٔ قبٌٝ: ا٭سهاّ

ٕٹًِهٝٸ١ ٚا٫ختكام، ٚأسهاّ إعا٬َت ٚايٛضاث١، ٚأسهاّ   ٚايكٛاٌْ شات ايك١ً با

 ايعٚاز ٚايط٬م ٚاعتباض ا٭ْػاب، ٚأسهاّ اؿسٚز ٚايككام ْٚٛا٥ط شيو.

ٌٝ: أسهاّ ايعبازات، اييت تطتهع إٍ دصٕض ثابتٺ، ٜتُجٻٌ بطابط١ َٚٔ ٖصا ايكب

ٖٓا ٫ ّهٔ إٔ ٜطاشلا ايتػٝرل، أٚ ٜٓاشلا ا٫ٖتعاظ أبسّا. ٝٸ١ ٚايعبٛز١ٜ،   ايطبٛب

دا٤   ٖصٙ ايػًػ١ً َٔ ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ ٖٞ بٓؿػٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، اييت

ٝٸاتٗا ٚتؿاقًٝٗا. بٝإ نًٚٝاتٗا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚتهٖؿًت ا يػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ ببٝإ دع٥

ٖصا ايًٕٛ َٔ ا٭سهاّ )ايؿطٜع١( ٫ ططٜل يٓػد٘ أٚ إبطاي٘ بٓلٸ ايكطإٓ ٚقطٜض 

 ايػٓٸ١.

ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ شات ايك١ً باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًٓاؽ. َٚجٌ ٖصٙ  ايٓٛع ايجاْٞ:

ٚا٫خت٬ف ايصٟ ٜططأ  ايكٛاٌْ تهٕٛ بايهطٚض٠ قه١َّٛ بايتػٝرل، ٚشيو تبعّا يًتػٝرل

 ع٢ً ططم اؿٝا٠ ٚٚغا٥ٌ َعاف ايٓاؽ َٔ ّٜٛ اٍ آخط; َٚٔ عكٕط إٍ عكط.

ٛٸ٫ت ايتسضهٝٸ١ اييت ططأت ع٢ً ٚغا٥ٌ ايٓكٌ،  َٚجاٍ ٖصٙ ا٭١ُْٛ إتػِّٝط٠: ايتش

عٝح نإ بسّٜٗٝا إٔ ٜكٛز ٚدٛز ايططم ايدلٜٸ١ ٚايبشطٜٸ١ ٚاؾٜٛٸ١ إٍ اْبجام أٚنإع 

ُِٛ اؾسٜس٠ اييت مل ٜهٔ شلا دسٜس٠ تػت سعٞ بسٚضٖا إهاز ٚتطبٝل غًػ١ً َٔ ايٓٴ

)ايطباطبا٥ٞ، ايؿٝع١، ْلٸ اؿٛاض َع إػتؿطم نٛضبإ: . «ايعكٛض ايػابك١ساد١ْ ٗ 

ٖـ، 1418، 2، تعطٜب: دٛاز عًٞ نػٸاض، َ٪غٻػ١ أّ ايكط٣ يًتشكٝل ٚايٓؿط، 141ٙ

 ٓإ(.برلٚت، يب

ٕٸ ا٭سهاّ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ٖٞ اييت ٜهعٗا  ٖٚهصا ىًل ايطباطبا٥ٞ إٍ أ

ٞٸ ا٭َط )اؿانِ ايؿطعٞ ٗ ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١(، ٗ إطاض اٱغ٬ّ، ٚتٳبٳعّا  ٜٚػٓٸٗا ٚي
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ِٸ تطتؿع ٖصٙ ا٭سهاّ ٚتػك٘   ٚايكٛاٌْ  ٕكتهٝات إكاحل ايطاض١٥ إػتذسٸ٠، ث

اْتؿا٤ إكاحل إٛدب١ شلا. )اْٛط: ايطباطبا٥ٞ، َكا٫ت  بكٛض٠ٺ طبٝعٝٸ١ تًكا٥ٝٸ١ َذطز

، تعطٜب: دٛاز عًٞ نػٸاض، َ٪غٻػ١ أّ ايكط٣ 351اٱغ٬َٞ: تأغٝػٝٸ١ ٗ ايؿهط 

 ، برلٚت، يبٓإ(.ٖـ1418، 2يًتشكٝل ٚايٓؿط، ٙ

َٸا ايػٝٸس قُس باقط ايكسض ٕٸ ا٭سهاّ ٗ ايؿطٜع١ ع٢ً  أ ؾكس شٖب إٍ أ

، ٖٚٞ َٚباساتٝٸ١ اييت ْطدع ؾٝٗا إٍ ايٓلٸ; ٞ ا٭َٛض اٱيعاَ، ٖٚإيعاَاتْٛعٌ: 

ٞٸ ا٭َط إٔ ٜؿطٸع قٛاٌْ إيعاَٝٸ١ تٳبٳعّا ٕا ٜطاٙ َٔ َكًش١ٺ، ٗ  ا٭َٛض اييت ولٸ ؾٝٗا يٛي

َٸ١ يًؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ١، ٖٚٞ اييت اقطًض عًٝٗا بـ )َٓطك١ ايؿطاؽ(.  ن٤ٛ إ٪ؾٸطات ايعا

ؾُا  443: 3ايػٝٸس ايؿٗٝس ٕطبٛع نُٔ: َٛغٛع١ َ٪ٖيؿات )اْٛط: ايكسض، اقتكازْا، ا

 (.43: 5بعس; ٚاٱغ٬ّ ٜكٛز اؿٝا٠، إطبٛع نُٔ: َٛغٛع١ َ٪ٖيؿات ايػٝٸس ايؿٗٝس 

ؾايٓكط١ اييت ًٜتكٞ ؾٝٗا ايػٝٸس ايكسض َع ايػٝٸس ايطباطبا٥ٞ ٖٞ ٗ ٚدٛز 

َٸا ايجٛابت ؾإطدعٝٸ١ ٝٸ١  ايجٛابت ٚإتػِّطات ٗ ايؿطٜع١. أ ؾٝٗا ٖٞ ايٓكٛم ايسٜٓ

ٔٸ ايكٛاٌْ ٚأَجاشلا  ٞٸ ا٭َط، ايصٟ ولٸ ي٘ غ َٸا إتػِّطات ؾإطدعٝٸ١ ؾٝٗا ٚي ؾك٘; ٚأ

َٸ١ يًكِٝ ٚايتؿطٜعات اٱغ٬َٝٸ١.  ٚؾكّا ٕا ٜطاٙ َٔ إكًش١، ٗ ن٤ٛ إ٪ؾٸطات ايعا

ٕٸ ايػٝٸس ايكسض سكط زا٥ط٠ ق٬س ٔٸ ايٓكط١ اييت ىتًؿإ ؾٝٗا ٖٞ أ ٝٸات يه

َٸا ايػٝٸس ايطباطبا٥ٞ ؾًِ ٜٓلٸ ع٢ً شيو، بٌ قاٍ:  ٞٸ ا٭َط ٗ قػِ إباسات ؾك٘، أ ٚي

 ٌٕ ٔٸ ايكٛاٌْ بؿه ٕٸ ا٭خرل ٫ ٜػ ٞٸ ا٭َط. ع٢ً أ ٕٸ إطدعٝٸ١ ٗ ا٭سهاّ إتػِّٝط٠ ٖٞ ٚي إ

َٸ١ سٳػٵب تعبرل ا ٞٸ ٚؾكّا يطأٟ ٖ٪٤٫، بٌ ٜٓطًل ٗ غٓٸٗا ٚؾكّا يًُ٪ؾِّطات ايعا يػٝٸس َعاد

ايكسض، ؾٗٛ ٜعٞ ا٭ٖساف ايهدل٣ يًؿطٜع١، ٜٚؿطِّع ايكٛاٌْ اؾع٥ٝٸ١ ٗ إطاضٖا 

 ٚغٝاقاتٗا. ٚبٗصا ايبٝإ ّهٔ غسٸ ايجػط٠ اؿاق١ً ٗ شيو.

ٔٸ إيعاَٗا ٫ ٜكِّطٖا  ًِٔع١َْ; يه َٴ ٞٸ ا٭َط  ٝٸ١ اييت ٜػٓٸٗا ٚي ٖٚصٙ ايكٛاٌْ اؾع٥

ُٸ١; إش ٞٸ ا٭َط َٔ  دع٤ّا َٔ ايؿطٜع١. ٖٚصٙ ْكط١ َٗ قس تكٍٛ: إشا مل تهٔ أٚاَط ٚي

ايؿطٜع١ ؾًُاشا ٜعاقب إهًٖـ ع٢ً كايؿتٗا، ٖٚٛ مل ٜطتهب سطاَّا ؾطعٝٸّا 

 إغ٬َٝٸّا؟!

ٕٸ إػأي١ يٝػت غطٜب١ّ، بٌ ٖٞ أؾب٘ بأَط ايٛايس ٚيسٙ  ٖٚٓا هٝب ٖصا ا٫ػاٙ بأ

ٕٸ ٖصا ا٭َط قس ػب طاعت٘ ؾطعّا، يهٓٸ٘ يٝ  ؼ سهُّا تؿطٜعٝٸّا إشلٝٸّا.ظًب إا٤; ؾإ
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ٚخٴصٵ َجا٫ّ آخط ٖٚٛ: ؾدلٷ َا اغتأدطى بعكسٺ َٖٛقع بٝٓهُا إٔ تعٌُ ٗ 

عُاض٠ َٓعي٘. ٖٚصا عكس )إداض٠(. ٚايؿطٜع١ ػعٌ ٖصا ايعكس ًَعَّا يًططؾٌ. ؾًٛ قاٍ 

يو ايؿدل ايصٟ اغتأدطى: نٳعٵ يٞ ٖصا اؿذط ٖٓاى، أيٝؼ َٔ ايٛادب ؾطعّا 

ؿذط سٝح طًب؟ إْٸ٘ نصيو بايتأنٝس; إش َكته٢ عكس اٱداض٠ عًٝو إٔ تهع ا

ٔٵ ٌٖ ٚنع اؿذط  تهٕٛ أْت ًَعَّا بإٔ تعٌُ َا ٜطًب َٓو ايططف اٯخط، يه

ٖٓاى ٖٛ دع٤ٷ َٔ ايسٜٔ، عٝح يٛ أضزْا إٔ ْؿطح ايسٜٔ ؾٓشٔ ْصنط ٚنع اؿذط ٗ 

ٝٸ١؟!  ٖصا إٛنع ع٢ً أْٸ٘ قهٝٸ١ْ زٜٓ

ٔٻ إهُٕٛ يٝؼ دع٤ّا ٚاؾٛاب بايٓؿٞ بايتأن ّٷ بايطاع١، ٚيه ٝس. ؾأْت ٖٓا ًَعٳ

َٔ ايسٜٔ. َٚا ٖٛ دع٤ٷ َٔ ايسٜٔ ٖٛ ٚدٛب ا٫يتعاّ بايعكٛز إٖٛقع١ بٌ ايٓاؽ. ٖٚهصا 

ٔٸ ْؿؼ طًب  ٝٸ١ إيعاّ ايعٚد١ بايتُهٌ عٓسَا ٜطٜس ايعٚز، ٚيه اؿاٍ ٗ إَهاْ

ٝٸ١ إهُٕٛ ايعٚز يٝؼ دع٤ّا َٔ ايسٜٔ. ٚبٗصا ّهٔ اؾُع بٌ  ٝٸ١ اٱيعاّ ٚعسّ زٜٓ زٜٓ

 إًعٳّ ب٘.

 

ٚقس غذٻٌ بعض ايعًُا٤ ـ ّٚهٔ إٔ تٴهاف ـ ٬َسٛاتٷ َٚٓاقؿات أَاّ اتٸذاٙ 

ايطباطبا٥ٞ ٚايكسض، ايصٟ ّجٌِّ اػاّٖا ٚاغعّا زاخٌ ايط١ٜ٩ ايؿك١ٝٗ يهجرل َٔ 

اؿطنات اٱغ٬َٝٸ١ ايّٝٛ. ٚغأنتؿٞ ببعض ا٬ٕسٛات، تاضنّا تؿكٌٝ شيو إٍ 

ايسضاغات إدتكٸ١; إش قس تبًؼ ا٬ٕسٛات ٖٓا َا ٜكاضب عؿط ٬َسٛات، ؾكٻًٓاٖا ٗ 

ٝٸ١.  زضٚغٓا ا٭قٛي

سٌ ٜٓلٸ ايػٝٸس ايكسض ع٢ً عٓٛإ َٓطك١ ايؿطاؽ ؾٌٗ ٜعين َٔ شيو ٚدٛز ؾطاؽ 

ٞٸ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ١؟ ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾهٝـ ٖٛ ايػبٌٝ يًتٛؾٝل بٌ  سكٝك

ٖصا ايؿطاؽ ٚبٌ إٓطًل ايصٟ قطٻضٙ ا٭قٛيٝٸٕٛ، ٚايكا٥ٌ: َا َٔ ٚاقع١ إ٫ٓ ٚهلل ؾٝٗا 

ِٷ؟!  سه

ِّ ٖصا اٱعهاٍ عًٝٓا إٔ ْػتبعس إٔ ٜهٕٛ إككٛزٴ َٔ ٚدٛز  ٚٗ غبٌٝ س

ٕٸ ٖصا ٝٸ١ ا٭قٛيٝٸ١  َٓطك١ ؾطإؽ ايؿطاؽٳ ايتؿطٜعٞ; ٭ ٫ ٜٓػذِ َع ايب١ٝٓ ايتشت

ايه٬َٝٸ١، ٚاييت أثبتت ـ ٚؾل ضأٟ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ ـ عسّ ٚدٛز ؾطإؽ تؿطٜعٞ ٗ 
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 ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ١.

ٕٕ آخط َٔ ايؿطاؽ ٜكع ٗ  ٚبعس اغتبعاز ٖصا ايًٕٛ َٔ ايؿطاؽ ٜٓؿتض اجملاٍ أَاّ يٛ

ٞٸ زا٥ط٠ إباح، ٖٚٛ ايصٟ ٜٴكٵَطًَض عًٝ٘ بـ )ايؿط ٞٸ(. ٖٚٓا سٌ ْطدع إٍ ٚي اؽ اٱيعاَ

ٞٸ ا٭َط ايكٛاٌْ ٗ ٖصٙ ايسا٥ط٠؟ ٔٸ ٚي ٟٸ أغإؽ ٜػ  ا٭َط ؾع٢ً أ

ٞٸ ا٭َط ٗ شيو:  قايٛا: ٖٓاى أغاغإ ٜعتُس عًُٝٗا ٚي

 أـ ايعٓٛإ ايجاْٟٛ.

 ب ـ إكًش١ ٚإؿػس٠.

ٞٸ ا٭َط ايكٛاٌْ ع٢ً أغاؽ ايعٓٛإ ايجاْٟٛ ٔٸ ٚي ٗ ٖصا، إشا ؾ٬ خ٬ف  ؾإشا غ

ٕٸ بعض ايكٛاعس  ٞٸ ا٭َط. بٌ إ ٞٸ. ٚيٝؼ ٖصا َٔ َطدعٝٸ١ ٚي دا٤ شيو كايؿّا يًشهِ ا٭ٚي

ٝٸ١. ٚع٢ً ٖصا ؾإشا  ايؿكٗٝٸ١ ـ نكاعس٠ ٫ نطض، ٫ٚ سٳطٳز ـ سان١ُْ ع٢ً غا٥ط ا٭زٓي١ ا٭ٚي

ٔٸ ايكٛاٌْ اؾسٜس٠ ٕٛانب١ اؿٝا٠ ٖٛ َٔ خ٬ٍ ايعٛز٠ إٍ  نإ إككٛز َٔ غ

ٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١ ايؿطعٝٸ١، نكاعستٞ ٫ نٳطٳض ٫ٚ سٳطٳز ٚقٛاعس ايتعاسِ ٚغرلٖا، ؾٗصا ايع

ٔٵ ٫ ٜط٣ ٚدٛز َٓطك١  َٳ ٕٸ ْٝع ايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ بصيو. بٌ ستٸ٢  ا٭َط يٝؼ دسٜسّا; ٭

ؾطاؽ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ١ ٜصٖب إٍ شيو. ٚطبعّا ٜبك٢ غ٪اٍ ْذلن٘ اٯٕ: ٌٖ 

ٌٸ إتػِّطات تػتطٝع ايعٓاٜٚٔ ايجاْٛ َٴعٹٝٓٳّا ٚٚاغعّا ٗ ٚ ١ٜ ٚسسٖا إٔ ؽًل ْٛاَّا تؿطٜعٝٸّا 

 ايهجرل٠؟!

ٞٸ ا٭َط ايكٛاٌْ ع٢ً أغاؽ إٓطًل ايجاْٞ )إكًش١ ٚإؿػس٠( ٔٸ ٚي َٸا إشا غ ، أ

ٞٸ ا٭َط ١ٜ٫ٚ ٖٓٛس١ ي٘ ع٢ً اجملتُع، ن١ٜ٫ٛ ا٭ب ع٢ً ايطؿٌ  ٕٸ يٛي بإٔ ْكٍٛ: إ

ٕٸ ٖ صٙ اي١ٜ٫ٛ ّهٓ٘ إعُاشلا َٔ غرل ساد١ٺ إٍ اغتدساّ عٓاٜٚٔ ايكػرل ايكاقط. ٚإ

ثاْٜٛٸ١ أٚ غرلٖا، ٫ٚ ٜؿذلٙ ؾٝٗا إ٫ٓ ٚدٛز إكًش١ يًُٖٛي٢ عًِٝٗ، سٝح ٜكّٛ ا٭ب 

ٕٸ ٖصٙ  ُّٛٓا أَٛضِٖ. ٚإ ٔٸ ايكٛاٌْ ٭٫ٚزٙ، َٓ ِٸ ٜػ بتؿدٝل إكًش١ بعكً٘ إتٛانع، ث

ٞٸ ا٭َط. ٖٚٓا ٫ اي١ٜ٫ٛ اييت ٗ زا٥ط٠ ا٭غط٠ ّهٔ ت َٸ١ نًٓٗا بايٓػب١ يٛي ٛغعتٗا يٮ

تًذأ ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١ إٍ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١، بٌ ُاضؽ ْؿؼ اي١ٜ٫ٛ اييت ُأعطٝٳتٵ يٮب 

ٚٵْ٘ َٔ َكًش١ٺ شلِ، ؾٝهٕٛ ٖصا  ٚاؾسٸ ع٢ً ا٭٫ٚز; يًتكطټف بؿ٪ِْٚٗ ٚؾكّا ٕا ٜطٳ

 ل زيٌٝ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١.ايتسخټٌ عٔ ططٜل زيٌٝ اي١ٜ٫ٛ، ٫ عٔ ططٜ

ٕٸ َا نتب٘ ايكسض عٔ ٖصا  ْٚكٛم ايػٝٸس ايكسض ت٪ِّس ٖصا ا٫ؾذلاض، ضغِ أ
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ٝٵ٘: )اقتكازْا(; ٚ)اٱغ٬ّ ٜكٛز  إٛنٛع ـ ٚيٮغـ ـ يٝؼ غ٣ٛ قؿشاتٺ ق١ًًٝ ٗ نتابٳ

اؿٝا٠(، بٓشٛ ا٫غتططاز، ٚيٛ ططس٘ ٗ عٛث٘ ا٭قٛيٝٸ١ يهإ ع٬د٘ ي٘ ٚإٜهاس٘ 

ٗټٔ َا ٜطٜس. أندل.  َٔ ٖٓا نإ يعاَّا عًٝٓا ايصٖاب خًـ عباضات٘ إدتكط٠; يًته

 ٌٕ ٚا٭َط نصيو عٓس ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ، ؾايبشح عٓسٙ دا٤ بؿه

 ٚيٝؼ بٓشٛ تأقًٝٞ ٚتأغٝػٞ َٛغٻع. ،اغتططازٟ

ٞٸ ا٭َط ٫ ٜطدع إٍ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١  :ٚفٌُ ايكٍٛ عٓسِٖ ٕٸ َا ّاضغ٘ ٚي إ

٠، ٚإْٸُا إٍ زيٌٝ ٫ٜٚت٘، ٚإعُاٍ ايكٛاٌْ ٚؾكّا ٕا ٜطاٙ َٔ َكًش١ٺ. نُا ٫ بايهطٚض

ٔٵ سٝح إْٸٗا  ولٸ ي٘ ايتسخٸٌ ٗ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١; يهْٛٗا ؾطع اهلل ايجابت. ٚيه

ٞٸ ا٭َط ؾٝٗا بايٛنع ٚايطؾع غرل كايـ يؿطع اهلل  َػاس١ َباسات ؾٝهٕٛ تسخٸٌ ٚي

ٌٻ.  ععٻ ٚد

مًٌٚ ْٛطٜٸ١ َطدعٝٸ١ ١ٜ٫ٚ ا٭َط إػاعس٠ ـ ٚاييت تبٓٸاٖا  إشٕ إشا أضزْا إٔ

ايطباطبا٥ٞ ٚايكسض ٚ... ـ ٬ْسٜ أْٸٗا تطدع ٗ سكٝك١ ا٭َط إٍ زيٌٝ اي١ٜ٫ٛ، ايصٟ 

ٕٸ زيٌٝ اي١ٜ٫ٛ ٜعطٝ٘  ٔٸ ايكٛاٌْ ٚؾكّا ٕا ٜطاٙ َٔ إكًش١; ٭ ٞٸ ا٭َط بػ ٜػُض يٛي

 ٜطدع إٍ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١ بايهطٚض٠.ايك٬سٝٸ١ ٗ ٖصٙ ايسا٥ط٠، ٫ أْٸ٘ 

ٚٸٍ مل ٜؿطِّم بٌ إباح  ٖٚٓا ٜتٻهض ايؿطم بٌ ْٛطٜٸ١ ايطباطبا٥ٞ ٚايكسض; ؾا٭

ٞٸ ا٭َط ٫ظَ٘ ا٫دتٗاز  ٚغرلٙ. َٚٔ ٖٓا أؾهًٛا عًٝ٘ بهٕٛ ايذلخٝل ايصٟ َٓشٵتٳ٘ يٛي

ٔٸ ايكٛ ٞٸ ا٭َط غ ٕٸ ْٛطٜٻتو تكٍٛ: ّهٔ يٛي اٌْ ٗ زا٥ط٠ اٱيعاَات ٗ َكابٌ ايٓلٸ; ٭

ٌٷ يًؿطٜع١، ٗ َكابٌ ْٛط  )= غرل إباح( ٚؾكّا ٕا ٜطاٙ َٔ َكًش١ٺ، ٖٚصا بعٝٓ٘ تعطٝ

.ٓ٘ ٞٸ ا٭َط، ب٬ زخٍٛ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١ ع٢ً اـ  ٚي

ٝٸ١  ٕٸ ْكٛم ايػٝٸس ايكسض ناْت أنجط زٓق١ّ َٔ ايعا١ٜٚ ا٭قٛي َٔ ٖٓا ٬ْسٜ أ

ٕٸ ن ٞٸ ا٭َط َٔ عباضات ايطباطبا٥ٞ; ٭ ٕٸ يٛي ًُات ا٭خرل ًٓت ٚاٖطّا اغتٛسٞ َٓ٘ أ

ّٷ أّ ٫. ٖٚصا خ٬ف ايٓلٸ  سلٸ ايتسخٸٌ ٗ إتػِّطات َطًكّا، غٛا٤ أنإ ؾٝٗا إيعا

 إٛدٛز ٗ ٖصا اٱطاض.

ٚعًٝ٘، ؾُطدع١ٝ زيٌٝ اي١ٜ٫ٛ إشا أخص ع٢ً إط٬ق٘ يٝؿٌُ اٱيعاَات تٛقعٓا ٗ 

َٸا  إشا متٸ سكطٖا بإباسات، نُا ؾعٌ ايػٝس ايكسض، ؾٗٞ ا٫دتٗاز إكابٌ يًٓلٸ، أ

ٞٸ  ٞٸ )عكٌ ٚي ٕٸ ايؿطٜع١ قس َٓشت ايعكٌ اٱْػاْ ٝٸ١ٺ أخط٣، ٖٚٞ أ تٛقعٓا ٗ إؾهاي
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ٝٸ١ ط١ًٜٛ تٳبٳعّا ؿادات ايبؿط، ٖٚصا إقطاضٷ  ٔٸ ايكٛاٌْ ٗ َسز ظَٓ ا٭َط( ق٬س١ٝ غ

ٕٸ ايؿطٜع١ مل تهٔ قازض٠ّ ع٢ً إٔ تػ ٞٸ بأ ٔٸ قٛاٌْ ْٝع ايؿعٛب ٗ نُينٸ سكٝك

٦َات ايػٌٓ إان١ٝ. ٚبٗصا إٍ ْٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ َٔ خ٬ٍ ْكٛقٗا اييت تطدع 

ٕٸ  ٜأخص ايٓاقس ايعًُاْٞ ٚثٝك١ّ إناؾٝٸ١ َٔ ْكٛم إؿٚهطٜٔ اٱغ٬َٝٸٌ بأْٸِٗ ٜكطٸٕٚ بأ

ٝٸ١ ـ ع٢ً تػط١ٝ ْٝع ايٛقا ٕٸ ايؿطٜع١ يٝػت قازض٠ ـ َٔ خ٬ٍ ْكٛقٗا ا٭قً ٥ع، ٚأ

َٴٓشٳتٵ ق٬سٝٸ١ تؿدٝل إكًش١ ٚإؿػس٠  فُٛع١ّ ٚاؾط٠ َٔ ايٛقا٥ع إػتذسٸ٠ قس 

ٞٸ ا٭َط، يٝٴكسض قٛاْٝٓ٘ بٗصا ايكسز ٗ زا٥طتٗا. ٖٚصا ْكضٷ سكٝكٞ يكاعس٠:  ؾٝٗا يٛي

ِٷ، ٚأَجاٍ ٖصٙ ايكٛاعس، اييت تؿذلض بٛقؿٗا َػًُٖات  َا َٔ ٚاقع١ٺ إ٫ٓ ٚشلا سه

 ٗاز ايؿطعٞ!قاطع١ ٗ ا٫دت

ٞٸ ا٭َط إَا تطدع إٍ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ، ؾ٬ دسٜس  ٚعًٝ٘، ؾٓٛط١ٜ َطدعٝٸ١ ٚي

أٚ تطدع إٍ َطدعٝٸ١ ايعكٌ اٱْػاْٞ ٗ غسٸ ؾطاؽ ايتكٌٓ ايسٜين، ٖٚصا ٜٓاقض  ;ؾٝٗا

 أقٍٛ َسضغ١ أقشاب ٖصٙ ايٓٛطٜٸ١.

ٕٸ ْٛط١ٜ َطدعٝٸ١ ١ٜ٫ٚ ا٭َط ٖٓا َطاَيب١ْ باؾٛاب عٔ ٖصا ا يتػا٩ٍ. ٚمثٸ١ إ

ٛٻ٫ت.٬َسٛاتٷ عسٸ٠ أ  خط٣ ْذلنٗا يًتؿاقٌٝ ٚإط

 

 ـ ٜتبع ـ

  



 

 

 
 

 وحتّديات ايعصس احلديحاإلسالَي ايفك٘ 

 

 

ْٜ ٔٵَٳ» ْٜنإ ي٘ َٔ ْؿػ٘ ٚاع  (.×)اٱَاّ عًٞ (1)«، نإ عًٝ٘ َٔ اهلل ساؾ

  

َػاض َٛاد١ٗ ايؿك٘ ايتكًٝسٟ )ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ( يتشسٜات ايعكط غٓعاجل ٖٓا 

، َٚا ٖٞ «ايعَإ ٚإهإ ع٢ً ا٫دتٗاز»اؿسٜح، ٚشيو َٔ أدٌ بٝإ عٓاقط تأثرل 

أخ٬م »ْط٣ إٔ  ؟«عسّ نؿا١ٜ ا٫دتٗاز َعٓاٙ إكطًض ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ»أغباب 

ُٸك١. إٕ ايبشح ٗ ٖٞ إٛنٛع ا٭ٍٚ ايصٟ وت «ا٫دتٗاز از إٍ إعاز٠ ْٛط دصض١ٜ َع

أخ٬م ا٫دتٗاز ٖٛ ْٛع َٔ ا٫دتٗاز ٗ أقٍٛ َٚباْٞ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ 

ِٸ بعباض٠ٺّٚ َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ ع٢ً ا٫دتٗاز ٗ ايؿطٚع. ا٫دتٗاز ٜتكسٸ َا  أخط٣: إٕ أٖ

إسساخ ايتٓاغِ بٌ أقٍٛ ايسٜٔ » ٜتعٌ ع٢ً عًُا٤ ايسٜٔ ؾعً٘ ٗ ايٛطٚف ايطا١ٖٓ ٖٛ

. (2)«ٚأقٍٛ ايعامل اؿسٜح، ٚيٝؼ إٓاغ١ُ بٌ ؾطٚع ايسٜٔ ٚؾطٚع ايعامل اؿسٜح

ٔٵ ٔٷ ٚيه بإٔ تهٕٛ يسٜٓا َعطؾ١ عُٝك١ ٚؾا١ًَ  َٔ ايٛانض إٔ ايٓذاح ٗ ٖصا ا٭َط ضٖ

ز ٗ ايؿك٘ ، ٚإعاز٠ ايٓٛط ٗ َباْٞ ا٫دتٗاز ٗ ايسٜٔ ٚا٫دتٗابايعامل اؾسٜس َٔ د١ٗٺ

غتهٕٛ يٓا دٛي١ ٚخ عٔ أغًٛب ايبشح ٗ ايؿك٘ ايتكًٝسٟ. تشسٸٓغأخط٣.  َٔ د١ٗٺ
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 ايبشٛخٜات ايعكط اؿسٜح. ٚأَا غا٥ط ع٢ً ططم اؿًٍٛ ايتكًٝس١ٜ ٗ َٛاد١ٗ ؼسٸ

ببٝإ خكا٥ل ايعامل اؿسٜح َٚٛاطٔ اخت٬ؾ٘ عٔ ايعامل ايكسِٜ. إٕ  ؾإْٗا ؽتلٸ

ُٸ  ٢ ٗ: اـكا٥ل تتذ١ًٝٓ اـٛض ٗ ٖصٙ أٖ

ٚٸ1 ٫ّ إٔ ْؿشص اشلُِ َٔ ـ إشا أضزْا إٔ لعٌ ايعكط اؿسٜح زّٜٓٝا هب عًٝٓا أ

ٚإٕ ايؿِٗ ايسٜين ايصٟ تطعطع ٗ أشٖإ ٚنُا٥ط غهإ  .أدٌ عكط١ْ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ

 ايعامل ايكسِٜ ٫ ٜػتطٝع تًب١ٝ اؿاد١ ايس١ٜٝٓ يػهإ ايعامل اؿسٜح. 

 ايس١ٜٝٓ ايكس١ّ اييت خاطب بٗا ايؿاضع غهإ ايعامل ـ إشا أضٜس يًٓكٛم2

ُٸٜايكس  .إٍ تطْتٗا ثكاؾّٝا ِ ع٢ً غهإ ايعامل اؿسٜح ؾإْٗا غتهٕٛ عاد١ٺِ إٔ تع

ِّٚإٕ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ايعامل اؿسٜح ئ ٜتُٓه ْٛا ؾُّٗا قشٝشّا ٓٛا َٔ إٔ ٜه

ا ثكاؾّٝا، ؾه٬ّ عٔ تطبٝكٗا َٚعك٫ّٛ عٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ قبٌ ايعٌُ ع٢ً تطْتٗ

 داش ايسٚض إٓاغب ٗ تِٓٛٝ سٝاتِٗ. ٔ ايسٜٔ َٔ اتٸٚايعٌُ بٗا، أٚ إٔ ٜتُٓه

إٕ َٔ ا٭خطا٤ ا٫غذلاتٝذ١ٝ اييت ٜطتهبٗا ايتؿهرل ايتكًٝسٟ ٖٞ أْ٘ ٗ َكاّ 

ٜتٛد٘ إٍ  ،ٚعٓس اغتٓباط٘ ٕٛقـ ايسٜٔ ػاٙ ٖصا ايعامل ،َٛاد١ٗ ايعامل اؿسٜح

، ٜٚعٌُ ع٢ً ؾكٌ ايجُاض عٔ «اؾصٚض»ٖصا ايعامل، ٜٚتذاٌٖ  «مثاض»ٚ «قاقٌٝ»

ِّ ػات ٚإُٓٛات باٱَهإ ـ َج٬ّ ـ إزاض٠ إ٪غٸ ٘ضّا أْٸاؾصٚض، ٜٚطٜسٖا نصيو، َتك

 ٘ا٫دتُاع١ٝ اؿسٜج١ ع٢ً أغاؽ ا٭خ٬م ٚايعك١ْٝ٬ ايتكًٝس١ٜ )ايؿك٘ ايتكًٝسٟ(، ٚأْٸ

زٕٚ إٔ  ،ًٛب َٔ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١باٱَهإ ا٫غتؿاز٠ بايؿهٌ إط

ّٷ باٱَهإ ؾكٌ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ عٔ  ٘با٭خ٬م اؿسٜج١، أٚ أْٸ ٜهٕٛ ٖٓاى ايتعا

ٌٸ ١ً ُٳايعًّٛ اٱْػا١ْٝ. إٕ أقشاب ٚسٳ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚإس٬ٍ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ق

ٛٸ ط٠ عٔ ايعامل ايعامل اؾسٜس ٖٛ ْػد١ َهبٻ»ضٕٚ إٔ ٖصا ايٓٗر ايؿهطٟ ٜتك

، ٚيصيو ّهٔ إٔ تهٕٛ ايكِٝ ٚإعاٜرل ايػا٥س٠ ٗ ٖصٜٔ ايعإٌ ٚاسس٠، (3)«ايكسِٜ

باٱَهإ إزاض٠ ايعامل اؿسٜح َٔ خ٬ٍ شات ايكِٝ ٚإعاٜرل اييت ناْت غا٥س٠  ٘ٚأْٸ

. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿهرل ٜكسض عٔ َعطؾ١ غطش١ٝ ٚغرل ْانذ١ (4)ٗ ايعامل ايكسِٜ

٥ل ايعامل اؿسٜح ٚدصٚضٙ، ٜٚكِٝ ؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً بؿإٔ خكا

ٗاّ ايٓاقسٜٔ ٫ّ َٔ ايػعٞ إٍ ضؾع دًٗ٘ ٚتكشٝض ؾُٗ٘ ٜعٌُ ع٢ً اتِّسٳٖصٙ إعطؾ١. ٚبٳ
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 . ٚايعُاي١ يٮدٓيبٸ ،أٚ نعـ ايسٜٔ ،ٔإؿؿكٌ ٚإدًكٌ بعسّ ايتسٜټ

 

ٝٸ ّ ْٗكسِّ ّا عٔ أغًٛب ايبشح ايػا٥س ٗ ٖصا ايكػِ تكطٜطّا كتكطّا ٚإْاي

ٝٸ أٚ أخ٬م ا٫دتٗاز نُا ٖٛ(. إٕ ايكػِ  ،١ ايؿك٘ ايطأٖايؿك٘ ايتكًٝسٟ )عك٬ْ

ا٭ندل َٔ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ ٜعاجل ا٭زي١ اييت ّهٔ تٛدٝ٘ ٚتدلٜط ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ 

إٍ إباْٞ  عًِ ا٭قٍٛ ٗ اؿكٝك١ ْاٚطٷَٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إيٝٗا. إٕ ٖصا اؾاْب َٔ 

 ١ يًؿك٘، ٚإٕ آضا٤ ايؿكٗا٤ ٗ ٖصا اؿكٌ تعهؼ ؾطنٝاتِٗ إعطؾ١ٝ. إعطؾٝٸ

ٝٸ  «ايكطع»ٕٛ إٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ اؿا٫ت ايص١ٖٝٓ ايج٬خ، ٖٚٞ: ٚقس عُس ا٭قٛي

ٔٸ»ٚ  سٝح ٜصٖبٕٛ إٍ ايكٍٛ بأْ٘ يٛ سكٌ ،١يتكػِٝ ٖصٙ ا٭زٓي ،«ايؿٓو»ٚ «ايٛ

١ عًٝ٘، ٙ ـ سذٸ٪ّا نإ َٓؿـ قطع باؿهِ ايؿطعٞ نإ شيو ايكطع ـ أٜٸيًُهًٖ

ِٸ١ ع٢ً َكًٚنُا ٜهٕٛ سذٸ ٖٓا ٖٞ ايٓاس١ٝ ايٓؿػ١ٝ َٔ  سٜ٘ )ٗ بعض اؿا٫ت(. ٚإٗ

ٚيٝؼ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ ٚإعطؾ١ٝ َٓ٘. إٕ ايكطع ٚايٝكٌ إبشٛخ عٓ٘ ٗ عًِ  ،«ايكطع»

ٜكتكط ٖصا ايكطع ٚايٝكٌ ع٢ً ايكهاٜا إطابك١ يًٛاقع، بٌ  ١، ٫ٚا٭قٍٛ ٜعتدل سذٸ

أخط٣: إٕ ايكطع ايصٟ  بعباض٠ٺٚ. (5)اع أٜهّاب ٚقطع ايكٓط٢ َٛاضز اؾٌٗ إطٖنٜؿٌُ ستٸ

١ ١ خاقٸْؿػٝٸ عٔ ساي١ٺ ، ٖٚٛ عباض٠ْ«اؾعّ»ٜعتدل ٗ عًِ ا٭قٍٛ أؽٸ اؿذر ٜػاٚم 

ٔٸ َٸٙ زي٪، غٛا٤ أنإ َٓؿٚايؿٓو تكابٌ ايٛ ١ ١ُٖٝٚ ّا، أٚ ع٬ًّٝٓ َٓطكّٝا َٚٛنٛعّٝا ٚعا

بػبب ؼًٝل غطاب ٗ  ;ٗ بػساز ٚخطاؾ١ٝ، نُا يٛ سكٌ ي٘ ايكطع َٛت ظٜسٺ

ايبكط٠، أٚ سكٌ شيو ايكطع َٔ ايططم إتعاضؾ١ أٚ غرل إتعاضؾ١، َٔ قبٌٝ: إٓاّ 

ٕٸ  ٕٸأاؿذر، ٚ أؽټايكطع ٖٛ  ٚايهطب بايطٌَ أٚ اـرل٠ ٚايتٓذِٝ. ٜط٣ عًُا٤ ا٭قٍٛ أ

سذ١ٝ ايكطع َٔ  ٕٸأسذ١ٝ غا٥ط اؿذر هب إٔ تجبت َٔ خ٬ٍ ايكطع ٚايٝكٌ، ٚ

 ب ٚاٱثبات. ٫ًِ تكبٌ ايػٻ ،«بس١ٜٝٗ»١ٝ يٛاظَ٘ ايصات١ٝ، ؾٗٞ سذٸ

١ اييت ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ ايؿك٘ إٍ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تٓكػِ ا٭زٓي

 ـ قطعٷ. ؾًٛ سكٌ يًُهًٖ«ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ»ٚ ;«ا٭َاضات»أٚ  «اؿذر»قػٌُ: 

١، ٚسذ١ٝ ايكطع ٫ ؼتاز إٍ إَها٤ َٔ قبٌ باؿهِ ايؿطعٞ نإ قطع٘ سذٸ
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١ٝ عٔ ايكطع. ٚأَا ٗ َٛضز ايٕٛٓٛ ؾا٭َط ايؿاضع; ٭ٕ ايؿاضع ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜٓؿٞ اؿذٸ

ٔٸإٕ سذ١ٝ ايٕٛٓٛ يٝػت شات١ٝ، ٚيصيو هب ٗ ايعٌُ ع٢ً طبل ايإش  ;يٝؼ نصيو ٛ 

ٔٸٝتٗا ع٢ً مٛ ايكطع ٚايٝكٌ. ٜصٖب ايؿكٗا٤ إٍ إٔ سذٸإثبات سذٸ ٗ َٛضز  ١ٝ ايٛ

١ٝ بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؼتاز إٍ إَها٤ ايؿاضع، ّٚهٔ يًؿاضع إٔ ّهٞ سذٸ

 ١ٝ ايٕٛٓٛ ا٭خط٣. ايٕٛٓٛ، ًٜٚػٞ سذٸ

يػايب١ َٔ ١ٝ ايٕٛٓٛ. أَا ا٭غًب١ٝ ا١ٝ بؿإٔ سذٸؽتًـ آضا٤ إساضؽ ايؿك١ٝٗ ايػٓٸ

١، ٚأيػ٢ بعض ايٕٛٓٛ ايٓكًٝٸسذٸ١ٝ  إ٫ٓ ٔضُٵؾكٗا٤ ايؿٝع١ ؾتصٖب إٍ إٔ ايؿاضع مل ٜٴ

ِٕسذٸ َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إٍ  ١ٝ غا٥ط ايٕٛٓٛ ا٭خط٣. ؾًهٞ ْتُهٔ َٔ إثبات سه

. َٔ ٖٓا ٜػع٢ عًُا٤ «ز٫ي١ّ»ٚ «غٓسّا»١ ا٭زي١ ايٓك١ًٝ هب إثبات اعتباض ٖصٙ ا٭زٓي

ِٸ «ٚٛاٖط ايه٬ّ»١ٝ ٚسذٸ ،«خدل ايٛاسس»١ٝ إثبات سذٸا٭قٍٛ إٍ  . ٚايٓتٝذ١ اييت ٜت

ٖٞ إٔ ايؿاضع ٜط٣ إٔ ايٕٛٓٛ  ١ٝ ايٕٛٓٛ عاز٠ّايتٛقٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ ايبشح ٗ سذٸ

ؿٌ بعسّ ا٫غتٓاز إٍ ا٭زي١ طايب إهًٖقس )ايتذطٜب١ٝ( ؾاقس٠ ي٬عتباض، ٚٚايعك١ًٝ 

  َكاّ ايهؿـ عٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ. ١ٝ ٗ)ايتذطٜب١ٝ( ايٛٓٸٚايعك١ًٝ 

ٗ شيو  ١ّإٍ ايكطع نإ سذٸ خامٸ يٛ إٔ ايسيٌٝ ايعكًٞ أزٸ٣ ٗ َٛضزٺ ،ْعِ

إٛضز، َع٢ٓ عسّ ٚدٛز ؾطم بٌ ايكطع ايعكًٞ ٚايكطع ايٓكًٞ َٔ سٝح ا٫عتباض 

ٔٸٚاؿذٸ سض ٚيصيو ٜط٣ أَجاٍ ايػٝس قُس باقط ايك .ٖصٙ إٛاضز ْازض٠ يًػا١ٜ ١ٝ، ٚيه

ٛٸ»إٔ ايعكٌ َٔ َكازض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ بـ  ٛٸ٠ ٫ تبًؼ َطس١ً  ، إ٫ٓ«٠ايك إٔ ٖصٙ ايك

 . (6)أبسّا «ايؿع١ًٝ»

ٔٸ ٔٸ إٕ ايٛ ٌٕايصٟ مل تجبت سذِّ غرل إعتدل ٖٛ ايٛ  ٝت٘ ٚاعتباضٙ ايؿطعٞ بسيٝ

ٞٸ ٗ اؿهِ ايؿطعٞ  ـ عٓس ايؿٓو. ٚع٢ً إهًٖ، ؾٝذطٟ عًٝ٘ سهِ ايؿٓوقطع

ٌّ ٞٸ )ٚؾُٝا يٛ نإ عٓسٙ ٚ  ;باؿهِ ايؿطعٞ( إٔ ٜطدع إٍ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ غرل ْكً

 ;بعس ايؿشل ٚايبشح ٖٓا ٖٛ ايؿٓو يٝعٌُ ع٢ً طبكٗا َٚكتهاٖا. ٚإطاز َٔ ايؿٓو

 ٚأَا قبٌ ايؿشل ٚايبشح ٗ اؿهِ ايؿطعٞ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٌُ ع٢ً طبل ا٫ستٝاٙ. 

ٕٵٚأَا بعس ايؿشل ٚا ٌٕ يبشح ؾإ َعتدل ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ نإ  عجط ع٢ً زيٝ

٘، َع٢ٓ أْ٘ إشا عٌُ ع٢ً طبك٘ نإ َعصٚضّا، ٚإشا خايؿ٘ ١ ٗ سٓكشيو ايسيٌٝ سذٸ

ٌٕنإ َػتشٓك َعتدل ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ ؾؿٞ  ّا يًعكاب. ٚأَا إشا مل ٜعجط ع٢ً زيٝ
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هُ٘ ايطأٖ َعًَّٛا ٗ س ٖصٙ ايكٛض٠ إشا نإ اؿهِ ايػابل يًُٛنٛع ايصٟ ٜؿٓو

اغتكشب شيو اؿهِ ٚعٌُ ع٢ً طبك٘، ٚأَا إشا نإ بسٚضٙ َؿهٛنّا أٜهّا دط٣ 

أٚ ايطٗاض٠. ٖصا ٖٛ فٌُ إباْٞ إعطؾ١ٝ ٗ ايؿك٘  ،عًٝ٘ أقٌ ايدلا٠٤ )ٚاٱباس١(

 ايؿٝعٞ. 

ٕٸَٚهاؾّا إ ِٸ ٍ شيو ؾإ  : َا ًُٜٞات ايؿك٘ ايتكًٝسٟ َػًٖ َٔ أٖ

 . «ؿٌؾعٌ إهًٖ»ؿك٘ ٖٛ ـ إٕ َٛنٛع عًِ اي1

 ـ إٕ غا١ٜ ايؿك٘ ٖٞ ايهؿـ عٔ تهايٝـ ايٓاؽ. إٕ اؿكٛم اييت ّهٔ أ2ٕ

ؿٌ تٓتعع َٔ تهايٝـ اٯخطٜٔ، ٚيصيو نإ عًِ ايؿك٘ عًُّا تهٕٛ يبعض إهًٖ

 ٜتُشٛض سٍٛ ايتهًٝـ. 

ٕٸ3 ٌٸ ـ إ ٌٸ»سهُّا ؾطعّٝا، طبكّا يًطٚا١ٜ ايكا١ً٥:  ؾ٤ٞٺ يه  ٚاقع١ إٕ هلل ٗ ن

 . (7)«ٜؿذلى ؾٝ٘ ايعامل ٚاؾاٌٖ ،سهُّا ؾطعّٝا

4ٌّ  س٬ٍ»ط، طبكّا يًطٚا١ٜ ايكا١ً٥: ٫ٚ ٜتػٝٻ ،ٚثابت ـ إٕ اؿهِ ايؿطعٞ أبس

ٍٷ ّٷ قُس س٬  . (8)«أبسّا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ أبسّا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚسطاَ٘ سطا

 ١. ١ ٚا٭خطٜٚٸـ إٕ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ تٓؿأ َٔ إكاحل ٚإؿاغس ايػٝبٝٸ5

 عٔ إزضاى ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ـ إٕ ايعكٌ ايبؿطٟ احملسٚز ٚايٓاقل عادعٷ6

ٕٸ»عٔ بًٛؽ ؾًػؿ١ ٬َٚى ٖصٙ ا٭سهاّ، طبكّا يًطٚا١ٜ ايكا١ً٥:  ٚقاقطٷ زٜٔ اهلل ٫  إ

 . (9)«كاب بايعكٍٛ ايٓاقك١ٜٴ

 شز إايوـ إٕ ايُٓٛشز إٓاغب يؿِٗ ٚتِٓٛٝ ايع٬ق١ بٌ اهلل ٚاٱْػإ ٖٛ 7ِٛ

 ٚايطقٝل. 

 غرل٠»ٚٚٛاٖط ايه٬ّ( تػتٓس إٍ  ;١ٝ ايٕٛٓٛ ايٓك١ًٝ )خدل ايٛاسسـ إٕ سذٸ8

 . (10)«عطف ايعك٤٬»أٚ  ،«ايعك٤٬

ٔٷسٳـ إٕ اغتٓباٙ سهِ إٛنٛعات اؾسٜس٠ )إػا٥ٌ إػتشٵ9  َٔ ث١( ٖه

 عٔ ضزٸ عباض١٠ْ )ا٫دتٗاز خ٬ٍ إزضادٗا نُٔ إٛنٛعات إططٚس١ ٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

عًٝٓا »طبكّا يًشسٜح ايكا٥ٌ:  ،أٚ تطبٝل ا٭قٍٛ ع٢ً ايؿطٚع( ،ايؿطٚع إٍ ا٭قٍٛ

 . (11)«ٚعًٝهِ ايتؿطٜع ،إيكا٤ ا٭قٍٛ

10ِٕ  سهُ٘ ٜه١ٕٛ ٚاقعٞ ٕٛنٛع ٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸ ـ عٓس عسّ ٚدٛز سه
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 ايٛاٖطٟ ٖٛ ايدلا٠٤ أٚ اٱباس١. 

ُٻ .«ؾا١ًَ»ٚ «داَع١ْ»١ ٓٸـ إٕ ا٭قٍٛ ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ ٚايػ11  ٖٔٚٞ تته

اؿهِ ايٛاقعٞ أٚ اؿهِ ايٛاٖطٟ ؾُٝع إٛنٛعات ٚإػا٥ٌ اييت وتاز إيٝٗا 

ٕٸ ٛٸ ايٓاؽ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ )إ ِٷعًِ ايؿك٘ ٖٛ بايك  ناٌَ ٚداَع(.  ٠ عً

 ٫ ّهٔ يًؿكٗا٤ ٞ ْٝع سادات ايبؿط، ؾًٝؼ ٖٓاى َٛنٛعٷـ إٕ ايؿك٘ ًٜب12ِّ

١ إزاض٠ اجملتُع شلِ إبسا٤ ايطأٟ بؿأْ٘ )ايؿك٘ ْٛطٜٸ أٚ ٫ ولٸ ،إبسا٤ ايطأٟ بؿأْ٘

 اٱْػاْٞ َٔ إٗس إٍ ايًشس(. 

أٚنض عٔ أخ٬م ا٫دتٗاز أٚ أخ٬م ايبشح ٗ ايؿك٘  يًشكٍٛ ع٢ً قٛض٠ٺ

 ػ١ اقتكاز١ٜ سسٜج١: ٜط٣ ايؿكٗا٤ ٗ ايبٓو َ٪غٸايتايٞايتكًٝسٟ ّهٔ ايٓٛط ٗ إجاٍ 

ِٷ سٻبٴ ايٛٗٛض، ٫ٚ ف ع٢ً شيو اؿهِ هب ٚيهٞ ْتعطٻ .ؾطعٞ إٔ ٜهٕٛ شلا سه

ٚؾكّا ٕٓٗر ايؿك٘  ،١أْٓا عٓسَا ْطادع ايكطإٓ ٚايػٓٸ سٳٝٵ١. بٳعًٝٓا ايطدٛع إٍ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

ػ١ اقتكاز١ٜ َتها١ًَ; يعسّ ٚدٛز ٫ ْعجط ع٢ً سهِ يًبٓو بٛقؿ٘ َ٪غٸ ،ايتكًٝسٟ

يعٓٛإ  قسض اٱغ٬ّ أق٬ّ. ٚيصيو ٫ ّهٔ ايعجٛض ع٢ً أثٕط ػ١ َٗجٌ ٖصٙ إ٪غٸ

ٕٸ َٚؿّٗٛ ايبٓو ٗ اٯٜات ٚايطٚاٜات. إ٫ٓ ; إش ّهٔ اغتٓباٙ ٖصا ٫ ٜٴشسخ َؿه١ًّ أ

َع٢ٓ إٔ  ،ع ؾٝ٘ذٳٓٵاؿهِ ايؿطعٞ يًبٓو َٔ خ٬ٍ انتؿاف سهِ إعا٬َت اييت تٴ

ِّيًبٓو ١ٜٖٛ اعتباض١ٜ، ؾٗٛ يٝؼ غ٣ٛ فُٛع١ َٔ ا ع١. ٚعًٝ٘ ٕعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ إتٓ

إٕ قػُّا َٓٗا ٜٓسضز ؼت  :ّهٔ تكػِٝ إعا٬َت إكطؾ١ٝ إٍ قػٌُ، ٚايكٍٛ

ّٷإ١، ٚسٝح ٜٛٸبٳعٓٛإ إعا٬َت ايطٻ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٜهٕٛ ٖصا  ٕ ايطبا سطا

أٜهّا، ٚأَا إعا٬َت ا٭خط٣، َٔ قبٌٝ: ايبٝع  ّاايٓٛع َٔ إعا٬َت إكطؾ١ٝ سطاَ

ٍٷ ٫ٚ قصٚض ؾٝٗا. َٔ  ،َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ ٚإعاضع١ ٚإهاضب١ ٚإػاقا٠، ؾٗٞ س٬

. ٚهٛظ «ايبٓو اي٬إغ٬َٞ»ىتًـ عٔ  «ايبٓو اٱغ٬َٞ»إٕ  :ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ

بٟٛ، ٚإٔ تهٕٛ شلِ ػٛا ٭ْؿػِٗ ايبٓو اي٬ضيًُػًٌُ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ إٔ ٜ٪غِّ

با ٗ ١ إيػا٤ ايطِّإٔ آيٝٸ بعض ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ إؿطٚع١ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبٓو. إ٫ٓ

ِٸ َٔ خ٬ٍ تػٝرل ؾهٌ بعض إعا٬َت ايطب١ٜٛ، يتػسٚ ع٢ً ؾهٌ  ايبٓو اٱغ٬َٞ تت

أٚ َعاضع١ أٚ َهاضب١ أٚ َػاقا٠، ٚبصيو مكٌ ع٢ً ْتٝذ١ ٖاث١ً يًٓتٝذ١  َطاع١ٺ

ٔٵاؿاق  ،َٔ ططٜل ايؿطٙ ٗ نُٔ ايعكس ١ً َٔ خ٬ٍ إعا٬َت ايطب١ٜٛ، ٚيه
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أٚ َٔ ططٜل اغتبساٍ ايكطض ايطبٟٛ بايؿطا٤ ٚايبٝع، زٕٚ  ;ٚنُإ ايطبض يكاسب إاٍ

ٌٷ  ّ َٔ ايٓاس١ٝ ايكٛض١ٜ. قطٻ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى عُ

ٔٵ  َٔ اؾسٜط ٖٓا إٔ ْتػا٤ٍ:  ٚيه

 ق٬ّ؟ ـ ٌٖ َٔ إُهٔ تأغٝؼ َجٌ ٖصا ايبٓو أ1

 شيو سٸعٳٌٖٚ ٜٴ ؟با ٗ ايعامل إعاقط أق٬ّايطِّ «اغت٦كاٍ»ٚ «إيػا٤»ـ ٌٖ ّهٔ 2

َٔ ٚٚا٥ـ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ أّ إٔ أقك٢ َا ّهٔ يًشه١َٛ اٱغ١َٝ٬ إٔ تكّٛ 

ب عكٍٛ ايطنٛز ب٘ ٖٛ خؿض َكساض ايطبض، ٚشيو إٍ إػت٣ٛ ايصٟ ٫ ٜتػبٻ

 ٟ إٍ اضتؿاع ْػب١ ايؿكط؟ ا٫قتكازٟ، ٫ٚ ٜ٪زٸ

 ـ أ٫ ٜ٪زٸٟ ايػعٞ إٍ إيػا٤ إعا٬َت ايطب١ٜٛ، ٚإس٬ٍ إطاع١ ٚإهاضب3١

ِ ٗ ا٭غٛام با َٚػت٣ٛ ايتهدټٗا، إٍ ضؾع ق١ُٝ ايطِّٚإعاضع١ ٚإػاقا٠ ٚايكطٚض قًٓ

 ازٟ؟ كٞ ٗ اجملتُع، ٚاظزٜاز ايؿكط ٚايؿػاز ا٫قتكبٳػاع ايؿطر ايٖط٠، ٚاتٸاؿطٸ

 زبا، َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً فطٸـ ٌٖ ّهٔ ؼكٝل َكاقس ايؿطٜع١ بتشطِٜ ايط4ِّ

ُٻسصف عٓٛإ ايطِّ  ٝات أخط٣؟ با، ٚإقا١َ ايع٬قات ايطب١ٜٛ ؼت َػ

 َعا٬َت»ز اقتكاز١ٜ إٍ فطٸ «ػ١َ٪غٸ»خؿض ايبٓو ايصٟ ٖٛ  سٸعٳـ ٌٖ ٜٴ5

ِٸ«َكطؾ١ٝ  ;ػٌُ: َعا٬َت َؿطٚع١تكػِٝ إعا٬َت إكطؾٝٸ١ إٍ ق ، َٚٔ ث

ٚسطاّ، ططٜك١ قشٝش١ يًهؿـ عٔ سهِ  ;َٚعا٬َت غرل َؿطٚع١، أٚ س٬ٍ

 أّ ٫؟  «ايبٓو»ايؿطع بؿإٔ 

 ٟ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعاطٞ َع إٛنٛعات ٚٚٛاٖط ايعامل إعاقطـ أ٫ ٜ٪زٸ6

 تٗا إطًٛب١ ٚإٓؿٛز٠؟ ْتادٝٸإٚاؿهاض٠ اؾسٜس٠ إٍ عطق١ً 

 ١ أّ ٫؟ ٖصا ا٭َط إٍ أظَات اقتكازٜٸٟ َجٌ ـ أ٫ ٜ٪زٸ7

ٌٸ زٳٔطـ ٌٖ ٜعين نُاٍ ايسٜٔ إٔ ٜٳ8  ٗ ايؿطٜع١؟  ؾ٤ٞٺ سهِ ن

 ٗ عطف ايعك٤٬ ١ ؾا١ًَْط٬قات ٚايعَُٛات ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸـ ٌٖ اٱ9

 ٕجٌ ٖصٙ إٛنٛعات أّ ٫؟ 

 ّ ايصٟ نإا احملطٻبٌ َكساقّا يًطِّبا ايؿا٥ع ٗ ايعكط اؿسٜح ّجِّـ ٌٖ ايط10ِّ

ٝٸ با ٗ ايعامل إعاقط تؿب٘ طبٝع١ ١ ايطِّغا٥سّا ٗ قسض اٱغ٬ّ أّ ٫؟ ٌٖٚ طبٝع١ ٚآي

ٝٸ ٞٸبا ٗ ايعامل ايكسِٜ، أّ إٔ ٖٓاى فطٸ١ ايطِّٚآي  بٌ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ؟  ز اؾذلاى يؿٛ
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يٲْػإ ططح ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭غ١ً٦ ٗ إطاض ايعك١ْٝ٬ ايؿك١ٝٗ ايكا١ُ٥،  ٫ ولٸ

ططسٗا  سٸعٳؾٗٞ َٔ ا٭َٛض اييت ٫ ق١ً شلا بايبؿط، ٜٚٴ ;نُا ٫ ٜػتطٝع اٱداب١ عٓٗا

ٕٸٌ ٚايتسخټْٛعّا َٔ ايتطٗؿ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭غ١ً٦ َٔ ٚٚا٥ـ  ٌ ٗ ؾ٪ٕٚ اهلل، َع٢ٓ أ

٘ قس أخص ٗ أْٸ ٖوبايػٝب ؾ٬ ؾٳ ٕ ايؿاضع عاملٷإٚسٝح  َٚػ٪ٚيٝات ايؿاضع اؿكط١ٜ،

ف ٖصٙ ا٭َٛض ٗ سهُ٘ بٓٛط ا٫عتباض َػبكّا. ٚأَا تهًٝؿٓا نُػًٌُ ؾٗٛ إٔ ْتعطٻ

زٖا اهلل تعاٍ يٓا، ٚإٔ ْعٌُ ع٢ً ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ خ٬ٍ ايططم اييت سسٻ

 طبكٗا. 

ٜهططٕٚ ٗ َكاّ اغتٓباٙ سهِ ا٭َٛض إٔ ايؿكٗا٤ ٗ إطاض ايؿك٘ ايتكًٝسٟ  سٳٝٵبٳ

ط٠ ناْت َٛضز ابت٤٬ إٍ أدعا٤ َكػٻ (12)«ؼًٜٛٗا»ٚ ،ث١ إٍ ػع١٥ تًو ا٭َٛضسٳإػتشٵ

ُٸ ايٓاؽ ٗ قسض اٱغ٬ّ ٚعكط سهٛض ايٓيبٸ ٜٚٛدس سهُٗا ٗ  ،١ إعكٌَٛ()ٚا٭٥

ٍ نؿـ سهِ ٕ ـ َٔ خ٬ٍ اغتٓباٙ سهِ ا٭دعا٤ ـ إٛٵ١. ؾٗ٪٤٫ ٜػعٳايكطإٓ ٚايػٓٸ

ٌٸ  . أٜهّا ايه

َٸدٖٛطٜٸ أْٓا ٖٓا ًُْؼ ػا٬ّٖ نا٬َّ ٭َٕٛض غرل  َٔ قبٌٝ:  ،١١ ٖٚا

ٌٸ1  قس ٫ ٜهٕٛ قاب٬ّ يًتذع١٥.  ـ إٕ ٖصا ايه

 ـ قس ٫ ّهٔ ؾكٌ مثاض اؿساث١ عٔ دصٚضٖا. 2

 ػات اؿسٜج١ عٔ ا٭خ٬م ٚايعك١ْٝ٬ اييت قاَت تًوـ ٫ ّهٔ ؾكٌ إ٪غٻ3

بإزاضتٗا ع٢ً أغاؽ تًو  ّاػات ع٢ً أغاغٗا، ٚاييت تهٕٛ دسٚا٥ٝتٗا ضٖٓإ٪غٻ

 ا٭خ٬م ٚايعك١ْٝ٬. 

 : ٚباختكإض

 ـ ٗ ايعامل اؿسٜح ٫ ّهٔ يًؿك٘ ايتكًٝسٟ إٔ ٜهٕٛ بس٬ّٜ عٔ ا٭خ٬م1

 ا٫دتُاع١ٝ. 

 . «َس١ٜٓ ايٓيبٸ»بـ  (13)«اجملتُع إسْٞ»ـ ٫ ّهٔ اختعاٍ 2

ِٸ اتٷٖصٙ ؾطنٝٸ  .ػاًٖٗا بايهاٌَ دٖٛط١ٜ، َٚع شيو ٜت

إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعاطٞ َع إٛنٛعات اؾسٜس٠ ٜعهؼ ػاٌٖ أبعاز اؾٗات 

ّ ط أٜهّا عٔ ا٫عتكاز بتكسټإعٝاض١ٜ )ا٭خ٬ق١ٝ ٚاؿكٛق١ٝ( شلصٙ إٛنٛعات، نُا ٜعبِّ

ٌٻ اع١ٝ. ٜصٖب أغًب ا٭خ٬م ا٫دتُ ايؿك٘ ع٢ً ا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ، ٚإس٬ٍ ايؿك٘ ق
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. َٚٔ ٖٓا ؾإِْٗ (14)«ط٠ عٔ ايعامل ايكسَِٜهبٻ ايعامل اؾسٜس ْػد١ّ»ايؿكٗا٤ إٍ اعتباض 

عٔ ؼٌٜٛ  ٜصٖبٕٛ إٍ ايكٍٛ بإٔ أغًٛب اغتٓباٙ سهِ إٛنٛعات اؾسٜس٠ عباض٠ْ

ٗ ايعامل ايكسِٜ.  ٚتٓعٌٜ ٖصٙ إٛنٛعات ٚإغكاطٗا ع٢ً إٛنٛعات اييت ناْت قا١ُّ٥

ٚعك١ْٝ٬ )١ََٛٛٓ  ا ؾإٕ ٖ٪٤٫ ٜتذاًٖٕٛ سكٝك١ إٔ ايعامل اؾسٜس ّتاظ بأخ٬ٕمٖٚهص

١ ٚكتًؿ١، ٚبصيو ؾإٕ ا٫دتٗاز ٚايبشح ايؿكٗٞ بؿإٔ َٔ ايكِٝ ٚإعاٜرل( خاقٸ

ك١ٝ إٛنٛعات ٚإػا٥ٌ ايسا٥ط٠ ٗ ٖصا ايعامل إشا مل ٜكذلٕ بإعطؾ١ ايعُٝك١ ٚايتدكټ

 ٝؿكس اعتباضٙ بايهاٌَ. بٗصٙ ا٭خ٬م ٚايعك١ْٝ٬ غ

أخط٣: إٕ إٓٗر ايػا٥س ٗ ا٫دتٗاز ٜكّٛ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ َؿطٚع١ٝ  بعباض٠ٺٚ

ِٸ ، ٚايعٌُ «ٚشعٗا ع٢ً ايططٜك١ اٱغ١َٝ٬»َٔ خ٬ٍ تصنٝتٗا  قاقٌٝ اؿساث١ ٜت

 ;ع٢ً ؾكٌ ايجُاض عٔ اؾصٚض. ٚإٕ إؿاِٖٝ ٚإك٫ٛت اؾٖٛط١ٜ ٗ ايعامل إعاقط

َٔ خؿهٗا إٍ  سٻيهٞ ػس ططٜكٗا إٍ غاس١ ايؿهط ٚايٓؿاٙ اٱغ٬َٞ، ٫ بٴ

. «َٔ ؼطٜؿٗا سٻ٫ بٴ»أخط٣:  إؿاِٖٝ إعطٚؾ١ ٚايػا٥س٠ ٗ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، ٚبعباض٠ٺ

ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: هب إٔ تتٓعٍ ايسّكطاط١ٝ َا ؾٛم ايس١ٜٝٓ إٍ ايسّكطاط١ٝ ايس١ٜٝٓ، 

ٛٸٚايتشعټ ،٬ٍ ايبٝع١ٚضأٟ ايٓاؽ َٔ خ ٍ ب يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚإٔ ٜتش

ـ ، ٚإٔ تػتبسٍ سه١َٛ إؿطٚط١ )اييت تتٖٛقاجملتُع إسْٞ إٍ َس١ٜٓ ايٓيبٸ

ِ ا٭خ٬ق١ٝ( عه١َٛ ٝٳتٗا ع٢ً اْػذاّ إزاضتٗا َع سكٛم اٱْػإ ٚايكٹَؿطٚعٝٸ

٢ تٓاغِ إزاضتٗا َع ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ(، تٗا عًـ َؿطٚعٝٸإؿطٚط١ إؿطٚع١ )اييت تتٛٓق

ِٸ تؿطٜػٗا عٔ َهُْٛٗا ا٭خ٬قٞ ٚايعك٬ْٞ، ؾ٬ ٜبك٢ َٓٗا غ٣ٛ قؿط٠  ٚبصيو ٜت

َٔ اٱداب١ عٓٗا قبٌ شبض ٚؼطٜـ ٖصٙ إك٫ٛت  سٻضقٝك١. ٗ سٌ إٔ ٖٓاى تػا٫٩ت ٫ بٴ

 ٚايتُجٌٝ بٗا. 

ٕٸ  عٔ:  بعض ٖصٙ ايتػا٫٩ت عباض٠ْ ٚإ

 صٙ إك٫ٛت أغاغّا َٔ إك٫ٛت ايس١ٜٝٓ ٚايؿك١ٝٗ، أّ أْٗا تتدٓط٢ـ ٌٖ تعتدل 1ٖ

 ايؿك٘ ٚايسٜٔ؟ 

  ؟ـ ٌٖ تعتدل زضاغ١ ٖصٙ إك٫ٛت َٔ ق٬سٝات ايؿك2٘

 ـ ٌٖ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايعك١ْٝ٬ ايها١َٓ ٗ دٖٛط ٖصٙ إك٫ٛت تعتدل 3َٔ

 يًؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ؟  خانع١ْؿل عًٝٗا ٗ عًِ ايؿك٘، أّ أْٗا ُات ٚا٭قٍٛ إتٻإػًٖ



 

 االجتهاد والتجديد 

 إٛاضز؟ـ ٌٖ هب أق٬ّ إسطاظ إؿطٚع١ٝ ٗ ْٝع 4

ٌٸٌٗ إسطاظ َؿطٚعٝٸٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾـ 5  ُا تهَٕٛٛنٛع إْٸ ١ ن

 َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ أغًٛب ايتشكٝل ٗ ايؿك٘ ايتكًٝسٟ ؾك٘؟  ٖه١ّٓ

 ايس١ٜٝٓ؟ ـ ٌٖ إؿطٚع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ شات إؿطٚع١ٝ 6

 ،ٚغرل ز١ٜٝٓ ;ٚغرل إغ١َٝ٬، ٚز١ٜٝٓ ;إغ١َٝ٬ :ـ ٌٖ تٓكػِ ْٝع ا٭ؾٝا٤ إ7ٍ

 ٢ اؿاي١ ايس١ٜٝٓ ٚايؿك١ٝٗ؟ ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٭َٛض اييت تتدٓط أّ

ٚيٝػت ع٬ق١  ،«عه١ٜٛ»أض٣ إٔ ايع٬ق١ بٌ ايجُاض ٚاؾصٚض اؿساث١ٝ ع٬ق١ 

ل ( شلا، ّٚهٔ شلا إٔ تتشٖكessenseشات ) إٔ اؿساث١ ٫ . قشٝضٷ«ؿاق١ٝتٸا»ٚ «عطن١ٝ»

ِّ إٔ عسّ اَت٬ى ايصات ٫ ٜػاٚم ٫ٚ ٜػتًعّ عسّ  سٳٝٵع١، بٳع٢ً أؾهاٍ كتًؿ١ َٚتٓ

ٝٸ»اَت٬ى  ٌٸnature) «اتايصات ٌٸ (، ٫ٚ ّهٔ اْتعاع ن ًٚٓ٘  ،َكسام َؿّٗٛ َٔ ن

ٟٸ شات٘ َعاٜرل ٚاقع١ٝ  . إٕ قسم إؿاِٖٝ ع٢ً إكازٜل ٜتبع ٗ سسَِّكسإم ع٢ً أ

 ،اييت ٖٞ عباض٠ عٔ ا٭خ٬م ٚايعك١ْٝ٬ اؿسٜج١ ،، ٚإٕ دٖٛط اؿساث١(15)١َٚػتكًٓ

ؾٗٞ ضغِ  .نُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ إٍ ا٭زٜإ ،تؿذلى ٗ ْٝع أْٛاعٗا ٚأؾهاشلا

ٚايؿ٤ٞ ايصٟ ٜؿتكط إٍ  .أْٗا تؿتٌُ ع٢ً ايصاتٞ ٚايعطنٞ عسّ اَت٬نٗا يًصات إ٫ٓ

ٝٸ ٝٸ .يسٜٔ ٫ ّهٔ تػُٝت٘ زّٜٓاات اشات ات ٚإٕ ا٭١ُْٛ اؿه١َٝٛ ايؿاقس٠ يصات

ُٸإٔ تٴ ايسّكطاط١ٝ )ا٭خ٬م ايسّكطاط١ٝ( ٫ تػتشلٸ غٛف  ٢ زّكطاط١ٝ أٜهّا، ٚإ٫ٓػ

ٟٸ  ؾطم بٌ ايؿاؾ١ٝ ٚايسّكطاط١ٝ أبسّا.  ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى أ

ٔٸيػت َؿٚه عٝ٘ خدلا٤ إا١ٜٖٛ ٖٞ ايصٟ أعطؾ٘ ٖٛ إٔ ايصٟ ٜسٻ طّا َاّٖٜٛا، ٚيه

ٕٸ١٥ٔعذٵإٔ يًػطب شاتّا َٚا١ٖٝ ١ٜٖٛٚ ٫ تكبٌ ايتٻ ايعًّٛ ٚاؿهاض٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا  ، ٚإ

ٌ ايػطب١ٝ ٫ ّهٔ ؾكًٗا عٔ زٚاؾع ْٚٛاٜا َبتهطٜٗا َٚبسعٝٗا، ٚيٝؼ أَاّ ايؿطقٝٸ

طًل. أٚ ضؾهٗا بإ ،غ٣ٛ اعتٓام ٖصٙ ايعًّٛ ٚاؿهاض٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا بإطًل َٔ خٝإض

ٛٻ ٛټإٕ ايعًِ ٚاؿهاض٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ قس تطعطعت ٚتط ض ضت ٗ أسهإ تك

عٔ اٱْػإ ٚايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ، ٫ٚ ّهٔ ْكٌ ٖصا ايٛيٝس  خامٸ

َا ـ  بطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ ـ إٍ سٛسٚأخط٣.  ٚإٜساع٘ عٓس َطنع١ٺ ،َٔ شيو اؿهٔ

إٔ  سٳٝٵٌ عٔ أخ٬قِٗ ايؿطز١ٜ، بٳهٓٛيٛدٝا يس٣ ايػطبٝٸؾكٌ ايعًِ ٚاؿهاض٠ ٚايت

ٌٸ ٝٸ إػتشٌٝ ٖٛ إس٬ٍ ايؿك٘ ق  ٌ. ا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ يس٣ ايػطب



 

 االجتهاد والتجديد

طْا َاّٖٜٛا ٫ ْعسٚ إٔ ْهٕٛ ٢ يٛ ؾٖهْٓا ستٸأأضٜس قٛي٘ ٖٛ  َاأخط٣: إٕ  بعباض٠ٺٚ

ٕٛ ٕٛ ٚؾطقٝٸاْٝٸَٔ ايبؿط ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ، ٚمٔ َػًُٕٛ بايسضد١ ايجا١ْٝ، ٚإٜط

١َ ع٢ً غا٥ط بايسضدات ايتاي١ٝ، َع٢ٓ إٔ ٖٜٛتٓا اٱْػا١ْٝ ٚايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬ق١ٝ َتكسٸ

ٝٸ ٔٵَٳ ،ات اييت تؿطظْا عٔ غا٥ط ايٓاؽاشلٜٛٸ ٕ. ٫ٚ ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ اشلٜٛات ٛؾِٝٗ ايػطب

١ٜٛ ١ إؿذلن١. ٚإٕ ا٫عذلاف باشلؾطاؽ تًو اشلٜٛٸ ع٠ ّهٓ٘ إٔ ٜػسٸاؾع١ٝ٥ ٚإُٝٸ

ٖٛ عٌ ا٫عذلاف بايًٛاظّ  ،ٚتكسّٗا ع٢ً غا٥ط اشلٜٛات ا٭خط٣ ،اٱْػا١ْٝ

ٚإكتهٝات إعٝاض١ٜ يتًو اشل١ٜٛ، ٚعٌ تكسِٜ ٖصٙ إعاٜرل ع٢ً ايًٛاظّ ٚإكتهٝات 

ٝٸإعٝاض١ٜ يػا٥ط اشلٜٛٸ ١ اؿسٜج١ ٚا٭خ٬م ات ا٭خط٣. ٖٚصا ٜعين ايكٍٛ بايعك٬ْ

 . (16)تًو ايعك١ْٝ٬ا٫دتُاع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ِٸ ،نُا أْٓا ٫ ْعاضض تٛطٌ اؿساث١ تصنٝتٗا »شيو َٔ خ٬ٍ  ؾطٙ إٔ ٫ ٜت

; ٭ٕ شبض اؿساث١ ع٢ً ايططٜك١ اٱغ١َٝ٬ غٛف «ٚشعٗا ع٢ً ايططٜك١ اٱغ١َٝ٬

ٟ وسخ ْعؾّا ٗ ايسَا٤ اؾاض١ٜ ٗ ا٭ٚضز٠ ٚايؿطاٌٜ اؿ١ٜٛٝ شلصٙ اؿساث١، ٚغٛف ٜ٪زٸ

. ٖٓاى بٌ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ (17)ٚتؿطٜػٗا َٔ دٖٛطٖا َٚهُْٛٗا ،م ضٚسٗاشيو إٍ إظٖا

ٌ ٗ ايتعاطٞ ٜتُجٻ ،ثايح تصن١ٝ ٚشبض اؿساث١ ع٢ً ايططٜك١ اٱغ١َٝ٬ ططٜلٷٚيًػطب 

ٕٸ ١. إ٫ْٓكسٜٸ َع ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٚيٛاظَٗا بط١ٜ٩ٺ ايتعاطٞ ايٓكسٟ َع اؿساث١ ىتًـ عٔ  أ

٥ِ ع٢ً ا٭سهاّ إػبك١، ٚىتًـ عٔ ؾكٌ ايجُاض عٔ ٚايكا ،ايتعاطٞ ا٫ْتكا٥ٞ َعٗا

. إٕ ايتعاطٞ (18)اؾصٚض، ٚىتًـ عٔ ايٓكس اؿساثٞ ٗ ن٤ٛ ايؿِٗ ايتكًٝسٟ يًسٜٔ

ٔٷ بعٝس٠ عٔ  ،َعطؾتٗا َعطؾ١ زقٝك١ ٚعُٝك١ َٚٓكؿ١ ٚسٝاز١ٜ ايٓكسٟ َع اؿساث١ ضٖ

َٴ ،اؿبٸ ٚايبػض ٕٸ .ك١ بؿأْٗابٳػٵٚزٕٚ إقساض أسهاّ أٜسٜٛيٛد١ٝ  َجٌ ٖصٙ إعطؾ١  ٚإ

ٛٸ»ٚ «شاتٝات»َٔ خ٬ٍ َعطؾ١  إ٫ٓ ئ تهٕٛ ٖه١ّٓ  ٖصٙ اؿساث١.  «دصٚض»ٚ «َاتَك

 

ٛٸم ايػطٜع ايصٟ ؾٗست٘ اجملتُعات ايػطب١ٝ ٗ كتًـ ا٭قعس٠،  يكس زعا ايتؿ

ـ ٚا٫مطاٙ، بعض ايٓٴدٳب اٱغ١َٝ٬ إٍ َٔ ايتدًَٗٚا ؾٗست٘ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ 

ٌٕ ٌټ اٱشعإ بٛدٛز خً َٔ ٖ٪٤٫ إكًشٌ ٚاجملسزٜٔ  ٚاسسٺ ٗ َٛنع َعٌ. ٚعُس ن

ط عٔ إسػاغِٗ بأٚداع اجملتُع، إٍ إعطا٤ ٚقؿ١ ٕعاؾ١ شيو اـًٌ، ا٭َط ايصٟ ٜعبِّ
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إعاقط، نُا ٜعهؼ  نُا أْ٘ وهٞ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ عُل إزضانِٗ يٛاقع ايعامل

ٚططم َعاؾتٗا، َٚا  ،ا٭غايٝب اييت ٜٓتٗذٗا ٖ٪٤٫ إكًشٕٛ ٗ تؿدٝل ا٭َطاض

ط ايؿهط١ٜ اييت ٜتبعْٛٗا، نُا ٜٛٗط َػت٣ٛ ُطٖٞ إساضؽ اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا، ٚاُ٭

 ٚقٛؾِٗ ع٢ً ٚدٛٙ ا٫خت٬ف بٌ ايعامل اؾسٜس ٚايعامل ايكسِٜ. 

ططح بعض  ٜات ايعكط اؿسٜح متٸايؿك٘ يتشسٸ َا ٜتعًل بهٝؿ١ٝ َٛاد١ٗ ٚٗ

ٌٸ ،اؿًٍٛ اييت ّهٔ تكٓٝؿٗا عدل عٓٛاٌْ ٌٸ ;«ايتكًٝس١ٜ» ُٖا: ططم اؿ  ٚططم اؿ

بع١ ٗ ٚايكٛاعس إتٻ ،تٓطًل َٔ ايعك١ْٝ٬ ايؿك١ٝٗ «ايتكًٝس١ٜ». إٕ اؿًٍٛ «اؿسٜج١»

، «ايؿطٚع»ا٫دتٗاز إكطًض بٛقؿٗا أَٛضّا َؿطٚغّا َٓٗا، َهتؿ١ٝ با٫دتٗاز ٗ 

و ٗ اعتباض أخ٬م ا٫دتٗاز ع٢ً ساشلا. أَا ططم اؿًٍٛ اؿسٜج١ ؾٗٞ تؿٚه تاضن١ّ

ات، ٚتػع٢ ـ َٔ خ٬ٍ ْكس إٓٗر ايتكًٝسٟ ٗ ا٫دتٗاز ـ إٍ اغتبساشلا ٖصٙ ايؿطنٝٸ

أٚ ا٫دتٗاز ٗ  «ا٭قٍٛ»صٙ اؿًٍٛ تٓؿس ايع٬ز ٗ ا٫دتٗاز ٗ دسٜس، ٚإٕ ٖ َٕٓٗر

، يٓٓتكٌ بعس شيو (19)غٛف ْػتعطض اؿًٍٛ ايتكًٝس١ٜ باختكإض ٖٚٓا. «أخ٬م ا٫دتٗاز»

ٌ إٍ بٝإ خكا٥ل ايعامل اؾسٜس. ٚأَا ايبشح ٗ بعض اؿًٍٛ اؿسٜج١ ؾػٛف تؿٚه

 . يبشٛخٺ أخط٣َٛنٛعّا 

ٌٸ  «ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ»و بـ ُٔ ٗ ايتُػټهًٝسٟ ا٭ٍٚ ؾٝايتك أَا ططٜل اؿ

ٌٸٚ. «ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ»بـ  ٚا٫ٖتُاّ اؾازٸ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايؿاضع  ٜصٖب أْكاض ٖصا اؿ

سهُت٘ ايبايػ١  تٵ، ٚقس ػًٖ«َكتهٝات ايعَإ»اٱغ٬َٞ نإ َٓص ايبسا١ٜ َسضنّا يـ 

ٕٵ ;ٗ دعٌ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ١ ناْت ثابت١ ٚأبسٜٸ إش ٜعتكس ٖ٪٤٫ إٔ أسهاّ اٱغ٬ّ ٚإ

ٗا ؽًٞ َهاْٗا عٓس عطٚض بعض ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ، َٔ ٫ٚ ٜطاشلا ايتػٝرل، ٚيهٓٸ

تّا يكاحل ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ. ٚع٢ً ٖصا ، ٚتٓشػط َ٪ٖق«ضطٳايهٻ»ٚ «زطٳاَؿ»ٚ «طػٵايعٴ»قبٌٝ: 

ايؿطٜع١ ُٓشٗا ايكسض٠ ع٢ً إٓاٚض٠  ا٭غاؽ ؾإٕ ٚدٛز ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ٗ قًب

ٜات ايعكط اؿسٜح. إٕ ٖصٙ ّا ٚفسّٜا عٓس َٛاد١ٗ ؼسِّٚإط١ْٚ، ٚػعٌ ايؿك٘ سٜٝٛٸ

، ٚؼٍٛ زٕٚ ْٛز ٖصٙ ا٭سهاّ ا٭سهاّ تهُٔ ايجبات ٚاـًٛز يًؿطٜع١ َٔ د١ٗٺ

 . (20)أخط٣ ّ اجملتُع َٔ د١ٗٺٚعطقًتٗا يتكسټ

ٌٸ  ;«ثابت١»أسهاّ  :ايجا١ْٝ ؾتعُس إٍ تكػِٝ أسهاّ ايؿطٜع١ إٍ أَا ططٜك١ اؿ

اجملتُع  ٗ سكٌ ايؿطٜع١، ٚسلٸ (21)«َٓطك١ ايؿطاؽ»س ع٢ً ٚدٛز ، ٚت٪ٓن«َتػرل٠»ٚ
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ٚتػع٢ َٔ خ٬ٍ شيو إٍ إظاي١  ،اٱغ٬َٞ أٚ اؿانِ اٱغ٬َٞ ٗ ٤ٌَ ٖصٙ إٓطك١

 .امل اؿسٜحا٫ستهاى بايع َٔاـٮ اؿكٛقٞ ٚإعٝاضٟ ايٓاؾ٧ 

ّٕ  يكس ناْت ططٜك١ اؿٌ ا٭ٍٚ تعُس إٍ تكػِٝ أسهاّ اٱغ٬ّ إٍ أسها

ٚٸ ٛټأ ٌ ايعكا ايػشط١ٜ و با٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ّجِّض إٔ ايتُػټي١ٝ ٚثا١ْٜٛ، ٚتكّٛ ع٢ً تك

ٌٸ ٌٸ ؿ ايجا١ْٝ ؾتعُس إٍ تكػِٝ أسهاّ اٱغ٬ّ إٍ  ْٝع إؿانٌ. أَا ططٜك١ اؿ

ٚتبشح عٔ ططم  ،ٚا٭سهاّ اؿه١َٝٛ )أٚ اي١ٝ٥٫ٛ( ;ٱشل١ٝقػٌُ: اٱسهاّ ا

 و با٭سهاّ اؿه١َٝٛ. ٚايتُػټ ،ايع٬ز ٗ إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬

ٌٸ ايجايج١ ٕٓؿأ ا٭ظ١َ ٚإؿه١ً ؾتهُٔ ٗ ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ا٭ظ١َ  أَا ططٜك١ اؿ

ٗ َكاّ اغتٓباٙ ا٭سهاّ. ٜكٍٛ أْكاض ٖصٙ  «َكاقس ايؿطٜع١»إِا تٓؿأ َٔ ػاٌٖ 

ايؿطٜع١، ٚإٕ ايؿكٗا٤ إشا ناْت  «َكاقس»يـ  ايؿطٜع١ تابع١ْ «أسهاّ»ايططٜك١: إٕ 

كٕٛ لاسّا يسِٜٗ إط٬ي١ ع٢ً َكاقس ايؿطٜع١ عٓس اغتٓباطِٗ ٭سهاَٗا غٝشٚك

ٌٸًَشّٛٚا ٗ َٛاد١ٗ ؼسِّ ِٸ ايتعاٌَ ٗ ٖصا اؿ َع أسهاّ  ٜات ايعكط اؿسٜح. ٜت

طاز َٓٗا ؼكٝل أٖساف ايؿطٜع١، ٚبصيو تهٕٛ َطًٛب١ٝ ٖصٙ ٜٴ ايؿطٜع١ بٛقؿٗا أزٚاتٺ

ٟٸ َطًٛب١ٝ أٚ ق١ُٝ شات١ٝ، َع٢ٓ إٔ ق١ُٝ  ا٭سهاّ بٛقؿٗا أزٚات، ٚيٝؼ شلا أ

 . (22)ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ تطتب٘ بتًبٝتٗا ٕكاقس ايؿطٜع١ ؾك٘

ٌٸ زٚض ايعَإ ٚإهإ ٗ »٢ً س عايطابع١ ٚا٭خرل٠ ؾت٪ٚن أَا ططٜك١ اؿ

ٚٸ»ٚ، «ا٫دتٗاز ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ عٓس ايتعاضض ؾُٝا تكسِٜ َكًش١ ايٓٛاّ ع٢ً ا٭سهاّ ا٭

ٌٸ«بٝٓٗا ع٢ً ؾطن١ٝ إٔ إخؿام ايؿك٘ ايتكًٝسٟ ٗ َٛاد١ٗ ؼسٜات  . ٜٚكّٛ ٖصا اؿ

 ايعكط اؿسٜح ٜٓؿأ عٔ ٖصٜٔ ايعٓكطٜٔ ا٭غاغٌٝ: 

 طط إٛنٛعات إثط تػٝټهإ ٗ ا٫دتٗاز، ٚتػٝټـ ايػؿ١ً عٔ زٚض ايعَإ ٚا1ٕ

 ايعَإ ٚإهإ. 

ِٸ2 ِٸ ـ ػاٌٖ أقٌ تكسِٜ ا٭ٖ  عٓس تعاضض ا٭سهاّ، ٚإٔ سؿٜ ايٓٛاّ ع٢ً إٗ

ِٸ ، ايتهايٝـ ايؿطع١ٝ عٓس تعاضنٗا َع غا٥ط ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٚكاؿ٘ َٔ أٖ

 ع٢ً ْٝع ا٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ.  ؾتٴكسٻّ

ؾإٕ ٖصٙ اؿًٍٛ تؿذلض ايتػًِٝ با٭طط ٚإباْٞ اييت ٜكّٛ  ٖٛ ٚانضٷٚنُا 

عًٝٗا ايؿك٘ ايتكًٝسٟ، ٫ٚ تؿهٌ ع٢ً أخ٬م ا٫دتٗاز أٚ أخ٬م ايبشح ٚايتؿهرل 
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ا٭قٍٛ ع٢ً  «ططٜك١ تطبٝل»ايؿكٗٞ، ٚإِا تط٣ دصٚض إؿه١ً ٗ أخطا٤ ايؿكٗا٤ ٗ 

أخط٣: إٕ  ت ايعٓاٜٚٔ ايكس١ّ. ٚبعباض٠ٺأٚ نٝؿ١ٝ إزضاز إٛنٛعات اؾسٜس٠ ؼ ،ايؿطٚع

اـطأ ٗ »ٖصٙ اؿًٍٛ تكطٸ بهؿا١ٜ ٚسلٛي١ٝ ا٭قٍٛ ايكس١ّ، ٜٚكتكط ْكسٖا ع٢ً 

ٌٸ ا٭ٍٚ ٜكٍٛ: إٕ إخؿام ايؿك٘ ايتكًٝسٟ ٗ َٛاد١ٗ ؼسٸ«ايتطبٝل ٜات ايعكط . ؾاؿ

١ٜٚ اؿسٜح ْاؾ٧ عٔ قٝاّ ايؿكٗا٤ بإزضاز إٛنٛعات اؾسٜس٠ ٗ ٖاَـ ايعٓا

، ٚهب يصيو «ايجا١ْٜٛ»ٌ َكازٜل يًعٓاٜٚٔ ، ٗ سٌ إٔ ٖصٙ إٛنٛعات ُجِّ«ا٭ٚي١ٝ»

 إزضادٗا ٗ ٖاَـ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ، ٌٚٓ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ عًٝٗا. 

ٌٸ ايجاْٞ ٜكٍٛ: إٕ إؿه١ً تٓؿأ َٔ إٔ ايؿكٗا٤ ٜسضدٕٛ إٛنٛعات  ٚاؿ

ٚٸ ١ٜ، ٚوًُٕٛ ا٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ أٚ ايجا١ْٜٛ ي١ٝ أٚ ايجاْٛاؾسٜس٠ نُٔ ايعٓاٜٚٔ ا٭

، ٚإٕ ع٢ً اجملتُع أٚ «َٓطك١ ايؿطاؽ»عًٝٗا، ٗ سٌ إٔ ٖصٙ إٛنٛعات تكع ٗ 

ز ايٛٚٝؿ١ ؾٝٗا َٔ ططٜل اؿهِ اي٥٫ٛٞ أٚ اؿهِ اؿانِ اٱغ٬َٞ إٔ وسِّ

 اؿهَٛٞ. 

ٌٸ أسهاّ  ١َ ع٢ًٕ َكاقس ايؿطٜع١ َتكسِّإ ايجايح ؾٝكٍٛ: سٝح ٚأَا ططٜل اؿ

ٞ َكاقس ٕ تطبٝل ٖصٙ ا٭سهاّ ع٢ً إٛنٛعات اؾسٜس٠ ٫ ًٜبٸإايؿطٜع١، ٚسٝح 

١ٓ َٔ تٛغٝع زا٥ط٠ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚاعتباض ايٓكٛم إبِّ سٻبٴ ايؿطٜع١، إشٕ ٫

َٔ َكازض ا٭سهاّ، ٚؽكٝل أسهاّ ايؿطع  ٕكاقس ايؿطٜع١ بٛقؿٗا دع٤ّا

 َكاقس ايؿطٜع١. 

ٌٸٜٚكّٛ  إٕ إخؿام ايؿك٘ ايتكًٝسٟ، ٚعسّ نؿا١ٜ : ايطابع ع٢ً ؾطن١ٝ تكٍٛ اؿ

تؿدٝل »ٚ ،«ؼسٜس إٛنٛع»عٔ خطأ ايؿكٗا٤ ٗ  ا٫دتٗاز إكطًض، ْاؾ٧ٷ

 . «إكًش١

إٕ ٖصٙ اؿًٍٛ تبكٞ ع٢ً ايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م اييت ٜكّٛ ايؿك٘  :ٚاسس٠ ٚبه١ًُٺ

ط ٗ تًو ا٭غؼ ٚإباْٞ. ٖٚصا ٖٛ َٛع٢ً أغاغٗا، ٫ٚ تسعٛ إدًكٌ إٍ إعاز٠ ايٓٻ

 تكًٝس١ٜ.  َهُٔ ايػطٸ ٗ اعتباض ٖصٙ اؿًٍٛ س٫ًّٛ

يٲْكاف ـ قس ٚنعت اٱقبع ع٢ً بعض ٚٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصٙ اؿًٍٛ ـ 

ٗا ٫ ّ بعض اؿًٍٛ يًدل٤ َٓٗا، ٚيهٓٸاؾطاح اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايؿك٘ ايتكًٝسٟ، ٚتكسِّ

ٜات ا٭غاغ١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايؿك٘ ٗ َٛاد١ٗ ؼسٸتكهٞ ع٢ً إؿه١ً ايط٥ٝػ١ ٚ
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ٌٸ َؿه١ً ايؿك٘ ايتكًٝسٟ  ايعكط اؿسٜح. أض٣ إٔ ٖصٙ اؿًٍٛ قس أثبتت ؾؿًٗا ٗ س

إٔ ْكسٖا ايٓٛطٟ ٫ ىًٛ  ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ، ٚقس ثبت شيو َٔ خ٬ٍ ايتذطب١، إ٫ٓ

 َٔ ايؿا٥س٠. 

س ع٢ً خطأ ايؿكٗا٤ ٗ ْٗا ت٪ٚنإٕ ايٛد٘ إؿذلى بٌ ٖصٙ اؿًٍٛ ٜهُٔ ٗ أ

إٛنٛعات اؾسٜس٠  «َعطؾ١ سهِ»، َع٢ٓ أْٗا تكٍٛ: إٕ اـطأ ٗ «ؼسٜس إٛنٛع»

 . «َعطؾ١ إٛنٛع»ٜٓؿأ عٔ اـطأ ٗ 

ٔٵ  يٓا إٔ ْتػا٤ٍ:  ٚيه

 ٫ّ َٔ إزضاز إٛنٛعات اؾسٜس٠ ٗ ٖاَـ ايعٓاٜٚٔسٳـ ٕاشا ٜعُس ايؿكٗا٤ ـ بٳ1

ايجا١ْٜٛ أٚ َٓطك١ ايؿطاؽ، ٌٚٓ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ أٚ اؿه١َٝٛ عًٝٗا ـ إٍ إزضادٗا 

ٚٸ ٚٸٗ ٖاَـ ايعٓاٜٚٔ ا٭  ١؟ ي١ٝ أٚ اٱشلٝٸي١ٝ، ٚوًُٕٛ عًٝٗا ا٭سهاّ ا٭

 ـ ٕاشا ٫ ٜأخص ايؿكٗا٤ َكاقس ايؿطٜع١ بٓٛط ا٫عتباض ٗ اغتٓباٙ ا٭سها2ّ

 ايؿطع١ٝ؟ 

 ٚٗ تؿدٝل إكًش١؟  ،ٗ تؿدٝل إٛنٛعات ـ ٕاشا ىط٧ ايؿكٗا3٤

ِٸ4  ػاًٖٗا ٗ ايبشٛخ ـ َا ٖٞ اـكٛق١ٝ ٗ إٛنٛعات اؾسٜس٠ اييت ٜت

 ايؿك١ٝٗ ايػا٥س٠؟ 

إٕ دٛابٓا عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٖٛ إٔ ايؿكٗا٤ ٗ َكاّ ا٫دتٗاز ٚايبشح ايؿكٗٞ 

ِ ٚإعاٜرل تكٍٛ شلِ ٚتطًب ٝٳ١، ٚإٕ تًو ايكٹَٚعاٜرل َعطؾ١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ خاقٸ ُّاٝٳٜتبعٕٛ قٹ

ٍٕ ِ ٚإعاٜرل، ٝٳؾإْ٘ ٜهُٔ ٗ تًو ايكٹ َِٓٗ ؾعٌ شيو، ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ إؾها

ٌٸٚيٝؼ ٗ تطبٝكٗا ع٢ً إٛاضز اـاقٸ ضٟ يًُؿه١ً ٜهُٔ ٗ صٵاَؾ ١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؿ

. ٚإؿه١ً ايط٥ٝػ١ ٖٞ إٔ ايعك١ْٝ٬ «ايعك١ْٝ٬ ايؿك١ٝٗ»ٚ «أخ٬م ا٫دتٗاز»ْكس 

ٟٸأٚ أسهاّ ايعكٌ ايػًِٝ. ٚع٢ً  ،يؿك١ٝٗ ٫ تٓػذِ َع ايعك١ْٝ٬ ايعطؾ١ٝا ساٍ ؾإٕ  أ

ُٸ  : ١ٝ َٔ ث٬خ دٗاتٺايبشح عٔ دٛاب شلصٙ ا٭غ١ً٦ وٛظ ع٢ً أٖ

 ـ إثبات إٔ إؿه١ً ايط٥ٝػ١ ٫ تهُٔ ٗ شات ايؿك٘، ٚإِا تهُٔ ٗ خاضز1

أخ٬م ايبشح ٚايتؿهرل »أٚ  «ا٫دتٗازأخ٬م »ٚ «ؾًػؿ١ ايؿك٘»ْٗا تٓؿأ َٔ إايؿك٘، أٟ 

ايؿًػؿ١ٝ )إعطؾ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ( ٚايه١َٝ٬ اييت ٜكّٛ عًٝٗا  «ُاتإػًٖ»َٚٔ  ،«ايؿكٗٞ

ٌٸ .ايؿك٘ ايتكًٝسٟ  َٔ ٖصٙ إٓاؾ٧.  ؾ٤ٞٺ ٚيصيو هب إٔ ٜبسأ ايع٬ز قبٌ ن
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2ٌٕ  دصضٟ.  ـ إثبات غبب عذع اؿًٍٛ ايتكًٝس١ٜ عٔ َعاؾ١ إؿه١ً بؿه

 تؿدٝل»تدلٜط ٖصٙ اؿًٍٛ، ٚبٝإ أغباب ساد١ ايؿكٗا٤ ايهطٚض١ٜ إٍ  ـ3

. ٕٚاشا ٫ تبشح ٖصٙ ا٭َٛض ايج٬ث١ «ؼسٜس ايػا١ٜ»، ٚ«تكِٝٝ إكًش١»، ٚ«إٛنٛع

 بايؿهٌ إطًٛب؟ 

 : ايتاي١ٝـ ع٢ً ايتشكٝل ٗ سكٌ إٛنٛعات ايج٬ث١ إٕ زضاغ١ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ تتٖٛق

 ـ طبٝع١ ا٫غتس٫ٍ ايؿكٗٞ. 1

 . «إٛنٛع»ٚ «اؿهِ»ـ ايع٬ق١ بٌ 2

 . «تؿدٝل إٛنٛع»ٚ «تؿدٝل اؿهِ»ـ ايع٬ق١ بٌ 3

ٔٵ(23)أخط٣ ٚقس عجٓا ٗ ٖصٙ إٛنٛعات ايج٬ث١ ٗ َكا٫تٺ َٔ  سٻ٫ بٴ . ٚيه

 ايتأنٝس ٖٓا ع٢ً بعض إػا٥ٌ، ٖٚٞ: 

 ٜات ايعكط اؿسٜح ٫ ٜٓؿأَٛاد١ٗ ؼسٸـ إٕ إخؿام ٚؾؿٌ ايؿك٘ ايتكًٝسٟ ٗ 1

، ٚإِا ٜٓؿأ «خطأ ٗ ايتطبٝل»ز ، ٚيٝؼ ٖٛ فطٸ«ؼسٜس إٛنٛع»َٔ اـطأ ٗ  زا٥ُّا

سسٚزٙ ٚقٝٛزٙ  تعٌٝأٚ  ،ٞٗ ايػايب َٔ اـطأ ٗ ؼسٜس شات اؿهِ ايؿطعٞ ايهًٓ

 ٚؾطٚط٘. 

 اؿساث١( ٜٓؿأـ إٕ اـطأ ٗ تؿدٝل إٛنٛعات اؾسٜس٠ )مثاض ٚقاقٌٝ 2

 َٔ ػاٌٖ ايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م اييت تػٛز ايعامل اؾسٜس.  عاز٠ّ

 ،ـ إٕ ؼسٜس إٛنٛع ٫ ًٜعب زٚضّا ٗ َكاّ تطبٝل ا٭قٍٛ ع٢ً ايؿطٚع3

َٸ ٢ ٗ َكاّ تؿدٝل ضّا ستٸٚٵب، بٌ ًٜعب زٳػٵؾشٳ ،١ ع٢ً َكازٜكٗاٚا٭سهاّ ايعا

٢ ٭سهاّ تاضى١ٝ أٚ أْٗا تتدٓطٚؼسٜس َا إشا ناْت ٖصٙ ا ،١ٝا٭سهاّ ايهًٓ

 ايتاضٜذ أٜهّا. 

 ع٢ً َعطؾ١ خكا٥ل ايعامل ـ َٔ د١ٗٺـ إٕ تكشٝض ٖصٙ ا٭خطا٤ ٜتٖٛق4

ُات ايؿك٘ ايتكًٝسٟ، ٚتكشٝض ـ ع٢ً ْكس إباْٞ َٚػًٖأخط٣ ٜتٛٓق اؾسٜس، َٚٔ ْاس١ٝٺ

 . «ايعك١ْٝ٬ ايؿك١ٝٗ»ٚ «أخ٬م ا٫دتٗاز»

 

ْػبّٝا بؿإٔ خكا٥ل  ّاداَع تّاطض ايسنتٛض غطٚف ٗ نتابات٘ ؾٗطغع يكس
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ٛټ ;ايعامل اؾسٜس ٛٸض ايعًّٛ إش ٜط٣ إٔ ايعامل اؾسٜس ٖٛ ْتاز ؼ ٍ ساقٌ بؿعٌ ٚٗٛض ٚتط

، «ايػاٜات»، ٚ«ا٭زٚات»: ايتاي١ٝايطبٝع١ٝ، ٚايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، ٗ اجملا٫ت ا٭ضبع١ 

ٛټ «إؿاِٖٝ»ٚ . إٕ ايعامل اؾسٜس ٖٛ عامل (24))ايتكسٜكات( «ٕػًُاتا»ضات(، ٚ)ايتك

، (25)إٔ ا٭زٚات يٝػت عك١ُٝ، ٚإِا ٖٞ َٓذب١ يًػاٜات سٳٝٵا٭زٚات اؾسٜس٠، بٳ

َع٢ٓ إٔ تػٝرل ا٭زٚات ٚا٭ٖساف ٜػتتبع سسٚخ ، (26)ٚايتهٓٛيٛدٝا تكٓع ايجكاؾات

ٛټ ٌٸ». إٕ (27)هّاُات )ايتكسٜكات( أٜضات( ٚإػًٖتػٝرل ٗ إؿاِٖٝ )ايتك َطس١ً  ن

١ اييت تعتدل عك٬ْٝتٗا اـاقٸ َطس١ًٺٌٸ يه»، ٚإٕ «تؿتٌُ ع٢ً بسٜٗٝات ٫ ٜٴدتًـ عًٝٗا

. إٕ ع١َ٬ ايسخٍٛ إٍ ايعامل اؾسٜس تهُٔ ٗ (28)«َػأي١ بس١ٜٝٗ ٫ تكبٌ ايتؿهٝو

ٛټ ٛٸ ٍ ا٭َٛض غرل ايطبٝع١ٝ إٍ إَٔٛضؼ ٚتػٝرل ٍ ا٫غتجٓا٤ إٍ قاعس٠، طبٝع١ٝ، ٚؼ

َٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ادتٗاز ؾٝذب إٔ  سٻبٴ إشا نإ ٫». ٚ(29)َٛانع ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع

ٜهٕٛ ٗ تطبٝل أقٍٛ ايسٜٔ ع٢ً أقٍٛ ايعامل اؾسٜس، ٚيٝؼ ٗ تطبٝل ؾطٚع ايسٜٔ 

ُات ٚبسٜٗٝات اٱْػإ ايؿكٝ٘ ايصٟ هٌٗ َػًٖ». ٚإٕ (30)«ع٢ً ؾطٚع ايعامل اؾسٜس

ٌٸإعاقط... ئ ٜٓذض ٗ إز  . (31)«ط٠ بٗا أٜهّاإػا٥ٌ اؿكٛق١ٝ إتأثِّ ضاى ٚس

ِٸ ا٫خت٬ؾات بٌ ايعامل اؾسٜس ٚايعامل ايكسِٜ ٗ تػٝرل ْٛط٠  تهُٔ إسس٣ أٖ

 ط َٔ ْاسٝتٌ: ٕ ٖصٙ ايٓٛط٠ قس ططأ عًٝٗا ايتػٝټإسٝح  ;ايٓاؽ إٍ ايعامل

ٝٸ»: إٕ ْٛط٠ اٱْػإ اؿساثٞ إٍ ايعامل ْٛط٠ ا٭ٍٚ  . «١آي

ِ إٛدٛز بٛقؿ٘ أؾهٌ أْٛاع ِٛ: إٕ اٱْػإ اؿساثٞ ٫ ٜٓٛط إٍ ايٓٻايجا١ْٝ

ِ إُهٔ، ٚيصيو ٫ ٜكتٓع بتؿػرل ايعامل نُا نإ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ أغ٬ؾ٘، ِٛايٓٻ

 . (32)ؾٝ٘ ُا ٜػع٢ إٍ إسساخ تػٝرٕلٚإْٸ

: سًٍٛ أَا ايؿٛاضم ا٭خط٣ بٌ ايعامل ايكسِٜ ٚايعامل اؾسٜس ؾٗٞ عباض٠ عٔ

ٌٸ «اٱضاز٠» ، ع٢ً َا (33)«قٛض١ٜ اؿلٸ»بـ  «قٛض١ٜ ايتهًٝـ»، ٚاغتبساٍ «اؿلٸ» ق

 «ايٓعع١ ايتؿهٝه١ٝ»صا ا٭َط بايٓػب١ إٍ إس٬ٍ هٖٚ .غٝأتٞ تؿكًٝ٘ ٫سكّا

ٌٸ «ايٓعع١ اي١ٝٓٛ»ٚ  . (35)«ايعًُا١ْٝ»، ٖٚهصا (34)«ايٓعع١ اؾع١َٝ»ٚ «ايٓعع١ ايٝك١ٝٓٝ» ق

ٍِٕهًََٳَكطؿ٢ نُا عُس ا٭غتاش  تؿكًٝٞ ي٘ ؼت عٓٛإ:  ٝإ ـ ٗ َكا

عٓاقط  :ـ إٍ تعساز عٓاقط اؿساث١، َٔ خ٬ٍ تكػُٝٗا إٍ (36)«زٜإأ ت: َعٜٓٛٸ»

١ عٓاقط سٝح ٜصٖب إٍ ايكٍٛ بإٔ يًشساث١ غتٸ، (37)ٚعٓاقط غرل ست١ُٝ ;ست١ُٝ
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 ست١ُٝ، ٖٚٞ: 

 باع ايسيٌٝ. ـ اتٸ1

 ـ عسّ ايجك١ بايٓكٌ ايتاضىٞ. 2

 ـ ايعًُا١ْٝ، أٚ قاب١ًٝ اٱثبات ايسْٟٝٛ. 3

 ـ اْٗٝاض ا٭١ُْٛ َا بعس ايطبٝع١ٝ ايؿا١ًَ. 4

 ـ ضؾع ٖاي١ ايكساغ١ عٔ ا٭ؾدام أٚ ايسع٠ٛ إٍ إػاٚا٠. 5

ٝٸ6  . (38)ات، أٚ ايؿكٌ بٌ ايٛطف ٚإٛطٚفنٝٸطٳات عٔ ايعٳـ ؾكٌ ايصات

َٳ َٔ أندل اـكا٥ل اؿت١ُٝ ٗ  «يعك١ْٝ٬ا»ٝإ إٔ ِهًَٜٚط٣ ا٭غتاش 

س١ٜ ايؿِٗ . ٖٚصا ٫ ٜٓػذِ َع تعبټ«إقا١َ ايسيٌٝ»، ٚايعك١ْٝ٬ تػاٚم (39)اؿساث١

. ٚإٕ عسّ اْػذاّ (40)سٚشيو ٭ٕ ا٫غتس٫ٍ ٫ ٜتٓاغِ َع ايتعبټ ;ايتكًٝسٟ يًسٜٔ ايتاضىٞ

َٳس َع ا٫غتس٫ٍ ٜعٛز إٍ اخت٬ف ايكٝػ١ ايتعبټ ٝإ إٔ ِهًَايكٛض١ٜ شلُا. ٜٚط٣ ا٭غتاش 

. ٗ سٌ إٔ «(s٭ٕ ٖصا َا تكٛي٘ ) ;إٕ )أ( ٖٞ )ب(»س عباض٠ عٔ: ايكٝػ١ ايكٛض١ٜ يًتعبټ

إٕ )أ( ٖٞ )ب(، ٭ٕ )أ( ٖٞ )ز(، ٚ)ز( ٖٞ »ايكٝػ١ ايكٛض١ٜ ي٬غتس٫ٍ عباض٠ عٔ: 

 . (41)«)ب(

تاضى١ٝ يٝػت قطع١ٝ، ٫ٚ إٕ عسّ ايٛثٛم بايٓكٌ ايتاضىٞ ٜعين إٔ ايكهاٜا اي

قاطع، ٖٚصا ٫ ٜعين إيػا٤ ايط١ٜ٩ ايتاضى١ٝ اييت  ّهٔ اؿسٜح عٔ ايتاضٜذ بهطٕؽ

 . (42)ٌ ٚاسس٠ َٔ اـكا٥ل إعطؾ١ٝ يٲْػإ إعاقطُجِّ

ٌٸ «اؿًٍٛ ٗ إهإ ٚايًش١ٛ ايطا١ٖٓ»إٕ ايعًُا١ْٝ أٚ  إػا٥ٌ  تعين إٔ ططٜك١ س

ٜهٕٛ باٱَهإ اختباضٖا ٗ ٖصٙ ايسْٝا، ٚإٔ تٛٗط ٚإؿانٌ ايس١ْٜٛٝ هب إٔ 

. ٖٚصٙ اـكٛق١ٝ ٫ تعين إْهاض اٯخط٠، أٚ تأثرل ططم (43)ْتا٥ذٗا ٗ ٖصٙ ايسْٝا أٜهّا

ٌٸ ِٸ س ؾٝ٘  إػا٥ٌ ٚإؿانٌ ايس١ْٜٛٝ ٗ اؿٝا٠ ا٭خط١ٜٚ، ٚإِا تعين إٔ إدتدل ايصٟ ٜت

 . (44)ايبتٸ بٗصٙ اؿًٍٛ ٜهُٔ ٗ ٖصٙ ايسْٝا

أَا اـكٝك١ ايطابع١ يًشساث١ ؾتهُٔ ٗ اٖتعاظ إصاٖب َا بعس ايطبٝع١ٝ 

 ايتكًٝس١ٜ اؾاَع١. إٕ ٖصٙ إصاٖب تؿتٌُ ع٢ً خكٛقٝتٌ ض٥ٝػتٌ، ُٖٚا: 

ٌٸ: إْٗا تكسٸأ٫ّٚ  ١ إٍ ايكب١. ؾ٤ٞ، َٔ اؿبٸ ّ تؿػرلّا داَعّا يه

، ٚتػتُس «ا٭غاطرل»ٚ «ا٫غتس٫ٍ»ٚ (45)«ايعكٌ ايؿٗٛزٟ»: إْٗا تػتٓس إٍ ٚثاّْٝا
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 . (46)َٔ ْٝع ٖصٙ ايكٓٛات

أَا اـكٛق١ٝ اـاَػ١ يًشساث١ ؾٗٞ ْؿٞ ايكساغ١ عٔ ا٭ؾدام، ٚإطايب١ 

ٌٕ»بإػا٠ٚ يًذُٝع.  ٚاسس٠. ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ إػاٚا٠ بٌ  ؾاؿساث١ تٓٛط إٍ اؾُٝع بع

ٌٸ ٕٵ اؾُٝع. ٚإٕ بإَهإ ن ٘ َعك٫ّٛ أخصْا نإ َا ٜكٛي ؾدل إٔ ٜكٍٛ َا ٜطٜس، ؾإ

ٕٵ  . (47)«مل ٜهٔ َعك٫ّٛ ضؾهٓاٙ ب٘، ٚإ

عٔ اعتباض  عباض٠ْ ٚبايتايٞ ؾإٕ اـكٛق١ٝ اؿت١ُٝ ايػازغ١ ٚا٭خرل٠ يًشساث١

تاضى١ٝ أٚ عسّ تاضى١ٝ بعض ايتعايِٝ ايٓٛط١ٜ ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ يٮزٜإ، ٚإٕ ٖصٙ 

يٲْػإ، ٚيٝؼ اٱْػإ ا٭َٛض ٫ زخٌ شلا ٗ غعاز٠ اٱْػإ ٚؾكا٥٘، ٚإٕ ايسٜٔ 

 . (48)يًسٜٔ

أض٣ إٔ خكا٥ل ايعامل اؾسٜس ا٭نجط تأثرلّا ٗ ؾِٗ ٚاغتٓباٙ ا٭سهاّ 

 ايؿطع١ٝ عباض٠ عٔ: 

 ـ ايعًُا١ْٝ. 1

ٌٸ2  . اؿلٸ ـ سًٍٛ اٱضاز٠ ق

 ـ ايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م اؿسٜج١. 3

 ـ ا٫عتكاز بتاضى١ٝ داْب َٔ ايؿطٜع١. 4

 عٝات ايس١ٜٝٓ زّْٜٝٛا. ـ إَها١ْٝ اختباض إسٻ5

٢ ٚغٛف ْتٓاٍٚ نطٚض٠ أغًٛب ايؿكٌ بٌ ايسٜٔ ايتاضىٞ ٚايسٜٔ ايصٟ ٜتدٓط

ٌٕزضاغ١ ٫سك١ ايتاضٜذ ٗ  ٌٸ»ٚ «ايعًُا١ْٝ»تؿكًٝٞ. أَا  بؿه ، «اؿلٸ سًٍٛ اٱضاز٠ ق

١ عٝات ايسٜٓٝإَها١ْٝ اختباض إسٻ». ٚأَا ٫سكّاض شلا ؾػٛف ْتعطٻ «ا٭خ٬م اؿسٜج١»ٚ

إٕ دٖٛط ٖصٙ  :، ٚإِا ْهتؿٞ بايكٍٛ(49)ض شلا ٗ ٖصا ايهتابؾًٔ ْتعطٻ «زّْٜٝٛا

ايسع٣ٛ ّهٔ تًدٝكٗا بايبٝت ايؿعطٟ ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘ ساؾٜ ايؿرلاظٟ: سٝح أغعس 

 ب. ٝٵب ايػٳذٴَه١ُْٛ يًعاٖس ٗ سٴ ١ٺسانط٠، زعين َٔ سسٜح دٓٸ ١ٺايّٝٛ ظٓٸ

ٕٸَٚٔ اؾ ٚاسس٠ َٔ سٝح  ٖصٙ اـكا٥ل يٝػت ع٢ً ٚترل٠ٺ سٜط بايصنط أ

ُٸ ٕٸا٭ٖ ٓٵز ٜٚٴطٳبعهٗا ٜٴػتدٵ ١ٝ، ٚإ  ٘ َٔ ايبعض اٯخط. بٳػت

 

إٔ ايسنتٛض غطٚف ٜصٖب إٍ ايكٍٛ  سٳٝٵٖٓاى ايهجرل َٔ ايتعاضٜـ يًعًُا١ْٝ، بٳ
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، ضغِ إٔ «ايسٚي١ؾكٌ ايسٜٔ عٔ »ٌ بـ بإٔ ايكاغِ إؿذلى بٌ ْٝع ٖصٙ ايتعاضٜـ ٜتُجٸ

ٚأناف قا٬ّ٥: إشا أضزْا اختعاٍ  .(50)ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ َٔ أز٢ْ ْتا٥ر ايعًُا١ْٝ

ٌَٕاٖٝٸ  أَهٔ يٓا اـطٚز بٗصٙ ايٓتٝذ١:  ١ ايعًُا١ْٝ ٗ ث٬خ ْ

 أـ ايعٌُ ع٢ً طبل ايسٚاؾع غرل ايس١ٜٝٓ. 

 ايس١ٜٝٓ.  ب ـ تؿػرل ايهٕٛ ٚاؿٝا٠ ٚاٱْػإ ٚؾكّا يًُؿاِٖٝ ٚإك٫ٛت غرل

 . (51)ز ـ نؿـ اغتك٬ٍ َك٫ٛت َٔ قبٌٝ: ايعًِ ٚايػٝاغ١ ٚ... عٔ ايسٜٔ

اٱْػإ،  «أؾهاض»ٚ «زٚاؾع»ٜٓكب ايسنتٛض غطٚف عٔ دصٚض ايعًُا١ْٝ ٗ 

إش  ;(52)ٜٚصٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايعامل اؿسٜح قس ؾٗس ع١ًُٓ ٗ ايسٚاؾع ٚا٭ؾهاض

إٍ ٖصا ايعامل، ٚتعين تٛدٝ٘ ا٭ْٛاض إٍ ٖصا إٕ ايعًُا١ْٝ تعين ا٫ْتُا٤ ...»ٜكٍٛ: 

 ،أٚ ايػؿ١ً عٔ تًو ايعٛامل ،ايعامل، ٚقطعٗا عٔ ايعٛامل ا٭خط٣ ـ ع٢ً ؾطض ٚدٛزٖا ـ

غٛا٤ أناْت َٛدٛز٠ أّ مل تهٔ َٛدٛز٠. ٚإٕ تًو ايعٛامل ٫ تتذاٚظ ايعإٌ، ُٖٚا: 

ٛټ.ٚعامل اٯخط٠ ;عامل َا ٚضا٤ إاز٠  إٌ آخطٜٔ، ّٚهٔ يهٌٛض ع... نُا ّهٔ تك

ٚع٢ً زٚاؾعٓا أٜهّا. ٚعٓسَا  ،َُٓٗا إٔ ٜذلى تأثرلّا قاطعّا ٚسازلّا ع٢ً أؾهاضْا

ْتذاٚظ ٖصٜٔ ايعإٌ ـ َٔ خ٬ٍ إْهاضُٖا أٚ عسّ ا٫ٖتُاّ بُٗا ـ غٝػسٚ عإٓا 

 . (53)«ط أؾهاضْا أٜهّاط زٚاؾعٓا، ٚتتػٝٻبطبٝع١ اؿاٍ عإّا أقػط، ٚعٓسٖا غٛف تتػٝٻ

دعٌ أسهاّ ايعكٌ »، ٚ«ايعٌُ ع٢ً طبل ايعكٌ احملض»إٕ ع١ًُٓ ايسٚاؾع تعين 

. إٕ ع١ًُٓ ايسٚاؾع ٫ ٜٓبجل عٔ ا٭ٖٛا٤، (54)«ايعٛز٠ إٍ ايعكٌ اؾُعٞ»، ٚ«قٛضّا يًشٝا٠

ايعكٌ ايبؿطٟ ٜسضى ايكاحل َٔ »٫ٚ ٜكّٛ ع٢ً اؾٌٗ، ٚإِا ٜٓبجل عٔ َٓطل إٔ 

سهِ ايعكٌ، ٚعًٝ٘ ٫ َاْع َٔ انتؿا٤ اٱْػإ بعكً٘، ٕ اهلل قس أَه٢ أايطاحل، ٚ

 . (55)«ٚزٜٔ اهلل ،ٜٚٓعع عٔ شٖٓ٘ ايتؿهرل باهلل

َٔ ايعٌُ ع٢ً ضؾع شيو ايػُٛض قبٌ  سٻبٴ سٍٛ ع١ًُٓ ايسٚاؾع، ٫ٚ ٖٓاى غُٛضٷ

 .َٛاق١ً ايبشح

ٚٸ  «ايسٚاؾع»هض َٔ ن٬ّ ايسنتٛض غطٚف ؾإٕ َطازٙ َٔ ع١ًُٓ نُا ٜتٸ :٫ّؾأ

شنطْا ٗ نتابٓا )ايسٜٔ ٗ  ٚقسٚيٝؼ فطز ع١ًُٓ ايسٚاؾع.  ،«ا٭خ٬م»ٖٛ ع١ًُٓ 

ٕ ع١ًُٓ ا٭خ٬م تعين ع١ًُٓ ايٓٛاٜا ٚايسٚاؾع ا٭خ٬ق١ٝ أٜهّا. ٚا٭ٍٚ أَٝعإ ا٭خ٬م( 

تعين إٔ اؿػٔ ٚايكبض ٚايٛادب ٚاحملٛٛض ا٭خ٬قٞ ٫ ٜٓبجل عٔ إضاز٠ ٚسهِ اٱي٘ 
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ف عًٝ٘ َٔ ططٜل ايعكٌ احملض. ٚايجاْٞ ٜعين إٔ أخ٬ق١ٝ ايتعطټايؿاضع، ٚيصيو ّهٔ 

يًه١ًُ. إٕ ايسٚاؾع ايس١ٜٝٓ  ّٓا باَت٬ى ايسٚاؾع ايس١ٜٝٓ بإع٢ٓ اـامٸٖٵايعٌُ يٝؼ ضٳ

اـاق١ عباض٠ عٔ: ايتكطٸب إٍ اهلل، ٚنػب َطنات٘، ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايجٛاب 

 ١، ٚاـ٬م َٔ ايعصاب ا٭خطٟٚ، ٚايٓذا٠ َٔ ايٓاض. ا٭خطٟٚ، ٚايسخٍٛ إٍ اؾٓٸ

 ٚعًٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ: 

 ـ إٕ ع١ًُٓ ايسٚاؾع ا٭خ٬ق١ٝ تعسٸ َٔ تساعٝات ع١ًُٓ ا٭ؾهاض ا٭خ٬ق١ٝ. 1

 ـ إٕ ع١ًُٓ ايسٚؾع أخلٸ َٔ ع١ًُٓ ا٭خ٬م. 2

١ٝٓ : إٕ ع١ًُٓ ايتؿهرل ا٭خ٬قٞ ٫ ٜػتًعّ ػاٌٖ ايتعايِٝ ٚا٭سهاّ ايسٜٚثاّْٝا

ايسٜٔ يٝػت سٳَهُّا ع٢ً ا٭خ٬م، ٚإٕ أسهاّ ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ، ٚإِا تعين إٔ 

ٌٸ ٗا، بٌ إٕ سهِ ا٭خ٬م ٖٛ قًٓ ايؿك٘ ٫ ّهٓ٘ إٔ ّٮ ؾطاؽ ا٭خ٬م، ٫ٚ و

 . «طٸايعكٌ اُؿ»ٖٛ : أٚ ع٢ً سس تعبرل ايسنتٛض غطٚف ،«ايؿاٖس إجايٞ»

ٔ. ٚإٕ ايصٟ ٜتٓاؾ٢ َع ايسٜٔ ؾ٢ َع ايسٜٔ ٚايتسٜټ: إٕ ع١ًُٓ ايسٚاؾع ٫ تتٓاٚثايجّا

٢ َع ا٭خ٬م. تصٖب ا٭زٜإ اٱشل١ٝ إٍ َٔ ايسٚاؾع، اييت ٫ تٓػذِ ستٸ خامٸ ٖٛ ْٛعٷ

ٞٸأاعتباض اهلل نا٥ّٓا أخ٬قّٝا، ٚ أٜهّا، ٗ سٌ إٔ زٚاؾع اهلل ٗ أؾعاي٘ ٫  ٕ ؾعً٘ أخ٬ق

٠ ْؿػ٘، أٚ اؿكٍٛ ع٢ً ايجٛاب، ب َٔ شات٘، أٚ نػب َطناتهٕٛ بساؾع ايتكطټ

١ أْٛاعّا َٚطاتب، ٚإٕ أؾهٌ ايسٚاؾع َٔ ظا١ٜٚ ٚاـ٬م َٔ ايعكاب. إٕ يًساؾع ٚايٓٝٸ

أٚ يهْٛ٘ تهًٝؿّا، أٚ  ،كاؾ٘ باؿػٔز اتٸايسٜٔ ْؿػ٘ ٖٞ إٔ ٜأتٞ إط٤ بايعٌُ جملطٸ

كبض ٖٛ كاؾ٘ بايكبض، َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ شات اؿػٔ ٚشات ايز اتٸإٔ ٜذلى ايعٌُ جملطٸ

ى آخط ٜٴؿطض َٔ اـاضز. ٜصٖب ى، ٫ٚ وتاز يؿعٌ ا٭َط أٚ تطن٘ إٍ قطِّاحملطِّ

ايؿعٛض »ؾ٬غؿ١ ا٭خ٬م ايٛٚٝؿ١ٝ إٍ ايكٍٛ بإٔ أؾهٌ ايسٚاؾع ا٭خ٬ق١ٝ عباض٠ عٔ 

 . (56)«بإػ٪ٚي١ٝ

ؿ٬غؿ١ ا٭خ٬م َٔ أتباع ي ٚؾكّاإٕ ٖصا ايساؾع ٖٛ زاؾع ا٭سطاض، ٚإٕ ا٭سطاض ـ 

ْٵ ٌَٕسضغ١ نا ٕٸ ت ـ ِٖ ايعك٤٬ بؿه فطز إزاضنِٗ  ناٌَ أٚ بإكساض ايهاٗ، ٚإ

يًشػٔ ٚايكبض أٚ ايكٛاب ٚاـطأ ٜهؿٞ يتشطٜهِٗ مٛ ايكٝاّ بايعٌُ أٚ تطن٘. 

ٖٚصا ا٭َط ٫ ٜتٓاؾ٢ َع َطنا٠ اهلل; ٭ٕ َطنا٠ اهلل ٗ إٔ ٜكّٛ إط٤ بايعٌُ ع٢ً طبل 

ّٓا، ٚإٔ ٜذلى ايؿعٌ ػٳز نْٛ٘ سٳٔ جملطٸػٳيؿعٌ اَؿَا وهِ ب٘ عكً٘، ٚإٔ ٜكّٛ با
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 ز نْٛ٘ قبٝشّا. ايكبٝض جملطٸ

هض ـ ىتًـ عٔ ايعكٌ إكًشٞ : إٕ ايعكٌ ا٭خ٬قٞ ـ نُا غٝتٸضابعّاٚ

ٌ فطز ٚاسس َٔ ُا ّجِّز عكٌ ْؿعٞ إْٸٚايٓؿعٞ، ٚإٕ ايتٓعٸٍ بايعكٌ ايعًُٞ إٍ فطٸ

 اٯضا٤ إططٚس١ ٗ ٖصا اجملاٍ. 

 ،«ايعكٌ ايٓٛطٟ»إٔ َطاز ايسنتٛض غطٚف َٔ ع١ًُٓ ا٭ؾهاض ٖٛ ع١ًُٓ  إ٫ٓ

ُّٝا. ٚإٕ قرلٚض٠ ايعكٌ عًُّٝا تعين إٔ ٫ ٜأتٞ إط٤ ع٢ً شنط ايعًٌ ًٚقرلٚضت٘ ع

إٝتاؾٝعٜك١ٝ َٚا ٚضا٤ ايطبٝعٞ عٓس تؿػرلٙ ٚؾطس٘ يًشٛازخ ٚايٛٛاٖط ايطبٝع١ٝ. ٚإٕ 

 يب(، ٚزيٌٝ ع٢ً ايتٛانع ايعًُٞ. ٞ )ايتذطٜٖٛ َكته٢ ا٭غًٛب ايعًُ ٖصا ا٭َط

. ٚأغاغّا «ّٜاَازٸ»إٕ ايعًِ ايتذطٜيب اؿسٜح ٜعتدل َٔ ايٓاس١ٝ ا٭غًٛب١ٝ أغًٛبّا 

ّٸ بٌ ايعًِ ايتذطٜيب اؿسٜح ٚايعًِ ايتذطٜيب َا قبٌ اؿسٜح  ؾإٕ ا٫خت٬ف اشلا

ناْٛا ٜطدعٕٛ إٍ  عٓسَا٢ ٜهُٔ ٗ ٖصٙ ايٓكط١: إٕ عًُا٤ عامل َا قبٌ اؿساث١ ستٸ

، ٚإٕ «ايعًٌ اٱعساز١ٜ»ٚيٝؼ عٔ  ،«ايعًٌ ايػا١ٝ٥»ناْٛا ٜبشجٕٛ عٔ  ِٗايتذطب١ ؾإْ

، ٚيٝؼ تؿػرلّا «طبعّٝا»َ٘ عٔ ايٛٛاٖط ايطبٝع١ٝ نإ تؿػرلّا ايتؿػرل ايصٟ تكسِّ

ِٸ ٗ شيو ايعًِ ٖٛ تؿػرل اؿٛازخ ٚايٛٛاٖط َٔ  ،«طّٜاػٵَق» َع٢ٓ إٔ ايصٟ نإ ٜت

ٚا٭زا٤ ٚايػا١ٜ أٚ إٛقع ايطبٝعٞ يٮْٛاع ايطبٝع١ٝ، ٚيٝؼ  «ايطبع»اعٗا إٍ خ٬ٍ إضد

ط١ٜ )اٱعساز١ٜ( يتًو اؿٛازخ ٚايٛٛاٖط. ػٵَٔ خ٬ٍ اٱضداع إٍ ايعًٌ اـاضد١ٝ ٚايَك

ٌٸ ٌٸ «ايهٝؿ١ٝ»ايػ٪اٍ عٔ  ٚأَا ٗ ايعًِ اؿسٜح ؾكس س ، «ا٭غباب»ايػ٪اٍ عٔ  ق

ِٸٚقاض تؿػرل ايٛٛاٖط ايطبٝعٝ ز إضداعٗا إٍ عًًٗا اٱعساز١ٜ، ٖٚٞ َٔ خ٬ٍ فطٸ ١ ٜت

ٚاييت ّهٔ إخهاعٗا  ،ايعًٌ اييت تهٕٛ َٔ دٓؼ اؿٛازخ ٚايٛٛاٖط ايطبٝع١ٝ

ٌٕيًتذطب١ اؿػٸ  َباؾط أٚ غرل َباؾط.  ١ٝ بؿه

ِٸٚ  ُات ا٭غًٛب ايعًُٞ: َػًٖ َٔ أٖ

 . «ايطبٝع١»ٕ َػاس١ ايبشح ايعًُٞ تٓشكط بـ أـ 1

ٌٸأـ 2  ، ٚإٕ انتؿاؾٗا ٜعتدل غا١ٜ«طبٝع١ٝ»سازث١ ٚٚاٖط٠ طبٝع١ٝ ع١ًٓ  ٕ يه

 يًعًِ ايتذطٜيب. 

، ٖٚٛ غانت «َا بعس ايسٜين»ٜعين  «ايعًُاْٞ»إٕ ايعًِ ايتذطٜيب اؿسٜح 

ٖٚصا  .ًٗا ٗ ايطبٝع١ػاٙ ٚدٛز َا ٚضا٤ ايطبٝع١ ٚا٭َٛض إٝتاؾٝعٜك١ٝ، ٚتسخټ «سٝازٟ»ٚ
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ِٸٜٴؿٓه ٚبٌ إاز١ٜ أٚ ايٓعع١  (57)«ا٭غًٛب١ٝ»ز١ٜ أٚ ايٓعع١ ايطبٝع١ٝ تؿاٚت بٌ إا ٌ أٖ

. إٕ إاز١ٜ إا١ٜٖٛ ْٛط١ٜ ؾًػؿ١ٝ َٚٝتاؾٝعٜك١ٝ ٗ سكٌ ايٛدٛز (58)«إا١ٜٖٛ»ايطبٝع١ٝ 

ٜعتدل ع٢ً أغاغٗا عامل ايٛدٛز َػاّٜٚا َٚػاٚقّا يعامل إاز٠ ٚايطبٝع١. ٚبطبٝع١ اؿاٍ 

ع١ًُٝ،  ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ايؿًػؿ١ٝ ؼ٢ٛ بسعا١َٺٜصٖب إازٜٕٛ إاٖٜٕٛٛ إٍ 

إٔ اغتٓتاز إاز١ٜ إا١ٜٖٛ )ايؿًػؿ١ٝ( َٔ إاز١ٜ ا٭غًٛب١ٝ )ايع١ًُٝ( ٖٛ ْٛع َٔ  سٳٝٵبٳ

وٍٛ زٕٚ تدلٜط ايٓٛطٜات  ،إػايط١; إش ٖٓاى بٌ ايعًِ ٚايؿًػؿ١ سا٥ٌ َٓطكٞ

 بايعهؼ. ٚ ،َات ايع١ًُٝ احمله١ايؿًػؿ١ٝ ع٢ً أغاؽ إكسٸ

١ٜ ا٭غًٛب١ٝ )ايع١ًُٝ( تٓػذِ َع ايسٜٔ ٚا٫عتكاز إٕ ايعًُا١ْٝ ايع١ًُٝ ٚإازٸ

ٚتبع١ٝ ا٭سساخ ٚايٛٛاٖط ايطبٝع١ٝ ٱضازت٘  ،ً٘ ٗ خًل ايهٕٛٚتسخټ، بٛدٛز اهلل

. (59)ٌ َٓاؾػّا يًسٜٔ أبسّاَٚؿ٦ٝت٘، ٫ٚ تٓؿٞ ٖصٙ ا٭َٛض. ٚبٗصا إع٢ٓ ؾإٕ ايعًِ ٫ ٜؿٚه

ٚٸ ،ز١ٜ إا١ٜٖٛ ؾٗٞ َٓاؾػ١ يًسٜٔأَا إا ٘. يٝؼ ت٘، ٚؼاٍٚ اؿًٍٛ قًٓبٌ ٖٞ عس

أخط٣: إٕ ايتؿػرل ايعًُٞ )ايتذطٜيب(  بعباض٠ٺٚبايعًِ ايتذطٜيب.  يًُاز١ٜ إا١ٜٖٛ ق١ًْ

 ،َع ايتؿػرل ايسٜين شلصٙ اؿٛازخ ٚايٛٛاٖط ِٷيًشٛازخ ٚايٛٛاٖط ايطبٝع١ٝ َتٓاغٹ

ٟ شلصٙ اؿٛازخ ٚايٛٛاٖط ـ ايصٟ ٖٛ إٔ ايتؿػرل إازٸّٚهٔ اؾُع بُٝٓٗا، ٗ سٌ 

َٔ ايتؿػرل ايؿًػؿٞ ـ ٜتٓاؾ٢ َع تؿػرلٖا ايسٜين، ٜٚعتدل َٓاؾػّا ي٘. إٕ إاز١ٜ  ْٛعٷ

 َا ؾٛم ز١ٜٝٓ.  َٔ ايسٜٔ، ٗ سٌ إٔ إاز١ٜ ا٭غًٛب١ٝ َكٛي١ْ إا١ٜٖٛ ٖٞ ٗ اؿكٝك١ ْٛعٷ

ٛټ٫ٚ ىؿ٢ إٔ بعض إ٪ٌَٓ يٝؼ يسٜ٘ ت ض قشٝض بؿإٔ ايع٬ق١ بٌ اهلل ك

ـَ ّا غازٸ»بٛقؿ٘  ;«ْٝٛتٔ»ٕ اهلل ٗ عطض ايعًٌ ايطبٝع١ٝ، ٜٚعتدلْٚ٘ َجٌ ٚٵإش ٜطٳ ;لًِٚا

َٚاي٦ّا يؿذٛات ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ. ٚبصيو ٜعتدلٕٚ ايتؿػرل ايسٜين ٚايبٝإ  ،«يًجػطات

ٚٸرل، َٚع اَت٬نِٗ يًتؿػٚاسسّا ايعًُٞ ؾ٦ّٝا ٫َت٬ى ايتؿػرل  ساد١ٍّ ٫ هسٕٚ  ا٭

ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ غٛف ٜٓػشب  (60)«إي٘ غسٸ ايجػطات». إٕ أٜهّا ٚايعهؼ قشٝضٷ .ايجاْٞ

ات ايع١ًُٝ، ٚغٛف ٜؿكس ّ ايعًّٛ ٚانتُاٍ ايٓٛطٜٸعٔ َػطح اؿٝا٠ تسضهّٝا َع تكسټ

ُٞ ، ٚبايتايٞ ؾإْ٘ عٓس انتُاٍ ايتؿػرل ايعًبساع ٚاـًل إػتُطٸَٛقع٘ ٚزٚضٙ ٗ اٱ

ٌٕ ّٸ بؿه إٍ اؾذلاض  ٚداَع ٕا هطٟ ٗ عامل ايطبٝع١ ٫ تعٛز ٖٓاى َٔ ساد١ٺ تا

إٔ ٖصا ا٭َط يٝؼ َٔ َكتهٝات ا٭غًٛب ايعًُٞ، ٚيٝؼ َٔ َكتهٝات  ٚدٛزٙ. إ٫ٓ

ٛټايعًُا١ْٝ. ٚإْٸ ل بطب٘ ْٚػب١ ايتؿػرل َا ٜتعًٖ ض خاط٧ ُٗا تٓؿأ ٖصٙ إؿه١ً َٔ تك
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زٚض اهلل ٗ ايطبٝع١، ٚهب عسّ ؼٌُٝ تبعات شيو  ْطامٗ ايعًُٞ ٚايتؿػرل ايسٜين 

 ًتؿػرل ايعًُٞ ٚايعًُا١ْٝ. ي

 : ، ُٖٚاتٌ قطٜبتٌ يًعًُا١ْٝ ايػٝاغ١ٜصنط ايسنتٛض غطٚف عًٖ

 ـ ٚٗٛض ايتؿهرل ايعًُٞ إػبٛم بايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠. 1

ٛټ2  ٚايتهًٝـ ٗ ايعامل ٍ اؿاقٌ ٗ إؿّٗٛ ٚايٓػب١ بٌ اؿلٸـ ايتػٝرل ٚايتش

 . (61)إعاقط

٘ ٜط٣ إٔ ع١ًُٓ أؾهاض اٱْػإ ناْت َكاض١ْ يٛٗٛض ايؿًػؿ١ اٱغطٜك١ٝ. ٚيهٓٸ

ٌ ٗ اؿكٝك١ ٚإٕ دٗٛز ايؿ٬غؿ١ يعطض ايتؿػرل ايؿًػؿٞ يًهٕٛ ٚاٱْػإ إِا ّجِّ

ز بإٔ ١. ٜصٖب ايسنتٛض غطٚف إٍ ا٫عتكا١ ايعًٌ يًعًُا١ْٝ ايؿهطٜٸايع١ً ايبعٝس٠ ٚعًٓ

ٛا ايٓٛاّ ايؿ٬غؿ١ قس عًُٛا ع٢ً إهاز ايعًُا١ْٝ ايؿهط١ٜ ٗ أشٖإ ايٓاؽ، ٚأسًٓ

ٌٸ َٔ خ٬ٍ إتٝاِْٗ َؿٌَٗٛ ؾًػؿٌٝ ، ايٓٛاّ ايؿهطٟ ايسٜين ايؿهطٟ ايعًُاْٞ ق

َٸ ٌٸ«ايطبٝع١»ٚ «ايصات»: َؿّٗٛ أ٫ٌّٚ، ُٖٚا; ٖا : ٚثاّْٝا. «ا٫غتشكام» ، ٚإس٬شلُا ق

 . (62)«١ٝايعًٓ»َؿّٗٛ 

ا٭خ٬م  تٵض ايصاتٞ أنشٳبٵٔ ٚايُكَٓص إٔ ٚٗط اُؿػٵ»ٜكٍٛ ايسنتٛض غطٚف: 

 ٕٵإٝٳِ إٍ شات ا٭ؾعاٍ، ٚيٝؼ إٍ ضؾض اهلل ٚقبٛي٘. َٚا ايكٹ تٵَػتػ١ٝٓ عٔ اهلل، ٚعازٳ

١ٝ ٚاؿكٛم ايطبٝع١ٝ ٚايؿطط١ٜ يتكـ ٗ ٢ أؾػض اجملاٍ يًعًٓستٸ «ايطبٝع١»َؿّٗٛ  اغتكطٸ

 ،«ايطبٝع١»ٚ «يصاتا»عًٝٓا إٔ ٫ ْػتٌٗ بٛٗٛض َؿاِٖٝ َٔ قبٌٝ:  ....(63)ـٚد٘ ايتهايٝ

ٝٸ ٌٸٚزٚضُٖا ٗ خًل اي٬زٜٓ َا ناْت ي٘ َا١ٖٝ شات١ٝ ٫ ّهٔ إٔ  ١ ايؿهط١ٜ. إٕ ن

تإ َٔ ايٓاس١ٝ ايصات١ٝ; إش ٫ ّهٔ يًؿ٤ٞ ايٛاسس إٔ تهٕٛ ي٘ َاٖٝٸ ٜهٕٛ زّٜٓٝا

ٌٸٚشاتإ... ٖٚهصا ٚيس ايتؿهرل  يٮَٛض ا٭خ٬ق١ٝ  ايعًُاْٞ، َع٢ٓ ايتؿػرل إػتك

ٚايطبٝع١ٝ، زٕٚ ايًذ٤ٛ إٍ اهلل، ٚمل ٜهٔ قس بكٞ بٌ ٖصا ايتؿهرل ٚايٛقٍٛ إٍ 

اؽاشٖا ٗ ايكطٕٚ  ٚاسس٠، ٖٚٞ اـط٠ٛ اييت متٻ عًُا١ْٝ اجملتُع غ٣ٛ خط٠ٛٺ

 . (64)«ا٭خرل٠

( َػاٚقّا ٕؿّٗٛ nature) «بٝع١ايط»ٚ «ايصات»ْط٣ أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ْعتدل َؿّٗٛ 

( بإع٢ٓ ا٭ضغطٞ يًه١ًُ; ٭ٕ ايعًُا١ْٝ ايؿًػؿ١ٝ يٝػت خاق١ essense) «إا١ٖٝ»

، ٚأتباع (65)(nominalistsٚإٕ اٱزلاٌْٝ ) .بايؿ٬غؿ١ ا٭ضغطٌٝ أٚ ايباسجٌ ٗ إا١ٖٝ
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ٖٖ ،ؾٝتهٓؿتأٜ )أْكاض ْٛط١ٜ ايتؿاب٘ ا٭غطٟ( ١ٝ بإع٢ٓ ٜٓهط إاٖ ٔٵٚغرلِٖ 

ٝٸ ُات ٕٛ بٓؿؼ ايٓػب١ أٜهّا. باعتكازْا إٕ َٔ َػًٖا٭ضغطٞ يًه١ًُ، ِٖ عًُاْ

ٕ أ، ٚ«عامل ايٛاقع أٚغع َٔ عامل ايٛدٛز»اؾٖٛط١ٜ يًتؿهرل ايؿًػؿٞ ايكٍٛ بإٔ 

ط ٗ ب١ٝٓ ٕ ايؿطز عٓسَا ٜؿٓهأشلا، ٚ «ٚدٛز»اييت ٫  «ايٛاقع١ٝ»ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٭َٛض 

خ٬ٍ ا٭غايٝب ايؿًػؿ١ٝ ٜسضى إٔ ٖصٙ ايب١ٝٓ تؿتٌُ ع٢ً يٛاظّ َٚكتهٝات ايٛاقع١ٝ َٔ 

ٛٸَات٘، ٚإٔ باٱَهإ  ،)َعٝاض١ٜ ٚغرل َعٝاض١ٜ( تعتدل َٔ قؿات٘ ايهطٚض١ٜ َٚٔ ١ًْ َك

َټطٳايٓٛط عٔ ا٭َٛض ايعٳ ف عًٝٗا بػضٸايتعطټ ٌ ٗ َٛضز شات ٖصٙ ن١ٝ، َٚٔ خ٬ٍ ايتأ

ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ، ٚاْتعاعٗا َٔ َٛقٛؾٗا ًٚٓٗا  ايب١ٝٓ، زٕٚ ايطدٛع إٍ ايٛسٞ

 عًٝ٘. 

ا٭ؾٝا٤،  «َا١ٖٝ»إٕ ايؿ٬غؿ١ ا٭ضغطٌٝ ٜٓػبٕٛ ٖصٙ ايًٛاظّ ٚإكتهٝات إٍ 

إٕ ايعًُا١ْٝ ايؿًػؿ١ٝ عباض٠  :. ٚعًٝ٘ هب ايكٍٛ«ايٛاقع١ٝ»أَا اٯخطٕٚ ؾٝٓػبْٛٗا إٍ 

 عٔ: 

 ١ عٔ إضزا٠ايهطٚض١ٜ ٚإػتكًٓ «٘ايطٚاب»ايصات١ٝ، ٚ «ا٭ٚقاف»ـ ايكٍٛ بٛدٛز 1

 اهلل، نُٔ ٚٛاٖط ايعامل. 

 ف ع٢ً ٖصٙ ا٭ٚقاف ٚايطٚاب٘، زٕٚ ايطدٛع إٍ ايٛسٞـ ايكٍٛ بإَهإ ايتعطټ2

 . (66)ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜكٌٝ ٚأتباعِٗ َٔ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ 

إٔ ايؿ٬غؿ١ ايصٜٔ ٫  ١ ا٭ؾٝا٤، إ٫ٓإٍ َاٖٝٸإِا ٜٓػبٕٛ ٖصٙ ا٭ٚقاف ٚايطٚاب٘ 

١ ٚايطٚاب٘ ايهطٚض١ٜ ٜكٛيٕٛ بإا١ٖٝ ّهِٓٗ ا٫يتعاّ بٛدٛز َجٌ ٖصٙ ا٭ٚقاف ايصاتٝٸ

إٕ َع٢ٓ ايهطٚض٠ ٚايصات١ٝ ٗ ٖصا ايتعطٜـ يٝؼ غ٣ٛ  :. بٌ ضَا أَهٔ ايكٍٛ(67)أٜهّا

 «ايهطٚض٠»يسٜٔ(، َع٢ٓ إٔ ا٫غتك٬ٍ ايٛدٛزٟ ٚإعطٗ عٔ إضاز٠ اٱي٘ ايؿاضع )ا

. إٕ إطاز ٖٛ أْٓا عٓسَا «َا ٖٛ ٖٛ»أٚ  ،«ْؿػ٘ ٗ سسٸ»ٖٓا تػاٚم عباض٠  «ايصات»ٚ

ايٓٛط عٔ ضبطٗا ْٚػبتٗا إٍ ايسٜٔ ٚاٱي٘،  ْأخص )أ( َا ٖٞ )أ( بٓٛط ا٫عتباض، ٚبػضٸ

 ٚبػضٸ ،أٚ عٓسَا ْأخص )أ( ٚ)ب( بٓٛط ا٫عتباض ;لس إٔ )أ( تؿتٌُ ع٢ً ٚقـ )ب(

ايٓٛط عٔ ضبطُٗا ْٚػبتُٗا إٍ ايسٜٔ ٚاٱي٘، ْسضى إٔ بُٝٓٗا ضابط١ نطٚض١ٜ. ٚعًٝ٘ 

ؾإٕ ايكٍٛ بٛدٛز ايصاتٝات )ا٭ٚقاف، ٚايطٚاب٘ ٚايًٛاظّ ايصات١ٝ( ٫ ٜػتًعّ ايكٍٛ 
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 (، ٫ٚ ٜعتدل أقاي١ إا١ٖٝ أَطّا َؿطٚغّا عٓ٘. essenceبٛدٛز ايصات )

ض ا٭ؾعاٍ بٓٛط ا٫عتباض. بٵٔ ُٚقإٔ تأخصٚا سٴػٵّهٔ يهِ  :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ

٫ ٜعين  ،«إٕ ايًِٛ قبٝض يصات٘»، ٚ«ٔ يصات٘ػٳإٕ ايعسٍ سٳ»: عٓسَا ٜكٍٛ ؾًٝػٛفٷ

بإع٢ٓ ا٭ضغطٞ يًه١ًُ، ٚإٔ  «َا١ٖٝ»بض بايهطٚض٠ إٔ يًعسٍ ٚايًِٛ ٚاُؿػٔ ٚايُك

بٌ قس ٜهٕٛ  ،أٚ َٔ يٛاظَُٗا ايصات١ٝ ،بض دع٤ َٔ شات ايعسٍ ٚايًِٛاُؿػٔ ٚايُك

ط ٗ ايعسٍ ٚايًِٛ َٔ ايعا١ٜٚ ا٭خ٬ق١ٝ، ْٚأخص ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ َطازٙ أْٓا عٓسَا ْؿٓه

ايٓٛط عٔ ْٝع ايكٝٛز ٚاـكا٥ل ا٭خط٣ اييت ّهٔ إٔ تكذلٕ بُٗا ـ بٓٛط  ـ بػضٸ

ػٔ عٔ ايعسٍ، ا٫عتباض، لس طبكّا يًتذطب١ أٚ ايؿٗٛز ا٭خ٬قٞ اغتشاي١ ؾكٌ اُؿ

ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايعسٍ قبٝشّا  بض عٔ ايًِٛ، َع٢ٓ أْٓا ٫ ْػتطٝع ايعجٛض ع٢ً َٛضزٺٚايُك

ٚايًِٛ سػّٓا. نُا ّهٔ يصيو ايؿًٝػٛف ا٭خ٬م إٔ ٜهٕٛ َطازٙ أْٓا لس ٗ 

ٍٷ ِٷايعسٍ َٔ سٝح ٖٛ عس ٌٸ ،، ٚٗ ايًِٛ َٔ سٝح ٖٛ ًٚ عاقٌ إٍ  خكا٥ل تسعٛ ن

بض يًًِٛ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ا٫عتباض ٍ، ٚاعتباض ٚقـ ايُكاعتباض ٚقـ اُؿػٔ يًعس

ٕٸَػتٓسّا إٍ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ، ٫ٚ ٜأخص تدلٜطات٘ َٔ ا٭زٓي سذ١ٝ ٖصا  ١ ايس١ٜٝٓ، ٚإ

َٔ اٱي٘ ايؿاضع. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٍٛ باؿػٔ ٚايكبض ايصاتٞ يٮؾعاٍ  ا٫عتباض ٫ تٴػتُسٸ

ِّٜٓػذِ َع كتًـ اٯضا٤ إٝتاؾٝعٜك١ٝ إت ٌ إٝتاؾٝعٜل ا٭ضغطٞ ٚاسسّا ع١، ٚاييت ّجِّٓ

 َٓٗا. 

شلُا،  «شات»بض( ٫ إٕ ايعسٍ ٚايًِٛ )ٚاُؿػٔ ٚايُك :أخط٣: ّهٔ ايكٍٛ ٚبعباض٠ٺ

ٔٵ ١ )أٚ ٫ ٜهٕٛ شلُا إش ّهٔ يؿ٦ٌٝ إٔ ٫ تهٕٛ شلُا َاٖٝٸ ;«شاتٝات»شلُا  ٚيه

ْٙ ،ٚدٛز أق٬ّ( ل. ؾٓشٔ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٚثٝ َٚع شيو ٜهٕٛ ٖٓاى بُٝٓٗا اضتبا

ع٢ً ٜكٌ َٔ إٔ ايٛدٛز ٚايعسّ ٫ ّهٔ إٔ هتُعا أبسّا، ٫ٚ ّهٔ شلُا إٔ ٜطتؿعا 

ٛټٚاقع١ٝ، ٚيٝػت فطٸ أبسّا. ٚإٕ ٖصٙ ايع٬ق١ بٌ ايٛدٛز ٚايعسّ ع٬ق١ْ ض١ٜ ز ع٬ق١ تك

أٚ  ،ٚدٛز ايعاملـ ع٢ً إٔ قسم أقٌ عسّ ايتٓاقض ٫ ٜتٖٛق ٚاعتباض١ٜ أٚ تٛانع١ٝ. إ٫ٓ

اؾذلاض إا١ٖٝ يًٛدٛز ٚايعسّ. إْٓا عٓسَا ْتشسٸخ عٔ شات ايٛدٛز ٚشات ايعسّ ٫ ْطٜس 

(، بٌ ْطٜس essenseبصيو َا١ٖٝ أٚ طبٝع١ ايٛدٛز ٚايعسّ بإع٢ٓ ا٭ضغطٞ يًه١ًُ )

أخط٣: إٕ ايٛدٛز َٔ سٝح ٖٛ  بعباض٠ٺٚ( بإع٢ٓ ايعاّ يًه١ًُ. natureبصيو ايطبٝع١ )

ّٷٚدٛزٷ ، شلُا أٚقاف ٚخكا٥ل ٚضٚاب٘ ٚاقع١ٝ ٚغرل ، ٚإٕ ايعسّ َٔ سٝح ٖٛ عس
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 قاب١ً يًؿكٌ ٚا٫ْؿهاى، عٝح: 

 أٚ إٔ ٜعُس إٍ تػٝرلٖا.  ،٢ اهلل ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜػًب تًو اـكا٥لـ ستٸ1

 ـ ع٢ً ايطدٛع إٍـ إٔ إزضاى ٚتكسٜل تًو اـكا٥ل ٚايع٬قات ٫ ٜتٖٛق2

 . (68)ايٛسٞ ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

١ٝ ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٍٛ بايصات ٚإا١ٖٝ ٚاٱزلا١ْٝ أٚ ايٛاقع١ٝ ٗ باب إؿاِٖٝ ايهًٓ

ٝات ٗ ٚثٝك١ بايكٍٛ بايعًُا١ْٝ أٚ ْؿٝٗا; إش ّهٔ إْهاض ٚدٛز ايهًٓ يٝؼ ي٘ ق١ًْ

ايصٖٔ ٚاـاضز )اٱزلا١ْٝ(، ٚايكٍٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ بٛدٛز ايطابط١ ايه١ًٝ 

ز٠ اهلل، ٚايكاب١ً يًُعطؾ١ َٔ ططٜل ايعكٌ ٚايتذطب١( بٌ ١ عٔ إضا)ٚايهطٚض١ٜ ٚإػتكًٓ

ِٸَكازٜل ايهًٓ ٝٸبٖٛ ايك ٝات )ايعًُا١ْٝ ايؿًػؿ١ٝ(. ٚإٗ ات ٚايطٚاب٘ ٍٛ أٚ إْهاض ايصات

 . (69)ايهطٚض١ٜ

٢ ايسٜٔ ع٢ً ٖٓاى ٗ عامل ايٛدٛز ايهجرل َٔ ايٛاقعٝات أٚ ايطٚاب٘ اييت تتدٓط

ٖٚهصا  ،َع٢ٓ إٔ ٚاقعٝتٗا ٚعٝٓٝتٗا غرل َطتبط١ باهلل، «اٱثباتٞ»ٚ «ايجبٛتٞ»إػت٣ٛ 

ٚإٕ ايعكٌ ٚايتذطب١ اٱْػا١ْٝ  ،ـ ع٢ً ايطدٛع إٍ ايٓكٛم ايس١َٜٝٓعطؾتٗا ٫ تتٖٛق

ٝٸ  عٔ ايٛسٞ ٚايؿطع ٗ إزضاى ٖصٙ ايٛاقعٝات.  ١ْغٓ

ّ ٫ ٍ شيو ٜبسٚ يٓا إٔ ايعًُا١ْٝ ايؿًػؿ١ٝ )إٝتاؾٝعٜك١ٝ( بإع٢ٓ إتكسِّإ َٚهاؾّا

١ ايبعٝس٠ يًعًُا١ْٝ ايػٝاغ١ٝ; إش ّهٔ يًؿطز إٔ ٜكٍٛ بايصات ٌ يٛسسٖا ايعًٓتؿٚه

١ عٔ إضاز٠ اهلل، أٚ ٜكبٌ بإٔ يٮؾٝا٤ يٛاظّ شات١ٝ غرل قاب١ً ي٬ْؿهاى َٚػتكًٓ ،ٚإا١ٖٝ

ايًٛاظّ ايصات١ٝ  «َعطؾ١»شات َٚا١ٖٝ ا٭ؾٝا٤ أٚ  «١َعطؾ»عٞ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٔ ٜٚسٻ

ٌٸٚإاٖٜٛ عٔ ايؿطع  ١ يٮؾٝا٤ َع٢ٓ إٔ ايتكسٜل بٛدٛزٖا َٔ ططٜل ايعكٌ إػتك

إٍ ٗ شيو َٔ ايطدٛع  سٻبٴ يٲْػإ، ٫ٚ َٚػاعس٠ ايتذطب١ ايبؿط١ٜ غرل ٖه١ٓٺ

ا٭قٛي١ٝ ايس١ٜٝٓ(.  أٚ ،أٚ َا بعس اؿسٜج١ ،يٛسٞ ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ )ا٭ؾعط١ٜ اؿسٜج١ا

ٕٵ إٔ ٖصٙ ايٛيٝس٠ ٖٞ  ناْت ٚيٝس٠ ايعًُا١ْٝ ايؿًػؿ١ٝ، إ٫ٓ إٕ ايعًُا١ْٝ ايػٝاغ١ٝ ٚإ

مثط٠ ايت٬قض بٌ إٝتاؾٝعٜكا ايؿًػؿ١ٝ ٚإعطؾ١ ايؿًػؿ١ٝ اؿسٜج١. ٖٚصٙ إػأي١ ٖٞ 

َٔ ايؿًػؿ١ اٱغطٜك١ٝ ـ  تٵ١ ـ اييت بسَأايهأَ ٗ إٔ ايعًُا١ْٝ ايٓٛطٜٸ ض ايػطٸاييت تٛنِّ

ٞٸبع مل تجُط ٗ اؿكٌ ايػٝاغٞ إ٫ٓ إٍ  تٵَا ٜكطب َٔ عؿطٜٔ قطّْا، سٝح أؾهٳ س َه

 .ايعًُا١ْٝ ايػٝاغ١ٝ
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ٚعًٝ٘ هسض بٓا ـ َٔ خ٬ٍ ايٓٛط ٗ ٖصٙ ا٬ٕسٛات ـ إٔ ْعطف ايعًُا١ْٝ ايٓٛط١ٜ 

٫ٚ  ،: إٕ ٖصٙ ايعًُا١ْٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ ٫ ٖٞ َص١ََٛايتايٞ)ايؿًػؿ١ٝ( ع٢ً ايٓشٛ 

َكازٜل اٱؿاز. إٕ ٖصٙ ايعًُا١ْٝ ٫ تٓاؾؼ ايسٜٔ َكساقّا َٔ  ٖٞ َطؾٛن١، ٫ٚ تعسٸ

ٌٸ َٳ ٫ٚ ؼ  ـ ٫ٚ ٜعاٍـ نإ  ٔٵقً٘. ٖٚصٙ سكٝك١ هب اٱقطاض بٗا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى 

ٛٻ إٔ  إ٫ٓ .ٖٞ ز١ٜٝٓ ع٢ً إػت٣ٛ ايجبٛتٞ أٚ اٱثباتٞ «ايٛاقعٝات»ض كط٦ّا إٔ ْٝع ٜتك

ٛټ ّ بصيو قٛض٠ ٢ ا٫غتػ٬ّ ٕا ٜكٛيٕٛ، ؾٓكسِّض اـاط٧ هب إٔ ٫ هدلْا عًٖصا ايتك

خاط١٦ عٔ ايعًُا١ْٝ. َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًُا١ْٝ ٫ ٜٓاٗ ايتؿهرل 

ؾإٕ ايكٍٛ  ،٫ٚ ٜتعاضض َع ايػًٛى ايسٜين. بٌ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ،ايسٜين

ٌٌٕ َكسٸبٗا ٜؿٚه عّا يصيو. بٳقشٝض، ٚايعٌُ ايكا٥ب ب٘ تٳ ١َ نطٚض١ٜ يؿِٗ ايسٜٔ بؿه

ط ٗ اؿكٝك١ اٱطاض ايعك٬ْٞ يؿِٗ أقٍٛ ايسٜٔ إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًُا١ْٝ ٜٛٚؾ

باع ٚؾطٚع٘، ٚإٕ ايكٍٛ بٗا ٫ ٜػتًعّ ْؿٞ ايط١ٜ٩ ايس١ٜٝٓ يًٛدٛز، ٫ٚ وٍٛ زٕٚ اتٸ

ٖصا ايٓٛع َٔ يٛ إٔ ؾدكّا أيػ٢  :ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ. بٌ ع٢ً ايعهؼ; إش ّهٔ ايكٍٛ

ٟٸ ٟٸ ايعًُا١ْٝ ئ ٜهٕٛ يسٜ٘ أ  َعٝاض يًؿكٌ بٌ ايسٜٔ ٚاـطاؾ١، ٚئ ٜهٕٛ يسٜ٘ أ

ب اـطاؾات إٍ غاس١ ايؿهط ايسٜين، ٚئ ٜهٕٛ يسٜ٘ َعٝاض أزا٠ يًشًٝٛي١ زٕٚ تػطټ

 و بايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ. يٓكس ايتٓٛرل ي٬غتبساز ٚايعٓـ َٔ خ٬ٍ ايتُػټ

ٌٸ ،ْعِ ٌٸ يٛ إٔ ؾدكّا أس  ايتؿػرل ايؿًػؿٞ أٚ ايعًُٞ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ ق

ٌٸ ٌٸ ايتؿػرل ايسٜين ٚا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ؾعٓسٖا غٝهٕٛ قس أس إٔ  ايسٜٔ. إ٫ٓ اٱؿاز ق

 «اغتك٬ٍ»ايتؿػرل ايؿًػؿٞ ع٢ً ايتؿػرل ايسٜين، ٚ «ّتكسٸ»ايعًُا١ْٝ ّهٔ إٔ تعين 

٬م ايعًُا١ْٝ ع٢ً ا٭خ٬م ا٭خ «ّتكسٸ»ايتؿػرل ايعًُٞ عٔ ايتؿػرل ايسٜين، ٚ

 .(70)ايس١ٜٝٓ

أٚ  (،ايسٜٔ ايعًُاْٞ)أخط٣ باغِ  نُا ؼسٸخ ايسنتٛض غطٚف عٔ َكٛي١ٺ

أٚ  ،أٚ قرلٚض٠ ايسٜٔ زّْٜٝٛا ،أٜهّا. إٕ ع١ًُٓ ايسٜٔ تعين ز١ْٜٛٝ ايسٜٔ (ع١ًُٓ ايسٜٔ)

 ،إٛت. إٕ ايسٜٔ ايعًُاْٞ ٜعين ايػؿ١ً عٔ شنط اهلل ٚاؿٝا٠ بعس (71)أزؾ١ ايسٜٔ

 ،ٚايكٓاع١ باؿٝا٠ ايسْٝا أٜهّا. ٚبصيو ٜهٕٛ ايعًُإْٝٛ َكساقّا ٕا ٚضز ٗ ايكطإٓ

ٖٹط﴿سٝح ٜكٍٛ:  َٚا ٕٳ  ُٴٛ ٔٳ ّاٜٳعٵًَ ٔٔ َٹ ِٵ عٳ ٖٴ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ٕٳ اَؿٝٳا٠ٹ ايسټ ِٵ َغاؾٹًُٛ ٖٴ  .(7ايطّٚ: ) ﴾اٯخٹطٳ٠ٹ 

ٟټ ت٬ظّ َٓطكٞ بٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًُا١ْٝ  ٚيهٔ ٜٓبػٞ ا٫يتؿات إٍ أْ٘ ٫ ٜٛدس أ
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ّ. غٛف ْعُس ٗ نتابٓا )أخ٬م زٜٓساضٟ( ٚايعًُا١ْٝ ايؿًػؿ١ٝ ٚايع١ًُٝ بإع٢ٓ إتكسٸ

، ْٚط٣ نطٚض٠ «َتططٸؾ١»ٚعًُا١ْٝ  ;«َعتسي١»إٍ تكػِٝ ايعًُا١ْٝ إٍ ْٛعٌ: عًُا١ْٝ 

ِٕ ;ايؿكٌ بٌ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ ايعًُا١ْٝ َٚٓكـ بؿإٔ  ٚاقعٞ يتهٜٛٔ سه

 .(72)ايعًُا١ْٝ

أٚ ث٬ث١ َػتٜٛات:  ،ٔ إٍ ث٬ث١ أْٛاعبازض ايسنتٛض غطٚف بعس تكػُٝ٘ ايتسٜټ

ٔ ، إٍ ايبشح عٔ ْػب١ أْٛاع ايتسٜټ«تسٜٔ ايتذطب١»ٚ ;«ٔ إعطؾ١تسٜټ»ٚ ;«ٔ إعٝؿ١تسٜټ»

طٕٛ إػأي١ ٗ ٌٓ َٔ ايكػِ ا٭ٍٚ ٜبػِّإٍ ايعامل إعاقط. ٚشٖب إٍ ايكٍٛ بإٔ إتسِّ

تعاًَِٗ َع ايعامل إعاقط، َعتدلٜٔ ايعامل اؿسٜح فطٸز ضناّ َٔ إػا٥ٌ 

ٚإؿانٌ ايع١ًُٝ اؾسٜس٠ اييت ّهٔ ايعجٛض ع٢ً اٱداب١ إٓاغب١ عٓٗا َٔ خ٬ٍ 

 ايطدٛع إٍ ايؿك٘ ايتكًٝسٟ. 

ٗ ايٛاقع  ٔ ٗ ايعامل إعاقطإٕ ايتسٜټ»ٚقس نتب ٗ ْكس ٖصا ايتٛدٸ٘ قا٬ّ٥: 

يٝؼ ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايػٗٛي١ ٚايبػاط١. ؾًٝؼ َٔ ايػٌٗ ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜكٍٛ: أْا أٚاؾل 

ٌ إيٝ٘ ايعًِ اؿسٜح، ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا ٚايكٓاع١ ٗ ٖصا ايعامل، ٚأْػذِ َع َا تٛقٻ

َٔ قبٌٝ: إكاضف ٚاؾاَعات ٚايدلٕإ َٚا  ،ػات اؿهاض٠ اؾسٜس٠ٚأغتؿٝس َٔ َ٪غٸ

ين ٗ ٖصٙ اؿٝا٠، ٚأثابط ع٢ً إقا١َ ايك٠٬ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ أبك٢ ع٢ً تسٜټإٍ شيو، ٚ

َٚا إٍ شيو. يٛ أَهٔ يًؿطز إٔ  ،١َ، ٚأَتٓع عٔ أنٌ ايًشّٛ احملطٻٚايكّٛ ٚاؿرٸ

ٔ ْٚٝع َٓعطؿات اؿساث١ غٝسضى َس٣ قعٛب١ ًع ع٢ً ْٝع تهاعٝـ ايتسٜټٜٖط

َٻ تعطٜـ اؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ ٗ ايعامل إعاقط. ًٛا ٗ ْػب١ ٚيٛ إٔ إػتٓرلٜٔ ايسٌٜٓٝ تأ

عٕٚ ٗ ايػايب ع٢ً ايٓٛعٌ اٯخطٜٔ َٔ ايسٜٔ إٍ ايعامل إعاقط ؾإِْٗ غٛف ٜطٚن

 . (73)«ٔ إعٝؿ١ٔ، زٕٚ ٖصا ايٓٛع ايصٟ ْطًل عًٝ٘ تسٜټأْٛاع ايتسٜټ

ٍ ايعامل ل بٓػب١ ايسٜٔ إَا ٜتعًٖ ٚبايٓػب١ يٞ ؾإٕ ع١ًُٝ تبػٝ٘ قٛض٠ إػأي١ ٗ

 :١َإتكسِّ ١إعاقط ؼسخ ٗ ْٝع إػتٜٛات ٚإطاسٌ ايج٬ث

ٗا ايسنتٛض غطٚف، َع٢ٓ تٓعٌٜ ايسٜٔ إٍ إيٖٝٞ اييت أؾاض  إطس١ً ا٭ٍٚ

ٔ َػت٣ٛ ايؿك٘ ٚايؿطٜع١، ٚػاٌٖ ضب٘ ْٚػب١ إػتٜٛات ٚايطبكات ا٭خط٣ َٔ ايتسٜټ

 .ايعامل اؿسٜحب

ٔ ٚع٢ً َػت٣ٛ تسٜټ ،ايتبػٝ٘ ؾتشسخ ٗ زا٥ط٠ ايؿكَ٘ٔ  أَا إطس١ً ايجا١ْٝ
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ٌٕ ،ٚإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتبػٝ٘ .إعٝؿ١ ّٸ ايصٟ ٜتٓاغب َع عجٓا ايطأٖ بؿه عباض٠  ،تا

اييت تكّٛ عًٝٗا ايكٓاع١ ٚايتهٓٛيٛدٝا  «ا٭خ٬ق١ٝ»ٚ «ايعك١ْٝ٬»عٔ ػاٌٖ 

ٚايدلٕإ َٚا إٍ شيو، ػات ا٫دتُاع١ٝ اؿسٜج١، َٔ قبٌٝ: ايبٓو ٚاؾاَع١ ٚإ٪غٸ

ٌٸ  .ٖصٙ ا٭خ٬م ٚايعك١ْٝ٬ ٚايػعٞ إٍ إس٬ٍ ايؿك٘ ٚايعك١ْٝ٬ ايؿك١ٝٗ ايتكًٝس١ٜ ق

ٚع٢ً ٜس ايؿكٗا٤، ٖٚٞ  ،َٔ ايتبػٝ٘ ؾتشسخ ٗ زا٥ط٠ ايؿك٘ أَا إطس١ً ايجايج١

ٚايعٌُ ع٢ً اغتٓباٙ  ،ب١ إٍ إٛنٛعات ايبػٝط١عباض٠ عٔ تٓعٌٜ إٛنٛعات إطٖن

س٠ َٔ خ٬ٍ اغتٓتاز سهِ أدعا٤ تًو إٛنٛعات. ٚنُا سهاّ إٛنٛعات إعٖكأ

يًهجرل َٔ ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ  ضأٜٓا ّهٔ اعتباض ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ ايتبػٝ٘ َٓؿّأ

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬. 

ٗ  ٕٓٛ إٓتُٕٛ إٍ ايتسٜٔ إعٝؿٞ إٔ إػا٥ٌ ٚإؿانٌ ايع١ًُٝيٛ أزضى إتسِّ

ٗا ع٢ً أغاؽ ايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م إتٓاغب١ َع ٖصٙ ايعامل اؿسٜح إِا ّهٔ سًٗ

ايسْٝا، عٓسٖا ئ ٜهططٚا إٍ ا٫ختٝاض بٌ ايعٝـ ٗ ايعامل اؾسٜس أٚ ايعٝـ ٗ 

اغتشاي١ إزاض٠ ايعامل اؾسٜس َٔ خ٬ٍ ايؿك٘ ايتكًٝسٟ;  ايعامل ايكسِٜ، ٚغٝسضى دٝسّا

ٌٸ ،٢ عٔ اٱداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ إعٝاض١ٜ ٗ ايعامل اؾسٜستٸؾإٕ ٖصا ايؿك٘ ٜعذع س  ٚس

عٔ إؿه٬ت غرل إعٝاض١ٜ شلصا  ٚؾكٌ إعه٬ت إعٝاض١ٜ ٗ ٖصٙ ايسْٝا، ؾه٬ّ

ك١ٝ. إٕ إؿانٌ ايع١ًُٝ اييت ايعامل اـاضد١ عٔ زا٥ط٠ ايؿك٘ ٚإػاس١ ايؿك١ٝٗ ايتدكټ

٢ ايؿك٘، بٌ تتذاٚظ ايسٜٔ، ٞ َؿانٌ تتدٓطٜعاْٞ َٓٗا اٱْػإ ٗ ايعامل إعاقط ٖ

ُٳ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايطدٛع إٍ ايسٜٔ ٚايؿك٘ َٔ أدٌ ايعجٛض ع٢ً سٌٛ ٜبشح عٔ  ٔٵشلا ن

 إا٤ ٗ ايػطاب. 

ٕٸ ،ْعِ ٌٓ ٗ ٖصٙ ايسْٝا اؿسٜج١ ٚٚا٥ـ ٚتهايٝـ ؾطع١ٝ، ٚإٕ يس٣ إتسِّ إ

َٔ ايطدٛع إٍ  سٻَات ٫ بٴاٱي٘ ايؿاضع قس ٚنع يػهإ ٖصٙ ايسْٝا ٚادبات ٚقطٻ

٢ ٖصا إػت٣ٛ َٔ اؿاد١; ٭ٕ ٞ ستٸإٔ ايؿك٘ ايطأٖ ٫ ًٜبٸ . إ٫ٓ(74)ف عًٝٗاايؿك٘ يًتعطټ

ٌٸ ِ ٝٳِٖ ٚايكٹاايؿك٘ ايتكًٝسٟ ٫ وًُٕٛ ُّٖٛ ايتُاٖٞ بٌ ؾتاٚ ايصٜٔ هتٗسٕٚ ٗ ٚ

ِٻ  «ايسٜٔ إطبٸل»اّ ٚأسه «ايسٜٔ إطًل»ايؿكٌ بٌ أسهاّ  ا٭خ٬ق١ٝ، ٫ٚ وًُٕٛ ٖ

ـ نػا٥ط طبكات  «ٔ إعٝؿٞايتسٜټ»ٌٓ ٗ زا٥ط٠ ع٢ً ايعامل ايكسِٜ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ إتسِّ

ٌٻ ٔ ا٭خط٣ ـ ٜٛادٕٗٛ أظ١َّايتسٜټ ا٭ْػب ٫ستٛا٤ ٖصٙ  ٗ ايعامل اؿسٜح، ٚإٕ اؿ
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ع٢ً  ا٭ظ١َ ٜهُٔ ٗ ايكٍٛ بتكسِٜ ا٭خ٬م ع٢ً ايسٜٔ )ٚايؿك٘(، ٚتكسِٜ ؾطٜع١ ايعكٌ

 .(75)ؾطٜع١ ايٓكٌ

 

 ـ ٜتبع ـ
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(12) reduction.  

civil society

- Lewis, B. (2002). What Went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the 

Middle East (London: Weidenfeld & Nicolson). 

normativity of meaning

Humanism
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(45) intellect.  
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(56) sense of duty.  

(57) procedural.  

(58) substantive.  

God of Gaps
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 وُحسِّية ايتعبري (نتب ايضالٍ)
 

 

ايهتب  «ايه٬ٍنتب »؟ قس ٜكاٍ: إٕ إطاز َٔ «نتب ايه٬ٍ»َا ٖٛ تعطٜـ 

ٗ إٔ ٖصا إكساض  ٖوإؿت١ًُ ع٢ً َهاٌَ باط١ً ٚخاط١٦ ٗ سسٸ شاتٗا. ٚيهٔ ٫ ؾٳ

ٌٸ «نتب ايه٬ٍ»ط٬م َكطًض إ٫ ّهٔ ; إش يٝؼ ٖٛ إطاز  .خاط١٦ َػأي١ٺ ع٢ً ن

ًٛ نإ ايهتاب َؿت٬ُّ ع٢ً بعض إػا٥ٌ إدايؿ١ يًُصٖب، ٚيهٓ٘ ٫ ٜتُتع بتًو ؾ

ٛٸ٠ ع٢ً  ، َع٢ٓ أْ٘ َٔ ٚإن٬شلا ٚسطؾٗا عٔ اؿلٸ ،ايتأثرل ٗ أؾهاض اٯخطٜٔايك

ٕٵ  ايػدـ ٚاشلعاٍ عٝح ٫ ّتًو ايكسض٠ ع٢ً ايتأثرل ٗ أؾهاض ا٭ؾدام، ؾٗٛ ٚإ

َٴ نإ باط٬ّ َٚٔ ايه٬ٍ ٗ سسِّ ٌٕ ٚيٝؼ ،ٌٛهٹشات٘، ٚيهٓ٘ غرل  ع٢ً سط١َ  َٔ زيٝ

 سؿٜ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتب. 

َٳ ُا نتب ايباب ْؿػ٘، ٌ يهتب ايه٬ٍ بهتب ايبٗا١ٝ٥، ٫ٚ غٝٻّجِّ ٔٵٖٓاى 

ٕٵ ناْت َٔ ايه٬ي١ ٗ سسٸ شاتٗا، َع٢ٓ إٔ َهُْٛٗا ٖٛ  ٜٚكٍٛ: إٕ ٖصٙ ايهتب ٚإ

ٔٸ ٖصا إهُٕٛ َٔ ايػدـ ٚاشلؿاؾ١ ٚعسّ ايتُاغو عٝح ٫  ايه٬ٍ بعٝٓ٘، ٚيه

ٟٸ قسض٠ٺ  ع٢ً اٱن٬ٍ.  ٜتُتع بأ

ط عػب ايٛاقع ع٢ً ب ايه٬ٍ ٖٞ ايهتب اييت ت٪ثِّٚعًٝ٘ ؾإٕ إطاز َٔ نت

ٖٚٛ ايكٍٛ بإٔ سط١َ سؿٜ ٖصا  ،أؾهاض بعض ا٭ؾدام. ٜٚهٝؿٕٛ إٍ ٖصا قٝسّا آخط
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ْٸ ايؿدل ايصٟ ٫ ّتًو ايكسض٠ ع٢ً ْكسٖا، أَا  ُا تجبت ٗ سلٸايٓٛع َٔ ايهتب إ

١ ٜػُض نآؾٚيصيو  .ايكازض ع٢ً ْكسٖا ٚإثبات بط٬ْٗا ؾ٬ سط١َ عًٝ٘ ٗ سؿٛٗا

ٌٸ  . نتابٺ ايعًُا٤ ٭ْؿػِٗ بؿطا٤ ٚسؿٜ ن

ط١َ ع٢ً ٘ بٗصٙ اؿعط١َ سؿٜ نتب ايه٬ٍ مل ٜكتكط قُٛي ٚإشا قاٍ ؾدلٷ

سؿٜ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتب ٗ َهتبت٘ اـاقٸ١، بٌ غٛف ٜؿٌُ ٖصا اؿهِ ؾطا٤ 

 . ٚايذلٜٚر ٚايسعا١ٜ شلا أٜهّا ،ْٚؿطٖا ٚتٛظٜعٗا ،ٚطباعتٗا ،ٖصٙ ايهتب ٚبٝعٗا

ٔٵ ٌٖ ٖٓاى زيٌٝ ع٢ً إثبات ٖصٙ اؿط١َ ٚط١َ؟ َا ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً ٖصٙ اؿ ٚيه

 ؟قا٥ِ ع٢ً بعض ا٫غتشػاْات ايعك١ًٝ أّ ٖٛ فطٸز ادتٗازٺ ١َٔ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

إٔ  سٳٝٵط١َ سؿٜ نتب ايه٬ٍ. بٳأٚ ضٚا١ٜ قطو١ ٗ إثبات س يٝؼ ٖٓاى آ١ْٜ

 ،ايصٜٔ شٖبٛا إٍ ايكٍٛ بٗصا اؿهِ قس اغتٓسٚا ٗ إثبات٘ إٍ بعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ

ِٷ  ع٢ً عسّ ز٫يتٗا ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘.  اييت ّهٔ ايكٍٛ بإٔ إْاع ايؿكٗا٤ قا٥

 

ٍٳ ايعټٚٔض﴿تعاٍ:  ٜكٍٛ ٛٵ ٓٹبٴٛا َق . ٚايعٚض ٜعين ايه٬ّ ايباطٌ، (30: )اؿرٸ ﴾ٚٳادٵتٳ

ّا نإ ْٛع٘. ؾعًٝٓا إٔ لتٓب أٜٸ ،ٚا٫دتٓاب ٜعين ا٫بتعاز عٔ شيو ايه٬ّ ايباطٌ

ٕ إٚسٝح  .َهتٛبّا ّغٛا٤ أنإ ن٬َّا َٓطٛقّا أ ،ايهصب ٚايباطٌ ظُٝع أؾهاي٘

 نتب ايه٬ٍ تؿتٌُ ع٢ً ايباطٌ هب ادتٓابٗا ٚا٫بتعاز عٓٗا أٜهّا. 

ٍٳ ايعټٚٔض﴿دٝب عٔ شيو بإٔ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ: ٚقس ُأ ٛٵ ٓٹبٴٛا َق تٛدٝ٘ ايه٬ّ  ﴾ٚٳادٵتٳ

ّٕب بإٔ ٫ ٜتهًٖإٍ إداَط إٍ  ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ْاٚطٷ «ا٫دتٓاب»ٚعًٝ٘ ؾإٕ  .باطٌ ِ به٬

 .ـ، ٚإٔ عًٝ٘ إٔ ٫ ٜكٍٛ أٚ ٜهتب َا ٜٓطٟٛ ع٢ً ايباطٌقسٚض ايباطٌ َٔ إهًٖ

 عٔ سؿٜ ايه٬ّ أٚ ايهتاب ايباطٌ ايكازض عٔ اٯخطٜٔ.  ٖٚصا أدٓيبٌّ

 

ٔٳ﴿تعاٍ:  ٜكٍٛ َٹ ٛٳ اِيشٳسٹ ٚٳ ٗٵ ٔٵ ٜٳؿٵتٳٔطٟ َي َٳ ٌٔ اهللٹايٓٻأؽ  ٔٵ غٳبٹٝ ٌٻ عٳ ٝٴهٹ )يكُإ:  ﴾ٜحٹ يٹ
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ٝٸ إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ْاٚط٠ْ :طٕٚقاٍ إؿػِّ (.6 ٚٗط ٗ َه١ بعس ْعٍٚ ايكطإٓ، سٝح  إضإٍ ت

ٌٷ ٜٴسع٢ ايٓهط  ٚدس إؿطنٕٛ إٔ ايكطإٓ هتصب ايٓاؽ إٍ زلاع٘، ٚنإ ٖٓاى ضد

ؿٌ ٗ بٔ اؿاضخ ـ ٚنإ َٔ ايطبك١ اييت ٜكطًض عًٝٗا ٗ ايعكط ايطأٖ بطبك١ إجٖك

ُٸسّا قس خسع ايٓاؽ ب ١، ٚناْت ي٘ أغؿاضٷَٓه ٗصٙ إٍ إٜطإ ٚضَٚا ـ قاٍ: إٕ ق

ايككل اييت دا٤ بٗا، ٚأناف ايٓهط: إٕ بإَهاْ٘ إٔ ٜأتٞ َجٌ ٖصٙ ايككل. 

ٚاقت٢ٓ فُٛع١  ،ٚسٝح نإ ع٢ً َعطؾ١ بايًػ١ ايؿاضغ١ٝ ؾكس ؾسٸ ايطساٍ إٍ إٜطإ

ٌ َكسضّا يهتب اي٬ٖٛت ٚأخباض إًٛى ٚا٬ٕسِ َٔ تًو ايهتب اييت تؿٚه

ِٸ عاز بٗا إٍ َٓه ،ا إٍ شيوقكٸ١ ضغتِ ٚإغؿٓسٜاض َٚ :ايؿاضغ١ٝ، َٔ قبٌٝ ٚأخص  ،١ث

يبٝإ إٔ  ;َِٓٗ، ؾٓعٍ ايكطإٓ بٗصٙ اٯ١ٜ ٚؼًٓل سٛي٘ عسزٷ ،ًٜكٝٗا ع٢ً َػاَع ايٓاؽ

َٳ  ٜؿذلٟ َٔ ايه٬ّ َا ٫ ْؿع ؾٝ٘ غرل إشلا٤ ايٓاؽ عٔ شنط اهلل.  ٔٵٖٓاى َٔ ايٓاؽ 

. ٚإٕ ١ًّٖايطٌ بٹ ٗب عًٝ٘ َٔ اٱنطاض ظاز شيو نٝـ إٍ ايًٗٛ َا ٜذلتٻؾإشا ُأ

 . (1)إٛغٝك٢ إِا ناْت ٗ ْٛط اٱغ٬ّ شلّٛا; ٭ْٗا ٫ تؿتٌُ ع٢ً غرل اٱشلا٤

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜكٍٛ: إٕ ٖ٪٤٫ إِا ٜؿذلٕٚ قكل ايًٗٛ اييت ؼٍٛ 

ب َٔ اهلل، ع٢ً ايعهؼ َٔ نًُات ايكطإٓ اييت ٫ ؼتٟٛ زٕٚ تٛدٝ٘ ايٓاؽ إٍ ايتكطټ

 ب ايٓاؽ َٔ اهلل. ٜكطِّ ع٢ً غرل َا

ٕٸ  ٚعًٝ٘ قٌٝ ٗ تكطٜب ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ: إْٗا تتشسخ عٔ نتب ايه٬ٍ، ٚإ

 ّ ؾٝٗا ؾطا٤ نتب ايه٬ٍ. ايكطإٓ قس سطٻ

ٚقس أداب ايؿكٗا٤ عٔ ٖصٙ اٯ١ٜ بايكٍٛ: إْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ 

ٌٕ ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ إِا ٖٞ ٗ ;سط١َ سؿٜ نتب ايه٬ٍ  ، َٖٚٛعٝٸٔ ٚاضز اْتكاز عُ

ٗ  ٖوِٖ عٔ شنط اهلل. ٫ٚ ؾٳبػ١ٝ إشلا٤ ايٓاؽ ٚقسِّ ;ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتب اقتٓا٤

٢ إشا نإ َٔ خ٬ٍ ايهتب اييت ٫ ستٸ ،ٗٞ ايٓاؽ عٔ شنط اهللسط١َ ايعٌُ ايصٟ ٜٴًِ

ٗ  ُا ٢ٜٗٓتعتدل َٔ نتب ايه٬ٍ، بٌ ناْت َٔ نتب اشلسا١ٜ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكطإٓ إْٸ

َٔ ايعٌُ ٜٓطٟٛ ع٢ً إشلا٤ ايٓاؽ ٚسطؾِٗ عٔ غبٌٝ اهلل ٚايتكطٸب  ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ ْٕٛع

 . ٙغرل ّغٛا٤ أنإ َٔ خ٬ٍ شلٛ اؿسٜح أ ،ٗ سط١َ ٖصا ايعٌُ ٖوَٓ٘. ٫ٚ ؾٳ

ٚقس ضزٸ ايؿكٗا٤  .ز ْكًُٗاَذطٻ ٚقس انتؿٝتٴ .ٖاتإ آٜتإ متٸ ا٫غتٓاز إيُٝٗا

ع٢، ٚقايٛا بعسّ إَهإ ا٫غتس٫ٍ بُٗا ع٢ً سط١َ سؿٜ نتب ز٫يتُٗا ع٢ً إسٻ

 ايه٬ٍ. 
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ٍٸ بٗا ع٢ً إثبات سط١َ سؿٜ نتب ايه٬ٍ ؾٗٞ  أَا ا٭سازٜح اييت اغتس

كٛم ٖصٙ إػأي١، ٚإِا ٜٴػتؿاز سهِ ٖصٙ إػأي١ َٔ ٗ خ زٵٔطا٭سازٜح اييت مل تٳ

َا ٚضز ٗ باب ايتٓذِٝ، ٫ َع٢ٓ عًِ ايتٓذِٝ  :عَُٛات بعض ا٭سازٜح، َٚٔ ًْتٗا

ايطٜانٞ ايصٟ ٜطقس ٚٛاٖط َٔ قبٌٝ: اـػٛف ٚايهػٛف َٚا إٍ شيو، بٌ إطاز 

ؼ ٚأَجاٍ شيو، ٖٚصا شٵٚايٓٻس عٵٖٓا َٔ ايتٓذِٝ َا ٜكّٛ ب٘ ايبعض َٔ تكطٜط ٚٛاٖط ايػٻ

 زٕٚ ايتٓذِٝ ايطٜانٞ.  ،ّٖٛ ايتٓذِٝ احملطٻ

ـ زخٌ  (2)ؾكس ٚضز ٗ نتب اؿسٜح إٔ عبس إًو بٔ أعٌ ـ أخٛ ظضاض٠ بٔ أعٌ

ضٜس اؿاد١، ؾإشا أؾ ،ًٝت بٗصا ايعًِٞ قس ابتٴإْٸ»، ٚقاٍ ي٘: ×ع٢ً اٱَاّ ايكازم

ٚمل أشٖب ؾٝٗا، ٚإشا ضأٜت ايطايع اـرل  ػتٴدً ْٛطت إٍ ايطايع ٚضأٜت ايطايع ايؿطٸ

. ؾًِ ٜهٔ َٓ٘ (3)«شٖبت ٗ اؿاد١، ؾكاٍ يٞ: تكهٞ؟ قًت: ْعِ، قاٍ: أسطم نتبو

ٚقاّ عطم ْٝع َا  ،إٔ اَتجٌ ٭َط اٱَاّ نػا٥ط ايؿٝع١ إًتعٌَ بأٚاَط اٱَاّ إ٫ٓ

 عٓسٙ َٔ نتب ايتٓذِٝ. 

١ أَط اٱَاّ نتب ايتٓذِٝ تؿتٌُ ع٢ً أسهاّ َهًٖ :قٌٝ: سٝح إٕ نتبّا َجٌ

ٌٸإهٔ يٓا تعُِٝ ٖصا اؿهِ ٚعًٝ٘ ّبإت٬ؾٗا.  ×ايكازم ٜؿتٌُ ع٢ً  نتابٺ ٍ ن

ٍٕ  . ن٬

ٍٸ ع٢ً إطًٛب ٚشيو ٭ٕ  ;ٚقس أداب ايؿكٗا٤ عٔ شيو بإٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٫ تس

أؼهِ ع٢ً  :٢َٓع ،«أتكهٞ؟»قس غأٍ ؾٝٗا عبس إًو قا٬ّ٥:  ×اٱَاّ ايكازم

ٗ تًو ايهتب أّ ٫؟ ٚعٓسَا أداب عبس إًو باٱهاب أزضى اٱَاّ أْ٘  زٴٔططبل َا ٜٳ

 .ت٬ف تًو ايهتب ٚإبعازٖا عٓ٘إَٔ خ٬ٍ  ٫ أٌَ ي٘ بايؿؿا٤ َٓ٘ إ٫ٓ ًٞ َطٕضقس ابتٴ

ّا يٛقـ ي٘ ْؿؼ ايع٬ز ايصٟ ٚقؿ٘ اٱَاّ ٚيٛ إٔ عبس إًو نإ قس ضادع طبٝبّا ْؿػٝٸ

 ١ٺٜكتين ْٝع أْٛاع ايهتب عٝازٜٸـ ٕ عبس إًو بٔ أعٌ ـ بٛقؿ٘ عإّا اي٘. ٚعًٝ٘ يٛ ن

َٸ١عًُٝٸ عطقٗا. ٚعًٝ٘  ×ٕا أَطٙ اٱَاّ ايكازم ،ط بٗا إٍ شيو اؿسٸزٕٚ إٔ ٜتأثٻ ،١ تا

 . ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓب٘ ايتعُِٝ َٔ ٖصا إٛضز اـامٸ
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أَا ايسيٌٝ اٯخط ايصٟ ٜػٛقْٛ٘ ؾٗٛ ٗ اؿكٝك١ إضداع إٍ سهِ ايعكٌ ٗ ٖصا 

ٖٚٞ  ،(4)«ضٚا١ٜ ؼـ ايعكٍٛ»عٔ ضٚا١ٜ َعطٚؾ١ بٌ ايؿكٗا٤ بـ  ايؿإٔ. ٖٚصا ايسيٌٝ عباض٠ْ

ٚقس تعطٸض ؾٝٗا اٱَاّ إٍ  .ظاخط٠ بإعاْٞ ،×ضٚا١ٜ تؿك١ًٝٝ عٔ اٱَاّ ايكازم

َٚا ٖٞ ايططم اؿطاّ ٗ ؟ ب، َٚا ٖٞ ايططم اؿ٬ٍايٛدٛٙ ٚايططم ايعا١َ يًتهػټ

 ;ب عًٝٗايٮثط إذلتِّ ؾكاٍ اٱَاّ ٗ سكٌ ايكٓاعات: إٕ اؿهِ ؾٝٗا تابعٷ ؟شيو

ّٷ ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٓاع١  ;ؾايكٓاع١ اييت ٫ ٜهٕٛ شلا َٔ آثاض ْٚتا٥ر غرل ايؿػاز ؾٗٞ سطا

ٕٵ ;اييت ٜٴػتٓتر َٓٗا أَٛض دٝٸس٠ ٚسػ١ٓ ؾٗٞ س٬ٍ اؾتًُت ع٢ً آثاض سػ١ٓ ٚغ١٦ٝ  ٚإ

ٍٷ اييت  ،ّ اهلل ايكٓاع١ اييت سطاّ نًٗاُا سطٻإْٸ»أٜهّا. ٚٗ شيو ٜكٍٛ اٱَاّ:  ؾٗٞ س٬

 . (5)«أٚ َا ٜك٣ٛ ب٘ ايهؿط»، ٚقاٍ قبٌ شيو: «ه٤ٞ َٓٗا ايؿػاز قهّا

خ عٔ خكٛم نتب ايه٬ٍ أٚ ؿاٍ ؾإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٫ تتشسٻٚبطبٝع١ ا

ٍٸ بٗا ٜػتٓب٘ َٓٗا ايعُّٛ ،غرلٖا عٝح ٜؿٌُ ٖصا اؿهِ اقتٓا٤  ،إ٫ إٔ إػتس

إٕ نٌ قٓاع١ ٫ ٜٓتر َٓٗا غرل ايؿػاز  :نتب ايه٬ٍ أٜهّا، بتكطٜب إٔ ايطٚا١ٜ تكٍٛ

ٛٸٟ ايهؿط ؾٗٞ سطاّ. ٚسٝح  ٚعٌُ ؾإْ٘ طبكّا شلصٙ  ٕ تأيٝـ ايهتب قٓاع١إأٚ تك

ّٷايطٚا١ٜ إشا نإ َؿت٬ُّ ع٢ً فطٻ ، ٚيصيو وطّ ْؿط ٖصا ايٓٛع ز ايؿػاز ؾٗٛ سطا

 َٔ ايهتب ٚتٛظٜعٗا ٚؾطا٩ٖا ٚسؿٛٗا أٜهّا. 

٢ َع عسّ ٚدٛز بٓا َٔ ا٫غتس٫ٍ ايعكًٞ ايصٟ ّهٔ يٓا ـ ستٸإٕ ٖصا إٓطل ٜكطِّ

ٕ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ اغتسيٛا ع٢ً إٚ .ٛنع ايبشحٖٚصا أغاغّا ٖٛ َ .ـ إٔ ْػتٓس إيٝ٘ سسٜحٺ

سط١َ سؿٜ نتب ايه٬ٍ إِا عجٛا ٖصٙ اؿط١َ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ، ٚقايٛا بعسّ 

ٚدٛز نطٚض٠ إٍ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً سط١َ سؿٜ نتب ايه٬ٍ باٯٜات أٚ ايطٚاٜات، بٌ 

ٌٸ ٌٕ ٜهؿٞ ٗ شيو ا٫غتٓاز إٍ سهِ ايعكٌ عط١َ ن  .ؿػاز٫ ٜٓتر َٓ٘ غرل اي عُ

ٜٺ ٕٸٕازٸ ٚسؿٜ نتب ايه٬ٍ يٝؼ غ٣ٛ سؿ ْؿطٖا  ٠ ايؿػاز ؾٝشطّ سؿٛٗا إشٕ. ٚإ

 يٝؼ غ٣ٛ ْؿط ٕاز٠ ايؿػاز ؾٝشطّ ْؿطٖا أٜهّا. 

 

ل ببعض ايهتب ايٛانض ؾػازٖا بايٓػب١ إٍ ْٝع ايٓاؽ ـ غٛا٤ َا ٜتعًٖ ٗ
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طٖٚٛ نطٚض٠  ؾإٕ اؿهِ بؿأْٗا ٚانضٷٌٓ ـ ٌٓ أّ غرل إتسِّأناْٛا َٔ إتسِّ

َٴذٵ .سٛطٖاص عًٝ٘ َٔ قبٌ ْٝع عك٤٬ ايعامل، غٛا٤ ٗ  ّاعُٳٚضَا نإ ٖصا اؿهِ 

نتاب١ َكاي١ تٗسف إٍ إؾػاز ايؿباب ـ َٔ  :َٔ قبٌٝ . ٚشيوٌٓ ٚغرلِٖشيو إتسِّ

يت تسعٛ ايٝاؾعٌ ض إٍ ا٭زٜإ ٚايعكا٥س، نتًو ايَع أْٗا ٫ تتعطٻ ،ايؿتٝإ ٚايؿتٝات ـ

 ٌ اؾٓػٞ! و ٚايتشًٗإٍ ايتٗتټ

س٠ ؿ٘ عًٞ ايسؾيت، أْ٘ ٜعذلف بإٔ غِّٕ٪ٚي ،«ؾت١ٓ»يكس قطأت ٗ َكسٸ١َ نتاب 

شنطت ي٘ أْٗا قس اؾذلت ٖصا ايهتاب أضبع َطٸات، ٚٗ نٌ َطٸ٠ ىتًػ٘ ظٚدٗا 

ِّسات عسٙ عٓٗا; ٫عتكازٙ بإٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتب ٜٴؿػس ايػِّٜٚٴبٵ  دات! ٖٚٛ قلٌّإتع

عٔ سهِ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتب ٚإكا٫ت اييت تٓؿط  ٓا ؾدلٷَيَأٗ شيو. ٚعًٝ٘ يٛ غٳ

، ٚ)اط٬عات (6)١ )ظٕ ضٚظ(ٗ ايهجرل َٔ اجمل٬ت ٚايكشـ، َٔ قبٌٝ: فًٓ

ُٸٚ ؟، ٚاييت تٗسف إٍ تكٜٛض بٓا٤ ا٭غط(7)دٛاْإ( ا إشا ناْت َجٌ ٖصٙ ايهتابات ع

 ؟أٚ ضٚا١ٜ بعٝٓٗا ٌٗ متاز ٗ بٝإ سهُٗا إٍ ا٫غتؿٗاز بآ١ٜٺؾ؟ ٫ّأّ س٬ ّاسطاَ

إٍ شيو; يعًُٓا َٔ خ٬ٍ َا ْعطؾ٘ َٔ دٖٛط ايسٜٔ ٚسهِ  ن٬، يػٓا عاد١ٺ

ز ٗ بٝإ سط١َ َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض. ؾايعكٌ ٫ ٜكٍٛ ٖٓا ٚيصيو ٫ ْذلزٻ .اؿط١َبايعكٌ 

ٌٸعط١ٜ ايتعبرل، ٚإٔ بإَهإ ايؿدل إٔ ٜهتب  ٘ مل َا وًٛ ي٘ ؼت شضٜع١ أْٸ ن

تطبٝل َا زعا إيٝ٘، ٚإٔ ع٢ً ا٭غطاض َٔ ايؿتٝإ ٚايؿتٝات إٔ ع٢ً هدل اٯخطٜٔ 

٫ٚ ٜكعٛا ؼت تأثرل ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتب، أٚ إٔ ع٢ً  ،ٜؿشصٚا تؿهرلِٖ ٚعكٛشلِ

ِّ غكٛطٗا ٗ ع بإػت٣ٛ ايهاٗ َٔ إٓاع١ اييت ؼٍٛ زٕٚ د١ إٔ تتُتٻتًو ايػٝس٠ إتع

ٌٸ  اَىطؾإٕ ٖصا إٓطل ٖٛ شات إٓطل ايكا٥ٌ: ضَاٙ ٗ ايبشط ٚقاٍ ي٘: إٜٸ ;ايؿاسؿ١ إٔ تبت

 . (8)بإا٤ص

ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ: يٝؼ ْٝع ا٭ؾطاز ع٢ً َػت٣ٛ ٚاسس 

عٕٛ بإػتٜٛات ايعًٝا َٔ ايتؿهرل ع٢ً ٗ تأثرل ايصٜٔ ٜتُتٻ ٖؤَ ايتؿهرل، ٫ٚ ؾٳ

ايصٜٔ ٫ ّتًهٕٛ غرل إػت٣ٛ ايكًٌٝ َٔ اـدل٠ ٚايعًِ ٚايتذطب١ ٚايكسض٠ ع٢ً ايتشًٌٝ. 

ّ اجملتُع ٫عتكازٙ بإٔ ايسٜٔ ٜعٝل تكسټ ;ؾًٓؿذلض أْٓا ْعٝـ ٗ فتُع كايـ يًسٜٔ

سٝح ٜكٍٛ بإٔ ايسٜٔ إِا  ،مٛ ايػعاز٠ ٚايطؾاٙ، نُا ْؿاٖس شيو يس٣ ايبعض

ؾٌٗ غٝػُض ٖ٪٤٫ بهتاب١  ،ا٭١ُْٛ ايؿاغس٠ ٚاؾا٥ط٠ ٌ زعا١َ ٚضاؾع١ يبعضٜؿٚه
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ٗ أِْٗ غٝشٛطْٚٗا.  ٖوإكا٫ت ٚايهتب ايس١ٜٝٓ أّ أِْٗ غٝعًُٕٛ ع٢ً سٛطٖا؟ ٫ ؾٳ

بٛا أنطاض ايهتب ايس١ٜٝٓ ١ٜ ايتعبرل، ٚإٔ ايؿباب عًِٝٗ إٔ ٜتذٓٻطِّعٕٛ ُع٫ٚ ٜتصضٻ

دلٕٚ أْؿػِٗ أقشاب ضغاي١ تٗسف إٍ بإضازتِٗ ٚقسضتِٗ ايؿهط١ٜ ٚايعك١ًٝ. ؾٗ٪٤٫ ٜعت

ٚإٜكاي٘ إٍ ايػعاز٠، ٜٚط٣ ٗ ايهتب ايس١ٜٝٓ عا٥كّا وٍٛ زٕٚ ؼكٝل  ،بٓا٤ اجملتُع

ّ ْؿط ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتب ٖصٙ ايطغاي١ اييت ضزلٗا يٓؿػ٘، ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ غٝشطِّ

ٛٻ ٝٸٚاقتٓا٥ٗا، ٚغٛف ٜأَط عطقٗا ٚإت٬ؾٗا. ٚعًٝ٘ ٫ أتك اسب ّا ٚقض ؾدكّا َبس٥

١ ـ ٜط٣ بعض ػ١ اٱؿازٜٸ١ أٚ إ٪غٸػ١ ايسٜٓٝٸعكٝس٠ ـ غٛا٤ أنإ َٔ أتباع إ٪غٸ

ا٭ؾهاض ايؿاغس٠ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ١٦َ با١٦ٕ، َٚع شيو ٜػُض باْتؿاضٖا ٚاحملاؾ١ٛ 

 ١ٜ ايتعبرل ٚإعتكس. طِّعًٝٗا ؼت عٓٛإ سٴ

 

ّٕ ٕٸ ٚعًٝ٘ إشا نإ يٓا َٔ ن٬ ن٬َٓا غٝكتكط ع٢ً  بؿإٔ نتب ايه٬ٍ ؾإ

ا٭ؾهاض ٚنتب ايه٬ٍ اييت تهٕٛ نتابتٗا ٚسؿٛٗا ٚتٛظٜعٗا ْٚؿطٖا ـ بػبب 

ٔٵ إن٬شلا آخط، ٖٚٛ إٔ ٖصا ا٭َط ىلٸ  بطبٝع١ اؿاٍ ٜٛدس ٖٓا أَطٷ ـ سطاَّا. ٚيه

ٛ ايؿإٔ ٟ إٍ ايه٬ٍ ٚا٫مطاف، نُا ٖؿٖٛا بأْٗا ت٪زٸتًو ايهتب اييت ٜعذلف َ٪ٚي

و ٚاٱباس١ٝ، ٚعًٝ٘ تهٕٛ نتابتٗا بايٓػب١ إٍ ٖصٙ إكا٫ت اييت تسعٛ إٍ ايتٗتټ

َٳ ١َ، ٚنصيو ْؿطٖا ٚتٛظٜعٗا ٚاقتٓا٩ٖا ٚسؿٛٗا، غٛا٤ٷقطٻ ٜهتبٗا أٚ  ٔٵأنٓت أْا 

ا٭ز٢ْ ـ بسخٍٛ ٖصا  َٔ سٛطٖا َٚٓعٗا، أٚ إٔ ٫ أزلض ـ ٗ اؿسٸ سٻغرلٟ، ٚأْ٘ ٫ بٴ

 هتب ٚاجمل٬ت ٚايكشـ إٍ بٝيت. ايٓٛع َٔ اي

ٔٵ ٕ َا تطاٙ َٔ نتب ايه٬ٍ ٫ ٜطاٙ إإٕ ا٭َط قس ٜهٕٛ عٝح  :قس ٜكاٍ ٚيه

ٚعًٝ٘ نُا تط٣ إٔ َكًش١  .ٗا نصيو، بٌ ٜط٣ َا تسعٛ إيٝ٘ ٖٛ ايه٬ٍناتبٴ

اجملتُع تهُٔ ٗ عسّ ْؿط ٖصٙ ا٭ؾهاض ٜط٣ اٯخط إٔ إكًش١ تهُٔ ٗ ْؿطٖا. 

ؿٗا أقشابٗا ٫ بككس اؿهِ بؿإٔ سٛط ايهتب اييت ٜ٪ٚيٚعًٝ٘ نٝـ ٜهٕٛ 

يو  ١؟ ٌٖ ولٸاٱن٬ٍ، ٚإِا بككس ٖسا١ٜ ايٓاؽ ٚإق٬ح أَٛضِٖ، ٚأْت تطاٖا َهًٓ

ع٢ً شيو أّ ٫؟ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ يًُػأي١  تٳإٔ ؼٍٛ زٕٚ بٝإ ضأٜ٘ إشا قسضٵ

 آخط.  ٚد٘ٷ
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ِٸ ططسٗا ٗ نتب  ايؿكٗا٤ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، يٓتشسخ عٔ إٕ ٖصٙ إػأي١ مل ٜت

ُا عجٖٛا َٔ ظا١ٜٚ ايؿدل ايصٟ ٜهتب ا٭سهاّ اييت أقسضٖٚا بٗصا ايؿإٔ. ٚإْٸ

ؾ٦ّٝا ٜكتٓٝ٘ أٚ ٜهتب٘ غرلٙ أٚ ٜكتٓٝ٘ ٖٚٛ ٜعًِ بأْ٘ َٔ ايه٬ٍ. ٚأَا إشا نإ اٯخط 

ٕٸ خامٸ ٜطاٙ َٔ اشلسا١ٜ ؾكس شنطْا أْ٘ ٫ ٜٛدس يسٜٓا ْلٌّ ا بأٜسٜٓا ٫ نٌ َ بؿأْ٘، ٚإ

 ٜعسٚ ا٫غتشػاْات ايعك١ًٝ. 

 

 :َا مٔ ؾٝ٘ نطٚض٠ ايتؿهٝو ٚايؿكٌ بٌ دٗتٌ، ُٖٚا أض٣ ٗ

ٚٸ َٸ :٫ّأ ط بٗصا ايٓٛع َٔ ١ َٔ ايتأثټإٔ ماؾٜ ع٢ً ايؿطو١ ايهعٝؿ١ َٔ أبٓا٤ ا٭

س ع ايؿدل َٓا بتذطب١ عاي١ٝ ٚؾهط َتٌ بعا٭ؾهاض. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: سٝت ٜتُتٸ

قطع٘ غًػ١ً َٔ إطاسٌ ايع١ًُٝ ٜسضى إٔ ٚيسٙ ايٝاؾع ٫ ّتًو ايكسض٠ ع٢ً ايتشًٌٝ 

ٜأتٞ ، ٚيطَا ط بإػا٥ٌ اييت تعطض عًٝ٘ بؿسٸ٠ٺٚايٓكس، ٚيصيو ؾإْ٘ غطعإ َا ٜتأثٸ

ٔٵ ،عًٝ٘ ّٜٛ ٜعذلٜ٘ ايٓسّ ؾٝ٘ ّٕ ٚيه َٚٔ ايطبٝعٞ ٖٓا إٔ ٜط٣ شيو  .٫ت سٌ َٓس

اييت ٖٞ َٔ ٚد١ٗ  ،اؿؿاٚ ع٢ً ٚيسٙ َٔ ٖصٙ ا٭خطاضايؿدل ْؿػ٘ َػ٪٫ّٚ ٗ 

 ١. ١ ٚضٚسٝٸؾهطٜٸ ْٛطٙ أَطاضٷ

ٔٸ ح ايؿكٗا٤ ٗ ايصٜٔ ّتًهٕٛ ايكسض٠ ٚا٫غتك٬ٍ ايؿهطٟ ـ نُا قطٻ ٚيه

ّٚتًهٕٛ ًَه١ ا٫دتٗاز ٚايكسض٠ ع٢ً ايٓكس ٚايتشًٌٝ، ؾإٕ ، بٝإ أقٌ إػأي١ ـ

َٓٗا يؿشص  سٻعًِٝٗ، بٌ ٖٞ نطٚض١ٜ ٫ٚ بٴطّا َطٌ خٳا٭ؾهاض إدايؿ١ ئ تؿٚه

ؾإٕ  ;ٟ شلا )َٚٔ إٓاغب إٔ ْبشح ٖصٙ إٛاضز بإٛاظٜٔ ايعك١ًٝ(أؾهاضِٖ ٚايتكسٸ

ٞٸٟ إٍ ايتكسټ٪زٸٜٟ صاي ٛٚدٛز ا٭ؾهاض إدايؿ١ ٖ  ،ٗ ايٛقٍٛ إٍ اؿكٝك١ ّ ٚايطق

ٔ اؿكٝك١ ؾإْ٘ غٝػسٚ َ ؾكس أثبتت ايتذاضب ايتاضى١ٝ إٔ ايؿهط إشا اْط٣ٛ ع٢ً داْبٺ

أق٣ٛ ٚأًَ َٔ خ٬ٍ َٛادٗت٘ يٮؾهاض إدايؿ١، ُاَّا نُا ٖٛ ا٭َط بايٓػب١ إٍ 

سٝح ٜػسٚ أنجط َٓاع١ عٓس  ،١ َٔ ايٓبات ٚاؿٝٛإ ٚدػِ اٱْػإايها٥ٓات اؿٝٸ

 ن٘ يٰؾات ٚإداطط. تعطټ

ٞٸ ؾإشا نإ يس٣ ايؿطز ؾهطٷ .ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ ؾهط اٱْػإ  س

ٛٸ َٚٓع١ ٚسكا١ْ.  ٠ّٚعكٝس٠ س١ٜٛٝ ؾإْٗا نًُا ٚادٗت ا٭ؾهاض إدايؿ١ غتػسٚ أنجط ق
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ٚٸ ٗؾايعكٝس٠ ايهعٝؿ١ تٓٗاض  .ٖٚصا ا٭َط بطبٝع١ اؿاٍ ٜكّٛ ع٢ً ١ََٛٛٓٺ  .ٍ َٛاد١ٗأ

ٌٕ ّٸ ٚبؿه ، ٫ أْ٘ ٜ٪زٸٟ ؾإٕ ٚدٛز ايؿهط إدايـ ٜعٌُ ع٢ً تك١ٜٛ ايؿهط اؿلٸ عا

د٘ اإٔ ىؿ٢ َٔ َٛاد١ٗ ايباطٌ. ٚبعهؼ شيو عٓسَا ٫ ٜٛ ٓبػٞ يًشلٸإٍ ظٚاي٘. ٫ ٜ

ٔ َؿايؿهط ؾهطّا كايؿّا َٚعاضنّا ؾإْ٘ غٝػسٚ َجٌ إا٤ ايطانس ايصٟ ٜػطٝ٘ ايعٳ

ط َاٖٝت٘ ٢ تػِّستٸ ،ٚتُٓٛ ع٢ً غطش٘ ايطشايب ٚغرلٖا َٔ ايؿٛا٥ب ا٭خط٣ ،بايتسضٜر

غٛا٤ عٓسَا نٓا ْسضؽ ٗ قِ أٚ عٓسَا اْتكًٓا إٍ  ،ُاَّا. ٚقس شنطْا شيو َطاضّا

 طٗطإ يٓؿط إعاضف ٚايعًّٛ. 

 

ٚٸٚيكس نإ ايهػط ُٸٟ عس ٚيٝؼ  .١ ايؿٝع١ دٗاضّاّا يًتؿٝٸع، ٚنإ ٜػبٸ أ٥

ق١ًًٝ َٔ  ب ٗ خطٚز ؾطش١َٺَع٢ٓ أْ٘ تػبٻ ،ٗ أْ٘ قس أنطٸ بايؿٝع١ وٖٛٓاى َٔ ؾٳ

ين أض٣ أْٓا إشا أدطٜٓا سػابّا ٚدطزّا زقٝكّا غٓط٣ إٔ إٓاؾع اييت ٚيهٓٻ .عضساب ايتؿٝټ

بت عًٝٗا، َع٢ٓ إٔ نتب بت ع٢ً سطن١ ايهػطٟٚ تؿٛم ا٭نطاض اييت تطتٻتطتٻ

١ اييت َه٢ عًٝٗا عت عًُا٤ ايؿٝع١ إٍ إخطاز ا٭ؾهاض ايؿٝعٝٸايهػطٟٚ ٖٞ اييت سٖؿ

يٝٓؿهٛا ايػباض  ;بايػٌُ ا٭ضبع١ قطٕٚ أٚ أنجط، ٚاختً٘ ؾٝٗا ايػحٸَا ٜكطب َٔ 

ٕ تًو ا٭ؾهاض قس أقبشت َجٌ تًو ايدلن١ شات إا٤ ايطانس إإذلانِ ؾٛقٗا، بٌ 

َع أْٗا ١٦ًَٝ  ،ع ايكشٝض ٚا٭قٌْٝٗا ٖٞ ايتؿٝټٚٵٚنإ ايعٛاّ َٔ ايؿٝع١ ٜطٳ ،ٚاٯغٔ

ـ ٗ َعطض ايطزٸ ع٢ً ايهػطٟٚ ـ كٌ احملٚكؾكاّ بعض ايعًُا٤  ،بايؿٛا٥ب ٚايعٚا٥س

ٛٸ ٚا٭قاي١ ٗ َٛنٛع  ،تؿصٜب تًو ا٭ؾهاضب ٚتأيٝـ نتب ٗ غا١ٜ ايطٚع١ ٚايػُ

 ،تٓكٝض ايعكا٥س. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜعين ؼػٌ قٛض٠ ايهػطٟٚ

ايٓٛع َٔ ٕ ؾا٥س٠ ٖصا إطاز تأنٝس أُا ض شلا، ٚإْٸٚايسع٠ٛ إٍ ْؿط أؾهاضٙ ٚايتعطټ

ؾإْٗا ؼٓؿع  تٵاييت إشا ٚٗطٳ ،ؾا٥س٠ بعض ا٭َطاض ٚاٯؾات :ا٭ؾهاض ٖٞ َٔ قبٌٝ

 ا٭طبا٤ ع٢ً تؿُرل ايػٛاعس يًبشح عٔ ايع٬ز ٚايسٚا٤. 

 

ٚست٢ ٗ ا٭دٛا٤ اييت ؽًٛ َٔ ٚدٛز إدايـ هب عًٝٓا إٔ نتًل ايٛطٚف 
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ٕا ٗ شيو َٔ ايٓؿع يتٓكٝض ٚإق٬ح ا٭ؾهاض ٚايعكا٥س  ;َكطٓع ـٺإؿت١ًُ ع٢ً كاي

ٌٕ ّٸ ايكشٝش١. ٚبؿه ٛټ عا ٛټع َؿٝس يًتكسټؾإٕ ا٫خت٬ف ٚايتٓ ض. ٚٗ ايبًسإ ّ ٚايتط

إشا ناْت  ،١ٝسٝح ْؿاٖس ايتأغٝؼ يٛاٖط٠ ا٭نجط١ٜ ٚا٭قًٓ ،ٚايسٍٚ ايسّكطاط١ٝ

ا٭ق١ًٝ ْاؾعّا َٚؿٝسّا يٮنجط١ٜ، ٚيٝؼ  ٖصٙ ا٭نجط١ٜ ٚا٭قًٝٸ١ سكٝك١ٝ غٝهٕٛ ٚدٛز

ٕكًش١  ١ٝ إعاضن١ ٚإدايؿ١ ٜٓطٟٛ ع٢ً َٓؿع١ٺ١ٝ ؾك٘، بٌ إٕ ٚدٛز ا٭قًَٓؿٝسّا يٮقًٓ

 اجملتُع بأغطٙ. 

َٸ١ إػًٌُ ٚاحملاؾ١ٛ عًٝٗا ٚٓاٜتٗا،  ،ٚعًٝ٘ هب عًٝٓا ؼكٌ عكا٥س عا

يسِٜٗ ايكسض٠ ٚايطاق١ ع٢ً َكا١َٚ ٫ٚ تهٕٛ  ،ٚإبعاز ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايهعـ

٢ إشا انتػبٛا تًو ايكسض٠ ا٭ؾهاض إدايؿ١، ٚايعٌُ ع٢ً تععٜع إٓاع١ عٓسِٖ، ستٸ

ْا شلِ ا٫ستهاى بتًو ا٭ؾهاض إدايؿ١. ٚٗ عٵٚإٓاع١ ٚاؿكا١ْ ايطٚس١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ أدٳ

كايؿّا ؾٝ٘ يًشاي١ ٢ إشا نإ ستٸ ،َٔ إبسا٤ ضأٜ٘ ّاايٛقت ْؿػ٘ عًٝٓا إٔ ٫ ِٓع ؾدك

ٌٷ ;ايػا٥س٠  ع٢ً َٓع ؾدل َٔ إٚٗاض َا ٜعتكسٙ.  إش ٫ ٜٛدس زيٝ

 

٫ إٔ ْتبع  ،ٚضؾع َػت٣ٛ دٗاظ إٓاع١ ،عًٝٓا إٔ ْتبع َٓٗر تععٜع ايجك١ بايٓؿؼ

ِٸ  .ؼ ٚايٛغٛغ١َٓٗر ايتشػټ ٖٚصا بايهب٘ ٖٛ ايصٟ ٜٓكض ب٘ ا٭طبا٤. ؾأسٝاّْا ٜت

ٛٸث١، ٚتهٕٛ ْتٝذ١ شيو اؿ ؿاٚ ع٢ً قشٸ١ ايطؿٌ َٔ خ٬ٍ إبعازٙ عٔ ا٭دٛا٤ إً

ٚقس ٜ٪زٸٟ ا٭َط إٍ  ،هطٚبات١ٝ ايطؿٌ ٚاعت٬شلا عٓس أز٢ْ َٛاد١ٗ يًُاْٗٝاض قشٸ

ِٸ ايتػاٌٖ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ;َٛت٘ َٔ  ،ض ايطؿٌ يبعض ا٭ٚب١٦سٝح ٜتعطٻ ،ٚأسٝاّْا ٜت

يًعبح ٗ ا٭تطب١ ٚاؿؿا٥ـ; ؾٝهتػب بصيو َٓاع١ ١ٜ خ٬ٍ إعطا٥٘ ٖاَؿّا َٔ اؿطٸ

هطٚبات ايهاضٸ٠ ٝهطٚبات إهطٸ٠. ؾُا مل تهٔ ٖٓاى ْػب١ َٔ إٝػعً٘ َكاَّٚا يًُ

 هطٚبات. ٫ٝ وكٌ ايطؿٌ ع٢ً َكا١َٚ شلصٙ إ

يؿه١ًٝ ايسنتٛض قُس  ٚٗ ٖصا ايػٝام قس اغتُعت قبٌ غٓٛات إٍ قانط٠ٺ

خ ؾٝٗا عٔ أنطاض َٝاٙ ا٭ْابٝب، ٚقاٍ بإٔ ٖصٙ ايٛاٖط٠ قطٜب َٔ إصٜاع، ٚقس ؼسٻ

بت ٗ ضؾع أعساز اٱقاب١ بؿًٌ ا٭طؿاٍ; ٭ٕ ا٭طؿاٍ اؿهاض١ٜ ٚايكش١ٝ قس تػبٻ

إٓاع١ عٓسِٖ  تهطٚبات ُاَّا قس نعؿٝايصٜٔ اعتازٚا ؾطب إا٤ ايٓكٞ اـايٞ َٔ إ
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ا٭ْٗاض ٚايكٓٛات َباؾط٠. ٖٚصا َا بايكٝاؽ إٍ أتطابِٗ ايصٜٔ ٚاقًٛا ؾطب إٝاٙ َٔ 

سٝح  ،«اٱْػإ شيو اجملٍٗٛ»ٗ نتاب٘  ،س عًٝ٘ ايسنتٛض أيهػؼ ناضٍأٖن

١ٝ ع٢ً أغاؽ ا٫بتعاز ؾكس ْكض بعسّ ضعا١ٜ اؾٛاْب ايكشٸ .ؼسخ عٔ ا٭َٛض ايكشٝٸ١

خ عٔ هطٚبات، بٌ ع٢ً أغاؽ تك١ٜٛ دٗاظ إٓاع١. ٚٗ ٖصا ايػٝام ؼسٻٝعٔ إ

 ،اؿهاض٠ قا٬ّ٥: إٕ اؿهاض٠ ايبؿط١ٜ ايطا١ٖٓ تكٛز اٱْػإ إٍ ايهعـكاطط 

 يٮغـ ايؿسٜس، سٝح تٓتر أؾطازّا نعاؾّا ٗ َٛاد١ٗ ايطبٝع١. 

ْؿؼ ٖصا ايكإْٛ ٜكسم بايٓػب١ إٍ إػا٥ٌ ايطٚس١ٝ أٜهّا. ؾؿٞ سسٚز ايػُاح 

بايتعطٸض  ض يٮَطاض ّهٔ إٔ تػُض يٓؿػو ٚيٛيسى٭ْؿػهِ ٚيٛيسنِ بايتعطټ

ٕ ؾٝٗا نطٚض٠ ا٫بتعاز عٔ ا٭َطاض عًٝو إٔ ٚٵصات ايٓػب١ اييت تطٳٚبيٮؾهاض ايهاضٸ٠، 

تبتعس عٔ ا٭ؾهاض ايهاضٸ٠ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ٫ ٜبسٚ إٔ ايؿطز إشا ساؾٜ ع٢ً ٖصا إػت٣ٛ 

 .قس اضتهب َا ىايـ إٓطلٜهٕٛ َٔ ا٫عتساٍ ٗ ايتعاطٞ َع ا٭ؾهاض ايباط١ً 

 نتب ايه٬ٍ.  عًٔٓاٙ نؿا١ٜ ٗ اؿسٜح ٚأض٣ ٗ َا ق

قطٜض ٚقاطع طٗ ٖصا  ١ ْلٌّٚقس تكسٸّ إٔ شنطْا أْ٘ ٫ ٜٛدس ٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

 ّ شنطٙ.إٛنٛعص غرل َا تكسٻ

 

ؼ ع٢ً َعتكسات أَا إػأي١ ا٭خط٣ ؾٗٞ َػأي١ قانِ ايتؿتٝـ ٚايتذػټ

ٔ إٔ َٔ ايبشح. ٚايكسض إتٖٝك أي١ ٫ ؼتاز إٍ َعٜسٺٚأؾهاض ا٭ؾدام. ٖٚصٙ إػ

ٟٸ ؼ ٚايتؿتٝـ عٔ عكا٥س اٯخطٜٔ َٔ أْٛاع ايتذػټ ْٕٛع اٱغ٬ّ ّٓع َٔ ايكٝاّ بأ

إش ٜكٍٛ تعاٍ ٗ قهِ  ;ٚأؾهاضِٖ. ٖٚصٙ إػأي١ َٔ إػا٥ٌ ايٛانش١ ٚايكطو١

ٝٵ﴿نتاب٘ ايهطِٜ:  ٔٵ َأِيَك٢ ٔإَي ُٳ َٹٓٚٳ٫َ تٳُكُٛيٛا يٹ َٴ٪ٵ ّٳ َيػٵتٳ  ِٵ ايػٻ٬َ (. 94ايٓػا٤: ) ﴾ّاُه

ٗاَ٘ بعسّ اٱغ٬ّ ٢ وكٔ زَ٘، ٫ٚ هٛظ يٓا اتٸإْٞ َػًِ ستٸ :ؾٝهؿٞ ايؿطز إٔ ٜكٍٛ

ٔٸ ٛٸض٠ ٗ عكط اْط٬قّا َٔ غ٤ٛ ايٛ . ٚخرل زيٌٝ ع٢ً شيو ٚدٛز إٓاؾكٌ ٗ إس١ٜٓ إٓ

اض٠ إٍ ٚدٛز ٖ٪٤٫ إٓاؾكٌ ـ . ؾكس عُس ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ اٱؾ|ايٓيب ا٭نطّ

ِّ  ،نبرل٠ بٌ إػًٌُ، ٜتٛاٖطٕٚ باٱغ٬ّ سٝح ٜعٝؿٕٛ بأعسازٺ ،ِٝٗ ـزٕٚ إٔ ٜػ

 ،ٚوهطٕٚ ايك٠٬ ْاع١ ٗ إػذس، ٜٚتعاٌَ َعِٗ إػًُٕٛ بٛقؿِٗ َٔ إػًٌُ
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اض ع٢ً ب١ ايهؿًَٕٛ َغٚنإ ٜتُٓٻ ،َع أِْٗ ٗ سكٝك١ أَطِٖ ٫ ٜطٜسٕٚ اـرل يًُػًٌُ

اض. ٢ ٗ اؿطٚب. ؾهاْٛا ٗ ٚاقع ا٭َط َٔ ايهٓؿٚستٸ ،إػًٌُ ٗ ْٝع ايٛطٚف

ٝٹِّ ،ع٢ً ؼصٜط إػًٌُ َٔ خطط ٖصٙ ايؿطو١ ٚايكطإٓ ٜعٌُ َٔ د١ٗٺ ٔ إٔ َكرلِٖ ٜٚب

ٔٵ ﴿إش ٜكٍٛ تعاٍ:  ;غٝهٕٛ أغٛأ َٔ َكرل ايهؿاض َٹ  ٌٔ ٌٳ ؾٹٞ ايسٻضٵىٹ اَ٭غٵَؿ ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ٕٻ اِي ٔإ

(. ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ نإ إػًُٕٛ طبكّا يتعايِٝ ايكطإٓ ٚاٱغ٬ّ ٫ 145ايٓػا٤: ) ﴾ايٓٻأض

إْٞ َٔ إػًٌُ، ٫ٚ هٝعٕٚ  :ُٕٗٛ َػًُّا أٚٗط اٱغ٬ّ ْٚطل بايؿٗازتٌ ٜٚكٍٜٛتٻ

ٕ أ٫ هٛظ يٓا  ،٭ْؿػِٗ ايبشح عٔ عكٝست٘، بٌ ناْٛا ٜهتؿٕٛ َٓ٘ بايٛاٖط. ْعِ

 إشا قسض عٓ٘ َا ىايـ قطٜض اٱغ٬ّ.  ك١ اٱغ٬ّ إ٫ٓبٵنطز ؾدكّا عٔ ٔض

 

عؿط ي٬ًُٝز ع٢ً ٚايجأَ ايػابع  ٌيكس متٸ ايتأنٝس ٗ ايعامل ايػطبٞ ٗ ايكطْ

٢ شٖبٛا إٍ ايكٍٛ باغتشاي١ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ستٸ، ٜٸ١ ايؿطز١ٜ إٍ سٛس نبرلطَِّػأي١ اُؿ

ؾٕٛ اؿط١ٜ بايكٍٛ: إْٗا تعين عسّ ٜٸ١ ايؿطز. ؾهاْٛا ٜعطِّطَِّا ّهٔ ي٘ إٔ وسٸ َٔ سٴ

ّا نإ َهُْٛٗا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ نإ شيو أٜٸ ،ٚدٛز َا ّٓع اؿطنات اٱْػا١ْٝ

ٌٕ كٛا زا٥ط٠ ع٢ً أدٛا٤ ايهبت ايػٝاغٞ ٚإصٖيب ايؿسٜس. َٔ ٖٓا نٝٻ َجاب١ ضزٸ٠ ؾع

; ٭ٕ إنطاض سٴطِّٜيت ١ٜ اٯخطٜٔطِّسٴ ١، ٚقايٛا بأْٗا ٫ وسٸٖا إ٫ٓقسٚز١ٜ اؿط١ٜ ايؿطزٜ

١ٜ اٯخط يًتكٝٝس ٚدب طِّٜيت تعطٸض سٴطِّؾإشا ناْت سٴ ُعطِّٜتو ٖٛ إنطاض باُؿط١ِّٜ.

نإ ٗ ا٭َط تطدٝض ب٬ َطدٸض.  ٖا، ٚإ٫ّٓهٔ ٭ٟ ؾ٤ٞ آخط إٔ وسٻ ؼسٜسٖا، ٫ٚ

ٟٸطِّس اُؿأْٗا إٔ تك١ِّٜ ٖٞ اييت َٔ ؾطِّٚعًٝ٘ ؾاُؿ ؾ٤ٞ آخط غرل  ١ٜ، ٫ٚ ّهٔ ٭

ٟٸ  نبرل٠ َٔ ايتكسٜؼ ٫ سسٻ ١ٜ ٖاي١ّطِّا ع٢ً اُؿٛٵ١ٜ إٔ وسٸٖا. ٚقس أنَؿطِّاُؿ شلا، ٚأ

إٔ ٖصٙ  بات ٚايؿٗٛات إٓؿًت١! إ٫َٓغ١ٜ ا٭ٖٛا٤ ٚايطٻطِّسٴإْٸٗا ؾٖٛا؟! ١ٜ تًو اييت عطٻطِّسٴ

 ١ٜ إٓؿًت١ إِا ناْت ضزٸ٠ ؾعٌ ع٢ً شيو ايهبت ايػٝاغٞ ٚإصٖيب ايؿسٜس. طِّاُؿ

ٔٵ َٓص إٔ ٚٗط تٝاض ايؿهط ٚايعكٝس٠، ٚضأ٣ بعض إكًشٌ إٔ إػ٪ٚي١ٝ  ٚيه

١ٜ ايؿطز١ٜ شيو ايعخِ بِٝٓٗ. ؾٌٗ طِّيًشٴ سٵًَكا٠ ع٢ً عاتك٘ ٗ إق٬ح اجملتُع، مل ٜعٴ

ّٸ َا ناْت إصاٖب تطاٙ ًَك٢ ع٢ً عاتكٗا،  :قبٌٝـ َٔ  ٖٓاى ايّٝٛ تٝاض ادتُاعٞ عا

ٔٷ بتطبٝل تًو  سٝح تط٣ أْٗا سا١ًَ يطغاي١ إٍ ايبؿط١ٜ، ٚتط٣ إٔ غعاز٠ ايبؿط١ٜ ضٖ
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إٔ  سٳٝٵٜات ايؿطز١ٜ، بٳطِّايطغاي١ ـ ٫ ٜعتكس بٛدٛب ؾطض بعض اؿسٚز ٚايكٝٛز ع٢ً اُؿ

٢ غعازتِٗ. ؾايؿطز ٫ ٜسضى ٫ عً ،تًو ايكٝٛز ٚاؿسٚز إِا تؿطض ع٢ً ضغبات ا٭ؾطاز

٫ٚ ّهٔ يعكً٘ إٔ ٜػتٛعب إٔ ق٬س٘ ٚق٬ح ايٓاؽ ٜهُٔ ٗ تكٝٝس ٖصا ايٓٛع َٔ 

 ٜات. طِّاُؿ

١ٜ ٗ إطاسٌ اي٬سك١، ؾًِ ٜعٛزٚا ٜكٛيٕٛ: إٕ طَِّٔ ٖٓا ؾكس اختًؿت تعاضٜـ اُؿ

 َٛاد١ٗ ١ٜ تعين عسّ ٚدٛز إٛاْع أَاّ اؿطنات، أٚ عسّ ٚدٛز إٛاْع ٗطِّاُؿ

ٕٵ ١ٜ بأْٗا عسّ ٚدٛز إٛاْع أَاّ ايٛطٚف اييت َٔ طِّؾٕٛ اُؿأخصٚا ٜعطِّ ايطغبات، ٚإ

ؾأْٗا نُإ غعاز٠ اٱْػإ ٗ إػتكبٌ. أؾٌٗ تكّٛ ضغبات َٚطايب ْٝع ا٭ؾطاز ع٢ً 

، يٝؼ ا٭َط نصيو. إِا ايصٟ ٜهُٔ أغاؽ نُإ ايػعاز٠ ٕػتكٌ ايبؿط١ٜ؟ ن٬ٓ

ٗ إػتكبٌ ٖٛ عسّ ٚدٛز إٛاْع أَاّ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜهُٔ تًو ايػعاز٠ يًبؿط١ٜ 

إٔ ايعكا٥س ٚايتٝاضات ايطا١ٖٓ، ٌٖ  اٚٵايػعاز٠. ّهٔ يهِ ايعٌُ ع٢ً ٖصٙ إػأي١ يذلٳ

َٸَٚٓ  ،١ ٚايبؿط١ٜ ٚايطغاي١ ايتاضى١ٝ ايطا١ٖٓ )ٚاييت ٫ ع٬ق١ شلا بايسٜٔ(ٗا ايعكا٥س ايعا

١ٜ ط٥ِّسّا ٗ ايكطٕ ايجأَ عؿط ي٬ًُٝز بؿإٔ سٴتعٝس ْؿؼ ايتعطٜـ ايصٟ نإ غا

ٌٕايعكٝس٠، اييت ناْت ُجِّ طبٝع١ٝ ع٢ً أدٛا٤ ايهبت ايػٝاغٞ ٚإصٖيب،  ٌ ضزٸ٠ ؾع

أٚ أْٓا ْكّٛ ايّٝٛ بادذلاض ن٬َِٗ؟ ايّٝٛ ْط٣  ،ٚاييت أٚقًت ايٓاؽ إٍ سسٸ ا٫ْؿذاض

 ٚٗ ايٛقت ْؿػٜ٘ات، طِّايبًسإ اييت ؼٌُ ع٢ً عاتكٗا ضغاي١ ُٓض َٛاطٓٝٗا بعض اُؿ

ٌٸ ؾايصٜٔ َٔ زٚض ايػُٝٓا، ٚق٫ّٛ إٍ إٛغٝك٢.  ، ابتسا٤ٶؾ٤ٞٺ تؿطف ع٢ً َطاقب١ ن

يهتاب َٚا إٍ شيو ٕا ّهٔ تٛدٝ٘ ايػُٝٓا ٚإٛغٝك٢ ٚاٜطٜسٕٚ اـرل ٜكٛيٕٛ: 

٫ ّٓعْٛٗا ٫ٚ  ٚإشا ناْٛا ٫ ٜٛاؾكٕٛ ٖصٙ ا٭َٛض، يهٓٸِٗىسّ َكاحل ايٓاؽ. 

 ٜطؾهْٛٗا. 

إٔ ٜعطف َهُٕٛ ايعطض  ،ايبايؼ مثا١ْٝ عؿط عاَّا ،َٔ أٜٔ يًؿدل ايٝاؾع

ايػُٝٓا٥ٞ ايصٟ ٜطٜس َؿاٖست٘، أٚ قت٣ٛ ايهتاب ايصٟ ٜٟٓٛ قطا٤ت٘؟ َٔ ٖٓا ٜط٣ 

يٝتٛيٛا ١َُٗ ايك١َُٛٝ  ;ٚاي١ٜ٫ٛ ايكا١ْْٝٛ تُع ٭ْؿػِٗ ٖصا إكساض َٔ اؿلٸقاز٠ اجمل

ٝٸ اض ايبؿطٟ إٔ ٜكّٛ بٗصا ايٓٛع َٔ ايكٛا١َ يهُإ َكاحل ايٓاؽ. ؾإشا أَهٔ شلصا ايت

ٝٸ  اض اٱشلٞ إٔ ٜط٣ يٓؿػ٘ َجٌ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ ٚايك١َُٛٝ؟ ٚإٔ ٜط٣ يٓؿػ٘ اؿلٸأ٫ ولٸ يًت

ا ٜعٛز بايٓؿع عًٝ٘، ٫ بايؿهٌ ايصٟ ٜطٜسٙ اغتذاب١ يطغبات٘ ٗ إق٬ح ايبؿط َ
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 ؟ طٌّٚأٖٛا٥٘ ؼت شضٜع١ ايكٍٛ بأْ٘ سٴ

 

 ٕٸ ٌٸ إ ٟ بأؾطازٙ إٍ ايه٬ٍ. ؾٌٗ فتُع ت٪زٸ اـطاؾات اييت تٓتؿط ٗ ن

اـطاؾات اييت ٜهتبٗا بعض إػًٌُ تعسٸ َٔ نتب ايه٬ٍ؟ ٌٖٚ هٛظ ا٫ستؿاٚ بٗا 

 ٚاقتٓا٩ٖا؟ 

 ايصٟ تكٛيْٛ٘ ٫ ىتًـ  «ايتعُِٝ». ؾإٕ إٕ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٚانش١ْ

ٌٸ «ايتعُِٝ»عٔ  ط ٜ٪زٸٟ إٍ ايه٬ٍ ٚا٫مطاف عٔ ايؿه نتابٺ ايصٟ شنطْاٙ. ؾه

اٱغ٬َٞ ا٭قٌٝ ٖٛ َٔ نتب ايه٬ٍ، غٛا٤ يبؼ َػٛح إعاضن١ يٲغ٬ّ أٚ يبؼ 

طّا َٔ ايهتب َطخٳ بٌ إٕ نتب ايه٬ٍ اييت تًبؼ َػٛح اٱغ٬ّ أؾسٸ ،َػٛح اٱغ٬ّ

ٟٻ .اييت تكطٸح باْتُا٥ٗا إٓا٨ٚ يٲغ٬ّ ؾطم بُٝٓٗا َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ.  ٚعًٝ٘ ٫ أض٣ أ

ّٸ ايؿكٝ٘ ـ نُا ٖٛ  غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ؼسٜس إٛنٛع ٚتعٌٝ إكسام يٝؼ َٔ َٗا

ٔ ٜٚكٍٛ: ٖصا ايهتاب َٔ َعٝٻ ؾ٬ ٜػتطٝع ايؿكٝ٘ إٔ ٜهع ٜسٙ ع٢ً نتابٺ ،َعطٚف ـ

ٗ تًو  أٚ يٝؼ َٔ نتب ايه٬ٍ. ٚإِا ؼسٜس شيو ٜكع ع٢ً إدتلٸ ،نتب ايه٬ٍ

ٌٕٚإٖط، ١اؾٗ ٌٕ ناٌَ. إ٫ٓ ًع عًٝٗا بؿه ّٸ إٔ اؿهِ ايصٟ ٜكسضٙ ايؿكٝ٘ بؿه  عا

ٌٸ»ٖٛ ٖصا:  ص نتب ٟ إٍ ا٫مطاف طٖٛ َٔ نتب ايه٬ٍ، غٛا٤ٷنتاب ٜ٪زٸ ن

ٚٸط٠ أّ بسٚاؾع ؾطٜط٠، ٚغٛا٤ يبؼ ثٛب ايٓاقض ٚإ٪ِّبسٚاؾع خِّ  س أّ ثٛب ايعس

 ٝ٘. ؿهِ ٖصا ايؿك ٗا َؿُٛي١ْٚإٓا٨ٚ، ؾهًٗ

 ٌٸ  ايصٟ ؾُٗٓاٙ َٔ فُٛع ن٬ّ زلاس١ ا٭غتاش ايؿٝذ إطٗطٟ ٗ َػتٗ

ٌٷ ٞٸ ايه٬ّ أْ٘ ٫ ٜٛدس زيٝ إٔ ا٭زي١  سٳٝٵقطٜض ع٢ً سط١َ سؿٜ نتب ايه٬ٍ، بٳ ْكً

ٟٸ ؾ٤ٞٺ ٜهطٸ بٛنع اجملتُع. ٚبطبٝع١ اؿاٍ نإ ايكػِ  ايعك١ًٝ ؼهِ بايٛقٛف نس أ

ٚٸ ٍ. ٚعًٝ٘ ٜٓشكط ايه٬ّ ٗ ؼسٜس َا ا٭خرل َٔ ن٬َ٘ ٜكبٸ ٗ تأٜٝس ايكػِ ا٭

َٳ ِ ايػًط١ تٓشاظ إٍ ٖٛ إٔ اؿهَٛات قبٌ تػٓټ ٜهطٸ. ٚايصٟ ْطاٙ عاز٠ّ ٔٵٖٛ إهطٸ، ٚ

ٚسٝح ٜعتكسٕٚ  .ظ تسضهّٝا٢ عٔ ٖصا ا٫مٝاٜات، ٚبعس إٔ ُػو بايػًط١ تتدًٓطِّاُؿ

ؾٝذب ايٛقٛف بٛد٘  إٕ ايباطٌ َهطٌّ،ٚغرلِٖ ع٢ً ايباطٌ، ٚسٝح  ِٗ ع٢ً اؿلٸأْٸ

ُا ناْت ايػًط١ أنجط اغتبسازّا ناْت أؾسٸ ٚنًٓ .ٚإٓع َٔ ْؿط أؾهاضٙ ،إدايـ
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َٳ نُا سكٌ شيو بايٓػب١ إٍ ايهٓٝػ١ ٗ ايعكٛض  .ايطأٟ اىايؿٗ ٔٵقػ٠ّٛ ٗ َٛاد١ٗ 

ُا ٜػعٕٛ إٍ سؿٜ َكاؿِٗ. ٚايصٟ أضاٙ ٖٛ نطٚض٠ إِْٗ إْٸ :خ٬ق١ ايكٍٛٚط٢. ايٛغ

ُٵ َٔ َٛاد١ٗ  سٻ١ٜ ؾُٝع ا٭ؾطاز ٗ بٝإ آضا٥ِٗ ٚأؾهاضِٖ، ٚأْ٘ ٫ بٴطِّض اُؿٓٳإٔ تٴ

 قشٝض، ٫ َٓع٘ َٔ ايٓؿط.  ا٭ؾهاض ايباط١ً َٓطٕل

 ٌٕ ٟٻ مل أعطف بؿه َٛنع َٔ ن٬ّ ايػٝس إٗٓسؽ طنترلا٥ٞص  زقٝل أ

ٟٸ َٛنٕع ١ اؿهَٛات َا مٔ ؾٝ٘؟ َٔ ن٬َٞ. ؾُا ٖٞ ع٬ق١ َاٖٝٸ ىتًـ َع أ

َا ١ٜٚ، طِّض نصبّا بايعساي١ ٚاُؿٝات قبٌ ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً ايػًط١ تتبذٻؾٓشٔ ْكطٸ بإٔ ا٭قًٓ

ٔٵ .عساي١ٜ١ ٚايط٢ِّ تهٕٛ َٔ أيسٸ اـكّٛ يًشٴٕ تػتٛيٞ ع٢ً ايػًط١ ستٸإ َا ٖٞ  ٚيه

ز١ٜٝٓ. ٚايبشح ايسٜين  ع٬ق١ شيو َٛنٛع عجٓا؟ ؾٓشٔ إِا ْبشح إػأي١ َٔ ظا١ٜٚٺ

ٝٸ ٝٸٜتعاط٢ َع ا٭َط ٚدساْ ١ ا٭َط َٔ خ٬ٍ ٚدسآْا ايسٜين. ّا. مٔ ْطٜس إٔ ْط٣ دً

ِ ايٛدسإ ايسٜين ٗ ٖصا يٓؿذلض أْٓا اٯٕ ٗ غسٸ٠ اؿهِ ٚايػًط١، ٚأضزْا إٔ مٚه

ـٕإش ْتُتٻ ;أٚ سٝح مٔ اٯٕ ؟ؾٓا٭َط، نٝـ غٝهٕٛ تكطټا َٔ ايػًط١،  ع بٗاَ

َٸنٝـ ٜٓبػٞ إٔ ْتكطٻ إش ْؿٛٙ  ;ا ْعًِ ٗ قطاض٠ أْؿػٓا بأْٓا ْهصبا إشا نٓٸف؟ ٚأ

بٗصٙ ايهًُات ٗ ايٛقت ايطأٖ، ٚعٓسَا ْػتًِ ايػًط١ غسّا غٝهٕٛ غًٛنٓا ع٢ً 

ٚٸهض ا ْكٛي٘، ؾعٓسٖا غٝتٸخ٬ف َا نٓٸ  أبسّا.  ٍ ا٭َط مل تهٔ ز١ّٜٝٓإٔ َعاؾتٓا َٔ أ

ٚأَا بايٓػب١ إٍ ايؿلٸ اٯخط ؾكس شنطت إٔ عًٝٓا عٓسَا ْكع بٌ سايتٌ: ساي١ 

ٚساي١ إٓع إطًل َٔ سط١ٜ ايتعبرل، إٔ ْٓتٗر ططٜكّا ٚغطّا  ;اشلطز ٚإطز ايؿهطٟ

قت ْؿػ٘ َٔ إعطا٤ زٕٚ اشلطز ٚإطز ايؿهطٟص، ٫ٚ ّٓع ٗ ايٛ طوٍٛ َٔ د١ٗٺ

 .١ٜ ٗ إبسا٤ ضأٜ٘ ٚايتعبرل عٔ َعتكسٙطِّإدايـ ناٌَ اُؿ

، ّا ؾطزّٜا١ٜ بٛقؿٗا سٓكطِّغابك١ أْين ٫ أعتكس باُؿ ٗ ْسٚاتٺ تٴغبل يٞ إٔ شنط

ٌٸ ٜجبت يًؿطز اؿلٸ أٟ ١ٜ اييت أيتعّ بٗا طُِّا اُؿَا ًُٝ٘ عًٝ٘ ضغبت٘، إْٸ ٗ إٔ ٜؿعٌ ن

ٖٚصا ٖٛ َهُٔ ا٫خت٬ف ٗ ٚدٗات  .ايطاقات ٗ إطاض ايتها١ٌَٜ تطٜٛط طِّٖٞ سٴ

ّ ٚايتهاٌَ َهاؾش١ ١ٜ ايطاقات َٔ أدٌ ايتكسټطِّايٓٛط أسٝاّْا. ٚأسٝاّْا تٓشكط سٴ

س ا٭ؾطاز با٭غ٬ٍ هب ايعٌُ ؾإٕ ٖصٙ ايعكا٥س اييت تكِّ ;ٜات ايؿطز١ٜ ٚايؿدك١ٝطِّاُؿ

ل بإػاض َا ٜتعًٖ ١ٜ ٗطِّباُؿ ؾإْٞ َعتكسٷ ع٢ً قطعٗا َٔ أدٌ ؼطٜط ايطاقات. ٚعًٝ٘

ٚإٔ  ،ايعاّ يًُكاحل ا٫دتُاع١ٝ، ٚتٛٗرل ايؿدكٝات ايكشٝش١، زٕٚ ايكٍٛ بأْٞ بؿطٷ
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ٝٸ ٌٸ ،١ تسعْٛٞ إٍ تًب١ٝ ْٝع ضغباتٞسٝجٝٸيت اٱْػاْ ، طٌَّا أؾتٗٞ; ٭ْٞ سٴ ٚايعٌُ به

ّٷ ٗ سسٚز ضغبات٘  طٌّؾاضؽ! يٝؼ َٔ ايكشٝض إٔ ْكٍٛ بإٔ ايؿطز سٴ ؾٗصا ن٬

١ٜ هب إٔ تهٕٛ ٗ إطاض تهاٌَ ايؿطز ٚتهاٌَ اجملتُع. ٚأَا طِّايؿدك١ٝ، بٌ اُؿ

ِّبٗصٙ ايهًُات أّ ٫ ٜتصضٻ ع ؾدلٷإٔ ٜتصضٻ ؾإِا  ،عجٓا ع بٗا ؾٗٛ خاضز عٔ ق

ْبشح ٗ إػا٥ٌ ع٢ً إػت٣ٛ ايٛدساْٞ. مٔ ْطٜس ـ عػب َكطًشاتٓا اؿٛظ١ٜٚ ـ إٔ 

َٚا إشا نإ ايصٟ ٜكٍٛ ٖصا  ،ْبشح ايكه١ٝ ٗ َكاّ ايجبٛت، ٫ ٗ َكاّ اٱثبات

َٚا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ  ،ايؿ٤ٞ قازقّا أّ ناشبّا؟ ٚإِا ْطٜس ايٛقٍٛ إٍ ٚاقع إػأي١

١ٜ طِّطٸّا؟ ٚيٛ أضزْا إٔ ْػتًِٗ ٚدسآْا يُٓٓض ايبؿط سٴؾٝ٘ سٴ هب إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ

١ٜ ٗ إطاض طَِّٔ إعطا٤ اُؿ سٻ٫ بٴ: هٝـ هب إٔ ِٓشٗا شلِ؟ مٔ ْكٍٛؾسكٝكٝٸ١ 

ؾإٕ َكًش١ ايؿطز تسعٛ إٍ  ;ٚٗ َػاض َكاحل ايؿطز ،إكاحل اٱْػا١ْٝ ايػا١َٝ

ٜٔ طٖٞ اييت ؼسٸ َٔ سطٜٸ١ ايؿطزص، بٌ إٕ ٜات اٯخططِّز سٴٜٸت٘. ؾًٝؼ فطٻطِّؼسٜس سٴ

٢ َكاحل اؾٌٝ ايكازّ ؼسٸ َٔ ٚستٸ ،ٜٸ١ ا٭ؾطاز أٜهّاطِّإكاحل ا٫دتُاع١ٝ ؼسٸ َٔ سٴ

 ١ٜ ٖصا اؾٌٝ. طِّسٴ

َٳ ّٕٜتشسٻ ٔٵٖٓاى  ٕٸ ;٫ ّهٔ إٔ ٜكضٸ ٗ إػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ خ به٬ َا  إش ٜكٍٛ: إ

ٔٵتكٛي٘ قشٝضٷ  ؽط٧; ؾإٕ اٱْػإ هٛظ عًٝ٘ اـطأ، ؾأْت و ٫ٜهُٔ أْٸ ٔٵَٳ ، ٚيه

عٞ اَت٬ى اؿكٝك١ إطًك١. ٖٚصا َا أقٛي٘ بايٓػب١ إٍ إػايو ٫ ّهٔ يو إٔ تسٸ

إٍ  تٴًِعا٥ٞ إؿاد٧ بأْٞ قس تٛقٻٞ ازٸيو إٔ ٫ تكبٌ َٓٸ اضات ايبؿط١ٜ أٜهّا. ولٸٚايتٝٸ

ٚٸايتعطټ إٔ ايصٟ أضٜس قٛي٘ ٖٛ: نٝـ  سٳٝٵبٳ ،ٍ ايعامل إٍ آخطٙف ع٢ً َكاحل ايبؿط َٔ أ

ّهٔ ايتعاٌَ َع سكٝك١ َا ٜكٛي٘ ايسٜٔ ايػُاٟٚ ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل ـ بؿإٔ نطٚض٠ 

ّا َٚٔ عٓس اهلل عٓسَا ٜات ـ بٛقؿ٘ ْاظ٫ّ َٔ عٓس اهلل؟ ؾٌٗ ٜهٕٛ سٓكطِّاؿؿاٚ ع٢ً اُؿ

خص إكاحل ايعا١َ يًٓاؽ ٜٸتِٗ ايؿطز١ٜ أّ ٜهٕٛ َٔ عٓس اهلل عٓسَا ٜأطِّّٓض ا٭ؾطاز سٴ

بٓٛط ا٫عتباض ٗ اؿانط ٚإػتكبٌ؟ أْا أقٍٛ: إْ٘ ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ َٔ عٓس اهلل. ٚإشا 

١ٜ إطًك١ يًطغبات ٚاٱضازات، بٌ عًٝ٘ إٔ ٜطٜس طِّنإ َٔ عٓس اهلل هب إٔ ّٓض اُؿ

ٕٵطِّاُؿ  ١ أسٝاّْا. ناْت ع٢ً خ٬ف ايطغبات ايؿطزٜ ١ٜ ٗ إطاض تهاٌَ اٱْػإ، ٚإ

ٕٸ  اؿلٸ»َا قًت٘ َٔ نطٚض٠ ٚدٛز ايكطب إدايـ ٗ اجملتُع ٫ ٜكتكط ع٢ً  إ

ٌٸ«ايؿطزٟ ٍٕ ، ؾٗٛ ع٢ً ن ي٘ ايتعبرل عٔ ضأٜ٘، بٌ  ٚولٸ ،ٚاسس َٔ أؾطاز اجملتُع سا
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 .٢ بايٓػب١ إٍ َكاحل ايبؿط١ٜايصٟ أعٓٝ٘ ٖٛ إٔ ٚدٛز ايكطب إدايـ نطٚضٟ ستٸ

ٛټنُا إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ  َٳ :ٜٚكاٍ .عٜعذلف با٫خت٬ف ٚايتٓ ٔ ايؿًػؿ١ ُٳِهإٕ ٖصا ٖٛ 

ٜٚط٣ أْٗا نطٚض١ٜ; ؾ٫ًٛ  ،س ع٢ً َػأي١ ا٫خت٬ف بٌ ايٓاؽٗ شيو. ؾايكطإٓ ٜ٪ٚن

بٌ اٯضا٤ ٚايعكا٥س، ٚي٫ٛ ٖصا ايتهاضب ٕا ؾٗسْا  ا٫خت٬ف ٕا نإ ٖٓاى تهاضبٷ

ْٗا ٫ تبك٢ قاؾ١ٛ ع٢ً سٜٝٛتٗا ٚبطٜكٗا َّا أٚ تطٜٛطّا ٗ ايعكا٥س، أٚ أٖٓاى تكسټ

ُا أبعس ايكطب ٚعٓؿٛاْٗا ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ. ٚأْا إِا أقٍٛ شيو قاطعّا ٚداظَّا: نًٓ

َع٢ٓ إٔ ايعٛاّ َٔ ايٓاؽ غٛف  ،إدايـ عٔ ايعكٝس٠ آيت ايعكٝس٠ بٓؿػٗا إٍ ايؿػاز

٢ تؿكس ستٸ ،ٓػذٕٛ سٛشلا َٔ خٝا٫تِٗ ايٛا١ٖٜٝٚ ،ٜػتشٛشٕٚ ع٢ً ٖصٙ ايعكٝس٠

ٚيطإا نإ نطض  .ِ أْكاض ايعكٝس٠ ٗ تكٜٛهٗاٗٔايعكٝس٠ بٗا٤ٖا ٚضْٚكٗا. ٚبصيو ٜٴػٵ

شيو ٗ َكا٫ت  َٔ نطض أعسا٥ٗا ٚكايؿٝٗا. ٚقس شنطتٴ أْكاض ايعكٝس٠ عًٝٗا أؾسٸ

 ٗ ايهجرل َٔ إٛانع.  (9)«إطأ٠ ٗ اؿكٛم اٱغ١َٝ٬»

٢ َٔ ْاس١ٝ إكاحل ايعا١َ. ستٸ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٚدٛز ايكطب إدايـ نطٚضٟ

 ا َٔ إ٪ٌَٓ بطغاي١ ايٓيبٸؾإشا نٓٸ .ٓا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ يػٓا َٔ ا٭ْبٝا٤ٚيهٓٸ

 ّا، هب عًٝٓا إٔ ْ٪َٔ بٗصا إكساض َٔ اؿسٚز أٜهّا.، ْٚعتدلٖا سٓك|ا٭نطّ
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ٚٗط ٗ ايعكط اؿسٜح َا ٜعطف بايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ، ٖٚٛ َكطًض أطًل َٓص 

٢ اؾٗاز َٓٗذّا ْٗا١ٜ ايجُاْٝٓٝات ع٢ً بعض ْاعات اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ اييت تتبٓٸ

ٜٚعًٔ ٖصا ايتٝاض إٔ اؾٗاز أسس أضناْ٘، ٚإٔ اؾٗاز ايصٟ هب ٚدٛبّا عّٝٓٝا  .يًتػٝرل

ِٸ ٌٸ تطبٝك٘ نسٸ ع٢ً إػًٌُ ٜت ٍ يًؿطٜع١ ايٓٛاّ اؿانِ إبسِّ ٚنسٸ ايعسٚ احملت

 ؼ ٗ ايًِٛ ٚايكٗط. أٚ ايٓٛاّ إبايٹ ،وهِ بايكٛاٌْ ايٛنع١ٝايصٟ ٚ ،اٱغ١َٝ٬

 ;ْاع١ أْكاض بٝت إكسؽ :إصنٛضَٚٔ أؾٗط اؾُاعات اييت تٓتُٞ يًُٓٗر 

، ٚدب١ٗ «زاعـ»ٚايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٗ ايعطام ٚايؿاّ  ;ٚسطن١ طايبإ ;ٚايكاعس٠

 ْٚاع١ أْكاض ايؿطٜع١ ٗ تْٛؼ ;ؿباب اجملاٖسٜٔ ٗ ايكَٛاٍايْاع١ ٚ ;ايٓكط٠

 . ٚيٝبٝا

ُٸ ُٸتٓبع أٖ يتٝاضات ايػًؿ١ٝ اؾهاض َٚباز٨ أ١ زضاغ١ ١ٝٝ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ أٖ

ٌٕ ٕ َكطًض ايػًؿ١ٝ أٞ ٚاٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ، َا عاّ ع٢ً ايكعٝس احملًٓ اؾٗاز١ٜ بؿه

اؾٗاز١ٜ َجبت ٗ ا٭زبٝات اؾٗاز١ٜ ْؿػٗا َٓص غٓٛات، ٚؼسٜسّا َٓص مثاْٝٓٝات ايكطٕ 

ٓ٘  :ًْٛ٘، َجٌز ّٚجِّتؿسِّإ ايعؿطٜٔ عٓس ايطَٛظ ا٭غاغٌٝ ايصٜٔ وًُٕٛ يٛا٤ ٖصا اـ

س إَاّ(، أبٛ قتاز٠ ايؿًػطٝين، أبٛ أبٛ قُس إكسغٞ، عبس ايكازض عبس ايععٜع )غٝٸ
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ٕٵ ُٓ َكعب ايػٛضٟ، أّٔ ايٛٛاٖطٟ، ٚإ ت ٗ َكط ناْت قٝاغات٘ ايٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ 

ٗ ايػتٝٓٝات ع٢ً ٜس غٝس قطب. إٕ أزبٝات ايتٝاضات ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ ظاخط٠ بؿطح 

ٜٚػتٓس أتباع  .١َ عٓسٖا، غٛا٤ ٗ ايتٓٛرل أٚ ٗ إُاضغات ايع١١ًُٝ اؾٗاز إتكسٸَهاْ

ٜٚٓكٌ غٝس قطب ٗ نتاب٘ َعامل  .ِ اؾٛظ١ٜتًو ايتٝاضات إٍ أقٛاٍ ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِّ

ـٓ  .ِ عٔ غٝام اؾٗاز ٗ اٱغ٬ّ ٗ نتاب٘ ظاز إعازك٘ ابٔ ايكِّٗ ايططٜل َا 

 ;ايتٝاضات ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ أْٗا تػع٢ ٭ٖساف تعتدلٖا غا١َّٝ ٜتبٌ َٔ خطابٚ

 ،يتشكٝل َطنات٘ ;ٚاؾٗاز ٗ غبًٝ٘ ،ٚتطبٝل ؾطٜعت٘ ،ل بإسكام أَط اهلليهْٛٗا تتعًٖ

شل١ٝ َٔ تٓؿٝص ا٭ٚاَط اٱ سٻٕ أِْٗ يتشكٝل شيو ٫ بٴٚٵٜٚطٳ .ب غهب٘ٚػٓټ ،ت٘ٚايؿٛظ ظٓٸ

ٚٛ اضات إٍ تأقٌٝ بعض إؿاِٖٝ )ناؿان١ُٝ هلل، ايتٝٸطٚ ٖصٙ ايٛانش١. يكس غع٢ َٓ

ٝٸ ١ ايِٓٛ، ٚاؾٗاز( َٔ خ٬ٍ إقا١َ ايس٥٫ٌ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ ٚدا١ًٖٝ اجملتُع، ٚنؿطاْ

ٌٸ يبٓا٤ ََٓٛٛتِٗ ايؿهط١ٜ ع٢ً  ;إطدعٝات ايعكا٥س١ٜ ٚايؿك١ٝٗ عًٝٗا، ٚتٛٚٝـ ن

 زٟ. ٚا٫ْط٬م إٍ إػت٣ٛ ايعًُٞ اؾٗا ،إػت٣ٛ ايٓٛطٟ

َا ٜهؿٞ َٔ ايؿتا٣ٚ َٔ إصاٖب  تٵإٕ اؾُاعات ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ اغتشهطٳ

َٳ١ٝ ا٭اٱغ١َٝ٬ ايػٓٸ َٳتكؿِٗ بايهٓؿ ٔٵضبع١ يتأنٝس َؿطٚعٝتٗا ٗ قتاٍ   ٔٵاض أٚ 

ى، غٛا٤ ناْٛا زاخٌ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ أٚ خاضدٗا، ٚشيو ٗ إطاض طٵتٓعتِٗ بايؿِّ

ٔٸ ز نؿطِٖ أٚ ؾطنِٗ نافٺٚاعتدلت إٔ فطٻ .اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ اؿطب  يتدلٜط ؾ

إػًٌُ. بٓا٤ٶ  ١ نسٸٚإزخاشلِ ٗ اٱغ٬ّ، ٫ٚ ٜؿذلٙ قٝاَِٗ بأعُاٍ عسا٥ٝٸ ،عًِٝٗ

اض ٚإؿطنٌ( َٔ أدٌ ٕ أْ٘ إشا ٚدب قتاشلِ )ايهٓؿٚٵعًٝ٘ ؾإٕ ايػًؿٌٝ اؾٗازٌٜ ٜطٳ

ِْٗ ع٢ً إػًٌُ ٜهٕٛ أٚدب، ٚنصيو إزخاشلِ ٗ اٱغ٬ّ ؾإٕ قتاشلِ بػبب عسٚا

 .ا٭َط َٔ أدٌ زؾع ؾطٚضِٖ عٔ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ

 عسز َٔ ايتػا٫٩ت، َٓٗا:  ٔاشلسف ا٭غاؽ شلصٙ ايسضاغ١ ٖٛ اٱداب١ عٚ

يتدلٜط  ;تباع ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜأَا ٖٞ إطتهعات ايؿهط١ٜ اييت اغتٓس ايٝٗا ـ 

  ؟أعُاشلِ

ٚاغتطاعت ػٓٝس ايؿباب  ،ؾهاضٖٞ ايؿدكٝات اييت قاغت تًو ا٭ ٔٵَٳـ 

ٌٸ ٚٗ غرل  ،عاضى ع٢ً أنجط َٔ دب١ٗٺإٚخانت بِٗ  ،أما٤ ايعامل إػًٌُ َٔ ن

  ؟َهإ
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  ؟٭غطانٗا خس١َّ ;نٝـ اغتطاعت ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ تطٜٛع ايٓكٛم ايس١ٜٝٓـ 

ْٛاع تًو اؿطنات أَا ٖٞ ٚ ؟ايسٜين ٚاسس يًٓلٸ ٌٖ يًػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ تؿػرلٷـ 

 ؟احملاضب١

 ،ٚدا١ًٖٝ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ،ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ باؿان١ُٝ تٵَاشا عٓٳـ 

ٝٸ   ؟عٓسٖا غاٜات اؾٗازَٚا ٖٞ  ؟١ ايِٓٛ اؿان١ُٚنؿطاْ

ٕٓ ايتهؿرل١ٜ  ايػًؿ١ٝ يًشطنات ايؿهط١ٜ ايٓتادات َٔ ايهجرل نإ اٚ

 اؿطنات تًو عيتٛغٸ ٚسٝس ؾب٘ غب٬ّٝ ْذلْتاٱ ستٸ٢ غساايٓؿط،  َٔ قٛٛضّا

ٕٸ  غًؿ١ٝ َطادع ع٢ً يًشكٍٛ نطٚضّٜا نإ اٱْذلْت إٍ ايًذ٤ٛ ٚاْتؿاضٖا، ؾإ

 . ا٫ػاٖات شلصٙ قشٝشّا ؾُّٗا طٜٛٚؾ تهؿرل١ٜ، َا

 

 

ٌٸ اض أٚي١ٜٛ ٗ ؾهط اؾُاعات ايػًؿ١ٝ إؿطنٌ ٚايهٓؿ اؾٗاز نسٸ وت

ٚيصيو قاَٛا ظُع اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ اييت تعطٞ َؿطٚع١ٝ  .اؾٗاز١ٜ

ؿكٛا ع٢ً ٚدٛب قتاٍ أٌٖ ايهؿط َا اتٻ ،ؿّاًَؿّا ٚخٳًَغٳ ،ؾكايٛا بإٔ ايعًُا٤، يكتاشلِ

 َٓٗا:  ،ٜٚػتؿٗسٕٚ ظ١ًُ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ايهط١ّ .ايكسض٠ ع٢ً شيو تٵطٳتٛاَؾ

ِٵ سٳتٻ٢ ﴿ـ   ٖٴ ٕٳ ٔإ٫ٖ ٚٳَقاتٹًُٛ ٚٳا ٛٵا َؾ٬َ عٴسٵ ٗٳ ٕٵ اْتٳ ٔٴ هللٹ َؾٔإ ٕٳ ايسِّٜ ٜٳُهٛ ٚٳ ٓٳ١ْ  ٕٳ ؾٹتٵ ٫َ تٳُهٛ

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ  . (193ايبكط٠: ) ﴾عٳ٢ًَ اي

ِٵ َناٖؾ١ّ﴿ـ   ُٳا ٜٴَكاتٹًُْٛٳُه ٌٳ َناٖؾ١ّ َن ُٴؿٵٔطنٹ  . (36)ايتٛب١:  ﴾ٚٳَقاتٹًُٛا اِي

ـٴ اهلُل ْٳِؿػّا ٔإ٫ٖ ﴿ـ   ٗٳا٫َ ٜٴَهًٚ  . (286)ايبكط٠:  ﴾ٚٴغٵعٳ

ٚٻ اهللٹ ﴿ـ   ٘ٹ عٳسٴ ٕٳ بٹ ٖٹبٴٛ ٌٔ تٴطٵ ٝٵ ٙٹ اِيدٳ ٔٵ ٔضبٳا َٹ ٚٳ ٛٻ٠ٺ  ٔٵ ُق َٹ ِٵ  َٳا اغٵتٳَطعٵتٴ ِٵ  ٗٴ ٚٳَأعٹسټٚا َي

 ٌٔ ٞٵ٤ٺ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٔٵ ؾٳ َٹ َٳا تٴٓؿٹُكٛا  ٚٳ ِٵ  ٗٴ ُٴ ِٵ اهلُل ٜٳعٵًَ ٗٴ ُٴْٛٳ ِٵ ٫َ تٳعٵًَ ٔٗ ٔٵ زٴْٚٹ َٹ ٔٳ  ٚٳآخٳٔطٜ ِٵ  ٚٻُن اهللٹ ٚٳعٳسٴ

ٕٳ ُٴٛ ًَِٛ ِٵ ٫َ تٴ ْٵتٴ ٚٳَأ ِٵ  ٝٵُه ٛٳفٻ ٔإَي   .(60)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ٜٴ

ِٵ﴿ـ   ٖٴ ُٴٛ ٚٳدٳسٵتٴ ٝٵحٴ  ٌٳ سٳ ُٴؿٵٔطنٹ ّٴ َؾاِقتٴًُٛا اِي ٗٴطٴ اِيشٴطٴ   .(5)ايتٛب١:  ﴾َؾٔإشٳا اْػٳًَذٳ اَ٭ؾٵ

٘ٴ هللٹ﴿ـ   ٔٴ ُنًٗ ٕٳ ايسِّٜ ٜٳُهٛ ٚٳ ٓٳ١ْ  ٕٳ ؾٹتٵ ِٵ سٳتٻ٢ ٫َ تٳُهٛ ٖٴ  . (39)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ٚٳَقاتٹًُٛ

ّٳ اهلُل ﴿ـ   َٳا سٳطٻ ٕٳ  َٴٛ ٚٳ٫َ ٜٴشٳطِّ ّٔ اٯخٹٔط  ٛٵ ٝٳ ٚٳ٫َ بٹاِي ٕٳ بٹاهللٹ  ٓٴٛ َٹ ٔٳ ٫َ ٜٴ٪ٵ َقاتٹًُٛا اٖيصٹٜ

ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٔٵ ٜٳسٺ  ٜٳ١َ عٳ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ سٳتٻ٢ ٜٴعٵُطٛا اِيذٹعٵ ٔٵ اٖيصٹٜ َٹ ٔٳ اِيشٳلِّ  ٕٳ زٹٜ ٚٳ٫َ ٜٳسٹٜٓٴٛ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴُٛي
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ٕٳقٳاغٹ  . (29)ايتٛب١:  ﴾طٴٚ

َٸ»: ؾ٦تٌتباع ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ ايهاؾطٜٔ نُٔ أـ ٜٚكِّ ا إٔ ؾإٕ ايهاؾط إ

ٖٳ ٖٳ ;سّاٜهٕٛ َعا ٕٵ .سأٚ غرل َعا ٖٳ ؾإ ٕٵ ;س ؾٗٛ َباح ايسّ ٚإاٍنإ غرل َعا نإ  ٚإ

ٖٳ أٚ إٔ ، بعٚاٍ ايعٗس ٫ٚ تعٍٚ عك١ُ زَ٘ إ٫ٓ ،سّا ؾإٕ ايعٗس ٜعكِ زَ٘ ؾذل٠ ايعٗسَعا

 .أٚ إٔ ٜٓبص إيِٝٗ عٗسِٖ ،ٜكّٛ ٖٛ بٓكض ايعٗس

ٚإٔ  ،اهلل ٢ ٜؿٗسٚا إٔ ٫ إي٘ إ٫ٓ: أَطت إٔ أقاتٌ ايٓاؽ ستٸ|ٚقاٍ ايطغٍٛ

ٞ ٜٚ٪تٛا ايعنا٠، ؾإشا ؾعًٛا شيو عكُٛا َٓٸ ،ٜٚكُٝٛا ايك٠٬ ،قُسّا ضغٍٛ اهلل

 .(1)ٚسػابِٗ ع٢ً اهلل ،اٱغ٬ّ علٸ زَا٤ِٖ ٚأَٛاشلِ إ٫ٓ

َٳ ،ٗ غبٌٝ اهلل ،ٚا باغِ اهلل: اغع|ٚقاٍ  .(2)نؿط باهلل ٔٵقاتًٛا 

ؾكس  ،١ قتاٍ ايهؿاض ٖٞ نؿطِٖإٔ عًٓ ٔ ظ٤٬ٺٖٚصٙ ايٓكٛم ٚغرلٖا تبِّ

قاٍ ايكطاٗ: ٚٛاٖط ايٓكٛم  .ضتبت اٯٜات ٚا٭سازٜح ايكتاٍ ع٢ً نِْٛٗ نؿاضّا

ٍٸ ع٢ً  تكتهٞ تطتٝب ايكتاٍ ع٢ً ايهؿط ٚايؿطى... ٚتطتٝب اؿهِ ع٢ً ايٛقـ ٜس

ٝٳ١ شيو ايٛقـ يصيو اؿهِ  . (4)«(3)ٚعسّ عٹ١ًٝٚ غرلٙ ،عٹًٚ

 

 

ٗٳس »، ٚاؾٗاز َٔ اؾٗس يػ١ّ ٗٵسٴ: ايطاق١، تكٍٛ: ادٵ ٗٵسٴ ٚاُؾ ٗٵسٳى; ٚقٌٝ: اَؾ دٳ

ٗٵس إؿٓك َٵ ،١اَؾ ٗٳس أٱْػإ َٔ َطض أٚ َأ ٗٵسٴ َا دٳ ٗٵس ايطاق١. ايًٝح: اَؾ ط ؾام، ٚاُؾ

ٗٵس يػ١ّ ٖٳس٠ ٚدبٗصا إع٢ٓ. ؾٗٛ فٗٛز; قاٍ: ٚاُؾ َٴذا ٚٻ  ٖٳسٳ ايعس ٗازّا: قاتً٘ ... ٚدا

ٖٹذٵٚداٖ ٔٵس ٗ غبٌٝ اهلل. ٚٗ اؿسٜح: ٫  اؾٗاز ٝٻ١ْ; دٗاز ْٚ ط٠ بعس ايؿتض ٚيه

ٕطاز عسا٤، ٖٚٛ إبايػ١ ٚاغتؿطاؽ َا ٗ ايٛغع ٚايطاق١ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ، ٚاقاضب١ ا٭

٭ْٗا قس قاضت زاض  ;بعس ؾتض َه١ ٖذط٠ لٳْ٘ مل ٜبٵإباي١ٝٓ إخ٬م ايعٌُ هلل أٟ 

 . (5)«اضٚقتاٍ ايهٓؿاؾٗاز خ٬م ٗ إغ٬ّ، ٚإِا ٖٛ اٱ

ٗٵسٴ »بٔ ؾاضؽ: اٜٚكٍٛ  ٗٵسٴ: ايطاق١ُ. ٚقط٨: ٚايصٜٔ ٫ ٜٳذٹسٕٚ إ٫ٓاَؾ ِٵ  ٚاُؾ ٖٴ ٗٵسٳ دٳ

ِٵ. قاٍ ايؿطٸ ٖٴ ٗٵسٳ ِٸٚدٴ ٗٵسٴ بايه ٗٵسٳَى ٗ  ا٤: اُؾ ٗٳسٵ دٳ ٗٵسٴ بايؿتض َٔ قٛيو: ادٵ ايطاق١ُ. ٚاَؾ

 ٖصا ا٭َط، أٟ ابًُؼ غاٜتو. 
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ٗٳسٳ زابت٘ َٚأدٵ ٗٵسٴ إؿٖك١ُ. ٜكاٍ: دٳ ٗٵسٳَى. ٚاَؾ ٗٳسٵ دٴ ٗٳسٳٖا إشا ٌٓ عًٝٗا ٫ٚ ٜكاٍ ادٵ

ٗٳسٳ ايطدٌ ٗ نصا أٟ دٳسٻ ؾٝ٘ ٚبايؼ ٔٳ ﴿; قاٍ تعاٍ: (6)«ٗ ايػرل ؾٛم طاقتٗا. ٚدٳ ٚٳاٖيصٹٜ

ٕٳ إ٫ٖ ِٵ ٫َ ٜٳذٹسٴٚ ٖٴ ٗٵسٳ  . (79)ايتٛب١:  ﴾دٴ

ُٳ ٠عسٸ ؾكس أسٝ٘ ٬َبػاتٺ «اؾٗاز»أَا َكطًض  عٔ إناؾات كتًؿ١  تٵل

ٚٸ إش نإ ٗ  ;يٞ ٭قٌ إسيٍٛ ايًػٟٛ شلصٙ ايه١ًُ )اؾٗاز(عدل ايتاضٜذ إٍ إع٢ٓ ا٭

ا٭ضض إػت١ٜٛ أْبتت أٚ مل تٓبت، ٚايكشطا٤، ٚا٭ضض اغتعُا٫ت٘ ا٭ٍٚ ٜؿرل إٍ: 

َا... ؾبات َكطًشّا ٜؿرل إٍ ضظ١َ َٔ  ... ٚإٍ بصٍ اؾٗس يًٛقٍٛ إٍ ٖسفٺايكًب١

ٕٻ﴿ ٚايتعب، تؿٌُ اؾٗاز بإاٍ ٚايٓؿؼ. قاٍ تعاٍ: سٳب ايٓها٭عُاٍ اييت تتطًٖ ٔٳ  ٔإ اٖيصٹٜ

ٖٳسٴٚا ٚٳدٳا ٖٳادٳطٴٚا  ٚٳ ٓٴِٛا  َٳ ٌٔ  آ ِٵ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٔٗ ٚٳَأُْؿػٹ ِٵ  ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٚٵاهللٹبٹَأ ٚٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيصٹٜ ٚٳ  ٚٵَي٦ٹَو  ْٳكٳطٴٚاا  ُأ

ٝٳا٤ بٳعٵٕض ٚٵيٹ ِٵ َأ ٗٴ ٌٻ ٜٚكٍٛ ععٻ ،(72)ا٭ْؿاٍ:  ﴾بٳعٵهٴ ٖٳادٳطٴٚا ﴿ أٜهّا: ٚد ٚٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ اٖيصٹٜ

ٌٔ اهللٹ ٖٳسٴٚا ؾٹٞ غٳبٹٝ ٗٔٚٳدٳا ٚٳَأُْؿػٹ ِٵ  ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ِٴ زٳضٳدٳ١ّ عٹٓسٳ اهللٹ بٹَأ َٛ ٕٳِٵ َأعٵ ِٴ اِيَؿا٥ٹعٴٚ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٚٳُأ  ﴾ 

 . (20)ايتٛب١: 

ُٻ ٜٚتٸهض ٔ ايسع٠ٛ إٍ بصٍ يًذٗس َٔ اٯٜتٌ إٔ ايسع٠ٛ إٍ اٱغ٬ّ ناْت تته

ٌٻ يًٛقٍٛ إٍ ضنٛاْ٘ ععٻ ;ٗ غبٌٝ اهلل ِٻٚد إش قسٸَت  ;سكط إع٢ٓ باؿطب ، ٚمل ٜت

 إػا١ُٖ إاي١ٝ ٗ غبٌٝ إسساخ ايتػٝرل ا٫دتُاعٞ إطًٛب ع٢ً اؾٗاز بايٓؿؼ. 

 

 

ناؾ١ٝ يتشسٜس  َٔ إؿاِٖٝ اييت ؼتاز إٍ زضاغاتٺ سٸعٳَؿّٗٛ ايػًؿ١ٝ ٜٴإٕ 

ٛٸ ز٠ اييت متٸدصٚضٙ ايتاضى١ٝ، ٚاجملا٫ت إتعسِّ ْٛ٘ ُض َهاغتدساَ٘ ؾٝٗا، ٚنٝؿ١ٝ تط

 . إٍ ايَّٝٛٓص ْؿأت٘ 

ّ، ٚايػايـ: غًـ ٜػًـ غًؿّا ٚغًٛؾّا: تكسٸ»ٗ َاز٠ غًـ: ٜكٍٛ ابٔ َٓٛٛض  

ٌٻ ٚقٛي٘ ععٻ .َٕٛاؾُاع١ إتكسِّ :ٚايػًـ ٚايػًٝـ ٚايػًؿ١ .إتكسّ ِٵ ﴿: ٚد ٖٴ ٓٳا ًِ َؾذٳعٳ

ٔٳ َٳجٳ٬ّ يٹٰخٹٔطٜ ٚٳ َٕٛ، َٕٛ. ٚغًـ ايطدٌ: آبا٩ٙ إتكسِّ. ٚايكّٛ ايػ٬ف: إتكسِّ﴾غٳًَؿّا 

َٳٚاؾُع أغ٬ف ٚغ٬ف... ٚايػًـ أٜهّا ّ َٔ آبا٥و ٚشٟٚ قطابتو ايصٜٔ ِٖ تكسٻ ٔٵ: 

ٔٸؾٛقو ٗ ـٷ  ايػ َٳ :. ٚقٌٝٚايؿهٌ، ٚأسسِٖ غاي ت َٔ َ٘ بإٛتكسٻ ٔٵغًـ اٱْػإ 

ِّآبا٥٘ ٚشٟٚ قطابت٘، ٚشلصا   .(7)«ٞ ايكسض ا٭ٍٚ َٔ ايتابعٌ ايػًـ ايكاحلغٴ
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 َكطًض ٜٓػشب ع٢ً إانٞ بايهاٌَ، َتشكّٓا» ٚعًٝ٘ ؾإٕ َؿّٗٛ ايػًؿ١ٝ

َؿطٚع١ٝ َٛنٛع١ٝ تكع ٗ قًب ايتعبرل ايتاضىٞ ايػًـ ايكاحل ايكٝػ١ ا٭نجط 

ثٌ، ٚبايتايٞ تسا٫ّٚ ع٢ً أيػ١ٓ ايؿكٗا٤ ٚاحملسِّ ٚا٭ؾسٸ ،ؾٝٛعّا ٗ إ٪يؿات ٚايهتب

 .(8)«ٚا٭خص ب٘ ،ِ َٓ٘ٚايتعًٗ ،٘ مٛ إانٞؾإٕ أٟ سسٜح عٓٗا غٝعين قطعّا ايتٛدټ

ايػًـ  «قٛاعس ٚأقٍٛ ،ايػًؿ١ٝ»ػهٓسضٟ ٗ نتاب٘ ٜٚعطٸف ايؿٝذ أٓس اي

ايكشاب١، ٚايتابعٕٛ، ٚتابعِٖٛ َٔ أٌٖ ايكطٕٚ اـرل١ٜ ايج٬ث١ ا٭ٍٚ، عسا أٌٖ » بأِْٗ:

ناـٛاضز، ٚإعتعي١، ٚايكسض١ٜ، ٚاؾ١ُٝٗ، ٚغرلِٖ َٔ ؾطم ايه٬ي١.  ،ايبسع

ٚايػًؿٕٝٛ ِٖ ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ َعتكس ايػًـ ايكاحل ضنٞ اهلل عِٓٗ، ٜٚٓتٗذٕٛ َٓٗر 

 . (9)«ـ ٗ ؾِٗ ايهتاب ٚايػ١ًَٓايػٻ

َٸايػًؿ١ٝ ٖٞ َٓٗر إغ٬َٞ ٜسعٛ إٍ ؾِٗ ايهتاب ٚايػٓٸ   ،١١ بؿِٗ غًـ ا٭

و ٚايتُػټ ،ٌ ْٗر اٱغ٬ّ ا٭قٌٝباعتباضٙ ّجِّ ،ٚايتابعٕٛ ٚتابعٛ ايتابعٌ ِٖٚ ايكشاب١

ٌٸ ،بأخص ا٭سهاّ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايكشٝش١ إسخ٬ت  ٜٚبتعس عٔ ن

ٌ ٗ إسس٣ و َا ْكٌ عٔ ايػًـ. ٖٚٞ ُجٸايػطٜب١ عٔ ضٚح اٱغ٬ّ ٚتعايُٝ٘، ٚايتُػٸ

 . (10)ايعكا٥س١ٜ ٗ َكاب١ً ايؿطم اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣دٛاْبٗا إسس٣ ايتٝاضات اٱغ١َٝ٬ 

َٔ إساضؽ ايؿهط١ٜ اؿطن١ٝ  ٌ ايػًؿ١ٝ َسضغ١ّٚٗ داْبٗا اٯخط إعاقط ُجِّ

ايػ١ٝٓ اييت تػتٗسف إق٬ح أ١ُْٛ اؿهِ ٚاجملتُع ٚاؿٝا٠ عَُّٛا إٍ َا ٜتٛاؾل َع 

ٖصا ع٢ً ٜس أٓس بٔ  ْ٘. بطظت َكطًشٗاٚٵَا ٜطٳ بٵػٳايٓٛاّ ايؿطعٞ اٱغ٬َٞ َع

ٚقاّ قُس بٔ عبس ايٖٛاب بإسٝا٤ ٖصا إكطًض َٔ  ،ت١ُٝٝ ٗ ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ

ٖٸ ٚقس ،ٗ َٓطك١ لس ٗ ايكطٕ ايجاْٞ عؿط اشلذطٟ دسٜسٺ اب١ٝ ناْت اؿطن١ ايٛ

ِٸػٗا َٔ أبطظ ٖجِّاييت أغٻ أع٬َِٗ: عبس  ًٞ ٖصٙ إسضغ١ ٗ ايعكط اؿسٜح. َٚٔ أٖ

ٜٚعكٛب  ،ٚقُس بٔ قاحل بٔ عجٌُٝ ،ٚقُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ ،بٔ باظايععٜع 

 ايباسػٌ. 

ايػًؿ١ٝ تٝاض عكسٟ إغ٬َٞ، ٜٗسف ٗ »ٜٚط٣ ايسنتٛض ضنٛإ ايػٝس إٔ  

ا٭قٌ إٍ تكشٝض ايعكٝس٠ ٚايعباز٠، ٚتٓكٝتُٗا ٚتٓك١ٝ اعتكازات إػًِ ٖٚاضغات٘ َٔ 

اٱَاّ أٓس بٔ سٓبٌ ٗ ايكسِٜ، ع٢ً غبٌٝ ايبسع إٛضٚث١ ٚايطاض١٥. ٚنُا نإ 

ٗا َا ناْت َككٛض٠ عًٝ٘، ؾهصيو ا٭َط إجاٍ، أسس أع٬ّ ايػًؿ١ٝ ايهباض، يهٓٸ
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ٖٸ ;ٗ ا٭ظ١َٓ اؿسٜج١ ٚإعاقط٠ ُّا َٔ أع٬ّ ًَاب عٳإش نإ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٛ

إٔ ايػًؿ١ٝ َا اقتكطت ع٢ً لس  سٳٝٵبٳ ،ايػًؿ١ٝ ٗ لس ٚؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ

ٚاؾعٜط٠، بٌ اْتؿطت ٗ ايكطٌْ ا٭خرلٜٔ ٗ اؿذاظ ٚايُٝٔ ٚأؾطٜكٝا ٚاشلٓس ٚإػطب 

 .(11)«َٚكط ٚايؿاّ

ُٻ٢ اؿطن١ ايػًؿ١ٝ ٚ س١ٜ شات اؾصٚض ذٵٜعين إسضغ١ ايٓٻ»ٜط٣ آخطٕٚ إٔ َػ

 . (12)«ػٗا ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٗ لساؿٓب١ًٝ، اييت أغٻ

 

 

إعكٌ ايط٥ٝؼ يًسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ إعاقط٠، َٓص تأغٝػٗا ا٭ٍٚ )ٗ ز١ٜ تعتدل ايػعٛ

ٚايجاْٞ )بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ(، سٌ تعاٚدت ايسع٠ٛ بايسٚي١،  ،ايكطٕ ايػابع عؿط(

اّ شيو خ٬ٍ ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٗ تٛسٝس ا٭ضانٞ ٚاغتجُط اؿٓه

ؼت غطا٤ ايؿطع١ٝ ايس١ٜٝٓ، َا أزٸ٣ إٍ تٛظٜع اجملايٌ ايػٝاغٞ ٚايسٜين بٌ ايػعٛز١ٜ 

 . (13)اّ ايػعٛز١ٜ ٚعًُا٤ ايػًؿ١ٝسٓه

ٕٵ تتُٝٸع ايػًؿ١ٝ ٗ ايػعٛز١ٜ بطابٕع مل ٜهٔ  ؾطٜس، َكاض١ّْ بايسٍٚ ا٭خط٣، ؾإ

ٕٸ شيو ٜعٛز  سٚي١، ١ بٌ ايسٜٔ ٚايع٬ق١ اـاقٸإٍ ايٖٓايو زغتٛض َهتٛب يًًُُه١ ؾإ

ٛٻ ;1744ٚؼسٜسّا ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ، َٓص ؿ١ٛ ٬َٝز ايسٚي١ اؿسٜج١ ٗ ايعاّ   تٵْٳإش ته

ؾطعٝتٗا بتعاٚز سهِ قُس بٔ غعٛز ٚزع٠ٛ قُس بٔ عبس  تٵايسٚي١ ٚانتػبٳ

ٖٸ ِّٛايٛ ِّاب، ٚأقبشت ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ ـ ايٖٛاب١ٝ َه ْات ايسٚي١ ّْا أغاغّٝا َٔ َه

ٛټتٗا ايػٝاغ١ٝ ٚايٚؾدكٝٸ ُٸّا ٗ تط  ضٖا ٚٚسستٗا ايػٝاغ١ٝ. تاضى١ٝ، ٚعا٬َّ َٗ

َع ا٬ٕٝز ايجاْٞ يًسٚي١ ٗ بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ع٢ً ٜس عبس اؿاٍ مل ؽتًـ ٚ 

يبػ٘ غٝططت٘ ٚغًطت٘، َٚٛاد١ٗ  ;إش اغتعإ بؿٝٛر ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ ;ايععٜع بٔ غعٛز

ؿ١ٝ بٛقؿٗا ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ًَايػٻغت ٚتهطٻ .خكَٛ٘، ٚتععٜع ؾطعٝت٘ ايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ

ايٛاقع١ٝ يًسٚي١ ايػعٛز١ٜ، ؾأقبشت إصٖب ايػا٥س ٗ كتًـ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ايتع١ًُٝٝ 

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ. 

 ٗ اجملاٍتٴطى يًسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ غًط١ اشل١ُٓٝ ع٢ً اجملاٍ ايسٜين ٚايتأثرل  

باز٥ٗا َٚٛاقؿٗا ايس١ٜٝٓ، ؾُٝا غاعست ا٫دتُاعٞ، ٚتػٝرلٙ َا ٜتٛاؾل َع عكا٥سٖا َٚ
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ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ خ٬ٍ ايعكٛز ايػبع١ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ع٢ً تجبٝت ايؿطع١ٝ 

ٯٍ غعٛز، ٚخهعت زٜٓاَٝه١ٝ ايسٚي١  «اجملاٍ ايػٝاغٞ»ايس١ٜٝٓ يًسٚي١، ٚايتدًٓٞ عٔ 

١ٜ قُس ز ٚشضٸ١ٜ قُس بٔ غعٛٚاؿهِ ٕبسأ تكاغِ ا٭زٚاض ايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ بٌ شضٸ

 . (14)بٔ عبس ايٖٛاب ٚأتباع٘

ُٻ ،٠غًؿٝات عسٸ١ غًؿ١ٝ ٚاسس٠، بٌ يٝؼ مثٸ َٓٗا ايتكًٝسٟ، »ٝات َتٓٛع١: َع َػ

َٚٓٗا اٱق٬سٞ، َٚٓٗا اؾٗازٟ ايٓٛطٟ، َٚٓٗا اؾٗازٟ ايتهؿرلٟ. َٚٔ ٖٓا 

 ;ايبشحز قاٚي١ َٓٗذ١ٝ ٜكتهٝٗا قعٛب١ ايتكٓٝـ ٚايتكػِٝ اييت ٖٞ ٗ ايٓٗا١ٜ فطٸ

يٝتٝػٸط ْكسٖا ٚؼسٜس ايططٜك١ اييت هب  ;ٚتػٌٗٝ زضاغتٗا ٚؼًًٝٗا ،يؿِٗ ايٛاٖط٠

 . (15)«ايتعاٌَ بٗا َعٗا

ايتاضى١ٝ أٚ ايتكًٝس١ٜ، ٚاييت  :َٓٗا ،(16)ؿ١ًَٖٝٚٓاى تكػُٝات أخط٣ ٭ْٛاع ايػٻ

ٔ خ٬ٍ هشت َعإ٘ َأٌٖ ايػٓٸ١ ٚاؾُاع١، أٚ أٌٖ اؿسٜح، ٚايصٟ اتٻ»اضتبطت بتٝاض 

ا٫خت٬ف ايؿهطٟ ايصٟ زاض َع أٌٖ ايعكٌ، أٚ أٌٖ ايطأٟ َٔ أٌٖ ايه٬ّ ٚايؿ٬غؿ١ 

ايكطآْٞ ٚاؿسٜح بعس ٚؾا٠ ايطغٍٛ،  ٚإٓاطك١، سٍٛ إطدع١ٝ ايؿطع١ٝ ٗ تأٌٜٚ ايٓلٸ

ٚٸ ، ِٖ ايٛسٝسٕٚ أقشاب ٖصا اؿلٸ ـ أقشاب ايٓيبٸًٍَ إٔ ايػٻسٝح ضأ٣ ايؿطٜل ا٭

ـَ ٌٕإٛع ـ ايطدًَٚع٢ً ا  . (17)«ٗ ايؿِٗ ٚايػًٛى يِٝٗ نأق

 

( ٫ٚز٠ سطن١ اٱخٛإ ؼسٜسّا 1928ؾٗس ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ إٓكطّ )ايعاّ 

 ،ْؿػٗا بأْٗا سطن١ إق٬س١ٝ ؾا١ًَ تٵَٳٖٚٞ ْاع١ إغ١َٝ٬ قسٻ ،(18)إػًٌُ

ٚططست َؿطٚعّا )ؾهطّٜا ـ غٝاغّٝا( بس٬ّٜ عٔ ا٭١ُْٛ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝات ايػا٥س٠، َٔ 

ٌٸ ٘ سا٥ط ؾايعامل نًٓ» .ؾٝٛع١ٝ ٚضأزلاي١ٝ، ٚاقذلست ايعٛز٠ إٍ اٱغ٬ّ باعتباضٙ اؿ

ٌٸ  .باٱغ٬ّ َا ؾٝ٘ َٔ ايِٓٛ قس عذع عٔ ع٬د٘، ٫ٚ زٚا٤ ي٘ إ٫ٓ َهططب، ٚن

ٌّؾاٱغ٬ّ ضغاي١ عا١ٕٝ ؾٝٗ ؾُٝع إؿانٌ ٚاي٬ٜٛت اييت ناْت اؿهاض٠  ا س

ع٢ً ايٛقٛف ٗ ٚد٘ ٖصٙ إٛد١ ايطاغ١ٝ َٔ  ايطأزلاي١ٝ ٚا٫ؾذلان١ٝ ٚضا٤ٖا. إْ٘ قازضٷ

ٖٚسا١ٜ  ،٠ اييت دطؾت ايؿعٛب اٱغ١َٝ٬، ؾأبعستٗا عٔ ظعا١َ اٱغ٬ّإازٸ

ّا تابعّا ؾُاع١ اٱخٛإ ٜٸّا غطٸأْؿأ سػٔ ايبٓٸا تُّٓٛٝا عػهطٜٸ 1939ٚٗ غ١ٓ 
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ا٫غتعُاض  اؾٗاز نسٸ»ٚنإ َٔ أٖساؾ٘  .«ايٓٛاّ اـامٸ»إػًٌُ أطًل عًٝ٘ اغِ 

، َٚع 1946أٚي٦و إػتعُطٜٔ. ٚبعس ايعاّ  ا٭ٚضٚبٞ، ٚايكٝاّ بايعًُٝات ايؿسا١ٝ٥ نسٸ

ٌ َٔ قه١ٝ ؾًػط دعٌ ايٓٛاّ اـامٸ ،تكاعس اشلذطات ايٝٗٛز١ٜ إٍ أضض ؾًػطٌ

ِٸ ( زٚضّا إٍ داْب شٛ اؾُاع١ )ايتِٓٛٝ اـامٸ. ٚقس يعب َػًٖ(20)«أٖساؾ٘ ٚأعُاي٘ أٖ

، بعس إٔ قاَت اؿه١َٛ 1948اؾٝـ ايٓٛاَٞ إكطٟ ٗ سطب ؾًػطٌ ٗ ايعاّ 

ِّ ّابايتكطٜض يٲخٛإ إػًٌُ ضزلٝٸإكط١ٜ  عٌ، ظُع ا٭غًش١، ٚسؿس إتط

 14ٚٗ  .ع٢ً كتًـ ا٭غًش١، ٚتػؿرلِٖ إٍ ؾًػطٌٚتهٜٛٔ َطانع تسضٜب شلِ 

ٚٸ»ناْت  1948أبطٌٜ/ ْٝػإ  ُٸ(21)«ٍ َعطن١ يٲخٛإ ٗ ؾًػطٌأ ا دا٤ ؾٗط ، ؾً

ٔٸ» ،َاٜٛ/ أٜاض َٔ شيو ايعاّ، َٚع إْٗا٤ اٱلًٝع اْتسابِٗ ع٢ً ؾًػطٌ اٱخٛإ إٔ  ٚ

تطٝعٕٛ اٯٕ إزخاٍ ِْٗ ٜػأعٗس ايتهٝٝل ٚاٱضٖاب قس اْت٢ٗ باْػشاب اٱلًٝع، ٚ

ٛٸ ٚٳ اتِٗ زٕٚ خٛفٺق ؾٝسخٌ  ،ٚإٔ ايٛقت قس إٓ يٝؿٞ َطؾسِٖ ايعِٛٝ بٛعسٙ ،ٌدٳأٚ 

ٔٸ ؾًػطٌ عؿط٠ آ٫ف َكاتٌ نسؾع١ٺ ٚيهٔ دا٤ت اؿٛازخ  ،اٱخٛإ شيو أٍٚ.... ٚ

دٓٛزِٖ َٔ  بٳاْػشٳ ٕٵإٚ ٚتكٓعِٗ بإٔ غٝاغ١ اٱلًٝع باق١ْٝ ،ِٗيتدًـ ٚٓٻ

 ّاايصٟ نإ َطؾس ،ٚٗ ٖصا اجملاٍ ٜكٍٛ قُس َٗسٟ عانـ. (22)«...إٝسإ

إٕ َؿاضن١ اؾُاع١ ٗ سطب ؾًػطٌ نإ شلا ايسٚض ا٭غاؽ ٗ قطاض » :يًذُاع١

ٌٸ ٌٻؾبعس ٖع١ّ اؾٝٛف ايعطب١ٝ قطٻ .اؾُاع١ س ْاع١  ض ايككط اؿانِ ٗ َكط س

باعتكاٍ فاٖسٟ  ٚقاّ اؾٝـ إكطٟ .ٚاعتكاٍ ْٝع اٱخٛإ ،اٱخٛإ إػًٌُ

 ،٢ َكط، ٚشيو بتسبرل َٔ غؿطا٤ إلًذلا ٚأَرلنا ٚؾطْػااٱخٛإ َٔ ؾًػطٌ ستٸ

ايصٜٔ طًبٛا شيو َٔ ايٓكطاؾٞ سٌ ادتُعٛا ب٘ ٗ َس١ٜٓ ؾاٜس َشاؾ١ٛ اٱزلاع١ًٝٝ، 

ت ُٗٛا اؾُاع١ ٚقتٗا عطم ق٬ٓب َا نؿؿت عٓ٘ احملانُات ٫سكّا، ٚاتٸػٳَع

ٙ ؾٝٗا ، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصٙ ا٭سساخ تٛضٻ«ؾٝهٛضٌٜ» :جٌَ ،ايٝٗٛز ايهبرل٠

 . (23)«يتأيٝب ايككط ع٢ً ْاع١ اٱخٛإ إػًٌُ ;ا٫ست٬ٍ

ُٸ ٜكٍٛ قُس َٗسٟ عانـ عٔ زٚض اؾٗاظ اـامٸ ع إْ٘ نإ ٜذلٓن :اتَ٘ٚٗ

ُٸ»ع٢ً  ١، ٚايتسضٜب ع٢ً ايعًُٝات خاقٸ اتٺإعساز نب١ َٓتكا٠ َٔ اٱخٛإ يًكٝاّ َٗ

إٔ  ٫ٓإ، (24)«ايساخٌ ٚيٝؼ نسٸ ،ايعسٚ اـاضدٞ، ٚشيو ٕكًش١ َكط ايعػهط١ٜ نسٸ

ِٸ ايٓٛاّ »ؾأقبض  ،س ب٘ َٔ قبٌ إٛؾٌ َتابع١ ْؿاطات٘ ايع١ْٝ٬ُايتكٝټ شيو مل ٜت
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ٛٸ اـامٸ ل اٱخٛإ ايعا٥سٜٔ َٔ سطب ت٘ َع تسٗؾٖٛ ايتِٓٛٝ ؾٛم ايتِٓٛٝ، ٚاظزازت ق

ٙٺ ل ايك٬تؾًػطٌ، ٚتٛثټ ٗ اؾٝـ ناْٛا ٗ اؿطب ع٢ً اؾب١ٗ أٜهّا.  َع نبا

َٳٕ ٜهٕٛ َعِٛ ايهبٸأٚيٝؼ قسؾ١  ؾِٝٗ عبس ايٓاقط ٚايػازات( قس  ٔٵاٙ ا٭سطاض )

ٕ ًٜذأ ٖصا ايتؿهٌٝ أٚنإ طبٝعّٝا  .يٲخٛإ َا إٍ ايٓٛاّ اـامٸ اْت٢ُ ٗ ٚقتٺ

ٛٸغٝاغ١ٝ ْابع١ َٔ تهٛ ٟ إٍ ايعٓـ نٛغ١ًٝٺايعػهطٟ ايػطٸ ت٘، ٜٓ٘ َٚٔ قٛاٙ ٚق

. ًٜٚؿت ا٫ْتباٙ ٖٓا َٛقـ ايؿٗٝس سػٔ .نػرلٙ َٔ َجٌ ٖهصا تؿه٬ٝت ٗ ايعامل.

)ٗ عاَٞ  ا ٗ تعًٝك٘ ع٢ً عًُٝات ا٫غتٝاٍ ٚايتؿذرل اييت قاّ بٗا ايٓٛاّ اـامٸايبٓٸ

 .(25)«.ٚيٝػٛا َػًٌُ.. ،سٌ قاٍ نًُت٘ ايؿٗرل٠: يٝػٛا إخٛاّْا ،(1949ٚ 1948

 متٸ ايٓٛاّ اـامٸ»: ٚطٚف تًو إطس١ً ٜؿطح قُس َٗسٟ عانـ قا٬ّ٥ٚعٔ 

ٌٕ ٗ  ،1949َت شلا اؾُاع١ ٗ عاّ نبرل ٗ احملانُات اييت قسٸ نؿؿ٘ بؿه

، َا ١ قٝازات اؾُاع١ تعًِ بأَط ٖصا ايتِٓٛٝ اـامٸايٛقت ايصٟ مل تهٔ نآؾ

ض اشلهٝيب إعاز٠ يصيو قطٻ .ز٠ب ٗ أظ١َ بعس نؿؿ٘ ٗ َا أطًل عًٝ٘ ثٓا١ٝ٥ ايكٝاتػبٻ

١ تتبع َهتب اٱضؾاز ٚإهاتب اٱزاض١ٜ يًذُاع١ تؿهًٝ٘، ٚدعٌ قٝازت٘ َطنعٜٸ

ّٕ .٘ أغًب١ٝ ايكٝازاتتٵسٳٖٚصا َا أٜٻ .باحملاؾٛات إدتًؿ١ أيػاٙ إػتؿاض سػٔ  ٚبعسٖا بعا

ٌٕ ايكًٌٝ،  ٫ٚ ٜعطؾ٘ إ٫ٓ ،ٜٸّاع٢ً أغاؽ أْ٘ نإ ْٛاَّا غطٸ، ناٌَ اشلهٝيب بؿه

ُٸ إْؿا٤ دٗاظ عًين ٜسع٢ اؾٗاظ ايٛطين يتسضٜب ايٓاؽ ع٢ً  ٭ْ٘ متٸ ;ت٘ اْتٗتَٚٗ

 .(26)«يًسؾاع عٔ ايب٬ز ;ا٭عُاٍ ايعػهط١ٜ

إٕ ايػٓسٟ »ٚعٔ زٚض عبس ايطٓٔ ايػٓسٟ، قا٥س ٖصا ايتِٓٛٝ، قاٍ عانـ: 

أْ٘  ِٓٛٝ، إ٫ٓا بتهًٝؿ٘ بكٝاز٠ ٖصا ايتنإ َٔ أخًل ٚأْؿ٘ اٱخٛإ، يصيو قاّ ايبٓٸ

ٚعٝٻٔ َهاْ٘ ا٭غتاش ، بعس إعاز٠ تؿهٌٝ ٖصا اؾٗاظ ع٢ً ٜس ا٭غتاش اشلهٝيب أقاي٘

ع٢ أٓس ظنٞ، ؾذا٤ أسس سٵٜٴٚ ،ز ٚقتٗا ايػٓسٟ ٚأسس َػاعسٜ٘أٓس سػٌٓ، ُٚطٸ

اٱخٛإ إٍ عانـ، ٚنإ ٚقتٗا َػ٪٫ّٚ عٔ قػِ ايط٬ب ٚايكػِ ايطٜانٞ، ٚقاٍ 

ُٸ ي٘: إٕ ايػٓسٟ ٚظنٞ ْٚطٜس  ،ٚاٱخٛإ ٫ ٜعطؾِْٛٗ ،ٌ باؾُاع١ناْا َػ٪ٚيٌ َٗ

٭ْ٘ نإ  ;يكػِ ايط٬ب إٔ ْٛٗطِٖ، ؾكاٍ عانـ: ْأتٞ بأٓس ظنٞ َػ٪٫ّٚ

أْا ٚن٬ّٝ  تٴًِْٚهع ايػٓسٟ َػ٪٫ّٚ يكػِ ايطٜان١، ٚقاٍ عانـ: ًَٚٚ ،غّاَسضِّ

 .(27)«زا عًُٝ٘ٚطٸ ،اشلهٝيبا ايتعاٌَ َع ُعًٝٗ ٚععٸ ،أُْٗا مل ٜكُسا إ٫ٓ ،يًكػٌُ
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ا غ١ٓ يٝ٘ ٚنع ْاع١ اٱخٛإ إػًٌُ بعس اغتٝاٍ ايبٓٸإٜٚبسٚ ٚانشّا َا آٍ 

ٔ خ٬شلا ايهباٙ ا٭سطاض َٔ ُٖه ،إش عاؾت ؾذل٠ اضتباى ٚنٝاع قٝازٟ ;1949

ٛٸ إػطح ايػٝاغٞ عدل ١ًٓ قُع »ؾأظاسِٖٛ عٔ  ،ف اٱخٛاْٞاغتػ٬ٍ ساي١ ايتؿ

 ،1965ـ  1964، ٚق٫ّٛ إٍ ١ًٓ 1958ثِ  ،ا٭ٍٚ 1954)اعتكا٫ت  «ٚانطٗاز ضٖٝب١

 .(28)(1966س قطب ٚضؾاق٘ ٗ أغػطؼ/ آب اييت اْتٗت بإعساّ غٝٸ

ُٗت ؾٝٗا ْاع١ اٱخٛإ إػًٌُ بإعاز٠ ٚاييت اتٸ ،ٚعٔ أسساخ ايعاّ 

 سٻ٫ بٴ ٠ قهاٜا، ٚنإعطنت ع٢ً اؾُاع١ عسٸ»قاٍ عانـ:  ،إسٝا٤ ايتِٓٛٝ اـامٸ

إؿاضن١ ٗ سطبٞ اؾعا٥ط ٚؾًػطٌ، ٚناْت َكط ٗ ٖصا ايٛقت  :َجٌ، َٔ قطاض

ِٸ ؟٠، ؾتؿاٚضْا بٝٓٓا إشا ْٛزٟ يًذٗاز َاشا ْؿعٌقب١ً يًعطب ٗ ايؿسٸ تؿهٌٝ َا  ؾت

ُٸ ِٸ ،٢ بايؿكا٥ٌٜػ ٌّ اييت ٜه بٌ عباض٠ عٔ  ،١ٜؾدكّا، ٚمل تهٔ غطٸ َٓٗا  ن

ست٢  ،أغًش١ كتًؿ١ ع٢ً ِٗسضٜبت ٚمتٸ، ؿطؽ ايٛطينبٛا ٗ دٗاظ اأؾدام تسضٻ

 . (29)«ٜهْٛٛا ع٢ً أٖب١ ا٫غتعساز يٓسا٤ اؾٗاز

ٕٸٚإشا نإ سػٔ ايبٓٸا ٖٛ إ٪غِّ س قطب غٝٸ ؼ ؾُاع١ اٱخٛإ إػًٌُ ؾإ

( ٜعتدل ايكا٥س ايؿهطٟ (30)٠ َٔ اغتٝاٍ ايبٓٸاعسٸ )ايصٟ ايتشل باؾُاع١ بعس غٓٛاتٺ

 ٗ إطاض بعج١ٺ 1948ؾكطب غاؾط إٍ أَرلنا عاّ  .ا٭بطظ ٗ سٝا٠ تًو اؾُاع١ز ٚاجملسِّ

ٜط٣ ق٬ح اـايسٟ إٔ . ٚل ٗ ايذلب١ٝ ٚأقٍٛ إٓاٖريًتدكټ ;ع١ًُٝ َٔ ٚظاض٠ إعاضف

ٚإقٓاع٘ َٓاٖر اؿٝا٠  ،س قطباشلسف اؿكٝكٞ يتًو ايبعج١ نإ غػٌ زَاؽ غٝٸ»

 ،٭َرلنا عاز ايهجرل َٔ إبعٛثٌ ـ زاع١ّٝيٝعٛز إٍ َكط ـ نُا  ;«ا٭َرلن١ٝ

ٔٸٝٳطّا عٝاتٗا ٚقٹَٚبؿِّ ٚقس أقاّ  .ت٘ ع٢ً اٱغ٬ّ..اهلل ثبٻ ُٗا ٚأعطاؾٗا ٚغًٛنٗا! يه

 ، ٕٚا1950إٍ أغػطؼ/ آب  1948ٗ أَرلنا غٓتٌ ناًَتٌ، َٔ أغػطؼ/ آب 

ُٸ دعٌ َكط إٍ عاز ٫ستٛا٤ إٓطك١، طات ا٭َرلن١ٝ ف أَاّ إدٖطايٛقٛ تَ٘ٗ

ٚاشل١ُٓٝ عًٝٗا، ٚاغتعُاضٖا ثكاؾّٝا ٚؾهطّٜا ٚاقتكازّٜا ٚغٝاغّٝا ٚإع٬َّٝا ٚغًٛنّٝا، 

، ٚا٫ْط٬م َٓ٘ ٚتطبٝك٘ بكسٕم ،ض َٔ ايتبع١ٝ شلا، ٜٚسعٛ إٍ ا٫مٝاظ إٍ اٱغ٬ّٜٴشصِّ

 . (31)«ٕٛاد١ٗ أَرلنا ٚغرلٖا َٔ ا٭عسا٤

ٟٸ ،ا٭َرلن١ٝس قطب باؿهاض٠ شٕ مل ٜٓبٗط غٝٸإ أٚ  َصٖبٺ ٚٚدسٖا خاي١ٝ َٔ أ

بعض ٖ٪٤٫ ناْٛا ٜٛادْٗٛٓا ـ مٔ ايك٥٬ٌ إٓتػبٌ إٍ اٱغ٬ّ »: . ٜٚكٍِٛ دسٜس٠ٝٳقٹ
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دص َٛقـ ايسؾاع ٚنإ بعهٓا ٜتٸ .ٗا ٖٓاى ــ ٗ أَرلنا ـ ٗ ايػٓٛات اييت قهٝتٴ

غٛا٤ ٗ  .،يػطب١ٝ..دص َٛقـ إٗادِ يًذا١ًٖٝ اع٢ً ايعهؼ أتٻ ٚايتدلٜط... ٚنٓتٴ

َعتكساتٗا ايس١ٜٝٓ ا١ًًٕٗٗ، أٚ ٗ أٚناعٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ إ٪ش١ٜ... 

ٚناْت ٖصٙ سكا٥ل ْٛادٗٗا ٗ ٚاقع اؿٝا٠ ايػطب١ٝ... ٖٚٞ سكا٥ل ناْت ؽذٌ 

 . (32)«أقشابٗا سٌ تعطض ٗ ن٤ٛ اٱغ٬ّ...

دتُاع١ٝ إػتٓس٠ إٍ ايكطإٓ ت٘ ٗ ايسضاغات ا٫س قطب نآييكس ٚدس غٝٸ

بعس ؾذل٠ ايهٝاع ايؿهطٟ ٚايكطاع ايٓؿػٞ بٌ ايتٝاضات »سٝح اػ٘ إيٝٗا  ،ايهطِٜ

ْتٝذ١ يًػعٚ  ;َعِٛ أبٓا٤ ايٛطٔ تٵٜٚكـ قطب ٖصٙ اؿاي١ بأْٗا اعذلٳ .ايجكاؾ١ٝ ايػطب١ٝ

ٔٸ طب١ٝ، بٌ ٓ٘ َٔ ضؾض ايٓٛطٜات ا٫دتُاع١ٝ ايػإطٚض بٗا َٖه ا٭ٚضٚبٞ إطًل. ٚيه

ٛټ إْ٘ ضؾض إٔ ٜػتُسٸ ض اٱغ٬َٞ إتهاٌَ عٔ ا٭ي١ٖٝٛ ٚايهٕٛ ٚاؿٝا٠ ايتك

٬ٍٚ  ـٗ ضأٜ٘  ـ٭ٕ ؾًػؿتِٗ  ;ٚاٱْػإ َٔ ابٔ غٝٓا ٚابٔ ضؾس ٚايؿاضابٞ ٚغرلِٖ

 . (33)«يًؿًػؿ١ اٱغطٜك١ٝ

ٖٸًَذ٘ مٛ ايؿهط ايػٻإٔ قطب اتٻ ٫ٓإ َػتًُّٗا َٓ٘ بعض َهاَٝٓ٘  ،ابٞؿٞ ايٛ

ٚاغتشهط بعض ؾتا٣ٚ  .َؿّٗٛ اي٤٫ٛ ٚايدلا٤»ز٠ ٗ ايٓٛاسٞ ايؿهط١ٜ، خكٛقّا إتؿسِّ

ٚٻإناف أِ اؾٛظ١ٜ، ٚابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِّ بٛ ا٭ع٢ً أز شلا يٝٗا بعض إؿاِٖٝ اييت ض

يؿهط عٌُ ع٢ً تأقًٝٗا ٗ اٚ ،ٚسان١ُٝ اهلل ،دا١ًٖٝ اجملتُعات :إٛزٚزٟ، َجٌ

ٕ تطدِ ي٘ نتاب )َاشا أاٱخٛاْٞ، ٚقاّ بٓؿط أؾهاض إٛزٚزٟ ٗ ايعامل ايعطبٞ، بعس 

 . (34)«ٚاسس٠ ٚزعا إٍ ايطدٛع إٍ اهلل، ايصٟ ي٘ قٛض٠ْ ،ـ إػًٌُ؟(خػط ايعامل بتدًٗ

ٚأْ٘ ٜعٝـ عكٛب١  ،س قطب إٔ ايؿعب ا٭َرلنٞ ٜسؾع مثٔ إاز١ٜٚضأ٣ غٝٸ

ٌٸ .ايؿطط٠ ٚقاض  .بع ٖٛاٙٚاتٻ ،طز عٔ َٓٗر اهللخ ٔٵَٳ ؾاغتدسّ شيو ايٛاقع ِٛشدّا يه

َٔ قٝاز٠  سٻ٫ بٴ»إْ٘  :ٜٚكٍٛ ،طِٖ ببؿاع١ إكرلٜٴشٳصِّض ايٓاؽ َٔ ٖصا ايططٜل، ٜٚبكِّ

ع٢ً ايعٚاٍ.. ٫ ٭ٕ  تٵَهيًبؿط١ٜ دسٜس٠... إٕ قٝاز٠ ايطدٌ ايػطبٞ يًبؿط١ٜ قس أٚؾٳ

أٚ نعؿت َٔ ْاس١ٝ ايك٠ٛ ا٫قتكاز١ٜ  ،ّٜاَازٸ تٵس أؾًػٳاؿهاض٠ ايػطب١ٝ ق

ٔٵ .،ٚايعػهط١ٜ.. ٭ْ٘ مل ٜعس ًّو ضقٝسّا َٔ  ;٭ٕ ايٓٛاّ ايػطبٞ قس اْت٢ٗ زٚضٙ ٚيه

 . (35)«ِ ٜػُض ي٘ بايكٝاز٠ٝٳايكٹ

ٜٳ س قطب إٔ إعػهط ا٫ؾذلانٞ ايؿطقٞ آْصاى نإ أؾهٌ سا٫ّ غٝٸ طٳٚمل 
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 ،َتٗا إاضنػ١ٝٚٗ َكسٸ ،دتُاع١ٝ...ؾايٓٛطٜات ا٫». ايػطب١َٝٔ اجملتُعات ايًٝدلاي١ٝ 

ٚٸ باعتباضٖا  ;ٚٗ ايػطب ْؿػ٘ ،ٍ عٗسٖا عسزّا نبرلّا ٗ ايؿطماييت ادتصبت ٗ أ

خط٣ تطادعّا ٚانشّا َٔ ْاس١ٝ َصٖبّا وٌُ طابع ايعكٝس٠، قس تطادعت ٖٞ ا٭

سّا نبرلّا عٔ عٵتبتعس بٴ ُٛتٗا اييتأْست٢ يتهاز تٓشكط اٯٕ ٗ ايسٚي١ ٚ ،ايؿهط٠

٫ٚ تُٓٛ  ،. ٖٚٞ ع٢ً ايعُّٛ تٓاٖض طبٝع١ ايؿطط٠ ايبؿط١ٜ َٚكتهٝاتٗا.أقٍٛ إصٖب.

 . (36)«١ُ، أٚ ٗ ب١٦ٝ أيؿت ايٓٛاّ ايسنتاتٛضٟ ؾذلات ط١ًٜٛ...قٓط ٗ ب١٦ٝٺ ٫ٓإ

س ٚبػبب ايؿؿٌ ٗ ايٓٛاٌَ ايػطبٞ ٚايؿطقٞ، قاٍ غٝٸ ;ع٢ً ٖصا ا٭غاؽٚ

ِ اييت ػعًٗا ٝٳَٔ قٝاز٠ ُتًو ايكٹ سٻ٭ْ٘ ٫ بٴ ;ٜهُٔ ٗ اٱغ٬ّ ٌٸإٕ اؿ :قطب

تعٚز »ٚ ،ْتذت٘ ايعبكط١ٜ ا٭ٚضٚب١ٝأبساع إازٟ ايصٟ ؼطم ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ اٱ

َٚٓٗر أقٌٝ  ،بايكٝاؽ إٍ َا عطؾت٘ ايبؿط١ٜ ــ ايبؿط١ٜ بكِٝ دسٜس٠ دسٸ٠ نا١ًَ 

ٖٚصا  ،ٚاٱغ٬ّ ٚسسٙ ٖٛ ايصٟ ًّو تًو ايكِٝهابٞ ٚٚاقعٞ ٗ ايٛقت شات٘. إٚ

خطاز ايبؿط١ٜ َٔ إٕ اعتُاز إٓٗر اٱغ٬َٞ ايكشٝض ٜتٝض أنُا  ...(37)«إٓٗر

ٗا إٍ َٓٗر اهلل ايصٟ ضزل٘ يًبؿط١ٜ ٗ نتاب٘ ايعٛز٠ باؿٝا٠ نًٓ»َٔ خ٬ٍ  ،داًٖٝتٗا

 ،از ٗ ا٭ضضؾٗٛ ايؿػ ٫ٓإْ٘ ؼهِٝ ٖصا ايهتاب ٚسسٙ ٗ سٝاتٗا، ٚإايهطِٜ. 

ِٷ(38)«ٚايؿكا٠ٚ يًٓاؽ نبرل ٜطتهب  ... ؾإبعاز اٱغ٬ّ عٔ قٝاز٠ ايبؿط١ٜ ْعا٤ ؾٝ٘ ًٚ

ٌٸ علٸ بات اييت ػتاح َهأما٤ إعُٛض٠، ٖٚٛ ايػبب ايهأَ ٚضا٤ ايٓٻ ايعباز ٗ ن

 ا٭ضض. 

إٕ ايكطاع »بٗصٙ ايٓب٠٤ٛ:  «ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ اٱغ٬ّ»ٚىتتِ قطب نتاب٘ 

٘ غٝهٕٛ بٌ اؿكٝكٞ ٗ إػتكبٌ ئ ٜهٕٛ بٌ ايطأزلاي١ٝ ٚايؿٝٛع١ٝ... ٚيهٓٸ

غٝهٕٛ بٌ ايٓٛاّ  :زمٸأٚ أقضٸ ٗا ٚبٌ اٱغ٬ّ، أٚ بتعبرٕل١ً ٗ ا٭ضض ن١ًٜٓ إتُجِّإازٸ

اييت تكّٛ ع٢ً أغاؽ َٔ  ،ايصٟ هعٌ ايعبٛز١ٜ هلل ٚسسٙ... ٚبٌ غا٥ط ا٭١ُْٛ ا٭ضن١ٝ

 .(39)«يًعبازعبٛز١ٜ ايعباز 

ٚٛ ٚشيو  ،ؿ١ٝ اؾٗاز١ًَٜطٟ ؾهط ايػٻنصيو ؾإٕ غٝس قطب ٜعتدل َٔ أٚا٥ٌ َٓ

 .سٝح تبًٛضت تًو ا٭ؾهاض ٗ ايػذٕٛ إكط١ٜ ،َٓص غتٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ

ٚاٱضٖاب ايصٟ  ،...(ايعامل ٚبػبب ايتعصٜب ايطٖٝب )ايصٟ قاض َهطب ا٭َجاٍ ٗ»

َِ ٛٻ تٵَاضغت٘ ايػًط١ نس اٱخٛإ ٚعا٬٥تِٗ،  ع٢ً ايعٓـ  أؾهاض ايطزٸ تٵضٳٚتط
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ط٠... ٗ َؿاّ ايَهاؿٓه نسٸ ١ سٍٛ اؾٗازبايعٓـ، ٚق٫ّٛ إٍ اغتعاز٠ ؾهط ابٔ تُٝٝٸ

: تكػِٝ ايعامل إٍ ايؿذل٠ ْؿػٗا نإ ؾهط إٛزٚزٟ سٍٛ اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ، ٚسٍٛ

 ٚايصٟاهلل،  ٫ وهِ َا أْعٍ ٔٵَٳ ٚزاض نؿط ٚسطب، ٚسٍٛ اؾٗاز نسٸ ;زاض إغ٬ّ

 اٯخط، إدتًـ اشلٓسٚؽ ٚنسٸ ١ بايتذطب١ نسٸ١ُ ق١َٝٛ بانػتا١ْٝ خاقٸٌٓ غٹ

 ،نإ ٖصا ايؿهط ٜٴكطأ ٜٚٴسضؽ ٗ سًكات ايػذٕٛ إكط١ٜ... ٚإعازٟ يٲغ٬ّ

 . (40)«َطاض٠ إػادٌ ٚعصاباتِٗ ّٚتعز

يًتسيٌٝ ع٢ً ايتٝاض  «ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ»يكس طػ٢ ٗ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َكطًض 

ْ٘ زقٝكّا، خكٛقّا إٔ تطٚه٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً ٚٵٕ أقشاب٘ ٫ ٜطٳأ اؾٗازٟ ايعإٞ، إ٫ٓ

ٌ أسس إكازض ناْٛا ٜعذلؾٕٛ بإٔ ايٖٛاب١ٝ ُجِّ ٕٵإك١، ِٖٚ ٚنِّ سكط ي٘ ٗ أطٕط

ٚبٓا٤ٶ  .ٗا يٝػت إكسض ايٛسٝس ي٘أْٸ ٫ٓإٟ ايعإٞ، ايؿطع١ٝ ٚايتاضى١ٝ يًؿهط اؾٗاز

ٛٻ ،ؿ١ٝ ايٖٛاب١ٝ اؾٗاز١ٜ ٖٞ ايتٝاض اؾٗازٟ ايعإًَٞيٝػت ايػٻ»عًٝ٘  ي١ ٫ٚ ٖٞ إد

ٛٸ .خ بازل٘ايتشسټ ٟٸنُا إٔ ايتٝاض اؾٗازٟ أٚغع، ٗ َطدعٝات٘ َٚه  ْات٘، َٔ أ

ٙ ؿ١ٝ بايتٝاض اؾٗازٟ ايعإٞ ّهٔ ضزټًََطدع١ٝ َٓؿك١ً. ٚاؿكٝك١ إٔ ايتكام تعبرل ايػٻ

 َٓٗا:  ،٠ أغبابإٍ عسٸ

١ َٔ ايػعٛز١ٜ، إثط زخٍٛ ايسٚي١ ٚخاقٸ ،نجط٠ َٓتػبٝ٘ َٔ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ»  

ٓ٘ ٚٸ ع٢ً خ ٚتٛؾرل ايػطا٤  ،ٚزعُٗا يعسٜس ايك٣ٛ إٓدطط١ ؾٝ٘ ،(41)ٍاؾٗاز ا٭ؾػاْٞ ا٭

 ٢ ايؿطعٞ. ٚستٸ ،ٟ ٚاٱع٬َٞ ي٘إازٸ

شاع قٝتِٗ ٗ  ٔٵٖٖ ،ٞ ايهجرل َٔ عًُا٤ ايػعٛز١ٜ يًُؿطٚع اؾٗازٟتبٓٸ 

 ا٭ٚغاٙ اؾٗاز١ٜ ٚاٱع١َٝ٬. 

ٖٸ ٚاؿكٝك١ إٔ ٖٸاٖتُاّ اؾٗازٌٜ بايٛ  ،اب(اب١ٝ )زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٛ

َٚا  ،2001عكب أسساخ غبتُدل/ أًٍٜٛ  ٚايذلنٝع ع٢ً تطاثٗا، بطظ بؿهٌ ٫ؾتٺ

ٓ٘ إش نإ شل٪٤٫ اٖتُاّ بايؼ بذلاخ  ;اؾٗازٟ تبعٗا َٔ زخٍٛ ؾٝٛر لسٌٜ ع٢ً اـ

ُٸ ؿاتُٗا َ٪ٖي سٝح تعرٸ ،خكٛقّا عًٞ اـهرل ٚأٓس اـايسٟ ،١ ايسع٠ٛ ايٓذس١ٜأ٥

ُٸ ا ٜٓب٧ عٔ اغتٛٗاضُٖا ٖٓ ،١ ايسع٠ٛبهجط٠ اٱسا٫ت )إٍ( ٚايٓكٌ )عٔ( تطاخ أ٥

 .يتًو ايطغا٥ٌ
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ٖٸًَا٫غذلؾاز بايسع٠ٛ ايػٻ  عًُٞ ٚعًُٞ، ٚايٓٛط إٍ  اب١ٝ نُٕٓٗرؿ١ٝ ايٛ

ٖٸ  ،اب نأسس إطادع ايط٥ٝػ١ يًتٝاض اؾٗازٟ ايعإٞنتاب ايتٛسٝس حملُس بٔ عبس ايٛ

ُٸ ضغا٥ٌَٚٔ بعسٙ  ؾبعس اؾٗاز ا٭ؾػاْٞ  .١١ ايسضض ايػٓٝٸخاقٸٚ ،١ ايسع٠ٛ ايٓذس١ٜأ٥

ٖٸ  ،نٝـ إٍ َكازض ايذلاخ إعطٗ اؾٗازٟض٥ٝػّا ُأابٞ َكسضّا أنش٢ ايذلاخ ايٛ

 . (42)«اّٚعبس اهلل ععٸ ،ٚقُس قطب ،س قطبٚغٝٸ ،٬ّ بؿتا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ ٚت٬َٝصٖٙجٸ

ٚع٬ق١ ٖصا إكطًض باؾُاعات  ،إٍ َػأي١ ايتػ١ُٝ ٜؿرل أبٛ قُس إكسغٞ

 ;أطًك٘ ايٓاؽ عًِٝٗتّا عٵٕ تًو ايتػ١ُٝ ناْت ْٳؾٝكٍٛ بأايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ ا٭خط٣، 

 .ـ ايكاحل َٔ ا٫عتكاز ٚايعٌُ ٚاؾٗازًََا نإ عًٝ٘ ايػٻهِٗ ُػټ»بػبب 

ٝٸًَؾايػٻ  هُع بٌ ايسع٠ٛ إٍ ايتٛسٝس بؿُٛيٝت٘ ٚاؾٗاز ٭دٌ شيو ٗ اضٷؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ ت

ٕٕ ٝٸ :ٌٵٚاسس، أٚ ُق آ .. ؾٗصٙ ٖٞ ١ٜٖٛ .ٜػع٢ يتشكٝل ايتٛسٝس ظٗاز ايطٛاغٝت اضٷٖٛ ت

 . (43)«عٙ عٔ غا٥ط اؿطنات ايسع١ٜٛ ٚاؾٗاز١ٜٚاييت ُِّ ،ايتٝاض ايػًؿٞ اؾٗازٟ

ىايـ ٖ٪٤٫ ٚأٚي٦و، »ٖٚهصا ٜٛٗط َٔ ن٬ّ إكسغٞ إٔ ايتٝاض ايػًؿٞ  

ٌٸ ٕٕ َٚٔ أدٌ شيو ؾٗٛ ٜسعٛ إٍ ايتٛسٝس بؿُٛيٝت٘ ٚٗ ن ، ؾشٝح ٚدس اـًل َها

ٚدست ٖصٙ ايسع٠ٛ ٚدس اؾٗاز َٔ زعٛتِٗ إٍ ايتٛسٝس بؿُٛيٝت٘، ٚسٝح  ؾطعت

ٝٸ أدًٗا ٚٗ غبًٝٗا... ٚيصيو ؾأْت تط٣ إٔ اض ٫ وكط دٗازٙ ٗ بكع١ َع١ٓٝ َٔ ٖصا ايت

ٗا، ؾتذس أبٓا٤ٙ ا٭ضض َٔ َٓطًكات ق١َٝٛ أٚ أضن١ٝ، بٌ َٝساْ٘ ٖٞ ا٭ضض نًٓ

١ ا٫دتٗازات ايٓابع١ َٔ ايػٝاغ١ ايؿطعٝ ٢ بكاع ا٭ضض... ؾطم بٌهاٖسٕٚ ٗ ؾتٸ

 . (44)«ٚبٌ ايجٛابت ٚا٭قٍٛ ايٓابع١ عٔ ايٛط١ٝٓ أٚ مٖٛا َٔ إٛاظٜٔ اؾا١ًٖٝ

ٖٓ طّا ٚتأثرلّا َتباز٫ّ َا بٌ اؾُاعات اٱغ١َٝ٬ ّ إٔ ٖٓاى تأثټا تكسٻٜتبٌ 

ٚتٛٗط بكُات ايؿٝذ سػٔ ايبٓا  .ايٓاؾط١ ٗ إٝسإ ايػٝاغٞ خ٬ٍ ايكطٕ إٓكطّ

ٌٸ يػٝاغ١ٝ اٱغ١َٝ٬ )ع٢ً ايكعس ايت١ُٝٝٛٓ ٚإٓطًكات ايتُٓٛٝات ا ٚانش١ ٗ ن

ناْت َجاب١ إسَاى  (45)ا٭ع٢ً إٛزٚزٟ ٞنُا إٔ أؾهاض ٚآضا٤ أب .ايؿهط١ٜ(

ٓٝت عًٝ٘ تًو اؾُاعات. ٜكٍٛ ايسنتٛض سػٔ ايذلابٞ ٗ َعطض ا٭غاؽ ايصٟ بٴ

َٔ ب٬ز اٱغ٬ّ تٓؿس إسٝا٤  ؾاْبعجت ْاعات ٗ نٌٛ»ؼًًٝ٘ يًعٛز٠ إٍ ايسٜٔ: 

اٱّإ بايتعن١ٝ ٚايتصنرل، أٚ إؾاع١ ايؿك٘ بايعًِ أٚ ا٫دتٗاز، أٚ تٓؿٝ٘ ايعٌُ 

اٱغ٬َٞ ٗ بعض دٛاْب اؿٝا٠، ٚنإ شيو أنٌُ َا نإ ٗ زع٠ٛ اٱَاّ ايؿٗٝس 
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ٚٗ زع٠ٛ اٱَاّ أبٞ ا٭ع٢ً إٛزٚزٟ  ،ا ٚسطن١ اٱخٛإ إػًٌُ ٗ َكطسػٔ ايبٓٸ

١. يكس ناْتا سطنتٌ اغتٗسؾتا ٚسطن١ اؾُاع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ ؾب٘ ايكاض٠ اشلٓسٜٸ

ُٓ كتًـ ُٓأٖساف ايسٜٔ، ٚأ  .تا ايتعب١٦ بايذلب١ٝتا ٚٚٝؿ١ اٱضؾاز بايبٓا٤ اؿطنٞ، ٚأ

ُٸ ٚقس أعط٢ ٖاتٌ احملاٚيتٌ  .٢ؾتٸ ١ ْٚاعات ٗ ب٬زٺٚتساع٢ َع ٖاتٌ اؿطنتٌ أ٥

س ٚسل٫ّٛ ع٢ً اؿطنات ٚايتُٓٛٝات اٱغ١َٝ٬ إعاقط٠ غٝٸ ١ّٚزٓق سّا أنجط تأق٬ّٝعٵبٴ

َٚسزّا  ،ايصٟ َٓض سطنات اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ غٓسّا ؾهطّٜا ،(1966ـ  1906قطب )

سطنّٝا، سٝح أقبض نتاب٘ )َعامل ٗ ايططٜل( ٖٛ زغتٛض ايعٌُ عٓس اؾُاعات 

 . (46)«اٱغ١َٝ٬ إعاقط٠

 

ٜٛٚعتكس عبس اهلل ععٸ ؿكٗا٤ ؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ( إٔ ايًَطٟ ايػٻاّ )ٖٚٛ َٔ نباض َٓ

 .ٕ ؾٝ٘ٛٵؿكٕٛ بإٔ اؾٗاز ٖٛ ايكتاٍ ٚايعٳ١ َتٻا٭ضبع١ عٓس إػًٌُ ايػٓٸ

ٕٵ ،اض إٍ ايسٜٔ اؿلٸزع٠ٛ ايهٓؿ»ٕ إٔ اؾٗاز ٖٛ ٚٵؾاؿٓؿ١ٝ ٜطٳ مل  ٚقتاشلِ إ

ٌٻ ايٛغع ٚايطاق١ بايكتاٍ ٗ غبٌٝ اهلل ععٻبصٍ »، ٖٚٛ (47)«ٜكبًٛا بايٓؿؼ ٚايًػإ  ٚد

 .(48)«ٚغرل شيو

ٱع٤٬ ن١ًُ اهلل أٚ  ;قتاٍ إػًِ ناؾطّا غرل شٟ عٗسٺ»ٚأَا عٓس إايه١ٝ ؾٗٛ 

 .(49)«سهٛضٙ ي٘ أٚ زخٛي٘ أضن٘

بصٍ اؾٗس ٗ قتاٍ »، ٚأٜهّا (50)«ايكتاٍ ٗ غبٌٝ اهلل»ٚعٓس ايؿاؾع١ٝ ٖٛ 

 .(51)«اضايهٓؿ

. (52)«ايكتاٍ ٚبصٍ ايٛغع َٓ٘ ٱع٤٬ ن١ًُ اهلل تعاٍ»ٕ أْ٘ ٚٵ١ ؾرلٳابًٚأَا اؿٓ

ٚزؾع َا ٜهطٖ٘  ،بصٍ ايٛغع ـ ٖٚٛ ايكسض٠ ـ ٗ سكٍٛ قبٛب اؿلٸ»ٖٚٛ أٜها 

 . (54)«(53)«اؿل

١ ا٭ٚا٥ٌ نإ ّ إٔ َكطًض اؾٗاز عٓس ؾكٗا٤ ايػٓٸٖٚهصا ٜٛٗط ٖا تكسٻ

بصٍ اؾٗس »ٗٛ طٜٔ َِٓٗ ؾاهلل. أَا عٓس بعض إتأخِّ قكٛضّا بايكتاٍ ٗ غبٌٝ

ٚٸًِٚايهؿاح بايٛغا٥ٌ ايػِّ ِٸ١ُٝ أ  ،عٓس اقتها٤ ا٭َط يًُشاؾ١ٛ ع٢ً ايسعا٠ ٫ّ، ث

يتشكٝل ايػعاز٠ ايؿا١ًَ يًبؿط١ٜ ٗ زْٝاِٖ  ;أ إٍ ايكتاٍذٳًِٜٴ ،ٚؼكٌ ايب٬ز
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ٌټ. نُا اضتهاٖا اٱي٘ اؿهِٝ ،ٚآخطتِٗ ٍ ٗ ٖصا إهُاض ؾٗٛ ٗ صٳبٵٜٴ دٗسٺ ٚن

 . (55)«غبٌٝ اهلل ٚسسٙ، ٚٱضنا٥٘ ؾك٘

ع٢ً إػًٌُ يٓكط٠ اٱغ٬ّ بعس ٚدٛز  ؾطضٷ»ٕ إٔ اؾٗاز ٚٵنُا أِْٗ ٜطٳ

ٚٸ ٌ اٱغ٬ّ ٚشلصا ؾهٻ .ؾكس تهٕٛ يًعسٚإ ،غ٬ف اؿطب ،َكتهٝات٘ َٔ قبٌ ايعس

 . (56)«إغ١َٝ٬ ؾاؾٗاز إشٕ ن١ًُْ .ن١ًُ سطب ٢ًن١ًُ دٗاز ع

ٕٕ بػبب دًٗٗا أٚ  ;أخط٣ يًذٗاز ٗ إكابٌ ؾإٕ ايسٚا٥ط ايػطب١ٝ تكّٛ بإط٬م َعا

ٖٓاى عباضات »إش ٜكٍٛ:  ،سٙ ؾُٗٞ ٖٜٛسٟٖصا َا ٜ٪ٚن .ػاًٖٗا يًُٓٛٛض اٱغ٬َٞ

ُٻ ٝٸ ١ً ٗ شٖٔ إػًِ بأبعازٺَٚؿطزات ق ٘ٺإّا١ْٝ ٜعذع غرل إػًِ ـ ايػطب ـ  أخلٸ ٕٛ بٛد

ّٓا عٓس إػًِ، ٚاْطباعّا ٕ اغتدساَٗا قس ٜعطٞ اْطباعّا َعٝٻإح عٔ إزضانٗا، عٝ

ٝٸ ّا ـ عٓس أٚي٦و ايػطبا٤ ٚإػتػطبٌ... َٚٔ تًو إؿطزات اييت ٫ آخط ـ قس ٜهٕٛ غًب

قشٝش١ ن١ًُ )اؾٗاز( أٚ )ايؿتض(...  ٜػتطٝع ايػطبٞ إٔ ٜػتٛعبٗا ٜٚكطأٖا قطا٠ّ٤

ٚغرل َؿ١َٛٗ، ٖٚٛ ٗ أسػٔ ايؿطٚض ٫ ٜعٜس ٚاؾٗاز عٓس ايعكٌ ايػطبٞ ؾهط٠ غطٜب١ 

(... إٕ ن١ًُ دٗاز، أٚ فاٖس، ٫ ػس تط١ْ Holy war) غ١َكسٸ عٔ نْٛ٘ سطبّا

اب إٓكؿٌ إٍ سكٝك١ٝ شلا ٗ ايًػتٌ اٱلًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ، ا٭َط ايصٟ سسا بايهتٸ

ع عٔ ؾاؾٗاز ٜتُٝٻ .باؿطٚف اي٬ت١ٝٓٝ إٔ ٜػتدسَٛا ايه١ًُ ايعطب١ٝ شاتٗا َهتٛب١ّ

ٗ ٚبأْ٘ ٗ غبٌٝ اهلل. أَا ايكتاٍ أٚ ايٓهاٍ ؾكس ٜهٕٛ  ،ز قٛضٙايكتاٍ ٚايٓهاٍ بتعسټ

ٟٸ ٌٕ أ آخط، ٫ٚ ٜٓتكل َٓ٘ ؾ٦ّٝا، بُٝٓا اؾٗاز ٜؿكس َهُْٛ٘، ٜٚؿكس َؿطٚعٝت٘،  غبٝ

 . (57)«إشا مل ٜهٔ ٗ غبٌٝ اهلل

ضٖاب، َٔ سٝح إككس ١ اخت٬ؾات دٖٛط١ٜ بٌ اؾٗاز ٚاٱُٻاؿاٍ إٔ ثٳ

ٗ  ،ٗ بعض ا٭سٝإ ـ ٚادبّا ـ ؾاؾٗاز ٜكبض .ٚإؿّٗٛ ٚا٭غباب ٚاؿكٝك١ ٚإؿطٚع١ٝ

ٌٸ ّٷسٌ إٔ اٱضٖاب قطٻ ُٻؾا .سا٫ت٘ ٚٚطٚؾ٘ ٗ ن  ،ٔ َعاْٞ ايعسٚإٱضٖاب ٜته

ٛٸ ،ٚتطٜٚع إٛاطٌٓ اٯٌَٓ ٛاٍ أٚ َات اؿٝا٠، ٚا٫عتسا٤ ع٢ً ا٭َٚتسَرل إكاحل َٚك

 ٗ ا٭ضض.  ، ؾػازٷا٭عطاض ٚايهطاَات... إْ٘، باختكإض

أَا اؾٗاز ؾٝػع٢ يًسؾاع عٔ إػًٌُ ٚسؿٜ نطاَتِٗ اٱْػا١ْٝ، ٚايسؾاع  

٠ نط١ّ شلِ، ٚإْكاش إًٌَٛٛ، سطٸ ٚتٛؾرل سٝا٠ٺ ،عٔ أعطانِٗ ٚأَٛاشلِ ٚأٚطاِْٗ

٭تباع٘ ا٫عتسا٤ ع٢ً  عٵذٹؾاٱغ٬ّ مل ٜٴٚؼطٜط ايب٬ز َٔ أٜسٟ ايػاقبٌ ٚاحملتًٌ... 
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ِّ ،أسسٺ أٚ عسٚإ،  ٚا غرلِٖ عطبٺأؽ يًُػًٌُ تطٜٚع ايٓاؽ اٯٌَٓ، ٚإٔ ٜبسٚمل ٜػ

نت ب٬زِٖ ي٬عتسا٤ ؾكس أَطِٖ باؾٗاز ٚايكتاٍ، ٚيصيو طًب َِٓٗ أَا إشا َا تعطٻ

ٟٸإعساز ايعسز ٚايعسٸ ٕٕ ٠ ٕٛاد١ٗ أ  ضاتِٗ ٚأْؿػِٗ. ِٗ َٚكسٻغاتٚايسؾاع عٔ َكسٻ ،عسٚا

ٱقطاض ايعسٍ  ;، ٚقتاٍ ايًِٛإٕ اؾٗاز ٗ اٱغ٬ّ ٜعين َٓاقط٠ اؿلٸ 

 ٚاغذلداع اؿكٛم، ٚؼكٝل ايػ٬ّ ٚتعُِٝ ا٭َٔ ٚايط١ٓ اييت أضغٌ َٔ أدًٗا ايٓيبٸ

٘ ٜكهٞ ع٢ً يًعإٌ، ٚإخطاز ايٓاؽ َٔ ًُٚات ايكٗط إٍ ايٓٛض... ٖٚصا نًٓ |قُس

ٌَٓ دط١ّْ اؾٗازٗ  غبٌٝ اهلل ؾطٜه١ْ» ؾـ .قٛضٙ ٌٸاٱضٖاب به ٚإضٖاب اٯ  نسٸ ؾطع١ٝ، 

ؿطٚعٷ .ايبؿط١ٜ ٖٓٛعٷاؾٗازَ  اٱضٖاب َع٢ٓ ايعسٕٚا  ُاَا ٕا ٚؾتٸ .،ٚ  ٌٻ ٚاهلُل .بٝٗٓ ٘  د د٬ي

 . (58)«أعًِ

ٔ احملسِّ  َٖٞ ا،ٚ  أزٚاٗت ٗاٚ  ساؾ ع١ ا٭ؾعٍا بٖأ ٓٝـإشٕ ؾٕإ طٝب ٚتك  زات ا٭غاغ١ٝ ٕعطؾ١ 

ُ شيو بػضٸٝا٭عٍُا اؾٗاز١ٜ احملُٛز٠،ٚ  ١ إص١ََٛ،ٚ  و اٱضٖاٝب ٛط عٔ اؾ١ٗ  ٝعٖا عٔ ًت آي

ٓٚؿ ٕٛٓا ٓ  َ َّٝا ٚأ ّٝا سهٛ ّٝا، ضزل ْا َّٝا ٚأ عًُ ٕا إغ٬ َا إشا نٕا ايعٛٓ  ٚ، و ا٭ؾعٍا ُات ص٠ يًت

أؾػاَػًٖ  ٚ ؾًػطٌ  ٚ ٛات عػهط١ٜ تابع١ ي٬ست٬ٍ ٗ) ايعطام سؾت ق ٕ ش١... ؾإشا اغٗت ْػتا

ٗاز.. ١ اؾ سخٌ، ب٬ يبؼ،ٗ  خْا ٕ...( ؾٕإ ايعٌُٜ  َٸ .ٚدٓٛبٞ يبٓا ُټأ س ؼكٝل ا إشا نٕا اشلسف تع

ٌ ؾٗٛ، ب٬ ؾٳ ْٝ س ٌٷٚوإقاباتٗ  قؿٛف ٕا ٞ.  ، عُ  إضٖاب

بؿطح َها١ْ  ٕ أزبٝات ايتٝاضات ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ ظاخط٠ْإ :َٔ ْاؾٌ ايكٍٛٚ

ٜٚػتٓس أتباع تًو  .ايتٓٛرل أٚ ٗ إُاضغات ايع١َ١ًُٝ عٓسٖا، غٛا٤ ٗ اؾٗاز إتكسِّ

ٝٸ س قطب ٗ نتاب٘ َعامل ٗ ٜٚٓكٌ غٝٸ .ِ اؾٛظ١ٜاضات إٍ أقٛاٍ ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِّايت

ـٓ  . (59)ِ عٔ غٝام اؾٗاز ٗ اٱغ٬ّ ٗ نتاب٘ ظاز إعازك٘ ابٔ ايكِّايططٜل َا 

ِٴ»اّ: اهلل ععٸ بسٚضٙ ٜكٍٛ عبس ؾإشا نإ اؾٗاز ؾطض  .عباز٠ٺ إٕ اؾٗاز أعٛ

ٜٚكٍٛ اٱَاّ أٓس: يٝؼ َٔ أعُاٍ  .نؿا١ٜ ؾ٬ ٜٛدس ٗ ؾطٚض ايهؿا١ٜ أؾهٌ َٓ٘

ٌٸأؾهٌ َٔ اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل. ٚإشا نإ ؾطض عٌ ؾٗٛ َكسٻ ايدلٸ  ّ ع٢ً ن

ط، أَا ٚاؾٗاز إشا أقبض ؾطض عٌ ٫ ٜ٪خٻ» :اّ. ٜٚهٝـ ععٸ(60)«ايك٠٬ إ٫ٓ ،ايؿطٚض

ّٜٛ ؾتض  |ٝاّ ؾٝباح اٱؾطاض ٗ ضَهإ َٔ أدٌ اؾٗاز، ٚيكس أؾطط ضغٍٛ اهللايك

َٔ إا٤ ـ ٚنإ ايٛقت  ُِٝ أٚ عٓس عػؿإ ٌٓ نأغّاػ٢ إشا بًؼ نطاع ايستٸ ،١َٓه

ٚٸأَاّ ايٓاؽ، ٚقاٍ: إْٸ |بعس ايعكط ـ ؾؿطب ٚايؿطط أق٣ٛ  ،نِهِ َكبشٛ عس
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... ٫ٚ «.. أٚي٦و ايعكا٠.كا٠ؾكاٍ: أٚي٦و ايعٴ ،ٚبًػ٘ إٔ بعض ايكشاب١ مل ٜؿططٚا .يهِ

ُٸٖصا باتٸ .ّ اؾٗازأْ٘ إشا تعاضض اؾٗاز َع ايكٝاّ ٜكسٻ ٖوؾٳ  . (61)«١ؿام ا٭٥

َٸاتٸ»اّ: ٜٚهٝـ ععٸ إشا أقبض ؾطض  :١ ع٢ً إٔ اؾٗاز إشا تعٝٸٔ، ٜعينؿكت ا٭

ٌٕ ايؿطض إْاعّا ـ  ع٢ً سرٸّ ٔ َكسٻٚقاٍ: ٚاؾٗاز إتعِّ .ايؿطٜه١ ّ ع٢ً سرٸٜكسٻ ،ع

٭ْو  ;ّ ع٢ً ايك٠٬َٚكسٻ ،ّ ع٢ً اؿرٸَٚكسٻ ،ّ ع٢ً ايكٝاّٖٚٛ َكسٻ ،ٜعين باٱْاع ـ

ٕٵ ّ ايعكط إٍ ط ايٛٗط إٍ ٚقت ايعكط، أٚ تكسِّٗ ٚقت ايٛٗط ت٪خِّ َعطن١ّ تٳأضزٵ إ

ق٠٬ ايعكط  |ٚيكس ؾات ضغٍٛ اهلل .ٚقت ايٛٗط، ٚػُع ايكًٛات َٔ أدٌ اؾٗاز

ّٜٛ اـٓسم قاٍ: َٮ اهلل قبٛضِٖ ٚبٝٛتِٗ ْاضّا ؾػًْٛا عٔ ايك٠٬ ايٛغط٢... ٚاؾٗاز ـ 

ٌٸؾطض ايعٌ ـ َكسٻ  . (62)«َع٘ تٵايؿطٚض إشا تعاضنٳ ّ ع٢ً ن

اّ: َت٢ ٚأٜٔ ٚنٝـ ٜكبض اؾٗاز ؾطنّا ٫ َات ٜتػا٤ٍ ععٸبعس ٖصٙ إكسٸ

ب٘ ب٬ز  ادبات ايس١ٜٝٓ؟ ٌٖ ايٛنع ايصٟ ُطٸّ ع٢ً غرلٙ َٔ ايٜٛٚتكسٻ ،ّهٔ تأدًٝ٘

ِٸ ،إػًٌُ َٔ أؾػاْػتإ إٍ ؾًػطٌ ٜكتهٞ اعتباض اؾٗاز  ،بٌ ٚغرلٖاٝإٍ ايؿً ث

 ؾطض عٌ؟ 

٬عٞ ٗ نتب اؿسٜح ٚايتؿػرل ٚايؿك٘ ـ َٓص إٔ بكسض آط»ٚعٔ شيو هٝب: 

ٜٵ بسأتٴ نتابّا َٔ ايكسض ا٭ٍٚ إٍ َٜٛٓا ٖصا  تٴنتاب١ اؿسٜح ٚايؿك٘ ٚايتؿػرل ـ َا ضأ

ٚٸ ،ع٢ً إٔ اؾٗاز ٜكبض ؾطض عٌ ٗ سا٫تٺ ٜٚٓلٸ إ٫ٓ أضض  َٓٗا: إشا زخٌ ايعس

ٚزخٌ ايطٚؽ أؾػاْػتإ، أٚ  .ؾاؾٗاز ؾطض عٌ.. ،ايٝٗٛز زخًٛا ؾًػطٌ .اٱغ٬ّ..

ؾٗاز ٕٛ زخًٛا أؾػاْػتإ، إشٕ اؾٗاز ؾطض عٌ ٗ أؾػاْػتإ، بٌ يٝؼ اايؿٝٛعٝٸ

ؾطض عٌ عٓسَا زخٌ ايطٚؽ أؾػاْػتإ، بٌ اؾٗاز ؾطض عٌ َٓص إٔ غكطت 

 . (63)«ط ٖصا اؿهِ إٍ َٜٛٓا ٖصاا٭ْسيؼ بٝس ايٓكاض٣، ٚمل ٜتػٝٻ

ِٸٚنُا ٚضز غابكّا، نإ ابٔ تُٝٝٸ إطادع إعتُس٠ يس٣ ايتٝاضات  ١ َٔ أٖ

اييت ناْت  (64)طٜع١ ايٝاغلل بؿٙ َا ٜتعًٖاايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ، سٝح اغتًُٗٛا ؾتاٚ

ٚايسغاترل اؿاي١ٝ ٗ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬، ؾتػا٤يٛا عٔ  ،َعتُس٠ َٔ قبٌ إػٍٛ )ايتتاض(

٫ ؾطم بٌ زغتٛض ٚقٛاٌْ ايبًسإ »٘ ْٸأا ٚٵٚضَأ ،ايؿطم بٌ ٜاغل ايتتاض ٚايٝاغل ايعكطٟ

ؾٗا ٖٛ ٜاغل طػا٠  ،بايباضس١َٚا أؾب٘ اي١ًًٝ إٓتػب١ يٲغ٬ّ ايّٝٛ ٚبٌ ٜاغل ايتتاض... 

ؾطا٥ع ٚقٛاٌْ ايٓكاض٣ ٚايٝٗٛز  ...ض َٚكازضٙ ْؿؼ َكازض ٜاغل ايتتاضايعكط... ايسغتٛ
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. (65)«...طٕٚ َٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. ٚبعض َا ٜتدٝٻ.ٚاشل٣ٛ ٚا٫غتشػإ ٚايعطف ايؿاغس.

ٌٷٚاعتدلٚا  ، ٚايكٛاٌْ بٌ أؾسٸ ،يٓٛاّ ايتتاض إٔ ا٭١ُْٛ ايػا٥س٠ ٗ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ َجٝ

 (66)ايػ٬ّ ؾطز قُس عبس ٜكٍٛٚٗ ٖصا اجملاٍ  .بٌ أز٢ٖ ٚأَطٸ ،ك١ َجٌ )ايٝاغل(إطبٻ

ٍٕ...»: «ايؿطٜه١ ايػا٥ب١»ٗ نتاب٘  َِٕٛدٻ ٚٗ غ٪ا  ٘ إٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ َٔ َػً

ٍ ايؿاّ َط٠ ٖ٪٤٫ ايتتاض ايصٜٔ ٜكسَٕٛ إ»ٚاقؿّا ساشلِ يٲَاّ:  ،ٜكٍٛ ايػا٥ٌ .غٝٛض..

ٚمل ٜبكٛا ع٢ً ايهؿط ايصٟ ناْٛا عًٝ٘ ٗ أٍٚ  ،ُٛا بايؿٗازتٌٚقس تهًٖ ،بعس َط٠

َٳ ُٸإأٟ  ،قس أخطدٛٙ َعِٗ نطّٖا ٔٵا٭َط، ؾٌٗ هب قتاشلِ؟ َٚا سهِ  ٕٛ ِْٗ ٜه

َٳ(ايتذٓٝس اٱدباضٟ)إػًٌُ إٍ قؿٛف دٝؿِٗ نطّٖا...  ٜهٕٛ َع  ٔٵ؟ َٚا سهِ 

ٛټ ظعِ  ٔٵَٳ ف ٚمٛ شيو؟ َٚا ٜكاٍ ٗعػهطِٖ َٔ إٓتػبٌ إٍ ايعًِ ٚايؿك٘ ٚايتك

 .(67)«ؾ٬ ٜكاتٌ َع أسسُٖا... ،ُٖا ٚاملٷٚن٬ ،ِٗ َػًُٕٛ ٚإكاتًٕٛ شلِ َػًُٕٛأْٸ

ِٸ ،ٖٚٞ ْؿؼ ايؿب١ٗ إٛدٛز٠ اٯٕ ٕٵ ٚغٛف ٜت  .ؾا٤ اهلل تٛنٝشٗا إ

 ٔٵَٳ ٚمل ٜهٔ َعِٗ ٗ زٚيتِٗ ٍَٛ شلِ إ٫ٓ»ض: ٜٚكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ ٗ ٚقـ ايتتا

ٜٛٗط  ْ٘إإَا ظْسٜل َٓاؾل ٫ ٜعتكس زٜٔ اٱغ٬ّ ٗ ايباطٔ ـ أٟ  ;اـًل نإ َٔ ؾطٸ

َٳ ;اٱغ٬ّ ـ نايطاؾه١ ٚاؾ١ُٝٗ ٚا٫ػاض١ٜ  ،عسٳأٌٖ ايبٹ ٖٛ ؾطٸ ٔٵٚإَا َٔ ٖ٪٤٫ 

ِٖٚ ٗ ب٬زِٖ َع  ،ؾػكِٗأٚإَا َٔ أؾذط ايٓاؽ ٚ ;ٚمٛٙ ـ ِٖٚ أقشاب ايبسع ـ

ٕٵ ،ٕٛ ايبٝت ايعتٝلِٓٗ ٫ وذٸُٗه َٳ ٚإ ؾًٝؼ ايػايب  ،ٞ ٜٚكّٜٛكًٓ ٔٵنإ ؾِٝٗ 

ِٖٚ ٜكاتًٕٛ ع٢ً ًَو  !.. أيٝؼ شيو ٖٛ ايها٥ٔ؟.عًِٝٗ إقا١َ ايك٠٬ ٚإٜتا٤ ايعنا٠

ُٳ ،دٓهٝع خإ )اغِ ًَهِٗ( ٝٸ ٔٵؾ ٕٵزخٌ ٗ طاعتِٗ دعًٛٙ ٚي نإ ناؾطّا،  ِٗ ٚإ

َٳ ٚٸ ٔٵٚ ٕٵخطز عٔ شيو دعًٛٙ عس نإ َٔ خٝاض إػًٌُ، ٫ ٜكاتًٕٛ ع٢ً  ّا شلِ ٚإ

بٌ غا١ٜ نجرل َٔ إػًٌُ َِٓٗ َٔ أنابط  ،٫ٚ ٜهعٕٛ اؾع١ٜ ٚايكػاض ،اٱغ٬ّ

ُٳ ٛٚ ٔٵأَطا٥ِٗ ٚٚظضا٥ِٗ إٔ ٜهٕٛ إػًِ عٓسِٖ ن ُْٛ٘ َٔ إؿطنٌ َٔ ايٝٗٛز ٜع

اّ ايعكط ِٖ ايكؿات ٖٞ ايكؿات ْؿػٗا ؿٓه. ًَش١ٚٛ: أيٝػت ٖصٙ (68).ٚايٓكاض٣..

  .(69)«ٚساؾٝتِٗ إٛاي١ٝ شلِ ايصٜٔ عُٛٛا أَط اؿهاّ أنجط َٔ تعُِٛٝٗ ـايكِٗ؟

 298ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ ٗ م »ل عهِ قتاٍ اؿهاّ: ٜٚتابع ؾطز سٍٛ َا ٜتعًٖ

ؾإٕ اهلل  ;١بايهتاب ٚايػٓٸ : قتاٍ ايتتاض ايصٜٔ قسَٛا إٍ ب٬ز ايؿاّ ٚادبٷ217َػأي١ 

٘ٴ هللٹ﴿ٜكٍٛ ٗ ايكطإٓ:  ٔٴ ُنًٗ ٕٳ ايسِّٜ ٜٳُهٛ ٚٳ ٓٳ١ْ  ٕٳ ؾٹتٵ ِٵ سٳتٻ٢ ٫َ تٳُهٛ ٖٴ ٚايسٜٔ ٖٛ  ،﴾ٚٳَقاتٹًُٛ
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٢ ٜهٕٛ ايسٜٔ ستٸ ;ؾإشا نإ بعض ايسٜٔ هلل ٚبعه٘ يػرل اهلل ٚدب ايكتاٍ ،ايطاع١

ٓٴٛا اتٻُكٛا ﴿ٚشلصا قاٍ تعاٍ:  .نً٘ هلل َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٕٵ ٜٳا َأ ٔٵ ايطِّبٳا ٔإ َٹ ٞٳ  َٳا بٳكٹ ٚٳشٳضٴٚا  اهلَل 

ٌٳ  ٓٹ َٹ َٴ٪ٵ ِٵ  ٘ٹ *ُنٓتٴ ٚٳضٳغٴٛيٹ ٔٵ اهللٹ  َٹ ِٵ تٳِؿعٳًُٛا َؾِأشٳْٴٛا بٹشٳطٵبٺ  ٕٵ َي . (279ـ  278)ايبكط٠:  ﴾َؾٔإ

 ،ٚايتعَٛا ايك٠٬ ٚايكٝاّ ،ٖٚصٙ اٯ١ٜ ْعيت ٗ أٌٖ ايطا٥ـ ٕا زخًٛا ٗ اٱغ٬ّ

ٝٻ.با.ٚاَتٓعٛا عٔ تطى ايطِّ ؾإشا نإ ٖ٪٤٫  ،ِْٗ قاضبٕٛ هلل ٚيطغٛي٘أٔ اهلل . ب

َٳ ٜذلى نجرلّا َٔ ؾطا٥ع اٱغ٬ّ أٚ  ٔٵقاضبٌ هلل ٚيطغٛي٘ هب دٗازِٖ ؾهٝـ 

ؿل عًُا٤ إػًٌُ ع٢ً إٔ ايطا٥ؿ١ إُتٓع١ إشا اَتٓعت عٔ ٚقس اتٸ !نايتتاض؟ ،أنجطٖا

ُٛا بايؿٗازتٌ قتاشلِ، ٚإشا تهًٖبعض ايٛادبات اٱغ١َٝ٬ ايٛاٖط٠ ؾإْ٘ هب 

ايبٝت ايعتٝل أٚ عٔ  ٚاَتٓعٛا عٔ ايك٠٬ ٚايعنا٠ أٚ قٝاّ ؾٗط ضَهإ أٚ سرٸ

١ أٚ عٔ ؼطِٜ ايؿٛاسـ أٚ اـُط أٚ ْهاح شٚات اؿهِ بِٝٓٗ بايهتاب ٚايػٓٸ

با أٚ إٝػط أٚ اؾٗاز أٚ ايطِّ احملاضّ أٚ اغتش٬ٍ شٚات ايٓؿٛؽ ٚا٭َٛاٍ بػرل اؿلٸ

١ٜ ع٢ً أٌٖ ايهتاب ٚمٛ شيو َٔ ؾطا٥ع اٱغ٬ّ... ؾإِْٗ عٵيًهؿاض أٚ عٔ نطبِٗ اؾٹ

ٚقس ثبت ٗ ايكشٝشٌ إٔ عُط ٕا ْاٚط أبا . ٘ هلل٢ ٜهٕٛ ايسٜٔ نًٗستٸ ;ًٕٛ عًٝٗاكاتٳٜٴ

َٳ تطى اؿكٛم اييت  ٔٵبهط ٗ َاْعٞ ايعنا٠، قاٍ ي٘ أبٛ بهط: نٝـ ٫ أقاتٌ 

ٕٵ ٕٸ، غًِأنإ قس  أٚدبٗا اهلل ٚضغٛي٘ ٚإ  ،ٗاايعنا٠ َٔ سٚك نايعنا٠؟ ٚقاٍ ي٘: ؾإ

يكاتًتِٗ ع٢ً َٓعٗا، قاٍ  |ْٚٗا يطغٍٛ اهلليٛ َٓعْٛٞ عكاٍ بعرل ناْٛا ٜ٪زٸ ٚاهللٹ

ٕٵ عُط: ؾُا ٖٛ إ٫ٓ ٜٵ أ ُٵ ،بهط يًكتاٍ ٞقس ؾطح اهلل قسض أب تٴضأ . ٚقس ٘ اؿلٸأْٸ تٴؾعً

وكط أسسنِ » :ٚقاٍ ؾِٝٗ ،شنط اـٛاضز |إٔ ايٓيبٸ ٠ٺثبت ٗ ايكشٝض غرل َطٸ

ٜكطإٔٚ ايكطإٓ ٫  ،ٚقطا٤ت٘ َع قطا٤تِٗ ،ٚقٝاَ٘ َع قٝاَِٗ ،ق٬ت٘ َع ق٬تِٗ

أُٜٓا يكٝتُِٖٛ  ،ّطقٕٛ َٔ اٱغ٬ّ نُا ّطم ايػِٗ َٔ ايط١َٝ ،هاٚظ سٓادطِٖ

ٕٸ ;ؾاقتًِٖٛ َٕ ؾإ قتًِٓٗ قتٌ ِٗ ٭زضنتأٔ ٦ي .قتًِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ٔٵٗ قتًِٗ أدطّا عٓس اهلل 

َٳ ،ـ ٚا٭١ُ٥ ع٢ً قتاٍ ٖ٪٤٫ًَؿل ايػٻ. ٚقس اتٸ«عاز ٞٸ ٔٵٚأٍٚ   طايب ٞبٔ أب قاتًِٗ عً

١ ٚبين ايعباؽ َع ٗ قسض خ٬ؾ١ بين أَٝٸٜكاتًٕٛ َٚا ظاٍ إػًُٕٛ )ضنٞ اهلل عٓ٘(، 

ٖٖنإ اؿذٸـ  ناْٛا ١ًُّٚ ٕٵإٚ ٤ا٭َطا ٌٸ ،ِ ـٜكاتًْٛٗ ٔٵاز ْٚٛاب٘  أ١ُ٥ إػًٌُ  ؾه

اّ ايّٝٛ( أعِٛ خطٚدّا عٔ ؾطٜع١ ايتتاض ٚأؾباِٖٗ )أَجاٍ سٓه .ٜأَطٕٚ بكتاشلِ

ُٳ .بااٱغ٬ّ َٔ َاْعٞ ايعنا٠ ٚاـٛاضز َٔ أٌٖ ايطا٥ـ ايصٜٔ اَتٓعٛا عٔ تطى ايطِّ  ٔٵؾ
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ٕٵ ،ٚسٝح ٚدب قتاشلِ قٛتًٛا .ؾو ٗ قتاشلِ ؾٗٛ أدٌٗ ايٓاؽ بسٜٔ اٱغ٬ّ نإ  ٚإ

 . (70)«ٙؾِٝٗ إهط

ٟٸ ،ٖٚهصا اغتشهط ؾطز ايتاضٜذ  ؾ١٦ٺ ٚأغكط٘ ع٢ً اؿانط، ؾطأ٣ إٔ أ

ؾإْ٘ هب ، ٚقّٛ ٚظنا٠ ٚسرٸ َٔ ق٠٬ٺ ،ادتُاع١ٝ ٫ ُاضؽ ايؿعا٥ط اٱغ١َٝ٬

ٕٵستٸ ،قتاشلا ٜ ؾك٘ ٫ ٜعين ؾ٦ّٝا إشا َا اقذلٕ ٭ٕ ايتًٗؿ ;ْطل أؾطازٖا بايؿٗازتٌ ٢ ٚإ

ٚاضتهاب إٛبكات. نصيو ؾإْ٘ ٫ ٜهؿٞ ايكٝاّ بايطكٛؽ َع إُٖاٍ ايٛادبات ايس١ٜٝٓ 

إّا١ْٝ، ؾا٫َتٓاع عٔ تطبٝل  ايس١ٜٝٓ ايٛاٖط٠ ؾك٘ ٫عتباض اجملتُع َػًُّا ٜعٝـ ساي١ّ

ٌٸ ٝٸ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٗ ٚ ٫  ،ّاايسٚي١ اؿسٜج١ هعٌ اجملتُع فتُعّا داًٖ

 ٔ ططٜل اؾٗاز. ٠ ايكٛاب عَٔ ايعٌُ ٱعازت٘ إٍ دازٸ سٻبٴ

ضغاي١ »عبس ايكازض بٔ عبس ايععٜع ٗ نتاب٘ إعطٚف  ٗ ٖصا اجملاٍ ٜكٍٛٚ

َٕ»: «٠عساز ايعسٸإايعُس٠ ٗ  . (71)«عاْس ٚأبٳ٢ قبٍٛ زع٠ٛ اٱغ٬ّ ٔٵاؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل 

ٝٵحٴ ﴿بكٛي٘ تعاٍ:  بٔ عبس ايععٜعا ٜٚػتؿٗس ٌٳ سٳ ُٴؿٵٔطنٹ ِٵَؾاِقتٴًُٛا اِي ٖٴ ُٴٛ  ﴾ٚٳدٳسٵتٴ

ُا : إْٸ|٘قاٍ اهلل تعاٍ يٓبِّ»ّا عٔ َػًِ ٜكٍٛ ؾٝ٘: ٜٚػتشهط سسٜجّا َطٜٚٸ. (5: )ايتٛب١

و، ب عٳػٵٜٴِٖ عٴو ٭بتًٝو، ٚأبتًٞ بو... إٍ قٛي٘: اغتدطدِٗ نُا أخطدٛى، ٚاِغبعجتٴ

َٳ َٳ ٔٵٚأْؿل ؾػٓٓؿل عًٝو، ٚابعح دٝؿّا ْبعح ٔػ١ َجً٘: ٚقاتٌ   ٔٵأطاعو 

: أَطت إٔ |قاٍ ضغٍٛ اهلل». ٜٚٓكٌ سسٜجّا آخط عٔ ابٔ عُط شنط ؾٝ٘: (72)«ىعكا

 ،ٜٚكُٝٛا ايك٠٬ ،ٚإٔ قُسّا ضغٍٛ اهلل ،اهلل ٢ ٜؿٗسٚا إٔ ٫ إي٘ إ٫ٓأقاتٌ ايٓاؽ ستٸ

 ،اٱغ٬ّ علٸ ِٖ ٚأَٛاشلِ إ٤٫ٓٞ زَاٜٚ٪تٛا ايعنا٠، ؾإشا ؾعًٛا شيو عكُٛا َٓٸ

 .(73)«ٚسػابِٗ ع٢ً اهلل تعاٍ

بكتاٍ  َأَٛضٷ |بٔ عبس ايععٜع إٍ ا٫غتٓتاز بإٔ ايطغٍٛ ا٭نطّاٚىًل 

بٔ عبس ايععٜع ع٢ً ست١ُٝ اس ٜ٪ٚننُا  .اٱّإ ١ َا مل ٜ٪َٓٛا باهلل سلٸايٓاؽ نآؾ

 .(74)٬ٖى ايهاؾطٜٔ
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 االّتذاٖات ايفكٗية حوٍ أًّٖية املسأة يتوٍيي ايسًطة

 َٓعوٌز حتًيًي ْكدي َكازٕ

 

 

ٝٸإٜصٖب أغًب ؾكٗا٤ إػًٌُ  ٞ ٚٚا٥ـ ايػًط١. ٚشلصا ١ إطأ٠ يتٛٓيٍ عسّ أًٖ

 . ٢ اؿهِ أٚ ض٥اغ١ ايسٚي١ إٔ ٜهٕٛ ضد٬ّٜتٛٓي ٔٵَٳ اؾذلطٛا ٗ

 ع٢ً اؾذلاٙ ايطدٛي١ ٗ ،ٚسسٜجّا طٜٔ، قسّّأَ ايؿكٗا٤ ٚإؿٚه ٚأنس نجرلٷ

 ٜٚتٍٛ غا٥ط َٓاقب اي١ٜ٫ٛ.  ،ٜعاٍٚ ايكها٤ ٔٵَٳ

ٕٵ ٤ شيوٚٗ نٛ َٸ ؾإٕ إطأ٠ ٚإ ايطادع١ إٍ ايهؿا٠٤ ، ١تٛاؾطت ؾٝٗا ايؿطٚٙ ايعا

ٗ زضاغاتٗا ايع١ًُٝ ٚايؿطع١ٝ ع٢ً زضد١ ا٫دتٗاز  تٵٚاؾساض٠ ٚا٫غتكا١َ، ٚساظٳ

 ،٢ َٓاقب ايػًط١ ٚاي١ٜ٫ٕٛ تتٛٓيأ٫ هٛظ شلا  ،عهِ نْٛٗا اَطأ٠ّ ;إطًل، ؾإْٗا

 نط٥اغ١ ايسٚي١ ٚايكها٤ َٚا ؾانٌ. 

ٞٸ ٖٚٓاى اػاٙٷ ٕٵ ،آخط ؾكٗ ْكس١ٜ يًتأق٬ٝت  ، أدط٣ َطادع١ّنإ قسٚزّا ٚإ

 ٢ٍ َؿطٚع١ٝ إٔ تتٛٓيإٚاْت٢ٗ  ،ٚأعاز ايٓٛط ؾٝٗا ،كه١ٝايؿك١ٝٗ ايػا٥س٠ ٗ ٖصٙ اي

ٌٕ ،إطأ٠ بعض َٓاقب اي١ٜ٫ٛ  ٞ أٚ دع٥ٞ. نًٓ غٛا٤ بؿه

ٌ طٜٔ آخص ٗ ايتؿٗه١ اػاٙ عجٞ دسٜس يس٣ ؾطٜل َٔ ايؿكٗا٤ ٚإؿٚهٚمثٸ 

ؾ٬ ّٝع ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠، ٜٚط٣ أ١ًٖٝ  ،َػاٜط٠ ٚايتبًٛض، وٌُ ْٛط٠ّ

ِّ ايؿطٚٙٞ ْٝع َٓاقب ايػًط١ ؾُٝا إشا أسطظت إطأ٠ يتٛٓي  .ًٗا يصيوايعا١َ اييت ت٪
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ٛٸ بذلانُات  ٬َّكْ٘ ٫ ٜعاٍ َجٵإض ايصٟ وطظٙ ايبشح ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ ؾَٚع ايتط

  ايٓٛط٠ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ايتاضى١ٝ.

ٔٸ  ;ٗ عٛخ ايؿك٘ عٓس إػًٌُ ٕ ططح ٖصٙ إػأي١ دسٜسٷأبعض اي ٚقس ٜٛ

ٛٸ ،ٚشيو بػبب ا٫ْؿتاح ايؿهطٟ ّ ايؿهط ٚتكسټ ،ض ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغْٞٚتٝذ١ ايتط

ٔٸ ُٸ اؿكٛقٞ ٗ ٖصا ايعكط. ٚيه ١ٝ تأثرل ايعٛاٌَ ايػابك١ ـ ايٛاقع ـ َٚع عسّ إغؿاٍ أٖ

ٚٚقع اـ٬ف بِٝٓٗ سٛشلا، نُا ٖٛ  ،إػأي١ َٓص ايكسّٕ ؾكٗا٤ إػًٌُ عجٛا ٖصٙ أ

 هض َٔ ايبشح. اؿاٍ ٗ بك١ٝ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ، نُا غٝتٸ

 

طٜٔ إػًٌُ سٍٛ ذاٖات ايؿكٗا٤ ٚإؿٚهتكػِٝ اتٸ ٚ٭غطاض ٖصا ايبشح متٸ

 ٖٚٞ:  ،ذاٖاتٍ ث٬ث١ اتٸإٖصٙ ايكه١ٝ 

 ٞ إطأ٠ ْٝع َٓاقب ايػًط١. سط١َ تٛٓي: ا٭ٍٚ

 َع بعض ايكٝٛز.  ،ٞ إطأ٠ بعض إٓاقبَؿطٚع١ٝ تٛٓي: ايجاْٞ

ٝٸ: ايجايح  ٞ ْٝع َٓاقب ايػًط١. ١ إطأ٠ يتٛٓيأًٖ

 َا ًٜٞ:  َٔ ايتؿكٌٝ ٗ ٚغٓتٓاٍٚ ٖصٙ ا٫ػاٖات ا٫دتٗاز١ٜ بؿ٤ٞٺ

 

َٔ َٓاقب اي١ٜ٫ٛ ٚايػًط١ ٗ  ّاٞ إطأ٠ أٜٸػاٙ سط١َ تٛٓيأقشاب ٖصا ا٫ٜط٣ 

ايسٚي١، غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ اـ٬ؾ١ ٚاي١ٜ٫ٛ ايعا١َ ٚض٥اغ١ ايسٚي١ أٚ ايكها٤ أٚ ايسخٍٛ 

 ،ٗ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ. ٚاي١ٜ٫ٛ ايعا١َ ٖٞ ايػًط١ إًع١َ ٗ ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ اؾُاع١

اـكَٛات ٚتٓؿٝص ا٭سهاّ ٚاشل١ُٓٝ ع٢ً ايكا٥ٌُ ن١ٜ٫ٛ ايكٛاٌْ ٚايؿكٌ ٗ 

ايكٝاّ بأعُاٍ اي١ٜ٫ٛ ٗ إسس٣ ايػًطات  :ب ايتعبرل ايؿكٗٞ اؿسٜحػٵبصيو، ٚسٳ

 .(1)ايج٬خ ايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥ ٚايتٓؿٝص١ٜ

 ٢ ْٛط٠ ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ايتؿكٌٝ ايتايٞ: ٚتتذًٓ

 

ٌٖ أبإٔ ْٝع ؾطم  «ايؿكٌ»( ٗ ٖـ456ايؿكٝ٘ ايٛاٖطٟ ابٔ سعّ) ٜصنط 
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 . (2)٠أسس هٝع إَا١َ اَطأايكب١ً يٝؼ َِٓٗ 

ب تعبرل ػٵسٳ ـٕ ؾطق١ ايؿبٝب١ٝ َٔ اـٛاضز إٍ أ( ٖـ429ٗ سٌ أؾاض ايبػسازٟ)

 ،إٍ ؾبٝب بٔ ٜعٜس، أداظت إَا١َ إطأ٠ إشا قاَت بأَٛضِٖ إٓػٛب١ ،خٞ ايؿطم ـَ٪ضِّ

ّٸ ٕٸأٚخطدت ع٢ً كايؿِٝٗ. ٚظعُٛا  ؾبٝب، أٚ ظٚدت٘، ناْت اٱَاّ بعس  غعاي١ أ

َٻ ٛا ع٢ً شيو بإٔ ؾبٝبّاتًت. ٚاغتسٓيإٍ إٔ ُق ،قتً٘ ٘ ع٢ً َٓدل ٕا زخٌ ايهٛؾ١ أقاّ أ

 . (3)٢ خطبتايهٛؾ١ ستٸ

ٕٵ ـٖٚصٙ ايٛاقع١  َٓٗا إٔ  تٵـ ؾطَا ناْت ٗ ٚطٚف اغتجٓا١ٝ٥ اقتهٳ تٵقشٻ إ

بعس َكتٌ ؾبٝب، ظٚدٗا أٚ ٚيسٖا.  ٢ بعض ا٭زٚاض ايكٝاز١ٜ أثٓا٤ ايكتاٍ، ٚبا٭خلٸتتٛٓي

هاف إٍ غا٥ط َا قٌٝ ؾِٝٗ ـ تٴ خٞ ايؿطم إٔ ٜػتٓتذٛا َٓٗا َكاي١ّٚاغتػٌٗ بعض َ٪ضِّ

ُٻ٫ غٝٻٚ ،ع٢ً عاز٠ بعهِٗ ـ  .ىايؿِٗ ٗ ايؿهط ٔٵُا عٓس سسٜجِٗ ع

، أٚ إتكسِّّنُٔ ايتؿػرل  بعس ٚقٛع َا شنطٙ ايبػسازٟ إ٫ٓنإ ؾإْٓا ْػت ّاٚأٜٻ

ٌ اجملتُع آْصاى إٔ ٭ْ٘ يٝؼ َٔ ايػٌٗ إٔ ٜتكبٻ ;ٚاقع ايتعاٌَ َع٘ نإَٔط :َٔ قبٌٝ

٘ بإعاضن١ نٗصا زٕٚ إٔ ٜٛادٳ خٷسٳسٳ َٚٔ ايكعٛب١ إٔ ّطٸ ،٢ إَاَتِٗ اَطأ٠تتٛٓي

 طات. ٜٚؿطظ ايتٛتټ ،ٍسٳٚاَؾ

َٔ  ٞ ايػًط١ إٍ عسزٺؾكس أضدع ٖصا ا٫ػاٙ َٓع إطأ٠ َٔ تٛٓيٚع٢ً ايعُّٛ 

ايٓٛط٠ اييت تط٣ نعـ ايكسضات  :َٔ قبٌٝ ،ٚبعهٗا ثكاؾ١ٝ ;بعهٗا ؾطع١ٝ ;ايعٛاٌَ

سٚا ٖصٙ ايٓٛط٠ ببعض ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ـ ايعك١ًٝ ٚايؿهط١ٜ ٚاؾػ١ُٝ يس٣ إطأ٠. ٚأٜٻ

ٌٸ غٓتٓاٚي٘ ٗ عحٺ ا٭َط ايصٟ ، ٖٚٛب ؾُِٗٗ ٚقطا٤تِٗ شلا ـػٵسٳ ؾا٤ اهلل  ٕٵإ َػتك

 تعاٍ. 

ٞ إطأ٠ َٓاقب اي١ٜ٫ٛ ( عسّ دٛاظ تٛٓيٖـ450ؾبُٝٓا ضأ٣ إاٚضزٟ ايؿاؾعٞ)

ايٓػا٤ ْاقكات عكٌ  إٔ (ٖـ756اٱهٞ)ايعهس  ضطٻق (4)ايٓػا٤ عٔ ضتب اي٫ٜٛات يٓكل

 . (5)ٚزٜٔ

اختًؿت أزبٝاتِٗ.  ٕٵإٚ ،َٔ ايباسجٌ شات إهُٕٛ ٢ عسزٷٚٗ ايعكط اؿسٜح تبٓٸ

ْٛطّا ٭ٕ ض٥ٝؼ ايسٚي١ ٗ اٱغ٬ّ  ;ٗ ض٥اغ١ ايسٚي١ ايعًٝاايصنٛض٠ ًٛا اؾذلاٙ ؾكس عًٖ

 ،ٜٚكٛز اؾٝـ ،ؾٗٛ ايصٟ ٜعًٔ اؿطب ،ي٘ ق٬سٝات ٚاغع١ خطرل٠ اٯثاض ٚايٓتا٥ر

ٌٸًِض ايػِّٜٚكطِّ طاب١ ٜٚتٍٛ خ ،ٚايعكس ِ ٚإٗاز١ْ أٚ اؿطب بعس اغتؿاض٠ أٌٖ اؿ
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ٖٚصٙ ايٛٚا٥ـ اـطرل٠  .ٚايكها٤ ٗ اـكَٛات ،ٚإَا١َ ايٓاؽ ٗ ايكًٛات ،اؾُع١

. ٚ٭ٕ (6)ب بعهِٗ ـػٵ٢ اؾػُٞ ـ سٳبٌ ستٸ ،ؿل َع تهٜٛٔ إطأ٠ ايٓؿػٞ ٚايعاطؿ٫ٞ تتٻ

عؿٝت ٗ َٓطل اٱغ٬ّ َٔ إػ٪ٚيٝات إطأ٠ إْػا١ْ عاطؿ١ٝ أنجط َٔ ايطدٌ يصيو ُأ

ٌټٚنٌ ُٚأ ،ايجك١ًٝ  ،عهِ خًكت٘ ٚق٬ب١ تهٜٛٓ٘ ;باعتباضٙ قازضّا ;شيو إٍ ايطدٌ ن

ـَ ُٸؿٹع٢ً ايكٝاّ با٭عُاٍ ا ْٝطت إيٝ٘ ايط٥اغ١ ايعًٝا يٮ١َ ات ايجك١ًٝ. ٚيصيو ُأ١ٓ ٚإٗ

 . (7)ٚايب٬ز

ٞ إطأ٠ ايط٥اغ١ عًٝٗا، ٚإداظ٠ تٛٓي ّٷٖٚٛ َكسٻ ،ٚايطدٌ أقسض َٔ إطأ٠ ٚأنؿأ

َٸ ِٷ١ يًسٚي١ تكايعا  . (8)طٖا اهلل تعاٍٚقس أخٻ ،يًُطأ٠ ع٢ً ايطدٌ سٜ

ٕ بعض اٯضا٤ ايػابك١ تٓطًل َٔ ايُٓٛشز ايتاضىٞ يٓٛاّ اـ٬ؾ١ ايصٟ أٜٚبسٚ 

ـ ٗ ايسٚي١ ا٭١َٜٛ ٚايعباغ١ٝ  ع٢ً تؿاٚتٺ ـٚاغتُط  ،|ٌ بعس ٚؾا٠ ايطغٍٛتؿٖه

نُا ٜط٣ ٖصا ايؿطٜل. ٚقس ططأت عًٝ٘ خ٬ٍ ايتطبٝكات  ،ٚايػًط١ٓ ايعجُا١ْٝ

ٛټ :طات نجرل٠، َٔ قبٌٝايتاضى١ٝ إدتًؿ١ تػٝټ ٍ ْٛاّ إط٠ ـ َبٚه ٗ َطس١ًٺ ـي٘ ؼ

ُٕ تٵطٳٚايصٟ عبٻ ،اغتبسازٟ ٚضاثٞ عا٥ًٞ هٛض، و ايعٳًِعٓ٘ بعض ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ با

. َٚع (9)ط٣ ٚقٝكطػٵ١ نٹبػٓٸ ،هطعبس ايطٓٔ بٔ أبٞ ب :َجٌ، ٗ٘ بعض ايكشاب١ٚؾبٻ

خهٛع َعِٛ ا٭قطاض إػ١ًُ  :شيو ؾكس استؿٜ ٖصا ايٓٛاّ ببعض ا٬َٕض، َٔ قبٌٝ

ع ايػًطات ٗ ؾدل اؿانِ ا٭ع٢ً، ٚيٛ ع٢ً إػت٣ٛ ايٓٛطٟ ٚتطٗن ،يػًطت٘

 ٚايكٛضٟ ٗ بعض ا٭سٝإ. 

ض٩اِٖ عٔ  ٚشلصا قاغٛا ،ط بعض ايباسجٌ بٓٛاّ اـ٬ؾ١ ايتاضىٞٚبايؿعٌ تأثٻ

ٝٸايٓٛاّ ايػٝاغٞ اٱ ٌُ ات إتهًٚغ٬َٞ ع٢ً غطاضٙ. ٚاغذلؾسٚا بتٓٛرلات ٚأزب

 ،ؿت َع ايتاضٜذ ايػٝاغٞ ـسهاّ ايػًطا١ْٝ ٚايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ـ ٚاييت تهٝٻٚؾكٗا٤ ا٭

ُٻ َٔ  ،ٚأغكطٛا ْؿؼ ا٭ٚناع ٚايؿطٚٙ ٚإؿاِٖٝ ،ٝات ٚا٭يكابٚاغتعاضٚا ْؿؼ إػ

ز ز ا٭١ُ٥ ١ٜ٫ٚٚ ايعٗس ٚتعسټب ايكطؾٞ ٚساي١ تعسټػٳاـًٝؿ١ ٚاٱَاّ ٚا٭َرل ٚايٓٻ :ٌٝقب

ٛټ ،ب٠٫ٚ ايعٗس ١ٜ٫ٚٚ إتػًٚ ضات ْٛاّ اـ٬ؾ١ ٗ َٚا إٍ شيو َٔ قهاٜا َطتبط١ بتط

ػكطٕٛ َٛاقؿات ٚاؾذلاطات اـًٝؿ١ ايتاضىٞ ع٢ً ض٥ٝؼ ايتاضٜذ، ٚقاضٚا ٜٴ

ٕٓ(10)ايسٚي١ كٛا بعض خكا٥ل ٚغًطات اـًٝؿ١ ايتاضىٞ ع٢ً ض٥ٝؼ ايسٚي١ ا طب. ٚ

َٚٔ  ،ككٞ إطأ٠ َٔ ٖصٙ إٛاقعاغتًعّ اغتسعا٤ ْؿؼ إٓٛٛض ايؿكٗٞ ٚايجكاٗ ايصٟ ٜٴ
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ِٸ  . (11)قاض اؾذلاٙ ايصنٛض٠ ٚايطدٛي١ ؾٝٗا َٔ قبٌٝ ؼكٌٝ اؿاقٌ ث

ٔ غ٬َٞ نُطست ادتٗازات أخط٣ سسٜج١ ٗ ايؿك٘ ايػٝاغٞ اٱنُا ُط

غٝاقات تاضى١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚؾك١ٝٗ كتًؿ١، سٝح اغتًُٗت َٔ ؾهط٠ اٱَا١َ عٓس 

ٍ إ١ ٗ ساٍ غٝاب اٱَاّ عٔ ايػاس١ ا٫دتُاع١ٝ. ٚاْت٢ٗ ايتٓٛرل ؾٝٗا إػًٌُ اٱَاَٝٸ

َٸ َٸ ،١ يًؿكٝ٘ ايٓا٥بططح ؾهط٠ اي١ٜ٫ٛ ايعا  .أٚ إعز بُٝٓٗا ،١ٚؾهط٠ ١ٜ٫ٚ ا٭

ـ ٗ ايكه١ٝ إبشٛث١ ـ عٔ بك١ٝ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ يس٣  نجرلّاْٗا ٫ ؽتًـ أ٬ٜٚسٜ 

 إػًٌُ. 

شلصٙ ايتٓٛرلات  غ٬َٞ طبكّاٚأغًب ايؿكٗا٤ ايصٜٔ عجٛا ٗ ْٛاّ اؿهِ اٱ

٢ اؿهِ أٚ ض٥اغ١ ايسٚي١. ٚقس عجت نُٔ ٜتٛٓي ٔٵَٳ ايطدٛي١ ٗ اؾذلطٛا أٜهّا

 .٤ ٚاي١ٜ٫ٛ َٚا ؾاب٘دتٗاز ٚايكهاك١ با٫إكاضبات ايؿك١ٝٗ إتعًٚ

(: اجملتٗس إطًل اشا تٛاؾطت ؾٝ٘ غا٥ط 1980ّباقط ايكسض)قُس ٜكٍٛ ايػٝس 

ايصنٛض٠( ناْت ي٘ اي١ٜ٫ٛ ايؿطع١ٝ : ٗاَٚٓ. ).ايؿطٚٙ ايؿطع١ٝ ٗ َطدع ايتكًٝس.

يصيو َٔ ايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ ٚايٛاقع١ٝ  ٕ ٜهٕٛ نؿ٪ّاأؾطٜط١  ،ايعا١َ ٗ ؾ٪ٕٚ إػًٌُ

 . (12)َعّا

ٖٚٛ إطدع ا٭بطظ ايصٟ بًٛض ْٛط١ٜ ١ٜ٫ٚ  ،(1989ّٕ ايػٝس اـُٝين)أ سٌ ٗ

 تكّٛ ع٢ً غٝاز٠ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ طبكّا ْٚانٌ َٔ أدٌ إقا١َ زٚي١ٺ ،ايؿكٝ٘ ايعا١َ

ِٸع ٗ عٛث٘ إتعًٚشلصٙ ايٓٛط١ٜ، ضٖن  :ؾططٌ ٗ ْٛطٙ، ُٖا ك١ بٗصا إٛنٛع ع٢ً أٖ

ٍ ؾطٙ ايطدٛي١. قاٍ: ٚايؿطٚٙ اييت إ طٵؿٹٚمل ٜٴ ،ٚايعساي١ ;غ٬َٞايعًِ بايؿك٘ اٱ

غ١َٝ٬، ؾإْ٘ بكطف ايٓٛط َٔ طبٝع١ اؿه١َٛ اٱ طٖا ٗ اؿانِ ْابع١ْٜٓبػٞ تٛٗؾ

ُٸ ،عٔ ايؿطٚٙ ايعا١َ إ ُٖا: ايعًِ نايعكٌ ٚايٓبٛؽ ٚسػٔ ايتسبرل، ٖٓاى ؾططإ َٗ

نُٔ ايعًِ أٚ  ،بٝع ؾطٙ ايهؿا٠٤. ٚأناف ٗ عح اي(13)ٚايعساي١ ;غ٬َٞبايكإْٛ اٱ

ٗ ايٛايٞ َٔ قؿتٌ ُٖا أغاؽ اؿه١َٛ ايكا١ْْٝٛ، ٫ٚ ٜعكٌ  سٻ٫ بٴ»: ؾكاٍ ،َٓؿطزّا

َٚػأي١ ايهؿا٠٤ زاخ١ً  .ايعساي١ :ٚثاْٝتُٗا ;ايعًِ بايكإْٛ :إسساُٖا :بُٗا كٗا إ٫ٓؼٓك

ٕٵ، ٫ٚ ؾب١ٗ ٗ يعَٚٗا ٗ اؿانِ أٜهّا .ٗ ايعًِ بٓطاق٘ ا٭ٚغع : ٖصا قًتٳ ؾ٦تٳ ٚإ

ْٙ  . (14)«ثايح َٔ أغؼ ايؿطٚٙ ؾط

ْ٘ أٍ إ ُٗا بؿطٙ ايصنٛض٠. ٚيعٌ شيو ضادعٷٝٵح ٗ نًَْ٘ مل ٜكطِّأ٬ٜٚسٜ  
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نإ بكسز ايتٓٛرل ٭قٌ ايسٚي١ ا٫غ١َٝ٬ ـ ٗ غٝاب اٱَاّ إعكّٛ ٗ ْٛط اٱَا١َٝ 

ٚمل ٜهٔ بؿإٔ عح ، ـ ب َٓٛٛضٙ ٫دتٗازٟػٵسٳ ــ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ 

إثاض٠ ايٓكاف ٗ َجٌ ٖصٙ إػا٥ٌ  زٵٔطك١ بٗا. ٚضَا يصيو مل ٜٳْٝع ايتؿاقٌٝ إتعًٚ

ايتؿك١ًٝٝ ٗ تًو إطس١ً ايػٝاغ١ٝ. ٚيعً٘ نإ ٜط٣ أْٗا َٔ ايؿطٚٙ ايعا١َ إؿطٚؽ 

ِٸ ،َٓٗا ِٸ ،عاز٠ عحإٍ إ٫ ؼتاز  َٚٔ ث ٗ  ايؿطٚٙ ايساخ١ً ٚشلصا اقتكط ع٢ً أٖ

٘ ـ ٗ شات ايٛقت ـ أؾت٢ . ٚيهٓٸإتكسٸ١َأقٌ إٛنٛع، نُا أٚنض ٗ عباضت٘ ا٭ٍٚ 

ْ٘ أ. ٖٚصا قس ٜعين (15)(ؼطٜط ايٛغ١ًٝ)باؾذلاٙ ايصنٛض٠ ٗ ايكها٤ ٗ نتاب٘ ايؿكٗٞ 

ح ْ٘ مل ٜكطِّأأٍٚ. نُا ٬ٜسٜ  ٜتٍٛ ايػًط١ ايعًٝا َٔ بابٺ ٔٵَٳ ٜؿذلطٗا ٗ

 .(16)ايتكًٝسباؾذلاطٗا ٗ َطدع 

ع٢ً  ٢ ايػًط١ ايعًٝا با٭ٚي١ٜٛ، بٓا٤ٶٜتٛٓي ٔٵَٳ ٜٚؿذلٙ بعض ايؿكٗا٤ ايصنٛض٠ ٗ

ٚيٛنٛح  ،٫عتباضِٖ ايكها٤ َٔ َٓاقب اي١ٜ٫ٛ ْٛطّا ;ٜتٍٛ ايكها٤ ٔٵَٳ اؾذلاطٗا ٗ

ع٢ً  ٞ ايكها٤ قٛٛضّاشا نإ تٛٓيإ» :إٛقـ ايؿكٗٞ سٛي٘ يسِٜٗ. ٜكٍٛ ايػبشاْٞ

ٞ ؾعب١ قسٚز٠ َٔ ؾعب ايععا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ، نإ خطط تٛٓي ٝؼ إ٫ٖٓٚٛ ي، إطأ٠

َٸ ،ايط٥اغ١ ايعًٝا يًب٬ز ١، ٚاييت ٜأخص ايط٥ٝؼ ٚاؿانِ ا٭ع٢ً َٛدبٗا َكازٜط ا٭

 .(17)«أٍٚ بططٜٕل

 

ايطدٛي١ ٗ ؾطٙ ع٢ً ذاٙ إاْع ٗ تأنٝسٙ يس٣ ا٫تٸ ٫ ىتًـ إٛقـ نجرلّا

ٖا إٍ شات ايتع٬ًٝت ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ اييت أَا أغباب ٖصا ايؿطٙ ؾُطزٸايكانٞ. 

 ٗ نًُاتِٗ.  تٵٍ بعهٗا نُا ٚضزٳإٚغٓؿرل  .غبكت ٗ عح ايػًط١ ايعًٝا

ايؿطٙ ا٭ٍٚ » ح بإٔس ايكها٤ قطٻ( عٓس تعسازٙ ؾطٚٙ تكًٖٗـ450ؾإاٚضزٟ)

ِٸ«ٚايصنٛض٠ ;ايبًٛؽ :ٖٚصا ايؿطٙ هُع بٌ قؿتٌ .ٕ ٜهٕٛ ضد٬ّأ :َٓٗا قاٍ:  ، ث

 .ٚأَا إطأ٠ ؾًٓكل ايٓػا٤ عٔ ضتب اي٫ٜٛات

ؾطٙ ايطدٛي١ نُٔ ؾطٚٙ اـًٝؿ١ ٗ نتاب٘ ٍ إ طٵؿٹٕ إاٚضزٟ مل ٜٴأٜ ٬ٜٚسٳ

عٓس سسٜج٘ عٔ ح ب٘ قطٻ٘ يهٓٸَٓ٘، ٚ َؿطٚغّا ٭ْ٘ نإ أَطّا ;ايػًطا١ْٝسهاّ ا٭

َٳ ٞ زٕٚ تٛٓيٕ إطأ٠ ٖٞ أ إٍ َؿرلّا ،ع٢ً مٛ ايكاعس٠ ايه١ًٝ ٢ ايكها٤ٜتٛٓي ٔٵؾطٚٙ 
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  .(18)ضتب اي٫ٜٛات

(: ٚاختًؿٛا ٗ اؾذلاٙ ٖـ595قاٍ ابٔ ضؾس) .١ٚإيٝ٘ شٖب ْٗٛض ؾكٗا٤ ايػٓٸ

ٖٚٛ َا ًٜعّ َٔ ٚدٛزٙ  ،(19)١ اؿهِؾكاٍ اؾُٗٛض ٖٞ ؾطٙ ٗ قشٸ ;ايصنٛض٠

ٕ ايؿكٝ٘ اؿٓؿٞ ظؾط بٔ إٍ أت٘. ٚػسض اٱؾاض٠ َٚٔ عسَ٘ عسّ قشٸ ،١ ايؿعٌقشٸ

ٞ إطأ٠ يًكها٤، ع٢ً خ٬ف َا ٖٛ ٍ عسّ دٛاظ تٛٓيإ( شٖب ٖٛ اٯخط ٖـ158اشلصٌٜ)

 . (20)عٔ ؾكٗا٤ ا٭سٓاف ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ َعطٚفٷ

عٔ أبٞ  ،|( ع٢ً إٓع َا ٚضز عٔ ايٓيبٸٖـ682اغتسٍ ابٔ قسا١َ اؿٓبًٞ)ٚ

ّٷ ِٸٚٓي بهط٠: َا أؾًض قٛ قاٍ: ٚ٭ٕ ايكانٞ وهط ٗ قاؾٌ  ٛا أَطِٖ اَطأ٠... ث

ٍ نُاٍ ايطأٟ ُٚاّ ايعكٌ، ٚإطأ٠ ْاقك١ ايعكٌ إٚوتاز َٓ٘  ،اـكّٛ ٚايطداٍ

٫ٚ تكبٌ ؾٗازتٗا ٚيٛ نإ َعٗا  ،يًشهٛض ٗ قاؾٌ ايطداٍ ق١ًًٝ ايطأٟ، يٝػت أ٬ّٖ

ٔٸ ٌٷ أيـ اَطأ٠ َجًٗا، َا مل ٜهٔ َعٗ ؾٗٓاى  ٜككس ٗ َٛاضز َع١ٓٝ، ٚإ٫ٓٚيعً٘  .(21) !ضد

ُٸ  . (22)اتَٛاضز تكبٌ ؾٝٗا ؾٗاز٠ ايٓػا٤ َٓؿطزات َٚٓه

ٖٚٛ َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ، ؾطٙ ايطدٛي١ نُٔ ايهُاٍ  ،(ٖـ460ٚأزضز ايطٛغٞ)

ٚا٭سهاّ. ٚنُاٍ ا٭سهاّ  ;نُاٍ اـًك١ :ِ ايهُاٍ إٍَٔ ؾطٚٙ ايكها٤، ٚقػٻ

ِٸشنطّا ّاطٸسٴ عاق٬ّ إٔ ٜهٕٛ بايػّا ٍٕ ، ث ; (23)قاٍ: ؾإٕ إطأ٠ ٫ ٜٓعكس شلا ايكها٤ عا

 ٭ْٗا ْاقك١ ا٭١ًٖٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ ي١ٜ٫ٛ ايكها٤. 

ٕصاٖب ٗ ايؿك٘ إكاضٕ َٔ أقسّ ايهتب  ٖٚٛـ  «اـ٬ف»نتاب  قاٍ ٗٚ

ٚب٘ قاٍ ايؿاؾعٞ.  .َٔ ا٭سهاّ ٤ٞٺٕ تهٕٛ إطأ٠ قان١ٝ ٗ ؾأ٫ هٛظ  ـ:ٕػًٌُ ا

٭ٕ ايكها٤ سهِ  ;ٍ زيٌٝإضأ٣ عسّ ٚدٛز زيٌٝ ع٢ً اؾٛاظ، ٚقاٍ: اؾٛاظ وتاز ٚ

ُٳ ،ؾطعٞ ٌٕإٜكًض ي٘ وتاز  ٔٵؾ ٍ أقاي١ عسّ ١ٜ٫ٚ أسس إؾطعٞ. ٚنأْ٘ وٌٝ  ٍ زيٝ

ٍٸ إ٫ٓ ع٢ً أسسٺ ْ٘ قاٍ: ٫ ٜؿًض قّٛ أ |ٟٚ عٔ ايٓيبٸع٢ً إٓع َا ضٴ بسيٌٝ. ٚاغتس

مل  ٕ ايطٛغٞأ. ٜٚصنط (24)طٖٔ اهللطٖٚٔ َٔ سٝح أخٻ: أخِّ|ٚيٝتِٗ اَطأ٠. ٚقاٍ

ٌ ايؿك٘ ا، ٚايصٟ ّجُِّؿ٘ قبًٗايصٟ أٖي «ايٓٗا١ٜ»ٖصا ايؿطٙ ٗ نتاب٘ ايؿكٗٞ إٍ  طٵؿٹٜٴ

ٛټ  غ٬َٞ اٱَاَٞ. ض ايبشح ايؿكٗٞ ٗ َسضغ١ ايؿك٘ اٱايطٚا٥ٞ ٗ تًو إطس١ً َٔ تط

 ،(ٖـ481از)ابٔ ايدلٸ :َجٌ ،١ََٝٔ ؾكٗا٤ اٱَا ٚٚاؾك٘ ع٢ً ٖصا إٛقـ ١ًْْ

 . (25)اٚغرلُٖ ،(ٖـ676ل اؿًٞ)ٚاحملٚك
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ٛا ع٢ً ؾطٙ ايصنٛض٠ ٗ ايكانٞ قُس بٔ َٚٔ ؾكٗا٤ اٱبان١ٝ ايصٜٔ ْكٸ

 ;ٚإطأ٠ ٫ تهٕٛ قانّٝا» :ح ٗ بٝإ ايؿطعسٝح قطٻ ،(ٖـ508بطاِٖٝ ايهٓسٟ)إ

ٔٸ»: |يكٛي٘ ٔٸ أخطدٖٛ طٖٚٔ َٔ سٝح أخِّ» :ٚٗ ْػد١ٺ ،«اهلل َٔ سٝح أخطدٗ

( ٗ ٖـ557أبٞ بهط ايهٓسٟ) :َجٌ ،ٚقطح ب٘ ْاع١ َٔ عًُا٥ِٗ .«طٖٔ اهللأخٻ

 . (26)ٚايؿككٞ)ايكطٕ اؿازٟ عؿط يًٗذط٠( ٗ َٓٗر ايطايبٌ ،ـإكٓٸ

 . (27)(ٖـ840عًٝ٘ أٓس إطته٢ َٔ ايعٜس١ٜ) نُا ْلٸ

َا دا٤ ٗ  بػٵَٔ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ، سٳ ٢ ٖصا ايطأٟ نجرلٷٜٚتبٓٸ

ايكاغِ  ٞٚأب ،ٚقُس باقط ايكسض ،غٝس غابل :َجٌ ،نتبِٗ ٚضغا٥ًِٗ ايؿك١ٝٗ

ٍ ظٜاز٠ إٕ ايكها٤ وتاز أ. ٜٚط٣ بعض ايباسجٌ (28)ٚضٚح اهلل اـُٝين ،اـ٥ٛٞ

دل٠ بأَٛض ٚإطأ٠ ْاقك١ ٗ شيو ق١ًًٝ اـ ،ايصنا٤ ٚايؿط١ٓ ٚنُاٍ ايطأٟ ٚايعكٌ

ا٭ٜاّ  ٌ اـكّٛ، إناؾ١ اٍ َا ٜعطض شلا َٔ عٛاضض ايطبٝع١ ع٢ً َطٸٝٳاؿٝا٠ ٚسٹ

ُټ ،ا ٜٖٛٔ دػُٗا ٚؾُٗٗآٖ ،ٚايؿٗٛض ٚايػٌٓ  . (29)ايكها٤ ٌ َؿامٸؾٗٞ ٫ تكًض يتش

َٸ ّاٚانش ّا١ تطابطمثٸٕ أهض َٔ نًُات بعض ايؿكٗا٤ ٜتٻٚ  أٚ ١ بٌ اي١ٜ٫ٛ ايعا

ٜكٍٛ  .ايػًط١ي١ٜ٫ًٛ ٚ ٕ ايكها٤ ٗ عُك٘ َعاٚي١ْأيٛنٛح  ;ايكها٤ ٚبٌايط٥اغ١ ايعًٝا 

ُٳ :(ٖـ595ابٔ ضؾس)  . (30)ٗ٘ بكها٤ اٱَا١َ ايهدل٣قها٤ إطأ٠ ؾبٸ ضزٸ ٔٵؾ

ٕ ؾطٙ ايصنٛض٠ ٗ ايكها٤ ٖٛ َٔ ا٭َٛض أبٌ ٜٛٗط َٔ بعض ايبشٛخ ايؿك١ٝٗ 

 ٔٵَٳ طٜٔ اؾذلطٛا ايصنٛض٠ ٕٗتأخِّٚشلصا ضأٜٓا بعض ا .ْاععٞ ؾٝٗا اٱايٛانش١ اييت ازټ

ع٢ً اؾذلاطٗا ٗ ايكها٤. ٜكٍٛ إٓتٛطٟ:  ٢ َٓكب اؿانِ ا٭ع٢ً با٭ٚي١ٜٛ، بٓا٤ٶٜتٛٓي

ٚبايصات َٔ ؾ٪ٕٚ  بٌ ٖٛ أ٫ّٚ ،بٌ َٔ أِٖ ؾعبٗا ،ٕ ايكها٤ ؾعب١ َٔ ؾعب اي١ٜ٫ٛإ

 ،ٗا ٗ اي١ٜ٫ٛ٘ ٜكتهٞ اؾذلاطاٱَاّ... ٚع٢ً ٖصا ؾاؾذلاٙ ايصنٛض٠ ٗ ايكانٞ يعًٓ

 . (31)٫ٚ غٝٻُا ٗ اٱَا١َ ايهدل٣ أٜهّا

ٚاييت  ،إعاقطٕٚ ـ با٭خلٸٚ ـٕ بعض ايتع٬ًٝت اييت أٚضزٖٚا إنإ ؾ ّاأٜٸٚ

سٝح ٫  ،ل بايطبٝع١ ايته١ٜٝٓٛ يًُطأ٠، تػًب عًٝٗا زل١ ايتعُُٝات اـطاب١ٝتتعًٖ

ك١ تجبت ْككإ ايصنا٤ ٚايؿط١ٓ ٚايعكٌ عٓس إطأ٠. ٍ زضاغات ع١ًُٝ َتدكِّإتػتٓس 

تػؿٌ إغٗاَات إطأ٠ ٚلاساتٗا ٗ كتًـ اجملا٫ت اٱزاض١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ أْٸٗا نُا 
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ٛټ إثطٚايجكاؾ١ٝ   ٫ت ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٗ ايتاضٜذ اؿسٜح. ايتش

 

ْٗا أٍ أعُاٍ فايؼ ا٭١َ ايتؿطٜع١ٝ ٚايطقاب١ٝ ع٢ً إَٔ ايؿكٗا٤  ْٛط ؾطٜلٷ

ٌٷ َٸ ؾه ٔٸَٔ أؾهاٍ َعاٚي١ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ا٭ ٚاعتدلٚا  ،ايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ ١ َٔ خ٬ٍ غ

شيو ٗ سكٝكت٘ َعاٚي١ ي١ٜ٫ًٛ ٚايػًط١ ع٢ً ايٓاؽ. ٚشلصا اعتدلٚا إؿاضن١ ؾٝٗا 

٭ٕ اي١ٜ٫ٛ نُا  ;َٔ أٚد٘ اي١ٜ٫ٛ ٗ ايب٬ز ٖٚٞ ٚد٘ ،ٗ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ّاؾذلانا

 ،ع تًو ايكٛاٌْتتُجٌ ٗ اؾ١ٗ اييت تٓؿص ايكٛاٌْ نصيو تٓطبل ع٢ً اؾ١ٗ اييت تؿطِّ

ؿل َع تكٓٝـ ايؿك٘ ايسغتٛضٟ ايٛنعٞ . ٖٚصا ايتهٝٝـ ٜتٸ(32)ٚتؿطف ع٢ً تٓؿٝصٖا

ايػًط١  :ٖٞٚ ،يًػًطات ايج٬ث١ ٗ ايسٚي١ ايصٟ ٜعتدل ٖصٙ اجملايؼ ػػٝسّا

ٕٓ ،ايتؿطٜع١ٝ ّٸإٍ داْب ايتٓؿٝص١ٜ ٚايكها١ٝ٥. ٚ شلصا ايؿطٜل  ا نإ إب٢ٓ ايؿكٗٞ ايعا

سٛا ٗ ن٥ٛ٘ َٔ ايؿكٗا٤ ٖٛ سط١َ إغٓاز َٓاقب اي١ٜ٫ٛ ٚايػًط١ إٍ إطأ٠، ؾكس قطٻ

ٕٵإٍ اعط١َ زخٍٛ إطأ٠   فٺنإ ايتؿطٜع ؾٝٗا غرل َٓا جملايؼ ايٓٝاب١ٝ )ايدلٕا١ْٝ(، ٚإ

إٍ ْؿؼ ايعاٌَ ايتهٜٛين ايػابل، ٖٚٛ  غ٬َٞ. ٚأضدع٘ بعهِٗ أٜهّايًشهِ اٱ

ٗا طٹعٵ، ٚ٭ٕ اٱغ٬ّ مل ٜٴ١ تسبرلٖا ٚعسّ بًٛغٗا َبًؼ ايطداٍ غايبّاقكٛض تؿهرلٖا ٚقًٓ

َٛض أٞ ٕ ٜػُض شلا بتٛٓيأؾهٝـ ّهٔ  ،٢ َع ؾكس أبِٝٗستٸ ،اي١ٜ٫ٛ ع٢ً أ٫ٚزٖا

ز ٚا٫خت٬ٙ غ٬ّ شلا بايتدلټ٢... ؾًِ ٜػُض اٱؾتٸ ؾ٪ِْٚٗ َٔ دٗاتٺٍ إ١َ َٚا ٜطدع ا٭

ٜ ع٢ً يعَٗا بايتشٗؿأبٌ  ،ْ٘ ْؿ٢ عٓٗا اؾُع١ ٚاؾُاع١ ٚاؾٗازأ٢ ستٸ ،َع ايطداٍ

ط بعض ايؿكٗا٤ ؼطِٜ تٛيٞ . بُٝٓا ؾػٻ(33)ٚقٝا١ْ ْؿػٗا عٔ ايٛقٛع ٗ إٗايو ،عؿتٗا

ِٷ ،ايطدٌ ٚإطأ٠ ُٝٝع بٌ إطأ٠ يًػًط١ بأْ٘ ْٛعٴ ب ايؿٛاضم ػٵسٳ ،يًسٚض بُٝٓٗا ٚتكػٝ

 . (34)ايطبٝع١ٝ بُٝٓٗا

أخط٣، ٚنُٔ اػاٙ إٓع، ٜط٣ ايسنتٛض ايػباعٞ دٛاظ زخٍٛ إطأ٠  َٚٔ د١ٗٺ

ع٢ً  بٓا٤ٶ ;ك٘ ٗ ايٛاقعْ٘ ّٓع َٔ ؼٗكأجملًؼ ايٓٝابٞ، َٔ سٝح إبسأ، غرل إٍ ا

ٚٸػٵسٳ ـَٓاؾات٘ ٕباز٨ ايتؿطٜع ا٫غ٬َٞ  ع٢ً  ;ي١ٝ هٝعٙب ضأٜ٘ ـ. ؾٗٛ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭

ٛٻأاعتباض  ٕ َٔ ايتؿطٜع ٚايطقاب١. ٚع٢ً أغاؽ ايتهٝٝـ ٕ ١َُٗ ٖصٙ اجملايؼ تته

ُٸ ُٸ ،١ ا٭ٍٚ با٫دتٗاز ٚا٫غتٓباٙايؿكٗٞ يًُٗ ١ ايجا١ْٝ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ ٚيًُٗ
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َٔ  ؾؿٞ تاضىٓا نجرلٷ ،ع٠١ َؿطِّعٔ إٓهط. ٚيٝؼ ٗ اٱغ٬ّ َا ّٓع إٔ تهٕٛ إطأ

ايعإات. أَا ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ شيو غٛا٤. ٚيهٓ٘ 

، ٫ َباز٨ اٱغ٬ّ ٚقٛاعسٙ ؼٍٛ بٌ إطأ٠ ٚبٌ اغتعُاشلا شلصا اؿلٸ ٕٸأض ٜعٛز ؾٝكطِّ

ؽ، ا٭غط٠ تٛدب ايتؿطټل بإكًش١ ا٫دتُاع١ٝ. ؾطعا١ٜ بٌ ٭َٛض تتعًٓ ،تٗايعسّ أًٖٝٸ

ٗ اٱغ٬ّ، ٚنؿـ إطأ٠  ّٷٚاخت٬ٙ إطأ٠ با٭داْب عٓٗا ٚاـ٠ًٛ َع ا٭دٓيب قطٻ

َٳ ،ّ ٗ اٱغ٬ّيػرل ايٛد٘ ٚايٝسٜٔ قطٻ ّ ٫ طٳشٵٚغؿط إطأ٠ ٚسسٖا خاضز بًستٗا زٕٚ 

ع٢ً  ،مل ٜهٔ إػتشٌٝ ٕٵإ ،ٜبٝش٘ اٱغ٬ّ، ٖٚصٙ ا٭َٛض ا٭ضبع١ ػعٌ َٔ ايعػرل

َات ٛقع إطأ٠ ٗ قطٻٝكتهٝ٘ غتٕ طبٝع١ ايٓٝاب١ َٚا إ .ٗاإطأ٠ إٔ ُاضؽ ايٓٝاب١ ٗ ًٚٚ

 ـَات ٕا ٜػتًعَ٘ َٔ قطٻ ;غ٬ّ َٓٗا. ؾٗٛ ٜط٣ سط١َ ايعٌُ ايٓٝابٞ عًٝٗآّعٗا اٱ

 َات. يصضٜع١ ايٛقٛع ٗ احملطٻ ّاٚغسٸ ،ـب ضأٜ٘ ػٵسٳ

ٕ إٓاقب ايط٥ٝػ١ ٗ أؾطأ٣  ،أبعس َٔ شيوبٌ شٖب ا٭غتاش إٛزٚزٟ اٍ 

 ،ايسٚي١، ض٥اغ١ أٚ ٚظاض٠ أٚ عه١ٜٛ فًؼ ايؿٛض٣ أٚ إزاض٠ كتًـ َكاحل اؿه١َٛ

ٛٻ ٕ زٚض اجملايؼ أ سّا، َ٪ٚنإتكسِّّض إٍ ايٓػا٤. ٚىايـ ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ ٫ تؿ

ٔٸ ٝٸ كاٍ بإٔ بعض٢ ٜٴايكٛاٌْ ستٸ ايتؿطٜع١ٝ ٫ ٜكتكط ع٢ً ايتؿطٜع ٚغ ٔٻايكشاب  ات ن

ٔٸ ،ٗ َػا٥ٌ ايكإْٛ ٔٳُٵٜٚتهًٖ ،ّاضغٔ ايؿت٣ٛ ٕ ٖصٙ إ. بٌ ٚنإ اـًؿا٤ ٜػتؿرلْٚٗ

ٚتهع  ،ٗاـ ايٛظاضات ٚؼًٓؾٗٞ اييت ت٪ٚي ،١ ايػٝاغ١ ٗ ايسٚي١ط بايؿعٌ زٓؾاجملايؼ تػِّ

َٸ ،ٖٚٞ اييت تكهٞ ٗ أَٛض إاٍ ٚا٫قتكاز ،خط١ اٱزاض٠ أَٛض ١ ٚبٝسٖا تهٕٛ أظ

ٛٸ»بٌ َكاّ  ،ٚبصيو ؾٗٞ ٫ تكّٛ َكاّ ايؿكٝ٘ ٚإؿيت ،اؿطب ٚايػًِ ؾُٝع  «اّايك

 .(35)ايسٚي١

ع٢ً ٖصا ايؿطٜل بأْ٘ َع ا٭خص ٗ ا٫عتباض ايتؿاٚت بٌ ا٭١ُْٛ ايط٥اغ١ٝ  ٜٚطزٸ

ٌ ٖصٙ ايػًط١ ٜٚعاٚشلا ع٢ً ٚايدلٕا١ْٝ ٚإدتًط١، ؾإٕ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ أٚ ايٓٝابٞ ّجٸ

ٟٸ ،ػٞ َذُٛع أعها٥َ٘٪غٸ مٛ ٌٸ ٫ٚ ٜعاٚشلا نٌ عهٛ ؾٝ٘ بؿهٌ ؾطز . ٫ٚ َػتك

ٌٸ ٕٛ ٜٓؿٞ شيو ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٔ يه ٟٷ ،ؾاعٌ ٗ إسا٫ٚت َؿطزٙ زٚضٷ عه ط َ٪ثِّ ٚي٘ ضأ

ٔٸ ٚي٘ قٛت ٗ إقطاض إٛاظْات ايعا١َ ٚاـط٘  ،ايكٛاٌْ أٚ اعتُازٖا ٗ غ

ٔٵَٚٛقـ ٗ َٓض ايجك١ أٚ سذ ،اؿه١َٝٛ يٝؼ  بٗا عٔ اؿهَٛات أٚ ايٛظضا٤. ٚيه

ُٸ بٛغع ايٓا٥ب َؿطزٙ إٔ ٜؿعٌ ؾ٦ّٝا ١ٝ ٗ ٖصا اجملاٍ، ع٢ً عهؼ ايؿدل شا أٖ
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 ايصٟ ٜعاٍٚ ايػًط١ َٓؿطزّا. 

ْ٘ ٜسخٌ ٗ أـ زٚض اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ ع٢ً ذاٙ ٜهٝٸُا نإ ؾإٕ ٖصا ا٫تٸنٝؿٚ 

ٚعًٝ٘ ٜط٣ أْٗا َؿُٛي١  ،ٗ ايسٚي١ ١ ا٭َٛضقُِٝ َعاٚي١ ايػًط١ ٚاي١ٜ٫ٛ ٚإزاض٠ زٓؾ

ؿل َع ب ٖصا إٓٛٛض ـ ٫ تتٸػٵسٳ ـباٱناؾ١ إٍ إٔ إؿاضن١ ؾٝٗا  .١ ايتشطِٜأزٓيب

ٕ ٖصا ايؿطٜل َٔ أ١ بإطأ٠. ٖٚهصا ٜتبٌ يٓا فُٛع١ َٔ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ إدتكٸ

سط١َ تٛيٞ إطأ٠ ٖٚٛ  ،٢ إب٢ٓ ايؿكٗٞ ايعاّ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٜتبٓٸ

ٌٸٕٓاقب ايػًط١ ٚاي١ٜ٫ٛ َطًكّا عٌُ ٜٓسضز ؼت ٖصٙ ايكاعس٠،  . ٚعًٝ٘ وطّ ن

ضات أخط٣ زاع١ُ ٚغرل َباؾط٠، َٚدلٸ ، عٓاٜٚٔ ثا١ْٜٛإٍباٱناؾ١ إٍ اغتٓاز بعهِٗ 

ٞ إطأ٠ يًُٗاّ اييت ٖٚٞ ؼطِٜ تٛٓي ،ٍ ْؿؼ ايٓتٝذ١إْٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ تٓتٗٞ أغرل 

 اٍٚ َٔ خ٬شلا ايػًط١ ٚاي١ٜ٫ٛ. تع

  

ّٸإٜٚصٖب أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ   ،ايػًط١ٜٛ ٍ ايتؿهٝو بٌ طبٝع١ بعض إٗا

ٌ إطأ٠، ؾٝذٝع شلا بٳَٔ ايتؿكٌٝ ٗ َعاٚي١ بعض ايػًطات َٔ قٹ ٍ َعٜسٺإٌّٚٝ ٖ٪٤٫ 

ّٸ نُٔ بعض ايهٛاب٘، ٚشيو ع٢ً  ،ٞ بعض إٓاقب ايكٝاز١ٜٚتٛٓي َعاٚي١ بعض إٗا

 ايٓشٛ ايتايٞ: 

 

ٕ أ ٜ ٖٛ ايػا٥س عٓس ؾكٗا٤ إػًٌُ َٔ ١ٜ٫ٚ إطأ٠، إ٫ٕٓ إٛقـ إتشٚؿأضغِ 

تذطب١ ايتاضى١ٝ يًُػًٌُ ٚبٌ ع بٌ َعاٚي١ ايػًط١ ٗ ايبعض ايعًُا٤ إعاقطٜٔ َٝٻ

و ايع٬ق١ بٌ َٓكب اـ٬ؾ١ ايتاضىٞ َعاٚيتٗا ٗ ايسٚي١ ايكطط١ٜ اؿسٜج١، ٚؾٖه

ؾ٬ ٜكض قٝاؽ َٓكب ض٥ٝؼ ايسٚي١ ع٢ً  ،َٚٓكب ض٥اغ١ ايسٚي١ ٗ ا٭١ُْٛ إعاقط٠

َٸ  ١ ع٢ًَٓكب اـًٝؿ١ ايتاضىٞ، ٚٗ ن٥ٛ٘ قكط أزي١ إٓع ع٢ً َٓكب اـ٬ؾ١ ايعا

 إػًٌُ. 

ٕ إطأ٠ ٫ أٜط٣ ايسنتٛض ايكطناٟٚ، َع ايتػًِٝ بٛدٛز إْاع بٌ ايؿكٗا٤ ع٢ً 

َٸ ٔٸٚاييت ٖٞ خ٬ؾ١ إػًٌُ ْٝعّا ،١تكًض يًد٬ؾ١ ايعا ايط٥اغ١ اٱق١ًُٝٝ ٗ  ، ٚيه



 االجتهاد والتجديد 

. ٚبٓا٤ إِا ٖٞ أؾب٘ ب١ٜ٫ٛ ا٭قايِٝ قسّّا ،ايسٍٚ ايكطط١ٜ اؿاي١ٝ ٫ تسخٌ ٗ اـ٬ؾ١

 . (36)ٞ َٓكب ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜض إطأ٠ يًط٥اغ١ أٚ تٛٓي٫ ّٓع َٔ تطؾټ عًٝ٘

ّٚهٔ َٓاقؿ١ ٖصا ايطأٟ بأْ٘ َع ايتػًِٝ بٛدٛز ؾطم بٌ اـ٬ؾ١ ايعا١َ 

٢ عًِٝٗ ٚسذِ َٔ ْاس١ٝ َػاس١ ايسٚي١ ٚعسز ايػهإ إٛٓي ،ٚض٥اغ١ ايسٚي١ ايكطط١ٜ

يؿكٗا٤ بعسّ ق٬س١ٝ إطأ٠ يًد٬ؾ١ ايعا١َ ـ ٕ ضأٟ ْٗٛض اأإػ٪ٚيٝات َٚا ؾاب٘، غرل 

ٞ ٍ أ١ًٖٝ إطأ٠ يتٛٓيإٍ ٖصٙ ايٓاس١ٝ، بٌ إ هض َٔ نًُاتِٗ ـ مل ٜهٔ ْاٚطّانُا ٜتٻ

ٖٓ ا ٖصا إٓكب، بكطف ايٓٛط عٔ بك١ٝ ايؿطٚم ايعَها١ْٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ. ٚ

َاضات ٚز٬ٜٚت ٗ ايكطٕ ٕ بعض ايؿكٗا٤ ايػابكٌ عاقطٚا ٚدٛز ٖايو ٚإأس شيو ٜ٪ِّ

ايطابع اشلذطٟ َٚا بعسٙ، ٖٚٞ أؾب٘ بايسٍٚ ايكطط١ٜ َٔ بعض ايٛدٛٙ، َٚع شيو مل 

َٳ ـلس َٔ ايؿكٗا٤  ٢ اؿهِ أغٗا إطأ٠ أٚ تتٛٓيض دٛاظ إٔ تذلٸقطٻ ٔٵٗ سسٚز َتابعتٓا ـ 

ٜٳ .ٚايػًط١ ؾٝٗا ٕ إ. ٚشلصا ؾٕ تتٍٛ إطأ٠ ١ٜ٫ٚ ا٭قايِٝأعٔ أسسِٖ دٛاظ  زٵٔطنُا مل 

 بهطبٺ إ٫ٓ ،ٍ ْتا٥ر َػاٜط٠إَكاضب١ ايكه١ٝ َٔ َٓٛٛض اٱْاعات ايتاضى١ٝ ٫ تٛقٌ 

 ؾكٗٞ ٚادتُاعٞ كتًـ.  يٝٗا َٔ َٕٓٛٛضإا ٜػتسعٞ ايٓٛط ٖٓ ،ـَٔ ايتهًٗ

ٍ َؿطٚع١ٝ إٞ ايػًط١ ١ إطأ٠ يتٛٓيٚاْت٢ٗ ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ ٗ عج٘ سٍٛ أًٖٝٸ

ػات، بايؿٛض٣ ٚإ٪غٸ ٜهٕٛ اؿهِ ؾٝٗا َكٝسّا إٔبؿطٙ  ،ايسٚي١ٞ إطأ٠ يط٥اغ١ تٛٓي

يؿُٗ٘  ، عٝح ٫ ّاضؽ اؿانِ غًطت٘ ع٢ً ايٓاؽ ٚؾكّاؾطزّٜا ٫ٚ ٜهٕٛ اغتبسازّٜا

ػات ايؿٛض٣ اييت اْتدب ايؿعب ، بٌ وهِ َا تكهٞ ب٘ َ٪غٸأٚ شلٛاٙ اـامٸ

ػات غًطتٗا ٗ ايتكٌٓ ٚإطاقب١ غٸ٠، ُٚاضؽ ٖصٙ إ٪طٸٚإضاز٠ سٴ طٸسٴ أعها٤ٖا باختٝإض

 ،ػات ٚايكٛاٌْبايؿٛض٣ ٚإ٪غٸ ٠. ؾاؿانِ ٖٓا ّاضؽ غًطت٘ َكٝسّاطٸبإضاز٠ سٴ

ٚبٛاغط١  ،١ٜطًِّٝ٘ إٓتدبٌ َٔ قبً٘ ُعٚىهع ٕطاقب١ ٚقاغب١ ايؿعب بٛاغط١ ٖجِّ

 . (37)ػات اجملتُع ا٭ًٖٞضقاب١ َ٪غٸ

 ْ٘ ٜٓطًل َٔ أسس أَطٜٔ: أٜٚبسٚ َٔ ٖصا ايطأٟ 

ٕٸا٭ٍٚ  َٳ ـغبب إٓع ايؿطعٞ  : نأ ٜطاٙ ـ دا٤ يًشًٝٛي١ زٕٚ اغتبساز إطأ٠  ٔٵعٓس 

ٝٸ ،ٗ اؿهِ ٚايػًط١ تٗا ٚايصٟ ٜ٪ٍٚ إٍ تطانِ ا٭خطا٤ ٚإٛامل، ٚيٝؼ يعسّ أًٖ

٫ٚ ٗ  ،٫ ٜٛٗط ٖصا إع٢ٓ ٗ نًُات ايؿكٗا٤أْ٘ يصيو بهْٛٗا اَطأ٠. ٚاؿاٍ 

ٗٴ .يٝٗاإٓكٛم اييت ٜػتٓسٕٚ اي بعض َٔ ايػٝام ايتاضىٞ يًٛاقع١ ايَا ؾُٗ٘  ٗ إ٫ٓ ِٸايً
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ّٷ :اييت ٚضز ؾٝٗا سسٜح ط١ٜٚ ػٵٛا أَطِٖ اَطأ٠، ٖٚٛ ايسٚي١ ايهٹٚٓي ئ ٜؿًض قٛ

 . (38)ا٫غتبساز١ٜ

ِٸ  ؾإْ٘  ،ب٘ َٔ َٛاملٕا ٜػبِّ ;إشا نإ ا٫غتؿطاز ٚا٫غتبساز بايػًط١ َصََّٛا ث

ٍٸأزٕٚ ايطداٍ، َع  ،ع٢ً ايٓػا٤ ٚاؿاٍ ٖصٙ ٫ ٜهٕٛ َكتكطّا  ٕ ايطٚاٜات اييت ٜػتس

 بايٓػا٤.  بٗا ٗ إكاّ ؽتلٸ

سسٜج١ قا١ُ٥ ع٢ً زغتٛض ٜؿكٌ بٌ ايػًطات  ٞ ايط٥اغ١ ٗ زٚي١ٺ: إٕ تٛٓيايجاْٞ

 ٔ ؾأْ٘ إٔ وسٸػات ايسغتٛض١ٜ إٓبجك١ َٓ٘، َِٜٚٓٛ ايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبٌ إ٪غٻ ،ايج٬خ

ٛٸ ٢ إطأ٠ ايػًط١ ٗ إٔ تتٛٓي َا ّٓع َٔي١ يًشانِ. ٚعًٝ٘ يٝؼ َٔ َػاس١ ايػًط١ إد

ٚٗ أظ١َٓ  ْ٘ ٚنع دسٜس غرل َعٗٛز ٗ عكط ايٓلٸأَجٌ ٖصٙ ايسٍٚ، ع٢ً اعتباض 

ٓٛ سٚا قٛاعس ايؿك٘ ايػٝاغٞ، ٚبايتايٞ ؾإٕ َٛضز ايبشح خاضز طٚا ٚقعٸايؿكٗا٤ ايصٜٔ ْ

ٍٸعٔ َٛضز ب  . (39)بٗا ع٢ً إٓع عض ايطٚاٜات اييت اغتس

ٛټٜٚػذٸ ٫ت ٌ شلصا ايتٓٛرل ايؿكٗٞ أْ٘ قاضب ايكه١ٝ إططٚس١ َٔ د١ٗ ايتش

إٛنٛع١ٝ اييت سكًت ٗ فاٍ َعاٚي١ اؿهِ بٌ ا٭غايٝب ايؿطز١ٜ ايتاضى١ٝ ٚبٌ 

ٗ ا٭١ُْٛ  ؾطزّٜا عٝح مل تعس ايػًط١ ؾأّْا ،ػٞ ٗ ايسٚي١ اؿسٜج١ايٓٗر إ٪غٸ

ٕ أزي١ إٓع إس بٗا. ٚعًٝ٘ ؾس ع٢ً نطٚض٠ ايتكٝټايسغتٛض١ٜ ا٫ْتداب١ٝ اؿسٜج١، ٚاييت أٓن

ػٞ ٫ٚ تؿٌُ ايُٓٛشز إ٪غٸ ،ٍ ايُٓاشز ايؿطز١ٜ ايػابك١إ شا ثبتت ـ تهٕٛ ْاٚط٠ّإـ 

ٌٕيتػاٜط إٛنٛع ٚتبسټ ;ايسغتٛضٟ ا٫ْتدابٞ  دٖٛطٟ.  ي٘ بؿه

ذاٙ ب اتٸػٵٍ ٖصٙ اؿٝجٝات إٛنٛع١ٝ ـ سٳإإٓع يٝػت ْاٚط٠  ١إٔ أزٓيإٍ ْٚٛطّا  

إاْعٌ ـ ساٍٚ بعض ايباسجٌ ٗ ايؿك٘ ايتٛؾٝل بٌ بعض اٯضا٤ ايػابك١، ٚاغتكطب 

َٔ ايتكٝٝس ٚايتهٝٝل ُٕاضغ١ ايػًط١ َٔ قبٌ إطأ٠، ٚاْت٢ٗ  ، َع َعٜسٺإتكسٸّايتٓٛرل 

ٕٕشا ناْت َكٝٸإسٚي١، ٢ إطأ٠ ض٥اغ١ ايٍ دٛاظ إٔ تتٛٓيإ أغاغٞ َٚذايؼ  س٠ بكاْٛ

ٟٸ ،تؿطٜع١ٝ سه١َٝٛ ٣ ٫ٚ تتكسٸ ،سهِ ٜكسض َٓٗا با٫غتك٬ٍ ٚناْت بعٝس٠ عٔ أ

ٟٸ ِٕ ٭ ٚطإا ٫  ،٫ٚ ٭ٟ سهِ ؾطعٞ أق٬ّ ،سهَٛٞ أٚ قها٥ٞ ٗ ايتٓاظع سه

ّ ص٠ يًسغتٛض ٕٚا ٜكسض َٔ فًؼ ايؿٛض٣ َٔ أسهإ تهٕٛ َٓٚؿأتعسٚ ايط٥ٝػ١ 

 . (40)ت١ُٝٝٛٓ

طات ٕ ٖصا ايطأٟ ٖٛ َجاب١ قاٚي١ تٛؾٝك١ٝ دا٤ت ؼت نػ٘ إتػِّأٜبسٚ ٚ
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يتتٛاؾل َع ايتطٛض ا٫دتُاعٞ  ;ٚإطايبات إعاقط٠ ٱعاز٠ ايٓٛط ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ

ْٗا قطٜب١ َٔ َعاٚي١ َٗاّ ايط٥اغ١ ٗ أٚايػٝاغٞ. ٜٚٛٗط َٔ ايكٝػ١ اييت اقذلسٗا 

ٍ َٛقع ؾطٗ أٚ إسٝح ٜهٕٛ َٛقع ض٥ٝؼ ايسٚي١ ؾٝٗا أقطب  ،ايدلٕا١ْٝبعض ا٭١ُْٛ 

 .ٍ َٛقع غًطٟٛإؾدطٟ َٓ٘ 

٢ ض٥اغ١ ايسٚي١ ع٢ً إٔ تهٕٛ ْ٘ أداظ يًُطأ٠ إٔ تتٛٓيأ٬ٜٚسٜ ع٢ً ٖصا ايطأٟ 

ٟٸفطٻ غًط١ سكٝك١ٝ، ٚبٗصا ؾٗٛ ٗ سكٝكت٘ ٚعُك٘ ٫ هٝع يًُطأ٠ تٛيٞ  ز٠ َٔ َعاٚي١ أ

ٟٸ  ٞ ض٥اغ١ ايسٚي١ بايؿهٌ إكذلح. ل شلا بتٛٓيضخٻ ٕٵإٚ ،ٓاقب ايػًط١َٓكب َٔ َ أ

 

ؾأداظٙ بعهِٗ  ;اختًـ ايٓٛط ايؿكٗٞ َٓص ايكسّ سٍٛ تكًس إطأ٠ ٕٓكب ايكها٤

بُٝٓا  ;ناـ٬ؾ١ ٚاي١ٜ٫ٛ ايعا١َ ،و بٝٓ٘ ٚبٌ َعاٚي١ ايػًطات ا٭خط٣بعس إٔ ؾٖه

ٌٕأٍ دٛاظ إآخط  شٖب ؾطٜلٷ  قسٚز.  ٚٗ ْطإم ،دع٥ٞ ٕ تعاٍٚ إطأ٠ ايكها٤ بؿه

 ٖٖ َعٌ إَاّ إصٖب  ٕ تتٍٛ إطأ٠ ايكها٤ ٗ ْطإمأْكٌ عٓ٘ ايكٍٛ بؿطع١ٝ  ٔٵٚ

 ٢تٛٓيٕ تأأداظ يًُطأ٠ عٓ٘ أْ٘  . ؾكس ْكٌ ْاع١ْ(ٖـ150ايؿكٗٞ إعطٚف أبٛ سٓٝؿ١)

  .باغتجٓا٤ اجملاٍ اؾٓا٥ٞ ،ٜٚؿٌُ كتًـ اجملا٫ت، ظ ؾٝ٘ ؾٗازتٗاَا ػٛ ايكها٤ ٗ

 َا تكضٸ ٕ تكهٞ إطأ٠ ٗأهٛظ أْ٘ قاٍ:  سٓٝؿ١ عٔ أبٞ (ٖـ450إاٚضزٟ) ْكٌ

 .ؾٝ٘ ؾٗازتٗا َا ٫ تكضٸ ٫ٚ هٛظ إٔ تكهٞ ٗ ،ؾٝ٘ ؾٗازتٗا

ٕٸ ( ٖـ460ب ايطٛغٞ)ػٵسٳٚ ٛٸؾإ  ،ا٭سهاّشلا إٔ تكهٞ ٗ ْٝع  ظأبا سٓٝؿ١ د

إٔ تكهٞ ٗ ا٭َٛاٍ. ٜٚػتؿاز َٔ ابٔ  :(ٖـ595اؿسٚز ٚايككام. ٚبتعبرل ابٔ ضؾس) إ٫ٓ

ع٢ً ايؿٗاز٠. ؾٓكٌ عٓ٘ قٛي٘: هٛظ  قٝاغّا ،ٕ أبا سٓٝؿ١ أداظ قها٤ٖاأ( ٖـ682قسا١َ)

 . (41)ٕ تهٕٛ ؾاٖس٠ ؾٝ٘أ٭ْ٘ هٛظ شلا  ;إٔ تهٕٛ قان١ٝ ٗ غرل اؿسٚز

ٛٸأ( ٖـ456سعّ)بٌ ٜٛٗط َٔ ن٬ّ ابٔ   ٕ تًٞ اؿهِ ب٬ أظ شلا ٕ أبا سٓٝؿ١ د

 .نإ إعطٚف خ٬ؾ٘ ٕٵإ. ٚ(42)قٝس

( ٗ ٖـ587ح ايهاغاْٞ)ؾكس قطٻ .ٚقس غاض ع٢ً ٖصا ايٓٗر بعض ؾكٗا٤ ا٭سٓاف

٭ٕ  ;ٚأَا ايصنٛض٠ ؾًٝػت َٔ ؾطٙ دٛاظ ايتكًٝس ٗ اؾ١ًُ»بٝإ َا ٜكًض يًكها٤: 

٭ْ٘ ٫ ؾٗاز٠  ;ْٗا ٫ تكهٞ باؿسٚز ٚايككامأ إ٫ٓ ،١ًُإطأ٠ َٔ أٌٖ ايؿٗاز٠ ٗ اؾ
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 . (43)«شلا ٗ شيو، ٚأ١ًٖٝ ايكها٤ تسٚض َع أ١ًٖٝ ايؿٗاز٠

َا ػٛظ  ٝٗا ايكها٤ ٗدٛاظ تٛٓي ،َٔ إايه١ٝ ،(ٖـ586)ْٚكٌ عٔ ابٔ ظضقٕٛ 

 . (44)يبعض ا٭سٓاف ؾٝ٘ ؾٗازتٗا، ٚؾاقّا

ايبشط »( ٗ نابٔ لِٝ)ٍ ايتؿكٌٝ ٗ شيو، إٚشٖب بعض اؿٓؿ١ٝ  

ٛٻ ،«فُع ا٭ْٗط»( ٗ ٖـ1078ٚزاَاز أؾٓسٟ) ،«ايطا٥ل يهْٛٗا َٔ  ;ظا قها٤ٖاؾكس د

ّٷ» :ؿسٜح ;ٞ شلاأثِ إٛٓيٜأٌٖ ايؿٗاز٠، ٚيهٔ  ٕ بعهِٗ أ. ٖٚصا ٜعين «...ئ ٜؿًض قٛ

ٔٵ  ٚقٛز أٚ ٗ غرل اجملاٍ اؾٓا٥ٞ قضٸ ٗ غرل سسٸ تٵيٛ قهٳ ٫ هٝع تٛيٝٗا ابتسا٤، ٚيه

ٚيٝؼ  ،٭ٕ ايطدٛي١ ٗ ايكانٞ عٓسِٖ ٖٛ ؾطٙ دٛاظ ;(45)ْٚؿص سهُٗا ،قها٩ٖا

 نُا عٓس اؾُٗٛض.  ،١ؾطٙ قشٸ

ٍ إٖصا ايطأٟ، ؾكس شٖب إٍ  ،َٔ اٱبان١ٝ ،(ٖـ1223ٜٚٛٗط ٌَٝ ايجُٝين) 

زٕٚ تعكٝب  ،سهُت باؿلٸ ٕٵإْ٘ ْكٌ دٛاظ سهُٗا أٞ ايكها٤، غرل َٓع إطأ٠ َٔ تٛٓي

ٕٵا٫ٚ ٜجبت سهِ اَطأ٠ أٚ عبس، ٚد»عًٝ٘. قاٍ:   .(46)«سهُا باؿلٸ ظ إ

بٌ انتؿ٢  ،ايطأٟ ؾٗٛ مل ٜتيٻ ،يًُذٍٗٛ كٝػ١ ايؿعٌ إبينٸبدا٤  ٚقس ٜكاٍ: إْٸ٘

ٖٓأط ن٬َ٘ بٚقس ٜؿػٸ .بٓكً٘ ا ْ٘ ٗ غٝام إداظ٠ اؿانِ يٮسهاّ اييت تطؾع إيٝ٘، 

شا إٕ ٜهٕٛ قكسٙ ؾُٝا أّٚهٔ  .بإَها٤ اؿانِ ي٘ قها٤ٖا ٫ ٜٓؿص إ٫ٓقس ٜعين إٔ 

ُٳسٖه  ، ؾٝهٕٛ ٗ فاٍ قها٤ ايتشهِٝ. باؿلٸ تٵُٗا اـكُإ ؾشه

ؾايؿٗاز٠  .َع ايؿاضم ٕ قٝاؽ ايكها٤ ع٢ً ايؿٗاز٠ قٝاؽٷأٍ إؾاض٠ َٔ اٱ سٻ٫ٚ بٴ

ّٕ،٫ تػتبٚ ،١ٓ ٚططٜل ٕعطؾ١ ايٛاقع ٗ فاٍ ايكها٤بِّ عٔ إٔ تكذلٕ  ؾه٬ّطٔ أٟ إيعا

ٟٸ  .ع٢ً عهؼ َعاٚي١ ايكها٤ ،ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايػًط١ ٚاي١ٜ٫ٛ َعاٚي١ أ

ٕ إ :َٔ قبٌٝ ،ض قٝاؽ ايكها٤ ع٢ً ايؿٗاز٠ يبعض ايٓكٛز ايٓكه١ٝٚقس تعطٸ

ؾٌٗ تهٕٛ اَطأتإ ٗ ايكها٤ ٗ َكاّ  ،ؾٗاز٠ إطأ٠ ايٛاسس٠ ٖٞ ْكـ ؾٗاز٠ ايطدٌ

 . (47)ٚاسس؟ قإض

 ٬ٜٚسٜ ع٢ً ٖصا ايٓكس بأْ٘ َٓطًل َٔ إعٗٛز ايتاضىٞ ٕعاٚي١ ايكها٤، ٚإ٫ٓ

 زٜٔ. َٔ قبٌ قها٠ َتعسِّ ٣ؾؿٞ ايكها٤ اؿسٜح ّهٔ ْٛط ايسعاٚ

ػتؿاز َٔ نًُات ٞ إطأ٠ يًكها٤ ٗ بعض اجملا٫ت ٜٴٚٗ غٝام ايبشح عٔ تٛٓي

٢ إطأ٠ ايكها٤ بٌ ظ إٔ تتٛٓيطٜٔ َٔ اٱَا١َٝ ٚدٛز ٌَٝ إٍ دٛابعض ايؿكٗا٤ إتأخِّ
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َٔ  ّٝا١ إاْعٌ نًٕٓ ناْت بعض ايهًُات ٚضزت ٗ غٝام ْكس بعض أزٓيإايٓػا٤. ٚ

 تكًسٖا َٓكب ايكها٤. 

: أَا «فُع ايؿا٥س٠»قاٍ ٗ  ، سٝح(ٖـ993ل ا٭ضزبًٝٞ)َٚٔ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ احملٚك

، ٚأَا ٗ غرل شيو ؾ٬ يًُطأ٠ ؾٝ٘ أَطٷ عٵَا مل ُه اؾذلاٙ ايصنٛض٠ ؾصيو ٚاٖط ٗ

ؾإٓع  ؾ٬ عح، ٚإ٫ٓ ْعِ شيو ٖٛ إؿٗٛض. ؾًٛ نإ إْاعّا .ٚانشّا ْعًِ ي٘ زي٬ّٝ

ٌٸبايهًٓ ٔٸ ،إش ٫ قصٚض ٗ سهُٗا بؿٗاز٠ ايٓػا٤ ;عح ١ٝ ق بٌ  ،َع زلاع ؾٗازتٗ

 .(48)«كاؾٗا بؿطا٥٘ اؿهَِع اتٸ ٤ٞٺ،بؿ إطأتٌ َج٬ّ

إشا ناْت إطأ٠ » :قٛي٘ «ضٚن١ إتكٌ»( ٗ ٖـ1070ا٭ٍٚ)بٌ ْكٌ عٔ اجملًػٞ 

طت ؾٝٗا ايؿطٚٙ اي٬ظ١َ يًكها٤، ٫ َاْع َٔ قها٥ٗا بٌ ايٓػا٤ ٚاحملاضّ ٚتٖٛؾ ،عا١ٕ

 .(49)«َٔ ايطداٍ

ل ٖصٙ اؾع١ٝ٥ ٗ ٍ ؼٗكإٍ ٚدٛز ٌَٝ إٚتٛسٞ نًُات بعض إعاقطٜٔ 

 . (50)ايٛاقع

ُٸنُا ْكٌ عٔ احملٚك َا ٜؿٝس أنجط َٔ شيو،  «غٓا٥ِ ا٭ٜاّ»( ٗ ٖـ1221ٞ)ل ايك

٭ٕ ايعًٌ  ;ٚضَا ٜؿهٌ ٗ اؾذلاٙ ايصنٛض٠ ٚغًب١ اؿؿٜ ٚايٓطل َطًكّا» :قاٍ

٫ستٝاد٘ إٍ ايدلٚظ ُٚٝٝع  ;ٔ ايٓػٛإ َٔ شيو غايبّأَ عسّ ُٗه ـإصنٛض٠ شلا 

غرل  ـٓػٝإ ٚاـطؽ ٕ ايتُٝٝع ٚاٱتكإ ٫ وكٌ َع نجط٠ ايأاـكّٛ ٚايؿٗٛز، َٚٔ 

 . (51)«إٔ ٜٓعكس اٱْاع َطًكّا إ٫ٓ ،طز٠، ؾ٬ ٚد٘ يعسّ اؾٛاظ َطًكّآَط

ٞ إطأ٠ سٍٛ َس٣ ؾطع١ٝ تٛٓي عًِٝٗ بإٔ إػأي١ إططٚس١ تٓكبٸ زٸطٳٚقس ٜٴ

ٝٸ، يًكها٤ شا إٚإْؿا٤ ا٭سهاّ ايكها١ٝ٥ إًع١َ، َٚا  ،تٗا يٓٛط إٓاظعاتَٚس٣ أًٖ

ٌٸْٚاؾصّا نإ قها٩ٖا قشٝشّا ايبشح بعض اؿٝجٝات ٚا٬ٕبػات إطاؾك١  ، ٚيٝؼ ق

َا إشا نإ بٌ ايطداٍ أٚ ايٓػا٤ َٚا ؾاب٘. ٚايكٍٛ ظٛاظ قٝاَٗا  :َٔ قبٌٝ ،يصيو

ٚإْؿا٤ ا٭سهاّ  ،ٝٗا ٕٓكب ايكها٤ ٗ اؾ١ًُباؿهِ بٌ ايٓػا٤ ٜعين دٛاظ تٛٓي

١ُٕٗ. ؾٌٗ إٛقـ ايؿكٗٞ ٖٛ دٛاظ ٖٚٛ َٔ أقػاّ اي١ٜ٫ٛ ا ،ايكها١ٝ٥ ٗ اـكَٛات

يبعض احملاشٜط ايؿطع١ٝ إكاسب١ ـ ٗ  ٤ّاٚزض ;شيو َٔ سٝح إبسأ، غا١ٜ َا ٗ ا٭َط

ٔٸ :َجٌ ،ْٛطِٖ ـ ٔٸ ،ٗ فايؼ ايطداٍ ٚٗٛضٖ ٔٸ ،شلِ ٚكايطتٗ ٗ اؾساٍ  ٚزخٛشل

 ؟بايٓػا٤ ٝٗا ايكها٤ اـامٸٚاـكاّ َعِٗ، ططست َػأي١ قكط تٛٓي
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عٔ  ح أقشابٗا بٛنٕٛحمل ٜكطِّ ايػابك١ٕ بعض اٯضا٤ إٍ أاض٠ ٖٓا ػسض اٱؾ

ُٸ أٚ ُاضؽ  ،عٝح تكبض إطأ٠ قان١ٝ بٌ ايٓػا٤ ،١ ايكها٤ؾطع١ٝ َعاٚيتٗا ٕٗ

٢ٓ بايٓٛط ٗ ايكهاٜا عٵٚاييت تٴ ،١ با٭سٛاٍ ايؿدك١ٝايكها٤ ٗ بعض ايؿطٚع اـاقٸ

 ط١ٜ. غٳٚإٓاظعات اُ٭

 

ا٫ػاٙ ايصٟ غًه٘ إَاّ إصٖب ايؿكٗٞ إعطٚف أبٛ سٓٝؿ١ ايٓعُإ ٚبعض  ٕٸإ

ٗٻ َٕايؿكٗا٤ ايػايؿٌ َ ٚايتسقٝل ٗ  ،دا٤ بعسِٖ ٱعُاٍ ايٓٛط ٗ ايكه١ٝ ٔٵس ايططٜل 

 ١ إٓع. أزٓي

َٳ ٕ أٚضأ٣  ،و ايع٬ق١ بٌ َٓكيب اـ٬ؾ١ ٚتٛيٞ ايكها٤ؾٖه ٔٵٚبايؿعٌ ٖٓاى 

١ َؿاضق١ َٓٗذ١ٝ بٌ ٍ اـ٬ؾ١ ايع٢ُٛ. ٚمثٸإأزي١ ؼطِٜ َعاٚي١ إطأ٠ يًػًط١ َٓكطؾ١ 

ٍ إيٝ٘ ـ إَا اغتٓسٚا  ٗ ـٍ ايتشطِٜ إطًل اغتٓسٚا إؾبعض ايصٜٔ شٖبٛا  ;ا٫ػاٌٖ

٭ْ٘ ؾعب١ ١َُٗ َٔ  ٚشيو ْٛطّا ;ع٢ً أزي١ سط١َ تٛيٞ إطأ٠ يًكها٤ قٝاؽ ا٭ٚي١ٜٛ، بٓا٤ٶ

ِّأٗ سٌ  ;ؾعب اي١ٜ٫ٛ ٗ ْٛطِٖ قطؾٛا زيٌٝ  ظٜٔ يًُطأ٠ َعاٚي١ ايكها٤ َطًكّإ اجمل

يٓٛط إٍ اٚشلصا مل وتادٛا  ،ٚقكطٚٙ ع٢ً ايػًط١ ايعًٝا، عٔ ايكها٤ ايتشطِٜ ابتسا٤ٶ

 ٗ ايع٬ق١ بٌ ايػًطتٌ. 

ٝٸ  ٕطأ٠ إػتذُع١ يًؿطا٥٘ ٗ ١ اٚقس شٖب بعض ايؿكٗا٤ َٓص ايكسّ إٍ ُاّ أًٖ

ٌٕإٔ تتٛٓي ك١ با٭سٛاٍ بٌ ايكهاٜا إتعًٚ َطًل، زٕٚ ؾطٕم ٢ َٓكب ايكها٤ بؿه

 .ايؿدك١ٝ أٚ إٓاظعات ايتذاض١ٜ ٚإاي١ٝ أٚ ايكهاٜا اؾٓا١ٝ٥

ٚٸ ،َٔ إايه١ٝ ،(ٖـ191)ٟٚ عٔ عبس ايطٓٔ بٔ ايكاغِؾكس ضٴ ١ْ قاسب إس

 .ايهدل٣، دٛاظ ١ٜ٫ٚ إطأ٠

َٔ إايه١ٝ، ؼسٜس ن٬َ٘ ٚقكطٙ ع٢ً  ،(ٖـ586ٚقس ساٍٚ ابٔ ظضقٕٛ)

ٔٵ .يٮسٓاف َا ػٛظ ؾٝ٘ ؾٗازتٗا، ٚؾاقّا أٚ ٗ ،إٓاظعات إاي١ٝ ابٔ عبس  ضزٸ يه

٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ابٔ ايكاغِ قاٍ نكٍٛ اؿػٔ  ;ايػ٬ّ بعسّ اؿاد١ شلصا ايتأٌٜٚ

 . (52)ٚايطدلٟ بإداظ٠ ٫ٜٚتٗا ايكها٤ َطًكّا

ٚإٍ  ،اؿػٔ ايبكطٟ :َجٌ ،إٍ بعض ايتابعٌ ْٚػب ايكٍٛ باؾٛاظ َطًكّا
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 . (53)٘ مل ٜجبت عِٓٗٚيهٓٸ .قاسب أبٞ سٓٝؿ١ ،قُس بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ

 ،(ٖـ310أبٞ دعؿط ايطدلٟ) :َٔ ٍ نٌٛإْ٘ اؾتٗطت ْػب١ ٖصا ايطأٟ أغرل 

ٞٸر ٚإؿػِّإ٪ضِّ ٌٸَ ط ٚايؿكٝ٘ ايصٟ نإ قاسب َصٖب ؾكٗ ٍ ايؿكٝ٘ إٚنصا  ;ػتك

 (.ٖـ456ايٛاٖطٟ إعطٚف ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ)

ٗ تطاث٘ ايتؿػرلٟ  زٵٔطٕ ايطأٟ إٓػٛب إٍ ايطدلٟ مل ٜٳأٍ إٚػسض اٱؾاض٠ ٖٓا 

َٔ ايؿكٗا٤ ٖصا ايطأٟ عٔ أبٞ دعؿط ايطدلٟ،  بٌ ْكٌ ْعٷ، ٚايؿكٗٞ ايٛاقٌ إيٝٓا

عٔ اٱْاع،  خاضدّا ّاٜٚعتدلٙ ؾاشٸ ،ايطأٟ (، ايصٟ نإ ىايؿٖ٘ـ450إاٚضزٟ) :َِٓٗٚ

ٛٻ ،ابٔ دطٜط ايطدلٟ ؾصٸٚ» :ٚشلصا قاٍ عٓ٘ ل عًٖ. ٚ«ظ قها٤ٖا ٗ ْٝع ا٭سهاّؾذ

ٍٕ»عًٝ٘ بكٛي٘:  ٕٳ عٳ٢ًَ ﴿ :َع قٍٛ اهلل تعاٍ ،اٱْاعٙ ٜطزٸ ٫ٚ اعتباض بكٛ َٴٛ ٛٻا ٍٴ َق ايطِّدٳا

 .(54)«﴾اٯ١ٜ...ايِّػٳا٤ٹ

ٌٸ»( عٔ ايطدلٟ قٛي٘: ٖـ460)ايطٛغْٞكٌ ٚ َا  هٛظ إٔ تهٕٛ قان١ٝ ٗ ن

ْ٘ مل أا ٜعين ٖٓ ،(55)«َٔ أٌٖ ا٫دتٗاز ٭ْٗا تعسٸ ;ؾٝ٘ ٕ ٜهٕٛ ايطدٌ قانّٝاأهٛظ 

ٝٸ ؾأْٗا ؾإٔ ايطدٌ  ،دتٗازتٗا طإا ناْت َٔ أٌٖ ا٫ٜهٔ ٜط٣ قكٛضٖا أٚ عسّ أًٖ

 .ٗ ٖصا اجملاٍ

ع٢ً دٛاظ  بٓا٤ٶ ايػابلؼ ضأٜ٘ أغٻٍ ايطدلٟ أْ٘ إْٚػب ابٔ قسا١َ اؿٓبًٞ 

 .(56)عٗا ًَه١ ا٫دتٗازز ُتټٚيٝؼ ع٢ً فطٸ ،ٝٗا اٱؾتا٤تٛٓي

ٞ إطأ٠ يًشهِ ٍ دٛاظ تٛٓيإ (ٖـ456)نُا شٖب ايؿكٝ٘ ايٛاٖطٟ ابٔ سعّ

إٔ تًٞ إطأ٠  ٚدا٥عٷ» :٢ٗ احملًٓ قاٍؾكس  .َذاٍ َعٌ ٚزٕٚ تكٝٝسٺ ،ٚايكها٤ َطًكّا

 .(57)«.ٖٚٛ قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١.. ،اؿهِ

َٳ ٟٸ ٔٵٖٚٓاى  ؾطعٝت٘  َٓكب غٝاغٞ ٜػتُسٸ ْٛط إٍ َٓكب ايكها٤ نأ

َا ٜٛٗط َٔ عباض٠  بػٵ٢ ا٫دتٗاز، سٳٚمل ٜؿذلٙ ؾٝ٘ ستٸ ،٫ٜٚٚت٘ َٔ تعٌٝ اؿانِ

ٍ إٔ قاٍ: ٚإٔ إ ،ايصٟ اؾذلٙ ٗ اؿانِ ايعكٌ ٚايبًٛؽ ،(ٖـ970ابٔ لِٝ اؿٓؿٞ)

نُا ٗ اـعا١ْ، ٫ ايصنٛض٠  ،زٕٚ زلاع ايسع٣ٛ ؾك٘ ٜهٕٛ ٍَٛ يًشهِ

 . (58)ٚا٫دتٗاز

شٖب  ٘ اٱهابٞ ايصٟ هٝع تٛيٞ إطأ٠ يًكها٤ َطًكّاػام َع ٖصا ايتٛدټٚبا٫تٸ

ٝٸ  . ٞ ايكها٤ َطًكّا١ إطأ٠ يتٛٓيبعض ايعًُا٤ إعاقطٜٔ إٍ أًٖ
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٭ٕ  ;ٗ ايكها٤ ؾكس أؾت٢ ايؿٝذ ايكاْعٞ بعسّ اؾذلاٙ ايصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛث١

بإٛاظٜٔ  ٚنْٛ٘ عإّا ،ٚنْٛ٘ ٗ ايططٜل إػتكِٝ ،َعٝاض ايكها٤ ٖٛ اعتساٍ ايكانٞ

ط٬م إَٚكته٢  .ع٢ً ؾطط١ٝ ايصنٛض٠ َعتدلّا غ١َٝ٬ يًكها٤. ٫ٚ ًِو زي٬ّٝاٱ

ٌٕإٚ ،إكبٛي١ ٖٛ عسّ اؾذلاٙ  ،ٗ ضٚا١ٜ أبٞ خسه١ يػا٤ اـكٛق١ٝ َٔ ايتكٝٝس بطد

ٍ َٓاقؿات ايؿكٗا٤ يًطٚاٜات إ م ٫سكّا. ٚغٓتططٸ(59)١ قها٤ إطأ٠ٚقشٸ ،ايصنٛض٠

 إؿاض إيٝٗا ٗ ن٬َ٘. 

 .تِٗٚاغتعطض ايػٝس ؾهٌ اهلل ٗ زضغ٘ ايؿكٗٞ سٍٛ ايكها٤ آضا٤ إاْعٌ ٚأزٓي

ٚعسّ  ،١ تٛيٞ إطأ٠ يًكها٤ٕ َػأي١ عسّ قشٸأٍ إٚبعس قانُتٗا ْٚكسٖا اْت٢ٗ 

ٌٸ ،ْؿٛش قها٥ٗا ٞٸؼٗؿ ق ْ٘ ع٢ً أٍ إػسض اٱؾاض٠ ٚ. (60)٫ٚ ٜعهسٙ ايسيٌٝ ،ٜ عًُ

ٟ يًكها٤ ٚنصا ٗ إتكسٸ ،َػت٣ٛ ايؿت٣ٛ، اؾذلٙ ايصنٛض٠ ٗ َطدع ايتكًٝس

ٕٵ  .(61)١ ع٢ً ا٫ستٝإٙ بعض ايؿطٚٙ َبٓٝٸأٍ إإٔض  ٚايكٝاز٠ ايعا١َ، ٚإ

ٕٵٜٚكِّ تتسضز إطأ٠ ٗ  س بعض ايعًُا٤ إعاقطٜٔ اؾٛاظ ببعض ايهٛاب٘، نأ

ٚٸ ٕ تعٌُ ٗ اؾٓاٜات، بٌ تبسأ با٭سٛاٍ أٍ َا تعٌُ قان١ٝ يٝؼ بايهطٚض٠ شيو، ؾأ

ِٸ ،ايؿدك١ٝ ٚؾ٪ٕٚ ا٭غط٠، ٚٗ احمله١ُ ا٫بتسا١ٝ٥ ٚقس تهٕٛ ٗ  ،أع٢ً َٓٗا ث

ٕٛ ٕ تهٕٛ أَٚٔ ا٭عها٤ ٖٚهصا،  قه١ُ ؾطز١ٜ أٚ قه١ُ َؿاضن١ ؾٝٗا نعه

ٖٻ َعكٍٛ، أٟ بعس إٔ تهٕٛ قس ؾطغت  ٕ تهٕٛ ٗ عُٕطأ١ً يصيو. ٚنصيو هب َ٪

ٖٻأ سٻَٔ اؿٌُ ٚاٱضناع ٚغرلُٖا، ٫ٚ بٴ  . (62)يصيو ٬َّٚتكبِّ ٬ّٕ ٜهٕٛ اجملتُع َ٪

يٝٗا إاْعٕٛ َٔ تٛيٞ إطأ٠ شلصٙ إٕ ٖصٙ ٖٞ بعض اؿذر اييت ٜػتٓس أٚايٛاقع 

ٗٻ إٓاقب. ٜٚبسٚ أْٗا قاٚي١ْ ٚتطاعٞ ايٓٛط٠ ايجكاؾ١ٝ  ،ْعٌِ سذر إايططح ض١ٜ٩ تتؿ

ٌٻ ا٭زي١ ايٓك١ٝ ٚايكٝاغ١ٝ  يًُذتُع. يكس تٓاٚيت إسس٣ ايباسجات بايتشًٌٝ ايٓكسٟ د

ٛٸإٍ تٵًَيٝٗا ايكا٥ًٕٛ بايتشطِٜ، ٚتٛقٻإاييت اغتٓس  تٗا أٚ عسّ نؿاٜتٗا َٔ سٝح  عسّ ق

 سطَإنبرل ع٢ً  ٕ ايعطف ا٫دتُاعٞ ٚايجكاٗ نإ ي٘ أثطٷأضت ايجبٛت ٚايس٫ي١. ٚقطٸ

 . (63)إطأ٠ َٔ تٛيٞ ايكها٤

ٛټأآخط ٜط٣ بعض ايباسجٌ  ٚع٢ً قعٝسٺ ػٞ ٍ قها٤ َ٪غٸإٍ ايكها٤ ْ٘ َع ؼ

َٔ ايكها٠، ؾإٕ َؿاضن١ إطأ٠ ؾٝ٘ ٫ تٓسضز ؼت  ٜؿذلى ٗ اؿهِ ؾٝ٘ عسزٷ

٭ٕ اي١ٜ٫ٛ ٖٓا  ;ضٙ ايؿكٗا٤ ٗ ؾك٘ ايكها٤أسهاّ ١ٜ٫ٚ إطأ٠ يًكها٤ بإع٢ٓ ايصٟ قطٻ
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 .(64)نإ أٚ اَطأ٠ ضد٬ّ ،يٝػت يؿطزٺ

بٌ ايػًط١ ٚايكها٤.  ّأَ َٓٛٛض إاْعٌ ـ بإٔ ٖٓاى ت٬ظَ ـّٚهٔ َٓاقؿت٘ 

 ;ط َٔ طبٝع١ ايكها٤ػٞ ٚإهابٝات٘ ؾإْٗا ٫ تػٝٸعات ايكها٤ إ٪غٸَُٚٗا ناْت َِّ

ا ايططف أٚ شاى. غا١ٜ َا نْٛ٘ ٗ عُك٘ َعاٚي١ يًػًط١ ٚإقساض ا٭سهاّ إًع١َ شلص

 ،ٚا٭سهاّ ٫ تكسض َٓ٘ ٚسسٙ ،ٚاسس ٕ ايكهاٜا ٫ ٜٓٛط ؾٝٗا َٔ قبٌ قإضأٗ ا٭َط 

ٜٚؿاضنٕٛ  ،ٜٚبسٕٚ آضا٤ِٖ ؾٝٗا ٣،زٜٔ ٜؿذلنٕٛ ٗ ْٛط ايسعاَٚتعسِّ بٌ َٔ قها٠ٺ

ٕ ايكه١ٝ تعتدل َٔ قُِٝ َبشح إَذُٛعِٗ ٗ إْؿا٤ اؿهِ ٚإقساضٙ. ٚعًٝ٘ ؾ

ها٤ ٚايػًط١ َٔ قبٌ إطأ٠ طإا اؾذلنت نكان١ٝ َع فُٛع١ َٔ َعاٚي١ ايك

 :١ إٓع عٓسِٖ َٔ قبٌٝيٛ ناْت عًٓ ،ٚاؿهِ ؾٝٗا. ْعِ ٣،ايكها٠ ٗ ْٛط ايسعاٚ

ٍ شيو يهإ ّهٔ إْكل ايهؿا٠٤ ٚاؾساض٠ ٚاـدل٠ أٚ عطٚض ايٓػٝإ َٚا 

ٔٸ ٝٸ تساضنٗا عدل َأغػ١ ايكها٤، ٚيه ١ يس٣ إٓاٙ يس٣ ا٫ػاٙ إاْع ٖٛ اْعساّ ا٭ًٖ

ٞ ايكها٤، ا٭َط ايصٟ ٫ ّهٔ تساضن٘ أٚ اغتهُاي٘ يطبٝعتٗا ا٭ْج١ٜٛ ٗ تٛٓي; إطأ٠

ٟٸ  ،زٕٚوهِ ؾٝٗا قها٠ َتعسِّ ٣أخط٣ يٝؼ نٌ ايكهاٜا ٚايسعاٚ َٔ د١ٗٺٚططٜك١.  بأ

ٌٸ ٗ احملانِ. بٌ ٫ ٜعاٍ أغًٛب ايكها٤ ايؿطزٟ غا٥سّا ْ٘ ٫ ّٓع َٔ إشيو ؾ َٚع ن

اٱقطاض بأْٓا أَاّ أغًٛب دسٜس غرل َعٗٛز ٗ ايتاضٜذ ايؿكٗٞ. ؾٌٗ ٜعتدل ٖصا ا٭غًٛب 

 ٍ؟ ٌٖٚ ٜؿهٌ َٛنٛعّااؾُاعٞ ٗ ايكها٤ ٚاقع١ دسٜس٠ َا ططأ عًٝٗا َٔ تبسټ

 ؟ ٚاشا اعتدل نصيو ؾُادسٜسّا ٚبايتايٞ ٜؿذلض إٔ ٜأخص سهُّا ،غرل َعٗٛز دسٜسّا

طات اييت ٕ ايتػٝټأأّ  ،زات ؾكٖ٘ٛ إٛقـ َٔ تؿهٌٝ ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ َٔ قانٝات َتعسِّ

ٛټ ٕ إَٚٔ ثِ ؾ ،ٗ طبٝع١ َعاٚي١ ١َُٗ ايكها٤ دٖٛطّٜا ٫ّططأت ع٢ً ا٭غًٛب ٫ تعتدل ؼ

ٚتهٝٝـ  ٕ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ؼتاز إٍ عحٺإ ؟ع٢ً ساي٘ إٛنٛع ٗ سكٝكت٘ ٚعُك٘ بإم

ضٖا ايؿكٗا٤ ز اغتسعا٤ ْؿؼ ا٭سهاّ اييت قطٻ ٜهؿٞ ؾٝٗا فطٸٚتأقٌٝ كتًـ، ؾ٬

ٚإغكاطٗا عًٝٗا نُا ٖٞ زٕٚ  ،ب إعٗٛز ايتاضىٞػٵسٳ ،ٗ ؾك٘ ايكها٤ ٚاي١ٜ٫ٛ

 تؿكٌٝ.

  

نُٔ  ٍ بعض أٚد٘ ١ٜ٫ٚ ايطدٌ ٚإطأ٠ َعّاإقت بعض ايتٓٛرلات ايؿك١ٝٗ تططٸ
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ٕ ُجٌ ٗ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ َع بعض إٔ يًُطأ٠ أٍ إٚاْتٗت بعض اٯضا٤  .ا٭١َ فُٛع

بٌ زٚضٖا ٗ ا٫ْتدابات ٚايتكٜٛت  قّاٌ بعهِٗ َؿطِّايهٛاب٘ ايتٛؾٝك١ٝ ٗ شيو، ٚؾكٻ

 .ض يسخٍٛ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ َٚعاٚي١ ايػًط١ َٔ خ٬شلاٚبٌ ايذلؾٸ

ٍ خ٬ؾ١ اٱْػإ ٚؾٗاز٠ ا٭ْبٝا٤ باقط ايكسض ٗ تٓٛرلٙ سٛقُس شٖب ايػٝس 

َٸبأْ٘ عٓسَا ؼطٸ ٘ٓض ا٭  ،اـ٬ؾ١ ٜٓتكٌ إيٝٗا ١ ْؿػٗا َٔ اؿهِ غرل ايؿطعٞ ؾد

ٚع٢ً أغاؽ ضنا٥ع  ،ؾٗٞ ُاضؽ ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بتطبٝل أسهاّ اهلل

ا٫غتد٬ف ايطباْٞ. ُٚاضؽ زٚضٖا ٗ اـ٬ؾ١ )ايطبا١ْٝ( ٗ اٱطاض ايتؿطٜعٞ 

ِٵ﴿ًكاعستٌ ايتايٝتٌ: ي ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ ؾٴٛضٳ٣ بٳ ٖٴ َٵطٴ ٓٳاتٴ ﴿(; 38)ايؿٛض٣:  ﴾ٚٳَأ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاِي ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاِي

ُٴَٓهٔط ٔٵ اِي ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵطٴٚفٹ  ٕٳ بٹاِي َٴطٴٚ ٜٳِأ ٝٳا٤ٴ بٳعٵٕض  ٚٵيٹ ِٵ َأ ٗٴ  (.71)ايتٛب١:  ﴾بٳعٵهٴ

َٸ ٚايٓلٸ ايؿٛض٣، َا مل  ١ ق٬س١ٝ ٖاضغ١ أَٛضٖا عٔ ططٜلا٭ٍٚ ٜعطٞ ا٭

 .خام ع٢ً خ٬ف شيو ٜطز ْلٌّ

ٕٸ ،ايجاْٞ ٜتشسخ عٔ اي١ٜ٫ٛ ٚايٓلٸ ٞٸ ٚأ ٜٚطٜس باي١ٜ٫ٛ  .اٯخطٜٔ نٌ َ٪َٔ ٚي

ٚاٖط ٗ  ٚايٓلٸ .بكط١ٜٓ تؿطٜع ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط عًٝ٘ ،ٞ أَٛضٙتٛٓي

ٌٸ ر عٔ شيو ا٭خص َبسأ َتػا١ٜٚ، ٜٚٓت إ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات بكٛض٠ٺ غطٜإ اي١ٜ٫ٛ بٌ ن

حمل١ ؾك١ٝٗ »ح ٗ عج٘ عٔ نُا قطٻ .(65)«ايؿٛض٣ ٚبطأٟ ا٭نجط١ٜ عٓس ا٫خت٬ف

َٸ «زغتٛض١ٜ ؾٗٞ قاسب١ اؿل  ،١بإٔ ٖاضغ١ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ تػٓس إٍ ا٭

ِٸ ،ٗ ٖاضغ١ ٖاتٌ ايػًطتٌ ٝٸ ع٢ً إٔ ٜت ١ ايطؾٝس٠ شيو بإؾطاف ٚضقاب١ إطدع١ٝ ايسٜٓ

 . (66)ب تعبرلٙ ـػٵسٳ ـ

ٟ ايؿكٗٞ ٖٛ إؿاضن١ ٗ إٔ َٔ اجملا٫ت ايتطبٝك١ٝ شلصا ايطأٚايٛاقع 

َٸ ١ ٚا٫ْتدابات ايؿعب١ٝ ٫ْتداب ايط٩غا٤ ٚايٓٛاب ٗ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ ا٫غتؿتا٤ات ايعا

 ،١ً يٮنجط١ٜٕ ٜؿٌُ ايسخٍٛ ٗ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ إُجٸأٚاحمل١ًٝ ٚغرلٖا. نُا ٜؿذلض 

ٚيٛ  ،زٚضُٖا ٗ اـ٬ؾ١ نُٔ اجملُٛع١ ايٓٝاب١ٝ إٓتدب١ اضؽ إطأ٠ ٚايطدٌ َعّايتُ

َٸ ١. ٚقس ٜكاٍ بإَها١ْٝ اغتؿاز٠ ٖصا ع٢ً مٛ ايٛناي١ عٔ فُٛع ايٓاخبٌ َٔ ا٭

ٌٸ ٕٔ إع٢ٓ َٔ ن٬َ٘ بهٕٛ ن ٞٸ َ٪َ ٚنٕٛ إككٛز َٔ اي١ٜ٫ٛ ٖٛ تٛيٞ  ،غرلٙ ٚي

بسضد١  غرل ٚانٕضن٬َ٘  يهٕٛ بايتػاٟٚ. ْٚٛطّا َٚٔ غطٜإ اي١ٜ٫ٛ بِٝٓٗ ،أَٛضٙ

ٞ تٛٓي زٕٚ ،ا٫ْتداب ٚا٫غتؿتا٤ ٖٚٛ َعاٚي١ سلٸ ،ٔ َٓ٘ض إتٖٝكسٳناؾ١ٝ ٜكتكط ع٢ً ايَك
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 َٔ ايػًطات أٚ َباؾطتٗا.  أٟٛ

ض ْؿػٗا جملًؼ ايؿعب إطأ٠ إٔ تطؾِّ ٕ َٔ سلٸأٜٚط٣ ايسنتٛض ايكطناٟٚ 

ٚايٓٛاب أٚ ايؿٛض٣ أٚ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ ايصٟ واغب اؿه١َٛ ٜٚطاقبٗا ٜٚكسض 

س َؿاضن١ إطأ٠ ؾٝٗا بإٔ تهٕٛ قس ؾطغت َٔ قهاٜا ْ٘ قٝٻأايتؿطٜعات ٚايكٛاٌْ. غرل 

ْٚهذت ػطبتٗا ٗ اؿٝا٠.  ،ٚعٝح ٜهٕٛ أ٫ٚزٖا قس ندلٚا ،اؿٌُ ٚايطناع١

ض ْؿػٗا، ٫ ٕ إطأ٠ اييت ؼٌُ ٚتطنع ٚعٓسٖا أطؿاٍ تصٖب تطؾِّأ ٚقاٍ: يٝؼ َعك٫ّٛ

ٌٷ  . (67)٫ٚ أقاضبٗا ،٫ٚ ٜطن٢ ظٚدٗا ،٫ٚ ٜطن٢ اجملتُع عٔ ٖصا ،ٜكٍٛ ٖصا عاق

ٗ َعاٚي١ ايكها٤ أٚ ُجٌٝ اجملًؼ  قس ٜٓاقـ بإٔ ايكٝٛز اييت اؾذلطٗا، غٛا٤ٷٚ 

ٍٸ بإٔ بعض خكا٥ل إطأ٠ ٚٚٚا٥ؿٗا  ع٢ً ٚدٛز ايكٓاع١ ايه١ُٝٓ يسٜ٘ ايٓٝابٞ، تس

ٝٸ ٕ إات ٗ اجملتُع. ٚايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ؼٍٛ زٕٚ قٝاَٗا بٗصٙ ا٭زٚاض ٚإػ٪ٚي

ٔٸٕ تٓتٛط ستٸأٗ ايٛنع ايطبٝعٞ ـ  ـع٢ً إطأ٠  إَٔكته٢ ن٬َ٘  ايٝأؽ  ٢ تبًؼ غ

اغتًٗهت  ؽ شلصٙ ا٭زٚاض ايكٝاز١ٜ ٗ اجملتُع، ٚضَا تهٕٛ قسٕ تتؿطٻأ٢ ّهٓٗا ستٸ

تٗا خ٬ٍ إطس١ً ايػابك١. َٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ قس ٜؿكسٖا شيو ؾطق١ انتػاب سٜٝٛٸ

َٸ َٚطان١ُ ايتذطب١ ٗ ،اـدل٠ ايع١ًُٝ  .١ٖصٙ اجملا٫ت ايعا

ٟٷٚمثٸ ـ َػأي١ اؾذلاى إطأ٠ ٗ اجملايؼ ايتؿطٜع١ٝ َٔ َٓٛٛض سسٜح ٜهِّ ١ ضأ

ٛٻع١ًُٝ ايتؿطٜع ٚايتكٌٓ يهٕٛ ؾٓٛطّا .كتًـ ز ضت ٗ ايسٚي١ اؿسٜج١ َٔ فطٸ قس تط

شا ؾاضنت إ ػات ايكٝاغ١ ٚايتؿطٜع ٚايتكٌٍٓ ادتٗاز َ٪غٸإٚٚٝؿ١ ؾطز١ٜ يًشانِ 

ػات ؾًٝؼ بٛاضز اؿسٜح عٔ ١ٜ٫ٚ إطأ٠ يػًط١ ايتؿطٜع بإع٢ٓ إطأ٠ ٗ ٖصٙ إ٪غٸ

 .(68)ايتاضىٞ ايكسِٜ

صا ايتهٝٝـ تهٕٛ خاضد١ عٔ ٕ ايكه١ٝ بٗإب ٖصا ايطأٟ ػٵسٳ :آخط ٚبتعبرٕل

اعتدل زٚض  إشاْ٘ إ :ؾ٬ تٓسضز ؼتٗا. ٚنُا غبل ايكٍٛ ،كّاأسهاّ اي١ٜ٫ٛ ؽكټ

اجملًؼ ايٓٝابٞ ٗ ايتؿطٜع ٚايطقاب١ ع٢ً اؿه١َٛ َٔ ؾ٪ٕٚ اي١ٜ٫ٛ َٚعاٚي١ ايػًط١ 

تؿطٜع١ٝ نُٔ غًطات ايسٚي١ ايج٬ث١ ؾإْٗا بصيو ٫ ؽطز  نُا ٖٛ عٓٛاْٗا نػًط١ٺ

ٕ ايعهٛ ٗ ٖصٙ اجملايؼ ٫ ٜعاٍٚ أعٔ َبشح اي١ٜ٫ٛ ٚايػًط١، غا١ٜ َا ٗ ا٭َط 

ٌٕ ،ايػًط١ بؿدك٘ ٌٸ ٚبؿه نإ  ٕٵإٚ ،بٌ نُٔ فُٛع ا٭عها٤ ،َٚٓؿطز َػتك

ٌٸ ٟٷ ي٘ زٚضٷ ٜٛ يًػًط١ اييت   َعا٫ّٚط نُٔ اجملُٛع. ؾٗٛ بٗصا قس ٜعتدلَ٪ثِّ ٚقٛتٷ ٚضأ
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 ب تأق٬ّٝا ٜتطًٖٖٓ ،أٚ يًُ٪غػ١ نؿدك١ٝ اعتباض١ٜ، أْٝطت َذُٛع ا٭عها٤

ٕ إٍ أػسض اٱؾاض٠ ٚإغكاٙ ْؿؼ أسهاّ اي١ٜ٫ٛ عًٝٗا.  ز٫ٚ ٜهؿٞ فط ،دسٜسّا

س ٖاضغت٘ َٔ قبٌ إطأ٠ ببعض ايهٛاب٘ ايؿك١ٝٗ سٟ ٖصا ا٫ػاٙ ٜكِّبعض َ٪ِّ

ٕ ٫ أا٤ خطٚدٗا َٔ ايبٝت، ٚاؾذلاٙ عسّ اـٛف َٔ ايؿت١ٓ دطٸ :ٌَٝٔ قب ،إعطٚؾ١

ٕ ٜهٕٛ خطٚدٗا َٔ ايبٝت أٚ ، اـ٠ًٛإٍأٚ  ،ٍ ا٫خت٬ٙ بايطداٍإٜؿهٞ عًُٗا 

عٝل ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط ٜقس  ايؿطٕٚٙ بعض ٖصٙ إ. ٚنُا ٬ْسٜ ؾ(69)بإشٕ ظٚدٗا

ٖٓ ايٓتٝذ١ َٚٔ ايٓاس١ٝ ا هعٌ ٖصٙ اٯضا٤، ٗ َؿاضنتٗا ٗ بعض ٖصٙ ا٭عُاٍ، 

 ي٬ػاٙ إاْع.  َٛاؾك١ّ ،ايع١ًُٝ

 

ُٝٗا ٕٓاقب ايػًط١ ١ اػاٙ قسٚز ٜط٣ عسّ ايؿطم بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ تٛٓيمثٸ

ٌٕ ،ٚانض ايس٫ي١ ،َعتدل اٱغٓاز َا اغتجين بٓلٛ إ٫ٓ ،ٚاي١ٜ٫ٛ ؾطعٞ ٜهٕٛ ٗ  أٚ بسيٝ

ٕٸأب ٖصا ايطػٵ١ٝ. ٚسٳَػت٣ٛ اؿذٸ ٝٸي ٟ ؾإ ١ تٛيٞ َٓاقب اي١ٜ٫ٛ َٔ ايٓاس١ٝ ًُطأ٠ أًٖ

أٚ  ٝٗا ضد٬ّض٠ يصيو. ٚنٕٛ َتٛٓيٚإٛاقؿات إكطٻ ايؿطٚٙايؿطع١ٝ َت٢ اغتهًُت 

ٌٷ ٝٸ اَطأ٠ يٝؼ ي٘ َسخ ل ايعًُٞ ١ ٜكتكط ع٢ً ايتدكټٗ شيو، بٌ إٕ إٓاٙ ٗ ا٭ًٖ

ٞ َطانع ػام َع ايكٍٛ بأ١ًٖٝ إطأ٠ يتٛٓيٚإٗين ٚايهؿا٠٤ ٚاؾساض٠ ٚا٫غتكا١َ. ٚبا٫تٸ

ِّايػًط١ ايعًٝا إتُجِّ ًٗا ١ً ٗ اؿهِ ٚض٥اغ١ ايسٚي١ عٓس اغتذُاعٗا يًؿطٚٙ اييت ت٪

ٕٸ ايسخٍٛ ٗ  :َٔ قبٌٝ ،ٝٗا يػا٥ط َٓاقب اي١ٜ٫ٛ ا٭ز٢ْ َٓٗاؾطع١ٝ تٛٓي يصيو ؾإ

 ب ٖصا ا٫ػاٙ. ػٵسٳ ،ٍٚٵاب١ٝ أٚ ايؿٛض١ٜ َٚا ؾانٌ، ٜهٕٛ َٔ باب َأاجملايؼ ايٓٝ

ٍ عسّ إٚاْت٢ٗ  ،١ إاْعٌ بايبشح ٚايٓكسٚقس تٓاٍٚ ايسنتٛض ايؿهًٞ أزٓي 

ٞ إطأ٠ ّهٔ ا٫عتُاز عًٝ٘ ٗ ْؿٞ تٛٓي ،ٚانض ايس٫ي١ ،زٜين َعتدل ٚدٛز ْٛل

ٌٕ عا٠ ٗ إكاّ ؾ٬أَا اٱْاعات إسٻ .اؿهِ ؾطعٞ ٜطنٔ إيٝ٘.  تهؿـ عٔ زيٝ

ٌٷ ٝٗا عٝح ٜكتهٞ َُٓٗا ْؿٞ تٛٓي ،ٞ إطأ٠ يٲؾتا٤ ٚايكها٤ع٢ً ْؿٞ تٛٓي ٚمل ٜجبت زيٝ

ٍ ايطدٌ ؾ٬ ز٫ي١ ؾٝ٘ ع٢ً إ ّاٍ. أَا إغٓاز ١َُٗ ايكها٤ تاضىٝٸٚٵَأ اؿهِ بططٜٕل

ٍ إٕ إٌٝ أٍ إإأيٛف ا٫دتُاعٞ. ٚشٖب  :٭ْ٘ َٔ قبٌٝ ; إطأ٠إٍسط١َ إغٓازٙ 

زضدت  ،٭ٕ اجملتُعات ٗ أغًبٗا شنٛض١ٜ ;ْ٘ ا٭َط ايػايبأَٔ  اؾذلاٙ ايصنٛض٠ آتٺ
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 . (70)ع٢ً ٖصا إٓطًل بٓا٤ٶ ،ع٢ً إغٓاز َٓكب ض٥اغ١ ايسٚي١ يًطدٌ

ٛټأس ع٢ً ٚأٖن ض أٚناع إطأ٠ ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٕ اخت٬ف ايعَإ ٚتط

ٚټٚا٫دتُاع١ٝ عدل إتاس١ ايؿطم إ ز بايجكاؾ١ ٖٚاضغ١ تهاؾ١٦ شلا ٗ ايتعًِٝ ٚايتع

ٖٻ ٝٸايؿعايٝات ا٫دتُاع١ٝ دعًٗا َ٪ ْٗا أثبتت إات ايهباض، بٌ ١ً يًكٝاّ بأعبا٤ إػ٪ٚي

ُټ عٝح أقبشت ٫ ؽتًـ عٔ  ،ٌ تًهِ ا٭عبا٤قسضتٗا َٔ خ٬ٍ ايتذاضب ع٢ً ؼ

 . (71)ايطدٌ ٗ شيو

ٕ ثبٛت أٖٚٛ أسس َطادع اٱَا١َٝ إعاقطٜٔ ـ  ـح ايؿٝذ ايؿٝاض نُا قطٻ

ٌٸ ٔٸ .بٌ َٓع عٓس أنجط ايؿكٗا٤ ،إؾهاٍ اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ يًُطأ٠ إػ١ًُ ٖٛ ق  ٚيه

١ ٚايعساي١ ٚايهؿا٠٤ َٔ ا٭عًُٝٸ، طت ؾطٚٙ اي١ٜ٫ٛ ؾٝٗاايجبٛت عٓسْا غرل بعٝس إشا تٖٛؾ

ٕ إ. ٚأناف: (73)زع٣ٛ اٱْاع . ٚأؾاض إٍ عسّ ٚدٛز ايسيٌٝ ع٢ً إٓع إ٫ٓ(72)ٚغرلٖا

ٟ إطأ٠ ٗ ايسٚي١ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ َبسأ سان١ُٝ ايسٜٔ يًػًط١ اؿان١ُ تكسٸ

ٍٕ ٕٵ َٚٓكب ايكها٤ ٚاٱؾتا٤ َٛضز إؾها نإ ا٭ٚٗط دٛاظٙ عٓسْا  عٓس ايؿكٗا٤، ٚإ

 . (74)إشا تٛاؾطت ؾطٚٙ ٖصا إٓكب ؾٝٗا

اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ، بٌ ّهٓٗا إٔ دٛاظ ايسخٍٛ ٗ إٍ ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب١ 

ٚنصا ض٥اغ١ ايًذإ ايدلٕا١ْٝ، بؿطٙ تٛاؾط ايهؿا٠٤ ٚايًٝاق١  ،٢ ض٥اغ١ ايدلٕإتتٛٓي

 . (75)ٚاـدل١ٜٚ

١ ايتكًٝس إشا ٢ إطأ٠ َٓكب اٱؾتا٤ ايؿكٗٞ َٚطدعٝٸٕ تتٛٓيأٚاغتٛٗط دٛاظ 

 . (76)١ ايؿطٚٙ إطًٛب١تٛاؾطت ؾٝٗا نآؾ

غٛا٤ ٗ َطدع  ،ع٢ً اؾذلاٙ ايصنٛض٠ يؿك١ٝٗ ايع١ًُٝ ٜٓلٸْ٘ ٗ ضغايت٘ اأغرل 

ٍ إسٝح ٜٓتٕٗٛ  ،َٔ ايعًُا٤ . ٚقس ٚٗط َجً٘ يس٣ عسزٺ(78)أٚ ٗ ايكها٤ (77)ايتكًٝس

 ؾتا٤ بٗا. زٕٚ ٗ اٱِْٗ ٜذلزٻأغرل  ،١ َع١ْٓٝٛطٜٸ قٓاع١ٺ

 

ٚٸ ٝٸٍ َا ٜػذلعٞ ايٓٛط َٔ زضاغ١ ا٫ػاٖات ايؿك١ٝٗ إٕ أ ٞ ١ إطأ٠ يتٛٓيسٍٛ أًٖ

ٟٸ ث١ ٗ ضأٟ ؾكٗٞ يًُطأ٠ ايؿك١ٗٝ ايعا١ٕ احملسٸ إٓاقب ايكٝاز١ٜ ٚايػٝاز١ٜ ٖٛ غٝاب أ

ُٸ ٍ ايتاضىٞ سٍٛ سٳ٘ ْاتر عٔ ايػٝاز ايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ ٚاَؾ١. ٚيعًٖٓصٙ ايكه١ٝ إٗ
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ٝٸ ١ ٗ اؿكٌ كٖا ْتر عٓ٘ غٝاب ايعا١ٕ إتدكِّ ،تٗا ٕعاٚي١ تًهِ ايٛٚا٥ـأًٖ

عات ٗ كتًـ ايعًّٛ كات إتهًٌٚ ؾطٜل َٔ إتدكِّعٔ تؿٗه ؾه٬ّ ،ايؿكٗٞ

ؾتسخٌ ٖصا اجملاٍ  ،ايؿطع١ٝ. ٚقس سإ ايٛقت ٭ٕ ؽذلم إطأ٠ إػ١ًُ ٖصا ايػٝاز

ٚبكطف ايٓٛط  ،َٔ قبٌ ايطدٌ «استهاضٙ»ٚتٓٗٞ َطس١ً  ،ل ؾٝ٘ٚتتدكٻ ،ايعًُٞ

ع٢ً َػاض ايبشح ٗ قهاٜا إطأ٠ ٗ ايؿك٘  أٚ ٫هابٞ إ نإ يصيو اْعهاؽٷ ُٸا إشاع

 ا٫غ٬َٞ. 

بٌ ؾكٗا٤ إػًٌُ ٗ  يكس تبٌ يٓا َٔ ايسضاغ١ ايػابك١ بإٔ إتػامل تاضىّٝا 

ذاٙ ؾكٗٞ قسِٜ ١ اتٸٞ َٓاقب ايػًط١ ايعا١َ. ٚمثٸ٠ يتٛٓيأ١ إطٖصا اجملاٍ ٖٛ عسّ أًٖٝٸ

ٌٕ .اجملا٫تٞ إطأ٠ ايكها٤ ٗ بعض أداظ تٛٓي ٕ أٍ دٛاظ إيس٣ بعهِٗ  ٚٚٗط ٚدٛز َٝ

ل ٗ بعض قهاٜا ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ. بٌ نِّ تتكًس إطأ٠ ايكها٤ بٌ ايٓػا٤ ٗ ْطإم

ٌٸ س ايكها٤ َطًكّأَ ايؿكٗا٤ أداظٚا شلا إٔ تتكًٓ ٚدسْا ٗ تاضٜذ إػًٌُ عسزّا  ٗ ن

عٝح  ،يًطأٟ ايطزلٞ ايػا٥س ايؿّاٚك اجملا٫ت. ٖٚصا ا٫ػاٙ ايتاضىٞ نإ قسٚزّا

ٟٷايط عٓ٘ عبٸ  ،عٙ ٚؾطازتْ٘اع. ٖٚٓا ٜهُٔ ُٝټٚخاضز عٔ اٱ ،ؾاشٸ بعض بأْ٘ ضأ

يًتعطف ع٢ً خًؿٝات٘  ;ثكاٗ ادتُاعٞ غٝاغٞ َٔ َٕٓٛٛض ١ّب زضاغتطًٜٓعٝح 

ٜٚتذاٚظ  ،ٕ ىذلم ايػًط١ ايؿك١ٝٗ ٚايػٝاغ١ٝ ا١ُٕٓٝٗأٚنٝـ اغتطاع  ،ٚزٚاعٝ٘

ٍ ب٦ٝات إٕ أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ ٜٓتُٕٛ أٚا٬ٕسٜ  !ؾُاٖرل اؿان١ٓ شلاغٝاز ا

ؾأسسِٖ  ;ٚناْٛا ٗ ؾذلات تاضى١ٝ َتؿاٚت١ ،ٚاػاٖات ؾك١ٝٗ كتًؿ١ ،ز٠ثكاؾ١ٝ َتعسِّ

 ،ٚايجاْٞ َٔ َكط ;ٌ َسضغ١ ايطأٟ ٚايكٝاؽّٚجِّ ،(ٖـ150ٖٚٛ أبٛ سٓٝؿ١) ،َٔ ايعطام

ٚايجايح  ;ْ٘ غًب عًٝ٘ ايطأٟأغرل  ،إصٖب إايهٞ ٌّٚجِّ ،(ٖـ191ٖٚٛ ابٔ ايكاغِ)

 ؾكّٗٝا ٌ اػاّٖاّٚجِّ ،(ٖـ310َٔ طدلغتإ َٔ َس١ٜٓ آٌَ، ٖٚٛ أبٛ دعؿط ايطدلٟ)

ٚايطابع َٔ  ;ب يبعض اػاٖات أٌٖ اؿسٜحٚنإ ٗ ب١٦ٝ ٜػًب عًٝٗا ايتعكټ ،َػتك٬٘

 ايٛاٖطٟ، ٚيٝؼ ؾِٝٗ أسسٷ ٌ ا٫ػاّٙٚجِّ ،(ٖـ456ٖٚٛ ابٔ سعّ ايٛاٖطٟ) ،ا٭ْسيؼ

ٕ َا هُع أغًبِٗ ٖٛ ا٫غتك٬ٍ ٗ إٓٗر إَٔ اؿذاظ أٚ ايؿاّ أٚ إػطب ايعطبٞ. 

 س با٫ػاٙ ايػا٥س ٗ شيو. ضِٖ َٔ ايتكٝټا سطٻٖٓ ،ا٫دتٗازٟ

َٻٚ ْٗا َذُٛعٗا تكذلب أٓذس غًٓا ٗ ا٫ػاٖات ايؿك١ٝٗ ايج٬ث١ ايػابك١ إشا تأ

ٕ ْٛط٠ إٍ طبٝع١ إطأ٠ ٚزٚضٖا ٗ اجملتُع. إَٔ ايٓٛط٠ ايجكاؾ١ٝ اجملتُع١ٝ ايعطب١ٝ 
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ٕ إطأ٠ نا٥ٔ أتط٣  ،ٍ إطأ٠ تذلٚاح بٌ ْٛط٠ تكًٝس١ٜ قاؾ١ٛإاجملتُع ايعطبٞ 

 ،ْٚٛط٠ َتٛغط١ ;خس١َ ايعٚز ٚا٭١ََٛ ع٢ًٚتكتكط ٚٚٝؿتٗا  ،ٚعكًّٝا نعٝـ دػُّٝا

ايعٌُ  ٍ ايطدٌ، ٚتعذلف شلا علٸإبكٞ إطأ٠ َٓػٛب١ ٚيهٓٗا تٴ ،ِ باؿط١ٜ ايٓػب١ٝػتتٸ

ْٚٛط٠ ثايج١ تػاٟٚ بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ اؿكٛم  ;قسٚز خاضز ايبٝت ٗ ْطإم

ٗات إعاقط٠ . إٕ اي٬ؾت يًٓٛط ٗ ايتٛدټ(79)ٚإتاس١ ايؿطم إتهاؾ١٦، ٚايٛادبات

 إٌٍ ٚايٛٗٛض، ٜصٖب ٗ ادتٗازٙ ططٜك٘ ٗ ايتؿٗهٚدٛز ضأٟ ؾكٗٞ واٍٚ إٔ هس 

ٛټ ٞ ْٝع إٛاقع ١ إطأ٠ يتٛٓيضٙ ٗ ٖصا ايكسز، ٖٚٛ ايكٍٛ بأًٖٝٸأبعس َا ّهٔ تك

ٗ ساٍ تٛاؾط ايؿطٚٙ ايعا١َ  ،ايكٝاز١ٜ ٚكتًـ َٓاقب اي١ٜ٫ٛ ٚايػًط١ زٕٚ اغتجٓا٤

١ ٚانش١ ب ٖصا ايطأٟ ٚدٛز أزٓيغٛا٤. ٜٚٓؿٞ أقشا إطًٛب١ َٔ ايطدٌ ٚإطأ٠ ع٢ً سٛس

ٗا تؿتٌُ ع٢ً ثػطات اغتس٫ي١ٝ ٫ ّهٔ ْٸإٔ ٚٵٜٚطٳ ،١ إاْعٌع٢ً إٓع، ٜٚٓاقؿٕٛ أزٓي

 ايتعٌٜٛ عًٝٗا، بٌ ٜطدع بعهِٗ إٓع إٍ عٛاٌَ ثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚتاضى١ٝ. 

 ،ا٫ػاٙ ايعطام شلصاٗ ٞ أسس إطادع ايباضظٜٔ ٗ اؿٛظ٠ ايٓذؿ١ٝ ٕ تبٓٸأٚايٛاقع 

ٜٚبعس عٓ٘  ،ي٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ قّٜٛا ٌ زعُّاٖٚٛ ايؿٝذ إغشام ايؿٝاض، ٜؿٚه

اـهٛع  :جاض ـ ٗ ايعاز٠ ـ ع٢ً ا٫دتٗازات اؾسٜس٠، َٔ قبٌٝبعض اٱؾهايٝات اييت تٴ

ط ببعض ا٭ؾهاض ايٛاؾس٠، َٚا ؾاب٘ شيو. ٚايتأثټ ،يهػٛٙ إؿاِٖٝ ايجكاؾ١ٝ اؿسٜج١

ّٛ بعض ايساضغٌ َٔ ت٬َصت٘ باغتهُاٍ ايبشح ايٓٛطٟ ا٫غتس٫يٞ ع٢ً ٕ ٜكأْٚأٌَ 

ُٸ ،آضا٥٘ ٌ، ا٭َط ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػِٗ ٗ ؼطٜو إٝاٙ ٚططس٘ يًباسجٌ إٗت

ٚايٓكس ْٚكس ايٓكس ٚؾتض باب إطادع١  َٔ ا٭خص ٚايطزٸ ٍ َعٜسٺإٜٚسؾع  ،ايطانس٠

ٍ تطٜٛط ٚتعُٝل ايبشح إٟ ٜٚ٪زٸ ،جملإٍدتًـ اٯضا٤ ٚإباْٞ ايؿك١ٝٗ ٗ ٖصا ا

ِٸ ز ًَشٛٚ يس٣ بعض ايعًُا٤ ١ تطزټَٔ ايبشح ايؿكٗٞ. ٚمثٸ ٚايتٓٛرل ٗ ٖصا اؾاْب إٗ

ٚع٢ً د١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ. ٔطٗ سػِ إٛقـ ٗ َجٌ ٖصٙ إػا٥ٌ اَؿ

ٟٸ ساٍ َٳع بعهِٗ ٗ آضا٥٘ َٚتبٓٝات٘ ايع١ًُٝ بٌ َكؾكس َٝٻ أ بٝإ ايطأٟ ايؿت٣ٛ ٚ ٞٵا

ْاع اٱ ٣أٚ ضاع٢ زعاٚ ،َٔ ا٫ستٝاٙ ؾايتعّ ٗ َكاّ ايؿت٣ٛ ْٛعّا ايؿكٗٞ ايٓٛطٟ،

ٚاغتجكٌ أٚ مل ٜؿأ كايؿتٗا، بُٝٓا أبس٣ ضأٜ٘ ايعًُٞ إٛاؾل  ،ٚايتػامل َٚا ؾاب٘

 .ٕٓاٖر ايبشح إتعاضؾ١ ٗ عٛث٘ ايع١ًُٝ ايٓٛط١ٜ
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ط بايب١٦ٝ تٛقٝـ بعض ا٫ػاٖات ايبشج١ٝ بايتأثټاب ٚقس ٜػتػٌٗ بعض ايهتٸ

ٌٕ ـا٫دتُاع١ٝ َٚٛضٚثٗا ايجكاٗ  . ٚٗ إكابٌ قس ٜٓسؾع آخطٕٚ ـتًكا٥ٞ  ٚيٛ بؿه

ٕٸ ؾٝعتدلٕٚ  فاضا٠ يبعض إؿاِٖٝ  ;بعض ا٫دتٗازات إعاقط٠ تًٟٛ أعٓام ايٓكٛمأ

 .ايٛاؾس٠

تٛدٗات اؿسٜج١ ٚضؾع ايٝس عٔ ٞ اٯضا٤ إٓػذ١ُ َع ايٕ ا٫ْسؾاع ٗ تبٓٸٚنُا أ

ؾُٛز إٍ اهصيو اؿاٍ بايٓػب١ ؾا٭زي١ ٚا٭قٍٛ ايبشج١ٝ ايػ١ًُٝ أَط غرل َكبٍٛ، 

ٌٕ ب َٔ تٛقٝؿات اـهٛع ز ايتٗطټٚانض، بٌ جملطٸ ع٢ً إٛاقـ إٛضٚث١ زٕٚ زيٝ

٭ْ٘ ٜػِٗ ٗ تهطٜؼ ٚقـ ايؿك٘  ;غرل َكبٍٛ أٜهّا يٮؾهاض ايٛاؾس٠، ؾإْ٘ أَطٷ

ٛټ َٛانب٬١َٞ باؾُٛز ٚعسّ اٱغ ْ٘ ٜهٝل َا أنُا  .ض ا٫دتُاعٞسطن١ ايتط

ٚيه٬  .زطٳ١ ٚاَؿا ٜٛقعِٗ ٗ أْٛاع إؿٓكٖٓ، ع٢ً ايٓاؽ عّاٜؿذلض إٔ ٜهٕٛ َٛغٻ

ُٸ ١ٝ إطادع١ إٓٗذ١ٝ ي٬دتٗازات ايٓٗذٌ تساعٝات ٚاْعهاغات ؾاغس٠. ٫ٚ ؽؿ٢ أٖ

ع١ًُٝ ضق١ٓٝ، ا٭َط ايصٟ ٜػِٗ  ْٚكسٖا بططٕم ،تٗا َٚباْٝٗاٚقان١ُ أزٓي ،ايػايؿ١

يهٞ ٜٛانب َػتًعَات  ;ٚٗ إغٓا٤ ايبشح ايؿكٗٞ ،ٗ تطٜٛط سطن١ ا٫دتٗاز

ٛټ  ض ا٫دتُاعٞ إتػاضع. اؿٛازخ ايٛاقع١ ٚايتط

ز ٗ سػِ إٛقـ سٍٛ بعض ايكهاٜا ٕ ايذلزټإَٔ ايكٍٛ:  سٻٚأخرلّا ٫ بٴ

يٝ٘ ٗ غٝام تأثرلات ايذلانِ إشا ْٛطْا إ أَطّا طبٝعّٝاا٫دتُاع١ٝ اؿػاغ١ ٜعتدل 

ٕ تهػ٘ ايتش٫ٛت أَٔ ايطبٝعٞ  ْ٘ٸأايؿكٗٞ ٚايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ ايتاضىٞ. نُا 

ايعُٝك١ اييت تؿٗسٖا اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ ع٢ً أٌٖ ايؿك٘ يٝكَٛٛا 

بسا ٚانشّا َٔ ايبشح ٗ ٖصٙ َطادعات ع١ًُٝ يبعض اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ إٛضٚث١. ٚيكس 

ٍ بعض إٚٗ تهٝٝـ ايٓٛط٠ ايؿك١ٝٗ  ،ايكه١ٝ ٚدٛز اخت٬ف ٗ أغايٝب ايبشح

َٔ  ٚٗ ططا٥ل ا٫غتس٫ٍ. ٚغٛف ْتٓاٍٚ شيو بؿ٤ٞٺ ،اي٫ٜٛات ٚايػًطات ٚايٛٚا٥ـ

ٌٸ عحٺايتؿكٌٝ ٗ   َؿ١٦ٝ اهلل تعاٍ. َػتك
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 وايكاْوٕ املكازٕ َكاصد ايشسيعة
 

 

ِٕ ؾٗست بسا١ٜ ايكطٕ إانٞ اعذلاؾّا ٕٵ بعً ضٖاقات٘ إناْت ي٘  قاْْٛٞ دسٜس ـ ٚإ

ٚغطعإ َا تبًٛضت . ي٘ عٓٛإ ايكإْٛ إكاض٫ٕت٘ ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط ـ اخترل اٚف

ٛٸ عت َٓاٖذ٘، ٚأقبض دع٤ّا َٔ ُّٖٛ أٌٖ ايكإْٛ ايؿهط١ٜ ٗ نتاباتِٗ َباسج٘ ٚتٓ

َٔ خ٬ٍ ْكسٙ ايكاضّ  ،يًبشح عٔ ضٚح ايكإْٛ «ٖطْرأ»إٔ زع٠ٛ  ٖوؾٳ ٫ٚ .َٚ٪ُطاتِٗ

ايساعٌ إٍ  ٢أعط ،َٚا يكٝ٘ ٖصا ايٓكس َٔ تطساب ٚإعذاب ،يًُسضغ١ ايتاضى١ٝ

ػٌ يعًِ إٍ أضض إ٪غِّ ،«ايؿهاى»ؾًػؿ١ ايتؿطٜع دػطّا ٜعدلٕٚ عًٝ٘ ٕػازض٠ دعض 

ٖٚصا ايعًِ يٝؼ َٛنٛع٘ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ بككس إْعاشلا ٚؼهُٝٗا،  .ايكإْٛ إكاضٕ

َا ٚضا٤ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ بككس تكّٛٗا، ٚايبشح عٔ إَهإ  ٚإِا غاٜت٘ ايٓٛط ٗ

ٟٸَٔ خ٬ٍ اٱتعُُٝٗا،   تهًٝؿٞ، ؾطعّٝا خطابٺ ْػإ ايصٟ ٖٛ ايعاٌَ إؿذلى ٗ أ

 . نإ أٚ ٚنعّٝا

ٌٸ« ايكإْٛ إكاضٕ»ٖٚهصا ٜهتػب   .أ١َ سٝا٠ َسضنٗا ايطٚح ا٫دتُاع١ٝ يه

سطن١ شلا ٖٛ يٝؼ ٚد١ٗ ع١ًُٝ خايك١ فطز٠، ٚإِا  ٢ٚايكإْٛ إكاضٕ بٗصا إعٓ

ز ططٜك١ عح ٚإٓٗر إكاضٕ ٗ ايكإْٛ يٝؼ فطٸ .أبعازٖا ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

، ٚٚٚا٥ؿ٘ تػتذٝب ـ أٚ ٖهصا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ـ ٣ٚٚغ١ًٝ ؾِٗ، ؾُساضن٘ أٚغع َس

بػ١ٝ ايٛقٍٛ إٍ  ;َٔ أدٌ تؿعًٝ٘ ٚتطٜٛطٙ، ٚايكٛاٌْ ايعا١ٕٝ ;يًتؿطٜع ايكإْٛ ايساخًٞ

ٕٵ ،ايعٓاقط إؿذلن١ ّإ ايػعٞ مٛ ؾأنعـ اٱ .مل ٜهٔ َٔ أدٌ تٛسٝسٖا إ
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٭ٕ ايكإْٛ إكاضٕ ىتًـ عٔ ايكإْٛ ايٛنعٞ ايصٟ َٔ زلات٘  ;ايتكطٜب بٝٓٗا

 احملاؾ١ٛ ٚايػهٕٛ، بُٝٓا اؿطن١ ٖٞ أبطظ خكا٥ل ايكإْٛ إكاضٕ، ٖٚٞ سطن١ْ

سطن١ ٗ ايؿهط ٚدٗتٗا إباز٨ ايه١ًٝ، ٚسطن١  .ٗ ايؿهط، ٚسطن١ ٗ ايٛاقع

 .ب، ضغِ سسٚزٙ اؾػطاؾ١ٝ، َٚٛاْع٘ ايػٝاز١ٜسٵْػاْٞ ايطٻاٱٗ ايٛاقع َٝساْٗا ايعامل 

ٚٸ ،أٟ بسا١ٜ ايكطٕ ايؿا٥ت، 1900َّٚٓص عاّ  ٍ َ٪ُط يًكإْٛ َٚع اْعكاز أ

، «زٚاضز ٫َبرلإ»بطظ ا٭غتاشإ  ،إكاضٕ نتبت ؾٝ٘ ؾٗاز٠ ا٬ٕٝز شلصا ايؿطع ايٛيٝس

ِٸن «ضّٕٛ غايٞ»ٚ  ٚأبطظ ايساعٌ إٍ دعً٘ عًُّا ،إساؾعٌ عٔ ايكإْٛ إكاضٕ أٖ

 أَا إٛنٛع ؾٗٛ ايكٛاٌْ إدتًؿ١ ظَاّْا .بصات٘ ٗ إٛنٛع ٚإٓٗر ٚايػا١ٜ قا٥ُّا

ٚأَا ايػا١ٜ ؾٗٞ ايبشح عٔ ايكٛاعس ايعا١َ  .ٚأَا إٓٗر ؾٗٛ ايططٜك١ إكاض١ْ .َٚهاّْا

 .ٚإباز٨ ايه١ًٝ بٌ ايؿطا٥ع ٚايِٓٛ

إْٛ إكاضٕ ٫ تعين امػاض إسضغ١ ايتاضى١ٝ، بٌ ٚايطأٟ عٓسٟ إٔ ٫ٚز٠ ايك

٭ٕ ايبشح ٗ ع١َُٝٛ ايكٛاٌْ ٫ ٜعين اغتبعاز اـكٛق١ٝ  ;إْٗا َػتسعا٠ بايهطٚض٠

ـ مثط٠ َٔ مثطات عكطٙ، قس عٌُ  علٛ «نابٝتإ»نُا قاٍ ـ ؾايكإْٛ  .ط شلاأٚ ايتٓٗه

ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ٖٚٞ ْهادٗا ايعَإ ٚإهإ ٚاؿاٍ ا٫دتُاع١ٝ إع٢ً 

ٖٓ عٛاٌَ ؽتًـ َٔ بًسٺ ٌٸإٍ بًس،  َٸ ا دعٌ قٛاٌْ ن ٭ٕ َا ٜٛاؾل  ;١ بصاتٗا١ َػتكًٓأ

ؾهطٚض٠ ايكإْٛ ٗ نٌ  .٫ٚ ٜتؿل َع ضٚسٗا ا٫دتُاع١ٝ ٣،أ١َ قس ٫ٜٛاؾل أ١َ أخط

ٌٸ ٛٸ فتُع ٫ تعين اغتٓػاخ٘ يه  كتًـ اؾُاعات.  ٣ْات٘ يسب١٦ٝ، ٚتطابل َه

 ٜٚٓكػِ ٖصا ايبشح إٍ َطًبٌ: 

 : ٗ ايكإْٛ إكاضٕ ٚٚٚا٥ؿ٘. ا٭ٍٚ

 : ٗ َكاقس ايؿطٜع١ ٚقًتٗا بايكإْٛ إكاضٕ. ايجاْٞ

 

 

ٌٸاٚيس ايكإْٛ إكاضٕ ٗ أٚضٚبا، ٚ ٗ ١ََٛٛٓ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ظٗٛز  َها١ّْ ست

ُٖٚا ىتًؿإ ٗ  ،ت٘ ٚاغتك٬يٝت٘ا ٜعٛز ايؿهٌ ٗ شاتٝٸُٚإيٝٗ ،«٫َبرل»ٚ «غايٞ»

 ايػطض ٚايػا١ٜ. 

 ايكإْٛ ايٛنعٞ ٗ بًسٺ «تطٜٛط»تٛٚٝـ ايكإْٛ إكاضٕ ٗ  «غايٞ»ؾايػا١ٜ عٓس 
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 َعٌ.  َا ٗ عكٕط

يتكبض  ،ايتكطٜب بٌ ايِٓٛ ايكا١ْْٝٛ ٗ ايب٦ٝات إتذاْػ١ «٫َبرل»ٚايػا١ٜ عٓس 

َٸٖصٙ إباز ٌٸَؿذلنّا ١ ظازّا٨ ايتؿطٜع١ٝ ايعا َٸ ، يه ٌٸإٗ  ١ٺأ َٸ هازٙ ْكٝب، ٚيه  ١ٺأ

 . ٗ ا٫عتُاز عًٝ٘ سلٌّ

 

  

٭ُٖٝت٘ ٗ زضاغ١  ;َهاْ٘ ٗ إطًب ايجاْٞ َٔ ٖصا ايبشح «إزٚاضز ٫َبرل»ـ ي

ٚايطدٌ قاسب ْٛط٠  .غ١َٝ٬ا٫ػاٙ إكاضٕ ٗ ايكإْٛ إكطٟ اؿسٜح بأبعازٙ اٱ

 «١قُس يطؿٞ ْع»ٖٚٛ  ،ؾكس نتب أسس ت٬َٝصٙ إكطٌٜ .غ٬َٞهاب١ٝ يًؿك٘ اٱإ

غ١َٝ٬ ُٓا عٔ ايؿطٜع١ اٱٚقس تهًٖ :«٫َبرل»خ عٔ ا٭غتاش ٖٚٛ ٜتشسٻ ،طات٘ٗ َصٖن

ٛٸؾأثبت يٞ با٭زٓي إٔ  «٫َبرل»ٚخ٬ق١ ضأٟ  .ض ٚتطٛم١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ إٔ زٜٓٓا ٖٛ زٜٔ تط

غا١ٜ ايكإْٛ إكاضٕ قٛضٖا ايٛقٍٛ إٍ َباز٨ تؿطٜع١ٝ عا١َ، ٖسؾٗا ايتكطٜب بٌ 

ايكٛاٌْ ٗ ايب٦ٝات ا٫دتُاع١ٝ اييت ػُعٗا ٚسس٠ إكازض ٗ ايتؿطٜع، ٖٚٛ ٜٓؿتض ع٢ً 

ٛٸ إٍ  يعًٓا ْكٌ ;ْاتٗا ٚأقٛشلاايؿطا٥ع ا٭دٓب١ٝ بككس انتؿاف َٓابعٗا، ٚؼًٌٝ َه

 قإْٛ عإٞ. 

ـ نُا ٜعطن٘ عبس إٓعِ ايبسضٚاٟ ٗ زضاغت٘ ايطا٥س٠ ٗ  «إزٚاضز ٫َبرل» ٣ٜٚط

ِٸ ،ٚاسسّا أقٍٛ ايكإْٛ إسْٞ إكاضٕ ـ إٔ ايكإْٛ إكاضٕ يٝؼ عًُّا ٗ ايٛاقع  بٌ ٜه

ٗ إٛٗط اـاضدٞ،  ٫ٚ ٜؿذلنإ إ٫ٓ ،َٚٛنٛعّا ٜتُاٜعإ ٖسؾّا ،ؾطعٌ َٔ ايعًّٛ

ايتُٝٝع  ،«٫َبرل»يطأٟ  ٚؾكّا ،ٚهب .َُٓٗا ٚٗ اغتعُاٍ ايططٜك١ إكاض١ْ ٗ نٌٛ

 بُٝٓٗا: 

ٚايػطض َٓ٘ ايهؿـ عٔ ايٛٛاٖط ايكا١ْْٝٛ  .ٖٛ عًِ ايٛٛاٖط ايكا١ْْٝٛ ؾا٭ٍٚ

ٛٸ ايكس١ّ َٓٗا ٚاؿسٜج١،  ،ٚشلصا ؾٗٛ ٜبشح ٗ ْٝع ايؿطا٥ع .ضٖاٗ ْؿ٥ٛٗا ٚتط

ٕٷ«ايتاضٜذ إكاضٕ»اغِ  «٫َبرل»ٜٚطًل عًٝ٘  .إتُس١ٜٓ َٓٗا ٚغرل إتُس١ٜٓ َٔ  ، ٖٚٛ يٛ

٘ يٝؼ دسٜسّا ع٢ً ، ْٚٛٓٸ«ابٔ خًسٕٚ»١َ ي٘ ٗ َكسٸ ايسضاغ١ ّهٔ إٔ لس أق٫ّٛ

ٕٵ طب بٛنع٘ ، ٜٓؿطز ايػغطبّٝا أضازٙ عًُا٤ ايكإْٛ إكاضٕ َٓتذّا ايعكٌ ايعطبٞ، ٚإ

 ٚتػٜٛك٘. 
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ٖٚٛ عٓكط َٔ  ،«ايتؿطٜع إكاضٕ»اغِ  «إزٚاضز ٫َبرل»ٖٛ َا أطًل عًٝ٘  ٚايجاْٞ

، ٚاييت بٝٓٗا َٔ ايكٛاعس ايكا١ُ٥ ؾع٬ّ ١عٓاقط ايكإْٛ ايٛنعٞ، ٜٚبشح ٗ فُٛع

يٝؼ بعٝسّا عٔ ؾك٘  ٖٚصا ايتكٛض أٜهّا .تاضى١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٢ٚؾا٥ر قطب

ع٬ّ ايكطٕ أـ أسس  «أبٛ اؿػٔ ايعاَطٟ»ـ ؾغ١َٝ٬ َٚٓاٖر ايبشح ؾٝٗا، ايعًّٛ اٱ

ُٸ «غ٬ّع٬ّ َٓاقب اٱاٱ»ايطابع اشلذطٟ ـ ٗ نتاب٘  ١ٝ خاق١ يسضاغ١ ٜٛيٞ أٖ

ايتؿطٜع ٚأضناْ٘ َٚكاقسٙ ٗ زضاغ١ َكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ٚايٛنع١ٝ ايػابك١ 

 غ٬ّ. ع٢ً اٱ

 ٖٞ ايبشح عٔ اؿكٝك١، ٚايهؿـ ،ٜت٘ ع١ًُٝ خايك١: ٚغايتاضٜذ إكاضٕاـ 1

ٛٸ ض، ٚٗ عٔ ا٭ٚاقط ٚايع٬قات اييت تطب٘ بٌ ايٛٛاٖط ايكا١ْْٝٛ ٗ ايٓؿأ٠ ٚايتط

َعطؾ١ ايكٛاٌْ  ٞغا١ٜ قس ٜعػط ايٛقٍٛ إيٝٗا، ٖٚ ايذلادع ٚايصٚبإ، َػتٗسؾّا

 ٚٗ َكسَتٗا ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ.  ،ايطبٝع١ٝ اييت ؼهِ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ

ٝٻ  ،ٔ ع٢ً ضدٌ ايكإْٛ إكاضٕ إٔ ٜبػ٘ آؾام زضاغت٘ٚٗ ٖصا ايػٝام ٜتع

ٌٸ ؾٝذعًٗا ُتسٸ ظَإ، ٚعٓس ْٝع ايؿطا٥ع، ٚٗ ْٝع ا٭ إٍ ايِٓٛ ايكا١ْْٝٛ ٗ ن

ّٸ ٕلػٳٔ َٔ بٓا٤ ْٳٜتُٓه ٢ايؿعٛب، ست ا ط ب٘ ْؿ٤ٛ ايِٓٛ ايكا١ْْٝٛ ٚتطٛضٖٜؿػِّ عا

ز زضدات ايُٓٛ اؿهاضٟ ايها١َٓ ٚضا٤ ْكٛم ٚاختؿا٥ٗا، ٜٚػتٓب٘ إعاٜرل اييت ؼسِّ

 ايكإْٛ. 

 ٖٞ ،غا١ٜ ع١ًُٝ ْؿع١ٝ ٚتطبٝك١ٝ «٫َبرل»: ٚي٘ ٗ ْٛط ا٭غتاش يتؿطٜع إكاضٕـ ا2

ايؿطا٥ع إتكاضب١ عٔ ا٭غاؽ إؿذلى بٌ ُْٛٗا ايكا١ْْٝٛ، ٚاٱؾاز٠ َٔ ٖصا  ٗايبشح 

بٗصٙ  «زٚاضز ٫َبرلإ»ا٭غاؽ إؿذلى ٗ تطٜٛط ايكٛاٌْ ايٛط١ٝٓ ٚاغتهُاشلا. ٚ

، «نابٝتإ»، ٚ«ضٚ»، ٚ«أٚبطٟ»ع٢ً َٓاٖر عكطٙ عٓس  زّاايططٜك١ ٜعتدل َتُطِّ

يطبٝعٞ اييت اَتًهت عكٍٛ ضداٍ ايكإْٛ ٗ ٜٚبسٚ إٔ َباز٨ ايكإْٛ ا .«ب٬ٍْٝٛ»ٚ

ٖٚٞ َٔ  ،ٖا ايعكٌ ايبؿطٟايكطٕ ايتاغع عؿط دعًتِٗ ٜ٪َٕٓٛ بكٛاٌْ ثابت١ أقطٸ

ٌٸ ايعك١ُ ٚايكٛاب عٝح ٜكبض ا٭خص بػرلٖا يّْٛا بايٓؿؼ،  ثك١ٺ َٔ ايه٬ٍ، ٗ ٚ

ٕٕ ِٓٗ بايعكٌ، ٜكبض ٗ ن٥ُٛٗا ـ نُا قاٍ ايبعض ـ ٚقٛع ايٓكل ٗ قٛاْٝ ٚإّا

ّٷ  نبرل.  ٖتٓع، ْٚػبت٘ ايِٝٗ دط

٘ ٜعًٛ يعًٓ ،ٗ قٝاغ١ ْٛطٜت٘ نبرلّا بصٍ دٗسّا «زٚاضز ٫َبرلإ»ٗ إٔ  ٖوؾٳ ٫ٚ
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 .بٗا ؾٛم ايٓكس ٚايتذطٜض

ٔٸ ٗ تٛدٝ٘ ايٓكس إٍ َا أزلاٙ ايكإْٛ إكاضٕ  ازٙ ناْٛا ع٢ً سلْٛٓك ٚيه

ُٳ ابٔ »ؾايتاضٜذ إكاضٕ أقطب َا ٜهٕٛ إٍ عًِ ا٫دتُاع ايكاْْٛٞ، ٚنإ  .٘ٝٵبكػ

، ٚوُٝ٘ «ابٔ خًسٕٚ»ًٜٝل بعبكط١ٜ  أقسم ٚأغبل ٗ ايتٓٛرل ي٘، َع اسذلإؽ «خًسٕٚ

 .َٔ إعاضن١ ٚايطزٸ

 ،بايٌُٝ قس غًب٘ َٓ٘ بايٝػاض «٫َبرل»أَا عًِ ايتؿطٜع إكاضٕ ؾُا أعطاٙ ي٘ 

إٕ  :ٟٚاٚنُا ٜكٍٛ أغتاشْا ايسنتٛض عبس إٓعِ ايبسض .٫ عًُّا ّاعٓسَا اعتدلٙ ؾٓٸ

ايتؿطٜع »ٗ ٖصا اـكٛم، ٜٚعتدلٕٚ َا أزلاٙ  «٫َبرل»اح ٜٓتكسٕٚ ايهجرل َٔ ايؿطٸ

ٔٸٚيٝؼ فطٸ ،عًُّا «إكاضٕ َٔ ظا١ٜٚ  شيو إٔ ٫َبرل مل ٜٓٛط إٍ ايكإْٛ إكاضٕ إ٫ٓ ;ز ؾ

ٖٚٞ إَهإ تطبٝل اؿكا٥ل اييت تػتؿاز َٓ٘، ٚمل ٜٓٛط إيٝ٘ َٔ سٝح  ،ٚاسس٠

ٔٸ «٫َبرل»ٜٚبسٚ إٔ  .اؿكا٥ل ايكا١ْْٝٛ اييت تػتدًل عٔ ططٜل إكاض١ْ  ٜككس بايؿ

ِٷ ايكٝاغ١ أٚ ايكٓع١، ٚايكإْٛ إكاضٕ قبٌ إٔ ٜهٕٛ قٝاغ١ّ غاٜت٘  ٚقٓع١ ؾٗٛ عً

 ايبشح عٔ اؿكٝك١. 

يًكإْٛ إكاضٕ أؾػست  «٫َبرل»َٔ داْب  «ايتذع١٥»ٚايطأٟ عٓسٟ إٔ ٖصٙ 

ٗ ضؾه٘ ٖصا  ّاقٓك «دٛظٜـ نًٖٛط»ٚنإ ايؿكٝ٘ ا٭ٕاْٞ  .قٝاغت٘ ايٓٛط١ٜ

أَا ايػبب ايعًُٞ ؾُشٛضٙ اخت٬ٙ ايكإْٛ  .ٚآخط ٚاقعٞ ،عًُٞ يػببٺ ;ايتكػِٝ

َٸ إكاضٕ اخت٬طّا ٌٷ ّاتا وٍٛ زٕٚ ْؿأ٠ تٓاغل  بايتاضٜذ ايعاّ ايؿاٌَ يًكإْٛ، ٖٚٛ تساخ

ٖٓٓٵَعطٗ ٗ بٹ  ا ٜكعب قٛاعس ؾُٗ٘ ٚزضغ٘. ١ٝ ايعًِ، 

َٸا ايٚ ُشٛضٙ إٔ ايعٓاقط اي٬ظ١َ يسضاغ١ ٖصا ايتاضٜذ ايؿاٌَ ٗ ؾٛاقعٞ ايػبب أ

ّٸ...ضَتعصِّ ْٝع ايعكٛض ٚا٭قٛاّ أَطٷ تسٜٚٔ  ، ٜٚٓبػٞ يهتاب١ َجٌ ٖصا ايتاضٜذ ايعا

ٌٸ تاضٜذ خامٸ ّٸ سّاقإْٛ، ُٗٝ به  ;ضّاٖٚٛ أَط ٜهاز ٜهٕٛ َتعصِّ ،يصيو ايتاضٜذ ايعا

٘ يعٛاٌَ عطن١ٝ ٕا شنطْاٙ، ٚيهٕٛ ايتؿطٜع نجرلّا َا ىهع ٗ ٚنع٘ ٚغٓٸ

 ٚيًؿذا٤ات ٚا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ. 

 

 

تػتٗسف تٛٚٝـ ايكإْٛ إكاضٕ ٗ  «غايٞ»ايطغِ َٔ إٔ دٖٛط ْٛط١ٜ  ٢عً



 االجتهاد والتجديد

 أْ٘ ٗ ضس١ً ايبشح عٔ قٛاعس قا١ْْٝٛ دسٜس٠ أقبض سإّا ايٛط١ٝٓ، إ٫ٓتطٜٛط ايكٛاٌْ 

يًكإْٛ ايطبٝعٞ  بكإْٛ عإٞ ٜكبض ايكإْٛ إكاضٕ أزا٠ ايٛقٍٛ إيٝ٘، ٖٚٛ ٜطٜسٙ بس٬ّٜ

 ٢ٚعً .ذ٘ مٛٙ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ إدتًؿ١ تسضهّٝاتتٸ عاَّا ايػانٔ، ٜٚهٕٛ قاّْْٛا

إٔ ْٛط١ٜ غايٞ تهاز تػبل  بكإْٛ ٚنعٞ عإٞ، إ٫ٓايطغِ َٔ اغتشاي١ اؿًِ 

ؾسٜس ايػٝٛي١ ٚاؿطن١، مل تػتدسَ٘  «ِٛشز»أٚ  «بطازاِٜ»عكطٖا باٱؾاض٠ إٍ 

 . «عكط إعًَٛات١ٝ»ٗ  ْػا١ْٝ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ إ٫ٓإعطؾ١ اٱ

عّا عٔ غرلٙ ـ ّهٔ َتُِّ إٔ ٖسف ايكإْٛ إكاضٕ ـ باعتباضٙ عًُّا «غايٞ» ٣ٜٚط

 بتًدٝل ايسنتٛض ايبسضاٟٚ: ، ْاي٘ ٗ ْكاٙ ث٬خإ

  .زضاغ١ ايؿطا٥ع إدتًؿ١ َٔ ْاسٝتٗا ا٫دتُاع١ٝـ 1

 ز٠، ٚشيو بايطبع بعستُٓٛٝٗا ٗ طٛا٥ـ َتعسٸ عدلزضاغ١ ايؿطا٥ع إعتُس٠ ـ 2

 ٠. سٳَٓٗا ع٢ً سٹ زضاغ١ نٌٛ

 يًِٓٛ ايكا١ْْٝٛ إدتًؿ١، ٜٚهٕٛز٠ اغتد٬م ِٛشز ٚاسس أٚ ِاشز َتعسِّـ 3

ٌٸ ف ايصٟ ٜػعٞ مٛٙ تسضهّٝاسٳٖصا ايُٓٛشز ٖٛ اشَل  . خامٸ تؿطٜٕع ن

ٚٴ «غايٞ»ٚٚد١ٗ ْٛط  ٗت إٍ ؾهط٠ ايكإْٛ د٫ِّ ؽًٛ َٔ ْٝع أٚد٘ ايٓكس اييت 

ٛٻ ،ايطبٝعٞ  ٚقس اْتكست َٔ ْاسٝتٌ:  .ضت٘ إسضغ١ ايكس١ّنُا ق

ٛٻْٸٗا قايت إ: ا٭ٍٚ  ض. بكإْٛ طبٝعٞ ثابت ٗ ايعَإ ٫ ٜتط

ْ٘ قإْٛ إأٟ  ،ٗ إهإ ْٸٗا ظعُت بإٔ ايكإْٛ ايطبٝعٞ ثابت أٜهّاإ: ٚايجا١ْٝ

 .عإٞ

ثٕٛ عٔ قإْٛ عإٞ، ايطغِ َٔ إٔ بعض ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ ٫ ٜعايٕٛ ٜتشسٻ ٢ٚعً

سٟ إٔ ايتؿهرل ٗ قٛاٌْ إٔ ايطأٟ عٓ شلصا ا٫ػاٙ، إ٫ٓ زعُّا« ايع١ٕٛ»ٚضَا أعطت 

، بٌ ٖٛ «ناضٍ ؾًٝٓس»نُا قاٍ  ،ز سًِ غرل َأغٛف عًٝ٘س٠ يٝؼ فطٸعا١ٕٝ َٛسٸ

ٖٚٞ بطبٝعتٗا  ،«اـكٛقٝات»ز٠، ٚتٓش١ٝ ٜطاز ب٘ تصٜٚب اشلٜٛات إتعسِّ «نابٛؽٷ»

 ;ُ٘ إٍ ا٭ططافٝٳل أؾهاضٙ ٚقٹٚتسٗؾ ،«١ُٖٓٝ إطنع»غٝاز َكاّٚ، ٗ عامل ٜطٜس 

ع١ٝ، ٚأبعس عٔ ايتؿهرل ٗ بٳيتهٕٛ أنجط قاب١ًٝ يًتٻ ;بٓٝتٗا ايجكاؾ١ٝأ «خًد١ً»بٗسف 

 .ا٫غتك٬ٍ

عٔ قٛاٌْ  خ إ٫ٓب١ ٫ تتشسٻعٓسٙ ض١ٜ٩ َتعكِّ ٣ٜط «غايٞ»ٚايصٟ ّعٔ ٗ قطا٠٤ 
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ٍٕ  .طب ٗ ْٛطٙ، زٕٚ ؼسٜس ٕعاٜرل إس١ْٝ، َٚكاٜٝؼ ايتشهټطٵٖٞ ايػٳ ،ط٠َتشهِّ زٚ

ْ٘ ٫ أقاٍ ايبعض ـ أٌٖ ايعًِ بؿًػؿ١ ايكإْٛ َٚكاض١ْ ايؿطا٥ع ع٢ً  ٚقس أْع ـ نُا

ٔٸ ٚنُا ٜكٍٛ ز. قُس  .بٌ هب اسذلاَٗا ،ايتكٌٓ ٖسّ ايكٛاٌْ ايٛط١ٝٓ ٜكض ٗ ؾ

ٌٸ: »قازم ؾُٗٞ عٛل َٸ إٕ تؿطٜع ن ْٙأ ٚثٝل بأخ٬قٗا  ١ ٖٛ َٔ خكا٥كٗا، ٚي٘ اضتبا

ٛٸ َٛٗط َٔ َٛاٖطٖا ا٫دتُاع١ٝ، َٚطآ٠ ؿايتٗا  ٖا ٚأضنٗا، َٚا ٖٛ إ٫ٓٚتكايٝسٖا ٚد

ٚؾدك١ٝ  ،ٗ اؿٝا٠ يكٝٓا ْٛط٠ ع٢ً كتًـ ا٭َِ اييت شلا فسٷأٚإشا  .ا٫قتكاز١ٜ

ٚٸ ،ٚدسْا إٔ قاْْٛٗا ٖٛ َٓٗا ،بٗا تعتعٸ  . «ٍٖٚٞ َكسضٙ ا٭

  

 

ٔٷ ساٍٚ ايبعض إٔ ٜطب٘ ايكإْٛ إكاضٕ ٚٚٚا٥ؿ٘ َا ٫ َا ٜٓبػٞ إٔ  ،ٖٛ نا٥

 .ٜهٕٛ

ٚايطأٟ عٓسٟ إٔ ايكإْٛ إكاضٕ غا٥ٞ ٗ َٛادٗت٘ يًٛاقع ايكاْْٛٞ بككس تػٝرلٙ 

ـ َٗاَ٘ عٓس ايٛقـ ٚايتؿػرل، بٌ إٕ دٖٛط ٚٚٝؿت٘ ٗ ايتكِٜٛ ٚإق٬س٘، ؾ٬ تتٛٓق

ُٸ ٚبساؾٕع .ٚشيو ٜٓطبل ع٢ً ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع .ٚايتػٝرل ١ٝ ايتكٓٝـ ايعًُٞ َٔ ايٛعٞ بأٖ

 : َا ًٜٞ هاظ ٚٚا٥ـ ايكإْٛ إكاضٕ ٗإّهٔ 

ُٸـ 1  ١ ٗ تٛسٝس ايكٛاٌْ ٗ زاخٌ ايب٬ز اييت ٫ٝت٘ اـاقٸيًكإْٛ إكاضٕ أٖ

سٜٔ بٛدٛزٙ يسضاغ١ قاّ بٗا َٳ ؾايكإْٛ إسْٞ ايػٜٛػطٟ َج٬ّ .ػُعٗا ٚسس٠ قا١ْْٝٛ

١ ايػٜٛػط١ٜ ِ٘ ايكٛاٌْ اـاقٸ» ٗ نتاب٘ «أٚدٌ ٖٛبط»ايؿكٝ٘ ايػٜٛػطٟ 

 ،ْع ؾٝ٘ ايِٓٛ ايكا١ْْٝٛ اييت ناْت َطع١ٝ ٗ ناْتْٛات غٜٛػط٠ ،«ٚتاضىٗا

ٗٻ، ٚأخهعٗا يًُٛاظ١ْ ٚقس غبكت سطن١ . س ايػبٌٝ يتٛسٝس ايكإْٛ إسْٞ ٗ ب٬زٙؾُ

تٛسٝس ايكإْٛ ٗ زاخٌ أنجط ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ سطن١ ػُٝع َٚٛاظ١ْ بٌ ايِٓٛ 

ٗٻ ،ايكا١ْْٝٛ َٸَ ٚاجملا٫ت اييت  ،...١ َٔ ايكإْٛ اـامٸست ايػبٌٝ يتٛسٝس أدعا٤ ٖا

 ؾٝٗا ايكإْٛ إكاضٕ خسَات ٫ تٓهط ٗ إق٬ح ايكٛاٌْ ايٛط١ٝٓ.  ٣أز

ُٸـ 2 ٛټٚيًكإْٛ إكاضٕ أٖ  يهٞ ;ض ايِٓٛ ايكا١ْْٝٛ إعاقط١ٝ٠ ٗ اغتعطاض تط

ٛټ ٣عٌ َسهض يًُؿطِّٜتٸ ؾٝكبض عًِ ايكإْٛ إكاضٕ بصيو  ،ٚخطٛط٘ ايعا١َ ضٖصا ايتط

ٛٸ ّٸعًِ ايتط ٚايٛاقع إٔ ٖصٙ ا١ُٕٗ تكطب ايكإْٛ  .يًكٛاٌْ إعاقط٠ ض ايكاْْٛٞ ايعا
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 ٚعًِ ا٫دتُاع.  ;ؾًػؿ١ ايكإْٛ :َٔ إكاضٕ َٔ نٌٛ

ُٸـ 3  ًتعطفيغعاف ايكانٞ ٚاؿانِ إٗ  ١٢ تتذ١ًٝ خاقٸٚيًكإْٛ إكاضٕ أٖ

 ٠ ا٭ٍٜٚٚهطب ايؿك٘ إكاضٕ يتدلٜط ٖصٙ اؿكٝك١ بإازٸ .اؿًٍٛ إٍ ايعساي١ ٢ع٢ً أزْ

ا ٚاييت اغتعاضٖا ايكإْٛ إسْٞ ايذلنٞ بسٚضٙ، ؾٓكٸ ،ٗ ايكإْٛ إسْٞ ايػٜٛػطٟ

يًكٛاعس اييت يٛ  ف ع٢ً ايكانٞ إٔ وهِ ٚؾكّاطٵٚؾػٛض ايعٴ ْ٘ عٓس ؾػٛض ايٓلٸأع٢ً 

 عٗا. يؿطٻ نإ ؾاضعّا

ُٸ إٕ ٖصا ايٓلٸ ت٘ ايتؿطٜع١ٝ ٜسعٛ إٍ ايتػا٩ٍ عٔ نٝؿ١ٝ قٝاّ ايؿاضع َٗ

 ْ٘ َسعٌّأط ٜٚتصٓن ،ؾٝتػا٤ٍ عٔ اؿهِ ،يٝشتصٜٗا اؿانِ عٓسَا هابٗ٘ ايًبؼ

 .يًتؿطٜع

إٕ ايكإْٛ إكاضٕ ٖٛ إطدع ا٭ٍٚ » :ٖٚٓا هٝب أسس ؾكٗا٤ ايكإْٛ إكاضٕ

 .«ٖٚٛ إشٕ َطدع ايكانٞ ٗ َجٌ ٖصا إأظم ،يًؿطع

ٍٷأٚايطأٟ عٓسٟ   أشٕغ٬َٞ، سٝح ٫ هس ططٜك٘ إٍ ايؿك٘ ايكاْْٛٞ اٱ ْ٘ غ٪ا

ٌٸ ّايًٛقٍٛ إٍ َا ٜطاٙ سٓك ;ايؿطع يًكانٞ ايؿكٝ٘ با٫دتٗاز َا ٜعطض عًٝ٘ َٔ  ٗ ن

ؾػٝاب٘  .يٓلٸٖٛ ٚد١ٗ ايكانٞ عٓسَا ٜػٝب ا ،ٚيٝؼ ايكإْٛ إكاضٕ ،ؾايعكٌ .قهاٜا

 ٫ إقاي١.  ،إساي١ْ

 ٖٚصٙ ا١ُٕٗ إٓتٛط٠ َٔ ايكإْٛ إكاضٕ ع٢ً .ٚيًكإْٛ إكاضٕ َُٗت٘ ايتجكٝؿ١ٝـ 4

ُٸ ِٸ ٠٢ ايؿاضع ستٸ٭ٕ ٖصا ايكإْٛ ٜعٜس َٔ سسٸ ;١ٝداْب َٔ ا٭ٖ باؿًٍٛ إطع١ٝ ٗ  ًٜ

بايكٛاٌْ ا٭دٓب١ٝ، ٜٚعًِ إٔ ؾل ضدٌ ايكإْٛ سٌ ٜعًِ أع َٔ ايكٛاٌْ ا٭دٓب١ٝ، ٜٚٛغٸ

ػع أؾل ؾتعزاز ًَهت٘ ا٫ْتكاز١ٜ ٚايتش١ًًٝٝ، ٜٚتٸ ،َػاٜط٠ ُّْٚٛا ٣مث١ س٫ًّٛ أخط

ٕٸ زٕٚ  ،زضاغ١ ايكإْٛ إٛاظٕ تكٌ أغباب ايعامل ببعهٗا تؿهرلٙ ٚخٝاي٘... ٚاؿاقٌ أ

ِٸ .ات ع٢ً ايطٚح ايك١َٝٛ ٚايٛط٦١ٝٓاؾت ٕ َٔ ْٝع ايتعإٚ بٌ ضداٍ ايكاْٛ ٚبصيو ٜت

 ايب٬ز. 

ُٸ ٢سٝح ٫ ؽؿ، ٚيًكإْٛ إكاضٕ َُٗت٘ ايتؿطٜع١ٝـ 5  ١ٝ ايكإْٛ إكاضٕ ٗأٖ

ٖٞ تًو ايكٛاٌْ اييت  سٝح يٛسٜ إٔ أغٛأ ايكٛاٌْ قٝاغ١ ٚس٫ًّٛ ،سطن١ ايتكٌٓ

َجاٍ تًو ايكٛاٌْ ٗ ايب٬ز أؾاز٠ َٔ اؿًٍٛ ايٛاضز٠ ٗ ؾطعتٗا غًط١ ػاًٖت اٱ

 ;ٜٚٛقٞ ضداٍ ايكإْٛ إكاضٕ بايتعاّ اؿٝط١ عٓس اغتعاض٠ ايكٛاٌْ ا٭دٓب١ٝ ....ا٭دٓب١ٝ
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أدٓيب  ّاتؿطٜع ٗ ايتؿطٜع قٛاعس ٜعٛظٖا ا٫ْػذاّ، ٚي٬ٓ٦ ٜكشِ ٗ بًسٺ ٜعزٸ ي٬ٓ٦

 س عكباٙ. ُٳشٵؾٝشسخ ؾٝٗا َٔ ايٓتا٥ر َا ٫ تٴ ،ايعطٚم

 

 

يع٬ق١ ٚثٝك١  ٚظ٬َٝٙ تعطٜـ يًكإْٛ إكاضٕ ٜعتدل َسخ٬ّ «أضَالٕٛ»يٮغتاش 

 .ٞ ايكٛاعسأٟ نًٓ ،«ُاطٝكٞٚغزعًِ »ؾٗٛ  ،بٌ إكاقس ايؿطع١ٝ ٚايكإْٛ إكاضٕ

ٞٸ ٖٚٛ ٗ ْٛط ٖ٪٤٫ ؾطعٷ ْا بكٛاعس ٖٞ إٔ ّسٸ ،، ٜسضؽ يػا١ٜٺَٔ ؾطٚع ايكإْٛ اؿ

ٖٚسف ٖصا ايكإْٛ  .ٜٚػتدسّ ٗ ايعٌُ ٚاؿٝا٠ ايع١ًُٝ ،ايبؿط١َُٟٛٓ يًػًٛى 

َٔ خ٬ٍ  ،ّٝانًٓ اغتٓباٙ قٛاعس ايعساي١ اييت ؼهِ فتُعاتٓا ايعكط١ٜ سهُّا

َٸ  ١.قٛاعس عا

ط ـ ٜػِّٝ «ق٬ح ايٓاٖٞ»ـ نُا ٜكٍٛ  «أضَالٕٛ»ٖٚصا ايتكٜٛط ايصٟ شٖب إيٝ٘ 

إش هعٌ َٛنٛع٘  ;ٕ إكاضٕ قؿ١ ايكإْٛٗ اؿكٝك١ ٚنع إػأي١، ٜٚعٝس إٍ ايكاْٛ

إناؾ١ إٍ  ،ايبشح عٔ قٛاعس ايعساي١ اييت ؽهع شلا اجملتُعات ايبؿط١ٜ إعاقط٠

ٚايكإْٛ إكاضٕ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ي٘  .نْٛ٘ زضاغ١ اْتكاز١ٜ ؼ١ًًٝٝ تطنٝب١ٝ تك١ُٝٝ

ٚي٘ َٓاٖذ٘  ،َا أطًل عًٝ٘ ايؿكٗا٤ عًِ اـ٬ف ٗ ،غ٬ََٞكابً٘ ٗ ايؿك٘ اٱ

ٚٸ ُٸ .ؿات٘ازٙ، َٚهتبت٘ َٚكٓٸٚتكػُٝات٘، ٚأع٬َ٘ ٚض ٚاضز إز»ٗا ١ٝ اييت استًٓٚيٮٖ

 غ٬َٞ ـ زضاغ١ ٚتسضٜػّاٗ تأغٝؼ ايكإْٛ إكاضٕ، ٚيكًت٘ ايٛثٝك١ بايؿك٘ اٱ «٫َبرل

بٌ  إيٝٗا ايؿٓو ٢، ْعتدلٙ ُٖع٠ ٚقٌ ٫ ٜطقٚط٬بّا ٌ أغاتص٠ّٚيكًت٘ بإكطٜٸ ـ،

 ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ إكاضٕ. َكاقس 

 

  

ٚٸ «إزٚاضز ٫َبرل»  ٌ ا٥از ا٭ٚأسس أع٬ّ ايكإْٛ ايؿطْػٞ ٗ داَع١ يٕٝٛ، َٚٔ ايط

ٚي٘ تأثرلٙ ايباضظ ع٢ً إسضغ١ إكط١ٜ ٗ ايكإْٛ ٗ  .ايهباض ٗ تأغٝؼ ايكإْٛ إكاضٕ

ٛٸ زاض٠ َسضغ١ اؿكٛم ايػًطا١ْٝ ٗ إ ٢تٛٓي .ضٖاَطس١ً َبهط٠ ٚسازل١ َٔ تاضٜذ تط

َٴ بطٜطاْٞ، ؾعاز إٍ يٕٝٛ  بتسبرٕل ُّاَغطٵايكاٖط٠ أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط، ٚضسٌ عٓٗا 

ّٸلاظ نتابإع٢ً  ٗ ن١ًٝ اؿكٛم، عانؿّا أغتاشّا عٔ ٚٚٝؿ١ ايكإْٛ » ٘ اشلا



 االجتهاد والتجديد

ٛٻ«إكاضٕ ، ّايٕٝٛ َكطٸٗ َٔ َٓعي٘  صّادٹَتٻ ،ٕ بعس عٛزت٘ اجملُع ايعًُٞ إكطٟ، ٚن

ٚاغتطاع َٔ خ٬ٍ ضغا٥ًِٗ ايع١ًُٝ ٚنتاباتِٗ ايكا١ْْٝٛ  .َٚٔ ت٬َٝصٙ إكطٌٜ أعها٤

ع٢ً ايتهطاض ـ ٗ ايؿِٗ  ّاـ ٚعكٝٸ ّاؾصٸ ّ يًعكٌ ايكاْْٛٞ إكاضٕ ٗ ايػطب ِٛشدّاإٔ ٜكسِّ

ي٘  ٖٚٛ دٗسٷ .غ١َٝ٬ٚايؿطٜع١ اٱ ;ايعا١ً٥ اي٬ت١ٝٓٝ :ُٖا ،إكاضٕ بٌ عا٥ًتٌ قاْْٛٝتٌ

 مثطات٘ ع٢ً ايكإْٛ إكاضٕ َٔ داْبٌ: 

ٚٸ ٘ٺٍا٭ ٞٸ : تعطٜـ اجملُٛع١ اي٬ت١ٝٓٝ بٛد بٛد٘  خام، ٚايؿك٘ ايكاْْٛٞ ايػطب

اغتؿاز َٓٗا ايػطب عدل ططم اتكاٍ  ،غ٬َٞ٘ اٱٖٞ ايؿك ،١عاّ، بجكاؾ١ قا١ْْٝٛ سٝٸ

. غ١َٝ٬ إٍ ايػطبْسيؼ ٚقك١ًٝ ٚغرلُٖا َٔ َػايو اْتكاٍ اؿهاض٠ اٱكتًؿ١ ٗ ا٭

١ُ، ٚبًػ١ بٓا٥ٗا ٗ ضغا٥ٌ ع١ًُٝ قٓهأنت ٖصٙ ايجكاؾ١ عدل دٗٛز ٚعٓسَا ؼطٻ

ْهاض إؾطْػ١ٝ ضق١ٓٝ، أقٝب ايعكٌ ايكاْْٛٞ ايػطبٞ بايسٖؿ١ ٚا٫ْبٗاض، ٚمل ٜػتطع 

ّٷ  ،«نًٖٛط»ٚا٭ٕاْٞ ، «دٛغطإ»ٚ ،«يٝؿٞ إٔٚإ» :َتِٗٗ َكسٸ ،نباض تأثرلٖا أع٬

ٚإعٝس إؿاضى ٭غتاشٙ ٗ  ،«٫َبرل»َاّ ٚاسس َٔ أْبؼ ت٬َٝص أ ـ ق٬ًّٝٚأتٖٛق .ٚغرلِٖ

قُٛز »غ٬َٞ ظاَع١ يٕٝٛ، ٖٚٛ ايسنتٛض عًِ أقٍٛ ايؿك٘ ٚايؿك٘ اٱ تسضٜؼ

ٚاييت  ،«غ١َٝ٬ٗ ايؿطٜع١ اٱ ايتعػـ ٗ اغتعُاٍ اؿلٸ»، قاسب ضغاي١ «ؾتشٞ

يًٓٛط١ٜ باغتدساّ ايططٜك١ إكاض١ْ  ، ٚؾٝٗا عطضٷ1912 ّ بٗا إٍ داَع١ يٕٝٛ عاّتكسٻ

ٛټ ٚٗ ايطغاي١ دٗسٷ .بٌ إصاٖب ايػ١ٝٓ ا٭ضبع١ ، ْٚايت ٕمْايت ب٘ ايسضد١ ايع١ًُٝ بتؿ

إؿطف ع٢ً ايطغاي١، ؾاختاضٖا يتهٕٛ  «زٚاضز ٫َبرلإ»َٔ  ّاخاقٸ ايطغاي١ تكسٜطّا

 .ايعسز ا٭ٍٚ َٔ غًػ١ً أعاخ إطنع ايؿطقٞ يًسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ

ؾٛض  ْؿصت طبعتٗا ا٭ٍٚبسا١ٜ ْادش١، ٚ ـ «زٚاضز ٫َبرلإ»نُا ٜكٍٛ ـ ٚناْت 

 بٴػٵٚسٳ .ػاٚظت قؿشاتٗا إا١٥ «٫َبرل»١َ َٔ ا٭غتاش قسٚضٖا، ٚقس قسضت َكسٸ

ايؿكٝ٘ ايؿطْػٞ ايهبرل  «دٛغطإ»ٖصٙ ايطغاي١ أثطّا ٗ ايكإْٛ إكاضٕ بؿطْػا إٔ 

قؿشات عٔ ْٛط١ٜ  «ضٚح اؿكٛم ْٚػبٝتٗا»أناف ٗ ايطبع١ ايجا١ْٝ َٔ نتاب٘ 

 .ب٘ آخطٕٚ َٔ أتباع٘ َٚٛاطٓٝ٘ ٣غ٬َٞ، ٚاقتسٱٗ ايؿك٘ ا ٗ اغتعُاٍ اؿلٸـ ايتعػټ

 إٍ تط١ْ ايهتاب إٍ ايعطب١ٝ عاّ «عبس ايػ٬ّ شٖين»ط٠ َٔ إبٚه ٠ٚضغِ ايسعٛ

طات٘ نُا ٚضز ٗ َصٖن ،ع٢ً تط١ْ ايهتاب «ايطاظم ايػٓٗٛضٟ عبس»، ٚععّ 1915

، ١ يػ١ّإٔ ايطغاي١ ٫ تعاٍ سبٝػ١ ايؿطْػٝٸ ٫ٓ، إ1923ّ اييت نتبٗا ٗ َس١ٜٓ يٕٝٛ عا



 االجتهاد والتجديد 

 ٜٚٓسض ٚدٛزٖا ٗ َهتبات ايعامل ايعطبٞ. 

 ٣تأتٞ َٔ نْٛٗا زضاغ١ ٗ إكاقس ع٢ً َػتٛ «قُٛز ؾتشٞ»ٚأ١ُٖٝ ضغاي١ 

ْٛط١ٜ ايتعػـ »ّ قاسبٗا اعتُس بٓٝاْٗا ع٢ً قٛاعس إكاقس، ٚقسٻ .ايتٓٛرل ٚايتطبٝل

ُات، َذا٫تٗا ٚانش١ ا٬َٕض ٚايػِّ ،َتها١ًَ اؾٛاْب «ٗ اغتعُاٍ اؿكٛم

 ى عًٝٗا، َٚا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ أبعاز ادتُاع١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ، ٗ ٚقتٺايٛاغع١ اييت تتشطٸ

تٓؿص َٓٗا إٍ عامل ايؿهط ايكاْْٛٞ ايػطبٞ،  ـ إٔ ػس ؾطد١ّؼاٍٚ ؾٝ٘ ْٛط١ٜ ايتعػټ

ذاٙ َعانؼ يتٝاض ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ، تٸ، ٚٗ اـ نُا قٌٝ ـ ططٜكٗا بكعٛب١ٺ تٵٚقس ؾٖك

ؾًِ تٛٗط ٗ ايؿك٘ ايؿطْػٞ إ٫ باعتباضٖا بسع١ قها١ٝ٥. ٚامكطت ٗ أنٝل فاٍ، 

 .ايطا١َٝ إٍ تٛغع١ ْطام ايٓٛط١ٜ، ٚقاٚي١ تعُِٝ تطبٝكاتٗا «دٛغطإ»ضغِ قا٫ٚت 

ٗ إكاّ ١ ع٢ً ايٓكٛم، َٚكاقس ايؿاضع َعتدل٠ ؾٝٗا غ٬َٞ َبٓٝٸٖٚٞ ٗ ايؿك٘ اٱ

تتٓاٍٚ ْٝع ا٭ؾعاٍ اييت ٜكسم أْٗا اغتعُاٍ ؿكٛم، ٫ٚ ٜٛدس ـ نُا  ٖٚٞا٭ٍٚ، 

ػاع ايٓٛط١ٜ ٗ ايؿك٘ ٫تٸ َطًل ٗ ايؿطٜع١، ؾ٬ سسٸ ـ سلٌّ «غعٝس ايعٖاٟٚ» ٜكٍٛ عٛل

 غ٬َٞ. اٱ

، ٗ دسي١ٝ ؾطنت غ٬َٞ ٗ َعاٖس ايكإْٛ ايعا١ٕٝ: سهٛض ايؿك٘ اٱايجاْٞ

غ٬َٞ ٚبسا ايؿك٘ اٱ .َٔ قاعات ايسضؽ، ٚزضاغات ايباسجٌ إكاضٕ ٗ نجرٕلايؿك٘ 

ػِ بايعُل ٚاؾس٠، ٘ أقشاب٘، َٚٔ خ٬ٍ َٓاٖر تتٸا ٜٛٓٸٖٓ َّاٚتكسټ أنجط ثطا٤ٶ

ؾهإ ٚدٛز ٖ٪٤٫  .قتذب١ تٵناْت َؿكٛز٠، ٚأغؿطت أقاي١ ًٖٚ ؾاغتعٝست ثك١ْ

باْتكاض ايكًِ  ٜصاّْاإٚب٘ عازٚاـ  ،دٌ ايعًِأًٛا َٔ بٓا٥ٓا ايصٟ اضؼأايؿت١ٝ ايٓابٌٗ ـ َٔ 

 .ع٢ً ايػٝـ، ٚناْت عٛزتِٗ بسا١ٜ ْٗه١ ٗ زضاغ١ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ طاٍ اْتٛاضٖا

عبس »عبس ايػ٬ّ شٖين، ٚ»، ٚ«قُس قازم ؾُٗٞ»عُاٍ أٗ ٖصٙ اؿكب١  تٵَكٚتسٖؾ

ٌٸأٚٗ  .«اقُس ؾ٪از َٗٓٸ»، ٚ«قُس عبس اؾٛاز»، ٚ«ايطاظم ايػٓٗٛضٟ  ٚاسسٺ عُاٍ ن

ذاٖات سسٜج١ ٗ ايكإْٛ إكاضٕ، َِٓٗ ادتٗازات ت٬ٓت ؾٝٗا َكاقس ايؿطٜع١ َع اتٸ

ٖٻ ب، ١، أٚ عاْكتٗا عٌ تعؿل ايؿهط إتٛثِّبٸشٹَٴ ُا قاؾشتٗا ٜسٷر نًٖٓٚٞ ٫ تعاٍ تتٛ

 ،آؾاقٗا ل ًًُِٜٗ ؾتاتٗا، ٚدٗس وًٚ ل. ٖٚٞ أعُاٍ ؼتاز إٍ ضقسٺٚايعطا٤ إتسٚؾ

ْكاف ٜكتهٞ ا٫عذلاف بإغٗاّ إٕ اٱ :عٖا ٚبكا٥ٗا. خ٬ق١ ايكٍُٛٝټ ٜٚػتٓطل غطٸ

ٗ ايسضاغ١ إكاض١ْ ٗ َكط، ٚيؿت ا٭ْٛاض إٍ أ١ُٖٝ ايؿطٜع١  «إزٚاضز ٫َبرل»
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ٗ تٛدٝ٘  طٍٛ غ١َٝ٬ ٗ تأغٝؼ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ٗ َكط، ٚناْت ي٘ ٜسٷاٱ

ّٷ ايتػًِٝ بإٔ ايؿطٜع١ اٱَ٪ُطات ايكإْٛ إكاضٕ إٍ ٌٸ غ١َٝ٬ ٖٞ ْٛا  .قاْْٛٞ َػتك

َكاض١ْ بٌ ايؿطٜع١  ًت ٗ تعٜٚس إهتب١ ايكا١ْْٝٛ ٗ َكط بسضاغاتٺٚمثطات شيو ُجٻ

ُٸ ،ٚايكإْٛ ١ٝ َا يسٜٓا َٔ ثط٠ٚ، أقٓعت ايؿك٘ ٚايكها٤ ٗ زٚا٥ط ايؿهط ايٛنعٞ بأٖ

ا٭َط ايصٟ زعا بعض أع٬ّ ايكإْٛ إكاضٕ ٗ َكط إٍ  ،َٚا ِتًه٘ َٔ تطاخ قاْْٛٞ

 . «َطنع ٖصا ايٓٛع َٔ إكاض١ْتهٕٛ إٔ أْٗا ٜٓبػٞ »ـ بايكٍٛ 

 

 

ايتعًٌٝ باعتباضٙ أزا٠ يهب٘ اؿهِ  :تعًٞ إكاقس ايؿطع١ٝ َٔ أؾهاض ث٬خ

َٚآ٫ت  ;ٖا غا١ٜ يًشهِ بٗا تعطف َٛاضزٙ َٚكازضٙٚإكاحل باعتباض ;ٚضبط٘ بإعاْٞ

يتشكٝل  ٚمل تٛنع ايؿطا٥ع إ٫ٓ ،ا٭ؾعاٍ باعتباضٖا ايكاعس٠ ايط٥ٝػ١ ٗ ؾك٘ ايتٓعٌٜ

ٖٞ ضٚح ايكإْٛ إكاضٕ عٓس  «ايعساي١»ٚإشا ناْت  .َكاحل ايعباز ٗ ايعادٌ ٚاٯدٌ

ٌٸ»ِ ؾإٕ ِّٝػ١ ابٔ ايَكٚبً .ؾإٕ ايعسٍ ٖٛ ضٚح ايؿطٜع١ عٓس إػًٌُ «أضَالٕٛ»  َػأي١ٺ ن

ٖا، ٚعٔ إكًش١ إٍ إؿػس٠، خطدت عٔ ايعسٍ إٍ اؾٛض، ٚعٔ ايط١ٓ إٍ نسٸ

ٕٵ ،ؾًٝػت َٔ ايؿطٜع١ ،ٚعٔ اؿه١ُ إٍ ايعبح َٚؿّٗٛ  .«زخًت ؾٝٗا بايتأٌُٜٚأ ٚإ

زّا، بٌ فطٸ ؾًػؿّٝا ـ يٝؼ َؿَّٗٛا «ؾتشٞ ايسضٜين»ايعسٍ عٓس إػًٌُ ـ نُا ٜكٍٛ ز. 

ٝٸاييت ٜتػٝٸ «إكًش١»ٖٛ فػس ٗ  ات٘ أٚ اٖا اؿهِ ايؿطعٞ ايعًُٞ ٗ ؾطٚع٘ أٚ دع٥

ٝٸ عهِ طبٝع١ ايعٌُ ْؿػ٘ ايصٟ  ،ٌقٛاعسٙ ايعا١َ، ٚبٗصا نإ ايؿكٗا٤ إػًُٕٛ عًُ

ٚتسبرل ساشلِ باغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  ،ْٗهٛا ب٘ ٕٛاد١ٗ َكتهٝات سٝا٠ ايٓاؽ

ـ تتبع إكاحل اـايك١ أٚ  «ِِّٝابٔ ايَك»أٚاَط ايؿطع ـ نُا ٜكٍٛ »ٚ .ٗ ٖصا اجملاٍ

ٚإككٛز بإكاحل ـ نُا قاٍ  .«تتبع إؿاغس اـايك١ أٚ ايطادش١ْٚٛاٖٝ٘  ،ايطادش١

 ،َٚككٛز ايؿطع َٔ اـًل ٔػ١ .«احملاؾ١ٛ ع٢ً َككٛز ايؿطع»أبٛ ساَس ايػعايٞ: 

ٌٸ .ِٗ، ْٚػًِٗ، َٚاشلِإٔ وؿٜ عًِٝٗ زِٜٓٗ، ْٚؿػِٗ، ٚعكً :ٖٚٛ ُٸ ؾه ٔ َا ٜته

ٌٸسؿٜ ٖصٙ ا٭قٍٛ اـُػ١ ؾٗٛ َكًش١ْ  ،َا ٜؿٛت ٖصٙ ا٭قٍٛ ؾٗٛ َؿػس٠ ، ٚن

  .«ٚزؾعٗا َكًش١

ٚإكاقس بٗصا إؿّٗٛ ايٛاغع يًُكًش١ تعطٞ َؿطٚع١ٝ يتٛٚٝـ ايكإْٛ إكاضٕ 
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 .ؾٝ٘ ايعكٍٛ ٢تت٬قٗ ؾك٘ ايتٓعٌٜ، ٚاغتكباٍ سًٛي٘ باعتباضٖا خدل٠ بؿط١ٜ ٗ َٝسإ 

يكبٍٛ ايكإْٛ ا٭دٓيب أٚ  «ؾهط٠ ايٓٛاّ ايعاّ»إٍ  ؾايكاْْٛٞ إػًِ يٝؼ عاد١ٺ

ٚضب٘  ،«ؾطع اهلل ِٸجسٝح تٛدس إكًش١ ؾ»ْ٘ أض ٭ٕ َكاقسٙ ايه١ًٝ تكطِّ ;ضؾه٘

ٞٸ»٭ٕ  ;غ٬َٞاؿًٍٛ اؾع١ٝ٥ بأغبابٗا َٚٛدباتٗا َٔ َعاٜا قٛاعس ايؿطع اٱ بػاٙ  ط

ـ تعطٌٝ يٮَط ٚايٓٗٞ « َساضز ايػايهٌ»ٗ  «ِِّٝابٔ ايَك»ٚايعًٌ ـ نُا ٜكٍٛ  ا٭غباب

ٌٸ .;ٚايؿطا٥ع ٚايعًٌ.. طٜٔ، ٚاعتباض ايٓاٚطٜٔ، ناض إتؿٚهزٸا ٭ٕ ا٭غباب ٚايعًٌ ق

ٌٳ﴿ :َٚعاضف إػتسيٌ ُٹ ٛٳغِّ ُٴتٳ ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو ٯٜٳاتٺ يٹًِ ٚنِ ٗ ايكطإٓ َٔ  .(75 اؿذط:) ﴾ٔإ

ّٸع٢ً ايٓٛط ٚا٫عتباض بٗا، ٚايتؿٗه اؿحٸ ٫ٚ ىًٛ باب » ؟!أعطض عٓٗا ٔٵَٳ ط ؾٝٗا، ٚش

َٔ ضعا١ٜ ٖصٙ  ،َٔ عبازات َٚعا٬َت ٚدٓاٜات ٚغرلٖا ،َٔ أبٛاب ايؿك٘ ـ ايكإْٛ ـ

َٚعطؾ١ أغطاض ايتؿطٜع  .«َاّ ايؿاطيباٱ»بتأنٝس  ،ٚؼكٝل ٖصٙ إكاقس ،إكاحل

يًٛقٍٛ  ;١ اؾع١ٝ٥ ٚاؿًٍٛ إؿطز٠َٚكاقسٖا ٖٞ َٓٗر ضدٌ ايتؿطٜع ٗ ػاٚظ ا٭زٓي

 يٝسضى غطٸ« ٝاتايهًٚ»ؾعًٝ٘ ايٓٛط ٗ  .إٍ ايكٛاعس ايعا١َ ٚايكٛاغِ إؿذلن١

ٚعاضض  ،ـ «ق٬ح ايٓاٖٞ»٘ اؾع٥ٝات ـ نُا ٜكٍٛ ٜٵتهاضبت بٌ ٜسٳ ايتؿطٜع، ٚإ٫ٓ

يٝعطف ب٘ َا ; إشا مل ٜهٔ ٗ ٜسٙ َٝعإ َكاقس ايؿطع ،ٗ ٚاٖط ا٭َط بعهّا بعهٗا

 ع. سٳٜأخص َٓٗا َٚا ٜٳ

ٖٚصٙ إٓٗذ١ٝ إكاقس١ٜ تػتٛعب ٗ زاخًٗا ايهجرل َٔ ٚٚا٥ـ ايكإْٛ 

ٛٸ ٜسعِ ايبشح  ٖٚٛ َٓٗرٷ .ضٖاإكاضٕ، ٚسادت٘ إٍ زضاغ١ ْؿأ٠ ا٭ؾهاض ايكا١ْْٝٛ ٚتط

يكس  .١ٝ إتعاي١ٝ ٗ ا٭١ُْٛ ايكا١ْْٝٛ إدتًؿ١قٝاغ١ إباز٨ ايهًٓ ٢ايسا٥ب ايصٟ ٜتػٝٸ

غ٬ّ ؾذط٠ َعطؾ١ شلا أزٚاتٗا إبتهط٠، ٚعًَٛٗا أقبشت إكاقس عٓس ؾكٗا٤ اٱ

عًّٛ ؾك٘ ايٛاقع، ٚؾك٘ ايتٓعٌٜ، ٚؾك٘ إٛاظْات، ٚؾك٘  :َتٗاإػتشسث١، ٚٗ َكسٸ

ٚٸ ٜات ٜكعإ ٗ قًب ١ََٛٛٓ ٛٚؾك٘ ا٭ٚي ٛاظْاتٚؾك٘ إ .يٜٛات، ٚايؿك٘ ا٫ؾذلانٞا٭

 . «ايكإْٛ إكاضٕ»

إٛاظ١ْ بٌ »بأْ٘  «ٜٛغـ ايكطناٟٚ»١َ أَا ؾك٘ إٛاظْات ؾكس عطؾ٘ ايع٬ٓ

طٖا، َٚٔ إكاحل بعهٗا ٚبعض، َٔ سٝح سذُٗا ٚغعتٗا، َٚٔ سٝح عُكٗا ٚتأثټ

 .«٢ٗا ٜٓبػٞ إٔ ٜػك٘ ًٜٚػٜٚعتدل، ٚأٜټّ ٗا ٜٓبػٞ إٔ ٜكسٻٚأٜټ ...،سٝح بكا٩ٖا ٚزٚاَٗا

ـ عٓس ايٛقـ ٚايتشًٌٝ، ٚؾك٘ إٛاظْات بٗصا ايتعطٜـ ٖٛ قإْٛ َكاضٕ ٫ ٜتٖٛق
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، َٚٛاظٜٔ ايتعاضض ٚايذلدٝض، «َٓٗر ايتذطٜض ٚايتعسٌٜ» هابّٝاإى ٘ ٜتشطٸٚيهٓٸ

ٞٸ ؾع ٚزض٤ ظًب إٓا ٫ تػًِ ي٘ اؿٝا٠ إ٫ٓ ،«ايتؿطٜع»ازل٘  يًشؿاٚ ع٢ً نا٥ٔ س

 .إؿاغس

ٌٸ»بأْ٘  «ايع١َ٬ ٜٛغـ ايكطناٟٚ» ؾ٘ أٜهّاأَا ؾك٘ ا٭ٚيٜٛات ؾٝعطِّ  ٚنع ن

٘ ايتأخرل، ٫ٚ ٜكػط ا٭َط ّ َا سٓك٘ ايتكسِٜ، ٫ٚ ٜكسٸط َا سٓكؾ٤ٞ ٗ َطتبت٘، ؾ٬ ٜ٪خٸ

يكإْٛ ايتٓاغب ٗ اؿٝا٠ ٚايهٕٛ  ٣ٶٖٚصا قس .«ايهبرل، ٫ٚ ٜهدل ا٭َط ايكػرل

 .ٚاٱْػإ

ٟ إٍ أّ ْا٥ٌ بطناْٞ ـ ٜ٪زٸ ٣ٚايعًِ بؿك٘ إٛاظْات ٚؾك٘ ا٭ٚيٜٛات ـ نُا تط

ٍٕ غٗٛي١ إكاض١ْ بٌ ٚنٕع ٚساٍ، ٚإٛاظ١ْ بٌ إكاحل  ٚٚنع، ٚإؿان١ً بٌ سا

ايككرل، ٚغٛا٤  ٣ايطٌٜٛ أٚ إس ٣ٗ ايتكسِٜ، ع٢ً إس ٍٚٵُٗا اَ٭ٚإؿاغس، ٚبٝإ أٜټ

ٚاؾٌٗ بؿك٘ إٛاظْات ٚا٭ٚيٜٛات ٜ٪زٟ  ...،اؾُاعٞ ٣ايؿطزٟ أٚ إػتٛ ٣ع٢ً إػتٛ

٘ٺ نبرل بٌ ا٭سهاّ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ عسّ َطاعا٠ َطاتب ا٫عُاٍ، ؾتكسّ  إٍ خً

 .ّ ؾطٚض ا٭عٝإ ع٢ً ؾطٚض ايهؿا١ٜ...ٚتكسٸ ...،ايٓاؾ١ً ع٢ً ايؿطض

طٜع١ ْٚكٛقٗا، ؾِٗ ايؿ ٤غٛ :َٚٔ أغباب ٚٗٛض ؾك٘ ا٭ٚيٜٛات ٚإٛاظْات

ز، ٚا٫ْؿػاٍ بايؿطٚع عٔ ا٭قٍٛ، ٚا٫ٖتُاّ بايٛاٖط ٚايؿهٌ ١ ايتسضټٚغ٤ٛ ؾِٗ غٓٸ

 ط ايعَإ ٚإهإ ٚا٭سٛاٍ. زٕٚ إهُٕٛ ٚاؾٖٛط، ٚغ٤ٛ تكسٜط تػٝټ

ٌٸ ٖصٙ ا١َٕٛٛٓ إتها١ًَ َٔ عًّٛ ايتؿطٜع ٜكبض ايٛعٞ بإكاقس  ٚٗ ٚ

غ٬َٞ ٗ ايٓٛط١ٜ ٕ إكاضٕ ٗ عإٓا اٱايؿطع١ٝ َٔ نطٚضات ايٓٗٛض بايكاْٛ

 ٭ْٗا ـ ٚنُا ٜكٍٛ علٛ ;ٚيٜٛات ٚإٛاظْاتٚٗ زا٥ط٠ إكاقس ٜؿِٗ ؾك٘ ا٭ .ٚايتطبٝل

اييت ٜتساخٌ ؾٝٗا ايػُع ٚايعكٌ، ٚايعطف  ،ب١َٔ إساخٌ إطٓن: »«ط٘ دابط ايعًٛاْٞ»

اييت ّهٔ إٔ تعٌ ع٢ً  ،١ٝٚايتذطب١ ٚاـدل٠، ٚنجرل َٔ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱغ٬َ

يٝؼ  ،ٖٚٛ َٔ زقٝل أْٛاع ايعًِ .«ؼًٌٝ إانٞ، ٚؾِٗ اؿانط، ٚاغتؿطاف إػتكبٌ

ٌٸ إٍ َعطؾت٘، َٚطاتب ايٓاؽ ؾٝ٘ ع٢ً قسض إٕاَِٗ بعًّٛ ايؿطع  عاد١ٺ ـٺَهًٖ ن

ٌٸ ٢ٚعًّٛ ايعكٌ، ست ٖٚصا  .زعٝا٫٤ ٜعاسِ ع٢ً ايكساض٠ ؾٝ٘ ا٭ ٢ايعا١َ، ٚست ٫ ٜه

ٖٛ عامل  ٔٵَٕ إ٫ٓ» ـ ٗ ايؿطٚم «ايكطاٗ»نُا إٔض ـ ؾ٬ ٜٓؿتض  ،ايعًِ َعي١ أقساّ ٚأؾٗاّ

 . «بتؿاقٌٝ أسٛاٍ ا٭قٝػ١ ٚايعًٌ، ٚضتب إكاحل، ٚؾطٚٙ ايكٛاعس...
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ٌٸ ِٸ ٚيع َا هب ا٫يتؿات إيٝ٘ ٗ فاٍ ع٬ق١ إكاقس ايؿطع١ٝ بايكإْٛ  أٖ

ٚٸ إكاضٕ أْٗا تؿتض أَاَ٘ َػايٝل ايٓكٛم، ؾ٬ ٜكبض ايكإْٛ َعع٫ّٚ ْات ٗ َس

ٜٚهٝل، ٫ٚ  ػع بٗا ايٓلٸْؿُٗ٘ بؿِٗ أيؿاٚ٘، بٌ ٖٛ سطن١ زا٥ب١، ٜتٻ ،ايتؿطٜع

إشا أخص ايكإْٛ »ـ  «غايٞ»ا ٜكٍٛ ٚايٓل ايكاْْٛٞ ـ نُ .١ٺبعًٓ ٫ ٜػٝب إ٫ٓٚوهط 

ٌٷ نِ ىط٧  :«نابٝتإ»ٜٚكٍٛ  .«اؿٝا٠ ٢ز عٔ َعٓعُٛٞ فطٸ بأيؿاٚ٘ ؾٗٛ ٖٝه

ْ٘أْٸٜتكٛض  ٔٵَٳ ؾإٕ ْكٛم ايكٛاٌْ إػطٛض٠ يٝؼ  ؟!بايكإْٛ إسْٞ عًُّا ٘ قٝ

ُٸ ٢ؾُٓٗا َا ٜبً ;غٛا٤ َكرلٖا ن٬٘  ٣ٛي٘ غ ٢ؾ٬ ٜبك ،١ٝ ع٫ٚ١ًُٝ تكبض ي٘ أٖ

ٛٸ ;ايك١ُٝ ايٓٛط١ٜ عٔ شيو ؾإٕ  ٚؾه٬ّ .ٕكتهٝات اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ض طبكّاَٚٓٗا َا ٜتش

َٸ َٸ ٌ إ١٫ٓ َُٗا ناْت نا١ًَ ٫ ُجٸايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ ٗ أ  ;١دع٤ّا َٔ قإْٛ تًو ا٭

ك٘ َٔ َباز٨، نُا إٔ ايهجرل َٔ ايكٛاعس اييت ؾٗٓاى أسهاّ ايكها٤ َٚا تطبٸ

ٚٻأٚيٛ  ،بٗا اْب ايكٛاٌْ إػطٛض٠ َع٫ُّٛظ ٢ٚنعتٗا ا٭عطاف تبك  ٕٕ... إشْٗا مل تس

ٞٸ ، ٖٚٛ ايكإْٛ نُا ٜعٌُ ب٘ ايٓاؽ، ٚنُا ؾايصٟ هب َعطؾت٘ ٖٛ ايكإْٛ اؿ

ٚيٝؼ ٗ  ،ايكإْٛ ٗ ساي١ سطن١»ٖٚٛ َا أطًكت عًٝ٘ ٗ زضاغاتٞ  ،ك٘ احملانِتطبِّ

 . «ساي١ غهٕٛ

 

 

ٝٸ ٗ  غ٬َٞ َٔ ضغٕٛرت٘ ايكًك١ يٝؼ ي٘ َا يًؿك٘ اٱايكإْٛ إكاضٕ بٛنع

ٛټ ٗ ْػل قٛاعسٙ ايه١ًٝ  ع ٗ إٓاٖر، ٚاغتكطاض ٜهاز ٜهٕٛ ؾا٬َّإكازض، ٚتٓ

َٛنٛع٘ تكطٜب ايكٛاٌْ ٗ  «يٝؿٞ إٔٚإ»ٚإشا نإ عًِ ايكإْٛ إكاضٕ عٓس  .ٚاؾع١ٝ٥

ُٸ ١ْ ؾُٝا بٝٓٗا بكٛض٠ٺايب٬ز إتُسٸ ٚٚا٥ـ ايكٛاعس  ٣سسإ١ ٖٞ َٓػك١ ؾٗصٙ إٗ

ف بٗا ٗ ٖٚٞ َٓٗذ١ٝ َعذلٳ، غ٬َٞا٭قٛي١ٝ ٚايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ٗ َٓٗذ١ٝ ايتؿطٜع اٱ

١ٝ، غ١ٝٓ ٚؾٝع١ٝ ٚإبان ،غ١َٝ٬ ع٢ً اخت٬ف َصاٖبٗاايعا١ً٥ ايكا١ْْٝٛ ايتؿطٜع١ٝ اٱ

ؿٌ، بُٝٓا ٖٚٞ َٓٗذ١ٝ تطب٘ ايؿك٘ باٱْػإ، ؾُشٛضٙ أؾعاٍ إهًٖ .زاضغ١ ٚباق١ٝ

ل با٭َط َا ٜتعًٖ ٖٚٞ قاسب١ ايػًط١ ٗ ،ٜطتب٘ ايكإْٛ ٗ َؿَٗٛ٘ ايٛنعٞ بايسٚي١

عًٞ َٔ ؾإٔ اؾُاع١، ٚايكإْٛ تُٗٝٔ عًٝ٘ ايسٚي١، غ٬َٞ ٜٴؾايؿك٘ اٱ .ٚايٓٗٞ

غ٬َٞ ٜعٝس غًط١ ايتؿطٜع َٔ اب ايسٚي١ ٗ إؿّٗٛ اٱؾٝػك٘ بػٝابٗا، بُٝٓا غٝ
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 ٖٚٛ اؾُاع١.  ،قٌٝإٍ ا٭ ،ٖٚٛ ايسٚي١ ،ايٓا٥ب

 

 

ٌ غ٬َٞ خايل، ٜػذِّإ بساعٷإَٚباسح ٖٛ  َٚٛنٛعّا عًِ اـ٬ف َٓٗذّا

ٚا٭قٌ ٗ عًِ اـ٬ف  .غ٬َٞ ع٢ً غرلٙ ٗ فاٍ ايسضاغات إكاض١ْأغبك١ٝ يًؿك٘ اٱ

 ٖٚٛ ع٢ً ْٛعٌ:  .ٗ أٚد٘ ا٥٫ت٬ف ٚا٫خت٬ف ْ٘ عحٷأ

ِٸا٭ٍٚ: عًِ اـ٬ف ايعايٞ  .غ١َٝ٬ إتعسز٠ؾٝ٘ إكاض١ْ بٌ إصاٖب اٱ : ٚتت

ِٸ٭ْٗا ٗ  ;١ٜٸزاػِ باؿٝٚتطبٝكات٘ ٗ ٖصا اجملاٍ ٫ تتٸ ع٢ً  ٕصٖبٺ ايػايب اْتكاضٷ ا٭ع

 َصٖب. 

ِٸِ اـ٬ف ايٓاظٍايجاْٞ: عً  ;بٌ اٯضا٤ إدتًؿ١ ٗ زاخٌ إصٖب ايٛاسس : ٜٚت

بٗسف بٝإ ايطادض ٚإطدٛح، َٚا ٖٛ اخت٬ف زيٌٝ ٚبطٖإ، َٚا ٖٛ اخت٬ف عكط 

غ١َٝ٬ إدتًؿ١ ٗ ايكطٕ إصاٖب اٱ ٣ٚقس نجط ايتكٓٝـ ٗ عًِ اـ٬ف يس .ٚأٚإ

قُس بٔ »، ٚ«٢ابٔ أبٞ يًٝ»، ٚ«ا٭ٚظاعٞ»، ٚ«بٞ ٜٛغـأ»ٗ تطاخ  ،ايجاْٞ اشلذطٟ

ٚٸ «اؿػٔ ا ػع ٖص٫ ٜتٻ ،نتابات َٛغٛع١ٝ، ٚنتابات َؿطز٠ ،از عًِ اـ٬ف ــ ِٖٚ ض

ببعض  ٢ٚضَا نإ عًِ اـ٬ف ايٓاظٍ ي٘ ٚؾا٥ر قطب .ايبشح ايككرل يبٝاْٗا ٚؼًًٝٗا

 َباسح عًِ ايكإْٛ إكاضٕ ٗ قٛضت٘ اؿسٜج١. 

 ٝؿتإ: ٚعًِ اـ٬ف ي٘ ٚٚ

 عٔ إصاٖب.  قٛضٖا َعطؾ١ َآخص ا٭١ُ٥ ٚأزيتِٗ زؾاعّا ،: ع١ًُٝا٭ٍٚ

َٹ ،: ع١ًُٝ تع١ًُٝٝٚايجا١ْٝ طإ بتأقٌٝ إػا٥ٌ، تػتٗسف تهٜٛٔ عك١ًٝ يسٜٗا 

 .ٍ ٚإٓاٚط٫٠ٚقسض٠ ع٢ً ا٫غتس

 ٗا َٔ ٚٚا٥ـ ايكإْٛ إكاضٕ ٗ قٛضت٘ اؿسٜج١. ٖٚصٙ نًٓ

 

 

ٛٻ ٛټتٓ  إٔ َٝسإ عًُٗا ْٝعّا ع ططا٥ل ايتأيٝـ ؾٝ٘، إ٫ٓعت َٓاٖر ٖصا ايعًِ بتٓ

َٔ زاخٌ عا١ً٥  ؾٗٞ ٗ نٌ ا٭سٛاٍ سٛاضٷ .غ٬َٞ َصاٖب٘ إدتًؿ١ٖٛ ايؿك٘ اٱ

ٚناْت َٓٗذ١ٝ ايتكٓٝـ ؼهُٗا اػاٖات ايبشح عٔ ا٥٫ت٬ف ٗ  .قا١ْْٝٛ ٚاسس٠
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، ٚايسَر بُٝٓٗا «ايؿطٚم»، ٚايبشح عٔ ا٫خت٬ف ٗ نتب «ٚايٓٛا٥طؾباٙ ا٭»نتب 

زلا٤ أٖٚصٙ ا٫ػاٖات ؼًُٗا عٓاٜٚٔ نتب، ٚ .«ا٫خت٬ف ٚا٫تؿام»ٗ نتب 

زبٝات أض ابتعازٖا عٔ سٵَكبٍ ٚإٓاٚط٠، سٳٖٚٞ َٓٗذ١ٝ تكذلب َٔ أزب اَؾ .َ٪يؿات

ٗ  إ٫ٓ ،غ٬َٞكاضٕ ٗ ايذلاخ اٱيًكإْٛ إ ضٖاقّاإ٫ٚ ْهاز لس  .ايكإْٛ إكاضٕ

ٖصا  ٢ٓط، ؾكس ؽ«غ٬ّع٬ّ َٓاقب اٱاٱ»ٖٛ ٚ، «٭بٞ اؿػٔ ايعاَطٟ»ـ ٚسٝس َ٪ٓي

غ١َٝ٬، إٍ ط ـ نُا ٜكٍٛ ق٬ح ايٓاٖٞ ـ سسٚز عًِ اـ٬ف َا بٌ إصاٖب اٱإؿٚه

ؼ ٚايطٚح َٔ سٝح ا٭غ ،غ٬َٞ ٚبٌ ؾطا٥ع بعض ا٭َِآؾام إٛاظ١ْ بٌ ايؿطع اٱ

ضض إؿذلن١ اييت تتشطى عًٝٗا ٚيعٌ ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ٖٞ ا٭ .ٚبعض إباز٨ ايعا١َ

 تطغِ إكاقس ايؿطع١ٝ سسٚزٖا ٚنٛابطٗا.  ،١ٜ١ عًُٝٸطَِّباسح ايكإْٛ إكاضٕ ُع

 عًُّٝا تطبٝكّٝا َسخ٬ّ ـ ٗ اغتعُاٍ اؿلٸٚتعتدل ايساضغ١ ايعُٝك١ يٓٛط١ٜ ايتعػټ

ؾايٓٛط١ٜ ٗ داْبٗا  .ع٢ً ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بٌ إكاقس ايؿطع١ٝ، ٚعًِ ايكإْٛ إكاضٕ

 ٫» :ٟ ع٢ً سسٜح، ٚٗ داْبٗا إازٸ«إِا ا٭عُاٍ بايٓٝات» :إعٟٓٛ تكّٛ ع٢ً سسٜح

ػاع َباسجٗا، ٚسلٛشلا آؾاقٗا، ٫ ًّو ايساضؽ باتٸ ;ٖٚصٙ ايٓٛط١ٜ .«٫ٚ نطاض ،نطض

ٕٸ سٝاشلا إ٫ٓ يًكإْٛ إكاضٕ َجٌ ٖصٙ ايٓٛطٜات ايعا١َ ٗ ايكإْٛ ٫ غبٌٝ  ا٫عذلاف بأ

 ١.َٔ خ٬ٍ إٓٗذ١ٝ إكاقسٜ إٍ ضؾع قٛاعسٖا ٚإضغا٤ بٓٝاْٗا إ٫ٓ

 

  



 

 

 

 

 ، يًشيخ املفيد|زساية عدّ سٗو ايٓيّب

 قساءٌة وحتًيٌ

 

 

 َٔ اٱؾاض٠ إٍ بعض ا٭قٛاٍ ٗ إكاّ:  ٫ بأؽ ـ بسا١ّٜ ـ

ٞٸ)عًٞ بٔ قُ ـ قا1ٍ ٞٸ ايعاًَ ٖـ(: ٚاعًِ س بٔ اؿػٔ بٔ ظٜٔ ايسٜٔ اؾبع

ضنٞ  ،إطته٢أْٸ٘ ٚقع ٗ ٜسٟ نتاب ؾٝ٘ عسٸ٠ ضغا٥ٌ يًؿٝذ إؿٝس، ٚبعهٗا يًػٝٸس 

ٕٸ ؾٗط إ :ٗ ايطزٸ ع٢ً ايكسٚم ٗ قٛي٘ :ُٖااسسإَٚٔ اؾ١ًُ ضغايتإ:  .اهلل عُٓٗا

 ;; ٭ْٸٗا َؿش١ْٛ بكطا٥ٔ تسٍ ع٢ً أْٸٗا يٖ٘ٚصٙ يًُؿٝس َٔ غرل ؾب١ٗٺ .ضَهإ ٫ ٜٓكل

ُٻ :ٚايجا١ْٝ ٛٸ قت١ًُ ٭ٕ تهٕٛ ي٘ ٚيًػٝٸس، ٖٚٞ تته ٔ ايطزٸ عًٝ٘ ٗ ايكٍٛ بػٗ

ٔٵ، ×ايٓيبٸ َٔ سٝح نْٛ٘ ٜطٟٚ  ;َٔ سٝح ظٜاز٠ ايتؿٓٝع ؾٝٗا ٜبعس نْٛٗا ي٘ ٚيه

ِٸ، عٓ٘  إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ ايكسٚم اقته٢ إكاّ َكابًت٘ َجٌ شيو.  إ٫ٓ ايًٗ

َٳ .ٚباؾ١ًُ ٖٞ ٭سسُٖا ؿات٘ ضأ٣ ؾٝٗا نجط٠ ع ضغا٥ٌ إؿٝس َٚكٓٻتتبٻ ٔٵٚ

 ؾ١ًُ. ايؿكٍٛ، نُا ٖٓا، َع قط١ٜٓ نْٛ٘ َٔ َؿاٜذ ايػا٥ٌ ٗ ا

١ ٚدٛزُٖا. ا٭ٍٚ ٗ ٖصا إكاّ، ٚايجا١ْٝ ٚأْا َٛزع ايطغايتٌ ٖصا ايهتاب; يكًٓ

ٗ تط١ْ  ،ٗ ضداي٘ &ؾٛبٚقس شنط ايؿٝذ قُس بٔ ؾٗطآَا بعس ٖصٙ إػأي١.  ٗ

 . (1)«ايطزٸ ع٢ً ابٔ بابٜٛ٘» ،ؿات٘إؿٝس ٚؾٗطغت َكٓٻ

ٞٸ آغا  ـ ٚقا2ٍ دٛاب أٌٖ اؿذاظ ٗ »ٖٚٛ ٜعطٸف بٗصٙ ايطغاي١:  ،ايطٗطاْ

                                           



 االجتهاد والتجديد 

ايطغاي١ » :أٚ يًػٝس إطته٢. ٜٚكاٍ ي٘ ،، أٜهّا يًؿٝذ إؿٝس|ْؿٞ غٗٛ ايٓيبٸ

ٞٸ َٔ ايبشاض... ٚشنط ا٫ستُايٌ ٗ  .أٜهّا «ايػ١ٜٛٗ أٚضزٙ بتُاَ٘ ايع١َ٬ اجملًػ

ِٸ قاٍ: إٕ ْػبت٘ إٍ ايؿٝذ إؿٝس أْػب.  ،ؿَ٘٪ٚي  ث

ٌٸ ٚد٘ نْٛ٘ أْػب بٓٛطٙ أْٸ٘ سه٢ ايع٬ٓأقٍٛ:  ٞٸ ٗ اجملًس يع ١َ اجملًػ

 ن٬َّا ٜٛٗط َٓ٘ ػٜٛعٙ ايػٗٛ ،يًػٝٸس إطته٢ ،إصنٛض عٔ نتاب تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤

ٞٸ بعس ْكٌ ن٬ّ ايػٝٸس:  .عٝح ٜٓاٗ َا َٓع٘ ٗ اؾٛاب ،ٗ اؾ١ًُ ٚيصا قاٍ اجملًػ

 يؿٝع١ ع٢ً ْؿٞ َطًل ايػٗٛ عٔ ا٭ْبٝا٤. ْٸ٘ ٜٛٗط َٓ٘ عسّ اْعكاز اٱْاع َٔ اإ

ْعِ ّهٔ ايعسٍٚ بإٔ ٜهٕٛ ايػٝٸس إطته٢ عسٍ عٔ ن٬َ٘ ٗ تٓعٜ٘ 

 ا٭ْبٝا٤ إٍ َا ٗ ٖصا اؾٛاب، نُا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بايعهؼ.

ـ، ٚشنط ا٫ستُايٌ ٗ إ٪ٚي ،«إٓجٛض ايسضٸ»ٚقس أزضد٘ أٜهّا ايؿٝذ عًٞ ٗ 

ُاٍ ايهتاب ع٢ً نجط٠ ايؿكٍٛ، نُا ٖٛ زٜسٕ إؿٝس ٗ ض نْٛ٘ يًُؿٝس; باؾتٚضدٻ

ِٸ اغتبعس نْٛ٘ يًؿٝذ إؿٝس; ٕا ؾٝ٘ َٔ ايتعطٜهات ع٢ً ايؿٝذ ايكسٚم  تكاْٝؿ٘. ث

َا ٜبعس قسٚض َجًٗا عٔ إؿٝس بايٓػب١ إٍ  ،بعس ْكٌ عٌ عباضت٘ إٛدٛز٠ ٗ ايؿكٝ٘

 ٚم. ؾه٬ّ عٔ َجٌ أغتاشٙ ٚؾٝد٘ ايكس ،َٔ ا٭قشاب ٚاسسٺ

ُا َع عسّ شنط ايٓذاؾٞ شلصا اؾٛاب ٗ غٝٻ ٫ٚ٘، ٚاؿلٸ إٔ ا٫غتبعاز ٗ قًٚ

٬ع٘ ع٢ً ٘، ٫ ٗ تكاْٝـ ؾٝد٘ إؿٝس، ٫ٚ ؾٝد٘ ايؿطٜـ إطته٢، َع آطتؾٗطغ

َٸتٗا ٗ تطْتٳ ،ْٝع تكاْٝؿُٗا ؾإْٸ٘ مل  ،خكٛقّا نتب إؿٝسُٚٗا، ٝٵٚشنطٙ عا

ٚٸشلا ن١ًُ )َٓٗا(  . ؾٝٛٗط أْٸ٘ يٝؼ شلا بكٝٸ١ْ ،ٜصنط ٗ أ

ٍٸس استُاٍ نٕٛ إ٪ٚيٚبصيو نً٘ ٜ٪ٜٸ  ـ غرل إؿٝس ٚإطته٢، سٝح إْٸ٘ مل ٜس

ٌٷ   .(2)ضإ بُٝٓٗا ؾك٘ٚٳع٢ً ايسٻ زيٝ

قاٍ: ٚيٓدتِ ٖصا ايباب بإٜطاز سٝح اٱؾاض٠ ٖٓا إٍ ن٬ّ اجملًػٞ، ب٫ٚ بأؽ  

تٓػب إٍ ايؿٝذ ايػسٜس إؿٝس، أٚ ايػٝٸس ايٓكٝب اؾًٌٝ  ،ٚقًت إيٝٓا ضغاي١ٺ

نُا  ،ٖٚصٙ قٛض٠ ايطغاي١ بعٝٓٗا .ٚإٍ إؿٝس أْػب .قسؽ اهلل ضٚسُٗا ،إطته٢

  .(3)ٗاٚدستٴ

ايٛد٘ ايصٟ  غ٣ٛٔ يٓا ايٛد٘ ٗ نٕٛ ٖصٙ ايطغاي١ إٍ إؿٝس أْػب! ٚمل ٜبِّ

ٞٸ ؾُٝا غبل.   غاق٘ ايطٗطاْ



|
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ٟٸ: ْٚػبتٗا ـ أٟ ايطغاي١ ـ إؿٗطؽ  ـ ٚقا3ٍ ايباسح ايؿٝذ عبس اؿػٌ اؿا٥ط

ٕٸ إ٪يـ عطٻدسٸّا  إٍ إؿٝس بعٝس٠ْ َٔ ضّا بايكسٚم ٚ٭نجط ض َهطٸعٔ اؿكٝك١; ٭

 ٖٚصا خ٬ف َٓٗر إؿٝس ٗ سلٸ ايكسٚم.  .َطٸ٠

ٔٵ ٞٸَنشٳ ٚيه ٗ نُٔ تأيٝؿات أبٞ ٜع٢ً قُس بٔ سػٔ بٔ ٓع٠،  ،ط ايٓذاؾ

ٌٸ ٖصٙ ايطغاي١ . «دٛاب إػا٥ٌ ايٛاضز٠ َٔ اؿا٥ط»باغِ  ضغاي١ّ ،قٗط ايؿٝذ إؿٝس ٚيع

ْٸ٘ نتب ٗ ْٗا١ٜ ايٓػد١ إصنٛض٠: متٸ دٛاب أ١ٜٛ، ٚخاقٸ١ ٗٵٖٞ ْؿػٗا ايطغاي١ ايػٻ

  .(4)أٌٖ اؿا٥ط

ٞٸ إٔ تهٕٛ ايطغاي١ يـ  ـ است4ٌُ ايػٝٸس قُس بٔ قُس بٔ »ايٛسٝس ايبٗبٗاْ

ٞٸ ٞٸ و٢ٝ، أبٛ عً   .(5)«ايعًٟٛ( ايعًٟٛ، غٝذ٤ٞ ٗ ايه٢ٓ بعٓٛإ )أبٛ عً

 ّٚهٔ تًدٝل ا٭قٛاٍ إتكسٸ١َ:  

ٚٸٍ ٕٸ ايطغاي١ : ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ عًٞ بٔ قُـ ايكٍٛ ا٭ ٞٸ َٔ أ ٞٸ ايعاًَ س اؾبع

ٞٸيًُؿٝس، ٚتبع٘   سٜٔ: شانطّا يصيو َ٪ِّ ،ٔ ايجاْٞ ٚدٗ٘ ٚغبب٘ٚمل ٜبِّ .ع٢ً شيو اجملًػ

ٚٸٍ ٝٸا٭ ّا، سٝح قاؽ ؾٝ٘ نجط٠ ايؿكٍٛ اييت اعتاز : ّهٔ اعتباضٙ زي٬ّٝ زاخً

ؿات٘ ع٢ً ايؿكٍٛ ايهجرل٠ بايططٜك١ ْؿػٗا ٗ ٖصٙ إؿٝس ع٢ً شنطٖا ٗ َكٓٻ

 ايطغاي١. 

ٕٵ ِٸ سٻ١ ايٓػب١، بٌ ٫ بٴع٢ً تجبٝت قشٸقضٸ ـ  ٖٚصا ٫ ٜكًض يٛسسٙ ـ إ غرلٙ  َٔ ن

 إيٝ٘. 

ٞٸ، ٜٚتُجٸٌ شيو ٗايجاْٞ َا شنطٙ عٔ ابٔ  : َا ٜسخٌ ؼت ايسيٌٝ اـاضد

 . «ايطزٸ ع٢ً ابٔ بابٜٛ٘»بعٓٛإ  ؾٗطآؾٛب ٗ ْػب١ ضغاي١ٺ

ٖٚصٙ ا٭خط٣ نُا تكًض ٗ ا٫ْطبام ع٢ً ٖصٙ ايطغاي١ اييت بٌ أٜسٜٓا تكًض 

ؾ٬  ،ن١ٔطَٔ ايططؾٌ ٜكطع ايؿٻ ٔ يٛاسس٠ٺبام ع٢ً غرلٖا، ٫ٚ َعِّنصيو ي٬ْط

 ٜكًض ٖصا أٜهّا. 

ٕٸ ايطغاي١ يٝػت َٔ تأيٝـ ايؿٝذ ايجايح َٸا إاْع ايصٟ زؾع٘ إٍ ايكٍٛ بأ : أ

ٔٵ َٔ سٝح ظٜاز٠ ايتؿٓٝع ؾٝٗا ٜبعس نْٛٗا ي٘، َٔ سٝح  إؿٝس، ٖٚٛ قٛي٘: ٚيه

٘ يٝؼ سٙ أخ٬قّٝا ٗ ايٛاقع، ٚيهٓٸهس ي٘ َا ٜ٪ِّؾٗصا ايػبب قس ، نْٛ٘ ٜطٟٚ عٓ٘

ٛټ َٔ شيو ٕا  ض ْػب١ ايطغاي١ إٍ ايؿٝذ إؿٝس، ٚإ٫ٓ ؾًٛ َٓع ؾ٤ٞٷغببّا َاْعّا عٔ تك
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إٍ ايؿٝذ إؿٝس، ٚخاقٸ١ تًو ايهتب  ٗاقشٸت عٓسْا بعض ايهتب إعًّٛ اْتػابٴ

طت عًٝٗا ايطغاي١ ا٥ط اييت تٖٛؾاييت اؾتًُت ع٢ً بعض ايعبا٥ط اييت تكطب َٔ قٓـ ايعب

 ايػ١ٜٛٗ. 

ٖٛ َٔ ١ًْ ايهتب اييت  «تكشٝض ا٫عتكاز»: نتاب ْكٍٛ ٚتكطٜبّا يًكٛض٠

 ٚإيٝو بعهٗا:  .ٕؿٝس، َٚع شيو ٌٓ بٌ ثٓاٜاٙ ؾ٦ّٝا َٔ تًو ايعبا٥طإٍ اٗا ْػبتٴ تٵقشٻ

ٌ، ٗ ٖصا ايباب ٫ ٜتشكٻ &ـ قاٍ ايؿٝذ إؿٝس: ايصٟ شنطٙ ايؿٝذ أبٛ دعؿط

ٚايػبب ٗ شيو أْٸ٘ عٌُ ع٢ً ٚٛاٖط ا٭سازٜح إدتًؿ١،  ;َٚعاْٝ٘ ؽتًـ ٚتتٓاقض

ٖٖ ٜٚعٌُ ع٢ً َا ٜٛدب  ،ع بٌ اؿلٸ َٓٗا ٚايباطٌؾُِّٝ ،ٜط٣ ايٓٛط ٔٵٚمل ٜهٔ 

َٳ .اؿذٸ١ ٛٸٍ ٗ َصٖب٘ ع٢ً ا٭قاٌٜٚ إدتًؿ١ ٚتكًٝس ايطٚا٠ ناْت ساي٘ ٗ  ٔٵٚ ع

  .(6)هعـ َا ٚقؿٓاٙاي

ٛٻ شلا ٚدٛٙ  ،ٗ ٖصا ايباب ع٢ً أسازٜح ؾٛاشٸ &ٍ أبٛ دعؿطـ ٚقاٍ أٜهّا: ع

ٚقس نإ ٜٓبػٞ  .٫ّ٬ّ قكٻٛٵؾٝ٘ َق ٌٵٜعطؾٗا ايعًُا٤ َت٢ قشٸت ٚثبت إغٓازٖا، ٚمل ُٜك

ٕٓ   .(7)ا مل ٜهٔ ٜعطف يًكها٤ َع٢ٓ إٔ ٌُٜٗ ايه٬ّ ؾٝ٘ي٘ 

 .زٕٚ ايتشكٝل ،ايٓؿؼ ٚايطٸٚح ع٢ً َصٖب اؿسؽـ ٚقاٍ: ن٬ّ أبٞ دعؿط ٗ 

َٙ ،ٚيٛ اقتكط ع٢ً ا٭خباض َٔ ايسخٍٛ ٗ باب  ٘نإ أغًِ ي ،شنط َعاْٝٗا ٚمل ٜتعا

  .(8)ٜهٝل عٓ٘ غًٛن٘

َٚع شيو مل ًٜتعّ  .إٍ غرلٖا َٔ ايعباضات ا٭خط٣ اييت دا٤ت ٗ ٖصا ايػٝام

ٕٸ اؾتُاي٘ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓكس اي٬ باسحٷ ِّبأ ؽ يٓا إٔ ٫ شع ٚايتدط١٦ ايكطو١ ٜػ

 ْعتكس بكشٸ١ ْػب١ شيو ايهتاب إٍ إؿٝس. 

ٕٕ ;ٚعًٝ٘ ؾكس ٫ ٜكضٸ ٖصا ايػبب ٖٛ اٯخط ٚاسس  ؾكس ضأٜٓا أْ٘ قس ادتُع ٗ آ

ٌٷَعًّٛ ايٓػب إٍ إؿٝس  نتابٷ  ع٢ً ايتؿٓٝع.  َٚؿتُ

يًػٝٸس ايؿطٜـ : َٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ ايطغاي١ إصنٛض٠ ايكٍٛ ايجاْٞـ 

ٌّ ٞٸ  إطته٢، نُا شنطٙ ناستُاٍ ن ٞٸ ٚاجملًػ ٞٸ ايعاًَ َٔ: عًٞ بٔ قُس اؾبع

ٞٸ ٌٸ شيو َٔ زٕٚ اٱؾاض٠ إٍ ايباعح ايصٟ زؾع بِٗ إٍ شيو.  .ٚايطٗطاْ  ن

١ٜٛ ٖٞ أْػب ٗٵايطٗطاْٞ شنط ٚدّٗا ٗ نٕٛ ايطغاي١ ايػٻ ٚيهٔ آغا 

ٕٸ يًػٝس إطته ٢ ق٫ّٛ شنطٙ ٜٛٗط َٓ٘ أْٸ٘ ٜصٖب ؾٝ٘ إٍ عسّ إٍ إؿٝس، ٖٚٛ أ
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ِٸ بٓٛط اجملًػٞ ايصٟ شنط ، «تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤»ايعك١ُ إطًك١ يٲَاّ ٗ نتاب٘  َٚٔ ث

ٝٸ١ إٔ تهٕٛ ايطغاي١ يًُؿٝس ٞٸ ٚدّٗا ٗ أْػب ٫ إطته٢، ٫ ّهٔ إٔ  ،ي٘ ايطٗطاْ

 ؿات ايػٝٸس إطته٢. ـ ٖصٙ ايطغاي١ ٗ عساز َ٪ٖيْكِّ

ٜبك٢ ا٫ستُاٍ َؿتٛسّا أٜهّا ٗ إٔ تهٕٛ ايطغاي١ يًُطته٢، ٚعسٍ  ٔٵٚيه

 ؾٝٗا َٔ ايكٍٛ بعسّ ايعك١ُ إطًك١ إٍ ايعك١ُ إطًك١، ٚبايعهؼ أٜهّا. 

ِ ايؿكٝ٘ قُس بٔ اؿػٔ ـ ٖٛ إتهًٚ: استُاٍ إٔ ٜهٕٛ إ٪ٚيايكٍٛ ايجايحـ 

ٟٸ، خًٝؿ١ ايؿٝذ أبٞ عبس اهلل بٔ ايٓعُإ. شنط ي٘ أبٛ  بٔ ٓع٠، أبٛ ٜع٢ً، اؾعؿط

ٞٸ ضغاي١ بعٓٛإ ايعبٸ ٚإشا نُُٓا إٍ  .(9)«دٛاب إػا٥ٌ ايٛاضز٠ َٔ اؿا٥ط»اؽ ايٓذاؾ

ٕٸ ْٗا١ٜ ايٓػد١ إعتُس٠ ٗ ايتشكٝل تٓتٗٞ بايكٍٛ: متٸ دٛاب أٌٖ اؿا٥ط. ؾُٝهٔ  شيو أ

ٌ إٔ تهٕٛ ٖٞ عٌ ُٳتٳشٵٜٴ١ٜٛ اييت بٌ أٜسٜٓا ٗٵٕٸ ايطغاي١ ايػٻإ :اـطٚز بايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ

يٛ أبكٝٓا باب ا٫ستُا٫ت َؿتٛسّا ؾُٔ غرل ايبعٝس إٔ تهٕٛ ايطغاي١ ٚتًو ايطغاي١. 

ٔٵ ٟٸ. ٚيه تٓؿأ  ايػ١ٜٛٗ دع٤ّا َٔ تًو ا٭دٛب١ اييت قسضت َٔ أبٞ ٜع٢ً اؾعؿط

ٕٸ ايطغاي١ ايػٻ شيو ا٭ر عٔ خكٛم  ٍاؿٗا بػ٪ضٖا َ٪ٚي١ٜٛ قس قسٻٗٵإؿاضق١ ٖٓا أ

ك١ بػٗٛ ن٬ّ ايكسٚم، ٚأداب ٖٛ عٔ خكٛم تًو إػأي١ ايٛاسس٠ إتعًٚ

نُا ٜٛٗط َٔ اغِ تًو ايطغاي١ اييت  ،َٔ ا٭غ١ً٦ ، ٚيٝؼ عٓسْا فُٛع١ْ|ايٓيبٸ

ٞٸ.  ٕٸ إتعاضف إٔشنطٖا ي٘ ايٓذاؾ ِٸ إ هٝب إػ٪ٍٚ عٔ فُٛع تًو ا٭غ١ً٦ ايٛاضز٠  ث

ٌٸٚاسس أٚ ضغاي١ ٚاسس٠، ٫ إٔ ٜٛظِّ ـٺاؿا٥ط( َكٓٻ )أٌٖ ١َعٝٓ عٔ د١ٗٺ َٔ  ٚاسس٠ٺ ع ن

ٕٵٗا ظٛابٺتًو إػا٥ٌ ٚىكٸ ٔٵ ، ٚإ َع قٝاغٗا بأَجاشلا  أَهٔ شيو ٗ ايٛاقع، ٚيه

 ٔ شيو ايصٟ شنطْاٙ. ٗ شيو ايٛقت ؾإتعِّ

طض إٔ أٌٖ اؿا٥ط ِٖ اؾ١ٗ اييت قسضت عٓٗا تًو ا٭غ١ً٦، ٘ يٛ ُؾٖصا نًٗ

دٛاب أٌٖ »٢ دا٤ ايعٓٛإ ٖهصا بُٝٓا ٗ بعض ايٓػذ إٔ تًو اؾ١ٗ أٌٖ اؿذاظ، ستٸ

 ؾ٬ ّهٔ إٔ ْػشب ٖصا ع٢ً شاى.  .«اؿذاظ ٗ ْؿٞ غٗٛ ايٓيبٸ

ٔ يٓا ٚيٛ دع٤ّا َٔ ايكٛض٠، ّهٔ ا٫تٸها٤ عًٝ٘ يٝعِّ ٚعًٝ٘ ؾًٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ

ٟٸؿات أبٞ َٜٔ َ٪ٖيؾ٤ٞٷ ط عٓسْا ١ أْ٘ ٫ ٜتٛٓؾٚخاقٸ ف ٢ ّهٔ ايتعطټستٸ ،ع٢ً اؾعؿط

 أبٞ ٜع٢ً ٗ ايتأيٝـ.  ١ع٢ً أغًٛب َٚٓٗذٝٸ

ٕٸ ايطغاي١ حمل: َا ايكٍٛ ايطابعـ  ٞٸ َٔ أ ُس بٔ قُس بٔ و٢ٝ، أبٛ شنطٙ ايبٗباْ
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ٟٸ.   عًٞ ايعًٛ

َٳ «ايطداٍ»شنطٙ ايطٛغٞ ٗ  ُٸ عٔ ٚاسسٺ ٚٔطٵمل ٜٳ ٔٵٗ باب  ١ ؾ٦ّٝا، َٔ ا٭٥

ًٟٛ، ٚأخٛٙ أبٛ اؿػٌ، ازل٘ قُس بٔ قُس بٔ و٢ٝ، َٔ بين قا٬ّ٥: أبٛ عًٞ ايع

  .(10)َٔ أٌٖ ْٝػابٛض ،ظباض٠، َعطٚؾإ د٬ًٕٝ

ٞٸ بهٓٝت٘ ٟٸ انتؿ٢ ايطٛغ ٕٸ أبا عًٞ ايعًٛ ٚمل  ،ؾايصٟ ٜٛٗط َٔ ايذل١ْ أ

قُس بٔ قُس بٔ و٢ٝ. َٚٔ  ٖٚٛف بازل٘، بُٝٓا غام اغِ أخٝ٘ أبٞ اؿػٌ، ٜعطِّ

ِٸ اغِ أخٝ٘ َٔ ٚ سكٌ خً٘ ٗ ن٬ّ ايبٗبٗاْٞ ظُع٘ بٌ ن١ٝٓ أبٞ عًٞ َٔ د١ٗٺ ث

 أخط٣.  د١ٗٺ

ٟٸ( ٫ غرل.   ٚايصٟ ٜٛٗط َٔ ن٬َ٘ إٔ َككٛزٙ ٖٛ خكٛم )أبٛ عًٞ ايعًٛ

ٞٸ يٓا ايسيٌٝ ايصٟ دعً٘ ٜ٪َٔ بإٔ ايطغاي١ ايػٻٚمل ٜٛنِّ ١ٜٛ ٖٞ يًعًٟٛ ٗٵض ايبٗبٗاْ

ٕٸ ايعًٟٛ مل ٜصنط ي٘ َذلْٛٙ ؾ٦ّٝا َٔ تكاْٝؿ٘، ع٢ً ايتشسٜس، ٚخاقٸ ؾتهٕٛ ١ أ

 عٝٗا. ٖصٙ ايسع٣ٛ ع٢ً َسٻ عٗس٠

ٟٸٚع٢ً  ٝٻ أ ٌَ َٔ إتكسِّ ٗ اْتػاب ٖصٙ ايطغاي١ إٍ ٚاسسٺ ٔ يٓا ٚد٘ٷساٍ مل ٜتب

ٕٵاختٝاضٙ ع٢ً أْ٘ َ٪ٚيباؾعّ َٔ  ٓآّٚه ،ا٭ضبع١ بعض خطٚز نإ  ـ ايطغاي١، ٚإ

، ٖٚٛ أبٛ عًٞ ايعًٟٛ. ّاٚانشزا٥ط٠ استُاٍ نْٛ٘ أسس إ٪ٚيؿٌ شلا َٔ ا٭ططاف 

ـ ؾًٝؼ ٖصا ٖٛ آخط إطاف ٗ ٖصا ٚيهٓٓا إشا ؾكسْا ا٭ٌَ ٗ ايهؿـ عٔ إ٪ٚي

 ٖٜٛت٘ ٗ ؾطق١ٺ ٕزِٚٗ وسِّيعًٖ ،بك٢ سسٚز ايبشح َؿتٛس١ َٚتاس١ يًباسجٌتاجملاٍ، ٚ

٫ تؿكس ايطغاي١ قتٛاٖا ايعًُٞ َٚهُْٛٗا . َٚع نٌ شيو ٫سك١، ٚيٝؼ شيو بععٜٕع

 تبت َٔ أدً٘. ايؿهطٟ ايصٟ ُن

 

 طؾت بٗا ٖصٙ ايطغاي١: ْصنط ٖٓا بعض ا٭زلا٤ اييت عٴ
ـ دٛاب أٌٖ اؿذاظ ٗ ْؿٞ غٗٛ 3ـ ايطغاي١ ايػ١ٜٛٗ; 2; ـ عسّ غٗٛ ايٓيبٸ1 

َٳ6; ضغاي١ ضزٸ غٗٛ ايٓيبٸـ 5; ـ دٛاب أٌٖ اؿا٥ط ٗ ْؿٞ غٗٛ ايٓيبٸ4; ايٓيبٸ  ٔٵـ ايطزٸ ع٢ً 

َٳ7ٜػٗٛ;  ظعِ إٔ ايٓيبٸ ٛٻ ٔٵـ ايطزٸ ع٢ً  ١ٜٛ; ٗٵايػٻـ 9; ـ غٗٛ ايٓيبٸ8; ظ ايػٗٛ ع٢ً ايٓيبٸد

َٳ 10  ٜػٗٛ ٗ ايك٠٬ ٚايّٓٛ عٓٗا.  ٜععِ إٔ ايٓيبٸ ٔٵـ ضغاي١ ٗ ايطزٸ ع٢ً 
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ْ٘ ،(4( ٚ)3ايتػُٝتٌ ضقِ )٫ٚسٜ َعٞ خكٛم  أٚ  ؾكس ٚقع ؾُٝٗا خً

 َٔ ٖصا ايكبٌٝ.  تكشٝـ أٚ ؾ٤ٞٷ

 

 شنطت شلصٙ ايطغاي١ ْػذ خط١ٝ نجرل٠: 

 . ص297، 26أٚضام طف:  5، 12(، قطٕ 18853ـ )إؿٗس ايطنٟٛ ف: 1

ـ  1ض( طف: 65ب ـ  59أٚضام ) 6، 13(، ْػذ، قطٕ 78، 3ـ )قِ ـ إطعؿٞ ف: 2

 ص. 90

(، 44ـ  38أٚضام ) 7، 1205، ْػذ، ضبٝع ا٭ٍٚ 12691، 3ِ ـ إطعؿٞ ف: ـ )ق3

 . ص272ـ  32طف: 

(، ْكط اهلل قعٜٚين، ْػذ، 499، 3ػ١ آ١ٜ اهلل ايدلٚدطزٟ ف: ـ )قِ ـ َ٪غٸ4

 . ص318ـ  2ب( ط 61ض ـ  54أٚضام ) 7، 1279ضدب 

 (، قُس باقط بٔ قُس سػٔ ايبرلدٓس3414ٟ، 4ـ )قِ ـ إطعؿٞ ف: 5

 . ص189ـ  9ض(، ط103ضـ  101، ٚضقتإ )1300ايكا٥ٝين، ْػتعًٝل، 

ـ  130قؿشات ) 4، 14ٚ 13ْػذ، قطٕ  ،(14505، 8ـ )طٗطإ ـ فًؼ ف: 6

 . ص876( طكتكط ف: 134

ايطٗطاْٞ )قُس سػٔ بٔ  آقا  ،(ـ ف 2375، 2ـ )طٗطإ ـ اؾاَع١ ف: 7

  .ص676ـ  1طا٭ؾ٬ّ ف:  1319شٟ اؿذ١  6( ا٭سس عًٞ

ػتعًٝل، ْٞ ايكُٞ، ٥َٗسٟ بٔ عًٞ ايطنا ،(6278ـ  3إعك١َٝٛ ف: ـ )قِ ـ 

  .ص227، طآغتاْ٘ قِ ـ 1320

قُس ضنا ناؾـ ايػطا٤، ْػذ،  ،(2275ـ )قِ ـ َطنع إسٝا٤ ايذلاخ ف: 9

  ص.317ـ  6قؿش١، طَكٛض٠ ف:  14، 1323ضَهإ  7

عبس اهلل بٔ قُس سػٔ اشلؿذلٚزٟ  ،(8967، 1ـ )قِ ـ إطعؿٞ ف: 10

 . ص136ـ  23ض(، ط 9ب ـ  1أٚضام ) 8، 1336ػتعًٝل، ضدب ْايتدلٜعٟ، 

(، ايػٝس أبٛ ايكاغِ احملطض ايٓذؿٞ 2، 4ـ )قِ ـ َؿيت ايؿٝع١ ف: 11

 . ص10ب( طَؿيت ايؿٝع١ ف ـ  113ض ـ  111، ٚضقتإ، )1339ا٭قؿٗاْٞ، ْػذ، 
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ْاٍ ايسٜٔ بٔ قُس سػٔ ايٓذؿٞ  ،(1929، 1ـ )ٜعز ـ ايٛظٜطٟ ف: 12

 . ص1097ـ  3، طف: 1349ايٓا٥ٝين، ْػذ، 

ْػتعًٝل، َٔ زٕٚ تاضٜذ،  ،(8، 20ـ  1310، 15ـ )قِ ـ ايهًباٜهاْٞ ف: 13

 . ص2323ـ  4ٚضقتإ، طف: 

ـ  1أٚضام، طَذ ف:  6(، ْػذ، َٔ زٕٚ تاضٜذ، 314، 4ـ )قِ ـ ايطبػٞ ف: 14

 . ص329

 62ب ـ  57أٚضام ) 4ْػذ، َٔ زٕٚ تاضٜذ،  ،(243، 3 ـ )قِ ـ إطعؿٞ ف:15

 . ص267ـ  1ب(، طف: 

 . ص716ـ  8، ْػتعًٝل، َٔ زٕٚ تاضٜذ، طف: 2091، 11ـ )طٗطإ ـ اؾاَع١ ف: 16

، 2ـ ف(، َٔ زٕٚ تاضٜذ، طا٭ؾ٬ّ ف:  3343، 5ـ )طٗطإ ـ اؾاَع١ ف: 17

 ص. 127

حل، َٔ زٕٚ تاضٜذ، طف: قُس قا ،(10031، 14ـ )طٗطإ ـ اؾاَع١ ف: 18

 . ص529، 17

ععٜع اهلل بٔ عبس ايعايٞ  ،(2611، 13ـ )قِ ـ َطنع إسٝا٤ ايذلاخ ف: 19

 . ص205، 7ايؿطاٖاْٞ، ْػذ، َٔ زٕٚ تاضٜذ، طإكٛض ف: 

  .(11)ص297ـ  26أٚضام، ط:  9، 12(، ْػذ، قطٕ 21958ـ )َؿٗس ـ ايطنٟٛ ف: 20

 

ٕٸ ايػبب ايصٟ اغتسع٢ َٓ٘ تأيٝـ ٖصٙ ايطغاي١ ٖٛ غ٪ ـٜبٌ إ٪ٚي َٳاأ  ٔٵٍ 

ٚيٛ نإ قس  .ف بؿدك٘زٕٚ إٔ ٜعطِّ ،٢ عٓ٘ ٚأبِٗ ازل٘، ٚأؾاض إيٝ٘ بـ )ا٭ر(نٓٻ

ُٸ ٖٜٛٸت٘هض َع٘ بعض ٜتٸ نؿـ يٓا عٔ ؾ٤ٞٺ ّا ٗ إػرل٠ ايع١ًُٝ يهإ شيو ضقُّا َٗ

ٔٸ ٜهازٕٚ  ٔ عاز٠ ايعًُا٤ ايكسَا٤ أِْٗ ٫ا٬ٕسٜ َٔ خ٬ٍ إتابع١ إٔ َ يًطغاي١. ٚيه

 َا.  ٗ بٝإ إَٔط ِشٕٛ عٔ ايؿدل ايصٟ ٜطغب إيٝٗٗ ايػايب ٜٛنِّ

خ ايكسٚم، ٚشيو ٚأٚنض إٔ شيو ا٭ر نإ َٔ ١ًْ َؿاى٘ ايؿٝذ احملسِّ

 .  «يبعض َؿاىو» :َع١ْٛ قٛي٘

ٌٖ ٖٞ إؿٝد١ ايٓاؾ١٦ عٔ  ،«َؿاىو» :ٚمل ٜعًِ ع٢ً ايتشسٜس َككٛزٙ بكٛي٘
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ِٸ ٚٸٚ ؟شيو ا٭خص ٚايتًٓكٞ إباؾطٜٔ، أّ إٔ َطازٙ َا ٜع  ٍ. ايصٟ ٜٛٗط َٔ ايعباض٠ ٖٛ ا٭

ٕٸ ايطغاي١ يٝػت َٔ تأيٝـ ايؿٝذ إؿٝس.   َٚٔ ٖصٙ ايه١ًُ ّهٔ اغتٛٗاض أ

أَا إٔ َككٛزٙ ٖٛ ايؿٝذ ايكسٚم ؾصيو َا ٜعًِ َٔ خ٬ٍ ايٓلٸ ايصٟ ٜػٛق٘ 

ٍٷايػا٥ٌ،   . «٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵَٳ»ٜػرل ٗ ايًؿٜ عٔ نتاب  بتؿاٚتٺ ٚايٓلٸ َٓكٛ

َا  إٔ أثبت يو َا عٓسٟ ٗ»ّ شيو ا٭ر َٔ أدً٘ بكٛي٘: ز اشلسف ايصٟ تكسٻٚوسِّ

 . «ٗ َعٓاٙ، ٚأْا فٝبو إٍ شيو ٔ عٔ اؿلٸسهٝت٘ عٔ ٖصا ايطدٌ، ٚأبِّ

 

 ،زقسٻ ايطغاي١ ايػ١ٜٛٗ يتبشح ٚتٓتكس سازثتٌ، اؾذلنتا ٗ عٓكٕطدا٤ت 

 ٖٚٛ ايػٗٛ ٗ ايك٠٬، ُٖٚا: 

ٞٸ، عٔ  ،: َا ضٚاٙ أبٛ دعؿط ايكسٚمٍا٭ٚ عٔ اؿػٔ بٔ قبٛب، عٔ ايطباط

َٔ  |هاف إٍ ايٓيبٸَا ٜٴ ، ٗ’عٔ أبٞ عبس اهلل دعؿط بٔ قُسغعٝس ا٭عطز، 

 ٢ خطز ٚقتٗا. ايػٗٛ ٗ ايك٠٬، ٚايّٓٛ عٓٗا ستٸ

ٕٸ١ايجاْٝ ُٸغٗا ٗ ق٬ت٘، ؾػًٖ |ايٓيبٸ : أ ٘ ع٢ً بِّا ْٴِ ٗ ضنعتٌ ْاغّٝا، ؾً

ِٸ غًط٘ ٗ  غذس غذستٞ ايػٗٛ.  َا قٓع أناف إيٝٗا ضنعتٌ، ث

 ٚهسض بٓا ٖٓا عطض بعض ا٬ٕسٛات: 

٤ َع ايطٚا١ٜ اييت سٵـ ايبٳَٚٓطكّٝا بإ٪ٚي: نإ َٔ إٓاغب عًُّٝا ا٬ٕس١ٛ ا٭ٍٚ

ٚخاقٸ١ أْٗا ايطٚا١ٜ اييت غأٍ عٓٗا شيو ا٭ر  ،«ايؿكٝ٘»غاقٗا ايكسٚم ٗ 

ٚٸ َهاؾّا ،إػتؿهٌ  ،ْتٓا اؿسٜج١ٝإٍ أْٗا َٔ ١ًْ ا٭سازٜح اييت ٚضزت ٗ َس

 َٔ غرلٖا.  ٍ بايطزٸٚٵؾتهٕٛ ع٢ً ٖصا َأ

٬ع عذِ ايطٚاٜات ٓطاـ نإ ع٢ً زضا١ٜ ٚإ٪ٚي: ٫ ٜٓهط إٔ ا٬ٕس١ٛ ايجا١ْٝ

ٚٻ ٛٸ ايٓيبٸبق١ ٚاييت شلا ع٬ ،ْاتٓا اؿسٜج١ٝاييت ٚضزت ٗ َس ، نُا ّهٔ |بشح غٗ

ٚٳ»إٔ ٜػتٛٗط شيو َٔ خ٬ٍ قٛي٘:  ، «س٠ َٔ ايؿٝع١٘ ايٓاقب١ ٚإكًٚتٵاؿسٜح ايصٟ ض

َٳ»ٚقٛي٘:   . «َصٖب أٌٖ ايعطام ل بٗصا اؿسٜح َٔ ايؿٝع١ ٜصٖب ؾٝ٘ إٍتعًٓ ٔٵٚ

ٚيٛ ع٢ً  ،إٍ تًو ايطٚاٜات ا٭خط٣ طٵؿٹّا، ٚمل ٜٴؾٓط٣ أْٸ٘ قس اختعٍ ايبشح دسٸ

ٕٸمٛ اٱْاٍ ايٛاضز٠ ٗ ططقٓا; ستٸ ايكسٚم  ٢ تتهاٌَ ايكٛض٠ َٚعامل ايبشح، ٚأ
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َٳ ٚٸٍ  ٛٻ ٔٵٚؾٝد٘ يٝػا أ  ُا غبكُٗا إٍ شيو ايكٍٛ ْع َٔ ايطٚا٠ٖا ع١ّْٝ٬ بٗصا، ٚإْٻتؿ

ُٸ ٔٵٖٖ  . ^١عاقط ا٭٥

 

ٞٸ ٗ ثٓاٜا ايبشح ٚطٝٸ ات٘ باضظّا ٚانشّا، ٚشيو َٔ خ٬ٍ نإ سهٛض إٓٗر ايٓكً

١ اييت تسٚض ٗ ايجكاؾ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ ايعاز٠، غٛا٤ َا عتُاز بعض إؿاِٖٝ اـاقٸا

ٞٸ أٚ غرلٖا َٔ فا٫ت إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ّٚهٔ تعاضف َٓٗا ٗ أعاخ إ كطًض اؿسٜج

 اغتشهاض بعهٗا ٖٓا: 

إٔ خدل ايٛاسس ايصٟ  ،نُا ٜط٣ غرلٙ َٔ ايعًُا٤ ،ـؾرل٣ إ٪ٚي .ايٛاسس ـ خدل1

َٸ ،٫ تعهسٙ ايكطا٥ٔ ١، َٔ ١ًْ ا٭خباض اييت ٫ تجُط ٫ٚ تسعُ٘ ا٭زي١ ايع١ًُٝ ايعا

ٕٸ أخباض ايػٗٛ َٔ تطبٝكات أسازٜح اٯساز.  .٫ُٚ٬ّ تٛدب ع ،عًُّا  ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٜط٣ أ

َٚٔ ؾطٚع أخباض اٯساز: إٔ ا٭قٛيٌٝ قس شنطٚا إٔ ا٭َٛض اـطرل٠ ٫ ّهٔ 

ـ: ٚيٛ نإ َعطٚؾّا ـ ٜعين يصيو قاٍ إ٪ٚي ٚنتطبٕٝل .٢ ؾٝٗا باـدل ايٛاسسَؿهتٳإٔ ٜٴ

يهإ َا  ،عٛز، ٚأبٞ ٖطٜط٠، ٚأَجاشلِس اهلل بٔ َػبشٚ ايٝسٜٔ ـ نُعاش بٔ دبٌ، ٚع

 ز ب٘ غرل َعٍُٛ عًٝ٘. تؿطٻ

ٔٸ2  ٖٚصا إؿّٗٛ ٖٛ اٯخط َٔ ١ًْ إؿاِٖٝ اييت نجط اغتعُاشلا ٚزٚضاْٗا .ـ ايٛ

ٖٚ .ٗ َٝازٜٔ عسٜس٠ َٔ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ يٝكٌ إٍ  ;ـ ٗ خس١َ ايبشحؿ٘ أٜهّا إ٪ٚيؾٛ

ٛٸ ٕٸ ايعكٝس٠ إتًٓككسِّٚاييت تٓاغب إ ،٠ايٓتٝذ١ إطد  سٻا٠ ٫ بٴَات اييت غاقٗا شلا. ؾٝعتكس أ

٘ٺ َٚعٌ َٔ أْٛاع ايهؿـ ايعًُٞ، ٚشيو ايٓٛع ٜتُجٸٌ  خامٸ إٔ تبتين ع٢ً خكٛم ِ

ٛٳَا ٜط٣ ٗ ايٝكٌ، ٫ٚ ّهٔ ا٫عتُاز أق٬ّ ع٢ً ايهؿـ ايٛٓٸ ٗ ٖٖٓٵٞ أٚ اي ا ُٞ 

 ٫ ٜبًؼ زضد١ ايٝكٌ ٚايكطع. 

 ٖٚٛ َٔ ١ًْ ا٭زٚات إعطؾ١ٝ اييت عٌُ ع٢ً إْتادٗا .اؿسٜحـ انططاب 3

َٔ  ;بتكٌٓ ايكٛاعس ٚايهٛاب٘ ٗ فاٍ عًِ إكطًض ايعكٌ ٗ قطاع إعطؾ١ اـامٸ

ٕٛ  قشٝض.  أدٌ تػٌٝٗ غرل تًو ايع١ًُٝ بٓش
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َٚٓ٘ َا ٜطدع إٍ إً.  ;ؾُٓ٘ َا ٜطدع إٍ ايػٓس ;ٚا٫نططاب قػُإ

٘ٺٚٳطٵ٠ تٴؾُطٸ ;ع٢ٓ ب٘ اخت٬ف ايطٚا١ٜ، ٜٚٴٚن٬َٓا ٗ ايجاْٞ ٘ٺ ;٣ ع٢ً ٚد  ٚأخط٣ ع٢ً ٚد

 آخط. 

ٌٷ ٚٳ قاٍ بٗصا ايكسز: ٚاخت٬ؾِٗ ٗ ايك٠٬ ٚٚقتٗا زيٝ ٚسذ١  ،ٔ اؿسٜحٖٵع٢ً 

 طاس٘. ٓطاٗ غكٛط٘، ٚٚدٛب تطى ايعٌُ ب٘ ٚ

ٍٸ زيٌٝ ع٢ً  ٚقاٍ أخط٣: ٖٚصا ا٫خت٬ف ايصٟ شنطْاٙ ٗ ٖصا اؿسٜح أز

 ١ ٗ ٚنع٘ ٚاخت٬ق٘. بط٬ْ٘، ٚأٚنض سذٸ

 ؾٝكٍٛ ٗ ٖصا .ـ اؿهِ بايٛنع ٚا٫خت٬م َٔ خ٬ٍ ؾكطات اؿسٜح ْؿػ4٘

ٍٸ»ايكسز:  ٕٸ ٗ اـدل ْؿػ٘ َا ٜس َػتؿٝسّا َٔ دٛاب  ،«ع٢ً اخت٬ق٘... ع٢ً أ

ٌٸ»: |ايٓيبٸ َٳ «ٔٵشيو مل ُٜه ن هلل أّ أقكطت ايك٠٬ ٜا ضغٍٛ ا»غأي٘:  ٔٵعٔ غ٪اٍ 

 . «ْػٝت؟

5ٓٚ  ، سٝح إْٓا أَاّـ ؾتٝا ايؿكٗا٤ ٗ ضزٸ اؿسٜح ايصٟ غاق٘ ٗ ايطغاي١ـ ٚ

 سكٝكتٌ: 

َٳإ: أ٫ُٖٚا تعًٓل بٗصا اؿسٜح َٔ ايؿٝع١ ٜصٖبٕٛ إٍ أْ٘ أعاز  ٔٵٕٸ أٌٖ ايعطام ٚ

 ٚايه٬ّ ٗ ايك٠٬ ٜٛدب اٱعاز٠.  ،ايك٠٬; ٭ْ٘ تهًِ ؾٝٗا

ٕٸثاُْٗٝا ، نُا ٖٛ َهُٕٛ سٵعٹٗ ايٛاقع ب٢ٓ ع٢ً َا َه٢ ٚمل ٜٴ ايٓيبٸ : إ

 اؿسٜح. 

سٝح اغتؿاز َٔ تهاضب َؿاز اؿكٝكتٌ ٗ إغكاٙ خدل ايٛاسس ايػٟٗٛ، 

ا ع٢ً أْ٘ ٛٵبايطبع بعس بٓا٥٘ ع٢ً َصٖب أٌٖ ايعطام، ٚيٝؼ أٌٖ اؿذاظ ايصٜٔ بٓٳ

 ٜهٌُ ايك٠٬ َٔ سٝح قطع. 

 ،ا ؾانٌ شيو ٗ ايطزٸ ع٢ً َا خايـ شيوـ اغتؿاز َٔ اٱْاع أٚ ايؿٗط٠ 6َٚ

ُٸ  ٔ خ٬ف َا عًٝ٘ عكاب١ اؿلٸ. بكٛي٘: َع أْ٘ ٜته

ٞٸ7   ٟخ عٔ شٖٚٛ ٜتشسٸ ،، ؾكاٍـ اغتؿاز َٔ عًِ ايتاضٜذ ٗ ثٓاٜا ايبشح ايعًُ

ٚأْ٘ غرل َعطٚف: ٚزعٛاٙ أْ٘ قس ض٣ٚ ايٓاؽ عٓ٘ زع٣ٛ ٫ بطٖإ عًٝٗا، َٚا  ،ايٝسٜٔ

 ٫ٚ ايطٚا٠ سسٜجّا عٔ ٖصا ايطدٌ، ٫ٚ شانطّا ي٘.  ٚدسْا ٗ أقٍٛ ايؿكٗا٤

 ا إٔٓٸ، قاٍ: ٚنٝـ ٚقس بٝٻٕ اؾٗاي١ َٔ ١ًْ ا٭غباب اييت ٜطزٸ بٗا اـدلإـ 8
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 ايطدٌ فٍٗٛ غرل َعطٚف. 

 

ٕٵ إشا َا قٝؼ ـ نإ سهٛضٙ  ٖٚٛ اٯخط نإ ي٘ سهٛض ٗ ثٓاٜا ايبشح، ٚإ

ٌٸـ ّ بإٓٗر إتكسِّ  ٌ ٖصا إٓٗر بـ: ٜٚتُجٻ .أق

 ،ؾشٌ غام ٗ ا٭ثٓا٤ بعض ايطٚاٜات اييت تسٚض بٌ ايتؿبٝ٘ ٚايتذٜٛط .ـ اٱيعا1ّ

ٖا ل ٚايعْا، ٚاييت عسٻؾذلَِٝٗ بايتعؿټ ،ايطٚاٜات اييت تتطاٍٚ ع٢ً َكاّ ا٭ْبٝا٤ ٚبعض

ٌٸقاٍ: ؾٝذب ع٢ً ايؿٝذ إٔ ٜسٜٔ اهلل  ،ـ أؾٗط َٔ ضٚاٜات ايػٗٛإ٪ٚي ُٻ به ٓت٘ َا ته

ٛٸ ٕٵ .عاٙع٢ً َا ازٸ ٖصٙ ايطٚاٜات; يٝدطز بصيو عٔ ايػً زإ بٗا خطز عٔ ايتٛسٝس  ؾإ

ٕٵ ;عطٵٚايؿٻ  ضزٖا ْاقض ٗ اعت٬ي٘.  ٚإ

 عٔ ايهُاٍ ٗ ْكلٷ ٘قاٍ: ٚيٝؼ نصيو ايػٗٛ; ٭ْ .ٚعٝب ـ ايػٗٛ ْكلٷ2

َٳ ىتلٸ اٱْػإ، ٖٚٛ عٝبٷ  اعذلاٙ.  ٔٵب٘ 

٢ ؾٝٗا، ستٸ ٗ ق٬ت٘، ٖٚٛ قس٠ْٚ ×قاٍ: يٛ داظ إٔ ٜػٗٛ ايٓيبٸ .ايكس٠ٚ ـ زي3ٌٝ

ٚوٝطٛا ب٘  ،ٜٚٓكطف عٓٗا قبٌ نُاشلا، ٜٚؿٗس ايٓاؽ شيو ؾٝ٘ ،ِ قبٌ ُاَٗاٜػًٚ

 ؾاظ إٔ ٜػٗٛ ٗ ايكٝاّ...  ،عًُّا َٔ دٗت٘

 

ٕٸ إ٪ٚي بعض ايعباضات اؾاضس١  اغتدسّـ َٔ إًؿت يًٓٛط ٗ ٖصٙ ايطغاي١ ٖٛ أ

أٚ واٍٚ  ،ٗ غبٌٝ شيو مل ٜتشافٳٚثٞ ايؿٝع١ ٗ ٚقت٘، َٔ أعاِٚ قسِّ ٚاسسٺ علٸ

ٌ اييت ٫ َسخ١ًٝ شلا ٗ ايتٛقټ ،ُات ايكاضخ٠١ شيو ايًٕٛ َٔ ايتٗذټايتدؿٝـ َٔ سسٸ

بعٝس ٗ أٚ  َٔ قطٜبٺ ت٪ثِّطؾٗٞ ٫  ،ـ ايهؿـ عٓٗا٢ إ٪ٚيإٍ ايٓتٝذ١ اييت ٜتٛخٸ

ستُاٍ ايصٟ أبساٙ تكطٜب ٚد٘ اؿكٝك١ اييت ضاّ ٚنعٗا أَاّ ْاٚط ايػا٥ٌ. ؾشتٸ٢ ا٫

ٞٸ ٞٸ ايعاًَ ِٸ»بكٛي٘:  ،اؾبع إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ ايكسٚم اقته٢ إكاّ َكابًت٘ َجٌ  إ٫ٓ ايًٗ

ٜٚبك٢ ايػبٌٝ ايٛسٝس يًتعطٸف  .ٖٛ اٯخط ٫ ًٜك٢ ايتأٜٝس ايهاٗ ٗ ٖصا اجملاٍ ،«شيو

ٟ ع٢ً َُٚٗا أثكًٓا عٛثٓا ايع١ًُٝ بايتعسٸ. عطؾ١ ٖٛ إعطؾ١ ْؿػٗا، ٫ ؾ٤ٞ غرلٖاع٢ً إ

ٟ ع٢ً اٯخطٜٔ ي٘ ٚايتعسٸ ،ؾايعًِ ي٘ سػاب٘ .تصنط اٯخطٜٔ ؾ٬ لين َٔ ٚضا٥ٗا مثط٠ّ
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ٌّ ٫ ّتٸ، ٚسػاب٘ ٖٛ اٯخط  . َُٓٗا إٍ اٯخط بك١ًٺ ن

 ٚدا٤ت ٖصٙ ايعباضات ع٢ً ٖصا ايٓشٛ: 

 ـ َا يٝؼا قس أثبتٓاٙ، قس تهًٖٓٓ ،إٕ ايصٟ سهٝت عٓ٘ َا سهٝت ـ قٛي٘:1

ٖٖ ل يطؾسٙ ٕا ٚؾٚٴ ٔٵَٔ ؾأْ٘، ؾأبس٣ بصيو عٔ ْكك٘ ٗ ايعًِ ٚعذعٙ، ٚيٛ نإ 

ٔٸ ٣ض ٕا ٫ وػٓ٘، ٫ٚ ٖٛ َٔ قٓاعت٘، ٫ٚ ٜتٗسٸتعطٻ اشل٣ٛ  إٍ َعطؾ١ ططٜك٘، يه

 بكاسب٘.  َٛزٺ

ٚٳ2  س٠ َٔ ايؿٝع١. ايٓاقب١ ٚإكًٚ٘ تٵـ قٛي٘: اؿسٜح ايصٟ ض

 ٗا ا٭ر ـ إٔ ٜسٜٔ اهلل بهٌ َاـ قٛي٘: ؾٝذب ع٢ً ايؿٝذ ـ ايصٟ سهٝت أٜٸ3

ُٻ ٛٸته ٕٵع٢ً َا ازٸ ٓت٘ ٖصٙ ايطٚاٜات; يٝدطز بصيو عٔ ايػً زإ بٗا خطز عٔ  عاٙ، ؾإ

ٕٵ ٕٵ ايتٛسٝس ٚايؿطع، ٚإ ٖٖ ضزٖا ْاقض ٗ اعت٬ي٘، ٚإ ٫ وػٔ إٓاقه١;  ٔٵنإ 

 يهعـ بكرلت٘. 

ّٷـ قٛي4٘ ، ×َا أؾت٢ ب٘ َٔ غٗٛ ايٓيبٸ سهٝت عٓ٘ َا سهٝت ٗ ٔٵَٕ : ٖٚٛ ٫ظ

ٌٸ ٍٸ ٚاعت  ً٘. ع٢ً نعـ عكً٘، ٚغ٤ٛ اختٝاضٙ، ٚؾػاز ؽٝټ ب٘، ٚزا

ٌٸـ قٛي5٘ ٗ ْٝع َا عسزْاٙ  ×َٓع ايػٗٛ ع٢ً ايٓيبٸ ٔٵَٳ : ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ن

ِّ ،َٔ ايؿطع غايّٝا ٍٕ ×ض ٗ َكاي٘ إٔ ايٓاٗ عٔ ايٓيبٸنُا ظعِ إتٗ ، خاضز ايػٗٛ غا

َٳ .ا٫قتكاز عٔ سسٸ  ّٜا. عٵقاض إٍ ٖصا خٹ ٔٵٚنؿ٢ 

ِٸـ قٛي6٘ عٞ ايٛسٞ ٗ شيو، إٔ ٜسٸ إ٫ٓ ِٸٗٴعاٙ... ايًَٖا ازٸ ب سهُ٘... ٗذٳايعٳ : ث

 ا٤. ١ ا٭يبٸٜٚبٌ ب٘ نعـ عكً٘ يهآؾ

َٳـ قٛي7٘  ٜ ؾًٗ٘ ٗ ٖصا ايباب نإ ٗ عساز ا٭َٛات. مل ٜتٝٓك ٔٵ: ٚ

ٕٸـ قٛي٘ 8 بايػً٘  ×ؾٝعّٝا ٜعتُس ع٢ً ٖصا اؿسٜح ٗ اؿهِ ع٢ً ايٓيبٸ : ٚإ

إٍ شٟٚ اٯؾات  يٓاقل ايعكٌ، نعٝـ ايطأٟ، قطٜبٷ ...ٚايٓكل ٚاضتؿاع ايعك١ُ عٓ٘

 إػكط١ عِٓٗ ايتهًٝـ. 

َٳسٳٖصا ايَك ـ 9ٗٚ بايػٗٛ ٗ  ×سهِ ع٢ً ايٓيبٸ ٔٵض نؿا١ٜ ٗ إبطاٍ َصٖب 

 ل َٔ ايؿبٗات ٗ ن٬يت٘. َا تعًٖ ق٬ت٘، ٚبٝإ غًط٘ ٗ

َٳـ قٛي10٘  أناف إيٝ٘ ايػٗٛ، ٚٚنض بط٬ٕ زعٛاٙ ٗ شيو  ٔٵ: ؾكس ثبت نصب 

 ب٬ اضتٝاب.
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 وايكاْوٕ ايوضعي َصادز االستٓباط بني ايفك٘ اإلسالَي

 منوذدًاأ (ييةِدة األحهاّ ايَعجمًٍ)

 

 

 

ايسعا١َ اييت ٜطتهع عًٝٗا ايتطبٝل ا٭َجٌ يتعايِٝ ايػُا٤ ٖٛ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ 

ٚمل  ،ز٠َطاسٌ تاضى١ٝ َتعسِّ ٚقس َطٻ .|س ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ قُسٚؾل ؾطٜع١ غٝٸ

إٔ  ،أٚ عٔ غرل قكسٺ عاَس٠ّ ،عذلنت٘ ْٛطٜات ٚأقٛاٍ ساٚيتاطإا  .ٌٳبٵٜٴدطم ٚمل ٜٳ

٠ ايكٛاب ؾُا أؾًشت، ٚعازت اؾٗٛز أزضاز ايطٜاح، ؾ٘ عٔ دازٸط َػاضٙ أٚ ؼطتػِّ

ت اٱْػإ شلّٝا ْابعّا َٔ شاإؾهطّا  ٭ْٸ٘ نإ ;ات ايٓػٝإطٝٸ ٗا٭قٛاٍ ٖصٙ  ٚغابت

اض٠ كًك١ َٔ عًُا٤ دبٸ طات ايسٖط، ٚتعانست عًٝ٘ دٗٛزٷط عًٝٗا َتػٝٸاييت مل ت٪ثٸ

أغٓت إهتب١ اٱْػا١ْٝ بٓتاز  ،ز٠عت عًٝ٘ َٚٓ٘ عًّٛ َتعسٸ٢ تؿطٸطٜٗا، ستٸا٭١َ َٚؿٚه

ٗٳ ّٷ ٙسٵمل تؿ  َٔ بعس.  َٔ قبٌ، ٚمل تهاٖٝ٘ عًٛ

َٴٛزٳٚمل ٜٳعٴ ُٗ٘ إهتبات ـ نُا وًٛ يًبعض إٔ ٜتٻ ع١ بٌ أضٚق١سٵ ايؿك٘ ْٛطٜات 

ّٷإـ ٚ ٚعًُٞ  ،غٝاغٞ، ٚاقتكازٟ، ٚادتُاعٞ، ٚتطبٟٛ ِا ٖٛ ٚاقع َعاف، ؾٗٛ ْٛا

ٍ ايتطبٝل ا٭َجٌ ي٘، يًهٛاضخ ٚاي٬ٜٛت إٜهٕٛ  سٛز َاأٚايعامل ايّٝٛ  ....ٚ

ا٥ٌ ّ ايعًُٞ اشلٚا٫غتبساز اييت تعاْٞ َٓ٘ اٱْػا١ْٝ ْعا٤، ٚمل ٜػعسٖا ايتكسټ

ُٕجٴ ٌټ.عٝٗا أقشابٗا.سٻٌ اييت ٜٚايٓٛطٜات ٚا ٔٵ خًكت ْٛاٜاِٖ  . ٚقس اعذلف بصيو ن َٳ

ٔٸ .َٔ أدٌ ا٫ْػا١ْٝ  ض٠ٍ دٗٛز دباإسهاَ٘ ؼتاز أقٛاعس ايؿك٘ ٚتؿطٜعات٘ ٚ ٚيه

ِّ ،ػاتٞز٠ ا٫ختكاقات، ٚعٌُ َ٪غٸَتعسِّ ،تتعانس عًٝ٘ ي٘ َٔ يػت٘ ايؿك١ٝٗ و

                                           



 االجتهاد والتجديد 

ُٛإايعاي١ٝ ايجابت١ ا٭غًٛب ٚاحملت٣ٛ   ٙ ٚتؿك٬ٝت٘ ٚؾل َاِ ٚايكٛاٌْ َٚٛازٸٍ يػ١ ايٓٴ

ٌٸ ٖٚٛ ٜؿذلى َع  .صٕٚ ي٘ك٘ إٓٚؿٜٚطبِّ ،نٞ ٜػتعًُ٘ أٌٖ شيو ايعًِ ;ْٛاّ وتاد٘ ن

ٚبهجرل َٔ إؿذلنات، ٚيصيو دا٤ت ٖصٙ  ،ايكٛاٌْ ا٭ضن١ٝ بأغػ٘ ا٫غتٓباط١ٝ

 ٕ. ٛٵؾُٓ٘ ايتٛؾٝل، ٚعًٝ٘ ايعٳ ;ل إٍ شيوغأٍ اهلل إٔ أٖٚؾأيو. ٍ شإ زاع١ّٝايسضاغ١ 

 

 

ؾُٗا ٜٗسؾإ  ،عسٜس٠ ٜطتب٘ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚايكإْٛ ايٛنعٞ َؿذلناتٺ

ٟ... ؾُكاقس ايعبازات ٗ َكاقسُٖا إٍ إق٬ح اجملتُع، َٚٓع ٚٛاٖط ايبػٞ ٚايتعسٸ

إيٝٗا، أٚ  ات َٓسٚبـ، أٚ َػتشبٸايؿك٘ اٱغ٬َٞ َٔ: ٚادبات َؿطٚن١ ع٢ً إهًٖ

ٞٸقطٻ نًٗا ، ض َٓٗا، أٚ َباسات َػهٛت عٓٗاعٓٗا، أٚ َهطٖٚات قصٻ َات َٓٗ

ٕٻ ايكٻ٠َ٬َ ﴿تكب ٗ زا٥ط٠ سطن١ اٱق٬ح ا٫دتُاعٞ، قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ٔإ

ٓٵَهٔط ُٴ ٚٳاِي ٔٵ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ  . ﴾...تٳ

ُٸٚضٴ ٓٵ ٔٵَٳ»قٛشلِ:  ^١ أٌٖ ايبٝتٟٚ عٔ أ٥  زٵ٘ٴ ق٬ت٘ عٔ َٓهطٙ مل ٜعزٳٗٳمل ت

 . «سّاعٵبٴ ٫ٓإَٔ اهلل 

قاٍ غبشاْ٘  ،ٟٜات ٚايهٓؿاضات َجاب١ ايطازع عٔ ايبػٞ أٚ ايتعسٸٚايككام ٚايسِّ

ٕٳ﴿ٚتعاٍ:  ِٵ تٳتٻُكٛ ٚٵيٹٞ اَ٭ِيبٳابٹ َيعٳًُٖه ٜٳا ُأ ٝٳا٠ْ  ِٵ ؾٹٞ اِيكٹكٳأم سٳ  . ﴾ٚٳَيُه

يٝٗا إؾاؾذلى ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚايكإْٛ ايٛنعٞ با٭ٖساف ٚايػاٜات اييت ٜطْٛ 

ٌّ ٌّإٌ غطٜع١ إٍ ايٓتا٥ر اييت تٛقٻ ٚعٓس عٛز٠ٺ .َُٓٗا ن ايكإْٛ بؿكٗ٘  :َٔ يٝٗا ن

َٚٔ  .أخط٣ ٚاؾذلاقّا تاض٠ّ ;ػس إٔ ٖٓاى ايتكا٤ٶ تاض٠ّ ،ٚأسهاَ٘، ٚايؿك٘ َكاقسٙ

ٛٸإش نًٓ ;٬فْكاٙ ا٫ؾذلام وسخ ا٫خت ٠ ا٫خت٬ف. ُا ظازت ْكاٙ ا٫ؾذلام ظازت ٖ

 . ٚايعهؼ قشٝضٷ

غطٜع َكاضٕ بٌ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ايػطب١ٝ ٚبٌ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  ٚباغتعطإض

ٛٸ٠ٺ نبرل٠ َٔ ا٫خت٬ف ٫ ٔٵ غٛف ْكـ أَاّ ٖ يٛ أعسْا  ّهٔ ػاٚظٖا... ٚيه

ا٫غتعطاض شات٘ بٌ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ٗ إٓطك١ اٱغ١َٝ٬ ٚبٌ تؿطٜعات ايؿك٘ 

ع ايٛنعٞ طِّيتأثط إؿ ;ؿام أنجط َٔ ْكاٙ ا٫ؾذلامٓذس إٔ ْكاٙ ا٫تٸغاٱغ٬َٞ 

ع ايٛنعٞ ٗ ايكإْٛ ايػطبٞ طَِّٚا زاّ إؿ .طات اـاضد١ٝ ٚا٫ْتُا٤ات ايؿطع١ٝبإ٪ثِّ



 االجتهاد والتجديد

ٛٸ٠ ا٫خت٬ف ألس  ،ٚعٔ عازات ٚتكايٝس ٚأعطاف إػًٌُ ،اٱغ٬ّبعٝسّا عٔ  ٖ ٕ

ع ايٛنعٞ إػًِ ٜكذلب ؿطُِّٓا لس إبٝ ;نبرلٙ بٌ قطاضات٘ ٚأسهاّ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ

ٜعٝـ ٚغ٘ عازات  نْٛ٘ ;نجرلّا بكطاضات٘ َٔ أسهاّ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚتؿطٜعات٘

ط٠ بتًو ا٭عطاف ٚايتكايٝس، ٖٚصا َتأثِّ ٚتكايٝس ٚأعطاف إػًٌُ... ؾذا٤ت قطاضات٘

ٚٸ شا عجٓا عٔ أٚد٘ ايت٬قٞ بٌ قطاضات٘ إؾُٝا  ،ٍٜهٕٛ أنجط اغتذاب١ َٔ ا٭

 . ...ٚأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

ع ايٛنعٞ تًتكٞ ؿطِّٚإطتهعات اييت اْطًل َٓٗا إ إٍ شيو إٔ ا٭غؼ ـٵأنٹ

 ح َاسٝ ;أسهاّ ايؿك٘ اٱغ٬َٞنجرلّا َع ا٭غؼ ٚإطتهعات اييت تٓطًل َٓٗا 

ْاػٌ عٔ ايعكٌ ايبؿطٟ، ٚإككٛز ٖٓا بايعكٌ ايبؿطٟ ايعكٌ إعطٗ إٓطًل  اْؿٓها

باٱناؾ١ إٍ إهتػبات اـاضد١ٝ اييت تتؿابو ع٢ً أسهاَ٘، َٔ  ،زَٔ ايعكٌ اجملطٸ

 ِ َٚٛضٚثات ٚاْتُا٤ات. ثكاؾ١ ٚتعًٓ

ٗ ايكإْٛ ايٛنعٞ َٚكازض َٚٔ ٖٓا تٓطًل زضاغ١ َكازض ا٫غتٓباٙ 

يٝٗا نأغؼ ْعتُسٖا ٗ ايتُٝٝع بٌ إكبٍٛ إا٫غتٓباٙ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، يٓطتهع 

 َٔ ا٭سهاّ أٚ إطؾٛض َٓٗا. 

 

 

ظاٍ  مل تهٔ يًؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ بانٛض٠ ْتاد٘ َكازض ٫غتٓباٙ أسهاَ٘. ؾُا

ع بٗا َكسض ٚايعك١ُ ٚإكساق١ٝ اييت ٜتُتٻ .يتؿطٜع َتٛادسّا بٌ ٚٗطاَِْٝٗكسض ا

َٳا ﴿قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ: سٝح  ،ص|ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ طايطغٍٛ ايهطِٜ ٚٳ

ٗٴٛا ْٵتٳ ٘ٴ َؾا ٓٵ ِٵ عٳ ٗٳاُن ْٳ َٳا  ٚٳ ٍٴ َؾدٴصٴٚٙٴ  ِٵ ايطٻغٴٛ أٚقؿت ا٫خت٬ؾات ٗ ايتؿطٜع  ،﴾آتٳاُن

أَا عٓسَا أقبض  .ؿل اؾُٝع ع٢ً ؾصٚشٙ ٚامطاؾ٘اتٻ ايٓلٸخايـ  َٚا .ٚا٭سهاّ

 ب عٔ ايٛاقع بسأ اـ٬ف: ِّٝس ُٚغتاضىّا سٴِّ َكسض ايٓلٸ

ٚٸ ؿهِ إٍ اؾاختٴًـ ٗ ايططٜل إٛقٌ  .: ٗ َكساق١ٝ قسٚض اؿه٫ِّأ

َٳ ;أٚ ٗ قسق٘ ٚنبط٘ ،)ايطاٟٚ( َٸ ٔٵؾُِٓٗ  ٌٸ ٚؾل  ،ّا ٗ َطًل ايكشاب١أطًك٘ عا ٚتكب

ٌٸ َٳ ;َا ضٟٚ عِٓٗ شيو ن َٔ  ٚيهٌٛ .ل ايباب ٗ قبٍٛ ايهجرل َٔ ضٚاٜاتِٗنٝٻ ٔٵَِٚٓٗ 

 . ت٘ايؿطٜكٌ أزٓي
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َا زعاِٖ إٍ  ،ٚنًُا ابتعست طبك١ ايطٚا٠ نًُا ظازت إؿه١ً تعكٝسّا

 ًت َسضغ١ اؾُٗٛض ْتادٗا بايكٍٛ بـ٢ أٚقستٸ ،ٚبعسٙ ايتشكٝل ٚايتسقٝل ،ايتسٜٚٔ

ٚقس َٓع  .)ايكشٝض( بٌ ضؾض أنجطِٖ بعس شيو ايٓكاف ٗ َا زعٛٙ بـ ،شٝض()ايك

 . «تسٜٚٔ اؿسٜح»اـًٝؿ٘ ايجاْٞ 

بِٗ إٍ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ  عكط ايٓلٸ ؾكس اَتسٸ ^أَا َسضغ١ أٌٖ ايبٝت

ُٸ عتكازِٖ باَتساز ايٓلٸ٫ ;(ٖـ261ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ ) ٚشلِ  ،^١ أٌٖ ايبٝتبأ٥

 ،عٓسِٖ تطنٛا ايباب َؿتٛسّا يًتشكٝل ٚايتسقٝل أزيتِٗ ع٢ً شيو. ٚبعس عكط ايٓلٸ

بٌ يًطؾض أٚ ايكبٍٛ. ٖٚصا إكسض ا٭نجط قب٫ّٛ َٔ َكازض ا٫غتٓباٙ ٗ ايؿك٘ 

 اٱغ٬َٞ. 

تًو  تٵ١ٜ ايؿهط١ٜ بابٗا إؿتٛح يت٬َقٚيٛ تطى يًُٛنٛع١ٝ إٓٗذ١ٝ ٚيًشطٸ 

ٖٓ  ٖٞ عًٝ٘ ايّٝٛ. ا ا٭ؾهاض أنجط 

، َٔ باب اٱط٬م أٚ ايتكٝٝس، أٚ ٠: ا٫خت٬ف ٗ تؿػرل ايٓكٛم ايٛاضزثاّْٝا

ّٸ إش  ;ٗاٝٵ، أٚ ز٫٫ت ايًؿٜ َٚكاقسٙ. ٚا٭خرل٠ أنجط تعكٝسّا َٔ غابكتٳٚاـامٸ ايعا

ٗ طٵؾًًٓشٟٛ ز٫ي١ ؽتًـ عٔ ايكٻ .عت عًٝٗاعت ٖصٙ ايس٫٫ت ٚؾل ايعًّٛ اييت تؿطٻتؿطٻ

ٌٸ ٭قٛيٞ ٚايؿكٝ٘ أزٚات٘ هٌٛ َٔ اٚي ،طأٚي٦و ىتًؿٕٛ عٔ ز٫ي١ إؿػِّ ٚايب٬غٞ. ٚن

 ب٘.  خامٌّ ٚأقبض ي٘ َٓٗرٷ ،ْهر عًِ ايس٫ي١أٖا  ،يًٛقٍٛ إٍ ز٫٫ت٘

ظا٫ ٜعتُسإ ع٢ً  َاٚ ،٫ّٚ ٚثاّْٝا( َكب٫ٕٛ ٗ سطن١ ا٫غتٓباٙأٚا٭َطإ ) 

 ثٓإ ٗ سذ١ٝ ايسيٌٝ. ٕ اختًـ ا٫إ٢ ٚستٸ ،زيٌٝ عًُٞ َكٓع

َجاب١ ا٭غاؽ ايصٟ تٓطًل َٓ٘  ،)نتابّا أٚ غٓٸ١( ايٓلٸ ، أٟٖصا ا٭َط ٜٚٴعسٸ

 ثكاؾ١ ايؿهط اٱغ٬َٞ. 

١ ا٫غتٓباٙ ا٭خط٣ َٔ ايهتاب ٭زٓي ١ّٝٚيصيو واٍٚ ا٭قٛيٕٝٛ إٔ هسٚا سذٸ

 ١. ٚايػٓٸ

بعهِٗ ؾكس  ٘هضؾ ٦ًٔؾ ;ٚٴٜعٸس ايعكٌ ايسيٌٝ اٯخط ٗ سطن١ ا٫غتٓباٙ

ٍٸ ٚإ٫ٓ ،ٜؿعط غتعًُ٘ َٔ سٝح ٫ا  َٔ ْلٛ :قاٍ ٕٵإؾ !؟١ٝ ايٓلٸع٢ً سذٸ نٝـ اغتس

ع ايكشٝض َٔ ض. ٚنٝـ َٝٻٚٵض. ٚقس ضؾض إٓطل ايسٻٚٵغبل َٓ٘ ؾكس يعّ ايسٻأخط آ

ِٸ !أمل ٜػتعٌُ ايعكٌ؟ !١؟يػكِٝ َٔ َطٜٚات ايػٓٸا َٔ  ،ٕ َكازض ا٫غتٓباٙ ا٭خط٣إ ث
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َٔ استٝاٙ أٚ اغتكشاب أٚ بطا٠٤  ،١ عك١ًٝغتشػإ أٚ َكاحل َطغ١ً أٚ أزٓياقٝاؽ أٚ 

غٛا٤ نإ ايعكٌ  ،ٗا َا مل تؿعٌ ايعكٌبّهٔ ايعٌُ  نٌ تًو ا٭زي١ ٫ ،أٚ ؽٝرل

ز ايصٟ ٜػتسٍ ع٢ً ايهدلٜات أٚ ايعكٌ إعطٗ ايصٟ ٜكٝؼ ايكػطٜات ع٢ً اجملطٸ

 . ..ايهدلٜات.

أٚ َسضغ١  ×أٌٖ ايبٝت ١ا٫غتٓباٙ ٚؾل َسضغ ٫ٚ ْطٜس ٖٓا إٔ ْػتعطض أزي١

ٔٵ ِٸ اؾُٗٛض، ٚيه  ّاْتعاٌَ َع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ بعٝس نْٛٓا ;ا٭غًب ْأخصٖا ع٢ً ا٭ع

 عٔ ايٓتا٥ر إعطا٠. 

ٚإشا أضزْا يًؿك٘ اٱغ٬َٞ إٔ ٜٓطًل َٔ بعض قٝٛزٙ ٚدب عًٝٓا إٔ ْكـ ع٢ً 

 ،ايعك١ْٝ٬ عٔ َٓٗر ايتؿهرلغٝاب »ٕ إؾ ،إٍ ْٛزٙ تٵأِٖ ا٭غباب اييت زعٳ

ت ٚا٫ؾتكاض إٍ اؿط١ٜ ٚايعسٍ ٗ إهُاض ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ، ُٖا َؿهًتإ ايتٓؿ

غًب ايكطا٤ات اييت زضغت أغباب ؽًـ ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ. َٚٔ ثِ أسٛشلُا 

ٌٸ ٔٵ أبست تٝاضات ايٓٗٛض ٫َّٛٝ ؾسٜس٠ إٍ ن ١ إشا غاقٸٚس ٖصٙ ايكِٝ ايػا٥ب١، ٜٴذػٸ َٳ

ٚٻ .«نإ ٜٓتُٞ إٍ إػًٌُ أْؿػِٗ ْات ايؿك٘ قس ايتعَت َشت٣ٛ ٚيصيو تط٣ َس

كت ٚنأْٗا ؽكٸ ،ع بأغًٛبٗا عٔ ايعًّٛ ا٭خط٣ٚيػ١ تهاز إٔ تتُٝٻ ،َؿذلى

 ;بُٝٓا هب إٔ تهٕٛ يػ١ اؾُٝع، ٚيٝؼ غرلِٖ ،عًِ ايؿك٘ يًػايهٌ يسضاغ١

ٚاؾكٓا عًُا٤ ايؿطٜع١ ٗ غعِٝٗ  إشا١ خاقٸ، ٚٗا ع٢ً سًٍٛ ٱؾهايٝات اؾُٝع٫ستٛا٥

ِٖٚ قس غًهٛا ٗ  .ٚضبط٘ ٗ سه١ُ تٓعٌٜ ا٭سهاّ ،يًبشح ٗ َكاقس ايؿطٜع١

 شيو ث٬ث١ َػايو: 

ٚٸ  . ١ٌ ٗ َباسح ايكٝاؽ ٚايعً: نإ أقٛيّٝا دع٥ّٝا. ُجٻٍا٭

ُٻايجاْٞ  ٓت٘ أبٛاب ايؿك٘. : نإ ؾكّٗٝا تعًًّٝٝا. ته

( ٗ ٖـ790يؿاطيب)اٖٚصا َا أطًك٘  .بٌ ا٫ثٌٓ : نإ داَعّاايجايح

سْا ايؿك٘ إعاًَٞ ٚإشا َا أعًُٓا دٗٛزْا ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايسضاغات، ٚدٓٻ .«َٛاؾكات٘»

ثٓا بٗا أٚ شا ؼسٸإتطتكٞ إٍ إٔ تهٕٛ ؾُٝا سهاَّا أٚ ؾإْٓا غٓػتٓتر قٛاعس ،خكٛقّا

ٚٸ ٚٗ َؿّٗٛ ٚغٝام َٓٗذِٗ ٗ  ،نٞ تهٕٛ ٗ َتٓاٍٚ أٜسِٜٗ ;اٖا بًػ١ أٌٖ ايكإْْٛٸز

 َٚكاقس ايؿطٜع١ ٗ ا٭سهاّ تت٬ق٢ نجرلّا َع ؾك٘ ايكإْٛ َٚكاقسٙ.  .ايتطبٝل

٘ ٥َٔ خ٬ٍ اغتكطا ،َت٘ ايتع١ًًٝٝ اييت بطٖٔ بٗايؿاطيب ٗ َكسٸاٚإشا ٚاؾكٓا 
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ٌٸأ، ٚ«احل ايعبازٌ َكؾعٌ اهلل ايتؿطٜعٞ َعًٓ»ٕ أ ،١ٝ ٚاؾع١ٝ٥يٮزي١ ايهًٓ َا  ٕ ن

ٌٻ قسض َٔ اهلل ععٻ ْ٘ ،ٚؾطض ع٢ً ايعباز طاعت٘ بعًُ٘ أٚ بذلن٘ ٚد ١َُٗ  ؾٗٛ َطتب

ْٚتبع ٗ  ،اٱْػإ ا٭غاغ١ٝ ع٢ً ا٭ضض بإق٬سٗا، ؾإْٓا غٓشتهِ إٍ ايعكٌ إعطٗ

ب إٔ تٓطًل دٸَٚٔ ٖٓا تْٛٚػع٢ إٍ ؼكٝل تًو إكاقس.  ،أسهآَا تًو إكاحل

يًككام  ٠ز٫ قسٸ ،يٛقٛع اؾط١ّ ١إٛاز ايكا١ْْٝٛ ٗ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ يتهٕٛ ضازع

٘ٺ ،ٗآٖا ٫ ْطًل ايعٓإ يًكٍٛ َكاقس ايؿطٜع١ ٚعًً ٚمٔ .عًٝٗا  ،أٚ تكٝٝس زٕٚ ناب

بٛدٛب تعًٌٝ أؾعاٍ اهلل تعاٍ »اض تعبرل ايكانٞ عبس اؾبٸ نُا ٜطاٖا إعتعي١ ع٢ً سسٸ

نُا ٜكٛي٘ أبٛ اؿػٔ  ،ع٢ً ضأٟ ا٫ؾاعط٠، ْٓؿٞ ايتعًٌٝ َطًكّا٫ٚ  ،«بايػطض

  .«٭ْ٘ َايو غرل ًٖٛى ;٭ؾعاي٘ عًٌيٝؼ » ْ٘أب ،ؾعطٟا٭

ِّ ٫ٚ،١ ْكٍٛ بطأٟ ايٛاٖطٜ ٗ  (ٖـ456بٔ سعّ ايٛاٖطٟ)اْ٘ نُا ٜس

ٚٸ»ٕ أب ،)اٱسهاّ( ٗ قٛشلِ:  ،ٍ ن٬ٍ ٖصٙ إػأي١ قٝاغِٗ اهلل تعاٍ ع٢ً أْؿػِٗأ

ؾاغس٠ص  ؾٝكـ شيو بأْٗا قه١ْٝ ،طٜٚػًٛ ٗ شيو ١ٺيعًٓ اؿهِٝ بٝٓٓا ٫ ٜؿعٌ ؾ٦ٝـّا إ٫ٓ ٕٸإ

ٌٸ  . «ٗ ا٭ضض ٕطُنِؿ تهٕٛ أق٬ّ يه

ْٸ ُٸإُا ْٛاؾل ٚإ ع٢ً إٔ أسهاّ اهلل تعاٍ ٫ ؽًٛ عٔ سه١ُ »١ ايؿك٘ ْاع أ٥

. ٫ٚ ْطٜس إٔ ..ٗا يٛنع تًو ايعًٌ ٚإكاقسْٚٚنعٛا نٛاب٘ ٚقٛاعس ٜعتُسٚ .«َٚككٛز

ٌٸع ٗ أزٓيْتٛغٻ ٚيهٓٓا ْطٜس إٔ ْهع ٖصا  ،ػع يصيوٜتٸ ؾايبشح ٫ ;َٔ ٖ٪٤٫ ؾطٜٕل ١ ن

ؾكس نإ ايكانٞ  .ضابط١ بٌ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚايكإْٛ ايٛنعٞ ا٭َط يٝهٕٛ ع٬ق١ّ

 .إٔ ٜهٕٛ ؾكّٝٗا ٫ٓإ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ قانّٝا  ،ٗ َسضغ١ ايكها٤ اٱغ١َٝ٬ ؾكّٝٗا

ٚاختًؿت  ،بتعس ايكانٞ عٔ ايؿك٘ؾكس ال ا٭نٝل أَا بعس ع١ًُٝ ايؿكٌ ٚايتدكټ

٭ْ٘ َهتؿـ  ;ايكاْْٛٞ إعاقط أٚ ايكانٞ إعاقطكتًؿّا عٔ ٚأقبض ايؿكٝ٘  ،أزٚات٘

ٛٸ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ َٔ ْٛل م ٗ ؾك٘ إؿطز٠ ضؾٝع ا٭زا٤ ٚإهُٕٛ، ؾعًٝ٘ إٔ ٜتؿ

ا٭نٝل ٚا٭ٚغ٘  :ك٘ ايهت١ً إعطؾ١ٝ )ايػٝام بأْٛاع٘ذ١ُٝ، ٚؾك٘ اؾ١ًُ، ٚؾإع

ِٸ ،ٚا٭سلٌ(، ٚؾك٘ ا٭زا٤ ايب٬غٞ ؾك٘  ٚؾك٘ ا٭ب١ٝٓ ايكطؾ١ٝ، ٚتساعٝات إع٢ٓ، ث

احملهِ ٚإتؿاب٘ ٚأغباب ايٓعٍٚ، ٚايبٝإ  :َجٌ) ايعًّٛ ا٭خط٣ إه١٦ٝ يًٓلٸ

ٕ ايؿكٝ٘ ٜٓطًل َٔ إيصيو ؾ. (ٚتطانِ اٯضا٤ ايتؿػرل١ٜ ،ايتؿػرلٟ َٔ اؿسٜح ايٓبٟٛ

 ٚاغتدطز َهْٓٛات٘، ٚأعط٢ ْتا٥ذ٘.  ،اغتٓطك٘ بأزٚات٘ ْٛل
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ْ٘ ًٜذأ إٍ إًٹب َٓ٘ ٚنع ايكاعس٠ اٯَط٠ ؾشا ُطإبُٝٓا ايكاْْٛٞ إعاقط »

ٌٸأ إ٫ٓؾ٬ وتاز  ،يٝهع ايكاعس٠ ;ا٭عطاف ٚػاضب اجملتُعات ٝٸ ٕضسٵَق ق ات ؼًٌٝ َٔ آي

ايكاْْٛٞ إعاقط ٜتعاٌَ َع ايٛاقع  ٕٸ٭ ;«٠يتؿػرل َا ٚنع ي٘ َٔ قٛاعس آَط ;ايٓلٸ

زٕٚ إٔ ٜٓٛط إٍ َػتشسثات  ،ؿات َانٝ٘ ايكطٜبْاٚطّا إٍ كًٖ ،إعاف ٗ سانطٙ

ٔٸ َٔإ٫ٓ إػتكبٌ  ِٸ .أٚ ايؿطنٝات باب ايٛ ٕٚ َع طاقت٘  ْ٘ ٜتعاٌَ َع ْلٛإ ث َتػا

ٌٸأأٚ ضَا  ،ايبؿط١ٜ ٔٸنْٛ٘ قازضّا َٔ بؿط َجً٘ ;تَ٘ٔ طاق ق تعاٌَ َع ايؿكٝ٘ ٜ ، يه

١ ٗ زٓق باسجّا ،ؿات ايؿكٗا٤ ايصٜٔ غبكَٛٙػتعّٝٓا َدًٖ ،ايٛاقع إعاف ٗ سانطٙ

ُٕٓط ُٸأزيتِٗ، ْاٚطّا إٍ إػتكبٌ بعٌ ا َبتعسّا عٔ  ،ا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ سهًُ٘ع إػ٪ٍٚ ع

ٔٸ ٔٻ ٫َ ﴿قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ: سٝح ؾ٦ّٝا،  ٔ اؿلٸَايصٟ ٫ ٜػين عٓسٙ  ايٛ ٖٛ ٕٻ اي ٚٳٔإ

ٝٵ٦ّا ٔٵ اِيشٳلِّ ؾٳ َٹ ٓٹٞ   . ﴾ٜٴػٵ

ْٸإٍ شيو  ـٵأنٹ وتاز إٍ دٗٛز  ،أع٢ً َٔ طاقات٘ بهجرٕل ٘ ٜتعاٌَ َع ْلٛأ

ب يصيو تٛدٻ .نْٛ٘ قازضّا َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ;ع١ًُٝ نبرل٠ يٝكٌ إٍ اغتٓطاق٘

ِّايكأَ  أضاز إشاع٢ً ايؿكٝ٘  ٍ ْتا٥ذ٘ إٍ َؿطزات ْْٛٞ إعاقط إٔ ٜتبع٘ إٔ و

نُا  .َٚتٓاٍٚ أزٚات٘ ،ٚبًػ١ ايكاْْٛٞ إعاقط ،َٚٛاز َتػًػ١ً قاب١ً يًتطبٝل ،قا١ْْٝٛ

 ;نٞ ًٜشل بؿأٚ ايؿكٗا٤ ;ع ٗ أزٚات٘ ٚعًَٛ٘ب ع٢ً ايكاْْٛٞ إعاقط إٔ ٜتٛغٻتٛدٻ

 َؿذلن١.  نٞ ٜػتطٝع إٔ ٜتشاٚض َعِٗ بًػ١ٺ

 

 

 : ، نُا ًٜٞٚتٓتِٛ ،ض َكازض ا٫غتٓباٙ يس٣ أقشاب ايكإْٛ ايٛنعٞتتٛنٸ

يتهطًع ١َُٗ  ;بطٸظ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ آَطل اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ ٚسطنتٕٗ إـ 1

ٜ ع٢ً يًٛقٍٛ إٍ تٛاظٕ َٓاغب واؾ ;تأٌَ ا٭قٍٛ ايهطٚض١ٜ )ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ(

ٛټ َٚتذاْؼ جملُٛع ا٭ٚناع ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٗ َػرلتٗا  ٤ٍٞ بطٚترل٠ ؼ

طات ٫ َطٚض عاٌَ ايعَٔ َٚا تطتب٘ ب٘ َٔ َعطٝات َٚتػٝٸ ،طاؿت١ُٝ مٛ ايتػٝټ

 ،٩َّٚٓبعٗا سادات اجملتُع يًتٛا ،ؾايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ نطٚض٠ يًُذتُع ;طاتَٚ٪ثِّ

يصيو ٚ ،َٚٓع تكازّ إكاحل ،ٚتِٓٛٝ سسٚزٖا ،ٚاغتُطاضٖا ،ٚغ٬غ١ ايع٬قات

تهٕٛ ٖصٙ  تاض٠ّٚ .ُٟٚٓع ايبػٞ ٚايتعسٸ ،ٚدست ايكٛاٌْ اييت ؼاؾٜ ع٢ً اؿكٛم
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ّٕايكٛاٌْ خاقٸ ٕٕٚأخط٣ خاقٸ ;١ بكٛ َٸ ،زٕٚ غرلٙ ١ َها  .زٕٚ ا٭َِ ا٭خط٣ ١ٺأٚ بأ

١ بايسٍٚ، ؾكايٛا: ايكإْٛ ٚعٓس تطٛض اؿٝا٠ إس١ْٝ أقبشت َجاب١ قٛاٌْ خاقٸ

اْطًكت ٖصٙ ا٫خت٬ؾات ٗ َٛاز  .ايدلٜطاْٞ أٚ ايؿطْػٞ أٚ إكطٟ أٚ ايكإْٛ ايعطاقٞ

، زٕٚ غرلٙ ،ٖصٙ ايكٛاٌْ َٔ ا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚا٭زٜإ اييت ٜ٪َٔ بٗا ٖصا ايؿعب

 ،١ٝٚايتذاضب ٚايٛٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ ايٛطٓ ،ٚايذلاخ اٱْػاْٞ ٚايتُٓٛٝٞ إٛضٚخ

ٚطإا تٓتاب ٖصٙ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ  .أٚ ايػابك٠١ ٕعاقطاٚايتذاضب اٱْػا١ْٝ ايسٚي١ٝ 

ْتٝذ١ اغتشساخ  ;أخط٣ ٚتػتشسخ َٛازٸ ،قا١ْْٝٛ تعس٬ٜت تًػٞ َٛدبٗا َٛازٸ

ٖٓ ا ٜجرل ْعاعّا بٌ َؿه٬ت ادتُاع١ٝ دسٜس٠ ٗ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ تػتٛدب س٫ًّٛ، 

ْ٘ ٚٵا ٜطٳٖٓاْط٬قّا  ;اؾٌٝ اي٬سلٚ ،شلِ ْ٘ أقاي١ّٚٵ٢ َا ٜطٳسؿاّٚا عً ;اؾٌٝ ايػابل

ٖٚصا ا٭َط هعٌ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ؼٌُ قؿ١ عسّ ايسٚاّ  .ػسٜسّا يٛاقعِٗ

 يتػٝرل ٗ َٛاضز اغتٓباٙ قٛاْٝٓ٘.  ;ٚا٫غتُطاض

كـ بايسٚاّ تٸت يتاي ،عٔ أسهاّ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚتؿطٜعات٘ ٖٚصا ىتًـ ُاَّا

 ;ط ظَاّْا أٚ َهاّْا. ٫ٚ وسخ ايٓعاع ٚايتداقِ بٌ ا٭دٝاٍ ؾٝ٘ٚعسّ ايتأثټ، ٚا٫غتُطاض

عُا  خطٚزٷ ٖٛ َٔ عكٝس٠ اؾًٌٝ ايجابت١ بإٔ اـطٚز ع٢ً ٖصٙ ا٭سهاّ ٭ْ٘ َٓطًلٷ

 . وًُ٘ َٔ عكٝس٠ٺ

تسخٌ ؾٝٗا ايٓٛاظع أٚ  ٕ َكازض اغتٓباٙ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ تػتٓس إٍ أغؼ ٫إثِ 

إٔ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  أٚ ايؿًػؿات ايػٝاغ١ٝ... ٚقشٝضٷ ،١طُاع أٚ إكاحل اـاقٸا٭

ٔٸ ،ٚايكإْٛ ايٛنعٞ ن٬ُٖا ٜسعٛ إٍ تِٓٛٝ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايؿاضم  ٚيه

ٛٸ بُٝٓٗا إٔ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأغؼ  ،إعكّٛ ٠ َٔ ايٓلٸٜػتٓس إٍ أغؼ ايهُاٍ ٚايك

ٛٸ ،٠تُطٸٚاٱَا١َ إػ ،ا٫غتٓباٙ ايٛانش١ َٔ  ١ٌ نُاّْإ اييت تؿٚه٠ اٱٚق

ز باٱناؾ١ إٍ تسضټ ،ٚتطبٝك٘ تطبٝكّا ٚاعّٝا ،نُاْات اسذلاّ ايكإْٛ اٱغ٬َٞ

 ،أسهاَ٘ ٗ اٱيعاّ ـُؼ َطاتب )ايٛدٛب، ايٓسب، اٱباس١، ايهطا١ٖ، ايتشطِٜ(

ايٓٛاّ »بُٝٓا  ،١َطٵبٌ اٱباس١ ٚاُؿ اييت تسٚض َا ١،يٛنعٝابعهؼ َطاتب ا٭سهاّ 

 ،ٚيهٓ٘ ٜٓذِ عٔ ايهب٘ ا٫دتُاعٞ ،٫ٚ تًكا٥ّٝا ،ٗ اجملتُع يٝؼ غًٛنّا غطٜعّٜا

ِٸأَٔ » ايكإْٛ ٚؾل إكطًض ا٭نازّٞ اؿسٜح ي٘ يصيو ٜعسٸ .«ٜٚتٛقـ عًٝ٘ ٚغا٥ٌ  ٖ

١ٝٓٛ اييت ٜعتُس عًٝٗا اجملتُع إبٌ ٖٛ ايٛغ١ًٝ ا٭غاغ ،ايهب٘ ا٫دتُاعٞ ٓ ٗ ِ
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ٕ ايكإْٛ أ»ٚشلص ٜط٣ بعض ايباسجٌ ايػطبٌٝ )ضٚغهٛ باْٚس( «. ؾطازٙنب٘ غًٛى أ

ْػا١ْٝ ٗ تِٓٛٝ ايع٬قات اٱ ل َٔ خ٬يٖ٘ٛ عًِ اشلٓسغ١ ا٫دتُاع١ٝ ايصٟ ٜتشٓك

طز ٚ ايهب٘ ا٫دتُاعٞ عٔ ططٜل ا٫غتدساّ إٓٗذٞ إٓطأ ،اجملتُع إِٓٛ غٝاغّٝا

ٛٸ َٔ  ٭َٕط ;َا نعؿت غًط١ ايكإْٛ ٗ فتُٕع اشإٚبٗصا  .«ِٓٛ غٝاغّٝا٠ اجملتُع إيك

ٛٸ ٕ ايكإْٛ ٫ ٜكبض ضازعّاإؾ ،َٛضا٭ ٜٚٓعسّ  ،ٍ اْؿ٬تٺإٍ اجملتُع يًذط١ّ، بٌ ٜتش

غؼ َٓطًك١ أٍ إ٫ٚ ٜػتٓس  ،وٌُ قٛاعس ايكإْٛ إٛنٛع ٫ ٕٸ٭ ;ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

ٕ إٚ .ٚايعساي١ ٚإػاٚا٠ٖساف ا٭َٔ ٚاؿط١ٜ أْػإ قازض٠ ع٢ً ؼكٝل َٔ شات اٱ

ثبت عسّ قسض٠ ايهجرل َٔ ايسغاترل ايٛنع١ٝ ع٢ً ؼكٝل تًو إجٌ أايٛاقع ايعًُٞ »

ٍ تكاعس ايًِٛ ٚايؿٛن٢ ٚا٫غتػ٬ٍ إ تٵزٻأسٝإ ْٗا ٗ بعض ا٭إايعًٝا، بٌ 

َٴػتبسٸ١ عٓسَا ٜتعًٖخاقٸٚ ،ٚايعبٛز١ٜ ٖٚصا ا٭َط ٜطتب٘ باؾٖٛط  .٠ل ا٭َط بػًط١ 

ِٸ٫ٚ ٜتٖٛق ،َٚؿَٗٛ٘ إعٟٓٛ ،تٞ يًكإْٛ ايٛنعٞايصا  ـ ع٢ً ايهٝؿ١ٝ ايػ١ًُٝ اييت تت

١ ٍ اعتباضات٘ اـاقٸإع ْػإ إتشِّٕ ٚانع ايكإْٛ ٖٛ ْؿؼ اٱأٗ تٓؿٝصٙ، باعتباض 

َُٗا نإ ٖصا  ،ٚخهٛع٘ يٛطٚف ايعَإ ٚإهإ احملسٚز٠ ،َٚكاؿ٘ ايؿدك١ٝ

ٜطاٙ  ،ْػبّٝا ٚنٝكّا ٫ٓإٜهٕٛ  ٕ َؿّٗٛ ايعسٍ ٖصا ٫إٚيصا ؾ .ٚ قاٜسّاأْػإ ْعّٜٗا اٱ

ٚايعسٍ َؿَٗٛ٘ ايؿُٛيٞ ٚا٫غتٝعابٞ  .ٚانع ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ ظاٜٚت٘ ايبؿط١ٜ ايهٝك١

َٔ  ٫ٓإل ٜتشٖك ٫ ،ٚايكازض ع٢ً تٛؾرل تًو ا٭ٖساف ايعًٝا ،عز ٚغرل إتشِّغرل احملسٻ

قسض ع٢ً ؼكٝل أع ايكإْٛ اٱشلٞ بأْ٘ ٓا ٜتُٝٻَٚٔ ٖ .ّتًو تًو اـكٛقٝات ٚانٕع

باعتباضٙ ّتًو إٛنٛع١ٝ احملاٜس٠ ٗ ايتؿطٜع  ;١ٜايعسٍ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚاؿطٸ

ؾشادت٘ إٍ  .ايٓؿػٞ يصات اٱْػإ َٚٔ زٚاعٞ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ا٫غتكطاضٴ .«ٚايتكٌٓ

١ٜ ٚايعساي١ ٚإػاٚا٠ ا٫غتك٬ٍ ٚاؿطٸّ ٚا٭َٔ ّٚإ ٚايؿه١ًٝ ٚايعًِ ٚايتك٣ٛ ٚايتكسټاٱ

تتٛاؾط  ٖٓٛس١ ي٘، بُٝٓا ٫ ٢ ي٘ ع٢ً ؾهٌ ٖب١ٺَطعٵتٴ ٫ ،ًَش١ تٓطًل َٔ شات٘ ساد١ْ

 إ٫ٓٚئ هسٖا  ،طٖا ي٘ ا٭عطاف ٚايتكايٝس٫ٚ تٛٓؾ ١،يٛنعٝاٖصٙ اؿادات ٗ ايكٛاٌْ 

 . ...ٗ ايتؿطٜع اٱشلٞ ايٓاٚط إٍ ٖصٙ اؿادات

يكػطٟ، ٚاؿان١ُ ع٢ً اٲيعاّ يإٍ شيو طبٝع١ اٱْػإ ايطاؾه١  ـٵأنٹ

ؾايكإْٛ ايٛنعٞ بأسهاَ٘ َٚؿَٗٛ٘ ٚؾل إكطًض اؿسٜح وٌُ شيو  .غًٛن٘

ٛٚ ١قٛاعس ًَعَ»نْٛ٘  ;إع٢ٓ ْ٘ ٜؿِٗ َٔ أع٢ً  ،ِ غًٛى ا٭ؾدام ٗ اجملتُعتٓ
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  .«١ؾُاعاٗ  ّٜا تٛقع٘ ايػًط١ ايعًٝاَازٸ َع٢ٓ اٱيعاّ ب٘ إٔ ي٘ دعا٤ٶ

ت ايكإْٛ ـ اغتػًٓ !ضاؾكت ٖصٙ ايكٛاٌْ غًط١ اغتبساز١ٜ ـ َٚا أنجطٖا ٚإشا َا

 ،ٜات ايؿعٛبَٔ سطٸ قا١ْْٝٛ ؼسٸ ٚٚنعت َٛازٸ ،كاؿٗإٚدٓست٘  ،٦ّااغتػ٫ّ٬ غٝٸ

بُٝٓا تًعّ ايؿعٛب  ،ٙت ٖٞ ٚأتباعٗا َٔ َٛازٸؿًٓتٚتػتػٌ ثطٚتٗا أبؿع اغتػ٬ٍ، ٚت

ٖٓ ٍ ايكإْٛ إؾتكبض ْٛطتِٗ  ،ا ٜؿكس ايكإْٛ اسذلاَ٘ يس٣ ايؿعٛبٚؼهُٗا ب٘، 

ٜٔ ؾايكإْٛ أزا٠ ا٫غتبساز اييت نٓٛطتِٗ إٍ ٚانعٝ٘. َٚا زاّ ٚانعٛٙ َػتبسٸ

 . ...ٙ سدلّا ع٢ً ٚضمٚتبك٢ َٛازٸ ،وهُِْٛٗ بٗا. يصيو ٜؿكس ايكإْٛ ٖٝبت٘

 .ػتٓس عًٝٗا اغتٓباٙ َٛاز ايكإْٛ ايٛنع١ٜٞ ا٭غؼ اييت ب زضاغَٔ ٖٓا تٛدٸٚ

زاَت أغؼ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ُتًو َٔ ايجبٛت ٚايكسض٠ ٚإط١ْٚ ٚايكبٍٛ  َٚا

تٛدب ع٢ً ايكاْْٛٞ إعاقط أٚ ؾكٝ٘ ايكإْٛ أٚ ٝؾ ،شيو إكساض ايهاٗ يتطبٝكٗا

ٙ إٍ َكازض ا٫غتٓباٙ َٛازٸٕ ٜػتٓس ٗ ٚنع أسهاَ٘ ٚقٛاْٝٓ٘ ٚأايكانٞ إعاقط 

َػتؿٝه١ ٚاع١ٝ  يصا هب إٔ تسضؽ َٛاز أقٍٛ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚقٛاعسٙ زضاغ١ّ .ٖصٙ

عابط  نسضٕؽ ،ٝات ايكإْٛ َٚعاٖسٙ، ٫ ع٢ً ايٓشٛ إعطٚف ايّٝٛزقٝك١ ٗ نًٓ

 غرل زاخ١ً ٗ اختكاق٘.  يػٜٛعاتٺ

ُٸ ايكإْٛ ٚأسهاَ٘، ٚق١ً ٚثٝك١ ب ،١ٌٝ قك٣ٛ يًكاْْٛٝٸؾٮقٍٛ ايؿك٘ أٖ

ّٸ ٚيتٛنٝض  .س، ٚإبِٗ َٔ ايٛانض، ٚإطًل َٔ إكٝٸَٔ اـامٸ ٕعطؾ١ اؿهِ ايعا

 : ايتايٞشيو ْبٌ 

ٚتطدٝض  ،ٚاؾُع بٌ ايٓكٛم إتعاضن١ ،: ضؾع ايتعاضض ٗ إٛاز ايكا٫ّ١ْْٝٛٚٸأ

 ططاف. سس ا٭أ

يًٛقٍٛ إٍ اؿهِ  ;ّإتكسٸط عٔ : ايبشح عٔ تاضٜذ ايتؿطٜع ٕعطؾ١ إتأخِّثاّْٝا

 ايٓاغذ َٔ إٓػٛر. 

بعٝس٠ عٔ اؿؿٛ ٚايتعكٝس،  ،ؾ١ٝٓ زقٝك١ عتُس قٝاغ١ إٛاز ايكا١ْْٝٛ يػ١ّت: ثايجّا

ِٕ، ؼتٸٚؾا١ًَ يًٓلٸ ٚتهٕٛ  ،كايـ يًٓلٸ ِ ع٢ً ايكانٞ إٔ ٫ وهِ عه

 ٚقطو١ إٓطٛم.  ،ٚانش١ ايس٫ي١

ٛٴنٸضابعّا ٚا٭غباب إٛدب١ ٱقساض ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ ض ا٭ضنإ ٚايؿطٚٙ : ت

 عاتٗا. ٚتؿطٸ
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زَٓا ْعتكس إٔ  َؿطٚؽ َٓ٘ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ َا ٕ ع١ًُٝ ايتذسٜس أَطٷإ

ٌٸ ،ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ٜتُاؾ٢ َع ايٛاقع إعاف ثات َػتشسٳ ٚي٘ سًٍٛ ٗ ن

. ٖٚصا ٜسعٛ إٍ ست١ُٝ تطٜٛط ايؿطع١ٝ، أٟ َع٢ٓ تؿعٌٝ إؾها٫ت٘ ظَاّْا أٚ َهاّْا

٫ ع٢ً مٛ ؾتض ، ...إايهٌ ًٕه١ ا٫غتٓباٙ ،ايؿك٘ٗ كٌ ا٫دتٗاز يس٣ إتدكِّ

ٚإِا ٚؾل  ،٘ زٕٚ نٛاب٘، أٚ يػرل ايٛادسٜٔ ًٕه١ ا٫دتٗازٝٵايباب ع٢ً َكطاعٳ

عسّ تؿعٌٝ  ٕٸإؾ ٫ٓإأسهاَِٗ. ٚيٝ٘ ٗ إقساض إعَٗا ايػاعٕٛ تًٜ ٚقٛاٌْنٛاب٘ 

َٔ عًّٛ تسخٌ أسٝاّْا ٗ سٝاتٓا  ٕ َا ٜػتذسٸ٭ ;طٙا٫دتٗاز ٜػتٛدب ْٛز ايؿك٘ ٚؼذٸ

ٛٸتتٛٓق ػتشسخ َٔ انتؿاؾاتٺٜا٫دتُاع١ٝ، َٚا  إٔ  سٻبٴ ض ع٢ً تؿعًٝٗا، ٫ـ عذ١ً ايتط

ٟٷٜهٕٛ يًُؿطِّ شّا يبعض َكشِّأٚ  ،أٚ قاب٬ّ شلا ،َا ضاؾهّاإؾٝٗا،  ع اٱغ٬َٞ ضأ

ٍٷ ٫ٓإٚ ،دٛاْبٗا ٚيصيو  .ِٜٗػتػً٘ أعسا٤ ايؿطٜع١ يكاؿ ؾؿٞ اي٬ضأٟ ٚاي٬أزضٟ إؾها

ٚأطؿاٍ  ،ضا٤ ٗ ا٫غتٓػار ايبؿطٟآنإ يؿكٗا٤ اٱغ٬ّ ٚفتٗسٜ٘ َٛاقـ ٚ

ٚزعت ٖٓا ٖٚٓاى، عٛخ ٚزضاغات ُأَٔ خ٬ٍ ٚغرلٙ،  ،ا٭ْابٝب، ٚايك٠٬ ع٢ً ايكُط

ٛٳ ٗا ك١ أسٝاّْا أخط٣، نًٓٚعٛخ ٗ فا٫ت َتدكِّ ،١ أسٝاّْاَػتكًٓؿات ٗا َ٪ٓيتٵاست

ِٸ  عٔ ططٚح َٛنٛع١ٝ بسٜع١، ًَٚه١ ع١ًُٝ ضا٥ع١.  تٓ

ّٕ .ٚسسٜجٓا عٔ تكٌٓ ايؿك٘ ْع ا٭سهاّ » ٚايتكٌٓ ٜككس ب٘ ع٢ً ٚد٘ عا

ٍٕٚايكٛاعس ايتؿطٜع١ٝ إتعًٓ َٔ فا٫ت ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚتبٜٛبٗا،  ك١ َذا

ُٸ ،تٝبٗا، ٚقٝاغتٗا بعباضات آَط٠ َٛدع٠ ٚانش١ ٗ بٓٛزٚتط ٢ )َٛاز شات أضقاّ تػ

ٚ ْٛاّ تؿطن٘ ايسٚي١، ًٜٚتعّ ايكها٠ أثِ اقساضٖا ٗ قٛض٠ قإْٛ  ،َتػًػ١ً(

ٜٚككس بٗا ؼسٜس نٛاب٘ غًٛن١ٝ يطٚاب٘ ادتُاع١ٝ بكٝاغ١  ،«بتطبٝك٘ بٌ ايٓاؽ

بعاٌَ  ٠َكٝس ١،عطؾٝ ١،ثكاؾٝ ،١ٝخ٬قأ ١ٝ،١ ٜػتًِٗ ٚانعٗا َعطٝات زٜٓٝؾٓٸ

ٛٸ ،ايعَهإ قٝاغ١ ايؿك٘ ٗ » ٠ ٚنعٗا. ٖٚٛ ٗ َٛنٛع ٖصٙ ايسضاغ١َٚؿؿٛع١ بك

 ،َٔ َس١ْٝ ٚدٓا١ٝ٥ ٚإزاض١ٜ ،ب١ ع٢ً غطاض ايكٛاٌْ اؿسٜج١قٛض٠ َٛاز قا١ْْٝٛ َطتٸ

، يٝ٘ احملإَٛإس ب٘ ايكها٠، ٜٚطدع زّا ّهٔ إٔ ٜتكٝٻٚشيو يتهٕٛ َٓٗذّا غ٬ّٗ قسٸ

ٌٸ .«ٜٚتعاٌَ ع٢ً أغاغ٘ إٛاطٕٓٛ ٕ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛاؾكٕٛ أدسٜس َٔ ايبسٜٗٞ  ٚيه

ٌٸ ،ٚكايؿٕٛ عطنٓا عٓٗا ٖٓا خٛف اٱغٗاب ٚقس أ .ت٘ ٚسذذ٘ؾطٜل َِٓٗ أزٓي ٚيه
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زَٓا ْبشح ٗ ع١ًُٝ تطبٝل أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬،  ٚيهٓٓا باجملٌُ َا .ٚاٱطاي١

اؾعا١ٝ٥ أٚ ا٫قتكاز١ٜ أٚ اٱزاض١ٜ، ٚؿاد١  كات ايٛاقع١ٝ يًُشانِٚؾل ايتدكټ

زاّ ا٭َط ٫ ىطز ا٭سهاّ  ١، َٚاكات تبعّا يًتِٓٛٝ ٚايسٓقاجملتُع إٍ ٖصٙ ايتدكټ

ايؿطع١ٝ عٔ َػاضٖا، ؾايساعٞ إٍ شيو ٫ غا١ٜ ي٘ غ٣ٛ سطق٘ ع٢ً ؼكٝل فتُع 

ٍ ا٫ْتُا٤ إ، ٫ غ١َٝ٬ايتؿطٜعات اٱإٍ عطاؾ٘ أٚتكايٝسٙ ٚ سهاَ٘أإغ٬َٞ ٜٓتُٞ ب

كٕٛ َػاضّا ٜبسأ َٔ ايؿطز ب ت١ُٝٓ ثكاؾ١ٝ ٜهع شلا إتدكَِّط ٜتطًٓاٱضثٞ ؾك٘. ٚا٭

ٌ غًػ١ً َذلابط١ ك١ً تؿٚهَتٸ ؾاجملتُع ٚايِٓٛ ايػٝاغ١ٝ. ؾٗصٙ سًكاتٷ ،ٚايعا١ً٥

ٟٸ .١َٸيٮ  ٌٸٚيع .ط غًبّا ع٢ً َؿطٚع ايت١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝ٪ثِّٝسًك١ َٔ ٖصٙ اؿًكات غ ٚؾكٌ أ

كطًشات إًُؿاِٖٝ ٚيتٛدب ؼسٜسّا ٜػٍ َطتهع ٕؿطٚع ايت١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝ ٖصٙ ٚٸأ

ٍٷ ٛٚؾل َا ٖ غ١َٝ٬ شلا، ٫إتساٚي١ ٚؾل ايط١ٜ٩ اٱ ، أٟ َؿطٚع أغ١ًُ ايّٝٛ َتساٚ

ِّ إؿاِٖٝ ٚايعٓاٜٚٔ ٚا٫ػاٖات ٚايعًّٛ. ٖٚصا دع٤ٷ  .ٌ يع١ًُٝ تكٌٓ ايؿكَ٘ه

يٝػت  ،غ٬َٞٚ تسٜٚٔ ايؿك٘ اٱأ ،غ١ًُ إؿاِٖٝأ ٕٸأسٜط بايصنط َٚٔ اؾ

تبًٛضت  ،غ٬َٕٝٛإطٕٚ شلا عًُا٤ َٚؿٚه ،ُا ٖٞ سطن١ ٚعْٞٸإ ،اؾسٜس١٠ عسٵبايبٹ

ٌٕ ُٸ ،ٚانض ٗ ث٬ثٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ بؿه  (،غ١َٝ٬إسٝا٤ ايؿطٜع١ اٱ)٢ ؼت َػ

اييت ٜتساخٌ  ١ايبٛتكغ١َٝ٬ ٖٞ ٕ ايؿطٜع١ اٱإخ٬م. ٚبسع٣ٛ ٚدٛب ت٬قٞ ايكإْٛ ٚا٭

 ،غ١َٝ٬ اؾتًُت ع٢ً أسهاّ عا١ٕٝ ايٓطامٕ ايؿطٜع١ اٱإٚ .خ٬مؾٝٗا ايكإْٛ َع ا٭

ل َػتًعَات ٫ّ ؼٓكٚٸأع١ًُٝ تسٜٚٔ ايؿك٘ تػتًعّ  ٕٸإٚ .قاب١ً يًتطبٝل ،فطز٠ إؿّٗٛ

 ١ً غطٛات ايتكٌٓٝ. ٚإتُجِّ ،ٍٚايتكٌٓٝ ا٭

ِٸ ٛٻأايؿك٘ ايصٟ ْطايب بتسٜٚٔ »ٕ إ ث  ١ٕ َٔ َػا٥ٌ ٚاقعٝسهاَ٘ ايكها١ٝ٥ ٜته

ٌٸٚ .ٚاؾذلان١ٝ َٔ  ،يٝ٘إَٔ سٝح زيًٝٗا ايصٟ تػتٓس  ،ختٗاأ١ عٔ َػأي١ َػتكًٓ ن

ٚ غرلٖا َٔ َكازض أف طٵْاع ٚايكٝاؽ ٚا٫غتكشاب ٚايعٴ١ ٚاٱايهتاب ٚايػٓٸ

ٕ ٖصٙ إػا٥ٌ ٗ غايبٗا تأخص أنُا  .قٍٛ ايؿك٘أا٫غتس٫ٍ إعطٚؾ١ عٓس عًُا٤ 

 ب ٗ نجطتٗا ٚعسّ تٓاٖٝٗا. ا ٜتػبٻٖٓ، ايكٛض٠ ايٛقؿ١ٝ يؿعٌ ايعبس

ٛٸ ٕ أْٗا تأتٞ بعسٖا، َع٢ٓ أض ع٬ق١ ٖصٙ إػا٥ٌ بايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ نُا تتك

إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ تػبل ٗ ايٛدٛز ايكاعس٠ اييت ػُعٗا، َٚعِٛ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ 

ٌٷايكػط٣ يٝؼ شلا  ٌٸ زيٝ ٚيصيو  .ٍ إػا٥ٌ اييت تسخٌ ؼتٗاإَػتٓس٠  بٌ قُٝتٗا ،َػتك
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ؾطاز أٜػتعٌ ايؿكٝ٘ بٗا ع٢ً سؿٜ  ،غًب١ٝأؾايكٛاعس ايؿك١ٝٗ يٝػت ن١ًٝ، بٌ 

إ٫ٓ ع٢ً غبٌٝ  ،يسٜ٘ َٔ َؿه٬ت وهِ َٛدبٗا ع٢ً َا هسٸ يهٓ٘ ٫ ،إػا٥ٌ

ؾاضتباٙ  .زخٛشلا ؼت تًو ايكاعس٠ اييت اغتكطٸ ،خط٣ َٔ إػا٥ٌأ ايكٝاؽ ع٢ً َػأي١ٺ

٘ ٜبكٝٗا زم ْتا٥ذّا، ٚيهٓٸأ١، ٚنجط زٓقأسهاَ٘ أايؿك٘ َكازض ا٫غتٓباٙ هعٌ 

َٸأسهاّ تطًل ايعٓإ يتًو ا٭ قه١َٛ بكٛاعس ؾك١ٝٗ ٫ ٌٸٕ تهٕٛ عا  ١ يه

 ،إدتًؿ١ إٛنٛع ،غطاضا٭ ١إتؿابٗ ،ٚ ايكهاٜا إٓسضد١أ ،ايتؿك٬ٝت ايسقٝك١

َٕ غ٣ٛ اـُط،  سٵؿّا ٚمل هٹَطؾطف ع٢ً اشل٬ى عٳأ ٔٵنكه١ٝ دٛاظ ؾطب اـُط 

َٕ ٕ زيٌٝ ٭; باـُط ٫ٓإ٫ع٬ز ي٘  بػبب َطٕض ;ؾطف ع٢ً اشل٬ىأ ٔٵٚعسّ دٛاظ تٓاٚي٘ 

ٓٵ ٔٵَٳ: »|خط٣ قٛي٘ٚزيٌٝ ا٭ ،«ايهطٚضات تبٝض احملٛٛضات»ٍٚ قاعس٠ ا٭ ٘ٴ ٗٳمل ت

 . «سّاعٵبٴ ٫ٓإَٔ اهلل  زٵق٬ت٘ عٔ َٓهطٙ مل ٜعزٳ

ٛضات ٕٛ قاعس٠ ايهطٚضات تبٝض احملأٓا عٔ اغتجٓا٤ ايكه١ٝ ايجا١ْٝ ببٵدٳأشا إؾ

َٸ ٌٸعا َٸ ١، ٚيه كات، سس٣ إدكِّإ، ٚايكه١ٝ ايجا١ْٝ ٖٞ َٔ خامٸ سٻبٴ ١ ٫قاعس٠ عا

ٟٸإٜكاٍ:  َٸ ٜهّا ٜعطٝٓا قاعس٠ّأ |عٔ ايطغٍٛ ٕ اؿسٜح إطٚ ٫ َٔ ؽكٝل أ١، عا

ٌٸٚ ع٢ً ا٭أ ؟!ي٘... ع ٗ عًِ )أغباب ٟ ايتٛغټأزضاغ١ ايٛطٚف اييت ٚضز اؿسٜح ؾٝٗا،  ق

ٌٸ ،ٚضٚز اؿسٜح(  ٫ عَُٛ٘.  ،ايػبب ٜهٕٛ سانُّا ع٢ً ؽكٝل اؿسٜح يع

َٸإٚ ،نٗصٙ ٠ ايكا١ْْٝٛ ؾتدًٛ َٔ سان١ُٝٺَا إازٸأ ١ تٓسضز ؼتٗا ِا قٛاعسٙ عا

 ٚ تتؿاب٘ َعٗا ٗ ايكٛض. أ٬ٝت نٌ إٛانٝع اييت تٓسضز ؼتٗا كتؿ

ٖٞ اييت ػعٌ ايكاٌْْٛٝ ىتًؿٕٛ ٗ  ١ايعا١َ ٗ إٛاز ايكاْْٛٝ ١ٖٚصٙ ايػُ»

ايدل١ٖٓ  إٍسٝاّْا أٜٚهططٕٚ  ،ٜهّا ىتًؿٕٛ ٗ ؾُٗٗاأٚػعٌ ايكها٠  ،تؿػرل إٛازٸ

 .بتؿػرل ايكإْٛ تٵهتب اييت اعتٓٳ١ ؾُِٗٗ َا ٜتٓاغب ٚاػاٖاتِٗ َٔ ايع٢ً قشٸ

ٌٷأٍ شيو إٜهاف   ٟٸ٭ ;بصاتٗا، ٚسٌ ىطز ايكانٞ عٓٗا ٕ إاز٠ ايكا١ْْٝٛ ٖٞ زيٝ

ٍٸأ سٻبٴ ؾ٬ ،غباب٭غبب َٔ ا ٚيهٓٓا  .«خط٣ َٔ َٛاز ايكإْٛأ٠ ـطٚد٘ َازٸ ٕ ٜػتس

نْٛ٘  سهاّ ايؿك٘ َٚٛاز ايكإْٛ بإعصاض ايؿكٝ٘أقس لس اؾٛاب بايؿاضم بٌ 

نٕٛ َكاقس  ;خ٬مِ ٚا٭ٝٳقهَّٛا بطبٝع١ ايؿك٘ إطتبط١ اضتباطّا ٚثٝكّا بايكٹ

ٚإشا ٚاؾكٓا  .ؾػاز اجملتُعإٟ أٚ إٍ خ٬قّٝا ٜطْٛ إٍ عسّ ايتعسٸأسهاَٗا تتبع ْٛاَّا أ

ٕ إكاحل ٚإؿاغس ٖصٙ إٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ تتبع إكاحل ٚإؿاغس، ٚأايكا٥ًٌ ب
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ُٕشسٻٚؾل إؿّٗٛ اٱ ات ايعَإ أٚ إهإ أٚ ط غًؿٝٸٜتأثٻ ٚايصٟ ٫ ،ز شلاشلٞ ا

باع تًو ا٭سهاّ ع٢ً مٛ تٸآْا غٓذس أْؿػٓا َطغٌُ بإإشا ٚاؾكٓا شيو ؾ ،..ا٭عطاف.

طْا بايٛطٚف إها١ْٝ أٚ ٚشيو يتأثټ ;ضصٵضأٜٓا عسّ قٓاعتٓا بايعٴ ٕٵإ٢ ٚاٱيعاّ، ستٸ

ا٭سهاّ يٛطٚؾٓا أٚ َؿَٗٛٓا  تبعٝٸ١د١ٝ ا٭خط٣، ٚضغبتٓا ٗ طات اـاضايعَا١ْٝ أٚ إ٪ثِّ

 ايكاقط عٓٗا.... 

اييت تسعٛ أسٝاّْا إٍ ا٫غتبساز ، ض ٗ َٛاز ايكإْٛ ايٛنعٞصٵبُٝٓا ٫ لس ايعٴ

نٕٛ ايٛانع شلا  ;ٌ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝط٣ ؾٝٗا أْٗا ٫ ُجِّْٚايسنتاتٛض١ٜ، أٚ تًو اييت 

ٜعٝـ ايٛطٚف اييت ْعٝؿٗا مٔ َٔ ٬َبػات ايعَإ أٚ إهإ أٚ ا٭عطاف 

ِٸب إٔ تٓٛط َٛازٸيصا تٛدٸ ،ٚايتكايٝس سهُٓا  ٕٸإ ٙ ايكا١ْْٝٛ إٍ تًو ا٬ٕبػات. ث

ُا تطْٛ إٍ َكاحل ايػًط١ اييت ٚنعت ْٸإا بأْٗا ٜٓتأت٢ َٔ ٚٓٸ ظا٥ط١ٜ بعض ٖصٙ إٛازٸ

ٚتطٜس إٔ  ،ٖٚصا ا٭َط تؿطن٘ ؾًػؿ١ تًو ايػًط١ اييت ت٪َٔ بٗا ،ايكا١ْْٖٝٛصٙ إٛاز 

َٚا إٔ ايكإْٛ ايٛنعٞ قس ؾكٌ » .ٟ ؼهُ٘صطّا ع٢ً ؾًػؿات ايؿعب ايػٵكٗا َقتطبِّ

نبرل٠ ٗ إقٓاع  ْ٘ هس قعٛب١ّإِ ايكإْٛ ايطبٝعٞ ؾٝٳْؿػ٘ عٔ ا٭خ٬م ٚايسٜٔ ٚقٹ

ْ٘ ٜعتُس ع٢ً إعٞ ٚاٱضازٟ بايكإْٛ، يصيو ؾٛٵاحملهٌَٛ بهطٚض٠ ا٫يتعاّ ايٖط

ؾطاز ع٢ً ايك٠ٛ ٕ ايكإْٛ ايٛنعٞ ٜعتُس ٗ نب٘ غًٛى ا٭إيصيو ؾ ،ٟاٱنطاٙ إازٸ

س إٔ ايك٠ٛ إاز١ٜ َٚٔ إ٪ٖن .٢ ا٭ؾها١ًٍ باٱنطاٙ ايبسْٞ بؿتٸ١ٜ اييت تٛٗط ٖجٸإازٸ

ؾٗٞ تػتبسٍ  ،ٚشيو يطبٝعتٗا ايػطٜب١ ;ٚسسٖا ٫ تػتطٝع سؿٜ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ

١، ٚاؿكٝك١ إٔ إػا٠٫ ٗ اغتعُاشلا َعٓاٙ إٔ ايٓٛاّ بايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ع٬قات آيٝٸ

 . «عا٫دتُاعٞ قس تكسٻ

ٕ ايهطِٜ آؾايكط .٫ٚ ٜبتعس ايؿك٘ اٱغ٬َٞ نجرلّا عٔ زغتٛض١ٜ ؼهُ٘

ٗٻٚايػٓٸ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚأسازٜح إعكٌَٛ  ؾكس ٚنعت .ط٠ تعتدل َجاب١ ايسغتٛض١ إط

َٸُأ ب٘ ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ  تٵزٳطاضّا أخ٬قّٝا سسٻإٚنعت  ،١ ٚقٛاعس ن١ًٝغٴػّا عا

 ي٘ َػاس١ّ تٵٚايٛطٚف اييت ؼٝ٘ ب٘، ٚتطَن ،ات إػا٥ٌْؿ٬ت ٗ ن٤ٛ َػتذسٸا٫

 أٚ اـطٚز عٔ زا٥ط٠ إػُٛح ب٘.  ،زٕٚ إػاؽ بايجٛابت ،ى بٗاٜتشطٸ

ٓٵَهٔط﴿شاْ٘ ٚتعاٍ: قاٍ غب ُٴ ٚٳاِي ٔٵ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٕٻ ايكٻ٠َ٬َ تٳ ٚاؿكٝك١ اييت  .﴾ٔإ

ٕٸ َٚعدل  ِا ٖٛ ٖطٸإ ،شات٘ ٗ سسٸ ٌ غا١ّٜعامل ايسْٝا ٫ ّجِّ هب ايتأنٝس عًٝٗا أ
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ٝات ٜهٕٛ ايتؿطٜع ايسْٟٝٛ خانعّا يهًٓ إِٔ َٚٔ ٖٓا ٜتشتٻ .ت ٗ اْتٛاض اٯخط٠َ٪ٖق

سساخ ؾٝذب إٔ تؿتض ٔ َٛانب١ ايٛقا٥ع ٚا٭عط أٚ تأخٸ ٚٗط عذعٷ ٕٵإٚ .اٱغ٬َٞايؿطع 

ٚإشا َا  .ًٛقٍٛ إٍ ا٭سهاّ ايكاؿ١، يٚتبػ٘ أزٚات ا٫دتٗاز ،أبٛاب ايتأٌٜٚ

ُٸ ٗٻٚاستٛتٗا ايػٓٸ ،ٕ ايهطِٜآٓٗا ايكطاغتكطأْا أْٛاع ا٭سهاّ اييت ته ْٓا إؾ ،ط١٠ إط

 ْكـ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع َٔ ٖصٙ ا٭سهاّ: 

 . ١أسهاّ اعتكازٜـ 1

 أسهاّ خٴًك١ٝ. ـ 2

 أسهاّ ع١ًُٝ. ـ 3

ِٸأ٘ ز يٲْػإ ع٬قت٘ بطبٸٖٚصٙ ا٭ْٛاع ؼسٸ ٛٸ ٫ّٚ، ث شلا إٍ ع٬ق١ ضابط١ بٌ ؼ

ٍ إٕ ايؿطٜع١ تػتٓس إ. يصيو ؾ.تًو ايع٬ق١ ٚع٬قت٘ باٱْػإ ايصٟ ٜتعاٜـ َع٘.

 ت ث٬ث١ أٜهّا. َطتهعا

 ٚاٱقطاض بٗا.  ،بأقٍٛ ايسٜٔ با٫عتكازٌ ٚايصٟ ٜتُجٸ .ايؿهطـ 1

ُٸطَٛظ تٴعبِّبٌ ٖٚصٙ تتُجٻ .ايعبازاتـ 2  ط.ا وًُ٘ َٔ عكا٥س ٚؾهط ع

 ٖٚٞ َجاب١ ايػًٛى ايصٟ تككسٙ ايطَٛظ اييت قاّ بٗا.  .ا٭خ٬مـ 3

ـ ٜهٕٛ ططٜل لات٘ َّْٛٓٛا أٚ عٓس إهًٖ ؾإشا َا اؾذلنت ٖصٙ ايج٬ث١ َعّا

 ؾا٤ اهلل تعاٍ....  ٕٵإضَا َهُّْٛا 

اييت تهٕٛ  ،ٙ ٖٞ ا٭خط٣ َٔ زغتٛض ايسٚي١أَا ايكإْٛ ايٛنعٞ ؾتٓطًل َٛازٸ

َٸ َجاب١ َٛازٸ ٝات، زٕٚ ايتؿك٬ٝت ايسقٝك١ ١ تعطٞ ايكٛاعس ٚايهًٓأغاغ١ٝ عا

ٔٸ .عاتٜٚايتؿط بط١ بٌ شات اٱْػإ ٚخايك٘، بٌ ايكإْٛ ٜؿتكط إٍ ايع٬ق١ ايطا ٚيه

عٓسَا ٫ تتُاؾ٢ َٛازٙ َع َعتكسات ايؿطز، أٚ  .ضَا تٓاقض بعض َٛازٙ تًو ايع٬ق١

يتًو ايع٬ق١، ؾٝعٝـ ٗ  ٕ ايؿطز ٜعتدل شيو َجاب١ اْتٗاىٺإَات، ؾٜػُض يبعض احملطٸ

 ٖصا ا٭َط ٜعسٸٚ .ساي١ تٓاقض بٌ اٱشعإ ٕا ٜعتكس أٚ اٱشعإ َا ٜؿطض عًٝ٘ إٔ ًٜتعّ

 خطط اي٬ٜٛت ع٢ً ايكإْٛ ٚتطبٝك٘. أَٔ 

ي١ إٔ إؿٸطع يًكإْٛ ٚايكاْْٛٞ هب إٔ ٜأخصا بٓٛط ا٫عتباض ٖصٙ إػإيصيو ؾ

قا١ْْٝٛ يؿعٛب اختًؿت ؾٝٗا ا٫عتكازات  زٸٛانُْٛٗا ٜكٓعإ َ ;ايؿا٥ه١ بايٓػب١ شلُا
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ز َٛقؿ٘ ٚوسِّ ،ت٘ يتًو ايع٬قاتٚتبآٜت ا٭زٜإ.... بُٝٓا ٜهع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ تؿك٬ٝ

 ت٘ َٚٛغٛعٝت٘ ٚسلٛي٘ ٚاغتُطاضٜت٘. اْط٬قّا َٔ عإٝٸ ،َٓٗا

 

 

ٞٸ عطا٤ ِٛشٕزإَٔ  سٻبٴ شا نإ ٫إٚ ٌٕ س  ْ٘ٸإّ َٔ قٛيٓا ؾيًتطبٝل ع٢ً َا تكسٸ قاب

ايعاًٌَ بايؿك٘  َٔك١ تٗا ؾ١ٓ َتدكِّاييت أعسٻ ،(سهاّ ايعسي١١ٝ ا٭فًٓ)

ٚاعتدلتٗا  ،ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ تطبٝكٗا تٵٚأقطٻ ،1869ّكٌ بايكإْٛ ٗ عاّ ٚإتدكِّ

ٛٳ .(1876ّايكإْٛ ايصٟ تعٌُ قانُٗا ؾٝ٘ ٗ عاّ )  ،قا١ْْٝٛ( ٠َازٸ 1851) تٵٚقس است

ِٸ ٖصا  ٜعسٸ ٚعلٛ .اْٗٝاض ايسٚي١ ايعجُا٢١ْٝ بعس ستٸ، ٝات اؿكٛمت يًتسضٜؼ ٗ نًٓأقطٸ ث

خط٣ َٔ ٖٓا أ ٗا قا٫ٚتٷتٵغ١َٝ٬، تًٍَ تكٌٓ ٗ ايعكط اؿانط يًؿطٜع١ اٱٚٸأايعٌُ 

  .ٖٚٓاى

 ٙ. اجمل١ً ٚؾل إٓٗر ايكاْْٛٞ ٚتكػُٝات َٛازٸ تٵُٳػِّٚقس ُق 

ِٸأدطا٤ات إس١ْٝ ؾطزت يكإْٛ اٱأؾ ثِ ضانٞ نٛابط٘، يكإْٛ ا٭ غػ٘، ث

ٔٸأٓت يٮسٛاٍ ايؿدك١ٝ قٓٻ ناْت خط٠ٛ ٗ  ٕٵإاجمل١ً ٖٓا ٚ سهاَ٘، ٚغرلٖا... ٚيه

اقتكطت بأسهاَٗا ٚتؿطٜعاتٗا ؾكس بسع َٓٗا، أمل تػبكٗا قاٚي١  ،ططٜل ايتكٌٓ

َٔ  ّادسٸ ق٬ًّٝ ٫ٓإْصاى، آع٢ً إصٖب اؿٓؿٞ، إصٖب ايصٟ تسٜٔ ب٘ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ 

 يٝٗا ؾكٗا٤ إصٖب اؿٓؿٞ. إم سهاّ اييت مل ٜتططٻا٭

ز إصاٖب ٗ ايؿك٘ يتعسټ ;َط بطبٝعت٘ ٜؿتض يٓا ثػط٠ ٗ عامل ايتطبٝلٖٚصا ا٭

نإ ٫ ٜسٜٔ بإصٖب اؿٓؿٞ ـ ىطز َٔ  ٕٵـ إ غ٬َٞ، ؾٝذلى يًكانٞ َػاس١ّاٱ

ٍ إ ـٵنٹأبتطبٝل ايعساي١.  ٜهّاأخ٬شلا عٔ زا٥ط٠ ايتطبٝل، ٚعسّ قٓاع١ إتداقٌُ 

 ٞبأَاّ عٔ عكط اٱ ّادسٸ سهاَ٘ بعٝسٷأٍ تطبٝل إاجمل١ً  تٵعٳايعكط ايصٟ زٳ ٕٸأشيو 

تػتٛدب ؾتا٣ٚ  ،ؾهايٝات َػتشسث١ دسٜس٠إٚقس تعذلض ايتطبٝل  .(ٖـ150سٓٝؿ١)

ا ٖٓ ،غ٬َٞ ايطق١ٍٓٝ َكازض ا٫غتٓباٙ اٱٚإ ،غؼ ضق١ٓٝأٍ إتػتٓس  ،ٚانش١

ٌٸ ،َػاٜط٠ ايعكطهعٌ قٛاٌْ اجمل١ً قاقط٠ عٔ  ٝٸإ ٚس ٕ أٚيصيو ْػتطٝع  .ات٘ؾهاي

 اػاٖات:  ١ث٬ث ٗتٓشكط  ٛزّا١ ْكٌ ع٢ً اجملًْٓػذِّ
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 ،سهاَ٘إٔ ايهطِٜ ٚعَُٛٝات آسهاَٗا ع٢ً ايكطأ١ ٗ ؾكس اقتكطت اجملًٓ 

 :َجٌ ،إصٖب اؿٓؿٞبٞ سٓٝؿ١ ٚؾكٗا٤ أَاّ ٚٚؾل َصٖب اٱ ،ٚع٢ً اؿسٜح ايؿطٜـ

بٞ أؾباٙ ٚايٓٛا٥ط(، ِٚٝ إكطٟ قاسب نتاب )ا٭لبٞ ٜٛغـ ايكانٞ، ٚابٔ أ

 .غعٝس اـاٟٚ قاسب )اؿاؾ١ٝ ع٢ً نتاب ايسضض ٗ ؾطح ايػطض(

ين خط٣، ٚيهٓٸ١ٝ ا٭ٍ إصاٖب ايػٓٸإسهاَٗا أاجمل١ً ٗ بعض  ٚقس اغتٓست

 ػاٖات إصٖب اؿٓؿٞ. عٓسَا تتٛاؾل بأسهاَٗا َع انإ  إٔ شيو ٔٸأٚ

 
 

٢ زاَت ايسٚي١ تتبٓٸ َٚا .ستٗاُتطت اجمل١ً با٫ػاٙ ايػٝاغٞ يًسٚي١ اييت اعتأثٻ

ٖٓأٖا ايكا١ْْٝٛ ع٢ً اػاٙ إصٖب اؿٓؿٞ ٚإصٖب اؿٓؿٞ اقتكطت َٛازٸ ا سهاَ٘، 

ٟٸإتهِ و ط ٗ إٓٗر ايؿكٗٞ ايسقٝل ايصٟ ٫ٜ٪ثِّ ٕ إاػاٙ غٝاغٞ اٚ ادتُاعٞ... ؾ ٍ أ

ٚ أ٫ٚ َطاَع اؿهاّ  ،ايؿًػؿات ايٛنع١ٝ ّىس غ٬ّ ٫ايٓٛاّ ايكها٥ٞ ٗ اٱ

ٕ إثِ  .يًعساي١ ّٝاتٛخٸ ;َٔ غًطتِٗ وسٸ ٖٛبٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو  ،غًطاتِٗ

تتٓاٚي٘ إصاٖب ٚايطٛا٥ـ تهٕٛ  ا٫غتذاب١ يًتطبٝل ٚؾل َصٖب ٚاسس ٗ عامٕل

خط٣، ٚنصيو غ١َٝ٬ ا٭َط ايصٟ زعا ايعاًٌَ ٗ ايؿك٘ َٔ إصاٖب اٱنعٝؿ١، ا٭

ـ ٓيأؾ ،ؾٝٗا تبعض ا٭سهاّ ٚإٛاز اييت ٚضز إٍ َطادع١ ،ضداٍ ايكإْٛ ايٛنعٞ

سٛاٍ أٍ َعطؾ١ إ)َطؾس اؿرلإ اغِ  ٘طًل عًٝأ ايؿٝذ قُس قسٚضٟ باؾا نتابّا

 اْػذِ ايهتاب َع ايؿك٘ اؿٓؿٞ. ٚقس  ،ْػإ(اٱ

ايصٟ قٓٔ ايؿك٘  ،ثِ ايؿٝذ قُس عاَط ،غتاش ايسنتٛض ايػٓٗٛضٟعكب٘ ا٭أٚ

 إايهٞ ع٢ً ١٦ٖٝ َٛاز قا١ْْٝٛ. 

ايصٟ قاؽ إصٖب إايهٞ  ،ٜطايٞ )غاْت٬ٝ(عكب ٖ٪٤٫ إػتؿطم اٱأٚقس 

 . 1906ّعاّ  (،ا٫يتعاَات ٚايعكٛز ايتْٛػ١١ٝ ٚنعٗا ٗ )فًٓ ١ْْٛٝاقز ع٢ً ؾهٌ َٛا

ٖا ايكا١ْْٝٛ ٚؾل ٚاغتسضى ايؿٝذ قُس سػٌ آٍ ناؾـ ايػطا٤ ع٢ً َٛازٸ

َٔ ايتؿكٌٝ ٗ إبشح اـاَؼ  ٤ٞٺ. ٚاييت غٓتشسخ عٓٗا بؿ^ٌٖ ايبٝتأَصٖب 

 َٔ ٖصٙ ايسضاغ١. 
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٢ ٜتٝػط ستٸ ;ُٖاايؿطع١ٝ ٚايٛنع١ٝ، ٚٚاظْت بٌ َٛازٸ١ بايكٛاٌْ عًُت اجملًٓ

بتِٗ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ سهاّ ايؿطع١ٝ ٚؾل يػتِٗ ايكا١ْْٝٛ، ؾذٓٻيًكها٠ َطادع١ ا٭

ْؿأت احملانِ أزي١ اغتٓباط٘. ٚبٗصا أْصاى قعٛب١ ايػٛم ٗ َكازض ايؿك٘ ٚآ

ـ بايًػ١ «  ْعٝيتفًيت»طًل عًٝٗا أَط ايػًطإ ايعجُاْٞ تأيٝـ ؾ١ٓ أايٓٛا١َٝ، ؾ

، غاٜتٗا تأيٝـ نتاب عها٥ٗا غبع١أٚنإ عسز  ،ٟ )اجمل١ً اؾاَع١(أايذلن١ٝ ـ 

 .قٛاٍ إدتاض٠هُع إعا٬َت ايؿك١ٝٗ اييت تتٛاؾط ع٢ً غٗٛي١ ايتطبٝل، ٚاستٛا٤ ا٭

ـ نُا شنطْا ـ ع٢ً ايكإْٛ إسْٞ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ،  تٵٛٳ١ اييت استٳٚبٗصا غاضت اجملًٓ

ٓت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ قٛاعس ٚؾتا٣ٚ ايؿك٘ بايؿك٘ ايعاّ، ٚبٗصا ؾكس قٓٻ ٘ َكبٛؽٷيهٓٸٚ

يٝػٌٗ  ;عٔ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ٫ تبتعس نجرلّا غ٬َٞ ايصٟ ت٪َٔ ب٘ ع٢ً ؾهٌ َٛازٸاٱ

 .قا١ْْٝٛ ٜؿُْٗٛٗا سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ خ٬شلا، ٚؾل يػ١ٺٍ ا٭إع٢ً ايكها٠ ايٛقٍٛ 

ٕٻ ﴿قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ،٠ َٔ ايكطإَٓػتُسٸ أٚـ عُٛٗا ـ َسهاّ اجمل١ً َٓػذ١ُ أٚ ٔإ

ٓٵَهٔط ُٴ ٚٳاِي ٔٵ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٫ » :نُا ٗ قٛي٘ ،َٚٔ اؿسٜح ايؿطٜـ ،﴾ايكٻ٠َ٬َ تٳ

سٝح دعًت ، ضداٍ ايكإْٛع٢ً ٚنإ شلصٙ اجمل١ً ؾهٌ نبرل  .«٫ٚ نطاض ،نطض

 ٜسِٜٗ. أاٍٚ غ٬َٞ ٗ َتٓسهاّ ايؿطع١ٝ ٚايؿك٘ اٱا٭

َػعٛز  :َجٌ ،َػًُٕٛ َٚػتؿطقٕٛ ،ٚعطب ٍ ؾطسٗا أتطاْىتساع٢ إٚيصا 

ٚنصيو قُس طاٖط  ،قاف، ٚعًٞ سٝسضأؾٓسٟ، ٚغًِٝ ايًبٓاْٞ، ٚايػٝس ٜٛغـ أ

، غتاش َٓرل ايكانٞاغٞ، ٚقُس غٝس احملاغين، ٚأٓس ايعضقا اؿًيب، ٚا٭تا٭

ايؿٝذ قُس سػٌ آٍ  :ٓع٠، َِٚٓٗٚعبس ايػتاض ايكػطٓطٝين، ٚايؿٝذ ٓٛز 

 ناؾـ ايػطا٤. 

ٚغاق١ ٗ  ،س ٚكايـبٌ َ٪ِّ ،اح ٚايٓاقس٣ٕٚ يًُذ١ً ايؿكٗا٤ ٚايؿطٸٚقس تكسٸ

 ،ٚايعٜت١ْٛ ،ظٖط ايؿطٜـؾطف، ٚقِ إكسغ١، ٚا٭نايٓذـ ا٭ ،إطانع ايس١ٜٝٓ

اييت  ،َٟٛسضغ١ اـسٜ :عٔ إساضؽ اؿكٛق١ٝ ايهجرل٠، َٚٓٗا ؾه٬ّ ،ٚايكرلٚإ

 غ١َٝ٬ َكابٌ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ. غت قٛاعس ايؿطٜع١ اٱاييت زضٸٚ ،(1877ّعاّ ) ٗاػغٸأ

سهإ أٍ إسهاَٗا أ١ بايعٛز٠ ٗ بعض اضت تطايب اجملًٓٝٸٚبإكابٌ ْؿأت ت

 سهاّ ايٛنع١ٝ. َٔ ا٭ ٫ّسٳبٳ ،سهاّ ايؿطع١ٝا٭
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^ 

( َٔ ايصٜٔ 1954ّـ  ٖـ1373نإ ايؿٝذ قُس سػٌ آٍ ناؾـ ايػطا٤)

 يٝٗا زضاغ١ّإناف أٚ ،ْٚكس بعض بٓٛزٖا ،ل عًٝٗاسهاّ ايعسي١ٝ، ٚع١ًٖ ا٭ؾطسٛا فًٓ

ٍٚ أ علٛ تٵؾذا٤ٳ .×ٌٖ ايبٝتأسهاَٗا ٚؾل َسضغ١ أٚاغتسضى ع٢ً  ،ع١ًُٝ ضق١ٓٝ

سهاّ ٭ٚع٢ً ْٗر )ف١ً ا ،غ٬َٞ ٗ ٖصٙ إسضغ١زضاغ١ ٗ فاٍ تكٌٓ ايؿك٘ اٱ

ُٸ»ـ َت٘ عٓٗا نُا ٜكٍٛ ايؿٝذ ٗ َكسٸـ ٭ْٗا  ;ايعسي١ٝ(  ، ٚقاّْْٛاّاقاْْٛٝ ٓت ؾكّٗاته

 . «ؾكّٗٝا

٭ْ٘  ;ػٗب ٗ ايبشح ؾْٝ٘ٚ أ ،اجمل١ً(ٕ ْػتعطض نتاب )ؼطٜط أ٫ٚ ْطٜس ٖٓا 

ضبع أٓا غٓككط سسٜجٓا عٓٗا ع٢ً بٌ زضاغات ٚاغع١ ؾٝٗا. ٚيهٓٸ ،ٜتطًب زضاغ١ّ

 .غٗاب ٚايتٛنٝضَٔ اٱ بس٫ّ ،ْهتؿٞ ؾٝٗا باٱؾاض٠ ٚايتًُٝض ،قاٚض

 :ضبع١ ٖٖٞٚصٙ احملاٚض ا٭

 

١َ )يتشطٜط اجمل١ً( ٗ َكسٸٚضز ايؿٝذ آٍ ناؾـ ايػطا٤ غبب تأيٝؿ٘ أٚقس 

ٞٸتهطٸ»٘: ا ْكٸَنتاب٘  ٕ أب َٔ ط٬ب اؿكٛم ايطًب َٔ بعض ايؿباب إٗصٸ ض عً

 َا١َٝ. سٛاٍ ايؿدك١ٝ ٚإعا٬َت إاي١ٝ ع٢ً ططٜل ؾك٘ اٱٗ ا٭ نتب ٚدٝعّاأ

ضا٤ إصٖب آايؿٝذ آٍ ناؾـ ايػطا٤  ٕ٘ نتاب )ؼطٜط اجمل١ً( قس نُٓإثِ 

ايهتاب َٔ َكازض  غسايصا  .خط٣غ١َٝ٬ ا٭َا دا٤ عٔ إصاٖب اٱ َكاض١ْ ،َاَٞاٱ

ٚ أٚغع ٫ختٝاض إاز٠ ايكا١ْْٝٛ ٚؾل َصٖب٘ أ ايؿك٘ إكاضٕ، ؾأعط٢ يًكانٞ َػاس١ّ

اؾذلطٛا ِٖ شيو، ٜٚهٕٛ  ٕٵإقطب يًكبٍٛ َِٓٗ أٖٚصا ٜهٕٛ  .َصٖب إتداقٌُ

 يٝ٘. إشلِ با٫ْكٝاع  ًَعَّا

ُٸ )اجملُع ايعًُٞ ايعإٞ يًتكطٜب بٌ إصاٖب  ٕٸإ)ؼطٜط اجمل١ً( ؾ١ٝ نتاب ٚ٭ٖ

ٛٻإغ١َٝ٬( قس اختاضٙ إكسض اٱ ٍ ايؿٝذ اؾًٌٝ إٚأٚنٌ ١َُٗ ؼكٝك٘  ،ٍ عًٝ٘ع

ٚنٌ ١َُٗ أٜؿهط عًٝ٘، ٚ نبرلّا ؾبصٍ ٗ ؼكٝك٘ دٗسّا ،)قُس ايػاعسٟ(
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ْعِ ايتشكٝل ْٚعِ  ؾطاف ع٢ً ايتشكٝل يًؿٝذ قُس َٗسٟ اٯقؿٞ، ؾهاْااٱ

 ؾطاف. اٱ

ُٻ اجمل١ً( اغتسضانات ايؿٝذ آٍ ناؾـ ايػطا٤  ٔ ايهتاب )ؼطٜطٚقس ته

٘ َاَٞ. ؾػًٖسهاّ ايعسي١ٝ( ٚؾل إصٖب اٱٚتٗصٜبات٘ َٚكاضْات٘ ٕا دا٤ ٗ ف١ً )ا٭

عاقط٠ ٚؾل إ ١سثاحملؾهايٝات َاَٞ َٔ سًٍٛ اٱز ب٘ ايؿك٘ اٱنٛا٤ ع٢ً َا تؿطٻا٭

بٗصا ايعٌُ  ّاٝتٛخَِّ ،×ٌٖ ايبٝتأهت ب٘ َسضغ١ ايصٟ ُػٻ ،)ا٫دتٗاز ايعكًٞ(

ٜتُاؾ٢  ،بٗا ؾكِٗٗ ١ اختلٸَا١َٝ َٔ َط١ْٚ سٝٸٕ ٜٛنض َا ي٬دتٗاز عٓس اٱأإكاضٕ 

ٌٸَٚتطًٓ  سهاّ. قساض ا٭إٚايكسض٠ ع٢ً تكٜٛب اٯضا٤ ٚ ،كطع بات ن

 

ٕ ايؿٝذ قس ٚاظٕ بٌ ايؿك٘ أٜبسٚ يٞ َٔ خ٬ٍ َطادع١ )نتاب ؼطٜط اجمل١ً( 

اح اجمل١ً ايصٜٔ ٚقس غاض ع٢ً خط٢ ؾطٸ .خط٣غ١َٝ٬ ا٭َاَٞ ٚؾل إصاٖب اٱاٱ

 )ابٔ لِٝ إكطٟ(.  :َجاٍأ ،غبكٛٙ

 ١،نجط َٔ ث٬خ ٚعؿطٜٔ قاعس٠ ؾكٗٝأناف ايؿٝذ آٍ ناؾـ ايػطا٤ أٚقس 

ٌٸ ;غبابط ا٭ تػِّايسٚاعٞ ٫»َٓٗا:   .«ٚقـ ظاٍ داظ بٝع٘ ٚن

ٍ تٓكٝض ٚؼطٜط ٚتٛنٝض بعض إؼتاز « سهاّ ايعسي١ٝا٭»ٕ ف١ً أٜٚط٣ ايؿٝذ 

ٌٸأزقٛاعسٖا ٚايؿطٚع، ٚقس  إؿانٌ َٚكاض١ْ  ضز غطن٘ ٗ نتاب١ )ؼطٜط اجمل١ً( ؿ

 .َا١َٝ ؾٝٗاَصٖب اٱ ٍ َٛازٸإؾاض أٚ .خط٣خط٣ عٓس إصاٖب ا٭أؾك١ٝٗ  ٖا َٛازٸَٛازٸ

ٌ ؾإٔ عًُا٤ ٕ ايؿٝذ قُس سػٌ آٍ ناؾـ ايػطا٤ مل ٜكًٚأٜ ايٛانض َٚٔ ا٬ٕسٳ

 َػتٓسّا ،يٝ٘إَا ٜصٖبٕٛ  ِا نإ ًٜتُؼ ايعصض شلِ ٗإخط٣، ٚغ١َٝ٬ ا٭إصاٖب اٱ

 ١ إطٗط٠ ايٛاضز٠ عٓسِٖ. ٕ ايهطِٜ ٚايػٓٸآٍ ايكطإ

 

سهاّ ١ ا٭َٚٔ ١ًْ آضا٤ ايؿٝذ آٍ ناؾـ ايػطا٤ ٗ ؼطٜطٙ ٕٛاضز فًٓ

َساض ايعكٛز ٚإعا٬َت... ٖٚٛ سكٝك١ اعتباض١ٜ ٜٓتععٗا »ْ٘ أف )إاٍ( بعطٸ أْٸ٘ايعسي١ٝ 

 . «ايعك٤٬ َٔ إٛدٛزات اـاضد١ٝ
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ٚغا٥ط إعازٕ، ٚايٛضم إطبٛع، ١ ز ايؿٝذ ع٢ً اختٝاض ايٓاؽ يًصٖب ٚايؿهٸٚعطٸ

َٸ ساشلا ساٍ  ،، ٚايصَِ عٓس ايؿكٗا٤ )َاٍ(١ ايطدٌ ايعاقٌ ايطؾٝس َا٫ّٚاعتدلٚا ش

 ٍ ْٛعٌ: إِ عًُا٤ ايؿك٘ ٚضداٍ ايكإْٛ ٚا٫قتكازٜٕٛ إاٍ إعازٕ. يصا قػٸ

ٚٸ  ٜككسٕٚ ب٘ ايٓكٛز ٚإعطٚض. ٚ ،: َاٍ عٝينٍا٭

 ٜهبط٘ ايعكس ايصٟ ٜعٕٓٛ ب٘ ا٫يتعاّ.  ،ا ٗ ايصَِٖٚٛ َ ،: َاٍ اعتباضٟايجاْٞ

 

ؾكس اعتُس ايؿٝذ آٍ ناؾـ ايػطا٤ ٗ نتاب٘ )ؼطٜط اجمل١ً( ع٢ً َكازض 

ٍ َكازض ا٫غتٓباٙ إٚاغتٓس  ،ٚزعٗا نتاب٘أَٚطادع اغتكك٢ َٓٗا َعًَٛات٘، ٚ

ٗٸٚايػٓٸ ;ٕ ايهطِٜآٗا: ايكطُٸأَٖٚٔ  ،١اـاقٸإعتُس٠ ٗ آضا٥٘ ٚادتٗازات٘   ط٠. ١ إط

 سػب إػاض ايتاضىٞ شلا: شيو ٚ ،ِٖ إكازض اييت اعتُسٖاأساٍٚ عطض أٚ

 .ٖـ(676ٞ)ل اؿًٓيًُشٚك، غ٬ّؾطا٥ع اٱـ 1

  .ٖـ(726ٞ)١َ اؿًٓيًع٬ٓ، ٌُتبكط٠ إتعًٚـ 2

  .ٖـ(786ٞ ايعاًَٞ)ٍٚ قُس بٔ َٓهيًؿٗٝس ا٭ ،ايكٛاعس ٚايؿٛا٥سـ 3

  .ٖـ(965يًؿٗٝس ايجاْٞ ظٜٔ ايسٜٔ اؾبعٞ ايعاًَٞ) ،ُٗٝس ايكٛاعسـ 4

  .ٖـ(1250رل عبس ايؿتاح إطاغٞ)، ٕقٍٛعٓاٜٚٔ ا٭ـ 5

  .ٖـ(1337يًػٝس ناِٚ ايٝعزٟ)، ايعط٠ٚ ايٛثك٢ـ 6

ـٹ ُا اعتُس ع٢ً َكازض َسضغ١ ْٸإٚ ،١ََا١َٝ ٖصٙ إتكسَِّكازض اٱ ٚمل ٜهت

 َجٌ:  ،خط٣ضا٤ إصاٖب ا٭آٜٚعطض  ،يٝٛاظٕ بٌ اٯضا٤ ;اؾُٗٛض

 .ٖـ(256زلاعٌٝ ايبداضٟ)إُس بٔ ، حملاؾاَع ايكشٝضـ 1

  .ٖـ(970بٔ لِٝ إكطٟ اؿٓؿٞ)، ٫ؾباٙ ٚايٓٛا٥طا٭ـ 2

  .ٖـ(975كٞ اشلٓسٟ)يًُتٸ ،نٓع ايعُاٍـ 3

 خط٣ إعتُس٠ يسِٜٗ. عٔ نتب اؿسٜح ٚايؿك٘ ا٭ ؾه٬ّ

 

  



 

 

 

 

 املصًحة

 زوسهو باوْدو ايفك٘ اإلسالَي بني

 

 

 

ٌٸ سٸعٳتٴ ٌٸ .فا٫ت اؿٝا٠ إكًش١ ٖٞ ايساؾع ا٭ٍٚ يًٓؿاٙ اٱْػاْٞ ٗ ن  ؾه

ٞٸ َا ٜػع٢ إيٝ٘ اٱْػإ َٔ ؾهٕط ٖٛ إكًش١.  أٚ عٌُ ٜطدع ٗ سكٝكت٘ إٍ زاؾع خؿ

ٌٸ .ـ عٓس غا١ٜ ايؿطز، ٚإْٸُا ٖٛ َا تػع٢ إيٝ٘ أٜهّا اؾُاع١ٖٚصا ايساؾع ٫ ٜتٛٓق  ؾايه

، غٛا٤ ناْت ؾطز١ٜ أٚ ْاع١ٝ، َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ،ٜػع٢ ٗ اؿٝا٠ عجّا عٔ إكًش١

 ز١ْٜٛٝ أٚ أخط١ٜٚ. 

 سسٻزتٗاىايـ إكًش١ نُا  َاإٔ إصاٖب ايعك١ًٝ قس ْٛطت إٍ إكًش١  إ٫ٓ

ايتؿطٜعات اٱشل١ٝ. ؾإكًش١ بإٓٛٛض ايعكًٞ قسٚز٠ عسٚز ايعَإ ٚإهإ، ٚأٜهّا 

زتٗا ايؿطا٥ع ايس١ٜٝٓ ًُكًش١ نُا سسٻيعسٚز عكٌ اٱْػإ ٚضغبات٘، ٗ سٌ إٔ 

 . ّاكتًؿ ّاٚنصيو ْطاق ّا،كتًؿ ّاَؿَٗٛ

ٛټ ض ٚٗ ٖصٙ ايسضاغ١ إٛدع٠ غٓشاٍٚ إٔ ْطقس أٚد٘ ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف بٌ تك

ٛټ ٚٸ ،«ضٚغهٛ باْٚس»ض ايؿك٘ اٱغ٬َٞ يًُكًش١، ٚبٌ تك از ايؿهط ايكاْْٛٞ أسس ض

 شس٠ ا٭َطٜه١ٝ. ا٫دتُاعٞ ٗ اي٫ٜٛات إتٸ

 ْٚعطض ٖصٙ إكاض١ْ َٔ خ٬ٍ ث٬ث١ َباسح: 

ٚٸ  : إكًش١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ. ٍا٭

 : إكًش١ عٓس ضٚغهٛ باْٚس. ايجاْٞ
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 : عكس َكاض١ْ بٌ إكًش١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚعٓس ضٚغهٛ باْٚس. ايجايح

 

 

 

ُٻ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بٛنع ايِٓٛ ٚايكٛاٌْ ايكاؿ١ ؿٝا٠ ايؿطز ٚسٝا٠  تٵاٖت

ٚاسس ٗ  ٖٚصٙ ايِٓٛ ٚتًو ايكٛاٌْ إْٸُا ٚنعت ايٓاؽ ْٝعّا ٗ إطإض .اؾُاع١

 ؾطم ٗ شيو بٌ ٫ ،ْٚ٘٪ل َكًش١ اٱْػإ ٗ ْٝع أسٛاي٘ ٚؾإعا٬َت َا وٚك

ايؿك٘ »ٚقس اقطًض عًُا٤ اٱغ٬ّ ع٢ً تػ١ُٝ ٖصٙ ايِٓٛ بـ  .إػًٌُ ٚغرلِٖ

 . «ايؿكٗا٤»ٚإؿتػًٕٛ ب٘ ِٖ  .«ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ»أٚ  ،«اٱغ٬َٞ

ؾٗٛ  .١ دٛاْبٗا ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝؾكس تٓاٍٚ اٱغ٬ّ تِٓٛٝ سٝا٠ إػًٌُ ٗ نآؾ

ّٷ ٌّ ْٛا ٞٸ ضٚس ِٸٜؿطٸ َعّا، ٫ َسْ اؾتٌُ ع٢ً ا٭سهاّ  م بٌ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، َٚٔ ث

 ط١ٜ ٚايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ٚغرلٖا. غٵك١ بايعبازات ٚإعا٬َت ٚايع٬قات اُ٭إتعًٓ

ايكطٜض  ٖصٙ اؿٝا٠ إ٫ٓ بعس إٔ تهاٌَ بٓا٤ ايؿطٜع١ بايٓلٸ |ٚمل ٜؿاضم ايٓيبٸ

ُٳًِتٴ ﴿ :ٝاتع٢ً ا٭غؼ ٚايهًٓ ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ ِٵاِي ِٵ زٹٜٓٳُه ٕٵ .(3: إا٥س٠) ﴾َيُه مل ٜذلى  ٖٚٛ ٚإ

ٚٻ َٔ ٖصٙ ٚ .١َٝٔ ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ايهًٓ إ٫ٓ أْٸ٘ تطى شلِ ١ًّْ ،ّْا٭قشاب٘ ؾكّٗا َس

ِٷ ،«َطاعا٠ إكًش١»ا٭قٍٛ ؾهط٠  ع٢ً َطاعا٠ َكاحل  سٝح إٕ أغاؽ ايؿطٜع١ قا٥

إٕ ايؿطٜع١ »( بكٛي٘: ٖـ751«)ِِّٝابٔ ايَك»ٖٚصا َا أنسٙ اٱَاّ  .ايعباز ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠

 ،َبٓاٖا ٚأغاغٗا ع٢ً اؿٹَهِ َٚكاحل ايعباز ٗ إعاف ٚإعاز، ٖٚٞ عسٍ نًٗا

ٌٸ .ٚسه١ُ نًٗا ،َٚكاحل نًٗا ،ٚض١ٓ نًٗا َػأي١ خطدت عٔ إكًش١ إٍ  ؾه

 . (1)«ؾًٝػت َٔ ايؿطٜع١ ،حبٳإؿػس٠، ٚعٔ اؿه١ُ إٍ ايعٳ

ٕٸ»( قا٬ّ٥: ٖـ790«)ايؿاطيب»سٙ اٱَاّ ٖٚصا َا أٖن َٔ إكسَات ايه١َٝ٬  إ

 . (2)«١ُ إٔ ٚنع ايؿطا٥ع إْٸُا ٖٛ ٕكًش١ ايعباز ٗ اٯدٌ ٚايعادٌ َعّاإػًٖ

عًٝ٘ ا٭َط عٓس عًُا٤ ايؿطٜع١ إٔ إكًش١ ٖٞ ايػا١ٜ ٚإككٛز ايصٟ  ؾُا اغتكطٸ

ٌٸين عًٝ٘ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ، بٴ ٚاعتٓٛا بسضاغتٗا،  ،اٖتُاَِٗ ؾهاْت إكًش١ ق

ٌٸٚيهٓٸ .ٚبسأٚا بايبشح عٔ أقٛشلا ٗ َكازض ايتؿطٜع إدتًؿ١  ٓا ئ ْعطض ـ ٖٓا ـ يه
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 :ُٖٚا ،ايتؿطٜع ا٭غاغٌٝ ٟٵٚغٓهتؿٞ ببٝإ أقٌ إكًش١ ٗ َكسضٳ ،إكازض

 ٚايػټٓٻ١.  ;ايكطإٓ

 

 

١ ايهدل٣ ٚإطدع ا٭قٌ ٗ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ، ٖٚٛ اؿذٸؾإْٸ٘  ،ٖٚٛ ايكطإٓ

ٚٸ َٳا٭ ٜػتكط٨ ْكٛم ايتؿطٜع ايكطآْٞ ٜتبٌ ي٘ َس٣ َطاعات٘ ٕكاحل ايعباز ٗ  ٔٵٍ. ٚ

ؾٛنع ا٭سهاّ ا٭غاغ١ٝ ٚإباز٨ ايعا١َ زٕٚ تؿطٜع أٚ تؿكٌٝ،  ،كتًـ دٛاْبٗا

ٌٸستٸ ٌٸ عكٕط ٢ ٜهٕٛ ٗ َكسٚض ايعًُا٤ ـ ٗ ن ـ إٔ ٜهعٛا َٔ ايؿطٚع  َكٕط ٚٗ ن

 ٚوكل َكاحل أِٖٗ.  ،ٚايتؿك٬ٝت َا ٜت٤٬ّ َع ٚطٚف فتُعاتِٗ

ع٢ً اعتباض َكاحل ايعباز ٗ تؿطٜع ا٭سهاّ  تٵنجرل٠ ْكٻ ايكطإٓ آٜاتٷٗ ٚ

 .إْا٫ّ ٚتؿك٬ّٝ

َٳا ﴿: |قٛي٘ تعاٍ ٗ تعًٌٝ ضغاي١ قُس :َٓٗاٚ ،ؾاٯٜات نجرل٠ْ أَا إْا٫ّ ٚٳ

ُٳ١ّ يٹ ٓٳاَى ٔإ٫ٖ ضٳسٵ ٌٳَأضٵغٳًِ ُٹ ؾإكًش١ َٔ إضغاٍ ايطغٌ با٭زٜإ ٖٞ  .(107)ا٭ْبٝا٤:  ﴾ًِعٳاَي

 ايط١ٓ بايعإٌ. 

يتعًٌٝ أسهاّ دع١ٝ٥ َطاعا٠ إكًش١ ٗ ٖصٙ  ؾكس ٚضزت آٜاتٷ تؿك٬ّٝأَا 

ٝٳ﴿قٛي٘ تعاٍ ٗ ايككام:  :َٓٗاٚ ،ايتؿطٜعات ِٵ ؾٹٞ اِيكٹكٳأم سٳ )ايبكط٠:  ﴾ا٠ْٚٳَيُه

 ١ اييت بػببٗا أَط ب٘. ٖٚٞ ايعًٓ ،ؾكس أبإ إٔ َكًش١ ايعباز ٗ ايككام .(179

ّ ايؿ٤ٞ ّٓا َكاؿ٘، أٚ وطَِّٔ إٛانع ٜأَط ايكطإٓ بايؿ٤ٞ َبِّ ٚٗ نجرٕل

َٹٔ اٖي ٚٳ٫َ تٳػٴبټٛا﴿نكٛي٘ تعاٍ:  ،ب١ ع٢ً ؾعًّ٘ٓا َؿاغسٙ إذلتَِّبِّ ٕٳ  ٔٳ ٜٳسٵعٴٛ ٕٔ اهللٹ صٹٜ زٴٚ

ٝٳػٴبټٛا اهلَل عٳسٵٚ ِٕ ّاَؾ ًِ ٝٵٔط عٹ  (. 108)ا٭ْعاّ:  ﴾بٹػٳ

 .َٚا ٖصٙ إ٫ٓ بعض اٯٜات اييت شنط ؾٝٗا ايتؿطٜع بطعا١ٜ َكاحل ايعباز

ٌ ٗا عٔ تعًٝخ نًٓتتشسٻٚٚإػتكط٨ يٓكٛم ايهتاب هس َٔ اٯٜات َا ٫ سكط ي٘، 

س إٔ غا١ٜ ايؿاضع ٖٛ ضعا١ٜ َكاحل ٜ٪ٚنا ٖٓ ،(3)ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ بطعا١ٜ إكاحل

٘ٷ .٤ إؿاغس عِٓٗضٵايعباز، ٚزٳ إٍ إٔ أسهاّ ايؿطع تسٚض َع َكاحل  ٚٗ ٖصا تٛدٝ

 ٛا ٖصٙ ايػا١ٜ. ايعباز، ٚع٢ً ايؿكٗا٤ عٓس اٱؾتا٤ إٔ ٜطاعٴ
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ٜعسٚ إٔ  ١ ايتؿطٜع. َٚا ٚضز ؾٝٗا َٔ أسهاّ ٫ٚايػټٓٻ١ تًٞ ايهتاب ٗ َكسضٜٸ

ِٕٜهٕٛ ٚاسسّا َٔ ث٬ث١: إَا إٔ ٜهٕٛ َكطِّ أٚ  ;طّا ي٘أٚ َؿػِّ ;ع٘ ايكطإٓؾطٻ ضّا ؿه

ِٕ ّأَٓؿ  غهت ايكطإٓ عٔ تؿطٜع٘.  ؿه

َٸا َا غٓٸٻ ٕا ؾطع٘ اهلل ٗ ايكطإٓ ؾإْٸ٘ ٫ىتًـ  ا ٖٛ تكطٜطٷٖٓ |ايطغٍٛ ٘ؾأ

ُٸ  ا ؾطع٘ اهلل ٗ ايكطإٓ َٔ سٝح َطاعا٠ َكاحل ايعباز. ع

ُٕ ;ايكطآْٞ ٔ يًُطاز َٔ ايٓلٸُٖٚا: إبِّ ـ ٚايٓٛعإ اٯخطإ ِٕؿٹٓٵأٚ ا  ٧ ؿه

َٸا إٔ تسٍ ايكط١ٜٓ ايكاط ساٍ  ع١ ع٢ً إٔ اؿهِ ايٛاضز بٗا َطإعغهت عٓ٘ ايكطإٓ ـ ؾإ

أٚ ٫ تكّٛ ايكط١ٜٓ  ;ؿطٜعّا ظَّٓٝا١ بعَٔ ايتطبٝل، ؾٝهٕٛ تطبٝكّا أٚ تايب١٦ٝ اـاقٸ

 ؾٝهٕٛ تؿطٜعّا عاَّا.  ،ايكاطع١ ع٢ً شيو

ع٢ً شيو  تٵ، ْٚكٻ(4)ٚقس أؾاضت ايػټٓٻ١ إٍ تعًٌٝ ا٭سهاّ بطعا١ٜ إكاحل

ٖٓ ٍٸنجرلّا،  . ٗا ا٭غاغٌٝ ضعا١ٜ َكاحل ايعبازٜٵع٢ً ابتػا٤ ايؿطٜع١ َكسضٳ ا ٜس

 ين عًُٝٗا ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ. ايكطإٓ ٚايػټٓٻ١ ـ ايًصإ بٴٖصإ ُٖا ا٭ق٬ٕ ايعُٛٝإ ـ ٚ

س ع٢ً ؾؿٞ أعُاشلِ َا ٜ٪ٚن .ـ ايكاحلًٌَ ٗ أؾعاٍ ايػٻٚضعا١ٜ إكاحل تتُجٻ

َٸ  أبٛ»َا أَط ب٘  :َٚٔ شيو .بعٛٙ أٚ أَطٚا بَ٘ا اتٻ ب أعِٝٓٗ ٗكٵ١ ْٳٚنع َكاحل ا٭

 .ٛت٘ ٗ َٛقع١ ايُٝا١ََؿَٔ سٳ نجرٕل يًكطإٓ بعس َٛت )ضنٞ اهلل عٓ٘( َٔ ْٕع«بهط

 ، ٚشيو بعسَا بسا ي٘ َٔ اـرل ٚإكًش١ يٲغ٬ّ. |مل ٜؿعً٘ ايٓيبٸ ٖٚٛ أَطٷ

ايكطع  ضنٞ اهلل عٓ٘( إٍ إٜكاف سسِّ«)عُط بٔ اـطاب»ٖٚصا َا زؾع نصيو 

 ;ٚإْؿا٤ ايسٚاٜٚٔ، ُٚكرل ا٭َكاض ،عٔ ايػاضم ٗ عاّ اجملاع١، ٚإٍ ٚنع اـطاز

 .َطاعا٠ ٕكًش١ ا٭١َ

ٞٸ»ب٘  ّٚأٜهّا َا قا اع َا )ضنٞ اهلل عٓ٘( َٔ تهٌُ ايكٓٸ«بٔ أبٞ طايب عً

٫ ٜكًض ايٓاؽ »سٝح قاٍ:  ،َِٓٗ ؿ٘ بػرل غببٺًَعٕٛ تًؿ٘ إشا مل ٜكُٝٛا ايسيٌٝ ع٢ً تٳٜسٻ

ُٸ .(5)«بصيو إ٫ٓ  ١ اجملتٗسٕٚ. ٚع٢ً ٖصا إٓٛاٍ غاض ايتابعٕٛ ٚا٭٥

 

 

 ٚا٫غتك٬ح نسٸ .ٚإكًش١ َؿطز إكاحل .َع٢ٓ ايك٬ح َكسضٷ إكًش١ يػ١ّ
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 . (6)ا٫غتؿػاز

ِ عٳٓات ٚايِّػٳزٚا إكًش١ ٗ إٓاؾع ٚاـرلات ٚاَؿأَا ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ؾكس سسٻ

ٌٸايٛاٖط٠ ٚايباط١ٓ، ايطٚس١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚايبس١ْٝ، ايعا٥س َا ٜكًض  ٠ ع٢ً اٱْػإ به

 ٚؾل َكاقس ايؿاضع ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.  ،ٜٚكِٝ أسٛاي٘ ،أٚناع٘

ٕٸٖـ505«)اٱَاّ ايػعايٞ»ٜط٣  أٚ  إكًش١ ٗ ا٭قٌ عباض٠ عٔ دًب َٓؿع١ٺ ( أ

٠ ؾإٕ دًب إٓؿع١ ٚزؾع إهطٸ ;ٚيػٓا ْعين بٗا شيو»، غرل أْٸ٘ ٜكٍٛ بعس ٖصا: ٠ٺزؾع َهطٸ

ا ْعين بإكًش١ احملاؾ١ٛ ٚق٬ح اـًل ٗ ؼكٌٝ َكاقسِٖ، ٚيهٓٸَكاقس اـًل، 

إٔ وؿٜ عًِٝٗ زِٜٓٗ  :ع٢ً َككٛز ايؿطع، َٚككٛز ايؿطع َٔ اـًل ٔػ١، ٖٚٞ

ٌٸ ُٸ ْٚؿػِٗ ٚعكًِٗ ْٚػًِٗ َٚاشلِ.. ؾه ٔ سؿٜ ٖصٙ ا٭قٍٛ اـُػ١ ؾٗٛ َا ٜته

ٌٸ ِّ َكًش١، ٚن  . (7)«ت ٖصٙ ا٭قٍٛ ؾٗٛ َؿػس٠، ٚزؾع٘ َكًش١َا ٜؿ

٘ ٜهٝل ايسا٥ط٠، ؾٗا ايػعايٞ، يهٓٸإكًش١ نُا عطٻ« اـٛاضظَٞ»ٜٚٴعطِّف 

 ؾٝكٍٛ: ٖٞ احملاؾ١ٛ ع٢ً َككٛز ايؿطع بسؾع إؿاغس عٔ اـًل. 

 ،( عٔ إكاحل ٚإؿاغس باـرل ٚايؿطٸٖـ660«)بٔ عبس ايػ٬ّ ايععٸ»ط ٜٚٴعبِّ

 . (8)ٗا خٝٛض ْاؾعات سػٓات٭ٕ إكاحل نًٓ ;، ٚاؿػٓات ٚايػ٦ٝاتٚايٓؿع ٚايهطٸ

أَا يؿٛتٗا ؾٗٞ »ؾٝكٍٛ:  ،( ؾٝٴعطِّف إكًش١ يؿّٛا ٚسسّاٖـ716«)ايطٛٗ»أَا 

. .ب َا ٜٴطاز شيو ايؿ٤ٞ ي٘.ػٳنا١ًَ َع َؿع١ً َٔ ايك٬ح، ٖٚٛ نٕٛ ايؿ٤ٞ ع٢ً ١٦ٖٝٺ

 . (9)«أٚعاز٠ّ عباز٠ّ ،ٟ إٍ َككٛز ايؿاضعف ؾٗٞ ايػبب إ٪زٸطٵب ايعٴػٳٖا َعٚأَا سسټ

تًو اؿكا٥ل ٚ .َٚٔ إُهٔ اغتٓباٙ بعض اؿكا٥ل اي٬ظ١َ يًتعطٜؿات ايػابك١

 :ٖٞ 

٠ٛ، أٚ ايػطض ٗٵُا عطؾت ـ يٝػت ٖٞ اشل٣ٛ، أٚ ايؿٻنٕ إكًش١ ـ إ: ا٭ٍٚ

 ض أْٗا احملاؾ١ٛ ع٢ً َككٛز ايؿطع. س شيو قٍٛ ايػعايٞ سٌ ٜكطِّٜٚ٪ٚن .ايؿدكٞ

َُٓٗا  ٗ إٔ ن٬٘ ن٬ُٖا غٛا٤ٷ ،زؾع إؿػس٠ نذًب إٓؿع١ٕ إ: ايجا١ْٝ

ٖٚٛ بكسز تعطٜؿ٘ « اـٛاضظَٞ»٫ٚ ٜٓكض ٖصا باقتكاض  .«إكًش١»تؿًُ٘ ن١ًُ 

ٚٸ«إكًش١ زؾع إؿػس٠»ايػابل إٔ  ٍ ; ٭ٕ احملاؾ١ٛ ع٢ً َككٛز ايؿطع ٜتبازض َٓٗا ٭

 ٚيعٌ ٖصا ايتبازض ٖٛ ايػطٸ .كًش١ً١ شيو اؾاْب اٱهابٞ ايصٟ ٜتهُٔ ٗ دًب إٖٵٚٳ

 س إطاز ب٘. يٝسخً٘ نُٔ إطاز، ٫ يٝكِّ ;ح بسؾع إؿػس٠ٗ أْٸ٘ قس قطٸ
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ٌٸ ٕٸإ: ايجايج١ نطٚض٠ إٔ إكاحل  ;َٔ ايؿاضع شلا قس ٚؿطت بطعا١ٜٺ َكًش١ٺ ن

ٖٞ: ايسٜٔ، ايعكٌ، ايٓػٌ،  ،أٚ بعٝس ـ عؿٜ ٔػ١ أقٍٛ ك١ً ـ َٔ قطٜبٺْٝعّا َتٸ

 إاٍ، ايٓؿؼ. ٖٚٞ َا تٛنع ؼت َطتب١ إكاحل ايهطٚض١ٜ. 

َٚكاحل  ;ٚإكاحل اييت تكّٛ عًٝٗا ايؿطٜع١ ث٬ث١ أْٛاع: َكاحل نطٚض١ٜ

 َٚكاحل ؼػ١ٝٓٝ.  ;ساد١ٝ

ـ عًٝٗا سٝا٠ ايٓاؽ ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ، عٝح ٖٞ اييت تتٛٓق إكاحل ايهطٚض١ٜٚ

ٌٻ تٵختًٖإشا ؾكست ا  ايعكاب ٗ اٯخط٠.  اؿٝا٠ ٗ ايسْٝا، ٚؾات ايٓعِٝ ٚس

ز طٳ١ ٚزؾع اَؿٓكٖٞ ا٭َٛض اييت وتاز إيٝٗا ايٓاؽ يطؾع إؿ ٚإكاحل اؿاد١ٝ

ٌٸ ١ ٫ ز َٚؿٓكطٳبؿكسٖا سٝاتِٗ، بٌ ٜكٝبِٗ سٳ ٚايهٝل عِٓٗ، عٝح إشا ؾكست ٫ ؽت

ل إدؿؿ١، خٳايطټ تٵعٳٚضٜات. َٚٔ أدًٗا ؾطِّع ٗ ؾكس ايهطٜبًػإ َبًؼ ايؿػاز إتٖٛق

نككط ايك٠٬ ايطباع١ٝ يًُػاؾط، ٚايؿطط ٗ ضَهإ يصٟٚ ا٭عصاض إصنٛض٠ ٗ 

 ْكٛم ايكطإٓ ايهطِٜ. 

ا٭خص َشاغٔ ايعازات، َٚا تكتهٝ٘  :ؾٗٞ َٔ قبٌٝ إكاحل ايتشػ١ٝٓٝأَا 

ٚآزاب إأنٌ  ،اع ايطٗاضاتع٘ اٱغ٬ّ َٔ أَْٛا ؾطٻ :َٚٔ أَجًتٗا .َهاضّ ا٭خ٬م

 ٚغرلٖا.  ،ٚإؿطب

 ٚيًعًُا٤ ٗ اعتباض إكًش١ ٚعسّ اعتباضٖا َصاٖب ث٬ث١: 

 ـ إٓع َطًكّا. 1

 ـ اؾٛاظ بؿطٚٙ. 2

 ـ اؾٛاظ َطًكّا. 3

ايؿطٜع١ تٗسف إٍ ؼكٝل  نٕٛعتكس إٔ اـ٬ف بٌ ٖصٙ إصاٖب يٝؼ ٗ أٚ

 ،١ ايؿطع١َٝكاحل ايعباز أّ ٫، ٚإْٸُا اـ٬ف ٗ اعتُاز إكًش١ زي٬ّٝ َٔ ا٭زٓي

إٕ َصاٖب ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ْٝعٗا  ؟ُّٗا ٜتكسٻٚأٜٸ ،ٚع٬ق١ إكًش١ بايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

 ، ٚزغتٛضٖا|ضا٥سٖا ايطغٍٛٚاسس٠،  ٗ َٛنٛع إكًش١ تعسٸ ـ ٗ ْٛطْا ـ َسضغ١ّ

 ط َٔ شيو ٚدٛز َصاٖب ؾطع١ٝ. ؾايؿطٜع١ ٚاسس٠، ٫ٚ ٜػِّ .ايهتاب ٚايػټٓٻ١

ؿكٕٛ ع٢ً اعتباض إكًش١ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٚإٔ إٕ ايؿكٗا٤ ْٝعّا ٜتٸ

 :ايؿطٜع١ دا٤ت ٕكاحل ايعباز. ٚيهِٓٗ ىتًؿٕٛ بعس شيو
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َٳ إ ا٭قٌ، ، أٚ بٜٝط٣ إٔ إكاحل نًٗا دا٤ت بٗا ايٓكٛم بايٓلٸ ٔٵؾُِٓٗ 

٘ٷ :ٖٚ٪٤٫ ٜكٛيٕٛ َعٌ  إٕ ايٓكٛم نا١ًَ، ؾ٬ تعتدل إكًش١ إ٫ٓ إشا نإ شلا ؾبٝ

 .ايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓؿ١ٝ ٗ اؾ١ًُ :َٚٔ ٖ٪٤٫ .عًٝ٘ اعتدلٙ ايؿاضع بايٓلٸ

َٳ اعتدل إكًش١ إشا ناْت َٔ دٓؼ إكاحل اييت اعتدلٖا  ٔٵَٚٔ ايؿكٗا٤ 

ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايصٜٔ أخصٚا  .َعٌ ٗ ْلٛ ايؿاضع ٗ فُٛع ْكٛق٘ ٚأسهاَ٘، ٫

ٗا َٔ باٱبكا٤ أٚ اٱيػا٤، ٚيهٓٻ بإكًش١ إطغ١ً، ٖٚٞ إكًش١ اييت ٫ ٜؿٗس شلا ْلٌّ

ٜٚؿذلطٕٛ ٗ ٖصٙ  .ٚايعٜس١ٜ ،ٚاؿٓاب١ً ،إايه١ٝ :ٖٚ٪٤٫ ِٖ .دٓؼ إكاحل إعتدل٠

 : (10)إكًش١ ث٬ث١ ؾطٚٙ

ٚٸ  : إٔ تهٕٛ ١ُ٥٬َ ٕكاقس ايؿاضع. شلاأ

 ز. طٳأٚ ٗ تطنٗا سٳ، زطٳ: إٔ ٜهٕٛ ٗ ا٭خص بٗا زؾع سٳٚثاْٝٗا

ٞٸتعاضض ْكٸ إٔ ٫: ٚثايجٗا  ايس٫ي١.  ّا قطع

َٔ غرل إٔ ٜؿذلٙ ؾٝٗا  ،ز٠ٚايكػِ ايجايح َٔ ايؿكٗا٤ ٜأخص بإكًش١ اجملطٻ

 . «طٛٗاي»٫ٚ ْعطف أسسّا أخص بصيو إ٫ٓ  .ايؿطٚٙ ايػابك١

ٕٓ إٔ ٫ تٓاٍ إكاحل ٚا٬ٕش ا٭ع٢ً إ٫ٓ ع٢ً  تٵا ناْت سه١ُ اهلل اقتهٳٚ

ِٸ سػاب ؾ٤ٞٺ َٓٗا ع٢ً َا ٖٛ  َٔ ضاس١ اٱْػإ، َٚطاعا٠ إكاحل تكتهٞ تكسِٜ ا٭ٖ

ُٸػٵزْٚ٘، نإ ٖٓاى َٝعإ يذلتٝب ٖصٙ إكاحل سٳ  ،ٝتٗا ٗ ْٛط ايؿاضعب زضدات أٖ

ٕٵ﴿سٙ قٛي٘ تعاٍ: ٚيٝؼ بٓٛط اٱْػإ. ٖٚصا َا ٜ٪ٚن ِٵ ٚٳَأ ِٵ اسٵُه ٗٴ ٓٳ ٝٵ ُٳ بٳ ٍٳ اهلُل ابٹ ٚٳ٫َ َأْعٳ  

ٛٳا٤ٳ ٖٵ ِٵتٳتٻبٹعٵ َأ  (. 49)إا٥س٠:  ﴾ٖٴ

ٕٵ ;ٚاؿاد١ٝ ;إٕ إكاحل بأقػاَٗا ايج٬ث١ ـ ايهطٚض١ٜ ناْت  ٚايتشػ١ٝٓٝ ـ ٚإ

ٗا ٚادب١ اؿؿٜ، ؾإْٗا يٝػت ٗ َػت٣ٛ ًٓتٗا، ٚنَبجٛث١ ٗ ْٝع أبٛاب ايؿطٜع١ ٚأزٓي

ُٸ ٚاسسٺ ٫ٚ ٗ َطتب١ ٚاسس٠ َٔ ا٫عتباض، بٌ ٖٞ َتؿاٚت١ ايتؿانٌ، عٝح  ،١َٝٔ ا٭ٖ

يصيو  .ـ ع٢ً بعضٕ بعهٗا َتٛٚقإعٝح  ،، َٚتها١ًَٕ بعهٗا أعِٛ َٔ بعٕضإ

 ٚا٭ضدش١ٝ ا٫عتباض١ٜ.  ،ب َا ٖٞ عًٝ٘ َٔ ا٭ٚي١ٜٛ ايؿطع١ٝػٳٚدب ايٓٛط ؾٝٗا َع

 ،ك١ بإكاحل اؿاد١ٝك١ بإكاحل ايهطٚض١ٜ يٝػت نا٭َٛض إتعًٚؾا٭َٛض إتعًٚ

ٚٳإبٌ  .٫ٚ ايتشػ١ٝٓٝ  ٚاسس.  ٕٕظٵٕ إكاحل ايهطٚض١ٜ يٝػت ع٢ً 

ٕٵٞ ايسٜٔ َع َكًش١ نًٓؾإشا تعاضنت َكًش١ نًٓ  ٞ باقٞ إكاحل، نأ
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ٍٕ عطن١ّٗا تكبض أقٍٛ ايسٜٔ ٚأضناْ٘ نًٓ ، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ سؿٜ ايسٜٔ يعٚا

ٌٸٚٵَأ ٕٵ ٍ َٔ ن ٣ ا٭َط ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ ايتهش١ٝ ظُٝع إكاحل ا٭خط٣، أزٸ ؾ٤ٞ، ٚإ

ٌٸ .ٗ َػأي١ اؾٗاز نُا ٖٛ ٚانضٷ  َٔ أدٌ ٓا١ٜ ايسٜٔ.  سهُ٘ لؾ٤ٞ ىكٸ ؾه

أٚ ٞ ايٓؿؼ ٖصا غ٬ف َا إشا تعاضنت َكًش١ دع٥ٞ ايسٜٔ َٚكًش١ نًٓٚ

َٔ  ٍ بايتكسِٜ، نُا ٖٛ ٚانضٷٚٵ١ٝ ٖصٙ إكاحل َأايعكٌ أٚ ايٓػٌ أٚ إاٍ، ؾإٕ نًٓ

 ل. خٳَؿطٚع١ٝ ايطټ

نجرل٠ ؾإٕ َكًش١ ايٓؿٛؽ  ٚاسس٠ َٚكًش١ ْؿٕٛؽ ٚإشا تعاضنت َكًش١ ْؿٕؼ

 .ّايهجرل٠ تتكسٻ

ٖٚصا ايتكِٜٛ ٚايتٛاظٕ بٌ إكاحل اٱْػا١ْٝ يٝؼ ؾٝ٘ َا ٜتعاضض َع قاعس٠ 

ٕٵ»إٕ «: ايؿاطيب»عا١ٜ ايؿطع ٕكاحل اٱْػإ، أٚ نُا قاٍ ض ناْت  َطاغِ ايؿطٜع١ إ

ٕكاحل ايعباز ٗ زْٝاِٖ ٚزِٜٓٗ، ٚاشل٣ٛ يٝؼ َصَّٛ إ٫ٓ  تٵكايؿ١ ي٣ًٛٗ ؾإْٗا أٜهّا أتٳ

ٕٵ ّٕ إشا نإ كايؿّا ٕطاغِ ايؿطٜع١، ؾإ  . (11)«نإ َٛاؾكّا ؾًٝؼ َصَٛ

٢ ٜعطف ايٓاؽ َا ٖٞ ستٸ ،يًُكاحل تطتٝبٺ ٖٚصا اغتًعّ َٔ ايؿكٗا٤ ٚنع

ِٸ ٌٸَْٛؾٝكسٸ ،إكًش١ ا٭ٖ ايذلدٝض بٌ »عٓٗا أ١ُٖٝ، ٖٚٛ َا ٜٴعطف باغِ  ٗا ع٢ً َا ٜك

 . «َٝعإ تؿاٚت إكاحل»أٚ  ،«إكاحل

 ٖٚصا إٝعإ ٜتٓاٍٚ تكٓٝـ إكاحل َٔ دٛاْب ث٬خ: 

ٚٸ ُٸ: ايٓٛط إٍ قُٝتٗا َٔ سٝح شاتٗا ٚتطتٝبٗا ٍا٭  ١ٝ. ٗ ا٭ٖ

 : ايٓٛط إيٝٗا َٔ سٝح َكساض سلٛشلا. ايجاْٞ

 س َٔ ْتا٥ذٗا أٚ عسَ٘. : ايٓٛط إيٝٗا َٔ سٝح ايتأٗنايجايح

ايتؿطٜع  ٟٵٕ َكسضٳإ :ٚخ٬ق١ ايكٍٛ عٔ إكًش١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ

عا ٌ ـ ايكطإٓ ٚايػټٓٻ١ ـ سطقا ع٢ً ا٫ٖتُاّ بإكاحل اؿكٝك١ٝ يًعباز، ٚٚنا٭غاغٝٻ

ػُا بإط١ْٚ اي٬ظ١َ يتطٜٛط ا٭سهاّ إباز٨ ٚا٭قٍٛ ايه١ًٝ يتًو إكاحل، ٚاتٻ

ٍ ٚتبسټ ،ط ايعَإز تبعّا يتػٝټز ٚتتشسٻَٔ ٚقا٥ع ٚأسساخ تتذسٻ ايؿطع١ٝ ٕا ٜػتذسٸ

ٛټ ،ايٛطٚف  ض أسٛاٍ اٱْػإ. ٚتط

ٗا ٗ تٵاتٗا، ٚضاعٳٝاتٗا ٚدع٥ٝٸستٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ نًٓإٕ إكًش١ اييت أٖن

َٸ ٠ ٚايطٚح، ٚتٛاظٕ ع ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚتؿٌُ إازٸػٳ١ أسهاَٗا، ٖٞ إكًش١ اييت تٳعا
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 بٌ ايؿطز ٚاجملتُع. ؾٗٞ ايتؿطٜع اـايس إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. 

  

 

 

ٜػتكط٨ ايؿهط ايكاْْٛٞ ا٭َطٜهٞ اؿسٜح ـ َٓص بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ  ٔٵَٳ إٕ

ست٢ اٯٕ ـ غٛف ٬ٜسٜ إٔ ْٝع ا٭ؾهاض ٚإٓاٖر ايؿًػؿ١ٝ ايكا١ْْٝٛ اؿسٜج١ شات 

ايؿاع١ًٝ ٚايتأثرل ٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ا٭َطٜهٞ إْٸُا ػس أقٛشلا ٚأغاغٗا ٗ إٓٗر 

ٚأزا٠ ١ُ٥٬َ يٛطٚف  ،ٕ تعبرلّا عٔ ضٚح ايعكطايصٟ نا ،ُاتٞ ا٭َطٜهٞاغايدل

 َٚباز٨ سٝات٘.  ،فتُع٘

ٚٸ .«ايعٌُ»ُات١ٝ تعين اغٚايدل ٍ َط٠ غ١ٓ ٚنإ اغتعُاٍ ٖصا ايًؿٜ ٗ ايؿًػؿ١ ٭

نٝـ لعٌ »بعٓٛإ  ( ٗ َكاي١ٺ1914ـ  1839« )تؿاضيع برلؽ»عٓسَا شنطٙ  ،1878

ز قٛاعس يًعٌُ، ٚإٔ سٝح نؿـ عٔ إٔ إعتكسات ٖٞ فطٸ ،«؟أؾهاضْا ٚانش١

إع٢ٓ ايٛسٝس يًؿهط٠ إْٸُا ٜهُٔ ٗ ايػًٛى ايٓاتر عٓٗا، ٚإٔ ايططٜل مٛ ؼكٝل 

ٚناٌَ ٗ أؾهاضْا ٜٛدس ٗ َطاعا٠ اٯثاض ٚايٓتا٥ر إباؾط٠ أٚ غرل إباؾط٠  ٚانٕض

 يًُُاضغ١ ايع١ًُٝ. 

ٖٚٞ  ،از ايعامل اؾسٜس ـ إعطٚف بأَطٜها ـط عٔ َعُات١ٝ ؾًػؿ١ تعبِّاغٚايدل

بٕٝٛ إٍ أَطٜها ٚبٌ ايب١٦ٝ ٚمثط٠ ايتؿاعٌ بٌ ا٭ؾهاض اييت ًٓٗا إٗادطٕٚ ا٭ٚض

ًت ضٚس٘ اؾسٜس٠، ٖصٙ ايطٚح اييت ت٪َٔ بإٔ ٚطٚف ٚؾٖه ،اؾسٜس٠ اييت ْؿأٚا ؾٝٗا

ْ٘ اضتباطّا ٚثٝكّا  اؿٝا٠ ّهٔ ؼػٝٓٗا بايتكُِٝ ع٢ً ايعٌُ، ٚإٔ ايتؿهرل َطتب

يًعٌُ ُتشٔ َا ٜٓتر عٓٗا ٗ  بايعٌُ، ٚإٔ ايٓٛطٜات ٚإصاٖب إْٸُا ٖٞ ؾطٚضٷ

ُٕ ٌ ا٭خ٬ق١ٝ قٛايب ؾاضغ١ عك١ُٝ إشا اْؿكًت عٔ ٚغا٥ٌ جٴإٛاقـ ايؿع١ًٝ يًشٝا٠، ٚإٔ ا

ط داض١ٜ ٗ تػٝټ بٌ ع١ًُْٝ ،ٚيٝػت ْٛاَّا نا٬َّ ،ؾاؿكٝك١ يٝػت ثابت١ّ .ؼكٝكٗا

 . (12)ُطٸَػت

ٚٸ إٍ  ،(1910ـ  1842)«ٚيِٝ دُٝؼ»ٖٚٛ  ،ُات١ٝاغاز ايدلٖٚصا َا زؾع أسس ض

ٛټ ٛټايطب٘ بٌ ايتط ض ايبٝٛيٛدٞ َٔ ْاس١ٝ ض ا٫دتُاعٞ يٲْػإ َٔ ْاس١ٝ ٚبٌ ايتط

ٝٸٓ٘ تؿاضيع زاضٕٚ ،أخط٣ ٛټ« دُٝؼ»ٚقس ضأ٣  .(13)نُا ب ض ا٫دتُاعٞ ْتٝذ١ إٔ ايتط
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 تؿاعٌ عٓكطٜٔ َتُاٜعٜٔ ُاّ ايتُاٜع: 

ٚٸ  : ٖٛ ايؿطز. ٍا٭

 .: ٖٛ ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝايجاْٞٚ

ٌّ  . (14)يًتػٝرل ٚن٬ ايعٓكطٜٔ نطٚض

ٜٚعذلف  .طت ٖصٙ ا٭ؾهاض ايؿًػؿ١ٝ ع٢ً اـًؿ١ٝ ايكا١ْْٝٛ ا٭َطٜه١ٝٚقس أثٻ

 سٻبٴ ٫ زخٍٛ ايكإْٛ ٗ ْطام ايؿًػؿ١ أَطٷ»بأثط ايؿًػؿ١ ع٢ً ايكإْٛ قا٬ّ٥: إٕ « باْٚس»

َٸ .َٓ٘ ِٷؾايؿًػؿ١ ناْت غ٬سّا ٖا  ّا ٗ َػتٛزع ا٭غًش١ ايكا١ْْٝٛ، ٚايعكط ٥٬َ

 . (15)«ٱعازتٗا إٍ َطنعٖا ايكسِٜ

ا ع٢ً ايعسٜس َٔ بكُاتٗ تٵُات١ٝ قس تطَناغٚبايؿعٌ لس إٔ ايؿًػؿ١ ايدل

ٚتطابكت  ،ؿكت َؿاُِٖٝٗ ايكا١ْْٝٛ٭ْاؽ اتٻ ايتٝاضات ايكا١ْْٝٛ ٗ أَطٜها، غٛا٤ٷ

َسضغ١ ايؿك٘ إٍ ٚاسس٠، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١  ٚاْتُٛٛا ٗ َسضغ١ٺ ،َٓاٖذِٗ

أّ ناْت َٔ أْاؽ  ،«ضٚغهٛ باْٚس»بكٝاز٠ ايعُٝس  ،ايكاْْٛٞ ا٫دتُاعٞ ا٭َطٜهٞ

 ،ٚأثاضتِٗ بعض ا٭خطا٤ ٚايٓٛاقل ٗ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ ،ْعت بِٝٓٗ بعض إؿاِٖٝ

 ًٛا َسضغ١ ٚاسس٠. زٕٚ إٔ ٜؿٚه

بعٛا ايجابت إٔ نجرلّا َٔ ايؿكٗا٤ ايكاٌْْٛٝ ا٭َطٜهٌٝ ايصٜٔ مل ٜتٻ َٚٔ اؿلٸ

ُاتٞ، اغنبرل بإٓٗر ايدل طٚا إٍ سسٛقس تأثٻ ،ٚاسس سٚا ٗ َٕٓٗرٚمل ٜتٛسٻ ،َسضغ١ّ

ٕٵٚاغتؿازٚا َٓ٘، ستٸ  . (16)سٛا بصيومل ٜكطِّ ٢ ٚإ

ُٸٚ ،ؿل ضداٍ ايكإْٛ ـ س٦ٓٝصٺؾكس اتٸ ١ ايٓٛط ٝٸع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ؾِٗ ـ ع٢ً أٖ

أنجط َٔ ايبشح عٔ اؾاْب ايٓٛطٟ  ،َٔ ايكإْٛ (17)إٍ اؾاْب ايٛٚٝؿٞ ٚايعًُٞ

 ;بؿط١ٜ يهب٘ ايطغبات إتٓاظع١ أزا٠ّ»نْٛ٘ ز. ؾايكإْٛ ٫ ٜعسٚ أنجط َٔ اجملطٸ

 . «يًهؿاح َٔ أدٌ ايبكا٤

أٚيٝؿط ٜٚٓسٍ »ٍ ايكاْْٛٞ ُات١ٝ ع٢ً ايكإْٛ ٗ قٛاغ١ْٝ ٚايدلٚٔهض أثط ايساضٵٜٚتٸ

ٛټ1935ـ  1841)«ٖٕٛع َٸ(: إٕ ايكإْٛ هب إٔ ٜعهؼ قك١ تط ١ عدل ايكطٕٚ، ٫ٚ ض ا٭

ٚأناف: إٕ  .َباز٨ ٗ عًِ ايطٜانٝاتّهٔ َعاؾت٘ نُا يٛ نإ وتٟٛ ع٢ً 

 . (18)ٚيهٔ ػطب١ ،سٝا٠ ايكإْٛ يٝػت َٓطكّا

ز٠ ُاتٕٝٛ قبٍٛ ايكٝػ١ ايٛاسس٠ اجملطٻاغٖٚهصا ضؾض ضداٍ ايكإْٛ ايدل 



 االجتهاد والتجديد 

٭ٕ  ;«اـرل إؿذلى»أٚ « ناـرل إطًل يًعسز ا٭ندل» ،يًتعبرل عٔ ايػا١ٜ َٔ ايكإْٛ

ٟٻتكسِّ ٫ ز٠َجٌ ٖصٙ ايكٝؼ ايٓٛط١ٜ اجملطٸ ط ٗ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ، بٌ ايكإْٛ ٜتػٝٻ ٕٕٛٵعٳ ّ أ

ٛټ« باْٚس»ٖٚصا َا ؾعً٘  .ي٘ ط اجملتُعات ٚاغتذاب١ّتبعّا يتػٝټ ض اؿهاضات عٓسَا ضقس تط

ٛټ ع قٛاْٝٓٗا باخت٬ف ؾًػؿتٗا، ٚضأ٣ إٔ َا وتاد٘ فتُع٘ ٗ ٖصا ايعكط ٖٛ ٚتٓ

طقس ؾًػؿت٘ يًكإْٛ َٔ خ٬ٍ ْٛطٜت٘ ٗ ؼكٝل إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٭ؾطازٙ، ؾ

 . «إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ»

 

 

ٚٸَ٪غِّ« باْٚس» سٸٜٴعٳ َٳؼ َسضغ١ ايؿك٘ ايكاْْٛٞ ا٫دتُاعٞ ٗ أَطٜها. ٖٚٛ أ  ٔٵٍ 

اعتُس ؾٝ٘ ع٢ً إباز٨  ،«َسخٌ إٍ ؾًػؿ١ ايكإْٛ»ـ عٓٛاْ٘ أ ع٢ً ٚنع َ٪ٖيػطٸ

ٚٸ  ُاتٞ. اغي١ٝ يًؿهط ايدلا٭

ٚنإ  .نبرل َٔ ايهتب ٚإكا٫ت ؾًػؿت٘ ايكا١ْْٝٛ ٗ عسزٺ« باْٚس»ٚقس تطى 

 باعتباضٖا إٛنٛع ا٭غاغٞ يًكإْٛ. « إكًش١»قٛض ؾًػؿت٘ قا٥ُّا ع٢ً ؾهط٠ 

ٔ ٢ ُٖهتٸس ،(1913ط )َبٚه ا٫ٖتُاّ بؿهط٠ إكًش١ َٓص ٚقتٺ« باْٚس»بسأ 

ٚٸ1921بعس َا ٜكطب َٔ مثاْٞ غٓٛات ) ٚٗ عاّ  .نا١ًَ شلا ٍ قٛض٠ٺ( َٔ إخطادٗا ٗ أ

 ،دل أغتاشّا باضظّا يًكإْٛٚبٗصا اعتٴ ،( أعاز نتابتٗا ٚتٓكٝشٗا َٔ دسٜسٺ1943)

 . (19)عّا ٗ ايؿهط ايكاْْٛٞ ا٫دتُاعٞٚؾًٝػٛؾّا َتُِّ

أبعاز ٚأغطاض ايكٛاٌْ » عٓٛاْ٘ 1912َكا٫ّ غ١ٓ « باْٚس»ؾكس نتب 

ٛټسسٻ ،«ا٫دتُاع١ٝ  .ض ا٫دتُاعٞ يًكإْٛز ؾٝ٘ بطْاف٘ عٔ ايتك

 : (20)ْكاٙ ٚقس اؾتٌُ ٖصا ايدلْاَر ع٢ً غتٸ

ٝٸ ـ1  أٚ ا٫نتؿا٤ ،ـ عٓس ػطٜس قتٛاٙٚعسّ ايتٛٗق ،ت٘ايٓٛط إٍ ايكإْٛ ٚؾاعً

 باؾاْب ايٓٛطٟ َٓ٘. 

 ٚبٓا٤ٶ .ل بسضاغ١ ايكإْٛ أٚ ايتؿطٜعَا ٜتعًٖ ا٫ضتكا٤ بايسضاغ١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ـ2

ٔ باؾٗٛز ػ١ ادتُاع١ٝ قس تتشػٻع٢ً شيو ْٛط باْٚس إٍ ايكإْٛ باعتباضٙ َ٪غٸ

 اييت ؼاٍٚ انتؿاف أسػٔ ايٛغا٥ٌ يسؾع ٚتٛدٝ٘ ٖصٙ اؾٗٛز.  ،١ايصنٝٸ

ٝٸ ـ3  ايكٛاٌْ، ٚايتأنٝس ع٢ً ا٭ٖساف١ ايكٝاّ بسضاغ١ ٚغا٥ٌ تعٜس َٔ ؾاعً
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 أنجط َٔ ا٫ٖتُاّ باؾاْب ايعكابٞ.  ،ا٫دتُاع١ٝ اييت ىسَٗا ايكإْٛ

 زضاغ١ ايتاضٜذ ا٫دتُاعٞ يًكإْٛ، أٟ َا ْتر عٔ ايتأثرل ا٫دتُاعٞ يٮؾهاض ـ4

 ُع. يجكاؾ١ اجملت ٭ٕ ايكإْٛ َطآ٠ْ ;ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٗ ايٛقت اؿايٞ ،ايكا١ْْٝٛ ٗ إانٞ

ُٸ ـ5  ٚايٓٛط إٍ إباز٨ ايكا١ْْٝٛ ،«ايتطبٝل ايعازٍ يًكإْٛ»٢ بـُٸػٳا ٜٴايبشح ع

َٴ ،أعُل ْٛط٠ّ ٝٓات يًٓتا٥ر إٓهبط١ ادتُاعّٝا. ٫ٚ تهٕٛ ٖصٙ إباز٨ عٹع٢ً أْٗا 

 ٚغرل َط١ْ.  داَس٠ّ

 يتشكٝل ;ٚأخرلّا بصٍ إعٜس َٔ اؾٗس ؾعٌ ٖصٙ إباز٨ أنجط ؾاع١ًٝ ٚع١ًُٝ ـ6

 أغطاض ايكإْٛ. 

ٗ بطْاف٘ تؿرل إٍ « باْٚس»اييت ٚنعٗا  ٕ اثٓتٌ َٔ ايٓكاٙ ايػتٸؾإ وٛؾٳ ٚب٬

ُٸ ٚزضاغ١ ايتأثرلات ا٫دتُاع١ٝ ي٘،  ،١ ايٓٛط إٍ اؾاْب ا٫دتُاعٞ يًكإْٛٝٸأٖ

ٚا٫ٖتُاّ باؾاْب إٗين ؿطؾ١ ايكها٤ ٚايكانٞ. أَا ا٫ٖتُاّ اؿكٝكٞ بٓٛط١ٜ 

 . 1913 غ١ٓ ،ؾكس ٚٗط ؾُٝا بعس« دتُاع١ٝإكًش١ ا٫»

 .َٔ اجمل٬ت أخط٣ ٗ عسزٺ زضاغاتٺ« باْٚس»ٚباٱناؾ١ إٍ ٖصٙ إكاي١ نتب 

عًِ »ست٢ أْٸ٘ ضأ٣ إٔ  ،ناْت تسٚض سٍٛ ا٫ٖتُاّ باؾٛاْب ا٫دتُاع١ٝ يًكإْٛٚ

٘ٺ اٖا عٔ ططٜل ا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜتبٓٸ ا٫دتُاع ّهٔ ؼكٝك٘ ع٢ً أنٌُ ٚد

 . (21)«ايؿكٝ٘

ت٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚتٓكٝشٗا، ع٢ً تطٜٛط ْٛطٜٸ« باْٚس»ؿات سطم ّ إ٪ٖيٚبتكسټ

ى مٛ ايتأنٝس ع٢ً إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ايكإْٛ أخص ٗ ايتشطټ»ٚايتأنٝس ع٢ً إٔ 

 . (22)«ؼكٝل اؿٝا٠ ايها١ًَ يًؿطز

ٛنٛع اؿكٝكٞ ٖٞ إ« إكاحل ا٫دتُاع١ٝ»ت٘ ببٝإ إٔ ْٛطٜٸ« باْٚس»بسأ 

ٖٞ اؿاد١ إٍ ا٫غتكطاض  ،ادتُاع١ٝ ض٥ٝػ١ ايٛؾا٤ عاداتٺ»ٚإٔ غاٜت٘ ٖٞ  ،يًكإْٛ

 . (23)«ٚا٭َٔ ايعاّ

ٛٻ« باْٚس»ٚضأ٣  ٕ َٔ فُٛع١ َٔ ايتػاٜٚات بٌ إٔ ايكإْٛ ا٭َطٜهٞ ٜته

ٕٸ ،إكاحل ايؿطز١ٜ إتٓاظع١ غا١ٜ  ٚاييت تعهؼ بسٚضٖا َكاحل ادتُاع١ٝ، سٝح إ

 ،ايٛقٍٛ إٍ ْٛاّ عًُٞ َٔ ايتٛؾٝكات بٌ ايطغبات ايبؿط١ٜ إتعاضن١»ْٕٛ ٖٞ ايكا

ٕٸزٕٚ ا٫زِّ ٌَّا تٛقٻ عا٤ بأ ٌٸ ًٓا إيٝ٘ ٖٛ س ٕٕ َجايٞ ٜكًض يه  . (24)«َٚهإ ظَا
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إطًب أٚ اؿاد١ أٚ ايطغب١ »إكًش١ بأْٗا ٖٞ « باْٚس»ع٢ً ٖصا ٜٴعطِّف  ٚبٓا٤ٶ

اييت تػع٢ ٖصٙ ايها٥ٓات ـ أؾطازّا ْٚاعات ـ إٍ  ،١ بايها٥ٓات ايبؿط١ٜاـاقٸ

 . (25)«ؼكٝكٗا

َٚٔ ثِ  ،اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ٖٚصٙ إطايب ٚاؿادات ٚايطغبات قس تكتهٝٗا َباؾط٠ّ

 ;ؾتهٕٛ َكاحل عا١َ ،أٚ ٜكتهٝٗا ايتِٓٛٝ ايػٝاغٞ يًُذتُع ;تهٕٛ َكاحل ؾطز١ٜ

ٌٸنُا أْٗا قس تتعًٖ  بض َكاحل ادتُاع١ٝ. ؾتك ،اجملُٛع١ ا٫دتُاع١ٝ ل به

َٸ ;إكاحل إٍ ث٬ث١ أْٛاع: ؾطز١ٜ« باْٚس»ـ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا قٓٻ   .ٚادتُاع١ٝ ;١ٚعا

 

 

ٚأخط٣ بايع٬قات  ;١ بايؿدك١ٖٝٚٞ تؿتٌُ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع: َكاحل خاقٸ

 .١ٜٚثايج١ َازٸ ;ط١ٜغٵاُ٭

ٟ ٚإعٟٓٛ يًؿطز، ٜٚهٕٛ إازٸٚإكاحل ايؿدك١ٝ ٖٞ اييت ٜكتهٝٗا ايٛدٛز 

ت٘، ٚٓا١ٜ زلعت٘، َٚجاشلا: َكًش١ ايؿطز ٗ غ١َ٬ دػسٙ، ٚقشٸ .ٖسؾٗا ٓاٜت٘

 ٠. طٸَٚباؾطت٘ ٱضازت٘ اُؿ

ٚع٬ق١ ايٛايسٜٔ  ،ل عُا١ٜ ايعٚازط١ٜ ؾٗٞ تًو اييت تتعًٖغٵأَا إكاحل اُ٭

 با٭بٓا٤. 

َٚجاشلا: إكاحل اـاق١  .يًؿطزل إكاحل إاز١ٜ باؾاْب ا٫قتكازٟ ٚتتعًٓ

ٕٹ  ٚغرلٖا.  ،١ٜ ايتعاقسٚسطٸ ،١ٜ ايكٓاع١ٚسطٸ ،ه١ًِٝعُا١ٜ ا

 

 

غٝاغٞ  ٖٚٞ إكاحل أٚ ايطغبات أٚ اؿادات اييت تكتهٝٗا اؿٝا٠ ٗ فتُٕع

ٖٛ  ٚتؿتٌُ ع٢ً ْٛعٌ َٔ إكاحل:  .َِٓ

ٚٸ ٍٖٛا٭ ٗ  ،باعتباضٙ ؾدكّا قاّْْٛٝا ،)ايسٚي١( ِ: َكاحل اجملتُع ايػٝاغٞ إٓ

 ت٘ ٚأَٛاي٘. احملاؾ١ٛ ع٢ً ؾدكٝٻ

 ًُكاحل ا٫دتُاع١ٝ. ي : َكاحل ايسٚي١ اييت تكّٛ ع٢ً نْٛٗا ساضغ١ّايجاْٞ
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 ٚتؿتٌُ ع٢ً غتٸ .ٖٚٞ إطايب أٚ اؿادات اييت تكتهٝٗا اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ

 َكاحل أغاغ١ٝ: 

 إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ا٭َٔ ايعاّ. ـ 

 إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ أَٔ ا٭١ُْٛ ا٫دتُاع١ٝ. ـ 

َٸـ   ١. إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ا٭خ٬م ايعا

 إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ احملاؾ١ٛ ع٢ً َكازض ثط٠ٚ اجملتُع. ـ 

 ّ ايعاّ. إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ايتكسټـ 

 إْػا١ْٝ.  وٝا ا٭ؾطاز سٝا٠ّإكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ إٔ ـ 

بات ٚإطايب ٚاؿادات أَطّا غرل ٖهٔ ؾكس َغٚإشا نإ إؾباع ْٝع ايطٻ

ؾكس ساٍٚ عٓس تكِٝٝ إكاحل  .يًذلدٝض بٌ إكاحل ٚإٛاظ١ْ بٝٓٗا ططٜك١ّ« باْٚس»ٚنع 

ـٺ ١ْ أٟ إٔ تهٕٛ إٛاظ ،ٚاسس ٚإٛاظ١ْ بٝٓٗا إٔ تهٕٛ إٛاظ١ْ بٌ َكًشتٌ َٔ قٓ

 ،تٌأٚ بٌ َكًشتٌ ادتُاعٝٸ ;أٚ بٌ َكًشتٌ عاَتٌ ;إَا بٌ َكًشتٌ ؾطزٜتٌ

َٸ َع٢ٓ عسّ دٛاظ إكاض١ْ أٚ إٛاظ١ْ بٌ َكًش١ٺ  ١. ؾطز١ٜ ٚأخط٣ ادتُاع١ٝ ٚثايج١ عا

ٕٓ ١ٓ ؾكس ضأ٣ ا ناْت إكاحل ايؿطز١ٜ بسٚضٖا تعهؼ َكاحل ادتُاع١ٝ َعٝٻٚ

ِٸأْٸ٘ َٔ ا٥٬ِٕ « باْٚس» إكاض١ْ بٌ إكاحل بعس ؼًٜٛٗا إٍ قٛضتٗا ا٭نجط  إٔ تت

 تعُُّٝا، أٟ باعتباضٖا َكاحل ادتُاع١ٝ. 

يتكِٝٝ إكاحل ٚإٛاظ١ْ ٚايذلدٝض بٝٓٗا ؾإْ٘ « باْٚس»َ٘ أَا عٔ إعٝاض ايصٟ ٜكسِّ

ّهٔ تطبٝك٘ ٗ  ،زٚاسس ٚانض ٚقسٻ ٘ ٗ إَها١ْٝ ٚنع َعٝإضؾٖه ٜعًٔ قطاس١ّ

ِٸ .إٛاظ١ْ بٌ إكاحل ٕٸسٳٜط٣ بٳ َٚٔ ث ع٢ً ضدٌ ايكإْٛ إٔ ٜسضى ايطبٝع١  ٫ّ َٔ شيو أ

َٔ أدٌ ؼكٝكٗا ٚتأبٝسٖا، ٚإٔ  ;ٚيٝت٘ ٗ ن٤ٛ ا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ٪اؿكٝك١ٝ ٕػ

ٜػًو ٗ غبٌٝ شيو ططٜل ايعكٌ، ٚإٔ ٜعتُس ع٢ً أؾهٌ إعًَٛات اييت ّهٓ٘ 

 ب ع٢ً ضدٌ ايكإْٛ أنجط َٔ إٔ ٜكطٸ٫ أعتكس بأْٸ٘ ٜتٛدٻ»ؾٝكٍٛ:  ،ااؿكٍٛ عًٝٗ

ٕٸ ،بٛدٛز إؿه١ً َٸ ٚإٔ ٜسضى أ ض سٵٔ ٓا١ٜ ْٝع إكاحل ا٫دتُاع١ٝ بايَكعًٝ٘ إٔ ٜ٪

ٜٓػذِ ٜٚت٤٬ّ َع  ،إػتطاع، ٚإٔ واؾٜ ع٢ً إقا١َ تٛاظٕ أٚ تٛاؾل بٌ ٖصٙ إكاحل
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ٕ ؾكٗا٤ ايكطٕ اؿايٞ ًّٕٝٛ إٍ تؿهٌٝ ٓا١ٜ سٝا٠ ؾهط٠ نُاْٗا ٚٓاٜتٗا ْٝعّا. إ

 . (26)«ايؿطز ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

ٌٸ ١ عُا١ٜ إكاحل إشٕ ٜهُٔ ٗ إزضاى ضدٌ ايكإْٛ إٔ إؿه١ً خاقٸ ؾاؿ

ٕٕ َٓٗا، َع  ؿل َع ٓا١ٜ نٌَٛا ٜتٸ ،بٝٓٗا ا٫دتُاع١ٝ، ٚإٔ عًٝ٘ إٔ واؾٜ ع٢ً تٛاظ

 ٚإٔ ٜػًو ٗ شيو غبٌٝ ايعكٌ.  ،دتُاع١ٝؼكٝل ْٛع َٔ اشلٓسغ١ ا٫

ٜٴ ٓؿسٖا ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ أزا٥٘ يٛٚٝؿت٘ ٖٛ ايتٛؾٝل بٌ إكاحل إٕ ايػا١ٜ اييت 

١ باجملُٛع ا٫دتُاعٞ، بات اـاقٸَغٖهٔ َٔ ايطٻ إؾباع أندل قسٕض»إتٓاظع١، ٚ

ٌٸ ؾاع١ًٝ،  ٖه١ٓ يهُإ إكاحل ا٫دتُاع١ٝ نُاّْا أسلٌ ٚأؾسٸ تهش١ٝٺ ٚبأق

أنجط ؾعاي١ٝ ٚنُا٫ّ، ٚيًشًٝٛي١  َٔ تبسٜس إٛاضز ٚإٖساضٖا بكٛض٠ٺ ٚيًتدًل إػتُطٸ

 «. زٕٚ ا٫ستهاى يس٣ اغتُتاع ايٓاؽ بأضظاقِٗ

ِ ٝٳناْت اْعهاغّا يًكٹ« باْٚس»١ إكًش١ عٓس إٕ ْٛطٜٸ :ٚخ٬ق١ ايكٍٛ

يت قاَت ٗ أغاغٗا ع٢ً ٚاي ،ٗا ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٭َطٜه١ٝتٵػٳا٭خ٬ق١ٝ اييت عَه

ٛټ ٌٸٝٳِ. ٚاْعهػت ٖصٙ ايكٹٝٳُاتٞ يًكٹاغٚإؿّٗٛ ايدل ،ٕٚٔض يساضٵْٛط١ٜ ايتط أ١ُْٛ  ِ ٗ ن

 غٛا٤ ناْت أ١ُْٛ ادتُاع١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ اقتكاز١ٜ أٚ قا١ْْٝٛ.  ،اجملتُع ا٭َطٜهٞ

زا٠ ٚأ ،إٍ ايكإْٛ ع٢ً أْٸ٘ ٚغ١ًٝ يتًب١ٝ إكاحل ا٫دتُاع١ٝ« باْٚس»ْٚٛط 

ز َس٣ ؼكٝكٗا ٭ندل قسض َطًك١، بٌ تتشسٻ ِ ق١ُْٝٝٳيًكٹ سٵعٴيًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ. ٚمل تٳ

، ٖٚٞ اييت «اشلٓسغ١ ا٫دتُاع١ٝ» أٚ َا أزلاٙ بـ ،َٔ ايٓاؽ َٔ إكاحل ٭ندل عسزٺ

َٔ ا٭ؾطاز. ؾإشا تٓاظعت ٖصٙ  ٠ ٚايطغبات ٚإكاحل ٭ندل عسزٺتًيب أندل قسض َٔ ايًصٸ

َ٘ ايطغبات ٚتساخًت ناْت ٚٚٝؿ١ُ غًٛى ا٭ؾطاز ٚتِٓٛٝ  ايكإْٛ ٚضدٌ ايكإْٛ نب

ى ا٭َط ٫دتٗاز طٳض ٜٴتٵٚعٓس ايتعصټ .ايع٬قات بِٝٓٗ، ٚايتٛؾٝل بٌ إكاحل إتٓاظع١

 ايكانٞ. 

 

 

ٚططم  ،َُٓٗا يًُكًش١ تٌ بٝإ تعطٜـ نٌٜٛتٓاٍٚ ايعطض إكاضٕ بٌ ايٓٛطٜٸ

ِٸ  ١ ايذلدٝض بٝٓٗا. ٚأخرلّا نٝؿٝٸ ،ٚخكا٥كٗا ،ططٜك١ تكٓٝؿٗا اغتدطادٗا، ث
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شٖب ايؿكٗا٤ ٗ تعطٜؿِٗ يًُكًش١ إٍ أْٗا قس تهٕٛ ٖٞ إٓؿع١ ٚايطاس١ ٚإتع١ 

ٔٸٚنًٓ .ٚمٖٛا١ ٚايكشٸ إكًش١ اؿكٝك١ٝ ـ نُا  ٗا َٓاؾع أٚ َكاحل ٗ شاتٗا، يه

َٚككٛز ايؿطع َٔ اـًل ٔػ١:  .ٚقؿٗا ايػعايٞ ـ ٖٞ احملاؾ١ٛ ع٢ً َككٛز ايؿطع

ٌٸَٚاشلِ إٔ وؿٜ عًِٝٗ زِٜٓٗ ْٚؿػِٗ ٚعكًِٗ ْٚػًِٗ َا ٜتهُٔ ٖصٙ ايهًٝات  . ٚن

ٌٸ  ٚزؾع٘ َكًش١.  ،ات ؾٗٛ َؿػس٠َا ٜؿٛت ٖصٙ ايهًٝ اـُػ١ ؾٗٛ َكًش١، ٚن

ايطغب١ أٚ اؿاد١ اييت ٜٓؿس ايؿطز أٚ »يًُكًش١ ؾٗٞ « باْٚس»أَا تعطٜـ 

فُٛع١ َٔ ا٭ؾطاز إؾباعٗا، ٚاييت ٜهٕٛ ع٢ً اشلٓسغ١ ا٫دتُاع١ٝ إٔ تسخًٗا ٗ 

 . «سػابٗا ٚتكسٜطٖا

هؼ هض َٔ ٖصٜٔ ايتعطٜؿٌ إٔ تعطٜـ إكًش١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ إْٸُا ٜعٜٚتٸ

ِٸَا ٜتٻ بإكاحل اييت ؼكل  ػِ ب٘ ٖصا ايؿك٘ َٔ نْٛ٘ ْٛاَّا ضٚسّٝا َٚسّْٝا َعّا، ٜٗت

َكاقس ايؿطع، ٚتطتكٞ بأخ٬قٝات إػًِ. بُٝٓا دا٤ ايتعطٜـ ا٭َطٜهٞ َٔ خ٬ٍ 

زٕٚ  ،ْٛط١ٜ باْٚس ـ ايؿطز١ٜ ايس١ْٜٛٝ ايكاقط٠ ـ َهتؿّٝا بتشكٝل ضغبات ايٓاؽ ٚأٖٛا٥ِٗ

َٴٝٳا٫يتعاّ بكٹ ٚتطؾع٘ عٔ َطتب١ إؾباع  ،ًٞ َٔ قسض اٱْػإعٵتٴ ،ٌ غا١َٝجٴِ عًٝا أٚ 

ؾ٬ تػُٛ ب٘ إٍ َػت٣ٛ  ،اييت قس ٜتػا٣ٚ ؾٝٗا اٱْػإ َع بك١ٝ اؿٝٛاْات، ضغبات٘

 اٱْػا١ْٝ ا٭ضق٢. 

ع بٌ مل ِّّ»قا٬ّ٥: إٕ باْٚس  ،ٖٚصا َا زؾع أسس ايباسجٌ ايػطبٌٝ إٍ ْكسٙ

ِ ٚايتٛقٝـ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٝٳل َٔ َٛنٛع١ٝ ايكٹايؿًػؿ١ٝ اييت تتشٖكا٫ْعهاغات 

ؾٛن٢  تٵٚاييت تطاعٞ ؼكٝكٗا. يكس ظسَؿ ،ِٝٳٜٓذِ عٔ َٓاقؿ١ أقاي١ َٚٛنٛع١ٝ ايكٹ

ع ِ ٚأسهاّ ايٛاقع١ٝ ع٢ً َا ْؿطٙ باْٚس َٔ ادتُاع١ٝ ايكإْٛ، ٚمل ِّّٝٝٳأسهاّ ايكٹ

 «. ٬مِ ايكها١ٝ٥ ٚا٭خٝٳبٛنٛح َا بٌ ايكٹ

 

 

٘ ـ ايكطإٓ ٚايػټٓٻ١ ـ إٍ بٝإ عًٌ ا٭سهاّ اييت ٜٵغع٢ اٱغ٬ّ َٔ خ٬ٍ َكسضٳ

ْ٘ .أَط بٗا أٚ ٢ْٗ عٓٗا بؿهط٠ إكًش١. ؾُا  ّاؾسٜس ّااضتباط نُا أٚنض إٔ ٖصا َطتب

 إ٫ٓ ٚؾٝ٘ َكًش١ يًعباز، َٚا ٢ْٗ عٔ ؾ٤ٞ إ٫ٓ ٚؾٝ٘ َؿػس٠ شلِ.  أَط اهلل تعاٍ بؿ٤ٞٺ
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ٚقس زعا اٱغ٬ّ عًُا٤ٙ ٕعطؾ١ اؿه١ُ ٚايع١ً أٚ إكًش١ َٔ ٚضا٤ أسهاَ٘ 

ِّستٸ .ايع١ًُٝ ٗ إعا٬َت ضٚا َٔ ٢ إشا عطؾٛا ٖصٙ اؿه١ُ اغتطاعٛا إٔ ٜط

ٌٸ ،ط ايٛقا٥ع ٚإػتذساتتبعّا يتػٝټ ،أسهاَ٘ ٗ اؿٝا٠ َٔ  َا ٜػتذسٸ يتػتٛعب ن

ٝات أٚ إكاحل، ٚتطى ايتؿاقٌٝ ٚسطم اٱغ٬ّ ع٢ً ؼسٜس ٖصٙ ايهًٓ .أَٛض

ٌٸ ٕٛ ،ظَإ َٚهإ ٚاؾع٥ٝات ٗ َطاسٌ ايتطبٝل ٫دتٗاز ايعًُا٤ ٗ ن ٜهؿٌ  ع٢ً م

ٌٸ  ع١. إكاحل ايٛاقع١ أٚ إتٖٛق اغتٝعاب ن

عكٌ، ٚضدع إٍ ايٛاقع ٫غتدطاز ؾكس ضؾض ا٫عتُاز ع٢ً إٓطل ٚاي« باْٚس»أَا 

ٌٸ ٕطادعتٗا ٚؼسٜجٗا  ;ؾذل٠ٺ إكاحل، ٚٚنع قٛا٥ِ شلا، ٚأؾاض إٍ ٚدٛب ايٓٛط إيٝٗا ن

 ط ايٛطٚف ٚا٭سٛاٍ. ؿل َع تػٝټَا ٜتٸ

ٚٗ اخت٬ف َٓٗر اغتدطاز إكاحل بٌ اؾاْبٌ ـ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚباْٚس ـ 

ٛټ ِ ٚإكاحل ٝٳايصٟ ايتعّ بٛنع فُٛع١ َٔ ايكٹ ،م َٓٗر ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬لس تؿ

ُٸٚٚنٻ ،ٝاتٚايهًٓ ِٸٝتٗا، ٚعًٓض أٖ عّا يتػرل بٳتطى يًعًُا٤ تطٜٛط تطبٝكٗا تٳ ١ سهُٗا، ث

ب ٞ ٚإكاحل اؾع١ٝ٥، اييت قس تػبِّػٸاؾع٥ٝات. ٗ سٌ ايتعّ باْٚس بايٛاقع اؿٹ

 تٓاظعّا نبرلّا. 

 

 

تكػِٝ عػب ؾٗاز٠  :ز٠ يًُكًش١، َٓٗااٱغ٬َٞ تكػُٝات َتعسِّٚنع ايؿك٘ 

ٚغرلٖا َٔ تكػُٝات.  ;أٚ عػب قٛتٗا، أٚ بايٓٛط إٍ َس٣ سلٛشلا ٚعُكٗا ;ايؿطع شلا

 ٚنتاض َٔ ٖصٙ ايتكػُٝات تكػُٝٗا إٍ قػٌُ: 

ٚوٟٛ ايتكػُٝات  ،طتب٘ َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ٖٚٛ إ ،ايكػِ ا٭ٍٚ

 ايتاي١ٝ: 

ٚٸ  : إكًش١ إعتدل٠ ٚإًػا٠ ٚإطغ١ً. ٫ّأ

 ّ. : ايؿطض ٚإٓسٚب ٚإباح ٚإهطٚٙ ٚاحملطٻثاّْٝا

 : ايهطٜٚات ٚاؿادٝات ٚايتشػٝٓات. ثايجّا

 : َكًش١ سؿٜ ايسٜٔ ٚايٓؿؼ ٚايعكٌ ٚايٓػٌ ٚإاٍ. ضابعّا

 ،ع٢ً ا٫عتباضات ا٭خط٣ إدتًؿ١ يتكػِٝ إكاحل ؾٗٛ بٓا٤ٶ أَا ايكػِ ايجاْٞ
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 ٚوٟٛ: 

ٚٸ ٖٻ: إكًش١ ايكطع١ٝ ٚايٛٓٸ٫ّأ  ١ُ. ١ٝ ٚإتٛ

 ع١. ك١ ٚإٛغٻ: إكًش١ إهٝٻثاّْٝا

َٸثايجّا  ١. ١ ٚاـاقٸ: إكًش١ ايعا

 : إكًش١ ايسا١ُ٥ ٚإٓكطع١. ضابعّا

 ٤ إؿػس٠. ضٵ: َكًش١ دًب إٓؿع١ ٚزٳخاَػّا

 ك١ بايػرل. ك١ بايصات ٚإتعًٚ: إكًش١ إتعًٚغازغّا

 ك١. خٵ: َكًش١ ايعع١ّ ٚايطټغابعّا

 ؿل عًٝٗا ٚإدتًـ ؾٝٗا. : إكًش١ إتٻثآَّا

 ايعبس.  ٚسلٸ ايطبٸ : َكًش١ سلٸتاغعّا

 : إكًش١ ايهدل٣ ٚايكػط٣. عاؾطّا

 :ؾ٬ ٜٛدس إ٫ٓ ث٬ث١ أقػاّ يًُكًش١« باْٚس»أَا عٓس 

 .تتعًل َطًب أٚ ضغب١ أٚ ساد١ ؾطز١ٜ ،١َكًش١ ؾطز١ٜ خاقٸ

 .تعهؼ َطًب أٚ ساد١ أٚ ضغب١ اجملُٛع١ ا٫دتُاع١ٝ ،أٚ َكًش١ ادتُاع١ٝ

َٸ  ١ َطتبط١ باؾُاع١ باعتباضٖا ٚسس٠ غٝاغ١ٝ. أٚ َكًش١ عا

ضٚغهٛ »َٔ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚ هض َٔ َكاض١ْ تكػُٝات إكًش١ ٗ نٌٜٛٚتٸ

 َا ًٜٞ: « باْٚس

 ٕ تكػِٝ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ يًُكًش١ َٔ سٝح اعتباض ايؿاضع شلا إْٸُا ٜطدع إٍإـ 1

ٚايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ شلصا ايتكػِٝ إْٸُا تهُٔ ٗ  .ز١ٜٝٓ َا تكطبؼ ب٘ ايؿطٜع١ َٔ قبػ١ٺ

ـٺ ;ايتشصٜط َٔ ا٭خص بإكاحل اييت أبطًٗا ايؿطع  ،َا قس ٜهٕٛ ؾٝٗا اغتٓازّا إٍ ظٜ

 ب١ إؿػس٠ عًٝٗا. ًَٚاٖط٠ أٚ َغ َٔ َٓؿع١ٺ

ٛٸإـ 2  ;َكًش١ نطٚض١ٜ :تٗا إٍٕ تكػِٝ إكًش١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ َٔ سٝح ق

َس٣ غبل ايؿك٘  ٚثايج١ ؼػ١ٝٓٝ، ٖٛ ايتكػِٝ ايصٟ ٜعهؼ عٛل ;ٚأخط٣ ساد١ٝ

يًؿهط ايكاْْٛٞ ايعإٞ أغاغّا َٓاغبّا يتكٓٝـ ّ يٓا ١ٚ َؿاُٖٝ٘، ٜٚكسِّاٱغ٬َٞ ٚزٓق

ٌٸ َٸ إكاحل اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ٗ ن  َٔ ا٭َِ.  ١ٺأ

 ؿذلى ؾٝ٘ ايؿك٘ اٱغ٬َٜٕٞ تكػِٝ إكًش١ َٔ سٝح ايعُّٛ ٚاـكٛم إـ 3
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ّٸ ٖٚٛ ،ٚايؿهط ا٭َطٜهٞ إ٫ٓ إشا  ،َع عسّ إغؿاٍ اـامٸ ٜجبت اٖتُاّ اٱغ٬ّ بايعا

٢ يٛ ستٸ ،ٗ سٌ إٔ ايؿهط ا٭َطٜهٞ ٜٓؿس ايؿطز١ٜ ٚإؾباع ساداتٗا .سسخ تعاضضٷ

ّٸ ٣ إٍ نطٕضأزٸ  . عا

 

 

ّٚهٔ أٜهّا إكاض١ْ بٌ خكا٥ل إكًش١ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚخكا٥كٗا 

 . «باْٚس»عٓس 

ِٸ  سكطٖا ٗ ث٬خ: خكا٥ل إكًش١ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ّهٔ  إٕ أٖ

َٔ إكًش١ ٚإؿػس٠ يٝؼ قكٛضّا  ٕ ايعَٔ ايصٟ ٜٛٗط ؾٝ٘ أثط نٌٛإ: ا٭ٍٚ

 ع ايسْٝا ٚاٯخط٠ َعّا. ػٳٗ ايسْٝا ٚسسٖا، بٌ ٜٳ

١ٜ، بٌ ٖٞ َازٸ ٠ٺَا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ يصٸ ٕ ق١ُٝ إكًش١ ٫ تٓشكط ٗإ: ايجا١ْٝ

 َٔ اؾػِ ٚايطٚح َعّا.  نٌٛ ٞٵَٔ سادتٳ ْابع١ْ

١َ عًٝٗا، ؾٝذب َٚكسٻ ،يًُكاحل ا٭خط٣ ٕ َكًش١ ايسٜٔ أغاؽٷإ: ايجايج١

ٖٓ  ٚسؿاّٚا عًٝٗا.  ،إبكا٤ٶ شلا ;ا قس ٜعاضنٗا َٔ إكاحل ا٭خط٣ايتهش١ٝ َا غٛاٖا 

٢ ستٸ ،ٚأغاغٗا ايؿطز ،٠ ٚإٓؿع١ع٢ً ايًصٸ ؾٗٞ قا١ُْ٥« باْٚس»أَا إكًش١ عٓس 

٠ اع١. ٚإقا١َ إكًش١ ع٢ً إٓؿع١ إاز١ٜ أٚ ايًصٸكت ٗ بعض ا٭سٝإ باؾُٚيٛ تعًٖ

 .ٟ إٍ ٚٗٛض ا٫خت٬ف٭ٕ ايتٓاظع ايؿطزٟ غٝ٪زٸ ;ٜؿكسٖا ٚدٛز إعٝاض ايجابت ايسا٥ِ

 ،ـ ٖٚٛ َٔ أندل ايباسجٌ ٗ إٓؿع١ ـ« بٓتاّ»ٖٚصا َا ٜتهض َٔ اعذلاف ايؿًٝػٛف 

قسضٖا،  إٓؿع١ ٚتكسٜطٖا سلٸ إٕ ايٓاؽ اختًؿٛا اخت٬ؾّا نبرلّا ٗ ؾِٗ»سٝح قاٍ: 

 «. ٚتباعست ْتا٥ذِٗ ،َاتَِٗكسٸ تٵبٳٚيصيو تؿعٻ

ٓټ ، «باْٚس»ِ ايٛنع١ٝ، َِٚٓٗ ُٛٚيصا نإ َٔ أِٖ خكا٥ل إٓؿع١ يس٣ أضباب اي

 ث٬خ خكا٥ل: 

ٕ إعاٜرل ايع١َٝٓ اييت ٜكٝػٕٛ بٗا إكاحل ٚإؿاغس َعاٜرل نٝك١ بعُط إ: ا٭ٍٚ

ِ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٝٳقٛض٠ يكٹ« باْٚس»عٓس  ايسْٝا ٚسسٖا، ٖٚٞ

 يًِٓٛ ايٛنع١ٝ ٗ فتُع٘. 

ٛٸإ: ايجا١ْٝ ٚعٞ ٗ شيو َا تعٛز مثطت٘ ١ٜ ؾك٘، غٛا٤ ضٴ٠ إازٸ١َ بك١ُٝ ايًصٸْٗا َك

َٸ « باْٚس»١ يًُذتُع. ٚيصا ٜكعب ع٢ً ع٢ً ؾدك١ٝ ايؿطز ٚسسٙ، أٚ ع٢ً ايؿدك١ٝ ايعا
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 . َعٝاضّا يًُكًش١ ٜػتطٝع ايكانٞ تطبٝك٘، ٜٚذلى ا٭َط يتكسٜطٙ اـامٸ زإٔ وسِّ

طّا عإ ب٘ َٔ سٝح نْٛ٘ َ٪ثِّتٳػٵْٸ٘ ٜٴإ: اعتباض ايسٜٔ ؾطعّا يًُكًش١، أٟ ايجايج١

 ٗ تٓؿٝص ٚدٛٙ إكًش١ إعتدل٠ يسِٜٗ. 

 

 

ٛٸٜكّٛ ايذلدٝض أٚ إٛاظ١ْ بٌ إكاحل ٗ  تٗا ايصات١ٝ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ بايٓٛط إٍ ق

َٸأٚ ايٓٛط إٍ عَُٛٗا )نًٓ ،)نطٚض١ٜ ـ ساد١ٝ ـ ؼػ١ٝٓٝ( ١ أٚ ١ٝ أٚ خاق١، عا

ض إكًش١ ا٭ِٖ ز ٜٛنِّعًٝ٘ ٚنعت إكاحل ع٢ً تطتٝب َتسضِّ ٚغرلٖا. ٚبٓا٤ٶ ،ؾطز١ٜ(

ّ َكًش١ ّ َكًش١ ايسٜٔ ع٢ً بك١ٝ إكاحل، ٜٚكسٸعٝح ٜكسٸ ،ٚإكًش١ ا٭ز٢ْ

١ٝ. ٚضقس ٖصا ايذلدٝض َٔ خ٬ٍ قٛاعس ؾطع١ٝ ا٭نجط١ٜ ع٢ً َكًش١ ايؿطز أٚ ا٭قًٓ

ـٸٜٴ ايهطض ا٭ؾسٸ»َٓٗا   . «عاٍ بايهطض ا٭خ

ز يًذلدٝض بٌ إكاحل، سٝح ٔ َٔ تكسِٜ َعٝاض قسٻؾًِ ٜتُٖه« باْٚس»أَا 

 ٖصا ايعذع ٜهُٔ ٗ ف; ٚايػبب ٗطٵطايب با٫عتُاز ٗ شيو ع٢ً ايتذطب١ ٚايعكٌ ٚايعٴ

زٕٚ  ،اقتكاض ايؿهط ا٭َطٜهٞ ع٢ً تكػِٝ إكًش١ بايٓٛط إٍ ايػا١ٜ إٓؿٛز٠ َٓٗا

ٛٸ ٕكاحل  ّاتٗا ٚأُٖٝتٗا. ٚناْت إكاحل عٓسٙ اْعهاغايٓٛط إٍ إكًش١ َٔ سٝح ق

َٚا  ،ز عاف ؾٝ٘، ٖٚٞ َكاحل اجملتُع ايتذاضٟ ا٫قتكازٟ ا٭َطٜهٞفتُع قسٻ

وتاد٘ َٔ َكاحل ادتُاع١ٝ تتٛاؾل َع ؾطٚٙ ٖصا اجملتُع. َٚٔ ٖٓا ٫ ْػتطٝع 

ٕٕ ;إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ّهٔ تعُُٝٗا :ايكٍٛ َٚهإ ٚفتُع  ٭ْٗا ْٛط١ٜ َطتبط١ بعَا

ٚٚنعت َٝعإ تطدٝشٗا،  ،زتٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬أَا ْٛط١ٜ إكًش١ نُا سسٻ .َعٌ

ٟٸ ١ْؾٗٞ ْٛطٜٸ ٭ْٗا  ;ـ ع٢ً طٍٛ ايعَإ ٚغع١ إهإ ـ ا٭خص بٗا فتُٕع ّهٔ ٭

ـ عٓس اؾٛاْب ا٫دتُاع١ٝ اٱْػا١ْٝ ايس١ْٜٛٝ ٫ تتٖٛق ،ْٛط١ٜ َتها١ًَ ٗ إكاحل

 ١ اؾٛاْب، بٌ إٍ َا ٚضا٤ ٖصٙ اؿٝا٠.ٗا إٍ نآؾتٵؾك٘، بٌ ؽٖط
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 األسس ايديّٓية يألصويّية اييٗودّية
 

 

ايسٜين ٗ خًل ايكِٝ ايعا١َ اييت  ٍ انتؿاف زٚض ايٓلٸإٜٗسف ٖصا ايبشح 

ٚ أغٛا٤ َعطٝاتٗا إباؾط٠  ،ْػاْٞ، ٚايكِٝ ايػًٛن١ٝتؿهٌ ايعكٌ إعطٗ اٱ

 .ٚ ايعطقٞ َٔ خ٬شلاأخط ايسٜين ٚاغتٓباٙ ايط١ٜ٩ يٰ ،ًٜٚٞأَهإ تساٚشلا ايتإب

ُٸإنُا ٜٗسف  ٌٖ ايٛغ٘ )ايسٜين( ٚغ٘  :ٖٚٛ ،داب١ عٔ غ٪اٍ َِٗؼ اٱٍ تً

  ؟)غرل ايسٜين( نجط َٔ ايٛغ٘أقٛيٝات تُٓٛ ؾٝ٘ ا٭

ٕٕٔ ٚٗٛض ا٭أٍ ايدل١ٖٓ ع٢ً إٜٚٗسف ايبشح  َٔ  َا أٚ ٗ عكط قٛيٝات ٗ زٜ

ِّ ايعكٛض ٫ يصيو  .غػ٘أٚ ٘قٛيٞ ٗ َٓابعإٔ شيو ايسٜٔ ٖٛ زٜٔ إ :ؽ ايكٍٜٛػ

غؼ ا٫عتكاز١ٜ ٍٚ َٔ ث٬خ سًكات تبشح ٗ ا٭غٝهٕٛ ٖصا ايبشح اؿًك١ ا٭

غؼ ْكٛقّا َطدع١ٝ َباؾط٠ غٛا٤ ناْت ٖصٙ ا٭ ،بطا١ُٖٝٝزٜإ اٱقٛيٝات ٗ ا٭يٮ

 ُاع١ٺ أٚ أؾطاز،ؾ ،ػاضب تاضى١ٝ غًٛن١ٝٚ ناْت أٚ َ٪ٚي١، أأٚ ْكٛقّا تؿػرل١ٜ 

ٛٸ  ٍ َػتٓس زٜين. إيت ؾُٝا بعس ؼ

ٍ إاض ٜسعٛ زٜإ تٝٸٕ ٗ زاخٌ ضداٍ ايسٜٔ ٗ نٌ ا٭أخصْا ٗ ا٫عتباض أٚيكس 

غًب١ٝ َٔ ا٭ ٚيهٔ ٖصا ايتٝاض دع٤ٷ .ز١ٜ ططم اـ٬مايتػاَض ْٚػب١ٝ إعطؾ١ٝ ٚتعسټ

 ايكاَت١. 

قٛي١ٝ ط٠ يٮقٛي١ٝ، ٚايٓؿأ٠ إبٚهّٛ إعاقط يٮغٝكـ ايبشح ع٢ً إؿٗ

٘ ع٢ً خًل ثط شيو نًٓأٚ ،ايٝٗٛز١ٜ، ١ََٛٛٓٚ إعتكسات ايٝٗٛز١ٜ ْٚكٛقٗا ايتٛضات١ٝ...
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اييت ْؿذلض  ،قٛي١ٝ ايٝٗٛز١ٜايػُات ايعا١َ يًٓعع١ ا٭ َؿرلّا إٍقٛي١ٝ، ايٓعع١ ا٭

ٗ اؿًكتٌ ايجا١ْٝ  ،غ١َٝ٬اٱقٛي١ٝ ٚ ا٭أل١ًٝٝ قٛي١ٝ اٱْٓا قس لسٖا ٗ ا٭أ

 ٚايجايج١ َٔ ٖصا ايبشح. 

 

ؾكس قاٍ  .أقٌ ١ٜعٛز َؿّٗٛ ا٭قٛي١ٝ ٗ ايتساٍٚ إعذُٞ إٍ إطاز َٔ يؿٛ

ٖٚٛ ٗ  .ٚا٭قٍٛ ْع أقٌ .اؾطداْٞ ٗ ايتعطٜؿات: إٕ ا٭قٌ ٖٛ َا ٜب٢ٓ عًٝ٘ غرلٙ

ُٸ  ،ٖٚٛ َا ٜجبت سهُ٘ بٓؿػ٘ .ٍ ؾ٤ٞإيٝ٘ غرلٙ، ٫ٚ ٜؿتكط ٖٛ إٜؿتكط ا ايًػ١ عباض٠ ع

ٝت ُِّٚقس غٴ .قٍٛغؼ ٚايكٛاعس ايعا١َ با٭َٚٓ٘ دا٤ت تػ١ُٝ ا٭ .(1)ٜٚب٢ٓ عًٝ٘ غرلٙ

ٖٚٞ قٛاعس عا١َ  ،ؼ عًٝٗاٚتكًض زي٬ّٝ ع٢ً َا ٜ٪غٻ ،يٝٗاإغؼ ٜؿتكط أبصيو ٭ْٗا 

ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘  ،َٔ يؿ١ٛ ا٭قٌ َؿتلٸ قٛي١ٝ إشٕ َكطًضٷؾا٭ .َدلٖٔ عًٝٗا..

قاٍ ٗ  .(2)ٚ ايطنٝع٠ اييت ٜطتهع عًٝٗا ايؿ٤ٞأ٢ٓ، ؾٝهٕٛ َع٢ٓ ايكاعس٠ بٵايؿ٤ٞ ٜٚٴ

خط٣ أٖٚٓا تٛٗط ز٫ي١  .غاؽَؿّٗٛ ا٭ أٜهّاطاز ب٘ ٜٚٴ ،(3)غؿٌ ايؿ٤ٞأقٌ ا٭ :احملٝ٘

 ؾهاض. ٍٚ يٓؿأ٠ ا٭ٖٞ ايبساٜات ا٭

ٌٳٚقس ٚضز ٗ يػإ ايعطب أ ٌ قٻأٚ .ٕ ا٭قٛي١ٝ ٗ ايًػ١ َأخٛش٠ َٔ ايؿعٌ أقٻ

غاغ٘ ايصٟ أ٭ٕ أقٌ ايؿ٤ٞ ; ٍٚ ٚايجٛابتقٍٛ ا٭٭ٍ اإشا عاز ب٘ إً٘ ايؿ٤ٞ ٜ٪قِّ

 .(4)يٝ٘ أقٛيٞإٚايٓػب١  .ٜكّٛ عًٝ٘

ٚؼسٜس طبٝع١ ا٫ْتػاب  ،قٌٜهٕٛ َع٢ٓ ايتأقٌٝ ايهؿـ عٔ ٖصا ا٭إشٕ 

ٕ ايؿهط ايطأٖ ْاتر عٔ ا٭غؼ اييت إٟ أ .ايٓؿأ٠ٟ ؼسٜس ٖٜٛت٘ َٔ سٝح أيٝ٘، إ

ُٸ .دتُاعٞ إعٌٚ ايٛاقع ا٫أايٛٛاٖط  اتكّٛ عًٝٗ شا نإ ٜٓتُٞ إق٬ّٝ أ٢ ايؿ٤ٞ ٜٚػ

 ٚ ٜتُػو ب٘. أقٌ ٍ ا٭إ

ٌٖ أغتعًُ٘ اقٌ َا ٜكابٌ ايؿطع، َٚا ٗ ا٫قط٬ح ايتكًٝسٟ ؾكس اغتدسّ ا٭أ

ٟ أي١ نصا إٔ أقٌ إػإ :شا قٌٝإؾ .(5)ٚ إػتٓسأٚيٌ َع٢ٓ ايسيٌٝ، ايًػ١ ٚعًّٛ ا٭

ْ٘ :ٚقٌٝ. زيًٝٗا نصا ٚ ايٓٛط١ٜ اييت أَٔ ايؿهط ايطأٖ  ٖٛ إبسأ ايصٟ ْؿأ عٓ٘ ِ

ط٠ عٓ٘ ٚ ايؿطٙ يط١ٜ٩ ؾهط١ٜ َتأخِّأٚ ايػبب أؾٝهٕٛ َع٢ٓ اؾصض  ،يٝ٘إتٓتػب 

ٕٕقٛي١ٝ ع٢ً َا تكسٻٚتهٕٛ ا٭ .ػ١ عًَٝ٘ٚ٪غٸ غتعُاي١ٝ ٖٞ اٯضا٤ اَعذ١ُٝ ٚ ّ َٔ َعا
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ٌٕإؾهاض ٚايٓٛطٜات إٓتػب١ ٚا٭ ق٫ّٛ أ أّ ّاأّ ؾًػؿٝ ّا، غٛا٤ نإ زٜٓٝؾهطٟ ٍ أق

 غٝػ١ٝ أخط٣. أثكاؾ١ٝ ت

ختًؿت اعٝح  ،آخط دص َٓش٢ٶتٸاٜاّ ؾكس َا ا٫غتعُاٍ إتساٍٚ ٗ ٖصٙ ا٭أ

ؾإكطًض إعاقط مل  .ْطاقٗا إؿاُٖٝٞز٫يت٘ عػب ب١ٝٓ ايجكاؾ١ اييت ٜػتعٌُ ٗ 

أَا  .ز َعٓاٙ ٗ عطف ايتداطب ايعطبٜٞهٔ َٔ َٓتذات ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، ٚمل ٜتسضٸ

 إٍْتكٌ َعٓاٙ َٔ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ اٚ ،ط٬م إعاقط ؾكس ْؿأ ٗ ضسِ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝاٱ

ايؿهط١ٜ إعاقط٠  يط١ٜ٩ٚنإ َعٓاٙ ٗ إٓؿأ ايجكاٗ ي٘ ٖٛ ا ،ثكاؾ١ ايعطب ٚإػًٌُ

ٚغٓسّا َطًكّا ْٚٗا٥ّٝا، غٛا٤  ،غاغّٝا شلاأغٝػٞ َطدعّا أدص َٔ ا٭قٌ ايتاييت تتٸ

غاؽ ٗ َؿاُٖٝٗا ٚايهاب٘ يٝهٕٛ ا٭ ;ّ عطقّٝاأأنإ شيو ا٭قٌ زّٜٓٝا أّ غٝاغّٝا 

 .(6)يػًٛنٗا

٭ْٗا  ;١قٛيٝأذاٖات ٕ ا٫ػاٖات ايس١ٜٝٓ ْٝعّا ٖٞ اتٸإٚطبكّا شلصا ايتعطٜـ ؾ

ٚيعٌ ٖصا  .ٚغٓسّا َطًكّا ْٚٗا٥ّٝا ،دص َٔ أقٛشلا ايس١ٜٝٓ َطدعّا أغاغّٝاْٝعّا ض١ٜ٩ تتٸ

ٚنإ  .زٜإاب عٓسَا ٜطبطٕٛ ٖصا إؿّٗٛ با٭ٖٛ غبب ْعع١ أغًب ايباسجٌ ٚايهتٸ

ٖٚصٙ ايٓعع١ تتعاٌَ  .ز٠ٚ غرل إتؿسِّأز٠، ٢ً ايتٝاضات ايس١ٜٝٓ إتؿسِّعطًك٘ أقس بعهِٗ 

ٌٸ قٛيٝات ع٢ً ؾٝهٕٛ إطاز با٭ ،إُٓٛات ايس١ٜٝٓ بٛقؿٗا َُٓٛات أقٛي١ٝ َع ن

ٚع٢ً ٖصا إعٝاض  .١قٛيٝات ٖٞ ايتٝاضات أٚ اؾُاعات ايس١ٜٝٓ نآؾٕ ا٭أٖصا ايؿِٗ 

ٌٸإؾ ٞٸتطاثٞ قسِٜ ٜتُػٻ  ؾهٕطإٍ َٓتػبٺ ٕ ن ٚيٛدٛز  .و ب٘ نط١ٜ٩ يًشانط ٖٛ أقٛي

ٌٸٖصا إ غؼ ايؿهط١ٜ ض٣٩ ايط٣٩ شات ا٭ ع٢ٓ ٗ كتًـ إصاٖب ايس١ٜٝٓ ؾه

ٕ ايتباغّا تساٚيّٝا أٖا ْعتكس َع٘  ،َآَا يٝؼ نصيوأبُٝٓا ايٛاقع إاثٌ  ،قٛي١ٝأ

 قاب إكطًض َؿَّٗٛا ٚػػٝسّا. أ

ٍ إسٝا١ٝ٥ تسعٛ إغ٬َٞ سطنات ٗ ايكطٕ إانٞ ٗ ايعامل اٱ تٵؾًكس ٚٗطٳ

دص ن١ًُ ٗا مل تهٔ تتٸيهٓٸٚ ،غ٬ّ ٚتطبٝك٘ ٗ اؿٝا٠ إعاقط٠ٱإعاز٠ ؾِٗ ا

ز ٚايعٓـ ػِ بايتؿسټغِ، ٚمل تتٸشلا، ٚمل ٜطًل عًٝٗا آْصاى ٖصا ا٫ قٛي١ٝ ازلّاا٭

إٔ  ، إ٫ٓ(ؿ١ًَٝا٫ػاٖات ايػٻ)طًل ع٢ً بعهٗا أٚضَا  .ٚايص١ٖٝٓ ايتػٝرل١ٜ ا٫ْك٬ب١ٝ

شا ٚقع ٗ إ ٫ٓإ ،قٛي١َٝكطًض ايػًؿ١ٝ َٚكطًض ا٭ٜطازف بٌ  ل ٫ايباسح إسٚق

ٕ ٖصٙ أ ٫ٓإ .ٚايعٌُ َكتهاٖا ،قٍٛ٭إٍ اطاز بايًؿٜ ايعٛز٠ ٚ نإ ٜٴأا٫يتباؽ، 
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ٌٸٗا َتؿسِّٚمل تهٔ نًٓ ،قٛي١ٝبا٭ ِٻػٳتٳاؾُاعات مل تٳ  ز٠ تؿطض َك٫ٛتٗا به

ٌّ ٚنإ يبعهٗا َٓٗرٷ .ايٛغا٥ٌ ع٢ً ايػرل ؾػاْٞ ٍ ايسٜٔ ا٭، نشطن١ ْاإق٬س

يٓؿط ايؿهط أٚ  ططٜكّاط١ٜ ػٵْٗا ٫ تط٣ اغتعُاٍ ايٛغا٥ٌ ايَكأٍ إإناؾ١  ٙ.ٚقُس عبس

 ْؿط ايسٜٔ. 

ؾكس قاض نطٚضّٜا  ،يتباؽ ٗ ز٫ي١ إكطًضّ َٔ ا٫ٕٚا تكسٻ ،غبابشلصٙ ا٭

٭ٕ  ;ٚ إطاز إككٛزأ ،ايهؿـ عٔ أثط َٛاطٔ ْؿأ٠ إكطًض ع٢ً إع٢ٓ ايصٟ وًُ٘

 ;غرل زقٝل َٔ د١ٗ إع٢ٓ ٚايس٫ي١ قٛي١ٝ َٔ إؿاِٖٝ اييت اغتعًُت اغتعُا٫َّؿّٗٛ ا٭

١ اغتعُاي٘ ٕ ايتشكٝل ٗ َؿَٗٛ٘ ٚزٓقإٚعًٝ٘ ؾ .ىًٛ َٔ ايع١َُٝٛ ٭ٕ ٖصا إؿّٗٛ ٫

ٜعاٍ ٜػتعٌُ يؿٜ  غ١َٝ٬ ايتكًٝس١ٜ َج٬ّ نإ ٫ٚؾؿٞ ايجكاؾ١ اٱ .قبض ساد١ َعطؾ١ٝأ

أٟ  ،قٍٛ ايسٜٔأعًِ  :َٚٓ٘ ،غؼطاز ب٘ ا٭ٜٚٴ ،قٍٛ َعٓاٙ ايًػٟٛ إعذُٞ٭قٌ ٚاا٭

َٸأغػ٘ َٚطتهعات٘ ٚسكا٥ك٘ ا٭ ٟ أ ،قٍٛ ايؿك٘أعًِ  :َٚٓ٘ ;١ يٍ٘ٚ ٚإباز٨ ايعا

أٚ ٖٛ قٛاٌْ ا٫غتٓباٙ ، غ٬َٞغاغ١ٝ اييت ٜػتكٞ َٓٗا ايتؿطٜع اٱإكازض ا٭

 .قٛي١ٝٚمل لس ٗ تطاثٓا ايعطبٞ إع٢ٓ إػتعٌُ سايّٝا يٮ .غ٬َٞغاغ١ٝ يًؿك٘ اٱا٭

طّا ضٚق١ ثكاؾ١ ايػطب َ٪خٻأْؿأ ٗ  قٛي١ٝ ايصٟ ٜػتعٌُ ايّٝٛ َكطًضٷؾُكطًض ا٭

 َعٓاٙ اؿايٞ ايصٟ ْؿأ ٗ ضٚام شيو ايؿهط. 

بٌ: يكس ٚٗط إكطًض ع٢ً أثط ْؿط غًػ١ً َٔ اثين عؿط فًسّا ٜٝكٍٛ دٌٝ ن

ٚناْت تًو اجملًسات  .قٍٛؼت عٓٛإ ا٭ ،(1915ـ  1910إتشس٠ بٌ ) ٗ اي٫ٜٛات

ِٸ  .(7)ضٖا اي٬ٖٛتٕٝٛ ايدلٚتػتاْت إعاضنٕٛ يًُكاؿ١ َع اؿساث١تػعٌ َكاي١ سطٻ ته

ٚايجٛابت اييت  ،ٚقس اغتدسَت ٖصٙ ايطغا٥ٌ يتبٝإ ايعٓاقط ايتكًٝس١ٜ يًعكٝس٠ إػٝش١ٝ

ٕٳأقٛيٕٝٛ ٜطاٖا ا٭ ٕٸس نٝبٌ ٚبصيو ٜ٪ٚن .ٍٚش١ٝ ا٭إػٝ ضنا إكطًض ْؿأ ٗ  أ

ِٸ ،ضٚام ايؿهط ايػطبٞ ٍ إْكٌ َٔ ثكاؾ١ ايػطب  ٚأسهإ ايؿهط ايسٜين إػٝشٞ، ث

٢ غ١َٝ٬ اييت تتبٓٸع٢ً اؾُاعات اٱ ّاغ٬َٞ، يٝطًل َكطًشايٛاقع إعطٗ اٱ

ز ايتساعٝات يصيو ؾها نجرلٕٚ َٔ تعسټ .غ١َٝ٬ز٠ ٗ ايجكاؾ١ اٱايٛٛاٖط إتؿسِّ

 . (8)ز٠غ١َٝ٬ إتعسٸايس٫ي١ٝ ٗ اغتعُاي٘ نٛقـ يًٛٛاٖط ايس١ٜٝٓ اٱ

٫ٚخت٬ف ْؿأ٠ إكطًض ٚفاي٘  ،غ١َٝ٬ٚيتػاٜط ايجكاؾتٌ ايػطب١ٝ ٚاٱ

ؾؿٞ  .(9)ضاز٠ اـطاب(إعػب ا٫غتعُاٍ ) ّاَتؿاٚت ّا، ؾكس قاض َعٓاٙ َتػرلايتساٚيٞ
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ي٦و ايصٜٔ آَٓٛا ٚايتعَٛا َا دا٤ بايػًػ١ً اييت قسضت ٚ٭ نإ َعٓاٙ ازلّا َطٜهاأ

ٛٸ ،َطًع ايكطٕ إانٞ ٚضٚبا ايػطب١ٝ أأَا ٗ  .هاضِٖ ٚض٩اِٖ بٓا٤ عًٝٗاأؾْت ٚته

نُعذِ  ،ٚزٟ إٔ إكطًض مل ٜسضز ٗ إعادِ ٚايكٛاَٝؼ ايؿٗرل٠ضاغ ٘ؾرل٣ ضٚدٝ

ؾ٘ قاَٛؽ ٫ضٚؽ بعسٖا عطٻٚ، ٢1966 ستٸ ،ٚإٛغٛع١ ايعا١ٕٝ ايؿطْػ١ٝ ،ضٚبرل ايهبرل

 .ٟ عكٝس٠ َع ايٛطٚف اؾسٜس٠أي٦و ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ تهٝٝـ أْٚ٘ َٛقـ بأايكػرل 

ٚعطؾٗا  .1966ٚشيو بعس عاّ  ،(10)ٚنإ قس أطًك٘ قاَٛؽ ٫ضٚؽ ع٢ً ايهاثٛيٝه١ٝ

ضثٛشنػ١ٝ بإهاٌَ ا٭و ايكاضّ ْٗا عباض٠ عٔ )ايتُػټأنػؿٛضز بُأقاَٛؽ 

 . (11)َٚعازا٠ ايًٝدلاي١ٝ ٚاؿساث١( ،غ١ٚعطؾ١ٝ ايٓكٛم إكسٸ ،ايتكًٝس١ٜ

ٚتعتدل ْٗا١ٜ ايػبعٝٓٝات َٔ ايكطٕ إانٞ ايبسا١ٜ ايع١َٝٓ ٫ْتؿاض َكطًض 

( ناْت ايكشـ 1980ش ٗ عاّ )إغ٬َٞ، قٛي١ٝ ٗ اجملاٍ ايتساٚيٞ ايعطبٞ اٱا٭

ُٸ َطٜه١ٝ تٓؿط ايهجرلا٭ ُا بعس ٚٗٛض غٝٻ ٫ٚ ،غ٬َٞقٛيٞ اٱا٭ ا تػ١ُٝ بإسٸع

ِٸ ،(12)خ ايعإٞسٳٜطإ ع٢ً َػطح اَؿإغ١َٝ٬ ٗ ايتذطب١ اٱ عُِ بعس شيو ؾكاض  ث

قًُٝٞ غ٬ّ ايػٝاغٞ شات ايبعس احملًٞ ٚاٱع٢ً ْاعات اٱ َكطًشّا زا٫٘

ُات ايعا١َ عػب ايػ١ِّ ٗ تكٓٝـ ٖصٙ اؾُاعات ٕ لس زٓقأَٔ زٕٚ ، (13)ٚايسٚيٞ

 طٖا ٚا٫يتعاّ بٗا ٗ ٖصٙ اؾُاعات. ٚايتؿك١ًٝٝ اييت ٜتؿاٚت تٛٗؾ

ٕٔ ّاا١ُٕٗ يٮقٛي١ٝ أْٗا تطتب٘ زا٥ُُات ٍ إٔ َٔ ايػِّإاضٚزٟ غ ٜ٘ٚٓب٘ ضٚدٝ  بعَ

٫ ٜؿطم إٔ اضٚزٟ غٖٚٓا ٜتعُس  .(14)ؼ ٗ عكط غابلَاض، ٚتكّٛ ع٢ً َعتكس َ٪غٸ

ْٛاع أَٓ٘ بٛدٛز  ّا; إّاْٚ َعتكسّا زّٜٓٝا َانّٜٛاأبٌ نٕٛ إعتكس َعتكسّا تاضىّٝا 

ٜؿكٌ بٌ اؿكا٥ل ايس١ٜٝٓ ٚاؿسخ ايتاضىٞ  قٛيٝات، أٚ ضَا ٭ْ٘ ٫ز٠ َٔ ا٭َتعسِّ

ٛٸ ٕ ٖصا ا٫ضتباٙ إٚ .ٍ َػتٓس يًتسيٌٝ ٚايدل١ٖٓ ع٢ً ق١ُٝ أؾهاض اؿانطإٍ سٌ ٜتش

ضتباٙ عباض٠ عٔ نبك١ٝ ٚٛاٖطْا إعاقط٠، إِا ا٫ ،ٞ يٝؼ اضتباطّا تاضىّٝابإان

غتُساز إك٫ٛت ٚا٭ؾهاض َٓ٘، اٚهطٟ ، زٜين ٍ ْلٛإؼٍٛ اؿسخ ايتاضىٞ 

ٛٻ تباع تًو ا٫ػاٖات ٚأِاٙ ايؿِٗ أِٛشز ٜؿطض ع٢ً أٍ إٍ شيو إانٞ ٚبصيو ٜتش

ظا٤ إٚزي٬ّٝ يًُٛاقـ  ،يًشانط٘ َعٝاضّا نًٓ ؾعاٍ، ٚدعٌ شيواـام يًُعتكسات ٚا٭

 ْػإ ٚايسٚي١. ضا٤ ٚايٓٛطٜات إعاقط٠ ٗ فا٫ت بٓا٤ اٱؾهاض ٚاٯا٭

اؾُاعات اييت تعتُس ٖٛ  قٛي١ٝ عًٝ٘ط٬م َكطًض ا٭إ ٕ َا ٜكضٸأعتكس أٚ
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تأ٬ّٜٚ، ٚت٪َٔ بإٔ تًو ا٭قٍٛ ٖٞ  ّا أْٚكٸ ،قٍٛ أغاغ١ٝ )نعكٝس٠ ٚتعايِٝ(أع٢ً 

ٕ ايسؾاع عٓٗا ٚا٫يتعاّ بؿطنٗا ع٢ً ايػرل ٚادب أاؿكٝك١ ايتا١َ ٚإطًك١ ٚاـايس٠، ٚ

ٞٸ ١، ٚتعتدل ايتذطب١ ايع١ًُٝ ٚبايٛغا٥ٌ نآؾ ،، ٚت٪َٔ بططٜك١ تػٝرل١ٜ ؾا١ًَ يًُذتُعإشل

ٛټا٭ ضات اؿهاض١ٜ اي٬سك١ ٍٚ يتًو ا٭قٍٛ ايٓٛط١ٜ ٖٞ ايتذطب١ إعٝاض١ٜ، ٚتكطأ ايتط

ٌٸ ،ب١١ سطؾ١ٝ ْكٛق١ٝ َان١ٜٛ َتعكِّٝٗا َٓٗذٝٸبٓا٤ٶ عً ايتطٛضات إس١ْٝ  ضاؾه١ يه

 ظ١َٓ. ـ َع نطٚضات ا٭ٚايتشسٜح، ٚعٝح ٜػتشٌٝ عًٝٗا ايتهٝټ

ٌ سهٛضّا قّٜٛا غطٛض١ٜ اييت تؿٚهٚ ا٭إٔ إعتكسات ايس١ٜٝٓ أَٚٔ ايتعطٜـ ٜٛٗط 

يٝ٘ إع ٚتعاٌَ نأْٗا اؿكا٥ل ايٓٗا١ٝ٥ ٚاـايس٠ ٚايُٓٛشز إتطًٖ ،ٗ ايصٖٔ ٚايػًٛى

ٚ أٚ عطق١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ أغٛا٤ ناْت ز١ٜٝٓ  ،قٛيٝات إعاقط٠غاؽ يٮٖٞ ا٭ ،ٚإعٝاض

ٔٸ ....، إخلثكاؾ١ٝ نجط َا ٜكسم ع٢ً ا٫ػاٖات ايس١ٜٝٓ اؿطن١ٝ أٖصا ايتٛقٝـ  يه

ٛٸ ٚاييت تػع٢ يبٓا٤ عامٕل ،ايكا١ُ٥ ايّٝٛ نصيو ٚٗطت ٚ ،تٗا إان١ٜٛاضدسٜس ع٢ً تك

 .قٛيٝات ٗ ايٛغ٘ ايٝٗٛزٟ إػٝشٞ ٚاٱغ٬َٞأ

ِٖٚ  ،١ َٔ ايٝٗٛزٕ ايٝٗٛز١ٜ زٜا١ْ زلا١ٜٚ َؿتٓكإَا ا٭غؼ ايس١ٜٝٓ يًٝٗٛز١ٜ ؾأ

ضض أٍ إٚض ايهًسا١ْٝ أَٔ  ،ِٖٚ ضعا٠ْ ،ايصٟ ٖادط َع ْاعت٘ ×بطاِٖٝإغ٬ي١ 

اييت ؼٌُ  ،ٍ عدل٣إْػب١ ، ت ٖصٙ اؾُاع١ بايعدلا١ْٝٝٚزلِّ ..ّم1850نٓعإ ٗ 

ؾه١ًُ  ،(15)ضزٕٚ ْٗط ا٭أبطاِٖٝ عدل ْٗط ايؿطات إ٭ٕ  :ٚقٌٝ ;َع٢ٓ ايطسٌٝ ٚاشلذط٠

ثِ ٖادط ٖ٪٤٫  .ٛا بايعدلٌٜ يع٬قتِٗ بايكشطا٤زلٸ :ٚقٌٝ ;عدلٟ َجٌ ن١ًُ بسٟٚ

ؾكس دا٤  .ي٬يتشام بععٜع َكط ;إشلٞ ٚ بإَٔطأبػبب ايكش٘  ;م.ٍّ َكط إايكّٛ 

ٕٸ  ،ٍ َكطإٕ تٓعٍ أ ـٵَؽ ٫ .ٝوأبي٘ إْا اهلل أ) :اهلل قاٍ يٝعكٛب ٗ غؿط اـطٚز أ

ٜٚٛغـ  .قعسى َٓٗاأْا أٚ ،ٍ َكطإْعٍ َعو أْا أ١َ ع١ُٝٛ ٖٓاى(، )أدعًو أؾػ

بععا١َ  ّاسؿازٙ قَٛأٜعكٛب ٚ ٛيكس نإ بٓ .(16)ٖٛ ايصٟ ٜػُض عٝٓٝو غاع١ ُٛت(

ُٸ ،يٝ٘إْٚػبٛا  ،غطا٥ٌٝإزلٛٙ بأايصٟ  ،×ٜعكٛب ٚعازٚا  .غطا٥ٌٝإْؿػِٗ بين أٛا ؾػ

غ١ٓ  :ٚقٌٝ ،ٍ ؾًػطٌإ ،.ّ(م1290ضض نٓعإ ٗ )أٍ إ ×بعس زع٠ٛ َٛغ٢

 . (17).ّم1213

إٛايٌ يطسبعاّ بٔ غًُٝإ بٔ  ،غباٙ ٜٗٛشا ٚبٓٝاٌَأقاّ أ.ّ م930ٚٗ غ١ٓ 
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َٳإْػب١  ،ز ًٖه١ ٜٗٛشاٚزاٚ  .(18)ؾػًبت عًِٝٗ تػ١ُٝ ايٝٗٛز ،تٓاغٌ َٔ ٜٗٛشا ٔٵٍ 

غطا٥ٌٝ ٗ ايهجط٠ نطٌَ إٚنإ ؾعب ٜٗٛشا ٚ» :ٍٚتكٍٛ ايتٛضا٠ ٗ غؿط إًٛى ا٭

 . «ٜأنًٕٛ ٜٚؿطبٕٛ ،ايٓذط

 .تٓػذ ٫ٚ ،ٕ ايتٛضا٠ خايس٠ ٚثابت١أٜٚعتكس ايٝٗٛز اغتُطاضّا ٕٛثٛق١ٝ ايٝٗٛز١ٜ 

 ،ُا إػٝش١ٝ بٛقؿٗا ايٛسٞ ايتايٞ يًٝٗٛز١ٜغٝٻ ٫، ٚخط٣ا٭ زٜإا٭ ٖٚٞ زع٣ٛ نسٸ

ٚايتعبرل عٔ اؿه١ُ ايػطَس١ٜ،  ،(the divine logosشلٞ( )ؾٗٞ عٓسِٖ )ايًٛدٛؽ اٱ

ٌٸأ .ٖٚٞ ثابت١ َجٌ ثبات اهلل  .غطٜك١ٝاعتُازّا ع٢ً إعطؾ١ اٱ َا اي٬ٖٛت ايٝٗٛزٟ ؾٗٛ أق

ُٸ ٚ أٚ عكٝس٠ أزّٜٓا يٝػت ٚقتٜٛات ايتٛضا٠ ٗ ضأِٜٗ  .ؿػِٗ ؾعب ايتٛضا٠أْايٝٗٛز  ٜٞٚػ

ِا ٖٞ سٝاتِٗ ٚزْٝاِٖ َٚانِٝٗ ٚسانطِٖ إ ،ٚ عًُّا ؾك٘أٚ تؿطٜعّا أخ٬قّا أ

 َٚػتكبًِٗ. 

ٚبعس  .(19)دًٗا خًل اهلل ايسْٝاٚ٭ ،قسّ َٔ ٖصا ايعاملإٔ ايتٛضا٠ أنُا ٜعتكسٕٚ 

 إطدعٞ ايجاْٞ.  ايتًُٛز ايٓلٸ سٸعٳايتٛضا٠ ٜٴ

ٌٕٚايتًُٛز ٖٞ ايطٚاٜات ايؿؿٗ ٚقس  .ٍ دٌٝإ ١ٝ اييت تٓاقًٗا اؿاخاَات َٔ دٝ

ُِّٝت .ٟ ايؿطٜع١ ايجا١ْٝأ ،غِ إٓؿأاط٠ بْعت َتأخٸ  ٚؾطست ؾُٝا بعس ؾطٚسّا غٴ

ٛٸ ٜٚهع٘  ،نجط ايٝٗٛز نتابّا َٓع٫ّأٜٚعتدلٙ  .ٕ ايتًُٛزْاضا، َٚٔ إٓؿأ ْٚاضا ٜته

  َٔ ايتٛضا٠. دلبعهِٗ َٓعي١ أن

 . (20)قٛيٞيبٝإ أثط ايٓكٛم ٗ قٝاغ١ ايعكٌ ا٭ ;زضز ْكٛقّا تًُٛز١ٜأٖٚٓا 

 ؾكس دا٤ ٗ ايتًُٛز: 

 .عٓس اهلل أنجط َٔ ا٥٬ٕه١ غطا٥ًٝٞ َعتدلٷٕ اٱإـ 1

ُٳ ،ٕ ايٝٗٛزٟ دع٤ َٔ اهللإـ 2  .شل١ٝنطب٘ ؾكس نطب ايعع٠ اٱ ٔٵؾ

 .ْػإ ٚاؿٝٛإاٱ ـ ايؿطم بٌ ايٝٗٛزٟ ٚغرلٙ نايؿطم ب3ٌ

 .ٕ ٜطعِ غرل ايٝٗٛزٟأٚيٝؼ ي٘  ،ٕ ٜطعِ ايهًبأـ يًٝٗٛزٟ 4

َٳٕ ٜػؿٸأٚع٢ً ايٝٗٛز  ،عسا٤ يًٝٗٛزأـ غرل ايٝٗٛز بايهطٚض٠ ِٖ 5  ،غٛاِٖ ٔٵٛا 

 ٜٚكتًِٖٛ. 

  .ِٖا ؾطٻٛٵٕ وٝٛا غرل ايٝٗٛز َامل ىؿٳأـ ٫هٛظ يًٝٗٛز 6
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ٌٸـ عّا هلل بٳتٳ ـ ـ ايٝٗٛز7  ، ٫ٚ ًّو غرل ايٝٗٛزضض َٔ ثطا٤َا ٗ ا٭ ًّهٕٛ ن

ٚغرل َػُٛح  ،(21)َا اغتًب َٓ٘ . ؾًٛ غطم ايٝٗٛزٟ َاٍ غرل ايٝٗٛزٟ ؾكس اغذلزٸؾ٦ّٝا

  .خط٫ٜٔغتٓعاف ثط٠ٚ اٯ ;بابايطِّ ٫ٓإدٓيب ٕ ٜكطض ا٭أيًٝٗٛزٟ 

ٌٸإٔ َٔ ايعسٍ أايتًُٛز  ـ ٜٓلٸ8  ب٭ْ٘ بصيو ٜكطِّ ;أٖٞ ٕ ٜكتٌ ايٝٗٛزٟ ن

 هلل.  (22)قطباّْا

 غا٠٤ يًهٓا٥ؼ إػٝش١ٝ ٚإػٝشٌٝإٚ ،×سْا عٝػ٢غا٠٤ يػِّإـ ٗ ايتًُٛز 9

 . ْٝعّا

ٕ ايتُٝٝع ٚايػٝاز٠ ع٢ً بين ايبؿط أ١َ ًْشٜ َٔ ايٓكٛم ايتًُٛز١ٜ إتكسٸ

ٕ تطتهب تًو أزٕٚ  ،ضضغاغ١ٝ يًعسٚإ ع٢ً بك١ٝ ؾعٛب ا٭ناْت ايكاعس٠ ا٭

ٟٸ ٚ أٜاتِٗ ٚ سطٸأٚاسِٗ أضع٢ً  غٛا٤ نإ عسٚاّْا ،ايٝٗٛز عُاٍ نسٸأ ايؿعٛب أ

خط٣ ؾٝٗا ز٫ي١ ع٢ً تؿهرل زٜإ ٚإعتكسات ا٭٭إٍ اغا٠٤ ٕ اٱأ٬ٜٚسٜ  .ٖتًهاتِٗ

 عٙ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ يس٣ ايٝٗٛز. تطٚن َتسٕٛ

ٌٜٚ أٚيٝؼ ع٢ً تؿاغرلٖا ٚايت ـ َٔ تًو ايٓكٛم إطدع١ٝ َباؾط٠ّ غإؽأع٢ً ٚ

س٠ قٛي١ٝ ايعسٚا١ْٝ إتذػِِّ ا٭ٝٳٚايكٹ ،قٛيٞ ايٝٗٛزٌٟ ايعكٌ ا٭ٜتؿٖهـ ٝٗا يإإػتٓس 

 غطا٥ٌٝ. ٚ ايػًٛى ايسٚيٞ ٱأ ،ٗ ايػًٛى ايؿطزٟ يعكابات ايكتٌ

ضض أٍ إغطا٥ٌٝ إٍٚ َٔ زخٍٛ بين ِ غؿط ايكها٠ عٔ ايؿذل٠ ا٭يكس تهًٖ

تباعّا ٫ثين عؿط أبٌ ٫ ٜعايٕٛ  ،١َ َٛسس٠أ١َ ايٝٗٛز أٌ ٚآْصاى مل تتؿٖه ،نٓعإ

 ع٠ سٍٛ َؿّٗٛ ايكب١ًٝ. غبطّا ع٢ً ْٛاّ اؾُاعات ايبس١ٜٚ إذلٓن

ُِٗ َع ٜٛؾع بٔ ْٕٛ مثاٌْ ٚتععٸ ،.ّم1210ؾكس خطز َٛغ٢ بِٗ َٔ َكط ٗ 

 َٔ ايعَٔ.  ّاقطْ ، ٚاَتسٸٚبعس شيو دا٤ عٗس ايكها٠ ،.ّم٢1130 ستٸ ،غ١ٓ

ِٸ ٍ عٗس إؾاْتكًٛا  ،ٍٚٚضز ٗ غؿط ق٥ٌُٛٝ ا٭ نُا ،اْٗاض ْٛاّ ايكب١ًٝ ث

  .إًٛى

غطا٥ٌٝ اغِ إطًكٛا ع٢ً بين أايؿطؽ ِٖ ايصٜٔ  ٕٸإ: ٜكٍٛ ز. غًُٝإ َٛٗط

َٳ (23)طًكٛا ع٢ً عكٝستِٗأٚ ،ايٝٗٛز اعتٓل  ٔٵايٝٗٛز١ٜ. ٚقاضت ن١ًُ ايٝٗٛزٟ تعين 

 . (24)غطا٥ٌٝإٜهٔ َٔ بين  ٕٵإٚ ،١ايٝٗٛزٜٸ

ٚ إػٝض أَا ايصٟ وكل ايتػٝرل ٗ َعتكساتِٗ ؾٗٛ عكط إػٝاٙ )إؿٝض( أ 
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إػٝض عٓسِٖ ْٗا١ٜ ايتاضٜذ ايٝٗٛزٟ يًعامل  ٜٚعسٸ .×ِ غرل عٝػ٢ٖٖٚٛ عٓس ،اٯتٞ

 ،ٍ ٚطِٓٗ )ايكسِٜ(إٚعٛزتِٗ  ،ضِٖ َٔ ا٫نطٗاز. ؾكسَٚ٘ عٓسِٖ ٜعين ؼطٸ.ايسْٟٝٛ.

ٌٸإبٓا٤ اشلٝهٌ، ٚعاز٠ إٚ ،زٚٚاغتعازتِٗ ًُٕه١ زاٚ َِ ع٢ً ا٫عذلاف ٭ا دباض ن

 غطا٥ٌٝ بإٔ ايٝٗٛز ِٖ ؾعب اهلل إدتاض. إبسع٣ٛ 

ِٖٚ نٌ  ،ْ٘ َطتب٘ بٗع١ّ ق٣ٛ ايؿطٸإٔ ٗ ٚٗٛضٙ اـ٬م ايسْٟٝٛ، ٚٚٵٜٚطٳ

 .ٕ إػٝا١ْٝ ؼ٢ٛ باٖتُاّ نبرل ٗ اي٬ٖٛت ايٝٗٛزٟإيصيو ؾ .قٛاّ َٔ غرل ايٝٗٛزا٭

لع شلِ عًُ٘ إٔ اهلل أِا ٚٗٛضٙ ز٫ي١ ع٢ً إٛط ٖٛ إدًل ؾك٘، ٚيٝؼ إػٝض إٓت

 ايػٝاز٠ ٚا٫َتٝاظ ع٢ً ايبؿط.  ٚأٚؾ٢ شلِ سلٸ ،ايعِٛٝ

ٜهٝع  ي٬ٓ٦ ;ٚضٚبٞبإ عكط ايتٜٓٛط ا٭إشلصٙ ايعكا٥س عاضض ايٝٗٛز اؿساث١ 

ٛٸ ٌٸخط٣ ا٭م بٌ ايؿعٛب ا٭ايعٓكط إتؿ ٜعاٍ ٖصا  ٫ٚ .نُا ٜعتكسٕٚ ،(25)َِٓٗ ؾأّْا ق

 ;ٕ ٜٗٛز ايّٝٛ ِٖ ايٓػٌ إباؾط يٝٗٛز ايتٛضا٠أإش تععِ ايك١ْٝٛٝٗ  ;ا٫عتكاز غاضّٜا

ٍ إِْٗ ٜٓتُٕٛ إٔ ايٛاقع ايتاضىٞ قطٜض ٗ أيتدلٜط اغتكاب ؾًػطٌ، ع٢ً ايطغِ َٔ 

َٸأيٛدٝا ظعُِٗ ب; إش ٜٓهط عًِ ا٭ْجطٚبٛعسز نبرل َٔ ايػ٫٬ت ايبؿط١ٜ ؾِٗ  ،١ِْٗ أ

 . (26)تطبطٗا ضابط١ عطق١ٝ كتًؿ١ ٫ َٔ أدٓإؽ

ٛٻ  ،طات ا٫عتكاز١ٜٚ ايٓعع١ ايٓؿػ١ٝ يًٝٗٛز ؼت ٖصٙ إ٪ثِّأْت ايؿدك١ٝ يكس ته

ٌٸ ٛٸقػ٠ٛ )اٱ ٚٗ ٚ  ٕٵإباز٠ ز ؾعب٘ باٱؾٗٛ ٜٗسِّ ،ضٙ ععضا عٓس نتابت٘ يًتٛضا٠ي٘( ايصٟ ق

١ٜ ت٘ ؿطٸَهإ ٗ ضعٝٸ ٫ٚ ،ايطآٟ اٯخط وبٸ )ٜٚٗٛٙ( إشلِٗ ٫ .مل ًٜتعَٛا بٛقاٜاٙ

ٛٸ  شلّا قبًّٝا زَّٜٛا. إضت٘ ايتٛضا٠ إعتكس، ؾكس ق

ِا َٔ إايتٛضا٠،  ط يٓلٸزٜين َؿػٸ ٍ ؾهٕطإب ايٝٗٛزٟ ٚمل ٜػتٓس ايتعكټ

قشاب٘ )غؿط اؿهاض٠ أاعتدلٙ  ،ٚإجبت١ ٗ نتاب زٜين ،إك٫ٛت ايتٛضات١ٝ ْؿػٗا

ٛٸ ،اـايس( ٜعاٍ  ٫ٚ ،٫ف غ١ٓآٚتاضىٞ َٓص ث٬ث١ ضٖاب َِٓٛ إٍ إٍ ايتعكب ؾتش

بس٤ّا بؿًػطٌ ٚاْتٗا٤ٶ  ،(27)ضازتِٗخهاع ايعامل ٱإَػتُطّا طإا بكٞ ٖسف ايٝٗٛز 

قٛي١ٝ يًٝٗٛز بٌ ؾهط٠ ايؿعب إدتاض ا٭ اٜسٜٛيٛدٝؾًكس ضبطت ا٭ .ما٤ ايعاملأبهٌ 

٫ٌّٜتشٓك ،(28)ضض إٝعاز ضبطّا ٚدٛزّٜاأٚ  ،ل اٯخطبتشٗك ٫ٓإَُٓٗا ٗ ايٛاقع  ل ن

 قٛيٝات ايس١ٜٝٓ إتعاقب١. ٖٚهصا تٛيست عٔ ايٝٗٛز١ٜ َٛدات َٔ ا٭

ٚايتٛضا٠ ٖٛ ايهتاب ايعدلاْٞ  .بطا١ُٖٝٝقسّ ايسٜاْات اٱأايٝٗٛز١ٜ َٔ  ٚتعسٸ
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ْٚعين ب٘  ،غاؽ يًٝٗٛز١ٜٖٚصا ايٓل ايسٜين ٖٛ ا٭ .إكسؽ إعطٚف بايعٗس ايكسِٜ

ٞٷأٜعتكس ايٝٗٛز اييت  ،غؿاض َٛغ٢ اـُػ١أ ٕ ٖصا ايهتاب )ايٓل إَٔ اهلل، ؾ ْٗا ٚس

ٚغٛا٤  ،ؾهاض ٚإهاٌَ اييت ٚدست ؾٝ٘قٛي١ٝ با٭ؼ يًُٛدات ا٭إكسؽ( شات٘ ٜ٪غٸ

ٕ أا اؿايتٌ ّهٔ تٚ بٛقؿ٘ ٚثٝك١ تاضى١ٝ، ؾؿٞ نًأ قطأْاٙ بٛقؿ٘ ٚسّٝا زلاّٜٚا

ٚع٢ً  .١ ػاٚب إ٪ٌَٓ ب٘ٚ ططٜكأسساخ ايتاضى١ٝ ْهتؿـ أثط ٖصٙ ايٓكٛم ع٢ً ا٭

 ٕ اغتكطأُا بعس غٝٻ ٫ٚ ،ٖصٙ ايٓكٛم ْطقس ْٛع ايع٬ق١ اييت سكًت َع اٯخطٜٔ

قشاب ايعٗس اـايس َٔ أِٖٚ  ،ّإ يًؿعب ايٝٗٛزٟغاؽ اٱأ بٛقؿٖ٘صا ايهتاب 

َطتبطّا  ّاكا٥سِٖ ًٚت زٜٕٓ عإٚبايطغِ َٔ احملٔ ٚاي٬ٜٛت ٚايتذاضب ايكاغ١ٝ ؾ .(29)اهلل

 ،ٜطايٞنجط َٔ اضتباٙ إػٝش١ٝ بايؿعب اٱأؾٗٛ  ،عطقّٝا ّابايؿعب ايٝٗٛزٟ اضتباط

ٛٸٕ ايؿٛاضم ا٫ثٓٝٸ٭ ;غ٬ّ بايعطبنجط َٔ اضتباٙ اٱأٚ غباب أَٔ  ٚغببٷ ،م زٜين١ َع

ٌٸ ٕٸإٔ ٚٵٕ ايٝٗٛز ٜطٳإؾ .تعسز ا٫دتٗازات ايس١ٜٝٓ زاخٌ ايسٜٔ ايٛاسس  سٻبٴ ق١ُٝ ز١ٜٝٓ ٫ ن

ٕٸ ،َطتبط١ بايعطم ٚبايتاضٜذٕ تهٕٛ أ اؿكٝك١ ا٫دتُاع١ٝ يًؿعب ايٝٗٛزٟ ًَتكك١  ٚإ

ؾتها٤يت ؾطق١ ايؿكٌ بٌ ايسٜين ٚايسْٟٝٛ  ،يًتاضٜذ بايتًُٛز ٚقاْعٷ، بايتٛضا٠

َٴغطا٥ٌٝ ؾػٸإْبٝا٤ بين أ ست٢ إٔ ،عٓسِٖ ٗا ْتا٥ر ؾؿٌ ْٸأبٛا بٗا ٓٴطٚا اشلعا٥ِ اييت 

ٚست٢ ، يو مل ٜٓؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايتاضٜذ ٗ اْتكاضات٘ضاز٠ اهلل، ٚبصإايٝٗٛز ٗ ؼكٝل 

 يًتاضٜذ.  ٚايسٜٔ قاْعٷ ،يًسٜٔ ّا٘ قاْعؾكس نإ ايتاضٜذ نًٓ .خؿاقات٘إٗ 

 ،ِٗ(ٕ ٗ ع٬ق١ تعاٖس١ٜ َع اهلل )ضبٸٚٵزخًتِٗ ػطبتِٗ ايتاضى١ٝ نُا ٜطٳأيكس 

عٝح يٛ نؿط  ،(30)ٚؾب١ٗٝ بعٗس اهلل يًطبٝع١ ،ٚغاض١ٜ إؿعٍٛ ،١ٖٚٞ ع٬ق١ خاقٸ

ٌٸ  .، ٫ٚىطز عٔ ايٝٗٛز١ٜب نعإمشاغٳُا ٜٴْٸإ ،ايهؿط بصيو ايعٗس ايٝٗٛزٟ ؾ٬ ى

ٜٚؿاضنٕٛ ٗ ًَه١ٝ  ،ضض ٚايعاملزاض٠ ا٭إٕ ايٝٗٛز ٜؿاضنٕٛ اهلل إػ٪ٚي١ٝ ٗ إٚ

 .ضاز٠ اهللإدٌ ؼكٝل ٭ ;قػا٤َع نطٚض٠ ا٫غتذاب١ هلل بػُاع٘ ٚطاعت٘ ٚاٱ ،ثطٚات٘

 قض.  اهلل ع٬ق١ اْكٝإعؾايع٬ق١ َع 

ٌ ٚا٫ستهاّ َټأدٌ ايتيٝ٘ ٭إقػا٤ ٕ اٱأض غطٜك١ٝ اييت تكطِّبعهؼ ايط١ٜ٩ اٱ

يصيو ناْت ايؿعا٥ط ايٝٗٛز١ٜ ؾش١ٓ َٔ اؿ١ٜٛٝ  .ّإيًعكٌ، ٚيٝؼ ؾك٘ ٭عُاٍ اٱ

غتصناض اٖٚٞ ٗ شات ايٛقت اغتعاز٠ ٚ ،ْػإ ٚايسٌٜٔ ٗ ايع٬ق١ بٌ اٱتتدًٓ

ّٸسساخ يٮ ٚيهٞ  .بإانٞ ايتاضى١ٝ ايهدل٣ ٗ َػرل٠ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ي٬ضتباٙ ايتا



 االجتهاد والتجديد 

ٔٸِْٗ ٜطتبطٕٛ ب٘، ستٸإٜتعاٌَ ايٝٗٛز َع تاضىِٗ بٛقؿ٘ فُٛع إعاْٞ ايٓٗا١ٝ٥ ؾ ٚ ٢ 

ٔٷأ نجط َٔ ٚاسسٺأ ِٸ ٕ ايٝٗٛز١ٜ زٜ بتؿهٌٝ ايكٛاعس ايعطق١ٝ اجملتُع١ٝ اييت تطب٘  ٜٗت

 ّانجط َٓ٘ زٜٓأْ٘ زٜٔ عًُٞ تؿطٜعٞ أشل١ٝ، َع٢ٓ ؿ١٦ٝ اٱْػاْٞ ٚإبٌ ايؿعٌ اٱ

ٕ إ :٢ ؾاعت إكٛي١ ايؿٗرل٠ستٸ ،(Lawersعٌ )ؾكس نإ ايطابٕٝٛ َؿطِّ ّا.٫ٖٛتٝ

ِٸ ايٝٗٛز١ٜ ٫ ِٸباٱ تٗت  بايؿعٌ ايكشٝض.  ّإ ايكشٝض بكسض َا تٗت

١ٝ ٖٛ قٛيإٕ َٔ أنجط ا٭غؼ ايس١ٜٝٓ يًٝٗٛز١ٜ تأغٝػّا يٮ :ّٚهٔ ايكٍٛ

َٸأا٫عتكاز ب يٝؼ  ع ٚإٓتك٢، ٚإٔ شلِ َا١ إدتاض٠ َٔ اهلل، ِٖٚ ؾعب٘ إُٝٻٕ ايٝٗٛز ا٭

ٍٕ .يػرلِٖ ايتٛضاتٞ ٗ غؿط اي٬ٌٜٚ  ع٢ً ٖصٙ ايعكٝس٠ ايس١ٜٝٓ َا دا٤ ٗ ايٓلٸ ٚنُجا

 ;عتهِ َٔ ايؿعٛبٚقس َٝٸ أْا ايطبٸ .ٚؽ٭ْٞ قسٸ ;ٜػٌٚتهْٕٛٛ يٞ قسٸ» ٘:َا ْكٸ

١ ؾعٛب ايعامل، غطا٥ٌٝ ع٢ً بكٝٸإٗ ُٝٝع بين  قطٜضٷ ٖٚصا ايٓلٸ .(31)«يتهْٛٛا يٞ

 :قٛي٘ ،٠ ٚقاٜابعس عسٸ ،ٚدا٤ ؾٝ٘ أٜهّا .ٚقطٜض ٗ ضب٘ ايتُٝٝع باهلل قسٚضّا ٖٚاضغ١

غطا٥ٌٝ إٕ بين أ إٍ ٜٚؿرل ٖصا ايٓلٸ .(32)«ٚأْتِ تهْٕٛٛ يٞ ؾعبّا ،ٚأنٕٛ يهِ إشلّا»

ٛٸ ،ي٘ع٬ق١ تعاٖس١ٜ َع اهلل ؾٗٛ اٱغٝهْٕٛٛ ططؾّا ٗ  ضٙ ايتٛضا٠ بكٛض٠ ايصٟ تك

ٛٸ ،ِٖٚ ايؿعب ،إًو ٬ٜٚسٜ إٔ  .ي٘بصيو اٱ ْ٘ ايؿعب اـامٸأضٙ ايتٛضا٠ بايصٟ تك

ٛٸ ٛٸٖصٙ ايٓكٛم تجرل ٗ ايٓؿٛؽ ايؿعٛض بايتؿ  ٚايتُٝٝع ع٢ً ا٭َِ ا٭خط٣.  م ٚايعً

ا٫غطا٥ًٝٞ َعتدل عٓس اهلل أنجط َٔ  ٕإ» :ّا ٜكٍَٛٔ ايتًُٛز ْكٸ بذيكس ْكٌ ضًٖٚ

أَا باقٞ  ،ٕ ايؿعب إدتاض ِٖ ايٝٗٛز ؾك٘إَٔ اهلل، ٚ ٕ ايٝٗٛزٟ دع٤ٷإا٥٬ٕه١، ٚ

ؾهاض اييت ٖٚصا ايٓل ايتًُٛزٟ ٜسعِ بك١ٝ ايٓكٛم ٚا٭ .(33)«ايؿعٛب ؾِٗ سٝٛاْات

 ادٝٚا٭ٜسٜٛيٛ، قٛي١ٝٞ ايعكٌ ايٝٗٛزٟ يٮؼ ٫غتعساز ْؿػٞ ٚعكا٥سٟ يتبٓٸت٪غٸ

ٛٸ ٠.زإتؿسٸ  سٺعٵٍ ٖاضغات عٓٝؿ١ ٚثكاؾ١ عطق١ٝ شات بٴإٍ ٖصٙ إؿاِٖٝ ّٚهٔ إٔ تتش

ٗ ٚ .خاَاتاعٓكطٟ طإا نإ شلا َػتٓسٖا ايسٜين َٔ ايتٛضا٠ ٚايتًُٛز ٚتعايِٝ اؿ

ػ١ ٜسٜٛيٛدٞ َٔ ْعع١ عٓكط١ٜ َ٪غٸأعٔ َطنب  قٛي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ ْاترٷٕ ا٭إاحملك١ً 

ٌٸ اٜسٜٛيٛدٖٝٚصٙ ا٭ .ُٚٝع عطقٞع٢ً تؿٛم زٜين،  ا٫غتعسازات ايٓؿػ١ٝ  ؼؿع ن

 َكتهٝاتٗا ايٓٛط١ٜ ٚايػًٛن١ٝ.  ٚؾل، ٚايػرل (34)قٛي١ٝٞ ا٭ا٭خط٣ يتبٓٸ

ٔٸ شلصا ايػبب ٗ ٌٕ ١قٛيٝٚٗطت ا٭ َا أٚ  .ط ٗ اجملتُع ايٝٗٛزَٟبٚه بؿه

ٛزٟ أؾطظ َبهطّا إٔ ايٛغ٘ ايسٜين ايٝٗ ١زٜإ ايهدل٣ ايج٬ثؾكس دا٤ ٗ قاَٛؽ ا٭



 االجتهاد والتجديد

ِّٝت قس١ّ ١قٛيٝأسطن١  ُٸ ّ( ٚنا70ٕـ  66بٌ )ؾكس ٚٗطت  .بٕٛ(بـ )إتعكِّ غٴ ٗا ٖ

ٕ يًُكاؿ١ ٛٵاحملاؾ١ٛ ع٢ً اؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ يًٝٗٛز، ٚناْت تعاضض ايٝٗٛز ايصٜٔ ٜػعٳ

و ز ٚايتُػټٍ أٖساؾٗا بايتؿسټإ ١ٖصٙ اؾُاع تٵًَٚتٛغٻ .ٚايتعاٜـ َع ايػًطات ايطَٚا١ْٝ

ا زؾع غًطات ٖٓ ،تٗا َٔ خ٬ٍ تػٜٛػٗا ايػًٛى ايعٓٝـاعتكازاْٚؿطت  ،قٍٛبا٭

ٔٸإايطَٚإ  ٖٚسَٛا اشلٝهٌ  ،ٚغٝطط ايطَٚإ عًٝ٘ ،اؿطب ع٢ً َٓطك١ أٚضؾًِٝ ٍ ؾ

بعس ايتسَرل ا٭ٍٚ ايصٟ  ،ٚنإ ٖصا ٖٛ ايتسَرل ايجاْٞ يًُس١ٜٓ ٚإعبس .(35)عكابّا شلِ

َٔ ايػًطات  نطزٛ ،قٛي١ٝ تًو بايكُعإٔاز اؿطن١ ا٭ ٚمتٸ ،أسسث٘ غتٓكط

 ط٠. قٛي١ٝ إبٓهايطَٚا١ْٝ آْصاى ع٢ً إٛد١ ا٭

ٔٸ ُٸ ،بٌ ايٝٗٛزيًُتعكِّ ١ٖصا اٱٔاز مل ٜهع ْٗاٜ يه َِٓٗ  ع عسزٷؾكس ػ

يػ٢ ايطَٚإ ايػًط١ احمل١ًٝ اييت أايطَٚإ، ٚعٓس شاى  ز نسٸيتسبرل ع١ًُٝ ايتُطٸ

ٍ ا٫غتٝا٫ت إبٕٛ ٚسهُٛا َٓاطكِٗ سهُّا َباؾطّا، ؾًذأ إتعكِّ ،ٛزَٓشٖٛا يًٝٗ

ٚقس أطًل  .ٚقاَٛا باعتسا٤ات ع١ًٝٓ ع٢ً ايطَٚإ ،ٜتعإٚ َع اؿهِ ايطَٚاْٞ ٔٵَٳ نسٸ

ٟ ايصٜٔ أ ،(Assassins) «انٕٛايػٓؿ»ع٢ً ٖصٙ اجملُٛعات اييت ُاضؽ ايعسٚإ 

ٗ ايطأٟ َٔ ايٝٗٛز  (36)كايؿِٝٗ ٚايًكٛق١ٝ نسٸٍ ايٓٗب إٚؾأٚا  ،َاضغٛا ايكتٌ

 ٭ِْٗ غإٛا إدايؿٌ شلِ ٗ ا٫عتكاز.  ;أْؿػِٗ

ايباسجٕٛ ٖصٙ ايؿطق١ نُٔ ايؿطم ايػٝاغ١ٝ أٚ  ٜكٍٛ ز. ؾًيب: َٚٔ أدٌ ٖصا ٜعسٸ

. ٖٚصا (37)زٜين ٚشلسفٺ ،ضغِ أِْٗ بسأٚا سطنتِٗ ٗ إطاض زٜين ،ؾطم ايعكابات

ى غٝاغٞ ٜطتسٟ قٛيٝات ايس١ٜٝٓ عباض٠ عٔ ؼطٸيٝ٘ َٔ إٔ ا٭إْصٖب  س َاا٫غتٓتاز ٜ٪ٜٸ

ٛٻٚقٓاع تًو اؾُاعات ا٭ ،ّازٜٓٝ ّازا٥ُّا قٓاع  شلِ ايطبٸقٛي١ٝ إبهط٠ ٖٛ أِْٗ قس خ

ٛٻ خط٣ ي٬غتشٛاش أغتعُاٍ أٟ ٚغ١ًٝ اشلِ ايػٝطط٠ ع٢ً أضانٞ ايػرل ٚأَٛاشلِ، ٚخ

غِ اعٓسِٖ اغتعُاٍ ايعٓـ ٖٚاضغ١ اٱباز٠ ب ؾكاض َٔ ايػا٥ؼ ،ع٢ً بًساِْٗ ٚثطٚاتِٗ

َا دا٤ ٗ قك١ ٜؿٛع  شيو: ٚنُجاٍ ع٢ً .سِٖٕ ْكٛم ايتٛضا٠ ت٪ِّإٔ ٚٵٜٚطٳ .ايؿطاٜع

ؾكس دا٤ ٗ  .عٝات ز١ٜٖٝٓساف َٚسٸأايصٟ قاّ بإعُاٍ اٱباز٠ ٚايكتٌ اؾُاعٞ ؼت 

اٯٕ  ِٵؾُك ،َات عبسٟ َٛغ٢ :ْ٘ بعس ٚؾا٠ َٛغ٢ قاٍ ايطب يٝؿٛع بٔ ْٕٛإ :غؿط ٜٛؾع

قس دا٤ ٗ ٚ .(38)عطٝتٗا شلِأضض اييت ٍ ا٭إ ،غطا٥ٌٝإ ينْت ْٚٝع بأ ،ضزٕٚاعدل ا٭

 ،غطا٥ٌٝ َٔ قتٌ ْٝع غهإ عاٟ ٗ ايدل١ٜإْت٢ٗ بٓٛ إٚا » :٘غؿط ٜؿٛع َا ْكٸ
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ٚقهٛا أٜهّا ع٢ً  ، عاٟإٍخطِٖ، ضدعٛا آايػٝـ عٔ  ٚأغكطِٖٛ عسٸ ،ٚطاضزِٖٚ

طؿاٍ ٚايصٜٔ مل ٜهْٛٛا َٔ ٜٚككس ايٓػا٤ ٚا٭، (39)«ايػٝـ ؾٝٗا عسٸ بكٞ ٔٵَٳ

 ٍٚ َٔ ٖاضغات ايعٓـ ايسٜين. بٝسٚا ٗ اؾٛي١ ا٭أإكاتًٌ ايصٜٔ 

ٌٸ :١ٜ11 ، اٯدا٤ ٗ غؿط ٜؿٛع  ،ٛىًي٦و إأَٚسٕ  ٚاغتٍٛ ٜؿٛع ع٢ً ن

ايػٝـ  ؾهطبِٖٛ ْٝعّا عسٸَا ايػهإ أ. ع٢ً أسسٺ ٔلبٵٚمل ٜٴ ،ايػٝـ ٚنطبِٗ عسٸ

ؾٗهصا أَط َٛغ٢  ،َٛغ٢ نُا أَط ايطبٸ ،ٚمل ٜبكٛا ع٢ً أسسٺ ،ؾِٖٓٛأ٢ ستٸ

 .(40)ٜؿٛع

ْهِ إ :ٚقٌ شلِ ٞٻٓٹبٳ ِٵَٛغ٢ قا٬ّ٥: نًٚ ِ ايطبٸٚنًٖ»ٚدا٤ ٗ غؿط ايعسز: 

 ،َانٓهِأضض َٔ ؾتططزٕٚ نٌ غهإ ا٭ ، أضض نٓعإإٍضزٕ عابطٕٚ ا٭

ٌٸ ،ُٚشٕٛ ْٝع تكاٜٚطِٖ  .بٕٛ َطتؿعاتِٗطٚؽ ،دٓاغِٗ إػبٛن١أ ٚتبٝسٕٚ ن

 .(41)«ضض يهٞ ًُهٖٛاعطٝتهِ ا٭أْٞ ٭ ;ٚتػهٕٓٛ ؾٝٗا ،ضضًُهٕٛ ا٭

َِ، بٌ ع٢ً ا٭ باز٠ ايها١ًَ يًػرل عسٚاّْابٌ اٱ ،ٕ ٖصٙ ايٓكٛم تبٝض ايعٓـإ

ٕٸ .يكتٌ بعهِٗ بعهّا ؼٖٓاى ْكٛم ت٪غٸ َٛغ٢ أَط  ؾكس دا٤ ٗ غؿط اـطٚز أ

خترلٚا ا ،٫ف ضدٌآؾكتٌ بصيو ث٬ث١ ، س٠ ايعذٌبٳخٛاِْٗ ٚدرلاِْٗ َٔ عٳإاي٬ٌٜٚ بكتٌ 

ؼ ُٕاضغ١ ز١َٜٛ ٕ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ت٪غٸأٚبٗصا لس  .(42)زٜين نعكابٺ ،عؿٛا٥ّٝا

 ١ؿٛسَِّت ١ٕ ٖصٙ ايٓكٛم تؿطض زٜاْإ»ٕ أّاٌْٜٛ ُٖٝإ ٜكٍٛ: أ٢ ستٸ، عٓٝؿ١

 ِ ايػًٛن١ٝ. ٝٳع٢ً ايبؿط ٚايكٹ( 43)ايػٛغٝٛيٛدٞ ثرل ايٓلٸأٍ تإؾاض٠ إ ،«ٚز١َٜٛ

َٚكازض٠ اختٝاضٙ ، باؿٝا٠ ٚا٭َٔ ناؿلٸ ،ْػإٕ ٖصا اشلسض ؿكٛم اٱإ

 ّاقطو ّأَ عكٌ ٜعتٓل ُٝٝع قازضٷ ،باز٠يًعكٝس٠ ٚايتعبرل عٓٗا، ٚتػٜٛؼ عًُٝات اٱ

ٌٸ ؾكس دا٤ ٗ ايتًُٛز إٔ  .ّاايبؿط ايصٜٔ خًكِٗ اهلل أٜه جملُٛع١ )عطق١ٝ ز١ٜٝٓ( ع٢ً ن

س ايتًُٛز إٔ ثطٚات ٜٚ٪ٚن. (44)َٔ اهلل ْٗا دع٤ٷ٭ ;ضٚاحأضٚاح ايٝٗٛز تتُٝع عٔ بك١ٝ ا٭

ٌٸ َِ ٗ ا٭ضض ع٢ً ٘ باقٞ ا٭ٜٗٛزٟ إٔ ّٓع تػًٓ ا٭ضض نًٗا يًٝٗٛز ؾك٘، ٚع٢ً ن

يصيو ٜعٝـ ايٝٗٛز ٗ سطب زا١ُٝ٥ غرل َع١ًٓ  .يًٝٗٛز ٚسسِٖ ١يتهٕٛ ايػًط ;ايجط٠ٚ

ٌٸ ٌٸأ ٜ٪ِّسٕٚ،غًب ايٝٗٛز إٔ أا ٜعين ٖٓ ،(45)ؾعٛب ا٭ضض َع ن  ٫ ٚ ع٢ً ا٭ق

غطا٥ًٝٞ َعتدل عٓس اهلل س ايتًُٛز إٔ اٱٜٚ٪ٓن .قٛي١ٝ ٚايعٓـايٓعع١ ا٭ ٞتبٓٸ ٕٛ،ْعاّ

ٞٸ ،أنجط َٔ ا٥٬ٕه١ ٜٚعتكس  .شل١ٝ٘ نطب ايعع٠ اٱغطا٥ًّٝٝا ؾهأْٸإ ؾإشا نطب أَ
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ٕٸ ايٝٗٛز   .(46)٫ٚ هٛظ إٔ ٜؿؿل ايٝٗٛز ع٢ً أعسا٥ِٗ، شلِ خط٣ أعسا٤ٷايؿعٛب ا٭أ

ٌٸٚبصيو ت٪غٸ ػٗا قٛي١ٝ اييت ت٪غٸ٭ْتٝذ١ يًٓعع١ ا ;ا٭َِ ؼ ع٬ق١ سطب زا١ُ٥ َع ن

 ايٓكٛم ايتٛضات١ٝ ٚايتًُٛز١ٜ. 

 .زيتؿسټإٍ اٚؼؿع إٌٝ ايبؿطٟ  ،قٛيٝاتا٭ ؼ يتٓإَٞ ٖصٙ ايٓكٛم ت٪غٸإ

ٚ ايذلادع أٚمل ػس ؾطق١ يًُطادع١  ،قٛي١ٝ يًٝٗٛز ايكسَا٤ٚنُا ٚٗطت ايتٝاضات ا٭

 ،ت ايس١َٜٛ تتكاعس َع ايتاضٜذ ايٝٗٛزٟؾكس اغتُطٸ ،عاز٠ ايٓٛط بػًٛنٗا ايسَٟٛإٚ أ

َٳؾكس ٚٗط ٗ ايكطٕ ا .ّا٫ؾت ّاتٛٗط نًُا ساْت ايؿطق١ ٚٗٛضٚ ٜتُػو  ٔٵيجأَ عؿط 

 ،ضغِ ؾهط ايتٜٓٛط ،ز أنجط َٔ ايكسَا٤ٜٚعتكس بايتؿسٸ ،(47)١قٍٛ ايتٛضاتٝبا٭ ٠ٺبؿسٸ

ٕ أّ عّا ٕا تكسٸبٳٜٚعًٔ تٳ ،(48)ؾٛم نِْٛٗ ؾعب٘ إدتاض ،ٕ ايٝٗٛز ِٖ قؿ٠ٛ اهللأٜٚط٣ 

ٌٸ غٛا٤ أناْت َٔ دٓؼ  ،ْػإعٗا اٱٛا ايكٛاٌْ اييت ٜؿطِّك٫ ٜطبِّ إٔ اؿلٸ شلِ ن

قٛاٍ أِْٗ ٜطتبطٕٛ عكا٥سّٜا ٚعًُّٝا ؾك٘ ب٭ ;ٚ ايسٚي١ٝأق١ًُٝٝ إعاٖسات اٱ

ايصٟ  ،ٌ اؿاخاّ ؾًَٛٛ أؾٓرلٜٚعًٚ .ٕٚ ٚسسِٖ ايٓاطكٌ عٔ اهللايصٟ ٜعسٸ ،اؿاخاَات

ٛٚ سٸعٳٜٴ ١ شلٕٝ ايٛقاٜا اٱإ» :شيو بكٛي٘ ،قٛي١ٝ ايٝٗٛز١ٜط٠ يٮَٔ أبطظ ايؿدكٝات إٓ

ِْٗ ٜعتكسٕٚ إٔ تعايِٝ ايعٗس ٚ٭ .(49)«ْػا١ْٝؾهاض اٱيًؿعب ايٝٗٛزٟ تػُٛ ع٢ً ا٭

ٌٸ ١دابات ْٗا٥ٝإتٓطٟٛ ع٢ً  ١ايكسِٜ ٚايتًُٛز ٚؾطٚح ؾكٗا٤ ايؿطٜع قهاٜا  ٚقا٥ب١ يه

زٕٚ زا٥ُّا ع٢ً ِْٗ ٜتُطٻإؾ، بكطع ايٓٛط عٔ ٚطٚف قسٚضٖا ايتاضىٞ ،ايعكط

ٖٞ ؿ١ٛ  ،بعٝٓٗا إٔ سطن١ ايتاضٜذ تعزٖط عٓس ؿ١ٛٺٕ ٚٵٖٞ، ٚبصيو ٜطٳْاع ا٭اٱ

ٌٸ ٚإٔ أسساخ ايعامل إعاقط يٝػت  ،إعتكسات ايس١ٜٝٓ ا٭خط٣ اْتكاض ايٝٗٛز١ٜ ع٢ً ن

بٌ ايٝٗٛز ٚبٌ  اتَٔ ايكطاع( 50)١ايػشٝك ١ظَٓسساخ اييت ٚقعت ٗ ا٭يٮ ّاَتسازا ٫ٓإ

 َِ. بك١ٝ ا٭

ّ ٗ تاضٜذ ايعامل ٫ ١ٜ اعتكازٖا إٔ ايتكسٸقٛيٝ٘ ايٝٗٛزؾاعت٘ ا٭إٔ أخطط َا إ

ٌٸ ;ٚيٝؼ بايػ٬ّ ،بايك٠ٛ ٚاؿطٚب ٫ٓإوكٌ  نُا ، سّاأبع٢ً ا٭ضض  ٭ٕ ايػ٬ّ ٫ و

عٓسَا ٜبٝس  ،عٓس ٚٗٛض إػٝض إٓتٛط ،ٗ ْٗا١ٜ ايعَٔ إ٫ٓ ،ت٪نس ايعكٝس٠ ايٝٗٛز١ٜ

ؾايعَٔ ايصٟ ٜػبل شيو ايٛٗٛض ٖٛ ظَٔ َؿشٕٛ باؿطٚب  .قٛاّ ايؿطٜط٠نٌ ا٭

ٛٸاٚايكساّ ٚإعٜس َٔ  ٕ أؾع٢ً ايٝٗٛز  .بازات اؾُاع٠١ٝ، ٚسطٚب اٱغتدساّ ايك

١ َٚٛاطٔ ايك٠ٛ نآؾ ،وهُٛا ايػٝطط٠ ع٢ً ايكطاض يػٝاغات زٍٚ ايعامل ايك١ٜٛ
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 ٘ ايٝٗٛزٟ. ٔ ايتٛدټٚدعًٗا نُ ،خل(إ، ...ع٬ّ)إاٍ، ايػ٬ح، َٚطانع ايكطاض، ٚاٱ

)ٗ  ١ذاٖات اؿساثتٸاقٛي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ ّٚ ًْشٜ إٔ إٛاد١ٗ بٌ ا٭ا تكسٸٖ

، اييت ٚٗطت ؾٝٗا زعٛات ايتػاَض ٚإػاٚا٠ ،ايكطٌْ ايجأَ عؿط ٚايتاغع عؿط(

خطاز ايٝٗٛز َٔ اؾٝتٛ ايتاضىٞ إٍ إٕ اؿساث١ ناْت تٗسف ٭ ;ناْت َٛاد١ٗ ساز٠

ٚبكٞ  ،ط ؾِٝٗٗا مل ت٪ثِّْػا١ْٝ، يهٓٸٍ ا٫ْسَاز باجملتُعات اٱإِٖ ٚتسعٛ ،)ايععي١(

ٛٻ .ايٝٗٛز ٗ ععيتِٗ ٗا َٛاد١ٗ خاَات تًو إٛاد١ٗ بٌ ٖصٜٔ ا٫ػاٌٖ أْٸاض اؿيكس ق

َٸ ٍ إٟ ١ اهلل ٚاؾِٜٛٝ، ٚاعتدلت ا٭قٛي١ٝ ٖصٙ ايط٣٩ ايتػاق١ٝ ناضث١ ت٪زٸبٌ أ

ِّ .ؾكسإ اشل١ٜٛ ايٝٗٛز١ٜ يكس  .(51)دٌ شلصٙ ايتكٛضات ساخاَات ايٝٗٛزٚنإ أِٖ إط

ٕ أ٢ ايٝٗٛزٟ عٔ ٕ ٜتدًٓأغذلزاز ايهطا١َ ٚإػاٚا٠ بؿطٙ أعطاِٖ ايتٜٓٛط ؾطق١ ٫

ٔٸأٜهٕٛ كتًؿّا، ٚ  ،ضثٛشنؼ عاضنٛٙايطابٕٝٛ ا٭ ٕ ٜؿاضى ٗ ايكِٝ إس١ْٝ، يه

ُٸإ :ٚقايٛا ؾًِ ٜتٓاظيٛا عٔ ايؿعٛض  ،اهلل إدتاض ًٛا إصابض ٚاؾٝتٛات ٭ِْٗ ؾعبِْٗ ؼ

ٚمل تِٓٛ ايع٬ق١ بٌ عُّٛ ايٝٗٛز ٚايعامل ٗ ٖاضغ١ ا٫ْتٛاض، ٚا٫ْععاٍ عٔ  .عبايتُٝټ

غًب ايٝٗٛز ٗ أاييت ْعت  ،اؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ بٛٗٛض ،َِ يكبض َهأَ إاٍا٭

يكس ٍ ايٌٓٝ. إع َٔ ايؿطات عتدلتٗا اؾٝتٛ ايهْٛٞ ايهبرل ايصٟ غٝتٛغٻاٚ ،ؾًػطٌ

ُْٚٛت يٛبٝات ٜٗٛز١ٜ ٗ أغًب زٍٚ  ،١ بِٗ نُا ٜععُٕٛٚدست شلِ زٚي١ خاقٸأ

ع٬ّ، ٚغاُٖت َػا١ُٖ ػات ٚإاٍ ٚاٱيًػٝطط٠ ع٢ً ايكطاض ايسٚيٞ َٚ٪غٸ ;ايػطب

ٚتعتدل  .غًب ٜٗٛز ايعاملأغطا٥ٌٝ سايّٝا إٚتهِ  .(52)ل١ًٝٝؾاع١ً ٗ تؿذٝع إػٝش١ٝ اٱ

ٛٻ ;١ْٝ ٖطتعٍ ق١ْٝٛٝٗ غٝاغ١ٝقٗٝٛ ٍ إيت إؿه١ً ايٝٗٛز١ٜ َٔ قطاع زٜين ٭ْٗا س

ٓٛ ٠ زٚقسٸ ،١َُؿه١ً غٝاغ١ٝ شات دصٚض ز١ٜٝٓ، ٚأٚدست سطن٘ غٝاغ١ٝ َٓ

ِٸا٭ ٛٻ ٖساف ٚايٛغا٥ٌ، ث غًش١ ايسَاض أٍ زٚي١ ُتًو إيت اؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ ؼ

ندًؿ١ٝ ْٛط١ٜ  ،عازٖا ايس١ٜٝٓأبٚناْت ؾًػؿتٗا ٖٞ ايعكٝس٠ ايك١ْٝٛٝٗ ٚ ،ايؿاٌَ

ٗ ؾًػطٌ  «زٚي١ ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ»يصيو هس ايباسجٕٛ إٔ  .شلصٙ اؿطن١ ايػٝاغ١ٝ

ٍٷ ٞٸ َجا ٌٸ س ٜاتٗا تساعٝاتٗا ٚؼسٸ ُٕاضغ١ ايسٚي١ ايٝٗٛز١ٜ يًػًٛنٝات ا٭قٛي١ٝ به

ايسٜٔ ٚايك١َٝٛ ٜات ايطب٘ بٌ غؼ تًو ايتشسٸأَٚٔ أخطط  .ق١ًُٝٝ ٚايعا١ٝ١ٕٝ ٚاٱاحملًٓ

ُٸْتاز أقٛي١ٝ َطٓنٱ  ،ْػا١ْٝع شلِ ٖسض ايك١ُٝ اٱط٢ِّ أ١َ اهلل إدتاض٠، اييت تؿب١ تػ

َٔ ٚايػًِ ايعإٞ، ٚعسّ غتُطاض بتٗسٜس ا٭ٚا٫ ،ٚايػٝطط٠ ع٢ً ثطٚات ايؿعٛب
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يًشؿاٚ ع٢ً ايٓكا٤  ;َٔ ا٫ْهؿا٤ ع٢ً ايصات سٻبٴ ٘ ٫ٕ أْٸٚٵش ٜطٳإ ;َِايتعإٚ َع ا٭

٢ إٔ ايعًُاٌْٝ ايٝٗٛز زاخٌ ٚقطع ايططٜل ْٗا٥ّٝا أَاّ ؾهط٠ قبٍٛ اٯخط، ستٸ ،عطقٞاي

ٛټٛغطا٥ٌٝ مل ٜتدًٓإ ٝٸا عٔ ٖصٙ ايتك  . (53)تِٗضات ضغِ عًُاْ

غطا١ًٝٝ٥ ض ي٘ ايسّكطاط١ٝ اٱٕ اـطط ايط٥ٝؼ ايصٟ تتعطٸإٜكٍٛ يٛغتٝو: 

زٕٚ إعُاٍ ايعكٌ أٚ  ،١ ايٓكٛمه١ عطؾٝٸإتُػٸ ١بٜهُٔ ٗ ا٫ػاٖات إتعكٸ

َٚٔ تساعٝات٘  .(54)ّٚتهٝٝـ ايٓكٛم يكاحل ايتكسټ ،تطٜٛط ايؿهط ايسٜين ايٝٗٛزٟ

عٛزات( ٚ)ٜٓطٛضٟ ناضتا( إْاع١ ) :َجٌ ،فقٛي١ٝ ؾسٜس٠ ايتططټأٚٗٛض ْاعات 

 . (55)ِّْٛٝ(إ( ٚ)غٛف ١ٚ)اؿػٝسٜ

 ،ايس١ٜٝٓقٛيٞ ايٝٗٛزٟ فُٛع١ َٔ ايٛقاٜا ايػٝاغ١ٝ يكس أؾطظ ايؿهط ا٭

ِٸ  ٚأبطظ تًو ايٛقاٜا:  .ع٢ً ايػٝاغات ايعا١ٕٝ شات ا٭ثط إٗ

 غتشكاقات تعاضضاغطا٥ٌٝ ٚادب زٜين، ٚيٝػت ٖٓاى إٕ ؼكٝل َكًش١ إـ 1

ٜٚػتشكٕٛ ايكتٌ  ،اض٭ٕ غهاْٗا نٓؿ ;غ١ يٰخطٜٔ ٗ ؾًػطٌٖصٙ إكًش١ إكسٸ

 ،(56)ّازٜٓٝ ّاإغطا٥ٌٝ بٛقؿٗا ٚادبٕػاْس٠  ّاٖصا هعٌ نٌ تٛضاتٝٸٞ ايعامل قٓؿٚ .ٚاٱباز٠

 ٍ إٛامل اييت تًشل باٯخطٜٔ. إزٕٚ ايٓٛط 

 ،ؼ ي٬غتعساز يٛٗٛضٕٙ ا٫عتكاز بإٔ إػٝض إٓتٛط غٝٛٗط ٗ ايكسؽ ٜ٪غٸإـ 2

َٸَت٬ى ا٭اُٚهٌ ايسٚي١ ايٝٗٛز١ٜ ب ،ٚشيو ببٓا٤ اشلٝهٌ ط٠، ٚإنعاف غًش١ إس

ٙٺ ،ِٗبازتٱ ّا; ُٗٝسخطٜٔاٯ  َٔ ؾطٚٙ ف٤ٞ إػٝض.  نؿط

 ٚقاضت زٚي١ ٜٗٛز ايعامل ،ا١ْٝشلٞ ٚبإضاز٠ ضبٸإ غطا٥ٌٝ بإَٔطإـ يكس ٚدست 3

 ضاز٠ ايطبٸإ٭ٕ  ;اقته٢ شيو تسَرل اٯخطٜٔ ٕٵإٚ ،َٔ زعُٗا ٚٓاٜتٗا سٻبٴ أْع، ؾ٬

 نُا تطبل ع٢ً ايطبٝع١.  ،ل ع٢ً ايبؿطتطبٻ ،ضاز٠ ست١ُٝ قٗط١ٜإ

 ١;ضٙ اشل٦ٝات ايسٚيٝؾِٗ ٫ ًٜتعَٕٛ َا تكطٸ .بأِْٗ ؾعب اهلل إدتاضـ اعتكازِٖ 4

ٕعاٖسات إٍ اْهُاّ غطا٥ٌٝ ا٫إط عسّ قبٍٛ . ٚبٗصا ْؿػِّ(57)٭ْٗا قطاضت بؿط١ٜ

ط عسّ ايتعاّ ايهٝإ ؿػٸْٚ، غرلٖاٚ ،غًش١ اي١َٜٚٛٓعاٖس٠ سٛط ا٭ :َجٌ ،ايسٚي١ٝ

ٚ َٔ اؾُع١ٝ أَٔ غٛا٤ قسضت َٔ فًؼ ا٭ ،غطا٥ًٝٞ بعؿطات ايكطاضات ايسٚي١ٝاٱ

 َِ إتشس٠. ايعا١َ يٮ

ٛٸٚعسّ ايػُاح شلا بتًُٓ ،خط٣ٕ إنعاف ايؿعٛب ا٭إـ 5  نُا ٗ ،٠و عٓاقط ايك
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ٜطاْٞ ٚايكسض٠ ايعػهط١ٜ إكط١ٜ غطا٥ٌٝ َٔ إؿاعٌ ايٟٓٛٚ ايعطاقٞ ٚاٱإَٛاقـ 

يصيو ْؿٗس  .ظاي١ ٚدٛزِٖ ٚاغت٦كاشلِٱ ّاٜٗٛزّٜا; ُٗٝس ّازٜٓٝ ّاٚادب ٜعسٸ ،ٚايػٛض١ٜ

و غ٬َٞ َٔ ًُٗغطا٥ٌٝ ٚخاضدٗا ع٢ً سطَإ زٍٚ ايعامل اٱإقطاض ايتٛاضتٌٝ زاخٌ إ

َٻإ١َ، ٚايتهأَ َع ايتهٓٛيٛدٝا إتكسٸ طت إؿاع٬ت اي١ٜٚٛٓ ٗ غطا٥ٌٝ عٓسَا ز

ػات َٚ٪غٸ ،يو تسَرلِٖ إؿاعٌ ايٟٓٛٚ ايعطاقٞشَٚٔ  ،غ١َٝ٬ايبًسإ ايعطب١ٝ ٚاٱ

 ٜطاْٞ. ز سايّٝا َٔ إًـ ايٟٓٛٚ اٱَٚٛقؿٗا إتؿسِّ ،ايسؾاع ايػٛض١ٜ

 ّ ٜٛٗط يٓا: ا تكسٸٖٓ

 إٍٚبػبب ٚدٛز ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ اييت تسعِٖٛ  ;ـ إٔ أتباع ايسٜا١ْ ايٝٗٛز1١ٜ

قٛي١ٝ ٗ ٚٗطت ٗ أضٚقتِٗ ايٓععات ا٭، ؼ شلِ إؿطٚع١ٝ ايس١ٜٝٓ ي٘ٚت٪غٸ ،يعٓـا

 ّاز ْاػٚنٕٛ ايتؿسټ .ٚٗ بٛانرل ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ايٝٗٛز١ٜ ،ٍٚا٭ ١ايبؿطٜظَإ ا٭

 . ضٚق١ تؿػرل ايٓلٸأَٔ  َٔ ايٓاترؾس تأثرلّا أق٣ٛ ٚأغٝهٕٛ ؾإْٸ٘  َٔ ايٓلٸ ّاَباؾط

 ٍ قطاس١ ْكٛم ايتٛضا٠ ٚايتًُٛز ع٢ً َا ٜجرل ايٓعع١إؾاض ايبشح أـ يكس 2

ايسٜين  بٓتا٥ر ايتشًٌٝ ايػاٜهٛيٛدٞ ٯثاض ايٓلٸ شا ايتعَٓاإؾ .يس٣ ايٝٗٛز ١قٛيٝا٭

ٚعطؾٓا غٛغٝٛيٛدٝا ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً  ،ع٢ً ايعكٌ إعطٗ ٚايكِٝ ايػًٛن١ٝ

ٝٻ ،ايسٚاؾع ٚايػًٛى  قٛي١ٝ. ٔ أثط ايٓكٛم ع٢ً خًل ايٓعاعات ا٭غٝتب

ٌٸ ١قٛيٕٝ إٔ اؾُاعات ا٭ٚٵـ ٫سٛٓا إٔ باسجٌ ٜطٳ3  سٳٝٵبٳ ،زٜإا٭ َٛدٛز٠ ٗ ن

غٛا٤  ،زٜين ٜسٜٛيٛدٝتٗا ٚبطافٗا بػطا٤ٺأِا أسعاب غٝاغ١ٝ تسعِ إ ،ْٗا يٝػت ز١ٜٝٓأ

ع َٚٔ خ٬ٍ تتبټ .ٜسٜٛيٛدٝا ا٭قٛي١ٝ٭يكاحل ا غتدساّ ايٓل اؿطٗ أٚ تأٌٜٚ ايٓلٸاب

ٕ ٖصٙ ايؿطن١ٝ أ١ تبٌ يًباسح قٛي١ٝ ايؿهط١ٜ نآؾٖصا ا٫غتٓتاز ٗ إُاضغات ا٭

َٸ ٌٸ١ َٛزل١ عا  قٛيٝات ايس١ٜٝٓ. ا٭ دٛز٠ يس٣ ن

 ز ايٝٗٛزٟ ع٢ًاؿكٝك١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚاٖط٠ ايتُطٸ ع٢ً اَت٬ى ـ إٔ َٔ آثاض ايٓلٸ4

ٛٻ ،ٖٞ ٚايؿطع١ ايسٚي١ٝاٱْاع ا٭  .ضغِ خطٛضت٘ عإّٝا ،ؽ زّٜٓٝا يس٣ ايٝٗٛزؾٗٛ َػ

ْٛاَّا ٜعععع عٌ َٔ نٝاِْٗ هٚ ،قٛي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ ب٪ض٠ يًتٛتط ايسٚيٞهعٌ َٔ ا٭ٖٚٛ 

 غًش١ ايسَاض ايؿاٌَ. أخطط أْػاْٞ، ٗ عامل انتؿـ ِ ٚا٭َٔ اٱًِايػِّ

 ـ ايتاضٜذ عٓس ؿ١ٛ اْتكاض ايٝٗٛز ع٢ً بك١ٝايٝٗٛز١ٜ ت٪َٔ بتٛٓق ١قٛيٝـ إٔ ا٭5

ٛٸتهٕٛ إعٝاض يًتٛدٸ ١،ٖٚٞ ٗ عطؾِٗ ايسٜين ؿ١ٛ أِٛشدٝ .َِا٭ ضات ٗات ٚايتك
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َٸ١ زل١ّ ٖصا قس لسٚ ١.اي٬سك ٌٸ عا  قٛيٝات ايس١ٜٝٓ. ا٭ ٗ زلات ن

 ،ـ إٔ ا٭قٛي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ تط٣ إٔ اؿطٚب ٖٞ اييت تكٓع إكرل ْٚٗاٜات ايتاضٜذ6

 َِ. ٚيٝؼ ايػ٬ّ ٚايتعإٚ بٌ ا٭

ٖٛإظا٤ اٯخط إقٛيٞ ايٝٗٛزٟ ـ إٔ ا٫ضٖاب ا٭7  ز، َٚتعسِِّ َٔ د١ٗٺضٖاب َٓ

إُٓٗذ١ ع٢ً  ١ؾٗٛ َِٓٛ ٭ْ٘ ٜٓطًل َٔ خ٬ٍ ايػٝطط٠ ايٝٗٛزٜ .ٛاع َٔ د١ٗ أخط٣ْا٭

 ;ع٬ّ، ٚزٚا٥ط قٓع ايكطاض ايػٝاغَٞدلاطٛضٜات اٱإع٢ً َٚٛاٍ، اؿطن٘ ايسٚي١ٝ يٮ

عٝح هػس إضٖاب  ،غطا٥ٌٝإ :ضٖاب١ٝ أقٛي١ٝ( َجٌإ٘ ٜكسض َٔ )زٚي١ ز ٭ْٸَٚتعسِّ

عٝح  ،غطا٥ٌٝ ٚخاضدٗاإ ايسٚي١، نُا ٜكسض َٔ أسعاب ْٚاعات ٜٗٛز١ٜ زاخٌ

ٛٓهػٸ  ُات. س إضٖاب اؾُاعات ٚإٓ

 ٚأل١ًٝٝ قٛي١ٝ اٱنا٭ ،ؾك٘ ١زٜٓٝ ١يٝػت أقٛيٝ ١ايٝٗٛزٜ ١قٛيٝـ إٔ ا٭8

ِا ٖٞ أقٛي١ٝ إ ،ٕا١ْٝقٛي١ٝ ا٭نا٭ ،قٛي١ٝ عطق١ٝ ؾك٘أٚيٝػت  ،غ١َٝ٬اٱ

ع٢ ع عٓكطّٜا ٚايسٜٔ إسٸٚقس أْتذت َطنبّا بٌ ايعطم إتُٝٸ ،ّاب١ ز١ٜٝٓ عطق١ٝ َعَطٓن

 َعزٚد١.  ٚسس يًد٬م، ؾكس قاغت ايك١ْٝٛٝٗ َُٓٗا أقٛي١ّْٝ٘ ايططٜل ا٭أ

9ٖٓ  ظ ايكٍٛقٛي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ ٚأغػٗا ٚآثاضٖا ٜتععٸّ َٔ عطض َٛدع يٮا تكسٸـ 

ٛٸبإٔ ا٭ ٌٸقٛيٝات ٚاٖط٠ قاب١ً يًٓؿ٤ٛ ٚايتط إَٓٛٛات ايجكاؾ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ، ٚإٔ  ض ٗ ن

ٕٔقسكط ا٭ تػٓسٙ ٚقا٥ع ٚتاضٜذ  ٫ٚ ،َا، ضأٟ غرل غسٜس َا، أٚ ثكاؾ١ٺ ٛي١ٝ ٗ زٜ

 قٛيٝات ٗ ايعامل ايكسِٜ ٚاؿسٜح.ا٭
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ٛٸ ٫ت أقبض ايعامل اٱغ٬َٞ بعس ادتٝاظٙ َطاسٌ تاضى١ٝ ساؾ١ً بايتذاضب ٚايتش

 ٜعس ايعسٸ٠ يًسخٍٛ إٍ ايعكط اؿسٜح.

ت َسؾع١ٝ ْابًٕٝٛ بْٛابطت ُجاٍ عاّ، ٚبايتشسٜس عٓسَا زٓق 200ؾكبٌ سٛايٞ 

ٕٸبايطغِ َٔ أْٗا مل تػتطع غ٣ٛ ٚ ،أبٞ اشلٍٛ ٗ ايكاٖط٠  ايتكًٝل َٔ سذِ أْؿ٘، إ٫ٓ أ

 ٖسٜطٖا أٜكٜ ايعامل اٱغ٬َٞ َٔ غبات تأضىٞ زاّ عكٛزّا ط١ًٜٛ. 

ٚأخط٣ بعكط  ،َٚٓص تًو ايًش١ٛ بسأ عكط دسٜس عطف تاض٠ّ بعكط ايٓٗٛض

 ٫ٚ ٜعاٍ ٖصا ايعكط َػتُطّا إٍ َٜٛٓا ٖصا. .ٚثايج١ بعكط إق٬ح ايسٜٔ ،إسٝا٤ ايسٜٔ

أيكت  ،ٖا١َ ّااٱغ١َٝ٬ ط١ًٝ ايكطٌْ إٓكطٌَ أسساثٚقس ؾٗست ايبًسإ 

 بعٝس. ٚضَا غرلت ٬َق٘ إٍ سٛس ،٬شلا ع٢ً َػاض ايعامل اٱغ٬َٞ بأغطٙٛب

ٔٸ  نإ شلُا أثطٷ ،أبطظ ٖصٙ ا٭سساخ سازثتإ ٚقعتا ٗ ايعكسٜٔ إانٌٝ يه

 بايؼ ع٢ً ايعامل اٱغ٬َٞ.

 .ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ :أ٫ُٖٚا

ْٚٗا١ٜ ايعكط إاضنػٞ ايًٝٓٝين نٓٛط١ٜ  ،تٞاؼاز ايػٛؾْٝٗٝاض ا٫ا :ٚثاُْٝٗا

 ثٛض١ٜ.
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ِٸ إؾطاظات ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٚأبطظ تأثرلاتٗا ع٢ً اؿطنات  ّٚهٓٓا عسٸ أٖ

 ،ايجٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ إٓتؿط٠ ٗ أضدا٤ ايعامل اٱغ٬َٞ ٖٞ إنػابٗا طابعّا غٝاغّٝا

 ١.ٚؼًٜٛٗا إٍ سطنات غٝاغٝ

ٛټ ػاٖات ٚأقٛات دسٜس٠ اٍ ايصٟ ؾٗسٙ إػًُٕٛ إٍ ٚٗٛض ٚقس أزٸ٣ ٖصا ايتش

قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٗ غا٥ط ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ تطايب بتػٝرل ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚا٫

 ١ أؾهاشلا.ا٭١ُْٛ اؿان١ُ بهآؾَع ٚاغتبساٍ أغايٝب إٛاد١ٗ  ،دتُاع١ٝٚا٫

بايؼ ع٢ً ايعامل  ْٚٗا١ٜ اؿطب ايباضز٠ أثطٷتٞ اؼاز ايػٛؾٝٚنإ ٫ْٗٝاض ا٫

 اٱغ٬َٞ، ٚشيو نُٔ قٛضٜٔ:

ٚٸ ٛٸٍا٭ غذلاتٝذ١ٝ ا٭سعاب ايٝػاض١ٜ، اييت نإ أغًبٗا اٍ ايصٟ ؾٗست٘ : ايتش

ؾبعسَا ناْت ض٩ٜتٗا تٓطًل َٔ قُِٝ اجملتُع اْعهػت  .ا٤ ا٫ْٗٝاضَاضنػّٝا، دطٸ

ٛٸ أثط شيو ْؿأت ع٬قات دسٜس٠ بٌ أسعاب ٍ َٔ خاضز اجملتُع إٍ قُُٝ٘. ٚع٢ً يًتش

 ايٝػاض ايتكًٝسٟ َٔ د١ٗ ٚا٭سعاب اٱغ١َٝ٬ ٚا٥٫ت٬ؾات ايٛط١ٝٓ َٔ د١ٗ أخط٣.

٠ ايتٓاقهات ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يؿطو١ نبرل٠ ٚقس غاِٖ شيو ٗ تكًٌٝ سسٸ

 َٔ ايؿطقا٤ ايػٝاغٌٝ ايصٜٔ ّتًهٕٛ اػاٖات ٚض٣٩ كتًؿ١.

ػاض١ٜ ـ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ـ تتكبٌ ايتكايٝس ؾكس أقبشت ا٭سعاب ايٝ

 َٔ اسذلاَٗا. سٻبٴ َٔ ايجكاؾ١ ايٛط١ٝٓ اييت ٫ ، ٚتعسٸٖا دع٤ّاا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠

َٔ ا٫ْػذاّ ٚايٛؾام ٚايتشايؿات بٌ أطٝاف ٚاغع١  ٚٗ اؿكٝك١ ْؿأ ٖٓاى ْٛعٷ

ٟ ْؿأ بٌ سعب َٔ ا٭سعاب ٚايتٝاضات اٱغ١َٝ٬ ٚغرل اٱغ١َٝ٬ )نايتشايـ ايص

 ايعٌُ ايؿٝٛعٞ ٚاٱخٛإ إػًٌُ ٗ َكط(.

ٚقس غاعست ٖصٙ ايتشايؿات ٗ ٚٗٛض ٚت١ُٝٓ اؿطنات ايػٝاغ١ٝ اييت ناْت 

ٛٸ ٫ت دصض١ٜ ع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠، ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ تٟٓٛ إهاز ؼ

انُّا بٌ ا٭١ُْٛ ٣ إٍ تسٖٛض َٝعإ ايك٣ٛ ايصٟ نإ سٚا٫دتُاع١ٝ. ا٭َط ايصٟ أزٸ

عٝح تؿاقُت إؿانٌ ٚا٭ظَات ع٢ً  ،ٚؾعٛبٗا ٗ نجرل َٔ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬

ٚخكٛقّا ع٢ً إػت٣ٛ ايػٝاغٞ، ٚسلًت َعِٛ زٍٚ ايعامل  ،ناؾ١ إػتٜٛات

 اٱغ٬َٞ تكطٜبّا.

ؾكس نإ يتًو اؿطب  ،ؿتٗا ْٗا١ٜ اؿطب ايباضز٠ٚإناؾ١ّ يًتبعات اييت خًٓ



 االجتهاد والتجديد 

ٌٸتبعات َكرل١ٜ  ُٸ أخط٣ ع٢ً ايعامل اٱغ٬َٞ ٫ تك ١ٝ عٔ غابكٗا، ٚنإ أبطظٖا أٖ

ٚد٘ تأغٝؼ ا٭١ُْٛ ٗ ٚاييت ناْت تكـ  ،ٕٛتصيٌٝ ايعكبات اييت أٚدسٖا احملتًٓ

 ايسّكطاط١ٝ ؾٝ٘، أٟ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ.

نُٓٗا ايسٍٚ َٔ ٚ ،بإ اؿطب ايباضز٠ ناْت أغًب زٍٚ ايعامل ايجايحإؾ

ٍ زٕٚ ٚٗٛض ْٛؿٛش ١ُٖٓٝٚ ايسٍٚ ايػطب١ٝ، ٚنإ شيو ايٓؿٛش وؼت  ،اٱغ١َٝ٬

 ض١ٜ اٱغ١َٝ٬.ٚبتبعٗا اؿطنات ايتشطټ ،ايك٣ٛ ايٛط١ٝٓ

ناْت ايسٍٚ ايػطب١ٝ ا١ُٕٓٝٗ تػتجُط ٚدٛز بعض اؿطنات اٱغ١َٝ٬ ٚ

ٔٵ .ايؿٝٛعٞ ّ إسٸّا أَاّ تكسټٌ غسٸٚتسؾعٗا يتؿٚه ،ٚايٛط١ٝٓ بايطغِ َٔ ٖصا  يه

إش قس ٜ٪زٟ زعُٗا يًشطنات  ;غتجُاض نإ اـٛف ٫ ٜؿاضم ايسٍٚ ايػطب١ٝا٫

ٛٸاٱغ١َٝ٬ ٚايتشطټ ٛٸض١ٜ إٍ ِ ٖٚصا  .ضٖا، ٚبايتايٞ خطٚدٗا عٔ ْطام ايػٝطط٠ٖا ٚتط

ٛٸِ ٚتكًٚايكًل ايصٟ نإ ٜػاٚض ايسٍٚ ايػطب١ٝ زؾعٗا ٭ٕ ؼذِّ ٛٸ ل َٔ ِ ض ٖصٙ ٚتط

ناْت تًذأ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ إٍ َٛادٗتٗا  ؾكس ،بػٵيٝؼ ٖصا ؾشٳٚ .اؿطنات

 ٟ شلا. ٚايتكسٸ

نإ ٜكًل ايسٍٚ ايػطب١ٝ احملت١ً بايسضد١ ا٭ٍٚ ٖٛ إٔ اؿطنات ايٛط١ٝٓ َٚا 

ؾتبًؼ َطس١ً ػعًٗا  ،ػعْٛطّا ٭ٖساؾٗا ايٛط١ٝٓ ٚاٱغ١َٝ٬، قس تُٓٛ ٚتتٸ ;ٚاٱغ١َٝ٬

 احل ايػطب١ٝ ٗ ٖصٙ ايسٍٚ.ٚبايتايٞ تبسأ بتٗسٜس إك ،قازض٠ ع٢ً إٛاد١ٗ

ايؿٝٛعٞ  ٚيصيو نإ تٛٚٝـ اٱغ٬ّ ـ َٔ قٹبٳٌ ايسٍٚ ايػطب١ٝ ـ ٕٛاد١ٗ إسٸ

 ٚخانعّا يهٛاب٘ ٫ ّهٔ ػاٚظٖا. ،قسٚزّا

ٌ َكسض قًل يًسٍٚ ايػطب١ٝ ٖٛ إٔ ٫ تتُهٔ ٚا٭َط اٯخط ايصٟ نإ ٜؿٚه

ٛټ ٢ ا٭سعاب ايؿٝٛع١ٝ، اييت تتُتع م عًٖصٙ اؿطنات ـ ايٛط١ٝٓ ٚاٱغ١َٝ٬ ـ َٔ ايتؿ

إناؾ١ّ يًسعِ ايطٚغٞ شلا، ٚبايتايٞ ٜؿهٞ ا٭َط إٍ اْتكاض  ،٠ ٚتِٓٛٝ زقٝلبتذطب١ ؾصٸ

 ا٭سعاب ايٝػاض١ٜ ٚغٝططتٗا.

ٚقس أناؾت َتطًبات اؿطب ايباضز٠ قًكّا دسٜسّا إٍ ايكًل ايػابل ايصٟ نإ 

َٛاقـ ٚغٝاغات َعزٚد١ ػاٙ ا أؾأٖا ٫ؽاش ٖٓ ،ٜجكٌ ناٌٖ ايسٍٚ ايػطب١ٝ

 اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ.

ٗٳ ،ست٢ ْٗا١ٜ اؿطب ايباضز٠ ١اؿاٍ ع٢ً ٖصٙ ايؿانً ٚقس اغتُطٸ َعٗا  تٵاييت أْ
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َٔ ايبًسإ، ٚبصيو  اؿٛادع اييت ناْت َٛنٛع١ ٗ ططٜل ايسّكطاط١ٝ ٗ نجرٕل

 از٠.تًٛ ا٭خط٣ ب٬ ٖٛ ْطًل تٝاض ايسّكطاط١ٝ هتاظ زٍٚ ايعامل ٚاسس٠ّا

ٗٻ س إقطاض ايسّكطاط١ٝ ٗ نجرل َٔ زٍٚ ايعامل ايجايح، ٚخكٛقّا ايسٍٚ ٚقس َ

ٔٵ  تٜا تط٣ ٌٖ ُهٓ شات ايػايب١ٝ إػ١ًُ، إٍ زخٍٛ ٖصٙ ايسٍٚ عكط ايت١ُٝٓ. يه

 ٖصٙ ايسٍٚ َٔ زخٍٛ ٖصا ايعكط أّ ٫؟

ٌٕ ستٸ٢ا٬ٕسٜ إٔ أٜٸّا َٔ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٫ ٜعاٍ  ط ٗ عك اٯٕ غرل زاخ

ٚشيو يٛدٛز سٛادع ٚعكبات  ;ايت١ُٝٓ، غٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ ايػٝاغٞ أٚ ا٫قتكازٟ

٫ تكتكط ع٢ً نٕٛ ا٭١ُْٛ اؿان١ُ ٖٞ أ١ُْٛ ؾاغس٠ ٚزنتاتٛض١ٜ، ٚإِا  ،دصض١ٜ

ُٸٖٓاى عكبات أنجط دسٸ ِٸ١ٜ ٚأٖ ػاٚظٖا ٫ ّهٔ يًسٍٚ اٱغ١َٝ٬  ١ٝ، َٚا مل ٜت

 ايسخٍٛ إٍ ايعكط اؾسٜس.

ٓا ايت١ُٝٓ ٝٵسٙ اٱْػاْٞ ايعاّ، ٚتبعّا يصيو أَٚيعٵا َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ببٴٚإشا أخصْ

ُٸ إٔ تعين  سٻبٴ أنجط َٔ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ، ؾإٕ ايت١ُٝٓ ايػٝاغ١ٝ ٫ ١ّٝايػٝاغ١ٝ أٖ

 ع بٗا ا٫ْػإ.ٜات اييت ٜتُتٸ١ اؿكٛم ٚاؿطٸٚاٱقطاض بهآؾ ،تهطٜؼ ايسّكطاط١ٝ

نبرل، بٌ ٫  ٛيٛدٝا إٍ سسٜٜٛسٕ ٜتأثطإ با٭إٕ ايسّكطاط١ٝ ٚسكٛم اٱْػا

ّهٔ ؾِٗ ٚتؿػرل َا١ٖٝ اٱْػإ ٚؾططت٘ ٚسكٛق٘ ايطبٝع١ٝ ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ 

ٜسٜٛيٛدٝا أايسّكطاط١ٝ( ٫ ّهٔ تؿػرلٖا َٔ زٕٚ  بايٓػب١ ي٘ )ٚاييت َٔ نُٓٗا سلٸ

 ٚانش١. 

َٚػأي١ سهِ ا٭نجط١ٜ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ تاضٜذ ٖصا إٛنٛع ـ سكٛم اٱْػإ 

إ٫ٓ إٔ َا ٜططح ٗ عإٓا ايّٝٛ  ،ـ ٜػبل َٛنٛع ايسّكطاط١ٝ اؿسٜج١ بؿذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ

 ؼت عٓٛإ اؿكٛم ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ إِا ٖٛ َٔ َك٫ٛت ايعامل اؿسٜح.

ط ٚت٪زجل ؾؿٞ عإٓا ايّٝٛ أقبض اٱْػإ ٖٛ احملٛض ايصٟ ع٢ً أغاغ٘ تؿػٸ

 ؿهِ ٚأُْٛت٘.أغايٝب ا

 إٕ ؾًػؿ١ اؿهِ إعاقط٠ ؽتًـ عٔ ؾًػؿ١ اؿهِ ايتكًٝس١ٜ ايكس١ّ.

ؾاؿهِ أٚ ايػًط١ ٗ ايؿهط ايتكًٝسٟ تٓشسض َٔ ا٭ع٢ً إٍ ا٭غؿٌ، َٔ ايك١ُ إٍ 

، َٚٓشٗا ٫بٓ٘ إػٝض َٚٔ خكا٥ل ايطبٸ ،َع٢ٓ أْٗا َٔ ايؿ٪ٕٚ اٱشل١ٝ ،(1)ايكاعس٠

ٛٻ ،«ؾك٘»  ضٙ إٍ ضأؽ ايػًط١ ايهٓػ١ٝ، أٟ ايبابا.نٗا بسٚايصٟ ؾ
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 ٕٚ غًطتِٗ َٔ ايهٓٝػ١.إشٕ ؾإًٛى ٚاؿهاّ ٜػتُسٸ

ّٷ َع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜعذلٜ٘  ،«اٱشلٞ»أثٓا٤ أزا٥٘ ايتهًٝـ  أَا ايبابا ؾٗٛ َعكٛ

ع٢ً  ع٢ً اهلل، ٚايطازٸ عًٝ٘ ضازٌّ ٚايطازٸ ،ؾكٛي٘ قٍٛ اهلل .ز َٔ قبٌ اهللَٚػسٻ ،اـطأ

 ًعٕٛ.َٚ اهلل َطتسٸ

ؾؿٞ اؿايتٌ ٫ هٛظ  ،٫ٚ ؾطم ٗ إٔ تهٕٛ ايػًط١ يًبابا أٚ يًشانِ اٱشلٞ

 عًٝٗا.  ٭سس اْتكازٖا أٚ ايطزٸ

يتعاّ ٚايٓاؽ يٝػٛا غ٣ٛ ضع١ٝ ؼت ض١ٓ إًو ٚايهٓٝػ١، َٚٔ ٚادبِٗ ا٫

 بهٌ َا ٜكسض عُٓٗا. 

 «.سكٛم إٛاطٔ»ازل٘  إشٕ ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٫ ٜٛدس ؾ٤ٞٷ

ٔٵ بعس إٔ  ،ٚتطادعت ايػًط١ ايهٓػ١ٝ ،طت إؿاِٖٝٗ عكط ايٓٗه١ تػٝٻ يه

ت بايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ اؾسٜس٠ اييت تٓؿأ ٚأقطٻ ،ٚاؾكت ع٢ً ايتعطٜـ اؾسٜس يٲْػإ

ِٗ ايطبٝعٞ ٗ ا٫ْتداب، ثِ ٚشيو ْٛطّا ؿٚك ;ؾٝٗا ايػًط١ َٔ ا٭غؿٌ، أٟ َٔ ايؿعب

ُٸ ذ٘ إٍتتٸ )١ا٭ع٢ً أٚ ايك
اييت َٔ نُٓٗا  ،ٚايٓاؽ ِٖ َٛاطٕٓٛ َتػإٚٚ ٗ اؿكٛم .(2

 ؼسٜس إكرل. سلٸ

ٌٸ (. ٚؾكست State Nationٖصا ايتشٍٛ ْؿأ َؿَٗٛا إٛاط١ٓ ٚايسٚي١ ) ٚٗ ٚ

ٚأقبض باٱَهإ تػٝرلٖا ْٚكسٖا  ،ْٚعيت إٍ ا٭ضض ،ايػًط١ بٴعسٖا اي٬ٖٛتٞ

 ٚتساٚشلا.

ٌٸنُا أقبض  ٖصٙ ايط١ٜ٩ اؾسٜس٠ يٲْػإ ٚايػًط١( ؾِٗ  باٱَهإ )ٗ ٚ

 ٘ ٗ اؿهِ.ٗا سٓكٜات ايط٥ٝػ١ٝ يٲْػإ، ٚاييت َٓاؿكٛم ٚاؿطٸ

ٚٗ ايؿذل٠ اييت أعكبت عكط ايٓٗه١، ٚبعس إٔ خانت قطاعات طاس١ٓ لُت 

 ،عٓٗا تهشٝات نبرل٠، بسأت ايهٓٝػ١ باغتٝعاب إك٫ٛت إعاقط٠ سٍٛ اٱْػإ

ُٸ ،آؾام ايػًط١ ايػٝاغ١ٝٚ ٌٸٚاغتطاعت تكبټ ،١ٝ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ٚأٖ  ،شيو ٌ ن

ٌٕٚايتهٝټ  أٚ بآخط. ـ َع٘ بؿه

ٚاييت ؾٗست ادتٝاح َٛد١  ،ايؿذل٠ اييت أعكبت اؿطب ايباضز٠ٗ أَا 

ًِ تٛاد٘ ايطا٥ؿ١ إػٝش١ٝ ٚنٓٝػتٗا ٗ ؾ ،ايسّكطاط١ٝ اؿسٜج١ أغًب زٍٚ ايعامل

ّكطاط١ٝ اؿسٜج١ ٚسكٛم اٱْػإ، ٌ أغؼ ايسايجايح َؿه١ً ٗ تكبټزٍٚ ايعامل 
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ٛٸ ٚاػٗت غطٛات  ،ٞ ا٭١ُْٛ ايسّكطاط١ٝٚاظزٖاضّا ٗ تبٓٸ ّاؾؿٗست ٖصٙ ايسٍٚ ِ

 ػاتٞ.غطٜع١ مٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاغ١ٝ ٚايعٌُ إ٪غٸ

ٛٸ با َٚا ؾٝ٘ أٚض ،بايؼ ع٢ً زٍٚ إعػهط ايؿطقٞ ٫ت أثطٷٚنإ شلصٙ ايتش

ّهٔ إٔ ْكطأٙ َٔ خ٬ٍ اْكٗاض  ،ؿطق١ٝ ٚضٚغٝا ٚدع٤ َٔ أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝاي

 با ايػطب١ٝ ٚأَطٜها(.ٚأُْٛتٗا ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ با٭١ُْٛ ايػطب١ٝ )أٚض

ٔٸ َجٌ ٖصٙ ا٭دٛا٤ اييت عاؾتٗا َعِٛ زٍٚ ايعامل مل تٓػشب ع٢ً ايسٍٚ  يه

ٟٸاٱغ١َٝ٬، ٚمل ٜتُٓه ٍ ايعكط اؾسٜس، غ٣ٛ بًس إغ٬َٞ َٔ ايسخٍٛ إ ٔ أ

ْؿا٤ إغايٝب ايعُطإ ٚأاقتباغ٘ بعض إٛاٖط ايػًٛن١ٝ ـ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ـ ٚ

ٟٸ ،إسٕ اؿسٜج١ ٚططم ايتذاض٠ ايعكط١ٜ  اييت ٫ ّهٔ عسٸٖا ت١ُٝٓ أٚ سساث١ بأ

ٌٕ  َٔ ا٭ؾهاٍ. ؾه

غ١َٝ٬ إٍ ايعكط اؿسٜح ٱٚمل تهٔ ايعكب١ ايط٥ٝػ١ٝ ٗ زخٍٛ ايسٍٚ ا

ض١ٜ ٗ تًو تكط٠ ع٢ً ايكطاع ايػٝاغٞ بٌ ا٭١ُْٛ ايسنتاتٛض١ٜ ٚاؿطنات ايتشطټَك

كـ بايؿػاز ٚايػطق١ طبعّا ٫ ْطٜس بصيو إغؿاٍ زٚض اؿانِ إتٻٚ .ايبًسإ

ٚإِا ايصٟ ْطٜس قٛي٘ ٖٓا ٖٛ إٔ َٔ  .ـ ايبًس ٚامطاط٘ٚايسنتاتٛض١ٜ ٚايعُاي١ ٗ ؽًٗ

ٚعسٸٙ ايػبب ايٛسٝس ٗ تًو إؿه١ً،  ،ؿانِ ٚسسٙغرل ايكا٥ب إيكا٤ ايًّٛ ع٢ً ا

ٌٸ ،ْٚػؿٌ باقٞ ا٭غباب ا٭خط٣  أ١ُٖٝ عٓ٘. ٚاييت ٫ تك

إٕ أسس أبطظ ا٭غباب اييت غاُٖت ٚتػاِٖ ٗ عطق١ً زخٍٛ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ 

طٜٗا َك٫ٛت عسّ إّإ قاز٠ اؿطنات اٱغ١َٝ٬ َٚؿٚه ٛإٍ ايعكط اؿسٜح ٖ

اييت َٔ  ،ٜات ايؿطز١ٜناؿطٸ ،ْػإٚخكٛقّا َا ٜتعًل َٓٗا عكٛم اٱ ،اؿساث١

ز١ٜ ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚايتػاَض ٚايتعسټ ،ٚايكها٤ ،اؿهِ نُٓٗا سلٸ

ٚسط١ٜ تؿهٌٝ ا٭سعاب ٚايتٝاضات  ،ٚسط١ٜ ايتعبرل ٚسط١ٜ ايكشاؾ١ ،ٚإكاؿ١

 ايػٝاغ١ٝ ٚغرلٖا.

طٜٔ ٚايٓؿطا٤ ايػٝاغٌٝ ٚإؿٚه ٚقس ٫ تعسٚ ايسّكطاط١ٝ يس٣ بعض ايكاز٠

ظايت ؾهطتِٗ عٔ ايسٚي١  نُا ٫ .(3)اٱغ٬ٌَٝ غ٣ٛ نطب َٔ نطٚب ايهؿط

ُٸ ،ٚايػًط١ ؾهط٠ تكًٝس١ٜ عت١  ١ إٍ ايكاعس٠. تكهٞ بامساضٖا َٔ ايك

ٚيصيو ؾإٕ ا٫ْطباع ايػا٥س يس٣ غايب١ٝ إػًٌُ عٔ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ٜٓبجل 
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 ٚق٫ّٛ إٍ ،اؽ١ ٚبين ايعبٸاّ، ناـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ ٚبين أَٝٸٓهَٔ غرل٠ اـًؿا٤ ٚاؿ

 ايعجُاٌْٝ.

ٗ ايؿذل٠ اييت أعكبت اْٗٝاض اـ٬ؾ١ ايعجُا١ْٝ ٗ تطنٝا  ٘ٚاؾسٜط شنطٙ أْ

اْطًكت ٗ بعض ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ تٝاضات تسعٛ ٫غتُطاض اـ٬ؾ١ نأزا٠ سهِ تساض 

 ١ اـ٬ؾ١ َط٠ أخط٣.ٓٸٜعٌُ داٖسّا ٱسٝا٤ غٴ ٔٵَٳايّٝٛ نُا إٔ ٖٓاى  .بٗا ؾ٪ٕٚ ايب٬ز

 ؟«اـ٬ؾٟٛ»يهٔ ٜا تط٣ َا ٖٞ َٝعات ٖصا ايٓٛاّ 

 ،«خًٝؿ١ّ يطغٍٛ اهلل»اـًٝؿ١ أٚ ا٭َرل أٚ إًو  سٸعٳٗ ٖصا ايٓٛاّ ـ أٟ اـ٬ؾ١ ـ ٜٴ

ٚبايتايٞ خًٝؿ١ اهلل ٗ ا٭ضنٌ، ؾٗٛ إشٕ ّتًو غًطات  ،«أَرلّا يًُ٪ٌَٓ»ٚ

 ٚإضازت٘ ٖٞ ايكإْٛ. ،ات َطًك١. ؾه٬َ٘ ٖٛ ايسغتٛضٚق٬سٝ

ؾؿٞ إٜطإ إًه١ٝ نإ  .َٔ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٫ ُتًو زغتٛضّا يًب٬ز إٕ نجرلّا

ايؿاٙ ٖٛ قاسب ايؿإٔ ٚاؾ٬ٍ ٚايع١ُٛ اٱشل١ٝ، أَا ايػًط١ ؾٗٞ ٖب١ اهلل ي٘، ؾٗٛ 

طم ٗ د١ٗ قسٚض ا٭َط ٚإضازت٘ إضازت٘، ٫ٚ ؾ ،ٌٚ اهلل ٗ ا٭ضض، سهُ٘ سهِ اهلل

 ٗ ن٬ اؿايٌ! َٔ ايؿاٙ أٚ َٔ اهلل، ؾا٭َط ْاؾصٷ

ٚٗ بعض ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ قس ٜهٕٛ ٖٓاى زغتٛض ـ ٚقس نتب ٗ أغًب 

٭ٕ اؿانِ  ;٘ ٫ و٢ٛ بايتطبٝل إط٬قّايهٓٸ ،اغتجٓا١ٝ٥ ـ ا٭سٝإ ؼت ٚطٚفٺ

ٌٸ ف ٗ بتطبٝك٘ ؾػٛف ٜتكطٸ ٌ ع٢ً ايٓاؽبػاط١، ٚإشا أضاز إٔ ٜتؿهٻ ٜتذاًٖ٘ به

 ٚنُا تؿتٗٞ ْؿػ٘. ،بٓٛزٙ نُا وًٛ ي٘

 ،ايصٟ ٜٓٛط إٍ ايسّكطاط١ٝ بعٌ ا٫سل٦عاظ ،ٚقس ٬ْسٜ إٔ اؿانِ إػتبسٸ

 ;طٜٔ اٱغ٬ٌَٝٚهس ؾٝٗا تٗسٜسّا ٕكاؿ٘، ٜسعِ طا٥ؿ١ َٔ ضداٍ ايسٜٔ ٚإؿٚه

ٔٵ .ٜطٙ زّٜٓٝاَٚٔ ايعاًٌَ ع٢ً تدل ،غتبسازسٟ ا٫يهِْٛٗ َٔ َ٪ِّ َع شيو َٔ  يه

س بٌ ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايؿهط إ٪ِّ ،طٜٔ ٚضداٍ ايسٜٔاـطأ إٔ ْعتدل ٖ٪٤٫ إؿٚه

ٚشيو ٭ْٓا يٛ عسْا إٍ ايؿهط ; ؿ١غتبساز، ْتادّا يًشهَٛات ا٫غتبساز١ٜ إتدًٚي٬

أبطظ طٜٔ اٱغ٬ٌَٝ ٗ شيو ايعكط يٛدسْاٙ قاقطّا عٔ ؾِٗ ايػٝاغٞ يس٣ إؿٚه

ٚدسٚا إٔ  ٚعًٝ٘ ؾكسْػإ ٚايسّكطاط١ٝ، ا٭غؼ اييت قاَت ٚتكّٛ عًٝٗا سكٛم اٱ

 ٚضَا ت٪زٟ إٍ ايهؿط ٗ بعض ا٭سٝإ. ،ٖصٙ إك٫ٛت تتكاطع َع إباز٨ ايس١ٜٝٓ

ٌٸ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٫ تٓؿأ َٔ ايؿعب، ٚإِا تٓؿأ َٔ اي٬ٖٛت.  ٚايػًط١ ٗ ٚ
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ُٸ ،ا٭َط ٞٸٚاؿانِ أٚ إًو أٚ ايػًطإ ٖٛ ٚي ْكٝاز ت٘ ايطاع١ ٚا٫ٚأَا ايؿعب ؾُٗ

 ايتاّ ٭ٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘.

َٚٔ ايططٜـ أْٓا عٓسَا ْٛاد٘ ايعسٜس َٔ أقسقا٥ٓا ايعطب إػًٌُ َٔ ايطا٥ؿ١ 

ٕٚ عًٝٓا ؟ ٜطزٸِٗ يػ٬طٌ ايًِٛ ٚاؾٛض ٚايؿػازْٚػأشلِ عٔ غبب طاعت ،ايػ١ٝٓ

ٞٸيٛ اتٻٚطاعتٓا شلِ ؾطٜه١، أَا  ،بأِْٗ أٚيٛ ا٭َط ا٭َط بايؿػاز ٚايًِٛ ؾإٕ  ػِ ٚي

 ٔ ايػرل٠!ػٵَُٗتٓا ايسعا٤ ي٘ بايك٬ح ٚسٴ

ٟ إٍ ايؿٛن٢ ٚايؿت١ٓ ٚغؿو زَا٤ ٜٚط٣ ٖ٪٤٫ إٔ ْكس اؿانِ أٚ تػٝرلٙ ٜ٪زٸ

 إػًٌُ.

٢ ؾٗٓاى طا٥ؿ١ َٔ ايؿٝع١ تتبٓٸ ،١ٖٚصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿهرل ٫ ٜكتكط ع٢ً ايػٓٸ

ٚتطًل عًٝٗا ْٛط١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إطًك١، أٚ اي١ٜ٫ٛ  ،َا قطٜب١ َٓٗا إٍ سسٛ ْٛط١ّٜ

َٸ  ١ يًؿكٗا٤.ايعا

اي١ٜ٫ٛ تعين إٔ اؿهِ با٭قاي١ ٖٛ هلل غبشاْ٘، ٫ٚ »ب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ػٳَٚع

بإشٕ اهلل. ٚاهلل غبشاْ٘ قس ْكب ايطغٍٛ  اي١ٜ٫ٛ إ٫ٓ َٔ بعس إشْ٘، أٟ ٫ تكضٸ ١ٜ٫ٚ إ٫ٓ

٢ طّا يؿ٪ٕٚ ا٭١َ ايػٝاغ١ٝ، َٚٔ بعسٙ ٜتٛٓييٝهٕٛ ٚيّٝا َٚسٜطّا َٚسبِّ |ايهطِٜ

 ؽ أٜهّا.تٓكٝبِٗ َٔ قبٌ ايؿاضع إكسٻ بعس إٔ متٸ ،ٕ غا٥ط تًو إٗاّٛا٭١ُ٥ إعكَٛ

ٖٛ قاسب اي١ٜ٫ٛ ايع٢ُٛ، ٚقس  #أَا ٗ عكطْا اؿانط ؾإٕ قاسب ايعَإ

ٛٸ َٸ١ ٗ ظَٔض ايؿاضع إكسٸؾ ايػٝب١ ـ غٝب١ قاسب ايعَإ ـ إٍ ايؿكٗا٤  ؽ ١ٜ٫ٚ ا٭

ٌٕ  َٚٔ زٕٚ ٚاغط١. ،َباؾط ايعسٍٚ بؿه

٢ تٓكٝب ايؿكٗا٤ أٚيٝا٤ٶ ع٢ً ٢ دعٌ اي١ٜ٫ٛ، نُا ٜتٛٓيإٕ ايؿاضع ٖٛ ايصٟ ٜتٛٓي

َٸ َٸ١ َٛٓي٢ عًٝٗا. ،١ا٭  ؾتكبض ا٭

ٌٸ  َٸ١ٺ ٚن ٫ تهٕٛ ؼت ١ٜ٫ٚ ايؿكٗا٤ ايعسٍٚ ؾػتهٕٛ ٫ قاي١ ؼت ١ٜ٫ٚ  أ

ٌٸ  «.ـ طاغٛت ٛوسانِ مل ٜٓكب َٔ قبٌ ايؿاضع ؾٗٛ ـ ب٬ ؾٳ ايطاغٛت. ٚن

ٌٸ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايػٝاغ١ٝ غرل قازض ع٢ً ٖاضغ١ زٚض ايطقاب١  نُا إٔ ايؿعب ٗ ٚ

ٞٸإش ٫ ول ي٘ ايتسخټ ;أٚ ايٓكس  ٖٚاضغات٘.  ٌ أٚ ا٫عذلاض ع٢ً غًٛى ايٛي

ٚخطٚز ايٓاؽ َٔ  ،اي١ٜ٫ٟٛ إٍ ْؿٞ ٜ٪زٸ ٚاٱقطاض يًؿعب َجٌ ٖصا اؿلٸ

 نِْٛٗ َٛٓي٢ عًِٝٗ. 
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نٞ ٫ ىطز عٔ سسٚز ايسا٥ط٠  ;ِ بٗصٙ اي١ٜ٫ٛإشٕ ع٢ً ايؿعب إٔ ٜػًٚ

 ٚبايتايٞ ًٜر زا٥ط٠ ايعكٝإ. ،ايؿطع١ٝ

٭ْ٘ ئ ٜهٕٛ ًَعَّا يًٛيٞ  ;٫ٚ ىؿ٢ إٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٫ تبكٞ فا٫ّ يًسغتٛض

ٟٸ ؾكط٠ َٔ ؾكطات ايسغتٛض إشا ٚدس َكًش١ّ ٗ  ايؿكٝ٘، ؾإٕ ا٭خرل بإَهاْ٘ ْكض أ

َٳ»إناؾ١ّ إٍ . (4)شيو ٖٛ ؾٛم ايكإْٛ، ٚبإَهاْ٘  ٔٵإٔ ْٛاّ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٫ ّٓع ٚدٛز 

ٚٳ )«س َا ٜسعٛ يصيودٳػاٚظ ايكإْٛ َت٢ َا 
5).  

ٍٷ» ٟٸ ،أَاّ اهلل إٕ اؿانِ َػ٪ٚ قا١ْْٝٛ قاغبت٘ أٚ  د١ٗٺ ٫ٚ ّهٔ ٭

 ايصٟ ٖٛ ضقٝبٷ ،٫ٚ أسس ؾٛق٘ غ٣ٛ اهلل غبشاْ٘ ،ت ضعاٜتَ٘٪اخصت٘، ٚاؾُٝع ؼ

)«ع٢ً غًٛن٘ َٚؿطفٷ، ع٢ً أعُاي٘
6). 

ظا٤ ايعسٜس َٔ َك٫ٛت إإٛقـ  دعهض يٓا إشٕ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايعطض إٜٛتٸ

 ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: .ٚعٓاقط سكٛم اٱْػإ ٚغرلٖا

 

ٚايسّكطاط١ٝ ٚسكٛم اٱْػإ ٫ ّهٔ َٔ ايٛانض إٔ ْٛطٜات اجملتُع إسْٞ 

سّا زغتٛضّٜا. بُٝٓا عٵٚبٴ ،ل ع٢ً أضض ايٛاقع َٔ زٕٚ َٓشٗا تعطٜؿّا قاّْْٛٝاشلا إٔ تتشٓك

ٕ إشيو ؾإٍ باٱناؾ١ ٚ. ّا ٭قشاب تًو ايٓٛط١ٌٜ َطدعّا ض٥ٝػلس إٔ ايكإْٛ ٫ ٜؿٓه

انط، ٜعاضنٕٛ ؾهط٠ ؿاطٜٔ اٱغ٬ٌَٝ، غٛا٤ ٗ إانٞ أّ ٗ ايعسٜس َٔ إؿٚه

َٸ  تٗا.ايتكٌٓ بط

مٔ يػٓا عاد١ إٍ ٚنع زغتٛض »ٜكٍٛ ايؿٝذ ؾهٌ اهلل ايٓٛضٟ بٗصا ايكسز: 

َٚا  ؟!َٚاشا ٜعين ايسغتٛض ايٛنعٞ )ا٭ضنٞ( أَاّ ايكإْٛ اٱشلٞ )اٱغ٬ّ(»، «يًب٬ز

إػًٌُ َاشا ٜعين تسٜٚٔ ايسغتٛض سُٝٓا ِتًو مٔ »، ٚ«إشٕ؟ |ٖٛ زٚض ايٓيبٸ

إٕ قٝاّ ايٓاؽ بٛنع ايكٛاٌْ »آخط:  ، ٜٚكٍٛ ٗ َٛنٕع«؟!ٖٚٛ اٱغ٬ّ ،أؾهٌ زغتٛض

َٸ |ٚتسٜٚٔ ايسغاترل إِا ٜعين إٔ ؾطٜع١ ايٓيبٸ ٕ اٱغ٬ّ أ١، أٚ ٚقٛاْٝٓ٘ مل تهٔ تا

)ايصٟ ؾطض ع٢ً ايٓاؽ تسٜٚٔ ايسغتٛض( قس أغؿٌ ٖصا ا٭َط. َٚجٌ ٖصا ا٫عتكاز َٔ 

َٳ١ًِ عٔ إًٓؾأْ٘ إخطاز إػ ٛٸ ٔٵ... ٚ اب اجملًؼ( أضاز إٔ ٜهتب ايسغتٛض )ٜطٜس بصيو ْ

ٌٕ ب٘ ايطغٍٛ ايهطِٜ، باٱناؾ١ إٍ إٔ إقطاض ايكٛاٌْ ٖٛ  اختلٸ ؾكس ععّ ع٢ً ؾع
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 .«َجاب١ اٱقطاض بٓككإ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

بٌ  ،بٓا٤ٶ ع٢ً شيو ؾايصٟ ْػتدًك٘ َٔ ض١ٜ٩ ايؿٝذ ايؿٗٝس ٖٛ إٔ ايتكٌٓ

ّٸ ،٠ٛ إك١ٓٓ بأغطٖاٚايك َٚكازض٠ يػًطت٘  ،َٔ د١ٗ ايٓيبٸ إِا ٖٞ َكازض٠ ٕٗا

  .(7)أخط٣ َٔ د١ٗٺ |ٚق٬سٝات٘

اٱؾهاي١ٝ ا٭خط٣ اييت ٜٛضزٖا ٖ٪٤٫ تػتٗسف أغًٛب اؽاش ايكطاضات. ؾؿٞ 

ٚا٭غًب١ٝ ٖٞ  ،دص ايكطاضات عٔ ططٜل نػب أغًب١ٝ اٯضا٤ا٭١ُْٛ اؿسٜج١ تتٸ

ٔٸؾتٸ اؿازل١ يٮَٛض ٗ طٜٔ اٱغ٬ٌَٝ )نايؿٝذ َٔ إؿٚه ١ًّْ ٢ إٝازٜٔ. يه

ٝعزٟ( ٜعتكسٕٚ إٔ اؽاش ايكطاضات َٔ خ٬ٍ اغتكطاب ايَٚكباح  ايٓٛضٟ، ؾهٌ اهلل

ـٷ آي١ٝ اؽاش ايكطاضات عٔ ططٜل نػب »، ٚيًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ غايب١ٝ اٯضا٤ كاي

ٜٓ شلا َٔ ايكٛاب ،ا٭غًب١ٝ ٫ اعتباض شلا ٗ َصٖب اٱَا١َٝ  .«نُا ٫ س

ٚٸإٕ ٖصا إٛقـ ٜعهؼ  بٗا  : َس٣ غؿ١ً ٖ٪٤٫ عٔ ايتعكٝسات اييت تهرٸ٫ّأ

 ;ساض ب٘ ؾ٪ٕٚ ايبًسإ ٚفتُعاتٗاإٍ زغتٛض تٴ ٠ٺٚاييت ؼتاز ٚبؿسٸ ،اجملتُعات إعاقط٠

ٛٸ ،١ٓ: تػطٝشِٗ يسٚض ايك٠ٛ إكٓٸٚثاّْٝا ا ٖٛ نُ ،٠ إك١ٓٓٚتُٗٝؿِٗ ٕٗاَٗا. ٚايك

 ، يٝػت بس٬ّٜ عٔ ايؿطٜع١ أٚ ايسٜٔ.ٚانضٷ

 

ِٸ، َٔ أبطظ سكٛم اٱْػإ «١ٜاؿطٸ»تعس  َباز٨ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬  َٚٔ أٖ

ٔٵ اٱٜطا١ْٝ.  ١ٜ؟ َا ٖٛ إطاز َٔ اؿطٸ يه

١ٜ إططٚس١ ٗ اؿاٍ اؿانط َٔ ايباسجٌ اٱغ٬ٌَٝ إٍ إٔ اؿطٸ ٌّٝ ١ًْْ

١ٜ إطًك١، أٟ اييت ٫ ؽهع يهٛاب٘ ٫ٚ قٝٛز، ع٢ً غطاض َا ٗ ايعامل اؿطٸإِا تعين 

ٌٕٚا إٍ َعاضن١ اؿطٸأايػطبٞ، ٚبايتايٞ ؾ ٢ ٚقاَٛا بايتكسٟ شلا بؿتٸ ،َطًل ١ٜ بؿه

 ايٛغا٥ٌ.

ٖٖ ٘ نتابّا إٍ ْاقط ايصٟ ٚدٻ ،نتب بٗصا ايؿإٔ اؿاز ا٬ٕ عًٞ نين ٔٵٚ

ٚنإ َٔ ١ًْ َا  .َٔ اؿطن١ ايسغتٛض١ٜ َٚٓاٖهت٘ شلا ايسٜٔ ؾاٙ أبس٣ ب٘ اَتعان٘

ؿٗا ٚاٖط غاسط ٌْٚٝ يٝػت ١ٜ اـبٝج١ اييت ٜػًٕٓ ن١ًُ اؿطٸإ»شنطٙ ٗ ايهتاب: 

١ٜ ـ كايـ يػا٥ط . ٖٚصا ا٭َط ـ اؿطٸ«ٗ باطٓٗا غ٣ٛ ١ََٛٛٓ َٔ ايٓكا٥ل ٚايعٝٛب
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 .(8)ايباضظٜٔ أسهاّ ايطغٌ ٚا٭ٚقٝا٤ ْٚٝع ايػ٬طٌ ايعُٛا٤ ٚاؿٓهاّ

ُٸٌ:  َٔٔ اٱداب١ ع سٻبٴ ١ٜ ٫ٚيتعطٜـ اؿطٸ ٚٸغ٪ايٌ َٗ َٔ أٜٔ أتت  :ٍا٭

 ٖٛ إطاز َٓٗا؟َٚا  ؟اؿط١ٜ

ٟٸَا ٖٞ ايػا١ٜ َٔ اؿطٸ :ٚثاّْٝا ٟٸ ١ٜ، أٟ ٭دٌ أ  ؾ٤ٞ ْػع٢ مٛ اؿط١ٜ؟ ٚأ

ٟٸ ؟ٜات تعاضض ؾطا٥ع ايطغٌطا٥ؿ١ َٔ اؿطٸ َٓٗا تٓاٖض زغاترل ايػ٬طٌ  ٚأ

 ٚاؿهاّ؟

١ٜ ايكًِ ٚايتعبرل إٔ سطٸ ،ٗ ضغايت٘ تصنط٠ ايػاؾٌ ،ٜط٣ ايؿٝذ ؾهٌ اهلل ايٓٛضٟ

٭ْ٘ ـ  ;١ٜ ٗ ايسغتٛضتكطسّ َع ايكإْٛ اٱشلٞ، ٜٚبسٟ قًك٘ إظا٤ إقشاّ َبسأ اؿطٸ

اض َٗا١ْ اٱغ٬ّ ب ايؿٝذ ـ غٛف ٜبٝض يؿطم ا٬ٕسس٠ ٚايعْازق١ ٚايهٓؿػٳَٚع

 ٚتكٜٛه٘.

١ٜ ايكًِ ٚايتعبرل تسضٟ بإٔ سطٸ أيػتٳ ،أٜٗا ا٭ر ايععٜع»ٜكٍٛ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: ٚ

ٌٖٚ غؿًت عٔ غاٜتٗا اييت ٖٞ  ؟!تكطسّ َع ايكإْٛ اٱشلٞ ٗ ايعسٜس َٔ َٛاٖطٖا

ٗا ٗ اض َٔ ْؿط نًُات ايهؿط ٚاٱؿاز ٚبجٸُهٌ ؾطم ا٬ٕسس٠ ٚايعْازق١ ٚايهٓؿ

 .«خلإ، .ٍ ايبٝاْات ٚ..َٔ ع٢ً إٓابط َٚٔ خ٬ ،إٮ

ٛٸ ز٠ ايسغتٛض )ايصٟ مت إٕ عٛز٠ غطٜع١ إٍ تؿاقٌٝ َٓاقؿات اجملًؼ ايٓٝابٞ َٚػ

إٍ إناؾ١  ،(1368ٚدًػ١ إعاز٠ قٝاغ١ ايسغتٛض )عاّ  ،(1358إقطاضٙ ٗ إٜطإ عاّ 

١ٜ ايتعبرل ٚايكًِ ٚا٭سعاب، تعطٝٓا آضا٤ ١ًْ َٔ احملاؾٌٛ ايتكًٝسٌٜ سٍٛ َباز٨ سطٸ

 يًُٛاطٔ آْصاى. تٵ٠ ٚانش١ عٔ َا١ٖٝ اؿكٛم ايط٥ٝػ١ اييت أقطٻقٛض

 

ٌٸٜتُتٸ  اجملتُع إسْٞ ٚايتُٟٓٛ.  ع ْٝع إٛاطٌٓ عكٛم َتػا١ٜٚ ٗ ٚ

ٜهتب ايؿٝذ  :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ .ٚيًؿهط ايتكًٝسٟ ٬َسٛات ع٢ً ٖصٙ إػاٚا٠

غ٪اٍ سٍٛ سط١َ اؿطن١ ايسغتٛض١ٜ ٚاضتساز  ٔفٝبّا ع ،ؾهٌ اهلل ايٓٛضٟ

١ ١ ٖٞ إقطاضٖا َػاٚا٠ نآؾإٕ أسس إؾهايٝات ٖصٙ اؿطن١ ايهآي»: (9)ايسغتٛضٌٜ

ٟ اؿكٛم أَاّ إٜطإ َتػاٚ ١ َٛاطينَٛاطين ايسٚي١ ٗ اؿكٛم... ٚإشا أقبض نآؾ

ِٸايكإْٛ... ؾع٢ً اٱغ٬ّ ايػ٬ّ ايسغتٛض١ٜ غٛف ئ  اعًُٛا إٔ إًُه١ اٱغ١َٝ٬ ... ث
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ٚٸ ;ٜهتب شلا ايٓذاح أبسّا ؿل َع اٱغ٬ّ ٍ َا ٜطز عًٝٗا ٖٛ إٔ َبسأ إػاٚا٠ ٫ ٜتٻ٭ٕ أ

ٟٸ  .«ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ٫ٚ ٜٓػذِ َع٘ بأ

 

عٓسَا ٜسٚض اؿسٜح عٔ اجملتُع إجايٞ ٗ ا٭ٚغاٙ اٱغ١َٝ٬ ؾإٕ ا٭شٖإ 

 ٚاجملتُع إسْٞ. قسض اٱغ٬ّ، سٝح َس١ٜٓ ايٓيبٸتٓتكٌ َباؾط٠ إٍ 

ٖٓ ٌ أبطظ ٚأضٚع ِٛشز آْصاى َجٻ ؾٝ٘ إٔ ايصٟ سسخ ٗ َس١ٜٓ ايٓيبٸ ٖوا ٫ ؾٳٚ

 ٕ ع٢ً َس٣ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ اؿاؾٌ.ٛعطؾ٘ إػًُ

 أقسّ ٚأعطم ايسغاترل ٗ ايعامل.  بٌ «تاضىّٝا»ـ ايسغتٛض إسْٞ ِّٓٚقس قٴ

ٔٵ ٌٸ يه ٟٸٖصا ؾإٕ اجملتُعات إعاقط٠ أقبشت َعٖك َع ن ٚقت  س٠ أنجط َٔ أ

 ،ٚإِا سلًت ناؾ١ إٝازٜٔ ،زٖٚصٙ ايتعكٝسات مل تكتكط ع٢ً داْب قسٸ .َه٢

ا٭َط ايصٟ هعٌ َٔ ايكعب َكاضْتٗا ـ أٟ  ،ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ :ٗاَٚٓ

ٟٸ  عَٔ ايػابط.بػٝ٘ عاف ٗ اي فتُٕع اجملتُعات إعاقط٠ ـ بأ

 ،ت بٓايٞ ٖٓا َٔ ايتٜٓٛ٘ إٍ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايط١ٜ٩ يًُٛنٛعات اييت َطٻ سٻبٴ ٫ٚ

َٚا إٍ شيو، ٫ ٜؿذلى ؾٝٗا ٫ٚ  ،١ٜنُٛنٛع ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ، ٚايكإْٛ، ٚاؿطٸ

طٜٔ ٚضداٍ ايسٜٔ، بٌ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايعًُا٤ ١ ايعًُا٤ ٚإؿٚهؿل عًٝٗا نآؾٜتٸ

 ؾض ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿهرل.ايباضظٜٔ ٜط

ايطايكاْٞ َٚطٗطٟ  :أَجاٍ ،ٗات ايعًُا٤إْٓا ْٝعّا ْعطف َٛاقـ ٚتٛدټ

 ٫ٚ زاعٞ ٭ٕ ْتعطض يبٝإ آضا٥ِٗ ٖٓا. .ٚاؿا٥طٟ ٚايطباطبا٥ٞ ٚإٓتٛطٟ

دٛاز قُس َٚٔ ١ًْ ايعًُا٤ ايؿٝع١ غرل اٱٜطاٌْٝ ّهٓٓا شنط ايؿٝذ 

ٛٚ ،١ٝٸٓٹػٵَٴ ل بٓٛط١ٜ اؿهِ َا ٜتعًٖ ٚقس نإ ٜط٣ ٗ .طٜٖ٘ٚٛ َٔ خرل٠ عًُا٤ يبٓإ َٚٓ

إٔ ساد١ اجملتُع إٍ تأغٝؼ ايسٚي١ يٝػت ساد١ ٚنع١ٝ ّهٔ يًؿطع »ٚايسٚي١ 

. ٚايؿكٝ٘ ايعازٍ َٔ ايٓاس١ٝ .َٓ٘. سٻبٴ ٚإِا ٖٞ أَط نطٚضٟ ٫ ،إقطاضٖا أٚ ْؿٝٗا

 ١ٜ٫ٚ يًؿكٗا٤ ع٢ً ايطاؾسٜٔ. ٚيٝؼ إطاز َٔ ايؿطع١ٝ ٫ ١ٜ٫ٚ غٝاغ١ٝ ي٘، نُا ٫

ٚتؿٜٛض ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ شلِ  ،٘ ايؿكٗا٤ ٚضداٍ ايسٜٔإقا١َ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ تػًٗ

ٖٛ  ،بٌ إٕ أِٖ َعامل ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ،ٚإِا إطاز َٔ أغ١ًُ ايسٚي١ ،..سكطّا.
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ٜهٕٛ ض٥ٝؼ ايسٚي١  .. ٚيٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔخ٬م ٚايهؿا٠٤ ٚايعساي١ ٚا٭َا١ْ.اٱ

 .«بٌ ٜهؿٞ نْٛ٘ ًَتعَّا بأسهاّ ايؿطٜع١ ،ؾكّٝٗا ٚفتٗسّا

 .«ٚيٝؼ بايٛاٖط ٚايكؿٛض ،ٚيٝؼ بايؿاعٌ، بإهُٕٛ ،ل بايؿعٌإٕ ايسٚي١ تتشٓك»

يط٥ٝؼ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ إٔ ٜٓتدب عٔ ططٜل اقذلاع ايٓاؽ... ٚمٔ ٫  سٻبٴ ٫»ٚ

)«ًِو خٝاضّا آخط غ٣ٛ ايًذ٤ٛ إٍ أقٛات ايٓاخبٌ
10). 

ايط٥ٝؼ  ،َٚٔ عًُا٤ يبٓإ ايباضظٜٔ أٜهّا ايؿٝذ قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ

٘ س ٗ فٌُ آضا٥٘ ع٢ً أْٖٛ اٯخط ٜ٪ٚنٚايػابل يًُذًؼ ايؿٝعٞ ا٭ع٢ً ٗ يبٓإ، 

ّٷت٫ » اييت ـ غ٣ٛ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ إصنٛض٠ ٚإعطٚؾ١  ،ٗ ايؿطٜع١ ثابت١ ٛدس أسها

، أَا ـ ، ٚ...ٚأسهاّ ايطبا ،ٚأسهاّ اؾٓػٌ ،ايعبازات، ْٚٛاّ ا٭غط٠ :تؿٌُ

ك١ً بتِٓٛٝ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، غٛا٤ ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ أٚ ا٭سهاّ إتٻ

إٔ تهٕٛ أسهاَّا َتػرل٠  سٻبٴ ت اـاضد١ٝ، ؾٗٞ ٫ا٫قتكازٟ أٚ ع٢ً قعٝس ايع٬قا

ض ٚتطتؿع باضتؿاعٗا. ٖٚصٙ ا٭سهاّ تتُدٻ ،ٚظ١َٝٓ، تٛدس بٛدٛز إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ

...٫ تجبت اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ يًؿكٗا٤ »، نُا «عٔ ساد١ اجملتُع يتِٓٛٝ ٚإزاض٠ ؾ٪ْٚ٘

اٱَاّ عٓس إزاضتِٗ يؿ٪ٕٚ ِٝٗ ايععا١َ ايػٝاغ١ٝ، ٚيٝػٛا ٗ َكاّ ايٓٝاب١ عٔ بتٛٓي

ٚاجملتُع ٖٛ  ،اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ بكرل٠»، ٚ«ايب٬ز. ؾايؿكٝ٘ ٫ ًّو اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايٓاؽ

ؾٗٞ غٛف ؽتاض ايٓٛاّ  ،ٚأعًِ َكسضاتٗا ،٘. َٚا إٔ ا٭١َ ٖٞ أزض٣ َػتكبًٗاٚيٝټ

ٛټ ،ٚايصٟ ٜبتين ع٢ً ايؿٛض٣ ،ايػٝاغٞ ا٭َجٌ شلا ْ٘. ٜٚٓبجل َٓٗا ٗ ْٝع َطاسٌ ته

ُٸ ١ ايط٥ٝؼ إٓتدب طٙ ٗ ؾدكٝٸّا هب تٛٗؾنُا إٔ ايؿك٘ يٝؼ عٓكطّا أٚ ؾططّا َٗ

 .«يًسٚي١ اٱغ١َٝ٬

ؾٗٞ ْؿأت َٔ قُُٝ٘  ،يًسٚي١ إٔ تتُا٢ٖ َع اجملتُع ايصٟ اْبجكت َٓ٘ سٻ٫ بٴ»ٚ

ِّهطٙ ٚتطًٗشلا إٔ تجل ٚإٔ ت٪َٔ بعكً٘ ٚؾ سٻبٴ ٫ٚ ،َٚٔ أعُاق٘ ٔ ايتذطب١ عات٘، ٚتج

)«ٚتػتعٜس َٓٗا ،دتُاع١ٝا٫
11). 

طٜٔ اٱٜطاٌْٝ ايؿٝع١ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايعًُا٤ ايباضظٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ َٔ إؿٚهٚ

َٸ  ٫ٚ ٜكطٸْٚٗا.  ،١ب١ٜ٫ٛ ايؿكٗا٤ ايعا

ات إططٚس١ ٗ ٚيتذٓب اـٛض ٗ ايتؿاقٌٝ ْعطض عٔ ضقس ْٝع ايٓٛطٜٸ

اييت ططسٗا نُٔ  ،ط ع٢ً ْٛط١ٜ ايسنتٛض َٗسٟ اؿا٥طٟ ايٝعزْٟٚكتك ،ٖصا ايباب
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، ٚأطًل عًٝٗا (ض١ٜ٩ َٔ ايساخٌ ـ ايسٜين ،ايك٣ٛ ٚايػًطات ايػٝاغ١ٝ)سسٜج٘ عٔ 

)«١ إؿاع١تؿٜٛض إًه١ٝ اـاقٸ»
12).  

 ;قاعس٠ إًه١ٝ اـاق١ :ا٭ٍٚ :ٕإ ؾكٗٝتاٚإٓطًل شلصٙ ايٓٛط١ٜ قاعست

 قاعس٠ ايتٛنٌٝ أٚ ايتؿٜٛض.  :ٚايجا١ْٝ

 ٚتعتُس ايكاعس٠ ٖصٙ ع٢ً ث٬خ أضنإ:

ٚٸ  ٕٓض ايؿطع١ٝ. ّاباعتباضٖا أغاغ ،إًه١ٝ اـاق١ إؿاع١ يًُٛاطٔ ٍ:ا٭

 تٛنٌٝ ايسٚي١ ٚايك٣ٛ ايج٬خ َٔ قبٌ إٛاطٌٓ.  ايجاْٞ:

ايصٟ ٖٛ إايو  ،ٚقس ططح ٖصا إٛنٛع )تٛنٌٝ اؿه١َٛ َٔ قبٌ ايؿعب

ٚٸ عاَّا ع٢ً ٜس ايؿٝذ َطته٢ اؿا٥طٟ  ٠40 َٓص سٛايٞ ٍ َطٸيًٛطٔ ًَهّا َؿاعّا( ٭

 شنطٙ قبٌ قًٌٝ. ايصٟ َطٸ ،ايسنتٛض َٗسٟ اؿا٥طٟ، ؾكٝل ايٝعزٟ

 ؼسٜس زٚض ايسٜٔ ٚايؿك٘ ٗ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ.  ايجايح: 

نُا  ،ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ايؿك٘ ؾططّا ٗ ظعا١َ بٓا٤ٶ ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ ٜعسٸ

ٖٻ ،١ ع٢ً غٛاٙيٝؼ يًؿكٝ٘ ـ َٔ ْاس١ٝ ؾكٗ٘ ـ أٚيٜٛٸ ًٌ أٚ اَتٝاظّا هعً٘ ٗ طًٝع١ إ٪

 ٱزاض٠ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ.

َٳ  .ٜتب٢ٓ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ )قاسب تؿػرل إٝعإ( ٔٵَٚٔ ١ًْ 

ا٭َط ِٖ ايعًُا٤ ؾعسّ َٓاغبت٘  ٚأَا ايكٍٛ بإٔ أٚيٞ» ٚقس نتب ٗ تؿػرل أٚيٞ ا٭َط:

ُٕٛ ٗ أقٍٛ ا٤ ٚإتهًٚثٕٛ ٚايؿكٗا٤ ٚايكطٸاحملسِّ إش ايعًُا٤ ـ ِٖٚ ٜ٪٦َصٺ ;ي١ٰٜ أٚٗط

ٟټ يًعًُا٤ َٔ سٝح إِْٗ  خدل٠ٺ ايسٜٔ ـ إِا خدلتِٗ ٗ ايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚمٛ شيو... ٚأ

َط اهلل غبشاْ٘ بإضداعٗا ٢ ٜأثٕٛ أٚ ؾكٗا٤ أٚ قطٸا٤ أٚ مِٖٛ ٗ ٖصٙ ايكهاٜا ستٸقسِّ

ٟٸ ضدا٤ٺ !ٚضزٸٖا إيِٝٗ؟ ٌٸ ٚأ )«!أَجاٍ ٖصٙ إؿه٬ت بأٜسِٜٗ؟ ٗ س
13). 

سهُت )ٜٚهتب قاسب ْٛط١ٜ )تؿٜٛض أقشاب إًو إؿاع( ٗ نتاب٘ 

ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜكٍٛ ٗ إسس٣ آٜات٘: إ» :صاؿه١ُ ٚاؿه١َٛط (ٚسهَٛت

ِٵ﴿ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ ؾٴٛضٳ٣ بٳ ٖٴ َٵطٴ ، ٚاييت ًٓاؽي، أٟ إٕ أَٛض ايسْٝا ٚاؿٛازخ اي١َٝٛٝ اييت تكع ﴾ٚٳَأ

ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ ٚايسغتٛض ٚايكإْٛ َٚا إٍ شيو، َطدعٗا ْٝعّا إٍ ايٓاؽ  :ٗآَ

 ٭ْٗا ؾإٔ َٔ ؾ٪ِْٚٗ. ; أْؿػِٗ

ٌٸ سٻبٴ إٕ أَٛض ايٓاؽ َٚؿانًِٗ ٫ :أخط٣ ٚبعباض٠ٺ عدل إؿٛض٠ ٚاؿٛاض  إٔ ؼ
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)«٫ عٔ ططٜل ايٛسٞ ٚايطغاي١ اٱشل١ٝ ،ُٝا بِٝٓٗٚتبازٍ اٯضا٤ ؾ
14).  

ْٝعٗا َٔ ا٭َٛض  ايػٝاغ١ اؿسٜج١ ٚايكٛاٌْ إس١ْٝ إعاقط٠ تعسٸ»ثِ إٕ 

ُٸ بٗا، ٚإشا نإ ٖصا ساٍ ا٭ْبٝا٤  ^١ايؿطع١ٝ اييت ٫ ؾإٔ يٮْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚا٭٥

ٛٸ ^ٚا٭١ُ٥ َٸٛابِٗ ـ اـاقٸؾٓ ٌ ٚؼسٜس ٚتطغِٝ ٕ ـ أدسض بعسّ ايتسخټٕٛ ٚايعا

)«كٌ بٗاٚتؿدٝل إٛانٝع اييت تتٸ
15).  

ّا ع٢ً ْٛط١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚقس دا٤ت ْٛط١ٜ تؿٜٛض إًه١ٝ اـاق١ إؿاع١ ضزٸ

 طإعطٚؾ١ص. 

َٸ ٘: ١ َا ْكټٜكٍٛ ايؿٝذ ؾهٌ اهلل ايٓٛضٟ بكسز اؿسٜح عٔ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ايعا

أغاب عٓهِ إٔ  ؟!١ُ )ٚنٌٝ(َا ايصٟ نإ ٜسعِٖٛ يٝطًكٛا ع٢ً ا٭عها٤ نً»

ك١ باي١ٜ٫ٛ ايؿطع١ٝ ؾك٘. إِا ايؿ٪ٕٚ ايعا١َ َتعًٓ ؟!ٗ ايؿ٪ٕٚ ايعا١َ ايٛناي١ ٫ تكضٸ

ّٸ ×أٟ إٕ اؿسٜح ٗ ايؿ٪ٕٚ ٚإكاحل ايعا١َ يٮ١َ ٫ هٛظ إ٫ٓ يٲَاّ  ،أٚ ْا٥ب٘ ايعا

ٚاييت تعس اْتٗانّا يؿإٔ  ،١ٌَ غٛاِٖ ؾٝٗا َٔ ا٭َٛض احملطٻ٫ٚ ؾإٔ يػرلِٖ بٗا، ٚتسخټ

ُٸ |ايٓيبٸ )«ٚػاٚظّا ع٢ً َكاَِٗ ،^١ إعكٌَٛٚا٭٥
16). 

إغ٬َٞ أٚ ْٛاّ غٝاغٞ بعٝٓ٘  َٔ اٱؾاض٠ إٍ أْ٘ ٫ ّهٔ يبًسٺ سٻبٴ ٫ٚ

استهاض ايسضاغات ٚايبشٛخ اييت تتٓاٍٚ ايسٚي١ ٚايسّكطاط١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايػٝاغ١ٝ َٚا 

ٕعاقط ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً سكٛم اٱْػإ ض عٓٗا ٚايؿهط ايػٝاغٞ اٜتُدٻ

إش إٕ أغًب ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ أقبشت تتٓاٍٚ  ;ٚايسّكطاط١ٝ ٚقًتٗا با٭غؼ ايس١ٜٝٓ

طٜٗا يتتٝض يعًُا٥ٗا َٚؿٚه ;َجٌ ٖصٙ ايبشٛخ ٚتهعٗا ع٢ً طاٚي١ ايٓكاف ٚاؿٛاض

ٗا ٚتكطب ايتٝاضات ايجكاؾ١ٝ ايس١ٜٝٓ َٔ ايٛقٍٛ إٍ غاٜات ،اـطٚز بكٝؼ َكبٛي١

 عاتٗا.ٚتطًٗ

َٸ ٚتعسٸ ١ تتػاضع ٗ ايتٝاضات ايجكاؾ١ٝ ايس١ٜٝٓ ٗ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٚاٖط٠ عا

ٛٸ ٚٸ .َّٜٛا بعس ّٜٛ ا٫ْتؿاض ٚايُٓ از ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ ط١ًٝ ايعكٛز إٓكط١َ ٚقس قطع ض

 ،ط٠ يًتٛؾٝل بٌ ايط٣٩ اٱغ١َٝ٬ ٚا٭خط٣ ايػطب١ٝ إعاقط٠أؾٛاطّا ١َُٗ َٚ٪ثِّ

ٟٸُٖٚه َٔ  ،١ٌ بايهتاب ٚايػٓٸإتُجِّ ،ٓٛا عدل ا٫تها٤ ع٢ً ايذلاخ اٱغ٬َٞ ايجط

َٸ ،ايتٛسٝس١ٜ تٜسٜٛيٛدٝاؼسٜس َعامل اٱْػإ ٗ ا٭ ٚأنػبت٘  ،ّااييت َٓشت٘ زٚضّا ٖا

ػِ بإهابٝت٘، َٔ سكٛم ايصٟ اتٸ ،زت َٛقـ اٱغ٬ّّا، نُا سسٻَها١ْ َطَٛق١ دسٸ
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ٕٸ ،ٜات٘ ا٭غاغ١ٝاٱْػإ ٚسطٸ ِ ٚإباز٨ ٝٳايسّكطاط١ٝ ٫ تتكاطع َع ايكٹ ٚأٚنشت أ

ٟٸ ٍٕ ايس١ٜٝٓ بأ ٔٵ سا ٚٸَع شيو ٫ ٜعاٍ ٖٓاى ايعسٜس َٔ َؿٚه َٔ ا٭سٛاٍ. يه از طٟ ٚض

 ٖا َع ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.ٕٚ ع٢ً تكاطعٗا ٚتهازٸا٫ػاٙ ايػًؿٞ ٜكطٸ

ـٺ ٙ إٛانٝع ٜتطًب س ٜتؿل عًٝ٘ ْٝع إػًٌُ إظا٤ ٖصَٛسٸ إٕ ايٛقٍٛ إٍ َٛق

 ٠ْسٙ عسٸكّا هػِّب أِٛشدّا تطبٝكّٝا َٖٛؾٚقتّا قس ٜهٕٛ ط٬ّٜٛ بعض ايؿ٤ٞ، نُا ٜتطًٓ

ٌٸ أٚ بًسٷ ،َٔ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬  . ٚاسس ع٢ً ا٭ق

ٚضَا ٜهٕٛ ٖصا ايػبب قس زعا ؾطو١ ٚاغع١ َٔ إػًٌُ يتعًٝل آَاشلِ ع٢ً 

 ايتذطب١ اٱٜطا١ْٝ.

ؾا٬ٕسٜ إٔ  .كٛا َٔ خطابِٗ ايٓدبٟٛؿٌ إٔ ٜتدًٖنُا هب ع٢ً إجٖك

ب١ ٗ أغًب ايسٍٚ دٵٜؿهًٕٛ طبك١ ايٓټ ،ٌ ايسٜٓٝٸٌؿٚخكٛقّا إجٖك ،ؿٌإجٖك

 ا٭َط ايصٟ هعٌ خطابِٗ خطابّا نبّٜٛا ٜػتٗسف طبك١ ادتُاع١ٝ عسٸ ،اٱغ١َٝ٬

 أٜهّا. ٚغايبّا َا تهٕٛ ٖصٙ ايطبك١ َٔ ايط٬ب ٚإجكؿٌ ،شاتٗا

ّ اؿسٜح عٓٗا ـ َٔ ٚعٓسَا تتشٍٛ ايتٝاضات اٱغ١َٝ٬ ـ ٚيٮغباب اييت تكسٸ

ٌ ؾُٝا بعس تٝاضات غٝاغ١ٝ يتؿٓه ;ٜسٜٛيٛد١ٝ احمله١ إٍ ايعٌُ ايػٝاغٞايسا٥ط٠ ا٭

َٚدتًـ  ،ٖساف ز١ٜٝٓ، ٚتبسأ ايكاعس٠ اؾُاٖرل١ٜ ؼت ٚطأ٠ ايؿعٛض ايسٜينأشات 

 ،تعزاز أ١ُٖٝ ايكاز٠ ايؿعبٌٝ اّ إٍ ٖصٙ ايتٝاضات، عٓس٥صٺطبكاتٗا، با٫يتشام ٚا٫ْهُ

ٟ إٍ إقكا٤ قاز٠ ايتٝاضات اؿكٝكٌٝ َٔ ا ٜ٪زٸٖٓ ،ٚتٓتكٌ َعِٛ ا٭زٚاض ايكٝاز١ٜ شلِ

ٌٸ ،إجكؿٌ ٚإجكؿٌ ايسٌٜٓٝ ُٸؿّا ؼ ٚتععٸعٌُ ٚأغٸ ٔٵَٳ ٜٚكبض ن ِ تًو ايتٝاضات َٗ

 أٚ خاضز زا٥ط٠ ايتٝاض.

ٛٸٚايكاز٠ ايؿعب ؿٌ َٔ سٝح ْؿٛشِٖ بٌ قٕٛ ع٢ً ايكاز٠ إجٓكٌٝ عاز٠ّ َا ٜتؿ

 ؿٌ ٚايٓدب. ٕ قسضتِٗ ع٢ً ايتعب١٦ أنجط بهجرل َٔ قسض٠ إجٓكأٚيصيو لس  ،اؾُاٖرل

 ِ،ٕ َٔ تعب١٦ ايٓاؽ ٚؼطٜهٕٗٛ ايتكًٝسٜٛٔ ٖ٪٤٫ ايكاز٠ ايؿعبٝؾبعس إٔ ٜتُٓه

 ،يكاؿِٗ ع٢ً سػاب ايططف اٯخط١ ٌُٝ ٌ بصيو ْؿٛشِٖ، تبسأ ايهٓؿَػتػًٓ

 ٖٛا داْبّا.ٜٚٓشٸ ،ؾُٝػهٕٛ بايػًط١ ايػٝاغ١ٝ، ٜٚككٕٛ ايٓدب ايجكاؾ١ٝ ٚايطٜاز١ٜ

ٔٵ َا ّٝع ٖ٪٤٫ ايكاز٠ ٖٛ ض٩ٜتِٗ ايتكًٝس١ٜ يًػًط١، اييت َٛدبٗا تؿكس  يه

 ايؿعٛب ٚاؾُاٖرل َعِٛ سكٛقِٗ ٚاَتٝاظاتِٗ. 
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ٌٸٚإؿه١ً إٔ ٖ٪٤٫ ايكاز٠ ٜكبشٕٛ ٗ  ٖصٙ ايط١ٜ٩ غرل قازضٜٔ ع٢ً ؼكٝل  ٚ

ٚعسّ ايٛقٛف ع٢ً  ،نُا إٔ ٚدٛز ٖصا ا٭ؾل ايهٝل يسِٜٗ .ايت١ُٝٓ ايػٝاغ١ٝ

ظَاّ  َت٬ىإٍ داْب ا ،ايتعكٝسات ا٫دتُاع١ٝ ٚإؿانٌ اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايؿعب

هعًِٗ غرل قازضٜٔ ع٢ً تًب١ٝ أبػ٘  ،ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايعػهط١ٜ

 يتاي ،ّ ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜٟ إٍ زٖٛض٠ ٚتأظٸا ٜ٪زٸٖٓ ،بات اؾُاٖرلَتطًٓ

ؾٝشًٝ٘ إٍ زا٥ط٠  ،ع٢ً ايٛنع ايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ ٗ شيو ايبًس ا٬شلًٛكٞ بت

 ـ.ا٫مطاٙ ٚايتدًٗ

ٖٓدٻًٚإ ّ إٔ أغباب ؾؿٌ تطبٝل سكٛم اٱْػإ ٗ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ ا تكسٸل 

 ،: ايٓٛط٠ ايتكًٝس١ٜ يًػًط١، ٚغٝاب ايٛعٞ بإك٫ٛت اؿسٜج١أسسُٖا :ٜٜٔعٛز إٍ أَط

 ا٭١َ أٚ ايؿعب ٗ اؿهِ. ٚخكٛقّا سلٸ ،ٜتْ٘ػإ ٚسطٸنشكٛم اٱ

: اؾٌٗ بٛاقع اجملتُع اؿسٜح ٚايتعكٝسات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚثاُْٝٗا

ٚعسّ اٱّإ  ،ايكسِٜعٙ عٔ اجملتُع ايتكًٝسٟ ٚاييت ُِّ ،ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تعذلٜ٘

 بهطٚض٠ إهاز سًٍٛ ؾاع١ً ٚفس١ٜ تػاِٖ ٗ إزاض٠ اجملتُع اؿسٜح.

ٛټ سٻبٴ ٫ٚ م ١ُٖٓٝٚ ايط١ٜ٩ ايتكًٝس١ٜ ع٢ً يٓا َٔ ايتأنٝس ع٢ً إٔ اغتُطاض تؿ

ٛٸ ٖٚصٙ  ،ِ ٚإباز٨ ايس١ٜٝٓ َٔ د١ٗٝٳ٠ ٚايؿذ٠ٛ قا١ُ٥ بٌ ايكٹإك٫ٛت إعاقط٠، ٚبكا٤ اشل

ل ايسّكطاط١ٝ ص سا٬ّ٥ زٕٚ ؼٗكٛوأخط٣، غٛف ٜهٕٛ طب٬ أز٢ْ ؾٳ ٔ د١ٗٺإك٫ٛت َ

 ٚايت١ُٝٓ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٗ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬.

 

 

 الهوامش
                                           

(1) Power desending from top to the bottom.

(2) Power desending from bottom to the top.
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 قساءٌة دديدة يإلزخ بايوالء

 دزاسٌة َكازْة

 

 

َٴٛدٹبات اٱضخ بكٛض٠ إْاي١ٝ )ايٓػب ٚايػبب( ٚقس  .تٓاٚيت ٖصٙ إكاي١ بٝإ 

عٞ أْٸ٘ ع٢ً غتٸ١ ٚقس ازټ .ٖٚٛ )اي٤٫ٛ( ،ضنعت ع٢ً عح ايكػِ ايجاْٞ َٔ ايػبب

ٌٸ ْٛع َٔ أْٛاع اي٤٫ٛ .أْٛاع َٴطادع١ َا ٜٴ، ٚتٓاٚيت إكاي١ زضاغ١ ن ُهٔ إقاَت٘ َٔ ٚ

ٝٻ .ا٭زٓي١ ٱثبات شيو َٴؿكٸ١ً ب ٓا إٛقـ ٚبعس ؼًٌٝ تًو ا٭زٓي١ ٚؼكٝكٗا بكٛض٠ زقٝك١ ٚ

ٚقس اْتٗت ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ تكسِٜ ض١ٜ٩ ؾك١ٝٗ دسٜس٠، أ٫ ٖٚٞ عسّ  .َٓٗا قب٫ّٛ أٚ ضزٸّا

َٴٛدٹبّا يٲضخ، خ٬ؾّا يًط١ٜ٩ إ نُا ساٚيت  .عطٚؾ١ ؾكّٗٝانٕٛ )٤٫ٚ ايعتل( َا ٖٛ 

 تكسِٜ ض١ٜ٩ ؼ١ًًٝٝ ١ََٝٛٛٓٚ سٍٛ أغباب ايتٛضٜح ٖصٙ. 

 

ٕٸ  بٳٜٵ٫ ضٳ َٴٛدٹبات اٱضخ َٔ ايبشٛخ ا٭غاغ١ٝ ٗ ثبٛت ايتٛضٜح، ؾإ ٕٸ عح  ٗ أ

ُٕٛدٹبات. ٚقس قػٸِ ايؿكٗا٤ ٖصٙ إٛدٹبات إٍ  ٚٸ٫ّ َٔ إسطاظ ا ثبٛت ايتٛضٜح ٜبسأ أ

٤٫ٚٚ. ٚاي٤٫ٛ ع٢ً أْٛاع، ٖٚٞ  ;ظٚد١ٝ :ٚضٙ ٜٓكػِ إٍٚايػبب بس .ٚغبب ;قػٌُ: ْػب

 ١ أْٛاع: تٸإْا٫ّ غ

                                           

|^
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 ٤٫ٚ ايعتل أٚ ايعتاق١. ـ 1

 ٚعٓس أبٞ سٓٝؿ١ .(1)قس شٖب إيٝ٘ اٱَا١َٝٚ .ـ ٤٫ٚ نُإ اؾطٜط٠ أٚ إٛا2٠٫

ٌٷ ،ٚأبٞ ٜٛغـ ٚظؾط ٚقُس ٌٕ ع٢ً إشا أغًِ ضد إٔ ٜتعاق٬  ع٢ًٚتعاقسا  ،ٜس ضد

  .(2)ب عًٝ٘ ا٭ثطْٚؿص ٚتطتٻ قضٸ ،ٜٚتٛاضثا

ٔٵـ 3 َٳ   .(3)ل ايطٛغٞ َٔ اٱَا١َٝٚكشٖب إيٝ٘ احملٚقس  .٘ ناؾطٷٜٵأغًِ ع٢ً ٜسٳ ٤٫ٚ 

ُٕؿٵـ ٤٫ٚ 4  ذل٣َٴػتشلٸ ايعنا٠ ـ َٔ ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ٚغرلِٖ ـ ع٢ً ايعبس ا

ل ايطٛغٞ بٗصٜٔ ٚكاحمل زايٛاٖط تؿطټٚ .(4)اختاضٙ بعض اٱَا١َٝ .َٔ َاٍ ايعنا٠

 . طابعٚاي ;يحايػببٌ: ايجا

  .(5)ٖٚصا َٔ كتكٸات اٱَا١َٝ .٤٫ٚ اٱَا١َـ 5

ُٳ .د١ٗ اٱغ٬ّـ 6  ؿلَات َٔ إػًٌُ ٚمل ٜذلى ٚاضثّا َٔ ا٭قٓاف إتٻ ٔٵؾ

 ب٘ اٱَا١َٝ.  ٌٵٚمل ُٜك .(6)٘ يبٝت إاٍ، ٜطث٘ إػًُٕٛ بايعكٛب١ؾُاُي ،عًٝٗا

ٚبص١ٖٝٓ بعٝس٠ عٔ  ،انُتٗا َٛنٛع١ٝيٮزٓي١ ٚقطادع١ دازٸ٠ ٚقس قُٓا َ

نايجاْٞ ٚاـاَؼ، ٚعسّ  ،ض ايبشح عٔ ثبٛت بعض ٖصٙ إٛدٹباتٚقس ُدٻ .ايتكًٝس

ٚٸٍ ـ ٖٚٛ ٤٫ٚ ايعتل ـ ؾكس  .نايجايح ٚايطابع ٚايػازؽ ،ثبٛت بعهٗا اٯخط َٸا ا٭ ٚأ

ُٕٛدٹبات، هض أْٸ٘ يٝؼ ٗ اتٻ ٕٕبٌ ٖٛ َعطض تًو ا آخط، أ٫ ٖٚٛ )٤٫ٚ  ٓسضز ؼت عٓٛا

 نُإ اؾطٜط٠(. 

أْٸ٘ ٜذلتٸب ع٢ً أنجط َؿاقٌ ٖصا ايبشح مثطات ْٛط١ٜ عت١ َٔ عسٸ٠  ٫ٚ ىؿ٢

تؿعٌٝ ايسيٌٝ  :ْٛرل ،َٔ قبٌٝ: ايٓهات ا٫غتس٫ي١ٝ، ايٓهات إٓٗذ١ٝ سٝجٝات،

َٴٛدٹبّا يًتٛضٜحنطزٸ أزٓي ،ايكطآْٞ، سٝجٝات إؾتا١ٝ٥ خ٬ؾّا  ،١ )٤٫ٚ ايعتل( ٚنْٛ٘ 

 يًُٛقـ ايؿكٗٞ إعطٚف. 

 ٚقس عكسْا ايبشح ٗ عسٸ٠ دٗات: 

ٚٸٍ َٔ أْٛاع اي٤٫ٛ. ا٭ٍٚ  : ٗ بٝإ ايٓٛع ا٭

 : ٗ بٝإ ايٓٛع ايجاْٞ. ايجا١ْٝ

 : ٗ بٝإ ايٓٛع ايجايح. ايجايج١

 : ٗ بٝإ ايٓٛع ايطابع. ايطابع١

 : ٗ بٝإ ايٓٛع اـاَؼ. اـاَػ١
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 : ٗ بٝإ ايٓٛع ايػازؽ. ايػازغ١

 ٚتؿكٌٝ شيو: 

 

ٕٸ )٤٫ٚ ايعتل أٚ ايعتاق١( غببٷ ٍٸ  .َٔ أغباب اٱضخ يكس شنط ايؿكٗا٤ أ ٚقس اغتٴس

 ع٢ً شيو بايهتاب ٚايػٓٸ١ ٚاٱْاع:

  

ُٳ   .(8)َٸ١بٌ عًٝ٘ إْاع ا٭ ،(7)٘ٝٵٖٚٛ بكػ

 

إشٕ ؾإػتٓس ٗ  .سّٜا٫ ىؿ٢ نٕٛ ٖصا اٱْاع َسضنّٝا، ٚيٝؼ إْاعّا تعبټ

 ثبٛت ٤٫ٚ اٱضخ ايػٓٸ١ ايؿطٜؿ١.

  

ٍٸ ببعض اٯٜات ع٢ً غبب١ٝ ٤٫ٚ ايعتل يًتٛضٜح، ٚ  ٖٚٞ:قس اغتٴس

ُٴٛا ﴿قٛي٘ تباضى ٚتعاٍ:  ـ1 ِٵ تٳعٵًَ ٕٵ َي ٓٵسٳ اهللٹ َؾٔإ ُ٘ عٹ ٛٳ َأِقػٳ ٖٴ ِٵ  ٔٗ ِٵ ٯبٳا٥ٹ ٖٴ ازٵعٴٛ

ِٵ ٛٳايٹُٝه َٳ ٚٳ  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ ٛٳاْٴُه ِٵ َؾٔإخٵ ٖٴ إٍ نٕٛ  ؾكس شٖب بعضٷ .(5)ا٭سعاب:  ﴾...آبٳا٤ٳ

طاز بـ ٚإ»قاٍ قطب ايسٜٔ ايطاْٚسٟ:  .ٖصٙ اٯ١ٜ زآي١ ع٢ً غبب١ٝ ٤٫ٚ ايعتل يًتٛضٜح

ٍ. ٖٚصا إع٢ٓ ؾِٝٗ ع٢ً ايعُّٛ، ٚٵٖايٝههِ ايصٜٔ أْتِ بِٗ َأ ﴾  ُِٝهايٹٛٳَٳ﴿

ُٴعتٹل ايصٟ أْعِ عًٝ٘ بإٔ أعتك٘ تدلټ ٚإعتٳل غا٥ب١ ٫  ،عّا، ٫ ٗ ٚادب...ؾٝهٕٛ اي٤٫ٛ يً

ٕٸ ايعتل ع٢ً غبٌٝ ايتدلټ ُٴعتٹل عًٝ٘، ؾ٬ ٜسخٌ ؼت اٯ١ٜ; ٭ ع ٖٛ اٱْعاّ ٤٫ٚ يً

(. 37)ا٭سعاب:  ﴾  ٘ٝٵًَعٳ تٳُٵعٳْٵَأٚٳ﴿ٚاٱسػإ عًٝ٘ ٚإيٝ٘، ٚإٍ شيو أؾاض غبشاْ٘ بكٛي٘: 

ُٸ١ اشلس  َجً٘ َٔ ِ ٗإٔ ٜتهًٖ ٗ ٖصا إع٢ٓ ٕا نإ ٭سسٺ ^یٚي٫ٛ ايٓكٛم َٔ أ٥

ِٵ﴿»آخط:  ٚقاٍ ٗ َٛنٕع .(9)«ايكطإٓ ٛٳايٹُٝه َٳ ٚٳ  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ ٛٳاْٴُه ٕٸ  ﴾َؾٔإخٵ ٍٸ ع٢ً أ ؾإْٸ٘ ٜس

ٌٸ أسسٺٚٵـ ْػٝبّا نإ ٫َٛٙ َأَٴعتٹل ظٜس إشا َات ٚمل ٜٴدًٚ ، ؾٝهٕٛ َرلاث٘ ٍ ب٘ َٔ ن
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ٔٵ .ي٘ َٳ ٕٸ َرلاخ  ٍٸ ع٢ً ٤٫ٚ اٱَا١َ; ؾإ َٕ ،|٫ ٚاضخ ي٘ نإ يًٓيبٸ ٚنصا ٜس  ٔٵٖٚٛ 

ػتٓس ا٭غاؽ ي٤٫ٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ا٭قٌ ٚإ بٌ دعٌ بعضٷ ،(10)«ـًَؿّا عٔ غٳًَقاّ َكاَ٘ خٳ

  .(11)ايعتل

ٕٳ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ـ2 ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ )ايٓػا٤:  ﴾ٚٳيٹهٌُٛ دٳعٳ

ٚيٛ  ،(12)إٍ نٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ زآي١ ع٢ً غبب١ٝ ٤٫ٚ ايعتل يًتٛضٜح ؾكس شٖب بعضٷ .(33

  .(14)ٚاستًُ٘ آخطٕٚ .(13)به١ُُٝ ايػٓٸ١

ِٵ َؾ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ـ3 ُٳاْٴُه ٜٵ ٔٳ عٳَكسٳتٵ َأ ٕٻ اهلَلٚٳاٖيصٹٜ ِٵ ٔإ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ٕٳ عٳًَآتٴٛ  ٢ َنا

ٗٔٝسّا ٞٵ٤ٺ ؾٳ ِّ ؾٳ ٖصٙ اٯ١ٜ زآي١ ع٢ً غبب١ٝ ؾكس شٖب بعض إٍ نٕٛ  .(33)ايٓػا٤:  ﴾ُن

ْٝع ا٭غباب يٲضخ، ٖٚٞ: ايعٚد١ٝ، ٤٫ٚٚ ايعتل، ٚنُإ اؾطٜط٠، ٤٫ٚٚ 

  .(15)اٱَا١َ

ٕٵ تٳِؿعٳًُٛا ٔإَي...﴿قٛي٘ تعاٍ:  ـ4 ٕٳ شٳيٹَو ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ  ٢ٔإ٫ٖ َأ َٳعٵطٴٚؾّا َنا ِٵ  ٝٳا٥ٹُه ٚٵيٹ َأ

ٔٵ .(6)ا٭سعاب:  ﴾َٳػٵُطٛضّا َٳ ٕٵ ٚمل أعجط ع٢ً  ٍٸ ب٘ قطوّا، ٚإ استٴٌُ إضازت٘ ٗ  اغتس

 نًُات بعهِٗ. 

 

ِٸ عٓسٟ ز٫ي١ ٖصٙ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ع٢ً ُٕسٸع٢ مل تت َٔ ثبٛت ايتٛضٜح ب٤٫ٛ  ا

 ايعتل إط٬قّا: 

ٚٸٍ ـ1 َٸا ايٓلٸ ا٭ ٕٸ إ طٜٔ ـ تعّٝٝٓا أٚ استُا٫ّ ـَٔ إؿػِّ ح نجرلٷؾكس قطٻ أ طاز بـ بأ

َٚا تكتهٝ٘ َٔ ايٓكط٠; بكط١ٜٓ إعطٛف عًٝ٘:  ،(16)اي١ٜ٫ٛ ٗ ايسٜٔ ﴾ِٵُٝهايٹٛٳَٳ﴿

﴿ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ ٛٳاْٴُه ِٵ﴿سٝح عطـ عًٝ٘  ;﴾َؾٔإخٵ ٛٳايٹُٝه ِٵ ﴿، قاٍ تعاٍ: ﴾َٳ ٛٳاْٴُه َؾٔإخٵ

ِٵ ٛٳايٹُٝه َٳ ٚٳ  ٔٔ  ، أٟ إخٛاْهِ ٗ ايسٜٔ ٚأٚيٝا٩نِ ٗ ايسٜٔ ٚا١ًٕٓ. ﴾ؾٹٞ ايسِّٜ

ٕٸ إايطادض عٓسٟ أقٍٛ:  َٸا اي٤٫ٛ اؿاقٌ َٔ عكس نُإ أ طاز بأٚيٝا٥هِ إ

ِٸ َٓ٘ َٚٔ ايٓكط٠ ٚاي١ٜ٫ٛ ايس١ٜٝٓ. ;اؾطٜط٠ خاقٸ١  أٚ ا٭ع

َٸا زع٣ٛ ن ناٱَاّ ايؿاؾعٞ:  ،ـ نُا قاٍ بعهِٗ طاز اي٤٫ٛ بايٓع١ُٕٛ إٚأ

( 17)«ٚاٯخط إٍ اي٤٫ٛ، ٚدعٌ اي٤٫ٛ بايٓع١ُ... ;ؾٓػب إٛايٞ ْػبٌ: أسسُٖا إٍ اٯبا٤»

ٝٳـ  ٕٸ ٖصا اي٤٫ٛ يٝؼ ٗ َكابٌ ا٭ عًٝ٘ زٴٔطؾ ٛٸ٠ ايس١ٜٝٓ ستٸ٢أ هاؾّا َ .ٜهٕٛ قػُّٝا ي٘ خ
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إٍ عسّ نٕٛ ايكػ١ُ ساقط٠، ؾايهاؾط اؿطٸ غرل َعًّٛ ايٓػب ٚايعبس ايباقٞ ع٢ً 

 َٔ ٖصٜٔ ايكػٌُ.  ايطٓق١ٝ ٫ ٜسخ٬ٕ ٗ ؾ٤ٞٺ

َٸ ُٕطاز بـ ٚأ ِٵ﴿ا زع٣ٛ نٕٛ ا ٛٳايٹُٝه ٕٸ ٚقـ  عًٝ٘ زٴٔطؾٝٳ (18)ٖايٝههِ ﴾َٳ أ

ٛٷ ٌٷ ;إًُٛى بإًُٛن١ٝ يػ ٕٸ ايتعبرل عٔ ايعبٝس بٗصا ايًؿٜ  .يًشاقٌ ؾإْٸ٘ ؼكٝ نُا أ

 َٴهاؾّا إٍ َا َطٸ َٔ عسّ نٕٛ ايكػ١ُ ساقط٠.  .غرل َتعاضف ٗ ايكطإٓ

ُٕطاز بـ  َٸا زع٣ٛ نٕٛ ا ِٸ ﴾َٛايٝهِ﴿ٚأ ٝٳ( 19)أبٓا٤ ايع أْٸ٘ َٓاقض َع  عًٝ٘ زٴٔطؾ

َٴطًكّا غٛا٤ ْٴػب إٍ أب  ،ايٓلٸ ْؿػ٘، ؾُا زاّ ايٓػب غرل َعًّٛ ؾ٬ ٜٴٓػب إٍ أسس 

ِٸ أٚ غرلِٖ َٔ ا٭ْػاب َٴهاؾّا إٍ َا شنطْاٙ َٔ عسّ نٕٛ ايكػ١ُ  .أٚ دسٸ أٚ ع

 ساقط٠. 

َٸا ايٓلٸ ايجاْٞ ـ2 ٕٸ إ ٚأ ٝٸؾإ ُٻا ﴿بكط١ٜٓ قٛي٘:  ;ٕٛ خاقٸ١طاز ب٘ ايٛضث١ ايٓػب َٹ

ٕٳ ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا  . ﴾تٳطٳَى اِي

َٸا ايٓلٸ ايجايح ـ3 ٔٳ ﴿بكط١ٜٓ قٛي٘:  ;طاز ب٘ نأَ اؾطٜط٠ خاقٸ١ؾإ ٚأ ٚٳاٖيصٹٜ

ِٵ ُٳاْٴُه ٜٵ  . ﴾...عٳَكسٳتٵ َأ

َٸا ايٓلٸ ايطابع  ـ4 ٕٸ ؾإٚأ  ٔٵٖٖ ٍٚٵٚيٞ ا٭ضساّ بايٓػب١ إٍ أضساَِٗ َأأطاز ب٘ أ

ٔٵ ،يٝػٛا بأضساّ ٔٵ١ أٚ غرلٖا ـ قس تدلٻِ َعطٚؾّا ـ ٚقٝٸتٴٜٵإشا أغسٳ يه َٳ  عتِ ب٘ إٍ 

ٔٵ :ؾُج٬ّ .١ أٜهّاتطبطهِ ب٘ ع٬ق١ ؾإْٸ٘ تجبت ي٘ أٚيٜٛٸ ثبتت ي٘ أٚي١ٜٛ  يؿدٕل أٚق٢ َٳ

باغتؿاز٠ يعّٚ تكسِٜ ايٛق١ٝ ع٢ً اٱضخ َٔ ٖصا  َٚٔ ٖٓا قطٸح بعضٷ .ّ سٓكُ٘ٚقسِّ

  .(20)ايٓلٸ

ٚٸي١ٝ قٗط١ٜ ٗ نتاب اهلل ثابت١ ٫ قاي١ ٚمثٸ١ أٚي١ٜٛ عاضن١  ;إشٕ مثٸ١ أٚي١ٜٛ أ

ا ؼكٌ ٚقس ٫ ضَاختٝاض١ٜ أَطٖا بٝس اٱْػإ إشا ناْت َٔ َكازٜل إعطٚف، 

ِٷ ٕٸ ٤٫ٚ ايعتل ع٢ً ايكٍٛ ب٘ ٖٛ سه   إشلٞ إيعاَٞ. ؼكٌ. َٚٔ ايٛانض أ

 

َٸ١ ٚاـاقٸ١َػتؿٝه١ْٖٚٞ   :(21)، بٌ َتٛاتط٠ َٔ ططم ايعا

قاٍ »أْٸ٘ قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،س بٔ َػًِقشٝش١ اؿًيب ٚقُ ـ1

َٕ: |ايٓيبٸ   .(22)«أعتل ٔٵاي٤٫ٛ 
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قايت عا٥ؿ١ يطغٍٛ »قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،قشٝش١ ايعٝل بٔ ايكاغِ ـ2

ٕٸ أٌٖ بٴطٳ|اهلل َٕ: |ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ،ط٠ اؾذلطٛا ٤٫ٖٚاٜٵ: إ   .(23)«أعتل ٔٵاي٤٫ٛ 

ٕٸ ايٓيبٸ ،ط٠ ـٜٵٗ سسٜح بٴطٳ ـ ×عٔ أبٞ دعؿط ،ك١ ظضاض٠ بٔ أعٌَٛثٻ ـ3  |أ

َٕعتكٞ; أ»قاٍ يعا٥ؿ١:  ٕٸ اي٤٫ٛ    .(24)«أعتل ٔٵؾإ

ٕٸ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا أضازت إٔ  ،ٚٗ َكازض ايػٓٸ١: عٔ عبس اهلل بٔ عُط ـ4 أ

ٕٸ اي٤٫ٛ يٓا، ؾصنطٳ شيو يطغٍٛ  تٵتؿذلٟ داض١ٜ تعتكٗا، ؾكاٍ أًٖٗا: ْبٝعهٗا ع٢ً أ

ٔٵ»، ؾكاٍ: |اهلل َٕ ٕٸ اي٤٫ٛ    .(25)«أعتل ٫ ّٓعو شيو; ؾإ

ٛٳ٤٫ |قاٍ ايٓيبٸ»قاٍ:  ×عٔ دعؿط، عٔ أبٝ٘ ،(26)َعتدل٠ ايػهْٛٞ ـ5 : اي

ٖٳبػٳايٓٻ( 27)ؿ١ُ نًش١ُ قٌٝ: أٟ قطاب١ ٚاْتػاز ناْتػاز  .(28)«ب، ٫ تٴباع ٫ٚ تٴٛ

  .(29)ايٓػب ٗ إرلاخ

ٞٸ ،(30)ش١ ثابت بٔ زٜٓاضَكشٻ ـ6 ـ ٗ سسٜح اؿكٛم ـ  ×بٔ اؿػٌ عٔ عً

ٕٵ»قاٍ:  َٸا سلٸ ٫َٛى إٓعِ عًٝو ؾأ ٍٸ ايطمٸ ـ  ٚأ تعًِ أْٸ٘ أْؿل ؾٝو َاي٘، ٚأخطدو َٔ ش

َٸا سلٸ ٫َٛى ايصٟ أْعُت  .ٍ ايٓاؽ بو ٗ سٝاتو َٚٛتوٚٵإٍ إٔ قاٍ: ـ ٚتعًِ أْٸ٘ َأ ٚأ

ٕٵ ٕٸ اهلل دعٌ عتكو ي٘ ٚغ١ًٝ إيٝ٘ عًٝ٘ ؾأ ٕٸ ثٛابو ٗ  ،تعًِ أ ٚسذابّا يو َٔ ايٓاض، ٚأ

  .(31)«ا أْؿكت َٔ َايو، ٚٗ اٯدٌ اؾٓٸ١َهاؾا٠ ٕ ;ايعادٌ َرلاث٘ إشا مل ٜهٔ ي٘ ضسِ

أعتكت  ٗ اَطأ٠ٺ ،×عٔ أبٞ عبس اهلل ،(32)َعتدل٠ أبٞ ايكباح ايهٓاْٞ ـ7

َٕ ٔٵ ٩٫ٚٙ؟ ٚ َٕ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚاضخ غرلٙ ط=  يًصٟ أعتك٘، إ٫ٓ»َرلاث٘؟ ؾكاٍ:  ٔٵضد٬ّ، 

  .(33)«غرلٖاص

ط= ٚيٞص  ٚاٍ إشا»قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،(34)قشٝش١ ٖؿاّ بٔ غامل ـ8

ٌٳ ؾً٘ َرلاث٘، ٚعًٝ٘ َعكًت٘ ٌٴ ايطد   .(36)ٚإعك١ً: ز١ٜ دٓا١ٜ اـطأ .(35)«ايطد

 َات ٚيٝؼ ي٘ ٚاضخٷ ٔٵَٳ»قاٍ:  ×عٔ أبٞ دعؿط ،س بٔ َػًِقشٝش١ قُ ـ9

  .(37)«ؾُاي٘ َٔ ا٭ْؿاٍ ،عتاق١ قس نُٔ دطٜطت٘ ٫ٚ ٍَٛ ،َٔ طقٹبٌص قطابت٘ ط= قطاب١ص

ٌٕ ×أبا عبس اهلل قشٝش١ عُط بٔ ٜعٜس قاٍ: غأيتٴ ـ10 أضاز إٔ ٜعتل  عٔ ضد

ٌٸ غ١ٓٺ ـ إٍ إٔ قاٍ:  ًٖٛنّا ي٘، ٚقس نإ ٫َٛٙ ٜأخص َٓ٘ نطٜب١ ؾطنٗا عًٝ٘ ٗ ن

ٖٓا نإ انـ قًتٴ ٔٵ تػب غ٣ٛ: ؾإشا أعتل ًٖٛنّا  َٕ ٜهٕٛ اي٤٫ٛ؟ قاٍ:  ايؿطٜه١، 

ٔٵ» َٳ ي٘: أيٝؼ  . قًتٴ«طت٘ ٚعكً٘ نإ ٫َٛٙ ٚٚضث٘أسبٸ، ؾإشا نُٔ دطٜ ٜصٖب ؾٝٛيٞ 



 االجتهاد والتجديد 

ٔٵ»: |قس قاٍ ضغٍٛ َٕ . «َجً٘ ٖصا غا٥ب١، ٫ ٜهٕٛ ٩٫ٚٙ يعبسٺ»قاٍ:  ؟!«أعتل اي٤٫ٛ 

٫ »ًعَ٘ شيو، ٜٚهٕٛ ٫َٛٙ ٜٚطث٘؟ قاٍ: أٜ: ؾإٕ نُٔ ايعبس ايصٟ أعتك٘ دطٜطت٘، قًتٴ

  .(38)«سطٸّا هٛظ شيو، ٫ٚ ٜطخ عبسٷ

 

ٕٸ  َٛقٛف ع٢ً ثبٛت تطتٸب  ،ُا أٚا٥ًٗاغٝٻ٫ٚ  ،ا٫غتس٫ٍ ببعض ٖصٙ ايطٚاٜاتإ

ُٸٔ اي٤٫ٛ َ اٱضخ ع٢ً ّٕ طًكّا يًتٛضٜح، ٖٚٛ غرلٴاي٤٫ٛ َطًكّا أٚ ته  . َعًٛ

ٕٸ إطبام ا٭قشاب ع٢ً ا٫غتس٫ٍ بٗاٚأ ٜهؿٞ  ،ٚؾُِٗٗ شيو َٓٗا، دٝب بأ

ٔٵ»: |بٔ ٜعٜس بكٍٛ ايٓيبٸ هاؾّا إٍ استذاز عُطَ .قط١ٜٓ ٱضاز٠ شيو إع٢ٓ َٕ  اي٤٫ٛ 

ا ٜٴػتؿاز شيو َٔ قشٝش١ ايعٝل بٔ بٌ ضَٚتكطٜط اٱَاّ ي٘،  ،ع٢ً ايتٛضٜح «أعتل

  .(39)ايكاغِ

 

ٛٸض إعطٚف ؾكّٗٝا ٜٴكاٍ عاز٠ ٕٓا نإ غببّا يٛدٛز  :إْٸ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً ايتك ُٕعتل  ٕٸ ا إ

ٕٸ ايطقٝل نإؿكٛز يٓؿػ٘ؾٝهٕٛ نايٛايس، ؾ( 40)ايطقٝل يٓؿػ٘ َٔ خ٬ٍ ؼطٜطٙ  ،إ

ٌٸ ٫ٚ ًّو ٫ٚ ٜتكطٸف يٓؿػ٘، ٚإْٸُا ٜتكطٸف يػٝٸسٙ ٕٵ ،إٛدٛز يػٝٸسٙ; ٭ْٸ٘ ٫ ٜػتك  ٚإ

ٌٸ شيو يٓؿػ٘ ًَٚو ،ًَو ـ ع٢ً ايكٍٛ ب٘ ـ ؾًػٝٸسٙ أٜهّا، ؾإشا أعتك٘ قاض يٓؿػ٘  ،ن

ُٕعتٹل قاض غببّا يٛدٛزٙ اؿهُٞ، نُا نإ ا٭ب غببّا  ؾكاض َٛدٛزّا يٓؿػ٘، ؾا

غبب ايػبب ؾٝ٘، ؾ٬  ٌٸ َا ٜكسض َٓ٘ َٔ عتٕل ٚغرلٙ ؾإٍٛيٛدٛزٙ اؿكٝكٞ، ٚن

َٸّا ؾٝٗ شيو نٕٛ ٤٫ٚ ايعتل غببّا يٲضخ  َٚكته٢ .(41)اٜهٕٛ َا قسض َٓ٘ غببّا تا

َٴٛدٹبات اٱضخ. َٚٔ سٝح ٖٛ ٗ عٳطٵ ،قا٥ُّا بٓؿػ٘  ض غا٥ط 

 

َٸٌ ٗ ا٭زٓي١ ْهتؿـ أْٸ٘ باٱَهإ ططح ض١ٜ٩  یإْٸ٘ يس ٗ َكابٌ  یخطأايتأ

غرلٙ، ٖٚٛ ٤٫ٚ  ، بٌ إْٸ٘ ٜطدع إٍ غببٺٕٛ ٤٫ٚ ايعتل غببّا َػتك٬ٖ٘ٚٞ عسّ ن ،شيو

 ; ٚشيو: ٗ َكابً٘ نُإ اؾطٜط٠، ٫ أْٸ٘ غببٷ
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ٚٸ٫ّ : قس قطٸح ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ َٛانع عسٜس٠ بٓػب١ أسهاّ اٱضخ إٍ اهلل أ

َٴٛدٹبات اٱضخ: ايٓػب ٌ ببٝاْٗا، ٚقس تكسٸ٣ٚأْٸ٘ قس تهٖؿ ،تعاٍ  ;ٚايعٚد١ٝ ;يصنط 

ٌٕ ،٤٫ٚٚ نُإ اؾطٜط٠ ٍٔ ًيٹ﴿ايٓكٛم ايتاي١ٝ: قٛي٘ تعاٍ:  ٫ِٜسٹ .َؿكٸٌ بؿه طِّدٳا

َٳْٳكٝٹبٷ...  ِٴ﴿ٚقٛي٘:  ،(7)ايٓػا٤:  ﴾ِؿطٴٚنّاْٳكٹٝبّا  ٚٵ٫ ٜٴٛقٹُٝه ِٵ... اهلُل ؾٹٞ َأ زٹُن

ِٵ َأِقطٳبٴ َيُه ٗٴ ٜټ ٕٳ َأ ِٵ ٫َ تٳسٵضٴٚ ٓٳا٩ٴُن ٚٳَأبٵ ِٵ  ٔٳآبٳا٩ٴُن َٹ ْٳِؿعّا َؾٔطٜهٳ١ّ  ٕٻاهللٹ ِٵ  ٕٳ عٳًٹُّٝا اهلَل  ٔإ  َنا

َٳا ﴿ٚقٛي٘:  (،11)ايٓػا٤:  ﴾سٳهٹُّٝا ـٴ  ِٵ ْٹكٵ ٚٳٚٳَيُه ِٵ...  ٚٳادٴُه ٌٷ تٳطٳَى َأظٵ ٕٳ ضٳدٴ ٕٵ َنا ٔإ

ٔٳٜٴٛضٳخٴ َن َٹ ٝٻ١ّ  ٚٳقٹ ٚٳاهلُل ٬ََي١ّ...  ِٷاهللٹ  ِٷ سٳًٹٝ ٌٵ ﴿ٚقٛي٘:  (،12)ايٓػا٤:  ﴾ عٳًٹٝ ٜٳػٵتٳِؿتٴْٛٳَو ُق

ِٵ ؾٹٞاهلُل ٚٳاهلُل  ٜٴِؿتٹُٝه ٕٵ تٳهٹًٗٛا  ِٵ َأ ٔٴ اهلُل َيُه ِّ ٞٵ٤ٺ عٳًٹاِيَه٬ََي١ٹ... ٜٴبٳ ِّ ؾٳ ِٷ بٹُه )ايٓػا٤:  ﴾ٝ

ٚٵَي...﴿ٚقٛي٘:  (،176 ِٵ َأ ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ ٚٵُيٛ اَ٭ضٵسٳا ٕٳ شٳيٹَو ؾٹٞ بٹبٳعٵٕض ؾٹٞ نٹتٳابٹ اهللٹ ٢ٚٳُأ ... َنا

َٳػٵُطٛضّا ِٵ ﴿ٚقٛي٘:  (،6)ا٭سعاب:  ﴾اِيهٹتٳابٹ  ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ ٚٵُيٛ اَ٭ضٵسٳا ٚٳُأ ٓٴٛا...  َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ٚٵَي ٕٻ اهلَل ٢َأ ِٷبٹبٳعٵٕض ؾٹٞ نٹتٳابٹ اهللٹ ٔإ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ِّ ؾٳ ٚقٛي٘:  (،75ـ  72)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ بٹُه

ِٵ ﴿ ٖٴ ِٵ َؾآتٴٛ ُٳاْٴُه ٜٵ ٔٳ عٳَكسٳتٵ َأ ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ٚٳاَ٭ِقطٳبٴٛ  ٕٔ ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳَى اِي َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًِ ٚٳيٹهٌُٛ دٳعٳ

ٕٻ اهلَل ِٵ ٔإ ٗٴ ٕٳ عٳًَْٳكٹٝبٳ ِّ ؾٳ ٢ َنا ٗٔٝسّاُن   (.33)ايٓػا٤:  ﴾ٞٵ٤ٺ ؾٳ

ُٸّا َٔ أغباب ايتٛضٜح ؾٝا تٴط٣ َع نْٛ٘  ،نٝـ ٜػؿٌ ايكطإٓ ايهطِٜ غببّا َٗ

ٌٸ ابت٥٬ِٗ ،ضا٥ذّا بٌ ايٓاؽ آْصاى عٝح  ،َع ضغبتِٗ ٗ ؼكٌٝ ٖصا ا٫َتٝاظ ،ٚق

ٕٸ ٖصا َٔ إػتبعس دسٸّا، ؟ٜسعِٖٛ أسٝاّْا إٍ اؾذلاٙ اي٤٫ٛ شلِ عٓس بٝعِٗ عبٝسِٖ ! إ

 بٌ َٔ إكطٛع بعسَ٘. 

َٸا إٔ ٜهٕٛ ايكطإٓ ايهطِٜ قس تعطٻ ض شلصا ايػبب ـ ٖٚٛ إشٕ أَآَا استُا٫ٕ; إ

ٔٵ ٖٓا ٜٴًُٞ اغت٦ٓاف ايبشح ، يككٛضْا ٚغؿًتٓا ;مل ْهتؿـ شيو ٤٫ٚ ايعتل ـ ٚيه

َٸا إٔ ْٴصعٔ بعس ;َٚطادع١ دسٜس٠ يٓكٛم اٱضخ ٗ ايكطإٓ ّ نْٛ٘ غببّا يًتٛضٜح. ٚإ

ٕٸ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ َؿدٸك١ عسزّا ٚز٫ي١ ٔ ا٫ستُاٍ اٯخط، ٖٚٛ عسّ ٜتعٝٻ ٚسٝح إ

َٸا َا ازټعٞ ز٫يت٘ ع٢ً شيو َٔ اٯٜات  غبب١ٝ اي٤٫ٛ يًتٛضٜح َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايكطإٓ. ٚأ

 ؾًِ ٜكُس أَاّ إٓاقؿ١ ٚايٓكس. 

ٚسكط ١ٜ٫ٚ ايتٛضٜح ٗ  ،٭ٚيٝا٤: يكس قطٸح ايكطإٓ ايهطِٜ بعسّ تٛضٜح اثاّْٝا

ٚٵَي﴿قاٍ تعاٍ:  .ٚيٞ ا٭ضساُّأ ٞټ َأ ٚٵُيٛ  ٢ايٓٻبٹ ٚٳُأ ِٵ  ٗٴ ٗٳاتٴ َٻ ٘ٴ ُأ ٚٳادٴ ٚٳَأظٵ ِٵ  ٔٗ ْٵُؿػٹ ٔٵ َأ َٹ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ بٹاِي

ٚٵَي ِٵ َأ ٗٴ ّٔ بٳعٵهٴ ٔٳبٹبٳعٵٕض ؾٹٞ نٹتٳابٹ اهللٹ ٢اَ٭ضٵسٳا َٹ ٔٳ ٔإ٫ٖ َأ   ٗٳادٹٔطٜ ُٴ ٚٳاِي ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ  ٢ٕٵ تٳِؿعٳًُٛا ٔإَياِي
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َٳػٵُطٛضّا ٕٳ شٳيٹَو ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ  َٳعٵطٴٚؾّا َنا ِٵ  ٝٳا٥ٹُه ٚٵيٹ ٕٸ ٖصا أُا غٝٻ٫ٚ  (،6)ا٭سعاب:  ﴾َأ

ض إٍ أْٛاع اي٫ٜٛات: اي١ٜ٫ٛ ايصات١ٝ ع٢ً ايٓؿؼ، ٚاي١ٜ٫ٛ ايعٴًٝا ايٓلٸ قس تعطٸٸ

ا٭ضساّ، ١ٜ٫ٚٚ ا٭ٚيٝا٤، ٚسكط ٚيٞ ُأَٗا ع٢ً اي١ٜ٫ٛ ا٭ٍٚ، ١ٜ٫ٚٚ ٚتكسټ |يًٓيبٸ

ٚيٞ ا٭ضساّ، ٚسكط أثط ١ٜ٫ٚ ا٭ٚيٝا٤ با٭ثط ا٭خ٬قٞ، ٖٚٛ إغسا٤ إعطٚف ُأاٱضخ ب

 شلِ ٫ أنجط. 

 بعض ايطٚاٜات تٛضٜح إٛايٞ، َٔ قبٌٝ:  تٵ: يكس َْؿثايجّا

ٟٸ ؾ٤ٞ يًُٛايٞ؟  ، قاٍ: قًتٴ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،ك١ سٓإ بٔ غسٜطَٛثٻ ـ1 ي٘: أ

ٕٵ تٳِؿعٳًُٛا ٔإَي﴿َا قاٍ اهلل تعاٍ شنطٙ:  يٝؼ شلِ َٔ إرلاخ إ٫ٓ»ؾكاٍ:  ِٵ  ٢ٔإ٫ٖ َأ ٝٳا٥ٹُه ٚٵيٹ َأ

 .(42)«(6)ا٭سعاب:  ﴾َٳعٵطٴٚؾّا

ٟٸ ؾ×٭بٞ عبس اهلل قاٍ: قًتٴ (43)ٚضٚا١ٜ ابٔ أبٞ اؿُطا٤ ـ2 ٤ٞ يًُٛايٞ َٔ : أ

ٜعين ايذلاب. ٖٚصٙ ايطٚاٜات  ،(44)«صايجط٣ ايذلبا٤ ط= إ٫ٓيٝؼ شلِ ؾ٤ٞ »ؾكاٍ:  ؟إرلاخ

اييت  ،ُا َٛثٸك١ سٓإغٝٻ٫ٚ جملطٸز نِْٛٗ َٛايّٝا،  ;قطو١ ٗ ْؿٞ تٛضٜح إٛايٞ

ُٻ  ا٫غتس٫ٍ باٯ١ٜ.  تٵٓٳته

 

ُٳ إ٫ٓ ٚدٛز  ساٌٍ ٖاتإ ايطٚاٜتإ ٚأَجاشلُا ع٢ً ْؿٞ ايتٛضٜح أْٸ٘ ٜٴُهٔ إٔ تٴش

ِٸ ا٫غتس٫ٍ س٦ٓٝصٺ.  ،(45)ٜٚؿٗس ي٘ ايعسٜس َٔ ايطٚاٜات .طًكّا، ٫ َٚضث١ ْػبٌٝ  ؾ٬ ٜت

 

ٔٸ ايٛاٖط َا شنطْاٙ،  ُا إشا ٫سٛٓا ايتعبرل ايٛاضز ٗ ضٚا١ٜ ابٔ أبٞ غٝٻ٫ٚ يه

٘ٷ .«صايذلبا٤ ط= ايجط٣ يٝؼ شلِ ؾ٤ٞ إ٫ٓ» :اؿُطا٤ ز ٗ بايتعبرل ايٛاض ٖٚصا ايتعبرل ؾبٝ

طًل، أٟ عسّ اغتشكاقِٗ أٟ ٜٴطاز َٓ٘ ايٓؿٞ إ ،(46)١بٳكٵايطٚاٜات ايٓاؾ١ٝ يتٛضٜح ايعٴ

ايذلن١ ٗ أقٌ ايتؿطٜع، ٫ عسّ ا٫غتشكام ايٓاؾ٧ بػبب سذب بعض ايٛضث١ 

 ٌَ عًِٝٗ با٭ٚي١ٜٛ. إتكسِّ

 

١ ٜٓكسح ٗ بٳكٵٚضٚاٜات ايعٴإْٸ٘ َٔ ٖصا ايتؿاب٘ ٗ ايتعبرل بٌ ضٚا١ٜ أبٞ اؿُطا٤ 
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ٕٸ إككٛز بـ )إٛايٞ( ٗ ضٚا١ٜ ابٔ أبٞ اؿُطا٤: ايعٴ ٖٚصا ايتؿػرل غٛف  .١بٳكٵايصٖٔ أ

ٌٸ ٜػطٟ إٍ َعتدل٠ سٓإ. ٚعًٝ٘ ؾػٛف تهٕٛ ٖاتإ ايطٚاٜتإ أدٓبٝٸ تٌ عٔ ق

 ايه٬ّ. 

ٕٸ بعض ايطٚاٜات اؾتًُت ع٢ً شنط قٝسٺضابعّا ٓٵ : إ ٖٛ نُاْ٘ عٹِ، ٚيتٛضٜح إ

ٕٵ ;ؾطٜط٠ عبسٙ، ؾٝهٕٛ ايتٛضٜح زا٥طّا َساض ايهُإ ؾ٬ ٜطخ،  ٚإ٫ٓ ;نُٔ ٚضخ ؾإ

 َات ٚيٝؼ ي٘ ٚاضخٷ ٔٵَٳ»قاٍ:  ×عٔ أبٞ دعؿط ،س بٔ َػًَِٔ قبٌٝ: قشٝش١ قُ

 .(47)«ؾُاي٘ َٔ ا٭ْؿاٍ ،عتاق١ قس نُٔ دطٜطت٘ طقٹبٌص قطابت٘ ط= قطاب١ص، ٫ٚ ٍَٛ َٔ

ٍٸ ع٢ً عسّ   ايعتل يٛسسٖا ناؾ١ٝ ٗ ايتٛضٜح. ع بنٕٛ سٝج١ٝ ايتدلټٖٚصا ٜس

ٕٸ بعض ايطٚاٜات قس قٴطِّخاَػّا ٌ ح ؾٝٗا بجبٛت اي٤٫ٛ َع اؾذلاط٘ َٔ قٹبٳ: إ

ٓٵ ُٕ  َٓٗا:ٚعٹِ، ا

ع٢ً  ×أَرل إ٪ٌَٓ قه٢»قاٍ:  ×عٔ أبٞ دعؿط ،س بٔ قٝؼقشٝض قُ ـ1

ٔٷ ،ضد٬ّ ٚاؾذلطت ٤٫ٚٙ تٵَكاَطأ٠ أعتٳ تٗا ايصٜٔ ٜعكًٕٛ بٳؾأؿل ٤٫ٚٳٙ بعٴكٵ، ٚشلا اب

 َٚٓٗا: .(48)«زٕٚ ٚيسٖا ،عٓ٘

ٚاؾذلٙ  ،ض ضد٬ّٗ ضدٌ سطٻ قه٢»قاٍ:  ×عٔ أبٞ دعؿط ،قشٝش٘ اٯخط ـ2

ِٸ تٛٚؾ إ٫ٓ ٚيٝؼ ي٘ ٚيسٷ ،٫ٚٙ ط= ٤٫ٚٙص، ؾتٛٓؾٞ ايصٟ أعتل ٚتطى  ٞ إٍٛ،ايٓػا٤، ث

١ ايصٜٔ بٳكٵَرلاث٘ يًعٴ ١، ؾكه٢بٳكٵ٫َٛٙ ٚايعٴ١، ؾاستلٸ ٗ َرلاث٘ بٓات بٳ، ٚي٘ عٴكٵَا٫ّ

 َٚٓٗا: .(49)«ثّا ٜهٕٛ ؾٝ٘ عكٌسٳٜعكًٕٛ عٓ٘ إشا أسسخ سٳ

 ×أَرل إ٪ٌَٓ قه٢»: ×قشٝش١ عبس اهلل بٔ غٓإ قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل ـ3

ٔٵ ٗ ٬ ؾإشا أعتل إًُٛى غا٥ب١ »، ٚقاٍ: «ناتب عبسّا إٔ ٜؿذلٙ ٤٫ٚٙ إشا ناتب٘ َٳ

ٕٵ٤٫ٚ  ٔٵ نطٙ شيو، ٫ٚ ٜطث٘ إ٫ٓ عًٝ٘ ٭سس إ ٕٵ َٳ ٞٸ  أسبٸ إٔ ٜطث٘، ؾإ أسبٸ إٔ ٜطث٘ ٚي

ٗٔسٵ ضد ْعُت٘ أٚ ٝٴؿٵ ٌٸ دطٜط٠ دطٻغرلٙ ؾً ٕٵسٳٖا أٚ سٳًٌ بهُإ َا ٜٓٛب٘ يه مل  خ، ؾإ

ٕٸ َرلاث٘ ٜٴطٳ ،٫ٚ ٜتٛاٍ إٍ أسسٺ ،ٜؿعٌ ايػٝٸس شيو  :َٚٓٗا .(50)«زٸ إٍ إَاّ إػًٌُؾإ

عتل ُأ ٘ عٔ ًٖٛىٺقاٍ: غأيتٴ، ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،غًُٝإ بٔ خايسقشٝض  ـ4

َٳ»قاٍ:  ؟غا٥ب١ ٔٵ ٔٵٜتٛٓي٢  َٳ ٕٵ. قًتٴ«ٚي٘ َرلاث٘ ،ٙ دطٜطت٘ت٫ٓٛ ؾا٤، ٚع٢ً  غهت  : ؾإ

 .(51)«ٜٴذعٌ َاي٘ ط= َرلاث٘ص ٗ بٝت َاٍ إػًٌُ»قاٍ:  ؟ستٸ٢ ّٛت

×عٔ أبٞ عبس اهللٚمٛٙ قشٝش١ أبٞ بكرل،  ـ5
(52).  
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ُټغازغّا  ٌ اؾطٜط٠، َٚكته٢: يكس ضبطت ايطٚاٜات بٌ إرلاخ باي٤٫ٛ ٚبٌ ؼ

ٕٸ ٖصا اي٤٫ٛ يٝؼ اَتٝاظّا ٓفاّْٝا قس  ٓٵُأشيو أ ُٴ ظا٤ إعٹِ ٗ َكابٌ إسػاْ٘، بٌ ٖٛ عطٞ يً

ُٸً٘ ٚايتـعاَ٘ بهُإ دطٜط٠ ايعتٝل ـٷ .ؼ ٗټ ٖٚصا ناؾ ٕٸ مثٸ١ تع  س ٚعكس، ٚيٝؼ إ٫ٓعٔ أ

َات ٚيٝؼ ي٘ ٚاضخ َٔ  ٔٵَٳ»س بٔ َػًِ: قشٝش١ قُ ِٜعكس نُإ اؾطٜط٠. ٫سٹ

 ;(53)«ؾُاي٘ َٔ ا٭ْؿاٍ ،عتاق١ قس نُٔ دطٜطت٘ ، ٫ٚ ٍَٛطقٹبٌص قطابت٘ ط= قطاب١ص

  .(54)«ٚٚضث٘ ،ؾإشا نُٔ دطٜطت٘ ٚعكً٘ نإ ٫َٛٙ»ٚقشٝش١ عُط بٔ ٜعٜس: 

ُٕعٵ٩ َٚٔ ٖٓا اؾتٴطٙ ٗ ثبٛت اي٤٫ٛ عسّ تدلټ تٹل َٔ دطٜط٠ ايعتٝل، ؾًٛ تدلٸأ َٔ ا

ٕٵ ،نُإ اؾطٜط٠ مل ٜطخ  .(55)٩ َٔ اٱضخح بايتدلټمل ٜٴكطِّ ٚإ

ايطدٌ »ؾكاٍ:  ؟عٔ ايػا٥ب١ ×قاٍ: غ٦ٌ أبٛ عبس اهلل (56)ؾؿٞ َعتدل أبٞ ايطبٝع

ٞٻ شٖب سٝح ؾ٦تٳاٜٚكٍٛ ي٘:  ،ٜعتل غ٬َ٘ َٔ  يٝؼ يٞ َٔ َرلاثو ؾ٤ٞ، ٫ٚ عً

ٜٵٜٴؿٵدطٜطتو ؾ٤ٞ، ٚ  .(57)«ٔٗٔس ع٢ً شيو ؾاٖسٳ

ٔٵ»: ×ٚٗ قشٝض عبس اهلل بٔ غٓإ قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل أعتل ضد٬ّ غا٥ب١  َٳ

ٝٴؿٵ ، ٚقاٍ: «ع٢ً شيو ٗٔسٵؾًٝؼ عًٝ٘ َٔ دطٜطت٘ ؾ٤ٞ، ٚيٝؼ ي٘ َٔ إرلاخ ؾ٤ٞ، ٚي

ٔٵ»   .(58)«َٚرلاث٘ ي٘ ،تٛٓي٢ ضد٬ّ ٚضنٞ ب٘ ؾذطٜطت٘ عًٝ٘ َٳ

ِّ: إْٸ٘ َٔ إغابعّا ٓٵػتبعس دسٸّا إٔ ٜٴش ُٕ ع بايعتل تبعات إناؾ١ٝ تدلِّعٹِ إٌ ايؿاضع ا

ٕٸ ايؿاضع ٜطٓغب٘ثك١ًٝ، بٌ َٔ إتٖٛق ا سٜس٠، ٚض٫َ إٔ ٜٴًعَ٘ ببعض ايٛٚا٥ـ اؾ ،ع أ

 ْٚؿك١.  َٔ َ٪١ْٚٺ ،ل َٔ تبعات ايعتٝلٜهٕٛ ايساعٞ يًعتل ٖٛ ايتدًٗ

ادتُاع١ٝ،  عاز٠ ؾٗٛ عاد١ إٍ ٓا١ٜٺ: ْٛطّا يهٕٛ ايعتٝل َٓكطعّا ب٘ ثآَّا

ؾٗصا ايعكس اقذلٕ عاٍ  .سٙؾٝٴدلّ عكس اي٤٫ٛ َع أعطف ايٓاؽ ٚأضأؾِٗ ب٘، أ٫ ٖٚٛ غِّ

انُش٬ٍ ٖصا ايعكس ٚاْكطان٘ َع اْكطاض ٚاٖط٠ ايطمٸ اييت قه٢  یٚيصا ْط .ايعتل

 عًٝٗا اٱغ٬ّ. 

َٸا َا ضٚاٙ ايػهْٛٞ، ٗ إتاغعّا قاٍ »قاٍ:  ،’، عٔ أبٝ٘عٔ دعؿط ،عتدل: ٚأ

ٛٳ٤٫ ؿ١ُ نًش١ُ|ايٓيبٸ ٖٳب( 59): اي ٍٸ ع٢ً  ،(60)«ايٓػب، ٫ تٴباع ٫ٚ تٴٛ ؾٗٛ ٫ ٜس

 إطًٛب; ٚشيو: 

ٕٸ إ ـ1  طاز باي٤٫ٛ ٤٫ٚ ايعتل. ٫ ٜٴعًَِ أ

ٕٸ )اي٤٫ٛ( َعٓاٙ ايكطب ايؿسٜس، ٚبايعتل اْؿكُت ايع٬ق١ بٌ ايعبس ٚغٝٸسٙ،  ـ2 إ
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٘ ع٢ً ع١ًُٝ ؼطٜط ايعبس ٚؾٓه ،ٚأْٸ٘ ؿ١ُ نًش١ُ ايٓػب ،ٜٴٓاغب إط٬م اي٤٫ٛؾ٬ 

ل ٖصا ٚعكس ٚضب٘ ٜٴشٚك َٔ اؾذلاض ؾسٛ سٻ١ غٝٸسٙ ٚايتؿطٜل بُٝٓٗا، ؾ٬ بٴَٔ قٝس ًَهٝٸ

ٖٓا ٜٴكشِّ اؾذلاض  ٚيٝؼ ٖٛ غ٣ٛض إط٬م اي٤٫ٛ، ايكطب ٖٚصٙ ايًش١ُ ٚاؾُع بُٝٓٗا، 

ٓٵعكس اي٤٫ٛ أٚ عكس إ ُٕ  عٹِ ٚعتٝك٘ بعس ايتشطٜط. ٛا٠٫ ٚنُإ اؾطٜط٠ بٌ ا

طاز َٔ تؿبٝ٘ اي٤٫ٛ بايٓػب ايتؿبٝ٘ َٔ ْاس١ٝ ايتٛضٜح عسّ ايكبٍٛ بهٕٛ إ ـ3

 ;أٚ ٖب١ ٚعسّ إَهإ ْكً٘ ببٕٝع ،بإطٸ٠، ٚإْٸُا ايػطض ايتؿبٝ٘ َٔ ْاس١ٝ ايجبات

َٴكطٻح بٗا ٗ شٌٜ اؿسٜح ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ غٛف ٫ ٜٓؿع  .(61)ٚايكط١ٜٓ ع٢ً ٖصا ايتؿػرل 

 سسٜح ايًش١ُ ٗ ا٫غتس٫ٍ ٗ إكاّ. 

ـ قس  بعس إٔ َاٍ إٍ ٖصا ايتؿػرل ٗ َٛنٕعـ ل ايٓذؿٞ ٚكاحمل ْط٣إٔ ؾُٔ ايػطٜب 

ٔٵ ،عاز إٍ اٱشعإ بس٫يت٘ ع٢ً إثبات اٱضخ ٓٵ يه ُٕ   .(62)عٹَِٔ ططف ا

َٸا َا اغتؿانعاؾطّا ٔٵ»َٔ قٛي٘:  |ضٚاٜت٘ عٔ ايٓيبٸ ت: ٚأ ُٳ ؾُع  «أعتل اي٤٫ٛ يٹ

ط٠ ي٘ بهُإ اؾطٜط٠، ٚاييت تهٕٛ سان١ُ، ٫ ٜكًض ؿػِّإ یخطٚدٛز ا٭زٓي١ ا٭

ٓٵُٳأدٌ، ٜٴشتٳ .هّا يًُؿٗٛضَتُػٻ ُٴ  ،عٹٌِ ًٓ٘ ع٢ً ايطدشإ نشهِ أخ٬قٞ يً

ِٸ ْعُت٘ ع٢ً عتٝك٘ بإٔ ٜهُٔ دطٜطت٘ ٜٚٴشايؿ٘ ٚسٝسّا  ; نٞ ٫ ٜبك٢ٚزعٛت٘ يهٞ ٜٴت

 .ٖٚٛ ا٭ضدض .٫ ٜطغب أسس ٗ ٓاٜت٘ ،ٗ اجملتُع

ُٳٌ نٕٛ ٖصا اؿهِ ا٭خ٬قٞ َ ٓٵٛدٻٜٚٴشتٳ ُٕ ٕٸ ا عٹِ ي٘ أٚي١ٜٛ ؾُٝا ّٗا إٍ ايعبس بأ

 .ا ٜهٕٛ ٖصا ايعتٝل ٫ عؿرل٠ ي٘ ؼُٝ٘نجرلّا َ ُ٘ا أْٸغٝٻ٫ٚ يٛ أضاز إٔ ٜٴشايـ أسسّا; 

ٔٸ ٓٵٖصا ا٫ستُاٍ بعٝسٷ ٚيه ُٴ  ا٭قطب َا شنطْاٙ. ؾ .عٹِ; يعسّ نْٛ٘ اَتٝاظّا يً

غببّا يًتٛضٜح َٔ سٝح ٖٛ، ؾ٬ ٜكضٸ  : إْٸ٘ قس اتٸهض يو عسّ نْٛ٘اؿاقٌٚ 

ٕٸ ايػببٝٸ ُٕٛدٹبات، بٌ إ  ١ تهٕٛ يعكس إٛا٠٫. إزضاد٘ نُٔ ا

 

ٚٸٍ ٕٸ اي٤٫ٛ َكتٕض يٲضخ نايٓٻايكٍٛ ا٭ ٔٵػٳ: ٖٚٛ إعطٚف َٔ أ  ب، ٚيه

ٕٸ اٱضخ ٗ ايٓػب ثابت َٔ ايططؾٌ َُٓٗا، غ٬ف  ٛدٹب ٗ نٌٛ; يتشٗكل إٜؿذلقإ بأ

ُٴعٵ ُٕعبٻ، تٹلاي٤٫ٛ ؾإْٸ٘ ثابت يً ٓٵط عٓ٘ ا ُٕ ُٕعتٳل ، ٚإٍٛعٹِبا ٓٵإعبٻ ،ع٢ً ا ُٕ عٳِ عًٝ٘ ط عٓ٘ با

ٕٸ غبب٘  ،ٚايعتٝل  ،(63)ٖٚٛ إؿٗٛض .بأسس ايططؾٌ تلٌّـ كٖٚٛ ايعتل ـ زٕٚ ايعهؼ; ٭
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  .(64)عٞ عًٝ٘ اٱْاعبٌ ازټ

ٍٸ عًٝ٘:   ٜٚس

ِٷ ـ1 ٕٸ ايتٛضٜح سه  ؾطعٞ قتاز إٍ ايسيٌٝ، ٫ٚ أقاي١ عسّ تٛضٜح ايعتٝل; ٭

  .(65)ٍٕٛت١ يصيو اٱضخ بإضخ اجبٹزيٌٝ ي٘; ٫ختكام ايٓكٛم إ

ٔٵ»ػتؿٝه١ َٔ ايكشاح ٚغرلٖا: اؿكط إػتؿاز َٔ قٛي٘ ٗ إ ـ2 َٕ  إْٸُا اي٤٫ٛ 

  .(66)«أعتل

ٞٸ ،ش١ ثابت بٔ زٜٓاضح ب٘ ٗ َكشٻايتعًٌٝ إكطٻ ـ3 ـ ٗ  ×بٔ اؿػٌ عٔ عً

َٸا سلٸ ...»سسٜح اؿكٛم ـ قاٍ:  ٕٸ اهلل دعٌ عتكو ٚأ ٫َٛى ايصٟ أْعُت عًٝ٘ ؾإٔ تعًِ أ

ِٷ ،ي٘ ٚغ١ًٝ إيٝ٘ ٕٸ ثٛابو ٗ ايعادٌ َرلاث٘ إشا مل ٜهٔ ي٘ ضس  ;ٚسذابّا يو َٔ ايٓاض، ٚأ

ٕٸ ٚاٖط٠ اي٤٫ٛ ناْت  .(67)«َهاؾا٠ ٕا أْؿكت َٔ َايو، ٚٗ اٯدٌ اؾٓٸ١ ٛٸض أ ٚأتك

 ػٗا ايؿطٜع١، بٌ أَهتٗا ٗ اؾ١ًُ. ثابت١ قبٌ اٱغ٬ّ، ٚمل تٴ٪غِّ

ًٕ ع٢ً ْٴِه ـ4 ك١ تشٚكؾ١ٝ ٚعك١ٝ٥٬ أخ٬ق١ٝ، ٖٚٞ َثبٛت١ٝ عٴطٵ ت١ٺنٕٛ اي٤٫ٛ َب

ٓٵ ُٕ ٓٵٗ ططف ا ُٕ هاؾأ٠ ي٘ ٚضزٸّا ٱسػاْ٘، عًٝ٘، أ٫ ٖٚٞ نٕٛ اي٤٫ٛ مٛ َ عٳِعٹِ زٕٚ ا

 َع ايطأٟ إؿٗٛض.  ت١ تٓػذِنُا أؾاض إيٝ٘ ايتعًٌٝ ٗ سسٜح اؿكٛم. ٖٚصٙ ايٓٴِه

 

ُٻ، ع٢ ٚضٚز ايسيٌٝ ع٢ً ايتٛضٜح، ٖٚٛ َعتدل٠ ايػهْٛٞقس ٜٴسٻ ـ1 ٓت اييت ته

 عي١ ايٓػب، ؾتهٕٛ سان١ُ ع٢ً أقاي١ عسّ تٛضٜح ايعتٝل. تٓـعٌٜ ع٬ق١ اي٤٫ٛ َٓ

ٕٸ اؿسٜح  ـ2 ٔٵ»إ َٕ ( 68)بكٝػ١ اؿكط إْٸُا ٚضز ٗ نتب ايؿك٘ «أعتل إْٸُا اي٤٫ٛ 

ٜٳ ،(69)١ٝٚإكازض ايػِّ  شيو ٗ َكازض اٱَا١َٝ اؿسٜج١ٝ.  زٵٔطٚمل 

ٓٵَٚا ٚضز ٗ َكشٻ ـ3 ُٴ عٹِ، ٫ٚ ٜٓؿٞ ثبٛت٘ يػرلٙ، ش١ ثابت بٔ زٜٓاض ٜٴجبت اي٤٫ٛ يً

ّٷ  نُا ٜٴكاٍ.  ؾًٝؼ ي٘ َؿٗٛ

ٕٸ ايٓٴِه ـ4 ٕٸ إ ت١ ايعك١ٝ٥٬ ٚا٭خ٬ق١ٝ اييت أبطظْاٖا ٫ تكتهٞ إثبات ايتٛضٜح; ٭

ٟٸ ٌ بإَٔطٌ باؿلٸ إايٞ، ٚإْٸُا ٜٴكابٳؿلٸ ا٭خ٬قٞ ٫ ٜٴكابٳا نإسح ٚايجٛاب  ،َعٓٛ

ُٕعٵهاؾّا إٍ أْٸٗا ٫ تٴدلِّٟٚ، َخطا٭  تٹل عٓس ؾكسٙ. ض تٛضٜح ٚضث١ ا

س ٝٵـ ْٚٴػب إٍ ابٔ اُؾٓٳ: ٖٚٛ َا اختاضٙ ابٔ بابٜٛ٘ َٔ اٱَا١َٝ ايكٍٛ ايجاْٞ
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ٓٵ»قاٍ:  .تٛضٜح اؾاْبٌ ٗ اي٤٫ٛشٖب إٍ سٝح ـ ( 70)أٜهّا عٹُّا أٚ إشا تطى ايطدٌ ٍَٛ َ

ٓٵ   .(72). ٚقس ضَاٙ ٗ إػايو بايؿصٚش(71)«ؾإاٍ ي٘ ،ٚمل ٜذلى ٚاضثّا غرلٙ ،عٳُّا عًَٝ٘

 

ٌٸ َػتٓسٙقٌٝ قاٍ »قاٍ: ، ’، عٔ أبٝ٘عٔ دعؿط ،َعتدل٠ ايػهْٛٞ( 73): ٚيع

ٖٳب : اي٤٫ٛ ؿ١ُ نًش١ُ ايٓػب،|ايٓيبٸ   .(74)«٫ تٴباع ٫ٚ تٴٛ

ٕٸ إؿاب١ٗ بٌ اي٤٫ٛ ٚايٓٻ ْٚٛقـ تؿابٌٗ ٗ ب ٫ تػتًعّ اتٸشاز سهِ إػٳبأ

 َٛض. ْٝع ا٭

ٕٸ إط٬م تؿبٝ٘ اي٤٫ٛ تعًٝل ٕٸ ٖصٙ إٓاقؿ١ غرل ٚاضز٠ ٗ خكٛم إكاّ; ؾإ : إ

ٍٸ ايسيٌٝ ع٢ً تهٝ بايٓػب ٜكتهٞ ايتٛضٜح َٔ ايططؾٌ، إ٫ٓ زا٥ط٠ ايؿب٘ ٝل إٔ ٜس

ٕٸ إٓكطف َٔ ٖصا  ع٢بٌ قس ٜٴسٻ .ٚيٝؼ يسٜٓا َجٌ ٖصا ايسيٌٝ .١ٓعٝٻٚسكطٙ ٗ سٝج١ٝ َ أ

ٌ ٗ ٖصا ايتؿبٝ٘ إضاز٠ ُٳاؿسٜح ٖٛ نٕٛ د١ٗ ايتؿبٝ٘ ٖٞ ايتٛاضخ ٫ غرل; إش ٫ ٜٴشتٳ

 أٚ يعّٚ ايٓؿك١.  ،أٚ دٛاظ ايٓٛط، ١َٝ ٚسط١َ ايٓهاحثبٛت احملطٸ

١ٝ٥٬ ٚا٭خ٬ق١ٝ ت١ ايعكع٢ ٗ إكاّ إٔ ٸ َا أبطظْاٙ َٔ ايٓٴِههٔ إٔ ٜٴسٻأدٌ، ّ

ٚسكط ايتؿبٝ٘ ٗ  ،ّٝا ٱط٬م ايتؿبٝ٘ ٗ ايٛاضز اؿسٜحسّا ُيبِّكِّتكًض إٔ تهٕٛ َ

ٓٵ ُٕ  ِ. عٹططف ا

 

ٛټ ٕٸ ٤٫ٚ ايعتل ٖٛ عباض٠ عٔ عٴًِإْٸ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً ايتك ك١ قٗط١ٜ بٌ ض إعطٚف َٔ أ

ٓٵ ُٕ ك١ َٔ ؾ٬ قاي١ َٔ نْٛٗا عٴًِ ،ثبتت عهِ ايؿاضع تأغٝػّا أٚ إَها٤ٶ ،ٚايعتٝلعٹِ ا

 .٫ َٔ ايططؾٌ ،ٚاسس ططفٺ

َٸا بٓا٤ٶ ع٢ً قبٍٛ زع٣ٛ نٕٛ ايٓټ ت١ ٗ ثبٛت ايتٛضٜح ب٤٫ٛ ايعتل ٖٛ ٚدٛز ِهٚأ

ُٕعٵعٴًِ ُٕشايؿ١ ٚنُإ اك١ اختٝاض١ٜ ْاؾ١٦ َٔ إضاز٠ ا ؾطٜط٠، تٹل ٚايعتٝل ـ أ٫ ٖٚٞ عكس ا

ٕٸ فطٸز ايعتل ٜٛد ٕٸ ايػبب١ٝ ٫ أ ب اغتشكام اٱضخ، أٟ عسّ غبب١ٝ ايعتل ي٤٫ًٛ، بٌ إ

ُٻـ ٖٚٛ اٱضخ ـ يعكس نُإ اؾطٜط٠ ـ ؾٝسٚض ا٭ثط  ٓ٘ ايعكس َٔ َساضٙ، أٟ عػب َا ته
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 إشٕ ٜهٕٛ ٖصا ق٫ّٛ ثايجّا ٗ إػأي١. .اؾذلاٙ تٛضٜح ن٬ ايططؾٌ أٚ أسسُٖا
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 ايربح يف َٓى

 أخسى قساءٌة
 

 

إش ; َٔ إػا٥ٌ إبت٢ً بٗا ٗ عكطْا ٖصا ٖٛ ايبشح عٔ َهإ شبض اشلسٟ

ٕٸإٍ قبٌٝ ظَآْا  |إتعاضف َٔ ظَٔ ايطغٍٛ ٚايٓاؽ ناْٛا  ،قً٘ ايطبٝعٞ ٢َٓ أ

 .ٚناْٛا ٜأنًٕٛ َٔ ؿّٛ ا٭ناسٞ ،ٖٓاى فتُعٌ

ٔٵ ٚضعا١ٜ  ،ٝل إهإنٚ ،اؿذاز ٗ ٢َٓ ٠نجطزٳعٳتٵ ٗ اٯ١ْٚ ا٭خرل٠  ٚيه

بٛدٛب  ٢ؾبعهِٗ أؾت ;كٛا إػأي١ َٔ دسٜسٺٜتؿشٸ نٞايؿكٗا٤  ،إكاحل ايكش١ٝ

ٚبعهِٗ  ;١ٚيٛ بعس ّٜٛ ا٭نش٢ إٍ آخط شٟ اؿذٸ ،نا٥ّٓا َا نإ ،ايصبض ٗ ٢َٓ

 .بايصبض خاضز ٢َٓ انططاضّا ٢ٚبعهِٗ أؾت ;قاٍ بٛدٛب شع٘ ٗ ب٬زِٖ

ٔٸ ٕٸ اؿهِ بٛدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ مل ٜهٔ أَطّا َػًٖ ٚأْا أٚ بٌ  ،ّاُّٝا ؾكٗأ

 ;٢ ٜأنًٛا ؿَٛٗاستٸ ٚايتػٌٗٝ عًِٝٗ،٭دٌ َكًش١ ايٓاؽ  ;نإ أَطّا َتعاضؾّا

 ×از أْؿػِٗ نإبطاِٖٝاؿذٸ ٢٣ ٜطستٸ، ك٬ّ بأعُاٍ اؿرٸَتٸ نٞ ٜهٕٛأٜهّا ٚ

 .سٌ شبض ٚيسٙ ٚ...

ِّ ،طٙ ا٫نططاضٜػ٢ِّ ايصبض ٗ ٢َٓ مل ٜهٔ ٚادبّا ستٸ ٕٸأؾه ٜهٕٛ إٔ  اظٚؾٝذ

  .ٚزاخٌ اؿطّ ،ايصبض خاضز ٢َٓ

ٚشٜٸً٘ ٗ اؾٛاٖط بكٛي٘: عٓس عًُا٥ٓا ٗ  .ل اؿًٓٞ: ٚهب شع٘ ٢َٓقاٍ احملٚك
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ٞٸ ٗ ن٬ّ  ٖٚصا اؿهِ َكطٛعٷ .ٚعٓسْا ٗ نؿـ ايًجاّ ،إٓت٢ٗ ٚايتصنط٠ قه

ٗ خدل أٜهّا ٗ خدل إبطاِٖٝ ايهٛٗ... ٚقاٍ  ×ٚقاٍ ايكازم .ا٭قشاب ٗ إساضى

 . (1)ا٭ع٢ً عبس

عٓس »، «عٓسْا» :َجٌ ،أقٍٛ: قاسب اؾٛاٖط ْكٌ اٱْاع بأيؿاٚ كتًؿ١

 ٚ... ،«عًُا٥ٓا

٢ ْط٣ إٔ ستٸ ،ؾًٝعّ عًٝٓا إٔ ْٓكٌ ا٭قٛاٍ ،ٚأٜهّا دا٤ بايطٚاٜات ٗ ٖصا اجملاٍ

ِٸ  ِ سٍٛ ايطٚاٜات. ْتهًٖ إػأي١ إْاع١ٝ أٚ ٫؟ ث

ِٸبعس بٝإ ايطَٞ َٚػتشبٸ ،ـ قاٍ ٗ إكٓع1 ٕٵٜٳسٵٖٳ ٔطاؾتٳ ات٘: ث  نإ َٔ ايبسٕ و إ

ٕٵ ،ٚإ٫ٓ ؾادعً٘ نبؿّا زلّٝٓا ؾش٬ّ ،أٚ َٔ ايبكط ٕٵ ؾإ مل ػس ؾش٬ّ ؾُا  مل ػس... ؾإ

ٛٚ ،ط يوتٝػٻ ٫ٚ  ،اض دًٛزٖااؾعٸ ٘ٹعٵ٫ٚ تٴ .ؾإْٸٗا َٔ تك٣ٛ ايكًٛب ;ؾعا٥ط اهلل ِٵٚعٳ

ٔٵ ،٫ٚ د٬شلا ،ق٥٬سٖا  . (2)ر َٓٗا ؾ٦ّٝاايػ٬ٓ ٘ٹعٵ٫ٚ تٴ، م بٗاتكسٻ ٚيه

ٚيهٔ ٌٖ  .ٟ بعس ايطَٞ أْ٘ َٔ أعُاٍ ٢َٓسٵاؾذلا٤ اشَلأقٍٛ: ايٛاٖط َٔ شنطٙ 

ٕ إقطاضٙ ع٢ً زؾٔ إ :إ٫ٓ إٔ ٜكاٍ ِٻٗٴؾ٦ّٝا. ايًٖ ٌٵُكهب إٔ ٜكع ٗ ٢َٓ أٚ هٛظ ؾًِ ٜٳ

ٍٸ ع٢ً دٛاظ ٚقٛع٘ ٗ ٢َٓ أٚ  ،ٚعسّ شنط يؿٜ ٢َٓ ٗ ايصبض ،ايؿعط ٗ ٢َٓ ٜس

ٖٓ ،اغتشباب٘ زٕٚ  ،وَع أْ٘ ٚغ١ًٝ يًتًُٗ ،«ٔطتٳاؾٵ» :ا ٜكطب ٖصا قٛي٘زٕٚ ٚدٛب٘. ٚ

 غرلٙ. 

ٕٕ ٔٵ شنط ايٛادبات ٚإػتشبات ٗ غٝإم &ٖٛ :آخط ٚببٝا أٓنس  ٚاسس ٚيه

إٜٸاى إٔ تؿٝض » :قاٍ ٗ ْؿؼ ايكؿش١ :َج٬ّ .اتزٕٚ إػتشبٸ ،اؿهِ ٗ ايٛادبات

 ،ٗ ٚقـ ا٭ناسٞ ،ٚٗ ْؿؼ ايكؿش١ .«ؾًٝعَو زّ ؾا٠ ،َٓٗا قبٌ غطٚب ايؿُؼ

ٞٻ»قاٍ:  أْ٘ ٫ هٛظ ٗ ا٭ناسٞ َٔ ايبسٕ إ٫ٓ  ِٵعًَا ،: ٜا بينٸقاٍ ٚايسٟ ٗ ضغايت٘ إي

عٔ  ْٟ٘ ضٚإؾ ;ؾعطى ٢َٓ ٔٵٚازؾٹ»ٚأٜهّا أقطٸ ع٢ً زؾٔ ايؿعط ٗ ٢َٓ بكٛي٘:  .«ايجين...

ٕٵ ،ؾعطى إ٫ٓ ٢َٓ ٔل٫ًِٚ تٴ... :×أبٞ عبس اهلل دًٗت إٔ تككط َٔ ضأغو أٚ ؼًك٘  ؾإ

 .(3)«سًكّا نإ أٚ تككرلّا ،ٔل ؾعطى بٗاِيؾَأ ،ضؼًت َٔ ٢َٓ ؾاضدع إٍ ٢٢َٓ استٸ

 ،ٟسٵٚعسّ ايصنط أٚ عسّ اٱقطاض ٗ َهإ اشَل ،ؾٗصا اٱقطاض ٗ زؾٔ ايؿعط ٢َٓ

عٝح شنط  ،ٖٚٛ ٗ َكاَ٘ ،ٚإ٫ٓ نإ عًٝ٘ ايبٝإ ،ٜؿعط بعسّ ٚدٛب إٜكاع٘ ٗ ٢َٓ

 ات ٚاٱضؾازات أٜهّا. إػتشبٸ
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بٌ ٚغ١ًٝ  ،٫ٚ َػتشبّا ،َع أْ٘ يٝؼ ٚادبّا ،«ٔطتٳاؾٵ»إٔ تكسٜط اؾ١ًُ بـ  ع٢ً

ٕٷ ،ويًتًُٗ ٌٸ طٴعٹؿٵٜٴ ،خامٸ ٚيٝؼ ي٘ َها  ايصبض أٜهّا ٖهصا.  ع٢ً إٔ ق

 ٔطتٳ٢ ظضت ايبٝت ؾاؾٵإٔ تصبض ٢َٓ ستٸ ٕ ْػٝتٳإٚ»قاٍ:  ،غططأبعس  ،&ثِ ٖٛ

 . (4)«ت عٓوأٚقس أدع ،ٚيٝؼ عًٝو ؾ٤ٞٷ ،بٗا طٵَماٚ ،١َٓه

ٜٴِؿ َٔ زٕٚ إٔ  ،ِ إٔ احملٌ ا٭قًٞ يًصبض ٖٛ ٢َٓٗٳأقٍٛ: َٔ ٖصٙ ايعباض٠ ا٭خرل٠: 

ٍٸ ع٢ً ايٛدٛب أٚ ا٫غتشباب ؾإشا داٚظت ٢َٓ ٚزخًت َٓه١ ٫ ًٜعّ عًٝو إٔ تطدع  ،ٜس

 شع٘ بٗا. ا١ َٚٓه ٔطتٳبٌ اؾٵ ،إٍ ٢َٓ

ِٸـ ٚقاٍ ايكسٚم2 ٖٳ ٔطتٳاؾٵ : ث ٕٵ ،وٜٳسٵَٓ٘   نإ َٔ ايبسٕ أٚ َٔ ايبكط ؾادعً٘ إ

مٛ َا َطٸ َٔ إكٓع طابل ايٓعٌ  ،(5)ٚيهٔ تكسٸم بٗا :إٍ قٛي٘ ،نبؿّا زلّٝٓا ؾش٬ّ

ٔٵ ،ات ايطَٞ ٚايصبضَٚػتشبٸ ،بايٓػب١ إٍ اٱؾان١ َٔ عطؾات ،بايٓعٌ مل ٜصنط  ٚيه

 َػأي١ ْػٝإ ايصبض ٢َٓ. 

 ٜصبض َا ٚدب َٓٗا ٗ إسطاّ اؿر: ٜٚٓشط أٚ ٗ إؾاض٠ ايػبل اؿًيبـ ٚقاٍ 3

ٌٸ .ٚأزْاٙ ؾا٠ ،ع أع٬ٙ بس٢َٓ١ْ. ٖٚسٟ ايتُتټ مطٙ أٚ شع٘ ٢َٓ. ٜٚ٪نٌ َٓ٘  ٚق

 .(6)زٕٚ ايهؿاضات... ،ٕاطَٚٔ ٖسٟ ايكٹ

َكابٌ اضات إسطاّ ايعُط٠ باؾعٚض٠ أقٍٛ: نُا أْ٘ ٫ ٜٛدس إقطاضٷ ع٢ً شبض نٓؿ

 ;ٟ ٢َٓسٵع٢ً شبض اشَل إٔ ٫ ٜٛدس إقطاضٷ بٌ ٫ ّهٔ، ؾهصيو ٜٓبػٞ ،ايهعب١ اٯٕ

 ٚاسس.  ٗ غٝإمٚ ،ٚاسس ٭ُْٗا َٔ ٚازٺ

 ،َٓٗا إٍ ٢َٓ ضٵؾٹأتٵ ايؿُؼ ع٢ً دبٌ ثبرل ؾ: ؾإشا طًعٳ×ٚٗ ؾك٘ ايطنا ـ4

ؾًٝعَو ايسّ...  ،٫ٚ َٔ عطؾات قبٌ غطٚبٗا ،ٚإٜٸاى إٔ تؿٝض َٓٗا قبٌ طًٛع ايؿُؼ

ٕٵ٦ؾٝ٘ َكساض َ عٳؾإشا بًػت ططف ٚازٟ قػٻط ؾاغٵ ثِ أَطٸ  ،نٓت ضانبّا... ١ خط٠ٛ، ٚإ

 ،٢ ُٛت... ٫ٚ هٛظ ٗ ا٭ناسٞ َٔ ايبسٕ إ٫ٓ ايجين...دعٗا ستٸ٫ٚٓ ت ،ايػهٌ عًٝٗا

 . (7)قت بايباقٞٚتكسٻ ،نشٝتو أنًت َٓٗاأؾإشا مطت  .َٚٔ ايهإٔ اؾصع...

ٚٸأقٍٛ:  ْ٘ نتاب إ :ؾبعهِٗ قايٛا ;ْا ٗ نتاب ؾك٘ ايطنا٩اختًـ عًُا :٫ّأ

ٞٸ بٔ بابٜٛ٘ إٍ ٚيسٙ  ٞٸْ٘ ضغاي١ عًإ :ٚبعهِٗ قايٛا ;×بٔ َٛغ٢ ايطنا عً

ٞٸ بٔ سػٌ بٔ َٛغ٢ &َٚا إٔ اغِ ٚايس ايكسٚم ،&ايكسٚم َٚا إٔ  ،نإ عً

ٞٸ :نإ ٜكاٍ ،ايٛيس ٜٓػب إٍ دسٸٙ نجرلّا ٖٸِ  ،بٔ َٛغ٢ إٍ ٚيسٙ ضغاي١ عً ثِ تٛ
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ٞٸ بعضٷ ٌټ ;×بٔ َٛغ٢ ايطنا أْ٘ ضغاي١ عً  ؾ٤ٞٺ ٚبعهِٗ قايٛا أؾٝا٤ أخط. ؾأق

ـ. ًَْ٘ ضغاي١ َٔ أسس ايعًُا٤ ايػٻ: إـ اَاتَٗكسٸ ٭خؼٸ ١ْػتطٝع إٔ ْكٍٛ ـ ٚايٓتٝذ١ تابع

ٟٳ  قبٌ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚأَجاي٘.  ،عامٕل ٗ تًو ا٭عكاض ٜٚعطٞ يٓا ضأ

بٌ ايٛادبات ٚاٯزاب ٛٗط أْ٘ مل ىً٘ ٢ ٜ: ْكًت عباضات٘ بايتؿكٌٝ ستٸثاّْٝا

س بايٓػب١ ٚيهٔ ٫ ٜ٪ٚن ،ٟسٵؾذل٣ تأنٝسٙ ع٢ً ٚقت اٱؾان١ ٚؾطا٥٘ اشَل ،ٚايػٓٔ

عباضت٘ ٖٛ ضادش١ٝ ٚقٛع  َا تؿٝسٙؾأنجط  .ات ايصبض َٚهإ ايصبضإٍ ا٭زع١ٝ َٚػتشبٸ

 ،َٔ تعبرلات ايكسٚم ٗ إكٓع ٚاشلسا١ٜ ١ْايتعبرلات قطٜب ٫ٙ غرلٙ. ٖٚص ،ايصبض ٗ ٢َٓ

 نُا َطٸ. 

 ٜٚأتٹ ،: ؾإشا اْت٢ٗ إٍ ٢َٓ ؾًٝٓعٍ بٗا٫بٔ ايك٬ح اؿًيب ،ـ ٚٗ ايها5ٗ

...ثِ ٜطدع إٍ ٢َٓ ؾٝؿذلٟ : ثِ قاٍ ،ْط٠ ايعكب١... ٚشنط َػتشبات ايطَٞ ٚٚادبات٘

تػتكبٌ َا ٜصبض أٚ ٜٓشط َٔ  ،ؾا٠ ٙأع٬ٙ بس١ْ ٚأزْا ،نإ َتُتعّا ٕٵإٕتعت٘  ٖسّٜا

ٕٵ ٖسٟ َتعت٘ أٚ َا ثِ ّطٸ  ،ٜٚكٍٛ ٚدٗت ٚدٗٞ... ،نإ قاضّْا ايكب١ً غام َٓ٘ إ

اض َٓٗا ٜٚطعِ ايباقٞ، ٫ٚ ٜعطٞ اؾعٸ ،ٚيٝأنٌ َٔ ٖسٜ٘ ،دع...٫ٚٓ ٜ ،ايؿؿط٠ ٜٚصبض

 . (8)٫ٚ َٔ د٬شلا ٫ٚ ق٥٬سٖا ؾ٦ّٝا

ٌٸاز٫بٔ ايدلٸ ،بٗ إٗصٻٚـ 6  اشلسٟ عٔ قاسب٘ ؾٛدسٙ غرلٙ ؾصع٘ بػرل : ٚإشا ن

 . (9)٭ْ٘ إْٸُا هعٟ عٓ٘ إشا شع٘ ٢َٓ ;٢َٓ نإ ع٢ً قاسب٘ ايعٛض

عٔ أبٞ عبس  ،از ٖٛ َا ٜؿِٗ َٔ ضٚا١ٜ َٓكٛض بٔ ساظّأقٍٛ: ن٬ّ ابٔ ايدلٸ

ٖٓ ٞعطَٓٸا. ٫ٚ ٜٴ ؾػٛف ْصنط ايطٚا١ٜ َع تٛنٕٝض .×اهلل ا ٗ إؾاض٠ ؾ٦ّٝا أنجط 

ّٷ ،ايػبل  ؾاْتٛط.  ،ٗ ايٓٗا١ٜ ٚسٍٛ َا قاٍ ايؿٝذ، سٛي٘ ٚغٛف ٜأتٞ ن٬

ِّ ،مل ٜصنط ٖصٙ إػأي١ ٗ ا٫ْتكاضٚـ 7  ٕ يصنط َٓؿطزاتَع إٔ ا٫ْتكاض ز

َٸ ١، ؾعسّ شنط ٖصٙ إػأي١ َع إٔ ايصبض ٗ ٢َٓ َػتشبٸٝٸاََاٱ ٍٸ عٓس ْٝع ايعا ١ ٜس

 ع٢ً عسّ ٚدٛب ايصبض ٢َٓ عٓسْا أٜهّا. 

 َٔ ؾكٗا٥ٓا.  قبٌ ْكٌ غا٥ط ا٭قٛاٍ ؾٓٓكٌ أقٛاٍ ؾكٗا٤ ايػٓٸ١

ٌٷ8   :ٗ إصاٖب ـ ٚٗ ٚقت شبض اشلسٟ َٚهاْ٘ تؿكٝ

َٸ: قايٛا أـ اؿٓاب١ً ٟٸطٳا َهإ شع٘ ؾٗٛ اَؿ...ٚأ ْاس١ٝ  ّ، ؾٝذعٟ مطٙ ٗ أ

ٕٵ ،َٓ٘، إ٫ٓ إٔ ا٭ؾهٌ يًُعتُط إٔ ٜٓشطٙ عٓس إط٠ٚ مطٙ  ٚيًشاز إٔ ٜٓشطٙ ٢َٓ، ؾإ
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 ؾٝٓشطٙ ٗ َهإ عطب٘.  ،إشا عطب قبٌ ايٛقٍٛ ٗ غرل اؿطّ ؾ٬ هع٨ إ٫ٓ

َٸا َهإ شبض اشلسٟ َطًكّا ؾٗٛ اَؿ: قايٛا ب ـ اؿٓؿ١ٝ ٔٸ شع٘  ،ّطٳ...ٚأ ٜٚػ

ٕٵ ٕٵ ،نإ ايصبض ٗ أٜاّ ايٓشط ٢َٓ إ  نإ ٗ غرلٖا ؾُٓه١ أؾهٌ.  ٚإ

َٸا َهإ شع٘ ؾٗٛ اَؿ ز ـ ايؿاؾع١ٝ  ،ّ، ؾ٬ هٛظ شع٘ بػرلٙطٳقايٛا: ...ٚأ

ِّ ،ٙأشٝح مط اشلسٟ أدعؾ ١ يًُعتُط إٔ ٜٓشطٙ إ٫ٓ إٔ ايػٓٸ ،ّطٳَٔ أدعا٤ اَؿ دع٤ٺ ٗ أ

 ٌ اؿاز. ْٸٗا َٛنع ؼًٗ٭ ;ٚايػٓٸ١ يًشاز إٔ ٜٓشطٙ ٢َٓ ،ً٘...٭ْٸٗا َٛنع ؼًٗ ;َٓه١

َٸا َهإ شع٘ ؾٗٛ ٢َٓ :ك٘قايٛا َا ًَدٻ ز ـ إايه١ٝ ٚٸ :بؿطٚٙ ث٬ث١ ،ٚأ  :ٍا٭

َٔ ي١ًٝ ّٜٛ  ّاإٔ ٜكـ باشلسٟ بعطؾ١ دع٤ :ايجاْٞ ;َػٛقّا ٗ إسطاّ اؿرإٔ ٜهٕٛ 

ٕٵ ،إٔ ٜطٜس مطٙ ٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ايج٬ث١ ايػابك١ :ايجايح ;ايٓشط اْتؿ٢ ؾطٙ َٔ  ؾإ

ٌٸ  . (10)شع٘ َٓه١، ٫ هع٨ شع٘ بػرلٖا ٖصٙ ايؿطٚٙ ؾُش

َٳ216: َػأي١ قاٍ ايطٛغٞٚـ 9  ٚدب عًٝ٘ اشلسٟ ٗ إسطاّ اؿرٸ ؾ٬ ٜٓشطٙ ٔٵ: 

ٕٵ ٟٸ  إ٫ٓ ٢َٓ، ٚإ ٚدب عًٝ٘ ٗ إسطاّ ايعُط٠ ؾ٬ ٜٓشطٙ إ٫ٓ َٓه١. ٚقاٍ باقٞ ايؿكٗا٤: أ

 َجٌ َا قًٓاٙ.  ّ هعٜ٘، إ٫ٓ إٔ ايؿاؾعٞ اغتشبٸطٳَهإ ؾا٤ َٔ اَؿ

 . (11)زيًٝٓا: إْاع ايؿطق١، ٚططٜك١ ا٫ستٝاٙ

 !ؾ٬ أزضٟ ٕاشا ٜصنطِٖ ايؿٝذ ،قايٛا َجٌ قٍٛ ايؿاؾع١ٝأقٍٛ: اؿٓاب١ً أٜهّا 

ٌّ ـ َهاؾّا إٍ ٚدٛز إدايــ  ٚاٱْاعٴ ٚططٜك١  ،ٞ بؿعٌ ايٓيبٸيًتأغٸ ;َسضن

 نُا غٝأتٞ.  ،ا٫ستٝاٙ

َٸا ٖسٟ ايتُتع ؾأع٬ٙ بس١ْ ٚأزْاٙ ؾا٠ٗ ايػ١ٝٓٚـ 10  ٜٚصبض أٚ ٜٓشط ٢َٓ، ،: ٚأ

ٕٵ ،َٓاٙبعس ايتكًٝس أٚ اٱؾعاض ع٢ً َا قسٸ طإ، ًٜٚعّ غٝاق٘ٚنصا ٖسٟ ايكٹ نإ  ٚإ

ٛټ٩ابتسا  . (12)ٚططٜك١ ا٫ستٝاٙ ،بسيٌٝ اٱْاع إؿاض إيٝ٘ ;عّاٙ تط

متٌُ إٔ َسضى اجملُعٌ إْٸٓا ؾ ،أقٍٛ: َهاؾّا إٍ إٔ إْاع٘ َٛاؾل ي٬ستٝاٙ

ْ٘ .٫ قٍٛ إعكّٛ ،ٖٛ ططٜك١ ا٫ستٝاٙ ٚإ٫ٓ  ، ايتُتع٫ ،طإبٗسٟ ايكٹ إٕ اٱْاع َطتب

ٚأٜهّا إٕ زٜسٕ قاسب ايػ١ٝٓ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز ايتعبرل بـ  .«ٚنصا» :ؾ٬ ٚد٘ يكٛي٘

ٌٸ» ٌٸ»ؾعسّ شنط  ،«ضٖصٙ بسيٌٝ اٱْاع إؿاض إيٝ٘ أٚ إتهطِّ ن قط١ٜٓ ع٢ً « ٖصا ن

ٌٸ ،إٔ اٱْاع َطتب٘ با٭خرل بعس  عا٤ اٱْاع ايتعبٸسٟ مٔ ٫ ْكبً٘زٸا :. ٚثايجّا٫ ايه

َٳ  عطؾت.  ٔٵعسّ شنط ايٛدٛب ٗ ن٬ّ 
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ِٸٗ إكٓع١ٚـ 11  نإ َٔ ٕٵإٜؿذلٟ ٖسٜ٘ ايصٟ ؾٝ٘ َتعت٘  : باب ايصبض ٚايٓشط: ث

ٕٵ ،ايبسٕ أٚ َٔ إْاخ ايبكط . ٚاعًِ أْ٘ ٫ .ٜٚعِٛ ؾعا٥ط اهلل.. ،ٚ... ،مل هس ؾؿش٬ّ ؾإ

 . (13)هٛظ ٗ ا٭ناسٞ َٔ ايبسٕ إ٫ٓ ايجين

ٗٴ .مل ٜصنط ؾ٦ّٝا بايٓػب١ إٍ ايصبض ٢َٓ &أقٍٛ: إؿٝس ٕ إ :إ٫ٓ إٔ ٜكاٍ ِٸايً

 ؾُككٛزٙ ا٫ؾذلا٤ ٚايصبض ٗ ٢َٓ. ،أٟ ايطَٞ ،عطـ ع٢ً َا قبً٘« ثِ»يؿ١ٛ 

أٚ  ،أنجط ؾ٤ٞ ّهٔ إٔ ٜكبٌ ٖٛ إٔ ٚقٛع٘ ٗ ٢َٓ ٫ إؾهاٍ ؾٝ٘ :ؾٓكٍٛ

ٍٸ ع٢ً ٚدٛب نْٛ٘ ٗ ٢َٓ ،َػتشبٸ إٔ ا٫ؾذلا٤ هب  وتٌُ أسسٷ ; إش ٫ٚيهٔ ٫ ٜس

 ،نإ بٓؿػ٘ َايهّا ٚضاعّٝا يًػِٓإشا أٚ  ،ؿطا٤ َٔ غرلٖاايٕ أٚ ،إٔ ٜهٕٛ ٗ ٢َٓ

نصا ٚ ،ٗصا ايه٬ّ ٫ ّهٔ إٔ ًْتعّ ب٘ؾ؟! ـٹمل ِٜه ،ٚأت٢ بٗا إٍ ٢َٓ ٚشعٗا

 ٚدٛب نٕٛ ايصبض ٗ ٢َٓ. 

 ؾايٛادب ٖٛ ايصبض ٗ ّٜٛ ايٓشط، ٫ غا٥ط اـكٛقٝات. 

 أسسُٖا ٗ ّٜٛ :...ٚإٓاغو ٢َٓ نطبإ: ؾكٌ :٫بٔ ٓع٠ ،١ًٗ ايٛغٝٚـ 12

ثِ  ،ثِ ايٓشط ،ث١: ايطَٞؾإٓاغو ٗ ّٜٛ ايٓشط ث٬ .ٚايجاْٞ ٗ أٜاّ ايتؿطٜل ;ايٓشط

َٸا ايصبض ٚايٓشط ؾأضبع١ أؾٝا٤ .اؿًل  ،ٚايكاضٕ ،ٖسٟ ايتُتع :ٜٚتعًل بايطَٞ أؾعاٍ... ٚأ

أٚ  ;أٚ هس ايجُٔ زٕٚ اشلسٟ ;هس اشلسٟ ٚمثٓ٘ َاإٚا٭نش١ٝ. ٚإتُتع  ،اض٠ٚايهٓؿ

ٚٸٍ ًٜعَ٘... ٚايجاْٞ . اشلسٟ زٕٚ ايجُٔ أقاّ َٓه١ طٍٛ شٟ اؿذ١ ٚٚدس اشلسٟ  ٕٵإؾا٭

 . (14)مل ٜكِ... ٕٵإٚ ،ابتاع٘ ٚشبض

ٚيهٔ مل ٜصنط  ،ايصبض َٔ َٓاغو ٢َٓ :ْ٘ ٜكٍٛإإش  ١ْ;أقٍٛ: عباضت٘ فًُ

. نُا إٔ شًٜ٘ أٜهّا غانت َٔ بٝإ ٚدٛب ٘ابٚدٛب نٕٛ ايصبض ٗ ٢َٓ أٚ اغتشب

ٕٵ  ،ؾإِٗ عٓسٙ ْؿؼ ايصبض .١ ٚٚدس اشلسٟأقاّ َٓه نٕٛ ايصبض ٗ َٓه١ أٚ ٢َٓ إ

 زٕٚ إهإ، ٚيصا أًُٖ٘. 

 إ٫ٓ : ٫ٚ هٛظ إٔ ٜصبض اشلسٟ ايٛادب ٗ اؿرٸيًؿٝذ ايطٛغٞ ،ٗ ايٓٗا١ٜٚـ 13

: ْٚٝع َا ًٜعّ َٚا يٝؼ بٛادب داظ شع٘ أٚ مطٙ َٓه١... ٚقاٍ بعس قؿش١ٺ ،٢َٓ

ع َٔ اشلسٟ ٚايهؿاضات ٗ ساٍ اٱسطاّ ٫ هٛظ شع٘ ٫ٚ ع ٚغرل إتُتٸاؿاز إتُتٸ

ٌٸ  . (15)َا ًٜعَ٘ ٗ إسطاّ ايعُط٠ ؾ٬ ٜٓشطٙ إ٫ٓ َه١ مطٙ إ٫ٓ ٢َٓ. ٚن

َٳ &أقٍٛ: ايؿٝذ ٚٸٍ  َع أْ٘ مل ٜصنط  ،دٛب ٚقٛع ايصبض ٗ ٢َٓح بٛقطٻ ٔٵٖٛ أ
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قاٍ ٗ  .زٕٚ َهإ شع٘ ،ثبات ٚدٛب اشلسٟٱبٌ نإ غعٝ٘ ؾٝ٘  ،ؾ٦ّٝا ٗ إبػٛٙ

ٕٵ ،إبػٛٙ: ؾإشا ؾطؽ َٔ ضَٞ ْط٠ ايعكب١ شبض ٖسٜ٘ ؾاشلسٟ ٚادب  ،نإ َتُتعّا ٚإ

َٳ ٕٵ ٔٵعًٝ٘... ٚ َٳنإ َع٘ مثٓ٘ خًٖ ٚدب عًٝ٘ اشلسٟ ٫ٚ ٜكسض عًٝ٘ ؾإ ٜجل ب٘  ٔٵؿ٘ عٓس 

ٖٳستٸ أقاب٘ ٗ َس٠ َكاَ٘  ٕٵإٚ ;١ّٜا ٜصبض عٓ٘ ٗ ايعاّ إكبٌ ٗ شٟ اؿذٸسٵ٢ ٜؿذلٟ ي٘ 

ٕٵ ;١ داظ ي٘ إٔ ٜؿذلٟ ب٘ ٜٚصعَ٘ٓه١ إٍ اْكها٤ شٟ اؿذٸ مل ٜكب٘ ؾع٢ً َا  ٚإ

 . (16)شنطْاٙ

ٌٸـ ٚٗ إطاغ14ِ  ٘ أٚؾإْ٘ ٜصع َا هب َٔ ايؿس١ٜ ع٢ً احملطّ باؿرٸ : ٚن

 . (17)ٜٓشطٙ ٢َٓ

 ع بٗاٚايعُط٠ إتُتٸ : ٫ٚ هٛظ إٔ ٜصبض اشلسٟ ايٛادب ٗ اؿرٸـ ٚٗ ايػطا٥ط15

ٕٵ إٍ اؿرٸ ٙ، َٚا يٝؼ ٔعذٵشع٘ َٓه١ أٚ بػرل ٢َٓ مل ٜٴ إ٫ٓ ٢َٓ ّٜٛ ايٓشط أٚ بعسٙ، ؾإ

 . (18)بٛادب داظ شع٘ أٚ مطٙ َه١

أقٍٛ: إٍ ٖٓا شنطْا ٔػ١ عؿط َٔ نًُات ايعًُا٤ سٍٛ ٚدٛب ايصبض ٗ 

 .٢َٓ 

ؾايصٟ ٜٛٗط َٔ ايهًُات إٍ ظَإ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٖٛ عسّ ايٛدٛب. ٚايؿٝذ 

ٚيهٔ  ،ع٢ اٱْاع ٗ اـ٬فٚازٸ ،ح بٛدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ ٗ ايٓٗا١ٜٖٛ ايصٟ قطٻ

نُا  ،طٜٔطته٢ ٚغرلِٖ َٔ إتأخِّٚتبع٘ ابٔ إزضٜؼ ٚايػٝس إ ،أًُٖ٘ ٗ إبػٛٙ

ٌٕ ٚيهٔ ايكسَا٤ َٔ ا٭قشاب بٌ تاضىٺ .غٓصنط عباضاتِٗ يؿعٌ  شلصٙ إػأي١ ٚبٌ ْاق

 . يطّا ايٛادب ٚإػتشبٸخا ،|ايٓيبٸ

ٌٕؾاٱْاع ايتعبټ بعس  ;إيٝٓا بعٝسٷ ٌٵٚقٌ إيِٝٗ ٚمل ٜكٹ سٟ اؿانٞ عٔ زيٝ

ٚبعس َٛاؾك١  ;ٚبايطٚاٜات إٛدٛز٠ اييت غٓصنطٖا ،|ٞ بؿعٌ ايٓيبٸاستُاٍ ايتأغٸ

ٍٷ خكٛقّا ٬َس١ٛ إٔ أؾعاٍ ٚ ،ٚاغع إػأي١ ي٬ستٝاٙ. ؾًًبشح سٍٛ إػأي١ فا

ٕٕتاٱْػإ  ٕٵ ،َٚهإ َا كع عطؾّا ٗ ظَا نإ ايعَإ أٚ إهإ قٝسّا يًعٌُ ٚدب  ؾإ

ٚظَإ ايكّٛ  ،ٟسٕٛ بعَإ ايصبض ٚخكٛقٝات اشلسنُا ناْٛا ٜكطِّ ،ايتكطٜض ب٘

إٍ تعٌٝ َهإ  ٘ خامٸؾعسّ ايتكطٜض أٚ عسّ تٛدټ ،ٗ قٛض٠ عسّ ٚدسإ اشلسٟ

٫ قٝسّا ي٘. ٚيصا تط٣ ضٚاٜات قشٝش١  ،ٓا ع٢ً إٔ ٢َٓ نإ ٚطؾّا يًصبض عاز٠ّايصبض ٜسٓي

 ١. شبض َٓه ×١ ع٢ً إٔ اٱَاّزآي



 االجتهاد والتجديد 

 ٚقاٍ أنجط ،ْا٩ًُاشٖب إيٝ٘ ع .ع هب ٢َٓ: مط ٖسٟ ايتُتټٗ إٓت٢ٗٚـ 16

 |َا ضٚاٙ اؾُٗٛض عٔ ايٓيبٸ :ّ... يٓاطٳٕ ايٛادب مطٙ باَؿإَػتشب، ٚ ْ٘ٸإ :اؾُٗٛض

ٍٸ ع٢ً ايتدكٝل ٗ اؿهِ ،ٗا َٓشطقاٍ: ٢َٓ نًٓ َٚٔ  ;ٚايتدكٝل بايصنط ٜس

 ،مط ٢َٓ إْاعّا |ٚ٭ْ٘ ;َا ضٚاٙ ايؿٝذ عٔ إبطاِٖٝ ايهٛٗ... :ططٜل اـاق١

 . (19)ٚقاٍ: خصٚا عٓٸٞ َٓاغههِ

 عٓس ،: هب ايٓشط أٚ ايصبض ٗ ٖسٟ ايتُتع ٢َٓٗ تصنط٠ ايؿكٗا٤ٚـ 17

َٸ١ عٔ ايٓيب ;عًُا٥ٓا َٚٔ ططٜل  ;ٚ... ،٢َٓ نًٗا َٓشط :قاٍ |ٕا ضٚاٙ ايعا

 . (20)اـاقٸ١...

نُا ٖٛ  ،بعس اٱْاع ٖٞ َسضى اجملُعٌ تأقٍٛ: ٌٖ ا٭زي١ اييت شنط

ٚإٕ اجملُعٌ أْعٛا  ،١ إغهاتّا يًدكِأٚ نُا ْصنط ا٭زٓي ،ايٛاٖط َٔ عباضات٘

؟ ؾع٢ً |١ ٚؾعٌ ايٓيبٸِ أخباض ايعا١َ ٚاـاقٸٗأٚ َسضن ،يسيٌٝ عٓسِٖ مل ٜكٌ إيٝٓا

ٍٕ استُاٍ نْٛ٘ َسضنٝٸ ٟٸ سا ٕ أَهاؾّا إٍ  ،ّا ٜهؿٞ يًتؿهٝو ٗ اؿهِأ

ا٤ ايػابكٌ ع٢ً ايؿٝذ ايطٛغٞ يٝؼ غ٬ّٗ. اغتؿاز٠ ايٛدٛب َٔ عباضات ايؿكٗ

 ٚايه٬ّ سٍٛ غا٥ط ا٭زي١ اييت شنطٖا غٝأتٞ ٗ ايبشح ايطٚا٥ٞ. 

 ٚمٛ قٍٛ ;ٞيًتأغٸ ;: َٚهإ ٖسٟ ايتُتع ٢َٓ عٓسْاٗ نؿـ ايًجاّٚـ 18

 . (21)ٚٗ قشٝض ابٔ ساظّ...; ايكازم ٗ خدل إبطاِٖٝ ايهطخٞ...

 قاٍ: ٖصا ،«ٚهب شع٘ ٢َٓ» :ـٍٛ إكِّٗ شٌٜ ق ،ٗ َساضى ا٭سهاّٚـ 19

١َ ٗ ايتصنط٠ ٚإٓت٢ٗ إٍ ٚأغٓسٙ ايع٬ٓ ،اؿهِ َكطٛع ب٘ ٗ ن٬ّ ا٭قشاب

 . (22)...|ٚاستر عًٝ٘ بكٍٛ ايٓيبٸ ،َ٪شّْا بسع٣ٛ اٱْاع عًٝ٘، عًُا٥ٓا

َٸا ٚدٛب نٕٛ ايصبض ٢َٓ ؾكٌٝ ،يًدٛاْػاضٟ ،ٗ داَع إساضىٚـ 20  :قاٍ: ٚأ

 قباي٘ٚٗ  .سٍ عًٝ٘ خدل إبطاِٖٝ ايهطخٞ...ٜٚ ،َكطٛع ب٘ ٗ ن٬ّ ا٭قشابْ٘ إ

 . (23)ٚسػٓ٘... ،قشٝض َعا١ٜٚ بٔ عُاض

 :قاٍ ،«هب شع٘ ٢َٓ» :ٗ شٌٜ قٍٛ إكٓـ ،ٗ ضٜاض إػا٥ٌٚـ 21

نإٓت٢ٗ ٚايتصنط٠ ٚإساضى  ،بإْاعٓا ايٛاٖط إػتٛٗط َٔ ١ًْ َٔ ايعباض٠

 . (24)ٚإعتدل٠ إػتؿٝه١ ;يًتأغٞ ;ٚايصخرل٠

ٚهب إٔ »ٗ شٌٜ قٍٛ ايعط٠ٚ ايٛثك٢:  ،&يًػٝس اـ٥ٛٞ ،ٗ َعتُس ايعط٠ٚ ـ22
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ايهتاب  ـ َهاؾّا إٍ َا شنطـ ٜٚسٍ عًٝ٘  .قاٍ: يًكطع ،«ٜهٕٛ ايصبض ٢َٓ

  .(25)ايععٜع...

ٚإ٫ٓ نإ عًِٝٗ إٔ ٜٓكًٛا  ،ًٛا اٱْاع بأْؿػِٗأقٍٛ: ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ مل وكِّ

ٚؾعٌ إػًٌُ ٗ طٍٛ  |بٌ ْٛطٚا إٍ ؾعٌ ايٓيبٸ ،إْاع ايؿٝذ ٗ اـ٬ف

ٍٸ |َع إٔ ؾعٌ ايٓيبٸ ،ٛا أْ٘ ٚادبٷٚٚٓٸ ،ايكطٕٚ ٚنصا ؾعٌ  ،ع٢ً ايٛدٛب ٫ ٜس

ٍٸ ع٢ً أْ٘ نإ أَطّا َتعاضؾّا بِٝٓٗ ،إػًٌُ ُا ٬َس١ٛ أْ٘ نإ غٝٻ ، ٫ٚبٌ ٜس

ٜٚأنًٛا ٜٚؿطبٕٛ ـ نُا  ،ؾهاْٛا ٜصعٕٛ ٖٓاى ،ٜكُٝٛا ٢َٓ ث٬ث١ أٜاّ عًِٝٗ إٔ

 ،٭ْٸٗا أٜاّ ا٭نٌ ٚايؿطب ـ ;ٖٛ قطٜض ضٚاٜات سط١َ ايكّٛ ٗ ٢َٓ أٜاّ ايتؿطٜل

خطٖٚا يػا٥ط ا٭ٚقات ـ نُا ٜٛٗط ٢ ٜسٻستٸ ،ٚناْٛا ٜؿطقٕٛ ايًشّٛ يًؿُؼ ٗ ٢َٓ

ٔٵ ،١بٌ غٓٸ ،يصبض ٢َٓ َتسا٫ّٚؾًصا نإ ا ،َٔ ٚد٘ تػ١ُٝ أٜاّ ايتؿطٜل ـ ٫ ٜسٍ  ٚيه

ؾًٝعّ إٔ ْطادع  ،ظا٥س٠ ع٢ً ٚدٛب نْٛ٘ ٢َٓ. ؾإثبات ايٛدٛب وتاز إٍ َ٪١ْٺ

 ٢ ْط٣ ٌٖ لس زي٬ّٝ ع٢ً ايٛدٛب أٚ ٫؟ ستٸ ;ايطٚاٜات ٚاٯٜات

 

ٌٸ ٖسٜ٘ ؾٝذسٙ  :×عٔ أبٞ عبس اهلل ،قشٝش١ َٓكٛض بٔ ساظّ ـ1 ٗ ايطدٌ ٜه

ٕٵ :ؾكاٍ ؟ضدٌ آخط ؾٝٓشطٙ ٌٸ َٓ٘،  أنإ مطٙ ٢َٓ ؾكس أدع إ عٔ قاسب٘ ايصٟ ن

ٕٵ   .(26)عٔ قاسب٘ ٔعذٵنإ مطٙ ٗ غرل ٢َٓ مل ٜٴ ٚإ

١ ٗ ٗ ضدٌ قسّ بٗسٜ٘ َٓه ،×عٔ أبٞ عبس اهلل ،خدل إبطاِٖٝ ايهطخٞ ـ2

ٕٵ ؟ايعؿط ٕٵ ،نإ ٖسّٜا ٚادبّا ؾ٬ ٜٓشطٙ إ٫ٓ ٢َٓ ؾكاٍ: إ نإ يٝؼ بٛادب ؾًٝٓشطٙ  ٚإ

ٕٵ ٕٵ ،ؾا٤ َٓه١ إ  . (27)نإ قس أؾعطٙ ٚقًٓسٙ ؾ٬ ٜٓشطٙ إ٫ٓ ّٜٛ ا٭نش٢ ٚإ

٫ٚ شبض إ٫ٓ  ،٫ ٖسٟ إ٫ٓ َٔ اٱبٌ :×قاٍ أبٛ عبس اهلل :قاٍ ا٭ع٢ً خدل عبس ـ3

٢َٓ(28) . 

ٚأؾهٌ إٓشط نً٘  ،٘ َٓشطقاٍ: ٢َٓ نًٓ ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،خدل َػُع ـ4

 . (29)إػذس

أْ٘ شنط ايسؾع َٔ إعزيؿ١،  ×ضٜٚٓا عٔ أبٞ عبس اهلل :ٗ زعا٥ِ اٱغ٬ّ ـ5

 . (30)سًل ضأغواٚ ،ٖسٜو طٵشٳْٵاؾكاٍ: ٚإشا قطت إٍ ٢َٓ ؾ
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ٕٓا ض٢َ ْط٠ ايعكب١ ّٜٛ  |ٕ ضغٍٛ اهللإ :×عٔ عًٞٛ :ٗ زعا٥ِ اٱغ٬ّـ 6

ٌټ ،ؾكاٍ: ٖصا إٓشط ،ايٓشط أت٢ إٍ إٓشط ٢َٓ  . (31)٢َٓ َٓشط ٚن

ٍٕ ٖٚٛ إقطاض أٌٖ ايػٓٸ١  ،آخط نإ ٗ شٖين َٚٔ ٖٓا ٜٛٗط اؾٛاب عٔ غ٪ا

نُا َطٻ ٗ نُٔ ْكٌ ايطٚاٜات ؼت  ،«ٗا َٓشط٢َٓ نًٓ: »|ع٢ً ْكٌ ن٬ّ ايٓيبٸ

 ،١ ايٛزاعٗ سذٸ |ْٸِٗ ٫ ٜٓكًٕٛ إ٫ٓ ن٬ّ ايطغٍٛإ إش ;13، 12، 11، 10، 9قِ ض

ٕٸ ايؿٝع١  ،َٚا قاي٘ ٗ عطؾات ٚإعزيؿ١ ٢َٓٚ ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ ٜٓكًٕٛ سذ١ َٚع أ

٢ َهإ بٛي٘ ٗ ٚنجرلّا َٔ اؾع٥ٝات ـ ستٸ ،َٚا ؾعً٘ ،|َٚا قاٍ ايٓيبٸ ،ايٛزاع

ٕٸ ٖصا َٛقـ ،ايططٜل ـ ٌٸ ،ٚن٬َ٘ ٗ عطؾات َٚعزيؿ١ بأ عطؾات أٚ إؿعط  ٚن

ٔٵ ،َٛقـ ٌٸ ،١ بإٔ ٖصا َٓشطمل ٜٓكًٛا َا قاي٘ أٌٖ ايػٓٸ ٚيه  . (32)٢َٓ َٓشط ٚن

ٔٸ ١ قاغٛا ـ نُا ٖٛ زٜسِْٗ ـ ٢َٓ بإعزيؿ١ ٚعطؾات. ٚقايٛا إٔ أٌٖ ايػٓٸ ؾأٚ

ُا غٝٻ ، ٫ٖٚٚصا ا٭َط دا٥ع عٓسِٖ .|ْٚػبٛٙ إٍ ايٓيب ،ن٬َّا ؾب٘ َا قاٍ ايٓيبٸ

ٚمل ٜٓكٌ َٔ ططقٓا إ٫ٓ َا  ،بِٗ ١ْٚنٝـ نإ ٖصٙ ايعباض٠ كتكٸ. ؾًٝٸ١كٝاغات اايٗ 

ثٓا قاٍ: سسٻ ،ٟ٪عٔ اؿػٔ ايً٪ي ،عٔ َٛغ٢ بٔ ايكاغِ ،ٗ ايتٗصٜب &ضٚاٙ ايؿٝذ

ٞٸ ،اؿػٔ بٔ قبٛب ٢َٓ  :قاٍ ،×عٔ أبٞ عبس اهلل ،عٔ َػُع ،بٔ ض٥اب عٔ عً

 . (33)٘ إػذسٚأؾهٌ إٓشط نًٓ ،نً٘ َٓشط

ٔٸ ٍٸ ع٢ً ٚدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ ،َهاؾّا إٍ َا ٗ غٓسٙ ،ٖصا اـدل ٚيه  ;٫ ٜس

ٚٸ٫ّإش  ٍٸ ع٢ً إثبات َٓشط١ٜ ٢َٓ : ٖصٙ اؾ١ًُ اـدل١ٜ خاي١ْٝأ ٫ عسّ  ،َٔ أزا٠ ايككط تس

؟! ٌٖ «ٚأؾهٌ إٓشط نً٘ إػذس» :َا ٖٛ إككٛز بكٛي٘ :ٚثاّْٝا ;َٓشط١ٜ غرلٖا

إش  ;&نُا ٖٛ قطٜض َا ؾِٗ ايؿٝذ ،ٕ أؾهٌإككٛز إٔ ايٓشط ٗ إػذس ٜهٛ

ٕٵ ؟!(34)ٚأؾهً٘ إػذس ،قاٍ: ٢َٓٚ نً٘ َٓشط إش  ;إٓع نإ ٖصا ؾٓشٔ ِٓع٘ أؾسٸ إ

َهاؾّا إٍ عسّ دٛاظ تٓذٝؼ ٖٛ إخطازٷ يًُػذس عٔ إػذس١ٜ ٚتبسًٜ٘ بإٓشط، 

أؾهٌ نًُا نإ ايٓشط أقطب إٍ إػذس ٜهٕٛ أْٸ٘ إككٛز  ٚإشا نإ ;إػذس

ٔٵ ،ؾٓشٔ ًْتعّ ب٘  ٫ ٜسٍ ع٢ً ٚدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ.  ٚيه

٫  :×ا٭ع٢ً قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل َٚٔ ٖٓا ٜٛٗط اؾٛاب عٔ قشٝش١ عبس

ٜهٕٛ قط١ٜٓ « ٫ٚ ٖسٟ إ٫ٓ َٔ اٱبٌ»إش قٛي٘ ; (35)٫ٚ شبض إ٫ٓ ٢َٓ ،َٔ اٱبٌ ٖسٟ إ٫ٓ

٫ّٕؼاز ايػٝام ٚٚقٛعُٗا  ;ع٢ً أؾه١ًٝ ايصبض ٗ ٢َٓ َٚٔ ايٛانض  ،ٚاسس ٗ ن٬
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ٌٕ  ؾهصيو هٛظ ايصبض بػرل ٢َٓ. ،دٛاظ اشلسٟ بػرل إب

ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ًٜعّ عسّ دٛاظ شبض  :ع٢ً ٚاٖط ايًؿٜ ؾٓكٍٛ تٳضٵٚيٛ أقطٳ

ٍٸ ،١ ٚبػا٥ط ايبًسإنؿاضات اٱسطاّ ٚغرلٖا َٓه ٟٸ بٌ ٜس ْٛع َٔ  ع٢ً عسّ دٛاظ أ

إط٬قٗا بكٝٛز نجرل٠ ٫ ٜبك٢  ٝسٚبعس تكٝ .ٚ ٫أ غٛا٤ نإ َطتبطّا باؿرٸ ،أْٛاع ايصبض

 ٢ ٜتُػو ب٘. شلا إط٬م ستٸ

ٕٵ إْهاض يًددل « ٚنٌ ٢َٓ َٓشط ،ٖصا َٓشط» |: إْهاض قٍٛ ايطغٍٛقًتٳ إ

إش َهاؾّا إٍ ْكً٘ ٗ نتب ايػرل ٚايػٓٔ ْكً٘ قاسب ايسعا٥ِ أٜهّا  ;إتٛاتط يؿّٛا

 ٔ ايطٚاٜات. َ 7ٚ 6، 5قِ نُا َطٸ ؼت ض

َٳقًتٴ ُټ: ٗ تعطٜـ ايتٛاتط قايٛا: خدل ْاع١ ٜ٪ أٚ  ،سِٖ ايهصبٔ َع٘ َٔ تع

َٳ :قايٛا ٚٸٍ أزمٸ َٔ ايجاْٞ٪ٔ تٛاطخدل ْاع١ ٜ٪ إش ضَا ٫  ;ِٖ ع٢ً ايهصب. ٚا٭

ِٗ ٜكٛيٕٛ ؾ٦ّٝا َٔ زٕٚ أٚ ؾدل نًٓ بٌ ٭دٌ سبٸ ؾ٤ٞٺ ،ٕٚ ع٢ً ايهصب٪ٜتٛاط

َؿاب١ٗ ا٭َانٔ ٚايهًُات ـ َٚػاعس٠ ٭دٌ أْٸ٘ ٖٚٓا ٫ ٜبعس  .ع٢ً ؾ٤ٞ ٪ايتٛاط

 .ايكٝاؽ أٜهّا ـ قايٛا ٖصا ايه٬ّ

نُا إٔ أغاْٝسْا أٜهّا  ،أخط٣ أنجط ا٭غاْٝس ٜكٌ إٍ دابط َٚٔ ْاس١ٝٺ

 .ؾ٬ فاٍ ٱثبات ايتٛاتط ،نصيو

ٕ أقشابٓا مل ٜٓكًٛا ٖصا ايه٬ّ إإش  ;ٗ إثبات اـدل ايٛاسس أٜهّا ٚمٔ ْؿٓو

ضغٍٛ  ٚدابط نإ ٜؿطح سرٸ ،أْٸِٗ ناْٛا بكسز شنط اؾع٥ٝاتَع  ،|عٔ ايٓيبٸ

 َٚع شيو مل ٜٓكٌ ٖصا ايه٬ّ.  ،ٚنإ إكاّ َكاّ تطٌٜٛ ،×يًباقط |اهلل

َٸ ٘ ٝٵ١َ اؿًٓٞ ٗ نتابٳنُا أؾاض إيٝ٘ ايع٬ٓ ،ّٝاٚنٝـ نإ ؾٝبك٢ سسٜجّا عا

ا اـدل مل ٜهٔ ؾعٓسٙ ٖص .«٢َٓ نًٗا َٓشط» |َا ضٚاٙ اؾُٗٛض عٔ ايٓيبٸ» :بكٛي٘

 ؾًصا ْػب٘ إٍ اؾُٗٛض.  ،ثابتّا عٔ ططقٓا

ِٸ ٫ يٓكط َصٖب٘ ـ ٖٚٛ  ،ٕ ن٬َ٘ ٖصا نإ ٱغهاتِٗإ :إ٫ٓ إٔ ٜكاٍ ايًٗ

ٟٸ ،ٚدٛب ايصبض ٢َٓ ـ ساٍ إثبات  ؾٝبك٢ أقٌ اؿهِ بسٕٚ ايسيٌٝ َٔ ططقٓا. ٚع٢ً أ

ٌٷ |ٖصا ايه٬ّ عٔ ايطغٍٛ سّ شنط بكط١ٜٓ ع ;بٌ عسّ ثبٛت٘ أٚنض ،َؿه

َع أِْٗ شنطٚا نجرلّا َٔ ايتؿاقٌٝ اييت مل  ،ٖصا ايه٬ّ ^ا٭قشاب ٚا٭١ُ٥

َٸ  ١ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ. ٜصنطٖا ايعا
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 ٘ سٍٛ إثبات اؿسٜح غٓسّا. ٖصا نًٗ

 

ؾس٫يتٗا ع٢ً  ،ٗا َٓشطقاٍ: ٢َٓ نًٓ |ٕ ايطغٍٛأٚ ،١ ايػٓسيٛ ؾطض قشٸ

ٌٷ ٫ عسّ  ،إش ٖصا اؿسٜح ٚنع يتذٜٛع ايصبض ٗ ٢َٓ ;يًٓكاف ٚدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ قاب

« ٘ طاٖطإا٤ نًٓ» :×ؾكٛي٘ ،ٖٚصا ٜٛٗط َٔ ٬َس١ٛ أقطاْ٘ .دٛاظ ايصبض ٗ غرلٖا

ٍٸ ٍٸ ع٢ً عسّ لاغ١ « ٘ لؼإٝت١ نًٓ»ٚقٛي٘:  !ع٢ً عسّ طٗاض٠ ا٭ضض؟ ٌٖ ٜس ٌٖ ٜس

  !ايسّ أٚ ايبٍٛ؟

 

ٌٷ٬ٓؾه٬ّ ايع إش قاٍ: ايتدكٝل  ;٫ أغاؽ ي٘ ١َ ٗ نتابٝ٘ بٛاٖطٙ باط

ٍٸ ع٢ً ايتدكٝل ٗ اؿهِ  . (36)بايصنط ٜس

ٍٸ ،ْعِ ع٢ً ايتدكٝل ٗ اؿهِ ع٢ً ايكٍٛ بٛدٛز  ايتدكٝل بايصنط ٜس

ٚيٛ ؾطض ٚدٛز أزا٠ اؿكط ٗ إكاّ  ،ٖصا .٫ٚ مٔ ،٫ٚ ٜكٍٛ ب٘ ٖٛ ،َؿّٗٛ يًكب

 بٌ ٜهٕٛ قكط قًب.  ،ؾايككط ٫ ٜهٕٛ سكٝك١ّ

ايٓاؽ إٔ ٜصعٛا ٜٚٓشطٚا ٗ أضاز ٕٓا مط ٖسٜ٘ ٢َٓ  |ٕ ايطغٍٛإبٝإ شيو: 

ؾ٬ هب عًٝهِ إٔ تٓشطٚا  ،«ٚنٌ ٢َٓ َٓشط ،ٖصا َٓشط»ؾكاٍ:  ،ْؿؼ إهإ

ع٢ً شيو َا ٗ ايػٓٔ ايهدل٣  بٌ تػتطٝعٕٛ إٔ تٓشطٚا ٗ ضسايهِ. ٚايؿاٖسٴ ،ٖٓا

. ٚأٜهّا َا ٗ ايسعا٥ِ (37)«ؾامطٚا ٗ ضسايهِ ،ٗا َٓشط٢َٓٚ نًٓ ،طت ٖٓام»قاٍ: 

ٚأَط ايٓاؽ ؾٓشطٚا ٚشعٛا شبا٥شِٗ ٗ  ،٢َٓٚ نًٗا َٓشط ،ٖصا إٓشط»َٔ قٛي٘: 

ساٍ ٗ غرل إٓشط إعطٚف، ؾُككٛزٙ ـ ٚاهلل ايعامل ـ دٛاظ ايٓشط ٗ ايطِّ«. ضساشلِ ٢َٓ

 ّا. طٜب١ دسٸق ٫ عسّ دٛاظ ايصبض بػرل ٢َٓ، ٚيٛ ٗ أَه١ٓٺ

ِٷ ٘ بٓا٤ٶٖصا نًٗ زا٥ُٞ إشلٞ  ع٢ً إٔ ٖصا اؿهِ ـ أٟ ايصبض ٢َٓ ـ سه

 . ١هٕٛ َجٌ ٖصٙ ا٭سهاّ أسهاَّا َٛزلٝتٚيهٔ وتٌُ إٔ  ،يًُػًٌُ إٍ ا٭بس

 

 ;ط ا٭سٛاٍ ٚايؿطا٥٘تػٝټ اطٖػ٫ِّٜٚ  ١،هٕٛ أسهاَّا زا٥ُٝتبعض ا٭سهاّ 
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٘ اـاق١ ٚا٭َه١ٓ ٥َطتبط١ بايؿطا ،هٕٛ أسهاَّا َٛزل١ٝتٚبعض ا٭سهاّ 

 ١ بٗا. إدتكٸ

تهٕٛ  ،ٚدٛاظٙ بعسٖا ،ؾُجٌ ايٓٗٞ عٔ إخطاز ايًشّٛ َٔ ٢َٓ قبٌ ث٬ث١ أٜاّ

نُا إٔ سهِ ايك٠٬ ٚايطٛاف سٍٛ ايبٝت ٜهٕٛ َٔ ا٭سهاّ  .أسهاَّا َٛزل١ٝ

 ْؿؼ ايصبض ٚايٛقٛف.  :ْٛرل ،ايسا١ُٝ٥

  :ٖصا اجملاٍ ٜٓبػٞ ْكٌ بعض ايطٚاٜاتٚقبٌ ايتٛنٝض ٗ 

٘ عٔ إخطاز ؿّٛ قاٍ: غأيتٴ ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،قشٝش١ قُس بٔ َػًِ ـ1

َٸا  ،ؿاد١ ايٓاؽ إيٝ٘ ;٫ ىطز َٓٗا ؾ٤ٞ :ؾكاٍ: نٓٸا ْكٍٛ ؟ا٭ناسٞ َٔ ٢َٓ ؾأ

 . (38)ؾ٬ بأؽ بإخطاد٘ ،ايّٝٛ ؾكس نجط ايٓاؽ

ٍٸ ع٢ً ا٫غتُطاض، ؾايٓٗٞ نإ أَطّا َػتُطٸ« نٓا ْكٍٛ» :×أقٍٛ: قٛي٘ ّا ٜس

ٔٵ ،×إٍ ظَإ ايكازم ٕٖٞٛ ضخٻ ٚيه نجرل قسض َٓ٘ َٚٔ  ل ٗ اٱخطاز بعس ْٗ

 عٔ اٱخطاز.  ^آبا٥٘

ٌٕ : ايػابك١آخط يكشٝش١ َعا١ٜٚ بٔ عُاض  أقٍٛ: ٖٚصا اـدل ٜطؾسْا إٍ قُ

ٕٸ :ي٘ قًتٴ» ٖٚٛ إٔ  ،(39)«١عت ٖسٜو ٗ َٓعيو َٓهأٌٖ َه١ أْهطٚا عًٝو أْو ش إ

ؾًصا مل ٜػتطٝعٛا إٔ ٜأنًٛا  ،أٌٖ َه١ أْهطٚا عًٝ٘ ٭ْٸ٘ شبض َه١ ٗ َٓعي٘

هٝب بأْٸ٘ نإ ًٜعّ عًٝٓا ايصبض  ×ؾأْهطٚا عًٝ٘ تطى اٱْؿام، ٚاٱَاّ ،خطٚاٜٚسٻ

َٸا ايّٝٛ ؾ٬ ًٜعّ  ،ٚايًشِ ق٬ًّٝ ،ٗ ٢َٓ عٓسَا نإ ا٫ستٝاز نجرلّا إٔ ْٓشط ٗ ٚأ

ؾ٬ ٜبك٢  ّا،أخط٣ ناْت َٓه١ َٓشط َٚٔ ْاس١ٝٺ .يهجط٠ ا٭ناسٞ ٚق١ًٓ ايٓاؽ ;٢َٓ

ٱْهاض أٌٖ َٓه١. ٖصا َا ٜكتهٝ٘  ٫ٚ ٜبك٢ ٚد٘ٷ ،ٚد٘ يعسّ دٛاظ ايصبض ٗ غرل ٢َٓ

ٗ  ١( قشٝشتؾايطٚاٜات ايٛاضز٠ بٛدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ )يٛ ثبت ،اؾُع بٌ اـدلٜٔ

ٛٸظ٠ أٜهّا قشٝش١ اَٛضزٖ ؾ٬  ،ٌُ ع٢ً نجط٠ ا٭ناسٞ ٗ ٢َٓؼٚ ،ٚايطٚاٜات اجمل

ٛٸ ،&ؿٌُ ايؿٝذ ٜبك٢ ٚد٘ٷ  . (40)نُا َطٸ ،عّاايصٟ ٌٓ خدل اؾٛاظ ع٢ً اشلسٟ تط

عٔ  ،ٚعٔ قُس بٔ ايؿهٌٝ ;×عٔ أبٞ دعؿط ،ٜطسقشٝش١ سٓإ بٔ غ ـ2

عٔ ؿّٛ ا٭ناسٞ بعس  |قا٫: ْٗاْا ضغٍٛ اهلل ،×عٔ أبٞ عبس اهلل ،أبٞ ايكباح

ِٸ ،ث٬خ  . (41)خطٚاٚازٻ ،ٚقاٍ: نًٛا َٔ ؿّٛ ا٭ناسٞ بعس ث٬خٺ ،أشٕ ؾٝٗا ث

نٌ ؿّٛ أأقٍٛ: بٗصا إهُٕٛ ٜٛدس غبع١ أخباض َصنٛض٠ ٗ باب دٛاظ 
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ٚبٗصا إهُٕٛ ا٭خباض ايٛاضز٠ ايٓا١ٖٝ عٔ إخطاز  .(42)خاضٖاا٭ناسٞ بعس ث٬ث١ أٜاّ ٚازٸ

ٗ بعض ا٭خباض  ^ٚإداظتِٗ ،(43)اضٜٔ ؾ٦ّٝاٚايٓا١ٖٝ عٔ إعطا٤ اؾعٸ ،ايًشّٛ َٔ ٢َٓ

 ١ اؿهِ. ١ ع٢ً َٛزلٝٸايسآي ،ا٭خط

ٚقٛع ايصبض ٗ ٢َٓ أٜهّا نإ سهُّا َٛزلّٝا َطتبطّا بايكسض  :ؾٓشٔ ْكٍٛ

ُٸ ٚٸٍ ٚظَٔ ا٭٥  . ^١ا٭

 ٕٛ ٗبٝإ شيو: إٕ ٢َٓ ناْت َٓطك١ ٚغٝع١ بايٓػب١ إٍ ايصٜٔ ناْٛا وذٸ

ٚٸٍ ٚعكٛض ا٭١ُ٥ ٫ف. ؾإهإ اٯعؿطات  إش مل ٜتذاٚظ عسز اؿازٸ ;^ايكسض ا٭

ٜٚأنًٛا ٜٚؿطبٛا  ،ٜٚؿطقٛا ايًشّٛ يًتذؿٝـ ،ٜٚصعٛا ،ٜػهٓٛا يهٞنإ ٜػعِٗ 

 ،َٚكته٢ تػ١ُٝ أٜاّ ايتؿطٜل ،نُا ٖٛ َكته٢ ايطٚاٜات ايهجرل٠ ،ٜٚسٸخطٚا

ق١ ٗ نُا ٗ ا٭خباض ايهجرل٠ إتؿطِّ ،َٚكته٢ ايٓٗٞ َٔ ايكّٛ أٜٸاّ ايتؿطٜل ٢َٓ

 نُا غٝأتٞ ِاشز َٓٗا.  ،أبٛاب كتًؿ١

ٌٕٕ ٖصٙ أٜٸإ :بٓسا٤أَط  |... إٕ ضغٍٛ اهلل َٳ اّ أن  .(44)ٔٸ أسسٚؾطب ؾ٬ ٜكٛ

ٔٵ ٚإَهإ ايػؿط بايطا٥طات ٚبايٛغا٥ٌ  ،ٚؼػٌ ٚنع ايػؿط ،بعس َطٚض ايعَإ ٚيه

ٛٸ١ٜ اؾسٜس٠ ٬ٌٜ َٔ اؿذاز يًعٜاض٠ إٖٚذّٛ  ،تكازٜٸّاٚؼػٸٔ ٚنع ايٓاؽ اق ،اؾ

نٝـ مهِ  ،١ػاع إهإ ؾًٛغِٗ ٚأعُاشلِ ايهطٚضٜٸٚعسّ اتٸ ،ٚايٛقٛف ٢َٓ

ٕٸ ْٚٓػب٘ إٍ ايؿاضع؟  ،بٛدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ َع٢ٓ ٖصا اؿهِ ٖٚصٙ ايٓػب١ ٖٛ إٔ إ

ٌٖ اهلل ايصٟ ٜعًِ عسز ضٌَ  !!اهلل ـ ْعٛش باهلل ـ نإ دا٬ّٖ َا غٝكع ٗ إػتكبٌ

ٛٸض أَطٙ إٍ ايػًطات ٗ ايػعٛزٜ ،ايعاجل غؿٌ عٔ ٖصٙ ايٓكط١ ٢ وػبٛا ستٸ ١ٚؾ

ٌٸ اٜٚػُشٛ ،إهإ ٚغعت٘ ٜطٜس إٔ ٜسخٌ َٓه١  ٔٵَٳ يًعٚاض َكساض إهإ، ٫ ن

٫ٚ شاى، بٌ ٢َٓ بؿهًٗا ايؿعًٞ  ،٫ ٖصا :ٜٚكٍٛ إ٫ٓ إٔ ٜٓهط أسسٷ !ٜٚعٚض ايبٝت؟

٠ ٜكٍٛ ٖصا ايه٬ّ َٚككٛزٙ ؾُطٸ .يكازّ أٜهّااظَآْا اؿانط ٚٗ اؿذاز  ٌٸػع نت

ػع ٢ ٜتٸستٸ ،َٓ٘ ٚدٛب عُطإ ٢َٓ ٚبٓا٤ ايبٓاٜات ايهبرل٠ إٍ عؿط طبكات َٚا ؾٛم

ٚيهٔ وتاز إٍ قطف أَٛاٍ  ،سدِّ ؾٗصا ن٬ّٷ ،يًػهٔ ٚيًصبض ٚغا٥ط ا٭َٛض

نبرل، ٚأٜهّا  ٖٚصا إغطافٷ ،اّ ؾك١٘ أٜٸيبٓا٤ ٖصٙ ايبٓاٜات ايهد١ُ يج٬ث ;نجرل٠

ٚأٜهّا  ،ٚإٜجاضٙ ،١ إبطاِٖٝىطز أعُاٍ ٢َٓ ٚايٛقٛف ٖٓاى عٔ نْٛ٘ تصنط٠ يككٸ

بٌ ٜكبض ايٛقٛف ٢َٓ نٛقٛف  ،١ ٚاَتشاّْا يًٓاؽىطز أعُاٍ ٢َٓ عٔ نْٛ٘ َؿٓك
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ٔٵايهبرل٠ اؾِّ ازمٗ بعض ايؿٓ أخطدٓا  س٠. ؾبٗصا ّهٔ تكشٝض ن٬ّ ايكا٥ٌ ٚيه

َهاؾّا إٍ إٔ ٖصٙ ـ أٟ بٓا٤ ا٭ب١ٝٓ ايهد١ُ ٗ ٢َٓ ـ َٔ  ،ا٭سهاّ عٔ سهُتٗا

إش تطبٝكٗا وتاز إٍ  ;٫ٚ ّهٔ تطبٝكٗا ع٬ُّ ،يٝؼ شلا ٚاقعٚ ،ا٭ٖٚاّ ايص١ٖٝٓ

 ٍ ايػ١ٓ. اٚأَٛاٍ أنجط ؿؿٛٗا طٛ ،قطف أَٛاٍ نجرل٠ يكٓع ايبٓاٜات ٚإكاْع

هؿٞ تٚايبٓاٜات  ازمبسٕٚ بٓا٤ ايؿٓ ،هًٗا ايؿعًٕٞ ٢َٓ بؿإ :ٚأخط٣ بإٔ ٜكاٍ

َٳؾُٝع اؿذٸ ٚيٝؼ  ،ٖصا ن٬ّ ًٜعّ إٔ ٜطدع إٍ قاسب٘ٚ. ٜطٜس إٔ ورٸ ٔٵاز ٚنٌ 

ِٕٜته٫ًٖ ٭ْٸ٘  ;قاب٬ّ ٭ٕ ْبشح عٓ٘  ػ٪ٚي١ٝ. َ أٚ ،ِ عٔ عً

 

ٚعًِ اهلل  ،٢َِٓ سٛشلا بعس ايعًِ بهٝل إهإ ٗ إػا٥ٌ اييت ٜٓبػٞ إٔ ْتهًٖ

َٸا ًٜعّ إٔ ْكٍٛ  .ػعِٗ أضض ٢َٓت٫ٚ  ،ازتعاٍ بأْ٘ ٜأتٞ ظَإ ٜهجط ؾٝ٘ اؿذٸ ؾإ

َٸ ،ظٛاظ ايبٓا٤ ٗ ٢َٓ َٸا ٚدٛب إخطاز ايصبض  .«ا٢ٕٓ ٫ ٜب٢ٓ»١ٝ خ٬ؾّا يًطٚا١ٜ ايعا ٚأ

ٚأٜهّا ا٫يتعاّ بإٔ سسٚز ٢َٓ أٚ عطؾات أٚ غرلُٖا يٝػت  ،ٚايصبٝش١ َٔ ٢َٓ سايّٝا

ٚإ٫ٓ ًٜعّ  ;بٌ ّهٔ ايتذاٚظ عٓٗا إٍ َكساض اؿاد١ ،َٓشكط٠ ٗ َا سكطْاٙ سايّٝا

ٕ ٖصا نً٘ أأٚ ًْتعّ ب ;أسهاَّا يٮظ١َٓ إان١ٝ ؾك٘ دعٌإٔ ًْتعّ بإٔ اهلل 

ٌٕ ٕ ايسٜٔأأٚ ًْتعّ ب ;ٛضاتٛٚايهطٚضات تبٝض احمل ،نطٚضات  ٫ ٜعاٍ ٜٓتكط بطد

عٔ غبٌٝ  ا٢ٚ ٜكسٸؾاؿُس هلل ايصٟ أعط٢ ايكسض٠ ٚايؿٛن١ ٯٍ غعٛز ستٸ ،ؾاغل

 !١ أنجط َٔ ٖصا إكساض!إٔ ٜسخٌ َٓه اّٚٓعٛ ،اهلل

١. زٓقٚ وتاز إٍ َعٜس َ٪١ْٺ ،ٚاٱؾتا٤ بٗا، َٔ ٖصٙ ايططم ٚا٫يتعاّ بهٌ ٚاسسٺ

ٟٸ ؾب١ٗٺ ،×ّؾا٭سػٔ إٔ ًْتعّ َا ٖٛ َكته٢ ؾعٌ اٱَا ٍٕ عٔ أ ٚوٌ َؿه١ً  ،ٚخا

 ،بكك١ إبطاِٖٝ َٔ ْاس١ٝ ٠أٟ ايتصنط ،عه١ُ ا٭سهاّ ٫ٚ ٜهطٸ ،عكطْا أٜهّا

ٖٚٛ إٔ ٜكاٍ ظٛاظ بٌ يعّٚ شبض اشلسٟ ٗ  ،ٚإطعاّ إػانٌ ٚايؿكطا٤ َٔ ْاس١ٝ أخط٣

ٚإضغاشلا إٍ إٓاطل  ،ٚإضغاٍ ؿَٛٗا إٍ ايج٬دات َٚا ؾابٗٗا ،خاضز َٔ ٢َٓ

 أؾطٜكٝا.  :ْٛرل ،ايؿكرل٠

ٝٻ .سايّٝا ٖٛ ايططٜل إتٻبٳعٖٚصا  يٝؼ َٔ باب  ،ٓٸاٙ ٚضؾعٓا ايػباض عٓ٘ٚمٔ ب

٢ ٜطدع إيٝٓا ْؿؼ اٱؾهاٍ ايصٟ قًٓاٙ غابكّا ـ ٖٚٛ يعّٚ غؿ١ً ايؿاضع عٔ ايهطٚض٠ ستٸ
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كسزٙ ٖٛ إٔ ٚدٛب ايصبض بٌ ايؿ٤ٞ ايصٟ نٓٸا ب ،ٖصٙ إؿانٌ اؿاق١ً ٗ عكطْا ـ

ؿهِ باغتشباب ايصبض ٗ ٢َٓ َٔ أٌٖ باؾٓشٔ أٍٚ  ،٢َٓ ٫ زيٌٝ ي٘ َٔ ططقٓا

 ،سكٝك١ ١ّٚمل ٜهٔ أزٓي ،٘ نإ ٱغهاتِٗٝٵ١َ ٗ نتابٳٚاغتس٫ٍ ايع٬ٓ ،١ايػٓٸ

ٔٸنإ  &ٖٚٛ ؾهإ ٜطٜس إغهات اـكِ  ،عٓ٘ عٓسْا إٔ ٖصا اؿهِ َؿطٚؽٷ ٜٛ

 ؾك٘. 

ٔٵ .يٌٝ ايجاْٞ ايصٟ شنطٚٙ يٛدٛب ايصبض ٢َٓإٍ ٖٓا متٸ ايس مل ْتهًِ  ٚيه

 ،نُا ؾطسٓا ،إش هٛظ ًٓ٘ ع٢ً ا٭سهاّ إٛزل١ٝ ;سٍٛ قشٝش١ َٓكٛض بٔ ساظّ

 ،دٛاظ ايصبض عٔ ايػرل :َٓٗاٚ ا،ا٫يتعاّ بٜٗؿهٌ ٚأٜهّا ؾٝ٘ بعض ا٭َٛض ايصٟ 

ٜٳ ٕٵإٚ ،ٚنؿاٜت٘ عٓ٘ استُاٍ  :َٚٓٗا ;ّٝا َٔ ْاسٝت٘ٚمل ٜهٔ ٚن٬ّٝ أٚ َتٛٚي ،عٓ٘ ٛٔٓٵمل 

 ٕٵإ» :ٜكٍٛ ×ؾاٱَاّ ،ؾٝأنٌ ٜٚسٸخط يٓؿػ٘ ،٢ ٫ ٜطاٙ أسسٷأْ٘ شع٘ ٗ غرل ٢َٓ ستٸ

ٌٻ أنإ مطٙ ٢َٓ ؾكس أدع  :×ٜٚ٪ٜس ٖصا ا٫ستُاٍ قٛي٘ ،«عٓ٘ عٔ قاسب٘ ايصٟ ن

 بٌ َطازٙ ـ ،َٓه١ ؾك٘ (غرل ٢َٓ)َككٛزٙ َٔ ٚيٝؼ  ،نإ مطٙ ٗ غرل ٢َٓ ٕٵإٚ»

ٕٵايٚاهلل  ٭ٕ ايٓاؽ ٗ تًو ا٭ٜاّ  ;ؾٝذعٟ يٝؼ ؾٝٗا أسسٷ مل ٜٓشطٙ ٗ أَه١ٓٺ عامل ـ إ

 ٜػأٍ ؾٝٗا أقشابسٙ أٜهّا ايطٚاٜات اييت ٜٚ٪ِّ .َٸا ٗ ٢َٓإَٸا َٛدٛزٕٚ ٗ َٓه١ ٚإ

أٚ ٌٖ ْعطٞ دًسٖا  ؟ٖاب اشلسٟ أٚ بؿعطٖاإٌٖ هٛظ يٓا ا٫ْتؿاع ب :^ ا٭١ُ٥

ٚتكسٸقٛا  ،اؾعاضٜٔ أدطِٖ ٘ٹأعٵ :ٚاٱَاّ ٜٓٗاِٖ ٜٚكٍٛ ،أٚ غرل شيو ؟اضٜٔيًذعٸ

 . (45)ٚأَجاٍ شيو ،دعً٘ ؾطاؾّا ٗ ايبٝت ٜكًٕٓٛ عًٝٗااأٚ  ،باؾًس

 «. اض َٔ دًٛز اشلسٟ ٚأد٬شلا ؾ٦ّٝاعط٢ اؾعٸإٔ ٜٴ |٢ْٗ ضغٍٛ اهلل» :ؾُٓٗا

 ،سٖا٫ٚ ق٥٬ ،اضٜٔ دًٛزٖااؾعٸ ٘ٹعٵٚمل ٜٴ ،بس١ْ |مط ضغٍٛ اهلل»َٚٓٗا: 

 «. ٚيهٔ تكسٸم ب٘ ،٫ٚ د٬شلا

أٚ ػعً٘ َك٢ًٓ  ،ؾكاٍ: تكسٸم ب٘ ؟عٔ اٱٖاب ×غأيت أبا عبس اهلل»َٚٓٗا: 

 . (46)«تٓتؿع ب٘ ٗ ايبٝت

ؾتتعاضض ٖصٙ  ،ٗايٛ ؾطض عسّ قبٍٛ ٖصٙ ا٭َٛض نًٓ :٘ ْكٍٛٚبعس ٖصا نًٓ

ُٸشقشَٝع ايكشٝش١  ٚإطدع بعس ايتػاق٘ ٖٛ  ،ؾتتػاقطإ ،اض١ َعا١ٜٚ بٔ ع

هٔ تإش غا٥ط أزٓي١ ٚدٛب ايصبض ٢َٓ مل  ;ا٭قٌ، أٟ عسّ ٚدٛب نٕٛ ايصبض ٢َٓ

َع أْ٘ ٫ ٜعتين باٱْاع ٚقٍٛ  ،&. ٚايعذب َٔ ايػٝس اـ٥ٛٞي٬عتٓا٤قاب١ً 
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ٖٻنٝـ  ،ٜؿيت َكته٢ ا٭خباض ايكشاحٚا٭قشاب   ؟!ب٘ ّاِ ٖصا اؿهِ َكطٛعتٛ

ٌٕٚيصا شنط قشٝش١ َٓك ِ سٍٛ ع٢ً ايٛدٛب، ٚمل ٜتهًٖ ٛض بٔ ساظّ نسيٝ

 ٚايطدٛع إٍ ا٭قٌ.  ،ايتعاضض

يٲْاع ٚايؿٗط٠ ٚغرل٠  ;ض قشٝش١ َٓكٛض بٔ ساظّ: بعس ايتعاضض ْطدِّقًتٳ ٕٵإ

 . ^ٚا٭١ُ٥ |ايطغٍٛ

 .ٚيهٔ ايه٬ّ سٍٛ ٚدٛب٘ ،٫ بأؽ ب٘ ٘: اغتشباب ايصبض ٗ ٢َٓ أٚ سػٓأقٍٛ

َع أْ٘ ٜٓتٗٞ إٍ تهٝٝع  ،ؾبعس ٖصٙ ا٫ستُا٫ت ٌٖ ّهٔ اؿهِ ايكطعٞ بايٛدٛب

ُٴٛا ﴿ٚعسّ ايعٌُ بـ  ،ٚعسّ ايعٌُ عه١ُ تؿطٜع ايصبض ٗ ٢َٓ ،نجرل َٔ ايًشّٛ َأِطعٹ

ُٴعٵتٳطٻ ٚٳاِي  ٚايٓا١ٖٝ عٔ بٝع دًٛزٖا.  ،ٚعسّ ايعٌُ بايطٚاٜات اٯَط٠ بايكسق١ ،﴾اِيَكاْٹعٳ 

ايؿٗط٠ ٚاٱْاع ٚايػرل٠ إِا سكًت ٫ستٝاز ايؿعٌ )ايصبض أٚ  ٘ٚبعس ٖصا نًٓ

ٕٕ ٚنإ ٚغٝعّا يًصبض ٚا٭نٌ  ٜكؿٕٛ ؾٝ٘،ٚإهإ ايصٟ ناْٛا ، ايٓشط( إٍ َها

ٚمل  ،٢َٓ، ؾعٓسَا نإ َسضى إْاعِٗ ٚغرلتِٗ َعًَّٛا عٓسْا ٖٛ ،ٚغا٥ط ا٭َٛض

إٔ تهٕٛ ٖصٙ ا٭َٛض مٛ تأٜٝس  ّهٔنٝـ  ،ٜهٔ َسضنِٗ ٖصٙ ايكشٝش١

 ؟!يًكشٝش١

شّا شلصا اـدل ٗ ٕ ايؿٗط٠ أٚ اٱْاع أٚ ايػرل٠ تهٕٛ َطدِّإ :ل ايه٬ًَّٚدٻ

 :قٛضتٌ

عٝح ٜسٓيٓا ع٢ً إٔ اـدل اٯخط ؾٝ٘  ،ٕ نإ َسضنِٗ ٖصا اـدلإ :ُٖااسسإ

 إؾهاٍ.

ٕٵ :ُٗاتثاْٝ ٘ نإ عٓسِٖ عٝح متٌُ أْ ،نإ َسضنِٗ ؾ٦ّٝا ف٫ّٛٗ يٓا إ

ـ ايصٜٔ ناْٛا ٫ ٜؿتٕٛ بسٕٚ ًَايعًُا٤ ايػٻ :نٞ ٜكاٍ ;َٔ ايسيٌٝ مل ٜكٌ إيٝٓا ؾ٤ٞٷ

ٌٷ٫ٚ با٫غتشػإ ،٫ٚ بايكٝاؽ ،ايسيٌٝ إيٝٓا. ٚيهٔ  ٌٵَعتدل مل ٜكٹ ، نإ عٓسِٖ زيٝ

ٌٸ  ؾ٬ ٚد٘ يذلدٝض أسس اـدلٜٔ ع٢ً اٯخط. ،ٖصٙ ا٭َٛض َٓتؿ١ٝ ٖٓا ن

ز٫ي١ ايؿعٌ ع٢ً اؾٛاظ ٜهٕٛ أقطح ٚأٚنض َٔ ز٫ي١ ايًؿٜ ٖصا َهاؾّا إٍ إٔ 

 ×اؾٛاظ َٔ قٛي٘ ٗؾايكشٝش١ اؿان١ٝ عٔ ايصبض ٗ َٓه١ أقطح  ،ع٢ً ايٛدٛب

 ٗ قشٝش١ َٓكٛض بٔ ساظّ ع٢ً ٚدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ. 
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ٕٵإ :ّهٔ إٔ ٜكاٍ ٚيهٔ  ،ُٕٛ سٍٛ ايصبض ٗ ٢َٓناْٛا ٜتهًٖ ٕ عًُا٥ٓا ٚإ

ٗا عصا٤ نؿاض٠ نصا قًٓ :ؾًصا ناْٛا ٜكٛيٕٛ ،١ناْٛا ٜككسٕٚ َكاب١ً َٓه

ٕٷ، ٗا ٢َٓٚنؿاض٠ نصا قًٓ ،هعب١اي ١ ٫ ٜهٕٛ َٔ َٓه ٚمل ٜهٔ ٗ شِٖٓٗ َها

٫ٚ ، يٝؼ ؾٝٗا أسس ،قؿاض إش غا٥ط ا٭َه١ٓ ناْت أضإض ;ؾٝصبض ؾٝ٘ ،٫ٚ َٔ ٢َٓ

َٸا ناْٛا ايتؿطٜل ٖٚٞ أٜٸ اّٚٗ أٜٸ .إ٫ٓ ْازضّا ،ّطٸ عًٝٗا أسس اّ ايصبض ٚايٓشط ايٓاؽ إ

َٸا ناْٛا  ،يًٛقٛف ايٛادب ;ٗ ٢َٓ  ٗ َٓه١; يٲتٝإ بأعُاٍ اؿرٸ.ٚأ

 

ٍٸ  يٛدٛب ايصبض ٗ ٢َٓ ببعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ.  اغتس

ٚهب إٔ » :ٗ شٌٜ قٍٛ ايػٝس ايٝعزٟ ٗ ايعط٠ٚ ايٛثك٢ ،قاٍ ايػٝس اـ٥ٛٞ

٠ َٔ ظَٔ ٚيًػرل٠ ايكطع١ٝ إػتُطٸ ،يًكطع ب٘ عٓس ا٭قشاب«: ٜهٕٛ ايصبض ٢َٓ

به١ُُٝ َا ٚضز  ،ٜٚسٍ عًٝ٘ َهاؾّا إٍ َا شنط ايهتاب ايععٜع .إٍ ظَآْا |ايٓيب

 ٗ تؿػرلٙ َٔ ايطٚاٜات. 

َٸا ايهتاب ؾكٛي٘ تعاٍ: ُټٚٳ﴿ أ ُٵطٳ٠َ هللٹَأتٹ ٚٳاِيعٴ ِٵ سٳتٻ٢  ٚٳ٫.. .ٛا اِيشٳرٻ  تٳشٵًٹُكٛا ضٴ٩ٴغٳُه

٘ٴ َٳشٹًٖ ٟٴ  ٗٳسٵ ٌٸسٵؾٝٛٗط َٔ اٯ١ٜ إٔ اشَل ،(196)ايبكط٠:  ﴾ٜٳبٵًُؼٳ اِي ٫  ،َعٌ خامٸ ٟ ي٘ ق

 .هٛظ شع٘ ٗ غرلٙ

ٌٸػِّٚٗ ضٚا١ٜ َعتدل٠ ُؾ ٘ عٔ ضدٌ أسكط ٗ عٔ ظضع١ قاٍ: غأيتٴ :٢َٓ ط احمل

٘ ٚقًٓ إٔ ٜبًؼ اشلسٟ قًٓ٘،قاٍ: ؾًٝبعح بٗسٜ٘ إشا نإ َع أقشاب٘، ٚقًٓ٘  ؟اؿرٸ

ٕٵ٢َٓ ّٜٛ ايٓشط إشا نإ ٗ اؿرٸ ؾإْٸُا عًٝ٘ إٔ  ،نإ ٗ عُط٠ مطٙ َه١ ، ٚإ

ٕٵ ٢،ٜعسِٖ يصيو َّٜٛا، ؾإشا نإ شيو ايّٝٛ ؾكس ٚؾ ٕٵاختًؿٛا ٗ إٝعاز مل ٜهطٸ ٚإ  ٙ إ

 . (47)ؾا٤ اهلل تعاٍ

ِټ ٍٸ ع٢ً يعّٚ ايصبض ٢َٓ، بٌ  ؾه ايطٚا١ٜ إٍ اٯ١ٜ ٜٓتر إٔ ايهتاب ايععٜع ٜس

ٕٸ اٯ١ٜ قطو١  ;َع قطع ايٓٛط عٔ إعتدل٠ ،ّهٔ ا٫غتس٫ٍ بٓؿؼ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ٭

ٌٸ  . (48)«ؾٝتعٌ نْٛ٘ ٢َٓ ،ٚيٝؼ شيو غرل ٢َٓ قطعّا ،خام َعٌ ٗ إٔ اشلسٟ ي٘ ق

ٚٸٍ َٸا ايسيٌٝ ا٭  آُا سٛشلتهًٖؾكس  ،ْاع ٚايػرل٠ ايكطع١ٝأٟ اٱ ،أقٍٛ: أ
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ٌٕ ٚافٺ. ٍٸتٕ ايػرل٠ ايع١ًُٝ ٫ إ :ٚخ٬قت٘ بؿه ٚاٱْاع قتٌُ  ،ع٢ً ايٛدٛب س

ٕٸ ٢َٓ ناْت ٚطؾّا َتعاضؾّا يًصبض ٚايٓشط .َتٝك١ٖٓٞ بٌ  ١،إسضنٝٸ نإ  سٝح ;ٚإ

ؾاحملٌ  ،قٕٛؾهاْٛا ٜصعٕٛ ٖٓاى ٜٚأنًٕٛ ٜٚتكسٸ ،ايٓاؽ فتُعٌ ٖٓاى يًٛقٛف

 ٚمل ٜهٔ قٝسّا ي٘.  ،نإ ٚطؾّا يًصبض

َٸا ايهتاب ؾٓكٍٛ  ;َؿذلن١ بٌ اغِ ايعَإ ٚاغِ إهإ« ٘قًٓ»يؿ١ٛ  :أ

ٚأخط٣ ست٢ ٜبًؼ اشلسٟ إٍ  ;٢ ٜبًؼ اشلسٟ إٍ َهاْ٘ إدكٛمؾُطٸ٠ ٜككس َٓ٘ ستٸ

ٚٸٍ &ٚايػٝس اـ٥ٛٞ .ظَاْ٘ إدكٛم ِٸ ايطٚا١ٜ إٍ اٯ ;قكس ا٭  ،١ٜؾًصا َطٸ٠ ن

ِٸ ،ٚأخط٣ اغتؿاز َٔ ْؿؼ اٯ١ٜ ;ٚٚقٌ إٍ ايٓتٝذ١  ايطٚا١ٜ.  بسٕٚ ن

ٔٵ ٕٸ َٔ أٜٔ ثبت ي٘  ٚيه  ،ؾٝشتٌُ إٔ ٜهٕٛ اغِ ظَإ ؟!اغِ َهإ« قً٘»أ

 ؾٝبطٌ ا٫غتس٫ٍ َٔ ضأغ٘. 

ٌٸقاٍ اؾكٸ ٚوتٌُ إٔ ٜطاز  ;وتٌُ إٔ ٜطاز ب٘ ايٛقت ;اغِ يؿ٦ٌٝ ام: إٕ احمل

ٌٸأ٫ تط٣ أ ،ب٘ إهإ  |ٚقاٍ ايٓيب ،ايسٜٔ ٖٛ ٚقت٘ ايصٟ ػب إطايب١ ب٘ ٕ ق

ؾذعٌ احملٌ ٗ  ،قًٞ سٝح سبػتين :ٚقٛيٞ ،يهباع١ بٓت ايعبرل: اؾذلطٞ ٗ اؿرٸ

 . (49)ٖصا إٛنٛع ازلّا يًُهإ

ٟٴ ﴿إعطٚف بابٔ ايعطبٞ:  ،ٚقاٍ أبٛ بهط قُس بٔ عبس اهلل ٗٳسٵ سٳتٻ٢ ٜٳبٵًُؼٳ اِي

٘ٴ ٌٸ: إ. ٚمٔ ْكٌٍٛٸٖٚٛ ٚقت اؿٹ ،بهػط اؿا٤ ،﴾َٳشٹًٖ ٚقس  ،اشلسٟ ٕ ٚقت٘ ٚقت س

ٌٸ بايٝأؽ عٔ ايبًٛؽ  . (50)س

إثبات قٌ  :بٌ أضٜس إٔ أقٍٛ ،ض أسس إعٌٓٝ ع٢ً اٯخطأقٍٛ: ٫ أضٜس إٔ أضدِّ

بٌ ّهٔ إٔ  ،ايؿ٘نَٔ ْؿؼ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ٫  ،غٛا٤ نإ ٢َٓ أٚ غرلٙ ،اشلسٟ

ٔٸٕ اٯ١ٜ تإ :ٜكاٍ ّٸ ؿرل إيٝ٘، ٚيه ُٸاغٛا٤  ،ا٫غتس٫ٍ بٗا غرل تا إيٝٗا َعتدل٠  تْه

ِٸ  . ظضع١ أّ مل تٓه

ٕٸ قٌ اشلسٟ ٜؿٌُ ايعَإ ٚإهإ.   ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ٚإعتدل٠ تؿعطإ بأ

ٖهصا ٗ ايٛغا٥ٌ  .«ٚقً٘ ٢َٓ ،٘ إٔ ٜبًؼ اشلسٟ قً٘ٚقًٓ» :ؾؿٞ ايطٚا١ٜ

ٕٵ ٫  ،«إٔ ٜبًؼ اشلسٟ ٢َٓ» :اغِ َهإ نإ اي٬ظّ إٔ ٜكاٍ« قً٘»نإ  ٚإكٓع. ؾإ

 ٖصا ايتهطاض ؾٝ٘ استُا٫ٕ: ٚايتهطاض بٗصٙ ايكٛض٠. 

 ،ٚقً٘ ٗ ٖصا ايعَإ ٜهٕٛ ٢َٓ ،٘إٔ ٜكاٍ: إٔ ٜبًؼ اشلسٟ قًٓا٭ٍٚ: 
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ٕٸ  ،ؾايطٚا١ٜ تكرل َٛزل١ٝ ّٸ« قً٘»ٚتطٜس إٔ تبٌ أ ظ١َٓ. ىتًـ عػب ا٭ ي٘ َؿّٗٛ عا

ؾإٕ ا٭يؿاٚ َؿاِٖٝ عا١َ قاب١ً يًتطبٝل ٗ ْٝع  ،ايكطإٓ ٖٚصا ٜهٕٛ َٔ خٛامٸ

ا٭ظ١َٓ ْٚٝع اؿا٫ت. أ٫ تط٣ يؿٜ )َٝعإ( قابٌ يًتطبٝل ع٢ً َا ٜعٕ ايهُٝات 

 ٚايهٝؿٝات ٚا٭عُاٍ. ؾٗهصا َا مٔ ؾٝ٘. 

٢ٓ ّٜٛ ٚقً٘ َ» :إش قاٍ ;اغِ ايعَإ« قً٘»أضاز بًؿ١ٛ  :إٔ ٜكاٍايجاْٞ: 

ٚباعتباض ّٜٛ ايٓشط ٜهٕٛ اغِ ظَإ.  ،ؾباعتباض ٢َٓ ٜهٕٛ اغِ َهإ .«ايٓشط

ٔٸ ٚيٛ يصٟٚ  ،٭ٕ ايصبض قبٌ ّٜٛ ايٓشط ٗ ٢َٓ ٫ ٜكضٸ ;ايجاْٞ أٍٚ ٚأق٣ٛ ٚيه

 ٘. ٥ٗ بعض ايؿطا ٚيهٔ ايصبض ٗ غرل ٢َٓ ٜكضٸ ،ا٭عصاض

ُٸإ :ل ايه٬ًَّٚدٻ ؾإثبات ٚاسس َٓٗا  ،ٌ إهإ ٚايعَإ َعّإ اٯ١ٜ تتش

ُٸ .وتاز إٍ زيٌٝ ٕٸ  .ٌ ن٬ إعٌٓٝٚإعتدل٠ أٜهّا ْؿؼ ايؿ٤ٞ تتش « قً٘»ٚيٛ ؾطض أ

أٚ َٔ  ،ٗ اٯ١ٜ ٜهٕٛ يًُهإ ؾإثبات امكاض إهإ ٗ ٢َٓ َٔ ْؿؼ اٯ١ٜ

ٗٴ .يٝؼ أَطّا غ٬ّٗ ،إعتدل٠  ،«ّٜٛ ايٓشط»ع٢ً « ٢َٓ»ٕ ٜتُػو بتكسِٜ يؿ١ٛ أإ٫ٓ  ِٻايً

ِٕ; ٖٚصا أٜهّا نُا تط٣ ٚايؿت٣ٛ ع٢ً  ،بٗصٙ ا٭١ُٖٝ إش نٝـ ّهٔ ؾِٗ سه

ٜٺ ،طبك٘ ٟٸ قط١ٜٓٺ ،ع٢ً آخط َٔ تكسِٜ يؿ  أخط٣. بسٕٚ أ
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 تازخيّية سريوزة يف ايكّوة وَٓطل ايعٓف

 وحًوٍ ْتائر ودوافع، أسباٌب

 

 

ايتاضٜذ؟  ؾذط َٓص تطٛضِٖ َػرل٠ ٗ ايبؿط استادٗا ايك٠ٛ؟ ٕٚاشا ناْت ٕاشا

 اؿٝا٠ غاس١ ع٢ً طاض١٥ ساي١ ٖٛ أّ ايبؿط١ٜ ايٓؿؼ ٗ ثابت١ أق١ًٝ ساي١ ايعٓـ ٌٖٚ

 خاضد١ٝ يسٚاؾع أّ بصات٘ عٓٝــ  إْػإ َطًلـ  اٱْػإ ٌٖ أٟ ٚاجملتُع١ٝ؟ اٱْػا١ْٝ

 اٱْػإ ُٓهٔ نٝـ ثِ ب٘؟ احملٝط١ ٚايعٛاٌَ ايٛطٚف ٚتأثرل نػ٘ ٗ تتُجٌ ،طاض١٥

 ٚايعٓـ ايك٠ٛ ٚإباس١ ٫غتدساّ قا١ْْٝٛ ٚع١ًُٝ ؾهط١ٜ ْٚٛاِٚ ٚنٛاب٘ َعاٜرل بٓا٤ َٔ

سسٜج١،  عكٛض ٢ستٸ تاغتُطٸ ،ط١ًٜٛ ظ١َٝٓ أطٛاضّا عاف إٔ بعس اجملتُعات سطن١ ٗ

 ع٢ً ٚإُٗٝٔ اؿانِ ايكإْٛ ٖٚٛ ،ايكاعس٠ ٖٛ ايٛاغع ايبسا٥ٞ ايعٓـ ؾٝٗا نإ

  يٛدٛزٙ؟ طٚإػِّ ،سٝات٘

ّٕ ايعٓـ بإٔ ايكٍٛ ّهٔ ايٛاقع ٗ  قعٝسْا ع٢ًـ  غٝاغٞ ؾهطٟ نُؿٗٛ

 عُٝك١ ٚغٝاغ١ٝ ادتُاع١ٝ اَتسازات شات ،تاضى١ٝ ٚاٖط٠ ٖٛـ  ايعطبٞ ا٫دتُاعٞ

 أظَات تعٝـ تعاٍ ٫ ٚاٱغ١َٝ٬، اييت ايعطب١ٝ فتُعاتٓا تطب١ زاخٌ ٗ اؾصٚض

 ايعٓـ يٓؿ٤ٛ ٚاغع١ ٚزٚاؾع َػببات تٛيٝس إٍ ٚآخط ٚقت بٌ َٟٚػتُط٠، ت٪زٸ َتٛاق١ً

 ايعطبٞ ٚايػٝاغٞ ايسٜين ا٫دتُاع ؾطع١ٝ اْٗٝاض قعٝس ع٢ً ١خاقٸٚٚايك٠ٛ، 

 َٔ تؿطظٙ َٚا ،ٚاٱيػا١ٝ٥ ٚايتهؿرل١ٜ ٚايػًؿ١ٝ ا٭قٛي١ٝ ثكاؾ١ ٚاٱغ٬َٞ، ١ُٖٓٝٚ

                                           



 االجتهاد والتجديد 

ٛٸ َٚٓابع٘ َٓاخات٘ تعزٖط تعاٍ ٫ َٟازٸ عٓـ  . اـكب١ ايذلب١ تًو زاخٌ ٗ ٠بك

ٛٸ إؿطٚع غرل ا٫غتدساّ» بأْ٘ ايكٍٛ ؾُٝهٔ ايعٓـ تعطٜـ سٝح َٔ أَا  ٠يًك

 غٛا٤ ،اٯخط بٗصا ا٭ش٣ ٱؿام ;ز٠َتعسٸ أغايٝب اغتعُاٍ خ٬ٍ اٯخط، َٔ نس إاز١ٜ

. «ايعا١َ أٚ ١اـاقٸ إُتًهات تسَرل بٗسف ;ْاعات أّ أؾطاز فُٛع١ أّ ّاؾطز نإ

ُٻ ٔٸ إدتًؿ١ ٚا٫عتسا٤ات ٚا٫غتكاب ايعكاب أغايٝب كتًـ اغتعُاٍ شيو ٜٔٚته  ٚؾ

 غرل ا٫غتدساّ ع٢ً ايػًٛى ٖصا ٜٓطٟٛ نُا. اٯخطٜٔ ٜاتسطٸ ٗ ٌٚايتسخٸ اؿطٚب

 . ايعُٝا٤ ١ٜإازٸ يًك٠ٛ إعكًٔ ٚغرل إؿطٚع

ٛٸ طاق١ أٚ ايصات١ٝ ايكسض٠ ٖصٙ ٖٛ ْ٘إ أٟ  اييت ايبؿطٟ ايؿطز ٗ ايها١َٓ ٠ايك

 ايتأثرل نًّٝا، أٚ أٚ دع٥ّٝا ،اٯخط ايؿطز إٜصا٤ ٗ ٚاغتدساَٗا بذلنٝعٖا قاسبٗا ٜكّٛ

 ضَا أٚ(، إهابّا أّ غًبّا) ٚايعطا٤ ايعٌُ ع٢ً قسضت٘ ٚسطنت٘، ٚإنعاف ٚدٛزٙ ع٢ً

 نػ٘ ؼت أٚ ططٜل عٔ ،فتُعٞ عَُٛٞ أٚ ؾطزٟ ،شاتٞ بكطإض سٝات٘ ٚإْٗا٤ قتً٘

ٔٸ خ٬ٍ َٔ أٚ ،فتُع١ٝ أٚ شات١ٝ عٛاٌَ ١ًْ ٚتأثرل  ٚتكايٝس ٚعازات ِْٚٛ قٛاٌْ غ

 . َسْٝتٗا أٚ بسا٥ٝتٗا عٔ ايٓٛط بكطع ،اجملتُع ٗ غا٥س٠

ـ  اؿٝسضٟ إبطاِٖٝ ايسنتٛض ٜكٍٛ نُاـ  دٖٛطٙ ٗ ايعٓـ ٜهٕٛإع٢ٓ  ابٗص

 اٱْػإ ٗ تػطؽ اييت ،ايبكرل٠ ٚاغتدساّ ٚاؿه١ُ ايعكٌ ع٢ً ايكا٥ِ يٮغاؽ ّاْؿٝ

 ع٢ً ب١إٗصٻ غرل ايػطٜع٠ اْتكاض أَاّ ايٛقٛف ؼاٍٚ اييت ،ايطؾٝس٠ اٱْػا١ْٝ ايٓعع١

ٛٸ إؿطٚع ٚغرل ايكاْْٛٞ غرل ا٫غتدساّ ٖٛ ايعٓـ بإٔ ُٓاغًٖ ٚإشا. ايعكٌ  إشٕ ٠ ؾعًٝٓايًك

 ١ٺبايصات، بسٓق ايعٓـ ؼسٜس قاٚي١ أٟ ،ايعٓـ ٚأغايٝب أِاٙ بٌ ايتُٝٝع

 . ٚاٱنطاٙ ايهػ٘ أؾهاٍ باقٞ عٔ ايعٓـ َع٢ٓ تؿكٌ اييت ٚباؿسٚز ،َٚٛنٛع١ٝ

 ايؿ٦ات إٔ إٍ ،«ايعٓـ ٗ» نتاب٘ ٗ ،ٖرلٜجرل ؾطْػٝػهٛ أؾاض ٚقس

ٛٻ ٠إػتبسٸ اؿان١ُ . بايكػ٠ٛ ٚقؿ٘ ّهٔ ايعٓـ َٔ ؾّاَٚتططِّ دسٜسّا ؾه٬ّ ضتط

 ع٢ً ُجاٍنٚ. اؿطٚب عٓـ إٍ بايكٝاؽ ٢ستٸ ،ْٛع١ٝ ساي١ ايكػ٠ٛ ٌُجٸ إعٝاض ٚبٗصا

ٚٸ زؾاعات بتسَرل احملاضب ايكا٥س أٚ اؾٝـ ٜهتؿٞ قس اؿطب ٗ :شيو  يتػٌٗٝ ;ايعس

 بٗع١ّ احملاضب ايكا٥س أٚ اؾٝـ ٜهتؿٞ ؾ٬ ايكػ٠ٛ ساي١ ٗ أَا ،ب٘ اشلع١ّ إؿام

ٚٸ  أٚ باعتكاٍ اؾا٥ط إػتبسٸ ٜهتؿٞ ٫ َا ٚنجرلّا. ٚإؾٓا٥٘ تسَرلٙ إٍ ٜتطًع بٌ، ايعس

 ٚايتُجٌٝ قتًِٗ ٗ ٜٛغٌ ُابػذِٓٗ، ٚإْٸ ٚا٫نتؿا٤ ،ايػٝاغٌٝ إعاضنٌ قان١ُ
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 ٚنصيو ،ايتعصٜب َٚعتك٬ت ايػذٕٛ أقب١ٝ غذ٬ت ٚتبٌ. شاتّٝا ٚؼطُِٝٗ بهشاٜاٙ

 غذ٬ت تهؿـ نُا. ٚبؿاعتٗا ؾٛاعتٗا ٗ ضٖٝب١ّ ٚقا٥ع ،َِٓٗ ايٓادٌ ؾٗازات

 إدٝـ، عٝح ٚعإِٗ ٜٔإػتبسٸ يًشهاّ ايكاغ١ٝ ايطبٝع١ ٚإدابطات ا٭َٔ زٚا٥ط

 ;ٚغشكِٗ ،اٯخطٜٔ إش٫ٍ إٍ تٗسف اييت ايػًطٟٛ إؿطٚع َٔ ّادع٤ ايكػ٠ٛ تكبض

 أبؿع اغتدساّ َٔ ايّٝٛ وسخ ، نُاإػتبسٸ يًشهِ يًُعاضنٌ عدل٠ يٝهْٛٛا

 . ايػ١ًُٝ ايعطب١ٝ ايجٛضات ضبٝع ٗ ٜؿاضى ٔٵَٳ نسٸ ٚأقػاٖا ٚا٭غايٝب ايٛغا٥ٌ

ٛٸ ايعٓـ إٔ ٖوؾٳ ٫ٚ  َٚٝعإ يـُعٝاض اَت٬ن٘ اجملتُع أٚ ايؿطز عا٤ٚازٸ ،٠ٚايك

 إَهاْٝات٘ َٔ اؿسٸ أٚ ،اٯخط نسٸ ايعٓـ ٚغا٥ٌ ٢ؾتٸ ٚاغتعُاٍ سٝاظ٠ يتدلٜط ;«اؿلٸ»

ٌٸ بٌ َؿذلى أَط ٖٛ ،ٚتأثرلات٘  ٚإطانع ٚايك٣ٛ ٚاؾُاعات ايهٝاْات ن

 ٚطبٝع١ ْٛع١ٝ إٍ عا٥سٷ بايطبع ا٫خت٬ف ٚيهٔ .ٚاؿسٜج١ ايكس١ّ ،اؿهاض١ٜ

 ع٢ً اٱهابٞ ٚأثطٖا َكساقٝتٗا كٗا، َٚس٣ؼٗك ٚإَهاْٝات ٚآيٝات ،ايعٓؿ١ٝ ايكٛاٌْ

ٛٸ  إٍ عا٥سٷ ٚأٜهّا... إكبٍٛ غرل ٚايعٓـ إكبٍٛ ايعٓـ َػت٣ٛ ع٢ً ٚاجملتُع ايؿطز ضتط

ٛټ  ٚتكٌٓ تكٝٝس خ٬ٍ َٔ ،ٚايك٠ٛ ايعٓـ سطن١ ع٢ً ططأ ايصٟ اي٬سل اٱْػاْٞ ضايتط

 اييت شاتٗا ايسٚي١ ػاتَ٪غٻ ٚبإؾطاف ،ٚنٝك١ قسٚز٠ ْطاقات ٗ إ٫ٓ ،اغتعُاي٘

 استهطت ،ايبؿط١ٜ اجملتُعات سطن١ ٗ تاضى١ٝ نٛاٖط٠ٺ اؿٝا٠ َػطح ع٢ً ٚٗطت

 ايسٚي١ ُاغو ع٢ً بايطبع سؿاّٚا ;بكْٛٓتٗا تسضهّٝا ٚٚغا٥ًٗا، ٚقاَت ايعٓـ أزٚات

 ١ََكسٸ ُٖا ٚا٭َٔ ا٫غتكطاض ٭ٕ ;ؼهُٗا اييت اجملتُعات ٚاغتكطاض ٚٚسس٠ ٚتهأَ

 ٖٓا إعينٸ ٚا٫غتكطاض .اؿهاضٟ ٚاٱبساع ٚايؿعٌ ٚاٱْتاز يًعٌُ قًب١ ٚقاعس٠ نطٚض١ٜ

 ٚايبطـ ايك٠ٛ اغتكطاض ٚيٝؼ ،اجملتُعٞ ٚايتٛاؾل ٚايطٛاع١ٝ ١ٜاؿطٸ اغتكطاض ٖٛ

 . ٚايتدٜٛـ

 نطٚض٠ إٍـ  قعب١ عػرل٠ ٚكانات ػاضب عدلـ  ايبؿط ٌتٛقٻ ؾكس ٚبايٓتٝذ١

 نس ٚايعٓـ ايك٠ٛ اغتدساّ سطن١ يتكٌٓ ;تؿا١ُٖٝ ْٚكٛم ٚقٓٛات آيٝات إهاز

 ٖهصا تٹِٜأ مل ايتكٌٓ ٖٚصا. قٛضّا أّ نإ ْاع١، ْٛاَّا أّ نإ ؾطزّا ،اٯخط

 َٚطانُات ٚغًٛنٝات ٖاضغات عدل دا٤ َٚػببات، ٚإِا َاتَكسٸ ب٬ ؾذأ٠

 اؾا٥ط ا٫غتدساّ ٬ٜٚت َٔ عاْت٘ َا ايبؿط١ٜ ؾٝٗا عاْت ،ط١ًٜٛ إْػا١ْٝ سهاض١ٜ

ٛٸ ايعاضٟ يًعٓـ ٚايٛاغع  ٚقطاعات َٚٓاظعات سطٚب سسٚخ إٍ تأزٻ ،ايباطؿ١ ٠ٚايك
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 تًو ٚأؽٸ عُاز ٚنإ. ٚايسَٛع ايسَا٤ َٔ أْٗاضّا ايبؿط١ٜ ؿتنًٖ ،نجرل٠ ط١ًٜٛ ز١َٜٛ

 ٚاـكَٛات زٚايتعسټ ٚايتٓاقض اـ٬ف تِٓٛٝ ع٢ً ايتٛاؾل ٖٛ ٚايكعب١ إط٠ ايتذاضب

ٟٸ ادتُاعٞ عكس بٓا٤ خ٬ٍ ايٓاؽ، َٔ بٌ  اجملتُع َٔ ايٓاؽ َٔ فُٛع١ّ ٜعطٞ بؿط

ٔٸ ايكٛاٌْ ٚإقساض اؿهِ ٗ اؿلٸ  :َٚٓٗا ،اجملتُعات غرل ع٢ً ٚاٱؾطاف ايِٓٛ ٚغ

ٛٸ ا٭َط، ٚاغتدساّ إقساض ٗ سكِٗ  . َك١ْٓٛ دع١ٝ٥ بكٛض٠ٺ ٚايعٓـ ٠ايك

ٛٸ ؿطن١ ايتكٌٓ ٖصا ٣أزٸ ٚقس  إٍ اٱْػاْٞ اجملتُع سطن١ ٗ ٚايعٓـ ٠ايك

ٛٸ َػاس١ سذِ تكًٝل  ٚنبضايػابك١،  ايعؿٛا١ٝ٥ َػاضات٘ ٚايعٓـ، ٚنب٘ ٠ايك

 ٚؼسٜس ،َؿطزات٘ تِٓٛٝ خ٬ٍ ٚايكاز٠، َٔ ٚايٓدب ايػاغ١ َٔ َعتٓكٝ٘ يس٣ ْاس٘

 اؿسٜج١ اجملتُعات أبٓا٤ بٌ عًٝٗا ؿلَتٻ قا١ْْٝٛ زغتٛض١ٜ ْكٛم عدل َٚعاٜرلٙ آيٝات٘

ٌٸ ايبؿطٟ يًعٌُ قاعس٠ ايكاْْٛٞ ٚايتٛاؾل، اغتجٓا٤ٶ ايعٓـ يٝهٕٛ ;ْٝعّا  اػاٖات٘ به

 ،ايكها٤ أعُس٠ ٚضؾعت ،احملانِ أْؿ٦ت ٚشلصا. ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ

 َػت٣ٛ ع٢ً ٚتكٌٓ تكٝٝس) بايصات ايعٓـ ٕٛنٛع َٚعٝاض١ٜ نابط١ ػاتنُ٪غٻ

 َٓٗر ٕٜٛتبٓٸ ٚغاغ١ ٚضَٛظ أؾدام ٚٗٛض ّٓع َا ،(اٱهابٞ أٚ ايػًيب ا٫غتدساّ

 أٚ َٛغٛيٝين أٚ ٖتًط أٚ ازاؿذٸ ططٜك١ ع٢ً ،ايػاسك١ ايعاض١ٜ ٚايك٠ٛ ا٭ع٢ُ ايعٓـ

 ايتاضٜذ ٗ ا٭ع٢ُ ٚايعٓـ ا٫غتبساز دبابط٠ َٔ غرلِٖ أٚ ،تْٛؼ َاٚتػٞ أٚ غتايٌ

 . اٱْػاْٞ

 ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ايؿهط قعٝس ع٢ً ١خاقٸٚـ  ايبؿط ٛبٓ ٜٔتُٖه مل أغًؿٓا ٚنُا

 سطن١ ٚتكٝٝس ،ايس١َٜٛ قطاعاتِٗ تِٓٛٝ إٍ ٌايتٛقټ َٔـ  ا٫قطؿا١ٝ٥ ٚايعكا٥س

 ٚخدلٚا إٔ َطٸٚا بعس إ٫ٓ ،غرلِٖ َٚع ،ايبعض بعهِٗ ٚبٌ ،فتُعاتٗا ٗ ايعٓـ

َٸ ن١ْٝٛ ٚقطاعات سطٚبّا خ٬شلا َٚ٪١ٕ، خانٛا قعب١ ػاضب  ٦َات نًؿتِٗ ،ط٠َس

 ٚا٫ْكػاّ ـايتدًٗ دشِٝ ٗ ط١ًٜٛ كطٕٚي ٚايعٝـ ،ٚايهشاٜا ا٭ضٚاح َٔ ا٬ٌٕٜ

 . ٚايًُٛات

 

 إازٟ ايعهٟٛ ايعٓـ بٌ ايعًُٞ إٓٗذٞ ايتُٝٝع َٔ ايعٓـ عٔ سسٜجٓا ٗ سٻبٴ ٫

 علٸ ايؿطع١ٝ غرل اؿهَٛات ُاضغ٘ ايصٟ( إعٟٓٛ) ايطَعٟ ايعٓـ ٚبٌ( ايػٝاغٞ)
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 بٌ ايؿكٌ ١آيٝٸ ؼسٜس عسّ عَُّٛا ايعٓـ عٔ اؿسٜح ٗ ايعاز٠ زضدت ؾعٛبٗا، سٝح

 غٝاغّٝا) َعّا ا٫ثٌٓ ّاضؽ إطنعٟ ايؿُٛيٞ إػتبسٸ ايٓٛاّ إٔ باعتباض ،ايٓٛعٌ

 ايعٓـ إٔ لس: ؾُج٬ّ .ؾاق١ً ٚآيٝات ٚنٛاب٘ قسزات زٕٚ َٔ ،(ٚإع٬َّٝا ْٚؿػّٝا

 ايصٟ ايعهٟٛ ٟإازٸ اٱضٖاب َٔ ْٛعٷ ٖٛ ،َٚكسضٙ ؾهً٘ نإ ّاأٜٸ ،ايػٝاغٞ

 ٚنػط ٚقػطٖا تطٜٛعٗا بٗسف ;ٚاؾُاع١ ايؿطز علٸ ٠إػتبسٸ ايسٚي١ تػتدسَ٘

 َٔ ،ايعٓٝؿ١ ا٭زٚات أْٛاع ٢ؾتٸ ؾٝ٘ تػتدسّ ايصٟ ايعٓـ َٔ ْٛع ٖٚٛ .إاز١ٜ إضازتٗا

 ٫ٚ ضازع ب٬ ٚايكتٌ ايتكؿ١ٝ سسٸإٍ  تكٌ اييت ٚإعتك٬ت ايػذٕٛ ٗ ايتعصٜب ؾٕٓٛ

 ٚإعاٜرل ايكِٝ عٔ ىطز ٟإازٸ ٚايعٓـ اٱضٖاب َٔ ْٛعٷ ٖٚصا. َػا٤ي١ ٫ٚ قإْٛ

 غرل ٭ْ٘ ;ٚايٛنع١ٝ ؾ١ٝطٵا٫دتُاع١ٝ، ايعٴ ايهب٘ ٚغا٥ٌ عٔ ىطز َجًُا ،اٱْػا١ْٝ

 اٱباز٠ أزٚات ْٝع باغتدساّ إكابٌ ايططف َٔ لايتدًٗ إٍ ٜٚٗسف ،َؿطٚع

 ٌغٓؿكِّ) ايػٝاغٞ ايعٓـ ْؿ٤ٛ إٍ تسؾع اييت ا٭غباب َٔ ١ًْْ ٖٚٓاى. ٚايتسَرل

 بٌ باٱسباٙ ٚايؿعٛض ا٫ستكإ ساي١ ١ُٖٓٝ سٍٛ تتُشٛض ٫سكّا، ٖٚٞ ؾٝٗا اؿسٜح

 ٚايكػط٣ ايهدل٣ ٚا٭ٖساف عاتٚايتطًٗ اٯَاٍ ؼكٝل بعسّ ايكس١َ ْتٝذ١ ;ايٓاؽ

 ٚايكطاعات ايتٓاقهات غبًٝٗا، ٚنصيو ٗ ايبا١ٖٛ ا٭مثإ ايٓاؽ زؾع اييت

 ا٭غباب إٍ ايطدٛع زٕٚ ،ايعكاب ٗ إؿطٙ ٚايكُع، ايػًطات ٚاغتبساز ،ا٫دتُاع١ٝ

 ايسّكطاط١ٝ ٖاضغ١ عسّ عٔ تٓؿأ ايعٓـ، ٚاييت ؾعٌ ٚضا٤ ٚايها١َٓ اؿكٝك١ٝ

 (. اٯخط ايطأٟ ٚاسذلاّ ز١ٜٚايتعسټ

 اؾُاعات ٚكتًـ ٚايِٓٛ ايٓدب ب٘ ٚتكّٛ قاَت ايصٟ ايطَعٟ ايعٓـ أَا

ٕٞ ا٭ؾطاز ّاضغٗا ،فتُع١ٝ دصٚضٷ ؾً٘ اؿان١ُ ايػٝاغ١ٝ . َِٓٗ ٚعٞ بسٕٚ أٚ بٛع

ٞٸ أٚ عإكٓٻ ا٫دتُاعٞ ايعٓـ عًٝ٘ ٜطًل َا ٖٚٛ  ايطَعٟ ايعٓـ أْٛاع َٔ ْٛعٷ ٖٚٛ .إدؿ

 ثكاؾ١ طٙٚتػِّ ب٘ ِٚتتشٖه. ايٓاؽ عٓ٘ ٜػهت ا٭سٝإ، ٚايصٟ أغًب ٗ إباؾط غرل

ٝٸ ٚتأ٬ٜٚت ٚتؿػرلات ْٚكٛم ،تكًٝس١ٜ  . ٚايعٓـ ا٭نش١ٝ ؽتكسِّ ،١زٜٓ

ٔٸ ـٺ َٔ ٠إػتبسٸ ايسٍٚ ب٘ تكّٛ َا ٖٛ َٓ٘ ايٛانض ايؿهٌ ٚيه  ٜٛٗط ضَعٟ عٓ

 اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ كتًـ ٗ ْؿاٖسٙ ايصٟ ٚايجكاٗ ٚايؿهطٟ اٱع٬َٞ ايعٓـ َٓ٘

 بٗسف ;اٱع٬َٞ ايعٓـ َؿاٖس َٔ نبرل٠ نُٝات تهذ سٝح ،ايِٓٛ يتًو ايتابع١

 بِٗ، ٚدعًِٗ ١ُإتشٚه ايٓاؽ ٚقٓاعات ٚقطاض ْؿٛؽ ٗ ٚايتأثرل ،اؿكا٥ل قًب
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 . بٗا ١خاقٸ ٚططم َػاضب ٗ نٕٜٛتشطٻ

ُٻ بػرل ا٭َٛض تػ١ُٝ إٕ  َٔ ْٛعٷ أٜهّا ٖٞ ٚايبس١ٜٝٗ إعطٚؾ١ اؿكٝك١ٝ ٝاتٗاَػ

 َا ٖٚصا. ٚغًٛنٝاتِٗ قطاضِٖ ع٢ً يًتأثرل ;ايٓاؽ نسٸ إػتدسّ ايطَعٟ ايعٓـ

 ايس١ٜٝٓ ايػٝاغ١ٝ ايتٝاضات َعِٛ ٚنصيو ،ايعطب١ٝ اؿهِ ِْٛ عًٝ٘ اؾتػًت

 اـطاب ٖصا إٔ «بٛضزٜٛ بٝاض» ايؿطْػٞ ا٫دتُاعٞ ايٓؿؼ عامل ٜط٣ سٝح ،ا٭قٛي١ٝ

ِّ ضَعٟ خطاب ٖٛ( ا٭قٛيٞ) فإتططِّ ايسٜين ِّ ايٓكٛم ٍٜ٪  عدل ٖٗاايس١ٜٝٓ، ٜٚؿ

 ؾطعٝتٗا تهتػب( ضَعٟ عٓـ) ضَع١ٜ غًط١ ّتًو ؾٗٛ. عك٬ْٞ ٫ ،عاطؿٞ خطاب

 ٜػتُس نُا. ايصات١ٝ َؿاُٖٝٗا َٚٔ ،ايساخًٞ َٓطكٗا َٚٔ ،اـاق١ َك٫ٛتٗا َٔ

ٌٕ سَٜ٘٪ِّ اغتعسازات َٔ ؾطعٝت٘  ١ٝاؿػِّ ايػطا٥ع ٜسغسؽ ٚاْؿعايٞ غٝيب بؿه

 زٜين خطاب َٔ َػتُسٌّ ٭ْ٘ ;ايجكاٗ اؿٛاض ٕؿّٗٛ خاط١٦ تأ٬ٜٚت ٜٚٓتر ،ٚاؾػس١ٜ

 ٚايؿط، ٚاٱّإ ناـرل ،غاشد١ ثٓا٥ٝات ؾٝ٘ ِايبسا١ٝ٥، ٚتتشٖه ا٭ٍٚ ايكٛض٠ أغرل

 خطاب إٍ ايسٜين اـطاب ٜٓتكٌ ٚايٓكٌ، سٝح ٚايباطٌ، ٚايعكٌ ٚايهؿط، ٚاؿلٸ

ٞٸإ  ٜكذلب ـطاب قٛض٠ّ ىًل أٚ ،َع٘ ٜتُا٢ٖ أٚ ،ؽإكسٻ ايسٜين ايٓلٸ َع ٜتُاثٌ شل

 . ؾٝ٘ ؼسخ اييت طاتبإتػِّ ٜعذلف ٫ٚ ،ايٛاقع ع٢ً ٜٚتعاٍ ،ؽإكسٻ َٔ

ٛٸ ٚؾٛا٥ض عٓؿٗا ق١ْٓٛ َٔ ايبؿط١ٜ ٚايؿعٛب ايسٍٚ ٓتُٖه ٢ستٸ  ٫ تٗا نإق

 ايعطبٞ عإٓا ٗ مٔ قعٝسْا ٚع٢ً. ٚايك٠ٛ ايعٓـ باتَٚػبٸ عٛاٌَ َعطؾ١ َٔ سٻبٴ

ٕٸ :تأنٝسٺ بهٌ ايكٍٛ ّهٔ  :٘ٝٵبٓٛعٳ ،ايػٝاغٞ ٚغرل ايػٝاغٞ ايعٓـ َٓار إ

ٛٸ سانطّا ظاٍ ٫ ،ٚايطَعٟ ;ايعهٟٛ ٛٸ َٓاغب١ ٚتطب١ ،سان١ٓ ب١٦ٝ ٘ي تعاٍ ٠، ٫ٚبك  ٙيُٓ

ّٸ باٱْاٍ يٓؿ٥ٛ٘، ٖٚٞ ٚعٛاٌَ، َٚٛيسات٘ دصٚضٙ ٚشلصا .ٚتكاعسٙ  : ايعا

 يًعٌُ ٚسٝسّا ٚططٜكّا َٓٗذّا ايعٓـ ٢تتبٓٸ ،َػًك١ عٓٝؿ١ أ١َٝٓ ِْٛ ـ ٚدٛز

 ؾٛم ٖٞ اييت ٚايهد١ُ ايهبرل٠ بايؿعاضات طتتػتٻ ٖٚٞ. ايػٝاغٞ ٚغرل ايػٝاغٞ

 ٚايك٠ٛ ايعٓـ يٛغا٥ٌ اي٬ؾطعٞ، ٚاَت٬نٗا ٚدٛزٖا ضتدلِّ نٞ ;ٚقسضاتٗا إَهاْٝاتٗا

 يتطٜٛع ;ا٭زٚات تًو ٭ؾٛع ٚايعاضٟ ايهجٝـ إك١ْٓٛ، ٚاغتدساَٗا غرل ايعاض١ٜ

 أٚـ  أؾطازٖا ٜطؾع عٓسَا ١خاقٸٚعَُّٛا،  ٚفتُعاتٗا َٚعاضنٝٗا ؾعٛبٗا إضاز٠ ٚنػط
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 اؿطٸ ٚايعٝـ ٚايعساي١ ٚايهطا١َ ١ٜباؿطٸ َطايبٌ ،عايّٝا ايكٛتـ  َعاضنٝٗا بعض

ـٺ ع٢ً ايِٓٛ تًو ٚتطتهع. اٯَٔ  ،ٚدٛزٖا اغتُطاض١ٜ أدٌ َٔ ;بسا٥ٞ أع٢ُ عإض عٓ

. ٚايكطاض ٚايجط٠ٚ بايػًط١ ز٠َتؿطٸ بكا٥ٗا ٗ اـاق١ َٚكاؿٗا َهاغبٗا ٚؼكٝل

ٌٸ إٜطاز ّٚهٔ  ايك١َٝٛ «ايعطبٞ ضايتشطټ سطنات» بــ ٜػ٢ُ نإ َا َعِٛ أٚ ن

ٍٕ عَُّٛا ٚايٝػاض١ٜ  ا٫قطؿا٤ ٚأٜسٜٛيٛدٝا ،ايعٓـ تٝاضات ع٢ً ٚقاضر باضظ نُجا

ـ  ايٓٛط١ٜ َٓطًكاتٗا ٗ طتعبٻ نُاـ  َعُٛٗا ناْت اييت ،ٚايعٓكطٟ ايعكا٥سٟ

ٟٸ ،اْك٬ب١ٝ سطنات ٝٸ ّاكعْٚ عٓٝؿ١، ُتًو ثٛض١ٜ أ  ؾٝ٘ ٢، تتبٓٸّانبرل ّاعٓؿٝٸ ّاتطاث

ٌٕ نأغًٛب ايجٛضٟ ٚا٫ْك٬ب ايعٓـ  ٚضَا ،ٚا٫دتُاعٞ ايػٝاغٞ يًعٌُ ٚسٝس عُ

ٌٸ يس٣ ٫سٛٓاٙ ايعٓؿٞ ايػٝاغٞ ايذلاخ ٖٚصا. ا٫قتكازٟ  ايك١َٝٛ ايِٓٛ تًو ن

ٌٸ ٗ اختًؿت اييت ،ٚاٱغ١َٝ٬ ٚا٫ؾذلان١ٝ  تٓاقهاتٗا َٔ بايطغِـ  ؿكتٚاتٻ ،ؾ٤ٞٺ ن

ٛٸ ايعٓـ َٚٓٗر ؾهط ٞتبٓٸ ع٢ًـ  ٚإٛنٛع١ٝ ايصات١ٝ  إٍ يًٛقٍٛ ;ٚايبطـ ٠ٚايك

ٛٸ اؿهِ ٗ ٚايبكا٤ ،ايػًط١  ايعبج١ٝ ٚأؾهاضٖا اتٗاٜسٜٛيٛدٝٸأ ؾطض بعس ،٠بايك

 ٚايٓاقط١ٜ ايػتاي١ٝٓٝ ايؿٝٛع١ٝ بتذاضب شيو ٗ َػتٓرلٜٔ ،اٯخطٜٔ ع٢ً إسَط٠

 أٚ اؿسٜج١ ،ٚايعإٞ ايعطبٞ ٚا٫غتبساز ايكُع زٍٚ َٛاضٜح َٔ ٚغرلٖا ،إدابطات١ٝ

 . ايتاضى١ٝ

تػاقٞ،  غرل ين )غرل زٜين( إقكا٥ٞتسٜټ ٚعكا٥سٟ ثكاٗ تطاخ ١ُٖٓٝٚ ـ ٚدٛز

 هعً٘ اـايل، ٚأٜهّا إٍ بٚايتكطټ ايعباز٠ َٔ ْٛعّا ايك٠ٛ، ٜٚعتدلٙ سّٚذِّ ايعٓـ ضٜدلِّ

ٌٸ ٚسٝسّا ططٜكّا  ٚإدتًؿٌ إتكاضعٌ بٌ ٚاـكَٛات ٚاـ٬ؾات ايكهاٜا ؿ

 نجط٠ تاضىٓا ٗ ْعسّ ٫ٚ .ايػٝاغ١ٝ ٚغرل ايػٝاغ١ٝ ٚايعساٚات اـكَٛات ٚأقشاب

 عٓـ َٓٗر َٔ) ايعٓـ اٚأٜسٜٛيٛدٝ ْٛط١ٜ ٢تتبٓٸ اييت ،اؾُاعات تًو عٔ ا٭َج١ً

 غًؿ١ٝ ايس١ٜٝٓ، إٍ ٚايؿتٛسات اؿطٚب ايبعض، إٍ بعهِٗ بٌ ا٭ٚا٥ٌ ايكشاب١

 ٚضدا٫ت َؿاٜذ َٔ غرلِٖ اـُٝين، إٍ ايػٝس ٣ٚؾتاٚ ٚططٚسات ،ت١ُٝٝ ابٔ ؾتا٣ٚ

 ا٭قٛيٝات ٚعكا٥س َٓٗاز أتباع َٔ اٱغ٬َٞ، ٚغرلِٖ ٚغرل اٱغ٬َٞ ايسٜٔ

 ٜ٪َٕٓٛ ايؿهط١ٜ ا٫ػاٖات ٖصٙ أقشاب ٚفٌُ. (ايس١ٜٝٓ ٚغرل ايس١ٜٝٓ ا٫قطؿا١ٝ٥

ٌٷ غرلٟ ٜٚكٌ، ٚعكٝس٠ سلٌّ عكٝستٞ» بعك١ًٝ  َٔ ساي١ عٕٜٛسٻ بصيو ِٖٚ .ٚتؿهٝو باط

ٗټ  اـرل» ًّٕٛجِّ غ١، ٚأِْٗإكسٸ اؿكٝك١ ٚاَت٬ى ،ٚايػٝاغ١ٝ ايؿهط١ٜ ط١ٜايتط
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 أغاؽ ٖٞ اٱيػا١ٝ٥ ايعك١ًٝ ٖصٙ. «إطًل ايؿطٸ» ِٖ ايصٟ اٯخطٜٔ َٛاد١ٗ ٗ ،«إطًل

 . عَُّٛا فتُعاتٓا ٗ ايعهٟٛ ايعٓـ ٚقاعس٠

 ٚد٘ ع٢ً ايؿباب قؿٛف بٌ ٚايبطاي١ ايؿكط ٫تَعسٸ ٚتعاٜس ـ تكاعس

ٖٓ  ايتػٝرل َؿطٚع سا١ًَ ،ايٛغط٢ يًطبك١ تسضهٞ باْٗٝاض بتػبٸ ااـكٛم، 

ٟٸ ٗ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعساي١ ّٚايتكسټ ٚايٓٗٛض  َٔ ٚخاق١ ،ايٓاؽ سكٍٛ ؾعسّ. فتُع أ

ي٘،  ١ُ٥٬َ ١ٝقشٸ عٝـ ؾطم تأٌَ ٜطٜس ايعٌُ، ٚايصٟ عٔ ايعاطٌ ايؿباب ٖ٪٤٫

ٕٕ ؾبه١ بتأغٝؼ ٜٚطغب  ٚايٓاؾع إٓتر ايكاحل ايعٌُ ٚقٛاَٗا أغاغٗا فتُع١ٝ أَا

 ، ّٖٛآَاغب ٚزخ٬ّ ٚعا١ً٥ ّابٝت ؼٚا٫غتكطاض، يٝ٪غِّ ٚايهطا١َ ١ٜاؿطٸ ع٢ً ايكا٥ِ

 ;ايؿطق١ٝ بًسآْا ٗ ايعٓـ َٚٓار ب١٦ٝ ـًل ،زاؾٕع أندل ٚضَا ،َػاعس عاٌَ أندل

 ٗ ُٗاتعًٖ اييت َٚٗاضت٘ ٚؾٗازت٘ طاقت٘ اغتجُاض عٔ ٌإعٖط أٚ ايعاطٌ ايؿاب ٕإ سٝح

 أٚ ثكاؾ١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ اضاتتٝٸ ٗ بايهطٚض٠ تٓعيل ْؿػ٘ غٝذس إعاٖس أٚ اؾاَعات

 ،ٖٞ َٚكاؿٗا قٓاعاتٗا ٥٬ِٜ َا قسضات٘ يتٛٚٝـ سادت٘ تػتجُط قس ،أخط٣ َعتكس١ٜ

ٌٸ ي٘ تهُٔ إٔ َكابٌ  بسٚيت٘ ٜؿذلض نإ ،أغاغ١ٝ س١ٜٛٝ َطايب َٔ إيٝ٘ ٜطْٛ َا ن

 َٔ بس٫ّ ،ٚا٭ؾهٌ ا٭َجٌ ايكٛض٠ ع٢ً طبٝع١ٝ بكٛض٠ٺ ي٘ طٖاتٛٚؾ إٔ فتُع٘ ػاتَٚ٪غٸ

 ايعطبٞ ؾبابٓا َٔ ٚنجرل. ٚايك٠ٛ ايعٓـ أٜسٜٛيٛدٝا قطق١ أتٕٛ ٗ ْؿػ٘ هس إٔ

 ايػٝاغ١ٝ ٚغرل ايػٝاغ١ٝ ايٓاؽ َطايب تأٌَ عسّ ٕإش. ايططٜل ٖصا ٗ ناعٛا ٚإػًِ

ٚٸ ٖٛ  . ٚايك٠ٛ ايعٓـ ططٜل ع٢ً خط٠ٛٺ ٍأ

 ٚعسّ ،احمله١َٛ ٚاؾُاٖرل اؿان١ُ ايٓدب بٌ اؾا٥ط٠ ايؿٛقا١ْٝ ـ ايع٬ق١

 تُٓٛٝات َٔ ،بُٝٓٗا َٗٝه١ً سكٝك١ٝ َس١ْٝ طاتتٛغټ أٚ تؿاِٖ ٚقٓٛات دػٛض ٚدٛز

 ٚتؿاعٌ تٛاقٌ قط١ تهٕٛ إٔ ّهٔ ،أ١ًٖٝ َُٚٓٛات ٚأسعاب َس١ْٝ ػاتَٚ٪غٸ

 بٌ ايؿطر إػاؾ١ ٜٚعٜس ٜٚباعس باعس ايصٟ ا٭َط. اؾُٗٛض ٚعُّٛ اؿهِ أٌٖ بٌ

 ْتا٥ر عًِٝٗ بٚتذلتٻ تكع ٔٵَٳ ِٖ ايصٜٔ ،اجملتُع أؾطاز ٚباقٞ ايٓدب١ٜٛ ايسٚي١ ػاتَ٪غٻ

 .ايػٝاغٞ ٚغرل ايػٝاغٞ ايؿعٌ َٛنٛع باعتباضِٖ ،سهَٛاتِٗ ٖٚاضغات أعُاٍ

 َكُت١ ٚعػهط١ٜ أ١َٝٓ ُّْٛا ًتؾٖه اييت ،ايٓدب تًو عُست إٔ بعس ١خاقٸٚ

 تط٣ ٫ دعًتٗا ،فتُعاتٗا ٚبٌ بٝٓٗا ؾاق١ً عاي١ٝ دسضإ بٓا٤ إٍ ،بايهاٌَ َٚػًك١

 ؾك٘ تطاٖا أْٗا ْٚاٖرلٖا، أٚ يؿعٛبٗا اؿٝا٠ َٚؿانٌ ٚتعكٝسات ،ا٭ضض سكا٥ل
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َٳ ٔٵَٳ ظا١ٜٚ ؾك٘، َٚٔ ا٭َين َٓٛٛضٖا َٔ  قطٝع١ ساي١ ٖٓاى عٝح ،نسٟ؟ ٔٵَعٞ؟ ٚ

ٛٸ ايصٟ ٚاجملتُع، ا٭َط ايسٚي١ بٌ نا١ًَ ؾب٘  ١خاقٸ زٚي١ إٍ ايعطب١ٝ ايسٚي١ ٍس

ٛټ َٔ ايسٚي١ ٔتتُٖه ٚمل. اؿان١ُ ايػٝاغ١ٝ بايٓدب١  ا٭سطاض َٛاطٓٝٗا زٚي١ إٍ ٍايتش

ُٻ اجملتُع عٔ ّٝانًٓ َٓؿك١ً زٚي١ ْٗاإ أٟ ،٠ٚايععٸ ايهطا١َ أقشاب ايؿطؾا٤  ـإٗ

َٻ  عٔ اؿهاضٟ، أٟ ٚاٱبساع ايؿعٌ غاس١ عٔ ّٝانًٓ ٚإػتبعس٠ ١إككٝٸ ط، ٚا٭١َٚإس

 .بٝسٖا َكرلٖا تكطٜط

 يؿعبإٍ ا بايٓػب١ َتٛاظ١ْ قا١ْْٝٛ ع٬قات إقا١َ عٔ ايعطب١ٝ ايسٚي١ ـ عذع

 غرل ١قٗطٜٸ زٚي١ اؿهِ، باعتباضٖا أٚ ايػًط١ زا٥ط٠ خاضز ٚإٛدٛز إُٗـ إسْٞ

ٌٸ ٗ قا١ْْٝٛ  . َٛاطٓٝٗا أنجط١ٜ سٝاٍ ،َٛاقعٗا ن

 ع٢ً تٗااغتُطاضٜٸ ٗـ  اؿان١ُ يًٓدب١ اجملٕٓٛ ايػًطٟٛ ايٓعٚع ٖصا قاز ٚقس

 ايِٓٛ تسَرل ٗ ايؿعب١ٝ ايطغب١ تعاٜس إٍـ  ايكطاض َؿاقٌ ُٗاٚؼٓه ،اؿهِ ضأؽ

ٟٸ ت٬ؾٞ َع خاق١ٚايؿٛقٞ،  ايٓشٛ ٖصا ع٢ً ١ًإتؿٚه ايكا١ُ٥ ٌٕ أ  ٚيٛ ٚدٛز ٗ أَ

ٍٕ إهاز ع٢ً ايعٌُ ٱق٬سٗا، أٚ بػٝط١ ْاؾص٠ ٌٸ. زاخًٗا َٔ( ٭ظَاتٗا) ْادع١ سًٛ  ن

ٖٛ ٚايتُٗٝـ ا٫غتبعاز ساي١ تؿاقِ ْتٝذ١ نإ شيو ايؿعب،  قطاعات ٕدتًـ ِإٓ

 . ايؿعب١ٝ ٚغرل ايؿعب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطا٥ض ايؿ٦ات َٔ يًعسٜس ايٛظٕ ٚاْعساّ

 ؾهًٗا ٗ اؿسٜج١ ايعطب١ٝ يًسٚي١ ايسّكطاطٞ ايٛطين ايتهٜٛٔ ـ ؾؿٌ

 إس١ْٝ ايسٚي١ ِٛشز ٕإ سٝح ;اٯٕ ٢ستٸ ٚا٫قتكازٟ ا٫دتُاعٞـ  ايػٝاغٞ ٚيبٛغٗا

 وتٌُ ٚا٭ؾهاض، ٚنصيو ايط٣٩ ٗ زٚايتعسټ ا٫خت٬ف وتٌُ اؿكٝك١ٝ ايسّكطاط١ٝ

ٌٸ ايػٝاغٞ، ٜٚهؿٌ ٚايػذاٍ ٚايتداقِ ايٓعاع  ٚاـكَٛات إٓاظعات تًو س

ٛٸ ايعٓـ عٔ ايبعٝس٠ ،اؿهاض١ٜ ايػ١ًُٝ بايططٜك١  ٖصا نإ َٚعّٜٓٛا ضَعّٜا ،٠ٚايك

 طبٝع١ٝ كاضز إهازـ  ٚايسغتٛض بايكإْٛـ  ٜٚهُٔ ٜهؿٌ نُا .عهّٜٛا َازّٜا أّ ايعٓـ

 ١ٝٓثٚاٱ ايطا٥ؿ١ٝ ا٭بعاز شات اجملتُع١ٝ ٚايتٓاقهات ا٫ستكاْات ٚأَانٔ ٕٛاقع

 اؾتعاٍ ّٓع زٟ، َاايتعسټ ايسّكطاطٞ ايكاحل اؿهِ ٚؾها٤ ١ًَٛٓ ؼت ،ٚايك١َٝٛ

 ٚايٓعاعات ايطا٥ؿ١ٝ ا٫قتتا٫ت ٚضا٤ ا٫لطاض عسّ أغاغّا، ٜٚهُٔ إٛدٛز٠ ايعٓـ بصٚض

 . اٯٕ ٢ستٸ ايعطب١ٝ فتُعاتٓا أظَات ضَاز ؼت ْاضّا تعاٍ ٫ اييت ،ا٭١ًٖٝ

 أْ٘ ايعٓـ، َع ع٢ً باعح نعاٌَ ايعطب١ٝ َٓطكتٓا قًب ٗ إغطا٥ٌٝ ـ ٚدٛز
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 نْٛ٘ َٔ بس٫ّ ،ٚاؿط١ٜ ٚايسّكطاط١ٝ ٚايت١ُٝٓ يًعًِ زاؾعّا ٜهٕٛ إٔ هب نإ

 خًل ٗ نجرلّا غاعس ايٛدٛز ٖصا ٕإ سٝح ;ٚايعٓـ ٚا٫غتبساز ايكُع ع٢ً نّاقطِّ

 َٓار ٚدٛز َع خاق١ٚ ،ٚاؿطن١ٝ ايػٝاغ١ٝ ب٦ٝتٓا ٗ ايسا٥ِ ايػٝاغٞ ايعٓـ َٓار

ٖٸ ثكاٗ ٛٸ ايعٓـ أؾهاض ٌيتكبټ زا٥ُّا َٚػتعسٸ ٌَ٪  ادتٝاح إٍ ٫سكّا شيو ٚأز٣. ٠ٚايك

ٓٛ  تًو إٔ خاق١ٚايعطب١ٝ،  جملتُعاتٓا ايعٓـ ْٚاعات ٚتٝاضات ٚتُٓٛٝات ُاتَٓ

 بعهِٗ بٌ ايساخ١ًٝ ايعطب قطاعات ٗ ٚأزخًت زخًت قس َعُٛٗا ايتُٓٛٝات

 ٗ ايسَٟٛ ايعهٟٛ ايعٓـ َٚٓٗذٝات ػاضب ٚضانِ ،إؿه١ً ؾاقِ َا ،ايبعض

ٝٸ بًسآْا ٝٸ ٚأظَات٘ َؿانً٘ تعًٝل ٜطٜس نإ عطبٞ غٝاغٞ ْٛاّ ؾهٌ .١ايعطب  ١ايصات

ٚٸ» اع١سٓل ع٢ً ايساخ١ًٝ  يتٓؿٝص ;إغطا٥ٌٝ َع ايكطاع قه١ٝ ٚاغتجُاض ، ٚاغتػ٬ٍ«ايعس

بايهاٌَ،  ايػٝاغ١ٝ اؿٝا٠ إعاضنٌ، ًٜٚػٞ بًسٙ، ؾٝكتٌ زاخٌ ايػٝاغ١ٝ أدٓست٘

 ٚايعػهط ا٭َٔ أدٗع٠ ع٢ً ايكشطا١ٜٚ، ٜٚٓؿل ٚإٓاٗ ٚإعتك٬ت ايػذٕٛ َٔ عٜٚٛغِّ

 ا٭ندل اؾع٤ لايبؿط١ٜ، ٚىكِّ ايت١ُٝٓ خط٘ ٌشلا، ٜٚ٪دِّ سسٚز ٫ َؿتٛس١ بكٛض٠ٺ

 َع!( إطتكب١) ايؿا١ًَ يًُٛاد١ٗ ايػ٬ح ٚتهسٜؼ ؿطا٤ي يبًسٙ ايعا١َ إٝعا١ْٝ َٔ

 ساي١ ٚاؿٝات١ٝ، ٚتعًٔ إس١ْٝ سكٛقٗا أبػ٘ َٔ ايٓاؽ اٱغطا٥ًٝٞ، ٚؼطّ ايعسٚ

ٌٸ. آشل١ أؾباٙ أٚ آشل١ّ ايكاز٠ َٔ ا٭بس، ٚهعٌ ٚإٍ ايسٚاّ ع٢ً ايطٛاض٨  ؾك٘ شيو ن

ٟٸ ايعسٚ نسٸ ايكطاع يعٕٝٛ نط٢َ ٌٕ إغطا٥ٌٝ ٚدٛز طبعّا. إغطا٥ٌٝ ا٭بس  َػاعس نعاَ

 تٛيس شات١ٝ أخط٣ عٛاٌَ ٚدٛزـ  قًٓا نُاـ  ًٜػٞ ٫ ايعطبٞ ٚاقعٓا ٗ ايعٓـ َٓار ٱْتاز

 دطا٤ ;اٯٕ ٢ستٸ نا٥ع١ ١ٖٜٛٸ أظ١َ ٚدٛز اغتُطاض َع خاق١ّٚايعٓـ،  َٓاخات باغتُطاض

 أٚ نٝإ ٚبٓا٤ تهٜٛٔ ٗ ٚأ١ُْٛ نؿعٛب ؾؿًٓا عٔ ايٓادِ ايتاضىٞ اٱسباٙ ساي١

ِّ شلا تتٛاؾط إٔ ٚق١ٜٛ، ّهٔ ُاَّا ١َػتكًٓ سكٝك١ٝ غٝاغ١ٝ نٝاْات  ايسؾاع َاتَك

ؾدكٝتٗا  ٚبًٛض٠ ثكاؾتٗا ٚثطٚاتٗا، ٚإغٓا٤ أضنٗا ع٢ً ٚغٝازتٗا ،سكٛقٗا عٔ

 . ايتابع١ ٚغرل ١إػتكًٓ اؿهاض١ٜ

 ايك٠ٛ سهِ ْتٝذ١ ;ٚا٫قتكازٟ ايػٝاغٞ ٚاٱؾػاز ايؿػاز ٞٚتؿؿٸ ـ اغتؿطا٤

 ايكِٝ ثكاؾ١ غٝاب يٓكٌ أٚ ٫ْعساّ َٓاخات خًل إٍ باغتُطإض ٜسؾع ٖٚصا .ٚا٫غتبساز

 ايػًٛى ٚؼهٔ تطع٢ اييت ،ايػ١ًُٝ اجملتُع١ٝ ٚا٭خ٬قٝات يًكِٝ إس١ْٝ، ٚتػٝٝب

 قِٝ خًل إٍ ٟٜ٪زٸ ٚغرلٖا، َا ٚايؿطف ٚايٓعا١ٖ ايع١ًُٝ ٚا٫غتكا١َ ،ايكِٜٛ
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 ايك٠ٛ َٚٓار عك١ًٝ تٓاغب ،طاض١٥ دسٜس٠ َػتشسث١ أخط٣ غًٛن١ٝ ٚأخ٬قٝات

ٌٸ ايعٓـ اغتدساّ ضٚا٫غتبساز، تدلِّ  إكًش١ إٍ يًٛقٍٛ ;اٯخط نسٸ أؾهاي٘ به

 ا٭خ٬ق١ٝ ت٘ٚؾطعٝٻ ايٛقٍٛ أخ٬قٝات عٔ ايٓٛط بكطع ،اـاق١ ٚإٓؿع١ ٚإهػب

 ايػًط١ داْب َٔ اٯخطٜٔ سكٛم ع٢ً ا٫غت٤٬ٝ إباس١ إٍ ٜ٪زٟ َا أٟ ،ٚايكا١ْْٝٛ

َٸ ايؿعب داْب َٚٔ  ا٫غتبساز فتُعات بعض ٚغًٛنٝات َٜٛٝات ضادعٓا ٚيٛ .١ٚا٭

 اٱْػاْٞ ع٢ً ٚايصاتٞ ٚايٓؿعٞ إكًشٞ ١ُٖٓٝ َٔ ايعذاب ايعذب يطأٜٓا ايعطبٞ

  .ٚاٱْػاْٞ ٚايكاْْٛٞ ٚايٛطين

ٟٸ تعذع عٓسَا ٖٓا َٔ ٟٸ أٚ غًط١ أ  ػاتٕ٪غٸ طَٚػِّ َِتشٓهـ  غٝاغٞ ْٛاّ أ

 ايعازي١ ؾعٛبٗا َٚطايب سكٛم تأٌَ عٔـ  َع١ٓٝ تعاقس١ٜ غٝاغ١ٝ قٝػ١ ع٢ً بٓا٤ٶ ،زٚي١

 ايؿاقس٠ ،ايكس١ّ ايتآَط َٚك٫ٛت ،ايعادع٠ ايتآَط ْٛطٜات ٚضا٤ ١٢، ٚتتدٓؿٚاحملٓك

 يًشذب أزا٠ تٵأنشٳ اييت)ايػًِٝ  ٚايتؿدٝل ٚايتشًٌٝ ايؿِٗ ع٢ً يًُكساق١ٝ

 ايططٜل ٜؿتض ايصٟ ٖٛ ايبا٥ٔ ٚايتُاٜع ايكاضر ايتٓاقض ٖصا ؾإٕ ،(ٚايتعٜٝـ ٚايتهًٌٝ

ٛٸ ٚغا٥ٌ ٫غتدساّ ٚاغعّا  ٠َػتبسٸ سهِ نب ٚدٛز َع خاق١ٚٚايعٓـ،  ٠ايك

ِٻ َٚؿػس٠، ٫  ،اؿهِ نطاغٞ ع٢ً بكا٥ٗا ٚاغتُطاض١ٜ ،سهُٗا ز١َّٛ غ٣ٛ شلا ٖ

 . ٚاؾُادِ ا٭ؾ٤٬ غ٣ٛ ،ؼهُ٘ ؾ٤ٞٷ لٳبٵٜٳ مل يٛ ٢ستٸ

ٛٸ ٖصا ٗ  ع٢ً ايعا١ًَ اؿان١ُ ايػٝاغ١ٝ ايٓدب١ َكاحل تتٓاقض بايصات اؾ

 ايٓاؽ َٔ ا٭ندل ايهت١ً َكاحل َع اؾُاٖرل ٭ٖساف ُاَّا َعانػ١ شات١ٝ أٖساف

ٟٸ ٗ اٯٕ ٢ستٸ ك١إتشٚك غرل ا٭غاغ١ٝ اؿكٛم أقشاب ٛٻ ٖٚصا .عطبٞ ادتُاع أ  ٍس

ِّ  ؾعاضاتٗا تطغٝذ ع٢ً تعٌُ عٓسَاـ  عٓسْا ايٓدب١ٜٛ ايعًٝا ايسٚي١ َٛاقع كتًـ ٍٚو

ٟٸ َٔ ايؿاضغ١ غ١إكسٸ ايصات١ٝ َٚك٫ٛتٗا  تسعٛ نْٛٗا ;َٚؿٝس٠ َجُط٠ ع١ًُٝ َهاٌَ أ

 شلا ،سكٝك١ٝ َٚاؾٝات إقطاعات فُٛع١ إٍـ  ا٫غتبسازٟ اؿهِ ٚتأبٝس يتأيٝ٘

 ٖٞ دسٜس٠ ٚاٖط٠ ايػطض ع٢ً تطؿٛ ؾًهٗا، ٚعٓس٥صٺ ٗ ايسا٥طٜٔ ٚأظ٫َٗا أؾطازٖا

 ٜعًُٕٛ ايصٜٔ ،ٚضَٛظٖا زعا٥ُٗا شلا اييت ،ٚا٫دتُاعٞ ايػٝاغٞ «ايتؿبٝض» ٚاٖط٠

 . خاق١ ْؿع١ٝ ضع١ٝ ٚاغتجُاضات قطاعاتإٚ َعاضع فُٛع١ إٍ ايسٚي١ ؼٌٜٛ ع٢ً

ٌٸ ٗ ػطٟ ٚطإا  ،إذلان١ُ إٛامل ٖصٙ َجٌ ايكا١ُ٥ ايعطب١ٝ ا٫غتبساز زٚي١ ٚ

 ايٓاؽ، ؾإْ٘ َطايب ؼكٝل ٚعسّ، ٜاتسطٸ َٚكازض٠ ،سكٛم اْتٗاى َػت٣ٛ ع٢ً
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 بطٚظ إٍ ٟٜ٪زٸ َا ،ايعٓـ ٚعك١ًٝ يجكاؾ١ َػتُطٸ ٚؽكٝب تٛيٝس إعاز٠ زَّٚا غٝذطٟ

 ٗ ؾاٖسْا نُا ،«اٱيػا٥ٞ ا٫ْتشاضٟ ايعٓـ» أعُاٍ َٔ ظ٠َكعِّ ْاؾط٠ أؾهاٍ ٚٚٗٛض

 سسثت اييت إكٗٛض٠ ٚاجملتُعات ايسٍٚ ٖٚصٙ. ٚغرلٖا ٚايػٛزإ ٚايُٝٔ ٚاؾعا٥ط غٛضٜا

 ،َكبٍٛ غرل سذِ ٚدٛز ؾٝٗا ًْشٜ إتعاِٚ ا٫ْتشاضٟ ايعٓـ َٔ َٛدات ؾٝٗا ٚؼسخ

ٛٸ كتًـ بٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿٛاضم ايتُاٜعات َٔ، يًػا١ٜ ٚنبرل  ١ٝٓثاٱ ْاتٗاَه

 . ٚايك١َٝٛ ٚايس١ٜٝٓ

 ٚبًسآْا نبٓا ْؿٛؽ َٔ دصٚضٙ ٚاغت٦كاٍ ايعٓـ إظاي١ ّهٔ ٫ ٖٓا َٔ

 ب١٦ٝ ٗ اؾتعاي٘ ٚقابًٝات ،ٚدٛزٙ َٛاقع ع٢ً ايها١ًَ ايػٝطط٠ عدل إ٫ٓ ٚفتُعاتٓا

 فتُعاتٓا، ع٢ً تطب١ زاخٌ ٗ ٚدصٚضٙ َاتَ٘ٚكسٸ أغباب٘ بإظاي١ ايعطب١ٝ، أٟ فتُعاتٓا

 . ٚايػًٛى ٚايطبا٥ع ٚا٭خ٬م ايؿهط َػت٣ٛ

 ايطاغد١ ايكا١ْْٝٛ ػات١ٝإ٪غٸ ايب١ٝٓ شات ايسّكطاط١ٝ ايسٚي١ تهٕٛ ٚشلصا

 ايٛسٝس٠ ايؿعيب، ٖٞ ايعكًٞ ٚايٛعٞ ايسغتٛض١ٜ ٚايهُاْات ايعطاق١ عهِ ;ٚايك١ٜٛ

 َدتًـ ِايتشٗه عدل ،ايعٓـ َٓار ع٢ً ايكا١ْْٝٛ ايؿطع١ٝ طابع إنؿا٤ ع٢ً ايكازض٠

ٛٸ اغتدساّ يططم ٚايطزع ايهب٘ ٚٚغا٥ٌ اتآيٝٸ  سكط ايعٓـ، َع أزٚات ٚكتًـ ٠ايك

 اييت ايٓاؽ، ٖٚٞ َٔ إضازّٜا َٓتدب١ غٝاغ١ٝ ١ٝأقًٓ بٝس بٗا ا٭َط إقساض غًط١ استهاض

ُٻ ّٸ َٓار ايػٝاغٞ، ٚبٓا٤ ٚغرل ايػٝاغٞ ايعٌُ َػ٪ٚيٝات ٌتتش  . يصيو َٓاغب شلا عا

َٔ خ٬ٍ بٓا٤ قٛاعس  ،إس١ْٝ ايطاغذ ٚإتٌإْٓا ْعتكس إٔ إؾاز٠ ٖٝهٌ 

ؼكٝل ايكِٝ إٓتذ١ نُٔ غٝاقاتٗا اؿهاض١ٜ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬، َع ايسّكطاط١ٝ 

، إطتهع بسٚضٙ ع٢ً ؼكٝل ايتٛاظٕ اؿطٸ ايع١ًُٝ يًتِٓٛٝ ايسّكطاطٞ إسْٞ

ك٢ ٖٛ أؾهٌ ٜب ،ايصٟ هعٌ اٱْػإ َطنع ٚدٖٛط ٚقاعس٠ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ،اجملتُعٞ

ٛٸ ْات اجملتُع١ٝ ٗ بًسآْا، َٓار َٓاغب يًتعاٜـ ايػًُٞ إتٌ بٌ كتًـ إه

خاق١ إٔ أسس أغباب ْؿ٤ٛ ايعٓـ قس ٜهٕٛ ْتٝذ١ ٚدٛز ؾٛاضم ُٚاٜعات بٌ تًو ٚ

ٛٸ ٌٸ .عدل عسّ َطاعا٠ أٚناعٗا ٚسكٛقٗا ،ْاتإه ايٓٛاّ إسْٞ ايسّكطاطٞ  شلصا ٗ ٚ

ٛٸ ْات إٔ تؿعط عكٛقٗا ايع١ًُٝ، ٚتٓدطٙ بعس شيو يًُػا١ُٖ ّهٔ يتًو إه

 اٱهاب١ٝ ٗ بٓا٤ ٚتطٜٛط اؿٝا٠ اجملتُع١ٝ إؿذلن١.

 



 

 

 

 

 ايشٗيد ايجاْي

 دويٌة يف بعض إبداعات٘ وْعسّيات٘ االدتٗادّية

 

 

 َعاٜاٚ ايعامل بأَٛض ١ٝٗ ٗايؿك إساضؽٚ إصاٖب غا٥ط عٔ ايؿٝعٞ ايؿك٘ ٜتُٝع

مل تكتكط بطنات٘ ٚؾٛا٥سٙ ع٢ً  ٟا٭َط ايصٖٚٛ «. دتٗازا٫ باب ؾتض» :نجرل٠، َٓٗا

 ايهجرلٍ إـ، بٌ ػاٚظتٗا ايهع ْكاٙٚ إداطط َٔ ايؿٝعٞ إصٖب قٝا١ْٚ سؿٜ

ٛٸَٓٗا: ٝاظات، َٚتا٫ َٔ ٛټ ايُٓ ُٸّا ٚن ضٚايتط َجُطّا َٚٛانبّا يًعكط  ٘عًد اَٝؿّا، ن

ٕٸ سسٸٍ إ ،ٚسادات٘ إتذسٸز٠ ٕٸ اعتعاظ يًعا١ ؾدط ٚضغاي ٜ٘ٛدِّ &اـُٝين اٱَاّ أ مل أ

 .ايًشسٍ إ إٗس َٔ ٚاجملتُع اٱْػإ ؾ٪ٕٚ ٱزاض٠ ٚنا١ًَ ٚاقع١ٝ ١ٜايؿك٘ ْٛط

ٕٸ ي ٖوؾٳ ٫ٚ  زٕٚض َٔ ٕا ًٜعب٘ ;ايعًّٛ بٌ رلَٜٔٚها١ْ نب ّاعًِ ا٭قٍٛ َٛقعبأ

ِٸ  ،طٜط٠َٚ ١َٝٓه دٗٛزّا بصيٛا ايصٜٔ ايعًُا٤ ٕٸإؾ عًٝ٘ ٚبٓا٤ٶ. يًؿك٘ َٚٓطل نأزا٠ٺ َٗ

ايٓؿٝؼ،  إرلاخ ٖصا ٚتهاٌَ سؿٜ أدٌ َٔ ;بايٓؿؼ ايتهش١ٝ سسٸٍ إ  ٝاّْاٚقًت أس

ٕٸ أٜهّا ٖوؾٳ ٫ٚ. ٕاَهاعؿ ٚق١ُٝ َٓعي١ شلِ ٗٝس بايؿ إعطٚف ،ايعاًَٞ ايسٜٔ ظٜٔ أ

ٛٸ٫ّ أسسخ ٭ْٸ٘ ;إٝعإ ٖصا ٠ ٗٚايباضظ ايػاطع١ ايٓذّٛ أسسٖٛ  ،ٞايجاْ  ١ْٝٛع ْٚك١ً ؼ

 ٓاْ٘. باْ٘ ٚبٝ بدلن١ ;اجملاٍ ٖصا ٗ

ٚٸْت اييت ،ٖصٙ إكاي١ ٛٚ يطًب اغتذاب١ ز  ٌُجِّ ،ٜٔيًؿٗٝس ٞإ٪ُط ايسٚي َُٞٓ

 ٙؾهط ٗ ايتذسٜس َٛاطٔ ٚبعض ،أغًٛب٘ٚ ،ٞٗٝس ايجاْايؿ َكاّع٢ً  َٛدع٠ إط٬ي١
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 . ا٭قٛي١ٝ َٝ٘ٚباْ

 ايعٓاٜٚٔٚ إطايب ض٩ٚؽٍ إ اٱؾاض٠ ٝسًب إٛنٛع َٔ إؿق قبٌ ايسخٍٛ ٗٚ

 ، ٖٚٞ: ٝٗايإؾاضت أ اييت

 عًِ ا٭قٍٛ.  ٗ ٞـ َها١ْ ايؿٗٝس ايجاْأ

 . ايجاْٞ ٗٝسايؿ إبساعات ـ ب

 .ٜاٙز ـ َعا

 . ايجاْٞ ٗٝسيًؿ ١ٝا٭قٛي ٞـ بعض إباْ ز

 . ا٭قٍٛ فاٍ ٗ تسخٌ اييت١ٝ ٖـ ـ ايكٛاعس ا٭زب

 ٚ ـ بعض ايٓٛاقل ٚا٬ٕسٛات َٔ ايهاتب. 

 

ٛٸ٫ت ٜذتاض ٗ ٌٝاختًؿت آضا٤ ا٭قٛي ٛٸض ٚؼ  َا ٜأتٞ ٚٗ .ا٭قٍٛ عًِ ٚتط

 .اٯضا٤ ٖصٙ بعضٍ إختكاض اب غٓؿرل

 .َطاسٌ ث٬خٍ إ ا٭قٍٛ ٜذِ تاضبعهٗ ِقػٻ ؾكس

إطس١ً،  َٚعٝاض ٬َى بٝإ بعس ،ايػٝػتاْٞ قػٻِ ايػٝس :إجاٍ غبٌٝ ٢ؾعً

 عًِ تاضٜذ اَتسازع٢ً  ٜس٠اٯضا٤ اؾسايٓٛطٜات ٚ ٚٚٗٛض بدلٚظ اـاقٸ١ ٝٛزايكٚ

 : ايتاي١ٝ إطاسٌٍ إا٭قٍٛ، 

ٌ ٭ٖ ١ٜٛاقـ ايؿهطإ سٝاٍ ٝع١ٚٗٛض َٛقـ عًُا٤ ايؿ: ٖٚٞ َطس١ً ا٭ٍٚ

ٍ، ا٭قٛ عًِ ٚقٛاعس أغؼ ايؿٝع١ ا٭قٍٛ عًُا٤ ٢ٖصٙ إطس١ً أضغ ايػٓٸ١. ٚٗ

ايػٓٸ١ٝ،  ا٭قٛي١ٝ يًُساضؽ كايؿتِٗ بعس ١ٝ، ٚشيوٓٛا َٔ ٚنع َباسج٘ ا٭غاغُٖٚه

ٖصٙ إطس١ً َٔ  ٗ ٓٛاُٖٚه. اؾٓٝس ابٔ :قبٌٝ بِٗ، َٔ طٜٔإتأثِّ ايؿٝع١ ؾكٗا٤ ٚيبعض

 . نايكٝاؽ ،اـاط١٦ ايػٓٸ١ٝ ١ْٝكس بعض إباسح ا٭قٛي

ع٢ً  نإ ايصٜٔ ،ٌٜعًُا٤ ا٭قٍٛ ٚا٭خباض ٌ: ٖٚٞ َطس١ً إٛاد١ٗ ب١ٝايجاْ

 ٚضؾع ا٭قٍٛ عًِ ٜطٖصٙ إطس١ً متٸ تطٛ ٚٗ. بازٟآغذلاٱ أٌَ أٓس ا٬ٕٓ ضأغِٗ

ُٸٚاحملٚك ،ايبٗبٗاْٞ ايٛسٝس :ا٭قٍٛ، أَجاٍ عًُا٤ نباض ٜسع٢ً  َػتٛاٙ ٞ، ل ايك

 . ا٭ْكاضٟ ٚايؿٝذ ،ايؿكٍٛ ٚقاسب



 االجتهاد والتجديد

 ا٭قٍٛ عًِ تاضٜذ قػٸُٓا يكس: نتابات٘ ٣إسس ٗ ٝينايؿانٌ ايكا٥ٜكٍٛ : ايجايج١

ع ت٬َص٠ َ تبسأ ٝـ، ٚاييتَسضغ١ َا قبٌ ايتأي ٖٞ ا٭ٍٚ إسضغ١: َساضؽ أضبع١ٍ إ

تبسأ َع  عكطايتأيٝـ، ٚاييت ١ٜبسا ٖٞ ايجا١ْٝ ٚإسضغ١ ;’ٚايكازم ايباقط ٌاٱَاَ

ٛٸ ٞايجايج١ ٖ ٚإسضغ١ ;اؾٓٝس ابٔٚ ٌٝابٔ عك  ٝذتبسأ َٔ عكط ايؿ ٚاييت ،َطس١ً ايُٓ

ٛٸايطابع١ ٖٞ َطس١ً   ٚإسضغ١; ايطٛغٞ  ،ايبٗبٗاْٞ ٝسأ َٔ عكط ايٛسستب ٚاييت ،ايُٓ

ُٸط٠ تعاٍ ٫ٚ ٌٸع٢ً  َطاسٌ ث٬خ ػاٚظت قسٚ. اؿانط عكطْاٍ إ َػت  . ا٭ق

 أبٛ :٪٤٫ٖ َٚٔ .مثا١ٍْٝ إِ َطاسٌ عًِ ا٭قٍٛ ثايج١ تكػِّ  ٖٓاى فُٛع١ْ

ٚٸٕ ايصٟ ايكاغِ  ٛٻ: ًٜٞ ٖصا اجملاٍ َا ٗ ز  تاضى٘ اَتسازع٢ً  ا٭قٍٛ يعًِ ضٜتك

ٌٸ تتُٝع ،عسٜس٠ َطاسٌ  ٜذتاض ٗ ايهبرل تأثرلٖا شلا نإ ١خاقٸ َعاٜا َٓٗا ٚاسس٠ ن

ٛٸٍ ٛٸضٙ ايعًِ ٖصا ؼ  . ٚتط

 ٝـايتكٓ  َطس١ً ٖٞ ايجا١ْٝ ٚإطس١ً(، 305) ٝؼٖٞ َطس١ً ايتأغ إطس١ً ا٭ٍٚ

َطس١ً  ايطابع١ ٖٞ  (، ٚإطس312١ًَطس١ً ا٫خت٬ٙ ) ٖٞ ايجايج١ ٚإطس١ً(، 309)

(، 321ضنٛز ا٫غتٓباٙ ) ١َطسً (، ٚإطس١ً اـاَػ١ 316ٖٞايهُاٍ ٚا٫غتك٬ٍ )

َطس١ً  ١ً ايػابع١ ٖٞس(، ٚإط322ٚإطس١ً ايػازغ١ ٖٞ َطس١ً ايٓٗٛض فسٸزّا )

 (! 328) َطس١ً اؾسٸ ٖٞ ١َٓ(، ٚإطس١ً ايجا325ايهعـ )

« ٗٝس ايكٛاعسُ» نتابع٢ً  إْاي١ّٝ ْٛط٠ّ ٝٓاأيك يٛبعس ٖصٙ إكسٸ١َ، لس أْٸٓا 

ٕٸ يٓا ٜتٸهض  إباسح ٌٝتب ٗ ٝعَٜٔتُ قاسب أغًٛبٺ َٚسضغ١ٗٝس نإ ايؿ أ

 : َا ًٜٞ ٗ بعهٗاٍ إ اٱؾاض٠ ّهٔاتٺ بإبساع َؿؿٛعٷ ا٭غًٛب ٖٚصا. ا٭قٛي١ٝ

 

 شابكاغت عذٸ١ٝ ك١إتعًٚ ػعٌتٚاي ايػازغ١ ايكاعس٠ إجاٍ، ٗ غبٌٝ ٢عً

ٌٸ سازخ تكسٗ  ا٭قٌ إٕ) :اؿاٍ  ٝإأقطب ظَإ(، ٚبعس ؾطح ايكاعس٠ ٚب ٗ ٜطٙن

ِّع٢ً  ايكاعس٠ ٜطبٸل، ّٚاكساقَ عؿطٜٔ َٔ أنجط شلاٜصنط ٗا، ٚضغايت أقػاَٗا  ن

 . إكازٜل ٖصٙ

 أق٬ٕ تعاضض يٛ أْٸ٘ع٢ً  تٓلٸ ٚاييت ،١ٌٓ ٚايتػعايكاعس٠ ايجاَ نصيو ٗٚ

ُٳٌ  . ّاَٛضز أضبعٌ َٔ أنجط ٢عً  ل ٖصٙ ايكاعس٠بٻطُٗا، بأضدش ٜٴع
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َٸا ايكاعس٠ تعاضض ا٭قٌ ٚايٛاٖط، ؾكس أٚضز شلا  ٗ ،ٌايتاغع١ ٚايتػع  ٚأ

 . ايتؿك١ًٝٝ ايتطبٝك١ٝ َباسجٗا َطؾك١ّ ،َكساقّا ٌأنجط َٔ ٔػ

 بٌ َطَٛقّا َٚكاَّا عاي١ٝ َها١ّْ ٞايؿٗٝس ايجاْ ّٓض ٚاٱبساع عٝټٖصا ايتُ

ٕٸ َا ;ايعًُا٤ ٌٸ طّاٝػَِّٚت تاسّاَ ٝؼألعٙ ي ٭  َٔ ايهجرلٍ إ وتاز ؾكٝ٘، بٌ يه

 نٝؿ١ٝع٢ً  ٚايتػًٓ٘ ايكسض٠ ايعًِ طايب ّٓض ٣أخط د١ٗٺ َٔ ٖٚٛ. ٚا٫غتٝعاب اٱساط١

 ا٭قٍٛ ِعً ا٭غاغٞ، ٚىًٓل ٖسؾ٘ ٜعتدل ٟايص ،ايؿك٘ ٗ ا٭قٛي١ٝ ايكٛاعس إعُاٍ

ٝٸاٯ ٖٚٛ ـ ٞاضٙ ا٭قًَػا٫مطاف عٔ  َٔ ٜ٘ٚكِْٛ، ايتهدټ َٔ  ٍٚوٛـ،  إكسٸ١َٝٚ ١ي

ٛٸي٘ زٕٚ  إكسٸ١َ.  شٍٟ إ ؼ

 ٖٚصا ايهتاب ٖصا هعًٕٛإٔ ايعًُا٤ ٚأقشاب ايؿهط  ا تكسٸّ يٛع٢ً َٚبٓا٤ٶ 

ٕٸ ١ِٝٗ ا٭قٛيِ ٚزضاغات٭عاثٗ قٛضّا ا٭غًٛب ؾاع١ًٝ،  أنجط ٜكبض ا٭قٍٛ عًِ ؾإ

 . ٚؾٛا٥سٙ ايع١ًُٝ مثاضٙ ٚتتهاعـ

ٔٵ ايتطبٝكٞ،  ايبشح إٍ تؿتكط ا٭قٛي١ٝ إباسح َٔ رلا٭غـ ـ ايهج َعـ  ٚيه

َٸ١ ٚقٛاعس ٝاتٺنًٚ ؾهٌع٢ً  تٛٗط بٌ َٸا ;عا ٕٵ َكازٜكٗا ٕٸإ أٚ ;شلا ٜلَكاز٫  إ  إ

 شلا نإ ٚيٛ ،«ضصٵايٓٻ ٗ ايجُط ٜٛٗط إْٸُا»: ٜكٛيٕٛ ٛاٚاقع١ٝ، ٚناْ تهٕٛ ٫ تٵٚٴدسٳ

 ٜٚػاِٖ عٓٗا،  ا٭غتاش اْتباٙ ٜكطف ايصٟ ا٭َط ،١ًٝٚقً قسٚز٠ْ ؾٗٞ ٚاقع١ٝ َكازٜل

 . ا٫غتٓباٙ ١ٝعًُ ٗ ا٫عتباض ٌٖا بعإغؿاشلا ٚعسّ أخص ٗ

ٕٸ وكٌ َا رلّانجٚ  ايكاعس٠ إعُاٍ َٛاضز عٔ أغتاشٙ ٜػأٍسَا عٓ ايطايب أ

ٕٸ ا٭غتاش هٝبا٭قٛي١ٝ  ٚإػأي١  . ي٘ تطبٝكٝٸ١ َكازٜل ٫ٚ ،ع١ًُْٝ ايبشح ٖصا مثط٠ بأ

ٕٸ َسضغ١ ٚأغًٛب َعاؾ١ ْكاٙ  ٗ ٜػاُٖإ أْٸُٗا إٍ، َهاؾّا ٞايؿٗٝس ايجاْ إ

 ا٫عتٓا٤ هب نجرل٠ ٚمثاض ؾٛا٥س ا٭قٍٛ، شلُا عًِ بٗا تٴًٞاب ـ ٚايٓٛاقل اييتهعاي

 قًٓٗا.  ٗ ٚزضاغتٗا ببشجٗا

 

ِّ َبشحٺ قبٌ ايسخٍٛ ٗ  ١إدتًؿ ٚاٯضا٤ ٍا٭قٛا ٞايجاْ ٗٝسايؿ ٜػتعطض  ن

 عؿط٠ٍ إ ايٛاسس٠ ١ٝا٭قٛي ايكاعس٠ ٖا ٜٗٛضز اييت ا٭قٛاٍ عسز ٜكٌ ٚأسٝاّْا. ؾٝ٘

ِٸ َٔ  ٗ ٚايج٬ثٕٛ اؿاز١ٜ ايكاعس٠ :إجاٍ غبٌٝع٢ً  ْصنط. أقٛاٍ َؿّٗٛ ا٭َط، ا٭ع

 أضبع١ ؾٝٗا ٜٛضزأٚ اغِ ايؿعٌ، « ٍا» ـأٚ ايؿعٌ إهاضع إتٸكٌ با٭َط  ٝػ١نْٛ٘ بك
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 . ق٫ّٛ عؿط

 

تعسٸ قٛض ايبشح  اييت إطايب بعض ٝضبؿطح ٚتٛن ٞايجاْ ٗٝسايؿ ٢يكس اعتٓ

ٕٸ: إجاٍ غبٌٝ ٢ؾعً .ٚايعًِ  ٜعسټ ايصٟ ا٭قٍٛ عًِ ي٘ ع١ٝبٳايؿك٘، ٚبايتٻ عًِ قٛض إ

َٸ١  ٗ احملٛض١ٜ إباسح ٖصٙ ايباسجٕٛ ضٜٛنِّ مل. ٚايؿطعٞ اؿهِ ايؿك٘، ٖٛ َكس

ٌٕ أٚ عٓٛإ ٔٸ. ٌَػتكًٓ ؾك شهِ ٚأقػاَ٘ يً نا٬َّ ٚؾطسّا تعطٜؿّا ٜٴٛٔضزٗٝس ايؿ ٚيه

ٚٸٍ. ٖٚصا ايٓكل َؿٗٛزٷ ٗ ٗ ٖٚٛ عكطْا اؿانط،  ٗ ١ٝايهتب ايسضاغ إككس ا٭

ٗٳـ ع٢ً تٖٛقت اييت ايهتاب َباسح َٔ ايهجرل ٜٴبكٞ َا َٴبٵ  . ايٓٗا١ٜستٸ٢  ١ُّشيو 

 

 اظزٜازٍ إ ٪زٸٟت نُا. ا٭قٍٛ عًِ ٣قتٛ ٚتهاٌَ ْهٛز تٛدب ٝع٠ٖٚصٙ إ

ِ تًو ايعًّٛ. ٚيصيو دعٌ ايؿٗٝس ايكػِ تعًٗ ٗ ا٭زب١ٝ ايعًّٛ بط٬ٓ ٣يس ٚايؿٛم ايطغب١

 عًٝٗا عٜتؿطٻ َٚا ايعطب١ٝ إطايب ٜطتكط ٗ ٞايكػِ ايجاْ»َٔ نتاب٘ ؼت عٓٛإ:  ٞايجاْ

 أٚ أقٛي١ٝ قبػ١ٺ شات قاعس٠ ١٦َ اغتدطازع٢ً  ؾٝ٘ ٚعٌُ ،«١ٝسهاّ ايؿطعا٭ َٔ

ٚٸٍ ايكػِ ٗ نُا ـ ا٫غتٓباٙ، ٚطبٻكٗا ٜلطط ٗ تؿٝس  ١ٝٗايؿك ايؿطٚعع٢ً  ـ ا٭

 . رل٠ايهج

ا٫يتؿات  سضه ٞ، ٚاييتٗٝس ايجاْايؿ بٗا زتؿطٻ اييت إعاٜا َٔ ٜهّاأ ٝع٠ٖصٙ إ

 إعاقط٠.  ايهتب ٚايسضٚؽ ٗ َٚطاعاتٗا ،ٝٗاإي

 

َٳ  َٔ ٞ، غٛا٤غبل ايؿٗٝس ايجاْ ٔٵؾبايطغِ َٔ إٔ ٖصا إٓٗر قس غًه٘ 

ٕٸ ٗ أٚ ايػٓٸ١، إ٫ٓ ،ٗٝس ا٭ٍٚايؿ :َِٚٓٗ ،ايؿٝع١  طعُّا ايباضع ٝ٘ؿات ٖصا ايؿكَ٪ٖي أ

 ٗٝس ا٭ٍٚ. ايؿ قٛاعس ُاغٝٻ اٯخطٜٔ، ٫ٚ عٔ كتًؿ١ خاقٸ١ ْٚه١ٗ

 

 بٓا ؿات٘، هسضَ٪ٖي ؼًُٗا اييت ٞ، ٚايٓه١ٗٗٝس ايجاْايؿ أغًٛب ٝضٚيتٛن
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ٌٕؾْت٘ بأغًٛب َكاض  باعٷ ي٘ نإ ٟايص ،خط َٔ ؾشٍٛ ٖصا ايعًِ، ٖٚٛ ايؿٗٝس ا٭ٍٚآ ش

ٌٸ نت .فاٍ ايكٛاعس ٗ  ٚعٓس. فعطٻٜٴ إٔ َٔ أؾٗط «ٚايؿٛا٥س ايكٛاعس» ٝؼب٘ ايٓؿاٚيع

ع٢ً  ايطدًٌ ٖصٜٔ َٓٗر ٌٗٝس ايكٛاعس بٗصا ايهتاب ْؿٗس ؾطقّا ٚانشّا بُ َكاض١ْ

 : َٓ٘ بعهّا ْصنطٚ .ايكعٝس ٖصا

 ع١ًُٝ قٛاعسع٢ً  ـ ١ٝقٛيا٭ ايكٛاعسٍ إ إناؾ١ ـ ٜؿتٌُٕ نتاب ايكٛاعس إ ـ1

ٗٝس ُ» ٞإٔ نتاب ايؿٗٝس ايجاْ سٌ ٗ .١ٝٗ١ٝ ٚا٭زبايؿك ايكٛاعس: قبٌٝ َٔ ٣،أخط

 ايعطب١ٝ ١ٝيكٛاعس ا٭زبإٍ ام سَا تططٻ١ٝ، ٚعٓعس ا٭قٛيايكٛاع٢ً  ٜكتكط« ايكٛاعس

 ٖصا اٱطاض.  ا٭قٍٛ ٕجٌ ٖصٙ ايكٛاعس، ٚزخًٗا ٗ َٓار ساد١ عًِ ٗ شنطٖا ؾكس

ٕٸ نتاب ايؿٗٝس ا٭ٍٚ مل  ـ2  نتاب ٬فغ ;إٛنٛع ٗ ّاخاقٸ تطتٝبّا طأعٜٴإ

ٚٻ ٟايص ،ٞٗٝس ايجاْايؿ  . َعتدل ، ٚبذلتٝبٺٚخامٸ ٖٝع أغإؽْ٘ ع٢ً ز

 بُٝٓا ;ا٭قٍٛ عًِ َباسح ٝعنتاب٘ قس ططح ْ ٕٸ َٓٗر ايؿٗٝس ا٭ٍٚ ٗإـ 

ٕٸ  ايكٍٛ: ّهٔ  . ق٬ًّٝ إ٫ٓ أٜهّا إباسح ْٝع ططح ٞايجاْ ٗٝسايؿ َٓٗرإ

ٍ إٍٚ ايهتاب أ َٔ ؾإْٸ٘ ،عًُّٝا َػًهّا غًو ٘نتاب ٗ ٞايؿٗٝس ايجاْ ـ4

ٖصا ا٭َط. ؾٗٛ ع٢ً  إثبات٘. ٚيكس لض ٗٚ ،عٓ٘ ايبشحٍ إ ٢ٜٚػع ،ٖسؾّا ٜططح آخطٙ

ٚٸ أعًٓ٘ ٗ ٟايص اشلسف يبًٛؽ تكسٸٜ٘ أغاؽ  شيو يٝهٕٛ»: ٜكٍٛ ٝحٍ ايهتاب، سأ

 خس١َ ّٜكسِّ ،«...إٛاضز ٗ سهاّا٭ اغتٓباٙ ًَه١ ٌٝؼك ٗ ٘ايتؿٗك يطايب عّْٛا

 عٔ ٜعًٔمل  ٟٗٝس ا٭ٍٚ ايصايؿ ع٢ً خ٬ف ٣;أخط د١ٗ َٔ ٚيط٬ب٘ ،د١ٗٺ َٔ يًؿك٘

ٍٕفنتاب٘ ْاٚطّا اٍ  ٙ ٗلس ، بٌٖسفٺ ٖهصا ب، يصا تطاٙ َؿعُّا ػٵٚاسس ؾشٳ ا

 . ا٭قٛي١ٝ رلبايبشٛخ غ

 نٝؿ١ٝع٢ً  ايط٬ب إعا١ْ ٖٛ يًكٛاعس ٝؿ٘ٗٝس ا٭ٍٚ َٔ تأيايؿ ١ٜناْت غا ـ5

ٔٵ َٔ ايؿطٚع اغتدطازٚ ايتؿطٜع  ٗ ٜكٍٛ ؾٗٛ ،يٮزٓي١ َطاعا٠ زٕٚ َٔ ا٭قٌ، يه

 ايسيٌٝ َطاعا٠ رلَٔ غ ،اعس٠ايك ْؿؼٚؾطٸعٓا إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ع٢ً »١َ ايهتاب: َكسٸ

 «. ؾصٸ َا إصنٛض، إ٫ٓ

َٸا غا  ٝإأس ٗ ايتطبٝل، ؾٗٛ ـ ايتؿطٜعٍ إؾٗٞ ـ إناؾ١  ٞٗٝس ايجاْايؿ ١ٜأ

ِٸ ا٫غتس٫يٞ إٓٗرٍ إ ٜؿرل نجرل٠  . تطبٝك٘ي ٢ٜػع يتؿطٜع٘، ث

 ٝا١ٕٝٗ، ٚبايؿك ا٭يؿاٚٚ يًُكطًشات ١ٜؿطٚم ايًػٛيبا ٞاٖتُاّ ايؿٗٝس ايجاْ ـ6



 االجتهاد والتجديد

مل  ُٝٓاب ;«ايتُٗٝس»نتاب٘  ٗ ،عح اـدل ٚاٱْؿا٤ :ًْتٗا ٝٓٗا، َٚٔب ايؿطمٚد٘ أ

 . &ٞايجاْايؿٗٝس أبساٙ  ايصٟناٖتُاَّا ٗٝس ا٭ٍٚ ايؿ سٹبٵٜٴ

 ;ا٭زب١ٝ ايكٛاعس عٔ ا٭قٛي١ٝ ايكٛاعس ؾكٌٍ إٗٝس ا٭ٍٚ ايؿ عٳػٵٜٳمل  ـ7

ٚٸ ايكػِ ٝٓٗا، ؾذعٌؾطٸم ب ٟايص ،ٞٗٝس ايجاْايؿ غ٬ف يًكٛاعس  ٣ٜتكسٸ ٍا٭

 . ا٭زب١ٝ يًكٛاعس ٜتعطٸض خطاٯ ١ٝ، ٚايكػِا٭قٛي

ٌٸ ٜطٕػأي١ تكط َٞطاعا٠ ايؿٗٝس ايجاْ ـ8 ايبشح،  ٗ ايؿطٚع قبٌ أ٫ّٚ ايٓعاع ق

ٗٝس ا٭ٍٚ اٖتُاَّا ايؿ سٹبٵٜٴ مل بُٝٓا ;تكطٜطٙ ٗ أطٓب سٝح ،(52) ايكاعس٠ ٗ نُا

 بٗصا ايؿإٔ. 

 

ُٸ١ اييت  ْٝع نٕٛ( ايكاعس٠  نُٔ) ٞٗٝس ايجاْايؿ ٜططسٗا َٔ ايبشٛخ إٗ

 . خ٬ؾ٘ بايسيٌٝ ثبت َا ١، إ٫ٓسذٸ |ايٓيبٸ أؾعاٍ

أْٸ٘ إشا ناْت  ٖٚٞ ،َبتهط٠ْ َػأي١ٺٍ إ ٜتعطٸضٖاَـ ٖصا ايبشح  يهٓٸ٘ ٗ

ٌٸ أؾعاٍ ايٓيبٸ  اشلسف ايعباز٠، ٖٚٛع٢ً  ؾتشٌُ ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ ٝإَكاّ ب ٗ |ن

ٕٸ باب َٔ ;ايعازٟ ايؿعٌع٢ً  ًٓٗا ّهٔ ا٭ْبٝا٤، ٚنصيو بعج١ َٔ  عسّ ا٭قٌ أ

 . إػأي١ خ٬فٷ ٗ: ّ؟ ٜكٍٜٛكسٻ ُٗاأٜټ ايؿٓو ايتؿطٜع، ؾعٓس

 : َػا٥ٌ، َٓٗا ١ًْ إػأي١ ٖصٙع٢ً  عٜؿطِّثِ إْٸ٘ 

 ٫؟  أّ ٚادب١ ،ايك٠٬ ا٫غذلاس١ ٗ  سهِ دًػ١أـ 

 ٫؟  أّ ٚادبٷ ايؿ٬ْٞ ططٜل َٔ ٚاـطٚز ٞؿ٬ْاي ٜل١ َٔ ايططزخٍٛ َٓهب ـ 

٢ عً ٚادبٷ ٖٛ ٌٖ «قكٸب» َٓطك١ ١ ايٛزاع ٗسذٸ ٗ |ْعٍٚ ايٓيبٸـ  ز

 ٫؟  أّ اٯخطٜٔ

ٍٷ نًٓ٘ شيو ٚعٓسْا»: فٝبّاٚ َهٝؿّا ،ٜكٍٛثِ  يعُّٛ أزٓي١  ;ايؿطعٞع٢ً  قُٛ

 . «ٞايتأغٸ

طا٥ذ١، ي١ٝٗ اايؿك ايبشٛخ َٔ ايّٝٛ تعسٸ ؾطٚع َٔ ٝٗاٖصٙ ايكاعس٠ َٚا تطتٸب عًٚ

ٌٸ اؿسٸ ٜٔٚؼت عٓٛإ: ٌٖ ايس   ؟ا٭نجط أّ ا٭ق
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ٕٸ( 89) يًكاعس٠ ؾطس٘ آخط ٗ ٜصنط  َٔ أسٝاّْا ٖٛ قٛي٘ أٚ |ايٓيبٸ ؾعٌ أ

 اٱَا١َ َكاّ َٔٚأسٝاّْا  ;٣ايؿتٛ َٛقع ٜكع ايؿطع١ٝ، عٝح ا٭سهاّ تبًٝؼ َٛقع

 ايكها٤ َٛقع َٔ ٚأسٝاّْا ;إاٍ بٝت ٗ ايتكطٸفٚ اؾٗاز سهِ :ٚيٛاظَٗا، َجٌ

ِٸيٛاظَ٘ٚ  ؟َا ايعٌُ ساٍ ايؿٓو ٗ: َتػا٬ّ٥ شيو بعس ٜهٝـ . ث

ؾًٛ  .«ٗٞ ي٘ؾ َٝتّا أضنّا اٝأس ٔٵَٳ: »|َجٌ قٛي٘ ٖصا ايبشح تٛٗط ٗ  ٚمثط٠

 ٗ( ايؿكٝ٘ ٞٸعكط اؿهٛض أٚ ْا٥ب٘ )ايٛي ٗ اٱَاّ ٕٴإشٵ ًٜعّ ؾ٬ ٝؼَكاّ ايتبً نإ ٗ

ّٷ ؾاٱشٕ شيو غرل نإ ٝب١، ٚيٛعكط ايػ  . إكاّ ٗ ٫ظ

 باب ايكسٚض، َٔ سٝج١ٝ ٗ َاع٢ً  اؿٌُ هب ايؿٓو َٛاضز َٞٚٔ ٖٓا ؾؿ

 يٓازض. اع٢ً  ايػايب تطدٝض

 

ٔٵ بككس |ا٭نطّ يٛ ثبت ؾعٌ َٔ أؾعاٍ ايٓيبٸ  ٚادبٷ أْٸ٘ ٗ ٖوؾٴ ايكطب١، يه

 ايٓسب؟  أّ ايٛدٛبع٢ً  وٌُ ؾٌٗ ؟َػتشبٸ أّ

ٕٸ بٜٚعٚك(، 89) ايكاعس٠ شٌٜ ٗ إػأي١ ٖصٙ ٞٗٝس ايجاْايؿ ٜصنط  مثطات شلا أ

 ٗ ايػػٌ، ٚإٛا٠٫ غرل َٔ ايطٗاض٠ ؼكٌٝ ٗ اهلل بطغٍٛ ٞايتأغٸ ١ٝٗ١ٜ، َٓٗا: ضعاؾك

 ٚغرل ،اؿطاّ إؿعط ٗ ادتُعا، ٚإبٝت إشا ايعٝس أٚ اؾُع١ خطب١ ّايطٛاف، ٚتكسٸ

 . شيو

 َكازٜل إٕ سٝح ;^إعكٌَٛ ٚغرل٠ تاضٜذ َطايع١ َٟٚٔ ٖٓا ؾُٔ ايهطٚض

 . ^غرلتِٗ تهجط ٗ ّاثًٗا َٚا إػأي١ ٖصٙ

 

 ،ايٛاٖط َع ا٭قٌ تعاضض عح بططسٗا ٞٗٝس ايجاْايؿ اْؿطز َٔ ايبشٛخ اييت

 أضبع١ أقػاّ:  ٗ ٜبشج٘ سٝح(، 99) ايكاعس٠ ٗ َؿكٸ٬ّ ٜعاؾ٘ ايصٟ

ٚٸ  ا. شل ّاٝٗب أسس عؿط َكساقّا ؾكٜكاض َا ٢بٛاٖطٖا، ؾأت ٜعٌُ إٛاضز اييتشلا: أ

ؾطعٞ،  زيٌٝ أْٸ٘ باب ايٛاٖط، َٔ ٫ ،با٭قٌ ؾٝٗا ٜعٌُ إٛاضز اييت: ٝٗاثاْ
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 . َكازٜل بػبع١ ٢ؾأت

 أْٸ٘ باب َٔ با٭قٌ، ٫ ايعٌُ بايٛاٖط، ٜٚذلى ؾٝٗا ٜعٌُ إٛاضز اييتثايجٗا: 

 ١ عؿط َكساقّا شلا. بػتٸ ٢ٚأت. ا٭قٌع٢ً  ايٛاٖط تكسِٜ باب َٔ ؾطعٞ، ٚإْٸُا زيٌٝ

 َكازٜل غبع١ أٚضز ا٭قٌ؟ ٚقس أّ ايٛاٖط: ٜكسٸّ ُٗاأٜټ ايؿٓو َٛاضز ٗضابعٗا: 

 يًكاعس٠ أَج١ًٚ ٜلّٗٝا نُكازؾك ؾطعّا ٔػٌ ٜكاضب َا اجملُٛع ٜهٕٛ بٗصاٚ .شلا

 . إصنٛض٠

 

 ا٭َط ٝػ١أَٛض ب٘ بػضٸ ايٓٛط عٔ ا٭َط، ٚقبإ ٝإتيٛ نإ إهًٓـ ضاغبّا باٱ

ٍٸ ع٢ً  َجٌ ٖهصا َٛاضز ٫ ٗ ٕٸ ;ايٛدٛبتس  بعح ٖٛ ب٘ إأَٛض ٚدٛب َٔ ايػا١ٜ ٭

ٕٸ ؾطض ب، َٚعٛإطً ا٭َط يتشكٝل ـإهًٖ ؼطٜوٚ ٌٷ ٜوايتشط  أ ْؿػ٘  ٗ ساق

ٛض، ٚنإ عٓس إأَٛض زاؾع بإأَ لٜتعًٖ ٤ٞٺإشا أَط بؿ(: »33ايكاعس٠ ) ٗ ٜكٍٛ &ؾإْ٘

ٕٸ ;ايٛدٛبع٢ً  ا٭َط شيو وٌُ ب٘، ؾ٬ اٱتٝإع٢ً  وًُ٘  إْٸُا هاباٱ ٗ إككٛز ٭

 . «ايؿعٌ طًبع٢ً  اؿحٸ ٖٛ

ٕٸ   مٛع٢ً  ايؿكٝ٘ ٖصا اٖتُاَات ٣إسس  تعسٸ ٖٞصٙ ا٫يتؿات١ َٔ ايؿٗٝس ايجاْإ

 . ايؿكٗا٤ َٔ رلٙبٗا عٔ غ عٝٻُ اييت اـكا٥ل ٣إطايب، ٚإسس ٝلتؿد ٗ ايسٓق١

 

 ايكًٌٝ َع ٜكسم ّاأْٸ٘ إشا نإ َتعًٓل اؿهِ ازل ( تبشح 12ٗايكاعس٠ )

أَٛض،  َٔ عًٝ٘ ٜكسم َٚا اٱغ٬َٞ باؿهِ لٜتعًٖ ٚطٜؿّا َٛضزّاٚتصنط رل، هجٚاي

ايؿٗٝس ايجاْٞ  ٜصنطسٝح ، اؿرٸ ٗ نش١ٝايٛن٤ٛ، ٚا٭ ٗ ايطأؽع٢ً  إػض :َجٌ

 . إػأي١ ٖصٙب ع٢ً ١ٝٗ تذلتٻؾك مثطات غتٸبعس شيو 

ُٸا سسٚز َٔ أظٜسع٢ً  َػض َٓٗا: يٛ  ايعٜاز٠ع٢ً  وهِ ؾٌٗ ٢يكسم ٚإػ

 زؾع١ أنجط ايكسّ ُػض إٔ بٌ ايتؿكٌٝ :أسسٖا :ا٫غتشباب؟ أقٛاٍ أٚ بايٛدٛب

 ;يًٛادب َكساقّا ٜهٕٛ اؿاقٌ إػض ُاّ ايكٛض٠ ا٭ٍٚ ؾؿٞ ;بايتسضٜر أٚ ٚاسس٠

َٸاٚ ُٸ َكساض ؾٝهٕٛ ١ْٝايجا ايكٛض٠ ٗ أ  . َػتشبٸّا ٚادبّا، ٚايباقٞ ٢إػ
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ٕٸ ٢ىؿ ٫ٚ  ايتػبٝضع٢ً  ايعٜاز٠: ًْتٗا َٔٚنجرل٠،  َكازٜل ايكاعس٠ شلصٙ أ

 ٜصنط ٖٛ. ٚايتككرل أٚ لًاؿ َكساضع٢ً  ايػذٛز، ٚايعٜاز٠ٚ ايطنٛع ٗ ايٛاسس

 . ايؿطع ٖصا١ٝٗ تذلتٸب ع٢ً ؾك مثطات ٔؼ

 

ٍٸايٓٗٞ ايٛاضز بعس ايٛدٛب  ٌٖ: ٞٗٝس ايجاْايؿ ططسٗا شٛخ اييتبَٔ ١ًْ اي  ٜس

ع٢ً  طٗٞ ٚاؿٛايٓ بعس ا٭َط ز٫ي١ ٗ ْبشح نُا أْٸ٘ ٜعتكس ٫؟ ؾٗٛ أّ اؿط١َع٢ً 

 ٗ ؾٝكٍٛ ،أٜهّا اؿط١َٗٞ ع٢ً ايٓ ز٫ي١ ٗ ايبشح إٓاغب َٔ نصيو ايٛدٛب

ٕٸ: قاٍ ٔٵَٳ»(: 41) ايكاعس٠ ٕٸ: قاٍ يًٛدٛب ِٜا٭َط بعس ايتشط إ ٗٞ بعس ايٛدٛب ايٓ إ

 . «ٜهّاأ ِٜيًتشط

 

 :شيو ١ًْ َٔٚ ا٭َاض٠. ا٭قٍٛ أضباب ّا٭َاض٠ ٜكسِّ َع ا٭قٌ تعاضض َٛاضز ٗ

 إًه١ٝ عسّ شابكاغت َع ـ ه١ًٝإع٢ً  أَاض٠ تعتدل اييت ـ ايٝس قاعس٠ تعاضض َٛاضز

ٔٸ. ٝساي شٟ يػرل  ايكسِٜ ًٕوا تعاضض يٛ»(: 96) ايكاعس٠ ٗ ٜكٍٛ ٞٗٝس ايجاْايؿ يه

ٚٸٍٚ ....ق٫ٕٛ ُٗاأِّ تطدٝض ؾؿٞ اؿازث١ ٚايٝس  إًو شابكاغت ٜكسٸّ أٟ ،«َّكسٻ ا٭

 . ايكسِٜ

 

: ٜكٍٛنتب  ،ٞٚاغتكطا٥ ;ٗٞؾكٚ ;َٓطكٞ :ٍإ اؽٝايك ُٕٝ٘ٸ ايؿٗٝس بعس تكػإ

ٕٸ ٍٸ ايٓلٸ أٚ ،ايع١ًٓ ٓكٛمَ ايكٝاؽ إ َٸا ;ايع١ًٓع٢ً  ايسا  ا٭ٍٚ. ٚٓٸٞٚ ٚاٖط أٚ ;قطعٞ إ

 . نجرل٠ ؾطٚع عًٝ٘ ب١، ٚتذلتٻسذٸ

 

 بع١ًُٝ ع٬ق١ ا٭قٍٛ، ٚشلا فاٍ ٗ تسخٌ اييت ١َٝٔ ايكٛاعس ا٭زب شنط ١ًّْ

 : َٓٗاٚا٫غتٓباٙ، 
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ٕٸع٢ً  َبينٸ عحٷ ايٓٛط أقشاب ٌٚقع ب  ايهتاب١ع٢ً  ايه٬ّ إط٬م أ

ٟٸ ٖٛ ٌٖ اٱؾاض٠ٚ  ؟اؿكٝكٞٚ ايًؿٛٞ ا٫ؾذلاى باب َٔ ٖٛ أّ فاظ

 مثطات عًٝ٘ ضتٸبٚ ،(103) ايكاعس٠ ٗ ٖٞصا إبشح ا٭زب ايجاْٞ ٗٝسايؿ ططح

ٕٸ يٛ: ٞايايت إجاٍٍ إ جملاٍا ٖصا ٗ اٱؾاض٠ ّهٔٚ .١ٝٗؾك : قاٍٚ ،ظٚدتإ ي٘ ضد٬ّ أ

 ٫ ؾايط٬م ّافاظٜٸ اٱؾاض٠ع٢ً  ٬ّايه قسم نإ ؾإشا ;إيٝٗا ؾاضأٚ ،طايلٷ ُٖااإسس

 . ٚاقعٷ ؾايط٬م ايًؿٛٞ ا٫ؾذلاى باب َٔ اٱط٬م نإ إشاٚ ;ٜكع

 

ٕٸ ٛشٵايٓٻٚ ايكطف عًُا٤ ٣ٜط  َعاْٞع٢ً  ٝك١ّسك ٜطًل إؿعٍٛٚ ايؿاعٌ اغِ أ

َٸا. إػتكبٌٚ اؿاٍٚ إانٞ  َٝٞٓعع٢ً  ٜطًكإ أْٸُٗاع٢ً  ؿكٛااتٻ ؾكس ا٭قٛيٕٝٛ أ

ٕٸ ا٭ؾاعط٠ ؾكاٍ ;إانٞ ٗ إػتكبٌ، ٚاختًؿٛاٚ اؿاٍ ٟٸ اٱط٬م بأ شٖب  بُٝٓا ;فاظ

 . سكٝكٞ أْٸٍ٘ إ ٚإعتعي١ اٱَا١َٝ

 ي٘ ٜصنطٚ ،(115ايكاعس٠ ) نُٔ ا٭زبٞ ايبشح ٖصا ٞٗٝس ايجاْايؿ ٜصنط

ٕٸ ًٛؾ. ايكطإٓ سٓؿاٚع٢ً  زاضٟ ٚقؿتٴ: ا٥ٌكاي قٍٛ: ٜس٠، َٓٗا١ٝٗ عسؾك مثطات  ؾدكّا أ

 َكساقّا ٜهٕٛ ٫ ا٭ؾاعط٠ َصٖب ٢ْػٞ، ؾعً اٯٕ يهٓٸ٘ ،يًكطإٓ ساؾّٛا نإ

ٕٸ ، إ٫ٓعًٝ٘ يًُٛقٛف  . ي٘ َكساقّا ٜهٕٛ إٔ تكتهٞ ايكاعس٠ أ

 

 ايبشح ٖصا مثطات َٔ... ٚغرلٙٚ ايٓسا٤ عٔ سصف آخط ا٫غِ ٗ ٖٚٛ عباض٠ْ

ٕٸ ا٭زبٞ ٍٔ أْت»: يعٚدت٘ قاٍ يٛ ايعٚز أ  أّ ايط٬م قٝػ١ تكع ٌٗؾ ،ايكاف عصف ،«طا

ع٢ً  ا٭ثط بٕٜٛطتِّ أْٸِٗ شنط َع ،(200) ايكاعس٠ ٗ يًُػأي١ ٞٗٝس ايجاْايؿ ض٫؟ ٜتعطٻ

  .إٛاضز ٖصٙ مثط٠

 

ٕٵٚ ،اؿطٚف صٖٙ ٌٜإططٚس١ دٛاظ أٚ عسّ دٛاظ تبسَٔ ايبشٛخ   تهٔ مل إ

َٳؾك مثطاتع٢ً  تؿتٌُ ؾا٥ع١، يهٓٸٗا  «ايطٓٔ»ٚ «اؿُس» ًٜؿٜ ٔٵ١ٝٗ، َجٌ: 
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 أقٌ( 200) ايكاعس٠ ٗٝس ٗايؿ ٝش١؟ ٜصنط٘ قشق٬ت باشلا٤، ؾٌٗ «ايطسِٝ»ٚ

ٕٸع٢ً  َبت١ٝٓ إػأي١، ٚأْٸٗا  ايكطا٤ات ٣ٱسس َطابك١ تهٕٛ إٔ هب ايٛادب١ ٠ايكطا٤ أ

ٕٵ ;باط١ً ؾٗٞ تكشٝشٗا أَهٔ يٛ ٠ايكطا٤ ٖصٙ: قاٍ ثِ ،تٛاتط٠ٕا  ّهٔ مل ٚإ

 . قشٝش١ ًٜجؼ، ؾتهٕٛ ٔٵَٳ أؾب٘ ٞٗتكشٝشٗا، ؾ

 

 : إهاضع ٢َعٓ سٍٛ كتًؿ١ أقٛا٫ّ( 141) ايكاعس٠ نُٔ ٞٗٝس ايجاْايؿ ٜٓكٌ

 . إػتكبٌٚ اؿاٍ ٌَؿذلى بأـ 

 . ا٫غتكباٍ ٗ فاظٟٚ ،اؿاٍ ٗ ٝك١سكب ـ 

 . ١ٝعهؼ ايجاْ ز ـ

 . فاظّا ٫ٚ سكٝك١ّ ا٫غتكباٍ، ٫ ٗ ٜػتعٌُ ٫ٚ ،اؿاٍ ٗ ٝك١كس ز ـ

 عهؼ ايكٛض٠ ايػابك١.  ٖـ ـ

 غبٌْٝصنط ع٢ً ٚ .ٗٝس بعض ايجُطات ايؿك١ٝٗ ع٢ً ٖصٙ ا٭قٛاٍايؿ بٜطتِّٚ

ٔٻ ٚاهللٹ»: قاٍٚ ،ِٖأسسٴ أقػِ إشا: إجاٍ  تعٌٝع٢ً  ايكط١ٜٓ عسّ قٛض٠ ؾؿٞ ،«٭قَٛ

 ٢إعٓ شيو، ٚطبل بعس أٚ ايكٝاّ اٯٕ ا٭ٍٚ عًٝ٘ ٢إعٓ طبلؾ ا٫غتكباٍ أٚ اؿاٍ

 . ّاادبٚ طناؿا ايٛقت ٗ ايكّٛ أزا٤ٜهٕٛ  ايطابعٚ ايجاْٞ

 

ٔٸ، ٖٚٛ ٖصا أضباب ؾٝ٘ اختًـ زبّٝاأ عجّا( 192) ايكاعس٠ ٗٝس ٗايؿ ٜططح : ايؿ

ـٺ تُٞأ ْٗاٜتٗا ٌْ، ٚٗ عسٸ٠ع٢ً  ايه٬ّ اؾتٌُ إشا  ٚقؿت: ايكا٥ٌ قٍٛ :، َجٌبٛق

ـ ايعسٍٚ َتعًٓل ٚق ؾٌٗ ،ايعسٍٚ ا٤ايكطٸٚ بايط٬ٓٚ أ٫ٚزٟ أ٫ٚزٚ أ٫ٚزٟع٢ً  زاضٟ

ٌٸ أّ با٭خ ٍٷخاقٸ رلبايه ٕٸ ٞٗٝس ايجاْايؿ ٜصنط .١؟ أقٛا  ك٘تعًٗع٢ً  بٓا٤ٶ ايٛقـ أ

ٌٸ  ٌَؿُٛي اؾُٝع ٜهٕٛ ئ ايكٝس ٖصا بسٕٚٚ ،ْٝعّا شلا قٝسٷ ؾٗٛ اؾٌُ به

ٕٸباؿهِ  . لٜتشٖك مل إٛنٛع ; ٭

 

ٕٸ: ا٭عساز قايٛا عح ٗ ٌٸ ايعسز إ َٸ ا٭ق ايعسز،   دع٤ ٖٛ ٝؼا ايٛاسس ؾًاثٓإ، ٚأ
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ٌٷ ٖٛ بٌ ٕٸ( 135) ايكاعس٠ ٗ ٜصنط ٖٛٚ. أق  باب ١ٝٗ ٗؾك مثطات ١ًْ ايبشح شلصا أ

 . غرلٖاٚ ضصٵايٓٻٚ ١ايٛقٝٸٚ اٱقطاض

 

ٝٸ بٗا بٜطسِّ مل ا٭ؾهاض َٔ بعهّا ٞططح ايؿٗٝس ايجاْ  قاضت ٕٛ، بٌا٭قٛي

ُٸٗ ْصنط، ٚقبًِٗ َٔ يًٓكسَٛضزّا   ا: أٖ

 

 ضاأقٛا٫ّ اخت أٚضز إٔ بعس، ٚايؿطٙٚ ايٛقـ ؿَّٗٛ ١ٝسذٸ ٞشنط ايؿٗٝس ايجاْ

ٕٸ ضغِ ،(25) ايكاعس٠ ٗ شيو شنط. إؿٌَٗٛ بٌ ايتؿكٌٝ ٖٛٚ ،ايجايح ايكٍٛ  أ

 . ١ٝاؿذٸ عسّٚ ١ٝاؿذٸ قعٝسع٢ً  نبرل تؿاٚتٷ بِٝٓٗ اؿانط ايٛقت ٗ إؿٗٛض

 

 شٌٜ ٗ شنطٙ .إهإٚ ايعَإ َؿّٗٛ أٜهّا شلا ضتعطٸ َٔ ١ًْ ايبشٛخ اييت

 عٓس َطزٚزٚ ،ْاع١ عٓس ١سذٸ إهإٚ ايعَإ َؿّٗٛ»: ؾٝكٍٛ ،(28) ايكاعس٠

 . «كٌاحملٚك

 

ٕٸ ٞٗٝس ايجاْايؿ عكط ٗ طستُط َٔ ايبشٛخ اييت  )أ( ٗ هط٠ ايٛاقع١ايؿ أ

ٖٞ َٔ أيؿاٚ ايعُّٛ ٌٖ اٱثبات،  غٝام ٗ( ز) ;ايؿطٙ غٝام ٗ( ب) ;ايٓؿٞ غٝام

ٍٸ عً ٕٸ ث٬ثتٗا ايؿ ٫٣؟ ٜط ّأ ٝ٘ٚتس ٍٸٗٝس أ  نُٔ شيو شنطٚقس . ايعُّٛع٢ً  ٜس

  (.55ٚ، 54، 53) ايكٛاعس

 

ٕٸ إته٠60ًٚ )ايكاعس شنط ٗ  ٖٛ ٌٖ اـطاب عُّٛ َتعًٓل ٗ ٜسخٌ ِٟ ايص( أ

ِٸ ٗ ٜسخٌ ٖٛ أّ بػٵؾشٳ اـدل خطاب ٗ زاخٌ  يٮَط ٜهٕٛ نإٔ ،شيو َٔ أع

 ٜهّا؟ ٗٞ أايٓٚ
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 . ا٫غتٓباٙ ع١ًُٝ نًٓٗا تسخٌ ٗ ،١ٝٗؾك ؾطٚع عؿط٠ إػأي١قس ضتٸب ع٢ً ٚ

 

ٕٸ ٞٗٝس ايجاْايؿ ٣ٜط  َٛدبٷ ،ايعبازات ٗٞ ٗنايٓ ،إعا٬َت ٗٞ ٗايٓ أ

ٍٸ ايعبازات ٗٞ ٗايٓ»(: 42) ايكاعس٠ ٗ ٜكٍٛ. يًؿػاز  ٗ َطًكّا، ٚنصا ايؿػازع٢ً  ٜس

عٓ٘،  َٓؿٓو ي٘، بٌ ٫ظّ غرل يًككس كاضَٕ أَطٍ إٗٞ ايٓ ٜطدع إٔ إعا٬َت، إ٫ٓ

 . «ايٓسا٤ ٚقت اؾُع١ ّٜٛ ٝعٗٞ عٔ ايبنايٓ

 

 عُّٛ ٗ ايطمٸٚ ايعبٝس زخٍٛ َػأي١ ٞٗٝس ايجاْايؿ ٜططح( 61) ايكاعس٠ ١ْٜٗا ٗ

ٕٵ ،١ٝٗؾك ْتا٥ر بهع شيوع٢ً  بٚضتٻ .إ٪ٌَٓٚ ايؿطع١ٝ، نإػًٌُ اـطابات  ٚإ

 . اٯخطٜٔ َٔ تطسٝبّا لٳًِٜٳنإ ٖصا إٛنٛع مل 

 

ٕٸ( 63) ايكاعس٠ شنط ٗ  ٗ اؿانطٜٔ تؿٌُ  «ايٓاؽ أٜٗا ٜا» :َجٌ اـطابات أ

 أٜٗا ٜا» :مٛ ،١إؿاؾٗ خطاب»: ٜكٍٛ .بعسِٖ َا تؿٌُ ؾك٘، ٫ٚ اـطاب عكط

 . «ناٱْاع، آخط بسيٌٝ اؿهِ ٜجبت بعسِٖ، ٚإْٸُا ٔٵَٕ خطابّا يٝؼ «ايٓاؽ

 

 ٖٛ ايّٝٛ،ٍ إ ا٭قٛيٌٝ نتب ٗ ٚاؾتٗطتشلا،  ضتعطٻ َٔ ١ًْ ايبشٛخ اييت

 (8)ايباب  ٗ ٜصنط سٝح ،ز٠َتعسِّ دٗات َٔقس تعطٻض ي٘ ايٛاسس، ٚ خدل ١ٝسذٸ عح

 ٗ نصا. ١ٚإػأي بٗصٙ ك١َتعًٓ ٜس٠ٗٝس َطايب عسايتُ نتاب٘ َٔ ايجاْٞ إككس َٔ

 ٗ ٜبشح( 91) ايكاعس٠ ٚٗ .شيو ٚعطؾٚ اـدل تعطٜـ ٜصنط سٝح ،(90) ايكاعس٠

 ب١ يًددل ٚزخًٗا ٗسٍٛ ايكطا٥ٔ إػبٻعحٷ ( ٠92 )ايكاعس ٚٗ .ايهصبٚ ايكسم َؿّٗٛ

ُٸ ضغِ ؾإٛنٛع. َكساق٘  ّاخاقٸ أبٛابّا ا٭قٛيٕٝٛ ي٘ أؾطز ا٭قٍٛ، ٚقس عًِ ٗ ٝت٘أٖ

ٕٸ ب٘، إ٫ٓ ٌٸاختكاضّا، ٚ إ٫ٓ ي٘ ضٜتعطٻٗٝس مل ايؿ أ  . نتاب٘ ْكل ٛاضزَ َٔ سٻعٴ شيو يع
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 ا١ُٕٗٚ ١ٜٖٚٛ َٔ ايبشٛخ احملٛض ،«إؿاِٖٝ»٘ سٍٛ عج خ٬ٍٚ ،ٞؾايؿٗٝس ايجاْ

ٕٸ ٣ْط. ٣ٚأخط يبشٛخ ا٬ٕسل أٚ اؿٛاؾٞ ٗ ٜٛضزٖا ا٭قٍٛ، لسٙ عًِ ٗ  شيو أ

 . بايهتاب ًٜشل ْكلٷ

 

 ٜصنطٖا مل ٜهاز بايعكٌ، بٌ ١إتعًٓك بايبشٛخ اٖتُاَّا ٞٗٝس ايجاْايؿ سٹبٵٜٴمل 

ٌٸ ايبشٛ ٖصٙ ٌتؿٚه ٚقتٺ نتاب٘، ٗ ٗ خ أسس َكازض اغتٓباٙ ا٭سهاّ، ٚؼت

 ا٭خط٣. ا٭زٓي١ َاتَكسٸ ٗ ٚاغع١ َٔ عًِ ا٭قٍٛ، ٚشلا أثطٷ ١ّسَػا

 

  



 

 

 

 

 جتًِّيات احلداثة ايغسبّية يف ايوطٔ ايعسبي
 

 

 ْؿأت ٗ غٝاقات تاضى١ٝ ٚثكاؾ١ٝ غطب١ٝ، ًٚٓت ٗ شاتٗا قُّٝا اؿساث١ ؾهط٠ْ

ع٢ً عكب، ٚأخطدت٘ َٔ ًُٚات ايعكٛض ايٛغط٢ إٍ أْٛاض  اجملتُع ايػطبٞ ضأغّا تٵقًَبٳ

 ايعكط اؿسٜح. 

ـ انتؿؿت  ٚخ٬ٍ استهاى ايعطب بأٚضٚبا ـ َٓص ١ًٓ ْابًٕٝٛ ع٢ً َكط

ي٘ َٔ  مل ٜبلٳ ؿ١ شيو ايبٕٛ ايؿاغع ايصٟ ٜؿكٌ بٌ فتُٕعايٓدب ايعطب١ٝ إجٖك

دسٜس٠ باٖط٠. ٚناْت  ض٠ٺٜٓعِ عها فتُٕعًٌَٚٗٗ  تطاخٷ سهاضت٘ اٱغ١َٝ٬ إ٫ٓ

أضازت ْٝعٗا إٔ ػٝب عٔ  ،ايعكٌ ايعطبٞ إٍ تٝاضات كتًؿ١ تٵُٳايكس١َ عٓٝؿ١ قػٻ

 م: نٝـ ْتعاٌَ َع اؿساث١ ايػطب١ٝ؟ ايػ٪اٍ اؿهاضٟ إ٪ضِّ

ل ايٓٗه١ إأَٛي١، بٌ اقطسّ ٚتبآٜت ايط٣٩، ٚمل تتشٖك ،ٚاختًؿت اٱدابات

ـَ يصات َٚع اٯخط ـ ظ١ًُٺطٌٜٛ َع ا ايعطب ـ بعس قطإع  بات ٚا٫ْتهاغات. ٝٵَٔ ا

 ٖٞ: ، َٚٔ ا٭غ١ً٦ َٚٔ ٖٓا تأتٞ ٖصٙ ايسضاغ١ يتذٝب عٔ ١ًْٺ 

ِ اييت دا٤ت بٗا اؿساث١ ايػطب١ٝ؟ ٚنٝـ اغتكبًٗا ايعكٌ ايعطبٞ ٝٳـ َا ٖٞ ايكٹ

 اٱغ٬َٞ؟ 

ايعطب١ٝ ُ٘ اؿساث١ٝ ٗ فتُعاتٓا ٝٳٗ ْؿط قٹ ـ ٌٖٚ ايػطب نإ قازقّا

 ٌ ٚاشل١ُٓٝ؟ ضات ٕعٜس َٔ ايتسخټدصٖا َدلِّاٱغ١َٝ٬ أّ أْ٘ اتٻ
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ـٷ ٕا ٖٛ سسٜح ،ٖٞ َكسض ؾعٌ سٳسٳخٳ ٗ غٝام  ّٚهٔ إٔ تٳٔطزٳ .ٜٳشٵسٴخٴ، ٚٚق

ٛټ َّٜؿٝس َا اغٵتٴشسخ، أٚ َا دٳس ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ تكابٌ  ض. ٚن١ًُ اؿساث١َٔ تط

(Modernityٚ ،ايًػ١ اٱلًٝع١ٜ ٗ )(Modernité ،ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ ٗ ) ٚا٭قٌ اي٬تٝين

 . طّاَع٢ٓ سسخ َ٪خٸ ،Modernus ٛيًه١ًُ ٖ

 

 

ٜسٜٛيٛد١ٝ، تطتهع ع٢ً أسساخ ٚٚقا٥ع أ١ ٚؼٌُ اؿساث١ َهاٌَ ؾًػؿٝ

ٛټز، ٜٚتعًٓع دػطاٗ قسٻَع١ٓٝ، ٗ سِّعت بٗا سكب١ تاضى١ٝ ُٝٻ ٫ت ل ا٭َط بايتش

با ايػطب١ٝ، ٗ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚاؿهاض١ٜ اييت عطؾتٗا أٚض

ٝٸ َطس١ًٺ  ع٢ً ا٭ضدض بٌ بسا١ٜ ايكطٕ ايػازؽ عؿط ٚايكطٕ ايعؿطٜٔ.  ١ ُتسٸظَٓ

( modérne)ٚسػب ايكاَٛؽ ايسٚيٞ يًُكطًشات ا٭زب١ٝ ؾإٕ ٚقـ سسٜح 

ٚٗط ٗ احملازث١ ايؿطْػ١ٝ خ٬ٍ ايكطٕ ايػازؽ عؿط، يًتُٝٝع بٌ َا ٜطدع يًُانٞ 

اييت اَتست إٍ  إتُجٌ ٗ ايعٗس اٱغطٜكٞ ٚايطَٚاْٞ، َٚا ٖٛ سسٜح ٗ تًو ايؿذل٠

 . (1)ايكطٕ ايجأَ عؿط

ب١ٝ ـ تؿٌُ ايؿذل٠ ٚيًتذطب١ ا٭ٚض ( إٔ اؿساث١ ـ اغتٓازّاMarshall Bermanٜٚعتدل )

 : ُٗا إٍ ث٬خ َطاسٌٜٚكػِّ .٢ ايكطٕ ايعؿطٜٔايع١َٝٓ َٔ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايػازؽ عؿط ستٸ

تبسأ َٔ ايكطٕ ايػازؽ عؿط إٍ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجأَ عؿط، سٝح  :ا٭ٍٚإطس١ً 

 بسأ ايٓاؽ هطبٕٛ اؿٝا٠ اؿسٜج١. 

تبسأ ٗ تػعٝٓات ايكطٕ ايجأَ عؿط، َع أسساخ ايجٛض٠  :ايجا١ْٝإطس١ً  

 ا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط. ْٗايؿطْػ١ٝ، إٍ 

ػع ع١ًُٝ ايتشسٜح تتٸ بسأتتبسأ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، سٝح  :إطس١ً ايجايج١

 . (2)يتؿٌُ ايعامل نً٘

ٖصا ٚقس اختًـ ايباسجٕٛ ٗ تاضٜذ ٚٗٛض ٖصٙ ايؿهط٠، ؾٝصٖب ٖؿاّ دعٝ٘ 

ٌ ب١ٝٓ دسٜس٠ زخًت ؾٝٗا اٱْػا١ْٝ َٓص ٔػ١ قطٕٚ أٚ أضبع١، ٗ إٍ إٔ اؿساث١ ُجِّ
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ٌٸٚأٚض  . (3)إعُٛض٠ با ايػطب١ٝ، ٚأخصت َٓص قطٕ ْٚكـ ٗ ا٫ْبػاٙ ع٢ً ن

. 1875ّس ع٢ً إٔ اؿساث١ بسأت عاّ ر ايدلٜطاْٞ أضْٛيس تٜٛٓيب ؾٝ٪ٚنأَا إ٪ضِّ

اؿساث١، يتبسأ بعس شيو سكب١  شض٠ٚ 1950ٚ 1910 إذلاٚس١ بٌ عاَٞٚؾٗست ايؿذل٠ 

 . (4)(َا بعس اؿساث١)ٖٞ  ،أخط٣

ٜٚط٣ ٖؿاّ ؾطابٞ إٔ اؿساث١ تؿرل إٍ ايؿذل٠ إعطٚؾ١ بعكط اؿساث١ ٚايتٜٓٛط 

َٔ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجأَ عؿط إٍ َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، يتأتٞ بعس  ّابس٤با، ٚٗ أٚض

 ١ َٓص ايػبعٝٓات. َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚخاقٸ شيو َطس١ً َا بعس اؿساث١، َٔ

طٜٔ سٍٛ إهُٕٛ أَا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿًػؿ١ٝ ؾإْ٘ ٜٛدس خ٬ف بٌ إؿٚه

اؿساث١ »ٜط٣ بإٔ  Jean Budrillard ايؿًػؿٞ يًشساث١. ؾايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ إعاقط

ع٠ يًشهاض٠، تعاضض قٝػ١ ايتكًٝس، ْٚٝع ايجكاؾات ايػابك١ أٚ قٝػ١ ِّٖ

 .(5)«ايتكًٝس١ٜ

ٛٸض نس ايتكًٝس، »ؾٝكـ اؿساث١ بأْٗا  Alain Touraine أَا ثٛض٠ اٱْػإ إتٓ

ٚتكسٜؼ اجملتُع، ٚخهٛع ايعكٌ يكإْٛ ايطبٝع١. ٚاؿساث١ ٗ َؿَٗٛٗا ايػطبٞ ٖٞ ْتاز 

  .(6)«ايعكٌ ْؿػ٘

 ;ٚتط٣ ايباسج١ ايؿطْػ١ٝ زاْٝاٍ ٖرل ؾٝٛيٝذٝ٘ إٔ اؿساث١ َػاض تاضىٞ طٌٜٛ

 . (7)ٚا٫ضتهاظ ع٢ً ايعكٌ ٚايعًِ ،ض َٔ عكاٍ ايسًٜٔتشطټي

إٔ اؿساث١ َجاب١ اْبجام ٚنع دسٜس، س ع٢ً ٜ٪ٚن Hebermasٖصا ٗ سٌ لس 

( بايؿطٚم ايطا٥ع يًؿُؼ، إكذلٕ بؿًػؿ١ ا٭ْٛاض، ٚبايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ، Hegelٗ٘ )ؾبٻ

أخط٣ تطتب٘  ايػابك١ شلا. َٚٔ ْاس١ٝٺع عكطٖا ٚظَاْٗا عٔ ايعكٛض ٚا٭ظ١َٓ ٖٚٛ َا ِّّ

ٕٞ ٞٸ اؿساث١ بٛع ٌ ٗ غٝاز٠ اٱْػإ ع٢ً ايطبٝع١ ٚاجملتُع، ٚٗ بؿططٗا إتُجِّ شات

 . (8)ٚاغتؿطاف آؾام َػتكب١ًٝ ٚاعس٠ ،طضغبت٘ إػتُط٠ ٗ ايتػٝټ

ٗا تؿرل إٍ ط إػطبٞ قُس غب٬ٝ إٍ أْٸٚٗ ؼًًٝ٘ ٕؿّٗٛ اؿساث١ ٜصٖب إؿٚه

ٗ بطٚظ ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ ـ ٗ ايػطب ـ َسيٛشلا ايؿًػؿٞ...  ب١ٝٓ ؾًػؿ١ٝ ٚؾهط١ٜ ُجًت»

 . (9)«ٚنصا ٗ بطٚظ ْعع١ عك١ْٝ٬ أزات١ٝ قاض١َ ٗ فاٍ إعطؾ١ ٚايعٌُ َعّا

ـٺ فُٛع١ »ؾٝكؿٗا بأْٗا  ،َٛغٻع شلا ٜٚكٌ ا٭غتاش ؾتشٞ ايذلٜهٞ إٍ تعطٜ

َٔ ايعًُٝات ايذلان١ُٝ اييت زؾعت اجملتُع إٍ تطٜٛط اقتكازٙ، ٚأِاٙ سٝات٘، 
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ٛٸ ع١، َعتُس٠ ٗ شيو ع٢ً دسي١ٝ ايعٛز٠ ٚايتذاٚظ، ايعٛز٠ إٍ ٚتؿهرلٙ ٚتعبرلات٘ إتٓ

ٌٕ ٟٸ ايذلاخ بعك غُا١ٝ٥ ٚض٠ ا٭ْا َٔ ايس١ً، ٚقطٸض، َتذاٚظ٠ ايتكايٝس إهبٸَتذصِّ ْكس

 . (10)«ا٤ ناْت يًؿطم أّ يًػطب، يًُانٞ أّ يًشانطك١، غٛايهِّ

ٚٴنٹط ط٘ عبس ايطٓٔ ؾكس عطض عسٸأَا إؿٚه يًشساث١ َٔ ططف  تٵعٳ٠ تعاضٜـ 

َٳ... سٝح ٜكٍٛ: ،طٜٔ غطبٌَٝؿٚه قاٍ: إْٗا ايٓٗٛض بأغباب ايعكٌ ٚايتكسّ  ٔٵؾُِٓٗ 

َٳ ;ٚايتشطض  ;تُع ٚع٢ً اٱْػإقاٍ: إْٗا ٖاضغ١ ايػٝاز٠ ع٢ً ايطبٝع١ ٚع٢ً اجمل ٔٵٚ

َٳ أٚ ٜكٍٛ: إْٗا قٛ  ;أٚ ٜكٍٛ: إْٗا طًب اؾسٜس ;ٜط٣ أْٗا قطع ايك١ً بايذلاخ ٔٵٖٚٓاى 

أٜٚكٍٛ: إْٗا ايسّكطاط١ٝ أٚ سكٛم  ;أٚ ٜكؿٗا بايتعكٌٝ ٚايعك١ًٓ ;ايكساغ١ َٔ ايعامل

 . (11)«أٚ إْٗا ايعًُا١ْٝ ;أٚ إْٗا قطع ايك١ً بايسٜٔ ;اٱْػإ

 

 : ًٜٞٚاييت ّهٔ إْاشلا ٗ َا  ،تطتهع اؿساث١ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايكِٝ

 

ع٢ً ايهٓٝػ١،  َٔ ايكِٝ ا٭ٚي١ٝ ٚا٭غاغ١ٝ اييت ْازت بٗا اؿساث١ ايجٛض٠ُ 

ع ب٘ ضداٍ ض َٔ غٝططتٗا، َٚٔ ايٓؿٛش ايٛاغع ايصٟ نإ ٜتُتٻٚايسع٠ٛ إٍ ايتشطټ

ٛټٚاستهاضِٖ  ،ايسٜٔ ض ايؿهط ايؿًػؿٞ ٗ ايػطب يًعًِ ٚإعطؾ١. ؾبعس َطاسٌ َٔ تط

أقبشت ايجٛض٠ إع١ًٓ ع٢ً ايهٓٝػ١ ٚضداٍ ايهٗٓٛت ثٛض٠ ع٢ً ايسٜٔ ْؿػ٘، َٚٔ ٖٓا 

ٚأنش٢ تِٓٛٝ ؾ٪ٕٚ اجملتُع ٚأؾطازٙ  ،«قس َات اٱي٘»دا٤ت َكٛي١ )ْٝتؿ٘( ايؿٗرل٠: 

 . (12)«تاضى٘ اٱْػإ ٜكٓع» ٫ ع٬ق١ ي٘ بايسٜٔ، ٚضاز ؾعاض

 

ٜٚككس بايعك١ْٝ٬ استهاّ اٱْػإ إٍ ايعكٌ ٗ نٌ ؾ٪ْٚ٘. ٚقس اعتدل  

( ايعكٌ ٖٛ ق٠ٛ 1650ّـ  1596) Descartes  Renéْٞ زٜهاضتضٚ ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ

نُا زعا إٍ تطبٝل إٓٗر ايسٜهاضتٞ ايصٟ ٜٗسف  ،ايٛسٝس٠ اؿان١ُ ع٢ً ا٭ؾٝا٤

ٌٸ ِٕ إٍ ؼطٜط ايعكٌ َٔ ن ٟٸ سه  . (13)غًط١ َطدع١ٝ َػبل، َٚٔ أ
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ٜكبؼ  َطسًّٝا ٜٚعتدل ايؿ٬غؿ١ ايصٜٔ ًٓٛا يٛا٤ ايتٜٓٛط إٔ يًبؿط١ٜ تطٛضّا

َٔ سٝح إْ٘  ،ضٖا غٝهٕٛ ْتٝذ١ أغاغ١ٝ ٫غتعُاٍ ايعكٌتاضىٗا ايطٌٜٛ، ٚإٔ ؼطٸ

ٌٸ إٓطكٞ، ٚضؾضٷ يًؿٓو إقطاضٷ ِٕ يه ٌٸ سه  . (14)غًطإ َُٗٝٔ َػبل، ٚيه

ٛٸAlain Touraineط أ٫ٕ تٛضٜٔ )ٚقس بٝٸٔ إؿٚه ٠ ا٫ضتباٙ بٌ اؿساث١ ( ق

ّ ايعكٌ... ٚإِا إٕ إؿطٚع ايػطبٞ يًشساث١ مل ٜكتكط ع٢ً تاضٜذ تكسټ»ؾكاٍ:  ،ٚايعك١ْٝ٬

أٚغع، ٖٞ ؾهط٠  ف ب٘ يًعك١ْٝ٬ إٍ ؾهط٠ٺأضاز إٔ ٜٓتكٌ َٔ ايسٚض ا٭غاغٞ إعذل

بٌ سه١َٛ  ب،ػٵ٫ ايٓؿاٙ ايعًُٞ ٚايتكين ؾشٳ ،فتُع عك٬ْٞ، وهِ ؾٝ٘ ايعكٌ

ِّ ض اجملتُع ع٢ً أْ٘ ْٛاّ ىهع يًعكٌ بٛقؿ٘ ا٭زا٠ ايبؿط ٚإزاض٠ ا٭ؾٝا٤. ؾاؿساث١ تٴك

إبسأ  ٚبٛقؿ٘ أٜهّا ايٛسٝس٠ يتشطٜط ايطبٝع١ اٱْػا١ْٝ َٔ ْٝع ايػًطات احملٝط١ ب٘،

 . (15)«ايٛسٝس يتِٓٛٝ اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ

 

ٝٸ َا  ات، ٚا٭خص بإٓطل ايعًُٞ ايصٟ ٫ ٜٴكطٸ إ٫ٜٓٚعين شيو ا٫بتعاز عٔ ايػٝب

ٚبصيو غازت ايعك١ْٝ٬ إاز١ٜ، اييت تعطٞ يكسضات اٱْػإ ق١ُٝ  .بت٘ ايتذاضب ايع١ًُٝتٴجٵ

ّ ايعًُٞ َطنع١ٜ ٗ ايهٕٛ. ٚتطتهع ٖصٙ ايٓٛط٠ ع٢ً ايٓتا٥ر ايباٖط٠ يًتكسټ

بٞ َٔ قٝٛز ايهٓٝػ١، ٚاْط٬ق٘ ٗ ؾها٤ ٚض ايعكٌ ا٭ٚضٚايتهٓٛيٛدٞ َٓص إٔ ؼطٻ

 . (16)أغطاض ايهٕٛ ٚاغع ٫ضتٝاز إعطؾ١، ٚغدل أغٛاض ايعًّٛ، ٚاغتهؿاف

 

ٛټ٣ ٖصٙ ايؿهط٠ ايتػًِٝ ظسي١ٝ ايتػٝټَٚ٪زٸ ٍ، ٚغرل اٱْػا١ْٝ إتٛاقٌ ط ٚايتش

َٔ غابك٘،  َّاقسِٜ إٍ عكط آخط أنجط تكسټ إٍ ا٭َاّ، ٚاْتكاشلا إتٛاتط َٔ عكٕط

ٌ َٔ اؿانط، ع٢ً أؾهٌ َٔ إانٞ، ٚإػتكبٌ أؾه ا هعٌ اؿانط زا٥ُّآٖ

سٕٚ خ٬ف ايٓٛط٠ اييت ناْت غا٥س٠ ٗ ظَٔ َا قبٌ اؿساث١، سٝح نإ ايٓاؽ ّذِّ

إانٞ إٍ زضد١ ايتكسٜؼ. ٚبٗصا متٸ ا٫ْتكاٍ َٔ َطس١ً ايتؿهرل إطًل إٍ َطس١ً 

ٌٸ  . (17)ط ْٚػيب٘ َتػِّؾ٤ٞ ع٢ً أْٸ ايتؿهرل ايٓػيب، ايصٟ ٜٓٛط إٍ ن
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 ١ بعس ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝخاقٸٚقاّ ايؿهط ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ ايػطبٞ ـ 

اييت تعين ٗ فًُٗا  ،(Individualism)( ـ ع٢ً أغاؽ َؿّٗٛ تكسٜؼ ايؿطز١ٜ 1789ّ)

ٌ قسضات٘ ايصات١ٝ، أٚ ؼٍٛ زٕٚ تًبٝت٘ يطغبات٘، أٚ ض ايؿطز َٔ نٌ ايكٝٛز اييت تعٚطؼطټ

ٛټُٓع٘ َٔ ايٛقٍٛ إٍ ايػعاز٠ ٚؾ . ّٚتعز ٖصا إؿّٗٛ َكاقس ضٙ اـامٸل تك

ع إيٝٗا ايؿطز. ١ٜ ٖٞ ايػا١ٜ ا٭ٍٚ ٚايط٥ٝػ١ اييت ٜتطًٖايصٟ ٜعتدل اؿطِّ ،إصٖب ايًٝدلايٞ

ٌٸٚشلصا هب إٔ ٜتشطٻ ٘، غٛا٤ نإ ػًٗتأْٛاع ايػٝطط٠ ٚا٫غتبساز ٚاي ض َٔ ن

 . (18)ٜؿًُ٘ َٔ تكايٝس ٚأعطافَكسضٖا ايسٚي١ ٚأدٗعتٗا، أٚ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ َٚا 

 

تطَٞ اؿساث١ ٗ داْبٗا ايػٝاغٞ إٍ تهطٜؼ ايٓٛاّ ايسّكطاطٞ ايًٝدلايٞ، 

١ٜ ١ٜ ا٫ْتُا٤ ايػٝاغٞ ٚايٓكابٞ، ٚسطٸز١ٜ اؿعب١ٝ، ٚسطٸايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ايتعسټ

إضاز٠  ط٠ عٔ تٛدٗاتايكشاؾ١، ٚتساٍٚ اؿهِ َٔ ططف ايتٝاضات ايػٝاغ١ٝ إعبِّ

٠ ٖٞ ايطأٟ ايعاّ إتبا١ٜٓ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ا٭غًب١ٝ اييت تؿطظٖا ا٫ْتدابات اؿطٸ

ػات اييت تعاٍٚ اؿهِ، ٚؽهع يًُطاقب١ ٚإػا٤ي١ ايؿعب١ٝ َٔ خ٬ٍ إ٪غٸ

 . (19)٠ايتُج١ًٝٝ، َٚٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؿطٸ

 

ٜات ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ، ٚٓا١ٜ ايهطا١َ اؿكٛم ٚاؿطٸٚإككٛز بصيو اسذلاّ 

تٗا إٛاثٝل ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ. ٚتكع َػ٪ٚي١ٝ شيو ٚؾل إعاٜرل اييت أقطٻ ،اٱْػا١ْٝ

ع٢ً ايػًطات ايع١َُٝٛ، ٚع٢ً اؾُاعات ٚاشل٦ٝات، ٚع٢ً ا٭ؾطاز نصيو، ٖا 

ٜات ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ ؿطٸٜكتهٞ ٚدٛز نُاْات تؿطٜع١ٝ ٚع١ًُٝ ؿُا١ٜ اؿكٛم ٚا

 . (20)َٔ ا٫ْتٗاى

 

ٔٸ تٵإٔ اؿساث١ ـ بإؿاِٖٝ ايػابك١ ـ قس ْؿَأ ٖوؾٳ ٫ ٖصا ٫ ٜعين  ٗ ايػطب، يه
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ٟٸ َٔ ؾطاؽ،  تٹَػا١ُٖ ٗ ْؿأتٗا، ؾٗٞ مل تِأ إٔ باقٞ َٓاطل ايعامل مل تهٔ شلا أ

َٔ ايذلانُات ايع١ًُٝ ٚإعطؾ١ٝ اييت ؾٗستٗا اؿهاضات ايبؿط١ٜ ٗ  تٵًَتؿٖه ُاٚإْٸ

 عكٛض َتعاقب١. 

َٚٔ إعًّٛ إٔ قٓٛات ا٫تكاٍ ايجكاٗ بٌ ايعامل اٱغ٬َٞ ٚايػطبٞ ٗ إطس١ً 

٬ٝزٟ غاُٖت بهٝؿ١ٝ َباؾط٠ إإُتس٠ َٔ ايكطٕ ايجاْٞ عؿط إٍ ايكطٕ ايطابع عؿط 

أغاغ١ٝ مٛ اؿساث١، نُا  با ندط٠ٛٺٚح ايسٜين اييت عطؾتٗا أٚضٗ سطن١ اٱق٬

ٗ  نبرلّا إٔ ايعطا٤ ايؿهطٟ ٚايعطا٤ ايعًُٞ يًعًُا٤ ٚايؿ٬غؿ١ إػًٌُ أثط تأثرلّا

٘ٺ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ بكؿ١ٺ  . (21)خام عا١َ، ٚٗ قكٌ ايعكٌ ايعًُٞ بٛد

ايهؿا٤ات ايع١ًُٝ اييت ٖصا زٕٚ إٔ ٌُْٗ ـ ٗ عكطْا اؿانط ـ زٚض ايهجرل َٔ 

با ايػطب١ٝ ٚأَطٜها، ٚغاُٖت ـ ٖٚادطت َٔ ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ، إٍ زٍٚ أٚض

ٝٸ  َٗا ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ. ١ ٗ تكسټَٚا تعاٍ ـ بؿعاي

أَا عٔ قا٫ٚت ايتشسٜح ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ؾإْ٘ َٚٓص بسا١ٜ ايكطٕ 

ط٠ َٔ يسٕ بعض ايٓدب ايعطب١ٝ إتأثِّ إؿإحايتاغع عؿط بسأ ٜططح غ٪اٍ )ايٓٗه١( ب

ٛٸ  ٠ ٚإػاٚا٠(. بؿًػؿ١ ا٭ْٛاض، َٚباز٨ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ )اؿط١ٜ ٚا٭خ

ـ  1766)اض ؾؿٞ َطًع ايكطٕ ايتاغع عؿط أطًل ايؿٝذ ا٭ظٖطٟ سػٔ ايعٓط

سٛاشلا، ط أإٔ تتػٝٻ سٻبٴ إٕ ب٬زْا ٫»: قا٬ّ٥ ،( قٝش١ يًتٓبٝ٘ إٍ نطٚض٠ ايتػٝرل1835

ـ  1801) خ تًُٝصٙ ايؿٝذ ضؾاع١ ايطٗطاٟٚ. ٚؼسٻ«ز بٗا َٔ إعاضف َا يٝؼ ؾٝٗاٜٚتذسٻ

، بعٓٛإ )ؽًٝل اٱبطٜع ٗ تًدٝل باضٜع(، 1834ٗ نتاب٘ ايكازض غ١ٓ  ،(1873ّ

عٔ ايسغتٛض ايؿطْػٞ، ٚاؿكٛم ايطبٝع١ٝ، َٚا تعطؾ٘ باضٜؼ َٔ تطٛض ٗ َٓار 

طٙ َا قطأٙ ٗ َ٪يؿات ايؿهط ٚايكشاؾ١ ٚايٓؿط، ٚأبطظ تأثټ١ٜ ٜات، ٚخاق١ سطٸاؿطٸ

يـ  ،ٚ)ضٚح ايكٛاٌْ( ،ُا )ايعكس ا٫دتُاعٞ(غٝٻ ٫ٚ ،(Srousseau J. J)دٕٛ داى ضٚغٛ 

(. ٜٚسخٌ ٗ ْؿؼ ايػٝام َا نتب٘ خرل ايسٜٔ ايتْٛػٞ Montesquieuَْٛتػهٝٛ )

ؿ٘ )أقّٛ إػايو ٗ َعطؾ١ أسٛاٍ إُايو(، ايكازض غ١ٓ ٗ َ٪ٖي(، 1889ّـ  1820)

( )ايٛاغط١ ٗ َعطؾ١ 1887ّـ  1804) ٗ نتاب ؾاضؽ ايؿسٜام . َٚا دا٤ أٜهّا

 . 1866ايكازض غ١ٓ  ،أسٛاٍ َايط١(

َٔ ايهتابات إصنٛض٠ َس٣ اْبٗاض أقشابٗا َا ؾاٖسٚٙ  ٜٚبسٚ ٚانشّا
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اجملتُع ايػطبٞ، سٝح أزضنٛا َٔ خ٬ٍ قطا٤اتِٗ إٔ ّ ٗ ٫ٚسٛٛٙ َٔ َٛاٖط ايتكسټ

ٖٓا نإ غا٥سّاتطٛض ٖصا اجملتُع دا٤ بعس ايتدًٗ با َٔ أؾهاٍ اؿهِ ٚٗ أٚض ل 

ٜات، ت يًشطٸبٵٚقٗط، َٚن ػُت ب٘ تًو ا٭١ُْٛ َٔ اغتبسازٺايؿطزٟ إطًل، َٚا اتٻ

ي٬غتبساز ٚاؿهِ ٚإقكا٤ يًطاقات إبسع١، ٚيصا اْؿػًٛا بٛنع ايكٝؼ إٓاٖه١ 

ـ ع٢ً اٱق٬ح إطًل، ٚاغتٓتذٛا بإٔ ْٗٛض ا٭١َ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ٜتٛٓق

أغاؽ يتشكٝل ايتطٛض ا٫قتكازٟ  ٜات نعٓكٕطايػٝاغٞ، ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً إط٬م اؿطٸ

ػات ايتُج١ًٝٝ اييت تًػٞ ا٫غتبساز ٚايتشهِ ايؿطزٟ، ٚتؿتض ٚايعًُٞ، ٚإقا١َ إ٪غٸ

 اجملاٍ يًُؿاضن١ ايؿعب١ٝ. 

ب١ٝ، ٚٚمل تكتكط تٝاضات اٱق٬ح ع٢ً ايسع٠ٛ إٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتذاضب ا٭ٚض

ٗات ؾهط١ٜ تٓطًل َٔ تؿدٝل ايعٛا٥ل ايصات١ٝ، ٚإِا ناْت ٖٓاى نتابات ٚتٛدٸ

ٝٸٚ .يتذاٚظٖا; ز َعامل ايططٜلٚؼسٸ طٜٔ ٔ شيو َٔ خ٬ٍ أعُاٍ ايعسٜس َٔ إؿٚهٜتب

(، ايصٟ زعا إٍ ؼطٜط ا٭َِ 1897ـ  1838)ْاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ  :ٚإكًشٌ، أَجاٍ

ٚنصيو قُس عبسٙ  ;اٱغ١َٝ٬ َٔ ا٫غتعُاض ا٭دٓيب، ٚإقا١َ أ١ُْٛ زغتٛض١ٜ

ُا زعا إٍ (، ايصٟ زعا إٍ ؼطٜط ايسٜٔ َٔ اـطاؾات ٚاؾُٛز، ن1905ـ  1845)

 . (22)ا١ّٜ ا٫دتٗاز، ٚاسذلاّ سكٛم ايؿعٛب، ٚؽًٝكٗا َٔ طػٝإ اؿٓهسطٸ

 

ط ٗ ؼكٝل َا ٕاشا مل تٓذض زعٛات ايٓٗه١ ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ؟ ٕٚاشا ٜػتُط ايتعجټ

ز َػتًٗو ٕا ٜٓتذ٘ ٖصا ايعامل فطٸّ؟ ٕٚاشا ٜبك٢ تطُض إيٝ٘ أَتٓا َٔ ْٗه١ ٚتكسټ

طٙ ع٢ً ثطٚات طبٝع١ٝ ٖا١ً٥، ٚطاقات ايػطب َٔ ٚغا٥ٌ اؿٝا٠ ايعكط١ٜ، ضغِ تٛٗؾ

ّٸبؿط١ٜ خ٬ٓ ٖٸ، ٚضغِ اَت٬ن٘ يعسٸق١، َٚٛقع اغذلاتٝذٞ ٖا ٬ت ثكاؾ١ٝ ٚسهاض١ٜ ٠ َ٪

 عطٜك١؟ 

ِّؿٌ إإْٗا تػا٫٩ت طإا ططست بإؿاح َٔ ططف ايعسٜس َٔ إجٖك يهٔ  ،ضٜٔتٓ

ٛٸ ٣ ايتهت٬ت ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٗ ا٭ٚناع َا ظايت ع٢ً ساشلا. ٚٗ سٌ تتك

ايعامل ايػطبٞ ٜعزاز ايتٓاؾط ٚايتؿهو ٗ اؾػِ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ، ٜٚطدع شيو 

 َٓٗا: ٚيعٛاٌَ نجرل٠ َتساخ١ً َٚعكس٠، 
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ػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ع١ٝ ايبٳايصٟ خًٓـ بصٚض ايتٻ، ؿات ا٫غتعُاض ايكسِٜكًٓ ـ1

 ٚا٫غت٬ب ايجكاٗ ٚاؿهاضٟ. 

ساي١ ايهعـ ٚايتداشٍ ٗ َٛاد١ٗ ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ إعضٚع ٗ أضض  ـ2

ٌ ايكطب اييت أنشت ُجِّ ،شس٠ ا٭َطٜه١ٝؾًػطٌ ايعطب١ٝ َٔ ططف اي٫ٜٛات إتٻ

 ا٭ق٣ٛ ايٛسٝس ٗ ايٓٛاّ ايعإٞ اؾسٜس. 

 ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ، ٚاييت تػتٓس إَا ع٢ً طبٝع١ ا٭١ُْٛ ايػٝاغ١ٝ ٗ ـ3

 ،أٚ ع٢ً خكٛقٝات تؿذلى ْٝعٗا ٗ تػٝٝب ايسّكطاط١ٝ ;ايكب١ًٝ ٚايعؿا٥ط١ٜ

 ٚتُٗٝـ إضاز٠ ايؿعٛب. 

اّ ٚشٟٚ ايٓؿٛش بايتكايٝس، ٚنبشِٗ حملا٫ٚت ايتػٝرل و َعِٛ اؿٓهُػٸ ـ4

زٜس ؾعاضات اؿساث١ اؿكٝكٞ ٗ اػاٙ ايتشسٜح، ضغِ انطاٙ بعهِٗ ٗ تط

 ٚايسّكطاط١ٝ ٚسكٛم اٱْػإ. 

ِٸ أٚ ا٫ْسَاز  ،ع٢ً اٱط٬م باغتٓػار قٛض٠ اؿساث١ ايػطب١ٝ إٕ ايتشسٜح ٫ ٜت

ٛټ ;ا٭ع٢ُ ٗ ِٛشدٗا ٌٸض اشلا٥ٌ ايصٟ سٖك٭ٕ ايتط َبتهطات٘  ك٘ ايػطب ٫ ٜعين إٔ ن

ت َا ؽتعْ٘ َٔ إهاب١ٝ. نُا إٔ ا٫ْكٗاض ٗ اٯخط غٝهٕٛ ع٢ً سػاب ايصا

إٕ »طاقات، َٚا ُتًه٘ َٔ ٖٝعات. ٚٗ ٖصا ايؿإٔ ٜكٍٛ ا٭غتاش ط٘ عبس ايطٓٔ: 

اؿساث١ يٝػت ٖٞ تكًٝس ايػرل ٗ قٛي٘ ٚؾعً٘، ٚإِا اٱتٝإ َا ٜهاٖٞ َا عٓس ايػرل 

 . (23)«ٚإبساعّا إْتادّا

٭ٕ  ;ل با٫ْػ٬م ع٢ً ايصات بسع٣ٛ اـكٛق١ٝنُا إٔ ايتشسٜح ٫ ٜتشٖك

ِّايتُػټ َات ايٛدٛز ٫ ٜتعاضض َع ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭ؾهاض ٚا٫بتهاضات و با٭قٍٛ َٚك

ٌٸ ٕٕ ٚاٱبساعات اييت ٜٓتذٗا عكٌ اٱْػإ ٗ ن َٔ ايعامل. ٚقس عًُٓٓا ايتاضٜذ إٔ  َها

ٍٕ ٚخرلٴ .ل ْتا٥ر إهاب١ٝ ٗ اجملتُعات إدتًؿ١ت٬قض ايجكاؾات ٚاؿهاضات وٚك ع٢ً  َجا

ط شيو ع٢ً ٘ اؿهاض٠ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، زٕٚ إٔ ٜ٪ثِّتٵايػطب ٖا أْتذٳ غتؿاز٠ُٖصا ا

 َٔ َطدعٝات٘ ٚخكٛقٝات٘.  ط ؾ٦ّٝادصٚضٙ، أٚ ٜػِّ

ّهٔ تكػِٝ ايتٝاضات ايٓٗه١ٜٛ ايؿهط١ٜ ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ إٍ ٚٗ ٖصا اٱطاض 

 فُٛعتٌ نبرلتٌ: 

ٌٕ :اجملُٛع١ ا٭ٍٚ ِّ ٔ َٕٓٛٛضَطًل َ تطؾض اؿساث١ بؿه ت، َٓػًل َٚتع
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ٌٕ ٌ ايعٝـ ٗ غطازٜب إانٞ، ٫ٚ داَس ٫ ٜكبٌ ا٫دتٗاز، ٚتؿهِّ ٚتٓٛط إٍ ايذلاخ بعك

تكبٌ ا٫نطاٙ ٗ ايعكط اؿسٜح. ٖٚصٙ اجملُٛع١ تػاِٖ ٗ عطق١ً عذ١ً ايتشسٜح، 

 طد٢ َٔ ٚضا٥ٗا. َا ٜجرلٕٚ َعاضى داْب١ٝ ٫ طا٥ٌ ٜٴ نُا إٔ بعض أططاؾٗا نجرلّا

ٛٸ :اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ٌ، ٖٚ٪٤٫ أْؿػِٗ ٜٓطًكٕٛ َٔ ؿٌ اؿساثٝٸٕ َٔ إجٖكتته

ٛټ ِٸ .ضات َتبا١ٜٓ، َٚتٓاقه١ أسٝاّْاتك ل بهٝؿ١ٝ ايتعاٌَ ايكهاٜا اييت ٜجرلْٚٗا تتعًٖ ٚأٖ

 َع ايذلاخ. 

طٜٔ ايصٜٔ تٓاٚيٛا ٖصا إٛنٛع ْكتكط ع٢ً ِٛشدٌ ٚنُجاٍ عٔ إؿٚه 

 ٚقُس عابس اؾابطٟ.  ;قُس أضنٕٛ :ُٖٚا ،طب ايعطبٞكتًؿٌ َٔ إػ

ا٫ْط٬م  »إٔ ٜهٕٛ  سٻبٴ أْ٘ ٫ ٜط٣( 2010ـ  1928ط قُس أضنٕٛ )ـ ؾإؿٚه

أٟ ايكطٝع١ َع ايذلاخ  ،(24)«ٚيٝؼ َٔ ْكط١ إانٞ أٚ ايذلاخ ،َٔ ْكط١ اؿساث١

 ;ؿ١ٛ سساث١ بايتأنٝس ٌ. ؾاٱغ٬ّ ٗ ؿ١ٛ اْبجاق٘ ايتاضى١ٝ نإ ّجِّايسٜين عَُّٛا

َٔ ايذلاخ  ٭ْ٘ نإ قط١ تػٝرل ٚؼطٜو يعذ١ً ايتاضٜذ، أَا ايّٝٛ ؾكس أقبض ْٛعّا

إٔ ّجٌ  ٠، ٚبايتايٞ ٫ ّهٓ٘ سايّٝاان١ُ ٚإٛاقـ ايجكاؾ١ٝ إهطٻضٚإعاضف إذل

 . (25)اؿساث١

ٟٷ  ٭ٕ ايكِٝ ا٭غاغ١ٝ اييت قاَت عًٝٗا اؿساث١ ٗ ايػطب،  ;خاط٧ ٖٚصا ضأ

١ٜ، ٫ تتعاضض َع ايكِٝ اٱغ١َٝ٬، نإعُاٍ ايعكٌ، ٚا٫دتٗاز، ٚاعتُاز ايعًِ، ٚاؿطٸ

 بٌ ٖٞ َٔ قُُٝٗا. 

إشٵ تكّٛ  ;( ؾرل٣ إٔ اؿساث2010١ـ  1936)ط قُس عابس اؾابطٟ ـ أَا إؿٚه

ٚٳظ َٔ َٓتٛدات إانٞ، ؾإْٗا تتأغٸ ع٢ً ايكطٝع١ اٱضاز١ٜ َع إتآنٌ ُٕتذا ؼ ٗ ٚا

بصيو  ١ًّز، ٚا٫غتُطاض١ٜ، َؿٚهايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً َا ٖٛ قابٌ يًتذسٜس ٚايتذسټ

شلا ٗ ْؿؼ ايٛقت، ٚشيو ٗ  شلصٙ ايعٓاقط ٚايذلانُات، ٚػاٚظّا ٚاعّٝا ْكسّٜا اغتٝعابّا

ٓٵتٳرسِٜ ٚاؾسٜس، إطاض غرلٚض٠ دسي١ٝ زٜٓاَٝه١ٝ تبازي١ٝ َتٛاق١ً بٌ ايك ؾٝٗا  تٴ

ٛټ ع٠ إؿعٸ١، ض ؿٛاتٗا، ٚتؿطظ ؾٝٗا قُٝٗا ٚثكاؾتٗا إتُِّاؿساث١ عدل تٛايٞ ٚتط

 . (26)ٌ ُٚتًو ؾطع١ٝ ٚدٛزٖا ٚاْتُا٥ٗا ايتاضىٞؾتتأقٻ

بتشسٜح  ط إ٫ٜٓٚط٣ اؾابطٟ إٔ ايتأقٌٝ يًشساث١ ٗ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٫ ٜتٝػٻ

َٸ س ع٢ً نطٚض٠ ػاٚظ ٜٚ٪ٚن .١ َع٘ايتعاٌَ َع ايذلاخ، ٚيٝؼ بإع٬ٕ ايكطٝع١ ايتا
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ايؿِٗ ايذلاثٞ يًذلاخ، ٖٚٛ ايؿِٗ ايصٟ ٜأخص أقٛاٍ ا٭قسٌَ نُا ٖٞ، غٛا٤ تًو »

َٳاييت ٜعبِّ  . (27)«غبكِٖٛ ٔٵطٕٚ ؾٝٗا عٔ آضا٥ِٗ اـاق١، أٚ اييت ٜطٕٚٚ َٔ خ٬شلا أقٛاٍ 

بطٟ تأنٝسٙ ع٢ً ايطب٘ بٌ اؿساث١ ٚايذلاخ بهٕٛ اؿساث١ ط اؾاٜٚؿػِّ

عا٥ٗا ايعا١ٕٝ ـ َٓت١ُٛ ٗ ايتاضٜذ ايجكاٗ ا٭ٚضٚبٞ، ٚبايتايٞ ايػطب١ٝ تبك٢ ـ بايطغِ َٔ ازٸ

يهْٛٗا ٫  ;٫ تػتطٝع ايسخٍٛ ٗ سٛاض ْكسٟ ُطزٟ َع َعطٝات ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ»ؾٗٞ 

 عٔ إطاضٖا. ؾٗٞ ٫ تػتطٝع إٔ ؼاٚضٖا سٛاضّا تٓتِٛ ٗ تاضىٗا، ٚباعتباضٖا خاضد١

ٛټ .(28)«وطى ؾٝٗا اؿطن١ َٔ زاخٌ ضٙ ـ هب إٔ ٜٓطًل ٚططٜكٓا إٍ اؿساث١ ـ ٗ تك

 . (29)يتشطٜو ايتػٝرل َٔ ايساخٌ ;َٔ ا٫ْتٛاّ ايٓكسٟ ٗ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ْؿػٗا

 

طٜٔ ايػطبٌٝ كاطط سساثتِٗ ع٢ً اٱْػإ َٔ إؿٚه اغتؿعط عسٜسٷيكس  

ّٚهٓٓا إٔ ْؿرل باختكاض إٍ  .ٜٚٛٗطٕٚ عٛاضٖا ،ٜؿطسْٛٗا اايػطبٞ ْؿػ٘، ؾطاسٛ

 ،(32)غاضٚزٟ ٘ضٚدٝ ،(31)غٕٝٓٛ ٜ٘ٓٝض ،(30)أيدلت ؾؿٝتػط :أَجاٍ ،ايبعض َِٓٗ

 . (33)ٚأيهػٝؼ ناضٌٜ

مٔ »: س قا٬ّ٥ٜ٪ٚن( 1965ـ  1875) ؿٝتػطؾؿًٝػٛف اؿهاض٠ ا٭ٕاْٞ أيدلت ؾ

ٌٸ ٛٸ ،اْٗٝاض اؿهاض٠ ْعٝـ ايّٝٛ ٗ ٚ ت٘ ٗ َعِٛ ٚبايطغِ َٔ إٔ ايػطب استؿٜ بك

 . (34)«باشلعاٍ َكابٷ ّا٘ ضٚسٝٸأْٸ َطاؾل اؿٝا٠ إ٫ٓ

( ؾرل٣ إٔ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ 1954ـ  1886) غٕٝٓٛ ٜ٘ٓٝض ط ايؿطْػٞأَا إؿٚه

س٠. ٚقس َاز١ٜ َتكًٚ تػٝٝب إباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايطٚس١ٝ، ؾٗٞ سهاض٠ْع٢ً  بٴٓٝت أغاغّا

ٗا اٯٕ تػع٢ داٖس٠ إٍ تكسٜط ٗ سسٚزٖا، يهٓٸ ناْت قبػتٴٗا إاز١ٜ َتُطنع٠ّ

ْٓا إشا عجٓا ٗ إٖصٙ إداطط إاز١ٜ إٍ ايؿعٛب ا٭خط٣ بهٌ ا٭ؾهاٍ إُه١ٓ. ٚ

ٝٸ ٝٸ اتٗاتٗا ٚغًبٝٸاإهاب ٝٸاتٚدسْا إٔ غًب  . (35)اتٗاٗا أنجط َٔ إهاب

( ع٢ً إٔ اؿهاض٠ 2012ـ  1913) غاضٚزٟ ٘ط ايؿطْػٞ ضٚدٜٝٚ٪نس إؿٚه

اغتُطت  شاٚإ .عت ايبعس اٱْػاْٞ يًبؿط، ؾباتت ثكاؾتٗا ثكاؾ١ ؾطع١ْٝٛايػطب١ٝ قس نٝٻ

 . (36)ٟ إٍ اْتشاض ايهٕٛ بأنًُٖ٘صٙ ايجكاؾ١ ٗ ا٫ْتؿاض ؾإْٗا غت٪زٸ

( إٍ إٔ 1944ّـ  1873)ٌ ايطبٝب ايؿطْػٞ أيهػٝؼ ناضٌٜ ٚقس تٛقٻ
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ٌٸ إْٓا قّٛ » :ؾأعًٔ قا٬ّ٥ ،إعاْٞ اٱْػا١ْٝ يس٣ اٱْػإ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ غشكت ن

٘ٓ ;تعػا٤  . (37)«ٚعكًّٝا أخ٬قّٝا ٭ْٓا ْٓش

ٌ ْكس ايعكٌ ايػطبٞ يصات٘، ٜكٛزْا إٍ اييت ُجِّ ،ٔ ٗ ٖصٙ ايؿٗازاتإٕ ايتُعټ 

َٸ ْتٝذ١ٺ ِ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ايػطب١ٝ غٝكٝبٓا ٫ ٝٳٖٚٞ أْ٘ ٗ ساٍ اقطباغٓا بكٹ ،١ٖا

 قاي١ َا أقاب شيو اجملتُع. 

 ،ذ٘ ٚدٗت٘ إاز١ٜبعس إٔ اتٻ»٭ٕ ايػطب  ;ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصا ا٭َط غرل َػتبعس

ٚقٓع عامل أؾهاضٙ ع٢ً أغاؽ شيو ٗ فاٍ ايؿًػؿ١ ٚايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز ٚعًِ 

أقبض ٗ إطس١ً ايطا١ٖٓ ٚ ،(38)«غذلابايٓؿؼ ٚا٫دتُاع ٚاٱزاض٠، ٚقٌ إٍ ساي١ ا٫

 س٠ أؾسٸط٠ ب٘ إٍ ساي١ اغذلاب َعٖكإٍ ْكٌ اجملتُعات ا٭خط٣ إتأثِّ ٜػع٢ عٔ قكسٺ

 ايتعكٝس. 

َٳ ػطبٞ ط٘ عبس ايطٓٔ ؾإْ٘ ٫ ٜبتعس نجرلّاط إأَا إؿٚه  ٔٵعٔ اْتكازات 

إغ١َٝ٬  ٘ ٜعٜس عًِٝٗ َشا٫ٚت٘ يبٓا٤ سساث١ٺطٟ ايػطب، يهٓٸشنطْا َٔ َؿٚه

 َتدًٓك١. 

شاتٞ،  إٔ ٜهٕٛ عٔ ادتٗازٺ ، ٚاٱبساع ٫ ّهٔ إ٫ٓؾاؿساث١ ٗ ضأٜ٘ إبساعٷ

ٌټ ٕٵتٸسساثٞ، س ٚنٌ َكًٚسٺ غرلسٹع سساثٞ، بٵَٴ ؾه ٭ٕ ايتكًٝس  ;قًٓس اؿساث١ ْؿػٗا ٢ ٚإ

 . (39)ٖٛ ْكٝض اؿساث١

ٚإُٖاٍ  ،انطاؿب ضأٜ٘ ـ ٫ ٜعين ا٫ْؿػاٍ بايٛاؾس ػٵسٳ ـٚػسٜس ايذلاخ 

ُٳ. ا٭قٌٝ ـٸ»ٜسعٛ باغِ اؿساث١  ٔٵؾ عٔ ايطدٛع إٍ ايذلاخ، ٚإٍ ا٭خص  إٍ ايه

ٕٸ زعٛت٘ ٫ تعسٚ نْٛٗا تػتبسٍ َهإ  بإعطؾ١ اؿسٜج١ نُا دا٤ بٗا ايػطب، ؾإ

س َٛقؿ٘ ايطاؾض . ٚبصيو ؾٗٛ ٜ٪ٚن(40)«أدٓيب ا٫ْؿػاٍ بايذلاخ ا٭قًٞ ا٫ْؿػاٍ بذلاخٺ

يتكًٝس ايػطب ٗ َطدعٝت٘ ٚٗ ٚاقع٘ اؿساثٞ، ٜٚسعٛ إٍ سساث١ تكّٛ ع٢ً ا٫دتٗاز 

ٕ ا٫ْػ٬م زاخٌ َٔ اؾصٚض ايجكاؾ١ٝ يًعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ، زٚ اْط٬قّا ،ٚاٱبساع

 تًو اؾصٚض. 

ؿات ا٭غتاش ط٘ عبس ايطٓٔ ا٭خرل٠ ـ اييت دا٤ت َع َطًع ا٭يؿ١ٝ ٚتأتٞ َ٪ٖي

ُٸ ،اؾسٜس٠ ـ ٗ غٝام ايٓكس ا٭خ٬قٞ يًشساث١ ١ٝ ايتذطب١ َٔ خ٬ٍ يؿت ا٫ْتباٙ ٭ٖ

غ٪اٍ ا٭خ٬م، َػا١ُٖ »١ٜ اؾا١ًٖ. ٜٚعتدل نتاب٘ ٗ ايتكسٟ يًٓععات إازٸ ١ا٭خ٬قٝ
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ِٸ «ايػطب١ٝ ٗ ايٓكس ا٭خ٬قٞ يًشساث١ ايؿهطٟ. نُا  إؿاتٝض يكطا٠٤ َؿطٚع٘ أسس أٖ

. ٖٚصٙ «غ٪اٍ ا٭خ٬م»جملٌُ أططٚسات٘ ٗ  ٚتٛغٝعّا تعتدل َ٪يؿات٘ اي٬سك١ ؾطٚسّا

اٱغ٬َٞ ٗ ا٫خت٬ف  اؿلٸ»، ٚ«اؿل ايعطبٞ ٗ ا٫خت٬ف ايؿًػؿٞ» ؿات ٖٞإ٪ٖي

 . «ضٚح اؿساث١، إسخٌ إٍ تأغٝؼ اؿساث١ اٱغ١َٝ٬»ٚ ،«يؿهطٟا

ايٓكسٟ يًشساث١ ايػطب١ٝ َٔ ؾهط٠  ٜٓطًل ا٭غتاش ط٘ عبس ايطٓٔ ٗ َؿطٚع٘

ايتأغٝؼ  قٛاَٗا ،«ايعٌُ ايسٜين ٚػسٜس ايعكٌ»١َ نتاب بًٛضٖا ٗ َكسٸ ،دٖٛط١ٜ

ٛٸ ٚؽًٝكٗا َٔ ،ايٓٛطٟ يًٝك١ٛ ايس١ٜٝٓ ٗ ا٫خت٬ف إصٖيب. سٝح ٜط٣ إٔ  آؾ١ ايػً

تٓٛرلٟ َٚٓٗذٞ قهِ، نُا تؿتكس  اؿطنات اٱغ١َٝ٬ إعاقط٠ تؿتكس إٍ إطإض

; يًٛقٍٛ إٍ ع١ًُٝ ٓٗا َٔ ايٓؿاش إٍ عُل ايصاتإٍ ايتذطب١ اٱّا١ْٝ اييت ُٚه

 . (41)لايتدًٗ

تعٌ ٗ ث٬خ غرل َػبٛم ٗ ؾِٗ ايؿعاي١ٝ ايعك١ًٝ ٜٕز ٚهتٗس ٗ قٝاغ١ ِٛش

ايعكٌ »َٚطتب١  ;«إكاضب»ٜٚٓطبل ع٢ً قاسب٘ ٚقـ  ،«زايعكٌ اجملطٸ»َطاتب: َطتب١ 

ٜٚطًل ع٢ً  ،«سايعكٌ إ٪ٜٻ»َٚطتب١  ;«قطباْٞ» ٜٚٓطبل ع٢ً قاسب٘ ٚقـ ،«زإػسٻ

 . (42)«بإكطٻ»قاسب٘ 

ٝٳ ٚنُا تبًٛضت ٗ ايؿهط  ،عًٝٗا اؿساث١ تٵثِ ٜٓتكس ا٭غؼ ٚا٭قٍٛ اييت بٴٓ

ِّ أَا  .«سايعكٌ إ٪ٜٻ»ايصٟ ٜهاؾ٧  ،ّ ا٭خ٬قٞإعاقط، سٝح ٜعٝس ا٫عتباض يًُك

ٖٚٛ ايعكٌ  ،«زايعكٌ اجملطٻ»زعا٠ اؿساث١ ؾٗٞ تهاؾ٧  ايعك١ْٝ٬ اييت اْتكط شلا

 . (43)ايٛنعٞ ٚايعكٌ ايتاضىٞ

ز٠، لسٙ ٜساؾع عٔ ٚايعك١ْٝ٬ إػسٻ ،ز٠اجملطٻ ٚٗ سٌ ٜػتبعس ايعك١ْٝ٬ 

اْؿكاٍ إعطؾ١ باهلل عٔ ايعًِ  اييت تػًِٓ بٛقٌ ايكٍٛ ٚايؿعٌ ٚعسّ ،س٠ايعك١ْٝ٬ إ٪ٜٻ

 اييت ايؿا٥س٠، ٖٚٞ إطتب١ ايػا١َٝ ٚت٪َٔ بعسّ اْؿهاى ايعٜاز٠ بإعطؾ١ عٔ ،با٭ؾٝا٤

٭ْٗا  ;َعاْٝ٘ تتذاٚظ ايطغّٛباعتباض إٔ ٞ، ٞ اـطاب ايكطآْٔ قاسبٗا َٔ تًٓكُٖه

ُټ ٚػعً٘ قازضّا ،ل ٚٗ ايعامل َٔ سٛيَ٘ٛزع١ ٗ ْؿؼ إتدًٚ ٌ ايط٩ٜا اييت ٫ ع٢ً ؼ

 ٚبٗصا ٜكبض قاسبٗا َايهّا ،َع اهلل ٚشيو عٔ ططٜل ا٫ؾتػاٍ باهلل ٚايتعاٌَ ،تٓكطع

 . (44)يًعكٌ ايهاٌَ

ٔ خكا٥كٗا أْٗا َٚطْا اؿهاض٠ ايػطب١ٝ بأْٗا سهاض٠ قٍٛ، ٜٚكـ َؿٚه
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َٔ سٝح داْبٗا إعطٗ ٖٞ »ٖٚٞ  ،«ٚؾت١ٓ ايتك١ٝٓ ;ؾتٓت ايٓاؽ بؿتٓتٌ: ؾت١ٓ ايعك١ْٝ٬»

 قاَت أغاغّا٭ْٗا  ;(45)«ط١َ١، َٚٔ سٝح داْبٗا ايتكين ٖٞ سهاض٠ َتػًٚسهاض٠ َتأظِّ

ٖٚٞ تطَٞ إٍ ١ًْ َٔ  .(46)«٫ٚ غٝب ٗ ايعكٌ ;٫ أخ٬م ٗ ايعًِ» :أقًٌع٢ً 

 . (47)«ايتٓكٝل»، ٚ«ايتذُٝس»ٚ، «ايتهٝٝل»ٖٞ:  ،اٯؾات

 ٫ٚ ٗ إعطؾ١.  ،: َٚؿازٖا إٔ ٫ أخ٬م ٗ إٓطلآؾ١ ايتهٝٝل ـ1

: ا٫نتؿا٤ بايكٍٛ ايكاْْٛٞ ٚايكٍٛ ا٫دتُاعٞ عٔ ايكٍٛ آؾ١ اؾُٛز ـ2

 ايكٍٛ ا٭خ٬قٞ( ٗ ا٭عُاٍ ايؿطز١ٜ اـاق١. أٟ ) ا٭خ٬قٞ، ٚسكط ٖصا ا٭خرل

ٚدعًتٗا  ،ٕ سهاض٠ ايكٍٛ أْككت َٔ ؾإٔ ا٭خ٬مإ: سٝح آؾ١ ايتٓكٝل ـ3

 . (48)ٚأبسيتٗا بايكٍٛ ايػٝاغٞ ،خاز١َ يًهعـ

بايطدٛع إٍ ايتذطب١ ا٭خ٬ق١ٝ  إ٫ٓ»ٖصٙ إؿاغس ٚاٯؾات  ٫ٚ٤ ّهٔ زض

ٖٚٞ ، (49)«ٟ ٜعطٞ أخ٬م اؿه١ُصس اياييت تتشكل َٔ خ٬ٍ ايعكٌ إ٪ٜٻ ،ايعُٝك١

ٞٸ بأخ٬م  ،ل بايكؿات اؿػ٢ٓتتٝض يكاسبٗا ايتدًٗ أخ٬مٷ ٚا٫قتسا٤ اؿ

|ايطغٍٛ
(50) . 

س ـ تػاِٖ ٗ ؽًٝل اٱْػإ إٕ ػطب١ ايتػًػٌ ايطٚسٞ ـ ٖٚٞ َطتب١ ايعكٌ إ٪ٜٻ 

ع٢ً ايهٕٛ إٍ أزا٤  اؿهاض٠ اؿسٜج١، ٚؽطد٘ َٔ طًب سٛٛٚ ايػٝاز٠ َٔ ظٜـ

ٌٻ ١ يػٝس ايهٕٛ ععٻسكٛم ايعبٛزٜٸ  .(51)ٚد

ٝٓطًل ؾ «إسخٌ إٍ تأغٝؼ اؿساث١ اٱغ١َٝ٬ ،ضٚح اؿساث١»أَا ٗ نتاب٘ 

ٕٳٸ ٖصا طٳأغتاشْا َٔ ايتؿطٜل بٌ ٚاقع اؿساث١ ايػطب١ٝ ٚضٚح اؿساث١، اييت ٜٴؿتٳ ض أ

 ٚايؿٍُٛ.  ،ٚايطؾس ،١ً ٗ ايٓكسايٛاقع اؿساثٞ ٜػع٢ إٍ ػػٝس قُٝٗا َٚباز٥ٗا إتُجِّ

ٔٸ ًٗا ٚػػٝسٖا ٗ غٝام ايٛاقع اؿساثٞ ُجټ ٤ٞغِ ٚإباز٨ ُأٝٳٖصٙ ايكٹ ٚيه

َككٛز أقشابٗا إتؿا٥ٌ، ٖٚصا ٖٛ غبب ا٭ظَات  ايػطبٞ، ؾأتت بٓتا٥ر تهازٸ

 إت٬سك١ اييت ٜعاْٝٗا ايبؿط. 

إٕ َٓؿأ ٖصٙ ا٭ظَات ٚاٯؾات اييت بطظت ٗ ٚاقع اؿساث١ ايػطب١ٝ ٖٛ ايؿكط 

ل أؾكٗا، ٚأؾكس اٱْػإ ، ايصٟ طبع ايٓػد١ ايػطب١ٝ يًشساث١، ؾهٝٳٻايطٚسٞ ٚإعٟٓٛ

ز س يسٜ٘ ايؿعٛض باـٛف ٚايٝأؽ ٚايتؿطټٖٚٚياٱسػاؽ بإع٢ٓ ٚبا٭َإ ٚا٫ط٦ُٓإ، 

 ٚاي٬دس٣ٚ. 
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تػًٝب اؾاْب ا٫قتكازٟ ٚإٓؿع١ إاز١ٜ ع٢ً  ظ َٛانع شيو ايؿكط أٜهّاَٚٔ أبط

ٌٸ ٌٸاعتباض، ٚدعًُٗا َكٝاغ ن ٛټ ت١ُٝٓٺ ّا ٚسٝسّا يه ايتك١ٝٓ  تٵض، ؾهإ إٔ طػٳٚتط

ٌٸ ٙٺ ٚايتذطٜب، ٚغابت اؿه١ُ ٚإككس عٔ ن ٞٸ ْؿا ٞٸ عًُ ، ٚغًبت اٯي١ٝ أٚ عًُ

ٝٸ  كاٍ اييت دا٤ت بٗا ايع١ٕٛ. ات ا٫تٸٚايذلان١ُٝ ٚاٱع١ْٝ٬ ع٢ً عًُ

قطب إٍ اؿساث١ بأْٳٸٗا أأَا ٚاقع اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ؾإْٳٸ٘ ـ َع ا٭غـ ـ ٜؿٗس 

ُٕإكًٚ ٕٳٸ ايتطبٝل ايػطبٞ يًشساث١ ٚاقع  تٵٗا اقتٓعٳٚنأْٸ، ع١سٹبٵس٠ َٓٗا إٍ اؿساث١ ا بأ

ٞٸ ُات ٚإػايطات اييت ؿٝٗا تًو إػًَٖٔ َجٖكع٢ً نجرٕل  تٵ٫ ؾهاى َٓ٘، ٚاْطًَ ستُ

 قاسبت تطبٝل ايػطب يطٚح اؿساث١. 

ٕٳٸ ضٚح اؿساث١ إٕ ضٚح اؿساث١ ـ َؿَٗٛٗا اٱبساعٞ  ـ ؽتًـ عٔ ٚاقع اؿساث١; ٭

إٔ ٜهٕٛ ي٘ تطبٝكات كتًؿ١ َطتبط١ بػٝاقات  سٻٚاسس، ؾ٬ بٴ َبسأ ٫ ٜػتٓؿسٙ تطبٝلٷ

ٕٳٸ ٚاقع اؿساث١ ايػطب١ٝ ٖٛ ٚاسسٷ ١. ٚبٓا٤ٶٚاؾذلانات خاقٸ َٔ ايتطبٝكات  عًٝ٘ ؾإ

ٕٳٸ ٖصٙ ١ً إْإُه١ٓ يطٚح اؿساث١. ٚإشا ناْت ضٚح اؿساث١ َتأقِّ ػاّْٝا ٚتاضىّٝا ؾإ

ايطٚح يٝػت َٔ قٓع اجملتُع ايػطبٞ، ٚإْٳٸُا ٖٞ َٔ قٓع اجملتُع اٱْػاْٞ ٗ كتًـ 

ٕٳٸ  ل ٗ فتُعاتٺأطٛاضٙ، ٚقاب١ً يًتشٗك أخط٣ غرل اجملتُع ايػطبٞ اؿانط. ٖٚهصا ؾإ

 ٗا ٗ ا٫ْتػاب إٍ ضٚح اؿساث١. ا٭َِ تػتٟٛ نًٗ

ٍٸ بايهطٚض٠ ع٢ً  ،ط ايتطبٝل٢ تأخټِ، ٫ٚ ستٸٝٳز ايكٹٚػسټ تطانِ إعاضف ٫ٚ ٜس

ؾٗا ٖٛ ايتطبٝل ايػطبٞ زخًت عًٝ٘ آؾات  .ل بطٚح اؿساث١َٚعٜس ايتشٗك ،ا٭ؾه١ًٝ

٠ ٕككٛز أقشاب اؿساث١ دعًت ْتا٥ذ٘ ٗ نجرل َٔ اؿا٫ت َهازٸ ،كتًؿ١

ٍٻٚتٛٗق ٕػبٛق١، ٚاٱؾعاع ايٟٓٛٚ، ع٢ً ٖصا َٔ اٯؾات غرل ا عاتِٗ َٚطآٖاتِٗ، ٫ٚ أز

ٛټ خ ايب١٦ٝ، ٚا٫ستباؽ اؿطاضٟ، ٚا٭ظَات إاي١ٝ ٚاْتؿاض أغًش١ ايسَاض ايؿاٌَ، ٚتً

 ٚا٫قتكاز١ٜ إدتًؿ١. 

أْٳٸٗا  س ع٢ًٜٚصٖب ط٘ عبس ايطٓٔ إٍ إٔ ٚاقع اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ٜ٪ٚن 

ُٕأقطب إٍ اؿساث١ إكًٚ  ،ؾ٬ سساث١ َع ٚدٛز ايتكًٝس .سٹع١بٵس٠ َٓٗا إٍ اؿساث١ ا

بططٜل اٱبساع.  ٚاؿساث١ ٫ تٓكٌ َٔ اـاضز، ٚإْٳٸُا تبتهط َٔ ايساخٌ، ٫ٚ تٴٓاٍ إ٫ٓ

ُات اييت َٚٔ ٖٓا قاض ابتهاض اؿساث١ اٱغ١َٝ٬ ايساخ١ًٝ ٜػتًعّ إبطاٍ إػًٖ

 . (52)تطبٝل ايػطب يطٚح اؿساث١، ٚأزخًت عًٝ٘ اٯؾات إصنٛض٠ تٵقاسبٳ
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سهاض٠ »إٔ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ٬ق١ اييت ٜٓتٗٞ إيٝٗا ط٘ عبس ايطٓٔ ٖٞ ٚاـ

 . (53)«ط١ تك١َ١ٝٓ َعطؾ١، َٚتػًَٚٚتأظِّ ،ٚٚا١ٕ ق٫ّٛ ،ْاقك١ عك٬ّ

١ ب٘. ؾٗصا ايتطبٝل ٖٛ خاقٸ ٫ بسٌٜ عٔ ايتطبٝل اٱغ٬َٞ ؿساث١ٺ ٘ٚعًٝ٘ ؾإْٸ 

ٕٳٸ ايعَٔ ا٭خ٬قٞ  ;يًشساث١ايكازض ع٢ً ػٓٝب ايبؿط١ٜ ْهػ١ ايتطبٝل ايػطبٞ  ٭

بأبعازٙ ا٭خ٬ق١ٝ إع١ٜٛٓ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿعٌ، ٚأبعازٙ ايطٚس١ٝ ع٢ً  يٲغ٬ّ غينٌّ

ٛٸ ٝٳٸات، ٖٚٛ َػت٣ٛ ايعكا٥س ٚايتك ضات، ٚأبعازٙ اٱسػا١ْٝ ع٢ً َػت٣ٛ إكاقس ٚايٓ

 . (54)عٌ َا اؾتكست٘ ٚتؿتكسٙ سساث١ ايػطب

 

ٌٷيٓتػا٤ٍ َٔ أؾهاٍ ا٫غتعُاض  : َا ع٬ق١ اؿساث١ بايع١ٕٛ؟ ٌٖٚ ايع١ٕٛ ؾه

 ايػطبٞ اؾسٜس، ٚٚغ١ًٝ يتعُٝل تبع١ٝ زٍٚ ايعامل ايجايح يسٍٚ إطنع ايػطبٞ؟ 

إٕ ن١ْٝٛ قِٝ اؿساث١ ايػطب١ٝ يٝػت ن١ّْٝٛ إط٬ق١ٝ، ٚإِا ن١ْٝٛ غٝاق١ٝ;  

ٞ ٭ٕ ايتطبٝل اؿساثٞ ايػطبٞ ايصٟ ْؿٗسٙ ٚمٝاٙ غرل نْٛٞ، ٚإِا ٖٛ تطبٝل قًٓ

إٍ ضتب١  ٞ ضٴؾع ع٠ّٛٓتٛٓي٢ أقشاب٘ إيعاّ ايؿعٛب ب٘، ٚؾطن٘ ع٢ً ٚاقعٗا، ؾٗٛ قًٓ

 ايهْٛٞ. 

 (55)ٚٗ ٖصا ايػٝام ٜط٣ ؾطْػٝؼ ؾٛنٜٛاَا .بايػطب َطتبط١ ساث١ ٚاٖط٠ْؾاؿ

قس سػِ يكاحل  س ٗ إطس١ً ايػابك١ بٌ قطبٌإٔ ايكطاع ايسٚيٞ ايصٟ نإ ٜتذػٻ

ايكطب ايػطبٞ، بعس سكٍٛ َا ٜؿب٘ اٱْاع سٍٛ ايسّكطاط١ٝ ايًٝدلاي١ٝ نأقًض 

 ؾا٬َّ تطٛضّاْٛاّ يًشهِ، ٚإٔ َٓطل ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ اؿسٜج١ ٜؿطض ع٢ً ايعامل 

ز َٔ خ٬ي٘ )ؾٛنٜٛاَا( ٠، ٖٚٛ ايؿهٌ ايصٟ وسٸذ٘ مٛ ايطأزلاي١ٝ ٚايػٛم اؿطٸٜتٻ

 ْٗا١ٜ ايتاضٜذ. 

ٚبك١ٝ  ;ٜكػِ ايعامل إٍ قػٌُ: ايػطب َٔ د١ٗٺ (56)نُا إٔ ق٥ٌُٛٝ ٖٓتٓذتٕٛ

اث١ ٕ اؿسإ :مٛ ايػطب، بٌ ٜكٍٛ عإّٝا ٜٚعتدل إٔ ٖٓاى ْعٚعّا ،أخط٣ ايعامل َٔ د١ٗٺ

٘ مٛ ُٗا نًُتإ َذلازؾتإ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايتٛدٸتعين ٗ ٚاقع ا٭َط ايػطب، ٚنأْٸ

 اؿساث١ ٖٛ )ايتػطٜب(. 

Vidiadhar Surajprasad Naipau( ٜٚصٖب ايهاتب اؾاَاٜهٞ )ْاٜبٍٛ 
إٍ  (57)
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اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ٖٞ اؿهاض٠ ايعا١ٕٝ اييت تٓاغب نٌ »أبعس َٔ شيو، سٝح ٜعتدل إٔ 

 ْٗا اؿاي١ ايطبٝع١ٝ بايٓػب١ ؿٝا٠ اٱْػإ، ٚاـطٚز عٓٗا ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓإأٟ  ،«ايٓاؽ

 . (58)َٔ قبٌٝ ايؿصٚش

إٕ َجٌ ٖصا إٓطل ٖٛ إطتهع ايؿهطٟ ايصٟ تػتٓس عًٝ٘ ْعع١ اشل١ُٓٝ 

غ٘ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ، اييت أقبشت تبٝض ٚاييت تهطِّ ،ايػا٥س٠ يس٣ ايػطب

ٌ ايعػهطٟ ـ ٚيٛ خاضز إطاض ايؿطع١ٝ ايسٚي١ٝ ـ ٫ست٬ٍ ايسٍٚ اييت يٓؿػٗا ايتسخټ

ٛټ ،زّكطاط١ٝ سسٜج١ يتذعٌ َٓٗا ز٫ّٚ ;ز٠ ع٢ً ايػطبتعتدلٖا َتُطِّ ض ايػطبٞ ٚؾل ايتك

 ا٭َطٜهٞ. 

ٚإِا ٖٓاى  ،٫ٚ ٜكتكط ٖسف ٖصٙ ايصضٜع١ ع٢ً ؾطض ايتػطٜب أٚ )ا٭َطن١(

ُٸ ،أٖساف أخط٣ ٛټتأٌَ اغت :ٗأَ أٖ م يٓؿػٗا بٛنع ايٝس ُطاض ايطؾا١ٖٝ ٚايك٠ٛ ٚايتؿ

ع٢ً َٓابع ايجطٚات ايطبٝع١ٝ إٛدٛز٠ ٗ ايعامل ايجايح إػًٛب ع٢ً أَطٙ، ٚايصٟ يٝؼ 

ِ اؿساث١ ٝٳٚبصيو ٬ْسٜ نٝـ ٜتٓاقض ٖصا ا٫ػاٙ َع قٹ .إٔ ٜهٕٛ تابعّا ٘ إ٫َٓٔ سٚك

١ٜ، ٚسكٛم اٱْػإ، ٚنطا١َ ايؿعٛب، ٚغٝاز٠ اييت تٓازٟ بايسّكطاط١ٝ، ٚاؿطٸ

 ايسٍٚ. 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ قاٚي١ اي٫ٜٛات إتشس٠ قٝاز٠ ايعامل ايػطبٞ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ ٫ ؽسّ 

٘ َٔ إػتشٌٝ ت١٦ٝٗ ٭ْٸ ;أٚ با٭سط٣ سساث١ ؽسّ إكاحل ايػطب١ٝ ،َعٜؿ١ سساث١ّ إ٫ٓ

ٛٸ ٍٸ ع٢ً ٠ ٚايَٓار ٥٬َِ يكٝاّ فتُعات سساث١ٝ َٓطل ايك ػٝطط٠ ٚاٱخهاع، ٫ٚ أز

٫خذلام بعض  ;اغتؿازت َٓٗا ايك٣ٛ ايػطب١ٝ اييت ناْت ؾطق١ّ ،شيو َٔ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ

 ايسٍٚ ايعطب١ٝ. 

اشلطٚي١،  ٜػتشلٸ عّاَٚؿذِّ داشبّا ًت ثط٠ٚ ايٓؿ٘ ايًٝيب عٓكطّاَجٻ ؾؿٞ يٝبٝا َج٬ّ

ٜه١ٝ بايٓكٝب ا٭ٚؾط ؾٝ٘، َع َا ٜعٝس إْتاز ػطب١ ايعطام ايصٟ ؾاظت اٱزاض٠ ا٭َط

 ،ٗ ايعطام غاظّٜا ٭ٕ اي٫ٜٛات إتشس٠ ناْت زٚي١ است٬ٍ ٚططؾّا ;بعض ايؿٛاضم

ٛٻ اغتذابت ٕطًب قٝاز٠  ،إٍ ؾطق١ إْكاش «اؿًؿا٤ ايػطبٌٝ»َع  تٵَييهٓٗا ٗ يٝبٝا ؼ

ؾإٕ ع١ًُٝ ايجٛض٠ ايًٝب١ٝ ٗ ٓا١ٜ إسٌْٝ َٔ بطـ ايٓٛاّ ٚقػٛت٘. إناؾ١ إٍ ٖصا 

 ندل٣ يؿطنات اٱعُاض ايػطب١ٝ.  ١ّٖسٜٸ إعُاض يٝبٝا ٚتُٓٝتٗا تعسٸ

٢ عٓس غٛضٜا، بٌ ايباب ٫ ٫ٚ ستٸ ،ـ عٓس يٝبٝاع٢ً إٔ إؿطٚع ايػطبٞ ئ ٜتٖٛق
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ط ٚاستُا٫ت ٗ غاسات أخط٣ َػه١ْٛ بعٛاٌَ ايتٛتټ ٫ْط٬م اْتؿاناتٺ ٜعاٍ َؿتٛسّا

 ا٫ْؿذاض. 

ٌ غاضعت ٜٛيس ٜٚتؿٖه دسٜسّا عطبّٝا اشل١ُٓٝ ايػطب١ٝ إٔ عإّاٚسٌ أزضنت ق٣ٛ 

 إٍ ا٫ستؿاز يًتعاٌَ َع ايٛنع اؾسٜس، با٫ختطاف أٚ اٱدٗاض أٚ ا٫خذلام. 

ِٸ ط إكطٟ سػٔ سٓؿٞ َٔ إٔ ٌ َا أؾاض إيٝ٘ إؿٚهّهٓٓا إٔ ْػذِّ َٚٔ ث

ط عٔ إطنع١ٜ ا٭ٚضٚب١ٝ، ايع١ٕٛ ٖٞ أسس أؾهاٍ اشل١ُٓٝ ايػطب١ٝ اؾسٜس٠ اييت تعبِّ

 ،تكّٛ ع٢ً عٓكط١ٜ عطق١ٝ ،ٚأْٗا تهؿـ عٔ َطنع١ٜ زؾ١ٓٝ ٗ ايٛعٞ ا٭ٚضٚبٞ

 . (59)ٚع٢ً ايطغب١ ٗ اشل١ُٓٝ ٚايػٝطط٠

اْهؿـ ايكٓاع عٔ ايع١ٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ إعطؾ١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ  يكس

ٔ يًٓدب ايجكاؾ١ٝ ٚتبٝٻٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚٚٗط اضتباطٗا بايُٓٛشز ا٭َطٜهٞ، 

ت٘ ٚثكاؾت٘ ٚسهاضت٘ ٚايؿهط١ٜ ايؿاع١ً ٗ ايعامل زٖا٤ ايػطب ٗ قاٚي١ إنػاب َسْٝٸ

ٌٕ  َطدعٞ ٚٚاقعٞ يتِٓٛٝ غا٥ط ؾ٪ٕٚ اٱْػا١ْٝ.  طابع ايعا١ٕٝ، ٚتكسّٗا نبسٜ

ّٷ ؾايع١ٕٛ َا ٖٞ إ٫ٓ سلٛيٞ ُٖٝين ٜٗسف إٍ ايػٝطط٠ ع٢ً ايعامل، ٚإٍ  ْٛا

تٛسٝس أِاٙ عٝؿ٘ ٚتعا٬َت٘ ٚع٬قات٘ ٚسهاضت٘. ٖٚٛ ٗ أقً٘ ْٛاّ ٚنع ايهباض 

عٓ٘،  ا٫ٚ وٝسٚ ،يهٞ ٜػرل عًٝ٘ ايكػاض ايهعؿا٤ ;ا٭قٜٛا٤ أغػ٘ َٚباز٥٘ ٚأٖساؾ٘

ٌټ َٸ ;ٚانش١ ا٬َٕض عاقبت٘ ٕٸإساٍٚ اؿٝاز عٓ٘ أٚ َعاضنت٘ أٚ ػاًٖ٘ ؾ ٔٵَٳ ٚن ا إٔ ؾإ

َٸ ;بٜٴ٪زٻ ٌٸٚإ شيو ؼت غطا٤  ا إٔ ٜٴًػ٢ ٚدٛزٙ َٔ اـاضط١ ايعا١ٕٝ إػتكب١ًٝ، ٚن

ٓٛ ُاتٗا ايؿطع١ٝ ايسٚي١ٝ ا٭ساز١ٜ ايػطب١ٝ، ٚؼت غًط١ قطاضات ١٦ٖٝ ا٭َِ إتشس٠ َٚٓ

 ايطزل١ٝ. 

َطٜه١ٝ ٚزٍٚ يكس اْت٢ٗ ايكطاع ايسٚيٞ بٌ ايػطب بععا١َ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭

ِٸ1991ّغ١ٓ  تٞ باْٗٝاض ٖصا ا٭خرل ْٗا٥ّٝااايؿطم بععا١َ ا٫ؼاز ايػٛؾٝ ٛٸ ، َٚٔ ث ي٘ ؼ

إٍ زٚي١ ضٚغٝا ا٫ؼاز١ٜ، ٚبصيو اْت٢ٗ ظَٔ ايكطاع ٚاؿطب ايباضز٠ بٌ ايهت١ً 

يًطأزلاي١ٝ  ٚقس اعتدل ايػطب شيو نً٘ اْتكاضّا .ا٫ؾذلان١ٝ ٚايهت١ً ايطأزلاي١ٝ

ٛټٜنأٜس ض، ٚنػًٛى يًعٝـ، ٛيٛدٝا ؾًػؿ١ٝ، ٚنٓٛاّ يًشٝا٠، ٚنططٜك١ يًتك

 ّاٚنٓتٝذ١ ست١ُٝ ٚطبٝع١ٝ يػكٛٙ ايٓٛاّ ا٫ؾذلانٞ ؾًػؿٝٸ .ٚنُٓٗر يًتعاٌَ

ف اْؿطزت ايهت١ً ايطأزلاي١ٝ بععا١َ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بايتكطټ ّاٚٚاقعٝٸ
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 ق٣ٛ أخط٣ تٓا٥ٚٗا. يعسّ ٚدٛز  ;إطًل ٗ غا٥ط ؾ٪ٕٚ اجملاٍ ايسٚيٞ

ٔٵ   :َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ ؾإٕ ايعامل ايّٝٛ ٜػٛزٙ َبسإٓ ْٚٛاَإ َتبآٜإ ٚيه

ٚايٓٛاّ اٱغ٬َٞ  ;ايٓٛاّ ايطأزلايٞ ايعإٞ اؿط، َٚع٘ ايك١ْٝٛٝٗ ايعا١ٕٝ َٔ د١ٗٺ

ثا١ْٝ. َٚٔ ٖٓا ؾكس ٚدست ايطأزلاي١ٝ ايػطب١ٝ ٚا٭َطٜه١ٝ ْؿػٗا ٗ َٛاد١ٗ  َٔ د١ٗٺ

َٕٔباؾ ٛٸ ط٠ َع اٱغ٬ّ نسٜ ض سلٛيٞ يػا٥ط ؾ٪ٕٚ ايؿطز ٚاجملتُع ٚايبؿط١ٜ ٚنتك

ٛٸ ٚنٓٛاّ سٝا٠ٺ  ع٢ً إس٣ ايكطٜب ٚايبعٝس، ٚوسٸ ٠ٺَتهاٌَ، ٖٚٛ ايصٟ ٜعاضنٗا بك

 ع ٚا٫ْؿطاز بؿطض أِٛشدٗا ايعإٞ. َٔ قا٫ٚتٗا يًتٛغټ

ؾإٕ ايك٣ٛ ايطأزلاي١ٝ بكٝاز٠  ١ ٚاقعّٝايعسّ ٚدٛز نٝاْات إغ١َٝ٬ قٜٛٸ ْٚٛطّا

عات ٗت إٍ َجٌ ٖصٙ ايتطًٗاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚايًٛبٝات ايك١ْٝٛٝٗ تٓبٻ

ٛٸ تٵاـطرل٠ ع٢ً ٚدٛزٖا ٚسانطٖا َٚػتكبًٗا، ؾاغتعسٻ يًُٛاد١ٗ ا٭خرل٠  ٠ٺبك

 : ايتاي١َٝتٸدص٠ ا٭زٚات  ،ٚاؿازل١ ٗ َطايع ا٭يؿ١ٝ ايجايج١

ايسٚيٞ ْٚؿٛشٖا ٗ ايهٝاْات ٚا٭١ُْٛ ايكا١ُ٥ ٗ ايعإٌ ٚظْٗا  اغتػ٬ٍـ 

 ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ. 

، ٚايت٬عب ػات ٚاحملاؾٌ ٚإُٓٛات ايسٚي١ٝ ايتابع١ شلا أغاغّاإ٪غٸبِ ـ ايتشٗه

 . (60)َٛاثٝكٗا ٚقٛاْٝٓٗا ٚتؿػرلٖا ٚتهٝٝؿٗا ٚؾل َكاؿٗا

ٚايجكاؾ١ ايعا١ٕٝ، َٚا ٜسٚض ٗ كاٍ ٚايسعا١ٜ ـ ايػٝطط٠ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا٫تٸ

 كاي١ٝ َٚعًَٛات١ٝ. ؾًهٗا َٔ تهٓٛيٛدٝات اتٸ

ٛبٝات زعا٠ ايعكط١ْ ٚاؿساث١ ٚايع١ًُٓ َٔ قػاض ا٭سعاب ٚايٓدب ًُبِ ـ ايتشٓه

 ٚتٛٚٝؿٗا شلِ ٗ َؿاضٜعٗا.  ،إػتػطب١

اغ١ٝ، ز١ٜ ايػٝـ ابتعاظ ا٭١ُْٛ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ بسعا٣ٚ ايسّكطاط١ٝ، ٚايتعسټ

ٜات ايؿطز١ٜ، ٚايػعٞ يتطبٝل غٝاغات اقتكاز ايػٛم، ٚسكٛم اٱْػإ، ٚؼكٝل اؿطٸ

 .(61)٠ٚؼطٜط إبازضات ٚا٭غٛام ٚإباز٫ت اؿطٸ

ٌٕـ إسهاّ ايػٝطط٠ ع٢ً اقتكازٜٸ ٚع٢ً اقتكازٜات  ،عاّ ات ايعامل بؿه

ٌٕ  ّ ا٫قتكازٟ إ٫ٓ، ٚشيو بإٜٗاّ ايعامل إٔ ٫ غبٌٝ يًتكسټخامٸ ايعامل اٱغ٬َٞ بؿه

ٌٕ ;ٚإؿتٛح بٓٛاّ ايػٛم اؿطٸ  يػطض ؾتض ا٭غٛام ايعا١ٕٝ أَاّ إٓتذات ايػطب١ٝ بؿه

ّٸ ٌٕعا  . خامٸ ، ٚإٓتذات ا٭َطٜه١ٝ بؿه
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ـ تػٝرل ؾهٌ ٚسسٚز اـاضط١ ايعا١ٕٝ، ٚضغِ َعامل خاضط١ زٚي١ٝ اغتعُاض١ٜ 

ٔٸ  ،ٗ سطب اـًٝر ايجايج١اؿطٚب َباؾط٠، نُا سكٌ  أَطٜه١ٝ دسٜس٠، ٚيٛ بؿ

 . 2003ّطٌٜ غ١ٓ بؾٗطٟ َاضؽ ٚأ

ٝٸ ٌٕ إٔ ّاٖٚهصا ٜتهض يٓا دً  ايتطبٝل ايػطبٞ ا٭َطٜهٞ يًشساث١ ٜٴُاضٳؽ بؿه

٭ٕ  ;ـقٍٛ ايسنتٛض عبس اٱي٘ بًكعٜع  عٓٝـ ٚخبٝح ع٢ً ايؿعٛب إػتهعؿ١ ـ ع٢ً سسٸ

ٖصٙ اؿساث١ إعع١َٛ مل تكذلح ْؿػٗا بططٜك١ سهاض١ٜ إقٓاع١ٝ ع٢ً اجملتُعات 

 . (62)ٟ ٚايطَعٟٚؾطنت ْؿػٗا بايعٓـ إازٸ ،ٚايجكاؾات، بٌ اقتشُت ق٬عٗا احملطٚغ١

 ،ك١ـ نٓدب عطب١ٝ ٚإغ١َٝ٬ ـ بتأغٝؼ سساث١ َتدًٚ ٚعًٝ٘ ؾإْٓا َطايبٕٛ ْٝعّا

ٖٚصا . (63)١ٜ اييت ٜعطؾٗا اجملتُع ايػطبٞبس١ًٜ عٔ ٖصٙ اؿساث١ إازٸ ،٘ َعٟٓٛشات تٛدٸ

إٔ »ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو  .اؿساث١ ايػطب١ٝ يٝػت ٚاسس٠٭ْ٘ ست٢  ;َؿطٚع َٚٓطكٞ أَطٷ

ٛټ، إؿٗس ايػطبٞ يٝؼ بايتذاْؼ إٕٛٓٛ ا هٛظ َع٘ ايه٬ّ عٔ َع بٌ إْ٘ َٔ ايتٓ

ٚسساث١  ;باعتباض ا٭قطاض سساث١ ؾطْػ١ٝ سساثات نجرل٠، ٫ سساث١ ٚاسس٠. ؾٗٓاى

ٖٚٓاى باعتباض اجملا٫ت سساث١  .ٚغرلٖا ;ٚسساث١ أَطٜه١ٝ ;لًٝع١ٜإٚسساث١  ;إٔا١ْٝ

. ؾًُاشا ٫ تهٕٛ يٓا مٔ (64)«ٚغٛاٖا ;ٚسساث١ ادتُاع١ٝ ;ٚسساث١ اقتكاز١ٜ ;غٝاغ١ٝ

ِّ ،ع٠سساثتٓا إتُِّ  ػتكب١ًٝ؟ َاتٓا ٖٜٚٛتٓا ٚطُٛساتٓا إإٛقٛي١ َك

 

ٚٗ  ،ٗ ب١٦ٝ غطب١ٝ تٵِ اؿساث١ ْؿَأٝٳْكٌ ٗ ختاّ ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ إٔ قٹ

٭ٕ ؾٝٗا َٔ  ;ع٢ً ايػطب ٚسسٙ ٗا يٝػت سهطّاغٝاقات تاضى١ٝ غطب١ٝ َعطٚؾ١، يهٓٸ

ٝٸ ات َا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َؿذلنّااٱهابٝٸ ٌٸ ّاإْػاْ ايبؿط١ٜ. ٖٚصا َا  تٌٓٗ َٓٗا ن

ُٳ ٝٸ تٵسًُ  َٓص قس١َ ايٓٗه١.  ،اضاتٗاب٘ ايٓدب ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ع٢ً اخت٬ف ت

ٔٸ ٌٕٖصا اؿًِ مل ٜتشٖك يه ُټ ،٠ اعتباضاتيعسٸ ;ٜسعٛ إٍ ايتؿا٩ٍ ل بؿه ٕٸأٖ  ٗا أ

ٌٸ ُٻ قِٝ اؿساث١ ناْت ٗ ن ١ً بؿشٓات ا٭ٚقات تسخٌ إٍ عإٓا ايعطبٞ اٱغ٬َٞ ق

 .ٗ ايٓازض ب١ عٓا، ٚبصيو اغتعكت تب٦ٝتٗا، إ٫ٓأٜسٜٛيٛد١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚغٝاغ١ٝ غطٜ

ٖصا باٱناؾ١ إٍ اضتباطٗا غساع ايػطب ٗ قٛضت٘ ا٫غتعُاض١ٜ ايعٓٝؿ١، سٝح 

َٔ سط١ٜ ٚسكٛم إْػإ ٚزّكطاط١ٝ ٚعساي١، مل ٜهٔ ٚئ ٜهٕٛ شلا  ،إٔ تًو ايكِٝ
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، زاخٌ سسٚزٙ، ؾإشا خطدت َٔ فاي٘ اؾػطاٗ اْكًبت إٍ أنسازٖا ُاَّا َع٢ٓ إ٫ٓ

ِّ َٳٚست٢ إشا أضاز ْؿطٖا ٗ اجملتُعات ا٭خط٣ ؾإْ٘ ٜه ٙ ٚددلٚت٘ ٚأطُاع٘ ٗ طٳِهٓٗا 

 ب خرلاتٗا. ٗٵْٚٳ ،اغتػ٬ٍ تًو اجملتُعات

٘ ايػطبٞ ؿ١ إٍ إٔ اؿساث١ ع٢ً ايُٓايهجرل َٔ ايٓدب إجٖك تٵٓٳَٚٔ ٖٓا تؿٖط

ٚٸ٭ْٗا  ;سساث١ َعٜؿ١ آخط َٔ أٚد٘ اشل١ُٓٝ  ٚد٘ٷ :ثاّْٝا، ٚ٭ْٗا (65)١ٜ ًُٚا١َْٝازٸ :٫ّأ

 ايػطب١ٝ. 

، ؾاؿساث١ ٫ نطٚضّٜا عطب١ٝ إغ١َٝ٬ أَطّا ٚعًٝ٘ ٜكبض ايتؿهرل ٗ سساث١ٺ

ٚٚؾل أٖساؾِٗ  ،أًٖٗا ايٛدٜٝٛٚيهٓٗا تبسع ٚؾل أٜس ،٫ٚ تػتذًب ،تػتٓػذ

 َٚكاؿِٗ.

 

 

 الهوامش
                                           

(1( Dictionnaire International des Termes littéraires, Mode article, Modernité/ 

modernity, http: //www. ditl. info/art/definition. Php, term=2976 

 

(6) Glossaire, Dominique Wolton, terme modernité 10 http: // www. wolton cnrs. fr/_ 

modernité. htm 
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 (35) René guenon ـ la crise du monde moderne  ـ Ed bouchene  ـ Alger 1990 ـ pp 69; 117; 

120.  
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 (65) René guenon ـ la crise du monde moderne  ـ Ed bouchene ـ Alger 1990 ـ pp 69; 117; 

120. 
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 ةدوز ايسؤيا واألحالّ يف ايجكافة اإلسالَّي
 

 

: 

يًبشح ٚايسضؽ َٔ قبٌ  ٚقس ٚقعت ق٬٘ .اؿًِ ٚاٖط٠ إْػا١ْٝ ٖٝع٠ ًَٚؿت١ 

 ،ٚقس نتب عٓٗا نجرلّا .اؿهُا٤ ٚايؿ٬غؿ١ ٚعًُا٤ ايٓؿؼ ٚعًُا٤ ايسٜٔ ٚغرلِٖ

ٗ  ;ؿات اييت تٓاٚيت ٖصٙ ايٛاٖط٠ َٔ أنجط َٔ ظا١ٜٚٺٚأٓيؿت ؾٝٗا ايعسٜس َٔ إ٪ٖي

 ضَٛظٙ.  ٚؾٓو ،ٚبٝإ أبعازٙ ٚز٫٫ت٘ ،قاٚي١ يتؿػرل إٓاّ

  

 

ٜٚتُجٌ ٗ  ،عٔ ْؿاٙ عكًٞ وسخ أثٓا٤ ايّٓٛ»اؿًِ ط ٜعبِّعًُا٤ ايٓؿؼ  ؾعٓس 

ٚاييت ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  ،غًػ١ً َٔ ايكٛض ٚا٭سساخ اييت تٛٗط ٗ قٕٛض َٔ اـٝاٍ

ٕٸ اؿًِ ٜٚط٣ احملًٚ .«شلا َع٢ٓ ْؿػٞ أٚ قت٣ٛ ّهٔ تؿػرلٙ ٚتأًٜٚ٘ ًٕٛ ايٓؿػٕٝٛ أ

ِٸ ؾٗٛ ططٜل إٍ ايتؿطٜؼ َا ٜ٪زٸ بات، ََٚٔغّا يًطٻوكل إؾباعّا ضَعٜٸ ٟ زٚضّا إهابّٝا ٗ ث

نُا  ،َٔ ا٭ؾهاض ٚاـٝا٫ت ٚا٭سساخ ٚيًشًِ قت٣ٛ ٚاٖطٷ .ايتٛاظٕ ايٓؿػٞ

ٛٸ  ،ٕ َٔ ايطغبات إهبٛت١ٜصنطٙ ايؿدل اؿامل، نُا ي٘ قت٣ٛ نأَ ٜته

ِٸ   .(1)غرل َباؾط٠ ٗ احملت٣ٛ ايتعبرل عٓٗا بططٜك١ٺ اييت ٜت

  

  

كّا يطغب١، ٜٚكاٍ: ؾٗٛ تاض٠ّ ٜهٕٛ سًُّا قٚك ;ز٠يًشًِ أْٛاعٷ أٚ َػتٜٛات َتعسِّ 
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ٕٸ نجرلّا َٔ ا٭س٬ّ يس٣ ا٭طؿاٍ تهٕٛ نصيو، ؾإشا ٚعسٙ ٚايسٙ بؿطا٤ زضٸاد١ٺ ي٘  إ

 ًٜٚعب عًٝٗا.  ،قس ٜط٣ ٗ اؿًِ أْٸ٘ ٜطنب زضاد١ّ

يٛد١ٝ، نشًِ ايؿاب ايصٟ تًضٸ عًٝ٘ بٝٛ كّا ؿاد١ٺٚتاض٠ّ أخط٣ ٜهٕٛ قٚك 

ط عٓ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ايػطٜع٠ اؾٓػ١ٝ، ؾذلاٙ وًِ َا ٜؿبع غطٜعت٘، ٖٚصا َا عبٻ

ِٳ﴿قٛي٘:  ِٵ اِيشٴًُ ٓٵُه َٹ ٍٴ  ٖٚهصا قس ْط٣ ايٓا٥ِ ايعطؿإ  .(ايٓٛض: ) ﴾ٚٳٔإشٳا بٳًَؼٳ اَ٭ِطَؿا

 أٚ بايبشح عٔ إا٤.  ،وًِ بإا٤

ٛٸ ٚثايج١ّ  ٍ ؾٝ٘ إجرلات اـاضد١ٝ إٍ ٜهٕٛ اؿًِ قاؾّٛا ع٢ً ايّٓٛ، سٝح تتش

ٚىٛنٕٛ ٗ بعض ا٭سازٜح، ؾًهٞ  ،ثِ هتُع أْاؽٷ سٛي٘ ،ٜٓاّ ٔٵَٳ :سًِ، َجٌ

ِٕ  ٜتُا٢ٖ َع٘.  ٜػتطٝع ايٓا٥ِ ا٫غتُطاض بايّٓٛ ٜٴسخٌ سسٜجِٗ ٗ سً

ٜػٝطط ع٢ً إط٤ َٔ  أٚ بأخط٣ ـ ٕا ٜهٕٛ اؿًِ اغتعاز٠ ـ بططٜك١ٺ ٚضابع١ّ

أٚ غبع  ؾإشا نإ إط٤ ىاف َٔ عسٚٛ .ٖٛادؼ أٚ أؾهاض، أٚ َا ٜؿػٌ باي٘ َٔ ُّٖٛ

ٚقس أؾاضت بعض ايطٚاٜات إٍ ٖصا  .س شيو ايتذاضبؾإْ٘ ٜطاٙ ٗ َٓاَ٘، نُا ت٪ٚن

عٔ  ،عٔ آبا٥٘ ،عٔ أبٝ٘ ،ايكٓـ َٔ ا٭س٬ّ، ؾؿٞ اؿسٜح عٔ َٛغ٢ بٔ دعؿط

ٚايصٟ وسٸخ ب٘  ;ٚؼعٜٔ َٔ ايؿٝطإ ;٩ٜا ث٬ث١: بؿط٣ َٔ اهللايط»: |ضغٍٛ اهلل

 .(2)«اٱْػإ ْؿػ٘، ؾرلاٙ ٗ َٓاَ٘

  

  

ٕٵ .ايط٩ٜا :َٚٔ أْٛاع اؿًِ ٚأقػاَ٘ ُا ٗ ٫ٚ غٝٻ ،نإ قس ٜأتٞ ٚيؿٜ ايط٩ٜا ٚإ

َٔ  خامٸ َطازؾّا يًشًِ ٗ إع٢ٓ، إ٫ٓ أْٸ٘ قس ؾاع اغتدساَٗا ٗ ْٕٛع ،نًُات ايًػٌٜٛ

ّٚهٓٓا ايكٍٛ:  .(3)ٗ شيو ٢ قاضت اقط٬سّاستٸ ،ا٭س٬ّ، ٖٚٞ ا٭س٬ّ ايكازق١

ٕٸ ايط٩ٜا ايكازق١ ٖٞ اييت تتعٓط ٌ ؾٝٗا قٛاٌْ إهإ ٚايعَإ، سٝح هتاظ ؾٝٗا إ

قبٌ سسٚثٗا، أٚ هتاظ سادع ايػٝب إهاْٞ  يرل٣ أؾٝا٤ٶ ،ايٓا٥ِ سادع ايػٝب ايعَاْٞ

ٕٕؾرل٣ أؾٝا٤ٶ قس ٚ ٕٸ َا ضآٙ قس ٚقع ؾع٬ّ قعت ٗ َها ٖٚصا َا  .بعٝس عٓ٘، ثِ ٜتبٌ أ

ٕٸ ايط٩ٜا َٔ اهلل»ضَا ٜؿرل إيٝ٘ اؿسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ:  ، (4)«ٚاؿًِ َٔ ايؿٝطإ ;إ

ٛٸإٕ ايط٩ٜا ايكازق١ »: |ٚٗ سسٜح آخط عٓ٘ ، ٚعٔ (5)«٠دع٤ٷ َٔ غبعٌ دع٤ّا َٔ ايٓب
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طات؟ قاٍ: ايط٩ٜا طات، قايٛا: َٚا إبؿِّإبؿِّ َٔ ايٓب٠ٛ إ٫ٓ لٳمل ٜبٵ»أٜهّا:  |ضغٍٛ اهلل

 . (6)«ايكاؿ١

  

 

ٌٸ  ِٕ ْكٛشلا به ٟٸ سػ زٚض ٗ بٓا٤ إعطؾ١ اٱغ١َٝ٬ ٗ  ٚٚنٛح: يٝؼ يًُٓاّ أ

ٟٸؾتٸ ٌٕ ٢ سكٛشلا ٚفا٫تٗا، ُاَّا نُا ٫ زٚض ي٘ ٗ أ ٕٸ عًُا٤  .َعطٗ آخط سك أتط٣ أ

أٚ تؿدٝل  ،أٚ ايؿًو ٜعتُسٕٚ اؿًِ أٚ إٓاَات ٗ انتؿاف ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ ايطبٸ

نصيو ٖٛ ٚ .(7)أٚ ؼسٜس إٛنٛعات شات ايك١ً؟! بايتأنٝس ٫ ٜؿعًٕٛ شيو ،ا٭َطاض

ٕٸ إٓاَات ٫ تكًض ٱ ;اؿاٍ ٗ إعاضف ايس١ٜٝٓ  ٚإيٝو ايتؿكٌٝ:  .أٚ ْؿٝ٘ ثبات ؾ٤ٞٺؾإ

  

 

ؾإعتكسات ايس١ٜٝٓ ٫ تٴب٢ٓ إ٫ٓ ع٢ً أغاؽ ايعكٌ ٚايٛسٞ، ٫ٚ ّهٓٓا إٔ ْدلٖٔ  

ٕٔ ،َع١ٓٝ ع٢ً عكٝس٠ٺ ع٢ً  ،َٔ ا٭زٜإ أٚ َصٖب َٔ إصاٖب أٚ ْجبت َكساق١ٝ زٜ

ٕٸ ؾدكّا ضأ٣ َٓاَّا ،أدٌ .أغاؽ ايط٣٩ ٚإٓاَات ٚسكٌ ي٘ َٛدب٘ ايٝكٌ ٗ  ،يٛ أ

ٕٸ شيو قس ٜكًض إٔ ٜهٕٛ َعصِّ ،أَط عكسٟ َعٝٸٔ ٔٸ ٖصا ٫ ٜعين سذٸؾإ ١ٝ ضّا ي٘، يه

 إٓاّ، أٚ نْٛ٘ َكسضّا يًُعطؾ١. 

  

 

١ ٫ ّهٔ إثباتٗا أٚ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا با٭س٬ّ، ٚإْٸُا ٖٓاى ٚا٭سهاّ ايؿطعٝٸ 

ٚضسِ اهلل ايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػطا٤ سٝح ْكٌ عٔ  .َكازض َعطٚؾ١ يٲثبات ايؿكٗٞ

ٛا ع٢ً سط١َ ؾطب ايتً )ايتسخٌ( بأس٬ّ بعض ٌ أِْٗ اغتسٓيبعض ا٭خباضٜٸ

ِٸ ضزٻ ،ايكاؿٌ ٕٸ ا٭س٬ّ ٫ تهٕٛ ؾٛاٖس ا٭سهاّ»ِٖ بايكٍٛ: ث باتؿام عًُا٤  ،إ

 . (8)«اٱغ٬ّ

سٟ ِكإٓاّ ـ ٗ اجملايٌ ايعٳ١ٝ ٚباٱناؾ١ إٍ نٕٛ إػأي١ ـ أعين عسّ سذٸ 

١ٝ إٓاّ ٚايؿكٗٞ َٛنع تػامل عٓس عًُا٤ إػًٌُ، ؾإْٸ٘ ٜهؿٝٓا زي٬ّٝ ع٢ً عسّ سذٸ

ّٴ :ؾُٝٗا ٚقس اؾتٗط  .ؾ٬ ٜعت٢ٓ بايؿٓو ١ٝ إَٔطٗ سذٸ ٚيٛ ؾٓو .١ٝايسيٌٝ ع٢ً اؿذٸ عس
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ٕٸ ايؿٓو»ٗ نًُات ا٭قٛيٌٝ  شيو أْٸ٘ قس  إٍ ـٵٚأنٹ .«ٗ اؿذ١ٝ ٜػاٚم عسَٗا أ

ٚأْٸ٘  ،شإتعًٝكّا ع٢ً َا ضٟٚ بؿإٔ ا٭ ،×ٚضز ٗ اؿسٜح ايكشٝض عٔ اٱَاّ ايكازم

ٕٸ زٜٔ اهلل ععٻ ;نصبٛا»: ×ض٩ٟ ٗ ايّٓٛ َٔ قبٌ بعض ايكشاب١، ؾكاٍ ٌٻ ؾإ  أععٸ ٚد

ٌٷ «زٜٔ اهلل»، ٚ(9)«ط٣ ٗ ايَّٓٛٔ إٔ ٜٴ ١ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ٚإعتكسات يهآؾ ؾاَ

ط٣ ٗ ايّٓٛ، ٚإْٸُا ايؿطع١ٝ، ؾٗصا ايسٜٔ ٖٛ أععٸ ٚأنطّ ٚأؾطف َٔ إٔ ٜٴٚا٭سهاّ 

ٞٷ  َٔ اهلل تعاٍ.  ٖٛ ٚس

  

  

اعتُازٙ ٗ  اعتُاز إٓاّ ٗ إثبات ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٫ ٜكضٸ ٚنُا ٫ ٜكضٸ

ت ٜٸ١ إا٤، أٚ إثباإثبات َٛنٛعات ا٭سهاّ، نإثبات ايٓذاغ١ أٚ ايطٗاض٠، أٚ نطٸ

 ١، أٚ غرلٖا َٔ َٛنٛعات ا٭سهاّ. بسا١ٜ ايؿٗٛض اشل٬يٝٸ

  

  

بات يًتجكٝـ ايعاّ، نُطٚغ ٠ّاٚ إٓاَات َازٸٜٚػتدسّ ايهجرل َٔ ايٛعٸ 

َِّٚبؿِّ ا٤ ؾات، أٚ ٫غتسضاض ايسَع١، نُا ٜؿعٌ اـطبا٤ ٚقطٸطات، أٚ َٓصضات ٚك

ٕٸ شيو يٝؼ َط .ايععا٤ ٔٸ يًُػأي١ بعسّا ٫ٚ قطٻ ،ّاؾٛنّا ضؾهّا باتٸَٚع أ َّا ٗ شات٘، يه

ٕٸ ا٫غتؿٗاز بإٓاَات غسا ٬َٜؼ سسٸ ،غًبّٝا ايٛاٖط٠ إٓتؿط٠، اييت ًٜذأ إيٝٗا  ٖٚٛ أ

ب َٔ إؾهايٝات ضَا بػبب نشايتِٗ ايؿهط١ٜ، أٚ ٗ قاٚي١ َِٓٗ يًتٗطټ ;ايبعض

ٕٸ  ِٸ سبهٗا بططٜك١ٺايػٓس َٚػ٪ٚي١ٝ ايتٛثٝل، أٚ ٭ اـطٛض٠ ٗ ٚ .ّاط٠ دسٸَ٪ثِّ إٓاَات ٜت

 شيو: 

ٚٸ ٕٸ شيو غٝطبع ثكاؾتٓا اٱغ٫ّ١َٝ٬: أ يتػسٚ ثكاؾ١ أس٬ّ  ،إْٸا نؿ٢ َٔ أ

ُٻٕٸ ا٫غتؿٗاز بايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸَع أَٚٓاَات،  ٓا َٔ َٛاعٜ ١ ايؿطٜؿ١ َٚا ته

 .ثرلّا ٚأٚقع ٗ ايٓؿٛؽ َٔ ا٭س٬ّٚسهِ ٜػين عٔ إٓاَات ٚا٭س٬ّ، بٌ ٖٛ أبًؼ تأ

 ، ٚإ٫ٓ ؾػٝكع اـطٝب ٗ قصٚض ايهصب أٜهّا. ٖصا يٛ ناْت قازق١ّ

ِٸ تساٚشلا ع٢ً إٓابط إدتًؿ١ تؿتٌُ ع٢ً ثاّْٝا:  ٕٸ ايهجرل َٔ إٓاَات اييت ٜت إ

هاّ ِ إٓاؾ١ٝ يًُباز٨ اٱغ١َٝ٬، أٚ اجملاْب١ يبعض ا٭سٝٳبعض إؿاِٖٝ ايكًك١ أٚ ايكٹ
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ٌٗ يعٜاض٠ أبٞ ايصٟ أضاز غطق١ قاؾ١ً ايعٚاض إتذِّ ايؿطع١ٝ، نُا ٗ ض٩ٜا شاى ايًلٸ

ـٷ تٵسٝح غَؿ ،×عبس اهلل يًشػاب  عٝٓاٙ أثٓا٤ َطٚض ايكاؾ١ً، ؾطأ٣ ٗ إٓاّ أْٸ٘ ٚاق

ٕٚ ٕاشا؟ ٭ْٸ٘ ٚأثٓا٤ َطٚض ضٴتسٵ١، َأٚإشا بإٓازٟ ٜٓازٟ بإزخاي٘ إٍ اؾٓٸ ،بٌ ٜسٟ اهلل

ٚٸ ايكاؾ١ً إصنٛض٠ ٚقع عًٝ٘ ؾ٤ٞٷ ّٷ .×اض اؿػٌَٔ غباض ظ قس ٜجرل َؿه١ً  ؾٗصا َٓا

ِّسٵكٌ َػأي١ ايعٳعكس١ٜ تتٸ س اٱْػإ ٗ ايعباز٠ ٚعٌُ ٍ اٱشلٞ، نُا أْٸ٘ قس ٜع

ٌٳ ×إش َا زاّ يػباض ظٚاض اؿػٌ ;ع٘ ع٢ً اضتهاب إعاقٜٞٚؿذِّ ،اـرل ٖصا  َج

ٟٸ ايتأثرل ايعذٝب ّٜٛ اؿػاب ٗٻ .عٌُ ؾ٬ ساد١ بعسٖا ٭  طٟ ٜطزٸٚيصا ْط٣ ايؿٗٝس َط

  .(10)ٜٚعتدلٙ َٔ َكازٜل ايتشطٜـ إعٟٓٛ يًجٛض٠ اؿػ١ٝٓٝ ،ع٢ً ٖصا إٓاّ ٚأَجاي٘

  

  

َٚٔ اجملا٫ت اييت ٫ هٛظ اعتُاز إٓاّ ؾٝٗا: اجملاٍ ايكها٥ٞ، ؾ٬ هٛظ 

 .ٌُٗ ع٢ً أغاؽ ايط٣٩ ٚا٭س٬ّٗاّ ايؿٗٛز أٚ تدل١٥ إتٻإقساض ا٭سهاّ أٚ اتٸ

ّٷ إِا » :|طبكّا ٕا ٚضز عٓ٘ ،باعتُاز إٓٗر ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ٗ ايكها٤ ؾايكانٞ ًَع

ٕٸ ابٓ٘ ـ ٚمل ٜٴعطٳ ،ؾإشا ُقتٌ ؾدلٷ .(11)«ٓاتُإ ٚايبِّأسهِ بٝٓهِ با٭ٜٵ ف قاتً٘، إ٫ٓ أ

ٕٸ ؾ٬ّْا ٖٛ ايصٟ قتًين، ؾ٬ هٛظ يَ٘ج٬ّ ـ ضآٙ ٗ إٓاّ ٖٚٛ ىدلٙ ب  ،٫ٚ يًكانٞ ،أ

٢ يٛ نإ ايطا٥ٞ ٖٛ ايكانٞ ٚتطتٝب ا٭ثط عًٝ٘ ؾطعّا، ستٸ ،ايتعٌٜٛ ع٢ً ٖصا إٓاّ

 . ٠ٺضت ض١ٜ٩ إٓاّ ٭نجط َٔ َطٸ٢ يٛ تهطٻٚستٸ، ْؿػ٘

طم يو َتاع، ٚضأٜت ؾًٛ غٴ .ٗاّ اٯخطٜٔ ع٢ً أغاؽ إٓاّٖٚهصا ٫ هٛظ يو اتٸ 

َٳ ٕٸ ؾ٬ّْا ٖٛ ايػاضم ٔٵٗ إٓاّ  ٖٚهصا  .ٗاَ٘ ٚضَٝ٘ بايػطق١تٸاؾ٬ هٛظ يو  ،ىدلى أ

١، اغتٓازّا إٍ أْٸ٘ ضآٖا ٖٛ أٚ غرلٙ ٗ إٓاّ ٫ هٛظ يًعٚز ضَٞ ظٚدت٘ باـٝا١ْ ايعٚدٝٸ

 ٖٚٞ ؽْٛ٘. 

  

 

ٌٷ .٫ٚ ّهٔ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭س٬ّ ٗ إثبات ايٓػب  ٗ إٓاّ أْٸ٘  ؾإشا ضأ٣ ضد

َٚٔ ْػٌ  ،«سٷغِّ»ؾ٬ ّهٓ٘ إٔ ٜػتٓتر َٔ شيو أْٸ٘  ÷ِ ع٢ً ايػٝس٠ ايعٖطا٤ٜٴػًٚ

، ؾ٬ هٛظ شلا إٔ |ِ ع٢ً ضغٍٛ اهللإطأ٠ أْٸٗا تػًٚ تٵٖٚهصا يٛ ضَأ .|ضغٍٛ اهلل
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ٕٸ ٚغا٥ٌ إثبات ايٓٻ ;|تػتٓر أْٗا َٔ ْػٌ ايٓيبٸ  ،يٝؼ َٓٗاب َعطٚؾ١، ٚإٓاّ ػٳ٭

١ٝ ٗ إكاّ ؾكس ايسيٌٝ ع٢ً ٜٚهؿٞ زي٬ّٝ ع٢ً عسّ اؿذٸ .٢ يٛ أؾاز ايٝكٌستٸ

ٕٸ عًِ ايطٻاؿذٸ  ١ّط أٚ مٖٛا َٔ ايعًّٛ ايػطٜب١ يٝػت سذٸِؿٌ أٚ اَؾَٵ١ٝ، ُاَّا نُا أ

 ٗ ٖصٙ اجملا٫ت. 

  

 

ٝٸ  ؾإشا  .١ٖٚهصا ٫ ّهٔ ا٫غتٓاز إٍ ا٭س٬ّ ٚإٓاَات ٗ بٓا٤ إكاَات ايسٜٓ

ٕٸ مثٸ ٕٕ ^١ ْبّٝا َٔ ا٭ْبٝا٤ضأ٣ أسس إػًٌُ ٗ إٓاّ أ َعٌ ؾ٬  َسؾّْٛا ٗ َها

يكاسب٘، باعتباضٙ  أٚ عُاض٠ َؿٗسٺ ،١ٝ شلصا إٓاّ ؾطعّا ٗ تدلٜط ظٜاض٠ ٖصا ايكدلسذٸ

ٝٸيٛ ضأٜٓا ٗ إٓاّ قشابٝٸ ٖٚهصا .قدل ْيبٸ ّٖٖا أٚ ٚي مل ٜعطف َهإ زؾٓ٘ ؾأخدلْا  ٔٵّا 

ٕٷ  ٗ إهإ ايؿ٬ْٞ، ؾ٬ هٛظ ايتعٌٜٛ ع٢ً إٓاّ.  أْٸ٘ َسؾٛ

  

  

يٝؼ ف عًٝٗا، ٚيًتعطټ خامٸ َٚٓٗرٷ ،١ ٱثباتٗايٮسساخ ايتاضى١ٝ ٚغا٥ٌ خاقٸ 

ٕٸ ٖصا ا٭َط .ايٛغا٥ٌإٓاّ َٔ ٖصٙ  ايتاضىٞ أٚ شاى قس ٚقع  ؾعٓسَا ٜكع ايبشح عٔ أ

ٞٸ |ع٢ً عٗس ايطغٍٛ أٚ أْٸ٘ مل  ،أٚ غرلِٖ ÷أٚ ايػٝس٠ ايعٖطا٤ ×أٚ اٱَاّ عً

أَا إشا ضأ٣ أسسِٖ َٓاَّا ىدلٙ بٛقٛع ٖصٙ  .ٜكع، ؾعًٝٓا ايطدٛع إٍ إكازض ايتاضى١ٝ

ٖصا ؾه٬ّ عٔ إٔ ٜػتدسّ ايبعض  .ثبات أٚ ايٓؿٞاؿازث١ ؾ٬ ق١ُٝ شلصا إٓاّ ٗ اٱ

إٓاّ بٗسف ثين ايععا٥ِ عٔ ؼكٝل تطاثٓا ٚتاضىٓا، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ إٓاّ ايصٟ 

ِٻزٙ بعض قطٸٜطزِّ ٕٸ عإّا َٔ ايعًُا٤ ٖ ايصٟ  ،÷بتشكٝل ّٜٛ ٚؾا٠ ايعٖطا٤ ا٤ ايععا٤ عٔ أ

ٜا ؾ٬ٕ، ٌٖ »ّ، ٚقايت ي٘: ٗ إٓا ÷٘تٵاختًؿت ؾٝ٘ ا٭قٛاٍ ع٢ً ث٬ث١، ؾذا٤ٳ

ُٸ؟اّ أٚ َٓاغباتإٔ ٜبهٞ إ٪َٕٓٛ ع٢ً َكٝبيت ٗ ث٬ث١ أٜٸ تٳطٵاغتهجٳ ا ! ؾاْكطف ع

  !«ععّ عًٝ٘

  

 

 ف ع٢ً سٛازخ إػتكبٌ؟ ٚايتعطټ ،بات٪ بإػٝٻٌٖ هٛظ اعتُاز إٓاّ ٗ ايتٓبټٚ
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ٕٸ اٱقاب١  ;ناْت بعض إٓاَات قازق١ َٚكٝب١ ٢ يٛستٸ ،اؾٛاب ٖٛ بايٓؿٞ ٭

أخط٣، ٚايػٝب ٫ ٜعًُ٘ إ٫ٓ اهلل  ٫٠ّ تعين اٱقاب١ َطٸ ٠ّطز٠، ٚاٱقاب١ َطٸيٝػت َٓط

َٳ ٝٵبٳ ٫َغٵتٳِهجٳطٵتٴ ﴿اضتهاٙ َٔ ضغٍٛ، قاٍ اهلل تعاٍ:  ٔٵتعاٍ، أٚ  ِٴ اِيػٳ ٛٵ ُنٓتٴ َأعٵًَ ٚٳَي

َٳػٻٓٹٞ  َٳا  ٚٳ ٝٵٔط  ٔٵ اِيدٳ ٕٸ ٖصا  .(188 :)ا٭عطاف ﴾ايػټ٤ٛٴَٹ َٚٔ ٖٓا ؾُا ٜعتكسٙ ايبعض َٔ أ

ٟٸ أٚ َ٪َٔ ضأ٣ ؾٝٗا  ، اغتٓازّا إٍ ض٩ٜا عامٕل#ايعكط ٖٛ عكط ٚٗٛض اٱَاّ إٗس

ّٷ ،ٚأخدلٙ بصيو ،×اٱَاّ  ٫ ّهٔ ايتعٌٜٛ عًٝ٘.  ٖٛ ن٬

  

  

ؾًٛ ضأ٣ ٗ  .ب أثطّا عًُّٝا ع٢ً إٓاّٜطتِّيٝؼ ٖٓاى َا ًٜعّ اٱْػإ ؾطعّا بإٔ 

ؾًٝؼ عًٝ٘ ا٫َتٓاع عٔ ايػؿط، بٌ ي٘  ،ٚنإ ْاّٜٚا يًػؿط ـ َج٬ّ ـ، إٓاّ أَطّا َععذّا

ق١، ٚي٘ أٜهّا سٳ١ بايكٻّٚهٓ٘ إٔ ٜسؾع ايٛسؿ١ ايٓؿػٝٸ .إٔ ٜػاؾط زٕٚ إٔ ٜبايٞ بإٓاّ

ٔٵ ط ايػؿط إٍ ٚقتٺإٔ ٜ٪خِّ ٚؾطٜط١ إٔ ماشض َٔ  ،١ٝ إٓاًّل سذٸ٫ َٔ َٓط آخط، يه

ٛٻ زا٥ِ، َا قس ٜطبو  ٍ ٖصا ا٭َط ـ ٖٚٛ تطى ايػؿط تع٬ّٜٛ ع٢ً إٓاّ ـ إٍ غًٛىٺإٔ ٜتش

 سٝا٠ اٱْػإ. 

ٜٚكلٸ عًٝو َٓاَّا َؿازٙ أْٸ٘ ضأ٣ أباٙ أٚ أخاٙ  ،ٚضَا ٜأتٝو بعض ا٭ؾدام

نصيو؟ ؾٝكٍٛ ي٘ فٝبّا: إْين  شا أْتٳب ٗ ايٓاض، أٚ أْٸ٘ غرل َطتاح، ٜٚػأي٘: ٕاٜٴعصٻ

ٔٷ٭ْٸ ;بُأعصٻ ِّ ين َسٜ ، ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ ٞ مل أسرٸدٝسّا، أٚ ٭ْٸ يؿ٬ٕ، أٚ ٭ْٸٞ مل أق

عٓ٘، ٖٚصا َٔ َكازٜل  ٞ عٔ ٚايسٙ إٝت أٚ ورٸػٴٔ باٱْػإ إٔ ٜكًٓاؿاي١ ضَا ٜٳشٵ

ٔٵق١ً ا٭ضساّ إطًٛب١ ستٸ ؾطعّا شيو؟ اؾٛاب: ٫، ٌٖ هب عًٝ٘  ٢ بعس إٛت، ٚيه

 عٓ٘.  ؾ٬ هب عًٝو إٔ تسؾع يؿ٬ٕ َا٫ّ، ٫ٚ هب عًٝو إٔ تكّٛ أٚ ؼرٸ

  

  

ٕٸ إٓاّ ٫ ق١ُٝ ي٘ ع٢ً اٱط٬م ٗ َٝعإ ايؿٻٌٖ ٜعين َا تكسٻ  ٜٔ؟ ع ٚايسِّطٵّ أ

ٚاييت شنطْا أْٸ٘ ٫ فاٍ يًتعٌٜٛ ع٢ً  ،اؾٛاب: خاضز اجملا٫ت إؿاض إيٝ٘ 

ٕٸؾإٓاّ ؾٝٗا،  ُٸ ١ًّْ يًُٓاّ إ  ٗا: َٔ ايؿٛا٥س ايس١ٜٝٓ، َٚٔ أٖ

ّا ع٢ً تأنٝس طّا قٜٛٸَٚ٪ؾِّ ،ْٸ٘ ّهٔ اعتباضٙ آ١ّٜ ع٢ً عِٛٝ قسض٠ اـايلإ ـ1
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 ط َا ٜطاٙ ايٓا٥ِ َٔ أسساخ أٚ قٛض بعٝس٠ عٔ ْاٚطٜ٘إش نٝـ يٓا إٔ ْؿػِّ ;َبسأ ايػٝب

ِٸ ٚمل ٜهٔ ع٢ً َعطؾ١ٺ ٕٸ تأتٞ ض٩ٜاٙ َطابك١ يًٛاقع؟ أيٝؼ ٖصا َ٪ؾِّ بٗا َٚٔ ث طّا ع٢ً أ

 ٠ إأيٛف يٓا. ٚإازٸ ١ عإّا آخط ٜتذاٚظ عامل اؿؼٸمثٸ

ٕٸ إٓاّ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بؿاض٠ يٲْػإ إ٪َٔ ـ2 ٖٚصا  .ٚباٱناؾ١ إٍ شيو، ؾإ

ايط٩ٜا ع٢ً »قاٍ:  ،×عٔ أبٞ عبس اهلل ،ؾؿٞ اـدل ايكشٝض .َا أؾاضت إيٝ٘ ا٭سازٜح

 .(12)«ٚأنػاخ أس٬ّ ;ٚؼصٜط َٔ ايؿٝطإ ;ث٬ث١ ٚدٛٙ: بؿاض٠ َٔ اهلل يًُ٪َٔ

ايط٩ٜا ث٬خ: ؾبؿط٣ »أْٸ٘ قاٍ:  ،َٔ ططم أٌٖ ايػٸ١ٓ ،|ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللٚضٴ

ؾإشا ضأ٣ أسسنِ ض٩ٜا تعذب٘ ؾًٝككٸٗا  .ٚؽٜٛـ َٔ ايؿٝطإ ;ٚسسٜح ايٓؿؼ ;َٔ اهلل

ٕٵ ٕٵ إ  . (13)«ٜٞٚكًٓ ِٵٚيُٝك ،ضأ٣ ؾ٦ّٝا ٜهطٖ٘ ؾ٬ ٜككٸ٘ ع٢ً أسسٺ ؾا٤، ٚإ

ٕٸ ايط٩ٜا ث٬خ: َٓٗا أٖاٌٜٚ َٔ ايؿٝطإ»قاٍ:  |آخط عٓ٘ ٚٗ سسٜحٺ   ;إ

ِٸ ب٘ ايطدٌ ٗ ٜكٛت٘ ؾرلاٙ ٗ َٓاَ٘ايٝشعٕ  ١ تَٚٓٗا دع٤ َٔ غ ،بٔ آزّ، َٚٓٗا َا ٜٗ

ٛٸ  .(14)«٠ٚأضبعٌ دع٤ّا َٔ ايٓب

ٕٸ أسس أْٛاع ايط٩ٜا ـ ٚؾكّا شلصٙ ا٭سازٜح ـ ٖٞ ايبؿط٣ َٔ اهلل، ٚشيو بإٔ  ٕإش إ

ٌٕٜبؿِّ ٌٕأخطٟٚ طِّ طٙ اهلل َٔ خ٬شلا َػتكب س، بايٓػب١ إيٝ٘ أٚ دِّ زٜينٸ ب، أٚ َػتكب

 إٍ أسس أبٓا٥٘. 

قعب١، ٖٚٞ َؿه١ً ايتُٝٝع بٌ ٖصٙ  إ٫ٓ أْٸ٘ ٜٛادٗٓا ٖٓا غايبّا َؿه١ًْ 

شا ضأ٣ إػًِ أْٸ٘ َع ايطغٌ ٚا٭ٚيٝا٤ ٗ دٓات ايٓعِٝ ؾكس ٜهٕٛ ٖصا بؿط٣ ؾإ .ا٭ْٛاع

ٌٷ ،سكٝك١ٝ ٕٸ اؾعّ بصيو ٚا٫ط٦ُٓإ إيٝ٘ َؿه إش َا ايصٟ ّٓع إٔ تهٕٛ ٖصٙ  ;إ٫ٓ أ

ط، بٵب أٚ ايهٹذٵايط٩ٜا ٖٞ ٚغٛغ١ ؾٝطا١ْٝ تٗسف إٍ إغطا٤ اٱْػإ، ٚإٜكاع٘ ٗ ايعٴ

ُٻز١ٜٝٓ َتكسٸ أٚ ٱٜٗاَ٘ أْٸ٘ قاسب َها١ْٺ ت٘ عٔ ايعٌُ ايكاحل؟ إْ٘ ٫ ١َ، ؾتهعـ ٖ

ٕٸ يًؿٝطإ ْٛعّا َٔ ايػبٌٝ ع٢ً اٱْػإ ّٓع َاْعٷ ٔ َٔ إٔ ٜٚتُٖه ،َٔ شيو، َا زاّ أ

 ١َ. ٜٛغٛؽ ي٘ ٗ ايٝك١ٛ ٚايّٓٛ، نُا ٜػتؿاز َٔ ايطٚاٜات إتكسٸ

  

 

ٚإٔ ٫ ٜطنٔ إيٝٗا، إ٫ٓ  ،ٗ أَط ايط٩ٜا ٕضصٳٚشلصا ٜٓبػٞ يٲْػإ إٔ ٜبك٢ ع٢ً سٳ

ٕٕإشا قسٻ ٕٸ مث١ نٓعّا َسؾّْٛا ٗ َها َا، ؾصٖب  قٗا ايٛاقع، نُا يٛ ضأ٣ ٗ إٓاّ أ
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ّٷؾع٬ّ ٚعجط ع٢ً ايهٓع ،ٚسؿط غاق٘  ٚضظمٷ ،َٔ اهلل قازم، ٖٚٛ تٛؾٝلٷ ، ؾٗصا َٓا

ٙ بأْٸ٘ طسّا قاؿّا ٜبؿِّيٛ ضأ٣ ايطدٌ ايعكِٝ )ايصٟ ٫ ٜٓذب ٗ َٓاَ٘( عب :َٚجً٘ .إيٝ٘

ِٸ هطٟ ا٭َط ع٢ً طبل َا أخدل ٗ إٓاّ غٛف ٜٛيس ي٘ ٚيسٷ  .شنط أٚ أْج٢، َٚٔ ث

ٕٔ ٕٸ ابٓٗا إؿكٛز َٓص ظَ ِٸ تٳكٵسٴم ،اّآتٺ إيٝٗا بعس أٜٸ ٖٚهصا يٛ ضأت ا٭ّ أ  .ايط٩ٜا َٚٔ ث

ٝٸ٦ٝٛأٚ ٜط٣ إطٜض إ ٜٚعٝـ  ،ؿ٢ؿٵٜٴ ّا َٔ ا٭ٚيٝا٤ ىدلٙ بأْٸ٘ غٛفؽ َٔ ؾؿا٥٘ ٚي

 ،ؾٗصٙ ايط٣٩ ايكازق١ َٛدٛز٠ْ .(15)عُطّا ط٬ّٜٛ، ٚبايؿعٌ ػطٟ ا٭َٛض ع٢ً طبل ايط٩ٜا

ؿتٗا ٗ زا٥ط٠ ا٭يطاف اٱشل١ٝ ببعض َبايػّا إشا قٓٻ  يػتٴينًٓٚيع .٫ٚ ٜٓهطٖا أسسٷ

ٕٸ مثٸ ،ايعباز ٚقسض٠ أخط٣ ٖٞ  ،١ عإّا آخطٚاييت ٜٛٗط اهلل ؾٝٗا قسضت٘ ٚيطؿ٘، ٜٚطِٜٗ أ

ؾٝٓهطٚا ٚدٛز ٖصا ايعامل ايػٝيب،  ،٢٠ ٫ ػتاسِٗ إازٸؾٛم قسضتِٗ ٚطاقتِٗ، ستٸ

 ٜٚػؿًٛا عٔ قسضت٘ تعاٍ ٚأيطاؾ٘. 

  

 

ٟٸَا تكسٻ  يًط٩ٜا ٗ بٓا٤ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ إْٸُا ٖٛ  زٕٚض ّ َٔ ن٬ّ عٔ ْؿٞ أ

ٔٵ .بايٓػب١ يط٩ٜا ا٭ؾدام ايعازٌٜ  َاشا عٔ ض٩ٜا ا٭ْبٝا٤؟  يه

ِٸ ٕٸ ض٩ٜا ا٭ْبٝا٤ ٖٓا تٓطبل ع٢ً َعٌٓٝ: سٵـ ٗ ايبٳ َٔ إٗ  ٤ ـ إٔ ْؿرل ٖٓا إٍ أ

ٚٸ ، ّا١ ٚٚسْٝؿػ٘ ؾ٦ّٝا ٗ إٓاّ، ؾٌٗ ٜهٕٛ َٓاَ٘ سذٸ |إٔ ٜط٣ ايٓيبٸٍ: ا٭

 ٓآَا مٔ عٓسَا ْط٣ ؾ٦ّٝا؟ ُٳأّ اْٸ٘ َن

أٚ  ،بؿ٤ٞ ّاأٚ آَط ،ؾاع٬ّ يؿ٤ٞٺ ×اٱَاّأٚ  ×إٔ ْط٣ مٔ ايٓيبٸايجاْٞ: 

 ْاّٖٝا عٔ ؾ٤ٞ. 

ٚإع٢ٓ ايجاْٞ غٝأتٞ اؿسٜح عٓ٘ ٗ احملٛض ايجاْٞ َٔ ٖصا ايبشح، أعين  

 َبشح تعبرل ايط٩ٜا. 

كٌ بإع٢ٓ ا٭ٍٚ ؾٓكٍٛ إظا٤ٙ: إشا ناْت ايط٩ٜا ايكازق١ يًُ٪َٔ َا ٜتٸ أَا ٗ 

ٛٸ ٝٸ ٠ ؾُا بايو َاايعازٟ دع٤ّا َٔ ايٓب ؾط٩ٜاٙ ٖصٙ  ؟!ّا َٔ ا٭ْبٝا٤إشا نإ ايطا٥ٞ ْب

ٕٸ ض٩ٜا ايٓيبٸ .ؽتًـ عٔ ض٩ٜاْا ُاّ ا٫خت٬ف ٞٷ ×ٚإعطٚف عٓس إػًٌُ أ  ;ٖٞ ٚس

ٕٸ اهلل تعاٍ ٜٛسٞ يًٓيبٸ أٚ ايتهًِٝ  ;إَا بايتهًِٝ بايٛاغط١ ;٠ ططمَٔ خ٬ٍ عسٸ ×٭

َٕ ،أٚ َٔ خ٬ٍ إضغاٍ ايطغٍٛ اـامٸ ;إباؾط ٕٳ يٹبٳؿٳٕط ﴿و، قاٍ تعاٍ: ًَٖٚٛ ا َٳا َنا ٚٳ
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ْٻ َٳا ٜٳؿٳا٤ٴ ٔإ ٘ٹ  ْٹ ٞٳ بٹٔإشٵ ٝٴٛسٹ ٌٳ ضٳغٴ٫ّٛ َؾ ٚٵ ٜٴطٵغٹ ٚٳضٳا٤ٹ سٹذٳابٺ َأ ٔٵ  َٹ ٚٵ  ٚٳسٵّٝا َأ ٘ٴ اهلُل ٔإ٫ٖ  ُٳ ٕٵ ٜٴَهًٚ ٘ٴ َأ

ِٷ ٌّ سٳهٹٝ  (. 51ايؿٛض٣: ) ﴾عٳًٹ

اهلل  نُا ٗ ض٩ٜا ْيبٸ ،أٜهّا: ايط٩ٜا ×َٚٔ ١ًْ ططم ايٛسٞ إٍ ايٓيبٸ 

ٕٸ شيو نإ ٚسّٝا إشلٝٸإبطاِٖٝ أْٸ ّا، ٚيصا بازض إبطاِٖٝ ٘ ٜصبض ٚيسٙ إزلاعٌٝ، ؾإ

ٞٳ ﴿يصيو، قاٍ تعاٍ:  ×ِ إزلاعٌٝإٍ اَتجاي٘، ٚغًٖ ×اـًٌٝ ٘ٴ ايػٻعٵ َٳعٳ ُٻا بٳًَؼٳ  َؾًَ

ّٔ َأِّْٞ َأشٵبٳشٴَو َؾا ٓٳا ُٳ ٞٻ ٔإِّْٞ َأضٳ٣ ؾٹٞ اِي ٓٳ ٜٳا بٴ ٍٳ  َٳطٴ َقا َٳا تٴ٪ٵ ٌٵ  ٜٳا َأبٳتٹ اِؾعٳ ٍٳ  َٳاشٳا تٳطٳ٣ َقا ُٛطٵ  ْ

ٔٳ  ٔٵ ايكٻابٹٔطٜ َٹ ٕٵ ؾٳا٤ٳ اهلُل  ٌٔ  *غٳتٳذٹسٴْٹٞ ٔإ ٘ٴ يٹًِذٳبٹ ٚٳتٳًٖ ُٳا  ُٻا َأغٵًَ ِٴ  *َؾًَ ٖٹٝ ٜٳا ٔإبٵطٳا ٕٵ  ٓٳاٙٴ َأ ٜٵ ْٳازٳ ٚٳ

ٌٳ * ُٴشٵػٹٓٹ ْٻا َنصٳيٹَو ْٳذٵٔعٟ اِي ٜٳا ٔإ ، ٚٗ (105ـ  102: ايكاؾات) ﴾َقسٵ قٳسٻِقتٳ ايطټ٩ٵ

ٞٷ»: ×اؿسٜح عٔ أَرل إ٪ٌَٓ كاؽ ض٩ٜا ا٭ْبٝا٤ ٚعًٝ٘ ؾ٬ تٴ .(16)«ض٩ٜا ا٭ْبٝا٤ ٚس

ٕٸ ض٩ٜا ايٓيبٸ ;بط٩ٜا غٛاِٖ ٖٞ ض٩ٜا قازق١، ٫ٚ فاٍ يسخٍٛ  ×أٚ اٱَاّ ×٭

 ايؿٝطإ ؾٝٗا. 

  

|× 

ٍٕ ×أٚ اٱَاّ ×ٖٚٛ ض٩ٜاْا يًٓيب ،أَا إع٢ٓ ايجاْٞ  َع١ٓٝ، ؾٌٗ  ٖٚٛ ع٢ً سا

ٜهٕٛ ٌٗ ؾ ؾٝٗا بؿ٤ٞٺ ×أٚ اٱَاّ ٖصٙ ايط٩ٜا تهٕٛ قازق١ زا٥ُّا، ٚإشا أَطْا ايٓيبټ

 ٫ٚ ػٛظ كايؿت٘؟  ،باعا٫تٸ أَطٴٙ ٚادبٳ

ٚشيو ٕا ٚضز ٗ اؿسٜح  ;١، ٚنصيو ٖٞ سذٸٖٞ ض٩ٜا قازق١ْ ،ضَا ٜكاٍ: ْعِ 

ٟٸ ٕٸ ايؿٝطإ ٫  ;ضآْٞ ؾكس ضآْٞ ٔٵَٳ»: |عٔ ضغٍٛ اهلل ،َٔ ططم ايؿطٜكٌ ،إطٚ ؾإ

َٳ .(17)«ٌ َجًٜٞٓبػٞ ي٘ إٔ ٜتُجٻ  ،٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵٚضٚاٙ ايؿٝذ ايكسٚم ٗ ايعٕٝٛ ٚ

 . «َٔ أٚقٝا٥ٞ ٌ بكٛضتٞ ٚقٛض٠ أسسٺإٔ ٜتُجٻ»ٚؾٝ٘: 

ٕٸ ايػٝس إطته٢ ض٢َ ٖصا اؿسٜح بايهعـ   ٚاسسٺ ٖصا خدلٴ»قا٬ّ٥:  ،َٚع أ

ـٷ ٛٻ ،َٔ أنعـ أخباض اٯساز ،نعٝ إ٫ٓ أْٓا ٬ْسٜ ع٢ً ، (18)«ٍ ع٢ً َجٌ شيو٫ٚ َع

ٕٸ اـدل بعس نْٛ٘ َطٜٚٸ ّهٔ  ،ّا َٔ ططم ايؿطٜكٌ، بأغاْٝس َتهاؾط٠ن٬َ٘ بأ

 سكٍٛ ايٛثٛم ب٘. 

 ٠ ٬َسٛات: يعسٸ ;َع شيو ؾإٕ ٖصا اؿسٜح ٫ ٜٓؿع ٗ اجملاٍ إعطٗٚ 

ٕٸ ٖصا اؿسٜح ٫ ٜٓؿع ؾ٦ّٝا إ٫ٓ أٚي٦و ايصٜٔ عاٜؿٛا إعكّٛا٭ٍٚ:   ،ٚعطؾٛٙ ،إ
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َٳٚٵٚضَأ ٜٳ ٔٵٙ ضأٟ ايعٌ، زٕٚ  ٕٸ قٛي٘ ;ٚمل ٜعطف قٛضت٘ ٙٴطٳمل   ٔٵَٳ»: |ٚايٛد٘ ٗ شيو أ

َٳ «ضآْا  أْا ضأٜت ايٓيبٸ»يٝػتطٝع إٔ ٜكٍٛ:  ،|عطف قٛض٠ ايٓيبٸ ٔٵ٫ ٜٓطبل إ٫ٓ ع٢ً 

ٖٖ«ٗ ايّٓٛ َٸا ايكٛض اييت ْطاٖا مٔ  ْٳ ٔٵ، ٚأ ٚمل ْعطف ٬َق٘  ،إعكّٛ طٳمل 

َٳ ،إيٝٓا أْٸ٘ إعكّٛ ٌّٚجٻ ،ٚقٛضت٘ ٕٸ  ّا، ضأٜٓاٙ ٖٛ إعكّٛ سٓك ٔٵؾُا ايصٟ ٜسضٜٓا أ

 . ×أٚ اٱَاّ |ٚأْٸ٘ ايٓيبٸ

ٕٸ مث١ قٛضّا َٓتؿط٠ يًٓيبٸ٫ٚ ٜكاٍ ٗ بعض ا٭ٚغاٙ، أٚ ٭َرل  |: إ

 ؾُٝهٔ ايكٝاؽ عًٝٗا. ، ٜٚتساٚشلا بعض إػًٌُ ،×إ٪ٌَٓ

تٗا، ٫ٚ ٜبعس إٔ ١، ٚمل تجبت قسقٝٻ: ٖصٙ قٛض ٫ أغاؽ شلا َٔ ايكشٸلٝب إش

 ٜهٕٛ ايعٌُ ايتذاضٟ ٖٛ ايصٟ ٜكـ خًؿٗا. 

ٕٸ ض٩ٜا ايٓيبٸايجا١ْٝ:  أٚ  |ايٓيبٸ٢ ع٢ً ؾطض ثبٛت أْٸ٘ ستٸ ×أٚ اٱَاّ |إ

ُٻ ×اٱَاّ ٭ْ٘ قس ثبت  ;ٓت سهُّا ؾطعّٝا أٚ عكسّٜا ؾ٬ ّهٔ ايتعٌٜٛ عًٝٗاإشا ته

ٕٸ زٜٔ اهلل ٫ ٜٴ عٔ اٱَاّ  ،ٗ اـدل ايكشٝض ط٣ ٗ إٓاّ، نُا َطٻبايسيٌٝ ايكاطع أ

ٕٸ زٜٔ اهلل ععٻ»سٝح قاٍ:  ،×ايكازم ٌٻ إ  . «َٔ إٔ ٜٴط٣ ٗ ايّٓٛ أععټ ٚد

ٚقس تٓاٚيتٗا بايبشح  .ًت ع٢ً ٖصا اؿسٜحذَِّٔ ا٬ٕسٛات اييت غٴ إٍ غرل شيو

ٚشنطْا ٖٓاى ايعسٜس َٔ  .«ايتسخٌ ِٛشدّا ،ٗ ؾك٘ ايػ١َ٬ ايكشٝٸ١»ٗ نتاب: 

ٟٳ ٗ إٓاّ ١ٝ قٍٛ إعكّٛ إشا ضٴايٛدٛٙ اييت ُٓع َٔ ا٫غتس٫ٍ بٗصا اؿسٜح ع٢ً سذٸ ٩

 ي٘ أٚ تاضنّا ي٘.  أٚ ْاّٖٝا عٓ٘ أٚ ؾاع٬ّ آَطّا بؿ٤ٞٺ

  

 

ُٸ ٕٸ  ;ضَٛظٙ ٚؾٓو ،١ ٗ إكاّ ٖٞ ايكسض٠ ع٢ً تؿػرل إٓاَّٚٔ ا٭عاخ إٗ ٭

ؾٌٗ َٔ  .ٚتعبرل ٚدًٝٸ١، ٚإْٸُا ؼتاز إٍ تؿػرٕل إٓاَات ٚا٭س٬ّ قس ٫ تهٕٛ ٚانش١ّ

 إٍ تعبرل ايط٩ٜا ٚإٓاّ؟  ططٜٕل

ٕٸ اٱَهإ أَطٷ ؾٝ٘، ٚإْٸُا ايه٬ّ ٖٛ ٗ قسقٝٸ١ ايتعبرل  ٖو٫ ؾٳ ٚاؾٛاب: إ

ط، ٚؾطٚٙ ٚنٛاب٘ ايتعبرل ْؿػ٘، ٚؼسٜس ايط٩ٜا ٚإقابت٘، ٚٗ ؼسٜس ؾطٚٙ إعبِّ

ِٷٚ .ايكاب١ً يًتعبرل ٚايتأٌٜٚ  قس ٫ ّتًو َعِٛ ايٓاؽ َؿاتٝش٘.  ٖصا عً
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ٕٸ بعض ا٭ْبٝا٤   ×اهلل ٜٛغـ ؾٗصا ْيبٸ .جٌ ٖصا ايعًِنإ ّتًو َ ×أدٌ إ

٘ مل ٜهتػب شيو انتػابّا، ع بكسضت٘ ا٫غتجٓا١ٝ٥ ع٢ً تعبرل ايط٩ٜا، ٚيهٓٸٝٻقس ُ

سانّٝا عٔ  ،قاٍ تعاٍ .|٘ٚتعًُّٝا َٓ٘ يٓبِّ ،ُا نإ شيو إشلاَّا َٔ اهلل تعاٍٚإْٸ

ُٴَو ﴿: ×يػإ ٜعكٛب ٜٴعٳًٚ ٚٳ ٌٔ اَ٭سٳازٹٜحٹٚٳَنصٳيٹَو ٜٳذٵتٳبٹَٝو ضٳبټَو  ٜٔٚ ٔٵ تٳِأ  .(6ٜٛغـ: ) ﴾َٹ

ٕٸ ٖصا إع٢ٓ ـ ٖٚٛ إغٓاز عًِ تعبرل ايط٩ٜا ايصٟ نإ ّتًه٘ ٜٛغـ إٍ  ×ٚإًؿت أ

ٚإٛضز  ;اهلل ٚإشلاَ٘ ـ قس دا٤ ٗ ث٬ث١ َٛاضز ٗ غٛض٠ ٜٛغـ، َٓٗا: إٛضز ايػابل

ـٳ ؾٹٞ اَ٭﴿ايجاْٞ قٛي٘ تعاٍ:  ٝٴٛغٴ َٳٖهٓٻا يٹ ٌٔ اَ٭سٳازٹٜحٹٚٳَنصٳيٹَو  ٜٔٚ ٔٵ تٳِأ َٹ ٘ٴ  ُٳ ٚٳيٹٓٴعٳًٚ  ﴾ضٵٔض 

ُٴًِوٹ ﴿ :ٚإٛضز ايجايح َا دا٤ ٗ ختاّ ايػٛض٠ ;(21ٜٛغـ: ) ٔٵ اِي َٹ ٝٵتٳٓٹٞ  ضٳبِّ َقسٵ آتٳ

ٌٔ اَ٭سٳازٹٜحٹ ٜٔٚ ٔٵ تٳِأ َٹ ُٵتٳٓٹٞ   (. 101ٜٛغـ: ) ﴾ٚٳعٳًٖ

ٔٵ ×ٜلؾٝٛغـ ايكسِّ إشٕ  َٔ خ٬ٍ  قس اَتًو عًِ تعبرل ايط٩ٜا ٚتأًٜٚٗا، ٚيه

ٌٸ شيو قس نإ َعذع٠ّ .تعًِٝ اهلل ي٘ شيو ٚاٖط٠  ي٘ َعذع٠ّ سٵإش مل لٹ ;يٝٛغـ ٚيع

ٌٔ اَ٭سٳازٹٜحٹ﴿ٚضَا ْػتٛسٞ َٔ قٛي٘ تعاٍ:  .أخط٣ غرل تعبرل ايط٩ٜا ٜٔٚ ٔٵ تٳِأ َٹ ُٴَو  ٜٴعٳًٚ  ﴾ٚٳ

ِٕ ٕٸ ٖصا ا٭َط وتاز إٍ تعًٝ ٞٸإ أ  ب بػرل شيو، ٚإشا ْاي٘ أسسٷػٳ، ٚأْٸ٘ ٫ ٜٴهتٳشل

ٔ با٫نتػاب ٚايتذطب١ ؾإْٸ٘ قس ٫ ٜهٕٛ َأَّْٛا َٔ اـطأ ٚا٫ؾتباٙ، نُا غٛف ْبِّ

 ٫سكّا. 

  

× 

َټ ٕٸ ٖٓاى ث٬ث١ َٓاَات تتٸٚعٓس ايتأ ل ٜكٌ بٝٛغـ ايكسٌِّ ٗ غٛض٠ ٜٛغـ لس أ

 ٖٚٞ: ، ×ٗ سٝات٘ أغاغ١ّٝ َٓعطؿاتٺًت ؾٖه

كٌ ب٘ َٚػتكبً٘، سٝح ضأ٣ ٗ ١ يٝٛغـ تتٸٖٚٞ ض٩ٜا ؾدكٝٸايط٩ٜا ا٭ٍٚ: 

ـٴ ﴿قػطٙ أسس عؿط نٛنبّا ٚايؿُؼ ٚايكُط غادسٜٔ ي٘، قاٍ تعاٍ:  ٍٳ ٜٴٛغٴ ٔإشٵ َقا

ٚٳاِيَك ُٵؼٳ  ٚٳايؿٻ ٛٵَنبّا  ٜٵتٴ َأسٳسٳ عٳؿٳطٳ َن ٜٳا َأبٳتٹ ٔإِّْٞ ضٳَأ ٘ٹ  ٔٳَ٭بٹٝ ِٵ يٹٞ غٳادٹسٹٜ ٗٴ ٜٵتٴ ٚقس  .﴾ُٳطٳ ضٳَأ

ُٸ ×أسؼٸ ٚايسٙ ٜعكٛب ٩ٖا ٛٻٚز٫يتٗا ع٢ً إها١ْ ايعاي١ٝ اييت غٝتب ،ٝٸ١ ٖصٙ ايط٩ٜابأٖ

٫َ ﴿قا٬ّ٥:  ×س إخٛت٘ ٚنٝسِٖ، يصا ْكض ابٓ٘ ٜٛغـػٳٜٛغـ، ؾداف عًٝ٘ َٔ سٳ

ٝٵسّا  ٛٳتٹَو َؾٝٳهٹٝسٴٚا َيَو َن ٜٳاَى عٳ٢ًَ ٔإخٵ ٌٷتٳِككٴلٵ ضٴ٩ٵ َٴبٹ  ٌّ ٕٔ عٳسٴ ٕٳ يٹٔٲْػٳا ٝٵَطا ٕٻ ايؿٻ  .﴾ٔإ
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ٜٛغـ ٚإخٛتٴ٘ إيٝ٘،  اعٓسَا دا٤ ٚايس، بعس عؿطات ايػٌٓ تٵٖٚصٙ ايط٩ٜا قس قسَق

ٌٴ َقسٵ ﴿ ٔٵ َقبٵ َٹ ٜٳاٟ  ٌٴ ضٴ٩ٵ ٜٔٚ ٖٳصٳا تٳِأ ٜٳا َأبٳتٹ  ٍٳ  ٚٳَقا ٘ٴ غٴذٻسّا  ٚٳخٳطټٚا َي ٘ٹ عٳ٢ًَ اِيعٳطٵٔف  ٜٵ ٛٳ ٚٳضٳَؾعٳ َأبٳ

ٗٳا   (. 100 :)ٜٛغـ ﴾...ضٳبِّٞ سٳٓكّادٳعٳًَ

ٍٳ ﴿ايػذٔ، قاٍ تعاٍ:  ٞٵض٩ٜا قاسبٳايط٩ٜا ايجا١ْٝ:  ٕٔ َقا ٝٳا ٔٳ َؾتٳ ٘ٴ ايػِّذٵ َٳعٳ ٌٳ  ٚٳزٳخٳ

ٌٴ  ٛٵمٳ ضٳِأغٹٞ خٴبٵعّا تٳِأُن ٌٴ َؾ ُٹ ٍٳ اٯخٳطٴ ٔإِّْٞ َأضٳاْٹٞ َأسٵ ٚٳَقا ُٵطّا  ُٳا ٔإِّْٞ َأضٳاْٹٞ َأعٵكٹطٴ خٳ ٖٴ َأسٳسٴ

٘ٴ ٓٵ َٹ ٝٵطٴ  ٓٳا بٹ ايٖط ٔٳْٳب٦ِّٵ َٹ ْٻا ْٳطٳاَى  ٘ٹ ٔإ ًٜٚٔٹ ٌٳ  تٳِأ ٓٹ ُٴشٵػٹ ٘ٹ ٔإ٫ٖ  *اِي ْٹ ّٷ تٴطٵظٳَقا ُٳا َطعٳا ٜٳِأتٹُٝه ٍٳ ٫َ  َقا

 ٫َ ّٕ ٛٵ َٹ١ًَٖ َق ٓٹٞ ضٳبِّٞ ٔإِّْٞ تٳطٳِنتٴ  ُٳ ُٻا عٳًٖ َٹ ُٳا  ُٳا شٳيٹُه ٝٳُه ٜٳِأتٹ ٕٵ  ٌٳ َأ ٘ٹ َقبٵ ًٜٚٔٹ ُٳا بٹتٳِأ ْٳبٻِأتٴُه

ٕٳ بٹاهللٹ ٓٴٛ َٹ ٕٳٜٴ٪ٵ ِٵ َناؾٹطٴٚ ٖٴ ِٵ بٹاٯخٹطٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ...  ُٳا َؾٝٳػٵكٹٞ ضٳبٻ َٻا َأسٳسٴُن ٔٔ َأ ٞٔ ايػِّذٵ ٜٳا قٳاسٹبٳ

ٕٔ ٝٳا ٘ٹ تٳػٵتٳِؿتٹ َٵطٴ اٖيصٹٟ ؾٹٝ ٞٳ اَ٭ ٘ٹ ُقهٹ ٔٵ ضٳِأغٹ َٹ ٝٵطٴ  ٌٴ ايٖط َٻا اٯخٳطٴ َؾٝٴكٵًَبٴ َؾتٳِأُن ٚٳَأ ُٵطّا   ﴾خٳ

ٗٻ .(41ـ  36 :ـ)ٜٛغ َٔ  ×ـطٚز ٜٛغـ سٚتعبرل ض٩ٜا ٖصٜٔ ايؿدكٌ ٖٛ ايصٟ َ

ٕٚ عٔ تأًٜٚ٘، طٚعذع إعبِّ ،ٚشيو ٭ْٸ٘ بعس إٔ ضأ٣ إًو َٓاَ٘ إعطٚف اٯتٞ ;ايػذٔ

 ،ط بعض أعٛإ إًو ـ ٖٚٛ ايصٟ نإ غابكّا َع ٜٛغـ ٗ ايػذٔ ـ ٜٛغـٖٓا تصٖن

ٚٻ باـطٚز َٔ ايػذٔ ٚايٓذا٠، ؾكاٍ  «٘ ٔطّا٘ ٜػكٞ ضبٻأْٸ»ٍ ي٘ ض٩ٜاٙ بـ ٚأْٸ٘ نإ قس أ

ٍٳ اٖيصٹٟ ﴿ :ٖٚٛ ٜٛغـ ،ع٢ً تأٌٜٚ ض٩ٜاى ٞ أعطف ؾدكّا ّتًو قسض٠ّيًًُو: إْٸ ٚٳَقا

ٕٔ ٘ٹ َؾَأضٵغٹًُٛ ًٜٚٔٹ ِٵ بٹتٳِأ ْٳب٦ِّٴُه ْٳا ُأ َٻ١ٺ َأ ٚٳازٻَنطٳ بٳعٵسٳ ُأ ُٳا  ٗٴ ٓٵ َٹ  . ﴾ْٳذٳا 

ُٳًٹُو ٔإِّْٞ َأضٳ٣ غٳبٵعٳ ﴿ض٩ٜا إًو إؿاض إيٝٗا، قاٍ تعاٍ: ايط٩ٜا ايجايج١:  ٍٳ اِي ٚٳَقا

ُٳُٮ  ٗٳا اِي ٜټ ٜٳا َأ ٚٳُأخٳطٳ ٜٳا بٹػٳاتٺ  ٓٵبٴ٬َتٺ خٴهٵٕط  ٚٳغٳبٵعٳ غٴ ٔٻ غٳبٵعٷ عٹذٳافٷ  ٗٴ ٜٳِأُنًُ  ٕٕ ُٳا بٳَكطٳاتٺ غٹ

ٕٳ ٜٳا تٳعٵبٴطٴٚ ِٵ يٹًطټ٩ٵ ٕٵ ُنٓتٴ ٜٳاٟ ٔإ  ،طٜٔإعبِّ تٵطٳٖٚصٙ ايط٩ٜا ٖٞ اييت سٝٻ .﴾َأِؾتٴْٛٹٞ ؾٹٞ ضٴ٩ٵ

أس٬ّ،  ضأِٜٗ ع٢ً أْٸٗا أنػاخٴ كطٸتٚمل ٜٗتسٚا إٍ تأًٜٚٗا، ؾاغ ،ٚتاٖٛا ٗ تؿػرلٖا

ٌٳ﴿قاٍ تعاٍ:  ُٹ ّٔ بٹعٳايٹ ٌٔ اَ٭سٵ٬َ ٜٔٚ ٔٴ بٹتٳِأ َٳا ْٳشٵ ٚٳ  ّٕ ٔٸ .﴾َقاُيٛا َأنٵػٳاخٴ َأسٵ٬َ  ×ٜٛغـ ٚيه

ِٕ ٕٳ غٳبٵعٳ ﴿أٌٜٚ ض٩ٜا إًو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: اغتطاع ت َا أتاٙ اهلل َٔ عً ٍٳ تٳعٵضٳعٴٛ َقا

ٕٳ  ُٻا تٳِأُنًُٛ َٹ ٘ٹ ٔإ٫ٖ َقًٹ٬ّٝ  ٓٵبٴًٹ ِٵ َؾصٳضٴٚٙٴ ؾٹٞ غٴ ُٳا سٳكٳسٵتٴ ٌٳ زٳَأبّا َؾ ٓٹ ٔٵ بٳعٵسٹ شٳيٹَو  *غٹ َٹ ٜٳِأتٹٞ  ِٻ  ثٴ

َٹ ٔٻ ٔإ٫ٖ َقًٹ٬ّٝ  ٗٴ ِٵ َي َٵتٴ َٳا َقسٻ ٔٳ  ٜٳِأُنًِ ٕٳ غٳبٵعٷ ؾٹسٳازٷ  ّٷ  *ُٻا تٴشٵكٹٓٴٛ ٔٵ بٳعٵسٹ شٳيٹَو عٳا َٹ ٜٳِأتٹٞ  ِٻ  ثٴ

ٕٳ ٘ٹ ٜٳعٵكٹطٴٚ ٚٳؾٹٝ ٘ٹ ٜٴػٳاخٴ ايٓٻاؽٴ  ٚتعبرلٖصٙ ايط٩ٜا ٖٛ ايصٟ أٚقٌ  .(49ـ  47 :ٜٛغـ) ﴾ؾٹٝ

٘ٴ ﴿ :٘ َٔ إًوبٚقطٻ ،٠ اؿهِٜٛغـ ايكسٜل إٍ غسٸ ٘ٹ َأغٵتٳدٵًٹكٵ ُٳًٹُو ا٥ٵتٴْٛٹٞ بٹ ٍٳ اِي ٚٳَقا

ٓٳِؿػٹٞ  ٌٷيٹ َٹ ٌٷ َأ َٳهٹ ٓٳا  ٜٵ ّٳ َيسٳ ٛٵ ٝٳ ْٻَو اِي ٍٳ ٔإ ٘ٴ َقا ُٳ ُٻا َنًٖ   .(54 :ٜٛغـ) ﴾َؾًَ
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َٸا غرلِٖ ؾٌٗ ّتًو أسسٷ .كٌ با٭ْبٝا٤ ٚقسضتِٗ ع٢ً تعبرل ايط٩ٜاَا ٜتٸ ٖصا ٗ  أ

 َعطؾ١ تعبرل ايط٩ٜا، ؾٝهٕٛ تعبرلٙ َكٝبّا؟ 

ِّ ٠ّقس ّتًو بعض ايٓاؽ بكرلأقٍٛ:   ،ً٘ ٕعطؾ١ ايهجرل َٔ أغطاض إٓاَاتت٪

ٕٸ َؿه١ً ايتعبرل عٓس غرل إعكّٛ تهُٔ ٗ  سٳٝٵٚتعٜسٙ ايتذطب١ قسض٠ ع٢ً تأًٜٚ٘، بٳ أ

 أَطٜٔ: 

ٚٸ  ٕٸ تعبرل ايط٩ٜا ٜعتُس ع٢ً اَؿ٫ّ: أ ٕٸ اـدل٠ تًعب  قشٝضٷ .ؽ ٚايتدٌُسٵٗ أ أ

ف ع٢ً ز٫٫ت٘ َٔ ٚايتعطټ ،ضَٛظ إٓاّ ف ع٢ً ؾٓوزٚضّا ٗ ٖصا اجملاٍ، َا ٜػُض بايتعطټ

ٔٵ١ ٚإؾاضات ضَعٜٸ١ٓ َٚٓاغبات خؿٝٸخ٬ٍ َكاضْات َعٝٻ ٕٸ  ١، ٚيه ٫  «ايتعبرل»َع شيو ؾإ

ٕا قًٓاٙ َٔ إٔ ايتعبرل ٫  ;بأَط ؾطعٞ ١ٝ ؾطع١ٝ، ؾُٝا يٛ نإ إٓاّ شا ق١ًٺّتًو سذٸ

َٸ ;ٚايتدٌُ ؽسٵٜؿٝس ايٝكٌ ٚايعًِ، ٚإِا ٖٛ قؿٛف زا٥ُّا باَؿ ُٕعبِّإ ٕٸ ا ط مل ا ٭

َٸ ;ضَٛظ ايط٩ٜا ٜػتطع ؾٓو ٕٸ قاسب ايط٩ٜا مل ٜٳٚإ ٌٕٚٔطٵا ٭ إش غايبّا َا  ;زقٝل ٖا يٓا بؿه

١ٝ ايتعبرل ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ٫ ٜهٕٛ تػٝب بعض تؿاقٌٝ إٓاّ عٔ أشٖآْا، َٚع ٚٓٸ

ٝٵؼٳ َيَو ﴿١، ٚقس قاٍ تعاٍ: ايتعبرل سذٸ َٳا َي ـٴ  ِٷٚٳ٫َ تٳِك ًِ ٘ٹ عٹ ٕٸ إٓاّ  .﴾بٹ ٚيصا ؾهُا أ

ُٕعبِّ ١ّيٝؼ سذٸ ط إٔ ٫ هعّ ٗ ؾطعّا ؾهصيو تعبرلٙ، َٚٔ ٖٓا ٜٴؿذلض بايؿدل ا

ِٕ .تعبرلٙ ٚتأًٜٚ٘ يًُٓاّ َٳُ٘ اهلل إٜٸعًٖ أَا قه١ٝ ٜٛغـ ؾهاْت قه١ٝ عً ٜعًُ٘  ٔٵاٙ، ٚ

ٜػتطٝعٕٛ إٔ دام نٝٛغـ ؾبٌ غٛف ٜكٝب ايٛاقع، ؾٌٗ ٖٓاى أ ،اهلل ؾًٔ ىط٧

ٚؼسٜس ايكازم َٔ أنػاخ ا٭س٬ّ؟ يٝؼ  ،ٜععُٛا أِْٗ ّتًهٕٛ عًِ تعبرل ايط٩ٜا

ٕٸ ٖصا ّهٔ إٔ ٜسٻ ^ٖٓاى غ٣ٛ ا٭ْبٝا٤ ٚإعكٌَٛ عٛا شيو، ٖصا َع ايعًِ بأ

ٛٸ ٕٸ عًِ ايؿًو ٚايهُٝٝا٤ يٝؼ ؾططّا ؾٝٗا.  ،٠ايعًِ يٝؼ ؾططّا ٗ ايٓب  نُا أ

ٚاييت ؼٍٛ زٕٚ أخص  ،اييت ْٛادٗٗا ٗ تعبرل ايط٩ٜاٚإؿه١ً ا٭خط٣ ثاّْٝا: 

ٝٸ١ ايتعبرل ٚايتأٌٜٚ ـ عسّ ايكسض٠ ع٢ً ُات، ٖٞ ـ باٱناؾ١ إٍ ٚٓٸايتعبرل أخص إػًٖ

ايؿكٌ بٌ َا ٖٛ َٔ َكازٜل ايط٩ٜا ايكازق١ ٚبٌ َا نإ َٔ أنػاخ ا٭س٬ّ أٚ َا 

ُٕ نإ َٔ ٚغاٚؽ ايؿٝطإ، ؾٗصا أَطٷ ط ـ إ٫ٓ إشا نإ َعكَّٛا ـ إٔ عبِّقس ٫ ٜػتطٝع ا

ٕٸ ضد٬ّ قلٸ ض٩ٜا ع٢ً اٱَاّ  .ع بٌ ٖصٙ ا٭قٓافٜبتٳٸ ؾٝ٘ ِّّٚ ٚٗ بعض ايطٚاٜات أ

ٕٵ»: ×ؾكاٍ ي٘ ،×ايطنا ٌٷ تٵَققسٳ إ ٕٵ»، ٚقٛي٘: (19)«...ض٩ٜاى ىطز ضد  تٵَققسٳ إ
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 طاز ب٘ إشا مل تهٔ َٔ أنػاخ ا٭س٬ّ. ٜٴ «ض٩ٜاى

ـ غايبّا ـ ع٢ً ايتُٝٝع  ٚعسّ قسض٠ أسسٺ ،ٝٸ١ تؿػرل ا٭س٬ّٚ٭دٌ َا قًٓاٙ َٔ ٚٓٸ 

ٚضَا  .ط إٔ هعّ ٗ تأًٜٚ٘ ٚتؿػرلٙ يًُٓاَاتؾ٬ هٛظ يًُعبِّبٌ ايكازم ٚايهاشب، 

كّا إغ٬َّٝا ٗ إعاٖس ايس١ٜٝٓ باغِ تعبرل ايط٩ٜا، نُا ٭دٌ شيو أٜهّا مل لس ؽكټ

 تؿػرل ايكطإٓ أٚ ايؿك٘ أٚ ايعكا٥س أٚ َا إٍ شيو.  ل ٗيسٜٓا ؽكټ

  

 

ف ع٢ً قٛاعس تؿػرل ايط٩ٜا ٚتعبرلٖا َٔ خ٬ٍ َا ٚقس ٜكاٍ: إْٸ٘ ّهٓٓا ايتعطټ 

ؾايطٚاٜات  .ع٢ً َا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ قك١ ٜٛغـ َعطٛؾ١ّ ،دا٤ ٗ ايطٚاٜات

ُٸ |ايٛاضز٠ عٔ ايٓيبٸ ٚتعطٞ  ،ٗ تعبرل ايط٩ٜا تكًض ٱثبات ؾطع١ٝ ايتعبرل ^١ٚا٭٥

َٸ  .ز نٛابط٘ ٚؾطٚط٘ٚؼسِّ ،ٚتطغِ خطّا يع١ًُٝ ايتعبرل ،ّآَٗذّا عا

ٚٸٚتعًٝكّا ع٢ً شيو ْكٍٛ:  ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات ٫ بٴ٫ّ: أ إٔ ؽهع يًُٓٗر ايعًُٞ ٗ  سٻإ

ِٸ سٻقبٍٛ اـدل، أٟ ٫ بٴ أغاْٝسٖا، ٫ٚ فاٍ يًتػاَض ٗ ل َٔ باز٨ شٟ بس٤ ايتٛثټ إٔ ٜت

ٕٸ َهُٕٛ ايط٩ٜا قس تتٸ ;١ ايػٓٔأزٓي كٌ يعسّ ُا١َٝ ايكاعس٠ ٗ ْؿػٗا، ؾه٬ّ عٔ أ

ٖٓ ٢ عٓس ايكا٥ًٌ ستٸ ،ا ٫ ّهٔ ايتػاٌٖ بؿأْ٘ببعض ايكهاٜا ايعكس١ٜ ٚايؿطع١ٝ، 

 بكاعس٠ ايتػاَض. 

ٕٸ ٚاسسّا َٔ َعاٜرل تكِٝٝ قشٸ ّ ٖٞ ٬َس١ٛ اْطباقٗا ١ ايطٚاٜات ٗ ٖصا إكاٚإ

ٌٷ ؾهُا قًٓا  .عسّ قسقٗا ع٢ً ايٛاقع، ؾإشا ناْت ايطٚا١ٜ كايؿ١ يًٛاقع ؾٗصا زيٝ

ٕٸ إٝعإ ٗ ُٝٝع ايط٩ٜا ايكازق١ َٔ ايهاشب١ إْٸ ّا:غابك ُا ٖٛ اْطباقٗا ع٢ً ايٛاقع إ

 نصيو ْكٍٛ ٖٓا إظا٤ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ تعبرل ايط٩ٜا. 

ٕٸ َٔ ايهطٚضثاّْٝا:  كاض إٍ ؾطظ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ تؿػرل ايط٩ٜا ٟ إٔ ٜٴإ

 ٭ْٸٗا ع٢ً أقٓاف:  ;ٚتعبرلٖا

ٚٸ َٔ ا٭َٛض أٚ يؿ٤ٞ  ٭َٕط ×أٚ اٱَاّ |خ عٔ ض٩ٜا ايٓيبٸ: ضٚاٜات تتشسٸٍا٭

ف ع٢ً قٛاعس تعبرل ٖٚصا ايكٓـ َٔ ايطٚاٜات ٫ هسٟ ْؿعّا ٗ َكاّ ايتعطټ .َعٌ

ٕٸ ض٩ٜا ايٓيبٸ ْٓاأٚايٛد٘ ٗ شيو  ;ايط٩ٜا ٞٷ قس عطؾٓا أ ٞٸ ٖٞ ٚس ، ؾ٬ تكاؽ بط٩ٜا إشل

ٕٸ بعض بين أَٝٸ |غرلٙ، نُا ٗ ض٩ٜاٙ ٕٛ ايٓاؽ ٜٚٴهًٓ ،١ ٜكعسٕٚ ع٢ً َٓدلٙأ
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ُٸ ،سعّٜٓا |٩ٟ ايٓيبٸٚقس ضٴ ٣.ِْٚٗ ايكٗكطٜٚطزٸ ٦ٌ عٔ غبب سعْ٘ سه٢ شلِ ا غٴؾً

َٳا﴿٘ إثط شيو ْعٍ قٛي٘ تعاٍ: ١ إٓاّ، ٚقٌٝ: إْٸقكٸ ٓٳ١ّ  ٚٳ ٓٳاَى ٔإ٫ٖ ؾٹتٵ ٜٵ ٜٳا اٖيتٹٞ َأضٳ ٓٳا ايطټ٩ٵ ًِ دٳعٳ

ٕٔ ًِعٴْٛٳ١َ ؾٹٞ اِيُكطٵآ ُٳ ٚٳايؿٻذٳطٳ٠َ اِي  . (20)(6: اٱغطا٤) ﴾يٹًٓٻأؽ 

أٚ  ،(22)، أٚ بٝإ أقػاَ٘ ٚأْٛاع٘(21): ٖٛ ضٚاٜات ٚاضز٠ ٗ بٝإ سكٝك١ إٓاّايجاْٞ

ُٕعبِّ  .ٚؾطقٗا عٔ ايهاشب١ (24)ايط٩ٜا ايكازق١أٚ بٝإ ع٬َات  ،(23)ط يًط٩ٜابٝإ قؿات ا

ٌّ ِ َٓ٘ بعض نٛاب٘ تعبرل ايط٩ٜا، ٗٳًِ، ّٚهٔ إٔ ٜٴػتٳٖٚصا ايكٓـ َٔ ايطٚاٜات َٗ

ْٙ ٕٸ ا٭خص بٗصٙ ايطٚاٜات َٓٛ  بكشتٗا غٓسّا أٜهّا.  إ٫ٓ أ

أٚ  |ٌ ايٓيبٸبٳ: ٖٛ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ تعبرل بعض ايط٣٩ َٔ قٹايجايح

ضأ٣ أْ٘ ٗ  ٔٵَٳ»بأؽ ب٘:  بػٓسٺ ٫ ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمَا ضٴ :، َٔ قبٌٝ×اٱَاّ

ّٸ .(25)«َٔٹّ ٚنإ خا٥ؿّا َأطٳاَؿ ٕٸ أ ٕٸ قطع١ّ تٵايؿهٌ ضَأ ٚمٛ شيو َا ٚضز ٗ أ َٔ دػس  أ

عًٝ٘ ايط٩ٜا، ؾكاٍ: ٫  تٵٚقكٻ ،ع١ّٔعَؾ |ؾذا٤ت إيٝ٘ ،ٗ سذطٖا |ضغٍٛ اهلل

ٕٸ ايٛيس بهع١ َٔ (26)«سذطىتًس ؾاط١ُ غ٬َّا ٜهٕٛ ٗ » ،ػععٞ ، ع٢ً اعتباض أ

ت َٔ قش١ . ٖٚصا ايكٓـ َٔ ايطٚاٜات عًٝٓا ايتجبټ|أبٝ٘، ٚأ٫ٚز ؾاط١ُ ِٖ أ٫ٚزٙ

ٕٸ ٖصٙ ا٭خباض قس تهٕٛ خاقٸ ،أغاْٝسٙ أٜهّا ٕٸ عًٝٓا إٔ ْأخص بعٌ ا٫عتباض أ  ١ّنُا أ

ؾط ٗ ض٩ٜا أخط٣، ا ٫ ٜتٖٛٓ ،ـكٛق١ٝ ايطا٥ٞ ٚإط٥ٞ ٚظَإ ايط١ٜ٩ ;ٗ َٛضزٖا

 طاز زا٥ُّا. ا٭َط ايصٟ ّٓع َٔ ا٫ٓط

ٕٸ مث١ أَطّا   ٕٸ اٱَاّ سٻخط ٫ بٴآع٢ً أ ط قس ٜؿػِّ ×إٔ ٜ٪خص بعٌ ا٫عتباض، ٖٚٛ أ

ٕٛ تؿا ٭ْٸ٘ ٫ ٜطٜس إق٬م ايطا٥ٞ ٚإضباى سٝات٘، نُا ٚضز ٗ اـدل عٔ  ;ي٩ٞايط٩ٜا بٓش

ٕٸ ض٩ٜا  ؾكًتٴ ،طايط٩ٜا ع٢ً َا تعبٻ»ٜكٍٛ:  ×أبٞ اؿػٔ ٕٸ بعض أقشابٓا ض٣ٚ أ ي٘: إ

ٕٸ اَطأ٠ّ×إًو ناْت أنػاخ أس٬ّ، ؾكاٍ أبٛ اؿػٔ ع٢ً عٗس ضغٍٛ  تٵضَأ : إ

ٕٸ دصع بٝتٗا قس اْهػط، ؾأتٳ |اهلل ؾكاٍ شلا  ،عٝ٘ ايط٩ٜا تٵؾككٻ |ضغٍٛ اهلل تٵأ

ا قاٍ ؾكسّ نُ ،ٜٚأتٞ ٖٚٛ قاحل ـ ٚقس نإ ظٚدٗا غا٥بّا ـ، ٜكسّ ظٚدو :|ايٓيبٸ

ِٸ|ايٓيبٸ ٕٻ تٵغٝب١ أخط٣، ؾطَأ غاب عٓٗا ظٚدٗا ثا١ّْٝ ، ث دصع بٝتٗا  ٗ إٓاّ نأ

ت عًٝ٘ ايط٩ٜا، ؾكاٍ شلا: ٜكسّ ظٚدو ٜٚأتٞ قاؿّا، ؾككٻ ،|ايٓيبٸ تٵؾأتٳ ،اْهػط

ِٸ ٕٸ دصع بٝتٗا قس اْهػط ،غاب ظٚدٗا ثايج١ّ ؾكسّ ع٢ً َا قاٍ، ث  ،ؾطأت ٗ َٓاَٗا أ

ت عًٝ٘ ايط٩ٜا، ؾكاٍ شلا ايطدٌ ايػ٤ٛ: ّٛت ظٚدو، ؾبًؼ ؾككٻ، ؾًكٝت ضد٬ّ أعػط
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 . (27)«ط شلا خرلّاؾكاٍ: أ٫ نإ عبٻ |ايٓيبٸ

َٔ إٔ ٸايط٩ٜا ٖٞ ع٢ً َا  يٞ ٗ تؿػرل ايط٣٩ َٓطًلٷ٩ٕٸ ٖصا إٓش٢ ايتؿاأٌٖٚ 

ٕٸ تؿػرلٖا ٜكًل اٱْػإ ٜٚٴسخٌ عًٝ٘ اي(28)نُا دا٤ ٗ قسض ايطٚا١ٜ ،طتؿػٻ ِٸ، أٚ ٭   ؟ػ

  

  

َٸا ايهتب إتساٚي١ ٗ تؿػرل ا٭س٬ّ نتؿػرل ابٔ غرلٜٔ أٚ غرلٙ َٔ  ،ٚأ

ؽ ٚايتدٌُ، ٚيصا ؾٗٞ ٫ سٵتعتُس ـ نُا قًٓا ـ ع٢ً اَؿ ؾٗٞ نتبٷ ،ايهتب ايطا٥ذ١

بعس إٔ  ،ٜكٍٛ ايع١َ٬ اجملًػٞ .ؾطع١ٝ، ٫ٚ ّهٓٓا ايطنٕٛ إيٝٗا ٗ شيو ١ُّجٌ سذٸ

اْت٢ٗ َا أخطدٓاٙ َٔ نتبِٗ »ز٠ َٔ تعبرل ايط٣٩ ٚتأٌٜٚ إٓاَات: ٜٓكٌ ِاشز َتعسِّ

 .١١ ٚأٖٚاّ ضزٜٸخؿٝٸ ٫بتٓا٥ٗا ع٢ً َٓاغباتٺ ;إعتدل٠ عٓسِٖ، ٫ٚ ٜعتُس ع٢ً أنجطٖا

ٚٳ ايتذطب١ ٗ نجرل َٓٗا ع٢ً خ٬ف  تٵطٳٖا أنجطٖا غرل ثابت١، ٚقس دٳٚٵٚا٭خباض اييت ض

ِٸَا شنطٚ ٚيصا نإ  .إْٗا ؽتًـ نجرلّا باخت٬ف ا٭ؾدام ٚا٭سٛاٍ ٚا٭ظَإ ٙ... ث

ٜٙ ٚيٝؼ يػرلِٖ َٔ شيو إ٫ٓ ،×ٖصا ايعًِ َٔ َعذعات ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٫  ،ٜػرل س

 .(29)«ٜػُٔ ٫ٚ ٜػين َٔ دٛع
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 واحمليط َة يف فك٘ ايبيئةَكّد
 

 

أَاّ  خطرلّا ّٜاٚؼسٸ ّاًَشٶ بات َٛنٛع ايب١٦ٝ ٚاؿؿاٚ ع٢ً احملٝ٘ ٖادػّا

٠ َٚٔ َٛانٝع ايػاع١ اييت تؿطض ايبشح ٚايتشكٝل سٛشلا نُٔ عسٸ ،ايبؿط١ٜ

ايتؿطٜعات  َٛنعؾٝٗا باَتٝاظ. ؾايؿك٘  ّاَُٗ ايبشح ايؿكٗٞ فا٫ّ ٜعسٸ ،فا٫ت

ؾايهؿـ عٔ إػاس١  صاي ،١ٝدتُاعا٫ٚ ١ٜايؿطز ا٠ٝاؿ ؼتادٗا اييتٚايكٛاٌْ 

ِٸ ،ايؿك١ٝٗ إتاس١ يًُٛنٛع ٗ َكازض اغتٓباٙ ايؿك٘ ١ ٚايعكٌ َٔ ايكطإٓ ٚايػٓٸ أع

َٔ ايٓٛاٖٞ  نبرلّا ٜػتٛعب قػُّا، قه١ٝ َعٝاض١ٜنْٛ٘ إٍ باٱناؾ١  ،ٚاٱْاع

 ٚتسَرل احملٝ٘ ايبؿطٟ.  ،َٔ اغتٓعاف ايب١٦ٝ ٚا٭ٚاَط اييت َٔ ؾأْٗا اؿسٸ

١ يًشؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ تؿطٜعٝٸ ١ٺغ٬َٞ َٔ ٚطؾٝٸف ع٢ً َا ٜتٝش٘ ايؿك٘ اٱيًتعطټ

ع٘ نُٔ تتبټَٔ  سٻبٴ ٫ ،هب َٚا ٫ ٜكضٸ َٚا ٫ ،ٚاحملٝ٘ نُٔ َا هب َٚا ٜكضٸ

 ١:فا٫ت ث٬ث

 .: َػ٪ٚي١ٝ اجملتُعا٭ٍٚ

 .: َػ٪ٚي١ٝ اؿانِ ايؿطعٞايجا١ْٝ

َٸايجايج١  ١ ٚاـاق١. : ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ايعا

ُٸ ٌٸٚ تهُٔ أٖ ٚاسس َٔ ٖصٙ اجملا٫ت ٗ نْٛ٘ أزا٠ ٚٚغ١ًٝ يًشؿاٚ ع٢ً  ١ٝ ن

 ٚا٫بتعاز عٔ إؾػازٖا ٚإت٬ؾٗا.  ،ايب١٦ٝ
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ٚغ١َ٬  ٗ إٔ بكا٤ ايٓٛع ٜػتسعٞ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘ ايطبٝعٞ ٖو٫ ؾٳ

 ّاإيعاَٝ ّاأغاغٚ ،٘ ٚاغتُطاضٙ ايعه٥ٟٛباعتباضٖا ٚطف بكا ;َٚكازضٖاَكَٛاتٗا 

 غ١ًُٝ آ١َٓ. غتُطاض سٝا٠ بؿط١ٜ ٫

يًب١٦ٝ نُٔ إ٪ُطات ٚا٫تؿاقٝات  قس ٬ٜسٜ عسّ ٚدٛز تعطٜـ خامٸ 

ٔٵٚإعاٖسات ايسٚي١ٝ،  ٕ ايب١٦ٝ تطًل يتؿٌُ ْٝع اؾٛاْب إ :ّهٔ ايكٍٛ إْا٫ّ يه

ٜٚسخٌ نُٓٗا نٌ  ،ٚاؾُاي١ٝ ،ٚايعٛاٌَ إاز١ٜ، ا٫قتكاز١ٜ، ايجكاؾ١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ

عٗا ٚأضباسٗا ٜذلى ٜٵٗا ٚظٜاز٠ ضٳ٥ٕ ايطغب١ ايسا١ُ٥ ٗ إِاإعٝح  ،إكازض ٚإُتًهات

 ع٢ً سٝا٠ ايبؿط.  نبرلّا أثطّا

ٞٸٚغرل   ،إٔ أعِٛ اْتهاغ١ عطؾتٗا ايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘ ناْت ٗ ا١٦ٕ ا٭خرل٠ خؿ

ايصٟ ؾطن٘  ،ع ا٫قتكازٟايبؿط مٛ ايطؾاٙ إازٟ ٚايتٛغټ ؼٳٚتٓاُؾ لٳسٝح ؾٗست تػابٴ

ٛٸ٣ إٍ إت٬ف ٚزٸايتطٛض ايكٓاعٞ، ٖا أ تسَرل َػاس١ ٚ ،َات ايب١٦ٝاغتٓعاف َك

أؾام َعٗا ايبؿط يٝذسٚا  ،َٔ أنطاض دػ١ُٝ عٓ٘ َٚا لِ ،نبرل٠ َٔ اجملاٍ ايطبٝعٞ

ٚتٓصض بكطب  ،ز بكا٤ ايٓٛعاييت تٗسِّ ،زٜٔ بايعسٜس َٔ ا٭َطاض ٚاٯؾاتأْؿػِٗ َٗسٻ

 ،ٕعاؾتٗا غطٜعّا ؾاع١ً ٚؼطنّا ػتسعٞ ٖبٸ١ّٜٚقٛع ناضث١ طبٝع١ٝ، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ 

َٔ ايًكا٤ات  ْعكاز ايعسٜس٫ ٖصا نإ زاعّٝاٚ .ٚتساضى َا ّهٔ تساضن٘ َٓٗا

 ١ بايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘. ٚإ٪ُطات ايسٚي١ٝ اـاقٸ

ايّٝٛ تعٌُ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ع٢ً سكٍٛ ايت١ُٝٓ ٚايتٛغع١ ا٫قتكاز١ٜ إػتسا١َ 

َٚٔ زٕٚ إػاؽ ٚاٱنطاض باستٝادات  ،نُٔ اؿادات ايهؿا١ٝ٥ يًذٌٝ اؿايٞ

 ٟ ع٢ً سكٛقٗا ٗ ايبكا٤ ٚا٫غتُطاض. ٚايتعسٸ ،ا٭دٝاٍ ايكاز١َ

إٕ ا٫غتُطاض ٗ ايتٛغع١ ايؿا١ًَ ٚإػتس١ّ ٜػتًعّ إدطا٤ تعس٬ٜت ع٢ً قعٝس 

ٚع٢ً َػت٣ٛ اؾاْب ايعًُٞ  ،اغ١ ا٫قتكاز١ٜٝٚٗ ايػ ،ايػٝاغات ايه١ًٝ

ٔٸ  ،تؿطٜعات ٚقٛاٌْ تهُٔ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘ ٚايؿهطٟ، َٔ خ٬ٍ غ

َٔ خ٬ٍ زفٗا نُٔ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ.  ،ت٣ٛ ايٛعٞ ايب٦ٝٞٚايطؾع َٔ َػ

ٗ تػٝرل غًٛى ٚٚعٞ  ٫ٚ ىؿ٢ َا يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايس١ٜٝٓ ٚايؿك١ٝٗ َٔ َها١ْٺ

َٔ إهاز  سٻبٴ ٫ يصا٫ضتباطٗا بهْٝٓٛت٘ ايعكا٥س١ٜ ٖٜٚٛت٘ ايس١ٜٝٓ،  ;ْػإ إػًِاٱ
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ٌٕ ٚشيو با٫غتؿاز٠  ،حملٝ٘ ٚبٌ ايتؿطٜعات ايؿك١َٝٗٛنٛعٞ بٌ َٛنٛع ايب١٦ٝ ٚا تؿاع

 . ^َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚضٚاٜات إعكٌَٛ َٔ فُٛع١ٺ

غ٬َٞ ٕػأي١ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ يهؿـ إػاس١ اييت ٜتٝشٗا ايؿك٘ اٱ

ٚٸيٝٗا: إفا٫ت كتًؿ١ ّهٔ ا٫غتٓاز  ١ٚاحملٝ٘ ٖٓاى ث٬ث : َػ٪ٚي١ٝ اجملتُع، ٍا٭

َٔ خ٬شلا ٚ: ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ ايعا١َ ٚاـاق١، ايجايحاؿانِ،  َػ٪ٚي١ٝ :ايجاْٞ

 ٔ إٓٗر ٚا٭غًٛب ايؿكٗٞ ٗ تعاًَ٘ َع ايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘. غٛف ٜتبٝٻ

 

غ٬َٞ ٜكّٛ ع٢ً أغًٛب إطاقب١ ٚايطعا١ٜ بٌ ٕ ايٓٛاّ اٱإ :ْػتطٝع ايكٍٛ

 .ٖٚٛ َا ٜكطًض عًٝ٘ َػأي١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ،ا٭ؾطاز بعهِٗ بعهّا

 ،ؾإٕ احملاؾ١ٛ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚسطاغتٗا تسخٌ نُٔ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ وٛٚبسٕٚ ؾٳ

ٜٚػتسٍ عًٝٗا بٓؿؼ  ،ٚبصيو تهٕٛ َؿُٛي١ بأزي١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

 أزيت٘: 

َٻ١ْ ٜٳسٵعٴ﴿ ِٵ ُأ َُِّٓه ُٴَٓهٔط ٚٳِيتٳُهٔ  ٔٔ اِي ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵطٴٚفٹ  ٕٳ بٹاِي َٴطٴٚ ٜٳِأ ٚٳ ٝٵٔط  ٕٳ ٔإَي٢ اِيدٳ ٛ

ٕٳ ُٴِؿًٹشٴٛ ِٴ اِي ٖٴ ٚٵَيـ٦ٹَو   (. 104)آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳُأ

ٌٳ﴿ ٖٹًٹ ٔٔ اِيذٳا ٚٳَأعٵٔطضٵ عٳ َٴطٵ بٹاِيعٴطٵفٹ  ٚٳِأ ٛٳ    (.199)ا٭عطاف:  ﴾خٴصٹ اِيعٳِؿ

١ إطاز ٗ اٯ١ٜ َع٢ٓ ايػٓٸ «ايعطف» شٖب ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ٗ إٝعإ إٍ إٔ

ؿل عًٝ٘ عك٤٬ اجملتُع. ٚقس ٚنعت اٯٜتإ يؿٜ اؿػ١ٓ ٚايػًٛى إطغٛب ايصٟ ٜتٻ

ُٕ «ايعطف» ٖٚٛ َا  ،ط ٚايعٌُ ايصٟ ٜػتٗذٓ٘ ايعك٤٬َهٓٵ)إعطٚف( ٗ َكابٌ ايػًٛى ا

ُٕ»بـ ٜكطًض عًٝ٘   . (1)«طَهٓٵا

ٌټ بـ َٚػتشػٔ عٓس ايعكٌ ٚايؿطع ٜكطًض عًٝ٘  َا ٖٛ َطغٛبٷ ٚباؾ١ًُ ؾه

 ،و ٚايعٌُ َا ٖٛ َػتشػٔ َٚطغٛبسٝح ٜكبض ع٢ً أؾطاز اجملتُع ايتُػټ ،«ايعطف»

 ب٘. ٚػٓټ إٓهط ٚزع٠ٛ اٯخطٜٔ ي٬بتعاز عٔ

 ،(199)ا٭عطاف:  ﴾َٴطٵ بايعٴطٵفِأٚ﴿ :ٚا٬ٕسٜ إٔ ا٭َط ايكطآْٞ ٗ قٛي٘ تعاٍ

ٕٸس ع٢ً ٪ٚنٜ ،ٚٗ غا٥ط اٯٜات ٚا٭سازٜح اييت تٓطٟٛ ؼت ٖصا ايعٓٛإ ايكٝاّ  أ

ِٗ ع٢ً ايعٌُ ٚسجِّ ،َٔ زع٠ٛ اٯخطٜٔ إيٝ٘ سٻبٴ بٌ ٫ ،بايعٌُ ايكاحل ٚاؿػٔ ٫ هعٟ
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َٸ ،ػع زا٥ط٠ ايعٌُ ايكاحل ٚإطغٛبٚبٗصا تتٸ ،ب٘ ٜؿٌُ ْٝع أؾطاز  ّايٝكبض عا

 اجملتُع. 

ّإ باٱ شّاز ّاضؽ ؾعٸايٝت٘ ٚغًٛنٝات٘ َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ َػًٖٚإشا نإ ايؿط

ؾطٜػ١ّ ؾإْ٘ ٜهٕٛ  ،إػ٪ٚيٝات ٟط بإضؾازات ٚتعايِٝ شٜٚتأثٸ ٫ٚ ًّو َعادّا ،ٚايعًِ

ع زا٥طت٘ يٝؿٌُ ٚ ٖصا اٱؾػاز تتٛغٸ .٬مطاف ٚا٫لطاض مٛ ايؿػاز ٚاٱؾػازي ١غًٗ

ٚبايتايٞ هعٌ فاٍ اؿٝا٠ ايبؿطٟ أَاّ ايعسٜس َٔ إعه٬ت  ،احملٝ٘ ايعاّ ٚايب١٦ٝ

ٛٸ َات٘ ايٛدٛز١ٜ. َٔ ٖٓا ؾسع٠ٛ ايٓاؽ إٍ ٚا٭ظَات اييت تػتٓعف ايهجرل َٔ َك

عٓٛإ ا٭َط بإعطٚف »ٖاضغ١ ايػًٛى ايكشٝض ٚإٓكـ ػاٙ احملٝ٘ ٚايب١٦ٝ ؼت 

ٖٚٛ َا ٜعين دعٌ  ،ا١ٖٝ ب١ٜٛ٦ٝشات طابع َٚ زع٠ْٛٗ سكٝك١ ا٭َط  «ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

ٗ ْؿؼ َػت٣ٛ ٚ ،َػأي١ ايب١٦ٝ نُٔ ايٛٚا٥ـ ٚايتهايٝـ ايؿطع١ٝ يًؿطز ٚاجملتُع

 تهايٝؿ٘ ػاٙ ْؿػ٘ ٚدػُ٘. 

يبكا٤  َكَّٛا تعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٗ اٱغ٬ّ تعتدل ايٛقٛف ٗ ٚد٘ ايؿػاز عٓكطّاايإٕ 

ِّ يصاايسٜٔ ٚسؿٜ ايٓٛع،  ْٗٝاض ٚزَاض اايػابك١ َػ٪ٚي١ٝ  ٌ عك٤٬ ا٭قٛاّؾايكطإٓ و

ٔٵ﴿ِٜٗ ٚقاضبتِٗ يؿػاز فتُعاتِٗ: يعسّ تكسٸ ;أقٛاَِٗ َٹ  ٕٔ ٔٳ اِيُكطٴٚ َٹ ٕٳ  ٛٵ٫َ َنا  َؾًَ

ٔٔ اِيَؿػٳازٹ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ٔإ٫ٖ َقًٹ٬ّٝ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٝٻ١ٺ  ٚٵُيٛ بٳكٹ ِٵ ُأ ٔٳ َٹ َقبٵًٹُه ٚٳاتٻبٳعٳ اٖيصٹٜ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳا  ٝٵ ٔٵ َأَل ُٻ

ُٴ ٌٳًََٚ َٹ َٴذٵٔط ٚٳَناْٴِٛا  ٘ٹ  َٳا ُأتٵٔطُؾِٛا ؾٹٝ  (. 116)ٖٛز:  ﴾ِٛا 

ٚا٭َٛض  ،َٔ ايتصنرل إٔ ايؿػاز إطاز ٖٓا يٝؼ ٖٛ ايؿػاز ايتهٜٛين سٻبٴ ٫ٚ

بٗصا ايٓٛع  ْػإ غرل َعيٛنض يًؿػاز َع اْػٝاب ايعَإ، ؾاٱايته١ٜٝٓٛ اييت قس تتعطٸ

 ،ايؿػاز ايصٟ ٜٓتر عٔ ؾعٌ ايبؿط أٟٚإِا إطاز ايؿػاز ايتؿطٜعٞ،  ،َٔ ايؿػاز

ٚيعٌ أبطظ َكسام شلصا ايؿػاز تعاٌَ ا٭ؾطاز َع  .ْتٝذ١ ٭عُاي٘ ٚغًٛنٜ٘هٕٛ ٚ

ب٘ ضغباتِٗ ٗ ايطبض ؾٕٛ ؾٝٗا ٚؾل َا تتطًٜٓتكطٻ ّاخاقٸ طْٚٗا ًَهّاسٌ ٜكِّ ،ايطبٝع١

ٌٸ ،طبٝع١يً ساّ َٚبٝف ٖسٸٚاـػاض٠، ٖٚٛ تكطٸ ايكٛاٌْ اييت ؼهِ  َٚتذاٚظ يه

اؿسٜح عٔ اٯيٝات  ايطبٝع١. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾاؿسٜح عٔ قاضب١ ايؿػاز ٜعين نُّٓا

 ٚايػطض ايبٟٓٝٛ يًؿػاز.  تت٤٬ّٚاييت  ،إٓاغب١

َٔ ضب٘ قه١ٝ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚٓا١ٜ احملٝ٘ ايطبٝعٞ با٭قٌ  سٻبٴ إشٕ ٫

 ،ؿُاٜتٗا َٔ ا٫غتٓعاف ٚا٫ْكطاض ;«ف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطا٭َط بإعطٚ»ايؿطعٞ 
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ّٸ ْٚ ٚتععٜع ايٛعٞ ايب٦ٝٞ ايؿطزٟ ٚايعا ع٢ً ايػ١َ٬  ٗ إٔ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ سؿا

ِٸ ٝ٘ نٛاسسٺٚتًٓك ،ايؿطز١ٜ ٚايعا١َ  َكازٜل ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط.  َٔ أٖ

ٚزٚض ايؿكٗا٤ ػاٙ ٖصا  .ظٛاْب٘ساط١ زضاغ١ َٛنٛع ايب١٦ٝ ٚاٱَٔ  سٻبٴ ٫ ايص

ٌٸ  دٛاْب٘.  ٜهُٔ ٗ تؿكٝ٘ ايٓاؽ نُٔ خكٛقٝات ن

ا٭قٌ اـاَؼ َٔ ايكإْٛ ا٭غاغٞ ٗ قإْٛ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬  ٜعسٸٚ

َٜإسٝح دا٤ ؾٝ٘:  ،ايكا١ْْٝٛ ٗ ٖصا اجملاٍ اغِٝاٱٜطا١ْٝ أنجط إط احملٝ٘  ٕ سؿ

ٌٸ ،ٌ ٚا٭دٝاٍ ايكاز١َٚطف سٝا٠ ٖصا اؾٝ اييت تعسٸ ،ٚايب١٦ٝ  ،ِٛٙ ٚاغتُطاضٙ ٚق

ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ ت٪زٟ  ،تكاز١ٜ َٚا ؾانًٗاقؾإٕ ايؿعايٝات ا٫ اعا١َ، يص َػ٪ٚي١ْٝ

 ٖٓٛع١ْ ،غرل قابٌ ي٬غتساضى ٗ ايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘ ا٫دتُاعٞ إٍ إسساخ ؾػازٺ

 ٚقٛٛض٠. 

 

ٚقس  .ع بٗآ٘ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚايتُتټَٖٚه ،ط اهلل ايطبٝع١ يٲْػإيكس غدٻ

َٵٓا بٳينٚٳ﴿ٚٚانش١:  دا٤ت اٯٜات ٗ ٖصا إهُٕٛ قطو١ّ ِٵ ؾٹٞ   َيَكسٵ َنطٻ ٖٴ ًِٓا ُٳ ّٳ ٚسٳ آزٳ

ِٵ عٳًَ ٖٴ ٔٳ ايٖطِّٝباتٹ َٚؾهٻًِٓا َٹ ِٵ  ٖٴ ٔٵ خٳًَِكٓٳَنجٹ  ٢اِيبٳطِّ ٚاِيبٳشٵٔط ٚضٳظٳِقٓا ُٻ َٹ  ﴾٬ّٝا تٳِؿهٹرٕل 

 (. 70)اٱغطا٤: 

ٌ احملٝ٘ ٚايب١٦ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ٕ ا٭ضض َٚا ٜٛدس عًٝٗا ٜؿٚهإٚسٝح 

ِٸعٳٖٚٞ قػِ َٔ ايِّ ،عًٝٗا اٚوٝ ،اٱْػإ ٟٸ ،َٔ زٕٚ اغتجٓا٤ٺ ،ايٓٛع ِ اييت تٗ  ؾإٕ أ

بٗا ٜعين تعطٜض اؿٝا٠ يًدطط، ٚع٢ً اؿانِ إهاز ايكٛاٌْ اي٬ظ١َ  غًيبٸ َٛؼ

ٖٚصا ايؿعٌ َٔ ا٭سهاّ ٗ سؿٜ ايب١٦ٝ ٚنُإ  .ٗا٥ؿؿٜ ايب١٦ٝ ٚنُإ إدطا

ٚنصا اٱَاّ  ،|ا٭نطّ يٮغًٛب اؿهَٛٞ يًٓيبٸ غ٬َتٗا إْٸُا ٖٛ تكًٝسٷ

ٞٸ ٞٸٖٚٛ ٗ ٚاقع ا٭َط ايعٗس اٱ ،×عً ا٫بتعاز عٔ باّ اؿٓهـ ؾٝ٘ ايصٟ نًٖ شل

 ايؿػاز ٗ ا٭ضض. 

َٸايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ ٗ نٝؿ١ٝ سجِّ |نطّا٭ ع غرل٠ ايٓيبٸٗ تتبٸ ١ ع٢ً ٘ ا٭

٘ يبعض ايعكٛبات عٓس ٥ٚٗ إدطا ،ٚا٫بتعاز عٔ إؾػازٖا ،اؿؿاٚ ع٢ً ايطبٝع١

عُٝك١ ع٢ً إٔ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ  ز٫٫تٷ ،ـ عٔ ٖصٙ ا٭سهاّ ٚايتٛقٝاتايتدًٗ
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ـٷ ٞٸ ٚاحملٝ٘ ا٫دتُاعٞ تهًٝ أْ٘ قاٍ:  |نطّا٭ ٟٚ عٔ ايٓيبٸ. ضٴ(2)اْٞضبٸ ٚعٗسٷ إشل

. ٚايٛاٖط إٔ ايٓٗٞ ٗ ٖصا (4)«اهلل عًٝهِ ايعصاب قبٸّا ؾٝكبٸ (3)٫ تكطعٛا ايجُاض»

ٞٷ  شلٞ. ـ عٓ٘ ٜػتٛدب ايعصاب اٱٕ ايتدًٗإسٝح  ،سهَٛٞ اؿسٜح ْٗ

 ٔ ؾٝٗا غرل٠ ايٓيبٸٜبِّ ×اٱَاّ ايكازمز٠ عٔ ٚنصيو ٖٓاى ضٚاٜات َتعسِّ

ٞٸ |ا٭نطّ ٜكًب  ×َاّ عًٞسٝح نإ اٱ ،ٗ تعاًَِٗ َع ايطبٝع١ ×ٚاٱَاّ عً

ب عًـ ايتُط َا٤ ؾُ٘ ٜطٚط |ا٭نطّ ٚنإ ايٓيبٸ ،يتدطز ْباتٗا ;ا٭ضض باجملطؾ١

ِٸ  . (5)ضضٜػطغٗا ٗ ا٭ ايؿطٜـ ث

ُٸ ٞٸٓ٘ اٱٖٚا ن ٚيٝهٔ »: ٙ َكطّاٗ ضغايت٘ ٕايو ا٭ؾذل سٌ ٫ٓٚ ×َاّ عً

 ى إ٫ٓضٳ٭ٕ شيو ٫ ٜٴسٵ ;ْٛطى ٗ عُاض٠ ا٭ضض أبًؼ َٔ ْٛطى ٗ اغتذ٬ب اـطاز

 . (6)«بايعُاض٠...

َاّ عًٞ نإ ٜط٣ إٔ ٚٚٝؿ١ اؿانِ ايؿطعٞ ا٭ٍٚ ٖٞ بٓا٤ ٚعُاض٠ ؾاٱ

َٚا إٔ ْٛاّ اؿهِ ٗ إٜطإ خعا١ْ ايسٚي١ ؾك٘.  ٤ٌَ ع٫ٚ٢ً تكتكط َُٗت٘  ،ا٭ضض

ايؿػاز ٗ »أخص ايتسابرل اي٬ظ١َ ٕٓع ٚٚقـ  ٖٛ سان١ُٝ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ أقبض نطٚضّٜا

 . «ا٭ضض

نُإ  ٖٛ غ١َٝ٬ ٗ قطاع احملٝ٘ ٚايب١٦ٝغاؽ يًسٚي١ اٱإٕ اشلسف ا٭

 شلصا ناْت ؾعايٝات١ٚ. ٝكازض ايطبٝعٕا٫غتُطاض ٚا٫غتؿاز٠ ايعازي١ ٚايؿاع١ً َٔ ا

 ;ايتدطٝ٘ ٚايدلف١ :غ١َٝ٬ نُٔ أضبع١ قاٚض أغاغ١ٝايسٚي١ ٚاؿه١َٛ اٱ

َٸ ;اٱؾطاف ٚإطاقب١ ;ايتؿطٜع دطا٥ٞ دا٤ت ١. ٚؾل ٖصا ايطباعٞ اٱٚإًه١ٝ ايعا

 ٚٚا٥ـ اؿه١َٛ بايؿهٌ ايتايٞ: 

ٔٸ1  ضات ايؿطع١ٝ. قٛاٌْ احملٝ٘ ٚايب١٦ٝ ٚؾل ا٭قٍٛ ٚإكطٸ ـ غ

٭دٌ سؿٜ  ;اق١ َتابع١ إؿػسٜٔ يًُذاٍ ايطبٝعٞـ تٓؿٝص ايكٛاٌْ اـ2

 إكًش١ ايعا١َ. 

 ،ـ إزضاز َٛانٝع ايب١٦ٝ ٚأخ٬قٝات ايب١٦ٝ نُٔ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب3١ٜٛ

 غ١َٝ٬. ْٚؿط ايٛعٞ ايب٦ٝٞ ٚؾل أغؼ ايتعايِٝ اٱ

 ٟ يًُؿػسٜٔيكسضتِٗ ع٢ً ايتكسٸ ;زاضٟاشلطّ اٱ ٗـ اغتدساّ شٟٚ ايهؿا٤ات 4

 ٚإػتٓعؾٌ يًجطٚات ايطبٝع١ٝ. 
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ٌٸ5  ٚاييت تتٛاؾل ،ايتكٓٝات اؿسٜج١ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ ـ ا٫غتؿاز٠ َٔ ن

 غ٬َٞ. ٚايٓٛاّ اٱ

ٛٸإيػطض  ;ـ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػٝاغات ايعا١َ ٗ ا٫قتكاز ٚايجكاؾ6١  ضهاز تط

 ٚت١ُٝٓ تتٓاغب ٚاؿؿاٚ ع٢ً َكازض ايطبٝع١ ٚاحملٝ٘ ايب٦ٝٞ. 

 ايصٟ عًٝ٘ احملٝ٘ ايب٦ٝٞ ٞع اغذلاتٝذ١ٝ ٚسًٍٛ ي٬ْتكاٍ َٔ ايٛنع اؿايـ ٚن7

 إٍ ايٛنع إطًٛب. 

 ;ه١ إعًَٛاتبكٌ ٚايباسجٌ ٚتطٜٛط ؾـ بصٍ اؾٗٛز يؿتض اجملاٍ أَاّ احملٚك8

ُٸ ٚاـسَات  ،ٚٗ ايكٓاع١ ،ْػا١ْٝٞ ٚايٓٛعٞ ٗ ايعًّٛ اٱيػطض ا٫ضتكا٤ ايه

 عٝح ىسّ اجملاٍ ايب٦ٝٞ ٚتُٓٝت٘.  ،ٚتطٜٛط ايكطاع ايتهٓٛيٛدٞ ،١ٝايطبٸ

 

ٖٚصٙ  .ْاعٚاٱ ،١، ايعكٌٗ اؾ١ًُ تهُٔ َكازض ايؿك٘ ٗ: ايكطإٓ، ايػٓٸ

 نبرلّا إكازض ع٢ً اتػاع زا٥ط٠ ا٫غتٓباٙ اييت تتٝشٗا يًؿكٗا٤ ؾإْٗا تتٝض فا٫ّ

 سهاّ ايس١ٜٝٓ. ع ٚا٭طٵ١ ٚاؿؿاٚ عًٝٗا نُٔ ايؿٻًتعاٌَ َع ايب٦ٝي

ٌٕٚ ّٸ بؿه ؾإٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿك٘ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘ تهٕٛ  عا

ّٸ :نُٔ قػٌُ  . خامٸٚ ;عا

 

ػتؿاز َٓٗا ٗ ايسع٠ٛ يًشؿاٚ ٬ٜسٜ ٚدٛز فُٛع١ َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات اييت ٜٴ

ّٕع٢ً ايب١٦ٝ بؿهٌ   ;إَا ٚؾل ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ;نُٔ زا٥ط٠ ا٭سهاّ اـُػ١ ،عا

 أٚ ايٛنع١ٝ: 

 

ٜات اييت َٚٔ ١ًْ اٯ .عٔ ايؿػاز ٗ ا٭ضض ٢ْٗ ايكطإٓ ٗ أنجط َٔ آ١ٜٺ

َٸ  ١: تٓاٚيت ٖصٙ ايسع٠ٛ ايعا

ٗٳاٚٳ٫ تٴِؿػٹسٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض بٳعٵسٳ ٔإقٵ٬﴿ـ  ِٵشٳيٹ سٹ ٝٵطٷ ُه ِٵ  خٳ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ِٵ ٔإ َيُه
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ٌٳ ٓٹ َٹ  (. 85)ا٭عطاف: ﴾َٴ٪ٵ

ٛٳٖي٢ ﴿ـ  ٝٴِؿػٹسٳ ضٵٔضاَ٭ ؾٹٞ غٳعٳ٢ٚٳٔإشٳا تٳ ٗٳا يٹ ٗٵًٹَو ؾٹٝ ٜٴ ٌٳ اِيشٳطٵخٳ ٚٳ  ٜٴشٹبټ ٫ ٚٳاهلُل ٚٳايٓٻػٵ

 (. 205)ايبكط٠: ﴾اِيَؿػٳازٳ

 ;ايؿػاز ايتهٜٛينٜات إٔ إطاز َٔ ايؿػاز ٚاٱؾػاز يٝؼ ٚايٛاٖط َٔ ٖصٙ اٯ

ٝٸ ّا٭ٕ بعه نصيو يٝؼ إطاز َٔ  .١َٔ ٖصا ايؿػاز ٫ ٜهٕٛ يٲْػإ ؾٝ٘ َسخً

 ؾٗٛ تٓاظعٷ ،سٝح ايتٓاظع َٔ أدٌ ايبكا٤ ،ٖٓا ايهٕٛ ٚايؿػاز ٚعامل ايٓؿأ٠ ايؿػاز

ٛٸ ،٠َٚٔ َكتهٝات إازٸ ،تهٜٛين  ٠ إٍ ايؿعٌ َػتًعَّاسٝح ٜهٕٛ اـطٚز َٔ ايك

ْٚتٝذ١  ،عٔ ؾعٌ ايبؿط بٌ إطاز ٖٛ ايؿػاز ايتؿطٜعٞ ايصٟ ٜهٕٛ ْاػّا .يًؿكسإ

 . (7)٭ؾعاي٘

ٗٵًٹَو﴿نصيو ؾإٕ عباض٠  ٜٴ ٌٳ اِيشٳطٵخٳ ٚٳ ٗ اٯٜات ٗ َكاّ بٝإ بعض  ﴾ٚٳايٓٻػٵ

ٚاييت ٖٞ عباض٠ عٔ اغتٓعاف ٚإت٬ف ْٛع ايٓبات ْٚػٌ إٛدٛزات  ،َكازٜل ايؿػاز

ٕٕ ،إدتًؿ١ ٗ َكابٌ عسّ إط٬م ْٛع ايبؿط. َٔ ٖٓا  ،ْٚبات ٚغابات َٚعاضع َٔ سٝٛا

ٟٸ ٕٸإ :ْػتطٝع ايٛقٍٛ إٍ ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ ِٸ ،ْٛع َٔ اؿطخ ٚايٓػٌ إ٬ٖى أ َٔ  أع

ٚبايتايٞ هطٟ عًٝٗا  ،قػِ َٔ َكازٜل ايؿػاز ٗ ٖصٙ اٯٜات ،اؿٝٛإ ٚايٓبات

 ٫ ٚٳاهلُل﴿ٖصا ايؿػاز   ٫ وبٸ٭ٕ ؾكٌ اٯ١ٜ بٌ إٔ اهلل ;اؿهِ باؿط١َ ايؿك١ٝٗ

ٚايٓتٝذ١ اييت ْكٌ إيٝٗا إٔ ايؿػاز  .ٚغٌٗ ايبٝإ ٚاؿهِ ٖٓا ٚانضٷ ﴾اِيَؿػٳازٳ ٜٴشٹبټ

 سطاّ.  ٗ ا٭ضض َطًكّا

ٌ احملٝ٘ ٚايب١٦ٝ ايعا١َ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ضض َٚا ؾٝٗا تؿٚهٚباؾ١ًُ َا إٔ ا٭

ٚايعٌُ ع٢ً ؾكساْٗا ٚتسَرلٖا  ،١ ايبؿطط٠ يهآؾِ إػدٻعٳَٚٔ نُٔ ايِّ ،اٱْػإ

ٌٸ ؾإٕ اؿانِ َٔ َٛقع َػ٪ٚيٝت٘  ،اجملتُع ٗ َعطن١ٝ اـطط ٚايؿٓا٤ هعٌ ن

ّٸ ـٷاؿه١َٝٛ َهًٖ َٔ خ٬ٍ ايتُٗٝس يًكٛاٌْ  ،عؿٜ ايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘ ا٫دتُاعٞ ايعا

 ع٢ً إدطا٥ٗا ٚؾل إعاٜرل ايكشٝش١.  ػٗطٚاي ،اي٬ظ١َ

 

ٌٳ اهلُل﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ْٛرل ،ٜػتٓتر ٖصا َٔ خ٬ٍ بعض اٯٜات ِّ َقسٵ دٳعٳ  يٹُه

ٞٵ٤ٺ َقسٵضّا   (.3)ايط٬م:  ﴾ؾٳ
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ٕٕٚٳاَ٭﴿ ٛٵظٴٚ َٳ ٞٵ٤ٺ  ِّ ؾٳ ٔٵ ُن َٹ ٗٳا  ٓٳا ؾٹٝ ْٵبٳتٵ ٚٳَأ ٞٳ  ٚٳاغٹ ٗٳا ضٳ ٓٳا ؾٹٝ ٝٵ ٚٳَأِيَك ٖٳا  ْٳا َٳسٳزٵ  * ضٵضٳ 

ٓٳا  ٌٳٚٳدٳعٳًِ ٘ٴ بٹطٳأظقٹ ِٵ َي ٔٵ َيػٵتٴ َٳ ٚٳ ـٳ  ٜٹ َٳعٳا ٗٳا  ِٵ ؾٹٝ ٞٵ٤ٺ ٔإ٫ٖ * َيُه ٔٵ ؾٳ َٹ ٕٵ  ْٳا خٳعٳ ٚٳٔإ ٓٵسٳ َٳا عٹ ٚٳ ٘ٴ  ٓٴ ا٥ٹ

٘ٴ ٔإ٫ٖ ٓٳعُِّي ّٕ ْٴ َٳعٵًُٛ  (. 21ـ  19اؿذط: ) ﴾بٹَكسٳٕض 

َٔ خ٬ٍ اٯٜتٌ ٜتبٌ إٔ إضاز٠ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ سؿٜ ايتٛاظٕ ٚايتٓاغل ٗ 

ٟٻ ،ٚإضازت٘ َٔ ايبؿط إٔ وذلَٛا ايتٛاظٕ ٗ ايطبٝع١ ،عامل اـًك١ْٛاّ   ٚإٔ هتٓبٛا أ

 ٚعامل اـًك١ تطتٝب٘ ُْٚٛ٘.  ،ٖاضغ١ َٔ ؾأْٗا إٔ تؿكس ايطبٝع١ تٛاظْٗا ٚتٓاغكٗا

إضاز٠ اهلل ايته١ٜٝٓٛ تتٓاغل ٚتٓػذِ ٚإضازت٘ ايتؿطٜع١ٝ ْػتٓب٘ إٔ  إٕٚسٝح 

ٟٻ ٌٕغًٛى ٜ٪زٸ أ ْػذاّ سساخ عسّ ا٫إَط يطبٝع١ ٜعين ٗ سكٝك١ ا٭ٗ ا ٟ إٍ خً

ٌٸبٳٚايتٛاؾل بٌ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚاٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ، ٚبايتٻ َكازٜل عسّ  ع ٜسخٌ ن

 ايتٓاغل ٚعسّ ايتٛاظٕ نُٔ َػاس١ اؿهِ بايهطا١ٖ ٚاؿط١َ. 

 

 ،ضقع١ استُا٫ت اغتعُاشلاػاع ٚاتٸ ،«٫ نطض»ز ا٭عاخ سٍٛ قاعس٠ ضغِ تعسټ

ع٢ً عسّ َؿطٚع١ٝ ايهطض ٚاٱنطاض ٗ اٱغ٬ّ. َٚا إٔ ايكاعس٠  ٗا تتؿل ْٝعّاْٸؾإ

ٕٸ ،ػع يتؿٌُ فاٍ اؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝتتٸ ٖصا  ٚا٫َتٓاع عٔ إؾػازٖا ٚإ٬ٖنٗا، ؾإ

ٕٕ  ،ايب١٦ٝ ٚأغؼ ؾك١ٝٗ يتؿطٜع فُٛع١ َٔ ا٭سهاّ ؽلٸ ٜؿتض اجملاٍ ٱهاز َبا

ٟٻٚتٓ ٗ احملٝ٘ ايبؿطٟ  ب تػٝرلّاعٌُ ٜػبِّ ؿٝصٖا نُٔ اجملاٍ ايتؿطٜعٞ. ٚشلصا ؾإٕ أ

 ؾطعّا ٖٓٛعٷ ،ٚاٱنطاض بِٗ ،يًُػاؽ عكٛم اٯخطٜٔ ٜهٕٛ َٛدبّا ،ٚٗ ايطبٝع١

٫ »ٚغرل دا٥ع. ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ أَٛض ايب١٦ٝ ٚاحملٝ٘ ْػتطٝع َعاؾتٗا نُٔ قاعس٠ 

 َجٌ:  ،«نطض

 ٌ َع َطٚض ايٛقت. ٚبا٭خل تًو اييت ٫ تتشًٖ ،ـ ضَٞ ايٓؿاٜات

ب اييت تػبِّ ،ًػابات ٚإٝاٙ َٚا ؾانًٗا َٔ ا٭َٛضيـ ا٫غتػ٬ٍ غرل إؿطٚع 

 . غًبّاٚت٪ثط عًٝ٘  ،َؿه٬ت نبرل٠ ٗ احملٝ٘ ايطبٝعٞ ٚايب٦ٝٞ

ِّ قٹبٳ٠ٌ َٔ ـ اغتػ٬ٍ ايؿٛاضع ٚأَانٔ إاضٸ يٌ ٚأقشاب ق٬ت ايباع١ إتذ

 ٜٚػًبِٗ ا٭َٔ.  ،٠ل ع٢ً إاضٸا ٜهِّٖٓ ،ع ٚايؿطا٤ايبٝ

ٗٸ ٓبعح َٓٗا ايػاظات ٚت ٗ،ع٠ بإكاـ اغتعُاٍ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ إدتًؿ١ غرل ف
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 .١ٚا٫غتؿاز٠ َٔ إكاْع ٚإعاٌَ ايؿاقس٠ ٕعاٜرل ايكشٸ ،ٚايسخإ

طات ايكٛت ٗ فايؼ ا٭ؾطاح ١ ٚايهٛنا٤ ْتٝذ١ اغتعُاٍ َهبِّسساخ ايهذٸإ

ٚكتًـ إٓاغبات ا٫دتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ، ٚاغتؿاز٠ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ َٔ  ،ٚا٭عطاؽ

ٛټٖٓ ،اضات ٚغرلٖاايعَاضات ٚايكٓؿ  . (8)ٜٚؿكس اؿٛاؽ تٛاظْٗا ،قٛتّٝا ثّاا ٜٛدس تً

 

َٕ ايعساي١ ْاَٛؽٷ ٖٓاى ايتهٜٛٔ ٚايتؿطٜع. ٚ ٞٵإشلٞ ٚقٛض ْٛاّ اـًل ٗ عا

 .ٚتهؿـ سكٝكت٘ ،ض ٖصا إع٢ٓقطآ١ْٝ تٛنِّ آٜاتٺ٠ عسٸ

ٕٳ﴿قاٍ تعاٍ:  ُٹٝعٳا ٚٳنٳعٳ اِي ٚٳ ٗٳا  ُٳا٤ٳ ضٳَؾعٳ ٫ٕٕٔٵ َأ * ٚٳايػٻ ُٹٝعٳا ٛٵا ؾٹٞ اِي ُٴٛا ٚٳَأقٹ *  تٳِطػٳ ٝ

ٚٳ٫ ٘ٹ  ٕٳ بٹاِيكٹػٵ ٛٳظٵ ٕٳاِي ُٹٝعٳا ٗ شٌٜ  |ا٭نطّ اٍ ايٓيبٸ(، ٚق9ـ  7ايطٓٔ: ) ﴾ تٴدٵػٹطٴٚا اِي

 .(9)«ٚات ٚا٭ضضاٍ قاَت ايػُبٹايعٳسٵ»ٖصٙ اٯ١ٜ: 

أَا ايعساي١  ،ٗ َهاْ٘ إٓاغب ي٘ ٤ٚايعسٍ ٗ عامل ايٛدٛز َع٢ٓ ٚنع ايؿٞ

ٌٸ ٌٸ» َٔ اؿلٸ َا ٜػتشلٸ َٛدٛزٺ ؾتعين إٔ ٜعط٢ ن ٖٚصا  .«٘سٖك شٟ سلٛ إعطا٤ ن

ٔٷ ٚؿؿٜ ٖصا ايطنٔ أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ عبازٙ  .ضنٌ ٗ عامل ايٛدٛز ضن

 َُاضغ١ ايعساي١ ٚإقا١َ ايعسٍ ٗ ا٭ضض. 

ٓٛا يًٓٸاؽ نٝؿ١ٝ ٖاضغ١ ٌ ٚا٭ْبٝا٤ يٝبِّغٴَٚٔ عسايت٘ غبشاْ٘ أضغٌ ايطټ

بٌ  ،ي٘ ٚسسٙ ٘ ًَْوف اٱْػإ ٗ قٝط٘ ٚنأْٸَكته٢ ايعساي١ إٔ ٫ ٜتكطٻٚ .ايعساي١

٘ ؾٝأخص سٖك ،بٌ ْٝع أؾطاز ايٓٛع ١ا١ْٝ َؿذلنضبٸ ٜهع ْكب عٝٓٝ٘ إٔ احملٝ٘ ٖب١ْ

ٖٓا ْصنط فُٛع١ َٔ َٚٓ٘ ٚؾل نٛاب٘ َٚعاٜرل تهُٔ سكٛم اٯخطٜٔ ٚؼؿٛٗا. 

 ايٓكاٙ: 

ؾات٘ اٯٜات ٚايطٚاٜات ع٢ً ايؿطز إٔ ٜطاعٞ ايعساي١ ٚاٱْكاف ٗ تكطټ ٚؾل ـ1

ُٸٚيًٛقٍٛ إٍ  .ٚغًٛنٝات٘ ١ ايعساي١ ٚاٱْكاف ٗ اغتؿازت٘ َٔ ايطبٝع١ اييت ٖٚبٗا ق

ٜهٕٛ َعٝاضٙ ٗ شيو إٔ ٜهٕٛ نُا ٜطٜس َٔ اٯخطٜٔ إٔ  ،طٖا ي٘ٚغدٻ ،اهلل يًبؿط

 يٓؿػ٘.  يٰخطٜٔ َا وبٸ ٕ وبٸأ :ٚ بًػ١ اؿسٜح ايؿطٜـأ ،ٜهْٛٛا َع٘

٢ ا٭دٝاٍ بٌ تؿٌُ ستٸ ،نُا إٔ أسهاّ ايسٜٔ ٫ تٓشكط ٗ اؾٌٝ اؿانط ـ2

نصيو هب إٔ ٜهٕٛ غًٛى ايبؿط  .اييت مل ؽطز بايؿعٌ إٍ عطق١ ايٛدٛز

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=7&sourid=55
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=7&sourid=55
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=9&sourid=55
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=9&sourid=55
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إٔ  سٻبٴ دًٝ٘ ٫ َعؾات٘ َع ايطبٝع١، ٜعين باٱناؾ١ إٍ ٖاضغ١ اٱْكاف ٚايعساي١ ٚتكطټ

ٟٸ يصا نصيو. ٜهٕٛ غًٛن٘ َع ا٭دٝاٍ ايكاز١َ اغتعُاٍ ٕٛاٖب ايطبٝع١ َا  ؾإٕ أ

أَاّ ايعٝـ  أٚ تًٜٛح ايب١٦ٝ َا ٜهٕٛ عا٥كّا ،ٗ تسَرلٖا ٖٚسضٖا ٜهٕٛ غببّا

 ،ْكافعٔ ايعساي١ ٚاٱ ّابعٝس ٚغًٛنّا ٜهٕٛ ؾع٬ّ ،ايكشٞ ٚايػًِٝ يٮدٝاٍ ايكاز١َ

 ًٜٚعّ قاسب٘ بايػطّ ٚايهُإ.  ،ٜٚهٕٛ َٔ ٚد١ٗ ايسٜٔ غرل دا٥ع

 

ٓٵ ٔٵَٳ»ٔ قاعس٠ ٖٵز َٓٗا ٗ باب ايطٻػتؿأَ ايكٛاعس اييت ٜٴ . «ِّ ؾً٘ ايػٴطٵي٘ ايػٴ

ٍٸ َٚؿاز ايكاعس٠ إٔ  ،(11)«اـطازٴ بايهٸُإ» :عًٝٗا اؿسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ (10)نُا ٜس

ُٸ ٔٵَٳ  ٌ نطضٙ ٚخػاضت٘. ٜٓاٍ ؾا٥ست٘ ٜتش

ٕٵ ٌٸ ٚٚؾكّا شلصا ا٭قٌ ؾإ ُٻ ؾطزٺ ن ٌ َاضؽ ؾعاي١ٝ ٜػتؿٝس َٓٗا عًٝ٘ إٔ ٜتش

ٚايصٜٔ  ،نطاض ايٓاػ١ عٓٗا. يصا ؾإٕ أقشاب إٓؿآت ايكٓاع١ٝ ٚإعاٌَخػاضاتٗا ٚا٭

ٜؿًُِٗ اؿهِ بايهُإ  ،ٜػتؿٝسٕٚ َٔ إكازض ايطبٝع١ٝ ٕٓتذاتِٗ ٚقك٫ٛتِٗ

ؿٕٛ َٔ اغتعُاشلِ يًطبٝع١ َهًٖ ؾِٗ نُا ٜػتؿٝسٕٚ ٚهٕٓٛ أضباسّا .ٚايػطّ ايؿطعٞ

ُټ ع٢ً اؿهَٛات ٚنع هب ٚيهُإ اـػاضات  .ضاتنطاض ٚنُإ اـػاٌ ا٭بتش

ز ب١. نصيو تتشسٸدٓا١ٝ٥ ػطّ اـػاضات ٚا٭نطاض إػبٸٚأسهاَّا  ،يصيوقٛاٌْ 

 ٚتؿػرلٙ شلِ.  ،َػ٪ٚي١ٝ ايؿكٗا٤ ٗ بٝإ سهِ ايهُإ شل٪٤٫ ا٭ؾطاز

 

 ،َا ٜهٕٛ ٗ قاحل ايؿطز اؿلٸ .ايٛاقع َكابٌ ايٛادب ٖٓا اؿلٸ إطاز باؿلٸ

 ب عًٝ٘ ػاٙ اٯخطٜٔ. اؿلٸٜٚتٛدٸ ،ٚايٛادب َا ٗ عٗس٠ ايؿطز ;ب ع٢ً اٯخطٜٜٔٚتٛدٸ

ـٷ ،َطًٛب يًُػتشلٸ  ـ. ع٢ً إهًٖ ٚايٛادب تهًٝ

ٛٻ ٢ ستٸ، ٚايٛادب عت ؼكٝكات ايعًُا٤ إػًٌُ ٗ َٛنٛع اؿلٸيكس تٓ

١َ ٗ قٛاعس )نتاب ايٓهاح(، َػتك١ً. ؾكس نتب ؾٝ٘ ايع٬ٓ كٛا ي٘ أعاثّاخكٸ

ُٸاحملٓكٚ قاسب اؾٛاٖط نُٔ نتاب ٚ)نتاب ايط٬م(،  ٞ ٗ داَع ايؿتاتل ايك

ـ  1253)، ٚنصيو ايؿٝذ ٖازٟ ايطٗطاْْٞكاضٟ ٗ نتاب ايبٝعايؿٝذ ا٭ٚايٓهاح، 
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ٞ َسضؽ (، َرل قُس تكٖـ1326ـ  1261)ايػٝس قُس آٍ عط ايعًّٛ(، ٖـ1321

سػٌ ايػطٟٚ  ي٘ ايؿٝذ قُس لٚخكٸ ،(ٖـ1333ـ  1276ا٫قؿٗاْٞ)

 . (12)َػتك١ً ( ضغاي١ّٖـ1361قؿٗاْٞ)اٱ

ٗٳ ٜٚهاز ٜؿب٘ اؿلٸ  نًُا ضأٜت َٓٗا ٚدّٗا ،ايكطع١ ايٓكس١ٜ ٞٵٚايٛادب ٚد

ُا أضزت تعطٜـ اؿكٛم ايؿك١ٝٗ أيعَت بتبٌ ايٛد٘ اٯخط، سٝح نًٓ تٳاغتشهطٵ

ٚٚدٛز  ،بسٕٚ ؾطض ايٛادب َطزٚزٷ شنط اؿلٸ :١أنجط زٓق ٚبعباض٠ٺ .داْبٗاايٛادب إٍ 

ٛټ ايٛادب بسٕٚ اغتشهاض اؿلٸ  ض. غرل قابٌ يًتك

ط ايطبٝع١ ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس غدٻؾإبا٫غتٓاز إٍ ٖصا ا٭قٌ ايسٜين 

ا٤ ايطباْٞ ف ؾٝٗا ٜٚػتؿٝس َٓٗا، ٖٚصا ايعطٖٚٚبٗا ي٘ ٜتكطٻ ،ٚاحملٝ٘ ٚايب١٦ٝ يٲْػإ

ٌٸ ٗؾُٝع اٱْػا١ْٝ  ٖب١ْ ٚقس شنط اهلل تعاٍ ٖصا ا٭قٌ نُٔ  .ا٭َه١ٓ ٚا٭ظ١َٓ ن

 ُات ايكطآ١ْٝ: إػًٖ

ٛٳ ا﴿  َٳا ؾٹٞ اَ٭ٖٴ ِٵ  ُٹٝعّاٖيصٹٟ خٳًَلٳ َيُه  (. 29)ايبكط٠:  ﴾ضٵٔض دٳ

ٗٳا يٹَٮ﴿  ٚٳنٳعٳ ّٔٚٳاَ٭ضٵضٳ    (.10)ايطٓٔ:  ﴾ْٳا

َؿذلى ؾُٝع ايٓٛع ايبؿطٟ،  ٚاحملٝ٘ ايب٦ٝٞ سلٌّ طبل ٖصٙ اٯ١ٜ ؾإٕ ا٭ضض

ٌټ ٔٸ سلٻ ـ ٚتؿطٜعّا تهّٜٛٓاـ ًّو  ٚايه ا٫غتؿاز٠ َٔ ايطبٝع١  ا٫غتؿاز٠ َٓ٘، يه

ِٸ ،بٌ ْٝع ايبؿط ّاَؿذلن ّاباعتباضٖا سٓك ;ٚاحملٝ٘ ايب٦ٝٞ عٝح وؿٜ  هب إٔ ٜت

 ا٭دٝاٍ اؿانط٠ ٚايكاز١َ.  سلٸ

عًٝ٘  ْٚلٸ ،ايبؿط ٗ ايطبٝع١ ٚاحملٝ٘ ايب٦ٝٞ ايكطإٓ ايهطِٜ سلٻ شنطنُا ٚ

إٍ داْبٗا ع٢ً ٚادبات٘ ػاٙ ٖصٙ ايطبٝع١ ٚاحملٝ٘  نصيو ْلٻ ،ٗ ايعسٜس َٔ اٯٜات

ًٓٓ٘ َػ٪ٚي١ٝ تعُرل ا٭ضض ٚتُٓٝتٗا، قاٍ تعاٍ:  ،ايب٦ٝٞ ٔٳ اَ٭﴿ٚ َٹ ِٵ  ْٵؿٳَأُن ٛٳ َأ ضٵٔض ٖٴ

ٗٳا ِٵ ؾٹٝ ُٳطٳُن   (.61)ٖٛز:  ﴾ٚٳاغٵتٳعٵ

ٕٸ ٚؾل ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ٚ  َٔ ايٛادبات إًكا٠  تعُرل ا٭ضض ٚتُٓٝتٗا دع٤ٷؾإ

. ؾطعّا ٖٓٛعّا ٚايعُطإ ٚايت١ُٝٓ ٜعسٸ ٢ٚنٌ غًٛى أٚ عٌُ ٜتٓاؾ ،ع٢ً عاتل ايبؿط

ٌٕ علٛٚ ؿذِ ٖصٙ إػ٪ٚي١ٝ إًكا٠ ع٢ً عاتل  دازٸ ؾإٕ اٯ١ٜ تػتسعٞ ا٫ْتباٙ بؿه

ضض اٱْػإ. ؾاٱْػإ بايٓتٝذ١ ٖٛ إػ٪ٍٚ عٔ ايطبٝع١ ٗ تُٓٝتٗا ٚسؿٛٗا ٚعُطإ ا٭

 .(13)ٗا٥ٚبٓا
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ٔٷ .١ٜٯٖصا عٔ َٓطٛم ا ٗ إٔ إؾػاز ايب١٦ٝ ٖٚسضٖا  أَا َؿَٗٛٗا ؾٗٛ ناَ

ٟٸٚعًٝ٘ ، كايـ يًعُطإ ٚايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ نُا  ُاَّاا٫بتعاز عٓ٘ ب٘ ٚػٓټ َٔ ايهطٚض

ٚٳ٫ تٴِؿػٹسٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض بٳعٵسٳ ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  أت٢ ايٓٗٞ عٔ ايؿػاز ٚاٱؾػاز قطوّا

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

إٔ  سٻبٴ ٫غتؿاز٠ َٔ احملٝ٘ ايب٦ٝٞ اٱْػإ ٗ ا٫ ع٢ً شيو َع ٚدٛز سلٸ بٓا٤ٶٚ

ٟ ع٢ً سكٛم ٘ ٗ ايتعسٸٜهٕٛ قس اغتعٌُ سٖك ٢ ٫ستٸ ،اٯخطٜٔ ؾٝ٘ وذلّ سلٻ

ٓ٘ إطؾس ا٭ع٢ً يًذُٗٛض١ٜ اٯخطٜٔ ٗ ايب١٦ٝ ايػ١ًُٝ ٚاحملٝ٘ ايكشٞ. ٖٚٛ َا بٝٻ

ٌٷ»ا٫ٜطا١ْٝ سٝح قاٍ:  ع٢ً عسّ إػاٚا٠  إٕ ؽطٜب ٚإؾػاز احملٝ٘ ايب٦ٝٞ زيٝ

سس عٛاٌَ غشل ٚتهٝٝع سكٛم أٚ ،ٚا٫غتعُاٍ اـاط٧ يًُٛاضز ايطبٝع١ٝ ،ا٫دتُاع١ٝ

 ايٓاؽ... 

ْٛط٠ نًٗا  ،غٛا٤ اؿ١ٝ َٓٗا أٚ اؾاَس٠ ،غ٬ّ يًطبٝع١ ٚيًب١٦ٝإٕ ْٛط٠ اٱ

ٚإٕ ايتعاٌَ َع َٛاضز ايطبٝع١ ٚعطا٤اتٗا ٜكّٛ ع٢ً  .عطـ ٚض١ٓ ٚأخ٬م َع١ٜٛٓ ٖاز١ٜ

غ٬ّ ايػاَٞ إٔ أغاؽ َباز٨ َت١ٓٝ، عازي١، سه١ُٝ َتع١ْ ٚثابت١. إٕ ٖسف اٱ

ٌٸ ٟٸ ،ٚإٔ تهٕٛ اجملتُعات غا١ّٕ ،عِ اٱشل١ٝائَِّ دٝاٍ ا٭ تػتؿٝس ن  َٔ زٕٚ أ

ٌٸ ٛٸ ؾذٛات أٚ ؾٛاقٌ، ًُو ن ٔٸقس ٚ .َات ايطؾس ٚايت١َُٝٓك ٛع١ ايتؿطٜعات فُ غ

ٙٺ ،ؿؿٜ ايتعازٍ ٚايتٛاظٕ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ َٛاٖب ايطبٝع١ ٚايتكٝس بعسّ  ،بسٕٚ إؾطا

 . (14)«إؿام ايهطض بايػرل

 

١ بٌ عباضات اٯٜات ٚايطٚاٜات ٚاغع١ َٔ ا٭سهاّ اـاقٸ ٖٓاى َػاس١ْ

ٚت١ُٝٓ ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ  ،إا٤ ٚاشلٛا٤ ٚايطبٝع١ َا ىلٸ ّهٓٓا ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ

 ْصنط َٓٗا: ٚ .ٚاغتُطاضٖا يٮدٝاٍ إتعاقب١ ،ٚايٓبات١ٝ

 

 

ـٸ .اٱغ٬ّ اجملتُع َػ٪ٚي١ٝ سؿٜ احملٝ٘ ٚايب١٦ٜٝهًٚـ  ٖصا َٔ قٍٛ  ْػتؿ
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ٞٸ ٢ عٔ ايبكاع ؾإْهِ َػ٪ٚيٕٛ ستٸ ;كٛا اهلل ٗ عبازٙ ٚب٬زٙاتٻ»: ×اٱَاّ عً

 . (15)«ٚايبٗا٥ِ

ٕٸ ٌٸ |ضغٍٛ اهلل بٌ إ اض ٢ ب١٦ٝ ايهٓؿستٸ ،ايب١٦ٝ ٢ْٗ عٔ تًٜٛح ن

 .(16)«إٔ ًٜك٢ ايػټِ ٗ ب٬ز إؿطنٌ |٢ْٗ ضغٍٛ اهلل»ٚإؿطنٌ: 

ٚؾل ٖصٙ إتٕٛ ايؿطٜؿ١ ؾإٕ إؾػاز ٖٚسض احملٝ٘ ايب٦ٝٞ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ اٱْػإ 

ِٸ ،ٚباقٞ ايب٬ز  ،أٚ بٓاٜات َٚٓؿأت ٚثطٚات سٝٛا١ْٝ ْٚبات١ٝ َٔ إٔ تهٕٛ أضإض أع

ٞٸ َٗٓ ٌٕ ّٸ عٓ٘ بؿه ٗٴ ،ٖٚصا ايٓٗٞ َطًلٷ .تا  إشا ٚضز َا ٜٓكً٘ إٍ ايهطا١ٖ.  إ٫ٓ ِٻايً

تٓذٝؼ ايب١٦ٝ أسس  سٸ٢ أْ٘ عٳستٸ ،عٔ تًٜٛح ايب١٦ٝ ٠ٺغ٬ّ بؿسٸقس ٢ْٗ اٱٚ

ٛټ  ب٘ يًُشاضّ. بٗا ػٓٸكٝٗا ٜٚتذٓٻإٔ ٜتٻخ اييت هب ع٢ً إػًِ أغباب ايتً

ّٸٚ ٚا٭َانٔ  ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايطٚاٜات اييت ت٢ٗٓ عٔ تًٜٛح احملٝ٘ ايعا

َٸ سٛايٞ إػادس ٚأَانٔ ايعباز٠، دٛاْب قٓٛات إٝاٙ ٚا٭ٚز١ٜ ٚا٭ْٗاض  :ْٛرل ،١ايعا

 ،َٚا ؾانًٗا، ايبػاتٌ ٚأَانٔ اـهط٠، أططاف إٓاظٍ ٚإػانٔ، ايططقات

ٛټ  . (17)ٍ ٚايتػٛٙ ٗ إٝاٙ اؾاض١ٜ ٚايطانس٢ْٗٚ٠ عٔ ايتب

 

ٌٕ ّٸ بؿه يهٔ  ،ٙ َٚكساضٙػاٚظ سسٻ ٤يٝؿٌُ نٌ ؾٞ «اٱغطاف»ٜطًل  عا

ٜط َع٢ٓ ايبعجط٠ صغًب اغتعُاي٘ ٗ خكٛم تهايٝـ َٚكاضٜـ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ. ٚايتب

 ٚاٱت٬ف بسٕٚ ٚد٘ اؿاد١. 

 ٚٳ٫﴿: ٚايتشصٜط َٓ٘ ،غطافٜات اييت دا٤ ؾٝٗا ايٓٗٞ عٔ اٱزت اٯٚقس تعسٻ

٘ٴ تٴػٵٔطُؾٛا ْٻ ٌٳ ٜٴشٹبټ ٫ ٔإ ُٴػٵٔطؾٹ  (. 141)ا٭ْعاّ:  ﴾اِي

ّٸإٍ اناؾ١ باٱٚ اٱغطاف  ٯٜات ايكطآ١ْٝ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايطٚاٜات اييت تص

 ض َٓ٘: ٚؼصِّ

ٜهع٘ عٓس  ،ٚيهٔ إاٍ َاٍ اهلل: ...×بٛ عبس اهللأقاٍ  :بإ بٔ تػًب قاٍـ أ

ٛٻ ،ايطدٌ ٚزا٥ع  ،ًٜٚبػٛا قكسّا ،ٜٚؿطبٛا قكسّا ،ظ شلِ إٔ ٜأنًٛا قكسّاٚد

ُٸ ،ا َا غ٣ٛ شيو ع٢ً ؾكطا٤ إ٪ٌَٜٓٚٚعٛز ،ٜٚطنبٛا قكسّا ،ٜٚٓهشٛا قكسّا ٛا ًٜٚ

ُٳ .ِٗجب٘ ؾع ٜٚطنب ٜٚٓهض  ،ٜٚؿطب س٫ّ٬ ،ؾعٌ شيو نإ َا ٜأنٌ س٫ّ٬ ٔٵؾ
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َٳ ،س٫ّ٬  . (18)«عسا شيو نإ عًٝ٘ سطاَّا ٔٵٚ

ب٘ ٜط٣ أسس  اي٘ إش بُٝٓا ٖٛ ٗ ططٜٕل |نطّا٭ إٔ ايٓيبٸ ٚٗ سسٜحٺ

 ٕاشا تػطف ٜا :|بايهجرل َٔ إا٤، ؾكاٍ ي٘ ايٓيبٸ أٜتٛنٸ ،سع٢ غعسٜٚٴ ،أقشاب٘

ٕٵ ،عِْ»: |ؾأداب٘ ايٓيب ؟!ٌٖٚ ٗ إا٤ إغطاف :ٚقاٍ ،ب غعسغعس ٗ إا٤؟ ؾتعذٸ  ٚإ

 . (19)«دإض ع٢ً ْٕٗط تٳنٓٵ

 ،ٜٚطَٕٛ بايباقٞ ،ٜأنًٕٛ ْكـ ايجُط٠ ٣ قب١ّٝأض |٘آخط أْٸ ٗ سسٜحٺٚ

ٕٵ»: |ؾكاٍ شلِ ٕٸ غبشإ اهلل إ َٳعٹِطَأ ،ايٓاؽ مل ٜػتػٓٛا نٓتِ اغتػٓٝتِ ؾإ  ٔٵُٛٙ 

 . (20)«وتاز إيٝ٘

ٖٹطاق١ َؾهٵ»: ×ٚعٔ اٱَاّ ايكازم ٚابتصاٍ ثٛب ، ٌ اٱْا٤أز٢ْ اٱغطاف 

ٛٵ  . (21)«ٚإيكا٤ ايٓٻ٣ٛ ،ٕايكٻ

 

ِٵ ٚٳ٫﴿ٚتعطٜهٗا يٮش٣:  ،٢ْٗ ايكطإٓ عٔ إؿام ايهطض بايٓؿؼ ٜٵسٹُٜه  تٴًُِكٛا بٹَأ

ٗٵًَُه١ٹ  (. 195)ايبكط٠:  ﴾ٔإَي٢ ايتٻ

ُٸ ٕ َٔ سٳع٢ً ايبٳ مٚاؿط ،غ٬ّ سؿٜ غ١َ٬ ايٓؿؼ١ ٗ اٱَٔ ا٭سهاّ إٗ

يًًٗه١ ٚا٭ش٣. ٬ٜٚسٜ إٔ اٱغ٬ّ اعت٢ٓ بايٓؿؼ ٚايبسٕ ٗ كتًـ ض إٔ ٜتعطٻ

 ٚا٫ْؿعا٫ت،نات َٔ ا٭نٌ ٚايّٓٛ ٚايًباؽ إٍ ايتشطټ ٤ّابس ،إٓاغبات ٚاؿا٫ت

ٛٸٙٚشيو َٔ خ٬ٍ ٚنع٘ جملُٛع١ َٔ اٯزاب ٚايعازات اييت تهُٔ غ١َ٬ دػُ٘  ِٚ 

ع٢ً  اييت شلا تأثرلٷ ،ِ اٱشل١ٝعٳـ ايِّٓ٘ ط١ًٝ عُطٙ ا٫غتؿاز٠ َٔ كتًُٚٚه ،ٚضؾسٙ

ٌٸٚنًٓ ،سٝات٘ ٛټ ٗا َطتبط١ باحملٝ٘ ايػًِٝ ٚإعاؾ٢ َٔ ن  خ ٚايكصاضات. أْٛاع ايتً

 

ٔٵ زٳابٻ١ٺ ؾٹٞ ﴿اؿٝٛاْات ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ ا٭َٛض اييت أؾاض إيٝٗا ايكطإٓ:  طٴؿٵسٳ َٹ َٳا  ٚٳ

٘ٹ ٔإ٥٫ٖٹٕط ٜٳطٹرلٴ  َطاٚٳ٫ ضٵٔضاَ٭ ٝٵ ٓٳاسٳ ِٵ بٹذٳ َٵجٳاُيُه ِٷ َأ َٳ ٔٵ اِيهٹتٳابٹ ؾٹٞ َؾطٻِطٓٳا َٳا ُأ ٞٵ٤ٺ َٹ ِٻ ؾٳ ٔإٓي٢  ثٴ

ِٵ ٔٗ ٕٳ ضٳبِّ   (.38)ا٭ْعاّ:  ﴾ٜٴشٵؿٳطٴٚ

إٔ اؿٝٛاْات غتشؿط  قس نتب ايؿٝذ ايطدلغٞ سٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ: َطاز اٯ١ٜٚ
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ِٸستٸ ،(22)ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٖ ،شلا إسكام اؿلٸ ٢ ٜت نُا ضٟٚ عٔ  ًُٚٗا، ُاَّا ٔٵٚأخصٙ شلا 

ُٻا٤ َٔ ايَكطٵ : ٜكلٸ|ايٓيب ا٭نطّ  . (23)«ْا٤يًذ

 .١ عكٛم اؿٝٛاْاتسهاّ اـاقٸغ٬ّ فُٛع١ َٔ ا٭ٚتطًع عًٝٓا ٗ اٱ

 ٢ٜعط عطؿّاًُٛت ي ايػػٌ غٝعطض سٝٛاّْا ٚإشا نإ اغتعُاٍ إا٤ يًٛن٤ٛ أ :ؾُج٬ّ

ُټٜٚٓتكٌ إهًٖ ،ا٭ٚي١ٜٛبإا٤ يًشٝٛإ  َٴ ،ِـ َٔ ايٛن٤ٛ أٚ ايػػٌ إٍ ايتٝ ٕع ي٘ ذٵؾٗٛ 

 ٗ ٖصٙ اؿاي١. 

َٔ ايطأؾ١  غ٬ّ ٫ تكـ عٓس ٖصا اؿسٸبطبٝع١ اؿاٍ سكٛم اؿٝٛاْات ٗ اٱٚ

ل باؿٝٛاْات اييت تطتب٘ َا ٜتعًٖ ٗ ٚبا٭خلٸ ،بٌ تتعساٖا إٍ تعايِٝ نجرل٠ ،ٚايط١ٓ

ٌٕ ٚتكتهٞ َكًشت٘ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا. ٚضز ٗ سسٜح عٔ  ،َباؾط باٱْػإ بؿه

ٕٸ  |ايٓيبٸ ٜبسأ بعًؿٗا إشا  :١ ع٢ً قاسبٗا خكاٍ غتٸيًسابٸ »١ سكٛم: يًسٚاب غتٸأ

٫ٚ ٜكـ  ;ٗاض عُس ضبِّؾإْٗا تػبِّ ;٫ٚ ٜهطب ٚدٗٗا ;ٜٚعطض عًٝٗا إا٤ إشا َطٻ ب٘ ;ْعٍ

ٌٻ ٗ غبٌٝ اهلل ععٻ ع٢ً ٚٗطٖا إ٫ٓ ِّ ;ٚد ؿٗا َٔ إؿٞ ٫ٚ ٜهًٚ ;ًٗا ؾٛم طاقتٗا٫ٚ و

 . (24)«َا تطٝل إ٫ٓ

ٔٵؿٝٛاْات ايطنٛب١ ٖٞ ٖصٙ اؿكٛم ايػتٸ ،ْعِ ؿٝٛاْات إٍ ابايٓػب١  ، يه

٠ سكٛم ٚأغايٝب عسٸ ^١ُ٥ أٌٖ ايبٝتأا٭١ًٖٝ ٚايٛسؿ١ٝ ؾكس شنطت ضٚاٜات 

 يًُعا١ًَ ايكشٝش١. 

ب عًٝٗا ايعكٛب١ ضتٻ ، ستٸ٢ أْٸ٘ؿٝٛاْاتإٍ ا عٔ اٱغا٠٤ ٠ٺؾكس ٢ْٗ اٱغ٬ّ بؿسٸ

ٚايػُاح شلا سٌ ٜكسض َٓٗا  ،٢ بايعؿٛ عٓٗا سٌ عكٝاْٗا يٮٚاَطٗ اٯخط٠، ٚٚقٸ

 ٚٚعس باؾعا٤ اؾعٌٜ َكابٌ شيو يكاسبٗا ٗ اٯخط٠. ، ٚأش٣ عتسا٤ٷا

٢ْٗ »ؿٗا بعهٗا ع٢ً بعض: ٜٚؼط ،عٔ تأيٝب اؿٝٛاْات |نُا ٢ْٗ ايٓيبٸ

  .(25)«عٔ ؼطٜـ ايبٗا٥ِ |اهللضغٍٛ 

ُٸز٠ ٭شنط نتاب )ثٛاب ا٭عُاٍ( ضٚاٜات َتعسِّ سٍٛ سؿٜ  ^١ أٌٖ ايبٝت٥

 .(26)ٚثٛاب ٗ َكابٌ شيو َٔ أدٕط عسٸَٚا ُأ ،ٚايطؾل بٗا ،اؿٝٛاْات

ٌٕعٵذٹٚمل ٜٴ ،١غ٬ّ أداظ قٝس ٚقٓل اؿٝٛإ ٗ َٛانع خاقٸاٱ ،ْعِ  ٖا بؿه

َٳَٔ احملطٻ ٚظَٔ اؿرٸ ّطٳَطًل. ٚدعٌ ايكٝس ٗ اَؿ  اضتهب ؾ٦ّٝا ٔٵَات، ٚدعٌ ع٢ً 

ُٸ َٔ شيو نؿاض٠ّ  قتٌ عكؿٛضّا ٔٵَٳ»: |ٚضز عٔ ضغٍٛ اهللؾكس . ْٚٛعّا ّاؽتًـ ن
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 .(27)«ٚمل ٜكتًين ٕٓؿع١ٺ ،جّابٳعبسى قتًين عٳ ،ٜا ضبِّ :عرٻ إٍ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٜٚكٍٛ عبجّا

 

ْػإ ايُٛإٓ َٔ غ١َٝ٬ بٌ غكٞ ا٭ؾذاض ٚبٌ غكٞ اٱايطٚاٜات اٱ تٵٚاظٳ

ُا غك٢ ؾهأْٸ ٚ غٹسضّاأغك٢ طًش١ّ  ٔٵَٳ»: ×سٝح ا٭دط ٚايجٛاب. قاٍ ا٫َاّ ايكازم

 . (28)«َ٪َٓا َٔ ُٚأ

دل خطط ع٢ً احملٝ٘ ايب٦ٝٞ َػأي١ قطع نَٔ ا٭َٛض اييت تؿطض ْؿػٗا نأ

ٚمٖٛا. ٚقس ْٛط  َٚطإع تٺَٔ غابا ،ٚتكًٝل َػاس١ ا٭َانٔ اـهطا٤ ،ا٭ؾذاض

شلٞ. ٚقس ٢ْٗ ٗ ايعصاب اٱ بٌ دعًٗا غببّا ،اسل٦عاظ ٠غ٬ّ إٍ ٖصا ايعٌُ ْٛطاٱ

اهلل عًٝهِ  ٫ تكطعٛا ايجُاض ؾٝكبٸ»ٚقاٍ:  ،عٔ قطع ا٭ؾذاض ×َاّ ايكازماٱ

 .(29)«ّاايعصاب قبٸ

 بًتعذټي ّاَٛضز ×َاّ ايكازمقس ٜهٕٛ ٚقٍٛ ٖصا ايٓٗٞ يًٓاؽ ظَٔ اٱ

١ يتؿعًٝ٘ اؿاد١ َاغٸ بٌ أنشٳتٵ ،ٚا٫غتػطاب، يهٔ ايّٝٛ ٜٓتؿٞ ٖصا ا٫غتػطاب

ٛٸ ٌٸ ،يرلق٢ إٍ غًٛىٺ ;ٚتطنٝعٙ ،٠بك زٚض ا٭ؾذاض ٗ  ٜعٞ عًُّٝا سٝح أقبض ايه

ٛٸ ،تٓك١ٝ اشلٛا٤ اْبعاخ ٚٚقـ الطاف ايذلب١ ٚايػٍٝٛ، ٚخ، ٚتكًٌٝ أنطاض َػاس١ ايتً

ب٘ قطعٗا َٔ َٚا ٜػبِّ ،ٚغرلٖا َٔ ايؿٛا٥س ايهجرل٠ ،ايٓؿاٙ ايطٚسٞ ٚايطاس١ ايٓؿػ١ٝ

 ْػإ. ٲٚي ،ًطبٝع١ي خػاض٠ٺ

أِْٗ ٗ اؿا٫ت اييت  ^١ُ٥ أٌٖ ايبٝتأٗ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ عٔ  ٚإًؿت

سٕٚ ع٢ً غطؽ أؾذاض أخط٣ لسِٖ ٜ٪ٚن نطٚضٜٸ١ٜهٕٛ قطع ايؿذط َػأي١ 

قطع ؾذط٠ ايػسض،  عٔ ×ض٣ٚ ايبعْطٞ أْ٘ غأٍ اٱَاّ ايطنا . ؾكسَهاْٗا

إشا انطط يكطع ؾذط٠ ايػسض غطؽ  نإ ×ٕ اٱَاّ َٛغ٢ ايهاِٚإ: ×ؾأداب٘

 . (30)ٗ َهاْٗا ؾذط٠ ايعٓب

 

بايطدٛع إٍ َكازض ايؿك٘ ْط٣ إٔ ٖٓاى فُٛع١ نبرل٠ َٔ ايتؿطٜعات 

غتٓاز إيٝٗا ّهٔ با٫ ،ٚايتطبٝكات ايكا١ْْٝٛ غكٛم احملٝ٘ ايب٦ٝٞ ٚايطبٝع١
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 ز١ٜٝٓ.  ٚإْؿا٤ فُٛع١ َٔ ايكٛاٌْ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً أغٕؼتأغٝؼ 

إٔ  ،ٚػاٙ ايعباز ،ؿٌ نُا ّاضغٕٛ تهايٝؿِٗ ايس١ٜٝٓ ػاٙ اهللٚع٢ً إهًٖ

ٛٸّاضغٛا تهًٝؿِٗ ايؿطعٞ ٚا٭ ؾ٬  ،ْاتٗاخ٬قٞ ػاٙ ايطبٝع١ ٚايب١٦ٝ ظُٝع َه

 نٕٛ ايب١٦ٝ يًسَاض ٚا٫غتٓعاف. ٜعطِّ

ٝٸايؿك٘ اٱضات ٚٚؾل َكطٻ ػات ايسٚي١ أٚ ات قػِ َٔ َ٪غٸغ٬َٞ إشا نإ ؾعاي

هعٌ إٛاضز إا١ٝ٥ ٚاشلٛا٤ ٚايٝابػ١ ٗ َعطض ايهطض ؾعًٝٗا إٔ  َٔ ايكطاع اـامٸ

بٌ قاغبتٗا ٚؾل َػطط٠  ،٫ٚ هب ايتػانٞ عٓٗا ،ٚػدل ايهطض ،تهُٔ اـػاض٠

 ٚأػات َ٪غٸناْت غٛا٤  ،إطاقب١ ٔبٌ هب قاغب١ اؾٗات إػ٪ٚي١ ع ،قا١ْْٝٛ

ٕٷ ،ْعٝات  ٗ إطاقب١ ٚاحملاغب١. إشا قسض َٓٗا تٗاٚ
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 «حتسيس اجملًة»نتاب 

 دوافع ايتأييف وَسازات٘

 

 

ؼطٜط »، ٖٛ نتاب «ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ»إٕ َٔ أؾهٌ ايؿطٚح ع٢ً نتاب 

 : ايتاي١َ١ٝ ايؿٝذ قُس سػٌ آٍ ناؾـ ايػطا٤; ٚشيو يٮغباب يًع٬ٓ ،«اجمل١ً

ٚٸ ٚقس خ٬  ،يكس أناف إٍ ا٭قٌ َا ٜٓٝـ ع٢ً ايجُاٌْ قاعس٠ ؾك١ٝٗ: ٫ّأ

 َٓٗا ْٝعّا، ٗ سٌ إٔ ايهتاب ٜبك٢ ْاقكّا َٔ زْٚٗا.  «اجمل١ً»نتاب 

، أ٫ «ف١ً ا٭سهاّ»آخط ٗ نتاب  كس عُس زلاست٘ إٍ ضؾع ْكٕل: يثاّْٝا

ٖصا ايبشح ٗ ٖصا ايهتاب )اجمل١ً(،  زٵٖٚٛ عح ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ; سٝح مل ٜٔط

َع  ،َٚٔ ٖٓا ؾكس عُس زلاست٘ إٍ اغتسضاى ٖصا ايٓكل .ٖٚصا ٜٴعسٸ ْككّا نبرلّا

ٔٵؿٌ يهتاب اجمل١ً، احملاؾ١ٛ ع٢ً أغًٛب َٚٓٗر إ٪ٚي َع ضؾع ايٓٛاقل ؼت  ٚيه

 ،عٓٛإ اجملًس اـاَؼ، ٚايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً عٓاٜٚٔ َٔ قبٌٝ: نتاب ايٓهاح

ٛٳ ،١ٚايٛقٝٸ ،ٜٔٵٚايسٻ، عإٚايًٚ ،ٚاٱ٤٬ٜ ،ٚايٛٗاض ،ٚايط٬م  ـ. ِقٚاي

 

، ٚاتػاع «ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ»ع بٗا نتاب با٫يتؿات إٍ إها١ْ اييت ٜتُتٻ

ِّزا٥ط٠ ْؿٛشٙ َٔ ْاس١ٝٺ أخط٣،  ٌْ إٍ أ١ُٖٝ ؾك٘ اٱَا١َٝ َٔ ْاس١ٝٺ، ٚعسّ ايتؿات إس

                                           



 االجتهاد والتجديد

ٝ٘ بطٚح إكًض ايتكطٜيب ـ إٍ إناؾ١ آضا٤ اٱَا١َٝ ؾكس عُس زلاست٘ ـ بػبب ؼًٚ

١َ ٖصا ايهتاب داْبّا َٔ ايسٚاؾع اييت ايؿك١ٝٗ إٍ ٖصا ايهتاب. ٚقس شنط ٗ َكسٸ

ّٸ ،ا ايؿطحًٓت٘ ع٢ً نتاب١ ٖص َٔ ٚضا٤ تسٜٚٔ ٖصا  قا٬ّ٥: إٕ ايػطض ايط٥ٝؼ ٚاشلا

 ايهتاب أَطإ: 

ٌٸ بعض عٴَك ،«اجمل١ً»أـ ؾطح نتاب   سٙ َٚعه٬ت٘. ٚس

 ب ـ بٝإ إٛاضز اييت ٫ تٓػذِ َع ؾك٘ اٱَا١َٝ. 

ِٸ اغتططز قا٬ّ٥: ضَا ٚٗطت َٓعي١ ايؿك٘ اؾعؿطٟ َٔ خ٬ٍ تهاعٝـ ٖصا  ث

 ايهتاب َٔ سٝح: 

 ـ إهاٌَ ايعاي١ٝ. 1

 ـ غع١ إكازض. 2

 ـ نجط٠ ايؿطٚع. 3

ٛٸ٠ ا٫غتس٫ٍ. 4  ـ ق

 ـ ػصٸض إباْٞ. 5

 ف. طٵـ ا٫ْػذاّ ٚايتٓاغِ َع ايعكٌ ٚايعٴ6

 

باٱناؾ١ إٍ إبساع زلاست٘ ٗ تبٜٛب ٖٚٝه١ً ا٭عاخ، ؾكس أبسع ٗ فاٍ 

ات٘ َٔ إػا٥ٌ اييت اعتدلٖا زلاست٘ َٔ ١ًْ كتكٸاحملتٜٛات ٚإهاٌَ أٜهّا. ٚإٕ 

 شٚات ا٭غباب ٫ ؼكٌ إ٫ٓ»ؼت عٓٛإ:  ،ٌايجايج١ ٚايجُاْ اييت اْؿطز بٗا ايكاعس٠َ

قس اعتدل أَٛضّا َٔ قبٌٝ:  ،طبكّا يًُكاحل إؿذلن١ ;ؾٗٛ ٜكٍٛ بإٔ ايؿاضع .«بأغبابٗا

ٌٸ ل١ٝ، ٚقس دعٌ ٭دٌ ؼٗكايعٚد١ٝ ٚإًه١ٝ ٚايطٓق ّا. ؾذعٌ َٓٗا غببّا خاقٸ ٚاسسٺ ن

١ٜ يٓكٌ ٚاْتكاٍ إًه١ٝ َج٬ّ عكس ايبٝع ٚاٱداض٠ ٚايكًض َٚا إٍ شيو، َٚجٌ اؿطٸ

ب١ عٔ قٝػ١ ايعتل. ٚعًٝ٘ إشا أعًٔ إٍٛ قا٬ّ٥: ضؾعت ًَهٝيت عٔ ٖصا ايعبس ئ إتػبِّ

اييت ٖٞ ايػبب  ،ايعتل ّا، ٜٚبك٢ ع٢ً عبٛزٜت٘ إٍ سٌ إدطا٤ قٝػ١ٜػسٚ ٖصا ايعبس سطٸ

ِٸايؿطعٞ يتشٗك ٚاييت تكٍٛ بإٔ  ،إٕ ايكاعس٠ إؿٗٛض٠ بٌ ايؿكٗا٤ :قاٍ ل اؿط١ٜ. ث

و اٯخطٜٔ، يٝػت ١ ًُّٗا ٗ قشٸباٱعطاض ٜٛدب ظٚاٍ إًه١ٝ، ٚتهٕٛ غب
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ٟٸ قاعس٠ٺ ٟٸ ِٵؾطع١ٝ، ٚمل ُٜك قشٝش١، ٫ٚ تٓػذِ َع أ ٌٕ عًٝٗا أ  ؾطعٞ.  زيٝ

ٍٸ اٱعطاض بايس٫ي١ ايتٻبٳيٛ ايتعَٓا بايس٫ي١ ايتٻ ،أدٌ ع١ٝ ع٢ً إباس١ تكطٸف بٳع١ٝ ز

 ؾ٬ زيٌٝ عًٝٗا.  ،اٯخطٜٔ، ٚأَا ظٚاٍ ًَه١ٝ إايو، ٚبايتايٞ ًَه١ٝ اٯخطٜٔ

ٕٵ ٔ إايو َٔ غًب : إٕ قاعس٠ ايػًط١ ع٢ً ا٭َٛاٍ تكتهٞ إٔ ٜتُٓهقًتٳ ؾإ

 إًه١ٝ أٜهّا.  بٴًَهٝت٘ عٔ َاي٘، ٚسكٝك١ اٱعطاض غً

ٔٵقًتٴ َٔ غرل إعكٍٛ إٔ تكتهٞ  : قشٝض إٔ إًه١ٝ ْٛع َٔ ايػًط١، ٚيه

 ٖصٙ ايػًط١ إيػا٤ شاتٗا; إش ًٜعّ َٔ شيو إٔ ٜهٕٛ ٚدٛز ايؿ٤ٞ غببّا يعسَ٘. 

ٟٸ ساٍ ؾإْ٘ ـ خ٬ؾّا ٕؿٗٛض ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ بإٔ اٱعطاض  ،ٚع٢ً أ

ٍٸ ٝٵبٳ ،ٱعطاض َٛدبّا يعٚاٍ إًه١ٜٝػتٛدب ظٚاٍ إًه١ٝ ـ ٫ ٜط٣ ا س إٔ اٱعطاض ٜس

ٔٵبٳف يٰخطٜٔ. ٖصا إشا ايتعَٓا بايس٫ي١ ايتٻبايس٫ي١ ايتبع١ٝ ع٢ً إباس١ ايتكطټ  ع١ٝ. ٚيه

 ٜبك٢ ايؿ٤ٞ ع٢ً ًَو إايو ا٭ٍٚ، ٫ٚ ٜػسٚ ًَهّا يًُايو اٯخط. 

 

ناؾـ ايػطا٤ ؽطٝط٘ يبعض  ١َّ إٔ شنطْا إٔ َٔ إبساعات ايع٬ٓتكسٸ

ٚقس تكسٸّ أْ٘ أناف َا ٜطبٛ ع٢ً ايجُاٌْ قاعس٠ ؾك١ٝٗ إٍ زا٥ط٠  .ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ

 ؿٕٛ غؿ١ً. ، سٝح أغكطٗا إ٪ٚي«ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ»إعا٬َت ٗ نتاب 

ٕٵ إٔ  سٳٝٵنإ أنجطٖا َٛدٛزّا ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ ايؿٝع١ٝ، بٳ إٕ ٖصٙ ايكٛاعس ٚإ

 ٗا:١َ آٍ ناؾـ ايػطا٤. َٚٓهٗا أٚ ططٜك١ بٝاْٗا ٚقٝاغتٗا َٔ إبساعات ايع٬ٓأقٌ بع

قاعس٠ ايعسٍ، سٝح قاٍ ٗ َكاّ بٝاْٗا ٚا٫غتس٫ٍ عًٝٗا: تػتؿاز قاعس٠ ايعسٍ َٔ 

 ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ َٛضز ايٛزٜع١. 

ت ايطٚا١ٜ ع٢ً إٔ ؾدكّا إشا أٚزع عٓس ؾدل زضٌُٖ، ٚأٚزع٘ تٛنٝض شيو: زٖي

ِٸ ،آخط زضُّٖا ٚاسسّا، ٚاختًطت ايسضاِٖ ؾدلٷ َٓٗا زٕٚ إؾطاٙ أٚ  تًـ ٚاسسٷ ث

قاٍ اٱَاّ  ،ع إٔ ايتايـ َٔ قاسب ايسضٌُٖ أٚ َٔ قاسب ايسضِٖتؿطٜ٘، ٚمل ٜتُٝٻ

ٞٸ ِٷ»: ×عً  . (1)«ْكـ زضِٖ، ٚيكاسب ايسضِٖ ْٚكـ ٜعط٢ يكاسب ايسضٌُٖ زضٖ

نٞ ٫ تكع كايؿ١  ;ايكًض ايكٗطٟٚقس ٌٓ ايؿكٗا٤ اٯخطٕٚ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً 

١ )قاعس٠ ايعسٍ(، ٚعٌُ ع٢ً ؾكٗٝٸ س إٔ زلاست٘ قس ؾِٗ َٔ ايطٚا١ٜ قاعس٠ّٝٵقطع١ٝ، بٳ
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 تعُُٝٗا َٔ دٗتٌ: 

ٌٸأ ٍٷ َٛضزٺ ـ ايتٛغع١ ٗ ن ز ز بٌ ؾدكٌ أٚ أنجط، ٚتطزٻَطزٻ نإ ؾٝ٘ َا

 إٍ ؼسٜسٙ.  ايٛاقع، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى ططٜلٷ

ٕٵ ز ايٛاقع َٔ خ٬ٍ ايكطع١، ٫ٚ ٜكٌ ا٭َط إٍ تأغٝؼ قاعس٠ : مسِّقًتٳ إ

 ايعسٍ. 

 : إٕ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ٫ هطٕٚ ايكطع١ ٗ اؿكٛم ٚا٭َٛاٍ. قًتٴ

٢ بايٓػب١ إٍ إٛاضز اييت يٝؼ شلا َٛضز تطزٜس َعٌ، نإٔ ب ـ ايتٛغع١ ستٸ

 ٜعطف إعطٞ ٚمل ،عطٞ َا٫ّٜهٕٛ ايؿدل ٚن٬ّٝ يطدًٌ ٜطًبُٗا َعّا، ٚقس ُأ

ـ يكاعس٠  َُٓٗا. ٚقس اختًـ ايؿكٗا٤ ٖٓا ٗ ضؾع ٖصٙ إؿه١ً، ٚقاٍ زلاست٘: اؿلٸ

ِٸ قاٍ: إٕ شلصٙ ايكاعس٠ ٗ ايؿك٘ ِٸ تٛظٜع إاٍ بٌ ايسا٥ٌٓ. ث ٚٗ سكٌ  ،ايعسٍ ـ إٔ ٜت

ِٸ ،ا٭َٛاٍ ٚغرل ا٭َٛاٍ ٢ً قاٍ ٗ اـتاّ: إٕ ايؿاٖس ع ايهجرل َٔ ا٭ؾباٙ ٚايٓٛا٥ط. ث

أتاٙ ضد٬ٕ »١، ٚاييت دا٤ ؾٝٗا: ١ ايٛاضز٠ َٔ ططٜل أٌٖ ايػٓٸٖصٙ ايكاعس٠ ايطٚا١ٜ ايٓبٜٛٸ

ٌٸىتكُإ ٗ بعرٕل  . (2)«ؾذعً٘ بُٝٓٗا ،ؾاٖسٜٔ أْ٘ ي٘ ٚاسسٺ ، ٚأقاّ ن

 ٫ إؾهاٍ ٗ ز٫ي١ ايطٚا١ٜ ع٢ً ايكاعس٠. 

ْٜ َٔ  ـ مل تصنط ٗ نًُات أٟٛ َُٚٗا نإ ؾإٕ قاعس٠ ايعسٍ ـ نُا ٖٛ ٬َس

ايتؿكٌٝ بٚع٢ً ؾطض ٚدٛزٖا ؾإْٗا يٝػت  .ايؿكٗا٤ ايػابكٌ يعكط ناؾـ ايػطا٤

 ١َ ايؿٝذ قُس سػٌ آٍ ناؾـ ايػطا٤. ايصٟ شنطٙ ايع٬ٓ

 

 ٗ َكاّ بٝإ َٓعي١ ا٫دتٗاز ٗ ا٭َط ا٭ٍٚ َٔ َػا٥ٌ ناؾـ ايػطا٤ قاٍ

َات: إٕ أِٖ َػأي١ ٜتعٝٸٔ ع٢ً اؾُٝع َعطؾتٗا ٖٞ إٔ إضاز٠ اهلل َٚؿ٦ٝت٘ قس إكسٸ

ٞٸتعًٖ ٚتػًل َساضز ايهُاٍ ٚايػعاز٠  كت غًل ْٛع اٱْػإ، ٚأعسٸ ي٘ ْٝع غبٌ ايطق

 :َٔ قبٌٝ ،ٚخًل ؾٝ٘ غطا٥ع ،ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠. َٚٔ ٖصٙ ايػبٌ أْ٘ خًل اٱْػإ

نُا أٚزع ؾٝ٘ ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ ٚايػذاٜا ا٭خ٬ق١ٝ ايؿان١ً ، ايؿ٠ٛٗ ٚايػهب َٔ د١ٗٺ

 أخط٣.  َٔ د١ٗٺ

 ْػإ عاد١ٺب ع٢ً ايؿطط٠ نإ اٱٕ ايػطا٥ع اؿٝٛا١ْٝ غايبّا َا تتػًٖإٚسٝح 
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يهٞ ٜكِٝ َٔ خ٬شلا ايتٛاظٕ ٚا٫عتساٍ عٓس استساّ ايٓعاع بٌ ٖصٜٔ  ;ٍ ايك٠ٛ ايعاق١ًإ

ٛٸ٠ ايعاق١ً، ٚعبٻ ط عٔ ايٓٛعٌ َٔ ايكؿات. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اهلل قس أؾاض ع٢ً اٱْػإ ايك

ٔٵ ضٴٚسٹٞ﴿شيو بكٛي٘:  َٹ ٘ٹ  ٕ عكٌ إأخط٣ سٝح  َٚٔ د١ٗٺ(. 29)اؿذط:  ﴾ْٳَؿدٵتٴ ؾٹٝ

٣ ط بأَٛض َٔ قبٌٝ: ايػهب ٚايؿ٠ٛٗ ٚايعٛاطـ، ؾكس أزٸاٱْػإ قسٚز، ٚغايبّا َا ٜتأثٻ

 شيو إٍ نطٚض٠ إٔ ٜبعح اهلل ا٭ْبٝا٤ شلسا١ٜ ايٓاؽ َٔ دٗتٌ، ُٖٚا: 

 ٚايػعاز٠ ٚايؿكا٤.  ،ـ تعطٜـ اـرل ٚايؿطٸأ

 ب ـ إقا١َ ايتٛاظٕ ٚا٫عتساٍ بٌ ايكؿات ٚايػطا٥ع عٓس عذع ايعكٌ. 

ٚٗٛض ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ، ٚنإ آخطٖا  إٍ تٵإٕ ْتٝذ١ بعج١ ايطغٌ قس أؾهٳ

ُٓٗا ٖٛ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ.   ٚأنًُٗا ٚأ

ٚيهٞ ٫ تعٍٚ اؿذٸ١ ايبايػ١ بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل، ٚيهٞ ٜبك٢ نتاب اهلل 

َٸٚغٓٸ ١ اٱغ١َٝ٬، ؾٝػتٓب٘ َُٓٗا ايعًُا٤ اجملتٗسٕٚ أسهاّ إػا٥ٌ ت٘ بٌ ا٭

ٚايكهاٜا اي١َٝٛٝ. ٚعًٝ٘ نإ ا٫دتٗاز باب ض١ٓ ع٢ً ايعباز، َٚٔ ٖٓا نإ باب ٖصا 

 ا٫دتٗاز ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱَا١َٝ ـ َؿتٛسّا َٓص ظَٔ ضغٍٛ اهلل إٍ َٜٛٓا ٖصا. 

ٗ َػأي١ ا٫دتٗاز مٛ اٱؾطاٙ أٚ ١ قس دٓشٛا َٔ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ سٳ إٔ ن٬٘ٝٵبٳ

َهتؿٌ بإصاٖب ا٭ضبع١ إعطٚؾ١، ٗ  ،١ بػًل باب ا٫دتٗازايتؿطٜ٘; إش قاٍ ايػٓٸ

٢ اؾ٤٬ٗ ٚغرل عٝح أباح ستٸ ،(3)٘ٝٵسٌ إٔ ايؿٝع١ ؾتشٛا باب ا٫دتٗاز ع٢ً َكطاعٳ

 غ٬ّ ٚإػًٌُ. نبرل ع٢ً اٱ عا٤ ا٫دتٗاز، ؾأزٸ٣ شيو إٍ نطٕضٜٔ ٭ْؿػِٗ ازٸايَهُؿ٪

ٜٓتكس ٖصا اٱؾطاٙ ٚايتؿطٜ٘ ٗ ؾتض ٚغًل  ناؾـ ايػطا٤نُا ت٬سٕٛٛ ؾإٕ ٚ

٘، سٝح ٗ قًٚ ٖٚٛ اْتكازٷ .، ٜٚطاٙ َهطٸّا باٱغ٬ّ ٚإػًٌُباب ا٫دتٗاز بؿسٸ٠ٺ

ٝٸْؿاٖس ايتبعات ايػِّ  ّا ٗ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬. ١٦ شلصا اٱؾطاٙ ٚايتؿطٜ٘ ٚانشّا ٚدً

 

ٚقس قٓـ ٗ  .عج٘ ٗ عًٌ ا٭سهاّ ٚأٖساؾٗا ناؾـ ايػطا٤إٕ َٔ إبساعات 

 «ؼطٜط اجمل١ً»١َ نتاب ٗ َكسٸ ،ٖصا ايؿإٔٗ ضا٥ع١  شيو ايهتب، ٚي٘ نًُاتٷ

 َٚٔ شيو:  .أٜهّا

ّٸ ـ1 : ٚقس ضأ٣ ٗ ٖصا ايبٝإ إٔ غطض تؿطٜع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايبٝإ ايعا
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 : ايتايٞٚؾًػؿتٗا ٗ ث٬ث١ أَٛض ع٢ً ايٓشٛ 

 أـ اؿؿاٚ ع٢ً ْٛاّ اجملتُع ايبؿطٟ. 

 ب ـ تٛثٝل ايك١ً بٌ ايعبس ٚخايك٘. 

 ز ـ إقا١َ دػٛض ايتٛاقٌ ٚا٫ضتباٙ بٌ اٱْػإ ٚإخٛت٘ ٗ اٱْػا١ْٝ. 

ِٸ تٓاٍٚ أغطاض تؿطٜع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  : ٚٗايبٝإ ايتؿكًٝٞ ـ2 ٖصا ايبٝإ ٜت

ٌٕ  َٔ باب إجاٍ: ٚ .أندل بتؿكٝ

ع ٚتطٗؾ ،ٚتٗصٜب ا٭خ٬م ،ٚتطب١ٝ ايطٚح ،ـ تؿطٜع ايعبازات: تٜٓٛط ايكًٛب

 ١، ٚبًٛؽ أع٢ً زضدات غًِٓ اٱْػا١ْٝ. اٱْػإ عٔ ايكؿات اؿٝٛاْٝٸ

 ـ تؿطٜع إعا٬َت: اؿؿاٚ ع٢ً ايٓٛاّ. 

 ـ تؿطٜع اؿسٚز ٚايككام ٚايسٜات: اؿؿاٚ ع٢ً ايٓؿٛؽ. 

 ـ تؿطٜع اؾٗاز: اؿؿاٚ ع٢ً ايسٜٔ. 

 ـ تؿطٜع سط١َ إػهطات: احملاؾ١ٛ ع٢ً ايعكٌ. 

 ـ تؿطٜع سط١َ ايعْا ٚايًٛاٙ َٚا إٍ شيو َٔ إٛبكات: سؿٜ ا٭ْػاب. 

 ـ تؿطٜع سط١َ ايػكب ٚايػطق١ ٚقطع ٜس ايػاضم: سؿٜ ا٭َٛاٍ. 

 تؿطٜع سط١َ ايػٝب١ ٚايكصف ٚايبٗتإ: سؿٜ ا٭عطاض. ـ 

 ـ تؿطٜع ايكها٤: قطع اـكَٛات ٚايٓعاعات. 

ٌ داْبّا قػرلّا َٔ أسهاّ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ ٚؾًػؿ١ ايتؿطٜع، إٕ ٖصٙ إٛاضز ُجِّ

 عٔ أغطاض ٚسهِ ايسٜٔ.  ٚأَج١ًّ

ٕٔ ِٸ قاٍ: ٌٖ ّهٔ يو إٔ تعجط ع٢ً زٜ  اؿؿاٚ أنجط داَع١ٝ َٔ اٱغ٬ّ ٗ ث

 َٔ خ٬ٍ دعٌ ا٭سهاّ ٚتؿطٜعٗا؟!  ،ع٢ً َكاحل اجملتُع ٚايؿطز

 

ايؿٝذ إٕ يًؿكٗا٤ آضا٤ كتًؿ١ بؿإٔ ٖٓسغ١ ايؿك٘ ٖٚٝهًت٘ ٚبٓٝت٘. ٚقس قاٍ 

ٔ أزيتٗا ََعطؾ١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايؿطع١ٝ »ٗ ٖصا ايؿإٔ:  ناؾـ ايػطا٤

ايٓٛط عٔ غ٬َت٘ َٔ ايٓكس  بػضٸ ،قا٬ّ٥: إٕ ٖصا ايتعطٜـ. ثِ أناف «ايتؿك١ًٝٝ

ٛټٚاٱؾهاٍ أٚ عسّ غ٬َت٘ َٔ شيو، ٜكسِّ  .ضّا إْايّٝا عٔ عًِ ايؿكّ٘ يٓا تك
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 ٚقاٍ ٗ َكاّ ايتؿكٌٝ: 

ٍٕ ٚاٖطٟ  أـ إٕ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أسهاّ ؾطٸعٗا اهلل تعاٍ َٔ ططٜل ضغٛ

 . (، أٚ ضغٍٛ باطين )ايعكٌ(|ا٭نطّ )ايٓيبٸ

 ب ـ إٕ ايػطض َٔ تؿطٜع ا٭سهاّ أَٛض ث٬ث١، ٖٚٞ: 

ٚٸ  : اؿؿاٚ ع٢ً ْٛاّ اجملتُع ايبؿطٟ. ٫ّأ

 : تٛثٝل ايك١ً بٌ ايعبس ٚخايك٘. ٚثاّْٝا

 : إقا١َ دػٛض ايتٛاقٌ ٚا٫ضتباٙ بٌ اٱْػإ ٚإخٛت٘ ٗ اٱْػا١ْٝ. ٚثايجّا

َٸ ٌٕا إٔ تتعًٖز ـ إٕ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إ إقا١َ ا٫ضتباٙ بٌ اٱْػإ ْتٝذت٘  ل بعُ

 ٚخايك٘، أٚ إقا١َ ا٫ضتباٙ َٚسٸ دػٛض ايتٛاقٌ بٌ أبٓا٤ اٱْػا١ْٝ أْؿػِٗ. 

ٚٸ عٔ نابط١ ا٭سهاّ ايعباز١ٜ اييت تؿٌُ ْٝع ا٭سهاّ  ؾعباض٠ْ ٍأَا إٛضز ا٭

ٟ إٍ قبٛب١ٝ ايعبس عٓس اهلل ايعباز١ٜ، ٚبصيو ٜهٕٛ ايعٌُ َؿت٬ُّ ع٢ً َكًش١ ت٪زٸ

 : (4)ٖٚصا ٜٓكػِ إٍ ث٬ث١ أْٛاع .غبشاْ٘

ٚٸ ـ قشت٘ ع٢ً قكس ايكطب١، ٖٚصٙ ٖٞ ايعباز٠ : ايعٌُ ايعبازٟ ايصٟ تتٖٛقٍا٭

 َٚا إٍ شيو.  ، َٔ قبٌٝ: ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚاؿرٸبإع٢ٓ ا٭خلٸ

بّا َٔ اهلل، زٕٚ إٔ : ايعٌُ ايعبازٟ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ شات٘ ضادشّا َٚكطِّايجاْٞ

، َٔ قبٌٝ: اؾٗاز ٚا٭َط ٢ قكس ايكطب١، ٖٚصٙ ٖٞ ايعباز٠ بإع٢ٓ اـامٸـ عًٜتٖٛق

 بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚايكها٤ ٚايؿٗاز٠ َٚا إٍ شيو. 

ت٘ ع٢ً قكس ايكطب١ ـ نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ايٓٛع ـ قشٸ: ايعٌُ ايصٟ ٫ تتٛٓقايجايح

بٌ إشا متٸ  ،ٗ ايٓٛع ايجاْٞ ـبّا ـ نُا ٖٛ اؿاٍ ٫ٚ ٖٛ ٗ شات٘ ضادشّا َٚكطِّ ،ا٭ٍٚ ـ

ِٸقكس ايكطب١ نإ ٖٓاى إَها١ْٝ يككس ايتكطټ ، ب ب٘، ٖٚصٙ ٖٞ ايعباز٠ بإع٢ٓ ا٭ع

ٟٸ عٌُ وتٟٛ ع٢ً ايطدشإ ايسٜين أٚ ايسْٟٝٛ، ٚايصٟ إشا دا٤ ب٘ ايعبس  َٔ قبٌٝ: أ

  .بككس ايكطب١ نإ َكساقّا يًعباز٠

 ٚايٓٛع ا٭ٍٚ َٔ ايعباز٠ ٜٓكػِ بسٚضٙ إٍ ث٬ث١ أقػاّ أٜهّا، ٖٚٞ: 

ٚٸ : ايعباز٠ اؾػس١ٜ ايبشت١، َٔ قبٌٝ: ايكّٛ ٚايك٠٬ ٚايطٗاض٠ ٍا٭

 ٚا٫عتهاف. 

 اضات. ؾ١، َٔ قبٌٝ: ايعنا٠ ٚاـُؼ ٚايهٓؿطٵ: ايعباز٠ إاي١ٝ ايكِّايجاْٞ
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 . (5)ٚايعُط٠ إؿطز٠ اؿرٸ: ايعبازات اؾػس١ٜ ٚإاي١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايجايح

ايصٟ تهٕٛ ْتٝذت٘ إقا١َ ا٫ضتباٙ بٌ اٱْػإ ٚبين  ، ٖٚٛٚإٛضز ايجاْٞ

ِٸ .َٓ٘ سؿٜ ا٭عطاض دًست٘، ايػطضٴ َكازٜل ا٭عطاض ث٬ث١ أَٛض، ٖٚٞ:  ٚإٕ أٖ

 ٚا٭ْؿؼ.  ;ٚا٭عطاض ;ا٭َٛاٍ

ؾإٕ ؼكٌٝ إاٍ إَا إٔ ٜهٕٛ  ;ك١ با٭َٛاٍ شلا قٛضٚا٭سهاّ إتعًٚ :أـ ا٭َٛاٍ

 أٚ بػبب ؾعًٞ.  ;بػبب قٛيٞ

ٕٵ ،أَا ا٭ٍٚ ـ ع٢ً ططؾٌ نإ عكسّا، َٚٛضز تٖٛق ٖٚٛ ايػبب ايكٛيٞ، ؾإ

ٕٵ ;ُٸٞ َعاٚن١، َٔ قبٌٝ: ايبٝع ٚاٱداض٠ايعكس إشا نإ َا٫ّ َٔ ايططؾٌ غٴ نإ  ٚإ

ٕٵ ;شلب١ ٚايكسق١اّْٝا، َٔ قبٌٝ: اٚاسس ؾك٘، نإ عكسّا ٓف َا٫ّ َٔ ططفٺ نإ  ٚإ

ٚايتعاَّا  نإ ازل٘ إغكاطّا ٚإبطا٤ٶ ،ٚاسس ـ ع٢ً ططفٺٚتٛٓق ،ّاؼكٌٝ إاٍ قٛيٝٸ

 ابتسا٥ّٝا. 

 ـ ؼكٌٝ إاٍ ؾٝ٘ ع٢ً ايكٍٛ، ؾً٘ قٛضتإ: ايصٟ ٫ ٜتٛٓق ، ٖٚٛٚأَا ايجاْٞ

س : إٔ ٜهٕٛ غبب ؼكٌٝ إاٍ ع٬ُّ اختٝاضّٜا، َٔ قبٌٝ: اؿٝاظ٠ ٚايكٝا٭ٍٚ

 ٚإسٝا٤ إٛات. 

: إٔ ٜهٕٛ غبب ؼكٌٝ إاٍ ع٬ُّ قٗطّٜا، َٔ قبٌٝ: اٱضخ ٚايٛق١ٝ ايجا١ْٝ

 ٚايعنا٠ ٚاـُؼ ٚايٓصض.  ٚايٛقـ اـامٸ

ـ ع٢ً ايكٍٛ، بٌ ٛانض إٔ ؼكٌٝ إاٍ ٗ ْٝع ٖصٙ إٛاضز ٫ ٜتٖٛقَٚٔ اي

ٌٕ  تًكا٥ٞ.  وكٌ بؿه

َٔ قبٌٝ: ايٓهاح ٚايط٬م  ٖٞ با٭عطاضل ا٭سهاّ اييت تتعًٓٚ: ب ـ ا٭عطاض

 ل با٭عطاض. َا ٜتعًٖ زلاست٘ َعٜسّا َٔ ايتٛنٝض ٗ سٹبٵٚايٛٗاض َٚا إٍ شيو. ٚمل ٜٴ

 ل بايٓؿٛؽ شلا قٛضتإ: ا٭سهاّ اييت تتعًٖٚ: ايٓؿٛؽ ـ ز

 : ؾٓو أٚ ؼطٜط ْؿؼ، َٔ قبٌٝ: عتل ايطقب١. ا٭ٍٚ

 . (6)ات ٚايككام ٚاؿسٚز: تساضى ايٓؿؼ، َٔ قبٌٝ: ايسٜايجا١ْٝ

ٌٸإٚقاٍ زلاست٘ ٗ ختاّ ٖصا ايتبٜٛب: سٝح  َٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ  ٚاسسٺ ٕ ن

ؽ إٍ تؿطٜع عُس ايؿاضع إكسٻ ،ٟ أسٝاّْا إٍ اـك١َٜٛػتتبع َعاؾط٠، ٚإعاؾط٠ ت٪زٸ

 يطؾع ٖصٙ اـك١َٛ.  ;ايكها٤
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ايؿك١ٝٗ َٔ ٛانض إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ تبٜٛبات ٚتكػُٝات ا٭سهاّ َٚٔ اي

أخط٣: ٗ َكاّ ٖٓسغ١ ٖٚٝه١ً  َبتهطات ٚإبساعات ايؿٝذ ناؾـ ايػطا٤. ٚبعباض٠ٺ

بعس بٝإ ايتكػِٝ إؿٗٛض ايكا٥ِ ع٢ً ايتكػِٝ ايطباعٞ: إباز٨ ٚإعا٬َت ٚ ،ايؿك٘

 ٚاٱٜكاعات ٚا٭سهاّ، قاٍ: ايعكس ع٢ً قػٌُ: 

١ٜ ٚايٛزٜع١ ٚاشلب١ َٚا ؾانٌ : َٔ قبٌٝ: ايٛناي١ ٚايعاضاْٞأـ ايعكس اٱشْٞ اجمٓل

ٌٸ ٚاسس َٔ ٖصٙ إٛاضز طبكّا يًُكطًض ايؿكٗٞ  شيو. ٚإٕ إط٬م عٓٛإ ايعكس ع٢ً ن

ِّ ;قشٝض ؾإٕ إط٬م ايعكس عًٝ٘ َٔ ظا١ٜٚ ايؿطع ٚايًػ١  َّا بططؾٌ، ٚإ٫ٓيهْٛ٘ َتك

كتكط ع٢ً (; ٭ْ٘ 1ٜ)إا٥س٠:  ﴾ٛزٹُكعٴاِيٛا بٹُؾٚٵَأ﴿َؿهٌ، َٚٔ ٖٓا ٫ ٜؿًُ٘ إط٬م 

 ايعكٛز اييت ٜهٕٛ َٔ طبعٗا اؾٛاظ ٚعسّ ايًعّٚ. 

 ، ٖٚٛ ع٢ً قػٌُ: ب ـ ايعكس ا٫يتعاَٞ

ٚٸ ، َٔ خامٸ ٖٛ ايصٟ ٜهٕٛ سكٍٛ أثطٙ ٗ تكسٜٕطٚ ،: ايعكس ا٫يتعاٍَٞا٭

 قبٌٝ: إعاضع١ ٚإػاقا٠ ٚإهاضب١ ٚايػبل ٚايطَا١ٜ ٚاؾعاي١. 

ع ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ سكٍٛ ا٭ثط َٓذٻٖٚٛ كٞ، : ايعكس ا٫يتعاَٞ ايتشٗكايجاْٞ

ٞٸ  ، َٔ قبٌٝ: ايبٝع ٚاٱداض٠. ٚؾعً

أخط٣، َٔ قبٌٝ:  يتعاَّٝا َٔ ْاس١ٝٺٚا، إٕ بعض ايعكٛز ٜهٕٛ إشّْٝا َٔ ْاس١ٝٺ

ؾشٝح ٜهٕٛ إػتأدط َايهّا ٕٓؿع١ ايعٌ إػتأدط٠ تهٕٛ ع٢ً مٛ اٱيعاّ  .اٱداض٠

ٝٸ ،ٚتهٕٛ ي٘ اي١ٜ٫ٛ عًٝٗا، ايعٌيتعاّ، ٚسٝح ٜكبض إػتأدط ٚا٫ ١; ٭ٕ تهٕٛ إشْ

 . (7)ايعٌ إػتأدط٠ أَا١ْ بٝس إػتأدط

 

ٌٸ َٗذٛضّا ٗ ايعكٛض إان١ٝ  ،ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ؾك٘ ايؿٝع١ ـ ضغِ ثطا٥٘ ـ ٚ

ـٕ إ٫ٓ ،ٚخاضدّا عٔ زا٥ط٠ ايتطبٝل  ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ ٚاؿًكات ايتٓٛرل١ٜ، ٚٗ ٖاَ

ٔ يًٓاؽ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايطغا٥ٌ نٝٸل َٔ ايعبازات اييت ناْت تبٝٻ

 ايع١ًُٝ. 

، ٚططح ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ ٗ قايب «ؼطٜط اجمل١ً»أْ٘ بعس تسٜٚٔ نتاب  سٳٝٵبٳ

دسٜس٠، ٚأزخٌ  ٢ ضٚحٷؿدت ٗ دػس ايؿك٘ إػذٸٚع٢ً ؾهٌ َٛاز قا١ْْٝٛ، ْٴ ،دسٜس
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ٚق١ احملانِ ايكها١ٝ٥، َٚٓش٘ ؾه٬ّ فسّٜا ٚسّٜٝٛا ايؿك٘ ٗ َطاؾل اجملتُع ٚأض

ب ايؿك٘ ايٓٛطٟ ـ ايصٟ عبٸط عٓ٘ اٱَاّ ٚقطٻ ،ٚقازضّا ع٢ً إزاض٠ اجملتُع ٚايسٚي١

 َٔ ايتطبٝل ايعًُٞ.  بأْ٘ ٜٛانب سٝا٠ اٱْػإ َٔ إٗس إٍ ايًشس ـ خط٠ّٛ &اـُٝين

ِٸإٕ إبساع ايؿٝذ ناؾـ ايػطا٤ مل ٜكتكط ع٢ً أبٛاب إ ـ  عا٬َت بإع٢ٓ ا٭ع

ؿٛ ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ إٍ تبٜٛب َػا٥ً٘ ع٢ً ؾهٌ إٛاز ايكا١ْْٝٛ ايصٟ عُس َ٪ٚي

١ً َعاؾ١ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ، َٔ ٢ َهاٌَ ايهتب ايؿك١ٝٗ إتهٚؿبٌ سلٌ ستٸ ،ـ

ٛٳٔ ٚايٛقٝٸٜٵقبٌٝ: نتب ايٓهاح ٚايط٬م ٚايٛٗاض ٚاٱ٤٬ٜ ٚايًعإ ٚايسٻ  ،أٜهّا ـِق١ ٚاي

ٔٵ س اـاَؼ َٔ تسٜٚٔ َع ضؾع ايٓٛاقل، ٚشيو ٗ إطاض اجملًٖ ٚبٓؿؼ ا٭غًٛب، ٚيه

 إٛغٛعات اٱغ١َٝ٬. 

 

إٕ َٔ ا٭غ١ً٦ اييت تجاض ٗ ايعكط ايطأٖ بؿإٔ َٛقع ٚدسٚا١ٝ٥ ايؿك٘: َا ٖٞ 

أخط٣: ٌٖ ايع٬ق١  ؿٌ؟ ٚبعباض٠ٺٚٚا٥ـ إهًٖ ٌ ايؿك٘ ؾٝٗا ببٝإاؿسٚز اييت ٜتهٖؿ

اتِٗ ٗ كتًـ ا٭بعاز تكتكط ع٢ً اؿسٸ ؿٌ ٚغًٛنٝٸايكا١ُ٥ بٌ ايؿك٘ ٚأؾعاٍ إهًٖ

ا٭ز٢ْ ؾك٘، أّ تؿٌُ اؿسٸ ا٭قك٢ أٜهّا؟ ٜططح ٖصا ايػ٪اٍ سايّٝا ٗ احملاؾٌ 

ز٢ْ، ٚاعتباضٙ ْاقكّا ٙ ا٭ايع١ًُٝ، ٜٚكطٸ بعض إػذلبٌ ع٢ً تعطٜـ ايؿك٘ ٗ سسِّ

 بايٓػب١ إٍ إزاض٠ اجملتُع ٚايسٚي١. 

ٙ ع٢ً ١َ ناؾـ ايػطا٤ إٍ اختٝاض ايؿلٸ ايجاْٞ، ٚقاٍ ٗ َعطض ضزِّشٖب ايع٬ٓ

: إٕ ٖصٙ «ٍ َٓعي١ ايهطٚض٠اؿاد١ تٓعٻ»ؼت عٓٛإ ، إاز٠ ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٌ َٔ اجمل١ً

ٕٵ إاز٠ يٝػت قشٝش١ َٔ ْاس١ٝ ايؿك٘ اٱَاَٞ; ناْت تطؾع  ٭ٕ قاعس٠ ٫ نطض ٚإ

ٚعًٝ٘ إشا نإ  .ع سهُّا دسٜسّاأْٗا ٫ تؿطِّ سٳٝٵ١، بٳا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ إشا ناْت نطضٜٸ

ايبٝع ضبّٜٛا ٚسطاَّا ؾإٕ ايهطٚض٠ غذلؾع اؿط١َ عٔ ٖصا اؿهِ ايتهًٝؿٞ، ْٚتٝذ١ 

ِٸ قاٍ:يصيو تطتؿع ايعكٛب١، ٚيهٓٗا ٫ تكشِّ ٜكّٛ ؾك٘ اٱَا١َٝ ع٢ً  ض إعا١ًَ ايباط١ً. ث

ٍٷ ّٷ قاعس٠: س٬ٍ قُس س٬ . ٚإٕ (8)إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚسطاّ قُس سطا

 ط اؿهِ ايٛاقعٞ. ا٫نططاض ٫ ٜػِّ

١ ٜهُٔ ٗ إٔ ايؿك٘ ايؿٝعٞ إٕ ايؿاضم اؾٖٛطٟ بٌ ؾك٘ ايؿٝع١ ٚؾك٘ أٌٖ ايػٓٸ
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ِٷ ٜكٍٛ: َا َٔ ٚاقع١ إ٫ٓ ّٸ فعٍٛ بايعٓٛإ اـامٸ ٚهلل ؾٝٗا سه أخط٣:  . ٚبعباض٠ٺأٚ ايعا

ـ ض١ٜ٩ ٗ اؿسٸ ا٭قك٢ )ض١ٜ٩ ؾا١ًَ ؾُٝع أبعاز إٕ ض١ٜ٩ ايؿك٘ إٍ ٚٚا٥ـ إهًٖ

 اؿٝا٠(. 

ِٷ ؾٝٗا سهِ  زٵٔطأٚ مل ٜٳ ;خامٸ ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٛاقع١ ٫ ؽًٛ إَا إٔ ٜهٕٛ شلا سه

ٛاعس ايعا١َ إػتؿاز٠ َٔ ايهتاب ٜػتٓب٘ سهُٗا َٔ ايك ١ٚٗ اؿاي١ ايجاْٝ .خامٸ

ِٷٚايػٓٸ ٌٸ ١ ٚاٱْاع. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ٖٓاى سه ّهٔ إٔ تٛاد٘  ٚاقع١ٺ ؾكٗٞ يه

ٔٸإهًٖ ؾأ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت إٍ َٛاضز  ٞايؿك٘ ايػٓٸ ـ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠. ٚيه

بػ١ٝ اغتٓباٙ سهِ تًو  ;شات اي١ٝٓٛ ٚإٓاغبات ايع١َٝٓايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ ٚإطدِّ

 ايٛاقع١. 

ٚإٕ عسّ سذ١ٝ ٖصٙ إٛاضز ٫  .ؾك٘ اٱَا١َٝ ٗ ١ّإٔ ٖصٙ ا٭َٛض ٫ تعتدل سذٸ سٳٝٵبٳ

َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا،  ٜػتٛدب ؼسٜس ايؿطٜع١ ايػ١ًٗ ايػُشا٤; ٭ٕ باب ا٫دتٗاز َؿتٛحٷ

با سط١َ ايطِّ :َجٌ ،ٚإٕ زا٥ط٠ ا٫دتٗاز ٚا٫غتٓباٙ ٫ تكتكط ع٢ً ا٭سهاّ إٓكٛق١

ٕٵٚاـُط  إٔ ٖصا اؾٛاظ  سٳٝٵـ عًٝ٘ ايع٬ز، بٳنإ ؾطب اـُط ٜباح إشا تٖٛق ؾك٘، ٚإ

َٸ  . (9)ّايٝؼ سهُّا عا

 

َٸ ١ ٚاحملٛض١ٜ اييت شلا تطبٝكات نجرل٠ ٗ زا٥ط٠ إعا٬َت إٕ َٔ ا٭عاخ اشلا

ِٸ ٌٸ ايهجرل َٔ إؿانٌ ٚايعكس ايعًبإع٢ٓ ا٭ع ١ُٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً ، ّٚهٔ س

ُٸٚٵإػت٣ٛ ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ، عح ايؿطٚٙ. ٚيصيو ؾكس َأ َهاعؿ١  ١ٍّٝ ايؿكٗا٤ أٖ

 شلصا ايبشح. 

كتًؿ١ عٔ غا٥ط  ٚقس خاض ايع١َ٬ آٍ ناؾـ ايػطا٤ ٗ ٖصٙ ا٭عاخ بط١ٜ٩ٺ

 ايؿكٗا٤ ٗ َٛاضز ايتبٜٛب اؿسٜح ٚايٓادع. 

ٚٸ ايؿطٙ دا٥ع بٌ »ؼت عٓٛإ  ،ايجا١َٓ عؿط٠: قاٍ ٗ شٌٜ ايكاعس٠ ٍإٛضز ا٭

ٌٸ سطاَّا أٚ سطٻ إ٫ٓ ،إػًٌُ ، ٚنصيو ٗ شٌٜ ايكاعس٠ ايتاغع١ (10)«ّ س٫ّ٬َا أس

قاٍ ٗ  ،(11)«َا خايـ نتاب اهلل إ٫ٓ ،إ٪َٕٓٛ عٓس ؾطٚطِٗ»ؼت عٓٛإ  ،عؿط٠

ٚاييت ٚقع  ،٠سايصٟ ٖٛ َٔ ا٭عاخ إعٖك، َكاّ بٝإ ايؿطٙ إدايـ يهتاب اهلل
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اـ٬ف ؾٝٗا بٌ ايؿكٗا٤: َا ٖٛ إطاز َٔ ايؿطٙ إدايـ يهتاب اهلل؟ ٖٓاى عسٸ٠ 

 استُا٫ت: 

ٕٵأـ إٕ إطاز َٔ ايصٟ وطِّ ٜؿذلٙ إباس١ اـُط  ّ س٬ٍ اهلل َع٢ٓ ايتؿطٜع، نأ

 ٗ نُٔ ايبٝع. 

ٕٵب ـ إٔ ٜهٕٛ إطاز اضتهاب احملطٻ  بٵؾطٳاٜكٍٛ:  َات ٚتطى ايٛادبات، نأ

 ايك٠٬.  ِىتطٴااـُط، أٚ 

ِٸ َٔ قبٌٝ: اؾذلاٙ عسّ إضخ ا٭٫ٚز، ٚاؾذلاٙ تطى ايعٚاز َٔ  ،ٜصنط أَج١ًّ ث

ا٭غٝاض، ٚاؾذلاٙ عسّ ايػؿط، أٚ اؾذلاٙ عسّ إخطاز ايعٚد١ َٔ بٝت ٚايسٖا. ٜٚططح 

١ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٛ ايؿطٙ إدايـ يهتاب اهلل َٓٗا؟ َٚا ٖٛ ا٬ٕى ٗ إدايؿ

 ٚعسّ إدايؿ١؟ 

ٌٸ اٱؾهاٍ: إٕ يًؿطٙ ٗ نُٔ ايعكس أقػاَّا، ٖٚٞ:   ٚقاٍ ٗ َكاّ س

ٚٸ ِٸ: اؾذلاٙ اضتهاب قطٸّ َٔ احملطٻٍا٭ َٔ احملطٸّ ايصاتٞ، َجٌ:  َات ا٭ع

ؾطب اـُط، أٚ احملطٸّ ايعطنٞ، َٔ قبٌٝ: فاَع١ ايعٚد١ أثٓا٤ اؿٝض. إٕ ٖصا 

ٌٷ ٌ سطاَّا، ٖٚٛ بايتايٞ ٔ َكازٜل ايؿطٙ ايصٟ وًٚ٭ْ٘ َ ;ايٓٛع َٔ ايؿطٚٙ باط

ـٷ  يهتاب اهلل قطعّا.  كاي

ٔٵ ٌٖ ٜ٪زٟ ٖصا ايؿطٙ ايباطٌ إٍ بط٬ٕ ايعكس أٜهّا؟ ٚقع اـ٬ف بٌ  ٚيه

 ٚايكشٝض ٖٛ ايكٍٛ بعسّ بط٬ٕ ايعكس.  .ايؿكٗا٤

، َٔ إباسات، َٔ قبٌٝ: اؾذلاٙ عسّ ط٬م ايعٚد١ ؾذلاٙ تطى َبإحا: ايجاْٞ

 أٚ عسّ ايعٚاز َٔ ايجا١ْٝ، أٚ عسّ ايػؿط. ٚشلصا ايكػِ قٛضتإ: 

ايٓٛط عٔ اؿهِ إعٝٸٔ  ل ايؿطٙ ٖٛ شات ايعٌُ، بػضٸ: إٔ ٜهٕٛ َتعًٖا٭ٍٚ

 ايصٟ اؾذلٙ ؾٝ٘ ؾعٌ أٚ تطى إباح َا ٖٛ ٖٛ. 

إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطٚٙ ٫ إؾهاٍ ٗ أْ٘ يٝؼ َكساقّا يًؿطٙ إدايـ 

ٕٸ٫ٚ إؾهاٍ ٗ قشٸ يهتاب اهلل، ؾعٌ أٚ تطى إباح ٜػسٚ  ت٘، ٚبايتايٞ ؾإٕ ْتٝذت٘ أ

 بايؿطٙ ٫ظَّا. 

ل ايؿطٙ اٱتٝإ بايؿعٌ أٚ تطن٘ باعتباض ا٭سهاّ : إٔ ٜهٕٛ َتعًٖايجا١ْٝ

ِٸ أخط٣: إٔ ٜهٕٛ  ٚبعباض٠ٺ ،َٔ ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ أٚ ايتهًٝؿ١ٝ ـ ايؿطع١ٝ ـ ا٭ع
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ٕٵاؿهِ ايؿطعٞ، ٚيٝؼ فطٸايساؾع إٍ ايؿطٙ ٖٛ تػٝرل   ز ؾعٌ أٚ تطى إباح. نأ

ٕٸ ٌٷ ٜؿذلٙ سٴط١َ ايعٚاز َٔ إطأ٠ ايجا١ْٝ. إ ع٢ً غطاض  َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطٚٙ باط

 ايكػِ ا٭ٍٚ; ٭ْ٘ َكسام يًؿطٙ إدايـ يهتاب اهلل. 

ؼت عٓٛإ  ،: عُس زلاست٘ ٗ ٖاَـ ايكاعس٠ ايطابع١ ٚايعؿطٜٔإٛضز ايجاْٞ

ٌٸ» ٌٷ ن إٍ بٝإ ايؿطٙ إدايـ ٕكته٢  ،«عكس ؾطٙ ؾٝ٘ خ٬ف َا ٜكتهٝ٘ ؾٗٛ باط

س اختًؿت ؾٝ٘ اٯضا٤ َعٓك ٖٚٛ عحٷ .ايعكس، ٚايؿطٙ غرل إدايـ ٕكته٢ ايعكس

 ٚقاٍ:  .ٚتؿابهت

ٌ طٹٜٚٴبٵ ،ٚايصٟ ٜهٕٛ باط٬ّ، إٕ ايؿطٙ إٓاٗ ٚإدايـ ٕكته٢ ايعكس ـ1

ْٙ نإٔ ٜؿذلٙ ٗ نُٔ عكس بٝع ، ٜٴدايـ دٖٛط ايعكس ٚسكٝكت٘ ايعكس أٜهّا، ٖٛ ؾط

ايجٛب عسّ اَت٬ن٘ َٔ قبٌ إؿذلٟ، أٚ إٔ ٜؿذلٙ ٗ نُٔ عكس إداض٠ ايبٝت عسّ 

ٌٷ ،ط٠ط َٔ ا٫ْتؿاع بايعٌ إػتأدٳٔ إػتأدٹُٗه ، ؾإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطٚٙ باط

ٛٸ٠ إٔ تكٍٛ ٗ نُٔ عكس ٌ ايعكس أٜهّا; يطدٛع٘ إٍ َا ٜؿب٘ ايتٓاقض، ؾطٹٜٚٴبٵ ٗٛ ٗ ق

 . «٘ يوعٵٚمل أبٹ ،ايبٝت َوبعتٴ»ٚاسس: 

َٸ ـ2 ٕٵٚأ ٜؿذلٙ ٗ نُٔ عكس ايبٝع  ا إشا اؾذلٙ تطى بعض آثاض إًه١ٝ، نأ

َع اؿؿاٚ ع٢ً غا٥ط آثاض إًه١ٝ، أٚ إٔ ٜؿذلٙ ٗ نُٔ عكس  ،إٔ ٫ ٜبٝع إبٝع

ط خطٜٔ، ٚاقتكاض ا٫ْتؿاع ع٢ً إػتأدٹا٫ْتؿاع بٗا إٍ اٯ اٱداض٠ إٔ ٫ ٜعطٞ سلٻ

 ،ٖصا ا٭َط ؼت نابط١ٺ ناؾـ ايػطا٤ؾك٘، نإ ايؿطٙ قشٝشّا. ٚقس أزخٌ 

ل ايؿطٙ تاض٠ ٜهٕٛ ْؿّٝا ٕطًل ايػًط١، ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ٚقاٍ: إٕ َتعًٖ

; ٚنصيو ايعكس أٜهّا ،ايؿطٙ كايؿّا ؿكٝك١ ٚدٖٛط ايعكس، ٜٚهٕٛ ايؿطٙ باط٬ّ

ٞٸٝاّْا ٜهٕٛ َتعًٖٚأس ٖٛ دع٤ َٔ  ل ايؿطٙ ْؿّٝا يًػًط١ إطًك١، َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ إٓؿ

 ٚنصيو ايعكس أٜهّا.  ،ايػًط١، ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ايؿطٙ قشٝشّا

١َ ايهتاب إٍ تكػِٝ بٝع ٗ َكسٸايؿٝذ ناؾـ ايػطا٤ : عُس إٛضز ايجايح

 ٚؾطٙ تعًٝكٞ.  ;ؾطٙ تٓذٝعٟ :ايؿطٙ إٍ

ٌٷإٕ  ; ٭ٕ قشٸ١ ايعكس َؿطٚط١ ايؿطٙ ايتعًٝكٞ عٓس ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ باط

ل ايعكس ع٢ً إشا نإ ايتعًٝل قٛضّٜا، نإٔ ٜعًٚ إ٫ٓ ،بايتٓذٝع، ٚايتعًٝل ٜٓاٗ ايتٓذٝع

 بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ ايٛقت ْٗاضّا.  َو، نإٔ ٜكٍٛ ٗ ٚغ٘ ايٓٗاض: بعتٴلأَط َتشٓك
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 ، ؾع٢ً قػٌُ: ايتٓذٝعٟٚأَا ايؿطٙ 

 يؿطٙ ا٫بتسا٥ٞ. ا ـ1

 عٞ ٗ نُٔ ايعكس. بٳايؿطٙ ايتٻ ـ2

ٚٸ ٖٓاى إْاعٷ  ٍِ. ٚأَا ايكػٗ ؾك٘ اٱَا١َٝ ع٢ً عسّ ٚدٛب ايٛؾا٤ بايكػِ ا٭

ّٷ ،ايجاْٞ  ٗ نُٔ ا٫يتعاّ، ؾً٘ أقػاّ:  ايصٟ ٖٛ ايتعا

ٚٸ ٕٵٍا٭ ٜهٕٛ َكته٢ ايعكس إٔ  : إٔ ٜهٕٛ ايؿطٙ َطابكّا ٕكته٢ ايعكس، نأ

إبٝع إٍ إؿذلٟ عٓس تػًِٝ ايجُٔ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؾذلاٙ َكته٢ ايعكس مل ٜهٔ ِ ٜٴػًٚ

ٕٸ غ٣ٛ تأنٝسٺ ٕٵؽًٗ يًعكس ٫ أنجط، ٚإ ٔٵ ،أٚدب خٝاضّا ـ ايؿطٙ ٚإ يٝؼ ي٘  ٚيه

 ـ ايؿطٙ. ٫ يتدًٗ ،ٖصا ا٭ثط ٖٓا; ٭ٕ اـٝاض إِا ٖٛ ْتٝذ١ ٭ثط ايعكس

ٕٸ: إٔ ٜهٕٛ ايؿطٙ كايؿّا ٕكته٢ اايجاْٞ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطٚٙ  يعكس. ٚإ

ٌٷ ٌٷ باط  أٜهّا.  َٚبط

ل ايؿطٙ أَٛضّا ٜكتهٝٗا ايعكس، ٚيٝػت كايؿ١ ٕكته٢ : إٔ ٜهٕٛ َتعًٖايجايح

 ٖٚٞ ع٢ً قػٌُ أٜهّا: . َباس١ ٫ ضب٘ شلا بايعكس ايعكس، بٌ ٖٞ أَٛضٷ

 ٖوٌ ايطٖٔ أٚ ايهؿاي١، ؾ٬ ؾٳؾطٙ ايؿعٌ: نإٔ ٜؿذلٙ ٗ عكس مثٓ٘ َ٪دٸ ـ1

أٚ نإ  ،ٌ سطاَّاأٚ سًٖ ،ّ س٫ّ٬إشا سطٻ ٗ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطٚٙ قشٝض، إ٫ٓ

 كايؿّا يًهتاب. 

ؾطٙ ايٓتٝذ١: نإٔ ٜؿذلٙ ٗ نُٔ ايبٝع عتل عبسٙ أٚ ٚقـ زاضٙ. ٖٚصا  ـ2

 أٜهّا.  ايؿطٙ بٓا٤ٶ ع٢ً أقضٸ ا٭قٛاٍ قشٝضٷ

ٚعسّ خهٛعٗا  ،ا٭عاخ ت: إٕ َٔ ١ًْ َؿانٌ ايؿك٘ ٖٛ تؿتټإٛضز ايطابع

 ٗ بعض إٛاضز اـاقٸ١.  إ٫ٓ ،يكاعس٠ ثابت١

ع٘ ايهبرل إٔ َٔ إبساعات ايع١َ٬ آٍ ناؾـ ايػطا٤، ٚاييت ٖٞ مثط٠ يتهًٗ سٳٝٵبٳ

ٚٳ ،ُٖٚٝٓت٘ ع٢ً ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ ٘ ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ عٳنٵٚإزضان٘ ايعُٝل يًؿك٘، 

 س٠. ٛسٻت١ نُٔ قاعس٠ ٚنابط١ َإتٓاثط٠ ٚإتؿتِّ

َٔ باب إجاٍ: إٕ َٛاضز ؾكسإ بعض ؾطٚٙ ايعكس اييت تٛدب ايبط٬ٕ ؽتًـ ٚ

ٌٸ ،َٚٔ خ٬ٍ إبساع٘ ;أْ٘ إ٫ٓ ،عٔ إٛاضز اييت تٛدب خٝاض ايؿػذ  متٸ بٝإ نابط١ يه

سٝح قاٍ زلاست٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ: إٕ سكٝك١ ايبٝع ايصٟ ٖٛ َبازي١ َاٍ ، َُٓٗا ٚاسسٺ
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ٛٻَاٍ َٔ إؿاِٖٝ  ّ بططؾٌ، ٚإٕ ٖصٜٔ ايٓػب١ٝ ٚشات اٱناؾ١، َٚٔ ٖٓا ؾإْٗا تتك

ٛٻ ٚبعباض٠ٺ ،ايططؾٌ ُٖا ايجُٔ ٚإجُٔ زٕٚ ايبا٥ع ٚإؿذلٟ،  ،ضأخط٣: ايعٛض ٚإع

زٕٚ إٗط  ،ع٢ً خ٬ف باب ايٓهاح ايصٟ ٜهٕٛ ايططؾإ ؾٝ٘ ُٖا ايعٚز ٚايعٚد١

 ٚتٛابع إٗط. 

ٛٻٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعٛض ٚإ يتعاّ ٗ عكس ١ ع٢ً ا٫ض ٚايكٝػ١ ايسآيع

ٌٸ ْٙ ايبٝع َٔ أضنإ ايعكس. ٚبايتايٞ يٛ اخت َٔ ايؿطا٥٘ ايطن١ٝٓ نإ  ٗ ايعكس ؾط

ايبا٥ع ٚإؿذلٟ،  :َجٌ ،ٚأَا إشا ؾكس ؾطٙ َٔ ايؿطا٥٘ غرل ايطن١ٝٓ، ايعكس باط٬ّ

ٔٵ ،نإ ايعكس قشٝشّا ؿطٚٙ ع٢ً ٜهٕٛ ٖٓاى خٝاض ايؿػذ. ٚعًٝ٘ تهٕٛ اي ٚيه

ٚايؿطا٥٘ غرل  ;ٟ اـًٌ ؾٝٗا إٍ بط٬ٕ ايعكساييت ٜ٪زٸ ،ايؿطا٥٘ ايطن١ٝٓ: قػٌُ

زٕٚ ايبط٬ٕ. ٖٚصا ايتشًٌٝ بٗصٙ  ،ؾٝٗا إٍ خٝاض ايؿػذ ٌاييت ٜ٪زٟ اـً ،ايطن١ٝٓ

 زٕٚ غرلٙ.  ،ايكٝػ١ هب اعتباضٙ َٔ إبساعات٘ اييت اْؿطز بٗا

 

َا إشا ناْت  :َٚٔ شيو .كٗا٤ نجرلّا َٔ إػا٥ٌ ٗ إهاغبيكس عح ايؿ

َٔ  اـٝاضات َعٜسٺ ايؿٝذ ناؾـ ايػطا٤اـٝاضات ع٢ً ايؿٛض أٚ ايذلاخٞ. ٚقس عح 

ِ ايع١َ٬ ٢ اغتػطم عح اـٝاضات َا ٜكطب َٔ ثًح ايهتاب. ٚقس قػٻستٸ ،ايتؿكٌٝ

 ناؾـ ايػطا٤ فُٛع اـٝاضات إٍ ث٬ث١ أقػاّ: 

ٚخٝاض  ،اـٝاضات اجملعٛي١ يصاتٗا ع٢ً ايذلاخٞ، َٔ قبٌٝ: خٝاض اؿٝٛإأـ 

 ٚأَجاٍ شيو.  ،ٚخٝاض تأخرل ضزٸ ايجُٔ أٚ إجُٔ ،اجملًؼ

 ؿٗٛض ايؿكٗا٤. ٕطبكّا  ،ض، َٔ قبٌٝ: خٝاض ايط١ٜ٩ٛٵب ـ اـٝاضات اجملعٛي١ ع٢ً ايَؿ

ٚع٢ً ايذلاخٞ أٜهّا، َٔ قبٌٝ:  ،ضٛٵز ـ اـٝاضات اييت تكًض إٔ تهٕٛ ع٢ً ايَؿ

 خٝاض ايؿطٙ. 

َٳ ;ٖٚٓاى َٔ اـٝاضات َا اختًؿت اٯضا٤ بؿأْٗا بٌ ايؿكٗا٤ إْٗا  :قاٍ ٔٵؾُِٓٗ 

َٳ ;ضٛٵع٢ً ايَؿ  .ٚخٝاض ايػي ،إْٗا ع٢ً ايذلاخٞ، َٔ قبٌٝ: خٝاض ايعٝب :قاٍ ٔٵَِٚٓٗ 

ٚٸ  آخط.   َٛنٕعَٔ ؼكٝل ٖصا ايبشح ٗ سٻٍ. ٫ٚ بٴٚإؿٗٛض ٖٛ ايكٍٛ ا٭
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إٕ ابتهاضات٘ ٚإبساعات٘ اؾسٜس٠ ٫ تكتكط ع٢ً عًِ ايؿك٘ ؾك٘، ٚإِا تؿٌُ 

ٕٸ :ٗاَٚٓ ،ايعًّٛ ا٭خط٣ : َا ًَٜٞٔ إػا٥ٌ احملٛض١ٜ يعًِ ا٭قٍٛ  عًِ ا٭قٍٛ أٜهّا. ٚإ

 ٌٖ ايٓٗٞ ٗ ايعبازات ٚإعا٬َت ٜٛدب ايؿػاز أّ ٫؟ 

إٍ بٝاْ٘  ،ا٭قٛيٕٝٛ ٗ َكاّ بٝإ ايؿلٸ ايجاْٞ، أٟ ايٓٗٞ ٗ إعا٬َتعُس 

ٌٕ ّٸ بؿه زٕٚ تؿكٝل ٫ٚ تؿكٌٝ. ٗ سٌ إٔ ايع١َ٬ آٍ ناؾـ ايػطا٤ ـ خ٬ؾّا  ،عا

طّا ٗ ٖصا َهتٳبٵّ تكطٜطّا ٌََ ـ قس عُس إٍ بٝإ كتًـ قٛض إػأي١، ٚقسٻيًُتكسِّ

 اجملاٍ. 

ٞ ٗ ايعباز٠ ٜٛدب ايؿػاز; ٭ٕ ضٚح ايعباز٠ تعين قكس إٕ ايٓٗ :بعس إٔ قاٍٚ

 ايكطب١، ٚايٓٗٞ ٜٓاٗ قكس ايكطب١، قاٍ: غرل إٔ يًٓٗٞ ٗ إعا٬َت قٛضّا، ٖٚٞ: 

َا يٝؼ  عٵبٹ٫ تٳ»: |قٍٛ ضغٍٛ اهلل :: ايٓٗٞ عٔ شات إعا١ًَ، َٔ قبٌٝا٭ٍٚ

 . (12)«عٓسى

مثٔ ايهًب »: ×قٍٛ اٱَاّ :قبٌٝل ايٓٗٞ بأضنإ ايبٝع، َٔ : إٔ ٜتعًٖايجا١ْٝ

 . (13)«تٷشٵغٴ

ٝٸ: إٔ ٜهٕٛ َتعًٖايجايج١ ١، َٔ قبٌٝ: ايٓٗٞ عٔ ل ايٓٗٞ ٖٛ ا٭دعا٤ غرل ايطنٓ

 بٝع غرل ايبايؼ. 

ل ايٓٗٞ ٖٛ ا٭ٚقاف اي٬ظ١َ ٗ ايعكس، َٔ قبٌٝ: ايٓٗٞ : إٔ ٜهٕٛ َتعًٖايطابع١

 اييت ٖٞ َٔ اٯثاض اييت ٫ تٓؿٓو ،ّا إٔ إًه١ٝٛانض دسٸَٚٔ ايعٔ اَت٬ى ايٛايسٜٔ. 

 ل ايٓٗٞ بٗا ٗ ٖصٙ ايكٛض٠. ٖٞ اييت تعًٖ ،عٔ ايبٝع

َٔ ايكؿات غرل اي٬ظ١َ، َٔ قبٌٝ:  ل ايٓٗٞ قؿ١ّ: إٔ ٜهٕٛ َتعًٖاـاَػ١

ّا إٔ ايًعّٚ َٔ ايكؿات اييت ّهٔ ٛانض دسٸَٚٔ ايايٓٗٞ عٔ يعّٚ ايعكس اـٝاضٟ. 

 ؾكًٗا عٔ ايعكس. 

ل ايٓٗٞ أَطّا خاضدّا عٔ ايبٝع، َٔ قبٌٝ: ايٓٗٞ عٔ إٔ ٜهٕٛ َتعًٖ: ايػازغ١

 ايبٝع عٓس ايٓسا٤. 

ٌٸ  َٔ ٖصٙ ايكٛض إٍ ايكٍٛ:  ٚاسس٠ٺ ٚقس عُس زلاست٘ ٗ بٝإ ن

إٕ ايكٛض٠ ا٭ٍٚ تٛدب ايؿػاز قطعّا. ٚأَا ايكٛض٠ ايػازغ١ ؾٗٞ ٫ تٛدب 
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ف ؾٝٗا، ٚهب ؾٝٗا ٬َس١ٛ يػإ ايؿػاز قطعّا. ٚأَا ايكٛض٠ ايطابع١ ؾكس ٚقع اـ٬

أٚ ٜٛدب  ،ايسيٌٝ، يٓط٣ َا إشا نإ ايٓٗٞ ٜٛدب اؿط١َ ايٛنع١ٝ ـ أٟ ايبط٬ٕ ـ

 اؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝ ؾك٘؟ ٚقس تطى زلاست٘ تؿكٌٝ ايبشح إٍ َٛنع٘. 

 

ٚقس عُس زلاست٘ ـ اْط٬قّا َٔ تًو اٱبساعات ٗ تبٜٛب إػا٥ٌ ـ إٍ تكػِٝ 

ٚإٕ شلصا ايتبٜٛب زٚضّا أغاغّٝا ٗ اغتٝعاب  .إٍ أقػاّ كتًؿ١ دٗاتٺ عسٜس٠،َٔ  ،ايبٝع

 إػا٥ٌ. 

ٖٓاى ث٬ث١ أقػاّ; ٚ .٫ ٚا٭ٍٚ: بًشاٚ إٔ ٜهٕٛ ايعٛنإ َٔ ايٓكٛز أ كػِٝايت

 ٭ٕ ايعٛنٌ ٫ ىطدإ َٔ إسس٣ قٛض ث٬خ، ٖٚٞ: 

١، ٖٚٛ بٝع إٔ ٜهٕٛ ايجُٔ ٚإجُٔ َٔ ايٓكسٜٔ، َٔ قبٌٝ: بٝع ايصٖب بايؿهٸ ـ1

 ف. طٵايكٻ

إٔ ٫ ٜهٕٛ ايجُٔ ٚإجُٔ َٔ ايٓكسٜٔ، بٌ ن٬ُٖا َٔ ا٭َٛاٍ، ٖٚٛ بٝع  ـ2

 إكاٜه١. 

ُٸ٢  ،إٔ ٜهٕٛ أسسُٖا َٔ ايٓكسٜٔ ـ3 ٚاٯخط َٔ ايعطٚض ٚا٭َٛاٍ، ٖٚٛ إػ

 بعكس ايبٝع. 

ٚشلصا  .٠ أٚ ٫ ٜهٕٛ شلُا َسٸ٠باعتباض إٔ ٜهٕٛ يًعٛنٌ َسٸ :ايجاْٞايتكػِٝ 

 ايكػِ أضبع قٛض; إش ٫ ؽًٛ إػأي١ َٔ إسس٣ قٛض أضبع: 

ُٸ٢ ببٝع ايػٻـ إٔ ٜهْٛا سآيٌ )َعذٻ1  ٌ. ِ أٚ إعذٻًًٌَ(، ٖٚٛ إػ

ُٸ٢ ببٝع ايػٻٚإجُٔ َ٪دٻ ،٬ّـ إٔ ٜهٕٛ ايجُٔ َعذٻ2  ِ. ٬ًَّ، ٖٚٛ إػ

 )عهؼ ايكٛض٠ ايجا١ْٝ(، ٖٚٛ ٬ّٚإجُٔ َعذٻ ،٬ّـ إٔ ٜهٕٛ ايجُٔ َ٪دٻ3

ُٸ٢ ببٝع ايٓػ١٦ٝ.   إػ

 ًٌ )عهؼَٔ ايجُٔ ٚإجُٔ َسٸ٠، َع٢ٓ إٔ ٜهْٛا َ٪دٻ ـ إٔ ٜهٕٛ يه4ٌٛ

ُٸ ٞ، أٚ بٝع ايهايٞ بايهايٞ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٢ بايبٝع ايهًٓايكٛض٠ ا٭ٍٚ(، ٖٚٛ إػ

 ٢ اؾع٥ٞ أٜهّا. ٞ ؾك٘، ٜٚؿٌُ ستٸىتل ببٝع ايهًٓ ؾإْ٘ ٫

ايتكػِٝ ايجايح: بًشاٚ إٔ ٜصنط ايبا٥ع ايكابض يًجُٔ َكساض ايػعط أٚ ٫ 
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 ٖٚٛ ع٢ً أضبع١ أقػاّ أٜهّا:  .ٜصنطٙ

 ـ إٔ ٜصنط ايبا٥ع َكساض ضأؽ إاٍ ايصٟ اؾذل٣ ب٘ إبٝع، ٚإٔ ٜبٝع٘ بٓؿؼ شيو1

ُٸ٢ ببٝع ايتٛي١ٝ.  أٚ ْككإ، زٕٚ ظٜاز٠ٺ ،إكساض  ٖٚٛ إػ

 ـ إٔ ٜصنط ايبا٥ع َكساض ضأؽ إاٍ ايصٟ اؾذل٣ ب٘ إبٝع، ٚإٔ ٜبٝع٘ بعٜاز٠ٺ2

ُٸ٢ ببٝع إ  ١. اعطعًٝ٘، ٖٚٛ إػ

 ،ـ إٔ ٜصنط ايبا٥ع َكساض ضأؽ إاٍ ايصٟ اؾذل٣ ب٘ إبٝع، ٚإٔ ٜبٝع٘ بٓكٝك١ٺ3

ُٸ٢ ببٝع ايٛنٝع١.   ٖٚٛ إػ

ُٸ٢ ببٝعـ إٔ ٫ ٜصنط 4  ايبا٥ع َكساض ضأؽ إاٍ ايصٟ اؾذل٣ ب٘ إبٝع، ٖٚٛ إػ

 إػا١َٚ. 

ِٸ قاٍ زلاست٘: ٖٓاى تكػُٝات أخط٣ أٜهّا، غٓصنطٖا ٗ قًٚ  . (14)ٗاث

أِْٗ انتؿٛا ببٝإ إٔ  سٳٝٵشنط ايؿكٗا٤ إٔ َٔ ؾطا٥٘ إبٝع إٔ ٜهٕٛ َعًَّٛا، بٳ

ٌٕل ايعًِ ٖٛ َكساض إبٝع أٚ قؿات٘، َػَتعًٖ ّٸ تعطنٌ ا٭عاخ بؿه  . عا

أَا ايع١َ٬ آٍ ناؾـ ايػطا٤ ؾكس عُس إٍ ايتسقٝل ٗ ٖصا ايؿطٙ َٔ كتًـ 

ٍٸ عٝح  ،ايعٛنٌ َعًَّٛا ٬ع٢ً ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ ن ايعٚاٜا إْا٫ّ. ٚبعس إٔ اغتس

 تطتؿع اؾٗاي١ إٛدب١ يًػطض، قاٍ: إٕ َع١ًَٝٛ إبٝع ٚادب١ َٔ ٔؼ دٗات، ٖٚٞ: 

 ع َجُّٓا إشا نإطٵ: ٚعًٝ٘ ٫ ٜكع اؿٌُ ٗ ايبطٔ أٚ ايًي ٗ ايهٻٛزـ ايٛد1

 ٚدٛزٙ َؿهٛنّا. 

 : ٚعًٝ٘ إشا ناْت ايػًط١ ع٢ً إاٍ إعًّٛ َؿهٛن١ ٫ ّهٔ إٔـ اؿك2ٍٛ

 ٚإاٍ ايػاضم، ٚتهٕٛ إعا١ًَ باط١ً.  ،ٜكع َجُّٓا. َٔ قبٌٝ: ايعبس اٯبل

 ز بٌ إٔ ٜهٕٛ شٖبّا أٚإبٝع َعًَّٛا، ٚتطزٻ: ٚعًٝ٘ إشا مل ٜهٔ دٓؼ ـ اؾٓؼ3

 بٝع. ٫ ٜكع ايسسٜسّا، 

 ٫س أٚ ايطز٤ٟ : ٚعًٝ٘ إشا مل ٜعًِ إٔ ايكُض أٚ اؿٓط١ َٔ ايٓٛع اؾِّـ ايٛقـ4

 بٝع. ٜكع اي

 ١،: شٖب ايؿكٗا٤ إٍ عسّ اعتباض ايعًِ بػ١َ٬ إبٝع ؾططّا ٗ ايكشٸـ ايػ5١َ٬

ٔٵستٸبٌ قايٛا بكش١ إعا١ًَ  إشا نإ إبٝع َعٝبّا  ٢ َع اؾٌٗ بػ١َ٬ إبٝع، ٚيه

ٌٸ  غٝهٕٛ ٖٓاى ٗ ايبٌ خٝاض ايعٝب، خ٬ؾّا يٮَٛض اـُػ١ ا٭خط٣ اييت ٜهٕٛ ن
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 ٚاسس َٓٗا ؾططّا ٗ قشٸ١ ايبٝع. 

١َ آٍ بتهاضات ٚإبساعات ايع٬ٓاٗ إٔ ٖصا ايتكػِٝ ٚايتبٜٛب َٔ  ٖو٫ ؾٳ

 ناؾـ ايػطا٤. 

 

نآؾ١ َٚٔ  ،نُا عُس زلاست٘ إٍ ْكس نتاب اجمل١ً ٗ ْٝع َٛانع٘

 ، َٚٔ شيو: اؾٗات

ْ٘ ضأ٣ تهطاضّا يًُػا٥ٌ ٗ ايهجرل َٔ إٛاضز، ٚقاٍ بإٔ قت٣ٛ َٚهُٕٛ ـ إ

ِٸ 27، 26، 25، 21، 20: ايتاي١ٝإٛاز  :ٗاَٚٓايعسٜس َٔ إػا٥ٌ ٚاسس،  ، سٝح ٜت

إاز٠ ايتاغع١ عؿط٠. نُا ٜط٣ إاز٠ ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٌ ٚإاز٠ ايجايج١ إضداعٗا إٍ 

إاز٠ ايجا١ْٝ ٚا٭ضبعٌ، ٜٚعتدل  إٍ 45ٚ 44ٚ 43ٚايج٬ثٌ َاز٠ ٚاسس٠. ٜٚطدع إٛاز 

 إازتٌ ايػازغ١ ٚايػبعٌ ٚايػابع١ ٚايػبعٌ َاز٠ ٚاسس٠. 

از َٔ ايٓاس١ٝ إه١ُْٝٛ، قا٬ّ٥: ٚٗ ايهجرل َٔ إٛاضز لسٙ ٜعُس إٍ ْكس إٛـ 

إٕ ٖصٙ إاز٠ ٫ تٛاؾل ؾك٘ اٱَا١َٝ، َٔ قبٌٝ: إاز٠ ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٌ )اؿاد١ تٓعٍ 

َٸ ١ َٓعي١ ايهطٚض٠(، ٚإاز٠ ايػازغ١ ٚايج٬ثٌ )ايعاز٠ احمله١ُ(، َع٢ٓ إٔ ايعاز٠ ـ عا

ٚا٭ضبعٌ )ايعدل٠ يًػايب ٚإاز٠ ايجا١ْٝ ، ١ ـ ػعٌ سهُّا ٱثبات سهِ ؾطعٞأٚ خاقٸ

٘(، ٚإاز٠ ايتاغع١ ٌ )شنط َا ٫ ٜتذعٸأ ٜصنط نًٓايؿا٥ع(، ٚإاز٠ ايجايج١ ٚايػتٸ

 ٌ )ايهتاب ناـطاب(. ٚايػتٸ

ٜٚط٣ ٗ ايهجرل َٔ إٛاضز إٔ إٛاز ايٛاضز٠ ؾٝٗا ٖٞ َٔ قبٌٝ ؾطح ا٫غِ، ٚيٛ ـ 

إٛاز َٚٓٗا: ٠، ٛاضز ؼت عٓٛإ إازٸَٔ ايعطب ٕا شنطٚا ٖصٙ إؿٌ ناْٛا إٔ إ٪ٚي

 .162إٍ إاز٠  136، 135، 134، 133: ايتاي١ٝ
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 أفضًّية األطعُة ايٓباتية يف ايٓعاّ ايغرائي

 أخالقية قساءٌة

 

 

ْبشح ٗ ٖصٙ إكاي١ عٔ اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ّهٔ َٔ ايٓاس١ٝ 

يٓا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ إٔ  أخط٣: ٌٖ ولٸ ا٭خ٬ق١ٝ تػٜٛؼ أنٌ ايًشّٛ؟ ٚبعباض٠ٺ

 يتٛؾرل ايطعاّ ٭ْؿػٓا َٔ ؿَٛٗا؟ ;ْػًب اؿٝٛاْات سٝاتٗا

 

ِّ  ،غٕٛ ايٓٛاّ ايػصا٥ٞ اي٬سِ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝإٕ ايهجرل َٔ ايصٜٔ ٜػ

ٌٕٚ ايصٟ ّهٔ إٔ ْطًل ايتايٞ، ٚآخط با٭قٌ  زٕٚ قٝس أٚ ؾطٙ، إِا ٜ٪َٕٓٛ بؿه

 .«قٛض١ٜ اٱْػإ»عًٝ٘ َكطًض 

ٕ اٱْػإ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ أؾهٌ َٔ أ»إٕ أقٌ قٛض١ٜ اٱْػإ ٜعين 

 .«غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ا٭خط٣

ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ٖٛ ايكٍٛ بإٔ ايك١ُٝ  «ا٭ؾه١ًٝ ا٭خ٬ق١ٝ»ٖٓا َٔ  ٚإطاز

ا٭خ٬ق١ٝ يٲْػإ أنجط َٔ غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ا٭خط٣، َٚٔ ٖٓا تهٕٛ ساد١ 

١َ عٔ ساد١ غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١. ٚعًٝ٘ نًُا ايٓاؽ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ َتكسِّ

ات اؿٝٸ١ ا٭خط٣ ناْت ا٭ٚي١ٜٛ َٔ ٚقع ايتعاضض بٌ ساد١ اٱْػإ ٚساد١ ايها٥ٓ
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يٛ تٛقؿت تًب١ٝ  :ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ يتكسِٜ ساد١ اٱْػإ ع٢ً سادتٗا. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ

ساد١ اٱْػإ ع٢ً قتٌ اؿٝٛاْات ا٭خط٣ نإ قتًٗا ـ طبكّا ٭قٌ قٛض١ٜ اٱْػإ ـ 

َٸّا ٗ ت «أقٌ قٛض١ٜ اٱْػإ»دا٥عّا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ  ػٜٛؼ ايٓٛاّ ايػصا٥ٞ ًٜعب زٚضّا ٖا

 اي٬سِ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ.

١ أٜهّا، أخط٣ ـ شلا َكاؿٗا اـاقٸ إٔ غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ـ َٔ ْاس١ٝٺ سٳٝٵبٳ

ٕٛٚاييت ّهٔ إٔ تتعطٻ ٍٸ َ٘ٔ ا٭ما٤. ٚأض٣ أْٸ ض يًدطط بٓش ع٢ً  باٱَهإ إٔ ْػتس

إٕ اؿٝٛاْات  :غبٌٝ إجاٍ ١ يػا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١. ؾع٢ًٚدٛز سكٛم أخ٬ق١ٝ خاقٸ

اييت تٛؾط يٓا سادتٓا إٍ ايًشِ تػتطٝع ايؿعٛض با٭مل، ٚعًٝ٘ ّهٔ إٔ تتعطٸض 

إٍ شيو.  يٮش٣، َع٢ٓ إٔ ٜؿطض عًٝٗا َعاْا٠ ايؿعٛض با٭مل ٚايعصاب زٕٚ نطٚض٠ٺ

ا٭َط ايصٟ ٜهطٸ َكاؿٗا، ؾ٬ ٜهٕٛ ٖصا غا٥ػّا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ. ٜٚبسٚ إٔ 

ها٥ٓات اؿٝٸ١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ سكٛقّا هب ع٢ً اٱْػإ ضعاٜتٗا. ٚعًٝ٘ يٛ يً

ايتعَٓا بهطٚض٠ ضعا١ٜ إكاحل اـاقٸ١ يًها٥ٓات اؿ١ٝ، ٚإٔ شلا سكٛقّا أخ٬ق١ٝ، 

َٓٗا ع٢ً ايٓٛع  ٚتكسِٜ َكاحل ْٕٛع ،ؾعٓسٖا ٜهٕٛ ايتُٝٝع بٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ

ٌٸضّا إشا ناغا٥ػّا َٚدلٻ ،اٯخط ايبعس عٔ  ٕ َػتٓسّا إٍ ا٭ٖٛا٤ ٚا٭َعد١ ايبعٝس٠ ن

 ايكٛاعس ايعك١ًٝ.

نبرل ا٭زي١ إكا١َ ع٢ً ايكبض  إٕ ا٭زي١ إكا١َ ٗ ٖصا ايؿإٔ تؿب٘ إٍ سٛس

ايٓػا٤ إِا ٫ تػٛؽ  ايٓػا٤. ؾإٕ ايعٓكط١ٜ علٸ دشاف علٸا٭خ٬قٞ يًعٓكط١ٜ أٚ اٱ

ٔ بعهِٗ ع٢ً أغاؽ َطبكّا شلصٙ ايط١ٜ٩ ّتاظٕٚ ٭ٕ ايٓاؽ  ;َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ

ّ يبعض ا٭عطام ٚا٭دٓاؽ ع٢ً ايعطم ٚاؾٓؼ، ؾطبكّا شلصا إب٢ٓ ٜهٕٛ ايتكسټ

إٔ ايتُٝٝع بٌ ايٓاؽ ع٢ً أغاؽ ايعطم أٚ اؾٓؼ غرل  ا٭عطام ٚا٭دٓاؽ ا٭خط٣. إ٫ٓ

َكبٍٛ َٔ ايٓاس١ٝ  ايتايَٞٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ. ٚعًٝ٘ ٜبسٚ إٔ ا٭قٌ ايعاّ  ضٷَدلٻ

 .«إػاٚا٠ ا٭خ٬ق١ٝ بٌ ْٝع ايها٥ٓات اؿٝٸ١»ٚيٓطًل ع٢ً ٖصا ا٭قٌ  ،ا٭خ٬ق١ٝ

ٜكٍٛ أقٌ إػاٚا٠ ا٭خ٬ق١ٝ بٌ ْٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ: هب ايتعاٌَ َع 

إشا أَهٔ تكسِٜ زيٌٝ ٜجبت ايتؿاٚت  ْٝع ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ع٢ً قسّ إػاٚا٠، إ٫ٓ

ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتؿاٚت ثابتّا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ، عٝح ّهٔ  اؿكٝكٞ بٝٓٗا،
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 َٔ ايٓاس١ٝ ايػًٛن١ٝ. تدلٜط ٖصٙ احملابا٠ ع٢ً أغإؽ

أقٌ قٛض١ٜ »ؾإٕ  «أقٌ إػاٚا٠ ا٭خ٬ق١ٝ بٌ ايها٥ٓات اؿٝٸ١»إشا قبًٓا بـ 

بٝٓ٘ ٚبٌ ضّا إشا نإ ٖٓاى أٚ أؾهًٝت٘ ع٢ً غا٥ط ايها٥ٓات إِا ٜهٕٛ َدلٻ «اٱْػإ

غا٥ط ايها٥ٓات اؿ١ٝ اخت٬ف سكٝكٞ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ، عٝح ّهٔ ع٢ً 

أغاؽ ٖصا ا٫خت٬ف تدلٜط ايتُٝٝع بٌ اٱْػإ ٚغا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ع٢ً إػت٣ٛ 

ّٸ ٖٓا ٜكٍٛ: ٌٖ ٜٛدس بٌ ايٓاؽ ٚغا٥ط  ا٭خ٬قٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ. ٚايػ٪اٍ اشلا

ّهٔ ع٢ً أغاغ٘ عٝح  ،ٚاقعٞ ع٢ً إػت٣ٛ ا٭خ٬قٞ ايها٥ٓات اؿٝٸ١ تؿاٚتٷ

 ٚتؿهًٝ٘ عًٝٗا؟ ،َٔ غا٥ط ايها٥ٓات اؿ١ٝ ُٝٝع اٱْػإ

ٍٸ ع٢ً أؾه١ًٝ اٱْػإ ع٢ً غا٥ط ايها٥ٓات  «قٛض١ٜ اٱْػإ»أْكاض  ٜػتس

عٙ َٔ غرلٙ، ّٚهٔ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اـكا٥ل اعتباضٙ َٔ ببعض اـكا٥ل اييت ُِّ

َٔ تًو اـكا٥ل ـ ع٢ً غبٌٝ ٚق١ٝ أؾهٌ َٔ غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١. ايٓاس١ٝ ا٭خ٬

ٔٵ ٛٸ٠ ايعكٌ. ٚيه نٝـ ّهٔ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٛاقع١ٝ ايكا١ً٥  إجاٍ ـ اَت٬ى اٱْػإ يك

تٗا( ايكٍٛ ع ببعض اـكا٥ل إُتاظ٠ ٚاؿكط١ٜ )ع٢ً ؾطض قشٸبإٔ اٱْػإ ٜتُتٻ

 غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١؟ بأؾه١ًٝ اٱْػإ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً

 ٖٓاى إؾها٫ٕ ض٥ٝػإ ٗ ٖصا ا٫غتس٫ٍ، ُٖٚا:

ٚٸ ع اٱْػإ باـكٛق١ٝ ايٛاقع١ٝ )أ( )نإٔ ٜهٕٛ َتُتعّا : إٕ فطز إٔ ٜتُتٸ٫ّأ

ٛٸ٠ ايعكٌ َج٬ّ(، ٫ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٓٗا إٔ ايٛاقع١ٝ )أ( ٖٞ اييت ُجٸٌ  ا٫خت٬ف »بك

تباض اٱْػإ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ أؾهٌ َٔ ايصٟ ّهٔ َٔ خ٬ي٘ اع «ا٭خ٬قٞ

غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١. ٚيهٞ ْػتٓتر َٔ ايٛاقع١ٝ )أ( أؾه١ًٝ اٱْػإ ع٢ً غا٥ط 

أخط٣ تجبت إٔ اـكٛق١ٝ )أ( ٖٞ شات ايٛاقع١ٝ  ١َٺايها٥ٓات اؿ١ٝ متاز إٍ َكسٸ

َٔ  طٟٛ ع٢ً ْٕٛعّ ٜٓاييت ْبشح عٓٗا. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ا٫غتس٫ٍ إتكسِّ «ا٭خ٬ق١ٝ»

١َ ٖصا ا٫غتس٫ٍ قه١ٝ تٛقٝؿ١ٝ أٚ َؿت١ًُ : إٕ َكسٸ«ايٛدٛب»ٚ «ايه١ْٛٓٝ»َػايط١ 

ع ببعض اـكا٥ل إٕ اٱْػإ ٜتُتٸ» :، َع٢ٓ ٖصٙ ايكه١ٝ ايكا١ً٥«ن١ْٛٓٝ»ع٢ً 

َؿت١ًُ ع٢ً »إٔ ْتٝذ١ شيو ا٫غتس٫ٍ قه١ٝ تػٜٛػ١ٝ أٚ  سٳٝٵ، بٳ«اؿكط١ٜ ٚإُتاظ٠

هب تؿهٌٝ اٱْػإ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً » :َع٢ٓ ٖصٙ ايكه١ٝ ايكا١ً٥ ،«ٚدٛب

شات ». ٗ سٌ ٫ ّهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ قه١ٝ «غا٥ط ايها٥ٓات
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 ب١.غرل َطٓن «شات ن١ْٛٓٝ»َٔ فطٸز قه١ٝ  «ٚدٛب

 ٢ يٛ قبًٓا بإٔ ٚدٛز بعض اـكا٥ل إُتاظ٠ يس٣ بعض ايها٥ٓات: ستٸٚثاّْٝا

ض٠ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ يتؿهٌٝ َٔ اييت ّهٔ طبكّا يًكاعس٠ اعتباضٖا َدلِّ ،١اؿٝٸ

ٔٵ٢ بٗا ع٢ً غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸٜتشًٓ ٕاشا مكط تطبٝل ٖصٙ ايكاعس٠  ١، ٚيه

ٌٸب ع بكؿ١ ٚخكٛق١ٝ ؾصٸ٠ ٫ ٚاسس َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٜتُتٸ اٱْػإ ؾك٘؟ ؾإٕ ن

ايها٥ٓات اؿ١ٝ ا٭خط٣. ؾبعض أقٓاف اؿُاّ ع٢ً غبٌٝ ع بٗا غرلٙ َٔ غا٥ط ٜتُتٸ

كسض٠ بع ذاٖات، ٚبعض أقٓاف ايؿٗٛز تتُتٸع َكسض٠ عاي١ٝ ع٢ً ؼسٜس ا٫تٸإجاٍ ٜتُتٸ

ادذلاض  ع٢ًنبرل٠  ع ا٭بكاض ٚا٭غٓاّ َكسض٠ٺٟ، ٚنصيو تتُتٸطٵبايػ١ ٗ غطع١ اَؾ

كط١ٜ ٚايؿصٸ٠ شلصٙ ا٭ْٛاع َٔ دص َٔ ٖصٙ ايكؿات اؿايطعاّ، ٖٚهصا. ؾًُاشا ٫ ْتٸ

َا ؾٝٗا اٱْػإ؟  ،غا٥ط ايها٥ٓات ا٭خط٣ َٔاؿٝٛاْات زي٬ّٝ ٫َتٝاظٖا ا٭خ٬قٞ 

ُتاظ بٗا ؾٌٗ ٖٓاى زيٌٝ ع٢ً تؿهٌٝ إكسض٠ اييت ّتاظ بٗا اٱْػإ ع٢ً إكسض٠ اييت 

 غا٥ط ايها٥ٓات ا٭خط٣؟

١ يٓا مٔ ايبؿط شات ق١ُٝ عاي١ٝ; ٗ إٔ خكا٥كٓا إُتاظ٠ تعتدل بايٓػب ٖو٫ ؾٳ

إٔ اـكا٥ل  سٳٝٵٌ بتٛؾرل َكاؿٓا. بٳ٭ٕ ٖصٙ اـكا٥ل تهُٔ بكا٤ْا، ٚتتهٖؿ

إُتاظ٠ يػا٥ط ايها٥ٓات ا٭خط٣ شلا شات ايك١ُٝ بايٓػب١ شلا أٜهّا; ٭ْٗا تهُٔ شلا 

َكاؿٗا ٚبكا٤ٖا أٜهّا. ٚإِا ْػتطٝع تؿهٌٝ خكا٥كٓا إُتاظ٠ ع٢ً اـكا٥ل 

أٟ تًو ـ ُٕتاظ٠ يػا٥ط ايها٥ٓات ا٭خط٣ إشا أَهٔ يٓا إٔ ْجبت إٔ ايعا١ٜٚ اٱْػا١ْٝ ا

ُٸ ١ٝ ٚأؾهٌ َٔ خكا٥ل ايها٥ٓات ايعا١ٜٚ اييت َٔ خ٬شلا ْط٣ خكا٥كٓا أنجط أٖ

أٟ تًو ايعا١ٜٚ اييت َٔ ـ أنجط ق١ُٝ َٔ ظا١ٜٚ ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ا٭خط٣  ـ ا٭خط٣

ِٸخ٬شلا تهٕٛ خكا٥ل ا٭ْٛاع ٚا بايٓػب١ شلا ٚأنجط ق١ُٝ  ٭دٓاؽ ا٭خط٣ تبسٚ أٖ

أْ٘ ٕاشا هب إٔ ْعتدل ايعا١ٜٚ اٱْػا١ْٝ أؾهٌ  سٳٝٵ. بٳـ َٔ خكا٥ل ا٭ْٛاع ا٭خط٣

ٚأنجط ق١ُٝ َٔ ظا١ٜٚ غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١؟ ٚٗ سسٚز عًُٞ إٕ ايسيٌٝ ايٛسٝس ايصٟ 

َٔ ظا١ٜٚ غا٥ط ايها٥ٓات اؿ١ٝ  متٸ تكسّ٘ ست٢ اٯٕ ٱثبات أؾه١ًٝ ايعا١ٜٚ اٱْػا١ْٝ

ٛٸ٠ ايعاق١ً ؾك٘. ٚيهٓٸ ٓا يٛ ٖٛ إٔ اٱْػإ ّتاظ َٔ غا٥ط ايها٥ٓات باَت٬ن٘ يًك

٬َنّا ٫ؾذلاض أؾه١ًٝ اٱْػإ ع٢ً غا٥ط ايها٥ٓات  «قٛض١ٜ اٱْػإ»اعتدلْا أقٌ 

 ٚانش١ ٚقطو١ ع٢ً إطًٛب. ا٭خط٣ نإ شيو َكازض٠ّ
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ٜٴؿهٞ بٓا إٍ إسساخ تػٝرل دٖٛطٟ ٗ ْٛع  «قٛض١ٜ اٱْػإ»إٕ ْؿٞ أقاي١ 

ايع٬قات ا٭خ٬ق١ٝ ايكا١ُ٥ بٝٓٓا ٚبٌ غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١. ٚايٓتٝذ١ ا٭ٍٚ اييت 

تتُدٸض عٔ ْؿٞ ٖصا ا٭قٌ ٖٛ أْٓا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ هب عًٝٓا إٔ ْعتدل إػاٚا٠ 

ؿٝٸ١ طبكّا يٮقٍٛ ٚايكٛاعس. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ بٌ َكاحل ْٝع ايها٥ٓات ا

ع٢ً  ،جملطٸز نْٛ٘ إْػاّْا ;ّ َكاحل اٱْػإّهٔ يٓا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ إٔ ْكسِّ

آخط  ع٢ً َكًش١ ْٕٛع ؾإٕ تكسِٜ َكًش١ ْٕٛع ;َكاحل غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ا٭خط٣

َٚٔ ١ أخ٬ق١ٝ ٚد١ٗٝ. أزٓيإِا ّهٔ تدلٜطٖا ٚايسؾاع عٓٗا إشا أقُٓا ع٢ً تطدٝشٗا 

ػإ َٔ بٌ غا٥ط ايها٥ٓات ع٢ً اٱْ ٛانض إٔ ضعا١ٜ ٖصٙ إٛاضز ا٭خ٬ق١ٝ ؾطضٷاي

 اؿ١ٝ.

هب ع٢ً اٱْػإ  «قٛض١ٜ اٱْػإ»بعباض٠ أخط٣: يٛ قًٓا بعسّ اعتباض أقٌ ٚ

١، إٔ ٜعٝس ايٓٛط ٗ ع٬قات٘ َع غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ ،بٛقؿ٘ ؾاع٬ّ أخ٬قّٝا ;عٓسٖا

ٚٛ ِ غًٛن٘ َع غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ٗ إطاض ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ا٭خ٬ق١ٝ ٚإٔ ٜٓ

ٔٵ َا ٖٞ تًو ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ا٭خ٬ق١ٝ؟ َٚا ٖٞ ايكٝٛز ا٭خ٬ق١ٝ  اؾسٜس٠. ٚيه

قٛض١ٜ »بعس ْؿٞ أقٌ  ،اييت تؿطض ع٢ً ع٬ق١ اٱْػإ بػا٥ط ايها٥ٓات ا٭خط٣

 ؟«اٱْػإ

ايػ٪اٍ هب ايتُٝٝع بٌ فُٛعتٌ َٔ َكاحل ايها٥ٓات قبٌ اٱداب١ عٔ ٖصا 

ٚإكاحل ٚاؿادات  ;ٛعتإ عباض٠ عٔ: إكاحل ٚاؿادات ا٭غاغ١ُٝاؿٝٸ١. ٚتًو اجمل

ٌ فُٛع١ ايؿطٚٙ اييت هب غرل ا٭غاغ١ٝ. إٕ إكاحل ٚاؿادات ا٭غاغ١ٝ ُجِّ

ل َا ٜتعًٖ ١ )ٗؼككٗا َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً اؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ اؿٝا٠ ايهطّ

ل بػا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١(. ٚأَا إشا َا ٜتعًٓ باٱْػإ(، أٚ اؿٝا٠ إكط١ْٚ بايػ١َ٬ )ٗ

ُٸ٢ بإكًش١ أٚ اؿاد١ غرل  اؾتكطت إكًش١ أٚ اؿاد١ إٍ ٖصٙ اـكٛق١ٝ ؾتػ

ا٭غاغ١ٝ. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إٕ ساد١ اٱْػإ إٍ ايطعاّ ايهاٗ هب إٔ ْعسٸٖا َٔ 

إٔ ضغبت٘ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ايهُايٝات هب إٔ ٫ ْعسٸٖا َٔ  ادات ا٭غاغ١ٝ، إ٫ٓاؿ

 ١ًْ اؿادات ا٭غاغ١ٝ.

ِٸايتايَٝٔ ٖٓا ّهٔ يٓا إٔ ْعسٸ ا٭َٛض  ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس اييت هب إٔ  ١ َٔ أٖ
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 ؼهِ ايع٬قات ايكا١ُ٥ بٌ اٱْػإ ٚغا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ا٭خط٣:

يٲْػإ َٔ ايٓاس١ٝ  : ولٸايسؾاع عٔ ايٓؿؼ أٚ ايٓٛعا٭قٌ ا٭ٍٚ أٚ أقٌ 

زاِٖ َٔ قبٌ غا٥ط  ا٭خ٬ق١ٝ إٔ ٜساؾع عٔ ْؿػ٘ ٚأبٓا٤ دًست٘ إشا تعطٸض ـطٕط

ؾع٢ً  .٣ شيو إٍ تعطٜض َكاؿٗا ا٭غاغ١ٝ يًدططايها٥ٓات ا٭خط٣، ست٢ إشا أزٸ

ّٕ ٕ ٜكهٞ ع٢ً شيو َٔ قبٌ غبع َؿذلؽ داظ ي٘ أ غبٌٝ إجاٍ: يٛ تعطٸض إْػإ شلذٛ

 يٝشاؾٜ ع٢ً سٝات٘. ;ايػبع

يٲْػإ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ  : ولٸا٭قٌ ايجاْٞ أٚ أقٌ بكا٤ ايٓؿؼ أٚ ايٓٛع

َٔ أدٌ  ;ض يًُكاحل ا٭غاغ١ٝ يًها٥ٓات اؿ١ٝ ا٭خط٣ايهطٚض٠ إٔ ٜتعطٻ تٵإشا اقتهٳ

ول يٲْػإ إٔ  :تًب١ٝ اؿادات ا٭غاغ١ٝ يٓؿػ٘ أٚ ٭بٓا٤ دًست٘. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ

يتؿات ـ َٔ ا٫ سٻيسؾع خطط اجملاع١. ٫ٚ بٴ ;ٜكٝس اؿْٝٛات ا٭خط٣ عٓس ايهطٚض٠

ٕٸ ٌٸ «أقٌ ايبكا٤» بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٍ أ َا وًٛ ي٘ َٔ  ٫ ٜبٝض يٲْػإ إٔ ٜكّٛ به

ايتكطٸف َع غا٥ط ايها٥ٓات اؿ١ٝ ا٭خط٣ َٔ أدٌ تًب١ٝ سادات٘ ا٭غاغ١ٝ. ؾعٓسَا 

َٔ أدٌ تًب١ٝ  ;ٜهططٸ اٱْػإ إٍ اْتٗاى إكاحل ايط٥ٝػ١ يػا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١

ٗا، ؾ٬ ٌ إٍ شيو َٔ خ٬ٍ إؿام أز٢ْ ايهطض عٚكسادات٘ ا٭غاغ١ٝ، عًٝ٘ إٔ ٜتٛقٻ

يتؿات إٍ ٖصٙ إػأي١ َٔ ا٫ سٸٸأخط٣ ٫ بٴ ٫ٚ ٜبايؼ ٗ إٜصا٥ٗا. َٚٔ ْاس١ٝٺ ،ٜكػٛ عًٝٗا

َٸ١، ٖٚٞ إٔ  ٫ ٜكبٌ اٱط٬م ٚايتعُِٝ ع٢ً ايع٬قات بٌ ايٓاؽ  «أقٌ ايبكا٤»اشلا

ٕٕ َع٢ٓ أْ٘ ٫ ولٸ ،أْؿػِٗ آخط َٔ أدٌ تًب١ٝ  يٲْػإ إٔ ٜٓتٗو سكٛم َٚكاحل إْػا

٭ٕ ٖصا اٱط٬م ٜتعاضض َع أقٌ ايسؾاع عٔ ايٓٛع َكاؿ٘ ٚسادات٘ اـاق١; 

 اٱْػاْٞ ٚأقٌ بكا٤ ايٓٛع اٱْػاْٞ.

ض َكاحل غا٥ط : ٫ هٛظ يٲْػإ إٔ ٜعطِّا٭قٌ ايجايح أٚ أقٌ عسّ ايتٓاغب

١ يًدطط َٔ أدٌ نُإ سادات٘ ايهُاي١ٝ ٚغرل ا٭غاغ١ٝ. ؾع٢ً غبٌٝ ايها٥ٓات اؿٝٸ

جملطٸز  ;طٚز ٗ ضس١ً تطؾ١ٝٗٝ يًكٝس، ٚقتٌ اؿٝٛاْاتإجاٍ: عٓسَا ٜطّٚ اٱْػإ اـ

ٗا ٗ اؿٝا٠( إٍ ض إكاحل ا٭غاغ١ٝ يتًو اؿٝٛاْات )أٟ سٖكايتػ١ًٝ، غٛف ٜعطِّ

ايذلؾٝ٘ ٚايتػ١ًٝ(، ا٭َط ايصٟ ٜٓكض ا٭قٌ  :غرل أغاغ١ٝ )َجٌ اـطط، يهُإ ساد١ٺ

 ايجايح.

َٔ  اٱْػإ إٍ ْكض ٚاسسٺ ُا عُس: نًٓا٭قٌ ايطابع أٚ أقٌ تعٜٛض َا ؾات
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 ٚايعٌُ ع٢ً تعٜٛه٘. ،ا٭قٍٛ إتكسٸ١َ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ٚدب عًٝ٘ ايتهؿرل عٔ شيو

ٗ إطاض  ،«أقٌ ايبكا٤»ٚنصيو  ،«ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ»ّهٔ ايكٍٛ بأقٌ 

ٕٸ «قٛض١ٜ اٱْػإ»ا٭خ٬م ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايكٍٛ بأقٌ  أِٖ ْكط١ ُٝٸع  أٜهّا. إ

ٚا٭خ٬م اييت تطؾض ٖصا ا٭قٌ ٖٛ  «قٛض١ٜ اٱْػإ»بٌ ا٭خ٬م ايكا١ُ٥ ع٢ً أقٌ 

٫ هب  «قٛض١ٜ اٱْػإ». ؾؿٞ إطاض ا٭خ٬م ايكا١ُ٥ ع٢ً أقٌ «عسّ ايتٓاغب»أقٌ 

عّا يصيو ٫ هب عًٝ٘ ايتهؿرل بٳ، ٚتٳ«عسّ ايتٓاغب»ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜطاعٞ أقٌ 

ُٸ ِٸ «عسّ ايتٓاغب»ؾات. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب اعتباض أقٌ  اٚايتعٜٛض ع  َٔ أٖ

ِٸ«قٛض١ٜ اٱْػإ»ايتساعٝات ا٭خ٬ق١ٝ يٓؿٞ أقٌ  ضنٔ ٱعاز٠ ايٓٛط ٗ ْٛع  ، ٚأٖ

 ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٌ اٱْػإ ٚغا٥ط ايها٥ٓات اؿ١ٝ.

 

 أغًٛب اؿٝا٠ ْٚٛع ايتعاطٞ ٜٴشسخ تػٝرلّا دٖٛطّٜا ٗ «عسّ ايتٓاغب»إٕ أقٌ 

ِٸَع غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ ب١ ع٢ً ايكٍٛ ايتساعٝات ٚايٓتا٥ر ا٭خ٬ق١ٝ إذلتِّ ١. ٚإٕ َٔ أٖ

عسّ »ُا إٔ أقٌ ٫ غٝٻٚ ايعٌُ ع٢ً تػٝرل ْٛآَا ايػصا٥ٞ، بٗصا ا٭قٌ نطٚض٠

٫ٚ َػتػاؽ َٔ ايٓاس١ٝ  ٜكتهٞ اعتباض ْٛآَا ايػصا٥ٞ اي٬سِ غرل ٥٫ٕل «ايتٓاغب

 :ايتايٞعا٤ ّهٔ ا٫غتس٫ٍ ي٘ ع٢ً ايٓشٛ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚيتععٜع ٖصا ا٫زٸ

 إشا نإ تٓاٍٚ ايًشّٛ زاخ٬ّ ٗ ١ًْ اؿادات «عسّ ايتٓاغب»ـ طبكّا ٭قٌ 1

َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ،  غرل ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ ٜهٕٛ أنٌ ايًشّٛ س٦ٓٝصٺ غرل ٥٫ٕل

ْػإ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ إٔ ٜعٖل أضٚاح اؿٝٛاْات َٔ أدٌ تًب١ٝ ٚعٓسٖا ٫ ولٸ يٲ

 سادت٘ غرل ا٭غاغ١ٝ إٍ ايطعاّ.

 ـ إٕ تٓاٍٚ ايًشّٛ ٫ ٜعتدل َٔ اؿادات ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ.2

 ٚعًٝ٘:

 ـ ٜعتدل تٓاٍٚ ايًشّٛ غرل ٥٫ل َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ، ٫ٚ ولٸ يٲْػإ 3َٔ

 ل أضٚاح اؿٝٛاْات يهُإ سادت٘ إٍ ايطعاّ.ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ إٔ ٜعٖ

إٕ ٖصا ا٫غتس٫ٍ َعتدل َٔ سٝح ايؿهٌ ٚايكٛض٠. ٚعًٝ٘ ؾإٕ قسم ايٓتٝذ١ 

ٔٷ  َاتٗا.بكسم َكسٸ ضٖ
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. ؾاٱْػإ َٔ خ٬ٍ «عسّ ايتٓاغب»( تػتٓتر َباؾط٠ َٔ أقٌ 1إٕ ايكه١ٝ )

ا٠(، ٚطبكّا ٭قٌ ٗا ٗ اؿٝا )ٖٚٛ سٓكٗقتٌ اؿٝٛاْات ٜػًبٗا أِٖ سكٛقٗا َٚكاؿ

إِا هٛظ ٖصا ا٭َط َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ إشا نإ اٱْػإ قس أقسّ  «عسّ ايتٓاغب»

عسّ »َٔ سادات٘ ا٭غاغ١ٝ. ٚعًٝ٘ إشا قبًٓا بأقٌ  ع٢ً شيو َٔ أدٌ نُإ ساد١ٺ

 .( قازق1١ّهب عًٝٓا اعتباض ايكه١ٝ ) «ايتٓاغب

ؾٗٞ َٔ اختكام اـدلا٤ ٗ عًِ ايتػص١ٜ.  (2ٚأَا اؿهِ بؿإٔ ايكه١ٝ )

ٚاؿكٝك١ إٔ أغًب اـدلا٤ ٗ عًِ ايتػص١ٜ ٗ ايعكط ايطأٖ ٜصٖبٕٛ إٍ ا٫عتكاز 

َع٢ٓ إَهإ تًب١ٝ ساد١ اٱْػإ إٍ ايطعاّ يًشؿاٚ ع٢ً قشٸت٘  (،2ايكه١ٝ )بكسم 

ٌٕ ع٢ً  ناٌَ زٕٚ ايًذ٤ٛ إٍ أنٌ ايًشّٛ، ؾطٜط١ إٔ ٜعٌُ ايؿطز ٚغ٬َت٘ بؿه

ٌٕ ٫ غٝٸُا إٔ قٓاع١ ٚ ،ٚبإكازٜط ايهاؾ١ٝ ،زقٝل اختٝاض ْٛاَ٘ ايػصا٥ٞ ايبسٌٜ بؿه

ٛټا٭غص١ٜ ٗ ايعكط اؿسٜح قس بًػت َطس١ً َٔ ايتكسټ ض عٝح ّهٔ يٲْػإ ّ ٚايتط

ِّ ض ايٓكل ايٓاؾ٧ عٔ تطن٘ يتٓاٍٚ ايًشّٛ َٔ خ٬ٍ ايًذ٤ٛ إٍ ا٭١ُْٛ إٔ ٜع

جٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ّهٔ اعتباض تٓاٍٚ ايًشِ َٔ اؿادات ايػصا١ٝ٥ ا٭خط٣. ٚٗ َ

 ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ.

ٔٵ يبعض  ;(قس ٜعُس بعض ا٭ؾطاز إٍ إٓاقؿ١ ٗ قسم ايكه١ٝ ) ٚيه

ا٭غباب. ٚعًٝ٘ يٓؿذلض إٔ تٓاٍٚ ايًشّٛ ٖٛ ايططٜك١ ايٛسٝس٠ )أٚ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ 

ٛاز ايػصا١ٝ٥ يهُإ غ١َ٬ اٱْػإ. ا٭غًٛب ايٛسٝس إتاح يٓا( َٔ أدٌ تٛؾرل بعض إ

ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ غٝهٕٛ تٓاٍٚ ايًشِ بإكساض ايصٟ ٜهُٔ غ٬َتٓا ٖٛ اؿاد١ 

َٸٌ، ُٖٚا: سٻا٭غاغ١ٝ يٲْػإ. ٚيهٔ ٫ بٴ  ٖٓا َٔ ا٫يتؿات إٍ أَطٜٔ ٖا

ٚٸ ٞ سادات دػسٙ : إٕ اٱْػإ ايبايؼ ٗ ايٛطٚف إتعاضؾ١ ّهٓ٘ إٔ ًٜبٸٍا٭

٢ َٔ ططٜل تٓاٍٚ ايًشِ ـ َٔ خ٬ٍ ا٫نتؿا٤ بإكساض إْٗا تًبٸ :كاٍايهطٚض١ٜ ـ اييت ٜٴ

سٸ َٔ ١ًْ اؿادات ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ ٖٛ شيو ايٝػرل َٔ ايًشِ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايصٟ ٜٴعٳ

ٚأَا اغت٬ٗى ايعا٥س ع٢ً شيو إكساض غٝهٕٛ  ،إكساض ايكًٌٝ َٔ تٓاٍٚ ايًشِ ؾك٘

، ٫ٚ ٜهٕٛ ٥٫كّا أٚ غا٥ػّا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚعًٝ٘ «يتٓاغبعسّ ا»ْاقهّا ٭قٌ 

ـ ؾإٕ ايٓٛاّ ايػصا٥ٞ ايصٟ ّهٔ تدلٜطٙ ٚايسؾاع عٓ٘ ٖٛ ايٓٛاّ ايػصا٥ٞ ايصٟ ٜتأٖي
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بإكازٜط ايهطٚض١ٜ ٚايك١ًًٝ  دع٩ٙ ايط٥ٝؼ َٔ ا٭طع١ُ ايٓبات١ٝ، ٫ٚ تسخٌ ؾٝ٘ ايًشّٛ إ٫ٓ

 ّا.دسٸ

ساد١ اٱْػإ إٍ شيو إكساض ايكًٌٝ َٔ ايًشِ َٔ  ٢ ٗ َٛاضز: ستٸايجاْٞ

ا٭ؾهٌ يٲْػإ سسٸ اٱَهإ إٔ ٜتٓاٍٚ َٔ ؿّٛ اؿٝٛاْات اييت ٫ تعٝـ ػطب١ ا٭مل 

ع. ع٘، أٚ ٜٓدؿض يسٜٗا َٓػٛب ايؿعٛض بٗصا ا٭مل أٚ ايتٛٗقٚايؿعٛض بإٛت أٚ تٛٗق

ا٭بكاض  :ها١ًَٝ ايعًٝا، َجٌـ ٗ ايطبكات ايتؾبايٓػب١ إٍ اؿٝٛاْات اييت تكٓٸ

ِّ ِّٚاـطاف، سٝح ُتًو غًػ١ً عكب١ٝ َتط ًٗا يتذطب١ ا٭مل ٚاـٛف َٔ إٛت، ض٠ ت٪

ٛٸ ّ يًصبض، ؾتػتٛيٞ عًٝ٘ ساي١ ا٭دٌ عٓسَا ٜكسٻ يصيو لس ايبكط٠ أٚ اـطٚف ٜؿعط بسْ

ٝٛاْات ضٖٝب١ تسؾع٘ إٍ ايبشح عٔ ًَذأ ٬َٚش ٜبعسٙ عٔ اـطط احملسم ب٘. أَا اؿ

اؿٝٛاْات  :ا٭خط٣ اييت تكع ٗ ايطبكات ايػؿ٢ً َٔ غًِٓ ايؿعٛض ٚاٱسػاؽ، َجٌ

٫ؾتكاضٖا إٍ  ;ٚايهجرل َٔ أْٛاع ا٭زلاى(، ؾإْٗا ،َٔ قبٌٝ: ايكطٜسؽ)ايبشط١ٜ 

ِٸ ع إٛت، ٚستٸتؿتكط إٍ ايؿعٛض با٭مل أٚ تٛٗق ،ايػًػ١ً ايعكب١ٝ ا٫بتسا١ٝ٥ ٢ عٓسَا ٜت

بسٟ َا ٜٛسٞ بأْٗا تعاْٞ ا٭مل أٚ ايؿعع ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ ا٭ْعاّ ٚبعض اقطٝازٖا ٫ تٴ

ايطٝٛض. ٚعًٝ٘ ؾبايٓػب١ إٍ إٛاضز اييت ُؼٸ ؾٝٗا اؿاد١ إٍ تٓاٍٚ ايًشِ ٜهٕٛ تٓاٍٚ 

أَجاٍ ايكطٜسؽ ٚا٭زلاى ٖٛ ايطادض َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً تٓاٍٚ ؿِ ايهإٔ أٚ 

 ايبكط.

 

َٳٖٓاى َٔ إتسِّ إ ٚغًطت٘ ع٢ً ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز ب١ُٓٝٗ ٚغٝطط٠ اٱْػ ٔٵٌٓ 

ضٕٚ شيو ع٢ً قاعس٠ بعض ايتعايِٝ ٜٚدلِّ ،ايها٥ٓات اؿٝٸ١عامل ايطبٝع١، َٚٓٗا: 

، ايس١ٜٝٓ. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ اٱْػإ خًٝؿ١ اهلل ٗ ا٭ضض

ٚطبكّا يًتؿػرل ايؿا٥ع شلصٙ  .ٚإٔ اهلل قس غدٸط يٲْػإ ْٝع َا ٗ ايػُاٚات ٚا٭ضض

 ،اٯٜات هٛظ يٲْػإ )بٌ هب عًٝ٘( إٔ ٜبػ٘ غًطت٘ ٚغٝططت٘ ع٢ً عامل ايطبٝع١

َا ٗ شيو عامل اؿٝٛإ. ٚطبكّا شلصا ايتؿػرل تهٕٛ ايٓباتات ٚاؿٝٛاْات كًٛق١ 

ْػإ إٔ ٜػتدسَٗا نُا ٜؿا٤، ٚإٔ ٜػتًٗهٗا يتًب١ٝ ـس١َ اٱْػإ، ّٚهٔ يٲ
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غاٜات٘ ٚسادات٘ َٚكاؿ٘، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ًَعَّا بطعا١ٜ َكاؿٗا ٚسكٛقٗا اـاقٸ١. 

ًِ «عسّ ايتٓاغب»َٚٔ ايٛانض أْ٘ طبكّا شلصا ايتؿػرل ٫ ٜهٕٛ أقٌ  َّا يٲْػإ َٔ ٔعَٴ

 ايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ.

ٕٛباٱَهإ تؿػرل ٖصٙ اٯٜ ٘أْٸ سٳٝٵبٳ آخط. ٚطبكّا شلصا ايتؿػرل  ات ايكطآ١ْٝ بٓش

اٯخط ٫ تعين خ٬ؾ١ اٱْػإ ٗ ا٭ضض غًطت٘ ع٢ً عامل ايطبٝع١ ب٬ َٓاظع، ٚإِا 

تعين إٔ اهلل قس دعٌ اٱْػإ بٛقؿ٘ ؾاع٬ّ عاق٬ّ ٚأخ٬قّٝا َػ٪٫ّٚ بايٓٝاب١ عٓ٘ ٗ 

ٚٗ إطاض ٖصا ايتؿػرل ٫  ٚعامل اؿٝٛإ أٜهّا. ،اٱؾطاف ٚاؿؿاٚ ع٢ً عامل ايطبٝع١

ؿٞ، ٚا٫غتجُاض ايٛامل َع٢ٓ دٛاظ ٖاضغ١ ايػًط١ ايتعػټ «ايتػدرل»ّهٔ اعتباض 

إٔ  سٳٝٵيٲْػإ إٔ ٜػتؿٝس َٔ عامل ايطبٝع١، بٳ يعامل ايطبٝع١. بطبٝع١ اؿاٍ ولٸ

 «عسّ ايتٓاغب»اغتؿازت٘ هب إٔ تهٕٛ اغتؿاز٠ َػ٪ٚي١ ٚعازي١. ٚإٕ ا٫يتعاّ بأقٌ 

 َٔ ؾطٚٙ ا٫غتؿاز٠ إػ٪ٚي١ ٚايعازي١ َٔ زٚض٠ اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ.

قٛض١ٜ »ٕ ُا١َٝ ا٭خ٬م ايكا١ُ٥ ع٢ً أقٌ ٚٵٌٓ ايصٜٔ ٫ ٜطٳٚعًٝ٘ ؾإٕ إتسِّ

ؾططّا ٫ظَّا يًتعاطٞ  «عسّ ايتٓاغب»َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ، ٜٚعتدلٕٚ أقٌ  «اٱْػإ

عا٤ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ إٔ ض، ّهٔ شلِ ا٫زٸإػ٪ٍٚ ٚايعازٍ َع ١ََٛٛٓ اؿٝا٠ ٗ ا٭ض

ايططٜل إٍ إعاز٠ ايٓٛط ٚايتؿهرل ٗ تؿػرل اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٜهُٔ ٗ ايتؿػرل 

 إٓػذِ َع زٚض٠ اؿٝا٠ ايطبٝع١ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض.

 

ُٓت أزي١ ٖصٙ إكاي١، ٚناْت َعتدل٠، ؾعٓسٖا هب ع٢ً ََٓٛٛتٓا  إشا 

بٛقؿٓا َػ٪ٚيٌ  ;كٛم غا٥ط ايها٥ٓات اؿٝٸ١. ٖٚصا ٜعين أْٓاس ٞا٭خ٬ق١ٝ إٔ تطاع

، «إػا٠ٚ ا٭خ٬ق١ٝ بٌ ايها٥ٓات اؿٝٸ١»َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ، هب إٔ ًْتعّ بأقٌ 

 .«قٛض١ٜ اٱْػإ»ٚإٔ ْطؾض أقٌ 

 ،«عسّ ايتٓاغب»هب عٓسٖا ايكبٍٛ بأقٌ  «قٛض١ٜ اٱْػإ»ٚإشا ضؾهٓا أقٌ 

ع زٚض٠ اؿٝا٠ ٚايها٥ٓات ٚاعتباضٙ ؾططّا ٫ظَّا ٚنطٚضّٜا يًتعاطٞ إػ٪ٍٚ ٚايعازٍ َ

 اؿٝٸ١.
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ٜعتدل ايٓٛاّ  «عسّ ايتٓاغب»ٚٗ إطاض ايٓٛاّ ا٭خ٬قٞ ايكا٥ِ ع٢ً أقٌ 

ٚإٕ ؾطٙ اؿٝا٠ ا٭خ٬ق١ٝ ٜكّٛ ع٢ً  .ايػصا٥ٞ اي٬سِ غرل ٥٫ل َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ

ّٕ ؿّا بأْع٘ َٔ ايٓباتات، أٚ ٜهٕٛ َ٪ٖي ،غصا٥ٞ آخط تػٝرل ايٓٛاّ ايػصا٥ٞ اي٬سِ بٓٛا

غت٬ٗى ايًشِ إٍ أز٢ْ ـ ايٓباتات اؾع٤ ايط٥ٝؼ ؾٝ٘، عٝح تكٌ ؾٝ٘ َكازٜط ات٪ٚي

َػتٜٛاتٗا.

  



 

 

 

 

  ييبغاٌٖ أفك٘ 

ّٓة ايكسإٓ يف  وايس
 

 

ِٸ َٔ ٞإٕ ايبػ  طًَلٜٴ ايؿطٜكٌ ن٬ ضأٟ ٢ٚعً .اٱغ٬َٞ ايؿك٘ إػا٥ٌ ٗ أٖ

 ٚٗ. طاعت٘ َٔ ٚخطز ،اؿانِ أٚ إعكّٛ اٱَاّ َع بٝعت٘ ْكض ٔٵَٳ ٢عً «ايباغٞ»

 دٛاظٚ ،شبا٥شِٗ أنٌ دٛاظ َٔ ،إػًٌُ أسهاّ ايبػا٠ ٢عً هطٟؾك٘ أٌٖ ايػ١ٓ 

 عٳسٸٝٴؾ ايؿٝع١ ؾك٘ ٗ أَا. ْاقبّٝا ٜهٕٛ إٔ إ٫ ،أعطانِٗٚ أَٛاشلِ سط١َٚ ،ْهاسِٗ

 .(1)ايٛاٖط سٝح َٔ نإػًٌُ ِٗبٛاطِٓٗ، ٚيهٓٸ سٝح َٔ ايهٓؿاض ظَط٠ ٗ ايبػا٠

ٕٸ يًذٗاز ٚايكتاٍ ق١ًّ قٛ ;باب اؾٗاز ٗ َٞػأي١َ ايبػ ايؿكٗا٤ٴ شنط َا رلّانج ١ ٜ٭

ٕٸ ايبػ َٔ اٱؾاضا٠ إٍ سٻٚيهٔ ٫ بٴ ،١ٝاغٝباؾطا٥ِ ايػ ١ ٝاٱغ٬َ عٳسٸ َٔ اؿسٚزٜٴ ٞأ

ٕٸ ي٘ ع٬ق١ قٛ ;س٠ يًعكٛباتٜ اؾسٌايكٛاْ ٗ  . ١ٞ بأَٔ اجملتُع اٱغ٬َٜ٭

ٔٵ ٓا عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ـ بٵقس أدٳ (ب قتاشلِ؟ه ٢َت)ٚ (ايبػا٠؟ِٖ َٳٔ )عًَِ ٝي ٚيه

 ;ع١ٝأٌٖ ايػ١ٓ ٚايؿَٔ عٓس ايؿكٗا٤  ٞايباغ ٢ا َعٓٓٸٝٸٖصٙ إكاي١، ٚب قسض اغتطاعتٓا ٗ

أَطِٖٚ ٝي ;ٞعطؾٛا ايؿ٦ات إعاضن١ يًشهِ اٱغ٬َٜع إٔ ٝاؾُ ٢ب عًه٭ْٸ٘ 

ٕٸ اهلَل تعاٍ ;ِٖٛ عٔ إٓهط ٚايًِٜٛٗٓبإعطٚف ٚ ع، ٚاختاض ٝاؾُ ٢أٚدب شيو عً ٭

َٸ  . |ٌٝٸايٓبْٚا٥بّا ـامت  ،ط ا٭١َِ آخٖصٙ ا٭

 

ٕٕ:  ٢ايًػ١ عً ٗ ٞطًل ايبػٜ  َعا
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ٌٸٟأـ ٖٛ ايتعسٸ ٙ، ٖٛ سسٸ ٟايكسض ايصع٢ً  اض٠ٜايع ٤ٟٺ داٚظ سسٸٙ، أ ٞؾ ، ٖٚٛ ن

 . (2)اؿػس، ايهدل، قكس ايؿػاز، ايًِٛ ٚايهصب

ٕٸ ا٫عتسا٤  ;َع َطًل ا٫عتسا٤ ٢تُع ٖصا إعٓهاؿسٸ، ٚػاٚظ ب ـ ايطًب َع  ٭

ٚٴد ؿاضم٫ٜ  ٚٴدس ا٫عتسا٤   . (3)هّاٜس ايطًب أايطًب، نًُٓا 

ٌٴ ايعٳٜؾإُسٚح إٔ  .ٖٚسٚح ;َصَّٛ :إٍ ٞقػٸِ ايطاغبٴ ايبػ  ،ٍٳسٵؿٛم ايطد

، ػاٚظ اؿسٸ إصَّٛ ٖٛ ٞٚايبػ ;اْ٘ بايٛادبات ٚإٓسٚباتَٝع إت ،كّٛ باٱسػإٜٚ

 . (4)ايباطٌ ٌ إٍٝٚإ

 

ُٸ ٞشنط ايؿكٗا٤ يًبػ  ٗا: سسٚزّا كتًؿ١، أٖ

 ،اٱَاّ إعكّٛ ؾٗٛ بإؽع٢ً  خطز ٔٵَٳ: »ايباغٞ بكٛشلِايؿكٗا٤  ف بعضٴأـ عطٸٸ

 . (5)«تٳٌ نايهٓؿاضِكٜٴأٚ  ،طاع١ اٱَاّإٍ  ٤ٳٞؿٜ ٢ب قتاي٘ ستٸه

ـٴ يٲَاّ ايعازٍ،»بعض ايؿكٗا٤:  ٚقاٍب ـ   . (6)«اـاضزٴ عٔ طاعت٘ ٖٛ إداي

َٳإٍ  َٔ اٱؾاض٠ سٻبٴ ٚيهٔ ٫ أضاز  اٱَاّ ايعازٍع٢ً  باـطٚز ٞؾػٸط ايبػ ٔٵإٔ 

 . (7)ؿ١ عٓس أٌٖ ايػٓٸ١ٝٚاـً ِع١، ٚاؿانٝعٓس ايؿ بايعازٍ إعكّٛ

ٔٵ َٳ ٕٸ ٣ضأ ٖٚٓاى  ، ٚقس شٖب ٞٷبػ ـ س ايعساي١ٝٔ قَإطًل ـ اٱَاّ ع٢ً اـطٚز  أ

  .(8)ٟٖصا ايطأإٍ  أٌٖ ايػ١َٓعِٛ ؾكٗا٤ 

 أٌٖ ايػ١ٓ ٌَؿذلن١ ب ٞتػع١ ؾطٚٙ يٲَاّ ـ ٖٚ ١َٞ اؿًٓط ايع٬ٓٚقس شن

      ايؿذاع١; ـ6ايعًِ;  ـ5ايصنٛض٠;  ـ4ايعساي١;  ـ3اٱغ٬ّ;  ـ2ـ; ٝايتهً ـ1ع١ ـ: ٝٚايؿ

طل ايٓع٢ً  هٕٛ قازضّاٜإٔ  ـ9اغ١; ٝايػ ١ ٗٝٸٚأًٖ ٟهٕٛ شا ضأٜإٔ  ـ١8; ٜاؿطٸ ـ7

 . (9)ٚايػُع

 

 عٔ َطاع ٕؼٝٚض٥ شات ؾٛن١ٺ ٖٛ خطٚز ْاع١ٺ: »١ٞ يًبػٝـ ايؿاؾعٜتعط ـ1

 «. ِٖ٘ٝ إػًُٕٛ كايؿٛ اٱَاّ غطٕٚز عً ؾاغس. ٌٕٜٚأبت ;طاع١ اٱَاّ

ّٕ: »ـ اؿٓاب١ًٜتعط ـ2 ٍٕرلٚيٛ غ ،ِٖ اـاضدٕٛ عٔ إَا  ٚشلِ ،غا٥ؼ ٌٕٜبتأٚ ; عس
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 «. ِٗ َطاعٷٝهٔ ؾٜٚيٛ مل  ،ؾٛن١

ٕٸ ايبػ ١ٝإايه ٣طٜ ـ3 َٳ» ٞأ  رلغ تجبت إَاَت٘ ٗ ٔٵٖٛ ا٫َتٓاع عٔ طاع١ 

 «. ١ٝٺَعك

 «.  سلرٛلبػ ٖٛ اـطٚز عٔ طاع١ إَاّ اؿلٸ: »١ٝـ اؿٓؿٜتعط ـ4

 ٞأضنإ ايبػ ِٓٗ ٗٝب ٓا إٔ ٫ خ٬فٜضأ ـ ا٭ضبع١ٜيٛ ٫سٛٓا ٖصٙ ايتعاض

ٔٵٝيط٥ا ِٸ ٝب ٗ ِٓٗ خ٬فٷٝب ػ١، ٚيه هٓٓا إٔ نتاض ْٚكتطـ ّإ ؾطٚٙ ايبػا٠. ث

 . (10)«اٱَاّ َػايب١ّع٢ً  ٖٛ اـطٚز ٞايبػ»ٖٚٛ:  ،ـٜؿّا ٚاسسّا َٔ ٖصٙ ايتعاضٜتعط

 

إ ٖٝٛ ايطػٚـ  ٞايؿك٘ اٱغ٬َ ٘ ٗٝض عًًقُطا ٟايص ٞيًبػ ٞإٕ أؾٗط إعاْ

ٔٳ﴿١: ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ اٯٜاّ نسٸ اٱَاّ أٚ اؿانِ ايعازٍ ـ ٝٚايك َٹ  ٕٔ ٕٵ َطا٥ٹَؿتٳا  ٚٳٔإ

ُٳا عٳ٢ًَ اُ٭خٵطٳ٣ َؾَكاتٹًُٛا اٖيتٹٞ تٳبٵػٹٞ  ٖٴ ٕٵ بٳػٳتٵ ٔإسٵسٳا ُٳا َؾٔإ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٌٳ اِقتٳتٳًُٛا َؾَأقٵًٹشٴٛا بٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ اِي

ٕٻ اهلَل ٜٴشٹبټ سٳتٻ٢ تٳؿٹ٤ٞٳ ٔإَي ٚٳَأِقػٹُطٛا ٔإ  ٍٔ ُٳا بٹاِيعٳسٵ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٕٵ َؾا٤ٳتٵ َؾَأقٵًٹشٴٛا بٳ َٵٔط اهللٹ َؾٔإ ٢ َأ

ٌٳ ُٴِكػٹطٹ  (.9اؿذطات: ) ﴾اِي

ٕٳ ﴿ا٭ضض ٚاحملاضب١:  ٔ سهِ ايؿػاز ١ِّٝٗ تبٜٖٚصٙ اٯ ٔٳ ٜٴشٳأضبٴٛ ُٳا دٳعٳا٤ٴ اٖيصٹٜ ْٻ ٔإ

ٕٳ ؾٹٞ  ٛٵ ٜٳػٵعٳ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴَٛي ِٵاهلَل  ٗٴ ٚٳَأضٵدٴًُ ِٵ  ٔٗ ٜٵسٹٜ ٚٵ تٴَكٖطعٳ َأ ٚٵ ٜٴكٳًٖبٴٛا َأ ٕٵ ٜٴَكتٻًُٛا َأ ٔٵ  اَ٭ضٵٔض َؾػٳازّا َأ َٹ

ٔٳ َٹ ٛٵا  ٚٵ ٜٴَٓؿ ِٷ خٹ٬َفٺ َأ ٛٹٝ ِٵ ؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ عٳصٳابٷ عٳ ٗٴ ٚٳَي ٝٳا  ٟٷ ؾٹٞ ايسټْ ِٵ خٹعٵ ٗٴ  ﴾اَ٭ضٵٔض شٳيٹَو َي

 (.33إا٥س٠: )

  

ٕٸ »طٜٔ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ: ٜصنط أسس إؿػِّ ٕٸ يسٜٓا أخباضّا ٚضٚاٜاتٺ أ إ

ِٻأَرلإٌَٛٓ)ضنٞ اهلل عٓ٘(   ١أٌٖ ايبكط٠ ٚأقشاب عا٥ؿ١ ٚطًشع٢ً  اؿذٸ١ َأتٳ

يٝكًشٛا  ;ٚأداب عٔ أغ٦ًتِٗ ٚؾبٗاتِٗ دٛابّا ناؾّٝا ،ِٗ(ٓٚايعبرل)ضنٞ اهلل ع

ٔٵ .ٜٚهٓؿٛا أٜسِٜٗ عٔ ايكتاٍ ٛٵ ،ٕٓا مل ٜكبًٛا ٚيه ِٸ ،ا، قاتًِٗٚبٳػٳ ٕٓا اْٗعّ أٌٖ  ث

ٕٸ اٯ١ٜ «٘ػٵعاًَِٗ بايكٹ ،ٚنٓؿٛا أٜسِٜٗ عٔ ايكتاٍ ،ايبكط٠ . ٚقس شنطْا َطاضّا أ

َٸ١، ٚا٭خباض تبِّ  . (11)ٔ َكازٜكٗاعا
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ُٸ قاسب قاٍٚقس  ٕٸ ايطٚاٜ»ٞ ٗ نتاب٘: تؿػرل ايك ات اييت ٚضزت ٗ بٝإ غبب إ

ٕٸ ايبػا٠ ِٖ َكازٜل ٖصٙ اٯ١ٜع٢ً  ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ْاقٸ١ َٸا إشا نإ شلِ تأٌٜٚ (12)أ ، ٚأ

ٔٳ﴿: ؾ٬ هٛظ قتاشلِ، ٜكٍٛ اهلل تعاٍ َٹ  ٕٔ ٕٵ َطا٥ٹَؿتٳا ٌٳ اِقتٳتٳًُٛا ٚٳٔإ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ذطات: اؿ) ﴾اِي

َٓٗا: دٛاظ قتاٍ ايبػا٠، ٚدٛب . قس اغتب٘ ايؿكٗا٤ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ أسهاَّا، (13)(9

ٌّإٚ .اٱق٬ح قبٌ بس٤ ايكتاٍإٍ  زعٛتِٗ ؿل َٚعِٛ ٖصٙ ا٭سهاّ َتٻ ،ٕٸ سهِ اٯ١ٜ عا

 . (14)عًٝٗا

ك١ بايبػا٠ اغتٓب٘ ايؿكٗا٤ ا٭سهاّ إتعًٚؾكس طٕٚ َا شنطٙ إؿػِّ ٍَٚهاؾّا إ

 َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ: 

ٕٸ ايبػا٠ يٝػٛا ;ٜكٍٛ اٱَا١َٝ: شنطايبػا٠ َػًٌُ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ فاظٟ ـ1  ٭

 اغتس٫ّ٫ باٯٜتٌ اـاَػ١ ٚايػازغ١ َٔ غٛض٠ ا٭ْؿاٍ.  ;َػًٌُ عٓسِٖ

 ٚدٛب قتاٍ ايبػا٠. ـ2

 ٌْٝ ايػا١ٜ. ٢ٚدٛب قتاشلِ ستٸ ـ3

 أَٛاشلِ ٚأْؿػِٗ بعس ايكتاٍ.ٍ إ عسّ ضدٛعِٗ ـ4

َٳ ـ5 ٌٸ   عًٝ٘.  ٚادب ع عٔ أزا٤ سلٛاَتٓ ٔٵدٛاظ قتاٍ ن

ٔٸ   . (15)إػأيتٌ ا٭خرلت٫ٌ ٜكبًٕٛ َعِٛ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٚيه

 

ٍٸٜكٍٛ بعض إؿػِّ ٚدٛب ايكتاٍ ع٢ً  بعض ايؿكٗا٤ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ طٜٔ: قس اغتس

 .اٱَاّ ايعازٍع٢ً  اؾُاع١ اـاضد١ٚأضازٚا بايبػا٠ ايبػا٠، 

ـٷٚ ٕٸ إصنٛضٜٔ ٗ اٯ١ٜ َػًُٕٛ، ٚايبػا٠ نٓؿ ;ٖصا ا٫غتس٫ٍ نعٝ  .(16)اض٭

  

ِٷأح باييت تكطِّ ،اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ع٢ً  ظٜاز٠ ّٸ ٕٸ إثِ ايبػٞ سه  ، ٫ٚ ىتلٸعا

ٕٸ ايبػٞ ؿٚضزت ٗ ٖصا إٛنٛع تٴ ٖٓاى ضٚاٜاتٷ ،اٱَاّ إعكّٛع٢ً  باـطٚز ٝس أ

ٖصٙ ايطٚاٜات يتعٍٚ ايػٛاَض إٛدٛز٠ ٗ إٍ  تٴطٵٚيكس أؾٳ .ٗ عكط ايػٝب١ عكٛب١ْ

 تعطٜـ دط١ّ ايبػٞ. 
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ٞٸ |قاٍ ايٓيبٸ ٕٸ اهلل نتب»)ضنٞ اهلل عٓ٘(: يعً ٌَٓ اؾٗاز ٗ ٪إع٢ً  إ

 ،ٜا ضغٍٛ اهلل :قًتٴ ،نُا نتٳب عًٝهِ قتاٍ إؿطنٌ ،ايؿً اييت تهٕٛ بعسٟ

ٟټ قاٍ: ؾت١ٓ ايكّٛ ايصٜٔ ٜؿٗسٕٚ إٔ ٫ إي٘ إ٫ٓ اهلل ٚأْٸٞ ضغٍٛ  ؟هب عًٝٓا قتاشلا ؾت١ٓٺ أ

نٝـ ْكاتًِٗ ِٖٚ  ،ٜا ضغٍٛ اهلل :قًتٴ ،ٜٚطعٕٓٛ ٗ زٜين ،اهلل، إْٸِٗ ىايؿٕٛ غٓٸيت

 ،ٜٔضّا ٗ ايسَِّٛأشسثٕٛ إِْٗ غٝٴ :قاٍ ؟٫ٓ اهلل ٚأْٸو ضغٍٛ اهللإٜؿٗسٕٚ إٔ ٫ اي٘ 

 . (17)ٜٚعتعيٕٛ عٔ زٜين، ٜٚػتشًٕٓٛ إضاق١ زَا٤ أٌٖ بٝيت

ٔٵ ،اٱَاّع٢ً  ايباغٞبٖصا اـدل  ٫ىتلٸ َٳ ٌٸ  أَطّا ٗ  أسسخ بٌ ٜؿٌُ ن

 . (18)ٜٔ تبس٬ّٜ با٥ّٓاٚبسٸٍ أسهاّ ايسِّ ،اجملتٗسٜٔ ، ٚخايـايسٜٔ

 :أسسُٖا :قػُإايكتٌ »ٚضٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازم)ضنٞ اهلل عٓ٘( أْٸ٘ قاٍ: 

 ;ٚايكتاٍ أٜهّا قػُإ: قتاٍ ايهٓؿاض .ٖٛ ايكتٌ ٗ غبٌٝ اهلل :ٚاٯخط ;نٓؿاض٠ّ يٲثِ

 .(19)«طاع١ اٱَاّإٍ  إٔ ٜؿ٦ٝٛاإٍ  ٚقتاٍ أٌٖ ايبػٞ

ٞٸ ٚنصيو نجرلٷ  ٍٸَٔ خٴَطب عً ٚدٛب ع٢ً  )ضنٞ اهلل عٓ٘( ٗ ْٗر ايب٬غ١ تس

ٚٴدست تًو ايؿطٚٙ  ،ٚؾطٙ سٺقٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ب٬ع٢ً  قتاٍ ايبػا٠ ٜعين: نًُٓا 

 ٚدب قُعٴِٗ. 

ٞٸ  ٞٸعً خطز: »172غبب قتاٍ ايبػا٠ ٗ اـطب١ )ضنٞ اهلل عٓ٘( ٜصنط اٱَاّ عً

بٗا ٚخٴعٸإ بٝت عًٞٛ عاًَٞ ع٢ً  َٛاٚزخًٛا ايبكط٠ ؾكس، ...طًش١ ٚايعبرل ٚأقشاب٘

 .«ٚطا٥ؿ١ّ غسضّاإاٍ إػًٌُ ٚغرلِٖ َٔ أًٖٗا، ؾكتًٛا طا٥ؿ١ قدلّا، 

أٜٗا : »173 ٚشنط أٚقاف ظعِٝ اجملتُع اٱغ٬َٞ ٗ عٗس ايؿت١ٓ ٗ اـطب١

ٕٸ أسلٸ ايٓٸاؽ بٗصا ا٭َط أقٛاِٖ عًٝ٘ ،ايٓٸاؽ ُٴِٗ بأَط ،إ ٕٵ .اهلل ٚأعً ؾػٳبٳ ؾاغبٷ  ؾإ

ٕٵ تٹب،غتٴعٵا ٌٳ ٢أب ؾإ  . «قٛتٹ

ٞٸٚقس اتٻ ٚدٛز اٱَاّ  ( أْٸ٘ ٫ ٜؿذلٙٞ اهلل عٓ٘)ضنهض بأقٛاٍ اٱَاّ عً

 نُا ازٸعاٙ بعض ايؿكٗا٤.  ،إعكّٛ

ٕٸ إدطاّ ايبػٞ ٫ ىتلٸ باـطٚز ْٛطّا إٍ ِٳ أ  اٯٜات ٚايطٚاٜات إصنٛض٠ عٴًٹ

َٸ١ع٢ً  ٌٻ َا شٴنط ٗ تؿػرل  ،اٱَاّ إعكّٛ، ٚأيؿاٚ اٯ١ٜ ٚايطٚاٜات عا تؿٌُ ن

نإ ض٥ٝؼ  ٢َٚت ،اٯ١ٜ. ٚؾًػؿ١ دٗاز ايبػا٠ إْٸُا ٖٛ ايسؾاع عٔ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬

 عٳسٸ اـاضزٴ عًٝ٘ باغّٝا. ؿطا٥ع ٜٴايايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ عاز٫ّ ٚعإّا ب
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ٕٸ ايٓٸكٛم إطًك١ قُٛي١ْشيو يٛ غًٖع٢ً  ظٜاز٠ اٱَاّ إعكّٛ ع٢ً  ُٓا أ

ٕٸ ايؿكٝ٘ أٚ ;ْا٥ب إَاّ ايعَإع٢ً  خطز ٔٵَٳع٢ً  ْٴذطٟ سهِ ايبػا٠ ّهٓٓا إٔ ْا٥ب  ٭

ِّؾَعاقب١ ايبػا٠ ٗ عكط ايػٝب١ ع٢ً  إَاّ ايعَإ يٛ مل ٜكسض ٕٛ أضنإ نٴإْٸِٗ غٛف ٜك

  .(20)ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ٢سٕٚ ايؿٛنٜٴٛدايسٚي١ اٱغ١َٝ٬، ٚ

 

ٕٸ َعِٛ اؾطا٥ِ ايػٝاغ١ٝ تٓت ٤٫ ايصٜٔ واٚيٕٛ ٪ر َٔ اغتؿعاظ ٚؼطٜض ٖإ

ٝٸ ;ٚايؿػب ٗ اجملتُع ٢إهاز ايؿٛن إٍ  اتِٗ ايؿاغس٠٭ِْٗ ًٜكٕٛ أؾهاضِٖ ْٚ

 ٢.ٜٚػتػًٕٓٛ دًِٗٗ يٝػاْسِٖٚ ٗ إهاز ايؿٛن ،اٯخطٜٔ

 ،)قبٌ قٝاّ ايبػا٠( شات خطٛض٠ ع١ُٝٛ ٗ َٓع اضتهاب اؾطا٥ِ ؾٗصٙ إطس١ً

س٠. ٖٚصا عاد١ اهلل ٚايكإْٛ، ؾًٝتٻدٳص يصيو تسابرل دِّإٍ  ايتٛب١ ٚايطدٛعإٍ  ٚايسع٠ٛ

ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً  بٚاغتعُاٍ سًٍٛ ثكاؾ١ٝ ٚغٝاغ١ٝ، ٚه ،ؾا٥ك١ زٓق١ٺإٍ  َاغٸ١

ٌٸ َؿانًِٗ ا٫عتكاز١ٜ ٚايؿك١ٝٗ ٚا٫دتُاع١ٝ،  ،إٔ تٴشازثِٗ ٚتٓاقؿِٗ ٚؼاٍٚ س

 َٚطاعا٠ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ ٚايعساي١.  ،ٚتطًب َِٓٗ طاع١ اٱَاّ

 

َٹ ٕٚ إيٝٗا هٛظ قتًِٗ ٪ع١ ٚؾ١٦ ْاقط٠ ًٜذٓٵٗ ٖصا إطس١ً إشا ناْت يًبػا٠ 

َٹ٢ٚقتٌ اؾطس ٣ضز٠ اشلاضبٌ ٚاُ٭غاضَٚطا  عٵٚؾ١٦ ْاقط٠ مل ُه ع١ْٓٵ، ٚإشا مل تهٔ شلِ 

 .شيو

 

َٸ ؾكاٍ ؾكٗا٤ ايؿٝع١:  ;ايبػا٠ ١٣ ايؿكٗا٤ َع ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٗ ُأغاضقس اختًـ عا

ٕٵ ٕٵ نإ شيو ا٭غرل َكاتٹ٬ّ إ اؿانِ إٔ ع٢ً  ايكتاٍ(ع٢ً  نإ شنّٝا قازضّا )بأ

َٸ .ٚقاٍ بعهِٗ: يٝكتً٘ اؿانِ ;ٜكتً٘ ٫ٚ ،ٜػذٓ٘ ١ ؾكٗا٤ ٚايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٛ قٍٛ عا

ٕٵ .اٱَا١َٝ ٚأٌٖ ايػٓٸ١ ٕٸ أغرل ايبػا٠ ٫ ٜٴ ؾإ طٳض عًٝ٘ ايػذٔ ٚايبٝع١، عٵكتٳٌ، ؾٝٴثبت أ
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ٕٵ ٕٵ ،بٳٌ َِٓ٘كباٜع ٗ أثٓا٤ ايكتاٍ ٜٴ ؾإ ذلٳى ٗ ايػذٔ إٔ ٜباٜع ٜٴ ٢أب ٜٚطًل غطاس٘، ٚإ

ٕٵٚبعس .ْٗا١ٜ ايكتاٍ ٢ستٸ ٚنٓؿٛا  ،ٚٚنعٛا أغًشتِٗ ،تاب ايبػا٠ َا اْتٗت اؿطب إ

َٹإٍ  أٚ شٖبٛا ،أٜسِٜٗ عٔ ايكتاٍ ٔٵع٢ً  ْذلنِٗ ،ع١ ٚؾ١٦ ْاقط٠ٓٵغرل   ساشلِ، ٚيه

ٕٵ ٕٵ ;ع١ ٚؾ١٦ ق١ٜٛ ْطاضزِٖٓٵَٹإٍ  ايتذأٚا إ ب١ ق١ٜٛ كٵع١ ٚعٴٓٵَٹإٍ  ايتذأٚا ٭ْٸٓا قًٓا: إ

 . (21)ساشلِ س٦ٓٝصٺع٢ً  ذلٳنٕٛٚقاٍ بعهِٗ: ٜٴ ،عٓس اْٗعاَِٗ ْطاضزِٖ

 

ٍٸع٢ً  هب ٕٵ ;اـرل ٚايكًضإٍ  سانِ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ إٔ ٜس قس نإ  ٭ْٸ٘ إ

ِٳ شلِ سلٌّ ٌٸ شيو. قاٍ ايع٬ٓ أٚ ناْت شلِ ؾب١ْٗ ٖٴهٹ ػا٠ اؿًٓٞ: إْٸُا قتاٍ ايب١َ ؾًٝش

ٔٵبعس َٳ ٕٵ ،ٜػأشلِ عٔ غبب خطٚدِٗ َا بٴعٹح إيِٝٗ  ٌٸ ؾبٗتِٗ )إ  ،ناْت شلِ ؾب١ٗ( ٚو

ٕٸ ايػطض نٓؿِٗ ٚزؾع ؾطٸِٖ ;ٜٚٛنٸض شلِ ايططٜل ايكٛاب ز ٔ َذطٸؾإشا أَه ،٭

 . (22)ايكتٌإٍ  سٳٍعٵايكٍٛ مل ٜٴ

 

ُٓت اؿذٸ١ عًِٝٗ ،ايكًضإٍ  ٚزعٛت٘ ،اٱَاّبعسَا مل ٜكبٌ ايبػا٠ ؼصٜطات  ٚ، 

داظ يٲَاّ قتاي٘ »نُا قاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ:  ،ؿام ايؿكٗا٤بٌ هب باتٸ ،هٛظ قتاشلِ

 . (23)«ٚفاٖست٘

 

ٔٵ ٛٸات اؿلٸ َٳ ٌ، اٱَاّ ايعازٍ ؾٗٛ ؾٗٝسٷ، ٫ ٜػػٻ ٚدٓٛز ُقتٹٌ ٗ إعطن١ َٔ ق

إكتٍٛ َع ايعازٍ »نُا قطٸح بصيو قاسب اؾٛاٖط:  ،ؿام ايؿكٗا٤باتٸ ،٫ٚٔ ٜهٖؿ

 . (24)«أدسٙ ؾٝ٘ ب٬ خ٬فٺ ،عًٝ٘ ٢بٌ ٜكًٖ ،ٌ ٫ٚ ٜهٖؿٔؾٗٝسٷ، ٫ ٜػػٻ

ٔٵ  َتٌنايع٬ٓ ،قس دعٌ بعض ايؿكٗا٤ ;اختًـ ايؿكٗا٤ ٗ دٓا٥ع ايبػا٠ ٚيه

ٚؾطٸم بعهِٗ نايؿٝذ ناؾـ  ;دٓا٥ع ايبػا٠ نذٓا٥ع دب١ٗ اؿلٸ ،اؿًٓٞٚايطٛغٞ 

. ٚقس ْؿأ ٖصااـ٬ف َٔ خ٬ف ايؿكٗا٤ ٗ نؿط (25)بٌ دٓا٥ع اؾبٗتٌ ،ايػطا٤

ٗٳِ َٔ اٯٚا٭ضدض عسّ نؿطِٖ نُا ٜٴ .ايبػا٠ أٚ عسّ نؿطِٖ  . (26)ات ٚايطٚاٜاتٜؿ



 االجتهاد والتجديد 

ٕٸ  ُا عاٌَن ،شذٳع٫ٚ تٴ ،أَٛاٍ ايبػا٠ قذل١َْ ٜبسٚ َٔ ٚاٖط بعض ايٓكٛم أ

ٌّ ٌٳ اَؾنٞ اهلل عٓ٘)ضعً  . (27)ٌُٳ( أٖ

ٞٸ ٣ٖٓاى ضٚاٜاتٷ أخطٚ ٕٸ َعا١ًَ عً اِٖ ٗ ٖصٙ ( إٜٸضنٞ اهلل عٓ٘)تؿٝس أ

 . (28)خاقٸ١ إعطن١ ناْت بػبب َكًش١ٺ

ٛٻ ٚؽتًـ ضأٜ٘ ٚادتٗازٙ، إٍ  ن١ؾهٝؿ١ٝ تكطټف اٱَاّ ٗ أَٛاٍ ايبػا٠ َؿ

 . (29)باخت٬ف ا٭سٛاٍ ٚا٭عكاض ;ي١أاٯضا٤ ٗ ٖصٙ إػ

 

َٳًٕٛ َعا١ًَ شضاضٟ أٌٖ ٫ٚ ٜٴ ،بإْاع ايؿكٗا٤ ،٩ِٖغٳط أ٫ٚز ايبػا٠ ْٚػا٪٫ ٜ عا

 .(30)اؿطب

 

 : ًْٜٞؿرل إيٝٗا ٗ َا  ،ذلٙ بعض ايؿكٗا٤ ؾٛاظ قتاٍ ايبػا٠ ؾطٚطّاؾقس ا

نبرل٠، ؾإشا خطز  ْاع١ٺع٢ً  ٫ٓ( إايبػا٠)أـ قاٍ بعض ايؿكٗا٤: ٫ ٜكسم اغِ 

ٌٷ ٚاسس أٚ ؾطش١َْ ٜكٍٛ ايؿٝذ  .ب عًِٝٗ أسهاّ ايباغٞتذلتٻ اٱَاّ ٫ع٢ً  ق١ًًٝ ضد

ٌٷ ٕٵإ«: »إبػٛٙ»ايطٛغٞ ٗ نتاب١  ؾٗٛ  ،نابٔ ًَذِ، اٱَاّع٢ً  ٚسسٙ خطز ضد

 .(31)«إٔ ٜكتلٸ َٓ٘ سٻبٴ ٫ٚ ،ناؾطٷ

ٕٵ ;: قاٍ بعض ايؿكٗا٤: ٫ ٜكضٸ اؾذلاٙ ٖصا ايؿطْٙكس ايؿطٙ إصنٛض  ٭ْٸٓا إ

ٌٕإٍ  ْٛطْا ٕٸ اعتسا٤ ضد ُٻ٢ع٢ً  ٚاسس غبب ْعٍٚ آ١ٜ غٛض٠ اؿذطات عًُٓا أ  غرلٙ ٜٴػ

 .٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ْعيت ٗ ضدًٌ َٔ ا٭ْكاض ;بػّٝا

ٍٸ يؿ١ٛ »قاٍ ابٔ عطبٞ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ:   ،ايٛاسسع٢ً  ٗ ايًػ١ (ايطا٥ؿ١)تس

ٍٸ  . (32)«احملكٛضع٢ً  نُا تس

ٍٸ ٕٸ ن١ًُ ايباغٞ تس ِٳ أ ايٛاسس أٜهّا، ٚيٝؼ بايهطٚضٟ إٔ ْكٍٛ: إشا ع٢ً  َؾعٴًٹ

ْا ؾٛاظ قتاٍ ٩نُا اؾذلٙ ؾكٗا ،نإ ايباغٞ ٚاسسّا ٫ ٜسخٌ ؼت أسهاّ ايبػا٠
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ٍٳ ْلټ سِّٜ٪ٜٚ .نجرل٠ إٔ ٜهْٛٛا ْاع١ّ ايبػا٠ ايٛاقع إٍ  ٚشيو أقطب ;ايكطإٓ شيو ايكٛ

ٌّ ;اؾذلاٙ اؾُاع١ يًبػا٠ع٢ً  ٭ْٸ٘ ٫ تٛدس سذٸ١ ؾطع١ٝ زآي١ ٕٸ يؿٜ اٯ١ٜ عا ٍٸ ،٭  ٜٚس

ٞٸإٍ  ٫ٚ ساد١ ;ايٛاسس أٜهّاع٢ً  ٕٸ  ;(ضنٞ اهلل عٓ٘)إٔ ْهتؿٞ بكٓٝع اٱَاّ عً ٭

ٕٔ ناْٛا  يٛ٭ِْٗ  ;، ٚمل ٜهٔ أٌٖ اؾٌُ قاضبٌخامٸ تًو ايٛقا٥ع تتعًٓل بعَ

ٌّ َِٕٗ عً ٕٸ عكٛب١ احملاضب ٗ ؾك٘ ايؿٝع١  ;( بعس ايكتاٍضنٞ اهلل عٓ٘)قاضبٌ َيُا غا ٭

ٔٸ ٫ٚ ،ٜعؿٛ عٓ٘ بعس قسض٠ اٱَاّ عًٝ٘ إٔ ٫ ايباغٞ إشا ُأخص بعس  ٜكبٌ شلِ ؾؿاع١، ٚيه

ًذِ قاضبّا يهإ َٔ بٚيٛ نإ ا .ٜعؿٛ عٓ٘ ٜٚكبٌ تٛبت٘ ٕٛظ يٲَاّ أإدطاَ٘ ه

ٌّ ٔٵ ،أٚ نإ ٜٛقٞ أ٫ٚزٙ بصيو ،عًٝ٘ سسٸ احملاضبٌ طٟ( هضنٞ اهلل عٓ٘)عً  ٚيه

ٔٵع٢ً  مل ٜؿعٌ، بٌ نإ ابٔ ًَذِ باغّٝا خاضدّا َا ُقبض بعس اٱَاّ ٚادب ايكتٌ، ٚيه

ٞٸ  . (33)«( إٔ ٜعؿٛ عٓ٘عٓ٘ضنٞ اهلل )عًٝ٘ نإ هٛظ يٲَاّ عً

ٜٚػهٓٛا ٗ  ،قاٍ بعض ايؿكٗا٤: ٜؿذلٙ يًبػا٠ إٔ ىطدٛا َٔ غًط١ اٱَاّ ب ـ

ٔٵ أٚ ٜػهٓٛا ٗ قط١ٜٺ ،غرل بًسٙ ٕٚ عٳسټإشا ناْٛا ٗ غًط١ اٱَاّ ٫ ٜٴ أٚ باز١ٜ، ٚيه

ٞٸٜٚػتسٗي. (34)بػا٠ إش زخٌ عًٝ٘  ،( ىطبضنٞ اهلل عٓ٘)ٕٛ بايٛاقع١ اييت نإ اٱَاّ عً

ٍٷ ٕٵ»ٖٚتؿٛا:  ،ضدا ٝٸ. (35)«هلل ٫ٓإاؿهِ  إ ٕٸ اٱَاّ عً ٍٸ ايؿكٗا٤ بأ ضنٞ اهلل ّا)ٜٚػتس

ٌٷعٓ٘ اٱَاّ، ٜٚعسٸٕٚ شيو َٔ ايؿطٚٙ ع٢ً  خطٚدِٗع٢ً  ( أثبت شلِ سكٛقّا، ٖٚصا زيٝ

 ِٓعهِ عٔ زخٍٛ َػادس ٫»ايبػا٠، ٚاؿكٛم ايج٬ث١ ٖٞ: ع٢ً  ب١ٚا٭سهاّ إذلتِّ

 «. ٚيػٓا ْبازضنِ بايكتاٍ ;زاَت أٜسٜهِ َعٓا ْػًب عٓهِ إػامن َا ٫ٚ ;اهلل

ٔٵ ٞٸ يٝؼ شلصا ا٫ؾذلاٙ سذٸ١ْ ٚيه زاَت  َا(: »ضنٞ اهلل عٓ٘)ق١ٜٛ، ٚقٍٛ عً

ٍٸ ٫« ٣أخط ٚمل تسخًٛا ٗ دب١ٗٺ ،أٜسٜهِ َعٓا ٚايبػٞ ٖٛ  .خطٚدِٗ عًٝ٘ع٢ً  ٜس

خاضد١ٺ عٔ ١ٜ٫ٚ  ،ٚإْؿا٤ زٚي١ غرل عازي١ ،اـطٚز عٔ طاع١ اٱَاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٚايػٝاغ١ٝ

 . (36)اٱَاّ

ٔٵ ،أٚ تأٌٜٚ باطٌ ٜؿذلٙ إٔ ىطدٛا ٚشلِ ؾب١ْٗ»ز ـ ٚقاٍ بعض ايؿكٗا٤:  يٛ  ٚيه

 .(37)«ِٗ قاضبْٕٛٸإؾ ٌخطدٛا ب٬ تأٜٚ

شلصا ايؿطٙ  سٵمل لٹ»َٔ ايؿكٗا٤:  كاٍ ْاع١ْؾ ;قس ْٴكٹس ٖصا ايؿطٙ أٜهّاٚ

إٔ ْٴسخٹٌ  ضٷخ٬ف شيو، ٚيٝؼ يٓا َدلِّع٢ً  بٌ ناْت َعطنتا اؾٌُ ٚقٓؿٌ ،سذ١ّ
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 .(38)ك١ بايبػٞخكا٥ل تًو إعاضى ايج٬خ ٗ ا٭سهاّ إتعًٚ

ٌّ ٞٻ َا ،ٚاهللٹ»( ٗ ؾإٔ اـٛاضز: ضنٞ اهلل عٓ٘)بٌ قاٍ عً َٓهطّا،  أْهطٚا عً

ٕٸ ضنٞ اهلل عْٓ٘بٸأِٖ اٱَاّ) ; ؾكس(39)«٫ٚ دٳعٳًٛا بٝين ٚبِٝٓٗ ْكؿّا ( ٗ ٖصٙ اـطب١ أ

 .، ٚأِْٗ هشسٕٚ ٖصٙ اؿكٝك١خطٚدِٗ يٝؼ عٛل

َٸ ٙٺ١ غرل َكٝٸٚنصيو آ١ٜ ايكطإٓ عا ٚإْٸُا ايؿطٙ ٖٛ ا٫عتسا٤  ،س٠ بؿط

ٕٵ»ٚيهٔ ٫ ّهٓٓا إٔ ْكٍٛ:  ،أٚ ب٬ ؾب١ٗ ٚايعسٚإ، غٛا٤ نإ َع ؾب١ٗٺ مل ٜهٔ  إ

ٕٸ إؿػِّ ;اضبٕٛيًبػا٠ تأٌٜٚ ؾإْٸِٗ ق  طٜٔ مل ٜصنطٚا ٖصا ايؿطٙ يًُشاضبٌ. ٭

ٕٸ ضغٍٛ اهلل»َٔ غٛض٠ إا٥س٠:   قاٍ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ ٗ تؿػرل اٯ١ٜ  |إ

ٚمل ٜعاًَِٗ َعا١ًَ  ،َهاِْٗع٢ً  َا ٚؿط بايكّٛ ايصٜٔ ساضبٛا إػًٌُ أقعسِٖبعس

 . (40)«ٜعين مل وهِ عًِٝٗ بايكتٌ أٚ ايكًب أٚ ايٓؿٞ عٔ ايبًس ،ضبٌااحمل

ٕٸ إع٢ً  ١قٜٛٸ ١َْا شنطٙ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ سذٸ اٱَاّ أٚ ايٓيب ع٢ً  تُطٸزٜٔأ

ٕٸ عكٛب١ احملاضبٌ ْٴٚؿع٢ً  ١زآي ١ْتٛدس سذٸ ٫ٚ .يٝػٛا َشاضبٌ َجٌ ٖصٙ ع٢ً  صتأ

ٕٸ ضنٞ اهلل عٌَٓ٘ٓ)٪٫ٚ ٜبسٚ َٔ آ١ٜ غٛض٠ اؿذطات ٚغرل٠ أَرل إ .اؾُاعات ( أ

 اٱَاّ قاضبٕٛ. ع٢ً  اـاضدٌ

يػرل٠  . ٖٚصا ايؿطٙ أٜهّا َٛاؾلٷ(41)١ّهٔ تٛدِٝٗٗ بإقا١َ اؿذٸ إٔ ٫ ز ـ

ٞٸ ُٳا﴿( ٚآ١ٜ ايكطإٓ: ضنٞ اهلل عٓ٘)اٱَاّ عً ٗٴ ٓٳ ٝٵ  .﴾َؾَأقٵًٹشٴٛا بٳ

إٍ  زٜٔتُطِّ(: ٜػتشب يٲَاّ إٔ ٜسعٛ إضنٞ اهلل عٓ٘)اٍ اٱَاّ ايكازمق

ٛا إيٝ٘ قبٌ زٴعٴ ٭ْٸِٗ ناْٛا ٜعًُٕٛ َا ;٫ٚ بأؽ بإٔ ٫ ٜسعِٖٛ .ايكًض قبٌ بس٤ ايكتاٍ

 . (42)شيو، ٫ٚ ولٸ شلِ إٔ ٜبازضٚا بايكتاٍ

ّٚهٔ إزخاٍ ٖصا ايؿطٙ ٗ ايؿطٙ  .ٖـ ـ إٔ ٫ ّهٔ زؾعِٗ بايتؿطٜل بِٝٓٗ

 .َا شنطْاإٍ  ٛطّاْ ;ايطابع

ٕٸ ؾطٚٙ دٛاظ قتاٍ ايبػا٠ تتؿاٚت َع َا ٜػتٓس  ٍٸ ايٓكٛم  .ايؿكٗا٤ إيٝ٘إ ٫ٚ تس

ٔ ايبػٞ إْٸُا ٖٞ َع٢ً  ٣ب١ ا٭خطٚا٭سهاّ إذلتِّ .ايؿطٙ ايطابعع٢ً  ايؿطع١ٝ إ٫ٓ

َٸ١ ايؿكٗا٤.   إؾتا٤ عا

 

ٕٸ دط١ّ ايبػٞ تكع غايبّا إشا نإ اـاضدٕٛ ْاع١ ق١ٜٛ ـ1 ّٚهٔ إٔ  ،إ
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ّٷ .ٜباؾط بٗا ٚاسسٷ أٜهّا  َٔ إػًٌُ ٚاغع ٜؿٌُ عسٚإ أسسٺ أٚ ْاع١ٺ ٚايبػٞ َؿٗٛ

، غٛا٤ نإ ايبػا٠ ٣زٚي١ َػ١ًُ أخطع٢ً  َػ١ًُ اعتسا٤ زٚي١ٺٚأسسٺ أٚ ْاع١، ع٢ً 

 أٚ مل تهٔ.  ٫، أٚ ناْت شلِ ؾب١ْٗ شٌ أَٚػًٖ

ِّْٕهٓٓا إٔ  ّٸ ؿػٸط ايبػٞ ٗ تكػٝ  .ايعاّ ٢إعٓ ـ ;اـامٸ ٢إعٓ ـَعٌٓٝ:  عا

ّٸ; ؾُعٓاٙ اـام ٖٛ اؾط١ّ ايػٝاغ١ٝ ٖٛ ا٫عتسا٤ ٚايعسٚإ ايصٟ ضَا  َٚعٓاٙ ايعا

َٳ ٣.دطا٥ِ أخطإٍ  ٟزٸ٪ٜ ِٸ ٜعاَقب  ع٢ً  اضتهب دط١ّ غٝاغ١ٝ با٭سهاّ إذلتب١ ٔٵث

ٔٵآ١ٜ  ب ٜٴعاَق ٣ ؾإْٸ٘شات خكا٥ل أخط ٣أخط يٛ ٚقعت دط١ّْ غٛض٠ اؿذطات، ٚيه

ٌټ  سهاّ اـاقٸ١ بٗا. ا٭ب قاسب دط١ّٺ ن

ٚبعسٙ،  ;٥٘ٚٗ أثٓا ;َٔ إطاسٌ ايج٬خ: قبٌ ايكتاٍ تٴكبٳٌ تٛب١ ايبػا٠ ٗ نٌٛ ـ2

 ،ٚايبػٞ َٔ اؾطا٥ِ ايٓازض٠ .ق١ٜٛ أّ مل ٜهْٛٛا نصيو غٛا٤ نإ اـاضدٕٛ ْاع١ّ

 َٔ سٝح إٕ ايتٛب١ تٴكبٳٌ ؾٝٗا بعس ايكتاٍ. 

ؾإشا  .ّٚهٔ إٔ ىطدٛا بػرل ؾب١ٗٺ ،شلِ ػا٠ ٭دٌ ؾب١ٗٺبّهٔ إٔ ىطز اي ـ3

 إ٫ٓ إٔ تكسم عًِٝٗ ؾطٚٙ احملاضبٌ.  ;مل تهٔ شلِ ؾب١ٗ ؾًٝػٛا َشاضبٌ

ٕٵايبػا٠ بايهؿط، ٫ٚ تٴشذٳع أَٛع٢ً  ٫ وهِ ـ4   .اٱَاّ شيو ٣ضأ اشلِ إ

ٕٵ ٕٵ; ؾإْٸِٗ َٓعي١ ايبػا٠ ٚؾٛن١ نإ شلِ قسض٠ْ ٚإ مل ٜهْٛٛا نصيو ؾإْٸِٗ  ٚإ

 َٔ احملاضبٌ. 

ٕٵ ـ5 ٕٵكٌٳ ايبػا٠ُ أسسّا ٜٴتٳَق إ  ُٳٕٓٛ. هٵأتًؿٛا َا٫ّ ٜٳ تٳلٸ َِٓٗ، ٚإ

ٕٸ ايبػٞ َٔ اؾطا٥ِ ايٓازض٠ ـ6 ٕٸ ايكًض ٚ، إ ٖٚصا  .بإ قبً٘إساضا٠ هَٔ سٝح إ

ٌٷ ٕٸع٢ً  زيٝ  يتٴِٗ. ٤اٱَاّ َػاع٢ً  ادبٛاي أ

 ع أَٛاشلِ. ِٖ، ٫ٚ تٴشذٳ٩ا٠ ْٚػاػغط أطؿاٍ ايب٪ٜ ٫ ـ7

ّٴ دٓا٥ع ايؿٗسا٤ أّ ٫؟  ـ8 اختًـ ايعًُا٤ ٗ سهِ دٓا٥ع ايبػا٠، ٌٖ شلا أسها

 آخط بٌ ايؿكٗا٤: ٌٖ وهِ عًِٝٗ بايهؿط أّ ٫؟  ٔ خ٬فٺَٓؿأ ٖصا اـ٬ف َٚ
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 طٗازة أٌٖ ايهتاب

 وتًخيص قساءٌة

 

 

 ا٭َط ١، ٖٚصاٝايسٚي ايػاس١ ٗ اؿهٛضإٍ  اؿاد١ ّٛ بأَؼٸٝاي إػًُٕٛ 

 اغ١ٝايػ ا٭َٛض ٗ ـٜايتعا١ أٌٖ ايهتاب; ٚخاقٸ ،ٌإػًُ رلغ َع ـٜايتعا تطًبٜ

 ٌإػًُ رلغ بٓذاغ١ ٚاؿهِ .١ َٚا ؾاب٘ شيوٜٚايعػهط ١ٜقتكازا٫ٚ ١ٝايجكاؾٚ

 ايهطا١َ ٓاٜٗ، ٌيًُػًُ زطٳاَؿٚ طػٵايعٴ ٛدبٜ أٍْ٘ إ ٚأٌٖ ايهتاب، َهاؾّا

 سػب اٱْػإ بإٔ هِو ٚايعكٌ .ؿ١ٜايؿط ١ايػٓٸٚ ايكطإٓ اييت ٚضزت ٗ ١ٝاٱْػاْ

ٖٚصٙ . ايٓذػ١ إٝا٭ع ٬َقا٠ ١ٝايعطن بٓذاغت٘ هِو إٔ طاٖطّا، إ٫ٓ خًل ١ٝاٱْػاْ

 أزيتٗاٚ ، ٚأٌٖ ايهتابٌإػًُ رلَػأي١ لاغ١ غ ٚعطض دا٤ت يبٝإ ايسضاغ١

 . أَهٔ َُٗا ُشٝكٗاٚ ،١ٝايطٚا٥ٚ ١ٝايكطآْ

ُٸ إػا٥ٌ َٚٔ   آضا٤ َعطن١ ايعَإ ِٜقس صَٓ ناْت اييتٚ ٚقٌ ا٫بت٤٬، ١إٗ

َٸ ٌإػًُ رلغ لاغ١ٚ طٗاض٠ ٞاٱغ٬ّ، ٖ ؾكٗا٤  .١خاقٸ ايهتاب ٌٖأٚ ،١عا

ايٓكٌ، ٚ ايعكٌ َٔ كتًؿ١ ١أزٓيإٍ  ؾتاٚاِٖ ٗ ١ايػٓٸٚ ع١ٝايؿ ؾكٗا٤ سٓغتٚقس ا

 . ٌإػًُ رلغ طٗاض٠ٚ لاغ١ َٛنٛع ٗ ٢ؾتٸ ٣ؾتاٚ تػبب إدتًؿ١ ا٭زي١ ٖٚصٙ

 ،ايهتاب ٌٖأٚ ٌإػًُ رلغ لاغ١ ٗ ١ٝايطٚا٥ٚ ١ٝايكطآْ ١ا٭زٓي ايهاتبٴ ططحٜ

                                           



 االجتهاد والتجديد

 ٗ َٛنعٌ.  ١ٝايطٚا٥ٚ ١ٝايكطآْ با٭زي١ عج٘ ايهاتب تابعٜٓتكسٖا، ٜٚٚ

ِٸ ،ٗاٝؾ ايؿكٗا٤ ١أزٓيٚ إػأي١بٝإ  لٝايتشكٖصا  ٗ إٓٗرٚ   إٝبٚ ،ْكسٖا ث

 . ١ٝايعكًٚ ١ٝايطٚا٥ٚ ١ٝايكطآْ ا٭زي١ َع ،إٛنٛع ٗ إدتاض

لؼٷ ؾٗٛ ْػإ غرل َػًِ نإ اٱ اشإ ٌٖ :ٖٓا ْؿػ٘ ططحٜ ٟايص ٚايػ٪اٍ

 اٱْػإ؟  بٓذاغ١ ؼهِ اييت ١ا٭زٓي ْعاجل إٔ هّٔ بصات٘؟ ٌٖٚ

ططسٕٛ َػأي١ لاغ١ أٚ طٗاض٠ أٌٖ ٜٚ ،بٕٛ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ٝهَع إٔ ايؿكٗا٤ 

ٌٸ أٚ بؿهٌ عحٺ ،١َٝٔ إػا٥ٌ ايؿطع ي١ٺأكتًؿ١ نُػ ايهتاب بططٕم ٕٸ ،َػتك  ؾإ

١ ٖٝٚٞ عطض ا٭زي١ ايكطآْ ٣،ططح ٖصٙ إػأي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط أخطٜٖصا ايبشح 

ِٸ١ٝ٬ّ ٗ لاغ١ أٌٖ ايهتاب تؿكٝٚايطٚا٥  ١. ١ٝ ٚايطٚا٥ْٝكسٖا با٭زي١ ايكطآْ ، ث

 

ٍٸـ  ٜټٜٳا ﴿: ايتٛب١ غٛض٠ ٗ تعاٍ بكٛي٘ ايهتاب أٌٖ لاغ١ ع٢ً اغتس ٔٳاٖيصٹ ٗٳاَأ ٜ 

ٓٴٛا َٳ ُٳا آ ْٻ ٕٳ ٔإ ُٴؿٵٔطُنٛ ُٳػٵذٹسٳ ٜٳِكطٳبٴٛا َؾ٬ ْٳذٳؼٷ اِي ّٳ اِي ِٵ بٳعٵسٳ اِيشٳطا ٔٗ َٹ ٕٵٚٳ ٖصا عا ِٵ ٔإ  خٹِؿتٴ

ٝٵ١ًَّ ٛٵفٳ عٳ ِٴ َؾػٳ ٔٵ اهلُل ٜٴػٵُٓٝه ٘ٹ َٹ ٕٵ َؾهٵًٹ ٕٻ ا٤ٳؾٳ ٔإ ِٷعٳًٹ اهلَل ٔإ ِٷسٳهٹ ٝ   .(28ايتٛب١: ) ﴾ٝ

ٍٸ  ٜٗٛزّا أناْٛا َؿطنٕٛ، غٛا٤ٷ بأْٸِٗ ايهتاب أٌٖ بٓذاغ١ ايكٍٛ ع٢ً اغتس

إيٝٗا;  غٓؿرل ،ايهطِٜ ايكطإٓ َٔ نجرل٠ آٜاتٷب صيويٜٚػتؿٗس  .فٛغّا ّأ ْكاض٣ أّ

ٕٸ ٚشيو ٕٸ قايٛا قس ايٝٗٛز بأ ٔٴ ٖٛ ععٜطّا بأ  شيو ×إػٝض عٔ قايٛا اهلل، ٚايٓكاض٣ اب

إؿطنٌ،  َٔ ِٗؾهًٗ إشٕ. أٜهّا بايجٜٓٛٸ١  اجملٛؽ بايتجًٝح، ٜٚعتكس أٜهّا، ٚاعتكسٚا

ِّ لاغ١ ع٢ً ايس٫ي١ قطو١ُ إصنٛض٠ ٚاٯ١ٜ  . إؿطنٌ ن

ِٸ، ٖٚٛ َطًبٺ إٍ اٱؾاض٠ َٔ سٻبٴ ا٫غتس٫ٍ ٫ ٖصا َٓاقؿ١ ٚقبٌ ٕٸ َٗ  اٯ١ٜ ٖصٙ أ

 ٗ َِٓٗ ايبعض اغتؿهٌ ٚقس. ايهتاب أٌٖ بٓذاغ١ ايكا٥ًٌ اغتس٫ٍ عُس٠ تهٔ مل

 ع٢ً ؾاغتسٓيٛا ،بٗا ا٫غتس٫ٍ أقٌ عٔ اٯخط ايبعض ايٓذاغ١، ٚأعطض ع٢ً ز٫يتٗا

 . ع٢إسٻ  ع٢ً ز٫يتٗا بعسّ آخطٕٚ حقطٻ سٌ أخط٣، ٗ بأزٓي١ٺ ايٓذاغ١

 

ّٕ ع٢ً عجطْا ٚقس  باقط سقُ سايػٝ ايؿٗٝس ايؿكٝ٘ ليًُشٚك داَع ن٬
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 َٔ ايهجرل عٔ ٜػٓٝٓا إْٸ٘ ٚسٝح .ايٛثك٢ ايعط٠ٚ ع٢ً ؾطس٘ ٗ (، ٚشيو1980ّايكسض)

ٕٵ بٓكٸ٘ ْٓكً٘ ٚايهًُات ؾإْٸٓا ا٭عاخ  بٗصٙ ا٫غتس٫ٍ ٚقٛضٜٸ١ ٭ُٖٝٸ١ طاٍ; ْٛطّا ٚإ

ٌٸ ٗ اٯ١ٜ  أقٓاف َٔ ايهتاب أٌٖ غرل لاغ١ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ايه٬ّ، ٚٗ ق

 .أٜهّا ايهٓؿاض

 : دٗات ث٬خ ٗ ٜكع اٯ١ٜ ٖصٙ ٗ ايه٬ّ ٚؼكٝل...»: قاٍ

 ن١ًُ َٔ عٓ٘ إبشٛخ بإع٢ٓ ايٓذاغ١ اغتؿاز٠ إَهإ ٗ: ا٭ٍٚ اؾ١ٗ

 .اٯ١ٜ ٗ «لؼ»

ٕٸ: ٚتٛنٝش٘ َٸا اغِ َكسض، ٚايٓذاغ١ ـ اؾِٝ بؿتض ـ ؼذٳْٳ ن١ًُ إ  َكسض، ٚأ

 .اؾِٝ بهػط ،ؼذٹْٳ ؾٗٛ ايٛقـ

ٕٸ بعض ْعِ، شنط  ٖٚصا. ايٛقـ َع٢ٓ أٜهّا تأتٞ ـ اؾِٝ بؿتض ـ ؼذٳْٳ ن١ًُ أ

ٕٸ ٗ ٖوؾٳ ؾ٬ ـ ًِٚغٴ يٛ ـ ٚٸٍ، أٟ إع٢ٓ إضاز٠ ايهط١ّ اٯ١ٜ َٔ ايٛاٖط أ  إكسض; إش ا٭

اؾُع،  ٗ ٚإٛقٛف ايٛقـ بٌ إطابك١ ايطبع َكته٢ نإ ايٛقؿٝٸ١ ع٢ً بٓا٤ٶ

ٕٸ ع٢ً غ٬ؾ٘  عٓس ايٛاسس ايؿدل ٗ إعُاشلا َٔ سٻبٴ ٫ اييت ايعٓا١ٜ ْؿؼ إكسضٜٸ١; ٭

 . اؾُاع١ فُٛع ٗ إعُاشلا ّهٔ عًٝ٘ إكسض ٌٓ

ٕٸ ٗ إكسضٟ إع٢ٓ َٔ إطاز تعٌٝ ٗ ايه٬ّ ٜكع ٚعًٝ٘  ايكصاض٠ اٯ١ٜ; ؾإ

ٛٸض  : ث٬ث١ أما٤ ع٢ً تتك

ٚٸ  . خاضدّا باؾػِ قا١ُ٥ ٝٸ١سػٸ قصاض٠: ٍا٭

ايػطٜط٠،  ٚغ٤ٛ باـبح عٓٗا ٜعبٻط ٚقس .إع٢ٓ أٚ بايؿدل قا١ُ٥ قصاض٠: ايجاْٞ

ٕٸ: »اٱقؿٗاْٞ ايطاغب ٜٚكٍٛ  . «بايبكط ٫ ،بايبكرل٠ تسضى قصاض٠ ٖصٙ إ

 اـُط: ؾُج٬ّ. اٯخط إٍ يًتعسٸٟ قاب١ً غرل ،باؾػِ قا١ُ٥ قصاض٠: ايجايح

 أٚ ٚاقعٝٸ١ قصاض٠ّ اٱغهاض نإ اـُط، ؾإشا ؾػِ قؿ١ْ َػهط، ٚاٱغهاض

ٚٸٍ ايكػِ ٗ قصض، نُا ظػُ٘ ؾاـُط اعتباضٜٸ١ ٕٸ إ٫ٓ ،ا٭  ع٢ً بٓا٤ٶ ـ ايكصاض٠ ٖصٙ أ

ٚٸٍ ايكػِ ايػطٜإ، غ٬ف تكبٌ ٫ ـ شلا ايتكٜٛط ٖصا  ٗ إيٝ٘ ٜؿاض ايصٟ ٖٛ ٖٚصا. ا٭

ٕٸ :بًػإ اـُط طٗاض٠ ع٢ً ايسآي١ ايطٚاٜات  . طَهػٵٜٳ ٫ ايجٛب إ

ِٸ ٕٸ ث  اؿا١ًَ ا٭دػاّ ٗ سكٝكٝٸ١، نُا تهٕٛ تاض٠ّ ;ايج٬خ ايكصاضات ٖصٙ إ

 اٱغهاض نٕٛ ع٢ً بٓا٤ٶ ـ اـُط اـبٝح، ٚٗ اٱْػإ إتعسٜٸ١، ٚٗ يًكصاض٠ عطؾّا
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 ٖصٙ يٓؿؼ اعتباضٷ ٖٞ إْٸُا ا٫عتباضٜٸ١ اعتباضٜٸ١; ؾايكصاض٠ تهٕٛ ٚأخط٣ ;ـ ٚاقعٝٸ١ قصاض٠

 . ايج٬خ ايكصاضات

َٸا  ع٢ً بٓا٤ٶ ،ايهاؾط لاغ١ ايؿاضع اعتباض :قبٌٝ ؾُٔ ا٭ٍٚ ايكصاض٠ اعتباض أ

 . لاغت٘

َٸا ٔٵ ٗ متًُ٘ ٫ ٖٓا ؾٗصا ايجا١ْٝ ايكصاض٠ اعتباض ٚأ  ُٓت يٛ ايؿطٜع١، ٚيه

 . إع٢ٓ ٖصا ع٢ً ًٓٗا استٌُ ايعْا ٚيس ٚؽبٝح تٓكٝل أخباض

َٸا  َٔ ٚمُٖٛا ،ٚاؿٝض ،اؾٓاب١ :قبٌٝ ؾُٔ ايجايج١ ايكصاض٠ اعتباض ٚأ

 . ا٭سساخ

ٕٸ: ٜكاٍ نُا ـ بايطٚح قا٥ُّا َعٜٓٛٸّا قصضّا يٝػت ـ َج٬ّ ـ ؾاؾٓاب١  ١ًُٚ اؿسخ إ

ٝٸ١ ّٷ ٖصا ؾإٕ ;ـ ْؿػاْ  ٗ ساي١ اؾٓاب١ نٕٛ ا٭خباض َٔ إػتؿاز ؾعطٟ، بٌ ن٬

ٕٸ ٚضز اؾػِ، ٚشلصا ٌٸ ؼت أ ايؿاضع;  عٓس قصاض٠ تعتدل اؿاي١ دٓاب١، ٖٚصٙ ؾعط٠ٺ ن

ٕٵٚٳ﴿: قٛي٘ ٗ بايطٗاض٠، نُا ايػػٌ عٔ ايتعبرل بسيٌٝ ِٵ ٔإ ٓٵتٴ ٗٻطٴٚا دٴٓٴبّا ُن إا٥س٠: ) ﴾َؾاٖط

ِٕ إٍ تػطٟ ٫ٚ ،اؾػِ ٗ بٛقـ قا١ُْ٥ قصاض٠ ؾٗٞ .(6 ٕٸ آخط دػ  شيو با٬ٕقا٠; ٭

ٕٸ: بٓٴاُؾ يبسٕ ا٬ٕقٞ ايجٛب طٗاض٠ ضٚاٜات ٗ دا٤ ٚشلصا. نصيو ٜػطٟ ٫ ايٛقـ  إ

ٕٸ: ٚاؿا٥ض اؾٓب عطم ٗ هٓب، ٚٚضز ٫ ايجٛب  ٚنعُٗا سٝح ٚاؿٝض اؾٓاب١ إ

ٕٸ ٚايعذب. اهلل  ،دػُٝٸ١ قصاض٠ْ ٖٞ اييت ،ايؿطع١ٝ ايٓذاغ١ شنط إٔ بعس ـ بعهِٗ أ

ٛټ أْهط ـ إعٜٓٛٸ١ ٚايكصاض٠ ِٕ ضتك ٕٸ ع٢ايكصاض٠، ٚازٻ َٔ ثايح قػ  قا١ُ٥ قصاض٠ ؾطض أ

ٕٸ ٫سٛٓا أْٸا ايؿطع، َع أٌٖ عٓس َكبٍٛ ٫ٚ َأيٛفٺ غرل ا٭ٍٚ ايكصاض٠ غرل باؾػِ  أ

 . ٚاؿٝض اؾٓاب١ َجٌ ٗ ايؿطع َٔ إػتؿاز ٖٛ ايجايح ايكػِ ٖصا

ٕٸ هضٜتٻ ٖٚهصا  قصاض٠ يًذػِ ناْت ابتسا٥ٝٸ١ قؿ١ ناْت َت٢ ايكصاض٠ أ

 تًو تهٔ ٚمل ،يًذػِ ثابت١ بكؿ١ٺ قا١ُ٥ ناْت َٚت٢با٬ٕقا٠،  يًػطٜإ قاب١ً دػُٝٸ١

 نْٛٗا َٔ ا٬ٕقٞ، بايطغِ إٍ ايكصاض٠ تػطٟ ؾ٬ ،با٬ٕقا٠ يًػطٜإ قاب١ً ايكؿ١

 . دػُٝٸ١ قصاض٠ّ

 إصنٛض٠ ٚا٭قػاّ. َعطٚف ٚاسس َع٢ٓ شات أْٸٗا ٜٓاٗ ٫ ايكصاض٠ أقػاّ ٚتعسٸز

 ;ايٓؿؼ أٚ إع٢ٓ ٚأخط٣ ;اؾػِ تاض٠ّ ؾٗٛ ;ٚايٓذاغ١ ايكصاض٠ َطنع ٗ ؽتًـ إْٸُا

ِٸ إ٫ٓ ا٭قػاّ أسس إٍ اْكطاف ٫ٚ. باؾػِ قا١ُ٥ قؿ١ ٚثايج١ّ  إٓاغبات به
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 اعتباض ٖٞ ايكصاض٠، ٚإْٸُا يًؿٜ آخط َع٢ٓٶ يٝػت ايؿطعٝٸ١ ٚايٓذاغ١. ٚا٬ٕبػات

 . اؿكٝكٝٸ١ يًٓذاغ١

ٕٸ ايهط١ّ باٯ١ٜ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٜػتؿهٌ ؾكس ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً  يؿ١ٛ بأ

 ايطعٔ إ٫ٓ تعطٞ ايكصاض٠، ؾ٬ ايًػٟٛ، أٟ اؿكٝكٞ َعٓاٖا ع٢ً ًٓٗا ّهٔ ايٓذاغ١

 ايكصاض٠ َٔ ا٫عتباضٟ ايؿطز ع٢ً ؿًُٗا َٛدب ٚايٛغاخ١، ٫ٚ بايكصاض٠ إؿطنٌ ٗ

 . إكاّ ٗ عا٠إسٻ

 

 : ٚدٛٙ ب ا٫غتس٫ٍ ٖٓا بعسٸ٠ْكطِّ 

ٚٸٍ ايٛد٘ ٕٸ زع٣ٛ: ا٭ َٸا ;|ايٓيبٸ ظَٔ ٗ ايؿطعٞ ح٬ا٫قط ٖٛ إع٢ٓ ٖصا أ  إ

َٸ١ ايكط١ٜٓ أٚ ;ايؿطعٝٸ١ اؿكٝك١ أغاؽ ع٢ً  . ايعا

ٕٸ (1)ا٭غتاش ايػٝٸس عًٝ٘ ٚأٚضز  ٗ ايٓذاغ١ تؿطٜع أقٌ  تػًِٝ ع٢ً ـٜتٖٛق ٖصا بأ

ّٕ غرل ٖٚصا ،اٯ١ٜ ْعٍٚ ظَإ ٗ اؾ١ًُ ٕٸ َٔ ْعًِ ; ٕاَعًٛ  . بايتسضٜر ٓتِّٝبٴ ا٭سهاّ أ

ٔٸ ٕٸ ايتشكٝل ٚيه ٕٸ ٖصٙ قبٌ ايٓذاغ١ أقٌ تؿطٜع قٜٛٸّا إٕٛٓٛ أ  ٖصٙ اٯ١ٜ; ؾإ

ّٷ ٖٛ نُا ـ ايتٛب١ غٛض٠ ٗ ْعيت اٯ١ٜ  أٚاخط ٗ ،اشلذط٠ َٔ ايتاغع١ ايػ١ٓ ٗ ـ َعًٛ

 : أَٛضٷ يصيو ٜٚؿٗس. ايعَإ شيو إٍ لاغات عسٸ٠ تؿطٜع قٜٛٸّا ٚإٕٛٓٛ ،|ايٓيبٸ أٜٸاّ

 َٚٔ .ٚإعسازِٖ ايٓاؽ تهًٝـ ٕكًش١ ناْت إْٸُا ا٭سهاّ تسضهٝٸ١ ٕٸإ: َٓٗا

ٕٸ إعًّٛ  يتأخرل َٛدب ايعك٥٬ٞ، ؾ٬ ايطبع ٚؾل ع٢ً ايٓذاغات بعض لاغ١ أ

 ا٫غتٓذا٤ إس١ٜٓ أٌٖ عٓس َتعاضؾّا نإ إس١ٜٓ |ايطغٍٛ زخٌ ٚسٌ. تؿطٜعٗا

ٚٸٍ ا٭ْكاضٟ َعطٚض بٔ ايدلا٤ ٚنإإا٤،  أٚ طذٳباَؿ إػًٌُ،  َٔ بإا٤ ٢اغتٓذ ٔٵَٳ أ

ٕٻ﴿: سٓك٘ ٗ ؾٓعيت ٛٻابٹ ٜٴشٹبټ اهلَل ٔإ ِّٔط ٜٴشٹبټٚٳ ٌٳايتٻ ُٴتٳَط ٔٳاِي  . (222ايبكط٠: ) ﴾ٜ

 ايٓذاغ١; إش إٍ إؾاض٠ْ ؾٝٗا ـ اشلذط٠ قبٌ ٖٚٛ ـ اٱغطا٤ ضٚاٜات بعض ٕٸإ: َٚٓٗا

َٸ١ ٖصٙ بٌ ؾٝٗا ٜكاضٕ  ؾآق١ تهايٝـ عًِٝٗ ؾشًُت ،تٵطٳقكٻ اييت ايػايؿ١ ٚا٭َِ ا٭

َٸا ٕسٳيًبٳ ايبٍٛ إقاب١ ساي١ ٗ َٸ١ ٖصٙ ٚمٛٙ، ٚأ  . طٗٛضّا شلا إا٤ دعٌ ؾكس ا٭

 اخت٬ف ع٢ً ـ يًشػٌ أٚ يًشػٔ |ايٓيبٸ سبٸ ضٚاٜات بعض ٗ ٚضز َا: َٚٓٗا

 تأْٝب٘، ؾُٓع أٚ أخصٙ ؾأضٜس ،ؾباٍ ،|ايٓيبٸ سذط ٗ نإ أْٸ٘ َٔ ،ـ َتْٛٗا
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ٕٸ بعهٗا عًٝ٘، ٚٗ ٘ؾكبٻ َا٤ٺ ٚزعا ،|ايٓيبٸ  اؿػٔ عًٝ٘ باٍ» |ايٓيبٸ أ

 . «ثٛب٘ َٔ بٛشلُا ٜػػٌ ٫ ٜطعُا ؾهإ إٔ قبٌ ٚاؿػٌ

ُٴٛاَؾتٳ﴿ :إا٥س٠ غٛض٠ ٗ تعاٍ قٛي٘: َٚٓٗا ُٻ ، بٓا٤ٶ (6إا٥س٠: ) ﴾ّاَطِّٝبٳ ّاٝسٳقٳعٹ ٝٳ

 باٯ١ٜ ايؿكٗا٤ اغتس٫ٍ َكته٢ ٖٛ ايؿطعٞ، نُا ايطاٖط َع٢ٓ بايطِّ نٕٛ ع٢ً

. ايٓذاغ١ تؿطٜع اؾذلاض ٜػاٚم نصيو طاٖٕط ٚاؾذلاض. ايذلاب طٗاض٠ اؾذلاٙ ع٢ً

ٕٸ ٚإٓكٍٛ ٔٻ ٚغرلٖا ايؿٛاٖس ٖصٙ أٚدبت ايتٛب١، ؾإشا غٛض٠ قبٌ إا٥س٠ غٛض٠ أ  ايٛ

ٞٸ ِٸ مل ايٓذاغ١ تؿطٜع بػبل ا٫ط٦ُٓاْ  . إصنٛض اؾٛاب ٜت

ٕٸ غرل ٕٸ أقٌ ُاَٝٸ١ عسّ ـ ٖصا َع ـ ايكشٝض أ ٕٵ ايٓذاغ١ ايٛد٘; ٭  ناْت ٚإ

ٔٻ شيو ٗ إْا٫ّ ع١َؿطٻ ٕٸ ايكطع ي٘ وكٌ إٔ ٜهاز عإتتبِّ ايعَإ، ٚيه  يؿ١ٛ بأ

 عٓٗا طٜعبٻ نإ ايؿطعٝٸ١، ٚإْٸُا ايكصاض٠ عٔ يًتعبرل كتكِّخٴ قس تهٔ مل ايٓذاغ١

 . إتؿطٸق١ إٛاضز ٗ كتًؿ١ بتعبرلات

ٕٸ ٬ْسٜ ٚشلصا  عٔ إٓكٛي١ ا٭سازٜح فُٛع ٗ «ايٓذاغ١» يؿٜ ٤ فٞ أ

َٸا |ايٓيبٸ َٸا ;َعسّٚ إ َٸ١ ضٚاٜات ٗ ستٸ٢ ؾك٘، بٌ ططقٓا ٗ دسٸّا، ٫ ْازضٷ ٚإ  ايعا

 ؾٝٗا سٵأدٹ ايٓذاغ١، ٚمل أسهاّ ٗ |ايٓيبٸ عٔ سسٜحٺ ١٥اُغتٸ ع٢ً تؿتٌُ اييت

ٕٸ ايطاٟٚ ْكٌ إسساُٖا ٗ: ضٚاٜتٌ ٗ إ٫ٓ ،ايٓذؼ بعٓٛإ ايتعبرل : قاٍ |اهلل ضغٍٛ أ

ٕٸ» ٕٸ ْكٌ ا٭خط٣ ٚٗ ;«بٓذٕؼ يٝؼ اشلطٸ إ ٝٸّا أ  ،دٓبٷ ٖٚٛ |ايٓيبٸ ٚاد٘ قشاب

ٕٸ! اهلل غبشإ: »|، ؾكاٍايٓيبٸ َٔ ٚاغتػٌ، ٚاعتصض ٚشٖب ٢ٝ،ؾاغتش  ٫ إ٪َٔ إ

 . «ٜٓذؼ

ايؿاضع،  يػإ ٗ ٚزٚضاْٗا ايٓذاغ١ يؿ١ٛ اغتعُاٍ نآي١ عٔ ٜهؿـ ٖٚصا

 . ايًؿ١ٛ ٖصٙ بؿإٔ ايؿطعٞ ا٫قط٬ح اغتكطاض ٜٓؿٞ ايصٟ ا٭َط

ٝٸ١ ايؿطعٝٸ١; بكط١ٜٓٺ ايٓذاغ١ ع٢ً ايٓذاغ١ ٌٓ زع٣ٛ: ايجاْٞ ايٛد٘ خاقٸ١،  ساي

 غرل ايٓذاغ١ ع٢ً ايًؿٜ ٌٓ ؾًٛ ،إٛيٜٛٸ١ َكاّ ٗ نْٛ٘ ٗ إٍٛ ساٍ ٚٗٛض ٖٚٞ

 خ٬ف خاضدٞ، ٖٚٛ إَٔط عٔ إٍٛ قبٌ َٔ إخباضّا ٖصا يهإ ا٫عتباضٜٸ١ ايؿطعٝٸ١

 . إصنٛض اؿايٞ ايٛٗٛض

 ي٘ ايهطِٜ، ايصٟ ايكطإٓ ٗ ايٛٗٛض ٖصا َٓع إَهإ إٍ َهاؾّا ـ عًٝ٘ زٴٔطٜٚٳ

ٕٸ ـ ؾتٸ٢ تطبٜٛٸ١ أغطاض ِٕ تع٬ًّٝ نطتشٴ إؿطى لاغ١ أ  َٓاغبٷ ؾطعٞ، ٖٚصا ؿه
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 . ايٛاقعٝٸ١ ايٓذاغ١ أٚ ايؿطعٝٸ١ ايٓذاغ١ بايع١ًٓ أضٜس إٛيٜٛٸ١، غٛا٤ٷ ٕكاّ

ٕٸ زع٣ٛ: ايجايح ايٛد٘ ا٫عتباضٜٸ١،  ٚايكصاض٠ اـاضدٝٸ١ ايكصاض٠ بٌ زا٥طٷ ا٭َط أ

ٚٸٍ َٸا ;اؿطاّ إػذس إٍ ا٫قذلاب َٔ إؿطنٌ ٕٓع ع١ًّٓ نْٛ٘ وتٌُ ٫ ٚا٭  يٛنٛح إ

َٸا ;َِٓٗ نجرٕل ع٢ً اْطباقٗا عسّ ٕٸ يٛنٛح ٚإ  سط١َ ٜٛدب ٫ اـاضدٝٸ١ ايكصاض٠ فطٸز أ

 . ايجاْٞ ا٫قذلاب، ؾٝتعٝٻٔ

ٕٸ اٍ َهاؾّا ـ عًٝ٘ زٴٔطٜٚٳ  بهٕٛ ا٫يتعاّ أٜهّا ٜكتهٞ ايجاْٞ ع٢ً اؿٌُ أ

 ٜٛدس أْٸ٘ ـ ٖتو أٚ غطا١ٜ ًٜعّ مل زخٛي٘، ٚيٛ ؿط١َ َٓاطّا ٤ٺ يؿٞ ايؿطعٝٸ١ ايٓذاغ١

ٟٸ ؾطزٷ  اٱؾهاٍ عًٝ٘ زٴٔطٜٳ ٫ عًٝ٘ ّ، ٚاؿٌُتكسٻ نُا اـاضدٝٸ١ ايكصاض٠ َٔ َعٓٛ

 . إصنٛض

 ايٓذاغ١ ع٢ً اؿٌُ َٔ ايج٬ث١ ايٛدٛٙ ٖصٙ عٝ٘تسٻ ٕا سٷَبعِّ ٜٛدس إْٸ٘ ثِ

ٕٸ ا٫عتباضٜٸ١، ٖٚٛ  ;لؼ بأْٸِٗ إؿطنٌ سكٝك١ سكط َػام غٝكت ايهط١ّ اٯ١ٜ أ

 ايٓذاغ١ ٜٓاغب إْٸُا شيو، ٖٚصا غ٣ٛ شلِ سكٝك١ ٫ اؿكط، ؾهأْٸ٘ أزا٠ بًشاٚ

 . ا٫عتباضٜٸ١ ايٓذاغ١ ٫ ،إعٜٓٛٸ١ اؿكٝكٝٸ١

ٍٸ باٱط٬م ٚأْٸ٘، «لؼ» ن١ًُ ٗ اٱط٬م زع٣ٛ: ايطابع ايٛد٘  اٯ١ٜ تس

 ايٓذاغ١ ّْا، ؾتجبتسٳٚبٳ ػّاِؿْٳ ،َٚطاتب٘ ؾ٪ْٚ٘ بتُاّ إؿطى لاغ١ ع٢ً ايهط١ّ

 ؼٌُ إؿطى بسٕ ٗ ٝٸ١اؿػٸ اؾػُٝٸ١ ايٓذاغ١ عسّ َعًَٛٝٸ١ ٚبعس. ٚاؾػُٝٸ١ إعٜٓٛٸ١

 ايبسٕ ٚلاغ١ ايٓؿؼ لاغ١ بٌ زا٥طّا ا٭َط ا٫عتباضٜٸ١; ؾًٝؼ ايبسٕ لاغ١ ع٢ً

ٝٴ ٌٷ اٱط٬م ايجاْٞ، بٌ ٔتعٝټ عسّ ع٢سٻي  . َعّا ثباتُٗاإب نؿٝ

 باٱط٬م يتجبت ايكهٝٸ١ ٗ إٛنٛع َٔ ؾطزٜٔ يٝػا ٚايبسٕ ايٓؿؼ ٕٸإ: عًٝ٘ زٴٔطٜٚٳ

ِٷ ٖٛ َا ًٜشٜ إؿطى; ؾكس ٬َس١ٛ َٔ مٜٛٔ إٍ َطدعُٗا َعّا، بٌ لاغتُٗا  ;دػ

ِٷ ٖٛ َا ٚؿاٚ٘. َعٟٓٛ ؾدلٷ ٖٛ َا ًٜشٜ ٚقس ٕٵ َعّا َٚع٢ٓ دػ  أَطّا نإ ٚإ

ٕٸ اٱط٬م ب٘ ٜؿٞ ٫ َعك٫ّٛ، ٚيهٓٸ٘ إٛنٛع،  ٗ ظا٥س قٝسٺ أخص ٜٓؿٞ اٱط٬م ; ٭

ٝٸاتٺ ايًشاٚ، ٚإزخاٍ تٛغع١ إٍ ْٛط ي٘ ٚيٝؼ  إٍ شيو وتاز ؼت٘، بٌ عسٜس٠ سٝج

ِٸ ايؿطعٞ، ؾ٬ إع٢ٓ ع٢ً اؿٌُ ُاَٝٸ١ عسّ ؾايٛاٖط ٚعًٝ٘. خاقٸ١ قط١ٜٓٺ  ٜت

 . ايهط١ّ باٯ١ٜ ا٫غتس٫ٍ

: كاٍٜٴ قس ايؿطعٞ ا٫عتباض ع٢ً ايٓذاغ١ ٌٓ اؾذلاض بعس أْٸ٘ ٗ: ايجا١ْٝ اؾ١ٗ
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ٕٸ  عٓا١ٜ: ٚا٭خط٣; ايصات ع٢ً إبسأ ٌٓ عٓا١ٜ: إسساُٖا: عٓاٜتٌ بٌ ٜسٚض ا٭َط إ

ٍٸ ٫ ايجا١ْٝ ايعٓا١ٜ استُاٍ ا٭ٍٚ، َٚع يًعٓا١ٜ ضَطدِّ ٫ٚ. «شٚ» ن١ًُ تكسٜط  إ٫ٓ اٯ١ٜ تس

 . ايعطنٝٸ١ ايٓذاغ١ َع ٬٤ّتٜ لاغ١، ٖٚصا شا إؿطى نٕٛ ع٢ً

ٕٸ إٍ َهاؾّا ـ عًٝ٘ زٴٔطٜٚٳ ـٸ إكسض ٌٓ عٓا١ٜ أ ٕٸ ـ ؾّاطٵعٴ ايتكسٜط عٓا١ٜ َٔ أخ  أ

 سكٝك١ ٚانض، ٚسكط ٖٛ نُا لاغت٘ عٝٓٝٸ١ لاغ١ شا إؿطى نٕٛ إط٬م َكته٢

ٝٸ١ بايٓذاغ١ أْػب بايٓذاغ١ إؿطى  . ىؿ٢ ٫ نُا ،ايعطنٝٸ١ ايٓذاغ١ َٔ ايعٝٓ

 لاغ١ ع٢ً ايهط١ّ باٯ١ٜ ا٫غتس٫ٍ ُاَٝٸ١ اؾذلاض بعس ـ أْٸ٘ ٗ: ايجايج١ اؾ١ٗ

ٞٸ لاغ١ بٗا ْجبت إٔ ّهٔ ٌٖ ـ إؿطى  ايهٓؿاض؟  أقػاّ َٔ ٚغرلٙ ايهتاب

ٕٸ: شيو ٚتٛنٝض ٟٸ َعٓاٙ ايهط١ّ اٯ١ٜ ٗ ب٘ طازٜٴ تاض٠ّ إؿطى إ ٌٸ ، ٖٚٛايًػٛ  ن

 ب٘ طازٜٴ ٚأخط٣ ;٫ أٚ ايؿطى بعٓٛإ زإ ايٛاقع، غٛا٤ٷ ٗ بايؿطى َتًبػٸّا نإ ٔٵَٳ

 عٔ يًُؿطى عًٝ٘، ُٝٝعّا ٜػرل اٱغ٬َٞ اجملتُع نإ ايصٟ ا٫قط٬سٞ َعٓاٙ

َٸٞ، ٖٚٛ ُٻ عباض٠ ايص  عكٝست٘ ٚاقع نإ ٔٵَٳ ع٢ً ٜٓطبل بعٓٛاْ٘، ؾ٬ بايؿطى ٜسٜٔ ٔٵع

ٕٵ، ؾطنّا  . يٓؿػ٘، نايٓكطاْٞ ايؿطى عٓٛإ ٜكبٌ مل ٚإ

ٚٸٍ ؾع٢ً ّٕ اٯ١ٜ سلٍٛ ٗ إؾهاٍ ٫ ا٭  ،ايهتابٝٸٌ ايهٓؿاض َٔ ٭قػا

ٕٸ ٚاجملٛؽ، إ٫ٓ نايٓكاض٣  َؿطنّا، ؾ٬ بٛقؿ٘ تهٕٛ س٦ٓٝصٺ ايٓكطاْٞ لاغ١ أ

ٝٸّا تؿٌُ ٝٸ١ ٘إّاْٴ ؿلاتٻ ْكطاْ  . ٚتجًٝجٗا ؾطنٗا ٗ ٙٺتٛضټ زٕٚ ،بايٓكطاْ

ٕٸ بسع٣ٛ ايتكسٜط ٖصا ع٢ً ٜٴٛضٳز ٚقس  اٯ١ٜ ٗ «إؿطى» ن١ًُ بإط٬م ا٭خص أ

ٕٸ غرل أٜهّا،  إػًٌُ ايعكا٠ َٔ نجرٕل ع٢ً لٜطبٻ عٓٛإ إؿطى ٖهٔ; ٭

 ّهٔ ٫ إؿطنٌ، َٚع٘ َٔ خاقٸّا ْٛعّا إككٛز ٜهٕٛ إٔ سٻبٴ َج٬ّ، ؾ٬ نإطا٥ٞ

 . ايهتابٝٸٌ َٔ يًُؿطى اٯ١ٜ بإط٬م ايتُػٸو

ٕٸ شيو ٜٚٓسؾع ٕٵ إؿطى بأ ٌٸ ع٢ً ٜٓطبل نإ ٚإ  اهلل َع ؾدكّا أؾطى ٔٵَٳ ن

ّٕ ٗ تعاٍ  ا٭يٖٛٝٸ١، أٚ أٚ ،اـايكٝٸ١ ايٛدٛز، أٚ ٚدٛب َٔ ب٘ إدتكٸ١ إكاَات َٔ َكا

 إٍ ٜٓكطف أْٸ٘ شيو، إ٫ٓ ايػٝبٝٸ١، ٚغرل ا٫غتعا١ْ ايطاع١، أٚ ٚٚدٛب اؿانُٝٸ١

 اهلل اختكام ٜهٕٛ اييت إطتب١ ٖٞ ٚايعباز٠; ٭ْٸٗا ا٭يٖٛٝٸ١ َطتب١ بًشاٚ اٱؾطاى

ٕٸ إٍ َهاؾّا ٖصا. َطنٛظّا أَطّا بٗا تعاٍ  َطا٥ّٝا نإ ٚيٛ ـ إػًِ طٗاض٠ اضتهاظ أ

 ايٝس يطؾع َٛدب ٫ اٱط٬م، َٚع٘ تكٝٝس ع٢ً ك١ًإتٻ ايكط١ٜٓ َجاب١ ٜهٕٛ ـ ٚعاقّٝا
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 . ايتكٝٝس ع٢ً ٝٸ١ايًبٸ ايكط١ٜٓ ٖصٙ اقتها٤ َكساض إ٫ٓ اٱط٬م عٔ

ٞٸ إكابٌ بإؿطى اٯ١ٜ ؽتلٸ ايجاْٞ ايتكسٜط ٚع٢ً  . ٚانضٷ ٖٛ نُا ،يًهتاب

 ايجاْٞ; يهْٛ٘ ٗ اٱط٬م عٓس إؿطى ن١ًُ ٚٗٛض زع٣ٛ اجملاظؾ١ َٔ ٚيٝؼ

َٸّا اقط٬سّا ٖٓا. اٱغ٬َٞ اجملتُع ٗ عا ٌٴ ايجاْٞ إع٢ٓ سٜ٪ِّ ٚ  ٕٓع ٬َنّا ايؿطى دع

ٕٸ إػذس إٍ ا٫قذلاب َٔ إؿطنٌ ٕٸ ٚنٛح اؿطاّ; ؾإ ٝٸّا ـ إٓع بٗصا ٜككس ٔٵَٳ أ  عًُ

 ٗ أق٬ّ، ٚيٝػٛا ايهعب١ غٕٜٛكسِّ ٫ ايصٜٔ ايهتابٝٸٌ ايٛثٓٝٸٕٛ، زٕٚ إؿطنٕٛ ِٖ ـ

 ايٓلٸ ي٘ تكسٸ٣ َا ٚنصيو. شيو ع٢ً قط١ّٜٓ ٌٜؿٚه إيٝٗا، قس ايٛقٍٛ َعطض

ٕٵٚٳ﴿: بكٛي٘ َٓه١ أٌٖ تطٌُ َٔ شيو عكٝب ايكطآْٞ ِٵ ٔإ ٝٵ١ًَّ خٹِؿتٴ ٛٵفٳ عٳ ِٴ َؾػٳ  اهلُل ٜٴػٵُٓٝه

ٔٵ ٘ٹ َٹ ٕٵ َؾهٵًٹ ٕٸ; (28ايتٛب١: ) ﴾ؾا٤ٳ ٔإ  إؿطنٌ ٤ فٞ ؼطِٜ بػبب ؽاف إْٸُا ايع١ً  ؾإ

ٟٸ ع٢ً ٜٞٚهؿ. ٤ اجملٞ اعتازٚا ايصٜٔ ،ايٛثٓٝٸٌ ٝٵٔ ٪تهاؾ اؾذلاض ساٍ أ ٝٳ  ٗ إعٓ

 . (2)«ايهط١ّ اٯ١ٜ إْاٍ

. سٛشلا ٚايكاٍ ايكٌٝ َٔ ايهجرل عٔ ٜػٓٝٓا ايهط١ّ اٯ١ٜ سٍٛ داَع ؼكٝلٷ ٖصا

 أْٸٗا هضاتٻ ٚنصيو .ايهتاب أٌٖ لاغ١ ع٢ً بٗا ا٫غتس٫ٍ ّهٔ ٫ أْٸٗا هضاتٻ ٚقس

 ْعِ، ٜبك٢. ا٬ٕسس٠ َٔ ناْٛا يٛ ستٸ٢ ،آزّ بين َٔ أسسٺ لاغ١ ع٢ً زي٬ّٝ تكًض ٫

ِٸ  إطاض ٗ سٛشلا اؿسٜح اغت٦ٓاف َٔ سٻبٴ ٫ عا٠، ٚاييتإسٻ ا٭زٓي١ بكٝٸ١ اغتعطاض ٖٛ إٗ

ٕٵ ايطٚا٥ٞ ايبشح  . اهلل ؾا٤ إ

 

 زع٣ٛ َػأي١ ع٢ً ايه٤ٛ ْ٘ػًٚ إٔ ايبشح ايطٚا٥ٞ إٍ ا٫ْتكاٍ قبٌ آثطْا ٚيكس

 : ايتايٞ ايبشح اغتأْؿٓا ؾكس ٖٓا َٚٔ .ايهتاب أٌٖ ع٢ً ايؿطى

 

ٕٸ ِٸ إ ٍٸاغتٴ َا أٖ  : أَطإ ايهتاب أٌٖ ؾطى ع٢ً ب٘ س

ٚٸٍ  ٍٸ: ا٭  ع٢ً ـ اؿسا٥ل ٚقاسب اؾٛاٖط نـكاسب ـ ايؿكٗا٤ َٔ أغًب اغتس

ٗٴٛزٴ تٹٚٳَقاَي﴿ :تعاٍ بكٛي٘ ايهتاب أٌٖ ؾطى ٝٳ ٜٵطٷ اِي ٔٴ عٴعٳ ُٳػٹ  ٣اضٳايٓٻكٳ اَيتٹَقٚٳ اهللٹ ابٵ  ٝضٴاِي



 االجتهاد والتجديد

ٔٴ ِٵ يٹَوشٳ اهللٹ ابٵ ٗٴ ٛٵُي ٛٳ َق ِٵبٹَأِؾ ٔٗ ٖٹ ٖٹٜٴهٳ ا ٍٳ ٕٳ٦ٴٛا ٛٵ ٔٳاٖيصٹ َق ٔٵ َنَؿطٴٚا ٜ ٌٴ َٹ ِٴَق َقبٵ ٗٴ  َأْٻ٢ اهلُل اتٳًَ

ٕٳ ُٳ اتٻدٳصٳ اُيٛاَقٚٳ﴿: أٜهّا ٚقٛي٘ (،30ايتٛب١: ) ﴾ٜٴ٪ٵَؾُهٛ   (.88َطِٜ: ) ﴾ّاٚٳَيسٳ ٔٴايطٻسٵ

 غبشاْ٘ ي٘ دعًٛا أْٸِٗ َؿطنٌ ٚايٓكاض٣ ايٝٗٛز نٕٛ ع٢ً اغتس٫شلِ ٚٚد٘

ٕٸ ايٛيس، ؾاعتدلٚا شلصا ٚايسّا  ٚعسٸٚٙ ،ٚيسّا ٚتعاٍ  . ؾطْى ٖصا أ

 : َٓٗا ،بأدٛب١ٺ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً طٜٔٚإؿػِّ ايؿكٗا٤ بعض ٚأداب

ٕٸ ـ1 ٕٸ ا٫عتكاز إ  ناْٛا ايصٜٔ ايٝٗٛز ؾطم ببعض كتلٌّ هلل ابّٓا نإ ععٜطّا بأ

َٸا. اْكطنٛا ٚقس ،|ايطغٍٛ  ظَٔ ٗ  ٫ ؾإْٸِٗ اؿايٞ ظَآْا ٗ إٛدٛزٕٚ ايٝٗٛز أ

ٛٸ٠ ٜعتكسٕٚ  . إؿطنٌ َٔ ِٖعسټ ّهٔ ٫ ععٜط، ٚبايتايٞ ببٓ

 ؾإٔ ٗ ـ ايطاظٟ ٚايؿدط ايطباطبا٥ٞٚ نـايطدلغٞ ـ ايتؿاغرل أقشاب ْٚكٌ

 :ِٖٚ ،|اهلل ضغٍٛ ٍإ ايٝٗٛز َٔ ْاع١ْ أت٢»: عبٸاؽ ابٔ عٔ اٯ١ٜ ضٚا١ّٜ  ٖصٙ ْعٍٚ

 تطنت ٚقس ْتٸبعو نٝـ: ٚقايٛا ،غٝـ بٔ َٚايو أٚؾ٢ بٔ ٚايٓعُإ َؿهِ بٔ غ٬ّ

ٕٸ تععِ ٫ٚ، قبًتٓا ٌٻ ععٻ اهلل اهلل، ؾأْعٍ ابٔ ععٜطّا أ ٗٴٛزٴ اَيتٹَقٚٳ﴿: ٚد ٝٳ ٜٵطٷ اِي ٔٴ عٴعٳ  ابٵ

 . (3)«﴾اهللٹ

ٕٸ ع٢ً ايطدلغٞ سأٖن ايٓٛطٜٸ١، سٝح ٖصٙ ٚايؿكٗا٤ طٜٔإؿػِّ بعض ٢تبٓٻ ٚقس  أ

 إٛدٛزٜٔ يًٝٗٛز اعتكازّا اْكطنٛا، ٚيٝؼ ايصٜٔ ايٝٗٛز َٔ يؿطق١ٺ  نإ ا٫عتكاز ٖصا

 .اٯٕ

ٕٸ ايكٍٛ زٚفطٻ»: ؾكاٍ بصيو اـُٝين اٱَاّ حٚقطٻ  ٜٛدب ٫ اهلل ابٔ ععٜطّا بأ

ٕٵ ،ايؿطى ٕٸ ايهؿط، َع َٓ٘ يعّ ٚإ  قس َِٓٗ طا٥ؿ١ْ ـ قٌٝ َا ع٢ً ـ بصيو ايكا٥ًٌ أ

 . (4)«اْكطنٛا

 : ٖٞ إػأي١ ٖصٙ ٗ أقٛاٍ ث٬ث١ ايطاظٟ ايؿدط ٚشنط

ٚٸ٫ّ ٌٷ ايكٍٛ ٖصا قاٍ إْٸُا»: عُرل بٔ عبٝس قاٍ: أ  ازل٘ ،ايٝٗٛز َٔ ٚاسسٷ ضد

 . «عاظٚضا٤ بٔ ؾٓشام

 ،|اهلل ضغٍٛ إٍ ٚا٩دا ايٝٗٛز َٔ ْاع١ٺ ٗ ْعيت أْٸٗا عبٸاؽ ابٔ قٍٛ: ثاّْٝا

ِٸ ٚشنط ...، ايٝٗٛز بعض إصٖب بٗصا ؾايكا٥ًٕٛ ايكٛيٌ ٖصٜٔ ٚع٢ً: قاٍ أزلا٤ِٖ، ث

  .إخل

ٌٸ: ثايجّا ِٸ ،َٓتؿطّا ؾِٝٗ نإ إصٖب ٖصا يع  ...اْكطع ث
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ٌٸ إٍ شيو ايكطإٓ ْػب نٝـ أْٸ٘ إٍ ٖٓا اٱؾاض٠ ٚػسض   ايٝٗٛز؟! ن

ٌٸ ا٫عتكاز ٖصا سلٍٛ عسّ ٗ طٜٔإؿػِّ آضا٤ هشتاتٻ إٔ بعس: ؾٓكٍٛ ايٝٗٛز  يه

 : بإداباتٺ، َٓٗا ا٭َط ٖصا عٔ أدٝب ؾكس

ٚٸ٫ّ ٌٸ ٜهٕٛ إٔ: أ ٛٸ٠ ٜعتكسٕٚ إس١ٜٓ ٜػهٕٓٛ ناْٛا ايصٜٔ ايٝٗٛز ن ععٜط،  بٓ

ٔٵ  . شيو بعس اْكطنٛا ٚيه

ْٝعِٗ;  إٍ شيو ْػب: ايطباطبا٥ٞ ٚايع١َ٬ٓ ايطٛغٞ ايؿٝذ قاٍ نُا: ثاّْٝا

ٕٸ  ،ا٭دعا٤ َتٛاؾل ضأؽ شٚ اٯخط، ٚاؾُٝع ايبعض عًُ٘ َا ضانٕٛ َِٓٗ ايبعض ٭

 . اؾ١ٗ ٖصٙ َٔ ْٝعِٗ إٍ ٖصٙ ايٓػب١ تٵايتأثرل، ؾكشٻ َتؿاب١ٗ ٩١ٜٚض

ٕٸ ا٫عتكاز ٜهٕٛ إٔ ـ2  ٜٛدب ٫ ـ باط٬ّ اعتكازّا نْٛ٘ َع ـ ابّٓا تعاٍ هلل بأ

ٕٸ ٕٸ ٜعتكس اـاقٸ١، نإٔ َكاَات٘ اسس٣ ٗ ي٘ ؾطٜوٺ دعٌ ٖٛ ايؿطى  ؾطنّا; ٭  أ

َٸا. ٚاٱهاز اـًل ٗ طٷَ٪ثِّ اهلل غرل أسسّا ٛٸ٠ ا٫عتكاز فطٸز أ ٕٵ بايبٓ نؿطّا،  نإ ٚإ

 فطٸز»: ٜكٍٛ سٝح، (1988ّاـُٝين) اٱَاّ إيٝ٘ شٖب َا ٖٚصا .ٺبؿطى يٝؼ ٘يهٓٻ

ٕٸ ايكٍٛ ٕٵطٵايؿِّ ٜٛدب ٫ اهلل ابٔ ععٜعّا بأ ٕٵ ا٫عتكاز ٕٸإ إش; (5)«ايهؿط َٓ٘ يعّ ى، ٚإ  بأ

 ،ايهؿط ٫ظَ٘ بّا، ٖٚصاَٚطٖن دػُّا  ٜهٕٛ إٔ ٫ظَ٘ ٚيسٷ ٚتعاٍ غبشاْ٘ ي٘ ٜهٕٛ

 .ايؿطى ٫

ايًٛاظّ  ٖصٙ إٍ ًَتؿتّا ٜهٔ مل إشا أَا، ٜعتكسٙ َا يٛاظّ ٜسضى نإ شاإ ٖصاٚ

 . ستُّا بهاؾٕط يٝؼ ـ ايؿكٗا٤ َٚؿٗٛض اـُٝين اٱَاّ ضأٟ بػٵسٳ ـ ؾإْٸ٘

ٕٕ ز٫٫تٷ «اهلل ابٔ» يه١ًُ تهٕٛ إٔ ـ3  ٚايبعض ;قشٝض بعهٗا ;كتًؿ١ َٚعا

 َٔ إطاز َعطؾ١ َٔ سٻبٴ ٫ ايكشٝض إع٢ٓ إهاز َٔ ْتُٓهٔ ٚيهٞ. باطٌ اٯخط

ٛٸ»  . زْٚٗا َٔ ايكشٝض ٕع٢ٓإٍ ا ايٛقٍٛ ّهٔ ٫ ; إش«٠ايبٓ

 ايٝٗٛز اعتكاز سٍٛ عج٘ ٗ ،قاسب تؿػرل إٝعإ ،ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬ٓ ٜكٍٛ

ٛٸ٠ ُٛٓٛٙ ٚٓقطٚٙ ععٜطّا ايٝٗٛز ؾاٖس إٓ: كًَ٘دٻ َا ععٜط ببٓ  اغِ ي٘ ٚٚنعٛا ،تعُّٛٝا ٚع

ٕٸ  ٌٖ ْٟسض ٫ٚ .اهلل ابٔ ٛٸ٠ َككٛزِٖ أ ٛٸ٠ ٖٞ بايبٓ  ٜعتكسٕٚ نُا ،هلل اؿكٝكٝٸ١ ايبٓ

ٕٸ إػٝض، أّ ٗ ا٭يٖٛٝٸ١ دٖٛط نٕٛ ٗ شيو  ايتؿطٜـ قطف ايتػ١ُٝ ٖصٙ أ

ٛٸ٠ اعتكاز أْٸ٘ أّ ،ٚا٫سذلاّ  ٖصا سٜ٪ِّ اٯ١ٜ شيو؟ ؾٛاٖط ٭ْؿػِٗ ٜعتكسٕٚ نُا ،يًبٓ

ٕٸ ،إػأي١ ٗ ا٫تٸذاٙ  . (6)ٚا٫سذلاّ ايتؿطٜـ قطف ايتػ١ُٝ ٖصٙ بأ
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ٕٸ َٚع ٕٸ ٜط٣  ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬ٓ ٖصا ؾإ ٛٸ٠ ِٖزاعتكا أ . سكٝكٝٸ١ يًُػٝض ايبٓ

ٕٸ  ٜعتكس ايصٟ ،ايطاظٟ ايؿدط شيو ٗ ٚىايؿ٘  غبٌٝ ع٢ً اٱلٌٝ ٗ ا٫بٔ يؿٜ»بأ

 . (7)«ايتؿطٜـ غبٌٝ ع٢ً إبطاِٖٝ سلٸ ٗ اـًٌٝ يؿٜ ٚضز ايتؿطٜـ، نُا

ٍٸ نُا: ايجاْٞ  ٚآخطٕٚ ا٭ْكاضٟ ٚايؿٝذ ٚاؿسا٥ل اؾٛاٖط قاسب ٚاغتس

ِٵَأسٵبٳ اتٻدٳصٴٚا﴿ :تعاٍ بكٛي٘ ايهتاب أٌٖ ؾطى ع٢ً ٖٴ ٖٵبٳٚٳ اضٳ ِٵضٴ ٗٴ ْٳ ٔٵ ّاابٳَأضٵبٳ ا ٕٔ َٹ  اهللٹ زٴٚ

ُٳػٹٚٳ ٔٳ ٝضٳاِي ِٳ ابٵ ٜٳ َٹطٴٚا اَٳٚٳ َٳطٵ ٝٳعٵبٴسٴٚا ٔإ٫ٖ ُأ ٛٳ ٔإ٫ٖ ٘ٳٔإَي ٫ ّااسٹسٳٚٳ ّٗأإَي يٹ ٘ٴغٴبٵشٳ ٖٴ ُٻا اْٳ  عٳ

ٕٳ ٕٸ (31ايتٛب١: ) ﴾ٜٴؿٵٔطُنٛ ٝٸ١ ٗ ايؿطى ْػب ايهطِٜ ايكطإٓ، َا فًُ٘: إ  ايطبٛب

َٻ ٤٫، ٚقس٪شل  َٔ ْؿػ٘ غبشاْ٘ اهلل ْٙعٻ ٚقس اهلل،  ٚعباز٠ ايعبٛزٜٸ١ تطى بػبب ِٗش

 . اٯ١ٜ آخط ٗ ؾطنِٗ

ُٳا﴿: تعاٍ قٛي٘ ايهتاب، ٚاْطبام أٌٖ ؾطى ع٢ً اٯ١ٜ ٖصٙ زٓيت ٚسٝح ْٻ  ٔإ

ٕٳ ُٴؿٵٔطُنٛ  . ايهتاب أٌٖ بٓذاغ١ ايعًُا٤ سهِ ؾكس ،عًِٝٗ( 28ايتٛب١: ) ﴾ْٳذٳؼٷ اِي

ٔٵ ٕٵ بأْٸ٘ ا٭َط ٖصا عٔ أدٝب قس ٚيه  عًُا٤ِٖ اتٸدصٚا قس ايٝٗٛز نإ ٚإ

ٖٸازِٖ ٕٸ أضبابّا، إ٫ٓ ٚضٖباِْٗ ٚظ  أٚ آشل١ دعًِٗ ع٢ً زي٬ّٝ ٜهٕٛ إٔ ٜكضٸ ٫ ٖصا أ

 ايطٚاٜات  بػٳَع ـ شلِ، بٌ َعبٛزٜٔ نِْٛٗ أٚ ،ايهٕٛ يعامل طَٜٔسبِّ أٚ خايكٌ

ٕٸ ـ اجملاٍ ٖصا ٗ ايعًُا٤ قٍٛ ٚقطٜض ٌٸ ٗ ٚضٖباِْٗ أسباضِٖ أطاعٛا قس ايٝٗٛز أ  ن

ٟٸ زٕٚ اٱط٬م، َٔ  ع٢ً ؾ٤ٞٺ اهلل،  ؿهِ كايؿّا شيو نإ ٚيٛ ،٭ٚاَطِٖ ضزٛ أ

ٕٸ ٗ ستٸ٢  بٗصا غرلٙ ؾ٪ْٚ٘، ٚإطاع١ َٚٔ ؾك٘ هلل ٖٞ إطًك١ ايطاع١ زِٜٓٗ; ٭

 ٗ ضد٬ّ أطاع ٔٵَٳ»: |اهلل ضغٍٛ قاٍ ايؿطى، نُا أما٤ َٔ مٛٷ ايؿهٌ ٖٞ

 . (8)«عبسٙ ؾكس َعك١ٝٺ

ٕٸ إعًّٛ َٚٔ  شنطٙ دا٤ ايعباز٠، ٚقس ٗ ٫ ،ايطاع١ ٗ ؾطْى ٖٛ ايؿطى ٖصا أ

 ايصٜٔ إػًٌُ بعض ع٢ً ٜٓطبل إْٸ٘ سٝح ،ـ ايعيٌ  َٔ اهلل عكُٓا ـ أٜهّا ايكطإٓ ٗ

 ٚلطٟ ،َؿطنٌ  مػبِٗ ٚإٔ سٻبٴ نصيو ؾ٬ ا٭َط نإ شاؾإ. ايؿٝطإ ٜطٝعٕٛ قس

 . نصيو ا٭َطيٝؼ ايؿطى، ٚ آثاض عًِٝٗ

ٔٴ اَٳٚٳ﴿: تعاٍ قٛي٘ شيو ْٚٛرل َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵ ٖٴ ِٵٚٳ ٔإ٫ٖ بٹاهللٹ َأِنجٳطٴ ٕٳ ٖٴ )ٜٛغـ:  ﴾َٴؿٵٔطُنٛ

106.)  
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إع٢ٓ،  ٖصا تٵسٳايكطاْٝٸ١ أٜٻ اٯ١ٜ ٖصٙ سٍٛ نجرل٠ ٚضٚاٜات أسازٜح دا٤ت ٚقس

 : َٓٗا

ٕٸ ـ1 ٝٸّا، ؾاْت٢ٗ نإ سامت بٔ عسٟ إ  غٛض٠ ٜكطأ ٖٚٛ اهلل ضغٍٛ إٍ ْكطاْ

 َا َٕٛوطِّ أيٝؼ: |ْعبسِٖ، ؾكاٍ يػٓا: ؾكًتٴ :قاٍ: »اٯ١ٜ ٖصٙ  إٍ بطا٠٤، ؾٛقٌ

ٌٸ  ؾتًو: قاٍ ،ب٢ً :قًتٴ !ؾتػتشًْٓٛ٘؟ اهلل ّسطٻ َا ٚوًٕٓٛ ؟!َْٛ٘ؾتشطِّ اهلل أس

 . (9)«عبازتِٗ

 ٫ٚ قاَٛا َا ٚاهلل أَا»: قا٫ أْٸُٗا ×عبس اهلل ٚأبٞ دعؿط ٞأب عٔ ٟٚضٴ ـ2

 َٔ ٚعبسِٖٚ بعِٖٛس٫ّ٬، ؾاتٻ عًِٝٗ سطاَّا، ٚسطٸَٛا شلِ أسًٓٛا شلِ، ٚيهٓٸِٗ قًٓٛا

 . (10)«ٜؿعطٕٚ ٫  سٝح

ٌٻ ععٻ اهلل قٍٛ عٔ ×عبس اهلل أبا غأيتٴ: بكرل قاٍ أبٞ عٔ ـ3  اتٻدٳصٴٚا﴿: ٚد

ِٵَأسٵبٳ ٖٴ ٖٵبٳٚ اضٳ ِٵضٴ ٗٴ ْٳ ٔٵ ّاابٳَأضٵبٳ ا ٕٔ َٹ أْؿػِٗ،  عباز٠ إٍ زعِٖٛ َا ٚاهلل أَا»: ؾكاٍ ؟﴾اهللٹ زٴٚ

ٔٵ ٕا أْؿػِٗ عباز٠ إٍ ِٖٛٵزعٳ ٚيٛ  عًِٝٗ َٛاٚسطٻ سطاَّا شلِ ٛاأسًٗ أدابِٖٛ، ٚيه

 . (11)«ٜؿعطٕٚ ٫ سٝح َٔ س٫ّ٬ ؾعبسِٖٚ

ٍٸ نُا ٍٸ نْٛٗا ع٢ً ٚايؿكٗا٤ طٜٔإؿػِّ َٔ عًُا٥ٓا بعض ٚاغتس  ايؿطى ع٢ً تس

 : ايعباز٠ ٗ ايؿطى ٚيٝؼ ،ايطاع١ ٗ

 ٖٛ اهلل زٕٚ َٔ أضبابّا ٚايطٖبإ ا٭سباض ٚاتٸداشِٖ»ايطباطبا٥ٞ:  ايع١َ٬ٓ قاٍ

 . (12)«غبشاْ٘ اهلل إ٫ٓ نصيو ٜطاع ٚؾطٙ، ٫ٚ قٝسٺ غرل َٔ ٚإطاعتِٗ شلِ إقػا٩ِٖ

 قٛشلِ ٚاٖطٖا; يعسّ ٖٛ َا يٝؼ أضبابّا داشِٖباتِّ ٚإطاز»: اـُٝين اٱَاّ ٚقاٍ

 . (13)«بأيٖٛٝٸتِٗ

ٕٸ: اؿهِٝ سايػٝ ٚقاٍ ٕٸ ع٢ً يٝػت إيِٝٗ اٱؾطاى ْػب١» إ  شيو اؿكٝك١; ؾإ

 ًٓ٘ ٔف، ؾٝتعٝٻطٵٚايعٴ ع١إتؿطِّ عٓس َٓٗا إؿّٗٛ ٚايطٚاٜات، ٚخ٬ف اٯٜات خ٬ف

ٛټ ع٢ً  بإط٬م يٝ٪خص اؿهِ دعٌ َكاّ ٗ ٚاضزّا ايه٬ّ ٚيٝؼ .اٱغٓاز ٗ ظايتذ

 . (14)«شلِ إؿطنٌ سهِ ٜجبت نٞ ;ايتٓعٌٜ

 أْٸِٗ ا٭ضباب َٔ إطاز يٝؼ: قايٛا طٜٔإؿػِّ َٔ ا٭نجطٕٚ»: ايطاظٟ ايؿدط ٚقاٍ

 بٌ... طْٚٛاِٖٝٗ أٚاَطِٖ ٗ أطاعِٖٛ أْٸِٗ إطاز ايعامل، بٌ آشل١ أْٸِٗ ؾِٝٗ اعتكسٚا
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َٸًت ٚيٛص :ٜكٍٛ إٔ إٍ... ِْٗٝٗ بكسز ناْت َطًك١، ٚاٯ١ٜ طاع١ ٜطٝعِْٛٗ ناْٛا  تأ

َٸٌ سلٸ  . (15)«ايسْٝا أٌٖ َٔ ا٭نجطٜٔ عطٚم ٗ غاضّٜا ايسا٤ ٖصا ٚدست ايتأ

ٖٓا ٕٸ سٜ٪ِّ ٚ  ٫ ،ا٫عتباضات يبعض ٖٛ إْٸُا ايهتاب أٌٖ ع٢ً إؿطى إط٬م أ

 ٫َٚٳ﴿: تعاٍ يًؿٝطإ، نكٛي٘ إطٝع ايعاقٞ ع٢ً إؿطى إط٬مٴ ،اؿكٝك١ ٚد٘ ع٢ً

ُٻا تٳِأُنًُٛا ِٵ َٹ ِٴ ٜٴصٵَنٔط َي ٘ٹ اهللٹ اغٵ ٝٵ ٘ٴٚٳ عٳًَ ْٻ ٕٻٚٳ َيؿٹػٵلٷ ٔإ ٝٳ ٔإ ٕٳ ٌٳاطٹايؿٻ ٝٴٛسٴٛ ِٵ  ٢ٔإَي َي ٔٗ ٚٵيٹٝا٥ٹ  َأ

ٝٴذٳ ِٵيٹ ٕٵٚٳ ازٹُيُٛن ِٵ ٔإ ٖٴ ُٴٛ ِٵ َأَطعٵتٴ ْٻُه ٕٳ ٔإ ُٴؿٵٔطُنٛ  ايؿطى يؿٜ ؾأطًل (،121ا٭ْعاّ: ) ﴾َي

 . َؿطنٕٛ ايًشاٚ بٗصا ايؿٝطإ، ؾِٗ إطاعتِٗ بًشاٚ إ٪ٌَٓ ع٢ً

ٔٴ اَٳٚٳ﴿: غبشاْ٘ ٚنكٛي٘ َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵ ٖٴ ِٵٚٳ ٔإ٫ٖ بٹاهللٹ َأِنجٳطٴ ٕٳ ٖٴ ٜٛغـ: ) ﴾َٴؿٵٔطُنٛ

 . تعاٍ باهلل إ٪ٌَٓ أنجط ع٢ً ايؿطى أثبت تعاٍ أْٸ٘ ؾذل٣ (،106

٘ٴ﴿: تعاٍ ٚقٛي٘ ْٻ ٝٵؼٳ ٔإ ٘ٴ َي ٕٷغٴًَِط َي ٔٳاٖيصٹ عٳ٢ًَ ا ٓٴٛا ٜ َٳ ِٵ  ٢عٳًَٚٳ آ ٔٗ ٕٳ ضٳبِّ ٛٳٖنًُٛ ُٳ * ٜٳتٳ ْٻ  أإ

٘ٴغٴًَِط ٔٳاٖيصٹ عٳ٢ًَ اْٴ ٘ٴ ٜ ْٳ ٛٵ ٛٳٖي ٔٳاٖيصٹٚٳ ٜٳتٳ ِٵ ٜ ٘ٹ ٖٴ ٕٳ بٹ  تعاٍ ؾإْٸ٘ (،100ـ  99ايٓشٌ: ) ﴾َٴؿٵٔطُنٛ

 .ايطاع١ ٗ تعاٍ غرلٙ ٚأؾطى ،ايؿٝطإ ٜتٛٓي٢  ايصٟ إ٪َٔ ع٢ً إؿطى أطًل

 . اٯٜات َٔ شيو غرل إٍ

ُٸاض بٔ ٚإغشام بكرل أبٞ خدل ٚٗ  ععٻ اهلل قٍٛ ٗ ،×عبس اهلل أبٞ عٔ ،ع

ٌٻ ٔٴ اَٳٚٳ﴿: ٚد َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵ ٖٴ ِٵٚٳ ٔإ٫ٖ بٹاهللٹ َأِنجٳطٴ ٕٳ ٖٴ  سٝح َٔ ايؿٝطإ ٜطٝع: »قاٍ ،﴾َٴؿٵٔطُنٛ

 .(16)«ٜعًِ، ؾٝؿطى ٫

ٌٻ ععٻ اهلل قٍٛ ٗ ،×عبس اهلل أبٞ عٔ ،نطٜؼ خدل ٗ ٔٴ اَٳٚٳ﴿: ٚد َٹ  ٜٴ٪ٵ

ِٵ ٖٴ ِٵٚٳ ٔإ٫ٖ بٹاهللٹ َأِنجٳطٴ ٕٳ ٖٴ  . (17)«عباز٠ ؾطى ٚيٝؼ ،طاع١ ؾطى: »، قاٍ﴾َٴؿٵٔطُنٛ

ٌٕ عٔ ،عُرل أبٞ ابٔ ٚخدل  ٗ ضد٬ّ أطاع ٔٵَٳ: »قاٍ ×عبس اهلل أبٞ عٔ ،ضد

 . (18)«عبسٙ ؾكس َعك١ٝٺ

 . ا٭خباض َٔ شيو غرل إٍ

 ٚضز إطا٥ٞ; سٝح ع٢ً ايطٜا٤، ٚإؿطى ع٢ً ىطٵايؿِّ أطًل ؾكس ٚنصيو

ٌٵ﴿ :تعاٍ قٛي٘ ٗ ايطٜا٤، نُا ٗ ايكطإٓ ٗ ىطٵايؿِّ اغتعُاٍ ُٳ ُق ْٻ ْٳا أإ ِٵ بٳؿٳطٷ َأ  َٹجٵًُُه

ٞٻ  ٢ٜٴٛسٳ ُٳ ٔإَي ْٻ ِٵ اَأ ٔٵ اسٹسٷٚٳ ٘ٷٔإَي ٔإشُلُه ُٳ ٕٳَن َؾ ٘ٹ ا٤ٳيٹَك ٜٳطٵدٴٛ ا ٌٵ ضٳبِّ ُٳ ٝٳعٵ ُٳ٬ّ َؾًِ  ٫َٚٳ ّاايٹشٳقٳ عٳ

٘ٹ ازٳ٠ٹبٹعٹبٳ ٜٴؿٵٔطِى  ٚإٔ ،اـايل بايعٌُ تعاٍ اهلل أَط ؾكس .(110ايهٗـ: ) ﴾َأسٳسّا ضٳبِّ

 . ؾطْى ايعباز٠ ٗ ايطٜا٤ بٛاغط١ كًكٌ، ؾاٱؾطاى ٜعبسٚٙ
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 :ا٭خباض َٔ ١ًْٺ ٗ إطا٥ٞ ع٢ً إؿطى أطًل ٚقس

ٕٸ يٛ: »قا٫ ×عبس اهلل ٚأبٞ دعؿط أبٞ ٚٓطإ، عٔ ظضاض٠ خدل ؾؿٞـ   عبسّا أ

ِٸ ٚايساض اهلل ٚد٘ ب٘ ٜطًب ع٬ُّ عٌُ  نإ ،ايٓاؽ َٔ أسسٺ ضنا ؾٝ٘ أزخٌ اٯخط٠، ث

 . (19)«َؿطنّا

 تؿػرل عٔ |اهلل ضغٍٛ ٦ٌغٴ»: قاٍ ×دعؿط أبٞ عٔ ،اؾاضٚز أبٞ خدلٗ ٚـ 

َٳَؿطْى ؾٗٛ ايٓاؽ َطا٤ا٠ ق٢ًٓ ٔٵَٳ: ؾكاٍ ،اٯ١ٜ ٖصٙ  ؾٗٛ ايٓاؽ َطا٤ا٠ ظٓن٢ ٔٵ، ٚ

َٳَؿطْى َٳَؿطْى ؾٗٛ ايٓاؽ َطا٤ا٠ قاّ ٔٵ، ٚ َٳَؿطْى ؾٗٛ ايٓاؽ َطا٤ا٠ سرٻ ٔٵ، ٚ  ٔٵ، ٚ

ٌٻ ععٻ اهلل أَطٙ ٖٓا ع٬ُّ عٌُ  عٌُ اهلل ٜكبٌ ، ٫َٚؿطْى ؾٗٛ ايٓاؽ َطا٤ا٠ ٚد

 . (20)«َطا٤ٺ

 ٖصٙ تؿػرل عٔ ٘غأيتٴ»: قاٍ ×عبس اهلل أبٞ عٔ ،ايؿهٌٝ بٔ ايع٤٬ خدلٗ ٚـ 

ٔٵ﴿: اٯ١ٜ ُٳ ٕٳَن َؾ ٘ٹ ا٤ٳيٹَك ٜٳطٵدٴٛ ا ٌٵ ضٳبِّ ُٳ ٝٳعٵ ُٳ٬ّ َؾًِ ٘ٹ بٹعٹبازٳ٠ٹ ٜٴؿٵٔطِى ٫َٚٳ ايٹشّاقٳ عٳ  ؟﴾َأسٳسّا ضٳبِّ

 عًُ٘، ؾٗٛ ٗ أؾطى ايٓاؽ ؾكس قُس٠ ٜطٜس سرٸ أٚ أعتل أٚ قاّ أٚ ق٢ًٓ ٔٵَٳ: قاٍ

 . (21)«َػؿٛض ؾطْى

 :ا٭خباض َٔ ٚاسسٺ غرل ٗ ايطٜا٤ ع٢ً ايؿطى أطًل ٚقس

ٌٸ»: ×عبس اهلل أبٛ قاٍ: خًٝؿ١ قاٍ بٔ ٜعٜس خدل ؾؿٞـ   ٔٵَٳ إْٸ٘ .ؾطى ضٜا٤ ن

َٳ ع٢ً ثٛاب٘ نإ يًٓاؽ  عٌُ  . (22)«اهلل ع٢ً ثٛاب٘ نإ هلل عٌُ ٔٵايٓاؽ، ٚ

 َا ٚدٗ٘ ٗ ؾطأٜتٴ ،|اهلل ضغٍٛ ع٢ً زخًتٴ»: قاٍ أٚؽ بٔ ؾسٸاز خدلٗ ٚـ 

َٸيت ع٢ً أخاف: بو؟ ؾكاٍ أض٣ ايصٟ َا: ؾكًت ،غا٤ْٞ  أٜؿطنٕٛ: ى، ؾكًتطٵايؿِّ أ

َٸا: بعسى؟ ؾكاٍ َٔ  طّا، ٚيهٓٸِٗذٳسٳ ٫ٚ ّٓاثٳٚٳ ٫ٚ قُطّا ٫ٚ سلػّا ٜعبسٕٚ ٫ إْٸِٗ أ

 . (23)«...، إخلىطٵايؿِّ ٖٛ بأعُاشلِ، ٚايطٜا٤ ٜطا٩ٕٚ

ُٸس، عٔ بٔ دعؿط ظٜاز، عٔ بٔ َػعس٠ خدلٗ ٚـ  ٕٸ»: ^آبا٥٘ أبٝ٘، عٔ ق  إ

ِٳ: ٦ٌغٴ |اهلل ضغٍٛ  ايؿطى ٜا٤; ؾإْٸ٘ايطِّ ٗ اهلل ؾاتكٛا.ص ..:قاٍ إٔ إٍطغسّا؟  ايٓذا٠ ؾٝ

ٕٸ .باهلل  غازض، ٜا ؾادط، ٜا ناؾط، ٜا ٜا: أزلا٤ بأضبع١ ايكٝا١َ ّٜٛ سع٢ٜٴ إطا٥ٞ إ

 نٓت ٔٵٖٖ أدطى ايّٝٛ، ؾايتُؼ يو خ٬م أدطى، ؾ٬ عًُو، ٚبطٌ خاغط، سب٘

 . (24)«ي٘ تعٌُ

ٕٸ: |اهلل ضغٍٛ قاٍ»: إطٜس ١َٝٓ ٗ ايجاْٞ ايؿٗٝس ٚعٔ  أخاف َا أخٛف إ
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 . (25)«ٜا٤ايطِّ: ا٭قػط؟ قاٍ ايؿطى َٚا: ا٭قػط، قٌٝ ىطٵايؿِّ عًٝهِ

ٛٳ﴿: تعاٍ قٛي٘ ٗ اهلل يػرل ايطاع١ َطاتب أز٢ْ ع٢ً ايؿطى أطًل ٚقس ،ٖصا  ٖٴ

ِٵ ٟاٖيصٹ ٔٵ خٳًََكُه ٌٳٚ اسٹسٳ٠ٺٚٳ ْٳِؿٕؼ َٹ ٗٳ دٳعٳ ٓٵ ٗٳ اَٹ ٚٵدٳ ٔٳ اظٳ ٝٳػٵُه ٗٳ يٹ ٝٵ ُٻا أإَي ٖٳ َؾًَ ُٳًَتٵ اتٳػٳؿٻا  سٳ

ُٵ٬ّ   .(189ا٭عطاف: ) ﴾ٝؿّاخٳؿٹ سٳ

ٕٸ ٚباؾ١ًُ ٌٷ إعكٌَٛ غرل َٓ٘ ىًٛ ٫ ،َطاتب ي٘ ايؿطى ؾإ  .إ٪ٌَٓ َٔ ٚقًٝ

ٕٸ إؿطى؟! بٓذاغ١ وهِ نٝـ َٚع٘  إطاتب، ٚنُا َٔ ي٘ َٚا ،ايؿطى ٫ظّ ؾإ

 . يًؿٝطإ إطٝع عًُ٘، أٚ ٗ إطا٥ٞ إػًِ بٓذاغ١ اؿهِ ٖٛ ،إيٝ٘ أؾطْا إٔ غبل

ٕٸ ؾاؿاقٌ ٕٵ ايهتاب أٌٖ أ    إٔ ى، إ٫ٓطٵايؿِّ َطاتب ببعض َؿطنٌ ناْٛا ٚإ

ٕٸ ٜط٣ ايهطِٜ ايكطإٓ ٗ عإتتبِّ  عبس٠ ِٖ ايكطإٓ يػإ ٗ إؿطنٌ َٔ إتبازض أ

 غرل بِٗ ٖٓا ٚإككٛز. نطٸّا أٚ ْؿعّا شلِ ػًب بأْٸٗا اعتكسٚا  ٚغرلٖا، ايصٜٔ ا٭قٓاّ

 . ايهتاب أٌٖ

 

ٍٸ، أٚ اييت ايطٚاٜات اغتعطاض إٍ اؿسٜح بٓا ٚقٌ قس  ٍٸسٳٜٴػتٳ إٔ ّهٔ اغتس

ٝٸ١ ايٓذاغ١ ع٢ً بٗا  . ايهتاب ٭ٌٖ ايصات

ُٸ ْٚٛطّا  إثبات تِٖٛ قس اييت ايطٚاٜات ْٝع ٚؾٗطت٘ ْصنط ٖٓا ايبشح ٝٸ١٭ٖ

 . ٚز٫ي١ غٓسّا شلا ضايؿت٣ٛ، ْٚتعطٻ ٖصٙ

ِٸ ٕٸ ث ٌٸ ؾٝ٘ هُع إٔ ساٍٚ خاقٸّا بابّا ايٛغا٥ٌ ٗ عكس قس ايعاًَٞ خاحملسِّ إ  ن

ٍٸ قس اييت ايطٚاٜات ٌٻ ْصنط ايٓذاغ١، ٚمٔ ع٢ً بٗا ٜػتس  ٖصا ٗ شنطٙ َا ن

ٍٸ ٫ٚبعض َا شنطٙ ايباب،  ٍٸ َا ؾٝ٘ إطًٛب، بٌ ع٢ً ٜس . ُاَّا ايعهؼ ع٢ً ٜس

 ا٭بٛاب ٗ عًٝ٘ ايعجٛض يٓا ٢تػٓٻ َا ايباب ٖصا ٗ شنطٙ َا إٍ ْهٝـ ؾإْٸٓا ٚنصيو

 : ٚغرلٙ ايهتاب ثٓاٜا ٗ إبجٛث١ إتؿطٸق١، ٚايطٚاٜات

ُٻسٴ»: ايٛغا٥ٌ ٗ ايهاٗ، ٖٚٛ ٗ ايهًٝين ايؿٝذ ضٚاٙ َا: ا٭ٍٚ ايطٚا١ٜ ٔٴ َٴشٳ  بٵ

ٔٵ ،ٜٳعٵُكٛبٳ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ٝٳ٢ بٵ ٔٵ ،ٜٳشٵ ُٳسٳ عٳ ٔٔ َأسٵ ُٻسٺ بٵ ٔٔ ،َٴشٳ ٔٔ عٳ ٔٔ ،َٳشٵبٴٛبٺ ابٵ ٔٔ اِيعٳ٤٬ٹ عٳ  بٵ

ٕٔ ٔٵ ،ضٳٔظٜ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ِٕ بٵ ٍٳ َٴػٵًٹ ٔٵ ×دٳعٵَؿٕط َأبٳا غٳَأِيتٴ: َقا ٝٳ١ٹ عٳ ٌٔ آْٹ ٖٵ َٻ١ٹ َأ ُٳذٴٛٔؽ،  ايصِّ ٚاِي

ٍٳ ِٵ ؾٹٞ تٳِأُنًُٛا ٫: َؾَكا ٔٗ ٝٳتٹ ْٹ ٔٵ ٫ٚ ،آ ِٴ َٹ ٔٗ َٹ ٕٳ اٖيصٹٟ َطعٳا ِٴ ؾٹٞ ٫ٚ ،ٜٳِطبٳدٴٛ ٔٗ ٝٳتٹ ْٹ  اٖيتٹٞ آ
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ٕٳ ٗٳا ٜٳؿٵطٳبٴٛ ُٵطٳ ؾٹٝ  . (26)«اِيدٳ

ٕٸ ٚانض ايطٚا١ٜ غٓس ٌٸ ايكشٸ١; ٭  . با٫تٸؿام ايكشٝض ضداٍ َٔ ضداي٘ ن

َٸا ٍٸ قس ايس٫ي١ ؾإْٸ٘ ٚأ ٝٸ١; بسع٣ٛ ايٓذاغ١ ع٢ً بايطٚا١ٜ ٜػتس ٕٸ ايصات  نٕٛ أ

َٸٞ َٔ شنط ٔٵَٕ ا٭ٚاْٞ ٞٸ ايص . شلا َعاٚيتِٗ ػٖٛاٖل ايصٜٔ ِٖ أْٸِٗ ٗ ٚاٖطٷ ٚاجملٛغ

 . ايس٫ي١ تكطٜب ٗ كاٍٜٴ إٔ ّهٔ َا غا١ٜ ٖصا

 ;شنط َا ٗ ـ قطاستٗا زع٣ٛ عٔ ؾه٬ّ ـ ايطٚا١ٜ ٚٗٛض بعسّ خبرلٷ أْٸو إ٫ٓ

ٕٸ شيو ٗ ٚايػطټ ٍٸ ٫ ٚاْٞا٭ عٔ ايٓٗٞ فطٸز أ ٝٸ١; إش ايٓذاغ١ ع٢ً ٜس  د١ٗ َٔ يعًٓ٘ ايصات

 ٖٓا ٚغرلُٖا ،اـُط ٚؾطب ،إٝت١ أنٌ :ايٓذاغات، َٚٓٗا عٔ عِٗتٛضټ عسّ

ٕٸ بٌٜػتشًْٓٛ٘،   َجاب١ ٖٛ َا ×اٱَاّ شنط عٓسَا ،شيو إٍ ٜؿرل ايطٚا١ٜ شٌٜ إ

 . «اـُط ؾٝٗا ٜؿطبٕٛ اييت: »بكٛي٘ ٚايبٝإ ايتعًٌٝ

ٕٸ إٍ باٱناؾ١ ٖصا ٕٵ ٖٓا ايٓٗٞ أ ٟٸ ٚاٖطٙ نإ ٚإ  ٫ ٔٵايتشطِٜ، ٚيه ٖٛ ايبسٚ

 أْٸ٘ َٔ ،دابط بٔ إزلاعٌٝ قشٝش١ ب٘ ستقطٻ َا ;ايٛٗٛض ٖصا عٔ ايٝس ضؾع َٔ سٻبٴ

ٞٷ ٞٸ ْٗ   .ؼطّٝٸّا ٚيٝؼ ،إٛضز ٗ تٓعٜٗ

ٕٸ ٚايٓتٝذ١ ٕٵـ  ايطٚا١ٜ ٖصٙ أ ٝٸ١ ايطٗاض٠ إٍ إؿرل٠ ايطٚاٜات َٔ ْعسٸٖا مل إ  ـ ايصات

 . ايٓذاغ١ أزٓي١ َٔ يٝػت

٘ٴٚٳ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ َا: ايجا١ْٝ ايطٚا١ٜ ٓٵ ٔٵ ،عٳ ُٳسٳ عٳ ٔٔ َأسٵ  بٵ

ُٻسٺ ٔٵ ،َٴشٳ ِّ عٳ ٔٔ عٳًٹ ِٔ بٵ ٔٵ ،اِيشٳَه ٔٔ اهللٹ عٳبٵسٹ عٳ ٝٳ٢ بٵ ِّ ٜٳشٵ ٖٹًٹ ٍٳ اِيَها  عٳبٵسٹ َأبٳا غٳَأِيتٴ: َقا

ٔٵ ×اهللٹ ّٕ عٳ ٛٵ ٌٳ َق ُٹ ٕٳ َٴػٵًٹ ِٵ ،ٜٳِأُنًُٛ ٖٴ ٌٷ ٚسٳهٳطٳ ٘ٴ ضٳدٴ ٜٳسٵعٴْٛٳ ٌّ، َأ ِٵ؟  ٔإَي٢ َٳذٴٛغٹ ٔٗ َٹ َطعٳا

ٍٳ َٻا: َؾَكا ْٳا َأ ٌٴ َؾ٬ َأ ٚٳانٹ ٞٻ ُأ ُٳذٴٛغٹ ٕٵ َٚأِنطٳٙٴ ،اِي ّٳ َأ ِٵ ُأسٳطِّ ٝٵُه ٝٵ٦ّا عٳًَ ٘ٴ ؾٳ ٓٳعٴْٛٳ  ؾٹٞ تٳكٵ

ِٵ  . (27)«بٹ٬زٹُن

ٕٸ ; سٝحَعتدلٷ ايطٚا١ٜ غٓس  ايجك١ و٢ٝ بٔ سقُ ؾٝد٘ عٔ ٜطٜٚٗا ايهًٝين إ

َٸا. قشٝضٷ ايهاًٖٞ إٍ ايػٓس ٚبكٝٸ١ .اؾًٌٝ  بأْٸ٘ ايٓذاؾٞ حقطٻ ؾكس ايهاًٖٞ ٚأ

ٕٸ ٚنصيو. عٓسْا يًتٛثٝل ٜهؿٞ ٖٚٛ ،×ايكازم اٱَاّ عٓس ّٗادٵٚٳ نإ  أبٞ ابٔ ؾإ

 . ؾٝ٘ ـايتٛٗق ٜٓبػٞ ٫ ؾايػٓس .عٓ٘ ٕٚٚٴطٵٜٳ اٱْاع أقشاب بعض َٔ ٚغرلٙ عُرل

َٸا  د١ٗ َٔ ايٓذاغ١ ع٢ً ايطٚا١ٜ قسض بس٫ي١ ٜكاٍ ع٢ ؾكسإسٻ ع٢ً ايس٫ي١ ٚأ

 . اجملٛغٞ َ٪ان١ً ×اٱَاّ تطى
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 يٓؿػ٘، ٚمل ايذلى عٔ خؼسٻ ×ايه٬ّ، ٚأْٸ٘ ٖصا قشٸ١ بعسّ خبرلٷ أْٸو إ٫ٓ

َٸ١، ٖٚصا نكاعس٠ٺ عٓ٘ خٜتشسٻ  . يػرلٙ اؿهِ ٗ ٜؿٝس ٫ ٚسسٙ عا

ٕٸ إٍ َهاؾّا ٖصا َٸت٘ ايه٬ّ ٖصا أ  ×اٱَاّ تكطٜض بعس ي٘ َع٢ٓ ٫ ٖٓا بط

 شلصا فاٍ ؾ٬ سطاَّا نإ ٚيٛ .ب٬زِٖ ٗ ٜكٓعْٛ٘ ؾ٦ّٝا عًِٝٗ ّوطِّ إٔ ٜهطٙ بأْٸ٘

ٚٸٍ ؼإبًٚ ٖٚٛ ،×َٓ٘ ايكٍٛ  . ايؿطعٝٸ١ يٮسهاّ ا٭

 إشا َعِٗ إ٪ان١ً ٗ ايبأؽ بعسّ ×اٱَاّ تكطٜض إٍ َهاؾّا نًٓ٘ ٖصا

ٕٸ إطاز ع٢ً ٚانش١ قط١ْٜٓ ٖٚٛ .أٜسِٜٗ غػًٛا  ايٓذاغ١ د١ٗ َٔ ٖٓا ايتٓعٸٙ ٖٓا، ٚأ

 . احملت١ًُ ايعطنٝٸ١

ٔٵ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ َا: ايجايج١ ايطٚا١ٜ  عٳًٹٞٛ َأبٹٞ عٳ

ِّاَ٭ ٔٵ ،ؾٵعٳٔط ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ٔٵ ،اِيذٳبٻأض عٳبٵسٹ بٵ ٕٳ  عٳ ٛٳا ٔٔ ،قٳِؿ ٔٔ اِيعٳ٤٬ٹ عٳ ٕٔ بٵ ٔٵ ،ضٳٔظٜ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ  بٵ

ِٕ ٔٵ ،َٴػٵًٹ ٌٕ ؾٹٞ، ×دٳعٵَؿٕط َأبٹٞ عٳ ٝٸّا،  ضٳدٴ٬ّ قٳاَؾضٳ ضٳدٴ ٍٳَٳذٴٛغٹ ٌٴ: َقا ٙٴ ٜٳػٵػٹ  ٫ٚ ،ٜٳسٳ

ٛٳنٻُأ  . (28)«ٜٳتٳ

ٌټ ٚانض ايطٚا١ٜ غٓس  . ٚثاقتِٗ ع٢ً ؿلإتٻ َٔ ضداي٘ ايكشٸ١، ٚن

َٸا ٕٸ: كاٍٜٴ بإٔ ز٫يتٗا ؾتكطٜطٖا ٚأ  اجملٛغٞ بٗا قاؾض اييت ايٝس بػػٌ ا٭َط إ

 نٕٛ َع ـ ايعطنٝٸ١ ايٓذاغ١ ع٢ً ، ٚاؿٌُلػ١ْ أْٸٗا ٗ ـ نايكطٜض بٌ ـ ٚاٖطٷ

ٝٸ١ ايٓذاغ١ ع٢ً ا٭زٓي١ خرل٠ َٔ إْٸٗا: كاٍٜٴ ؾكس .ايٛاٖط خ٬ف ـ عسَٗا ا٭قٌ  ايصات

 ايكٍٛ عسّ د١ٗ َٔ ـ ايهٓؿاض بكٝٸ١ عٔ ؾه٬ّ ـ ايهتاب أٌٖ بكٝٸ١ إٍ يًُذٛؽ، ْٚتعسٸ٣

 َٔ ايػػٌ ع٢ً ايتٓكٝل َٔ ايكاز١َ ايطٚا١ٜ ٗ غٝأتٞ َا إٍ َهاؾّا. بايؿكٌ

 . ٚايٓكطاْٞ ايٝٗٛزٟ َكاؾش١

ٝٸ١ ايٓذاغ١ ع٢ً ايطٚا١ٜ ز٫ي١ تكطٜب ٗ طَنصٵٜٴ َا غا١ٜ ٖصا  يًهاؾط ايصات

ٔٵ ايهتابٞ َٸٌ إٔ يٓا شيو َع ٚغرلٙ، ٚيه  : إكاّ ٗ أؾٝس َا ٗ ْتأ

ٚٸ٫ّ  إكاؾش١ فطٸز ع٢ً بايػػٌ ا٭َط عتاؾطٻ قس اٯت١ٝ ٚأختٗا ايطٚا١ٜ ٕٸإ: أ

ٕٸ َعِٗ، َع  ايططٛب١ َع إ٫ٓ تٓتكٌ ٠ ٫طازإ ٖٞ ناْت يٛ ـ باٱْاع ـ ايٓذاغ١ أ

 ايططٛب١ ٚدٛز ساٍ خكٛم ع٢ً ايطٚا١ٜ مٌُ إٔ بٌ ٖٓا ا٭َط إػط١ٜ، ؾٝسٚض

ِٸ ،إػط١ٜ  ٗ ايٓازض; إش ايؿطز ع٢ً اؿٌُ َٔ ـ ْط٣ نُا ـ ٚيهٓٸ٘ ،ا٫غتس٫ٍ ؾٝت

ٕٸٚاٖطٖا،  ع٢ً تطنٗا ٚبٌ ;َٛدٛز٠ ايططٛب١ ٖصٙ تهٕٛ ٫ ايػايب  فطٸز ٚأ
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 إطاز ٜهٕٛ إصنٛض، ؾ٬ ايػػٌ تػتٛدب ـ ايططٛب١ ٖصٙ زٕٚ َٔ ٚيٛ ـ إكاؾش١

ٝٸ١، بٌ إازٜٸ١ ايٓذاغ١ َٔ ايػػٌ  َع ايٝس ٬ٕقا٠ إعٜٓٛٸ١ ايٓذاغات :قبٌٝ َٔ يعًٓ٘ ايعٝٓ

ٍٷ ٖٚٛ ،شيو ٚغرل إٝت ٚغػٌ َؼٸ اؾٓاب١ :ايهاؾط، ْٛرل  ٗ غطٜبّا ٜعسٸ قس استُا

ِٸ ٫ إكاّ، َٚعٗا ٗ ٖه١ْٓ ؾطنٝٸ١ ايٓٛط، ٚيهٓٸ٘ ٨باز  ٫ إْٸ٘ ٚسٝح. ا٫غتس٫ٍ ٜت

 . إطًٛب ع٢ً بايطٚا١ٜ ا٫غتس٫ٍ ْػتطٝع ا٫ستُايٌ ٫ ٭سس َعِّٔ

 ضٚا١ٜ بكط١ٜٓ ٚشيو ;ايتٓعٜ٘ ع٢ً ايطٚاٜتٌ ٗ بايػػٌ ا٭َط ٌٓ ّهٔ: ثاّْٝا

َٸٞ َكاؾش١ يًٝس ايػػٌ يعّٚ بعسّ ستقطٻ اٯت١ٝ، ٚاييت ايك٬ْػٞ  َطًكّا، بٌ ايص

ٌٸ. بايذلاب بإػض تٵأَطٳ ٕٸ َٔ شنطْا َا سٜ٪ِّ ٖصا ٚيع  بإا٤ عاٍَعٜٓٛٸ١، تٴ ٖٓا ايكصاض٠ أ

ٕٸ ايٛانض ؾُٔ ا٬ٕقا٠، ٚإ٫ٓ َٛنع خكٛم ٗ ٚايذلاب  َٔ يٝؼ بايذلاب إػض أ

ِّ  . ٜٸ١َازٸ ايٓذاغ١ ناْت ٖٓا، ٚيٛ طاتإط

٘ٴ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ َا: ايطابع١ ايطٚا١ٜ ٓٵ ٔٔ ،عٳ ٔٔ عٳ ٔٔ اِيشٳػٳ  بٵ

ِّ عٳًٹٞٛ ٔٵ ،اِيُهٛؾٹ ٔٔ عٳبٻأؽ عٳ َٹٕط بٵ ٔٵ ،عٳا ِّ عٳ ٔٔ عٳًٹ ُٳٕط بٵ ٔٵ ،َٳعٵ ِّ خٳايٹسٺ عٳ ٍٳ اِيَك٬ْٹػٹ  ُقًِتٴ: َقا

ٞٻ َأِيَك٢ :×اهللٹ عٳبٵسٹ بٹَٞ٭ َِّ ٍٳَؾٝٴكٳاؾٹشٴٓٹٞ،  ايصِّ ٗٳا: َقا َٵػٳشٵ ٘ٹ، ُقًِتٴ بٹايتټطٳابٹ ا : ٚبٹاِيشٳا٥ٹ

ٍٳ ؟َؾايٓٻاقٹبٳ ٗٳا: َقا ًِ  . (29)«اِغػٹ

ٞٸ أبٞ اٍ ضادعٷ بايهُرل، ٖٚٛ ٜبسأ ايطٚا١ٜ غٓس  ايهًٝين ؾٝذ ا٭ؾعطٟ عً

ٞٸ بٔ ٚاؿػٔ .ايجك١  ثك١ عاَط بٔ ٚايعبٸاؽ .ايجك١ إػرل٠ بٔ اهلل عبس ابٔ ٖٛ ايهٛٗ عً

َٸا. دًٌٝ ٞٸ ٚأ ٕٵ تٛثٝل ؾ٬ َعُط بٔ عً  ضداٍ َٔ يهْٛ٘ ;اـ٥ٛٞ ايػٝٸس ٚثٸك٘ ي٘، ٚإ

ُٸ تؿػرل ٕٸايك َٸا. عٓسْا تاّٛ غرل إب٢ٓ ٞ; ٭ . ايٓذاؾٞ ك٘ٚثٻ قس ثك١ْ ؾٗٛ ايك٬ْػٞ خايس ٚأ

ّٸ غرل ؾايػٓس ٚعًٝ٘  . تا

َٸا ٕٸ ٚأ َٸا ايٓاقب لاغ١ ع٢ً زآي١ ايطٚا١ٜ ايس٫ي١ ؾإ  ع٢ً ؾٗٞ غرلٙ ٚاٖطّا، ٚأ

ٍٸ; إش ايٓذاغ١ عسّ ِّ َٔ يٝؼ اؿا٥٘ أٚ بايذلاب ايٝس َػض ٕٸإ أز  . باٱْاع طاتإط

ٔٵ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ َا: اـاَػ١ ايطٚا١ٜ ٝٵسٹ ٚعٳ ُٳ ٔٔ سٴ  بٵ

ٜٳازٺ ٔٔ ،ٔظ ٔٔ عٳ ٔٔ اِيشٳػٳ ُٻسٺ بٵ ٔٵ ،َٴشٳ ٝٵبٹ عٳ ٖٳ ٔٔ ٚٴ ٔٵ ،سٳِؿٕل بٵ ٔٵ ،بٳكٹرٕل َأبٹٞ عٳ ُٳا عٳ ٖٹ  ،×َأسٳسٹ

ِٔ َٴكٳاَؾشٳ١ٹ ؾٹٞ ُٴػٵًٹ ٟٻ اِي ٗٴٛزٹ ٝٳ ٍٳ اِي ٞٻ، َقا ٔٵ: ٚايٓٻكٵطٳاْٹ ٕٵ ٚٳضٳا٤ٹ َٹ ٛٵبٹ، َؾٔإ ٝٳسٹٙٹ قٳاَؾشٳَو ايجٻ  بٹ

ٌٵ  . (30)«ٜٳسٳَى َؾاِغػٹ

ٕٸقشٝضٷ ايطٚا١ٜ غٓس  . ايجكات َٔ ضداشلا ْٝع ; ٭
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َٸا ٕٸ قٛي٘ ٜٓبػٞ َا ايطابع١ ايطٚا١ٜ ٗ تكسٸّ ز٫يتٗا ؾكس ٚأ  زآي١ غرل ايطٚا١ٜ ٖٓا، ٚأ

ّٸ غرل تكسٜٕط ع٢ً إ٫ٓ إازٜٸ١ ايٓذاغ١ ع٢ً ٕٸ إٍ َهاؾّا ٖصا. تا  إطاز نإ يٛ إكاؾش١ أ

ٕٸ ػ١َٓذِّ ايجٛب ٚضا٤ َٔ يًٝس يهاْت َٓذٸػ١ أْٸٗا َٓٗا  ٜسّا إكاؾش١ ْؿؼ ي٘; ؾهأ

 . إازٟ ايتٓذٝؼ قهٝٸ١ غرل خاقٸ١ سعاظ٠ْ ؾٝ٘ بٝس

ٔٵ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ َا: ايػازغ١ ايطٚا١ٜ ٔٵ عٹسٻ٠ٺ عٳ  َٹ

ٓٳا ٔٵ ،َأقٵشٳابٹ ُٳسٳ عٳ ٔٔ َأسٵ ُٻسٹ بٵ ٔٔ َٴشٳ ٔٵ ،خٳايٹسٺ بٵ ٔٔ ٜٳعٵُكٛبٳ عٳ ٔٵ ،ٜٳٔعٜسٳ بٵ ِّ عٳ ٔٔ عٳًٹ ٔٵ ،دٳعٵَؿٕط بٵ  عٳ

٘ٹ ٔٔ َأبٹٞ َأخٹٝ ٍٳ ،×َٴٛغٳ٢ اِيشٳػٳ ٘ٴ: َقا ٔٵ غٳَأِيتٴ ِّ َٴ٪ٳاَن١ًَٹ عٳ ُٳذٴٛغٹ  ،ٚٳاسٹسٳ٠ٺ َقكٵعٳ١ٺ ؾٹٞ اِي

٘ٴ َٚأضٵُقسٴ ٍٳ ؟٘ٴُٚأقٳاؾٹشٴ، ٚٳاسٹسٺ ؾٹطٳإف عٳ٢ًَ َٳعٳ  . (31)«٫: َقا

 . ؾٝ٘ ن٬ّ ٫ٚ ،ايكشٸ١ ٚانض ايطٚا١ٜ غٓس

َٸا ٕٸ ٗاؾتكطٜبٴ ايس٫ي١ ٚأ  ـ ٚاسس٠ قكع١ٺ ٗ اجملٛغٞ َع إ٪ان١ً عٔ ايٓٗٞ أ

ٕٸ ٗ دسٸّا ٚاٖطٷ ـ َع٘ ٚإكاؾش١ ،ٚاسس ؾطإف ع٢ً َع٘ ايّٓٛ ٚنصا  شيو لاغت٘; ٭

بعٝسّا;  سٸعٳٜٴ قس ٖٓا ايعطنٝٸ١ بايٓذاغ١ ٚايتعًٌٝ .بايطٗاض٠ ايكٍٛ َع ايٛاٖط ٗ هتُع ٫

ٕٸ  . ايٓذاغ١ ٖصٙ َجٌ ٚدٛز عسّ ا٭قٌ ٭

ٕٸ إ٫ٓ َټ أ  ايجايج١ ايطٚا١ٜ شٌٜ ٗ شنطْا َا إٍ ا٫يتؿات َع ـ ايطٚا١ٜ ٖصٙ ٗ ٌايتأ

 ،ايططٛب١ زٕٚ َٔ اٱط٬م، ٚيٛ ع٢ً ٚإكاؾش١ إ٪ان١ً بٌ ايػابك١، ٚاؾُع

ٕٸ ٜؿٝس قس ـ ؾطاؾ٘ ع٢ً ايّٓٛ ٚنصيو  إازٜٸ١، بٌ ايٓذاغ١ فطٸز ٗ يٝػت اؿعاظ٠ أ

ٞٸ َٔ ظايتشطټ ٖٛإًشٛٚ  ٜهٕٛ قس  ٗ إعٜٓٛٸ١ اؿعاظ٠ د١ٗ َٔ َطًكّا، ٚيٛ اجملٛغ

ٝٸ١ ايؿ٪ٕٚ ٗ قطب عٔ َٚعاؾطت٘ َباؾطت٘  . اؿٝات

ٕٸ ع٢ً قط١ٜٓ ـ ١َإتكسِّ ايجا١ْٝ ٖٚٞ ـ ايهاًٖٞ ضٚا١ٜ عسٸ ّٚهٔ ٖصا  ٖٓا ايٓٗٞ أ

ٌٸ، ٚيٛ ع٢ً ؼطِٜ ْٗٞ يٝؼ أْٸ٘ ايٓذاغ١، أٚ د١ٗ َٔ يٝؼ  حقطٻ ×أْٸ٘ د١ٗ َٔ ا٭ق

 ٗ غٝأتٞ ؾإْٸ٘ ٚنصيو. ب٬زِٖ ٗ ٜكٓعْٛ٘ ؾ٦ّٝا عًِٝٗ وطٸّ إٔ ٜهطٙ بأْٸ٘ تًو ٗ

ٕٸ ايطٚاٜات ٖصٙ غٝام ِّ ا٭خط٣ ايكشٝش١ بٓلٸ دا٥عٷ ؾطاؾِٗ ٗ ايّٓٛ أ  بٔ يعً

 . ×دعؿط

ٕٸ ايكٍٛ ّهٔ ٫ أْٸ٘ ٚاؿاقٌ ٕٵ ايٓذاغ١ إٍ ْاٚط٠ ايطٚا١ٜ بأ  نإ إازٜٸ١، ٚإ

 . عًٝ٘ ؿًُٗا إٛدب ايٛٗٛض إٍ ٜطق٢ ٫ َػت٣ٛٶ ؾٝٗا قت٬ُّ شيو

ِٵ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ َا: ايػابع١ ايطٚا١ٜ ٗٴ ٓٵ ٔٵ ،ٚعٳ ُٳسٳ عٳ  ،َأسٵ
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ٔٵ ٌٳ عٳ ُٳاعٹٝ ٔٔ ٔإغٵ ٕٳ بٵ ٗٵطٳا ٔٵ ،َٹ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ٜٳازٺ  بٵ ٔٵ ،ٔظ ٕٳ عٳ ٔٔ ٖٳاضٴٚ ٍٳ خٳأضدٳ١َ بٵ  عٳبٵسٹ َ٭بٹٞ ُقًِتٴ: َقا

ُ٘ ٔإِّْٞ: ×اهللٹ ُٳذٴٛؽٳ ُأخٳايٹ ٌٴ ،اِي ٔٵ َؾآُن ِٵ َٹ ٔٗ َٹ ٍٳ ؟َطعٳا  . (32)«٫: َقا

 ،عُرل أبٞ ابٔ ٖٛ ظٜاز ٚابٔ .َٗطإ ابٔ عٔ ،أقشابٓا َٔ ايعسٸ٠ ٖٛ ايطٚا١ٜ غٓس

 . قشٝش١ ؾايطٚا١ٜ ت.ايجكا َٔ نًِٓٗ ايػٓس ٚضداٍ .خاضد١ ابٔ عٔ ٜٚطٟٚ

َٸا  . ِٗلاغتٴ طعاَِٗ َٔ ا٭نٌ عٔ ايٓٗٞ َٔ ػتؿازٜٴ قس ايس٫ي١ ؾإْٸ٘ ٚأ

ٕٸ ،ٖٓا ّتكسٻ ٖٓا ٚانشّا قاض قس أْٸ٘ إ٫ٓ َٸا ايٓٗٞ أ َٸا ;تٓعٜٗٞ إ  ايٓٗٞ ب٘ ٜطاز ٚإ

ُٸا  عكٝستِٗ عػب عٓٗا عٕٜٛتٛضٻ ٫ اييت ،ايعطنٝٸ١ ايٓذاغات َٔ ٜٓتابِٗ ع

 . ٖٚاضغاتِٗ

 . ايٓذاغ١ ع٢ً زي٬ّٝ تكًض ٫ َجًٗا نإ َٚا ؾايطٚا١ٜ

ٔٵ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ َا: ايجا١َٓ ايطٚا١ٜ ِّ ٚعٳ ٔٔ عٳًٹ  بٵ

ِٳ ٖٹٝ ٔٵ ،ٔإبٵطٳا ٘ٹ عٳ ٔٵ ،َأبٹٝ ٔٔ اهللٹ عٳبٵسٹ عٳ ُٴػٹرلٳ٠ٹ بٵ ٔٵ ،اِي ٍٳ اَ٭عٵطٳٔز غٳعٹٝسٺ عٳ  عٳبٵسٹ َأبٳا غٳَأِيتٴ: َقا

ٔٵ ×اهللٹ ِّ غٴ٪ٵٔض عٳ ٗٴٛزٹ ٝٳ ِّ اِي ْٹ ٍٳ ؟ٚايٓٻكٵطٳا  . (33)«٫: َؾَكا

ٌٸ ٛثاق١; يقشٝضٷ ايطٚا١ٜ غٓس  . ن٬ّ ب٬ ضداشلا ن

َٸا ٗٳ إْٸٗا: ٜكاٍ ز٫يتٗا ؾإْٸ٘ ٚأ  دسٸّا ٚاٖطٷ ٚايٓكطاْٞ، ٖٚٛ ايٝٗٛزٟ غ٪ض عٔ تٵْ

ٕٸ ٗ  . بايٓذاغ١ ٜٓؿعٌ ايصٟ ايكًٌٝ َٔ ي٘، ٖٚٛ َباؾطتِٗ ٖٛ ايػبب أ

ٕٸ: كاٍٜٴ إٔ ّهٔ أْٸ٘ غرل  إ٫ٓ عًٝٗا زي٬ّٝ ٜهٕٛ ٫ بايٓذاغ١ ٌإعًٖ غرل ايٓٗٞ إ

 . ٘تٵهٳاقتٳ قس إكاّ ٗ َؿذلن١ أخط٣ ع١ًْٓ ٖٓاى تهٔ مل إشا

ٔٵ ٚٸ٫ّ: ايكٍٛ ّهٔ ٚيه  د١ٗ َٔ خكٛقٝٸ١ يًؿطب ٜهٕٛ إٔ ّهٔ إْٸ٘: أ

ٝٸ١ْ ٖٞ يًهٓؿاض، ٚاييت إعٜٓٛٸ١ ايٓذاغ١ . ٖٓا عٓٗا إبشٛخ إازٜٸ١ ايٓذاغ١ عٔ أدٓب

ٌٷ شات٘ سسٸ ٗ ٖٚصا ٕٵقتُ  بعض ٗ ْٛرلٙ إٍ ْاطٵأؾٳ ٚقس. ايٛٗٛض زضد١ إٍ مٳطٵٜٳ مل ، ٚإ

 . شلِ ٬َٕػتٗا ;ايذلاب أٚ باؿا٥٘ ايٝس َػض عٔ اؿسٜح عٓس ايػابك١ ايطٚاٜات

 اييت ،ايٓذاغات َػاٚض٠ عٓ٘ َٔ عٕٜٛتٛضٻ ٫ َا د١ٗ َٔ ايٓٗٞ ٜهٕٛ قس: ثاّْٝا

 ٫ ايصٟ ؾكٗٓا بػٳَع إٝت١ أنٌ أٚ يًدُط ؾطب عاز٠ّ، َٔ أسسِٖ عٓٗا ٜٓؿٗو ٫

ٌٸ  . شبا٥شِٗ ٜػتش

 ايطٚا١ٜ د١ٗ َٔ اؿط١َ; ٚشيو ٫ ،ايتٓعٜ٘ ع٢ً ٖٓا ايٓٗٞ ٌٓ َٔ سٻبٴ ٫: ثايجّا

ُٸاض ك١َٛثٻ بأغآضِٖ، ٖٚٞ ٪ايتٛنټ أباست اييت  .ايػاباطٞ ع
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 عؿط٠ ايطابع١ ايطٚا١ٜ ٗ كاٍٜٴ إٔ ٜٓبػٞ َا ٖٓا شنطْاٙ َا هضاتٻ ٚقس ٖصا

 . اٯت١ٝ

ٕٸ ٌٚإتشكِّ ٝٸ١ ايٓذاغ١ ع٢ً ا٭زٓي١ َٔ سٸعٳتٴ ٫ ايطٚا١ٜ أ  . ايصات

: ايٛغا٥ٌ ٗ ايتٗصٜب، ٖٚٛ ٗ ايطٛغٞ ايؿٝذ ضٚاٙ َا: ايتاغع١ ايطٚا١ٜ

ٓٳازٹٙٹ» ٔٵ ٚبٹٔإغٵ ِّ عٳ ٔٔ عٳًٹ ٘ٴ دٳعٵَؿٕط بٵ ْٻ ٍٳ َأ ٔٳ َٴٛغٳ٢ َأخٳاٙٴ غٳَأ ٔٔ ×دٳعٵَؿٕط بٵ ِّ عٳ ٌٴ ايٓٻكٵطٳاْٹ  َٳعٳ ٜٳػٵتٳػٹ

ِٔ ُٴػٵًٹ ّٔ ؾٹٞ اِي ُٻا ٍٳ ؟اِيشٳ ِٳ ٔإشٳا: َقا ٘ٴ عٳًٹ ْٻ ٌّ َأ ْٹ ٌٳ ْٳكٵطٳا ٝٵٔط اِغتٳػٳ ّٔ، ٔإ٫ٓ َٳا٤ٹ بٹػٳ ُٻا ٕٵ اِيشٳ ٌٳ َأ  ٜٳػٵتٳػٹ

ٛٵٔض عٳ٢ًَ ٚٳسٵسٳٙٴ ٘ٴ ،اِيشٳ ٝٳػٵػٹًُ ِٻ َؾ ٌٴ ثٴ ٘ٴ. ٜٳػٵتٳػٹ ٔٔ ٚغٳَأَي ِّ عٳ ٗٴٛزٹ ٝٳ ِّ اِي ْٹ ٌٴ ٚايٓٻكٵطٳا  ؾٹٞ ٜٳسٳٙٴ ٜٴسٵخٹ

ُٳا٤ٹ ٛٳنٻُأ اِي ٜٳتٳ ٘ٴ َأ ٓٵ ٍٳ َٹ ٕٵ ٔإ٫ٓ ٫،: يٹًكٻ٠٬ٹ؟ َقا ٘ٹ ٜٴهٵَططٻ َأ ٝٵ  . (34)«ٔإَي

ٞٸ إٍ ايطٛغٞ ايؿٝذ غٓس  . قشٝش١ ، ؾايطٚا١ٜقشٝضٷ دعؿط بٔ عً

َٸا  ايٓٗٞ د١ٗ َٔ ايهتابٞ لاغ١ ٗ بٛٗٛضٖا ايكٍٛ ع٢ً تعتُس ز٫يتٗا ؾٗٞ ٚأ

ٕٸ ايصاتٝٸ١ لاغت٘ ع٢ً زآي١ هعًٗا اؿُاّ، ٚايصٟ ٗ َع٘ ا٫غتشُاّ عٔ  بايٛٗٛض; ٭

 . ايعامل ايٛاٖط، ٚاهلل خ٬ف ايعطنٝٸ١ بايٓذاغ١ ايتعًٌٝ

ٓٳازٹٙٹ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايطٛغٞ ضٚاٙ َا: ايعاؾط٠ ايطٚا١ٜ ٔٵ ٚبٹٔإغٵ ُٻسٹ عٳ  َٴشٳ

ٔٔ ُٳسٳ بٵ ٔٔ َأسٵ ٝٳ٢ بٵ ٔٔ ،ٜٳشٵ ِّ عٳ ُٵطٳنٹ ٔٵ ،اِيعٳ ِّ عٳ ٔٔ عٳًٹ ٔٵ ،دٳعٵَؿٕط بٵ ٘ٹ عٳ ٔٔ َٴٛغٳ٢ َأخٹٝ  ،×دٳعٵَؿٕط بٵ

ٍٳ ٘ٴ: َقا ٔٵ غٳَأِيتٴ ِّ ؾٹطٳأف عٳ ٗٴٛزٹ ٝٳ ِّ اِي ْٹ ّٴ ٚايٓٻكٵطٳا ٓٳا ٘ٹ ٜٴ ٝٵ ٍٳ ؟عٳًَ  ؾٹٞ ٜٴكٳ٢ًٖ ٫ٚ ،بٳِأؽٳ ٫: َقا

ُٳا ٔٗ ٝٳابٹ ٍٳ. ثٹ ٌٔ ٫: َٚقا ِٴ ٜٳِأُن ُٴػٵًٹ ِّ َٳعٳ اِي ُٳذٴٛغٹ  عٳ٢ًَ ٜٴِكعٹسٵٙٴ ٫ٚ ،ٚٳاسٹسٳ٠ٺ َقكٵعٳ١ٺ ؾٹٞ اِي

٘ٹ ٘ٴٜٴكٳاؾٹ ٫ٚ ،َٳػٵذٹسٹٙٹ ٫ٚ ،ؾٹطٳاؾٹ ٍٳ. شٵ ٘ٴ: َقا ٔٵ ٚغٳَأِيتٴ ٌٕ عٳ ٛٵبّا اؾٵتٳطٳ٣ ضٳدٴ ٔٳ ثٳ  يٹًٗبٵٔؼ ايػټٛٔم َٹ

ٔٵ ٜٳسٵٔضٟ ٫ ُٳ ٌٵ يٹ ٖٳ ٕٳ،  ٍٳ ايكٻ٠ُ٬ تٳكٹضټ َنا ٘ٹ؟ َقا ٔٵ اؾٵتٳطٳاٙٴ ٕٵٔإ: ؾٹٝ ِٕ َٹ ِّ َٴػٵًٹ ٝٴكٳ ٕٵ َؾًِ ٘ٹ، ٚٔإ  ؾٹٝ

ٔٵ اؾٵتٳطٳاٙٴ ٘ٹ ٜٴكٳًٚٞ َؾ٬ ْٳكٵطٳاْٹٞٛ َٹ ٘ٴ سٳتٻ٢ ؾٹٝ  . (35)«ٜٳػٵػٹًَ

 ْٛازض قاسب و٢ٝ، ٖٚٛ ابٔ إٍ ايؿٝذ ططٜل قشٝش١; يكشٸ١ ايطٚا١ٜ ٖصٙ

 . ايكشٝض ضداٍ َٔ ايػٓس ضداٍ ٚبكٝٸ١ .اؿه١ُ

َٸا ّٷ ٜٛدس ايس٫ي١ ؾ٬ ٚأ ِٸ ن٬  ايػازغ١ ايطٚا١ٜ ٗ تكسٸّ َا ع٢ً ظٜاز٠ّ َٗ

َٸا. إتكسٸ١َ  ـ ؾٗٛ اجملٛغٞ ؾطاف ع٢ً عٓ٘ ٚايٓٗٞ ايٝٗٛزٟ ؾطاف ع٢ً ايّٓٛ إباس١ ٚأ

ٍٷ ـ ايعامل ٚاهلل ٟٸ ٚايكبض ايهؿط زضدات تؿاٚت ع٢ً قُٛ  . إعٓٛ

َٸا  ع٢ً ًٓ٘ َٔ سٻبٴ إػًِ ؾ٬ غرل َٔ ْؿذلٜ٘ ايصٟ ايجٛب ٗ ايك٠٬ عٔ ايٓٗٞ أ

ٕٸ ٜٔ، ٚإ٫ٓايسِّ عُٛز ٖٞ اييت يًك٠٬ إػتشبٸ ٚا٫ستٝاٙ ،عٓ٘ ايتٓعٸٙ  ايطٚاٜات ؾإ
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ِّ  . شنطْا َا ع٢ً قط١ْٜٓ عسٜس٠، ٖٚٞ ظ٠اجمل

٘ٴ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايطٛغٞ ضٚاٙ َا: عؿط٠ اؿاز١ٜ ايطٚا١ٜ ٓٵ ٔٵ ،ٚعٳ  عٳ

ُٳسٳ ٔٔ َأسٵ ُٻسٺ بٵ ٔٵ ،َٴشٳ ِٳ عٳ ٖٹٝ ٔٔ ٔإبٵطٳا ُٴٛزٺ َأبٹٞ بٵ ٍٳ َٳشٵ ٜٳ١ُ: ×يٹًطِّنٳا ُقًِتٴ: َقا ٝٻ١ُ اِيذٳأض ْٹ  ايٓٻكٵطٳا

ْٵتٳ َٴَوتٳدٵسٹ ِٴ َٚأ ٗٳا تٳعٵًَ ْٻ ٝٻ١ْ َأ ْٹ ٛٳنٻُأ ٫ ْٳكٵطٳا ٌٴ ٫ٚ تٳتٳ ٔٵ تٳػٵتٳػٹ ٓٳابٳ١ٺ َٹ ٍٳ ؟دٳ ٌٴ ٫: َقا  بٳِأؽٳ، تٳػٵػٹ

ٗٳا ٜٵ  . (36)«ٜٳسٳ

 ايطٚا١ٜ ٗ ّتكسٻ ايٓٛازض، ٚقس قاسب و٢ٝ ابٔ إٍ ٜعٛز ايػٓس بسا١ٜ ٗ ايهُرل

ٕٸ ايػابك١  . ايكشٝض ضداٍ َٔ ايػٓس ٚبكٝٸ١ .قشٝضٷ إيٝ٘ ايؿٝذ ططٜل أ

َٸا ٕٸ ٚأ  ٖاعسٻ شإا أزضٟ إطًٛب، ٫ٚ عهؼ ٗ نايكطو١ ايطٚا١ٜ ايس٫ي١ ؾإ

ٕٸ ايٓذاغ١، َع ع٢ً ايسآي١ ايطٚاٜات َٔ ايعاًَٞ خاحملسِّ  ٫ٚ تتٛنٸأ ٫ بأْٸٗا ايتعًٌٝ أ

ٍٸ اؾٓاب١ َٔ تػتػٌ ٕٸ ٗ ايػا٥ٌ ضتهاظا ع٢ً ٜس  ايٓذاغ١ ٖٛ يًػ٪اٍ ٚإٛدب إاْع أ

 . ايعطنٝٸ١

 ايتكطٜض َجاب١ ٖٚصا .ٜسٜٗا تػػٌ بأْٸٗا ×اٱَاّ دٛاب ٖٛ ايؿِٗ شلصا سٚإ٪ٚن

ٝٸ١، ٚإ٫ٓ بطٗاضتٗا ٕٸ ايصات  يٛ إػط١ٜ ايططٛب١ َع لاغ١ّ إ٫ٓ ٜعٜسٖا ٫ يٝسٜٗا غػًٗا ؾإ

ٝٸ١ ايطٗاض٠ ع٢ً ايسيٌٝ ِٳعٵْٹ ؾايطٚا١ٜ. ايعٌ لػ١ ناْت  َٛضزٖا. ٗ ايصات

ُٳسٴ»: ايٛغا٥ٌ ٗ احملاغٔ، ٖٚٛ ٗ ايدلقٞ ضٚاٙ َا: عؿط٠ ايجا١ْٝ ايطٚا١ٜ ٔٴ َأسٵ  بٵ

ٞټ اهللٹ عٳبٵسٹ َأبٹٞ ٔٔ ؾٹٞ اِيبٳطٵقٹ ُٳشٳاغٹ ٔٵ ،اِي ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ٔٵ ،عٹٝػٳ٢ بٵ ٕٳ عٳ ٛٳا ٔٔ قٳِؿ ٝٳ٢ بٵ ٔٵ ،ٜٳشٵ  عٳ

ٔٔ َٴٛغٳ٢ ٔٵ ،بٳِهٕط بٵ ٔٵ ،ظٴضٳاضٳ٠َ عٳ ٝٳ١ٹ ؾٹٞ ،×اهللٹ عٳبٵسٹ َأبٹٞ عٳ ٍٳ آْٹ ُٳذٴٛٔؽ، َقا  ٔإشٳا: اِي

ِٵ ٗٳا انٵُطٔطضٵتٴ ٝٵ ٖٳا ٔإَي ُٳا٤ٹ َؾاِغػٹًُٛ  . (37)«بٹاِي

ٕٸَعتدلٷ ايطٚا١ٜ غٓس ٌٸ ; ٭ دا٤ ٗ  نُا ،كٌٚإٛثٻ ا٭د٤٬ٓ َٔ ضداي٘ ن

 . احملاغٔ

َٸا ٕٸ: كاٍٜٴ ايس٫ي١ ؾكس ٚأ  ٖٛ بإا٤ اجملٛؽ أٚاْٞ بػػٌ ا٭َط َٔ إككٛز إ

 . لاغتِٗ عٔ ٓب٧ٜٴ شلا، ٖٚٛ ٕعاٚيتِٗ ;ػ١َتٓذِّ نْٛٗا

ٕٸ خبرلٷ أْٸو إ٫ٓ ّٷ ٖصا بأ ِٸ; إش ٫ظ ٌٸ أع  عٓ٘ ٜٓؿٓهٕٛ ٫ َا د١ٗ َٔ بإا٤ ايػػٌ يع

 ْٛٗا.ٜػتشًٗ اييت ايٓذاغات َػاٚض٠ َٔ

ٔٵ»: ايٛغا٥ٌ ٗ احملاغٔ، ٖٚٛ ٗ ايدلقٞ ضٚاٙ َا: عؿط٠ ايجايج١ ايطٚا١ٜ ٘ٹ عٳ  ،َأبٹٝ

ٔٵ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ٕٕ بٵ ٓٳا ٔٵ ،غٹ ٌٳ عٳ ُٳاعٹٝ ٔٔ ٔإغٵ ٔٔ اهللٹ ٚعٳبٵسٹ دٳابٹٕط بٵ ٍٳ: َقا٫ َطًِشٳ١َ بٵ  عٳبٵسٹ َأبٴٛ َقا
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ٌٵ ٫: ×اهللٹ ٔٵ تٳِأُن ِّ شٳبٹٝشٳ١ٹ َٹ ٗٴٛزٹ ٝٳ ٌٵ ٫ٚ ،اِي ِٵ ؾٹٞ تٳِأُن ٔٗ ٝٳتٹ ْٹ  . (38)«آ

ُٸس أبٝ٘ عٔ ٜطٜٚٗا ٖٚٛ .أٜهّا يًدلقٞ احملاغٔ َٔ ايطٚا١ٜ  ايجك١ خايس بٔ ق

ٔٸ .اؾًٌٝ ٌٸ غٓإ، ٖٚٛ ابٔ عٔ ٜطٟٚ ا٭ب ٚيه ايٛثاق١،  د١ٗ َٔ ايطداٍ ٗ خ٬ف ق

َٸا. ؾٝ٘ ٚايتعسٌٜ اؾطح ؾٝ٘; يتعاضض ْتٛٓقـ ٚمٔ  .ؾٝ٘ َؿه١ً ؾ٬ ايػٓس بكٝٸ١ ٚأ

ٌٸ ؾايطٚا١ٜ  . ايػٓس سٝح َٔ تٛٓقـ ق

َٸا عٓسْا،  إؿٗٛض ايٝٗٛز، ٖٚٛ شبٝش١ ؼطِٜ ع٢ً زآي١ْ ايس٫ي١ ؾإْٸٗا سٝح َٔ ٚأ

ٌٸ ي٘ ضب٘ ٫ ٚيهٓٸ٘ َٸا. ٖٓا ايه٬ّ َش  ٗ تكسٸّ أٚاِْٝٗ ؾكس ٗ ا٭نٌ عٔ ايٓٗٞ ٚأ

ٕٸ ايطٚا١ٜ ٍٸ ٫ شيو ايػابك١، أ ٝٸ١، ؾطادٹ ايٓذاغ١ ع٢ً ٜس  . عٵايصات

: ايٛغا٥ٌ ٗ ايؿكٝ٘، ٖٚٛ ٗ ايكسٚم ايؿٝذ ضٚاٙ َا: عؿط٠ ايطابع١ ايطٚا١ٜ

ُٻسٴ» ٔٴ َٴشٳ ِّ بٵ ٔٔ عٳًٹ ٔٔ بٵ ٝٵ ٙٹ اِيشٴػٳ ٓٳازٹ ٔٵ بٹٔإغٵ ٘ٴ اَ٭عٵطٳٔز غٳعٹٝسٺ عٳ ْٻ ٍٳ َأ ٔٵ ×ايكٻازٹمٳ غٳَأ  غٴ٪ٵٔض عٳ

ِّ ٗٴٛزٹ ٝٳ ٌٴ اِي ِّٞ، َأٜٴ٪ٵَن ٚٵ ٚايٓٻكٵطٳاْٹ ٍٳ ؟ٜٴؿٵطٳبٴ َأ  . (39)«٫: َقا

 . با٫تؿام قشٝضٷ ا٭عطز، ٖٚٛ إٍ ايكسٚم ايؿٝذ ططٜل ٖٛ ايطٚا١ٜ غٓس

َٸا  ُٗاْٛرلتٗا، ٚيعًٖ ٗ ٬َّؿكٻ سٛشلا طَنصٵٜٴ إٔ ٜٓبػٞ َا ّتكسٻ ايس٫ي١ ؾكس ٚأ

 . ايػٝام ٖصا َٔ ايجا١َٓ ايطٚا١ٜ ٗ ّتكسٻ َا ايٛاٖط، ؾطادع ٖٛ ٚاسس٠، بٌ ضٚا١ٜ

: ايٛغا٥ٌ ٗ ايهاٗ، ٖٚٛ ٗ ايهًٝين ايؿٝذ ضٚاٙ َا: عؿط٠ اـاَػ١ ايطٚا١ٜ

ُٻسٴ» ٔٴ َٴشٳ ٔٵ ،ٜٳعٵُكٛبٳ بٵ ِّاَ٭ عٳًٹٞٛ َأبٹٞ عٳ ٔٵ ،ؾٵعٳٔط ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ٔٵ ،اِيذٳبٻأض عٳبٵسٹ بٵ ٕٳ عٳ ٛٳا  ،قٳِؿ

ٔٵ ٔٔ عٹٝٔل عٳ ِٔ بٵ ٍٳ اِيَكاغٹ ٔٵ ×اهللٹ عٳبٵسٹ َأبٳا غٳَأِيتٴ: َقا ِّ َٴ٪ٳاَن١ًَٹ عٳ ٗٴٛزٹ ٝٳ ِّ اِي ْٹ  ٚايٓٻكٵطٳا

ِّ ُٳذٴٛغٹ ٍٳ ؟ٚاِي ٕٵ: َؾَكا ٕٳ ٔإ ٔٵ َنا َٹَو َٹ ٛٳنٻَأ َطعٳا  . (40)«بٳِأؽٳ َؾ٬ ٚتٳ

 . ن٬ّ ب٬ ايكشٸ١ ٚانض ايطٚا١ٜ غٓس

َٸا ٕٸ: كاٍٜٴ ز٫يتٗا ؾكس ٚأ ٍٸ َؿّٗٛ ايطٚا١ٜ إ ٕٸ ع٢ً تس غرل  طعاَِٗ نٌ َٔا٭ أ

 . ي٘ لاغت٘; ٕػاٚضتِٗ ٗ ٚاٖطٷ دا٥ع، ٖٚٛ

ٕٸ خبرلٷ أْٸو إ٫ٓ  ناْت يٛ إْٸٗا ُاَّا; سٝح ّتكسٻ َا عهؼ ع٢ً زآي١ْ ايطٚا١ٜ بأ

ٕٵ َعِٗ ايطعاّ باحٜٴ إٔ َع٢ٓ شاتّا ؾُا ايٓذاغ١ ع٢ً إْٸِٗ: تكٍٛ إٔ تطٜس  ٚمل ٚاأتٛنٸ إ

شاتّا،  قصضٜٔ غرل أْٸِٗ إٍـ  ايتكطٜض َجاب١ـ  إؾاض٠ اٖص ٗ أيٝؼ طعاَِٗ؟! َٔ ٜأنًٛا

  ٪؟!ايتٛنټ بعس َ٪انًتِٗ ػٛظ إٔ َع٢ٓ ؾُا ٚإ٫ٓ

َٸا ٌٸ عسّ ٚأ ٌٸ َٔ اؿٹ  عٔ عِٗتٛضټ عسّ ـ ايٛاٖط ٖٛ بٌ ـ ؾٝ٘ ايػبب طعاَِٗ ؾًع
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ٕٸ ع٢ً. ايٓذاغات ٌټ اؿهِ أقٌ أ ٕٸ ع٢ً قط١ّٜٓ ٜكًض َا ايطٚاٜات ٚٗ .ـتٛٗق ق  أ

 . ؼطّٞ غرل ايٓٗٞ

ُٻسٴ»: ايٛغا٥ٌ ٗ ٚٚضز ،ايطٛغٞ ايؿٝذ ضٚاٙ َا: عؿط٠ ايػازغ١ ايطٚا١ٜ ٔٴ َٴشٳ  بٵ

ٔٔ ٙٹ اِيشٳػٳ ٓٳازٹ ٔٔ بٹٔإغٵ ٔٔ عٳ ٝٵ ٔٔ اِيشٴػٳ ٔٵ ،غٳعٹٝسٺ بٵ ٕٳ عٳ ٛٳا ٔٵ ،قٳِؿ ٔٔ عٹٝٔل عٳ ِٔ بٵ ٍٳ اِيَكاغٹ  غٳَأِيتٴ: َقا

ٔٵ ×اهللٹ عٳبٵسٹ َأبٳا ِّ َٴ٪ٳاَن١ًَٹ عٳ ٗٴٛزٹ ٝٳ ِّ اِي ْٹ ٍٳ ؟ٚايٓٻكٵطٳا ٕٳ ٔإشٳا بٳِأؽٳ ٫: َؾَكا ٔٵ َنا َٹَو،  َٹ َطعٳا

٘ٴ ٔٵ ٚغٳَأِيتٴ ِّ َٴ٪ٳاَن١ًَٹ عٳ ُٳذٴٛغٹ ٍٳ ؟اِي ٛٳنٻَأ ٔإشٳا: َؾَكا  . (41)«بٳِأؽٳ َؾ٬ تٳ

 ٗ اٱغٓاز، ٖٚٛ قطب ٗ اؿُرلٟ ايؿٝذ ضٚاٙ َا: عؿط٠ ايػابع١ ايطٚا١ٜ

ٔٴ اهللٹ عٳبٵسٴ»: ايٛغا٥ٌ ٓٳازٹأٱ ُقطٵبٹ ؾٹٞ دٳعٵَؿٕط بٵ ٔٵ ،غٵ ٔٔ اهللٹ عٳبٵسٹ عٳ ٔٔ بٵ ٔٵ ،اِيشٳػٳ ِّ عٳ ٔٔ عٳًٹ  بٵ

ٔٵ ،دٳعٵَؿٕط ٘ٹ عٳ ٔٔ َٴٛغٳ٢ َأخٹٝ ٍٳ ،×دٳعٵَؿٕط بٵ ٘ٴ: َقا ٔٔ غٳَأِيتٴ ٘ٴ عٳ ِٔ، َي ُٴػٵًٹ ٕٵ اِي ٌٳ َأ  َٳعٳ ٜٳِأُن

ِّ ُٳذٴٛغٹ ٚٵ ،ٚٳاسٹسٳ٠ٺ َقكٵعٳ١ٺ ؾٹٞ اِي ٘ٴ ٜٳِكعٴسٳ َأ ٚٵ ،ٚٳاسٹسٺ ؾٹطٳإف عٳ٢ًَ َٳعٳ ُٳػٵذٹسٹ ؾٹٞ َأ ٚٵ ،اِي  َأ

ٍٳ ٘ٴ؟ َقا  . (42)«٫: ٜٴكٳاسٹبٳ

ٌټ ايطٚا١ٜ غٓس ٕٸ د١ٗ َٔ تٛٓقـ ق  نتب ٗ ٜصنط مل اؿػٔ بٔ اهلل عبس أ

 ؾٓؿؼ عٓ٘ ايػضٸ َٚع .اٱغٓاز قطب غرل نتاب ٗ ،ايطٚا١ٜ نتب ٗ ٫ٚ ،ايطداٍ

ٌٸ طٜٔإتأخِّ إٍ ايٛاق١ً اٱغٓاز قطب ْػد١ ّٕ ق  . إدتكط ٖصا ع٘ػٳٜٳ ٫ ن٬

َٸا  ايطٚاٜتٌ ٗ ّتكسٻ َا ٍإ ٖٓا ْهٝؿ٘ ن٬ّٷ ٜٛدس ايس٫ي١ ؾ٬ سٝح َٔ ٚأ

 عٔ كًتْٴ ايطٚا١ٜ، ٚقس ْؿؼ أْٸٗا ايٛاٖط ايطٚاٜات، بٌ ٖصٙ َٔ ٚايعاؾط٠ ايػازغ١

ٞٸ َػا٥ٌ  . ايعامل يًُع٢ٓ، ٚاهلل إػِّط غرل ايتػٝرل َٔ بؿ٤ٞٺ دعؿط بٔ عً

ٔٵ»: ايٛغا٥ٌ ٗ احملاغٔ، ٖٚٛ ٗ ايدلقٞ ضٚاٙ َا: عؿط٠ ايجا١َٓ ايطٚا١ٜ ٘ٹ ٚعٳ  ،َأبٹٝ

ٔٵ ٕٳ عٳ ٛٳا ٔٔ ،قٳِؿ ٍٳ اِيعٹٝٔل عٳ ٔٵ ×اهللٹ عٳبٵسٹ َأبٳا غٳَأِيتٴ: َقا ِّ َٴ٪ٳاَن١ًَٹ عٳ ٗٴٛزٹ ٝٳ ِّ اِي ْٹ  ٚايٓٻكٵطٳا

ِّ ُٳذٴٛغٹ ٌٴ ٚاِي ٔٵ َأَؾآُن ٍٳ َٹ ِٵ؟ َقا ٔٗ َٹ  . (43)«٫: َطعٳا

َٸا  . ٚانض ٖٛ نُا ،قشٝضٷ ايطٚا١ٜ ؾٗٛ غٓس أ

َٸا ٍٸ ٫ أْٸٗا هضاتٻ ٚقس ،ٖٓا ضّاَهطٻ ْٛرلٖا ّتكسٻ ز٫يتٗا ؾكس ٚأ  ايٓذاغ١ ع٢ً تس

ٝٸ١  . عٵؾطادٹؾٝٗا،  نطشٴ ٔٵَٕ ايصات

ُٻسٴ»: ايٛغا٥ٌ ٗ ٖٚٛ، ايكسٚم ايؿٝذ ضٚاٙ َا: عؿط٠ ايتاغع١ ايطٚا١ٜ ٔٴ َٴشٳ  بٵ

ِّ ٔٔ عٳًٹ ٔٔ بٵ ٝٵ ٌٔ ؾٹٞ اِيشٴػٳ ٔٵ ،اِيعٹًَ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ٔٔ بٵ ٔٵ ،اِيشٳػٳ ٔٔ غٳعٵسٹ عٳ ٔٵ ،اهللٹ عٳبٵسٹ بٵ ُٳسٳ عٳ ٔٔ َأسٵ  بٵ

ٔٔ ٔٔ اِيشٳػٳ ِّ بٵ ٔٔ عٳًٹ ٍٕ بٵ ٔٔ ،َؾهٻا ٔٔ عٳ ٔٔ اِيشٳػٳ ٔٵ ،عٳًٹٞٛ بٵ ٔٔ اهللٹ عٳبٵسٹ عٳ ٝٵٕط بٵ ٔٵ ،بٴَه  اهللٹ عٳبٵسٹ عٳ
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ٔٔ ٔٵ ،ٜٳعٵُؿٕٛض َأبٹٞ بٵ ٍٳ ،سٳسٹٜحٺ ؾٹٞ ،×اهللٹ عٳبٵسٹ َأبٹٞ عٳ ٜٻاَى: َقا ٕٵ ٚٔإ ٌٳ َأ ٔٵ تٳػٵتٳػٹ  ُغػٳاَي١ٹ َٹ

ٗٳا ّٔ; َؾؿٹٝ ُٻا ُٹعٴ اِيشٳ ِّ ُغػٳاَي١ُ تٳذٵتٳ ٗٴٛزٹ ٝٳ ِّ اِي ْٹ ِّ ٚايٓٻكٵطٳا ُٳذٴٛغٹ ٓٳا ٚايٓٻاقٹبٹ ٚاِي ٌٳ َي ٖٵ ٝٵتٹ َأ  ،اِيبٳ

ٛٳ ٖٴ ٕٻ ٚ ِٵ; َؾٔإ ٖٴ ِٵ ٚتٳعٳاَي٢ تٳبٳاضٳَى اهلَل ؾٳطټ ْٵذٳؼٳ خٳًِكّا ٜٳدٵًُلٵ َي ٔٳ َأ ٕٻ َٹ ٓٳا ايٓٻاقٹبٳ اِيَهًِبٹ، ٚٔإ  َي

ٌٳ ٖٵ ٝٵتٹ َأ ٘ٴ ٭ْٵذٳؼٴ اِيبٳ ٓٵ  . (44)«َٹ

  .با٫تٸؿام َعتدل٠ْ ايطٚا١ٜ

َٸا ٝٸ١ ايٓذاغ١ ع٢ً ايباب ٗ َا أقطح إْٸٗا: كاٍٜٴ ز٫يتٗا ؾكس ٚأ  نطشٴ ٔٵَٕ ايصات

ٕٸ د١ٗ َٔ ؾٝٗا; ٚشيو ُٸاّ، َٔ ٗ بأْؿػِٗ اغتػاشلِ ع٢ً ؾطٸع قس ا٫دتٓاب يعّٚ أ  اؿ

ٟٸ ٚدٛز إٍ إؾاض٠ زٕٚ ٕٸ إٍ َهاؾّا. خاضدٝٸ١ لاغ١ٺ أ ٍٸ شًٜٗا ٗ ايتعًٌٝ أ  ،شيو ع٢ً ٜس

 ٖٛ ٔٵَٳ ٗ ٚدٛزٖا ٜعين ٖٓا ،×ايبٝت ٭ٌٖ يًٓاقب ا٭ؾسٸ ايٓذاغ١ إثبات د١ٗ َٔ

ٌٸ بسضد١ٺ ؾٝٗا َصنٛضٷ  . ؾسٸ٠ّ أق

 : ًٜٞ َا ،ٚنٛسٗا ع٢ٜسٻ قس اييت ،ايس٫ي١ ٖصٙ ٗ ايتؿهٝو ّهٔ أْٸ٘ إ٫ٓ

ٚٸ٫ّ ٕٸ ايٛانض َٔ: أ  إا٤ ٖٚٛ ـ إتعاضف ايؿا٥ع عػب تطًل مل ٖٓا ايػػاي١ أ

ٕٸ سٝح ;ـ ا٭ؾٝا٤ َٔ ؾ٤ٞٺ يتطٗرل ْتٝذ١ّ اجملتُع لاغتٗا  ؾطنت يٛ ايعٓاٜٚٔ ٖصٙ إ

ُٸاّ، بٌ ٗ بايػػٌ تطٗط ٫ أْٸٗا ايٛانض ؾُٔ  . يٲغ٬ّ باختٝاضٖا تطٗرلٖا ٜٓشكط اؿ

 ،ا٫غتػاٍ ْتٝذ١ ؼكٌ اييت ،إٝاٙ ٖصٙ َٔ اؿُاّ ب٦ط ٗ هتُع ٚعًٝ٘ ؾُا

ٟٸ إع٢ٓ د١ٗ َٔ ايػػاي١ عًٝٗا تطًل إْٸُا  َٔ ب٘ ايػػٌ ْتٝذ١ إا٤ ًٜشل َا ، ٖٚٛايًػٛ

ٕٸ ايعطٗ; ٚشيو ضايتكصټ ٌٸ ع٢ً ٖٓا أطًكت ايػػاي١ أ ا٫غتػاٍ،  ْتٝذ١ اجملتُع إا٤ ن

 . إصنٛض٠ ايعٓاٜٚٔ اغتػاٍ َٔ ٜٓتر َا خكٛم ايعٓٛإ بٗصا ىكٸل ٚمل

ِٸ ٕٸ إٍ ا٫يتؿات ٜٓبػٞ إْٸ٘ ث ُٸاَات ٗ ايعٓاٜٚٔ ٖصٙ اغتػاٍ أ  ٌٜؿٚه ٫ اؿ

ٕٵ عاز٠ّ، ستٸ٢ ايٓازض ايكًٌٝ َٔ ٖٛ ايػايب، بٌ ايعٓكط ُٸاَات ناْت ٚإ  تػتكبٌ اؿ

 ٫ ايصٜٔ ابايٓكٸ اٱغ٬َٝٸ١، ٚنصيو ايبًسإ إٍ ايٛاؾسٜٔ َٔ ٚغرلِٖ ايعًٛز

 . اٱغ٬َٞ اجملتُع أبٓا٤ َٔ ايكًٌٝ ايعسز إ٫ٓ إكطًض بإع٢ٓ ًٕٜٛؿٚه

ٕٸ أخط٣ د١ٗٺ َٚٔ ٛٻ دسٸّا، ٫ٚ ايهجرل٠ إٝاٙ َٔ ٖٞ إصنٛض٠ ايب٦ط َا٤ ؾإ  ضٜتك

ُٸاّ، ٖٚٛ تأغٝؼ بسا١ٜ عٓس إ٫ٓ ق١ًًٝ نْٛٗا عاز٠ّ ٕٸ ايٓازض; ٚشيو ايؿطض اؿ  ايه٬ّ أ

ُٸاَات عٔ يٝؼ ُٸاَات عٔ ايبٝٛت، بٌ ٗ اـاقٸ١ اؿ َٸ١ اؿ  ايعؿطات ٜطتازٖا اييت ايعا

 . َٜٛٝٸّا ا٭قٌ ع٢ً
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ٌٸ َٔ ٕٸ ْػتٓتر ّتكسٻ َا ن  ،ب٦طّا ؾٝ٘; يهْٛ٘ ايٓذاغ١ بٛقٛع ٜٓؿعٌ ٫ ايب٦ط َا٤ أ

 يٝؼ أْٸ٘ ع٢ً إصنٛض٠ ايٓذاغ١ ٌٓ َٔ سٻبٴ ٫ ٚعًٝ٘. أنطاضّا بٌ ،نطٸّا ٚيهْٛ٘

ِٻ ٖٓا ايعطؾٝٸ١، ٖٚٞ ايكصاض٠ ٜؿٌُ َا إازٜٸ١، بٌ ايٓذاغ١ َٓٗا إطاز  ايؿاضع اٖت

 ا٭دٛب١ بعض ٗ بعهٗا إٍ غٓؿرل ا٭زٓي١، ٚاييت َٔ ايهجرل ٗ نجرلّا بٗا ؽإكسٻ

 . اٯت١ٝ

 غػاي١ َٔ ا٫غتػاٍ عٔ ايٓٗٞ عٔ ث١إتشسِّ ايطٚاٜات غٝام ٗ ٚضز قس: ثاّْٝا

ُٸاّ ٖٓا طٗاض٠ ٗ ٖوؾٳ ٫ عٓاٜٚٔ اؿ ٕٸ ع٢ً ايطٚا١ٜ ٖصٙ َجٌ ٌٓ ّٓع أقشابٗا،   أ

 . ايٓذاغات باب ٗ ؾطعّا إتعاضؾ١ إازٜٸ١ ايٓذاغ١ بٗا إطاز

 عسٸ٠ ؾٝ٘ إٛنٛع، ٚشنط شلصا خاقٸّا بابّا ايعاًَٞ خاحملسِّ عكس ٚقس ٖصا

. عٔ نجب إٛنٛع ع٢ً ايباسح ٖٓا، ٚيٝؿطف شنطْاٙ َا هضيٝتٻ ْٓكًٗا ،ضٚاٜات

ٕٸ ٗ ايتؿكًٝٞ ايبشح زٕٚ َٔ ْػطزٖا ٚمٔ  ع٢ً اٱؾطاف ٖٛ اشلسف أغاْٝسٖا; ٭

ٛٸ  : ايطٚا١ٜ ٖصٙ َجٌ ؾٝ٘ شنطت ايصٟ اؾ

ُٻسٴ»: ، ٖٚٛ ٗ ايٛغا٥ٌايتٗصٜب ٗ ايطٛغٞ ايؿٝذ ضٚاٙ َا: ؾُٓٗا ٔٴ َٴشٳ ٔٔ بٵ  اِيشٳػٳ

ٙٹ ٓٳازٹ ٔٵ بٹٔإغٵ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ِّ بٵ ٔٔ عٳًٹ ٔٵ ،َٳشٵبٴٛبٺ بٵ ٔٵ عٹسٻ٠ٺ عٳ ٓٳا َٹ ٔٵ ،َأقٵشٳابٹ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ  عٳبٵسٹ بٵ

ُٹٝسٹ ٔٵ ،اِيشٳ ُٵعٳ٠َ عٳ ٔٔ سٳ ُٳسٳ بٵ ٔٵ ،َأسٵ ٔٔ َأبٹٞ عٳ ٍٔ  اِيشٳػٳ ٚٻ ٍٳ ،×اَ٭ ٘ٴ: َقا ٚٵ غٳَأِيتٴ ٘ٴ َأ ٝٵٔطٟ غٳَأَي  َغ

ٔٔ ّٔ عٳ ُٻا ٍٳ ؟اِيشٳ ٘ٴ: َقا ًِ ُٹ٦ٵعٳٕض ازٵخٴ ٌٵ ٫ٚ ،بٳكٳطٳَى ُٚغضٻ ،بٹ ٔٳ تٳػٵتٳػٹ ُٹعٴ اٖيتٹٞ اِيبٹ٦ٵٔط َٹ ٗٳا ٜٳذٵتٳ  ؾٹٝ

٘ٴ َٳا٤ٴ ْٻ ّٔ; َؾٔإ ُٻا ٌٴ اِيشٳ ٗٳا ٜٳػٹٝ ٌٴٜٳػٵ َٳا ؾٹٝ ٘ٹ تٳػٹ ٚٳَيسٴ اِيذٴٓٴبٴ بٹ ٓٳا ٚايٓٻاقٹبٴ ايعِّْٳا ٚ ٌٳ َي ٖٵ ٝٵتٹ،  َأ اِيبٳ

ٛٳ ٖٴ ِٵ ٚ ٖٴ  . (45)«ؾٳطټ

ِٸ َٔ شنطْا َا إٍ بٛنٛح تؿرل غٓسّا، ٚيهٓٸٗا ْكٝٸ١ٺ غرل ايطٚا١ٜ  غرل ن

ٕٸ با٫تٸؿام; يٛنٛح ايٓذاغات  ايٓذاغ١ ع٢ً تؿتٌُ مل إشا لػ١ّ يٝػت اؾٓب غػاي١ أ

 لؼ غرل ايعْا; ؾإْٸ٘ ٚيس ٚنصيو. غػً٘ غػاي١ ْؿؼ عٔ ٖٓا ٚاؿسٜحاـاضدٝٸ١، 

 َٔ ٚيٝػت ،َعٜٓٛٸ١ـ  تكسٜطٖا ع٢ًـ  لاغت٘ قًٓ٘، بٌ ٗ ايتشكٝل ٖٛ َا ع٢ً ايعٌ

ٌٸ .ٜٸ١إازٸ ايٓذاغات غٓذ ٕٸ ايتعبرل ٚيع  . ايعامل شيو، ٚاهلل إٍ ِٖ ٜؿرلؾطټ ايٓاقب بأ

ُٻسٴ»: ايٛغا٥ٌ ٗ ايهاٗ، ٖٚٛ ٗ ايهًٝين ايؿٝذ ضٚاٙ َا: َٚٓٗا ٔٴ َٴشٳ  بٵ

ٔٔ ،ٜٳعٵُكٛبٳ ٔٔ عٳ ٝٵ ٔٔ اِيشٴػٳ ُٻسٺ بٵ ُٻسٹ َٴشٳ َٴشٳ ٚ ٔٔ ٝٳ٢ بٵ ٔٵ ،ٜٳشٵ ِّ عٳ ٔٔ عٳًٹ ُٻسٹ بٵ ٔٔ َٴشٳ ٔٵ ،غٳعٵسٺ بٵ  عٳ

ُٻسٹ ٔٔ َٴشٳ ِٕ بٵ ٔٵ ،غٳايٹ ٔٔ َٴٛغٳ٢ عٳ ٔٔ اهللٹ عٳبٵسٹ بٵ ٔٵ ،َٴٛغٳ٢ بٵ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ِّ بٵ ٔٔ عٳًٹ ٔٵ ،دٳعٵَؿٕط بٵ  عٳ
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ٔٔ َأبٹٞ ٍٳ ،سٳسٹٜحٺ ؾٹٞ ،×ايطِّنٳا اِيشٳػٳ ٔٵ: َقا ٌٳ َٳ ٔٳ اِغتٳػٳ ُٳا٤ٹ َٹ ٌٳ َقسٹ اٖيصٹٟ اِي ٘ٹ اِغتٴػٹ  ؾٹٝ

٘ٴ ّٴ َؾَأقٳابٳ ٔٻ َؾ٬ اِيذٴصٳا َٳ ٘ٴ، َؾُكًِتٴ ٔإ٫ٓ ٜٳًُٛ ٔٔ بٹَٞ٭ ْٳِؿػٳ ٕٻ: ×اِيشٳػٳ ٌٳ ٔإ ٖٵ ُٳسٹٜٓٳ١ٹ َأ ٕٳ اِي ٕٻ :ٜٳُكُٛيٛ  ٔإ

٘ٹ ٔٳ َؿا٤ٶؾٹ ؾٹٝ ٍٳ َٹ ٔٔ، َؾَكا ٝٵ ٌٴ ،َنصٳبٴٛا: اِيعٳ ٘ٹ ٜٳػٵتٳػٹ ٔٳ اِيذٴٓٴبٴ ؾٹٝ ّٔ َٹ  ،ٚايٓٻاقٹبٴ ٚايعٻاْٹٞ اِيشٳطٳا

ٛٳ اٖيصٹٟ ُٳا ٖٴ ٖٴ ٌټ ،ؾٳطټ ِٻ اهلُل ٔلًَخٳ ٔٵَٳ ُٚن ٕٴ ثٴ ٘ٹ ٜٳُهٛ ٔٳ ؾٹَؿا٤ٷ ؾٹٝ ٔٔ َٹ ٝٵ  . (46)«اِيعٳ

ٕٸ ايٛانض َٔ: ايػٓسٟ ْكٍٛ ايبشح يٛ ػاٚظْا  ايطٚا١ٜ ٖصٙ ٗ ٖٓا اؿسٜح أ

َٸت٘ ٝٸ١ إازٜٸ١ أٚ ،إعٜٓٛٸ١ ايكصاض٠ عٔ سسٜح غ٣ٛ يٝؼ بط  إكطًش١ ايٓذاغ١ عٔ ا٭دٓب

ٕٸ خكٛقّاٚايٓذاغات،  باب ٗ  َٔ بٓٴٚاُؾ ايعاْٞ غػاي١ عٔ شًٜٗا ٗ اؿسٜح أ

ٝٸ١ ايٓذاغات َٔ يٝػا ُٖٚا ،اؿطاّ  نٌٛ غػاي١ شيو بعس ×إناؾت٘ ٚنصيو .ايعٝٓ

 . إا٤ ٖصا َجٌ ٗ ع١إتٖٛق ايكصاض٠ إٍ ٚانش١ إؾاض٠ٺ ٗ اهلل، ٚشيو خًل َٔ

ٔٵ»: ايٛغا٥ٌ ٗ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ َا: َٚٓٗا ُٻسٹ ٚعٳ ٔٔ َٴشٳ ٝٳ٢ بٵ ٔٵ ،ٜٳشٵ  عٳ

ُٳسٳ ٔٔ َأسٵ ُٻسٺ بٵ ٔٵ ،َٴشٳ ِّ عٳ ٔٔ عٳًٹ ِٔ بٵ ٔٵ ،اِيشٳَه ٌٕ عٳ ٔٵ ،ضٳدٴ ٔٔ َأبٹٞ عٳ  ،سٳسٹٜحٺ ؾٹٞ ،×اِيشٳػٳ

٘ٴ ْٻ ٍٳ َأ ٌٵ ٫: َقا ٔٵ تٳػٵتٳػٹ ٘ٴ َٳا٤ٹ ُغػٳاَي١ٹ َٹ ْٻ ّٔ; َؾٔإ ُٻا ٌٴ اِيشٳ ٘ٹ ٜٴػٵتٳػٳ ٔٳ ؾٹٝ ْٳا َٹ ٌٴ ،ايعِّ ٘ٹ ٜٚٳػٵتٳػٹ  ٚٳَيسٴ ؾٹٝ

ْٳا ٓٳا ٚايٓٻاقٹبٴ ايعِّ ٌٳ َي ٖٵ ٝٵتٹ َأ ٛٳ ،اِيبٳ ٖٴ ِٵ ٚ ٖٴ  . (47)«ؾٳطټ

ٛٸ ْؿؼ ٗ تكبٸ ايطٚا١ٜ ٖصٙ  بعس بٗا اـامٸ ايتعًٝل إٍ ؼتاز ايػابل، ٫ٚ اؾ

 . ّتكسٻ َا

ِّ َٔ ٖٚٞ: َٚٓٗا ٔٵ»: ايٛغا٥ٌ َٔ أٜهّا، ٖٚٛ ايهًٝين ضٚاٙ ٗا، َاأٖ  بٳعٵٔض ٚعٳ

ٓٳا ٔٔ ،َأقٵشٳابٹ ٔٔ عٳ ٗٴٕٛض ابٵ ُٵ ٔٵ ،دٴ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ِٔ بٵ ٔٔ ،اِيَكاغٹ ٔٔ عٳ ٔٵ ،ٜٳعٵُؿٕٛض َأبٹٞ ابٵ  عٳبٵسٹ َأبٹٞ عٳ

ٍٳ ×اهللٹ ٌٵ ٫ :َقا ٔٳ تٳػٵتٳػٹ ُٹعٴ اٖيتٹٞ اِيبٹ٦ٵٔط َٹ ٗٳا تٳذٵتٳ ّٔ ُغػٳاَي١ُ ؾٹٝ ُٻا ٕٻ ;اِيشٳ ٗٳا َؾٔإ  ٚٳَيسٹ ُغػٳاَي١َ ؾٹٝ

ْٳا ٛٳ ،ايعِّ ٖٴ ٗٴطٴ ٫ ٚ ٗٳا ;آبٳا٤ٺ غٳبٵعٳ١ٹ ٔإَي٢ ٜٳِط ٛٳ ،ايٓٻاقٹبٹ ُغػٳاَي١ُ ٚؾٹٝ ٖٴ ُٳا ٚ ٖٴ ٕٻ ،ؾٳطټ ِٵ اهلَل ٔإ  َي

ٔٳ ؾٳطٸّا خٳًِكّا ٜٳدٵًُلٵ ٕٻ ،اِيَهًِبٹ َٹ ٕٴ ايٓٻاقٹبٳ ٚٔإ ٛٳ ٖٵ ٔٳ اهللٹ عٳ٢ًَ َأ  . (48)«اِيَهًِبٹ َٹ

ٕٸ  ايطٗاض٠ ؾكٗٝٸّا َٓ٘ طازٜٴ ٫ آبا٤ غبع١ إٍ ٜطٗط ٫ بأْٸ٘ ايعْا ٚيس عٔ ايتعبرل ؾإ

 ايطٗاض٠ ٜكابٌ َا ٖٓا ايٓذاغ١ َٔ طازٜٴ ؾ٬ ايطٗاض٠، ٚعًٝ٘ نتاب ٗ إكطًش١ إازٜٸ١

ِٸ، ٚتهٕٛ إكطًش١، بٌ  بٓؿؼ ـ ِٖؾطټ بأْٸ٘ عٓ٘ عبٸط ايصٟ ـ ايٓاقب ألػٝٸ١ ا٭ع

 . إع٢ٓ

ٌٸ بعس :أقٍٛ  ضٚاٜتٓا ٗ ٖٓا ايه٬ّ إْاٍ ٗ ٖوؾٳ ٫ ايطٚاٜات َٔ تكسٸّ َا ن



 االجتهاد والتجديد 

 باب ٗ اـاقٸ١ إازٜٸ١ ايٓذاغ١ ع٢ً ؾٝٗا ايٓذاغ١ ٌٓ د١ٗ عٓٗا; َٔ إبشٛخ

ٞٸ ٗ ايٓذاغ١، ٫ أزٓي١ َٔ ايطٚا١ٜ دعٌ َٔ ْتُٓهٔ ٫ َٚع٘. ايٓذاغات  ٗ ٫ٚ ايهتاب

 . ايٓاقيبٸ

 ٖٛ ٚإطاز ـ يًٓاقب ٚا٭ؾطٸٜٸ١ ا٭لػٝٸ١ بتعبرل وايتُػټ ّهٔ ٫ تكسٸّ َا ٚبعس

 . ٚغرلِٖ ايهتاب أٌٖ ٗ أزٓيتٗا َٔ ايطٚا١ٜ تكبض نٞ; ـ اـامٸ بإع٢ٓ ايٓذاغ١

 

 ع٢ً ٚايطٚاٜات اٯ١ٜ َٔ ا٭زٓي١ ٖصٙ ز٫ي١ ُاَٝٸ١ عسّ تكسٸّ ٖٓا تٳعطِؾ قس ـ1

 . ايصاتٝٸ١ ايهتاب أٌٖ لاغ١

ٕٸ هضاتٻ ـ2 ٞٷ ايطٚاٜات ٖصٙ بعض ٗ ايٓٗٞ َسيٍٛ أ ٕٸ ْٗ ٌّ، ٚأ  ؾٝٗا إػع٣ تٓعٜٗ

 عِٗتٛضټ ٚعسّ ،ايٓذاغات عٔ ادتٓابِٗ بِٗ; يعسّ إطتبط١ ا٭ؾٝا٤  عٔ ا٫دتٓاب ٗ ٖٛ

 . عٓٗا

ٕٸ ـ3  َٛضزٺ ٗ با٭خط٣، نُا إطاز ع٢ً قط١ّٜٓ ناْت ايطٚاٜات ٖصٙ بعض إ

 . اؿا٥٘ أٚ ايذلاب َػض ٜأَط آخط َٛضزٺ ايٝس، ٚٗ بػػٌ ٜأَط نإ
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 يسيد احلهيَِستُسو ا

 ظسوف طباعت٘ واالعرتاضات عًي٘عٔ  تكسيٌس

 

 

َػتُػو »ْؿط اجملًس ا٭ٍٚ َٔ نتاب ٖـ ٗ ْاز٣ ا٭ٍٚ َٔ عاّ  ـ1

 .(ضبٝع   ـ )إطدع ايسٜين ايػٝس قػٔ اؿهِٝتأيٝـ  ،(2)«ايعط٠ٚ ايٛثك٢

َٔ  اي١ٺعٚقس تػبب  .يًػٝس قُس ناِٚ ايٝعزٟ ،«ايعط٠ٚ ايٛثك٢»يهتاب  ٖٚٛ ؾطحٷ

ِٗ بػبب٘ ايػٝس اؿهِٝ بأْ٘ شٚ اٱضباى يس٣ ايبعض ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ، ٚاتټ

ٍٕ ٘ٷامطاؾ١ٝ. ٖٚصا ا٫تٸ َٝٛ َٔ  ،بتًو ايتِٗ اييت تٓتؿط بٌ سٌ ٚآخط ٗ إٜطإ ٗاّ ؾبٝ

ـ عٕٛ ب َا ٜسٻسػـ ٗاَِٗ ١ٝ. ٚقس اغتٓس ٖ٪٤٫ ٗ اتٸايٛقِ بإٍٝٛ ايٖٛاب١ٝ ٚايػٓٸ :قبٌٝ

 إٍ بعض ايؿتا٣ٚ اييت اؾتٌُ عًٝٗا ٖصا ايهتاب. 

ٕٛإ :كآٍٜبػٞ إٔ ٜٴ ـ2 عاّ عاؾت ساي١ َٔ  ٕ اؿٛظ٠ ايعًُٝٸ١ ٗ ايٓذـ بٓش

ٛټ ؾُٔ د١ٗ ناْت َطنعّا ;ا٫ظزٚاد١ٝ عٗا، وتهٔ كتًـ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ع٢ً تٓ

ٛٻ ِّض إٔ شلا ايكسض٠ ع٢ً اغتٝعاب ا٫ػاٖات ست٢ ٜٴتك  َٚٔ د١ٗٺ ;ع١ايؿهط١ٜ إتٓ

ٌٸ ،َع بعض اؿا٫ت تتعاٌَ بكػ٠ٛٺ ،١ٚٗ ٚطٚف خاقٸ ،أخط٣ عجٓا، ٚضَا  َٚٓٗا ق

 بسٚاؾع غرل ع١ًُٝ. ٚأسٝاّْا ،أٚ تٝاضات ٜٗادِ ؾٝٗا أؾطازٷ

اؿهِٝ ػطب١ َجرل٠ قسضت عٔ عًُا٤  ايػٝسٚايُٓٛشز إطتب٘ بهتاب 

ِٸغايبّا فٗٛيٞ اشل١ٜٛٚنباض،  ٚمل  ،قكرل٠ َٔ ايعَٔ ٔست ْٚاَت بعس بط١ٖٺ ، ث

 .تػتُطٸ
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ٓا ْػع٢ إٍ اـٛض ٗ ٖصٙ ايتذطب١ يًػا١ٜ، يهٓٸ ؼًٌٝ تًو ايٛطٚف قعبٷ

 ايؿا٥ه١. 

قؿشات، ٚبايًػتٌ ايعطب١ٝ  ٞٗ تًو ايؿذل٠ ْؿطت نطاغ١ َٔ مثاْ ـ3

، أٚ «اؿكٝك١ع٬ٕ إ»، ٚبعٓٛإ ؾطعٞ ٖٛ (أباطٌٝ اؿهِٝ)ٚايؿاضغ١ٝ، ًٓت عٓٛإ: 

بايؿاضغ١ٝ. ٜٚبسٚ َٔ ايػ٬ف إٔ ٖصٙ ايهطاغ١ ٖٞ قػِ َٔ نتاب  «سكٝكت ضٚؾٔ»

  تكاْٝـ ايؿٝع١إٍ . ٚمل ٜصنط قاسب ايصضٜع١(اؿل ٜسَؼ ايباطٌ)وٌُ عٓٛإ: 

اؽ َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ إٔ ٖصا ايهطٸ .( ٖصا ايهتاب1970ّ)صايطٗطاْٞ غا آطايؿٝذ 

ٓٵ  (.أباطٌٝ اؿهِٝ)ط. ٚنصيو مل ٜصنط ٗ ايصضٜع١ عٓٛإ ؿٳع٢ً أقٌ تكسٜط مل ٜٴ

إٔ ٖٓاى َكًش١  طٳ، أٚ مل ٜٳا آغٚضَا مل تكع ٖصٙ ايهطاغ١ أٚ ايهتاب ٗ ٜس 

ٗ ايٓذـ آْصاى: سُٝٓا ْؿط  ايصٟ نإ َكُّٝا ،ؽ ايه٬ْٝٞ. ٜكٍٛ إسضٸ(3)ٗ شنطٙ

اؽ ٛظٜع ايهطٸنتاب إػتُػو يًػٝس اؿهِٝ قاّ بعض َػاعسٜ٘ بطباع١ ٚت

َٸ ٌٸيتؿٜٛٗ٘ ٚش َٳ شيو ْاؾ٧ٷ ٘. ٚن َٔ إعطؾ١ ٜعًِ بأْ٘  ي٘ ؾ٤ٞٷ ٔٵَٔ اؿػس; ٭ٕ نٌ 

 . (4)ؿل عًٝ٘ ٗ ايؿكَ٘تٻ

ٔٵؿٛ ٖصٙ ايهطاغ١ )ايطغاي١( ع٢ً ٚد٘ ايسٓق٫ ٜٴعطف َ٪ٚي ـ4 نُا ٚضز ٗ  ١، يه

ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف. ؿ١ َٔ قبٌ اشل١٦ٝ ايع١ًُٝ قؿشتٗا ا٭خرل٠ بإٔ ٖصٙ ايهطاغ١ َ٪ٖي

نإ  ،(1968ّ)ع٢ ايؿٝذ عبس ايهطِٜ ايعلاْٞسٵٜٴ ؿٗا ٖٛ ؾدلٷٚإؿٗٛض إٔ َ٪ٚي

ٕٛ . ٚٗ ٖصا اجملاٍ وتاز ا٭َط إٍ عحٺ(5)ٗ ايٓذـ َكُّٝا أندل. ٚقس  ٚتٓكٝب بٓش

بذل١ْ ؾاضغ١ٝ.  َؿؿٛع١ّ ،َٛضزّا َٔ ؾتا٣ٚ ايػٝس اؿهِٝ 15شنطت ٖصٙ ايهطاغ١ 

ٕ بايؿاضغ١ٝ ٗ إٜطإ ٛف ايٓاطكيذل١ْ ايؿاضغ١ٝ ٚانض، ٖٚٛ إٔ ٜتعطٻٚايػبب ٚضا٤ ا

ـ. ٚقس طبعت ٖصٙ ب ضأٟ إ٪ٚيػٳَع ،ع٢ً ا٫مطاؾات إٛدٛز٠ ٗ ٖصا ايهتاب

َٚٓٗا ايٓػد١ اييت سكًٓا  ،إضغاشلا إٍ كتًـ إسٕ اٱٜطا١ْٝ اغ١ ْٚؿطت، ٚمتٸايهطٸ

ٚؼٌُ طابعّا  ،بايدلٜس ايساخًٞ إٍ تدلٜع ١ًَْٖٚصٙ ايٓػد١ اييت بٌ أٜسٜٓا َطغٳ .عًٝٗا

ض يبشجٗا ْٚكسٖا ـ ع٢ً أْٗا امطاؾ١ٝ مل ٜتعطٸإٜطاّْٝا. ٚإٛاضز اييت ٜصنطٖا إ٪ٚي

٘ اعتدل إٔ كايؿتٗا ٱبطاشلا، بٌ تطى اؿهِ عًٝٗا يًكاض٨، ٚنأْٸ ;ّاْكسّا اغتس٫يٝٸ

 أَطّا بسّٜٗٝا.  ٜعسٸ يًشلٸ

ٚبايًػتٌ ايعطب١ٝ ، ٚؾسٜس ايًٗذ١ّا ٚسازٸ ٕ ٚانشّاايبٝإ اـتاَٞ نا ـ5
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َٸ يٝؼ خاؾّٝا»: ، دا٤ ؾٝ٘ٚايؿاضغ١ٝ إٔ ايؿتا٣ٚ  ،عٔ ايعًُا٤ ؾه٬ّ ،١ إػًٌُع٢ً عا

غ١، ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إكسٻ ٌ بسع١ّايكازض٠ عٔ ايػٝس قػٔ اؿهِٝ ُجِّ

ٗ أقٍٛ ايسٜٔ،  ايؿٓوٟ إٍ ، ٚت٪زٸ|س إطغًٌات ؾطٜع١ غٝٸيهطٚضٜٸ ّاٚإْهاض

ٖٸ ع٢ًٚتػاعس  إٔ  ،ٚع٢ً قازتِٗ ،ابٞ. ٚعًٝ٘ هب ع٢ً عُّٛ إػًٌُْؿط إصٖب ايٛ

ٌٸ٫ٚ ٜػُشٛا ٭َجاٍ زدٸ، ٜكتًعٛا دصٚض إؿػسٜٔ إػًٌُ،  اٍ آخط ايعَإ يهٞ ٜٴه

ٌٸط ايسٜٔ اٱغ٬َٞ إكسٻٜٚػِّ عٔ  ٗ ا٭ضض ؾإٕ اهلل غينٌّ ٔٵَٳ ؽ. ٚيٛ نؿط ن

ٕٻ اهلَل ؾٳسٹٜسٴ ﴿اًٌٖ، اؾ ُٴٛا َأ ٚٳاعٵًَ ِٵ خٳاقٻ١ّ  ٓٵُه َٹ ُٴٛا  ًََٚ ٔٳ  ٔٻ اٖيصٹٜ ٓٳ١ّ ٫َ تٴكٹٝبٳ ٚٳاتٻُكٛا ؾٹتٵ

 . «اشل١٦ٝ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ .﴾اِيعٹَكابٹ

مل ْككس َٔ طباع١ ْٚؿط ٖصٙ ايهطاغ١ غ٣ٛ »ٚدا٤ خًـ غ٬ف ايهطاغ١:  

ٌ اهلل ؾطد٘، ٚخس١َ ايسٜٔ ١ عذٸايعإٌ، ٚإزخاٍ ايػطٚض ع٢ً اٱَاّ اؿذٸ ضنا ضبٸ

 ،ٗا ا٭ر إػًِؽ، ٚتعطٜـ ا٭خ٠ٛ إػًٌُ باؿكٝك١ ايٛانش١. ٚاٯٕ أٜٸاٱغ٬َٞ إكسٸ

ٚتعطٜؿِٗ  ،خ٠ٛ ٗ ايس١ٜٔ تٛع١ٝ غا٥ط اٱَػ٪ٚيٝٸـ ٟ اؿكٝك١ بعس ؼطٸـ تكع عًٝو 

ٝٸ َٳاتِٗ ايؿطع١ٝ، ٫َٚػ٪ٚي بع اتٻ ٔٵ ٜهٝع أدط ايعٌُ ايكاحل عٓس اهلل. ٚايػ٬ّ ع٢ً 

 . «اشلس٣. ١٦ٖٝ ْؿط ايهتاب

اييت ٜبسٚ إٔ ايساؾع ايصٟ ٜكـ ٚضا٤ تأيٝؿٗا ٖٛ  ،اغ١بعس ْؿط ٖصٙ ايهطٸ ـ6

ٚٸب، بسأت ع١ًُٝ ايتكسٸايتعكټ َٳٟ شلا. ٚأ  عبس اؿػٌ ١َعًٝٗا ٖٛ ايع٬ٓ ضزٻ ٔٵٍ 

ٚقس  .عبأْ٘ ٗ أزل٢ زضدات اي١ٜ٫ٛ ٚايتؿٝټ ٖٚٛ َعطٚفٷ(، 1971ّ / ٖـ1390)ا٭َٝين

إطبٛع  اعتدل نتاب١ ٖصٙ ايهطاغ١ ع٬ُّ غرل قشٝض، ٚيٝؼ يسٜٓا اط٬ع ع٢ً ايٓلٸ

ٔٸ ٞ. ٜٚبسٚ َٔ ٖصا ايبٝإ ٚضز ٗ َكسض خٓط ْلٸ يًبٝإ ايكازض عٔ ا٭َٝين، يه

. ٚقس (6)يًتعطٜـ بٗصا ايبٝإآخط  بكًِ ؾدٕل ١َْبع، ٖٚٓاى َكسٸأْ٘ قس ُط ٚاٖط ايٓلٸ

١َ ايؿٝذ َطته٢ إسضؽ ايه٬ْٝٞ ٗ نتاب٘ تاضٜذ ٖصا ايبٝإ ايع٬ٓ شنط ْلٸ

ٕٸ»(، ٚقس دا٤ ٗ بسا١ٜ إدطٛٙ: 213، م 1زايٓذـ )كطٛٙ،  نطاؽ )ٜعين  َا أ

ٚبعس شيو ْع أٚضاق٘ ، ّا عًٝ٘ـ ايػسٜط ضزٸْؿطٙ، ؾكس نتب َ٪ٚي أباطٌٝ اؿهِٝ( متٸ

 . «إطبٛع١

 

، عٔ ايؿعب ٚايٛطٔ ٚايعطٚب١، ايسٜينؽ، عٔ إطنع إكسٸ اٱغ٬ّزؾاع عٔ 
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 ا٭َٝين ا٭ندل١َ اؿذ١ ايع٬ٓ ؾٝدٓابكًِ إكًض ايٓاقض، اجملاٖس، إساؾع اؿػط، 

، ايعطاقٞ ايٓبٌٝ ايؿعب ق٬حٜٔ، ٚايس ايعًِ ق٬ح ٝٗاؾ ايؿدِ، ن١ًُ ٜطقاسب ايػس

َٳ َٸعطؾت٘  ٔٵضؾعٗا   إ١ٍ، ضدا٫ت إًٓ إٍ ،ٝعايطؾ اشلاسلٞ ٝتاـايل يًب ي٥٫ٛ٘ ;١ا٭

َٸ فًؼ ٝإأع إٍ، إعايٞأقشاب ايؿدا١َ ٚ إٍ، اشلاسلٞايب٬ٙ   . ١ا٭

 ِٝبػِ اهلل ايطٓٔ ايطس

ٕٳ َأسٵ﴿ ٝٳتٻبٹعٴٛ ٍٳ َؾ ٛٵ ٕٳ اِيَك ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳػٵتٳ ٚٵُيٛ اٖيصٹٜ ِٵ ُأ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٚٳُأ ِٵ اهلُل  ٖٴ ٖٳسٳا ٔٳ  ٚٵَي٦ٹَو اٖيصٹٜ ٘ٴ ُأ ٓٳ ػٳ

 . ﴾اَ٭ِيبٳابٹ

َٸ ٢عً ٜأتٞاشلٛادؼ إٔ ٗ  ٜهٔمل  ط نإٍ اؿٛا ايدلٜس وٌُ ّٜٛ ١ا٭

ِٕ َٔ ا٭ع٬ّ ايس ؾا١ٓ٥ ٚقٝع١ ٝؿ١قش اٱغ١َٝ٬ اٱغ٬ّ،  ظعُا٤ َٔ ِٝٚظعٜٔ، ٗ عٳًَ

َٸ وَؿش١ْٛ با٭ؾا٥ ،اؿهِٝ قػٔ ايػٝس اهلل ١ٜنػُاس١ آ ات، ٚايكصا٥ـ ٚايطا

ٌٸ شلا ٜػتا٤ ٕٔ ضدٌ ن ٌٸ ،ٝٛضغ زٜ ٚضا٤ أَٔ ايب٬ز ٚقاحل  ٜػع٢ وقٓٻ غٝاغٞ ٚن

 ايعباز. 

َٸ ،بايعكٝ َّٝٛجٌ ٖصا اي أٗ  ضَاغٸ١ إٍ إنبا ٗ ساد١ٺ اٱغ١َٝ٬ ١ٚا٭

 ؾها٥ٌ قٍٛ٭ اؿازل١ طاتعٳايٓٻ ػاٙ اؿٓٝـ ١ْٜٔ ٓا٠ ايسَها ٝٝسٚتؿ، ٗا٥عُٛا

 إٔ عًٝٓا ولٸؽ، اٱغ٬ّ إكسٸ نٝإايعطٚب١، قبٌ  نٝإ ٢عً ١ٝ، ايكاناٱْػا١ْٝ

ٚأًٖ٘،  ٜٔم قؿٛف ايعًِ ٚايستؿطِّٖٞ ِٚطٸ بٗا نطاَّا، ٚ ،ٜاتعٔ ٖصٙ اؾٓا ْػهت

َٸٚتؿتٸت سلٌ   ضدا٫ت٘ ٚبٌ إٮ ٌٚؼٍٛ بٜٔ، ، ٚتهعهع قاعس٠ َطنع ايس١ا٭

 اٖتُاَّا أؾسٸ احملبٛب١ ١ٝاشلاسل اؿه١َٛ إٔ َٔ ثك١ٺ ٢عً ٚمٔ ؟!إكًشٌ ايكاؿٌ

ْاؾط اـطط،  اجملطّ ٢ايكبض عً إيكا٤ (7)ٚ... قبٌ إٔ... ا٭ًٌٖ َٔ با٭َط ١ٜٚعٓا

 . ايػٛزا٤ ٝؿ١ايكش

 ايؿعب ١ٜتك٬ٍ ايٛطٔ ٚسطٸاغ زٕٚ أَؼ ١ٝاؿطٚب ايساٖ تًهِ تهٔأمل 

 ايسٜٔ؟  أع٬ّ ١ٜؼت ضا ايعطاقٞ

 ١ًٓ َٔ اجملاٖسٕٚ ا٭بطاٍ ٜكٛزٖا احملطٚغ١ ١ٝٸاؿ اؾٝٛف تًهِ تهٔأمل 

 ايعطام؟  ٝاتٗ ط ايٓادع ايعًِ

ٛٸ (8)ػب...وٌٖ   بّٝٛ تٗسزْا ايعا١ٕٝ ايػٝاغ١ ٚايػس، ٖٚصٙ ّٝٛٗ اي قؿٛ اؾ

اؿٓٝـ،  ٜٔأعسا٤ ايس بأٜسٟ تاستًٓ ١ٝاؿػاغ١ اٱغ٬َ إطانعٖٚصٙ ، َػتُطٸ مٕؼ
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 ٚايعطٚب١؟  ١ٜا٫غتك٬ٍ ٚاؿط أعسا٤

 انطٗسٚا بعسَا ٜٔايس يكاز٠ ايػاز٠ ظعُا٤ا ٖ٪٤٫ إٔايسُٖا٤،  ٜععٌِٖٚ 

ٖٴتهٛا ٞٸ ٌب َهاْتِٗ أٚقاٍ تٵعٳٚقٚط أقساضِٖ تٵٚسٴٖط ٚ َٸ ٚٗطاْ  ٝا٠بِٗ س ٢تتأتٸ ١ا٭

ٞٸ ،ايعطٚب١ أبٓا٤ أٌَ لٓكٜتشٚايٓبٌٝ،  ايؿعب ٚتكسٸّ اؾب١ٗ  ،ايٛطيناؿعب  ٚضق

١ ٚايٓٗاٜ ٬ٜتٔ ايَٛ ٜينْكاش اجملتُع ايسٚإ ،ا٫غتك٬ٍ قٛاعس ٚتسعِٝ ،١ٝايؿعب

ُٸ١، ٚلا٠ إٮ َٔ غط٠ٛ ا٫غتعُاض ايػاؾِ؟  . ٜهٕٛ ٖصا ٫ ٚاهللٹ٫  !إسشل

ْاَٛؽ  شلتو اٯخطٜٔ ا٭َِ ٚزغاترل ١ٜٗ طكٛؽ ايبؿط سٴهِ ٬ٖٓ .ٜٔايس عٵزٳ

ٚأَٓٗا  ٛطينْٚٛاَٗا اي ايب٬ز ٝاغ١غ تػتسعٞ ٌٖ !سٖا؟ٝٸغ ٗ بايٛقٝع١ رل٠نب َٸ١ٺأ

ّٸ  ايػ٬ّ ٚاي٥ٛاّ.  إبكا٤ٚٚاقذلؾت  تٵبٗا َا دٓٳقاس ٚأخص ١ُٝثا٭ ٜسٟقطع ٖصٙ ا٭ ايعا

ُٸس ْيبٸأ أزضنٛا ،ا٭١َ ضداٍ ٜا ٕٵايع١ُٛ َٸ١ ق  ،عٕٛنُا تسٻ نٓتِ أسطاضّا ، إ

 ا٫غتعباز ١ٝٚايؿٗٛات، نش ٚإٍٝٛ ا٭طُاع ١ٝسا٥ط٠ با٥ط٠، نش اقبٌ إٔ ػسٖٚ

ٛٵا ؾٹٞ اِيبٹ٬َزٹ ﴿ ،ٌزدٸاي أْاؽ ٜسٟعٛا عٓٗا أَٚقٚطٚا٫غتٝكاٍ،  ٔٳ َطػٳ َؾَأِنجٳطٴٚا  *اٖيصٹٜ

ٗٳا اِيَؿػٳازٳ ٔٳ ﴿ٚ ،﴾ؾٹٝ ٕٳ اٖيصٹٜ ٛٵ ٛٳٖي ٜٳتٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ َكتسض،  ععٜٕع أخص خٴصٴِٖٚ .﴾َنَؿطٴٚاتٳطٳ٣ َنجٹرلّا 

َٳطٵقٳسٺ﴿ ٌٻ  ِٵ ُن ٗٴ ٚٳاِقعٴسٴٚا َي ِٵ  ٖٴ ٚٳاسٵكٴطٴٚ ِٵ  ٖٴ ١َّٛ﴿، ﴾ٚٳخٴصٴٚ ًِ ِٵ غٹ ٝٳذٹسٴٚا ؾٹُٝه ٕٵ ٔإ﴿، ٚ﴾ٚٳِي

ٚٳَؾػٳازٷ َنبٹرلٷ ٫َ ٓٳ١ْ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٔٵ ؾٹتٵ ُٳا عٳ٢ًَ ضٳ﴿، ﴾تٳِؿعٳًُٛٙٴ تٳُه ْٻ ُٴٛا َأ ِٵ َؾاعٵًَ ٝٵتٴ ٛٳٖي ٕٵ تٳ ٓٳا َؾٔإ غٴٛيٹ

ٌٴ ُٴبٹ  .اشلس٣ بعاتٻ ٔٵَٳ٢ عً ٚايػ٬ّ ،﴾اِيبٳ٬َؽٴ اِي
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 . (9)٢اْتٗ. ا٭َٝين ٓسأ ٌاؿػ عبس

 

ّا ع٢ً ضغاي١ أباطٌٝ اؿهِٝ ٖٞ ٚايطغاي١ ا٭خط٣ اييت نتبت ْٚٴؿطت ضزٸ

ٖٚٛ َٔ  ،(ٖـ1392 ـ 1320)يًشاز ايػٝس عًٞ ٫َْٛا (،ضؾع ايؿب١ٗ ٚزؾع ايت١ُٗ)ضغاي١ 

، ٖـ1375ٚايعؿطٜٔ َٔ شٟ ايكعس٠ غ١ٓ  . ٖٚصٙ ايطغاي١ ْٴؿطت ٗ ايجاْٞ(10)عًُا٤ تدلٜع

ؿٗا قس ٚقعت َتٗا إٔ َ٪ٓيٜعين بعس َهٞ غبع غٓٛات َٔ ْؿط ا٭باطٌٝ. ٜٚبسٚ َٔ َكسٸ

ايطغاي١ )ايهطاغ١( ناْت َا تعاٍ ٕ أط٠. ْٚػتٛسٞ َٔ إكس١َ بٝسٙ تًو ايطغاي١ َتأخٸ

ٚمت اٱٜطا١ْٝ،  عًٝٗا ايػٝس عًٞ ٫َْٛا، ٚأْٗا قس تطْت ٗ َس١ٜٓ تدلٜع تٓؿط سٌ ضزٸ
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ٞٻ»١َ: إضغاشلا إٍ ايبٝٛت بايدلٜس. ٚقس دا٤ ٗ إكسٸ بعض  قبٌ عس٠ أٜاّ عطض عً

 ؾٗا غٛ٘اغ١، َهتٛب ع٢ً غ٬بِٗ نطٸ طٜٔ سٌ ايتكٝتٴإ٪ٌَٓ َٔ ايتذاض اـِّ

َٔ أٚشلا إٍ  ،ٗانبرل: أباطٌٝ اؿهِٝ طنصاص. ٚقس تٓاٚيت ايهطاغ١ ٚقطأتٗا نًٓ

ٚضأٜت أْٗا تؿتٌُ ع٢ً ْؿؼ تًو ا٫ؾذلا٤ات ايٛا١ٖٝ اييت أطًكٗا أسس إبعسٜٔ  ،آخطٖا

١ٜ اهلل اؿهِٝ، ْٚؿؼ تًو ا٭ناشٜب اييت ٫ أغاؽ شلا آعٔ إٜطإ إٍ ايعطام ع٢ً 

ٌٷ ِٷ يٮدٓيبٸ اييت سانٗا عُٝ ١، ط ؼت عٓٛإ اشل١٦ٝ ايعًُٝٸَتػتِّ ،(11)ٗ ايٓذـ َكٝ

 . (12)«ٜتادط باؿرٸ ٚأضغًت إٍ َس١ٜٓ تدلٜع بٛاغط١ ؾدٕل

اغتٓازّا إٍ  ;ًعٚا٭َط اي٬ؾت يًٓٛط ٖٛ أْ٘ َٔ احملتٌُ إٔ ايػٝس ٫َْٛا قس آط 

َٳ ،١َكازضٙ اـاقٸ قاّ بإٜكاشلا َٔ ايصٟ  ٔٵع٢ً نٝؿ١ٝ إضغاٍ ٖصٙ ايطغاي١، ٚعطف 

ٚٴ ،ايٓذـ إٍ تدلٜع عت، ٚأْٗا مل تذلدِ ٚتطبع ٗ ايٓذـ. ظِّسٝح تطْت ٖٓاى ٚ

 ٔٵٖٖ ،ػٌ بًباؽ أٌٖ ايعًِٗ ٖصٙ ا٭ٜاّ قاّ بعض إؿػسٜٔ إتًبِّ»ٚعباضت٘ نايتايٞ: 

بذل١ْ تًو ايطغاي١، ٚقاّ بتٛظٜعٗا عٔ ططٜل ايدلٜس  ،اضببعض ايتذٸ ٖٛ ع٢ً ع٬ق١ٺ

ٚ٭دٌ إن٬ٍ ايعٛاّ ٚٓقع ٗ ْٗاٜتٗا ؼت  .ٚإٜكاشلا إٍ إتادط ٚاحمل٬ت ،ايساخًٞ

ٖٓاى، بُٝٓا ْط٣ إٔ غعط ٖصٙ  يِٖٝٛ أْٗا َطبٛع١ْ ;عٓٛإ: اشل١٦ٝ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ

ٚٻ  . (13)«٫ ايعطام ،يطٜاٍ ٖٛ ع١ًُ إٜطإضٜاٍ، ٚقس غؿٌ عٔ إٔ ا 2ٕ عًٝٗا ٖٛ ايطغاي١ إس

ٔٵ ايطغاي١  ًعٛا ع٢ً ْلٸ١َ ا٭َٝين ٚغرلٙ ٗ ايٓذـ قس اٖطَا إٔ ايع٬ٓ ٚيه

 بعت ٗ إٜطإ. إطبٛع١، ؾُٔ إػتبعس أْٗا ُط

نُا زلعٓا ؾإٕ »ٚايٓكط١ ا٭خط٣ اييت ٜؿرل إيٝٗا ايػٝس ٫َْٛا ٖٞ قٛي٘: 

نتب دٛابّا  (1954ّ) س سػٌ ناؾـ ايػطا١ٜ٤ اهلل ايهدل٣ ايؿٝذ قُآإطسّٛ 

 . «ع٢ً ٖصٙ ا٫ؾذلا٤ات ْجطّا ُّْٚٛا ع٢ً شيو، ٚنصيو قاّ بعض ؾه٤٬ بػساز بايطزٸ

ض ا٭َط، ٜٛنِّ اض تدلٜع َٔ ايػٝس ٫َْٛا إٔ ٜهتب ؾ٦ّٝاَٚع شيو ؾكس طًب ٓػ

 . «ٚا٫غتذاب١ ٭َطِٖ ،انططضت يًٓعٍٚ عٓس طًبِٗ»ٖٚٛ بسٚضٙ ٜكٍٛ: 

قس  ـ ٖٛ أْ٘ إشا نإ ايػٝس اؿهِٝ ؾع٬ّاٯخط ايصٟ ٜؿرل إيٝ٘ إ٪ٚي ٚا٭َط

أْهط ايهطٚضٟ َٔ نطٚضٜات ايسٜٔ ؾًُاشا غهت عًُا٤ ايٓذـ ايهباض عٔ ٖصا 

إٍ إٔ  غِ َ٪يؿ٘. ٜٚؿرل أٜهّااٚبسٕٚ شنط  ،اؽا٭َط، ٚمل ٜكسض غ٣ٛ نطٸ

ؿ١ ٗ ايؿك٘ إ٪ٖي هتاب إػتطاب َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثك٢ َٔ ايهتب ايٓؿٝػ١اي»
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 . «اٯٕ غبع١ أدعا٤ ستٸ٢اؾعؿطٟ، ٚقس قسض َٓ٘ 

ٔطض عًٝٗا َع ايؿتا٣ٚ عتٴاٚبعس إٔ قاّ ايػٝس ٫َْٛا بتطبٝل بعض ايؿتا٣ٚ اييت  

ٌٸ»ٌَ قاٍ: إصنٛض٠ ٗ نتب ايؿكٗا٤ إتكسِّ  نإ ٜٓبػٞ ع٢ً ٖ٪٤٫ إؿػسٜٔ ع٢ً أق

ِٸ ٜؿذلٚا ع٢ً  تكسٜط إٔ ٜطادعٛا ايهتب ايؿك١ٝٗ بايؿطٚع اييت عْٓٛٗا ايعًُا٤، ث

 . «اؿهِٝ

ِٸ  يهطٚضٟ ايسٜٔ،  َٓهطّا ـٚايعٝاش باهلل  ـإشا نإ اؿهِٝ »س قا٬ّ٥: ٜ٪ٚن ث

، ؾًُاشا َا ظاٍ عًُا٤ ايٓذـ ٚاٯٜات قطعّا َٚٔ ايٛانض إٔ َٓهط ايهطٚضٟ ناؾطٷ

١ٜ اهلل ايؿرلاظٟ، ٚايؿاٖطٚزٟ، ٚا٫قطٗباْاتٞ، آ :َٔ قبٌٝ ب٘، ايعٛاّ ع٢ً ع٬ق١ٺ

 . (14)«ّ ايؿطٜـ ٚغا٥ط إػادسطٳٚاـ٥ٛٞ، ٚغرلِٖ، ٜٚػُشٕٛ ي٘ بايسخٍٛ إٍ اَؿ

إٕ »ٜٚكٍٛ:  ،١َثِ ٜطابل بعض ؾتا٣ٚ ايػٝس اؿهِٝ َع ايهتب ايؿك١ٝٗ إتكسِّ

ٞٸ ٖصٙ ا٭غطط َٔ أدٌ ٚقس نتبت  .تأٜٝسْا يٝؼ يؿدل اؿهِٝ، بٌ يًشهِٝ ايٓٛع

ع٢ً إقطاض بعض  ْع٫ّٚ ،١ُٗ عٔ اؿهِٝ، ٚتكسِٜ ايٓكٝش١ يٮخ٠ٛ إػًٌُضؾع ايتټ

 . «إ٪ٌَٓ

آ٫ف  3طبع َٓٗا ٗ ا٭غبٛع إانٞ »اغ١ )ايطغاي١(: ٚقس دا٤ ٗ ختاّ ايهطٸ

 ٠3 أخط٣ ٚبػبب عسّ نؿا١ٜ ايعسز ٚايطًب إتعاٜس َٔ قبٌ إ٪ٌَٓ طبعت َطٸ .«ْػد١

 .(15)«آ٫ف ْػد١ َٓٗا
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 االشرتاىة قسيُ
 االدتٗاد وايتذديدة جمًٍ

 



 

 

 االشرتاك السنوي
 

 

 
 ة مثن النسخ

 ٕيرل٠ يبٓا  يرل٠ غٛضٜا  ٕزٜٓاض  .ا٭ضز زْاْرل ايهٜٛت  

 زٜٓاض  ايعطامٝزضُّٖا  ١ اٱَاضات ايعطب ٜٔزْاْرل ايبشط  قطط

 َكط ضٜاٍ  ايُٝٔ  تضٜا٫ عُإ ضٜا٫ّ  ١ ايػعٛزٜضٜا٫ّ  

اؾعا٥ط زْاْرل  يٝبٝا ؾًّٓا  ايكَٛاٍ زٜٓاض  ايػٛزإ دٓٝٗات 

تطنٝا ١ أٚقٝ َٛضٜتاْٝا زضُّٖا  إػطب  زْاْرل تْٛؼ زٜٓاضّا  

 ٣ ا٭خطأَطٜها ٚأٚضٚبا ٚغا٥ط ايسٍٚ دٓٝٗات  قدلم ٠ يرل 
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