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َِّػاُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت ١ ب اجملًٓتطس

، ٚعًِ اؿسٜح، ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأقٛي٘

 ٚإٓاقؿات.، َٚطادعات ايهتب، ٚايطداٍ

تًتعّ بأقٍٛ أ١ إطغ٠ً ٜؿذلٙ ٗ إازٸ ٕ

ٞ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

ؿطت أّ مل تٓؿط.ْٴ، قاسبٗا عاز إٍتٴ

ايٓكٛم اييت ١ ٝاغق٠ 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

ْٛطٖا.

ٝٸ ٫عتباضاتٺ٠ إٓؿٛض ىهع تطتٝب إٛازٸ ١ ؾٓٸ
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ُٸ١ٝ ٗ ا٫دتٗاز ٚايػٝاغ١  ايبشح ٗ نٛاب٘ إكًش١ َٔ ايبشٛخ ؾسٜس٠ ا٭ٖ

ايؿطعٝٸ١ َعّا. ٚغٛف أساٍٚ ٖٓا ؾك٘ ؾٗطغ١ بعض ٖصٙ ايهٛاب٘، َع ؾ٤ٞٺ َٔ 

ٝٸّا.  ايتِٓٛٝ; ٕػاعس٠ ايكاض٨ ع٢ً أخص قٛض٠ٺ نا١ًَ عٔ إٛنٛع ْػب

ع٢ً ؾهٌ قسٻزات ًٜعّ ا٭خص بٗا ٗ ايتعاٌَ َع ؾك٘ ٜبسٚ َٛنٛع ايهٛاب٘ 

إكًش١. ٖٚصٙ ايهٛاب٘ ٫ ؾطم ؾٝٗا ٖٓا بٌ: إكًش١ بٛقؿٗا أغاغّا ٗ ا٫دتٗاز 

ٌټ ٖصٙ  ايؿطعٞ، ٚإكًش١ بٛقؿٗا أغاغّا ٗ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١ ٚاٱدطا٥ٝٸ١، ؾه

ٞٵ إكاحل  .ايهٛاب٘ تكطٜبّا ُجٌِّ قازلّا َؿذلنّا بٌ ْٛعٳ

 ٚؽتًـ ش١ٖٝٓ نٛاب٘ إكًش١ بٌ ايؿكٌٗ: ايؿٝعٞ; ٚايػٓٸٞ، ٗ تكسٜطٟ.

ٝٸ١ ٚاـطٚز عٔ  ؾايؿك٘ ايػٓٸٞ ٜصٖب ُٕاضغ١ نٛاب٘ يًُكًش١ خؿ١ٝ ايٛقٛع ٗ ايعًُاْ

َٸ١، شلصا ػس اٖتُاَّا بهٕٛ إكًش١ ٫ تٓاقض أقٍٛ  ٝٸ١ ايعا إعاٜرل ايؿطعٝٸ١ ايسٜٓ

ايػٓٸ١ ٚايكٝاؽ ٚاٱْاع ٚغرل شيو. بُٝٓا ع٢ً ايكعٝس ا٫دتٗاز ا٭خط٣، نايهتاب ٚ

ٛټعّا يس٣ ايؿكٝ٘ اٱَاَٞ  ايؿٝعٞ اٱَاَٞ مٔ لس خؿٝتٌ َٔ إكًش١، تػتسعٝإ تٓ

 ٗ تٓاٍٚ ايكهٝٸ١، ُٖٚا:

ٓٳ١ ايؿطٜع١. ُٳ  أـ خؿ١ٝ ا٫لطاض مٛ عٳًِ

 .ب ـ خؿ١ٝ ا٫لطاض مٛ خًع ايجٛب ايػٓٸٞ ايؿكٗٞ ع٢ً ايؿك٘ ايؿٝعٞ

ٚٸٍ ، ٖٚٛ ايكعٝس إؿذلى بٌ ايػٓٸ١ ٚايؿٝع١ ٗ َٛنٛع ؾع٢ً ايكعٝس ا٭

، (1)قاحل  ايبشح ٖٓا، ٬ْسٜ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إكاي١ اييت نتبٗا 
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، احملػٛب١ ع٢ً اٱق٬سٝٸٌ «نٝإ»َٔ ف١ًٓ  24ّ، ٗ ايعسز 1995ٚاييت ْٴؿطت عاّ 

ٕٸ ايؿك٘ ايؿٝعٞ ؼطٸى ْتٝذ١ ؾك٘ إكًش١ َٔ ايؿك٘ اٱٜطاْٝٸٌ، ؾٗصٙ إكاي١ اعتدلت  أ

٘ٺ آخط، ٜعتُس ايعكٌ  ٕٸ َآ٫ت ا٭َٛض تتٸذ٘ مٛ تهٜٛٔ ؾك اؾٛاٖطٟ مٛ ايعٳ١ًُِٓ، ٚأ

ايبؿطٟ َطدعّا ٗ اٱزاض٠ ٚايػًط١. ٚقس اْتكس ٖصٙ إكاي١َ ايعسٜسٴ َٔ ايباسجٌ 

ٚإٛا١َ٤ بٌ ؾهط٠ إكًش١،  اٱٜطاْٝٸٌ، ايصٜٔ ناْٛا ٜكطٸٕٚ ع٢ً إهاز ايتٛؾٝل

اييت أطًكٗا أَجاٍ: ايػٝس اـُٝين، ٚايؿك٘ اؾٛاٖطٟ إسضغٞ ٗ ا٫دتٗاز اٱَاَٞ، 

 ٚايصٟ نإ اـُٝين ْؿػ٘ ٜؿتدط ب٘ ٜٚسعٛ إيٝ٘.

ٍٷ آخط ٖٓا ع٢ً إكًب ايػٓٸٞ، ٜهؿـ عٔ ايؿعٛض غطط ؾهط٠ إكًش١،  َجا

س ايػٓٸ١ٝ خ٬ٍ ايعكٛز ا٭خرل٠ ؾٝؿطض اؿسٜح عٔ نٛابطٗا، ٖٛ سطن١ ايٓك

٭ططٚسات اٱَاّ ايطٛٗ، َٚٔ أبطظٖا: ْكس ايؿٝذ قُس غعٝس ضَهإ ايبٛطٞ ي٘; 

ٕٸ ٖصا ايٓكس ـ ٗ غٝام سسٜح ايبٛطٞ عٔ نٛاب٘ إكًش١ ـ ٜهؿـ يٓا عٔ ايكًل  ؾإ

 َٔ تكسِٜ ايعكٌ ع٢ً ايٓلٸ، َٚٔ ايصٖاب مٛ ع١ًُٓ ايػًط١ ٗ اٱغ٬ّ.

َٸا ع٢ً ايكع ٝٸ١ ٝس ايجاْٞأ ٝٸ١ يًُ٪غٸػ١ ايسٜٓ ، ؾٓشٔ ٬ْسٜ ٗ ا٭ضٚق١ ايساخً

ٕٸ شيو ع٢ً سػاب ايؿطٜع١،  ايؿٝعٝٸ١ قًكّا َٔ ؾهط٠ ايتٛغټع ٗ قهٝٸ١ إكًش١، ٚأ

ٜٚأتٞ َتأثِّطّا بايؿهط ايػٓٸٞ ؼت اغِ إكاقس ٚا٭ٖساف ٚغع١ ١ٜ٫ٚ ا٭َط ٚغرل شيو. 

ٕٸ ايؿك٘ ا يؿٝعٞ ٗ ايعكٛز ا٭خرل٠ بسأ ٜتٸذ٘ مٛ ايؿ٤ٞ ٜٚبسٟ ٖصا ايؿطٜل قًك٘ َٔ أ

عٝٓ٘ ايصٟ يطإا اْتكسٙ ٗ غًٛى اـًؿا٤ ايج٬ث١ ا٭ٚا٥ٌ، ٚٗ ايؿك٘ ايػٓٸٞ ٚتؿهرل 

ٌٸ ايػٝاغات اييت غًهٗا أبٛ  عًُا٥٘، ايصٟ نإ ٜكٓٻـ تؿهرلّا تدلٜطٜٸّا يًػًط١. ؾه

ٌٸ، تكبض َؿ١َّٛٗ  َٚعكٛي١ َٚٓطكٝٸ١ ٚقاب١ً بهط ٚعُط ٚعجُإ، أٚ أغًبٗا ع٢ً ا٭ق

ٌٸ ؾك٘ إكًش١، ٚخاقٸ١ بإع٢ٓ ايصٟ ططس٘ ايػٝٸس اـُٝين، ٚمل ٜهٔ  يًتدلٜط ٗ ٚ

ِٸ ؾع٢ً ا٫دتٗاز اٱَاَٞ إٔ  يسِٜٗ غ٣ٛ خطأ ٚاسس، ٖٚٛ أخص اـ٬ؾ١ َٔ عًٍّٞ، َٚٔ ث

باتت ُجٌِّ ٜتد٢ًٓ عٔ تًو ايػًػ١ً ايُٓطٝٸ١ إٛضٚث١ َٔ ا٫ْتكازات شل٪٤٫ اـًؿا٤، ٚاييت 

دع٤ّا ٫ ٜتذعٸأ َٔ ٚعٞ اٱَاَٝٸ١ يكٛض٠ ٖ٪٤٫ اـًؿا٤ ٚؾُِٗٗ. ؾٓشٔ ايّٝٛ ْكّٛ 

ٌٸ َٔ ْكـ قطٕ ع٢ً  بايهجرل َٔ عٓاقط ايؿٻبٳ٘ ؾُٝا غًه٘ ٖ٪٤٫ َٔ قبٌ، بعس أق

ٝٸات ع٢ً  ٕٸ تًو اٱؾهاي ِٸ ؾايؿك٘ اٱَاَٞ اْتب٘ إٍ أ إَػانٓا بايػًط١، َٚٔ ث

ٝٸ ٚٳعٵٞ ايتذطب١ ايػًطٜٛٸ١. ٖٚصا َا ىٝـ ايتٝاض اـًؿا٤ ناْت َجاي ١ّ ْاػ١ عٔ عسّ 
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ٛٳعٵٞ اٱَاَٞ تدلٜطّا سكٝكٝٸّا  إسضغٞ ايتكًٝسٟ ٗ ايؿها٤ اٱَاَٞ; ٭ْٸ٘ ٜعضع ٗ اي

ٖٓا اعتٴدل خٳطٵقّا يًؿطٜع١ َٔ قٹبٳًِٗ.  يػًٛى اـًؿا٤، ٗ ايهجرل 

ُٸّا، بٌ ِٸ ٖٛ ؼٌٜٛ  َٔ ٖٓا، ٜبسٚ اؿسٜح عٔ نٛاب٘ إكًش١ َٗ ٕٸ ا٭ٖ ٜبسٚ أ

 إكًش١ إٍ ْٳػٳٕل َٔ َػاض، ٚيٝؼ فطٸز تؿدٝل ؾطزٟ.

 

واٍٚ ايسنتٛض ايبٛطٞ إٔ ٜكاضب تدلٜط اؿسٜح عٔ نٛاب٘ إكًش١ عدل 

ٌٸ ٗ ايؿطع َٚكسض َٓ ؿطز باغِ إكًش١، إٍ ايكٍٛ بأْٸ٘ ٫ ٜٛدس عٓسْا ؾ٤ٞٷ َػتك

ٕٸ إكًش١ مل ْتٛقٸٌ إيٝٗا إ٫ٓ عدل اغتكطا٤  داْب ايهتاب ٚايػٓٸ١ ٚاٱْاع ٚايكٝاؽ; ٭

ٕٸ إكًش١ َبسْأ  ٝٸ١ ع٢ً إكاحل. ٚبٗصا ْػتٓتر أ دع٥ٝٸات ايؿطٜع١; يٝتبٝٸٔ يٓا أْٸٗا َبٓ

ٝٸات٘، نًٓٞ، بُٝٓا ا٭سهاّ ٖٞ دع٥ٝٸات ٖصا ايهًٓٞ، ٫ٚ ٚدٛز يًهًٓٞ بسٕٚ  دع٥

ِٷ بٗا ٗ اؿكٝك١ َٚتشكِّل عدلٖا، ٖٚصا ٜعين أْٸ٘ يهٞ ْتشٖكل َٔ َكًش١ٺ َا  ؾٗٛ قا٥

ٌٸ عسّ ز٫ي١ ايؿطع ع٢ً عهػ٘.  ٗ إَٔط َعٝٸٔ ٫ بٴسٻ َٔ ز٫ي١ ايؿطع عًٝ٘، أٚ ع٢ً ا٭ق

ْٚتٝذ١ ن٬ّ ايبٛطٞ ٖٓا أْٸ٘ ٫ ّهٔ إٔ تتػًٖب إكًش١ ع٢ً اؾع٥ٝٸات 

ٕٸ ٖصا ٜكـ ع٢ً ايٓكٝض َٔ َطدعٝٸ١ ا٫غتكطا٤ ٗ قهٝٸ١ ايكا١ُ٥ ٗ ا ٭زٓي١ ايؿطعٝٸ١; ٭

َٸ١ يًُكًش١; إش َٔ زٕٚ ٖصٙ ايهٛاب٘ ٫  إكًش١، ٚبٗصا تٛيس ؾهط٠ ايهٛاب٘ ايعا

ٞٸ.  ٜتشٓكل ا٫ْػذاّ بٌ ايهًٓٞ ٚاؾع٥

َٚٔ ٖٓا، ٜطؾض ايبٛطٞ اغتك٬ٍ ايعكٌ بسضى إكًش١ ٗ اؾع٥ٝٸات; إش يٛ 

ٌٸ ٕٸ شيو ٜعين ـ َٔ د١ٗٺ أٍٚ ـ ا٫غتػٓا٤ عٔ زيٌٝ ايؿطع; َٚٔ د١ٗٺ ثا١ْٝ  اغتك بٗا ؾإ

ٕٸ ايعكٌ ٖٓا ٖٚٓاى ٜط٣ ؾٝٗا إؿػس٠  ٝٸ١ اييت ٬ْسٜ أ إبطاٍ ايهجرل َٔ ا٭زٓي١ ايتؿكًٝ

أٚ ٜط٣ إكًش١ ٗ خاضدٗا. ٚبصيو ّتاظ َؿّٗٛ نٛاب٘ إكًش١ عٔ َؿّٗٛ ؾطٚٙ 

ٕٸ َؿّٗٛ ايهٛ ٕٸ َا ٖٛ خاضز اب٘إكًش١، ؾإ ٖصٙ ايهٛاب٘ يٝؼ  ٜعين عٓس ايبٛطٞ أ

ٕٸ َا خطز عٔ  ٖٻُٓاٙ َكًش١ّ، بُٝٓا َؿّٗٛ ايؿطٙ ٜعين أ ٕٵ تٛ َكًش١ّ َٔ ا٭قٌ، ٚإ

 ْٙ ٕٸ إكًش١ إأخٛش٠ شلا ؾطٚ ٖصٙ ايؿطٚٙ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َكًش١ّ، غا١ٜ ا٭َط أ

شيو ْؿٓو قسض٠ ايعكٌ َعٝٸ١ٓ عٝح ؽطز غا٥ط إكاحل عٔ ٖصٙ ايؿطٚٙ، َٚٔ خ٬ٍ 

 .(2)ع٢ً َٛاد١ٗ ايٓكٛم ٗ تؿدٝل إكاحل
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ٖصٙ احملاٚي١ َٔ ايبٛطٞ لس شلا سهٛضّا ٗ تؿهرل ايؿاطيب بٛنٕٛح، ٗ 

َٛانع كتًؿ١. ٚاشلسف َٓٗا ضب٘ إكًش١ بايؿطع، ٚيٝؼ ضب٘ ايؿطع بإكًش١، 

ٔٵ ٜؿػٸط  َٳ ٔٵ ٜؿػِّط يٓا إكًش١ ٖٛ ايٓلٸ، ٚيٝؼ  َٳ ٕٸ  ايٓلٸ ٖٛ إكًش١. ٚبصيو َع٢ٓ أ

تهٕٛ اـط٠ٛ ا٭ٍٚ يؿِٗ ايؿطٜع١ ٖٞ َتابع١ ايٓكٛم; ٫نتؿاف َؿّٗٛ إكًش١ 

ِٸ عٓس ؾكس ايٓكٛم ْصٖب مٛ ايتشٗكل َٔ ٚدٛز إكًش١  َٳسٳٜات٘، ث ٗ ايؿطع ٚ

ٗٻٔ بٛدٛز  َؿَٗٛٗا ايؿطعٞ ٗ إٛاضز إٓكٛق١ مٛ إٛضز غرل إٓكٛم; يهٞ ْته

 ٓاغب َع ايؿطع ٗ ٖصا إٛضز.اؿهِ إ

ٚبٗصا لس اؾذلاقّا ٗ ططٜك١ ايتؿهرل بٌ ٖصا إٓٗر ٚإٓٗر ايصٟ ٜ٪َٔ 

ض ٗ ا٭ؾعاٍ اؾع٥ٝٸ١، ٜٚٓطًل بٵباغتك٬ٍ ايعكٌ ٗ زٳضٵى إكاحل ٚإؿاغس ٚاُؿػٵٔ ٚايُك

ٕٸ بٌ ٖاتٌ اي ٕٸ ايؿطع وهِ بصيو أٜهّا; ؾإ ططٜكتٌ َٔ قإْٛ ا٬ٕظ١َ يهٞ ٜجبت أ

ٝٸ١ ـ اييت ٜٓتكط شلا ايبٛطٞ ٚنجرلٕٚ ـ تعتدل  ٛٵّْا ؾاغعّا; إش ايططٜك١ إكاقسٜٸ١ ايؿاطب بٳ

ٕٸ ايعكٌ ٗ تؿهرلٙ إكًشٞ هب إٔ ٜػتُع إٍ ايؿطع، بُٝٓا ايططٜك١ إكاب١ً تعتدل  أ

ٝٸ١ َػبك١، ؾهٝـ ّهٔ ؾطض ػُٝس  ٝٸ١ عكً ٕٸ ايؿطع بٓؿػ٘ ثبت عدل َك٫ٛت عًُ أ

ٞٸ قبٌ ٚضٚز ايؿطع؟!ايعكٌ ا  يعًُ

َٚطزټ ٖصا ا٫خت٬ف إٍ ايتٓاظع ٗ سذٸ١ٝ ايعكٌ ايعًُٞ َٚسضنات٘، بٌ ٚقسضات 

ُٸ١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ؾهط٠ نٛاب٘  ايعكٌ ايٓٛطٟ أٜهّا. ٖٚصا ايتٓاظع ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

ٕٸ  ٕٸ إكًش١ إسضن١ هب إٔ ٫ تهٕٛ كايؿ١ّ يًػٓٸ١ ايؿطٜؿ١ ؾإ إكًش١; ؾإشا قًٓا بأ

ُٕ ُٕسٵٔضى شلصٙ إكًش١ اييت ْتهًِٖ عٔ ا ٔٵ ٖٛ ا ُٳ سٵٔضى يًُكًش١ ٖٓا هب ؼسٜسٙ، ؾ

َ٘ شلا؟  نٛاب

ُٕسٵٔضى ٖٛ ايعكٌ ايعًُٞ َؿَٗٛ٘ ايه٬َٞ ٚا٭قٛيٞ ؾُٔ غرل  ؾإشا نإ ا

ٕٸ سذٸ١ٝ ايٓلٸ  إعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ قهَّٛا يًٓلٸ، ٗ غٝإم َٔ ايتؿهرل ايعسيٞ; ٭

عًُٞ، ؾهٝـ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ قهَّٛا شلا، بٌ نٝـ اْبجكت َٔ ٖصا ايعكٌ اي

 ٜٴعٵَكٌ غًب اؿذٸ١ٝ عٔ ايعكٌ ٖصا؟!

ٖٚصٙ ٖٞ اٱؾهاي١ٝ اييت ٚقعت ؾٝٗا بعض ايتٝاضات ايؿهطٜٸ١ ٗ ايعامل 

ٝٸ١. ؾهٝـ ّهٔ ؾطض نٕٛ  اٱغ٬َٞ، َجٌ: ا٭خباضٜٸ١ ٚايتؿهٝهٝٸ١ اـطاغاْ

ٕٸ إثب ات ٖصا ايٓلٸ ٚسذٸٝت٘ نإ عدل ايعكٌ؟ ايعكٌ قهَّٛا ٚتابعّا يًٓلٸ، ٗ سٌ أ
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ٛټٍ،  ٛٻيت هب تؿػرل ٖصا ايتش ٛٻيت ٗ اؿايتٌ أٚ ٫؟ ٚإشا ؼ ؾٌٗ َٝهاْٝعَا ايعكٌ ؼ

ّٷ يًٓلٸ ٖٓا. ٕٸ ايعكٌ قهٛ  ٫ إط٬م ايكٍٛ بأ

ُٕسٵٔضى ٖٛ ايعكٌ ايعطٗ، ٚيٝؼ ايعكٌ ايعًُٞ )َؿَٗٛ٘ ايؿاٌَ  َٸا إشا نإ ا ٚأ

ٕٸ تكٝٝس سطنت٘ بإكًش١ َعكٛي١ْ، يؿهط٠ تباْٞ ايعك٬ ٤، نُا ٜطاٙ ايؿ٬غؿ١(، ؾإ

ٙٺ ع٢ً سطن١ ايعكٌ ٗ إكًش١، بٌ ايكهٝٸ١ ٗ  ٔٸ ٖصا ايتكٝٝس يٝؼ ٚنعّا يؿط يه

ٕٸ ٖصٙ إكًش١ ايعطؾٝٸ١ يٝؼ شلا سذٸ١ٝ ٗ ْؿػٗا ستٸ٢ تكـ ٗ َكابٌ ايؿطع،  اؿكٝك١ أ

ٚٸٍ بعسّ ٚإشا أعط٢ ايؿطع شلا سذٸ١ّٝ ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ  تهٕٛ سذٸٝت٘ شلا َكٝٻس٠ َٔ ا٭

 َعاضنتٗا ي٘، ٚإ٫ٓ ٜهٕٛ قس ْكض ْؿػ٘ بٓؿػ٘ بططٜك١ٺ غرل َعكٛي١.

ِٸ ٚنع نٛاب٘ يًُكًش١ ؾك٘، بٌ قبٌ شيو هب إٔ  ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘، يٝؼ إٗ

ٝٸ١؟ َا ٖٞ  ُٕسٵٔضى يًُكًش١؟ َٚا ٖٞ سذٸٝت٘ إٓطك١ٝ ٚا٫عتباضٜٸ١ ا٭قٛي ٔٵ ٖٛ ا َٳ ْسضؽ 

تٓا ٗ فاٍ سذٸ١ٝ اٱزضاى ايعكًٞ يًُكاحل ٚإؿاغس بكطف ايٓٛط عٔ ايؿطع؟ ْٛطٜٸ

ٚٸٍ أٚ أْٸ٘ أعذع َٔ شيو، ٚأْٸٓا إْٸُا ْػرل خًـ ايعكٌ ٗ  ؾٌٗ يًعكٌ قسض٠ شيو َٔ ا٭

إزضاى إكاحل ٚإؿاغس عٓس ؾكسإ ايػبٌ ا٭خط٣، ٫ َٔ باب أْٸ٘ ٜٛقًٓا إٍ سكٝك١ 

ِٸ ؾ٬ إكاحل ٚإؿاغس، بٌ َٔ ب اب أْٸ٘ ايػبٌٝ إتٛؾِّط ا٭نجط قطبّا إيٝٗا، َٚٔ ث

 ّهٔ شلصا ايعكٌ ايٛٚٝؿٞ إٔ ٜٛاد٘ ايٓلٸ؟

ٌٸ إٓاقطٜٔ شلا ٗ  ٕٸ ططٜك١ َكاضب١ إسضغ١ ايؿاطبٝٸ١ ٚن ٚبٗصا ْهتؿـ أ

ايعكط اؿسٜح ٕٛنٛع ايع٬ق١ بٌ إكًش١ ٚايٓلٸ ٗ غٝام إْتاز ايهٛاب٘ ٖٞ 

ٕٸ إؿطٚض إٔ تػبكٗا ططٜك١ْ أخط٣، ٖٚٞ سذٸ١ٝ ايعكٌ اٱْػاْٞ ططٜك١ْ غرل زقٝك١;  ٭

ٗ نؿـ إكاحل ٚإؿاغس. ؾإشا نٓٸا أؾاعط٠ّ ٗ تؿهرلْا، ٚمل ِٓض ٖصا ايعكٌ 

ٕٸ إكًش١ ْاترٴ  قسض٠ ا٫نتؿاف، ؾًػٓا عاد١ٺ بعس شيو إٍ َكاضب١ ايبٛطٞ ٗ أ

ٕٸ إكً ٚٸٍ إٔ ْكٍٛ بأ ش١ ٫ َع٢ٓ ؿذٸ١ٝ ايهؿـ ايعكًٞ ا٫غتكطا٤، بٌ يٓا َٔ ا٭

ٚايبؿطٟ عٓٗا، غٛا٤ ثبت بٓا٤ ايؿطٜع١ ع٢ً إكاحل َٔ خ٬ٍ ا٫غتكطا٤ أّ َٔ خ٬ٍ 

ّٸ. ٌٸ عا ٌٕ َػتك  زيٝ

ٕٸ ايعكٌ اٱْػاْٞ ٜكّٛ بٛنع َؿاِٖٝ ع٬ُْٝٸ١ يتِٓٛٝ  ٚايصٟ ٜذلدٻض بايٓٛط أ

ٝٸ١ قُٝتٗا َٔ إٛانعات أَٛض اٱْػإ ٗ ع٬قات٘ ايبؿطٜٸ١، ٚتأخص ٖصٙ إؿاِٖٝ ايع ْ٬ُ

ايبؿطٜٸ١، ٚتػتُسٸ تػصٜتٗا َٔ ايتذطب١ إتٛاق١ً اييت نؿؿت عٔ إْتاز ٖصٙ إؿاِٖٝ 
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ٕٸ ايػًٛى ع٢ً ٚؾل ٖصٙ إؿاِٖٝ ٖٛ  ٕٸ ايعكٌ ايبؿطٟ ٜط٣ أ ٕكاحل َعكٛي١. ٖٚصا ٜعين أ

ٌّ بصيو ٚتطدٝض، ٫ أْٸ٘ ٜهتؿـ سكٝك١ّ خاضدٝٸ١ ٗ ا ٭ؾعاٍ ٖٞ ايطادض، ٚوكٌ ي٘ ٚ

ٝٸ١ّ بسضد١ٺ عاي١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾايعكٌ يٝػت يسٜ٘  سكٝك١ ايك٬ح ٚايؿػاز، بٌ ٖصٙ ا٭َٛض ْػب

ٝٸ١  قسض٠ُ تعٌٝ إكاحل ٚإؿاغس اؿكٝكٝٸ١، بٌ ٜكّٛ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إؿاِٖٝ ايع٬ُْ

بتِٓٛٝ أَٛضٙ عدل إٛانعات، ٚسٝح ٫ ٜٛدس يسٜ٘ َا ًٜعَ٘ ٚوطِّن٘ مٛ غرلٖا ؾٗٛ 

ِٸ يٝػت يس٣ ٖصا ايعكٌ ٗ ػطبت٘ ايتاضىٝٸ١ قسض٠ُ َٛاد١ٗ  ٜعتدلٖا َطدعّا ي٘، َٚٔ ث

ٌٸ  ٌٷ ٚٚٝؿٞ سٝح ٫ عًِ، ٚبٗصا ٜٛ ٛٳسٵٞ ٗ نؿـ إكاحل ٚإؿاغس، بٌ ٖٛ عك اي

قهَّٛا يًٓلٸ، ٫ٚ غٝٻُا يٛ أضزْا ْػب١ ؾ٤ٞٺ إٍ ايؿطٜع١ عدل انتؿاف ٖصا ايعكٌ 

ٌٷ عطؾ ٞٸيًُكاحل. إشٕ ٖٛ عك ٞٸ ػطٜيبٸ، ٚيٝؼ عك٬ّ نًّٓٝا َطًكّا عك٬ ـ ٞٸ تٛانع ٥

 َتعايّٝا.

 

ٝٸ١ٺ عُٝك١ ىً٘ ؾٝٗا عسٸ٠ ًَؿاتٺ ببعهٗا، ٖٚٞ:  قس ٜكع ايباسح ٖٓا ٗ إؾهاي

 َاشا ْطٜس َٔ ؾهط٠ نٛاب٘ إكًش١؟

ٛټضات:ٗ غٝام اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ تٛٗط   ث٬ث١ تك

ٟٸ غًٛىٺ أٚ  ـ1 ٕٸ نٛاب٘ إكًش١ ٖٞ إعاٜرل اييت َٔ خ٬شلا ْهع ٜسْا ع٢ً أ إ

 خط٠ٛ أٚ عٌُ، ؾٓكٍٛ: ٖصا ؾٝ٘ َكًش١ْ أٚ ؾٝ٘ َؿػس٠ْ.

ٕٸ نٛاب٘ إكًش١ ٖٞ إعاٜرل اييت َٔ خ٬شلا ْهع ٖطّ ا٭ٚيٜٛٸات ٗ  ـ2 إ

ٌٸ أٚ ٚٵٍ َٚا ٖٛ ا٭ق  يٜٛٸ١ّ، ؾٓطغِ اـاضط١ تٳبٳعّا يصيو.ايؿطٜع١، ؾٓعطف َا ٖٛ اَ٭

ٌٸ ٖصٙ  ٜٵٔ ٖٓا بايتأنٝس; ؾه ٖصإ إؿَٗٛإ يهٛاب٘ إكًش١ غرل َككٛزٳ

ٚٵيٟٛ،  ايهٛاب٘ اييت قًٝت أٚ تٴكاٍ ٫ ع٬ق١ شلا بتعٌٝ ايؿعٌ ْؿػ٘ أٚ ؼسٜس َٛقع٘ اَ٭

ٝٸ١ ؾآق١ دسٸّا، ٚيٝػت بػٝط١ّ،  ٚؼتاز يػًػ١ً بٌ تعٌٝ إكًش١ ٗ ايؿعٌ إعٝٻٔ عًُ

 َٔ ايعٓاقط، تتدٓط٢ فطٸز نٛاب٘ إكًش١ َؿَٗٛٗا اؿايٞ ٖٓا.

ٝٸّا  ٚنصيو اؿاٍ ٗ ؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸات; ؾإْٸٗا ع١ًُٝ َعٖكس٠ ْٛطٜٸّا، ٚأعكس عًُ

ٕٸ اؿسٜح عٔ نٛاب٘ بإع٢ٓ  ٚتطبٝكٝٸّا، نُا عجٓاٙ ٗ قًٓ٘. ا٭َط ايصٟ ٜعين أ

ٚٸٍ ٚايجاْٞ َٔ إػتشٌٝ عًُ ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ايبشح عٔ ا٭ ٝٸّا إٔ ٜٛقًٓا إٍ تٛاؾل; ٭
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ٌٸ ا٫خت٬ف ايسا٥ِ، ٚىتًـ ايباسجٕٛ ٚايؿكٗا٤ ٚايعإًَٛ ٗ  ٌٸ ٗ ق ايهٛاب٘ ٜٛ

نٛاب٘ إكًش١ ٗ زاخٌ ١ََٛٛٓ ؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸات، ٚنصيو زاخٌ تعٌٝ ٖصا ايؿعٌ 

 بعٝٓ٘ أٚ شاى.

 ٖٛ إع٢ٓ ايجايح. َٚٔ ٖٓا إطازٴ َٔ ايهٛاب٘ ٗ َٛنٛع عجٓا

ٝٸّا، نُا ٖٞ اؿاٍ َع  ـ3 ّٷ غًيبٸ، ٚيٝؼ َؿَّٗٛا إهاب نٛاب٘ إكًش١ َؿٗٛ

إؿٌَٗٛ ايػابكٌ. ْٚعين بإؿّٗٛ ايػًيب ٖٓا أْٸٗا غًػ١ًْ َٔ إعاٜرل اييت شلا قسض٠ ْؿٞ 

َٸا إؿّٗٛ اٱهابٞ ؾٗٛ َٔ تٛابع ايبشح ٗ ؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸ ات، َكًش١ َؿذلن١، ٫ غرل. أ

ٖٓا أطًل عًٝ٘   ، َٔ ْٛع:(3)ٗ بعض ايهتابات «نٛاب٘ إكًش١»ٚبٗصا نطز غًػ١ًّ 

 أـ إكًش١ ٖٞ ا٭َط ايهطٚضٟ.

َٸ١(. ُٸٞ )إكًش١ ايعا  ب ـ إكًش١ ٖٞ ا٭َط ا٭نجط ْؿعّا ع٢ً إػت٣ٛ ايه

 ز ـ إكًش١ ٖٞ ا٭نجط ْؿعّا ع٢ً إػت٣ٛ ايهٝؿٞ.

 ك٢.ز ـ إكًش١ ٖٞ ايٓؿع ا٭ب

ِٸ.  ٖـ ـ إكًش١ ٖٞ ا٭ٖ

 ٚ ـ إكًش١ َا عٝٻٓ٘ اـدلا٤ إدتكٸٕٛ.

ٟٸ.  ظ ـ إكًش١ َا نإ ادتُاعٝٸّا، َكابٌ َا ٖٛ ؾطز

ٌټ ٚاسسٺ َٓٗا عاد١ٺ ٕا ٜجبت٘;  ؾٗصٙ ايتعطٜؿات تًتكٞ َع ؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸات، ٚن

ا، َٚٔ ثِ ؾُا بُٝٓا مٔ ْطٜس ٖٓا َٔ نٛاب٘ إكًش١ فطٸز ٚنع سسٚز ّٓع ؽٓطٝٗ

ٖٛ زاخٌ ٖصٙ اؿسٚز غرل َتعِّٔ بايهطٚض٠، بٌ ٖٛ قسٚزٷ ٫ غرل، ٚقس ٜتعٝٻٔ بعٓاقط 

 َػاعس٠.

ٌٸ  ٕٸ ٖصٙ ايهٛاب٘ ٫ تػاعسْا ع٢ً ايتعٌٝ، بٌ ٜٛ ٚبٗصا ٫ ْٛاد٘ إؾهاي١ٝ أ

ٕٸ اشلسف َٔ ٖصٙ ايهٛاب٘ يٝؼ ايتعٌٝ، ٚئ وػِ قطاض  ايباب َؿتٛسّا يًٓكاف; ؾإ

بػٗٛي١ٺ، بٌ اشلسف ؼسٜس َا ٖٛ غرل َتعِّٔ أٚ َا ٖٛ خاضز زا٥ط٠ ايؿطنٝٸات  ايتعٌٝ

 إكًشٝٸ١.

ٍٕ ْتعطٻض ٖٓا باختكإض يبعض ايهٛاب٘ اييت ًٜعّ َطاعاتٗا ٗ  ٟٸ سا ٚع٢ً أ

 غٝام ا٫ؾتػاٍ بٓٛطٜٸ١ إكًش١ ٚقٛاعسٖا:



 

 االجتهاد والتجديد 

ٚٸٍ َعاٜرل ا٫ؾت ٙٺأ ِټ ؾط يؿُٗٗا ٖٛ  ػاٍ بإكًش١ ٖٛ إعاز٠ تعطٜؿٗا ٚؾُٗٗا. ٚأٖ

ٕٸ  ٚٸيٞ أ نطٚض٠ ُٝٝعٖا عٔ َؿّٗٛ إٓؿع١ َعٓاٙ ايٛنعٞ. ْٚككس َٔ ٖصا ايهاب٘ ا٭

َؿّٗٛ إكًش١ ٜٓػبل َٓ٘ ايّٝٛ إعاْٞ إازٸ١ٜ ٚايبؿطٜٸ١ ايسْٜٝٛٸ١ أنجط َٔ اضتباط٘ 

ٝٸ١ ٚا٭خطٜٚٸ١ ٚا٭خ٬ ٕٸ ا٭خص بإكًش١ ٖٛ ْٛعٷ َٔ بإعاْٞ ايسٜٓ ٛٻض أ قٝٸ١، ٚشلصا ٜٴتك

ٝٳِ ايس١ٜٝٓ.  ؼٝٝس ايكٹ

ٕٸ قاعس٠ إكًش١ ـ غٛا٤ ناْت أغاغّا ٗ ا٫دتٗاز ٗ َا ٫ ْلٸ ؾٝ٘ أّ أغاغّا  إ

َٕشٵض، بٌ تعين َؿَٗٛٗا ايسٜين. ؾؿٞ  ٗ ايتطبٝل ٚايعٌُ ـ ٫ تعين َؿَٗٛٗا إازٸٟ ا

ٛټضٙ عٔ إكًش١، ٚبعس اـطٚز بؿُٗ٘ إطس١ً ا٭ٍٚ مٔ ْصٖب  إٍ ايسٜٔ ٭خص تك

ٕٸ إكًش١  ٝٸ١ َع قاعس٠ إكًش١. ٖٚصا َا ٜعين أ يًُكًش١ ٚتعطٜؿ٘ شلا ْبسأ ضسًتٓا ايعًُ

ّٷ ٫ ٜٛيس ٗ ا٫دتٗاز  يٝػت َؿَّٗٛا كاضدّا يًسٜٔ َؿطٚنّا عًٝ٘، بٌ ٖٞ َؿٗٛ

تعطٜؿ٘ أٚ تؿٜٛه٘ يٓا ٗ ايتعطٜـ، ٚايتطبٝل ايؿطعٞ َعّا قبٌ إٔ ٜكّٛ ايسٜٔ ْؿػ٘ ب

 ٚإ٫ٓ ؾٓشٔ ْتشسٻخ عٔ فاٍ خاضز إطاض ايسٜٔ ٗ ٖصٙ اؿاٍ.

ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٫ تٓؿكٌ ْٛطٜٸ١ إكًش١ عٔ ْٛطٜٸ١ ايػاٜات ٚإآ٫ت ٚإكاقس ٗ 

ٕٸ ؾكٝ٘ إكًش١ ٜككس َٔ ادتٗازٙ أٚ تطبٝك٘  ٟٸ َع٢ٓ اخذلْا إكاقسٜٸ١; ٭ ايسٜٔ، بأ

ايػاٜات احملسٻز٠ ٗ ايؿطع، ٚيٝؼ ػُٝس ايؿطع أٚ ؽٓطٝ٘. ٚايؿِٗ إػًٛٙ ايٛقٍٛ إٍ 

ٕٸ ؾكٝ٘ إكًش١  ايؿا٥ع أْٸٓا ْبشح عٔ ؾك٘ إكًش١ نٞ ْتشطٻض َٔ ايكٝٛز ايؿطعٝٸ١، ٚأ

ٜكـ ُاَّا َكابٌ ؾكٝ٘ ايٓلٸ. ٖٚصٙ أندل إؾهاي١ٝ تٛاد٘ ؾك٘ إكًش١ ايّٝٛ، ٚشيو 

 ع٢ً ْاسٝتٌ:

ّٕ يًُكًش١ كاضز يًسٜٔ،  :ايٓاس١ٝ ا٭ٍٚ إْٸٗا تٛدٸ٘ ؾك٘ إكًش١ مٛ َؿٗٛ

ٕٸ ْٛطٜٸ١ إكًش١ تؿهٞ إٍ ايع١ًُٓ.  ٖٚصا َا ٜٴٓتر ا٫عتكاز بأ

ٝٸ١ ا٭ٚيٜٛٸات. ايٓاس١ٝ ايجا١ْٝ:  إْٸٗا تؿطٸؽ ؾك٘ ايٓلٸ َٔ َكاقس ايؿطٜع١، َٚٔ عكً

ٝٸ١ ٗ سسٜجِٗ  ٕٸ أزبٝٸات بعض ؾكٗا٤ ايسٚي١ ايسٜٓ عٔ ايتعاٌَ َع ٚأعتكس بأ

ٛټض، ٚيٛ مل ٜهْٛٛا  ايؿطٜع١ نُٔ غٝام ايػًط١ نإ غببّا ٗ سسٚخ ٖصا ايتك

قاقسٜٔ ي٘. ٚنإ هب عًِٝٗ اغتشهاض َؿّٗٛ ؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸات َٔ د١ٗٺ، ٚؾك٘ 

ٞٸ ا٭َط، ٚإ٫ٓ ؾٗصا  إكاقس ٚايػاٜات َٔ د١ٗٺ ثا١ْٝ; ٱعاز٠ إْتاز سسٜجِٗ عٔ غًط١ ٚي



 االجتهاد والتجديد

ٞٸ ٛٸٍ ٗ غًط١ ٚي ا٭َط بٗصٙ ايططٜك١ إعطٚن١ ٗ أزبٝٸات بعض اٱغ٬َٝٸٌ تٛسٞ،  ايتػ

ٞٸ ا٭َط ع٢ً كتًـ ا٭سهاّ  بٌ يعًٓٗا ػطٸ بايؿعٌ، إٍ ْٕٛع َٔ ١ُٖٓٝ عكٌ ٚي

ٕٸ َؿّٗٛ ايػًط١  ايؿطعٝٸ١، ؾك٘ ٚؾك٘ ٭دٌ بكا٤ غًط١ غٝاغٝٸ١ يًسٜٔ، ٚنأ

ٝٳِ ٝٸ١ يٝؼ غ٣ٛ قهٝٸ١ٺ ؾب٘  ايػٝاغٝٸ١ ٖٛ إككس ايؿطعٞ، ؾُٝا َؿّٗٛ تٓعٌٜ ايكٹ ايسٜٓ

ّٸ  ٕٸ ايعسٜس َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ اييت تتشسٻخ عٔ اٱَا١َ َعٓاٖا ايعا ٖاَؿٝٸ١! َع أ

ّٷ يتشكٝل  تهع اٱَا١َ ْؿػٗا ٗ غٝام إقا١َ ايؿطٜع١، ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾٗٞ خاز

ٝٳِ ٚايػاٜات ايؿطعٝٸ١.  ايؿطع، ٚيٝػت ٖٞ اييت ؼ٢ٛ بأٚيٜٛٸ١ ع٢ً ؼكٝل ايكٹ

ٕٸ ا يتهش١ٝ بايهجرل َٔ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٕكًش١ بكا٤ َؿطٚع ايسٚي١ ٖٛ ٗ سسٸ إ

ٕٸ تطبٝل ايؿطٜع١ ئ ٜهٕٛ ٖهّٓا ٗ ٖصا  ْؿػ٘ كاطط٠ْ نبرل٠، ٚيٛ نإ عذٸ١ أ

ٕٸ عًٝٓا  ٕٸ ايٓاؽ ٫ تطٜس تطبٝل ايؿطٜع١ ؾٗصا ٜعين أ ايعكط. ؾإشا مل ٜهٔ ٖهّٓا ٭

ت٘ إٛنٛعٝٸ١، أٚ عًٝٓا ايٓٛط فسٻزّا بكطا٠٤ٺ تطى َؿطٚع ايسٚي١ ستٸ٢ تتٖٛؾط َعطٝا

ادتٗازٜٸ١ َٛنٛعٝٸ١ َتشطِّض٠ َٔ إضخ إانٌ ٗ ْؿؼ ا٭سهاّ اييت ْػبٓاٖا يًؿطٜع١; 

عًٓٓا ْهتؿـ أْٸٓا نٓٸا ع٢ً خطأ ؾٝٗا، ؾٓصٜب دبٌ اؾًٝس بٌ ايٓاؽ ٚبٌ ايؿطٜع١. 

ِٕ ٚاؾط َٓٗا ٗ َ َٸا إٔ ْهشٸٞ بأسهاّ ايؿطٜع١، ٚبكػ ٝسإ ايتطبٝل; ٭دٌ غ١َ٬ أ

بكا٤ ايػًط١ ؾٗصا أَطٷ غرل َؿّٗٛ، إ٫ٓ ٗ ن٤ٛ اعتباض ايػًط١ ٖٞ غا١ٜ ايؿطٜع١ ع٬ُّ، 

ٝٸ١ ٚايؿٛاٖس ايتاضىٝٸ١  ّٷ مل أدس ؾاٖسّا َكٓعّا ي٘، بٌ كتًـ ايٓكٛم ايسٜٓ ٖٚٛ َؿٗٛ

 تعطٞ عهؼ شيو.

ٕٸ ٚنع ؾك٘ إكًش١ نُٔ غٝام إكاقس  ٚايػاٜات ٚؾك٘ ٚقس قًٓا غابكّا بأ

ا٭ٚيٜٛٸات ٜعين نطٚض٠ ٫ٚز٠ ادتٗازٺ دسٜس ٗ أٚغاطٓا، ٜػٓطٞ بايسٓق١ سادات ٖصٙ 

ٝٸ١. ٚإشا نإ بعض  ا٭َٛض، َٚٔ زٕٚ شيو غٛف ْبك٢ ٗ زضد١ٺ عاي١ٝ َٔ ا٫غتٓػاب

ايؿكٗا٤ َا ٜعاٍ َتشػِّػّا َٔ ؾهط٠ ؾك٘ إكاقس، ٚخاقٸ١ ٗ ايؿها٤ ايؿٝعٞ 

ِٵ بإْتادٗا بٓؿػ٘ بططٜك١ٺ َٓػذ١ُ َع أقٛي٘ ا٫دتٗازٜٸ١، ٚمل ٜٳطٳ اٱَاَٞ; ٭ْٸ٘ مل ُٜك

 ٌّ ٕٸ ا٫دتٗاز ايعًًٞ أٚ ايتعًًٝٞ ٖٛ بابٷ َٗ ؾٝٗا غ٣ٛ ؾهًٗا ايصٟ ٫ ٜٓػذِ َع٘، ؾإ

دسّا ٗ ْٗه١ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ايّٝٛ، ٖٚٛ ادتٗازٷ ٜؿتِّـ عٔ ايعًٌ ٗ ايٓكٛم; نٞ 

ٌِّ ؾِٗ َػاس١ أٚغع َٔ زا٥ط٠ ايٓلٸ عدل ٜػرل خًؿٗا سٝح ّهٔ، ا٭َط ايصٟ ٜ ػ

 ا٭خص بايع١ًٓ.
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ٕٸ اؿسٜح عٔ ؾك٘ إكًش١ هب إٔ ٜكاسب٘ تكٝٝس َجٌ:  ٖٓا تكسٻّ أ ْٚػتدًل 

ٌٸ إكًش١  إكًش١ ايؿطعٝٸ١، أٚ إكًش١ َٔ َٓٛٛض ايسٜٔ، أٚ مٛ شيو، ٚع٢ً ا٭ق

 َٔ َٕٓٛٛض غرل َٓاقض يًسٜٔ.

 

ٞٸ يٝؼ غ٣ٛ ْتٝذ١ طبٝعٝٸ١،  ٖصا ايهاب٘ َٔ نٛاب٘ إكًش١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َ

ٚٸٍ نإ إطًٛب ٖٛ إٔ تكع إكًش١ ٗ  ٚٸٍ. ؾؿٞ ايهاب٘ ا٭ ـٸ َٔ ايهاب٘ ا٭ ٖٚٛ أخ

غٝام ايػاٜات ٚإكاقس; بُٝٓا ٗ ٖصا ايهاب٘ ٜهؿٞ ٚقٛع إكًش١ ٗ غٝإم غرل 

 َٓاقض يًػاٜات ٚإكاقس.

م بٌ اؿايتٌ أْٸٓا ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ ْعتدل َكاقس ايؿطٜع١ ٚغاٜاتٗا ٚعًًٗا ٚايؿط

َككٛزات ؾطعٝٸ١، ٫ َع٢ٓ أْٸٗا ٚادباتٷ أٚ أعُاٍ َػتك١ًٓ، بٌ ٖٞ أٖساف ًٜعّ 

ٌٸ اؿٝا٠; بُٝٓا  ايتشطٸى مٖٛا، ٖٚٞ ٗ ايٓٛطٜٸ١ إكاقسٜٸ١ ايػا٥س٠ تهاز تػٓطٞ ن

ٝٸّا أٖساؾّا قسٻز٠ عًٝٓا ايتٛدٸ٘ مٖٛا، بكسض َا  ٗ ايهاب٘ ايجاْٞ مٔ ٫ ٬ْسٜ ساي

 ٬ْسٜ عسّ اقطسآَا بايؿطٜع١ ْٚكٛقٗا.

ٖٚٓا ٜٛٗط ايؿطم بٌ ا٫دتٗاز إكاقسٟ ٚا٫دتٗاز ايتؿهٝهٞ إػا٥ًٞ; ؾؿٞ 

ٝٸ١ ٚايؿطعٝٸ١ قازض٠ّ ع٢ً إٔ  ا٫دتٗاز إكاقسٟ ٌّٝ إكاقسٜٸٕٛ ؾعٌ ا٭ٖساف ايسٜٓ

دتًـ غًٛنٝٸات ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات; بُٝٓا ٗ ا٫دتٗاز ايتؿهٝهٞ تهٕٛ ايكب١ً ٕ

ٌٸ َػأي١ شلا سهُٗا اـامٸ َٔ ا٭زٓي١ ايؿطعٝٸ١. ٚعًٝ٘  إػا٥ًٞ ٌّٝ ايؿكٗا٤ ؾعٌ ن

ٟٸ َا  ٕٸ ايؿكٝ٘ إكاقس ٕٸ ايؿطٜع١ غرل ؾا١ًَ ٕدتًـ َطاؾل اؿٝا٠ ؾٗصا ٜعين أ إشا قًٓا بأ

َكاقس ايؿطٜع١; ٭ْٸٗا ع٢ً ق١ًٺ َدتًـ ايػًٛنٝٸات َٔ ٜعاٍ ٜٛدِّٗين ٗ ايعاز٠ مٛ 

ِٸ ؾػا١ٜ َا ٜطًب٘  ٚد١ٗ ْٛطٙ; بُٝٓا ؾكٝ٘ إػأي١ ّهٔ إٔ ٜطدع خايٞ ايٛؾاض، َٚٔ ث

َٓٸٞ ٖٛ إٔ ٫ أَاضؽ إكًش١ ٗ غٝإم ٜٛاد٘ ْتا٥ذ٘ ايؿطعٝٸ١ ٗ ايسا٥ط٠ اييت خطز ٖٛ 

 ؾٝٗا بٓتا٥ر ؾطعٝٸ١ َٔ ايٓكٛم.

ٕٸ ؾك٘ إػأي١ ٜطايبين، سٌ ٜتٖٛقـ عٔ اغتٓتاز إَٔط َعٝٻٔ، ٚبٗصا ْهتؿـ أ

بعسّ كايؿ١ غا٥ط ا٭َٛض; بُٝٓا ؾك٘ ايػا١ٜ ٜطايبين ظعٌ سطنيت ٗ غٝام ؼكٝل 

 إَٔٛض قسٻز٠ َٔ َقبٵٌ.
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ُٙ عسّ َٓاقه١ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ٖٛ ايصٟ ٜؿتض ايباب ع٢ً  ٟٸ ساٍ ؾط ٚع٢ً أ

ٕٸ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ّهٔ ؽطهٗا ايٓكاف َع َجٌ: اٱَاّ ايطٛٗ.  ٚقس قًٓا ٗ قًٓ٘: إ

ٟٸ، ٚإ٫ٓ ؾٗٞ باط١ًْ ٫ أغاؽ شلا، ؾ٬ ْعٝس. ِٕ َكاقس  بؿٗ

ٚعٓسَا ْتهًِٖ عٔ عسّ َعاضن١ إكًش١ يًهتاب ٚايػٓٸ١ ؾٓشٔ ْتهًِٖ عٔ 

ٝٸ١ ا٫دتٗازٜٸ١ ٗ  ٝٸ١ ادتٗازٺ نا١ًَ ا٭ٚقاف، ٚقٔطظ٠ٺ يؿطٚٙ ايعًُ ايٓاتر َٔ عًُ

اب ٚايػٓٸ١. ؾايػٓٸ١ ٫ بٴسٻ إٔ تهٕٛ ثابت١، ٖٚٞ َع ايهتاب مثٸ١ قٛاعس يؿِٗ ايهت

ايس٫٫ت ؾُٝٗا ٚأِاطٗا. َٚٔ ٖٓا ٫ أدس ساد١ّ يًهجرل َٔ ايتط٬ٜٛت اييت أؾاض 

ؾٝٗا ايع١َ٬ٓ ايبٛطٞ، سٝح خطز عٔ أقٌ إٛنٛع ٗ بعض ا٭سٝإ ٗ نتاب٘ 

 «.نٛاب٘ إكًش١»

ُٸ ١، ٖٚٞ اؿسٜح عٔ إكًش١ إعتُس٠ ع٢ً قٝإؽ; ؾٗصا ْعِ، ٖٓا َػأي١ْ َٗ

ايٓٛع َٔ إكًش١ سذٸ١ْ ٗ أقٍٛ ايؿك٘ ايػٓٸٞ ع٢ً إؿٗٛض، ؾإشا عاضنٳتٵ ْكٸّا ٗ 

 ايهتاب ٚايػٓٸ١ ؾُا ٖٛ إٛقـ؟

ٝٸ١ ع٢ً ايكٝاؽ ـ إشا  ٕٸ ايكٝاؽ ـ َٚٓ٘ إكًش١ إبٓ إعطٚف بٌ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ١ أ

ّٷ ٗ خايؿت ايسيٌٝ ايك َٸا يٛ خايـ ايكٝاؽ ايسيٌٝ ايٛٓٸٞ ؾبِٝٓٗ ن٬ ٞٸ ٫ ٜٴ٪خٳص ب٘; أ طع

إَهإ ا٭خص ب٘، ٚتكسّ٘ ع٢ً ايسيٌٝ ايٛٓٸٞ، نددل ايٛاسس أٚ ٫. ٚا٭غًب ع٢ً 

تكسِٜ ايسيٌٝ ايٛٓٸٞ ع٢ً ايكٝاؽ. ْعِ، إشا نإ ايكٝاؽ أخلٸ َٔ زيٌٝ ايهتاب 

 ٚايػٓٸ١ ُقسِّّ عًُٝٗا عٓس نجرلٜٔ.

ٔٵ تب ٕٸ عسّ َعاضن١ ايهتاب ٚايػٓٸ١ هب إٔ ٜؿٌُ عسّ يه ك٢ قهٝٸ١ْ، ٖٚٞ أ

َعاضن١ كتًـ ايكٛاٌْ اييت ؼهِ سطن١ ايتؿطٜعات ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ١، َٚٓٗا: 

 قإْٛ ا٭ٚيٜٛٸ١.

 

ٕٸ َٔ َعاٜرل إكًش١ إعتُس٠ إٔ  شنط ٖصا ايهاب٘ ايسنتٛض ايبٛطٞ، َعتدلّا أ

ِٸ أٚ َػا١ٜٚ. ٚبعس إٔ ؾطح َطاتب ايتؿطٜعات; َٔ سٝح ٫ ًٜع ّ َٓٗا تؿٜٛت َكًش١ أٖ

ٍٸ شلصا ايهاب٘ ببعض  ٝٸ١ أخط٣، ٚمٛ شيو، اغتس ُٸ١ٝ تاض٠ّ; َٚٔ سٝح ايؿُٛي ا٭ٖ

ٕٸ ايؿطٜع١ َبٓٝٸ١ْ ع٢ً تطتٝب ايتؿطٜعات َٔ  ا٭زٓي١ اييت تٴػام ٱثبات قإْٛ ا٭ٚيٜٛٸ١، ٚأ
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ُٸ١ٝ، خ  .(4)اُّا ببعض ا٭َج١ً َٔ قهاٜا ايتعاسِ ٚا٭ٚيٜٛٸاتسٝح إػت٣ٛ ٚا٭ٖ

ٕٕ آخط. يهٓٸٓا ْطٜس ٖٓا إٔ ْتٖٛقـ  ٚاؿسٜح عٔ ؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸات عجٓاٙ ٗ َها

 ق٬ًّٝ َع ايبٛطٞ ٗ ؼًًٝ٘ ٖصا، ٚشيو:

ٚٸ٫ّ: ٕٸ َٔ ؾطٙ إكًش١ عسّ نْٛٗا َٛدب١ّ  أ مل ٜتٸهض يٞ ٕاشا اعتدل ايبٛطٞ أ

١ٜٚ؟ ؾأٜٔ تهُٔ إؿه١ً يٛ اعتدلْا إكًش١ َٛدب١ّ يصيو؟ ٕٚاشا يتؿٜٛت َكًش١ٺ َػا

ّٓع إٔ تهٕٛ نصيو َا زاَت إكًشتإ َتػاٜٚتٌ َٔ سٝح إػت٣ٛ، ٚمل ٜٛدب 

 ا٭خصٴ بٛاسس٠ٺ َُٓٗا تؿٜٛتٳ إَٔط إناٗ؟

ٟٸ َكًش١ٺ ٜتهًِٖ ايبٛطٞ ٖٓا؟ مثٸ١ استُا٫ت ث٬ث١: ثاّْٝا:  عٔ أ

ِٕ َؿطٚؽ إٔ ٜككس إكًش١ ا ـ1 يها١َٓ ٗ ا٭ؾعاٍ احمله١َٛ ٗ ايؿطع عه

ِٕ ع٢ً  ٟٸ ؾ٤ٞٺ غ٣ٛ بإعُاٍ ؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸات; يذلدٝض سه ِٵ بأ ِٸ ؾٗٛ مل ُٜك َٓ٘، َٚٔ ث

ِٸ  ِٸ ع٢ً إٗ ٌٸ سهِ تكـ خًؿ٘ َكاحل َدلِّض٠ ي٘ نإ تكسِٜ ا٭ٖ ٕٸ ن آخط، ٚسٝح إ

ُٸ١. ِٸ ع٢ً إكًش١ إٗ  تكسّّا يًُكًش١ ا٭ٖ

 ٢ٓ ْٛاؾل عًٝ٘، ٜٚتٸؿل عًٝ٘ ؾكٗا٤ إػًٌُ.ٖٚصا إع

إٔ ٜككس إكًش١ ٗ خاضز إطاض إٓكٛم عًٝ٘، ٚنُٔ إطاض ا٫دتٗاز  ـ2

ٌٕ َا َكًش١ّ َعٝٸ١ٓ، ٫ٚ ٜهٕٛ ٗ ٖصا ايؿعٌ  إكًشٞ، َع٢ٓ أْٸٓا ْهتؿـ ٗ ؾع

ٕ ْلٌّ وهِ ؾٝ٘، ؾٓذطٟ قٛاعس إكاحل إطغ١ً َج٬ّ، ٚمهِ ؾٝ٘ بهطٚض٠ اٱتٝا

 ب٘. ٖٚٓا:

ٞٸ عًٝٗا غرل َٓكٛم  أـ ِٕ ؾطع إشا ٚادٗت ٖصٙ إكًش١ُ اييت ْطٜس بٓا٤ سه

ُٸ١ٝ; بٗسف اغتدطاز اؿهِ  َكًش١ّ أخط٣ ٫ ْلٸ ؾٝٗا أٜهّا ؾٓشٔ لطٟ قٛاعس ا٭ٖ

ٕٸ اؿهِ ٗ َا ٫ ْلٸ ؾٝ٘ ٫ ّهٔ  ٗ ساي١ ايتكازّ. ٖٚصا قشٝضٷ َٚٓطكٞ ُاَّا; ٭

ش١ إطغ١ً، إ٫ إشا ثبت ٚدٛز َكًش١ٺ تػتسعٞ سهُّا. ٚإشا إٔ ٜٛيس ع٢ً أغاؽ إكً

ِٸ ؾٗصا ٜعين أْٸٓا مل ْتأٖنس بٳعٵسٴ َٔ ٚدٛز  ناْت ٖصٙ إكًش١ تعاضنٗا َكًش١ أٖ

ٕٸ ساقٌ ايهػط ٚا٫ْهػاض بٌ إكاحل ٜؿطض  ّٸ; ٭ ٖصٙ إكًش١ ٗ اؿػاب ايعا

كٝٸ١ اييت بكإْٛ إكاحل أخصٙ بعٌ ا٫عتباض، يتهٕٛ ايٓتٝذ١ ٖٞ إكًش١ اؿكٝ

 إطغ١ً ْػتدطز سهُٗا.

َٸا يٛ نإ اتؿاقٝٸّا ٚٗ بعض اؿا٫ت،  ٖصا إشا نإ تعاسِ إكًشتٌ زا٥ُٝٸّا. أ
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ؾإؿطٚض إٔ تكّٛ ْٛطٜٸ١ إكًش١ إطغ١ً بإْتاز سهٌُ تابعٌ شلاتٌ إكًشتٌ، 

ل ؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸات. ٖٚصا أَطٷ ٚبعس إْتادُٗا ٜكع ايتعاسِ بُٝٓٗا ٗ بعض اؿا٫ت، ؾٓطبِّ

 َٓطكٞ ُاَّا.

َٸا يٛ ناْت ٖصٙ إكًش١ غرل إٓكٛم سهُٗا، ٚاييت ْتهًِٖ عٓٗا  ب ـ أ

ِٸ  ٖٓا، تٛادٗٗا َكًش١ْ مثٸ١ ْلٌّ َتعًٓل بٗا ؾؿٞ ٖصٙ اؿاٍ ٫ َع٢ٓ يًشسٜح عٔ ا٭ٖ

ٕٸ ْٛطٜٸ١ إكًش١ إطغ١ً ٫ تػتطٝع إٔ تعٌُ ٕٸ إؿطٚض أ ِٸ; ٭ ٌٸ ٚدٛز ْلٍّ،  ٚإٗ ٚ ٗ

ٕٸ ٚدٛز ايٓلٸ ٗ ايططف اٯخط ٖٓا ٜ٪زٸٟ إٍ دعٌ إكًش١ اييت ْتهًِٖ  ٚإؿطٚض أ

عٓٗا ًَػا٠ّ إشا ناْت ايع٬ق١ بٌ إكًش١ اييت ْتهًِٖ عٓٗا ٚبٌ َكًش١ إٓكٛم 

َٸا يٛ مل ٜهٔ ا٭َط نصيو  ٌٕ زا٥ِ، عٝح ٫ ّهٔ ؼكٝكُٗا َعّا; أ تكازَٝٸ١ّ بؿه

إٍ قٛاعس ايتعاسِ، بعس اغتدطاز سهِ إكًش١ غرل إٓكٛق١ بكاعس٠  ؾٓطدع

 إكاحل إطغ١ً.

ٕٸ اؿانِ ٜٴعٌُ قإْٛ  ـ3 إٔ ٜككس إكًش١ ٗ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١، باعتباض أ

ٞٸ. ؾإشا ضأ٣ اؿانِ  إكًش١ ٗ ٖصا اجملاٍ، ٚيٝؼ ٗ فاٍ ا٫دتٗاز ايؿطع

 إٛقـ، ٫ٚ ّهٔ ايتٛؾٝل، ؾٗٓا:َكًشتٌ أٚ َكًش١ّ َٚؿػس٠ تتذاشبإ 

ْٙ، أٚ  أـ ٕٸ داَع أٚ نًٓٞ أٚ أقٌ إكًش١ ٗ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١ ؾط إشا قًٓا بأ

ٕٸ ايؿطٙ ؾك٘ عسّ إؿػس٠، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاٍ ولٸ يًشانِ اختٝاض أٍّٟ َٔ  أ

 إكًشتٌ، َا زاّ اختٝاضٙ ٫ ىطز عٔ سسٚز ق٬سٝٸات٘.

ٕٸ إطًٛب ب ـ َٸا يٛ قًٓا بأ ٗ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١ ٖٛ اتٸباع ا٭قًض، ٚيٛ اْػٝاقّا  أ

ٖٓا عجٓاٙ ٗ قِّ٘، ؾؿٞ  َع َؿّٗٛ ا٭سػٔ ٗ َجٌ: آ١ٜ ايتعاٌَ َع أَٛاٍ ايٝتا٢َ، 

ُٸ١ّٝ، َٚع ايتػاٟٚ ّهٓ٘ ا٭خص  ٌٸ أٖ ٖصٙ اؿاٍ ًٜعَ٘ ا٭خص با٭قًض، ٚتطى ا٭ق

ٌ سهُ٘ قٛاٌْ ايتعاسِ بٌ بأُِّٗا. ٚبٗصا ع٢ً اؿانِ إٔ ٜٴذطٟ ٗ َطس١ً دع

 ا٬ٕنات ْؿػٗا أٜهّا.

 ٚبٗصا تهٕٛ ٖصٙ إػأي١ تابع١ّ يٓٛطٜٸ١ إكًش١ ٗ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١ ٚسسٚزٖا.

َٚٔ ٖٓا، ْعًِّل ع٢ً ايؿٝذ ايبٛطٞ بأْٸ٘ نإ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ٜؿهِّو ايكهٝٸ١; 

 يتتٸهض ايكٛض٠ أنجط.
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ىتًـ ٖصا ايهاب٘ عٔ ايهٛاب٘ ايج٬ث١ إتكسٸ١َ; ؾتًو ناْت نٛاب٘ 

ٌٸ َكًش١ٺ ٫ ق١ُٝ  يًُكًش١ بٛاقعٗا ايعٝين ايجبٛتٞ، غٛا٤ انتؿؿٓاٖا مٔ أّ ٫، ؾه

ٌٸ َكًش١ ٫ ق١ُٝ شلا إشا مل تكع ٗ غٝام ؼكٝل  شلا إشا عاضنت نتابّا أٚ غٓٸ١، ٚن

ع٢ً سلٍٛ ايؿطٜع١ أٚ غاٜاتٗا; بُٝٓا ٖصا ايهاب٘ ٖٓا ٜطدع  غاٜات ايؿطٜع١، بٓا٤ٶ

يًُكًش١ بٛدٛزٖا اٱثباتٞ عٓس اٱْػإ ْؿػ٘، َع٢ٓ أْٸ٘ ٜطدع إٍ سسٚز إكًش١ ٗ 

 ُأؾل تؿهرلْا، ٚيٝؼ إٍ شات إكاحل اـاضدٝٸ١.

ٚإككٛز َٔ اعتُاز ايػبٌ إٛنٛعٝٸ١ إعتدل٠ ؾطعّا ٚعك٬ّ ٗ انتؿاف 

ِٕ  إكًش١ ِٕ ٗ إكاحل إطغ١ً، أٚ دعٌ سه اييت ع٢ً أغاغٗا ْطٜس انتؿاف سه

ٕٸ ايؿكٝ٘ أٚ ايػًط١ ايٓاؾص٠ ًٜعَُٗا َطاعا٠ نٛاب٘  سهَٛٞ ٗ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١، أ

ٟٸ  َٛنٛعٝٸ١ ٕعطؾ١ إكاحل ٚإؿاغس، ٖٚٞ نٛاب٘ ٜؿطنٗا ايعكٌ ايتذطٜيبٸ ايبؿط

ٞٸ تاض٠ّ أخط٣. ّٚه  ٔ يٓا شنط بعهٗا، ع٢ً غبٌٝ إجاٍ:تاض٠ّ، ٚايٓلٸ ايؿطع

. ؾإشا ـ ا٫عتُاز ع٢ً اـدلا٤ ٚإدتكٸٌ ٗ اجملاٍ ايصٟ تٴؿذلض ؾٝ٘ إكًش1١

ٕٸ ايهاب٘ ايصٟ  نٓٸا ْبشح ٗ قهاٜا َتٸك١ً با٫قتكاز، ْٚطٜس تعٌٝ إكًش١، ؾإ

ايعك٤٬ ٗ عًٝٓا ايتعاَ٘ ٖٛ ايطدٛع إٍ إدتكٸٌ ٗ شيو، ع٬ُّ بسيٌٝ ايعكٌ ٚايؿطع ٚ

ٛٳ ِٸ تؿدٝكٗا َٔ خاضز غٝام اي ٌٸ َكًش١ ٜت ٞ َٛنٛعٗا ؾٗٞ عٵٖصا إٛنٛع. ٚن

ٞٸ  ِٕ تهًٝؿ ٕٸ إؿٛض٠ بٗصا إع٢ٓ يٝػت فطٸز سه َٓؿٝٸ١ْ ٫ٚ ق١ُٝ شلا. ٖٚصا ٜعين أ

ْٙ بٟٓٝٛ ٗ ٚنع ٜسْا ع٢ً إكًش١، ُٗٝسّا ٫نتؿاف اؿهِ  َٳشٵض، بٌ ؾط

ٞٸ أخط٣.ايؿطعٞ إتعِّل بٗا تاض٠ّ ٕٕ سهَٛ  ، أٚ دعٌ قاْٛ

ٟٸ أَطٷ ٫ ق١ُٝ ي٘ َٛنٛعٝٸّا َا مل  ٌٕ بإكًش١ أٚ ٍّٔٚ قٛ ٕٸ اؿكٍٛ ع٢ً ٜك إ

ٔٸ َٔ خدل٠ ٗ إٛنٛع، ٚإ٫ٓ ؾٗٞ َكًش١ْ ١ََٖٛٛ ٫ ٜٴعت٢ٓ  ٜٓطًل ٖصا ايٝكٌ أٚ ايٛ

 بٗا، بكطف ايٓٛط اٯٕ عٔ إيعا١َٝ ْتا٥ر ايؿٛض٣ أٚ ٫.

ٌٷ ـ نُا ٜطاٙ بٌ مثٸ١ أَطٷ آخط أبع ٕٸ اؿانِ ضٴبٳُا ٫ ٜجبت زيٝ س َٔ شيو، ٖٚٛ أ

ٔٸ ايؿكٝ٘ ٜػسٚ ٚنع٘  بعض ايؿكٗا٤ بايؿعٌ ـ ع٢ً إيعاَ٘ بٓتا٥ر إؿاٚضات ٖصٙ، يه

كتًؿّا يٛ أضاز إقساض ؾت٣ٛ ع٢ً أغاؽ إكًش١ ع٬ُّ َجٌ: قاعس٠ إكاحل إطغ١ً; 

ٕٸ تؿدٝل ايؿكٝ٘ يًُكًش١ اـاضدٝٸ١ اييت ٜطٜ س ع٢ً أغاغٗا إقساض ايؿت٣ٛ ّهٔ ٭
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َٴًعَّا يعُّٛ ايٓاؽ، ٫ٚ ٕكًٓسٜ٘ ؾُٝا يٛ اختًؿٛا َع٘ ٗ تعٌٝ َكسام  إٔ ٫ ٜهٕٛ 

إكًش١ َؿَٗٛٗا ايؿطعٞ. ؾايؿكٝ٘ ولٸ ي٘ إٔ وسِّز إؿّٗٛ ايؿطعٞ يًُكاحل ٗ 

ٝٸ١، يهٓٸ٘ غرل قازض ـ بٛقؿ٘ ؾكّٝٗا ـ ع٢ً تعٌٝ ٖصا ا يؿعٌ أٚ شاى ن٤ٛ ايٓكٛم ايسٜٓ

ٟٸ، ٖٚٛ  ٕٸ ٖصٙ ايعًُٝٸ١ تذلٖنب َٔ دع٤ٺ ْٛط ٝٸ١; ٭ ع٢ً أْٸ٘ َكسامٷ يًُكًش١ ايسٜٓ

ٞٸ، ٖٚٛ تٓعٌٜ ٖصا إؿّٗٛ ع٢ً  ٞٸ تطبٝك َؿّٗٛ ٚعٓاقط إكًش١ ايؿطعٝٸ١; ٚآخط عًُ

ٞٸ غرل إٓكٛم سهُ٘ ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ١  اؿاي١ اـاضدٝٸ١ أٚ ايؿعٌ اـاضد

ٝٸ١. ٚمُٖٛا َٔ ا٭زٓي١  ايؿطعٝٸ١ ا٭قً

ٟٸ ٫ ٜٛدس َا ٜؿطض إيعاَٝٸ١ ؾُٗ٘ يًذع٤  ٚايؿكٝ٘ عٓسَا ٜبتٸ ٗ اؾع٤ ايٓٛط

ٞٸ. ٖٚصٙ َؿه١ً عٜٛك١ تٛاد٘ ْٛطٜٸ١ إكًش١ إطغ١ً ٚأَجاشلا ٗ َطس١ً  ايعًُ

ايتٓعٌٜ، بٌ ٖٞ َؿه١ً تٛاد٘ كتًـ ايؿكٗا٤ إػًٌُ َساضغِٗ، سٝح ٜتسخٻًٕٛ 

ٕٸ شيو يٝؼ َٔ ٚٚٝؿتِٗ، نجرلّا ٗ تعٌٝ ا ٝٸ١، ضغِ أ ٝٸ١ اـاضدٝٸ١ ايعَٓ ٕكازٜل ايعٝٓ

 ٚضغِ أْٸِٗ بصيو ٫ ٜٴكسضٕٚ سٴِهُّا، بٌ ؾت٣ٛ!

بٌ مثٸ١ أَطٷ ٜتٸكٌ باؿانِ ْؿػ٘ ٗ فاٍ اعتباض سهُ٘. ؾًٛ شٖب أغًب 

ٟٸ َعٝٻٔ إٍ نْٛ٘ َهطٸّا نطضّا بايػّا بإؿّٗٛ ايسٜين ي ًهطض اـدلا٤ ٗ َٛنٕٛع اقتكاز

ٔٸ ايؿكٝ٘ اؿانِ أٚ اؿانِ ٚيٛ مل ٜهٔ ؾكّٝٗا مل ٜٛاؾل ع٢ً شيو;  ٚإؿػس٠، يه

ٟٸ غببٺ َٔ ا٭غباب، ؾٌٗ إكًش١ اييت ٜٓطًل َٓٗا اؿانِ ٗ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١  ٭

َٸ١،  تٓؿأ َٔ نٕٛ شيو َكب٫ّٛ ٗ  أٟٖٞ َكًش١ْ تٓؿأ َٔ قٓاعات٘ أٚ أْٸٗا َكًش١ْ عا

 ا٫دتُاع ايٓدبٟٛ إعين َٛنٛع ٖصٙ إكًش١، بعس ا٭خص بعٌ ا٫دتُاع ايعاّ، أٚ ٗ

ٛٳعٵٞ ا٫دتُاعٞ ع٢ً أغاؽ إؿّٗٛ ايسٜين يًُكًش١ ٫ غرل؟ ٚبتعبرٕل  ا٫عتباض ؼطٜو اي

َٸ١؟ ٚأٜٸُٗا ًٜعّ ع٢ً  آخط: ٌٖ إكًش١ ٖٓا عك١ْٝ٬ ؾدكٝٸ١ أٚ ٖٞ عك٥٬ٝٸ١ ْعٝٸ١ عا

 اؿانِ ا٭خص ب٘؟

اتٸكا٫ّ ٚثٝكّا بهٕٛ إكًش١ ٗ ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١ قا١ُّ٥ ع٢ً  ٖصا ا٭َط ٜتٸكٌ

ٛٸ٠ نػ٘  قٛضٜٸ١ ايؿطز أٚ قا١ُ٥ ع٢ً قٛضٜٸ١ َػإض َ٪غٻػٞ ًَعّ يًؿطز ْؿػ٘، ٚي٘ ق

ٞٸ، ؾ٬  ٞٸ اٱغ٬َ عًٝ٘، نُا أؾطْا يصيو غابكّا. ٚتؿكًٝ٘ ٚعج٘ ٗ ايؿك٘ ايػٝاغ

 ْطٌٝ ٖٓا.

ٕٸ ايؿكٝ٘ ٕتعسِّز٠ يطقس إكاحل ٚإؿاغسـ اعتُاز ايط١ٜ٩ شات ا٭بعاز ا2 ، َع٢ٓ أ
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أٚ اؿانِ ٫ ٜٓطًكإ َٔ ض١ٜ٩ إٛنٛع َٔ ظا١ٜٚٺ ٚاسس٠، بٌ ًٜعَُٗا ا٫ْط٬م ٗ 

إٛنٛع َٔ ظٚاٜاٙ نًٓٗا اييت تتٸكٌ ب٘، ٚطبعّا قسض اٱَهإ. ؾطبٸ َٛنٕٛع ي٘ ظا١ٜٚ 

ٔٸ ي٘ ظٚاٜا ٚأٚدّٗا ٫ تٛٗط إ٫ٓ يًدب رل، َٔ ْٛع ظٚاٜاٙ ا٫دتُاعٝٸ١ غٝاغٝٸ١، ٚيه

ٕٸ تعٌٝ إكًش١ ٗ ايؿعٌ وتاز يًهجرل َٔ ضقس  ٚايذلبٜٛٸ١ ٚغرلٖا. َٚٔ ايطبٝعٞ أ

ؾبه١ ع٬قات ايؿعٌ بٓٛإح َتعسِّز٠، ا٭َط ايصٟ ٜعزاز تعكٝسّا ٗ اجملاٍ ا٫دتُاعٞ 

ّٸ.  ايعا

س١ٜٝٓ أٜهّا. ٖصٙ ايكه١ٝ تٛاد٘ ايػًط١ ايػٝاغٝٸ١ نُا تٛاد٘ ْؿاٙ إ٪غٸػ١ اي

ٟٸ قهٝٸ١ٺ َٔ َٓطًل إكًش١ إ٫ٓ بعس عطض شيو  ِٸ ايبتٸ ٗ أ ٜٚبسٚ ٖٓا نطٚض٠ إٔ ٫ ٜت

ٌّ َٔ ظاٜٚت٘ إتدكِّك١ ٚعْٝٛ٘ ايطاقس٠.  ٚٵٕ ا٭َٛض ن ِّعٞ ايط١ٜ٩، ٜطٳ ع٢ً خدلا٤ َتٓ

٘ٷ ٗ بٝت٘، أٚ غًط١ غٝاغ١ٝ ٗ أضٚقتٗا ايهٝٸك١، يتعطٞ َٛاقـ  َٸا إٔ هًؼ ؾكٝ أ

اَّا ٚؾتا٣ٚ اْط٬قّا َٔ قطا٠٤ٺ ؾطزٜٸ١ أٚ ْاعٝٸ١ تعٝـ نًٓٗا ٗ ؾها٤ٺ ٚاسس، ٚأسه

ٝٸ١ أٚ اؾُاع١ ايػٝاغٝٸ١ ايٛاسس٠، ؾٗصا َا هطٸ ع٢ً إػًٌُ  ٖٚٛ ؾها٤ إ٪غٸػ١ ايسٜٓ

اغتٓتاداتٺ َٓكٛق١، ٚؾَّٗٛا َػًٛط١ يكهاٜا إكاحل ٚإؿاغس ٗ اٱطاض ايعَهاْٞ. 

ٞٸٛټٍ َعطؾ١ إكًش١ إٍ َػإض َ٪غٻػٞ َعطٖٚصا ٖٛ ايصٟ ٜؿطض ؼ َتهاٌَ،  ؾـ

 ٚيٝؼ إٍ تؿدٝل ؾطزٺ بعٝٓ٘.

بٌ ٖٓا قس ٜكاٍ بعسّ دٛاظ بتٸ ايؿكٝ٘ أٚ غرلٙ ٗ قهٝٸ١ٺ شلا ظٚاٜا َتعسِّز٠، ٚيٝؼ 

ٕٸ غرل ايؿكٝ٘ ٫ هٛظ ي٘ ا٫عتُاز ع٢ً قٓاعات٘ اٯت١ٝ  ٖٛ خبرلّا بٗا، بٓا٤ٶ ع٢ً ايكٍٛ بأ

ٕٸ (5)إٍ خدلا٤ ايؿك٘ ْٚتا٥ذِٗ َٔ ا٫غتُاع ; ؾايؿكٗا٤ إسضغٝٸٕٛ ٜكٛيٕٛ عاز٠ّ بأ

َٸ» ٫ ولٸ ي٘ إٔ ٜصٖب ؾرلادع فُٛع١ّ َٔ ايؿه٤٬ ٚايؿكٗا٤، ؾٝػتُع إٍ « ٞايعا

ٚٵٕ ٚٓٸ٘ غرل  ِٸ ٜعتُس ع٢ً ٚثٛق٘ َٚا ٜٛٗط ي٘ ٜٚذلدٻض دسٸّا ٗ ٚٓٸ٘، بٌ ٜطٳ َٛاقؿِٗ، ث

ٔٸ ٖصا  َٸٞاي»َٛنٛعٞ. ؾإشا نإ ٚ غرل َٛنٛعٞ; ٭ْٸ٘ غرل َتدكِّل بايسضاغات  «عا

ٕٞ خدلٟٚ َتعسِّز  ٚٳعٵ ٔٸ ايؿكٝ٘ بإكًش١ شات ايعٚاٜا إتعسِّز٠ إٓطًك١ َٔ  ٕٸ ٚ ايؿكٗٝٸ١، ؾإ

ٔٸ أٚ ايٛثٛم ايصٟ سكٌ عٓسٙ َٔ َطادع١  ئ تهٕٛ ي٘ ق١ُْٝ، ٚئ ٜكبض بٗصا ايٛ

ب ضدٛع اؾاٌٖ إٍ ايعامل، ٚإ٫ٓ نإ اـدلا٤ عإّا ستٸ٢ ٜطدع إيٝ٘ إكِّسٕٚ َٔ با

ّٸ ايصٜٔ سكٌ شلِ ٚثٛمٷ بكٍٛ بعض ا٭طبٸا٤ ٗ  ٔٵ ِٖ َجًِٗ َٔ ايعٛا َٕ ضدٛع اؾاًٌٖ 

َٛنٕٛع َعٌ... نإ ٖصا ايطدٛع ضدٛعّا يعامٕل! ْعِ، ايطدٛع إٍ ايؿكٝ٘ ٗ ؾِٗ َؿّٗٛ 
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َٸا ٗ تعٌٝ إكاحل خاضدّا  ؾًٝؼ ع٢ً إط٬ق٘. إكًش١ ايؿطعٝٸ١ ٫ إؾهاٍ ؾٝ٘، أ

ٕٵ  ٌٸ ايكهٝٸ١، نأ ٕٸ ع٢ً ايؿكٝ٘ ٖٓا إٔ ٜعتُس غب٬ّٝ آخط ؿ ٚبٗصا نِّ٘ ْعطف أ

وٌٝ ا٭َط إٍ إهًٖـ، ؾٝذعٌ ايؿت٣ٛ َعًٖك١ّ أٚ ٜعطض ٚدٗات ْٛط إدتكٌِّ ي٘، بٌ 

ٕٸ ٖصا ا ٝٸتِٗ; ٭ يتكًٝس ٫ ولٸ ي٘ اٱؾتا٤ بٓا٤ٶ ع٢ً تكًٝسٙ ٖٛ ٭سس إدتكٸٌ أٚ ٭غًب

ٜٴًعَ٘ ٖٛ، ٚيهٓٸ٘ ٫ ًٜعّ اٯخطٜٔ يٛ اختًؿٛا َع٘، ٚخاقٸ١ يٛ ناْٛا بأْؿػِٗ َٔ 

 إدتكٸٌ، ؾتبك٢ ايؿت٣ٛ ٗ ضٚسٗا َعًٖك١.

 

ُٸٝتٗا ايعًٝا تبك٢  َٸ١. ٚضغِ أٖ ٌٸ ن١ًِّّٝ عا ٖصٙ ايهٛاب٘ اييت تهًُٖٓا عٓٗا تٛ

٫ت ايتشاٌٜ عًٝٗا. ٖٚٓا ْكـ أَاّ اؾاْب ا٭خ٬قٞ إؿه١ً ا٭خطط ٗ قاٚ

ٝٸ١ أٚ ايػٝاغٝٸ١ أٚ ستٸ٢  يًػًٛى; إش قس ػطٸ إكاحل ايؿدكٝٸ١ أٚ ايؿ٦ٜٛٸ١ أٚ إصٖب

ٛٸ٠ اؿان١ُ، أٚ َعازا٠ أسسٺ َٔ أؾطاز أٚ تٝاضات أٚ َصاٖب أٚ  اـٛف َٔ ايػًطإ ٚايك

غرلُٖا يًتٛغټٌ بؿهط٠ إكًش١; بػ١ٝ  زٜاْات...، ػطٸ ٖصٙ نًٓٗا ايؿكٝ٘ أٚ اؿانِ أٚ

ٕٸ ؾهط٠ إكًش١ قس تكبض تدلٜطّا  تكؿ١ٝ سػابات أٚ ايؿطاض َٔ َآظم. َٚٔ ٖٓا لس أ

يًؿطاض َٔ ايسٜٔ، أٚ تكبض تدلٜطّا يػًطاتٺ ٚا١ٕ، أٚ تكبض تدلٜطّا ُٕاضغاتٺ غرل 

ٔٵ قس نتًـ َعِٗ ٗ ايسٜٔ أٚ إصٖب أ ٖٖ  ٚ ايؿ١٦ ٚاؾُاع١.أخ٬قٝٸ١ ػاٙ اٯخطٜٔ، 

ٛټٍ ٖصا ايؿعاض إٍ ٚغ١ًٝٺ يطُؼ  ٕٸ ايكًكٌ َٔ ؾك٘ إكًش١ قًكٕٛ َٔ ؼ إ

ٛټم عًٝ٘، عٝح  اؿكا٥ل، أٚ يطُؼ ايسٜٔ، أٚ يًت٬عب ب٘، أٚ ٕٓض اٱْػإ غًط١َ ايتؿ

ٟٸ  ٜػسٚ ايسٜٔ ع٢ً إس٣ ايبعٝس قطباّْا شلصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿهرل. ٚغرل٠ُ أٌٖ ايبٝت ايٓبٛ

ٍٸ  ع٢ً سذِ اـٛف َٔ ايتٛضټٙ ٗ ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايؿك٘ إكًشٞ. تس

. ؾٗصٙ ٖصا ا٭َط ٬ْسٛ٘ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٗ سطن١ ْكس ايتكطٜب بٌ إصاٖب

ُٸ١ ٗ ْؿػٗا، تبسٚ اٯٕ ـ  ٕٸ َكًش١ ايتكطٜب ٖصٙ، ٖٚٞ َكًش١ْ َٗ اؿطن١ تعتدل أ

ُٸٞ ْؿػٗا أسٝاّْا، ٝٸ١ ايؿك٘ إكًشٞ اييت تػ ٗ ؾها٤ٺ ٫ ٜ٪َٔ بايؿك٘  بػبب عكً

إكًشٞ، َجٌ: ايؿها٤ اٱَاَٞ، بايعٓٛإ ايجاْٟٛ ـ َٛدب١ّ يتكسِٜ ايع٬قات َع 

ٝٸ١ أٚ ايتاضىٝٸ١، عٝح بسأْا ْطُؼ اؿكٝك١ ايتاضىٝٸ١،  اٯخطٜٔ ع٢ً اؿكٝك١ إصٖب

أْٸ٘ ٚماٍٚ سصؾٗا َٔ إدٝٸ١ً اٱغ٬َٝٸ١; ٭دٌ ؼكٝل ايتكاضب، َا ٜؿب٘ َا ٜكاٍ ب
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ٝٸ١، َٔ عسّ بحٸ اٯٜات اييت تعتدل ايٝٗٛز أعس٣ أعسا٤  سكٌ ٗ بعض ايبًسإ ايعطب

إػًٌُ عكب تٛقٝع اتؿاقٝٸ١ ايػ٬ّ َع ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ...، أٚ تبسٚ َٛدب١ّ يٕٓٛع َٔ 

ٕٸ َؿّٗٛ ايدلا٠٤ َٔ أعسا٤ اهلل ٚايٓيبٸ ٚأٌٖ بٝت٘، َٚا  ٝٸ١، ؾٓذس أ ايت٬عب بايكهٝٸ١ ايسٜٓ

ٜٚتذ٢ًٖ ؾٝ٘، َجٌ: ايًعٔ َٚجايب ضَٛظ اٯخطٜٔ، أخص بايت٬ؾٞ ٭دٌ َك٫ٛتٺ ٜتبع٘ 

َكًشٝٸ١، َٔ ْٛع ايتكطٜب ٚسؿٜ ايٓٛاّ ٚغرل شيو، إٍ سسٍّ قُٓا بجٛض٠ٺ نسٸ إٛضٚخ 

ٌٸ َا ّهٔ إٔ ٜععر اٯخطٜٔ!  .(6)إصٖيبٸ; يتكؿٝت٘ َٔ ن

ٕٸ ٖصٙ ايع١ِّٓ ـ ع١ِّٓ ايتكطٜب ـ تكسِّّ أِٛشدّا ٝٸ١  إ باضظّا يكًل ايتٝاضات ايسٜٓ

ٞٸ ٗ ايؿطٜع١، ادتٗازّا أٚ تطبٝكّا.  ٚإسضغٝٸ١ َٔ َؿطٚع ايتؿهرل إكًش

ٞٸ ٖٛ ؽًٓٞ اؿطن١  ٍٷ باضظ آخط يكًل إسضغٝٸٌ َٔ ايتؿهرل إكًش َجا

ُٸاتٗا ايسٻعٳٜٛٸ١ ٚايتطبٝكٝٸ١ يًسٜٔ ٚايؿطٜع١ ض ، ٚاعتباايػٝاغٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ تسضهّٝا عٔ َٗ

ٕٸ إِٗ ٖٛ ايٛقٍٛ إٍ ايػًط١ ٚايتأثرل ايػٝاغٞ ٗ اجملتُع. بٌ يكس قطٻح غرلٴ ٚاسسٺ  أ

ٝٸ١ ٚإػادس،  َٔ ظعُا٤ بعض اؿطنات اٱغ٬َٝٸ١ بأْٸٓا غرل َعٌِّٓ بايسع٠ٛ ايسٜٓ

ٞٸ ؾك٘، بٌ لسِٖ ٜػهٸٕٛ ايططف عٔ ايهجرل َٔ  ٚإْٸُا مٔ َعٓٝٸٕٛ باؾاْب ايػٝاغ

ٝٸ ١، ٫ٚ ٜتسخٸًٕٛ بٗا ٗ إق٬ح اجملتُع، يٝؼ غ٣ٛ بٗسف بكا٥ِٗ ٗ ايكهاٜا ايسٜٓ

ٝٸ١ َعٝٻ١ٓ َٔ ْٗٛضِٖ! أيٝؼ َع٢ٓ ٖصا  ٞٸ، ٚعسّ خػاضتِٗ ٕػاس١ ؾعب ْؿٛشِٖ ايػٝاغ

ِّـ  ٕٕ آخط، ٚبسأ ٜٗ ٝٸ١ مٛ َها ُٸاتٓا ايسٜٓ ٞٸ بسأ ٜٴدٵطدٴٓا َٔ َٗ ٕٸ ايتؿهرل إكًش أ

ٞٸ َٔ س ٌٕ تسضه  ٝاتٓا؟!إٛنٛع ايسٜينٸ بؿه

ٍٷ ثايح ٜجرلٙ ايعسٜس َٔ ايٓٓكاز ٖٛ أقٌ ؾهط٠ فُع تؿدٝل َكًش١  َجا

; إش ٜعتدل ايٓاقسٕٚ ايٓٛاّ، بٛقؿ٘ َ٪غٻػ١ عًٝا ٗ ايتذطب١ اٱَاَٝٸ١ ايؿٝعٝٸ١ ٗ إٜطإ

ِّٛب٘ فًؼ  ٕٸ ٖصا اجملًؼ، ايصٟ متٸ تأغٝػ٘ ع٢ً خًؿٝٸ١ ؾضٸ ا٫ؾتباى بٌ َا ٜك أ

إ( َٚا ٜطاٙ فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض، يٝؼ إ٫ٓ ْٛطٜٸ١ إكًش١ ايؿٛض٣ اٱغ٬َٞ )ايدلٕ

ٛٸبات فًؼ  ٕٸ فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض ٜكّٛ بايٓٛط ٗ َك إطغ١ً ايػٓٸ١ٝ. ؾإؿطٚض أ

ايؿٛض٣ اٱغ٬َٞ، َٔ سٝح نْٛٗا َٛاؾك١ّ يًسغتٛض ٚايؿطٜع١، ؾُا َع٢ٓ ٚنع 

ٕٸ َعٓ ٕٸ ؾك٘ فًؼ أع٢ً وهِ بٌ ايططؾٌ ع٢ً أغاؽ إكًش١؟! إ ٢ شيو ٖٛ أ

إكًش١ ٚقٌ بٓا إٍ ٚنع َ٪غٸػ١ قاْْٛٝٸ١ ندل٣ تػِّط سطن١ ايتذطب١ اٱغ٬َٝٸ١ 

ٞٸ  ِّس ٚد١ٗ ْٛط فًٕؼ قاْْٛ ع٢ً أغاؽ إكًش١، ٚؼهِ ٗ ن٤ٛ شيو، َا ه
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ٔٵ  َٳ ٌٸ اـ٬ف بٌ  ٜتشسٻخ عٔ كايؿ١ ايؿطٜع١ ٗ َكطٻضات ايدلٕإ، ؾهٝـ ٜٴعٵَكٌ إٔ م

ٝٸ١ )فًؼ قٝا١ْ ٜكٍٛ ـ ٗ ـٷ يًٓكٛم ايسٜٓ ٕٸ ٖصا اؿهِ كاي  نجرٕل َٔ ا٭سٝإ ـ بأ

ٝٸ١ ايبؿطٜٸ١ )فًؼ ايؿٛض٣ اٱغ٬َٞ(...  ٔٵ ٜطٜس ٖصا اؿهِ بط٩ٜت٘ ايعكً َٳ ايسغتٛض( ٚ

ٌٸ ٖصا اـ٬ف عدل فًٕؼ ٜعتدل إكًش١ َطدعٝٸت٘؟! أيٝؼ ٖصا ٖٛ إكاحل  نٝـ م

ٖٚٛ ا٫دتٗاز ٗ َكابٌ ايٓلٸ؟! أمل هطٸْا َػًو إطغ١ً، بٌ َا ٖٛ أبعس َٓٗا، 

 .(7)إكًش١ مٛ َعاٜرل ا٫دتٗاز ايػٓٸٞ؟!

ٚبكطف ايٓٛط عٔ قشٸ١ َا ٜكٛي٘ إسضغٝٸٕٛ ٖٓا، ٗ ا٭َج١ً اييت شنطتٴٗا، 

ٔٵ تبك٢ ايكهٝٸ١ تجرل قًكّا بايٓػب١  ؾإْٸين مل أقكس َٔ شنطٖا إٔ أتبٓٸاٖا ُاَّا، يه

ٔٵ يس ٖٖ ِٸ ايسٜينٸ عَُّٛا.يهجرلٜٔ،   ِٜٗ اؿؼٸ ايسٜينٸ ٌٚٓ اشل

ٌٸ ٖصا ايٛد٘ ايػ٧ِّ ُٕاضغات ؾك٘ إكًش١ ٫ ٜؿهٌِّ َٛدبّا يًكًل َٔ  ٔٸ ن يه

اعتُاز َٓٗر ٖصا ايؿك٘ نُٔ نٛابط٘، غٛا٤ ٗ فاٍ ا٫دتٗاز أّ ايتطبٝل، بٓا٤ٶ ع٢ً 

ٌٸ ٖصٙ إػا٨ٚ ا٭خ٬قٝٸ ٕٸ ن ١ ٚإداطط ايٓا١ْ عٔ ثبٛت َطدعٝٸ١ ٖصا ايؿك٘ ؾُٝٗا; ٭

ا٫عتُاز ع٢ً ؾك٘ إكًش١ يٝػت َٔ خٛامٸ ٖصا ايؿك٘، ٫ٚ ٖٞ َٔ ْتا٥ذ٘ اـاقٸ١، 

ٕٵ بسضد١ٺ كتًؿ١.  بٌ ٖٞ بأْعٗا ّهٔ إٔ تكع ٗ ا٫دتٗاز ٗ ايٓكٛم ْؿػٗا، ٚإ

ٕٸ ادتٗاز  ايؿاضم ايط٥ٝؼ بٌ كاطط ادتٗاز ايٓلٸ ٚادتٗاز إكًش١ ٖٛ أ

ٕٸ ايؿكٝ٘ أٚ ايػًط١ ُاضؽ ٖصا ا٫دتٗاز اْط٬قّا  إكًش١ َا ٜعاٍ ؾدكٝٸّا; َع٢ٓ أ

ٟٸ يسُٜٗا، ؾُٝا إطًٛب; يتؿازٟ كاطط ادتٗاز إكًش١،  َٔ ايعٓكط ايصاتٞ ايػًطٛ

َٸّا َعطٚنّا أَاّ اٯخطٜٔ; بػ١ٝ ايٓكس ٚاٱبطاّ. ؾاؿانِ إشا  إٔ ٜكبض ٖصا ا٫دتٗاز عا

ٕٸ نٕٛ إٛقـ قس قسض َٔ اؿانِ ٫ ٜػُض اتٻدص َٛقؿّا َعٝٻّٓا عذٸ١ إ كًش١ ؾإ

بصات٘ بعسّ َػا٤ي١ اؿانِ، ٚايطًب َٓ٘ تدلٜط غٝاغت٘ ايؿطعٝٸ١ ٖصٙ أٚ تًو ٗ إزاض٠ 

ايػًط١، ٚٚنع ض١ٜ٩ٺ ٚانش١ يٰخطٜٔ، تساؾع عٔ ْؿػٗا َٔ خ٬ٍ َؿاِٖٝ إكًش١ 

 ٚأَجاشلا.

ض ايٓكٛم بإكًش١، ٚنصيو اؿاٍ ٗ ايؿكٝ٘ ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜؿيت خاضز إطا

ٕٸ نْٛ٘ ؾكّٝٗا ٫ ٜعين ثبٛت سلٍّ ي٘ ٗ إخؿا٤ َٓطًكات ؾتٛاٙ ٖصٙ، بٌ هب عًٝٓا إٔ  ؾإ

ٝٸ١، يٓػأٍ ٖصا ايؿكٝ٘: َٔ أٜٔ أتٝتٳ بٗصٙ ايؿت٣ٛ؟  ْصٖب مٛ َطس١ً احملاغب١ ايؿتٛا٥

ض َٚا ٖٞ ايسضاغات اييت تٖٛؾطت يسٜو ي٬ْط٬م بؿت٣ٛٶ َٔ ٖصا ايٓٛع؟ ٖٚصا َا ٜؿط
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عًٝٓا إط٬م ايعٓإ يًُدتكٌِّ ٚأقشاب ايطأٟ ٗ فاٍ إٛنٛع ايصٟ أقسض ؾٝ٘ 

ايؿكٝ٘ أٚ اؿانِ قطاضاتُٗا ٚؾتاٚاُٖا ع٢ً أغاؽ إكًش١... إط٬م ايعٓإ شلِ 

ٛټضات اؿانِ أٚ ايؿكٝ٘، ا٭َط ايصٟ هعٌ ايؿكٝ٘ أٚ  َُاضغ١ ايٓكس ايعًين يتك

ىؿِّـ َٔ اعتباطٝٸ١ إقساض ايؿتا٣ٚ ع٢ً أغاؽ  اؿانِ عطن١ّ يًٓكس إطٖنع، َا

 إكًش١ أٚ إقساض ا٭سهاّ اؿهَٛٝٸ١ نصيو.

ٝٸ١ّ، ْٚكّٛ  بٗصٙ ايططٜك١ تكبض قان١ُ ْٛطٜٸ١ إكًش١ ٗ َطس١ً ايتطبٝل عًٓ

ِٸ ايتهٝٝل  بصيو بٛنع غًط١ٺ َٛاظ١ٜ يػًط١ ايؿكٝ٘ أٚ اؿانِ، ّهٓٗا ْكسٙ، َٚٔ ث

 جرل َٔ ايعٌُ قبٌ إقساض ؾتا٣ٚ أٚ أسهاّ َكًشٝٸ١.عًٝ٘، َا ٜؿطض عًٝ٘ ايه

ٕٕ خاضدٞ ىؿِّـ َٔ أنطاض ؾك٘  ٝٸ١ اييت ْكّٛ بٗا ٱهاز تٛاظ ٕٸ ٖصٙ ايعًُ إ

إكًش١ ٫ تعين أْٸٓا ماغب أخ٬قٝٸ١ اؿانِ أٚ ايؿكٝ٘ بايهطٚض٠، بٌ مٔ ماغب 

ـ ؾطزّا ناْا أٚ  إػاض ايصٟ غاض ؾٝ٘ ؾك٘ إكًش١ عٓسٙ، ٚإ٫ٓ ؾاؿانِ أٚ ايؿكٝ٘

ْاع١ّ ـ ضٴبٳُا ٜٓطًكإ ٗ ايتٛضټٙ ٗ إؾطاطٝٸ١ ؾك٘ إكًش١ ٫ َٔ باب غ٤ٛ ا٭خ٬م، بٌ 

َٔ باب ٓا١ٜ ايسٜٔ أٚ اٱغ٬ّ أٚ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ. ؾؿٞ بعض ا٭سٝإ قس ٜتٛضٻٙ 

ايؿكٝ٘ َكاحل تطدع ؾصب ايٓاؽ إٍ ايسٜٔ، ؾٌُٝٝ مٛ ؾك٘ َكًش١ٺ ٜٓاغب 

 سٝا٠ ايٓاؽ; بٗسف ٌُٝٝ قًٛبِٗ إيٝ٘ أٚ إٍ ايسٜٔ، َهشِّّٝا َٔ سٝح ٫ ايطخك١ ٗ

 ٜؿعط َكاحل أخط٣.

ٚبٗصا ّهٔ يؿكٗا٤ إكًش١ إٔ ٜكَٛٛا بٗذ١ُٺ َطتسٸ٠ نسٸ خكَِٛٗ ٗ ا٭َج١ً 

. ؾٗ٪٤٫ اـكّٛ ّهٔ ا٬ٕس١ٛ عًِٝٗ بأْٸِٗ ّاضغٕٛ بأْؿػِٗ ؾك٘ ايػابك١

أٚ ٜتػان٢ عٔ ايهصب ايصٟ ٜأتٞ ب٘ بعض اـطبا٤  إكًش١، ؾتذس بعهِٗ ٜدلِّض

ٟٸ أٚ دٳصٵب ايٓاؽ إٍ  ٚايؿدكٝٸات بٗسف ـ ؾك٘ ـ ؼبٝب ايٓاؽ بأٌٖ ايبٝت ايٓبٛ

ٞٸ أٚ ايهاشب أسٝاّْا يًسٜٔ ٗ ايكهٝٸ١  ٕٸ ايػهٛت عٔ ايعٳطٵض ايعبج ا٫عتكاز إصٖيبٸ. إ

ٝٸ١ ٖٛ ْٛعٷ َٔ ايتؿهرل إكًشٞ ٗ بعض َدلِّضات٘ . ٖٚهصا َػتًعَاتٴ اَؾسٳٍ إصٖب

ٞٸ ٚإصٖيبٸ، َا ؼًُ٘ َٔ ايهصب ٚإطاٚغ١ ٚايتشاٌٜ ع٢ً اؿكٝك١ ٚاٱخؿا٤  ايطا٥ؿ

يبعض دٛاْبٗا ٚغرل شيو; بٗسف ايٛقٍٛ إٍ ؼكٝل َهػبٺ ع٢ً اٯخط إصٖيبٸ، ٖٛ 

ِّ٘ تؿهرلّا َكًشٝٸّا. ٖٚهصا  ٞٸ، ستٸ٢ يٛ مل ْػ ٗ بعض َٓطًكات٘ تؿهرلٷ َكًش

ٍ ٗ خكّٛ اؿطن١ اٱغ٬َٝٸ١ ايػٝاغٝٸ١، ايصٜٔ ٜكُٕٝٛ ايسْٝا أسٝاّْا ٫ٚ اؿا



 االجتهاد والتجديد

ٝٸ١ بػٝط١، بُٝٓا ٫ ٜٓبػٕٛ ببٓت ؾؿ١، ؾه٬ّ عٔ  ٜٴِكعسْٚٗا ٭دٌ قهٝٸ١ٺ َصٖبٝٸ١ ؾهً

َٸ١، ؾ٬ ػس  إٔ ٜكَٛٛا ظٗسٺ، ٗ َٛاد١ٗ أخطط إداطط ايٛدٛزٜٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ع٢ً ا٭

ٝٸاتِٗ شلِ سهٛضّا ٗ غٴٛح اؾٗا َٸ١، بٌ قس ٫ ػس ٗ أزب ز، ٫ٚ ٗ َٛاد١ٗ أعسا٤ ا٭

َٸ١، ٚإْٸُا ٜكؿٕٛ ٗ َٛقع تدلٜط تكطټؾات ايػًطات اؿان١ُ  ايكهاٜا ايهدل٣ يٮ

ٝٸ١ تاض٠ّ أخط٣.  تاض٠ّ، ٚايطَٛظ ايسٜٓ

ٞٸ ٚا٭خ٬قٞ، ٚٚنع ؾك٘ إكًش١  ٕٸ ايهب٘ إٛنٛع َا ُأضٜس إٔ أقٌ إيٝ٘ ٖٛ أ

ّٸ، ٚ ٞٸ، ؾ٬ ٜأخص َطدعٝٸت٘ َٔ ؾدل اؿانِ أٚ ٗ غٝإم عا يٝؼ ٗ غٝإم ؾدك

ايؿكٝ٘، بٌ اؿانِ ٚايؿكٝ٘ بؿكٗ٘ إكًشٞ ٜأخص َطدعٝٸت٘ َٔ إدلِّضات اييت ٜبسٜٗا ٗ 

احملاؾٌ ايعًُٝٸ١ ٚإدتكٸ١، َا ٜهع ضقاب١ّ عًٝ٘ ٚقاغب١، ٖصا نًٓ٘ ّهٔ إٔ ٜػاعس 

 ٍ ؾك٘ إكًش١، يهٓٸ٘ ٫ ٜعًٜٗا بايتأنٝس.ع٢ً ؽؿٝـ سسٸ٠ إداطط ايٓا١ْ عٔ إعُا

ٕٸ ع٢ً ايؿكٝ٘ أٚ اؿانِ قبٌ إقساض ايؿتا٣ٚ أٚ  ٚبٗصا ْتٛقٻٌ إٍ ْتٝذ١ٺ، ٖٚٞ أ

ٝٸ١ بإدلِّضات إٛنٛعٝٸ١ يًؿت٣ٛ أٚ  ا٭سهاّ إكًشٝٸ١ ت١٦ٝٗ ايٓټدٳب ٚايكاعس٠ إعٓ

ٛٻٍ إٍ  ّٸ، ؾتتش ٚد١ٗ ْٛط، ؾٝهٕٛ عدلٖا اؿهِ; يتأخص ٖصٙ إدلٸضات َػاضٖا ايعا

(، ٚيػٓا أَاّ ؾت٣ٛ process)ع٬ُْٞ إْؿا٤ ايؿت٣ٛ أٚ اؿهِ. ؾٓشٔ أَاّ َػاض 

ٛٻٍ ْتا٥ر ؾك٘ إكًش١ إٍ َعطٝات قاب١ً يًتكِٜٛ، ٚيٝػت قُٝتٗا َٔ  َؿادٹ١٦. ٚبٗصا تتش

ٌٸ قؿ١ّٚٛ نُٔ سسٚزٖا  ُٕكٵسٹض شلا تٛ ٕٸ ق١ُٝ ا ُٕكٵسٹض شلا، ضغِ أ فطٻز ق١ُٝ ا

 يؿطعٝٸ١.ا
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 حلي الزجي وتطبيقْ

 يف عصز الغيبة اللربى
 

 

ًهجرل َٔ ئَ ا٭سهاّ اييت ٜتعطٸض اٱغ٬ّ بػببٗا  «سهِ ايطدِ»إٕ 

إٓتكسٜٔ َٔ  إ٪اخصات ٚايؿبٗات. ٚقس ناْت إ٪اخصات ع٢ً ٖصا اؿهِ َٔ قبٌ

ٚٗ بعض  ;ايهجط٠ ٚايؿسٸ٠ عٝح أزٸت ٗ بعض ا٭سٝإ إٍ إْهاض أقٌ ؾطعٝت٘

 ;سٝح مل ٜتُهٔ بعض إٓٛطٜٔ ٗ ايؿإٔ اٱغ٬َٞ َٔ إْهاض ؾطعٝت٘ ،إٛاضز

بػبب ٚدٛز إػتٓسات ايؿطع١ٝ، انططٸ إٍ إْهاض تطبٝك٘ ٚتٓؿٝصٙ، بٌ قاٍ بعسّ 

ب١. ْػع٢ ٗ ٖصا إكاٍ إٍ بٝإ َػتٓسات أقٌ تٓؿٝص َطًل اؿسٚز ٗ عكط ايػٝ

سهِ ايطدِ ٗ اٱغ٬ّ، َع تٛنٝض ٚطٚؾ٘ ٚؾًػؿت٘، يٓٓتكٌ بعس شيو إٍ عح 

، ْٚعٌُ ع٢ً ؼًٌٝ ×ْٛط١ٜ عسّ تطبٝل اؿسٚز ٗ عكط غٝب١ اٱَاّ إعكّٛ

يٓطؾع بصيو ؾب١ٗ عسّ ؾطع١ٝ ايطدِ، ْٚبٝٸٔ  ;َٚٓاقؿ١ قش١ ٚغكِ ٖصا ايه٬ّ

 .×ط١ٜ اختكام تطبٝل اؿسٚز بعَٔ سهٛض إعكّٛنعـ ْٛ

 

يكس شنط ايًػٜٕٛٛ عسزّا َٔ إعاْٞ ٕؿطز٠ ايطدِ، َٚٔ بٝٓٗا: اؿذط، ٚايهطب 
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أٚ  لٖٛ إٔ ايطدِ يػ١ ٜعين قصف ؾد . ٜٚبسٚ إٔ ا٭قضٸ(1)باؿذط، ٚايكتٌ، ٚايًعٔ

ؿ٤ٞ سذطّا أٚ غرلٙ َٔ اؾُازات، أٚ ن٬َّا َٛنٛع َعٝٸٔ بؿ٤ٞ، غٛا٤ أنإ شيو اي

ضْت ظٜسّا باؿذاض٠، أٚ بعبط اؿسٜس، أٚ بهًُات شات »أٚ أَطّا َعّٜٓٛا، نُا ٜكاٍ: 

 .«خؿ١ْٛ ٚؾسٸ٠، أٚ بايكٗط ٚقطع ايًطـ ٚايط١ٓ

ٚعًٝ٘ ٜتهض إٔ ايطَٞ باؿذط أٚ ايؿتِ أٚ ايهطب ٚايػبٸ أٚ ايًعٔ َٔ َكازٜل 

. ٚأَا ٗ ا٫قط٬ح ايؿكٗٞ ؾايطدِ ٖٛ (2)٘كتٌ ؾُٔ آثاضٙ ٚيٛاظَايطدِ، أَا ايططز ٚاي

سسٸ ايعْا قكّٓا )َع ؼكل غا٥ط ايؿطٚٙ ا٭خط٣(، ٖٚٛ عباض٠ عٔ ضدِ ايعاْٞ 

إٛت، َع٢ٓ إٔ اؿانِ ايؿطعٞ ٜكّٛ ـ  تٸ٢طاحملكٔص أٚ ايعا١ْٝ طاحملك١ٓص باؿذط س

 .(3)بإدطا٤ سسٸ ايطدِ ل ايعْا ع٢ً طبل ايؿطا٥٘ اـاق١ ـبعس ثبٛت ؼٗك

 

ػدت بؿإٔ ايطدِ، ْٴ ناْت ٖٓاى آ١ْٜأْ٘ عٔ اـًٝؿ١ ايجاْٞ ٚغرلٙ ٜٓكٌ 

ٚٗ َكازضْا . (4)«ايؿٝذ ٚايؿٝد١ ؾاضُْٖٛا أيبتٸ١»ٚبكٞ سهُٗا، ٖٚٞ:  ،ت٬ٚتٗا

س اهلل بٔ غٓإ، عٔ أبٞ عبس ٗا: ضٚا١ٜ عب١ ٖٓاى ضٚاٜات ٗ ٖصا ايؿإٔ، َٚٓايطٚا٥ٝ

. (5)«ؾإُْٗا قهٝا ايؿ٠ٛٗ ;١إشا ظ٢ْ ايؿٝذ ٚايؿٝد١ ؾاضُْٖٛا ايبتٸ»قاٍ:  ×اهلل

 ٚبصيو ٜجبت سهِ ايطدِ طبكّا شلصٙ اٯ١ٜ.

 

إٍ اٱؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً  َهاؾّاـ  ْ٘إش إإٕ ٚاٖط ٖصا ا٭َط غرل قشٝض; 

ا٭زي١ احمله١ُ ٚايدلاٌٖ إتك١ٓ ايساي١ ع٢ً اغتشاي١  ـ با٫يتؿات إٍ (7)ٚايػٓس (6)إً

 ،|ؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚإٔ ايكطإٓ إٛدٛز ٖٛ ايكطإٓ ايٓاظٍ ع٢ً ضغٍٛ اهلل

ٍٷ  شلصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات. زٕٚ ْككإ أٚ ظٜاز٠، ٫ ٜبك٢ ٖٓاى فا

ٚ إٔ َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ إٔ ٚاٖط ٖصٙ ايطٚاٜات َططٚح، أٚ هب ًٓٗا ع٢ً ايتك١ٝ، أ

َٔ  ،ٜهٕٛ َطاز ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ ايكطإٓ ٖٛ ايكطإٓ إؿتٌُ ع٢ً خكا٥ل أخط٣
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ٞٸ :قبٌٝ: ايؿطح ٚايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ ٚؾإٔ ايٓعٍٚ َٚا إٍ شيو، َجٌ  .×َكشـ عً

 

ِٴ ﴿قس ٜػتسٍ ايبعض بكٛي٘ تعاٍ:  ٗٳا سٴِه ٛٵضٳا٠ُ ؾٹٝ ِٴ ايتٻ ٖٴ ٓٵسٳ ٚٳعٹ ُٴْٛٳَو  ـٳ ٜٴشٳهِّ ٝٵ َن

ٌٳاهللٹ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ َٳا ُأَٚي٦ٹَو بٹاِي ٚٳ ٔٵ بٳعٵسٹ شٳيٹَو  َٹ ٕٳ  ٛٵ ٛٳٖي ٜٳتٳ ِٻ  (. ببٝإ إٔ إطاز َٔ 43)إا٥س٠:  ﴾ ثٴ

 .(8)«سسٸ ايطدِ»)سهِ اهلل( ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ 

َٚػتٓسِٖ ٗ شيو ٖٛ غبب ايٓعٍٚ إصنٛض ٗ ايتؿاغرل شلصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜتٌ 

عهِ ايطدِ ؾك٘، ٚإِا  إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ ؽتلٸ . ٚبطبٝع١ اؿاٍ(9)ايػابكتٌ عًٝٗا

ٌٸ  سهِ أَط اهلل ب٘. تؿٌُ ن

 

ّٸ ; إش يٛ نإ إطاز َٔ )سهِ اهلل( ٖٛ ايطدِ إٕ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ غرل تا

ؾإٕ شيو ٜعٛز إٍ ؾطٜع١ ايٝٗٛز، ٚعًٝ٘ ٫ ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ سهِ ايطدِ ٗ 

إ٫ إشا اغتؿسْا  ،اغتكشاب أسهاّ ايؿطا٥ع ايػابك١ٚمٔ ٫ ْط٣ ُا١َٝ  ،اٱغ٬ّ

 تؿطٜع ايطدِ اغتٓازّا إٍ ايطٚا١ٜ ايٛاضز٠ ٗ بٝإ ؾإٔ ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ.

تسٍ ع٢ً سهِ ايطدِ ٗ  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ تٛدس ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ آ١ْٜ

ٌٸ  ٕ عُس٠ ا٭زي١ ٗ شيو ٖٞ ايطٚاٜات.إٚ .اٱغ٬ّ بؿهٌ َػتك

 

 :ايتاي١ٝيطٚاٜات ايساي١ ع٢ً سهِ ايطدِ ع٢ً طٛا٥ـ، ْصنط َٓٗا ايج٬خ إٕ ا

 

ٚٸٍ: ايطا٥ؿ١ اييت تكطِّح عهِ ايطدِ يًعْا٠ َٔ احملكٌٓ  ايسيٌٝ ا٭

 ، َٚٓٗا:ٚاحملكٓات

 ،ندلاهلل ا٭ سسٸ ايطدِ»أْ٘ قاٍ:  ×ـ عٔ أبٞ بكرل، عٔ اٱَاّ ايكازم1

 .(10)«ٚمل هًس ،احملكٔ ٜطدِؾإشا ظ٢ْ ايطدٌ  ;قػطاهلل ا٭ ٚاؾًس سسٸ

ٗ ايؿٝذ ٚايؿٝد١ إٔ  ×إ٪ٌَٓ قه٢ أَرل»أْ٘ قاٍ:  ×ـ عٔ اٱَاّ ايباقط2
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 .(11)«هًسا َا١٥، ٚقه٢ يًُشكٔ ايطدِ

ًس نٌ ٠ إشا ظْٝا دٴٚاؿطٸ اؿطٸ»أْ٘ قاٍ:  ×ـ عٔ زلاع١، عٔ اٱَاّ ايكازم3

 .(12)«يطدِٚاسس َُٓٗا َا١٥ دًس٠، ؾأَا احملكٔ ٚاحملك١ٓ ؾعًُٝٗا ا

ٜٴ»أْ٘ قاٍ:  ×ـ عٔ ظضاض٠، ع4٘ٓ ًَو ٚمل ٜسخٌ بٗا أطدِ، ٚايصٟ قس احملكٔ 

 .(13)«ؾذًس َا١٥ ْٚؿٞ غ١ٓ

ٗ احملكٔ ٚاحملك١ٓ »أْ٘ قاٍ:  ×ـ عٔ قُس بٔ َػًِ، عٔ اٱَاّ ايباقط5

ِٸ  .(14)«ايطدِ دًس َا١٥، ث

س َا١٥ ٗ ايؿٝذ ٚايؿٝد١ دً»أْ٘ قاٍ:  ×ـ عٔ اؿًيب، عٔ اٱَاّ ايكازم6

 .(15)«ٚايطدِ، ٚايبهط ٚايبهط٠ دًس َا١٥ ْٚؿٞ غ١ٓ

ٞٸ»أْ٘ قاٍ:  ×ـ عٔ اٱَاّ ايكازم7  ،ٜهطب ايؿٝذ ٚايؿٝد١ َا١٥ ×نإ عً

 .(16)«ٜٚطُْٗا، ٜٚطدِ احملكٔ ٚاحملك١ٓ، ٚهًس ايبهط ٚايبهط٠، ٜٚٓؿُٝٗا غ١ٓ

ؿه١ً ٫ٚ َ ،غٓسّا اييت شنطْاٖا ِٛشدّا، قشٝش١ْ ،إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات ايػبع١

ٚقس عٌُ بٗا ا٭قشاب. َٚٔ سٝح  ;ُاَّا َٚتهاؾط٠ ٖٚٞ َعتدل٠ْ ;ؾٝٗا َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ

َٻ ٚانش١ْٖٞ ايس٫ي١ ع٢ً أقٌ سهِ ايطدِ   .ٌٵٚقطو١، ؾتأ

 

خص إػًُٖات، ٚإِا أايسيٌٝ ايجاْٞ: طا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات تأخص أقٌ اؿهِ 

 ٗا:َٓٚ، ل اٱسكإ َٚٛدبات سسٸ ايطدِتبٝٸٔ ؾطا٥٘ ؼٗك

ضٓو اهلل؟ قاٍ:  ،: َا احملكٔقاٍ: قًتٴ ،×ـ عٔ دابط، عٔ اٱَاّ ايباقط1

ٔٷ ،ٜػسٚ عًٝ٘ ٜٚطٚح نإ ي٘ ؾطزٷ ٔٵَٳ  .(17)«ؾٗٛ قك

ِٷ»أْ٘ قاٍ:  ×ـ عٔ اٱَاّ ايكازم2 ، إ٫ إٔ إػٝب ٚإػٝب١ يٝؼ عًُٝٗا ضد

 .(18)«ٜهٕٛ ايطدٌ َع إطأ٠، ٚإطأ٠ َع ايطدٌ

ٌٕ ×اهلل غأيت أبا عبس»قاٍ: ـ عٔ ضؾاع١ 3  ،ٜعْٞ قبٌ إٔ ٜسخٌ بأًٖ٘ عٔ ضد

 .(19)«أٜطدِ؟ قاٍ: ٫

 .(20)«ايطدِ إٔ ٜؿٗس أضبع١ أِْٗ ضأٚٙ ٜسخٌ ٚىطز سسٸ»: ×ـ عٔ اٱَاّ ايكازم4

ٜٴ»أْ٘ قاٍ:  ×، عٔ أَرل إ٪ٌَٓ×ـ عٔ اٱَاّ ايباقط5 ٌٷ٫  ٫ٚ اَطأ٠  طدِ ضد

 .(21)«خطازٚاٱ ٬ٜز٢ ٜؿٗس عًٝ٘ أضبع١ ؾٗٛز ع٢ً اٱستٸ
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إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات اـُؼ ِاشز َٔ عسٸ٠ أبٛاب َٔ أبٛاب سسٸ ايعْا ايٛاضز٠ ٗ 

ٚز٫يتٗا ايه١ُٝٓ ع٢ً  ;قشٝش١ ايػٓس ١نتب اؿسٜح. ْٚٝع ٖصٙ ايطٚاٜات اـُػ

 دسّا. أقٌ اؿهِ ٚانش١ْ

 

ِٝ َع ايتػً ،ٔ نٝؿ١ٝ ايطدِايسيٌٝ ايجايح: طا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات ا٭خط٣ اييت تبِّ

 َٚٓٗا: بأقٌ اؿهِ،

إشا أضازٚا إٔ  (22)تسؾٔ إطأ٠ إٍ ٚغطٗا»قاٍ:  ×ـ عٔ اٱَاّ ايكازم1

 .(23)«بأسذاض قػاض ،ٜطْٖٛا، ٜٚطَٞ اٱَاّ، ثِ ٜطَٞ ايٓاؽ بعسٴ

ثِ ٜطَٞ اٱَاّ ٜٚطَٞ  ،تسؾٔ إطأ٠ إٍ ٚغطٗا»قاٍ:  ×ـ عٔ اٱَاّ ايكازم2

 .(24)«إٍ سكٜٛ٘ ضدِ إ٫ٓ شاإايٓاؽ بأسذاض قػاض، ٫ٚ ٜسؾٔ ايطدٌ 

 ;ُٖا قشٝضنُٓٛشز َٔ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات، غٓسٴ ،إٕ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ

َٻٚز٫يتُٗا ايه١ُٝٓ ع٢ً أقٌ اؿهِ ٚانش١ْ  .ٌٵ، ؾتأ

ك١ اييت مل ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايطٚاٜات ايكشٝش١ اييت شنطْاٖا، ٚإٛثٸ

 .(25)دِ ٚؾطا٥ط٘ ٚنٝؿٝت٘ٗ إثبات أقٌ سهِ ايط ْأتٹ ع٢ً شنطٖا، نجرل٠ْ

 

أَا ايطدِ »ل ؾطا٥ط٘: قاٍ قاسب اؾٛاٖط ٗ بٝإ سهِ ايطدِ بعس ؼٓك

ؾٝذب ع٢ً احملكٔ ٚاحملك١ٓ، إشا ظ٢ْ أٚ ظْت ببايػ١ عاق١ً أٚ بايؼ عاقٌ، ب٬ خ٬ف 

ُٳ ٞٸٝٵأدسٙ، بٌ اٱْاع بكػ َُٓٗا َػتؿٝض أٚ  ٘ طاحملكٸٌ ٚإٓكٍٛص عًٝ٘، بٌ احمله

 .(26)«تٛاتط نايٓكٛمَ

تؿرل ٖصٙ ايعباض٠ َٔ قاسب اؾٛاٖط إٍ أَطٜٔ ٗ َػأي١ ايطدِ، ُٖٚا: تٛاتط 

 اغتؿان١ أٚ تٛاتط اٱْاعات إٓكٛي١ ٚاحملكٸ١ً.ٚ ;ايٓكٛم

 

َا مٔ ؾٝ٘،  أَهٔ ا٫غتٓاز إيٝ٘ ٗ ؾطع١ٝ يس٣ أسسٺ إشا نإ اٱْاع سذ١ّ

ٔٵاٱْاع بكػُٝ٘ َتشٓكٜٚهٕٛ عٓسٖا زي٬ّٝ دٝسّا; ٭ٕ  سٝح ٫  ل ٖٓا بايهاٌَ. ٚيه

١ٝ اٱْاع ـ باٱناؾ١ إٍ نٕٛ اٱْاعات ٗ ٖصا ايباب َسضن١ٝ ـ ؾإْٓا إِا ْط٣ سذٸ
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أزي١  أسسَا مٔ ؾٝ٘، ٫ٚ ْعتدلٖا  س٠ ْٗتدص ٖصٙ اٱْاعات إٓكٛي١ ٚاحملك١ً َ٪ٜٸ

 ي٢ٛ ستٸ ،ايطٚاٜات ٗ ايبٌب عٌُ ْٝع ا٭قشابهض َٔ ٖصا ا٭َط إٔ ٜتٸٚإػأي١. 

َجٌ ا٭سازٜح  ،١ّناْت نعٝؿ١ ايػٓس، غٝذدل نعـ غٓسٖا، ٚعٓسٖا غتهٕٛ سذٸ

 ايكشٝش١.

 

إٕ ايٓٛاّ اؾعا٥ٞ ٗ اٱغ٬ّ ٜكسٸّ ْٛعٌ َٔ ايع٬ز بايٓػب١ إٍ َطسًتٌ َٔ 

 ا٭َطاض ٚاٯؾات اييت ٜعاْٞ َٓٗا اجملتُع اٱغ٬َٞ، ُٖٚا:

 

ٌٸ ا٭دٛا٤ ايعاز١ٜ يًُذتُع، عٝح  ْٗا ٫ تعبٸط عٔ إقس تكع بعض اؾطا٥ِ ٗ ٚ

غ٤ٛ ا٭ٚناع ا٫دتُاع١ٝ. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات اـؿٝؿ١ إِا ٜهٕٛ ع٢ً اؾطا٥ِ 

اؿانِ ٗ ٖصا ايٓٛع  ق٬سٝاتط عٔ ب٪ؽ اجملتُع، يصيو تهٕٛ سسٚز اييت ٫ تعبِّ

َع أخص ْٛع إعك١ٝ ٚؾدك١ٝ ايعاقٞ ٚٚطٚف  ـ َٔ اؾطا٥ِ ٚاغع١، ّٚهٓ٘

 دص ايكطاض اي٬ظّ ٗ َٛادٗت٘.إٔ ٜتٸ ـ اضتهاب إعك١ٝ بٓٛط ا٫عتباض

 

ٔٷ ، عٝح (27)بتشكل ؾطٚٙ ٚقٝٛز نجرل٠ إٕ تٓؿٝص ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات ضٖ

ٚاسس. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات ٖٛ  ع١ ٗ ٚقتٺًو ايؿطٚٙ ٚايكٝٛز فتُٜٓسض ؼكل ت

ِٸ  ٗ ٚطٚف خاق١. ايًذ٤ٛ إيٝٗا إ٫ٓ َٔ ِ٘ ايع٬دات ايكاغ١ٝ اييت ٫ ٜت

إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايع٬ز إِا ٜتِ ٚقؿ٘ سٝح ٜكٌ ايتٗتو َع٘ َطس١ً سطد١، 

ؾطا٥ِ باغتٗذإ. ؾع٢ً غبٌٝ تٓتٗو َعٗا سٴذٴب ايعؿاف، ٫ٚ ٜعٛز ٜٴٓٛط إٍ اضتهاب ا

ٟٸ :إجاٍ عٝح ّهٔ ٭ضبع١ عسٍٚ، أٚ ث٬ث١ ضداٍ عسٍٚ  ٢فتُع ٜكع ايعْ ٗ أ

بتؿاقًٝٗا ايها١ًَ؟! إٕ ٖصا اجملتُع قس  ٢إٔ ٜؿٗسٚا سازث١ ظْ ،ٚاَطأتٌ عازيتٌ

 عهاٍ، ٫ٚ ّهٔ ع٬د٘ با٭ز١ٜٚ ايعاز١ٜ، ٚإِا وتاز إٍ قعك١. ًٞ قطعّا َطٕضابتٴ

إٕ اٱغ٬ّ ٫ ٜػتٗسف سٝا٠ اؾاْٞ. ٚإٕ ايػٝاغ١ اؾعا١ٝ٥ ٗ اٱغ٬ّ ٗ 
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ٚنع ايهجرل َٔ  َٚٔ ٖٓا ؾكس متٸ .ع١ٝ أنجط َٓٗا تٓؿٝص١ٜزٵايػايب شات طبٝع١ ضٳ

ٕٕ ،ايؿطٚٙ ع٢ً تطبٝل سسٸ ايػطق١ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ  عٝح ٜٓسض إٔ ػتُع ٗ آ

يًٛاٙ ٚاؾطا٥ِ إٓاؾ١ٝ يًعٓؿ١، سٝح تصنط ٚاسس. ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ ايعْا ٚا

ذ٘ ٗ ايػايب إٍ اؿًٝٛي١ زٕٚ اْتؿاض ايؿشؿا٤ ؾٝٗا ؾطٚٙ تجبت إٔ غا١ٜ اٱغ٬ّ تتٸ

ٚإٚٗاض إٓهطات ٚاؾٗط بٗا ٗ اجملتُع، أنجط َٓٗا ضغب١ إٍ تطبٝل ايعكٛب١ 

  ٚتٓؿٝصٖا ع٢ً أضض ايٛاقع. ٚإٕ سسٸ ايطدِ َٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات.

إٔ  ايطدِ، إ٫ٓ :َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ع٢ً ايطغِ ٖا ٜبسٚ َٔ قػ٠ٛ عكٛبات َجٌ

ٚيهٔ  .ل شيو عًُّٝاعٝح أنش٢ َٔ ايٓازض إٔ ٜتشٖك ،ل ططم إثباتٗااٱغ٬ّ قس نٝٻ

طّا ع٢ً ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٕ اـٛف َٔ ٖصٙ ايعكٛب١ ـ بٛقؿٗا عٓكطّا ضازعّا قّٜٛا َٚ٪ثِّ

 ف ٜذلى أثطٙ قطعّا.إٓشطؾٌ غرل إٓهبطٌ ـ غٛ

٢ ٜهٕٛ ستٸ ،َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ إٕ ايؿاضع مل هعٌ ؾطا٥طٗا غرل قاب١ً يٲثبات

ٚٸ٭ٕ ٖصا  ;تطبٝل ا٭سهاّ َٓتؿّٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ : ٜتٓاؾ٢ َع اؿه١ُ َٔ ٫ّأ

: ٜٴؿكس ا٭سهاّ اؾاْب ايطزعٞ، ٖا هعٌ ايكإْٛ أَطّا ٚثاّْٝا ;تؿطٜع ا٭سهاّ

 عبجّٝا.

ٌٸَٔ اي هٌ ِٖ ٚسسِٖ ايصٜٔ ٖصٙ ايؿطا٥٘ إٔ ا٭ؾدام إتٗتِّ ٛانض ٗ ٚ

ِٸ ػطِّٗ ٚإزاْتِٗ  ;دص َٛقؿّا قاغّٝا ََِٓٗٚٔ ايبسٜٗٞ إٔ ايكإْٛ هب إٔ ٜتٸ .غٝت

 يٰخطٜٔ، ٚواؾٜ اجملتُع ع٢ً غ٬َت٘. نٞ ٜهْٛٛا عدل٠ّ

٘ٷ ٭ز١ٜٚ باغت٦كاٍ ايعهٛ ايؿاغس، أٚ َعاؾ١ إطٜض با إٕ ٖصا ايع٬ز ؾبٝ

ّا إٔ ايهُٝٝا١ٝ٥ ايك١ٜٛ، بعس إٔ مل تٓؿع َع٘ غبٌ ايع٬ز ايطبٝع١ٝ. َٚٔ ايٛانض دسٸ

ٕٵ ٘ ٗ بعض نإ بايؼ ايكػ٠ٛ، ٚيهٓٸ قطع ايعهٛ ايؿاغس ٚؾكً٘ َٔ اؾػس ٚإ

َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً غ١َ٬ غا٥ط  ;ٌ اٱدطا٤ اي٬ظّ ٚايهطٚضٟ ايٛسٝساؿا٫ت ّجِّ

 س٣ٚ ايعهٛ ايؿاغس إيٝٗا.أعها٤ اؾػِ، ٚعسّ اْتكاٍ ع

ّٚهٔ إٔ تهٕٛ ايؿًػؿ١ ا٭خط٣ َٔ تؿطٜع ٖصا اؿهِ َٔ قبٌ ايؿاضع 

َٔ  ١٢ )ايعْإكسٸؽ إٔ ْتٛقٸٌ َٔ نٝؿ١ٝ إعًٍٛ )سهِ ايطدِ( إٍ نٝؿ١ٝ قبض ايعًٓ

احملكٔ(، ْٚسضى َس٣ َا تٓطٟٛ عًٝ٘ ٖصٙ إٛبك١ َٔ ايسَاض ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع 

كـ بايط١ٓ ٜهع عًٝ٘ َجٌ ٖصٙ ايعكٛب١  غبشاْ٘ ٚتعاٍ إتٻٕ اهللإايػامل، عٝح 
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ٌٷ ايكاغ١ٝ. ٚبعباض٠ٺ َٔ احملكٔ  ٢ع٢ً ؾسٸ٠ قبض ايعْ أخط٣: إٕ تؿطٜع ٖصا اؿهِ زيٝ

 ٔ َس٣ تأثرل ٖصا ايعٌُ ٗ باطٔ عامل ايٛدٛز ٚاٱْػإ.ٗ ايٓٛاّ ايتهٜٛين، ٜٚبِّ

 

ِّ َٳإٕ َٔ بٌ ايعًُا٤ ٚإٓ تطبٝل ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ  ٔٵطٜٔ إعاقطٜٔ 

ٌٸ ;بعكط اؿهٛض ٗا: سهِ ايطدِ( كتلٌّاؿسٚز )َٚٓ  ٚأَا ٗ عكط ايػٝب١ ؾتش

ٌٸ  .(28)اؿسٚز ايتععٜطات ق

ٚتعٛز دصٚض ٖصا ايطأٟ إٍ نًُات بعض ايؿكٗا٤ إتكسٸٌَ. ؾكس ْكٌ عٔ ابٔ 

. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ (29)إٕ اؿسٚز ٫ ػطٟ ٗ ظَٔ ايػٝب١: قٛشلُاظٖط٠ ٚابٔ إزضٜؼ 

ٜٳ إْ٘ :بعس ْكً٘ ٖصا ا٭َط، ٜكٍٛ ،قاسب اؾٛاٖط غ٣ٛ َا تكسٸّ  ،طٳ كايؿّا يصيومل 

 .(30)َٔ احملهٞ

َا ٜتعًل ظٛاظ إقا١َ اؿسٚز َٔ قبٌ ايؿكٝ٘  ل ن٬َ٘ ٗٚقس أيك٢ احملٓك

 .(31)«قٌٝ»ز، ٚأسٝاّْا ع٢ً ؾهٌ ٛ ايذلزټاؾاَع يًؿط٥٘ ٗ بعض إٛانع ع٢ً م

ٚقاٍ باؾٛاظ ٗ بعض نتب٘  ;(32)ـ ٗ بعض نتب٘ٞ ؾكس تٛٓق١َ اؿًٓأَا ايع٬ٓ

 .(33)ا٭خط٣

ُٸ ٘ ٜكطْ٘ بعباضات ايتٛقـ ٞ بسٚضٙ ٜصٖب إٍ ٖصا ايطأٟ، ٚيهٓٸٚنإ إرلظا ايك

ٌٕ َٸٌ، ٫ٚ ٜططس٘ بؿه اى ٗ دٛاظ قطٜض. ٚقاٍ ٗ نتاب داَع ايؿتات: ٖٓ ٚايتأ

َټإدطا٤ اؿسٚز ٗ ظَٔ ايػٝب١ تٛٗق ؿانِ ايؿطع إٔ ٜععٸض ٖصٙ  ،ْعِ .ٌـ ٚتأ

. ٚأَا قٍٛ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ ؾٗٛ إدطا٤ ا٭سهاّ َٔ قبٌ ايؿكٝ٘ اؾاَع (34)اؾُاع١

 .(35)يًؿطا٥٘ ٗ عكط ايػٝب١

أغاغ١ٝ ع٢ً ْٛط١ٜ عسّ إدطا٤ اؿسٚز ٗ عكط ايػٝب١، َٚٔ  ٖٓاى إؾها٫تٷ

 :بٝٓٗا

أـ إٕ ع١ً تؿطٜع اؿسٚز ٚؾًػؿتٗا قا٥ِ َٚٛدٛز ٗ عكط ايػٝب١، نُا ٖٛ قا٥ِ 

ٟ إٍ ْكض ايػطض ٚاٱخ٬ٍ ٗ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ٗ عكط اؿهٛض، ٚإٕ تعطًٝٗا ٜ٪زٸ

 يٲغ٬ّ.

ٕٔ  عكط اؿهٛض. :خام، َٔ قبٌٝ ب ـ إٕ أزي١ اؿسٚز َطًك١، ٚغرل َكٝس٠ بعَ
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َٸ دٛاظ أٚ عسّ دٛاظ بايطدِ إٍ  ٗ اؿهِ ٌ بعض إتكسٸٌَتعٛز دصٚض تأ

ز ٗ ٖصٙ إػأي١. إدطا٤ اؿسٚز َٔ قبٌ غرل إعكّٛ، ا٭َط ايصٟ زعاِٖ إٍ ايذلزټ

سٛا ٗ نتبِٗ ايؿك١ٝٗ بإٔ إدطا٤ اؿسٚز إِا ٜهٕٛ َٔ قبٌ ٜ٪ٜٸس شيو أِْٗ قطٻٚ

ٕٕ َٸًٛا ٗ إدطا٤ اؿسٚز َٔ اٱَاّ أٚ اؿانِ بإش قبٌ ايؿكٝ٘ ٗ عكط  َٔ اٱَاّ، ثِ تأ

 .(36)ايػٝب١

َټ ٕٷّٚهٔ ضؾع ٖصا ايتأ َٔ قبٌ  ٌ بايكٍٛ: إٕ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘ َأشٚ

ٚٸ :ٚشيو يسيًٌٝ; اٱَاّ أٜهّا : ٖٓاى ٚايجاْٞ ;(37): إٔ أزي١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ تجبت شيوٍا٭

ٕٷ طٚا١ٜ اي :ٗ إقا١َ اؿسٚز، َٔ قبٌٝ ضٚاٜات تجبت إٔ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘ َأشٚ

َٳ ×إأثٛض٠ عٔ اٱَاّ ايكازم ايػًطإ أٚ  :ٜكِٝ اؿسٚز ٔٵَٳ»غأي٘ قا٬ّ٥:  ٔٵٗ دٛاب 

َٳ . ٚايصٟ إيٝ٘ اؿهِ ٖٛ ايؿكٝ٘ (38)«إيٝ٘ اؿهِ ٔٵايكانٞ؟ ؾكاٍ: إقا١َ اؿسٚز إٍ 

 ،×ٚشيو بايٓٛط إٍ ضٚا١ٜ عُط بٔ س١ًٛٓ، عٔ اٱَاّ ايكازم ;اؾاَع يًؿطا٥٘

 .(39)«دعًت٘ عًٝهِ سانُّاإْٞ قس »سٝح قاٍ: 

ُٸ َټٌ إرلظا ايك  ٞ؟هب عًٝٓا إٔ ْط٣ أٜٔ تهُٔ دصٚض تأ

ٔٸ ٝتٗا َٔ د١ٗ زيٌٝ ، ٜٚط٣ سذٸ(40)إطًل إْ٘ نإ ٜعٌُ با٭َاضات َٔ باب ايٛ

ُٸ .ا٫ْػساز ٞ ٜكٍٛ بعسّ سذ١ٝ ٚٛاٖط ايهتاب ٚايطٚاٜات نُا نإ احملكل ايك

ايععٜع  ٕ ايهتابأإٍ  ْٛطّا ;١ايععٜع ٚبايػٓٸ ايصٜٔ مل ٜؿاؾٗٛا بايهتاببايٓػب١ إٍ 

ؿٌ اييت إكِّ تأيٝؿات :١ٗ يػرل إؿاؾٌٗ، ٚيٝؼ ٖٛ َٔ قبٌٝيٝػت خطابات٘ َٛدٸ

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٚٛاٖط ايهتاب ٚايطٚاٜات ئ تهٕٛ  .شلا ٨ؾٗاّ نٌ قاضإٜككس بٗا 

^١ بايٓػب١ إٍ ظَٔ َا بعس إعكٌَٛسذٸ
ايعًِ ٚايعًُٞ  . ٚعًٝ٘ ؾإٕ اْػساز باب(41)

 غٝشسخ ٗ َعِٛ ا٭سهاّ.

ٜػتكِٝ، ٚقس  ٕ ٖصا ايكٍٛ ٫إ»ط ٗ ايتعًٝل ع٢ً ٖصا ايطأٟ: ٚقاٍ ايع١َ٬ إٛٓؿ

ٌٸ  .(42)«كٌَٔ احملكِّ دا٤ بعسٙ ٔٵَٳ ْاقؿ٘ ن

ُٸ َٸٌ احملكل ايك ٞ ـ إشا مل تهٔ ٖٓاى دصٚض غابك١ ـ َٔ ٖٓا ٜبسٚ إٔ دصٚض تأ

ٚإشا متٸ إبطاٍ ٖصا إب٢ٓ غٝبطٌ  .ا٭َاضات ٚايٛٛاٖط ٗ باب تعٛز إٍ َبٓاٙ اـامٸ

 ايبٓا٤ أٜهّا.

ٚٸ :ع٢ً ٖصا إب٢ٓ ا٭قٛيٞ زٴٔطٜٳٚ ف ٕ ايعٴطٵإ: ٚثاّْٝا ;ْ٘ كايـ يًٛدسإإ: ٫ّأ
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: إٕ ٖصا ايه٬ّ ىايـ ايؿٍُٛ إهاْٞ ٚايعَاْٞ ٚثايجّا ;ٕ ٖصا ايؿطمٚٵٚايعك٤٬ ٫ ٜطٳ

بٝإ اٱؾها٫ت ع٢ً ٖصا ايٓٛط ٗ ايهتب ا٭قٛي١ٝ  نُا متٸ .يٲغ٬ّ ع٢ً ايعإٌ

 .(43)ط٠ عٓ٘ بايتؿكٌٝإتأخٸ

: إٕ دصٚض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ تعٛز إٍ إب٢ٓ إصنٛض، أٚ إْٓا ٫ ٚإشا قاٍ ؾدلٷ

ْكٍٛ بٗصا إب٢ٓ، أٚ إٕ ٖصا إب٢ٓ ٫ ٜ٪زٸٟ إٍ ٖصٙ ايٓتٝذ١، ٚعًٝ٘ ؾإٕ إبطاٍ إب٢ٓ 

ط٬ٕ ْٛطٜتٓا، ْكٍٛ ي٘: إٕ إط٬م قطٜض آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٟ إٍ بإصنٛض ٫ ٜ٪زٸ

 :ٗ باب اؿسٚز، َٔ قبٌٝ

ٚٳاسٹسٺ﴿ـ 1 ٌٻ  ٚٳايعٻاْٹٞ َؾادٵًٹسٴٚا ُن ٝٳ١ُ  ْٹ ٚٳ٫َ ايعٻا َٹ٦ٳ١َ دٳًِسٳ٠ٺ  ُٳا  ٗٴ ٓٵ ُٳا ضٳِأَؾ١ْ  َٹ ٔٗ ِٵ بٹ تٳِأخٴصٵُن

 ٔٔ ٕٳ بٹاهللٹؾٹٞ زٹٜ ٓٴٛ َٹ ِٵ تٴ٪ٵ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٛٵاهللٹ ٔإ ٝٳ ٚٳاِي ٌٳ ٔطخٹّٔ اَٯ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي َٹ ُٳا َطا٥ٹَؿ١ْ  ٗٴ ٗٳسٵ عٳصٳابٳ ٝٳؿٵ  ﴾ٚٳِي

 .(2)ايٓٛض: 

ُٳا َنػٳبٳا ْٳَها٫ّ﴿ـ 2 ُٳا دٳعٳا٤ٶ بٹ ٗٴ ٜٳ ٜٵسٹ ٚٳايػٻأضَق١ُ َؾاِقَطعٴٛا َأ ٔٳ  ٚٳايػٻأضمٴ  ٚٳاهللٹَٹ  اهلُل 

ِٷ  .(38)إا٥س٠:  ﴾عٳٔعٜعٷ سٳهٹٝ

ايطدِ ـ تؿٌُ عكط  :سٚز ـ َٚٔ بٝٓٗاٚنصيو ايطٚاٜات إتٛاتط٠ ٗ باب اؿ

 .(44)ايػٝب١ أٜهّا

ض ايصٟ ٜسعٛ إٍ ػاٌٖ ٖصٙ اٯٜات ٦َٚات ايطٚاٜات ٚعًٝ٘ نٝـ َٚا ٖٛ إدلِّ

إػتؿٝه١ بٌ إتٛاتط٠ ٗ فُٛعٗا ـ َٚٓٗا َا ٖٛ قشٝض أٚ َٛثل َٔ ايٓاس١ٝ ايػٓس١ٜ، 

م شاب بٗا، بٌ ْٝع ايؿٹطٳٜٚؿتٌُ ع٢ً ز٫ي١ نا١ًَ ٚقطو١، باٱناؾ١ إٍ عٌُ ا٭ق

أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايباقطضٴ ؟!ٚايكٍٛ بأْٗا كتك١ بعَإ خام ،اٱغ١َٝ٬ ـ

 .(45)«سسٸ ٜكاّ ٗ ا٭ضض أظن٢ ؾٝٗا َٔ َطط أضبعٌ ي١ًٝ ٚأٜاَٗا»

يتعا١َٝ ـ إٔ َٔ ٜٴهاف إٍ شيو أْ٘ ٜٴػتؿاز َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ـ بايس٫ي١ ا٫

 ،ٕ ٜكِٝ اؿسٚزأٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘ ـ عٓس اٱَهإ ـ ايٛادب ٚايؿطض ع٢ً ايؿك

 .(46)ٚوٍٛ زٕٚ تعطٌٝ ا٭سهاّ، نُا هب ع٢ً إػًٌُ َػاعست٘ ع٢ً شيو

 

أـ ّهٔ تٛدٝ٘ ْٛط١ٜ بعض نباض ايؿكٗا٤ ايكا٥ًٌ بعسّ إدطا٤ اؿسٚز ٗ 

تهٕٛ ؾٝ٘ ايػًط١ بٝس  عكط ايػٝب١ بايكٍٛ: إِْٗ ٜٓٛطٕٚ ٗ شيو إٍ ايعكط ايصٟ
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ٕ ايؿػاز إذلتب ع٢ً إدطا٤ إض، ٜٚهٕٛ ايٛنع ايػا٥س عٝح ٛٵسهاّ ايًِٛ ٚاَؾ

س ٖصا ا٭َط إٔ ايؿٝع١ ٚعًُا٤ِٖ ناْٛا غايبّا َا ا٭سهاّ أنجط َٔ ايك٬ح. ٜ٪ِّ

 ٜطظسٕٛ ؼت سهِ ايًِٛ أٚ أعسا٤ ايتؿٝٸع.

ٚز ٜأتٞ َٔ عسّ ايبٝإ ب ـ إٕ ايهجرل َٔ ا٫عذلانات ٚاٱؾها٫ت ع٢ً اؿس

ٌ بٳٌ ايعًُا٤، أٚ بػبب عسّ اٱساط١ ايؿا١ًَ بإػأي١ َٔ قٹبٳايكشٝض ٚايهاٗ شلا َٔ قٹ

ِّإٓتكسٜٔ. نُا إٔ إؾها٫ت غرل إػًٌُ هب إٔ ٫ تؿهِّ ؾتا٤ ع٢ً غّا يٲٌ َػ

داب١ ٚاٱ ،١، بٌ هب بٝإ ْٝع أبعاز ٚأما٤ إػأي١خ٬ف ايجابت َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ

ٝٵسٳ .طٜٔ اؿكٝكٌٝكٌ ٚإؿهِّعٔ ؾبٗات احملكِّ ع ا٫قتٓاع َٔ ْٝع إٓتكسٜٔ إٔ تٛٗق بٳ

ٔٵ﴿، ٚٗ شيو ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ: ٘ئ ٜهٕٛ ٗ قًٓ ٚٳ٫َ ٚٳَي ٗٴٛزٴ  ٝٳ ٓٵَو اِي  تٳطٵنٳ٢ عٳ

ٖٴسٳ٣  ٕٻ  ٌٵ ٔإ ِٵ ُق ٗٴ َٹًٖتٳ ٗٴاهللٹايٓٻكٳاضٳ٣ سٳتٻ٢ تٳتٻبٹعٳ  ٛٳ اِي ٖٴ ِٵ بٳعٵسٳ اٖيصٹٟ   ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٔٔ اتٻبٳعٵتٳ َأ ٚٳَي٦ٹ سٳ٣ 

ٔٳ  َٹ َٳا َيَو   ِٔ ٔٳ اِيعٹًِ َٹ ٚٳ٫َاهللٹدٳا٤ٳَى  ٚٳيٹٍّٞ  ٔٵ  َٹ  .(120)ايبكط٠:  ﴾ْٳكٹرٕل  

ٓٴٛا ٫َٜٳ﴿إْٓا با٫يتؿات إٍ قٛي٘ تعاٍ:  :ز ـ يٛ قاٍ ؾدلٷ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ تٳُكُٛيٛا  ا َأ

ْٵ ٚٳُقُٛيٛا ا ٓٳا  ْٳاضٳاعٹ ، ّ شضٜع١ إٍ ا٭عسا٤ؿٕٛ بإٔ ٫ ْكسَِّهًٖ (104)ايبكط٠:  ﴾...(47)ُٛطٵ

َٓطك١ ايؿطاؽ، ٚيٝؼ سٝح ٜهٕٛ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ سهِ  قًٓا: إٕ ٖصا ا٭َط خامٌّ

 قٛي٘ تعاٍ: :٢ ايسؾاع عٓ٘، َٔ قبٌٝثابت، ٜٚأَط با٫غتكا١َ عًٝ٘ ٚايطاع١، بٌ ٚستٸ

ٞٳ زٹ﴿ـ  ٚٳيٹ ِٵ  ِٵ زٹٜٓٴُه َٔٔيُه  .(6)ايهاؾطٕٚ:  ﴾ٜ

ٔٵ﴿ـ  ٚٳ٫َ ٚٳَي ٗٴٛزٴ  ٝٳ ٓٵَو اِي ٗٴِ تٳطٵنٳ٢ عٳ َٹًٖتٳ  .(120)ايبكط٠:  ﴾...ايٓٻكٳاضٳ٣ سٳتٻ٢ تٳتٻبٹعٳ 

ٚٳ٫َ﴿ـ   ٕٔ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا َنا ٓٳ١ٺ ٔإشٳا َقهٳ٢  ٚٳ َٹ َٵطاهلُلَٴ٪ٵ ٘ٴ َأ ٚٳضٳغٴُٛي ٝٳطٳ٠ُ  ّا  ِٴ اِيدٹ ٗٴ ٕٳ َي ٕٵ ٜٳُهٛ َأ

ِٵ ٖٹ َٵٔط ٔٵ َأ  .(36عاب: )ا٭س ﴾َٹ

ٜٳتٳعٳسٻ سٴسٴٚزٳ ﴿ـ  ٔٵ  َٳ ٕٳاهللٹٚٳ ُٴٛ ٖٛايٹ ِٴ اي ٖٴ  .(229)ايبكط٠:  ﴾ َؾُأَٚي٦ٹَو 

 .(48)بعض آٜات اؾٗاز :ٚغرلٖا َٔ اٯٜات ا٭خط٣، َٚٔ بٝٓٗا

٫ْتكازات ايهؿاض  اغتذاب١ّ ;ثِ إْ٘ يٛ زلشٓا ٭ْؿػٓا بتػٝرل أسهاّ اهلل

نجط بٌ ْٝع ا٭سهاّ اٱشل١ٝ ٗ ٚإؿطنٌ ٚأٌٖ ايهتاب، عٓسٖا هب تػٝرل أ

 قسض اٱغ٬ّ.

ٟٸ قإْٛ أَطٷ ا٫غتػ٬ٍ ٗ سسٸ  ٠ٚاضز، ٚيصيو ؾإٕ إغا٤ ز ـ إٕ إغا٠٤ اغتػ٬ٍ أ

نإ ٖصا ايكإْٛ طَٔ ٚنع اهلل إشا  ٫ غٝٻُاضّا يتػٝرل ايكإْٛ، ٌٚ َدلِّشاتٗا ٫ تؿهِّ
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خط إٔ ٜػٝٸطٙ، بٌ هب يٝؼ َٔ ٚنع اٱْػإ ايعازٟ; ؾُٝهٔ يٲْػإ ايعازٟ اٯٚص

 اؿًٝٛي١ زٕٚ ايؿِٗ اـاط٧ يٮسهاّ ٚإغا٠٤ اغتػ٬شلا.

ٚٸ يٞ. ٚع٢ً ٖصا ٖـ ـ إٕ َا تكسٸّ َٔ إطايب إِا نإ ع٢ً أغاؽ اؿهِ ا٭

ِٸ ا٭غاؽ يٛ عطنت نطٚض٠ْ ، نُا يٛ تعطٸنت اؿه١َٛ َٔ إدطا٤ اؿسٸ أٖ

ٞٸاٱغ١َٝ٬ أٚ أغاؽ اٱغ٬ّ يًدطط، أَهٔ يًشانِ اي ايؿكٝ٘ إٔ ٜعًٓل  ؿطعٞ أٚ يًٛي

ًٌٕ٘ َ٪ٖقاؿهِ ع٢ً إػت٣ٛ ايعًين أٚ ٜعطِّ آخط، ؾإشا اضتؿع  تّا، ٜٚٴذطٟ اؿهِ بؿه

 .(49)إٛنٛع عاز اؿهِ إٍ سايت٘ ا٭ق١ًٝ

 

إٔ ٖصا اؿهِ ٫  ُات ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ايجابت١. إ٫ٓإٕ سهِ ايطدِ َٔ َػًٖ

ٚإٕ ز٫ي١ اٯٜات اييت ٜٴػتٓس إيٝٗا َٔ أدٌ إثبات  ،يهطِٜ َباؾط٠ّٜٴػتؿاز َٔ ايكطإٓ ا

َٸ١ ٚإِا عٴُس٠ ا٭زي١ ٗ شيو ٖٞ ايطٚاٜات ايكشٝش١ ايهجرل٠ شات  .سهِ ايطدِ غرل تا

ٌٷ ٜجبت اختكام َسيٍٛ ايطٚاٜات  ايس٫ي١ ايكطو١ ٚايٛانش١ ع٢ً شيو. يٝؼ ٖٓاى زيٝ

ٕٔب ، بٌ ٖٓاى ايهجرل ×ٟ يٲَاّ إعكّٛعكط اؿهٛض ايٛاٖط :، َٔ قبٌٝخامٸ عَ

 َٔ إػتٓسات ايطٚا١ٝ٥ ايؿا١ًَ يعكطْا ٚظَإ ايػٝب١ ايهدل٣.

ِٸ يٛ تعاضض ٖصا اؿهِ َع نطٚض٠ٺ ،ْعِ تعطٸض أقٌ ايسٜٔ  :، َٔ قبٌٝأٖ

ٞٸ ٌٕ يًدطط، أَهٔ يًٛي َٴعٵ ايؿكٝ٘ إٔ ٜكُٝ٘ بؿه  تّا.ً٘ َ٪ٖقٔ أٚ ٜٴعطًَِّغرل 
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ِٸ ايتأنٝس ع٢ً َطدعٝٸ١ إكًش١ يٮسهاّ ايؿطعٝٸ١  ،َٔ ايطبٝعٞ أْٸ٘ عٓسَا ٜت

 ٚأْٸٗا اييت تكـ خًـ ٖصٙ ايتؿطٜعات نًٓٗا، ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ تػسٚ إكًش١ َعٝاضّا

َا ٫ ْلٸ ؾٝ٘، َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜأتٞ إٍ شٖٓٓا ٖصا  يهؿـ اؿهِ ايؿطعٞ ٗ

ايػ٪اٍ: َاشا يٛ نإ َا اْهؿـ يٓا َٔ ايٓلٸ ٜعاضض َا اْهؿـ يٓا َٔ إكًش١؟ 

 أٚ ايعهؼ؟ ،ٖٛ إطدع ٗ ٖصٙ اؿاٍ؟ ٌٖ ٜكسٸّ ايٓلٸ ع٢ً إكًش١ ٔٵَٳ

ٝٸ١ّ ٗ إٓاٖر ؾهط٠ ايع٬ق١ بٌ ايٓلٸ ٚإكًش١ ٜؿذلض إٔ تهٕٛ  تًكا٥

ا٫دتٗازٜٸ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً َطدعٝٸ١ إكًش١ ٗ بعض إػاسات َٔ د١ٗ، ٚقسض٠ ايعكٌ ع٢ً 

ٌٕ ٚانض َع  انتؿاؾٗا َٔ د١ٗ أخط٣، يهٓٸٓا لس ٖصٙ ايكه١ٝ تٛٗط يًعًٔ بؿه

 َا ططس٘ سٍٛ إكًش١. (، ٖٗـ716اٱَاّ لِ ايسٜٔ ايطٛٗ)

ٍٕبت أؾهاض ايطٛٗ ٗ إثيكس تػبٻ َا ٜعاٍ َػتُطٸّا إٍ َٜٛٓا ٖصا، سٍٛ  ،اض٠ دس

ؾؿُٝا اْتكس نجرلٕٚ َا ططس٘ ايطٛٗ، ساٍٚ  ;غ٪اٍ إطدعٝٸ١ بٌ ايٓلٸ ٚإكًش١

ٕٕ أخط٣ قاب١ً يًكبٍٛ ٗ ايؿها٤ اٱغ٬َٞ  بعضٷ تؿػرل ن٬َ٘ أٚ إضداع٘ إٍ َعا

 ايعاّ.

طبكّا ٭قٛشلا ايؿهطٜٸ١ آخط، مل تهٔ اٱَاَٝٸ١ ا٫ثٓا عؿطٜٸ١ يتٛاؾل ـ  ع٢ً خٍّ٘

ٔٸ ٚد١ٗ ْٕٛط  خاقٸ١ّٚ ،ٚا٫دتٗازٜٸ١ ـ ع٢ً َطدعٝٸ١ إكًش١ ٗ َٛاد١ٗ ايٓكٛم، يه
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ٛټ ٕٸ ايؿهط اٱَاَٞ ؾٗس بسا١ٜ ؼ (، 1989ٍّ ٖٓا َع اٱَاّ ضٚح اهلل اـُٝين)تط٣ أ

ٛٓط بطأِٜٗ ٕك٫ٛت ايطٛٗ عٝٓٗا ٗ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ، ٖٚٛ أَطٷ ٜتٛ ٓقع ايصٟ ْ

 ايؿها٤ اٱَاَٞ. :َجٌ ،إٔ ٜجرل دس٫ّ ٚاغعّا ٗ ؾها٤ٺ قاؾٜ ع٢ً ٖصا ايكعٝس

ٕٵ ؾا٤ اهلل ـ ؾهط٠َ إطدعٝٸ١ بٌ ايٓلٸ ٚإكًش١،  غٛف ْسضؽ ٗ ٖصا إكاٍ ـ إ

َتٓاٚيٌ بايتشًٌٝ ٚايتكِٜٛ َا قسٸَ٘ ايطٛٗ ٚاـُٝين ٚأْكاضُٖا، ٚنصيو َا ططس٘ 

ُٸإعاضنٕٛ، يٓشاٍٚ نُٔ ٖصا   ١.ٝإؿٗس اـطٚز َٛقـ ٗ ٖصا إٛنٛع بايؼ ا٭ٖ

 

َٳ ٚٸٍ  َٸ١ ٗ َٓع تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ ٔٵٜكٓٸـ ايطٛٗ أ  .عاضض إْاع ا٭

ٚتبسٚ ؾهطت٘ إجرل٠ ٖصٙ زاع١ّٝ يًباسجٌ يًػٛم ٗ ؾدكٝٸت٘ ٚتاضى٘، ؾُٛقؿِٗ 

تاض٠ّ َٔ ْاس١ٝ َػت٣ٛ عًُ٘ ٚسؿٛ٘  ;ٓ٘ زؾعِٗ يًطعٔ ؾٝ٘ َٔ عسٸ٠ دٗاتايػًيب َ

ـٹ سٓبًٞ، يهٓٸِٗ اعتدلٚا أْٸ٘ مل ٜٳ ٞٚأخط٣ َٔ ْاس١ٝ َصٖب٘، ؾطغِ أْٸ٘ غٓٸ ;َٚهاْت٘

ٝٸت٘ بٌ َاٍ مٛ  ،ت٘ٝـٹ يػٓٸبٌ خايـ اؿٓاب١ً ٗ عسٸ٠ َٛانع، نُا مل ٜٳ ،ؿٓبً

( ٖـ795ُٗ٘ ابٔ ضدب اؿٓبًٞ)ؾض، سٝح اتٸست٢ قٌٝ بأْٸ٘ َاٍ مٛ ايط ،عايتؿٝټ

س قػٔ ا٭ٌَ ايعاًَٞ ، ٚتطْ٘ ايػٝ(1)قطاس١ّ بأْٸ٘ نإ ؾٝعٝٸّا َٓشطؾّا عٔ ايػٓٸ١

 .(3)ع٘، ٚتبٓٸ٢ اٱَاّ قُس أبٛ ظٖط٠ ٚآخطٕٚ تؿٝټ(2)ٗ أعٝإ ايؿٝع١

س غعٝس ضَهإ ايبٛطٞ عٔ ايػٝس عبس اؿػٌ ؾطف ٜٚٓكٌ ايؿٝذ قُ

ٍٕ ي٘ ٗ ف١ًٓ ايعطؾإ، أْٸ٘ ضزٸ ع٢ً ايسنتٛض قُس َعطٚف ٗ َك ،ايسٜٔ ا

ٕٸ ايطٛٗ ٜعب2004ِّّايسٚايٝيب) ٕٸ ايطٛٗ َٔ ( ٗ ظعُ٘ أ ط عٔ ضأٟ ؾٝعٞ، ٚأْٸ٘ قاٍ: )إ

ُٸًٓا أٚظاضِٖ( ٖٚٛ َا قاي٘ ؾع٬ّ ؾطف ايسٜٔ ٗ بعض  .ايػ٠٬ ايصٜٔ َا ظايت خكَٛٓا ؼ

ٕٸ ايطدٌ  .(4)نتب٘ ٛٸح بٌ ايتؿٝټٌّٚٝ ايبٛطٞ إٍ أ ـٔ ع٢ً ع ٚايتػٓټنإ ٜتط ٔ، ؾًِ ّ

 .(5)قٛاعس ايؿطٜكٌ ٗ ايؿك٘ ٚايعكٝس٠

ٔٵ(6)ضٜس ٖٓا إٔ أزضؽ ؾدكٝٸ١ ايطٛٗ ٚتاضى٘أ٫ٚ  ٕٸ خطٚز  ، يه ٜبسٚ يٞ أ

ٌٳ نعـ; بٌ قس ٜهٕٛ أسٝاّْا  ؾدل عٔ قٛاعس إصاٖب ْٝعٗا يٝؼ بايهطٚض٠ زيٝ

سّا بإصاٖب، تكٝټ ـٵبعٝسّا إٔ ٜهٕٛ ايطٛٗ ضد٬ّ مل ٜعٹٚيٝؼ  .َؿتاسّا يًتذسٜس ٚايتٜٓٛط

ٛٸعّا سطٸّا ٗ تؿهرلٙ قس تبسٚ خًٝطّا ٖذّٝٓا ٫  ا أْتر عٓسٙ سك١ًّٖٝٓ ،بٌ نإ َتٓ
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َٔ َصاٖب إػًٌُ، ٚشلصا ٜٴٓكٌ عٓ٘ اْتكازٙ ايؿٝع١ ٗ َٛانع عسٜس٠  ٜٓػذِ َع أٍّٟ

ـٺ  ، نُا ٜٴٓكٌ عٓ٘ اْتكازات٘ يٰخطٜٔ.ٚبعٓ

ٝٸ١ ٚمٔ ْبشح َػأي١ إكًش١;  ٫ٚ أدس َٔ ايهطٚضٟ تٓاٍٚ ٖصٙ ايكه١ٝ بػًب

ٕٸ إثاض٠ اؿسٜح عٔ َصٖب ايطدٌ قس تؿٓهٌ ـ ٗ أغًٛبٗا ٚططٜكتٗا ـ عا٥كّا أَاّ  ٭

ٟٸ َصٖبٺ .غ١َ٬ ايبشح َٚٛنٛعٝٸت٘ ُٸٓا  ،ؾًٓؿطن٘ اْت٢ُ ٭ ؾٗصا ٫ ٜعٓٝٓا، ٚإْٸُا تٗ

 ب.ػٵٖٓا آضا٩ٙ ٚأزٓيت٘ ؾشٳ

ٝٸ١ بعض ايباسجٌ َٔ ايطٛٗٚٗ  ٕٸ  ،َكابٌ غًب نايؿٝذ ايبٛطٞ، ٬ْسٜ أ

( قاّ ٗ ايعكط اؿسٜح بطباع١ ضغاي١ ايطٛٗ ٗ 1935ّايؿٝذ قُس ضؾٝس ضنا)

ب تعبرلٙ ـ تبكط٠ّ ٭ٚيٞ ا٭بكاض، نُا دا٤ ٗ َكسٸ١َ ػٵنٞ تهٕٛ ـ سٳ ;ف١ًٓ إٓاض

 ضغاي١ ايطٛٗ ْؿػٗا.

ٕٸ إٛقـ َٔ ض َٳغاي١ ايطٛٗ ٜتأثٸٚىٝٸٌ يٞ أ ٜات ُٛنع سٳط غًبّا ٚإهابّا 

ايباسح ٚسادت٘ إٍ ايتشطٸض َٔ ايٓكٛم ٖٚٛ ٜتعاٌَ َع ايٛاقع، ٖٚٛ َا ٜطتسٸ إٍ 

ٝٸ١ ايع٬ق١ بٌ ايٓلٸ ٚايٛاقع َٔ د١ٗ ؾب٘ أْطٛيٛدٝٸ١، َٚعه١ً ايع٬ق١ بٌ  إؾهاي

ؾهؿه١ إؿه٬ت  ؾايؿكٝ٘ ايصٟ ٜبشح عٔ .ٚايعكٌ َٔ د١ٗ إٜبػتُٛيٛدٝٸ١ ايٓلٸ

ايٓاؾ١٦ عٔ تكازّ ايٛاقع )ٚايعكط( َع ايٓكٛم قس ٜهٕٛ َٝٸا٫ّ ٕجٌ تؿهرل ايطٛٗ، 

ٌٸ ؾها٤ٺٚ ٝٸ١ خاقٸ١ ٗ ٚ بُٝٓا  ;ْكٸٞ َػًل ٚداَس، ٚٗ غٝام ساد١ ْٗه١ٜٛ يًعك٬ْ

ٚضأ٣ ايتأثرلات  ،ايؿكٝ٘ ايصٟ عاف ٗ ظَٔ ايت٬عب بايٓكٛم ٭دٌ ايٛاقع ٚنطٚضات٘

ٝٸ١ َج٬ّايػًبٝٸ١ شل  ضّا َٔ َجٌ ضغاي١ ايطٛٗ.صٹػسٙ سٳ ،صا ا٭َط ع٢ً اشلٜٛٸ١ ايسٜٓ

ٕٸ ايصٟ وسْٚا شلصا ايتُٗٝس سٍٛ ٖٜٛٸ١ ايطٛٗ ٚؾدكٝٸت٘ ٚاْتُا٥٘ يٝؼ غ٣ٛ  إ

 اٱؾاض٠ إٍ:

نطٚض٠ ؼٝٝس إٛاقـ ايعكسٜٸ١ ٚإصٖبٝٸ١ ٚمٔ ْتعاٌَ َع ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ أٚ  أـ

 ّا أَآَا عٔ تٓاٍٚ ا٭ؾهاض َٛنٛعٝٸ١ عاي٢.١ٝ ٫ تهٕٛ سادعغرلٖا; ستٸ

ٕٸ ؾدكّا َٔ ٖصا ايٓٛع هب إٔ ٫ ْٓٛط ٗ أعُاي٘ َٔ َٓٛإض ب ـ اْتُا٥ٞ،  إ

ٝٸت٘ أٚ تؿٝټ ع٘ ٚمٔ ْؿِٗ ْٛطٜٸت٘; ٭ْٸ٘ َع٢ٓ عًٝٓا إٔ ٫ ْؿُٗ٘ بايهطٚض٠ َػكطٌ سٓبً

ًُٛضٚخ عٓس إصاٖب ٗ َطايع١ َػاٜط٠ ُاَّا ي ع َٓ٘ إٔ ٜعاجل ا٭َٛض بططٜك١ٺَٔ إتٖٛق

ؾٓشٔ  .قهٝٸ١ إكًش١، ضَا َٔ سٝح ايتكػِٝ ٚايتعطٜـ ٚا٫غتس٫ٍ ٚايؿِٗ ٚغرل شيو
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ع َٓٗا ططٜك١ َػاٜط٠ ُاَّا ٗ تٓاٍٚ ا٭َٛض، ٚنأْٸٗا تتشطٸى نُٔ أَاّ عٝٸ١ٓ ٜتٖٛق

 باضازاِٜ كتًـ.

 

ٗٸس ايطٛٗ يؿهطت٘ بصنط ا٭زٓي١ اييت ٜعتُسٖا ايؿكٝ٘ ٗ ا٫دتٗاز، ٜٚبًؼ بٗا  ّ

تػع١ عؿط زي٬ّٝ، ٜعتدلٖا أزٓي١ ايؿطع، ٜؿطع ؾٝٗا بايهتاب ٚايػٓٸ١ ٚاٱْاع، ٜٚٓتٗٞ 

بإْاع أٌٖ ايهٛؾ١ ٚإْاع ايعذل٠ )عٓس ايؿٝع١( ٚإْاع اـًؿا٤ ا٭ضبع١، ناؾؿّا عٔ 

ٚبعهٗا اٯخط ٖا ٖٛ كتًـ ؾٝ٘، ثِ  ;ؿل عًٝ٘ بٌ إصاٖبنٕٛ بعهٗا ٖا ٖٛ َتٸ

ٍٸ ع٢ً تأقٌٝ َطدعٝٸ١ إكًش١ عسٜح )٫ نطض(.  ٜػتس

ٖٚصٙ ا٭زٓي١ ايتػع١ عؿط أقٛاٖا ايٓلٸ »ٚبعس ٖصا ايتُٗٝس ٜكٍٛ ايطٛٗ: 

َٸا إٔ ٜٛاؾكا ضعا١ٜ إكًش١ أٚ ىايؿاٖا .ٚاٱْاع ٕٵ ;ثِ ُٖا إ  ،ٚاؾكاٖا ؾبٗا ْٚعُت ؾإ

ٚضعا١ٜ  ;ٚاٱْاع ;ايٓلٸ :٫ٚ تٓاظع; إش قس اتؿكت ا٭زٓي١ ايج٬ث١ ع٢ً اؿهِ، ٖٚٞ

ٕٵ (;ض ٫ٚ نطاضطٳ٫ نٳ): ×إكًش١ إػتؿاز٠ َٔ قٛي٘ خايؿاٖا ٚدب تكسِٜ إكًش١  ٚإ

عًُٝٗا بططٜل ايتدكٝل ٚايبٝإ شلُا، ٫ بططٜل ا٫ؾت٦ات عًُٝٗا ٚايتعطٌٝ شلُا، 

 .«ايكطإٓ بططٜل ايبٝإنُا تٴكسٸّ ايػٓٸ١ ع٢ً 

ٕٸ ايع٬ق١  ;ٖٛ ا٭نجط خطٛض٠ عٓس ْٓكاز ايطٛٗ ٖصا ايٓلٸ ؾايطٛٗ ٖٓا ٜعًٔ أ

ضٷ دسّا َٔ دعٌ إكًش١ صٹبٌ ايٓلٸ ٚإكًش١ تػُض يًُكًش١ بتدكٝل ايٓلٸ. إْٸ٘ سٳ

ِّ ط بايع٬ق١ بٌ َعاضن١ يًٓلٸ أٚ ساشؾ١ ٕطدعٝٸت٘، ؾٗٛ ٫ ٜكبٌ بصيو، شلصا ؾٗٛ ٜٓ

ٖٓ ،تاب ٚايػٓٸ١ايه ٕٸ ايػٓٸ١ تكًض يتدكٝل ايهتاب ٚتكٝٝسٙ ٚغرل شيو  ا ؾهُا أ

ُٸ٢ بٝاّْا ي٘، نصيو اؿاٍ ٗ إكًش١ تكًُض شلصا ا٭َط عٝٓ٘ ٗ ع٬قتٗا بايٓلٸ  ٜػ

ٚاٱْاع، ٚبٗصا تهٕٛ ايع٬ق١ بٌ ايٓلٸ ٚإكًش١ ع٬ق١ّ تؿػرلٜٸ١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

 ب.ايطٛٗ، ٚيٝػت ع٬ق١ غايبٺ َٚػًٛ

ٝٸ١  ٛٸض َعكٍٛ يبٝاْ ٔٸ ا٭َط ا٭نجط ؼسٸّٜا أَاّ ايطٛٗ ٖٓا ٖٛ ٗ تكسِٜ تك يه

إكًش١ يًٓلٸ أٚ يهٕٛ إكًش١ تكًض يتدكٝل ايٓكٛم أٚ تؿػرلٖا، ؾهٝـ 

٢ اٯٕ ّهٔ إزضاز إكًش١ ٗ غٝام إٓاٖر ايتؿػرلٜٸ١ يًٓكٛم؟ ٖصا ا٭َط ٜبسٚ ستٸ

ٌٸ عسّ ؾُٗ٘ غاعس عً  ٢ تٛدٝ٘ اْتكازات سازٸ٠ يًطٛٗ َٔ قبٌ خكَٛ٘.غرل َؿّٗٛ، ٚيع
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َٸا ٫  ٕٸ ايٓلٸ ٚاٱْاع إ شلصا واٍٚ ايطٛٗ ؾطح ٖصٙ ايؿهط٠ عدل ايكٍٛ بأ

، ٚإشا ١ ؾا٭َط ٚانضٷأٚ ٜهٕٛ، ؾإشا مل ٜهٔ ؾُٝٗا نطض ايبتٸ ٜهٕٛ ؾُٝٗا نطضٷ

ٕٸ سسٜح ْؿٞ ايهطض ايٛاضز عٔ ايٓيبٸ ٜكًض يًتدكٝل ٚا٫ نإ ؾُٝٗا نطضٷ  ;غتجٓا٤ؾإ

 ْعّا بٌ ا٭زٓي١.

ٕٸ إ :ٖٚٛ ،ٜٚٛاد٘ ايطٛٗ ْؿػ٘ ٖٓا بتػا٩ٍ ٕٸ اٱْاع أق٣ٛ َٔ إكًش١; ٭

إكًش١ َٓطًك١ عٓس ايطٛٗ َٔ ايؿهط٠ اييت ٜعطٝٓا إٜٸاٖا سسٜح ٫ نطض، ٚإؿطٚض 

ٕٸ اؿسٜح غرل قاطع ٫ٚ ٜكٝين، ؾهٝـ ٜا تٴط٣ تكسٻ َت إكًش١ اٯت١ٝ َٔ سسٜح غرل أ

ٛٸ٠ّ؟!ٝين ع٢ً اٱْاع ايصٟ ّجِّٜك  ٌ ٜكّٝٓا ٚق

ٔٸ ايطٛٗ ٜطؾض ٖصا ايه٬ّ نًٓ٘ بؿسٸ٠، َ٪ٓن ٕٸ يه ٕٸ إكًش١ أق٣ٛ; ٭ سّا أ

 ا٭ق٣ٛ َٔ ا٭ق٣ٛ ٖٛ ا٭ق٣ٛ.

٢ اٯٕ غرل َكٓع١، ا٭َط ايصٟ ٜهططٸٙ يًهؿـ عٔ ٚتبسٚ قاٚي١ ايطٛٗ ستٸ

ٝٸ١ إكًش١ َٔ ايٓلٸ ٚاٱْاع; ٝٸّا سٍٛ إكًش١ شل َدلٸضات أقٛا٥ ٛٸ٫ّ ْػب صا ٜعكس عجّا َط

ٚٸ٫ّ ـ بأْٸٗا: َٚطدعٝٸتٗا، ؾٝعطِّ ايػبب إ٪زٸٟ إٍ َككٛز ايؿاضع، عباض٠ »ؾٗا ٗ ايؿطع ـ أ

، ثِ ٜكّٛ ـ ثاّْٝا ـ بػطز ايٓكٛم اييت ت٪ٓنس بٓا٤ ايؿطٜع١ ع٢ً «)عباز٠( أٚ عاز٠

 كطا٤.كتكط٠ ـ ع٢ً ا٫غت إكاحل، َعتُسّا ـ ٗ عباض٠ٺ

ٕٸ تعطٜـ إكًش١ بايػبب إ٪زٸٟ إٍ َككٛز ايؿاضع هعٌ ٖٓاى ق١ًّ بٌ  إ

ٔٸ أْٸ٘ غٛف ٜػاعسٙ ٗ تهطٜؼ  ْٛطٜٸ١ إكًش١ ايطٛؾٝٸ١ ْٚٛطٜٸ١ إكاقس; ٖٚٛ َا أٚ

 نُا غٛف ْط٣ ٫سكّا. ،ْٛطٜٸت٘

ٜٛاقٌ ايطٛٗ قاٚيت٘ عدل تأقٌٝ ؾهط٠ إكاحل، ؾٝتشسٸخ عٔ تعًٌٝ ا٭ؾعاٍ 

ٝٸ١ ٚانش١ عٓسٙ ٖٓااٱشل ٌٕ غا٥ٝٸ١، ٗ ْعع١ٺ َعتعي ثِ ٜتهًِٓ  .ٝٸ١، َٛاؾكّا ع٢ً تعًًٝٗا بعً

ٕٸ تبعٝٸ١ ا٭ سهاّ يًُكاحل ٌٖ ٖٞ ٚادب١ ع٢ً اهلل أٚ أْٸٗا َٔ باب ايتؿهٸٌ؟ عٔ أ

َٔ باب أْٸ٘ أٚدبٗا ع٢ً ْؿػ٘، َكذلبّا ٗ شيو َٔ ايتؿهرل  ;ؾرلاٖا ٚادب١ّ عًٝ٘

يًهتاب ٚايػٓٸ١ ؿكٌٝ أزٓي١ ضعا١ٜ ايؿطٜع١ يًُكاحل، َػتٓسّا ثِ ىٛض ٗ ت .ا٭ؾعطٟ

زاَت ايؿطٜع١ قس بٴٓٝت ع٢ً  : َاتاي١ٝ)ايٓٛط(، يٝدطز بايٓتٝذ١ ايٚاٱْاع ٚايعكٌ 

ِٳ ٕٕ، ٚيٝؼ ايعهؼ. إكاحل ٚضاعتٗا يعّ تكسِٜ إكاحل ع٢ً ايٓلٸ تكسٜ  بٝا

ٓٵَشاٚيت٘ تأقٌٝ ؾهط٠ إ ;ٜبسٚ يٓا ايطٛٗ ٖٓا ٚنأْٸ٘ ١ٝ كًش١ ٗ بٹ
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ٝٸ١، ٜطٜس إٔ هعٌ إكًش١ أؾب٘ بايكٝس ايًبٸٞ )إتٸ كٌ غرل إًؿٛٚ( ٗ ايتؿطٜعات ايسٜٓ

ٌٸ ْلٍّ ٕٸ ن ٌٸ ايٓكٛم ٚاٱْاعات أٜهّا، َع٢ٓ أ سٝح إْٸ٘ َبينٸ ع٢ً إكًش١،  ;ن

ٕٸ ٗ إعًَٛٝٸ١ َكًش١ َٚٔ ثِ  ،ؾهأْٸ٘ ٜكٍٛ: تؿذلٙ َعًَٛٝٸ١ ايعٛنٌ ٗ ايبٝع; ٭

ٕٸ ايٓكٛم ٗ ْؿػٗا َكٝٸ .ٜسٚض اؿهِ َساض ٚدٛز ٖصٙ إكًش١ سسٚثّا ٚبكا٤ٶ ٠ سٚنأ

ٖٚصا َا  .اٯٕ عاي١ إكًش١، ؾإشا اْتؿت ٖصٙ اؿاي١ مل ٜهٔ ٗ ايٓكٛم إط٬م

ٝٸ١ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ; إش ضٴ ُٸّا نجرلّا بأقٛا٥ ُا ظعً٘ إكًش١ دع٤ّا بٳهعٌ ايطٛٗ َٗت

ٓٵ ٚٸٍ ايططٜل، ؾباضتؿاعٗا تعٍٚ ١ٝ ايتؿطٜع َٜٔ بٹ هٕٛ قس قٝٸس ايٓكٛم بإكًش١ َٔ أ

ٕٸ ايكٝس إتٸ كٌ أق٣ٛ َٔ إكٝٸس ب٘، ٚايكط١ٜٓ َكسٸ١َ ع٢ً شٟ َعطٝات ايٓكٛم; ٭

 ايكط١ٜٓ.

ٌٸ َا تكسٸّ َٔ تعطٜـ ايطٛٗ يًُكًش١ بأْٸٗا ايػبب إ٪زٸٟ إٍ َككٛز  بٌ يع

ٕٸ ايؿعٌ إ سيٍٛ عًٝ٘ بايٓلٸ ٚدٛبّا أٚ ؼطّّا قاض عٝح ايؿاضع ٜػاعسٙ ٖٓا أٜهّا; ٭

ٝٸ١ ع٢ً إكاحل،  ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ َؿهّٝا إٍ َككٛز ايؿاضع; إش َا زاَت ا٭سهاّ َبٓ

ٝٸ١ بٝٓٗا ٚبٌ إكاقس ايؿطعٝٸ١، ؾٗصا ٜعين  ٝٸ١ ع٢ً ايع٬ق١ ايػبب َٚا زاَت إكاحل َبٓ

ٌٕ ٌٸ زيٝ ٕٸ ن ٝٸ١ ايٛ أ قٍٛ إٍ إكاقس، ؾإشا اْتؿت ٖصٙ يؿٛٞ بات َكٝٸسّا بإٔ ىسّ غبب

ٕٸ إككس  .ٖٚٛ إكًش١ ،ايػببٝٸ١ قاض اؿهِ َؿطٸغّا َٔ َهُْٛ٘ ايكا٥ِ عًٝ٘ َٚا أ

ٝٸ١ َا ٗ ايٓلٸ ٚٸٍ ؾ٬ َع٢ٓ ٕطًٛب َا زاّ غرل قازض ع٢ً إٜكايٓا ـ عدل  ٖٛ إطًٛب ا٭

 إكًش١ اييت باتت َٓتؿ١ّٝ ؾٝ٘ ـ إٍ إككس.

إكًش١ ٖٞ »سٌ ٜكٍٛ: ، أخط٣ يًطٛٗ ٗ آخط ضغايت٘ اض٠ْسٙ عبٖٚصا َا ت٪نِّ

إككٛز٠ َٔ غٝاغ١ إهًٓؿٌ بإثبات ا٭سهاّ، ٚباقٞ ا٭زٓي١ نايٛغا٥ٌ، ٚإكاقس 

. ضغِ أْٸ٘ ٗ ايتعطٜـ اعتدل إكًش١ غببّا يًُكاقس، ٖٚٛ «ٚادب١ ايتكسِٜ ع٢ً ايٛغا٥ٌ

 ٖٓا ٜعتدلٖا عٝٓٗا.

إعٜس َٔ َدلٸضات تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ  َٔ ٖٓا، عاز ايطٛٗ يتكسِٜ

ٛٸ٠ ٗ إكًش١ ع٢ً اٱْاع، بعس تكسّ٘ ؼ٬ًّٝ ْكسٜٸّا  ٚاٱْاع، عدل بٝإ عٓاقط ق

 ١ اٱْاع، ٖٚٞ:ٝؿذٸ

بُٝٓا اٱْاع يٝؼ َتٸؿكّا ع٢ً قُٝت٘  ;إكًش١ َتؿلٷ عًٝٗا بٌ اؾُٝع أـ

ٛٓاّ ٚبعض ايؿٝع١ ٚاـٛاضز َٔ إػً ت٘، ؾكس خايـ ٗ شيو ْاع١ْٝٚسذٸ ٌُ، نايٓ
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 و بػرلٙ.ٍ َٔ ايتُػټٚٵؿل عًٝ٘ َأو بإتٻٚايٛاٖطٜٸ١. ٚايتُػټ

بُٝٓا  ;ايٓكٛم كتًؿ١ َتعاضن١، ٖٚٞ غبب ا٫خت٬ف إصَّٛ ؾطعّا ب ـ

 ؿل عًٝٗا، ٚمٔ َأَٛضٕٚ با٫عتكاّ بعط٣ ايٛسس٠ ٚتطى ايؿطق١.إكًش١ َتٸ

ٛٻ َٸ١، بُٝٓا ض يٓا ابٗصٙ ايططٜك١ ق ٕٸ َطدعٝٸ١ إكًش١ تٛدب اتؿام ا٭ يطٛٗ أ

 َطدعٝٸ١ ايٓكٛم ٚاٱْاع تٛدب اخت٬ؾِٗ.

ٕٸ ايٓيبٸ ٚايكشاب١ اغتدسَٛا تكسِٜ  ز ـ ٍٸ ع٢ً أ بعض ايٓكٛم ٚايٛقا٥ع اييت تس

سسٜح ايٓيبٸ يعا٥ؿ١ ٗ َػأي١ ٖسّ ايهعب١  :إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ عٓس ايتعاضض، َجٌ

 .×إبطاِٖٝٚبٓا٥ٗا ع٢ً َعٝاض 

٫ٚ تعط٬ّٝ يًؿطٜع١، بٌ  ،ٚضعا١ٜ إكًش١ يٝؼ قٝاغّا َصََّٛا نكٝاؽ إبًٝؼ

ِٴ ٌٕ ٖٛ تكسٜ أضدض ع٢ً غرلٙ، عٓس عسّ إَهإ اؾُع ٚايتٛؾٝل، نُا متٸ تكسِٜ  زيٝ

 اٱْاع ع٢ً ايٓلٸ عٓس بعض ايؿكٗا٤.

ِٸعٳبعس تكطٜطٙ ٖصا إؿٗس ٜٛاد٘ ايطٛٗ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜٴ  :، ٖٚٛبطظ ٖٓاٚا٭ سٸ ا٭ٖ

َكاحل ايعباز بأؾهٌ َٔ عًِ ايعباز َكاؿِٗ، ؾذلى أزٓي١ ايؿطع  ٕٸ ايؿطٜع١ عا١ْٕإ

ٌٷ ؾاغس، بٌ ٖٛ َعاْس٠.  ايسآي١ ع٢ً إكاحل يكاحل غرلٖا باط

ٕٸ َا ٜكّٛ ب٘ اٯٕ َٔ ايتٓٛرل  ٕٸ ايطٛٗ ٖٓا ٜٛاد٘ ايؿهط٠ اييت تط٣ أ ٚنأ

ٚايصٟ ٫ ٜكبٌ ب٘ إػًُٕٛ، ؾهٝـ  ،ايٓلٸيًُكًش١ يٝؼ غ٣ٛ ا٫دتٗاز ٗ َكابٌ 

ٕٸ ايؿطٜع١ أعًِ َكاؿٓا؟! ٜطٜسْا ايطٛٗ إٔ ْذلى ايٓكٛم يكاحل إَٔط  بؿطٟ، َع أ

ؾطعٞ َعٝاضٜٸ١ ؾُٗٓا  ٜػتٓس ايطٛٗ ٖٓا ٗ ضزٸ ٖصٙ ايكهٝٸ١ إٍ تؿٜٕٛض

ٕٸ ايؿطٜع١ بٓؿػٗا أسايت ؾِٗ إكًش١ عًٝٓا، عدل سسٜح  .يًُكًش١ ٫ ؾٗٛ ٜعتدل أ

ٝٸ١ تطى ايٓكٛم تابع١ّ .نطض آخط َكسٸّ عًٝٗا، ٖٚٛ  يًعٌُ بٓلٍّ ٚبٗصا تهٕٛ عًُ

 ٖٚصا نًٓ٘ ٫ ٜٓاٗ نٕٛ اهلل أعًِ َٓٸا َكاؿٓا. .سسٜح ْؿٞ ايهطض

بٗصٙ ايططٜك١ دعٌ ايطٛٗ ٖاضغت٘ ٕطدعٝٸ١ إكًش١ بٓؿػ٘ تطبٝكّا ٕطدع١ٝ 

ٕٸ ع٢ً ْلٸ، ؾٗٛ ٜؿذلض تكسٸّ سسٜح ٫ نطض عً ْلٍّ ٢ غا٥ط أزٓي١ ايؿطع، ٚإؿطٚض أ

ٕٸ ايٓكٛم ٫ تؿدٸل ي٘ ايهطض بٓشٛ نؿـ تؿدٝل ايهطض بٝس إهًٖ ـ ْؿػ٘; ٭

 ،إكازٜل ٖٓا ٖٚٓاى، ؾتعٝٝٓ٘ يًهطض ٜٛدب تٓعٌٜ سسٜح ْؿٞ ايهطض ع٢ً ايٛاقع١

ٝٸ١ إٛدٛز٠ ٗ ايٓكٛم نُٔ تًو ايٛاقع١.  ٚػُٝسٙ يٮسهاّ ا٭ٚي
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سّا ٗ ْٗاٜتٗا ع٢ً أْٸ٘ ٫ ٜسٸعٞ يطٛٗ تكطٜط ؾهطت٘، َ٪نِّبٗصٙ ايططٜك١ ٜٓٗٞ ا

ٔٸ ٗ ايؿطٚع سذٸ١ .ايكطع، بٌ ٜسٸعٞ ا٫دتٗاز ٗ ٖصٙ إػأي١ نُا أْٸ٘ ٜ٪ٓنس أْٸ٘  .ٚايٛ

َٳ قس ٜطايب٘ باتٸباع ايػٛاز  ٔٵ٫ ىؿ٢ كايؿ١ ؾهطت٘ يًػا٥س، شلصا ؾٗٛ ٜكٍٛ ـ ضزٸّا ع٢ً 

َٸ١ ـ:  ايػٛاز ا٭عِٛ ايٛادب اتٸباع٘ ٖٛ اؿذٸ١ ٚايسيٌٝ ٚ»ا٭عِٛ، ٖٚٛ َؿٗٛض ا٭

َٸ١ أنجط، ٖٚٛ ايػٛاز يعّ إٔ ٜتٸ ايٛانض، ٚإ٫ٓ ٕٸ ايعا َٸ١َ إشا خايؿِٖٛ; ٭ بع ايعًُا٤ٴ ايعا

 .«ا٭عِٛ

ٕٸ َا ؼسٸخ عٓ٘ فاُي٘ ٜٓتٗٞ ايطٛٗ َٔ عج٘ قبٌ إٔ ٜ٪ن٫ِّٚ  س ع٢ً ؾهط٠ أ

َٸا ا ;غرل ايعبازات ٚإكسٸضات ايؿطعٝٸ١  ،يعبازات ٚإكسٸضات ؾُطدعٗا ايٓكٛم ْؿػٗاأ

ؾُٛضز  .ؾاضسّا نٝؿٝٸ١ ايتعاٌَ َع ايٓكٛم َٔ سٝح ز٫٫تٗا ٚاخت٬ؾٗا ٚتعاضنٗا

إعا٬َت ٚايػٝاغات  :ْٛطٜٸت٘ ا٭َٛض غرل ايعبازٜٸ١ ٚغرل إكسٸض٠ ٗ ايؿطع، ٖٚٞ

 َٚدلٸضٙ ٗ ٖصا ايتُٝٝع: .ٚايتذاضات ٚأَجاشلا

َٸا سكٛم إهًٓؿٌ ؾٗٞ شلِ  ٫ٚ ْعطف سٓك٘ إ٫ٓ ،ايؿطع ٕٸ ايعبازات سلٸإ أـ َٓ٘، أ

ٕٸ َطدعٝٸ١ إكًش١  .ٚ٭دًِٗ; ٭ْٸٗا أسهاّ غٝاغٝٸ١ ٚؾطعٝٸ١ ٚنعت ٕكاؿِٗ ٚسٝح إ

 َكطٸض٠ َٔ قبٌ إٍٛ غبشاْ٘ شلصا ْأخص بٗا ٖٓا.

ٕٸ َكاحل غرل ايعبازات َع١ًَٛ يًعباز عهِ ايعكٌ ٚايعاز٠، ؾعٓسَا ٫  ب ـ إ

 ِ أْٸ٘ وًٝٗا يًعكٍٛ.ٜؿطسٗا زيٌٝ ايؿطع ٜٴعًَ

ض إٛقـ ٗ ساٍ تعسٸز إكاحل ٚإؿاغس ٫ٚ ٜذلى ايطٛٗ ايبشح قبٌ إٔ ٜٛنٸ

ُٸ إٍ قإْٛ ايتعاسِ  ؾٗٛ ٖٓا ْاٚطٷ .١ٝٚاخت٬ؾٗا، يٝشهِ بهطٚض٠ ايذلدٝض با٭ٖ

ِٸ ٌٕ َٓ٘ٚتكسِٜ ا٭ٖ ٞ يًدٛض ؾٝ٘ ، ٫ زاع(7)، ؾٝؿطس٘ ٜٚؿطح سا٫ت ايتػاٟٚ بتؿكٝ

 ٖٓا.

ٚعًٝٓا ؼًًٝٗا َٚكاضْتٗا  .ض يٓا َطازاتٖ٘صٙ قٛض٠ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ٖٚٛ ٜٛنٸ

ٕٸ غًػ١ً َٔ قٛاعس ا٫دتٗاز عٓس ايؿكٗا٤ ّهٔ إٔ  ;بايؿها٤ احملٝ٘ ؾكس قٌٝ بأ

ُٸٗا:  تؿٓهٌ ايب١٦ٝ اؿان١ٓ يٓٛطٜٸ١ ايطٛٗ، ٚأٖ

َٔ ؽكٝل  ٗٛ ْٛعٷايكٍٛ با٫غتشػإ بإكًش١ عٓس بعض إايهٝٸ١، ؾ ـ1

 ايٓلٸ بإكًش١.

 أٚ قإْٛ تبعٝٸ١ ا٭سهاّ يًُكاحل. ،قاعس٠ بٓا٤ ايؿطٜع١ ع٢ً إكاحل ـ2
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ٝٸّا بتأثرل عٓكط إكًش١ ـ3  .(8)بٓا٤ ايؿكٗا٤ ع٢ً قاعس٠ تػٝٸط ا٭سهاّ ظَهاْ

ّٳ بإكًش١، سٝح قاٍ ٗ َػأي١ قتٌ ايعْسٜل إتػتٸط  ـ4 ؽكٝل ايػعايٞ ايعُٛ

ٍٸ ع٢ً َكات١ً ايٓاؽ ستٸ إشا تاب، ؾٗصا يٛ »٢ ٜؿٗسٚا ايؿٗازتٌ: ٚإدايؿ١ يًشسٜح ايسا

 .(9)«أسسٷ ٗ ؽكٝل عُّٛ، ٚشيو ٫ ٜٓهطٙ قهٝٓا ب٘ ؾشاقً٘ اغتعُاٍ َكًش١ٺ

ٕٸ ايطٛٗ ب٢ٓ ؾهطت٘ ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض زٕٚ إٔ ٜؿرل إيٝٗا ٗ  ٜٚط٣ ٖصا ايتشًٌٝ أ

ٕٸ ضغايت٘ قاقط٠ْ(10)ضغايت٘  ٗ بٝاْٗا يؿهطتٗا. ، َا ٜٛسٞ ٚنأ

ٖٓ ٕٸ ٚإٍ داْب ٖصا نًٓ٘  ا ٜٛاؾل عًٝ٘ بعض ايباسجٌ، يهٓٸ٘ ٜط٣ أٜهّا أ

ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ٖٞ أبًؼ قٛض٠ ٚقٌ إيٝٗا تاضٜذ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ع٢ً إػت٣ٛ إعطٗ، 

ٕٸ  .(11)يهٓٸٗا قٛبًت بايطؾض ايؿسٜس ٚمل ٜهتب شلا ا٫غتُطاض ٚوتٌُ بعض ايباسجٌ أ

ٕٸ ايطٛٗ نتب ضغايت٘ ٖصٙ ٗ َٓؿاٙ، ٚمل تهٔ َٔ سٛي٘ ب١٦ٝ ؼتهٔ ايػبب ٖٛ  أ

٢ عٓس اؿٓاب١ً ٚإايهٝٸ١ ايصٜٔ دا٩ٚا أؾهاضٙ، ٚشلصا ٫ لس شنطّا يؿهطت٘ ٖصٙ ستٸ

نابٔ ت١ُٝٝ  ،ضغِ اٖتُاَِٗ َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا ٚاؾتػاشلِ عًٝٗا ،بعسٙ أٚ عاقطٚٙ

سهٛض ؾدكٝٸ١ ايطٛٗ ٗ إكٓٸؿات ِ اؾٛظ١ٜ ٚايؿاطيب ٚغرلِٖ. ٚضغِ ٚابٔ قٝٸ

ٔٸ ْٛطٜت٘ ٖصٙ ناْت غا٥ب١ّ إٍ إٔ أخطدٗا ايكازلٞ، ثِ ضؾٝس ضنا ٗ  اي٬سك١، يه

 .(12)ايعكط اؿسٜح

 

ٛٸ ايطٛٗ ـ  (13)مل تٗسأ ا٫ْتكازات ع٢ً ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ـ أٚ نُا زلٸاٖا بعهِٗ: غً

ـٸ يػٓٸٞ، ثِ ايؿٝعٞ ٫سكّا بسضد١ٺٗ ايؿها٤ ا ٚقس ناْت أبطظ ا٫ْتكازات  .أخ

 ،ٚغٛف ْتٛٓقـ ق٬ًّٝ عٓس ٖصٙ ا٫ْتكازات بايتشًٌٝ .َتهطٸض٠ َٛسٸس٠ بٌ ايٓاقسٜٔ

قاٚيٌ ٗ ايٛقت عٝٓ٘ ٖاضغ١ إعٜس َٔ اؿؿط ٗ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ٚاغتذ٥٬ٗا أنجط 

 ؾأنجط.

 

ٌٸ َا ؾعً٘  ٕٸ ن ُٸ١، ٖٚٞ تط٣ أ تعتدل ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ َٔ ا٬ٕسٛات إٓٗذٝٸ١ إٗ

ٕٸ َػتٓس  ،ايطٛٗ ٫ ٜدلٸض تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ ٫ٚ ٜ٪غٸؼ يٓٛطٜٸ١ َٔ ٖصا ايٓٛع; ٭
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ٌٸ َا قاي٘ ٖٛ سسٜح ْؿٞ ايهطض، ٖٚصا ٕٸ ػُٝس ا٭سهاّ ا٭ ايطٛٗ ٗ ن ١ ٚٸيٜٝعين أ

ٌٕ َٔ ايٓلٸ ْؿػ٘، ٖٚٛ سسٜح ْؿٞ ايهطض، ؾُا َع٢ٓ  ٗ ايؿطع يٝؼ إ٫ٓ ٌٸ زيٝ ٭د

 .(14)ايكٍٛ بتكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ؟!

ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ ٫ أٚٓٸٗا تععر ايطٛٗ، بٌ ٖٛ قس قطٸح  .ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ قشٝش١ْ

ٕٸ ايطٛٗ ٜطٜس َٓض َط بٗا ٗ ضغايت٘; ٕٸ ايؿهط٠ إطنعٜٸ١ ٖٓا ٖٞ أ دعٝٸ١ٺ يًؿِٗ ٭

َٚػتٓسٙ ٗ ايتكسِٜ ٖٛ  .ايعكًٞ ايبؿطٟ يًُكًش١، ٜٚكسٸّ ٖصٙ إطدعٝٸ١ ع٢ً ايٓلٸ

ٕٸ سسٜح ْؿٞ ايهطض  ٌٸ ّهٓ٘ إٔ ٜعتدل ـ أ َطدعٝٸ١ ايٓلٸ، ؾهأْٸ٘ اعتدل ـ أٚ ع٢ً ا٭ق

 .١ٺ ٖٛ سسٜح ْؿٞ ايهطض١ّٝ بسيٌٝ سذٸ١ٺ، عٝح ٜكبض ؾِٗ إكًش١ سذٸٖٝٛ زيٌٝ سذٸ

ٕٸ تعاضض ٝػعٌ آ١ٜ ايٓبأ زي٬ّٝ ع٢ً سذٸ ؾأْت عٓسَا ١ خدل ايٛاسس ٫ تكٍٛ بعس شيو بأ

ط عٓ٘ بأْٸ٘ تعاضض اـدل َع اـدل َع اٱْاع ٖٛ تعاضض ايكطإٓ َع اٱْاع، بٌ تعبِّ

ٞٸ ، ٖٚهصا أْت تكٍٛ: أْا أعٌُ بايكٝاؽ ٖٚٛ َكسضٷ اٱْاع أٚ َع قٍٛ ايكشاب

زٕٚ  ،١ ايكٝاؽ عٓسى ٖٛ ايٓلٸ ايكطآْٞٝسذٸادتٗازٟ، ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ ٜهٕٛ زيٌٝ 

١ ٝؾشسٜح ٫ نطض ٖٛ َجاب١ زيٌٝ سذٸ .إٔ ٜػًب شيو ايكٝاؽٳ َطدعٝٸتٳ٘ ايكا١ُ٥ ب٘

١ ايؿِٗ ايبؿطٟ يًُكًش١ ـ ٚايصٟ عبٸط عٓ٘ ٝل سذٸإكًش١ بؿُٗٗا ايبؿطٟ، ٚبعس ؼٗك

ٚٸيٝق١ بٌ إكًش١ ٚايٓكٛايطٛٗ بتؿٜٛهٓا ؾِٗ َكاؿٓا ـ تكبض ايع٬ ١، ٖٚصا م ا٭

 َا نإ ٜٗسف إيٝ٘ ايطٛٗ.

ٕٸ َطدعٝٸ١ إكًش١ ٗ ٚقٛؾٗا بٛد٘ ايٓكٛم ٖٛ ايٓكٛم. ٚبعباض٠ٺ  أخط٣: إ

 

ٕٸ ايطٛٗ عكس ضغايت٘ نًٓٗا  إعه١ً ايجا١ْٝ اييت ٜطاٖا ايٓاقسٕٚ ٖٓا ٖٞ أ

ٕٸ  .ٓكٛم يًُكاحلٕعاؾ١ ؾهط٠ َعاضن١ اي ٚايؿطنٝٸ١ ٗ سسٸ ْؿػٗا غرل َعكٛي١; ٭

ٝٸ١ ع٢ً إكاحل ٕٸ  ؾهٝـ ٜعكٌ إٔ تٴعاضض إكاحل؟! ٚبتعبرٕل ،ايؿطٜع١ َبٓ آخط: إ

ايؿطٜع١ ٗ شاتٗا دا٤ت ٭دٌ ؼكٝل َكاحل ايعباز، ؾهٝـ ٜٴعكٌ اؿسٜح عٔ ؾطنٝٸ١ 

ٕٸ ايطٛٗ ٜطؾض ٚدٛز إكاحل تعاضنٗا َع َكاحل ايعباز يتكسِٜ إكاحل عًٝٗا؟! بٌ إ

ٕٸ ايؿطٜع١ ضاعت ْٝع إكاحل، ٜٚكِٝ ا٭زٓي١ َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ١  ا١ًُٕٗ، ٜٚط٣ أ

ٕٸ ايؿطٜع١ ضاعت ْٝع إكاحل نًٓٗا، ؾهٝـ تػٓٸ٢ ي٘ إٔ هُع بٌ  ٚغرلُٖا ع٢ً أ
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 .(15)قٛي٘ ٖصا ٚبٌ اعتكازٙ بتكازّ ايٓلٸ َع إكًش١؟!

ٕٸ ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ مل إ٫ٓ ع بٌ َكاّ ٭ْٸٗا مل ُِّ تؿِٗ ٗ تكسٜطٟ ؾهط٠ ايطٛٗ; أ

ؾايطٛٗ ٫  .ب اْهؿاؾ٘ يٓاػٳايجبٛت ٚايؿ٤ٞ ٗ ْؿػ٘، ٚبٌ َكاّ اٱثبات ٚايؿ٤ٞ َع

ٕٸ ايؿطٜع١ ايٛاقعٝٸ١ ٫ تعاضض إكاحل، بٌ ٖٛ غع٢ ٱثبات شيو إْٸُا ن٬َ٘  .ٜؿٓو ٗ أ

٫ تعاضض إكاحل ٚغٴبٴٌ ا٫دتٗاز ؾٝٗا، ٗ نٝؿٝٸ١ انتؿاف ايؿطٜع١ ايٛاقعٝٸ١ اييت 

ٕٸ إط٬م ايسيٌٝ ـ َج٬ّ ـ يٛ عاضن٘ ض٩ٜتٓا ٕؿػس٠ٺ ٗ َٛضزٙ ؾٗٓا ٌٖ  ٚشلصا ؾٗٛ ٜكٍٛ بأ

عًٝٓا أٚ تكٝٸسٙ بط٩ٜتٓا يًُكاحل ٚإؿاغس، ٚاييت ٖٞ  ايؿطٜع١ ػعٌ إط٬م ايسيٌٝ سذٸ١ّ

ٕٸ ايكهٝٸ١ تهُٔ ٖ ض١ٜ٩ سذٸ١ٺ  .٫ ٗ ٚاقع ايؿطٜع١ ،ٓاَعتدل٠ عسٜح ٫ نطض؟ إ

ْ٘ بٌ َكاّ ايجبٛت َٚكاّ اٱثبات.  ؾاٱؾهاٍ خً

 

كٌ ّهٓين إٔ أٚاؾل عًٝٗا، ٖٚٞ تتٸ ،ٌ بعض ايٓاقسٜٔ ٖٓا ٬َس١ّٜٛػذِّ

ٚايٓلٸ، اْط٬قّا َٔ َشاٚي١ ايطٛٗ دعٌ َطدعٝٸ١ إكًش١ أق٣ٛ َٔ َطدعٝٸ١ اٱْاع 

ٕٸ تؿدٝل إكاحل ٚتعٝٝٓٗا ٖٛ أَطٷ كتًـ ؾٝ٘ نصيو، بٌ ٖٛ  ا٫تؿام عًٝٗا، ٚشيو أ

ٌٕبٳعٴطن١ ـ ضٴ ٢ أندل ـ يٮٖٛا٤ ٚايطغبات، ٚيٝؼ قهٝٸ١ّ ٚانش١ يًذُٝع ستٸ ُا بؿه

َٸ١تهٕٛ َسعا٠ّ ٫تٸ  .(16)بُٝٓا ايٓكٛم ٚاٱْاعات َٛدب١ّ يًؿطق١! ،ؿام ا٭

ـٷ٫ٚ ٜػتطٝع ا ٕٸ اٱْاع كتً غ٬ف  ،ت٘ٝٗ أقٌ سذٸ يطٛٗ ٖٓا إٔ هٝبٓا بأ

ٕٸ إكًش١ تٛسٸس ٛٸم إكًش١ ع٢ً اٱْاع بأ  ،إكًش١; ٭ْٸ٘ اغتعإ ٗ إثبات تؿ

ٕٸ ايٓكٛم ٚايٓكٛم; يتعاضنٗا، تؿطِّ ٕٸ  .تٗاٝٗ أقٌ سذٸ ٫ ؾٳٖوم، َع أ ٚبٗصا ْؿِٗ أ

ٚٗ  .ع أٚ ايٓلٸ ع٢ً فاٍ إُاضغ١ ايتطبٝكٝٸ١١ اٱْاٝايطٛٗ نإ ْاٚطّا يتٓعٌٜ سذٸ

ٕٸ ايبؿط أؾسٸ اخت٬ؾّا ٗ  ٕٸ َطدعٝٸ١ إكًش١ تٛسٸس; ؾإ ٖصٙ اؿاٍ ٫ ٜكضٸ َٓ٘ ظعِ أ

ات ٚإعاٜرل أّ ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل ٝتعٌٝ إكاحل ٚإؿاغس، غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايهًٓ

 إٝساْٞ.

أخط٣ نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴًؿت إيٝٗا  بٌ مثٸ١ ٗ َطدعٝٸ١ إكًش١ خطٛض٠ َٔ ْاس١ٝٺ

ٕٸ ايتصضٸع بإكاحل ايعًٝا َٔ أق٣ٛ ٚغا٥ٌ ايػًطات  ايطٛٗ، ٖٚٞ خطٛض٠ ا٫غتػ٬ٍ; ٭

ٟٸ  .بٌ ٚبكهاٜا ايسٜٔ ْؿػ٘ ،اؿان١ُ يًت٬عب عكٛم ايٓاؽ ٚمل ٜهع يٓا ايطٛٗ أ
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ذٳٗا بايسٜٔ َعٝاض هٓٸبٓا خطٛض٠ّ َٔ ٖصا ايٓٛع، بٌ ٖصٙ إداطط٠ عٓسَا تٴًكٹلٴ ْتا٥

ٝٸ١، ٚيصيو نإ أَجاٍ ايكطاٗ ٚابٔ ت١ُٝٝ  :تكبض َكًك١ّ ٚسكٝكٝٸ١ّ ُاَّا َٔ ايعا١ٜٚ ايسٜٓ

 ض َٔ قهٝٸ١ إكًش١ عَُّٛا.صٳع٢ً سٳ

ٚيٝؼ ايتطبٝل، يٝؼ َبسأ َطدعٝٸ١ إكًش١ ٗ  ،٢ ع٢ً َػت٣ٛ ايتٓٛرلبٌ ستٸ

ٌٸ يبعض ايؿٝع١ ٚا .ا٫دتٗاز أَطّا فُعّا عًٝ٘ ـٷؾع٢ً ا٭ق غًيب  ـٛاضز ٚايٛاٖطٜٸ١ َٛق

ٕٸ َبسأ َطدعٝٸ١ ايٓلٸ أق٣ٛ ٗ ٖصا  .ٖٓا، ٖٚصا ٚانضٷ بٌ يٛ نإ فُعّا عًٝ٘ ؾإ

َٸ١ َٔ َبسأ َطدعٝٸ١ إكًش١ ٚإشا قكس َٔ اٱْاع ع٢ً إكًش١ أقٌ  .اٱْاع ٗ ا٭

٘ غرل ، يهٓٸقإْٛ تبعٝٸ١ ا٭سهاّ يًُكاحل ٚإؿاغس ثبٛتّا ؾٗصا يٛ متٸ ؾٝ٘ إْاعٷ

 ٚأحملٓا إيٝ٘. ،اٱْاع ع٢ً َطدعٝٸ١ إكًش١ بٛقؿٗا ٚغ١ًّٝ ادتٗازٜٸ١، نُا ٖٛ ٚانضٷ

ٕٸ ايتعاضض بٌ  بٌ قس أناف بعضٴ ايباسجٌ ـ ٖٚٛ ايسنتٛض َكطؿ٢ ظٜس ـ أ

ايٓكٛم قهٝٸ١ ٚاقع١ ٗ ايعبازات ْؿػٗا، ٚايطٛٗ ٫ ٜكبٌ بإدطا٤ قإْٛ تكسِٜ 

ٕٸ ايتعاضض بٌ ا٭سازٜح ي٘ ع٬د٘ ٖٓا،  ،إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ ٗ ايعبازات ٜٚط٣ أ

ٝٸ١ ٖٞ: إشا نإ ايطٛٗ ٜٛاؾل ع٢ً ٚدٛز  .ٜٚكسٸّ ؾٝ٘ قٝػّا ع٬دٝٸ١ ٚاٱؾهاي

ٜٚعٌُ عًٝ٘ ٗ ايعبازات، ؾًُاشا ٫  ،َطدعٝٸات ع٬دٝٸ١ يًتعاضض ايكا٥ِ بٌ ايٓكٛم

٢ ٗ ضض ا٭خباض ستٸتهٕٛ ٖصٙ إطدعٝٸات ايع٬د١ٝ ضاؾعّا يًؿطق١ اييت تكع بػبب تعا

ٕٸ ايطٛٗ ٗ آخط ضغايت٘ ٜؿطح إٛقـ ٗ ساٍ تعاضض إكاحل  غرل ايعبازات؟! بٌ إ

نُا ٜٛدس َطدعٝٸات ع٬دٝٸ١ ٗ تعاضض إكاحل ٚؾإؿه١ً ٖٞ ٖٞ،  .ٚإؿاغس

ِٸ ؾععُ٘  ،ٚإؿاغس تٛدس نصيو ٗ تعاضض ايٓكٛم ؾُا ايؿطم بٌ اؿايتٌ؟! َٚٔ ث

ٕٸ ايٓكٛم َتعاض َٸ١ ،ن١أ ؾُٝا إكًش١ يٝػت نصيو، ٫  ;ؾتهٕٛ َسعا٠ يؿطق١ ا٭

 .(17)ع٢ً اـٓطٌ َعّا ٜهٕٛ ي٘ ٚد٘ٷ

ٔٵ ٌٕ  ٚإْٸين إش ُأٚاؾل ع٢ً ٖصٙ اٱناؾ١ ايٓكسٜٸ١، يه ٟٸ ٬َس١ٛ ع٢ً تؿكٝ يس

ٞٸ ٕٸ ٚدٛز إطدعٝٸات  ؾٝٗا، ٖٚٞ ٬َس١ٛ تطاٍ ايطٛٗ ٚايٓاقس َعّا ٖٓا، دع٥ ٚشيو أ

ٕٸ  ،ع ايؿطق١، ٫ ٗ تعاضض إكاحلايع٬دٝٸ١ ٫ ٜطؾ ٫ٚ ٗ تعاضض ايٓكٛم; ٭

ِٷ ٚأخط٣ ٗ نٝؿٝٸ١  ;تاض٠ّ ٗ أقٌ ٚتعٌٝ إطدعٝات ايع٬دٝٸ١ ا٫خت٬ف ايٛاغع قا٥

ٞ َعّا، تطبٝكٗا ع٢ً ايٛقا٥ع ٚاؿا٫ت، ٖٚصا أَطٷ لسٙ ٗ ايتعاضض إكًشٞ ٚايٓكٸ

ٕٵ  س.نإ ٗ ايٓكٸٞ أٚنض ع٢ً بعض ايكٴعٴ ٚإ
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ٕٸ زع٣ٛ تعاضض ايٓكٛم تعين أْٸٗا  َٔ ايػطٜب َا قاي٘ ايبٛطٞ ٖٓا،ٚ َٔ أ

ٕٸ ايٓكٛم َتعاضن١ ٚإؿطٚض أْٸٗا َٔ  ،يٝػت َٔ عٓس اهلل! ؾهٝـ ٜسٸعٞ ايطٛٗ أ

ٕٸ تعاضض ايٓكٛم ٜٴككس َٓ٘ َا ٚقًٓا َٔ ايطٚاٜات إٓػٛب١، ٫ تعاضض  اهلل؟ ٚشيو أ

ؾًُاشا  طٞ ططح ٖصٙ إساخ١ً ايٓكسٜٸ١، ٚإ٫ّٓا َٔ ايبٛدسٸ ؾػطٜبٷ .ايكازض َٔ ايٓكٛم

ٝٸٕٛ ٚاحملسِّ ٌٸ ٜبشح ا٭قٛي ٝٸ١ ٗ اخت٬ف ا٭خباض ٚقٛاعس س ثٕٛ ٚعًُا٤ ايكٓع١ اؿسٜج

 ايتعاضض؟

ٍٕ ٟٸ سا ٌٴ ٚع٢ً أ ٝٸ١ بايٓػب١ يًطٛٗ; أق ٝٸ١ تؿكًٝ ٚيٛ أْٸ٘ سصؾٗا  ٖصٙ اٱؾهاي

ٕٸ ططٜك١ تكسِٜ زيٌٝ ْؿٞ ايه ٚٸؾًٔ تتهطٸض ْٛطٜٸت٘; ٭ ١ ٫ ساد١ يٝطض ع٢ً غا٥ط ا٭زٓي١ ا٭

ٕٸ ؾهط٠ ايٛسس٠ ٚايؿطق١ ٫ ُجِّ .ؾٝٗا إٍ ؾهط٠ ايٛسس٠ ٚايؿطق١ ٌ زي٬ّٝ ؾطعٝٸّا عًُّا أ

يعّ ايكٍٛ  ٢ ْطدٸض َا ٜٛدب ايٛسس٠ ع٢ً َا ٜٛدب ايؿطق١، ٚإ٫ٓٗ ا٫دتٗاز ستٸ َػتك٬٘

َٸ١، نُا ب٘ ايٓكٛم اؿسٜج١ ا٭خباض نًٓٗا ٕا تػبِّٝبػكٛٙ سذٸ ٝٸ١ َٔ اخت٬ف ٗ ا٭

 طٜٔ ٚإعاقطٜٔ.قاٍ بصيو ايهجرل َٔ ايكطآٌْٝ إتأخِّ

َٸ١ ٚا٫خت٬ف ـٵأنٹ ٕٸ ٖٓاى ؾطقّا بٌ اـ٬ف ٗ ا٭ ؾاخت٬ف ايطأٟ  ;إٍ شيو أ

ُا ٫ ٜػبٸب َؿه١ًّ ٗ بعض ا٭سٝإ، بٌ ٜهٕٛ بابّا يًتٝػرل ع٢ً بٳٚا٫دتٗاز ضٴ

ٝٸات ا٫خت٬ف ٖٞ إؿه١ً بُٝٓا اـ٬ف  ;إهًٓؿٌ ٚايكطاع ٚايٓعاع ٚنعـ آي

َٸ١.  ا٭ندل ٗ ٖصٙ ا٭

شلصا َٔ ا٭ؾهٌ يًطٛٗ ايتدًٓٞ عٔ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ نُٔ َعٝاضٜٸ١ 

ٝٸ١ ٖٚطَٓٛطٝكٝٸ١ اغتٓازّا  ،ايٛسس٠ ٚايؿطق١، مٛ ٖاضغ١ تكسِٜ ٜكّٛ ع٢ً أقٍٛ ز٫ي

ٚٸ١ إكًش١ بأزٓي١ ا٭ٝإٍ ع٬ق١ زيٌٝ سذٸ خ عٓ٘ ٗ ١، ٖٚٛ َا غٓتشسٻيٝسهاّ ا٭

 .تاي١ٝإساخ١ً اي

 

ٔٗ ٚٸٜبسٚ ـ أٚ ُؾ ١ ٗ ايؿطع يِٝٳ ـ َٔ ايطٛٗ أْٸ٘ ٜطٜس ؽكٝل ْٝع ا٭زٓي١ ا٭

ٌٸ َٛضزٺ َٸ١ ٗ ن َٔ َٛاضزٖا ؿاي١ ايهطض ٚغرلٙ،  عسٜح ْؿٞ ايهطض، باعتباض أْٸٗا عا

 كٗا.سسٜح ْؿٞ ايهطض أخلٸ َٓٗا، ؾٝدكِّ ٝهٕٛؾ

ٚٸ ٕٸ ع٬ق١ سسٜح ْؿٞ ايهطض بأزٓي١ ا٭سهاّ ا٭ ١ ٫ تبسٚ ٚانش١ بػطع١ يٝإ
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ٛٸضٖا َٔ دٗات َتعسٸز٠ ٕعطؾ١ َس٣ قٛاب١ٝ تكسِٜ ايطٛٗ  ،يًباسح ّٚهٔ تك

ّٚهٓٓا ٖٓا شنط بعض  .ؿسٜح ْؿٞ ايهطض ع٢ً غا٥ط ا٭زٓي١ ايتؿك١ًٝٝ ٗ ايؿطع

ُٸٗا:ايت ٛٸض٠ يؿطح ٖصٙ ايع٬ق١، ٚايتؿكٌٝ ٗ قًٓ٘، ٚأٖ  دطهات إتك

ٚٸٍ: َا شنطٙ بعض ايباسجٌ إعاقطٜٔ ـ ْاقسّا ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ـ َٔ  ايتدطٜر ا٭

ٕٸ سسٜح ٫  ،ضؾض ايع٬ق١ ايػًطٜٛٸ١ بٌ سسٜح ٫ نطض ٚا٭زٓي١ ايؿطعٝٸ١ ؾصنط أ

ّٸ ٝٸ١ ٗ اجملا٫نطض ٖٛ ايعا ت إدتًؿ١ ٖٞ اـامٸ، ؾإؿذلض إٔ ، ٚا٭زٓي١ ايتؿكًٝ

ٕٸ سسٜح ْؿٞ ايهطض ٜكطٸض عسّ ٚدٛز نطض ٗ ايؿطٜع١، يهٓٸ٘ ىكٻل  ْكٍٛ: إ

ٍٸ ع٢ً ٚدٛب ايعكٛبات ٚاؿسٚز َج٬ّ ضغِ َا ؾٝٗا َٔ نطض ٚبٗصا اؾُع  ،بايسيٌٝ ايسا

ٝٸ ٕا  ١ ع٢ً سسٜح ٫ نطض، ٚيٝؼ ايعهؼ، خ٬ؾّاْكٌ إٍ ْتٝذ١ تكسٸّ ا٭زٓي١ ايتؿكًٝ

 .(18)أضازٙ ايطٛٗ

ٌٸ ْلٍّ ٕٸ ايٓػب١ اؿكٝكٝٸ١ بٌ ن ٔٸ ٖصٙ احملاٚي١ مل ت٬سٜ أ خامٸ ٚبٌ  يه

ٕٸ ايٓلٸ اـامٸ ٜجبت أسهاَ٘  سسٜح ْؿٞ ايهطض ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘; ٭

باٱط٬م ايؿاٌَ ٕٛضز ايهطض ٚغرلٙ، نٛدٛب ايٛن٤ٛ ايؿاٌَ يًٛن٤ٛ ايهطضٟ 

ٜٓؿٞ ايهطض ٗ َٛضز ٖصا ايٓلٸ )ايٛن٤ٛ( ٚغرلٙ، ؾتهٕٛ  ٚغرلٙ; ٚسسٜح ْؿٞ ايهطض

ايٓػب١ ٖا ٫ ٜكبٌ ؽكٝل أسسُٖا باٯخط، بٌ يٛ قشٸت ؾطنٝٸ١ ٖصا إٓاقـ ٖٓا 

ز َػتش٬ّٝ، طٳيهإ ؽكٝل ايسيٌٝ ايؿطعٞ ايتؿكًٝٞ عاٍ عسّ ايهطض ٚعسّ اَؿ

ِٸ ؾًٝعّ اٱبكا٤ ع٢ً ثبٛت ٚدٛب ايكّٛ ٚيٛ يعّ َٓ٘ ايهط ز، ٖٚصا غرل طٳض أٚ اَؿَٚٔ ث

ٝٸّا إٍ تعطٌٝ قإْٛ ْؿٞ ايهطض ْٚؿٞ اَؿ ز، إش أٜٔ غٝكبض طٳَعكٍٛ; ٭ْٸ٘ ٜؿهٞ عًُ

ٌ ٕٛضز ايهطض يٓكٛم بإط٬قٗا أٚ عَُٛٗا ايؿاًََا زٓيت عًٝ٘ ا َٛضز تطبٝكُٗا ٗ

 ز؟!طٳٚاَؿ

ٛٻ ٕٸ إٓاقـ ٖٓا تك ٕٸ إطاز ٖٛ ْؿٞ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜهٕٛ َٓ٘ ايهٚنأ طض ض أ

ٕٸ ثبٛت ايهطض ٗ أٚ ٜتعٕٓٛ بايعٓٛإ ايهطضٟ ْٛعّا، شلصا َجٻ ،ْٛعّا ٌ بايعكٛبات، َع أ

ِٸ َٔ ٖصٙ اؿاٍ.  ايؿطع أع

ٕٸ  ايتدطٜر ايجاْٞ: ٕٸ تكسِٜ سسٜح ْؿٞ ايهطض ع٢ً غا٥ط ا٭زٓي١ َدلٸضٙ أ ازٸعا٤ أ

ـٸ ب٘ َٔ َ٪ٜٸسات قطعٞ ايػٓس، ؾٝكسٸّ ع٢ً ا٭زٓي١ ايٛٓٸ ٕٸ تًو  ١;ٝاؿسٜح َٚا و ٭

ٞٸ ايػٓٸ١، ٚايكاعس٠ تؿطض  ا٭زٓي١ غٛف تكبض ٗ إط٬قٗا أٚ عَُٛٗا َعاضن١ّ يكطع
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ٞٸ ايػٓٸ١.  عًٝٓا ططح َا خايـ قطع

ٔٸ ٖصٙ احملاٚي١ ٞٸ  يه ٕٸ سسٜح ْؿٞ ايهطض َٚا وٝ٘ ب٘ قطع تؿذلض ٗ ايبسا١ٜ أ

ٌٸ ،ايكسٚض ٗ  أقٌ ْؿٞ ايهطض ،ْعِ .خ٬ف ؾسٜس ٚغرل َكٓع١ ٖٚصٙ ايكطعٝٸ١ ق

ّٷ َٸا ٚدٛز سسٜح ي٘ عُّٛ أٚ إط٬م ؾٗٛ أَطٷاؾ١ًُ ٗ ايؿطٜع١ َعًٛ غرل قطظ  ، أ

بٌ ٗ إكابٌ يٛ قضٸ ٖصا ايتدطٜر ؾًٔ ٜتُٓهٔ َٔ َٛاد١ٗ ا٭زٓي١ قطعٝٸ١  .بؿهٌ ٜكٝين

نايٓكٛم ايكطآْٝٸ١ ٚايعسٜس َٔ ْكٛم ايػٓٸ١، ٚغٝذعٌ شيو قاعس٠ ْؿٞ  ،ايكسٚض

َٔ ا٭سٝإ قسضتٗا ع٢ً ايتأثرل، ٖٚٛ  َا غًٝػٞ ٗ نجرٕل ايهطض نٝٸك١ ايسا٥ط٠، ٖٚٛ

 ُا ئ ىسّ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ أٜهّا.بٳَا ضٴ

َا أستٌُ ؾدكٝٸّا أْٸ٘ ٖٛ َػتٓس ايطٛٗ، ٚقس تٓاٚي٘ أٜهّا  ايتدطٜر ايجايح:

ٕٸ ايع٬ق١ َع سسٜح ْؿٞ ايهطض ٫  بعضٴ ا٭قٛيٝٸٌ َٔ اٱَاَٝٸ١، ٖٚٛ إٔ ٜٴؿذلض أ

ٌٸ ْلٸ ؾطعٞ ع٢ً سٹٜٓبػٞ إٔ لعًٗ ٠، يتهٕٛ ايٓػب١ ٖٞ ايعُّٛ سٳا َع ن

٘ٺ ، بٌ لعًٗا بٌ اؿسٜح ٚبٌ فُٛع ا٭زٓي١ ايؿطعٝٸ١، ٚبتػٝرل ٚاـكٛم َٔ ٚد

ط ايٓتٝذ١، ٚغٛف تكبض عَُّٛا ٚخكٛقّا ؾهٌ أسس ططٗ ايع٬ق١ غٛف تتػٝٻ

ٕٸ سسٜح ٫ نطض ىكٸل ْٝع ا٭زٓي١ ايؿا١ًَ ؾُٝع ايٛ قا٥ع زؾع١ّ َطًكّا; ؾهأ

ٛٸ٠ ْلٍّ ٚاسس، ٚبٗصا ٜهٕٛ َدلٸض تكسٸّ سسٜح ْؿٞ  ٚاسس٠ َٚا ٖٞ فتُع١ّ َعّا ٚٗ ق

 ايهطض ع٢ً غا٥ط ا٭زٓي١ ٖٛ ايتدكٝل، نُا ٜٴؿِٗ َٔ ايطٛٗ.

ٔٸ ٖصا ايتدطٜر ْاقؿ٘ ايػٝ ٌٷ ازل٘ فُٛع  س اـ٥ٛٞيه بأْٸ٘ ٫ ٜٛدس عٓسْا زيٝ

ٌٸ ْلٍّ بأٜسٜٓا إ٫ٓ ٢ ْٛقع ايتعاضض َع٘، بٌ يٝؼا٭زٓي١ ستٸ قا٥ِ بصات٘، ؾايع٬ق١  ن

ٌٸ ْلٸ ع٢ً سٹ ٕٸ (19)٠سٳهب إٔ تهٕٛ بٌ سسٜح ْؿٞ ايهطض ٚن . ٚبعباض٠ٺ أخط٣: إ

ٌٸ  اعتباض فُٛع ا٭زٓي١ زي٬ّٝ ٚاسسّا ؾٝ٘ عٓا١ْٜ ظا٥س٠ ؼتاز إٍ تدلٜط بعس إٔ نإ ن

 .(20)ايعٓا١ٜ ايعا٥س٠ ، ٫ٚ ًِو تدلٜطّا شلصٙ٘ زي٬ّٝ َػتك٬٘زيٌٝ ٖٛ ٗ سكٝكت

ٔٸ ايػٝس ايكسض ضؾض ٖصٙ إٓاقؿ١ ٕٓ ،يه ٕٸ ايؿطٜع١   ،ا ْعيت بايتسضٜرٚاعتدل أ

ٍٷ  ٕٸ ايؿاقٌ ايعَاْٞ بٌ ْكٛقٗا َٓعٸ ٝٸ١، ؾهأْٸٗا تط٣ أ َع١ًّٓ شيو ٗ غٝاغتٗا ايتبٝٝٓ

َٓعي١ ايعسّ، ؾٝهٕٛ ا٫ضتباٙ بٌ سسٜح ْؿٞ ايهطض ٚغا٥ط ا٭زٓي١ عهِ ا٫تكاٍ، 

َٸ١ ع٢ً غٝاغتٗا ايتسضهٝٸ١ ٗ بٝإ ا٭سهاّ ٕا قاّ ٚيٛ ٫ ْكب ايؿطٜع١ قط١ٜٓ عا

ٕٸ ٖصا ٫ ٜؿُٗ٘ ايعطف إ٫ٓ ايعطف بتكسِٜ اـامٸ تعاضنّا  ع٢ً ايعاّ َع ا٫ْؿكاٍ، ؾإ
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ٝٸ١ بٌ سسٜح ْؿٞ َػتكطٸّا َٚػتشهُّا، ٚعدل ٖصٙ ايططٜك١ تكبض ايع٬ق١ ا٫تٸ كاي

 .(21)، ٚبٗصا ٜكسٸّ عًٝٗا با٭خكٝٸ١ايهطض ٚفُٛع ا٭زٓي١ قا١ُّ٥

إش قس ًٜعّ َٓٗا ـ نُا  ;٫ٚ أضٜس إٔ أخٛض ٖٓا ٗ َٓاقؿات سٍٛ ٖصٙ ايؿهط٠

ٛټ ;س اؿا٥طٟ ـ ٖسّ ايٛٗٛضأؾاز ايػٝ ، (22)ٍ ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً إٍ قطا٥ٔ َتك١ًبػبب ؼ

ٌ ٗ ٚؾكّا ٕعاٜرل ا٭قٛيٝٸ ،ٖٚصا َا وسخ َا ٜؿب٘ عٓسِٖ ايهاضث١ ٗ ا٫دتٗاز

ٕٸ  ،َهتؿّٝا ب٘ ،يهٔ َا أٚزٸ ايتعًٝل عًٝ٘ ٖٓا .خكا٥ل ايكط١ٜٓ إتك١ً ٚإٓؿك١ً ٖٛ أ

ٛٸت٘، ٫ٚ ٜٛدب شيو غٝاغ١ ايتسضٸز ٗ بٝإ ا٭ سهاّ ٫ تعين ا٫تكاٍ أبسّا ٫ٚ َا ٗ ق

ٌٸ ْلٸ ٕٸ  ضب٘ ن ٝٸّا بإع٢ٓ ايس٫يٞ يًه١ًُ; ٭ َذُٛع ايٓكٛم ايؿطعٝٸ١ ضبطّا اتكاي

ٌٕ ايتسضٸز ٫ تعين إ٫ٓغٝاغ١  ٕٸ ا٭سهاّ تأتٞ بؿه تسضهٞ، ٚايبسٌٜ ايصٟ نإ  أ

ٕٸ ايٓلٸ إشا نإ ٗ ز٫يت٘ ع٢ً ق١ًٺ غُػ١ ْكٛم  ٜٓبػٞ إٔ ٜٴكشُ٘ ايكسض ٖٓا ٖٛ أ

ٕٸ ايؿِٗ ايعطٗ يًٓكٛم ٜهٕٛ َكاضْت٘ باجملُٛع، ٫ بؿكٌ  َٔ سٝح َهُْٛ٘ ؾإ

ٌٸ ٚاسس ع٢ً سٹ ٌٷ َٓؿكٌ ٜتشسٸخ عٔ ايهطض ع٢ً ؾًٛ دا٤  .٠سٳع٬قات٘ َع ن زيٝ

ٕٸ ايعطف ٫ ٜطب٘ ٖصا اؿسٜح ضبطّا  إتٛن٧ ؾكاٍ: ايٛن٤ٛ ايهطضٟ َطؾٛعٷ عٓهِ ؾإ

ٌٸ ْلٍّ ٛٓٞ ٚايتكطٝع  ْلٍّ َٓؿك٬ّ به َٔ ْكٛم ايٛن٤ٛ ٚأسهاَ٘، ؾٝٴشسخ ايتؿ

 كٌ ْكٸّا ٚاسسّا، ٫كٌ ب٘ َٔ سٝح إهُٕٛ بٛقـ إتٸبٝٓٗا، بٌ ٜطب٘ ايٓلٸ َا ٜتٸ

ؾه٬ّ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٚايػٝس  .ك١ً َع فُٛع َا ٜطتب٘ ب٘ظعٌ اؿسٜح قط١ّٜٓ َتٸ

ٕٸ ؾهط٠ ْػب١ سسٜح ْؿٞ ايهطض إٍ  ايكسض َعّا غرل َكٓع، ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ ٜبسٚ أ

 خاقٸ١ َع ٚضٚز تعبرل )ٗ اٱغ٬ّ( ٗ بعض ضٚاٜات سسٜح ايهطض.ٚاجملُٛع َعكٛي١، 

ٔٵ ٕٸ ايعطف ٜعُس إٍ شيو،  ؾ٤ٞٷ َع ٖصا نًٓ٘ ٜبك٢ ٗ ايٓؿؼ يه َٔ إثبات أ

ٕٵ٫ٚ َطدِّ ،ؾٝهٕٛ ا٭َط قت٬ُّ ع٢ً ايٛدٌٗ ناْت ايٓؿؼ ٌُٝ إٍ  ض ٗ ايبٌ، ٚإ

 قٝاّ ايعطف بصيو.

ُا ٜهٕٛ ٖٛ بٳَا ٜكبٸ أٜهّا ٗ َكًش١ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ، ٚضٴ ايتدطٜر ايطابع:

ٔٸ ٗ شٖٓ٘ ٕٸ ؾبسٍ إٔ ٜصٖب ايطٛٗ إٍ ٖاضغ١ اي .إػته تدكٝل إباؾط; ٭

ٚٸ ١; إش يٝايتدكٝل إباؾط قس ٫ ٜػُض يًطٛٗ بتكسِٜ سسٜح ٫ نطض ع٢ً ا٭زٓي١ ا٭

ايٓػب١ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘ )بكطف ايٓٛط عٔ ايتدطٜر 

 ..ٔ ٖٛ ايتػاق٘.ايجايح(، ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ ٫ َٛدب يًتكسِٜ، بٌ إتعِّ
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إ َٔ ا٭ؾهٌ ي٘ اغتدساّ ْٛطٜٸ١ اؿه١َٛ اييت ٍ إٔ ٜصٖب مٛ شيو، نسٳبٳ

ٚٸ ١ ـ ْٗٛضٴ أقٛيٝٸٞ اٱَاَٝٸ١ ٗ يٝاْتكط شلا ـ ٗ ع٬ق١ ٫ نطض بأزٓي١ ايتؿطٜعات ا٭

ٚٚاؾكٓا ع٢ً أقٌ  ،ايكطٌْ ا٭خرلٜٔ، طبعّا يٛ قبًٓا بؿُِٗٗ ٚتؿػرلِٖ شلصا اؿسٜح

سٝح  ،ٖٜٚٛٸتٗاؾهط٠ اؿه١َٛ، ٚنصيو بكطف ايٓٛط عٔ ؾِٗ اؿه١َٛ ٖٓا 

ٕٸ اؿسٜح ْاٚطٷ ،..بٌ َسضغ١ ايٓا٥ٝين ٚغرلٙ. ٜٛدس خ٬فٷ إٍ كتًـ  ؾكس اعتدلٚا أ

ٜٚعًٔ ْؿٞ ايهطض ؾٝٗا، ٚخكٛقٝٸ١ اؿه١َٛ ٖصٙ  ،ٜٚؿرل إيٝٗا ،ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١

 ،طٖا بعهِٗ بايٓٛط ٚاٱؾطاف( ٖٞ اييت ػعٌ سسٜح ٫ نطض َكسٸَّا)ٚاييت ٜؿػِّ

سٝح ايٓػب١ ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم  ;١; يعسّ ٚدٛزٖاٝب١ ا٭خكٸٚيٝػت خكٛقٝٸ١ ْػ

٘ٺ  .َٔ ٚد

ٕٸ ايكشٝض ٖٛ َا شٖب  ٚبٗصا ْعطف أْٸ٘ يٛ متٸ ؾِٗ إؿٗٛض ؿسٜح ْؿٞ ايهطض ؾإ

 إيٝ٘ ايطٛٗ َٔ تكسِٜ سسٜح ْؿٞ ايهطض ع٢ً غا٥ط ا٭زٓي١ ايؿطعٝٸ١.

 

ضٴ ايٓاقسٜٔ ع٢ً ايطٛٗ أْٸ٘ اعتُس ع٢ً اٱْاع ٗ إثبات تكسٸّ ٫سٜ بع

ٛٸ٠ إكًش١ ع٢ً اٱْاع تهُٔ ٗ  ٕٸ ق إكًش١ ع٢ً اٱْاع; ٚشيو سٌ اعتدل أ

َٸ١ ،اٱْاع ع٢ً َطدعٝٸ١ إكًش١ ٌٸ خ٬ف ٗ ا٭ ٚغرل شيو،  ،بُٝٓا اٱْاع ْؿػ٘ ق

ٕٸ  ،ٚا٫عتُاز ع٢ً ا٭َط إتؿل عًٝ٘ ٜٛدب ايٛسس٠ ؾٝهٕٛ أضدض َٔ غرلٙ، ٖٚصا ٜعين أ

ٕٸ إكًش١ أضدض َٔ  ;كتًـ ؾٝ٘ ـ ٖٚٛ اٱْاع ـ ايطٛٗ اعتُس ع٢ً إَٔط يهٞ ٜٴجبت أ

 .(23)َٔ إؿاضق١ غرلٖا، ٖٚصا ْٛعٷ

ٔٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫ْتكازات ٫ ٜكضٸ َ٪اخص٠ ايطٛٗ ب٘; ؾايطٛٗ ٜبسٚ عًٝ٘  يه

نُا أْٸ٘ ٜبسٚ نْٛ٘  .إٍ َا ٜعتكس ٖٛ أٜهّا ب٘ؾكس اغتٓس  .١ اٱْاعٝا٫عتكاز عذٸ

شلصا  .١ اٱْاع ْٚؿٛش َٓطك٘ٝبكسز َٓاقؿ١ ايطاؾهٌ يؿهطت٘ ٗ غٝام ٜ٪َٔ عذٸ

ٔٵٖٚصا ضا٥رٷ ،اغتدسّ أزٓيتِٗ ٗ إثبات ْٛطٜٸت٘ يٛ ُٓهٔ ايطٛٗ َٔ إثبات تكسٸّ  . يه

 أٜهّا. ؿل عًٝٗا يهإ شيو أق٣ٛ ي٘إكًش١ ع٢ً اٱْاع َعطٝات َتٸ

 

ٛٓط ي٬دتٗاز ٗ َكابٌ ايٓلٸ ٖٓاى ت١ُْٗ  .ضا٥ذ١ ٜتِٗ بٗا ايطٛٗ، ٖٚٞ أْٸ٘ ْ
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ٛٸَٗا.  ْٚطٜس ٖٓا إٔ ْسضؽ ٖصٙ ايت١ُٗ ْٚك

ٍٷ ٕٸ ايكاعس٠ ،ّهٔ إٔ ٜططح ْؿػ٘ ٖٓا ٗ ايبسا١ٜ، مثٸ١ تػا٩ اييت أقٸًٗا  ٖٚٛ أ

ايطٛٗ ٗ تكسٸّ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ ٌٖ تكـ عٓس سسٚز ايتعاٌَ بٌ زيًٌٝ ثبتت 

ٕٸ ايكه١ٝ تصٖب أبعس َٔ شيو؟  ;تُٗا، يهٓٸُٗا تٓاؾٝا ٗ َٛنع َؿذلىٝسذٸ أٚ أ

ٚؽكٝك٘  آخط: ٌٖ تتُٓهٔ إكًش١ عٓس َعاضنتٗا يًٓلٸ َٔ تكٝٝس ايٓلٸ ٚبتعبرٕل

ٕٸ يسٜٗا ايكسض ،ؾك٘ ّٸ ٚططس٘ داْبّا أٜهّا؟أٚ أ ٌٕ تا  ٠ ع٢ً إبطاٍ ايٓلٸ بؿه

ٕٸ ٖصا ايتػا٩ٍ غٛف ٜؿطض ث٬ث١ أؾهاٍ َٔ ايع٬ق١ بٌ ايٓلٸ  َٔ ايطبٝعٞ أ

 ٖٞ: ،ٚإكًش١

ٚٸٍ: ٝٸّاٝإٔ تهٕٛ سذٸ ايؿهٌ ا٭ ١ إكًش١، ٝٚنصيو سذٸ ،١ ايٓلٸ ثابت١ ْٗا٥

ٔٵ ٍٸ ايسيٌٝ ع٢ً سكط سلٸ أٚ ٚطف أٚ َٛنع َعٝٸٔ، نُا يٛ ز ٜتٓاؾٝإ ٗ ساي١ٺ يه

ٜكبض  ايط٬م بٝس ايطدٌ، ٚٗ ساي١ نٕٛ ايطدٌ عسٚاّْٝا َعتسّٜا ع٢ً إطأ٠ باغتُطإض

 ٖصا اؿكط كايؿّا يًُكًش١.

ٕٸ إط٬م زيٌٝ سكط سلٸ ايط٬م بايطدٌ ٜعاضض إط٬م  ٖٓا تعين ٖصٙ إٓاؾا٠ أ

ٝٸ١ ايط دٌ ٚإنطاضٙ بإطأ٠. زيٌٝ َطدعٝٸ١ إكًش١، َٚطنع ايتعاضض ٖٞ ساي١ عسٚاْ

ٍٷ ٕٸ ٖصا ايؿهٌ َؿُٛ ٔٵ َٚٔ ايٛانض ٗ تكسٜطٟ أ نٝـ ٜعاجل  يه٬ّ ايطٛٗ. يه

ٕٸ تكسٸّ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ  .ايطٛٗ َؿه١ًّ َٔ ٖصا ايٓٛع؟ مٔ ٫ ْعطف ؾٌٗ ٜعتدل أ

أٚ أْٸ٘ ٜصٖب بٗا أبعس َٔ شيو، ؾٝٴجبت يًُطأ٠ ٖٓا سلٸ ايط٬م  ،ٜٴًعّ ايطدٌ بايط٬م

َټيٓؿػٗا  يؿِٗ تٛابع ْٛطٜٸت٘. ;أنجط ٌٕ؟ ٖصا َا وتاز يتأ

٘ٓ، ٚيٝؼ إٔ ٜهٕٛ َطنع ايتٓاٗ َػتُطٸ ايؿهٌ ايجاْٞ: ّا زا٥ُّا ع٢ً طٍٛ اـ

ٕٸ ؾذل٠ عكط ايٓلٸ مل ٜهٔ ؾٝٗا ٖصا ايتٓاٗ قطعّا أٚ  ،زٕٚ ساي١ ي٘ ساي١ْ غا١ٜ ا٭َط أ

َع َطدعٝٸ١ إكًش١، ٜٚؿذلض  ٜتٓاؾ٢ اٱط٬م ا٭ظَاْٞ يًٓلٸ ١ٚٗ ٖصٙ اؿاي .استُا٫ّ

اْػذاَّا َع قإْٛ تكسٸّ إكًش١  ;َٓطكٝٸّا إٔ ٜكٍٛ ايطٛٗ ٖٓا بتاضىٝٸ١ ايٓلٸ إصنٛض

 ع٢ً ايٓلٸ.

ٕٵ ٚٸٍ، يهٓٓا ؾكٸ ٖٚصا ايؿهٌ ٚإ ًٓاٙ ٕعٜس نإ َٔ أؾهاٍ ايؿهٌ ا٭

ُٸ  ت٘.ٝأٖ

ٕٸ ايٓلٸ بتُاّ سا٫ت٘ ٚأظَٓت٘ ٚأٚنا ايؿهٌ ايجايح: ع٘ َٓافٺ إٔ ٜؿذلض أ
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ٖٚصا إْٸُا  .ٜؿذلض إٔ ٜكٍٛ ايطٛٗ بٓؿٞ قسٚض ايٓلٸ ١ٚٗ ٖصٙ اؿاي .يًُكًش١

 أخباض اٯساز ٚغرلٖا. :َجٌ ،١ ٱثبات ايٓكٛمٜٝهٕٛ عاز٠ّ ٗ ايططم ايٛٓٸ

ٕٵ٫١ ٜبسٚ ٚانشّا َٔ ايطٛٗ أْٸ٘ ٜتشسٸخ عٔ ٖصٙ اؿاي بسا َٔ ايؿٝذ  ، ٚإ

ٔٸ تٛابع ْٛطٜٸت٘ ٜؿذلض إٔ تطاٍ شيو  .(24)ايبٛطٞ ْػب١ شيو َٓ٘ إٍ ايطٛٗ يه

ِٸ ؾٝهٕٛ َٔ ؾطٚٙ ثبٛت سذٸ ١ ا٭خط٣ عسّ َٓاؾاتٗا ١ٝ ايططم ايٛٓٸَٝٓطكٝٸّا، َٚٔ ث

 َع إكًش١.

ٚايػ٪اٍ: ٌٖ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ٖٓا ػعٌ ايع٬ق١ إتعانػ١ بٌ ايٓلٸ ٚإكًش١ 

 َٔ ْٛع ع٬ق١ ايتعاضض أٚ َٔ ْٛع ع٬ق١ ايتعاسِ؟

ُٸٖصا ايػ٪اٍ ٗ ١; ٭ْٸٓا يٛ دعًٓا ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ َٔ ؾ٪ٕٚ باب ٝ غا١ٜ ا٭ٖ

ٕٸ إكًش١ تٗسّ إط٬م أٚ عُّٛ ايٓكٛم ٗ سايتٗا  ،ايتعاضض بٌ ا٭زٓي١ ؾٗصا ٜعين أ

ٕٸ َطدع ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ٖٛ ايتعاسِ ؾٗصا  ;١ ايٓلٸ ُاَّاٝأٚ تٗسّ سذٸ بُٝٓا يٛ قًٓا بأ

ٕٸ ايٓكٛم غا١ْٕ ٌٸ َا ٗ ا٭َط أْٸ٘ ٗ ساي١ َٔ سٝح إط٬قا ٜعين أ تٗا ٚعَُٛاتٗا، ن

ٚإكًش١، ٫ٚ ٜتػٓٸ٢ اؾُع بٌ ا٫َتجايٌ  تعاسِ اَتجاٍ زيًٌٝ ؾطعٝٸٌ، ُٖا: ايٓلٸ

ِٸ ٖٚصا نً٘ ع٢ً بعض  ، ٖٚٛ َؿاز إكًش١ عٓس ايطٛٗ.إصنٛضٜٔ، ْأخص با٭ٖ

 ِ. ايتُٝٝع بٌ ايتعاضض ٚايتعاسايٓٛطٜات ٗ

ّ َٔ ١ بأْٸٗا ع٬ق١ تعاسِ ؾٝذب سصف ايؿهٌ ايجايح إتكسِّإشا ؾػٸطْا ايع٬ق

ٕٸ ع٬ق١ ايتعاسِ ٫ ّهٓٗا إٔ تهٕٛ َٛدٛز٠  أؾهاٍ ايتٓاٗ بٌ ايٓلٸ ٚإكًش١; ٭

ٚٸٍ، ٚضٴ َٔ ايتهًٓـ ـ  ُا ـ بؿ٤ٞٺبٳٗ ساي١ ايتٓاٗ إطًل، ؾُٝا ٜبك٢ ايؿهٌ ا٭

ٕٸ اؿاي١  ;ايؿهٌ ايجاْٞ أٜهّا َٸا يٛ قًٓا بأ ٖٞ ساي١ تعاضض ؾا٭ؾهاٍ ايج٬ث١ أ

ٛٸض٠.  َتك

ض يتكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ؟ هٝب ٚإشا دعًٓاٖا َٔ ْٛع ايتعاضض ؾُا ٖٛ إطدِّ

ٝٸتٗا  ٚبٓا٤ ايؿطٜع١ عًٝٗا. ،ايطٛٗ ٖٓا بأقٛا٥

ٕٸ ايطٛٗ ؾِٗ ا٭َط ع٢ً أْٸ٘ تعاضضٷ ِٷ .ٚايطادض بايٓٛط أ َع ؽطٜر  ٖٚصا َٓػذ

ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٜأتٞ  .يتدكٝل أٚ اؿه١َٛ َا ٜؿِٗ َٔ ن٬َ٘إٛقـ ٚؾكّا يٓٛطٜٸ١ ا

ؾٓٗسّ إط٬م  ،عٓس ايتعاضض ض يتكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸايػ٪اٍ: َا ٖٛ ْٛع إطدِّ

 ت٘؟ٝايسيٌٝ أٚ ْػك٘ أقٌ سذٸ
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زاَت ايؿطٜع١ ايٛاقعٝٸ١ َكٝٸس٠  ّٚهٔ اؾٛاب ـ اْتكاضّا ٕٛقـ ايطٛٗ ـ بأْٸ٘ َا

 عس١ّٜ إكاحل ؾٗصا ٜعين أْٸٗا َكٝٸس٠ شاتّا بعسّ ايجبٛت ٚٗ ْٝع أسهاَٗا بطعا

ٟٸ َٛضزٺ ٌٕ َعتدل  .ٜهٕٛ ع٢ً خ٬ف إكًش١ ايؿٍُٛ ٭ ؾإشا أزضنٓا إكًش١ بػبٝ

ٕٸ ٖصٙ اؿاٍ اييت أزضنٓا ؾٝٗا إكًش١ ٜؿذلض إٔ تهٕٛ خاضد١ّ  ؾطعّا ؾٗصا ٜعين أ

ٕٸ ايٓ ٝٸّا ٫ ٜهٕٛ َٔ إعكٍٛ أ ٕٸ ايٓلٸ ٫ ٜؿٌُ ٫ٚ عٔ ايؿطٜع١، ٚتًكا٥ لٸ ٜؿًُٗا; ٭

 إؿطٚض أْٸٗا َكٝٸس٠ بعسّ َعاضن١ إكًش١. ،عٔ ايؿطٜع١ ايٛاقعٝٸ١ ىدل إ٫ٓ

ٌٸ اؿذر ايكسٚضٜٸ١ ٚايس٫يٝٸ١ ٫ ٜؿٌُ زيٌٝ سذٸ تٗا ساي١ نْٛٗا ٝٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ن

١ إكًش١ ع٢ً عهؼ َؿاز ايٓكٛم ٜٛدب ٝؾُذ٤ٞ زيٌٝ سذٸ .َعاضن١ يًُكًش١

 عًٝٗا.تكسٸَ٘ 

ٔٸ بكسٚض  ٔٸ بعسّ إكًش١ ٗ ساي١ٺ َا ٜٛدب غكٛٙ ايٛ ٕٸ ايٛ بٌ ّهٔ ايكٍٛ بأ

ٔٸ ايكسٚضٟ أٚ ايس٫يٞ َكٝٸٚأزٓي١ سذٸ .اؿسٜح أٚ إط٬ق٘ ٚعَُٛ٘ ٠ بعسّ ٚدٛز س١ٝ ايٛ

ٖٚصا َا ٜٓتر تكسٸّ  .ع٢ً خ٬ؾٗا، ٚإؿطٚض ٚدٛزٙ ٖٓا، ؾتػك٘ عٔ ا٫عتباض ٍّٔٚ

ٝٸ ٔٸ بعسّ إكًش١ ،ّاإكًش١ ع٢ً ايٓلٸ عًُ  ،َع٢ٓ ظٚاٍ سهِ ايٓلٸ ٗ ساٍ ايٛ

 ؾه٬ّ عٔ ايكطع.

َٸتٗا تكّٛ ع٢ً: ٝٸ١ بط ٔٸ ٖصٙ ايعًُ  ٚيه

أـ أقٌ قسض٠ ايعكٌ َٛنٛعٝٸّا ع٢ً نؿـ إكًش١ أٚ إؿػس٠، ٚيٛ َػت٣ٛ 

ٔٸ.  ايٛ

١ ٝب ـ ثبٛت نٕٛ اٱزضاى ايعكًٞ ايٛٓٸٞ يًُكًش١ أٚ إؿػس٠ قس ثبتت ي٘ اؿذٸ

 ١ َعتدل٢ٝ.٠ ٗ ساٍ تعاضن٘ َع ْكٛم ٚيٛ ٚٓٸستٸ ،ايؿاضعَٔ 

ُٸ ١ ٖٓا; ٭ْٸٗا يٛ مل تجبت مل ٜهٔ ّهٔ ٝٚاـكٛقٝٸ١ ا٭ٍٚ أنجط أٖ

بُٝٓا اـكٛقٝٸ١ ايجا١ْٝ تعذلف بكسض٠ ايعكٌ ع٢ً  .يًُكًش١ ؾعٌ ؾ٤ٞ ع٢ً اٱط٬م

ٕٵ .١ٝذٸَٛنٛعٞ بإكًش١ أٚ إؿػس٠، غا١ٜ ا٭َط مل تجبت ي٘ اؿ ؼكٌٝ ٍّٔٚ  ٖٚصا ٚإ

ِٷ ِٸ مل ٜٓتر عٓ٘ سه ٌٕ ؾطعٞ، َٚٔ ث ؾطعٞ، يهٓٸ٘ ـ نُا ضأٜٓا  ٫ ٜكًض ٕعاضن١ زيٝ

ٌٕ ٖٚٓاى ؾطمٷ .قسٚضٟ أٚ ز٫يٞ ١ ٍّٝٔٚـ ّهٔ إٔ ٜٴػك٘ سذٸ ٜجبت سهُّا  بٌ غبٝ

ٌٕ آخط ٫ ٜجبت شيو ;ؾٝعاضض سذٸ١ّ أخط٣ ،٭ْٸ٘ غبٌٝ سذٸ١ ;ؾطعّٝا يهٓٸ٘ ٜػًب  ،ٚغبٝ

 ت٘.١ّٝ عٓاقطٳ سذٸذٸغب٬ّٝ س
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 ٚاٯٕ يٓٓٛط: ٌٖ غع٢ ايطٛٗ ٱثبات ٖاتٌ اـكٛقٝٸتٌ؟

ٕٸ ايعكٌ يسٜ٘ قسض٠ َعطؾ١ إكاحل ٗ غرل  ;اؾٛاب باٱهاب ؾكس اعتدل أ

ٕٸ سسٜح ْؿٞ ايهطض ّٓض ؾطعٝٸ١ّ شلصا اٱزضاى ايعكًٞ  ;ايعبازات ٚٗ إكابٌ اعتدل أ

ٝٸّا ٕٸ ايطٛٗ .عًُ ٛٸضٙ بعضٴ  ، مل هتٗس ٗ َكابٌ ايٓلٸٚبٗصا نًٓ٘ ْهتؿـ أ نُا ق

ك٘ غا٥ط ايؿكٗا٤ عٓس اغتدساَِٗ سسٜح ْؿٞ ايهطض ٗ ل ُاَّا َا ٜطبِّخكَٛ٘، بٌ طبٻ

فاٍ ا٭نطاض، ٫ ٗ فاٍ إكاحل ٚإؿاغس; ؾِٗ ٜػُشٕٛ يًعكٌ َٔ د١ٗٺ بإزضاى 

ٌٕ ٫ ٜبًؼ ضتب١ ايٝكٌ ايكطعٞ ٌ اـدل٠; سٝح ٜكبًٕٛ ايطدٛع ٭ٖ :َجٌ ،ايهطض ٚيٛ بػبٝ

بكٍٛ أٌٖ اـدل٠ ٗ إثبات نطضٜٸ١ ايكّٛ َج٬ّ، ثِ ٜػتدسَٕٛ سسٜح ْؿٞ ايهطض يٓؿٞ 

ٝٸ١ ْؿػٗا، ؾػُض يًعكٌ  .ٚدٛب ايكّٛ ٗ ٖصٙ اؿاٍ ٚايصٟ ؾعً٘ ايطٛٗ ٖٛ ايعًُ

١ّ ٚتأثرلّا ٝبإزضاى إكًش١ ٚإؿػس٠ إزضانّا بايعًِ ايعازٟ، ثِ َٓض ٖصا اٱزضاى سذٸ

طٙ َع٢ٓ إكًش١ بعس إٔ ؾػٻ ،تكٝٝس غا٥ط ا٭سهاّ عسٜح ْؿٞ ايهطض ع٢ً

 ٚإؿػس٠.

َٸ١، بأْٸهِ  بٌ بإَهإ ايطٛٗ ٖٓا إٔ ٜٓاقـ ايؿها٤ اؿٓبًٞ ٚإايهٞ عا

١ إكًش١ إطغ١ً آَٓتِ بإَهإ ايعبٛض َٔ إزضاى إكًش١ إٍ ٝعٓسَا اعذلؾتِ عذٸ

ٝٸإزضاى اؿهِ ايؿطعٞ، ٚعًُٝٸ١ ٚعٞ إ  ّا ٫ ؾطم ؾٝٗا بٌ ٚدٛز ْلٍّكًش١ عكً

ؾايع١ًُٝ ْؿػٗا اييت َاضغتُٖٛا ٗ َٛضز اٱضغاٍ ّهٓين إٔ أَاضغٗا ٗ  .ٚعسَ٘

ؾٌٗ ايعكٌ ٖٓاى غرل ايعكٌ ٖٓا؟! ٌٖٚ َٝهاْٝعَا ا٫نتؿاف ٖٓاى  .َٛضز ايٓلٸ

ٞٸ ٞٸ ٗ ؾها٤ٺ غرلٖا ٖٓا؟! أيٝؼ َٔ إٓطك ايصضا٥ع إٔ ٜ٪َٔ بإكاحل إطغ١ً ٚغسٸ  سٓبً

تهٕٛ إكًش١ َٓهؿؿ١ يٓا، ؾًُاشا تٓهؿـ يٓا ساٍ ؾكسإ ايٓلٸ ٫ٚ تٓهؿـ 

ٕٸ ايٓتٝذ١  ساٍ ٚدٛزٙ؟ َٚا ٖٛ ايؿاضم إعطٗ ٚايٛدٛزٟ ٖٓا؟ ْعِ، غا١ٜ َا ٗ ا٭َط أ

ٕٸ َعاضن١ ْلٍّ ٌٕ يسيٌٝ  ٖٓا غٛف تعاضض ْكٸّا، ٚقس ضأٜٓا أ ٫ تعين غ٣ٛ َعاضن١ زيٝ

ٌٳ آخط، ؾٝٓبػٞ إدطا٤  قٛاعس ايتعاضض ٖٓا، ٚيٝؼ غًب ايٛعٞ ايعكًٞ بإكًش١ أق

ٚٸٍ أٚ سذٸ ٌٕ ت٘، إ٫ٓٝٚدٛزٙ َٔ ا٭ ت٘ عٔ ٝأٚ بإثبات قكٛض زيٌٝ سذٸ ،َٓؿكٌ بسيٝ

ٝٸّا ٗ بعض أزٓي١ سذٸ  ١ إكًش١(.ٝايؿٍُٛ يػرل ساي١ اٱضغاٍ )ٖٚٛ َا ّهٔ ازٸعا٩ٙ دع٥

ٕٸ ا٭خص ع٢ً ايطٛٗ نْٛ٘ ادتٗ س ٗ َكابٌ ايٓلٸ غرل ٚبٗصا ْهتؿـ أ

ٕٸ  .خاقٸ١ ٗ ايؿها٤ ايػٓٸٞٚقشٝض،  ٕٸ بعض ْٓكاز ايطٛٗ ٜأخص عًٝ٘ أ ٚايػطٜب أ
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ع٢ً آخط، ٫ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ، نُا ضأٜٓا  ْٛطٜٸت٘ يٝػت غ٣ٛ تكسِٜ ْلٍّ

ن٬ إٔ ؾُٝا بعضٷ آخط ٜأخص عًٝ٘ أْٸ٘ هتٗس ٗ َكابٌ ايٓلٸ! ٚٗ ٚٓٸٞ  ;غابكّا

رل قشٝض، ٚيٛ ُأضٜس َٓاقؿ١ ايطٛٗ ؾا٭ؾهٌ ايصٖاب مٛ َؿطٚنات٘ اٱؾهايٌ غ

 ٚأقٛي٘ ٚأزٓيت٘ َباؾط٠ّ.

 

ٕٸ ايؿٝذ قُٚض ٕٸ َطنع اـ٬ف بٌ غِ ٖصا نًٓ٘، ٜبسٚ أ س أبٛ ظٖط٠ ٜعتدل أ

ٕٸ ايطٛٗ دعٌ َطن ٞٸايؿكٗا٤ ٚايطٛٗ ٖٛ أ ايػٓس  ع ايتعاضض قا٥ُّا بٌ ايٓلٸ قطع

ُٳ ١ غٓسّا أٚ ز٫ي١ّ ٚبٌ إكًش١، ٚإ٫ٓٝٚايس٫ي١ ٚبٌ إكًش١، ٫ بٌ ايٓكٛم ايٛٓٸ  ٔٵؾ

ٔٸ، ٖٚصا َع٢ٓ  ٘ قبًٛا بٕٓٛعًََقبٵ َٔ ايتعاضض ٚتكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ ٗ سا٫ت ايٛ

ٔٸ بإكًش١، بٌ ٖصا َعٓ ٢ أْٸِٗ ٜعتدلٕٚ اـدل اٯسازٟ َٛاؾك١ َايو ع٢ً ؽكٝل ايٛ

 .(25)ؾ٬ ٜأخصٕٚ ب٘ ،ؾاشٻ إً عٓسَا ٜعاضض َكًش١ّ أٜهّا

ٕٸ َا ىتًـ ؾٝ٘ إؿٗٛض َع ايطٛٗ ٖٛ ايٓكٛم ايكطع١ٝ  َع٢ٓ ٖصا ايه٬ّ أ

ّا، ٚهعً٘ بايؿعٌ ٗ َكابٌ س إٛقـ أَاّ ايطٛٗ دسٸٖٚصا َا غٛف ٜعكِّ .غٓسّا ٚز٫ي١ّ

 ،ٕٸ ايطٛٗ ٜسٸعٞ شيو؟ ٚيٛ ازٸعاٙ ؾٌٗ ٜهٕٛ ن٬َ٘ غطٜبّا أٜهّاأ ايٓلٸ! ؾٌٗ قشٝضٷ

ٝٸ١ زٕٚ ايتٛضټ أٚ ّهٔ ؾطض ؽطٜٕر ٙ ٗ ا٫دتٗاز ي٘ يٛ قشٸت أقٛي٘ َٚبتٓٝات٘ ايتشت

 ٗ َكابٌ ايٓلٸ؟

 ،َؿطٚع١ َا ططس٘ ايطٛٗ ّهٔ إٔ تجاض أغ١ًْ٦ ٚبايصٖاب أنجط عُكّا ٗ

ٕٸ ايطٛٗ سٝح نإ ٖٓاى إزضا ٕٸ ٝى يًُكًش١ نإ ٫ ٜتعٓكٌ سذٸٖٚٞ: إ ١ ايٓلٸ; ٭

ٔٸ ١ّ أَاّ ايطٛٗ ٖٛ: ٜايػ٪اٍ ا٭نجط دسٸ ايٓلٸ َبينٌّ ع٢ً عسّ َعاضن١ إكاحل، يه

ٞٻ َٓ٘ ـ ع٢ً خ٬ف  ١ّخاقٸٚنٝـ تػٓٸ٢ يًعكٌ إٔ ٜٴسضى إكًش١ ٖٚٛ ٜط٣ ْكٸّا ـ  ايكطع

 إزضان٘؟

ٕٸ ايػ٪اٍ ٖٓا َٓكًبٷ ع٢ً ايطٛٗ، ؾبٳ ٍٛ يٓا: نٝـ اقتٓعتِ بٛدٛز ٍ إٔ ٜكسٳإ

ِٕ ٞٸ سه ْكٍٛ مٔ ي٘: نٝـ اقتٓعت َٓاؾا٠ إكًش١  ؟!َع أْٸ٘ َٓافٺ يًُكًش١ ؾطع

 !؟َٔ ْلٍّ ٗ َٛضز ٚدٛز ز٫ي١ٺ

ٕٸ ايطٛٗ ْؿػ٘ ٜكطِّ ٌٸ َا ٜطدٸض ن٬ّ أبٛ ظٖط٠ ٖٛ أ ح بأْٸ٘ ٜتهًِ عُا ٖٛ يع
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ـٷأبعس َٔ ْٛطٜٸ١ إكاحل إطغ١ً، ٜٚبسٟ ْؿػ٘ ٚنأْٸ٘ ك ٔٸ  .عٔ ايبكٝٸ١ تً يه

إط٬قّا  طٵؾايطدٌ مل ٜٴؿٹ ;ْكٛم ايطٛٗ ٫ تػاعس ع٢ً اؾذلاض ايؿٝذ أبٛ ظٖط٠ زا٥ُّا

ؾُٝا  ؾهط٠ ايٓلٸ ايكطعٞ، بٌ بايعهؼ تعاٌَ َع ايٓكٛم ع٢ً أْٸٗا َب١ُْٗإٍ 

ٕٸ ْٛطٙ إٍ ْكٛم ؼتٌُ أٚدّٗا أخط٣إكًش١ قاطع١، ٖٚصا ٜطدِّ ٚيٝػت قاطع١  ،ض أ

 ايس٫ي١.ايػٓس ٚ

ٗ ضغاي١ ايطٛٗ قس ٜهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً عهؼ تؿػرل أبٛ ظٖط٠  بٌ مثٸ١ ْلٌّ

َٸا قطٜض »ي٘، سٝح ٜكٍٛ:  َٸا َتٛاتط أٚ آساز، ٚع٢ً ايتكسٜطٜٔ ؾٗٛ إ َٸا ايٓلٸ ؾٗٛ إ ٚأ

ٕٵ .ٗ اؿهِ أٚ قتٌُ َٔ د١ٗ َتٓ٘ ٚز٫يت٘،  نإ َتٛاتطّا قطوّا ؾٗٛ قاطعٷ ؾإ

ٔٵ ّٕ أٚ إط٬م، ٚشيو ٜكسح ٗ نْٛ٘ قاطعّا َطًكّاقس ٜهٕٛ قت٬ُّ َٔ  يه  .د١ٗ عُٛ

ٕٵ ُؾطض عسّ استُاي٘ َٔ د١ٗ ايعُّٛ ٚاٱط٬م ٚمٛٙ، ٚسكًت ؾٝ٘ ايكطعٝٸ١ َٔ  ؾإ

ٌٸ د١ٗ ٘ٺ ،ن ٍٷ بٛد ٕٸ َجٌ ٖصا ىايـ إكًش١، عٝح ٫ ٜتططٸم إيٝ٘ استُا ، َٓعٓا أ

ٕٵ .ؾٝعٛز إٍ ايٛؾام ٕٵٚ .نإ آسازّا قت٬ُّ ؾ٬ قطع ٚإ نإ َتٛاتطّا قت٬ُّ،  نصا إ

٘ٺ َٸا َتٓ٘ أٚ  ،٘ٝٵ; يؿٛات قطعٝٸت٘ َٔ أسس ططَؾأٚ آسازّا قطوّا ٫ استُاٍ ٗ ز٫يت٘ بٛد إ

 .(26)«غٓسٙ

ؾايطٛٗ  .ؾٗصا ايٓلٸ ٜبسٚ َاْعّا عٔ اـطٚز باغتٓتاز أبٛ ظٖط٠ ٕككٛز ايطٛٗ

، ٖٚٛ بٗصا ٫ ٜط٣ ٜطؾض إٔ ٜهٕٛ ايٓلٸ ايكطعٞ َٔ ُاّ دٗات٘ كايؿّا يًُكًش١

ٌٸ َٝٛنٛعّا يٓٛطٜٸت٘ ٗ زا٥ط٠ ايكطعٝٸات ايٓكٸ ٕٸ ق ١، ؾهٝـ ٜٓاقؿ٘ أبٛ ظٖط٠ بأ

 ْعاع٘ يٝؼ غ٣ٛ ايكطعٝٸات؟!

ٌٸ  ٕٸ ن٬َ٘ ٜٛ ٕٸ ايطدٌ ٜتشسٸخ عٔ ايٓكٛم ايكطعٝٸ١ ُاَّا ؾإ ٚيٛ غًُٓٓا أ

ٕٸ ايطٛٗ ٜطٜس إٔ ٜؿتض ث ٝٸ١ ٗ ايتكٜٛط; ٚشيو أ ػط٠ّ ٗ قطع١ٝ و٢ٛ بكسض َٔ إعكٛي

ؾايٓلٸ ي٫ٛ  .ايكطعٞ بعس إعاضن١ ١ ايٓلٸٝايٓلٸ عٓس َعاضنت٘ يًُكًش١; ٫ ٗ سذٸ

يهٔ َذطٸز أْٸ٘ عاضض َكًش١ّ ؾٗصا هعً٘ ٗ زا٥ط٠ اٱبٗاّ،  ،إعاضن١ نإ قطعٝٸّا

َٚطدع ن٬ّ ايطٛٗ إٍ اعتباضٙ ايٓكٛم ٚايس٫٫ت  .ٚشلصا عبٸط عٓ٘ ايطٛٗ بإبِٗ

ٟٸ عٓكط إناٗ شات خاق ط٠ ضخ٠ٛ، َع٢ٓ أْٸٗا قاب١ً ٫ٖتعاظ ايٝكٌ بٗا ْتٝذ١ زخٍٛ أ

٘ٓ، ٖٚصا ٖٛ َػًو ايعسٜس َٔ اشلطَٓٛطٝكٝٸٌ، بٌ ٚا٭قٛيٝٸٌ أٜهّا;  ع٢ً اـ

ٝٸ١ ٚاـاضدٝٸ١ ٗ ايٓلٸ، ٚزخٍٛ عٓكط  ٝٸ١ َتؿطٸع١ ع٢ً ضقس ُاّ ايعٛاٌَ ايساخً ؾايٝكٝٓ
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ٝٸ١، ؾعٓسَا ٜعاضض ايٓلټ ايكطعٞ ـ ي٫ٛ إعاضن١ ـ َعاضن١ إكًش١ ٜٗسّ ٖصٙ ايٝكٝٓ

إكًش١َ ؾٗٛ ٗ اؿكٝك١ ٜعاضض ْكٸّا آخط، ٖٚٛ سسٜح ٫ نطض، نُا ٜعاضض عٓسٙ 

ايهجرل َٔ ْكٛم ايتع٬ًٝت ٚبٓا٤ ا٭سهاّ ع٢ً إكاحل، ٜٚعاضض ايٓعع١ 

تُع١ تٴشسخ ٗ ؾٗصٙ ايعٓاقط اجمل .٫ بايٛغا٥ٌ ،إكاقسٜٸ١ اييت ػعٌ ايعدل٠ بإكاقس

ٞٸ  اٖتعاظّا ٗ قطعٝٸت٘، ٚبٗصا ّهٔ ايتدًٓٞ عٔ إط٬ق٘ بعس شيو. ايٓلٸ ايكطع

 َعكٛي١، ٚإ٫ٓ ضٜس قاٚي١ ؾُٗ٘ بططٜك١ٺأضٜس ا٫ْتكاض يًطٛٗ بكسض َا أيػتٴ 

ؾاؿسٜح عٔ إَهاْات ايعكٌ غٛف ٜأتٞ ايتعًٝل عًٝ٘، ٌٖٚ ايعكٌ َعاضن١ ْلٸ 

ٝٸ١ ٓ٘ أٜهّا إٔ ٜسٸعٞ ايٝكٌ أٚ ستٸقطعٞ ـ ي٫ٛ ايتعاضض ـ ّه ٔٸ ٗ قهاٜا عًُ ٢ ايٛ

 َتؿابه١ َٚعٓكس٠ أٚ ٫؟

 

ٞٻ ّٴ قُس أبٛ ظٖط٠ ايطٛؾـ بأْٸ٘ أخص أٚ ايتك٢ بؿهطت٘ اييت ططسٗا َع  ٜتٸِٗ اٱَا

ٕٸ ايؿٝع .ايؿٝع١ ١ ٜكٛيٕٛ بايٓػذ ٚايتدكٝل ٜٚؿطح ٖصٙ ايكهٝٸ١ َٔ خ٬ٍ قٛي٘ بأ

ُٻ ُٸ١، اعتُازّا ع٢ً ا٫دتٗاز |سٜٸ١ بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸيًؿطٜع١ احمل ٕٸ ٚ .َٔ قبٌ ا٭٥ إ

ؽكٝل ايطٛٗ ايؿطٜع١ بإكًش١ ًٜتكٞ َع ؽكٝل ايؿٝع١ شلا با٫دتٗاز ايكازض 

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت ٕٸ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ (27)َٔ أ٥ . نُا ٜعتدل ايسنتٛض قُس ٜٛغـ َٛغ٢ أ

 .(28)، ا٭َط إطؾٛض ١ًّْ ٚتؿك٬ّٝ|ض باب ايٓػذ بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸتؿت

ٔٸ .ٚيػت ٖٓا بكسز اؿسٜح عٔ َصٖب ايطٛٗ، ؾٗصا أحملٓا ي٘ غابكّا َا  يه

ٛټ ُٸين ٖٛ ؾطح ؾهط٠ ايطٛٗ، ٚتك ٕٸ أبٜٗ ُٸتِٗ; ٭نتؿـ أ ظٖط٠ أخطأ  ٛض ايؿٝع١ ٭٥

 ٗ ؾِٗ ا٫ثٌٓ َعّا:

َٸا ايؿٝع١، ـ1 ُٸ١ ؾ٬ ٜكٛيٕٛ  أ بتدكٝل ايؿطٜع١ ايٓبٜٛٸ١ با٫دتٗاز ايكازض عٔ أ٥

ّٕ  تًٓكٖٛا، بٌ ِٖ َٓكػُٕٛ ٗ ٖصٙ ايكهٝٸ١: أٌٖ ايبٝت عدل عًٛ

ٟٸ ؾ٤ٞ ع٢ً ايؿطٜع١ ايٛاضز٠ ٗ  ٕٸ أٌٖ ايبٝت ٜكَٕٛٛ بإناؾ١ أ ؾبهعِٗ ٫ ٜط٣ أ

ٕٸ ؾطسِٗ شل .ايهتاب ٚايػٓٸ١، ٚإْٸُا ّاضغٕٛ ؾطسّا شلا ا ٖٛ ٚاْط٬قّا َٔ عكُتِٗ ؾإ

ٚٚؾكّا شلصا ايؿطٜل ٫ ٜٛدس  .هُٕٛ ايكشٸ١ ٚغ٘ ؾطٚسات إػًٌُ ا٭خط٣َايؿطح 

 ٫ٚ يًػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١. ،ؽكٝل ٫ٚ ْػذ يًكطإٓ
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ُٸ١ يسِٜٗ ١ْٜ٫ٚ ٕٸ ا٭٥ َٸا ايؿطٜل اٯخط، ؾطغِ نْٛ٘ ٜعتكس بأ تؿطٜعٝٸ١، ٚنأْٸِٗ  أ

ٕٸ ايؿطٜع١ مل تكسض يعُّٛ ايٓاؽ نًٓٗا، يهٓٸِٗ  ٕٸ اؾع٤ إتبٓكٞ ٜكبًٕٛ بأ ٜعتكسٕٚ بأ

ٓٛٙ يًٓاؽ َٔ ايؿطٜع١ قس اختلٸ ايٓيبٸ أٚ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ب٘ أٌٖ ايبٝت; يهٞ ٜبِّ

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت يٝؼ َٓطًكّا َٔ ا٫دتٗاز .بايتسضٜر نُا  ،ؾإدكِّل ايكازض َٔ أسس أ٥

ٛٸض أبٛ ظٖط٠، بٌ ٖٛ َأخٛشٷ َٔ ايؿطٜع١  َٔ ايٓيبٸ أٚ اٱشلاّ اٱشلٞ، ٖٚٛ دع٤ٷ تك

ُٻ ٕٸ ايبٝإ ي٘ قس تأخٸط إٍ َا بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ.سٜاحمل  ١ َٔ ا٭قٌ، غا١ٜ ا٭َط أ

ٕٸ أٌٖ ايبٝت يٝؼ شلِ ١ٜ٫ٚ  ٚقس عجٓا ٖصا إٛنٛع بايتؿكٌٝ، ٚقًٓا بأ

ِٸ ؾٴ تسبرلٜٸ١ ع٢ً َػت٣ٛ إزاض٠  شلِ ١ْٜ٫ٚ ،ْعِ .يًهتاب ٚايػٓٸ١ طٸاحٷتؿطٜعٝٸ١، بٌ ٖ

 .(29)ايػٝاغ١ ايؿطعٝٸ١

، ؾايطدٌ ٫ ٜكٍٛ بٓػذ ايؿطٜع١ بإكًش١ ٫ٚ بتدكٝكٗا بٗا َٸا ايطٛٗأٚ ـ2

ٕٸ سسٜح ْؿٞ ايهطض أقٸٌ ٕطدعٝٸ١ َعطؾٝٸ١ دسٜس٠ ٖٞ  ٌٸ َا ٜطاٙ أ بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ، بٌ ن

ٖٚصا ٜعين أْٸ٘ نًُٓا خايـ ايٓلٸ إكًش١ اْهؿـ أْٸ٘ يٝؼ ؾٝ٘ إط٬م  .إكًش١

ٕٸ إ َا ايؿطم بٌ ططح اؿسٜح يؿصٚش َتٓ٘ ٚ .ط٬ق٘ غرل سذٸ١ؾاٌَ شلصٙ اؿاٍ، أٚ أ

َدايؿت٘ إكًش١ ٚإكاقس ايؿطعٝٸ١ ٚبٌ ططح إط٬م اؿسٜح يؿصٚشٙ َدايؿت٘ 

إكًش١ ايؿطعٝٸ١؟! ؾًُاشا قبٌ أبٛ ظٖط٠ َٔ ايبك١ٝ ؾعٌ شيو ٗ اؿسٜح، ٚمل ٜكبٌ َٔ 

َٸا قكٸ١ ايٓلٸ ٞٸ ايطٛٗ؟! ٚأ ٌٕتٖٛقايػٓس ٚايس٫ي١ ؾكس  قطع ، ؾ٬ ؿٓا عٓسٖا قبٌ قًٝ

 ْعٝس.

 ؾُا شنطٙ أبٛ ظٖط٠ َ٪اخصّا ايؿٝع١ ٚايطٛٗ َعّا ٗ غرل قًٓ٘.

 

ٜٚصنط يصيو َجايٌ  .٬ٜسٜ ايؿٝذ ايبٛطٞ ع٢ً ايطٛٗ ٚقٛع٘ ٗ ايتٓاقهات

فُٛع أزٓيت٘ ع٢ً  ناؾٝإ ٱغباٍ سذاب اٱُٖاٍ»عُس٠، ٜط٣ أْٸ٘ يٛ ٫سٛٓاُٖا ؾُٗا 

 .«ٚبطاٖٝٓ٘ اييت غاقٗا إٍ زعٛاٙ

 ٖٚصإ إجا٫ٕ ُٖا:

ٕٸ أزٓي١ ايؿطع تػع١ عؿط، ٚشنط َٓٗا  أـ قطٸح ايطٛٗ ٗ بسا١ٜ ضغايت٘ بأ

ٕٸ أق٣ٛ ٖصٙ ا٭زٓي١ ٖٛ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ثِ ٕا ؼسٸخ عٔ  ،إكًش١ إطغ١ً، ثِ قاٍ بأ
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ّ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ ٚاٱْاع، َعاضن١ إكًش١ يًهتاب ٚايػٓٸ١ ٚاٱْاع قسٸ

اييت ٖٞ َٔ غا٥ط  ،ٚاٱْاع أق٣ٛ ا٭زٓي١، ثِ تهٕٛ إكًش١ُ ؾهٝـ ٜهٕٛ ايٓلٸ

 َكسٸ١َّ عًُٝٗا ٗ ايٛقت عٝٓ٘؟! ،ا٭زٓي١

ٕٸ َعٓاٙ أْٸ٘  ب ـ  نطض ؾطعّا إ٫ٓ ٫ ؿٛم»إْٸ٘ ٜكٍٛ ٗ تؿػرل سسٜح ٫ نطض بأ

ٌٸ ا٭زٓي١، ؾإشا ثِ بعس شيو هعٌ إ، «لَٛدب خامٸ ككِّ كًش١ َكسٸ١َ ع٢ً ن

ُٳ  .(30)ٖٛ ايصٟ غٛف ٜكّٛ بتدكٝل زيٌٝ ْؿٞ ايهطض؟! ٔٵنإ ٖصا ساٍ إكًش١، ؾ

ٕٸ إكًش١  نُا أخص ايسنتٛض َكطؿ٢ ظٜس ع٢ً ايطٛٗ تٓاقه٘ سٌ اعتدل أ

إكاحل ٚإؿاغس، يٝهع  ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ ؼسٸخ آخط ايطغاي١ عٔ تعاضض ،ؿلٷ عًٝٗاَتٻ

ؿكّا عًٝٗا، ٚتهٕٛ َجٌ ٖصٙ إعاضنات ، ؾهٝـ تهٕٛ إكًش١ َتٻس٬٘ شلا

 .(31)قا١ُ٥؟!

ٝٸ١ إؿاضق١ ٗ نًُات ايطٛٗ غرل َكٓع١; ٚشيو: ٕٸ إؾهاي  ٚيهٓٸين أعتكس بأ

ٚٸ٫ّ: ٝٸ١ ايٓلٸ أ ٕٸ تٗاؾت ن٬َ٘ ٗ َٛنٛع أقٛا٥ ٚاٱْاع ع٢ً إكًش١ َع  إ

ٕٸ ن٬َ٘ َتٸقهٝٸ١ إكًش١ إطغ١ً ٫ ٜكًض تٓاقهّا أْٸ٘ َا ٜعاٍ ٗ كٌ ٚانض ; ٭

خاقٸ١ ْتٝذ١ َا ٚ ،ؾاٱؾهاٍ ٗ قًٓ٘ ٚإ٫ٓ .ض بعه٘ بعهّابكسز ايتٛنٝض، ؾٝٛنِّ

ٕٸ َٝهاْٝعَا ا٫دتٗاز ٗ إكًش١ إطغ١ً ٖٞ بعٝٓٗا ٗ إكًش١ ٗ  ،قًٓاٙ غابكّا َٔ أ

ٝٸ١ ايٓلٸ ٚاٱْ َٛضز ايٓلٸ، إ٫ٓ ٕٸ أقٛا٥ اع ٗ َٛضز ايتعاضض َع غا٥ط إشا قاٍ ايطٛٗ بأ

ٕٸ َٛنٛعٗا  ٕٸ إكًش١ إطغ١ً ٫ َٛنٛع يتعاضنٗا َع ايٓكٛم; ٭ ا٭زٓي١، ٚإؿطٚض أ

 اْعساّ ايٓلٸ، ؾرلتؿع اٱؾهاٍ عٔ ايطٛٗ.

ٕٸ إجاٍ ايجاْٞ ٜؿٓهٌ ْكسّا قٜٛٸّا ع٢ً ايطٛٗ يٛ قضٸ، ٚيٝؼ فطٸز  ثاّْٝا: إ

ٚٸٍ ،تٗاؾت بٝاْٞ ٔٸ ايبٛطٞ ٗ تكسٜطٟ مل ًٜتؿت إٍ  .يٛ قضٸ نُا ٗ إجاٍ ا٭ يه

ًت إيٝ٘ آخط أعاخ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ ض َطازٙ ٖٛ َطادع١ َا تٛقٻَٚا ٜٛنِّ .َطاز ايطٛٗ

ٕٸ سسٜح ْؿٞ ايهطض ىكِّ .عٓس اٱَاَٝٸ١ ٚٸؾايطٛٗ اعتدل أ ١، ٚٗ يٝل ْٝع ا٭زٓي١ ا٭

ٕٸ ٖصا اؿسٜح يٛ متٸ ؾػٛف ٜٛاد٘  ٌٸ أزٓي١ّ تؿطِّايٛقت عٝٓ٘ ٫سٜ أ ع ايهطض به

ٚخاقٸ١ بكهاٜا ايهطض، ؾأضاز إٔ ٜؿكٌ ايتؿطٜعات ايهطضٜٸ١  قطاس١، بٌ ٖٞ ْاٚط٠ْ

ٌٸ  عٔ ايتؿطٜعات غرل ايهطضٜٸ١ بصاتٗا، ؾذعٌ سسٜح ْؿٞ ايهطض ككِّكّا يه

نايٛن٤ٛ ٚايػػٌ ٚايك٠٬، ؾُٝا  ،ايٓكٛم اييت تكسٸّ تؿطٜعات غرل نطضٜٸ١ بصاتٗا
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 ،ك٘ با٭زٓي١ ايسآي١ ع٢ً ايتؿطٜعات ايهطضٜٸ١ بصاتٗاؾدكٻ ،يهطضأخهع سسٜح ْؿٞ ا

 إؾهاٍ ايبٛطٞ عًٝ٘. َٔ ْٛع ايعكٛبات ٚاؿسٚز، ؾ٬ ٜكضٸ

ٗ ُٝٝعٙ يٮَٛض، سٌ ٜكٍٛ َتشسٸثّا عٔ َكتهٝات ايٓلٸ  ايطٛٗ ٚانضٷ بٌ ْلټ

ٕٸ ايبٛطٞ ْكٌ ٖصا ايٓلٸ عٓ٘ أٜهّا ـ:  ٕٵ»ٚاٱْاع ـ ٚايػطٜب أ َٸا إٔ اقته ٚإ ٝا نطضّا ؾإ

ٕٵ ;ٜهٕٛ ايهطض فُٛع َسيٛيُٝٗا أٚ بعه٘ إٔ  ٬ بٴسٻنإ فُٛع َسيٛيُٝٗا ؾ ؾإ

َا اغتجين َٔ قٛي٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: ٫ نطض ٫ٚ نطاض، ٚشيو  :ٜهٕٛ َٔ قبٌٝ

ٕٵ ;ناؿسٚز ٚايعكٛبات ع٢ً اؾٓاٜات ٕٵ ٚإ اقتهاٙ  نإ ايهطض بعض َسيٛيُٝٗا ؾإ

ٌٷ خامٸ اتٸبع ٕٵ ;ايسيٌٝ زيٝ ٌٷ ٚإ ٚدب ؽكٝكُٗا بكٛي٘ عًٝ٘  خامٸ مل ٜكته٘ زيٝ

 .«ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: ٫ نطض ٫ٚ نطاض; ْعّا بٌ ا٭زٓي١

ؾٓشٔ ٬ْسٜ ايطٛٗ ّٝٸع بٌ ايتؿطٜعات ايهطضٜٸ١ بصاتٗا ٚاييت تهٕٛ أزٓيتٗا 

ٟٸ، ٚبٌ غرلٖا، ؾٝدكَِّتُشٸ  ل أزٓي١ ايتؿطٜعات ب٬ نطض، بُٝٓاه١ ٕا ٖٛ نطض

 نايعكٛبات. ،ل ٫ نطض بسيٌٝ ايتؿطٜع ايهطضٟ بصات٘ىكِّ

ٞٸ ٫سكّا ؼت عٓٛإ تؿػرل  ٖٚصٙ ٖٞ ايؿهط٠ اييت تٓاٚشلا ا٭قٍٛ ايؿٝع

١ ٚسه١َٛ قاعس٠ ٫ نطض ع٢ً كتًـ ايتؿطٜعات، ٝايتؿطٜعات ايهطضٜٸ١ ٗ ن٤ٛ نًٓ

ٛٻٚغًهٛا ٗ شيو َػايو َتعسِّ ٢ً سسٜح ٫ ض عز٠، ٚناْٛا بكسز ضؾع ايٖٛٔ إتك

 نطض َٔ سٝح نجط٠ ايتدكٝكات ايعاضن١ عًٝ٘.

ٟٸ خطأ ٕٸ ايطٛٗ مل ٜتٛضٸٙ ٗ أ ٔٵ .ٚبٗصا ٜٛٗط أ َع شيو ّهٓٓا إٔ ْأخص  يه

ٖٚٛ ايٓكل ٗ  ،عًٝ٘ ٖٓا خًط٘ بٌ تؿػرل سسٜح ْؿٞ ايهطض بايهطض بإع٢ٓ اـامٸ

 ;٠ ٗ َكابٌ إكًش١ايٓؿؼ أٚ ايبسٕ أٚ ا٭ططاف أٚ إاٍ، ٚبٌ ايهطض َع٢ٓ إؿػس

ٕٸ قاٚيت٘ تطتٝب ايع٬ق١ بٌ سسٜح ْؿٞ ايهطض ٚغا٥ط ا٭زٓي١ بٓٛعٳ إتُشٸض  :ٗاٝٵؾإ

ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ ع٢ً ايتؿػرل اـامٸ يؿهط٠ ايهطض، ٖٚٛ ايتؿػرل ايصٟ  ،يًهطض ٚغرلٙ

َٸا يٛ ؾُٗٓا ايهطض  .٫ ٜٓؿع ايطٛٗ ٗ أقٌ ْٛطٜت٘ ٗ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ أ

ؿسٜح ْؿٞ ايهطض;  ٢ٓ إؿػس٠ ٗ َكابٌ إكًش١ ؾإْٸ٘ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ؽكٝلٷَع

ٕٸ ايتؿطٜعات ايهطضٜٸ١ بعٓٛاْٗا َٕناؿسٚز، يٝػت َؿػس٠ّ، بٌ ٖٞ َكًش١ ستٸ ،٭  ٔٵ٢ 

ٕٸ ايطٛٗ ؾِٗ َٔ  ٜكع عًٝ٘ اؿسٸ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ، ؾه٬ّ عٔ غرلٙ. إ٫ٓ إشا قٌٝ بأ

ِٸ َ  ٔ َع٢ٓ ايٓكل ٚإؿػس٠!ايهطض ٗ اؿسٜح ا٭ع
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ٕٸ ايطٛٗ ٖصٙ إساخ١ً قسٻ َٗا ايؿٝذ ايبٛطٞ، سٝح شٖب إٍ أْٸ٘ يٛ ؾطنٓا أ

ٕٸ ايٓكٛم اييت  ،ٜككس َعاضن١ إكًش١ يًٓلٸ بٓشٛ ايتدكٝل ٫ بٓشٛ ايٓػذ، ؾإ

ٕٸ ايٓلٸ ايكطآْٞ ْٚكٛم ايػٓٸ١  عٔ ايتدكٝل ايعا٥س، بٌ أٜسٜٓا آب١ْٝ َع٢ٓ أ

ٚاٱْاع ٚغرل٠ ايكشاب١ بأقٛاشلِ ٚأؾعاشلِ ٚغهٛتِٗ ٚغرل شيو قس أ٢ْٗ فاٍ 

ايتدكٝل، ؾًٛ نإ مثٸ١ ؽكٝكات يًعَُٛات غرل َا ٚقًٓا ؾهٝـ غهت ايٓيبٸ 

ٕٸ ٖصا ايتدكٝل غرل  ،ٚايكشاب١ عٔ ايتدكٝل ٖٓا ٜهؿـ عٔ أ ٚمل ٜؿطسٛٙ يٓا، 

ّٸٚاضز ع٢ً  يعّ َٔ شيو دٌٗ ايكشاب١ َسي٫ٛت ايٓكٛم ٚايكسض إطاز  ، ٚإ٫ٓايعا

ٕٸ عًٝٓا إٔ ًْتعّ بايٓػذ، ٖٚٛ ٚانض ايؿػاز ٕٸ ن٬ّ  ٚبعباض٠ٺ .(32)َٓٗا، أٚ أ أخط٣: إ

ٕٸ ايتدكٝل َػتُطٌّ ٗ ايٓكٛم إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ّٚهٔ إٔ ٜططأ  ايطٛٗ َعٓاٙ أ

ٌٕ َتٛاقٌ ٚزٳ  ضٟ.ٚٵعًٝٗا بؿه

ٔٸ ٖص  ٙ احملاٚي١ ايٓكسٜٸ١ غرل َدل١ٖٓ ٗ ايكاعس٠ اييت تكّٛ عًٝٗا; ٚشيو:يه

ٚٸ٫ّ: ٕٸ ٖصا ايتدكٝل ايصٟ َاضغٓاٙ مٔ بإكًش١ مل ٜكسض عٔ  ٔٵَٳ أ قاٍ بأ

أٚ مل ْؿُٗ٘ مٔ َٔ ايٓكٛم بعس، ؾٌٗ ٚقًتٓا  ،عٝح مل ٜكًٓا ،أٚ ايكشاب١ ايٓيبٸ

ٌٸ تؿاقٌٝ ايٛقا٥ع ٚا٭قٛاٍ اييت ؼٖك ٕٸ ٖصٙ زع٣ٛ كت ٗ ن ٚٸٍ؟! إ ٟٸ ا٭ ايكطٕ اشلذط

ٕٸ إؿٗس ايتاضىٞ ٗ قهاٜا تتكٌ بتؿاقٌٝ ا٭سهاّ ٚايٓكٛم  نبرل٠ ٗ إٔ ْكٍٛ بأ

ٖٛ نًٓ٘ ؼت غًطآْا َٚؿٗٛزٷ ٚانض يٓا! بٌ يٛ نإ ا٭َط نصيو ؾُا َع٢ٓ 

 شيو؟ َٚا َع٢ٓ ايكٝاؽ ٚإكًش١ إطغ١ً ٚغسٸ ايصضا٥ع ٚغرل ؟َا ٫ ْلٸ ؾٝ٘ ا٫دتٗاز ٗ

ٌٸ ٖصٙ ايػبٌ ا٫دتٗازٜٸ١ ٕٸ ْتا٥ذٗا مل تكسض ٗ  ،ؾهٝـ ًْذأ إٍ ن َؿذلنٌ أ

ٚإشا نإ ايٓيبٸ ٚايكشاب١ قس ٚنعٛا يٓا  !ٚمل ٜؿطسٗا يٓا ايكشاب١؟ ،ايهتاب ٚايػٓٸ١

َهتؿٌ  ،َعاٜرل َٔ ْٛع ايكٝاؽ ٚإكًش١ إطغ١ً ٚغسٸ ايصضا٥ع ٚا٫غتشػإ ٚغرلٖا

ٕٸ ايطٛٗ بإَهاْ٘ ٖٓا إٔ  ،زْا ٕعطؾ١ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١بٛنع إعاٜرل ٗ إضؾا ؾإ

ٕٸ ايؿطع قس َٓشٓا أٜهّا ـ عسٜح ٫ نطض ـ َعٝاضّا يٓكّٛ بتطبٝك٘ بأْؿػٓا.  ٜسٸعٞ أ

ٕٸ بعض أؾهاٍ ايتدكٝل ٚايتكٝٝس اييت قس ٜسٸعٝٗا ايطٛٗ ٫ َٛنٛع  ثاّْٝا: إ

رل َٔ قا٫ٚت تطبٝل ، نُا ٗ نج٢ تكسض ؾٝٗا ْكٛمٷشلا ٗ تًو ا٭ظ١َٓ ستٸ

ع٢ً ايتسخٸٌ  ٚتهؿٞ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ق١ُّٝ أْٸٗا قازض٠ْ .ْٛطٜٸ١ إكًش١ ٗ ايعكط اؿسٜح
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 ،ٗ ايٛقا٥ع ايٓاظي١ ٚإػا٥ٌ إػتشسث١ اييت مل ٜهٔ شلا َٛنٛع ٗ غايـ ا٭ظ١َٓ

ّٸٚيهٓٸ ّٴ .أٚ َطًل ٗا تكع يؿّٛا نُٔ عا  عجٛضْا ع٢ً إدكٸل ٫ ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ عس

طٜٔ، ٫ٚ ٜػُض يٓا بؿطض اْتٗا٤ إَهاْات ايتدكٝل ٗ هعٌ ايٓيبٸ أٚ ايكشاب١ َككِّ

 ايعَُٛات ٚايتكٝٝس ٗ إطًكات.

ٝٸ١ ايٓاقس٠ يًطٛٗ ٗ غرل قًٓٗا أٜهّا.  ٚعًٝ٘، ؾٗصٙ اٱؾهاي

 

عطؾٗا ايؿكٗا٤ إػًُٕٛ َٓص ؾذط تاضٜذ  عا٬َت ٚاٖط٠ْايتُٝٝع بٌ ايعبازات ٚإ

ٕٷ .ايؿك٘ اٱغ٬َٞ َػًل أغطاضٟ غرل  ٚغايبّا َا نإ ٜٓٛط يًعبازات ع٢ً أْٸٗا َها

َؿّٗٛ، ؾُٝا ناْت إعا٬َت َػطسّا يًتشًٌٝ ايعك٬ْٞ ايبؿطٟ، ٚناْت ٜسِٖ 

ٝٸات ايؿك٘ اٱغ٬َٞ .َبػٛط١ ؾٝٗا أنجط  إٍ َٜٛٓا ٖصا. ٖٚصا ؾ٤ٞ لسٙ ٗ أزب

ٕٸ ايطٛٗ َٝٻ ٝٸ١ تهُٔ ٗ أ ٕٸ اٱؾهاي ع بٌ ايعبازات ٚإعا٬َت، باعتباض أ

 .َٓ٘ ف إ٫ٓطٳعٵايعبازات ٖٞ سلٸ اهلل، ؾُٝا إعا٬َت ٖٞ ؾ٪ٕٚ بؿطٜٸ١. ٚسلٸ اهلل ٫ ٜٴ

ٕٸ ٖصا ايتُٝٝع غرل َٓطكٞ; ؾإشا ناْت ايعبازات  ٚقس ٫سٜ ايباسح َكطؿ٢ ظٜس أ

ٝٸ١ ع٢ً إكاحل ؾٗٞ نصيو ٗ ا٫ثٌٓ َعّا، ؾ٬ زاعٞ يًتُٝٝعٚإعا٬َت   .(33)َبٓ

ٕٸ إَهاْات ايعكٌ ٗ  ٔٸ ايسنتٛض ظٜس مل ٜأخص بعٌ ا٫عتباض ازٸعا٤ ايطٛٗ أ يه

ؾًِ ٜػٝٸط ايطٛٗ إٛقـ تبعّا يًتُٝٝع ٗ بٓا٤  .غ٬ف إعا٬َت ،ايعبازات نعٝؿ١

ٝٸ١ عًٝٗا، يهٓٸ٘ ٕا ايعبازات ٚإعا٬َت ع٢ً إكاحل، بٌ ٖ ٛ ٜعذلف بأْٸٗا ْٝعّا َبٓ

 ف إ٫ٓطٳنٕٛ ايعبازات سكّا إشلٝٸّا ٫ ٜٴعٵ ;أقطٸ بعذع ايعكٌ عٔ َعطؾ١ إكاحل ٗ ايعبازات

 ٜس غرل َٓطكٝٸ١.ايتُٝٝع، َٚٔ ثِ ؾُساخ١ً َكطؿ٢ ظب٘، ايتعّ بٗصا 

ٕٸ ايطٛٗ يٝػت َؿهًت٘ ٗ سه١َٛ سسٜح ْؿٞ ايه طض ٖٚصا ٜعين أٜهّا أ

ٕٸ ٖصٙ اؿه١َٛ  .ضؾهّا َٓ٘ يصيو سٵع٢ً أزٓي١ ايعبازات، بٌ مل أدٹ ٌٸ َا ٗ ا٭َط أ ن

ا٭َط غرل إتٛٓؾط  ،ؼتاز ٗ َكاّ ايتٓعٌٜ إٍ انتؿاف إكًش١ ٚإؿػس٠ ٗ ايعبازات

ٝٸ١ باَتٝاظ  ،ؾايطٛٗ يٝػت َؿهًت٘ َع ايكٛاعس ٚايتكعٝسات .ؾٝٗا بٌ َؿهًت٘ َٝساْ

 ٖصٙ إطٸ٠.

ٔٵ بايعٛز٠ إٍ ايطٛٗ، ٌٖ نإ َٓطكٝٸّا ٗ ُٝٝعٙ إَهاْات ايعكٌ بٌ  يه
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 إعا٬َت ٚايعبازات أٚ ٫؟

ٕٸ إط٬م زع٣ٛ عذع ايعكٌ عٔ ايٛيٛز ٗ فاٍ ايعبازات غرل َؿ١َٛٗ  أعتكس أ

ٕٸ بعض ايؿٛاٖس ايتاضىٝٸ١ اييت شنطٖا عٔ ٚٚؾكّا يبٓا٤ات أَجاٍ ايطٛٗ،  خاقٸ١ أ

ؾبعض قهاٜا ايعبازات ٖا ٜبسٚ  .إكًش١ تطتب٘ بايعبازات ايكشاب١ يتأغٝؼ ؾك٘

ٌٸ ٗ نْٛ٘ أغطاضٜٸّا بايٓػب١ إيٝٓا إٍ  ٚانشّا ٗ أغطاضٜٸت٘، ٖٚصا ٫ ْؿٓو ؾٝ٘، ٫ أق

ٛٸض عكٛيٓا ٚعًَٛٓا ٛٸ ٚتط ٝٸ١ٺ  ;ايّٝٛ، ٚٗ سسٚز ِ ٔٸ بعهّا آخط ٜٴؿذلض بعكً يه

ٝٸ١  :َجٌ ،َكًشٝٸ١ ٕٸ ايٓكٛم ٚنؿؿ٘،  إٔ تكبٌ بإَهإ ،ايطٛٗعكً خاقٸ١ أ

َٸ١ ٚاـاقٸ١ َٛدٛز٠ْ ٝٸ١ ايعا ٗ ايعبازات نُا ٖٞ َٛدٛز٠ ٗ إعا٬َت،  ايتعًًٝ

ؾًُاشا  .ٚايطبٝع١ ايػاَه١ ٗ بعض إعا٬َت تؿاب٘ ايػُٛض ايصٟ ٗ بعض ايعبازات

ٕٚاشا ا٭ضبع١ ٗ عسٸ٠ إتٛٓؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا؟! ا٭ؾٗط ايعؿط٠ اٱناؾٝٸ١ ع٢ً ا٭ٜٸاّ ناْت 

ٚاغتدلا٤ إطًٓك١ بايعسٸ٠ ايها١ًَ؟! ٚإشا دعٌ ايطٛٗ ٖصٙ  نإ اغتدلا٤ ا٭١َ عٝه١ٺ

ا٭ؾٝا٤ َٔ نُٔ إكسٸضات ايؿطع١ٝ اييت ٜطٜس إؿاقٗا بايعبازات ؾٓشٔ ْػأي٘: ٕاشا مل 

ِّ أٚ يهٕٛ  ،ؿّاٜهٔ ايٛن٤ٛ َؿَّٗٛا ٗ غٝام ايسع٠ٛ إٍ ايسخٍٛ ع٢ً ايك٠٬ َتٓ

٘ عٓس اٱْػإ ٚبعض ايٓؿاٙ ؾٝ٘؟! ٢ً ٖصٙ إٛانع ٕكًش١ إعٜس َٔ ايتٓبټٚنع إا٤ ع

ٕٚاشا ٫ ْؿِٗ ايٓٗٞ عٔ ايطؾح ٗ اؿرٸ ع٢ً أْٸ٘ ٭دٌ َكًش١ ٖذطإ ايسْٝا ٗ ٖصٙ 

ايٓؿؼ ع٢ً ا٫ْكطاع عٔ  ايطس١ً اٱشلٝٸ١؟! ٕٚاشا ٫ ْؿِٗ تؿطٜع ايكّٛ ع٢ً أْٸ٘ تطٜٚضٴ

َٚٔ ثِ ٕاشا ٫ تهٕٛ ٖصٙ َكاحل ١َْٛٓٛ َٔ ٚضا٤ ٖصٙ  ؟!طا٤ط ايؿكؾ٠ٛٗ ايبطٔ ٚتصٗن

 ايعباز٠؟!

ٕٸ تٗٝټ ٕٵإ  ب ايطٛٗ زخٍٛ ؾها٤ ايعبازات يٝؼ َؿَّٗٛا َٔ ايعا١ٜٚ إٛنٛعٝٸ١، ٚإ

َٔ سٝح اضتباٙ ايعبازات ٚايطكٛؽ باشلٜٛٸ١  ،نإ َؿَّٗٛا يٞ َٔ ايعا١ٜٚ ايٓؿػٝٸ١

ٝٸ١ ٕٸ ايط٥ٝؼ ايتْٛػ .ايسٜٓ ( ػطٸأ ٗ 2000ّٞ ا٭غبل اؿبٝب بٛضقٝب١)ٚشلصا ْط٣ أ

ٕٸ ايكّٛ ايّٝٛ سٝح  ;غتٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ ـ َٓطًكّا َٔ ؾك٘ إكًش١ ـ ع٢ً ايكٍٛ بأ

عاي١ٝ، يعّ ػُٝسٙ أٚ تعسًٜ٘  يًٓٗٛض، ٖٚٛ َكًش١ْ ٜهعـ ا٫قتكاز ٚمٔ عاد١ٺ

ُٸاٍ، ٚساٍٚ ثين اؿذٝر عٔ ايصٖاب إٍ َٓه١ طٙ شيو َٔ ٪ثِّباعتباض َا ٜ ;ع٢ً ايع

ٕٴ ايعبازات سلٸ اهلل ٫ ٜٓؿٞ  خطٚز ا٭َٛاٍ ٚايٓكٛز إٍ اـاضز ٚإنعاف ا٫قتكاز. ٚنٛ

 إٔ تهٕٛ ْٝع ايتؿطٜعات سلٸ اهلل ٗ ايعباز أٜهّا.
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عذٸ١ ايعذع عٔ  ;بٗصا ٫ ْؿِٗ ٚد٘ ايتُٝٝع ع٢ً إط٬ق٘ بٌ ايعبازات ٚإعا٬َت

ّ يٓا َكاضب١ أدس إٍ ايّٝٛ ؾكّٝٗا أٚ باسجّا قسٻؾًِ  .ٚايكسض٠ عًٝ٘ أخط٣ ;ايؿِٗ تاض٠ّ

ُٻ ٝٸ١ َع  ١ ٖصا ايتُٝٝع ايطا٥ر بٌ إػًٌُ.ٝك١ ٱثبات نًٓؼًًٝ

 

ُٸنإ أسس أنجط اٱ ١ ع٢ً ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ٖٛ قٝاؽ زضد١ قسض٠ ٝؾها٫ت أٖ

َٔ خ٬ٍ طاقت٘ تعطٌٝ  ، عٝح ّهٔ(34)ع٢ً انتؿاف إكاحل ايعكٌ اٱْػاْٞ

 .ٚقس غبل إٔ ؼسٸثٓا عٔ ٖصا إٛنٛع ٗ أنجط َٔ َٓاغب١ .أٚ دع٤ّا ايٓكٛم ن٬٘

ٌٕ وسِّ ٟٸ عك ثٓا ايطٛٗ ٚايؿهط اٱْػاْٞ َا ٜعاٍ َؿػ٫ّٛ َٓص آ٫ف ايػٌٓ ؾعٔ أ

ٖٞ َصاٖب ايؿهط ايطأزلايٞ ٚاـرل َٔ ايؿطٸ؟! ٖٚا  ،َعطؾ١ إكاحل َٔ إؿاغس

ٚايًٝدلايٞ ٚا٫ؾذلانٞ ٚايؿٝٛعٞ ٚايٛدٛزٟ تتعاضض ٚتتكاضع ٗ ؾِٗ َع٢ٓ اـرل 

ؾُت٢ سػُت ا٭َٛض أٚ  .ٚايؿطٸ ٚايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ١ َٚا ؾٝ٘ ق٬ح اٱْػإ ٚؾػازٙ

٢ ْٛنٌ ا٭َط إٍ ايعكٌ ٗ َعاضن١ ستٸ ،ناْت بٗصا إػت٣ٛ َٔ ايٛنٛح ٚايكؿا٤

 كٛم؟!َؿاز ايٓ

٢ ع٢ً َػت٣ٛ تٓعٌٜ ايهًٓٝات ايعك١ًٝ ع٢ً َكازٜكٗا مٔ أَاّ َعه٬ت بٌ ستٸ

ٌٸ ؾطٜل ٜط٣ ايػًٛى  .ندل٣، ٗ قهاٜا َعٓكس٠ ايّٝٛ ع٢ً إػت٣ٛ ا٭خ٬قٞ ٚن

َٳ .ا٭خ٬قٞ ع٢ً ططٜكت٘ ٜات ٚثٛقٓا بكسض٠ ايعكٌ ع٢ً تعٌٝ إكاحل سٳٖٚصا نًٓ٘ ٜطبو 

 َػت٣ٛ ٜٛقـ ايٓكٛم ْؿػٗا.

ٕٸ ٖصٙ اٱؾهايٝٸ١ ٖٞ َٔ أق٣ٛ اٱؾهايٝٸات، ٚبا٭خلٸإْٸ ٗ ؾها٤  ين أعتكس أ

ٟٸ ٕٸ ايعكٌ عادعٷ ،بعض ايٓكٛم اٱَاَٝٸ١ عٔ أٌٖ ايبٝت ايٓبٛ عٔ ايؿِٗ  ٚاييت تعتدل أ

َٚٔ ثِ ؾٓٛطٜٸ١ ايطٛٗ تبك٢ فطٸز سا٫ت قس تبًؼ  .ٗ فاٍ ايؿطٜع١ ٬َٚناتٗا

ٍٕ َٔ ايٛثٛم ب باٱْػإ َػت٣ٛٶ تعٌٝ إكًش١ أٚ إؿػس٠، يهٓٸٗا َٔ ايكعب إٔ عا

ؾه٬ّ عٔ قاعس٠، َا مل ْكِ بايتعإٚ َع ايطٛٗ ٗ إدطا٤ تعسٌٜ  ،ٌ ٚاٖط٠ّتؿهِّ

ٟٸ يٓٛطٜٸت٘صٵدٳ  أٚ تؿػرل كتًـ شلا. ،ض

ٝٸ١ إعاز٠ إْتاز ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ٗ ايعكط اؿسٜح ّهٓين إٔ أؾُٗٗا عدل  ٚعًُ

 :إدطا٤ أضبع١ تٛنٝشات نطٚضٜٸ١
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إٔ ْؿِٗ إكًش١ ع٢ً أْٸٗا عٌ ا٭غطاض ايعًٝا ايؿطعٝٸ١ إٓكٛق١ أٚ ؾب٘  أـ

ٖٚصا َا تػاعس عًٝ٘ ـ نُا  .إٓكٛق١ ٗ ايؿطع، أٟ ٖٞ إكاقس أٚ ضٚح ايكإْٛ

ع بٌ َؿّٗٛ إكًش١ إداضد١ يًؿطٜع١ ٚبٗصا ِِّ .ضأٜٓا ـ بعض ْكٛم ايطٛٗ

 ًؿ١ٚٛ أٚ غرل ًَؿ١ٚٛ.ٚإكًش١ إػتٓبط١ َٓٗا عدل ْكٛم َ

إٔ لعٌ ا٫غتٓاز ؿسٜح ٫ نطض يٝؼ تدلٜطّا يتكسِٜ إكًش١ إٓؿك١ً ع٢ً  ب ـ

ايٓلٸ، بٌ ٖٛ تدلٜط يٓٛطٜٸ١ إكاقس ْؿػٗا، ٗ تكسِٜ إكاقس إػتٓبط١ َٔ ايؿطٜع١ 

 إًؿ١ٚٛ أٚ إػتكطأ٠، ع٢ً ا٭ؾهاٍ ٚايٛغا٥ٌ.

ٌٸ ايٓكٛ ز ـ  .َتكٌ غرل َٓؿكٌ م ع٢ً أْٸ٘ تكٝٝسٷإٔ ْؿِٗ تكٝٝس إكاقس يه

ٌٸ ْلٍّ ٝٸّا عطؾٓاٙ َٔ ؾِٗ ا١َٕٛٛٓ إكاقسٜٸ١ٝبِّوٌُ َع٘ تكٝٝسّا ُي ؾه ٖٚصا  ،ّا نُٓ

ؾايٓكٛم  .ايتكٝٝس ٖٛ عسّ َعاضن١ َؿاز ٖصا ايٓلٸ ٕكاقس ايؿطٜع١ َٚكاؿٗا ايعًٝا

ٕٸ إكًش١ إككسٜٸ١ َكٝٸس٠ بايٓلٸ. ،٠ّستٛيس َكٝٸ  ٫ أ

ُٸٖٚصا اي ١ يًؿطٜع١ ع٢ً ايهًُات إًؿ١ٚٛ ١ٝ يًػٝاقات ايهًٓٝتكٝٝس ٖٛ َٓض أٖ

ٌٸ ْلٸ ٌٸ ْلٸ عٔ ايػٝاقات ايهًٓٝ .ٗ ن ١ يًؿطٜع١ ٖٛ اـطأ ايصٟ ٜكع ؾٝ٘ ؾؿكٌ ن

ٌٸ َٛنٛع١ َٚػأي١ ؾكٗٝٸ١ إ٫ٓ  ا٫دتٗاز ايؿطعٞ، ٚشيو عٓسَا ٜعتدل أْٸ٘ ٫ ٜتعاٌَ ٗ ن

ٝٸ١ يًؿطٜع١ ،هاْٝٸ١َععٍ عٔ ايػٝاقات ايعَ ،َع ْكٛقٗا  ،ٚعٔ ايػٝاقات ايهً

 غٛا٤ زلٸٝٓاٖا إكاقس أّ غرلٖا.

ٕٸ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ ٖٛ تكسِٜ  ٚبٗصا ْؿِٗ َع٢ٓ قٍٛ ايطٛٗ بأ

 ٚؽكٝل بٝإ، ٚيٝؼ اؾت٦اتّا ع٢ً ايؿطٜع١ ٚايٓكٛم.

ٕٸ تكسِٜ إكاقس ع٢ً ايٓكٛم ز ـ يٝؼ  ،أٚ إكًش١ ع٢ً ايٓكٛم ،إٔ ْعٞ أ

ِٸغ٣ٛ ت ُٸ كسِٜ ا٭ٖ ٌٸ أٖ ؾٓشٔ أَاّ ْٛع َٔ ايتعاسِ ا٬ٕنٞ  .٬َٝ١نّا ع٢ً ا٭ق

اييت  ،ايسا٥ِ، ٚايٓتٝذ١ َٔ ٚضا٤ ٖصا ايتعاسِ ا٬ٕنٞ ٖٞ اْتكاض ا٬ٕنات ا٭ق٣ٛ

اييت ٖٞ خكٛقٝٸات ايططم  ،ع٢ً ا٭نعـ ،ٖٞ إكاقس ٚايػاٜات ٚإآ٫ت ٚا٭غطاض

 ٚايٛغا٥ٌ.

ٕٸ ايطٛٗ مل ُٜكعدل ٖصٙ ايتٛيٝؿ١ ايطباعٝٸ غ٣ٛ بايبس٤  ِٵ١ ّهٓين إٔ أزٸعٞ بأ

ِّ ٝٸ١ تهٜٛٔ ْٛطٜٸ١ إكاقس بكٝػتٗا إتط َٳبعًُ ٖٚٛ بٗصٙ  .َع ايؿاطيب تٵض٠ اييت تٓا

ل َٔ أظ١َ قسض٠ ايعكٌ ع٢ً تعٌٝ إكاحل; ٭ْٸ٘ ٜعتدل ايعكٌ ٖٓا فطٸز ايططٜك١ ٜتدًٖ
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ٜٛٸتٗا ٚسسٚزٖا َٚعاٜرلٖا ٜأخصٖا ايعكٌ َٔ ؾإكًش١ ٖٚ .أزا٠ ادتٗازٜٸ١ تطبٝكٝٸ١ َعّا

ف إكاحل ٗ ن٤ٛ ايؿطٜع١ َٚا تطاٙ ٖٞ َٔ َكاحل َٚا تطٜسٙ ٖٞ ايؿطٜع١، ؾٝعطِّ

ٕٸ إكًش١  .َٓٗا َٚٔ ثِ ٫ تأتٞ ٖٓاى َ٪اخص٠ ايؿٝذ ايبٛطٞ ع٢ً ايؿٝذ ايطٛٗ بأ

ٗٳ َٸا ٗ فاٍ ايتطبٝل ؾ٬ ٜ .(35)٫ َٔ ايعكٍٛ ،ٟ ايٓكٛمسٵْعطؾٗا ب كّٛ غ٣ٛ بإثبات أ

ٕٸ ٖصٙ إكًش١ ايؿطعٝٸ١ غٛف تتعطٻ ٖٚٓا إشا ٚقٌ  .ض يًدطط َع ٖصا اؿهِ أٚ شاىأ

ٕٸ  ;ٚيٛ نإ ٜكّٝٓا عازّٜا ،يطتب١ ايٝكٌ بصيو ؾا٭َط ٚانض ٔٸ ؾإ بُٝٓا يٛ ٚقٌ يسضد١ ايٛ

ٔٸ بانطاّ إككس يٛ ُػٻ ٌٕ ٖٓا أٚ ٖٓاى غٛف ٜ٪زٸٟ إٍ ٖصا ايٛ هٓا بإط٬م زيٝ

ٔٸ باٱضاز٠ اؾسٸ غكٛٙ ٖٜٓايٛ ١ يٛ بٓٝٓا ٝا ٜػكطٗا عٔ اؿذٸ١ يٲط٬م ٗ ايٓكٛم، 

ٕٸ سذٸ ٕٸ ايتطابل بٌ ٝع٢ً أ ٔٸ ع٢ً خ٬ؾٗا; ٭ ٔٸ ايس٫يٞ َؿطٚط١ بعسّ قٝاّ ٚ ١ ايٛ

ٛټ ،ايس٫ي١ ايتكسٜكٝٸ١ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ يٝؼ قاعس٠ّ  ،١ضٜٚنصيو بُٝٓٗا ٚبٌ ايس٫ي١ ايتك

ٝٸ١، بٌ ٖٛ خانعٷ  ;يػٝاقات، َٚٔ ثِ ٫ ّهٔ ا٭خص باٱط٬م ٗ ٖصٙ اؿاٍ عكً

 ٚعسّ سكٍٛ ٚثٛم بصيو. ،يًؿٓو اؿكٝكٞ ٗ اْعكازٙ

ٟٸ سٳ  .ز، بٓا٤ ع٢ً ثبٛت ْٛطٜٸ١ إكاقسطٳٚبٗصا ْعٝس تؿهٌٝ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ب٬ أ

٘ غا١ٜ ا٭َط أْٸٓا ٫ ْٛاؾك٘ ع٢ً ايتُٝٝع بٌ ايعبازات ٚإعا٬َت بايؿهٌ ايصٟ ططس

ٚاٯت١ٝ َٔ فطٸز ايعكٌ إٓؿكٌ، زٕٚ  ؾتكسِٜ إكاحل إداضد١ يًٓلٸ ٚإ٫ٓ .نُا قًٓا

ٌٕ َٖٓٝعتدل عذٸ قاطع أٚ ٍّٔٚ سكٍٛ ٜك ا ٫ ٚد٘ ي٘، ٫ٚ ١ ٖصا ا٫غتٓتاز ايعكًٞ، 

 عًٝ٘. ْٗٛاؾل ايطٛ

ٛٸٍ يٓٛطٜٸ١ إكاق س ٚأعتكس بأْٸٓا يٛ ؾُٗٓا ايطٛٗ ع٢ً أْٸ٘ اغتُطاض ٚبسا١ٜ ؼ

ٛٸٍ تهٕٛ عاز٠ّ قاقط٠ّ ٗ ايهؿـ عٔ ُاّ  ايؿطعٝٸ١، ٚؾذل٠ بساٜات ايتش

ٜٚٓٗٞ ايٓعاع بٝٓ٘ ٚبٌ  ،اـكٛقٝٸات ٗ ايٓٛطٜٸ١، ؾػٛف ٜػاعسْا شيو ع٢ً ؾُٗ٘

ٌٸ ؾبكطف ايٓٛط عٔ ايطٛٗ ْططح تؿػرلّا يٓٛطٜٸت٘، ٫ٚ لس  ٚإ٫ٓ .إكاقسٜٸٌ ع٢ً ا٭ق

ٌٸ تًو إؿانٌ اييت ططست ع  ًٝ٘.ؾٝ٘ ن

 

س ـ إٛقـ اٱَاَٞ َٔ ٕعاقطٜٔ ـ ٖٚٛ ا٭غتاش و٢ٝ قٌُ بعض ايباسجٌ اوِّ

ٕٸ   ْكاٙ ا٫خت٬ف تهُٔ ٗ ث٬ث١ عٓاقط:ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ، ؾٝعتدل أ
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ٚٸٍ: تٗاز ايؿٝعٞ ٗ تؿػرل ٚؾِٗ سسٜح ٫ نطض، سٝح ٜؿُٗ٘ ا٫د ايعٓكط ا٭

ٕٸ إطاز ب٘ ايهطض ٘ٺ ،ٚيٝؼ ايهطض َٛإظ يًُؿػس٠ .اٱَاَٞ ع٢ً أ يًُكًش١،  ٫ٚ َٛاد

ٌٷ ِٸ ؾاؿسٜح ٫ ٜؿٝٸس َطدعٝٸ١ إكًش١، بٌ َطدعٝٸ١ ْؿٞ  .َعُٗا بٌ ٖٛ َتساخ َٚٔ ث

 ايهطض.

ٖٚصا خ٬ف ٗ ايعُل  .ضؾض اٱَاَٝٸ١ يٓٛطٜٸ١ إكًش١ إطغ١ً ايعٓكط ايجاْٞ:

نٞ  ;ٚبٌ ايطٛٗ ايصٟ وتاز ٕجٌ اْط٬ق١ ْٛطٜٸ١ إكًش١ إطغ١ً َٚدلٸضاتٗا بِٝٓٗ

 ٜتٛقٸٌ إٍ َا تٛقٸٌ إيٝ٘ ٗ َٛنٛع َعاضن١ ايٓلٸ يًُكًش١.

ضؾض اٱَاَٝٸ١ ؽكٝل أٚ تكٝٝس أٚ ْػذ ايٓكٛم بايعكٌ،  ايعٓكط ايجايح:

ؾطف ٜٚػتؿٗس يصيو بكٍٛ ايػٝس عبس اؿػٌ  .ٚسكطِٖ شيو غكٛم ايػُع

ّٸ ٫ ْعتدل إكًش١ ٗ ؽكٝل ٚاسسّا ٚق٫ّٛ ١ إْاعّامٔ اٱَاَٝٸ»ايسٜٔ:  ٫ٚ ٗ  ،عا

ؾإشا مل ٜهٔ  .ٜؿٗس شلا با٫عتباض خامٸ إشا نإ شلا ٗ ايؿطٜع١ ْلٌّ إ٫ٓ ،تكٝٝس َطًل

ٌٷ  .ا ٫ أثط يٖ٘ٓ ناْت عٓسْا ،أٚ غًبّا إهابّا ،ؾاٖس باعتباضٖا شلا ٗ ايؿطٜع١ أق

 .(36)«غٛا٤ إكاحل إطغ١ً ٚعسَٗا عٓسْا ع٢ً سسٸؾٛدٛز 

ٕٸ ٖٓاى تكاطعّا سازٸّا بٌ ايؿهط ٚبٗصا ىطز ايباسح إٖٛق ط بٓتٝذ١ٺ تكهٞ بأ

اٱَاَٞ ٚؾهط اٱَاّ ايطٛٗ، ٫ٚ ّهٔ إٔ ًٜتكٝا ٜٚتٛاؾكا; ٭ْٸُٗا ىتًؿإ ٗ 

ٕٸ ايطؾض يٓٛطٜٸ١ ايطٛٗ يس»ا٭قٍٛ ٚا٭غؼ، خاُّا بايكٍٛ:  ٣ ايٛغ٘ اٱَاَٞ إ

ا٫ثين عؿطٟ ٖٛ ع٢ً أؾسٸٙ، ؾٗصا ا٫ػاٙ ّٓع ا٭خص بإكًش١ َٔ سٝح ا٭قٌ، َا 

 .(37)«مل تهٔ قطعٝٸ١، ؾهٝـ إشا َا ناْت ع٢ً سػاب ايٓلٸ؟!

ٝٵسٳ .َٚا أؾازٙ سؿٛ٘ اهلل قشٝضٷ ُٸ١ أخط٣  أْٸ٘ ّهٓٓا إٔ ْهٝـ َػأي١ّ بٳ َٗ

ٝٸ١ ايؿٝ ٝٸ١ ا٭قٛي ٕٸ ايصٖٓ ٔٸ ـ عٝٸ١، ؾه٬ّ عٔ ا٭أٜهّا، ٖٚٞ أ خباضٜٸٌ َِٓٗ، تعتدل ايٛ

َا ٜٴػعؿ٘ إٍ ٚوتاز  ،١َٝؿَٗٛ٘ إدتًـ عٔ ايٝكٌ ٚعٔ ا٫ط٦ُٓإ ـ ؾاقسّا يًشذٸ

ٕٸ ايكاعس٠ تكتهٞ عسّ سذٸ ٌٷٝيٝهٕٛ سذٸ١، ٚأ ع٢ً  ١ غرل ايٝكٌ َا مل ٜهٔ ٖٓاى زيٝ

ٕٸ ا٭زٓي١ ايؿطعٝٸ١ قاَت ع٢ً سذٸٝسذٸ  :١، َجٌٝز َٔ ايططم ايٛٓٸ١ عسز قسٚٝت٘، ٚأ

ِٸ ؾًٝؼ ٖٓاى قاعس٠ْ عٓس َؿٗٛض اٱَاَٝٸ١  أخباض اٯساز ٚايٛٗٛضات ايًؿٛٝٸ١، َٚٔ ث

ٔٸ ٗ ايؿطٚعٝازلٗا َبسأ سذٸ ٫ٚ ْػتجين َٔ  .ٚاييت ًُْشٗا ٗ نًُات ايطٛٗ ،١ ايٛ

ٔٸ، ٚاييت ٝاٱَاَٝٸ١ ٗ ٖصا ا٭َط عسا َسضغ١ ا٫ْػساز ايكا١ً٥ عذٸ َٜ شٵمل تٳ١ َطًل ايٛ
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ٟٸ ع٢ً اَتساز ايتاضٜذ. عهٕٛض  قٛ

ٟٸ ساٍ، ٖصا ايتكٜٛط ايصٟ ٜكسِّ ٛٸٍ، َ٘ يٓا و٢ٝ قُٚع٢ً أ س غطعإ َا ٜتش

ٛٸ٫ّ سكٝكٝٸّا سكٌ عٓس اٱَاَٝٸ١ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚشيو َع ٚٗٛض  ٕٸ ؼ سٝح ٜعتدل أ

ٞٸاٱَاّ اـُٝين، باعتباض أْٸ٘ أثط ع٢ً تعسٌٜ اػاٙ ايػرل ٗ ا٫دتٗ ْتٝذ١  از اٱَاَ

نػ٘ ايٛاقع عكب ا٫ْط٬م َؿطٚع ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١. ْٚكط١ ا٭ٚز ٗ ٖصا ايتعسٌٜ 

ٖٞ َٛاؾك١ اٱَاّ اـُٝين ع٢ً َا ططس٘ اٱَاّ ايطٛٗ ٗ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ 

 عٓس ايتعاضض.

ـٹ ايػٝس اـُٝين بططح ايؿهط٠ ْٛطٜٸّا، بٌ إْٸ٘ َاضؽ تطبٝكات شلا  ٗ ٚمل ٜهت

ػٗا ٗ إٜطإ. ٜٚػتؿٗس دصتٗا ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ اييت أغٸايكطاضات ٚإٛاقـ اييت اتٸ

أسس ايؿكٗا٤  ،س إبطاِٖٝ اؾٓاتٞو٢ٝ قُس شلصا ايتشًٌٝ به٬ّ ايؿٝذ قُ

ٕٸ اٱَاّ اـُٝين ٜٴ مل  ،سٸ قاسب ططٜك١ دسٜس٠ ٗ ا٫دتٗازعٳإعاقطٜٔ، سٌ ٜعتدل أ

ٞٸٗ ا ٜػبل إٔ اختاضٖا أسسٷ خاقٸ١ بعس إقطاضٙ بتأثرل عٓكط ايعَإ ٚ، يٛغ٘ اٱَاَ

ٞٸ.  ٚإهإ ٗ ا٫دتٗاز ايؿطع

ٕٸ ْكط١ اَتٝاظ ايػٝ ٜٳإ ـٳ َٔ ايعٌُ بإكًش١ ايطادع١ يكهاٜا دٵس اـُٝين أْٸ٘ مل 

س تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ ايسٚي١ ٚايٓٛاّ ٚتكسّٗا ع٢ً َؿازات ايٓكٛم، ؾٗٛ ٜكِّ

نُا ؾعٌ  ،هِ ٚسادات ايسٚي١، ٫ٚ ٜٴطًل ؾهط٠ ايتكسِٜغكٛم سا٫ت ْٛاّ اؿ

ٝٸ١ .ايطٛٗ  ،ٚضغِ شٖاب بعض عًُا٤ اٱَاَٝٸ١ إتأخٸطٜٔ يؿهط٠ ا٭سهاّ اي٥٫ٛ

ٔٸ ايكسض مل  :َٔ َجٌ ،ٚإط٬م َكٛي١ َٓطك١ ايؿطاؽ ايػٝس قُس باقط ايكسض، يه

ٞٸ ِٵُٜك طاؽ، ضاؾهّا إٔ ٜسخٌ ا٭َط ٗ غرل سا٫ت َٓطك١ ايؿ باؿسٜح عٔ ْؿٛش سهِ ٚي

 نايٛدٛب ٚاؿط١َ. ،فاٍ ْؿٛشٙ إٍ َٓطك١ اٱيعاَات ٚايتؿطٜعات

ٞٸَٚا ٜٛنِّ ٝٸ١ ايػٝس اـُٝين أْٸ٘ أطًل ايٝس يًعكٌ اٱْػاْ ٗ ايٓٛط ٗ  ض يٓا شٖٓ

ؼ فُع تؿدٝل َكًش١ ايٓٛاّ، إكاحل بأزٚات٘، بعٝسّا عٔ ايٓكٛم، ؾأغٻ

نُا اعتكس بتكسِٜ اؿه١َٛ ٚايسٚي١ ع٢ً غا٥ط  .لٸَػتٓطكّا ايٛاقعٳ بعٝسّا عٔ ايٓ

ٚٸ ٝٸ١، ضاؾهّا إخهاع ْؿاٙ ايسٚي١ يًعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١ا٭سهاّ ا٭ س اـُٝين . بٌ ايػٝي

ٕٸ ايسٚي١ بإَهاْٗا عٓسَا تط٣ َا ٜطدع ٕكًش١ ايٓٛاّ ٗ شيو. . بإَهاْٗا .ٜكطٸح بأ

ٌ بايؿطٜع١ ـ عباز٠ّ ناْت أّ ؾػذ ايعكٛز ٚإعاٖسات َع اٯخطٜٔ، بٌ شلا ػُٝس ايعُ
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نتعطًٝٗا اؿرٸ عٓسَا ىايـ ق٬ح ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١ )ٚايػٝٸس اـُٝين  ،غرل عباز٠ ـ

، نُا متٸ تعطٌٝ ْٛاّ 1987ّقس عٓطٌ اؿرٸ بايؿعٌ ٗ أعكاب سازث١ َٓه١ عاّ 

 ١ٜ ٚايصَاّ(.عٵاؾٹ

ؿام ايصٟ بٗصا ٜتبٝٸٔ َس٣ ا٫ت»س ؾهطت٘ بايكٍٛ: ٚىتِ ايباسح و٢ٝ قُ

ٚٸٍ ٫ق٢ ٗ سٝات٘ ايهجرل َٔ إتاعب ع٢ً آضا٥٘  ٕٸ ا٭ هُع بٌ ايطٛٗ ٚاـُٝين، َع أ

ٕٸ  .ٚأؾهاضٙ، غ٬ف ايجاْٞ ايصٟ َا ظايت آضا٩ٙ َٛضز تٛغع١ ٚاعتُاز ٚتٓؿٝص ٚبايتايٞ إ

خامٸ  غطٸ ايع٬ق١ )اييت( دعًتٓا لُع بٌ ٖصٜٔ ايؿكٌٝٗ ٖٛ َا اْؿطزا ب٘ َٔ ادتٗازٺ

شا ؾٝ٘ إكًش١ ايعكًٝٸ١ ع٢ً ايٓلٸ عٓس تعاضن٘ َعٗا، أٟ إْٸُٗا أداظا تػٝرل سهِ ضدٸ

ّٷ .ايٓلٸ بٗصٙ إكًش١ قبٌ ايطٛٗ ٫ٚ بعسٙ َٔ ايؿكٗا٤،  بصيو أسسٷ ٌٵأْٸ٘ مل ُٜك َٚعًٛ

غ٣ٛ ضٚح اهلل إٛغٟٛ اـُٝين، ؾتًو ٖٞ ايع٬ق١ اييت تطب٘ بٌ ؾكٌٝٗ ٜٓتُٝإ إٍ 

ٚاٯخط عاف َٓص  ;تًؿٌ: أسسُٖا َعاقط َٚ٪غٸؼ يسٚي١ٺ إغ٬َٝٸ١َصٖبٌ ٚظَاٌْ ك

 .(38)«غبع١ قطٕٚ َهت

ٛټبعس شيو ٜهعٓا ايباسح و٢ٝ قُ ٫ت ايتذسٜس ايؿكٗٞ عٓس س ٗ غٝام ؼ

ٕٸ ايؿك٘ بسأ ٜتأثٻ ايؿٝع١ بعس ايتذطب١ اٱٜطاْٝٸ١، ٕٸ ٖصا ا٭َط نإ ؾرل٣ أ ط بايٛاقع، ٚأ

ٕٸ َٛاقـ ايػٝق قس سكٌ ٗ ايٛغ٘ ايػٓٸٞ س اـُٝين َٚسضغت٘ بٌ شيو، ٜٚعتدل أ

ُٸ١ يتشكٝل اْتكاٍ ايؿك٘ ايؿٝعٞ َٔ َطس١ًٺ ضغِ احملاؾ١ٛ ع٢ً  ،إٍ أخط٣ ناْت َٗ

ٔٸ غًػ١ً َٔ ايكٛاٌْ اييت  ٕٸ ايسٚي١ ٗ إٜطإ أخصت تػ ايؿك٘ اؾٛاٖطٟ، ٚبسأْا ْط٣ أ

ز ٗ ايسٚا٥ط ايطزلٝٸ١، ٫ ٚدٛز شلا ٗ ايؿطٜع١، َجٌ: اٱيعاّ بتػذٌٝ عكٛز ايعٚا

ٚاٱيعاّ بػطاَات تأخرل تػسٜس ايسٜٕٛ يًبٓٛى، ٚايتدًٓٞ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا عٔ ؾطٙ ا٫دتٗاز 

ٕٸ ا٫غت٦ٓاف ٜٓاقض  ٗ ايكانٞ، ٚنصيو ؾتض باب قانِ ا٫غت٦ٓاف، ٚإؿطٚض أ

ٚٸٍ ا ٖٓ ،ٚبٗصا ٜهٕٛ ايباب ايصٟ ؾتش٘ اـُٝين ظطأ٠ٺ .َبسأ قطعٝٸ١ سهِ ايكانٞ ا٭

ٛټ .،قازضّا ع٢ً ططق٘..  ٜهٔ أسسٷمل ٫ّ نبرلّا ٗ ا٫دتٗاز قس أسسخ َٚا ٜعاٍ ؼ

نجرل٠ ٗ تعسٌٜ َٓاٖر ا٫دتٗاز ٚتاضىٝٸ١ ايٓكٛم  ايؿٝعٞ، ٚأزٸ٣ شيو يططٚساتٺ

ٚايعَإ ٚإهإ ٚغرل شيو، َٔ ْٛع َٛنٛع ز١ٜ ايعاق١ً، ٚايؿططْر، ٚسط١َ بٝع 

َٹ ا٫ستهاض، ٚايعٓاقط ايعنٜٛٸ١، ٚايسع٠ٛ  ٢ٓ، ٚؾك٘ايسّ، ٚشبض ا٭نش١ٝ خاضز 

ٛٻ. يتشسٜس ايٓػٌ ٞٸ يت إٜطإ مٛ تؿهٌٝ شٕٚمٚبٗصا ؼ دسٜس مل ٜهٔ ٜعطؾ٘  ؾكٗ
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 .(39)ايؿٝع١ َٔ قبٌ

 

ٚقس غبل يٞ إٔ ناْت  .ٖصٙ عكاض٠ َا ططس٘ ٖصا ايباسح ٗ ٖصا إٛنٛع

ٟٸ تعًٝكاتٷ زٕٚ إٔ أدعّ  ،َٛدع٠ ع٢ً ٖصٙ ايكهٝٸ١، استًُتٴ ؾٝٗا تكاضب ايطدًٌ يس

ٛٻ .(40)بصيو ٕٸ بُٝٓٗا اخت٬ؾّا ٗ غع١ ايٓٛطٜٸ١ َٔ د١ٗٺيهٓٸين ٖٓا أتك ، ٚتكاضبّا قٜٛٸّا ض أ

ٛټ  ثايج١: عّا ٗ ططٜك١ َكاضب١ إٛنٛع َٔ د١ٗٺَٔ يبٸ ايؿهط٠ َٔ د١ٗٺ ثا١ْٝ، ٚتٓ

َٸا َكاض ـ1 ؾٓشٔ  ١ْ ْؿؼ ايٓٛطٜٸتٌ َع بعهُٗا َٔ سٝح ايػٸع١ ٚايٓطام،أ

ٕٸ ايٓػب١ بٌ ْٛطٜٸيت ايطٛٗ ٚاـُٝين ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘ ; ٬ْسٜ أ

 ٚيٛ ٗ ايعبازات، ،دّا ٗ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸطٳس اـُٝين سٳؾؿُٝا ٫ هس ايػٝ

ٞٸنُا دا٤ ٗ ضغايت٘ ايؿٗرل٠ يًػٝ ، َا (41)خطب١ اؾُع١ يٮخرل اـا٦َٓٞ عكب س عً

خاقٸ١ ٗ َجاٍ اؿرٸ، ٚ ،هعٌ ْٛطٜٸت٘ أٚغع َٔ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ، ْٚكٛق٘ ٚانش١ ٖٓا

كٌ َكاحل ايسٚي١، ٚبٗصا تهٕٛ ْٛطٜٸت٘ يهٓٸ٘ هطٟ ْٛطٜٸت٘ ٖصٙ ٗ خكٛم َا ٜتٸ

 ثا١ْٝ أخلٸ َٔ ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ. َٔ د١ٗٺ

كًش١ ع٢ً ايٓلٸ ٗ زا٥ط٠ َكاحل آخط: إْٸُٗا ٜؿذلنإ ٗ تكسِٜ إ ٚبتعبرٕل

ٞٸ ؾُٝا ّتاظ اـُٝين عٔ ايطٛٗ ٗ تٛغعت٘ فاٍ ايتكسِٜ  ;ايسٚي١ ٚايٓٛاّ اٱغ٬َ

ٕٸ ايطٛٗ ٫ ٜٛاؾل عًٝ٘ ب ػٵبُٝٓا ّتاظ ايطٛٗ بتٛغعت٘ ـ سٳ ;يًعبازات، ٖٚٛ َا ضأٜٓا أ

ايٓٛاّ  ٚاٖط ن٬َ٘ ـ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ يػرل قهاٜا ايسٚي١ َٚتطًٓبات

 ٚبٗصا ًٜتكٝإ ٜٚؿذلقإ ٗ غع١ ْٛطٜٸتُٗا. .اٱغ٬َٞ

َٸا تكاضبُٗا ٗ يبٸ ايؿهط٠، ـ2 ؾأعتكس بأْٸ٘ ٫ ٜٓبػٞ ايتؿهٝو ٗ شيو،  أ

ٌٸ ٚاسسٺ َُٓٗا يًكهٝٸ١ َٚسخً٘ ٗ تٓاٍٚ إٛنٛع، ٚظا١ٜٚ  ،بكطف ايٓٛط عٔ ؽطٜر ن

ا أغًؿٓا قاٚي١ ٖٓ ،اض٩ٜت٘ ي٘، ٚبكطف ايٓٛط عٔ تؿػرل ن١ًُ إكًش١ َٚعٓاٖ

ٌٴ .تؿػرلٙ عٓس ايطٛٗ ايكهٝٸ١، عٓٝتٴ تكسِٜ إكًش١ )َؿَٗٛٗا اجملٌُ اٯٕ(  ؾأق

ع٢ً ايٓلٸ ٗ إط٬ق٘ أٚ عَُٛ٘، ٖٛ أَطٷ َؿذلى بُٝٓٗا َٔ سٝح ايٓاتر، ٚطبعّا ٗ 

 زا٥ط٠ ايكهاٜا ايػًطٜٛٸ١.

ٛټـ 3 َٸا تٓ ِٸ بايٓػب١ ع َكاضب١ إٛنٛع،ٚأ إيٝٓا ٖٓا، ؾإْٸٓا ٬ْسٜ  ٖٚٛ ا٭َط ا٭ٖ
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ٕٸ ايطٛٗ ٜٓطًل ٗ َكاضبت٘ يًُٛنٛع َٔ عٓكط ْؿٞ ايهطض ٗ أقٌ ايؿطع، ٚعٓكط  أ

ٝٸ١ غبٌٝ إكًش١ َٔ غبٌٝ ايٓكٛم  تكسِٜ إكاقس ع٢ً ايٛغا٥ٌ، ٚعٓكط أقٛا٥

ٚاٱْاعات، ٖٚٛ بٗصٙ ايٓتٝذ١ ٜكّٛ بتدكٝل أٚ تكٝٝس ايٓكٛم، ٚقس ٜكّٛ بططح 

 َج٬ّ. ١ خدل آسازٟٝسذٸ

ٖصا إؿٗس ايصٟ ضأٜٓاٙ َع ايطٛٗ ٫ ْط٣ ؾبٝٗ٘ َع اـُٝين; ٭ْٸ٘ ٫ ٜكاضب 

س اـُٝين ٫ ٜؿِٗ سسٜح ٫ نطض ٗ غٝام إكًش١ ، بٌ ايػٝإٛنٛع بٗصٙ ايططٜك١

ِّ ،ٚإؿػس٠ ـ أق٬ّ ن١ًُ نُا ٖٛ ٚانض َٔ عٛث٘ ٗ قاعس٠ ٫ نطض، ٫ٚ ٜٛ

 خٳط.بٌ ٜكاضب٘ َٔ ظٚاٜا ُأ ،..نطات٘ ٚبٝاْات٘ ٚنًُات٘.إكاقس ٚايٛغا٥ٌ ٗ عٛث٘ ٚقا

ٛټ ضٙ ّهٓٓا تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً بعض نًُات٘; يؿُٗ٘ بؿهٌ ٚيتٛنٝض تك

 أؾهٌ، ٚشيو:

٬ٜسٜ َٔ بعض ْكٛم اٱَاّ اـُٝين أْٸ٘ ٜكطٸ ع٢ً عسّ كايؿ١ ايؿطع  ـ1

ز اييت ًٜعّ ٚأسهاَ٘، يهٓٸ٘ ٜطايب فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض بإٔ ٬ٜسٜ نطٚضات ايب٬

ٚٗ ضغايت٘ اييت  .(42)َطاعاتٗا إَا َٔ خ٬ٍ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١ أٚ َٔ خ٬ٍ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘

ٕٸ قهٝٸ١ َكًش١ ايٓٛاّ قس إٍ تؿهٌٝ فُع تؿدٝل َكًش١ ايٓٛاّ ٜ٪نِّ تٵأزٻ س أ

ِٸتؿٓه ؼسٍّ ٜٛاد٘ ايتذطب١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ ايػًط١، ّٚهٓٗا تعط١ٜ ٖصٙ ايتذطب١ يٛ  ٌ أٖ

ٟٸ خطأٚقعٓ  .(43)ا ٗ أ

ٛٸضْا َكٛي١ ايهطٚض٠ ٔٸ ايػٝس اـُٝين ٜتعاٌَ  .ٖصا ايه٬ّ وهط ٗ تك يه

َٚع٢ٓ  .١ٜ٫ٚٚ ايؿكٝ٘ ;َع ايهطٚضات ايػٝاغٝٸ١ ٚاجملتُعٝٸ١ عدل غبًٌٝ: ايعٓٛإ ايجاْٟٛ

ٞٸ ٕٸ ٚي ٕٸ ْؿؼ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ أٚ  ;ا٭َط شيو أ سٝح ي٘ ١ٜ٫ٚ ٖٓٛس١ َٔ ايؿطع ْؿػ٘، ؾإ

ٚٸيٌٝ دعًٗا ايؿطعٞ ٜكسٻُا زبٳضٴ ١، ؾُٝهٓ٘ ايتكطٸف ٗ ا٭َٛض َا ٖٛ يّٝ ع٢ً ا٭زٓي١ ا٭

 يتشكٝل ا٭غطاض اييت دعًت اي١ٜ٫ٛ شلا. ;ؼت ٫ٜٚت٘

ُٸ  ١:ٝٚبٗصا ٬ْسٜ سهٛض ث٬ث١ أؾهاض ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

 إط٬م ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ َٚطدعٝٸ١ زيٌٝ دعٌ اي١ٜ٫ٛ ٗ شيو.أـ 

ٚقسضتٗا ع٢ً  ،ايتؿطٜعات ع٢ً إػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ نطٚض٠ ايٓٛط إٍ ْتا٥رب ـ 

 ؼكٝل أٖساف ايؿطٜع١ ٚغاٜاتٗا.

ّٸز ـ   ٫ اؾع٥ٞ ايؿطزٟ. ،َؿّٗٛ ايهطٚض٠ َعٓاٙ ايعا
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ٕٸ  ح اـُٝين بكهٝٸ١ ٜعتدلٖا ٚانش١ّٜكطِّ ،ٗ َٛنٕٛع آخط ـ2 ٚبػٝط١، ٖٚٞ أ

َطٸ٠ّ أخط٣ ٗ غٝام . ٖٚصا ايه٬ّ ٜهعٓا (44)َكاحل ايٓٛاّ تكسٸّ ع٢ً ْٝع ا٭ؾٝا٤

ِٸ ٬َنّا.  ْٛع َٔ ايتعاسِ أٚ ايهطٚض٠ أٚ تكسِٜ ا٭ٖ

ُٸ ٗ ْلٍّ ـ3 ١، ٜٓتكس اـُٝين إكاضبات اؿٛظٜٚٸ١ يٮَٛض، ٜٚعتدل ٝثايح بايؼ ا٭ٖ

ٕٸ َطاعا٠ ايؿطع َػأي١ْ، ٜٚ٪نِّأْٸٗا ٫ تٛقٌ إٍ سٌٍّ ُٸ١ ٚأغاغٝٸ١ س أ ٔٸ ا٭َط  ،َٗ يه

ِٗ ؾٝ٘ بعذعٖا ٖٛ إٔ ٫ تكٌ ايتذطب١ اٱغ٬َٝٸ١ إٍ ّٜٛ تٴتٻ ايصٟ ٫ ٜٓبػٞ ايػؿ١ً عٓ٘

ؾإِٗ يٝؼ ا٭عًُٝٸ١ ٗ ايؿك٘ بإع٢ٓ ايه٬غٝهٞ، بٌ  .عٔ إزاض٠ ايعامل ٚاجملتُع

ٕٸ . َٚٔ ٖٓا ٜهطِّ(45)َػت٣ٛ ايٛعٞ َكاحل اجملتُع ٚأؾطازٙ أٜهّا ض ايػٝس اـُٝين أ

 .(46)تؿهٝو بُٝٓٗاَكًش١ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ ٚاسس٠، ٚأْٸ٘ ٫ 

ٕٸ اـُٝين ٖٓا ٚانضٷ ّا ٗ اعتباضٙ لاح ايؿطٜع١ ٗ ؼكٝل أٖساؾٗا ٗ دسٸ إ

ا٫دتُاع ايػٝاغٞ َػأي١ عًٝا ٫ ٜٓبػٞ إٔ تكسٸّ عًٝٗا َػا٥ٌ ؾطعٝٸ١. ٚاـكٛق١ٝ اييت 

ٕٸ َكاحل  تعٓٝٓا ٖٓا أْٸ٘ ٫ ّٝٸع بٌ َكاحل اٱغ٬ّ َٚكاحل إػًٌُ، ؾٗٛ ٜعتدل أ

ِٸ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ ٖٓاى َكاحل يٲغ٬ّ يٝػت َكاحل ا٫ثٌٓ  ٚاسس٠، َٚٔ ث

َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜٓٛط اـُٝين ٖٓا إٍ َؿّٗٛ اٱغ٬ّ  .يًُػًٌُ أٚ ايعهؼ

يًُكًش١، ٚقٝاّ ايتؿطٜعات ع٢ً إكاحل ايطادع١ ع٢ً ايعباز، ؾ٬ ّهٓو ضقس 

ٕٸ ٖصٙ ا ٕكاحل تطدع ع٢ً َكاحل اٱغ٬ّ ٗ تطبٝل ايؿطٜع١ زٕٚ إٔ ت٬سٜ أ

ُٸ ٖٚصا زَرٷ .إػًٌُ ٚوتاز يٛغٝ٘ ٜؿٓهٌ َٝعاّْا يًتكِٜٛ، ٖٚٛ  ،١ٝٗ غا١ٜ ا٭ٖ

َٸ١إؿاِٖٝ ايهًٓ َٔ ْٛع ايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚضؾع ايؿكط ٚععٸ٠ إػًٌُ ٚغرل  ،١ٝ ايعا

 ..شيو.

اٌَ َع سٟ ٗ ايتعَ٘ اـُٝين ٜبتعس نجرلّا عٔ ايؿِٗ ايتعبټٖٚصا ايؿِٗ ايصٟ ٜكسِّ

ٚايصٟ قس ٜططس٘ بعضٷ ٖٓا ٖٚٓاى إٍ ايّٝٛ، َٔ أْٸٓا َهًٓؿٕٛ بايعٌُ ، ايؿطٜع١

٫ٚ ْعطف ٌٖ غتهٕٛ شلا ْتا٥ر إهاب١ٝ زْٜٝٛٸ١ عًٝٓا أٚ ٫؟ ؾايػٝس اـُٝين  ،بايؿطٜع١

ب، بٌ ػٵط ٖٓا َٓطل ايتٓذٝع ٚايتعصٜط ؾشٳط بٗصٙ ايططٜك١ إط٬قّا; ٭ْٸ٘ ٫ ٜؿه٫ِّ ٜؿهِّ

ُٸَٓطل ا ّا َٔ تؿهرلٙ ايؿكٗٞ ٗ يٓتا٥ر ٚايٛاقع، ٖٚصا َع٢ٓ زخٍٛ ايٛاقع دع٤ّا َٗ

١ يٝػت بػٝط١ ٖٚصٙ قهٝٸ .اٱزاض٠ اجملتُعٝٸ١، ٖٚٛ بٗصا ٜهع ايؿك٘ ٗ َٛنع ا٫ختباض

 أبسّا.
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ٕٸ نٝؿٝٸ١ تٓاٍٚ ايطدًٌ يًُٛنٛع كتًؿ١:  ٚبٗصا ْهتؿـ أ

َبسأ قٝاّ ايتؿطٜعات ؾؿُٝا اغتٓس ايطٛٗ يًُكاقس، ٚسسٜح ْؿٞ ايهطض، ٚ

 ع٢ً إكاحل ٚإؿاغس.

ٕٸ  ِٕ نًٓٞ يًؿطٜع١ بٛقؿٗا ١ََٛٛٓ يٲزاض٠ اجملتُعٝٸ١، ٚأ اعتُس اـُٝين ع٢ً ؾٗ

طاز شلا ؼكٝل ايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ١ تؿاقٌٝ ا٭سهاّ يٝػت غ٣ٛ سًكات ٗ غًػ١ً ٜٴ

ّٸ ٌٸ َا ٜتكٌ باٱْػإ ايهبرل )اٚايك٬ح اٱْػاْٞ ايعا ِٸ ؾه جملتُع ـ ايٓٛاّ ـ ، َٚٔ ث

َٸ١( ٜكبض ٖسؾّا َٚككٛزّا، َٚا ٜتكٌ باٱْػإ ايكػرل )ايؿطز( ٜكبض ٚغ١ًٝ  ا٭

ِٕ .ٚقهَّٛا  ؾًِ ٜعتُس ايػٝس اـُٝين ع٢ً سسٜح ٫ نطض، بٌ اعتُس ع٢ً ؾٗ

ٞٸ ٚع٢ً َطدعٝٸ١  ،ٚع٢ً زيٌٝ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ثا١ّْٝ ،يذلنٝب١ ايتؿطٜعات َٔ د١ٗٺ فُٛع

 ثايج١. د١ٗٺاؿهِ ايجاْٟٛ َٔ 

ٚٴ  يست عٓسٙ ْٛطٜٸ١ اي١ٜ٫ٛ إطًك١ بٗصا اؾاْب يٲط٬م، ٖٚٛ إط٬مٷٚبٗصا 

 .(47)س بعض ايباسجٌ أْٸ٘ مل ٜػبك٘ إيٝ٘ أسسٷٜ٪نِّ

ٛٸض ايصٟ خطز ب٘ اـُٝين ضٴ ض ايعَإ ٚٵُا ٫ ّهٔ ؾكً٘ عٔ ض٩ٜت٘ يسٳبٳٖصا ايتك

ٕٸ ٚإهإ ٗ ا٫دتٗاز; ٭ْٸ٘ بؿهطت٘ ٖصٙ ٜطٜس تهطٜؼ  ؾهطت٘ ا٭ٍٚ، ٖٚٞ أ

ا٭سهاّ اييت قسضت ٗ عكٕط َعٝٸٔ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ َٛنٛعٗا قس تػٝٸط ٚمٔ 

ِّ ٕٸ إٛنٛع ٖٛ ع٫٘ٓٝ ْؿعط بصيو، َتٛ ٓا يًُتػٝٸطات ٖصا ايؿعٛض ٖٛ ض٩ٜتٴ ٚغببٴ .ٌُ أ

 .غطشٞ، ٚغٝبٛبتٓا عٔ ايٛاقع ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٗ ايعامل َٓٛإض

ٕٸ ا٭سهاّ اييت ٚبتػٝٸط إٛنٛعات ٜٓبػٞ تػٝټ ط ا٭سهاّ ٚؾكّا يًكاعس٠، ٖٚصا ٜعين أ

ٕٸ خًؿٗا ض١ٜ٩ تتػٝٻ ط أٚ تتدكٸل إْٸُا تٛيس غرل َطًك١، بٌ بؿعٌ ٚعٞ ايٛاقع ْهتؿـ أ

ٖٚصا َا ٜؿِٗ بٛنٛح َٔ نًُات ايػٝس اـُٝين ٗ ضغايت٘ إٍ ايؿٝذ  .ٖٞ إٓٛٛض٠

ٚٻ ،ايكسٜطٟ  .(48)1988ّٗا عاّ ْٚاييت ز

ٕٸ ؾهط٠ ايعَإ ٚإهإ تكطِّ بٓا َٔ ؾهط٠ ايتدكٝل يٛاٖط اؿهِ إ

٬َن٘ َٚككسٙ ٚضٚس٘، ٚايتُٝٝع بٌ ايؿهٌ ايٛاٖطٟ يًشهِ ٚإككس اؿكٝكٞ 

ٚبٗصا ّهٓٓا تكٓٝـ  .إهتؿـ عدل ػطٜس ا٭سهاّ َٔ ؾها٤اتٗا ايعَهاْٝٸ١

 ;ٚاقعٝٸ١ َكاقسٜٸ١ ْٛعّا َا ايتؿهرل بططٜك١ٺاـُٝين بأْٸ٘ بات ٜتٸذ٘ أٚاخط عُطٙ مٛ 

ؾشادات َٚتطًٓبات ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ٖٞ إككٛز ايصٟ تٓكٗط ؾٝ٘ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١، 
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ٌٸ سهِ ؾطعٞ ٚبٌ سادات ايٓٛاّ،  ٚايؿكٝ٘ هب إٔ ٬ٜسٜ ٖصٙ ايع٬ق١ بٌ ن

َٸ ُٸس ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١، تبعّا يتشكٝكٗا ؿادات ايٓٛاّ ايعا  ١.يٝطًب أٚ ه

ٕٸ ايص١ٖٝٓ ايجٛضٜٸ١ يًػٝس ١َ ايػٝس قَُٔ ٖٓا، ٜعتدل ايع٬ٓ س سػٌ ؾهٌ اهلل أ

نت إعاز٠ ؾُٗ٘ يًٓكٛم; ؾعًٗا نُٔ غٝاقات ن١ًٝٓ َٔ ْٛع اـُٝين ٖٞ اييت سطٻ

، (49)ايتشطٜط ٚإػاٚا٠ ٚايعساي١ ٚضؾع ايًِٛ، زٕٚ إٔ ىطز عٔ قٛاعس ا٫دتٗاز ايطزلٝٸ١

ٚيٝؼ ؾك٘ عٓكط ايع٬ق١ بٝٓٓا ٚبٌ ايٓلٸ;  ،٢ أضض ايٛاقع٬َسّٛا عٓكط ايٓتا٥ر عً

ٕٸ ايػاٜات تٴدتدل ٗ ايٓتا٥ر.  ٭

ٔٸ ايػ٪اٍ ا٭بطظ ٖٛ: ٕٸ  ٚبٗصا ْهتؿـ اخت٬ف ظا١ٜٚ ايط١ٜ٩ بٌ ايطدًٌ، يه إ

ٗ سسٜج٘ عٔ ؽكٝل ايٓلٸ بإكًش١، بُٝٓا ٫ لس تعبرل ايتدكٝل  ايطٛٗ ٚانضٷ

ت اـُٝين، ؾٌٗ ع١ًُٝ ػُٝس ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ايعبازٜٸ١ أٚ ايتكٝٝس ٖٓا ٗ أزبٝٸا

َٔ ايتدكٝل أٚ ٫؟ ٚع٢ً ا٫ؾذلاض ايجاْٞ  ٚغرلٖا ٖٞ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اـُٝين ـ ْٛعٷ

ٞٸ ا٭َط؟  ؾُا ٖٞ ْٛعٝٸ١ ٖصٙ ايع١ًُٝ اييت ٜكّٛ بٗا ٚي

ٕٸ ٖٓاى ؾطقّا بُٝٓٗا ٖٛ ايػبب ٗ عسّ تٛٚٝـ  ،َٔ إُهٔ إٔ ٜكاٍ بأ

ٕٸ  .َٔ ْٛع ايتدكٝل ٚايتكٝٝس ٕؿطزاتٺاـُٝين  ٜٚتععٸظ ٖصا ا٫عتكاز بٗصا ايؿطم بأ

ٝٸ١ ٗ ايتؿهرل ٗ عج٘ ايؿكٗٞ ٙ، ا٫ٚ ٗ ؾتاٚ ،ايػٝس اـُٝين مل ٜػتدسّ ٖصٙ اٯي

ٝٸ١  ٕٸ عًُ ٝٸ١ أ ٞٸ ا٭َط، َا ٜجرل ٗ شٖٓٓا استُاي ٚإْٸُا ٬ْسٜ أْٸ٘ ٜػتدسَٗا ٗ غٝاغ١ ٚي

ٝٸ ١ّ ادتٗازٜٸ١ يًتٛقٸٌ إٍ سهِ اهلل ٗ ايٛاقع١ َٔ خ٬ٍ َكاضب١ ايتذُٝس ٖصٙ يٝػت عًُ

ٝٸ١، أٟ ٖٞ ْٛع َٔ  ٝٸ١ ٥٫ٚ ٝٸات ؾُٗٗا، بٌ ٖٞ عًُ ايٓكٛم ْؿػٗا، ٚػسٜس عًُ

ٕٕ ثاْٟٛ أٚ بعٓٛإ دعٌ اؿانُٝٸ١  تؿٜٛض ايػًط١ ايؿطعٝٸ١ ق٬س١ٝ ايتذُٝس بعٓٛا

ٝٸّا ٫ٚ ٝٸ١ ؾتٛا٥  ادتٗازٜٸّا ٗ ايٓكٛم. ْؿػ٘، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ْاتر ٖصٙ ايعًُ

ٌٕ دٖٛطٟ، ٖٚٛ َا هعٌ ايطٛٗ أنجط  ٖٚصا ٖٛ ايؿاضم بٌ ايطدًٌ بؿه

١ٝ ا٫دتٗاز ٚؾِٗ ٓٵعُكّا َٔ اـُٝين ٖٓا َٔ ْاس١ٝ أْٸ٘ شٖب بٓٛطٜٸ١ إكًش١ مٛ بٹ

ٝٸ١ إزاض٠ تطبٝل ايؿطٜع١ ْؿػٗا ع٢ً أضض  ايسٜٔ ْؿػ٘، ٫ مٛ ايػًط١ ٚتِٓٛٝ عًُ

 ل َكاؿٗا ايعًٝا ايها١َٓ ٗ نطٚضات ايٓٛاّ.ايٛاقع َا وكِّ

ٍٷ ٔٸ ايصٟ ٜبسٚ يٞ أْٸ٘ بايتشًٌٝ يٝؼ غ٣ٛ ـ أٚ ٫  .ّادسٸ ٖصا ايه٬ّ َعكٛ يه

ٝٸ١ ؽكٝل يٲط٬قات ٜعكٌ إ٫ٓ ٕٸ ايػٝس اـُٝين قٝٸس  .إٔ ٜكّٛ ع٢ً ـ عًُ ؾهأ
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ٚٸ ايٛيس ايٛؾا٤ ٌ اؿانِ، ُاَّا نُا ْكٍٛ: هب ع٢ً ١ بتسخټيٝإط٬قات ا٭زٓي١ ا٭

ٔٵب ٌٸ ا٭سهاّ  .بإَهإ ا٭ب إبطاٍ ٖصا ايٓصض بايٓٗٞ عٓ٘ ايٓصض، يه ٕٸ ن ؾهأ

ِٕ  ايؿطعٝٸ١ ايؿطعٝٸ١ َكٝٸس٠ َكٝٸس َٔ ٖصا ايٓٛع )إ٫ٓ ع٢ً تكسٜط إقساض اؿانِ ؿه

ـٷ يًشانِ ايؿطعٞ ْؿػ٘ ٗ أْٸ٘ ٫  كايـ(، ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ ٜهٕٛ ٖٓاى تهًٝ

َٸ١ ٚايٓٛاّ، ب٬ ساد١ أ٣ ق٬سّا ٜتٸإشا ض هٛظ ي٘ شيو إ٫ٓ إٔ ٜٛاظٕ إٍ كٌ بكهاٜا ا٭

ٚٸ ْا إٍ قاعس٠ سٵعٴ ١، ٚإ٫ٓيٝبٌ ْٛعٝٸ١ ق٬ح ايٓٛاّ ْٚٛعٝٸ١ إكًش١ ٗ ا٭سهاّ ا٭

ٕٸ اـُٝين ٫ ٜطٜس شيو.. ؾسيٌٝ ٚدٛب اؿرٸ  .ايتعاسِ ٚايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١، ٚإؿطٚض أ

ٚٸٍ بسيٌٝ دعٌ اؿا ع٢ً إػتطٝع إشا  نُٝٸ١، َع٢ٓ أْٸ٘ ٜكٍٛ: اؿرٸ ٚادبٷَكٝٸس َٔ ا٭

ٓٵ ؾطعٞ َٛدٸ٘ يًشانِ بايٓٗٞ  ٘ٳ عٓ٘ اؿانِ ايؿطعٞ، ٚٗ إكابٌ مثٸ١ خطابٷمل ٜ

عٔ قسٸ ايٓاؽ عٔ اؿرٸ ٚايعٌُ ع٢ً شٖابِٗ ي٘، ؾطٙ إٔ ٜهٕٛ شيو ـ ٚؾكّا 

٢ٓ تكسٸّ َكاحل يتؿدٝل اؿانِ ـ غرل َٓاقٕض ٕكاحل ايٓٛاّ ايعًٝا، ٖٚصا ٖٛ َع

ٚٸ  ١.يٝايٓٛاّ ع٢ً ْٝع ا٭سهاّ ا٭

ؾٓشٔ َع ايػٝٸس اـُٝين بتٓا فبٛضٜٔ ع٢ً اؾذلاض ٚدٛز تكٝٝسٺ َا ٗ أزٓي١ 

ٓٛاَٝٸ١ ع٢ً ست٢ ْكشٸض تكسٸّ سهِ اؿانِ ٚؾكّا يًُكًش١ اي ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١،

ٚٸيٝ ٌٸ ا٭سهاّ ا٭ ِٸ ٫  .يجاْٜٛٸ١قاعس٠ ايتعاسِ ٫ٚ ايعٓاٜٚٔ اإٍ زٕٚ ساد١  ،١ن َٚٔ ث

٢ يٛ زلٸٝٓا اؿهِ ؾطم َٔ ايٓاس١ٝ ايعُٝك١ بٌ ايطٛٗ ٚاـُٝين ٗ ٖصٙ ايٓكط١، ستٸ

ٚٸيٞ َعٓاٙ  ٕٸ ْؿؼ قسضت٘ ع٢ً ػُٝس اؿهِ ا٭ ٝٸّا; ٭ ايصٟ ٜكسضٙ اؿانِ سهُّا ٥٫ٚ

ٚٸٍ َكٝٸس بعسّ إعُاٍ اؿانِ ي٫ٜٛت٘، ٚإ٫ٓ ٕٸ اؿهِ ا٭ ِٴ اؿانِ  أ نإ سه

 ّا يًؿطع!كايؿ

ٕٸ ػُٝس اؿرٸ ٗ ٖصٙ  ْعِ، ايؿطم ايسقٝل بُٝٓٗا ٕٸ ايػٝس اـُٝين ٫ ٜكٍٛ بأ أ

ِٷ َػتٓب٘ َٔ ايٓكٛم، بٌ ٖٛ تؿدٝلٷ بؿطٟ، إش يٛ نإ سهُّا  ايًش١ٛ ٖٛ سه

ٝٸّا ٝٸات إكاضب١ ٚإكاض١ْ بٝٓٗا يًعّ ؼطِٜ اؿرٸ ؾتٛا٥  ،َػتٓبطّا َٔ ايٓكٛم عدل عًُ

ٕٸ ايػٝس اـُٝين  .انِ سهُ٘ اي٥٫ٛٞٚيٛ َٔ زٕٚ إقساض اؿ ٖٚصا َا ٫ أعتكس بأ

ٕٸ ػُٝس إط٬م زيٌٝ ٚدٛب اؿرٸ َتؿطِّ .ٜكٍٛ ب٘ ل قػط٣ ع ع٢ً ؼٗكبٌ ٖٛ ٜط٣ أ

ٝٸ١ َؿّٗٛ اؿانُٝٸ١ ٌٸ ٖصٙ ايعًُ بُٝٓا ٜؿِٗ َٔ  .اؿهِ اي٥٫ٛٞ، ٚشلصا ٜطب٘ ن

ٕٸ ا٭َط ٜكع زاخٌ ايٓكٛم ْؿػٗا، ٚايعكٌ اٱْ ػاْٞ يٝؼ غ٣ٛ ناؾـ عٔ ايطٛٗ أ
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ٕٸ ايتكٝٝس نأْٸ٘ يٝؼ  .تكٝٸس ايٓلٸ بٗصٙ إكًش١ بُٝٓا اـُٝين ٫ ٜط٣ شيو، بٌ ٜط٣ أ

ٚٸ إ٫ٓ ١ بعسّ إعُاٍ اؿانِ ٫ٜٚت٘ ع٢ً يٝتكٝٝسّا ٚاسسّا، ٖٚٛ تكٝٝس ْٝع ا٭زٓي١ ا٭

ٔٸ تطبٝل  .عهػٗا ٝٸ١ بٌ ايٓكٛم، يه ٝٸ١ زاخً ؾه٬ُٖا َطدع تكٝٝسٙ إٍ عًُ

كٝٝس )٫ ايتكٝٝس ْؿػ٘( عٓس ايػٝس اـُٝين يٝؼ َأخٛشّا َٔ ايٓكٛم، بٌ ٖٛ ايت

ٞٸ ٕٸ إقساض اؿهِ اي٥٫ٛ ٝٸ١ بؿط١ٜ خايك١; ٭ ١ خايك١; إش اؿهِ ٖٛ عًُٝٸ١ بؿطٜٸ عًُ

 .(50)كٓاٙ ٗ قًٓ٘ب، نُا سٖكػٵٚيٝؼ انتؿاؾٝٸّا ؾشٳ ،بؿطٟ إْؿا٥ٞ اي٥٫ٛٞ ٖٛ دٗسٷ

ٕٸ ايٓتٝذ١ عٓس ا ٚٸٚبٗصا ْعطف أ ّا، بُٝٓا يٝيطٛٗ غتهٕٛ سهُّا ؾطعٝٸّا أ

ٚٸيٞ ٖٚٛ أايٓتٝذ١ عٓس اـُٝين غتهٕٛ سهُّا ؾطعٝٸّا ثاْٜٛٸّا،  ٕٸ اؿهِ ا٭ ٟ إ

ٟٸٚدٛب اؿرٸ تٖٛق ِٷ ثاْٛ ٌٸ َهاْ٘ بايٓػب١ يًُهًٓؿٌ سه ، ٖٚٛ سط١َ ـ اٯٕ، ٚس

ٕٸبٳاؿرٸ بعس تعْٓٛ٘ بعٓٛإ أْٸ٘ قاض َٓٗٝٸّا عٓ٘ َٔ قٹ إقساض اؿانِ  ٌ اؿانِ; ٭

ُټ ِٕ كايـ ٜٛدب ػ ٚٸيٞ، زٕٚ إٔ ٜؿه هٕٛ َؿاز سهِ س إط٬م اؿهِ ا٭

ٚٸيٝ ِٷاؿانِ سهُّا أ ٟٸ ّا أٚ ثاْٜٛٸّا بٓؿػ٘ بايهطٚض٠; ٭ْٸ٘ سه ، ٫ٚ سهِ ؾطعٝٸّا بؿط

 ؾٝ٘ غ٣ٛ ٚدٛب طاعت٘.

 

ُا، عٓاقط ا٫يتكا٤ ٚا٫خت٬ف بٝٓٗا عطؾٓٚ ،بعس إٔ ؾُٗٓا ْٛط١ٜ ايطدًٌ

ٝٸ١ ّهٓٓا إٔ ْعٛز يٓٛطٜٸ١ ايػٝ س اـُٝين َٔ ظا١ٜٚ تكّٛٗا؟ ؾٌٗ مثٸ١ َا ٜدلٸض ٖصٙ ايعًُ

 ٗ ايؿطع أٚ ٫؟

ٕٸ أزٓي١ دعٌ اي١ٜ٫ٛ يًشانِ ٫ تؿٝس، ٫ بايس٫ي١ إباؾط٠ ٫ٚ  ايصٟ ٜبسٚ يٓا أ

نطٚض٠َ إٔ ٜٴُٓض ق٬س١ٝ ١ٜ٫ٚ َطًك١ َٔ  باٱط٬م ٫ٚ بس٫ي١ ا٫قتها٤ ٫ٚ بػرل شيو،

ٕٸ سكط عٌُ اؿانِ بايعٓاٜٚٔ . َٚا قاي٘ ايػٖٝصا ايٓٛع َٔ اٱط٬م س اـُٝين َٔ أ

قشٝض، ٚنأْٸ٘ ٜطٜس بصيو دعٌ  ايجاْٜٛٸ١ ٜٛدب تؿطٜؼ سهَٛت٘ َٔ َهُْٛٗا غرلٴ

قٍٛ ب اقط٬ح عًُا٤ أػٵخكٛقٝٸ١ اٱط٬م َؿاز٠ بس٫ي١ ا٫قتها٤ ٗ ايٓكٛم، سٳ

ٞٸ ٞٸ ا٭َط.ايؿك٘ اٱغ٬َ  ، ٚاييت ػعٌ اي١ٜ٫ٛ يٛي

ٕٸ ايػٝ س اـُٝين نإ بإَهاْ٘ تعسٌٜ ْٛطٜٸت٘ عدل إدطا٤ تعس٬ٜت ٚأعتكس بأ

ؾايهطض  .ٗ ؾهط٠ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١ ْؿػٗا، بإدطا٥ٗا ع٢ً اجملتُع ٚاٱْػإ ايهبرل



 االجتهاد والتجديد

ٕٸ ايتؿطٜعات ؾأّْا ؾطزٜٸّا، بٌ س سٵعٴز ٚايعػط مل تٳطٳٚايهطٚض٠ ٚاَؿ ٝح إْٸٓا ْؿِٗ أ

ٕٸ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١ ٚقٛاعس ايتعاسِ  ايؿطزٜٸ١ تكع ٗ غٝام تؿطٜعات اجملتُع ؾٗصا ٜعين أ

ػطٟ ٗ ايع٬ق١ بٌ ا٭سهاّ ايؿطزٜٸ١ ٚإكاحل ايٓٛعٝٸ١ اجملتُعٝٸ١ ايٓٛاَٝٸ١، ٚإكسٸّ 

ٚانض  اي١ٜ٫ٛ ـ ٖٚٛ غرلٴ ٗ زيٌٝ ٚعًٝ٘ ؾ٬ ساد١ يؿطض إط٬ٕم .ٖٛ َكاحل ايٓٛاّ َج٬ّ

ٝٸّا ـ بٌ ّهٔ ايٛقٍٛ إٍ ْتا٥ر َكاضب١ عدل إعاز٠ إْتاز َؿّٗٛ ايتعاسِ ٚايعٓاٜٚٔ  ،ز٫ي

ٌٸ َا  ٕٸ ن ايجا١ْٜٛ َٔ غٝاقٗا ايؿطزٟ إٍ غٝاقٗا اجملتُعٞ ٚايٓٛاَٞ، بعس إثبات أ

ٚٸ يؿطزٜٸ١ ١ اٝيٜهٕٛ ٗ َكًش١ ايٓٛاّ ٜٚكع َعآّا أٚ َٓاؾػّا ٕكاحل ا٭سهاّ ا٭

ِٸ ٕٸ َا ؾٝ٘ َكًش١ ايٓٛاّ ٖٛ ا٭ق٣ٛ ٬َنّا ٚا٭ٖ ٝٸ١ بٓؿػٗا  .ٚا٫دتُاعٝٸ١ ؾإ ٖٚصٙ ايعًُ

ٟٸ أٜهّا، ٚيٝػت َػ١ًُّٓ أٚ بسٜٗٝٸ١، ٚإ٫ٓ إٍ إثباتٺ عاد١ٺ سسٸزْا ايتكسِٜ عا٫ت  ادتٗاز

ِٸ، ٚقس ٜهٕٛ َكاحل ايٓٛاّ تاض٠ّ ٚقس ٜهٕٛ ايعهؼ أخط٣.  إسطاظ ا٭ٖ

َٸ١ ع٢ً ٚعًٝ٘، مٔ ق س ْٛاؾل ع٢ً ْٛطٜٸ١ ايػٝس اـُٝين ٗ تكسِٜ إكًش١ ايعا

ٞٸ ا٭َط، ٜٚهٕٛ  إكًش١ اـاقٸ١ َٔ سٝح إبسأ، ب٬ ساد١ يؿطض إط٬ٕم ٗ ١ٜ٫ٚ ٚي

ُٸ ١ إكاحل ايٓٛعٝٸ١ ع٢ً إكاحل غرل ايٓٛعٝٸ١، ع٢ً ؾطض َٝدلٸض ٖصا ايتكسِٜ ٖٛ أٖ

ٛٸنّا اؿانِ تؿدٝل ٖصٙ ١ ٖصٙ إكٛي١، ٜٚهٕٛ زيٌٝ ٝإثبات نًٓ اي١ٜ٫ٛ َؿ

ُٸ  ١، ٚي٫ٛ ٖصا ايتؿٜٛض غتهٕٛ سهَٛت٘ َؿطٻغ١ َٔ َهُْٛٗا.ٝا٭ٖ

 

ٗ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ،  تإٚعًٝ٘، َكٛيتا ايطٛٗ ٚاـُٝين قشٝش

ٔٵ ٝٸ١ إعاز٠ ايتؿػرل أٚ اٱْتاز اييت قسٻ يه ا، ٖٚٞ تكع ٗ غٝام قٛاعس َٓاٖا شلُعدل عًُ

ُٸ ، ٚٗ إطاض ْٛطٜٸ١ إكاقس ايؿطعٝٸ١ َٔ ١ ٚؾك٘ ا٭ٚيٜٛٸات َٔ د١ٗٺٝاؿانُٝٸ١ ٚا٭ٖ

 ثا١ْٝ. د١ٗٺ

ٕٸ تعسٌٜ إكًش١ َٔ َؿَٗٛٗا إدأضز يًٓلٸ إٍ َؿَٗٛٗا  ٚخ٬ق١ ؾهطتٓا أ

ٝٸات عٔ ْٛطٜٸ١ اٱَاّ ايطٛٗإكاقسٟ إساخٹ ، عسا ٌ يًٓلٸ ٜٛدب ضؾع اٱؾهاي

ٝٸ١ ايتُٝٝع بٌ ايعبازات ٚإعا٬َت، بعس ايتػًِٝ بهًٓ ١ ايٓٛطٜٸ١ إكاقسٜٸ١ ٝإؾهاي

 بٛقؿٗا أق٬ّ َٛنٛعّا.

ٞٸ ا٭َط مٛ ؾهط٠ إعاز٠ إْتاز َؿّٗٛ  ٕٸ تعسٌٜ ؾهط٠ إط٬م ١ٜ٫ٚ ٚي نُا أ
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ٞٸ ٞٸ ايعٓاٜٚٔ ايجاْٜٛٸ١ ٚقٛاعس ا٭ٚيٜٛٸات ٗ ايػٝام ايٓٛاَ ؾع ٜٛدب أٜهّا ض ٚايػٝاغ

ٝٸات عٔ ْٛطٜٸ١ اٱَاّ اـُٝين، بعس ايتػًِٝ بهًٓ ٞٸٝاٱؾهاي ع٢ً غرلٙ  ١ تكسٸّ ايػٝاغ

 ٗ ايتؿطٜعات بٛقؿٗا أق٬ّ َٛنٛعّا.

أٚ كايؿ١ شلصٜٔ ا٭قًٌ إٛنٛعٳٌ ايًصٜٔ تكّٛ  ضٜس إٔ ُأبسٟ ٖٓا َٛاؾك١ّأ٫ٚ 

ٍٷعًُٝٗا ْٛطٜٸ١ ايطٛٗ ٚاـُٝين، بٌ عجٴ  إٍ قًٓ٘. ُٗا َٛنٛ

ٕٸ تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ بإع٢ٓ ايصٟ قًٓاٙ يٝؼ ؾٝ٘  ٚبٗصا نطز بٓتٝذ١ أ

ٕٵ ٕٸ ن١ًُ )تكسِٜ إكًش١ ع٢ً ايٓلٸ(  بأؽٷ، ٚإ نٓتٴ أقذلح ٖٓا تػٝرل ٖصا ايعٓٛإ; ٭

ٕٕ .يتهٜٛٔ اْطباع غًيبٸ ٖٞ بٓؿػٗا َٛدب١ْ آخط َٔ ْٛع:  ٚيٓصٖب مٛ اختٝاض عٓٛا

١ َٚكاؿٗا، أٚ تكسِٜ اؿٗا ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطزٜٸتكسِٜ ا٭سهاّ ايٓٛاَٝٸ١ َٚك

ٝٸ١.  إكاحل إكاقسٜٸ١ ع٢ً إكاحل ايٛغا٥ً
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 قاعدة ٌفي الشبين

 ذلتىالتّا ووطىوٌّا
 

 

ُٸ١ ٚإؿٗٛض٠ بٌ ايؿطٜكٌ ، تعتدل قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ َٔ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ إٗ

غٛا٤ ٗ  ،يٝٗا ٗ َكاّ ا٫غتس٫ٍ ٗ أبٛاب كتًؿ١ َٔ ايؿك٘إٕ ٜػتٓس أٚاييت ّهٔ 

ايعبازات أٚ إعا٬َت. ٖٚٞ تتعًل بتِٓٛٝ ايع٬قات بٌ إػًٌُ ٚايهاؾطٜٔ 

ًٗا قٛاعس ؾك١ٝٗ أخط٣. َا تِٓٛٝ ايع٬قات بٌ إػًٌُ أْؿػِٗ ؾتتهٓؿأباـكٛم، ٚ

يكعٝس ايساخًٞ ٗ اجملتُع ايٛاسس، ٚاـاضدٞ بٌ ؾُٝهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ع٢ً ا

 ،ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٚغرل اٱغ١َٝ٬ ع٢ً َػت٣ٛ ايع٬قات ٚا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ إدتًؿ١

يتهٕٛ َعٝاضٓا ٗ ايكش١  ;قتكاز١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ ٚغرلٖااغٛا٤ ناْت غٝاغ١ٝ أٚ 

هٔ إٔ ٜهٕٛ قس ٚايؿػاز. ؾٗصا نًٓ٘ ٜهؿـ عٔ ايبعس ايكاْْٛٞ ٚإعٟٓٛ اييت ّ

&ٖسف إيٝ٘ ايؿاضع، ٖٚصا َا أؾاض إيٝ٘ اٱَاّ اـُٝين
ٝت ايكاعس٠ بٗصا ُٸِا غٴإ. ٚ(1)

ٍٸا٫غِ باعتباضٖا َػتُسٸ ٗ بعض  ،بٗا عًٝٗا. ْعِ ٠ َٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ اييت ٜػتس

ْػب١ َِٓٗ إٍ اؿسٜح  ;ا٭سٝإ ٜطًل عًٝٗا قاعس٠ اٱغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٝ٘

  .(2)إصنٛض

ٛٸ  ٚمثط٠ َؿطٚع١ٝ ٖصٙ ايكاعس٠ ٖٛ إٓع َٔ نٌ َٛضز ٜهٕٛ ؾٝ٘ يًهاؾط عً

ٕٵ ٚٗ ساٍ عسّ ثبٛت َؿطٚعٝتٗا  .ؾا٤ اهلل ٚغبٌٝ ع٢ً إػًِ بإع٢ٓ ايصٟ غٝأتٞ إ

ٌٸ ٕٵ َٛضز ٜؿٓو ؾؿٞ ن نإ ٖٓاى أزي١ خاق١ َاْع١ ُػٸو بٗا،  بايكش١ ٚايؿػاز إ

 أٚ أقاي١ ايكش١.  ٜتعٝٸٔ ايطدٛع إٍ عَُٛات ا٭زي١ ٚإ٫ٓ
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 ،دصب ايٓاؽ إٍ اٱغ٬ّ طاز َٓٗا إ٫ٖٓصٙ ايكاعس٠ ع٢ً تكسٜط ثبٛتٗا ٫ ٜٴٚ

ٛٸ  إػًِ ٚؾطؾ٘ ع٢ً غرلٙ َٔ أقشاب ايسٜاْات ا٭خط٣. ٚإٚٗاض عً

 ،ٖصا .ٚقت٬ُتٗا ،َٚهُْٛٗا ،ٖصا ايبشح غٛف ْتعطٸض ٕسضى ايكاعس٠ ٚٗ

َع  ،ٌ ايؿكٗا٤بٳكت عًٝٗا ايكاعس٠ َٔ قٹبعض ا٭َج١ً ٚإٛاضز اييت طبإٍ َهاؾّا 

 ؾا٤ اهلل تعاٍ. ٕٵإإٓاقؿ١ ٗ نٌٍّ َٓٗا 

 

ٕ اهلل تعاٍ مل هعٌ ٚئ هعٌ ٗ عامل أٚأَا َهُٕٛ ٖصٙ ايكاعس٠ ؾٗٛ  

ٟٸ ِٕ ايتؿطٜع أ ٛٸ سه ٚإثبات  ،ايهاؾط ع٢ً إػًِ عٝح ٜهٕٛ غببّا َٚكتهّٝا يعً

ع٢ً إط٬قات ٚعَُٛات ا٭زي١ ايٛاقع١ٝ، ٚبايتايٞ  سان١ُّ ؾتهٕٛ ،غبٌٝ ي٘ عًٝ٘

ٛٸخكٗا ٚتكطؾٗا إٍ إٛاضز ا٭ؽكِّ  ع٢ً إػًِ.  ط٣ اييت ٫ ٜهٕٛ يًهاؾط ؾٝٗا عً

 

ٍٸ ايؿكٗا٤ ع٢ً سذٸ ْاع ١ ٚاٱ١ٝ ٖصٙ ايكاعس٠ بعسٸ٠ ٚدٛٙ َٔ ايهتاب ٚايػٓٸاغتس

 ًٜٞ:ٚايبشح ؾٝٗا نُا  ٚايعكٌ.

 

ٍٸ ٚبٝإ ا٫غتس٫ٍ ب٘  بعض ايؿكٗا٤ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ٖصٙ ايكاعس٠ باٱْاع. اغتس

ٟٸْاع احملكٻأْ٘ قاّ اٱ سهِ ؾطعٞ فعٍٛ عٝح  ٌ ايكطعٞ ع٢ً عسّ ٚدٛز أ

ٛٸيػًط١ ايهاؾط ع٢ً إػًِ، بٌ تتٸ َٚكتهّٝا ٜهٕٛ َٛدبّا  ؿل ْٝعٗا ع٢ً عً

ع َٛاضز ايكاعس٠. ْٚصنط ع٢ً غبٌٝ ٖٚصا ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ تتبټ .هاؾطٜٔإػًٌُ ع٢ً اي

َػأي١ عسّ تعٜٚر إػ١ًُ َٔ ايهاؾط، ٚعسّ بٝع ايعبس إػًِ ع٢ً  ،٫ اؿكط ،إجاٍ

ٚغرلٖا َٔ إٛاضز ا٭خط٣ اييت ٫ ؽؿ٢  ،ايهاؾط، ٚعسّ ١ٜ٫ٚ ايهاؾط ع٢ً إػًِ

َٳ ُٳسهاّ ايؿطع٬١ٝع ع٢ً ا٭ي٘ آط ٔٵع٢ً  ع ٖصٙ إٛاضز ٫ قاي١ ٜػتٓتر َٓٗا تتبٻ ٔٵ. ؾ

ُات َٔ زٕٚ ضغاٍ إػًٖإٜٚطغًْٛ٘  ،ِْٗ َتػإٕٛ ع٢ً عسّ ٚدٛز ايػبٌٝ يًهاؾطأ

 . (3)ْهرل
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ٔٵ   :ّهٔ إٔ ٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝس ٚيه

٢ إشا ثبت نؿـ عٔ اؿهِ ١ٝ تعبس١ٜ ستٸْاع يٝػت سذٸ١ٝ اٱٕ سذٸإ

َٔ ناؾؿ١ٝ عٔ ٚدٛز اضتهاظ ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ ٝت٘ َا ي٘ ايؿطعٞ، ٚإِا سذٸ

ط غًبّا أٚ إهابّا ٗ ز٠ ت٪ثٸٖٓاى عٛاٌَ أخط٣ َتعسٸٚ. ×ع١ ٗ ظَٔ إعكّٛيس٣ إتؿطٸ

ٕ ؾإْاع إصنٛض ُٓا بٛدٛز اٱيٛ غًٓٚتطانِ ا٫ستُا٫ت ٗ ع١ًُٝ ا٫غتهؿاف. 

ٌٸ ٗا٤ قس اغتٓسٚا إٍ ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ايؿك ;َا ٜكاٍ ؾٝ٘ نْٛ٘ قتٌُ إسضن١ٝ أق

 سٕٛ بصيو.زي١ ا٭خط٣. ِٖٚ ٜكطِّا٭

ٚعًٝ٘ ٫ ق١ُٝ ي٘ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ.  .١ٜٝهؿٞ ٓفطز ا٫ستُاٍ يٝػك٘ عٔ اؿذٸٚ

ٕٵ ;َاّ ا٭زي١ ا٭خط٣ اييت اغتٓس إيٝٗا ٗ إكاّأْٚبك٢  تػك٘ ٖصٙ  ٚإ٫ٓ بٗا;ت ؾُٓ ؾإ

 ايكاعس٠ عٔ إؿطٚع١ٝ.

ٕ إ»: قا٬ّ٥ ،ْاعإٍ ايكطع َسضن١ٝ ٖصا اٱ &٢ٟ ايػٝس ايبذٓٛضزتطٓق ،ْعِ

٭ٕ  ;بٌ َعًّٛ ايعسّ ،ْاع عٔ قٍٛ إعكّٛ ٗ غا١ٜ اٱؾهاٍايكٍٛ بهاؾؿ١ٝ اٱ

ٕ شنطِٖ اٱْاع أ. ٜٚطٜس بصيو (4)«ؿكٌ أِْٗ ٜعتُسٕٚ ع٢ً ٖصٙ ا٭زي١ايٛاٖط َٔ إتٸ

ـٷٗ عطض ا٭زي١ ا٫ ٫ َع٢ٓ يًتٓكٝل  ٚإ٫ٓ ،عٔ اغتك٬ي٘ ٗ ايهؿـ خط٣ ناؾ

 نط. عًٝ٘ طإا إٔ َٓؿأٙ قس شٴ

ٔٵ  ْاع إصنٛض، ٚأْ٘ ْاؾ٧ َٔ اغتٛٗاضاتِٗ أْٸ٢ يٓا اؾعّ َسضن١ٝ اٱ ٚيه

ٌٸ َتؿطعٞ ٗ  إْاعِٗ ٗ ايؿت٣ٛ قس ْؿأ عٔ ٚدٛز اضتهإظ َٔ ا٭زي١ إصنٛض٠; ؾًع

ٍٷ إش  ;نطتيت شٴَج١ً اييًُٓاقؿ١ ٗ بعض ا٭ ظَٔ إعكّٛ باـكٛم. بٌ ٖٓاى فا

ٌٕ نُا غٝأتٞ  ،غرل ْؿٞ ايػبٌٝ خامٸ َٔ احملتٌُ إٔ إٓع ؾٝٗا قس ْؿأ َٔ زيٝ

ٕٵ  ؾا٤ اهلل تعاٍ. ايتعطض ي٘ ٗ َٛاضز تطبٝل ايكاعس٠ إ

 

﴿﴾

إْٗا ٚاٖط٠ ٗ َكاّ اٱْؿا٤ ٚاؾعٌ، َع٢ٓ  :١ إٔ ٜكاٍٚتكطٜب ا٫غتس٫ٍ باٯٜ

ٛٸ ايهاؾط ع٢ً إػًِ،  إٔ اهلل تعاٍ ئ هعٌ سهُا ؾطعّٝا ٜهٕٛ َكتهّٝا ٚغببّا يعً

ٛٸ إػًِ ع٢ً غرلٙ. ٚعًٝ٘ تهٕٛ اٯ١ٜ س٦ٓٝصٺ  بٌ ْٝع ا٭سهاّ قس يٛسٜ ؾٝٗا عً

ٚٸ قٛي٘  :ؾتهٕٛ َٔ قبٌٝ ،١ٚاقعٝ ي١ٝ اـاق١ سه١َّٛسان١ُ ع٢ً ْٝع ا٭زي١ ا٭
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ٔٵ سٳطٳٕز﴿تعاٍ:  َٹ  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ ٝٵُه ٌٳ عٳًَ َٳا دٳعٳ ز طٳؾهُا إٔ آ١ٜ ْؿٞ اَؿ (.78)اؿرٸ:  ﴾ٚٳ

ٚٸ ٟٸسان١ُ ع٢ً ا٭زي١ ا٭ ٟٸ ي١ٝ اـاق١، ؾتٓؿٞ ٚدٛز أ َٛقـ  سهِ ؾطعٞ ٗ أ

ػبٌٝ تهٕٛ اي ز ؾٝٗا، نصيو آ١ُٜطٳدٞ، ٚتكطؾٗا إٍ إكازٜل ا٭خط٣ اييت ٫ سٳطٳسٳ

ٚٸ سان١ُّ ي١ٝ، ؾتكطؾٗا إٍ إٛاضز ا٭خط٣ اييت ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا غبٌٝ ع٢ً ا٭زي١ ا٭

ٖٓاى بعض ا٭زي١ ا٭ٚي١ٝ ايعا١َ اييت تؿٝس عُّٛ إضخ ايٛيس  :يًهاؾط ع٢ً إػًِ. َج٬ّ

 غٛا٤ نإ َػًُّا ،ب اخت٬ف ايطبكات ٚقطبٗا، ١ٜ٫ٚٚ ا٭ب ع٢ً ايٛيسػٳٚا٭قاضب َع

كطؾٗا إٍ إٛاضز ا٭خط٣ اييت ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا غبٌٝ يًهاؾط يؾتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ  غرلٙ،أٚ 

 ، ٖٚهصا.نُا يٛ نإ ايٛيس ناؾطّا ،ع٢ً إػًِ

ٗ سهَٛتٗا ع٢ً بعض  (5)ز ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٖٓاىٗ إكابٌ تطزٻ ،ْعِ

ٝٵعٳ﴿عُّٛ قٛي٘ تعاٍ:  :ايعَُٛات، َجٌ ٌٻ اهلُل اِيبٳ  .(275)ايبكط٠:  ﴾ٚٳَأسٳ

٭ْٗا  ;( بأْ٘ ٫ فاٍ ي٬غتجٓا٤ ٗ إكاّل ايٓا٥ٝين )ٖٚٛ اؿلٸٚقس أداب٘ احملكِّ

ٚٸطٳض ٚاَؿطٳقاعس٠ ْؿٞ ايهٻ :َٔ قبٌٝ ؾهُا ٫  ،ي١ٝز اؿانُتٌ ع٢ً ا٭سهاّ ا٭

ٜكضٸ ا٫غتجٓا٤ ٖٓاى نصيو ٫ ٜكضٸ ٖٓا. ٜٚطٜس بصيو إٔ ا٫غتجٓا٤ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع يػإ 

 دكٝل.اٯ١ٜ اٯبٞ عٔ ايت

ِٸ إ٫ٓ  َٓٗا:  إٔ ٖٓاى استُا٫ت أخط٣ ٗ اٯ١ٜ، ْكتكط ع٢ً شنط ا٭ٖ

ٕ إ، أٟ ١ ٗ ّٜٛ ايكٝا١َٕ إككٛز َٔ ايػبٌٝ إٓؿٞ ٗ اٯ١ٜ ٖٛ اؿذٸإَٓٗا: 

سٝح تٛٗط  ،١، ٚإِا اؿذ١ يًُ٪ٌَٓاهلل تعاٍ ئ هعٌ يًهاؾطٜٔ ع٢ً إ٪ٌَٓ سذٸ

ٍٷاؿكا٥ل ٜٚٓهؿـ ايٛاقع، ؾ٬ ٜبك٢  ٌ بٳيٲْهاض ٚإعاْس٠ ٗ شاى ايّٝٛ َٔ قٹ فا

 ايهاؾطٜٔ.

قشاب ٖصا ايطأٟ مل ٜصٖبٛا إيٝ٘ اعتباطّا، ٚإِا أقاَٛا قط١ٜٓ إٔ أَٚٔ ايٛانض  

َٳ١ٹ﴿ :قبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ،عاِٖ، ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍع٢ً َسٸ ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ِٴ بٳ  .﴾َؾاهلُل ٜٳشٵُه

يٛنٛح  ;ٗ ايٓٛط إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ هٕٛ اٯ١ٜ ٚاٖط٠َّكته٢ قط١ٜٝٓ غٝام َا قبًٗا تٚ

 ;ايػًب١ يًُ٪ٌَٓتهٕٛ إٔ اؿه١َٛ اٱشل١ٝ بٌ ايعباز إِا تهٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٓاى 

ٗ  ؾتهٕٛ ٚاٖط٠ّ ،ـ «ئ»سطف ا٫غتكباٍ ؾٝٗا ـ ٖٚٛ إٍ  َهاؾّا ،٫ْتؿا٤ ايًِٛ. ٖصا

 ٫ اؾعٌ ايتؿطٜعٞ. ،ْؿٞ اؾعٌ ايتهٜٛين

عٔ ابٔ ٚنٝع، بإغٓازٙ عٔ أَرل  ،ٗ تؿػرلٙ ،ا ن٬َِٗ َا ضٚاٙ ايطدلٟسٚٚأٜٻ
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ٞٸ ٌٷ ،×بٔ أبٞ طايب إ٪ٌَٓ عً ٔٵ ﴿قٍٛ اهلل:  : ٜا أَرل إ٪ٌَٓ، أضأٜتٳقاٍ: قاٍ ضد ٚٳَي

ٌٳ غٳبٹ٬ّٝ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳ٢ًَ اِي ٌٳ اهلُل يٹًَِهاؾٹٔطٜ ، ِٖٚ ٜكاتًْٛٓا ؾٝٛٗطٕٚ ٜٚكتًٕٛ؟ قاٍ ي٘ ﴾ٜٳذٵعٳ

ٞٸ ِٸ قاٍ»: ×عً ٌٳ اهلُل ﴿: ×ازْ٘، ث ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٚٳَي َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ِٴ بٳ َؾاهلُل ٜٳشٵُه

ٌٳ غٳبٹ٬ّٝ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳ٢ًَ اِي  .«ّٜٛ ايكٝا١َ ﴾يٹًَِهاؾٹٔطٜ

ٗ تؿػرل قٛي٘  ،عٔ ابٔ عباؽ ،بإغٓازٙ عٔ عطا٤ اـطاغاْٞ ،ٚض٣ٚ أٜهّا 

ٌٳ اهلُل يٹًَِهاؾٹ﴿ :تعاٍ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٌٳ غٳبٹ٬ّٝٚٳَي ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳ٢ًَ اِي َا أ، قاٍ: شاى ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚ﴾ٔطٜ

 .(6)١ٟ شيو أٜهّا بأْ٘ اؿذٸٟٚ عٔ ايػسٸ١. ٚضٴايػبٌٝ ٗ ٖصا إٛنع ؾاؿذٸ

١ٝ ٚايػًب١ ع٢ً ع٢ً إٔ إككٛز َٔ اٯ١ٜ ٖٛ عسّ دعٌ اؿذٸ ؾٗصٙ اٯ١ٜ قط١ْٜٓ

ى ايّٝٛ ٜٛٗط اؿكا٥ل ٜٚهؿـ ايٛاقع سٝح إٕ اهلل تعاٍ ٗ شا ;إ٪ٌَٓ ّٜٛ ايكٝا١َ

 ،ْهاض ٚايٓؿٞ ٚايعٓازٔ َع٘ ايهاؾط َٔ اٱٓهُ، ٫ٚ ٜتبإكساض ايصٟ ٜطتؿع ب٘ ايؿٓو

 ١ آْصاى يًُ٪ٌَٓ ٫ غرل.ٚبصيو تهٕٛ اؿذٸ

ٌّ ، ٚايػٝس (8)، ٚايػٝس اؿهِٝ(7)ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ :َٔ ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ ن

 ٔ أٜهّا.ٜ، ٚآخط(9)اـ٥ٛٞ

 :ٕ ٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝسّٚهٔ أ

ٚٸ ٚغبل  .ٕ اٯ١ٜ غٝكت َػام ايهدل٣، ٫ٚ َع٢ٓ يتدكٝكٗا بّٝٛ ايكٝا١َإ٫ّ: أ

َٗا عًٝٗا ٫ ٜعين ؽكٝل اٯ١ٜ بٗا، ٚؼسٜس إع٢ٓ َٔ خ٬شلا اٯ١ٜ إصنٛض٠ ٚتكسټ

ل ايٛاضز، ٚإِا َٔ ؾأْ٘ ٕا ٖٛ َعطٚف َٔ إٔ إٛضز ٫ ىكِّ ;ٚاْكطاف ايًؿٜ إيٝٗا

َٸ غع١ ٚايتعُِٝ. ٚٗ احملك١ً اٯ١ُٜايتٛ ١، ؾٝهٕٛ َؿازٖا س٦ٓٝصٺ ْؿٞ دعٌ ايػبٌٝ عا

يٛنٛح ايدلاٌٖ ٚاؿذر باْهؿاف اؿكا٥ل، ٚنصا  ;يًهاؾط ع٢ً إ٪َٔ ٗ اٯخط٠

١ إ٪َٔ; إَا يهعؿٗا أزٓي َكابٌيعسّ ْٗٛض أزيت٘ ٗ  ;١ ايهاؾط ٗ ايسْٝا٫ تعًٛ سذٸ

ٌٕنض ٗ سٸس شاتٗا أٚ يٛدٛاايٛ  .(10)ؾٝٗا َع قٛتٗا ز خً

١ ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع َا اغتٛٗط إٕ تؿػرل ايػبٌٝ ٗ اٯ١ٜ باؿذٸثاّْٝا: 

ٕ ايتؿػرل ببعض أَٚٔ إعًّٛ  .َٔ ايًؿٜ ٫ أْ٘ ٚاٖطٷ ،َٓٗا; باعتباضٙ تؿػرلّا شلا

 ٚعسّ قش١ تؿػرلٖا ببطٕٛ أخط٣; ٭ٕ ،ببطْٛٗا ٫ ٜعين بايهطٚض٠ سكط إع٢ٓ ؾٝ٘

 . (11)يًكطإٓ غبع١ أبطٔ

َٸ إ٫ٓ ْٗا ٚاضز٠ ٗ َكاّ شنط أ٭ٕ ٌٓ ايطٚا١ٜ ع٢ً  ;١ّإٔ ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ يٝػت تا
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ٍٸ ؾإْٗا ٚاٖط٠ ٗ  ;ٗ إكاّ ، ٖٚٞ َٓتؿ١ْٝ٘عًٝ بطٔ َٔ بطٕٛ اٯ١ٜ وتاز إٍ قط١ٜٓ تس

 ;نطكاض إٍ َا شٴٚيصيو ٫ ٜٴ .٫ ايهؿـ عٔ بعض بطْٛٗا ،َكاّ بٝإ َع٢ٓ اٯ١ٜ

 يهْٛ٘ خ٬ف ايٛاٖط. 

ٌٸس ٕسٸٚأَا ايطٚاٜات اييت شنطٖٚا نُ٪ٜٸ ثايجّا: َا ّهٔ إٔ ٜكاٍ  عاِٖ ؾأق

إْٗا شنطت بعض إكازٜل ٕؿّٗٛ ايػًب١، ٚيٝػت ٗ َكاّ ايبٝإ َٔ د١ٗ ؼسٜس  :ؾٝٗا

ٗ َكاّ ايبٝإ َٔ د١ٗ ْؿٞ ايػبٌٝ ايتهٜٛين ايصٟ  َؿّٗٛ ايػبٌٝ، بٌ ٖٞ ٚاٖط٠ْ

ٛٸ ٥ٌ. ٖٚصا إكساض ٜتأتٸ٢ بصنط بعض أؾطاز إع٢ٓ ايكطٜب١ إٍ ايؿِٗ ايعطٗ، ضٙ ايػاتك

٫ٚ ٜتٓاؾ٢ َع عُّٛ ايًؿٜ ٚسلٛي٘ ٭ؾطاز أخط٣ َٔ ايػًب١، ٖٚٞ ايػًب١ ع٢ً َػت٣ٛ 

 .(12)اؾعٌ ايتؿطٜعٞ

١ يًهاؾط ع٢ً إ٪َٔ ّٜٛ : ٫ َع٢ٓ ؿٌُ اٯ١ٜ ع٢ً عسّ دعٌ اؿذٸضابعّا

بإٔ اـايل غٛف ـ  َع اخت٬ف َعتكسات٘ـ ْػإ ٜسضى بؿططت٘ ايكٝا١َ; ٚشيو ٭ٕ اٱ

٫ْتؿا٤ ايًِٛ ٗ غاست٘ اٱشل١ٝ. ؾًٔ ٜؿٝس إٓهط  ;وهِ بايعسٍ، ٜٚأخص بٝس إًّٛٛ

نُا نإ عًٝ٘ اؿاٍ  ،ب ايٛاٖطػٳ٫ َع ،ب ايٛاقعػٳ٭ٕ اهلل وهِ َع ;إْهاضٙ

 ،ؾبُذطٸز إٔ تؿاضم ايطٚح اؾػس .ٚانض ٫ ىتًـ عًٝ٘ اثٓإ ٗ ايسْٝا. ٖٚصا أَطٷ

يعسّ  ;ٚايعٓاز ٚاؿكٝك١، ٫ٚ فاٍ يًؿٓو ٜٓهؿـ اؿلٸ ،ٚتتدًٓل َٔ ايعٛايل إاز١ٜ

ٗٔٝسٷ ﴿نُا تؿرل اٯ١ٜ ايهط١ّ:  ،ايؿا٥س٠ َٓ٘ ٚٳؾٳ ٗٳا غٳا٥ٹلٷ  َٳعٳ ٌټ ْٳِؿٕؼ  َيَكسٵ  *ٚٳدٳا٤ٳتٵ ُن

ٓٵَو غٹ ٓٳا عٳ ٖٳصٳا َؾَهؿٳِؿ ٔٵ  َٹ ّٳ سٳسٹٜسٷُنٓٵتٳ ؾٹٞ َغِؿ١ًَٺ  ٛٵ ٝٳ (. 22ـ  21 )م: ﴾َطا٤ٳَى َؾبٳكٳطٴَى اِي

ٜٚكطٸٕٚ بٗا، نُا ىدلْا اهلل تعاٍ  ،بٌ ْط٣ ايهاؾطٜٔ أْؿػِٗ ٜعذلؾٕٛ بٗصٙ اؿكٝك١

ٌٻ ٗ قٛي٘ ععٻ ْٳا ﴿: ٚد ٓٳا َأبٵكٳطٵ ِٵ ضٳبٻ ٔٗ ٓٵسٳ ضٳبِّ ِٵ عٹ ٔٗ ٕٳ ْٳانٹػٴٛا ضٴ٤ٴٚغٹ َٴٛ ُٴذٵٔط ٛٵ تٳطٳ٣ ٔإشٵ اِي ٚٳَي

ٓٳ ُٹعٵ ٕٳٚٳغٳ َٴٛقٹٓٴٛ ْٻا  ٌٵ قٳايٹشّا ٔإ ُٳ ٓٳا ْٳعٵ ُٳ12)ايػذس٠:  ﴾ا َؾاضٵدٹعٵ ٜٓهط طًٛع ايؿُؼ  ٔٵ(. ؾ

ٌٕ دسٜس، ٚخاق١ٓ أْ٘ ٫  ؟ٗ ضابع١ ايٓٗاض ؾصيو ٫ وتاز إٍ ايتأنٝس عًٝ٘ ٚتسخ

ٜتٓاغب َع يػإ اٯ١ٜ ايٛاٖط ٗ اؿاد١ إٍ تسخٸٌ آخط ٚدسٜس َٔ ايؿاضع، ٖٚٞ 

ٔٵ ٜٳذٵعٳ﴿قٛي٘:  ٔٳٚٳَي ٗ َع٢ٓ دسٜس غرل اؿهِ ايصٟ  ; ؾٗٞ ٚاٖط٠ْ﴾...ٌٳ اهلُل يٹًَِهاؾٹٔطٜ

ٕٵ ُٸٓ٘ قسض اٯ١ٜ. ؾايتأنٝس ع٢ً إع٢ٓ ايٛانض ٚإ ٛٸضّا ته ٚيهٓ٘  ،نإ أَطّا َتك

اييت تؿٝس ايتأبٝس. َٚٔ أدٌ تكطٜب  «ئ»ٚاغتدساّ سطف ايٓؿٞ  ،ٜتٓاؾ٢ َع ٖصا ايًػإ

ضد٬ٕ ع٢ً طًٛع ايؿُؼ ٚعسّ طًٛعٗا، ؾذا٤ ٌ يصيو َا يٛ اختًـ ايؿهط٠ ِجِّ
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ٗ  ثايح يٝشهِ بُٝٓٗا، ٚأظاح ايػتاض عٔ ايٓاؾص٠، ؾٛٗطت ايؿُؼ غاطع١ّ ططفٷ

٫ٚ ساد١ يٝٓطل باؿهِ،  ،ضابع١ ايٓٗاض، ؾصيو بٓؿػ٘ نافٺ ٗ ؾضٸ ايٓعاع بُٝٓٗا

ٕٚ ز ،بٌ ٖٛ اؿهِ بٓؿػ٘ ،بٌ فطٸز اْهؿاف ايٛاقع نافٺ ٗ إكاّ يؿضٸ ايٓعاع

ٍٕ اؿاد١ إٍ ايٓطل ب٘. ؾّٝٛ اؿػاب يٝؼ إ٫ٓ أٚ عكٝإ ٕا ٖٛ َٛدٛز  اْعهاغّا ٫َتجا

 .ٗ يٛح ايتؿطٜع

َٔ اٱؾاض٠ إٍ إٔ ابٔ عطبٞ ْكٌ عٔ ايكانٞ َٓاقؿت٘ ٚضزٸٙ  ٫ بٴسٻأْ٘  إ٫ٓ

 ٬َّعًٓ ،١ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾطزٸٙ ٚضَاٙ بايهعـطاز َٔ اٯ١ٜ ْؿٞ ٚدٛز اؿذٸ٫ستُاٍ إٔ ٜٴ

 . (13)شيو بعسّ ؾا٥س٠ اـدل ؾٝ٘

ؾٌٗ ٜككس  !َككٛز ابٔ عطبٞ َٔ عسّ ايؿا٥س٠ ٗ اـدلٖٛ ٚيهٓٓا ٫ ْسضٟ َا 

 َا شنطْاٙ َٔ إٔ يػإ اٯ١ٜ ٜأب٢ اؿٌُ ع٢ً ا٭َط ايٛانض، أّ إٔ َككٛزٙ ؾ٤ٞٷ

ٕٵ ;آخط، ٖٚٛ ْؿٞ َطًل ايؿا٥س٠؟ ؾإشا نإ َككٛزٙ َا شنطْاٙ ؾبٗا ْٚعُت نإ  ٚإ

ٕٵَككٛزٙ  َٸّا; ٭ٕ ْكط٠ إًّٛٛ ٚإ ناْت  عسّ ايؿا٥س٠ َطًكّا ؾ٬ ٜهٕٛ ن٬َ٘ تا

ٔٵ  ،ٚتػًٝتِٗ ،٫ َاْع َٔ ٌٓ اٯ١ٜ ع٢ً تطٌُ إًٌَٛٛ أَطّا ٚانشّا، ٚيه

٠ ايًِٛ ايصٟ ًٜشل يؿسٸ ;ٚتصنرلِٖ بٛدٛز احمله١ُ اٱشل١ٝ اييت قس ٜػؿٌ عٓٗا إًّٛٛ

ت ايهجرل٠ اييت ىدل ؾٝ٘ اهلل تعاٍ بأْ٘ َع إًٌَٛٛ َاشا ٜؿػٸط اٯٜا ب٘ أسٝاّْا. ٚإ٫ٓ

 ٚايكابطٜٔ؟ 

 ٚشنط ابٔ عطبٞ ث٬ث١ أٚد٘ قت١ًُ ٗ َع٢ٓ اٯ١ٜ:

ٜٚػتبٝض بٝهتِٗ،  ،ٜٚصٖب آثاضِٖ ،ٕ اهلل ئ ّشٛ زٚي١ إ٪ٌَٓإ: ٍٚٸايٛد٘ ا٭

ٚٸ٫ ٜػًٕٓ ٞ أضبٸ زعٛتٴ»نُا دا٤ ٗ اؿسٜح:  بٝض ٜػت ،ّا َٔ غرلِٖ٘ عًِٝٗ عس

 .«ؾأعطاْٝٗا ،بٝهتِٗ

إشا تٛاقٛا  إ٫ٓ ،ٕ اهلل ئ هعٌ يًهاؾطٜٔ غب٬ّٝ ع٢ً إ٪ٌَٓإ: ايٛد٘ ايجاْٞ

 ٚتكاعػٛا عٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط. ،بايباطٌ

 ٘ َٔ خ٬ي٘ ايهاؾط ع٢ً إػًِ.: ٖٛ ْؿٞ دعٌ سهِ ؾطعٞ ٜػًٓايٛد٘ ايجايح

 :٬سٜ ع٢ً َا أؾٝسٜٚٴ

ٚٸ ٚٸٕ ايإ :٫ّأ نُا ٖٛ  ،ٚاسس٠ ٍ ٚايجاْٞ ٜطدعإ ٗ ضٚسُٗا إٍ سكٝك١ٺٛدٌٗ ا٭

ِّ :ٌٵأٚ ؾُك ،ٚانض ٕ اهلل إس س٦ٓٝصٺ ا٭ٍٚ بايجاْٞ، أٟ ُإ يبعهُٗا ايبعض، ؾٝتكٝٻُٖا َت
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إشا تٛاقٛا  إ٫ٓ ،عٝح ٜصٖب آثاضِٖ ،ئ هعٌ يًهاؾطٜٔ ع٢ً إ٪ٌَٓ غب٬ّٝ

 ٓٗٞ عٔ إٓهط.ًٛا ا٭َط بإعطٚف ٚايٚعٓط ،بايباطٌ

ٔٸ بٌ ايٛدٌٗ; ؾإٕ ايٛد٘ ا٭ٍٚ  ؾٗٓاى ؾطمٷ ٶ;ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ يٝػت تا١َ ٚيه

ؾ٬ ٜبك٢ يًُذتُع قٛض٠  ،إٍ إٔ َع٢ٓ ايػبٌٝ ٖٛ ظٚاٍ ايهٝإ اٱغ٬َٞ ْاٚطٷ

ٕٵ ،ٚايٛد٘ ايجاْٞ إٍ غًط١ٓ ايهاؾطٜٔ ع٢ً إػًٌُ ;غ٬ّاٱ بكٞ نٝإ اجملتُع  ٚإ

 غ٬َٞ ٚقٛضت٘. اٱ

 ;نط ٫ ٜػتؿاز َٔ اٯ١ٜ ْؿػٗا٬سٜ ع٢ً َا أؾٝس َٔ ايٛدٛٙ إٔ َا شٴٜٴ: ّْٝاثا

ٍٸ َهاؾّا إٍ أْ٘ ٫  ،اغتؿٝس شيو َٔ خاضز اٯ١ٜ. ٖصا ،ْعِ .عًٝ٘ يعسّ ٚدٛز قط١ٜٓ تس

ع٢ً غبٌٝ بطٕٛ اٯ١ٜ ٚيٛاظّ  إ٫ٓ ،َع٢ٓ ي٬يتعاّ بؿٍُٛ اٯ١ٜ شلصٙ ايٛدٛٙ ْٝعّا

 َعٓاٖا.

 ،١ يًهاؾطٜٔ ع٢ً إ٪١ٌَٓ، أٟ ْؿٞ اؿذٸبايػبٌٝ اؿذٸ ٕ إككٛزإ :َٚٓٗا

. ٖٚصا َا دا٤ أٜهّا ٗ اـدل ايصٟ ضٚاٙ ايكسٚم ٗ (14)طٜٔنُا شنط بعض إؿػٸ

َٳ ×، َٔ دٛاب اٱَاّ أبٞ اؿػٔ×عٕٝٛ أخباض ايطنا ظعِ إٔ إككٛز َٓٗا  ٔٵع٢ً 

َط إٍ اض، ؾٛقٌ بِٗ ا٭٘ ايهٓؿْؿٞ تكسٜط اهلل تعاٍ َكته٢ ا٭غباب ايعاز١ٜ تػًٓ

ٕ اؿػٌ بٔ إ»ؾع نعٝػ٢ إٍ ايػُا٤، ؾكايٛا: إْهاض قتٌ اٱَاّ اؿػٌ، ٚإِا ضٴ

ٞٸ ٌٻ ٚأَا قٛي٘ ععٻ :، ؾأداب اٱَاّ×ٚضؾع نعٝػ٢ ،٘ شلِبِّمل ٜكتٌ، بٌ ؾٴ ×عً : ٚد

ٔٳ﴿ ٌٳ اهلُل يٹًَِهاؾٹٔطٜ ٔٵ ٜٳذٵعٳ َ٪َٔ ع٢ً  ٚئ هعٌ اهلل يهاؾٕط :ؾإْ٘ ٜكٍٛ ﴾...ٚٳَي

ٚٳضٴغٴًٹٞ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :َٔ قبٌٝ . ؾتهٕٛ اٯ١ٜ س٦ٓٝصٺ(15)«١...سذٸ ْٳا  ٔٻ َأ  ﴾َنتٳبٳ اهلُل َ٭ِغًٹبٳ

 (. ٚٗ ايٓتٝذ١ ٜهٕٛ إككٛز َٔ ايػبٌٝ ايػًب١ ٗ َكاّ ا٫ستذاز.21)اجملازي١: 

 .غٓسّا ؾٝس أْٗا نعٝؿ١ْأّٚهٔ إٔ ٬ٜسٜ ع٢ً َا 

يٛقٛع ُِٝ بٔ عبس اهلل ايكطؾٞ  ;تا١َؾُٔ ْاس١ٝ ايػٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ غرل 

ـٷاؿُرلٟ ٗ ايططٜل إيٝٗا، ٜٚهٓٸ ٕٵ ،٢ بأبٞ ايؿهٌ، ٖٚٛ نعٝ نإ َٔ َؿاٜذ  ٚإ

داظ٠ ٫ تؿٝس ٕ َؿٝد١ اٱأ٘ َٔ ض ٗ قًٓعًٝ٘; ٕا قطِّ ّٝاٚقس شنطٙ َذلنٸ ،ايكسٚم

ٕ شيو ٜؿٝس أب يٝكاٍ ;ايطساٍ إيِٝٗ ايتٛثٝل، ٖٚٛ يٝؼ َٔ إؿاٜذ إعطٚؾٌ ايصٜٔ تؿسٸ

٫  ، ؾٗٛٞزٕٚ غرلٙ. ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب١ يًذلنٸ ،ايٛثاق١; ٭ْ٘ ؾٝذ يًكسٚم

يعسّ ٚدٛز ٬َظ١َ بُٝٓٗا. ٚمل ٜصنط ٗ نتب ايذلادِ. ٚقس  ;ٜهؿـ عٔ ايتٛثٝل
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ٌّنعٻ  .(17)١َ ٗ خ٬ق١ أقٛاي٘ٚايع٬ٓ ;(16)ابٔ ايػها٥طٟ ٗ ضداي٘ :َٔ ؿ٘ ن

َٸؾٗٞ ت ٚأَا َٔ ْاس١ٝ ايس٫ي١ ؾإْٗا ٚاٖط٠ ٗ َكاّ ؼسٜس  ;ع١٢ ٚزاي١ ع٢ً إسٸا

َٳ ّاٚشيو بكط١ٜٓ أْٗا ٚضزت ضزٸ ،َؿّٗٛ ايػبٌٝ  ×َاّ اؿػٌٕ اٱأظعِ  ٔٵع٢ً َا ؾُٗ٘ 

ٖٻ ١ٜ بايكتٌ ١ٜ ايهط١ّ ٖٛ ايػًب١ إازٸٯُٛا إٔ َع٢ٓ ايػبٌٝ ٗ امل ٜكتٌ، سٝح تٛ

بت إٔ إطاز بٓؿٞ ايػبٌٝ ْؿٞ ايػًب١ ٚأث ،ٖصا إع٢ٓ ×ؾٓؿ٢ اٱَاّ ،ٚا٭غط ٚمٛ شيو

ٌٕ .ٗ َكاّ ا٫ستذاز ِٸ أٚ زؽٸ ^٭ْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ َٚا سكٌ َٔ قت ٭ٚيٝا٥٘  يًػ

 ؾاٖس ع٢ً َا ْكٍٛ. إعكٌَٛ خرلٴ

ْع  ،ٚضزتا ٗ اٯ١ٜ ًتٌيا ،َٔ نًُيت ايهاؾطٜٔ ٚإ٪ٌَٓ إٕ ن٬٘ :َٚٓٗا

ٕ َع٢ٓ اٯ١ٜ س٦ٓٝصٺ إٔ اهلل تعاٍ مل هعٌ ٢ باي٬ّ، ُٖٚا ٜؿٝسإ ايعُّٛ، ؾٝهٛقًٓ

ٌٸ ؾطزٺ ٌٸ ؾطزٺ يه ١ ع٢ً َٔ أؾطاز إ٪َٔ غب٬ّٝ، ؾٗٞ زآي َٔ أؾطاز ايهاؾط ع٢ً ن

ِٸ إسٸع٢. ٖٚصا ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ٚدٛز ايػبٌٝ  ;٫ ع٢ً عُّٛ ايػًب ،غًب ايعُّٛ نٞ ٜت

ٌٸ ؾطزٺ از ايهاؾط ع٢ً َٔ أؾط يبعض أؾطاز ايهاؾط ع٢ً بعض أؾطاز إ٪َٔ، أٚ يه

 ؾطاز إ٪َٔ.أبعض 

 :٬ٜٚسٜ ع٢ً َا أؾٝس

ٚٸ بًشاٚ  ;٫ غًب ايعُّٛ ،ٗ ز٫يتٗا ع٢ً عُّٛ ايػًب إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٖط٫ّ٠ْ: أ

ٟٸ :إٔ َٛنٛع ايٓؿٞ ٖٛ ايعُّٛ ا٫غتػطاقٞ، ؾهأْ٘ قاٍ ناؾط غب٬ّٝ ع٢ً  ئ هعٌ ٭

ٟٸ ٌٸ .َ٪َٔ أ ٭ؾطاز بعسز أؾطاز اإٍ  اؿهِ ؾٝٗا َٚٛاضز ايعُّٛ ا٫غتػطاقٞ ٜٓش

 إٛنٛع. ؾتبك٢ ٖصٙ إػأي١ اغتٛٗاض١ٜ ضادع١ إٍ َكته٢ ايؿِٗ ايعطٗ.

ٚإٔ ايٓؿٞ إشا زخٌ عًٝ٘  ،ُٓا إٔ اؾُع احمل٢ًٓ باي٬ّ ٜؿٝس ايعُّٛغًٓيٛ : ثاّْٝا

إش  ;ِ بصيو ٗ خكٛم ٖصا إٛضز٫ ْػِّ ؾإْٓا٫ عُّٛ ايػًب،  ،ٜؿٝس غًب ايعُّٛ

ع٢ً تػًٓ٘ ايهاؾطٜٔ ع٢ً إ٪ٌَٓ بًشاٚ ايهؿط َٔ سٝح ٖٛ  ٓكبٌّعسّ اؾعٌ َ

نؿط; ؾإٕ َكته٢ َٓاغب١ اؿهِ يًُٛنٛع إٔ ٫ هعٌ ايؿاضع ايػبٌٝ يًهاؾطٜٔ 

يٛدٛز  ;اض ئ هعٌ شلِ ايػبٌٝ ع٢ً إ٪ٌَٓاض َا ِٖ نٓؿع٢ً إ٪ٌَٓ َطًكّا; ؾايهٓؿ

 ،ٖٚصا احملصٚض .يهؿط ع٢ً اٱّإ٘ اؽ ٗ تػًٓسعاظ٠ َٚبػٛن١ٝ يس٣ ايؿاضع إكسٸ

ٌٸ ٘ بعض أؾطاز ايهاؾط أٚ ْٝعِٗ ل ست٢ ٗ ؾطض تػًٜٗتشٖك ،إبػٛن١ٝ ايصٟ ٖٛ ق

ٌٸ ٌٸ أٚ ن ٟٸ ؾطز َِٓٗ ع٢ً بعض أؾطاز إ٪ٌَٓ أٚ ْٝعِٗ أٚ ع٢ً ن ؾطم  ؾطز ؾطز. ٚأ
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ٌٸ يًشعاظ٠. ٚايٓتٝذ١ إٔ إػبٌ ْٝع ٖصٙ ايكٛض؟ نًٓ تؿاز َٔ ٗا َكسام َٚٛضز ٚق

 ٖٚٛ ايهؿط. ،بدلن١ خكٛق١ٝ إٛضز ;٫ غًب ايعُّٛ ،اٯ١ٜ عُّٛ ايػًب

ٌٸ ٚاسس َٔ ايهاؾطٜٔ إٍ شيو إٔ َٔ إػتبعس دسٸ ـٵ: أنٹثايجّا ّا إٔ ٜهٕٛ يه

ٌٸ ٚاسس َٔ إ٪ٌَٓ خاضدّا ٚبايتايٞ  ،ك٢٘ ىاف إ٪َٕٓٛ َٔ ؼٓكستٸ ،غبٌٝ ع٢ً ن

َتك١ً تٛدب  نُا ٖٛ ٚانض. ٖٚٛ قط١ْٜٓ ،ايٓؿٌٞ َٔ ايؿاضع بوتاز ا٭َط إٍ تسخٸ

 اْكطاف اٯ١ٜ عٔ ٖصا إؿاز. 

 

×«

»18

 :ٚز٫ي١ ٚايه٬ّ ٗ ٖصا اؿسٜح غٓسّا

ٚم قس أضغً٘ إٍ باعتباض إٔ ايكس ;ؾٗٛ سسٜح َطغٌ أَا َٔ ْاس١ٝ ايػٓس

 .×اٱَاّ

ٔٸ  َٳ ٚيه ضغاٍ; ؾصٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ زع٣ٛ ساٍٚ ع٬ز َؿه١ً اٱ ٔٵٖٓاى 

ز٠، ٚنْٛ٘ َؿٗٛضّا بٌ ايؿطٜكٌ. الباضٙ بعٌُ ا٭قشاب ٚاغتس٫شلِ ب٘ ٗ َٛاضز َتعسٸ

ؾٝهٕٛ َٔ إطاغٌٝ إعتدل٠ اييت ّهٔ ا٫غتٓاز  ،ٖٚصا ٖا ٜٛدب ايٛثٛم بكسٚضٙ

 .(19) َكاّ ا٫غتٓباٙ ٚايعٌُ َهُْٛٗاإيٝٗا ٗ

بٌ إٔ  َهاؾّا إٍ إٔ ايكسٚم ْػب٘ إٍ اٱَاّ داظَّا بصيو; ؾٗٓاى ؾطمٷ ،ٖصا 

ٗ اعتكازٙ ٚدعَ٘  ؾايتعبرل ايجاْٞ ٚاٖطٷ ;(َاّقاٍ اٱ) :ٚبٌ إٔ ٜكٍٛ (ٟٚضٴ) :ٜكٍٛ

 . َٓ٘ ْػبت٘ ٚإغٓازٙ إٍ اٱَاّ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٕا قضٸ بايكسٚض، ٚإ٫ٓ

ٔٵ  :٠ ٬َسٛاتعسٸ ٕ ٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝسأّهٔ  ٚيه

ٚٸ ٭ٕ  ;(قاٍ)ٚبٌ ْكً٘ بًؿٜ  (ٟٚضٴ)ٚ (قٌٝ)ْ٘ ٫ ؾطم بٌ ْكٌ اـدل بًؿٜ إ: ٫ّأ

ْ٘ ٜبك٢ ايػ٪اٍ عٔ أ ١ ْػبت٘ إٍ اٱَاّ، إ٫ٓغا١ٜ َا ٜجبت ٚثٛم ايكسٚم بكسٚضٙ ٚقشٸ

٢ٓ إٔ ايطٚا٠ ايٛاقعٌ ٗ َع ،١ عٓس ايكسٚمٝت٘ ٗ شيو، ؾكس ٜهٕٛ سذٸَسضى سذٸ

ٕ أإٍ  َهاؾّا .٫خت٬ف إب٢ٓ ;يٝػٛا ثكات عٓسْا ِٗٚيهٓ ،غًػ١ً ايػٓس ثكات عٓسٙ

ٌَ ٖٞ عباض٠ عٔ ايٛثٛم بايكسٚض، َٚٔ احملتٌُ أٜهّا اغتٓازٙ سذ١ٝ اـدل عٓس إتكسٸ

 زْٚٓا. بٌ لس ايؿٝذ ،ي٘ باـكٛمايٛثٛم إٍ بعض ايكطا٥ٔ اؿسغ١ٝ اييت أٚدبت 
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َا ضٟٚ »ط عٓ٘ بكٛي٘: ٜعبِّ ؾتاض٠ّ ;ط عٔ اؿسٜح ٗ َٛاضز َتعسز٠ ٚكتًؿ١ايطٛغٞ ٜعبِّ

ا ٜبعس إٔ ٜهٕٛ ٖٓ ،(21)«|ٚيكٍٛ ايٓيبٸ»، ٚأخط٣ بكٛي٘: (20)«أْ٘ قاٍ |ايٓيبٸ عٔ

 ١ٝ إٛدب١ يًٛثٛم.ع٢ً ٚثاق١ ايطٚا٠ أٚ تٛاؾط ايكطا٥ٔ اؿػٸ ( زا٫٘قاٍـ )ايتعبرل ب

٘ مل ٜعٌُ ًَ اؿسٜح بأنًُ٘ ٓا بإٔ إؿٗٛض قس عٌُ ب٘، ٚيهٓٸُيٛ غًٓ: ثاّْٝا

ٜٚٛٗط  .«٫ وذبٕٛ ٫ٚ ٜطثٕٛ ،اض َٓعي١ إٛت٢ٚايهٓؿ»: |ٖٚٛ قٛي٘ َا ؾٝ٘ ايصٌٜ،

َٕ ِْٗ اقتكطٚا ع٢ً شنط ايكسض، إع إٛاضز اييت اغتسٍ ب٘ ا٭قشاب، إش تتبٸ ٔٵشيو 

ٖٓ ٫ْتؿا٤ ايعٌُ ب٘ َٔ  ;عين عسّ الباض نعؿ٘ا ٜٚشيو َٔ باب ايتبعٝض ٗ إسايٌٝ، 

 ًِٗ.بٳقٹ

إٔ ٜكاٍ: إٕ ؾِٗ ايؿكٗا٤  إ٫ٓ»سٝح قاٍ:  ،َٔ ايؿٝذ ايًٓهطاْٞ ٖٚٓا اغتسضاْى

ٌٷ  . (22)«ع٢ً اعتباضِٖ يصٌٜ ايطٚا١ٜ أٜهّا َٓ٘ شيو زيٝ

َٳ ؾإٕ ايكسٚم ض٣ٚ اـدل نا٬َّ ;إٔ ٖصا ا٬ٕس١ٛ يٝػت تا١َ إ٫ٓ  ٔٵٗ نتاب٘ 

ٚاسس٠ ؾك٘،  ْ٘ ضٚاٙ َؿت٬ُّ ع٢ً ايكسض ٚايصٌٜ َعّا َطٸ٠ّأٙ ايؿكٝ٘، َع٢ٓ ٫ وهط

ؾتاض٠  ;ٚيهٔ قاسب ايٛغا٥ٌ قاّ بع١ًُٝ تكطٝع يًطٚا١ٜ .ٚٙ بسٕٚ ايصٌٜ َطًكّاطٵٚمل ٜٳ

 . (24)ٚأخط٣ شنطٖا نا١ًَ نُا ٖٞ ;(23)اقتكط ع٢ً شنط ايكسض ؾك٘

 ٜهؿـ عٔ ٚدٛز خًٌ نِٗ يًصٌٜ ٫ٚبٓا٤ عًٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ عسّ تعطٸ 

ـ ا٫غتس٫ٍ عًٝ٘ ٗ ْٛطِٖ، ؾٝ٘; ٚشيو ٭ِْٗ إِا مل ٜتعطنٛا ي٘ بايصنط يعسّ تٛٓق

ٖٚصا ي٘ ْٛا٥ط ٗ  .ؾٝهٕٛ اغتؿٗازِٖ بايكسض َٔ باب ا٫قتكاض ع٢ً َٛضز اؿاد١

ٖٓ ،ايؿك٘  ا زأب عًٝ٘ ايؿكٗا٤.ٚيٝؼ بععٜع، بٌ ٖٛ 

ٔٸ ٜس إسطاظ عٌُ إؿٗٛض بتُاّ ؾكطات ٭ْٓا ْط ;ٕ ٖصا ٫ ٜؿٝسأاٱْكاف  ٚيه

ع٢ً ايؿكط٠ ا٭ٍٚ مل وطظ  ايطٚا١ٜ، ؾإشا اقتكط عٌُ إؿٗٛض ٗ َكاّ ا٫غتس٫ٍ

ٚفطٸز استُاٍ  .ط٠ ٗ ؼسٜس َع٢ٓ ايطٚا١ٝ١ٜ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َ٪ثٸٚسذٸ .عًُِٗ بايجا١ْٝ

ؾًِ وطظ  ،ستُا٫ّـ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا ٜبك٢ انٛا يًؿكط٠ ايجا١ْٝ يعسّ تٛٓقأِْٗ مل ٜتعطٸ

 .ٚاضز٠ْ &بايٓتٝذ١ عًُِٗ بٗا، ٚبايتايٞ ا٬ٕس١ٛ اييت شنطٖا ايؿٝذ ايًٓهطاْٞ

ٚٸ :ؾؿٞ َهُٕٛ اـدل استُا٫ٕأَا َٔ ْاس١ٝ ايس٫ي١ ٚ ْ٘ ٚاضز ٗ َكاّ إ :شلُاأ

 ْ٘ ٚاضز ٗ َكاّ اٱخباض.إ :ٚثاُْٝٗا ;اٱْؿا٤ ٚاؾعٌ

ّٚهٔ تكطٜب  .ؿ١ ع٢ً ا٫ستُاٍ ا٭ٍٕٚ ز٫يت٘ ع٢ً ايكاعس٠ َتٛٓقأَٚٔ ايٛانض 
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ف١ًُ  ،غ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٝ٘اٱ :إٕ اؾ١ًُ ا٭ٍٚ، ٖٚٞ قٛي٘ :ا٫غتس٫ٍ ب٘ بايكٍٛ

عٔ  ٖصا ؾُٝا يٛ يٛسٜ َٓؿك٬ّ ؟َٔ ْاس١ٝ إككٛز َٓ٘، ؾٌٗ ٖٛ اٱغ٬ّ أٚ إػًُٕٛ

، «٫ وذبٕٛ ٫ٚ ٜطثٕٛ ،ٚايهؿاض َٓعي١ إٛت٢»ٖٚٛ قٛي٘:  ،ايصٌٜ. أَا يٛ يٛسٜ ايصٌٜ

ٛٸ ؾٝعتدل قط١ّٜٓ ٗ ايكسض، ٚإٔ اـدل ٗ َكاّ اٱْؿا٤ ٫ اٱخباض،  ع٢ً ؼسٜس َع٢ٓ ايعً

ٕا نإ يًصٌٜ  ٚشيو َكته٢ قط١ٜٓ إكاب١ً. ٚإ٫ٓ ;غ٬ّ ٖٛ إػًٌُٚإٔ إطاز َٔ اٱ

ْ٘ ٛٸ عٔ |ٕ ىدل ايٓيبٸأدٓبّٝا عٓ٘ بايه١ًٝ. ؾ٬ َع٢ٓ ٭نإ بايكسض، ٚ ضب  عً

ِٕاٱغ٬ّ ظُٝع قت٬ُت اؿسٜح، ٚبعس شيو ٜعكِّ إْؿا٥ٞ ٜتعًل بايهؿاض.  ب عه

َا تتعًل بع٬ق١ إػًٌُ  إٔ ا٭سهاّ اييت دعًت ٗ ؾٝهٕٛ َع٢ٓ اـدل س٦ٓٝصٺ

ٛٸٚايهٓؿ  زٕٚ ايعهؼ.  ،إػًٌُ ٚيكاؿِٗ اض يٛسٜ ؾٝٗا عً

إٔ  ٢ً ايكاعس٠ تا١َ. إ٫ٓؾتهٕٛ ز٫يت٘ ع ،٘ ؾُٝا يٛ يٛسٜ شٌٜ اؿسٜحٖصا نًٓ

زٕٚ  ،نٛا ٕٓاقؿ١ اؿسٜح اقتكط ْٛطِٖ ع٢ً ايكسض باـكٛمايؿكٗا٤ عٓسَا تعطٸ

 ١ٝ ز٫ي١ ايكسض ع٢ً ايكاعس٠ ٚعسَٗا.َعًٝ٘ ٜكع ايه٬ّ ٗ ُا ايصٌٜ. ٚبٓا٤ٶ

 .ْٚافٺ ;َجبتٺ :ع٢، سٝح اْكػِ ايؿكٗا٤ إٍٚقس ْٛقـ ٗ ز٫يت٘ ع٢ً إسٸ

 ١ نُا ًٜٞ:َٚهُٕٛ تًو إٓاقؿ

ّ، أّ نُا تكسٸ ،ؾٌٗ أْ٘ ٚضز ٗ َكاّ اٱْؿا٤ :ٗ ٖصا اؿسٜح إشٕ استُا٫ٕ

 ٗ َكاّ اٱخباض؟  أْ٘ ٚاضزٷ

ٚٸ ٚعًٝ٘ وٌُ إَا ع٢ً اٱخباض بإٔ  .ْ٘ ٚاضز ٗ َكاّ اٱخباضإ: ٍا٫ستُاٍ ا٭

ٛٸ َا أْ٘ ٚإ ;(25)٠ بطاٖٝٓ٘ ٚسذذ٘اٱغ٬ّ ٜعًٛ خاضدّا ع٢ً غرلٙ َٔ ا٭زٜإ، ٚشيو بك

عٔ غًبت٘ ٗ آخط ايعَإ ع٢ً ٜس قاسب ايعكط ٚايعَإ، ٚانُش٬ٍ غا٥ط  إخباضٷ

 ا٭زٜإ ٚاْسضاغٗا. 

ٕ وٌُ أؾإَا  ;خدل١ٜ ٚاضز٠ ٗ َكاّ اٱْؿا٤ َا إشا نإ ١ًّْ :ا٫ستُاٍ ايجاْٞ

ٛٸع٢ً عسّ تؿطٜع ا٭ س٦ٓٝصٺ ٕ وٌُ ع٢ً ٚدٛب بصٍ أٚإَا  ;ايهاؾط سهاّ إٛدب١ يعً

ٖٓ اؾٗس ا ٜعين إٔ يٝعًٛ اٱغ٬ّ ع٢ً غرلٙ، عٝح ٜٓتؿط ٗ أقكاع إعُٛض٠، 

إككٛز سحٸ إػًٌُ ع٢ً اؾٗاز ٚؼطِٜ ايتكاعؼ ٚايذلاخٞ ٗ بصٍ اؾٗس ٗ غبٌٝ 

 .(26)نُا أؾاض إيٝ٘ اٱَاّ اـُٝين ،تًو ايػا١ٜ ايػا١َٝ

ٚٸ ٌّ(27)ٍ اٱَاّ اـُٝينٚقس اغتٛٗط َٓ٘ إع٢ٓ ا٭ ايػٝس  :َٔ ، ٚنصيو ن



 

 االجتهاد والتجديد 

ؾصٖبٛا إٍ أْٗا ٚاضز٠ ٗ َكاّ ، (30)، ٚايؿٝذ ا٭ْكاضٟ(29)، ٚايػٝس اؿهِٝ(28)اـ٥ٛٞ

ٛٸأاٱخباض عٔ  ٛٸ بطاٖٝٓ٘ ٚسذذ٘ َٔ خ٬ٍ إضغاٍ ايطغٌ ٕ إطاز َٔ عً  ;اٱغ٬ّ عً

ِٸ اهلل اؿذ١ ع٢ً ايعباز، ؾ٬ ٜبك٢ شلِ َا ٜعتصضٕٚ ب٘. ْٚؿ٢ إٔ ٜهٕٛ إككٛز َٓ٘  يٝت

ٛٸ ـٷإ عً سٝح ْط٣ غًبتِٗ عًٝٓا ٚقٗطِٖ  ،يًٛدسإ ػًٌُ ع٢ً ايهٓؿاض; ٭ٕ ٖصا كاي

 يٓا ع٢ً َطٸ ايتاضٜذ. 

 ;ٚقس قطٸب ا٫غتس٫ٍ ب٘ ع٢ً ايكاعس٠ بٛٗٛضٙ ٗ َكاّ اٱْؿا٤ ٚتؿطٜع ا٭سهاّ

ٛٸطِّٕ ا٭سهاّ اييت ؾٴإَكته٢ قط١ٜٓ اؿاٍ، أٟ  ٙ عت إِا دعًت ٗ قاحل إػًِ ٚعً

ٛٸ ؾطؾ٘ َٚباز٥٘ ايػا١َٝ اييت تٛقٌ اٱْػإ إٍ ايػعاز٠ ٗ  ;ع٢ً ايهاؾط ٚشيو يعً

ٕٵ ٛٸ  قًت بأْ٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تؿطٜعٷ ؾ٦تٳ ايسْٝا ٚاٯخط٠. ٚإ ٜكتهٞ عً

ؾإْ٘ َٛدب يٓكض ايػطض َٔ زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ اٱغ٬ّ ٚدصبِٗ  ;ايهاؾط ع٢ً إػًِ

ٚايػايب.  ;إٛدب :ٗاٝٵٛ َؿاز اؾ١ًُ بؿٖكإيٝ٘، ٚإِا ا٭َط ع٢ً ايعهؼ ُاَّا. ٖٚصا ٖ

ٌّ  . (32)، ٚايػٝس ايبذٓٛضزٟ(31)إطاغٞ :َٔ ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ ن

عٔ ايصٌٜ، ٚقاٚيت٘  قاّ إطاغٞ َشاٚي١ ي٬غتس٫ٍ باؿسٜح بعٝسّا ،ْعِ

 ٌ:تتأيـ َٔ ؾٓك

ٚٸ اض ْؿٝ٘ ؿٌُ اـدل ع٢ً اٱخباض; بسع٣ٛ إٔ ٌٓ ٖصا اـدل ع٢ً اٱخب :شلُاأ

ٛٸ َكاَ٘ ٚظٜاز٠ ؾٛنت٘ ٚغًبت٘ ع٢ً غا٥ط ا٭زٜإ ٚإصاٖب، َٔ  عٔ ساٍ اٱغ٬ّ بعً

إش يٝؼ َٔ  ;ـيٝؼ َٔ ٚٚٝؿ١ ايؿاضع ـ َا ٖٛ ؾاضع ، خ٬ٍ نجط٠ ايٓاؽ إعتكسٜٔ ي٘

ٛٸ ايهؿط َٚكٗٛض١ٜ إػًٌُ  ؾأْ٘ اٱخباض عٔ إػتكبٌ، نٝـ شيو ٚمٔ ْط٣ عً

  ؟!يػرلٙ َٔ ا٭زٜإًََٚٛٛٝتِٗ ٚنجط٠ إعتٓكٌ 

ؾكس  .سٝح تٓطؿ٧ ؾعًت٘ ،: ْؿٝ٘ ٫ستُاٍ نْٛ٘ ْاٚطّا إٍ آخط ايعَإثاُْٝٗا

 ،ٚغايب١ ;َٛدب١ :ـ َٔ ًْتٌإٕ اـدل َ٪ٖي :ٚأقاّ قط١ٜٓ ع٢ً شيو، ؾكاٍ ،اغتبعسٙ

ٕٵ ،اٱغ٬ّ ٜعًٛ :ٖٚٞ قٛي٘ ،ؾاؾ١ًُ إٛدب١ ٛٸ ٚإ  ناْت قاقط٠ ايس٫ي١ ع٢ً عسّ عً

ٛٸغرلٙ ٗ ا  ;غرلٙ عًٝ٘ ٗ ْٝع ا٭ظ١َٓ ٕػتكبٌ، غرل إٔ اؾ١ًُ ايجا١ْٝ ايػايب١ تٓؿٞ عً

 ل ٗ غٝام ايٓؿٞ ٜؿٝس عُّٛ ايٓؿٞ زا٥ُّا.ٕ سصف إتعًٖ٭

ْ٘ ٚاضز ٗ َكاّ اؾعٌ ٚاٱْؿا٤، ٚإٔ إطاز أؾدًل إٍ تعٌٝ ٌٓ اـدل ع٢ً 

ٟٸ ٛٸ َٓ٘ عسّ دعٌ أ  ًِ. ايهاؾط ع٢ً إػ سهِ ؾطعٞ َٛدب يعً
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ٛٸ ٛٸ نُا اغتبعس ايؿٝذ ايًٓهطاْٞ ٌٓ ايعً اٱغ٬ّ عذذ٘  ٗ اـدل ع٢ً عً

ٛٸ ٚايػًب١ ع٢ً  ٚبطاٖٝٓ٘ ع٢ً َا غٛاٙ َٔ ا٭زٜإ; بسع٣ٛ عسّ َػاعس٠ َع٢ٓ ايعً

١ ٫ تٛدب ٘ ٚايػًب١ باؿذٸٚايٓهت١ ٗ ْٛطٙ إٔ ايتػًٗ .اـكِ ٗ َكاّ ا٫ستذاز

 . (33)ايتػًٓ٘ ع٢ً اـكِ

 ٠ ٬َسٛات:ؾٝس عسٸأ٬ٜسٜ ع٢ً َا  ٕأّٚهٔ 

ٚٸ َها١ْٝ نٕٛ إعٞ; ؾُذطز عسّ ٕ ٚاٖط اؿاٍ ٫ ٜػاعس ع٢ً َا ازټإ٫ّ: أ

ٛٸ ٌ ٚٗٛضّا يًشسٜح ٗ اٱْؿا٤ ايهاؾط ع٢ً إػًِ ٫ ٜؿٓه اؿهِ ايؿطعٞ َٛدبّا يعً

ناٯ١ٜ َج٬ّ. بٌ  ،٫ستُاٍ ثبٛت شيو بسيٌٝ آخط ;ْٚؿٞ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭سهاّ

ٗ  نجط٠ اغتعُاٍ ٖصا ايتعبرل عطؾّاإٕ ٚأٜهّا  .ٗ اٱخباض ٗ ْؿػ٘ ح ٚاٖطٷاؿسٜ

 ٜٛدب اْكطاؾ٘ إيٝ٘.١ُٖٝ ايؿ٤ٞ ٚقُٝت٘ أَكاّ بٝإ 

ٔٵ بسع٣ٛ نْٛ٘ خ٬ف ايٛاٖط  ;اغتبعس ٖصا ا٫ستُاٍ ايػٝس ايٝعزٟ ٚيه

 ط٠ اغتعُاي٘ ٗ اـاضز؟نٝـ شيو َع نجٚ .(34)دسٸّا

آخط، ٚدعٌ ٖصا إع٢ٓ َٔ إعاْٞ  ٗ قٌٍّ ايٓلٸ ايتعّ ايػٝس اـ٥ٛٞ بإْاٍٚ

 . (36)ايػٝس ايٝعزٟ ؾعٌٚنصيو . (35)احملت١ًُ َٔ اؿسٜح

ٕ اؿهِ ايؿطعٞ ٫ ّهٔ إ٫ إٔ أسع٢ إٔ ا٫ضتهاظ ايكا٥ِ ع٢ً ٜٴ قس ،ْعِ

ٛٸ َجاب١ ايكط١ٜٓ إتك١ً  ، ّٖٚٛاٚانض دسٸ ّا يًُػًِ ع٢ً ايهاؾط اضتهاظٷٜٛدب عً

 دب١ يٛٗٛضٙ ٗ ايٓٛط يصيو أٚ يؿُٛي٘ ي٘.باؿسٜح إٛ

ٛٸ َهاؾّا ٛٸ إٍ إٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ تٛدب عً  إػًِ ع٢ً ايهاؾط، ؾٗصا عً

ٛٸ ،سكٝكٞ يٲغ٬ّ غ٬ّ ٖٛ عباض٠ عٔ تؿطٜعات ٚقٛاٌْ، ٕ اٱ; ٭فاظّٜا ّاٚيٝؼ عً

ٛٸ ٛٸت٪زٸ ا٭ْٗ ٙ;ٖٚصٙ ايتؿطٜعات تٛدب عً  ..اعتٓك٘. ٔٵَٳ ٟ إٍ عً

ايؿاضع َا ٖٛ ؾاضع يٝؼ َٔ ٚٚٝؿت٘ اٱخباض  إَٔا أؾازٙ إطاغٞ َٔ : ثاّْٝا

ٔٸ .قشٝضٷ ٖصا ٫ ٜتٓاقض َع قسٚض اٱخباض عٓ٘ إشا نإ إددل عٓ٘ ؾأّْا َٔ  ٚيه

ِٸ ٚع نجرل. ع بٝاْٗا َٔ إؿطَِّٛض إتٖٛقؾ٪ٕٚ ايسٜٔ; ؾإٕ اٱخباض عٔ ا٭ ن٬َ٘ إِا ٜت

ؾٝهٕٛ ؾأْ٘ ؾإٔ  ،اٱخباض بايتكطٜب ايصٟ تكسٸّ ٗ ؾُٝا يٛ مل ٜهٔ اؿسٜح ٚاٖطّا

ٛٸنجرل َٔ اٯٜات اييت ىدل بٗا عٔ اْتكاض اٱ ٛٸ َباز٥٘ غ٬ّ ع٢ً غرلٙ بك ٠ بطاٖٝٓ٘ ٚزل

 اييت تهُٔ غعاز٠ ايساضٜٔ.
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ٛٸ ْ٘ اؾذلض َػبكّاإثايجّا:   ،٘ ٗ ْٝع إٛاضزَع٢ٓ ايػًب١ ٚايتػًٓ نٕٛ ايعً

ٖٓٚٸأٖٚصا . ع٢ً اـكِست٢ ايػًب١ ٗ َكاّ ا٫ستذاز  ا ٫ زيٌٝ عًٝ٘; بٌ ٍ ايه٬ّ، ٚ

ٌٸ٢ يٛ غًٓستٸ ٛٸ ن ٛٸضٙ ٗ إكاّ; ٭ٕ عً  ب٘.ػٳؾ٤ٞ َع ُٓا بصيو ّهٔ تك

ٛٸ ٕ ٖصا اـدل ٚاٖطٷأٚاٱْكاف  ٛٸ ٗ عً َباز٥٘ ٚقُٝ٘  اٱغ٬ّ ٗ بطاٖٝٓ٘ ٚعً

ٛٳ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ايػا١َٝ اييت ْاز٣ بٗا; ٚشيو َكته٢ ايؿِٗ ايعطٗ، ؾٗٛ َٔ قبٌٝ ٖٴ

ٕٳ ُٴؿٵٔطُنٛ ٙٳ اِي ٛٵ َنٔط ٚٳَي ٘ٹ  ٔٔ ُنِّ ٗٔطٳٙٴ عٳ٢ًَ ايسِّٜ ِٛ ٝٴ ٔٔ اِيشٳلِّ يٹ ٚٳزٹٜ ٗٴسٳ٣  ٘ٴ بٹاِي ٌٳ ضٳغٴَٛي  ﴾اٖيصٹٟ َأضٵغٳ

ـٸ:  ٌٸ يٓا عٔ ايٛٗٛض ٗ. ٚيٛ تٓعٸ(9)ايك ٫ ٚٗٛضٙ ٗ  ،َٔ اٱْاٍ َا شنطْا ؾ٬ أق

 اؾعٌ ٚاٱْؿا٤. 

َٸَهاؾّا إٍ إٔ ا٫غتس ْ٘ إشا نإ أ، ٖٚٛ ّا٫ٍ باـدل ٚاٯ١ٜ ٜٛاد٘ إؾها٫ ٖا

َؿازُٖا ْؿٞ ايػبٌٝ يًهاؾط ع٢ً إػًِ َطًكّا ٜٓكض عًٝ٘ بجبٛت ايػبٌٝ ع٢ً إػًِ 

َٔ إٛاضز إدتًؿ١، نُا يٛ اقذلض َٓ٘، أٚ أتًـ َاي٘، أٚ ابتاع َٓ٘، ؾإْ٘  ٗ نجرٕل

ٕٸ٘ عًٝ٘ بػساز زٜٓ٘ ٚنُإ َاي٘ ٖٚهصا. ٜتػًٖ ٖصا اٱؾهاٍ ٜكازّ إع٢ٓ ايصٟ  ؾإ

ٌّ ايؿٝذ  :َٔ اغتؿٝس َُٓٗا ع٢ً ؾطض ُا١َٝ اؿسٜح. ٖٚصا اٱؾهاٍ غذٸً٘ ن

 .(38)ٚايػٝس اـ٥ٛٞ ;(37)ْكاضٟا٭

 ٚقس ساٍٚ اؿػٝين إطاغٞ اؾٛاب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ ظٛابٌ:

ٚٸ إٍ ايتأ٬ٜٚت ٍ َٔ ايًذ٤ٛ ٚٵٖٚٛ َأ .ْ٘ ٫ َاْع َٔ ا٫يتعاّ بايتدكٝلإ: شلُاأ

 َا أخطد٘ ايسيٌٝ.  ٗ إ٫ٓ ،ٚاجملاظات، ٚشيو بإٔ ًْتعّ بٓؿٞ ايػبٌٝ َطًكّا

 ;ـطٚز ٖصٙ ايؿطٚض عٔ َؿاز ايسيًٌٝ ;عسّ اؿاد١ إٍ ايتدكٝلثاُْٝٗا: 

ٔٵ ٕ ايؿاضع مل هعٌ يًهاؾط غب٬ّٝسٝح إ يٛ أقسّ  ع٢ً إػًِ ٗ أقٌ ايؿطع، ٚيه

ٌٕ ب بصيو بػ٤ٛ يتػًٝ٘ ايهاؾط عًٝ٘ ٜهٕٛ قس تػبٻ ٜهٕٛ َٛدبّا إػًِ ع٢ً ؾع

  اختٝاضٙ، ٫ٚ َسخ١ًٝ يًؿاضع ٗ إكاّ.

 : غرل تاٍّّٚأؾهٌ ع٢ً َا أؾٝس إٔ ن٬ اؾٛابٌ 

ٚٸ ٭ٕ يػإ اٯ١ٜ آبٺ عٔ  ;ٖٚٛ ايكٍٛ بايتدكٝل ـ ٫ َكرل إيٍٝ٘ ـ ؾاؾٛاب ا٭

أبٝس ٗ اؿانط سٝح دا٤ ؾٝٗا ن١ًُ )ئ(، ٖٚٞ تؿٝس ايٓؿٞ ٚايت ،ايتدكٝل

 ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ إٍ اـدل. .ٚإػتكبٌ

ٌ بٳٜكسم ايتػًٝ٘ َٔ قٹ إش ;ك١ َٔ قبً٘غرل َٖٛؾ ؾٗٛ قاٚي١ْٚأَا اؾٛاب ايجاْٞ 
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أٚ بايٛاغط١; ٚشيو ٭ٕ ايٓهت١ ٚا٬ٕى  ايؿاضع َطًكّا، غٛا٤ نإ ايتػًٝ٘ ابتسا٤ٶ

ْٞ قس ؾطع تػًٝ٘ ايهاؾط ع٢ً سٝح إٕ ايؿاضع ٗ ايؿطض ايجا ;ُٗاٝٵٚاسس ٗ نًَ

إػًِ ٗ تًو إٛاضز ٚأَهاٙ، ٫ٚ ٜهطٸ إقشاّ إػًِ ْؿػ٘ ٗ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ ٗ ْػب١ 

 ايتؿطٜع إٍ ايؿاضع.

َٔ ايٓكض عًٝ٘  ،ٍ َا شنطٙ ايؿٝذ قُس ايؿانٌ ايًٓهطاْٞإ َهاؾّا ،ٖصا

ٜٚر َٔ ايهاؾط ؾإٕ إطأ٠ إػ١ًُ ٫ هٛظ شلا ايتع ،باؿهِ بعسّ تعٜٚر إػ١ًُ

 .(39)تعٜٚر ْؿػٗا َٓ٘ إشا أقسَت ع٢ً ٖصا ايؿعٌ ع٢ً ٖصا اؾٛاب ٜكضٸَٚطًكّا، 

إٕ اٯ١ٜ ٚاضز٠ ٗ َكاّ ا٫َتٓإ ع٢ً إ٪ٌَٓ،  :ٕ ٜكاٍأٗ اؾٛاب  ٚايكشٝضٴ

ٍٸ ـطٚدٗا  ;٫ٚ ٜؿٌُ َجٌ ٖصٙ إٛاضز اييت ْكض بٗا .عِٓٗ ٖٚصا ٜتٓاغب َع ضؾع ايص

ٛٸ ;اٯ١ٜعٔ َؿاز  كّاؽكټ يًهاؾط ع٢ً إػًِ، ٚإِا  يعسّ قسم َؿّٗٛ ايػبٌٝ ٚعً

ٟٸ .غرلٖاإٍ ٖٚهصا بايٓػب١  ،ًٜعّ إ٪َٔ بايكٝاّ بايعٌُ َكته٢ اٱداض٠ غبٌٝ ٗ  ٚأ

ٚغسٸ ٖصا ايباب با٫يتعاّ بعسّ إضداع َا  .َجٌ ٖصٙ إٛاضز؟ بٌ ٖٞ ٗ قاؿِٗ ْٚؿعِٗ

بٌ ٜهٕٛ ٗ قاحل ايهاؾطٜٔ ايصٜٔ  ،ًِٝٗاغتكطض إيِٝٗ ٜعٛز بإؿػس٠ ٚايهطض ع

 نُا ٫ ىؿ٢.  ،اغتٝذاضِٖ ٜكضٸ

 َٓ٘ا ٗ خكٛم إٓع َٔ تعٜٚر إ٪١َٓ ْؿػٗا َٔ ايهاؾط ؾُٝهٔ اؾٛاب عأٚ

ٌٕأب عٔ ا٬ٕى  آخط غرل آ١ٜ ْؿٞ ايػبٌٝ، عٝح ٜهٕٛ ا٬ٕى ؾٝ٘ كتًؿّا ٕ ثبٛت٘ بسيٝ

داب بٗصا إٔ ايؿٝذ ايًٓهطاْٞ قس أسٛت داض٠. ٚقس ٫ٗ َجٌ ايهُإ ٚا٫قذلاض ٚاٱ

 .(40)اؾٛاب أٜهّا

 

ٟٸغ٬ّ ٚععت٘ ٜعتدل عًٕٓ ؾطف اٱأٚإككٛز بصيو   ١ تا١َ يعسّ دعٌ ٚتؿطٜع أ

ٍٸ ٘ٓ َٔ قُٝت٘، ٚخاقٸ سهِ َٔ ؾأْ٘ ش ١ إٔ اهلل تعاٍ قس أضؾس ٗ نتاب٘ إػًِ ٚاؿ

٘ٹ ﴿٪ٌَٓ، سٝح قاٍ: إٓؿػ٘ ٚضغٛي٘ ٚب٠ ععٸاجملٝس إٍ سكط اي ٚٳيٹطٳغٴٛيٹ ٚٳهللٹ اِيعٹعٻ٠ُ 

ٕٳ ُٴٛ ٌٳ ٫َ ٜٳعٵًَ ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ٔٻ اِي ٚٳَيهٹ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًِ ٛٸ .(8)إٓاؾكٕٛ:  ﴾ٚٳيٹ ض تؿطٜع ؾُع ٖصا ٌٖ ٜتك

ٛٸسهِ ٗ اٱ ايهؿاض ع٢ً إػًٌُ، ًٜٚعّ إػًُٕٛ باَتجاٍ  غ٬ّ ٜهٕٛ َٛدبّا يعً

١ ايكاغطٕٚ؟ ٗ سٌ إٔ إػًٌُ ِٖ ا٭شٓي ،٠ععٸأاض ؾٝهٕٛ ايهٓؿ ،سهاّتًو ا٭
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ايعٌُ  :١َ؟ ٚيٝؼ ٖصا َٔ قبٌٝأ٫ ٜتٓاؾ٢ شيو َع َؿاز اٯ١ٜ إتكسٸ :ثا١ْٝ ٚبعباض٠ٺ

 ،ؾ٦ّٝا، بٌ ٖٛ اغتٛٗاض َٔ ا٭زي١ ايًؿ١ٝٛ نٞ ٜكاٍ بأْ٘ ٫ ٜػين عٔ اؿلٸ ،بايٛٔ

 ١ٝ ايٛٗٛض.ؾٝسخٌ ٗ قػط٣ سذٸ

ٚأناف:  .٘ ٖا ٜٛضخ ايكطع بعسّ دعٌ سهِ ٜٛدب ٖٛإ إػًِٖصا نًٓبٌ  

٭ْ٘ ٖا ٜطنٔ  ;ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ ٚعٓسٟ إٔ ٖصا ايٛد٘ أسػٔ ايٛدٛٙ اغتس٫ّ٫»

 . (41)«ايٓؿؼ إيٝ٘، ٜٚط٦ُٔ ايؿكٝ٘ ب٘

 ٕ اهلل تعاٍ مل هعٌ سهُّاأِ أْ٘ َٔ إػًٖ ٕ ٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝسأّٚهٔ 

ٔٸ .ِ٘ ٚشٓيٜٛدب ٖٛإ إػً ِٕ ٖصا ؾ٤ٞٷ ٚيه ٛٸ ايهاؾط ع٢ً إػًِ  ٚدعٌ سه ٜٛدب عً

ٕٕ .ٚيصيو يعسّ ٚدٛز ٬َظ١َ بُٝٓٗا ;آخط ٤ٞٷؾ ٛٸ ٚاٖطٟ ٜػاٟٚ  :آخط ٚببٝا يٝؼ نٌ عً

َٳ ٌّ ٔٵإٗا١ْ ع٢ً  ٖٓ ٜع٢ً عًٝ٘، ؾكس ٜهٕٛ ٖٓاى عً ا ٜعين أْ٘ ٫ ٫ٚ ٜٛدس ٖٛإ، 

ْ٘ َت٢ َا ثبت أسسُٖا ثبت اٯخط، بٌ قس ٢ ٜكاٍ بأٜٛدس ٬َظ١َ بٌ ا٭َطٜٔ ستٸ

ٛٸض ٖصا إع٢ٓ ٗ بعض إٛاضز اييت طبٸ كٛا ايكاعس٠ هتُعإ ٚقس ىتًؿإ. ّٚهٔ تك

ٛٸ زاض ايهاؾط ع٢ً زاض إػًِ، َٚٔ قبٌٝ  عسّ ثبٛت سلٸ :عًٝٗا، نإٓع َٔ عً

ّٸ ٟٸ ايهاؾط٠، ؾذعًٛٙ ؾططّا ٜٓتؿٞ اؿلٸ اؿها١ْ يٮ يًٛيس إشا  ١ٺَصٓي باْتؿا٥٘، ؾأ

َٸ  أيٝؼ شيو ٜكبٸ ٗ َكًشت٘؟؟ ٘استهٓت٘ أ

٭ٕ َا ٜطٜس إثبات٘ ايػٝس  ;ع٢َٔ إسٸ إٕ ٖصا ايسيٌٝ أخلٸ :قًتٳ ٚإٕ ؾ٦تٳ

ٌٸ &ايبذٓٛضزٟ ٛٸ ٖٛ ْؿٞ ن نُا ٖٛ َكته٢ َؿاز قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ.  ،َا ؾٝ٘ عً

. ٚأَا َا نإ ؾٝ٘ ٚايسيٌٝ ايصٟ غاق٘ ٚأٚضزٙ غا١ٜ َا ٜجبت٘ ْؿٞ َا ؾٝ٘ َٗا١ْ يًُػًِ

ٛٸ ٕٵ ؾايسيٌٝ إصنٛض قاقطٷ ،ٚيهٓ٘ خ٬ َٔ إٗا١ْ ،عً تعطض  عٔ إثبات٘. ٚايػٝس ٚإ

ٌٸ يًذاْب ايػًيب اـامٸ إ٫ إٔ إككٛز ٖٛ إثبات عسّ  ،سهِ ٜكتهٞ إٗا١ْ بٓؿٞ ن

ٛٸ  .يًهاؾط ع٢ً إػًِ َطًكّا ّادعٌ ٜٛدب عً

عٝح تٓعهؼ ع٢ً  ،طز٠َٓط عس٠ّٚايٓتٝذ١ أْ٘ يٝػت ٖصٙ ايكاعس٠ إصنٛض٠ قا

١َ اييت ْٝع إٛاضز، بٌ قس لس بعض إٛاضز َا ٫ ٜٓطبل عًٝٗا ا٬ٕى ٚاؿٝج١ٝ إتكسٸ

 أغٸؼ عًٝٗا ا٫غتس٫ٍ.

ا٬ٕظ١َ بٌ ا٭َطٜٔ، ٚإِا غا١ٜ  ٔعمل ٜسٻ &ٍ ايكٍٛ بإٔ ايػٝسإٚيصيو ٫ ٜكاض 

سهِ َٔ قبٌ ايؿاضع ٜٛدب ٖٛإ إػًِ، ٠ عسّ دعٌ َا قاي٘ بإٔ إػتؿاز َٔ آ١ٜ ايععٸ
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ٛٸ ٌٵٚمل ُٜك بٌ  ؾٗٓاى ؾطمٷ .ايهاؾط ع٢ً إػًِ بإٔ َؿازٖا دعٌ سهِ ٜؿٝس عً

 إطًبٌ نُا تط٣. 

 

ؿعا٥ط ٚأٚدب تعُٛٝٗا ؾإٕ ا٬ٕى ٗ ٕ ايؿاضع إشا َٓع َٔ إٖا١ْ ايإ :ٚبٝإ شيو

ٚسٝح إٕ إٓٛٛض  .٫ ـكٛق١ٝ ٗ ايؿعا٥ط شاتٗا ،تعُٛٝٗا تعِٛٝ اٱّإ ٚاٱغ٬ّ

ُٸ ،تعِٛٝ اٱغ٬ّ ؾُٔ إكازٜل ايٛانش١ نطا١َ اٱْػإ إػًِ، ؾٌٗ  ،ٗابٌ َٔ أٖ

ٛٸ  ١ ٚاشلٛإ؟ َع َا ؾٝ٘ َٔ إصٓي ،تػً٘ ايهاؾط عًٝ٘ٚ ٜطن٢ بعً

ٕٵإ :٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝس ٕأّٚهٔ  ٔٵ ،ِ بايهدل٣نٓا ْػِّ ْ٘ ٚإ ّهٔ  ٚيه

ٛٸ ايهاؾط ع٢ً إػًِ  .إٓاقؿ١ ٗ قسم ايكػط٣ ٗ إكاّ ؾايعكٌ ٫ وهِ بكبض عً

يًُػًِ.  ٚش٫٘ ٚٗ ْٝع ايؿطٚض، ٚإِا وهِ بصيو ؾُٝا يٛ اغتًعّ َٗا١ّْ َطًكّا

ٛٸض َج٬ّ ٛٸؾُٝا يٛ أخص ٗ اؿه ٖٚصا إِا ٜتك يٛسٜ  أٟايهاؾط سٝج١ٝ ايهؿط،  ِ بعً

ٜٵبٳٚ ٫ ؾٳٖوؾؿٞ َجٌ ٖصا ايؿطض  ،ايهؿط َا ٖٛ نؿطٷ أْ٘ وهِ بايكبض. أَا أْ٘  ٫ ضٳ

ٛٸ  ،بسع٣ٛ كايؿت٘ يتعِٛٝ ايؿعا٥ط ٚاغتًعاَ٘ يًٗٛإ ،ايهاؾط َطًكّا وهِ بعسّ عً

ٚٸ  ٍ ايه٬ّ.ؾٗٛ أ

١ٝ ا٫غتس٫ٍ بآ١ٜ ايػبٌٝ ع٢ً ١َ ُاَٚقس تبٌ َٔ خ٬ٍ تكِٝٝ ا٭زي١ إتكسٸ

ٌٸ .قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ ٛٸَٚٛضز  ّٚهٔ تطبٝكٗا ٗ ن ايهاؾط ع٢ً  َٛقـ ٜٛدب عً

ٕا ؾٝ٘ َٔ  ;عٔ ا٫غتس٫ٍ با٭زي١ ا٭خط٣ ٚمٔ بػ٢ٓٶ .ٖٚصا نافٸ ٗ إثباتٗا .إػًِ

 ظا٥س٠ ٫ ٜػاعس عًٝٗا ٚاٖط ايسيٌٝ.  عٓا١ٜٺ

 

 ;ز٠ ٚكتًؿ١كٛا ٖصٙ ايكاعس٠ ع٢ً َٛاضز٠ َتعسٸٕ ايؿكٗا٤ قس طبٻأسٜ َٔ ا٬ٕ

ٌٸ ٌٸ اتؿام. ٚبسٳ ;اخت٬ف بِٝٓٗ نإ بعهٗا ق ضْا غٓكتكط ع٢ً ٚٵٚبعهٗا اٯخط ق

 نٞ ٫ ٜطٍٛ بٓا إكاّ. ;ع٢ً غبٌٝ ا٫ختكاض ٫ اؿكط ،َٓٗا شنط ١ًْٺ

. ٚقس ٚقع ايعبس إػًِ ٠ضأٚ إدا ،ْؿػ٘ َٔ ايهاؾط طٸإداض٠ إػًِ اُؿ: َٓٗا
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 اْكػِ ايؿكٗا٤ إٍ أقٛاٍ أضبع١:ٚ .١ اٱداض٠ ٚعسّ قشتٗاايه٬ّ ٗ قشٸ

 .ايكٍٛ بايتؿكٌٝ :ايجايح ;(43)اؾٛاظ َطًكّا :ايجاْٞ ;(42)عسّ اؾٛاظ َطًكّا :ٍٚٸا٭

َٸ ١ ؾتهٕٛ قشٝش١، ٚبٌ ٖٚٓا تؿك٬ٕٝ ٗ إكاّ; تؿكٌٝ بٌ ٚقٛع اٱداض٠ ع٢ً ايص

 ، ؾتكضٸطٸ. ٚتؿكٌٝ آخط بٌ ايعبس ٚاُؿ(44)٢ً ايعٌُ اـاضدٞ ؾتهٕٛ باط١ًٚقٛعٗا ع

ٚٸ . ٚا٬ٕى ٗ إٓع ٗ ؾطض نٕٛ اٱداض٠ ع٢ً أَط خاضدٞ ـ نُا (45)ٍ زٕٚ ايجاْٞٗ ا٭

يٛ اغتأدطٙ ايهاؾط ع٢ً خٝاط١ ٖصا ايجٛب إعٝٸٔ ـ ٚاؾٛاظ ٗ ؾطض نٕٛ َتعًٓل 

ٌٕ ٞٸ ٗ ايص١َ ٖ اٱداض٠ ع٢ً ؾع ٛ أْ٘ ٜكسم ٗ ايؿطض ا٭ٍٚ ايػبٌٝ يًهاؾط ع٢ً نً

َٸؿغ٬ف َا يٛ نإ اي ،إ٪َٔ ايسٜٔ َٔ  :يهْٛ٘ َٔ قبٌٝ ;١عٌ إػتأدط عًٝ٘ ٗ ايص

َٸ ،ايهاؾط ١ إػًِ تكبض َؿػٛي١ يًهاؾط بايكٝاّ ٫ٚ َاْع َٓ٘، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ش

 بايؿعٌ. 

ٛٸ٫ٚ ىؿ٢ إٔ َٓؿأ ا٫خت٬ف بٌ ا٭قٛاٍ ٖٛ قسم ع ٚعسَ٘.  ٓٛإ ايػبٌٝ ٚايعً

َٳ َٳ ;يٛدٛز ا٬ٕظ١َ بٌ ا٭َطٜٔ ;ٜط٣ ؼكل ايػبٌٝ ٗ ْٝع إٛاضز ٔٵؾُِٓٗ   ٔٵَِٚٓٗ 

َٳٜٓؿٞ ايكسم َطًكّا طزّا ٗ ْٝع ايكٛض يعسّ نٕٛ ايكسم َٓط ;ٌٜؿكٸ ٔٵ، ٗ َكابٌ 

 ٚايؿطٚض. 

إٕ اٱداض٠ ٫ أٟ اؾٛاظ َطًكّا; سٝح  ،ٚإدتاض ٗ إػأي١ ٖٛ ايطأٟ ايجاْٞ

ٍٕ ٛٸ ٜكسم عًٝٗا عا ب َا ػٳٳايهاؾط ع٢ً إػًِ ٚإثبات ايػبٌٝ ي٘، َع َٔ ا٭سٛاٍ عً

ٗ َكاّ ا٫َتٓإ ع٢ً إػًٌُ، َٚٔ ايٛانض عسّ قسم  إٔ آ١ٜ ايػبٌٝ ٚاضز٠َْٔ ّ تكسٸ

ع٢ً ا٭درل إػًِ ايكٝاّ َا  ايػبٌٝ ع٢ً إػًِ، ؾػا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ايهاؾط ٜػتشلٸ

ؾ٬ ؾطم ٗ شيو بٌ إٔ ٜػتأدطٙ  ،دط عًٝ٘ َٔ ايعٌُ، ٖٚصا ٖٛ َكته٢ اٱداض٠٪تاغ

ٞ ٗ ايص١َ أٚ ع٢ً أَط يبعض َٓاؾع٘ أٚ ُاّ َٓاؾع٘، ٚبٌ إٔ ٜػتأدطٙ ع٢ً نًٓ

ّا ٚبٌ إٔ خاضدٞ )نُا يٛ اغتسإ َٓ٘ ٚنصا يٛ ضٖٓ٘(، ٫ٚ ؾطم بٌ إٔ ٜهٕٛ سطٸ

ٟٸٚع ايؿطٚض. ٚشيو يٛسس٠ ا٬ٕى ٗ ْٝ ;ٜهٕٛ عبسّا غبٌٝ ٖٚٛإ  يٝؼ ٖٓاى أ

نُا ٫  ،٫ْػسٸ باب إعٝؿ١ أَاّ إػًٌُ ٗ ْٝع أبٛاب إعا٬َت ١، ٚإ٫َٓٚصٓي

ع٢ً َطٸ  ،ت ع٢ً إداض٠ أْؿػِٗ َٔ ايهاؾطٜٔطٳ١ إٔ غرل٠ إػًٌُ دٳٚخاقٸ ،ىؿ٢

 ح غرل ٚاسس َٔ ايؿكٗا٤. نُا قطٻ ،ايعكٛض

َٸ :َٚٓٗا َٓع َؿٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ تٛنٌٝ ٚقس  .إػًِٞ ع٢ً عسّ ٚناي١ ايص
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َٸ َٸ ٞ ع٢ً إػًِ، غٛا٤ نإ تٛن٬ّٝايص ، (46)ٞ ع٢ً إػًِ أٚ يًُػًِ ع٢ً إػًِيًص

ل ٚقس ْػب احملٓك .(48)ٞ اٱْاع ع٢ً شيو١َ اؿًٓٚايع٬ٓ (47)بٌ ازٸع٢ ابٔ ظٖط٠ اؿًيب

اغتًعاّ  ،ْاعإٍ اٱ َهاؾّا ،. ٚايٛد٘ ٗ ايبط٬ٕ(49)ٞ ٖصا ايكٍٛ إٍ إؿٗٛضاؿًٓ

نُا قطٸح نجرل  ،ٚشيو كايـ ٕكته٢ اٯ١ٜ، ايٛناي١ ايػبٌٝ يًهاؾط ع٢ً إػًِ

ٕٵ(50)َِٓٗ َٸ . ِٖٚ ٚإ ِٸ غرلٙ أٜهّا بططٜل َأ ٞ إ٫َٓٓعٛا َٔ تٛنٌٝ ايهاؾط ايص ٍ. ٚٵأْ٘ ٜع

َٳ َٸ ٔٵٚٗ إكابٌ ٖٓاى  زٕٚ َٔ  ،ٞ ٗ ايكٛضتٌ إصنٛضتٌ َطًكّاأداظ ٚناي١ ايص

ٚايتعّ  ،. نُا َٓع ايػٝس ايٝعزٟ َٔ قسم ايػبٌٝ ٗ ْٝع ٖصٙ ايؿطٚض(51)تؿكٌٝ

ٕٵ :باؾٛاظ، ٚيهٓ٘ قاٍ َٔ ايتؿكٌٝ بٌ إٛاضز اييت  ٬ بٴسٻَٔ إٓع ؾ ٫ بٴسٻنإ ٚ إ

ل ؾٝٗا ايػبٌٝ ٚبٌ إٛاضز ا٭خط٣ اييت ٜتشٓك تهٕٛ ايٛناي١ ؾٝٗا اغتٝؿا٤ٶ يًشلٸ

طاز إثباتٗا بإطاؾع١، ؾُٓعٗا ٗ ايؿطض اييت ٜٴ ٣نُا ٗ ايسعاٚ يًهاؾط ع٢ً إػًِ،

ٚٸ ٔ َٔ اٱْاع ٚاٯ١ٜ، نُا إٔ ايكسض ٍ; ٚشيو باعتباضٙ ايكسض إتٝٓكايجاْٞ زٕٚ ا٭

. ٚأؾهٌ عًِٝٗ (52)٫ بط٬ٕ ايٛناي١ ،ٔ َُٓٗا ٗ ْٛطٙ ٖٛ اؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝإتٝٓك

َٔ  يتٛنٌٝ، أْ٘ يٛ ايتعَٓا بإٓع يًعّ قصٚضٷعسّ قسم ايػبٌٝ ٗ اإٍ َهاؾّا  ،ٜهّاأ

َٸ ٘ َٔ إػًِ ؾُٝا يٛ ٞ بٓؿػ٘ أخص زٜٓ٘ أٚ سٓكشيو، ٖٚٛ يعّٚ إٓع َٔ َطايب١ ايص

 نٞ ٫ هب عًٝ٘ إٔ ٜٛنٌ إػًِ.  ;ٔ، َع أْ٘ ٫ إؾهاٍ ٗ اؾٛاظٜٵأٚ زٳ ٕ ي٘ سلٌّان

 :ّٚهٔ إٔ ٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝس

ٚٸ ٫ستُاٍ َسضنٝت٘. َٚٔ ا٬ٕسٜ إٔ  ;تس٫ٍ باٱْاعغْ٘ ٫ فاٍ ي٬إ٫ّ: أ

ٞ إٔ إككٛز َٔ إؿٗٛض َا نإ ٗ ايؿٗٝس ايجاْٞ قس ؾِٗ َٔ عباض٠ احملكل اؿًٓ

ؾُٓٗا »َكابٌ ايكٍٛ غرل إؿٗٛض; سٝح قاٍ تعًٝكّا ع٢ً سهِ قٛض تٛنٌٝ ايصَٞ: 

هِ ؾُٝٗا إٍ قٛضتإ ٫ تكضٸ ايٛناي١ ؾُٝٗا عٓسْا، ُٖٚا َا ْػب إكٓٸـ اؿ

ٚناي١ ايهاؾط ع٢ً إػًِ  :زٸع٢ اٱْاع عًُٝٗا، ُٖٚااإؿٗٛض، ٚٗ ايتصنط٠ 

ٞ ـ ٖٚٞ نُا ًٜٞ: عباض٠ احملكل اؿًٓ٭ٕ  ;&َٓ٘ . ٖٚصا اؾتباٙٷ(53)«يهاؾٕط أٚ َػًِ...

َٸٞ، ٫ٚ يًُػًِ، ع٢ً ايكٍٛ إؿٗٛض» ٗ  ٚاٖط٠ْـ  (54)«٫ٚ ٜتٛٓنٌ ايصَٞ ع٢ً إػًِ يًص

ٍٴٛزٳإٔ َكك  ،ٗ نًُات ايؿكٗا٤ إعطٚف، ٖٚصا اٱط٬م يٝؼ بععٜٕع ٙ َٔ إؿٗٛض ايكٛ

َٕ ١َ قٛي٘ باٱْاع ع٢ً إٓع ٗ ١ أْ٘ ْكٌ عٔ ايع٬ٓٚخاقٸ ،ع نًُاتِٗتتبٻ ٔٵنُا ٜٛٗط 

 .&تصنطت٘، ؾتهٕٛ قط١ٜٓ ع٢ً َا شنطْاٙ َٔ ؾُٗ٘



 

 االجتهاد والتجديد 

٢ ٗ ؾطض إطاؾع١ : عسّ قسم ايػبٌٝ إٓؿٞ ٗ اٯ١ٜ ع٢ً إػًِ ستٸثاّْٝا

ٚاٯخط  أّ نإ أسسُٖا َػًُّا ٚايٛنٌٝ شَّٝا ، غٛا٤ نإ إٛنٌ َػًُّاَطًكّا

; يهٕٛ غبٌٝ ايٛنٌٝ ايصَٞ ع٢ً إػًِ ٜطدع ٗ سكٝك١ ا٭َط إٍ نْٛ٘ غب٬ّٝ شَّٝا

ؾًٝؼ ٖٛ إ٫ ططٜل ٚٚاغط١ ٗ ؼكٝل َطاز إػًِ ٚايٛقٍٛ  يًُٛنٌ ٫ أنجط، ٚإ٫ٓ

ٌ بططٜك١ ٚانش١ إطاؾع١ غا١ٜ َا ٜكّٛ ب٘ ايٛنٌٝ ٖٛ عطض أزي١ إٛٓن ٘. ؾؿٞإٍ سٓك

يهْٛ٘ َٔ أٌٖ اـدل٠  ;سٝح إْ٘ ا٭قسض ٚا٭دسض بصيو ،تٛقٌ إٍ اؿكٝك١ ٫ أنجط

. ٚيصيو ٚقع تٛنًٝ٘. ٖصا اؾٛاب ٗ قٛض٠ َا يٛ نإ إٛنٌ ٗ ٖصا اجملاٍ عاز٠ّ

 .َػًُّا

َٸَا ٗ ايؿطض ايجاْٞ ؾ٬ ٜتكٛض ٚأٚ ا نُ، ٞ ع٢ً إػًِ َطًكّادٛز غبٌٝ يًص

 سس أَطٜٔ; إَا إ ٜهٕٛ ايصَٞ قازقّاأؾ٬ ىًٛ ايؿطض َٔ  ،ٌ شَّٝايٛ نإ إٛٓن

ٕٵ .ّٜاأٚ َتعسٸ ;ٗ زعٛاٙ ٚقاسب سلٸ ٘، ٫ٚ ؿٓك ٗ زعٛاٙ ؾٗصا اغتٝؿا٤ٷ ّانإ قٓك ؾإ

قػط٣ َٔ قػطٜات  إ٫ٓ إٛضز يٝؼ ا; ٭ٕ ٖصأٚ َػًُّا ٕ ٜٛنٌ شَّٝاأؾطم ٗ شيو بٌ 

ٛٸ َٸٚاؿل ع٢ً ايباطٌ ٚإظٖاق٘،  عً ططٜل ٚٚغ١ًٝ ٚٚاغط١ ٗ ايهؿـ  ٞ َا ٖٛ إ٫ٓايص

ايصَٞ  مل ٜهٔٚأَا إشا  .عٔ اؿل ٚإثبات٘ ع٢ً إػًِ، ٚبايتايٞ ٫ خكٛق١ٝ يًُٛنٌ

باط١ً ٗ ْؿػٗا;  ، ٖٚٞ ٚناي١ْٗ زعٛاٙ ؾ٬ تكض ٚنايت٘ َطًكّا َٚتعسّٜا قاسب سلٸ

أٚ  ايٛنٌٝ َػًُّانإ غٛا٤  ،ّ ٚغرل قذلّ ٗ ْؿػَ٘تعًك١ بإلاظ عٌُ قطٸ اٗ٭ْ

َٔ  قػط٣ َٔ قػطٜات سط١َ ايًِٛ َٚكساقّا ، ؾٝهٕٛ ٖصا إٛضز س٦ٓٝصٺشَّٝا

. ؾٗصا ٖٛ ا٬ٕى ٗ بط٬ٕ ايٛناي١، ٚيٝؼ ايبط٬ٕ ٚعك٬ّ ؾطعّا َكازٜك٘، ٖٚٛ قبٝضٷ

ٛٸ  . ..ًِ ٚٚدٛز غبٌٝ ي٘ عًٝ٘يًهاؾط ع٢ً إػ َٔ باب اغتًعاَ٘ عً

ع٢ً ؾطض تػًِٝ ايكػط٣ ؾ٬ ٚد٘ ٕا شنطٙ ايػٝس ايٝعزٟ َٔ ايتؿكٌٝ : ثايجّا

ٚا٫قتكاض ع٢ً اؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝ زٕٚ ا٫يتعاّ  ،بٌ اؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛنع١ٝ

ٍٷ َٚكسام َٔ َكازٜل اي١ٜ٫ٛ يًهاؾط ع٢ً  ببط٬ٕ ايٛناي١; ٭ٕ ايٛناي١ ٖٞ َجا

َٸؾإ .إػًِ ٞ، ٚبايتايٞ ػًِ قاّ بتػًٝ٘ ايهاؾط ع٢ً إػًِ عٓسَا قاّ بتٛنٌٝ ايص

ٕ َكتهاٙ بط٬ٕ أنُا  .َٚكته٢ شيو بط٬ٕ ايٛناي١ ،يًٓٗٞ ٚايٓؿٞ تهٕٛ َؿُٛي١ّ

ٕٵ  ،ع٢ً ؾعً٘ ـ ؾُٝا يٛ قاّ بإطاؾع١ ـ ا٭دط٠ َطًكّا ٫ٚ ٜػتشلٸ نإ أدرلّا اٱداض٠ إ

ٕٵٗ ًَ  ٠غٛا٤ ناْت ا٭دط٠ إػُا إٕ  :قًتٳ ؾ٦تٳ عكس ايٛناي١ أٚ أدط٠ إجٌ. ٚإ
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ٌٷ يهْٛ٘  ;قطٸّ ٗ شات٘ ٗ ْٛط ايؿاضع ايؿعٌ ايصٟ قاّ ب٘ ايهاؾط َٔ إطاؾع١ ٖٛ ؾع

عًٝ٘ ا٭دط٠ باعتباضٙ  َٚؿ٫ُّٛ ي١ٰٜ، ؾًصيو ٫ ٜػتشلٸ ،غب٬ّٝ يًهاؾط ع٢ً إػًِ

ٌٷٌ َا يٛ ٚٓنٌ غرل قذلّ. ٚيتكطٜب ايؿهط٠ ِجِّ ع٬ُّ َػًِ ؾدكّا يهطب ضدٌ  ضد

ّٷ ٔٵ َػًِ ؾإْ٘ َأثٛ يٛ أقسّ شاى ايطدٌ ع٢ً نطب إػًِ ؾٌٗ  ٗ تٛنًٝ٘ إٜٸاٙ، ٚيه

ْ٘ ٫ ٜػتشل : إا٭دط٠ باعتباض أْ٘ قس عٌُ َكته٢ اٱداض٠ َج٬ّ؟ ٚدٛاب٘ ٜػتشلٸ

سصٚ  ،َٚا مٔ ؾٝ٘ َٔ ٖصا ايكبٌٝ .عك٬ّ ،ٖٚٛ ايهطب ،ا٭دط٠ ؿط١َ شات ايؿعٌ

َٸ .(55)٠ بايكص٠ايكصٸ  ١َ ؾطعّا. ٞ ع٢ً إػًِ قطٻٚايٓتٝذ١ إٔ ٚناي١ ايص

قس ٜكاٍ ٗ َكاّ ايسؾاع عٔ ايػٝس ايٝعزٟ بإَهإ تكٜٛط ايتؿهٝو بٌ ، ْعِ 

ايٓٗٞ  :ٕ َا مٔ ؾٝ٘ َٔ قبٌٝأاؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛنع١ٝ ٗ إكاّ; ٚشيو بسع٣ٛ 

ٜٛدس ٬َظ١َ بٌ ايٓٗٞ ايتهًٝؿٞ ؾهُا أْ٘ ٫  .عٔ ايبٝع ٚقت ايٓسا٤ ّٜٛ اؾُع١

دا٥ع ٗ  إٕ ْؿؼ إطاؾع١ ٖٞ أَطٷ :بإٔ ٜكاٍ ،ٚايكش١ ٗ ٖصا إٛضز نصيو ٗ إكاّ

ٔٵ ١َ ٭َط عاضض ع٢ً َػًِ ناْت قطٻ يهاؾٕط َا أْٗا َطاؾع١ْ سسٸ شاتٗا، ٚيه

اضتهب  ٌ ايهاؾط ٗ إطاؾع١ ؾإٕ غا١ٜ َا ٗ ا٭َط أْ٘ٓنعًٝٗا، ؾإشا خايـ إػًِ ٚٚ

ٔٸ سط١َّ يعسّ ٚدٛز ٬َظ١َ بٌ اؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝ  ;ايٛناي١ قشٝش١ تهًٝؿ١ٝ، ٚيه

 .ٚايٛنع١ٝ ٚإَهإ ايتؿهٝو بُٝٓٗا

ٔٸ ٭ٕ َتعًٓل ايٓٗٞ ٖٛ ْؿؼ ايٛناي١ ٗ َطاؾع١ ايهاؾط  ;َا قٌٝ ٖٓٛعٷ ٚيه

ٞٸ ;ع٢ً إػًِ تهٕٛ يصا ٚ .ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ يهْٛٗا َكساقّا َٚجا٫ّ يًػبٌٝ إٓؿ

نُا ٫ ىؿ٢. ٖٚصا غ٬ف ايٓٗٞ عٔ ايبٝع ٚقت  ،ايؿاضع إكسٸؽ٣ َبػٛن١ يس

ايٓسا٤; ؾإٕ ايبٝع ؾ٤ٞ ٚايبٝع ٚقت ايٓسا٤ ؾ٤ٞ آخط، ؾايٓٗٞ إِا تعًٓل بايبٝع ٗ ظَٔ 

ٕ إ :خط٣أ إٔ ايبٝع دا٥ع َٚػتشب ٗ سسٸ ْؿػ٘، ٚبعباض٠ٺ َعٝٸٔ، ٖٚٛ ٚقت ايٓسا٤، إ٫ٓ

ٌٷَتعًل ايٓٗٞ ايبٝع َ نٞ  ;ٗ ْؿػ٘ ٫ َا ٖٛ بٝعٷ ،َعاسِ ؿهٛض اؾُع١ ا ٖٛ ؾع

ٛٸض ايتؿهٝو بٌ اؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛنع١ٝ. غ٬ف ٜهٕٛ ؾاغسّا ، يصا أَهٔ تك

بٌ  ،بػٵّ. ؾًٝؼ َتعًٓل ايٓٗٞ ٖٛ ايٓػب١ ايكسٚض١ٜ ؾشٳَا مٔ ؾٝ٘ بايتكطٜب إتكسِّ

ٛٸايٛناي١ ع٢ً مٛ ا٫غِ إكسضٟ. ؾإبػٛض يس٣ ايؿ ٚايػبٌٝ  اضع ْؿؼ ايعً

ٛٸ ؾٓؿؼ ايتٛنٌٝ ٗ بعض ايكٛض يٝؼ إ٫ٓ ٚإ٫ٓ ،اـاضدٞ ٗ  يًشًٝٛي١ زٕٚ ؼكٝل ايعً

ٛٸ ،اـاضز َٸ ٚنٞ ٜػسٸ بصيو باب ايعً  ٞ. أَاّ ايص
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٫ٚ ؾطم ٗ  .ايؿؿع١ يًهاؾط ؾُٝا يٛ نإ إؿذلٟ َػًُّا عسّ ثبٛت سلٸ :َٚٓٗا

َٚٓع إػًِ  ،ي٘ ٭ٕ ا٫يتعاّ بإثبات اؿلٸ ;ػًُّاٚ َأ شيو بٌ إٔ ٜهٕٛ ايبا٥ع ناؾطّا

ٛٸأَٔ  ،ٚقٗطٙ ع٢ً اْتعاع إًو َٓ٘ ،َٔ ايؿطا٤  ٚٗط َكازٜل ايػًب١ ٚايػبٌٝ ٚايعً

َٚٔ ٖٓا لس أِْٗ دعًٛا اٱغ٬ّ ؾططّا ٗ ايؿؿٝع ٗ ؾطض  .يًهاؾط ع٢ً إػًِ

ٍٸ  ،ايؿٝذ ايطٛغٞ نُا قطٸح ،ع٢ً شيو باٱْاع نٕٛ إؿذلٟ َػًُّا. ٚقس اغتس

١، ٚقٛي٘ تعاٍ: زيًٝٓا إْاع ايؿطق١ احملٓك»سٝح قاٍ:  ،آ١ٜ ْؿٞ ايػبٌٝإٍ َهاؾّا 

ٔٳ عٳ٢ًَ﴿ ٌٳ اهلُل يٹًَِهاؾٹٔطٜ ٔٵ ٜٳذٵعٳ  .خايـ ٗ شيو َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ٔٵَٳ سٵٚمل أدٹ .(56)«﴾...ٚٳَي

ٔٵ ،ٚاختاضٙ اٱَاّ أٓس   .(57)أخط٣ ١ٺ أزٓي٫ يكاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ، ٚإِا اغتٓس إٍ ٚيه

ٍٸإ :٬ٜٚسٜ ع٢ً َا أؾٝس ايؿؿع١  ب٘ ع٢ً ْؿٞ ثبٛت سلٸ ٕ اٱْاع ايصٟ اغتس

سٝح َٔ  ;٫ستُاٍ َسضنٝت٘ ;ٗ ايؿطض إصنٛض ٫ فاٍ ي٬غتس٫ٍ ب٘ يهاؾٕط

احملتٌُ إٔ ايؿكٗا٤ قس اغتٓسٚا ٗ ؾتٛاِٖ إٍ آ١ٜ ْؿٞ ايػبٌٝ، ؾٝػك٘ س٦ٓٝصٺ عٔ 

ٌّ ،ٜبك٢ ا٫غتس٫ٍ باٯ١ٜٚ ١ٝ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ.اؿذٸ ٛٸ  ;ٖٚٛ تا يكسم ايػبٌٝ ٚايعً

 ّ.يًهاؾط ع٢ً إػًِ بايتكطٜب إتكسِّ

َٓع ايؿكٗا٤ َٔ ثبٛت ١ٜ٫ٚ ايهاؾط ٚقس  .عسّ ١ٜ٫ٚ ايهاؾط ع٢ً إػًِ :َٚٓٗا

، ؾذعًٛا ايهؿط َٔ ع٢ً إػًِ ٗ إػًِع٢ً إػًِ َطًكّا، ٚسكطٚا اي١ٜ٫ٛ 

ٖٓ .ع٢ً ايٛيس إػًِ بَػكطات ١ٜ٫ٚ ا٭ ، بٌ عًٝ٘ (58)ا ٫ خ٬ف ؾٝ٘ عٓسْاٖٚصا 

ٍ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ ٚسسٜح إنُا قطٸح ايؿانٌ اشلٓسٟ، ٚاغتٓازّا َِٓٗ  ،اٱْاع

ٛٸ. ٚقس طبٻ كٛا ٖصٙ ايكاعس٠ ٗ ْٝع أْٛاع اي٫ٜٛات، بٌ ازٸع٢ ايؿانٌ اشلٓسٟ ْؿٞ ايعً

 ايبعض َٓٗا: ضْا ْكتكط ع٢ً شنطٚٵ. ٚمٔ بسٳ(59)اٱْاع

ْٳ أـ ٌٸ ي٘ ، ٫ٚ قسض٠ ض ٚيسٙ إػًِصٵعسّ اعتباض إشٕ ايٛايس ايهاؾط ٗ ْؿٛش  ع٢ً س

 ،ض ٚيسٙ إػًِ ٚقشت٘صٵضٙ أٜهّا. ٖصا نًٓ٘ بٓا٤ ع٢ً اعتباض إشٕ ايٛايس ٗ ْؿٛش ْٳصٵْٳ

ٌٸ ْٳ ٗ ٭ٕ اعتباض اٱشٕ  ;٫ ٜجبت يًهاؾط اي١ٜ٫ٛ ٗ ٖصٜٔ ايؿطنٌٚضٙ. صٵٚقسضت٘ ع٢ً س

ٌٸ َكسام يػبٌٝ ايهاؾط ع٢ً إػًِ، ُٖٚا َٓؿٝٸإ َكته٢  ايٓؿٛش ٚاؿلٸ ٗ اؿ

ٛٸ  .عُّٛ ْؿٞ ايػبٌٝ ٚايعً

ب ـ َٓع ثبٛت اي١ٜ٫ٛ يًٛايس ايهاؾط ع٢ً ايبهط ايطؾٝس٠ إػ١ًُ ٗ عكس 

. (61). ٖصا بٓا٤ٶ ع٢ً ايكٍٛ بجبٛت اي١ٜ٫ٛ يًٛايس إػًِ ع٢ً بٓت٘ ايبانط٠(60)ايٓهاح
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نُا قطٸح  ،ط أْ٘ ٫ خ٬ف بٌ ا٭قشاب ٗ اؾذلاٙ اٱغ٬ّ ٗ اي١ٜ٫ٛٚايٛاٖ

ٞٸ ،بٌ ا٭َط ؾٝ٘ ٚانضٷ ،(62)خ ايبشطاْٞاحملسِّ نُا قطٸح ايؿٗٝس  ،ٚاؿهِ ب٘ إْاع

 .(63)ايجاْٞ

ٛا بٗا ع٢ً بٌ لس إٔ ايػٝس قػٔ اؿهِٝ ٜٓاقـ ٗ ْٝع ا٭زي١ اييت اغتسٓي

٭سازٜح إٍ اَهاؾّا  ،َٔ اٯ١ٜ ٚاؿسٜح ،إػًِ ْؿٞ ثبٛت اي١ٜ٫ٛ يًهاؾط ع٢ً ٚيسٙ

ّ، بٌ ٜكٍٛ نُا تكسٻ ،١ ع٢ً ْؿٞ ايػبٌٝ َطًكّاسٝح ٜط٣ إٔ اٯ١ٜ غرل زآي ،(64)ا٭خط٣

ُٸا ٜهٕٛ ٕكًشت٘ ٚخسَت٘.  بإَهإ اْكطاف ايػبٌٝ عًٝ٘ ع

٘ مل ٜتعطض ٕٓاقؿ١ اٱْاع ايصٟ شنط ٗ عساز ا٭زي١ ع٢ً ْؿٞ ١ٜ٫ٚ ٚيهٓٸ

أِْٗ  ّاسٝح َٔ احملتٌُ دسٸ ;استُاٍ َسضنٝت٘بٝت٘ . ّٚهٔ إٓاقؿ١ ٗ سذٸايهاؾط

ٚسسٜح اٱغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٝ٘،  ;اغتٓسٚا ٗ َكاّ ايؿت٣ٛ إٍ آ١ٜ ْؿٞ ايػبٌٝ

ٕٵ ;ٚس٦ٓٝصٺ ْبك٢ ٖٚصٙ ا٭زي١ َٸ ؾإ ؾ٬ َكرل إٍ ْؿٞ  ١ ايس٫ي١ ؾبٗا ْٚعُت، ٚإ٫ٓناْت تا

 ١ٜ٫ٚ ايهاؾط.

إٕ عسّ إٓاقؿ١ َٔ  :&اٍ ٗ َكاّ تٛدٝ٘ ن٬ّ ايػٝس اؿهِٜٝك قس ،ْعِ

ٌٸبٳقٹ  ت٘.عسّ َٓاقؿت٘ يٛنٛح َسضنٝٸ ً٘ ٫ ٜعين ايكبٍٛ; ؾًع

ِٸ أقاّ  نُا إٔ ايػٝس اـ٥ٛٞ ْاقـ أٜهّا ٗ ُا١َٝ ٖصٙ ا٭زي١، ٚضزٸٖا، َٚٔ ث

 زيًٌٝ ع٢ً ْؿٞ ١ٜ٫ٚ ايهاؾط ع٢ً إػًِ، ُٖٚا ايعُس٠ ٗ ْٛطٙ:

ٚٸ بسع٣ٛ إٔ إتؿاِٖ ايعطٗ َٓٗا إٔ َٓؿأ  ،زي١ عٔ َجٌ شيواْكطاف ا٭ٍ: ا٭

َٚٔ ايٛانض أْٗا ٫ تؿٌُ ايهاؾط ايصٟ قاّ  .زا٤ سكٛقِٗأاي١ٜ٫ٛ َٔ د١ٗ اسذلاَِٗ ٚ

 بٌ ا٫بتعاز عٓ٘. ،ت٘ايسيٌٝ ع٢ً عسّ َٛازٸ

هاض ؾبُا إٔ ايهؿاض ٫ ًٜتعَٕٛ باي١ٜ٫ٛ ع٢ً بٓاتِٗ ا٭ب .قاعس٠ اٱيعاّايجاْٞ: 

َطًكّا، ٖٚصا َا ٜعطف عِٓٗ َٔ اـاضز، ؾُكته٢ ايكاعس٠ غكٛٙ ٫ٜٚتِٗ ٚإيعاَِٗ 

 بصيو.

يًٛايس ع٢ً  ْ٘ يٛ نإ َٓؿأ ثبٛت اؿلٸإ: ّٚهٔ إٔ ٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝس

ٚقسضت٘ ع٢ً  ،ٚاؾذلاٙ إشْ٘ ٗ ْؿٛش ْصضٙ ،ايٛيس ٗ ٫ٜٚت٘ ع٢ً تعٜٚر ايبٓت ايبهط

٢ ؾُٝا يٛ ناْت أٟ ستٸ ،طزّا ٚٗ ْٝع اؿا٫تيو َٓطٕ شاٖٛ اسذلاّ ايٛايس يه ،سًٓ٘

٫ َع٢ٓ ؿكط اٱشٕ ٗ خكٛم ايبٓت ٚٚشيو يٛسس٠ ا٬ٕى ٗ ايكٛضتٌ.  ;بّاايبٓت ثٝٸ
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 ايبهط.

أٍٚ  ،ت٘ؾه٬ّ عٔ ٚدٛب عسّ َٛازٸ ،إٕ عسّ ٚدٛب اسذلاّ ايٛايس ايهاؾطثاّْٝا: 

ٖٚٛ قٛي٘  ،طتُٗا بإعطٚفٕا زٍ َٔ ايصنط اؿهِٝ ع٢ً َطًٛب١ٝ َعاؾ ;ايه٬ّ

ِٷ َؾ٬َ ﴿تعاٍ:  ًِ ٘ٹ عٹ ٝٵؼٳ َيَو بٹ َٳا َي ٖٳسٳاَى يٹتٴؿٵٔطَى بٹٞ  ٕٵ دٳا ٚٳٔإ ٘ٹ سٴػٵّٓا  ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٕٳ بٹ ْٵػٳا ٓٳا أٱ ٝٵ ٚٳقٻ ٚٳ

ُٳا ٗٴ ٝٵؼٳ ﴿(، ٚقٛي٘ تعاٍ: 8)ايعٓهبٛت:  ﴾...تٴطٹعٵ َٳا َي ٕٵ تٴؿٵٔطَى بٹٞ  ٖٳسٳاَى عٳ٢ً َأ ٕٵ دٳا ٚٳٔإ

٘ٹ عٹ َٳعٵطٴٚؾّاَيَو بٹ ٝٳا  ْٵ ُٳا ؾٹٞ ايسټ ٗٴ ٚٳقٳاسٹبٵ ُٳا  ٗٴ ِٷ َؾ٬َ تٴطٹعٵ ٌٻ (، ٚقاٍ ععٻ15)يكُإ:  ﴾ًِ : ٚد

ٕٵ ﴿ ِٵ َأ ٜٳأضُن ٔٵ زٹ َٹ ِٵ  ِٵ ٜٴدٵٔطدٴُٛن ٚٳَي  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ ِٵ ٜٴَكاتٹًُُٛن ٔٳ َي ٔٵ اٖيصٹٜ ِٵ اهلُل عٳ ٗٳاُن ٓٵ ٜٳ  ٫َ

ٕٻ اهلَل ِٵ ٔإ ٔٗ ٝٵ ٚٳتٴِكػٹُطٛا ٔإَي ِٵ  ٖٴ ٌٳ تٳبٳطټٚ ُٴِكػٹطٹ  (.8)إُتش١ٓ:  ﴾ٜٴشٹبټ اِي

نُا  ،٫ َطًل ايهاؾط ،اهلل ٚضغٛي٘ سازٸ ٔٵَٳ ٠ ؾٗٛ خامٌّٚأَا ايٓٗٞ عٔ إٛزٸ

ٔٵ سٳازٻ اهلَل ﴿ست اٯ١ٜ ايهط١ّ: قطٸ َٳ ٕٳ  ٛٳازټٚ ٜٴ ّٔ اٯخٹٔط  ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٕٳ بٹاهللٹ  ٓٴٛ َٹ ٛٵَّا ٜٴ٪ٵ ٫َ تٳذٹسٴ َق

٘ٴ  (.21)اجملازي١:  ﴾...ٚٳضٳغٴَٛي

 ُّاؾكس َٓع ايؿكٗا٤ َٔ دعٌ ايهاؾط قٝٸُّا ع٢ً قػاض إػًٌُ. ز ـ عسّ دعً٘ قِّ

ع٢ً قػاض إًػٌُ ٚفاِْٝٓٗ ٚغؿٗا٥ِٗ، بٌ ٫ ١ٜ٫ٚ ي٘ ع٢ً ػٗٝع إٝت ٚايك٠٬ 

ٚا٬ٕى ٗ  ;ؾٝهٕٛ ساي٘ ساٍ ا٭دٓيب ،عًٝ٘ ٚزؾٓ٘ ؾُٝا يٛ نإ إٝت ٚيسّا أٚ ٚايسّا

 .بٌٝ ع٢ً إػًٌُ ٗ ْٝع ٖصٙ ا٭َج١ًشيو قسم عٓٛإ ايػ

إعاٖس ايع١ًُٝ  :، َٔ قبٌٝايهاؾط ع٢ً ا٭ٚقاف اٱغ١َٝ٬ ١ز ـ عسّ تٛيٝ

ٚإساضؽ اييت دعًت ٚقؿّا ع٢ً ط٬ب ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ، ٚإػتؿؿٝات اييت دعًت ٚقؿّا 

١ ع٢ً َطن٢ إػًٌُ، ٚمٛ شيو. ٚايػطٸ ٗ عسّ اؾٛاظ ٖٛ إٔ َٔ طبٝع١ اي٫ٜٛ

َٔ خ٬ٍ ؼسٜس ظَٔ اـطٚز ٚايسخٍٛ يًُٛقٛف  ،ٚايػًط١ٓ ع٢ً إٛقٛف عًِٝٗ

ٌّ ،شلِ ٚغبٌٝ ي٘ ؾٝهٕٛ شيو بإشْ٘ ٚاختٝاضٙ، ٖٚصا قٗطٷ ،عًِٝٗ اٯ١ٜ ب ٖٚٛ َٓؿ

 . (65)ٚايطٚا١ٜ ب٬ إؾهاٍ

٫ٚ تٓشكط ٗ  ،أخط٣ َٔ اٱؾاض٠ إٍ إٔ ٖصٙ إػأي١ تٓطبل ع٢ً أَج١ًٺ ٫ بٴسٻٚ

ايٛظاض٠ ٚايٓٝاب١  :َٔ قبٌٝ ،تٛيٝت٘ إٓاقب ٗ ايسٚي١ :ا٭ٚقاف، َٔ قبٌٝبنط ٚقتٓا اؿا

 ٚقٝاز٠ اؾٝـ ٚض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ ٚغرلٖا َٔ إٓاقب ا٭خط٣. 

ت، شٵْٛاَٞ بٳ ٕ ايتٛي١ٝ ٖٞ عباض٠ عٔ إَٔطإ :ّٚهٔ إٔ ٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝس

ٟٸ ؾطٕم ٚإ٫ٓ ٚبٌ إٔ  ،يع١ًُٝ اؾطاس١ٝٚهطٟ ي٘ ا ،بٌ ايطبٝب ايصٟ ٜعاجل إػًِ ؾأ
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َٔ باب  اؾُٝعأيٝؼ  !أيٝؼ ٜكسم ايػبٌٝ ٗ ٖصا ايؿطض؟ !ّا يٮٚقاف؟ٜٝهٕٛ َتٛٓي

ـ أسس َع أْ٘ مل ٜتٖٛق ،بٌ ٗ ٖصا ايؿطض ايػبٌٝ ٜبسٚ أنجط ٚنٛسّا ٚاْطباقّا ؟!ٚاسس

٣ أٚع٢ً َط ،ع٢ً َطٸ ايعكٛض ،غرل٠ إػًٌُب٘ ت طٳَٔ ايؿكٗا٤ ٗ اؾٛاظ، بٌ دٳ

ٚا٭١ُ٥، َٚع شيو مل ٜطزعٛا عٓ٘. إٕ غا١ٜ َا ٜكّٛ ب٘ ايطبٝب ٖٛ أْ٘  َػُع َٔ ايٓيبٸٚ

َٔ زٕٚ إٔ ٜسخٌ  ،َكساض خدلت٘ ٚنؿا٤ت٘ ب٘ سايتٜ٘كطأ ٚاقع ساٍ إطٜض َٚا تتطًٓ

باؿػبإ ا٭َٛض ايؿدك١ٝ ٗ تؿدٝك٘ يًُطض، بٌ ؽهع ٖصٙ ايٛٚٝؿ١ 

ؾإٕ  ،ؽ. ٚنصيو َا مٔ ؾٝ٘سٵاَؿ يًُٛنٛع١ٝ، ٚقس ٜعتُس ٗ بعض ا٭سٝإ ع٢ً

ف َا ٜتٓاغب َع َكًش١ ايٛقـ ٚإٛقٛف عًِٝٗ َٔ إتٛيٞ غا١ٜ َا ٜكّٛ ب٘ ٖٛ ايتكطټ

ٛٸ ؼسٜس ٚقت ايسخٍٛ ٚاـطٚز ٚغرلُٖا،  :يس٣ ايٛاقـ، َٔ قبٌٝ ؼكٝل اشلسف إطد

 يو.ؾٗٛ ٜكطأ يٛح ايٛاقع َا أٚتٞ َٔ خدل٠، ٫ٚ ؾطم بٌ إػًِ ٚايهاؾط ٗ ش

إَا َٔ إايو إػًِ أٚ َٔ  إٕ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايٛقـ ايعا٥س يًُػًٌُ ٖٛ تؿٜٛضٷ

َهاؾّا إٍ إٔ اي١ٜ٫ٛ  .٫ ١ٜ٫ٚ ايهاؾط ،اؿانِ ايؿطعٞ، ؾُطدع٘ ي١ٜ٫ٛ إػًِ

ٞٸ إدطا٤ٷ ٌٷ ;ْٛاَ  ٚيٝؼ غب٬ّٝ عًِٝٗ. ،يًُػًٌُ بػطض سؿٜ ايٛقـ ٚتُٓٝت٘، ؾٗٛ غبٝ

عٔ ططٜل ٚٚغ١ًٝ ت١ُٝٝٛٓ يتشكٝل  ايتٛي١ٝ عباض٠ْ ٕٚخ٬ق١ َا ْطٜس قٛي٘: إ 

 اشلسف ٚإكًش١ اييت ٭دًُٗا أقسّ ايٛاقـ ع٢ً تػبٌٝ ٚٚقـ ايعٌ ع٢ً إػًِ. ٚإ٫ٓ

ٞٸ ؾ٬ ولٸ اْط٬قّا َٔ  ،ٚيٛ تؿّٗٝا َٓ٘ ،َٛض ايٛقـ بايٓشٛ ايصٟ ٜطٜسأإزاض٠  يًٛي

 ػٝاغ١ ٚغرلٖا ؾ٬ ولٸؾدكاْٝت٘، نُا يٛ نإ ٫ ٜتٛاؾل َع بعض إػًٌُ ٗ اي

ٟٸإٔا ٖٛ َعًّٛ َٔ  ;ي٘ َٓع٘ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايٛقـ َٔ  ٫ بٴسٻْٛاّ  ٕ إعٝاض ٗ تؿطٜع أ

ٕ يًهاؾط إ :َهاؾّا إٍ أْ٘ ٫ ٜكاٍ ٗ ْٛط ايعطف ،إٔ ٜتٓاغب َع غا١ٜ ايٛاقـ. ٖصا

ٞٸ ٛٸ ايٛي ٛٸ :ع٢ً إػًِ ٗ ٖصا ايؿطض، بٌ ٜكاٍ ّاغب٬ّٝ ٚعً ٌٝ يٓؿؼ ايكإْٛ ٚايػب ايعً

 ؼكٝل َكًش١ إػًٌُ.ٚايصٟ ٜهُٔ اؿؿاٚ 

ن١ٜ٫ٛ ايكها٤ ٚإطدع١ٝ  ،ٖصا ٜٓػشب ع٢ً غا٥ط اي٫ٜٛات :٫ ٜكاٍ ،ْعِ

ٚٸيٛسس٠ ا٬ٕى بُٝٓٗا، ٫ ٜكاٍ شيو ; ايس١ٜٝٓ ١ٜ٫ٚٚ ايؿكٝ٘ ٭ٕ ٚاٖط ا٭زي١ اـاق١  :٫ّأ

قٝاغٗا  ؾ٬ ٜكضٸ ،١ٜ ٗ ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓإْٗا ٫ٚ :ثاّْٝا ;اعتباض اٱغ٬ّ ٗ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ

٫ْٓا ْعًِ إٔ ٖصا ٫ ٜتٓاغب َع  ;ا٭ٚقافناي١ٜ٫ٛ ع٢ً  ،باي١ٜ٫ٛ ٗ ايؿإٔ ايسْٟٝٛ

قا٥ّٓا  ،نإ َٔ ايؿكٗا٤ ٔٵَٳ» ط٬ع ع٢ً أزيت٘:١ بعس ا٫م ايؿاضع ٚأسهاَ٘، ٚخاقٸٚٵشٳ
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َٚكبٛي١  ;«سًًٚٙعٛاّ إٔ ٜكِّؾ ،يٓؿػ٘، ساؾّٛا يسٜٓ٘، كايؿّا شلٛاٙ، َطٝعّا ٭َط ٫َٛٙ

طٌٜٛ ٗ ضدًٌ بُٝٓٗا َٓاظع١ ٗ زٜٔ  ـ ٗ سسٜحٺ ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،عُط بٔ س١ًٛٓ

َٳ»أٚ َرلاخ ـ قاٍ:  نإ َٓهِ قس ض٣ٚ سسٜجٓا، ْٚٛط ٗ س٬يٓا  ٔٵٜٓٛطإ إٍ 

ُّا، ؾإْٞ قس دعًت٘ عًٝهِ سانُّا، َها ب٘ سٳٛٵٚسطآَا، ٚعطف أسهآَا، ؾًرلنٳ

ـٸ عهِ اهلل، ؾإشا  عًٝٓا ضزٸ، ٚايطازٸ عًٝٓا ٚسهِ عهُٓا ؾًِ ٜكبً٘ َٓ٘ ؾإِا اغتد

. ؾُٔ ٖصا نًٓ٘ ْعًِ بأْ٘ ٫ ٜطن٢ بتٛي١ٝ (66)«ع٢ً اهلل، ٖٚٛ ع٢ً سسٸ ايؿطى باهلل زٌّضا

 ١ با٭َٛض ايس١ٜٝٓ. يهْٛٗا خاقٸ ;ٚاهلل ايعامل عكا٥ل ا٭َٛض ،غرل إػًِ شلصٙ اي٫ٜٛات

ايهاؾط٠ ع٢ً ايٛيس إشا  ّٸاؿها١ْ يٮ َٓع ايؿكٗا٤ َٔ ثبٛت سلٸ .ٖـ ـ اؿها١ْ

 بسيًٌٝ:  ،َع اعذلاؾِٗ بعسّ ٚدٛز ْلٸ ؾٝ٘ ،ٛا ع٢ً شيوٚاغتسٓي .نإ َػًُّا

ٚٸ  َٔ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً  باعتباض إٔ اؿها١ْ نطبٷ ،عُّٛ آ١ٜ ْؿٞ ايػبٌٝ :شلُاأ

ٛٸ ايهاؾط ع٢ً ي ;٫ ١ٜ٫ٚ ٢ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ اؿها١ْ سلٌّايٛيس، بٌ ستٸ عُّٛ ْؿٞ عً

 .(67)نُا ٖٛ َؿاز اؿسٜح ،إػًِ

ٜٓ ،ْ٘ ٜٓؿأ ع٢ً َا ٜأيؿ٘ َٓٗاإ :ثاُْٝٗا  َٔ ٖٓا دعٌ ٚشلا ٗ تطبٝت٘.  يصيو ٫ س

خايـ ٗ  ،ْعِ .اؿها١ْ. ٖٚصا َا عًٝ٘ ايؿطٜكإ ايؿكٗا٤ اٱغ٬ّ ؾططّا ٗ ثبٛت سلٸ

ٕٵٚ». يصا قاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ: (68)شيو اٱَاّ َايو  نإ أسسُٖا َػًُّا ؾإػًِ أسلٸ إ

 . (69) «عٓسْا ٚعٓس أنجطِٖ ،ب٘

 :ٕ ٬ٜسٜ ع٢ً َا أؾٝسأأْ٘ ّهٔ  إ٫ٓ

ٚٸ   ،ٗ َكاّ ا٫َتٓإ ع٢ً إػًٌُ، ِٖٚ ًٜتعَٕٛ بصيو ٕ اٯ١ٜ ٚاضز٠ْإ: ٫ّأ

ِّ بسع٣ٛ إٔ  ،ايكطض :َجٌ ،ظٕٚ إداض٠ إػًِ ْؿػ٘ َٔ ايهاؾط ٚغرل شيوؾٓذسِٖ ه

ٌٸ :ٖٓا أٜهّا ْكٍٛٚ. (70)شلصٙ إٛاضز خ٬ف ا٫َتٓإسلٛشلا  ايبشح  إٕ سلٍٛ اٯ١ٜ حمل

َٸخ٬ف ا٫َتٓإ إٕ إٛضزٜٔ  :أخط٣ يٝؼ ٗ قاؿ٘. ٚبعباض٠ٺ٘ ، أٟ إٕ ؾكٌ ايٛيس عٔ أ

َٸا إٔ ِٓع َطًكّا أٚ لٝع َطًكّا.  ;َٔ باب ٚاسس س٦ٓٝصٺ َٔ  ٫ بٴسٻٚيٛسس٠ ا٬ٕى، ؾإ

َا نإ َٓٗا ؾٝ٘ َكًش١  :ؾٓكٍٛ ،٫ إٓع َطًكّا ،بٌ اي٫ٜٛاتا٫يتعاّ بايتؿكٌٝ 

 :يًُػًِ ؾ٬ َاْع َٓ٘، ٚأَا َا ٫ َكًش١ يًُػًِ ؾ٬ تجبت يًهاؾط. ٚخ٬ق١ ايه٬ّ

ٕ قط١ٜٓ ا٫َتٓإ تكتهٞ عسّ سلٍٛ ْؿٞ ايػبٌٝ ؿها١ْ ايهاؾط ع٢ً ايٛيس إػًِ، إ

 ٫ سلٛي٘ ي٘ بايٓشٛ ايصٟ ٜكتهٞ ايٓؿٞ ٚإٓع.



 االجتهاد والتجديد

ٕ اـٛف َٔ إٔ ٜٓؿأ ع٢ً َا ٜأيؿ٘ َٓٗا ّهٔ اؿًٝٛي١ زْٚ٘; ٚشيو بإٔ إ ثاّْٝا:

ِٸ إيٝٗا اَطأ٠ َػ١ًُ تعٝـ َعُٗا  ،ُٚٓعٗا َٔ ٖاضغ١ طكٛغٗا ايس١ٜٝٓ أَاّ ايٛيس ،ٜه

 نٞ ٫ تٓعهؼ ٗ ؾدكٝت٘.

ٕٵ أٚ ناْت َٔ  ،سٟ ٗ إػأي١نإ ٖٓاى مثٸ١ إْاع تعبٸ ٚنٝـ نإ ؾإ

اض ع٢ً إػًٌُ، س٦ٓٝصٺ َٔ ا٫يتعاّ بعسّ ثبٛت ١ٜ٫ٚ ايهٓؿ ٬ بٴسٻؾ ،نطٚضٜات ايسٜٔ

َع ٖصا نًٓ٘ ٫ ٜذلى ا٫ستٝاٙ بايتكاحل بٌ  ،ؾ٬ فاٍ يًُٓع َٔ شيو. ْعِ ٚإ٫ٓ

 ايططؾٌ.

 

ٖٓ ّ َٔ إٓاقؿ١ ٗ ا٭زي١ اييت شنطت ٗ َكاّ ا٫غتس٫ٍ ا تكسٻٚقس ٚٗط يو 

اييت  ،ع٢، باغتجٓا٤ آ١ٜ ْؿٞ ايػبٌٝعسّ ْٗٛض أنجطٖا ٗ إثبات إسٸع٢ً ايكاعس٠ 

ٟٸ ِٕ تؿٝس عسّ دعٌ أ ٛٸ ايهاؾط ع٢ً  سه ؾطعٞ عٝح ٜهٕٛ َٛدبّا ٚغببّا يعً

ٛٸ إػًِ ع٢ً ايهاؾط.  َٸاإ٪َٔ، بٌ يٛسٜ ٗ عامل ايتؿطٜع عً ًِ ؾا٭زي١ ا٭خط٣  ٚأ

 إَا يككٛض ٗ ايس٫ي١.ٚ ;ع٢; إَا يككٛض ٗ ايػٓستٓٗض ٗ إثبات إسٸ
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 دور قاعدة الصّحة

 نييف التعايع والشالً العاملّي
 

 

ٖٓاى ايهجرل َٔ ايعٛاٌَ اييت تسعٛ ايؿعٛب ٗ ايعامل إعاقط إٍ ايتعاٜـ 

يػ٬ّ ايعإٞ، ٚأقبشت َكا٥ط اجملتُعات ايػًُٞ ٚايتؿاِٖ ٚايكًض ٚبٓا٤ ايجك١ ٚا

َٔ ايػٌٗ ـ بٌ أقبض َٔ إػتشٌٝ ـ ع٢ً ؾعب إٔ  سٵايبؿط١ٜ َٔ ايتؿابو عٝح مل ٜعٴ

 ىتاض سٝا٠ ايععي١ عٔ غا٥ط ايؿعٛب ٚاجملتُعات ا٭خط٣. 

َٚٔ ٖٓا ٜػع٢ أنجط إكًشٌ ٗ ايعامل إٍ اؿسٸ َٔ اْعساّ ايجك١ ٚايٓعاعات 

َٸط٠ ايٓاؾ٦ ١ َٔ اخت٬ف ا٭زٜإ ٚإصاٖب ٚايٓعاعات ايػٝاغ١ٝ، ٚايعجٛض ع٢ً ططٜك١ إس

ّا إٔ ٖصا ا٭َط يتشكٝل ايػ٬ّ ٚايجك١ ٚاي٥ٛاّ بٌ ايؿعٛب ٚاجملتُعات. َٚٔ ايٛانض دسٸ

َٔ خ٬ٍ ٚنع سًٍٛ تأغٝػ١ٝ ٱقا١َ ايػ٬ّ ٚايتعاٜـ ايػًُٞ ع٢ً  ٫ ٜبسٚ ٖهّٓا إ٫ٓ

 َػا١ٕ يًُداطبٌ ٗ ايعامل. إػت٣ٛ ايعإٞ، ٚتكسِٜ قٛض٠

ٗ ايعكٛز اـُػ١ إٓكط١َ،  ٫ غٝٻُايكس أثبتت ايتذاضب ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ ـ ٚ

عدل ١ََٛٛٓ ا٭َِ إتشس٠ ـ إٔ إقا١َ ايكًض ٚبٓا٤ ايتعاٜـ ايػًُٞ بٌ ؾعٛب ايعامل ٫ 

َٔ بٌ  ٜبسٚ ٖهّٓا إ٫ َٔ خ٬ٍ ا٫غتعا١ْ بايسٜٔ، ٚإٕ اٱغ٬ّ ٖٛ ايسٜٔ ايٛسٝس ـ

كط ايطأٖ. َٚٔ عا٭زٜإ اٱشل١ٝ ـ ايصٟ ّهٓ٘ تًب١ٝ كتًـ ا٫ستٝادات ايبؿط١ٜ ٗ اي

ُٸ ١ٝ بايػ١. ْػع٢ ٖٓا و٢ٛ بٝإ َٛقـ اٱغ٬ّ َٔ ُٗٝس ا٭ضن١ٝ يًػ٬ّ ايعإٞ بأٖ

                                           

|
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ٌ ٚاسس٠ َٔ ٗ ٖصا إكاٍ إٍ إثبات إٔ قاعس٠ ايكشٸ١ ٗ ايؿك٘ َٔ ؾأْٗا إٔ تؿٓه

١ٝ ٗ إطاض ؼكٝل ايػ٬ّ ٚايٛؾام ٚبٓا٤ ايجك١ ٚايتعاٜـ ايػًُٞ بٌ ا٭َِ; اؿًٍٛ ايؿكٗ

تؿٌُ ٗ تطبٝكٗا ست٢  تٵٚشيو ٭ٕ ايؿكٗا٤ قس ٚغٸعٛا َٔ زا٥ط٠ ٖصٙ ايكاعس٠، ٚأنشٳ

 أؾعاٍ ٚأقٛاٍ َٚعتكسات غرل إػًٌُ أٜهّا.

 

ٗا٤ قس شنطٚا ايهجرل قبٌ ايسخٍٛ ٗ قٴًب ايبشح، هسض ايتصنرل بإٔ ايؿك

 ل بكاعس٠ ايكش١، َٚٔ تًو ا٭عاخ َا ًٜٞ:َا ٜتعًٓ َٔ ا٭عاخ ٗ

 ١ عٔ قاعس٠ ايتذاٚظ.ـ اخت٬ف أقاي١ ايكشٸ1

 ١ ايكاعس٠.ـ َباْٞ ٚأزٓي2

 ١ عٓس ايعاٌَ؟١ اؿكٝك١ٝ أّ ايكشٸ١ ٖٛ ايكشٸـ ٌٖ إطاز َٔ ايكشٸ3

 ـ ايجُط٠ ايؿك١ٝٗ يه٬ ٖصٜٔ إبٌٓٝ.4

١ ٚؾػاز ب عًِ ٚدٌٗ ايعامل بكشٸػٳضز دطٜإ ٚعسّ دطٜإ ايكاعس٠ َعـ َٛا5

 ايعٌُ.

ٗ قاب١ًٝ ايؿاعٌ أٚ قاب١ًٝ إٛضز  ـ دطٜإ ٚعسّ دطٜإ ايكاعس٠ ٗ َٛاضز ايؿٓو6

 ٗ ؾكسإ ايؿطٙ أٚ اؾع٤ أٚ ٚدٛز إاْع. أٚ ايؿٓو

٤ٞ ١، ايكا٥ٌ بإٔ قشٸ١ نٌ ؾـ َا ايصٟ ٜعٓٝ٘ ايبشح عٔ َؿّٗٛ ايكشٸ7

 ب٘؟ػٳَع

ـ ايبشح عٔ ؾطا٥٘ دطٜإ ايكاعس٠، َٚٔ بٝٓٗا: إسطاظ ايعٌُ اؾاَع بٌ 8

 ايكشٝض ٚايؿاغس.

 ١ٝ ايًٛاظّ ايعك١ًٝ ٚايعطؾ١ٝ ٭قاي١ ايكشٸ١ٝ.١ ٚعسّ سذٸـ سذٸ9

ٌٸ10  ايتعاضض بٌ أقاي١ ايكشٸ١ ٚا٫غتكشاب. ـ ايبشح عٔ ططم س

 ـ َٛاضز ا٫غتجٓا٤ َٔ دطٜإ أقاي١ ايكشٸ١.11

 ـ.١ بإهًٖـ دطٜإ أقاي١ ايكشٸ١ بايٓػب١ إٍ ا٭ؾعاٍ اـاقٸ12

 ـ دطٜإ أقاي١ ايكشٸ١ بايٓػب١ إٍ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛنع١ٝ.13

 ـ أزي١ َٚباْٞ أقاي١ ايكشٸ١.14
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ـ تٛغٝع زا٥ط٠ قاعس٠ ايكشٸ١ بايٓػب١ إٍ أؾعاٍ ٚغًٛنٝات غرل إػًٌُ، 15

 ٚتطتٝب آثاض ايكشٸ١ ع٢ً أعُاشلِ.

 ١ بايٓػب١ إٍ أقٛاٍ غرل إػًٌُ.ـ تٛغٝع زا٥ط٠ قاعس٠ ايكشٸ16

 ١ بايٓػب١ إٍ َعتكسات غرل إػًٌُ.ـ تٛغٝع زا٥ط٠ قاعس٠ ايكشٸ17

ٌ احملٛض ايط٥ٝؼ شلصا إكاٍ ٖٞ ايعٓاٜٚٔ إصنٛض نُٔ ا٭ضقاّ: ٚايصٟ ٜؿٓه

عّا ٚع٢ً مٛ بٳتٳ 15، ٚغٛف ْبشح ايعٓٛإ ضقِ إتكسٸ١ََٔ ايعٓاٜٚٔ  17ٚ 16ٚ 15

 اٱْاٍ.

 

سٸ َٔ إػا٥ٌ احملٛض١ٜ َٔ ايٛانض دسّا إٔ ايبشح عٔ إباْٞ ٚأزي١ ايكاعس٠ ٜٴعٳ

١ٝ ٚاعتباض ايكاعس٠ ع٢ً ٖصا ـ إثبات سذٸٚا٭غاغ١ٝ ٗ ايسضاغ١; إش باٱناؾ١ إٍ تٛٓق

ٔٷ  .ب٘ أٜهّا ايبشح، ؾإٕ تٛغع١ ٚنٝل إػاس١ ايتطبٝك١ٝ ضٖ

ٟٸٚع٢ً  احملكل إؿهٝين ـ قاسب اؿاؾ١ٝ  :ِٗشنط بعض ايعًُا٤، َٚٓساٍ  أ

إٔ َباْٞ ٚأزي١ ٖصٙ ايكاعس٠ تكٌ إٍ مثا١ْٝ، ٚشنط ع٢ً  ،ع٢ً نؿا١ٜ ا٭قٍٛ ـ

 .(1)ٖاَـ بعض ٖصٙ ا٭زي١ أضبع آٜات نأَج١ً يًعٓاٜٚٔ

خط٣ مل ١ أٚقس ٚضز ٗ ن٬ّ ايعًُا٤ اٯخطٜٔ، َٔ أَجاٍ: ناؾـ ايػطا٤، أزٓي

 .(2)ٜصنطٖا إؿهٝين ٗ ن٬َ٘

ْؿرل ٖٓا إٍ  ٚسٝح ٫ ىًٛ ايتعطٸف اٱْايٞ ع٢ً عٓاٜٚٔ ا٭زي١ َٔ ؾا٥س٠ٺ

 ل إؿهٝين، ع٢ً مٛ اٱْاٍ.ا٭زي١ اييت شنطٖا احملٓك

ٚٸ1 ٌٕـ إٕ ا٭قٌ ا٭  ١ ٚايػ١َ٬.ٜكّٛ ع٢ً ايكشٸ يٞ ٗ نٌ عُ

2ٕٔ  ؿعٌ نُا ٚدب.ٜكتهٞ ايكٝاّ باي ـ إٕ ايتسٜٸٔ بهٌ زٜ

 ١.ـ إٕ ايػايب ٗ ا٭ؾعاٍ ٖٛ ايكشٸ3

ٌٸ4 ٌٕ ـ إٕ ٚاٖط ساٍ ن ٌٕ ؾاع  قشٝض. أْ٘ ٜكّٛ با٭ؾعاٍ بؿه

 ـ ايهتاب )أضبع آٜات(.5

 ١ )ٔؼ ضٚاٜات(.ـ ايػٓٸ6

 ١ ٜأتٞ َٔ باب اؿًٝٛي١ زٕٚ اخت٬ٍ ايٓٛاّ; ٭ٕ عسّـ إٕ سهِ ايعكٌ بايكشٸ7
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 ٟ قطعّا إٍ اخت٬ٍ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ.ٔ ٜ٪زٸ١ ٗ أؾعاٍ اٯخطٜدطٜإ أقاي١ ايكشٸ

ٜكّٛ اٱْاع ايكٛيٞ ٚايعًُٞ يًُػًٌُ ٚبٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ٌٓ أؾعاٍ  ـ8

 .(3)اٯخطٜٔ ع٢ً ايكشٸ١

أخط٣ َصنٛض٠ ٗ نًُات اٯخطٜٔ أٜهّا،  ٚنُا غبل إٔ أؾطْا ٖٓاى أزي١ْ

 ٚٗ اجملُٛع ٫ ٜتذاٚظ عسز ا٭زي١ ايعؿط٠.

ِّبٳٖصٙ ا٭زي١ ي٬ْتكاز َٔ قٹٚقس تعطٸنت أنجط  ٚايسيٌٝ  .طٌٜٔ ايعًُا٤ ٚإٓ

ٚيصيو غٛف ْككط  .ايٛسٝس ايصٟ أْعٛا ع٢ً غ٬َت٘ َٔ ايٓكس ٖٛ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬

ٌٕ  ي٬ختكاض. ضعا١ّٜ ;إْايٞ ايبشح ع٢ً خكٛم ٖصا ايسيٌٝ بؿه

 

َٔ ٚ .ٖٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ١ٝ ٖصٙ ايكاعس٠إٕ عُس٠ أزي١ ايكا٥ًٌ عذٸ :ّهٔ ايكٍٛ

ٍٸ» شيو َج٬ّ إٔ اٱَاّ اـُٝين ٜكٍٛ ٗ ٖصا ايؿإٔ: ع٢ً اعتباض ايكاعس٠ بأَٛض  قس اغتس

 .ٗا ـٗا ـ ي٫ٛ نًٓٗ دًٓ ١ٖا ّهٔ اـسؾ ،ٚاٱْاع ٚايعكٌ ١َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ

ا٥ؿ١ ٚايسيٌٝ عًٝٗا ٖٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ٚايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ايكطع١ٝ، َٔ غرل اختكاقٗا بط

١ نإػًٌُ، ٫ٚ اختكام دطٜاْٗا بؿعٌ إػًِ. ٚيٝؼ يًُػًٌُ ٗ شيو خاقٸ

 .(4)«ٌ ؾاضع اٱغ٬ّبٳَٔ قٹ ١ثابت ١١ تهؿـ عٔ نٕٛ أقاي١ ايكشٸططٜك١ خاقٸ

ٚقس قطٸح  .أٜهّا «تٓكٝض ا٭قٍٛ»ٲَاّ َا ٜؿب٘ ٖصا ايه٬ّ ٗ ينُا إٔ 

; سٝح ٫ اختكام «قاعس٠ ايٝس»ٚ «خدل ايجك١» :ٖٓاى بإٔ أقاي١ ايكشٸ١ ٖٞ َٔ قبٌٝ

 .(5)ٝتٗا ٚاعتباضٖا بإػًٌُؿذٸ

ٚٵٍ» بعس ْكس كتًـ ا٭زي١: ،ٚقاٍ ايػٝس قازم ايطٚساْٞ إٔ ٜٴػتسٍ شلا  ؾاَ٭

ٌٸ٠ غرل إدتكٸببٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً شيو، ٚايػرل٠ إػتُطٸ شٟ زٜٔ،  ١ بإػًٌُ، بٌ ن

 .(6)«ٖٚصا ٖٛ ايعُس٠ .عسّ ايطزع ١بهُُٝ

أَا اٱْاع ايعًُٞ َٔ » َهاضّ ايؿرلاظٟ ٗ ٖصا ايؿإٔ:ايؿٝذ ْاقط قاٍ ٚ

ط عٓ٘ بػرل٠ إػًٌُ، ؾٗٛ غرل قابٌ ٖٚٛ ايصٟ ٜٴعبٻ ،ايعًُا٤ ـ بٌ َٔ إػًٌُ ْٝعّا ـ

 .(7)«يٲْهاض

ٚايٛاٖط إٔ عُس٠ ايسيٌٝ عًٝ٘ ٖٞ غرل٠ ايعك٤٬ » ايبذٓٛضزٟ:ايػٝس ٚقاٍ 
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َٔ إػًٌُ  ،َٔ أضباب ْٝع ا٭زٜإ ،ْٝع ايعكٛض ٗ ،َٔ ْٝع إًٌ ،١نآؾ

 .(8)«بٌ أَهاٖا ،عٔ ٖصٙ ايططٜك١ عٵٚغرلِٖ، ٚايؿاضع مل ٜطزٳ

ايٛاٖط إٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً شيو، َٔ زٕٚ اختكام »: ايػٝس ٚقاٍ 

 .(9)«بإػًٌُ

تكاقٗا ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٛاٖط ٖٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ايعٌُ بكاعس٠ ايكشٸ١، زٕٚ اخ

 بايعك٤٬ َٔ إػًٌُ.

 

ٛٻ ع٢ً  ،ٚندل٣ ;قػط٣ :َٔ ـَ٪ٖي ٕ َٔ قٝإؽإٕ ا٫غتس٫ٍ بػرل٠ ايعك٤٬ ٜته

 :ايتايٞايٓشٛ 

ٗ إٔ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬ ـ غٛا٤ أناْٛا َٔ إػًٌُ أّ  ٫ ؾٳٖو أـ ايكػط٣:

ٗ اؾتُاشلا  ٗ َٛاضز ايؿٓو ِٖ ٍ أعُاٍ اٯخطٜٔ،إإشا مل ٜهْٛٛا ْاٚطٜٔ  ،غرلِٖ ـ

 ،١١ أّ ٫ وًُٕٛ ٖصٙ ا٭عُاٍ ع٢ً ايكشٸع٢ً ا٭دعا٤ ٚايؿطا٥٘ ٚؾكسإ َٛاْع ايكشٸ

 ٜٚطتبٕٛ عًٝٗا آثاضٖا.

ٗ عكط  ٗ إٔ ٖصٙ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ناْت داض١ّٜ ٫ ؾٳٖو ب ـ ايهدل٣:

ط يٝؼ َػتشسثّا، ٝٳ، ٚع٢ً َطأ٣ َٚػُع َِٓٗ; ٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايػِّ^إعكٌَٛ

أخط٣ إٕ ٖصٙ ايػرل٠  ظصٚضٙ ٗ أَٛضِٖ إطتهع٠ ٚايعك١ًٝ. َٚٔ ْاس١ٝٺ ٚإِا ٖٛ ناضبٷ

ِٸ ايطزع عٓٗا َٔ قبٌ إعكٌَٛ يٛ نإ »; إش اْط٬قّا َٔ ايكاعس٠ ايكا١ً٥: ^مل ٜت

يٛ ناْت ٖصٙ ايػرل٠ ـ اييت تؿٌُ ْٝع أبعاز سٝا٠ ايٓاؽ ـ قس ٢ْٗ عٓٗا ايؿاضع  «يبإ

ٛقٌ شيو إيٝٓا، ٚسٝح مل ٜكٌ إيٝٓا ٜجبت أْ٘ مل ٜطزع عٓٗا، َٚع عسّ ضزع ايؿاضع ي

سِٖص ـ قس أَه٢ ٖصٙ َٔ ايعك٤٬ طبٌ غٝٸ ؽ ـ ايصٟ ٖٛ ٚاسسٷعٓٗا ٜجبت إٔ ايؿاضع إكسٸ

١ٝ غرل٠ ايعك٤٬ اييت ٖٞ عباض٠ ١ عًٝٓا; يتُا١َٝ أضنإ سذٸايػرل٠، ٚبصيو تهٕٛ سذٸ

 َتٌ.٣ إتكسٸعٔ ُا١َٝ ايكػط٣ ٚايهدل

أنجط ضغٛخّا  أخط٣: نًُا ناْت ايػرل٠ ايع١ًُٝ يًعك٤٬ ع٢ً إَٔط ٚبعباض٠ٺ

ٚأٚغع اْتؿاضّا ٚأطٍٛ ظَاّْا ـ نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ اعتُاز ايعك٤٬ ع٢ً خدل ايجك١ ـ ٚدب 

 .إٔ ٜهٕٛ ايطزع ٚايٓٗٞ عٓٗا أق٣ٛ ٚأؾسٸ
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ٌ بٳ١ َٔ قٹٔ ع٢ً ايكشٸّا إٔ ايػرل٠ قا١ُ٥ ع٢ً ٌٓ أؾعاٍ اٯخطَٜٔ ايٛانض دسٸ

باٱناؾ١ إٍ اغتُطاض ايتاضٜذ ايطٌٜٛ شلصٙ ايػرل٠ ؾإْٗا تتُتع بسا٥ط٠  إشعك٤٬ ايعامل; 

 زٵأخط٣ مل ٜٔط ٚاغع١ َٔ ا٫ْتؿاض ٗ ا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ ٚإعتكسات ايس١ٜٝٓ، َٚٔ ْاس١ٝٺ

ٍٸ ٟٸ بٝإ زا  ع٢ً ايطزع عٓٗا. َٔ قبٌ ايؿاضع أ

 

ع٢ً بعهٗا مثاض ع١ًُٝ إٕ بٌ غرل٠ ايعك٤٬ ٚغرل٠ إتؿطٸع١ اخت٬ؾات، ٚتذلتب 

 ٗا:أٜهّا، َٚٓ

ؿ١ ع٢ً عسّ ايطزع ايهاؾـ عٔ إَها٤ أـ إٕ سذ١ٝ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ َتٛٓق

بٓؿػٗا عٔ  ايؿاضع، ٗ سٌ إٔ غرل٠ إتؿطٸع١ إتك١ً بعكط إعكّٛ ناؾؿ١ْ

 اٱَها٤.

 ؼ يًتعبٸس ططٜل ٗ ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬، غ٬ف غرل٠ إتؿطٸع١.ب ـ يٝ

ِٸ  ز ـ إٕ غرل٠ إتؿطٸع١ قسٚز٠ بإػًٌُ، خ٬ؾّا يًػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ اييت ٖٞ أع

 َٓٗا.

ز ـ إٕ نٌ غرل٠ عك١ٝ٥٬ َتك١ً قطعّا بعكط إعكّٛ، ٗ سٌ إٔ غرل٠ 

 إتؿطٸع١ قس ٫ تهٕٛ َتك١ً.

هض إٔ اغتس٫ٍ ايؿكٗا٤ بايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٬ؾات ٜتٸبا٫يتؿات إٍ ٖصٙ ا٫خت

 عباض٠ عٔ إثبات َا ًٜٞ:

ٚٸ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ  .^ٕ ٖصٙ ايػرل٠ ناْت َٛدٛز٠ ٗ عكط إعكٌَٛإ: ٫ّأ

 اتكاٍ ايػرل٠ بعكط إعكٌَٛ قطظّا.

 بأؾعاٍ ٚأقٛاٍ َٚعتكسات إػًٌُ. : إٕ ٖصٙ ايػرل٠ ٫ ؽتلٸثاّْٝا

٠ ُتسٸ ظصٚضٖا ٗ ا٭َٛض ا٫ضتهاظ١ٜ ٚايعك١ًٝ، ٚيٝؼ ٗ : إٕ ٖصٙ ايػرلثايجّا

 ت١.شٵا٭َٛض ايتعبٸس١ٜ ايبٳ

 

١ ٗ أؾعاٍ ٚأقٛاٍ غرل طٜإ أقاي١ ايكشٸؾإٕ أنجط ايؿكٗا٤ مل ٜتعطٸنٛا 
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يكشٸ١ ٫ ؽتل ٗ إٔ قاعس٠ ا ٫ ؾٳٖوٚيهٔ  .اض أٚ عسّ دطٜاْٗاإػًٌُ ٚايهٓؿ

ِٸ  اض أٜهّا.، ٚتؿٌُ ايهٓؿبأؾعاٍ ٚأقٛاٍ إػًٌُ، بٌ ٖٞ أع

ّ ٗ عٓٛإ ا٭زي١ ٚإباْٞ ع٢ً ا تكسٻُٸع٢ عباض٠ عٚايؿاٖس ا٭ٍٚ ع٢ً ٖصا إسٸ

ِٸ ٖٛ بٓا٤  ،ٚايصٟ عًٝ٘ إْاع ناؾ١ ايؿكٗا٤ ،زيٌٝ ٱثباتٗا ٖصٙ ايكاعس٠، ٖٚٛ إٔ أٖ

ظُاع١ أٚ طا٥ؿ١ بعٝٓٗا،  ّا إٔ غرل٠ ايعك٤٬ ٫ ؽتلٸٚغرل٠ ايعك٤٬. َٚٔ ايٛانض دسٸ

بٌ تؿٌُ ْٝع ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬; ٭ٕ ا٬ٕى ٚايهاب٘ إٛدٛز عٓس ايعك٤٬ ٖٛ 

ظُاع١ زٕٚ أخط٣. ٚعًٝ٘ ؾإٕ أِٖ أزي١  ٖٚٞ عا١َ، ٫ٚ ؽتلٸ ،إطتهعات ايعك١ٝ٥٬

ٌٷ  ِ غرل إػًٌُ أٜهّا.َٚٔ بٝٓٗ ،ٚاغع ٜؿٌُ ْٝع ايعك٤٬ ٖصٙ ايكاعس٠ زيٝ

ؿٛا ٗ ايكٛاعس قس أناؾٛا إٍ ايؿاٖس ايجاْٞ ع٢ً شيو إٔ ايهجرل َٔ ايصٜٔ أٖي

أقاي١ ايكشٸ١ ٗ ؾعٌ »، ٚدعًٛا عٓٛإ ٖصٙ ايكاعس٠: «ؾعٌ ايػرل»ٖصٙ ايكاعس٠ ٫سك١ 

، ٚايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ (10)«إؾان١ ايكٛاعس»ٗ  ايػٝس  ، َٚٔ بِٝٓٗ:«ايػرل

ْس ٛ، ٚاٯخ(12)«ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ»، ٚايؿٝذ َهاضّ ايؿرلاظٟ ٗ (11)«ا٥س ا٭قٍٛؾط»

 .(13)«نؿا١ٜ ا٭قٍٛ»اـطاغاْٞ ٗ 

، إٕ ٖصٙ اي٬سك١ َٓعي١ ايتكطٜض بإٔ ٖصٙ ايكاعس٠ تؿٌُ ايعك٤٬ بأْعِٗ

ِٸ  َٔ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ. ا٭ع

، (14)«٫غتكشابا»اٱَاّ اـُٝين ٗ نتاب  َجٌ:نُا إٔ بعض ايؿكٗا٤، 

، (16)«ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ»، ٚايػٝس ايبذٓٛضزٟ ٗ (15)«َكباح ا٭قٍٛ»ٚايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ 

َٓتك٢ »، ٚايػٝس قُس ايطٚساْٞ ٗ (17)«ظبس٠ ا٭قٍٛ»ٚايػٝس قازم ايطٚساْٞ ٗ 

ٕٵ(18)«ا٭قٍٛ إٔ ن٬َِٗ ٜؿٌُ غرل إػًٌُ  أطًكٛا ايه٬ّ ٗ ٖصٙ إػأي١، إ٫ٓ ، ٚإ

سٛا ٗ اٱناؾ١ إٍ إٔ شات اٱط٬م ٜهؿٞ يؿٍُٛ غرل إػًٌُ قس قطٸأٜهّا; إش ب

 إً بايتٛغع١ ٚايتعُِٝ.

ٟٸٚع٢ً  ط٬م إ٢ ، أٚ ستٸ«ٗ ؾعٌ ايػرل»ساٍ ؾإٕ تكٝٝس عٓٛإ ايكاعس٠ بكٝس  أ

ٍٸ ع٢ً أْٗا تؿٌُ غرل إػًٌُ أٜهّا. إٕ شلصا  ايكاعس٠ ٚبٝاْٗا زٕٚ ٖصٙ اي٬سك١، ٜس

١ ٗ زٚض أقاي١ ايكشٸ»أٟ  ،غاغّٝا ٚقٛضّٜا ٱثبات عٓٛإ ٖصا إكاٍضّا أٚٵا٭َط زٳ

 .«ايػ٬ّ ايعإٞ

ح بعض نباض ايعًُا٤ بتٛغع١ ٖصٙ ايكاعس٠ ٚإشا ػاٚظْا ٖصٙ ا٭َٛض ؾكس قطٸ
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َا شنطٙ ايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػطا٤ ٗ َكاّ  :٢ ايهؿاض أٜهّا. َٚٔ شيويتؿٌُ ستٸ

ٚنصا طَٔ ا٭زي١ ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ص َا أٚدسٙ » ٍ:اغتس٫ي٘ ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠، سٝح قا

ؾٝٗا ع٢ً ٚقٛعٗا ع٢ً مٛ َا ٚنعت  ؼ ايعاقٌ َٔ أقٛاٍ أٚ أؾعاٍ ؾٝٴب٢ٓاٱْػإ ايباي

 .(19)«َٔ َػًِ َ٪َٔ أٚ كايـ أٚ ناؾط نتابٞ أٚ غرل نتابٞ ،ي٘...

ٛٸع١ اييت أقاَٗا ع٢ً إ ثبات يكس شٖب ايؿٝذ دعؿط ايهبرل ـ َٔ خ٬ٍ ا٭زي١ إتٓ

 أقاي١ ايكشٸ١ ـ إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا عسّ اختكام ٖصٙ ايكاعس٠ بإػًٌُ.

نُا قاٍ احملكل اٯؾتٝاْٞ ـ قاسب اؿاؾ١ٝ ع٢ً ؾطا٥س ا٭قٍٛ ـ ٗ ٖصا 

ٟٸ ١َ٘ عًٝٗا ا٭غتاش ايع٬ٓثِ إٕ ٖٓا أَٛضّا مل ٜٴٓبِّ» ايؿإٔ: ٚٸ :إٔ ْٓبٸ٘ عًٝٗا ؾباؿط  :ٍا٭

 ،قٌ إصنٛض اختكاق٘ ٗ باز٨ ايٓٛط بؿعٌ إػًِٕٸ ٚاٖط نًُاتِٗ ٗ بٝإ ا٭إ

إٔ  إ٫ٓ .ٗ قشٝش٘ ٚ ؾػازٙ َا ي٘ قشٝض ٚؾاغس يٛ ؾٓو ؾ٬ هطٟ ٗ ؾعٌ ايهاؾط ٗ

ٕٵ ١،نايهتاب ٚايػٓٸ ،ؾإٕ بعض أزيت٘ ;َكته٢ عُٝل ايٓٛط دطٜاْ٘ ؾٝ٘ نإ  ٚإ

قانٝإ بعسّ  ٠ايػرلإٔ ايعكٌ َٔ سٝح يعّٚ ا٫خت٬ٍ ٚإ٫  ،ّا بؿعٌ إػًِ...كتكٸ

 .(20)«ايؿطم

ٍٸ غٛا٤ ايهتابٌٝ  ،بٛنٛح ع٢ً سلٍٛ ٖصٙ ايكاعس٠ يًهؿاض إٕ ٖصٙ ايعباض٠ تس

سٜط بايصنط إٔ ايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػطا٤ قس َٚٔ اؾَِٓٗ أٚ غرل ايهتابٌٝ. 

شنط أضبع١ ؾطٚم بٌ إدعا٤ قاعس٠ ايكش١ ٗ َٛضز ايهاؾط ٚإػًِ، ٚقس ؾكٸٌ 

ٔٵ .ايه٬ّ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٕ ٖصا ايتؿكٌٝ ٫ ٜطتب٘ بػا١ٜ ٖصا إكاٍ ٫ لس إسٝح  ٚيه

 . (21)صنطٙي نطٚض٠ّ

بعسّ اختكام ايكاعس٠ بإتسٌٜٓ، سٝح قاٍ ٗ  &ٚقس قطٸح اٱَاّ اـُٝين

١ بإتسٜٸٌٓ بسٜٔ اٱغ٬ّ ٗ غاٜ٘ ايؿػاز; ٚتِٖٛ اختكام أقاي١ ايكشٸ» ٖصا ايؿإٔ:

 .(22)«تسٜٸٌٓ عًٝٗا أٜهّإا ْؿاٖس بايعٝإ َٔ بٓا٤ غرل إ

ِٸ َٔ إػًِ ٚغرل إػًِ.  أثبتٓا ست٢ اٯٕ إٔ َٛنٛع زا٥ط٠ أقاي١ ايكش١ ٖٛ ا٭ع

ٟٸ إَٔط َٔ أَٛض غرل إػًٌُ ػطٟ ٖصٙ ايكاعس٠; ؾتهٕٛ  ٚبعس شيو غٛف ْبشح ٗ أ

 ْتٝذتٗا ايتؿاِٖ ٚايتعاٜـ ايػًُٞ ٚايكًض ايعإٞ.

 

ِٸكسض إتٝٓكإٕ اي َٔ إػًٌُ  ٔ َٔ أقاي١ ايكشٸ١ عباض٠ عٔ أؾعاٍ اٯخطٜٔ ـ ا٭ع
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ٖٚٞ داض١ٜ  ،٭ٕ ايدلٖإ ا٭قًٞ ع٢ً قاعس٠ ايكشٸ١ ٖٛ غرل٠ ايعك٤٬ ;ٚغرل إػًٌُ ـ

ٌٕ .ٗ ا٭ؾعاٍ قطعّا ؾطعٞ، ٚمل  ي٘ أثطٷٚ ،َٔ أؾعاٍ إػًٌُ ٚعًٝ٘ يٛ ؾههٓا ٗ ؾع

بت عًٝ٘ اٯثاض ١، ٚتطتٸػطٟ ؾٝ٘ أقاي١ ايكشٸ ،ٚ ؾاغسّاْعًِ َا إشا نإ قشٝشّا أ

ايؿطع١ٝ، َجٌ: إقا١َ ايك٠٬، ٚإدطا٤ قٝػ١ عكس ايٓهاح، ٚايط٬م، ٚايبٝع، 

 ٚايصباس١.

ٞٸٚ بايٓػب١  نصيو يٛ قسض ؾعٌ َٔ غرل إػًِ، ٚنإ ٜٓطٟٛ ع٢ً أثط ؾطع

ٕٵ ح ع٢ً أغاؽ زٜٓ٘ عكس ايٓها ٗ إٔ ْؿٓو يٓا، ػطٟ ؾٝ٘ أقاي١ ايكشٸ١ أٜهّا، نأ

ٖٚصا  .١ب عًٝ٘ اٯثاض ايؿطع١ٝ يًكشٸتٸذلٚت ،١ع٢ً ايكشٸؾإْٓا مًُ٘ أّ ٫  قشٝضٷ

 ايبشح َٔ ايٛنٛح عٝح ٫ ساد١ َع٘ إٍ ايتؿكٌٝ.

 ٚعًٝ٘ إٕ ايٓتٝذ١ ايع١ًُٝ إذلتب١ ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ أْ٘ إشا نإ ٖٓاى ؾدلٷ

ٗ َا  ٗ َٛاضز ايؿٓو ٠ٙ ايكاعسَػًِ ٜعٝـ ٗ ب٬ز ايهؿط ّهٓ٘ ا٫غتٓاز إٍ ٖص

ٌٕ أَهٓ٘ ٌٓ ٚقشٝض أّ ٫،  إشا ناْت أؾعاٍ ايٓاؽ ٖٓاى َطابك١ يسِٜٓٗ بؿه

 ٚضتب اٯثاض ع٢ً أغاؽ شيو. ،١أؾعاشلِ ع٢ً ايكشٸ

ٌ أضن١ٝ َٓاغب١ يًٛؾام ١ ٜؿٓهّا إٔ ٖصا اؿٌُ ع٢ً ايكشٸَٔ ايٛانض دسٸٚ

 .إكذلٕ بايتؿاِٖ ٚإػاٚا٠ ،ٚايتعاٜـ ايػًُٞ

 

٫ ىؿ٢ َا ؾطٜإ أقاي١ ايكشٸ١ ٗ أقٛاٍ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ َٔ تأثرل ٗ 

س عٔ ا٭سكاز ٚايهػا٥ٔ ٚغ٤ٛ ٚإقا١َ ايكًض ٚاي٥ٛاّ، ٚايبٴعٵ ،ْؿط ايػ٬ّ ٗ اجملتُعات

ٔٸ  باٯخطٜٔ. ايٛ

ٌٸه ،ل ظطٜإ أقاي١ ايكشٸ١ ٗ ا٭قٛاٍ قٛضَا ٜتعًٓ ٖٓاى ٗ  ب عح ن

ٌٕ ٌٸ ٚاسس٠ َٓٗا بؿه  :َػتك

ّٷ ايكٛض٠ ا٭ٍٚ: ٗ َا إشا نإ َكسام  ثِ ْؿٓو ،َٔ ؾدل إٔ ٜكسض ن٬

ٖصا ايه٬ّ قطٸَّا أّ ٫؟ نُا إشا مل ْهٔ ْعًِ ٌٖ ٖٛ َٔ ايهصب ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ 

ؾ٬ هٛظ اغتٝاب٘؟ أٚ ٫ ْعًِ ٌٖ ٜٓطٟٛ ن٬َ٘  ،أّ ٫ ;ؾٝذٛظ اغتٝاب٘ ،ؾػل قا٥ً٘

ّٷ ;ؾٝشطّ اغتُاع٘، ٚهب ايسؾاع عٔ إػتاب ،اغتٝاب َ٪َٔع٢ً  ؾٝذب  ،أّ ٖٛ غ٬
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 قا٥ًٗا ايتععٜط؟ ؾٝػتشلٸ ،أٚ ؾت١ُٝ ;ضزٸٙ

ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ػطٟ أقاي١ ايكشٸ١، ٚتٓتؿٞ اٯثاض ايؿطع١ٝ إذلتب١ ع٢ً 

تؿا٤ ؾؿٞ إجاٍ ا٭خرل ـ َج٬ّ ـ ٫ ٜذلتب ا٭ثط ايؿطعٞ ع٢ً ايؿتِ، َع٢ٓ اْ .اؿطاّ

 .ب عًٝ٘ ٚدٛب ايطزٸ٢ ٜذلتٸ٘ ٫ ٜجبت ايػ٬ّ ستٸايتععٜط، ٚيهٓٸ

١ تٓتؿٞ ايػٝب١، ٚتٓتؿٞ اٯثاض َٔ خ٬ٍ دطٜإ أقاي١ ايكشٸ ،ٚٗ إجاٍ ايجاْٞ

، ٚسط١َ ٚٚدٛب ايسؾاع عٔ إػتاب ،ب١ ع٢ً شيو، َٔ ؾػل ايكا٥ٌايؿطع١ٝ إذلتٸ

 ا٫غتُاع.

ٚٸ ب ع٢ً ايهصب ٚايؿػل، ٫ٚ ؼٌُ عٞ إذلتٸٍ ٜٓتؿٞ ا٭ثط ايؿطٚٗ إجاٍ ا٭

 عًٝ٘ آثاض ايكسم ٚإطابك١ َع ايٛاقع.

١ بايٓػب١ إٍ ايًٛاظّ ايعك١ًٝ ٚاٯثاض ٘ أْ٘ ٫ ؾطم ٗ أقٌ ايكشٸإش ثبت ٗ قًٓ

ع٢ً َب٢ٓ  ،ع٢ايؿطع١ٝ بٌ َا إشا اعتدلْاٙ أَاض٠ أٚ أق٬ّ عًُّٝا. ٚايسيٌٝ ع٢ً ٖصا إسٸ

قٛي٘ تعاٍ:  :ٗأَ ايهتاب، َٚٓ ٖٛ ايتُػٸو بآٜاتٺ ،اي١ ايكشٸ١ٝ١ أقايكا٥ًٌ عذٸ

ٓٴٛا ادٵتٳٓٹبٴٛا َنجٹرل﴿ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِٷ ّاٜٳا َأ ِّ ٔإثٵ ٖٛ ٕٻ بٳعٵضٳ اي ِّ ٔإ ٖٛ ٔٳ اي  (.12)اؿذطات:  ﴾َٹ

ٔٸإٚز٫ي١ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚانش١; إش  ٖٛ ٌٓ ايه٬ّ ايصٟ  ٕ َكته٢ ادتٓاب ايٛ

  اؿطاّ، ٚعسّ تطتٝب آثاض اؿطاّ عًٝ٘.ؾٝ٘ ع٢ً غرل ْؿٓو

١ٝ أقاي١ ايكشٸ١ بايطٚاٜات ايساي١ ع٢ً ٌٓ ؾعٌ ٚنصيو متٸ ايتُػٸو ؿذٸ

ٟٸ :١، َٔ قبٌٝإػًِ ع٢ً ايكشٸ أَط أخٝو  عٵنٳ»أْ٘ قاٍ:  ×عٔ أَرل إ٪ٌَٓ إطٚ

ٜأتٝو َا ٜػًبو عٓ٘، ٫ٚ تٛٓٸٔ به١ًُ خطدت َٔ أخٝو غ٤ّٛا ستٸ٢  ،ع٢ً أسػٓ٘

 .(23)«أْت ػس شلا ٗ اـرل غب٬ّٝٚ

ٍٸٚز٫ي١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً إسٸ ع٢ً أْ٘ َا  ع٢ َٛضز ايبشح ٚانش١; إش ايطٚا١ٜ تس

 زاّ ّهٔ ٌٓ ن٬ّ أخٝو ع٢ً اـرل تعٝٸٔ عًٝو عسّ ٌٓ ن٬َ٘ ع٢ً غرل شيو.

ٕ إٚأَا ع٢ً َب٢ٓ أٚي٦و ايصٜٔ ٫ ٜكبًٕٛ با٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯٜات ٚايطٚاٜات; إش 

١ٝ أقاي١ ايكشٸ١ ايٓٛط عٔ ز٫يتٗا ع٢ً سذٸ ٚبػضٸ، ٖصٙ اٯٜات ٚايطٚاٜات ٗ سسٸ شاتٗا

ٍٸ ٔٵع٢ً ٌٓ ؾعٌ ايػرل ع٢ً ايكشٸ أٚ عسّ ز٫يتٗا ع٢ً شيو، تس ٫ َٔ باب  ١، ٚيه

ٟٸقاعس٠ أقاي١ ايكشٸ١. ٚع٢ً  ساٍ إٕ ايػرل٠ طايعك١ٝ٥٬ص اييت ُجٌ ايسيٌٝ ا٭قًٞ ع٢ً  أ

ٖصٙ ايكٛض٠ أٜهّا; ٭ٕ غرل٠ إػًٌُ ـ بٌ غرل٠ ايعك٤٬ اييت ٖٞ ٖصٙ ايكاعس٠ تؿٌُ 
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١ ـ تعٌُ ٗ ٖصا إٛضز ع٢ً ٌٓ ن٬ّ ايسيٌٝ ايط٥ٝؼ ٚايكطعٞ ع٢ً أقٌ ايكشٸ

 ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ. :ِٗ، َٚٓاٯخطٜٔ ع٢ً ايٛد٘ ايكشٝض. ٖٚصا َا قاٍ ب٘ نباض ايعًُا٤

١ ؾٝٗا تهٕٛ َٔ ؾايكشٸ أَا ا٭قٛاٍ»قاٍ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ ٖصا ايؿإٔ: 

 ٚدٛٙ:

ٚٸ َٔ سٝح  ـ; ؾٝهٕٛ ايؿٓو: َٔ سٝح نْٛ٘ سطن١ َٔ سطنات إهًٍٖا٭

 .(24)«١١ َٔ ٖصٙ اؿٝجٝٸ٫ٚ إؾهاٍ ٗ اؿٌُ ع٢ً ايكشٸ .نْٛ٘ َباسّا أٚ قطَّا

ّٷ ايكٛض٠ ايجا١ْٝ: ٔ ايبعض، ؾإشا نإ قسٚضٙ ع٢ً ايٛد٘ ايكشٝض َ قسض ن٬

َا إشا ناْت  يٛ ؾههٓا أثٓا٤ عكس ايٓهاح أٚ إٜكاع ايط٬متطتبت عًٝ٘ اٯثاض. نُا 

٠ ٖصٙ ١ أزا٤ َازٸأٚ ؾههٓا ٗ قشٸ ;ايكٝػ١ َؿت١ًُ ع٢ً ايكٛاعس ايعطب١ٝ أّ ٫

 ايكٝػ١ أّ ٫؟

 ،ب عًٝٗا اٯثاض ايؿطع١ٝٗ دطٜإ أقاي١ ايكشٸ١ ٗ ٖصٙ إٛاضز، ٚتذلتٸ ٫ ؾٳٖو

٫ ؾطم ٚ .أٚ قشٸ١ ق٠٬ إَاّ اؾُاع١ ،٬مأٚ إٜكاع ايط ،َٔ قبٌٝ: قشٸ١ عكس ايٓهاح

 ٗ شيو بٌ إٔ ٜهٕٛ ايسيٌٝ ٖٛ غرل٠ ايعك٤٬ أٚ ا٭زي١ ا٭خط٣.

، ٚؾههٓا ٗ نٕٛ ٖصا ايه٬ّ ِٕعٔ َتهِّ : قسض ن٬ّٷايكٛض٠ ايجايج١

 ٖٓاى عسٸ٠ ؾكٛم شلصٙ اؿاي١:ٚناؾؿّا عٔ ؾ٤ٞ أّ ٫؟ 

ٚٸ  ؿّا عٔ إع٢ٓ أّ ٫. ٚبعباض٠ٺٗ َا إشا نإ ايه٬ّ ناؾ ْؿٓو ٍ:ايؿل ا٭

أّ أْ٘ نإ ٜككس فطٸز  ;أخط٣: ٌٖ نإ إتهًِ قاقسّا إع٢ٓ َٚسيٍٛ ايه٬ّ

 أْتٹ»أٚ  «بعتٴ»يٛ قسضت قٝػ١:  :َج٬ّ ؟أٚ أْ٘ أخطأ ٗ ايه٬ّ ;ايتُطٜٔ أٚ إعاح

١ٜ، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ، ٚؾههٓا ٗ قكس اٱْؿا٤ أٚ اٱضاز٠ اؾسٸَٔ ؾدٕل «ٷطايل

أقاي١  ٔطٕٛ َكته٢ ا٫غتكشاب إٛنٛعٞ بكا٤ إًه١ٝ ٚايعٚد١ٝ، إشا مل ِػٜه

 ١.ايكشٸ

ٔٸ ١ هطٟ; ٭ٕ غرل٠ ايعك٤٬ قا١ُ٥ ع٢ً إٔ ا٭يؿاٚ اؿل إٔ أقٌ ايكشٸ ٚيه

إشا ثبت  ١ٜ، إ٫ٓٚأْٗا َكط١ْٚ باٱضاز٠ اؾسٸ ،ِ ناؾؿ١ عٔ إع٢ٓايكازض٠ عٔ إتهِّ

 اـ٬ف.

ِ: مل أقكس ؾكاٍ إتهِّ، يٛ ٚقع ايٓعاع ٗ َسيٍٛ ايًؿٜ أْ٘ٚايؿاٖس ع٢ً شيو 

ٌٕ إ٫ٓ ،إع٢ٓ ٚاٱْؿا٤، ئ ٜكبٌ َٓ٘ ايعك٤٬ شيو ب٘  . ٖٚصا َا قاٍإشا دا٤ ع٢ً شيو بسيٝ
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بعس إٔ ضأ٣ ايكٛض٠  ،ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ، سٝح قاٍ :ِٗايهجرل َٔ نباض ايعًُا٤، َٚٓ

ِ بصيو ايكٍٛ قكس َٔ د١ٗ إٔ إتهِّ: أسسٖا» ايجايج١ َؿت١ًُ ع٢ً بعض اؿٝجٝات:

٫ٚ إؾهاٍ  ٢ٓ.بٌ تهًِ ب٘ َٔ غرل قكس ٕع ،أّ مل ٜككس ٢ٓ،ايهؿـ بصيو عٔ َع

ِ يػّٛا أٚ غًطّا مل ٜػُع نٕٛ إتهًٓ ازٸع٢عٝح يٛ  ،١ ٗ ٖصٙ اؾ١ٗٗ أقاي١ ايكشٸ

َ٘ٓ»(25). 

هٓٓا ٫ ْعًِ قاٍ إتهًِ ن٬َّا، ٚمٔ ْعًِ أْ٘ قكس إع٢ٓ، ٚي ايؿل ايجاْٞ:

أخط٣: إٔ ْؿو ٗ إٔ إتهًِ  َا إشا نإ ناؾؿّا عٔ اعتكاز إتهًِ أّ ٫. ٚبعباض٠ٺ

ٜعتكس ًٜٚتعّ بصيو إع٢ٓ ايصٟ قكسٙ َٔ ن٬َ٘ أّ ٫، نُا ٗ قٍٛ إٓاؾكٌ أِْٗ 

ٔٸ |ٜؿٗسٕٚ بإٔ ايٓيبٸ ٓٳاؾٹكٹاهلُلٚٳ﴿اهلل ٜكٍٛ عِٓٗ:  ضغٍٛ اهلل، ٚيه ُٴ ٕٻ اِي ٗٳسٴ ٔإ ٌٳ  ٜٳؿٵ

ٕٳ  (.1 )إٓاؾكٕٛ: ﴾َيَهاشٹبٴٛ

١ ٗ ٖصٙ إٛاضز أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ غرل٠ ايعك٤٬ ٜط٣ ايؿكٗا٤ دطٜإ أقاي١ ايكشٸٚ

ِ، ٜٚعتدلٕٚ شيو إٍ إتهِّ تكّٛ ع٢ً ْػب١ َهُٕٛ َٚسيٍٛ ايه٬ّ ٗ َٛاضز ايؿٓو

ٞٸ اهلل»َٓعي١ َعتكس ي٘. ٚعًٝ٘ يٛ قاٍ ؾدل:  اٱخباض ؾإٕ  ع٢ً مٛ «أؾٗس إٔ عًّٝا ٚي

َسيٍٛ ٖصٙ ايعباض٠ ٜ٪خص بٛقؿ٘ زي٬ّٝ ع٢ً ايعكٝس٠ اييت ٜ٪َٔ بٗا قا٥ًٗا، ؾٝٓػب إٍ 

ِٸايتؿٝټ  تطتٝب اٯثاض ع٢ً شيو. ع، ٜٚت

، «زاضٟ عٵبٹ»ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ ايعباضات اٱْؿا١ٝ٥، ؾإشا قاٍ إٍٛ: 

اض، سٴٌُ ن٬َ٘ ع٢ً ٚؾههٓا َا إشا نإ ا٭َط سكٝكّٝا أّ ٖٛ جملطٸز ا٫ختب

َٴًعّ. ٚايؿاٖس ع٢ً شيو أْ٘  ،ٚإٔ ا٭َط سكٝكٞ ،ايكشٸ١ ٚإٔ َسيٍٛ ن٬َ٘ َككٛز ٚ

زٕٚ إٔ ٜٓكب قط١ٜٓ: إْ٘ مل ٜهٔ ٜككس أٚ  ،ٗ نًتا ٖاتٌ ايكٛضتٌ يٛ قاٍ إتهًِ

ٜعتكس َسيٍٛ ايه٬ّ مل ٜٴكبٌ شيو َٓ٘. ٖٚصا ٖٛ ايصٟ أؾاض إيٝ٘ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ 

أّ ٖٛ  ،٣ َا ٜكٛي٘٪زٸََٚعتكس  ،عتكازٙاِ قازم ٗ : َٔ د١ٗ إٔ إتهِّيجاْٞا» بكٛي٘:

ؾإشا أخدل  .١ ٖٓا أٜهّاقاي١ ايكشٸأ٫ٚ إؾهاٍ ٗ  عتكازٙ.اناشب ٗ ٖصا ايتهًِ ٗ 

 .(26)«عتكاز َهُٕٛ اـدل إيٝ٘اداظ ْػب١  ٤ٞٺبؿ

َ٘ أّ ٖٛ ِ ٌٖ ٜعتكس َسيٍٛ ن٬عباض٠ عٔ إٔ إتهًٓ ايؿٓو ايٛد٘ ايجاْٞ:

 ؟ناشب

ُا ٕٛضز أٜهّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ن١ًٓ ٗ ٖصا اٗ دطٜإ أقاي١ ايكشٸ ٫ ؾٳٖو
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 .أخدل ؾدل عٔ ؾ٤ٞ أَهٔ يٓا إٔ ْٓػب َهُٕٛ اـدل إيٝ٘ بٛقؿ٘ َعتكسّا ي٘

 ٖٚهصا ا٭َط ٗ اٱْؿا٤ات أٜهّا.

ِ : يٛ ؾههٓا ٗ َا إشا نإ ايه٬ّ ايكازض عٔ إتهِّايؿل ايجايح

قا٥ٌ ٖصا  إٔأخط٣: ْعًِ  ٚبعباض٠ٺ ،ّا عٔ َطابك١ َسيٍٛ ايه٬ّ َع ايٛاقع أّ ٫ناؾؿ

ْٚعًِ أْ٘ ٜعتكس ب٘ أٜهّا، ٚيهٓٓا ٫ ْعًِ َا إشا نإ ٖصا  ،قكس إع٢ٓ قسايه٬ّ 

 إسيٍٛ ٚإعتكس َتطابكّا َع ايٛاقع أّ ٫؟

 إٕ شلصا ايؿو سٝجٝتٌ أٜهّا، ُٖٚا:

; إش يٛ مل ٜهٔ َتطابكّا َع ايٛاقع نإ ـ َٔ سٝح قسم ٚنصب إتهًِأ

ٚا٭ثط ايؿطعٞ إذلتب ع٢ً شيو ٖٛ ؾػل إتهًِ ٚغكٛٙ  .ن٬َ٘ َٚعتكسٙ ناشبّا

 ايعساي١ عٓ٘.

ِٸ اؿٌُ ع٢ً  ٚبايٓػب١ إٍ ٖصٙ اؿٝج١ٝ ٜهٕٛ َكساقّا يًشاي١ ا٭ٍٚ، ٜٚت

 :٤٬، ؾإٕ ضٚاٜات١، ٚتٓتؿٞ اٯثاض ايؿطع١ٝ يًشط١َ; إش باٱناؾ١ إٍ غرل٠ ايعكايكشٸ

تؿٌُ ٖصا إٛضز ع٢ً مٛ ايكطع ٚايٝكٌ أٜهّا. ٚقس  «ؾعٌ أخٝو ع٢ً أسػٓ٘ عٵنٳ»

 تكسّ تؿكٌٝ ايبشح ٗ ٖصا ايؿإٔ، ؾ٬ ْعٝس.

ِٸُٸإٕ ٖصا ايؿو عباض٠ ع :ب ـ اؿٝج١ٝ ايجا١ْٝ ٌٓ آثاض ايٛاقع ع٢ً  ا إشا نإ ٜت

١ أّ ٫; ٭ْٓا ا نإ قٍٛ إتهًِ سذٸٗ َا إش أخط٣: ْؿٓو ٚبعباض٠ٺ ،ٖصا ايه٬ّ أّ ٫

ٜػاٚم ايؿو ٗ  :تعبرل ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ ايكسم ٚعسّ ايكسم. ٚع٢ً سسٸ ْؿٓو

 .(27)اؿذ١ٝ ٚعسّ اؿذ١ٝ

َٳ ٛٸ ٔٵٜكٍٛ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ: ٖٓاى  ض ٚدٛز ندل٣ ن١ًٝ ع٢ً قٝاّ ا٭قٌ ٜتك

ٌٸع٢ً سذٸ  ٗا: ضٚاٜات، َٚٓ . ٚزيًِٝٗ ٗ شيوإ٫ إشا ثبت اـ٬ف ،َػًِ ١ٝ قٍٛ ن

زلعو ٚبكطى عٔ  بٵنصِّ ،حملُس بٔ ايؿهٌ: ٜا قُس ×ٍ ايكازمقٛ»ـ 1

ٕٵ أخٝو.  .(28)«بِٗق٘ ٚنصٸ، ؾكسٸٌٵؾٗس عٓسى ٔػٕٛ قػا١َ أْ٘ قاٍ، ٚقاٍ: مل أُق ؾإ

 .(29)«ؾعٌ أخٝو ع٢ً أسػٓ٘ عٵنٳ»ـ ايطٚا١ٜ ايكا١ً٥: 2

 .(30)«ِٗ أخاٙ٪َٔ ٫ ٜتٸإ»ٗاّ إ٪َٔ: ـ ايطٚاٜات ايساي١ ع٢ً عسّ دٛاظ اتٸ3

ٚقس خسف ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ ز٫ي١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ع٢ً سذ١ٝ قٍٛ 

 :ايتاي١ٝإػًِ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايٓكاٙ 
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ٚٸ : إٕ َهُٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜات عسّ ٌٓ قٍٛ ٚؾعٌ أخٝو ع٢ً ايٛد٘ ايكبٝض، ٫ّأ

ٍٸ .ٚعسّ تطتٝب اٯثاض ايؿطع١ٝ يًشط١َ ٚتطتٝب  ،ع٢ً ايٛاقع ع٢ً اؿٌُ ٚيهٓٗا ٫ تس

ٚمل تعًِ َا إشا نإ غ٬َّا أٚ ؾت١ُٝ، ؾإٕ  ،يٛ زلعت ن٬َّا :آثاض ايٛاقع عًٝ٘. ؾُج٬ّ

ٍٸ ٔٵ ٖصٙ ايطٚاٜات تس ٫ ٜػتؿاز َٓٗا تطتٝب آثاض  ع٢ً عسّ تطتٝب آثاض ايؿت١ُٝ، ٚيه

 ايػ٬ّ ٚٚدٛب ايطزٸ.

ٕ قػا١َ َٔ د١ٗ، ع٢ أْ٘ ٗ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ ٖٓاى ٔػٛٚايؿاٖس ع٢ً ٖصا إسٸ

ٚؾدل ٚاسس َٔ د١ٗ، ؾإشا أضزْا تطتٝب آثاض ايٛاقع يهإ ٫ظّ شيو ٖٛ اؾُع بٌ 

 يٛدٛز ٚاقعٌ ٗ ايبٌ. ;ٜٔايهسٸ

١ٝ قٍٛ إػًِ يعّ ؽكٝل ا٭نجط; ٚشيو : يٛ نإ َسيٍٛ ايطٚاٜات سذٸثاّْٝا

دل ٚاسس يٝؼ ٚإٕ خدل ايٛاسس َا ٖٛ خ .١ٝ قٍٛ َػًِ ٚاسس ٗ باب ايؿٗاز٠يعسّ سذٸ

٫ ٜهٕٛ  ٚٗ باب اؿسٸ .ايعساي١ أٚ ايٛثاق١ :َع ادتُاع ايؿطا٥٘، َٚٔ بٝٓٗا ١ إ٫ٓسذٸ

 .(31)١ أٜهّا١، ٚٗ ا٭َٛض ايٓٛط١ٜ ٫ ٜهٕٛ قٍٛ ايٛاسس سذٸخدل ايٛاسس سذٸ

ٗ نٕٛ ايه٬ّ ايكازض عٔ إتهًِ ناؾؿّا عٔ إع٢ٓ  إٔ ٜٴؿٓو ايؿل ايطابع:

 ٣: ٌٖ ٜٴشٌُ ع٢ً إع٢ٓ اؿكٝكٞ أّ ع٢ً إع٢ٓ اجملاظٟ؟أخط بعباض٠ٺٚ ،اؿكٝكٞ

إشا ْكبت قط١ٜٓ ع٢ً إضاز٠  ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜٴشٌُ ع٢ً إع٢ٓ اؿكٝكٞ أٜهّا، إ٫ٓ

اييت  ،ٖٚٛ أقاي١ اؿكٝك١ ،إع٢ٓ اجملاظٟ. ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو عباض٠ عٔ أقٌ عك٥٬ٞ

ٓٵ عٵأسس ايعك٤٬ مل ٜطزٳ ٚإٕ ايؿاضع إكسؽ بٛقؿ٘ .١ ايعك٤٬هُع عًٝٗا نآؾ  ٘ٳٚمل ٜ

ِٸ  ب عًٝ٘ اٯثاض ايؿطع١ٝ أٜهّا.اؿٌُ ع٢ً إع٢ٓ اؿكٝكٞ، ٚتطتٸ عٓٗا. ٚيصيو ٜت

 

١ أٜهّا. َٚٔ َٔ بٌ فا٫ت تطبٝل أقاي١ ايكشٸ سٸايعكا٥س ايس١ٜٝٓ ٜعٳ فاٍإٕ 

ضّا قٛضّٜا ٗ بٓا٤ فتُع ٚٵٛض ًٜعب زٳأقاي١ ايكشٸ١ ٗ ٖصٙ ا٭َ ّٕا إٔ دطٜاايٛانض دسٸ

ٔٸ ،َػامل ٫ ، ٚؼهُ٘ ضٚح اي٥ٛاّ ٚايتؿاِٖ، بعٝسّا َٔ ا٭سكاز ٚايهػا٥ٔ ٚغ٤ٛ ايٛ

 ز٠ ايطٛا٥ـ ٚا٭زٜإ ٚإعتكسات.ٗ اجملتُعات َتعسٸ غٝٻُا

طٜٔ ايصٜٔ سككٛا ٗ أقاي١ ايكشٸ١ مل ٜتعطنٛا شلصا إٕ ايهجرل َٔ إؿهِّ

ٟٸايبشح. ٚع٢ً  ساٍ ؾإٕ ايؿو ٗ ا٭َٛض ا٫عتكاز١ٜ شات ا٭ثط ايؿطعٞ ع٢ً ث٬خ  أ
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 قٛض:

 أـ ا٫عتكاز ٗ أقٍٛ ايسٜٔ.

 ب ـ ا٫عتكاز ٗ ؾطٚع ايسٜٔ.

ا٫عتكاز بإٔ ٖصا إا٤  :ل بإٛنٛعات اـاضد١ٝ، َٔ قبٌٝز ـ ا٫عتكاز إتعًٓ

 .نطٸ

هٕٛ ٖصٙ : يٛ أٚٗط ؾدل عكٝس٠ شات أثط ؾطعٞ، ٚقس تأَا ايكٛض٠ ا٭ٍٚ

ؾُٝا إشا ناْت قشٝش١ أّ ؾاغس٠، دطت  ايعكٝس٠ ؾاغس٠ ٚقس تهٕٛ قشٝش١، ْٚؿٓو

يٛ أٚٗط ؾدل اٱّإ باهلل،  :َٔ باب إجاٍٚ .بت آثاضٖا ايؿطع١١ٝ ٚتطتٸأقاي١ ايكشٸ

ِٷ ، أٚ ٚيهٓٓا ٫ ْعًِ َا إشا نإ ٖصا ا٫عتكاز ؾاغسّا، نُا يٛ اعتكس بإٔ اهلل دػ

ِٸ ؾَٚا إٍ شيو،  ،٢ ايصاتقاٍ بعٜاز٠ ايكؿات عً ٗٓا ػطٟ أقاي١ ايكشٸ١، ٚبايتايٞ ٜت

بت ع٢ً شيو اٯثاض ايؿطع١ٝ، َٔ قبٌٝ: ٚتطتٸ ،ٌٓ إّاْ٘ َٚعتكسٙ ع٢ً ايٓٛع ايكشٝض

 ١ٝ ايصبٝش١ َٚا إٍ شيو.سًٓ

ِٸبايؿدل ايؿٝعٞ ؾك٘، ؾشتٸ إٕ ٖصا ا٭َط ٫ ىتلٸ َٔ  ٢ غرل ايؿٝعٞ ـ ا٭ع

ٌ َكساقّا شلصا ٢ غرل اٱغ١َٝ٬ ـ ّجِّا٭خط٣، بٌ ٚستٸ ١غ٬َٝإٔ ٜهٕٛ َٔ إصاٖب اٱ

 اؿهِ أٜهّا.

ع٢ ؾدل أْ٘ َػٝشٞ َٚٔ أٌٖ ايهتاب، ٚؾههٓا ٗ َا إشا يٛ ازٸ :َج٬ّ

أقاي١ ايكش١ ٗ سك٘، ٚتطتبت عًٝ٘ اٯثاض  تٵطٳنإ َػٝشّٝا َٓشطؾّا أّ ٫؟ دٳ

بٓا٤ ع٢ً ايكٍٛ بطٗاض٠ أٌٖ  ،ايطٗاض٠ :ايؿطع١ٝ ي٬عتكاز بإػٝش١ٝ، َٔ قبٌٝ

 ايهتاب، َٚا إٍ شيو.

ٗ  ع٢ ٖٛ غرل٠ ايعك٤٬ ايكا١ُ٥ ع٢ً ٌٓ ا٭َط عٓس ايؿٓوٚايسيٌٝ ع٢ً ٖصا إسٸ

 ٖصٙ إٛاضز ع٢ً إكسام ايكشٝض، ٚتطتٝب اٯثاض ع٢ً شيو.

اييت قس تؿٌُ بإط٬قٗا َٛضز ايبشح  ،هاف إٍ شيو بعض اٯٜات ايكطآ١ْٜٝٴ

ِٴ ايػٻ٬َتٳُكُٛيٛا يٹ ٚٳ٫َ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :بٌٝأٜهّا، َٔ ق ٝٵُه ٔٵ َأِيَك٢ ٔإَي َٹُٓٳ َٴ٪ٵ  ﴾ّاّٳ َيػٵتٳ 

 (.94)ايٓػا٤: 

 َٔ ا٫يتؿات إٍ ْكطتٌ، ُٖٚا: ٫ بٴسٻٚٗ ٖصا ايؿإٔ 

١ ١ ٚؾػاز ايعكا٥س ٫ ػطٟ أقاي١ ايكشٸٗ قشٸ : ٗ َٛاضز ايؿٓوا٭ٍٚ
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 ١ ٚايؿػاز أٜهّا. ايكشٸب، بٌ ٫ هب ايتشكٝل ٚايبشح ٗػٵؾشٳ

ٜعٝـ ٗ زاض  : طبكّا يًتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٚؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ يٛ نإ ؾدلٷايجا١ْٝ

اٱغ٬ّ، أٟ إٓطك١ اييت تهٕٛ ؾٝٗا ايػًط١ ٚايػًب١ يًُػًٌُ، ٚؾههٓا ٗ 

إغ٬َ٘، سٴهِ عًٝ٘ باٱغ٬ّ، ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو ٖٛ ايػرل٠ ايكطع١ٝ ايكا١ُ٥ بٌ 

 ٤ أسهاّ اٱغ٬ّ عًٝ٘، َٔ قبٌٝ: ايٓهاح ٚايصبض ٚايطٗاض٠.إػًٌُ ع٢ً إدطا

 عتكازٙ ْإفاٗ إٔ  إشا نإ ايؿٓو» ع٢:ٚقاٍ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ بٝإ أقٌ إسٸ

يتككرل َٓ٘  ;أٚ َٔ َسضى ؾاغس ،َاتَ٘ٔ زٕٚ تككرل عٓ٘ ٗ َكسٸ ،عٔ َسضى قشٝض

 .(32)«َات٘، ؾايٛاٖط ٚدٛب اؿٌُ ع٢ً ايكشٝضٗ َكسٸ

ٗ إعتكسات إتعًك١ بايؿطٚع، َٔ قبٌٝ: ايٛادبات  : ايؿٓوايجا١ْٝ ايكٛض٠

ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٍ ا٫عتكاز بطٗاض٠ أٌٖ  َات، نإٔ ٜصٖب ؾدلٷٚاحملطٸ

ٗ إٔ ٖصا ا٫عتكاز ٌٖ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ا٭زي١ ايؿطع١ٝ أٚ ٖٛ  ايهتاب، ثِ ٜؿٓو

 ؟كايـ يٮزي١

 :ايتاي١ٝ، ٚشيو يٮَٛض ٓؿأ ايؿٓؤَ ٬َس١ٛ َ ٫ بٴسٻٚٗ ٖصا ايؿإٔ 

ٖٓا ٗ إٔ ا٭قٌ  ٬ ؾٳٖوؾ ،١ ايعٌُ أّ ٫ٗ قشٸ ـ إٔ ٜهٕٛ َٓؿأ ايؿٓو1

ِٸ; ٜهٕٛ داضّٜا ِٸ سٝح ٜت تطتٝب اٯثاض ايؿطع١ٝ عًٝ٘،  ٌٓ عكٝست٘ ع٢ً ايكشٸ١، ٜٚت

شيو  ؾٝهٕٛبؿط٠ ايهاؾط ايهتابٞ،  ضطب قس َؼٸ ْٝاب١ٝ بجٛبٺ نُا يٛ دا٤ بك٠٬ٺ

 ٫ٚ ػب اٱعاز٠ ع٢ً أٚيٝا٤ إٝٸت. ،ّافعٜ

ؾٝذٛظ تكًٝسٙ أّ ٫؟ ٖٚٓا ٜهٕٛ  ،١ عكٝست٘ٗ قشٸ ـ إٔ ٜهٕٛ َٓؿأ ايؿٓو2

َٸا٭َط زا٥طّا َساض أزي١ سذٸ  .ٞ، ٚاٯضا٤ ٗ شيو كتًؿ١ٝ١ْ قٍٛ اجملتٗس بايٓػب١ إٍ ايعا

اضد١ٝ، بايٓػب١ إٍ إٛنٛعات اـ ٗ اعتكاز ؾدٕل : يٛ ؾٓوايكٛض٠ ايجايج١

َٚا إٍ  ،نُا يٛ اعتكس ؾدل بهطٸ١ٜ إا٤، أٚ إػاؾ١ ايؿطع١ٝ، أٚ ايػطٚب ايؿطعٞ

طّا ٗ ؼكٌٝ ٖصا ٌٖ نإ َككِّ أ١ٟ أٚ ؾػاز اعتكازٙ، شيو، ٚؾههٓا ٗ قشٸ

ا٫عتكاز أّ سكٌ عًٝ٘ بايططم إتعاضؾ١، عٝح يٛ نإ كط٦ّا ٗ ايٛاقع نإ 

ِٸ تطتٝب اٯثاض ١ َٔ زٕٚ ؾوٍّأقاي١ ايكشٸَعصٚضّا أَاّ ايؿاضع؟ ؾٗٓا ػطٟ  ، ٚبايتايٞ ٜت

 ايؿطع١ٝ ع٢ً شيو.

 .ّ شنطٖا ػطٟ ٗ اجملتُعات غرل اٱغ١َٝ٬ أٜهّاْٚٝع ٖصٙ إٛاضز اييت تكسٻ
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ٗ ا٭قٍٛ أٚ ايؿطٚع أٚ إٛنٛعات  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٛ أٚٗط ايهاؾط عكٝس٠ّ

ض ا٭عُاٍ، ٚؾههٓا ٗ َا إشا نإ اـاضد١ٝ، ٚقاّ ع٢ً أغاؽ شيو ا٫عتكاز ببع

ٖصا ا٫عتكاز قشٝشّا ٗ زٜٓ٘ َٚصٖب٘ أّ ٫، ٌٓ ٖصا ا٫عتكاز ع٢ً ايكش١، ٚتطتبت 

 عًٝ٘ اٯثاض أٜهّا.

 

 

 الهوامش
                                           

×



 

 االجتهاد والتجديد 

                                                                                                       

  



 

 

 

 

 الٍّي عَ التفشري بالزأي ٌصوص

 بني االعتبار واملدلوه
 

 

ي١ ايتؿػرل بايطأٟ َٔ إػا٥ٌ اييت ُططست َٓص قسِٜ ا٭ٜاّ ٗ تعتدل َػأ

ُٸت ٚاييت ٫ ،ا٭ٚغاٙ ايع١ًُٝ اٱغ١َٝ٬ ١ٝ نبرل٠ ٗ ايسضاغات ايكطآ١ْٝ. عاٍ ؼ٢ٛ بأٖ

ِٸ ،َا إٔ ٖٓاى ع٬ق١ ٚطٝس٠ بٌ ٖصٙ إػأي١ ٚآيٝات ؾِٗ ايكطإٓ ايهطِٜ  بٛقؿ٘ أٖ

 ;ب إٔ ْتدص َٛقؿّا عًُّٝا ػاٙ ٖصٙ إػأي١إكازض إعطؾ١ٝ ايس١ٜٝٓ ٗ اٱغ٬ّ، ه

 ع١ًُٝ ٚغ١ًُٝ.  َٔ ايٛقٍٛ إٍ إعاضف اٱشل١ٝ بططٜك١ٺ ْتُٓهٔيهٞ 

ٖٞ ايطٚاٜات اييت ٚقًتٓا عدل ايذلاخ اؿسٜجٞ  ١إٓطًل ا٭غاؽ شلصٙ إػأي

ُٸؼ٢ٛ ؾًصيو  ،يًُصاٖب اٱغ١َٝ٬ إدتًؿ١ ١ٝ نبرل٠ زضاغ١ ٖصٙ ايطٚاٜات بأٖ

ٔٵ .إٍ ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ ٗ ٖصا إٛنٛع يًٛقٍٛ يٮغـ أنجط ايسضاغات اييت  يه

بٌ ٗ ايهجرل  ،٥٫كّا بٗصا اؾاْب َٔ ايبشح اٖتُاَّا طٵعٹتبت ٗ ٖصا إٛنٛع مل تٴُن

َا  ٢عًاعتُازّا  ،ٔ ايسخٍٛ ٗ اؾاْب ايػٓسٟ شلصٙ ايطٚاٜاتعٓٛا ػَٔ ا٭ٚقات اغت

بُٝٓا ٗ ايبشٛخ  ،ٟ٭خباض ايٓا١ٖٝ عٔ ايتؿػرل بايطأعاٙ بعض ايعًُا٤ َٔ تٛاتط اازٸ

 ،ضْا إٔ ْسضؽ ٖصا إٛنٛع. ؾًصيو قطٸقشٝشّا ٣ايسعاٚ ٢ايع١ًُٝ ٫ ٜبسٚ ا٫عتُاز عً

 ع٢ً إكازض اؿسٜج١ٝ ا٭ق١ًٝ.  َٜٔعتُس
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ٌّ بٓا قبٌ ايسخٍٛ ٚ ب ٗ ٖصا إٛنٛع ٗ ايبشح إٔ ْؿرل إٍ بعض َا ُنتسط

 إٍ اٯٕ: 

 ضناٜٞ عًٞ ُسحملضأٟ،  ب٘ تؿػرل َٚٛاؾكإ كايؿإ ز٫ٌٜ زضباضٙ  ـ1

 . (1)قؿٗاْٞإ

 . (2)غعسٟأ ُسحملضٚاٜات،  َٓٛط ظأ ضأٟ ب٘ رلتؿػـ 2

 َاّإ آضا٤ بط تأنٝس با ؾطٜكٌ َٓٛط ظأ ضأٟ ب٘ تؿػرل َٟ٪يؿ٘ ٖاٚ ٝتَاٖـ 3

 . (3)ْكرلٟ عًٞئٝين، 

 . (4)ٕػاعس ايطٝٸاض٘، َؿَٗٛ٘، سهُ٘، أْٛاع :بايطأٟ رلايتؿػـ 4

  عؿطؾؾطٜكٌ،   زض ضأٟ ب٘ تؿػرل ظأ ْٗٞ سازٜحأ زضباضٙ ـ 5

 . (5)قُسٟ

ايطٚاٜات إتك١ً بٗصا إٛنٛع َٔ كتًـ  ٨ساٚيٓا ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ ْػتكط

 ست٢ ،ٚايس٫ي١ٝ ايػٓس١ٜ ايٓاس١ٝ َٔ ٜاتثِ ْسضؽ ْٝع ٖصٙ ايطٚا ،إكازض اؿسٜج١ٝ

 . بايطأٟ ايتؿػرل َػأي١ عٔ ايؿطٜؿ١ ١ايػٓٸ َٛقـ َٔ ؾا١ًَ ض١ٜ٩ ع٢ً كٌم

ي١ ؾِٗ أخ عٔ َػنجرل٠ ٗ فُٛع إكازض اؿسٜج١ٝ تتشسٸ ٖٓاى ضٚاٜاتٷ

ّهٔ تكٓٝـ ٖصٙ ايطٚاٜات ٚ .بٗصا إٛنٛع َٚٓاٖذ٘ اييت تهٕٛ ع٢ً ق١ًٺ ،ايكطإٓ

 : هٗاْؿرل إٍ بعز٠، ايهجرل٠ ٗ طٛا٥ـ َتعسٸ

ِٸايٓٗ ـ1 عٔ ايتؿػرل  ٢ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ضٚاٜات تٓٗ ٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ: ته

 تًٛوّا أٚ تكطوّا.  ،بايطأٟ

 ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات عٔ ايتأٌٜٚ بايطأٟ.  ٢ايٓٗٞ عٔ ايتأٌٜٚ بايطأٟ: تٓٗ ـ2

 عٔ ايت٠ٚ٬ بايطأٟ.  ٢ايٓٗٞ عٔ ايت٠ٚ٬ بايطأٟ: ٜٛدس ٗ تطاثٓا اؿسٜجٞ َا ٜٓٗ ـ3

ٗ ايذلاخ اؿسٜجٞ اٱَاَٞ  ٔ اغتعُاٍ ايطأٟ ٗ ايسٜٔ: ٖٓاى ضٚاٜاتٷايٓٗٞ عـ 4

ٕٵٚعٔ اغتعُاٍ ايطأٟ ٚايكٝاؽ ٗ ايسٜٔ.  ٢تٓٗ مل تتشسخ عٔ  ٖصٙ ايطٚاٜات ٚإ

سٝح ٜهٕٛ  ،ٗا تؿٌُ بعَُٛٗا ؾِٗ ايكطإٓ ٚتؿػرلٙٚيهٓٸ ،خكٛم ؾِٗ ايكطإٓ

 ايكطإٓ َٔ إكازض ا٭غاغ١ٝ ٗ ؾِٗ ايسٜٔ. 

ع ع٢ً ايٓٗٞ عٔ تؿػرل ايتؿػرل بػرل ايعًِ: بعض ايطٚاٜات تطٓن ايٓٗٞ عٔ ـ5

 ايكطإٓ بػرل ايعًِ. 
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ؼكط ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ  : ٖٓاى ضٚاٜاتٷ^سكط١ٜ ؾِٗ ايكطإٓ ٗ أٌٖ ايبٝت ـ6

أٚ ايطٚاٜات  ;ايطٚاٜات اييت تعتدل ؾِٗ ايكطإٓ أبعس َٔ عكٍٛ ايطداٍ :َجٌ ،^ايبٝت

َٳ  . ^أٌٖ ايبٝت ٚتككس ،ب٘ خٛطب ٔٵاييت ؼكط ؾِٗ ايكطإٓ 

تبعّا ٕا  ،: ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات^سكط تأٌٜٚ إتؿابٗات بأٌٖ ايبٝت ـ7

 . ^َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ، ؼكط ؾِٗ اٯٜات إتؿاب١ٗ بأٌٖ ايبٝت 7ٚضز ٗ اٯ١ٜ 

ف: ٜػتؿاز َٔ بعض ايطٚاٜات إٔ ٖٓاى طٵؾِٗ ايكطإٓ ؾُّٗا َتعايّٝا عٔ ايعٴ ـ8

عٝح ٫ ٜؿُٗٗا إ٫  ،بعهٗا َتعاي١ٝ عٔ ايكٛاعس ايعطؾ١ٝ ;إٓ ايهطَِٜطاتب يؿِٗ ايكط

ّهٔ إٔ ْؿرل ٗ ٖصا ايػٝام إٍ ضٚاٜات بطٕٛ ٚضٚس١ٝ عاي١ٝ.  ٣ايصٜٔ ّتًهٕٛ قٛ

طٚا اٯٜات ايكطآ١ْٝ سٝح ؾػٻ ،^عٔ ا٭١ُ٥ تٚبعض ايتؿاغرل اييت ْكً ،ايكطإٓ

 ؾ١ٝ يًػ١. طٵبتؿاغرل ٫ تٓػذِ ٚايكٛاعس ايعٴ

ٍٸ ـ9 ِٸ ضٚاٜاتٺ تس ع٢ً دٛاظ ؾِٗ  دٛاظ ا٫غتٓباٙ َٔ ايكطإٓ: ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ته

أٚ ايطٚاٜات اييت تعًِ  ;طٚاٜات عطض ا٭خباض ع٢ً ايكطإٓن ،ايكطإٓ ٚا٫غتٓباٙ َٓ٘

 نٝؿ١ٝ ا٫غتٓباٙ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ. 

 ،وتاز إٍ عح طٌٜٛ ،َٚكاض١ْ بعهٗا ببعٕض ،إٕ زضاغ١ ْٝع ٖصٙ ايطٛا٥ـ

يصيو ْككط ايبشح ٗ ٖصا إكاٍ ع٢ً زضاغ١ ايطٛا٥ـ ايج٬خ  .ع٘ ٖصا إكاٍػٳ٫ ٜٳ

ْٚذلى ايبشح عٔ غا٥ط ايطٛا٥ـ إٍ  ،ٚثٝك١ َٛنٛع عجٓا ع٢ً ق١ًٺٖٞ اييت  ،ا٭ٍٚ

 فاٍ آخط. 

 ٝذسٝح قاٍ ايؿ ،ع٢ بعهِٗ تٛاتط ا٭خباض ٗ ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟٚقس ازٸ

َٸا...»: ايػبشاْٞ دعؿط  تًو ع٢ً إػبك١، ٚتطبٝكٗا اٯضا٤ ن٤ٛ ع٢ً اٯٜات ؿػرلت ٚأ

 َٓ٘ ضسصٻ ايصٟ بايطأٟ ايتؿػرل ْؿؼ تٗا، ؾٗٛقشٸ ع٢ً زي٬ّٝ ٚدعًٗا ،ا٭ؾهاض

ٛٸأ َكعسٙ َٔ ايٓاض ٔٵَٳ»ٗ اؿسٜح إتٛاتط عٓ٘:  |ايٓيبٸ . (6)««ؾػٸط ايكطإٓ بطأٜ٘ ؾًٝتب

٫ٚ  ،ايتٛاتط ٗ ٖصٙ ا٭خباض ٤عاٌ ازٸسٝح ٜٓك ،ٜٚبسٚ َٔ ايػٝس اـ٥ٛٞ إٛاؾك١ عًٝ٘

 . (7)ٜطزٸ عًٝ٘

 ٍ َطسًتٌ: إغٛف ْكػِ ايبشح ٚ

ٗ ٖصٙ إطس١ً غٛف ْكّٛ باغتكطا٤ ٖصٙ  .: ايطقس ايتذع٦ٜٞإطس١ً ا٭ٍٚ

 غٓس١ٜ ٚز٫ي١ٝ.  خط زضاغ١ّتًٛ اٯ ّاْٚسضغٗا ٚاسس ،ايٓكٛم
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ايتكِٜٛ ايتذع٦ٜٞ شلصٙ ايطٚاٜات بعس إٔ قُٓا ب .: ايسضاغ١ اٱْاي١ٝإطس١ً ايجا١ْٝ

١ ايؿطٜؿ١ َٔ ايتؿػرل ؾا١ًَ عٔ َٛقـ ايػٓٸ يٓدطز بط١ٜ٩ٺ ;غٓكّٛ بايتذُٝع ايٓٗا٥ٞ

ٗ َجٌ ٖصا إٛنٛع وتاز إٍ زضاغ١ ْٝع اٯٜات  بايطأٟ. َٚٔ ايٛانض إٔ ايبتٸ

 ١َ. كسٸاييت َٓٗا ايطٛا٥ـ ايتػع إتٚ ،ك١ً َٓٗر ؾِٗ ايكطإٓ ايهطِٜٚايطٚاٜات إتٸ

 ضقس ِٝٚاشلسف َٔ ٚضا٤ ٖصا ايتكػ .ِ ٖصٙ ايطٚاٜات إٍ طا٥ؿتٌٚغٛف ْكػٸ

 : اٱَا١َٝإكازض ٚ ;١ٝايػٓٸ إكازض :َٔ نٌٍّ ٗ ٜاتايطٚا ٖصٙ سهٛض سذِ

 : ايطٚاٜات اٱَا١َٝ. ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ

 ١ٝ. : ايطٚاٜات ايػٓٸايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ

 

 

كٌ بٗصا تتٸ ،َٚطغٳٌ بٌ َػٓٳسٺ ،ع ٚقًٓا إٍ ث٬خ عؿط٠ ضٚا١ٜعس ايتتبټب

َٚا إٔ ايسضد١ ايٛثٛق١ٝ  .تكٌ بٗصا إٛنٛع اتكا٫ّ َباؾطّاتأٚ ّهٔ إٔ  ،إٛنٛع

 ػٛف ْبشجٗا ٗ ٖصٜٔ ايكػٌُ.ؾَٔ ٖصٙ ايطٚاٜات كتًؿ١ 

  

 

 

ٞٸ :قاٍ &ٌسسثٓا قُس بٔ َٛغ٢ بٔ إتٛٓن بٔ إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ  سسثٓا عً

ٞٸ ،عٔ ايطٜإ بٔ ايكًت ،سسثٓا أبٞ :قاٍ عٔ  ،عٔ أبٝ٘ ،بٔ َٛغ٢ ايطنا عٔ عً

ٌٻ قاٍ اهلل ععٻ :|قاٍ ضغٍٛ اهلل :قاٍ ×عٔ أَرل إ٪ٌَٓ ،^آبا٥٘ َا آَٔ بٞ  :ٚد

َٳ ،ٗين غًكٞؾبٻ ٔٵَٳ َٚا عطؾين ،ؾػط بطأٜ٘ ن٬َٞ ٔٵَٳ اغتعٌُ  ٔٵَٚا ع٢ً زٜين 

 . (8)ايكٝاؽ ٗ زٜين

: ٜٓكٌ ايؿٝذ ايكسٚم ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٔ قُس بٔ َٛغ٢ ايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

ز ٗ ٚٚبٔ زااإ٫ إٔ  ،ٚمل لس ي٘ تٛثٝكّا قطوّا ٗ إكازض ايطداي١ٝ ا٭ٍٚ .ٌإتٛٓن

ِٗ تٛثٝك٘ عدل ٚساٍٚ بعهٴ، (9)بأْ٘ ثك١ ٞ ٗ اـ٬ق١ ٚقؿا١َٙ اؿًٓايطداٍ ٚايع٬ٓ

 َٚٓٗا: ، (10)ططم كتًؿ١

 ٞ ايؿٝذ ايكسٚم ي٘. تطنٸ ـ1



 االجتهاد والتجديد

 نْٛ٘ َٔ َؿاٜذ اٱداظ٠.  ـ2

 إنجاض ايجكات َٔ ايطٚا١ٜ عٓ٘.  ـ3

أٚ  ،١َٞ اؿًٓٚز ٚايع٬ٓٚبٔ زاا :َِٚٓٗ ،طٜٔؾإشا قًٓا عذ١ٝ تٛثٝكات إتأخٸ

ِٸ تكشٝض ايػٓس  ،ْػتطٝع إٔ ْجبت ٚثاقت٘ ٠،أخصْا بٗصٙ إعاٜرل ٗ تٛثٝل ايطٚا َٚٔ ثٳ

 أخط٣.  ٚتكشٝض ايػٓس َٔ د١ٗٺ ،ٗ تٛثٝك٘ َٔ د١ٗٺ ٚإ٫ ْٛاد٘ َؿه١ًّ .َٔ ْاسٝت٘

ايصٟ مل ٜكًٓا ٗ إكازض  ،ٚنصيو ٜؿتٌُ ٖصا ايػٓس ع٢ً إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ

ٕٵ ،قطٜض ي٘ ايطداي١ٝ تٛثٝلٷ ٕ َٓص قسِٜ ٚيصيو نا .تعابرلِٖ عٔ َسس٘ ٌٴمل ِؽ ٚإ

 ،ٚاٯخطٕٚ إٍ عسَ٘ ;سٝح شٖب بعهِٗ إٍ تٛثٝك٘ ;تٛثٝك٘ ٜاّ ق٫ٕٛ بايٓػب١ إٍا٭

ٕٵ  طٜٔ إٍ ٚثاقت٘. شٖب ايهجرل َٔ إتأخِّ ٚإ

اخت٬ف إباْٞ ٗ تٛثٝل إبطاِٖٝ بٔ  ٢عً ،ٓ٘ػٵ١ ايػٓس أٚ سٴؾٝٓتر َٔ شيو قشٸ

 ٌ. ٖاؾِ ٚقُس بٔ َٛغ٢ إتٛٓن

َټ١ايسضاغ١ ايس٫يٝ ـ ب ٗ بٝإ ث٬خ  ٌ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ لسٖا ٚاٖط٠ّ: بعس ايتأ

 قهاٜا: 

ا٬ٕظ١َ بٌ ايتؿاغرل بايطأٟ ٚعسّ اٱّإ باهلل تباضى ٚتعاٍ. )ايتؿػرل  ـ1

  .عسّ اٱّإ باهلل(= بايطأٟ 

ا٬ٕظ١َ بٌ تؿبٝ٘ اهلل باـًل ٚعسّ َعطؾت٘ تباضى ٚتعاٍ. )تؿبٝ٘ اهلل باـًل  ـ2

 .(طؾت٘ تباضى ٚتعاٍعسّ َع= 

= ا٬ٕظ١َ بٌ اـطٚز عٔ ايسٜٔ ٚاغتعُاٍ ايكٝاؽ ؾٝ٘. )اغتعُاٍ ايكٝاؽ  ـ3

  .اـطٚز عٔ ايسٜٔ(

َٸ  ،ٌ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚدٛز نًُيت ايطأٟ ٚايكٝاؽ ؾٝٗأَ ايٓكاٙ اؾسٜط٠ بايتأ

ٕ َعٌ ٗ ايكط سٝح ٜػتؿاز َٔ ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ ضٚاز ٖاتٌ ايهًُتٌ ناقط٬ٕح

َٔ اغتعُاٍ ايطأٟ ٚايكٝاؽ ٗ  ،سٝح ضاز َصٖب ا٭سٓاف ،ايجاْٞ اشلذطٟ ٗ ايعطام

 ٖٚٞ ،عٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ |بٛاغط١ ايٓيبٸ بُٝٓا ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٓكٛي١ْ .ا٫دتٗاز

 . |ٗ تطابكٗا َع احملاٚضات ايعطؾ١ٝ ٗ ظَٔ ايٓيبٸ ٚاٖط٠ْ

ٛٸُٻيصيو ٫ ْػتطٝع إٔ ْسخٌ فاٍ ؾِٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ قٚ زْا عًٝ٘ َٔ ًٌ َا تع

َٔ زضاغ١ ٖصٙ ا٭يؿاٚ ٗ ظَٔ  ٫ بٴسٻبٌ  ،ط٠ٌٓ ٖصٙ ا٭يؿاٚ ع٢ً َعاْٝٗا إتأخٸ
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ٛٸ بعٝسّا ،|ايٓيبٸ  ٫ت اييت ططأت عًٝٗا ؾُٝا بعس. عٔ ايتش

ٌ إؾها٫ّ ع٢ً قسٚض َجٌ ٖصٙ ايطٚاٜات عٔ َٔ ٖصا إٓطًل ّهٔ إٔ ْػذٸٚ

 أدٛا٤صٙ ايتعابرل ٗ ٖصا ايػٝام ٜٓػذِ أنجط َع ; ٭ٕ اغتدساّ َجٌ ٖ|ايٓيبٸ

ـ زضد١ ايٛثٛم بكسٚض ٖصٙ ايصٟ ّهٔ إٔ ىؿِّا٭َط  ،ايكطٕ ايجاْٞ اشلذطٟ ؾُا بعس

 ايطٚا١ٜ. 

 إٔ ٖٓاى استُايٌ ٗ إػأي١: بّهٔ إٔ هاب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ ٚ

 . |ػبت إٍ ايٓيبْٚٴ ،إٔ تهٕٛ ايطٚا١ٜ فعٛي١ ـأ

ا١ٜ ْؿػٗا ؾاٖسّا ع٢ً ٚدٛز ايطأٟ ٚايكٝاؽ بٗصا إع٢ٓ ٗ إٔ تهٕٛ ايطٚ ـ ب

 . |ظَٔ ايٓيبٸ

ٌٸ ٖصا اٱؾهاٍ ٗ قسٚض ٖصٙ  َٚٔ ايٛانض أْ٘ إشا ثبت ا٫ستُاٍ ايجاْٞ غٝٓش

ٚٸ  ٝشتاز إٍ إثبات أَطٜٔ: ؾٍ ايطٚا١ٜ. أَا ا٫ستُاٍ ا٭

ٚٸ ٖصا اـدل ْؿؼ  :هب إٔ تسضؽ ْٝع ايؿٛاٖس إٛدٛز٠ ـ َٚٓٗا : َٔ د١ٗٺٍا٭

ْٚجبت إٔ ٖصا ا٫قط٬ح مل ٜهٔ  ،ـ غكٛم اغتعُاٍ َكطًشٞ ايكٝاؽ ٚايطأٟ

ٚٸ  ٍ ٗ ٖصٙ إعاْٞ. َػتع٬ُّ ٗ ايكسض ا٭

ٍٕ ٫ بٴسٻأخط٣  : َٔ د١ٗٺايجاْٞ َعكٍٛ آخط يكسٚض  َٔ إثبات عسّ ٚدٛز استُا

 . |َٓكٛي١ عٔ ايٓيب ،َجٌ ٖصٙ ايطٚاٜات ٗ ايكسض ا٭ٍٚ

ؾًصيو إشا  .عٞ ٚنع ٖصٙ ايطٚا١ٜصٜٔ ا٭َطٜٔ ٫ ْػتطٝع إٔ ْسٸَا مل ْجبت ٖٚ

ٟٸ ٔٸ .عٞ ٚنعٗاخًٌ ٗ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ٫ ْػتطٝع إٔ ْسٸ ٚدسْا أ ٖصا ا٫ستُاٍ  يه

ٚٳ ْتٝذ١ َعكٛيٝت٘ ّهٔ إٔ ٜعيعٍ زضد١ ايٛثٛم بٗصٙ ايطٚا١ٜ ٚأؾباٖٗا. إ٫ٓ ٔ ٖٵإشا ثبت 

 ٫ ٜعبأ ب٘ ايعك٤٬.  ٖصا ا٫ستُاٍ بسضد١ٺ

عٞ إٔ ٚاٖط٠ ايكٝاؽ َع٢ٓ غطا١ٜ ا٭سهاّ َٔ ّهٔ إٔ ْسٸ :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ

، بٌ ِقه١ٝ ٜعطؾٗا ايبؿط بطبعٗ ،أٚ إبسا٤ ايطأٟ َعتُسّا ع٢ً ايٕٛٓٛ ،إتؿابٗات

ٚٸ» :سٝح ٚضز ،نإ ضا٥ذّا َٔ بسا١ٜ خًل ايبؿط َٳأ ايٓٗٞ تعًل ، ؾ«بًٝؼإٖٛ أْا قاٍ  ٔٵٍ 

ٕٵ ،بٗصٙ ايٛاٖط٠  ق١ بايكهاٜا ايؿطع١ٝ. مل تهٔ خا ٚإ

خاضد١ عٔ عٗس٠  ٖٚٞ ،ٚايبتٸ ٗ ٖصا إٛنٛع وتاز إٍ زضاغ١ ْٝع ايؿٛاٖس

 ً٘ إٍ َهإ آخط. ؾًصيو ْ٪دِّ ،ٖصا إكاٍ



 االجتهاد والتجديد

 

َٳ ،×عٔ أَرل إ٪ٌَٓ ٜٓكٌ ايؿٝذ ايكسٚم ضٚا١ّٜ تاب ٗ أَط ضا ٔٵٗ دٛاب 

ط ايكطإٓ ؾإٜاى إٔ تؿػِّ: ...×ظاعُّا ٚدٛز ايتٓاقض ؾٝ٘، سٝح هٝب اٱَاّ ،ايكطإٓ

 ،تٓعٌٜ ٜؿب٘ ن٬ّ ايبؿط ٖٚٛ ن٬ّ اهلل بٻؾإْ٘ ضٴ ;٢ تؿكٗ٘ عٔ ايعًُا٤بطأٜو ستٸ

َٔ خًك٘ ٜؿبٗ٘ نصيو ٫ ٜؿب٘ ؾعً٘  نُا يٝؼ ؾ٤ٞٷ .ٚتأًٜٚ٘ ٫ ٜؿب٘ ن٬ّ ايبؿط

ؾه٬ّ  .٫ٚ ٜؿب٘ ؾ٤ٞ َٔ ن٬َ٘ ن٬ّ ايبؿط ،َٔ أؾعاٍ ايبؿط ؾ٦ّٝا تباضى ٚتعاٍ

٘ ن٬ّ اهلل به٬ّ ايبؿط ؾ٬ تؿبٸ ،ٚن٬ّ ايبؿط أؾعاشلِ ،اهلل تباضى ٚتعاٍ قؿت٘

ٌٸ  . (11)خل...إؾتًٗو ٚته

طٚا١ٜ ٗ نتاب ايتٛسٝس بٗصا : ٜٓكٌ ايؿٝذ ايكسٚم ٖصٙ ايايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

عٔ بهط بٔ عبس  ،سسثٓا أٓس بٔ و٢ٝ :ؿػٔ ايكطإ قاٍسسثٓا أٓس بٔ اس: ايػٓ

سسثٓا قُس بٔ اؿػٔ بٔ  :سسثين أٓس بٔ ٜعكٛب بٔ َطط قاٍ :اهلل بٔ سبٝب قاٍ

سسثٓا طًش١ بٔ  :٘ٗ نتاب أبٞ غٓط ٚدستٴ :عبس ايععٜع ا٭سسب اؾٓس بٓٝػابٛض قاٍ

 عٔ أبٞ َعُط ايػعساْٞ.  ،عٔ عبٝس اهلل بٔ عبٝس ،ٜعٜس

بػبب اؾتُاي٘  ;ب إعاٜرل اؿسٜج١ٝػٵّهٔ ا٫عتُاز ع٢ً ٖصا ايػٓس سٳ٫ ٚ

 ٫ ْعطف عِٓٗ ؾ٦ّٝا نجرلّا.  ،ع٢ً فاٌٖٝ نجرل٠

ُټ إناؾ١ّ ِٕإٍ إٔ ططٜك١ ؼ َٓٗا تهٕٛ ع٢ً ططٜك١  ٌ ٖصا اؿسٜح ٗ قػ

. ٚنُا ْعًِ «٘ٗ نتاب أبٞ غٓط ٚدستٴ»سٝح قطٸح قُس بٔ اؿػٔ:  ،ايٛداز٠

ُټططٜك١ اي يصيو تهعـ زضد٘ ايٛثٛم بٗصٙ ٚ ،ٌ اؿسٜحٛداز٠ َٔ أنعـ ططم ؼ

 ّا. ايطٚا١ٜ دسٸ

ٕٵ ،ب إعاٜرل اؿسٜج١ٝ ـ نعٝؿ١ػٵّ، غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ سٳع٢ً َا تكسٸٚ ناْت  ٚإ

 تعتدل قط١ٜٓ ٚثٛق١ٝ هب َطاعاتٗا ٗ اؽاش إٛقـ ايٓٗا٥ٞ َٔ ٖصٙ إػأي١. 

ٙ ايطٚا١ٜ ـ بعس ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ ـ عٔ : تتشسخ ٖصايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب

ٖٚصا ايتعبرل  .٘ َٔ ايعًُا٤ بٛقؿ٘ ايططٜل ايكشٝض يتؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜايتؿٗك

قط١ٜٓ ع٢ً اؼاز ايتؿػرل بايطأٟ ٚايتؿػرل بػرل ايعًِ، َٚٔ  ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ د١ٗٺ

بكط١ٜٓ  ;^يبٝتأخط٣ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ قط١ٜٓ ع٢ً امكاض ؾِٗ ايكطإٓ ٗ أٌٖ ا د١ٗٺ

ؾٝهٕٛ إككٛز َٔ  ،٫ ٜؿب٘ ؾ٤ٞ َٔ ن٬َ٘ ن٬ّ ايبؿط()ٚ :َا دا٤ ٗ اؿسٜح
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 . ^ٖصٙ ايطٚا١ٜ اختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ايبٝت

ٟٸ ْٛع َٔ ايتؿاب٘ بٌ ن٬ّ اهلل ٚن٬ّ ايبؿط،  تٓؿٞ ٖصٙ ايطٚا١ٜ بكطاس١ أ

 ّهٔ إٔ ؾ٬ .ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً ايعُّٛ ،سٝح اغتدسَت ايٓهط٠ ٗ غٝام ايٓؿٞ

عٝ٘ ٗ بٌ بٓكٛق٘، ٖٚصا َا ٜكع ٗ َكابٌ َا ْسٸ ،و بٛٛاٖط ايكطإٓ ايهطِْٜتُػٸ

ِ َٔ نْٛ٘ ١ٝ ٚٛاٖط ايكطإٓ ايهطِٜ، ؾٝدطز ايكطإٓ ايهطٜعًِ ا٭قٍٛ َٔ سذٸ

 . َكسضّا َعطؾّٝا َػتك٬٘

٘ َٔ ايعًُا٤ َا إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ؼكط ايططٜل ايكشٝض يتؿػرل ايكطإٓ ٗ ايتؿٓكٚ

َٚٔ ثِ ماٍٚ تطدٝض  ،خ ق٬ًّٝ عٔ احملت٬ُت ايجبٛت١ٝ ٗ ايعًِ ٚايعًُا٤إٔ ْتشسٸ  بٴسٻ٬ؾ

 بايكطا٥ٔ اٱثبات١ٝ.  ٌَػتعٝٓ ،بعض ٖصٙ احملت٬ُت ع٢ً بعهٗا اٯخط

ٚبتبع٘ ٗ إككٛز َٔ  ،(12)ٖٓاى ث٬ث١ قت٬ُت ثبٛت١ٝ ٗ إككٛز َٔ ايعًِ

 ايعًُا٤: 

 

 

اييت ُٓش٘ ايػه١ٓٝ  ،ّهٔ إٔ ْككس َٔ ايعًِ اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ ٗ اٱْػإ

ٔٵ ،ٚا٫ط٦ُٓإ بايٓػب١ إٍ قه١ٝٺ ٜتٻبع إٓٗر ايعك٬ْٞ يتشكٌٝ ٖصا إٔ َٔ زٕٚ  يه

َٸ أٚ عسّ ايتأٌَ ٗ  ;ا ْتٝذ١َ اغتعذاي٘ إؿٔطٙ ٗ أخص ايٓتا٥رايعًِ، ٚإِا سكٌ ي٘ إ

ٚيهٓ٘ ططٜل غرل عك٬ْٞ  ،ٚقس ٜتطابل ٖصا ايعًِ َع ايٛاقع .ٕدتًؿ١ يًُػأي١...ايعٚاٜا ا

 َٓٗذّٝا. 

 

 

عك٬ْٞ ٗ  باع َٕٓٗرايصٟ وكٌ َٔ خ٬ٍ اتٸ ،ٜكع ٗ إكابٌ ايعًِ إٛنٛعٞ

 ّٚهٔ إٔ ْكػِ ٖصا ايعًِ إٍ قػٌُ:  .ؼًٌٝ ايكهاٜا ٚاغتٓتاز ايٓتا٥ر

: ٖٚصا ٖٛ ايعًِ ايصٟ ٜٴجبت٘ بعض إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ايعًِ إٛنٛعٞ إعكّٛ

، سٝح ٜعتكسٕٚ عسّ استُاٍ ٚقٛع اـطأ ؾِٝٗ، ؾٝٛغِّعٕٛ ^أٚ أٌٖ بٝت٘ |يًٓيبٸ

 اـطأ أٜهّا. عٔ َؿّٗٛ ايعك١ُ يٝؿٌُ ايعك١ُ 

: ٖٚصا ٖٛ ايصٟ وكٌ يًعًُا٤ غرل إعكٌَٛ ايعًِ إٛنٛعٞ غرل إعكّٛ



 االجتهاد والتجديد

ايصٟ ٜتبعٕٛ إٓاٖر ايعك١ْٝ٬ ٗ اغتٓتاز ايٓتا٥ر، سٝح وتٌُ ٚقٛع اـ٬ف ٗ 

ٕٵ ،ايهجرل َٔ ايعًّٛ ٫ ٜعتين ب٘  نإ استُاٍ كايؿت٘ يًٛاقع ن٬ّٝ٦ إٍ زضد١ٺ ٚإ

عٝح  ،بإع٢ٓ ا٭ضغطٞ يه١ًُ ايٝكٌ ّٓاَتٝٓك ٢ يٛ نإ ايعامل بكه١ٝٺبٌ ستٸ .ايعك٤٬

ؾإشا ْٛطْا إٍ  .سلٛي١ٝ وتٌُ كايؿت٘ َع ايٛاقع بٓٛط٠ٺ ،٫ وتٌُ اـ٬ف أبسّا

ٌٓ ؾبُكته٢ سػاب ا٫ستُا٫ت فُٛع ايكهاٜا ايٝك١ٝٓٝ بإع٢ٓ ا٭ضغطٞ عٓس إتٝٓك

غٝجبت إدايؿ١ ا٫ط٦ُٓا١ْٝ يبعض ٖصٙ ايكهاٜا َع ايٛاقع، ا٭َط ايصٟ غٛف وسخ يٓا 

ٕٵخاضدٞ استُاٍ إدايؿ١ ٗ ْٝع ٖصٙ اي نٓإٚط  ٔ. مل وسخ ٗ ْؿؼ إتٝٓك كطٛع، ٚإ

 ٚبتبع٘ ٜٴكػٻِ ايعامل أٜهّا إٍ ث٬ث١ أقػاّ:  ،ؾٗٓاى ث٬ث١ تكاٜٚط يًعًِ

 ايعامل ايصٟ إِا و٢ٛ بايعًِ ايصاتٞ ٚايٓؿػٞ.  ـ1

 ايعامل ايصٟ و٢ٛ بايعًِ إٛنٛعٞ إعكّٛ.  ـ2

 ايعامل ايصٟ و٢ٛ بايعًِ إٛنٛعٞ غرل إعكّٛ.  ـ3

ٔٵٚي َٳطٵٜبسٚ إٔ ايعٴ ه و٢ٛ بايعًِ ايصاتٞ َٔ زٕٚ إٔ  ٔٵف ٫ ٜٴطًل ايعامل ع٢ً 

ؾٝبك٢  .ؾإط٬م ايعامل عًٝ٘ ٫ ىًٛ َٔ تػإَض .ٜتبع إٓاٖر ايعك١ْٝ٬ ٗ ؼكًٝ٘

 ايجايح. ٚايجاْٞ  إايتكٜٛط

َٳ ،أَا ايتكٜٛط ايجاْٞ ؾٗٛ نُا قًٓا َبٓا٥ٞ ٫ ٜ٪َٔ بعك١ُ  ٔٵؾ٬ ٜتكٛض عٓس 

ٔٸ .ل بسا٥ط٠ اييت ٜ٪َٕٓٛ بٗاٚنصيو ٜتهٝٻ .عٔ اـطأ ^أٚ اٱَاّ |ايٓيبٸ ٖصا  ٚيه

ن٬ّ  َؿاب١ٗا٫ستُاٍ ٖٛ ايصٟ ٜتٓاغب أنجط َع ايتعبرل إٛدٛز ٗ ايطٚا١ٜ َٔ عسّ 

ايكطإٓ ايهطِٜ إ٫ ايطدٛع  ٞه٬ّ ايبؿط ٗ ؾ٤ٞ، سٝح ٫ ططٜل يٓا ٕعطؾ١ َعاْياهلل 

٫ِٕ ّهٔ إٔ ْتشسٸٚؾ١ٝ، طٵإٍ احملاٚضات ايعٴ ، ^َٛنٛعٞ يػرل إعكٌَٛ خ عٔ عً

 ؾتهٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ يكاحل ْٛط١ٜ ا٫ختكام. 

ٚهسض بٓا إٔ ْؿرل إٍ إسس٣ ايٓٛطٜات إططٚس١ ٗ َع٢ٓ ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل 

 طدٛعتؿػرل ايكطإٓ قبٌ اي ٟإٍ إٔ إككٛز َٔ ايتؿػرل بايطأ ، سٝح شٖب بعضٷٟبايطأ

ٔٵ .١ٝإٍ ايٓكٛم اؿسٜج ٜبسٚ إٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ غرل قشٝش١; ٭ٕ غا١ٜ َا ٜػتؿاز  ٚيه

ٖٚصا ئ وكٌ إ٫ عدل  ،^َٔ ايٓكٛم اؿسٜج١ٝ اختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ايبٝت

ٚايطدٛع إٍ  ،^ٗ نٌ قػرل٠ أٚ نبرل٠ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ إٍ أٌٖ ايبٝت طدٛعاي

ّٸ ^َا ٚقٌ إيٝٓا َٔ أٌٖ ايبٝت ١ احمله١ٝ ٫ إيِٝٗ; ٭ٕ ايػٓٸ يٝؼ َع٢ٓ ايطدٛع ايتا
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إش َٔ إُهٔ إٔ ٫ ٜكًٓا بعض ضٚاٜاتِٗ ايكازض٠  ;١ ايٛاقع١ٝعٔ ْٝع ايػٓٸ ٞؼه

ؾإشا قبًٓا  .ِٜٗ يتؿػرل ْٝع اٯٜات ايكطآ١ْٝبٌ ّهٔ عسّ تكسٸ ،ٗ تؿػرل ايكطإٓ

إٍ ايٓكٛم  طدٛعإٔ مًُٗا ع٢ً ايتؿػرل َٔ زٕٚ ايَجٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٫ ّهٔ 

َٚٔ ثِ عسّ دٛاظ  ،^بٌ عًٝٓا إٔ ْكٍٛ باختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ايبٝت ،ٕٛدٛز٠ا

 ٜ٪َٔ بٗا يتاي ،ْٛط١ٜ ا٫ختكام ٖٞ ٖٙٚص .ايطدٛع إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ َػتك٬٘

 خباضٜٞ ايؿٝع١. أْاع١ َٔ 

خ عٔ اختكام ؾِٗ ٚغا٥ط ايطٚاٜات اييت تتشسٸ ،إشا قًٓا بإٔ ٖصٙ ايطٚاٜات إ٫ٓ

ٖٚٞ اٯٜات  ،إٍ زا٥ط٠ َع١ٓٝ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ْاٚط٠ْ ،^ٌ ايبٝتايكطإٓ بأٖ

ٚيهٔ ٖصا ايه٬ّ وتاز إٍ  .إتؿاب١ٗ َج٬ّ، ؾتتهٝل ٖصٙ ايٓٛط١ٜ بٗصٙ ايسا٥ط٠

 يتدكٝل أٚ يتكٝٝس ايٓكٛم اؿسٜج١ٝ ايٛاضز٠ ٗ ٖصا إٛنٛع.  َكاضب١ٺ

 

 

 ،ايطٚا١ٜ ايجايج١ ْكًٗا ايؿٝذ ايكسٚم ٗ نتاب٘ ُاّ ايسٜٔ ٚنُاٍ ايٓع١ُ

ٞٸٞعٓ٘. ٖٚ ،١َٞ اؿًٓنابٔ طاٚٚؽ ٚايع٬ٓ ،ْٚكًٗا اٯخطٕٚ  : سسثٓا قُس بٔ عً

ُٸ :قاٍ &َادًٜٝٛ٘ عٔ قُس بٔ عًٞ ايكرلٗ  ،ٞ قُس بٔ أبٞ ايكاغِسسثين ع

عٔ  ،عٔ دابط بٔ ٜعٜس اؾعؿٞ ،ٌ بٔ عُطإؿهٻ عٔ ،عٔ قُس بٔ غٓإ ،ايهٛٗ

يعٔ اجملازيٕٛ  :|قاٍ ضغٍٛ اهلل :عٔ عبس ايطٓٔ بٔ زلط٠ قاٍ ،غعٝس بٔ إػٝب

َٳ ،ٗ زٜٔ اهلل ع٢ً يػإ غبعٌ ْبّٝا  قاٍ اهلل ععٻ ،دازٍ ٗ آٜات اهلل ؾكس نؿط ٔٵٚ

ٌٻ ٔٳ َن﴿ :ٚد ٍٴ ؾٹٞ آٜٳاتٹ اهللٹ ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ ِٵ ؾٹٞ اِيبٹ٬َزٹَٳا ٜٴذٳازٹ ٗٴ : غاؾط) ﴾َؿطٴٚا َؾ٬َ ٜٳػٵطٴضٵَى تٳَكًٗبٴ

َٳ ،(4 َٳ ،ايهصب اهلل ع٢ً اؾذل٣ ؾكس بطأٜ٘ ايكطإٓ طؾػٻ ٔٵٚ ِٕ بػرل ايٓاؽ أؾت٢ ٔٵٚ  عً

ٌٸ ،ن٬ي١ بسع١ ٚنٌ .ٚا٭ضض ايػُاٚات ٥٬َه١ ؾًعٓت٘  .ايٓاض إٍ غبًٝٗا ن٬ي١ ٚن

ٜا بٔ  :ؾكاٍ ،أضؾسْٞ إٍ ايٓذا٠ ،ٍٛ اهللٜا ضغ :ؾكًتٴ :بس ايطٓٔ بٔ زلط٠ع قاٍ

ٞٸإشا اختًؿت ا٭ٖٛا٤ ٚتؿطٸ ،زلط٠ ؾإْ٘ إَاّ أَيت  ;بٔ أبٞ طايب قت اٯضا٤ ؾعًٝو بعً

غأي٘  ٔٵَٳ ،ع ب٘ بٌ اؿل ٚايباطٌٖٚٛ ايؿاضٚم ايصٟ ّٝٸ ،ٚخًٝؿيت عًِٝٗ َٔ بعسٟ

َٳ ،أداب٘ َٳ ،اغذلؾسٙ أضؾسٙ ٔٵٚ َٳ ،طًب اؿل عٓسٙ ٚدسٙ ٔٵٚ ايتُؼ اشلس٣ يسٜ٘  ٔٵٚ

َٳ ،قازؾ٘ َٳ ،ؾأ إيٝ٘ آَٓ٘ ٔٵٚ َٳ ،اٙاغتُػو ب٘ ٓل ٔٵٚ  . (14)اقتس٣ ب٘ ٖساٙ... ٔٵٚ
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ٚغٓسٖا  .زات ايؿٝذ ايكسٚمٖصٙ ايطٚا١ٜ أٜهّا َٔ َتؿطٸ :ايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

ـٷ ٌٸ ;نعٝ  بػبب ٚدٛز ؾدكٌ:  ع٢ً ا٭ق

ٗ  إ٫ٓ ،اي١ٝ اٱَا١َٝزل٘ ٗ إكازض ايطدا زٵعبس ايطٓٔ بٔ زلط٠: مل ٜٔط ـ1

 .ؾٗٛ ع٢ً إػت٣ٛ اٱَاَٞ فٍٗٛ .زل٘ ؾك٘اٚانتؿ٢ بصنط  ،ضداٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ

ؾإعطٝات إتك١ً ب٘ قسٚز٠  .ّاق٬ًّٝ دسٸ ٗ ايهتب اؿسٜج١ إ٫ٓ زٵإناؾ١ إٍ أْ٘ مل ٜٔط

ٔ ب بعض ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ نإ ٚاسسّا َٔ ايؿدكٌ ايًصٜٔ ُأضغ٬ َػٵسٳّٚا. دسٸ

×ٌ َعا١ٜٚ يًكًض َع اٱَاّ اؿػٔبٳقٹ
ٜٚػتؿاز َٔ بعهٗا اٯخط أْ٘ نإ َٔ  ،(15)

 . (16)٪ت١َايصٜٔ ؾاضنٛا ٗ سطب 

ٞٸايقُس بٔ عًٞ  ـ2 ايصٟ  ،أبٛ زل١ٓٝ ،كرلٗ ايهٛٗ: ٖٚٛ قُس بٔ عً

 اؾتٗط بايهصب عٓس بعض ايطدايٌٝ. 

 ٗ ؾكطتٌ: ّهٔ إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ : ايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب

َٳ»عباض٠ : ا٭ٍٚ سٝح  ،«بطأٜ٘ ؾكس اؾذل٣ ع٢ً اهلل ايهصب ط ايكطإٓؾػٻ ٔٵٚ

 اعتدل ايتؿػرل بايطأٟ اؾذلا٤ ع٢ً اهلل. 

يًدطٚز َٔ ٖصٙ إداطط اييت شنطت ٗ  ايططٜل ايصٟ اعتدل س٬٘: ايجا١ْٝ

 ايطٚا١ٜ. 

ٕ ايؿاٖس ا٭غاؽ ؾإـ  اعتباض ايتؿػرل بايطأٟ اؾذلا٤ٶ ع٢ً اهلل ـ أَا ايؿكط٠ ا٭ٍٚ

َٳ»عباض٠:  ٞٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖ ، «ط ايكطإٓ بطأٜ٘ ؾكس اؾذل٣ ع٢ً اهلل ايهصبؾػٻ ٔٵٚ

ٖٚٓاى ث٬ث١  .سٝح اعتدل ايتؿػرل بايطأٟ َٔ َكازٜل ا٫ؾذلا٤ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

 استُا٫ت ٗ تؿػرل ٖصا ايه٬ّ: 

 ؾذلا٤ ع٢ً اهلل. أـ إٔ ٜهٕٛ ايتؿػرل بايطأٟ َكساقّا سكٝكّٝا ي٬

 ي٬ؾذلا٤ ٬َظ١َ أنجط١ٜ أٚ نجرل١ٜ.  ّاب ـ إٔ ٜهٕٛ ايتؿػرل بايطأٟ ٬َظَ

ع٢ً  تهٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ سان١ُّ ٚعًٝ٘ .ز ـ إٔ ٜهٕٛ َكساقّا اعتباضّٜا ي٬ؾذلا٤

 ًو اٯٜات. ت إٍ اٯٜات ايٓا١ٖٝ عٔ ا٫ؾذلا٤ بايتٛغٝع إشا قًٓا بأْٗا ْاٚط٠ْ

ا٭ٍٚ أٚ ايجاْٞ ْػتطٝع إٔ ْػتؿٝس َٔ ْٝع ايٓكٛم  إشا قبًٓا ا٫ستُاٍٚ

ٚا٫ستُاٍ ايجايح ٜتٛقـ  .ايساي١ ع٢ً سط١َ ا٫ؾذلا٤ ع٢ً اهلل يتهطٜؼ ٖصا إؿّٗٛ

ع٢ً إثبات يػإ اؿه١َٛ ٚايٓٛاض٠ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ بايٓػب١ إٍ ايٓكٛم ايساي١ ع٢ً 
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وتاز إٍ إثبات دٛاظ  ٚنصيو ;اٯٜات ايكطآ١ْٝ :َٚٓٗا ،سط١َ ا٫ؾذلا٤ ع٢ً اهلل

ٟٸٚ .ايتٛغٝع ا٫عتباضٟ ٗ اٯٜات ايكطآ١ْٝ عدل خدل ايٛاسس ب ٖصٙ ػٵساٍ سٳ ع٢ً أ

زا٥ُّا أٚ نجرلّا  ،ايطٚاٜات غٝهٕٛ ايتؿػرل بايطأٟ قهَّٛا عهِ ا٫ؾذلا٤ ع٢ً اهلل

ٌٸ ٕٵ ،ع٢ً ا٭ق  إشا شٖبٓا ،نإ ايتؿػرل بايطأٟ َٔ سٝح إؿّٗٛ ىتًـ عٔ ا٫ؾذلا٤ ٚإ

 ٫ٚ ىتًـ عٓ٘ ع٢ً ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ.  ،إٍ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ أٚ ايجايح

ٟٸ قط١ٜٓ غٝاق١ٝ  ٚاؾسٜط بايصنط إٔ إتبازض َٔ ايطٚا١ٜ ـ بعس إٔ مل تهٔ ؾٝٗا أ

ؿًُٗا ع٢ً إع٢ٓ ا٫عتباضٟ ـ إٔ ايتؿػرل بايطأٟ َٔ إكازٜل اؿكٝك١ٝ ي٬ؾذلا٤ أٚ 

ل عٓٛإ ا٫ؾذلا٤ ٗ عًٝٓا إٔ ْبشح عٔ ؼٗك ٚع٢ً شيو ،٬َظّ ي٬ؾذلا٤ اؿكٝكٞ

ٔٵ .(17)ايتؿػرل بايطأٟ أٚ ٫ظَ٘ إشا قًٓا بإٔ ايتؿػرل بايطأٟ سكٝك١ ىتًـ عٔ  ٚيه

ٌُ ايطٚا١ٜ ع٢ً ؿؾ٬ فاٍ  ،٫ٚ ٬َظ١َ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٫ؾذلا٤ اؿكٝكٞ ،ا٫ؾذلا٤ ع٢ً اهلل

ٜهٕٛ قط١ٜٓ ع٢ً إضاز٠  ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ; ٭ٕ ْؿؼ ٖصا ا٫خت٬ف اؿكٝكٞ

 إع٢ٓ ا٫عتباضٟ ٗ ايطٚا١ٜ. 

 ،«اؾذلا٤ ايهصب ع٢ً اهلل»ٚايبتټ ٗ ٖصا إٛنٛع وتاز إٍ زضاغ١ َؿّٗٛ 

ؾٗٓاى َؿطزتإ هب إٔ ْسضغُٗا يٓكٌ إٍ  .َٚس٣ تٓاغب٘ َع َؿّٗٛ ايتؿػرل بايطأٟ

ٌٸ  ٚا٫ؾذلا٤.  ;ايهصب :ُٖٚا ،اؿ

َٸا ا٫ؾذلا٤  غٛا٤  ،(18)ٚايؿطٟ ٖٛ قطع ايؿ٤ٞ .ًػ١ َٔ ايؿطٟٗ أقٌ ايؾٗٛ أ

ٝٸ أٚ اخت٬م ايؿ٤ٞ َع قكسٺ ،(19)نإ يٲؾػاز أٚ يٲق٬ح نُا قاي٘  ،١ْٚ

 ايهصب اخت٬م ٢َعٓ ؾٝ٘ ٝؼؾا٫ؾذلا٤ ٗ أقٌ ايًػ١ ي .(21)ٚإكطؿٟٛ (20)ايططوٞ

  ح.اٱق٬ أٚ يٲؾػاز نإ غٛا٤ ،اخت٬ق٘ٚ ايؿ٤ٞ قطع ٖٛ بٌ ،ايػرل إٍ ْػبت٘ٚ

ِٷا ؾٗٛ ٚأَا ايهصب ٚقاٍ  .(22)َٛنٛع يًددل ايصٟ ٫ كبٳط ي٘ ع٢ً َا ٖٛ ب٘ غ

 ٖٛ ايهصب إٔ عٔ ايبشح أَا .(23)اـطأٚ ايعُس بٌ ٫٘ٝ ؾطم ؾ :بعض أٌٖ ايًػ١

ٌٷ ي٘ ٜٛدس ؾ٬ ايٛاقع ىايـ َا أٚ ِإتهًٓ عًِ ىايـ َا ايتهًِ  ٗ أثط ٫ٚ ع

َٳ .طٜٕٔتأخِّا سقٝكاتت َٔ ٚيعًٓ٘ .ا٭ق١ًٝ ايًػ١ٜٛ ايهتب ٌٸ َٔ أقسّ  ططس٘ ٗ  ٔٵٚيع

ٛٸٍٖـ792)ٞفاٍ ايًػ١ ٚا٭زب ٖٛ ايتؿتاظاْ ُا مل ٜهٔ ٖصا ايتُٝٝع بٳٚضٴ .( ٗ إط

بػبب عسّ ايتؿهٝهات ايؿع١ًٝ ٗ قسض٠ ايعكٌ ٗ إقاب١ ايٛاقع  ;َٛدٛزّا آْصاى

َٳ ٛٸٍ  ساٍ ٖصا عحٷ ٟٸٚع٢ً أ .عٕٚ بٌ ايصٖٔ ٚايٛاقعؾُا ناْٛا ِّّ ،٦ٜ٘ات خطسٳٚ َط
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 . رلادعؾً

تبعّا ٕع٢ٓ  ،ٖٓاى ث٬ث١ استُا٫ت ثبٛت١ٝ ٗ َع٢ٓ اؾذلا٤ ايهصب ع٢ً اهللإشٕ 

 ايهصب: 

ٝٸ ْػب١ غرل ايٛاقع إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َطًكّا )َع قكسٺ ـ1 ْٚ .)١ 

غٛا٤ نإ َطابكّا يًٛاقع أّ ٫ )َع  ،ْػب١ غرل إعًّٛ إيٝ٘ غبشاْ٘ َطًكّا ـ2

 ١(. ْٚٝٸ كسٺق

ٝٸ ْػب١ غرل ايٛاقع غرل إعًّٛ إيٝ٘ غبشاْ٘ تعاٍ )َع قكسٺ ـ3 ْٚ .)١ 

ٔ َٔ َؿّٗٛ ٚايكسض إتٝٓك ،َٚٔ ايٛانض إٔ ا٫ستُاٍ ايجايح أنٝل ا٫ستُا٫ت

ٔٵ .ا٫ؾذلا٤ نُا ٜػتؿاز َٔ  ،بٝإ غرل ايٛاقع َا إٔ ايهصب ٗ ايًػ١ يٝؼ إ٫ٓ ٚيه

ٚٸ ،آْؿّا ـايهتب ايًػ١ٜٛ ـ نُا شنطْا  ٕٵ ،ٍ ٖٛ ا٭ضدضؾا٫ستُاٍ ا٭ نإ اٱثِ ٫  ٚإ

 ٗ ؾطض ايعُس.  ب إ٫ٜٓذلتٸ

 ايتؿػرل َؿّٗٛ ٚبٌ اهلل ٢عً ايهصب اؾذلا٤ َٔ إؿّٗٛ ٖصا ٌإشا قاضْٸا ب

 يٓا ططٜل ٫ َٛنٛعٞ، سٝح عًِ اَت٬ى غرل َٔ ايتؿػرل َٔ نجرلّا غٓكذلب بايطأٟ

١ ٬َظَ ايٛاقع ٚكايؿ١ بايطأٟ ايتؿػرل بٌ ٚغٓذس ،ٞإٛنٛع ايعًِ إ٫ٓ ايٛاقع إٍ

ٌٸ ع٢ً نجرل١ٜ أٚ ١ٜأنجط  يًعًِ اَت٬ى غرل َٔ ايتؿػرل ٢عً أقسّ ٔٵَٳ ٭ٕ ;ا٭ق

 إٔ ضْطدِّ ٖٓا َٔٚ .تعاٍٚ تباضى اهلل إٍ ايٛاقع غرل ْػب١ ٗ ٜكع َا إٛنٛعٞ نجرلّا

 ٚإ٫ ،ا٬ٕظ١َ َٔ ايٓٛع ٖصا ٬َ١سٛ ٜهٕٛ بايطأٟ ايتؿػرل ٢عً ؾذلا٤ا٫ ٌٓ ٜهٕٛ

 ع٢ً ا٫عتباض ٚاحملاشٜط اييت شنطْاٖا.  ايطٚا١ٜ ٌٓ َٔ ٬ بٴسٻؾ

بعس إٔ ؾ ،يًدطٚز عٔ إداطط ايططٜل ايصٟ اعتدل س٬٘ ـ أَا ايؿكط٠ ايجا١ْٝ

ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إٗايو ٚإداطط اييت تهُٔ خًـ ايتؿػرل بايطأٟ  |ٜصنط ايٓيب

َعتدلّا  ،×ٍّٜٞطؾسٙ إٍ عً |ٚايطغٍٛ ،ِ، ٜػأٍ ططٜل ايٓذا٠ َٓٗاٚا٫ؾتا٤ بػرل ايعً

ٌٸ .إٜاٙ ايؿاضٚم ايصٟ ّٝٸع بٌ اؿل ٚايباطٌ إٔ ٚ ،ؾبإَهآْا إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصا اؿ

 أٟ ايتؿػرل بايطأٟ ٚاٱؾتا٤ بػرل ايعًِ.  ،ْتعطٸف ع٢ً َكابً٘

 ،شات١ٝ ي٘ خكٛق١ٝ ^ٚا٭١ُ٥ َٔ ٚيسٙ ×ٞؾإشا قًٓا بإٔ ايطدٛع إٍ عً

 ؾٝهٕٛ ،ِٝٗإي ايطدٛع عدل إ٫ٓ تعاٍٚ تباضى اهلل َطاز نعسّ إَهإ ايٛقٍٛ إٍ

ٌٸ بايطأٟ ايتؿػرل ايتؿػرل َٔ إككٛز  إيِٝٗ ايطدٛع بإٔ قًٓا إشا ٚيهٔ .^عِٓٗ إػتك
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 ايتؿػرل َٔ إككٛز ؾٝهٕٛ ٚايٝكٌ ايعًِ إٍ يًٛقٍٛ سكٝكّٝا ططٜكّا يهِْٖٛٗٛ  إِا

 . ايعًِ بػرل تؿػرلاي بايطأٟ ْؿؼ

 

 

ٞٸ :سسثٓا أٓس بٔ ظٜاز ضنٛإ اهلل عًٝ٘ قاٍ بٔ إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ  سسثٓا عً

ٕٓ :سسثٓا ايكاغِ بٔ قُس ايدلَهٞ قاٍ :قاٍ ا ْع سسثٓا أبٛ ايكًت اشلطٟٚ قاٍ: 

ٞٸ اٱغ٬ّ ٚايسٜاْات َٔ ايٝٗٛز  أٌٖ إكا٫ت َٔ أٌٖ ×بٔ َٛغ٢ ايطنا إإَٔٛ يعً

ت٘ ٚقس أيعَ٘ سذٸ إ٫ٓ ؾًِ ٜكِ أسسٷ ،ٚايٓكاض٣ ٚاجملٛؽ ٚايكاب٦ٌ ٚغا٥ط أٌٖ إكا٫ت

ٞٸ ،نأْ٘ أيكِ سذطّا  ،ٜا بٔ ضغٍٛ اهلل :ؾكاٍ ي٘ ،بٔ قُس بٔ اؾِٗ قاّ إيٝ٘ عً

ٌٻ ؾُا تعٌُ ٗ قٍٛ اهلل ععٻ :قاٍ ،ْعِ :قاٍ ؟تكٍٛ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤أ ّٴ ﴿ :ٚد ٚٳعٳكٳ٢ آزٳ

ٛٳ٣ ٘ٴ َؾػٳ ٌٻ ععٻ قٛي٘ ٚٗ ،(121: ط٘) ﴾ضٳبٻ ٔٵ ﴿ :ٚد ٕٵ َي ٔٻ َأ َٛ َٴػٳانٹبّا َؾ ٖٳبٳ  ٕٔ ٔإشٵ شٳ ٚٳشٳا ايٓټٛ

٘ٹ ٝٵ ٌٻ ععٻ قٛي٘ ٚٗ ،(87: ا٭ْبٝا٤) ﴾ْٳِكسٹضٳ عٳًَ ٗٳا﴿ :×ٜٛغـ ٗ ٚد ِٻ بٹ ٖٳ ٚٳ ٘ٹ  ُٻتٵ بٹ ٖٳ  ﴾ٚٳَيَكسٵ 

ٌٻ ععٻ قٛي٘ ٚٗ ،(24: ٜٛغـ) ٙٴ﴿: ×ٚزٚزا ٗ ٚد ٓٻا ُٳا َؾتٳ ْٻ ٚٴٚزٴ َأ ٔٻ زٳا َٚ  ،(24م: ) ﴾ٚٳ

٘ٹ﴿ :|٘ قُسٚقٛي٘ تعاٍ ٗ ْبِّ َٴبٵسٹٜ َٳا اهلُل   ؟(37: سعابا٭) ﴾ٚٳتٴدٵؿٹٞ ؾٹٞ ْٳِؿػٹَو 

ٞٸ ٜا ٚوو :×ايطنا ؾكاٍ ٫ٚ  ،ايؿٛاسـ اهلل أْبٝا٤ إٍ تٓػب ٫ٚ ،اهلل ٔلاتٻ ،عً

ٚٻ ٌٻ ٍ نتاب اهلل ععٻتتأ ٌٻ ؾإٕ اهلل ععٻ ;أٜوبط ٚد ٘ٴ ٔإ٫ٖ اهلُل ﴿ :ٜكٍٛ ٚد ًَٜٔٚ ِٴ تٳِأ َٳا ٜٳعٵًَ ٚٳ

ِٔ ًِ ٕٳ ؾٹٞ اِيعٹ  . (24)خل...، إ﴾ٚٳايطٻاغٹدٴٛ

زات ايؿٝذ ايكسٚم، : تعتدل ٖصٙ ايطٚا١ٜ نػابكتٗا َٔ َتؿطٸايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

مل  ايصٟ ،كاغِ بٔ قُس ايدلَهٞايكٓٻـ َٔ ايهعاف; ٭ٕ غٓسٖا ٜؿتٌُ ع٢ً تٚ

 َٔ ايتٛثٝل.  خ عٓ٘ عًُا٤ ايطداٍ ايكسا٢َ بؿ٤ٞٺلس ي٘ تٛثٝكّا، سٝح مل ٜتشسٻ

ٚٸ ،: ْط٣ ٗ ٖصا اؿسٜحايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب اغتدساّ تعبرل ايتأٌٜٚ  ،ٍ َط٠ٺٚ٭

أَاّ ايصٟ ٜػتٓس إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ يٝٴجبت عسّ  ×بايطأٟ، سٝح ٜتكس٣ اٱَاّ

ٕٵ ٜٚٓٗاٙ عٔ تأٌٜٚ ،عك١ُ ا٭ْبٝا٤ خ ٖصا اؿسٜح عٔ مل ٜتشسٸ ايكطإٓ بايطأٟ. ٚإ

ٔٵ ،ايتؿػرل بايطأٟ َباؾط٠ّ  ّهٔ إٔ ْػتؿٝس َٓ٘ ٗ دٗتٌ:  ٚيه

ٍٸ. «بايطأٟ»اؾ١ٗ ا٭ٍٚ: َع٢ٓ َؿطز٠  يًٓٗٞ عٔ ايتأٌٜٚ بايطأٟ  ×اٱَاّ اغتس

َٳا...﴿ :بكٛي٘ تعاٍ ِٴ ٚٳ ٘ٴ ٜٳعٵًَ ًَٜٔٚ ٕٳٚ اهلُل ٔإ٫ٖ تٳِأ ِٔا ؾٹٞ ايطٻاغٹدٴٛ ًِ  .(25)(7: عُطإ آٍ) ﴾...ِيعٹ
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ٕٳ﴿ٗ إككٛز َٔ  ٖٚٓاى خ٬فٷ ِٔ ؾٹٞ ايطٻاغٹدٴٛ  َطًل َِٓٗ إككٛز ، ٌٖ﴾اِيعٹًِ

 ايطغٍٛ إ٫ٓ يٝؼ َٓ٘ إككٛز إٔ أّ ،أٜهّا ٚغرلِٖ ^ا٭١ُ٥ ؾٝؿٌُ ،ايعًُا٤

 ٖصٙ ٗ ايٛاٚ ْٛع١ٝ ٗ خ٬فٷ ٖٓاى ٚنصيو؟ ^ٕٛإعكَٛ ٚا٭١ُ٥ |ا٭نطّ

 بُٝٓا اعتدلٖا اٯخطٕٚ عاطؿ١.  ;عضٷ اغت٦ٓاؾ١ٝب اعتدلٖا ٝحس ;اؾ١ًُ

ُٸ ،إشا قًٓا بعاطؿ١ٝ ايٛاٚ ؾٝهٕٛ إككٛز  ،١ٝ ايطاغدٌ ٗ ايعًِٚنصيو بأع

ٔٵ .َٔ ايتأٌٜٚ بايطأٟ ْؿؼ ايتأٌٜٚ بػرل ايعًِ ايطاغذ إشا قًٓا بعسّ عاطؿ١ٝ ايٛاٚ  ٚيه

ُٸ .ْ٘ع٢ً امكاض عًِ ايتأٌٜٚ باهلل غبشا ؾٝهٕٛ قط١ّٜٓ ١ٝ ايطاغدٌ ٚإشا قًٓا بعسّ أع

ؾٝهٕٛ إككٛز َٔ ايٓٗٞ عٔ ايتأٌٜٚ بايطأٟ  ،^ٚاختكاق٘ بإعكٌَٛ ،ٗ ايعًِ

ٌٸ  . ^عٔ إعكٌَٛ ايتأٌٜٚ إػتك

ٔٸ .ايٓٛط عٔ ايطٚا١ٜ بػضٸ ،ٖصا ايٛاٖط َٔ ايطٚا١ٜ إٔ ايٛاٚ ٗ اٯ١ٜ  ٚيه

 . ^ٚا٭١ُ٥ |ايٓيبٸبعًِ  ٗ ايٌع٢ً اختكام ايطاغد ٚؾٝٗا قط١ْٜٓ ،يًعطـ

إشا أضزْا إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ . : ايع٬ق١ بٌ ايتؿػرل ٚايتأٌٜٚاؾ١ٗ ايجا١ْٝ

عًٝٓا إٔ ْجبت اؾذلانّا بٌ ايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ. ؾإشا ؾيًٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ  َباؾط٠ّ

١ًُ ن» بٔ ؾاضؽ ٗ نتاب٘:انُا شنط  ،ٌقًٓا بإٔ ايتؿػرل ٖٛ َطًل اٱٜهاح ٚايتبٝ

ٍٸ ع٢ً بٝإ ؾ٤ٞ ٚإٜهاس٘ ٚنصيو قًٓا بإٔ إككٛز َٔ ايتأٌٜٚ ْؿؼ  ،(26)«ٚاسس٠ تس

و أٚ َكساقّا َٔ َكازٜل تٛنٝض َعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ، ْػتطٝع إٔ ْتُػٻ ،إع٢ٓ

ٌٸ ،بٗصٙ ايطٚا١ٜ ٱثبات ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ ٔٵ ٗ زا٥ط٠ٺ ع٢ً ا٭ق إشا  دع١ٝ٥. ٚيه

عٔ ٖصا  َتبأٜ عٔ ايتؿػرل ُاَّا تهٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أدٓب١ّٝ ؾ٤ٞٷقًٓا بإٔ ايتأٌٜٚ 

 ٢بكط١ٜٓ َا ٚضز ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜبسٚ إٔ إطاز بايتأٌٜٚ ٖٓا ٖٛ ْؿؼ َعٓٚإٛنٛع. 

ِٸ ا٭قٌ ٢عً أٚ ،ايتؿػرل  . َٓ٘ ا٭ع

 

 

عٔ قُس بٔ  ،عٔ أبٝ٘ ،ُس بٔ خايسعٔ أٓس بٔ ق ،٠ َٔ أقشابٓاعسٸ

 ،ٜا قتاز٠ :ؾكاٍ ،×اّ قاٍ: زخٌ قتاز٠ بٔ زعا١َ ع٢ً أبٞ دعؿطعٔ ظٜس ايؿشٸ ،غٓإ

ط بًػين أْو تؿػِّ :×ؾكاٍ أبٛ دعؿط ،ٖهصا ٜععُٕٛ :ؾكاٍ ؟أْت ؾكٝ٘ أٌٖ ايبكط٠

ِٕ :×ؾكاٍ ي٘ أبٛ دعؿط ،ْعِ :ؾكاٍ ي٘ قتاز٠ ،ايكطإٓ ٌٕتؿػِّ بعً  ،٫ :قاٍ ؟طٙ أّ ظٗ
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ِٕ ٕٵ :×ؾكاٍ ي٘ أبٛ دعؿط ،بعً ِٕنٓت تؿػِّ ؾإ قاٍ  ،ٚأْا أغأيو ،ؾأْت أْت طٙ بعً

ٌٻ أخدلْٞ عٔ قٍٛ اهلل ععٻ :قاٍ ،ٌٵغٳ :قتاز٠ ٝٵطٳ غٹرلٴٚا ﴿ أ:ٗ غب ٚد ٗٳا ايػٻ ْٳا ؾٹٝ ٚٳَقسٻضٵ

ٌٳ ٓٹ َٹ ٜٻاَّا آ ٚٳَأ ٝٳايٹٞ  ٗٳا َي َٳ :ؾكاٍ قتاز٠ ،﴾ؾٹٝ  ٚضاس١ًٺ ،ٍس٬ خطز َٔ بٝت٘ بعازٺ ٔٵشيو 

 :×ؾكاٍ أبٛ دعؿط ،ست٢ ٜطدع إٍ أًٖ٘ نإ آَّٓا ،ٜطٜس ٖصا ايبٝت ،ٚنطا٤ س٬ٍ

س٬ٍ ٚضاس١ً ٚنطا٤  ٌٖ تعًِ أْ٘ قس ىطز ايطدٌ َٔ بٝت٘ بعازٺ ،ْؿستو اهلل ٜا قتاز٠

ٍٕ  ٜٚهطب َع شيو نطب١ّ ،ؾتصٖب ْؿكت٘ ،ؾٝكطع عًٝ٘ ايططٜل ،ٜطٜس ٖصا ايبٝت س٬

ِٸ :تاز٠قاٍ ق !ؾٝٗا ادتٝاس٘ ٕٵ ،ٚوو ٜا قتاز٠ :×ؾكاٍ أبٛ دعؿط ،ْعِ ايًٗ ُا إْٸ نٓتٳ إ

ٕٵ ،ٚأًٖهتٳ طت ايكطإٓ َٔ تًكا٤ ْؿػو ؾكس ًٖهتٳؾػٸ ٘ َٔ نٓت قس أخصتٳ ٚإ

َٳ ،ٚوو ٜا قتاز٠ .ٚأًٖهتٳ ايطداٍ ؾكس ًٖهتٳ ٚضاس١ً  خطز َٔ بٝت٘ بعازٺ ٔٵشيو 

ٌٻ نُا قاٍ اهلل ععٻ ،قًب٘ ٜٗٛاْا ،ٓاعٓك عاضؾّا ،ٜطّٚ ٖصا ايبٝت ،ٚنطا٤ س٬ٍ  :ٚد

ِٵ﴿ ٔٗ ٝٵ ٟٛٔ ٔإَي ٗٵ ٔٵ ايٓٻأؽ تٳ َٹ ٌٵ َأِؾ٦ٹسٳ٠ّ  ؾٓشٔ ٚاهلل زع٠ٛ  ،إيٝ٘ :ايبٝت ؾٝكٍٛ ٔٔٚمل ٜعٵ، ﴾َؾادٵعٳ

َٳ ،×إبطاِٖٝ ؾإشا نإ نصيو  ،ٜا قتاز٠ .ؾ٬ ٚإ٫ٓ ،تٖ٘ٛاْا قًب٘ قبًت سذٸ ٔٵاييت 

 طتٗا إ٫ٓٚاهلل ٫ ؾػٸ ،٫ دطّ :٠قاٍ قتاز .َٔ عصاب دِٗٓ ّٜٛ ايكٝا١َ نإ آَّٓا

َٳ ،ٚوو ٜا قتاز٠ :×ؾكاٍ أبٛ دعؿط ،ٖهصا  . (27)خٛطب ب٘ ٔٵإِا ٜعطف ايكطإٓ 

ٖٚٞ أٍٚ ضٚا١ٜ ٚقًتٓا  .يًؿٝذ ايهًٝين ،ٚضزت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ نتاب ايهاٗ

ٚإِا  ،عٔ َػأي١ ايتؿػرل بايطأٟ ٚيهٓٸٗا ٫ تتشسخ َباؾط٠ّ .َٔ غرل ططٜل ايكسٚم

ايصٟ ّهٔ اعتباضٙ تعبرلّا آخط عٔ ايتؿػرل  ،عٔ ايتؿػرل َٔ تًكا٤ ايٓؿؼ تتشسٸخ

 بايطأٟ. 

: ٜؿتٌُ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً قُس بٔ خايس ايدلقٞ ٚقُس ايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

ٜٵ ؾكش١ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ تبتين ع٢ً قبٍٛ  .ٔ اختًـ ٗ تٛثٝكُٗابٔ غٓإ، ايًصٳ

 ٚثاقتُٗا. 

ٕٵ»ٗ قسض ايطٚا١ٜ:  ×ٜكٍٛ اٱَاّ: ايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب ِٕنٓت تؿػِّ ؾإ  طٙ بعً

ٖٓ«أْتٳ ؾأْتٳ ٍٸ،  ٚيهٓ٘ ٜعتدلٙ بعٝس إٓاٍ بايٓػب١ إٍ  .ع٢ً دٛاظ ايتؿػرل بايعًِ ا ٜس

ٖٚصا َا هعٌ  .َع١ٓٝ ٚنأْ٘ ٜطٜس إٔ ٜٓشكط ؾِٗ ايكطإٓ ٗ ْاع١ٺ ،َجٌ قتاز٠

سٙ شٌٜ ٖٚصا َا ٜ٪ِّ .^يبٝتاؿسٜح ٗ إطاض أسازٜح اختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ا

 خٛطب ب٘.  ٔٵَٳ بأْ٘ ٫ ٜعطف ايكطإٓ إ٫ٓ ×سٝح ٜكطٸح اٱَاّ ،ايطٚا١ٜ
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ٜٚبسٚ  .إٔ ايتؿػرل َٔ تًكا٤ ايٓؿؼ َٛدبّا ي٬ًٗى ٚاٱ٬ٖى ×ثِ اعتدل اٱَاّ

ط١ٜٓ شنط ا٭خص َٔ ايطداٍ بك; إٔ إككٛز َٓ٘ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭ؾهاض ايؿدك١ٝ

ٚبكط١ٜٓ ايصٌٜ إككٛز َِٓٗ غرل  ;دلٙ أٜهّا َٛدبّا ي٬ًٗى ٚاٱ٬ٖى، سٝح اعتَػتك٬٘

 . ^ا٭١ُ٥

ّهٔ شلصٙ ايطٚا١ٜ إٔ تؿتض يٓا بابّا يًع٬ق١ بٌ ضٚاٜات ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل ٚ

; ا٭َط ايصٟ ٚدسْاٙ ٗ بعض ^بايطأٟ ٚضٚاٜات اختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ايبٝت

ٜٚهٕٛ ٗ قاحل ايٓٗٞ عٔ اغتبساز  ،ٚايطابع١نايطٚا١ٜ ايجايج١  ،١َايطٚاٜات إتكسٸ

دٓا إٍ زضاغ١ ٖٛٚصا َا و .^إٍ أٌٖ ايبٝت طدٛعٚيعّٚ اي ،ايطأٟ ٗ ؾِٗ ايكطإٓ

ٖٚصا َا ٫  ،َٚس٣ اْػذاَٗا َع ايعكٌ ٚايكطإٓ ايهطِٜ ،ع١ سٍٛ تًو ايطٚاٜاتَٛغٸ

 ْطٜس خٛن٘ اٯٕ. 

 

 

 ْٚكػُٗا إٍ قػٌُ:  ،ات اٱَا١َٝ إطغ١ًغٓتٓاٍٚ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايطٚاٜ

: ْٚعين بٗا ايطٚاٜات اييت ٚضزت ٗ َكازض ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إكازض إعتدل٠أـ 

 . ٚناْت قطٜب١ إٍ ظَٔ ايٓلٸ ،َٛثٛم َٔ ْػبتٗا إٍ أقشابٗا

: ْٚعين بٗا ايطٚاٜات اييت ٚضزت ٗ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إكازض غرل إعتدل٠ب ـ 

١ اْتػابٗا إٍ أقشابٗا، نايتؿػرل إٓػٛب أٚ َؿهٛى َٔ قشٸ ،ط٠كازض َتأخٸَ

 ،×ٗ قش١ اْتػاب٘ إٍ اٱَاّ ايصٟ ٖٓاى ْكافٷ ،×إٍ اٱَاّ اؿػٔ ايعػهطٟ

 ط٠. ايصٟ ٜعتدل َٔ إكازض إتأخٸ ،(ٖـ841يًسًُٜٞ) «إضؾاز ايكًٛب»أٚ نتاب 

ٗ إكازض غرل إعتدل٠ َٔ ايبشح ٫ٚ ْككس َٔ شيو إٔ ْٴدطز ايطٚاٜات ايٛاضز٠ 

إش ع٢ً َػًو ايٛثٛم ٗ قبٍٛ ا٭خباض ؾإٕ ايطٚا١ٜ ايهعٝؿ١ أٜهّا تعتدل  ;إخطادّا نًّٝا

ٕٵ ،َٔ ايكطا٥ٔ ايٛثٛق١ٝ ايكطا٥ٔ إٛدٛز٠ ٚهب إٔ ْٓٛط إٍ ْٝع  ،ناْت ْاقك١ّ ٚإ

 َعٌ.  ٕعيٓبتٻ ٗ َٛنٛ

 
 

 

َٳ ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،عٔ ٖؿاّ بٔ غامل ـ1 ط ايكطإٓ بطأٜ٘ ؾأقاب ؾػٸ ٔٵقاٍ: 
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ٕٵ ;مل ٜ٪دط  .(28)أخطأ نإ إمث٘ عًٝ٘ ٚإ

َٳ ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،عٔ أبٞ بكرل ـ2 ٕٵؾػٸ ٔٵقاٍ:  أقاب مل  ط ايكطإٓ بطأٜ٘ إ

 .(29)ُا٤ٚإٕ أخطأ ؾٗٛ أبعس َٔ ايػ ;ٜ٪دط

نتؿػرل  ،: قس ٚضزت ٖاتإ ايطٚاٜتإ ٗ َكازض كتًؿ١ايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

ٜٚبسٚ إٔ إكسض ا٭قًٞ شلاتٌ ايطٚاٜتٌ ٖٛ  .ٚعاض ا٭ْٛاض ،داَع ا٭خباضٚايعٝاؾٞ، 

 ٫ غٓس شلُا.  ،ُٖٚا ضٚاٜتإ َطغًتإ َٔ ايٓاس١ٝ ايػٓس١ٜ ،تؿػرل ايعٝاؾٞ

ٕٵ: ع٢ً أغايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب  مل ٜ٘ط بطأأقاب إؿػِّ اؽ ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ إ

 ايتؿػرل تاعتدل اييت ايطٚاٜات ؽكٝل ع٢ً قط١ّٜٓ ايطٚا١ٜ ٖصٙ تهٕٛ إٔ إَاؾ ،ٜ٪دط

 ٭ٕ شلا; َعاضن١ّ تهٕٛ إٔ ٚإَا ;َطًكّا يًعكاب َٛدبّا أٚ ،اهلل ع٢ً اؾذلا٤ٶ بايطأٟ

ٕٵؿػِّإٔ إ ،ؾك٘ ؾطض اـطأ ٗ اٱثِ شنط بكط١ٜٓ ;ايطٚا١ٜ ٖصٙ َٔ ايٛاٖط  ط بايطأٟ إ

 ٚيهٔ اٱط٬م إٛدٛز ٗ ايطٚاٜات ايػابك١ ٜٓاٗ ٖصا ايكٍٛ، إ٫ٓ .أقاب ؾ٬ إثِ عًٝ٘

 ;َا أْ٘ ٫ ططٜل ٕعطؾ١ ايكٛاب أٚ عسَ٘ ٜهٕٛ ايتؿػرل بايطأٟ سطاَّا َطًكّا :إٔ ْكٍٛ

 َكته٢ ايعًِ اٱْايٞ. 

َٳٚ ٖٚصٙ  . بايطأٟ بأْ٘ أبعس َٔ ايػُا٤ٗ ايتؿػرل ٧ىط ٔٵتكـ ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ 

ايعاًَٞ ٗ تؿكٌٝ  طٸاُؿٚيهٔ ْكًٗا ايؿٝذ  ،ايعباض٠ تهاز إٔ تهٕٛ غرل َؿ١َٛٗ

ٕٵ»ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ٖهصا:  عٔ ايػكٛٙ  ؾتهٕٛ نٓا١ّٜ ،«أبعس َٔ ايػُا٤ طٻأخطأ خٳ إ

 ايطٚسٞ. 

 

 

ُٸ َٳ ؟٦ٌ عٔ اؿه١َٛقاٍ: غٴ ×أبٞ عبس اهللعٔ  ،اض بٔ َٛغ٢عٔ ع  ٔٵقاٍ: 

َٳ  . (30)َٔ نتاب اهلل ؾكس نؿط ط طبطأٜ٘ص آ١ّٜؾػٻ ٔٵسهِ بطأٜ٘ بٌ اثٌٓ ؾكس نؿط، ٚ

زات تؿػرل ايعٝاؾٞ، ايصٟ : إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أٜهّا َٔ َتؿطٸايسضاغ١ ايػٓس١ٜأـ 

 ١ َٔ ايٓاس١ٝ ايػٓس١ٜ. ؿؾتهٕٛ ضٚا١ٜ نعٝ ،ْكً٘ َطغ٬ّ

 : تؿتٌُ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً َكطعٌ: يسضاغ١ ايس٫ي١ٝا ـ ب

ٚٸ  .ٜٚعتدل إٔ اؿهِ بايطأٟ ٜػاٟٚ أٚ ٬ٜظّ ايهؿط ،ل بايكها٤: ايصٟ ٜتعًٍٓا٭

ٚنإٔ ايطٚا١ٜ تكع ٗ غٝام ْعاع  .س اتػاع ايٓٗٞ عٔ اغتعُاٍ ايطأٟا٭َط ايصٟ ٜ٪ٜٸ
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ٖٚصا ٜػاعس  .ىاييت ناْت ٗ ايعطام آْصا ،َع َسضغ١ ايطأٟ ^َسضغ١ أٌٖ ايبٝت

إش ناْٛا ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايٕٛٓٛ ٚايتدُٝٓات ٗ  ;ع٢ً ؾِٗ إككٛز َٔ ايتؿػرل بايطأٟ

 َعطؾ١ ايسٜٔ ٚايؿطٜع١. 

ٖٚصا هعٌ ايطٚا١ٜ  ،ٗ ايطٚا١ٜ «بطأٜ٘» زٵَٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ مل تٔط : ٗ ْػد١ٺايجاْٞ

ٕٵ ،^ٗ غٝام ضٚاٜات اختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ايبٝت ٗ شيو  مل تهٔ قطو١ ٚإ

ٔٵ .أٜهّا اْػذاَّا َع إكطع  ;ٚضَا ٖٛ ا٭ْػب .أخط٣ لس ٖصا ايكٝس ٗ ْػد١ٺ ٚيه

 . «بطأٜ٘»سٝح شنط ؾٝ٘ أٜهّا  ،ا٭ٍٚ

َٳتطتِّ ٚاؾسٜط  .َٔ ايكطإٓ طبطأٜ٘ص ؾػط آ١ّٜ ٔٵب ٖصٙ ايطٚا١ٜ سهِ ايهؿط ع٢ً 

َٳبايصنط إٔ تطتټ أٟ  ،اٙ ايؿكٗٞط بطأٜ٘ َعٓسهِ بطأٜ٘ أٚ ؾػٻ ٔٵب ايهؿط ع٢ً 

٬َس١ٛ غا٥ط ايٓكٛم اييت تعتدل ايؿٗازتٌ َعٝاضّا  ;ّادسٸ بعٝسٷ ،اـطٚز عٔ اٱغ٬ّ

ٟٸع٢ً ٚ .ٖٓا ايهؿط ايعًُٞ ٚضَا نإ إككٛز َٔ ايهؿط .يٲغ٬ّ ساٍ ز٫ي١ ٖصٙ  أ

 ُاَّا.  ٔ ايتؿػرل بايطأٟ ٚانضٷعايطٚا١ٜ ع٢ً ايٓٗٞ 

 

 

ٞٸ ،ٗ احملاغٔ ،س بٔ قُس بٔ خايس ايدلقٞأٓ  ،اٍبٔ ؾهٸ عٔ اؿػٔ بٔ عً

ُٻ ،عٔ ثعًب١ بٔ َُٕٝٛ ٗ  ،×٢ بٔ خٓٝؼ قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهللعٔ إعًٓ ،ث٘سسٸ ٔٵع

٭ٕ  ;َٔ خططاتو إتؿاٚت١ إدتًؿ١ ؾأَا َا غأيت عٔ ايكطإٓ ؾصيو أٜهّا :ضغاي١ٺ

ٌٸ ،ايكطإٓ يٝؼ ع٢ً َا شنطتٳ ٚإِا  .ت ؾُعٓاٙ )ع٢ً( غرل َا شٖبت إيَٝ٘ا زلع ٚن

ٍٷ ّٕ ايكطإٓ أَجا ّٕ ،ٜعًُٕٛ زٕٚ غرلِٖ يكٛ ِٖٚ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ ب٘  ،ت٬ٚت٘ ٜتًْٛ٘ سلٸ ٚيكٛ

ٚيصيو قاٍ  .ٚأبعسٙ َٔ َصاٖب قًٛبِٗ ،إؾهاي٘ عًِٝٗ ٚأَا غرلِٖ ؾُا أؾسٸ .ٜٚعطؾْٛ٘

ٚٗ شيو ؼرل  .يكطإٓأبعس َٔ قًٛب ايطداٍ َٔ تؿػرل ا إْ٘ يٝؼ ؾ٤ٞٷ: |ضغٍٛ اهلل

ٚإِا أضاز اهلل بتعُٝت٘ ٗ شيو إٔ ٜٓتٗٛا إٍ باب٘  .ؾا٤ اهلل ٔٵَٳ اـ٥٬ل أْعٕٛ إ٫ٓ

ٛٸ ،ٚقطاط٘  ،ٚايٓاطكٌ عٔ أَطٙ ،اّ بهتاب٘ٚإٔ ٜعبسٚٙ ٜٚٓتٗٛا ٗ قٛي٘ إٍ طاع١ ايك

ٛٵ ﴿ :ثِ قاٍ ،٫ عٔ أْؿػِٗ ،ٚإٔ ٜػتٓبطٛا َا استادٛا إيٝ٘ َٔ شيو عِٓٗ ضٳزټٚٙٴ ٔإَي٢ ٚٳَي

ِٵ ٗٴ ٓٵ َٹ ٘ٴ  ٓٵبٹُطْٛٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳ ٘ٴ اٖيصٹٜ ُٳ ِٵ َيعٳًٹ ٗٴ ٓٵ َٹ َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳٔإَي٢ ُأ  ٍٔ ؾأَا عٔ غرلِٖ ؾًٝؼ  ،﴾ايطٻغٴٛ

 ;ِٗ ٠٫ٚ ا٭َطأْ٘ ٫ ٜػتكِٝ إٔ ٜهٕٛ اـًل نًٓ ٚقس عًُتٳ .٫ٚ ٜٛدس ،ٜعًِ شيو أبسّا
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َٳ َٳ ،ٜأُطٕٚ عًٝ٘ ٔٵ٭ِْٗ ٫ هسٕٚ  ؾذعٌ اهلل اي٠٫ٛ  ،ػْٛ٘ أَط اهلل ْٜٚٗٝ٘بِّ ٔٵٚ

ٗٳ ،يٝكتس٣ بِٗ ،خٛامٸ ٕٵ ِٵؾاؾ ؾإٕ  ،ٚإٜاى ٚإٜاى ٚت٠ٚ٬ ايكطإٓ بطأٜو .ؾا٤ اهلل شيو إ

٫ٚ قازضٜٔ ع٢ً  ،َا غٛاٙ َٔ ا٭َٛض ايٓاؽ غرل َؿذلنٌ ٗ عًُ٘ ناؾذلانِٗ ٗ

ٗٳ ،ٙ ٚباب٘ ايصٟ دعً٘ اهلل يَ٘ٔ سسِّ تأًٜٚ٘ إ٫ٓ ٕٵ ِٵؾاؾ ٚاطًب ا٭َط َٔ َهاْ٘  .هللؾا٤ ا إ

ٕٵ  . (31)ؾا٤ اهلل ػسٙ إ

ايٓٛط عٔ  ٚبػضٸ .«احملاغٔ»زات : تعتدل ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ َتؿطٸايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

ُٻ َُٕٝٛ بٔ ثعًب١ اْكًٗ سٝح ;َطغ١ًْ ايطٚا١ٜ ايهتاب، ٖصٙ ٖصا ٗ إٓاقؿات اييت  ٔٵع

 . نعٝؿ١ ١ٜايػٓس ايٓاس١ٝ َٔ ايطٚا١ٜ ؾتهٕٛ. ٜصنطٙ ٚمل ،ث٘سسٻ

: إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٞ ايٛسٝس٠ ٗ إكازض اٱَا١َٝ اييت ايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب

ٓاى قطا٤ات َتعسز٠ ٖٚ ،اشلذطٟ ايجاْٞ ايكطٕ عٔ أْٗا َٚا .ٟتتشسخ عٔ ايت٠ٚ٬ بايطأ

ُٸت تٗ ٖصا ايكطٕ، ٜبسٚ إٔ ايت٠ٚ٬ آْصاى ناْ ٔ ْٛعّا َٔ ايتؿػرل; ٭ٕ إكاسـ ته

ٌّؾهإ  ،تٌُ ع٢ً ايٓك٘ ٚاٱعطابآْصاى مل تهٔ تؿ ب ؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ ػٵٜكطأٙ سٳ ن

إناؾ١  .يٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟاؾٓػتطٝع إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ  .يًكطإٓ ايهطِٜ

 |ٜٚٓكٌ عٔ ايٓيب ،عٔ ابتعاز ايعكٍٛ عٔ ايتؿػرل ّاإٍ إٔ ٗ قسض ايطٚا١ٜ ن٬َ

ٕٵ .«يٝؼ ؾ٤ٞ أبعس َٔ قًٛب ايطداٍ َٔ تؿػرل ايكطإٓ» مل ٜهٔ قطوّا ٗ  ٖٚصا ٚإ

 ٘ ٜكع ٗ غٝاق٘. ٚيهٓٸ ،ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ

ز٠ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تػاعس ع٢ً ؾِٗ ايتؿػرل طايت٠ٚ٬ص بايطأٟ ٖٓاى قطا٥ٔ َتعسٸ

ٖٚصا َا هعٌ ايطٚا١ٜ ٗ غٝام ضٚاٜات  ،^ٚأٌٖ بٝت٘ |إٍ ايٓيب طدٛعبعسّ اي

 ا٫ختكام. 

 

 

 

ٛٸؾػٻ ٔٵَٳ :أْ٘ قاٍ |ايٓيبٸ عٔ  . (32)أ َكعسٙ َٔ ايٓاضط ايكطإٓ بطأٜ٘ ؾًٝتب

ؾتهٕٛ  ،َطغ١ً «يٞعٛايٞ ايٰ»: قس ٚضزت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ ايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

 ايطٚا١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايػٓس١ٜ نعٝؿ١. 

ايطٚا١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايس٫ي١ٝ ٚانش١ ٗ ايٓٗٞ عٔ : إٕ ٖصٙ ايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب
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ٖٚٞ َطًك١ َٔ د١ٗ  ،ب ايسخٍٛ ٗ ايٓاض ع٢ً ايتؿػرل بايطأٟ٭ْٗا تطتٸ ;ايتؿػرل بايطأٟ

 ١ٜ إٍ ا٫ؾذلا٤. اٱقاب١ أٚ نْٛٗا َ٪زٸ

 

 

ِٕ ٔٵَٳ :×قاٍ  . (33)أ َكعسٙ َٔ ايٓاضٛٸؾًٝتب قاٍ ٗ ايكطإٓ بطأٜ٘ أٚ بػرل عً

َا ٜؿب٘ ٖصا اؿسٜح، سٝح دا٤ ؾٝ٘: عٔ  «١َٝٓ إطٜس»قس ٚضز ٗ نتاب 

َٳ |ايٓيبٸ ِٕ ٔٵقاٍ:  ٔٵ .(34)ؾًٝتبٛأ َكعسٙ َٔ ايٓاض قاٍ ٗ ايكطإٓ بػرل عً ٫ ّهٔ  ٚيه

ٚٚدٛز َا ٜؿبٗ٘ ٗ إكازض  ،ْٛطّا يٓٛع١ٝ ٖصا ايهتاب ;اعتباضٙ سسٜجّا َػتك٬٘

 . اؿسٜج١ٝ

 ٭ْٗا ٫ غٓس شلا.  ;ـ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ عساز ايهعاف: تكٓٻايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

، ايصٟ ّهٔ «قاٍ ٗ ايكطإٓ»: تػتدسّ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تعبرل ايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب

ِٸ ٌٸ اعتباضٙ أع ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ إككٛز َا ٜتعًل  .َا ٜطتب٘ بايكطإٓ َٔ ايتؿػرل ٚن

ٚيهٔ ْٛطّا إٍ أْٗا َٓكٛي١ عٔ  .قّا أٚ قسّّابتٛقٝـ ايكطإٓ َٔ نْٛ٘ كًٛ

كبض ٖصا ا٫ستُاٍ نعٝؿّا. ٫ٚ ٜ ،سٍٛ ٖصا إٛنٛع آْصاى ٚمل ْػُع بٓعإع ،|ايٓيبٸ

بػبب ايتؿاب٘ إٛدٛز بٌ ٖصٙ  ;ٜبعس إٔ ْكٍٛ باؼاز ٖصا ايتعبرل َع ايتؿػرل بايطأٟ

ط ايصٟ ٜػاعس أٜهّا ع٢ً ايطٚا١ٜ ٚغا٥ط ايطٚاٜات اييت ٚضزت ٗ ٖصا إٛنٛع; ا٭َ

 ١. ٫ نْٛٗا ضٚا١ٜ َػتكًٓ ،َٔ تًو ايٓكٛم اعتباض ٖصٙ ايطٚا١ٜ َػتؿاز٠ّ

ٖٚصا َا ٜػاعسْا ع٢ً  ،ػُع ٖصٙ ايطٚا١ٜ بٌ ايتؿػرل بايطأٟ ٚايكٍٛ بػرل ايعًِ

نأْ٘ ٜككس َٓ٘ ايتؿػرل ٚ ،ؾِٗ ايتؿػرل بايطأٟ ؾُّٗا كتًؿّا َٔ ايتؿػرل بػرل ايعًِ

ٕٵ ،ايؿدكٞ طأٟاي إعتُس ع٢ً استٌُ إٔ ٜهٕٛ َكساقّا باضظّا َٔ ايتؿػرل بػرل  ٚإ

 ٚشلصا خكٸ٘ بايصنط.  ،ايعًِ

 

×  

 ،ؾإْ٘ ايؿؿا٤ ايٓاؾع، ٚايسٚا٤ إباضى ;عًٝهِ بايكطإٓ :|ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل

َٕ َُٕػٻ ٔٵٚعك١ُ  ٫ٚ تٓكهٞ  ،ؾٝكّٛ، ٫ٚ ٜعٜؼ ؾٝؿعب تبع٘، ٫ ٜعٛزٸ ٔٵو ب٘، ٚلا٠ 

ٌٸ ;ٚاتًٛٙ .عذا٥ب٘، ٫ٚ ىًل ع٢ً نجط٠ ايطزٸ سطف  ؾإٕ اهلل ٜأدطنِ ع٢ً ت٬ٚت٘ به
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ٔٵ «امل»عؿط سػٓات، أَا إْٞ ٫ أقٍٛ:   «اي٬ّ»عؿط، ٚ «ا٭يـ»أقٍٛ  عؿط، ٚيه

ه٘ ٜٓاٍ ايصٟ بتُػٸ : أتسضٕٚ َٔ إتُػو|عؿط. ثِ قاٍ ضغٍٛ اهلل «إِٝ»عؿط، ٚ

ا أٌٖ ايبٝت، أٚ عٔ ٚغا٥طٓا ٖٛ ايصٟ أخص ايكطإٓ ٚتأًٜٚ٘ عٓٸ ؟ٖصا ايؿطف ايعِٛٝ

َٳ .ا إٍ ؾٝعتٓا، ٫ عٔ آضا٤ اجملازيٌ ٚقٝاؽ ايكا٥ػٌايػؿطا٤ عٓٸ قاٍ ٗ ايكطإٓ  ٔٵؾأَا 

ٕٵ ُٳ بطأٜ٘ ؾإ غًو  ٔٵاتؿل ي٘ َكازؾ١ قٛاب ؾكس دٌٗ ٗ أخصٙ عٔ غرل أًٖ٘، ٚنإ ن

ٕٵ ،اٚ وؿَْٛٛ٘ٔ غرل سٓؿ طٜكا َػبعّاط اتؿكت ي٘ ايػ١َ٬ ؾٗٛ ٫ ٜعسّ َٔ ايعك٤٬  ؾإ

ّٸ ٕٵ ;ٚايعصٍ ٚايتٛبٝذ ٚايؿه٤٬ ايص اتؿل ي٘ اؾذلاؽ ايػبع ي٘ ؾكس ْع إٍ ٬ٖن٘  ٚإ

ٕٵ ;طٜٔ ايؿانًٌ ٚعٓس ايعٛاّ اؾاًٌٖغكٛط٘ عٓس اـِّ أخطأ ايكا٥ٌ ٗ ايكطإٓ  ٚإ

ٛٸ َٳأ َكعسبطأٜ٘ ؾكس تب ح، ب٬ ٬َٓ ٖا٥ذّا ضنب عطّا ٔٵٙ َٔ ايٓاض، ٚنإ َجً٘ نُجٌ 

ٌٷ إ٫ٓ ٫ٚ غؿ١ٓٝ قشٝش١، ٫ ٜػُع ب٬ٗن٘ أسسٷ ٕا  ٕا ؿك٘، َٚػتشلٌّ قاٍ: ٖٛ أٖ

 . (35)أقاب٘

٭ْٗا ٚضزت  ;ـ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ عساز ايطٚاٜات ايهعٝؿ١: تكٓٻايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

بٌ  ،إيٝ٘ ٖصٙ ايٓػب١١ ٚمل تجبت قشٸ ،×يعػهطٟٗ ايتؿػرل إٓػٛب إٍ اٱَاّ ا

: ايتؿػرل إٓػٛب إٍ أقٍٛ »: ْ٘كٸ َا اؿسٜح ضداٍ َعذِ ٗ ٥ٞاـٛ ٝسقاٍ ايػ

إِا ٖٛ بطٚا١ٜ ٖصا ايطدٌ ٚظًَٝ٘ ٜٛغـ بٔ قُس بٔ ظٜاز،  ×اٱَاّ ايعػهطٟ

ُٗا، اٖتُاَ٘ بؿأْ ×بطٚا١ٜ أْؿػُٗا عٔ اٱَاّ ٚن٬ُٖا فٍٗٛ اؿاٍ، ٫ٚ ٜعتسٸ

ٛٳ ؾُٗا اهلل ب٘. ٖصا َع إٔ ُٗا إبكا٤ُٖا عٓسٙ، ٱؾازتُٗا ايعًِ ايصٟ ٜؿطٸٜٵٚطًب٘ َٔ أب

ل إٔ ٜهتب َجٌ َكاّ عامل قكِّ ٌٻ، ٚدٳٗ أْ٘ َٛنٛعٷ ايٓاٚط ٗ ٖصا ايتؿػرل ٫ ٜؿٓو

 . (36)«؟×ٖصا ايتؿػرل، ؾهٝـ باٱَاّ

 .ايكٍٛ ٗ ايكطإٓ: ٜػتدسّ ٖصا اؿسٜح نػابك٘ تعبرل ايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب

ٕٵ ٌٸ ٢شازٙ َع ايتؿػرل ٜؿًُ٘ عًمل ْكٌ باتٸ ٖٚٛ إ  اـطأ ؾطض بٌ ٌٜؿكٸ ثِ .ا٭ق

 ٜكبض َا ٖٚصا ،آَٔ غرل ططٜكّا غًو ٚيهٓ٘ ،عًٝ٘ إثِ ٫ أقاب ٔٵَٳ ٚنإٔ ،ٚايكٛاب

ٔٸ ،ايعك٤٬ عٓس ٛٸ تؿػرلٙ ٗ أخطأ ٔٵَٳ ٚيه ٚانض  رلٷتعب ٖٚصا .ايٓاض َٔ َكعسٙ أؾًٝتب

 ٗٞ عٓ٘. يٓعٔ ا

ٗ نٕٛ إككٛز َٔ ايتؿػرل بايطأٟ ا٫غتػٓا٤ َٔ أٌٖ  إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚانش١ْ

 . ^ايبٝت
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هِ ٜسٓي َاَّاإؾاؽصٚٙ  ،١ غرل ٖصا ايكطإٓٗ ايسْٝا بكٝٸ َٞا بك :×قاٍ اؿػٔ

َٳ سلٸأ ٕٸإٚ .نِاع٢ً ٖس َٳأٚ ;مل وؿٛ٘ ٕٵإٚ ،ب٘عٌُ  ٔٵايٓاؽ بايكطإٓ  مل  ٔٵبعسِٖ َٓ٘ 

 . (37)خطأأقاب ؾكس أقاٍ ٗ ايكطإٓ بطأٜ٘ ؾ ٔٵَٳ :ٚقاٍ .نإ ٜكط٩ٙ ٕٵإٚ ،ٜعٌُ ب٘

ِ ٗ ايكطإٓ تهًٖ ٔٵَٳ :قاٍ |(: عٔ ايٓيبٸٖـ966ٚنصا ٚضز ٗ ١َٝٓ إطٜس)

١ (: ض٣ٚ اـاقٸٖـ556ٚنصيو قاٍ قاسب ضٚض اؾٓإ) .(38)بطأٜ٘ ؾأقاب ؾكس أخطأ

َٸ َٳ|١ عٔ ايٓيبٚايعا  . (39)خطأأط ايكطإٓ بطأٜ٘ ٚأقاب اؿلٸ ؾكس ؾػٻ ٔٵ: 

ؾتهٕٛ َطغ١ً  ،: ٫ تؿتٌُ ٖصٙ ا٭سازٜح ايج٬ث١ ع٢ً غٓسٺايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

ايؿتٛح ايطاظٟ ٜط٣ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َط١ٜٚ عٔ ا بأٚايػطٜب إٔ  .ط٠َٚكازضٖا َتأخٸ .ّادسٸ

ٔٵ ،اـاق١ ٚايعا١َ  عِٓٗ بٗصا ايتعبرل. مل لس ضٚا١ٜ  ٚيه

ٜٚبسٚ أُْٗا أخصا  ،َٚا إٔ ١َٝٓ إطٜس ٚضٚض اؾٓإ يٝػا َٔ َكازض اؿسٜح

 ١. ؾ٬ ْػتطٝع إٔ ْعتدل ضٚاٜاتُٗا أسازٜح َػتكًٓ ،ضٚاٜاتِٗ عٔ اجملاَٝع اؿسٜج١ٝ

قاب ؾكس أقاٍ ٗ ايكطإٓ بطأٜ٘ ؾ ٔٵَٳ»: قس تبسٚ عباض٠ ايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب

ٕ إ :ّٚهٔ ايكٍٛ .سٝح تجبت اـطأ ٗ ؾطض اٱقاب١ ،ٍٚ غطٜب١ي١ًًٖٛ ا٭ «خطأأ

ـٷَتعًٖ ٕٵ، ؾايصٟ ٜؿػِّل اٱقاب١ ٚاـطأ ٖٓا كتً نإ ٜكٝب ايٛاقع  ط ايكطإٓ بطأٜ٘ ٚإ

 ٚغرل غًِٝ.  ٧خاط ٚيهٔ َٓٗذ٘ ٖصا َٓٗرٷ ،ٗ تؿػرلٙ

 

 

طا إُْٗا ؾػٻ»ْاقسّا اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ:  ،١َ اجملًػٞ ٗ ايبشاضقاٍ ايع٬ٓ

! نجرل٠ بطٚاٜات قشاسِٗ ٗ ٚضز بايطأٟ ايتؿػرل عٔ ايٓٗٞ إٔ َع ،ُٜٗاايكطإٓ بطأ

 . «عًِٝٗ ايٓكس ٜٛدب َا ٖصاٚ

ٔٵ  بٌ ،نجرل٠ ضٚاٜات ٝٗاطٳ ؾ١ مل ْٳبعس إٔ ؾتٻؿٓا إكازض ا٭ق١ًٝ ٭ٌٖ ايػٓٸ ٚيه

ٌٸ ضٚاٜات ٖٓاى  ;ايػٓس ١ٝؿعن َٓٗا ٚاسس٠ شيو; عٔ ٢تٓٗ ايٛاسس٠ ٝساي أقابع َٔ أق

ٍٸ ٚاسس٠ ضٚا١ٜ عٓسِٖ ٚتبك٢ .|ايٓيبٸ إٍ اغٓسٖ ٜطدع ٫ ٚا٭خط٣  ،ايٓٗٞ ٢عً تس

 . ايذلَصٟ تعبرل سسٸ ٢عً ٔٷػٳسٳ ٖٚٛ

 ايٓا١ٖٝ ٜات١َ ضٚاٜات ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ إٍ داْب ايطٚاٚضَا اعتدل ايع٬ٓ
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َٔ  ؾِٗ ٚنأْ٘ .ايطٚاٜات بٗصٙ اغتؿٗازٙ شيو ٢عً ٜسٍ نُا ،ايعًِ بػرل ايكٍٛ عٔ

 ايكٍٛ َٔ َكساقّا ايعًِ بػرل ايتؿػرل ٚدعٌ ،ايعًِ بػرل ايتؿػرل ْؿؼ بايطأٟ رلايتؿػ

ِٸ َٚٔ ،ايعًِ بػرل ِٴ .نجرل٠ ضٚاٜات اعتدلٖا ث  . اهلل عٓس ٚايعً

 إكازض َٔ اغتدطدٓاٖا اييت ايطٚاٜات ايكػِ ٖصا ٗ ساٍ غٓتٓاٍٚ ٟٸع٢ً أٚ

 ٬ث١: ث ٖٚٞ ،بايطأٟ ايتؿػرل عٔ ايٓٗٞ خكٛم ٗ ١ٝايػٓٸ

 

 

ٌٷ :سسثٓا أبٛ َعا١ٜٚ إٍ  سسثٓا ا٭عُـ، عٔ َػًِ، عٔ َػطٚم قاٍ: دا٤ ضد

ٯ١ٜ: ط ايكطإٓ بطأٜ٘، ٜكٍٛ ٗ ٖصٙ اٜؿػِّ عبس اهلل، ؾكاٍ: إْٞ تطنت ٗ إػذس ضد٬ّ

﴿ٌٕ َٴبٹ  ٕٕ ُٳا٤ٴ بٹسٴخٳا ّٳ تٳِأتٹٞ ايػٻ ٛٵ ٕٷٜػ: آخطٖا إٍ( 10: ايسخإ) ﴾ٜٳ  ؿاِٖ ّٜٛ ايكٝا١َ زخا

َٳ ،٢ ٜكٝبِٗ َٓ٘ ن١٦ٝٗ ايعناّٜأخص بأْؿاغِٗ، ستٸ  عًِ عًُّا ٔٵقاٍ: ؾكاٍ عبس اهلل: 

َٳ ٌٵؾًُٝك ٕٸ ;: اهلل أعًٌِٵمل ٜعًِ ؾًُٝك ٔٵب٘، ٚ ٫ ٜعًِ: اهلل  َٔ ؾك٘ ايطدٌ إٔ ٜكٍٛ ٕا ؾإ

 . (40)...ملسو هيلع هللا ىلصٕا اغتعكت ع٢ً ايٓيبٸ أعًِ، إِا نإ ٖصا ٭ٕ قطٜؿّا

َٳ  .١ ايكشاب١ٝٞ غٓٸ١، سٝح ٫ ْ٪َٔ عذٸقٛي٘ اؿذٸ ٔٵ٫ تٓتٗٞ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إٍ 

ٔٵ  ٜؿرل سٝح ،بايطأٟ ايتؿػرل َع٢ٓ ٕعطؾ١ اؿسٜح ٖصا َٔ ا٫غتؿاز٠ ّهٔ ٚيه

 ع٢ً ٜػاعس ٖٚصا .ايعًِ بػرل ايتؿػرل إٍ بطأٜ٘ ايكطإٓ طٜؿػِّ ٔٵَٳ إٍ بايٓػب١ اهلل عبس

َٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايٕٛٓٛ ٚايتدُٝٓات ٗ تؿػرل  ْٛعّا آْصاى بايطأٟ ايتؿػرل اعتباض

 اٯٜات. 

 

 

ٔ سسثٓا أبٛ عٛا١ْ، ع :سسثٓا غٜٛس بٔ عُطٚ ايهًيب :سسثٓا غؿٝإ بٔ ٚنٝع

كٛا اؿسٜح اتٸ»قاٍ:  |عبس ا٭ع٢ً، عٔ غعٝس بٔ دبرل، عٔ ابٔ عباؽ، عٔ ايٓيبٸ

ُٳ ٞ إ٫ٓٓٸع ٞٻ ٔٵَا عًُتِ، ؾ ُٸ نصب عً ٛٸَتع َٳسّا ؾًٝتب قاٍ ٗ  ٔٵأ َكعسٙ َٔ ايٓاض، ٚ

ٛٸ  . (41)أ َكعسٙ َٔ ايٓاضايكطإٓ بطأٜ٘ ؾًٝتب

 اقط٬س٘ ٜطًل ٔ ٗػٳٚاَؿ .(42)ٔػٳ: ٚقؿ٘ ايذلَصٟ باَؿايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

ٕٚ َتٸ ٜٚهٕٛ خايّٝا َٔ  ،ِٗ بايهصبع٢ً اؿسٜح ايصٟ ٫ ٜؿتٌُ غٓسٙ ع٢ً ضا
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 َب٢ٓ ٢ٕ ايكشٝض ٗ ٬َى اعتباض اؿسٜح عًإٚسٝح  .(43)٠ ططمٚي٘ عسٸ ،ايؿصٚش

 قسق٘ إثبات بٌ ،ؾك٘ بايهصب ايطاٟٚ اتٗاّ عسّ ٖٛ يٝؼ خدل ايٛاسس ١ٝعذٸ ايكٍٛ

 . إعتدل٠ غرل ايطٚاٜات َٔ عٓسْا ٜعسٸ ؾاؿسٜح ،نبط٘ٚ

َٳايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ـ ب ٜكٍٛ ٗ ايكطإٓ بطأٜ٘.  ٔٵ: ؽدل ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٔ عكٛب١ 

 ايصٟ ٗ دا٤ َا» باب ٗ ،غٓٓ٘ ٗ ،ًٜٝ٘ ٚايصٟ ،اؿسٜح ٖصا ايذلَصٟ ٝػ٢ع أٚضز أبٛ

ٍٸ آٖ ،«بطأٜ٘ ايكطإٓ طٜؿػِّ  ٚنُا .بايطأٟ ايتؿػرل ايكطإٓ ٗ ايكٍٛ َٔ ؾِٗ أْ٘ ٢عً ٜس

بايطأٟ،  ايتؿػرل ٖٓا ْؿؼ ايكطإٓ ٗ ايكٍٛ َٔ إككٛز ٜهٕٛ إٔ ٜبعس ٫ :غابكّا قًٓا

 ايكطإٓ خًل قه١ٝ :َجٌ ٜاٚمل تهٔ آْصاى قها ،|أْٗا َٓكٛي١ عٔ ايٓيب ١خاقٸٚ

 . آٜات٘ تؿػرل ٫ ،نً٘ ايكطإٓ تٛقٝـ ع٢ً اؿسٜح ْؿػٸط نٞ ١ّ;َططٚس ٚقسَ٘

ٕ، ايٓٗٞ عٔ آٛعٝس ع٢ً ايكٍٛ بايطأٟ ٗ ايكطقبٌ اي ،قس ٚضز ٗ ٖصا اؿسٜح

ّا ع٢ً تؿػرل ايكٍٛ ٖٚصا َا ّهٔ اعتباضٙ قط١ٜٓ ْاقك١ دسٸ .ْكٌ ا٭سازٜح بػرل ايعًِ

 بايطأٟ بايكٍٛ بػرل ايعًِ. 

 

 

سسثٓا غٌٗٝ بٔ عبس اهلل ـ ٖٚٛ ابٔ  :ٍسسثٓا سبإ بٔ ٬ٖ :سسثٓا عبس بٔ ٓٝس

سسثٓا أبٛ عُطإ اؾْٛٞ، عٔ دٓسب بٔ عبس اهلل قاٍ:  :أبٞ سعّ أخٛ سعّ ايكطعٞ ـ

َٳ|قاٍ ضغٍٛ اهلل  . (44)قاٍ ٗ ايكطإٓ بطأٜ٘ ؾأقاب ؾكس أخطأ ٔٵ: 

 ٢ٝػـ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ عساز ايهعاف. قاٍ أبٛ ع: تكٓٻايسضاغ١ ايػٓس١ٜ أـ

 .(45)«سعّ بٞأ بٔ غٌٗٝ ٗ اؿسٜح أٌٖ بعض تهًِ قسٚ .غطٜب ٜحٷٖصا سس»: ايذلَصٟ

عٔ أٓس بٔ سٓبٌ أْ٘ قاٍ  بػٓسٙ ،ٚايتعسٌٜ اؾطح نتاب٘ ٗ ،سامت أبٞ بٔا ْٚكٌ

 ٌبٔ َعاْٚكٌ عٔ . «غٌٗٝ بٔ أبٞ سعّ أخٛ سعّ ض٣ٚ عٔ ثابت أسازٜح َٓهط٠»ؾٝ٘: 

ِٸ ،«قاحلٷ سعّ أبٞ ابٔ غٌٗٝ»: قاٍ أْ٘  أبٞ زلعتٴ :قاٍ ايطٓٔ عبس سسثٓا»: قاٍ ث

ٟٸ يٝؼ سعّ أبٞ بٔ غٌٗٝ: ٜكٍٛ تكٔ أأخٛٙ  ب٘، ٚسعّ وترٸ ٫ٚ سسٜج٘ ٜهتب ،بايكٛ

ٟٸ ٝؼي». ْٚكٌ ايبداضٟ عٔ ثابت بأْٸ٘ (46)«َٓ٘  غٓٔ ٖاَـ ٗ دا٤ ٚقس .(47)«عٓسِٖ بايكٛ

ٞٸ ك٘ٚثٸ»: غٌٗٝ تٛقٝـ ٗ ايذلَصٟ سسٜج٘،  ٗ ٜتابع ٫: ايبداضٟ قاٍٚ ،ايعذً

 . (48)«ٟٸبايكٛ يٝؼ: ٞايٓػا٥ قاٍٚ .ؾٝ٘ ُٕٛهًٜٓت
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ٕٵ ،زا٥ُّا ّا: تعتدل ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايتؿػرل بايطأٟ خاط٦ايسضاغ١ ايس٫ي١ٝ ب ـ نإ  ٚإ

 ٗ إٓٗذٞ اـطأ إٍ إؾاض٠ اعتباضٙ ّهٔٚنُا قًٓا غابكّا  .ٗ ايٛاقع ّاَكٝب

 . بايطأٟ ايتؿػرل

 

 

اٜات ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ خطدٓا بايٓتا٥ر كتكط٠ ٗ ضٚ بعس إٔ قُٓا ظٛي١ٺ

 ايتاي١ٝ: 

 بايطأٟ: ايتؿػرل عٔ ايٓٗٞ ضٚاٜات ٝسْتا٥ر ايسضاغ١ ايػٓس١ٜ ٗ َكازض ٚأغاْ أـ

  إؿٗس اٱَاَٞ يًطٚاٜات:

 : َٔ سٝح ا٭غاْٝس

ع٢ً بعض  ٠عتدلٚإَٔ ايطاٜٚات إػٓس٠  5ٚ 1 تإايطٚاٜ تعتدل سسٜجّا13َٔ 

 إباْٞ. 

 َكازض ٗ ٚضزتؾكس ( 4، 3، 2 ايطٚاٜات ٖٞٚا٥ط ايطٚاٜات إػٓس٠ )ا غٚأَ

 . اٱغٓاز نعٝؿ١ يهٓٗا ،َعتدل٠

 ث٬خ) َعتدل٠ َكازض ٗ ٚضزت َٓٗا أضبع ;َٚطغ١ً نعٝؿ١ ٜاتٓاى مثإ ضٚاٖٚ

 (. غٓس ب٬ أٜهّا َٓٗا ث٬خ) َعتدل٠ غرل َكازض ٗ ٚضزت ا٭خط ٚا٭ضبع ،(غٓس ب٬ َٓٗا

 :إعتدل٠ كازضَٔ سٝح إٚ

 ز بٓكًٗا ايؿٝذ ايكسٚم ٗ غرل ايؿكٝ٘. أضبع١ َٓٗا تؿطٻـ 

 ضٚا١ٜ ٚاسس٠ ضٚاٖا ايهًٝين ٗ ايهاٗ. ـ 

 َٔ تؿػرل ايعٝاؾٞ  ث٬ث١ْـ 

 ضٚا١ٜ ٚاسس٠ َٔ احملاغٔ. ـ 

 :إعتدل٠غرل َٔ سٝح إكازض ٚ

 يٞ. ضٚاٜتإ َٔ عٛايٞ ايٰـ 

 . ×إٍ اٱَاّ اؿػٔ ايعػهطٟ ضٚا١ٜ ٚاسس٠ َٔ ايتؿػرل إٓػٛبـ 

 ضٚا١ٜ ٚاسس٠ َٔ إضؾاز ايكًٛب يًسًُٜٞ. ـ 

 :ٞ يًطٚاٜاتأَا إؿٗس ايػٓٸٚ
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 َٔ سٝح اٱغٓاز: 

 ٜـب تعطػٵسٳ ،كؿت باؿػٔضٚا١ٜ ٚاسس٠ اتٸٖٓاى  ٜاتضٚا 3َٔ فُٛع 

 . ايجا١ْٝ ايطٚا١ٜ ٖٞٚ ،ٔػٳيًشٳ ايذلَصٟ

َٳٚ  ٜٓبػٞٚ ،ؾ٬ ّهٔ ا٫ستذاز بٗا ،١قٛي٘ اؿذٸ ٔٵضٚا١ٜ ٚاسس٠ ٫ تٓتٗٞ إٍ 

 . ا٭ٍٚ ايطٚا١ٜ ٖٚٞ ،ايطٚاٜات َٔ سصؾٗا

 ٱغٓاز. ا نعٝؿ١ ٚاسس٠ ١ٜضٚاٚ

 : إكازض ٝحَٔ سٚ

 َٚػًِ ٗ ايكشٝض.  ،بٔ سٓبٌ ٗ َػٓسٙاايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ ضٚاٖا ـ 

ْٚكًٗا  ،ٚنصيو ايذلَصٟ ٗ غٓٓ٘ ،بٔ سٓبٌ ٗ َػٓسٙاايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ ضٚاٖا ـ 

 ٓػا٥ٞ ٗ ايػٓٔ ايهدل٣. اي

 ٚنصيو ايبداضٟ ٗ ايتاضٜذ ايهبرل.  ،ايطٚا١ٜ ايجايج١ ضٚاٖا ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞـ 

ٕٵ ٟٸ ;ٚسس٠ بعض ٖصٙ ايطٚاٜات ٔعمل ْسٻ ٖصا، إ  َٔ سٝح تؿاب٘ ا٭يؿاٚ ٚإطٚ

 ؾػتهٕٛ ساشلا أغٛأ.  ٚإ٫ٓ ،عٓ٘

ٖٓ ب بعض ػٵسٳ ،ايٛاسس ا تكسّ ٜٛٗط إٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ٫ تطق٢ إٍ َػت٣ٛ خدلٚ

ٚيعًِٗ اعتدلٚا َع٢ٓ ايتؿػرل  !(49)َٚٔ ايػطٜب إٔ بعهِٗ اعتدلٖا َٔ إتٛاتطات .إباْٞ

ٍٸثِ ازٸ ،بايطأٟ ْؿؼ ايتؿػرل بػرل عًِ ع٢ً  عٛا تٛاتطٖا ٬َس١ٛ تًو ايٓكٛم اييت تس

 تهٕٛ ;ضٚاٜات بهع١ خ٬ٍ َٔ تٛاتطٷ شلِ سكٌ ٝـهؾ ٚإ٫ ،ايعًِ رلسط١َ ايكٍٛ بػ

 . َعتدل٠ غرل َكازض ٗ ٚاضز٠ ٚإَا ;يٮغاْٝس ؾاقس٠ إَا أغًبٗا ٗ

 ايٓتا٥ر ايس٫ي١ٝ ٗ َع٢ٓ ايتؿػرل بايطأٟ:  ـ ب

 ;بعس اغتبعاز إٔ ٜهٕٛ إككٛز َٔ ايطأٟ ٖٓا إع٢ٓ إكطًض ٗ َسضغ١ ايطأٟ

، ْٛاد٘ تؿػرلٜٔ أغاغٌ يًٓٗٞ عٔ ١ٚايكشاب |عٔ ايٓيب ْٛطّا إٍ نْٛٗا َٓكٛي١ّ

 يتؿػرل بايطأٟ: ا

 . ^اختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ايبٝت ـ1

 عسّ ا٫عتُاز ع٢ً ايٕٛٓٛ ٚايعًِ غرل إٛنٛعٞ ٗ تؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ.  ـ2

تٓػذِ أنجط َع ايتؿػرل ؾأَا ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ َٔ ايطٚاٜات اٱَا١َٝ إػٓس٠ 

٫ ططٜل يٓا ٚ ،سٝح ت٪نس ع٢ً إٔ ن٬ّ اهلل ٫ ٜؿب٘ ن٬ّ ايبؿط ٗ ؾ٤ٞ ،ا٭ٍٚ
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ايطدٛع إٍ ايكٛاعس ايعطؾ١ٝ، ؾ٬ ّهٔ إٔ ْتشسخ  ٕعطؾ١ َعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ إ٫ٓ

ِٕ  ؾتهٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ يكاحل ْٛط١ٜ ا٫ختكام.  .^َٛنٛعٞ يػرل إعكٌَٛ عٔ عً

 بايطأٟ رلتؿػاي اعتدل سٝح ،ايجاْٞ رلٓػذِ َع ايتؿػؾٝ ١أَا قسض ايطٚا١ٜ ايجايج

 ٚا٫ؾذلا٤ ايعًِ بػرل ايتؿػرل بٌ عطؾ١ٝ ٬َظ١َ ٖٓاى إٔ َٚا ،بشاْ٘غ اهلل ع٢ً اؾذلا٤ٶ

 ٫سٜ إٍٛ بإٔ قًٓا إشا إ٫ٓ .إٛنٛعٞ ايعًِ بػرل ايتؿػرل إككٛز ٜهٕٛ إٔ ٜبعس ؾ٬

ٕٵ ،ايٛاقع َع ايبٝت أٌٖ َٔ إأخٛش٠ غرل ايتؿاغرل أغًب َطابك١ عسّ بعًُ٘  نإ ٚإ

عٔ ططٜل ا٭خص َٔ أٌٖ  بٌٝ يٓا يًعًِ إٛنٛعٞ إ٫٫ٓ غ :أٚ قًٓا ;رلّا عٔ عًِتؿػ

 نُا ٜػتٛس٢ َٔ ايطٚا١ٜ اـاَػ١.  ،ايبٝت

ٚا٭١ُ٥ َٔ  ×ٍّٞٚأَا شًٜٗا ؾإشا قًٓا بإٔ ٖٓاى خكٛق١ٝ شات١ٝ يًطدٛع إٍ عً

 ،إيِٝٗ ايطدٛع عدل إ٫ٓ تعاٍٚ تباضى اهلل َطاز نعسّ إَهإ ايٛقٍٛ إٍ ،^ٚيسٙ

ٌٸ ػرل بايطأٟؾٝهٕٛ إككٛز َٔ ايتؿ ٔٵ .^عِٓٗ ايتؿػرل إػتك إشا قًٓا بإٔ  ٚيه

ؾٝهٕٛ  ،يهِْٛٗ ططٜكّا سكٝكّٝا يًٛقٍٛ إٍ ايعًِ ٚايٝكٌٖٛ ايطدٛع إيِٝٗ إِا 

 إككٛز َٔ ايتؿػرل بايطأٟ ْؿؼ ايتؿػرل بػرل ايعًِ. 

ٚٸ ْٛاد٘ إػٓس٠اٱَا١َٝ  طٚاٜاتاي َٔ ايطابع١ ١ٜٚٗ ايطٚا ٌٜٚ ٠ تعبرل ايتأطٸَ ٍ٭

 باٯ١ٜ ×اٱَاّ اغتؿٗاز ٚبكط١ٜٓ ;بايطأٟ رل٫ٚ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ ؾا٬َّ يًتؿػ. بايطأٟ

ِٔ﴿: ايؿطٜؿ١ ًِ ٕٳ ؾٹٞ اِيعٹ ٚٳايطٻاغٹدٴٛ ٘ٴ ٔإ٫ٖ اهلُل  ًَٜٔٚ ِٴ تٳِأ َٳا ٜٳعٵًَ  إٔ ضْطدِّ ،ايػٝام ٚبكط١ٜٓ ;﴾ٚٳ

 . ايبٝت بأٌٖ ايتؿػرل اختكام إككٛز

ٚيهٓ٘  ،تؿرل ٗ قسضٖا إٍ دٛاظ ايتؿػرل بايعًُِع أْٗا ؾأَا ايطٚا١ٜ اـاَػ١ 

َٳ ٫ٚ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ إككٛز  ،خٛطب بايكطإٓ ايهطِٜ ٔٵٗ شًٜٗا ٜٓشكط ايعًِ ٗ 

 أٌٖ ايبٝت. 

ٚنصيو ايطٚا١ٜ اييت ٚضزت ٗ ايتؿػرل إٓػٛب إٍ اٱَاّ اؿػٔ 

 . ^ٗ اختكام ايتؿػرل بأٌٖ ايبٝت أٜهّا ٚانش١ْ ×ايعػهطٟ

١ٝ ايك١ًًٝ أَا ع٢ً َػت٣ٛ ايطٚاٜات ايػٓٸ .ت٣ٛ ايطٚاٜات اٱَا١َٖٝصا ع٢ً َػ

ٓذس ٗ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ قط١ٜٓ ع٢ً إٔ إككٛز َٔ ايتؿػرل بايطأٟ ْؿؼ ايتؿػرل بػرل ؾ

ؾداي١ٝ عٔ ايكطا٥ٔ  ات. أَا غا٥ط ايطٚاٜ|ٚيهٓٗا غرل قازض٠ عٔ ايٓيب ،ايعًِ

 يذلدٝض أسس ا٫ستُايٌ ع٢ً اٯخط. 
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َا دا٤ ٗ )ٗ باب  ِيذلَصٟ ضٚاٜات ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بػرل ايعًشنط ا ،ْعِ

ٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بايطأٟ ٚنصيو ايٓػا٥ٞ شنط ضٚاٜات اي، (ايصٟ ٜؿػِّط ايكطإٓ بطأٜ٘

َٳ ٖٓرل عًِػقاٍ ٗ ايكطإٓ ب ٔٵٗ باب )  ا ٜؿرل إٍ تػاٟٚ ٖصٜٔ ايتعبرلٜٔ عٓسُٖا. (، 

ٛز َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات ايتأنٝس ع٢ً ٘ إٔ ا٭ضدض ٗ إككؾٓػتٓتر َٔ شيو نًٓ

 ،خاق١ َع ايته١ًُ إٛدٛز٠ ٗ ايطٚا١ٜ اـاَػ١ٚاختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ايبٝت، 

ؾتكع  ،عٔ ططٜل أٌٖ ايبٝت سٝح اعتدل عسّ إَهإ ايٛقٍٛ إٍ ايتؿػرل ايعًُٞ إ٫ٓ

 ع٬ق١ بٌ ايٓٗٞ عٔ ايتؿػرل بػرل ايعًِ ٚاختكام ؾِٗ ايكطإٓ بأٌٖ ايبٝت. 
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 ةاملواقف اإلمياٌية ـ اللالوية ألئىة الفزقة اإلواوي

 ةييف سائز الِفَزق اإلسالووتأثريِا 
 

 

ٝټٓا ا٭عِٛ ٚضغُٛيٓا ا٭نطّ ٚأَؼؿِٗ  ،ؾشٳبا ايٓاؽٳ سٳبٛتٳٌ ،|بٴعح ْب

ٌٳٞنتاب اهلل، ٚعذلت»كًٌَ ـ: بتشؿتٳٌ ـ طبكّا ؿسٜحٹ ايجِّ ١ُ ُٳًٹَن ُٻتٵتٳَؾ﴿ ،«بٝيت ; أٖ

ٚٳسٵَو قٹبِّضٳ ٘ٹُٳًٹَهٍٳ يٹسِّبٳَٴ ٫َ ٫ّسٵعٳقّا  ِٴًٹعٳٝعٴ اِيُٹايػٻ ٛٳٖٴٚٳ اتٹ ٝ﴾. 

َٸ أثٻط ٗ «نتاب اهلل» ٖٓا ٫ ٜٳطتابٴ ؾٝ٘ أ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ; ؾٝعٝٸ١ّ ٚغٴٓٸٝا٭ ٟټ ١. ٖٚصا 

٘ٹ إعُٛض٠ ٔٵ أسسٺ ع٢ً ٚد َٸ طٚا ٌٖٗ أثٻ «; أٌٖ بٝيتٞعذلت»; يه ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ; ؾٝعٝٸ١ّ ا٭

 ١؟ٚغٴٓٸٝ

ٍٴ اٱَاَٝٸ١ُ، قطٻ ٫ غٝٻُاايؿٹطٳمٴ ايؿٝعٝٸ١ُ، ٚ ٔٵ َا ٖٛ سا غا٥ط »سٳت بصيو; يه

 ١(؟م ايػٴٓٸٝ)ايؿٹطٳ «م اٱغ٬َٝٸ١ايؿٹطٳ

ُٴٗا، َيايؿٹطمٴ ايػٴٓٸٝ َٴعٛ ٕٵ ٫ تتأثٻط  ِ تٴعاقٹط ايعذل٠َ ايطاٖط٠َ، ؾُٔ ايطبٝع١ُٞ، أٚ  أ

 ٖٓا: .ا َباؾٳط٠ّ; بٌ بايٛاغط١ٹبٗ

ٍٳ ٖهصا: ٌٖ أثٻط  ايعذل٠ٹ ايطاٖط٠ٹ، ٫ ايعذل٠ُ ايطاٖط٠ُ  «تٴطاخٴ»هبٴ عًٝٓا إٔ ْٳػأ

 ٜٳٓتٛطٴ دٛابٳٓا. ٟٖصا ٖٛ غ٪اُيٓا، ايص ١؟ٔم ايػٴٓٸٝايؿٹطٳ ْؿػٴٗا، ٗ

ِٳ ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ أندلٴ َ ٔٸ سذ ٍٳيه ، ٔ سذِ َكاي١ٺ ٚاسس٠ٺ; يصيو دعٻأْا ايػ٪ا

 ١، ٗايػٴٓٸٝم ايؿٹطٳٗ  ٌٖ أثٻطٚا «; أٌٖ بٝيتٞعذلت»ٚاسسّا َٓ٘ ؾك٘;  ؾتٓاِٚيٓا دع٤ّا

 ؟ «ايه٬ّ: أقٍٛ ايسٜٔ»

ٔٸ س ِٳ ٖصا ايػ٪اٍ أٜهّا ٖٛ أندلٴ َيه ٔ سذِ َكاي١ٺ ٚاسس٠ٺ; يصيو دعٻأْا ذ

ٍٳ أٜهّا   :ٚاسسّا َٓ٘ ؾك٘ ، ؾتٓاِٚيٓا دع٤ّاٖصا ايػ٪ا
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ِٸ إػا٥ٌ  َػأي١ٺ ١َ ٗايػٴٓٸٝم ايؿٹطٳ طٚا ٌٖٗ أثٻ «; أٌٖ بٝيتٞعذلت» ِٸ ٚأعٳ ٖٳ ٔ أ

 ؟«اٱّإ» ٖٞايه٬َٝٸ١، ٚ

ٍٴ، دازِّ ٔٳماٚ ٗٔس ٜ ٍٳ إططٚحٳ، أٚ ايطاضحٳ ْؿػٳ٘، فت ٔٳ، إٔ لٝبٳ ٖصا ايػ٪ا ٜ

ٌٸ قسٕم ٚأَا١ْٺ.  به

ٕٸ  ـٴ اؾٛاب»َٚا أ ِٳ ايػ٪اٍ ْك ٌٳ ايبٳس٤ٹ باٱداب١ٹ، إٜهاحٴ «َؾٗ ّٴ َقب  ؾاي٬ظ

ٍٔ  ٔؼ عٓ٘.ٚإظاي١ُ ايًٖبٵ ،ايػ٪ا

ُٕطازٴ بـ  ٌٔ ايبٝتٹ»يٝؼ ا ـٹ أٖ ٌٔ ايبٝتٹ»ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ  ٗ «َٛاق ـٴ أٖ ٔ َ «َٛاق

ٌٔ ايبٝتٹ»إطازٴ بـ  َٹٓٛأض ايؿٹطق١ٹ اٱَاَٝٻ١ٹ; بٌ ـٹ أٖ ٍٔ ٖٛ  ٗ «َٛاق ٌٔ »ٖصا ايػ٪ا ـٴ أٖ َٛاق

ٌٔ ايػټٓ «ايبٝتٹ َٹٓٛأض أٖ  ١ٹ. َٔ 

ٍٴ ٖٛ: ٌٖاي ٌٴ ايػټٓ ػ٪ا ٌٳ أٖ ٌٔ ايبٝتٹ »١ٹ َا ضأٚا ٚاعتٳَكسٚا أْٸ٘ ٖٛ َقبٹ ـٴ أٖ  َٗٛق

 سٓكّا ٚقسقّا؟ ؾًٓبسأ باٱداب١ٹ: «اٱّإ

 

ٕٸ أخططٳ ؾطق١ٺ َتكسِّ ٝٸ١ُ،  ٞط٠ٺ، ٖٚٞ اـٛاضزٴ، ٚأخططٳ ؾطق١ٺ َتأخ١َِّٺ، ٖٚإ ٖٸاب ايٛ

ِٴ بايهؿط عًإٛسِّسٜٔ «تهؿرلٴ»إِا نإ خط٪ُٖا ٚخططٴُٖا ٖٛ:  ٔٵ; اؿه َٳ أقطٻ  ٢ 

ٍٕ ُططح: َا ٖ ٍٴ غ٪ا ٚٸ  َاٖٝٸ١ُ اٱّإ؟ ٞقًبّا ٚقاَيبّا بايتٛسٝس. أ

ٕٳ إْٸ اختٳًـ ايٓاؽٴ ٗ»  ٕٸ اٱّا ّٷ إٍ أ ٖٳب قٛ ُا ٖٛ َعطؾ١ُ اهلل َاٖٝٸ١ اٱّإ; ؾص

ٗٵ ٍٴ... اَؾ   .ٚأقشابُٗا ...ٟٸا٭ؾعطِ... ٚتعاٍ بايكًب ؾك٘... ٖٚصا قٛ

ٖٳب  ٍٴ ٚش ٕٳ ٖٛ إعطؾ١ُ بايكًب ٚاٱقطاضٴ بايًػإ َعّا... ٖٚصا قٛ ٕٸ اٱّا ّٷ إٍ أ قٛ

 .ٔ ايؿكٗا٤ْٚاع١ٺ َسٳٓٝؿ١َ...  ٞأب

ٕٳ ٖٛ إعطؾ١ُ  ٕٸ اٱّا ٖٳب غا٥طٴ ايؿكٗا٤ ٚأقشابٴ اؿسٜح ٚإعتعي١ُ ٚ... إٍ أ ٚش

ٌٴ...  .(1)«بايكًب... ٚاٱقطاضٴ... ٚايعُ

ٔٵ دا٤ ٗٳٚدٳشٳسٴٚٳ﴿: قٛي٘ يه ٚٳا بٹ ٝٵاغٵا  ٗٴُؿْٵا َأٗٳٓٳتٵَكتٳ بٌ اٱّإ ؾاق٬ّ  ﴾ِٵػٴ

ٕٴ بإعطؾ١؟ٚإعطؾ١; ؾهٝـ عٴطِّ   ف اٱّا

َٸن٬ّ عُٛا٤ إًٓ ٗٚقع »: ٞهٝبٴ ايتؿتاظاْ ٕٳ١ ٚعًُا٤ ا٭ يؿٜ  ١ َها

ُٜ «ايتكسٜل» ُٳإٔ ٜٴ ػٞؾٝٓب ;«ا٫عتكاز»ٚ «ايعًِ»ٚ «إعطؾ١» يؿ ٞٸًِ ايتكسٜع٢ً ايعٹ ٌٳش  ،ك
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ٕٸ كطعٳٜٚٴ ،«»ـ ط عٓ٘ بإعبٻ  ٗ٘ يهٓٸ .َٔ دٓؼ ايعًّٛ ٚا٫عتكازات ايتكسٜلٳ بأ

ْٙ ٌٔ ;اتٚخكٛقٝٸ بكٝٛزٺ اٱّإ َؿطٚ  اؾشٛزٹ طىٹٚا٫ختٝاض ٚتٳ نايتشكٝ

ٍٸ .ٚا٫غتهباض ٌّإ٪ٌَٓ  نطٙ أَرلٴع٢ً شيو َا شٳ ٜٚس ٗٳ ّ اهلُلنطٻـ  عً ٕٸ ـ ٘ٚد  :أ

ِٷٚ ،اٱّإ َعطؾ١ْ  .(2)«ٚايتػًِٝ تكسٜلٷ ،إعطؾ١ تػًٝ

ٕٸ  َٸ١»ٚ «عُٛا٤ ا١ًٕٓ»ْلٌّ ضا٥ع، داَع، َاْع، قطٜضٷ بأ ٚٸيٛا  «عًُا٤ ا٭ إِا أ

ٌٻ به٬ّ عً ّٳ اهلل ععٻ ٚد  .×ٍّٞن٬

ٖصا ٖٛ غا١ُٜ اٱد٬ٍ ٚاٱنطاّ، ٚاٱعٛاّ ٚا٫سذلاّ، يؿدكٝٸ١ إَاّ 

َٸ١.; ×ايه٬ّ  ٍَٛ ا١ًٕٓ َٚكتس٣ ا٭

ٚإعطؾ١ُ، ٚنٹسٻٖا »سٴٙ سسٜحٴ دٓٛز ايعكٌ ٚاَؾٌٗ; دا٤ ؾٝ٘: ٙ ٜٚ٪نِّٜ٪ِّسٴ

 ; ٚنٹسټ اٱْهاض: اٱّإ. (3)«اٱْهاضٴ

َٹٓا ايكازمسٴٙ ٜٚ٪نِّٜ٪ِّ ٍٴ إَا ٕٸ إعطؾ١َ َ»: سٴٙ قٛ ايكًب...  ٔ قٴٓع اهلل... ٗإ

ٕٳ اختاضٚا إعطٗ  ٚاُؾشٛزٳ قٴٓعٴ اهلل ١َ، ؾهاْٛا بصيو ؾايكًب... ؾبؿٗٛتٹِٗ اٱّا

َٹٌٓ عاضؾٌ;  ٚبؿٗٛتٹِٗ ايهؿطٳ اختاضٚا اُؾشٛزٳ، ؾهاْٛا بصيو ناؾطٜٔ َ٪

 .(4)«داسسٜٔ

ٕٸ ايهؿطٳ ٖٛ اُؾشٛز. ٕٸ اٱّإ ٖٛ إعطؾ١، نُا أ  تكطٜضٷ قطٜضٷ بأ

 ُٜ ٌٻ يؿ ٌٻ  «إعطؾ١»ٖهصا سٳ  . «ايتكسٜل»ق

ٔٵ َٳ ٍٴ  ٚٸ ُٸتٴٓا ِٖ أ ٕٳ بإعطؾ١،  أ٥ َٸتٹٓا إِا عطٻؾٛٙ عطٻف اٱّا ٚعًُا٤ٴ ٚعُٛا٤ٴ أ

ُٸتٹٓا.   بإعطؾ١ٹ اتٸباعّا ٭٥

ٗ  «إعطؾ١»يهِٓٗ اتٻؿكٛا ع٢ً زخٍٛ  ،«َاٖٝٸ١ اٱّإٗ  اختٳًـ ايٓاؽٴ»

ُٸتٹٓا.  َاٖٝٸتٹ٘; اقتسا٤ٶ ٚاٖتسا٤ٶ بأ٥

ٔٵ َٳٔ عطٻف اٱّإ؟ أداب ايبداض َٳ ٍٴ  ٚٸ ٍٴ اهلل، ٚايططٜلٴ إٍ ايتعطٟٸٖٛ أ ٜـ : ضغٛ

ٔٴ عبٸاؽ ؾك٘:  َٴطٴنِ بأضبٳع:ط»ٖٛ عبسٴ اهلل ب ِٸ ؾػٻطٖا شلِ ـ: ص1آ ٕٔ باهلل ـ ثٴ ؾٗاز٠ٹ  اٱّا

ٕٵ ٫ ٘ٳ إ أ ٍٴ اهلل ٞاهلل ٚأْٸ ٫ٓإي ّٔ ايك٠٬...2ٚط; ضغٛ  .(5)«ص إقا

ـٴ ايٓبٛ  ،ايكشٝضٴ ايكطٜضٴ يٲّإ: ايؿٗازتإ; ؾٗاز٠ْ بايتٛسٝس ٟٸٖصا ٖٛ ايتعطٜ

 ٚؾٗاز٠ْ بايطغاي١.

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ اغتدطاز ٚاغتٓباٙ تعطٜـ ٗ  ٚيكس أخطأ عًُا٤ٴ ٚعُٛا٤ٴ ا٭
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ٕٸ: قَٛي٘  ّٔ ايك٠٬ ٚ... ٚ...»اٱّإ َٔ ٖصا ايٓلٸ; ؾشػٹبٛا أ ٔٔ تؿػرل ٖٛ َ «إقا ٔ نُ

ٕٔ باهلل» َٻًٛا:  ،، ٚاؿاٍ أْ٘ َعطٛفٷ عًٝ٘«اٱّا ِٷ ي٘; تأ َٴطٴنِ بأضبع»ٚقػٝ ص 1: طآ

ٕٔ باهلل... ّٔ ايك2٠٬ٚط ;اٱّا ُٴؼٳ َا َغٓٹُتٴ4ِٚط ;ص إٜتا٤ٹ ايعنا3٠ٚط ;ص إقا  .«ص إٔ ت٪زٸٚا خٴ

ٔٵَٚ َٳ ٍٳ  ٚٸ ٕٸ أ أخطأ ٖصا اـطأ ايؿازحٳ ٖٛ  ٔ أططف ايططا٥ـ ٚأيطـ ايًطا٥ـ أ

ُٴؼ َ» بٓؿػٹ٘! قاٍ: ٟٸايبداض ـُ ٌٴ عًٝ٘؟  .«ٔ اٱّإباب: أزا٤ٴ ا ٖصا ٖٛإسٻعٳ٢; ؾُا ايسيٝ

ٔٵ بٗصٙ ايكٛض٠: شٳنطٳ ٖصا اؿسٜحٳ ؾك٘ َٳطِٖ بأضبٳٕع.....»، يه ٕٔ .ؾأ َٳطِٖ باٱّا : أ

ٕٴ باهلل ٚسسٳٙ؟»باهللٹ ٚسسٳٙ; قاٍ:  ٕٳ َا اٱّا قايٛا: اهلُل ٚضغُٛي٘ أعًَِ، قاٍ:  «أتٳسضٚ

ّٴ ايك٠٬ ٚإٜتا٤ٴ ايع» َٳهإ ٚإٔ تٴعُطٛا َؾٗاز٠ُ... ٚإقا ّٴ ض ُٴؼنا٠ ٚقٝا ـُ َٕػٓٳِ ا . (6)«ٔ ا

َٸ١، ؾدبٳطٛاٖصٙ ايكٛض٠ُ ايبد ضؾٔع إبٗاَاتٹٗا ٚإٜٗاَاتٹٗا ٗ  اضٜٸ١ُ سٝٻطٳت عًُا٤ٳ ٚعُٛا٤ٳ ا٭

َ٘ عٳؿٛا٤ٳ َٸا ايكٛض٠ُ ايكشٝش١ُ شلصا اؿسٜحٹ 100قٛض٠ْ خاط١ْ٦  ٞ; ؾٗ(7)خب %، أ

ٔٴ، ٖٚ ٞايكشٝٔض ؾٗ ٍټ ع٢ً َسٻعٳ٢ ايبداض َٞا شَنطْاٙ م  أبسّا. ٫ِّٟ تٳسٴ

ٛٳٕض; أنجطٴٖا ايت٦اَّا ٚاْػذاَّا َْكٌ ٖصا اؿسٜحٳ ايكشٝضٳ ٟايبداض  ،بعسٸ٠ٹ ق

 َا شٳنطْاٙ. ٖٞ ،ٚأقًٗٗا إبٗاَّا ٚإٜٗاَّا

ـٴ ايٓبٛ ٌٴ ايك٠َ٬ ٟايتعطٜ ُٳ ٕٸ اٱّإ ٖٛ ايؿٗازتإ ؾك٘; ؾ٬ ٜٳؿ  ،يٲّإ ٖٛ أ

ٌٕ. ٟٻ٫ٚ أ ،٫ٚ ايعنا٠َ  عُ

َٜ  |ؾػٻط ايٓيبټ ٔٵ ؾػٻط ايٓاؽٴ يؿ ٓټ ،«قٍٛ»بـ  «ؾٗاز٠»اٱّإ; يه َٛ ٌٻ ؾ ٛا ن

ٌٻ: ٌٕ َ٪َّٓا، ستٸ٢ ٚيٛ نإ َٓاؾكّا; ؾٓعٳٍ قُٛي٘ ععٻ ٚد ِٵ ﴿قا٥ ٌٵ َي ٓٻا ُق َٳ َقاَيتٵ اَ٭عٵطٳابٴ آ

ِٵ ٕٴ ؾٹٞ ُقًُٛبٹُه ّٳا ٌٵ أٱ ُٻا ٜٳسٵخٴ ٚٳَي ٓٳا  ُٵ ٔٵ ُقُٛيٛا َأغٵًَ ٚٳَيهٹ ٓٴٛا  َٹ ٕٸ  ،﴾تٴ٪ٵ ْلٌّ قشٝضٷ قطٜضٷ بأ

ٕٳ  ٌٴ «أَطٷ»اٱّا ـٴ ع٢ً ايًػإ ،ايكًبٗ  ٜٳسخٴ ِٷ آخٳط غرلٴ اٱّإ؟  .٫ٚ ٜك ٌٖ ي٘ اغ

َٳطٻٞقطٻح ايتؿتاظاْ ٔٵ، نُا  َٳ ٍٴ  ٚٸ ٝٸّا ٖٛ أ ٕٸ عً ُٻت٘ ا٭١َُ  ،«َٳعطؾ١»زلٸاٙ  ، بأ ؾػ

 .«َٳعطؾ١» ،بٳعّا ي٘اٱغ٬َٝٸ١ُ نًٗٗا، تٳ

َٳطٻٞقطٻح ايتؿتاظاْ ـٳ ايعًٛ، نُا  ٕٸ ايتعطٜ ٕٸ  ٟ، بأ اٱّإ »يٲّإ ٖٛ أ

ِٷ ...،ؾ١َْعط  .(8)«تكسٜلٷ ...،تػًٝ

ـٴ ايكطآْ ُٸ٢:  ٟـ ايعًٛ ٟـ ايٓبٛ ٞايتعطٜ ٝٸ١ْ، تٴػ ٕٸ اٱّإ: ؾٗاز٠ْ قًب يٲّإ ٖٛ أ

 َعطؾ١، تػًِٝ، تكسٜل.

ّٴ عً ٔٵ ٌّٞاٱَا َٳ ٍٴ  ٚٸ ٔٵ ٖٛ أ َٳ ٌټ  ٕٸ اٱّإ َعطؾ١ْ ؾك٘، ٚن  ْٳلٻ بكطاس١ٺ ع٢ً أ
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 سٷ ي٘.قطٻح بعسٙ ؾٗٛ َكِّ

ٔٵ ٌٖ ٖصا َ ـٳ عًيه ٕٸ غا٥طٳ ايعًُا٤ ضَؾهٛا ٚيَؿٛٛا تعطٜ ، ٚإِا ٬ٓ؟ نٍّٞعٓاٙ أ

ٌٵ إيِٝٗ ٖصا ايتعطٜـ، بٌ:  مل ٜكٹ

ـٴ اٱّإ، ٚٚاقعٴ٘ إعطا٤ٴ ٌّٞ، ضٚاٙ عًٟٚقٳٌ إيِٝٗ ن٬ّٷ ْبٛ ، ٚاٖطٴٙ تعطٜ

٘ٺ ُٳً نابٹ ٕٸ  ٞع َٹٔ; ٭ ٌٴ ٜٚٳػتكٹطټَٕعطؾ١ٹ إ٪  ٞبكٹايَكًب ٫ ٜٴشٳؼټ أبسّا; ؾٗ  َا ٜٳسخٴ

ٔٵ َٳ ٍٴ اهلل، ٚضٚاٙ عٓ٘  إػًُٕٛ سا٥طٕٚ:  ُٴ٘ ب٘؟ أداب ضغٛ َٳٔ ٫ ْٳػٹ ُٴ٘ باٱّإ ٚ ْٳػٹ

ٌٷ» أ٥ُتٴٓا: ُٳ ٍٷ ٚع ٕٴ قٛ ـٷ يٲّإ«اٱّا َٸ١، ٫ تعطٜ ْ٘ يٮ عٔ »; ضٚاٙ ايؿطٜكإ . ٖصا ناب

ٔٴ ٚعٓسٙ أٓسٴ بٞ،ع٢ً ضأؽ أ ّاٚاقؿ نٓتٴ :قُس بٔ عبس اهلل بٔ طاٖط قاٍ قُس  ب

ٔٴ ٔ سٓبٌ ٚإغشامٴب ٖٵ ب ٟٸطٳت اشَلًِ٘ ٚأبٛ ايكٳٜٵٛٳضا ٌټ ينثٵشسِّٝٴيٹ :بٞؾكاٍ أ ،ٚ َٓهِ  ٌٕضدٴ ن

ٞټع ينثسسٻ :تًِؾكاٍ أبٛ ايكٳ ،عسٜحٺ ٔٴ ً عٔ  ..عٔ أبٝ٘. ..عٔ أبٝ٘.... َٛغ٢ ايطنا ب

ٍٴ :قاٍ عًٍّٞعٔ أبٝ٘  ..عٔ أبٝ٘. ..عٔ أبٝ٘. ..أبٝ٘. ٕٴ :|اهلل قاٍ ضغٛ ٍٷ اٱّا ٌٷٚ قٛ  ;عُ

ُٙعٴٖصا غٳ :أبٞؾكاٍ ي٘  ؟َا ٖصا اٱغٓاز :ِٗؾكاٍ بعهٴ ٛ َٕ ٕٴإشا غٴ ;ذاٌْا  ع٘ ب٘ اجملٓٛ

ُٸسٴٙ ٜٚ٪نِّ. ٜ٪ِّ(9)«٨طبٳ ٔٔ عبٸإؽ ،تٹٓاسٴٙ َا ضٚاٙ ايؿٝع١ُ عٔ أ٥ ٍٳ  ،ٚايػٴٓٸ١ُ عٔ اب ٕٸ ضغٛ أ

ٕٴ»قاٍ:  |اهلل ٍٷ اٱّا  . (10)«ٌٷ; أخٳٛإ ؾٳطٜهإٚعُ قٛ

ُ٘ ايٓب ُ٘ ايعًٟٛٸٖٛصا ايهاب ِٳ ا٭ثطٟٸ، ؾايطاب َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ـ ٫ ٗ  ، أثٻط أعٛ ا٭

ّٳ نْٛ٘ تعطٜؿّا ـ:  ْٓؼٳ أبسّا عس

ٖٵً ُٸ»: ٞٸقاٍ ايصٳ ٍٴ أ٥ ٌٷ... ٖٚٛ قٛ ٍٷ ٚعُ ٕٳ قٛ ٕٸ اٱّا تٹٓا: َايوٺ... ٚ... ايػٴٓٸ١ُ عٓسْا أ

 .(11)«ٚ... ٟٸٛضٚ... ايجٻ ٞٸا٭ٚظاع

ُٻ ٫ٓؿػّا... مل أنتٴب إْ 1080نتبتٴ عٔ »: ٟٸقاٍ ايبداض ٍٷ  ٔٵع ٕٴ قٛ قاٍ: اٱّا

ٌٷ  .(12)«ٚعُ

َٸ ;ٓٸ١ْاع١ أٌٖ ايػٴ َصٖبٴ»: ٟٸقاٍ ؾاضحٴ ايبداض ٕٸ ،ؿٗا١ًَ ٚخٳَٔ غٳًَـ ا٭  أ

ٍٷ :اٱّإ ٌٷ قٛ  .(13)«ٚعُ

ٔٴ تٳُٝٝٸ١َ:  ٕٸق١ ايٓاد١ٝ ايؿٹطٵَٔ أقٍٛ »قاٍ اب ٔٳ أ ٕٳ ايسٜ ٍٷ :ٚاٱّا ٌٷ قٛ  . (14)«ٚعُ

ٔٴ ضدٳ ٍٷ»ب: قاٍ اب ٌٷ ٖٛ قٛ ٚقس سه٢  ًَـ،ٔ ايػٻَ إْاعٷ ..ٖٚصا. ...ٚعُ

ٞٸايؿاؾ  .(15)«ايكشاب١ ٚايتابعٌ عًٝ٘ إْاعٳ ع

ٔٴ سٓبٌ:  ٕٵ َٔ أٌٖ ايعٹًِ... َصٖبٴ ٖصا»قاٍ أٓسٴ ب  إٍ اهلل ضغٍٛ أقشاب َيسٴ
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َٹٓا  ; نًِٗٗ عًٜٛٸٕٛ. (16)«ٖصا ٜٛ

ٗٴ٘ عً ٞع١ُُٛ َٛقـ أب َٸتٹٓا إِا ٚقٳٌ ايكٳًِت أَاّ ابٔ سٓبٌ تٓبٝ ٕٸ َصٖبٳ أ ٢ أ

ُٸ  تٹٓا.عٔ ططٜل أ٥

َ٘ ايٓبٛ ٔٵ ؾػٻط ايٓاؽٴ ٖصا ايهاب ٌٳ ناؾٝإ يتشٗك ٟٸيه ٍٳ ٚايعُ ٕٸ ايكٛ ل َع٢ٓ بأ

 اٱّإ، ستٸ٢ ٚيٛ ناْا عٔ ْؿإم; 

َٹٓا عً َٳطٸ٠ٺ ٍّٞؾذا٤ زٳٚضٴ إَا ٚٸٍ  ٔٳ ٭ ٝٴعًٹ : َعطؾ١ْ بايكًب، اٱّإ»اٱغ٬ّ: ٗ  ي

ٌٷ با٭ضنإٚإقطاضٷ بايِّ ُٳ  .«ػإ، ٚع

ـٴ ايطن َٸتٳٓا، عًٝ٘ ايؿطٜ ٗٳٓا، ٫ بٌ ْبٻ٘ أ َٕطٵنٗ  ،ٞټٖصا َا ْبٻ : ايٓلټ ِّٞغٹِؿٔطٙ ا

 ، أبسّا ٚإط٬قّا.ٟٸ، ٫ ْبٟٛٸعًٛ

ٔٴ َاد١َ َطؾٛعّا إٍ ايٓيبٸ ٔٵ سَهِ عًٝ٘ ا٭يباْْعِ، ضٚاٙ اب ، بٌ َٚقبٵً٘ ٞٸ، يه

 .(17)أغًبٴ ايعًُا٤ ايعُٛا٤، بايٛنع

َٸ١ُ اٱغ٬َٝٸ١ُ بٗصا ايهابٹ٘ ايعًٛ ٘ ْٗا١َٜ ا٫تٸباع; غا١َٜ ايتأثټط، ٚاتٸبعٳتٵ ٟٸتأثٻطٳت ا٭

 ٚبعهٴِٗ غرلٴ ؾاعٕط بعًٜٛٸتٹ٘:

 عٓسْا با٭ضنإ ايعٌُ ...بعٝٓ٘ إعتعي١ أقشابٓا َصٖبٴ ٖٛ ٖصا»: ٞٸقاٍ إعتٔعي

ٌٷ ُٻ٢ٗ  زاخ  .(18)«اٱّإ َػ

ٍٴ»: ٟٸقاٍ أبٛ ايكاغِ ا٭ْكاض َٛ ،ؼ إَاّ زاض اشلذط٠َايو بٔ أْٳ ٖصا قٛ ِ َٚع

ُٸ  .(19)«١ ايػًـ ضنٞ اهلل عِٓٗأ٥

ٖٳب إيٝ٘   ٞټټٚا٭ٚظا ٚأٓسٴ ٞټٚايؿاؾع َايْو»شٳ  اؿسٜح أٌٖ ٚغا٥طٴ ٚإغشامٴ... ع

  .(20)« ايٛاٖط ٚأٌٖ إس١ٜٓ... ٚأٌٖ

ٌٷ ..ٖصا.» ـٴ  ،..ّا.سٜجٚس ّاقسّ ;اٱّإ عٓس ؾكٗا٤ إػًٌُ ٗ نبرلٷ أق ٫ ٜٴداي

 .(21)«خبٝحٷ َٗذٛضٷ ٫ٖٓصا ا٭َطٳ إ

ٖٳب... ايؿكٗا٤ٴ... ٚأقشابٴ اؿسٜح ٚإعتعي١ُ ٚايؿٝع١ُ ْٚٝعٴ اـٛاضز» إٍ  «ش

 .(22)شيو

َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ اختًَؿٛا ٔٸ عًُا٤ٳ ٚعُٛا٤ٳ ا٭ ٘ٹ، اخت٬ؾّا ٗ  يه تؿػرٔل ٖصا ايهاب

 ؾتٻت سلًَِٗ ٚؾطٻم ْعٳِٗ:

َ٘ ايعًٛ اـٛاضزٴ ٕٸ  ٟٸٚإعتعي١ُ ؾػٻطٳت ايهاب ٌٷ ...با٭ضنإ ايعٌُ»بأ ٗ  زاخ
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ُٻ٢  .(23)«اٱّإ َػ

ٕٳ ٜٴطًَلٴ ع٢ً »غرلٴ اـٛاضز ٚإعتعي١ ؾػٻطٚٙ تؿػرلّا أزٳمٻ ٚأسٳلٻ; قايٛا:  ٕٸ اٱّا َا إ

ٌٴ ٚا٭غاؽٴ  ٌّٞؾ٘ عًزخٍٛ اَؾٓٸ١; ٖٚٛ ايتكسٜلٴ ٚسسٳٙ أٚ َع اٱقطاض )ٚقس عطٻٗ  ٖٛ ا٭ق

 .بإعطؾ١ ؾك٘(

ُٕٓذٹ ٌٴ ا ب٬ خٹ٬فٺ; ٖٚٛ ايتكسٜلٴ َع اٱقطاض ٚايعٌُ )ٚقس  ٞٚع٢ً َا ٖٛ ايهاَ

 .(24)«َذُٛع ايج٬ث١( ٌّٞعطٻؾ٘ عً

٘ٹ ايعًٛاتٸَؿكٛا عً غرلٴ اـٛاضز ٚإعتعي١ ٔٵ اختًَؿٛاٟٸ٢ تؿػرٔل ايهاب ٗ  ، يه

ـٹ اٱّإ:  تعطٜ

ٗٵُٝٸ١ُ ٚا٭سٓافٴ ٚا٭ؾ ٕٳ بايٓلٸ ايعًٛاَؾ ٚٸٍ:  ٟٸاعط٠ُ عطٻؾٛا اٱّا ٕٴ »ا٭ اٱّا

 .(25)ٞٸقطٻح بصيو ايتؿتاظاْ .«َعطؾ١ْ

ٚٸٍ، ؾانُططٸٚا إٍ إٔ  ٟٸطٚا ع٢ً ايٓلٸ ايعًِٛٗ مل ٜعجغا٥طٴ ايعًُا٤ نأْٸ ا٭

ٕٳ بايٓلٸ ايعًٜٛعطِّ  .ٞايجاْ ٟٸؾٛا اٱّا

 
 

ٕٴ ٖٛ اٱغ٬ّ أّ ا ٌٻٌٖ اٱّا ٕٴ غرلٴ اٱغ٬ّ؟ أداب اهلُل ععٻ ٚد َقاَيتٵ ﴿: ٱّا

ِٵ ٕٴ ؾٹٞ ُقًُٛبٹُه ّٳا ٌٵ أٱ ُٻا ٜٳسٵخٴ ٚٳَي ٓٳا  ُٵ ٔٵ ُقُٛيٛا َأغٵًَ ٚٳَيهٹ ٓٴٛا  َٹ ِٵ تٴ٪ٵ ٌٵ َي ٓٻا ُق َٳ  ،﴾اَ٭عٵطٳابٴ آ

 ؾأثبٳت إػاٜٳط٠. 

ٗٔسٜٔ ; َػ(27)ٟٸٚايؿدط ايطاظ (26)ٟٸْؿاٖا عًُا٤ٴ عُٛا٤ٴ; نإاتٴطٜس ،َع ٖصا تؿ

 خٳط.ُأ ٟٕبآ

ٌٳ  ٌٻ بٗصا ايبٝإ ٱثبات إػاٜٳط٠; بٌ أْعٳٍ اهلُل دٹدلٜ ـٹ اهلُل ععٻ ٚد يصيو مل ٜٳهت

ٝٴجبتٳ بٓؿػٹ٘ ٖصٙ إػاٜط٠َ;  ٌٷ ؾكاٍ: ،باضظّا َّٜٛا يًٓاؽ نإ ايٓيبٸ»ي َااٱّإ؟  ؾأتاٙ ضدٴ

ٔٳ باهللٹ ٥٬َٚهتٹ٘......» قاٍ: ٔٳ بايبٳ ،ٚضٴغٴًٹ٘ إٔ ت٪َ َٹ قاٍ: َا اٱغ٬ّ؟ قاٍ:  ،«عحٚت٪

ِٳ ايك٠َ٬ ٚت٪زِّ...» َٳهإ ٟٸإٔ تٳعبٴسٳ اهلَل ٫ٚ تٴؿٔطَى ب٘ ٚتٴكٝ ّٳ ض  ،«ايعنا٠َ إؿطٚن١َ ٚتكٛ

ِٸ أزبٳطٳ ٚٵ ،«ضٴزټٚٙ» ؾكاٍ:، ثٴ ٝٴعِّ»ا ؾ٦ّٝا، ؾكاٍ: ؾًِ ٜٳطٳ ٌٴ; دا٤ٳ ي ٗٴِٖصا دٹدلٜ . (28)«ِٳ ايٓاؽٳ زٹٜٓٳ

ًٴ قطٜضٷ.   ايػٓسٴ قشٝضٷ، ٚإ

ُٕجبٹت يًُػاٜٳط٠  «اؾُاع١ أٌٖ َٔ» َع ٖصا دا٤ ْاع١ْ ؾاستٳذٸٛا بٗصا اؿسٜحٹ ا
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 .(29)ع٢ً ْؿ٢ٔ إػاٜٳط٠!

ٚٵ ُٸؾذا٤ زٳ ٍٳ َطٸ٠ٺيٝٴكطِّ ^تٓاضٴ أ٥ ٚٸ ٕٸ اٱّإ غرلٴ ٗ  سٛا أ تأضٜٔذ اٱغ٬ّ بأ

 اٱغ٬ّ:

َٴٓا ايباقطٴ:  ٕٸ»غٴ٦ٌ إَا ٕٴ بْٛٗآٜػ َكاي١ّ ٜكٛيٕٛ قَّٛا بايهٛؾ١ٹ إ  إيٝو...: اٱّا

َٳٓا(30)ؾأداب باٱهاب ،«اٱغ٬ّ! غرلٴ ٕٸ إَا ًٴ قطٜضٷ بأ ٖٛ  ×. ايػٓسٴ قشٝضٷ، ٚإ

ٍٴ إكطِّ ٚٸ  .ٞٸايعاَيِ اٱغ٬َٗ  سٌ بإػاٜٳط٠أ

، بًَؼ عًُا٤ٳ ٞٸـ ايه٬َ ٞٸٖصا ايتكطٜض، ايكشٝض، اـايس، ايطا٥س، ايتأضى

ٖٳٓسٳغٝٸ١ٺ: َٸ١ بكٛض٠ٺ   ٚعُٛا٤ٳ ا٭

ٔٴ سٓبٌ: قا ُٸ»ٍ أٓسٴ ب ٔٴ سٴقاٍ ق ٚٻ ،ٖصا اٱغ٬ّ :ٞٸعً ب ٚٸٚز ٗا طٹٚغٳٗ  اض٠ّض ز

ٕٴ :أخط٣ ٔٔ سٓبٌ (31)«اٱغ٬ّٗ  طٗا َككٛضٷٚغٳٗ  ٟايص ٖٚصا اٱّا . ايػٓسٴ إٍ اب

ٔٴ سٓبٌ ن٬َٝٸّا به٬ّ باقطْا  .×قشٝضٷ; ٜٳشترټ اب

َٳٓس٠َ:  ٔٴ  ُٸسٴ دعؿٕط أبٛ قاٍ»قاٍ اب ٔٴ ق ّٳ ٚٚقٳـ ،ٍّٞعً ب ٚٻض اٱغ٬  زا٥ط٠ّ ؾس

ٕٴ ؾٗصا ٚاغع١ّ، ٚٻضٳ ،اٱّا َ٘ قػرل٠ّ زا٥ط٠ّ ٚز  َٔ خطٳز ٚغطٳم ظٳ٢ْ ؾإشا ايهبرل٠، ٚغ

ٌٻ ايهؿطٴ ٫ٓإ اٱغ٬ّ َٔ ٜٴدطدٴ٘ ٫ٚ اٱغ٬ّ، إٍ اٱّإ  .(32)«باهلل ععٻ ٚد

َٴٓا عٹً ّٴ ؾٝ٘ إَا ٌٕ يه٬ّ ايباقط، ٜٳػتدس ٚٳعٴ ْٳك ٌٴ ٖٛ أض ِٳ اشلٓسغ١ يتبٌٝ ٖصا ايٓك

 ايؿطم بٌ اٱّإ ٚاٱغ٬ّ.

ُٕطد١ُ٦» ُٕذبٹط٠»ٚ (33)«اؿسٜح ٚأقشابٴ ا  (35)«ٞٸايؿاؾع»ٚ (34)«ا٭ؾاعط٠ ٚأنجط ا

 إػاٜٳط٠.ٗ  ^ٚاؾكٛا أ٥ُتٳٓا

 
 

ِٳ ع٢ً  يٛ َعجٓا ايٓكٛمٳ ايٓبٜٛٸ١َ ايكشٝش١َ ايكطو١َ يٛدٳسْا ؾٝٗا اُؿه

ٍٳ ؾٹػكٹ٘: ٌٳ ٜٳعْ ٞايعاْ ٫ٞ ٜٳعْ» ايؿاغل بعسّ اٱّإ سا ٔٷ، ٫ٚ...، ٫ٚ ٞس َٹ ٪َ ٖٛٚ 

ٔٷ َٹ ٌٳ ٜٳػٔطمٴ ٖٚٛ َ٪ ِٷ ْبٛ(36)«ٜٳػٔطمٴ س َٴٓا ايباقطٴ .باتٌّ ٟٸ. ٖصا سٴه ٚٸٍ َطٸ٠ٺ ،ؾػٻطٙ إَا  ٭

ّٔ ٚاٱّإ ،اٱغ٬ّٗ  ٖٳٓسٳغٝٸتٳٌ ـ  ،بايتؿطق١ٹ بٌ اٱغ٬ ِٔ زا٥طتٳٌ  نُا َطٻ ـ. بطغ

ّٔ ايٓيبٸ تؿػرلٴ باقٔط ايعٹًِ بٳعسٳ ايٓيبٸ ِٳ ا٭ثط يه٬ ِٔ أٌٖ ايػټٗ  أثٻط أعٛ ِٔ أعاٚ  .١ٹٓأعٛ

ٔٴ سٓبٌ، بػٓسٺ قشٕٝض ٬ّ:َج ؾهُا قًٖس ٚاتٸبٳع  .سّا ي٘، تابعّا َكِّ(37)َْكً٘ أٓسٴ ب
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ِٔ بٳعسٳ ايٓيبٸايٓيبٸ  . ، قًٖس ٚاتٸبٳع باقطٳ ايعٹً

ٔٔ عً ٞعٔ أب ٟٚقس ضٴٚ»: ٟٸَٹصقاٍ ايتٹطٵ ٔ ٖصا: خطٳز َٗ  أْ٘ قاٍ ٞٸدعؿٕط قُسٹ ب

ٕٔ إٍ اٱغ٬ّ  . (38)«اٱّا

ٔٳ سٳقُ قاٍ: زلعتٴ.. سسٻثٓا.»قاٍ ايبٳعٸاضٴ:  ٍٔٚغٴ ،ٞٸعً ب ..، .:ملسو هيلع هللا ىلصايٓيبٸ ٦ٌ عٔ قٛ

ِٸ ،ا٭ضضٗ  ٚاغع١ّ ؾأزاض زاض٠ّ :قاٍ ٍٚ ا٭ ايساض٠ُ :ؾكاٍ ،زاض٠ّ ٘ ايساض٠ٹٚغٳٗ  أزاض ث

ٕٴ ٘ٹٚغٳٗ  اييت ٚايساض٠ُ ،اٱغ٬ّ ٕٔخطٳ ٢ْؾإشا ظٳ .ايساض٠ اٱّا  ،إٍ اٱغ٬ّ ز َٔ اٱّا

َٹدطدٴ٫ٚ ٜٴ  ّ٘ٔ  .(39)«طُىايؿٹ ٫ٓإ ٔ اٱغ٬

ٔٴ عً ٚأْبأْا»: ٞٸقاٍ اي٬ِيها٥  ،...عٔ قٍٛ ايٓيبٸ ٞٸ... قاٍ: غٴ٦ٌ أبٛ دعؿٕط قُسٴ ب

ّٴ ٚٻض زا٥ط٠ّ عٛٝ ،ؾكاٍ: ٖصا اٱغ٬ ٚٻض زا٥ط٠ّ ،١ُّٚز ِٸ ز ٛٵٗ  ثٴ ِٸ قاٍ:  ،ؾٹٗا أقػطٳ َٓٗادٳ ثٴ

ٕٴ َككٛضٷ ٔ اٱّإ إٍ اٱغ٬ّ، ّ، ؾإشا ٖٛ ظٳْٳ٢ أٚ غطٳم خطٳز َاٱغ٬ٗ  ٖصا اٱّا

ّٔ دٳع إٍ اٱّإ، ٫ٚ ٜٴدٔطدٴ٘ َؾإشا تاب ض  .(40)«باهلل ايهؿطٴ ٫ٓإٔ اٱغ٬

َٳٓس٠َ ٖصا ايتؿػرلٳ ايباقطٳ ٔٴ  ٍٳ: ٚق ،َْكٌ اب ُٸ١ »ا ٖٚصا َصٖبٴ ْاع١ٺ َٔ أ٥

 .(41)«اٯثاض

ٔٴ ضدٳب:  ٕٔ َطٚ»قاٍ اب َٹ ِٷ يٝؼ َ٪ ٍٴ بأْ٘ َػًٹ ٔٔ عً ٌّٟايكٛ  .ٞٸعٔ... قُسٹ ب

 .(42)«ٓٸ١نط... أْ٘ إدتاضٴ عٓس أٌٖ ايػټٚشٳ

ٕٸ شٖب طا٥ؿ١ْ»أناف:  ّٳ إٍ أ ٌّ اٱغ٬ ٕٳ ;عا ُٳ .خامٌّ ٚاٱّا ب ٔ اضتَهؾ

ٕٔ ط٠ٹز َٔ زا٥خطٳ ايهبا٥طٳ َٸاـاقٸ اٱّا  ..عٔ. ٌّٟٖصا َطٚ .١١ إٍ زا٥ط٠ اٱغ٬ّ ايعا

ٔٔ قُسٹ   .(43)«ٚغرلُٖا َٔ ا٭قشاب ٚابٔ ساَسٺ ...اختٝاضٴ ،... ٖٚٛٞٸعً ب

ٔٴ سذٳط ايعٳػَك٬ْ ٕٳ أخلٻ َٔ اٱغ٬ّ... ٖٚصا  ٜٳعين»: ٞٸقاٍ اب أْ٘ دعٳٌ اٱّا

ٍٳ اُؾُٗٛض  .(44)«ٜٛاؾٹلٴ قٛ

ٔٴ ْك ٚٳظقاٍ قُسٴ ب َٕط ٜٳ :ملسو هيلع هللا ىلصتؿػرل قٍٛ ايٓيبٸٗ  ٓاـ أقشابٴاختًَ»: ٟٸٕط ا  ٞع٫ْ 

ٔٷ ٞعْٜٳ ٌٳسٹ ٞايعاْ اغِ اٱّإ عٓ٘ َٔ  إظاي١َ.. إِا أضاز. :َِٓٗ ؾكايت طا٥ؿ١ْ ،ٖٚٛ َ٪َ

ٔٴ ٓاٙ إغشامٴثٳسسٻ ٟايص ،دعؿط ٞبكٍٛ أب ...ٛاٚاستذٸ ،..٘ َٔ اٱغ٬ّ.دطدٳغرل إٔ ٜٴ  ب

ٔٔ قُسٹ دعؿٕط ٞعٔ أب ..إبطاِٖٝ. ٔٔ ٞٸعً ب ٍٔأْ٘ غٴ ٌٕسػٳ ب  ،...ايٓيبٸ ٦ٌ عٔ قٛ

  .(45)«.....:ؾكاٍ.

َٳٓا؟ ٕٸ ا٭خطٳ٣ عاضنٳت إَا َٹٓا; ؾٌٗ َعٓاٙ أ ٍٔ إَا أبسّا ٚبتاتّا،  طا٥ؿ١ْ استذٻت بكٛ
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َٹٓا.  ٚإِا عاضنٳت ايطٚا٠َ عٔ إَا

ِٸ قاٍ:  ٟٸَْكٌ اٯدٴطٸ ٔٴ اؿػٳٌ ٖصا ايتؿػرل بايتؿكٌٝ، ث َا  ٔٳا أسػٳَ»قُسٴ ب

ٔٴ قاي٘ قُسٴ ٕٸ ٚشيو ;ضنٞ اهلل عُٓٗا ٍّٞعً ب ٕٳ أ  بايطاعاتٹ عٜسٴٜٳ ;لٴُٓكٜٚٳ عٜسٴٜٳ اٱّا

َٕ لٴُٓكٜٚٳ ٍٳإٔ ٜٴ ٚاٱغ٬ّ ٫ هٛظٴ ،ٞعاقٹبا ٕٸ لُٓكٜٚٳ عٜسٴ: ٜٳكا ٌٷ ع٢ً أ ٌټ شيو زيٝ ... ن

ّٳ يٝؼ نصيو ٕٳ ٜٳعٜسٴ ٜٚٳُٓكلٴ، ٚاٱغ٬ ٍٸ بكٍٛ إ(46)«اٱّا َٹٓا ع٢ً ظٜاز٠ٹ اٱّإ . اغتسٳ َا

 ْٚككاْٹ٘.

ِٸ عًٖل:  ٔٴ بٓط١َ ٖص ايتؿػرل بايتؿكٌٝ، ث ٍٴ»»َْكٌ اب  قُسٹ دعؿٕط َٞٔ أب ٖٚصا ايكٛ

ٔٔ ٚشيو  ;٘اٱّإ ْٚككاْٹ ٗا ع٢ً ظٜاز٠ٹايس٥٫ٌ ٚأؾكشٹ ضنٞ اهلل عٓ٘ َٔ أٚنٔض ٞٸعً ب

ٕٸ ٕٳ أ ٕٳ ٔٴشكٹعٜس بايطاعات ؾٝٴٜٳ اٱّا ٕٳ مٴشٔطؾٝٴ ٞإعاقب لٴُٓك، ٜٚٳاٱّا  ،اٱّا

ٕٴ ٕٸ ;َٔ اٱغ٬ّ خاضٕز غرلٳ ٜٚهٛ ّٳ ٚشيو أ  عٜسٴإٔ ٜكاٍ ؾٝ٘: ٜٳ ٫ هٛظٴ اٱغ٬

 . (47)«لٴُٓكٜٚٳ

ٕٸ»: ٞٸقاٍ ايعٹُطاْ ٕٳ ايسيٌٝ ع٢ً أ  ٟٚضٴ بإعك١ٝ َا لٴُٓكبايطاع١ ٜٚٳ عٜسٴٜٳ اٱّا

ٚٻ ،ٖصا اٱغ٬ّأْ٘ قاٍ:  ضنٞ اهلل عُٓٗا ٞٸًٚعٔ قُس بٔ ع ....ٔ ايٓيبٸع ٗ  ض زاض٠ّٚز

ٕٴ ،ٚغطٗا أخط٣ ٍٴ اهلل... ٜٳاٱغ٬ّٗ  َككٛضٷ ٚقاٍ: ٖصا اٱّا َٔ  زٴدطٴ; قاٍ ضغٛ

ٕٔ تاب اهلل عًٝ٘ ٚضدع إٍ  َٔ اٱغ٬ّ، ؾإشا تاب زٴدطٴإٍ اٱغ٬ّ، ٫ٚ ٜٳ اٱّا

 .(48)«اٱّإ

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ أطاعٛا ايٓيبٸ ٔٳ عدٴُٗٛضٴ ا٭ ِٸ قُسٳ ب عسّ ٚقـ ٗ  ،ًٍّٞ، ثٴ

 باٱّإ. ٞايعاق

ٔٳ عً َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ أطاعٛا قُسٳ ب ّٔ تهؿرٔل ايعاقٗ  ٍّٞدٴُٗٛضٴ ا٭ ، بٌ ٞعس

 ٚقؿٹ٘ باٱغ٬ّ.

ٔٔ عً ّٔ قُسٹ ب َٹٔ ن٬ َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ اغتٳٓبطٛا  ٕٳ ٜٳعٜسٴ  ٍّٞدٴُٗٛضٴ ا٭ ٕٸ اٱّا أ

 ٜٚٳُٓكلٴ.

َٴٓا مل ٜكطِّايتؿٹتٛا دِّ ٕٔ ْٚككاْٹ٘، أبسّا ٚبتاتّاح بعٜسّا; إَا ٔٸ عًُا٤ٳ  .از٠ٹ اٱّا يه

َٳ٘ ٕٸ ن٬ َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ قطٻسٛا بأ ٌٷ» ×ٚعُٛا٤ٳ ا٭  َٔ أٚنٔض»ع٢ً شيو، بٌ  «زيٝ

ٕٸ عًُا٤ٳ ٚعُٛا٤ٳ  .ايٛسٝسٴ عًٝ٘ «ايسيٌٝ»عًٝ٘، بٌ ٖٛ ٖٛ  «ٗاايس٥٫ٌ ٚأؾكشٹ ٖصا َعٓاٙ أ

ُٸ َٸتٹٓا مل ٜٳهتؿٛا با٭خصٹ بتكطواتٹ أ٥ تٹٓا، أبسّا ٚبتاتّا، بٌ تعسٻٚا ٖصٙ إطس١ًَ إٍ أ
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ُٸأِْٗ اتٻ ٖٞٚ ،َطس١ًٺ ثا١ْٝٺ ّٳ أ٥ ٕٔ  تٹٓا َكسضّا َٔ َكازٔضدٳصٚا ن٬ ا٫غتٓباٙ، نايكطآ

ٕٔ ٚايػټتؿٛا با٭خصٹ بإساؾهُا أِْٗ َيِ ٜٳِه .ٓٸ١ٹ ايٓبٜٛٸ١ٹ ُاَّاٚايػټ ُٕطابٳكٝٸ١ٹ يًكطآ ٌٔ ا ٓٸ١، يٝ

ُټبٌ ٚأخٳصٚا َسايٝ ٌٔ ًٹُٗا ا٫يتعاَٝٸ١ٹ ٚايته ٝٸ١ٹ، نصيو َيِ ٜٳهتؿٛا با٭خصٹ بإسايٝ ٓ

ُٸتٹٓا، بٌ ٚأخٳصٚا َسايًٝٹٗا ا٭خطٳ٣ أٜهّا; تػًُّٝا شلا. ُٕطابٳكٝٸ١ٹ يهًُاتٹ أ٥  ا

َٸتٴٓا باٱضدا٤; َعٓٳ٢  ُٸتٴٓا ٚأ ايؿاغٹل ٚٚقؿٹ٘ باٱّإ; ٫ َعٓٳ٢  «إضدا٤»ؾٛد٧ٳ أ٥

 ٥٘.ٚعسّ ٫ٚ ٍّٞإضدا٤ عً

ٔٵ َٳ ٍٴ  ٚٸ ٍٴ »: ٞٸأضدأ بٗصا إع٢ٓ؟ هٝبٴ ا٭ٚظاع َٳٔ ٖٛ أ َٹٔ أٌٖ ايهٛؾ١; ٜكا ٌٷ  ضدٴ

ٔٴ( َقٝؼ إاقٹط  . (49)«ي٘: )اب

َٳٔ ضٳزٻ عًٝ٘؟ هٝبٴ ايهًٝينٸ ٍٴ  ٚٸ ٔٴ َقٕٝؼ إاقٹٔط... ع٢ً أب»: َٳٔ ٖٛ أ  ٞزخٳٌ اب

َٸا ضغ×دعؿٕط )ايباقٹٔط( ٍٴ اهلل ؾكس قاٍ: ٫ ٜٳعْ... ؾكاٍ: إْٸا...; ؾكاٍ ي٘...:... أ  ٞايعاْ ٞٛ

ٖٳب... سٝحٴ ؾ٦تٳٞسٌ ٜٳعْ  ايػٓسٴ قشٝضٷ. (50).«...; ؾاش

ـٴ ايتأضى َٸ١َ اٱغ٬َٝٸ١َ بايٓلٸ ايٓبٛ ٞٸـ ايه٬َ ٞٸٖصا إٛق ، ٟٸشٳٖنط ا٭

 ؾتصٖنطٳت ٚضَؾهٳت اٱضدا٤ٳ ضِؾهّا.

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ٗ  ٔ أزٳمٸ ايٓكٛمَ ػأي١ ْلټ ٖصٙ إٗ  تكطٜط َصاٖب ا٭

َٸا ع٢ًَ... َا ٜٴكاٍ: إْ٘ إقطاضٷ بايًػإ، ٚتكسٜ»: ٞٸايتؿتاظاْ ٌٷ أ لٷ باَؾٓإ، ٚعُ

ٖٳب  ،ايهؿطٗ  زاخ٬ّ ،كس ٜٴذعٌ تاضُى ايعٌُ خاضدّا عٔ اٱّإبا٭ضنإ، ؾ ٚإيٝ٘ ش

ٖٳب إعتعي١; ٚ اـٛاضز; ٍٴ بإٓعي١ بٌ إٓعيتٌ، ٚإيٝ٘ ش ٌٕ ؾٝ٘، ٖٚٛ ايكٛ قس ٫ أٚ غرلٳ زاخ

ّٔ خًٛزٹٙ ايٓاض  ٖٚٛ ،ٜٴذعٌ تاضُى ايعٌُ خاضدّا عٔ اٱّإ، بٌ ٜٴكَطعٴ بسخٛيٹ٘ اَؾٓٸ١ ٚعس

ُٸ١ اؿسٜح ٚنجرٕل َٔ إتهِّ عٔ َايوٺ  ٞٸٌُ، ٚاحملهَصٖبٴ أنجط ايػًَـ ْٚٝع أ٥

 .(51)«ٞٸٚا٭ٚظاع ٞٸٚايؿاؾع

ًِٗٗ ٚأنجطٴ ايػًَـ ، اـٛاضزٴ نًِٗٗ ٚإعتعي١ُ نٞٸطبكّا شلصا ايٓلٸ ايتؿتاظاْ

ٝٸّا; ٭ِْٗ نًِٖٗ أقطٸٚا ٗ  ْٚٝعٴ أ١ُ٥ اؿسٜح ٚ... ٚ... ٚ... قس قًٖسٚا ٖصٙ إػأي١ عً

ٌٷ»ايكا٥ٌ  ٟٸبايٓلٸ ايعًٛ ٕٴ: َعطؾ١ْ... ٚإقطاضٷ... ٚعُ  .«اٱّا

ِٴ بِٝٓٗ؟ إِا ٖٛ اخت٬فٷ ، ٟٸتؿػرٔل ايٓلٸ ايعًٛٗ  ؾُاشا ٖصا ا٫خت٬فٴ ايعٛٝ

 تؿػرل ايكطإٓ.ٗ  نا٫خت٬ف

َٸا اـٛاضزٴ ؾشٳ ٕٸ اـاضزٳ عٔ نابٹ٘ اٱّإ ناؾطٷأ ٚأِْٗ ؾك٘ َٛاؾكٌ  ،ػٹبٛا أ
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ٔٵ قاٍ ايبػساز .ٍّٞسٜٔ يعًَطابكٌ بٌ َكِّ ٍٴ َتهِّ»: ٟٸيه ٚٸ ٔٴ  ٞٸُِٝٗ َٔ ايكشاب١ عًؾأ ب

َٚط اـٛاضزٳ ٞأب  .(52)«َػا٥ٌ ايٛعس ٚايٛعٝسٗ  طايب... سٝحٴ ْا

ٕٸ َٴؿازٴٙ أ ٝٸّا ٖصا  َٚطِٖ ٗ  اـٛاضزٳ َا قًٖسٚا عً ٖصٙ إػأي١، أبسّا ٚبتاتّا، بٌ ْا

َٚطٚٙ; ْاقؿٳِٗ ْٚاَقؿٛٙ ٔٵ ْٚا ٝٸّا  ٍّٟأٗ  يٛ ضادعٓا ايتٛاضٜذٳ نًٖٗا مل لس. يه ٕٸ عً َٓٗا أ

َٚط اـٛاضزٳ َٚط عًٕػأي١، أبسّا ٚبتاتّا، بٌ إِا ٖصٙ اٗ  ْا ١َُ، اـٛاضزٳ، احملهِّ ٌّْٞا

 ٖصٙ إػأي١، أبسّا ٚبتاتّا.ٗ  قهٝٸ١ ايتشهِٝ، ٫ٗ  ضٜٸ١َ،اَؿطٴٚ

ٝٸّا ٗ  ٟٸأخطأ ايبػساز ٕٸ عً َٚط اـٛاضزٳ»أ ، بٌ إِا «َػا٥ٌ ايٛعس ٚايٛعٝسٗ  ْا

َٚطِٖ  َػأي١ٹ ايتشهِٝ.ٗ  ْا

َ٘ اٱّإ َ اـٛاضزٴ ُ٘ اٱغ٬ّ، ٍّٔٞ عًإِا أخٳصٚا ناب ، ؾشػٹبٛا أْ٘ ناب

ٔٵ َٳ ٌٻ  ٚٵمل ؾهٖؿطٚا ن ٝٸّا ٜطٳ َٹّٓا. اـٛاضزٴ قًٖسٚا عً ٪َ ٙ  ِّٗ َػأي١ٺ ٗ  ٫ٓإػا٥ٌ، إ ن

 .﴾هللٹ ٫ِٖٴ ٔإٕٔ اُؿِهٔإ﴿ٔ ايكطإٓ: ٚاسس٠ٺ، اغتٳٓبطٖٛا َ

َٸا إعتٔعي١ُ ؾٗ ٝٸّا ٞأ ٕػأي١; ٖصٙ اٗ  تعذلفٴ بكطاس١ٺ بأْٗا قس قًٖسٳت ٚاتٸبعٳت عً

ٕٸ َٔ ْٳكُٛي٘ َا شٸ١ق ع٢ً ضٴْهطِّ»عبسٴ اؾبٸاض:  ٞقاٍ ايكان  ٖاتٌ بٌ َٓعي١ّ ي٘ أ

ٔٴ نإ ; ٭ْ٘×إ٪ٌَٓ أَرل عٔ َأخٛشٷ إصٖبٴ ٖٚصا .إٓعيتٌ ٔٵ ٜٳًع  ،عًٝ٘ بػٳ٢ َٳ

. طؾًِ ٜكؿِٗ بايهؿطص ٚغرلٙ ٚايسؾٔ اٱضخٗ  ايهٓؿاض عٔ  عٴِِّّٖٚ ،بايؿػل ٜٚكُؿ٘

 َؿٗٛضٷ ٖٚصاٜكؿِٗ باٱّإص.  ٚايتعِٛٝ طؾًِ إسحٗ  إ٪َٔ ٚبٌ بِٝٓٗ مٴٜؿطِّ نُا

ٌٷ َٖصٙ إػأي١ٹ إِا أخٳصٳٙ ٚٗ  إعتٔعي١ٹ ٟٴ. ؾطأ(53)«ؾِٝٗ ٚططٜكت٘ َصٖب٘ َٔ ٚاٖطٷ ٔ اق

ٔٴ أبٞٸبٝتٹ عً ٌٳ ايٓلٸ ايعًٛٞٸاؿسٜس إعتٔعي ٞ. ٚقاٍ اب ْٗر ايب٬غ١: ٗ  ايٛاضزٹ ٟٸ، شٜ

ٕٸ إعتعي١ أقشابٓا َصٖبٴ ٖٛ ٖصا» ٌٳ بعٝٓ٘; ٭ ٌٷ عٓسْا ٭ضنإبا ايعُ ُٻ٢ٗ  زاخ  َػ

ٔٵ ُٳ َٹّٓا اٱّإ... ؾ ِٻ َ٪ ُٳٌ مل ٜٴػٳ  . ؾإعتعي١ُ عًٜٛٸ١ْ ٖٓا.(54)«مل ٜٳع

ُٕطٵٗ  ايؿٹطمٴ ايه٬َٝٸ١ُ ايطا٥س٠ُ  .د١٦ٖصٙ إػأي١ ث٬خٷ: اـٛاضز، إعتعي١، ا

ٔٵ .ٚبكٝت ايجايج١، تهًُٖٓا عٔ اثٓتٌ َٳ ُٕطد١ُ٦  ٕٸ َٞٸٱضدا٥َٛقؿٹٗا اٗ  تأثٻطٳت ا ٔ ؟ إ

ِٔ ضدايٹِٗ أبٛ سٳٓٝؿ١َ ٕٳ .أعٛ ٚٳٍ أٜسٜٓا ضغاي١ْ نتٳبٗا غطِّٗ  ٜٚٛدسٴ اٯ ٘ ٚبٝسٹٙ، َتٓا

ٍٳ قشٸتٗا َقطٻح  ٕٸ استُا  ; غَطط ؾٝٗا:(55)«نبرلٷ دٹسٸّا»ٔ بٌ غا٥ط َ٪ٖيؿاتٹ٘ ؾإ أؽ بأ

ُٸ٢ ٚقس» ـ1 ٌٳ ٌّٞعً غٳ ; «ايكهٝٸ١ نتابٗ  َ٪ٌَٓ ايؿاّ أٌٖ َٹٔ سطب٘ أٖ

 !ٍّٞض١ٜ٩ عًٗ  ، َ٪ٍَّٕٓٛٞقأضبٕٛ يعً
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 أْ٘ ايكهٝٸ١َ نتٳب سٌضنٞ اهلل عٓ٘  طايب أبٞ بٔ ٞٸعً عٔ ينبًَػ ٚقس» ـ2

ِٴ َا ؾٛاهلل»، ٚقاضبٛٙ: َصْبٕٛ; «ْٝعّا َ٪ٌَٓ ايطا٥ؿتٳٌ  ُٸٜٞػ  أٌٖ شٴْٛب َٔ أعً

ِٳ شْبّا ايكب١ً ٌٔ َٔ أعٛ ِٸ ايكت  .(56)«خاقٸ١ّ ...سٺقُ أقشاب زَا٤ٹ ثٴ

ـٺ تأضى ِٻ َٛق ٕٸ أٖ ب٘  اقتسٳتٵ ٞٸـ ن٬َ ٞٸٖٚصا إقطاضٷ ٚاعذلافٷ ضا٥عٷ ٫َعٷ بأ

ُٕطد١ُ٦ ـٴ عًٗ  ا  .ٍّٞإضدا٥ٗا َٛق

َٸ١ُ اٱغ٬َٝٸ١ُ نًٗٗا، ؾكس سسٳخ دٹٗاضّا ٫ إغطاضّا، يهٓٸ ـٴ ضأت٘ ا٭ ٗا مل ٖصا إٛق

ٌٴ ايؿاّ مل ٜهْٛٛا ظٴتؿػِّ ُٕطد١ُ٦; ؾأٖ ْا٠ّ ٫ٚ غٴطٸاقّا، ٚإِا ناْٛا طٙ نُا ؾػٸطٳت٘ ا

ٚٳ»ايٓلٸ ْؿػٹ٘: ٗ  نُا قطٻح بصيو أبٛ سٓٝؿ١ ،«نآيٌ»قَّٛا  ناْٛا َٗتسٜٔ ٖٚٛ أ

ٔٵ ٌٖ ناْٛا َكساقّا يـ  .(57)«ٜٳكتًُِٗ؟  ؟ «َطتهٹب ايهبرل٠»٫، مل ٜهْٛٛا َٗتسٜٔ، يه

ُٕطد١ُ٦ باٱهاب; ٭ ّٳ اؿطاّ، ٖٚأداب أبٛ سٓٝؿ١َ ٚا ٔ أندل ٛ َِْٗ أضاقٛا ايس

 .ايهبا٥ط، ؾًصيو قايٛا باٱضدا٤

; ٭ِْٗ َا أضاقٛٙ عايٹٌُ ُعطَتٹ٘، بٌ نآيٌ ٚاْٸٌ ٞٚأداب اٯخٳطٕٚ بايٓؿ

 ٚدٛبٳ٘، ؾًصيو َا قايٛا باٱضدا٤.

ِٗ ٖصٙ إػأي١ كتًؿٕٛ، يهٓٸٗ  ؾايصٜٔ قايٛا باٱضدا٤ ٚايصٜٔ قاَٚٛا اٱضدا٤

 َتٸؿٹكٕٛ. ٍّٞع٢ً ا٭خص َٔ عً

ٝٸّااـٛ َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١، إِا قًٖسٚا عً ُٕطد١ُ٦، ْٚٝعٴ ا٭ ٖصٙ ٗ  اضزٴ، ٚإعتٔعي١ُ، ٚا

 إػأي١.

 
 

ٍٴ اهلل ٕٸ»: |قاٍ ضغٛ . قشٻش٘ «ايك٠٬ َىؿط تطٵطى ٚايُهٌ ٚبٌ ايؿٹبٌ ايطدٴ إ

ِٷ بططَٜكٌ  .(58)َٴػً

ٍٴ اهلل ٔٵٗ  طٴٚا بايك٠٬ٹبٳهِّ»: |قاٍ ضغٛ َٳ ِٔ; ؾإْ٘  ّٔ ايػٳٝ تطٳى ايك٠َ٬ ؾكس  ٜٳٛ

ٕٳ«نَؿط ٔٴ سٹبٸا  .(59). قشٻش٘ اب

َٳٓس٠َ ا٭قبٳٗاْ ٔٴ  ٔٵ ٞٸقطٻح اب َٳ ٍٴ  ٚٸ ٝٸّا ٖٛ أ ٕٸ عً ٌٻ بأ ِٵّٳٔإ﴿: ؾػٻط قَٛي٘ ععٻ ٚد  ﴾اْٳُه

 .(60)«ق٬تٳهِ... ٚتكسَٜكهِ...»بأْ٘ 

ِٸ غٴ٦ٌ ؾأداب، إٍ عٔ ايهبا٥ط ×غٴ٦ٌ قازُقٓا ٕٸ تاضَى » إٔ قاٍ: ؾأداب، ث ؾإ
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 . ايػٓسٴ قشٝضٷ.(61)«ايك٠٬ ناؾٹطٷ

ٍٴ ايعاْ»: ×غٴ٦ٌ قازُقٓا ِّ َٞا با ٝٵ ،ٝ٘ ناؾٹطّا٫ تٴػٳ ُٻ تٳ٘ ٚتاضُى ايك٠٬ٹ قس غٳ

اغتدؿاؾّا بٗا...  ٫ٓتاضُى ايك٠٬ٹ ٫ ٜٳذلُنٗا إ...»ؾأداب:  «شيو؟ٗ  ناؾٹطّا؟ َٚا اُؿذٸ١ُ

 . ايػٓسٴ َٛثٻلٷ.(62)«ؿطٴٚإشا َٚقع ا٫غتدؿافٴ َٚقع ايه

ٔٴ سٓبٌ:   .(63)«ايك٠ُ٬ ٫َٓٹٔ ا٭عُاٍ تطٵُن٘ نؿطٷ إ ٤ٞٺؾٳٗ  مل أزلٳعٵ»قاٍ أٓسٴ ب

ٕٳ اهلل، إشا تطٳنٗا »ؾأداب:  ،غٴ٦ٌ عٔ ايطدٴٌ ٜسٳعٴ ايك٠َ٬ اغتدؿاؾّا غٴبشا

َٴذّْٛا ؾأ  .(64)«؟!ٞبٳكٹ ٤ٞٺؾ ٟٸاغتدؿاؾّا ٚ

ٔٵَٔ تطٳى ايك٠َ٬ غرلٳ  ٖصا نًٗ٘ ٗ َٳ َٸا  ٌٕٸ تطٵَنٗا، أ ٌٸ تطٵَنٗا  َػتشٹ اغتشٳ

ِٷ; قطٻح قازُقٓا ٔٵ...» :×ؾهؿطٴٙ َػًٖ ُٳ ُٕتطٳى ؾطٜه١ّ َ ؾ ُٳٔ ا ٌٵ بٗا ٛدٳبات ؾًِ ٜٳع

 . ايػٓسٴ قشٝضٷ.(65)«ٚدشٳسٖا نإ ناؾٹطّا

ّٴ ايه٬ّ عً ٔٴ سٓبٌ قتذٸّا  ×ٌّٖٞٚصا َا عًُٖ٘ إَا ٔٳ اـٓطاب، َْٚكً٘ اب ُٳطٳ ب ع

ـَُطٳ، ؾكاٍ شلِ ٜعٜسٴ»ب٘; قاٍ:  ٕٸ أْاغّا ؾٳٔطبٛا ا ٔٴ أب سسٻثٓا... أ ؾطبتِ  غؿٝإ: ٞب

ٍٴ اهلل:  َٳا ﴿اـُط؟ ؾكايٛا: ْعِ، ٜكٛ ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ دٴٓٳاحٷ ؾٹٞ  ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٝٵؼٳ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ َي

ُٴٛا ُٳط ضنٞ اهلل عٓ٘... ؾكاٍ يعً ،...﴾َطعٹ أضٳ٣ أِْٗ » : َا تٳط٣؟ ؾكاٍ:ٍّٞؾبعٳح بِٗ إٍ ع

ٕٵٗ  قس ؾٳطٻعٛا ٔٔ اهللٹ َا مل ٜأشٳٕ اهلُل ؾٝ٘; ؾـإ ٍٷ ؾاقتٴًِٗ; قس أسٳًٗ زٜ ٛا َا ظعٳُٛا أْٗا س٬

ٕٵ ٌٳ... سطٻّ اهلُل، ٚإ ّٷ ؾادًٹسٵِٖ مثاْ .(66)«ظعٳُٛا أْٗا سطا

َٸ١َ اٱغ٬َٝٸ١;  ،ٖصٙ ايؿت٣ٛ ايعًٜٛٸ١ ايتأضىٝٸ١، ايؿكٗٝٸ١ ـ ايه٬َٝٸ١ عًُٖت ا٭

َٸ١ّ عًٜٛٸ١.ؾكٗ  ّا ٚن٬َّا، ؾأقبشت أ

ُٳط ٕٸ ٞٸـ ايه٬َ ٞٸ، ايؿكٗٞٸايتأضى ٟٸٖصا ا٫غتؿتا٤ٴ ايعٴ َٸ١َ اٱغ٬َٝٸ١ أ ، عًِٖ ا٭

 سٴذٸ١ْ ؾطعٝٸ١. ٍّٞعً ٟضأ

َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ ـَٓطاب ٖٛ ٖٛ ضا٥سٴ ٚقا٥سٴ ا٭ ٔٳ ا ُٳطٳ ب ٕٸ ع ِٳ َٗ  إ ، ٍّٔٞ عًإٔ تتعًٖ

 .ٍّٞعً ِٟٳ يطأٚإٔ تٴػِّ

َٸ١َ اٱغ٬َٝٸ١َسٴ ٜٚ٪نِّٖٓا ٜ٪ِّٚ ُٳط عًِٖ ا٭ ٕٸ عٴ ِٳ َ سٴ، عٹسٸ٠ٺ ٚؾٹسٸ٠ٺ، أ ٔ إٔ تٳتعًٓ

 :ٍّٞعً ِٟٔٳ يطأ، ٚإٔ تٴػِّٞٸعً

ٛٳض ـ1 ٔٴ ُقتٳٝب١َ ايسٹٜٓٳ ٗ  تأًٜٚٹ٘ إطبٛٔعٗ  (ٖـ276ـ  213) ٟٸَا سطٻضٙ ٚقطٻضٙ اب

ُٳطٴ »ايسٳٚس١ٹ، عاق١ُٹ َقَطط:  ٍٴٜٳكـ َعٳ ٖصا ـ ٚعٴ ٗٳٗ  ٛ ضنٞ اهلل عٓ٘ عًٝٗا:  ٌّٞ٘ عًقهٝٸ١ٺ ْبٻ
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ٍٴ عً ُٳطٴ. ٍّٞي٫ٛ قٛ  َيًََٗو عٴ

ٍٴ: أعٛشٴ باهللٹ َ ٕٜٔٚٳكٛ َٴعهٹ١ًٺ يٝؼٳ شلا أبٛ سػٳ  ٌِّ  ; ٔ ُن

ٔٔ ٟټسسٸثٳٓا ايعٜاز ٍٳ: أْا عبسٴ ايٛاضخٹ، عٔ ْٜٛٴؼٳ، عٔ اؿػٳ ُٳطٳ ضنٞ اهلل ، قا ٕٸ عٴ أ

ٚٳيسٳتٵ ٞٳعٓ٘ ُأت ِٻ بٗا باَطأ٠ٺ ٚقس  ٗٳ ٗٴٕط، ؾ ٍٳ ي٘ عً ،يػتٸ١ٹ أؾ ٕٴ ٖصاٞٸؾكا ٍٳ ; : قس ٜٳهٛ َقا

ُٵٚٳ﴿ ـ: تٳعاَي٢ ـ اهلُل ٘ٴسٳ ٘ٴؾٹكٳٚٳ ًُ ٗٵثٴثٳ٬َ اُي ٕٳ ؾٳ ٍٳ ; ﴾طّاٛ ٔٳ نٹعٵاتٴ ٜٴطٵسٳايٹٛٳاِيٚٳ﴿ ـ: تٳعاَي٢ـ ٚقا

ٛٵ٫َٚٵَأ ٔٻ سٳ ٖٴ ٌٔ َنزٳ ٝٵَي َٹًَ  .(67)«﴾ٔٔا

ٔٴ ـ2 ُٳط اب َٕػطب، أبٛ ع ُٜ ا (: ٖـ463ـ  368) عبس ايبٳطٸ ايُكطُطيبٸ َا أؾازٙ ساؾ

ٍٳ.. ٓا.سسٻثٳ ..ٓا.سسٻثٳ ..ٓا.سسٻثٳ» ٍٳ: غٳُعتٴ عبسٳ  ..ٓا.سسٻثٳ ..ٓا.سسٻثٳ ..ٓا.سسٻثٳ ..ٓا.سسٻثٳ :قا قا

ٔٳ أبٹ ٔٔ ب ٍٳ ٞايطٓ ُٳطٴ ضنٞ اهلل عٓ٘: عً: ي٢ًَٝ قا ٍٳ عٴ  أقهاْا. ٌّٞقا

ٍٳ: سسٻثٳ ..ٓا.سسٻثٳ ..:ٚقاٍ. ٔٔ ...عٔ ..عٔ. ..ٓا.قا ُٳطٴ :قاٍ عبٸإؽ عٔ اب ٍٳ عٴ  ٌّٞ: عًقا

 أقهاْا.

ٍٳ ٕٳ ..عٔ. ..عٔ. ..ٓا.سسٻثٳ ..ٓا.سسٻثٳ ..ٓا.: سسٻثٳ...قا ٛٻٜٳ طٴُٳعٴ قاٍ: نا َٔ  باهللٹ شٴتع

 . ٕٔػٳيٝؼ شلا أبٛ سٳ ١ًٺعهٹَٴ

َٕٗ  ٚقاٍ ٗٴ ١ٹػتٸت يٹنعٳٚٳ اييت ٚٗ ،ْٗاط بطٳَٳَأ اييت ذ١ْٛٓٹا ُٳطٴؾأض ٕطأؾ  از عٴ

ٍٳ ي٘ عً ،ٗاَْضٳ ٕٸ: ٞٸؾكا ٍٴـ ٢ عاَيتٳ ـ اهلَل إ ُٵٚٳ﴿: ٜٳكٛ ٘ٴسٳ ٘ٴؾٹكٳٚٳ ًُ ٗٵثٴثٳ٬َ اُي ٕٳ ؾٳ ٍٳ ﴾طّاٛ ... ٚقا

ٕٸ ِٳ عٳضَؾ اهلَل ي٘: إ َٕ ايكً ُٳطٴعٔ ا ٍٴ ذٕٓٛ... ؾهإ عٴ ٌّٜٳكٛ   ....طٴُٳعٴ َوًََٗي : ي٫ٛ عً

ٍٳ: ..عٔ. ..٣.ٚٳٚضٳ ُٳطٳ ٝتٴأتٳ قا ٔٳ عٴ ـَ ب ٔٳؾػأيتٴ ضنٞ اهلل عٓ٘ ابٹٓطا ُٹ ٘: َٔ أٜ ؟ طٴأعت

ٍٳ: إٜتٹ ٝٸ ؾكا ُٳطٴاؿسٜحٳ نطٳ٘، ؾصٳًِؾػٳ ّاعً ٍٳ عٴ ٍٳ  ٫ٓإ يَو : َا أدسٴ... ٚؾٝ٘ قا َا قا

 .(68)«ٌّٞعً

ايطٜأض، ٗ  تؿػرٔلٙ إطبٛٔعٗ  (ٖـ489ـ  426) ٞٸَا شٳنطٙ أبٛ إٖٛؿط ايػٳُعاْ

ٕٸ ٟٳٚضٴ»عاق١ُٹ إًُه١ٹ ايػٴعٛزٜٸ١ٹ:  ٛٳ اَطأ٠ّ أ ٗٴ يػٹتٻ١ٹ يسٺأتٳت ب ٗ  ايٓهأح َٔ ٚقتٹ ٕطأؾ

ٕٔ ٗٳُٳعٴ ظَا ٍٳ عًْٹبطٳ طٴُٳعٴ ِٻط ضنٞ اهلل عٓ٘ ؾ ٌٳ»: ضنٞ اهلل عٓ٘ ٞٸٗا، ؾكا  يَو ٫ غبٝ

ٕٳ ؾٳثٴ٬َثٳ ٘ٴاُيكٳؾٹٚٳ ٘ٴًُُٵسٳٚٳ﴿٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ: ٬ قَٛيٚتٳ ،«عًٝٗا ٍٳ عٴ ﴾ّاطٗٵٛ : ي٫ٛ طٴُٳؾكا

ٌّ  .(69)«طٴُٳعٴ َوًََٗي عً

ٍٳ عٴ»(: ٖـ471ـ  400) ٞٸَا غَططٙ عبسٴ ايكاٖط اُؾطداْ ـ3 ٌّطٴُٳقا  َوًََٗي : ي٫ٛ عً

 .(70)«طٴُٳعٴ
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َٸا غرلٴ إَاَٝٸ١. َٸا إَاَٝٸ١، ٚإ َٸتٴٓا اٱغ٬َٝٸ١: إ  أ

ُٸ١ٹ ا٫ثٓٳ ٕٸ إَا١ََ ا٭٥ ٕٔ َ ^ؿطٞ عاٱَاَٝٸ١ُ، أٚ بعهٴِٗ، ٜسٻعٕٛ بأ ٔ أضنا

ّٴ إّإ غرلِٖ. َٴ٘ عس  اٱّإ; ٫ٚظ

ٛٳ٣ ايه٬َٝٸ١  غرلٴ اٱَاَٝٸ١، أٚ غرلٴ ايؿٝع١، ٜٴٓهطٕٚ أؾسٻ اٱْهاض ٖصٙ ايسع

ٝٸ١»  .«اٱّاْ

ٍٳ ايٓيبٸ ، بأقضِّٟاٱَاَٝٸ١ُ تٳطٚ ٔٵ»: |أغاْٝسٹٖا، قٛ َٳ٘ َاتٳ  َٳ َاتٳ ٫ ٜٳعطفٴ إَا

ٝٸ١ّ ٕٳ ي٘.  ،(71)«َٝت١ّ داًٖ  ٫ إّا

ٍٳ ايٓيبٸأغاْٝسٹٖا،  ، بأقضِّٟغرلٴ اٱَاَٝٸ١ تٳطٚ ّٷ ٔٵَٳ»: |قٛ  َات ٚيٝؼ ي٘ إَا

ٝٸ َٝت١ّ َاتٳ  .(72)«١ّداًٖ

َٹٔ تؿػرٔل اٱَاَٝٸ١: ٟٸغرلٴ اٱَاَٝٸ١ ؾػٸطٳت ٖصا اؿسٜحٳ ايٓبٛ  تؿػرلّا قطٜبّا 

َٳ» ٕٸِ ٜٳَٚي َاتٳ ٔٵَعٓاٙ:  ٕٳتٸس ;اهلل إٍ طاع١ٹ ٜسعٛ ايٓاؽٳ ّاي٘ إَاَ عتكس أ ّٴقٹ ٢ ٜهٛ  ٛا

َٳعًَ ا٫ْكٝازٹٗ  ّاَكتٓع ،ٚايٓٛاظٍ اٱغ٬ّ ب٘ عٓس اؿٛازخٹ  ،ؿٓا٘ َا ٚقٳيٝؼ ْعتٴ ٔٵ٢ 

ٝٸ َٝت١ّ َاتٳ  .(73)«١ّداًٖ

ٔٴ بٗصا ايتؿػرل، يهٓٸ َٹ ٔٵاٱَاَٝٸ١ُ ت٪ َٕ ٕٸ إكسامٳ ايٛسٝسٳ  ٘ َا ْعتٴ» ٗا تطٳ٣ أ

ُٸ١ُ ا٫ثٓا عؿط «ؿٓاٚقٳ  .^ِٖ ا٭٥

ٔٵ غرلٴ اٱَاَٝٸ١ َٕ ٕٸ إكسامٳ ايٛسٝسٳ  ٍٴ  «ؿٓا٘ َا ٚقٳْعتٴ» تطٳ٣ أ ٖٛ ايطغٛ

ٕٸ ٚاٖطٴ» :|ا٭عِٛ ّٷ ٔٵَٳ اـدل أ  َٝت١َ َاتٳ ،ملسو هيلع هللا ىلصب٘ ايٓيبٸ ٜطٜسٴ ،َات ٚيٝؼ ي٘ إَا

ٝٸ ٕٸ ;١اؾاًٖ ّٳ ٭ ٍٴ ايسْٝاٗ  أٌٖ ا٭ضض إَا ُٳ ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ضغٛ ٜٳ ٔٵؾ س ٘ أٚ اعتَكِ إَاَتٳعًَمل 

ِٸ ،٘٘ ع٢ً قٛيٹقَٛي ّاطَ٪ثٹ ;ٙغرلٳ ّاإَاَ ٝٸ َٝت١ّ َاتٳ ،َاتٳ ث  .(74)«١ّداًٖ

ٔٵ ٍٴ اهلل; يه ّٴ أٌٖ ا٭ضض ٖٛ ضغٛ ٍٔ اهلل، ٚإَا ٔٵ ْعِ، اؿسٜحٴ قسٳض عٔ ضغٛ  َٳ

ٍٔ اهلل؟ ّٴ بعس ضغٛ  ٖٛ اٱَا

ّٳ ايصٟاٱَاَٝٸ١ُ تطٳ٣ ٚتٳطٚ ٕٸ اٱَا ٔٵ ٟ، بأغاْٝسٹٖا اـاقٸ١ٹ بٗا، أ َاتٳ »٫ ٜٳعطُؾ٘  َٳ

ٝٸ١ّ  ٚبٓٛٙ. ٌّٞعً ٖٛ «َٝت١ّ داًٖ

ّٳ ايصٟغرلٴ اٱَاَٝٸ١ تطٳ٣ ٚتٳطٚ ٕٸ اٱَا ٔٵ ٟ، بأغاْٝسٹٖا اـاقٸ١ٹ بٗا، أ ٫ ٜٳعطُؾ٘  َٳ

ٝٸ١ّ» ٝٳ ّاٙ ؾ٦ٝطٙ َٔ أَرٔلَن ٔٵَٳ» ٖٛ ا٭َرل: «َاتٳ َٝت١ّ داًٖ َٳ ;طٵكبٹؾً ز َٔ خطٳ ٔٵؾإْ٘ 
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ٕٔ ٝٸ َٝت١ّ َاتٳ ّادلؾٹ ايػًطا  .(75)«١ّداًٖ

ٖٴٜٳ ّاٙ ؾ٦ٝضأ٣ َٔ أَرٔل ٔٵَٳ» َٳ ;عًٝ٘ طٵكبٹ٘ ؾًٝٳهط  ّادلؾٹ م اؾُاع١َؾاضٳ ٔٵؾإْ٘ 

ٝٸ َٝت١ّ َاتٳ ٫ٓإ ؾُاتٳ  .(76)«١ّداًٖ

ٖٳؾ ّاٙ ؾ٦ٝضأ٣ َٔ أَرٔل ٔٵَٳ»  ّادلؾٹ اؾُاع١َ ٜؿاضمٴ ؾإْ٘ يٝؼ أسسٷ ;طٵكبٹ٘ ؾًٝٳهط

ٝٸ َٝت١ّ َاتٳ ٫ٓإ ؾُٝٛتٴ  .(77)«١ّداًٖ

ٕٸ َ اٱَاَٝٸ١ ٚغرلٴ اٱَاَٝٸ١ أضنإ اٱّإ، بٌ اٱغ٬ّ، َعطؾ١ُ ٔ َتٸؿكٕٛ ع٢ًَ أ

ّٴ ايعًُ ،اٱَاّ  بطاعتٹ٘. ٞٸٚا٫يتعا

 

َٸتٴٓا اٱغ٬َٝٸ١، بهآؾ١ٹ ؾٹطٳ ُٸتٹٓااتٸبعٳت أ ـٳ أ٥ ٗ  قٹٗا ايؿكٗٝٸ١ٹ ٚايه٬َٝٸ١، َٛاق

 ٬ّ:َج .اٱّإ

ّٴ يؿٜ ايـ1 ـٴ ٗ  «َعطؾ١» ـ ايتكطٜضٴ َاٖٝٸ١ٹ اٱّإ، ٚاغتدسا تعطٜؿٹ٘. ٖصا إٛق

 أخٳص ب٘ اُؾُٗٛضٴ.

٘ٺ ْب2ٛ ٓټ ٟٸـ ضٚا١ُٜ نابٹ َٚ َٹٔ عٔ غرٔلٙ. اـٛاضزٴ  ٛا أْ٘ يتُٝٝٔع إػًٹِ، يتُٝٝٔع إ٪

ٔٵ َٳ  غٹٛاِٖ. ؾهٖؿطٚا ب٘ 

َ٘ ع٢ًَ سكٝكتٹ٘، ؾًِ ٜهؿِّ ُٗٔٛا ٖصا ايهاب َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ َؾ ٔٸ دٴُٗٛضٳ ا٭ طٚا يه

 ٛاضزٴ.نُا نٖؿط اـ

ٌٳ إٓاؾٹل ٫ ٜٴكِّٟٸـ اغتسضاُى ايهابٹ٘ ايٓب3ٛ ٍٳ ٚعُ ٕٸ قٛ ٘ٴ ع٢ً أ طاْ٘ ، ٚايتٓبٝ

َٹّٓا. ٪َ 

4 ّٔ َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ شيو باغتدسا ِٴ ا٭ ٕٳ غرلٴ اٱغ٬ّ، ٚتعًٝ ٕٸ اٱّا ـ ايتكطٜضٴ بأ

 ايسٚا٥ط اشَلٓسٳغٝٸ١.

ٕٸ ايعاق5 َٹٔ، بٌ ٖٛ ايٛقتٹ ْؿػٹ٘ ي ، ٚٗيٝؼ بهاؾٹٕط ٞـ ايتكطٜضٴ بأ ٝؼ َ٪

 َٴػًٹِ.

ٕٳ ٜٳعٜسٴ 6 ٕٸ اٱّا َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ، بٛاغط١ٹ ايتكطَوٌ ا٭خرلٳٜٔ، أ ِٴ ا٭ ـ تعًٝ

 ٜٚٳُٓكلٴ.

ـٴ ايع7ًٛ ُٻ ٟٸـ إٛق ـٴبػٳ٢ عًٝ٘: مل ٜكٹ ٔٵَٹ  ِؿ٘ باٱّإ، ٫ٚ بايهؿط. ٖصا إٛق
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أخٳص ب٘ إعتٔعي١ُ.

ٌٳ سطبٹ٘ َ ٍـّٞ تػ١ُُٝ ع8ً ٌٔ ايؿأٖ َٹٓٹٌ»اّ ٔ أٖ نتابٹ ايكهٝٸ١. ٖصا ٗ  «َ٪

ُٕطد١ُ٦. ـٴ أخٳص ب٘ ا  إٛق

ّٴ9 ِٴ ايكاض  اٱّإ: قٝؼ إاقٹط.ٗ  ؼ اٱضدا٤ٹٚد٘ َ٪غِّٗ  ـ ايٛقٛفٴ اؿاغ

ـٹ ايٓيبٸ10 ٍٴ ع٢ًَ َٛق تهؿرٔل تاضىٹ ايك٠٬، ٚايتكطٜضٴ بإباس١ٹ ٗ  ـ ا٫غتس٫

ٔٵ َٳ ٌٻ َا سطٻّ اهلُل. زَا٤ٹ   أسٳ

ِٴ مثط ايػطٔط ا٭خرٔل َٓ٘; ْٴعٝسٴٙ تأٜٝسّا ٗ  َا غَططْاٙ ٠ٞٺ اقتَطؿٓاٖا ٖأعٛ

 ٚتأنٝسّا:

َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ ـَٓطاب ٖٛ ضا٥سٴ ٚقا٥سٴ ا٭ ٔٳ ا ُٳطٳ ب ٕٸ ع ِٳ َٗ  إ ، ٚإٔ ٍّٔٞ عًإٔ تتعًٖ

 .ٍّٞعً ِٟٳ يطأتٴػِّ

ٔٵ َٳ ٕٸ  ٌٵ عًٝٓا بأ َٸ١َ اٱغ٬َٝٸ١َ ٫ ٜٴؿَه ِٔ َ عًِٖ ا٭  إِا ٖٛ ايٓيبٸ ٍّٔٞ عًإٔ تتعًٖ

ّٔ ايسٓق١ٹ اي٬ظ١َٹ ؾُٝا  َٹٔ عس ٍٳ ٜٳٓؿأ  ٕٸ ٖصا اٱؾها ـَٓطاب; ٭ ٔٴ ا ُٳطٴ ب بٓؿػٹ٘، ٫ ع

ـَٓطاب»غَططْاٙ:  ٔٳ ا ُٳطٳ ب ٕٸ ع َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ «ضا٥سٴ»ٖٛ ٖٛ  إ  ،ٍّٔٞ عًإٔ تتعًِٖ َٗ  ا٭

 ٌُ ي٘.ٌُ َٓ٘ ٚإػ١َِّٹ إتعَِّكسِّٗ  ؾٗٛ ،ٚايطا٥سٴ ٖٛ إكسٻّ

َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ «قا٥سٴ» َُٕكٛزٹٜٔ ،ٍّٔٞ عًإٔ تتعًِٖ َٗ  ا٭ ّٳ ا ّٳ  ،ٚايكا٥سٴ أَا ؾٗٛ أَا

 ٌُ ي٘.ٌُ َٓ٘ ٚإػِّإتعِّ

ٍٴ اهلل  ، أبسّا ٚبتاتّا; ؾهٝـ ٍّٔٞ عًٌُ َٔ إتعِّنصيو; إش يٝؼ ٖٛ َٚيٝؼ ضغٛ

َٳِٗ؟! َٳِٗ َٚكسٻ  ٜهٕٛ أَا

ٍٴ اهللْعِ،  َٳط بايتعًٗ ٟيصٖٛ ا |ضغٛ ٔٵأ َٳ ٍٳ  ٚٸ ٔٸ أ ِٔ ي٘; يه طبٻل  ِٔ َٓ٘ ٚبايتػًٝ

  ُٳط.ٖٛ عٴ ٟٸٖصا ا٭َطٳ ايٓبٛ

ٍٴ اهلل َٸ١َ اٱغ٬َٝٸ١َ ايتعًٗ |خ٬ق١ُ ايكٍٛ: ضغٛ ِٳ يعً ٞٸِٳ َٔ عًعًِٖ ا٭  ٞٸٚايتػًٝ

َٸ١َ اٱغ٬َٝٸ١َ ايتعًٗٚ ْٛطٜٸّا; ـَٓطاب عًِٖ ا٭ ٔٴ ا ُٳطٴ ب ِٳ يعًٚايتػ ٍِّٞٳ َٔ عًع ٝٸّا. ًٍّٞٝ  عًُ

 

ٕٴ يػ١ّ ٖٛ: ايتكسٜلٴ، ٫ إعطؾ١ُ اييت ٔٸ ٞ ايعٹًِ أٚ َٖ اٱّا ٔ دٓٔؼ ايعٹًِ; يه

َٜ  ،أ٥ُتٳٓا، خ٬ؾّا يًٗػ١ٹ ٚيًُٸػٜٛٸٌ ٌٔ َاٖٝٸ١ٹ اٱّإ، ٗ  «إعطؾ١»اغتدسٳَٛا يؿ تبٝ
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ُٸسٳت ٚاٖتٳؾاقتٳ َٸسٳت بأ٥  .ٞٸؿتاظاْتٴٓا. قطٻح بصيو ايتتٹٓا أ

ٔٵ َٳ ٍٴ  ٚٸ ٍٴ إ٪َٓٹٌ،  أ ٚٸ ٕٳ ٖٛ أ ِٴ ايٓبِّٚعطٻف اٱّا ٔٸ عًُا٤ٳ ٚعُٛا٤ٳ  ;ٌخاتٳ يه

ُٳ٘. َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ أخطأٚا ؾٗ  ا٭

ٔٵ ٟٸايبداض َٳ ٍٴ  ٚٸ ـٳ ايٓبٛ ٖٛ أ ٔٵٟٸقشٻض ٖصا ايتعطٜ َٳ ٍٴ  ٚٸ ؾِٗ ٗ  أخطأ ، ٖٚٛ أ

ٔٵ َٳ  سٳٙ.بٳعٵ َعٓاٙ، ؾأخطأ 

ٔٵ ٌّٞعً َٳ ٍٴ  ٚٸ ٜٺ ٚانٕض ٫ ٜتططٻمٴ إيٝ٘ اـطُأ: عطٻ ٖٛ أ ٕٳ بًؿ ٕٴ: »ف اٱّا اٱّا

ِٷ... تكسٜلٷ  .«َعطؾ١ْ... تػًٝ

ٔٵ: ٌٖ ٜٳهؿ َٹٔ عٔ غرٔلٙ؟ أبسّا ٚبتاتّا; إش إعطؾ١ُ  ٞيه ٖصا ايتعطٜـ يتُٝٝع إ٪

ِٴ ٚايتكسٜلٴ  ايكًب.ٗ  ٚايتػًٝ

َٸ ٘ٺ ٚاٖط ١ُ اٱّاْٝٸ١ُ عاد١ٺ َاغٸ١ٺ إٍؾا٭ ٔٳ عٔ ، ُِّقًيبٸ، ٫ ٟٸنابٹ عٴ ب٘ إ٪َ

ـٹ اٱّإ:  غرٔلٙ; ٖصا غرلٴ تعطٜ

ٔٔ قُ فًٔؼ عبسٹ اهللٹٗ  ٟٸَٚقـ أبٛ ايكٳًت اشَلطٳٚ ّٳ أٓسٳ ب ٔٔ طاٖٕط، أَا ٔٔ ب سٹ ب

ٛٳٜ٘ ٖٵ ٔٔ ضا ٌٕ ٚإغشامٳ ب ٝٸ١ٺ، عٔ خاتٳِ ايٓبٝٸٌ ،سٓب ُٸتٹٓا، بػٹًػٹ١ًٺ شٖب ٚٳ٣ عٔ أ٥ قَٛي٘:  ،ؾط

ٌٷ» ٍٷ ٚعُ ٕٴ قٛ َٸتٴٓا. «اٱّا ٘ٹ أ  . خهعٳت شلصا ايهاب

ُٓ٘ عًٖصا يٝؼ ِّٖ ٌٴ إٓاؾٹل، ؾأ ُٳ َٹٔ; إش ٜٳؿ َٸّا يًُ٪ ٕٴ »بكٛيٹ٘:  ٌّٞعّا تا اٱّا

ٌٷ...   «َعطؾ١ْ بايكًب ٚإقطاضٷ... ٚعُ

ّٸ يًُ٪َٔ  َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١ٹ خهعٳٛا ٚخؿٳعٛا شلصا إا٥ٔع ايتا عًُا٤ٴ ٚعُٛا٤ٴ ا٭

ٕٵ اختًَؿٛاٞٸاؿكٝك  تؿػرٔلٙ. ٗ ، ٚإ

ِٷ ٚايبداض ٌٳ  ٟٸاٱّإ ٚاٱغ٬ّ ُٖا ٚاسسٷ أّ اثٓإ؟ قشٻض َػً ٕٸ اهلَل أْعٳٍ دٳدلٳ٥ٝ أ

ٝٴعِّ»  أُْٗا اثٓإ. «ِٳ ايٓاؽٳيٹ

ٌٳ  ِٔ دٳدلٳ٥ٝ ٕٸ ْاع١ّ اغتسٓيٛا بتعًٝ ٔٸ أعذبٳ ايعذا٥ب، ٚأغطبٳ ايػطا٥ب، ٖٛ أ يه

 أُْٗا اثٓإ ع٢ًَ أُْٗا ٚاسسٷ.

ُٸ ٍٳؾكطٻح أ٥ ٚٸ ّٳ اثٓإ َتػاٜطإ، ٗ  َطٻ٠ٺ تٴٓا، أ ٕٳ ٚاٱغ٬ ٕٸ اٱّا تأضٜٔذ اٱغ٬ّ، بأ

ِٔ اشَلٓسٳغ  .ٞٸبٛاغط١ٹ ايطغ

َٸتٴٓا اتٸبعٳتٵ َٸتٹٓا أ ُٸتٳٓا، ٚقطٸسٳت باتٸباعٹٗا شلِ، ٚضا٥سٴ ٚقا٥سٴ أ ٖصا ا٫تٸبأع ٗ  أ٥

ٔٴ سٳٓبٳٌ. ُٸتٹٓا ٖٛ أٓسٴ ب  ٭٥
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ٍٴ ٌٖٞ ايعاقٹ ٔٷ؟ أداب ايطغٛ َٹ ٜٳ»: |َ٪ ٌٳ ٜٳعْٹ ٞايعاْٹ ٞعْٹ٫  ٔٷ ٞسٹ َٹ ٪َ ٖٛٚ»، 

ٖٳٓسٳغٝٸّا.  ٚؾػٻطٙ أ٥ُتٴٓا 

َٸتٹٓا اقتسٳٚا ٚاٖتسٳٚا بٓبِّ ُٸتٹٓا، ؾأدابٛا ِٗ ْٚبِّعًُا٤ٴ ٚعُٛا٤ٴ أ ُٸتٹِٗ ٚأ٥ ٓا، ٚأ٥

 نُا أداب، ٚؾػٻطٚا نُا ؾػٻطٚا.

 ايعٹًِ بٳعسٳ ايٓيبٸٔ باقٔط ٞ باٱّإ، ٚتعًُٖٛا َكٹؿٛا ايعاقٜٳ ٕ ٫أ ٔ ايٓيبٸتعًُٖٛا َ

 ػٹُٛٙ بايهؿط، بٌ باٱغ٬ّ.ٜٳ ٕ ٫أ

َٸ ُٸتٹٓا، ؾاغتٓبطٛا َا٫قتسا٤ٹ ٚاٗ  تٹٓاتطٖق٢ عًُا٤ٴ ٚعُٛا٤ٴ أ ٔ ٫ٖتسا٤ٹ بأ٥

ٝٸ١َ اٱّإ يًعٜاز٠ٹ ٚايٓككإ َٹِٗ قابً  .ن٬

ٚٳ ٔٸ اـٛاضزٳ  ٔٵ ٫ خ٬ؾّا َِٓٗ يعً ٞغٳُٛا ايعاقيه ٕٸ ٍّٞبايهؿط، يه ، بٌ ٚٓٸّا أ

ٔٵن َٳ ٕٔ ؾٗٛ ناؾطٷ. ٌٻ   ٖٛ غرلٴ َ٪َ

ٔٵ ٫ خ٬ؾّا َِٓٗ يعً ُٕطد١َ٦ ٚقَؿت ايعاقٞ باٱّإ، يه ٔٸ ا ، بٌ ٍّٞيه

ٌٳ ايؿاّ: َ٪ٌَٓ. َٹٔ تػُٝتٹ٘ أٖ  اغتٓباطّا 

َٸا إعتعي١ُ ؾأْعَيت ايعاق ٔٵ َي ٞأ ٕٸ ُٳت َتٳٗا تعًٖٝٵَٓعي١ّ بٌ إٓعيتٳٌ، يه ُٸتٹٓا أ ٔ أ٥

ِٳ ٖصٙ إٓعي١: ا  ٱغ٬ّ.اغ

َٸا يٛ ناْت إعك١ُٝ تطَى ايك٠٬ ؾايعاق ُٸ ناؾطٷ; قطٻح ب٘ ايٓيبٸ ٞأ ١، ٚا٭٥

ٌٴ ايػټ  ٓٸ١.ٚقشٻش٘ ايؿٝع١ُ ٚأٖ

ٌٸ اضتهابٳٗا ؾٗٛ قاسبٴ  ٌّٞعًِٖ عً ٕٵ اغتشٳ ٕٸ َطتهبٳ ايهبرل٠، إ ُٳطٳ أ : «بسع١ٺ»ع

ٌٴ. ٕٔ اهلُل بٗا; ٜٴكتٳ  ؾطٜع١ٺ مل ٜأشٳ
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 الواحد يف العقائد حّجية خرب

 ة الظيخ ذلىد الشٍديف ٌظزيقزاءٌة ٌقدية
 

 

 فاٍاستسّ اؾسٍ بٌ ايعًُا٤ َٓص ايكسّ سٍٛ إػت٣ٛ إطًٛب َٔ إعطؾ١ ٗ 

ايعكا٥س، ٚٚٗطت ايهجرل َٔ اٯضا٤ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚقس قاّ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ بتكٓٝـ 

ٔٵ(1)ضا٤ نُٔ طبكات غتٸٙ اٯٖص ّهٔ خؿض فُٛع ٖصٙ ايطبكات بٓٛط٠  . ٚيه

َٸ ٔٸعا ، ٚايتؿكٌٝ بٌ ايعكا٥س ا٭ق١ًٝ ٚايؿطع١ٝ. ١ إٍ ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٞ: ايعًِ، ٚايٛ

١ٝ ٜصٖب ايكا٥ًٕٛ بايعًِ ٗ ايعكا٥س إٍ ايكٍٛ بإٔ إكازض إٛضث١ يًعًِ ٚشات اؿذٸ

ٗ ٖصا اجملاٍ. ٚٗ إكابٌ ٜصٖب ايهجرل َٔ ايكا٥ًٌ إٓطك١ٝ ٖٞ ٚسسٖا إعتدل٠ 

ُٸ ،ٚايٕٛٓٛ إعتدل٠ (2)بهؿا١ٜ ايٛٔ إٍ ايكٍٛ بإٔ اؿذ١ ا٭قٛي١ٝ خدل  :ٗاَٚٔ أٖ

ٌٸَٚٔ اؾ. (3)سٸ ناؾ١ٝ ٗ ٖصا اجملاٍعٳتٴ ،ايٛاسس ٚاسس َٔ ٖصٜٔ  سٜط بايصنط إٔ ن

ٔٸ ايكػٌُ ٜٓكػِ بسٚضٙ إٍ ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٞ: ا٫نتؿا٤ ٍٸ بايٛ ، أٚ ايعًِ إػتس

ٔٸ ٔٸ ٚا٫نتؿا٤ بايعًِ أٚ ايٛ إطًل. ٜٴكطٸ َؿٗٛض  ا٭خباضٟ، ٚا٫نتؿا٤ بايعًِ ٚايٛ

 ٫ غٝٻُا١ ع٢ً ٚدٛب ايٝكٌ ٗ ايعكا٥س، ٚعًُا٤ ايؿٝع١ ٚايهجرل َٔ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

ٛٸ٠ ٚإعاز. ٚأَا ٗ  ْاس١ٝ ايؿطٚع ايعكا٥س ا٭قٛي١ٝ ٚا٭غاغ١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايتٛسٝس ٚايٓب

ٕ خدل ايٛاسس ـ ٚٵٚدع٥ٝات ايعكا٥س ؾٓؿٗس ايهجرل َٔ ا٫خت٬ؾات. َٚٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ ٜطٳ

ٌٸ ٖٛ ايؿٝذ قُس ايػٓس.  (4)ٚادب١ ا٫تباع سذٸ١ّـ ٗ ؾطٚع ٚدع٥ٝات ايعكا٥س  ع٢ً ا٭ق

 َعتُسّا ؼ٬ًّٝ عكًّٝا يطؾع َٛاْع اعتباض ،ؾكس غع٢ بأغًٛب٘ إبتهط ٗ ٖصا ايؿإٔ
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سٜط َٚٔ اؾت٘ با٭زي١ ا٭ضبع١. ٝخدل ايٛاسس ٗ زا٥ط٠ ايعكا٥س، ٜٚعٌُ ع٢ً إثبات سذٸ

١ أخباض اٯساز ٗ زا٥ط٠ ايعكا٥س ٌٝ ٗ ا٭غاؽ َاْعّا زٕٚ سذٸبايصنط إٔ ايصٟ ٜؿٓه

 عباض٠ عٔ:

ـ إٕ ايعكٝس٠ َٔ غٓذ ايعًِ ٚايهؿـ ايٝكٝين يًٛاقع، ٗ سٌ إٔ خدل ايٛاسس 1

 ؿ١ٝ شات١ٝ أٚ إْتاز ٜكٝين.٫ ٜؿتٌُ ع٢ً ناؾ

١ بإع٢ٓ ا٭قٛيٞ تٓشكط بسا٥ط٠ ايعٌُ، ٚهب إٔ تٓطٟٛ ع٢ً مثط٠ ٝـ إٕ اؿذٸ2

 َات ايٓٛط١ٜ بؿهٌع١ًُٝ، أَا ايعكٝس٠ ؾٗٞ َٔ غٓذ إعطؾ١، ٖٚٞ ؼكٌ َٔ إكسٸ

ٌٕ .نطٚضٟ ٚتًكا٥ٞ َباؾط،  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ إعطؾ١ يٝػت أَطّا اختٝاضّٜا بؿه

َاتٗا ايع١ًُٝ، َٔ قبٌٝ: ايتشكٝل ٚايبشح، ٚسسٙ ٖٛ ايػعٞ إٍ ؼكٌٝ َكسٸٚإِا 

ب١ ع٢ً شيو ؾإْٗا ٫ ؽهع يٲضاز٠ ٚا٫ختٝاض. ٚع٢ً ٖصا ا٫ختٝاضٟ، أَا ايٓتا٥ر إذلتٸ

ّٛا ٚؾاقسّا يٮثط ػٵس ايٓٛطٟ َؿازٙ غٝهٕٛ َي١ٝ خدل ايٛاسس ٚايتعبٸا٭غاؽ ؾإٕ سذٸ

 ايعًُٞ.

 ايؿٝذ ايػٓس،ع٢ َات بٓٛط ا٫عتباض، ْسخٌ ٗ بٝإ َسٻبعس أخص ٖصٙ إكسٸ

 ت٘ ع٢ً شيو، يٓعٌُ بعس شيو ع٢ً تكِٝٝ ٚتكسِٜ ايطأٟ إدتاض ٗ ٖصا ايؿإٔ.ٚأزٓي

 

 :ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  ايؿٝذ اايػٓسع٢ ّهٔ بٝإ َسٸ

ايكبٍٛ ٌ ْٛعّا َٔ ايػًٛى ٚايعٌُ ا٫ختٝاضٟ ايكًيب، َع٢ٓ ـ إٕ ايعكا٥س ُجٸ1

َٚٔ ٖٓا ؾإْٗا ـ َجٌ ا٭عُاٍ ا٭خط٣ ـ ّهٔ إٔ تكع َٛضزّا ٭َط ْٚٗٞ  .ٚايتػًِٝ

يٝؼ  ٘ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ .ايؿاضع، ٚإٕ إدايؿ١ ؾٝٗا تػتٛدب اغتشكام ايعكاب

ـ َٔ ايٓاس١ٝ ٗ ايؿطٚع ا٫عتكاز١ٜ ا٭ز٢ْ  س غدل ايٛاسس ـ ٗ اؿسٸايتعبټٖٓاى َا ّٓع 

 ايجبٛت١ٝ.

باٱناؾ١ إٍ عسّ ٚدٛز إاْع ايجبٛتٞ، ؾإٕ ا٭زي١ اٱثبات١ٝ بسٚضٖا تؿٗس ـ 2

 إشٕ:. بًعّٚ ايتعبٸس باـدل

ٌٸ3  ٫ٚظّ ا٫تباع. ،١ـ سذٸٗ ايؿطٚع ا٫عتكاز١ٜ  ـ إٕ خدل ايٛاسس ـ ع٢ً ا٭ق

ٚٸايؿٝذ ايػٓس ع٢ با٭زي١ ا٭ضبع١. ٚقس عُس ٚقس متٸ ايتُػٸو ٱثبات ٖصا إسٸ  ٫ّأ
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ٝإ ايسيٌٝ ايعكًٞ، ٚاْتكٌ بعس شيو إٍ بٝإ ا٭زي١ ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥، يٝدتِ بعس إٍ ب

 َع بٝإ ْكسٖا َٚٓاقؿتٗا. ت٘،َا ًٜٞ ْػتعطض أزي شيو ببشح ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬. ٚٗ

 

 إٍ ا٫عتكاز: ايؿٝذ ايػٓسٜصٖب 

كٞ ٚايدلٖاْٞ، ٜٚتٓاغِ ـ بإٔ ايٝكٌ اي٬ظّ ٗ ايعكا٥س ىتًـ عٔ ايٝكٌ إٓط1

ٔٸ أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ اي٬ظّ ٗ ايعكا٥س ٖٛ اٱّإ َٚا  َع ا٫ط٦ُٓإ ٚزضدات َٔ ايٛ

َٚٔ غٓذ اؿه١ُ  ،ٜٓعكس عًٝ٘ ايكًب ٚايتػًِٝ ٚاٱشعإ، ٖٚٞ ع١ًُٝ ْؿػا١ْٝ

ٖهٔ. إٕ مثط٠ ٖصا  ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايتعبس ٚإعُاٍ إٛي١ٜٛ ٗ زا٥ط٠ ايعكا٥س أَطٷ .ايع١ًُٝ

عاّ تهُٔ ٗ ضؾع َٛاْع اٱشعإ ٚايتػًِٝ بٛاغط١ ايذلغٝب ٚايذلٖٝب، ٚايتعبٸس ٗ اٱي

شيو ٜعين ا٫ْكٝاز ٚايتػًِٝ ـدل ايٛاسس َا ٜتٓاغب َع سذِ اْهؿاف اـدل 

 ٚقتٛاٙ.

١ٝ ا٭خباض إِا ٜٓؿأ َٔ ايط١ٜ٩ اجملتعأ٠ ٚإٓؿك١ً ٚاؾع١ٝ٥ ٓٸـ إٕ ايكٍٛ ب2ٛ

ٚاجملُٛع١ٝ، َع٢ٓ ايٓٛط ٗ فُٛع ايطٚاٜات ٚإ٪ٜسات  ١ٝإيٝٗا، ٚأَا ايط١ٜ٩ ايهًٓ

ٚايكطا٥ٔ ايساع١ُ، ؾإْ٘ ٜطؾع َٔ استُاٍ ايكسٚض إٍ َػت٣ٛ ايٝكٌ ٚايتٛاتط، أٚ ٗ 

 ا٭ز٢ْ إٍ َػت٣ٛ ا٫غتؿان١. اؿسٸ

ّا ٚغطّا ٗ ايكٝاؽ ايدلٖاْٞ; ٚعًٝ٘ سٝح هب ايكطعٞ ٜكع سسٸ ـ إٕ ايٓك3ٌ

ك١ًٝ ٜهٕٛ ايبشح عٔ ايٛغا٥٘ ايٓك١ًٝ ٚادبّا أٜهّا; ٭ٕ َات ايعايبشح عٔ إكسٸ

 .(5)َٔ ططٜل ايٓكٌ ؾك٘ تؿاقٌٝ ايعكا٥س ٗ ايهجرل َٔ إٛاضز ٫ تأتٞ إ٫ٓ

 

ٍٷ زٴٔطٜٳ  ٗا:َٔ دٗات عسٜس٠، َٚٓ ع٢ً ٖصا ايه٬ّ إؾها

اؿه١ُ إٕ ايكٍٛ بإٔ اٱّإ ٖٛ َا اْعكس عًٝ٘ ايكًب ٫ ٜٓتر عٓ٘ أْ٘ َٔ غٓذ 

اختٝاضٟ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َتعًكّا يٮَط ٚايٓٗٞ، بٌ إٕ اٱّإ ٜكّٛ  ايع١ًُٝ، ٚأْ٘ أَطٷ

ٚضنٓ٘ ا٭ٍٚ ٖٛ إعطؾ١ ٚايتكسٜل ايصٖين، َع٢ٓ ا٫عتكاز ايصٟ ٖٛ َٔ  ;ع٢ً ضنٌٓ

َات ايع١ًُٝ ٚإٓطك١ٝ ل َٔ زٕٚ إكسٸغٓذ اؿه١ُ ايٓٛط١ٜ، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜتشٓك
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ٛٷ اـاق١، ٚإٕ ا٭َط ٔٵٚغرل َ٪ثِّ إباؾط ب٘ يػ ع٢ً ايػعٞ ٗ  ّهٔ اؿحٸ ط. ٚيه

ايبشح عٔ َكسَات٘، َع٢ٓ ايتشكٝل ٚايسضاغ١ عدل ايكٓٛات إعطؾ١ٝ. ٚايؿاٖس ع٢ً 

َٸت٘ أَطّا اختٝاضّٜا يٛدب ع٢ً ايؿطز عٓس ايؿٓو إٔ ٜتُهٔ  شيو إٔ اٱّإ إشا نإ بط

ٱّإ ٚعكس ايكًب بايٓػب١ إٍ أسس ططٗ َٔ اٱّإ أٜهّا، ٚإٔ ٜعٌُ باختٝاضٙ ع٢ً ا

 .، ٗ سٌ إٔ ٖصا ا٭َط غرل ٖهٔ; ٚشيو يًتٗاؾت ايكا٥ِ بٌ اٱّإ ٚايؿٓوايؿٓو

ٚايطنٔ ايجاْٞ يٲّإ ٖٛ ايتػًِٝ ٚا٫ْكٝاز ايكًيب، ٚا٫يتعاّ بايًٛاظّ ايع١ًُٝ 

إٍ  ٖصا ا٭َط ْاٚطٷ إٔ إ٫ٓ .يًُعطؾ١. ّٚهٔ شلصا ايؿ٤ٞ إٔ ٜكع َٛضزّا يٮَط إٛيٟٛ

عٔ قٌ ايٓعاع. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫  َطس١ً َا بعس ؼكٌٝ إعطؾ١، ٖٚٛ خاضزٷ

ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر َٔ قاب١ًٝ ايطنٔ ايجاْٞ يًُٛي١ٜٛ إٔ ٜهٕٛ ايطنٔ ا٭ٍٚ قاب٬ّ 

 يٮَط ٚايٓٗٞ إباؾط، ٚايكٍٛ بٛدٛب اٱّإ َ٪زٸ٣ اـدل.

إٔ  ١٦ َٔ ايط١ٜ٩ اؾع١ٝ٥ ٜبسٚ َكب٫ّٛ ٗ اؾ١ًُ، إ١ٝ٫ٓ اـدل ْاؾإٕ ايكٍٛ بإٔ ٚٓٸ

ْتٝذت٘ ٖٞ نطٚض٠ ايكٝاّ بايبشح اؾاَع ٗ إٛاضز اييت هب ؾٝٗا ؼكٌٝ ايعًِ 

 ٚا٫عتكاز، ٚيٝؼ يعّٚ ا٫عتكاز َ٪زٸ٣ َٚهُٕٛ اـدل قبٌ سكٍٛ ايٝكٌ.

ٟٸ غببٺ ب ـ غٝهٕٛ َٔ ا٭غبا ؾًٛ إٔ خدلّا ٚاسسّا أزٸ٣ إٍ سكٍٛ ايٝكٌ ـ ٭

ل ايٝكٌ، ٚيٝؼ خدل ايٛاسس ايٛاسس َا ٖٛ خدل ٚاسس، أٚ ايسيٌٝ قطعّا; يتشٓك سذٸ١ّ

 ٞ.ٞ َا ٖٛ زيٌٝ ٚٓٸايٛٓٸ

 

ٍٸ ٔٸبٗا ع٢ً إَهإ ايتعبټ إٕ اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت اغتس ٗ ايعكا٥س عباض٠  س بايٛ

 عٔ:

ٕٳ﴿: آ١ٜ ايٓؿط ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ اِي َٳا َنا ٓٵ ٚٳ ٝٳ ٛٵ٫ٓيٹ ِٵ  ؿٹطٴٚا َناٖؾ١ّ َؾًَ ٗٴ ٓٵ َٹ ِّ ؾٹطٵَق١ٺ  ٔٵ ُن َٹ ْٳَؿطٳ 

ٕٳ ِٵ ٜٳشٵصٳضٴٚ ٗٴ ِٵ َيعٳًٖ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٔإشٳا ضٳدٳعٴٛا ٔإَي ٗٴ َٳ ٛٵ ٓٵصٹضٴٚا َق ٝٴ ٚٳيٹ  ٔٔ ٗٴٛا ؾٹٞ ايسِّٜ ٝٳتٳَؿٖك )ايتٛب١:  ﴾َطا٥ٹَؿ١ْ يٹ

122.) 

ْصاض ع٢ً بتكطٜب إٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ بكسز بٝإ ٚدٛب ايتؿٓك٘ ٗ ايسٜٔ، ثِ اٱ

١ ٗ سل أغاؽ إعاضف ايس١ٜٝٓ، ٖٚصا إِا ٜهٕٛ إشا نإ ن٬ّ إٓصض َعتدلّا ٚسذٸ

أخط٣ إٕ ايسٜٔ ٜؿتٌُ ع٢ً ا٭سهاّ ٚايعكا٥س ٚاٯزاب ٚا٭خ٬م  ايػاَعٌ. َٚٔ د١ٗٺ
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ِٸ .٘ ٚاٱْصاض ايسٜين ٜؿٌُ ْٝع ٖصٙ ا٭َٛضٚايػٓٔ، ٚإٕ ايتؿٓك  ٚعًٝ٘ نُا ٜت

ٚايٛدٛب ا٫غتػطاقٞ يًشصض  ،٘ ٚاٱْصاض نؿا١١ّٜ ع٢ً ٚدٛب ايتؿٓكا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯٜ

ٗ ا٭سهاّ، نصيو ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٚا٫غتس٫ٍ بٗا ع٢ً ٚدٛب٘ ٗ ايؿك٘ 

يعّٚ قصٚض  :َٔ قبٌٝ ،إشا نإ ٖٓاى َاْعٷ ٌ بسا٥ط٠ ايعكا٥س أٜهّا; إ٫ٓا٭ندل إتُجٸ

 .(6)ٓب٠ٛ أٚ غرلُٖا َٔ أقٍٛ ايعكا٥سايتٛسٝس ٚاي :ٗ َجٌ ،ض َٚا إٍ شيوٚٵايسٻ

ٓٻاٙٴ ﴿: آ١ٜ ايهتُإ ٝٻ َٳا بٳ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٗٴسٳ٣  ٚٳاِي ٓٳاتٹ  ِّٝ ٔٳ اِيبٳ َٹ ٓٳا  ْٵعٳِي َٳا َأ ٕٳ  ُٴٛ ٔٳ ٜٳِهتٴ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ِٴ  ٗٴ ًِعٳٓٴ ٜٳ ِٴ اهلُليٹًٓٻأؽ ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ ُأَٚي٦ٹَو  ٗٴ ٓٴ ًِعٳ ٜٳ ٚٳ ٕٳاي٬   (.159)ايبكط٠:  ﴾عٹٓٴٛ

ٔٴ ﴿: شٴٕآ١ٜ اُ٭ َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵ ٝٵٕط َيُه ٕٴ خٳ ٌٵ ُأشٴ ٕٷ ُق ٛٳ ُأشٴ ٖٴ ٕٳ  ٜٳُكُٛيٛ ٚٳ ٞٻ  ٕٳ ايٓٻبٹ ٔٳ ٜٴ٪ٵشٴٚ ِٴ اٖيصٹٜ ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ

ٍٳ اهللٹبٹ ٕٳ ضٳغٴٛ ٔٳ ٜٴ٪ٵشٴٚ ٚٳاٖيصٹٜ ِٵ  ٓٵُه َٹ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ َآ ُٳ١ْ يٹًٖصٹٜ ٚٳضٳسٵ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴ يٹًِ َٹ ٜٴ٪ٵ ٚٳ ِٵ عٳصٳابٷ اهللٹ  ٗٴ  َي

ِٷ  (.61)ايتٛب١:  ﴾َأيٹٝ

ٔٵ َقبٵًٹَو ٔإ﴿: آ١ٜ ايػ٪اٍ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٕٵ  ٫ٖٚٳ ٌٳ ايصِِّنٔط ٔإ ٖٵ ِٵ َؾاغٵَأُيٛا َأ ٔٗ ٝٵ ٔضدٳا٫ّ ْٴٛسٹٞ ٔإَي

ِٵ ٫َ ٓٵتٴ ٕٳ ُن ُٴٛ  (.43)ايٓشٌ:  ﴾تٳعٵًَ

ٓٳبٳ﴿: آ١ٜ ايٓبأ ِٵ َؾاغٹلٷ بٹ ٕٵ دٳا٤ٳُن ٓٴٛا ٔإ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٕٵ تٴكٹٝبٴٛ أٺٜٳا َأ ٓٴٛا َأ ٝٻ ٛٵَّا َؾتٳبٳ ا َق

ٌٳ َٹ ْٳازٹ ِٵ  َٳا َؾعٳًِتٴ ٗٳاَي١ٺ َؾتٴكٵبٹشٴٛا عٳ٢ًَ   (.6)اؿذطات:  ﴾بٹذٳ

 .(7)ؾكس متٸ ا٫غتٓاز إٍ ْٝع ٖصٙ اٯٜات ٗ تعُِٝ ز٫يتٗا ع٢ً زا٥ط٠ ايعكا٥س

ٔٸ : ٖٓاى َٔ اٯٜات َا ٜجبت إٔ فطٸز ايٛٔ ٚايطدا٤ ٜٛدب ٚايطدا٤ آٜات ايٛ

ٌٵ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ٗاَٚٓ ٱّإ، ٜٚٴطتٸب عًٝ٘ آثاضٙ،ا ُٳ ٝٳعٵ ٘ٹ َؾًِ ٕٳ ٜٳطٵدٴٛ يٹَكا٤ٳ ضٳبِّ ٔٵ َنا ُٳ َؾ

ُٳ٬ّ قٳايٹشّا ٘ٹ َأسٳسّا ٚٳ٫َ عٳ  (.110)ايهٗـ:  ﴾ٜٴؿٵٔطِى بٹعٹبٳازٳ٠ٹ ضٳبِّ

 

١ٝ خدل ايٛاسس ٗ باب ٖٚٛ إٔ سذٸ ،ٖصا ايػ٪اٍ زٴٔطٗ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯٜات ٜٳ

ٞ، ؾُا ٖٛ ٣ ايسيٌٝ ايٛٓٸٚايعٌُ ع٢ً طبل َ٪زٸ ،٬فا٭سهاّ َع٢ٓ إيػا٤ استُاٍ اـ

 ١ٝ خدل ايٛاسس ٗ زا٥ط٠ ايعكا٥س؟َع٢ٓ سذٸ

ٕٵ1 ٔٸ ،نإ َع٢ٓ إيػا٤ استُاٍ اـ٬ف ـ إ ٕٸٚاٱّإ َ٪زٸ٣ ايٛ ٖصا غرل  ، ؾإ

ٚتطؾع  ،إشا نإ قؿٛؾّا بكطا٥ٔ تٛضخ ا٫ط٦ُٓإ ٖهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايجبٛت١ٝ، إ٫ٓ

ٔٸ ٔٵ .ٝكٌإٍ زضد١ اي ايٛ ٫ ّهٔ إيػا٤ استُاٍ اـ٬ف تعبٸسّا، ٚاؿكٍٛ ع٢ً  ٚيه
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 ايٝكٌ ٚاٱّإ اؿكٝكٞ.

ٞ إشا قضٸ ايتعبرل ؾإٕ ـ إشا نإ إطاز ٖٛ ايٛقٍٛ إٍ ا٫ستُاٍ ٚا٫عتكاز ايٛٓٸ2

ٌٷ  بتشكٌٝ اؿاقٌ. ٗ سسٸ شات٘، ٚا٭َط ب٘ أَطٷ ٖصا ساق

ٌٝ ايٛين، ٚضعا١ٜ ا٫ستٝاٙ، َع٢ٓ إٔ ـ إشا نإ إطاز ٖٛ عسّ ا٫عتٓا٤ بايسي3

ٜعٌُ ايػاَع ع٢ً إعٜس َٔ ايبشح يًهؿـ عٔ اؿكٝك١، أٚ إٔ ٜػًو ع٢ً إػت٣ٛ 

٣ ايسيٌٝ ايٛين، ايعًُٞ غًٛى إ٪ٌَٓ ٚإٛقٌٓ، ٚإٔ ٜهٕٛ َٓػذُّا َع َؿاز َٚ٪زٸ

ٔٷ ٍٸ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ، إ٫ٓ .ٗ اؾ١ًُ ؾٗٛ ٖه إٔ ٖصٙ  ّٚهٔ يٰٜات إصنٛض٠ إٔ تس

ٔٸ إػأي١ َػاٜط٠ْ  .حملٌ ايٓعاع، ٖٚٛ غرل َا ىتًـ عًٝ٘ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ بايعًِ ٚايٛ

ٗٴ﴿ـ ٗ قٛي٘ تعاٍ: 4 ْٻ ٕٳ َأ ٓټٛ ُٛ ٜٳ ٔٳ  َٴ٬َاٖيصٹٜ ِٵِٵ  ٔٗ طت ن١ًُ ( ُؾػ46ِّ)ايبكط٠:  ﴾ُقٛ ضٳبِّ

ٔٸ» ِٸ تؿػرل ايٛٔ ٚايطدا. ٜهاف إٍ شيو أْ٘ ستٸ(8)بايٝكٌ «ايٛ ٤ بايٝكٌ، َع ٢ إشا مل ٜت

ٍٸ ع٢ً شيو ٫ ّهٔ إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ اٯٜات سذٸ ١ٝ ايٛٔ ٗ ايعكا٥س، ٚإِا ٖٞ تس

ُٸ ٝتُٗا ٚخطٛضتُٗا َػأي١ عك١ًٝ، ٖٚٞ أْ٘ ٗ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: إعاز ٚايكٝا١َ ـ ٭ٖ

ايهبرل٠ ـ ٜهؿٞ فطٸز ا٫ستُاٍ ع٢ً ٚدٛب ٚنطٚض٠ ا٫ستٝاٙ; ٚشيو ٭ٕ ايعكٌ ٫ 

ُٸٜط٣ إٔ ق١ُٝ ٚ ١ٝ إػأي١ تابع١ ٕكساض ا٫ستُاٍ ؾك٘، ٚإِا ٖٞ تابع١ ٕكساض احملتٌُ أٖ

ٌّ أٜهّا، ٚإٕ احملتٌُ ٗ إشا نإ : ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚدسّا.  َا مٔ ؾٝ٘ قٛ

%، ٚنإ َكساض 10%، ٜٚبًؼ ٗ َؿطٚع آخط 5استُاٍ ايطبض ٗ َؿطٚع اقتكازٟ ٜبًؼ 

ٚٸ  ،ًَٕٝٛ زٜٓاض، ٚٗ إؿطٚع ايجاْٞ ١٦َ أيـ زٜٓاض ٍايطبض احملتٌُ ٗ إؿطٚع ا٭

ٚٸ ٍ أؾهٌ َٔ إؿطٚع ايجاْٞ غُػ١ أنعاف، َع إٔ َكساض غٝهٕٛ إؿطٚع ا٭

 استُاي٘ ْكـ َكساض استُاٍ ايؿطٚع ايجاْٞ.

٢ إشا نإ ا٫ستُاٍ ؾٝٗا نعٝؿّا َا ٜتعًل باؿٝا٠ اـايس٠ ٗ اٯخط٠ ستٸ ٚٗ

ع٢ً ْٝع ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ; ٚشيو ٭ٕ اؿٝا٠ ٗ ٖصٙ  ّٷا َكسٻإٔ ا٫ٖتُاّ بٗ ّا، إ٫ٓدسٸ

يٝؼ شلا أَس، ٚإٕ  ٠ٚشلا أَس، ٗ سٌ إٔ اؿٝا٠ ٗ اٯخط٠ سٝا٠ خايس ايسْٝا قسٚز٠ْ

 أؾه١ًٝ اي٬قسٚز ع٢ً احملسٚز إٍ َا ٫ ْٗا١ٜ.

 

إط٬م  :ٗا ايٛين، َٚٓإثبات ايتعبٸس باـدلَٔ ايطٚاٜات ٗ  متٸ ا٫غتؿٗاز بعسزٺ
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 ٖصٙ ايطٚاٜات:

دٴعًت  :×٭بٞ اؿػٔ ايطنا قًتٴ»قاٍ:  ـ قشٝش١ عبس ايععٜع بٔ إٗتسٟ

ٌٸ ؾساى، إْٞ َا أستاز إيٝ٘ َٔ َعامل زٜين،  ٫ أناز أقٌ إيٝو أغأيو عٔ ن

. ٗ (9)«آخص عٓ٘ َا أستاز إيٝ٘ َٔ َعامل زٜين؟ ؾكاٍ: ْعِ أؾْٝٛؼ بٔ عبس ايطٓٔ ثك١ْ

ِٸسٌ   َٔ ايؿطٚع ايع١ًُٝ ٚإعاضف ا٫عتكاز١ٜ. إٔ َعامل ايسٜٔ ـ نُا ٫ ىؿ٢ ـ أع

ٌٸ ٘: إْ×اهلل بٞ عبس٭ قًتٴ» :ـ قشٝش١ عبس اهلل بٔ أبٞ ٜعؿٛض غاع١  يٝؼ ن

 ٚيٝؼ عٓسٟ نٌ ،ايطدٌ َٔ أقشابٓا ؾٝػأيين ٤ٚهٞ ،٫ٚ ّهٓين ايكسّٚ، أيكاى

 ،زلع َٔ أبٞ ؾإْ٘ قس ;َػًِ ايجكؿٞ قاٍ: ؾُا ّٓعو َٔ قُس بٔ ،َا ٜػأيين عٓ٘

 .(10)«ٚدّٝٗا ّاٚنإ عٓسٙ َطنٝٸ

ٌٸ ٍٸ ع٢ً دٛاظ ايطدٛع إٍ ن ِ َعامل ايسٜٔ تعًٓ ؾدٕل إٕ إط٬م ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜس

ّا; غٛا٤ ٗ فاٍ ا٭سهاّ أٚ ٚنإ ؾدكّا قاؿّا َٚطنٝٸ ،َٔ َكسض اشلسا١ٜ

 .(11)ايعكا٥س

 

ٖٓا أٜهّا. ٚٗ ايٛقت  زٴٔطٯٜات ايهط١ّ ٜٳإٕ َا شنط َٔ اٱؾهاٍ ع٢ً ز٫ي١ ا

١ ٗ تأٜٝس بعض اـاقٸ ^ٟ بعض ايهًُات ايكازض٠ عٔ ا٭١ُ٥ْؿػ٘ ٫ ٜبعس إٔ ت٪زٸ

ٚدٛاظ أخص َعامل ايسٜٔ عِٓٗ، إٍ تك١ٜٛ ا٫عتُاز يس٣ ايػاَع إٍ سسٸ  ،َٔ أقشابِٗ

اي١ غٝٴًػ٢ استُاٍ . ٚٗ ٖصٙ اؿ^ا٫ط٦ُٓإ ٚايٝكٌ بايه٬ّ ايصٟ ٜٓكًْٛ٘ عٔ ا٭١ُ٥

اـ٬ف َٔ تًكا٥٘، ٚوكٌ ايٝكٌ بإعاضف إٓكٛي١ َٔ ططٜكِٗ بايٓػب١ إٍ ايؿدل 

ٌٕ َباؾط أٚ َٔ ططٜل ٜٛضخ ا٫ط٦ُٓإ.  ايصٟ وكٌ عًٝٗا َٔ شيو ايؿدل بؿه

 :قاٍ عبس اهلل بٔ دعؿط اؿُرلٟ ٗ سسٜحٺ» اْٛط إٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ:

ٞٸ ٚقس أخدلْٞ أبٛ َٳقاٍ: غأيتٴ ،×أٓس بٔ إغشام، عٔ أبٞ اؿػٔ عً  ٔٵ٘ ٚقًت: 

ُٻ ؟عاٌَأ َٳ ،آخص ٔٵأٚ ع ٞ ٞ ؾعٓٸ٣ إيٝو عٓٸزٸأؾُا  ،طٟ ثكيتُٵأقبٌ؟ ؾكاٍ ي٘: ايعٳ ٔٵٚقٍٛ 

 .(12)«، ؾإْ٘ ايجك١ إإَٔٛعٵٞ ٜكٍٛ، ؾازلع ي٘ ٚأطٹٞ ؾعٓٸَٚا قاٍ يو عٓٸ ،ٜ٪زٟ

إٔ ن٬ّ ايعُطٟ ٖٛ ن٬َ٘، ٚإٕ س ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً ٜ٪ٓن ×إٕ اٱَاّ

ايصٟ ٜػُع ٖصا ايه٬ّ َٔ اٱَاّ َباؾط٠ ـ با٫يتؿات إٍ عكُت٘ ٚعًُ٘ بايػٝب 
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ٌٷ ٔٵُٵبكسم ن٬ّ ايعٳ ٚإػتكبٌ ـ وكٌ ي٘ ٜك أٜٔ ٖصا َٔ أخباض اٯساز  طٟ. ٚيه

ز٠ اييت تكٌ إيٝٓا عدل ٚغا٥٘ ٚعٓعٓات نجرل٠، باٱناؾ١ إٍ اٱؾها٫ت إتعسٸ

بايكطا٥ٔ اييت تٛضخ ا٫ط٦ُٓإ ٫ ّهٔ  ٣، ٚإشا مل تهٔ ٖصٙ ا٭خباض قؿٛؾ١ّا٭خط

ٌٕ ٞٸ يٓا إٔ ْػتؿٝس َٓٗا إيػا٤ استُاٍ اـ٬ف بؿه ٞٸ عًُ  أبسّا. َٚٓطك

 

١ٝ خدل ايٛاسس ٗ أقٍٛ ايعكا٥س ع١ بٌ سذٸ٫ ؾطم ٗ غرل٠ ايعك٤٬ ٚإتؿطٸ

جرل َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ عٓس اـاق١ ٚايعا١َ ٗ ٚايؿطٚع ايع١ًُٝ; َٚٔ ٖٓا تٛدس ايه

 .(13)ْكٌ أقٍٛ ايعكا٥س

 

إٕ إثبات ايػرل٠ ٗ ْكٌ ايطٚاٜات ا٫عتكاز١ٜ ٫ ٜجبت ايػرل٠ ع٢ً ا٫عتكاز 

ٍٷ ،سٟ ٚاٱّإ َؿازٖاايتعبټ ٞٸ أٟ ٗ إٛاضز اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا استُا ٞٸ عكً  أٚ عك٥٬

أبسّا اعتباض ْكً٘ َٓعي١ إقا١َ ايػرل٠ ع٢ً اٱيػا٤ َا ٫ ّهٔ  ع٢ً خ٬ف َؿاز خدٕل

ٕٸ  ايتعبٸسٟ ٕجٌ ٖصا ا٫ستُاٍ. ٚعًٝ٘ ٫ ٚدٛز يػرل٠ ع٢ً ايتعبٸس بايٛٔ ٗ ايعكا٥س، ٚإ

ٍٸ  ع٢ً يعّٚ أٚ إَهإ ايتعبٸس بايٛٔ ٗ ٖصٙ ايسا٥ط٠. ايػرل٠ إٛدٛز٠ ٫ تس

ايعكا٥س تؿتٌُ ع٢ً  ٍفاٗ  ^إٕ ايهجرل َٔ ايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ أٌٖ ايبٝت

ٝٸ ُٸك١، ٚإٕ ْكًٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً آي ت١. نُا شٵس١ٜ بٳ١ تعبټبطاٌٖ عك١ًٝ َع

نٞ  ;إٔ ْكٌ ايطٚاٜات غرل ا٫غتس٫ي١ٝ إِا ٜأتٞ يٛنعٗا ٗ َتٓاٍٚ اجملتُع اٱغ٬َٞ

ِٸ ايتُٓه ُٝٝع ـ َٔ َٔ خ٬ٍ ايبشح ؾٝٗا ٚايتٓكٝب عٔ ا٭زي١ ٚايكطا٥ٔ ا٭خط٣ ـ ٔ ٜت

ٕٚ .اؿكٝك١ َٔ غرلٖا َتعاضن١ أٚ َٛاضز ٫ ٜ٪َٔ بٗا  ضٚاٜاتٺ ٚاسسٷ َٚٔ ٖٓا يطَا ْكٌ ضا

 ض ايٓاقٌ.ٚٵع٢ً إػت٣ٛ ايؿدكٞ، ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ ٗ شيو غ٣ٛ زٳ

ٚغا١ٜ َا ّهٔ  .إشٕ يٝؼ ٖٓاى َٔ زيٌٝ ع٢ً إثبات ايتعبٸس بايٛٔ ٗ ايعكا٥س

ٞ إعتدل، ٚٚدٛب ضعا١ٜ اٌٖ ايسيٌٝ ايٛٓٸقٛي٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٖٛ نطٚض٠ عسّ ػ

 ّ ؾطس٘ ٚبٝاْ٘.ا٫ستٝاٙ ايعًُٞ، ع٢ً َا تكسٻ
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ٔٸ ٗ ايعكا٥س، ٖٓاى ٗ إكابٌ  باٱناؾ١ إٍ َا تكسٸّ ٗ ْكس أزي١ ايكا٥ًٌ بايٛ

ٍٸ بشح ٖصٙ يض َا ًٜٞ ْتعطٻ بؿهٌ َباؾط ع٢ً ٚدٛب ايعًِ ٗ ايعكا٥س. ٚٗ أزي١ تس

 ٌ ايكا٥ًٌ بايٛٔ.بٳزي١ ٚا٫ْتكازات ايٛاضز٠ عًٝٗا َٔ قٹا٭

 

ّهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ إقا١َ ايهجرل َٔ ا٭زي١ ع٢ً ٚدٛب ايعًِ ٗ ايعكا٥س; 

 ٕ ايكهاٜا ا٫عتكاز١ٜ شات قبػ١ إخباض١ٜ ؼهٞ عٔ ايٛاقع، ٖٚصا ٗإَٚٔ بٝٓٗا: 

ل ا٫عتكاز بايٛاقع. ٜكٍٛ ايؿٗٝس ا٭قٌ ٜكتهٞ ايعًِ ٚايٝكٌ; إش َٔ زٕٚ ايعًِ ٫ ٜتشٓك

إٕ ايػا١ٜ ٗ ايعكا٥س ٖٞ ايٛقٍٛ إٍ ايٛاقع، ٗ »: (14)ايجاْٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ طَا َعٓاٙص

ٚست٢  ،سٌ إٔ ايػا١ٜ ٗ ا٭سهاّ ٖٞ ايعٌُ بايتهًٝـ، َٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ يًٕٛٓٛ

 .(15)«فس١ٜ ٗ أقٍٛ ايعكا٥س إٔ تهٕٛ ،ا٭َاضات

اٱْػإ بؿططت٘ ايػ١ًُٝ ٜتبع ٗ ١َ ايطباطبا٥ٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ نُا ٜصٖب ايع٬ٓ

ٗ  ٗ اـاضز، ٜٚتبع ٗ عًُ٘ َا ٜط٣ ْؿػ٘ َكٝبّا ٚهسٙ ٚاقعّا ،ّااعتكازٙ َا ٜطاٙ سٓك

ؾ٬ ٗ ٚدٛزٙ  ٚأَا ايصٟ ٜؿٓوط ي٘ إٔ وكٌ ايعًِ ب٘، َا تٝػٻ تؿدٝك٘، ٚشيو ٗ

ايعكا٥س كايؿّا  فاٍك٘. ٚبصيو ٜهٕٛ ايتعبٸس بايسيٌٝ ايٛين ٗ عٞ ؼٓكٜػتطٝع إٔ ٜسٸ

 .(16)يًؿطط٠ ايبؿط١ٜ

ؾتتبع ٚدٛز أثط  ;١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ا٫عتباضات ايعك١ٝ٥٬ٕ اؿذٸإ»أخط٣:  ٚبعباض٠ٺ

از١ٜ ٚايكهاٜا ايتاضى١ٝ ٚا٭َٛض ا٫عتك .ؾطعٞ ٗ إٛضز ٜكبٌ اؾعٌ ٚا٫عتباض ايؿطعٞ

٫ٚ َع٢ٓ ؿهِ ايؿاضع بهٕٛ غرل  ،يعسّ أثط ؾطعٞ ;١ٝ ؾٝٗا٫ َع٢ٓ ؾعٌ اؿذٸ

 .(17)«ٚتعبٝس ايٓاؽ بصيو ،ايعًِ عًُّا

 

ٜصٖب ايؿٝذ قُس ايػٓس إٍ ا٫عتكاز بإَهإ اؾعٌ ايؿطعٞ ٗ زا٥ط٠ 

 ايعكا٥س تكّٛ بج٬ث١ أَٛض، ٖٚٞ: فاٍٗ ايعكا٥س أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ 

 ـ ايؿشل ٚايبشح ايعًُٞ يًٛقٍٛ َٔ اجملٍٗٛ إٍ إعًّٛ.1



 

 االجتهاد والتجديد 

 َات إع١ًَٛ.َٓبجك١ عٔ إكسٸ ـ إزضاى اجملٍٗٛ نٓتٝذ١ٺ2

 ـ اٱشعإ َا سكٌ عًٝ٘ َٔ ايططٜل إصنٛض.3

ٌٷ ٌٷ ٜط٣ زلاست٘ إٔ اٱشعإ ايكًيب ؾع ٕ اختٝاضٟ، ٚبصيو ٜهٛ دٛامٞ ٚعُ

إشٕ ّهٔ يًؿاضع إٔ وهِ َٔ ططٜل أخباض اٯساز بٛدٛب إٔ  .قاب٬ّ يًذعٌ ايؿطعٞ

ِ عهِ ـ َا سكٌ عًٝ٘ بعس ايؿشل ٚا٫غتٓتاز، ٚإٔ ٜٓكاز ٜٚػِّٜصعٔ إهًٖ

 .(18)ايعكٌ

 

ٜتعًل با٫عتباض َا  عا٤ ـ ع٢ً ؾطض ايتػًِٝ ب٘ ـ إِا ٜهٕٛ فسّٜا ٗإٕ ٖصا ا٫زٸ

ايؿطعٞ بعس ايعًِ )إطس١ً ا٭ٍٚ(; ٚأَا ايسيٌٝ ايعكًٞ ع٢ً عسّ ا٫نتؿا٤ بايسيٌٝ 

أخط٣: إٕ  ٞ ٚايتعبٸسٟ ؾٝعٛز إٍ َطس١ً َا بعس ايعًِ )إطس١ً ايجا١ْٝ(. ٚبعباض٠ٺايٛٓٸ

١َ َع١ًَٛ، ٚايٛقٍٛ َٔ خ٬ي٘ ٞ َكسٸايه٬ّ ٜكع ٗ إَها١ْٝ اغتبساٍ ايسيٌٝ ايٛٓٸ

ٌٕإ ٌٖٚ ّهٔ اعتباض ا٫ستُاٍ اؿاقٌ َٔ ايسيٌٝ  ،ضَدلٻ ٍ إزضاى ايٛاقع بؿه

ع٢ ايسيٌٝ ايعكًٞ ٖٛ اؾٛاب عٔ ن٬ أّ ٫؟ َسٸ ،ٞ عًُّا تعبٸسّا، ثِ ا٫عتكاز ب٘ايٛٓٸ

 ا٭َطٜٔ بايٓؿٞ.

 

اي٬ظ١َ  ل بإعطؾ١َا ٜتعًٓ َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ يكس متٸ ا٫غتٓاز إٍ عسزٺ

 :ايتايَٞا ًٜٞ ْصنط داْبّا َٓٗا ع٢ً ايٓشٛ  ٚٗ .ٗ ايسٜٔ

ٔٵ ؾٹٞ اَ٭ٚٳٔإ﴿ـ 1 َٳ ٌٔ ٕٵ تٴطٹعٵ َأِنجٳطٳ  ٔٵ غٳبٹٝ ٕٳ ٔإاهللٹضٵٔض ٜٴهٹًَٗٛى عٳ ٜٳتٻبٹعٴٛ ٕٵ  ٔٻ  ٫ٖ ٔإ ٖٛ اي

ِٵ ٔإ ٖٴ ٕٵ  ٕٳ ٫ٖٚٳٔإ دعّا (. إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ تط٣ اؿسؽ ٚايٛٔ ْا116)ا٭ْعاّ:  ﴾ٜٳدٵطٴقٴٛ

ٚفسّٜا ٗ ططٜل اشلسا١ٜ ٚايػعاز٠، بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ضَا نإ غببّا ٗ 

يطنِْٛٗ ايعاّ إٍ ايٛٔ  ;ٔ إٔ أنجط أٌٖ ا٭ضضَٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تبِّ .ايه٬ٍ

 .(19)عٕٛ إيٝ٘ ٜٚأَطٕٚ ب٘سٵَا ٜٳ ٫ ػٛظ طاعتِٗ ٗ ،ٚايتدٌُ

٘ٹ عٹًِ ٚٳ٫َ﴿ـ 2 ٝٵؼٳ َيَو بٹ َٳا َي ـٴ  ٕٳ تٳِك ٌټ ُأَٚي٦ٹَو َنا ٚٳاِيُؿ٪ٳازٳ ُن ٚٳاِيبٳكٳطٳ  ُٵعٳ  ٕٻ ايػٻ ِٷ ٔإ

َٳػٵ ٘ٴ  ٓٵ َٚٔ أبطظ  .باع غرل ايعًِ بإطًل(. إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ت٢ٗٓ عٔ اتٸ36)اٱغطا٤:  ﴾٫ّٚ٪ٴعٳ



 االجتهاد والتجديد

ٌٕ َكازٜل شيو إٔ تعتكس ٚت٪َٔ بؿ٤ٞٺ ناٌَ; ٭ٕ اٱّإ  زٕٚ ايعًِ ب٘ بؿه

 .(20)َٔ ا٫تباع ٚا٫عتكاز ْٛعٷ

ٍٸ»ٚقاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ:  هٛظ  بٗصٙ اٯ١ٜ ع٢ً أْ٘ ٫ ٚاغتس

ٜٛدبإ ايعًِ، ٚقس ٢ْٗ اهلل تعاٍ إٔ ٜتبع  ُْٗا ٫٭ ;غدل ايٛاسس ٫ٚ ،ايعٌُ بايكٝاؽ

 .(21)«ٜعًُ٘ ٫ ْػإ َااٱ

 

كّا شلصا ض، ٚقٌٝ: إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ـ طبٛأؾهٌ ع٢ً ز٫ي١ اٯ١ٜ بإع٢ٓ إصن

ّا، بٌ ٖٞ فطٸز ٚٗٛض، ٚز٫ي١ باعٗا أٜهّا; ٭ٕ ز٫يتٗا يٝػت ْكٸايه٬ّ ـ ت٢ٗٓ عٔ اتٸ

ٔٸ ٜػاٟٚ ايطزع عٔ ايعٌُ َسيٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ  ايٛٗٛض ١ٝٓٚ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓٗٞ عٔ اتباع ايٛ

 ايهط١ّ.

 

ايصٟ ٚإٕ  .قطعٞ أـ إٕ ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً أقٌ عسّ دٛاظ اتباع غرل ايعًِ ْلٌّ

ٖٛ إط٬قٗا ٚسلٛشلا.  ،ٜٚكع ٗ َطتب١ َا زٕٚ ايٓلٸ ،وتٟٛ ع٢ً اؾاْب ايٛٗٛضٟ َٓٗا

ٔ َٔ ْؿٞ ايتبع١ٝ إٕ إػا٥ٌ ا٫عتكاز١ٜ ُجٌ ايكسض إتٖٝك :ٖصا ٗ سٌ ّهٔ ايكٍٛ

ٌ ا٭ز٢ْ إٕ ايكطا٥ٔ اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ: َ٪اخص٠ ايكًب ـ ايصٟ ّجٸ يػرل ايعًِ، أٚ ٗ اؿسٸ

ٍٸَطنع ا  خاق١. ع٢ً شيو ز٫ي١ّ ٱشعإ يًشكا٥ل ا٫عتكاز١ٜ ـ ٜس

ٝٵسٳٞ، ب ـ إٕ ايٛٗٛض ٚٓٸ ٔٸ بٳ ٜٛضخ  أْ٘ ع٢ً أغاؽ ايؿِٗ ايعك٥٬ٞ ٜؿتٌُ ع٢ً ٚ

ٍٸ ع٢ً قٛاعس ايتؿاِٖ يٛ أضٜس َع٢ٓ َػاٜطٷ ; إش بٓا٤ٶ١ّٜٚهٕٛ سذٸ ،ا٫ط٦ُٓإ عًٝ٘  ٕا ٜس

ًعًِ ع٢ً شيو. َٚٔ ٖٓا شٖب بعض ايٛٗٛض ٚدب ْكب قط١ٜٓ ْك١ًٝ أٚ عك١ًٝ َؿٝس٠ ي

. ٚع٢ً (22)إٍ ايكٍٛ بايكطع١ٝ ايس٫ي١ٝ ٕ٪زٸ٣ ايٛٛاٖط ،ايػبشاْٞ َجٌ: ايؿٝذ ،ايعًُا٤

ٔٵ سٝح مل  ٖصا ا٭غاؽ ضغِ إٔ إسيٍٛ اٱط٬قٞ ي١ٰٜ يٝؼ ٖٛ ايٝكٌ إٓطكٞ، ٚيه

ٕ قاب٬ّ ٜٚهٛ ،ع٢ً اـ٬ف ّهٔ يٛٗٛضٖا إٔ ٜهٕٛ َٛضثّا ي٬ط٦ُٓإ قط١ْٜٓ ِٵتُك

 ٞ.يًُشادذ١ ع٢ً َػت٣ٛ ايٝكٌ إٛنٛعٞ أٚ اؾعّ ايٛٓٸ

ز ـ باٱناؾ١ إٍ إٛاضز إتكسٸ١َ، ّهٔ اعتباض َؿاز اٯ١ٜ إضؾازّا إٍ سهِ 
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 ايعكٌ ٗ زا٥ط٠ ايعكا٥س، ٚعٓسٖا غٝٓتؿٞ اٱؾهاٍ َٔ ا٭غاؽ.

ِٵ ٔإ﴿ـ 3 ٖٴ ٜٳتٻبٹعٴ َأِنجٳطٴ َٳا  ٓٸّا ٫ٖٚٳ ٔٻ ٫َ َٚ ٖٛ ٕٻ اي ُٳا  ٔإ ِٷ بٹ ٕٻ اهلَل عٳًٹٝ ٝٵ٦ّا ٔإ ٔٳ اِيشٳلِّ ؾٳ َٹ ٜٴػٵٓٹٞ 

ٕٳ  (.36)ْٜٛؼ:  ﴾ٜٳِؿعٳًُٛ

ُٸ َجٌ:طٜٔ، شٖب بعض إؿػِّ إٍ ايكٍٛ بإٔ  ،(24)ٚقاسب ايتؿػرل إٓرل (23)ٞايك

إٍٛ ؾتض  طٕٚ اٯخطٕٚ، َجٌ:اٯ١ٜ ت٢ٗٓ عٔ ا٫تباع إطًل يًٛٔ. ٚٗ إكابٌ شٖب إؿػِّ

ٌ زي٬ّٝ ع٢ً ٚدٛب ؼكٌٝ ، إٍ ايكٍٛ بإٔ اٯ١ٜ ُجِّ(26)ٚايبٝهاٟٚ (25)ْٞاهلل ايهاؾا

ٔٸ ِٸ ايعًِ ٗ ايعكا٥س، ٚعسّ ا٫نتؿا٤ بايٛ ٗ ايبٌ إٔ عسّ  ٚايتكًٝس ؾٝٗا. ٚإٗ

ٔ َٔ ايطأٌٜ ا٫نتؿا٤ بايٛٔ ٚايتكًٝس ٗ ايعكا٥س ٗ نًتا اؿايتٌ ّجٌ ايكسض إتٖٝك

 ٌ ايؿطٜكٌ.بٳل عًٝ٘ َٔ قٹؿإتكسٸٌَ، ٚإٔ ٖصا َتٻ

َٔ  8ٚ 3 تإٗا: اٯٜٕػأي١ إٍ آٜات أخط٣ أٜهّا، َٚٓٚقس متٸ ا٫غتٓاز ٗ ٖصٙ ا

إٔ ٖصٙ  َٔ غٛض٠ ايهٗـ. إ٫ٓ 15َٔ غٛض٠ ايصاضٜات، ٚاٯ١ٜ  56، ٚاٯ١ٜ غٛض٠ اؿرٸ

ٌٸ ْهتؿٞ  َٚٔ ٖٓا .بإكاض١ْ إٍ اٯٜات إتكسٸ١َ ٗ إكاّ ،اٯٜات ؼتٟٛ ع٢ً ٚنٛح أق

 .(27)ي٬ختكاض ضعا١ّٜ ;ّ َٔ اٯٜاتَا تكسٻ

 

 ٗا:. َٚٓايعكا٥س بايعًِ أٜهّا فآٍٖاى َٔ ايطٚاٜات َا ضب٘ إبسا٤ ايطأٟ ٗ 

َٳ»أْ٘ قاٍ:  ×ط١ًٜٛ عٔ أَرل إ٪ٌَٓ ٗ ضٚا١ٜٺـ   بعٞ ْػٞ ايصنط، ٚاتٸُٹعٳ ٔٵٚ

َٳ  .(28)«ا َٔ شيو ؾُٔ ؾهٌ ايٝكٌل ٔٵايٛٔ، ٚباضظ خايك٘ ـ إٍ إٔ قاٍ ـ ٚ

عبازٙ بآٜتٌ َٔ نتاب٘: إٔ ٫  إٕ اهلل خلٸ»أْ٘ قاٍ:  ×ٚعٔ اٱَاّ ايكازمـ 

ٌٻ ٚقاٍ ععٻ ،ٚا َا مل ٜعًُٛا٫ٚ ٜطزٸ ،٢ ٜعًُٛاٜكٛيٛا ستٸ ٝٵ﴿: ٚد ِٵ ٜٴ٪ٵخٳصٵ عٳًَ َٹٝجٳامٴ َأَي ِٵ  ٔٗ

ٕٵ ٫َ ِٵ ﴿ٚقاٍ:  (،169)ا٭عطاف:  ﴾اِيشٳلٻ ٫ٖ ٔإاهللٹٜٳُكُٛيٛا عٳ٢ًَ  اِيهٹتٳابٹ َأ ُٳا َي ٌٵ َنصٻبٴٛا بٹ بٳ

٘ٴ ًُٜٔٚ ِٵ تٳِأ ٔٗ ٜٳِأتٹ ُٻا  ٚٳَي ٘ٹ  ُٹ ًِ  .(29)«(39)ْٜٛؼ:  ﴾ٜٴشٹُٝطٛا بٹعٹ

إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ با٫غتٓاز إٍ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ـ تبطٌ ْٝع أْٛاع ايكبٍٛ أٚ 

 هاٗ.ايطؾض ا٫عتكازٟ ايسٜين زٕٚ ا٫غتٓاز إٍ ايعًِ ٚايٝكٌ اي

ٔٸ أٚ ؾٓو ٔٵَٳ»ٌ قٛي٘: يًُؿهٻ ×ٚدا٤ ٗ ٚق١ٝ اٱَاّ ايكازمـ  ؾأقاّ ع٢ً  ،ٚ

 .(30)«١ ايٛانش١١ اهلل ٖٞ اؿذٸإٕ سذٸ ;أسب٘ اهلل عًُ٘ ،أسسُٖا
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ٚعسّ اعتباض  ،إٕ ا٫غتٓاز إٍ ٖصٙ ا٭خباض ْٚٛا٥طٖا ٗ إثبات ٚدٛب ايعًِ

ٚشيو ٭ْٗا َٔ ا٭زي١  ;اعتباضٖا أٜهّا ا٭زي١ اي١ٝٓٛ، ٜػتًعّ سلٛشلا يٓؿػٗا ٚعسّ

١ٝ، ؾ٬ ٜهٕٛ ا٫غتٓاز إيٝٗا اي١ٝٓٛ، ٚعٓس إثبات عسّ ا٫عتباض تػك٘ عٔ اؿذٸ

 سّٜا.ذٵَٴ

 

ايتٛاتط إعٟٓٛ  ـ إٕ فُٛع ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ ايهجط٠ عٝح قس تبًؼ سسٸ1

ٌٸٚإشا مل تكٌ إٍ  ،ٚاٱْايٞ ٗ باب ايٓٗٞ عٔ اتباع غرل ايعًِ َٔ  سسٸ ايتٛاتط ؾ٬ أق

 ا٫غتؿان١، ٚبصيو ٫ تهٕٛ فطٸز أخباض آساز.

ٕٵباع غرل ايعًِ ـ ـ إٕ ايطٚاٜات ايطازع١ عٔ اتٸ2 ناْت َٔ أخباض اٯساز ـ تٴعهس  ٚإ

 باٯٜات ٚغا٥ط ايدلاٌٖ، ٚتػسٚ ٜك١ٝٓٝ.

ٔٸ زٴٔطـ يٛ قضٸ ٖصا اٱؾهاٍ ؾإْ٘ ٜٳ3  ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ َطًل اتباع ايٛ

ٚدٛاظ  ،ع٢ً عسّ ا٫تباع ا٫عتكازٟ ٚأَا بٓا٤ٶ .ٞ، َٔ قبٌٝ: خدل ايٛاسسٚايسيٌٝ ايٛٓٸ

ا٫تباع ايعًُٞ ـدل ايٛاسس إعتدل، ؾإٕ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ َٛنٛع عجٓا إِا هٛظ َٔ 

ـٺإسٝح  عًُٞ، َع٢ٓ ايػعٞ َٔ أدٌ ايعجٛض ع٢ً  ٕ ٖصٙ ايطٚاٜات تؿتٌُ ع٢ً تهًٝ

يعٌُ بٗا، ٚإْٗا تٓطٟٛ ع٢ً مثط٠ ع١ًُٝ، ٚيٝؼ ع٢ً مثط٠ عكا٥س١ٜ ٚإهاب ا ،اؿكٝك١

 . ٚٗ اؿسٸوتاز إٍ عحٺ ؾٗٛ أَطٷ ؟َٚعطؾ١ٝ. ٚأَا َا ٖٞ َػاس١ ٖصٙ ايجُط٠ ايع١ًُٝ

 أٟ ايعكا٥س ايكا١ُ٥ ع٢ً ايؿطٜع١. ،ٗ ايعكا٥س اي٬سك١ ا٭ز٢ْ ٖٛ َعتدلٷ

 

اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚايطٚاٜات ٚغرل٠ ع٢ً ايطغِ َٔ ايتُػٸو بأزي١ َٔ ايعكٌ ٚ

ٔٸ ٝٵسٳٗ تؿاقٌٝ ايعكا٥س،  ايعك٤٬ ع٢ً ا٫نتؿا٤ بايٛ إٔ إؿه١ً ايط٥ٝػ١ تهُٔ ٗ  بٳ

ٕٵ١ٝ َع٢ٓ إيػا٤ استُاٍ اـ٬ف ع٢ً طبل َ٪زٸإٔ اؿذٸ ناْت  ٣ ايسيٌٝ ايٛين ٚإ

 إٔ ٖصا ا٭َط ٗ زا٥ط٠ ايعكا٥س: ٗ ا٭سهاّ، إ٫ٓ ٖه١ّٓ

ٚٸ ض اؿها١ٜ ٚاٱخباض عٔ ٚٵهٔ ثبٛتّا; ٭ٕ ايكهاٜا ا٫عتكاز١ٜ تًعب زٳ: غرل ٫ّٖأ
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 ل َٔ زٕٚ ايعًِ.ايٛاقع، ٖٚصا ٗ شات٘ ٜكتهٞ ايعًِ ٚايٝكٌ، ٫ٚ ّهٔ ي٘ إٔ ٜتشٓك

ٟٸٚثاّْٝا ٌٕ : ٫ ٜٛدس ع٢ً إثبات٘ أ ١، ٚيٝػت ٖٓاى ْكًٞ َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ زيٝ

َٸ  ١ ع٢ً خ٬ؾ٘.ي١ َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ١ عًٝ٘، بٌ ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٭زز٫ي١ تا

ع١ ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً خدل ايٛاسس ايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ أٚ غرل٠ إتؿطِّ ِٵ: مل تُكٚثايجّا

١ ٫ٚظّ ايتعبٸس . ٚعًٝ٘ ٫ ٜٛدس يسٜٓا ٗ ايعكا٥س خدلّا ٚاسسّا سذٸٚاسسٺ ٞ َا ٖٛ خدلٴايٛٓٸ

ٗ تٓعٌٜ ايعًِ إعتدل ٗ  ٗ ؾطٚع ٚتؿاقٌٝ ايعكا٥س. ٚبطبٝع١ اؿاٍ يٝؼ ٖٓاى قصٚضٷ

اؾعّ ٚا٫ط٦ُٓإ، ٚايكبٍٛ با٭زي١ إٛضث١ ي٬ط٦ُٓإ ٗ ٖصا  ايؿطٚع ا٫عتكاز١ٜ إٍ سسٸ

ٝٵسٳايؿإٔ،  ٌٸ إٔ ٖصا ٫ ّهٔ ٗ بٳ َا ّهٔ ؾعً٘ ٗ ٖصٙ  َا زٕٚ ا٫ط٦ُٓإ، ٚإِا ن

ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ب١ اؿاي١ ٖٛ تطدٝض نٓؿ١ ا٫ستٝاٙ ٗ بعض ايًٛاظّ ايع١ًُٝ إذلتٸ

 ا٭خباض.
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 ٍيد يف القياضاجلالزأي املٍشوب إىل ابَ 

 وٍاقظٌة وحتمين
 

 

٘ٷ «غهاٗابٔ دٓٝس اٱ»ٗ إٔ  ٫ ؾٳٖو طف بهجط٠ تأيٝؿ٘ سػب نتب عٴ ؾكٝ

ٔٵايطداٍ، ٚشن ايّٝٛ  َٜمل ِو ط ؾٝٗا بإد٬ٍ ٚاسذلاّ ٗ عساز ايعًُا٤ ايعٛاّ، يه

 َٔ ا٫ٖتُاّ. بهجرٕل

١ اـاق١ اييت قس ٜهٕٛ َطزٸ عسّ ا٫ٖتُاّ ٖصا إٍ ا٫ػاٖات ٚايػبٌ ايؿكٗٝٸ

ُٳ ،اتبعٗا ٖٓا «ايكٝاؽ»ً٘ إٍ اتباع ٝٵن يصيو اْتكسٙ بعض ت٬َصت٘  ،ٗط ب٘اؾتٴ، ٖٚٛ 

 .(1)ٛٙ بأبٞ سٓٝؿ١سٝح قاضْ ;َٚعاقطٜ٘

َٚٔ ثِ  ،َٚٓاقؿت٘ ،يٝ٘إزضاغ١ َا ْػب  ٖٛ َٚا ْطْٛ إيٝ٘ ٗ ٖصا إكاٍ

ٛٸغباب إدتًؿ١ اييت أزٸاغتككا٤ ا٫ستُا٫ت ٚا٭  إش متٸ ;ضاتت إٍ ٚٗٛض ٖصٙ ايتك

ٌٕ ،ايتػانٞ عٔ زضاغ١ ؾتاٚاٙ َٚٓاقؿتٗا ١ ٗ َا خاقٸٚ ،مَتؿطٸ ٚاييت ٚضزت بؿه

ؿٕٛ إٔ َا ٚضز ٗ ٖصا إكاٍ ٚيصيو ٜعتكس إ٪يِّ .١ت َسضغ١ اؿًٓؿاٚقٌ إيٝٓا َٔ َ٪ٖي

ؾاض٠ إٍ إٔ ٖصا إكاٍ ٜعٛز إٍ َا قبٌ زضاغ١ ؾتا٣ٚ ابٔ دٓٝس َٚٓاقؿتٗا. ٚػسض اٱ

ٞٸاغتٓس إٍ آضا٤ ايؿكٝ٘ ايهبرل  ١ ٗ َٓاقؿ١ ا٭غباب خاقٸٚايػٝػتاْٞ،  ايػٝس عً

                                           
×
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ٛٳاييت أزٻ  ٝاؽ.ايك ِ ٗ َا ىلٸٖٵت إٍ اي

 

نؿـ » :َجٌ ؼت اغِ ابٔ دٓٝس أزلا٤ نتبٺ ،ٗ نتاب٘ ،يكس أٚضز ايٓذاؾٞ

ٚٗاض َا غذلٙ أٌٖ ايعٓاز َٔ إ»ٚ ،«غُاض ايؿٝع١ َٔ أَط ايكٝاؽأيباؽ ع٢ً اٱٚ ايتُٜٛ٘

مل ٜعًل أٓيؿٗا. ٚ ٔٵَٳٖٛ َا ٜبسٚ أْ٘  ٚٗ .«ايطٚا١ٜ عٔ أ١ُ٥ ايعذل٠ َٔ أَط ا٫دتٗاز

ٔٵ  ؿٗا ٗ زعِ ٚتدلٜط ْٗذ٘ ٜٗػتؿعط َٔ أزلا٥ٗا إٔ ابٔ دٓٝس أٖي ايٓذاؾٞ عًٝٗا، يه

 .(2)«ايكٝاؽ» ل بـَا ٜتعًٖ

، (3)ابٔ دٓٝس، نايػٝس إطته٢ قطاس١ّإٍ ٚقبٌ ايٓذاؾٞ، ْػب آخطٕٚ شيو 

 .(4)ٚابٔ بابٜٛ٘ تًُٝشّا

ؿات، ٕا قسٸَ٘ َٔ َ٪ٓي ؾؿٞ ْؿؼ ايٛقت ايصٟ هسٙ َٖٛٛبّا ،أَا ايؿٝذ ايطٛغٞ

 .(5)ؿاتٜ٘عتكس بإٔ اتباع٘ يًكٝاؽ نإ ٚضا٤ إعطاض ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ عٔ َ٪ٖي

 

َا ٜتعكب٘ إ٪يؿٕٛ ٖٛ انتؿاف َع٢ٓ ايكٝاؽ َٚا ْػب إٍ ابٔ دٓٝس. ؾٝا تط٣ 

ٕٵ ِٕ أمل ٜٓطًع ابٔ دٓٝس ع٢ً ايطٚاٜات اييت ت٢ٗٓ عٔ ايكٝاؽ؟ ٚإ  ِٳبٗا يٹ نإ ع٢ً عً

 اْتٗذ٘ ٗ ؾكٗ٘ ٚاتبع٘؟ 

ٌٓ َعًّٛ ع٢ً َعًّٛ »ٖٛ:  ،طٙ ا٭قٛيَٕٝٛا ٜعطف ايّٝٛ بايكٝاؽ، نُا ٜؿػِّ

ِٕإٗ  ِٕ ،داَع بُٝٓٗا ا أٚ ْؿٝ٘ عُٓٗا بإَٔطُشل ثبات سه  .(6)«أٚ قؿ١ َٔ سه

 : نايتايٞنُا ّهٔ تًدٝك٘ ٚتكٓٝؿ٘ 

١ اؿهِ، ٚٚضز ٜض ؾٝ٘ بعًٓايتكط ، أٚ ايكٝاؽ ايصٟ متٸ١قٝاؽ َٓكٛم ايعًٓ ـأ

ِٸ .َٚكب٫ّٛ أغًب ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ َعتدلّا ٜعسٸ: (7)ّاشيو ْكٸ  ٚقس اْه

. ٚع٢ً ايطغِ (8)ع٢ ؾٗط٠ اعتباضٙ َٚكبٛيٝت٢٘ ازٸستٸ ،ٛسٝس ايبٗبٗاْٞ إٍ ٖصا ا٫عتكازاي

 .٘ َعتدلّاْٱَا١َٝ هسٚإ٫ إٔ أغًب ؾكٗا٤ ا ،(9)ٌ ايػٝس إطته٢بٳٝت٘ َٔ قٹَٔ ضؾض سذٸ

: ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ ٜػطٟ اؿهِ ايصٟ ثبت يًسضد١ قٝاؽ ا٭ٚي١ٜٛ ـ ب

ع٢ً  ،ٝت٘نػابك٘ ُأخص بس٫يت٘ ٚسذٸ ٖصا ايٓٛع أٜهّاٚ. (10)ا٭نعـ إٍ ايسضد١ ا٭ق٣ٛ
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 .(11)ايطغِ َٔ ٚدٛز اـ٬ف ؾٝٗا

َٳ تٓكٝض إٓاٙ ايكطعٞ ـ ز ع٢ً ٖصا  كٝاؽ(: بٓا٤ٶٜعتدلْٚ٘ َٔ أْٛاع اي ٔٵ)يس٣ 

ِٕ ٕٵ ع٢ً إَٔط ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ يًُذتٗس تطبٝل سه ٌٕ سازخ، إ ٗ  نإ ع٢ً ٜك

ل ب٘ اؿهِ ٚقاعست٘ ٚأغاغ٘. ٚقس عسٸ أنجط ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ٖصا ايٓٛع َعطؾت٘ ٕا ٜتعًٓ

 .(12)َٔ ايكٝاؽ َعتدلّا

يس٣ ؾكٗا٤  ٗ إٔ ٖصا ايٓٛع يٝؼ َكب٫ّٛ ٫ ؾٳٖو: تٓكٝض إٓاٙ ايٛٓٸٞ ـ ز

ٜٚعٛز ٚٗٛضٙ ٗ ايؿك٘  .١ احملت١ًُ ٚضا٤ ا٭سهاّ. ٜٚبتين ع٢ً سسؽ ايعًٓ(13)اٱَا١َٝ

 .(14)اٱغ٬َٞ إٍ ايكطٕ ايجاْٞ

إؿه١ً ٖٓا ٖٞ عسّ َعطؾتٓا بٓٛع ايكٝاؽ ايصٟ نإ ٜتبع٘ ابٔ دٓٝس. ؾهُا 

 ;بايج٬ث١ ا٭خط٣ُا عٌُ ابٔ دٓٝس بٳإٕ عًُا٤ اٱَا١َٝ ضؾهٛا ايٓٛع ايطابع ؾك٘، ٚضٴ َطٸ

َٔ ايٓكٛم إٓكٛي١ عٓ٘. نُا  ٚيٝؼ ٗ أٜسٜٓا غ٣ٛ عسزٺ ،إش ؾكست ْٝع تأيٝؿات٘

يٓا  ضٵتٳضٙ، ٚمل ٜٴٚٵمل ٜكًٓا بسٳ (15)إٔ َا نتب٘ ايؿٝذ إؿٝس ٗ ْكس ططٜك١ ابٔ دٓٝس

ٚيصيو َٔ ايكعب تكسٜط ضأٜ٘ ٗ ا٭َط. ٜهاف إٍ شيو ٚدٛز َجٌ  ،ا٫ط٬ع ع٢ً ْػد٘

ٌ بٳٗا تتبع ايّٝٛ ببػاط١ َٔ قٹكٍٛ ٗ ؾإٔ َؿاِٖٝ أخط٣، نا٫دتٗاز، يهٓٸٖصا اي

، ؾكس ناْت ْٛع اٱَا١َٝ ايؿٝع١، ٚمل ٜهٔ َٛقؿِٗ َٓٗا ٗ باز٨ ا٭َط َ٪اتّٝا

ّٸإتٓٛط   .(16)يٝٗا بعٌ ا٫غتٓهاض ٚايص

 

َٳٜعتكس ايػٝس عط ا  ،ؾكٗا٤ عٛاّ ِٖ ْػب ايكٝاؽ إٍ ابٔ دٓٝس ٔٵيعًّٛ بإٔ 

نايؿٝذ إؿٝس ٚايؿٝذ ايطٛغٞ. يصيو ٫ ّهٔ ا٫عتكاز بإٔ ايكٝاؽ ايصٟ اتبع٘ ابٔ 

ٍٕ ،ٓكٛم ايع١ً أٚ قٝاؽ ا٭ٚي١َٜٛدٓٝس ٗ ؾكٗ٘ ٖٛ ايكٝاؽ  يس٣  ايًصإ وٛٝإ بكبٛ

َٸ ايؿٝع١. ؾًٛ قضٸ ٔٸ٘ ٖ٪٤٫ ايؿٖصا ا٫عتكاز ٕا ش إها١ْ ايطؾٝع١ اييت  كٗا٤ ايعٛاّ. يه

ٕ َٛنٛع ايكٝاؽ مل ٜهٔ إإٔ ْكٍٛ:  يٓا إ٫ٓ ٔلبٵو٢ٛ بٗا ابٔ دٓٝس يس٣ ايؿٝع١ مل تٴ

 . (17)آْصاى، ٚمل تهٔ سطَت٘ َٔ نطٚضات إصٖب ايؿٝعٞ ٚبسّٜٗٝا َعطٚؾّا

ٔٵ  : ٚد٠ٙٛ باٱَهإ َٓاقؿ١ ضأٜ٘ َٔ عسٸ يه

ٌّأ َٓكٛم ايع١ً، إكب٫ٕٛ يس٣ ايؿٝع١، ٚ ;١ٜٛقٝاؽ ا٭ٚي :َٔ ـ ٌٖ نإ ن
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ٌٸ ٗ  ٘ٗ عًِ ا٭قٍٛ. نُا أْ ٖصٙ إؿاِٖٝ سسٜج١ْ ؟ ؾأغاغّاقبٍٛ آْصاى أٜهّا ق

م إٍ َٛنٛع ايكٝاؽ يًؿٝذ إؿٝس، تططٻ ،إدتكط ايصٟ ٚقًٓا َٔ نتاب ايتصنط٠

م مل ٜتططٸ. ٚنصيو ايػٝس إطته٢ ٗ نتاب٘ ايصضٜع١ (18)ٚاسس ؾك٘ َٚٓع٘ ٗ غطٕط

ٞٸ  َطٸيتإٍ أْٛاع ايكٝاؽ اي ٞٸ شنطٖا، بٌ شنط تكٓٝـ ايكٝاؽ إٍ: عكً َٔ  ٚؾطع

ٞٸ ;َٕٓٛٛض ٞٸ ٚعكً  .(19)آخط َٔ َٕٓٛٛض ٚزلع

كش١ ْػب١ ايكٝاؽ إٍ ابٔ دٓٝس، ٚتكِٝٝ َا ٜطَٞ إيٝ٘ بَٔ أدٌ ايٛثٛم  ـ ب

ٗا يٝػت ٗ يهٓٸؿات ابٔ دٓٝس، ايؿٝذ إؿٝس ٚايؿٝذ ايطٛغٞ، ٜٓبػٞ ايطدٛع إٍ َ٪ٓي

إش  ;ٔ قٛض٠ ٚانش١ ٗ ٖصا ايؿإٔ َٔ ن٬ّ ايؿٝذ إؿٝسَتٓاٚيٓا. نُا ٫ ّهٓٓا تبٝټ

غتاشٙ ابٔ دٓٝس، بعس ْكسٙ يططٜك١ ايؿٝذ ايكسٚم ٚأقشاب اؿسٜح أٜصنط َٓٗر 

ّٕأبٞ عًٞ بٔ اؾٓٝس ؾكس سؿاٖا بأؾاَا نتب »اٯخطٜٔ، ٜٚكٍٛ:  عٌُ ؾٝٗا ع٢ً  سها

ٔٸ ٝٗا َصٖب إدايؿٌ ٗ ايكٝاؽ ايطشٍ، ؾدً٘ بٌ إٓكٍٛ عٔ ، ٚاغتعٌُ ؾايٛ

يٛ أؾطز إٓكٍٛ َٔ . َٚٔ اٯخط ٚمل ٜؿطز أسس ايكٓؿٌ ، ٜ٘أٚبٌ َا قاي٘ بط ^١ُ٥ا٭

ٛٻ ٭ْ٘ مل ٜعتُس ٗ ايٓكٌ ;١ايطأٟ مل ٜهٔ ؾٝ٘ سذٸ ٍ ع٢ً إتٛاتط َٔ ا٭خباض، ٚإِا ع

 .(20)«اٯساز

ػٝس إطته٢ ٚايؿٝذ ايطٛغٞ ع٢ً ابٔ دٓٝس ٫ نصيو ا٭َٛض اييت أخصٖا اي

عٔ  تؿك٬ّٝ ٘ٹعٵب، ٚمل تٴػٵإش تبٝٸٔ ٖصٙ ايٓػب١ ؾشٳ ;ّهٓٗا ؾطح ططٜكت٘ أٜهّا

 .(21)ا٭َط

إٔ َا نإ ٜػع٢ إيٝ٘ ابٔ دٓٝس ٗ ايؿك٘ ٖٛ َعطؾ١ ع١ً  ِٜٗعتكس بعه ـ ز

ع٢ً عسّ قبٍٛ  ٫١ّ ايع١ً اي١ٝٓٛ. يصيو ّهٔ اؽاش ٖصا ا٭َط قطٜٓ ،اؿهِ ايكطع١ٝ

 .(22)ٞٚيٝؼ اْتٗاد٘ ايكٝاؽ ايػٓٸ، ١ يٓٗذٌٖ٘ اؿسٜح َٔ ايػٓٸأ

ز٠، ٚقس ٜهٕٛ شيو ٚضا٤ َتعسٸ ّٞهٔ ايكٍٛ بإٔ يًكٝاؽ َعاْ ع٢ً َا َطٸ ٚبٓا٤ٶ

 .، ٚغٓتططم إيٝ٘ ٫سكّاْػبت٘ إٍ بعض أقشاب ا٭١ُ٥ أٜهّا

 

ز٠ اييت قس ٜهٕٛ ًٓٗا ايكٝاؽ آْصاى، َع ا٭خص بٓٛط ا٫عتباض إعاْٞ إتعسٸ

ؿات ايؿك١ٝٗ ا٭ٍٚ، نإكٓع يًكسٚم، ٚإكٓع١ يًؿٝذ إؿٝس، ٕ٪ٖيانصيو َطادع١ ٚ
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٫ٚ ؽطز عٔ ؾًهٗا.  ،بػٵؿات تػتٓس ع٢ً ايطٚاٜات ٚا٭خباض ؾشٳهض إٔ تًو إ٪ٓيٜتٸ

َٳٛادٳإٔ ٜٴؾُٔ ايطبٝعٞ  ٠ ؾعٌ بطزٸ ،، ٚػاٚظٖاٜطٜس اـطٚز عٔ زا٥طتٗا ٚيٛ ق٬ًّٝ ٔٵ٘ 

 كتًؿ١. اٯخطٜٔ ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ َٓع٘ بططٕم

ٕٛ  إش ٜعتكس بإٔ بعهّا ;َا ٜٚططح إسضغٞ ايطباطبا٥ٞ أٜهّا ٖصا ا٫ستُاٍ بٓش

ايطٓٔ، ناْٛا ٜعتكسٕٚ  نؿهٌ بٔ ؾاشإ ْٜٚٛؼ بٔ عبس ،َٔ أقشاب ا٭١ُ٥

ٕٛظٛاظ  يٝؼ َٔ ايهطٚض٠  ْ٘أٟ إٚنُٔ قٛاعس ٚؾطٚٙ.  ،قسٚز ا٫دتٗاز ع٢ً م

ٕٕ ض ٚٵ١ اؾع٥ٝات اؿازث١، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ زٳغ٪اٍ اٱَاّ عٔ سهِ نآؾ َها

ِٷ ;ا٭١ُ٥ تبٌٝ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ ٌٸ خامٸ أٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سه ٗ ايًٛح  َػتك

١ُ٥ َٔ أدٌ نؿـ سهِ نٌ يٓطدع إٍ ا٭ ،١ أؾهاٍ سسٚخ ا٭َٛضاحملؿٛٚ يهآؾ

ٚا٭١ُ٥ ا٭طٗاض َا ٜهؿٞ َٔ ا٭غؼ ايعا١َ  ٕ ٗ ايكطإٓ ٚتعايِٝ ايٓيبٸإإش ; سازخ إَٔط

ٚتؿٝس ا٭سهاّ اجملٗٛي١ ايعا١َ  ،١ٝ اييت تػطٞ ناؾ١ استٝادات ايبؿطٚايكٛاعس ايهًٓ

ٟٸ ٙ إٍ أسس ا٭سهاّ ايعا١َ، اييت ٚضزت ٗ ايهتاب َطزٸ سازخ خامٸ ٚاـاق١. ؾأ

٢ ستٸ ،َٔ أٌٖ اؿسٜح ١. ٖصٙ ايط١ٜ٩ ناْت ٚضا٤ ايتباؽ ا٭َط ع٢ً نجرٕلٚايػٓٸ

 .(23)َٔ ايكٝاؽ عسٸٖٚا ْٛعّا

ُٸ ِٸَٚٔ إؿٝس ٖٓا إٔ ْعطف نٝؿ١ٝ تعاطٞ ا٭٥  ١ َع ٖصٙ ا٭َٛض. ؾآْصاى اٖت

ب، ٚمل ٜػتػٝػٛا إٓاقؿات ػٵَٔ ايؿٝع١ با٫غتُاع إٍ ا٭سازٜح ْٚكًٗا ؾشٳ نجرلٷ

 .(24)هابّٝاإ ٌ اْطباعّاُيصيو مل وًُٛا عٔ إتهِّ عّابٳت ايه١َٝ٬، ٚتٳٚاؿٛاضا

ٌ بٳنٛا يًطعٔ آْصاى َٔ قٹٌ ا٭١ُ٥، تعطٸبٳايصٜٔ زعُٛا َٔ قٹ ،ٌُإٕ إتهِّ

ِٗ ْٜٚٛقٛ ،ؿٕٛ عِٖٓٗ٪٤٫ ا٭ؾدام، َا بعح ع٢ً اغتٝا٥ِٗ، ؾهإ ا٭١ُ٥ ىٓؿ

ٖصٙ ايؿ١٦ شلصٙ اؿٛاضات ٚعسّ ؾُِٗٗ  عسّ اغتٝعابإٕ إش  ;(25)َػاٜط٠ ايطاعٌٓ

 .(26)يٮَٛض ايسقٝك١ ؾٝٗا نإ ٚضا٤ طعِٓٗ

ّٕنإ احملسِّ :ؾُج٬ّ ٌُ، ٜٚٗإْٛ آضا٤ِٖ َع إتهِّ سازٸ ثٕٛ ٗ قِ ع٢ً خكا

ٛٸ ٔٵ(27)٠بك آخط نإ ا٭١ُ٥ ٜطؾسٕٚ ؾٝعتِٗ إٍ ايطدٛع إٍ ٖ٪٤٫  َٔ داْبٺ . يه

ِٖ، ع٢ً ٌُ ٚٚزٸٛا ٜسعٕٛ أٌٖ قِ إٍ اسذلاّ إتهِّ. نُا ناْ(28)ٌُ ٚآثاضِٖإتهِّ

٢ ٚقٌ بِٗ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ إٍ ايٓعاع ٚقطع ، ستٸ(29)ثٝٗا شلِايطغِ َٔ عسا٤ قسِّ

 . (30)ايع٬ق١ ؾُٝا بِٝٓٗ إٍ ا٭بس
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٣ ٗ بعض ع٢ً ايتبأٜ ٗ ؾِٗ ايسٜٔ، ٚايصٟ أزٸ ٖصا إٛنٛع قس ٜهٕٛ ؾاٖسّا

قس ٜكٝب ايؿٝع١  بعض ا٭ؾدام ٕٓع خطٕطإٍ أَٛض غرل ٥٫ك١ ا٭سٝإ إٍ إٔ تٓػب 

 ٞ ِاشز نجرل٠ َٔ ٖصا ايٓٛع.ٚقس ٚضزت ٗ نتاب ضداٍ ايهؿٸ .َٔ داْبِٗ

تكسّٗا عٔ ِ٘ ايؿهط  ع٢ً َا ٚضز، ٚنصيو ايكٛض٠ ايعا١َ اييت متٸ بٓا٤ٶ

اْٛا ٜعاضنٕٛ ثٌ نإٔ احملسِّ ايػا٥س ٗ أٜاّ ا٭١ُ٥ ٚأقشابِٗ، ّهٔ إٔ ْعٞ بٛنٕٛح

ٟٸ ٍٕ أ س٠ يعًُٝات اغتهؿاف عًٌ ٚست٢ ايٓتا٥ر ايكاطع١ ٚإ٪ٓن .عكًٞ اغتس٫

، َٔ ايكٝاؽ أٜهّا ّاا٭سهاّ َٚٓاطاتٗا ٚأغػٗا ٚقٛاعسٖا ناْت ٗ ضأِٜٗ ْٛع

. َٚع إٔ ططٜك١ نؿـ ايعًٌ ايكطع١ٝ تتبأٜ عٔ ايتُجٌٝ إٓطكٞ (31)ٚضؾهٛا ايعٌُ بٗا

إٔ ؾكٗا٤ ايعكٛض اي٬سك١ أطًكٛا  ١، إ٫ٍٓ ب٘ يس٣ أٌٖ ايػٓٸأٚ ايكٝاؽ ا٭قٛيٞ إعُٛ

 . (32)«ايكٝاؽ إؿطٚع»عًٝٗا 

ٛټ ٢ ايكطٌْ ايجايح ٚايطابع، ٚقبٌ قعٛز لِ ثٌ ستٸم َٓٗر احملسِّؾٝبسٚ إٔ تؿ

ؿات٘ َع ايؿهط ايػٝس إطته٢ ٚايؿٝذ إؿٝس، ٚعسّ اْػذاّ آضا٤ ابٔ دٓٝس َٚ٪ٖي

٢ ايكطٕ ايػازؽ. ٣ إٍ عسّ شنطٖا ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ ستٸ، أزٸايػا٥س ٗ ٖصٙ إطس١ً

ٛٸ :أخط٣ بعباض٠ٺٚ  ضّاإٕ َٓٗر ابٔ دٓٝس ٜتؿل ٜٚؿانٌ ططا٥ل ايؿك٘ ايؿٝعٞ ا٭نجط تط

 .(33)ٗ ايؿذلات اي٬سك١

َٔ آضا٤ ابٔ  ٞ ٗ أٚاخط ايكطٕ ايػازؽ ٜأتٞ ببعٕضزضٜؼ اؿًٓإيصيو لس ابٔ 

 .(34)ع٢ً بعهٗا ؿات٘، ٚقس أث٢ٓدٓٝس ٗ َ٪ٖي

َع  ،ٗ إ٪يؿات ايؿك١ٝٗ ا٭خط٣ زضٜؼ أٜهّاإٚقس ٚضزت آضا٤ ابٔ دٓٝس بعس ابٔ 

 .(35)ض ايعكٌ ٚظٜاز٠ تأثرلٙ ٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞ آْصاىٚٵػاع زٳاتٸ

ِ، ايصٟ ٚضزت ؾٝ٘ ؾتا٣ٚ بعض ايكِّٝ «نؿـ ايكٓاع»ٚباٱَهإ شنط نتاب 

آخط  ٌ باتباع ايكٝاؽ ايتكًٝسٟ،نؿاٖسٺُٗشنط بعهِٗ ـ إتٻ أقشاب ا٭١ُ٥ ـ ٚقس َطٸ

، بٌ ناْٛا ٜٓتٗذٕٛ ططٜك١ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً إٔ ٖصٙ ايٓػب١ إيِٝٗ يٝػت بكشٝش١ٺ

 .(36)ٚايتشًٌٝ

ٟٸ ٍٕ ٜٚبسٚ ٖا ٚضز إٔ ايتُاثٌ ايٛاٖطٟ أٚ تؿاب٘ ا٭زلا٤ دعٌ َٔ أ أٚ  اغتس٫

ٞٸ ٚعسٸ ا٭قشاب  ف إصٖيب ايػا٥س ٗ ايكطٕٚ ا٭ٍٚ،طٵٗ ايعٴ قٝاغّا ؼًٌٝ عكً

ٟٸ ٍٕ إٓاقطٕٚ يًشسٜح أ ٖٓ ع١ًُٝ اغتس٫ ٌ بٳا ٜكع ٗ زا٥ط٠ ايطؾض َٔ قٹأٚ ؼًٌٝ عكًٞ 
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 .(37)ايطٚاٜات ٚا٭خباض اييت ت٢ٗٓ عٔ ايعٌُ بايكٝاؽ

ٗ  ٖا١َ، ّهٓٗا إٔ تؿٝس نجرلّا غٞ ايطباطبا٥ٞ ٬َس١ٛٺنُا ٜسيٞ إسضٸ

َٔ أغؼ اؿكٛم  ْٚعذلف بإٔ بعهّآٜبػٞ إٔ ْهٕٛ َٓكؿٌ »فط٣ ايبشح، ؾٝكٍٛ: 

ط٠، ٚاييت ٜػتبإ َٔ خ٬شلا ايػبب ٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞ اييت اْتٗذت ٗ ايؿذلات إتأخٸ

َا ٜتبع٘  ع٢ً ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتشًٌٝ ايعكًٞ، ّاثٌ نجرلّا ايكطعٞ يًشهِ بٓا٤ٶ

ٌٷأٌٖ ايػٓٸ غبٌٝ بُٝٓٗا، ٚيٝؼ َٔ ايػٌٗ اغتٝعاب٘. ؾع٢ً  ١ ٗ ايكٝاؽ، ٚايؿطم ن٦ٝ

، ايًتإ ٜهْٛإ «تٓاغب اؿهِ ٚإٛنٛع»ٚ «تٓكٝض إٓاٙ» ايكاعس٠ اؿكٛق١ٝ يـ :إجاٍ

ِٕ أغاغّا أسٝاّْا ٬ٕ ، ّجِّ(38)ز٠ٗ قهاٜا قسٸ خامٸ ٫غتٓباٙ قاعس٠ ؾا١ًَ َٔ سه

 .(39)«ايّٝٛ أغؼ ٚقٛاعس ض٥ٝػ١ٝ ٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞ

 

 إطدعيسضٚؽ  ، ٖٚٛ تكطٜطٷ«َباسح اؿذر»٢ً َا ٚضز ٗ نتاب ع بٓا٤ٶ

َٔ ايؿكٗا٤ ٚأقشاب ا٭١ُ٥،  ايػٝػتاْٞ، ٜعتكس زلاست٘ بإٔ اْتػاب ايكٝاؽ إٍ عسزٺ

٘ ي٘ خٖط ايطٓٔ ٚؾهٌ بٔ ؾاشإ، أَطٷ ْٜٛؼ بٔ عبسٌْٚٝ بٔ زضاز ٚنعضاض٠ 

 خباضٜٕٛ.ا٭

 هٔ تكػُٝ٘ إٍ قٓؿٌ: ايّٝٛ( ؾُٝ أَا ايكٝاؽ )نُا أقبض َتعاضؾّا

ِٷ أٟا٫خذلاعٞ:  ـ1 ٗ قهاٜا تؿب٘ ايكه١ٝ اييت ٚنع ْؿؼ  إٔ ٜٛنع سه

 اؿهِ َٔ أدًٗا.

 .(40)ا٫غتهؿاٗ ـ2

ٔٸ  ؿ١ ع٢ً َكسَتٌ: ١ٝ ا٭ٍٚ َتٛٓقسذٸ يه

ٗ  يهجرل َٓٗا سهُّا سٵ١، بٌ مل لٹْٝع ايكهاٜا ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ زٵمل تٔط ـأ

 اٜا إػتشسث١.١، نايكهايهتاب ٚايػٓٸ

ٗ ؾأْٗا سهِ  زٵيًكهاٜا اييت مل ٜٔط ٔ سهُّأَ ٚادبات اجملتٗس إٔ ٜعِّ ـ ب

قطٜض ٗ إكازض ايتؿطٜع١ٝ، ٗ ن٤ٛ ا٭ٖساف اييت ضزلٗا اٱغ٬ّ، أٚ بٓا٤ ع٢ً 

 ا٭غباب إػتٓبط١ ٗ إتؿابٗات. 

ٔٵ .١َتٌ باطًا إكسٸتٚنً  ٛع ٚتؿكًٝ٘.يٝؼ ٗ ٚغع ٖصا إكاٍ ؾطح إٛن يه
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 عك٥٬ّٝا ٫ ّهٔ عسٸٙ غب٬ّٝ نُا ٜبسٚ إٔ ايكٝاؽ ا٫غتهؿاٗ أٜهّا

إش ست٢ ٗ ايكٛاٌْ اييت ٚنعٗا ايبؿط  ;٫غتهؿاف اؿهِ ٗ ايكهاٜا إؿاب١ٗ

ٌ ايعك٤٬، ؾُا بايو باغتهؿاف بٳأٜها يٝؼ ٖٓاى قطع١ٝ ٗ اغتدساَٗا َٔ قٹ

غبابٗا، ٚبايتايٞ ٫ ّهٔ تعُِٝ سهُٗا ايكٛاٌْ اٱشل١ٝ، اييت ٫ ّهٔ َعطؾ١ أ

ٖا َطزٸ ٚايطٚاٜات اييت ٚضزت عٔ ا٭١ُ٥ ٗ َٓع ايكٝاؽ أٜهّا ؟!ع٢ً ايكهاٜا إؿاب١ٗ شلا

 .(41)إٍ اتػاع ٖصٙ ايٛاٖط٠ آْصاى

١ٝ ؿكٕٛ ع٢ً عسّ سذٸـ ايؿكٍٛ ٗ ؾإٔ ايكٝاؽ بإٔ اٱَا١َٝ َتٸٜٚعتكس َ٪يِّ

، يهٓ٘ ١ٝ ايكٝاؽ ابتسا٤ٶٓ٘، نإ ٜعتكس عذٸؾهُا ْكٌ ع ;ابٔ دٓٝس إ٫ٓ ،ايكٝاؽ

ٟٸضدع عٔ اعتكازٙ ٫سكّا بط٬ْ٘ َٔ نطٚضٜات إصٖب اٱَاَٞ ٗ  سٸعٳساٍ ٜٴ . ٚع٢ً أ

 ظَآْا.

ٔٵ نُا ٗ ا٭َٛض ا٭خط٣  ،عا١٤ ع٢ً قسم ٖصا ا٫زٸٜبسٚ إٔ يٝؼ ٖٓاى سذٸ يه

ٟٸ سٵمل لٹ»: ايػٝػتاْٞ ع٢ً شيو قا٬ّ٥ ايػٝس٢ ضز إٓػٛب١، ستٸ ١ ع٢ً َا أٚضزٙ سذٸ أ

 .(42)«ـ ايؿكٍٛ ٗ ضدٛع ابٔ دٓٝس عٔ اعتكازٙ بايكٝاؽَ٪يِّ

 

ُٸٚباٱَهإ اٱز٤٫ باستُا٫ت نجرل٠ سٍٛ َكسض ٖصٙ ايٓػب١،   ٗا:َٔ أٖ

 

ُٸَٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ َكسضٖ  ٕٝٛ ٗ نتبٺا ايطٚاٜات اييت ْكًٗا ايك

ٌّ»َٚٔ ٖصٙ ايطٚاٜات:  .نبكا٥ط ايسضدات َا ْعٍ ب٘  إشا ٚضز عًٝ٘ أَطٷ ×نإ عً

 . «ٖٚٞ َٔ إعه٬ت :١ قاٍ: ضدِ ؾأقاب، قاٍ أبٛ دعؿط٫ٚ غٓٸ نتابٷ

ضٚاٜات، ٜعٛز غٓسٖا إٍ  غتٸ ،ٜٚٛدس ٗ ٖصا ايباب، أٟ إعه٬ت

ٗ ٖصٙ  «ايطدِ». أَا َع٢ٓ «خ ايٓٛضٟاحملسِّ»كٗا غرل ٚمل ٜٛثِّ ،«عبسايطسِٝ ايككرل»

 ٕؽسٵٗٛ اؿسٜح عٔ سٳؾع٢ً َا ٚضز ٗ نتب ايًػ١،  ايطٚاٜات َٚا ؾابٗٗا، بٓا٤ٶ

ُٸ(43)ٚؽٌُ ع٢ً ٖصٙ  ٌٝ اعتُسٚا ايكٝاؽ بٓا٤ٶ. ٚقس ٜهٕٛ ابٔ دٓٝس ٚبعض ايك
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 ايطٚاٜات.

ٔٵ نطٙ يًطٚا١ٜ، إٔ إطاز َٔ ايطدِ ٜط٣ ايع١َ٬ اجملًػٞ، نُا أٚضز بعس ش يه

ٍٸ  .(44)ع٢ً شيو بعض ايطٚاٜات ٗ نتاب ايبكا٥ط قس ٜهٕٛ اٱشلاّ َٔ اهلل، نُا تس

ٌ اهلل، ٚيصيو بٳط باٱشلاّ َٔ قٹؿػٻ٢ َع ا٭خص بكش١ ٖصٙ ايطٚاٜات تٴإشٕ، ستٸ

ٍ ٗ ٖصا ا٫ستُا بع٘ ابٔ دٓٝس ٫عتُاز ايكٝاؽ. ٚقس ٜكضٸاتٸ ٜػتبعس إٔ تهٕٛ َكسضّا

ُٸ َٳ ;ٌٝؾإٔ ايك  . (45)ْكًٛا ٖصٙ ايطٚاٜات ٔٵ٭ِْٗ 

 

 ،ع٢ً ؾش٣ٛ ٖصٙ ا٭خباض ٜعٛز يٮ١ُ٥ ايتكطٜض أٚ نتُإ ا٭سهاّ بٓا٤ٶ

أسس دصٚض ا٫خت٬ف ٗ  ع٢ً تؿدٝكِٗ يًُكًش١. ٚقس عسٸ ٖصا ا٭َط زا٥ُّا اعتُازّا

ٮ١ُ٥ إٍ ياعتكاز فُٛع١ بذلى تكِٝٝ إكًش١ ٗ ايتبٌٝ أٚ عسَ٘  ٣ا٭سازٜح. ٚقس أزٸ

 اتٗاَِٗ بايكٝاؽ.

 

بػبب  ;ا٭١ُ٥ ٗ تؿطٜع بعض ا٭سهاّ قس تهٕٛ ايطٚاٜات اييت تؿرل إٍ سلٸ

ٛٻٞ ا٭١ُ٥ ١ٜ٫ٚ إكاحل إتػرل٠، ٚضا٤ ٖصا ا٫عتكاز. ؾؿٞ اؿكٝك١ تٛٓي  نِٗ سلٸا٭َط ؾ

 . (46)ايتؿطٜع

ٞٸ إٍ َايو ا٭ؾذل، ٚأَطٙ ؾٝ٘ بتػعرل  ×ؾُج٬ّ: ايعٗس ايصٟ أضغً٘ اٱَاّ عً

ٗا أَٛض ١ٝ٥٫ٚ. َٚا ٚضز ٗ َٔ ٖصا ايُٓ٘ َٔ ا٭ٚاَط، ٚنًٗ ،ايػًع َٚا إٍ شيو

 قس ٜهٕٛ َٔ ٖصا ايُٓ٘.  اض٠ اؿٝض أٜهّانٓؿ

اض٠ اؿٝض إٍ إٔ ايهؿاض٠ ٚقٛاٌْ نٓؿقس ٜعٛز ا٫خت٬ف ٗ : أخط٣ بعباض٠ٺٚ

 ،ٚع٢ً آخط بٓكـ زٜٓاض ،بسٜٓاض ايعكٛبات َٓٛط١ بطأٟ ا٭١ُ٥، ٚقس سهُٛا ع٢ً أسسٺ

ع٢ً ٖصا ا٭َط  «ايطأٟ»ط٬م تعبرل إ. ّٚهٔ اض٠ٺنهٓؿ ،ٚٗ َٛنع آخط بطبع زٜٓاض

ٔٳدعًت ُا بٳٚضٴ .أٜهّا َٔ إُهٔ . ٚ(47)دٓٝس ٜٓػام إٍ فط٣ ايبشح ٖصٙ ايطٚاٜات اب

 ٗ ضغبت٘ إٍ ايكٝاؽ. إٔ تهٕٛ ضٚاٜات أخط٣ غببّا
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^

ِٸ ٍٸ ع٢ً نطٚض٠ اتباع ؾٛاٖس ايهتاب ٚايػٓٸ قس ٜت ١. ا٫غتؿٗاز بطٚاٜات تس

قس ٜتبازض إٍ ٚ .(48)«٘ ع٢ً نتاب اهللػٵؾكٹ»قس ٚضز ٗ بعض ٖصٙ ايطٚاٜات:  :ؾُج٬ّ

ٍٸ ع٢ً سذٸا٭شٖإ إٔ ٖصٙ ايط  .١ٝ ايكٝاؽٚاٜات تس

ٔٵ ٍٸ ؾك٘ ع٢ً اْػذاّ ؾش٣ٛ ا٭خباض ٚايطٚاٜات َع  يه َٔ ايٛانض أْٗا تس

 . (49)ٚيٝؼ ايكٝاؽ إكطًض ،ايكطإٓ

 

^

ِٕ ِٕ تكٍٛ بعض ايطٚاٜات بإٔ اٱَاّ نإ ٜػتؿٗس عه ع٢ً  ٗ إقساض سه

ٔٸ دٕلؿيٌ ٘. ٚقس ىٝٻَؿابٹ َٛنٕٛع ٖصا  قًٌٝ اـدل٠ إٔ ٖصا َٔ باب ا٫غتس٫ٍ. يه

ع٢ً غبٌٝ ١ٚ. ، ٖٛ َٔ باب اتباع ايؿٛاٖس َٔ ايهتاب ٚايػٓٸنُا َطٸ ا٫غتؿٗاز،

ٜطًب َٔ اؿانطٜٔ ٗ فًػ٘  ×بإٔ اٱَاّ ايباقط (50)ٗ ايهاٗ إجاٍ: ٚضزت ضٚا١ْٜ

ٌٸ ث٬ث١ أغ١ً٦  عٔهٝب  ثِ ؟ٜٔ ٚضز ٗ نتاب اهللأَا ٜكٛي٘  إٔ ٜػأيٛٙ ٗ خكٛم ن

ٌٕ ِٕ بٓا٤ٶ يػا٥  ٘ شلا ٗ ث٬خ آٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ.َؿابٹ ع٢ً سه

 

ٍٸ ع٢ً سذٸ ١ٝ ايكٝاؽ إٍ داْب ايهتاب ا٫ستُاٍ اٯخط ٖٛ ٚدٛز ضٚاٜات تس

عٔ إكازض  ْك٬ّ ،«ا٭سازٜحداَع »١َ ١ ٚٗ عطنُٗا، نايصٟ ٚضز ٗ َكسٸٚايػٓٸ

 ايج٬ث١ ا٭خط٣: 

َٔ  يعسزٺ ،عٔ نتاب ا٫غتسضاى ْك٬ّ ،فُٛع١ ايؿٗٝس قُس بٔ َهٞ ـأ

 ايكسَا٤.

 .(51)إٓػٛب يًؿٝذ إؿٝس ،ا٫ختكام ـ ب

 .(52)(إٍ آخط اـدل ...)أٚ قٝاؽ تعطف ايعكٍٛ عسي٘ :ؼـ ايعكٍٛز ـ 

غرل غ١ًُٝ، قس تهٕٛ ٖٞ ٚأَجاشلا  ططٜك١ٺضغِ ٚقٛشلا إيٝٓا بٖٚصٙ ايطٚا١ٜ، زـ 

٣ إٔ اشلسف َٔ ايكٝاؽ بٗصٙ ا١ٝ٤ ايكٝاؽ. َع أْ٘ ٜذلابٔ دٓٝس ؾاغتٓب٘ سذٸ تٵُٳٖٳٚٵَأ

ٌٸ  .(53)ؾدل ا٭ٚقاف ٖٛ ايكإْٛ ايؿططٟ شات٘ ايصٟ أٚزع٘ اهلل ٗ ن١ْٛٓٝ ن
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ٟٸ ّ( ٗ إٔ ايعٌُ بايطأٟ )َعٓاٙ ايٝٛ ساٍ ٜبسٚ إٔ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾوٍّ ٚع٢ً أ

ٔٵٚايكٝاؽ ٖٓٛعٷ ِٷ . يه ضاغذ ٚقاطع ؿسٚزٙ َٚساخً٘، ٖٚٓاى ؾِٗ  ٫ ٜٛدس ؾٗ

 .َٔ قسَا٤ اٱَا١َٝ إٍ عسزٺ اكتًـ عٓ٘. ٚأؾهٌ ؾاٖس ع٢ً شيو ْػب١ ايكٝاؽ ٖص

ٕٵ ٜبسٚ إٔ عًُا٤ْا  :أخط٣ بعباض٠ٺٚٗا ثابت١ ٗ ؾإٔ بعهِٗ. ؾإْْٝعٗا،  كضٸتمل  ٚإ

ٛٸ ٚإٌٕٝ سسٚزٙ َٚساخً٘. أقٝبٛا باٱؾطاٙ ٚايتؿطٜ٘ ٗ تب ض، بعهِٗ، نُا ْتك

ٚبعهِٗ اٯخط قاّ بإزخاٍ ِاشز ٗ زا٥ط٠  ;ا٥ع٠اؾناْٛا ٜعتكسٕٚ ظٛاظ أْٛاع٘ غرل 

خباضٌٜ َٔ ا٭ ِٗ بعضٷايكٝاؽ إُٓٛع، َع أْٗا يٝػت َٔ َكازٜل إٓع. ٚيصيو اتٸ

 .(54)أٟايؿكٗا٤ إعتسيٌ أٚ ا٭قٛيٌٝ باتباع ايكٝاؽ أٚ ايعٌُ بايط

َٔ سٝح  ْ٘إ :ٚٗ ؾإٔ اجملُٛعات ايج٬خ َٔ ايطٚاٜات إصنٛض٠ هب ايكٍٛ

، َؿهٛن١ٕ ْػب١ نتاب ا٫ختكام إٍ ايؿٝذ إؿٝس إإش  ;ٗا كسٚؾ١ايػٓس نًٗ

. َٚٔ سٝح إهُٕٛ ٖٓاى ضٚاٜات قه١ُ ت٢ٗٓ عٔ أٜهّا ضٚا١ٜ ؼـ ايعكٍٛ َطغ١ًْٚ

٢ يٛ اؾذلنٓا قسٚضٖا ٚإٍ داْبُٗا. ٚستٸ ،١ايعٌُ بايكٝاؽ ٗ عطض ايهتاب ٚايػٓٸ

٫ ٜسخٌ ٗ زا٥طتٗا ايكٝاؽ ايصٟ نإ ٜعٌُ ب٘ أبٛ سٓٝؿ١  أٜهّا ^عٔ إعكٌَٛ

ٝٸ ;ٚأَجاي٘ ِٸ ،١ؾكس ٜككس ا٭١ُ٥ بٗا ا٭سهاّ ايعك١ًٝ اؾً عٔ َع٫ًٛتٗا أٚ  ٚاؿسٜح ٜت

ٔٵكٝاؽ َٓكٛم ايعايأٚ قس ٜطٜسٕٚ ; ايعٌُ بٗا ٚعكٝاْٗا َٚا إٍ شيو  متٸ ١ً، يه

ٟٸٚايتعبرل عٓ٘ بايكٝاؽ ؾك٘.  ١ٝ ساٍ ٫ ّهٔ شلصٙ ايطٚا١ٜ إٔ تتشسخ عٔ سذٸ ع٢ً أ

 ايكٝاؽ َػتٓب٘ ايع١ً، ايصٟ ٖٛ َٛنٛع َكايٓا.

ُٸٗ  أخط٣ ٖٓاى أَطٷ َٔ ْاس١ٝٺٚ ١ٝ، ٖٚٛ إٔ َ٪يؿات ا٭ؾدام ايصٜٔ غا١ٜ ا٭ٖ

 ،ٌٝ إجاٍ: إٕ ؾهٌ بٔ ؾاشإع٢ً غبُٚٗٛا بايكٝاؽ تٛسٞ بطؾهِٗ ٕا ْػب إيِٝٗ. اتټ

، ٜٓتكس ٌ ايػٝس إطته٢ ٚايؿٝذ ايكسٚم، نُا َطٸبٳايصٟ ْػب إيٝ٘ ايكٝاؽ َٔ قٹ

 .(55)١ ٚاتباعِٗ ايكٝاؽيٓأِٜٗ عٔ ايهتاب ٚايػٓٸ ;«اٱٜهاح»١ ٗ نتاب ؾكٗا٤ أٌٖ ايػٓٸ

 

ٔٸ َٓعٛا  ^إٔ ايكٝاؽ ناـٛض ٗ عًِ ايه٬ّ. ؾهُا إٔ ا٭١ُ٥ٖ٪٤٫ ب ٚ

يعسّ نؿا٤تِٗ ٗ شيو، ٚأشْٛا ٯخطٜٔ، ٜٓطبل ا٭َط ع٢ً  ;َٔ اـٛض ؾٝ٘ ْعّا

 .(56)ٕكًش١ تبٝٸٓٗا ;إشا أشٕ اٱَاّ ، إ٫ٓأٟ مل ٜهٔ ايكٝاؽ دا٥عّا ،ايكٝاؽ أٜهّا
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ِ اغتأشٕ اٱَاّ ، ؾشٛاٖا إٔ قُس بٔ سهٝٚايؿاٖس ع٢ً ٖصا ا٭َط ضٚا١ْٜ

إٔ غ٪اي٘  ،عٔ قُس بٔ سهِٝ ،آخط . ٚقس ٚضز ٗ َكسٕض(57)إعكّٛ ٫تباع ايكٝاؽ

 .(58)دا٤ ؾك٘ يطًب اٱشٕ ٫تباع ايكٝاؽ

اعًِ ٜا »١َ نتاب ايهاٗ: قطٜب١ َٔ ٖصا إهُٕٛ ٗ َكسٸ ٚقس ٚضزت عباض٠ْ

ايطٚا١ٜ عٔ ايعًُا٤  ع ؾ٤ٞ ٖا اختًؿت ؾُٝ٘ٝٝ ع أسسّاػٳأضؾسى اهلل، أْ٘ ٫ ٜٳ ،أخٞ

 . (59)«ع٢ً َا أطًك٘ ايعامل إ٫ٓ ،بطأٜ٘

 

َٔ ايعٌُ  نطبّا ،ٜعتدل ايبعض ايذلدٝض ٚؾل ا٭َاض٠ ا٭ق٣ٛ، سٌ ايتعاضض

بٓا٤ ايعا١َ بانتؿاف ايسيٌٝ أ، سٝح ٜكّٛ (60)ي٬غتك٬ح ْٚ٘ َكساقّابايطأٟ; إش ٜعسٸ

إشا  ، إ٫َٓط ايصٟ تطؾه٘ ايؿٝع١. إشٕ ايعٌُ بايطأٟ ٖٓٛعٷعكًٞ، ا٭ ا٭ق٣ٛ ظٗسٺ

ٕٷ اؿاٍ يًعٌُ بايطأٟ قٓؿإ: قػِ أٚتٝٓا اٱشٕ  ٙٗ بعض ايكهاٜا. ٚٗ ٖص سكٌ إش

 .ٚقػِ ٫ إشٕ ؾٝ٘ ٖٚٓٛعٷ ;٫تباع٘ )قٝاؽ تعطف ايعكٍٛ عسي٘(

 

١ ايكطع١ٝ باطٌ. نُا إٔ ٖٓاى إٍ ضؾض ايػٓٸ ٣قس ٜكاٍ بإٔ ايكٝاؽ إشا أزٸ

ٍٸ  بًٝؼ سٌ ضؾض ايٓلٸإبكٝاؽ  ×ع٢ً شيو، اغتؿٗس ؾٝٗا اٱَاّ ضٚاٜات نجرل٠ تس

ٌٕ﴿ايكطعٞ بايكٝاؽ:  ٔٵ طٹ َٹ ٘ٴ  ٚٳخٳًَِكتٳ ْٳإض  ٔٵ  َٹ نصيو قٍٛ ٚ ،(12)ا٭عطاف:  ﴾خٳًَِكتٳٓٹٞ 

َٴٜا أبإ، ايػٓٸ»: ×اٱَاّ . تًو ايُٓاشز دا٤ت ؾك٘ ٗ ساي١ «ايسٜٔ لٳشٹ١ إشا قٝػت 

ٍٸ أٜهّا١ ايكطع١ٝ بايكٝاؽ. يهٓٸايٓأٟ عٔ ايػٓٸ ع٢ً عسّ دٛاظ ضؾض اؿهِ  ٗا تس

ٕٚٚعٔ إٍٛ ٕدايؿت٘ ايكٝاؽ.  ايكازض قطعّا َٔ  سهُّا ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: زلع ضا

ٔٵ×اٱَاّ ، ٚقس ٜذلا٣٤ ي٘ إٔ اؿهِ يًكٝاؽ، ؾرلاٚزٙ ايؿٓو هسٙ كايؿّا ، يه

ٔٸ ;ؼ ٚادبّايٝ تػع٢  :أخط٣ بعباض٠ٺٚعسّ اَت٬ن٘ ايدلٖإ، ٕدايؿت٘ ايكٝاؽ.  ٭ْ٘ ٚ

ِٷ ٗ ٖ٘صٙ ايطٚاٜات ٱٜهاح أْ ٌٸ َا ٚضز ؾٝ٘ سه ؿٌ يطأٟ إهًٖ قاطع َٔ إٍٛ ٫ ق

 ٚقٝاغِٗ.

٭بٞ  قًتٴٟٚ: )بإ بٔ تػًب َٔ ٖصا ايباب; سٝح ضٴأ٫ٚ ٜػتبعس إٔ تهٕٛ ضٚا١ٜ 
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ٌٕ: َا ت×عبس اهلل عؿط٠ َٔ  َٔ أقابع إطأ٠، نِ ؾٝٗا؟ قاٍ: قطع إقبعّا كٍٛ ٗ ضد

: قطع ؟ قاٍ: ث٬ثٕٛ، قًتٴاٱبٌ، قًت: قطع اثٓتٌ؟ قاٍ: عؿطٕٚ، قًت: قطع ث٬ثّا

 ؾٝهٕٛ عًٝ٘ ث٬ثٕٛ، ٜٚكطع أضبعّا : غبشإ اهلل ٜكطع ث٬ثّاقًتٴ ،؟ قاٍ: عؿطٕٚأضبعّا

ٕٸ ٖٖ ،ٚمٔ بايعطام ،ٖصا نإ ٜبًػٓا ؾٝهٕٛ عًٝ٘ عؿطٕٚ؟! إ ْٚكٍٛ:  ،قاي٘ ٔٵؾٓدلأ 

ٜٴ(61)...(ايصٟ دا٤ ب٘ ؾٝطإ  ٭ْ٘ ٚدس ا٭َط كايؿّا ;تكبٸٌ إٛنٛع زٵٔط. ٜٚبسٚ أْ٘ مل 

١ يًكٝاؽ. إشٕ بعض ايطٚاٜات اييت ُٓع ايكٝاؽ ٜأتٞ َٓعٗا ؾك٘ ٗ ساٍ َعاضنت٘ يًػٓٸ

تؿرل  أقٍٛ ايهاٗ أٜهّاٗ  ×أٚ ايٛادب ايكطعٞ. ٜٚبسٚ إٔ ضٚا١ٜ اٱَاّ ايهاِٚ

عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢ قاٍ:  ،عٔ أٓس بٔ قُس ،عسٸ٠ َٔ أقشابٓا»إٍ ٖصا ا٭َط: 

ؾكاٍ: َا يهِ ٚايكٝاؽ، إٕ اهلل ٫ ٜٴػأٍ  ؟عٔ ايكٝاؽ ×أبا اؿػٔ َٛغ٢ غأيتٴ

ٌٸ ٚنٝـ سطٻ  .(62)«ّنٝـ أس

عٔ غبب ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: َا يهِ ٚايكٝاؽ؟ ٫ ٜٓبػٞ غ٪اٍ اهلل  ×ٜكٍٛ اٱَاّ

ٜبسٚ إٔ اٱَاّ ٜطٜس ايكٍٛ بإٔ عًٝهِ ايعٌُ بٛادبهِ )قس ٜٛٗط ٚاؿ٬ٍ ٚاؿطاّ. 

ٌٸشيو أِْٗ ناْٛا ٜكِّ  ٜػُعْٛ٘ بايكٝاؽ(. خدٕل ُٕٛ ن

 

َٳ خباضٜٕٛ أْؿػِٗ، ا٭ِٖ ٚغٸع َٔ زا٥ط٠ ايكٝاؽ ٗ ايػايب  ٔٵا٭َط اٯخط ٖٛ إٔ 

 ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: . َٚٔ شيو،س أزخًٛا ٗ ايكٝاؽ َا يٝؼ ؾٝ٘ٚق

يس٣  ١، ؾُٝا مل ٜهٔ دًّٝاٚغٓٸ ايؿطعٞ، نتابّا إبسا٤ ايطأٟ ٗ ايٓلٸ ـأ

ُٸل ٚتسبٸط، ٚاغتسع٢ ايتسقٝل ٗ َؿطزات٘ يػّٜٛا ، أٚ ٗ اؾُٝع، ٚاستاز ؾُٗ٘ إٍ تع

ٟٸ ٗ  ،ٓٛط١ بايتسقٝل ضأّٜاؾت٣ٛ َ ًْ٘ ٚنٝؿ١ٝ تطنٝبٗا. ؾكس ناْٛا ٜطًكٕٛ ع٢ً أ

ايؿٝذ ايطٛغٞ أٚي٦و  اط ٚايتسقٝل. ٚقس ؾه١ بايتسبٸَطْا ٗ ايهتاب ٚايػٓٸساٍ أْٓا ُأ

ٌٸ َٞ بايكٝاؽ بػبب ايتسقٝل َٔ ٖصا نتاب٘ إبػٛٙ. ٚقس ٜهٕٛ ابٔ دٓٝس ضٴ ٗ َػتٗ

 ايُٓ٘.

خاق١ سٌ ٚايتؿطٜع ع٢ً ا٭قٍٛ، أٚ تطبٝل ايهدلٜات ع٢ً ايكػطٜات،  ـ ب

 ٢ ايتطبٝل، ٚوتاز اغتٓباط٘ إٍ ايؿط١ٓ. ٚقس ٜهٕٛ شيو َسع٢ ؾه٣ٛ ايؿٝذ.ىؿ

خباضٜٕٛ إٍ إٔ ٜٓتكس ا٭ ٟ أسٝاّْابعض َٛانٝع ا٭قٍٛ اييت ت٪زٸ :ببٝإ آخطٚ
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ا٭قٛيٌٝ، َجٌ: اغتٓباٙ سهِ َٔ تطبٝل ٗ إعاٜرل ايكا١ْْٝٛ يس٣ اجملتٗسٜٔ، 

ط اي١ٝ٥٫ٛ ٚاٱضؾاز١ٜ ٚايتُٝٝع بُٝٓٗا. سكٝك١ ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ ٚايتهًٝؿ١ٝ، ا٭ٚاَ

ٔٵ قس ٜكٍٛ ايؿاضع أَطّا :ع٢ً غبٌٝ إجاٍٚ ٜٛٗط يًؿكٗا٤ ؾٝ٘ ايؿطٙ  بكٝػ١ ا٭َط، يه

ٌٷ  . ّايٝػت نصيو سٓكأْٗا بايطأٟ، ٗ سٌ  ٚاؾعا٤. ٚٗ ايٓٗا١ٜ ٖصٙ ا٫غتٛٗاضات عُ

إش تكٍٛ قاعس٠ ٫  ;بايطأٟ ١ ٚاؾُاع١ بعض ايتؿطٜعات ع٬ُّٚقس اعتدل أٌٖ ايػٓٸ

ٌٸ ؾٗصٙ  .٫ٚ ًٜعّ ايعٌُ ب٘ ،يهطض، َطؾٛعٷ ١ٺ، أٚ عًٟٓ إٍ نطٕضسهِ ٜ٪زٸ نطض: ن

١ يس٣ أٌٖ ايػٓٸٚايكاعس٠ ندل٣ ؾا١ًَ، ّٚهٔ تطبٝكٗا ع٢ً ايُٓاشز ايكػط٣. 

ثٌٓ ٖٛ أِْٗ ٫ ٜأخصْٚ٘ َٔ باب تطبٝل ايهدل٣ ناعتكازْا; ٚايؿطم بٌ ا٫ اعتكازٷ

. يصيو قس (63)َٔ ايعٌُ بايطأٟ ٜعتدلْٚ٘ َٔ باب ا٫غتك٬ح، ٖٚٛ ؾطعٷع٢ً ايكػط٣; بٌ 

ٖٸ  . ِ بإٔ ايؿٝع١ اتبعٛٙ َٔ باب ا٫غتك٬ح أٜهّاٜتٛ

 

ا٫ستُاٍ اٯخط ٗ ططٜك١ ابٔ دٓٝس أْ٘ أخص بايع١ً إٓكٛق١. ؾكس اختًـ ٗ 

ٕٵ ;ٚقٛع ٖصا ا٭َط ٗ زا٥ط٠ ايكٝاؽ عًٝ٘،  أْ٘ يٝؼ َٔ ايكٝاؽ، ٚأؾت٢ بٓا٤ٶ ضأ٣ أسسٷ ؾإ

ٔٸ  بآي١ٝ ايكٝاؽ. َٚٔ ايصٜٔ ٜعتدلْٚ٘ قٝاغّا إٔ ايؿت٣ٛ قازض٠ْ ايصٜٔ ٜعتدلْٚ٘ قٝاغّا غٝٛ

 .(64)ّهٓٓا شنط ايػٝس إطته٢ ٗ نتاب٘ ايصضٜع١

 :١ َٔ قبٌٝإشا ناْت ايعًٓنُا  ،ٚٗ إٛانع اييت تهٕٛ ؾٝٗا ايع١ً َٓكٛق١

٫ تؿطب »نُا يٛ قٌٝ:  ،، بٌ إٛنٛع عّٝٓ٘اسٓك ١ّض، ؾٗٞ يٝػت عًٓايٛاغط١ ٗ ايعطٚ

. ؾؿٞ َجٌ ٖصا إٛنع ٫ ّهٔ تعُِٝ اؿهِ ع٢ً ايكهاٜا «اـُط ؾإْ٘ َػهط

ٔٵ ٕٵ إؿاب١ٗ. يه ٫ تؿطب »ايٛاغط١ ٗ ايجبٛت، نإٔ ٜكاٍ:  :ناْت ايع١ً َٔ قبٌٝ إ

هِ ع٢ً ايكهاٜا إؿاب١ٗ، َٔ إُهٔ تعُِٝ ٖصا اؿ ٘، ٜبسٚ أْ«اـُط ٱغهاضٙ

 يًع١ً، ٫ٚ ّهٔ إط٬م ايكٝاؽ عًٝ٘. ٖٚٛ اغتٛٗاضٷ

 

ع٢ً أْ٘ َٔ  َٔ إٛانٝع إدتًـ ؾٝٗا، ٚيٝؼ ٖٓاى اتؿامٷ ٖصا إٛنٛع أٜهّا

ُٳا ُأفٍّ﴿ايكٝاؽ أٚ ٫، ناٯ١ٜ ايهط١ّ:  ٗٴ ٌٵ َي  (.23)اٱغطا٤:  ﴾َؾ٬َ تٳُك
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ٍٸإٔ ٖصٙ ا ٫ ؾٳٖو ع٢ً عسّ دٛاظ نطب ا٭ب ٚا٭ّ َٚا إٍ شيو َٔ  ؾ١ًُ تس

ب ايؿِٗ ايعطٗ. ػٵإش ٜبسٚ إٔ قٍٛ اهلل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ نٓا١ٜ، سٳ; باب ا٭ٚي١ٜٛ

ٍٸ ع٢ً ايتعُِٝ. ٚٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ٖٞ تكع خاضز زا٥ط٠ ايكٝاؽ  ٚإشا ايتعَٓا بايًؿٜ تس

 .«ِ َع٘ به١ًُٺ٫ تتهًٓ، أٚ ٫١ّ تعط٘ سبٸ»إكطًض، نُا يٛ قٌٝ: 

ٛٳ ِّٖٵإشٕ، بط٬ٕ ٖصا اي ، ؾكس ٜكاٍ بإٔ ايبٝإ نٓا١ٜ، ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٔٷِ ب

 يؿاٚ ايهٓا١ٜ ؼٌُ َٔ إعاْٞ َا ّهٔ اغتٛٗاضٙ. إٔ إق١ً ي٘ بايكٝاؽ; إش 

، شلا، ٖٚٛ إٔ ايهطب سطاّ أٜهّا ّا٬َظَ ٚقس ٜكاٍ بإٔ شلصٙ اؾ١ًُ َسي٫ّٛ

; يكٝاؽ بك١ًٺإٍ ا يًكٍٛ. ٚٗ ن٬ ايؿطنٌ اؿسٜح ٫ ّتٸ ظَّاٜٚػتٛٗط شيو ٬َ

ّٸ عٔ ايع١ً بٗسف تعُُٝٗا  ٚايؿاٌَ، ٫ٚ ٜٓكِّب عجّا ؾؿٞ ا٫غتٛٗاض ٜبشح ا٭َط ايعا

 ع٢ً ايُٓاشز ا٭خط٣.

 

 ا٫ستُاٍ اٯخط ٖٛ ايتسقٝل ٗ ايتُٝٝع بٌ أقػاّ ا٭سهاّ َٔ أٚاَط ْٚٛاٙٺ

 ;: ايتُٝٝع بٌ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ َٔ سٝح ٖٞ ١ٝ٥٫ٚ أسٝاّْاتبتين عًٝٗا ا٭سهاّ. ؾُج٬ّ

ضٖا قس تؿرل إٍ إٔ اٯثاض ايعك١ًٝ إطًٛب١ ٫ ٚٵاٱضؾاز١ٜ بسٳٚأخط٣.  ضؾاز١ٜ أسٝاّْاإٚ

 :نايٓٗٞ عٔ ايبٝع ايػطضٟ، أٚ ا٭َط بايط٬م ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ،تبتين عًٝٗا

ٔٻ﴿ ٖٴ ٔٻ َؾَطُِّكٛ ٔٗ  (.1)ايط٬م:  ﴾يٹعٹسٻتٹ

إٍ عسّ اْطبام َتعًل اؿهِ ع٢ً إكسام، أٟ نُا يٛ  ٚقس تطؾس أسٝاّْا

َٸ ٕٵأضٜس قٍٛ ؾ٤ٞ يتدل١٥ ايص ٌٸ ٗ»ٜكاٍ:  ١، نأ . ؾٝبسٚ ٖصا «َا ٫ ٜ٪نٌ ؿُ٘ ٫ تك

ّ أنً٘. يهٓ٘ ٗ بايك٠٬ ٗ يباؽ َٔ دًس اؿٝٛإ احملطٸ َتعًكّا ايٓٗٞ ٚاٖطّا

ٞ َٔ دًس اؿٝٛإ ٝك١ ٜطٜس تبٌٝ عسّ قش١ ايك٠٬ ٗ ساٍ نإ يباؽ إكًٓاؿك

 ّ أنً٘. احملطٸ

ٕٵ ٌٕ ؾايتُٝٝع بٌ ا٫ثٌٓ وتاز ايتسقٝل. ٚقس قٌٝ: إ َا ٖٛ  نإ اشلسف ٚضا٤ عُ

ؼكل آثاضٙ ايته١ٜٝٓٛ، ٚمل ٜهٔ ؾػازٙ ٖا تبٌ َٔ آضا٤ ايؿاضع، ٫ٚ ّهٔ 

٫ تؿطب »: ٘نكٛي ّا،ا٭َط ب٘ أٚ ايٓٗٞ عٓ٘ ٥٫ٚٝ ف ؾٝ٘، ؾٝهٕٛ سٌ شاىايتكطټ

ٕٵ ،«اـُط . ٚػسض اٱؾاض٠ ٖٓا إٍ إٔ اؿهِ تٳؾطبٵ ٜٚعين شيو أْو غتٓاٍ ايعكاب إ
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 .(65)اؿهِ اي٥٫ٛٞ ؼتاؾعا٥ٞ ٜٓهٟٛ 

 

ٚٗ َكاّ  ،اغتٓباٙ َٛنٛع اؿهِ َٔ ايطٚاٜات ٜهٕٛ ٗ ايٛقا٥ع اـاق١

ٖٓؾتا٤، اٱ ٖٸؾٝكّٛ ايؿكٝ٘ بإيػا٤ اـكٛق١ٝ،   . قٝاغّا ُِٗ٘ بعها قس ٜتٛ

ٌٷ ؾؿٞ ضٚاٜاتٓا نجرلّا ؾتا٤ َٔ باب اٱ اؿهِ ٗ َٛنٕٛع َا طًب غا٥

ٔٸ ٞ ٗ اؾٛاب. يصيو َٔ ايبسٜٗٞ إٔ أزٍ باؿهِ ايهًٓ ×اٱَاّ ٚا٫غتؿتا٤، يه

 ٜعتدل إٛنٛع َٔ قػطٜات ايكه١ٝ. 

َا عٔ  ، أٟ ٜػأٍ ؾدلٷّٝانًٓ سهُّا اب أسٝاّْاع٢ً شيو ٜهٕٛ اؾٛ بٓا٤ٶٚ

ٔٵخامٸ َٛنٕٛع ٢ ببٝإ ايهدل٣ ٗ اٱداب١. ٗ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت ٜهٕٛ َؿهتٳٜٴ ، يه

، ٫ٚ ٜعتدل َٔ ايكٝاؽ إطؾٛض كّاككٸ ٞ، ٫ٚ ٜعسٸا٭َط نشا٫ت اؿهِ ايهًٓ

 .(66)«٫ تٓكض ايٝكٌ بايؿٓو»نكٛشلِ:  ،يس٣ ايؿٝع١

 ،٫ٚ ّهٓين ايػذٛز ،اٱَاّ: عاؾت عٝين ٜػأٍ ؾدلٷ أخط٣ ٗ ضٚا١ٜٺٚ

ٟٸ ٗ أسٝإ أخط٣ ٚٞ. ٔ اؿهِ ايهًٖٓه١ٓ يو. ثِ بٝٻ ططٜك١ٺ ؾكاٍ اٱَاّ: اغذس بأ

باع اؿهِ ٞ ؾك٘; ٚٗ ٖصٙ اؿا٫ت ٫ إؾهاٍ ٗ اتٸٜسيٞ اٱَاّ باؿهِ ايهًٓ

 ٞ ٚتطبٝك٘ ع٢ً إٛنٛعات ا٭خط٣. ايهًٓ

ٔٵ ٕٵ يه ، نإٔ ٜكٍٛ اٱَاّ: أ٧َٚ بطأغو بسٍ ّٝاهِ نًٓمل ٜهٔ اؿ إ

 ٞ؟ٌٗ َٔ إُهٔ اتباع اؿهِ ايهًٓؾٚسسخ ا٭َط ٗ ؾإٔ ايطنٛع،  ،ايػذٛز

بايػذٛز، ٚا٬ٕى ؾٝ٘ ا٫نططاض،  قس ٜػتٛٗط ايؿكٝ٘ إٔ اؿهِ ٫ ىتلٸ

ِّ عّابٳٚتٳ ٘ قٚٵع٢ً شٳ اغتٓازّا ;. إشٕ ٜػتٛٗط ايؿكِٝ٘ اؿهِ يًطنٛع أٜهّايصيو ٜع

)٭ٕ  ُٗا ٚاسسٷٝٵط٘ ع٢ً ايطٚاٜات َٚٓاغبات ا٭سهاّ، إٔ اؿهِ ٗ نًَايؿكٗٞ ٚتػًٗ

 َٓاٙ اؿهِ ٚاسس(، ٚيصيو ٫ ٜٓسضز ٗ باب ايكٝاؽ.

 

ُٕٛ ايطٚاٜات بعطنٗا ع٢ً ايهتاب ا٫ستُاٍ اٯخط ٖٛ إٔ ايكسَا٤ ناْٛا ٜكِّ

 ،نايهًٝين، «١ ٚؾٛاٖس ايهتابخص بايػٓٸا٭» ط بعهِٗ عٔ شيو بـ١. ٚقس عبٻٚايػٓٸ



 داالجتهاد والتجدي

ٕٵ ،١ ٚؾٛاٖس ايهتاب(شلصا إٛنٛع )باب ا٭خص بايػٓٸ ايصٟ خكٸل بابّا عبٸط ايؿٝذ  ٚإ

إؿٝس عٔ شيو بايكٝاؽ، ٚايصٟ ٜعين إٔ ا٭خباض ١ٝٓٚ ايكسٚض هب إٔ تكٝٸِ ع٢ً ٖصا 

 هتاب ٚايػٓٸ١ أٚ ٫. ْٗا تٓػذِ ٚتتطابل َع ايإَٔ سٝح  ،ايٓشٛ

بػبب عسّ  ;نٕٛ عٔ نجرل َٔ ايطٚاٜاتٔطعٵٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ناْٛا ٜٴ

نايعباض٠  ،اْػذاَٗا َع ايهتاب ٚايػٓٸ١. ٚيصيو أْهط عًِٝٗ شيو بعض َعاقطِٜٗ

ٞ ٗ نتاب إعاضز عٔ ايؿٝذ إؿٝس ٗ ؾطٚٙ قبٍٛ خدل ل اؿًٓاييت ْكًٗا احملٓك

. (67)«َٔ ايعكٌ أٚ ؾاٖسّا»يؿٝذ إؿٝس أسس ٖصٙ ايؿطٚٙ: اٯساز، ٚع٢ً أغاغٗا ٜؿطح ا

ٖٞ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ  «َٔ ايعكٌ ؾاٖسّا» :ٗ سٌ إٔ َا ٜٗسف إيٝ٘ ايؿٝذ َٔ قٛي٘

 ايؿطط١ٜ.

هب إٔ  ، ٖٚٛ:آخط يًطٚا١ٜ َا ًٜؿت ا٫ْتباٙ ٖٛ إٔ ايؿٝذ إؿٝس ٜعٝٸٔ ؾططّاٚ

ٍٸأٚ. «َٔ ايكٝاؽ أٚ سانُّا»تهٕٛ َٛاؾك١ يًكٝاؽ:  عًٝ٘ ٖصٙ ايعباض٠ ٖٛ  ز٢ْ َا تس

ٕ ايؿٝذ إؿٝس ٖٛ أسس إعاضنٌ إإش  ;ؿل عًٝ٘ يًكٝاؽعسّ ٚدٛز َع٢ٓ ٚاسس َتٸ

َٸ  ١ )نُا َطٸ ؾطس٘(.يًكٝاؽ بإع٢ٓ إػتدسّ ٗ ؾك٘ ايعا

ٖٛ تطابل ايطٚا١ٜ  «َٔ ايكٝاؽ أٚ سانُّا» :ٝ٘ ايؿٝذ َٔ عباض٠إيإشٕ، َا ٜطَٞ 

ايتعبرل بًؿٜ ايكٝاؽ يًس٫ي١ ع٢ً عطض ايطٚا١ٜ ع٢ً  متٸ ؾكس ;١َع ايهتاب ٚايػٓٸ

 .(68)١ ٚا٭خص بؿٛاٖسُٖا ٗ تعابرل ا٫سازٜحايهتاب ٚايػٓٸ

ٔٵ إٕ أضاز ايؿٝذ بايكٝاؽ ايدلٖإ »ل نتب: بػبب عسّ ٚنٛح ا٭َط يًُشكِّ يه

ٔٵ ;ؾًٝؼ ٖٓاى َا ٜ٪خص عًٝ٘ ٕٵ يه ٌٸ إ  .(69)«ؾهاٍإ أضاز ايكٝاؽ بصات٘ ؾا٭َط ق

ٛٸ يصيو ض ايهجرل إٔ عسّ اْطبام ٖصا ايؿطٙ ع٢ً بعض ايطٚاٜات هعٌ قس ٜتك

 بايطأٟ. ٚأخصّا ،ٖٓٛعّا ا٭َط قٝاغّا

ٔٵ ب نتاب١ َكاي١ٺؾطح ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٚاؿسٜح عٓٗا ٜتطًٓإٕ  ّهٔ  أخط٣، يه

ٕٵ ،(70)ٌَ َٔ ايؿكٗا٤بٌ إتكسِّ ؾاض٠ إٍ إٔ ٖصا ا٭َط نإ َتسا٫ّٚاٱ مل ٜ٪خص  ٚإ

ٌٸ ،بعٌ ا٫عتباض ٗ ا٫غتٓباطات اؿسٜج١ نجرلّا َٔ ايكهاٜا  نجرٕل ٗ سٌ ّهٓ٘ س

 .(71)إػتشسث١

ط٬م ايكٝاؽ ع٢ً ططٜك١ ابٔ دٓٝس، إايػٝػتاْٞ بعسّ دٛاظ  ايػٝسح ٜكطِّ

 ،قس ٜهٕٛ ابٔ دٓٝس ٚآخطٕٚ :أخط٣ بعباض٠ٺٚ. «ا٭خباض ْكس ْلٸ» بـ ٚهسٙ َعتكسّا
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زٜٔ ٗ قبٍٛ ا٭خباض، ٚناْٛا ٜكٝػْٛٗا تؿسَِّٔ إ ،ايطٓٔ نْٝٛؼ بٔ عبس

ْٚكً٘  ،ع٢ َا قاي٘ ايؿٝذ إؿٝس١. ٚخرل زيٌٝ ع٢ً ٖصا إسٸَشهُات ايهتاب ٚايػٓٸ

ٛټل اؿًٓاحملكِّ ض إٔ ٖ٪٤٫ ايعُٛا٤ ناْٛا ٜعًُٕٛ ٞ; إناؾ١ إٍ إٔ َٔ ايعػرل تك

 .(72)بايكٝاؽ

 

ٌ ابٔ دٓٝس بٳبع١ َٔ قٹتبأٜ ٗ إٓاٖر إتٻايبٓا٤ ع٢ً َا َطٸ ٗ ايبشح، 

ثٌ ايصٜٔ مل ٜطٝكٛٙ، نإ ايػبب ايٛسٝس ٚضا٤ ْػب١ احملسِّ َٚعاقطٜ٘، ٚع٢ً ا٭خلٸ

ايكٝاؽ إٍ ابٔ دٓٝس. نُا إٔ َطادع١ ا٭قٛاٍ اييت تسيٞ بٗصٙ ايٓػب١ ناْت ٗ 

ٍٕايعُّٛ فطٸ . ٗ سٌ إٔ عا٤ات عا١َِٚٛشز، بٌ ناْت فطز ازٸ ز٠ َٔ شنط َجا

زلٞ ايػٝػتاْٞ تصٖب بٓا إٍ إٔ ايتؿاب٘ ا٫ ايػٝسا٫ستُا٫ت ٚايعًٌ اييت أزٍ بٗا 

ٌٸ ٣٘ إٍ ٖصا ا٭َط. ٚأز٢ْ َا ْكٌ إيٝ٘ ٖٛ أْأزٸ ٌٸ ٗ ٚ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت  ٚدٛز ن

 ١ إٍ ابٔ دٓٝس.إدتًؿ١ َٔ ايعػرل ْػب١ ايكٝاؽ إكطًض ٗ أقٍٛ ؾك٘ ايػٓٸ
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 يلفلز املاّدا

 واحلديث( الوسيطعصَزْيْ )يف 
 

 

ب ايتشكٝب ايعَين ػٳٜٓكػِ ايذلاخ أٚ ايتاضٜذ ايجكاٗ ٚاؿهاضٟ ايػطبٞ ـ َع

ا٭ٍٚ َٓٗا ٖٞ  :ايصٟ ٚنع٘ ؾ٬غؿ١ ايتؿهرل ايػطبٞ ـ إٍ ث٬خ َطاسٌ أغاغ١ٝ

 ،يًؿًػؿ١ ٚايعكٌ ايؿذل٠ ايصٖب١َٝطس١ً ايعكٛض ايكس١ّ )عكط اٱغطٜل ايْٝٛاٌْٝ سٝح 

ٚإطس١ً  ;٢ ؾٝ٘ ايطَٚإ ايسٜٔ إػٝشٞايصٟ تبٓٸ ّ،٢400 ايعاّ م.ّ ستٸ500َٔ  ُٚتسٸ

ايجا١ْٝ ا٭طٍٛ ٖٞ َطس١ً ايعكٛض ايٛغط٢، ٚتبسأ َٔ تاضٜذ غكٛٙ اٱَدلاطٛض١ٜ 

ٝعْط١ٝ إٜصاّْا بػكٛٙ اؿهاض٠ ايطَٚا١ْٝ ايب ،غطٓبٍٛإ٢ ؾتض ايطَٚا١ْٝ ٗ ايػطب ستٸ

ّ. ٖٚٞ ناْت َطس١ً ١َٝ٬ٚ 1453ٗ ايؿطم ع٢ً ٜس ايػًطإ قُس ايؿاتض ٗ ايعاّ 

ُٸٖٞ ٚإطس١ً ايجايج١  ;ع٢ً ايػطب عَُّٛا ٚتبسأ َٔ  ،ا٠ )َطس١ً ايعكٛض اؿسٜج١(إػ

طت َعامل ايٓٗه١ ا٭ٚضٚب١ٝ )َع ايسع٠ٛ إٍ سٝح تؿذٸ ،َٓتكـ ايكطٕ اـاَؼ عؿط

٢ ايْٝٛا١ْٝ(، َطٚضّا بعكط ا٭ْٛاض ٗ ايكطٕ ايجأَ عؿط، ستٸإسٝا٤ ايؿًػؿ١ ٚايعًّٛ 

 ايعكط اؿايٞ.

، ٫ ٕظٕٚ ايٛغط٢ َكطًشّا غطبّٝا باَتٝاَكطًض ايعكٛض ايٛغٝط١ أٚ ايكط ٜعسٸ

سٝحٴ  ;ع٬ق١ يٓا مٔ )ٗ ادتُاعٓا ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ( ب٘، ٫ تأغٝػّا ٫ٚ متّا ؾهطّٜا

ٌٸدل ـ بايٓػب١ إٍ ايؿهط ا٭ٚضٚبٞ َٚ٪ضًِّٚٓت )تًو ايعكٛض ايٛغط٢( تٴعٵتٳ ـ  خٝ٘ ع٢ً ا٭ق

ٌٸ َع٢ٓ ايه١ًُ، امسضت ؾٝٗا ايبؿط١ٜ ا٭ٚضٚب١ٝ ـ إشا داظ ايتعبرل ـ  عكٛضّا ١ًَُٛ به

ٚٳإٍ  تٵ ؾٝٗا ايهٓٝػ١ )بتعايُٝٗا ٚقساغتٗا( ٗ أنجط ٝٗا، سٝح غازٳعٵأز٢ْ غطا٥عٖا ٚ

١ٜ ٛقّا َشانِ ايتؿتٝـ اييت ٚقؿت َتكسٸط٠ عٔ ْؿػٗا خك، َعبِّ(1)ٝاتٗا ضدع١ٝػًٓ
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ٌٸ ،سطٸ يهٌ ؾهٕط قاٚي١ ٭ْػ١ٓ ا٭ؾهاض ٚايكعٛز ٚا٫ضتكا٤ باجملتُعات،  ٚيه

ٟٸّ ايؿهط اؿطٸؾهإ إٔ سٴطِّ ٔٸ ، ٚسٴٛط أ اٱضاز٠ ايبؿط١ٜ  ػسٜس ٗ إؿاِٖٝ. يه

ّا إٍ زٚاؿهٛض ايعكًٞ ٚضؾض ايبكا٤ ٗ غذٕٛ ايؿهط ايكطٚغطٞ زؾع ايعك٤٬ فسٻ

ٗ قاٚي١ ٱعاز٠ انتؿاؾ٘، ؾذلانُت  ;تػًٝ٘ ايه٤ٛ ايعكًٞ ع٢ً ايعكط اٱغطٜكٞ

ٛٸ باٜعت ايعكٌ َطدع١ٝ  ،ٚتؿذطت ٜٓابٝع إعطؾ١ ؾًػؿات إْػا١ْٝ ضاق١ٝ ،ضاتايتط

 .يًتذسٜس ٚاٱق٬ح ايسٜين

ّٳ ايػطبإ :ٚبا٫غتططاز ق٬ًّٝ ّهٔ ايكٍٛ ٗ ايعكٛض ايٛغٝط١ نإ  ٕٸ اٖتُا

ع٢ً ايسٜٔ ٚايٛسٞ ٚايتكايٝس ايس١ٜٝٓ إٛضٚث١ َٔ عٗٛز غابك١، ٚناْت ايجكاؾ١  َٓكبٸّا

ٖٚٞ نب ايسٜٔ َٔ ضدا٫ت اٱنًرلٚؽ  ،ٚايعكٌ آخط اٖتُاَات ايٓدب إؿهط٠

ٖٖ غ١ سٍٛ كتًـ ناْت شلِ آضا٤ ٚتٛقٝؿات ْٚكٛم َٚؿاِٖٝ َكسٸ ٔٵايكطٚغطٞ 

تٗا اٚ ع٢ً قسغٝٸؿ١ اؿْتٗانٗا عذٸناْٛا ّٓعٕٛ اٚؾ٪ٕٚ ايٓاؽ اـاق١ ٚايعا١َ، 

ٕ اايتعبرل، بٌ ناْٛا ٜعاقبٕٛ عًٝٗا أؾسٸ ٚأقػ٢ أيٛ تٗا ايتاضى١ٝ إشا قضٸٚعصضٜٸ

اييت أغُٗت ٗ زؾع  ،٢ اؾتٗطت عِٓٗ قانِ ايتؿتٝـ ايكٛض١ٜستٸ ،ٚقٓٛف ايعصاب

١، ايٓاؽ إٍ تطى ايسٜٔ، ٚا٫بتعاز عٔ طكٛغ٘ ٚتعايُٝ٘، ٚايػرل ٚضا٤ ؾًػؿات ٚنعٝ

ٚٸٚتبٓٸ ٗ ضزٍّ َعطٗ  ،از ايتٜٓٛط ا٭ٚضٚبٞٞ ض٣٩ فتُع١ٝ َػاٜط٠ يًسٜٔ، قاغتٗا عكٍٛ ض

ايهأٖ ٗ  ٗااييت نإ ّجً ،ؿ١ٖات ٚأباطٌٝ ا٭ؾهاض ايهٓػ١ٝ إتدِّعكًٞ ع٢ً تطٸ

 ،ّ(1543ـ  1473)«نٛبطْٝهٛؽ»ٖٚصا َا سسخ َع ايعامل  .ٝ٘ ٚغًٛن٘ ٚع٬قات٘عٵٚٳ

ايهٓٝػ١، ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ططس٘ ٗ نتاب٘  ٢ضات ايع١ًُٝ عًايصٟ قاّ بأٍٚ ايجٛ

)ايجٛض٠ ٗ عامل ايػُاٚات(، ْٚاقض ؾٝ٘ ايٓٛط١ٜ ايهٓػ١ٝ ايكس١ّ ايكا١ً٥ بإٔ ا٭ضض 

ٖٞ َطنع ايهٕٛ. نُا نإ َٔ ايبسٜٗٞ إٔ وسخ ايتٓاقض، ٚبايتايٞ ايتكازّ 

اـاق١ ٚايعا١َ َٓص بٌ ايؿهط ايػا٥س إُٗٝٔ ع٢ً ايعكٌ ٚايػًٛنٝات  ،إهًـ

اييت مل ٜهٔ َكسٚض ايؿهط  ،قطٕٚ ط١ًٜٛ غابك١ ٚبٌ سادات ايٓاؽ إتؿاق١ُ

٘ٓ ايتكًٝسٟ ايطخٸ اٱداب١ عٓٗا، َٚعاؾ١ تساعٝاتٗا ٗ ايؿإٔ ايعاّ. ٚٗ َجٌ ٖصٙ  ٚإٓش

ٛٸٚٵاؿا٫ت نإ ع٢ً ايؿًػؿ١ )ٚايعكٌ( إٔ تأخص زٳ ْات ثكاؾ١ ضٖا، يتكبض إسس٣ َه

ٕٳ )ايسٜين( ٫ ّهٓ٘ ع٢ً اٱط٬م إٔ ٜتٓٓه ;اجملتُع ٕٸ اٱّا ط )عًُّٝا ٚٚاقعّٝا( ٭

٢ ٗ ساي١ ضؾه٘ ي٘ )ٖٚٛ ٫ ٜطؾه٘ بطبٝع١ أٚ ٜػتػين عٔ ايتؿهرل ايعكًٞ، ستٸ ،يًعكٌ



 

 االجتهاد والتجديد 

 اؿاٍ(. 

َٔ َػٝشٌٝ  ،طٚٙ ايهباضايعكط ايٛغٝ٘ َٚؿهِّ َٔ ٖٓا ساٍٚ ؾ٬غؿ١ُ

يًتٛؾٝل  ;َٔ عًُٝات ؾهط١ٜ ٚادتٗازات عك١ًٝ َٚػًٌُ، ايكٝاّ َا ّهٔ ايكٝاّ ب٘

، بٌ َٚطدع١ٝ ايٓكٌ، بٌ ايعكٌ ٚايٓلٸ ;َطدع١ٝ ايعكٌ :بٌ َطدعٝتٌ َتكازَتٌ

ٌٸ ايٓػيبٸ ٌٸ ٚإطًل. ؾبصيٛا ن ايسٜين َع  ٚقتِٗ، يتهٝٝـ ايٓلٸ دٗسِٖ، ٚقطؾٛا ن

ٕٸ ايعكٌ ٚايٓكٌ َكطات ٚإػتذسٸايتػٝټ سضإ أغاغٝإ ات اؿٝات١ٝ، فُعٌ ع٢ً أ

 ٚنطٚضٜإ يًُعطؾ١. 

نايؿًٝػٛف ايٓكطاْٞ )إػٝشٞ(  ،ٖٚهصا ٚدسْا ـ َج٬ّ ـ ؾًٝػٛؾّا نبرلّا

ٜبصٍ َعِٛ دٗٛزٙ يًتٛؾٝل بٌ ؾًػؿ١ أؾ٬طٕٛ ٚؾًػؿ١ أؾًٛطٌ  ،«أٚغػطٌ»ايكسٜؼ 

تَٛا »ْٚؿؼ ايؿ٤ٞ ؾعً٘ ايكسٜؼ  .أخط٣ ٚايعكا٥س إػٝش١ٝ َٔ د١ٗٺ َٔ د١ٗٺ

ٌ اْكطفٳ ظٗٛزٙ إٍ ايتٛؾٝل بٌ تعايِٝ أضغطٛ ٚعكا٥س إػٝش١ٝ. س ،«ا٭نٜٛين

سه١ُ  ؾعٌ ايؿ٬غؿ١ ٚاؿهُا٤ إػًُٕٛ ٗ قا٫ٚتِٗ ايتٛؾٝل بٌ ٚنصيو

 اٱغطٜل ْٚكٛم ايكطإٓ.

ِٸٚخ٬ٍ ٖصٙ إطس١ً مل تٛٗط َعامل ٚانش١ يًؿهط إازٸ  ٟ، بٌ ناْت أٖ

ٛغٝ٘، ٗ قاٚيتِٗ اٱداب١ عٓٗا، َذلٓنع٠ ا٭غ١ً٦ اييت اْؿػٌ بٗا ؾ٬غؿ١ ايعكط اي

ٚتبٝإ أغباب ٚدٛز  ...،سٍٛ طبٝع١ ايعكٌ، ٚسسٚزٙ، َٚا١ٖٝ ؾطٚٙ إعطؾ١ ايعك١ًٝ

 َُٓٗا ّهٔ ا٭خص، ايعكٌ أّ ايٓكٌ؟ ٚبأٍّٟ ،تعاضض ايعكٌ َع ايٓكٌ

)اييت تأٓيكت خ٬ٍ  «ايعطب١ٝ ـ اٱغ١َٝ٬»اضٜذ اٱغ٬َٞ ٚايؿًػؿ١ ٚع٢ً قعٝس ايت

٠ اؾُٛز ٚا٫مطاٙ ايػطبٞ ـ َطس١ً ايعكط ايٛغٝ٘( ؾكس ُٛٗطتٵ ايؿًػؿ١ ؾذل

غِ استهانٗا ٚتؿاعًٗا ْٗا اضتبطت بايتاضٜذ ايسٜين ضإأٟ  ،ٚاؿهاض٠ بأؾهاٍ ز١ٜٝٓ

ٟٸاـكب ٚايج َع باقٞ اؿهاضات ٚايؿًػؿات ا٭خط٣ اييت ٚٗطت ع٢ً َػطح  ط

ٌ، ٚسهاض٠ ايطَٚإ اييت ناْت ا٭سساخ، نشهاض٠ ايْٝٛإ اييت ناْت سهاض٠ ايعك

 سهاض٠ ايكإْٛ. 

ٚقس لِ عٔ ٖصٙ ايتؿاع٬ت اؿهاض١ٜ قطا٤ات دسٜس٠ يًُعطؾ١ ٚأغػٗا 

ٜت٘. ض ايؿطز ايبؿطٟ ؾٝٗا، َٚع٢ٓ ٚدٛزٙ، ٚإضازت٘ َٚػ٩ٛيٝات٘ ٚسطٸٚٵٚأقٛشلا، ٚعٔ زٳ

ٛٸٚمٔ ْتشسٸ ايصٟ  ،ض ؾهطٟ ٚعكًٞ سسخ ٗ عُل ايتاضٜذ اٱغ٬َٞخ ٖٓا عٔ تط
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ٌٸ ٝ٘ ايٓلٸو  ضأٜٓا نٝـ ؼسٸخ :ؾُج٬ّ .ا٫ػاٖات ايؿطز١ٜ ٚايعا١َ بأسساث٘ َٔ ن

ٕٸ ١ٜ عَُّٛا، ٚخاقٸ١ عٔ سطٸإعتعي١ عٔ اؿطٸ ١ٜ اٱْػإ َٚػ٪ٚيٝت٘ عٔ أؾعاي٘، ٚأ

٭ٕ ايجٛاب اؿكٝل  ;١ٜ ٖصا اٱْػإ، ٚؼهِٝ ايعكٌايعساي١ اٱشل١ٝ تكّٛ ع٢ً سطٸ

خ عٔ ٚي١ٝ ايها١ًَ عٓ٘. نُا ْتشسٸ٪ايػًٛى ٚإػ١ٜ ايؿعٌ ٚايعازٍ ٜكتهٞ سطٸ

اؿسخ، ٚتأثرل ايٛطٚف إاز١ٜ  «تاضىا١ْٝ»اٱناؾ١ ايؿهط١ٜ ايٓٛع١ٝ ٫بٔ خًسٕٚ سٍٛ 

سٝح ٚنع ا٭غاؽ ٕا ٜكذلب َٔ  ;ت٘ع٢ً اٱْػإ، ٚعٔ قطب٘ َٔ إعتعي١ ضغِ أؾعطٜٸ

خ عٔ طإ. نُا ْتشسٸٕ بايعُعًِ تاضٜذ ادتُاعٞ سكٝكٞ، ٗ ضبط٘ إس١ْٝ ٚايتُسٸ

ٔ اعتُسا ٗ ايعُل ع٢ً سه١ُ ايعكٌ، ٜايؿًٝػٛف ايؿاضابٞ ٚاؿهِٝ ابٔ غٝٓا ايًص

ٛٸ ٕٵ ٜط إٕ ايعامل ٜتطٛض ع٢ً أغاؽ »ٖٚٞ:  ،ضٖا ابٔ ضؾس إٍ َكٛي١ ضا٥س٠ ٗ ٚقت٘قبٌ أ

ايطبٝب اؿاشم  ،. نُا ّهٔ اؿسٜح ٖٓا عٔ َٓعطـ أبٞ بهط ايطاظٟ«ايعكٌ...

ٗ ؾًػؿت٘ اييت ٚٗطتٵ ٗ  «إاز١ٜ»عٙ ٖٛ ٚٗٛض بعض اٯثاض ٕٸ َا ِّّإح سٝ ;ٚايتذطٜيب

ّ( ٚؾدط ايسٜٔ 11ايكطٕ ايعاؾط ا٬ٕٝزٟ. ثِ طبك١ ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ ايٛاٖطٟ )ايكطٕ 

 ّ(.13ايطاظٟ )ايكطٕ 

ٕٸ ايؿ٬غؿ١  ٌٸ إػًٌُٚع٢ً ايطغِ َٔ أ عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايؿكٌ َا  عاؾٛا ٗ ٚ

ِٗ أؾهاض ْٚععات عك١ْٝ٬ )غرل بعه٘ ٚٗطت يس٣ أْ ٫ٓي٬ٖٛت، إبٌ ايؿًػؿ١ ٚا

ٚٸطٵز١ٜٝٓ( قٹ ط عطبٞ ٚنع قه١ٝ إعطؾ١ ٗ إطاض ٜتذاٚظ ٍ َؿٓهؾ١. ؾهإ ايهٓسٟ أ

 َعٓاٖا َٚٛٗطٖا اي٬ٖٛتٞ.

 «قًك١ ؾآن١»ٖصٙ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ ـ ؾدكٝات نجرل٠ أخط٣  ٚٗطتٵ ـ خ٬ٍنُا 

٣ٌٕٶ َٔ فطٸشٖبت أبعس َس ،ايتعبرل إشا قضٸ إٓكٍٛ  يًٓلٸ ز اؽاش ايعكٌ نبسٜ

ٟ ايكطٜض تكطٜبّا، ٚأثاضتٵ نجرلّا َٔ ْٗا ْٗذت ايٓٗر إازٸإ :إتٛاضخ، بٌ ّهٔ ايكٍٛ

ايسٜين  اعذلنت َٔ خ٬شلا ع٢ً طبٝع١ إكسٸؽ ٚايٓلٸ ،ا٭غ١ً٦ ٚاٱؾهايٝات

ُٸٚاٱغ٬َٞ،  ايؿ١ بٌ َٚٓاقه١ ٢ بايعْازق١ أٚ اشلطاطك١، آَٓت بأؾهاض كناْت تػ

ٛٻٗات ٚتعايِٝ ايسيتٛدٸ ٚانض ٚباضظ ع٢ً قعٝس  ٍ إٍ خٍّٜ٘ٔ اٱغ٬َٞ، َٚع أْٗا مل تتش

ُٸ ١ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ا٫دتُاع ايسٜين اٱغ٬َٞ، ؾكس أثاضت نجرلّا َٔ إداٚف يس٣ أ٥

 ٚعًُا٥٘.

ّٸ َٚكطًض ايعْسق١ أٚ ايعْازق١، ٚاشلططك١ أٚ اشلطاطك١، ٖٛ َكطًضٷ نإ  عا
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ٌ إػًٌُ يٛقـ بٳ٠ َٔ قٹٜطًل ع٢ً سا٫ت عسٜس٠، ٜعتكس أْٗا أطًكت تاضىّٝا ٭ٍٚ َطٸ

ايٌ َٚسٸعٞ ايٓب٠ٛ، ٚايصٜٔ ٜعتكسٕٚ بٛدٛز أتباع ايسٜاْات إا١ْٜٛ أٚ ايٛث١ٝٓ ٚايسدٸ

ٔٸ ;ايٓٛض :ُٖٚا ،قٛتٌ أظيٝتٌ ٗ ايعامل إكطًض بسأ ٜطًل تسضهّٝا ع٢ً  ٚاي٬ّٛ. ٚيه

ٌٸ ٘ع ٚإًشسٜٔ، نُا ٜٚطًكسٳايبٹ عُّٛ أقشاب ٜعٝـ َا اعتدلٙ  ٔٵَٳ بعهِٗ ع٢ً ن

ٌٸ ظْسٜل اب، ٚاغتعٌُ ايبعض تػ١ُٝإػًُٕٛ سٝا٠ اجملٕٛ َٔ ايؿعطا٤ ٚايهتٸ  ٔٵَٳ يه

خايـ َباز٨ اٱغ٬ّ ٚتؿطٜعات٘ ا٭غاغ١ٝ. ٜٚعتدل ٚٗٛض سطن١ ايعْسق١ ٗ اٱغ٬ّ َٔ 

بايطغِ َٔ  ،خٌٌ إ٪ضِّبٳا اٖتُاّ ٜصنط َٔ قٹإٛانٝع ايػاَه١ اييت مل ٜػًٓ٘ عًٝٗ

بكٛض٠  خّ اؿطن١ اييت تطدع إٍ ظَٔ ايعباغٌٝ. ٖٚٓاى نتبٷ تاضى١ْٝ تتشسٸسٳقٹ

سٜس٠ اييت تعطٸنٛا شلا ٗ ظَٔ خ٬ؾ١ أبٞ ٚاحملاضب١ ايؿ ،عٔ أؾٗط ايعْازق١ غطش١ٝ

ٟٸ ٓسِٜ، ٚنتاب ٫بٔ اي «ايؿٗطغت»نتاب  :َٚٔ ٖصٙ ايهتب .عبس اهلل قُس إٗس

ٞٸا٭غاْٞ ٭بٞ ايؿطز ا٭قؿٗاْٞ، ٚنتاب َطٚز ايصٖب يًُػعٛزٟ. َٚٔ اي ع يًُتتبِّ بسٜٗ

بٗا أسٝاّْا  ٢ت١ُٗ ايتِٗ اييت ٜطَ تٵيتاضٜذ تًو اؿكب١ ايع١َٝٓ إٔ ٜعٞ بإٔ ايعْسق١ أنشٳ

ٟٸ  .(2)٢ ؾٖٛط ايطأٟكايـ يٰضا٤ ايػا٥س٠ )ايتكًٝس١ٜ( ٗ ظَاْ٘، زٕٚ ايٓٛط ستٸ أ

 (3)نإ َٔ أبطظ ضَٛظ اشلطاطك١ ٚايعْازق١ ايصٜٔ شنطِٖ ابٔ ايٓسِٜ ٗ ؾٗطغ٘ٚ

ٌّ ع، ام، ٚابٔ أبٞ ايعٛدا٤، ٚابٔ إكٖؿَٔ: قاحل بٔ عبس ايكسٚؽ، ٚأبٞ عٝػ٢ ايٛضٸ ن

 ٚغرلِٖ.

ناْٛا ٜٓؿٕٛ اـًل اٱشلٞ، ٜٚعتكسٕٚ باـًل  ؾِٗ أؾدامٷ «ٕٖٛطٜٸايس»ٚأَا 

ٕٴ ايهطِٜ يكب أٚ َكطًض  أطًلٚقس  ٟ.ايطبٝعٞ، أٟ اـًل إازٸ ع٢ً  (4)«ايسٖط»ايكطآ

َٳ ٗ ز٫ي١ ع٢ً  ،شِِٝٝٗٗ ٚتٴتٴُٝت ٔٵتًو ايك٠ٛ اييت ٜ٪َٕٓٛ بٗا، ٚاييت ٜعتكسٕٚ بأْٗا ٖٞ 

ٞٸ ٞٸ ،اـًل ايطبٝع ٕ َكطًض ٛ. نُا أطًل عًِٝٗ عًُا٤ ايه٬ّ إػ٫ًُ اٱشل

ٞٳ ٔإ﴿)ايسٖطٌٜ(، ٜكٍٛ تعاٍ:  ٖٹ َٳا  ٗٵًٹُهٓٳا ٔإ٫ٖ ٚٳَقاُيٛا  ٜٴ َٳا  ٚٳ ٝٳا  ْٳشٵ ٚٳ ُٴٛتٴ  ْٳ ٝٳا  ْٵ ٓٳا ايسټ ٝٳاتٴ ٫ٖ سٳ

ٖٵطٴ َٛاَّا ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ: ، (5)(24)اؾاث١ٝ:  ﴾ايسٻ ٚٳعٹ ِٵ تٴطٳابّا  ٚٳُنٓتٴ ِٵ  َٹتټ ِٵ ٔإشٳا  ْٻُه ِٵ َأ ٜٳعٹسٴُن َأ

ٕٳ َٴدٵطٳدٴٛ ِٵ  ْٻُه ٚٳضٴَؾاتّا َأشٳا ُنٓٻٔإٚٳَقاُيٛا َأ﴿: تعاٍ ٚقٛي٘ ،(35: إ٪َٕٓٛ) ﴾َأ َٛاَّا  ْٻا ٔإا عٹ

ٕٳ خٳًِكّا دٳسٹٜسّا ُٳبٵعٴٛثٴٛ  (. 49: اٱغطا٤) ﴾َي

ٕ إٔ ٚٵٕ أتباع ٖصا ايٓٗر ناْٛا ٜطٳإ، سٝح «ٖطايس»ٜٚٴؿتلٸ إكطًضٴ َٔ ن١ًُ 

ٚٸٍ يًٛدٛز، ٚأْٸ٘ غرل كًٛم ايعَإ )أٚ ايسٖط( ٖٛ ايػبب ٚإٔ إازٸ٠ ٫  ،٫ٚ ْٗا٥ٞ ،ا٭
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 ؾٓا٤ شلا.

ؾه٬ّ قطٜبّا َٔ اعتكاز  «ايسٖط١ٜ»ٓا ْؿذلض إَها١ْٝ إٔ ْعتدل َا هعً

َٔ سهاضات ٚأَِ  ٟ ايصٟ نإ ٜٓتؿط ٗ نجرٕلايؿهط إازٸٚ «اٱؿاز»ٚ «ز١ٜٝٓاي٬»

 ايعامل.

ٕ ٚٗٛضِٖ غبل َطس١ً ٚٗٛض اٱغ٬ّ، ِٖٚ إ :ٜبك٢ إٔ ْكٍٛ ٖٓا سٍٛ ايسٖطٌٜ

ٛٻ ٘ٓ يٛا إٍ ْٕٗرمل ٜتش ضِٖ ٚٵط ٗ سطن١ ايتاضٜذ، بٌ بكٞ زٳؾهطٟ ؾاعٌ َٚ٪ثِّ ٚخ

 ٢ خ٬ٍ ايعكط ايٛغٝ٘ َٚا بعسٙ.ستٸ (6)قسٚزّا ٚنعٝـ ا٭ثط

ٌٸ اضٜذ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ مل ٜهٔ تاضىّا ْاقعّا ٦ًَّٝا إٔ ايت ٖصا نإ ٜعين ن

ّٸِ ايسٜٔ ٚاٱّإ بتعايُٝ٘ َٚكسٸٝٳبكٹ ٚإطًل بايؿطٜع١ اييت دا٤ بٗا  غات٘، ٚا٫قتٓاع ايتا

١ ٗ إطس١ً ايٛغٝط١ غطبّٝا خاقٸٚايسٜٔ ؾك٘. ؾكس ٚدست ٗ ٖصا ايتاضٜذ ـ  ٖصا

ّا ـ ايهجرل َٔ ايؿدكٝات ايؿهط١ٜ ٚايؿًػؿ١ٝ إعطٚؾ١ اييت ٚايصٖب١ٝ إغ٬َٝٸ

ٜٔ ٚأقٌ اـًل، َا يٝؼ ٗ ايػًٛنٝات ٚا٭ؾعاٍ، ٚإِا ٗ دٖٛطٜٸ١ ايس هتؾٓه

تعٝس اـًل يك٠ٛ ايطبٝع١ ٜعين إاز٠(. ٟ طبٝعٞ )ٜعين أْٗا ناْت شات ْٗر ؾهطٟ َازٸ

ٕٸ نجرلّا َٔ إ٪ضِّ  ،خٌ مل ٜػًٓطٛا ايه٤ٛ ايهاٗ ع٢ً تًو ايؿدكٝاتٚقس ٫سٛٓا أ

طم ؼكتٌ ٚٝعًٓٗا ؾٜاييت ناْت بػايٝبتٗا ؽؿٞ قٓاعاتٗا خٛؾّا، ٚبعهٗا اٯخط نإ 

تاضٜذ »دعٞ ساٍٚ ٗ نتاب٘ إط «عبس ايطٓٔ بسٟٚ»ط إؿٗٛض نتب٘. يهٔ إؿهِّ

أقٛاشلِ، ٚتٛثٝل َا ٚ «ٌايسٖطٜٸ»ػُٝع أؾهاض  ،٠َٔ َكازض عسٸ ،«اٱؿاز ٗ اٱغ٬ّ

ٝٸ ١ ّهٔ تٛثٝك٘ َٔ أخباضِٖ ٚسٛازثِٗ، باعتباضِٖ دع٤ّا َٔ ٖصٙ اؿهاض٠ ايعطب

ٛٻطٚا ؾٝٗا ٚتأثٻاييت أثٻ ،١١ ايهبرل٠ ٚايػٓٝٸٚاٱغ٬َٝٸ ْٛا ساي١ّ ٚسطانّا ٗ طٚا بٗا، ٚن

ٌُ ب٘، َٔ ؾٝٛخ٘ ٚإتهِّ ،٢ إساؾعٕٛ عٔ ايسٜٔ أْؿػُِٗا ستٸبٳتأثط ب٘ ضٴ ،ًٗازاخ

٢ تتٓاغب بكسض اٱَهإ َع تِٗ إٍ تطٜٛط أزٚاتِٗ ٚغبٌ َٛادٗتِٗ ستٸعٝح انططٸ

ٖٓ ٚأثط٣  ،ا ٚقع ٗ َكًش١ ايعا١َايعًِ اؿسٜح، ٚايؿًػؿ١ ايٛاؾس٠، ٚضٚح ايعكط، 

 سهاضتِٗ.

 
 

نإ َٔ أبطظٖا  ،ايػطب اؿسٜح بتذاضب ندل٣ غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١َٝطٻ 
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اـاَؼ  ٌسهٛضّا ٚتسؾكّا ٚدٛز٠ّ ٚتأثرلّا تٳَؿذټط ايٓٗه١ ايعك١ًٝ ٚايؿهط١ٜ ٗ ايكطْ

بٓٝت  ،ٌبٵٚايػازؽ عؿط. ٚقس أغُٗت )تًو ايٓٗه١( ٗ بطٚظ ػاضب غرل َعٗٛز٠ َٔ َق

ت تًو ايٓٗه١ إٍ ْؿ٤ٛ ْٛطٜات نُا أزٸ .ٚإعا١ٜٓ ٚا٫ختباضات ع٢ً قاعس٠ اؿؼٸ

ِٸ ض َٔ شطټابتهاضٖا ٚؽًٝكٗا ي٫ٛ ايت ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ دسٜس٠، مل تهٔ يتأتٞ ٜٚت

ايصٟ ناْت غٝططت٘ َٗٛي١ ع٢ً ايبؿط  ،ت ايؿهطٟ ٚايسٜين ايهٓػٞبٵذٕٛ ايَهغ

ٗ ٚاقع ا٭َط ـ ع٢ً ٜس نجرل  ٚاؿذط ٚايؿذط. ٖٚصٙ ٖٞ ايؿًػؿ١ اؿسٜج١ اييت ْؿأتٵ ـ

ٗذٞ، ٘ إٓبؿٓه «ضْٚٝ٘ زٜهاضت»١ َٔ ؾ٬غؿ١ ا٭ْٛاض ٚاؿساث١ ايعك١ًٝ، ٚغاقٸ

َٸٚسكا٥ك٘ ايج٬خ )اهلل، ٚايٓ  ;٬ت٘ عٔ ايهٛدٝطٛ )ايهٛدٝتٛ(ؿؼ، ٚاؾػِ(، ٚتأ

عك١ُٝ ٫ٚ  ٞ عٔ إٝتاؾٝعٜكا باعتباضٖا زضاغ١ّبسعٛت٘ إٍ ايتدًٓ «ؾطاْػٝؼ بٝهٕٛ»ٚ

س٣ٚ َٓٗا، ٚبس٤ اؿسٜح عٔ خطٛٙ إٓٗر ايتذطٜيب ايكا٥ِ ع٢ً إؿاٖس٠ ٚا٬ٕس١ٛ د

ٞٸ ،ٚايتذطب١ ٚا٫غتٓتاز ايعًُٞ قطٜض ٚٚانض. ٖٚصٙ  ايصٟ ٜأتٞ ع٢ً ١٦ٖٝ قإْٛ عًُ

ٛٸتٵايؿًػؿ١ اؿسٜج١ أخصتٵ عٓٛاّْا عطٜهّا شلا، َاضغٳ ٖٚٛ عٓٛإ ايٓكس  ،ٚؾاع١ًٝ ٠ٺ٘ بك

ُٹس ؾك٘ ع٢ً ايعكٌ. ٚبصيو قطعتٵ قًتٗا بايؿهط  ٚاؿؿط ايؿهطٟ إعطٗ إعت

ايؿًػؿٞ إٝتاؾٝعٜكٞ ايػابل شٟ ايكبػ١ اي٬ٖٛت١ٝ، ٚايصٟ نإ َٓؿػ٬ّ ـ نُا قًٓا ـ 

م ٚايبشح ٕؿانٌ اٱْػإ ٚسادات٘ ططټايت زٕٚ ،َؿه١ً ايٛدٛز ٚإٝتاؾٝعٜكا

 بات٘ ا٭ضن١ٝ. ايس١ْٜٛٝ َُٖٚٛ٘ َٚتطًٓ

ٍٴ ِٸ ١اؿسٜج ٚا٭ؾهاضٴ ٖٚهصا بسأت ايعكٛ َؿه١ً إعطؾ١ ٚخس١َ  تٗت

اٱْػإ، اييت نإ زٜهاضت ٜكٍٛ عٓٗا بأْٗا َعطؾ١ َؿٝس٠ ٗ اؿٝا٠، ػعٌ َٔ 

 .(7)أْؿػٓا غاز٠ ايطبٝع١ ٬َٚنٗا

ِٸ قعٛزٷ بسأٚبس٤ّا َٔ ايكطٕ ايػابع عؿط،  دص غتتٸيًؿهط٠ إاز١ٜ، سٝح  َٗ

ط. ٚٗ ع٢ً ايتعاضض بٌ إاز٠ ٚاؾٖٛط إؿٓه إاز١ٜ اػاّٖا ًَشسّا ٚانشّا، ٜكّٛ

ٛٸ ٌٸ َ٪يـ ْٛط١ٜ إعطؾ١ تطز إعطؾ١ إٍ اؿٛاؽ ٚسسٖا. ٖٚٞ تتك ض ايهٕٛ ع٢ً أْ٘ ن

َٔ أدػاّ َاز١ٜ، ؾٝ٘ ػطٟ أسساخ ايطبٝع١ ٚؾكّا يكٛاٌْ َٛنٛع١ٝ نطٚض١ٜ. ٚايعَإ 

ؿهط( تتٛقـ ع٢ً أسٛا٫ّ يًُاز٠. ٚنٌ ٚٛاٖط ايٛعٞ )اي ٚإهإ ٚاؿطن١ تعسٸ

اب ٚايؿ٬غؿ١ ع٢ً أ ٚقتٗا ايعسٜس َٔ ايهتٸ. ٚقس ػطٸ(8)ايذلنٝب اؾػُاْٞ يٲْػإ

ٗاتِٗ إاز١ٜ ططح َؿاِٖٝ ٫ ز١ٜٝٓ، ٚاٱع٬ٕ ايكطٜض عٔ طبٝع١ أؾهاضِٖ ٚتٛدٸ
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 «ٖٛيباى»ٚ «٫َذلٟ» :ْٚصنط َِٓٗ .اٱؿاز١ٜ إعاز١ٜ يًسٜٔ )أٚ يًُجاي١ٝ ايتذطٜس١ٜ(

َؿتٵ ٖصٙ ايٓٛطٜات سٝٓصاى . ٚقس قٴِّ«ْٝتؿ٘»ٚ «زٚيبار» :ٚنٌ َٔ ،«ؽًٖٝؿٝتٝٛ»ٚ

بإكاض١ْ َع ا١َٕٛٛٓ اؾسي١ٝ  ؾٜٛطبار نُا غتٴكٓٳٸـ ٫سكّا أؾهاضٴ .بإٝهاْٝه١ٝ

َا ٗ ايطبٝع١  إ٫ٓ ايؿعٌ، ٫ٚ تكطٸ ايؿعٌ ٚضزِّ ٭ْٗا ناْت تتذاٌٖ َبسأ ;يًُاضنػ١ٝ

ِّ طاتَٔ تػٝٸ  ;إاز١ٜ «أٚدػت نْٛت»ايؿًٝػٛف  يتاغع عؿط أزا١ٕٝ. ٚٗ ايكطٕ ان

ٓٵ ٭ْٗا ـ ع٢ً سسِّ ٕٸ ٖصا ٔعٍ ا٭ع٢ً إٍ ا٭غؿٌ. يهٓٸظعُ٘ ـ تٴ ٓا ٬ْسٜ ـ ٗ إكابٌ ـ أ

اييت ضؾهت  ٠ َٔ ايعًِ: نايبٝٛيٛدٝاإؿّٗٛ )أٟ إاز١ٜ( قس غاز ٗ ؾطٚع عسٸ

ٌٳٸ ِّ غا١ٝ٥، ن بات٘ ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚايهُٝٝا١ٝ٥; أٚ ؾ٤ٞ اغتٓازّا إٍ َػبِّ ٚأعازت تؿػرل ن

ز اؾتكام ز ٚاٖط٠ طاض١٥، ٚقاض ايٓؿػاْٞ فطٸفطٸ ايٛعٞ نعًِ ايٓؿؼ، سٝح قاض

ٝٸّا )نبػٝهٛيٛدٝا ايػًٛى، ع٢ً غبٌٝ إجاٍ(  .(9)ٕا ّهٔ َطاقبت٘ ؾٝعٜا٥

ٕٸ ؾ٬غؿ١َ اؿساث١ ايػطب١ٝ ٚقؿٛا عَُّٛا َٛقؿّا غًبّٝا َٔ ايسٜٔ. إشٕ ، ٫سٛٓا أ

ًٛٙ َعط٢ٶ كًٛقّا، ـ َ٪ٌَٓ ب٘، ٫ٚ بٛدٛز اٱي٘ ايصٟ دعتِٗ ٜٝهْٛٛا ـ ٗ غايب ٚمل

ٕٔٚدعًٛا اٱْػإ فطٸ ٞٸ ز نا٥  ،ؼطِّن٘ غطا٥عٙ ايٛسؿ١ٝ ا١ًُٕٛ ايكابع١ زاخً٘ آي

ٛٸضٙ )زاضٜٚٔ(، أٚ تسؾع٘ ايكٛاٌْ اٯي١ٝ اييت ٫ ّهٔ ػاٚظٖا ٛٸضٙ  ،نُا ٜك نُا تك

ٛٻض ع٬قت٘ غايك٘، بعس أ .ايؿًػؿ١ إاز١ٜ ٕ ؾعٌ َا ؾعٌ بٗصا إدًٛم ايهطِٜ ق

ّٕ، ٚع٬ق١َ قطإع ٫ ع٬ق١َ عبٛز١ٜٺ. ٚبػببٺ َٔ  ٚدعًٗا ع٬ق١َ تٓاقٕض ٫ ع٬ق١َ اْػذا

ٞٸ اؿسٜح ٚإعاقط ع٬ق١َ ايعكٌ  ٖصٙ ايجكاؾ١ ايتؿهٝه١ٝ اغتؿهٌ ايؿهط ايػطب

ٞٸ و ايع٬ق١ بايتٓاؾط ٚايتهازٸ، بٌ ، ٚٚقٌ بصيو إٍ ٚقـ تًاٱْػاْٞ بايسِّٜٔ اٱشل

 :(10)٘ ٖصٙ إؿه١ً إؿتع١ً إٍ اػاٌٖ٘ اْكػِ ٗ قاٚي١ سِّٚايتٓاقض، يهٓٸ

ٚٸ ف، سسٸٟ َٚتططِّف ٗ تٓاٚي٘ يًسٜٔ َٚعاؾت٘ طٵ: اػاٙ )َازٸٟ( قٹٍا٫ػاٙ ا٭

ايسِّٜٔ غًبّا أّ إهابّا. ٚنإ ٖسؾ٘ َتُشٛضّا سٍٛ ايكها٤ ع٢ً  ،يًُػا٥ٌ إطتبط١ ب٘

َٔ أغاغ٘، ٚغشل َكسضٙ ١ًّْ ٚتؿك٬ّٝ، َع تأيٝٗ٘ يًعكٌ اٱْػاْٞ. ٖٚصا ا٫ػاٙ 

ٕٵ نإ  ٝٸ١، إ٫َٓٔ ايؿٛاز ا٭عِٛ قس نعـ تأثرلٙ ايؿهطٟ ٗ ؾهط ايػٚإ  عٛب ايػطب

ـٷٚقس َجٻ .إٔ ططٚسات٘ َا ظايت قا١ُ٥ َٔ َؿاٖرل ايؿًػؿ١ ايػطب١ٝ باخت٬ف  ً٘ يؿٝ

 :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،ؾُِٓٗ. َٔ ٚنع١ٝ َٚاز١ٜ تكًٝس١ٜ َٚاضنػ١ٝ ،اػاٖاتِٗ ايؿًػؿ١ٝ

 «َاضنؼ» :ًِٗ ٫سكّا ؾ٬غؿ١ ُنجط، َجٌ، نُا َجٻ«٫َٝذلٟ»، ٚ«ْٝتؿ٘»، ٚ«زٚيبار»
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 ٚغرلِٖ.  ،«يٌٝٓ»ٚ

ٕٸ َاز١ٜ ٖ٪٤٫ قس  ٚيٛ اغتططزْا ق٬ًّٝ ٖٓا، ٗ ؼًٌٝ ٖصا ا٫ػاٙ، غ٬ٓسٜ أ

 أتباعٗا إٍ طا٥ؿتٌ:غًهت َػًهٌ كتًؿٌ، ٚاْكػِ 

: تكّٛ ايط١ٜ٩ إاز١ٜ إٝهاْٝه١ٝ )ايتكًٝس١ٜ( إاز١ٜ إٝهاْٝه١ٝ )ايع١ًُٝ(ـ 1

خاضدٞ تػبب  شلا َٔ غببٺ ٫ بٴسٻع٢ً قاعس٠ إٔ نٌ سازث١ أٚ ٚاقع١ خاق١ أٚ عا١َ 

١ َٔ خاضز اؿسخ بٗا، أٚ ع١ً خاضد١ٝ أسسثتٗا. ؾطبٝع١ ٖصٙ ايؿًػؿ١ تػتًعّ ٚدٛز عًٓ

 اقع. ايٛ

ٚتاضىّٝا، أغٓس أتباع ٖصا إػًو ْٛطٜتِٗ إٍ ايؿًٝػٛف ايْٝٛاْٞ 

ٕٸ إازٸ٠ عباض٠ عٔ ، ٚايصٟ تٓػب إيٝ٘ ايٓٛط١ٜ ايصضٸ«زّٛقطٜطؼ» ١ٜ، ٚساقًٗا أ

ٚٸط ٫ٚ ا٫ْكػاّ. ؾإازٸدع٦ٜات قًب١ قػرل٠ ٫ تكبٌ ايتػٝٸ ي١ٝ ٖٞ فُٛع تًو ايصضات ٠ ا٭

َا ايٛٛاٖط ايطبٝع١ٝ ـ نهٕٛ ؾ٤ٞ إْػاّْا أٚ سٝٛاّْا أٚ ايكًب١ ٚاؾٛاٖط ايؿطز٠. ٚأ

ٕٕ إٍ آخط. ٜٚعتكسٴ أقشابٴ  ْباتّا ـ ؾٗٞ ْاػ١ عٔ اْتكاٍ تًو اؾٛاٖط ايؿطز٠ َٔ َها

، يٝؼ شلا ٖصٙ ايؿًػؿ١ باٱزضانات ايكشٝش١ إطًك١، ٚإٔ أزٚات اٱزضاى، ناؿؼٸ

ايؿ٬غؿ١  ٌټصٖٔ. ٚقس تب٢ٓ ٖصا إٓٗر دٴنْٛٗا ٚغا٥ٌ اْتكاٍ َٔ اـاضز إٍ اي إ٫ٓ ضٷٚٵزٳ

 . (11)ٌٜ ٗ ايكطٕ ايجأَ عؿط ا٬ٕٝزٟإازٸ

ٝٸ١(ـ 2 ٛط١ٜ ايعا١َ يًشعب إاضنػٞ ايٓ: ٖٚٞ إاز١ٜ ايسٜايهتٝه١ٝ )اؾسي

ٝت بإاز١ٜ ٭ٕ أغًٛبٗا ٗ ايٓٛط إٍ سٛازخ ايطبٝع١، أٚ ططٜكتٗا ٗ ُِّايًٝٓٝين. ٚقس غٴ

ٛٸ ;ٞ زٜايهتٝه١ٖٝ ،ايبشح ٚإعطؾ١ ضٖا شلصٙ ٚ٭ٕ تعًًٝٗا سٛازخ ايطبٝع١ ٚتك

 . (12)١ٜاؿٛازخ، أٟ ْٛطٜتٗا، ٖٞ َازٸ

ٖٚصٙ ايؿًػؿ١ ايسٜايهتٝه١ٝ ؽتًـ ـ ٗ ايعُل ـ عٔ ايط١ٜ٩ أٚ ايؿًػؿ١ إاز١ٜ 

١ اؿسخ إٍ زاخٌ ايصات، بُٝٓا ؼٌٝ ايؿًػؿ١ إٝهاْٝه١ٝ )ايع١ًُٝ( اييت تطدع عًٓ

سسخ أٚ قرلٚض٠ إٍ غبب خاضز ايصات. ٖٚصٙ ايٓٛط١ٜ ـ اييت باتت  ٌٸإٝهاْٝه١ٝ ن

ٌٸَصٖبّا ؾًػؿّٝا ـ ازٸ ؾاٌَ. ٚقس  ؾ٤ٞ، ٚع٢ً ْطإم ع٢ أْكاضٖا أْٗا تٓطبل ع٢ً ن

نبرل َٔ ايتؿهرل ايٓٛطٟ ايؿًػؿٞ، ع٢ً  ، إٍ قسٕضعٷ٣ شيو، نُا ٖٛ َتٛٓقأزٸ

نُا ٜكٍٛ ايؿًٝػٛف ـ ا ايططٜك١ اشلٝذ١ًٝٝ، سٍٛ َػا٥ٌ نإ َٔ ا٭ؾهٌ تطنٗ

يًبشٛخ ايع١ًُٝ ايتذطٜب١ٝ. ٜٚٛٗط أٍٚ َجاٍ يصيو ٗ نتاب إلًع  ـ (13)بطتطاْسضغٌ
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ايصٟ اْتكس ؾٝ٘ ْٛطٜات ايؿًٝػٛف ا٭ٕاْٞ  ،«duhringـ  antiنسض زٚضْر/زٖٚطْر »

 زٚضْر.

ـٹ ِّ ٚمل ٜهت ط ايؿًػؿ١ ايسٜايهتٝه١ٝ اؾسي١ٝ ٚايتاضى١ٝ( َاضنؼ )َٓ

ؾًػؿٞ ٚعًُٞ ـ نُا ٜٴععِ ـ َٔ ٚٛاٖط ايٛدٛز ٚاؿٝا٠ ع٢ً ايكعٝس  بتشسٜس َٛقـ

٢ تؿٌُ زضاغ١ اؿٝا٠ ايعًُٞ، بٌ دط٣ تٛغٝع ْطام َباز٥ٗا )ايسٜايهتٝه١ٝ( ستٸ

ا٫دتُاع١ٝ، ٚتطبٸل ٖصٙ إباز٨ ع٢ً سٛازخ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚفٌُ 

تُع، ٚع٢ً زضؽ تاضٜذ اجملتُع، ، أٟ ع٢ً زضؽ اجمل٣يٝات ايٓؿاٙ ايبؿطٟ ا٭خطاؾع

ٌٸ ايتطٛضات ؾٝ٘ إٍ اؾسٍ ٚايسٜايهتٝو ايصاتٞ ا٭غاغٞ عٓسٖا  َعٝسّا )َاضنؼ( ن

ٖٚٛ ايٓؿاٙ ا٫قتكازٟ. ؾايتطٛض ايػٝاغٞ، ٚاؿكٛقٞ، ٚايؿًػؿٞ، ٚايسٜين، 

ٛٸ ،ٞ، ٚايؿٓٸٞٚا٭زب  .(14)ض ا٫قتكازٟٜطتهع ـ نُا ٜط٣ ألًع ـ ع٢ً ايتط

يؿًػؿ١ ايسٜايهتٝه١ٝ )اؾسي١ٝ( ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط، تاضىّٝا، ٚٗطت ا

ٚٸ س٠ ع٢ً تبازٍ ، َ٪ٓنٟ َتُاغو ٚزٜٓاٍََّٞازٸ ازٖا َع ايهٕٛ نهٌٍّٚتعاٌَ ض

ٌټايتؿاعٌ بٌ ايعٓاقط )سٝح ٜكبض  ضٙ، ٚايعهؼ قشٝض(، ٚسٝح ٚٵؾعٌ غببّا بسٳ ن

ُٸ طاتٜ٪زٟ تطاُنِ ايتػٝٸ ٝٸ ١ٝايه ٖٓٗ ايٛ ْٛع١ٝ طاتيًشٝا٠ إٍ تػ ا ٜعين ـ نُٔ دٛز; 

ٛټ ٌٳٸ ايتسضهٞ يًتٓاقهات ايساخ١ًٝ نأغاؽ يًتاضٜذ.إطاض شيو ـ ايتك  َٔ ض يًٛاقع، اؿ

ايتاضٜذ  َطبٳٸل ع٢ً )َاضنػٞ( نُؿّٗٛ ايتاضى١ٝ إاز١ٜ تكٛض نٗصا دا٤ت

يصيو ْطاٖا تطنع  اؾسي١ٝ. يٓتا٥ر ايط٥ٝػ١ يًُاز١ٜنتشكٌٝ ساقٌ، ٚنإسس٣ ا

ف باٱْػإ عًُّٝا ٖٛ َا ٗ ايٛدٛز اٱْػاْٞ )٭ٕ َا ٜعطِّ ا٫قتكازٟ ع٢ً أ١ُٖٝ ايعاٌَ

ايكطاع ايطبكٞ،  ع ايتاضٜذ ٖٛس ع٢ً إٔ َا ِّّٜٓتذ٘ َٔ أزٚات نْٝٓٛت٘(، ٚت٪ٓن

ٔٵ ايب١ٝٓ  ٜبك٢ إٔ ٖصٙ ايٓادِ أٜهّا عٔ ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ بٌ ايبؿط. يه

ٛٸٔ تعّٝٝٓا َٝهاْٝها٫قتكاز١ٜ ٫ تعِّ ايتشت١ٝ ؾبايعهؼ، هب  .٢ٓ ايؿٛق١ٝايب ضٳّٝا تط

ط ٗ تؿاعًٗا إتبازٍ، ٚشيو ع٢ً ايطغِ َٔ بكا٤ ايعاٌَ ا٫قتكازٟ ٖٛ ايعاٌَ ايتؿٗه

 .(15)اؿاغِ ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط

ٞٵ إؿه١ً اييت اْٞا٫ػاٙ ايج : ٖٚٛ ا٫تٸذاٙ ايتٛؾٝكٞ ايصٟ اعذلف بططَؾ

َٔ َٝسإ إعطؾ١ ايبؿط١ٜ،  ،سِّٜٖٔٚٛ اي ،٘ أقك٢ ايططف ايجاْٞاغتؿهًٗا، يهٓٸ

 ٌ.ز َٔ َع٢ٓ ايعكٌ ٚايتعٗكاجملطٸ ٚضبط٘ بايٛدسإ ايكًيب
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ٛض ٖصا ا٫ػاٙ إٛقـ ايعاّ يًؿهط ايػطبٞ إعاقط َٔ ايسِّٜٔ ٚايٛسٞ. ٚقس بً

ٔٸ :ؾكس أقبض َؿّٗٛ ايسِّٜٔ عٓس ايػطبٌٝ َجٌ ايكا٥ِ ع٢ً َعاٜرل  َؿّٗٛ ا٭زب ٚايؿ

١ ايدلاٌٖ ايعك١ًٝ ع٢ً قٹسٵقٗا، ٜٚػتشٌٝ اٱقٓاع بكٹسٵقٗا إقٓاعّا تطؾض إقاَ ،شات١ٝ

 عكًّٝا.

ٚقس شٖب إٍ ٖصا ا٫ػاٙ نجرلٷ َٔ ايؿ٬غؿ١ ايػطبٌٝ ع٢ً اخت٬ف اػاٖاتِٗ 

باغهاٍ، ٚإّاٌْٜٛ ناْت )عُا٥ٌْٛٝ  :(16)ع٢ً غبٌٝ إجاٍ، َِٓٗٚ .ايؿًػؿ١ٝ

 ٚبطتطاْس ضغـٌ، ٚدٛضز غٓتٝاْا. ،ناْ٘(

ٌٳ ٚأزٚاضّا عسٸ هضٜتٸ ،إشٕ ٕٸ ٖٓاَى َطاس ٠ عدل ايتاضٜذ اٱْػاْٞ َطتٵ ٖا تكسٸّ أ

ٛٸ «ايؿهط٠ إاز١ٜ»بٗا   ٛآٖاى ؾ٬غؿ١ تبٓٸ عسٜس٠ كتًؿ١، سٝح نإ َتتاي١ٝ ضاتبتط

٢ٓ٘ ٗ ؾذل٠ َا قبٌ ا٬ٕٝز )َٔ زٕٚ إٔ ٜٛٗط ٖصا ايتبٓٸَٓٗذّا ستٸ «إاز١ٜ» َعطٗ  ٞ ند

٘ٓٚتابع .َعٝاضٟ ضقٌ( ؾ٬غؿ١ْ قسثٕٛ َٚعاقطٕٚ. ٚقس  ِٗ ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ ٚاـ

ٕٸ ايؿ٬غؿ١ ايكسَا٤ ناْٛا إعٔ إعاقط٠ ٚاؿسٜج١ َٔ سٝح  عت إاز١ٜ ايكس١ُّٝٸ

طٕٚ ايٛدٛز اـاضدٞ تؿػرلّا َازّٜا َطًكّا ناْطباع َٔ اؿٛاؽ إاز١ٜ. ؾا٭ؾٝا٤ ٜؿػٸ

ٌٸ ؼ ٚدٛزٖا ٕ إزضانٓا يٮؾٝا٤ ٫ ٜ٪غٸعٔ إزضانٓا شلا، أٚ أ شلا ٚدٛز خاضدٞ َػتك

ٟٸ ٚأَا ايؿ٬غؿ١ إازٜٕٛ ٗ  .ٗا بإاز٠تؿػرل إٛدٛزات نًٓ ؾكس متٸ ِٻساٍ، َٚٔ ثٳ بأ

ِٕ  ،أٚ بايتشسٜس ٚدٛز عًِ َٝهاْٝهٞ، ؾٝعٜا٥ٞ ايعكط ايٛغٝ٘ ؾكس قايٛا بٛدٛز عً

ٝٸ١ يًعًِ ايطٜانٞ ايصٟ  ٜسضؽ اْتكاٍ ا٭دػاّ ٗ إهإ، ٚأٜهّا ٚدٛز زٜٓا١َٝ نْٛ

ٌٸ ايعًّٛ ابتسا٤ّا َٔ ٖصٙ إطس١ً. ٚأَا ايؿ٬غؿ١  أقبض ِٛشدّا يًُعطؾ١ بايٓػب١ يه

٘ٺ بٌ ا٭ؾٝا٤ ٚبٌ إزضانٓا شلا يٝدطدٛا بٓتٝذ١  ،احملسثٕٛ ؾكس ساٚيٛا إهازٳ ضاب

ٕٸ إٕٸ ايتذطب١ ايعك١ًٝ ٖٞ أغاؽ َعطؾتٓا، ٚإْٓا ٫ ْسضى غ٣ٛ احملػٛغات، ٚإَؿازٖا: 

عٔ  ٛا يًعامل اـاضدٞ ٚدٛزّا َػتك٬٘ٛؽٳ ٖٛ اؿكٝك١، َا ٜعين أْٸِٗ ملٵ هعًاحملػ

 إزضانٓا.

ايصٟ  ،٢ يٓا َػتكب٬ّ اغتهُاٍ ايبشح ٗ ٖصا اجملاٍ )ايعكًٞ(ٚضَا ٜتػٓٸ

 عت ب٘ عٔ غرلٖا.ُٝٻ ،سّاػت ي٘ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ تأغٝػّا دٝٸأغٸ
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 ملاليةا األوور يف ينحبص اللف

 اإليزاٌي يوالقاٌوُ املدٌ اإلواوي الفقْ بني
 

 

 ،اٯخط طفيًط ثايح ؾدل إسهاض ٌطؾايط أسس َٛدب٘ ًتعّٜ ايهؿاي١ عكسٷ

 اؿلٸ قاسب ٢عًٚ ،بإهؿٍٛ ايحايج دلايؿ ٢عًٚ ٌٝبايهؿ إًتعّ ٢عً كطًضٝؾ

 بإهؿٍٛ ي٘. 

 ٫ بٴسٻ ٠رلٛض٠ ا٭خايك ٞؾؿ. َسٸ٠ٺ س٠ٝٚقس تهٕٛ َك ;ايهؿاي١ قس تهٕٛ َطًك١ّ

 إسهاض ٌٝايهؿ َٔ طًبٜ إٔ ي٘ يًُهؿٍٛ لٸو ٫ٚ، َٓهبط١ إسٸ٠ تهٕٛ إٔ

 َٔ طًبٜ إٔ ي٘ لٸو حٝس ،شيو غ٬ف ايهؿاي١ إطًك١ٚ ا٭دٌ، سًٍٛ قبٌ إهؿٍٛ

ٟٸ ٗ ٍٛإهؿ إسهاض ٌٝايهؿ  ظَإ.  أ

 ُٗاٝؾ ُ٘ٝقس ايتعّ بتػً ٟايص إهإٚ ايعَإ ٗ إهؿٍٛ ٌٝإشا أسهط ايهؿ

َٸت٘ تدلأ َٸاٚ ;ش  ٟ٪زٜ أٚ إهؿٍٛ هطو إٔ إٍ بؼو ايتعاَ٘ ٢َكته عٌُٜ مل إشا أ

َٸ١ ٢بٓؿػ٘ َا ٜهٕٛ عً  ٟٚايص ،ٗ إكاّ ٞػٝايط٥ ايػ٪اٍ. ٚي٘ يًُهؿٍٛ إهؿٍٛ ش

 بػٳَع ٌٝؾطا٥٘ سبؼ ايهؿ ٖٞٛ: َا ٖ ،١ بكسز اٱداب١ عٓ٘تهٕٛ ٖصٙ إكاي
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 ًٞى أٚ إهؿٍٛ هطو ٢ستٸ ٌٝايهؿ بؼو ٌٖٚ ؟ٌٝاٱَاَ ايؿكٗا٤ ١ٜض٩ٚ اتٜٚاايط

ٕٵ ً٘ٝغب  با٫يتعاّ ايٛؾا٤ عسّ ٛدبٌٜٖ ٚ ي٘؟ إهؿٍٛ إٍ إهؿٍٛ ٜٔز بٓؿػ٘ ٣أزٸ إ

 ذٔ؟بايػ ٘ٝعً هِو إٔ ٌٝايهؿ ١ْٝاس َٔ

 

 عٔ ٌٝايهؿ ؾاَتٓع ،إهؿٍٛ هطو إٔ ٌٝإشا طًب إهؿٍٛ ي٘ َٔ ايهؿ

 َٔ ،بػٵؾشٳ ١َٝاي بػطا١َ ٘ٝعً عاقبٜاؿلٸ أٚ  ٟ٪زٸٜ إٔإٍ  ؾٌٗ وبؼ ايهؿٌٝ ،وشي

ٕٸ ٢عً تٓلٸ ش١ٝقش اتٷٜضٚا ٚضزت بؼ؟و إٔ زٕٚ  ٖصٙ ٗ ٌٝسبؼ ايهؿ ٞيًكان أ

 سٚمايك ذٝايؿ :َِٓٗٚات، ٜايطٚا ٖصٙ ٚؾل ع١ٝايؿ ؾكٗا٤َٔ  ١ًْْ ٢أؾت قس. ٚٛض٠ايك

 . ِٖرلغٚ ٕاسٝٗايؿٚ ٕا١َٝ اؿ٬ًٓٓٚاحملٓكل ٚايع ٞٛغايط ذٝٚايؿ ًُٜٞايس غ٬ٓضٚ

 زعا٥ِ ايطٚا١ٜ إٓكٛي١ ٗ ٖٞٚ ـ ؾك٘ إسساٖا تهٕٛ ١ٝاٯت اتٜايطٚا ٌؾُٔ ب

ٍٸ اتٜٚاايط غا٥ط ُٓاٝب ;اض ٚا٭زا٤اٱسه ٌب ٌٝايهؿ ٝرلبتد َؿعط٠ّ ـ اٱغ٬ّ  تس

َٸا إعبٛض ايتٓاٗ طتؿعٜ. ٚإهؿٍٛ هطو إٔإٍ  ٌٝايهؿ سبؼع٢ً  طاس١بايك  عٌُ إ

َٸاٚ ;ايسعا٥ِ ١ٜضٚاع٢ً  اتٜايطٚا غا٥ط  . ٝرلبايتد بايكٍٛ إ

ُٸٌ ايطدٌ بٛد٘إ :ْٸ٘ قاٍأ ’ٞٸس بٔ عًدعؿط قُ أبٞعٔ »: ايسعا٥ِ ٞؾؿ  شا ؼ

 ٟٕ ٜ٪زٸأ ٫ٓإ ،سبؼ ،ٚطًب اؿُاي١ ،ب٘ ٞتإٔ ٜأبٌ دٌ َٔ قؾذا٤ ا٭ ،دٌأٍ إدٌ ايط

نإ  ٕٵإٚ ،ٕ ٜطدع ب٘ عًٝ٘أٚي٘  ،ٜطًب ب٘ َعًَّٛا ٟنإ ايص ٕٵإعٓ٘ َا ٚدب عًٝ٘ 

ٕ أ ٫ٓإسهاضٙ إسهاض ايٛد٘ نإ عًٝ٘ إؾٝ٘ َٔ  ٫ بٴسٻَا  ًب ب٘ ف٫ّٛٗقس ُط ٟايص

 .(1)«عًٝ٘ ٤ٞ َات ؾ٬ ؾ ٕٵإٚ ،ّٛت

 ،(عِٓٗ اهلل ٞضن)ٍّٞعً عٔ ،دسٸٙ عٔ ،٘ٝأب عٔ ،ٞٸعً بٔ سٜظ...»: سٜظ َػٓس ٚٗ

 . (2)«ب٘ دا٤ ٢ستٸ ؾشبػ٘ ضدٌ بٓؿؼ يطدٌ نؿٌ ضد٬ّ ٕٸأ

 ،قبٛب بٔ ٞٸعً بٔ سقُ عٔ بإغٓازٙ اؿػٔ بٔ سقُ»: ع١ٝايؿ ٚغا٥ٌ ٗٚ

عٔ إغشام  ٞ،ايبذً ٗؼٝبٔ ؾ نًٛب بٔ اخٝغ عٔ ،اباـؿٸ ٢عٔ اؿػٔ بٔ َٛغ

ُٸ ٌُٕأ ×إٔ عًّٝا ،×عٔ أبٝ٘ ،ؿطعٔ دع ،اضبٔ ع ؾأخص  ،نؿٌ بطدٌ بعٝٓ٘ تٞ بطد

 . (3)«٢ ٜأتٞ بكاسب٘اسبػٛٙ ستٸ :ؾكاٍ ،بإهؿٍٛ

ل. قٛي٘: َٛثٸ أٚ سػٔ»: اضٝا٭خ ٬َش ٗ ،١ٜٚاايط سٍٛ ٖصٙ ٞاجملًػ ٬ٓ١َايع كٍٜٛ
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 ؽ اهلل ضٚس٘: أٟ ببسْ٘. ّٚهٔ إٔ ٜكطأ بعٝٓ٘ بهػط١َ قسٸقاٍ ايٛايس ايع٬ٓ :بعٝٓ٘

 أخص: أٟ ،غبب١ْٝ بإهؿٍٛ :قٛي٘ ٗ ايبا٤. ٢ٚايعٌ، أٟ: بػبب غًـ أٚ ْػ١٦ٝ. اْتٗ

 .(4)«إهؿٍٛ بػبب ايهؿٌٝ

ٕٸ عً اتٜضٚا أضبع ع١ٝايؿ ٚغا٥ٌ ٗ ٚٚضزت  بؼو نإ ×ّاَٝهُٕٛ أ

 . (5)إهؿٍٛ هطو إٔإٍ  ٌٝايهؿ

َتٓع ايهؿٌٝ ٘ يٛ ابأْٸ أؾتٛاٚ ،اتٜٚاايط ٖصٙ َهُٕٛ ع١ٝايؿ ٚقس عٌُ ؾكٗا٤

ٕٵ ;َٔ تػًُٝ٘ أيعَ٘ اؿانِ ب٘ ٢ أب٢ ؾًًُػتشلٸ طًب سبػ٘ َٔ اؿانِ ستٸ ؾإ

ٕٵ ٟوهطٙ أٚ ٜ٪زٸ نايككام  ،ؾًٛ مل ّهٔ ;ٜٔنايسٻ ،أَهٔ أزا٩ٙ عٓ٘ َا عًٝ٘ إ

 ،َع اٱَهإ أيعّ بإسهاضٙ ستُّا ،ّا أٚ تععٜطّاتٛدب سسٸ بعكٛب١ٺ ٣ٚايعٚد١ٝ ٚايسعٛ

ٌٸٚي٘ عكٛبت٘ عًٝ٘ نُا ٗ ٕٵ ،َع قسضت٘ عًٝ٘ َٔ أزا٤ اؿلٸ ٖتٕٓع  ن مل ّهٓ٘  ؾإ

ٕٵ ،ٍٷسٳاٱسهاض ٚنإ ي٘ بٳ ٚدب  ،َٚٗط َجٌ ايعٚد١ ،نإ عُسّا نايس١ٜ ٗ ايكتٌ ٚإ

يعسّ امكاض  ;ٜتعٌ إيعاَ٘ بإسهاضٙ إشا طًب٘ إػتشل َطًكّا :ٚقٌٝ .ٍسٳعًٝ٘ ايبٳ

 ،اٙ ايهؿٌٝٚأزٸ ،َا٫ّ ط نٕٛ اؿلٸتكسٜع٢ً  ثِ ٌّ.ٖٚٛ قٛ ،ا٭غطاض ٗ أزا٤ اؿلٸ

ٕٵ ٕٵ نصاٚ ;عًٝ٘ ضدع بإشْ٘ ٟزِّنإ قس ُأ ؾإ  ضتعصٸٚ بإشْ٘ نؿايت٘ َع إشْ٘ بػرل ٟزُِّأ إ

ٌٕ نإ ٚإشا»: سٚمايك ذٝايؿ قاٍ. (6)«ضدٛع ؾ٬ إ٫ٓٚ ،إسهاضٙ  سلٸ قاسب٘ع٢ً  يطد

ٕٵٚ ;تػًُ٘ ٢ستٸ وبػو إٔ اٱَاّ ٢عًٚ تػًُٝ٘، ؾعًٝو بايٓؿؼ ؾهُٓت٘  نُٓت٘ إ

َٳ»: ٞايطٛغ ذٝايؿ قاٍ. (7)«بإاٍ ؾعًٝو بإاٍ ػإ إٍ أدٌ نُٔ يػرلٙ ْؿؼ إْ ٔٵٚ

ِٻ مل ٜأتٹَعًّٛ بؿطٙ نُإ ايٓ ب٘ عٓس ا٭دٌ، نإ يًُهُٕٛ ي٘ سبػ٘ ستٸ٢  ؿٛؽ، ث

ٖٓا عًٝ٘إوهط إهُٕٛ، أٚ ىطز   ٌٝغب ١ٝؽً إبػٛٙ نتاب٘ ٗ اؾذلٙ. ٚ(8)«يٝ٘ 

 بايٓٛط بسٜٚ ٟايصٚ. ايسا٥ِ عبػ٘ اـ٬ف ٗ قطٸحٚ .يًُهؿٍٛ ُ٘ٝبتػً ٌٝايهؿ

 . اشلا١ً٥ ١ٜا٫قتكاز إؿاغس أٚ ايكتٌ َٛاضز اختكاق٘

 أٚ َاٍ عًٝ٘ يطدٌ ضدٌ ببسٕ ضدٌص ٍ ر نؿٌط ٌتهٓؿ إشا»: إبػٛٙ قاٍ ٗ

ٕٵ... َٚا٫ّ عًٝ٘ ٜسع٢  إشا»: اـ٬ف ٚقاٍ ٗ. (9)«ٜػًِ ٢ستٸ سبؼ تػًُٝ٘ َٔ اَتٓع إ

إهؿٍٛ ب٘ غٝب١ ٜعطف َٛنع٘، أيعّ ايهؿٌٝ إسهاضٙ،  ؾػاب ضدٌ، ببسٕ تهؿٌ

٠ مل وهطٙ بعس اْكها٤ ٖصٙ إسٸ ٕٵإٌّٚٗ َكساض ظَإ شٖاب٘ ٚف٦ٝ٘ ٱسهاضٙ، ؾ

َٳستٸ إصنٛض٠ سبؼ أبسّا أداظ ايهؿاي١  ٔٵ٢ وهطٙ أٚ ّٛت. ٚب٘ قاٍ ْٝع 



 

 االجتهاد والتجديد 

 ٦ّاٝؾ ٣طٜ ٫ٚ، اؿبؼ ٗ ٌٝايهؿ ٛب١عك امكاضإٍ  سٝغع بٔ ٝٞوشٖب . (10)«بايبسٕ

 ٗ ٌٝايهؿع٢ً  هِو أْ٘إٍ  ٞايبٗا٥ ذٝايؿ شٖبٚ. (11)إاٍ أٚ اؿلٸ َٔ ٘ٝعً آخط

َٸت٘ع٢ً  هٕٜٛ ٟايص اؿلٸ أزا٤ أٚ باؿبؼ يًُهؿٍٛ إسهاضٙ عسّ قٛض٠  قسٚ. (12)ش

 هؿاي١ايٚ ;١ٜايعكس ايهؿاي١: ٌقػُإٍ  ٗ إطاغِ ايهؿاي١ ًُٜٞٵايسٻ غ٬ض قػٸِ

 ؾع٢ً ايهؿاي١ أَا»: قاٍ ،١ٜايعكس ايهؿاي١ ٗ ٌٝايهؿ سبؼ سكطٚ ،١ٜايكٗط

 ٜتهؿٌ ٕأؾ بايعكس اييت ؾأَا. قٗط نؿاي١ٚ ;عكس اقتهاٖا نؿاي١ :أسسُٖا: نطبٌ

 ىطز أٚ ب٘ ٤ ٓؿػ٘ سبػ٘ يٝذٞب ب٘ ٜأتٹ ملٚ ا٭دٌ دا٤ ٕإ. َٚعًّٛ أدٌ إٍ بٛدٗ٘ ضدٌ

 عٓ٘ إهؿٍٛ ِٝتػً عٔ ٌٝايهؿ اَتٓع يٛ أْٸ٘إٍ  ٞاؿًٓ لاحملكِّ شٖبٚ. (13)«عًٝ٘ آٖ

َٸت٘ ٗ َا ٣أزٸ أٚ إهؿٍٛ هطو ٢ستٸ بؼو  تصنط٠ ٗ ١َٞ اؿ٬ًٓٓ. قاٍ ايع(14)ش

ٕٵ ،إشا ناْت ايهؿاي١ سآي١ّ»: ايؿكٗا٤ ٌٸ أدًٗا، ؾإ نإ إهؿٍٛ ب٘  أٚ َ٪دٻ١ً ٚس

ٕٵإشا طًب٘ إهؿٍٛ ي٘  إسهاضٙ ايهؿٌٝع٢ً  سانطّا ٚدب  ;ؼسٴبٹ ٫ٓأسهطٙ، ٚإ ، ؾإ

ٕٵ ٕٵ ٚإ نإ َٛنع٘ َعًَّٛا ّهٓ٘ ضزٸٙ َٓ٘ ُأٌَٗ ايهؿٌٝ بكسض شٖاب٘  نإ غا٥بّا ؾإ

ٚب٘  .سٴبؼ، ٫ٚ ٜٴشبؼ ٗ اؿاٍ ب٘ َٔ غرل عصٕض ٜأتٹ ملٚ شيو قسض ٢ٚف٦ٝ٘، ؾإشا َه

َٸ١ أٌٖ ايعًِ : ٞؿ١ًَٓ ا٬ٓقاٍ قاسب َؿتاح ايهطا١َ بعس ْكٌ ن٬ّ ايعٚ. (15)«قاٍ عا

 ،نُا ٗ ايٓٗا١ٜ ٚايػطا٥ط ٚايؿطا٥ع ٚايٓاؾع ٚايتشطٜط ٚاٱضؾاز ٚايًُع١ ٚايطٚن١»

 ايهؿٌٝ ٜدلأٚ ،ايكبٍٛ ي٘ إهؿٍٛ ع٢ً ٚدب عًٝ٘ َا ٣ٚٚاٖط ٖصٙ ايهتب أْ٘ إشا أز

 ،إسهاضٙ طًبٚ ،إاٍ بسؾع ضٳٜطٵ مل إشا أْ٘( إكاقس داَعٚ ايتصنط٠) ٗٚ .بصيو

ِٸ قاٍ َٛنِّ(16)«بإسهاضٙ اؿانِ أيعَ٘  قٛاعس ٗ &١َٞ اؿ٬ًٓٓشّا يه٬ّ ايع. ث

 . (17)«بؼ ٫ غرلؾًٛ مل وهطٖا سٴ ،ٝذب بايهؿاي١ ايػعٞ ٗ إسهاضٖاؾ»: ا٭سهاّ

 

 إٔ ٗ خ٬ف ٫ٚ ؾهاٍإ ٫»: ٞاؿًٓ لاحملكِّ عباض٠ ٌٜش قاٍ قاسب اؾٛاٖط ٗ

ٕٵ عاد٬ّ ٘عٓ بإهؿٍٛ ايهؿٌٝ َطايب١ ي٘ يًُهؿٍٛ  أٚ َطًك١ ايهؿاي١ ناْت إ

ٕٵ ا٭دٌ بعسٚ ١ً،َعذٸ ٕٵ إ َٸ ُ٘ تػًُّٝاغًٖ ناْت َ٪د١ً، ؾإ  عٝح ٜتُهٔ إػتشلٸ ،ّاتا

ٕٵ...; ايهؿاي١ ا عًٝ٘ َٔ سلٸ٨ٖٓ َٓ٘ ؾكس بط اَتٓع ايهؿٌٝ عٔ شيو نإ ي٘ سبػ٘  ٚإ

عٔ ايٓٗا١ٜ، نُا  ،ٟ َا عًٝ٘أٚ ٜ٪زٸ ،٢ وهطٙبٌ ٚعكٛبت٘ عًٝ٘ ستٸ ،عٔ اؿهِ
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 . (18)«ٚايطٚن١ ،ـٚايػطا٥ط، ٚايٓاؾع، ٚايتشطٜط، ٚاٱضؾاز، ٚإكٓٸ

 

 إهؿٍٛ إسهاض ٌب ٌٝايهؿ ٝرلبتد ايكٍٛع٢ً  قس اغتؿهٌ قاسب اؾٛاٖط

 بٌ ايتدٝرل َٓٗا ٤ ؾٞ ٗ يٝؼ ،تط٣ نُا أْٗا إ٫ٓ»: ؾكاٍ بٓؿػ٘، ٜٓ٘ز أزا٤ ٌبٚ

٫ ٜتعًل با٭زا٤، أٚ با٭زا٤ َٔ ايػطِٜ ٫ َٔ  قس ٜهٕٛ ي٘ غطضٷ إش ;ا٭زا٤ٚ اٱسهاض

 . (19)«ٙغرل

١َ إٔ خباض إتكسٸأَا يٛ اَتٓع ايتػًِٝ ؾكس عطؾت َٔ ا٭»قاٍ قاسب اؿسا٥ل: 

ٚا٭قشاب قس شنطٚا ٖٓا إٔ يًشانِ سبػ٘ ست٢  .٢ وهطٙيًشانِ سبػ٘ ستٸ

ٌٸ ،وهطٙ، ٚي٘ عكٛبت٘ عًٝ٘ ت ٕ غا١ٜ َا زٓيإ :. ٚؾٝ٘أزا٤ اؿلٸعٔ  ٖتٕٓع نُا ٗ ن

ؾ٬ َع٢ٓ  ،ٗ عكٛبت٘ ٢ وهطٙ، ٖٚصا نافٺخباض إتكس١َ ٖٛ اؿبؼ ستٸعًٝ٘ ا٭

 اَتٓع إشا أْٸ٘ اضٜايط قاسب ٣طٜ. (20)«ؾطعّا ؾٝ٘ شٕاٱ يعسّ ;شيوع٢ً  يعكٛبت٘ ظٜاز٠

ٕٵ ب٘، اؿانِ أيعَ٘ تػًُٝ٘ َٔ ايهؿٌٝ  َ٘ٓ سبػ٘ طًب ي٘ يًُهؿٍٛ نإ أب٢ ؾإ

ٕٵ ،ايػطِٜ وهط ٢ستٸ ؾًٛ مل ّهٔ،  ;أَهٔ أزا٩ٙ عٓ٘، نايسٜٔ أٚ ٜ٪زٸٟ َا عًٝ٘ إ

 َع ستُّا بإسهاضٙ أيعّ ،تععٜطّا أٚ سسٸّا تٛدب يعكٛب١نايككام ٚايعٚدٝٸ١ ٚايسع٣ٛ 

ٌٸ ٗ نُا عًٝ٘، عكٛبت٘ ي٘ٚ اٱَهإ، ٕٵ. قسضت٘ َع اؿلٸ أزا٤ َٔ ٖتٕٓع ن  مل ؾإ

ٕٵاي ٗ نايس١ٜ ،ٍٷسٳبٳ ي٘ نإٚ ،اٱسهاض ّهٓ٘ نإ عُسّا أٚ َٗط َجٌ  كتٌ ٚإ

ٌٸ &ينٝاـُ اٱَاّ ١ٜض٩ بػٳَٚع. (21)«ايعٚد١، ٚدب عًٝ٘ اٱسهاض  عًٝ٘ سلٸ ٔٵَٳ ن

ٜؿذلٙ إٔ ٜهٕٛ  ،ْعِ .ت ايهؿاي١ ببسْ٘، ٫ٚ ٜؿذلٙ ايعًِ َبًؼ شيو إاٍَايٞ قشٸ

ٕٵ ،ٗ ايص١َ إاٍ ثابتّا ٢ ايهؿٌٝ تػًُٝ٘ إٍ ٚدب عً نإ إهؿٍٛ سانطّا ؾإ

ٕٵ ٕٵ ٨ٔ َٓ٘ ؾكس بطغًُٓ٘ ي٘ عٝح ٜتُٓه إهؿٍٛ ي٘، ؾإ اَتٓع عٔ شيو  ٖا عًٝ٘، ٚإ

 ٗ. ٚ(22)ايسٜٔ َجٌ ٟ َا عًٝ٘ ٢ٗ وهطٙ أٚ ٜ٪زٸٜطؾع ا٭َط إٍ اؿانِ، ؾٝشبػ٘ ستٸ

يًؿطا٥٘ داظت َطايب١ إهؿٍٛ ي٘  داَع١ ايهؿاي١ كتؼٖك إشا»: ايٓذا٠ ١ًٝٚغ

ٕٵ ;إشا ناْت ايهؿاي١ َطًك١ أٚ َعذٸ١ً بإهؿٍٛ عاد٬ّايهؿٌٝ  ناْت  ٚبعس ا٭دٌ إ

ٕٵ .َ٪دٸ١ً ٕٵ ;نإ إهؿٍٛ سانطّا ٚدب ع٢ً ايهؿٌٝ إسهاضٙ ؾإ أسهطٙ ٚغًُٓ٘  ؾإ

ٖٓا عًٝ٘ َٸّا عٝح ٜتُٓهٔ إهؿٍٛ ي٘ َٓ٘ ؾكس بط٨  ٕٵ ;تػًُّٝا تا اَتٓع عٔ شيو  ٚإ
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ٕٵ ;أٚ ٜ٪زٸٟ َا عًٝ٘نإ ي٘ سبػ٘ عٓس اؿانِ ستٸ٢ وهطٙ  ٕٵ ٚإ نإ  نإ غا٥بّا ؾإ

َٛنع٘ َعًَّٛا ّهٔ ايهؿٌٝ ضزٸٙ َٓ٘ ُأٌَٗ بكسض شٖاب٘ ٚف٦ٝ٘، ؾإشا َه٢ قسض 

عٔ  ٌٝإشا اَتٓع ايهؿ»: ذٔايػ َٛاضز ٚٗ. (23)«سبؼ ب٘ َٔ غرل عصٕض شيو ٚمل ٜأتٹ

ٕٵ ;٘ٝعً اؿانِ دلٙه إهؿٍٛ ِٝتػً  َٔ سبػ٘ ًبطٜ إٔ ي٘ يًُهؿٍٛ لٸو اَتٓع ؾإ

ٕٵ ٟ٪زٸٜ أٚ هطٙو إٔإٍ  اؿانِ . (24)«ٜٔٵنايسٻ ،ا٭زا٤ هّٓ٘نإ  َا نإ عًٝ٘ إ

ّ َٔ َا تكسٻ سهاض ٚا٭زا٤ يٝؼ ٕٗ ايتدٝرل بٌ اٱإ :َٚا ٜكاٍ»: ٞايطبػ كٍٜٛ

٫ ٜتعًل با٭زا٤، أٚ ٫  ش قس ٜهٕٛ يًُهؿٍٛ ي٘ غطضٷإ ;خدل ايسعا٥ِ ٫ٓإ ،خباضا٭

ٕٵ ٫ٓإؾُٝا يٛ ناْت ايهؿاي١ ٗ غرل إاٍ، ٚ زٴٔطِا ٜٳإٕهؿٍٛ، ٜطٜسٙ َٔ غرل ا نإ  بأ

ٌٸ ٬ ؾٳٖوؾ َا٫ّ بتػًِٝ  ٗ ام٬ٍ عكس ايهؿاي١ بأزا٤ ايهؿٌٝ ايسٜٔ، نُا ٜٓش

إهؿٍٛ أٚ بإبطا٤ إهؿٍٛ ي٘ أٚ َٛت إهؿٍٛ أٚ بطؾع إهؿٍٛ ي٘ ٜسٙ عٔ 

ٍ شيو استُاٍ ٚضٚز ايطٚا١ٜ إ ـٵنٹأ .ؾهاٍايهؿاي١، َٚع٘ ٫ ٜبك٢ فاٍ شلصا اٱ

 . (25)«َٛضز ايػايب َٔ عسّ بصٍ ايهؿٌٝ إاٍ، نُا استًُ٘ ٗ َؿتاح ايهطا١َ

 

 ٗ إهؿٍٛ بإسهاض ًَعَّا هٕٜٛ ٌٝايهؿ: َٞٔ ايكإْٛ إسْ 740 ضت إازٸ٠قطٻ

ع٢ً  اؿلٸ ايجابت ٟ٪زٸٜ إٔ ٘ٝؾعً ٫ٓإٚ ،ُٗاٝؾ ُ٘ٝقس ايتعّ بتػً ٟايص إهإٚ ايعَإ

َٸ١ َٔ  ْٕع ٟضأ َع َٓطبكّا هٕٜٛ إازٸ٠ ٖصٙ َؿاز. (26)ي٘ إهؿٍٛإٍ  إهؿٍٛ ش

 ٘ٝعًٚ ،غاضَّا هٕٜٛ إهؿٍٛ إسهاض عٔ ٌَٝتٓع ايهؿا إشا أْ٘ َٔ ،ٌكٜؾكٗا٤ ايؿط

َٸ١ع٢ً  ثابتّا هٕٜٛ َا بٓؿػ٘ ٟ٪زٸٜ إٔ َٸ١ شي سِّٜ٪تٴهؿٍٛ. ٚإ ش و بعض ضٚاٜات ايعا

ٕٸإٍ  هّا،َهاؾّاٜأ  إهؿٍٛ سلٸ ٌٝايهؿ ٣أزٸ شاإ ٘ؾإْ ػاعسٙ،ٜ ايعك٤٬ بٓا٤ٚ ايعطف أ

 . ذٔايػ ٗ ٌٝايهؿ ٱبكا٤ ضَدلِّ ٢بكٜ ؾ٬ ي٘

 عسّ قٛض٠ ٗ ي٘ إهؿٍٛإٍ  َا٫ّ سؾعٜ إٔ ٌٝ: إشا ايتعّ ايهؿ743 قطٸضت إازٸ٠

ع٢ً  تٓلٸ ِاإ إازٸ٠ ٖصٙ. (27)ب٘ ايتعّ َا ٚؾل ٌعُٜ إٔ ٘ٝعً به يًُهؿٍٛ إسهاضٙ

 ٚؾل ٌٝايهؿ عٌُٜسهِ َا إشا مل  إٝيب ٣تكسٸ٫ٜٚ  ،ب٘ ايتعّ َا ٌٝايهؿ ٚؾا٤ يعّٚ

ٗټ ٌٝايهؿ عٌُ عسّ ؾطض مثٸ١ عكٛب١ ٗ هٕٜٛ ٫ بأْ٘ ٌٝق يٛ. ايتعاَ٘  زرلؾ ،سٙبتع

ٕٸ ٦ٓصٝس ٘ٝعً ٗټ بأ  نٛعسٺ ٢بكٜٚ ،١ٝكاْْٛاي ك١ٝاـك ؿتكسٜ غٛف إعبٛض سايتع
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 ؾطض َٔ ٬ بٴسٻؾ. تٜايتؿٛٚ عٝٝايته َعطض ٗ ي٘ إهؿٍٛ سلٸ كعٝؾ ،ضشٵَٳ ٞٸأخ٬ق

 بعض ٟضأع٢ً  بٓا٤ٶٚ .ـ اتٜٚاايط بػٳَع ذٔايػ هٕٜٛ ٖٛٚ ـ ٌٝايهؿع٢ً  عكٛب١ٺ

ٚٸ٫ّ ٌٝايهؿ دله ايؿكٗا٤ ٕٵ ;با٭زا٤ أ  إسهاض ٦ٓصٺٝس ٌٝايهؿ اٍٚو. بؼواَتٓع  ؾإ

٘ٺ ٟٸبأ ٍٛإهؿ ٕٸ ٞٸٜٗايبس َٚٔ. ٓؿػ٘ب ضتهطٸٜ ي٬ٓ٦ ;ٖهٔ ٚد  ايهؿاي١ تكبٸٌٜ ٔٵَٳ أ

 ٖٞ ٣ا٭خط ا٭زٓي١ٚ اتٜايطٚا بػٳَع ايتبع١ ٖٚصٙ. ١ٝايكاْْٛ بتبعاتٗا عإّا هٕٜٛ إٔ ًعّٜ

 . اؿبؼ

 

َٸ١  عٌُٜمل  يٛ بأْ٘ سٛاٚقطٻ. (28)١ٝإاي يهؿاي١ا ١َٝؿطٚعع٢ً  أْع عًُا٤ ايعا

ٗټ إهؿٍٛ  ٢إسهاضٙ، ؾعً عٔ اَتٓع قس ٌٝايهؿ نإٚ ،َعػطّا َات أٚ سٙبتع

َٸا إشا اَتٓع عٔ أزا٤ ايػطا١َ ؾٌٗ اي ٌٝايهؿ  جبتٜ أٚ ٜٔايس ٟ٪زٸٜ إٔإٍ  بؼوػطا١َ. ٚأ

 بإسهاض ٌٝايهؿ عًّٜ أْ٘إٍ  ١ٝاؾعايؿٚ ١ٝاؿٓؿ عًُا٤ شٖب ؟إهؿٍٛ إسهاض تعصٸض

َٸاٚ ;إهؿٍٛ  جبتٜ ٢ستٸ بؼو ْٸُاإ بٌ ،ايػطا١َ أزا٤ع٢ً  دله ؾ٬ هطٙو مل إشا أ

 . (29)ٜٔٵايسٻ ٟ٪زٸٜ أٚ اٱسهاض تعصٸض

 ظٛاظ ٛاؾعايؿٚ ا٭سٓاف قطٸست»: ايػذٓا٤ َعا١ًَٚ ذٔايػ أسهاّ دا٤ ٗ

ُٸا ؽًٓؿ٘ ٭دٌ ;ٌٝايهؿ سبؼ ٕٸ ;بأزا٥٘ ايتعّ ع َٸت٘ ٭ ُٸت قس ش َٸ١إٍ  اْه  إهؿٍٛ ش

 ١ٝإايه ن٬ّ ٢َكته ٖصاٚ .إعػاضٙ جبتٜ إٔ ٫ٓإ سبػ٘ ذٛظٝؾ. ي٘ إهؿٍٛ َطايب١

 . (30)«ايؿكٗا٤ إْاع ٘ٝعً ْكٌ قس بٌ ،اؿٓاب١ًٚ

 

 شيو ٗ كٗا٤ايؿ ٌؾكٻ ٫؟ أّ هّاٜأ ُ٘ٝتػً بهإشا نإ إهؿٍٛ قبٛغّا ؾٌٗ 

ٚبٌ َا إشا نإ  ;ؾٝذب ٞطعايؿ اؿانِ غذٔ إشا نإ إهؿٍٛ ٗ َا بٌ

ٜٚدلأ ايهؿٌٝ »: سإٝٗايؿ و أْٛاضِٖ: قاٍٝإي. ٚبه ؾ٬ ٚامٕل غذٔ إهؿٍٛ ٗ

ب، أٚ سبؼ ٚامل، نُتػًٓ ،َُ٘ٔ تػًٓ بإٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َاْعٷ بتػًُٝ٘ تػًُّٝا تاَّا

 ٚدٛب اؾٛاٖط قاسب ٣طٜٚ .(31)«ٚنع ٜسٙ عًٝ٘ٔ َٔ ٚنْٛ٘ ٗ َهإ ٫ ٜتُٓه

ِٕ غذٔ ٗ نإ إشا ُاٝؾ إهؿٍٛ ِٝتػً  اؿلٸ ؿا٤ٝاغت بإَهإ َع٬ًّٓ ;عازٍ سان
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٭ْ٘  ;ُ٘ٚيٛ نإ إهؿٍٛ قبٛغّا ٗ سبؼ اؿانِ ايعازٍ ٚدب تػًٓ»: قاٍ. ٦ٓصٺٝس

بؼ أٚ ٜطايب٘ نطٚض٠ أْ٘ بطؾع أَطٙ إيٝ٘ ىطد٘ َٔ اؿ ;٘ َٓ٘ٔ َٔ اغتٝؿا٤ سٓكَتُٓه

: اٱغ٬ّ ؾطا٥ع ٗ قاٍٚ. (32)«َعّا ٌاؿٓكع٢ً  ٕ وبػ٘أأَطٙ َع٘ ٚيٛ ب ٖٞٚٛ ؾٝ٘ ٜٚٓٗ

 ;٘سٓك اغتٝؿا٤ َٔ َٔتُهِّ ٭ْ٘ ;ُ٘تػًٓ ٚدب اؿانِ سبؼ ٗ قبٛغّا نإ يٛ»

ٚيٝؼ ي٘ إٔ »: ا٭سهاّ طٜؼط ٗ دا٤ٚ. (33)«ٚامل سبؼ ٗ نإ يٛ نصيو يٝؼٚ

ٗ سبؼ  ُ٘ قبٛغّاٚي٘ إٔ ٜػِّ ;نُا قًٓا ،ٗ سبؼ ايٛامل ّااٙ قبٛغُ٘ إٜٸٜػِّ

ٕٵ ،اؿانِ ثِ  ،ٚسهِ بُٝٓٗا ،طايب اؿانِ بإسهاضٙ أسهطٙ فًؼ اؿهِ ؾإ

 ايؿطعٞ اؿانِ سبؼ ٗ نإ يٛٚ»: ايٓانط٠ اؿسا٥ل قاٍ ٗٚ. (34)«ذٔضزٸٙ إٍ ايػ

 .اؾا٥ط سبؼ ٗ نإ إشا َا غ٬ف ;اؿلٸ اغتٝؿا٤ َٔ ٔيًتُٗه ;تػًُٝ٘ شيو ّٓع مل

 َطايبت٘ٚ إسهاضٙ َٔ ّٓع ٫ ايؿطعٞ اؿانِ ؾإٕ ;ا٭غًب ٗ ٚانضٷ بُٝٓٗا ايؿطمٚ

ؼ اؿانِ ايؿطعٞ ؾطًب٘ ايهؿٌٝ سب ٗ نإ يٛ ْ٘إ ثِ... اؾا٥ط غ٬ف ،باؿلٸ

اْؿكًت اؿه١َٛ بُٝٓٗا  ٕٵإؾ ;َٔ اؿانِ أَط اؿانِ بإسهاضٙ، ٚسهِ بُٝٓٗا

 ٌباؿٖك أٜهّا سبػ٘ اؿبؼ ٜٛدب سلٌّ عًٝ٘ تٛد٘ يٛٚ ;ا٭ٍٚ باؿلٸ  ٍ اؿبؼإٙ ضزٻ

 . (35)«َعّا ٌاؿٖك َٔ خ٬ق٘ع٢ً  ٘ؾٓه ـتٛٓقٚ َعّا،

 

ٕٸ ايهؿقطٻ َٸ١ بأ ٗٸس يٛ ٌٝح َؿٗٛض ؾكٗا٤ ايعا  َهإ ٗ إهؿٍٛ ِٝبتػً تع

 ٌٝايهؿ إيعاّ ي٘ يًُهؿٍٛ عٵُهمل  ،ٞٸؾطع سانِ رلغ عٓس إهؿٍٛ ؾشبؼ خامٸ،

ٕٸ ;احملبٛؽ إهؿٍٛ بإسهاض  ؿا٤ٝو ٜهٕٛ َاْعّا عٔ اغتنصي سبؼ ٗ نْٛ٘ ؾإ

 . اؿلٸ

 

 : ١ٝايٌ ٖا شنطْاٙ ايٓتا٥ر ايتؼكٻ

ٕٵٚ ٞ( َٔ ايكإْٛ إس741ْٕٸ إازٸ٠ )إ ـ1  قٛض٠ ٗ ٌٝايهؿ عبؼ حتكطِّ مل إ

 و بايطٚاٜات ٚبػا٥ط ا٭زٓي١. شي إثبات هّٔ أْ٘ ٫ٓإ ;ب٘ ايتعّ َا ٚؾا٥٘ عسّ

 ٗ بإبكا٥٘ قطٸسٛاٚ ،ٌٝايهؿ سبؼإٍ  ١ٓٸايػٚ ع١َٝٔ عًُا٤ ايؿ شٖب ْعٷ ـ2
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. اؿلٸ نأزا٤ ،ٙرلغ آخط ٤ٷٞؾ ٘ٝعً ؼٝي: قايٛاٚ ،إهؿٍٛ هطو إٔإٍ  ذٔايػ

 .اتٜايطٚا َٔ عسٸ٠ٺ َهُٕٛ َع ٫٤ٖ٪ آضا٤ تٛاؾلٚت

 َٔ ٘ٝعً َا أزا٤ ٌبٚ إهؿٍٛ إسهاض ٌب ٌٝايهؿ ٝرلؽإٍ  آخط بعضٷ شٖبٚ

 . اؿلٸ

ٕٸ أثبت إشا ٌٝايهؿ بؼو٫  ـ3  ي٘، ٖهّٓا هٜٔ مل عٓ٘ إهؿٍٛ إسهاض أ

ٕٕ ٗ نإ أٚ َٓكطعّا غا٥بّا أٚ ٚامل سبؼ نُا إشا نإ إهؿٍٛ ٗ  رلغ َها

 . َعًّٛ

 عٔ ٌٝايهؿ اَتٓاع أـ: عٔ عباض٠ ٌكٜايؿط ١ٜض٩ بػٳَع ٌٝؾطا٥٘ سبؼ ايهؿ ـ4

 نٕٛ ـ ز ;ٌٝايهؿ سبؼ ي٘ إهؿٍٛ َطايب١ ـ ب ;١ٝإاي ا٭َٛض ٗ إهؿٍٛ ِٝتػً

ٌٸ أدًٗٚـ نٕٛ ايهؿاي١ سآي١ أٚ َ٪دٸ١ً  ز ;ظت٘إداٚ ي٘ إهؿٍٛ بإشٕ ايهؿاي١      ا;س

ِٕ سبؼ ٗ ٌٖٝـ ـ عسّ نٕٛ ايهؿ  ٫ طعّآَك غا٥بّا إهؿٍٛ نٕٛ عسّٚ، ٚامل سان

 . َهاْ٘ عطفٜ

 ،عسّ إعػاض إهؿٍٛ عٓ٘ ،وشيإٍ  َهاؾّا ،اؿٓاب١ًٚ ١ٝٚقس اؾذلٙ إايه

 ٢سهِ عً ،ػطّاعٵَٴ رلا٭خ ؾُات ،عٓ٘ إهؿٍٛ إسهاض عٔ ًٌٝٛ اَتٓع ايهؿؾ

 . بايػطا١َ ٌٝايهؿ

 

 

 الهوامش
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 «وقّدوة الواجب واحلزاً»و «سّد الذرائع وفتحّا»

 حلىيةوقارٌٌة ووضوعية و
 

 

ايٛغا٥ٌ »أٚ  «َات ايٛادب ٚاؿطاَّكسٸ»َػأي١ أقبشت َٓص عكٛض قس١ّ،  

ٖٚٛ أْ٘ إشا ، يًبشح بٌ عًُا٤ ايؿٝع١ ٚايعا١َ َعطن١ّ «ايٛادب أٚ اؿطاّإٍ  إؿه١ٝ

ٍٸاؿطاّ ؾٌٗ ّهٔ ايكٍٛ عطَإٍ  نإ ٖٓاى ٚغ١ًٝ تؿهٞ زيٌٝ  تٗا إشا مل ٜس

 :َا ٜٴططح ٖصا ايبشح ٗ نتب ايعا١َ ؼت عٓٛإ نجرلّاٚسطَتٗا أٚ ٫؟ ع٢ً  خامٸ

; «َكس١َ ايٛادب ٚاؿطاّ» :ٚٗ نتب ايؿٝع١ ؼت عٓٛإ ;«ايصضا٥ع ٚؾتشٗاغسٸ »

َٸاٜعتكس ايبعض أْ٘ ٫ ؾطم بٌ ٖ ٚنصيو  .(1)١تٌ إػأيتٌ ٗ نتب ايؿٝع١ ٚايعا

تٌ إػأيتٌ َٔ ْاس١ٝ إٛنٛع ٚاؿهِ. ٗ ايبسا١ٜ إكاي١ ْتابع ٖمٔ ٗ ٖصٙ ا

َٸ «َكس١َ ايٛادب ٚاؿطاّ» :ْسخٌ ٗ ايبشح عٔ عٓٛإ ١. ٌٖ ٗ نتب ايؿٝع١ ٚايعا

١َ ٕ ايبشح سٍٛ َكسٸإ ٣:أخط بعباض٠ٺٚٗ نتب ايعا١َ أٚ ٫؟  ٖصا ايعٓٛإ َٛدٛزٷ

ٕ ْؿؼ عٓٛإ إأٚ ٫، بٌ  «ا٥ع ٚؾتشٗاايصض غسٸ»ايٛادب ٚاؿطاّ ٌٖ ٜٓشكط ٗ عٓٛإ 

 «إكس١َ»ٗ نتب ايعا١َ. بعس ايتشكٝل سٍٛ إطاز َٔ عٓٛإ  َٛدٛزٷ «١َ ايٛادبَكسٸ»

بٌ ٖصا ايعٓٛإ ٗ نتب ايؿٝع١ ٚايعا١َ أٚ  ّأ ٌٖ إٔ ٖٓاى ؾطقعٓس ايعا١َ ٚايؿٝع١ ْبِّ

 ؟٫

                                           
×

×
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 ،ٗ نتب ايعا١َ ايصٟ ٚضز «ايصضا٥ع ٚؾتشٗا غسٸ»َؿّٗٛ ع٢ً  عبعس شيو ْطٓن

 ;«١َ ايٛادب ٚاؿطاَّكسٸ»ٚ «ايصضا٥ع ٚؾتشٗا غسٸ»ّهٔ يٓا ايتُٝٝع بٌ قاعس٠  ٢ستٸ

مل ٜتبٌ ـ ايبشح عٔ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ ٚسهُُٗا إٍ إٔ ايعًُا٤ بازضٚا  ـ ضغِ٭ْ٘ 

عسّ إٍ  ٟإٕ ٖصا قس ٜ٪زٸَٚٔ ايػُٛض.  ُٖا ٗ ٖاي١ٺٚ ،ْطاقُٗا إٛنٛعٞ بايهب٘

إػايط١ ٗ ايبشح عٔ  ٚإٍ ،إكازٜل إدتًؿ١ع٢ً   تطبٝل اؿهِا٫ْهباٙ ٗ

 غسٸ»ٚإكاض١ْ بٌ سهُُٗا. ؾايبشح ٗ ٖصٙ إكاي١ ٜسٚض سٍٛ إكاض١ْ بٌ  ،سهُُٗا

ٜتبٝٸٔ إٔ َٚٔ ْاس١ٝ إٛنٛع ٚاؿهِ.  «١َ ايٛادب ٚاؿطاَّكسٸ»ٚ «ايصضا٥ع ٚؾتشٗا

ِٸ أنجط  ٭دٌ ٚنٕٛحٚكطًض ٗ ايهتب ا٭قٛي١ٝ. ١َ إَٔ إكسٸ َؿّٗٛ غس ايصضا٥ع أع

ٚايؿطم بٝٓٗا  ،ٚايتشكٝل اٱْايٞ سٍٛ َؿَٗٛٗا، «اٱثِع٢ً  اٱعا١ْ»ْسخٌ ٗ قاعس٠ 

 غسٸ»يٝتبٝٸٔ إٔ بعض إكازٜل إططٚس١ ٗ ايبشح عٔ  ;١َ ايٛادب ٚاؿطاّٚبٌ َكسٸ

َٸ «صضا٥ع ٚؾتشٗااي ٱثِ. ؾايٓتٝذ١ إٔ قاعس٠ اع٢ً  ١ ٜسخٌ ٗ قاعس٠ اٱعا١ْٗ نتب ايعا

ٗ ايٓٗا١ٜ ْسخٌ ٗ ٚ. «١َ ايٛادب ٚاؿطاَّكسٸ»َٔ  أٚغع َؿَّٗٛا «شضا٥ع ٚؾتشٗا غسٸ»

َٸ َٔ ،ايبشح عٔ سهُُٗا  ٔ ايكٍٛ إدتاض. ْٚبِّ ،١ٚد١ٗ ْٛط ايؿٝع١ ٚايعا

إٍ  ْ٘ ٜطدعإ :ُٝهٔ إٔ ٜكاٍؾايصضا٥ع  ايػرل ايتأضىٞ ٕػأي١ غسٸ ٚأَا سٍٛ

ٚٸ َٓتكـ ايكطٕ َٳايجاْٞ اشلذطٟ. ٚأ ٕعطؾ١ ا٭سهاّ ٖٛ أْؼ بٔ  عطٸؾٗا نُكسٕض ٔٵٍ 

ي٬دتٗاز. ٚأَا  نُكسٕضبٗا ع ٖصا ا٫عتكاز ٚبعسٙ تٛغٸ .َايو، إَاّ إصٖب إايهٞ

ايبشح ايتؿكًٝٞ سٍٛ إٍ ٚإَاّ اؿطٌَ بازضٚا  ٢ايػٝس إطتهؾٗ َصٖب اٱَا١َٝ 

  .(2)تبِٗ ا٭قٛي١َ١ٝ ايٛادب نُٔ َباسح ا٭ٚاَط ٗ نَكسٸ

  

١ عح سٍٛ َكس١َ قس شٴنط ٗ بعض ايهتب ا٭قٛي١ٝ ٗ َصٖب أٌٖ ايػٓٸ 

ِٸ»أٚ  ،(3)«١َ ايٛادبَكسٸ» :ايٛادب ؼت عٓٛإ ب٘ ٌٖ ٜٛقـ  ايٛادب إ٫ٓ َا ٫ ٜت

ِٸ َاٜٚبشح ؾٝٗا ٌٖ ا٭َط بايؿ٤ٞ ٜػتًعّ ٚدٛب  .(4)«بايٛدٛب؟ ب٘ أٚ  ايٛادب إ٫ٓ ٫ ٜت

ٜؿٌُ بايٛنع ب٘  َا ٫ ٜتِ ايٛادب إ٫ٓ :ٚقٛيٓا»إٓٗاز: ع٢ً  قاٍ ايػبهٞ ٗ ؾطس٘ ؟٫

ٌٸ ;ٖٓا يهٔ اؾع٤ يٝؼ َطازّا ،اؾع٤ ٚايػبب ٚايؿطٙ :ث٬ث١ أؾٝا٤  ٭ٕ ا٭َط بايه

ُٸ أَطٷ ٭َط بايؿ٤ٞ ٌٖ ٚإٔ ا ،ٚإِا إطاز ايػبب ٚايؿطٙ ،ز ٗ شيو٫ٚ تطزټ ،ّٓاب٘ ته
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١َ خاضد١ عٔ ٚإكسٸ ،١َط بعهِٗ بإكسٸٚيصيو عبٻ ؟ٜػتًعّ ا٭َط بػبب٘ أٚ ؾطط٘ أٚ ٫

 ،ٚإدتاض ٚدٛب ايػبب ٚايؿطٙ .ؾإْ٘ زاخٌ ؾٝ٘ ;غ٬ف اؾع٤ ،١َ عًَٝ٘كسٸ ،ايؿ٤ٞ

َٚٔ عسَ٘  ،ٚإطاز َٔ ايػبب َا ٜػتًعّ َٔ ٚدٛزٙ ايٛدٛز .(5)«نُا شنط إكٓـ

غ٬ف ٚدٛزٙ ؾٗٛ ٫ ٜػتًعّ  ،طاز َٔ ايؿطٙ َا ٜػتًعّ َٔ عسَ٘ ايعسّٚإ .ايعسّ

 ايٛدٛز.

ٚإخطاز  ،ٚخاضد١ٝ ;زاخ١ًٝ :إٍ ٗ نتب اٱَا١َٝ تكػِٝ إكس١َ ٣ٚأٜها ْط 

ٚٸ ُٸ ،ٍايكػِ ا٭ ٚٸ: تٛدٌٝٗع٢ً  ;ْٛ٘ باؾع٤ عٔ ايبشحايصٟ ٜػ  إكسٸَٝٸ١ : إْهاضٍا٭

ٕٸ باعتباض ;ضأغّا يًذع٤  ٤ ايؿٞ تٛٓقـ ٜؿطض ؾهٝـ ،با٭غط ا٭دعا٤ ْؿؼ بإطٓن أ

ٕٸ تػًِٝ بعس :ٚايجاْٞ !ْؿػ٘؟ع٢ً  ٔٵٚ َكسٸ١َ، اؾع٤ أ  بايٛدٛب اتٸكاؾ٘ ٜػتشٌٝ يه

ٞٸ; بايٛدٛب ٚادب ٘أْ زاّ َا ايػرلٟ ٕٸ ايٓؿػ  بايٛدٛب ايٛادب دع٤ٴ ٘أْ إؿطٚض ٭

ٞٸ،  يٛ س٦ٓٝصٺ. ٚا٭دعا٢ً٤ ع ايٛدٛب ؾٝٓبػ٘ با٭غط، أدعا٤ٙ ٫ٓإ إطٓنب يٝؼٚ ايٓؿػ

تكػِٝ  ٣ْط ٚأٜهّا . (6)بايٛدٛبٌ اؾع٤ ٫تٸكـ أٜهّا ايػرلٟ بايٛدٛب اؾع٤ ٚدب

قتها٤ ٚايؿطٙ ٚعسّ ٖٚصا ٜؿٌُ ا٫ .ٚعاز١ٜ ;ٚؾطع١ٝ ;عك١ًٝ :إٍ إكس١َ اـاضد١ٝ

أنجط  ١ٺٖصا ـ َع إٔ اٱَا١َٝ قس عجٛا سٍٛ ٖصٙ إػأي١ بسٓق ٢إاْع ٚايػبب. ؾعً

َٸٚتؿ ٗ ضأٟ ايعا١َ  «١َإكسٸ»ْ٘ ٫ ؾطم بٌ إ :١ ـ ّهٔ ايكٍٛكٌٝ أسلٌ َٔ ايعا

 :ّهٔ اؾُع بُٝٓٗا ٗ عٓٛإ ٔصًٜاي ،ٖٚٛ َا ٜؿٌُ ايػبب ٚايؿطٙ، ٚاٱَا١َٝ

 .«١َ اـاضد١ٝإكسٸ»

ايصضا٥ع  ١َ ايٛادب ٜٓبػٞ ايػٛض ٗ َػأي١ غسٸؾبعس ايتشكٝل سٍٛ َػأي١ َكسٸ 

قاٍ قُس  .َػتٓسات ايعا١َ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٣إسس ايصٟ ٜعتدل ،ٚؾتشٗا

َع اخت٬ف ٗ َكساض  ،ٜأخصٕٚ بأقٌ ايصضا٥ع ايٛاقع إٔ ايؿكٗا٤ ْٝعّا» :غ٬ّ َسنٛض

إٔ إش إؿاٖس ٗ أسهاّ ايؿطٚع  ;اؿهِإٍ  ٚتبأٜ ٗ ططٜك١ ايٛقٍٛ، ا٭خص ب٘

شلصٙ  إشا تعٝٓت ايٛغ١ًٝ ططٜكّا ايصضٜع١( سهِ ايػا١ٜأنجط ايؿكٗا٤ ٜعطٞ ايٛغ١ًٝ )

 ،يٮسهاّ ٔ شلا ؾإؿٗٛض عٔ اٱَاّ َايو أْٗا تعتدل أق٬ّأَا إشا مل تتعٝٻ ;ايػا١ٜ

 .(7)«ِ...ٚابٔ قِّ ١ٚتبعُٗا ابٔ تُٝٝ ،ٜٚكطب ٗ شيو اٱَاّ أٓس

ٌٸعسّ دٛاظ بٝع ايع١ٓٝ. ٚا :ايؿك١ٝٗ ٣َٚجاي٘ ٗ ايؿتاٚ ٖا  يع١ٓٝ: ؾطا٤ َا باع بأق

ٔٸٚغٴ .عبا َا إٍ  ع بٗاإككٛز ايتصضټ ُٞ ع١ٓٝ ٭ٕ ايعٌ غرل َككٛز٠ ٗ ايبٝع، ٚيه
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ٕٕ َٚجاي٘: إٔ ٜؿذلٟ ثٛبّا با.ٜؿب٘ ايطِّ إٍ  ؾٗط، ثِ ٜبٝعٗا ْكسّاإٍ  بعؿط٠ زضاِٖ َٔ إْػا

ُٳ .ٗ شَت٘ عؿط٠ زضاِٖ ٢ٜٚبك ،، ؾٝشكٌ ي٘ ٔػ١ سا٫ّْؿؼ ايبا٥ع غُػ١ ْكسّا  ٔٵؾ

 ٌ ب٘قكس َٓ٘ ايتٛغټ إٕ ٖصا بٝعٷ :قا٥ًٌ ،ايصضا٥ع ّٓعٕٛ َٔ ٖصا ايبٝع قاٍ عط١َ غسٸ

 ،ٚعكٛز ايع١ٓٝ ،َٔ شيو عكٛز ايطبا»ٚقاٍ ابٔ ؾطسٕٛ:  .يًصضٜع١ ّاؾُٝٓع غسٸ ،ايطباإٍ 

ٌٸ .َٚا أؾبٗ٘ ،َٓؿع١ ٚغًـ دطٸ اؿانِ إٓع ع٢ً  فطاٖا هب ٣ٖصٙ َٚا دط ؾه

َٳ ،ًع عًٝ٘شا آطإشا عًِ ب٘، ٚؾػد٘ إ َٓ٘ ابتسا٤ٶ اعتاز تعاطٞ ٖصٙ  ٔٵَع تأزٜب 

ع٢ً  ٕا ىؿٞ ;ظٚاز إػًِ ايٓكطا١ْٝ ٗ زاض اؿطب :َٚٔ شيو» أٜهّا: ٚقاٍ .(8)«ايعكٛز

نايعبس  ،أنٌ إاٍ بايباطٌإٍ  ٭ْٗا شضٜع١ ;عكٛز ايػطض :َٚٔ شيو .طايصض١ٜ َٔ ايتٓكټ

ايصضا٥ع  بٌ َػأي١ غسٸ ٘ ٌٖ ٖٓاى ؾطمٷٚبعس شيو ْسخٌ ٗ أْ .(9)«اٯبل ٚايبعرل ايؿاضز

 ١َ اؿطاّ أٚ ٫؟١َ ايٛادب َٚكسٸكسٸَٚؾتشٗا ٚبٌ 

 

. أَا َٞٚسيٍٛ اقط٬س ;َٟسيٍٛ يػٛ :ٚشلا َسي٫ٕٛ ،ٜع١ايصضا٥ع ْع ايصض 

إٍ  ١ً اييت ٜتٛقٌ بٗاٝايٛغ» ٣:أخط ٠ٺأٚ بعباض ،(10)«ايٛغ١ًٝ» ٢بُعٓؾ ايصضٜع١ ٗ ايًػ١

 :قٛاٍأع٢ً  ايعًُا٤ؾٝ٘ اختًـ ؾكس َا َعٓاٖا ا٫قط٬سٞ أٚ .(11)«ايؿ٤ٞ

ٚٸ  .(12)«َؿػس٠إٍ  ٌ َا ٖٛ َكًش١ايتٛغٸ»ؾٗا ايؿاطيب بأْ٘ عطٸ :ٍا٭

 .(13)«َؿػس٠ع٢ً  ٖٓٛع َؿتٌُ ٤ٺؾٞإٍ  ٌ ب٘تٛقٸَٜا »: ايصضٜع١ ايجاْٞ

 .(14)ّاحملطٻ ؾعٌ إٍ ٚغ١ًْٝ ٖٛٚ ،َباحٷ أْ٘ ٚاٖطٙ ايصٟ ايؿعٌ: : ايصضٜع١ايجايح

 .٫ فاٍ شلا ٗ ٖصا ا٫ختكاض ٣خطأتعاضٜـ إٍ 

ٔٵ ايٛغ١ًٝ ع٢ً  اقتكاضٖا :َٔ ًْتٗا، ٚؾها٫تٷإٖصٙ ايتعطٜؿات ع٢ً  زٴٔطٜٳ يه

ِٸ ،اؿطاّإٍ  إؿه١ٝ َٔ إٔ تهٕٛ ٚغ١ًٝ يًشطاّ أٚ غرلٙ َٔ  َع إٔ ايصضٜع١ أع

ايؿٗرل  ،زضٜؼإٓس بٔ أيسٜٔ عباؽ ؾٗاب ا ٞأب ١َع٬ٓنُا ٜؿعط قٍٛ اي ،سهاّا٭

ؾًصا  .(15)ٚتهطٙ ٚتٓسب ٚتباح ،ٖا هب ؾتشٗانُا هب غسٸبإٔ ايصضٜع١  ،بايكطاٗ

اّ هسا٭إٍ  ١ًٝ٘ إؿهٕٝ أْػب ايتعاضٜـ تعطٜؿٗا بايٛغإ :ّهٔ إٔ ْكٍٛ

ٜهٕٛ ٖصا  ،«ايصضا٥ع غسٸ» :ٚقٌٝ ،«غسٸ» ايصضٜع١ ن١ًُإٍ  َا يٛ أنٝـٚأ .(16)١اـُػ

إٍ  ٜكابٌ ايؿتض يٛ أنٝـ َٚٔ إٔ ايػسٸ .اؿطاّإٍ  إٔ إطاز ٖٛ ايٛغ٢١ًٝ عً قط١ّٜٓ
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ؾإطاز  .ايٛادبإٍ  إٔ إطاز ٖٛ ايٛغ١ًٝع٢ً  ٜهٕٛ ٖصا قط١ّٜٓ «ايؿتض»ايصضٜع١ ن١ًُ 

ؾتض  «ؾتض ايصضا٥ع»َٚٔ  ،اؿطاّإٍ  إٓع عٔ ايٛغا٥ٌ إؿه١ٝ «ايصضا٥ع غسٸ»َٔ 

 .ايٛادبإٍ  ايٛغا٥ٌ إؿه١ٝ

«»«»

قٍٛ ٗ ايٛاٖط ٖٛ إٔ ٖصا ايبشح ٖٛ ْؿؼ َا ٜبشح عٓ٘ ٗ عًِ ا٭ :قٌٝ 

س ٜٚ٪ٜٸ .(17)٫ٚ١َ ؾطم بٌ ايصضٜع١ ٚإكسٸ ،«١َ ايٛادبَكسٸ» :َا١َٝ ؼت عٓٛإَصٖب اٱ

إكاقس ٚقاعس٠ ايؿطم ايجأَ ٚاـُػٌ بٌ قاعس٠ ع٢ً  شيو َا قٌٝ ٗ ايتعًٝك١

ـ بإٔ سهِ ايٛغا٥ٌ سهِ َا أؾهت بعس قٍٛ إكِّ ،َٔ نتاب ايؿطٚم ،ايٛغا٥ٌ

غرل  ،ْٝع َا قاي٘ ٗ ٖصا ايؿطم قشٝضٷ :قًتٴ»: ٞؾكاٍ احملؿٸ ،إيٝ٘ َٔ ٚدٛب ٚغرلٙ

 شيو َبينٌّ ٕٸإؾ ;َا قاي٘ َٔ إٔ سهِ ايٛغا٥ٌ سهِ َا أؾهت إيٝ٘ َٔ ٚدٛب ٚغرلٙ

ِٸٕ َا ٫إ» :قاعس٠ع٢ً  َا  ٚايكشٝض إٔ شيو غرل ٫ظّ ٗ .«ب٘ ؾٗٛ ٚادب ٫ٓإايٛادب   ٜت

ايسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ بٌ  ؾطٸمٚ .(18)«أعًِ ٚاهلل تعاٍ ،ح ايؿطع بٛدٛب٘مل ٜكطِّ

 ي٫ٖٛا ٕا ُٓهٔ أسسٷٚ ،ٚدٛز ايؿ٤ٞ اٗٝـ ع١ًَ َا ٜتٖٛقإٔ إكسٸب ،١َايصضٜع١ ٚإكسٸ

ٕٵٚإٔ ايصض ;َٔ ؼكٝل اشلسف إككٛز  ،ايؿ٤ٞ إككٛزإٍ  ٌناْت ٚغ١ًٝ يًتٛقټ ٜع١ ٚإ

ٔٸ إٕ نطب ايطِّدٵٌ ٗ  :غبٌٝ إجاٍ ٢ـ عًٝٗا. ؾعًٚدٛز ايؿ٤ٞ إككٛز ٫ ٜتٖٛق يه

ٔٳ ٚٳ٫َ﴿: غبشاْ٘ قٛي٘ ٔٻ ٜٳهٵٔطبٵ ٔٗ ِٳ بٹَأضٵدٴًٹ ٝٴعٵًَ ٌٳ اَٳ يٹ ٔٵ ٜٴدٵؿٹ ٔٻ َٹ ٔٗ ٓٳتٹ ( َٔ باب 31)ايٓٛض:  ﴾ٔظٜ

بٌ  ،ٌدٵنطب ايطِّع٢ً  ـ٭ٕ اؾتٓإ ايطدٌ بإطأ٠ ٫ ٜتٖٛق ;١َإكسٸ٫ َٔ باب  ،ايصضٜع١

ٌٷ يهٓٸ٘ ٖٛ ٚغ١ًٝ إٍ تًو إؿػس٠. نطب ايطِّدٵٌ أٜهّا َكسٸ١َ ٫ؾتتإ ايطٻدٴٌ ٭ٕ  ;باط

  بٗا

 ;١ َٓشكط٠عًٓ :قػٌُإٍ  ٕ ايع١ً ٚايػبب يٛدٛز ايؿ٤ٞ ٜٓكػِإبٝإ شيو:  

ؾؿٞ  ،٫ غرل «أيـ»ل ؼٓكع٢ً  ـٜتٛٓق دٛز ايؿ٤ٞ تاض٠ّإٔ ٚ ٢َعٓ ،١ غرل َٓشكط٠ٚعًٓ

يٛدٛز ايؿ٤ٞ ٜهٕٛ ٚتاض٠  ;١ َٓشكط٠ يٛدٛز إككٛزعًٓ «أيـ»ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ 

غرل َٓشكط٠. ٚٗ  ١ّعًٓ «أيـ»ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ تهٕٛ  ،«أيـ» :ٖاأسسأغباب نجرل٠، 

ٌٸإٔ نٌ غب ٢َعٓ ،ا٭غباب ٗ عطض آخط تْؿؼ ٖصٙ اؿاي١ إشا ناْ ٗ  ب ٜػتك

ٕٵ ;تا١َ يٛدٛز ايؿ٤ٞ ١ْهاز ايؿ٤ٞ إككٛز، ؾايػبب عًٓإ ٌٸ ٚأَا إ ا٭غباب ٗ  مل تػتك
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ٌٸ ،ادتُاع ا٭غبابإٍ  ٝشتازؾإهاز إككٛز ٚإهازٙ  ْاقك١ أٚ دع٤  ١ْعًٓ غببٺ ؾه

ِٸٕ إكسٸإ :ايع١ً يٛدٛز إككٛز. بعس شيو ْكٍٛ ؾهطب  ،ْٝع ٖصٙ ا٭قػاّ ١َ تع

ؾايٛاٖط  ١َ غرل َٓشكط٠.ْ٘ َكسٸإ :غاٜت٘ ْكٍٛ ،ٌ بٗادٴ١َ ٫ؾتٓإ ايطٻَكسٸ أٜهّاٌ دٵايطِّ

ناْت ، غٛا٤ أ٤ ؾإطاز َا ٜتٛٓقـ عًٝ٘ ٚدٛز ايؿٞ .عسّ ايؿطم بٌ ايصضٜع١ ٚإكسٸ١َ

َٸ  ناْت ع١ًٓ َٓشكط٠ أّ غرل َٓشكط٤.٠ أّ دع٤ ايع١ً، ٚغٛا٤ أ ١ يًؿٞع١ًٓ تا

 ٕ:ٚايتشكٝل إٔ يًُكس١َ إط٬قا 

ٚٸ ٖٚٛ ْؿؼ َا ٜبشح عٓ٘ ٗ ايهتب ا٭قٛي١ٝ  ،ا٭خلٸ ١َ٢ بإعٓ: إكسٸٍا٭

 .«١َ اؿطا١َّ ايٛادب َٚكسٸَكسٸ» :ؼت عٓٛإ

ِٸ ١َ٢ بإعٓ: إكسٸايجاْٞ ِٸ ،ا٭ع ع٢ً  ٜٚؿٌُ اٱعا١ْ ،َٔ إكطًض ا٭ٍٚ ٖٚٛ أع

 ؾُٓطٸ عٓٗا. ،ؾا٤ اهلل ٕٵإهض نُٔ إباسح اٯت١ٝ ايؿطم بُٝٓٗا غٝتٸ ٚغبب .اٱثِ

ِٸ ١ إٔ َؿّٗٛ غسٸنط ٗ نتب أٌٖ ايػٓٸا شٴٖٓ ٜٚٛٗط  ١َ َٔ إكسٸ ايصضا٥ع أع

ٕٵا٭خلٸ ١َ٢ بإعٓأٟ إكسٸ)بإع٢ٓ إكطًض،  بإع٢ٓ ) «١َإكسٸ»طًل عًٝ٘ أ ( ـ ٚإ

ِٸ  اٱثِ ٚايػبب.ع٢ً  ؾٝؿٌُ اٱعا١ْ ،( ـايًػٟٛ أٚ ا٭ع

ايصضا٥ع  غسٸ»ٚبٌ  «١َ ايٛادب ٚاؿطاّكسٸَ»ٚأَا َا قٌٝ َٔ أْ٘ ٫ ؾطم بٌ  

ٌٸ ،تػاٟٚ بٌ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛاي ٣زعٛب٘ ضٜس ُأيٛ  «ٚؾتشٗا  َا ٜططح ٗ عح غسٸ ؾه

ٍٸ، «١َ ايٛادب ٚاؿطاَّكسٸ»ايصضا٥ع ّهٔ ططس٘ ٗ عح  عًٝ٘ ٚاٖط  ؾٗصا ٫ ٜس

١َ َكسٸ»ٔ َ أٚغع َؿَّٗٛا «ايصضا٥ع ٚؾتشٗا غسٸ»ٕ إ :نُا قًٓاٚ .ن٬ّ ايؿطٜكٌ

ّٷإ :ضَا ّهٔ ايكٍٛٚ. «ايٛادب ٚاؿطاّ ٚخكٛم  ٕ ايٓػب١ بٌ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ عُٛ

 َطًل.

١َ ايٛادب َكسٸ»سخٌ ٗ ت٫  اأْٗ ٣تط ٢ستٸ ;ايصضا٥ع ٚإيٝو بعض أَج١ً غسٸ 

ٔٵ .سخٌ ٗ قاعس٠ اٱعا١ْ ٚغرلٖاتبٌ  «ٚاؿطاّ قبٌ شنط ٖصٙ ا٭َج١ً ٜٓبػٞ  ٚيه

 ع٢ً اٱثِ. ١عاْقاعس٠ اٱإٍ  اٱؾاض٠

 

ل اٱثِ ٚقسٚض اٱثِ َعٓاٖا َػاعس٠ اٯثِ ٚإعاْت٘ ٗ د١ٗ ؼٗكع٢ً  اٱعا١ْ 

 .(19)ضؾاز١ٜإغٛا٤ ناْت َػاعس٠ ع١ًُٝ أّ َػاعس٠ ؾهط١ٜ  ،إعك١ٝ
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ٚٸٌٕ ٗ ايكاعس٠ ططؾإ نُا ٖٛ ٚانضٷٚ  ٖٚٛ  ،ٚايجاْٞ ٖٛ اٯثِ ;ٍ ٖٛ إعٌ: ا٭

ٕ ي٘ إسٝح  ;هتب ا٭قٛي١ٝايإبشٛخ عٓٗا ٗ  «١َإكسٸ»ٕكطًض  خ٬ؾّا ،عٌغرل َ

ؾاعٌ  ٣:أخط بعباض٠ٺٚ ،١َشٟ إكسٸإٍ  ايصٟ بٓؿػ٘ ٜبازض ،ٖٚٛ ايؿاعٌ، ّاٚاسس ّاططؾ

ٓؿػ٘ بٜؿطب  ٢ستٸ غُٕط ؾدلٷ ٢إشا أت :ؾُج٬ّ .َات ٖٛ ْؿػ٘ ؾاعٌ ايؿعٌ اؿطاّإكسٸ

ٔٵ ،«اؿطاّ ١ََكسٸ»ٗصا ٜسخٌ ٗ عح ؾ ٜؿطب  ٢ستٸ غُٕط ؾدلٷ ٢إشا أت ٚيه

ٕٵؾٕ ٚخطاٯ ٚٸي١َ نإ ٗ اؿكٝك١ َكسٸ ٗصا ٚإ ط ٍ ٚٓؾًشطاّ َٔ د١ٗ إٔ ايؿدل ا٭

يهٓ٘ ٫ ٜٓٛط إيٝ٘ َٔ سٝح  ،ؿطب٘ي١َ  اـُط( َكسٸرلأٟ تٛؾ)اـُط ايصٟ ٖٛ 

 اٱثِ. ع٢ً  بٌ ٜٓٛط إيٝ٘ َٔ سٝح اٱعا١ْ ،َٝتَ٘كسٸ

ّٕ ت١َ اؿطاّ يٝػٕ َكسٸيصا يٛ قًٓا بأٚ  ؾ٬ ٜٓاٗ قٛيٓا عط١َ ؾعٌ إعٌ  عطا

بٌ ٬ٜسٜ َٔ  ،(ا٭خلٸ ٢َٝت٘ ) بإعٓ٭ْ٘ غرل ًَشٛٚ َٔ سٝح َكسٸ ;ٗ إجاٍ ايجاْٞ

ٕٷ ،اٱثِع٢ً  سٝح اٱعا١ْ ٌٸ ايصٟ ٖٛ عٓٛا  ل اؿهِ.ٗ تعًٗ َػتك

 
«»

 ،يصضٜع١ ايكتٌ ٚايؿػاز ّاغسٸ ;عسّ دٛاظ بٝع ايهطاع ٚايػ٬ح ٗ أٜاّ ايؿت١ٓ ـ1

ٝٵعٴ ٜٳذٴٛظٴ ٫َ ٚٳَنصٳيٹَو»: اض. قاٍ ابٔ ؾطسٕٛٚعسّ دٛاظ بٝعُٗا َٔ ايهٓؿ ٔٳ ،اِيشٳطٵبٹ آَي١ٹ بٳ  َٹ

ٛٔ ٚٳايتټطٴٚٔؽ ٚٳايػټطٴٚٔز ٔحٚٳايػ٬َِّ اِيُهطٳأع ْٳشٵ ُٻا شٳيٹَو ٚٳ ٘ٹ ٢ٜٴتٻَك َٹ ٌٳ ،بٹ ِّ ُٳا ;يٹًِشٳطٵبٹ ٔٵ ٢ٜٴتٻَك يٹ  َٹ

ِٵ ٔٗ ٜٳتٹ ٔٛ ٌٳع٢ً  بٹصٳيٹَو تٳِك ُٹ ُٴػٵًٹ بعس  ٖٚصا ٚانضٷ ;«١َ اؿطاَّكسٸ»٘ ٫ ٜسخٌ ٗ ٚيهٓٸ .(20)«اِي

ٓٸا ٝٸ ١َ اؿطاّ. ؾٗصا ٜسخٌ ٗ اٱثِ ٚبٌ َكسٸع٢ً  ايؿطم بٌ قاعس٠ اٱعا١َْٔ  َٙا ب

ٛد٘ ايػابع ايِ بعس شنط ٖصا إجاٍ ٗ اٱثِ. ٚقس أؾاض إيٝ٘ ابٔ ق٢ِّ عً قاعس٠ اٱعا١ْ

ٍٳ»ؾكاٍ  ،ايصضا٥ع سط١َ غسٸع٢ً  ت٘ٚاـُػٕٛ َٔ أزٓي ّٴأٱ َقا ُٳسٴ َٳا ٗٳ: َأسٵ ٍٴ ٢ْٳ  ضٳغٴٛ

ٔٵ ملسو هيلع هللا ىلصاهللٹ ٝٵٔع عٳ ٓٳ١ٹ، ؾٹٞ ٔحايػ٬َِّ بٳ ٜٵبٳ ٫َٚٳ اِيؿٹتٵ ٕٻ ضٳ ٝٳ١ٹ.ع٢ً  عٳاْٳ١ٹأٱ يٹصٳٔضٜعٳ١ٹ ّاغٳسٸ ٖٳصٳا َأ ُٳعٵكٹ .. اِي

ٔٳ َٹ ّٔ ٚٳ ُٳعٵًُٛ ٕٻ اِي ٝٵعٳ ٖٳصٳا َأ ٔٴ اِيبٳ ُٻ ِٔأٱع٢ً  عٳاْٳ١َأٱ ٜٳتٳهٳ ٕٔ، ثٵ ٚٳا ٓٳ ٚٳؾٹٞ ٚٳاِيعٴسٵ ٌټ ٖٳصٳا ٢َٳعٵ ٝٵٕع ُن  بٳ

ٚٵ ٚٵ إدٳاضٳ٠ٺ َأ ٚٳنٳ١ٺ َأ ٌٴ َٴعٳا ٝٳ١ٹع٢ً  تٴعٹ ٝٵٔع ،اهللٹ َٳعٵكٹ  .(21)«يٹًُِهٖؿأض ٔحايػ٬َِّ َنبٳ

ٚٸإٍ  ّ دٛاظ ايػؿط بإكشـعس ـ2 ه٘ ٚٚقٛع٘ خؿ١ٝ تًؿ٘ ًُٚٗ ;أضض ايعس

.بأٜسِٜٗ

ٔٵ» :قاٍ ابٔ ؾطسٕٛ .عسّ دٛاظ عكٛز ايػطض ـ3 َٹ ٗٳاَ٭ ;اِيػٳطٳٔض عٴُكٛزٴ :شٳيٹَو ٚٳ  شٳٔضٜعٳ١ْ ْٻ
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ٌٔإٍ  ٍٔ َأِن ُٳا ٌٔ اِي .(22)«بٹاِيبٳاطٹ

سخٌ ت٫  ايهٓٗ ،ايصضا٥ع ططح ٗ َٛنٛع غسٸتٕ ٖٓاى َٛاضز ؾإنُا ْؿاٖس ٚ 

اٱثِ أٚ ع٢ً  نكاعس٠ اٱعا١ْ ٣،سخٌ ٗ عٓاٜٚٔ أخطتبٌ  ،١َ اؿطاّٗ َٛنٛع َكسٸ

 ايػبب. 

ٓٸا إٔ ايكا٥ٌ بأْ٘ ٫ ؾطم بٌ  ٢ستٸ  ٝٸ ايصضا٥ع  غسٸ»ٚ «١َ ايٛادب ٚاؿطاَّكسٸ»اٯٕ ب

تٓاٙ. َا أثبع٢ً  تػاٟٚ بٌ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ ؾٗصا َطزٚزٷاي ٣ٜطٜس زعٛنإ يٛ  «ٚؾتشٗا

 غسٸ»ٚبٌ  «١َ ايٛادب ٚاؿطاّكسٸَ»ٜطٜس أْ٘ ٫ ؾطم ٗ اؿهِ بٌ نإ ٚأَا يٛ 

 ،ا٭خلٸ ٢َٝتٗا بإعٖٓٚٞ سٝج١ٝ َكسٸ ،ايصضا٥ع ١ يػسٸَٔ سٝجٝٸ١ خاقٸ «ايصضا٥ع ٚؾتشٗا

ايصضا٥ع ٚؾتشٗا عٓٛإ  َكازٜل غسٸع٢ً  إشا قسم أٟ ،٫ ن٬ّ ؾٝ٘ ؾٗصا قشٝضٷ

ٌټ ،ؾ٬ ؾطم بُٝٓٗا َٔ ْاس١ٝ اؿه١َِ ايٛادب ٚاؿطاّ َكسٸ َا سهُٓا ٗ عح  ؾه

ٞ نتاب يصا قاٍ قؿٸٚ ،ايصضا٥ع ٚؾتشٗا ١َ ايٛادب ٚاؿطاّ مهِ ب٘ ٗ غسٸَكسٸ

ِٸ ٫ َا ٕإ» :قاعس٠ع٢ً  إٕ شيو َبينٸ :ايؿطٚم   .(23)«ٚادبٷ ؾٗٛ ب٘ ٫ٓإ ايٛادب ٜت

َٔ  «ايصضا٥ع ٚؾتشٗا غسٸ»ٚبٌ  «١َ ايٛادب ٚاؿطاّكسٸَ»بعس بٝإ ايؿطم بٌ  

 ١ََكسٸ ،ّ أقػاّ ايصضٜع١ْاس١ٝ إٛنٛع ٚإؿّٗٛ ْسخٌ ٗ ايبشح عٔ سهُٗا. ؾًٓكسِّ

 بٝإ سهُٗا.ع٢ً 

 

 أقػاّ أضبع١:إٍ  ُِٗا ابٔ ايكِّٚقس قػٻ 

إٍ  ؾطب إػهط إؿهٞ :إؿػس٠، َٚجاشلاإٍ  ـ ايٛغا٥ٌ إٛنٛع١ يٲؾها1٤

ٚيٝؼ شلصٙ ا٭ؾعاٍ  .اخت٬ٙ إٝاٙ ٚؾػاز ايؿطافإٍ  إؿهٞ ٢ٚايعْ َؿػس٠ ايػهط،

 إؿػس٠.إٍ  ٚٛاٖط غرل اٱؾها٤

إٍ  ٌإٔ ؾاعًٗا قكس بٗا ايتٛغټ ـ ايٛغا٥ٌ إٛنٛع١ يٮَٛض إباس١، إ2٫ٓ

َٳ :إؿػس٠، َٚجاشلا  ب٘ ب٘ ايتشًٌٝ، أٚ ٜعكس ايبٝع قاقسّا ٜعكس ايٓهاح قاقسّا ٔٵؾعٌ 

 ا.بايطِّ

 ،إؿػس٠إٍ  ٌ بٗاـ ايٛغا٥ٌ إٛنٛع١ يٮَٛض إباس١، ٚاييت مل ٜككس ايتٛغټ3

١ آشل١ َػبٸ :َٚجاشلا .َٚؿػستٗا أضدض َٔ َكًشتٗا ،يهٓٗا َؿه١ٝ إيٝٗا غايبّا



 االجتهاد والتجديد

 .تٗاعٓٗا ظٚدٗا ٗ ظَٔ عسٸ ٢ٔ إتٛٓؾ، ٚتعٜټ عسّٚااهللٛا إؿطنٌ بٌ ٚٗطاِْٝٗ ؾٝػبٸ

َٚكًشتٗا أضدض َٔ  ،إؿػس٠إٍ  يًُباح، ٚقس تؿهٞايٛغا٥ٌ إٛنٛع١  ـ4

عٓس غًطإ  إدطٛب١ ٚإؿٗٛز عًٝٗا، ٚن١ًُ اؿلٸإٍ  ايٓٛط :َؿػستٗا، َٚجاشلا

 .(24)دا٥ط

 
 

ٖٓ ِ إٔ ايٛغ١ًٝ تأخصابٔ قِّ ٣ٜط  ْ٘ ٕا إ :ل قٛي٘دٸًَٚ .ا تٓتٗٞ إيٝ٘سهُٗا 

هب إٔ وهِ  ؾ٦ّٝا ّ اهلل تعاٍا٭غباب ؾإشا سطٻب ٌ إيٝٗا إ٫ٓناْت إكاقس ٫ ٜتٛقٸ

يًػطض  ٚيٛ مل وهِ عطَتٗا يهإ شيو ْكهّا ،عط١َ ْٝع َا ٜٛقٌ إيٝ٘

ٚايكبٝض ٫ٜكسض َٔ ايؿاضع. ؾإشٕ ٜكٍٛ ـ أعين  ،ٖٚصا قبٝضٷ ،ٚايتشطِٜ ٚإغطا٤ يًٓؿٛؽ

٭ٕ َكًشت٘ أنجط َٔ  ;عسا ايكػِ ايطابع ،ِ ـ بتشطِٜ ا٭قػاّ ا٭ضبع١ إصنٛض٠ابٔ قِّ

 َؿػست٘.

ٕٸ َكبٸ ايكاعس٠ سٳ :ٜ٘ٝ ع٬ًسٳٜٴٚ  ب١ عًٝٗا ٖٛ ب َا ٜؿٗس عًٝ٘ ايؿطٚع إذلتِّػٵإ

يًشطاّ َٚا ؾٝ٘  شضٜع١ّايؿعٌ إباح اـايٞ عٔ إؿاغس، غرل احملهّٛ باؿط١َ، إشا ٚقع 

َٸا يٛ نإ ايؿعٌ شا َؿػس٠، ٚبايت َٚع شيو ٚقع  ،تَّا بايصايٞ أَطّا قطٻاإؿػس٠. ٚأ

ّٕ شضٜع١ّ ٕٸ ايػا١ٜ َٔ ايكاعس٠ إثبات اؿط١َ عً ;عٔ ايه٬ّ آخط، ؾٗٛ خاضزٷ ؿطا ٘، ٝ٭

ّٷ ٚبصيو  .(25)يًشاقٌ ٘ ٜهٕٛ ؼك٬ّْٝٝؿػٞ، ٚإثبات اؿط١َ عً ٚإؿطٚض أْٸ٘ سطا

ساد١  ٫ٚ ،٭ْ٘ ٗ ْؿػ٘ سطاّ ;ٔ ؼت ايكاعس٠َقػاّ ا٭ضبع١ ىطز ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ ا٭

 .نُا ٖٛ ضأٜ٘ ،طاض ايكاعس٠إعٔ  إٔ ايكػِ ايطابع خاضزٷع٢ً  .٘ٝطٚض اؿط١َ عًٗ ع

ٌٸ شٕإؾ ٌٖ ّهٔ إٔ ْكٍٛ  :ٖٚٛ ،ايجاْٞ ٚايجايح ٌايبشح سٍٛ ايكػُ ايبشح ن

َٸ نكاعس٠ٺ أَا ٚ ؟أٚ ٫ إيٝ٘ سهُّا ٢يًُؿه ٕ ايٛغ١ًٝ تابع١ْإ :١ ٗ ٖصٜٔ ايكػٌُعا

  .(26)كٛم ايكػِ ايجاْٞ َٓٗاكايٛا بتشطِٜ خؾٚاؿٓاب١ً  ١إايهٝ

 

ٍٸ  ايهتاب  :أعين ،ا٭زي١ ا٭ضبع١ب ايصضا٥ع ٚؾتشٗا ١ٝ غسٸسذٸع٢ً ايكّٛ  اغتس

 :شيو و بٝإ. ٚغٝأتٝٗا باط١ًْٚنًٗ .ْاعٱ١ ٚايعكٌ ٚاٚايػٓٸ
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ٍٸ  أٟ  ،بططٜل ا٫غتكطا٤ ايصضا٥ع ٚؾتشٗا قاعس٠ غسٸع٢ً  ١بايهتاب ٚايػٓٸ اغتس

١َ َع إكسٸؾٝٗا شس َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات اييت تتٸ ّانجرل ٢ِ ـ أسكعين ابٔ ايكِّأْ٘ ـ إ

 شٜٗا ٗ اؿهِ.

ٚٸ ٕٔ ﴿ :قٛي٘ تعاٍ: ٍا٭ ٔٵ زٴٚ َٹ ٕٳ  ٔٳ ٜٳسٵعٴٛ ٝٵٔط  ّا عٳسٵٚاهلَل ؾٝٳػٴبټٛا اهللٹٚٳ٫ تٳػٴبټٛا اٖيصٹٜ بٹػٳ

ِٕ ًِ ّٳ : ؾكاٍ ،(108)ا٭ْعاّ:  ﴾عٹ ٌٳ  ٢ تعٳاَياهلُلَؾشٳطٻ ُٴؿٵٔطنٹ ٗٳ١ٹ اِي ٕٔ ايػٻبِّ  ـغٳبٻ آيٹ ٛٵ َٳعٳ َن

ٝٵٛ ٝٻ١ّ هللٹٚٳ ّاَغ ُٹ ٖٳاْٳ١ّ ٯسٳ ٚٳٔإ ِٵ   ٔٗ ٗٳتٹ ٘ٹ شٳٔضٜعٳ١ّ ـيٹ ْٹ ٛٵ ِٵ إٍ  يٹَه ٔٗ َٳكٵًَشٳ١ُ ٢ تٳعٳاَياهلَلغٳبِّ ٚٳَناْٳتٵ   ،

٘ٹ تعٳاَي َٳػٳبٻتٹ َٳكٵًَشٳ١ٹ غٳبَِّأضٵ ٢تطٵىٹ  ٔٵ  َٹ ِٵٓٳا ٯدٳضٳ  ٔٗ ٗٳتٹ ٌٵ َنايتٻكٵٔطٜٔض .يٹ ٘ٹ بٳ ٓٵبٹٝ ٖٳصٳا َنايت ع٢ً  ٚٳ

ٔٵ اِيذٳا٥ٹٔع َٹ ٓٵٔع  ُٳ ٕٳ غٳبب ٬ٖيٹ٦ٳ ;اِي َٳا ٫ ّاٜٳُهٛ  ٌٔ    ٜٳذٴٛظٴ.ؾٹٞ ؾٹعٵ

ٔٻ ٚٳ٫َ﴿ اٍ:قٛي٘ تع :ايجاْٞ ٔٗ ٓٳتٹ ٔٵ ٔظٜ َٹ ٌٳ  َٳا ٜٴدٵؿٹ ِٳ  ٝٴعٵًَ ٔٻ يٹ ٔٗ ٔٳ بٹَأضٵدٴًٹ )ايٓٛض:  ﴾ٜٳهٵٔطبٵ

ٔٳؾ ،(31 َٹ ٔٻ  ٗٴ ُٳٓعٳ ٌٔاَ٭ايهٻطب بٹ كاٍ: َؾ ٕٳ دٳا٥ٹع ،ضٵدٴ ٕٵ َنا ٕٳ غٳبب ٬ٖيٹ٦ٳ ;ؾٹٞ ْؿػ٘ ّاٚٳٔإ  ّاٜٳُهٛ

ٍٔإٍ  ٛٵتٳ اِيدٳًِدٳا ٍٔ قٳ ُٵٔع ايطِّدٳا ٔٻ. ،غٳ ٔٗ ِٵ إيٝ ٗٴ َٹٓ ٛٳ٠ٹ  ٗٵ ٞٳ ايؿٻ ٚٳاعٹ  ؾٝٴجٹرلٴ شٳيٹَو زٳ

ٜټ ٜٳا﴿: تعاٍ ي٘: قٛايجايح ٔٳ ٗٳاَأ ٓٴٛا اٖيصٹٜ َٳ ٝٳ آ ِٴيٹ ْٵُه ٔٳ ػٵتٳِأشٹ ِٵ َٳًََهتٵ اٖيصٹٜ ُٳاْٴُه ٜٵ  َأ

ٔٳ ِٵ ٚٳاٖيصٹٜ ِٳ ًُػٴٛابٵٜٳ َي ِٵ اِيشٴًُ ٓٵُه َٳطٳ ،(58)ايٓٛض:  ﴾َٳطٻاتٺ خٳثٳ٬َ َٹ ُٳ ٢تعٳاَي َأ ٌٳ يَٝواَٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ  اِي

ٔٵ َٳ ِٵ ٚٳ ِٵ ٜبًُؼٵ َي ٗٴ ِٳ َٹٓ ٕٵ اِيشٴًُ ِٵ ٜٳػٵتٳِأشٹْٴٛا َأ ٔٗ ٕٳ ٬ٖيٹ٦ٳ ;ثٳ١ٹجٻ٬َاي ٚٵَقاتٹاَ٭ ٖٳصٹٙٹ ؾٹٞ عًٝ  ٜٳُهٛ

ِٵ ٗٴ ٝٵٔط ّاٖٳذٵُ زٴخٴُٛي ٕٕ بٹػٳ ٗٳا اغٵتٹ٦ٵصٳا ِٵاط٬ِّإٍ  شٳٔضٜعٳ١ْ ؾٹٝ ٔٗ ِٵع٢ً  عٹ ٔٗ ٛٵضٳاتٹ ِٵ إِيَكا٤ٹ ٚٳِقتٳ عٳ ٔٗ ٝٳابٹ  ثٹ

ٓٵسٳ ّٔ اِيَكا٥ٹ١ًَٹ عٹ ٛٵ ١َٛٹ، ٚٳايٓ ِٵ ٚٳايٝكٹ ِٵ ٚٳَي ٖٴ َٴطٵ ٕٔبٹا٫ ٜٳِأ ٖٳا ؾٹٞ غٵتٹ٦ٵصٳا ٝٵٔط ٕٵ ،َغ َٵ ٚٳٔإ ٔٳَأ ٘ٹ ؾٹٞ َه  تطٵنٹ

ُٳِؿػٳسٳ٠ٹ ٖٳصٹٙٹ ٖٳا ;اِي ٗٳا ِؾهٳا٤ٹأٱ ٚٳقٹ١ًٖٹ يٹٓٴسٴٚٔض َٳ١ٹ َؾذٴعٹًَتٵ ،إيٝ ُٴَكسٻ  .َناِي

٘ٴٔإ: ايطابع ٛٳ٠َ بٹاَ٭ ملسو هيلع هللا ىلصْٻ ًِ ّٳ اِيدٳ ٝٻ١ٹسٳطٻ ٓٳبٹ ٗٳا ،دٵ ٚٳايػٻَؿطٳ بٹ  ،ٕٔ ٛٵ ؾٹٞ إقطٳا٤ٹ اِيُكطٵآ ٛٵ ؾٹٞ  ،ٚٳَي ٚٳَي

ٛٳا ٜٳاضٳ٠ٹ اِي ٚٳٔظ ٔٔاِيشٳرِّ  ٜٵ ٔٳ ّاغٳسٸ ;يٹسٳ َٹ َٳا ٜٴشٳاشٹضٴ  ٚٳَغًَبٳاتٹ ايطِّبٳاع يٹصٳٔضٜعٳ١ٹ   .اِيؿٹتٓٳ١ٹ 

ٚٳاٙٴ َٳا :اـاَؼ ٝٵسٺ ضٳ ُٳ ٔٴ سٴ ٔٔ عٳبٵسٹ بٵ ُٳ ٔٵ ،ايطٻسٵ ٔٔ اهللٹ عٳبٵسٹ عٳ ُٳطٳ بٵ ٕٻ ،عٴ ٍٳ َأ  ضٳغٴٛ

ٍٳ ملسو هيلع هللا ىلصاهللٹ ٔٳ»: َقا ِٴ اِيَهبٳا٥ٹٔط َٹ ٌٔ ؾٳتٵ ٘ٹ ايطٻدٴ ٜٵ ٍٳ ٜٳا: َقاُيٛا ،ٚٳايٹسٳ ٌٵ ،اهللٹ ضٳغٴٛ ٖٳ ِٴ ٚٳ ٌٴ ٜٳؿٵتٴ  ايطٻدٴ

٘ٹ؟ ٜٵ ٍٳ ٚٳايٹسٳ ِٵ،: َقا ٌٔ َأبٳا ٜٳػٴبټ ْعٳ ٘ٴ ٚٳٜٳػٴبټ َأبٳاٙٴ، ؾٝٳػٴبټ ايطٻدٴ َٻ ٘ٴ ؾٝٳػٴبټ ُأ َٻ  .(27)٘ٝٵًَعٳ َٴتَؿلٷ .«ُأ

 يٝجبت إٔ ايؿاضع زا٥ُّا ;ِ َا ٜكاضب إا١٥ َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜاتٚاغتكطأ ابٔ قِّ

١َ َع شاز إكسٸيٝجبت اتٸ ٣:أخط أٚ بعباض٠ٺ ،سهِ َا تٓتٗٞ إيٝ٘ ٥ٌ زا٥ُّاٜعطٞ ايٛغا

سط١َ ايصضٜع١ أٚ ع٢ً  زي٬ّٝ سٵمل لٹ ٝت٘ ؾؿٞ َٛضزٺؾًٛ قًٓا عذٸ .شٜٗا ٗ اؿهِ
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 ١َ.١َ مهِ عطَتٗا إشا ناْت ايػا١ٜ قطٻإكسٸ

 :ٜ عًٜٝ٘ٚٴ٬سٳ 

ٚٸ  ،١َ اؿطاَّكسٸ ا١َ َٔ د١ٗ أْٗإكسٸ: ٗ ا٭َج١ً إصنٛض٠ ٫ ٜعًِ إٔ سط١َ ٫ّأ

سط١َ إٔ ٫ ٜعًِ  ٣:أخط ٚبعباض٠ٺ ،أٚ َٔ د١ٗ إٔ شلا َؿػس٠ شات١ٝ ،َٝتٗاأٟ َٔ د١ٗ َكسٸ

 ٢ٚإشا ؾههٓا ٗ نٕٛ اؿط١َ ْؿػ١ٝ أٚ غرل١ٜ ؾُكته .ٖصٙ إٛاضز ْؿػ١ٝ أٚ غرل١ٜ

 ط٬م أْٗا ْؿػ١ٝ.اٱ

اييت  ،ات يبعض ٬َنات أسهاَ٘دص ايؿاضع استٝاطا ٫ ِٓع إٔ ٜتٸْٸإ: ّاثاْٝ

ٍٕتوطم إٔ ٫  شلصا  ؼكٝكّا ;عٔ بعض َا ٜؿهٞ إيٝٗا ٢ؾٝأَط أٚ ٜٓٗ ،ؿٛت عا

َٸ ،١بٝإ ايؿاضع خاقٸع٢ً  ـأْ٘ ٜتٖٛق إ٫ٓ .ايػطض ١ َٔ ٫ٚ ّهٔ اغتؿاز٠ ايكاعس٠ ايعا

ٌټ :ؾٓكٍٛ، ٖصٙ إٛاضز ّٷإٍ  َا ٜؿهٞ ن ٌټ ،ؾطعّا اؿطاّ سطا  إٍ َا ٜؿهٞ ٚن

َٔ إٔ اؿط١َ ٗ ٖص إٛاضز َٔ د١ٗ  ،َا شنطٙ أْ٘ يٛ قضٸع٢ً  .ؾطعّا ايٛادب ٚادبٷ

 .ل ايؿٝذ دعؿط ايػبشاْٞنُا أداب احملكِّ ،ٗ بعض أَجًت٘ ؾإِا ٜكضٸ ،َٝتٗاَكسٸ

 غرل َؿٝس يًعًِ با٬ٕظ١َ. ٜكبض ا٫غتكطا٤ ْاقكّا ٚس٦ٓٝصٺ

 

ٍٸ  بأغباب ُٚططٴم تٴِؿهٞ  ٫ٓاْت إكاقس ٫ ٜتٛقٸٌ إيٝٗا إٕٓا ن»بكٛي٘:  اغتس

َات ٚإعاقٞ ٗ ؾٛغا٥ٌ احملطٸ .َعتدل٠ بٗا ،إيٝٗا ناْت ططقٗا ٚأغبابٗا تابع١ّ شلا

ٚٚغا٥ٌ ايطاعات  ;غاٜاتٗا ٚاضتباطاتٗا بٗاإٍ  ب إؾها٥ٗاػٳنطاٖتٗا ٚإٓع َٓٗا َع

ؾٛغ١ًٝ إككٛز تابع١  .غاٜتٗاإٍ  ا٥ٗاب إؾهػٳتٗا ٚاٱشٕ ؾٝٗا َعٚايُكطبٳات ٗ قبٸ

قكس  ، يهٓٸ٘ َككٛز قكسٳ ايػاٜاتٹ، ٖٚٞ َككٛز٠ْيًُككٛز، ٚن٬ُٖا َككٛزٷ

َٗا ّٚٓع ؾإْٸ٘ وطِّ ،ٚي٘ ططم ٚٚغا٥ٌ تٴِؿهٹٞ إيٝ٘ ،ؾ٦ّٝا ؾإشا سٳطٻّ ايطبټ تعاٍ .ايٛغا٥ٌ

يٛ أباح ايٛغا٥ٌ ٚايصضا٥ع ٚ .َٓٗا، ؼكٝكّا يتشطّ٘، ٚتجبٝتّا ي٘، َٚٓعّا إٔ ٜكطب سٹُاٙ

ُِٕؿهٹ١ٝ إيٝ٘ يهإ شيو ْكهّا يًتشطِٜ، ٚإغطا٤ٶ ٚعًُ٘  يًٓؿٛؽ ب٘. ٚسهُت٘ تعاٍ ا

ٌٸ اٱبا٤، بٌ غٝاغ١ ًَٛى ايسْٝا تأب ٓٵسٳٙ أٚ  ٢ٜأبٞ شيو ن ٕٸ أسسِٖ إشا َٓع دٴ شيو; ؾإ

ِٸ أباح شلِ ،٤ٺ ت٘ أٚ أٌٖ بٝت٘ َٔ ؾٞضعٝٸ يعسٻ  ،١ً إيٝ٘ايططم ٚا٭غباب ٚايصضا٥ع إٛق ث

ِٳ َتٓاقهّا، ٚؿكٌ َٔ ضعٝٸ ت٘ ٚدٓسٙ نسٸ َككٛزٙ. ٚنصيو ا٭طبا٤ إشا أضازٚا سٳػٵ
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ؾػس عًِٝٗ َا ٜطَٕٚٛ  ١ً٫ٓ إيٝ٘، ٚإيططم ٚايصضا٥ع إٛقايسا٤ َٓعٛا قاسب٘ َٔ ا

ٔٸ زضدات اؿه١ُ  ٢يت ٖٞ ٗ أعًبٗصٙ ايؿطٜع١ ايها١ًَ اي إق٬س٘. ؾُا ايٛ

َٳ !ٚإكًش١ ٚايهُاٍ؟ َٻ ٔٵٚ  ٚضغٛي٘ غسٸ ٌ َكازضٖا َٚٛاضزٖا عًِ إٔ اهلل تعاٍتأ

  .(28)«عٓٗا ٢َٗا ْٚٗسطٻ ٘٭ْ ;احملاضّإٍ ايصضا٥ع إؿه١ٝ 

ٔٵ  ٍٸ أضازْكٍٛ: يٛ  ٚيه ٌٷ ٣زعٛ إػتس  ;اؼاز اؿهِ بٌ إت٬ظٌَ ؾٗصا باط

 ،جبت اؿهِأٟ ا٬ٕى. ؾشٝجُا ٚدس ا٬ٕى ٜ ،يًُؿاغس ٚإكاحل ٭ٕ ا٭سهاّ تابع١ْ

بايتايٞ ت٬ظّ ٚ ،شازُٖا ٗ ا٬ٕىٚت٬ظّ ايؿ٦ٌٝ ٗ ايٛدٛز ٫ ٜػتًعّ اتٸ .ؾ٬ ٚإ٫ٓ

 ،تٓاؾٝا ٗ اؿهِٜغا١ٜ َا ًٜعّ إٔ ٫  ،ْعِ شازُٖا ٗ اؿهِ.ايؿ٦ٌٝ ٫ ٜػتًعّ اتٸ

 .ّاٚاٯخط سطاَ ّابإٔ ٜهٕٛ أسسُٖا ٚادب

أٚ ا٬ٕظ١َ بٌ  ،َت٘ ؾطعّاكسٸا٬ٕظ١َ بٌ سط١َ ايؿ٤ٞ َٚ ٣زعٛ أضازٚأَا يٛ  

ٌٷ ،ٗ ؾتض ايصضا٥ع َت٘ ؾطعّاٚٚدٛب َكسٸ ٤ٞٚدٛب ايؿ بٌ ٫ َاْع َٔ  ،أٜهّا ؾٗٛ باط

 َت٘.١ٝ َكسٸسط١َ ايؿ٤ٞ ٚسًٓ

ؿٌ أَا ا٭ٍٚ ؾٮٕ اشلسف َٔ دعٌ ا٭سهاّ ٖٛ دعٌ ايساعٞ ٗ ْؿٛؽ إهًٖ 

١َ تٝإ إكسٸإكٌ عهُ٘ بًعّٚ إٔ ٖصا ايساعٞ وسث٘ ايع َٚا ،٫َتجاٍ تهايٝـ إٍٛ

ٌٴ ،ٌ ايؿاضعبٳؾ٬ ساد١ ؾعٌ اؿهِ َٔ قٹ  ،ٚشيو قبٝضٷ ،اؿاقٌ بٌ ٖصا ؼكٝ

 ٚايكبٝض ٫ ٜكسض َٔ ايؿاضع. 

 ٢، ؾٮٕ َعٓت١َٝ٘ َكسٸٖٚٛ إٔ ٫ َاْع َٔ سط١َ ايؿ٤ٞ ٚسًٓ ،ٚأَا ايجاْٞ 

بٌ ايؿعٌ  ـ كتاضّابٌ َعٓاٖا نٕٛ إهًٖ ،١َيعاّ بإتٝإ إكسٸباس١ يٝؼ اٱاٱ

ٔٵ ،ٚايذلى  .(29)تٝاْٗاإ٫  ،تٝإ شٜٗاإـ ٜعاقب ٭دٌ بٗا إهًٖ ٢يٛ أت ٚيه

َات تٝإ بإكسٸعٔ اٱ ٞيػإ ايؿاضع َٔ قطٜض ايٓٗ هض إٔ َا ٚضز ٗٚبٗصا ٜتٸ 

 سهِ ايعكٌ، ٫ أْ٘ تأغٝػٞ أٚ َٛيٟٛ.إٍ  ضؾازاٱ :١َ َٔ قبٌٝاحملطٸ

 

ِٸ٢ عً أْع ايعًُا٤  ٗ أطع١ُ إػًٌُ إبصٚي١ يًتٓاٍٚ،  ايٓٗٞ عٔ إيكا٤ ايػ

ٔٸ خًـ باب ايساض ٗ  أْٸِٗ ٜأنًْٛٗا ؾًٝٗهٕٛ، ٚإٓع عٔ سؿط ب٦ٕط عٝح ٜعًِ أٚ ٜٛ

 ٜكع ؾٝٗا ايساخٌ. ٬ٓي٦ ;اي٬ّٛ ايساَؼ



 االجتهاد والتجديد

ٞٸإ: ٜ ع٬ً٘ٝسٳٜٴٚ  ٕٵ ،ٕٸ ايٓٗٞ ٗ ٖصٙ إٛاضز ْؿػ ، نُا ٣خطأ نإ يػا١ٜٺ ٚإ

َٸؾإٔ ٖٛ   . (30)١ ايٓٛاٖٞ ٗ إكسضٜٔعا

 

ٚبٌ سط١َ  ،َت٘ٚٚدٛب َكسٸ ٤ٞاختًـ ايعًُا٤ ٗ ا٬ٕظ١َ بٌ ٚدٛب ايؿ 

أنجط َٔ عؿط٠ إٍ  ا٭قٛاٍ بًػتٚضَا  .نجرلّا اخت٬ؾّا ،َت٘ٚسط١َ َكسٸ ٤ٞايؿ

َٔ  ،اٱقؿٗاْٞ ٚغرلُٖا لٞ ٚاحملك٥ِّا٭قٛاٍ َا قاٍ ب٘ ايػٝس اـٛ ٚيعٌ أغسٸ .(31)أقٛاٍ

ٌٸ ،١َ يصٜٗا ٗ اؿهِإْهاض تبع١ٝ إكسٸ ت٘ إأخٛش َٔ أزٓي ٚإِا شلا سهُٗا إػتك

َٳ ،ْا إيٝٗا بايتؿكٌٝطٵٚقس أؾٳ .(32)١اـاقٸ  ؾ٬ ْعٝس. ،خايؿٗا نُٔ إباسح ٔٵٚأدبٓا 
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 و املغولي لمعزاقْزأخبار الَغورطيد الديَ اهلىذاٌي 

 

 
 

ٗاّ ايسنتٛض٠ ؾرلٜٔ بٝاْٞ يٓكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ بت١ُٗ ايتٛاط٪ َع ؾًٓأتٹ إٍ اتٸ

ايصٟ  ،ٌُ َٔ اشلذّٛ ع٢ً بػسازسصٻضٙ أسس إٓذِّ قسٚغٓذس إٔ ٫ٖٛنٛ  ،إػٍٛ

ٚخ ٚٛاٖط د١ٜٛ خاضق١: ٟ إٍ سسسٝح غٝ٪زٸ ;غٝ٪زٟ إٍ قتٌ اـًٝؿ١ ايعباغٞ

ٚغٝٴكاب اؾٓٛز با٭َطاض، ٚايؿُؼ ئ تطًع، ٚإطط ٫  ،غتُٛت اـٍٝٛ ْٝعّا»

ٜٚٓٗاض ايعامل بايعيعاٍ، ٚئ ٜٓبت ايٓبات ٗ ا٭ضض. بُٝٓا  ،ٜٓعٍ، ٚغتٗب ضٜض قطقط

. «إٕ ايصٖاب إٍ بػساز ٖٛ عٌ إكًش١ :قاٍ اي٬َات )عًُا٤ ايسٜٔ ايبٛشٜٕٛ( ٚا٭َطا٤

بعس شيو اغتسع٢ ٫ٖٛنٛ اـٛاد٘ ْكرل ايسٜٔ »: ٓا اغتسع٢ ٫ٖٛنٛ ايطٛغٖٞٚ

ٟٸتايطٛغٞ ٚاغ ٔٻ إٔ ا٭َط ع٢ً غبٌٝ ا٫ختباض، ؾكاٍ: ئ تكع أ ٚاقع١  ؿاضٙ، ؾداف ٚٚ

ٌٸ  ٌٸ ق َٔ ٖصٙ ا٭سساخ. ؾكاٍ ٫ٖٛنٛ: إشٕ َاشا ٜهٕٛ؟ قاٍ: إٕ ٫ٖٛنٛ خإ غٝش

: |يطٛغٞ باؿسٜح ايٛاضز عٔ ايٓيبٸ. ٚخ٬ٍ ؼاٚضُٖا اغتؿٗس ا(1)«اـًٝؿ١

 .(2)«٫ٚ ؿٝات٘ ،ايؿُؼ ٚايكُط آٜتإ َٔ آٜات اهلل، ٫ ٜٓدػؿإ ٕٛت أسسٺ»

 :ٚيعٌ ٗ تعبرل ضؾٝس ايسٜٔ»ٜٚؿػِّط ايسنتٛض عبس اجملٝس بسٟٚ شيو بكٛي٘:  

ٔٻ إٔ ا٭َط ع٢ً غبٌٝ ا٫ختباض» ٭ٕ ايطدٌ ؾع٬ّ  ;َا ٜدل٨ِّ غاس١ ايطٛغٞ «ؾداف ٚٚ

ٚٸن ٔٻ إٔ ٖصا أ ٕٕإ قطٜبٳ عٗسٺ غس١َ ٫ٖٛنٛ، ٚضَا ٚ ي٘ ٕعطؾ١ قسم ْٛاٜاٙ  ٍ اَتشا

نإ »َٔ أْ٘  ،ٓا إٍ شيو َا قاي٘ ابٔ ؾانط ايهتيب عِٓ٘ؿػاٙ إػٍٛ. ؾإشا أنٳ
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خكٛقّا ايؿٝع١ ٚايعًٌٜٛ ٚاؿهُا٤ ٚغرلِٖ، ٚنإ ٜٳبٳطټِٖ  ،يًُػًٌُ ب٘ ْؿعٷ

إشا  ،، ٚشيو بعس إٔ أقبض شا ْؿٛش ٗ زٚي١ إػٍٛ(3)«ٜٚكهٞ أؾػاشلِ ٚوُٞ أٚقاؾِٗ

ٌٷِؿأنٳ ٌٸ ـ أْ٘ يٝؼ يسٜٓا زيٝ ٝٸ ٓا شيو أزضنٓا ـ ٗ ا٭ق ١ ٖصا ايطدٌ أنٝس ع٢ً غ٤ٛ ْ

 .(4)«ػاٙ اـ٬ؾ١ ٚػاٙ إخٛاْ٘ إػًٌُ إدايؿٌ ي٘ ٗ إصٖب

ّٚهٔ إٔ ْسعِ ضأٟ ايسنتٛض بسٟٚ باستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ْكرل ايسٜٔ قس 

ٔٸ ،خاف ٕ ٫ٖٛنٛ عاقب بعس شيو إش إغ٪اٍ ٫ٖٛنٛ ع٢ً غبٌٝ ايتذطب١،  ٚٚ

ٛٻؾٛٙ َٔ َغإٓذِّ ٌُ ايصٜٔ ناْٛا قس إٕ إٓذِّ»ٜكٍٛ اٯقػطا٥ٞ:  .ٚ بػسازعٵٌُ ايصٜٔ خ

ٚقسٻَٛا ْكٝشتِٗ تًو بساؾع  ،ؼسثٛا عٔ نطٚض٠ عسّ َٗا١ْ اـًٝؿ١ ٚدٝؿ٘

ٚٴقٹُٛا بٛق١ُٺايتعكټ  ،ؾأشاقِٗ أؾسٻ أْٛاع ايعصاب ،عاقبِٗ ط٫ٖٛنٛصٚ ،ب ايسٜين، 

 .(5)«ؾٓاشلِ ثٛاب اٯخط٠ ،ٚأٚضزِٖ َٛضز ايعٳسٳّ

 ٚهعّ باْتكاض ٫ٖٛنٛ؟ ،َا ايصٟ دعٌ ْكرل ايسٜٔ ٚاثكّا َٔ ْؿػ٘

ُٸ ِّؿٗا ٗ اؾٛاب عٔ ُأيؿت ايٓٛط إٍ ٚاقع١ َٗ ١ عطف ْكرل ايسٜٔ نٝـ ٜٛ

٘ إػٍٛ َٔ اؿسٚز ايعطاق١ٝ ـ اٱٜطا١ْٝ دل بتٛدټٖٞ إٔ اـًٝؿ١ سٌ ُأخٚغ٪اٍ ٫ٖٛنٛ، 

ٔٸمٛ بػساز  إػٍٛ  أضغٌ اثٌٓ َٔ نباض نباٙ اؾٝـ ٫غتط٬ع إٛقـ، يه

 ،٢ ٚاؾكا ع٢ً ايتعإٚ َعٕ٘ ايتكٝا ٫ٖٛنٛ ستٸإايًصٜٔ َا  ،قبهٛا ع٢ً ايهابطٌ

ػٛيٞ إٍ ايططم ٚأقبشا ٜطؾسإ اؾٝـ إ ،ٚغًُٖاٙ أغطاض ايسٚي١ ايعػهط١ٜ ٚإس١ْٝ

اييت ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜػًهٗا، ٚناْا ٜهتبإ ضغا٥ٌ إٍ بك١ٝ نباٙ اؾٝـ ٜسعٛاِْٗ 

ٗٳط  .(6)ي٬ْهُاّ إٍ دٝـ ٫ٖٛنٛ ايصٟ ٫ ٜٴك

ِٸ ٬ٖنٛ ْكرل ايسٜٔ إٍ ساؾٝت٘ ـ َع  َٔ خ٬ٍ ايتطٛضات اييت أعكبت ن

سٜٔ ـ أقبض ١ُٖٝ ؾدك١ٝ ْكرل ايأاييت أٚنض ي٘ ؾٝٗا  ،ٚق١ٝ ؾكٝك٘ َٓهٛ قاإٓ

َ٘ ّا َٔ ٫ٖٛنٛ، سٝح لسٙ نُٔ ايطبك١ ا٭ٍٚ احملٝط١ ب٘ عٓس تكسٸايطدٌ قطٜبّا دسٸ

نباض ا٭َطا٤: نٛنا إًٜها »َٔ سًٛإ باػاٙ بػساز، ؾصٴنٹطٳ أْ٘ نإ ٗ ضناب٘ 

ٚأضقتٛ ٚأضغٕٛ آقا، َٚٔ ايهتٻاب قطتاٟ ٚغٝـ ايسٜٔ ايبٝتهذٞ إسٜط يؿ٪ٕٚ 

ايسٜٔ ايطٛغٞ ٚايكاسب ايػعٝس ع٤٬ ايسٜٔ عطا ًَو  إًُه١ ٚاـٛاد١ ْكرل

 .(7)«َٕع ناؾ١ ايػ٬طٌ ٚإًٛى ٚنتٻاب ب٬ز إٜطا ،اؾٜٛين

إٕ ْكرل ايسٜٔ نإ سانطّا يس٣ ايتشكٝل َع ايهابطٌ  :يصا ّهٔ ايكٍٛ
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ِٳ غرلٴٙ بعسز أؾطاز دٓٛز اـًٝؿ١ ايصٜٔ ُقسِّضٳ  ،إصنٛضٜٔ ِٳ نُا عٳًٹ  عسزِٖ بأِْٗٚعٳًٹ

ٚدٴًِٗٗ يٝؼ  ،آ٫ف ؾاضؽ 7زٕٚ »ٚقسٻضٙ أسس ظا٥طٟ بػساز آْصاى َا . (8)«آ٫ف 10زٕٚ »

ٚدٓٛز بػساز ٗ غا١ٜ ايك١ً ْٚٗا١ٜ ايصي١، ٫ ٜبًػٕٛ عؿط٠ ». ٜكٍٛ ابٔ نجرل: (9)«بٓاؾع

 ،ِٗ قس قطؾٛا عٔ إقطاعاتِٗآ٫ف ؾاضؽ، ِٖٚ ٗ غا١ٜ ايهعـ، ٚبك١ٝ اؾٝـ نًٓ

ِٗ ٗ ا٭غٛام ٚأبٛاب إػادس، ٚأْؿس ؾِٝٗ ايؿعطا٤ َٓ ست٢ اغتعط٢ نجرلٷ

بُٝٓا ُقسِّض عسز إكاتًٌ ايصٜٔ  .(10)«ٚوعْٕٛ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚأًٖ٘ ،ٜطثٕٛ شلِ ،ايككا٥س

 .(11)َكاتٌ 200000 بـَع ٫ٖٛنٛ 

إٕ َكاض١ْ أعساز اؾٓٛز ٗ اؾاْب إػٛيٞ َٚا ٜكابًِٗ َٔ دٓٛز اـًٝؿ١ نافٺ 

ٟٸ إْو  :اْتكاض ٫ٖٛنٛ، ؾهٝـ ٫ ٜكٍٛ ْكرل ايسٜٔ شل٫ٛنٛعاقٌ ب ٭ٕ وهِ أ

ٕٓٛ خكٛقّا أْ٘ ضأ٣ بعٝٓ٘ ايتهتٝهات ايعػهط١ٜ اييت نإ إػٍٛ ٜتؿٓٻٚ ،غتٓتكط

 !ٗ ابتهاضٖا؟

 

 

 ،ايصٟ اتٻدصت٘ قبٌ إٔ تهتب ٖصا ايؿكٌ ،إٕ إّإ ايسنتٛض٠ ؾرلٜٔ بٝاْٞ

ض ايط٥ٝؼ ٗ ايتآَط ٱغكاٙ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ ٖٛ ايصٟ ٚٵػب إٍ ايؿٝع١ ايسٻبإٔ تٓ

عٓس ٚقٍٛ »قٛشلا:  :٢ إٔ ٜػًِ نتابٗا َٓٗا، َجٌا ْتُٓٸنٓٸ ،أٚقعٗا ٗ أخطا٤ ؾانش١

 ،يًٗذّٛ ع٢ً بػساز ;ٚاغتكطاضٙ ٗ ُٖصإ ،خدل زخٍٛ ٫ٖٛنٛ إٍ ايعطام ايعذُٞ

يٝؿذعٛٙ ع٢ً ايعٌُ ايصٟ ٜطٜس  ;١ ايصٖاب إٍ ٫ٖٛنٛقطٻض عًُا٤ ايؿٝع١ ٗ َس١ٜٓ اؿًٓ

ٚأٚي٦و ايعًُا٤ ناْٛا َٔ أنجط عًُا٤ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ زلع١  .ٜٚباٜعٛا إػٍٛ ،ايكٝاّ ب٘

ٞ ٚفس ايسٜٔ ابٔ طاٚٚؽ ٚابٔ أبٞ غسٜس ايسٜٔ ٜٛغـ بٔ إطٗط اؿًٓ :َٚها١ْ، َجٌ

ِٸ ١هض إٔ َا ؾٗست٘ اؿٹًٜٓتٸ». ٚؽتِ بايكٍٛ: (12)«ايععٸ قٛاعس ايؿٝع١ ٗ ايعطام  ـ ٖٚٞ أٖ

 .(13)«ايصٟ نإ ايعكٌ إسبِّط شلا ،ايعطبٞ آْصاى ـ متٻ َبازض٠ َٔ ت٬َص٠ ْكرل ايسٜٔ

ٞ إٍ ابٔ أبٞ اؿسٜس ٗ يكس ْػبت ايسنتٛض٠ بٝاْٞ خدل شٖاب ٖصا ايٛؾس اؿٹًٓ

ٔ أبٞ إٕ ايسنتٛض٠ قس اؾذلت ع٢ً اب :ٜٚ٪غؿين ايكٍٛ .نتاب٘ ؾطح ْٗر ايب٬غ١

إٕ ْػبتٗا ٖصا اـدل إٍ ابٔ أبٞ اؿسٜس ٖٛ إش اؿسٜس، ٚقس أٖاْت قًُٗا ٚزلعتٗا; 

ْ٘  ،١ؾٓٝع، ؾابٔ أبٞ اؿسٜس مل ٜتشسخ إط٬قّا ٗ ؾطح ايٓٗر عٔ ٚؾس َس١ٜٓ اؿًٓ غً
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ٖٖ ٖٛ إٔ ٖصا  ،يػبب بػٝ٘ ;شنطتِٗ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ ٔٵٚمل ٜصنط ازلّا ٚاسسّا 

، بُٝٓا ابٔ أبٞ ٖـ٢656 َؿاضف بػساز ٗ ؾٗط قطّ غ١ٓ ايٛؾس ايتك٢ ٫ٖٛنٛ عً

، ؾهٝـ (14)«ٖـ649غًذ قؿط غ١ٓ »اؿسٜس اْت٢ٗ َٔ تأيٝـ نتاب٘ ؾطح ايٓٗر ٗ 

 !غٓٛات َٔ تأيٝؿ٘ نتاب٘ ٖصا؟ 6ٜهتب عٔ ٚاقع١ غتشسخ بعس 

 نتاب اؿٛازخ يٛدست إٔ ،بػٝط١ ٚيٛ َطايع١ّ ،ٚيٛ إٔ ايسنتٛض٠ طايعت

ٖٴعّ اؾٝـ ايعباغٞ ٗ َعطن١ إعضؾ١  صٖبٛا إٍ ٫ٖٛنٛ إ١٫ٓ مل ٜاؿًٓعًُا٤  بعس إٔ 

، بُٝٓا (15)ٖٚطب ايٓادٕٛ ٚاؾطس٢ َٔ اؾٓٛز إٍ ب٬ز ايؿاّ ،(ٖـ656قطّ غ١ٓ  9)

. أَا (16)١ )إس١ٜٓ اييت غٝٓطًل َٓٗا ايٛؾس ايؿٝعٞ(، ٚإٍ ايهٛؾ١ٖطب آخطٕٚ إٍ اؿًٓ

١ ؾكس ٖطبٛا إٍ ب٬ز ؿ١ عُا١ٜ َس١ٜٓ اؿًٓدٓٛز ٚنباٙ اؿا١َٝ ايعػهط١ٜ إهًٖ

. ٚسٌ بكٝت إس١ٜٓ ٫ٚ ساَٞ (17)ايؿاّ، ٖٚٛ َا سسٻثتٓا عٓ٘ إكازض ايؿا١َٝ بايتؿكٌٝ

يهِْٛٗ َسٌْٝ ٫ قسض٠ شلِ  ;(18)َٔ عٛا٥ًٗا إٍ ايبطا٥ض ايكطٜب١ َٓٗا شلا، ْٚعحٳ نجرلٷ

١ ٖ٪٤٫ إٍ يكا٤ ُا٤ َس١ٜٓ اؿًٓذٌ با٭غًش١، بازض عًع٢ً فاب١ٗ اؾٝٛف إسدٻ

ٗٻسٚا ي٘ بسؾع َبايؼ  ،٫ٖٛنٛ  .برل٠ ؾطٙ إٔ ٫ ٜسخٌ اؾٝـ إػٛيٞ َسٜٓتِٗنٚتع

ٚيٝؼ ٗ ُٖصإ اٱٜطا١ْٝ. ٚقس ٚاؾل  ،ْٚهطِّض إٔ يكا٤ِٖ ب٘ نإ ع٢ً َؿاضف بػساز

ايطاع١، أٟ  «اٱ١ًٜٝ»خكٛقّا سٌ أعًٔ أٌٖ إس١ٜٓ ي٘ أِْٗ زاخًٕٛ ٗ  ،ع٢ً َكذلسِٗ

ؾأضغٌ ٫ٖٛنٛ أسس قازت٘ ٚعسزّا َٔ اؾٓٛز ٕعطؾ١ َا إشا نإ أٌٖ إس١ٜٓ قازقٌ 

ْٚعٛا ي٘ َا٫ّ » ،١ َطسِّبٌ ب٘ٗ أقٛاشلِ، ؾصٖب ايٛؾس إػٛيٞ، ٚاغتكبً٘ أٌٖ اؿًٓ

 .(19)«ًٚٓٛٙ إٍ ايػًطإ ،عُّٛٝا

غٛف ْط٣ ٚ ،١َٚع شيو ؾإٕ ايسنتٛض٠ ؾرلٜٔ بٝاْٞ أنًُت خدل َس١ٜٓ اؿًٓ

ُٻست إٔ تًِٛ أًٖٗا ٚعًُا٤ٖا ايصٜٔ عاؾٛا غاعات ايطعب ٚاشَلًَ ٌٕبعس قًٝ ع ِٖٚ أْٗا تع

ٕ اشلاضبٌ َٔ شيو ٚٵٜػُعٕٛ اْٗٝاض اؾٝـ ايعباغٞ أَاّ اؾٝـ إػٛيٞ، بٌ ِٖٚ ٜطٳ

عٓسَا »ؾهتبت تكٍٛ:  ،اؾٝـ ٚقس ؾأٚا إٍ َسٜٓتِٗ ـ ٚضَا نإ َٔ بِٝٓٗ دطس٢ ـ

ُا بتؿذٝع َٔ ضداٍ ايسٜٔ أٚي٦و ـ إٍ بٳ١ ـ ضٴاشلذّٛ إػٛيٞ بازض أٌٖ اؿًٓ ٚقًت أْبا٤

ٚبصيو  ،يهٞ ٫ ٜٴهططټٚا إٍ َٛاد١ٗ إػٍٛ ;ٚاتٻذٗٛا إٍ ايكشطا٤ ،إخ٤٬ إس١ٜٓ

يكس ْػبت ايسنتٛض٠ ٖصا إكطع إٍ ضؾٝس . (20) «أْعيٛا نطب١ّ باؿه١َٛ إطنع١ٜ

ٕٻ َا قاي٘ ضؾٝس ايسٜٔ يٝؼ ٖصا ايه٬ّ، ، (21)ايسٜٔ ٗ داَع ايتٛاضٜذ ٚيٮغـ ؾإ



 االجتهاد والتجديد

ٌٵ ْلٻ ن٬َ٘:  ٚأثٓا٤ سكاض بػساز نإ قس قسّ إيٝ٘ بعض ايعًٌٜٛ ٚايؿكٗا٤ َٔ »ؾًٓٓك

ؾأضغٌ ٫ٖٛنٛ خإ بٛن١ً ٚا٭َرل ظًٞ  ،ٚايتُػٛا إيٝ٘ إٔ ٜعِّٔ شلِ ؾش١ٓ ،١اؿًٓ

١ ؾؼِّ ْبٵض أٖايٞ اؿًٓ ;اتٕٛايٓدذٛاْٞ، ٚأٚؾس ٗ أثطُٖا بٛقا تُٝٛض أخا أٚؾاٟ خ

ٚأقاَٛا  ،١ اؾٓسؾاغتكبٌ أٌٖ اؿًٓ ،ٚايٛقٛف ع٢ً َس٣ إخ٬قِٗ ،ٚايهٛؾ١ ٚٚاغ٘

 .(22)«ابتٗادّا بكسَِٚٗ ;ٚأقاَٛا ا٭ؾطاح ،دػطّا ع٢ً ايؿطات

١ ا أٌٖ اؿًٓٚأَ»ٖٚٛ:  ،ايكٛاب إٔ شيو ايه٬ّ ٚضز ٗ نتاب اؿٛازخٚ

ضٚا عًٝ٘ َٔ أَٛاشلِ، ٚسهط ض بأ٫ٚزِٖ َٚا قسا٥ٚايهٛؾ١ ؾإِْٗ اْتعسٛا إٍ ايبط

أنابطِٖ َٔ ايعًٌٜٛ ٚايؿكٗا٤ َع فس ايسٜٔ ابٔ طاٚٚؽ ايعًٟٛ إٍ سهط٠ 

ٚعٝٻٔ شلِ ؾٹش١ٓ، ؾعازٚا إٍ  ،ٚغأيٛٙ سكٔ زَا٥ِٗ، ؾأداب غ٪اشلِ ،ايػًطإ

ٔٵ ،ب٬زِٖ َٳٳ ًِٗ ٗ ايبطا٥ض َٔ ايٓاؽ ٜعطِّؾِْٛٗ شيو، ؾشهطٚا بأٖ ٚأضغًٛا إٍ 

ُٳًٛٙ إٍ ايػًطإ ،ْٚعٛا َا٫ّ عُّٛٝا ،ٚأَٛاشلِ . (23)«ؾتكسٻم عًِٝٗ بٓؿٛغِٗ ،ٚسٳ

ٚيٝؼ ؾٝ٘ ؼطٜض ضداٍ ايسٜٔ يٮٖايٞ ع٢ً تطى إس١ٜٓ، نُا يٝؼ ؾٝ٘ إٔ خطٚز 

 ٘ َٔ خٝاٍ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ.، ؾٗصا نًٓ«أْعٍ نطب١ّ باؿه١َٛ إطنع١ٜ»ا٭ٖايٞ 

ايصٜٔ مل ٜهٔ أَاَِٗ َٔ سٌٍّ غ٣ٛ  ،ٍعٻْٕٝٛ ايعٴ٫ ْسضٟ نٝـ أْعٍ ٖ٪٤٫ إس

عكب اؾي ٚايتداشٍ ايصٟ أقٝب ب٘ نباٙ ٚدٓٛز اؿا١َٝ ، ايتؿاٚض َع ٫ٖٛنٛ

ؾِٗ ايعػهط١ٜ عٓسَا تطنٛا إس١ٜٓ ٚؾطټٚا إٍ ايؿاّ، نٝـ أْعٍ ٖ٪٤٫ بتكطټ

 ، قكطٙاييت نإ خًٝؿتٗا دايػّا باغذلخا٤ ٗ ،باؿه١َٛ إطنع١ٜ اؿهِٝ نطب١ّ

ٗ شات ايٛقت ايصٟ ناْت ؾٝ٘ إػٍٛ ٜطًكٕٛ  ،ٜ٘ٵٜؿاٖس إسس٣ اؾٛاضٟ تطقل بٌ ٜسٳ

ِٷ ؾكتًٗا،  ؾٝ٘ ضؾكات غٗاَِٗ َٔ داْب ايهطر بعس إٔ ُٛنعٛا ؾٝ٘، ؾذا٤ٖا غٗ

ٕٔ ٖٚطب بٗا؟ ٌٳ قا٥س اؾٝـ نٓٛظٙ َٚسٻخطات٘ ٗ غؿ ٖٓ  !بُٝٓا 

ط يتًو ايتشطنات ٌ إسبِّأَا ايكٍٛ بإٔ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ نإ ايعك

نإ فدلّا ع٢ً اٱقا١َ ٗ ق٬ع  ،نُا قًٓا ،ؾاؾٛاب ٖٛ إٔ ْكرل ايسٜٔ

بعس إٔ ٖادط إيٝٗا عكب تسٖٛض ا٭ٚناع ٗ إٓاطل  ،ٖـ625اٱزلاع١ًٝٝ َٓص غ١ٓ 

َٕٛت (24)إثط نجاؾ١ اشلذّٛ إػٛيٞ ;ايؿطق١ٝ ٚايٛغط٢ ٗ إٜطإ ، ٚسٌ غكطت قًع١ َأ

ًّو يٓؿػ٘  سٵٚمل ٜعٴ ،أقبض ايطٛغٞ ٗ قبه١ ٫ٖٛنٛ» ٖـ١ٓ654 بٝس ٫ٖٛنٛ غ

 ،١ أخٝ٘ َٓهٛ قاإٓ، ؾه٬ّ عٔ إٔ ٬ٖنٛ أنطَ٘ بػبب ٚقٝٸ(25)«اـٝاض ٗ قشبت٘
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 َا َه٢. ا شنطْاٙ ٖٗٓ

يكس ظاض ْكرل ايسٜٔ ايعطام بعس زخٍٛ ٫ٖٛنٛ إيٝٗا ٗ قطّ غ١ٓ  ،ْعِ

، ٚايتك٢ (27)ٖـ١662 غ١ٓ قس ظاض اؿًٓ، ٚنإ (26)ٖـ672، ثِ ظاضٙ ٗ غ١ٓ ٖـ656

 ٚيٝؼ قبٌ شيو. ،عًُا٤ٖا بعس غكٛٙ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ

ضت َٓص ايبس٤ إيكام ت١ُٗ ايتآَط ع٢ً ايسٚي١ ٜبسٚ إٔ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ قس قطٻ

بٕٛ َٔ كتًٹكٞ ايطٚا١ٜ غ٣ٛ َا ضزٻزٙ َتعكِّ ،٫ أغاؽ شلا ايعباغ١ٝ بايؿٝع١، ٖٚٞ ت١ُْٗ

 ٚبعض إػتؿطقٌ.  ايؿا١َٝ/ إكط١ٜ

ٟٸْٚكٍٛ بأَا١ْٺ ٍٸ : ٫ ٜٛدس ٗ أ ّ ايؿٝع١ آْصاى عهِ ع٢ً تدلټ َكسض َا ٜس

ؾع٬ّ ٜٚسٜط ؾ٪ٕٚ ايسٚي١، بٌ  طٕٚ إيٝ٘ ْٛطتِٗ إٍ خًٝؿ١ٺ قا٥ِٚناْٛا ٜٓٛ ،إػتعكِ

ٕٸ ٖٚٛ أسس َؿاٖرل قٝازات ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ٚعًُا٥ِٗ ـ  ،ضنٞ ايسٜٔ ابٔ طاٚٚؽ إ

ٟٸٗ بػساز ٗ إٓطك١ ايكطٜب١ َٔ قكط اـ٬ؾ١ ـ نإ َػتعسٸ ٚنإ َكُّٝا  ّا يًكٝاّ بأ

غ١ٓ ؾؿٞ  .َػع٢ٶ ٜهِّؿ٘ ب٘ اـًٝؿ١ ايعباغٞ ٱبعاز ؾطِّ إػٍٛ عٔ ايعامل اٱغ٬َٞ

ذٗت ق٠ٛ عػهط١ٜ َػٛي١ٝ ٕٗا١ْ بػساز، اتٸ ،ع٢ً عٗس اـًٝؿ١ إػتٓكط ،ٖـ635

سٙ َٔ دٝـ َع َا ٚقً٘ َٔ لس٠ َٔ ب٬ز ٚسٌ زلع إػتٓكط بصيو ْع َا عٓ

ٛٸ ;أيـ َكاتٌ ؾك٘، ؾأضغًِٗ 15ؾهإ اجملُٛع  ،ايؿاّ ٠ إػٛي١ٝ يٝؿتبهٛا َع ايك

ٔٸ ٌٕ قطٜبّا َٔ خاْكٌ، يه ٖٴعّ ٖع١ّّ ،َػٛيٞ ٖصا اؾٝـ ٚقع ٗ نُ  ،َطٜط٠ ٚ

 .(28)عّا َٔ نباض نباطُ٘ٵٚخػط ـ ؾه٬ّ عٔ اؾٓٛز ـ دٳ

َعتسي١ شا ع٬ق١ طٝب١  ابٔ طاٚٚؽ ـ ٚنإ ؾدك١ّٝ ٚٗ ٖصا ايٛقت تكسٻّ

ايصٟ نإ خاضز  ،إٍ ا٭َرل قؿتُط ايسٜٔ بايب٬ٙ ايعباغٞ ٚبعًُا٤ عكطٙ ـ بطغاي١ٺ

ٚىاؾٕٛ إٔ تأتِٝٗ » ،بػساز َطابطّا َع اؾٓٛز إتذشؿًٌ ع٢ً أٖب١ ا٫غتعساز

اـًٝؿ١ إػتٓكط ، ٜطًب ؾٝٗا إٍ «عػانط ايتتاض...، ٚقس خٹٝـ ع٢ً بٝه١ اٱغ٬ّ

ؾذا٤ اؾٛاب َٔ قؿتُط با٫عتصاض عٔ  ،يعكس ايكًض َع ايتتاض بإٔ ٜأشٕ ي٘ بأخص ٚؾسٺ

ٔٵ َٳ ٚنإ ٜؿػٌ َٓكب أغتاش ايساض ـ ٖٚٛ  ،زلٻاٙ قسٜكّا ي٘ تًب١ٝ طًب٘. ثِ إْ٘ شٖب إٍ 

ٞٸ ـ ُٹ ًَِك آخط  ٚطًب إيٝ٘ اغت٦صإ اـًٝؿ١ ٗ اـطٚز شلِ َع أخٝ٘ ٚؾدل ،آْصاى ابٔ ايعٳ

ٌٕ أٚ س١ًٝٺ عٔ ٖصٙ » ،ثَِٗٚذلدِ ٜعطف يػ١ ايتتاض ٚوسٸ ٍٕ أٚ ؾع ٌٻ اهلل ٜسؾعِٗ بكٛ يع

. َٚع «ٌٷ َٔ عٓسْاايسٜاض; ؾكاٍ: ناف تهػطٕٚ سٴط١َ ايسٜٛإ، ٜٚعتكسٕٚ أْهِ ضٴغٴ
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ٕٕ ٞٸ اؾًٛؽ ٗ َها ُٹ ًَِك ـ ضدٻض  ثِ شٖب ٚعاز بعس ؾذل٠ٺ ،خامٸ شيو طًب إيٝ٘ ابٔ ايعٳ

ٔٴ طاٚٚؽ  تٵإشا زعٳ»ٚيٝكٍٛ ي٘:  ،خ َع اـًٝؿ١ ـ يٝعتصض عٔ تًب١ٝ طًب٘أْ٘ ؼسٻ اب

َٹجٵٌ ٖصا َأشٹْٻا يهِ َٴَكسٻّ تككسْٚ٘  ٭ٕ ايكّٛ )ايتتاض( ايصٜٔ أغاضٚا َا ;اؿاد١ إٍ  شلِ 

. ثِ إٕ ابٔ طاٚٚؽ طًب اٱشٕ «ٚؽاطبْٛ٘، ٖٚ٪٤٫ غطاٜا َتؿطِّق١، ٚغاضات غرل َتٻؿك١

٘ يعٜاض٠ نطٜض اٱَاّ ايطنا ٗ َس١ٜٓ َؿٗس زض٠ بػساز ٚايتٛدټَٔ اـًٝؿ١ َػا

ٌٷ(29)اٱٜطا١ْٝ ع٢ً ٚدٛز  . ٚٗ طًب ابٔ طاٚٚؽ اٱشٕ َٔ اـًٝؿ١ بايصٖاب يًعٜاض٠ زيٝ

ايصٟ » ،ٞٱَاَٞ ٚاـًٝؿ١ ايعباغٞ ايػټٓٸع٬ق١ اسذلاّ َتبازي١ بٌ ٖصا ايعايٹِ ايؿٝعٞ ا

٫ٚ ٜػتهجط  ،٘، ٫ٚ ٜتؿاٚؽ ْٛط َبتسع إ٫ٓ َغهٻ٘نإ ٫ ٜهدل ضأؽ َتؿِّع إ٫ٓ ضٳنٻ

ٞٸ ٘ٹ َٚؾهٻ٘ ضاؾه ٌٻ عٳِكس ؾٴعٳبٹ ٔ غرل إٔ ، عٝح إْ٘ ٫ ٜػازض بػساز َ(30)«إ٫ٓ ضٳَؾهٳ٘، ٚس

ٞٸ إٔ اقذلاس٘ بايصٖاب َع ٚؾسٺ ٕكاب١ً ايتتاض  ىدل اـًٝؿ١. نُا أْ٘ ٜعين َٔ ططفٺ خؿ

 َا ٜعاٍ قا٥ُّا.

ٚسٌ دا٤ إػٍٛ  . عًُا٤ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ آْصاىنإ ٖصا ٖٛ َٛقـ أندل

ٚمل تتٛقـ إ٫ عٓسَا َغسٳضٳ بِٗ  ،١ ٚايؿٝع١ٚٚٗطت إكا١َٚ ايؿعب١ٝ ايبػساز١ٜ َٔ ايػٓٸ

اـًٝؿ١ إػتعكِ ٚاثٓإ َٔ نباض قازت٘ ايعػهطٌٜ )ايسٜٚساض ايكػرل ٚغًُٝإ 

 ٚناْٛا آ٫ؾّا.  ،ؾصعِٖٛ ،ػٍٛٚغًُٖٛا بأٜسِٜٗ أٚي٦و إكاتًٌ ايٓذبا٤ إٍ إ ،ؾاٙ(

٘ٷ َٛقؿِٗ غ١ٓ  إٕ َٛقـ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ٗ ايسؾاع عٔ ايسٚي١ ايعباغ١ٝ ٖٛ ؾبٝ

َٔ قبٌ سه١َٛ ايسٚي١  يصٟ نإ قت٬٘عٓسَا زخٌ اٱلًٝع ايعطام ا ،1914ّ

ٚٴ ،ايعجُا١ْٝ  ،ِٓٗ ع٢ً ايعطام َٔ ؾطاض خًل اهلل٫تٗا ايصٜٔ تعِّاييت غايبّا َا نإ 

سٝح ناْٛا ٜطتهبٕٛ اجملاظض  ،|ٚأنجطِٖ تعطؿّا يسَا٤ ؾٝع١ آٍ بٝت ضغٍٛ اهلل

 ;ايصٜٔ ناْٛا ٜبٝشٕٛ زَا٤ِٖ ،عكِٗ اغتٓازّا إٍ ؾتا٣ٚ عًُا٤ ايسٚي١ اؿٓؿ١ٝ

ٜٚهؿٞ إٔ ْؿرل إٍ َا ؾعً٘ ايػًطإ غًِٝ ا٭ٍٚ  .نُا ٜكٛيٕٛ ،يهِْٛٗ َؿطنٌ

ٔٸ ٱهاز شضٜع١ٺ ;(1521ّـ  1512ايعجُاْٞ )سهِ خ٬ٍ ايػٓٛات  سطب ع٢ً ايسٚي١  يؿ

ايكؿ١ٜٛ، ؾبازض إٍ سكط عسز ايؿٝع١ إٓتؿطٜٔ ٗ اي٫ٜٛات إتا١ٔ يب٬ز إٜطإ 

إٕ عسزِٖ نإ ٜبًؼ مٛ ا٭ضبعٌ  :ثِ أَط بكتًِٗ ْٝعّا، ٜٚكاٍ ،١ٜغطٸ بططٜك١ٺ

 .(31)أيؿّا

ٓاغت ايؿٝع١ ت» 1914ّيهٔ عٓسَا زخًت ايكٛات ايدلٜطا١ْٝ إٍ ايعطام غ١ٓ 
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ِٕ ٝٳت٘ َٔ ًٚ ض ع٢ً ٜس ا٭تطاى، ٚأقسض اجملتٗس ا٭ندل ؾت٣ٛ ٛٵٚدٳ آْصاى َا نإ قس يكٹ

. يكس (32)«بهطٚض٠ َػاْس٠ ا٭تطاى َٚعانس٠ ايػًط١ ايعجُا١ْٝ، نُا أْ٘ أعًٔ اؾٗاز

ٚعٔ  «بٝه١ اٱغ٬ّ»ًٚٓٛا ايػ٬ح يًسؾاع عٔ  ،َِٗ نباض ؾكٗا٥ِٜٗتكسٸ ،ٖبٻ ايؿٝع١

ٚشٖبٛا ؾٛضّا إٍ َٝازٜٔ ايكتاٍ، بُٝٓا اختؿ٢ ايعًُا٤ ٚعسز َٔ  ،ايعجُا١ْٝايسٚي١ 

ُٕٛ َٓٗا ضٚاتب ؾٗط١ٜ، ايصٜٔ ناْٛا ٜتػًٖ ،ايٛدٗا٤ ايتابعٌ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٗ ايعطام

ٚعطنٛا عًِٝٗ تكسِٜ  ،ٚأضغًٛا تأٜٝسّا يٲلًٝع ،ٚادتُعٛا ٗ أسس إٓاظٍ ببػساز

 .(33)ا١ْٝإػاعسات يًكٛات ايدلٜط

ت ايكٛات ايطٚغ١ٝ ٚايدلٜطا١ْٝ أدعا٤ َٔ سلاٍ ٚدٓٛب إٜطإ متٻ اتؿام ٚسٌ استًٓ

١ يًسؾاع عٔ اٱغ٬ّ، ٚأقسضٚا ١ ع٢ً ايهطٚض٠ إًشٸغ١ نآؾفتٗسٟ ايعتبات إكسٸ

ؾت٣ٛ تسعٛ إػًٌُ إٍ ايتهش١ٝ بأضٚاسِٗ َٔ أدٌ ططز ايكٛات اٱٜطاي١ٝ ٚايكٛات 

 .(34)ططابًؼ ايػطب )عاق١ُ يٝبٝا( ٚإٜطإ ا٭لًٛ ـ ضٚغ١ٝ َٔ

ٚٵ نُا قتًٛا  ،ايؿٝع١َ ٖـ656إػٍٛ ٗ ٖذَِٛٗ ع٢ً ايعطام غ١ٓ  قتٌضِٖ ٚبسٳ

َٳ ،٢ قاٍ ايصٖيبستٸ ،ايػټ١ٓ ٟٸشٚ ا٫ػاٙ اُ٭ َٓا٥ٚٞ ؾٝع١ آٍ  ٚإعطٚف بأْ٘ َٔ أؾسٸ ،ٛ

ِّ ،|بٝت ضغٍٛ اهلل ١ ٚأَِ ٓٸ١ ٚايػضاح ؼت ايػٝـ ايطاؾه»ِٝٗ ايطاؾه١: ايصٜٔ ٜػ

ْٚصنط ٖٓا ؾك٘  .. ٚنإ َٔ بٌ ايكت٢ً بعض َؿاٖرل ايػاز٠ ايعًٌٜٛ(35)«٫ وكٕٛ

ٔٵ ٖٖ ٞٸ ابٔ ايٓايط ْكٝب» قتٳًَِٗ إػٍٛ قدلّا: بعهّا  ب َؿٗس ػٸاب١، ْٚكٝايبٝٸٌ عً

ٞٸ ايسٜٔ إٛغ ٟٸ، ٚؾطف ايسٜٔ )أبٛ ايؿهٌ( قُس بٔ طاٚٚؽ ايهاِٚ تك ٛ

ٟٸ ٞٸ، ٚايٓكٝ(36)«ايعًٛ بٔ ايٓكٝب اؿػٔ بٔ إدتاض، ٚعُط بٔ اؾ٬ٍ عبس اهلل بٔ  ب عً

; نُا (38)ز بٔ إدتاض ايعًٟٛٚ، ٚبٗا٤ ايسٜٔ زاٚ(37)إدتاض ايعًٟٛ سادب باب إطاتب

ُقتٌ ْكٝب ايعًٌٜٛ عٓسَا نإ ٗ ايػؿ١ٓٝ اييت ساٍٚ ايسٜٚساض ايكػرل اشلطب بٗا َٔ 

ايهاِٚ ٚسؿٝسٙ قُس اؾٛاز َٔ أ١ُ٥  ; ُٚأسطم َؿٗس اٱَاٌَ َٛغ٢(39)بػساز

 .(40)ايؿٝع١ ا٫ثين عؿط١ٜ ايٛاقع ٗ ايها١ُٝٚ َٔ بػساز

أسسٳ  ،(41)٢ عٓسَا شنطت )خًٌٝ ايهطزٟ(إٕ ايسنتٛض٠ ؾرلٜٔ بٝاْٞ ستٸ

ٌ أْ٘ نإ ُٳٜٚٴشتٳ»ٚقايت:  ،ؾإْٗا أيككت٘ بايؿٝع١ ،إتُطزٜٔ ع٢ً خ٬ؾ١ إػتعكِ

 :ز ٫ ع٬ق١ ي٘ بايؿٝع١، ؾه٬ّ عٔ أْٗا أخطأت سٌ قايت، َع إٔ ٖصا إتُطِّ(42)«ؾٝعّٝا

ايًٛض »إٕ شيو سسخ عٓسَا ؼطى ٫ٖٛنٛ ايصٟ أَطٙ أخٛٙ َٓهٛ قاإٓ إٔ ٜبسأ عطب 
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 .(43)«ٚا٭نطاز ايصٜٔ ٜكطعٕٛ ايططم ع٢ً غايهٝٗا

نُا  ،ٖـ642ؾايكٛاب إٔ ٚاقع١ ُطټز خًٌٝ ايهطزٟ بٔ بسض ٖصٙ سسثت غ١ٓ 

خٌ ض ن٬ّ إ٪ضِّايصٟ نطٻ ،ٚنصيو ايصٖيب ،(44)ؿٛازخقاٍ َ٪يـ نتاب ا

أٟ قبٌ ، (46)ع٢ً شيو ضؾٝس ايسٜٔ نُا ْلٸ ،ٖـ648; أٚ ٗ غ١ٓ (45)ايبػسازٌٜ بؿأْ٘

ُٸإٔ ٜهِّ ٚ إٜطإ عٵبػٳ ٖـ651ت٘ اييت بسأٖا َٓص غ١ٓ ـ َٓهٛ قاإٓ ؾكٝك٘ ٫ٖٛنٛ َٗ

 ٚايعطام ٚايؿاّ.

خًٌٝ بٔ بسض بٔ خٛضؾٝس ايهطزٟ قس »ز تُطِّإٕ ٖصا إ :ٜٚبسٚ إٔ قٍٛ ايبٓانيت

ٟٸ ٕعُٵاتؿل َع دٳ ٚعسٻ ْؿػ٘ َٔ أتباع  ،ايكٛؾ١ٝ َٔ إػٍٛ، ٚقبٌ شيو نإ قس تعٜٻا بع

ٔٸ ٖذَّٛا ع٢ً  ايػٝس أٓس ايطؾاعٞ، ٚشٖب إٍ خٛيٓذإ َٔ ْٛاسٞ ايٓذـ، ٚؾ

ٛ ايصٟ أٚقعٗا ، ٖ(47)«ْٚٗب أَٛاشلِ ،عسزّا َِٓٗ ؾكتٌ ،فُٛع١ َٔ أتباع غًُٝإ ؾاٙ

ؾُٔ غرل  ;٘. ٚنإ ع٢ً ايسنتٛض٠ إٔ ؼتٌُ ٚدٛز تكشٝـ ٗ ايعباض٠ًَٗ ٖصا ايػٳ

شيو إٔ ٖصٙ إس١ٜٓ  ;إعكٍٛ إٔ تهٕٛ َس١ٜٓ خٛيٓذإ تابع١ ٕس١ٜٓ ايٓذـ ايعطاق١ٝ

. ٚعًٝ٘ ؾايٓذـ (49)، أٚ ٖٞ ٗ خٛظغتإ(48)قطٜب١ َٔ قطَٝػٌ )نطَإ ؾاٙ(

ـٷ ٞإصنٛض٠ ٖ ٫ٚ ع٬ق١ ي٘ بايٓذـ  ،«ايِّشٵـ»َهإ ٖٓاى ٖٛ  ٫غِ تكشٝ

ٌٔ: أقًُ٘; »ا٭ؾطف، سٝح ٜكٍٛ ٜاقٛت:  ـٴ اؾب ٚٻي٘ ٚغهٕٛ ثاْٝ٘; ٚيٹشٵ يٹشٵـ: بهػط أ

َعطٚف َٔ ْٛاسٞ بػساز، زلِّٞ بصيو ٭ْ٘ ٗ ؿـ دباٍ ُٖصإ ْٚٗاْٚس  ٖٚٛ قكعٷ

ٖٓ ،ٚتًو ايٓٛاسٞ ٠ ق٬ع ٚغرلٖا، ٚؾٝ٘ عسٸ ا ًٜٞ ايعطام، َٚٓٗا ايبٓسْٝذٌٖٚٛ زْٚٗا 

ْعٷ نجرل َٔ إػٍٛ »خٕٛ ايبػازز٠ أْ٘ خطز َع خًٌٝ ٖصا . ٜٚصنط إ٪ضِّ(50) «سك١ٓٝ

 .(51)«َٚقتٳًَِٗ... ،١ غًُٝإ ؾاْٙٚٗب ْاع١ّ َٔ ضعٝٸ ،ٚغرلِٖ، َٚقكٳسٳ ْٛاسٞ ايِّشٵـ

َٔ  ٫ٚ ٖٛ ،ز إصنٛض ع٢ً اـًٝؿ١ إػتعكِ مل ٜهٔ ؾٝعّٝاٚع٢ً ٖصا ؾإتُطِّ

ٛٻ ،نُا قايت ايسنتٛض٠ بٝاْٞ ،أٌٖ ايٓذـ ضت أْٗا انتؿؿت زي٬ّٝ دسٜسّا اييت تك

هت به١ًُ ايٓذـ، ٚمل ؼتٌُ ٚدٛز ؾتُػٻ ،اـًٝؿ١ ايعباغٞ ع٢ً تآَط ايؿٝع١ نسٸ

 تكشٝـ ؾٝٗا.

٭ْ٘ أٖيـ نتاب ؾطح  ;بٌ إٕ ايسنتٛض٠ ْػبت ابٔ أبٞ اؿسٜس إٍ ايؿٝع١ أٜهّا

ٞٸٚأٖسا ،ْٗر ايب٬غ١ ايسٜٔ بٔ أبٞ اؿسٜس ايصٟ  ععٸ»ؾكايت:  ،ٙ إٍ ايٛظٜط ابٔ ايعًكُ

. ٚايكٛاب إٔ ابٔ اؿسٜس نإ َعتعيّٝا َعطٚؾّا ع٢ً ايكعٝس (52)«ضَا نإ ؾٝعّٝا
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١ ع٢ً نْٛ٘ ايؿكٗٞ، ٚقس ْلٻ إ٪ضخٕٛ ايػٓٸٚؾاؾعّٝا ع٢ً ايكعٝس  ،ايعكا٥سٟ

ٜٓتشٌ ٗ ا٭قٍٛ َصٖب  ،صٖبؾاؾعٞ إ»إْ٘  :َعتعيّٝا، ؾكاٍ ا٭ؾطف ايػػاْٞ

، (54)إْ٘ نإ َعتعيّٝا :، ٚانتؿ٢ ايصٖيب ٚايكؿسٟ ٚابٔ ؾانط بايكٍٛ(53) «إعتعي١

ّا عٓس ايٛظٜط ابٔ نإ سٛٝٸ»، ٚأناف: «نإ ؾٝعّٝا َعتعيّٝا» :يهٔ ابٔ نجرل قاٍ

ٞٸ . (55)«١ٚا٭زب ٚايؿهًٝ عٕا بُٝٓٗا َٔ إٓاغب١ ٚإكاضب١ ٚإؿاب١ٗ ٗ ايتؿٝټ ;ايعًكُ

ٞٸ ٞٸ ٚابٔ أبٞ اؿسٜس عبٸ ٚضَا نإ اؾتٗاض ابٔ ايعًكُ يس٣ ايطدًٌ ٖٛ  اٱَاّ عً

خكٛقّا إٔ ابٔ نجرل َٔ َطٜسٟ ايؿٝذ ابٔ ٚ ،ايصٟ زعا ابٔ نجرل إٍ ٖصا ايكٍٛ

ٞٸ ،ت١ُٝٝ ٔٵ ايصٟ عٴٔطف ببػه٘ ايؿسٜس يٲَاّ عً َٳ  ٚا٫ٙ. بٔ أبٞ طايب ٚ

 ٖـ647ؾأضغٌ ٗ غ١ٓ  ،ػطٜب١ٝ  خط٠ٛٺإٕ ٫ٖٛنٛ بازض إٍ :نُا إٔ قٛشلا

شيو إٔ  ;غرل قشٝض ، أَطٷ(56)يٝشاقطٚا بػساز عدل ُٖصإ ٚخاْكٌ ;ؾطٜكّا ط٥٬عّٝا

، سٌ نًٖؿ٘ بصيو ٖـ651ٚ إٜطإ ٚايعطام َٓص غ١ٓ عٵ١ بػٳ٫ٖٛنٛ بسأ َٗاَ٘ اـاقٸ

 . ٖـ649ايصٟ تػٓٻِ ايعطف إػٛيٞ غ١ٓ  ،ؾكٝك٘ َٓهٛ قاإٓ

ُٚهٞ َػطع١  ،ايٛانش١ أْٗا تػاَط ؾتًكٞ ايه٬ّ دعاؾّاَٚٔ أخطا٥ٗا 

َِٓٗ إٜطاّْٝا ـ  نإ ابٔ ايعًكُٞ ٚأْكاضٙ ـ ٚنإ نجرلٷ»يتػتٓتر َٓ٘، ؾٗٞ تكٍٛ َج٬ّ: 

 .(57)«ٕ َػا١َٚ إػٍٛ ٚقبٍٛ سهُِٗٚٵٚايؿٝع١ ٜطٳ

٘. تٵاؾذلا٤ٶ ٖصا ايه٬ّ َٔ عٓسٖا، يصيو مل تصنط أٜٔ ٚدسٳ تٵٖهصا اؾذلٳ 

ٌٕٚغٓٓاق  .ؿ٘ بعس قًٝ

ٞٸ َٔ َس١ٜٓ ايٌٓٝ ايتابع١  ،عطبّٝا َٔ قب١ًٝ بين أغس ايعطب١ٝ نإ ابٔ ايعًكُ

١ ٗ قاؾ١ٛ بابٌ ٗ ٚغ٘ ايعطام، ٚنإ ٚظٜطّا كًكّا يًدًؿا٤ ٕس١ٜٓ اؿًٓ

، ٚسٌ اقذلح ع٢ً «أْكاض»ؾه٬ّ عٔ  ،إٜطاْٞ ٚاسس ايعباغٌٝ، ٚمل ٜهٔ ي٘ ْاقطٷ

ٚإضغاٍ اشلساٜا إيٝ٘ قبٵٌ إٔ  ،ٚض َع ٫ٖٛنٛ ٖٚٛ ٗ ُٖصإاـًٝؿ١ إػتعكِ إٔ ٜتؿا

ّا بٛطٓ٘ ايعطام ٚخًٝؿت٘ ايصٟ سبٸ ;ّ مٛ بػساز، إِا تكسٻّ بصيو ا٫قذلاح َٔ عٓسٜٙتكسٻ

ٌّ ٛټ ;ٚاسس. ٚإِا قايت ايسنتٛض٠ بٝاْٞ شيو اغتٓكش٘، ٚمل ٜهٔ ظاْب٘ إٜطاْ ضٖا يتك

ٌٻ ٞٸ إٔ ن اٱغ٬ّ إٜطإ، ٖٚٞ تٗسف إٍ ايكٍٛ بإٔ  َٓص إٔ زخٌ إٜطاْٞ ؾٗٛ ؾٝع

٭ٕ ايؿٝع١ ـ نُا تكٍٛ ـ  ;ناْٛا َع ايػعا٠ إػٍٛ ،َٔ إٜطاٌْٝ ٚعطاقٌٝ ،ايؿٝع١

ؿكٝك١ ٖٞ إٔ ايؿٝع١ ناْٛا ، بُٝٓا ا(58)«ٕ َػا١َٚ إػٍٛ ٚقبٍٛ سهُِٗٚٵٜطٳ»
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ض اُْٗو بايًعب بايطٝٛ ،عابح وهُِٗ خًٝؿ١ْ ،َػًٛبٌ ع٢ً أَطِٖ ،١ٓٸنايػ

٢ نإ ستٸ ،ٚقًٌٖ ضٚاتبِٗ ،ٝات، ٚأٌُٖ ساٍ اؾٓٛزٌ ٚإػٓٸٚاغتُاع إػٓٸ ،ٚبايكٝس

 .(59)بعهِٗ ٜؿشص ع٢ً أبٛاب اؾٛاَع

 ّا إ٫ٓع ضزلٝٸٚمل تتشٍٛ إٍ ايتؿٝټ ،١ آْصاىنِّط ٖٓا بإٔ إٜطإ ناْت غٴِّْٓٝٚص

إٕ ايسنتٛض٠ مل تأتٹ  اغتٓازّا إٍ إكازض: ;غ١ٓ َٔ زخٍٛ إػٍٛ بػساز. ْٚكٍٛ 241بعس 

ٞٸ ٟٸباغِ إٜطاْٞ ٚاسس نإ َع ابٔ ايعًكُ ٚدست إٔ  َكسٕض ، ٚمل تصنط ٗ أ

ٞٸ ٌٸاٱٜطاٌْٝ ناْٛا وٝطٕٛ بايٛظٜط ابٔ ايعًكُ  ;تأنٝسٺ ، ٖٚٞ ئ تػتطٝع شيو به

إ إٜطإ آْصاى ناْٛا ٜعإْٛ َٔ ٗ خٝاشلا. نُا إٔ غٓه ٭ٕ ٖصا إكسض ٫ ٜٛدس إ٫ٓ

ٚمل تهٔ  ،ض ايصٟ ؾطن٘ إػٍٛ احملتًٕٛ ع٢ً أدعا٤ نبرل٠ َٔ ب٬زِٖٛٵايًِٛ ٚاَؾ

ايصٟ  ٚإِا فُٛع١ َٔ ًَٛى ايطٛا٥ـ خهعٛا يًُػٍٛ إٍ اؿسٸ ،شلِ زٚي١ ٚاسس٠

٢ بٌ أؾطاز ا٭غط٠ ايٛاسس٠( ؾإِْٗ ناْٛا ٜصٖبٕٛ ناْٛا إشا ْؿب ْعاع بِٝٓٗ )ستٸ

ٚأَسټِٖٚ با٭َٛاٍ  ،تًو اُ٭غٳط َع إػٍٛ يًُػٍٛ يؿضِّ شيو ايٓعاع. ٚقس تعإٚ سٖهاّ

 ٚايطداٍ سُٝٓا غعٚا أدعا٤ َٔ إٜطإ ٚايعطام.

ٌٕٚ ِّط ٗ بػساز  اؿكٝك١ أْ٘ نإ ٖٓاى اثٓإ ٫ ع٬ق١ شلُا بايؿٝع١ قاَا بعُ َس

ٚٸ :خ٬ٍ ٚدٛز اؾٝـ إػٛيٞ ؾٝٗا ٚقس ؾػٌ َٓكب  ،ؾٗاب ايسٜٔ ايعلاْٞ :ٍا٭

 ;ٚأسس نباض أغاتص٠ ايؿك٘ ايؿاؾعٞ ،٣ اـًٝؿ١ إػتعكِقانٞ قها٠ ايؿاؾع١ٝ يس

أغتاش ايؿك٘ اؿٓؿٞ ٗ بػساز، سٝح  ،(60)عبس اهلل بٔ عبس اؾًٌٝ ايطٗطاْٞ: ٚايجاْٞ

ٖٖ قاّ ٖصإ ا٫ثٓإ بتِٓٛٝ فعض٠ٺ ىتًؿٕٛ َعُٗا ٗ  ٔٵشٴبٹضٳ ؾٝٗا ْعٷ َٔ ايؿكٗا٤ 

ِٖٛ. ٚيسٜٓا بٗصا ايؿإٔ ؾٗاز٠ ؾاٖس ايطأٟ، سٝح ناْا ٜػُِّاِْٗ إٍ إػٍٛ يٝكتً

ٞٸ اؿٓبًٖٞٛ إ٪ضِّ ،نإ ٗ بػساز سٌ زخًٗا إػٍٛ ،عٝإ ٛٳطٹ ايصٟ قاٍ  ،ر ابٔ ايُؿ

ٚتٖٛي٢ تسضٜؼ إسضغ١  ،ٚنإ ؾسٜس ايٛطأ٠ ع٢ً أٌٖ ايعٓاز ٚايؿػاز»عٔ ايطٗطاْٞ: 

ٖٖايبؿرل١ٜ، ٚنإ عإّا بايؿك٘ ٚأٜٸ ايؿكٗا٤ٳ إٍ باب  زنإ ٜٴدٵٔط ٔٵاّ ايٓاؽ; ٖٚٛ 

ٝٴِكتٳًٛا ،َع ؾٗاب ايسٜٔ ايعلاْٞ ،إٍ كٝٻِ ايػًطإ ٫ٖٛنٛ ،ايػټٛض  .(61)«ي

ٚسٍٛ َا سسخ عكب ٚقٍٛ ضغاي١ ٫ٖٛنٛ ايتٗسٜس١ٜ إٍ اـًٝؿ١ إػتعكِ 

إٕ ايػاغ١ احملٝطٌ باـًٝؿ١ اْكػُٛا إٍ ؾطٜكٌ: ؾطٜل ؾٝعٞ  :تكٍٛ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ

 ز١ْ إػٍٛ )!!(; ٚؾطٜل غٴِّٞ تطنٞ ٜسعٛ يًكتاٍ )!!(. إٜطاْٞ ٜسعٛ ٕٗا
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ُٳٗا ٚزلعتٳٗا نباسج١ٺا ْتُٓٸنٓٸ عٔ ٖصا  ٢ يٛ إٔ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ قاْت قً

ٟٸ ،ايصٟ اختًكت٘ اخت٬قّا ،ايه٬ّ تأضىٞ. بٌ إْٗا  َكسٕض ٫ٚ أغاؽ ي٘ إط٬قّا ٗ أ

بسأت اـ٬ؾات »َٗا: مل تهًٍّـ ْؿػٗا بصنط إكسض ايصٟ ْكًت٘ َٓ٘. ؾًٓكطأ ن٬

ٖٚٞ  ،٠ ٚايتأضى١ٝ بٌ ايػاغ١ تطؿٛ ع٢ً ايػطض إثط ٚقٍٛ ضغاي١ ٫ٖٛنٛاؿازٸ

ؾاْكػِ ايػاغ١ بٌ ؾطٜل  ،بسا١ٜ اٱْصاض إػٛيٞ ايطزلٞ إٛدٻ٘ إٍ سه١َٛ بػساز

ٞٸبٳٚؾطٜل ٜطايب بإػا١َٚ ٚقبٍٛ ايتٻ ;س اؿطبٜ٪ِّ ٚأْكاضٙ ـ َٚٔ  ع١ٝ. نإ ابٔ ايعًكُ

ٌٻ اـًٝؿ١ ٚٵـ ٚايؿٝع١ ٜطٳ (62)اٱٜطإْٝٛ :بِٝٓٗ ٕ َػا١َٚ إػٍٛ ٚقبٍٛ سهُِٗ، ٚيع

ٚاتساض ايكػرل طّا بٛظٜطٙ. ٚنإ ايسٚاتساض ايهبرل ٚايستأثټ ;نإ َٔ بٌ ٖصا ايؿطٜل

ٌٕٚقاز٠ اؾٝـ ٚايػٓٸ . غسا شيو (63)هٌ باؿطبعاّ ع٢ً ضأؽ إتُػِّ ١ ٚا٭تطاى بؿه

ٕٳ تكؿ١ٝ  هطٌٜ، أٚ بٌ اؿػابات ٚا٫ْتكاّ بٌ أٌٖ ايسٜٛإ ٚبٌ ايعػايّٝٛ أٚا

 .(64)«١ ٚبٌ ا٭تطاى ٚايُؿطؽايؿٝع١ ٚبٌ ايػٓٸ

 ٘ َٔ خٝاٍ ايسنتٛض٠ ؾرلٜٔ بٝاْٞ.ٖصا نًٗ

 َعٝب.  ٖٚصا اؾذلا٤ٷ .إٕ ابٔ ايعًكُٞ نإ وٝ٘ ب٘ إٜطإْٝٛ ؾٝع١ :قايت

ّٷ ،أٜهّا ؾذلا٤ٷٖٚصا ا .ٕ َػا١َٚ إػٍٛٚٵإٕ ايؿٝع١ ٜطٳ :ٚقايت ٫ ٚدٛز ي٘  ٚن٬

 ،١ٗ ايتأضٜذ إط٬قّا. ٚإِا قايت شيو ٫عتكازٖا ايطاغذ بإٔ ٚؾس عًُا٤ ؾٝع١ اؿٹًٓ

ٚإٔ أعها٤ٙ  ،ايصٟ شٖب يًكا٤ ٫ٖٛنٛ، إِا شٖب إيٝ٘ سٌ نإ ٗ َس١ٜٓ ُٖصإ

 ٚ بػساز.عٵسطٻنٛٙ ـ نُا تععِ ايسنتٛض٠ ـ ع٢ً َغ

ُٻ ;بٝاَْٞٔ ايسنتٛض٠  ٖٚصا اؾذلا٤ٷ ٟٸغبب٘ أْٗا ق ٕٔ ُت ع٢ً ؽٜٛٔ ايؿٝع١ بأ  مث

١ شٖب إٍ ٫ٖٛنٛ ـ نتابٗا ٖصا. ٚايكشٝض إٔ ٚؾس عًُا٤ َس١ٜٓ اؿًٓقبٌ إٔ ت٪يِّ

ٚبعس ؾطاض  ٖـ(،656قطّ  9إػٍٛ )قطب بػساز بعس ٖع١ّ اؾٝـ ايعباغٞ أَاّ 

َٓٗا. ٚقس شٖب ٖصا ايٛؾس ؿ١ عُا١ٜ َس١ٜٓ اؿٹ١ًٖ اؿا١َٝ ايعػهط١ٜ ايعباغ١ٝ إهًٖ

يكا٤ٳ إٔ ٜسؾعٛا ي٘ أَٛا٫ّ ٖا١ً٥،  ،١ َٚا داٚضٖإؿاٚن١ ٫ٖٛنٛ ع٢ً عسّ َٗا١ْ اؿًٓ

ٚيٝؼ ٗ  ،ؾٛاؾل ٫ٖٛنٛ ع٢ً شيو. إشٕ نإ يكا٤ ٖصا ايٛؾس ب٫ٛٗنٛ قطب بػساز

 ت ايسنتٛض٠. نُا ازٻعٳ ،ُٖصإ اٱٜطا١ْٝ

 ؾتػًػٌ ايٛقا٥ع ٖٛ:

 .(65)قٌ ٫ٖٛنٛ إٍ ُٖصإٚ ٖـ655ضدب غ١ٓ  12
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ٛٸ  3ؾٛقًٗا بعس  ،ٖـ غازض ظٝؿ٘ َس١ٜٓ ُٖصإ إٍ بػساز655اٍ غ١ٓ ٗ ؾ

 .(66)طأؾٗ

ـ  (67)١َٞ اؿًَٓٔ ن٬ّ ايع٬ٓ سٌ أقبض ع٢ً َؿاضف بػساز ـ ٚنُا ٖٛ َػتؿازٷ

٠ ايٛاقع١ بٌ تطٜٛك٘ يبػساز َٔ اؾاْب ايؿطقٞ ١ ٗ إسٸايتكاٙ ٚؾس عًُا٤ اؿًٓ

قؿط  14اـًٝؿ١ إػتعكِ ٗ ٚبٌ َكتٌ  (68)ٖـ656قطّ غ١ٓ  11( ٗ ايطقاؾ١)

 .ٖـ656

٫ٚ  ،سّا نتاب داَع ايتٛاضٜذٛانض إٔ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ مل تطايع دٝٸَٔ ايٚ

ٌٕ ٕ تؿاقٌٝ ٖصٙ ايٛقا٥ع َٛدٛز٠ْإش إ ;نتاب اؿٛازخ ٚانض  ٗ ٖصٜٔ إكسضٜٔ بؿه

 دسّا.

اـًٝؿ١ عٓسَا غأٍ ٚظٜطٙ ابٔ  : إٕقا٥ع ايكشٝش١ َٔ ضؾٝس ايسٜٔؾًٓٓكٌ ايٛ

ٞٸ ٌٸ ايصٟ ٜٓبػٞ ي٘ ايكٝاّ ب٘ يسؾع ايػاظٟ ٫ٖٛنٛ عٓسَا نإ ٗ  ايعًكُ عٔ اؿ

ٞٸ ٚقبٌ إٔ ٜكٌ  ،ٚايتؿاٚض َع٘ ٖٚٛ ٖٓاى ،إضغاٍ ٖساٜا إيٝ٘ ُٖصإ اقذلح ابٔ ايعًكُ

غايت٘ إٕ ضٴغٴٌ ٫ٖٛنٛ ٚقًٛا بػساز ِٖٚ وًُٕٛ ض»ٜكٍٛ ضؾٝس ايسٜٔ:  .أغٛاض بػساز

ٞٸ َٻتٗا ع٢ً » ،إٍ اـًٝؿ١، ؾايتكٛا بايٛظٜط ابٔ ايعًكُ ؾعطنٗا )ضغاي١ ٫ٖٛنٛ( بط

اـًٝؿ١; ؾكاٍ: َاشا تط٣ يسؾع ٖصا اـكِ ايكاٖط ايكازض؟ ؾأداب ايٛظٜط: ٜٓبػٞ إٔ 

ض ٚغ١َ٬ ايٓؿؼ، ْسؾع٘ ببصٍ إاٍ; ٭ٕ اـعا٥ٔ ٚايسؾا٥ٔ تٴذُع يٛقا١ٜ عٹعٻ٠ ايعٹطٵ

ـٺ َٔ اؾٝاز ؾٝذب إعساز أي ـٺ َٔ لا٥ب اٱبٌ، ٚأي ٌٕ َٔ ْؿا٥ؼ ا٭َٛاٍ، ٚأي ـٹ ٓ

ٗٻ ع٠ باٯ٫ت ٚإعسات; ٜٚٓبػٞ إضغاٍ ايتشـ ٚاشلساٜا يٮَطا٤ ٚايكاز٠ ايعطب١ٝ اجمل

ٕ ٜٴطغٳٌ شيو قشب١َ ايطغٌ ايُهؿا٠ أب َكاَ٘ ٚضتبت٘، ٚػٳنٌٍّ َع ،ايعػهطٌٜ

ؾأعذب  ،١ بازل٘عٌ اـطب١ ٚايػٓهٚد ،َع تكسِٜ ا٫عتصاض إٍ ٫ٖٛنٛ ،ايسٖا٠

إعطٚف  ،ٚيهٔ فاٖس ايسٜٔ أٜبو .ٚأؾاض بإلاظ شيو ،اـًٝؿ١ بطأٟ ايٛظٜط

أضغٌ إٍ اـًٝؿ١  ،بايسٚاتساض ايكػرل ـ بػبب ايٛسؿ١ اييت ناْت بٝٓ٘ ٚبٌ ايٛظٜط ـ

اؿ١ًٝ  ٜكٍٛ: إٕ ايٛظٜط زبٻط ٖصٙ ،(69)با٫تؿام َع ا٭َطا٤ اٯخطٜٔ ٚغؿ١ً بػساز ضغاي١ّ

ًٜٚكٞ بٓا مٔ اؾٓٛز ٗ ايب٤٬  ،ب ظيؿ٢ إٍ ٫ٖٛنٛيهٞ ٜتكطٻ ;ٕكًشت٘ اـاق١

ْٚأخص َا  ،ًْٚكٞ ايكبض ع٢ً ايطټغٴٌ ،ٚاحمل١ٓ، ٚيهٓٓا غٛف ْطقب َؿاضم ايططم

بػبب ٖصا  ;اـًٝؿ١ُ ؾعٳسٳٍ، غٓذطِّعِٗ أْٛاعٳ ايعصاب ٚايعٓا٤ٚ ،َعِٗ َٔ أَٛاٍ
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 .(70)«عٔ إضغاٍ ا٭ٓاٍ ،ايه٬ّ

ٗٵِ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ شلصا ايٓلٸ ايسٜٚساض ايكػرل زعا إٍ اؿطب  َٔ إٔ ٚعًٝ٘ ؾَؿ

ِٷ َػًٛٙ شيو إٔ ايسٜٚساض زعا إٍ اؿًٝٛي١ بٌ شيو ايٛؾس ٚبٌ ايصٖاب إٍ  ;ٖٛ ؾٗ

٫ٖٛنٛ، نُا زعا إٍ غطق١ ا٭َٛاٍ ٚاشلساٜا اييت وًُٗا أعها٤ شيو ايٛؾس 

ُٳ١ًَ اشلساٜا ٚا٭َٛاٍٚإٍ إيكا ،اؿهَٛٞ اـًٝؿيت  ،٤ ايكبض ع٢ً أعها٤ سٳ

ز بٗا ٚإخهاعِٗ يعًُٝات تعصٜب قاغ١ٝ. ؾٌٗ عًُٝات ايػطق١ ٚقطع ايططم اييت ٖسٻ

ُٸ نُا تطٜس ايسنتٛض٠ بٝاْٞ إٔ  ،٢ قب٫ّٛ باؿطب يطزٸ ايػعا٠ إػٍٛايسٜٚساض ٚضؾاق٘ تػ

  !ذ ٗ ْؿٛؽ قطا٥ٗا؟تطغِّ

َِٓٗ إٜطاّْٝا  ايصٜٔ نإ نجرلٷ، كاضٙابٔ ايعًكُٞ ٚأْ» :نُا إٔ قٛشلا

ّٷ«ٚؾٝعّٝا خٌ ٫ٚ يس٣ غرلٙ َٔ إ٪ضِّ ،غرل َٛدٛز يس٣ ضؾٝس ايسٜٔ ، ٖٛ ن٬

إْ٘ أٜهّا َٔ  :ٜٚ٪غؿٓا إٔ ْكٍٛ .٢ ايبعٝسٜٔبٌ ستٸ ،إعاقطٜٔ يًٛاقع١ أٚ ايكطٜبٌ َٓٗا

ٞٸ .خٝاشلا ؾك٘ ٗ ايب٬ٙ  نإ نعٝؿّا بإظا٤ َطانع ايك٣ٛ بٌ إٕ َٛقـ ابٔ ايعًكُ

ٞٸٕٓأْ٘  ٚايػبب ٖٛ ;ايعباغٞ ٌٸ ا مل تهٔ ٫بٔ ايعًكُ َٛقؿ٘  فُٛع١ عػهط١ٜ ؾكس ٚ

ٛٸ ٠ ٓا١ٜ َٔ ا٭تطاى مل ٜهْٛٛا َٛايٌ نعٝؿّا طٛاٍ ؾذل٠ إزاضت٘ ا٭َٛض، ٚنإ يسٜ٘ ق

ي٘، ٚسٌ وسخ تٛتط ٗ ا٭ٚناع بٝٓ٘ ٚبٌ ايسٜٚساض ايكػرل نإ أؾطاز اؿُا١ٜ 

ٖٖ ،ٕ عٖٓ٘٪٤٫ ٜتدًٖٛ ُټٕٛ إٍ ظ٥٬َِٗ ا٭تطاى  ناْٛا َع ايسٜٚساض  ٔٵٜٚٓه

ٞٸ ، ٚنإ قاسب (72). ٚمل ٜهٔ ايسٜٚساض ايكػرل ٜعٚضٙ اغتٓهاؾّا(71)اؾطنػ

ٛٻاب ٗ ا٭عُاٍ َٔ غرل َؿاٚض٠ »ايسٜٛإ ابٔ ايساَػاْٞ اؿٓؿٞ َج٬ّ  ٜطتِّبٴ ايٓ

ٌٕ. ٕٚا نإ اـًٝؿ١ عٴطف عٓ٘ ايًعب بايطٝ(73)«ايٛظٜط ُٸ ٛض ؾكس ضؾع قسض عاَ اٍ َٔ ع

ٛٸ يهْٛ٘ ٜعطف أْٛاع ايطٝٛض ٚنٝؿ١ٝ ايًعب  ;ابٔ ايسضْٛؽ( َعاٌَ ايطابٛم )ٖٚٛ إسع

ٚٸ ِٸبٗا، ٚأقبض َػتؿاضٙ ا٭ ٜٴطاغٌ ب٘  ،قاض َكطٻبّا عٓس اـًٝؿ١» ٍ ٗ ؾ٪ٕٚ ايسٚي١، ث

ٛؽ ٖٛ اؿانِ ٚنإ ا٫عتكاز ايػا٥س إٔ ابٔ ايسضْ .(74)«ايٛظٜط ٜٚؿاٚضٙ ٜٚعٌُ بطأٜ٘

. (75)«اؽٳ ايعطامغٳ»قس  يهْٛ٘ ;ٚأْ٘ ٖٛ ايصٟ أٚقع ايبًس ٗ اـطاب ،اؿكٝكٞ يًسٚي١

ٚٸٚ ٞٸ ـ ايٛظٜط ا٭ ُٹ ًَِك َٔ اـًٝؿ١  ٍ ٗ ايسٚي١ ـ إشا دا٤ٙ ابٔ ايسضْٛؽ بطغاي١ٺنإ ابٔ ايعٳ

عٓس َٔ  ٗ َؿاؾ١ٗٺ»ُا دا٤ٙ بٳؾطٴ ،ٚىتًٞ ب٘ ،ٜبازض إٍ إخ٤٬ اجملًؼ َٔ اؾًػا٤

ُٸ(76)«اـًٝؿ١  .«ايػطٸٟ ٚايؿدكٞ»ٝ٘ ايّٝٛ بـايهتاب ، أٟ َا ْػ
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ْتػا٤ٍ عُا إشا نإ َكسٚض  ٔصًٜاي ٌإٛقؿ ٜٖٔصٖٓا َا ٜأتٞ ْٓكٌ  ٗ

 :باـٝاْٞ ُاايسنتٛض٠ إٔ تكؿٗ

ٚٸٍ  يهْٛ٘  ;َٚا نإ إٜطاّْٝا ،عًٟٛ ؾٝعٞ إَاَٞ اثين عؿطٟ سٺيػٝٸ : اقذلاحا٭

خٕٛ يػع١ عكً٘ ٚإخ٬ق٘ يًدًٝؿ١ إػتعكِ اَتسس٘ ايٓاؽ ٚإ٪ضِّ ،|١ٜ ايٓيبٸَٔ شضٸ

نإ ْا٥ب ، ْا٥ب إضبٌ ايؿٝعٞ ،ابٔ ق٬ٜا اشلاسلٞ ايعًٟٛ»ٖٚٛ  ،ٚنطَ٘ ٚغدا٥٘

 ،(77)«ٚقطا١َ ٚسعَّا ٚعك٬ّ ٚنإ َٔ ضدا٫ت ايعامل ضأّٜا ،بإضبٌ )إػتعكِ( اـًٝؿ١

ٖٹ تبًؼ نإ، ٚدٛازّا زلشّاغِّسّا َادسّا »إ ٚن ج٬ثٌ اي ؾٛم بات٘ ٗ ايػ١ٓقسقات٘ ٚ

ُٳ٘ ابٔ تػطٟ بطزٟ ؾكاٍ. (78)«أيـ زٜٓاض  ٚعٓسٙ غٝاغ١ْ ،نإ ؾان٬ّ ؾذاعّا»: تطدٳ

ُٻ١، إ٫ٓٚتس  . (79)«ّا، ٚي٫ٛ شيو يكًض يًد٬ؾ١أْ٘ نإ ؾٝعٝٸ برل، ٚنإ ي٘ قاغٔ دٳ

ِٷ (80)نإ ٗ َٓطك١   ،َٔ قٹبٳٌ اـًٝؿ١ زاخٌ ا٭ضانٞ ايعطاق١ٝ سان

عٓس ٚقٛي٘ إٍ اؿسٚز ايعطاق١ٝ ـ  ايصٟ ايتكاٙ ٫ٖٛنٛ ،١ٖهعٳسع٢ سػاّ ايسٜٔ ٜٴ

يٝهٕٛ َع٘ ٗ اشلذّٛ ع٢ً بػساز.  ;اتَعسٸأَٛا٫ّ َٚٚٓش٘ ق٬سٝات ٚاغع١ ٚ ،اٱٜطا١ْٝ

ٔٸ ٔ ايك٬ٜا ايعًٟٛ إٛايٞ َٔ سانِ أضبٌٝ اب بتؿذٕٝع ،سػاّ ايسٜٔ ٖصا ؾٖهط يه

ٔٵ ،ِيًدًٝؿ١ إػتعك َٳ ـَٕع٘ َٔ ايكٛات ـ ع٢ً إٔ ّسٸ ٗ أخٵص  َٔ  ٙ اـًٝؿ١ ظٝ

ٓٵَكضٸ ٝٳ ع٢ً دٝـ ٫ٖٛنٛ قبٌ اقذلاب٘ َٔ بػساز. ٚقس أضغٌ إٍ اـًٝؿ١  ايؿطغإ ـ ي

ـٕ»ٜكٍٛ:  ٞٻ ظٝ ٕٳ قًيب ٚبعحٳ إي تٴ أْا عٵَٔ ايؿطغإ ؾُ يٛ طٝٻبٳ اـًٝؿ١ُ خاططٟ ٚطُأ

ٚيػسزتٴ ايططمٳ ٗ  ،أٜهّا َا ٜكطب َٔ ١٦َ أيـ َٔ ؾطم إؿا٠ َٔ نطز ٚتطنُإ

ٟٻ كًٕٛم ٫ٚ أزٳعٴ ،ٚد٘ ٫ٖٛنٛ  ؾأضغٌ ابٔ ايك٬ٜا ضغاي١ّ .«َٔ دٓسٙ ٜسخٌ بػساز أ

ٞٸ ىدلٙ بٗصا ا٫قذلاح ُٹ ًَِك ٚٵ» ،إٍ ايٛظٜط ابٔ ايعٳ  ؾًِ ٜٴبٵسٹ ،ضٙ ع٢ً اـًٝؿ١ؾعٳطٳنٳ٘ ٖصا بسٳ

  . (81)«اٖتُاَّا نجرلّا ب٘

ٜػِّط إٍ اـًٝؿ١  ،(82)ْا٥ب اـًٝؿ١ بإضبٌ»ضٙ، نإ ابٔ ق٬ٜا ايعًٟٛ ٚٵٚبسٳ

ٌٷ ،ٚوصِّضٙ َٔ ايتذل ٜكٍٛ  .(83)«٫ٚ ٜٛقٛ٘ ايتٓبٝ٘ ،٫ هسٟ ؾٝ٘ ايتشصٜط ،ٖٚٛ غاؾ

ٚوطِّى ععَ٘،  ،ض اـًٝؿ١ٚنإ تاز ايسٜٔ ابٔ ق٬ٜا ْا٥ب إضبٌ وصِّ»ايصٖيب: 

  .(84) «ى ٫ٚ ٜػتٝكٜـًٝؿ١ ٫ ٜتشطٻٚا

ـٷ: ايجاْٞ ٞٸ آخط َٛق ِٳ َع َٛقـ ابٔ ايك٬ٜا  ،إَاَٞ اثين عؿطٟ يؿٝع تٓاَغ
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ٞٸايعًٟٛ، ْٚعين ب٘ َٛقـ   ،بايتشصٜط ٚايتٓبٝ٘»ايصٟ نإ ٜهاتب اـًٝؿ١  ،ابٔ ايعًكُ

٘ إ خٛاقټغؿ٫ّٛ، ٚن از إ٫ٜٓ ٚا٫ستٝاٙ ٚا٫غتعساز، ٖٚٛ ٫ ٜعزٜٚؿرل عًٝ٘ بايتٝٗك

ٖٹُْٛ٘ أْ٘ يٝؼ ٗ ٖصا نبرل خططٜٴ ٕٸ ايٛظٜط إْٻ ،ٛ ٫ِّٚ ٖٓاى قصٚض، ٚأ ِ ٖصا ُا ٜع

ٚٗ  .(85)«٘ؾٝكتطع َٓٗا يٓؿػ ،يٝذِّس بٗا ايعػانط ;ٚيتٴدلٳظ إيٝ٘ ا٭َٛاٍ ،يٝٓؿل غُٛق٘

طًب ؾٝ٘ إٍ اـًٝؿ١ إٔ ٜؿتض باب ايتؿاٚض َع  ،غٝاغّٝا ايٛقت ْؿػ٘ قسٻّ س٬٘

ٞٸ إٕ :ر ايٓدذٛاْٜٞكٍٛ إ٪ضِّٛ ٖٚٛ ٕا ٜعٍ ٗ َس١ٜٓ ُٖصإ اٱٜطا١ْٝ. ٫ٖٛن  ابٔ ايعًكُ

ٚإٕ عسزِٖ بًؼ َٔ  ،ا ع٢ً ايعاَيِ بأغطٙٛٵإٕ إػٍٛ قس اغتَٛي» :قاٍ يًدًٝؿ١ بكطاس١ٺ

ٟٴايهجط٠ سسٸ ايػسٜس ٖٛ إٔ ًٌٜ شلِ  ّا يٝؼ ٭َرل إ٪ٌَٓ ايكسض٠ ع٢ً فابٗت٘، ٚايطأ

هعٌ َٔ ا٭َٛاٍ ٚإُتًهات مثّٓا يػ١َ٬ ايٓؿؼ ٚغ١َ٬ إػًٌُ.  ٜٚتٛانع، ٚإٔ

طٵٙ أشّْا عٹيهٔ إػتعكِ مل ٜٴ ،ٚٚاقٌ ايٛظٜط إػًٛب ع٢ً أَطٙ قٍٛ أَجاٍ ٖصا ايه٬ّ

ٛٻؾٛٙقاغ١ٝ. أَا إكطٻ إٕ ٖسف ايٛظٜط ٖٛ  :ٚقايٛا ،بٕٛ َٔ اـًٝؿ١ ٚخٛاقټ٘ ؾكس خ

يكٛقٞ  . ٖٚصا تؿهرلٷ(86)«ثِ ٜػِّ٘ عًٝو إػٍٛإخ٤٬ اـعا٥ٔ َٔ ا٭َٛاٍ، َٚٔ 

ٞٸ  ;ّاؾدكّا ْعّٜٗا دسٸ عٴٔطف ب٘ احملٝطٕٛ باـًٝؿ١ إػتعكِ; بُٝٓا نإ ابٔ ايعًكُ

ٔٸ خٌ بٗصٙ ايت١ُٗ ايكبٝش١.َٔ إ٪ضِّ ُٗ٘ أسسٷٓ٘ ٚتطبٝت٘ ٚإبا٥٘، ٚمل ٜتٻعهِ تسٜټ  يه

اشلساٜا ٚايتؿاٚض َع ٫ٖٛنٛ، ٚأْ٘ َٚٓع٘ إضغاٍ  ،تسخټٌ ايسٜٚساض ايكػرل ٗ ا٭َط

ٔٵ َٳ ُٳ١ًَ اشلساٜا غٝبعح  ٜٚصٜكِٗ أغٛأ أْٛاع  ،ٜٚكازضٖا َِٓٗ ،ًٜكٞ ايكبض ع٢ً سٳ

ٞٸايتعصٜب، أزٸ ٚنإ  .(87)٣ إٍ خٛف اـًٝؿ١ ٚتٛٗقؿ٘ عٔ تٓؿٝص َكذلح ايٛظٜط ابٔ ايعًكُ

ٞٸ ٌټ شيو ْها١ّٜ بابٔ ايعًكُ َه٢ عٔ َ٪اَط٠ َا  يهْٛ٘ نإ قس أخدل اـًٝؿ١ ٗ ;ن

 ٘. ٚتعٌٝ أسس ألاي٘ قًٓ ،واٍٚ ؾٝٗا خًع اـًٝؿ١ ،يًسٜٚساض ايكػرل

 ،١ٜ بإػتعكِايػطٸ ٫ٖٛ١نٛ بًػت٘ أخباض اتكا٫ت سػاّ ايسٜٔ عٓه ثِ إٕ 

شٖب ابٔ  ،عكب است٬ي٘ بػساز ،ثِ َقتٳًَ٘. ٚؾُٝا بعس ،بصضٜع١ ايتؿاٚض َع٘ ;ؾسعاٙ إيٝ٘

ٚنإ بٝٓ٘ ٚبٌ »قاٍ ابٔ اؾعضٟ:  ،٪ يعٜاض٠ ٫ٖٛنٛايك٬ٜا َع بسض ايسٜٔ ي٪ي

إٕ بسض  :كاٍعٓسٙ، ؾٝ ؾأسهطُٖا ٫ٖٛنٛ ;ص َٓاؾػ١٪ي٪طيبسض ايسٜٔ  قاسب إٛقٌ

ـٷايسٜٔ قاٍ شل٫ٛنٛ:  ٟٸ ٖصا ؾطٜ  ايٓاؽٴ ٘تبعيٚيٛ قاّ ، ث٘ باـ٬ؾ١٘ ؼسِّْٚؿػٴ ،عٳًَٛ

ْعتكس إٔ ايػبب ٗ قتً٘ ٖٛ ٚ .(88)«ؾكتً٘ ،ؾأثٻط ٖصا عٓس ٫ٖٛنٛ ;ٙأَطٴٚاغتؿشٌ 

ُٳ٘  ،١ٜ اييت نإ قس أدطاٖا َع اـًٝؿ١ إػتعكِا٫تكا٫ت ايػطٸ ٚطًب إيٝ٘ زع
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يٝؿٓا ٖذَّٛا ع٢ً إػٍٛ ِٖٚ َا ٜعايٕٛ ٗ ايططٜل إٍ بػساز  ;١ٚزعِ سػاّ ايسٜٔ عٓه

ُٻٓ٘ ضغايت٘ ايٓاطك١ باٱخ٬م ،ٖـ655أٚاخط غ١ٓ   ط.إػٍٛ ُنجٴ ، ؾذٛاغٝؼٴٖا ن

قس ؾاضى  ،إعطٚف بسٖا٥٘ ٚزغا٥ػ٘ ٚقػٛت٘ ،ٕ ٜهٕٛ بسض ايسٜٔ ي٪ي٪أَٚٔ إُهٔ 

 سٝح اْتكِ َٓ٘.  ،ٗ اغتسضاز ابٔ ايك٬ٜا يًصٖاب َع٘ إٍ ٫ٖٛنٛ

ٖٚهصا نإ ٖصإ اؿطٜكإ ع٢ً اـًٝؿ١ ٚاـ٬ؾ١ ٗ تًو ايٛطٚف 

ٞٸ  ،ايعكٝب١ ؽ ٗ سطٚب إتُطِّٚسا٫ٚ با٫ؾذلاى َع سػاّ ايسٜٔ عٖه١ ايكا٥س اؾبً

 ،ٌ إَاٌَٝ اثين عؿطٌٜاَٗا ا٭خرل٠، ناْا ؾٝعٝٸايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٗ أٜٸ اؾباٍ إْكاشٳ

َٳ ايصٜٔ  ،اّ إػًٌُٚ ايعطام َٔ اؿٓهعٵتعإٚ َع ٫ٖٛنٛ ع٢ً َغ ٔٵخ٬ؾّا ؾُٝع 

طين ٚؾاضنٛٙ ٗ قتٌ إخٛاِْٗ إػًٌُ َٔ َٛا ،اتزعُٛٙ بإكاتًٌ ٚا٭َٛاٍ ٚإعسٸ

ٌّ  ٚاسس. ايعطام، ٚمل ٜهٔ بٌ ٖ٪٤٫ اؿهاّ إتعاٌْٚ ؾٝع

ٓٳ ٚبايًعب بايطٝٛض  ،ات٘إعطٚف باُْٗان٘ بًصٸ ،إٍ اـًٝؿ١ إػتعكِ سٵعٴؾً

ؾؿٞ ؼًٌٝ  ،٘ أٜهّا ايسنتٛض٠ بٝاْٞ ٗ نتابٗا ٖصا ـتٵٚايػٓا٤ ٚإططبٌ ـ ٖٚٛ َا شنطٳ

ا٥ؿّا ع٢ً ايسٚاّ َٔ غط٠ٛ ايسٜٚساض غٝهٛيٛدٞ يٓؿػٝت٘ ْكٍٛ: إٕ اـًٝؿ١ نإ خ

ٚنإ ايسٜٚساض ايكػرل ٖٛ اؿانِ اؿكٝكٞ  .ايصٟ نإ بٝسٙ أَط اؾٝـ ،ايكػرل

شيو أْ٘ إشا سٳسٳخٳ تعاضضٷ بٌ ضأٜ٘ ٚضأٟ ايٛظٜط  ;ٚيٝؼ إػتعكِ باهلل ،يًعطام آْصاى

ٟٸ أٚ اض ٖٛ ايصٟ ؾإٕ ضأٟ ايسٜٚس ،٢ يٛ نإ اـًٝؿ١ ْؿػ٘ستٸ ،َػ٪ٍٚ ٗ ايسٚي١ ضأٟ أ

ٓٳٖؿص، َجًُا سسخ عٓسَا اقذلب اؾٝـ إػٛيٞ َٔ بػساز ٚأقسض اـًٝؿ١ُ أَطٳٙ بتعٌٝ  ،ٜٴ

َٸ ٫َتٓاع ايسٜٚساض ايكػرل ٚبك١ٝ  ;ّا يًذٝـ، ؾًِ ٜٴٖٓؿص ٖصا ا٭َطَطؾس ايؿطابٞ قا٥سّا عا

ٝٵ  .(89)ط ؼت يٛا٥٘أَطا٤ اؾٝـ عٔ ايػٻ

ٌٜ ، ٖٚا ٖٛ اٯٕ ٜٛاد٘ ؼسٸ١ إٍ ٖصا اؿسٸٕٚا نإ نعٝـ ايؿدكٝٸ 

ٚيهٞ ٫ ٜبسٚ َٛٗط اـا٥ـ،  ،ٚتٗسٜس ايسٜٚساض ايكػرل ;نبرلٜٔ: تٗسٜس ٫ٖٛنٛ

ٛٸ ٠ يسٜ٘، َػتدسَّا ٚاسسّا َٔ َٝهاْعَات آيٝات ؾكس اْطًل بايه٬ّ ع٢ً عٓاقط ايك

إعطٚؾ١، ٜسؾع بٗا عٔ ْؿػ٘ اـٛف، ٚشيو بإٔ ٜطًب  (Defence mechanism)ايسؾاع 

احملٝطٌ ب٘ إٔ ٫ ىاؾٛا، َسٻعٹّٝا أْ٘ ٖٛ ايصٟ غٝكّٛ عُاٜتِٗ َا يسٜ٘ َٔ  إٍ

ـٕ ٕٵ يعّ ا٭َط ؾػٝسعٛ يٓكطت٘ ًََٛى ا٭ضض ايصٜٔ ِٖ َجاب١ دٓٛز ي٘، ِٖٚ دٝ ، ٚإ

ٖٳًَعّا ٚضٴ ٚيػطض إغهات ٖصا  ،بّاعٵغٛف ًٜبټٕٛ ْسا٤ٙ. ٕٚا نإ ٗ زاخً٘ خا٥ؿّا ٜطتعس 
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ٛٻض إٔ ي٘ ع٬ق١ قساق١ َع َٓهٛ قاإٓ ٚؾكٝك٘ ٫ٖٛنٛ، ٚؾكس ت ،ايطعب ٗ قًب٘ ٫ ك

١ٜ أٜهّا; بٌ إْ٘ اغتدسّ َٝهاْعّ اٱْهاض أٚ ْؿٞ أُْٗا و٬ُٕ ي٘ إؿاعط ايٛزٸ بٴسٻ

 ،، ؾازٻع٢ إٔ ايطغاي١ اييت ًٓٗا ايطټغٌ إيٝ٘(Disavowal mechanism) (90)ايٛاقع

ِٵ، ناشب١.  ٖٞ ضغاي١ْ ،إْٗا َٔ ٫ٖٛنٛ :ٚقايٛا ٕٕ  ايسؾاعات عباض٠ْ»ْٳعٳ ٔٔ أَا عٔ سك

ِٕيًصٖٔ، ٚمٔ ْسضأ عٔ أْؿػٓا َا قس ٜػبِّ بإٔ  ،ب٘ اعذلاؾٓا بٗصٙ ا٭ؾهاض َٔ َأَي

ِّضٖا ْٚططزٖا ْٚهعٗا ٗ قٓسٚم ٚنؿٝٗا ّا بًؼ ٖصا ايِٖٛ ب٘ سسٸيكس  .(91)«مطِّؾٗا ٚم

 .(92)«شلِ ٕٵٚئ ٜسخًٖٛا َا مل ْأشٳ ،اإٕ بػساز ٖٞ تٳدٵتٴٓ» :نإ ٜكٍٛ

ٛټض » ;إٕ اـًٝؿ١ :سٝح ٜكٍٛ، يٓهٌُ ن٬ّ ضؾٝس ايسٜٔ ٚبساؾع َٔ ايتٗ

َٳ ،ٚايػطٚض  خطاؾ١; ؾإٕ :ٌٵـٳ ايكها٤ٳ إكبٌ، ٫ٚ تُكٜكٍٛ ي٘: ٫ ِؽ ٔٵأضغٌ إٍ ايٛظٜط 

٫ عسا٠ٚ ٚقطٝع١. ٚسٝح إْين  ،بٝين ٚبٌ ٫ٖٛنٛ خإ ٚأخٝ٘ َٓهٛقاإٓ قساق١ ٚأيؿ١

. أَا يٞ، ٚإٕ ضغاي١ ايطټغٴٌ ناشب١ْ أُْٗا ٜهْٛإ قسٜكٌ َٚٛايٌٝ ٬ بٴسٻقسٜل شلُا ؾ

ٛٳإ يٞ خ٬ؾّا َٚغ ٕ ًَٛى ا٭ضض إإش  ;طٳ ع٢ً ا٭غط٠ ايعباغ١ٝٝٵضّا ؾ٬ نٳسٵإشا أنُطٳ اَ٭خٳ

ٌٸ ،ِٖ َجاب١ اؾٓٛز يٞ، ِٖٚ َٓكازٕٚ َٚطٝعٕٛ ٭َطٟ ْٚٗٝٞ  ،قطط ؾأزعِٖٛ َٔ ن

ٔٻ تٗسٜسٳ إػٍٛ  ،ِّ قًبٳوٚتٛضإ عًُٝٗا، ؾَك ُٚأثرل إٜطإ ،ٚأغرل يسؾعُٗا ٫ٚ ؽاؾ

 .(93)«ٚٚعٝسِٖ

؟ ٜكٍٛ ضؾٝس اٚنٝـ تكطؾٛ ،ؾًٓٓٛط َا ٖٛ َٛقـ ايكٝازات ايعػهط١ٜ 

ٚؾتض ايسٜٔ بٔ  (94)غًُٝإ ؾاٙ بٔ بطدِ :َجٌ ،أَا قاز٠ اؾٝـ ٚا٭َطا٤»ايسٜٔ: 

ٗ َٓعٍ ايٛظٜط ابٔ إِْٗ ادتُعٛا ؾٚفاٖس ايسٜٔ ايسٚاتساض ايكػرل،  (95)نطٙ

ٞٸ قا٥ًٌ: إْ٘ قسٜل إططبٌ  ،ٚأطًكٛا أيػٓتِٗ بَكسٵح اـًٝؿ١ ٚطعٓ٘ ،ايعًكُ

ٚٸ اؾٝٛف ٚاؾٓٛز ،ٚإػاخط ٌٻ َا ازٻخطْاٙ ٗ عٗس  ،ٚإْٓا أَطا٤ اؾٝـ ،ٚعس بٹعٓا ن

ٟٸ  ،ٚايسٙ إػتٓكط. ٚقاٍ غًُٝإ ؾاٙ: إشا مل ٜكسّ اـًٝؿ١ ع٢ً زؾع ٖصا اـكِ ايكٛ

ع٢ً بػساز،  ب دٝـ إػٍٛ عٔ قطٜبٺؾػٝتػًٖ ، ٜبازض إٍ طًب ايعٕٛ ٚإػاعس٠ٚمل

ٟٸ كٕٛ ع٢ً ، نُا ؾعًٛا بػا٥ط ايب٬ز ٚايعباز، ؾ٬ ٜٴبٵكًٕٛم ٚس٦ٓٝص ٫ ٜطسِ إػٍٛ أ

ٟٸ ٚ، قّٜٛا نإ أٚ نعٝؿّا، ٚغٝٴدطدٕٛ ضٳبٻات ط نإ أٚ َٔ ايبٳسٵَٔ اَؿهٳ ؾدٕل أ

إػٍٛ مل وسقٛا ظُٝع اؾٗات يهإ َٔ ايػٌٗ  ٚيٛ إٔ .ذل ايعك١ُاـسٚض َٔ غ

ـٕ ،سؿس اؾٓٛز َٔ ا٭ططاف ٝٸ ٗ غاض٠ٺ ٚؿًُتٴ عًِٝٗ ظٝ ١ ٚؾتٻتټ سلًِٗ، ٚيٛ يًٝ
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ٕٵ ٜٴِكٚٵت ا٭َٛض ع٢ً خ٬ف شيو ؾَأطٳدٳ ٛٵتٳٍ بايؿت٢ أ   .(96)«ٚؾطف ٠ٺ١َ ايٛغ٢ ٗ ععٸٌ ٗ سٳ

ِټ ٖ٪٤٫ ايكاز٠ َٓشكطّا با ٖٳ ٚازٻعٛا أِْٗ  ،٭َٛاٍ اييت ْعٖٛايكس نإ 

ٟٸ غًُٝإ ؾاٙ  ؾكسٖٚا ٗ عٗس ٖصا اـًٝؿ١ )إػتعكِ(. بُٝٓا انتؿ٢ ايكا٥س ايعػهط

ِّم إػٍٛ بػساز ٫غتطاع ٖٛ إٔ ٜؿعٌ ؾ٦ّٝا :ٞ ٚايكٍٛبايتُٓٸ ٚؿٌُ عًِٝٗ  ،إْ٘ يٛ مل ٜط

ٖٛ  ،كسٚا ب٘ ادتُاعِٗنٞ ٜع ;دٝٛؾِٗ. ٜٚبسٚ إٔ اختٝاضِٖ ٕٓعٍ ايٛظٜط طٻمَٚؾ ،ي٬ّٝ

ب١ بٌ ايسٜٚساض ايكػرل ٚايٛظٜط ابٔ ٕ ايع٬ق١ مل تهٔ طِّإإش  ;ٱخاؾت٘ بايسضد١ ا٭ٍٚ

ٞٸ  .ايعًكُ

ٝٓاٙ عاي١ اٱْهاض أٚ ْؿٞ ايٛاقع ؾإْ٘ سٌ ْٴكٌ إيٝ٘ ظ اـًٝؿ١ َا زلٻٚيهٞ ٜععِّ 

ّ غًُٝإ ؾاٙ ي٘ ا٭ثط قاٍ يًٛظٜط: إٕ ن٬ٚ» ،ن٬ّ غًُٝإ ؾاٙ ـ أٚ ُأَٓٝت٘ ـ ُأعذب ب٘

ٝٳِٗ بايسضِٖ ٚايسٜٓاض، ثِ ػٳٗ ايٓؿؼ إٓٗه١; ؾاغتعٔطض اُؾٓس َع ب تكطٜطٙ ُ٭غٓ

ُٵِٗ إٍ غًُٝإ ؾاٙ يٝشكِّل خٖطت٘ . َٚع عٹًِِ ايٛظٜط إٔ اـًٝؿ١ ئ ّٓض َا٫ّ، يهٓ٘  غِّ

اضضٳ اُؾٓس إٔ ٜعطض ـ َهاٜس٠ّ َٓ٘ يٮعسا٤ ـ مل ٜٴبٵسٹ ع٢ً ايؿٛض ضأّٜا َعاضنّا، ٚأَطٳ ع

ٓٵٛٵدّا َؾٛٵاؾٓٛز بايتسضٜر َؾ س اـًٝؿ١ إٍ ايبعٝس ٚايكطٜب دّا، يٝكٌ ْبأ نجط٠ سؿٛز دٴ

ٚٸ ،ٚايذلى ٚايعطب . ٚبعس ٔػ١ أؾٗط أبًؼ ايعاضضٴ ايٛظٜطٳ إٔ اؾٓس ؾتؿذل عع١ّ ايعس

ض ايٛظٜطٴ ع٢ً اـًٝؿ١ إٔ ّٓض إاٍ; ؾعط ٚإٔ ،قس قاضٚا عسزّا ٚؾرلّا ٚدٝؿّا دطاضّا

ؾ٦ٝؼ ايٛظٜط َٔ َٛاعٝسٙ  ،ٚيهٓ٘ اعتصض عٔ إعطا٤ ؾ٤ٞٺ ،ا٭َط ع٢ً إػتعكِ

٢ ٜهؿـ ستٸ ،ٚٚنع عٌ ا٫ْتٛاض ع٢ً ْاؾص٠ ا٫قطباض ،ٚضنٞ بايكها٤ ،ن١ًّٝ

ُٸ  .(97)«ا ٚضا٤ ايػتاضايؿًو ْؿػ٘ ع

ٞٸ ـ ٖٚٛ  إٕ تػًِٝ ١َُٗ اٱؾطاف ع٢ً تسضٜب ايعػانط إٍ ايٛظٜط ابٔ ايعًكُ

ٖٚ ٞٸَٛ  ،ٍ تهًٝـ ايكا٥س غًُٝإ ؾاٙسٳبٳ ،٫ٚ ع٬ق١ ي٘ با٭َٛض ايعػهط١ٜ ـ ،ـ َسْ

ٍ تهًٝـ سٳٚأسس أندل قٝازات اؾٝـ، ٚبٳ ،ٖٚٛ قاسب ؾهط٠ ػُٝع اؾٓٛز

ع٢ً إٔ ثك١ إػتعكِ بايٛظٜط ناْت أنجط َٔ ثكت٘ بٗصٜٔ  ايسٜٚساض ايكػرل، ؾٝ٘ ز٫ي١ْ

 ايكا٥سٜٔ.

ٔٵ اـًٝؿ١ َبًػّا نبرلّا يتؿهٌٝ  عطن١ خكٻلع اقذلاب َٛعس سػِ إَ يه

ٛٸ اييت ساقطٖا إػٍٛ َٔ ْٝع اؾٗات ٗ  ،يًسؾاع عٔ أغٛاض بػساز ;َٔ ايطټَا٠ ٠ٺق

اـًٝؿ١ُ  ٚتكسٻّ»ايصٟ نإ ٗ بػساز آْصاى:  ،ٜكٍٛ ابٔ ايهاظضْٚٞ .ٖـ656ّ غ١ٓ قطٸ
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ٍٕ نجرل إيٝٗ ،بإقا١َ ْاع١ َٔ ايطټَا٠ ع٢ً ايػٛض ْاع١ْ َٔ  ِ; ؾدطزٚإط٬م َا

ٍٴ َعِٗ ٚغطق١  ،ٚإط٬م ايٝػرل (98)ٚؾطٳعٛا ٗ اٱثبات ،ا٭عٝإ ٚأعٛإ ايسٜٛإ ٚإا

ٖٚ(99)«ؾٳطٳّٖا إٍ إاٍ ;ايباقٞ ؿٞ زٚي١ إػتعكِ ٚضداٍ ب٬ط٘ . ٖٚهصا أثبتٳ نباض َٛ

 د١.ٔط٢ ٗ تًو ايػاعات اَؿستٸ ،أِْٗ يكٛم

ٌٸ إؾاع١ٺ إٍ بحِّ ثِ إٕ ايسٜٚساض ايكػرل بازض  ز ط٬ّٜٛ قساٖا ٜذلزٻ ناشب١ ٚ

ٛٻخ٬ٍ ا٭عٛاّ ٚايكطٕٚ ع٢ً أؾٛاٙ َ٪ضِّ ضٖٚا خٌ ٚعٛاّ أضازٚا يًٛقا٥ع إٔ تكع نُا تك

ٕٚا نإ »ٚيٝؼ نُا سسثت ع٢ً أضض ايٛاقع; سٝح ٜكٍٛ ضؾٝس ايسٜٔ:  ،ٗ أشٖاِْٗ

س١ٜٓ ٚأٚباؾٗا ناْٛا ١ً إَؿ٠ خكُّا يًٛظٜط ؾإٕ أتباع٘ َٔ غٳايسٚاتساض ٗ تًو إسٸ

ٚأْ٘ ٜطٜس ْكطت٘ ٚخص٫ٕ  ،ؿل َع ٫ٖٛنٛ خإٜصٜعٕٛ بٌ ايٓاؽ إٔ ايٛظٜط َتٻ

ٔٸٛٔاـًٝؿ١، ؾَك  .(100)«ٟٳ ٖصا ايٛ

إْ٘ ٜعتُس ايطٚا١ٜ  :ضؾٝس ايسٜٔ ـ قًٓا :َجٌ، ٕر َطَٛمب نتاب١ َ٪ضِّػٳؾبشٳ

ٛٻٚيٝؼ َا  ،نُا سسثت نإ ٖصا تػًػٌ ايٛقا٥ع ،ايبػساز١ٜ ا٭ق١ًٝ ـ ضت٘ تك

بإٔ ايػبب ٗ غكٛٙ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ ٖٛ  ،ٚاختكطت٘ ٗ ٚضٜكاتٺ ،ايسنتٛض٠ بٝاْٞ

 ;ايصٟ عٌُ ع٢ً تسَرل اـ٬ؾ١ َٔ اـاضز ،اثٓإ: ْكرل ايطٛغٞ ايؿٝعٞ اٱٜطاْٞ

ٞٸ  تٵايصٟ عٌُ ع٢ً تسَرل اـ٬ؾ١ َٔ ايساخٌ. ؾأيػٳ ،ايؿٝعٞ ايعطبٞ ٚايٛظٜط ابٔ ايعًكُ

ِٸ١ إػبصيو اـٓط ؾتش٘ َٔ  ٛي١ٝ اييت أَط بٗا إًو إػٛيٞ َٓهٛ قاإٓ بؿتض َا مل ٜت

ِّ٘ إٍ اٱَدلاطٛض١ٜ إػٛي١ٝ، ن ،ايبًسإ ض ايتشطٜهٞ يكانٞ ايكها٠ ٚٵايسٻ تٵأيػٳ ُاٚن

ض ٚٵزٳ تٵايصٟ دا٤ َٛاؾكّا شل٣ٛ َٓهٛ قاإٓ، ٚأيػٳ ،سلؼ ايسٜٔ ايكعٜٚين ايؿاؾعٞ ٚلً٘

اتِٗ يػعٚ ايصٜٔ عاْٚٛا إػٍٛ ظٝٛؾِٗ ٚأغًشتِٗ َٚعسٸ ،اّ إػًٌَُٔ اؿٓه سؿسٺ

 ايعطام ٚغرلٙ. 

ٞٸنثت ايسأخرلّا، ؼسٸ ٌٕ تٛضٙ بٝاْٞ عٔ ايطٛغٞ ٚابٔ ايعًكُ ًَؿت يًٓٛط  بؿه

 بٔ قُس ايسٜٔ َٚ٪ٜس ايطٛغْٞكرل ايسٜٔ  اـٛاد٘ ٍؾًٓٓٛط إ»ّا، ؾٗٞ تكٍٛ: سٓك

ٟٸ ايعًكُٞ  ٠إٗاض غا١ٜ ٌُٗ بع قاّ قس قس نإ ٟيصا اـٛاد٘ َاأ ؟غًٝعبٕٛ ٕضٚٵزٳ أ

 . «َه٢ آٖ أنجط إػٛيٞ اـإ عٓس َكاَ٘ ع٬ ؾكس ٚايصنا٤

ٞٸ أٜاّ ايبطٌ ايجاْٞ يتًو إػاَط٠ بعس ؾتض بػساز  ٌٵمل تُط»: ٚقايت عٔ ابٔ ايعًكُ

ٔٸٖـ٠656 ؾٗٛض، ؾكس َات ٗ ْاز٣ ا٭ٍٚ َٔ غ١ٓ غ٣ٛ عسٸ َكرلٙ ستِ عًٝ٘  ، يه
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١. يكس عٳًَتٵ َها١ْ ايٛظٜط عٓس ل اْتكاّ ايؿٝع١ َٔ ايػٓٸٚوكِّ ،ٚاٍ كسَٚ٘إٔ ٜط٣ ظ

 .(101)«ٚأبكاٙ ٫ٖٛنٛ ع٢ً ٚظاض٠ بػساز ،إػٍٛ

ٞٸإْٸُا ا٥ٗا إٔ إػٍٛ إْٗا ت٪نِّس يكطٸ  ;سانُّا ع٢ً ايعطام عٝٻٓٛا ابٔ ايعًكُ

٫ٖٛنٛ أضاز  يهٔ اؿكٝك١ ٖٞ غرل شيو. إٕ .يهْٛ٘ خإ اـًٝؿ١ ٚتعإٚ َع ٫ٖٛنٛ

ٚنإ ا٭ؾهٌ ي٘ إٔ ىتاض أؾدام ٖصٙ اٱزاض٠  ،َس١ْٝ ٱزاض٠ ايب٬ز اييت ؾتشٗا إزاض٠ّ

ٖٚ ٖٚ ا ؾكس عٝٻٔؿٞ زٚي١ إػتعكِ، ٚيصَٔ نباض َٛ ُٻت نباض َٛ ؿٞ ب٬ٙ سه١َّٛ ن

ٞٸ ٓ٘ ٫ٖٛنٛ ٗ مل ٜهٔ ٚسسٙ ايصٟ عٝٻ اـًٝؿ١ إػسٚض إػتعكِ، ٚإٕ ابٔ ايعًكُ

ٞ ٞ ايؿاؾعٞ ٚايػٓٸ١َ، بٌ نإ َٔ بٌ أعها٤ ٖصٙ اؿه١َٛ ايػٓٸٖصٙ اؿهٛ

ٞ اؿٓؿٞ ٚايؿٝعٞ ٚايٓكطاْٞ ٚايعًٟٛ، ٚنإ بعض ٖ٪٤٫ قس استذعٙ اؿٓبًٞ ٚايػٓٸ

٫ٖٛنٛ يسٜ٘، ؾؿٞ آخط ضغاي١ إٍ ٫ٖٛنٛ أضغٌ اـًٝؿ١ُ ن٬٘ َٔ: عبس ايػين ابٔ 

ٞٸ ُٹ ، َٚاضَهٝدا داثًٝل ايٓكاض٣، ٚسٌ ايسضْٛؽ َػتؿاضٙ ا٭ٍٚ، ٚٚظٜطٙ ابٔ ايعٳًَِك

. (102)«ٚمل ٜأشٕ شلِ إٔ ٜعٛزٚا إٍ اـًٝؿ١ ،ثٳبٻَطِٗ ٫ٖٛنٛ»أنٌُ ٖ٪٤٫ غؿاضتِٗ 

يس٣ قسَِٚٗ  ،نُا ٖٛ ٚانض ،ب١َٗصٻ ٖٚهصا استذعِٖ ٫ٖٛنٛ عٓسٙ بططٜك١ٺ

قس شٖب ٖٛ بٓؿػ٘  ،(103)ايبادػطٟ :َجٌ ،بطغاي١ اـًٝؿ١ ا٭خرل٠. بُٝٓا نإ بعهِٗ

ٖٚٚطًب إٔ ٜعِّٓ٘ ٗ ٚٚٝؿ١ٺ ،٬ٖنٛ إٍ ؿٌ إعٌٝٓ ٗ . ٚأزلا٤ أغًب ٖ٪٤٫ إٛ

ٗ داَع ايتٛاضٜذ ٚٗ نتاب اؿٛازخ ٚغرلُٖا. ؾؿه٬ّ عٔ  اؿه١َٛ إػٛي١ٝ َٛدٛز٠ْ

ٞٸ ٌٓ ٗ اؿه١َٛ اؾسٜس٠ ؾدكٝات غٴ١ِّٝٓ اٱَاَٞ نإ َٔ بٌ إعٝٻ ابٔ ايعًكُ

ٟٸْٚكطا١ْٝ، ٚنإ بعض ٖ٪٤٫   َِٚٓٗ:، ايٓػب عًٛ

ٚٸ ٞٸ ،ٍ يًدًٝؿ١ إػتعكِابٔ ايسضْٛؽ إػتؿاض ا٭ ٌٸ ٖٚٛ غرل ؾٝع  تأنٝس. به

قاسب زٜٛإ إػتعكِ، سٝح عٴِّٔ أٜهّا  ،ٚؾدط ايسٜٔ ابٔ ايساَػاْٞ اؿٓؿٞ

إٕ إػٍٛ  :ٜٚكٍٛ قسٜك٘ اؿُِٝ ابٔ غعٝس إػطبٞ .َٓكب قاسب زٜٛإ )ٚظٜط إاي١ٝ(

 .(105). ٚقس شٖب َع ٫ٖٛنٛ إٍ آشضباهإ(104)«ٕعطؾت٘ بٗا ;ا١ٜ ايب٬زأبكٛٙ ع٢ً دب»

ًَتعّ باب ايٓٛبٞ يًُػتعكِ، سٝح عٴِّٔ  ،ٚتاز ايسٜٔ ابٔ ايسٚاَٞ ايؿاؾعٞ

 ؾذعٌ ٚيسٙ فس ايسٜٔ سػٌ عٛنٳ٘.  ،٘ تَٛٗٓكب قسض ا٭عُاٍ ايؿطات١ٝ. يهٓٸ

ايصٟ شٖب  ،إػتعكِ قانٞ قها٠ اـًٝؿ١ ،ْٚٛاّ ايسٜٔ ايبٓسْٝذٞ ايؿاؾعٞ

َٳطٳ بإٔ ٜٴَكطٻ َٓكب قانٞ ايكها٤ ،عّا إٍ ٫ٖٛنٛٛٵَط  .(106)ؾأ
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 ،ايصٟ نإ ىسّ ٗ ظَٔ إػتعكِ عا٬َّ ،أَا أٓس بٔ عُطإ ايبادٹػطٟ

يٝتٛغ٘ ي٘ عٓس  ;كٌ بأسس ا٭َطا٤، ؾكس اتٻ(107)«ٚايػايب ع٢ً أٌٖ بادػط٣ اؿٓب١ًٝ»

٢ٗ إيٝ٘ َٔ ساٍ ايعطام َا أٚدب تكسّ٘ ٚتؿطٜؿ٘ ٚأْ» ،٫ٖٛنٛ، ؾًُا سهط بٌ ٜسٜ٘

 .(108)«ٚتعٝٝٓ٘ ٗ ا٭عُاٍ ايؿطق١ٝ; ٖٚٞ اـايل ٚططٜل خطاغإ ٚايبٓسْٝذٌ

ٖٚ ؿٌ ٗ اٱزاض٠ ٚقس قاّ أؾطاز ايطبك١ ا٭ٍٚ َٔ اؿٖهاّ اؾسز بتعٌٝ َٛ

ٌٸ  َج٬ّ: ،َٚٔ شيو .اؿهِ إػٛيٞ إػٛي١ٝ اؾسٜس٠ ٗ ٚ

ٝٻٓٛا ؾدط   قسضّا يسٴدٳٌٝ  (109)ايسٜٔ إباضى بٔ و٢ٝ ابٔ إدطَِّٞ اؿٓبًٞعٳ

َٓكب  :َٓٗا ،ٚإػتٓكطٟ. ٚنإ قس ؾػٌ َٓاقب خطرل٠ ٗ ايسٚي١ ايعباغ١ٝ

 .(110)قاسب ايسٜٛإ

ٝٻٓٛا ععٸ ايسٜٔ عبس اؿُٝس بٔ أبٞ اؿسٜس إعتعيٞ ايؿاؾعٞ ناتبّا  ٚعٳ

 ٘ ابٔ اؾٌُ ايٓكطاْٞ. ؾطٴتِّب عٛنٳ ،أٜاَ٘ ٌٵ، ؾًِ تُط(111)يًػٻ١ًٖ

ٟٸ ٚعٝٻٓٛا ععٸ َٔ  نُا ٖٛ ٚانضٷ ،ايسٜٔ ابٔ إٛغٟٛ ْا٥بّا يًؿطط١، ٖٚٛ عًٛ

 يكب٘.

ٝٻٓٛا ايؿٝذ عبس ايكُس ابٔ أبٞ اؾٝـ اؿٓبًٞ خاظّْا  ،إَاّ َػذس ُقُط١ٜ ،ٚعٳ

ٖٛ ؾٝذ ا٭١ُ٥ عبس ايكُس بٔ . ٚ(112)يًسٜٛإ ٚخطٝبّا يًذاَع ا٭ندل داَع ايككط

 .(113)ٖـ٢676 غ١ٓ ٔ عبس ايكازض بٔ أبٞ اؾٝـ ايبػسازٟ اؿٓبًٞ إتٛٓؾأٓس ب

لٌ  ،ايسٜٔ أٓس ايعلاْٞ ايؿاؾعٞ َٚٔ إعٝٻٌٓ ٗ ٖصا ايعٗس إػٛيٞ ععٸ

ًٝؿ١ إػتعكِ، ؾكس قانٞ قها٠ ايؿاؾع١ٝ يس٣ اـ ،ؾٗاب ايسٜٔ قُٛز ايعلاْٞ

سٌ  عٳٍ عٔ َٓكب٘ إ٫ٓ، ٚمل ٜٴعٵ(114)ٚزٴعٞ بٗصا ايًكب ،قانٞ ايكها٠ عٴِّٔ َٓكب

ـٻ بٳكٳطٴٙ غ١ٓ  ٛٸ ٚعٝٻٔ ،صّا. ٚنإ َتٓؿِّ(115)ٖـ694ُن ابٔ ايعاقٛيٞ  :َِٚٓٗ ،ابّاي٘ ْ

 .(116)«َؿيت ايعطام»ايؿٗرل بـ  ،ايؿاؾعٞ

 ،لٌ قا٥س اؾٝـ ايسٜٚساض ايكػرل ،د٬ٍ ايسٜٔ نؿًٛخإ َٚٔ إؿاضقات إٔ

ٗ اؿه١َٛ  َٚقتٳًَ٘، عٴِّٔ َٓكب أَرٕل خطرلاغتػ٬َ٘ ايصٟ َغسٳضٳ ب٘ ٫ٖٛنٛ بعس 

ٍٴ، سٝح ْؿاٖسٙ غ١ٓ  َٔ ا٭َطا٤ قه١ُّ  ٖـ ٜسٜط َع عسزٺ662اييت ؾٖهًٗا إػٛ

ضؾٝل ٚايسٙ ٗ ايعٌُ عٓس  ،١ّ أقسضت سهُّا بإعساّ لِ ايسٜٔ ايبادػطٟخاقٸ

 .(117)َٔ أسؿا٥٘ ، ؾُكتٹٌ، ؾاْتعع نؿًٛخإ ٖصا َطاضتٳ٘«ُ٭َٛض ْٴػٹبٳت إيٝ٘» ;إػتعكِ
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ٔٸ ٖٚٛ  ،طٖا ُأْٝطت با٭َرل عًٞ بٗازضغٵقٝاز٠ تًو اجملُٛع١ اؿان١ُ بَأ يه

ٖٖ اي١ ٗ اشلذّٛ ؾعٸ ٚؾاضى َؿاضن١ّ ،دا٩ٚا َع ٫ٖٛنٛ ٔٵأسس ايكاز٠ ايعػهطٌٜ 

ٛٻض»شيو إٔ ٫ٖٛنٛ  ;(118)ع٢ً بػساز أَط بػساز إٍ ا٭َرل عًٞ بٗازض ٚدعً٘ ؾش١ٓ  َؾ

ٛٸع٘ ٗ ٖصا إٓكب قا٥سّا آخط ٜٴٚأؾطى َ، (119)«بٗا ؿ١ َػٛي١ٝ َ٪ٖي ٠ٺسع٢ قطابػا، َع ق

َٸ. (120)دٓسٟ 5000َٔ   ،ّا يبػسازّٚهٔ اعتباض عًٞ بٗازض ٖصا سانُّا عػهطّٜا عا

، عػهطٟ َٝساْٞ دا٤ َع ٫ٖٛنٛ قا٥سٷٖٛ ٚ بٌ نإ اؿانِ اؿكٝكٞ يًعطام،

، ٖٚٛ ايصٟ (121)زخًٗا ظٝؿ٘ ٚنإ ؾاتهّا اضتهب ايؿٛا٥ع ٗ إٛاقع ٚإسٕ اييت

ِٸ اـًٝؿ١ قطب َس١ٜٓ عا١ْ ايعطاق١ٝ اـًٝؿ١َ إػتٓكطٳ ايعبٸ ٖـ659أباز غ١ٓ  اغٞ )ع

إػتعكِ، ٚنإ قس لا َٔ إٛت ٗ ٚاقع١ بػساز( ٚدٝؿٳ٘ ايصٟ أضغً٘ ايٛاٖط 

ٔٴ »بأْ٘  عًٞ بٗازض ٚٴقٹـ .(122)يٝػتعٝس اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ ;بٝدلؽ إٍ ايعطام سٳػٳ

ّٴ ايكٻػٝاغاي ٗٔطٷ يًدرل، ٬ٜظ ِٛ َٴ ُٳٔع ٚايتٻطاٜٚض ٚغرلٖا١،  ٛٳات ٗ اُؾ أزا٤ٙ  ٚإٕ .(123)«ًَ

ٍټ ع٢ً نْٛ٘ ٫ ق٠٬ ايذلاٜٚض   . ؾٝعّٝاٜس

ٌَٕع ايكطٸ ؾايسنتٛض٠ بٝاْٞ مل تهٔ قازق١ّ ع٢ً  خامٸ ا٤ سٌ ضٖنعت بؿه

ٞٸ ٞٵازلٳ ٞٸ ابٔ ايعًكُ ِّٝٓا بٗا ٗ  ٚايطٛغ ٌٸٗ ايٛٚا٥ـ اييت عٴ يهٞ  ;اؿهِ إػٛيٞ ٚ

 ؾكس أقبشا َٛٚؿٌ ،ٚيهُْٛٗا تعاْٚا َع إػٍٛ ،تٛسٞ بإٔ ٖصٜٔ ا٫ثٌٓ ايؿٝعٌٝ

ٝٻٓا آْؿّا. ،ٗ اؿه١َٛ اؾسٜس٠، بُٝٓا اؿكٝك١ ٖٞ غرل شيو  نُا ب

ضت قبٌ ؾطٚعٗا بايهتاب١ إٔ تًكل بايؿٝع١ قؿ١ ٚ٭ٕ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ قس قطٸ

ٟٸاـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ ؾكس سطقت ع٢ً إٔ تكبؼ بايتؿٝټ ايتعإٚ َع إػٍٛ ٚإغكاٙ  ع أ

ٚقس ضأٜٓا نٝـ أْٗا غذٻًت  .ُطٻز ع٢ً اـ٬ؾ١ أٚ عٴِّٔ ٗ سه١َٛ إػٍٛ ؾدٕل

ٌٸإتُطِّ  ،احملطٻؾ١ «ايٓذـ»جملطز ٚدٛز ن١ًُ  ;ايؿٝع١ ز ايهطزٟ خًٌٝ بٔ بسض ٗ غذ

ٖٖشٵاييت نؿؿٓا أْٗا ايًٖ ٌٸًتِٗ ٗ غذٻ ٔٵـ. ٚ ؾدط ايسٜٔ ايساَػاْٞ، سٝح  ٖصا ايػذ

ايصٟ نإ قاسب ايسٜٛإ ، ٚقس عٝٻٓٛا ؾدط ايسٜٔ ايساَػاْٞ»تكٍٛ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ: 

ٕٵ ،ع٢ً عٗس إػتعكِ نإ ٖصا ايؿدل ٖٛ ْؿػ٘ ؾدط ايسٜٔ  بٗصا إٓكب أٜهّا. ؾإ

ٛٸ ،ايساَػاْٞ إعطٚف تٌُ َا ٠ ـ ايصٟ مايصٟ نإ ٗ عٗس إػتٓكط َٔ ْكبا٤ ايؿت

ِّ ،ٜكطب َٔ ايٝكٌ أْ٘ ٖٛ ـ ضٙ ٗ إنعاف أضنإ سه١َٛ ٚٵ١ٝ زٳّهٔ ايكٍٛ بأٖ

 .(124)«عٚتععٜع ايتؿٝټ ،بػساز ع٢ً عٗس إػتعكِ
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ٍٸ ٗ »ع٢ً إٔ ؾدط ايسٜٔ ايساَػاْٞ  ٫ ْسضٟ أٜٔ ٚدست ايسنتٛض٠ بٝاْٞ َا ٜس

ٛٸ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ ايصٟ ْٚعتكس إٔ عسّ ُٗهٓٗا َٔ . «٠عٗس إػتٓكط َٔ ْكبا٤ ايؿت

ٚٳ ٗ اشلاَـ  طٵؿٹَع أْٗا مل تٴ ،ايعطبٞ ايصٟ اغتٓست إيٝ٘ ط١ عسّ ؾِٗ ايٓلٸضٵأٚقعٗا ٗ 

 ثِ بٳٓٳتٵ عًٝ٘ بٓٝاْٗا.  ،َٔ أٜٔ ْكًت ٖصا ايه٬ّ

ايصٟ ٜكٍٛ ٗ تط١ْ  ،ؾٛدسْاٙ يس٣ ابٔ ايؿٛطٞ ٓا عٔ ٖصا ايٓلٸؾتٻؿٵ

ٚٳ»ايساَػاْٞ:  ٍٳٖننإ إػتٓكط باهلل قس  ًِبٹؼ ايػًطإ د٬ ايسٜٔ خٛاضظّ  ًَ٘ بإٔ ٜٴ

ٛٸ ٚنٛح ايؿُؼ بإٔ ايساَػاْٞ نإ ضغ٫ّٛ  . ٖٚصا ايه٬ّ ٚانضٷ(125)«٠ؾاٙ يٹباؽٳ ايؿت

ٛٸ يهٞ ٜٴًِبػ٘ ؾ٬ٍ ايسٜٔ ؾك٘; ٚيٝؼ  ;٠َٔ اـًٝؿ١ إػتٓكط وٌُ بٝسٙ يباؽ ايؿت

ٍٸ ٢ عٗس إػتٓكط َٔ ْكبا٤ نإ عً»ع٢ً إٔ ايساَػاْٞ  ٗ ٖصا ايه٬ّ إط٬قّا َا ٜس

ٛٸ  . «٠ايؿت

ُٸٚٵثِ إٕ ايسنتٛض٠ قس دعًت يًساَػاْٞ ٖصا زٳ ٗ إنعاف أضنإ »ّا ضّا َٗ

ؾدط ايسٜٔ  إٔ. يهٓٓا ْعًِ «عٚتععٜع ايتؿٝټ ،سه١َٛ بػساز ع٢ً عٗس إػتعكِ

ٌّ ٚخكٛقّا  ،١ عطٜك١ ٗ تٛيٞ إٓاقب اؿه١َٝٛسٓؿٝٸ َٚٔ أغط٠ٺ ،ايساَػاْٞ سٓؿ

١ ٗ طبكات اؿٓؿ١ٝ ٚقس عسٻ عبس ايكازض ايكطؾٞ ٗ اؾٛاٖط إهٝٸ .(126)يكها٤َٓكب ا

ِٳ نجرلّا َِٓٗ ،َٔ بٝٛت اؿٓؿ١ٝ «بٝٛت ايساَػا١ْٝ» ٚقاٍ ٗ َكس١َ نتاب٘:  ،ٚتطدٳ

اغتٛطٓت بػساز َٓص عٗس  . ِٖٚ أغط٠ْ(127)«غذل٣ َِٓٗ خًكّا نجرلّا ٗ ٖصا اجملُٛع»

ٚعًٝ٘ ؾأؾطاز ٖصٙ ا٭غط٠ تٛايسٚا  .ٖـ(467ـ  422 )اـًٝؿ١ ايعباغٞ ايكا٥ِ بأَط اهلل

ٖـ(. 656غ١ٓ إٍ ايتأضٜذ ايصٟ مٔ ؾٝ٘ )أٟ غ١ٓ  ٠230 تعٜس ع٢ً ٚتٓاغًٛا ٗ ايعطام َسٸ

َٔ بٝت ايكها٤ ٚايعساي١ ٚايكها٤ »قاٍ ابٔ ايؿٛطٞ عٔ ؾدط ايسٜٔ ايساَػاْٞ ٖصا: 

ٛٸاتب ٚإٚاؿهِ ٚايطٜاغ١، تٖٓكٌ ٗ اي٫ٜٛات ٚإط اب ٗ ٓاقب، ٚنإ ٜطتِّب ايٓ

ٞٸ(128)«ا٭عُاٍ َٔ غرل َؿاٚض٠ ايٛظٜط ٕ ضتب١ إ، أٟ . ٚإككٛز بايٛظٜط ٖٓا ٖٛ ابٔ ايعًكُ

ٞٸ ٖٚ». ٚإعطٚف إٔ ايساَػاْٞ ٗ ايسٚي١ ناْت أع٢ً َٔ ضتب١ ابٔ ايعًكُ ؿٌ ٗ إٛ

َع بعض ، (129)«١زٚاٜٚٔ ايسٚي١ ٗ ايػايب َٔ ايؿاؾع١ٝ، ثِ ٜأتٞ بعسِٖ اؿٓؿٝٸ

ٞٸ :َجٌ ،ّاّا دسٸا٫غتجٓا٤ات ايك١ًًٝ دسٸ ايؿٝعٞ اٱَاَٞ ٚظٜطّا ٗ آخط  تعٌٝ ابٔ ايعًكُ

 غٓٛات ايسٚي١ ايعباغ١ٝ.

ايصٟ مل تصنط  ،نُا أيككت ايسنتٛض٠ بٝاْٞ بايؿٝع١ سانِ َس١ٜٓ بعكٛب١



 االجتهاد والتجديد

ٚنإ ٜؿػٌ َٓكب  ،ٗا شنطت لِ ايسٜٔ أٓس بٔ عُطإ ايبادػطٟازل٘، يهٓٸ

ٛإ ايعطض عٓس اـًٝؿ١ إػتعكِ، ٚقس شنطْا أْ٘ ٚغٻ٘ أسس ا٭َطا٤ يس٣ َػ٪ٍٚ زٜ

إٕ ايبادػطٟ نإ ىسّ ٗ  :ٚقايت ،٫ٖٛنٛ ؾعٝٻٓ٘ بٛٚٝؿ١ سانِ يٮعُاٍ ايؿطق١ٝ

ٞٸ ،زٜٛإ بعكٛب١ )َٔ إسٕ ايكطٜب١ َٔ بػساز(  ،ايصٟ ٜسٜطٙ أسس ع٤٬ُ ابٔ ايعًكُ

تكٛي٘  ّا أَطٷنٕٛ ٖصا ايبادػطٟ ؾٝعٝٸ «اي١ٝاستُ»)!!(. ٚ(130)ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ ؾٝعّٝا

 ٗ ايتاضٜذ. ٠ٺٍ َطٸٚٸ٭ايسنتٛض٠ بٝاْٞ 

 

 

عٗا ٚاْؿعايٝتٗا بهتاب١ ٖصا ايؿكٌ َٔ ْصنِّط أٜهّا إٔ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ ٗ تػطټ

إٕ َٓهٛ قاإٓ نإ َعاقطّا يًدًٝؿ١  :ٗ أخطا٤ ١َُٗ، ؾٗٞ تكٍٛ َج٬ّ تٵنتابٗا ٚقعٳ

ٖـ، بُٝٓا تٛ٘ي٢ َٓهٛ 622ـ  575ٚقس سهِ ايٓاقط ٗ ايػٓٛات  .(131)يعباغٞ ايٓاقطا

َٳ649قاإٓ اؿهِ غ١ٓ  ، أٟ بعس أنجط (132)ٖـ648إْ٘ ت٫ٓٛٙ غ١ٓ  :ٜكٍٛ ٔٵٖـ، ٖٚٓاى 

ٕٕ  ع٢ً ٚؾا٠ اـًٝؿ١ ايٓاقط.  َٔ ضبع قط

نٛ ٓ٘ ٫ٖٛايصٟ عٝٻ ،ٗا إٔ ٜهٕٛ تٴِه١ًََٚٔ أخطا٤ ايسنتٛض٠ بٝاْٞ استُاُي

إش ٖٛ ا٭تابو تٴِه١ًَ  ;ٚايكٛاب أْ٘ يٝؼ َػٛيّٝا .(133)َػٛيّٝا ،١سانُّا ع٢ً َس١ٜٓ اؿٹًٓ

بٔ ٖعاض أغـ، أسس ا٭تابه١ ايصٜٔ سهُٛا َٓاطل َٔ خٛظغتإ ٚيطغتإ ٭نجط 

َٚع٘  ،َٔ أضبع١ قطٕٚ; ٚسُٝٓا ظسـ ٫ٖٛنٛ ع٢ً بػساز شٖب إيٝ٘ تٴِه١ًَ ٖصا طا٥عّا

ـٷ  .(134)ؿطق١ ايكا٥س نٝتٛبٛقا ٌْٜٛ، ؾأؿك٘ ٫ٖٛنٛ بدٝ

ٚ إػٛيٞ يًعطام عٵٕ ايسٜٚساض ايهبرل نإ َعاقطّا يًػٳإ :ٗاَٚٔ أخطا٥ٗا قُٛي

ٚايكشٝض إٔ ايسٜٚساض  .(135)ٖٚٞ تصنطٙٴ ٗ ايٛقا٥ع َع ايسٜٚساض ايكػرل ،ٖـ(656)غ١ٓ 

 .(136)ٖـ650ؾٛاٍ غ١ٓ  16ايهبرل نإ قس تٛٗ ٗ 

ُٸ  ،يًذٜٛين ،ؿكٌ أْٗا ْػبت إٍ نتاب ١ ٗ ٖصا ايَٚٔ ا٭خطا٤ إٗ

َٓػٛب١ يٓكرل  ،ًَشك١ بايهتاب ٚإِا يطغاي١ٺ ،ٖٞ ٗ سكٝكتٗا يٝػت ي٘ (137)ْكٛقّا

أؾهٌ ايعاَيِ أغتاش ايبؿط  ١ْػد َٔ ،ٚاقع٘ بػساز ١نٝؿٝ :ٚعٓٛاْٗا ،ايسٜٔ ايطٛغٞ

 كعٜٚين ٗاي١ َٗا ايع٬ٓطبعٖٚصٙ ايطغاي١  .ْكرل اؿل ٚايسٜٔ قُس بٔ قُس ايطٛغٞ

٭ْ٘ ٚدسٖا ًَشك١ ٗ بعض كطٛطات ايهتاب، ٖٚٞ  ;نتاب تاضٜذ  آخط



 

 االجتهاد والتجديد 

كعٜٚين، ٚايكؿشات اي١َ َٔ اؾع٤ ايجايح َٔ طبع١ ايع٬ٓ 293ـ  280تؿٌُ ايكؿشات 

كعٜٚين. ٚقس نتبٓا ايإػتٓس٠ إٍ طبع١  ،َٔ طبع١ ايػٝس ؾاٖطر َٛغٜٛإ 789ـ  784

)نٝؿ١ٝ ٚاقع١  شٌٜ تاضٜذ  ب ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٌٖٞ نت :عجّا ؼت عٓٛإ

بػساز(؟ قسٻَٓا ؾٝ٘ ٚد١ٗ ْٛطْا َٔ إٔ ضغاي١ نٝؿ١ٝ ٚاقع١ بػساز يٝػت يٓكرل ايسٜٔ 

 .(138)ايطٛغٞ

إشا أضزْا تًدٝل غكٛٙ بػساز بعباضتٌ ْكٍٛ: نإ ٖٓاى عا٬َٕ قس غاُٖا ٗ 

ٞٸ :أسسُٖا :انُش٬ٍ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ َٳِٖٚ  ،خاضد ْاقٳطٳٙٴ  ٔٵاؾٝـ إػٛيٞ ٚ

اـًٝؿ١ ايعباغٞ  :ٚايجاْٞاّ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ; ٔ سٓهبايطداٍ ٚايػ٬ح َ

ٔٵ َٳ ّٚهٔ َطادع١ نتابٓا إعاز٠  .ْاقٳطٳٙٴ َٔ قٝازات اؾٝـ ايؿاغسٜٔ إػتعكِ ٚ

ٚٵ ،نتاب١ ايتأضٜذ عب ض ٖصا اـًٝؿ١ إُٓٗو بايطقل ٚايػٓا٤ ٚايًايصٟ ؾكٻًٓا ؾٝ٘ زٳ

ٚإُٖاي٘ أَط ػٓٝس اؾٓٛز ْٚع ايػ٬ح ٚايعتاز طٛاٍ ٔؼ غٓٛات ٗ  ،بايطٝٛض

ٌٸ ٚأضغٌ إٍ  ،ٖـ651ى ٫ٖٛنٛ ظٝؿ٘ َٔ َٓػٛيٝا غ١ٓ أٟ َٓص إٔ ؼطٸ ،ا٭ق

ّٷ ظٝؿ٘. ٜٚهؿٞ إٔ ْصنط َٔ عبح ٖصا اـًٝؿ١ ؾك٘ أْ٘  إػتعكِ ىدلٙ أْ٘ قاز

ٖٴٔع  ،ٛسٝس٠ اييت اؾتبو ؾٝٗا َع اؾٝـ إػٛيّٞ اؾٝـ ايعباغٞ ٗ إٛقع١ ايعٓسَا 

ٔٵ َٳ َٳ ،قتٌ َٓ٘ ٚقتٌ  ١ ٚايهٛؾ١، ٚنإ اؾٝـ إػٛيٞ ؾطٻ إٍ ايؿاّ أٚ إٍ اؿًٓ ٔٵٚؾطٻ 

ٌٻ اؾاْب ايػطبٞ َٔ بػساز )ايهطر( ٚبسأ ٜطًل غٗاَ٘  ،بكٝاز٠ باهٛ ْٜٛإ قس است

ٗ أسس ظٚاٜا  ّا باغذلخا٤ٺنإ اـًٝؿ١ إػتعكِ دايػ ،ع٢ً اؾاْب ايؿطقٞ بهجاؾ١ٺ

ٚأساطت ايتتاض بساض اـ٬ؾ١ »ٜكٍٛ ابٔ نجرل: قكطٙ ٜطاقب ضقل إسس٣ اؾٛاضٟ، 

ٌٸ اـًٝؿ١  ٟٵناْت تًعب بٌ ٜسٳ ٢ ُأقٝبت داض١ْٜستٸ ،داْبٺ ٜطؾكْٛٗا بايٓباٍ َٔ ن

ُٸ ،ٚناْت َٖٛيس٠ ،ٚتٴهٵشٹُه٘ ـ ٚناْت َٔ ١ًْ سٛاٜاٙ ِٷ  ،٢ عٳطٳَؾ١ ـتػ دا٤ٖا غٗ

 ،ٖٚٞ تطقل بٌ ٜسٟ اـًٝؿ١، ؾاْععر اـًٝؿ١ َٔ شيو ،ؾكتًٗا ،بعض ايؿبابٝو َٔ

إشا  :ؾإشا عًٝ٘ َهتٛبٷ ،ٜ٘ٵٚأسهط ايػِٗ ايصٟ أقابٗا بٌ ٜسٳ ،ٚؾعع ؾععّا ؾسٜسّا

أضاز اهلل إْؿاش قها٥٘ ٚقسضٙ أشٖب َٔ شٟٚ ايعكٍٛ عكٛشلِ، ؾأَط اـًٝؿ١ عٓس شيو 

ؾأَط »أخط٣:  . ٚٗ ضٚا١ٜٺ(139)«ع٢ً زاض اـ٬ؾ١ٚنجطت ايػتا٥ط  ،بعٜاز٠ ا٫سذلاظ

ُٹًَت غتا٥ط َٔ أيٛاح  اـًٝؿ١ عٓس شيو بعٌُ َا وٍٛ بٌ ؾبابٝو ايساض ٚبٌ ايطَا٠، ؾعٴ

 .(140)«اـؿب
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ٌٸ َا  ٗا ايسنتٛض٠ ؾرلٜٔ بٝاْٞ ٗتٵٖصٙ ايهٛاضخ اييت اضتهبٳ أخرلّا، بعس ن

( َٔ نتابٗا شٟ ١ ايعطب١َٝٔ ايذلْ 251ـ  183)ايكؿشات  قؿش١ ؾك٘ 68فُٛع٘ 

عسا ايؿٗاضؽ ايتؿك١ًٝٝ اييت  ،1059ايصٟ بًػت قؿشات٘  ،بايؿاضغ١ٝ ايج٬ث١ دعا٤ا٭

ُٻت ايكٛض ٚإكازض ٚإطادع ) ٘ تٵ١ َا نتبٳقؿش١(، نٝـ يًكاض٨ إٔ ٜجل بكشٸ 111ن

 ٗ بك١ٝ قؿشات ايهتاب؟ 
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 القصاص يف القزآُ اللزيي

 قزاءٌة جديدة

 

 

َٕذٵطٴٚٔح اِيذٳأضحٳ»يػ١ّ  «ايككام» ٚٳا ٌٳ  ٍٔ اِيَكاتٹ ِّ إِكتٴٛ ٚٳيٹ ٘ٴ إٜٻاٙٴ  ،َٴَكاقٻ١  ٚٳاتٴ َٴػٳا ٞٳ  ٖٹ ٚٳ

ٚٵ دٳطٵٕح ٌٕ َأ ٚٳا٠ٺ ،ؾٹٞ َقتٵ َٴػٳا  ِّ ِٻ ؾٹٞ ُن ِٻ عٳ اغتٝؿا٤ أثط اؾٓا١ٜ َٔ ٖٛ اقط٬سّا ٚ .(1)«ثٴ

ُٸٗا ،ق١ًًٝ َٔ ايكطإٓ ا٤ ايككام ٚأسهاَ٘ ٗ آٜاتٺدٚقس قتٌ أٚ قطع أٚ دطح.   :أٖ

ؾٝٓبػٞ ايه٬ّ سٍٛ ايككام  ،إا٥س٠ َٔ غٛض٠ 45ٚاٯ١ٜ  ،َٔ غٛض٠ ايبكط٠ 178اٯ١ٜ 

 ًتٌ يبٝإ أسهاَ٘. ش٬ّٜ يٰٜتٌ إتهؿِّ

 

ِٵ اِيكٹ﴿: قٛي٘ تعاٍٖٚٞ  ٝٵُه ٓٴٛا ُنتٹبٳ عٳًَ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ كٳامٴ ؾٹٞ اِيَكتٵ٢ًَ اِيشٴطټ ٜٳا َأ

ٚٳَأ ٞٵ٤ٷ َؾاتِّبٳاعٷ بٹإعٵطٴٚفٹ  ٘ٹ ؾٳ ٔٵ َأخٹٝ َٹ ٘ٴ  ٞٳ َي ٔٵ عٴؿٹ ُٳ ٚٳاُ٭ْجٳ٢ بٹاُ٭ْجٳ٢ َؾ ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ  زٳا٤ٷ بٹاِيشٴطِّ 

ٔٵ اعٵتٳسٳ٣ بٳعٵسٳ شٳيٹَو  ُٳ ُٳ١ْ َؾ ٚٳضٳسٵ ِٵ  ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ـٷ  ٕٕ شٳيٹَو تٳدٵؿٹٝ ٘ٹ بٹٔإسٵػٳا ٝٵ ِٷٔإَي ٘ٴ عٳصٳابٷ َأيٹٝ  ﴾َؾًَ

 . ٚشلا ؾكطاتٷ ٔؼ ْبشح عٔ نٌٍّ َٓٗا ع٢ً سٹسٳ٠. (178 ايبكط٠:)

 

ِٵ اِيكٹكٳامٴ ؾٹٞ اِيَكتٵ٢ًَ﴿قٛي٘:  ٝٵُه  .ايهتاب١ ٖٓا نتاب١ ايتؿطٜع .﴾ُنتٹبٳ عٳًَ

ٝٳ﴿ٖصٙ اٯٟ:  :َٓٗا ،ْٚٛا٥طٙ ٗ ايكطإٓ نجرل٠ْ ٝٵ١ًََ ايكِّ ِٵ َي ٌٻ َيُه ّٔ ايطٻَؾحٴ ٔإٍ اُأسٹ

ٔٻ يٹبٳْٹػٳ ٖٴ ِٵ  ِٵ يٹبٳا٥ٹُه ْٵتٴ ٚٳَأ ِٵ  ِٳ اهلُلاؽٷ َيُه ٔٻ عٳًٹ ٗٴ ِٵ  اؽٷ َي ْٵُؿػٳُه ٕٳ َأ ِٵ تٳدٵتاْٴٛ ٓٵتٴ ِٵ ُن ْٻُه َأ
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ٚٳعٳَؿ ِٵ  ٝٵُه َٳَؾتابٳ عٳًَ ٚٳابٵتٳػٴٛا  ٔٻ  ٖٴ ٕٳ بٳاؾٹطٴٚ ِٵ َؾاٯ ٓٵُه ِٵ... ا َنتٳبٳ اهلُلا عٳ )ايبكط٠:  ﴾َيُه

ِٵ ٔإشٳُنتٹبٳ عٳ﴿ ;(187 ٝٵُه ٛٳًَ ًِ ٝٻ١ُ يٹ ٛٳقٹ ٝٵطّا اِي ٕٵ تٳطٳَى خٳ ٛٵتٴ ٔإ ِٴ إ ٔٔ ا سٳهٳطٳ َأسٳسٳُن ٜٵ ايٹسٳ

َٕبٹٚٳاَ٭ِقطٳ ٗٳا اٖيصٹٜٳ﴿ ;(180)ايبكط٠:  ﴾ٌٳعٳ٢ًَ إتٻكٹ عٵطٴٚفٹ سٳٓكّاٌٳ بٹا ٜټ ٓٴٛا ُنتٹبٳ ا َأ َٳ ٔٳ آ ٜ

ٝٳ ِٴ ايكِّ ٝٵُه ُٳعٳًَ ّٴ َن ٔٵا ُنتٹبٳ عٳ٢ًَ اٖيصٹا َٹ ٔٳ  ٕٳ ٜ ِٵ تٳتٻُكٛ ِٵ َيعٳًُٖه  ;(183)ايبكط٠:  ﴾َقبٵًٹُه

ِٴ اِيكٹتٳ﴿ ٝٵُه ِٵ...ُنتٹبٳ عٳًَ ٛٳ ُنطٵٙٷ َيُه ٖٴ ٚٳ ٍٴ  ٕٵ ُنتٹبٳ ﴿ ;(216)ايبكط٠:  ﴾ا ِٵ ٔإ ٝٵتٴ ٌٵ عٳػٳ ٖٳ ...

ِٴ اِيكٹتٳ ٝٵُه ٍٴ َأعٳًَ َٳاتٹًُٛا َقتٴَك ٫َٕٵ ا ٚٳ ٓٳاُيٛا  ٌٳ ٗ غٳبٹْٴَك ٫َٕٵ ا َأا َي ٌٔ اهللٹاتٹ ٓٳٚٳَق ٝ ٔٵ سٵ ُأخٵٔطدٵ َٹ ا 

ٜٳ ْٳزٹ ٓٳأض ٚٳَأبٵ ٓٳا  ِٴ اِيكٹتٳا٥ٹ ٔٗ ٝٵ ُٻا ُنتٹبٳ عٳًَ ٛٵا ٔإ٫ٖ َقًٹا َؾًَ ٛٳٖي ٍٴ تٳ ٚٳاهلُلا ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ُٹعٳًٹ ٬ّٝ  ٖٛايٹ ِٷ بٹاي  ﴾ٌٳٝ

ِٵ تٳطٳ ٔإٍ اٖيصٹ﴿ ;(246)ايبكط٠:  ٔٳ قٹَأَي ٚٳَأقٹٜ ِٵ  ٜٵسٹٜٳُه ِٵ ُنٗؿٛا َأ ٗٴ ٌٳ َي ُٴٛا ايكٻ٬َٝ ٚٳآٝ تٴٛا ٠َ 

ِٴ اِيكٹتٳايعٻَن ٔٗ ٝٵ ُٻا ُنتٹبٳ عٳًَ ٍٴ ٔإشٳا٠َ َؾًَ ٝٳ١ٹ اهللٹا َؾٔطا ٕٳ ايٓٻاؽٳ َندٳؿٵ ٛٵ ِٵ ٜٳدٵؿٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٵ َأؾٳسٻ  ٜلٷ  َأ

ٚٳَق ٝٳ١ّ  ٓٳا اِيكٹتٳاُيٛا ضٳبٻٓٳخٳؿٵ ٝٵ ِٳ َنتٳبٵتٳ عٳًَ ٍٳ...ا يٹ ٓٳ﴿ ;(77)ايٓػا٤:  ﴾ا ْٻا َنتٳبٵ ٛٵ َأ ٕٔ ٚٳَي ِٵ َأ ٔٗ ٝٵ ا عٳًَ

ٜٳاِقتٴًُ ٔٵ زٹ َٹ ٚٔ اخٵطٴدٴٛا  ِٵ َأ ْٵُؿػٳُه َٳٛا َأ ِٵ  ِٵ...ا َؾعٳًُٛٙٴ ٔإ٫ٖ َقًٹأضُن ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٷ  ٔٵ ﴿ ;(66)ايٓػا٤:  ﴾ٝ َٹ

ٌٔ شٳ ٓٳَأدٵ ٓٹا عٳًَيٹَو َنتٳبٵ ٚٵ َؾػٳا٥ٹٞ ٔإغٵطٳ٢ بٳ ْٳِؿٕؼ َأ ٝٵٔط  ٌٳ ْٳِؿػّا بٹػٳ ٔٵ َقتٳ َٳ ٘ٴ  ْٻ ٌٳ َأ ازٺ ٗ اَ٭ضٵٔض ٝ

ُٳ ْٻ ٌٳ ايٓٻاؽٳَؾَهَأ ُٹ ا َقتٳ ٝٳدٳ ٔٵ َأسٵ َٳ ٚٳ ٖٳٝعّا  ُٳا ْٻ ُٹا َؾَهَأ ٝٳا ايٓٻاؽٳ دٳ  ;(32)إا٥س٠:  ﴾ٝعّا...ا َأسٵ

ٓٳ﴿ ًِ ٚٳدٳعٳ ٖٵبٳا ٗ ُقًُٛبٹ اٖيصٹ... ٚٳضٳ ُٳ١ّ  ٚٳضٳسٵ ٔٳ اتٻبٳعٴٛٙٴ ضٳِأَؾ١ّ  ٖٳٜ ٝٻ١ّ ابٵتٳسٳعٴٛ ْٹ َٳا ٓٳا  ٖٳا َنتٳبٵ ِٵ ٔإ٫ٖ ا ٔٗ ٝٵ ا عٳًَ

ٛٳابٵتٹػٳ ٕٔ اهللٹا٤ٳ ٔضنٵ ُٳ ا ٖٳا ضٳَؾ ٛٵ ٗٳا سٳلٻ ٔضعٳعٳ ٜٳتٹ ٓٳا اٖيصٹا ٝٵ ٚٳَنجٹا َؾآتٳ ِٵ  ٖٴ ِٵ َأدٵطٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ِٵ ٜ ٗٴ ٓٵ َٹ رلٷ 

ٕٳ ُٕ﴿ ;(27)اؿسٜس:  ﴾ؾاغٹُكٛ ٓٳٚٳا ٔٳ ايِّػٳشٵكٳ َٹ َٳاتٴ  ُٳا٤ٹ ٔإ٫ٖ  ٜٵ َٳًََهتٵ َأ ِٵ نٹتٳا   ابٳ اهللٹاْٴُه

ِٵ... ٝٵُه   .(24)ايٓػا٤:  ﴾عٳًَ

ٕٵ ا ٜٳ﴿نُا ٗ ٖصٙ اٯٟ: رلّا ٗ غرل ايتؿطٜع أٜهّا، اغتعًُت ٗ ايكطإٓ نج ٚإ

ّٔ ازٵخٴًُٛا اَ٭ضٵضٳ إَكسٻغٳ١َ اٖيتٹ ٛٵ ِٵ... ٞ َنتٳبٳ اهلُلَق َٳ﴿ ;(21)إا٥س٠:  ﴾َيُه ٔٵ  ُٳ ٌٵ يٹ ا ٗ ُق

ُٳ ٚٳايػٻ ٘ٹ َنتٳبٳ عٳًَا ٌٵ يٹًٖ ٚٳاَ٭ضٵٔض ُق ُٳ١َ...اتٹ  ٘ٹ ايطٻسٵ ا٤ٳَى ا دٳٚٳٔإشٳ﴿ ;(12)ا٭ْعاّ:  ﴾٢ ْٳِؿػٹ

ٕٳ بٹآٜٳاٖيصٹ ٓٴٛ َٹ ٔٳ ٜٴ٪ٵ ٓٳٜ ٌٵ غٳ٬َاتٹ ِٵ عٳًَا َؾُك ِٵ َنتٳبٳ ضٳبټُه ٝٵُه ُٳ١َ...ّٷ عٳًَ ٘ٹ ايطٻسٵ )ا٭ْعاّ:  ﴾٢ ْٳِؿػٹ

ٔٵ ٜٴكٹ﴿ ;(54 ٌٵ َي ٓٳُق َٳٝبٳ ٓٳ ا َنتٳبٳ اهلُلا ٔإ٫ٖ  ٛٵ٫ََي َٳ ٛٳ  ٖٴ  َنتٳبٳ اهلُل﴿ ;(51)ايتٛب١:  ﴾ا...ْٳا 

ٚٳضٴغٴًٹ ْٳا  ٔٻ َأ ٕٻ اهلَلَ٭ِغًٹبٳ ٌّ عٳٔع ٞ ٔإ ٔٛ ِٴ ...ُأَٚي﴿ ;(21)اجملازي١:  ﴾ٜعٷَق ٔٗ ٦ٹَو َنتٳبٳ ٗ ُقًُٛبٹ

٘ٴ...ّٳأٱ ٓٵ َٹ ِٵ بٹطٴٕٚح  ٖٴ ٜٻسٳ ٚٳَأ ٕٳ  ٛٵ٫َ﴿ ;(22)اجملازي١:  ﴾ا ٕٵ َنتٳبٳ اهلُل ٚٳَي ِٴ اِيذٳ٬َ َأ ٔٗ ٝٵ ِٵ عٳًَ ٗٴ ٤ٳ َيعٳصٻبٳ

ٝٳ ْٵ ٝٸ١.  ٙ اٯٟٗ ٖص ؾإطاز بٗا .(3)اؿؿط:  ﴾ا...ٗ ايسټ  ايهتاب١ ايتهٜٛٓ

ِٸ  ٞٸ، بٌ ٖٞ أع َٔ َٓ٘ ٚٚايهتاب١ ايتؿطٜعٝٸ١ ٫ ؽتلٸ بتؿطٜع اؿهِ اٱيعاَ
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ٞٸ ٟٸ .تؿطٜع اؿهِ ايذلخٝك  «نتب»ٕٸ قٛي٘ تعاٍ: إ»سٝح قاٍ:  ،خ٬ؾّا يًؿدط ايطاظ

ّٴ﴿قاٍ تعاٍ: ، ٜؿٝس ايٛدٛب ٗ عطف ايؿطع ٝٳا ِٵ ايكِّ ٝٵُه بٳ ُنتٹ﴿ٚقاٍ:  ،﴾ُنتٹبٳ عٳًَ

ٝٻ١ُ ٛٳقٹ ٝٵطّا اِي ٕٵ تٳطٳَى خٳ ٛٵتٴ ٔإ ُٳ ِٵ اِي ِٵ ٔإشٳا سٳهٳطٳ َأسٳسٳُن ٝٵُه ; ؾإْٸ٘ ـ نُا غٝأتٞ ـ (2)«﴾عٳًَ

ٔٻ ﴿بكٛي٘ تعاٍ:  َطزٚزٷ ٖٴ ٕٳ بٳاؾٹطٴٚ ِٵ... َؾاٯ ّٔ ايطٻَؾحٴ ٔإٍ ْٹػٳا٥ٹُه ٝٳا ٝٵ١ًََ ايكِّ ِٵ َي ٌٻ َيُه ُأسٹ

َٳا َنتٳبٳ اهلُل ِٵ ٚٳابٵتٳػٴٛا   (. 187بكط٠: )اي ﴾َيُه

ِٷ َٸا سه ِٸ إٕ َتعًٖل ايتؿطٜع إ ٞٸ ٫ هٛظ ث َٸا سهِ  ;٘اَتجاُيإ٫ٓ  إيعاَ ٚإ

ٞٸ ٖٛ إؿٓك١  ٞٳ َٔ اؿهِ اٱيعاَ ٕٸ إذلا٥ ٞٸ هٛظ اَتجاي٘ ٚتطن٘. َٚا أ تطخٝك

 ٚايهًؿ١ ع٢ً ايصٟ ُنِّـ ب٘ ـ ٚيصا قس ٜهطٖ٘ إهًٓـ، نُا قٳطٻست ب٘ آ١ُٜ ايكتاٍ

ٞٸ، نُا ٗ  «ع٢ً» ـ ؾإشا ُأْؿٹ٧ اؿهِ بايؿعٌ إتعسٸٟ بـ ()ايبكط٠:  ؾاؿهِ إيعاَ

ٟٸ ٗ تؿػرلٙ:  .آٜات ايككام ٚايكّٛ ٚايٛقٝٸ١ ٚايكتاٍ  «عًٝهِ»يؿ١ٛ »ٚيصا قاٍ ايطاظ

٣ َٓ٘ إٓؿع١ُ ٤ٚٗ عهػٗا إشا نإ اؿهِ تطخٝكٝٸّا ٜذلا. (3)«َؿعط٠ بايٛدٛب

ٛٴٖا ؾاؿهِ ٜٴ ، َجٌ قٛي٘: «اي٬ّ» ٓؿٳأ بايؿعٌ إتعسٸٟ بـٚايطخك١ُ ٚايػٗٛي١ُ ٚم

ِٵ﴿ َٳا َنتٳبٳ اهلل َيُه ٚٳابٵتٳػٴٛا  ٔٻ  ٖٴ ٕٳ بٳاؾٹطٴٚ ٕٸ ا٭َط ٗ 187)ايبكط٠:  ﴾َؾاٯ (. نُا أ

ِٷ ِٷ ايتشطِٜ )ٖٚٛ سه ٞٸ( ٚاٱس٬ٍ )ٖٚٛ سه ٞٸ( نصيو، قاٍ تعاٍ:  إيعاَ تطخٝك

ِٵ﴿ ٓٳاتٴُه ٚٳبٳ ِٵ  ٗٳاتٴُه َٻ ِٵ ُأ ٝٵُه َٳتٵ عٳًَ ِٵ سٴطِّ ٚٳضٳا٤ٳ شٳيٹُه َٳا  ِٵ  ٌٻ َيُه ٚٳُأسٹ ـ  23ايٓػا٤: ) ﴾ٚٳ... 

ِٵ ايٖطِّبٳاتٴ﴿ٚقاٍ:  ،(24 ٌٻ َيُه ّٴ... ُأسٹ ٚٳايسٻ ٝٵتٳ١ُ  ِٵ إ ٝٵُه َٳتٵ عٳًَ ٚشلصا  (.4ـ  3إا٥س٠: ) ﴾سٴطِّ

ٓٳاتٴُه﴿ٗ قٛي٘:  «نتب ع٢ً»ٚ «ايتشطِٜ»ْع بٌ  ٚٳبٳ ِٵ  ٗٳاتٴُه َٻ ِٵ ُأ ٝٵُه َٳتٵ عٳًَ ٚٳ... سٴطِّ ِٵ 

ِٵ ٝٵُه ٌٻ ﴿ٗ قٛي٘:  «نتب يـ»ٚ «اٱس٬ٍ»ٚبٌ  ،(24ـ  23ايٓػا٤: ) ﴾نٹتٳابٳ اهلل عٳًَ ُأسٹ

َٳا َنتٳبٳ اهلُل ٚٳابٵتٳػٴٛا  ٔٻ  ٖٴ ٕٳ بٳاؾٹطٴٚ ِٵ... َؾاٯ ّٔ ايطٻَؾحٴ ٔإَي٢ ْٹػٳا٥ٹُه ٝٳا ٝٵ١ًََ ايكِّ ِٵ َي ِٵ َيُه  ﴾َيُه

ُٕٓؿأ بكٛي٘: إٔ ٜهٕٛ ايكك سٻبٴ (. ٚعًٝ٘ 187٫)ايبكط٠:  ِٵ ﴿ام ا ٝٵُه ُنتٹبٳ عٳًَ

 سهُّا إيعاَٝٸّا أٜهّا.  ﴾اِيكٹكٳامٴ

ِٸ إْٸ٘ إشا نإ ايككام سهُّا إيعاَٝٸّا ع٢ً إ٪ٌَٓ ؾ٬ هٛظ تطن٘، نُا  ث

ُٕٓؿأ٠ بكٛي٘ تعاٍ:  ٕٸ ا٭سهاّ ا ِٵ﴿أ ٝٵُه ٗ ايكٝاّ ٚايكتاٍ ٚغرلُٖا ٫  ﴾ُنتٹبٳ عٳًَ

ٛٳز دا٥عٷ ،اغتجٓت٘ ْؿؼ اٯٜات ـ ٔٵَٕ إ٫ٓهٛظ ٭سس تطُن٘ ـ  ٛٳ ٚتطَى ايَك ٕٸ ايعؿ  َع أْٸا ْط٣ أ

ٚٸ٫ّٚبإْاع ايؿطٜكٌ.  ،بتكطٜض اٯ١ٜ ٕٸ قٛز ايكاتٌ َٔ ا٭سهاّ اٱشلٝٸ١ إ :ٚثاّْٝا. ٖصا أ

َٔ غٛض٠ إا٥س٠،  45اييت ؾطٸع٘ اهلل تعاٍ ٗ ايتٛضا٠، نُا قطٸح ب٘ ايكطإٓ ٗ اٯ١ٜ 
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ٕٷ َٔ ٝٸ١ أٜهّا ،ايػٌٓ قس َهت عًٝ٘ قطٚ ٚيٝؼ  ،ٚنإ َٔ غٓٔ ايعطب ٗ اؾاًٖ

ايٛاٖط َٔ  :ٚثايجّا. ﴾ِٵُهٝٵًَعٳ بٳتٹُن﴿٣ دٹسٻتٴ٘ َٔ قٛي٘: ٤نُا ٜذلا ،سهُّا دسٜسّا

ٖٓا اختلٸ ب٘ إػًُٕٛ.  «عًٝهِ» ٕٸ ٖصا اؿهِ  اغتٝؿا٤ يٝػت ٗ تؿطٜع  :ٚضابعّاأ

ٛٳز نًؿ١ْ ع٢ً إ٪ٌَٓاي ِٷ، َك َطبٛع شلِ ظعٌ ٖصا اؿلٸ ٭ٚيٝا٤  َكبٍٛ بٌ ٖٛ سه

ٜٛاؾل  ٕٸ ايككام ٗ ايكت٢ً أَطٷإ»سٝح قاٍ:  ،ايسَا٤، نُا قطٸح ب٘ قاسب إٝعإ

ٟٸ ايصٟ ٗ ايطباع إٔ  ،سؼٸ ا٫ْتكاّ ايجا٥ط ٗ ْؿٛؽ أٚيٝا٤ إكتٛيٌ ٥٬ِٜٚ ايؿضٸ ايػطٜع

صإ ـ أعين ايككام تط٣ ايكاتٌ سٝٸّا غإّا ٜعٝـ ٫ٚ ٜعبأ َا د٢ٓ َٔ ايكتٌ... ؾٗ

 . (4)«ٚايٛقٝٸ١ ـ سهُإ َكب٫ٕٛ بايطبع عٓس ايطباع

ـ ٫ قاي١ ـ سهُّا َٛقٛؾّا  «ايككام»ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا نًٓ٘ ٜهٕٛ إطاز َٔ 

ٚٸ٫ّ ؾ٬  .ضابعّا ٚؾٝ٘ نًؿ١ْ ،ٚإيعاَٝٸّا ثايجّا ،ٚكتكٸّا بإػًٌُ ثاّْٝا ،بهْٛ٘ َػتشسٳثّا أ

ٌٴ َا د٢ٓأ ّ٘هٔ إٔ ٜهٕٛ إطاز َٓ ; إش يٝؼ ٗ فاظا٠ اؾاْٞ ٕ ٜٴؿعٳٌ باؾاْٞ َج

إػاٚا٠ ٗ ايكت٢ً  إ٫ٓيٝؼ  إطاز َٓ٘ بٌؾ٤ٞٷ َٔ ٖصٙ اـكٛقٝٸات ا٭ضبع إصنٛض٠. 

ّٕٚتٵٗا اٯ١ٜ، شنطٳ ٗ قؿاتٺ ٕٸ اٯ١ٜ ْعيت ٗ أقٛا إشا نإ  خكٛقّا بكط١ٜٓ َا سٴهٞ أ

ّٕ شلِ عسٸ٠ْ ظّا يؿهًِٗ ٫ ْكتٌ ب٘ إ٫ٓ سطٸّا; تععټ :سٳِٖ قايٛاآخطٜٔ عب َٚٓع١ ؾكتٌ عبسٴ قٛ

ِٷ ٕٸ إػاٚا٠ ٗ ايكت٢ً سه  ع٢ً غرلِٖ. ٖٚهصا إشا ُقتًت شلِ اَطأ٠ْ. َٚٔ إعًّٛ أ

كتلٌّ بإػًٌُ، غرلٴ َػبٛم َجً٘ ٗ ايؿطا٥ع  ،خ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬َػتشسٳ

ٞٸ ٫ هٛظ ٖٛ اٱشلٝٸ١ ايػابك١ عًٝٗا. ٚأٜهّا  َٸا إيعاَ ٞٸ ايسّ إ ٭سسٺ ايتدٓطٞ عٓ٘; إش يٛي

ٛٴ ؾ٬ ٜكسح  ،ؾٝذب عًٝ٘ ضعا١ٜ إػاٚا٠ إصنٛض٠ ٗ اٯ١ٜ ،طًبٴ قٛز ايكاتٌ َٸا ايعؿ ٚإ

 س٦ٓٝصٺ ٗ ضعا١ٜ إػاٚا٠; إش إػاٚا٠ قاضت غايب١ّ باْتؿا٤ َٛنٛعٗا. ٚأٜهّا ؾٝ٘ نًؿ١ْ

َٔ إٛانع اييت ناْٛا ٜكٛزٕٚ يؿكس إػاٚا٠ ٗ نجرل ـ ع٢ً إ٪ٌَٓ; إش عسّ ايكٛز 

ٌٳ ٝٸ ـ ايكات ١ أٚ ع٢ً ايؿطٜع١ نًؿ١ْ ع٢ً طباعِٗ إأيٛؾ١ ع٢ً قتٌ ايكاتٌ َطًكّا ٗ اؾاًٖ

 ايتٛضاتٝٸ١. 

ٕٸ ؾِٗ إطاز َٔ ن١ًُ  ِٔ إطاز َٔ ٜ٪ثِّ «ايككام»٫ٚ ىؿ٢ أ ط أثطّا نبرلّا ٗ ؾٗ

ٌٔ َتعًٓل اؾاضٸ ٗ قٛي٘:  ،بكٝٸ١ اٯ١ٜ ِٔ اضتباٙ ؾكط٠  ،﴾ِيَكتٵ٢ًَٗ ا﴿ٚتعٝ ُنتٹبٳ ﴿ٚؾٗ

ِٵ اِيكٹكٳامٴ ٗ اِيَكتٵ٢ًَ ٝٵُه ْٵ﴿َع ؾكط٠  ﴾عٳًَ ٚٳاُ٭ ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ  ْٵاِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ   ،﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭

ٌٔ إؿاض إيٝ٘ ٗ ؾكط٠  ُٳ١ْ﴿ٚتعٝ ٚٳضٳسٵ ِٵ  ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ـٷ  ٚيصا أطًٓا  ،ٚغرلٖا ﴾شٳيٹَو تٳدٵؿٹٝ
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َٻايه٬ّ يسض  سّا. دِّ ٌٵاغ١ َعٓاٙ، ؾتأ

ٔٵ ﴿ٚنصيو قُٛي٘ تعاٍ:  ُٳ َٳاتٴ قٹكٳامٷ َؾ ٚٳاِيشٴطٴ  ّٔ ٗٵٔط اِيشٳطٳا ّٴ بٹايؿٻ ٗٵطٴ اِيشٳطٳا ايؿٻ

ِٵ ٝٵُه َٳا اعٵتٳسٳ٣ عٳًَ  ٌٔ ُٹجٵ ٘ٹ بٹ ٝٵ ِٵ َؾاعٵتٳسٴٚا عٳًَ ٝٵُه ٍٸ بٛدٛٙ ث٬ث١ 194)ايبكط٠:  ﴾اعٵتٳسٳ٣ عٳًَ ( ٜس

ٕٸ ٖصا إع٢ٓ ٖٛ إع ٚٸشلا :ينٸ بايككامع٢ً أ  :ثاْٝٗإٸ اؿطَات ٫ ٜتأتٻ٢ ؾٝٗا ايكٛزٴ. إ :أ

، «ٚاؿطَات باؿطَات»ْٸ٘ يٛ نإ إطاز بايككام اجملاظا٠ بإجٌ ٗ اؿطَات يكاٍ: إ

ّٔ﴿نُا قاٍ قبً٘:  ٗٵٔط اِيشٳطٳا ّٴ بٹايؿٻ ٗٵطٴ اِيشٳطٳا ْٸ٘ يٛ نإ إطاز بايككام إ :ثايجٗا. ﴾ايؿٻ

٘ٹ ﴿ع عًٝ٘: ٌ ؾٝٗا يهإ قٛي٘ إتؿطِّاجملاظا٠ بإج ٝٵ ِٵ َؾاعٵتٳسٴٚا عٳًَ ٝٵُه ٔٵ اعٵتٳسٳ٣ عٳًَ ُٳ َؾ

...ٌٔ ُٹجٵ ٕٸ اؿطَات َتػا١ْٜٚ اٯ١ٜ طازََػتسضنّا. ٚع٢ً ٖصا ؾٝهٕٛ  ﴾بٹ ُٳ ،أ اعتس٣  ٔٵؾ

ٚاٖتهٛا عًٝ٘ تًو  ،َٔ سطَاتهِ ؾاعتسٚا عًٝ٘ َجٌ اعتسا٥٘ عًٝهِ بٗتو سط١َٺ

ٕٻ ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ... ﴿َتػا١ٜٚ. ٚٗ قٛي٘: اؿط١َ; إش اؿطَات  ٗٳا َأ ِٵ ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ٚٳَنتٳبٵ

أخط٣ ع٢ً إضاز٠ ٖصا إع٢ٓ، ْصنطٖا  ( أٜهّا ز٫ي45١ْ)إا٥س٠:  ﴾ٚٳاِيذٴطٴٚحٳ قٹكٳامٷ

 عٓس ايه٬ّ سٍٛ اٯ١ٜ. 

 .(5)طَٜٔٔ إؿػِّ ح نجرلٷٚبٗصا إع٢ٓ يًككام قطٻ

ٕٸ  ٖٓا دا٤ ٗ نًُات ١ً ٚإػاٚا٠ ٚإعازي١ ٚإهاؾأ٠ ٚمٖٛاإُاث٫ٚ ىؿ٢ أ  ،

ْٚ ،«ايككام»إؿػِّطٜٔ ٚإذلٌْ ٗ تٛنٝض ن١ًُ  ٍٸ ع٢ً عسّ  ٞ،ْاقطٜب١ إع أيؿا تس

ٛٸ  ،ٚعسّ ْكك٘ َٓ٘ ،ظٜاز٠ أسس ايؿ٦ٌٝ ع٢ً اٯخط ٗ ايكسض ٚإكساض ٚايؿهٌ ٚايعً

 . عٝح ّهٔ غسٸ أسسُٖا َػسٸ اٯخط، ٚمٖٛا

َٳاتٴ قٹكٳامٷ﴿ٚأٜهّا تطدِ نجرل َٔ إذلٌْ قَٛي٘:  سطَتٗا »ٖهصا:  ﴾ٚٳاِيشٴطٴ

سطَتٗا ضا »(، ٞؿاضغاي) «سطاَٗا با ِٖ بطابطْس»)ضٚض اؾٓإ(،  «اغت ٟضا بطابط

 «سطَتٗا بطابط اغت»طٝب ايبٝإ(، أغ٬ّ، )ؾٝض اٱ «اغت َٟػاٚات ٚبطابط

 ٓٗر ايكازقٌ(. )َ «سطَتٗا ضا َػاٚات اغت»ععٸ٣(، إ)

ٕٵ ٌٷ إ ٕٸ أنجط ٖ٪٤٫ إؿػٸطٜٔ ؾػٸطٚا إػاٚا٠ قاٍ قا٥ إصنٛض٠ ٗ ن٬َِٗ : إ

بإٔ ٜعاٌَ غرلٙ َجٌ »كٛشلِ: بأٚ  ،(6)«ٖٚٛ إٔ ٜؿعٌ بايكاتٌ َجٌ َا ؾعً٘ بإكتٍٛ»بكٛشلِ: 

ٟ إٔ ٜػًو بايكاتٌ ٗ ططٜل إكتٍٛ ايص»أٚ قٛشلِ:  ،(7)«َا ٜعاًَ٘ ب٘ ٗ ٖصا اجملاٍ

أٚ  ،(9)«عٝح ٜؿعٌ ٗ ايكاتٌ ايعاَس َا ؾعٌ ٗ إكتٍٛ»أٚ قٛشلِ:  ،(8)«غًه٘ ب٘ ٕا قتً٘

ٚمٖٛا،  ،(10)«َع َطاعا٠ إػاٚا٠ ،بإٔ تكتًٛا ايكاتٌ عكٛب١ ي٘ ع٢ً دطّت٘»قٛشلِ: 
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ٕٸ ٖ٪٤٫ قطٻ :ؾهٝـ قًتِ ٕٸ َع٢ٓ ايككام ٖٛ إػاٚا٠؟إ  !سٛا بأ

ٕٸ تؿػرلِٖ يًُػاٚ لٝب٘ ٕٸ َع٢ٓ ٠ بابأ ٗصٙ ايعباضات ٫ ٜٓاٗ قٛيٓا بتكطوِٗ بأ

ٝٸ١ ٚأزبٗا، ٖٚصٙ  ٕٸ تكطوِٗ شاى َٓبعح عٔ ايًػ١ ايعطب ايككام ٖٛ إػاٚا٠; ؾإ

 ايتأنٝسٚغطنٓا َٔ سها١ٜ تكطواتِٗ ٖٛ  .ايعباضات آضا٩ِٖ ٚأْٛاضِٖ ايتؿػرلٜٸ١

ٕٸ ٖصا ٖٛ َع٢ٓ ايككامع٢ً تٓبټ ٕٵ ،ِٗٗ ع٢ً أ ٗ تؿػرلٙ. ٚع٢ً  ؾصٸٚا عٔ ايكٛاب ٚإ

ٍٕ ٟٸ سا َٴ أ غرل َؿتكط٠  ،ٚز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ قٜٛٸ١ ،َهٕطٓٵؾتكطوِٗ بٗصا غرل 

 طٜٔ ٚآضا٥ِٗ. إٍ أْٛاض إؿػِّ

ٝٵ﴿ٚبٗصا ٚٗط اْسؾاع َا قٌٝ: نٝـ قاٍ تعاٍ:  ِٵُنتٹبٳ عٳًَ  «ُؾٔطض»َع٢ٓ  ﴾ُه

 !ٚا٭ٚيٝا٤ كٝٻطٕٚ بٌ ايككام ٚايعؿٛ؟

ٟٸا تٚنصيو ٚٗط  ،ٗ ؾك٘ ايكطإٓ ـسؾ١ ٗ زؾع٘ َا قاي٘ ايكطب ايطاْٚس

ٕٵإ :أسسُٖآًا عٓ٘ دٛابإ: ؾ»سٝح قاٍ:  اختاض أٚيٝا٤ٴ إكتٍٛ  ْٸ٘ ؾطض عًٝهِ شيو إ

ُؾٔطض عًٝهِ  :ٚايجاْٞايككامٳ، ٚايؿطض قس ٜهٕٛ َهٝٻكّا ٚقس ٜهٕٛ كٝٻطّا ؾٝ٘. 

ٚايككام ا٭خص َٔ  ،هعٌ يهِ َا مل تطُى فاٚظ٠ َا سٴسٻ يهِ إٍ ايتعسٸٟ ٗ

 . (11)«ٚشيو ٭ْٸ٘ َجاٍ ؾٓاٜت٘ ،اؾاْٞ َجٌ َا د٢ٓ

ٕٛ تٚأٜهّا ٚٗط ؾإٕ »ايعًّٛ:  ٖٓا قاي٘ ايػُطقٓسٟ ٗ تؿػرلٙ عط اـسؾ١ ٗ م

َٳ ٞٸ أٚ ع٢ً غرلٙ؟ قٌٝ ي٘: ايؿطض ع٢ً ايكانٞ  ،ٜهٕٛ ٔٵقٌٝ: ايؿطض ع٢ً  ع٢ً ايٛي

ٕٸ اهلل تعاٍ قس  بإٔ ٜكهٞ ع٢ً ،إشا اختكُٛا إيٝ٘ ٞٸ; ٭ ايكاتٌ بايككام إشا طًب ايٛي

ِٸ ٫ ،خاطب ْٝع إ٪ٌَٓ بايككام ٜتٗٝٸأ يًُ٪ٌَٓ ْٝعّا إٔ هتُعٛا ع٢ً  ث

ٞٻ  ،ايككام ؾأقاَٛا ايػًطإ َكاّ أْؿػِٗ ٗ إقا١َ ايككام، ؾداطب ايٛي

ٞٻ ع٢ً شيو ،بايككام  . (12)«ٚخاطب غرلٳٙ بإٔ ٜعٌ ايٛي

; ؾِٗ يٛ أقابٛا ٗ ١ًْٺ َٔ ايتؿاغرلايػ٪اٍ ٚاؾٛاب ٗ  ٚنصيو مٛ ٖصا

ؾِٗ إطاز َٔ ايككام اْسؾعت عٓسِٖ ٖصٙ ايػ٪ا٫ت قبٌ إٔ ٜسؾعٖٛا بٗصٙ اؾٛابات. 

َٔ نًُات  ؾُا أؾأِٖ إٍ ٖصٙ احملاٌَ إ٫ٓ ايؿصٚش عٔ إزضاى ايكٛاب ٗ ؾِٗ ن١ًُٺ

 ايهتاب. 

ٗ ﴿َؿازٙ ٜسٓيٓا ع٢ً إٔ َتعًٖل  ٚإشا نإ ٖصا ٖٛ إطاز بايككام ؾايه٬ّ

ٚطؾّا يًككام، خ٬ؾّا ٕا ٗ بٝإ  «ايكت٢ً»ٜٚهٕٛ  ،﴾امكٳايكٹ﴿ٖٛ  ﴾٢ًَتٵايَك
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ٚخ٬ؾّا . َتعًٖل اؾاض ﴾بٳتٹُن﴿سٝح دع٬  ;(14)ٚاؾسٍٚ ٗ إعطاب ايكطإٓ (13)ايػعاز٠

ٕٸ اؾا :سٝح قايٛا، (16)ٚإعطاب ايكطإٓ ايهطِٜ (15)ٱعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘ ض ٚاجملطٚض إ

ٍٕٜتعًٖ ٚٸَٔ ايككام; إش ا٭قطب ـ أٟ ايككام ـ ّٓع ا٭بعس.  كإ َشصٚفٺ سا . ٫ّٖصا أ

ٕٸ  :ٚثاّْٝا ٕٸ إهتٛب ع٢ً إػًٌُ ٖٛ إػاٚا٠ ٗ ايكت٢ً، ٫ أ ٕٸ إػتؿاز َٔ اٯ١ٜ أ إ

ٕٸ ايتكسٜط خ٬ف ا٭قٌ :ٚثايجّاإهتٛب عًِٝٗ ٗ ايكت٢ً ٖٛ إػاٚا٠.  ٌٝ ي٘ ٗ ٫ٚ زي ،إ

أخط٣ ع٢ً نٕٛ إطاز َٔ ايككام ٖٛ إػاٚا٠; إش يٛ نإ إطاز  اٯ١ٜ. ٖٚصٙ قط١ْٜٓ

ٛټ :أسسُٖآَ٘ ايكٛزٳ يعّ أسسٴ احملصٚضٜٔ،  ظ ٗ ايٛطؾٝٸ١، ٚيصا قاٍ ابٔ عاؾٛض ٗ ايتذ

ٚايككام ٫ ٜهٕٛ ، ١يًٛطؾٝٸ١ اجملاظٜٸ ﴾٢ٗ اِيَكتٵًَ﴿َٔ قٛي٘:  «ٗ»»ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط: 

 :ثاُْٝٗا. «ٗ قتٌ ايكت٢ً»، ٚأضاز بايتكسٜط (17)«ؾتعٝٸٔ تكسٜط َهاف ،ٗ شٚات ايكت٢ً

ٛٸظ ٗ َع٢ٓ  ٝٸ «ٗ»ايتذ ٗٔس شلا بكٛي٘ تعاٍ:  ،(18)١عًُ٘ ع٢ً ايػبب َقاَيتٵ ﴿ٚاغتٴؿ

٘ٹ ٓٹٞ ؾٹٝ ُٵتٴٓٻ ٔٻ اٖيصٹٟ ُي ٔٳ﴿ٚقٛي٘:  ،(32)ٜٛغـ:  ﴾َؾصٳيٹُه َٹ ٛٵ٫َ نٹتٳابٷ  ِٵ غٳبٳلٳ َي اهللٹ َي ُٳػٻُه

ِٷ ؾٹٞ ٛٹٝ ِٵ عٳصٳابٷ عٳ زخًت ايٓاض ٗ  اَطأ٠ّ ٕٸإ»ٚبايٓبٜٛٸات:  ،(68)ا٭ْؿاٍ:  ﴾َٳا َأخٳصٵتٴ

 . «ٗ ٔؼ َٔ اٱبٌ ؾا٠»ٚ ،«ٗ ايٓؿؼ إ٪١َٓ َا١٥ َٔ اٱبٌ»ٚ ،«ٖطٸ٠ٺ

ٔٸ ٕٵن٬ اجملاظٜٔ ـ  ٚيه ٚيصا قاٍ  .اجملاظ ٗ ايكطإٓ ـ ٫ قط١ٜٓ شلُابًٓا ق إ

َٳ «ٗ»يؿ١ٛ »ايطاظٟ:  قاٍ: إْٸٗا يًػبب١ٝ  ٔٵيًٛطؾ١ٝ قٖككّا أٚ َكسٻضّا... َٚٔ ايؿكٗا٤ 

ـٷ«ٗ ايٓؿؼ إ٪١َٓ َا١٥ َٔ اٱبٌ»نكٛي٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ:  ٕٸ أسسّا . ٖٚٛ نعٝ ; ٭

ٕٸ إطدع ٗ ٖصٙ إباسح إيِٝٗ ،َٔ أٌٖ ايًػ١ َا شنط شيو . ٚٚاؾك٘ احملٓكل (19)«َع أ

 ٗ» :|ٗ يًٛطؾ١ٝ خاقٸ١ّ. ٚقٌٝ: يًػببٝٸ١، نكٛي٘»ٍٛ بكٛي٘: اؿًٓٞ ٗ َعاضز ا٭ق

ٕٸ  ٚاؿلٸ. (20)«ايًػ١ أٌٖ ٫ٜٚعطؾ٘. «ؾا٠ اٱبٌ َٔ ٔؼ ٜؿٝس ْٛعّا َٔ ايٛطؾٝٸ١  «ٗ»أ

ٝٸ ٓٳ﴿َجٌ:  ،١ ٗ ٖصٙ إٛانع ٚٗ غرلٖاخؿٝت ع٢ً ايكا٥ًٌ بهْٛ٘ يًػبب ٌٵ َأتٴشٳادټْٛٳ ا ُق

ِٵ ٗٚٳؾٳ﴿ٚ ،﴾ٗ اهللٹ ٖٴ ٚٔضٵ َٵٔط ا ِٴ اهلُلٜٴٛقٹ﴿ٚ ،﴾اَ٭ ٚٵ٫َ ُٝه ِٵٗ َأ ِٵ ٗ ﴿ٚ ،﴾زٹُن ٗٴ ٌٵ َي ٚٳُق

ٛٵ٫ّ بٳًٹ ِٵ َق ٔٗ ْٵُؿػٹ ٜٳػٵتٳِؿتٴْٛٳَو ٗ ايِّػٳ﴿ٚ ،﴾ٝػّاَأ ُٳ﴿ٚ ،﴾ا٤ٹٚٳ ْٻ ٜٴٔطٔإ ٝٵَطا  ٕٵ ٜٴٛقٹعٳ ٜسٴ ايؿٻ ٕٴ َأ ا

ِٴ اِيعٳسٳ ٓٳُه ٝٵ ٚٳاِيبٳػٵهٳبٳ ٚٳ٠َ  ٝٵػٹٔطا ٚٳإ ُٵٔط  ٔ ٌٓ ايه٬ّ ع٢ً إتعِّؾ. ٚعًٝ٘ ﴾ا٤ٳ ؾٹٞ اِيدٳ

 . «ايككام»ٚإتعًٖلٴ ٖٛ  ،يًٛطؾ١ٝ «ٗ»سكٝكت٘ بإٔ ٜهٕٛ 

ِٻ َٔ إكتٍٛ ؾع٬ّ  ،«ايكتٌٝ»ْع  ﴾٢ًَتٵايَك﴿ َع٢ٓ إكتٍٛ، ٚهٛظ نْٛ٘ أع

ٝٸ١ّ قطٜب١ّ ٚيٝؼ إط٬م ايكتٌٝ عًٝ٘  .عٝح ٜهٕٛ َتٛٓقعّا يًكتٌ ،َٚٔ ايكابٌ يًكتٌ قابً
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ٞٸفاظٜٸّا فاظٳ اَ٭ ٞٸ .ٚٵٍ أٚ إؿاضؾ١، بٌ ٖصا اٱط٬م سكٝك  ،خ٬ؾّا يًػٝس عًٝدإ إسْ

َٳذاظّاسٝح عسٻ ِّتص َع٢ٓ سكٝك١ ٗ»ٚقاٍ:  ،ٙ  َٕ ٝٵت ٚا َٕ  ،َات ٔٵَٳ ٚايكٛاب أْٸُٗا طأٟ ا

ٞٸ فاظّا ع٢ً غبٌٝ ا٫غتعاض٠ تٓع٬ّٜ  ،نأْٸ٘ َٝٸتٷ أٟ ،ٚخلٸ إؿسٻز باغتعُاي٘ ٗ اؿ

ٚٸَ ،اي١ٕا ٜكع ٫ ق ِّ(21)«٫ َع٢ٓ أْٸ٘ غُٝٛت ،ي١ ايٛاقعأ ١ٝ قس تػتؿاز . ٖٚصٙ ا٭ع

ٕٸ  ،١ٗبايػٝام َٔ ايكؿات إؿبٸ ِٵ ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  «إٝٸت»نُا أ ٗٴ ْٻ ٚٳٔإ ِّتٷ  َٳ ْٻَو  ٔإ

ٕٳ ِّتٴٛ ٝٸ١ إٛت ،ْٸو قابٌ يًُٛتأ( َع٢ٓ 30)ايعَط:  ﴾َٳ ْٸِٗ نصيو، ٫ أٚ ،ٚيو ؾأْ

ُٸ١ُ ٚشيو ٚانضٷ. ْٸِٗ أَٛات ؾع٬ّأٚ ،ؾع٬ّ ْٸو َٝٸتأَع٢ٓ  ، ايًػ١ ٚا٭زب قطٸح ب٘ أ٥

ٍٸ عًٝ٘ أٜهّا قٛي٘:  .ٚغرلٖا احملٝ٘ ٚايكاَٛؽ ايعطب ١ ٚيػإنُا ٗ ايؿطٚم ايًػٜٛٸ ٜٚس

ْٳاٙٴ خٳًِكّا﴿ ِٻ َأْؿٳِأ ٓٳا... ثٴ ٓٳا ايٓټِطَؿ١َ عٳًََك١ّ َؾدٳًَِك ِٻ خٳًَِك ِٵ بٳ ثٴ ْٻُه ِٻ ٔإ ٕٳآخٳطٳ... ثٴ ِّتٴٛ ُٳ  ﴾عٵسٳ شٳيٹَو َي

  (.15ـ  14إ٪َٕٓٛ: )

 :ٚايجاْٞ ;إكتٍٛ ؾع٬ّ :أسسُٖاٗ اٯ١ٜ قتًٌٝ:  «ايكت٢ً»ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ إطاز َٔ 

ٛٳزّا ، ستٸ٢ زلٸ٢ ٕٸ اغتعُاٍ ايؿعٌٝ َع٢ٓ ايؿاعٌ نجرلٷإؾايكاتٌ;  ٖٚٛ ،إكتٍٛ قطٜبّا َق

ِٳ ايؿاعٌ، غٛايكطؾٝٸٕٛ ايكؿ١َ إؿبٻ ا٤ٷ أؾاز إبايػ١ أٜهّا أّ ٫، نايعًِٝ ١ٗ اغ

ٕٵ ،ٚايكسٜط ٚايػُٝع ٚايؿٗٝس ٚاؾًٝؼ ٚايعكٝس. ؾٝذٛظ إٔ ٜهٕٛ ايكتٌٝ ٖٓا نصيو  ٚإ

ٕٸ سذط بٔ عسٟ نإ عٓس إ»٫بٔ عػانط:  ،ؾؿٞ تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل .نإ ْازضّا

ّٷ ،ع٢ً ايهٛؾ١ ٖٚٛ ٦َٜٛصٺ ،ظٜاز ٌٷ إش دا٤ٙ قٛ ٤ ايكتٌٝ طأٟ ؾذا٤ أٚيٝا ،قس قتٌ َِٓٗ ضد

ٚيهٔ  ،قسقٛا :ؾكاٍ أٚيٝا٤ ايكاتٌ ،ٖصا قتٌ قاسبٓا :ؾكايٛا ،ايكاتٌص ٚأٚيٝا٤ إكتٍٛ

ٞٸ ٞٸ ٚقاسبٓا عطب ٞٸ ،ٖصا ْبط ٌّ بٓبط ٚيهٔ  ،قسقتِ :ؾكاٍ ظٜاز ،٫ٚ ٜٴكتٳٌ عطب

َٴ. ٚنصا (22)«أعطِٖٛ ايس١ٜ... َهط، ؾؿٞ ٓٵإضاز٠ َعٌٓٝ َٔ ايًؿٜ إؿذلى بُٝٓٗا غرلٴ 

ُٴ٘ بايػطِٜ ٚنصا ٫»هُإ َٔ ايطٚن١ ايب١ٝٗ: نتاب اي ٖٚٛ إهُٕٛ  ،ٜٴؿذلٳٙ عً

ِٻ َٓ٘ َٚٔ إهُٕٛ ي٘ ٛٻ«عٓ٘... ّٚهٔ إٔ ٜطٜس ب٘ ا٭ع ٍٳ . ؾايؿاضح د ظ يًُكٓٸـ اغتعُا

ْٜ ،ُٗاٝٵإؿذلى بٌ ايسا٥ٔ ٚإسٜٕٛ ٗ نًَ «ايػطِٜ» ِٸ اغتعٌُ ْؿػٴ٘  ٖٚٛ يؿ َؿطز. ث

ِّٝٵز ب٘ نًَٚأضا «ايػطِٜ»أٜهّا يؿٜ  ظ اغتعُاٍ ايًؿٜ ٗ أنجط َٔ ُٗا. َع أْٸ٘ مل ه

ٝٵ ٚإؿذلى ٫»ؾكاٍ ٗ احملطٸَات بإكاٖط٠:  ،ٚاسس َع٢ٓٶ ٝٳ ُٳٌ ٗ َعٓٳ . «٘ َعّاٜٴػتع

َهاؾّا إٍ أْٸ٘ تعاٍ يٛ أضاز ٚاْٛط أٜهّا ن٬َ٘ سٍٛ بط٬ٕ ايك٠٬ بايتأٌَ. ٖصا 

ٌٳ بايؿعٌ ؾك٘ يكاٍ:  ٕٸ ضعا١ٜ إػاٚا٠ ٗ «يًكت٢ً»إكتٛي إكتٛيٌ ». ٚأٜهّا َٔ إعًّٛ أ
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 َٙٚا ٜكسض عًٝ٘ إ٪َٕٓٛ ٖٛ ضعا١ٜ إػاٚا٠ بٌ ايكاتٌ ٚإكتٍٛ. ؾٗص ،غرلٴ َكسٕٚض «بايؿعٌ

ٕٸ إطاز بايككام  قط١ْٜٓ ِٵ اِيكٹكٳامٴ ؾٹٞ ﴿، ؾكٛي٘: «إػاٚا٠»أخط٣ ع٢ً أ ٝٵُه ُنتٹبٳ عٳًَ

 . «هِ إػاٚا٠ُ بٌ إكتٍٛ ٚايكاتٌؾطع عًٝ»َعٓاٙ:  ﴾اِيَكتٵ٢ًَ

ٕٵ إشا نإ ايككام عباض٠ عٔ إػاٚا٠ نإ َؿّٗٛ اٯ١ٜ إهابٳ : قٌٝ ؾإ

يبتٸ١، بٌ أقك٢ َا اإػاٚا٠، ٚع٢ً ٖصا ايتكسٜط ٫ تهٕٛ اٯ١ٜ زآي١ّ ع٢ً إهاب ايكتٌ 

ٍٸ ع٢ً ٚدٛب ضعا١ٜ ايتػ١ٜٛ ٗ ايكتٌ ايصٟ ٜهٕٛ َؿطٚع ٕٸ اٯ١ٜ تس ّا. ٚع٢ً ٗ ايباب أ

 ٖصا ايتكسٜط تػك٘ ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً نٕٛ ايكتٌ َؿطٚعّا بػبب ايكتٌ.

ٕٸ آ١ٜ كاٍٜٴ ٓٻ﴿: إ ٫ٚ متاز ٗ َؿطٚعٝٸ١ ايكتٌ  ،ناؾ١ْٝ ٗ دٛاظٙ ﴾ٔؼِؿايٓٻبٹ ؼٳِؿاي

إٍ إثبات ٚدٛب٘، بٌ ٜهؿٞ ٗ َؿطٚعٝٸت٘ قطفٴ اؾٛاظ. ٚأٜهّا إشا زٓيت اٯ١ٜ ع٢ً 

أخط٣ ـ نُا ٗ  إ دٛاظٴ أقٌ ايكتٌ َؿطٚغّا عٓ٘. ٚبعباض٠ٺٚدٛب ايتػ١ٜٛ ٗ ايكٛز ن

ٚإهاب ايكؿ١ ٜكتهٞ إهاب  ،ايتػ١ٜٛ ٗ ايكتٌ قؿ١ ايكتٌ :ـ (23)َؿاتٝض ايػٝب

 ؾٛاظ ايكتٌ َٔ ٖصا ايٛد٘.  ؾهاْت اٯ١ٜ َؿٝس٠ّ ،ايصات

ٕٸ قتٌٝ اـط ;ٚإطاز ٖٓا بايكتٌٝ ٖٛ ايكتٌٝ عُسّا أسهاَ٘ ٗ  تدا٤ أٚشيو ٭

َٹّٓا﴿سٝح قاٍ تعاٍ:  ،غٛض٠ ايٓػا٤َٔ  ١ٜ92 اٯ َٴ٪ٵ ٌٳ  ٜٳِكتٴ ٕٵ  ٕٔ َأ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا َنا ٔإ٫ٖ خٳَطّأ  ٚٳ

َٹّٓا َٴ٪ٵ ٌٳ  ٔٵ َقتٳ َٳ ُٳ١ْ... ٚٳ َٴػٳًٖ ٜٳ١ْ  ٚٳزٹ ٓٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ  .﴾خٳَطّأ َؾتٳشٵٔطٜطٴ ضٳَقبٳ١ٺ 

ٕٸ اهلل ـ تباضى ٚتعاٍ ـ ؾتشٖك ٕٸ اٯ١ٜ تؿٝس أ ٖٓا شنطْا إٍ ٖٓا أ أٚدب ع٢ً ل 

ٔٸ ٚإػاٚا٠  ،ٖصٙ إػاٚا٠ ف١ًُْ إ٪ٌَٓ ضعا١َٜ إػاٚا٠ بٌ ايكاتٌ ٚإكتٍٛ. ٚيه

ف ـ طٵٚيصا دعٌ ايؿكٗا٤ ـ تبعّا يًعٴ .ض٠بُٝٓٗا ٗ ْٝع اؾٗات بٌ ٗ أنجطٖا َتعصِّ

ٕٳ ٞٻ َٓ٘ ،اؿٝٛا َٔ ايكُٝٝٸات، ؾ٫ًٛ تعصٸض إػاٚا٠ ؾٝ٘ ؾعًٛٙ َٔ  ،ٚخكٛقّا اٱْػ

ٝٸات. إ ض اَتجاٍ إػاٚا٠ يٛ ؾٝعٛز ا٭َط إٍ تعصټ .ضب٬ َطدِّ ٚإػاٚا٠ ٗ بعهٗا تطدٝضٷجً

ٝٸ٘ أٚ ملٜٴشٹٌ اهلل تعاٍ تعٝٝٓٳ مل ٚشلصا  .ط ٖصٙ إػاٚا٠ٜهٔ ٗ ن٬َ٘ َا ٜؿػِّ ٘ إٍ ْب

ٚٳ﴿إػاٚا٠ بكٛي٘:  ب تعاٍ إهابٳعٖك ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ  ْٵاِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ  ْٵاُ٭ . ٚعًٝ٘ ﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭

ّٕ سٴهٞ ٗ ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط ؾ٬ ٕٸ قٛي٘ تعاٍ: َٔ اؿٓؿٝٸ (24)ٜكػ٢ إٍ ن٬ ١ َٔ أ

ٚقس ثبت  ،دا٤ بعس شيو ﴾اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ...﴿ٚقٛي٘:  ،ٖٛ ْٗا١ٜ ايه٬ّ ﴾٢ٗ اِيَكتٵًَ﴿

ِٴ اِيكٹكٳ﴿عُّٛ إػاٚا٠ بكٛي٘:  ٝٵُه ّٸ ٚخكٛم ﴾٢ًَامٴ ٗ اِيَكتٵُنتٹبٳ عٳًَ ٕٸ ايكت٢ً عا ; ٭

ٚٸشلا ّٳ أ ٞٸ ٗ ايبشط احملٝ٘ ;آخط اٯ١ٜ ٫ ٜٴبطٹٌ عُٛ ٕٸ قٛي٘:  (25)أٚ قٛشلِ احمله َٔ أ
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ِٴ اِيكٹكامٴ ٗ اِيَكتٵًَ﴿ ٝٵُه  ﴾اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ...﴿١ًْْ َػتك١ًٓ بٓؿػٗا، ٚقٛي٘:  ﴾٢ُنتٹبٳ عٳًَ

ٝٸاتٗا شنطٷ ٞٸ ; ٥ط اؾع٥ٝٸاتؾ٬ ّٓع ثبٛت اؿهِ ٗ غا ،يبعض دع٥ أٚ مٛٙ احمله

ٞٸ ،ٗ أسهاّ ايكطإٓ ٖٳ٘ ْاؾ(26)٫بٔ ايعطب ٕٸ ٖصا ايه٬ّ ٚأؾبا َٔ غ٤ٛ  ٧ٷ. ٫ٚ ىؿ٢ أ

ٕٸ إطاز َٓ٘ ايكٛزيايؿِٗ  ِٸ أخطأٚا.  ،ًُطاز َٔ ايككام; ؾإْٸِٗ ظعُٛا أ ؾأخطأٚا ث

بٔ عاؾٛض ٚع٢ً َصٖبِٗ ؾاؾٛاب َا أداب عٓ٘ ا .ٚع٢ً َا شٖبٓا إيٝ٘ ؾاؾٛاب ٚانضٷ

ٜهٔ   ع٢ً ٖصا أْٸ٘ ٫ ؾا٥س٠ ٗ ايتؿكٌٝ يٛ مل زٴٔطٜٳ»ٗ ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط بكٛي٘: 

ٕٸ ايه٬ّ بأٚاخطٙ ،َككٛزّا ّٸ ٫ قاي١، ٚإْٸ٘ ٫ قٝل َٔ ؾاـامٸ ىكِّ ،ٚإ ل ايعا

ٕٸ شيو نايتُجٌٝ :إ٫ٓ إٔ ٜكٛيٛا ،اعتباض نْٛ٘ تؿك٬ّٝ  .(27)«إ

  

ْٵ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳاُ٭ ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ  ْٵاِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ  ُٳًٹ٘ ايج٬خ ـ  ﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭ ُظ

ٌّ َٓٗا َٔ َبتسإذلنِّ . (28)ٓ٘إعتدل ٗ ايكت٢ً ٜٚبِّ «ايككام»ط ٚخدلٙ ـ ٜؿػِّ أب ن

، «ايهتاب بسٜٓاض»ٖٚٞ ايبا٤ ايساخ١ً ع٢ً ا٭عٛاض، نُا ٗ قٛيو:  ،ٚايبا٤ يًُكاب١ً

ٕٻ ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿ي٘ تعاٍ: َٚٓ٘ قٛ ٗٳا َأ ِٵ ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ (. ٖٚصٙ ايبا٤ 45)إا٥س٠:  ﴾ٚٳَنتٳبٵ

ؾُكته٢ إكاّ إٔ تتعًٓل  «ايهتاب بسٜٓاض»ؾؿٞ ايبٝع إشا قٌٝ:  .تتعًٓل َا ٜكتهٝ٘ إكاّ

اب ايهت»ٚٗ ايكًض إشا قٌٝ:  .َٚأبٝع ٜٚباع ٚمٖٛا بعتٴ :َجٌ ،بأسس َؿتٓكات ايبٝع

قاؿتٴ ٚقاؿٓا  :َجٌ ،ات ايكًضؾُكته٢ إكاّ إٔ تتعًٓل بأسس َؿتٓك «بسٜٓاض

ٚٳنات. ٚٗ قٛي٘ تعاٍ:  .ٚقٛحل ٚمٖٛا ٛٸن١ ٚغا٥ط إعا ٖٚهصا ٗ اشلب١ إع

ٕٻ ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿ ٗٳا َأ ِٵ ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ َكته٢  ،ٖٚٛ ٗ َكاّ ايكٛز ،(45)إا٥س٠:  ﴾ٚٳَنتٳبٵ

. ٚٗ «ٜكتٌ»أٚ  «ٜكاز» :مٛ ،بأسس َؿتٓكات ايكٛز أٚ ايكتٌ ﴾ٔؼِؿايٓٻبٹ﴿ٜتعًٓل  إكاّ إٔ

آٜتٓا إبشٛخ عٓٗا ـ ٖٚٞ ٗ َكاّ ايكٛز أٜهّا ـ َكته٢ إكاّ إٔ ٜتعًٓل اؾاضٸ نصيو 

 ات ايكٛز أٚ ايكتٌ. بأسس َؿتٓك

 ْصنط َجا٫ّ ،ايج٬خ اط شلصٙ ايؿكط٠ إباضن١ ظ٬ُتٗٚقبٌ ايتسبټ ،ٖٓا

ٕٸ يبعض ايعٓاٜٚٔ ايج٬ث١ )أٟ اؿطٸ ;اؾذلانٝٸّا َّا ٚايعبس ٚا٭ْج٢( إصنٛض٠ تكسټ يٝتٸهض أ

ُٸا ي٘ َٔ ايتكسټ، ع٢ً بعهٗا ٟٸ. ؾه٬ّ ع  ّ ايصنط

 «ايبا٤»ٚ «ا٭يـ»عٓاٜٚٓٗا  ،ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايهتاب ب قٍـّناْت يط٬ٓ
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ٌٸ طايب فًٓس ٚاسس َٔ عٓٛإ ٚاسس. أٚي٦«اؾِٝ»ٚ و ايط٬ب ضَا ناْٛا ، ٚيه

ِٗ ـ دعا٤ٶ ٱت٬ف ايهتب ـ قاّْْٛا بٗصا إهُٕٛ: ُٴظ٥٬َِٗ، ؾٛنع َعِّ ؿٕٛ نتبٳتًٹٜٴ

ٜٴ» ٌټ طايب أتًـ نتاب ظًَٝ٘  ًِ«ص نتاب٘٪خٳن ٜٴ ٕٴ . ٗ ٖصا ايكإْٛ مل  شٳٜ عٓٛا

 ًٹـ َُٗا نا٫ٕٚ عٓٛإ ايهتاب إأخٛش دعا٤ٶ، بٌ ٜ٪خص نتابٴ إتٵ ،ايهتاب ايتايـ

ِٸ َهت بط١َُْٖٗا نإ ٚ ،عٓٛاْ٘ ؾٛنع إعًِٓ قاّْْٛا  ،عٓٛإ ايهتاب ايصٟ أتًؿ٘. ث

ٚٸٍ، ٖٚٛ:  ػب ضعا١ٜ ايتػاٟٚ ٗ ايهتب: ٜ٪خص نتاب »آخط ْاٚطّا إٍ ايكإْٛ ا٭

. «ا٭يـ بهتاب ا٭يـ، ٚنتاب ايبا٤ بهتاب ايبا٤، ٚنتاب اؾِٝ بهتاب اؾِٝ

ٚٸٍ ٫ٖصا ايكإْٛ أغٌٗ َٔ ايكإْٛ ا٭ ًٹـ دعا٤ٶ ٜ٪خص نتاب إتٵ ٚٸٍ; إش خ٬ؾّا يٮ

ٟٸ نتابٺ ٕٸ  ؾٝ٘ دبأٚ، بٌ ٱت٬ف أ َطاعا٠ ايتػاٟٚ بٌ ايتايـ ٚإأخٛش. َٚا أ

ٚٴنٹعٳ ٝٸ١  ؾه٬ّ عٔ نْٛ٘ دعا٤ٶ عًٝ٘، ؾٛنعٴ ، ضزعّا عٔ اؾطّ تٵايكٛاٌْ اؾعا٥

ٕٸ ايط٬ب س٦ٓٝصٺ ناْٛا ٜتًؿٕٛ ا ٕٔايكإْٛ ايجاْٞ ساىٺ عٔ أ ٌٸ بايٓػب١ إٍ ظَا  يهتب أق

ٚٸٍ عًِٝٗنٵٚٳ ٚٸٍ ايصٟ نإ أؾسٸ.  ،ع ايكإْٛ ا٭ ٚاضتؿعت اؿاد١ إٍ ايكإْٛ ا٭

 . ؾًٓسضؽ ٬ْت ٖصا ايكإْٛ نُا ٖٞ

ِٸ َٔ ايهتاب  «ايهتب» : إطاز بـ«ػب ضعا١ٜ ايتػاٟٚ ٗ ايهتب» ـ1 َا ٖٛ أع

 ايتايـ ٚايهتاب إأخٛش. 

ٚٸٍ ١ًْ تؿػِّ«بهتاب ا٭يـٜ٪خص نتاب ا٭يـ » ـ2 ٟٳ إصنٛضٳ : ٖصٙ أ ط ايتػاٚ

ٕٸ ٖصٙ  ٕٚ. َٚا أ ٕٸ أخص نتاب ا٭يـ بإظا٤ إت٬ف نتاب ا٭يـ تػا قبًٗا، تكٍٛ: إ

اؾ١ًُ َٚا بعسٖا ؼسٜس يًتػاٟٚ ـ ٫ٚ ؼسٜس إ٫ٓ َع اؾاَعٝٸ١ ٚإاْعٝٸ١ ـ ؾتُٓع عٔ إٔ 

ٕٸ أخص نتاب ا٭ يـ بإظا٤ نتاب ايبا٤ أٚ نتاب اؾِٝ ٜهٕٛ غرلٴٙ تػاّٜٚا، ؾتعين أ

نتابٴ ا٭يـ َػاّٜٚا يػرلٙ َٔ يٝؼ تػاّٜٚا )قهٝٸ١ّ يًتشسٜس(، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ 

ٕٸ ٔ أخصٳٙ بإظا٤ إت٬ف غرلٙ تػاّٜٚاايهتب َٚع شيو ٫ ٜعتدل إكِّ . ٖٚصا ٜؿٝسْا ـ بسا١ّٖ ـ أ

ٔ ٗ ٖصٙ شا مل ٜعتدل إكِّس٦ٓٝصٺ إٔ ْػأٍ: ٕا سٻبٴ نتاب ا٭يـ ٫ ٜػاٟٚ غرلٙ. ؾ٬

 بٌ اعتدل ا٭يـ َػاّٜٚا يٮيـ ؾك٘؟ ، اؾ١ًُ نتابٳ ا٭يـ َػاّٜٚا يػرلٙ

ٕٸ اعتباض ٚدعٌ عسّ ايتػاٟٚ بٌ عسٸ٠ أؾطاز أٚ أؾٝا٤ عباض٠ْ أخط٣ ٚاؾٛاب: إ

بعض  َػاٚا٠ٔ ٗ اؿهِ بعسّ ؾًًُكِّ .عٔ اعتباض ٚدعٌ ايؿهٌ يبعهٗا ع٢ً بعٕض

ِٷ بؿهً٘ عًٝ٘، ٚيٛ نإ ؾه٬ّ اعتباضٜٸٖصٙ ايعٓاٜٚٔ  ّا ايج٬ث١ يبعهٗا اٯخط سه
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ٕٸ ٚانع ايكإْٛ ٫ ٜٳ ينَبتّٓٝا ع٢ً ايؿطض ٚاؾعٌ. ٖٚصا ٜع ض قبٌ ٚنع ٚؿاٚ سٹِكأ

ٟٸ ؾطز َٔ  ،ايؿهٌ )ٚيٛ ؾه٬ّ اعتباضٜٸّا ٕٸ أ ٟٸ( إٔ وهِ بأ ٞٸ ْٚؿؼ ا٭َط ٫ ايٛاقع

ٟٸ ؾطزٺ ٕٚ ٭ عٓٛإ ؾك٘; إش بسٕٚ ؿاٚ ٖصا ايؿهٌ ٜهٕٛ َٔ ْؿؼ اي عٓٛإ ؾ٬ٕ َػا

ٟٸ ؾطزٺ ٟٸ عٓٛإ َػاّٜٚا ٭ ٟٸ نتاب بأ ٟٸ ؾطز َٔ أ ٟٸ عٓٛإ. ٚبعباض٠ٺ أ ٟٸ نتاب بأ  َٔ أ

ٟٸ ؾطز َٔ يٝؼ ٗ ٚغع إكِّ :أٚنض ٟٸ ؾطز َٔ نتاب ا٭يـ َع أ ٔ إٔ وهِ بتػاٟٚ أ

ٟٸ  ع٢ً ،نتاب ا٭يـ خاقٸ١ّ ٕٸ أ َٔ نتاب ايبا٤ أٚ  ؾطزٺايطغِ َٔ اعتكازٙ ٚاعتباضٙ بأ

ٕٚ ٟٸ اؾِٝ َتػا  َٔ نتاب ا٭يـ.  ؾطزٺ َع أ

ٕٸ اؿهِ بعسّ ايتػاٟٚ بٌ نتاب ا٭يـ ٚغرلٙ عباض٠ْ أخط٣ عٔ  َٚع ايعًِ بأ

ٌٕ َٸا إٔ ٜهٕٛ نتاب ا٭يـ  يبعض ايهتب ع٢ً بعهٗا اٯخط اؿهِ بؿه س٦ٓٝصٺ إ

ٕٸ ا٭ؾهٌ ٖٛ َا ٫ أٚ ُٖا أؾهٌ َٓ٘، َٚٔ ايبسٜ ،أؾهٌ َٔ نتاب ايبا٤ ٚاؾِٝ ٞٸ أ ٗ

ٕٸ غطض إكِّ ،ٜ٪خص بإظا٤ غرلٙ ٔ َٔ ٚنع قإْٛ ايتػاٟٚ ٖٚٛ نتاب ا٭يـ. ٚأٜهّا إ

ٖٓا أتًـ ـٴ بأنجط  ٌٸ ،يًهتب إٔ ٫ هاظٳ٣ إتًٹ ٖٓا أتًـ  ٫ إٔ ٫ هاظ٣ أق٬ّ ٚيٛ بأق

ٱدطا٤  إشا مل ٜهٔ ي٘ َا ٜػاٟٚ ايتايـ; إش قإْٛ ايتػاٟٚ ـ نُا ٜٛٗط َٔ ازل٘ ـ

ٖٓا  ٌٸ  َٸا أخص َا ٖٛ أق ُٸا ظاز عٔ ايتايـ، ٚأ ايتػاٟٚ بٌ َا ُأتًٹـ َٚا ٜ٪خص، ؾُٝٓع ع

ٕٸ  ٫ :أٚنض بعباض٠ٺُٚأتًٹـ ؾ٬ ٜٓاٗ ايتػاٟٚ يُٝٓع عٓ٘ قإْٛ ايتػاٟٚ.  ٜكضٸ إٔ ٜكاٍ: إ

ٔٵ ،نتاب ايبا٤ أٚ اؾِٝ أؾهٌ َٔ نتاب ا٭يـ ٫ ٜ٪خص نتاب ا٭يـ عٛنّا عٔ  يه

ٕٸ نتاب أسسُٖا، قه١ّٝ يكإْٛ ايتػاٟٚ. ٚبايعهؼ أٜهّا ٫ ٜكضٸ إٔ ٜٴ إت٬ف كاٍ: إ

ٕٵ ،ا٭يـ أزٕٚ َٔ نتاب ايبا٤ أٚ اؾِٝ أتًـ طايبٷ نتابٳ ظًَٝ٘ ايبا٤ٳ أٚ  ٚيهٔ إ

ـٴ ِٳ ٫ ٜ٪خص نتابٴ٘ ا٭ي ٕٸ ١ًْ  ;اؾٝ ٜ٪خص نتاب ا٭يـ »ضعا١ّٜ يًتػاٟٚ. ٚبٗصا ٚٗط أ

ٕٸ نتا «بهتاب ا٭يـ ب ا٭يـ ٫ ٜ٪خص عٛنّا عٔ إت٬ف غا٥ط ايهتب غرل تؿٝس أ

ٔٵ ٟٸ نتاب عٛنّا عٔ إت٬ؾ٘. ٖٚصا إؿاز ٫ ٜعاضن٘ َؿازٴ  ا٭يـ، ٚيه ٜ٪خص أ

َٴٗا عًُٝٗا ّٓعُٗا عٔ إؾاز٠ َا ٜٓاؾٝٗا، نُا غٝأتٞ.   اؾًُتٌ اٯتٝتٌ; إش تكسټ

ط٠ يًتػاٟٚ . ٖصٙ ثاْٞ اؾ٬ُت إؿػِّ«ٜ٪خص نتاب ايبا٤ بهتاب ايبا٤» ـ3

ٕٸ ٖصٙ  ٕٚ. َٚا أ ٕٸ أخص نتاب ايبا٤ بإظا٤ إت٬ف نتاب ايبا٤ تػا إصنٛض، تكٍٛ: إ

ٕٸ أخص  اؾ١ًُ أٜهّا ـ نُا قبًٗا َٚا بعسٖا ـ ؼسٜس يًتػاٟٚ ؾتعين )قهٝٸ١ّ يًتشسٜس( أ

ٔٸ .نتاب ايبا٤ بإظا٤ نتاب ا٭يـ أٚ نتاب اؾِٝ يٝؼ تػاّٜٚا ٖصٙ اؾ١ًُ  ٚيه
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ٕٸ أخص نتاب ايبا٤ عٛنّا عٔ ايتشسٜسٜٸ١ تاب ع١ْ يػابكتٗا ٗ ايس٫ي١، ٚقس ثبت بايػابك١ أ

ٕٳ ايتػاٟٚ، ٚعًٝ٘ ٫ ٜجبت باي٬سك١ َا ٜٓاٗ ايػابك١.  إت٬ف نتاب ا٭يـ ٫ ٜٓاٗ قاْٛ

ـٹ خٳ٪َهاؾّا إٍ أْٸ٘ إشا ُأخٹص ايبا٤ بإت٬ف ايبا٤ ـ ٚايبا٤ ٜٛخص بإت٬ف َجً٘ ـ ؾإٔ ٜ ص با٭ي

ٌٔ َأ ٕٸ نتاب ا٭يـ ٫ ٜػاٚ :أخط٣ ـ نُا قًٓا ٗ اؾ١ًُ ايػابك١ ـ ٍ. ٚبعباض٠ٺٚٵا٭ؾه  ٟإ

ٔٸ ،نتاب ايبا٤ أٚ نتاب اؾِٝ ٚأخص  ،عٔ ؾهً٘ عًُٝٗا ٧ٷعسّ تػاٜٚ٘ شلُا ْاؾ ٚيه

ٕٸ ١ًْ ا٭زٕٚ عٛنّا عٔ ا٭ؾهٌ ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايتػاٟٚ. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا تكسٻ ّ ثبت أ

ُٓع عٔ أخص نتاب ايبا٤ عٛنّا عٔ إت٬ف نتاب  «ا٤ٜ٪خص نتاب ايبا٤ بهتاب ايب»

ٔٵ ،اؾِٝ ٕٸ نتاب ايبا٤ أؾهٌ َٔ نتاب اؾِٝ ؾأخص اؾِٝ ا٭زٕٚ عٛنّا  ٚيه َا أ

 عٓ٘ ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايتػاٟٚ أٜهّا. 

ط٠ يًتػاٟٚ . ٖصٙ ثايح اؾ٬ُت إؿػِّ«ٜ٪خص نتاب اؾِٝ بهتاب اؾِٝ» ـ4

ٕٸ أخ ٕٚ. َٚا إصنٛض ٚأخرلتٗا، تكٍٛ: إ ص نتاب اؾِٝ بإظا٤ إت٬ف نتاب اؾِٝ تػا

ٕٸ ٖصٙ اؾ١ًُ أٜهّا ـ نُا قبًٗا ـ ؼسٜسٷ ٕٸ أخص  أ يًتػاٟٚ ؾتعين )قهٝٸ١ّ يًتشسٜس( أ

ٔٵ .نتاب اؾِٝ بإظا٤ نتاب ا٭يـ أٚ نتاب ايبا٤ يٝؼ تػاّٜٚا ـ نُا قًٓا آْؿّا ـ  ٚيه

 ،ٗا ٗ ايس٫ي١ٝٵيػابكتٳ يتشسٜس١ٜ تابع١ْؾٗصٙ اؾ١ًُ ا ،٫ تؿٝس اي٬سك١ َا ٜٓاٗ ايػابك١

ٕٸ أخص نتاب اؾِٝ عٛنّا عٔ إت٬ف نتاب ا٭يـ أٚ نتاب  ٚقس ثبت بايػابكتٌ أ

ايبا٤ ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايتػاٟٚ. َهاؾّا إٍ أْٸ٘ إشا أخص اؾِٝ بإت٬ف اؾِٝ ـ ٚاؾِٝ 

أخط٣ ـ نُا قًٓا  باض٠ٺٍ. ٚبعٚٵخص با٭يـ ٚايبا٤ ا٭ؾهًٌ َأ٪ٜ٪خص بإت٬ف َجً٘ ـ ؾإٔ ٜ

ٕٸ نتاب ا٭يـ ٚنتاب ايبا٤ ٫ ٜػاٜٚإ نتاب اؾِٝ :ٗ اؾًُتٌ ايػابكتٌ ـ  ،إ

ٚأخص ا٭زٕٚ عٛنّا عٔ ا٭ؾهٌ ٫  ،عٔ ؾهًُٗا عًٝ٘ ٧ٷُٗا ي٘ ْاؾاتػاَٚٚيهٔ عسّ 

 ٜٓاٗ قإْٛ ايتػاٟٚ. 

 قس ٚٗط َٔ زضاغ١ ٬ْت ايكإْٛ إصنٛض أَطإ: ٚ

ٚٸٍ ٚنإ ْلٸ ايكإْٛ ٖهصا:  ،ٗ ايكإْٛ «ضعا١ٜ ايتػاٟٚ»صنط يٛ مل ٜ :ا٭

 ،هب ٗ ايهتب إٔ ٜ٪خص نتاب ا٭يـ بهتاب ا٭يـ، ٚنتاب ايبا٤ بهتاب ايبا٤»

أخص نتابٺ ٫ ّاثٌ عٓٛإ ايهتاب ايتايـ،  عٵمل ُه «ٚنتاب اؾِٝ بهتاب اؾِٝ

 ُاث١ً عٓاٜٚٓٴٗا. تٚامكطت اجملاظا٠ ٗ ايهتب إ

ّ اؾ١ًُ ط٠ يًتػاٟٚ بٗصا ايذلتٝب ٜؿٝس تكسټتطتٝب اؾ٬ُت ايج٬خ إؿػِّ :ايجاْٞ



 االجتهاد والتجديد

ٝٸّا هٛظ اٱعطاض عٔ ، ا٭ٍٚ ع٢ً ايجا١ْٝ ٚتكسٸّ ايجا١ْٝ ع٢ً ايجايج١، ٚيٝؼ تطتٝبّا عؿٛا٥

ّٳ بٗا إكِّط٠. ٚعًٝ٘ ؾًٛ ضتٻتكسٸّ ز٫ي١ إتكسٸ١َ ع٢ً ز٫ي١ إتأخِّ ٔ تطتٝبّا آخط ٭ؾاز تكسټ

ّٳ دٛاظ أخص إتكسٸّ ا٭ؾهٌ بإتأخِّ ،ط٠ٕتكسٸ١َ ٚؾهًَٗا ع٢ً إتأخِّا  ،ط ا٭زٕٚٚعس

 ّ. ط بإتكسِّٚدٛاظٳ أخص إتأخِّ

نتاب »ٚ «نتاب ايبا٤»ٚ «نتاب ا٭يـ»ٚ «ايهتب»يٓا نًُات ٚاٯٕ يٛ بسٻ

 «ج٢ا٭ْ»ٚ «ايعبس»ٚ «اؿطٸ»ٚ «٢ًايكت» :ٖٞٗ ايكإْٛ إصنٛض بهًُاتٺ  «خص٪ٜ»ٚ «اؾِٝ

: ٜٴكتٳٌ ٢ًػب ضعا١ٜ ايتػاٟٚ ٗ ايكت»ٖصٙ ايعباض٠:  ٓا ع٢ًبٓؿؼ ايذلتٝب ؿكً «ٜكتٌ»ٚ

ٖٞ ْؿؼ َؿاز اٯ١ٜ إباضن١، ٚ، «ج٢٭ْبا ج٢ٚا٭ْ ،ايعبسٴ بايعبسٚاؿطٸ باؿطٸ، 

ٌٻ َا اغتؿسْا َٔ زضاغ١ اؾ٬ُت ا٭ضبع َٔ ايكإْٛ إصنٛض. ْعِ،  ٙؾٓػتؿٝس َٓٗا ن

كتكط يهًُات  تٛنٕٝض إٍ ْٕٛ ٗ غ٢ٓٶ عٔ تؿػرل َؿطزات٘، ٚاٯ١ٜ عاد١ٺشيو ايكا

ايًتٌ تكسٸّ  ،«٢ًايكت»ٚ «ايككام»، َهاؾّا إٍ نًُيت «ج٢ا٭ْ»ٚ «ايعبس»ٚ «اؿطٸ»

 تٛنٝشُٗا. 

 :أسسُٖاٚشيو يٛدٌٗ:  ;ضن٘ ؾٝ٘ ا٭ْج٢ا٫ تؿٚ ،َنطبايصٻ خامٌّ «اؿطٸ»يؿٜ 

ِٸ َٔ ايصٻٚ ،«٠اؿطٸ»ٕٸ ايًؿٜ إدتلٸ با٭ْج٢ إ  ;طَنمل تٴػتدسٳّ ٗ ايكطإٓ ٚايًػ١ ٗ ا٭ع

ؾهصا  ،ٕٸ اؿطٸ ٚاؿطٸ٠ نسٸإ ٗ ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١، ٚاؿطٸ٠ ؽتلٸ با٭ْج٢إ :ثاُْٝٗا

ٍٴ ِٸ َُٓٗا  «اؿطٸ» نسٸٖا ـ أٟ اؿطٸ ـ ىتلٸ بايصنط. ٚعًٝ٘ اغتعُا ٗ اٯ١ٜ ٗ ا٭ع

ٛټ ٕٸ إطاز باؿطٸ  ٖٞ َؿكٛز٠ْٚ، ١ٜٓٺ٫ ٜٴكاض إيٝ٘ إ٫ٓ بكط ،ظػ ٖٓا. بٌ ٖٓا قطٜٓتإ ع٢ً أ

 ،﴾سٹبٵايعٳبٹ سٴبٵايعٳ﴿ْٸ٘ تعاٍ قاٍ ٗ ايعباض٠ اي٬سك١: إ :أ٫ُٖٚا :ط خاقٸ١َنٖٛ ايصٻ

طٸ ؾٝ٘; إش ايًؿٜ ط أنجط َٔ قطاس١ يؿٜ اُؿَنٗ نْٛ٘ يًصٻ «ايعبس»ٚقطاس١ يؿٜ 

ِٸ  «ا٭١َ»ٚمل ٜػتدسّ  ،«١َٳاَ٭»ح ٖٛ ْٻ٪إدكٛم يًًُُٛى إ ٗ ايكطإٓ ٚايًػ١ ٗ ا٭ع

ٚ ،ٓ٘ ٕٸ «طٳَنايصٻ»طٸ اؼاز ايػٝام ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ إطاز باُؿَٔ ايصنط ق ، نُا أ

 ،﴾٢جٳْٵاُ٭٢ بٹجٳْٵاُ٭﴿ْ٘ تعاٍ قاٍ ٗ ايعباض٠ اي٬سك١: إ :ثاْٝتُٗاايصنط ٖٛ إطاز بايعبس. 

ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ اِيشٴطټ﴿ٚإتٝإ ٖصٙ ايؿكط٠ بعس قٛي٘:  ٌٕ ،﴾بٹاِيشٴطِّ  ٍٸ ع٢ً  ،َٔ زٕٚ ؾك ٜس

 ﴾٢جٳْٵاُ٭٢ بٹجٳْٵاُ٭﴿ٚإ٫ٓ يهاْت عباض٠  ،طٴ َُٓٗا خاقٸ١َّنطٸ ٚايعبس ايصٻأْٸ٘ أضٜس باُؿ

ِٸ بُٝٓٗا ٚبٌ ا٭ْج٢ ،َعاضن١ّ ٕا غبكٗا. ٚعًٝ٘ ؾإكاب١ً بٌ اؿطٸ ٚايعبس ٔ أْٸ٘ تعِّ ،ث

 حٴ َُٓٗا. إ٪ْٻ «ا٭ْج٢» ٚبـ ،طٴإًُُٛى إصٖن «ايعبس» ٚبـ ،طٴاؿطټ إصٖن «اؿطٸ» أضٜس بـ
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 ،ٜؿٌُ ايصنط ٚا٭ْج٢ َُٓٗا ٢َٓع «ايعبس»ٚ «اؿطٸ»ٚعًٝ٘ ؾًٝؼ إطاز َٔ 

ْٵ﴿يتهٕٛ عباض٠  ْٵاُ٭ تأنٝسّا، نُا ْٴػٹب ٗ بعض ايتؿاغرل إٍ َايو أْٸ٘  ﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭

ايصنط ٚا٭ْج٢ غٛا٤ٷ ؾٝ٘، ٚأعٝس شنط  ،ـ أٟ دٓؼ اؿطٸ ٚايعبس ـ طاز ب٘ اؾٓؼقاٍ: ٜٴ

ُټ ٝٸ١ا٭ْج٢ تٛنٝسّا ٚتٗ ; إش دٓؼ اؿطٸ ٜؿٌُ ايصنٛضٳ َٓ٘ (29)ُّا بإشٖاب أَط اؾاًٖ

ُٸإ ظٓػُٗا غرلٳ شنٛضُٖا.  ،ٚدٓؼ ايعبس ٜؿٌُ ايصنٛضٳ َٓ٘ خاقٸ١ّ ،خاقٸ١ّ ٫ٚ ٜع

ٚٸ٫ّ يهاْت ٚدٓؼ ايعبس ؾاًٌَ يػرل ايصنٛض َُٓٗا يٛ نإ دٓؼ اؿطٸ  :ٚثاّْٝا. ٖصا أ

ْٵ﴿عباض٠  ْٵاُ٭ ٕٸ ايه٬ّ ٚاٖطٷ :ٚثايجّاّ. َعاضن١ّ يًػابل عًٝٗا، نُا تكسٻ ﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭  إ

ٚأقاي١ ايٛٗٛض ُٓع َٔ ًٓ٘ ع٢ً ايتأنٝس احملتاز إٍ قط١ٜٓ  ،ٗ نْٛ٘ تأغٝػٝٸّا

ٕٸ  :ٚضابعّاتٳكٔطف ايه٬ّ عٔ ٚاٖطٙ إيٝ٘.  ْٵاِيشٴ﴿إ ٚٳاُ٭ ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ  جٳ٢ طټ بٹاِيشٴطِّ 

ْٵ ِٷ ﴾جٳ٢بٹاُ٭ ّٸ ؾُٝع إػًٌُ سه ِٸ ْٝعٳِٗ سٻبٴ ؾ٬ ،عا َٔ اؿطٸ ٚاؿطٸ٠ ٚايعبس  ،إٔ ٜع

ِٸ شٴنٹط  ٚٸ٫ّ ؾٝ٘ نسٸإ ـ أٟ اؿطٸ ٚايعبس ـ ٫ ثايح شلُا ٱؾاز٠ ايتعُِٝ، ث ٚا٭١َ. ؾصٴنٹط أ

ط ـ َٔ َنأضٜس نسټٖا ـ ٖٚٛ ايصٻ َ٘ٔ أْ سٻبٴ ؾ٬ ،ط نسټٖاٚمل ٜٴصَن ،ا٭ْج٢ ثاّْٝا

ْٵ﴿إصنٛض قبًٗا. ٚعًٝ٘ ؾإطاز بكٛي٘ تعاٍ:  ْٵاُ٭ ٌٸ ؾطٜل  ﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭ ٕٸ ا٭ْج٢ َٔ ن أ

سٝح قاٍ:  أ،)أٟ ا٭سطاض ٚإُايٝو( با٭ْج٢ َٓ٘، نُا قاٍ َايو بٗصا ٗ إٛٓط

ٕٸ ق» ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ﴿ٛي٘ تعاٍ: أسػٔ َا زلعتٴ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أ ؾٗ٪٤٫  ﴾اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ 

ْٵ﴿ٚقٛي٘:  ،ايصنٛض ْٵاُ٭ ٕٸ ايككام ٜهٕٛ بٌ اٱْاخ نُا ٜهٕٛ بٌ  ﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭ أ

نُا ٜكتٌ اؿطٸ باؿطٸ، ٚا٭١َ تكتٌ  ،ايصنٛض، ٚإطأ٠ اؿط٠ تكتٌ بإطأ٠ اؿط٠

ام ٜهٕٛ بٌ ايٓػا٤ نُا ٜهٕٛ بٌ نُا ٜكتٌ ايعبس بايعبس، ٚايكك ،با٭١َ

٫ٚ ٜٓكهٞ عذيب َٔ ابٔ . (30)«ايطداٍ. ٚايككام أٜهّا ٜهٕٛ بٌ ايطداٍ ٚايٓػا٤

َع أْٸٗا  ،أٟ ٚخكٸت ا٭ْج٢ بايصنط»ط قٍٛ َايو ٖصا بكٛي٘: عاؾٛض نٝـ ؾػٻ

ٕٸ قٝػ١ ا ; ي٬ٓ٦﴾سٹبٵايعٳبٹ سٴبٵايعٳٚٳ طِّاُؿبٹ طټاُؿ﴿َؿُٛي١ يعُّٛ  ٖٻِ أ يتصنرل ٗ قٛي٘: ٜٴتٛ

 . (31)«طاز بٗا خكٛم ايصنٛضٜٴ ﴾اِيعٳبٵسٴ﴿ٚقٛي٘:  ﴾طټاُؿ﴿

ِٵ اِيكٹكٳامٴ ؾٹٞ اِيَكتٵ٢ًَ اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ ﴿ٚعًٝ٘ ؾُع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ:  ٝٵُه ُنتٹبٳ عٳًَ

ْٵ ٚٳاُ٭ ْٵٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ  ظٓؼ دٓؼ اؿطٸ  ;أْٸ٘ ؾطع عًٝهِ إػاٚا٠ ٗ ايكت٢ً ﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭

ؾ٬  .َُٓٗا ظٓؼ ا٭ْج٢ َٓ٘ دٓؼ ا٭ْج٢ َٔ نٌٍّٚدٓؼ ايعبس ظٓؼ ايعبس، ٚاؿطٸ، 

ٟٸ سطٍّ ٟٸ سطٸ ؾهٌ ٭ ٟٸ عبسٺ ،ع٢ً أ ٟٸ عبس ٫ٚ ٭ ٖٚهصا ٗ ا٭ْج٢ َُٓٗا، ؾٝكاز  ،ع٢ً أ
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ٟٸ ايعامل باؿطٸ ايكيبٸ ايٛنٝع ايصيٌٝ  اؿطٸ ايبايؼ ايؿطٜـ ايهبرل ايععٜع ايػينٸ ايكٛ

 يؿكرل ايهعٝـ اؾاٌٖ، ٖٚهصا ٗ ايعبس ٚا٭ْج٢. اؿكرل ا

ٜهٕٛ اؾ١ًُ ا٭ٍٚ يتؿػرل ايككام، ٜٚكٍٛ: قتٌ اؿطٸ ـ  ﴾اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ﴿قٛي٘: 

ٕٸ ٖصٙ اؾ١ًُ َٚا بعسٖا ؼسٜس يًككام )أٟ ّ إدعا٤ٶ يكتٌ اؿطٸ ـ قكامٷ. ٚنُا تكسٻ

ؾتُٓع عٔ إٔ ٜهٕٛ غرلٴ ٖصا  ايتػاٟٚ(، ٫ٚ ؼسٜس إ٫ٓ َع اؾاَعٝٸ١ ٚإاْعٝٸ١،

ٕٸ قتٌ اؿطٸ دعا٤ٶ يكتٌ ايعبس أٚ ا٭ْج٢ يٝؼ قكاقّا; قهٝٸ١ّ يًتشسٜس.  قكاقّا، ؾتعين أ

٫ ٜٴعَكٌ إٔ ٜهٕٛ قتٌ اؿطٸ بػرل اؿطٸ قكاقّا َٚػاٚا٠ّ َٚع شيو خٳلٻ  :ٚبعباض٠ أخط٣

ٕٸ اؿطٸ باؿطٸ قكامٷ از اٯ١ٜ سكط َٚػاٚا٠. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َؿ اهلل تعاٍ بايصنط أ

ٕٸ ايتشكٝل عسّ سذٸ١ٝ إؿّٗٛ عَُّٛا ;ايكٛز ٗ إػاٟٚ ١ٝ ٚعسّ سذٸ ،ٚايٛد٘ ؾٝ٘ ـ َع أ

ٝٸ١( ؼسٜسٜٸ١، أٟ ؼسِّ ٕٸ ايٓكٛم ايؿطعٝٸ١ )ايكاْْٛ ِٳ َؿّٗٛ ايًكب خكٛقّا ـ أ ز اؿه

ِٸ َا عساٙ، َٚٔ ٚإٛنٛعٳ ٚتبِّ ٌٸ سهِ ىتلٸ َٛنٛع٘ إصنٛض ٫ٜٚع ُٓٗا، ؾه

ٕٸ اٯ١ٜ ٗ َكاّ ؼسٜس إػاٚا٠ إعتدل٠ بٌ ايكاتٌ ٚإكتٍٛإعً إٔ ٜهٕٛ  سٻبٴ ؾ٬ ،ّٛ أ

ٌټ قٝس شٴنٹط يًُػاٚا٠ ـ أٟ اؿطٸ ٚايعبس ٚا٭ْج٢ ـ َاْعّا عٔ ؾاقس شيو ايكٝس، يٝتشٓكل  ن

ٕٵ ،«ْتٝذ١ إؿّٗٛ»ايتشسٜس. ٖٚصا َا ٜٓتر  إٔ  أبٝتٳ إ٫ٓ ٚإٕ مل ٜهٔ ْؿؼ إؿّٗٛ. ٚإ

ْٙ ٜهٕٛ ٕٸ عسّ إؿّٗٛ ٗ ايًكب َؿطٚ بإٔ ٜهٕٛ ي٘ ؾا٥س٠  يًه٬ّ َؿّٗٛ ؾأقٍٛ: إ

ٚأَجايٹ٘ غرلٳ تبٌٝ إػاٚا٠ إعتدل٠ ٗ ايكت٢ً،  «اؿطٸ» ٫ٚ ؾا٥س٠ ٖٓا يـ ،أخط٣ ٗ ايه٬ّ

ٌٴ اؿطٸ بػرلٙ ٕا خكٻ٘ اهلل تعاٍ بايصنط ٚمل ٜٛٗط يتدكٝك٘ ؾا٥س٠،  ،ؾًٛ داظ قت

نُا قاي٘ ايؿٗٝس ٗ  ،أخط٣ َٔ ن٬ّ اهلل ب٬ ؾا٥س٠. ٚبعباض٠ٺ ٚساؾا إٔ ٜهٕٛ ؾ٤ٞٷ

ْؿ٢  ٔٵٖٖ يًشهِ ـ ٖٚٛ قٍٛ نجرٕل ايتدكٝل بايصنط ٖٓا ؽكٝلٷ»غا١ٜ إطاز: 

 . (32)«ٚإ٫ٓ يعّ ايتهطاض ،زيٌٝ اـطاب ـ

ٕٸ اؿطٸ بػرل اؿطٸ يٝؼ قكاقّا ٫ٚ َػاٚا٠ّ،  ﴾طِّاُؿبٹ طټاُؿ﴿إٍ ٖٓا عًُٓا َٔ  أ

ٕٸ غرل اؿطٸ ـ أٟ اؿطٸ٠ ٚايعبس ٚا٭١َ ـ ٫ ٜػاٜٚ٘ عٓس اهلل تعاٍَٚ ايصٟ قاٍ  ،ع٢ٓ شيو أ

ٕٸ اؿطٸ باؿطٸ قكامٷ  ; إش يٛ نإ اؿطٸ٠ُ ٚايعبسٴ ٚا٭١َُ ٜػاْٚٚ٘ يهإ فاظا٠ُ اؿطٸبأ

ٟٸ َِٓٗ قكاقّا َٚػاٚا٠ّ  ٖٚصا. ﴾طِّاُؿبٹ طټاُؿ﴿ٕٚا سكط اهلل تعاٍ إػاٚا٠َ ٗ  ،بأ

ٕٸ اؿطٸ ٫ ٜػاٚ س٦ٓٝصٺ إٔ ْٓٛط أْٸ٘ ٕاشا مل ٜعتدل ايؿاضع  سٻبٴ غرلٙ. ؾ٬ ٟٜؿٝسْا ـ بسا١ّٖ ـ أ

 تعاٍ ٗ ٖصٙ اؾ١ًُ اؿطٻ َػاّٜٚا يػرلٙ، بٌ اعتدل اؿطٻ َػاّٜٚا يًشطٸ ؾك٘؟ 
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ٕٸ اؿهِ بعسّ ايتػاٟٚ بٌ عسٸ٠ أؾطازٺ عباض٠ْتكسٻ أخط٣ عٔ اعتباض ٚدعٌ  ّ أ

٘ يٝؼ ٗ أْٸ ين، ٚيٛ نإ ؾه٬ّ ؾطنٝٸّا اعتباضٜٸّا. ٖٚصا ٜعٕضهِٗ ع٢ً بعايؿهٌ يبع

ٕٸ اُؿ ٕٚ يًشطٸ ؾك٘; إش بسٕٚ  طٸٚغع ايؿاضع قبٌ ٚنع ٚؿاٚ ايؿهٌ إٔ وهِ بأ َػا

ٟٸ ؾطزٺ ٌټ ؾطزٺ َػاّٜٚا ٭ ٫ ٜتُٓهٔ  :أٚنض آخط. ٚبعباض٠ٺ ؿاٚ ٖصا ايؿهٌ ٜهٕٛ ن

ٕٸ غرل اعتكاز َٔ ايطغِ ٢ًشطٸ خاقٸ١ّ عاؿطٸ يً ػاٚا٠ايؿاضع َٔ اؿهِ َ ٙ ٚاعتباضٙ بأ

َٸا إٔ ٜهٕٛ اؿطٸ أؾهٌ َٔ غرلٙ ٕٚ يًشطٸ. ٚس٦ٓٝصٺ إ َٸا إٔ ٜهٕٛ غرلٴٙ  ;اؿطٸ َػا ٚإ

ٕٸ ايصٟ ٫ ٜكتٌ بػرلٙ ٖٛ ا٭ؾهٌ، ٚاؿطٸ ٫ ٜكتٌ بػرلٙ .أؾهٌ َٓ٘ ؾٗٛ  ،َٚٔ إعًّٛ أ

 أؾهٌ َٔ غرلٙ. 

ٕٓا تعًٓل اؿهِ بعٓٛإ اؿطٸ ٕٸ  ،يًشطٸ١ٜ ٚايصنٛض٠ ٖٚٛ ٚادسٷ ،ٚ عٴًِ بسا١ّٖ أ

ٚع٢ً  ،أٚ بإسساُٖا، ؾؿهً٘ ع٢ً ا٭١َ بُٗا ،ؾهٌ اؿطٸ ع٢ً غرلٙ باؿطٸ١ٜ ٚايصنٛض٠

ٚع٢ً ايعبس باؿطٸ١ٜ; إش ُٖا  ،اؿطٸ٠ بايصنٛض٠ ـ إش ُٖا ٜؿذلنإ ٗ اؿطٸ١ٜ ـ

ٕٸ اؿطٸ ٚادسٷ يًشطٸ١ٜ ٚايصنٛض ٠ َعّا قاض أؾهٌ َٔ ٜؿذلنإ ٗ ايصنٛض٠. َٚا أ

ٕٸ ا٭١َ ؾاقس٠ شلُا َعّا قاضت زٕٚ اؾُٝع، ٚايٛادس ٱسساُٖا ٜهٕٛ  ،اؾُٝع َٚا أ

ٕٸ اُؿ ٕٸ  ،َع أْٸُٗا َؿذلنإ ٗ ايصنٛض٠ ،ؾام ايعبس باؿطٸ١ٜ طٸبُٝٓٗا. َٚا أ عٴًِ أ

 ؾاؿطٸ٠ ايٛادس٠ يًشطٸ١ٜ قاضت ؾٛم ايعبس ايٛادس يًصنٛض٠.  ،اؿطٸ١ٜ ؾٛم ايصنٛض٠

ٛٸم يطٛا٥ـ َٔ إػًٌُ ع٢ً طٛا٥ـ كاٍٜٴ ٫ : نٝـ ّهٔ ايكٍٛ بايؿهٌ ٚايتؿ

 سٳ اهللٹٓٵعٹ ِٵَٳُهطٳَأِن ٕٻٔإ﴿ٚقس قاٍ اهلل تعاٍ:  ،٬َى اؿطٸ١ٜ أٚ ايصنٛض٠ ;أخط٣ َِٓٗ

ِٵاَكَأتٵ ٌٻ نطا١َ يٝػت ٬َى ايتك٣ٛ ،﴾ُن  .ؾأيػ٢ ن

ِٛٓ ضابط١ّ سكٛقكاٍ٭ْٸ٘ ٜٴ ٌٷ ٜٓ ٞٸ: ٖصا ايؿهٌ ؾه ٫ٚ  ،ٝٸ١ ٗ اجملتُع اٱغ٬َ

بايهطا١َ عٓس اهلل تعاٍ. ٚايطٚاب٘ اؿكٛقٝٸ١ ـ ٚنصيو ا٫دتُاعٝٸ١ ـ ٫ تٴٓاٙ  ّؼٸ

ٜٳا ﴿ـ أعين  ست اٯ١ُٜ ايتاي١ٝبايتك٣ٛ ٚايهطا١َ; إش نُا قطٻ ٝٳا٠ْ  ِٵ ٗ اِيكٹكٳأم سٳ ٚٳَيُه

ٕٳ ِٵ تٳتٻُكٛ ٚٵيٹٞ اَ٭ِيبٳابٹ َيعٳًُٖه ٕٸ إسس٣ غاٜات تؿطٜع ايككام 179)ايبكط٠:  ﴾ُأ ( ـ إ

ُٜ اؿٝا٠ ٭ؾطازٺ  )إػاٚا٠( ـ بعس ضزع ايٓاؽ عٔ اضتهاب ايكتٌ، ٖٚٞ غاٜت٘ ا٭ٍٚ ـ سؿ

ِّ  صٙ ايػا١ٜ ـ إٔ هعٌ نابط١ّشلسّا، ؾًٝعّ ـ ٬ّْٝ أنجط َٔ إػًٌُ ٗ فاظا٠ ايكتٌ َتع

ؾ٬ ٜبتين ايكإْٛ ـ  ايككامٴ ب٬ إبٗاّ ٚاؾتباٙ، ٢ فطاٖاٚانش١ ثابت١ هطٟ عً

ٝٸّا نإ أٚ غرلٙ ـ ع٢ً إَٔٛض ُٸٝ ،غرل َٓهبط١، نايتك٣ٛ دعا٥  ١ّ،ٖٚٞ ٫ تٓهب٘ ن
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ايصٜٔ تكٛاِٖ أنجط َٔ غرلِٖ. ٖٚصا ا٭َط هطٟ ٗ نجرل َٔ  يو ٫ ٜٓهب٘ٚنص

ٕٸ ايٓيبٸايطٚاب٘ ا٫دتُاعٝٸ١، ٚيصا ْط٣ ٗ نتب ايتاضٜذ ٚايػرل٠  ضَا نإ  |أ

١ أٚ إْؿاش سه١َٛ أٚ إب٬ؽ ضغاي١ ضدا٫ّ أخدل اهلل تعاٍ أْٸِٗ غرل ىتاض يكٝاز٠ غطٜٸ

 عسٍٚ، ؾه٬ّ عٔ إٔ ٜهْٛٛا أتك٢ إػًٌُ ٚأنطَِٗ عٓسٙ تعاٍ. 

ٕٸ ايػطض َٔ ٚنع قإْٛ ايككام )إػاٚا٠( ٗ ايكت٢ً إٔ ٫ هاظ٣ أسسٷ  ِٸ إ ث

ٖٓا د٢ٓ، ٫ إٔ ٫ هاظ٣  ٌٸ َٓ٘ ايكاتٌ بأنجط  ٚٔأق٬ّ ٚيٛ بأق إكتٍٛ، نُا  إشا مل ٜػا

ّ ٗ َجايٓا ا٫ؾذلانٞ ٗ ايهتب; إش قإْٛ ايككام ـ نُا ٜٛٗط َٔ ازل٘ ـ تكسٻ

َٳ َٳ ُقتٹٌ بػرل سلٍّ ٔٵٱدطا٤ ايتػاٟٚ بٌ  ذاظ٣ ب٘، ؾُٝٓع عٔ دعا٤ ايكاتٌ َا ظاز ٜٴ ٔٵٚ

ُٵ ٝٳ ٌٸ َٔ دٓاٜت٘ ؾ٬ ٜٓاٗ ايتػاٟٚ ي َٸا دعا٩ٙ َا ٖٛ أق ٕٴ ٓٳعٔ دٓاٜت٘، ٚأ ع عٓ٘ قاْٛ

ٕٸ غرل اؿطٸ أؾهٌ َٓ٘ :أٚنض بعباض٠ٺٚايككام.  تٳٌ اؿطٸ ٚيهٓٸ٘ ٫ ٜٴِك، ٫ ٜٴعَكٌ ايكٍٛ بأ

ٕٵ جّا بايتػاٟٚ بٌ ايكاتٌ ٚإكتٍٛ. ٚبايعهؼ أٜهّا ٫ ٜعكٌ إٔ تؿبټ; اؿطٸ َقتٳٌ غرلٳ إ

ٕٸ اؿطٸ أزٕٚ َٔ غرلٙ ٕٵ ،ٜكاٍ: إ جّا بايتػاٟٚ بُٝٓٗا. تؿبټ; َقتٳٌ غرل اؿطٸ ٚيهٓٸ٘ ٫ ٜكتٌ إ

ٕٸ اؿطٸ ايكاتٌ ٫ ٜٴ ﴾طِّاُؿبٹ طټاُؿ﴿ٚعًٝ٘ ؾعباض٠  ٍٸ ع٢ً أ كتٌ بكتٌ غرل اؿطٸ، ٚيهٔ تس

 غرلٙ ـ َُٗا نإ ـ ٜٴكتٳٌ ب٘. 

ٜهٕٛ اؾ١ًُ ايجا١ْٝ يتؿػرل ايككام، ٜٚكٍٛ:  ﴾سٹبٵايعٳسٴ بٹبٵايعٳ﴿قٛي٘ تعاٍ: 

ٕٸ ٖصٙ اؾ١ًُ أٜهّا ـ نُا قبًٗا َٚا . قتٌ ايعبس ـ دعا٤ٶ يكتٌ ايعبس ـ قكامٷ َٚا أ

ٕٸ قتٌ ايعبس بكتٌ غرل ايعبس يٝؼ يًككام ؾتعين ـ قهٝٸ١ّ يًتشسٜس ـ  بعسٖا ـ ؼسٜسٷ أ

ٔٸقكاقّا ٫ٚ َػاٚا٠ّ.  ٖصٙ اؾ١ًُ ايتؿػرلٜٸ١ ايتشسٜسٜٸ١ تابع١ْ يػابكتٗا ٗ  ٚيه

ٕٸ قتٌ غرل اؿطٸ دعا٤ٶ يكتٌ ا ،ايس٫ي١ ؿطٸ ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايككام، ٚقس ثبت بايػابك١ أ

 ٌ ايعبس بكتٌ ايعبسُقتٚعًٝ٘ ٫ ٜجبت باي٬سك١ َا ٜٓاٗ ايػابك١. َهاؾّا إٍ أْٸ٘ إشا 

ٍ. ٚغٝذ٤ٞ تكطٜض ْاع١ بٗصٙ ٚٵا٭ؾهٌ َأ كتٌ باؿطٸٕ ٜٴأؾ ،ايعبس ٜٴكتٳٌ َجً٘ؾ

ٕٸ اؿطٸ ٫ ٜػاٚ :أخط٣ ا٭ٚي١ٜٛ. ٚبعباض٠ٺ ٔٸغرلٳ اؿطٸ ٟإ  ٧ٷيػرلٙ ْاؾ اٚاتَ٘ػعسّ  ، ٚيه

َٔ ؾهً٘ عًٝ٘، ٚقتٌ ا٭زٕٚ ـ دعا٤ٶ عٔ ا٭ؾهٌ ـ ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايتػاٟٚ. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا 

ٕٸ ١ًْ تكسٻ ٕٸ  ،ُٓع عٔ قتٌ ايعبس دعا٤ٶ يكتٌ ا٭١َ ﴾سٹبٵايعٳبٹ سٴبٵايعٳ﴿ّ ثبت أ ٚيهٔ َا أ

ٌٴ ا٭١َ ا٭زٕٚ ب٘ ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايتػاٚ  ٟ أٜهّا. ايعبس أؾهٌ َٔ ا٭١َ ؾكت

، ٜهٕٛ اؾ١ًُ ايجايج١ ٚا٭خرل٠ يتؿػرل ايككام ﴾٢جٳْٵاُ٭٢ بٹجٳْٵاُ٭﴿قٛي٘ تعاٍ: 
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ٕٸ قتٌ ا٭ْج٢ ـ دعا٤ يكتٌ ا٭ْج٢ ـ قكامٷ ٕٸ ٖصٙ اؾ١ًُ أٜهّا ـ نُا تكٍٛ: إ . َٚا أ

ٕٸ قتٌ ا٭ْج٢ دعا٤ٶ يكتٌ غرلٖا يٝؼ  قبًٗا ـ ؼسٜسٷ يًككام ؾتعين ـ قهٝٸ١ّ يًتشسٜس ـ أ

ٔٵ .اقّاقك آْؿّا ـ ٫ تؿٝس اي٬سك١ َا ٜٓاٗ ايػابك١، ؾٗصٙ اؾ١ًُ  ـ نُا قًٓا ٚيه

ٕٸ قتٌ ا٭ْج٢ بكتٌ اؿطٸ أٚ  ،ٗا ٗ ايس٫ي١ٝٵايتشسٜسٜٸ١ تابع١ْ يػابكتٳ ٚقس ثبت بايػابكتٌ أ

 ا٭ْج٢ تكتٌؾ ا٭ْج٢ بكتٌ ا٭ْج٢ ُقتٹًَتايعبس ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايتػاٟٚ. َهاؾّا إٍ أْٸ٘ إشا 

أخط٣ ـ نُا قًٓا ٗ اؾًُتٌ ايػابكتٌ  ٍ. ٚبعباض٠ٺٚٵتٳٌ بػرلٖا ا٭ؾهٌ َأؾإٔ تٴِك ،َجًٗا

ٕٸ اؿطٸ ٚايعبس ٫ ٜػاٜٚإ ا٭ْج٢ :ـ ٔ ؾهًُٗا َ ٧ٷُٗا شلا ْاؾاتػاَٚٚيهٔ عسّ  ،إ

ٌٴ ا٭زٕٚ دعا٤ٶ عٔ ا٭ؾهٌ ٫ ٜٓاٗ قإْٛ ايتػاٟٚ.  ،عًٝٗا ٕٸ  :ٚقس قًٓا غابكّاٚقت إ

ٕٸ ا٭ْج٢ َٔ ؾطٜل  ضٓقا٤،َٔ ا٭سطاض ؾٛم ا٭ْج٢ َٔ ا٭ا٭ْج٢  ؾإطاز بٗصٙ ايؿكط٠ أ

ٕٸ اؿطٸ٠ ؾٛم  :با٭ْج٢ َٓ٘. ٚقًٓا أٜهّا ضٓقا٤ٚا٭ْج٢ َٔ ؾطٜل ا٭ ،ا٭سطاض با٭ْج٢ َٓ٘ إ

٠ ؾتكاز يًشطٸ َٚػا١ّٜٚ ،كاز ب٘ٚزٕٚ اؿطٸ ؾتٴ ،ؾ٬ تكاز بُٗا ،ايعبس ٚا٭١َ ٬َى اؿطٸ١ٜ

ٕٸ .بٗا يٮ١َ ؾتكاز بٗا. ؾٗٓا أضبع  َٚػا١ّٜٚ ،ٚتكاز ب٘ ،كاز بٗاا٭١َ زٕٚ ايعبس ؾ٬ ٜٴ ٚإ

ٚايطٓق١ٝ َع  ;ٚايطٓق١ٝ َع ايصنٛض٠ ;١ٜ َع ا٭ْٛث١ٚاؿطٸ ;َطاتب: اؿطٸ١ٜ َع ايصنٛض٠

ٌټ ٖٓ َطتب١ٺ ا٭ْٛث١، ن ٖٓ اأؾهٌ   قبًٗا.  ابعسٖا ٚأزٕٚ 

 ت أَٛضٷ: ٚبٗصا نًٓ٘ ٚٗط

ٌٸ : إٍٚٸا٭  طټاُؿ﴿ؾُؿاز  .ٓتر ْتٝذ١ إؿّٗٛت١ًْ َٔ اؾ٬ُت ايج٬خ ٖٓا ٕٸ ن

ٕٸ اؿطٸ ٜكاز باؿطٸ ؾك٘ ﴾طِّاُؿبٹ طٸ٠ اُؿ»َٚؿاز  .٫ٚ ٜكاز باؿطٸ٠ ٫ٚ بايعبس ٫ٚ با٭١َ ،أ

ٕٸ اؿطٸ٠ تكاز باؿطٸ٠ ؾك٘ «طٸ٠باُؿ ٕٸ  ﴾سٹبٵايعٳبٹ سٴبٵايعٳ﴿َٚؿاز  .٫ بايعبس ٫ٚ با٭١َ ،أ أ

ٕٸ ا٭١َ تٴ «١َٳ١ باَ٭َٳاَ٭»َٚؿاز  .٫ با٭١َ ،از بايعبس ؾك٘ايعبس ٜك كاز با٭١َ ٚبػرلٖا أ

 َُٗا نإ. 

٘ٴ ايعسٍٚ عٔ : جاْٞاي  «اؿطٸ باؿطٸ ٚاؿطٸ٠ باؿطٸ٠ ٚايعبس بايعبس ٚا٭١َ با٭١َ»ٚد

ٌٸ ١ًْٺ أْ٘ َا ٗ اٯ١ٜ إباضن١ َٔ اؾ٬ُت ايج٬خ  َع ؿاٚ ْتٝذ١ إؿّٗٛ يه

ٕٸ ا٭١َ تٴ «ا٭١َ با٭١َ»ٍ ٫ ٜبك٢ يصنط ١ًْ ا٭ٚ ٘ٷ; ؾإ ٔٵٚد َٳ ٌٸ  قبًٗا، ؾًٛ مل  كاز به

ٕٸ اٯ١ٜ أخكط ، ٜصنط ٖصٙ اؾ١ًُ يبكٞ ايككام بايٓػب١ إٍ ا٭١َ َػهٛتّا َع أ

 عباض٠ َٓ٘. 

نتب »ٚناْت اٯ١ٜ ٖهصا:  ،ٗ اٯ١ٜ «ايككام»يٛ مل ٜصنط ْٸ٘ : إجايحاي
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ٌٕ «باؿطٸ ٚايعبس بايعبس ٚا٭ْج٢ با٭ْج٢عًٝهِ ٗ ايكت٢ً اؿطٸ  ٫ ّاثٌ  مل هع قٛزٴ قات

ٕٳ إكتٍٛ، ٚامكطت اجملاظا٠ ٗ ا٭ؾطاز إ  ُاث١ً عٓاِٜٚٓٗ. تعٓٛاْٴ٘ عٓٛا

ّٳ اؾ١ًُ ضٴتِّبت اؾ٬ُت ايج٬خ إؿػِّ :طابعاي ط٠ يًككام بٗصا ايذلتٝب يٝؿٝس تكسټ

ّٳ ايجا١ْٝ ،ا٭ٍٚ ع٢ً ايجا١ْٝ ٝٸّا هٛظ اٱعطاض عٔ  ٚتكسټ ع٢ً ايجايج١، ٚيٝؼ تطتٝبّا عؿٛا٥

ّٳ  تكسٸّ ز٫ي١ إتكسٸ١َ ع٢ً ز٫ي١ إتأخٸط٠. ٚعًٝ٘ ؾًٛ ضتٸبٗا اهلل تعاٍ تطتٝبّا آخط ٭ؾاز تكسټ

ّٳ دٛاظ قٛز إتكسِّ ،ط٠إتكسٸ١َ ٚؾهًَٗا ع٢ً إتأخِّ ٚدٛاظٳ  ،ط ا٭زّٕٚ ا٭ؾهٌ بإتأخِّٚعس

 ّ. بإتكسِّط قٛز إتأخِّ

٘ٴ :اَؼاـ ٖٓا  ،«بأَجاشلِ ج٢ٚايعبس ٚا٭ْ اؿطٸ»ايعسٍٚ عٔ  ٚد َع نْٛ٘ أخكط 

ٕٸٗ اٯ١ٜ  . تؿػرل ايككام بٗصا ٫ ٜؿٞ بتشسٜس َطازٙ تعاٍ بايككام ، أ

ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ ﴿بكٛي٘:  «ايككام»ؾػٸط  ٕٸ اهلل تعاٍإ :ػازؽاي اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ 

ْٵ ْٵجٳ٢ ٚٳاُ٭ ; إش ي٫ٛ ٖصا ايتؿػرل ٫قتهت إػاٚا٠ بٌ اؾاْٞ ٚاجملينٸ عًٝ٘ إٔ ٫ ﴾جٳ٢بٹاُ٭

يػٞ ٖصا ايٓشٛ ّ. ؾبٗصا ايتؿػرل ُأكاز َج٬ّ ايبايؼ ايهبرل بايطؿٌ ايطنٝع، نُا تكسٻٜٴ

 َٔ إػاٚا٠ بٌ اؾاْٞ ٚاجملينٸ عًٝ٘. 

ٕٸ إع٢ٓ  ،إّٓ َؿتاح َٔ َؿاتٝض تسبٸط ايكطنُا ٜٛٗط َٔ ْٝع َا تكسٻ ٖٚٛ أ

ٚايعباضات إؿاب١ٗ يكٍٛ اهلل تعاٍ  .ْؿؼ َا قاي٘ تعاٍ ايصٟ أضازٙ تعاٍ ٫ ٜؿٝسٙ إ٫ٓ

٬ّ ٝٵط يه٬ّ اهلل تعاٍ ـ ْٳَطازٙ َٚطاَ٘. ٚيصا هب ع٢ً إتسبِّ ُاّ قاقط٠ْ عٔ إؾاز٠

ٌٸ عباض٠ قطآ١ْٝ َع َا ٜؿابٗٗا َٔ ن٬َ٘ ٚن٬َٓا،ٕ ٘ يٝتٓبٻ عاْٝ٘ ـ إٔ ٜكاٜؼ ن

ٚٴؾِِّك ٖٓا  ِٵ ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ي٘تٴ باخت٬ف إعاْٞ ع٢ً َطاز اهلل تعاٍ. ٖٚصا  ٜٴٛقٹُٝه

َٳا تٳ ٔٻ ثٴًُجٳا  ٗٴ ٔٔ َؾًَ ٝٵ ٓٳتٳ ٛٵمٳ اثٵ ٔٻ ْٹػٳا٤ٶ َؾ ٕٵ ُن ٔٔ َؾٔإ ٝٵ ٝٳ ِّ اُ٭ْجٳ ٌٴ سٳ َٹجٵ ِٵ يٹًصٻَنٔط  ٚٵ٫َزٹُن طٳَى اهلل ؾٹٞ َأ

ٚٳاسٹسٳ٠ّ َؾًَ ٕٵ َناْٳتٵ  ـٴٚٳٔإ ٝٻ ،(11)ايٓػا٤:  ﴾ٗٳا ايِّكٵ ٔ ايكٛض ايػبع١ ٗ إضخ ايصٟ ب

٘ٺ ،ا٭٫ٚز ٛٻ ٫ ،ٚأسهِ تطتٝب ،ٚأٚدع عباض٠ ،بأسػٔ ٚد ض ؾٛقٗا سػٔ ٚإهاظ ٜتك

 . «ايٛق١ٝ ٚاٱضخ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ»َكاييت  دا٤ ٗ يتؿكٌٝٚاٚإسهاّ. 

ايؿدط ايطاظٟ ٗ شنطٖا  ،أخط٣ ٚاستذٸٛا ع٢ً اغتؿاز٠ اؿكط َٔ اٯ١ٜ بٛدٛٙٺ

 ٖٚٞ:  ،(33)تؿػرلٙ

ٚٸٍ ٕٸ  :ا٭ ٕٸ  ﴾طِّاُؿبٹ طټاُؿ﴿تؿٝس ايعُّٛ ؾكٛي٘:  ﴾طټاُؿ﴿ٗ قٛي٘:  «اي٬ّ»إ ٜؿٝس أ

ٌٸ سط باؿطٸ َؿطٚعّا يهإ شيو اؿطٸ َكت٫ّٛ ٫  بعبسٺ ؾًٛ نإ قتٌ سطٍّ ،ٜكتٌ ن
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ٌٸ سطٸ َكت٫ّٛ باؿطٸ.  ،باؿطٸ  ٚشيو ٜٓاٗ إهاب إٔ ٜهٕٛ ن

ٕٸ  :يجاْٞا ٌٕ ،َٔ سطٚف اؾطٸ «ايبا٤»إ ؾٝهٕٛ  ،ؾٝهٕٛ َتعًِّكّا ٫ قاي١ بؿع

َٸا إٔ ٜهٕٛ َػاّٜٚا  .«اؿطٸ ٜكتٌ باؿطٸ»ايتكسٜط:  ِٸ َٔ اـدل، بٌ إ ٚإبتسأ ٫ٜهٕٛ أع

ٌٸ سطٸ َكت٫ّٛ باؿطٸ ،ي٘ أٚ أخلٸ َٓ٘ ٚشيو  ،ٚع٢ً ايتكسٜطٜٔ ٖصا ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ن

 بايعبس.  َكت٫ّٛ ٜٓاٗ نٕٛ سطٍّ

ٚٸٍ اٯ١ٜ ضعا١ٜ إػاٚا٠ :ايجايح ِٵ ﴿ٖٚٛ قٛي٘:  ،إْٸ٘ تعاٍ أٚدب ٗ أ ٝٵُه ُنتٹبٳ عٳًَ

ُٸا شنط عكٝب٘ قَٛي٘:  ،﴾اِيكٹكٳامٴ ٗ اِيَكتٵ٢ًَ ْٵ﴿ؾً ٚٳاُ٭ ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ  جٳ٢ اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ 

ْٵ ٕٸ ضعا١ٜ ايتػ١ٜٛ ٗ اؿطٸ١ٜ ٚ ﴾جٳ٢بٹاُ٭ ٍٸ شيو ع٢ً أ ٕٸ قٛي٘: ز ايعبسٜٸ١ ٚا٭ْٛث١ َعتدل٠; ٭

ٚٳ...﴿ ِٵ اِيكٹكٳامٴ ٗ اِيَكتٵ٢ًَ﴿خطز كطز ايتؿػرل يكٛي٘:  ﴾اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ  ٝٵُه  ،﴾ُنتٹبٳ عٳًَ

ٍٷ ؾٛدب  ،يطعا١ٜ ايتػ١ٜٛ ٗ ٖصا إع٢ٓ ٚإهاب ايككام ع٢ً اؿطٸ بكتٌ ايعبس إُٖا

 إٔ ٫ ٜهٕٛ َؿطٚعّا. 

ٔٵ ،ٖصا ّٷ ٚيه ٕٸ قاٍ قٛ يبتٸ١، بٌ ا٫ٜؿٝس اؿكط  ﴾...طِّاُؿبٹ طټاُؿ﴿قٛي٘ تعاٍ:  بأ

 .َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً غا٥ط ا٭قػاّ ،ٜؿٝس ؾطع ايكٛز بٌ إصنٛضٜٔ

 ٚاستذٸٛا عًٝ٘ بٛدٛٙ: 

ٚٸٍ ٕٸ قٛي٘:  :ا٭ ٜكتهٞ قكام إطأ٠ اؿطٸ٠ بإطأ٠ ايطقٝك١،  ﴾٢جٳْٵاُ٭٢ بٹجٳْٵاُ٭ٚٳ﴿إ

 َاْعّا َٔ شيو يٛقع ايتٓاقض.  ﴾سٹبٵعٳاِيبٹ سٴبٵعٳاِيٚٳ طِّشٴاِيبٹ طټشٴاِي﴿ؾًٛ نإ قٛي٘: 

ٖٓا تكسٸ ٕٸ  ،ّٚقس ٚٗط دٛاب٘  ؾهأْٸ٘  ،اؿطٸ٠ ٚا٭١َ «ا٭ْج٢»إطاز َٔ َٔ أ

ٌٸ ؾطٜل با٭ْج٢ َٓ٘»تعاٍ قاٍ:  ٢ جٳْٵاُ٭ٚٳ﴿قُٛي٘:  ٚعًٝ٘ ٫ ٜكتهٞ ،«ٚا٭ْج٢ َٔ ن

 . «اؿطٸ باؿطٸ»ا٭١َ ستٸ٢ ٜٓاقه٘ قٛزٳ اؿطٸ٠ ب ﴾٢جٳْٵاُ٭بٹ

ٕٸ قٛي٘ تعاٍ:  :ايجاْٞ ِٵ اِيكٹكٳامٴ ؾٹٞ اِيَكتٵ٢ًَ﴿إ ٝٵُه َٸ١ َػتك١ًٓ  ١ًْْ ﴾ُنتٹبٳ عٳًَ تا

ٚإشا  .يبعض دع٥ٝٸات تًو اؾ١ًُ بايصنط ؽكٝلٷ ﴾طِّشٴاِيبٹ طټشٴاِي﴿ٚقٛي٘:  ،بٓؿػٗا

بايصنط ٫ ّٓع َٔ ثبٛت  تكسٸّ شنط اؾ١ًُ إػتك١ًٓ نإ ؽكٝل بعض اؾع٥ٝٸات

غ٣ٛ ْؿٞ  ،اؿهِ ٗ غا٥ط اؾع٥ٝٸات; بٌ شيو ايتدكٝل ّهٔ إٔ ٜهٕٛ يؿٛا٥س

صٟ عًٝ٘ ا٭نجطٕٚ ـ بٝإ إبطاٍ َا يٚتًو ايؿا٥س٠ ـ ٖٚٛ ا ،اؿهِ عٔ غا٥ط ايكٛض

نإ عًٝ٘ أٌٖ اؾاًٖٝٸ١ َٔ أْٸِٗ ناْٛا ٜكتًٕٛ بايعبس َِٓٗ اؿطٸ َٔ قب١ًٝ ايكاتٌ، 

 ايتدكٝل ظدطِٖ عٔ شيو.  ؾؿا٥س٠ُ
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ٟٸ ٗ تؿػرلٙ ِٵ ﴿قٛي٘ تعاٍ: »ؾكاٍ:  ،ٚأداب عٓ٘ ايؿدط ايطاظ ٝٵُه ُنتٹبٳ عٳًَ

ٕٸ ايككام عباض٠ْ ﴾اِيكٹكٳامٴ ؾٹٞ اِيَكتٵ٢ًَ عٔ  ّٓع َٔ دٛاظ قتٌ اؿطٸ بايعبس; ٭

ؾٛدب إٔ ٫ ٜهٕٛ  ،ٚقتٌ اؿطٸ بايعبس مل وكٌ ؾٝ٘ ضعا١ٜ إػاٚا٠ ،إػاٚا٠

 . (34)«َؿطٚعّا

ٕٸ  :ايجايح ٍٸ ع٢ً إٔ ٫ ٜٴكتٳٌ اؿطٸ بايعبسإ ٕٸ  ،اٯ١ٜ ٫ تس ٚايصنط با٭ْج٢; ٭

ْٙ  ،ٚاؿسٜح بٝٻٔ ايؿا٥س٠ ،أخط٣ بإٔ ٫ ٜهٕٛ يًتدكٝل ؾا٥س٠ْ َؿّٗٛ إدايؿ١ َؿطٚ

قاٍ بعض، ٚإثباتٴ إػاٚا٠ بٌ سطٸ ٚسطٸ ٚعبس ٚعبس. نصا  ،ٖٚٛ إٓعٴ َٔ ايتعسٸٟ

 . (35)ناٯيٛغٞ

ٕٸ ؾا٥س٠ شنط ٖصٙ ا٭ٚقافإ :٘ٚؾٝ إثبات إػاٚا٠ » ْٸٓا ٫ متاز إٍ أنجط َٔ أ

ؾٌٗ ّهٔ  إشا ناْت ؾا٥ست٘ ٖصٙ إػاٚا٠، نُا قاٍ; ٭ْ٘ «بٌ اؿطٸ ٚاؿطٸ ٚ...

أيٝؼ ٖصا ايكٍٛ كايؿّا أٚ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭١َ؟  ،ايكٍٛ بإػاٚا٠ بٌ اؿطٸ ٚايعبس َج٬ّ

 َا مٔ بكسز إثبات٘.  ١ٰٜ؟! ؾه٬َ٘ ٖصا إقطاضٷي

 

ؾايكٛض  ،َٔ ايكاتٌ ٚإكتٍٛ أضبع١ أقػاّ: اؿطٸ ٚاؿطٸ٠ ٚايعبس ٚا٭١َ يهٌٍّ

ٛٻض٠ ٖٓا غتٸ عؿط٠.   :إيٝو تؿكًٝٗا ٚأسهاَٗاٚإتك

 . ﴾طِّشٴاِيبٹ طټشٴاِي﴿ؾٝٴكاز ايكاتٌ ب٘; يكٛي٘:  ،ايكاتٌ سطٸ ٚإكتٍٛ سطٸ ـ1

ؾ٬ ٜٴكاز بٗا; يؿكس إػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ ايصنٛض٠  ،٠ايكاتٌ سطٸ ٚإكتٍٛ سطٸ ـ2

 . ﴾طِّشٴاِيبٹ طټشٴاِي﴿ح باعتباضٖا بكٛي٘: إكطٻ

ؾ٬ ٜكاز ب٘; يؿكس إػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸ١ٜ إكطٸح  ،ايكاتٌ سطٸ ٚإكتٍٛ عبس ـ3

 . ﴾طِّشٴاِيبٹ طټشٴاِي﴿بكٛي٘:  اباعتباضٖ

١ٜ ٚا٭ْٛث١ ؾ٬ ٜكاز بٗا; يؿكس إػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸ ،ٚإكتٍٛ أ١َ سطٸ ايكاتٌ ـ4

ٚٳطِّشٴاِيبٹ طټشٴاِي﴿ح باعتباضُٖا بكٛي٘: إكطٻ  . ﴾٢جٳْٵاُ٭٢ بٹجٳْٵاُ٭... 

ٔٸؾإػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ ايصنٛض٠ َؿكٛز٠ْ ،٠ ٚإكتٍٛ سطٸايكاتٌ سطٸ ـ5 اؿطٸ  ، ٚيه

٫ ٜٓاٗ إػاٚا٠ )ايككام(. َع أْٸ٘ إشا  ، ؾكتًٗا باؿطٸ٠ّ، نُا تكسٻأؾهٌ َٔ اؿطٸ

ٕٸ اؿطٸ ٫ ٜٴِك ،اؿطٸ٠ باؿطٸ٠ ُقتٹًَت ٍ. ٚقس قطٸح بٗصٙ ٚٵؾإٔ تكتٌ باؿطٸ َأ ،تٳٌ بٗاَع أ
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 . (36)ا٭ٚيٜٛٸ١ ٖٓا ٚٗ ايكٛض٠ ايتاغع١ ْاع١ْ

 ١ٜ ٚا٭ْٛث١. ؾتكاز بٗا; يًُػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸ ،٠٠ ٚإكتٍٛ سطٸايكاتٌ سطٸ ـ6

 ،ؾ٬ تكاز ب٘; يؿكس إػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸ١ٜ ،٠ ٚإكتٍٛ عبسايكاتٌ سطٸ ـ7

 باؿطٸ١ٜ.  ;ٚاؿطٸ٠ ؾٛم ايعبس

 ،ؾ٬ تكاز بٗا; يؿكس إػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸ١ٜ ،٠ ٚإكتٍٛ أ١َايكاتٌ سطٸ ـ8

 باؿطٸ١ٜ.  ;ٚاؿطٸ٠ ؾٛم ا٭١َ

ٔٸ١ٜ َؿكٛز٠ْٕػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸؾا ،ايكاتٌ عبس ٚإكتٍٛ سطٸ ـ9 اؿطٸ  ، ٚيه

ايعبس  ُقتٹٌؾكتً٘ باؿطٸ ٫ ٜٓاٗ إػاٚا٠. َع أْٸ٘ إشا  ،ّ ـأؾهٌ َٓ٘ باؿطٸ١ٜ ـ نُا تكسٸ

ٕٸ اؿطٸ ٫ ٜٴِك ،بايعبس  ٍ. ٚٵتٳٌ باؿطٸ َأؾإٔ ٜٴِك ،تٳٌ بَ٘ع أ

١ ٚا٭ْٛث١ َؿكٛز٠. ٜؾإػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸ ،٠ايكاتٌ عبس ٚإكتٍٛ سطٸ ـ10

ٕٸ اؿطٸ١ٜ تكسٻقس ٚيهٓٸٗا أؾهٌ َٓ٘ باؿطٸ١ٜ، ٚ ،ٚايعبس أؾهٌ َٓٗا بايصنٛض٠ ّ أ

َع  ،ايعبس بايعبس ُقتٹٌأؾهٌ َٔ ايصنٛض٠، ؾكتٌ ايعبس بٗا ٫ ٜٓاٗ إػاٚا٠. َع أْٸ٘ إشا 

ٕٸ اؿطٸ٠ ٫ تٴ  ٍ. ٚٵتٳٌ باؿطٸ٠ َأؾإٔ ٜٴِك ،ٌ ب٘تٳِكأ

 . ﴾سٹبٵعٳاِيبٹ سٴبٵعٳاِي﴿ؾٝكاز ب٘; يكٛي٘:  ،كتٍٛ عبسايكاتٌ عبس ٚإ ـ11

ؾ٬ ٜكاز بٗا; يؿكس إػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ ايصنٛض٠،  ،ايكاتٌ عبس ٚإكتٍٛ أ١َ ـ12

 ؾ٬ ٜكتٌ بٗا.  ،ٚايعبس أؾهٌ َٓٗا بايصنٛض٠

ٔٸ ،ايكاتٌ أ١َ ٚإكتٍٛ سطٸ ـ13  ؾإػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸ١ٜ ٚا٭ْٛث١ َؿكٛز٠، ٚيه

 ُقتٹًَتؾكتًٗا باؿطٸ ٫ ٜٓاٗ إػاٚا٠. َع أْٸ٘ إشا  ،باؿطٸ١ٜ ٚايصنٛض٠ ;أؾهٌ َٓٗا اؿطٸ

ٕٸ اؿطٸ ٫ ٜٴِك ،ا٭١َ با٭١َ  ٍ. ٚٵٌ باؿطٸ َأتٳِكؾإٔ تٴ ،تٳٌ بٗاَع أ

ٔٸؾإػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ اؿطٸ ،ايكاتٌ أ١َ ٚإكتٍٛ سطٸ٠ ـ14 اؿطٸ٠  ١ٜ َؿكٛز٠، ٚيه

َع  ،ا٭١َ با٭١َ ُقتٹًَتكتًٗا باؿطٸ٠ ٫ ٜٓاٗ إػاٚا٠. َع أْٸ٘ إشا ؾ ،باؿطٸ١ٜ ;أؾهٌ َٓٗا

ٕٸ اؿطٸ٠ ٫ تٴِك  ٍ. ٚٵتٌ باؿطٸ٠ َأِكؾإٔ تٴ ،تٳٌ بٗاأ

ٔٸؾإػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ ايصنٛض٠ َؿكٛز٠ْ ،ايكاتٌ أ١َ ٚإكتٍٛ عبس ـ15  ، ٚيه

ا٭١َ  ُقتٹًَتَع أْٸ٘ إشا  ؾكتًٗا بايعبس ٫ ٜٓاٗ إػاٚا٠. ،بايصنٛض٠ ;ايعبس أؾهٌ َٓٗا

ٕٸ ايعبس ٫ ٜٴِك ،با٭١َ  ٍ. ٚٵتٳٌ بايعبس َأؾإٔ تٴِك ،تٳٌ بٗاَع أ

 ؾتكتٌ بٗا; يًُػاٚا٠ بُٝٓٗا ٗ ايطٓق١ٝ ٚا٭ْٛث١.  ،ايكاتٌ أ١َ ٚإكتٍٛ أ١َ ـ16
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ٜٴ ٖٞ أنجط ابت٤٬ٶ  ،َٓٗا ٫ٚ ٜكاز ٗ غتٍّ ،كاز ايكاتٌ ٗ عؿط قٛضؾتشكٸٌ أْٸ٘ 

ٖٚصٙ ايج٬خ  .أنجط ٚقٛعّا َٚٔ ٖصٙ ايػتٸ ث٬خٷ .كاز ايكاتٌ ؾٝٗاؿط اييت ٜٴَٔ تًو ايع

آخط ٱثبات  ّا ٚايكتٌٝ سطٸ٠ّ أٚ عبسّا أٚ أ١َّ. ٖٚٓا ٚد٘ٷٖٞ اييت ٜهٕٛ ايكاتٌ ؾٝٗا سطٸ

 ْؿؼ ٖصٙ ا٭سهاّ ٗ ٖصٙ ايكٛض ايػتٸ عؿط٠، ْصنطٙ ٗ شٌٜ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ.

  

َٸا ٗ ايجايج١ ؾكس تكسٻ ّٷ سٍٛ ايكٛض٠ ايجا١ْٝ ٚايكٛض٠ ايجايج١. ٚأ ٕٸ بكٞ ن٬ ّ أ

ٍٸ ع٢ً أْٸ٘ ٫ ٜكاز اؿطٸ بايعبس ٚعًٝ٘ إْاع  ،ٖٚٛ إؿٗٛض بٌ أٌٖ ايػٓٸ١ .اٯ١ٜ تس

ٟٸ ٚابٔ أبٞ ي٢ًٝ ٚزا .ا٫َاَٝٸ١ ٕٸ ،ٚزٚٚيهٔ خايؿِٗ ٗ شيو أبٛ سٓٝؿ١ ٚايجٛض  ؾكايٛا: إ

ٕٸ اؿطٸ ٜكتٌ بايعبس ستٸ٢ شٖب ؾٛاشٌّ ،(37)اؿطٸ ٜكتٌ بعبسٹ غرلٙ ٕٵ نإ  ،َِٓٗ إٍ أ ٚإ

ٓٻ﴿. َٚػتٓسِٖ ٗ شيو إط٬مٴ (38)عبسٳ ْؿػ٘ بسع٣ٛ أْٸٗا  ;ٗ آ١ٜ إا٥س٠ ﴾ٔؼِؿايٓٻبٹ ؼٳِؿاي

ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ﴿ٯ١ٜ  ْاغد١ْ ٟټايٗ ايبكط٠، ٚ ﴾اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ  ػًُٕٛ تتهاؾأ إ» :ٓبٛ

 ٚغرلٴُٖا. ،«زَا٩ِٖ

ٞٸ ٕٸ إطًل ٫ ٜهٕٛ ْاغدّا  ،ضزٸّا عًِٝٗ، ٚقاٍ ايػٝٸس اـ٥ٛ َا ٖصا ًَدٸك٘: إ

ٕٵ نإ َتأخٸطّا عٓ٘ ،يًُكٝٸس  ،ف ٗ ٚٗٛض إطًلبٌ ٜهٕٛ إكٝٸس قط١ّٜٓ ع٢ً ايتكطټ ،ٚإ

ٟٸ ؾٗٛ ـ ع٢ً تكس َٸا ايٓبٛ ٜط تػًُٝ٘ ـ ككٻل ع٢ً َا ٖٛ اؿاٍ ٗ إكٝٸس إتأخٸط. ٚأ

ٕٸ ز٫ي١ ايطٚا١ٜ ع٢ً دٛاظ قتٌ اؿطٸ بايعبس إْٸُا ٖٞ بايعُّٛ ٕٸ َٚٔ ايبِّ ،باٯ١ٜ; ؾإ ٔ أ

ّٸ َٛقٛؾ١ْسذِّ ّ َٓ٘ ٚإتأخٸط. قاٍ أبٛ بهط إتكسِّ ،ل عًٝ٘ع٢ً عسّ ٚضٚز إدكِّ ١ٝ ايعا

ٞٸ ٗ أسهاّ ايكطإٓا ٜٴكتٳٌ اؿطٸ بعبس  :ٛا: ٚيكس بًػت اؾٗاي١ بأقٛاّ إٔ قاي(39)بٔ ايعطب

ٚٳ ،ْؿػ٘ قتٌ عبسٙ  ٔٵَٳ»: |قاٍ ايٓيبٸ :عٔ زلط٠ ،عٔ اؿػٔ ،ا ٗ شيو سسٜجّاٚٵٚض

نعٝـ. أقٍٛ: ٖصا َهاؾّا إٍ أْٸٗا َعاضٳن١ بطٚا١ٜ عُطٚ بٔ  ٖٚصا سسٜحٷ .«قتًٓاٙ

ِّ ،عٔ دسٸٙ ،عٔ أبٝ٘ ،ؾعٝب ٕٸ ضد٬ّ قتٌ عبسٙ َتع  ،ْٚؿاٙ غ١ّٓ ،|ؾذًسٙ ايٓيبٸ ،سّاأ

َٚا ضٚاٙ  ;|عٔ ايٓيبٸ ،ٚمل ٜٳُكسٙ ب٘. َٚا ضٚاٙ ابٔ عبٸاؽ ،قا غُٗ٘ َٔ إػًٌُٚ

ٜٴِك»: ×عٔ عًٍّٞ ،عٔ عاَط ،دابط عٔ  ،َٚا ضٚاٙ عُطٚ بٔ ؾعٝب ;«بعبسٺ تٳٌ سط٫ٌّ 

ٕٸ أبا بهط ٚعُط ناْا ٫ ٜكت٬ٕ اؿطٸ بكتٌ ايعبس ،عٔ دسٸٙ ،أبٝ٘ ٕٸ (40)أ . ٚقس عطؾت أ

ٕٸ اؿطٸ ٫ ٜكتٌ بايعبس، ٚأٌٖ ايبٝت ِٖ إطدع ٗ  فُع١ْ ^ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت ع٢ً أ
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ٍٷ .|ايسٜٔ بعس دسٸِٖ ا٭عِٛ يسع٣ٛ ْػذ اٯ١ٜ ايهط١ّ َٔ  ٚبعس ٖصا ٫ ٜبك٢ فا

 . (41)د١ٗ قتٌ اؿطٸ بايعبس

ٕٸ ْػذ آ١ٜ ايككام بآ١ٜ  :أقٍٛ غرل دا٥ع; إش آ١ٜ  ﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿غٝذ٤ٞ أ

ِٕايككام ْعيت ٗ ت بٝٸٓت  ﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿ٚآ١ٜ  ،ع٢ً ا٭١َ اٱغ٬َٝٸ١ ؿطٜع سه

ِٕ ٚنٝـ هٛظ إٔ ٜٓػذ ٖصٙ اٯ١ٜ آ١ّٜ ؾٳطٻعتٵ سهُّا  .ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ تؿطٜع سه

 ع٢ً ا٭١َ اٱغ٬َٝٸ١؟ 

َٸا ايكٛض٠ ايجا١ْٝ شٖب كس ؾ ،ّا ٚايكتٌٝ سطٸ٠ٖٚٞ َا إشا نإ ايكاتٌ سطٸ ،ٚأ

ٕٸ  ٞٸ زّ إطأ٠ َطايب١ ايطدٌ ايكاتٌ بايكٛزاٱَاَٝٸ١ إٍ أ بؿطٙ أزا٤ ْكـ ز١ٜ  ،يٛي

ٕٸ ايطدٌ ٜكتٌ بإطأ٠. ايطدٌ َٔ غرل إٔ ٜطزٸ إٍ ٚضثت٘  ،ٚشٖب ْٗٛض أٌٖ ايػٓٸ١ إٍ أ

ٚخايـ ٗ  .﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿بآ١ٜ  ﴾اُ٭ْجٳ٢ بٹاُ٭ْجٳ٢﴿بسع٣ٛ ْػذ آ١ٜ  ;(42)ؾ٤ٞ َٔ ايس١ٜ

ٕٸ ايطدٌ ٫ ٜكتٌ بإطأ٠، ٚسٴؾصٖ ،شيو اؿػٔ ٚعطا٤ هٞ شيو عٔ إبطاِٖٝ با إٍ أ

. ٚقاٍ ايًٝح: إشا قتٌ ايطدٌ اَطأت٘ ٫ (43)٫بٔ أبٞ ؾٝب١ ايهٛٗ ،ٚايؿعيبٸ ٗ إكٓٻـ

 .(44)ٜكتٌ بٗا خاقٸ١

ٞٸ ٚضزٸّا ع٢ً قٍٛ ْٗٛض أٌٖ ايػٓٸ١  ،تأٜٝسّا ٕصٖب اٱَاَٝٸ١ ،ٚقاٍ ايػٝس اـ٥ٛ

ٕٸ ٚاٖط قٛي٘ تعاٍ: إَا ٖصا ًَدٸك٘:  ،غرل ضزٸ ْكـ ايس١ٜبكتٌ ايطدٌ بإطأ٠ َٔ 

ِٵ اِيكٹكٳامٴ﴿ ٝٵُه ٕٸ ايككام ؾطضٷ ﴾ُنتٹبٳ عٳًَ ٕٸ ايكاتٌ هب عًٝ٘ إٔ  ،ٚادب أ ٚأ

ٕٸ ٖصا اؿهِ إْٸُا  ٞٸ ايسّ بصيو. َٚٔ ايٛانض أ ىهع ؿهِ ايككام إشا طايب٘ ٚي

ٕٸ ايطدٌ إشا قتٌ اَطأ٠ّأٚ قتٌ إطأ٠ ضد٬ّ أٚ اَ ،ٜهٕٛ ٗ قتٌ ايطدٌ ضد٬ّ ٫  طأ٠ّ; ؾإ

ٚي٘ ا٫َتٓاع ستٸ٢ ٜأخص ْكـ زٜت٘، ٫ٚ  ،هب عًٝ٘ ا٫ْكٝازٴ يًككام َذطٸز إطايب١

ِٴ بايككام قبٌ شيو. ٚبتعبرٕل ٕٸ بسٍ  :آخط ٜأخصٙ اؿان ٍٸ اٯ١ٜ إباضن١ ع٢ً أ تس

يٍٛ اٯ١ٜ. ْعِ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ْػذ ٗ َس .س٫ّ عٓٗابؾ٬ ٜهٕٛ ايطدٌ  ،ا٭ْج٢ ٖٞ ا٭ْج٢

ٌٕ ٞٸ  ثبت َٔ زيٝ ٕٸ ايطدٌ ايكاتٌ هب عًٝ٘ إٔ ٜٓكاز يًككام سٌ ٜسؾع ٚي ٞٸ أ خاضد

ـٳ زٜت٘ س٫ّ عٔ فُٛع ا٭ْج٢ ْٚكـ ايس١ٜ، ٖٚٛ بؾٝهٕٛ ايطدٌ  ،إطأ٠ إكتٛي١ ْك

ِٷ آخط ٫ ّؼٸ باؿهِ ا٭ٍٚ إػتؿاز َٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ. ٚأٜٔ ٖصا َٔ ايٓػذ  سه

ـ ع٢ً إثبات ٕٸ ثبٛت ايٓػذ ٗ اٯ١ٜ ٜتٖٛقإ :ايكا٥ًٕٛ ب٘؟ ١ًْٚ ايكٍٛ عٝ٘ايصٟ ٜسٻ

ٞٸ إطأ٠ بايككام، نُا عًٝ٘ اؾُٗٛض  .ٚدٛب ا٫ْكٝاز ع٢ً ايكاتٌ َذطز َطايب١ ٚي
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سٛا ب٘ ٗ هٕٛ ٱثبات٘ بإط٬م اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ـ ع٢ً َا قطٻٚأ٢ْٸ شلِ إثبات٘؟ ؾإْٸِٗ قس ٜتُػٻ

َا ؾٝ٘.  تٳٚقس عطِؾ .«إػًُٕٛ تتهاؾأ زَا٩ِٖ»: |ٍ ايٓيبٸٚبعُّٛ قٛ ،نًُاتِٗ ـ

ٚٳٚقس ٜتُػٻ ٕٸ عُط قتٌ  ،عٔ غعٝس بٔ إػٝٸب ،ٙ عٔ قتاز٠ٚٵهٕٛ ٱثبات شيو َا ض أ

ٞٸ ٚعبس ،عٔ اؿهِ ،ٚقازِٖ بٗا. ٚعٔ يٝح ،ْؿطّا َٔ أٌٖ قٓعا٤ باَطأ٠ٺ اهلل  عٔ عً

ُٸسّا ؾٗٛ بٗا »قا٫:  ٖٵطٟ«قٛزإشا قتٌ ايطدٌ إطأ٠ َتع عٔ أبٞ بهط بٔ قُس  ،. ٚعٔ ايعټ

ٕٸ ضغٍٛ اهلل ،عٔ دسٸٙ ،عٔ أبٝ٘ ،بٔ عُطٚ بٔ سعّ ٕٸ ايطدٌ ٜكتٌ »قاٍ:  |أ إ

ٌٷ(45)«بإطأ٠ ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات ـ يٛ ُؾٔطنت قشٸتٴٗا ـ كايؿ١ْ  ـ1َٔ ٚدٛٙ:  . ٖٚٛ باط إ

ٕٸ ايٓػٚقس قاّ اٱ .َٚا نإ نصيو ٫ ٜهٕٛ سذٸ١ّ، يًهتاب ذ ٫ ٜجبت ْاع ع٢ً أ

َٚا ضٚاٙ عطا٤  ،^إْٸٗا َعاضن١ بايطٚاٜات إطٜٚٸ١ عٔ أٌٖ ايبٝت ـ2غدل ايٛاسس. 

ٟٸ ٕٸ أٚيٝا٤ إطأ٠ »أْٸ٘ قاٍ ٗ قتٌ ايطدٌ اَطأ٠:  ،×عٔ عًٍّٞ ،ٚايؿعيبٸ ٚاؿػٔ ايبكط إ

ٕٵ ٕٵ ،ؾا٩ٚا قتًٛا ايطدٌ إ     . (46)«ؾا٩ٚا أخصٚا ْكـ ز١ٜ ايطدٌ ٚأزٸٚا ْكـ ايس١ٜ، ٚإ

ٞٸ غٓتٌ َٔ  ـ3 ٕٸ غعٝس بٔ إػٝٸب ٚيس بعس َه ٕٸ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ َٓٗا َٔ إطاغٌٝ; ؾإ إ

ٚإشا غًُٓٓا قشٸتٗا ؾٗٞ تؿتٌُ ع٢ً  .ؾتبعس ضٚاٜت٘ عٔ عُط ب٬ ٚاغط١ٺ ،(47)خ٬ؾ١ عُط

َٸا ايطٚا١ٜ  ٫ٚ سذٸ١ٝ يؿعً٘ ٗ ْؿػ٘. ٚايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ نعٝؿ١ْ ،ْكٌ ؾعٌ عُط َطغ١ً. ٚأ

ٕٸ  ع٢ً ؾطض قشٸتٗا ـ َطًك١ْايجايج١ ؾٗٞ ـ  ٚقاب١ً ٭ٕ تٴكٝٻس بأزا٤ ْكـ ايس١ٜ. ٚايٓتٝذ١ أ

ٕٸ زع٣ٛ ايٓػذ إْٸُا ٖٞ ٬َس١ٛ ؾت٣ٛ  ،اٯ١ٜ ايهط١ّ مل ٜجبت ْػدٗا بؿ٤ٞٺ ٚأ

َٸ١ ْاع١ٺ ٚنٝـ ّهٔ ضؾع ايٝس عٔ قٍٛ اهلل تعاٍ ٬َس١ٛ قٍٛ ظٜس  .َٔ ؾكٗا٤ ايعا

ٖٓا ٜبعح ع٢ً ايعذب أ !أٚ عُطٚ؟ ٕٸ ْاع١ ٜؿتٕٛ غ٬ف ايكطإٓ َع إْاعِٗ ع٢ً ٚ

ٕٸ ايكطإٓ ٫ ٜٓػذ غدل ايٛاسس  . (48)أ

ٕٸ ٗ ن٬َ٘ .َا أؾاز : يكس أداز ٗأقٍٛ  َا ٫ أناز إٔ أؾُٗ٘; سٝح إْٸ٘ &إ٫ٓ أ

ٕٸ  ٕٸ بٳ»قطٸح بأ ٍٸ ع٢ً أ ٫ّ سٳؾ٬ ٜهٕٛ ايطدٌ بٳ ،ٍ ا٭ْج٢ ٖٞ ا٭ْج٢سٳاٯ١ٜ إباضن١ تس

طٚاٜات ايكا١ً٥ بكتٌ ايطدٌ ايكاتٌ بإطأ٠ ب٬ أزا٤ ْكـ زٜت٘ كايؿ١ّ ٚعسٻ اي ،«عٓٗا

ٔٵ. يًكطإٓ بٗصا بعٝٓ٘ بايٓػب١ إٍ ايطٚاٜات ايكا١ً٥ بكتً٘  ـ ٙهلل زضټ ـ ٕاشا ٫ ٜكٍٛ ٚيه

ٍٴ ا٭ْج٢ ٖٞ ا٭ْج٢ خاقٸ١ّ ـ نُا قطٻح ب٘ سٳبؿطٙ أزا٤ ْكـ ايس١ٜ؟! ؾإْٸ٘ يٛ نإ بٳ

ٌٴ بٳ ْؿػٴ٘ ـ ؾباْهُاّ ْكـ ٖٚٛ طأٟ نٕٛ »٫ّ عٓٗا. ٚقٛي٘: سٳايس١ٜ إيٝٗا ٫ ٜكرل ايطد

ِٷسٳايطدٌ بٳ ٚٸٍ  ٫ّ عٔ فُٛع ا٭ْج٢ ْٚكـ ايس١ٜص سه ُٳؼٸ باؿهِ ا٭ آخط ٫ ٜٳ
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 ٫ ٜطؾع إدايؿ١ بٝٓ٘ ٚبٌ اٯ١ٜ.  «إػتؿاز َٔ اٯ١ٜ

ٕٵ ُٳٌ أْٸ٘قٌٝ ؾإ ٕٸ  &: ٜٴشت ا٭ْج٢ »عٔ ؾتؿذلم  ،ٗ اٯ١ٜ َطًك١ «ا٭ْج٢»أضاز أ

ُٸ١ إٍ ْكـ ايس١ٜ ايطدٌ »ع٢ً ْؿٞ  «ا٭ْج٢ با٭ْج٢»ؾ٬ ز٫ي١ ٗ  ،ٗ ايطٚاٜات «إٓه

ُٸ١ إٍ ْكـ ايس١ٜ ِٷ ;«با٭ْج٢ إٓه ٕٸ ايجاْٞ سه ٫ٚ كايؿ١  ،تٵ٘ ايطٚاٜاتآخط أثبتٳ ؾإ

 بٝٓ٘ ٚبٌ ايكطإٓ.

ٕٸ َؿاز : قس تكسٻكاٍٜٴ ٕٸ اؿطٸ إٗ اؿطٸ، أٟ  سكط قٛز اؿطٸ ﴾اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ﴿ّ أ

َٚع ٖصا اؿكط نٝـ ّهٔ  .٫ٜٚكاز باؿطٸ٠ ٫ٚ بايعبس ٫ٚ با٭١َ ،ٜكاز باؿطٸ ؾك٘

ٚيٛ غًُٓٓا تكٝٝس  ،ايكٍٛ بكٛز اؿطٸ باؿطٸ٠؟! ٌٖٚ ّهٔ ضؾع ايٝس عٔ ٖصا إؿاز

ٌٸ َع شيو ٫َٚطًكات ايهتاب با٭خباض.  ٕطأ٠ َٔ ايؿٓو ٗ دٛاظ قٛز ايطدٌ ايكاتٌ با أق

ُٸ١ إٍ ْكـ ايس١ٜ ؾا٫ستٝاٙ إأَٛض ب٘ ٗ  .َٚت٢ ؾٴٖو ٗ ؾطٙ ايكٛز اْتؿ٢ ،إٓه

ٕٸ ؾاضٙ ايسَا٤ ٫ ،ٚنصا ايؿب١ٗ ايساض١٥ يًكٛز ،ايسَا٤  َاْعإ عٔ قٛز ايطدٌ; ٭

 ٚٗ غرلٙ.  (49)ٗ داَع إكاقس ٘ح بنُا قطٻ، ؾتذب ضعا١ٜ ا٫ستٝاٙ ؾٝٗا ،ٜػتسضى

 

ٕٕ﴿: ي٘ تعاٍقٛ ٘ٹ بٹٔإسٵػٳا ٝٵ ٚٳَأزٳا٤ٷ ٔإَي ٞٵ٤ٷ َؾاتِّبٳاعٷ بٹإعٵطٴٚفٹ  ٘ٹ ؾٳ ٔٵ َأخٹٝ َٹ ٘ٴ  ٞٳ َي ٔٵ عٴؿٹ ُٳ . ﴾َؾ

ٔٵ» ِٸ َا إشا  ف٫ّٛٗ «ٞٳؿٹعٴ»ؾعٌ  دا٤ٚ. «أخٝ٘»ٚ «ي٘» ٗهُرل إيٝ٘ ٜطدع ايْٚأ، َبتس «َٳ يٝع

ٞټ ايسّ أنجطٴ َٔ  ٚٗ. َٔ ٚاسسٺ َِٓٗؾدٕل ٚاسس، ٚايعاٗ نًِٖٗ أٚ أنجطٳ  نإ ٚي

ٕٸيهٓٸ ،ٚمل ٜصنط غبشاْ٘ ايعاٗ»فُع ايبٝإ:  َٳ ٘ َعًّٛ أ ي٘ ايككام  ٔٵإطاز ب٘ 

ٞٸ، ٚإطايب١  ـ٣ بٜتعسٸ «عؿا»: (52)ٞٚضٚح إعاْ (51)ايبشط احملٝ٘ ٚٗ. (50)«ايسّ ٖٚٛ ٚي

 ، ؾإشا«عؿٛت عٔ شْب ظٜس»، ٚ«عؿٛت عٔ ظٜس»إٍ اؾاْٞ ٚإٍ اؾٓا١ٜ، تكٍٛ:  «عٔ«

عؿٛت يعٜس »، تكٍٛ: «عٔ» بـٚإٍ ايصْب ، «اي٬ّ» بـت إٍ اؾاْٞ تعسٸ ٜت إيُٝٗا َعّاسِّعٴ

ٕٸ; «عٔ شْب٘ ٘ٴ﴿ٚقٛي٘: ذاْٞ. ٚايٓؿع يً ٓا١ٜايتذاٚظ عٔ اؾ ٭ ٞٳ َي ٔٵ عٴؿٹ ُٳ َٔ ٖصا  ﴾َؾ

ُٳ» ، َٚعٓاٙايباب ٞټ ٔٵؾ يؿِٗ إع٢ٓ،  «عٔ دٓاٜت٘»ف صٹٚسٴ، «ت٘ايسّ عٔ دٓاٜ عؿا ي٘ ٚي

ٜٴ». ٘ؾاعً َكاّ «ؾ٤ٞ» ُٚأقِٝ ،ف٫ّٛٗ «عؿا»اض ٚق ٘ مل ٭ْٸ; َع٢ٓ تطى «ٞعؿ»ط ؿػٻ٫ٚ 

ُٸ ،«عؿٛا ايًش٢ا»باشلُع٠، َٚٓ٘:  إ٫ٓ ٜجبت شيو َعسٸ٣ٶ َع٢ٓ  «ٞعؿ»ٔ ٫ٚ هٛظ إٔ ته

ٕٵ ٕٸ; ي٘ ٫ ٜ٪اخص ب٘ نإ ايعاٗ عٔ ايصْب تاضنّا تطى ٚإ  .(53)«ايتهٌُ ٫ ٜٓكاؽ ٭
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 ّاْٝدا َٔ نْٛ٘طغِ اي ٢عًأخاٙ ـ  سّاي ٞٻٚي، ؾعٳسٻ كتٍٛإزّ  ٞٸٚي «رأ» َٔطاز ٚإ

ُٸَت ِٗٔ ّا ـسع ٝٴؿ ٛٸ٠  ي يٝعٓطـ أسسُٖا ع٢ً ٚ»سّ، اي ٞٸٚيٚكاتٌ بٌ اي ٝٸ١ّاْٱابكا٤ٳ ا٭خ

ٛٸ٠ اٱغ٬ّ قاسب٘ بصنط َا ٖٛ ثابتٷ  ١قً ﴾٤ٷٞٵ.. ؾٳ.٘ٴَي ٞٳؿٹعٴ﴿ ١ًْٚ. (54)«بُٝٓٗا َٔ أخ

 َجٌَكسض  «باعاتٸ». ٚأبتسإ ع٢ً ـ أٟ سطف ايؿا٤ ـ َا تكع ٩ٙٚؾا، «باعؾاتٸ» ٙٚخدل ،«ٔٵَٳ»

ٕٕ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  «ْىإَػا» ٚٵ تٳػٵٔطٜضٷ بٹٔإسٵػٳا ُٳعٵطٴٚفٺ َأ َٵػٳاْى بٹ ٕٔ َؾإ َٳطٻتٳا  ﴾ايٖط٬َمٴ 

ٖٴ» ٙ:َعٓا ٚايصٟ ،(229)ايبكط٠:  ٕٸ«َعطٚفٺ ٔٻؾأَػهٛ  «تػطٜض» َجٌ «أزا٤ٷ» . نُا أ

ٚعًٝ٘ كاتٌ. ططف اي َٔ ن٬ُٖا «أزا٤»ٚ «اتٸباع»ٚ ٜطدع إٍ ايعاٗ. «إيٝ٘»ُرل ٚنؾٝ٘. 

ٕٸ ع٢ً اي ( إٔ ٜتٻبعٳ سّاي ٞٸٚي) أخٝ٘ عٴؿٞ ؾ٤ٞٷ ي٘ َٔ ايصٟكاتٌ ؾُع٢ٓ ٖصٙ ايؿكط٠ أ

ٟٳٚ بإعطٚف، أٟ : قاٍ أبٛ َػًِ» :ٟٸطاْٚسيً ،ؾك٘ ايكطإٓ ٚٗسػإ. ٱباإيٝ٘ ايس١َٜ  ٜ٪زِّ

ٞٸع٢ً قاتٌ ايعُس  بع َا إٔ ٜتٻ ،ٜٚعؿٛ ي٘ عٔ ايكٛز ،إكتٍٛ بايس١ٜ ايصٟ ٜطن٢ َٓ٘ ٚي

ٞٸ  . (55)«ٜٚطن٢ ب٘ َٓ٘ ،َا ٜكاؿ٘ عًٝ٘ أَطٙ اهلل ٗ إعطا٤ ايٛي

 

ُٳ١ْ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳضٳسٵ ِٵ  ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ـٷ  ع٘ إٍ َا ؾطٻ «شيو» أؾاض بـ .﴾شٳيٹَو تٳدٵؿٹٝ

ٔٸتعاٍ َٔ إػاٚا٠ ٗ ايكتً  ٢; إش أٌٖ ايتٛضا٠ نإ قاِْْٛٗ قٛز ايكاتٌ َطًكّا، ٚيه

َٸ ٞٸ  .بإػاٚا٠ ١ َأَٛض٠ْٖصٙ ا٭ ٚناْت إػاٚا٠ ؽؿٝؿّا َٔ اهلل; إش ؾٝ٘ اْتؿاع ايٛي

ٍٴ ا٭دط بايعؿٛ ،بايس١ٜ ٍٴ َا غ٣ٛ ايٓؿؼ ِّٖ، ٚاغتبكا٤ٴ َٗذ١ ايكاتٌ ،ٚسكٛ ٗ  ٔٷٚبص

 اغتبكا٥ٗا. 

 

ٔٔ﴿: قٛي٘ تعاٍ ُٳ ِٷ َؾ ٘ٴ عٳصٳابٷ َأيٹٝ فاظا٠ ايكاتٌ أٚ   بعسٜعين ﴾اعٵتٳسٳ٣ بٳعٵسٳ شٳيٹَو َؾًَ

 . ؾٝهٕٛ َكرلٙ إٍ ايٓاضنُا ٗ اؾاًٖٝٸ١، ايعؿٛ،  بعس

 

ْٵ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳاَ٭  ٔٔ ٝٵ ٔٳ بٹاِيعٳ ٝٵ ٚٳاِيعٳ ٕٻ ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ  ٗٳا َأ ِٵ ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ْٵٚٳَنتٳبٵ ـٹ ـٳ بٹاَ٭

ِٵ  ٔٵ َي َٳ ٚٳ ٘ٴ  ٛٳ َنٖؿاضٳ٠ْ َي ٗٴ ٘ٹ َؾ ٔٵ تٳكٳسٻمٳ بٹ ُٳ ٚٳاِيذٴطٴٚحٳ قٹكٳامٷ َؾ  ِّ ٔٻ بٹايػِّ ٚٳايػِّ  ٕٔ ٕٳ بٹاُ٭شٴ ٚٳاُ٭شٴ
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ْٵ ُٳا َأ ِٵ بٹ ٍٳ اهلُلٜٳشٵُه ِٴ عٳ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٕٳ َؾُأ ُٴٛ ٖٛايٹ عٔ  ٖٚصٙ اٯ١ٜ سان١ْٝ .(45 إا٥س٠:) ﴾اي

ٚإكاب١ً بٌ  .ّا ٚططؾّا ٚدطسّا ٗ ايتٛضا٠ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝتؿطٜع أسهاّ ايكٛز ْؿػ

 بٳتٹُن﴿ٚؾٝٗا:  ،ٚبٌ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ ،﴾ِٵٗٔٝٵًَا عٳٓٳبٵتٳَن﴿سٝح دا٤ ؾٝٗا:  ،ٖصٙ اٯ١ٜ

َٸا اختكامٳ ْٝع أسهاّ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ بايٝٗٛز ،﴾ِٵُهٝٵًَعٳ ٖٹِ إ ؽتلٸ بِٗ   إش يٛ مل; تٴٛ

ٌٳ َا قاي٘ ِٵ ﴿سٝح قاٍ:  ،ٗ ايكٝاّ يكاٍ تعاٍ ٖٓا َج ٝٵُه ٓٴٛا ُنتٹبٳ عٳًَ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ِٵ ٔٵ َقبٵًٹُه َٹ ٔٳ  ُٳا ُنتٹبٳ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ّٴ َن ٝٳا َٸا ْػذٳ إسساُٖا  ;(183)ايبكط٠:  ﴾ايكِّ ٚإ

ٗ ؾك٘  هٞ شيو عٔ بعٕضٚسٴ أٌٖ ايػٓٸ١،ّ سهاٜت٘ عٔ بعض با٭خط٣، نُا تكسٻ

ٚٸ غرلٙ. ؾش٦ٓٝصٺ ٜٓبػٞ ايه٬ّ ٚٗ ،(56)يًطاْٚسٟ ،ايكطإٓ ٕٸ أسهاّ ايؿطا٥ع  :٫ّأ ٗ أ

أٚ باق١ْٝ ع٢ً ؾطعٝٸتٗا بعس  خكٛقّا إصنٛض٠ َٓٗا ٗ ايكطإٓ ـ َٓػٛخ١ْٚايػابك١ ـ 

ُٓا بكا٤ أسهاَٗا ع٢ً ايؿطع١ٝ ؾٌٗ إسس٣ اٯٜتٌ ْاغد١ يٛ غًٖ :ٚثاّْٝاٚٗٛض اٱغ٬ّ. 

  :يٮخط٣ أّ ٫؟ ؾٗٓا أَطإ

َٸ ٚٸ ا ا٭َطأ ٍٸ إؿٗٛض ع٢ً بكا٤ أسهاّ ايؿطا٥ع ايػابك١ ع٢ً ؾ ٍا٭ اغتس

ٗ نتاب  ،ل اـطاغاْٞاحملكِّ َٙا أؾاز ٚيكس أداز ٗ .با٫غتكشاب ;ؾطعٝتٗا

 ٘.عٵٗ غازؽ تٓبٝٗات ا٫غتكشاب، ؾطادٹ ،ايهؿا١ٜ

ٞٸ َٔ  ٕٸ ايسيٌٝ ايًؿٛ ٚيهٓٸٓا ٗ غ٢ٓٶ عٔ ا٫غتكشاب ٖٓا; إش ايتشكٝل أ

ٍٸ ع٢ً ايهتاب ٚايػٓٸ ٚع٢ً  ،أسهاّ ايؿطا٥ع ايػابك١ ع٢ً ؾطعٝٸتٗا عَُّٛابكا٤ ١ ٜس

ٌٴ ْؿؼ  ٖٛاـامٸ بإكاّ  بكا٤ ا٭سهاّ احملهٝٸ١ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ خكٛقّا. ٚايسيٝ

ٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ ﴿اٯٜتٌ; ؾإٕ ؾكط٠:  ِٵ اِيكٹكٳامٴ ؾٹٞ اِيَكتٵ٢ًَ اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ  ٝٵُه ُنتٹبٳ عٳًَ

ْٵ ْٵجٳٚٳاُ٭ ـ إٍ خكٛم ؾكط٠  ﴾٢ًَتٵَكٗ اِي﴿ـ ٕهإ  ٗ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ ْاٚط٠ْ ﴾جٳ٢٢ بٹاُ٭

ٕٻ ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿ ٗٳا َأ ِٵ ؾٹٝ ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ٌٷ ،ٗ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ﴾ٚٳَنتٳبٵ  ؾًٛ نإ بٌ اٯٜتٌ تكاب

ٗ ٫  ،َٔ سٝح ايصٜٔ ؾٴطِّعت شلِ أسهاّ اٯٜتٌ إْٸُا ٜهٕٛ بٌ ٖاتٌ ايؿكطتٌ

ٚٸ٫ّع٢ً ساشلا.  ؾػا٥ط ؾكطات اٯ١ٜ ايجا١ْٝ باق١ْٝ ،غا٥ط ايؿكطات ٕٸ َٔ  :ٚثاّْٝا. ٖصا أ إ

ُٗٗا ٌٴ ايؿطا٥ع ٚأ ٕٸ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ أنُ ؾًٛ ناْت إكاب١ً بٌ اٯٜتٌ ٗ  ،إعًّٛ أ

ْٝع ؾكطاتُٗا ٕا ناْت ؾطٜع١ اٱغ٬ّ أنٌُ َٔ ؾطٜع١ ايٝٗٛز; إش اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ـ 

ٖٚٞ ـ ٚاٯ١ٜ ا٭ٍٚ  ،٭سهاّ قكام ايططف ٚاؾطٚح أٜهّا ١ًَْؾاٝٗٛز ـ ٖٚٞ يً

ل َٛثٻ بػٓسٺ ،(57)ض٣ٚ ايؿٝذ ٗ تٗصٜب ا٭سهاّ: ٚثايجّاؾاقس٠ شلا. ـ يًُػًٌُ 
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ٌٻ ٗ قٍٛ اهلل ،’عٔ أسسُٖا ،عٔ ظضاض٠ ،(58)نايكشٝض ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ ﴿: ععٻ ٚد

ْٵ ٚٳاَ٭  ٔٔ ٝٵ ٔٳ بٹاِيعٳ ٝٵ ْٵ ـٳٚٳاِيعٳ  . «قاٍ: ٖٞ قه١ُْ ﴾ـٹ...بٹاَ٭

ٕٸ اٯٜتٌ قهُتإ َٸا ا٭َط ايجاْٞ ؾٓكٍٛ: إ ٫ٚ تهٕٛ إسساُٖا ْاغد١ّ  ،ٚأ

٘ٴ ٕٸ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ َطًك١ْ يٮخط٣. ٚايٛد ٞٸ ـ أ َٔ سٝح  ٗ شيو ـ نُا قاٍ ايػٝس اـ٥ٛ

ٟٸ ٚع٢ً  .ؾ٬ قطاس١ شلا ٗ سهِ ايعبس ٚسهِ ا٭ْج٢ ،ايعبس ٚاؿطٸ ٚايصنط ٚا٭ْج٢ أ

ٍٕ ٕٵ سا مل تهٔ اٯ١ٜ ٗ َكاّ ايبٝإ َٔ سٝح خكٛقٝٸ١ ايكاتٌ ٚإكتٍٛ، بٌ ناْت  إ

ناْت ١ًَُّٗ ٫ٚ ٚٗٛض شلا ٗ ايعُّٛ  ،ٗ َكاّ بٝإ إػاٚا٠ ٗ َكساض ا٫عتسا٤ ؾك٘

ٕٵ يتهٕٛ ْاغد١ّ ٚناْت  ،ناْت ٗ َكاّ ايبٝإ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ي١ٰٜ ا٭ٍٚ. ٚإ

َٸ١ أٜهّا ،مٚاٖط٠ّ ٗ اٱط٬ ٚمل تهٔ يٲخباض  ،ٚٚاٖط٠ّ ٗ ثبٛت اؿهِ ٗ ٖصٙ ا٭

ٚقط١ّٜٓ ع٢ً بٝإ  ،ناْت اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َكِّس٠ّ ٱط٬قٗا ،عٔ ثبٛت شيو ٗ ايتٛضا٠ ؾك٘

ٕٸ إطًل ٫ ٜهٕٛ ْاغدّا يًُكِّ ٕٵ نإ َتأخِّإطاز َٓٗا; ؾإ طّا عٓ٘، بٌ ٜهٕٛ س ٚإ

 . (59)ع٢ً َا ٖٛ اؿاٍ ٗ إكِّس إتأخٸط ،ٚٗٛض إطًلف ٗ س قط١ٜٓ ع٢ً ايتكطټإكِّ

ٛٳزّا ٗ ْٝع ايكٛض  ﴾بٹايٓٻِؿٔؼ ايٓٻِؿؼٳ﴿ٚع٢ً ٖصا ؾإط٬م  ٕٸ ايكاتٌ ٜٴكتٳٌ َق ٜؿٝس أ

ٕٸ  ;ايػتٸ عؿط٠ إصنٛض٠ ٗ شٌٜ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ ٗ ايططؾٌ َطًك١ْ  «ايٓؿؼ»ٚشيو ٭

اِيشٴطټ بٹاِيشٴطِّ ﴿يهٔ إشا قٝٸس ٖصا اٱط٬م بكٛي٘: ٚ .تؿٌُ اؿطٻ ٚاؿطٸ٠َ ٚايعبسٳ ٚا٭١ََ

ْٵ ٚٳاُ٭ ْٵٚٳاِيعٳبٵسٴ بٹاِيعٳبٵسٹ  ٖٚٞ َا إشا  ،﴾ٔؼِؿٓٻاِيبٹ ؼٳِؿٓٻاِي﴿خطدت قٛضٷ َٔ إط٬م  ﴾جٳ٢جٳ٢ بٹاُ٭

بإٔ نإ  ،ناْت ايٓؿؼٴ ا٭ٍٚ )أٟ ايكاتٌ( سطٸّا ٚايٓؿؼٴ ايجا١ْٝ )أٟ إكتٍٛ( غرلٳ سطٍّ

ٚأٜهّا إشا ناْت ايٓؿؼٴ  ;ّا أٚ أ١َ، نُا ٗ ايكٛض ايجا١ْٝ إٍ ايطابع١أٚ عبس سطٸ٠ّ

ٚأٜهّا إشا  ;ايػابع١ ٚايجا١َٓ ا٭ٍٚ سطٸ٠ّ ٚايجا١ُْٝ عبسّا أٚ أ١َّ، نُا ٗ ايكٛضتٌ

ناْت ا٭ٍٚ عبسّا ٚايجا١ْٝ أ١َّ، نُا ٗ ايكٛض٠ ايجا١ْٝ عؿط٠. ٚبكٝت غا٥ط ايكٛض ـ 

ؾؿٝٗا ٜٴكتٳٌ ايكاتٌ ٚيٛ مل ٜهٔ ايكاتٌ  ،﴾ٔؼِؿٓٻاِيبٹ ؼٳِؿٓٻاِي﴿ٖٚٞ عؿط ـ ؼت إط٬م 

َػاّٜٚا يًُكتٍٛ ٗ اؿطٸ١ٜ ٚايطٓق١ٝ ٚايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١، نُا ٗ غتٸ قٛض )اـاَػ١ 

اييت أثبتٓا قتٌ ايكاتٌ ؾٝٗا  ،ٚايتاغع١ ٚايعاؾط٠ ٚايجايج١ عؿط٠ إٍ ايػازغ١ عؿط٠(

ايػًِٝ  ﴾ٔؼِؿٓٻاِيبٹ ؼٳِؿٓٻاِي﴿ؾٝٗا ٜجبت اؿهِ ؾٝٗا بـ با٭ٚيٜٛٸ١، ؾًٛ مل تٴػًِٖ ا٭ٚيٜٛٸ١ُ 

 . ﴾...طِّشٴاِيبٹ طټشٴاِي﴿س بـإط٬ق٘ ٗ عؿط قٛض َٔ ايتكٝټ

ٚٵيٹٞ اَ٭ِيبٳابٹ ﴿ٚبٗصا ٜٛٗط إطاّ َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٜٳا ُأ ٝٳا٠ْ  ِٵ ؾٹٞ اِيكٹكٳأم سٳ ٚٳَيُه
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ٕٳ ِٵ تٳتٻُكٛ ٕٸ َا نتب179)ايبكط٠:  ﴾َيعٳًُٖه ٘ اهلل ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ ٜٛدب قتٌ ايكاتٌ (; ؾإ

ٔٵ َا نتب٘ اهلل ع٢ً إػًٌُ ٫ ٜٓذطٸ  ٗ ْٝع ايكٛض ايػتٸ عؿط٠ إصنٛض٠، ٚيه

ؾؿٞ ايككام  ،ٖٚٛ قتٌ اؿطٸ غرلٳ سطٍّ ،َٔ َكازٜك٘ اـاضد١ٝ إٍ قتً٘ ٗ نجرٕل

رل ٚغرلٴِٖ ٗ شنطٖا أضبابٴ ايتؿاغ يًُػًٌُ. ٚع٢ً ٖصا ٫ متاز إٍ تأ٬ٜٚتٺ سٝا٠ْ

ٕٸ ايككام ـ ٖٚٛ قتٌ ٚإعساّ اؿٝا٠ ـ نٝـ ٜهٕٛ سٝا٠ّ ٚإْٸُا »سٝح قايٛا:  ؟!ٚد٘ أ

ِٸ اٱْػإ بايكتٌ  ،اضتسع ،ؾصنط ايككام ،نإ ؾٝ٘ سٝا٠ َٔ ٚدٌٗ: أْٸ٘ إشا ٖ

ِٻ ٖٛ بكتً٘ ٚسٝا٠ ي٘; ٭ْٸ٘ َٔ أدٌ ايككام  ;ؾهإ شيو غببّا يًشٝا٠: سٝا٠ يًصٟ ٖ

ٞٸ بٔ  ،ٟٚ ٗ ا٫ستذاز. ٚضٴ(60)ؾٝػًِ َٔ إٔ ٜكتٌ ،أَػو عٔ ايكتٌ َطغ٬ّ عٔ اٱَاّ عً

َٳ»: ’اؿػٌ ٕٸ  َٸ١ قُس ٗ ايككام سٝا٠; ٭ ِٸ بايكتٌ ٔٵٚيهِ ٜا أ ؾعطف أْٸ٘  ،ٖ

ـٸ يصيو عٔ ايكتٌ ،ٜٴكتٳلٸ َٓ٘ ِٻ بكتً٘ ٚسٝا٠ّ شلصا اؾاْٞ  ،ؾه نإ سٝا٠ّ يًصٟ ٖ

ٕٸ ايككام ٚادبٷٚسٝا٠ّ يػرلُٖا َٔ  ،ايصٟ أضاز إٔ ٜكتٌ ٫  ايٓاؽ، إشا عًُٛا أ

 . (61)«كاؾ١َ ايككام ;هػطٕٚ ع٢ً ايكتٌ

ٜٳ ٕٸ ٖصٙ ا٭قٛاٍ ٚايطٚا١ٜ إطغ١ً   عًٝٗا إؾها٫ٕ:  زٴٔطَع أ

ٚٸٍ ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ تكطِّ :ا٭ ٛٳز ايكاتٌ نإ َٔ ا٭سهاّ اٱشلٝٸ١ ٗ ايتٛضا٠إ ٕٸ َق  ،ح بأ

إٔ ٜكاٍ:  ٜكضٸ ؾ٬ ،خاقٸّا بإػًٌُ ٚيٝؼ سهُّا دسٜسّا ،ٚنإ داضّٜا ط١ًٝ قطٕٚ

ُٸ» َٸ١ ق  . «س ٗ ايككام سٝا٠ٚيهِ ٜا أ

ٞٷ ٚطاع١ْ  :ايجاْٞ ٝٸ١ ؾِٝٗ بػ ٕٸ أٌٖ اؾاًٖ ٕٸ أضباب ايتؿاغرل ٚايتٛاضٜذ شنطٚا أ إ

ّٕ آخطٜٔ عبسّا شلِ  ،يًؿٝطإ ٞٸ إشا نإ ؾِٝٗ عسٸ٠ َٚٓع١ ؾكتٌ عبسٴ قٛ ؾهإ اؿ

يؿهًِٗ ع٢ً غرلِٖ ٗ أْؿػِٗ. ٚإشا ُقتٹًت شلِ اَطأ٠ْ  ظّا; تععټسطٸّا ٫ ْكتٌ ب٘ إ٫ٓ :قايٛا

ّٕ آخطٜٔ قايٛا ٕٸ  ٫ ْكتٌ بٗا إ٫ٓ :قتًتٗا اَطأ٠ُ قٛ ضد٬ّ، ؾأْعٍ اهلل ٖصٙ اٯ١ٜ ىدلِٖ أ

ٛٳزٴ ايكاتٌ ناْت غٓٸ١ّ ضا٥ذ١ّ بٌ (62)ؾٓٗاِٖ عٔ ايبػٞ ،ايعبس بايعبس ٚا٭ْج٢ با٭ْج٢ . ؾَك

ٝٸ ٕٛا٭عطاب ٗ اؾاًٖ ٖٓا ؾطٻ ١ قبٌ اٱغ٬ّ بٓش ع٘ اهلل ٗ ايكطإٓ آنس ٚأؾسٸ 

ٞٸ  ،ٖٚٞ أؾسٸ ضزعّا يًٓاؽ عٔ ايكتٌ ،يًُػًٌُ ٕٸ اؿهِ اٱشل ؾ٬ ٜكضٸ إٔ ٜكاٍ: إ

ِٻ ٖٛ  ،ؾٝػًِ ٖٛ َٔ إٔ ٜٴكتٳٌ ،٫ضتساع ايكاتٌ عٔ ايكتٌ بايككام َٛدبٷ َٳٔ ٖ ٜٚػًِ 

َٔ »عٔ ايػسٸٟ أْٸ٘ قاٍ: ، ٚغرلُٖا (64)إٓٚؾك٘ ايكط (63)بكتً٘. ْعِ َا سهٞ ٗ ايتبٝإ

ٝٸ١ ايصٜٔ ناْٛا ٜتؿإْٛ  ،د١ٗ أْٸ٘ ٫ ٜكتٌ إ٫ٓ ايكاتٌ زٕٚ غرلٙ، خ٬ف ؾعٌ اؾاًٖ
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ِٷ «بايطٛا٥ٌ  َٔ ٖصا اٱؾهاٍ.  غًٝ

ٛٳز «ايككام»طٚا َٚا انططٸِٖ إٍ ٖصٙ ايتأ٬ٜٚت إ٫ٓ أْٸِٗ ؾػٻ ٚقس عطؾت  .بايَك

ٕٸ قٛي٘: ٚمل ًٜت .أْٸ٘ َع٢ٓ إػاٚا٠ ٝٳا٠ْ﴿ؿتٛا أٜهّا إٍ أ ِٵ ؾٹٞ اِيكٹكٳأم سٳ ٍٸ  ﴾ٚٳَيُه ٜس

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ  غا٥ط ا٭َِ إان١ٝ، أعين بين  َكابٌع٢ً اختكام ايككام با٭

ٔٵٗ عكط َٛغ٢ إغطا٥ٌٝ  َٳ  .﴾ٔؼِؿٓٻاِيبٹ ؼٳِؿٓٻاِي ٕٻَأ﴿بعسِٖ; سٝح نتب اهلل عًِٝٗ  ٚ

ٱبكا٤  َٝٸ١ بايٓػب١ إٍ َا نتب٘ ع٢ً غرلِٖ َٛدبٷ١ اٱغ٬َٸؾُا نتب٘ اهلل ع٢ً اُ٭

 يًُ٪ٌَٓ ٗ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ.  ؾٗٛ سٝا٠ْ ،َٔ إٛاضز ٗ نجرٕلإػًِ سٝا٠ ايكاتٌ 

ٕٸ ا٭سهاّ إصنٛض٠ ٗ اٯ١ٜ ٖٓا شنط ٚٗط أٜهّا أ ايٓٻِؿؼٳ ﴿ٗ غرل ؾكط٠  ،ٚ

عًٝ٘ ؾإط٬م ايعٌ ٚا٭ْـ ٚا٭شٕ باق١ْٝ ع٢ً إط٬قٗا بايٓػب١ إٍ إػًٌُ. ٚ ،﴾بٹايٓٻِؿٔؼ

ٍٸ ٔٸ ؾٝٗا ٜس ٗ ٖصٙ ا٭ططاف ٫ تٴعتبٳط إػاٚا٠ بٌ اؾاْٞ ٚاجملينٸ عًٝ٘ ٗ  ٘ع٢ً أْ ٚايػ

َٳ١ّ  اؿطٸ١ٜ ٚايطٓق١ٝ ٚايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١، بٌ يٛ نإ اؾاْٞ سطٸّا نبرلّا ٚاجملينټ عًٝ٘ َأ

ـٳ ﴿م قٛي٘ تعاٍ: قػرل٠ ٜٴكتٳلٸ َٓ٘ َجٌ َا د٢ٓ عًٝٗا; ع٬ُّ بإط٬ ٚٳاَ٭ْ  ٔٔ ٝٵ ٔٳ بٹاِيعٳ ٝٵ ٚٳاِيعٳ

ِّ ٔٻ بٹايػِّ ٚٳايػِّ  ٕٔ ٕٳ بٹاُ٭شٴ ٚٳاُ٭شٴ ـٹ   . ﴾بٹاَ٭ْ

ٕٸ اؾطٚح قكامٷ ﴾ٚٳاِيذٴطٴٚحٳ قٹكٳامٷ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ، ٜعين َعٓاٙ نتبٓا عًِٝٗ أ

ٕٸ اؾطٚح َتػا١ٜٚ ٞٸ ٖٓا ؾع٥ٝٸات ايكٛز ٗ اؾطؾًِ ٜتعطٻ .أ ٚح، بٌ ض ايتؿطٜع اٱشل

ٕٚتؾطٸع أْٸٗا بعَُٛٗا َ ٕٛ ػا١ْٜٚ، ؾاؾطح ٗ ايٝس َػا ٟٸ عه آخط. َٚا أْٸ٘  يًذطح ٗ أ

ٔٔ ﴿غٛض٠ ايبكط٠ ؾطٸع ع٢ً ايككام ٗ اؿطَات قَٛي٘: َٔ  194اٯ١ٜ تعاٍ ٗ  ُٳ َؾ

َٳا اعٵتٳسٳاعٵتٳسٳ  ٌٔ ُٹجٵ ٘ٹ بٹ ٝٵ ِٵ َؾاعٵتٳسٴٚا عٳًَ ٝٵُه ِٵ٣ عٳًَ ٝٵُه ا٭َٛض إتػا١ٜٚ ٗ  ٘ٔ أْؾبٝٻ ،﴾٣ عٳًَ

ِّ اعتسا٤ اعتسا٤ٷ َجً٘ ٌٻ اعتسا٤ ٗ اؾطٚح ٜعتس٣ َجً٘  ،دعا٤ٴ ن ٕٸ ن عًُٓا ٖٓا أ

يٛ نإ يًذاْٞ  ،٫ بأظٜس َٓ٘ ،ؾٝكاز اؾطح ٗ ايٝس َج٬ّ باؾطح ؾٝٗا بكسضٙ ،أٜهّا

ٖٚهصا اؾطٚح ٗ غا٥ط ايبسٕ. ٚيٝؼ  .٫ بأظٜس َٓ٘ ،ٚإ٫ٓ ؾؿٞ غرل ٜسٙ بكسضٙ ،ٜسٷ

أعين  ،نُا ٗ ا٭َٛض إصنٛض٠ قبٌ اؾطٚح ،ٖٓا اؾطح بإجٌ «ايككام»ٕطاز َٔ ا

 ٗ﴿ِّ ٔٻ بٹايػِّ ٚٳايػِّ  ٕٔ ٕٳ بٹاُ٭شٴ ٚٳاُ٭شٴ ـٹ  ـٳ بٹاَ٭ْ ٚٳاَ٭ْ  ٔٔ ٝٵ ٔٳ بٹاِيعٳ ٝٵ ٚٳاِيعٳ ; ٭ْٸ٘ يٛ ﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ 

عٔ  ١ يًذطٚح يٝعبٸط٫ٚ خكٛقٝٸ ،نإ ٖصا َطازٙ يهإ ايػابل عًٝ٘ أٜهّا قكاقّا

ٕٸ ايٓؿؼ »إٔ ٜكاٍ:  تٵاجملاظا٠ ؾٝٗا بايككام، بٌ ٚسس٠ ايػٝام اقتهٳ نتبٓا عًِٝٗ أ

ٕٸ ايٓؿؼ بايٓؿؼ »أٚ ٜكاٍ:  «ٚايعٌ ٚا٭ْـ ٚا٭شٕ ٚاؾطٚح قكام نتبٓا عًِٝٗ أ
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أْٸ٘ يٛ قاٍ  «ٚاؾطٚح باؾطٚح»: ٌٵ. ؾايٛد٘ ٗ أْٸ٘ مل ُٜك«ٚايعٌ... ٚاؾطٚح باؾطٚح

ّٴ ٖه ٟٸ ْاس١ٝٺ «اؾطٚح»صا ٭ِٖٚ عُٛ َٔ بسٕ اؾاْٞ َا  ٗ ايططؾٌ دٛاظٳ قٛز أ

 ٖاثٌ يًعهٛ اجملينٸ عًٝ٘.  ٚيٛ نإ ٗ بسْ٘ عهٛٷ ،دطس٘ اؾاْٞ

ّ شنطٙ ع٢ً اؾطٚح ٗ اٯ١ٜ، َا تكسٻ ٚبٗصا ٜٴعًَِ ٚد٘ عسّ ايتعبرل بايككام ٗ

ٕٸ ايككام ٖٛ ٔٸ; ٭ ٛٔ اؾاْٞ ْٚٛرٔل  أٟ ايعٌ ٚا٭ْـ ٚا٭شٕ ٚايػ إػاٚا٠ بٌ عه

َٚع اعتباض إػاٚا٠ ٗ ، َا ٜعتدلٙ ايعطفٴ خكٛقٝٸ١ّ ايعهٛ َٔ اجملينٸ عًٝ٘ ٗ

ٌٴ ايكٜٛٸ١ بايعٌ ايهعٝؿ١ ٚمٖٛا،  خكٛقٝٸات ا٭عها٤ ٫ ّهٔ َج٬ّ إٔ تكاز ايع

ٔٸ. ْعِ، ٚيٛ الطٸ اؾطح إٍ قتٌ اجملينٸ عًٝ٘ ؾٝعتدل ٗ  ٖٚهصا ٗ ا٭ْـ ٚا٭شٕ ٚايػ

 ;ٗ ْؿؼ اؾطح :إسساُٖا :تإ بٌ اؾاْٞ ٚاجملينٸ عًٝ٘ااغتٝؿا٤ ٖصا اؾطح َػاٚ

 ز١ٜ ٚايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١. ٛٗ اؿطٸ١ٜ ٚايعب :ٚايجا١ْٝ

 

ُٸٗا:   ٚاؿاقٌ َٔ ْٝع َا شنطْاٙ أَٛض، أٖ

ِٷ1 ٞٸ َػتشسٳخٷ ـ إطاز بايككام ٗ آ١ٜ ايككام سه  . ٌبإػًُ كتلٌّ إيعاَ

، اجملاظا٠ُ ٚايكٛزٴ ـ مل ٜٴطٳزٵ به١ًُ ايككام ٗ ايكطإٓ، باغتعُا٫تٗا ا٭ضبع١،2

 إُاث١ً ٚايتػاٟٚ.  بٌ إطاز َٓ٘

 ـ إطاز بايككام ٗ آ١ٜ ايككام ٖٛ ايتػاٟٚ بٌ ايكاتٌ ٚإكتٍٛ 3ٗ

 ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ٚاؿطٸ١ٜ ٚايطٓق١ٝ. 

ٓٻِؿؼٳ بٹا﴿آ١ٜ ايككام قٝٻست  ـ4 يكاحل إػًٌُ بايتػاٟٚ بٌ ايكاتٌ  ﴾يٓٻِؿٔؼاِي

 ٚإكتٍٛ ٗ ايكؿات إصنٛض٠، ٚبكٞ إط٬م غا٥ط ؾكطاتٗا عاي٘ بايٓػب١ إيِٝٗ. 
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 ة لمظيخ يوسف الصاٌعياملباٌي الفقّي
 

 

ايكاْعٞ ٚاسسّا َٔ أبطظ  ايؿٝذ ٜٛغـبسع ايؿكٝ٘ ايهبرل ٚا٭غتاش إ سٸٜٴعٳ

، َٚٔ ط٥٬ع إسضغ١ ايؿك١ٝٗ يصيو ايؿكٝ٘ ايؿصٸ. ٚإٕ ايصٟ &ت٬َٝص اٱَاّ اـُٝين

ٌ اٱَاّ اـُٝين بٳَٔ قٹ ع ايؿٝذ ايكاْعٞ يٝؼ ٖٛ ا٫ٖتُاّ اـامٸٜٴهاعـ َٔ ُٝټ

ٛٸت٘ ايع١ًُٝ  بإٓعي١ ايع١ًُٝ شلصا ايطايب اجملسٸ ب، بٌ ػٵٚا٫دتٗاز١ٜ ؾشٳٚإجابط أٚ ق

ٚنصيو ٗ ؾذاعت٘ ٗ تٛٚٝـ َكسضت٘ ايع١ًُٝ ٚايؿك١ٝٗ ٗ تكِٝٝ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ 

١ ٗ إطاض إٛاظٜٔ ا٫دتٗاز١ٜ يس٣ ايؿٝع١، إططٚس١، ٚإعاز٠ ايٓٛط ٗ إباْٞ ٚا٭زٓي

 ًشؿاٚ ع٢ً إٛاظٜٔ ا٫دتٗاز١ٜ.يٚايػعٞ 

َا ـ  ؾت ـ إٍ سسٍّاست٘، ٚتعطٻٚسٝح سكًتٴ ع٢ً ؾطف ا٫غتؿاز٠ َٔ زضٚؽ زل

٘ ٗ بعض آضا٥٘ ايؿك١ٝٗ بطبٝع١ ؿل َع٢ إشا مل أنٔ أتٸع٢ً آضا٥٘ ايؿك١ٝٗ، ؾإْٞ ستٸ

ّٕ تٵٙ ايؿك١ٝٗ ـ نُا سٛٝٳنا١ًَ َٔ إٔ آضا٤ ع٢ً ثك١ٺ إْٞاؿاٍ،  ٚاغع ٗ  باٖتُا

ؿطع١ٝ ـ سٜٔ بٛٚا٥ؿِٗ اي٬َنّا يعٌُ إكِّ تٵاجملتُع ٚع٢ً َػت٣ٛ ايٓٴدٳب، ٚأنشٳ

٫ غٛف تذلى أثطٖا ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ ايؿك١ٝٗ أٜهّا، ٚأْٗا غتش٢ٛ ٗ إػتكبٌ ـ ٚ

ّٕ غٝٻُا ِٸ ع٢ً َػت٣ٛ إباْٞ ٚا٫ػاٖات ايعا١َ ـ باٖتُا  تٛٚٝؿٗا ع٢ً ْطإم أندل، ٜٚت

 أٚغع.

، بٌ ست٢ بعض أْٛاع «اؾؿا٤»، ٚنصيو بعض أْٛاع «إعاقط٠»ٚإشا ساٍ سذاب 
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أْ٘ بايٓٛط إٍ نطٚض٠ اؿطن١ ايؿك١ٝٗ ٗ  ٕٚ اغتؿاز٠ ايبعض َٔ آضا٥٘، إ٫ٓ، ز«ا٭ْا»

اؿٛظات ايع١ًُٝ مٛ إعٜس َٔ ايؿاع١ًٝ ٚايتأثرل ٚاؾسٚا١ٝ٥، ٚدعٌ ايؿك٘ أنجط قسض٠ 

ع٢ً َٛانب١ ايعكط ٚتًب١ٝ َتطًبات٘ ٚاٱداب١ عٔ أغ٦ًت٘، ٫ ٜبك٢ ٖٓاى َٔ ططٜل 

ا٭ز٢ْ ـ غٛف تبك٢  ٕ ٖصٙ اٯضا٤ ْٚٛا٥طٖا ـ ٗ اؿسٸإغ٣ٛ ا٫ٖتُاّ بٗصٙ اٯضا٤، أٚ 

ٟٸدازٸ٠ ٚس١ٜٛٝ. ٚع٢ً  أَاّ اؿٛظات ايع١ًُٝ ايؿك١ٝٗ بٛقؿٗا أغ١ًّ٦ َاث١ًّ ٍٕ أ ؾإٕ  سا

 يًُطدعع٠ ايصٟ هصب ا٫ْتباٙ َٔ ايعا١ٜٚ ايسضاغ١ٝ ٚا٫دتٗاز١ٜ أنجط َٔ ايؿتا٣ٚ إُٝٻ

ف ع٢ً ْٛع ايعاّ ٯضا٥٘ ايؿك١ٝٗ، ٖٛ ايتعطټ سٸ ٬َنّا أغاغّٝا يًتكِٝٝايكاْعٞ، ٜٚٴعٳ

، ٖٚصا ١َ ٚإباْٞ ايؿك١ٝٗ شلصا ايؿكٝ٘ٚا٫ػاٖات ايعا ،ايٓٛط٠ اييت وًُٗا إٍ ايؿك٘

ٍٕ ٘. ٚإٕ ايصٟ ٜػعٓا ٗ ٖصٙ كٞ يًٛؾا٤ عٓكٚاغع ٚؽكټ ٗ سسٸ شات٘ وتاز إٍ فا

ٍٕايعذاي١ ـ بعٝسّا عٔ ايتٛثٝل ايتؿكًٝٞ ايصٟ وتاز إٍ  أٚغع ـ تكسِٜ ْٛط٠ عابط٠  فا

ٕٵٖصٙ إباْٞ، ٚ يبعض  ٖصٙ ايٓٛط٠ أنجط َٔ فطٸز ْٛط٠ عابط٠. ناْت إ

 

ِٷ ،ٖٛ ايؿِٗ إٕ ايؿك٘ يػ١ّ ْٙخامٸ أٚ ٖٛ ؾٗ ٌٸ ٚايؿتل ، ٚي٘ اضتبا نُا  ،باؿ

 :َٔ أَجاٍ ،ٜكٍٛ ايعكؿطٟ; ٭ٕ أقً٘ ٜعٛز إٍ ٖصا إع٢ٓ. نُا ٜصٖب بعضٷ

َٔ ايعًِ َعٓاٙ ايعاّ،  اعتباض ايؿك٘ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ أخلٸ ، إٍقؿٗاْٞايطاغب اٱ

ِٕ»ٚقاٍ ٗ شيو:  ِٕ ايؿك٘ ٖٛ ايتٛقٌ إٍ عً ٫ . ٚ(1)«َٔ ايعًِ ؾٗٛ أخلٸ ،ؾاٖس غا٥ب بعً

ِٸ ايتأنٝس ع٢ً  ؾٳٖو ٗ داْب َٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ، نُا لس  «٘ايتؿٗك»ٗ أْ٘ سٝح ٜت

ّٸَٔ غٛ 122شيو ٗ اٯ١ٜ  ٚايًػٟٛ ٕؿطز٠  ض٠ ايتٛب١، ؾإٕ إطاز َٓ٘ ٖٛ ٖصا إع٢ٓ ايعا

 «ايؿك٘»تعطٜـ  ، سٝح متٸٚزا٥ط٠ أخلٸ ايؿك٘. ٚقس أزٸ٣ شيو إٍ اغتعُاٍ ايؿك٘ ٗ َع٢ٓٶ

ٔٵ«عًِ ايسٜٔ»ٗ بعض إكازض ايًػ١ٜٛ َع٢ٓ  نُا ْعًِ ؾإٕ ايسا٥ط٠ ا٫غتعُاي١ٝ  . ٚيه

، ٚأخص أخلٸ قس انتػبت ٫سكّا َع٢ٓٶ ،إؿ٢١َٝٛٗ ايسا٥ط٠ ٕؿطز٠ ايؿك٘، بٌ ٚستٸ

ك١ َٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٚاٱغ١َٝ٬. ٖٚا ٗ زا٥ط٠ نِّ «اقط٬سّٝا» ٜػتعٌُ بٛقؿ٘ َع٢ٓٶ

ٞٸ ْؿٗس اغتعُاٍ َؿطز٠ عًِ ايؿك٘ يٲؾاض٠ إٍ أسس  أنجط َٔ أيـ غ١ٓٺ مٔ بعس َه

 ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬.

ِٷ ٚبًٛض٠ شيو اؾاْب  ،ٝـ ٚاٯزاب ايع١ًُٜٝػع٢ إٍ َعطؾ١ ايتهاي إٕ ايؿك٘ عً
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ٚايصٟ ٜطتب٘ بسا٥طت٘ ايػًٛن١ٝ، ٖٚٛ ايكػِ  ،َٔ اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًؿطز

ايتعايِٝ »طٍٛ  ٌٗ ـ ، ٚايصٟ ٜؿهِّ«ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ايصٟ ٜطًل عًٝ٘ َكطًض 

ا٭غاغ١ٝ  ـ ايهًع ايجايح َٔ ا٭ن٬ع «ايتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ»ٚإٍ داْب  ،«ا٫عتكاز١ٜ

ٕجًح اٱغ٬ّ. َٚٔ ٖٓا نإ يًؿك١ ا٫ضتباٙ ا٭ٚثل باؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ُٸ ٣ َٔ د١ٗٺيًُػًٌُ، ا٭َط ايصٟ أزٸ ٣ َٔ ٝت٘ ايبايػ١، ٚأزٸإٍ اتػاع ٖصا ايعًِ ٚأٖ

 طّا ٖٚتاظّا.ضّا َ٪ثِّٚٵض ايؿكٗا٤ ٗ اؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ يًُػًٌُ زٳٚٵأخط٣ إٍ دعٌ زٳ د١ٗٺ

١ ب٘. خاقٸ «َباْٞ»ٚ «َكازض»ٚ «َٓٗر»تٌُ عًِ ايؿك٘ ـ َجٌ غا٥ط ايعًّٛ ـ ع٢ً ٜؿ

ٌٕ  ،ٚبعهٗا ;١َ أٚ أزا٠ بايٓػب١ ي٘ٚثٝل بٛقؿ٘ َكسٸ ٖٚٓاى َٔ ايعًّٛ َا ٜطتب٘ بؿه

ٌٸ عًِ ايؿك٘ ،«أقٍٛ ايؿك٘» :َجٌ  ;١َ ي٘ٚبٛقؿ٘ َكسٸ ،قس تبًٛض ٗ ا٭غاؽ ٗ ٚ

ٌٸ عًِ ايؿك٘  ،«اؿسٜح عًّٛ»ٚ «عًِ ايطداٍ»: َجٌ ،ٚبعهٗا قس ؾاع ٚاْتؿط ٗ ٚ

إِا ٖٛ ٗ ايٛاقع  «ا٫دتٗاز»أٜهّا. ٚإٕ ايصٟ ٜطًل عًٝ٘ سايّٝا َٚٓص ايكسّ عٓٛإ 

ٞٸ ٗ عًِ ايؿك٘ ٚايٛقٍٛ إٍ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚايصٟ ّهٔ  ا٭غًٛب ٚإٓٗر ا٭قً

إٔ بعض ؾكٗا٥ٓا ٜطًكٕٛ  ٚاغعّا ٚعُٝكّا، َع ا٫يتؿات بطبٝع١ اؿاٍ إٍ «ّاؾٓٸ»تػُٝت٘ 

ٛٸ٠ ايكسغٝٸ»عًٝ٘ عٓٛإ  ، ٚباٱناؾ١ إٍ خكا٥ل َكازضٙ َٚعطٝات٘ اييت تعسٸ «١ايك

ّٸ ز ٝٳُٞ أَطّا أزل٢ َٔ فطٸيًسٜٔ ؾكس اعتدلٚا َٓؿأٙ ايعًُٞ ٚايكٹ دع٤ّا َٔ ايؿإٔ اشلا

ٔٸ  ٚإكسض٠ ايع١ًُٝ ٚايكٓاع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ غا٥ط ايؿٕٓٛ. ايؿ

ض ايصٟ تًعب٘ ٗ نٝؿ١ٝ ا٫دتٗاز ٚٵشلصٙ ايعًّٛ بايؿك٘، ٚايسٻ إٕ ا٫ضتباٙ ايٛثٝل

ك١ٝ بتًو ٚٗ َعطؾ١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، تسؾع ايؿكٝ٘ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً إعطؾ١ ايتدكټ

ضّا َباؾطّا ٗ ٚٵٚإٕ ٖصا ا٭َط ٫ َٓام َٓ٘ بايٓػب١ إٍ إػا٥ٌ اييت تًعب زٳ .ايعًّٛ

كّا ٗ ٢ إشا مل ٜهٔ َتدكِّستٸ ،ؾإٕ ايؿكٝ٘ا٫دتٗاز ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتٓباٙ. َٚٔ ٖٓا 

ط٠، ل ٗ إػا٥ٌ ٚإباْٞ إ٪ثِّإٍ ايتدكټ ْٝع َػا٥ٌ ايعًّٛ إطتبط١ بايؿك٘، َهططٌّ

ٟٷ ز. ٖٚصٙ اؿاد١ ٚانش١ ٗ عًِ اؿسٜح ٚعًِ ايطداٍ، َٚب٢ٓ قسٻ ٚإٔ ٜهٕٛ ي٘ ضأ

سٸ ٗ عٳؾًػؿت٘ ايٛدٛز١ٜ، بٌ ٜٴٌ عًِ ايؿك٘ ـ ايصٟ ٜٴؿهِّ «أقٍٛ ايؿك٘»سٸ ٗ عًِ عٳٚتٴ

ْٛط٠ عا١َ دع٤ّا َٔ عًِ ايؿك٘ ـ أَطّا ٗ غا١ٜ ايٛنٛح، ٫ٚ ّهٔ يًؿكٝ٘ إٔ ّاضؽ 

إكازض ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ سا٥عّا ع٢ً ًَه١  فاٍا٫دتٗاز ٗ 

 ّ ملٚزٕٚ َعطؾ١ ٚتعٌٝ َباْٝ٘ ا٭قٛي١ٝ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايؿكٗا٤ َٓص ايكٹسٳ ،ا٫دتٗاز
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ٜهتؿٛا إٍ داْب ايؿك٘ بايبشح ٚايتسضٜؼ ٗ َػا٥ٌ أقٍٛ ايؿك٘ ؾك٘، بٌ قاّ 

ؿات٘ ايؿك١ٝٗ ١ ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٚقاّ بعهِٗ ٗ َ٪ٖيايهجرل َِٓٗ بتأيٝـ ايهتب إػتكًٓ

يػطض بٝإ َباِْٝٗ ٚأططِٖ ا٭قٛي١ٝ، ٚبصيو تبًٛض عًِ  ;١َباٱؾاض٠ إيٝٗا ٗ إكسٸ

ٌٸ  ًّٛ اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣.إٍ داْب غا٥ط ايع َػتك

عًِ »إٕ عًِ ا٭قٍٛ ـ ايصٟ تػتؿٝس َٓ٘ بعض ايعًّٛ ا٭خط٣، َٔ قبٌٝ: 

ٛٻأٜهّا ـ قس اتٻ «ايتؿػرل ٌٕػع ٚتط ٛٻ ض ٗ ايكطٌْ ا٭خرلٜٔ بؿه ٍ إٍ أسس ًَشٛٚ، ٚؼ

َٸ١ ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ ع٢ً كتًـ إػتٜٛات ايسضاغ١ٝ ٚايع١ًُٝ  ا٫ستٝادات ايعا

ايٛانش١ ٚإعكٛي١ ع٢ً  «إباْٞ ا٭قٛي١ٝ»١ٜ. ٚبصيو ٜهٕٛ اَت٬ى ايؿكٝ٘ يـ ٚا٫دتٗاز

ٌ ٖصٙ إباْٞ َٓعطؿّا ٗ َعطؾ١ اػاٖ٘ ، ٚتؿهِّّاثابت نطٚض١ٜ ٚأق٬ّ ايسٚاّ ساد١ّ

 ٙ. اٚؼًٌٝ ؾتاٚ ،َٚكسضت٘ ا٫دتٗاز١ٜ ،ايؿكٗٞ

يتسضٜؼ ٗ ايصٟ َاضؽ ا ،إٕ ايؿكٝ٘ احملذلّ ٚا٭غتاش ايهبرل ايؿٝذ ايكاْعٞ

أقٍٛ ايؿك٘ ع٢ً َس٣ غٓٛات ط١ًٜٛ، ٚأثبت شيو أٜهّا َٔ خ٬ٍ زضاغات٘  فاٍ

ضّا نبرلّا ٗ ٚٵتًو اييت تًعب زٳ ٫ غٝٻُاٚ ،ٗ َػا٥ً٘ ٚأعاث٘ ايؿك١ٝٗ، نإ ي٘ َب٢ٓٶ

 أخط٣. ٖٚصا َا ّهٔ تٓاٚي٘ ٗ ؾطق١ٺ .ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ

ٔٵ ِٸ١َ ـ ٚاإٍ دٛاض ا٫ستٝادات إتكسِّ ٚيه ٌٕ ييت ٜت قشٝض  ططسٗا بؿه

ٞٸ َات٘ ـ ؾإٕ ايصٟ وتاز إيٝ٘ ايؿكٝ٘ َٔ ٗ تعطٜـ عًِ ايؿك٘ ٚا٫دتٗاز َٚكسٸ ٚأقٛي

ِٸ ٌٕ ظا١ٜٚ أع ٚأسلٌ،  أزمٸ َٚٔ أؾل أٚغع ٗ َعطؾ١ ٚدسٚا١ٝ٥ َعطٝات٘ ايؿك١ٝٗ بؿه

َٸٚٵًٜٚعب زٳ عٔ بعض  اض٠ْ، عب«َباْٝ٘ ٚقٛاعسٙ ايؿك١ٝٗ»ّا ٚٚسٝسّا ٗ ادتٗازٙ ٚتبًٛض ضّا ٖا

ايسٜٔ ٚايؿطٜع١ ٚا٫دتٗاز اٱغ٬َٞ. ٚإٕ  فا١ٍٝ ٗ ٚايهًٓ «اٯضا٤ ايعا١َ»إعاضف ٚ

ايكاْعٞ  إطدعٗ با٫غتؿاز٠ َٔ ايصٟ عجطت عًٝ٘ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ طٛاٍ غٓٛات تؿطټ

ٓا قبٌ ؾطح ٚيهٓٸ .١ٝعٔ ايهجرل َٔ ايٓكاٙ ٚإباْٞ ايعا١َ ٚايهًٓ عباض٠ْ بٺجٳعٔ َن

 أخط٣: ّ قا١ُ٥ ببعهٗا، ْٚذلى ؾطسٗا إٍ ؾطق١ٺٳباْٞ ايؿك١ٝٗ يػُاست٘ غٓكسِّبعض إ

 ـ ايتأنٝس ع٢ً داَع١ٝ اٱغ٬ّ ٚتًبٝت٘ ٫ستٝادات ْٝع ايعكٛض.1

 ض ا٫دتٗاز ٗ سٝا٠ اٱغ٬ّ.ٚٵـ ايتأنٝس ع٢ً زٳ2

 ـ ايتأنٝس ع٢ً أقاي١ ا٫دتٗاز اؾٛاٖطٟ.3

 ١ٜ ا٫دتٗاز.طٸـ ايتأنٝس ع٢ً زٚاّ ٚس١ٜٛٝ ايؿك٘ ٚس4
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 ـ ا٫ٖتُاّ َعٝاض دسٚا١ٝ٥ ايؿك٘ بٛقؿ٘ ٬َنّا ٗ ا٫دتٗاز.5

 ـ ا٫ٖتُاّ َعطؾ١ إٛنٛع ٚايٓعع١ ايٛاقع١ٝ ٗ ا٫دتٗاز.6

 ـ ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛب ا٫ٖتُاّ بعٓكط ايعَإ ٚإهإ ٗ ا٫دتٗاز.7

إيػا٤  ٫ غٝٻُاٚٗ يٮزي١ ايًؿ١ٝٛ ٗ ا٫دتٗاز، ض ايؿِٗ ايعٴطٵٚٵـ ا٫ٖتُاّ بسٳ8

 اـكٛق١ٝ.

 ٚقٝاَ٘ ع٢ً ايعكٌ ٚإٓطل. ،ـ ايتأنٝس ع٢ً َتا١ْ ا٫دتٗاز ايؿٝع9ٞ

ٛٸ10  ١ ايؿك٘ ٗ زا٥ط٠ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ.عٳغٳ٠ ٚـ ا٫ٖتُاّ بك

 

ٔ ١ ٚؾٛاٖس ناؾ١ٝ. َْٚعًِ إٔ ْٝع ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ هب إٔ تػتٓس إٍ أزٓي

ُٸ ١ٝ ؾإٕ ايكػِ ا٭قًٞ َٔ ٖصٙ ا٭زي١ ٖٛ اٯٜات ٚايطٚاٜات إٛدٛز٠ ٗ ايٓاس١ٝ ايه

عٔ فُٛع١ َٔ  كتًـ ا٭بٛاب ٚإػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ. ٚايكػِ اٯخط َٔ ا٭زي١ عباض٠ْ

ٌٸ َؿازٖا، ٚتؿٌُ داْبّا  ّآٖٵقاعس٠ ضٳ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ايعا١َ، سٝح تهٕٛ زا٥ط٠ ن

ؾٗٓاى َٓٗا َا هطٟ  ;ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ يٝػت ع٢ً ٚترل٠ٺٚايكٛاعس  .َٔ َػا٥ًٗا

ز ـ إِا هطٟ ٗ طٳض، ْٚؿٞ اَؿطٳقاعس٠ ْؿٞ ايهٻ :، َٚٓٗا ـ َٔ قبٌٝنُٔ ْطام خامٸ

ٝٵسٳْٛع ا٭بٛاب ايؿك١ٝٗ.  ٌٸ بٳ  أْ٘ إٍ داْب ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ أٚ أبعس َٓٗا، قس ٜػتٓب٘ ن

بعض إباْٞ ايؿك١ٝٗ ا٭نجط تعُُّٝا ٚسلٛي١ٝ  ،تٗازٟعّا ٕػتٛاٙ ٚاػاٖ٘ ا٫دبٳتٳ ،ؾكٝ٘

٢ ع٢ً ْٛع ا٫غتٓاز إٍ ُا تطػ٢ ستٸبٳط٠، ٚاييت ضٴ١ إتٛٓؾَٔ فُٛع ايؿطٜع١ ٚا٭زٓي

 ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ أٜهّا.

عّا ٭غتاشٙ ايهبرل بٳايكاْعٞ ٗ إطاض َٛاظٜٔ ا٫دتٗاز ـ تٳ ايؿٝذيكس تٛقٸٌ 

ـ إٍ َباْٞ  «ا٫دتٗاز اؾٛاٖطٟ»عٓٗا َطاضّا ٚتهطاضّا بـ ط ، ٚاييت عبٻ&اٱَاّ اـُٝين

ا٫ٖتُاّ ٚايتشًٌٝ َٔ ايٓاس١ٝ  ٚإٕ ايصٟ ٜػتشلٸ .س عًٝٗاْ٘ ٜ٪نِّإؾك١ٝٗ ٖتاظ٠، أٚ 

 ،ع٠ يػُاست٘ ٖٛ ٖصا ايٓٛع َٔ إباْٞإتُِّ ٣ايع١ًُٝ ٚا٫دتٗاز١ٜ أنجط َٔ ايؿتاٚ

ٕ إ :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيو١ٝٚ أٜهّا. ٚاييت ٜعتدل بعهٗا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾت٣ٛ ؾكٗ

ٗ ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛب قٝاّ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ بٌ ْٝع  ايكاْعَٞا ٜصٖب إيٝ٘ 

ٌٸ  أؾطاز ايبؿط ـ بػضٸ  بعضايٓٛط عٔ ا٫خت٬ف ٗ ايتؿهرل ٚايعكٝس٠ ـ إِا تبًٛض ٗ ٚ
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ٌٸَا ًٜٞ ْؿرل إٍ بعض ٖصٙ إباْٞ، ٚغٛف ْهتؿٞ ٗ ٖصٙ إباْٞ. ٚٗ َب٢ٓ   ن

 زلاست٘. ٣ؾتاٚ بعضبصنط 

 

ٝٳِ ٚسكٛم ٚبكٹ ،عط١َ ٚنطا١َ شات١ٝ ،بػبب إْػاْٝتِٗ ;ٜتُتع ْٝع ايٓاؽ

ٟٸ إْػا١ْٝ َتػا١ٜٚ. ٫ٚ ولٸ ِّإٔ ٜتٸ أسسٺ ٭ ض إٍ سكٛم غّا يًتعطټدص َٔ عكٝست٘ َػ

إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ٚايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ. َٚٔ ٚاغتباس١ ايتكطٸف ٗ ؾ٪ِْٚٗ  ،اٯخطٜٔ

ٖٓا ٜصٖب ايؿٝذ ايكاْعٞ إٍ ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛب قٝا١ْ ا٭ضٚاح ٚا٭َٛاٍ ٚا٭عطاض 

ٚإٕ ا٫غتجٓا٤ات ايٛاضز٠ ٗ  .ٜات ٚاؿكٛم اٱْػا١ْٝ ؾُٝع ايٓاؽٚايهطاَات ٚاؿطٸ

خاق١،  فُٛع١ّ ٚايٓاؾ١٦ عٔ ا٭غباب ايعطن١ٝ ٚاـاضد١ٝ، إِا ؽلٸ ،ٖصا ايؿإٔ

ْ٘ نُا وطّ اغتٝاب ايؿدل إ ، َج٬ّ:َٔ شيوٚٗ شيو.  ضٷٚٵزٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًعكٝس٠ زٳ

ٚإشا داظ ٗ  .ٚغرل إػًٌُ أٜهّا ،ايؿٝعٞ، وطّ نصيو اغتٝاب غرلٙ َٔ إػًٌُ

ٚآخط.  بٌ ؾدٕل زٕٚ ؾطٕم ،اؾُٝع ؾٗٛ ٜكسم علٸ بعض إٛاضز اغتٝاب ؾدٕل

ايكصف ٫ ؾطم بٌ إٔ ٜهٕٛ إكصٚف َػًُّا أٚ غرل َػًِ. نُا  ٚنصيو ٗ ثبٛت سسٸ

ٚدٛب ايهؿاض٠ ع٢ً ايكتٌ ٚ ،ل بايككام ٚايس١ٜ ايها١ًََا ٜتعًٖ ـ ٗ ايكاْعٜٞصٖب 

ٕٵأٜهّا  نإ  ـ إٍ عسّ اختكام شيو بكتٌ إػًِ، ٚإْ٘ ٜؿٌُ غرل إػًِ أٜهّا، ٚإ

اٖس٠ ٗ ن٤ٛ ا٫ْهُاّ إٍ ايكطاضات إعٚتتشٖكل  .«َعاٖسٷ»ٚيهٓ٘  ،ناؾطّا سطبّٝا

مل ٜهٔ قشٝشّا َٔ ٚد١ٗ  ٚيٛٚإعاٖسات ايسٚي١ٝ أٜهّا. نُا إٔ فطٸز ا٫عتكاز ـ 

، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ غرل إػًٌُ ْٛط اٱغ٬ّ ـ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ غببّا ٗ لاغ١ ؾدٕل

ِٸ ّٷ بأْعِٗ ـ ا٭ع ١ٝ اض٠ َٔ ايٓاسٗعًِٝٗ بايط َٔ أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ ـ قهٛ

 ،ايؿطع١ٝ. ٚهطٟ شات ٖصا ا٬ٕى ٗ ايعٚاز أٜهّا، َع اغتجٓا٤ اجملُٛع١ ايجايج١

 بطبٝع١ اؿاٍ. «اض إعاْسٜٔايهٓؿ»١ً بـ إتُجِّ

ا٭غتاش ع٢ً أغاؽ َٓطل َٚٓٗر ؾٝدٓا ٜٚكّٛ ٖصا ا٫ػاٙ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

ٕٵ. إٕ ايكطإٓ «اٱْػإ»ٚ «ايٓاؽ»٘ خطاب٘ إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ; إش ٜٛدِّ نإ  ايهطِٜ ٚإ

ٕٵٚٵبسٳ |ا٭نطّ ْعٍ شلسا١ٜ ْٝع أؾطاز ايبؿط، ٚإٕ ايٓيبٸ ٚقس ،«ٖس٣ٶ يًٓاؽ»  ضٙ ٚإ

ٔٸ «ض١ٓ يًعإٌ»ٚ «ْصٜطّا»ٚ «بؿرلّا»نإ  ٔ ٖصا ٫ ٜعين أْ٘ إشا مل ٜتُٓه ْٝعّا، ٚيه
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ٟٸ ;ف ع٢ً ضغاي١ اٱغ٬ّ عٔ نجببعض ايبؿط َٔ ايتعطټ َٔ ا٭غباب، ٚمل  غببٺ ٭

ٌٻ ٔ َٔ اٱقطاض بٛدٛز اهلل ععٻ٢ إشا مل ٜتُٓهٔ ب٘، أٚ ستٸٜ٪َ ٚا٫عتكاز بٗصٙ  ٚد

ٕٸ ٝٳُ٘ ٖصا ايعذع غٝشهِ عًٝ٘ عطَاْ٘ َٔ ْٝع سكٛق٘ ٚقٹ اؿكٝك١ إطًك١، ؾإ

ْٵجٳ٢ ﴿اٱْػا١ْٝ، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳُأ ٔٵ شٳَنٕط  َٹ ِٵ  ٓٳاُن ْٻا خٳًَِك ٗٳا ايٓٻاؽٴ ٔإ ٜټ ٜٳا َأ

ِٵ ؾٴعٴٛبٚٳدٳعٳ ٓٳاُن ٓٵسٳ  ّاًِ ِٵ عٹ َٳُه ٕٻ َأِنطٳ ٌٳ يٹتٳعٳاضٳُؾٛا ٔإ ِٵاهللٹٚٳَقبٳا٥ٹ ( 13)اؿذطات:  ﴾ َأتٵَكاُن

ايصٟ  «ايتك٣ٛ»أٜهّا. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َؿّٗٛ  «سٜٔإٛسِّ»٢ بـ ٫ٚ ستٸ ،«إػًٌُ»بـ  ٫ ىتلٸ

َٸ زٴٔطٜٳ ّ سكطٙ ٗ إطاض ّا يًتؿانٌ بٌ ايٓاؽ هب عسٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بٛقؿ٘ ٬َنّا عا

ٚا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ؾك٘.  ،٢ ايتٛسٝس١ٜأٚ ستٸ ،ايتُػٸو ٚا٫يتعاّ بايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬

ٕٵ أٜهّا ١ ايٛقـ ٚايٛق١ٝدٛاظ ٚقشٸايكاْعٞ ٜط٣ ٚ نإ ـ  ٕكًش١ غرل إػًٌُ، ٚإ

يًٓكاض٣ أٚ نٓٝؼ يًٝٗٛز. ٚنصيو دٛاظ  ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ َٔ أدٌ إعُاض نٓٝػ١ٺ

ُټ ٢ إشا نإ سطبّٝا ـ ع٢ً َا٤ ايٛن٤ٛ; ٚشيو ؿط١َ ـ سٝا٠ ايهاؾط ـ ستٸس تٛٗقِ عٓايتٝ

َٔ ايٛانض إٔ ٖصا ا٭َط ٫ ٜعين ٚايٓٛط عٔ إػا٥ٌ ايعاضن١.  بػضٸ ،سٝا٠ اٱْػإ

ٝٳِ ايػا٥س٠ ٗ كتًـ اجملتُعات ايبؿط١ٜ، ٚإِا ٖٛ تكشٝض ْٝع إعتكسات ٚايكٹ

ّا أٜٸ ،«اٱْػإ ايكاقط»٢ بعس ايؿكٌ ايعاّ بٌ ستٸ ع٢ً ٖصٙ اؿكٝك١، ٖٚٞ أْٓا تأنٝسٷ

ٕ قكٛض اٱْػإ عٔ َعطؾ١ ايسٜٔ أٚ إصٖب ؾإ، «ايهاؾط إككٸط»نإ َعتكسٙ، ٚ

يػًب سكٛق٘ اٱْػا١ْٝ ٚايعا١َ إٓبجك١ عٔ سطَت٘ ٚنطاَت٘  ٌ شضٜع٫١ّ ٜؿهِّ اؿلٸ

، ٚنُا ّاخاقٸ َع٢ٓٶ كاْعٞإطدع ائَ ٚد١ٗ ْٛط  «ايهؿط»اٱْػا١ْٝ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ يـ 

ٌٸ «ايهاؾط»أغًؿٓا ؾإٕ عٓٛإ   ٖٛ غرل َػًِ. ٔٵَٳ ٫ ٜؿٌُ ن

إٕ ا٫ٖتُاّ عط١َ ٚنطا١َ اٱْػإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايؿٝذ ايكاْعٞ ٫ ٜٓشكط 

ُٖ ٗ زا٥ط٠ ايعكا٥س. يكس تطى ٖصا ا٫ػاٙ تأثرلٙ ٗ ا٭قػاّ ا٭خط٣  إيٝ٘اٱؾاض٠  تٵَا 

إُهٔ ؼًٌٝ بعض ايُٓاشز َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ ٫سكّا. نُا قاٍ َٔ ايؿك٘ أٜهّا، َٚٔ 

إٍ  زلاست٘ ٗ سهِ نطا١ٖ ضزٸ شٟٚ اؿاد١: إٕ ٖصا اؿهِ إِا ٜهٕٛ إشا مل ٜ٪زِّ

ٛټ  ِٖ ٜهٕٛ ٚادبّا.٣ إٍ شيو ؾطزټع٢ً اجملتُع، ٚأَا إشا أزٸ شلِ إٍ عاي١ٺؼ

 

اض أٚ غرل إػًٌُ ٜٓكػُٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿًػؿ١ٝ ٚايه١َٝ٬ إٍ ْعًِ إٔ ايهٓؿ
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ب تعبرل ػٳًٕٛ ـ َعِٖٚ ايصٜٔ ّجِّ ،. إٕ ايكاقطٜٔ«طَٕٚككِّ»ٚ ;«قاقطٕٚ»قػٌُ: 

اض، َعصٚضٕٚ ٗ َعتكساتِٗ ٚأعُاشلِ، ـ ا٭غًب١ٝ ايػاسك١ َٔ ايهٓؿ &اٱَاّ اـُٝين

ِ بػبب اعتكازِٖ ٚأعُاشلِ، سٜٔ ٗ دٗٓٸَٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٫ هب اعتباضِٖ َٔ اـاي

ٗٻَبٌ إٕ ايكاؿٌ َِٓٗ ـ نُا قاٍ ايؿٗٝس  ١. ٚأَا َٔ ايٓاس١ٝ طٟ ـ َٔ أٌٖ اؾٓٸط

ايٓاٚط٠ إٍ ايتكػِٝ ا٫عتباضٟ ٚايؿكٗٞ بٌ إػًِ ٚغرل إػًِ ٗ إػا٥ٌ  ،ايؿطع١ٝ

َٸ أٚ أِْٗ ٚدسٚا ايؿطم ا ؾطقّا بٌ أْٛاع ايهؿط، ٚٵا مل ٜطٳٚا٭سهاّ، ؾإٕ ؾكٗا٤ْا إ

َٸ»أٚ  «أٌٖ ايهتاب»٬َى  ِْٗ ٗ إ :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚٚعسَ٘.  «١أٌٖ ايص

قٛا بٌ أقٓاف غرل إػًٌُ، ٚٗ سهِ ايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ ٝب١ مل ٜؿطِّعح سهِ ايػٹ

 إشا ٚدسٚا ؾطقّا ؾٗٛ ٜعٛز إٍ نِْٛٗ َٔ أٌٖ ايهتاب أٚ َٔ غرلِٖ.

َٸإٔ َٔ بٌ إباْ إ٫ٓ اييت تعسٸ َٓؿأ ادتٗازّٜا ، ًؿٝذ ايكاْعٞي١ ٞ ايؿك١ٝٗ ايعا

ٙ بؿإٔ تِٓٛٝ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ بٌ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ، ٖٞ إٔ ايًعسٜس َٔ ؾتاٚ

طٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايه١َٝ٬ ٚايؿًػؿ١ٝ قاقطٜٔ َٚككِّ :غرل إػًٌُ ٫ ٜٓكػُٕٛ إٍ

صا ا٬ٕى ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ ؾك٘، بٌ هب تكػُِٝٗ إٍ ٖصٜٔ ايكػٌُ ـ بٗ

 ٚايؿطع١ٝ أٜهّا:

ٚٳدٳشٳسٴٚا ﴿ايصٜٔ أؾاض إيِٝٗ ايكطإٓ ايهطِٜ بكٛي٘:  ،«اض إعاْسٜٔايهٓؿ»إٕ  ـ1

ًُُِٚ ِٵ  ٗٴ ْٵُؿػٴ ٗٳا َأ ٓٳتٵ ٝٵَك ٚٳاغٵتٳ ٗٳا  ٛٸ ّابٹ طٕٚ أٜهّا; إش ٜككٸطٕٚ ٗ (، َكك14ِّ)ايٌُٓ:  ﴾ّاٚٳعٴًُ

 .ِٓٗ َٔ شيوضغِ ُٗه َعطؾ١ اؿلٸ

ِٸ«غرل إػًِ إعصٚض» ـ2 ٕٵؾَٔ أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ.  ، ا٭ع مل ٜهْٛٛا  ٗ٪٤٫ ٚإ

ٔٵ عإّا  هب عسّ اعتباضِٖ نؿاضّا. إٕ ايهاؾط ٖٛ ايصٟ ٜتذاٌٖ اؿلٸ َػًٌُ، ٚيه

ٗٻَٜٚعٌُ ع٢ً نتُاْ٘. ؾع٢ً سسٸ تعبرل ايؿٗٝس   «اٱغ٬ّ»طٟ: إٕ ايٓػب١ بٌ ط

ُا مل ٜهٔ . َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ يٝؼ نًٓ«ايتبأٜ»ٚيٝؼ ، «ايتهازٸ»ٖٞ ْػب١  «ايهؿط»ٚ

ـٷ ايؿدل َػًُّا ؾٗٛ ناؾطٷ ثايح ٜطًل عًٝ٘ ايؿٝذ ايكاْعٞ  قطعّا، بٌ ٖٓاى قٓ

م بٌ ٖصٜٔ ايكػٌُ ٗ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: . َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜؿطِّ«غرل إػًِ»َكطًض 

، ٚايصبض اؿهِ بايٓذاغ١ ٚايطٗاض٠، ٚسط١َ ْبـ ايكدل، ٚإعطا٤ ظنا٠ ايؿطط٠

ايؿطعٞ، ٚايعٚاز، ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايٛيس، ٚاٱضخ، ٚنؿا١ٜ ٚعسّ نؿا١ٜ ؼطٜط ايعبس 

اض با٭سهاّ ايؿطع١ٝ )ؾطٚع ايسٜٔ(، ٚيٝؼ بٌ ٢ تهًٝـ ايهٓؿغرل إػًِ، ٚستٸ
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 إٔ ٜط٣ايهتاب ٚغرل أٌٖ ايهتاب. نُا  أٚ ايهاؾط َٔ أٌٖ ،إػًِ ٚغرل إػًِ

ٞٸ» ٌٸٖٛ ايصٟ ٜكا «ايهاؾط اؿطب أخط٣.  سطبٺ تٌ إػًٌُ ع٢ً إغ٬َِٗ، ٚيٝؼ ن

ايصٟ  ،ل ا٫ضتساز َذطٸز ايؿو أٚ ا٫ضتساز ا٫عتكازٟ، بٌ إطتسٸ٘ ٫ ٜط٣ ؼٓكنُا أْ

 ٖٛ ايصٟ ٜسؾع٘ اضتسازٙ إٍ ٖتو سط١َ ٚتهصٜب ايٓيبٸ ،ب عًِٝٗ أسهاّ ايطزٸ٠تذلتٻ

سطم  :غ٬َٞ، َٔ قبٌٝغات اجملتُع اٱٗاّ إػًٌُ ٚإٖا١ْ َكسٻ، ٚاتٸ|ا٭نطّ

ل بؿطا٥٘ ايؿاٖس إٍ َا ٜتعًٖ ٚايعٝاش باهلل. ٚقس شٖب زلاست٘ ٗ ،ايكطإٓ ايهطِٜ

 .«اٱغ٬ّ»٢ ٫ٚ ستٸ ،«اٱّإ»ا٫نتؿا٤ َذطز ايٛثاق١ ٚا٫عتساٍ، ٚمل ٜؿذلٙ 

 

٬ٕ سكٝك١ اٱْػاْٞ ّجِّ «ايٓٛع»َٔ ايطدٌ ٚإطأ٠ َٔ سٝح اؾٖٛط ٚ إٕ ن٬٘

سٸ تعطٜؿّا ٚإٕ نٌ تعطٜـ ؿكٝك١ اٱْػإ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ ٚع٢ً ٖصا إػت٣ٛ ٜٴعٳ .ٚاسس٠

ٗ ٚدٛز بعض  أخط٣ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾوٍّ ٜكسم عًُٝٗا َعّا. َٚٔ ْاس١ٝٺ ،َؿذلنّا

ٟٸ .ٌؿُٗا قٓؿٌ ٚدٓػٌ إْػاْٝٸبٛق ;ْكاٙ ا٫خت٬ف بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠  ٫ٚ ّهٔ ٭

ِٸأٚ َ٪غٸ َسضغ١ٺ َا ٜهؿٞ باؿكا٥ل ايته١ٜٝٓٛ ٚإكاحل ايٛاقع١ٝ ٗ  ػ١ سكٛق١ٝ تٗت

اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ إٔ تتذاٌٖ ٖصٙ ايؿٛاضم، ٖٚٞ أَٛض تكتهٞ ٚٗٛض بعض اؿكا٥ل 

. َٔ ٖٓا ؾإٕ ايتؿطٜع َٔ إطأ٠ ٚايطدٌ إدتًؿ١ ٗ اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يهٌٍّ

سٝح ٜتبًٛض َٔ َكسض ايٛسٞ  ;ؾًػؿت٘ ايٛدٛز١ٜ «اٱْػإ»ٌ ايصٟ ّجِّ ،اٱغ٬َٞ

اٱشلٞ، ٜٚكسض ع٢ً أغاؽ اؿكا٥ل ايٛدٛز١ٜ يٲْػإ نُاّْا يػعازت٘ ا٭بس١ٜ، مل 

٘ٺ ٟٸ ؾكٝ إٔ ٜتذاًٖٗا ٗ إطاض إكازض اٱغ١َٝ٬  ٜتذاٌٖ ٖصٙ ايؿٛاضم، ٫ٚ ّهٔ ٭

ٔٸٚايؿك١ٝٗ ٚايصٟ  ،ا٭قٌ ٚإب٢ٓ ا٫دتٗازٟ ايجابت ـ ٗ زا٥ط٠ َعطؾ١ ايؿطٚم ـ . ٚيه

ٜكّٛ ع٢ً  ،«ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ْطًل عًٝ٘ ٗ اؿكٛم ٚايتهايٝـ َكطًض 

أخط٣: إٕ ا٫ؾذلاى بٌ إطأ٠  بعباض٠ٺٚ. «ا٫خت٬ف»بٌ إطأ٠ ٚايطدٌ، ٚيٝؼ  «ا٫ؾذلاى»

ٌٕ خام، إِا ا٫خت٬ف بُٝٓٗا ٖٛ ايصٟ وتاز  ٚايطدٌ ٗ ا٭سهاّ ٫ وتاز إٍ زيٝ

 هب تػًٝب داْب ا٫ؾذلاى. إٍ ايسيٌٝ، ٚعٓس ايؿٓو

ايكاْعٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٫ ٜهُٔ ٗ  ايؿٝذع ادتٗاز ٚؾكا١ٖ إٕ ايصٟ ِّّ
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س زلاست٘ َطاضّا ٚتهطاضّا ع٢ً ػاٌٖ أقٌ ا٫خت٬ف بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠، سٝح أٓن

ح ب٘ ايكطإٓ، ٚإِا ٜٓؿأ َٔ ايصٟ قطٻ ،إطأ٠ ٚإضخ ايطدٌايتؿاٚت اٱْايٞ بٌ إضخ 

ٝٸ ٜٓٛط إٍ ن٬ اؾٓػٌ )ايطدٌ ٚإطأ٠( بط١ٜ٩ٺ أْ٘ َٔ ْاس١ٝٺ ت١، ٫ٚ ٜط٣ شٵ١ بٳإْػاْ

ّا بأقٌ ا٫ؾذلاى أخط٣ ٜبسٟ اٖتُاَّا خاقٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ ;ؾطقّا بُٝٓٗا َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ

ٚٸ كّا سّا أٚ ككٸكٓع ّهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ َكٝٸَكبٍٛ َٚ يٞ، َٚا مل ٜهٔ ٖٓاى غببٷا٭

ؾٝدٓا ثايج١ قاّ  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;يٲط٬قات ٚايعَُٛات ٫ ّهٔ ضؾع ايٝس عٔ ٖصا ا٭قٌ

ٗ إعاز٠ ايٓٛط ببعض اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ إططٚس١، ٚعٌُ ع٢ً  خامٸ َذٗٛزٺا٭غتاش 

ِٕ عسّ ايؿطم بٌ  طٙ ََٔن٢ ٚقٌ إٍ ْتا٥ر كتًؿ١. ٚإٕ َا شٳز ٭زيتٗا، ستٸفسٻ تكٝٝ

ايطدٌ ٚإطأ٠ ـ ٗ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: إطدع١ٝ، ٚقٝاز٠ اجملتُع، ٚايكها٤، ٚايؿٗاز٠، 

٢ يًطداٍ، ٚتأنٝسٙ ع٢ً عسّ ايؿطم ٚايس١ٜ، ٚايككام، ٚإَا١َ اؾُع١ ٚاؾُاع١ ستٸ

شاز أٚي١ٜٛ ايعٚد١ ٚايعٚز بٌ ايعٚد١ ٚايعٚز ٗ ايتسيٝؼ ٗ ايعٚاز، ٚإضخ ايعٚد١، ٚاتٸ

ٝٸببعهٗ ١ ق٠٬ إطأ٠ ٗ ايبٝت ع٢ً ق٬تٗا ٗ ُا بعس إٛت إٍ ايسؾٔ، ٚعسّ أؾهً

ّٸ ّٸَٗا ع٢ً ١ٜ٫ٚ اؾسٸع٢ً ايطؿٌ ٚتكسټ إػذس، ١ٜ٫ٚٚ ا٭ َجٌ  ، ٚعسّ قكام ا٭

ّٸ ّٸ ا٭ب، ٚعسّ سسٸ ايكصف ع٢ً ا٭  نُا ٗ ا٭ب، ٚعسّ دطٜإ سسٸ ايػطق١ ع٢ً ا٭

 ا٭ب ـ إِا ٜٓبجل َٔ ٖصا ا٫ػاٙ ٚا٫دتٗاز. بػبب غطقتٗا َٔ بٝت ٚيسٖا نُا ٗ

نُا شٖب بعض ايؿكٗا٤ اٯخطٜٔ أٜهّا ـ ٗ إانٞ ٚاؿانط ـ ٗ بعض ٖصٙ إػا٥ٌ 

ٌَ إتكسِّ ٫ غٝٻُاا٭غتاش، ٚشٖب ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ـ ٚ ؾٝدٓاإٍ ْؿؼ َا شٖب إيٝ٘ 

ٝٵسٳم; طٵَِٓٗ ـ إٍ ايكٍٛ بايَؿ ِٸ بٳ ٙ ايؿتا٣ٚ قس قسضت ع٢ً أغاؽ ا٫ػاٙ ٖٛ إٔ ٖص إٔ إٗ

ٚٗ إطاض إٛاظٜٔ ا٫دتٗاز١ٜ ايعا١َ، ٖٚصا ٜهؿٞ ٗ ٚدٛب  ،إصنٛض ػاٙ إطأ٠

 بٓتٝذت٘. ٢ إشا مل ًٜتعّ أسسٷا٫ٖتُاّ ب٘، ستٸ

 

هٔ يًعكٌ أٚ ٗ ايسا٥ط٠ اييت ٫ ّ ،إٕ ايعٌُ با٭سهاّ اٱشل١ٝ ٚايتعبٸس بٗا

ٚإٕ َبسأ َٚػتٓس ٖصا  .ٚاعتكازّٜا ٌ أق٬ّ أغاغّٝاايعك٤٬ ايتسخٌ ؾٝٗا َباؾط٠، ّجِّ

ّٸ إٔ ٖصا ا٭قٌ ٫  . إ٫ٓا٭قٌ ٜعٛز ٗ ٚاقع٘ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٍ اؿهِ ايعكًٞ ايعا

ّٓع أبسّا َٔ َعطؾ١ ٚسهِ ايعكٌ ٚا٭قٍٛ ايعك١ٝ٥٬. ؾإٕ اٱّإ ٚا٫عتكاز بأقٌ 
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ٜٔ ٚأضناْ٘ ا٫عتكاز١ٜ إِا ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ سهِ ايعكٌ، ٚإٕ َٔ إؿاِٖٝ اييت ايس

ِٸ ايتأنٝس عًٝٗا َطاضّا ٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸ ١ ٖٛ ا٫ٖتُاّ بٗصا إكسض اٱشلٞ ايعِٛٝ، ٜت

أْبٝا٤ )ايٛاٖط(. إٕ  َكابٌٗ  ،«ايباطٔ» بايٓيبٸ ^ط عٓ٘ ٗ ن٬ّ أٌٖ ايبٝتٚايصٟ ٜٴعبٻ

ا٭سهاّ غرل ايعباز١ٜ ٖٞ تًو ا٭َٛض اييت تتبًٛض ٗ سٝا٠ ا٭َِ اؾع٤ ا٭ندل َٔ 

ٌ بٳإطس١ً اؾا١ًٖٝ ـ ع٢ً أغاؽ ا٫ستٝادات ـ َٔ قٹ :ٚاجملتُعات ا٭خط٣، َٚٔ بٝٓٗا

ّ ٫ٚ تعاٍ، ٚقس عُس ٢ ايعطف ايعاّ، ٖٚٞ ناْت قا١ُ٥ َٓص ايكٹسٳب ٚستٸايعك٤٬ ٚايٓٴدٳ

 ح تعطف بهْٛٗا َٔ ا٭سهاّ اٱَها١ٝ٥.سٝ ;ايؿاضع اؿهِٝ إٍ ايتُاٖٞ َعٗا

ا٭غتاش إٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ إعطٝات ايعك١ًٝ ٚايعك١ٝ٥٬ ٗ ا٫دتٗاز  ؾٝدٓاٜط٣ 

ٌٕعٳتٴ ٣ ا٫دتٗاز إٔ ٜهٕٛ ٚانض ٖٛ أْ٘ ٫ ّهٔ ٕ٪زٸ سٸ أق٬ّ، ٚايصٟ ْعطؾ٘ عٓ٘ بؿه

ِا ّهٔ إشا َتٓاؾّٝا َع اؿهِ ايعكًٞ ايكطعٞ. ٚإٕ كايؿ١ بٓا٤ ٚاضتهاظ ايعك٤٬ إ

ٌٷ ثابت َٚتٌ ّهٓ٘ َٛاد١ٗ ٖصا ايبٓا٤ ٚا٫ضتهاظ َٔ ْاس١ٝ ايكسٚض  نإ ٖٓاى زيٝ

ٟٸ ٘ٺ ٚايس٫ي١. َٚٔ ايٛانض أْ٘ ٫ ّهٔ ٭ إٔ ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز غ٬ف شيو، غا١ٜ  ؾكٝ

ٌ باٖتُاَ٘ بٗصا ا٭قٌ ٗ َعطؾ١ َكازٜل ٚزا٥ط٠ َا ٖٓايو إٔ اَتٝاظ زلاست٘ ٜتُجٻ

 سانُٝت٘.

ايصٟ ٜعتدل َع٘ بٓا٤  إٍ اؿسٸ إٕ زا٥ط٠ ٖصا إب٢ٓ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭غتاش ُتسٸ

ايعك٤٬ زي٬ّٝ ع٢ً اؿهِ بتػاٟٚ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ ايؿٗاز٠، ٚبصيو ؾكس أيػ٢ 

ع ايكانٞ ٜكتكط ع٢ً اـكٛق١ٝ عٔ أزي١ ؾٗاز٠ ايطدٌ. ٚقاٍ بإٔ اؾذلاٙ تؿٝټ

٢ً عسّ ٚدٛز ٖصا ايؿطٙ ٗ ايكها٤ بٌ اؿهِ بٌ ايؿٝع١ ؾك٘، ٚٗ ا٫غتس٫ٍ ع

اٯخطٜٔ ـ باٱناؾ١ إٍ ٚدٛب ضعا١ٜ ايعساي١ ٚبػ٘ ا٭َٔ بِٝٓٗ ـ اغتؿٗس با٬ٕظ١َ 

طٳ مل ٜٳ ،با٫يتؿات إٍ فُٛع أزي١ باب ايكها٤ ;١ٝ٥٘، بٌ ٚايعك١ًٝ أٜهّا. نُا أْايعك٬

٢ غرل ٞ، بٌ ٚستٸٌ ايكانٞ غرل ايؿٝعبٳٗ ايكٍٛ ظٛاظ ايكها٤ بٌ ايؿٝع١ َٔ قٹ

طت ؾٝ٘ غا٥ط ايؿطٚٙ ا٭خط٣، ايصٟ ّهٔ ايٛثٛم ب٘ ٚا٫عتُاز عًٝ٘ إشا تٖٛؾ ،إػًِ

با ايطِّ»عط١َ خكٛم  با قاٍ َٔ د١ٗٺأَطّا اعتباطّٝا أٚ دعاؾّا. نُا أْ٘ ٗ سهِ ايطِّ

با ايطِّ»سٸ ًُّٚا، ٚأَا ا ٜٴعٳٖٓ ،إكذلض ٟ إٍ اٱدشاف علٸايصٟ ٜ٪زٸ ،«ا٫غت٬ٗنٞ

َٔ ٚد١ٗ  ؾٗٛ دا٥عٷ ،ٟ إٍ اظزٖاض ايٛنع ا٫قتكازٟ يه٬ ايططؾٌايصٟ ٜ٪زٸ ،«إٓتر

عّا ٭غتاشٙ بٳتٳس، با. ٚقس أٓنٝٳٌ ٗ ايطِّأخط٣ ٜط٣ سط١َ ْٝع أْٛاع اؿٹ َٚٔ ْاس١ٝٺ ;ْٙٛط
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ْا ـ ع٢ً إٔ ايؿاضع اؿهِٝ إشا أضاز إٔ طٵـ نُا غبل إٔ أؾٳ &اـُٝين ايػٝسايهبرل 

 ،ٔ عًٝ٘ تهطاضٙ َطاضّاسهُّا َا ع٢ً خ٬ف بٓا٤ ٚاضتهاظ ايعك٤٬ تعٝٻع ٜؿطِّ

َا ٜتعًل  َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا ٗ .ْٛ٘ بايكب٢ٍٛ ٜأيؿ٘ ايٓاؽ ٜٚتًٓكستٸ ،ٚايتأنٝس عًٝ٘

س ع٢ً ت٪نِّ ،ز٠باؿهِ إدايـ يبٓا٤ ٚاضتهاظ ايعك٤٬ إشا مل ْعجط ع٢ً ؾٛاٖس َتعسِّ

ز سسٜح أٚ سسٜجٌ ٜتٌُٝ طٝع ا٫نتؿا٤ َذطٻ٫ ْػت ،سهِ ايؿاضع ٚقسٚض ايطٚاٜات

 ٗ إكازض ايطٚا١ٝ٥.

ِٸايؿٝذ ٚإشا نإ  ٌٕ ا٭غتاش قس اٖت ّا َٔ ط٠ دسٸَبٓه ـ َٓص َطس١ًٺ خامٸ بؿه

ل ا٭زضبًٝٞ، ٚأْؿل دع٤ّا نبرلّا َٔ دٗسٙ ٚٚقت٘ ع٢ً َس٣ سٝات٘ ايع١ًُٝ ـ بؿكا١ٖ احملكِّ

فُع ايؿا٥س٠ »تس٫ي١ٝ ع٢ً نتاب غٓٛات ٗ نتاب١ اشلٛاَـ ٚاؿٛاؾٞ ا٫غ

ل ا٭ضزبًٝٞ ايكا١ُ٥ ، ؾإٕ شيو إِا ٜعٛز ٗ بعض أغباب٘ إٍ عُل ْٛط٠ احملٓك«ٚايدلٖإ

ض ع٢ً أْ٘ يٛ تأنٝس زلاست٘ إتهطِّ ٚإٕع٢ً اٖتُاَ٘ با٫عتباضات ٚا٭سهاّ ايعك١ًٝ. 

ٌٕطتٛٓؾ يٛ »عبرلٙ: قشٝض، ٚع٢ً سسٸ ت ت اٱَها١ْٝ يًتعطٜـ باٱغ٬ّ ٚايؿطع بؿه

ٟٸ ٞٸ نإ يس يًتعطٜـ عكا٥ل اٱغ٬ّ ٚايؿطع  ;عح ع٢ً َؿذلم ططم ايبؿط١ٜ نطغ

، إِا ٜٓبجل َٔ بعض دٗات٘ «يسخًت ْٝع ا٭َِ ٗ اٱغ٬ّ ،نُا ٖٞ ٚنُا عطؾتٗا

َٔ ٖصا ا٭قٌ ٚإب٢ٓ ايكا٥ٌ بإٔ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ٚايؿطع١ٝ إِا تتبًٛض ٗ ن٤ٛ 

ٗ إطتهعات ايعك١ٝ٥٬  عك١ٝ٥٬، ٫ٚ تتٓاؾ٢ َع َا ٖٛ َٛدٛزٷإعطٝات ايعك١ًٝ ٚاي

ٟٸ ،يًبؿط ٢ إشا ًٓٓا ٖصا ايعاّ. ٚستٸ َٚا ٜٴعتدل َٔ ْتا٥ر َٚعطٝات إعطؾ١ ٚايؿِٗ ايبؿط

٢ ط عٔ عُل ض٩ٜت٘، سٝح ٜعتدل اٱغ٬ّ اؿٓٝـ ستٸٜعبِّ ؾإْ٘٘ ع٢ً إبايػ١، ايه٬ّ َٓ

خ ٗ إطاض ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ ايعًّٛ ا٫عتباض١ٜ ـ قس ؼسٻسٸ َٔ ايؿك٘ ـ ايصٟ ٜٴعٳ فاٍٗ 

ايطاٖط٠، ٚمل ىطز عٔ إٛاظٜٔ ايعك١ًٝ ٚا٫ػاٖات ايعك١ٝ٥٬ ايعا١َ. َٚٔ ايُٓاشز 

ّٕ ، ايصٟ «ايعسٍ»ا٭غتاش ٖٛ أقٌ  ؾٝدٓاٌ بٳَٔ قٹ خامٸ ا٭خط٣ اييت سٛٝت باٖتُا

با٭غؼ ٚإطتهعات  اـامٸ غٝأتٞ عج٘ ٗ ايؿكط٠ اي٬سك١. ؾإٍ داْب اٖتُاَ٘

ٗ َعطؾ١ َؿاز ا٭زي١ ايًؿ١ٝٛ يًكطإٓ  «ايؿِٗ ايعطٗ»بـ  ايعك١ٝ٥٬، ٜأتٞ اٖتُاَ٘ اـامٸ

، ٚاغتؿازت٘ ايهبرل٠ َٔ شيو «إيػا٤ اـكٛق١ٝ»َٛنٛع  ٫ غٝٻُا١، ٚايهطِٜ ٚايػٓٸ

ّٕٗ ادتٗازٙ ٚاغتٓباطات٘، بٛقؿٗا أق٬ّ َٚب٢ٓ ٗ ؾكٗ٘. ٖٚصا وتاز إٍ اٖ ٚعح  تُا

ٌٸ  ، ٫ٚ ِتًو ٖٓا ايٛقت ايهاٗ يصيو.َػتك
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ٚإٕ  .سٸ ايعسٍ َٔ ٚد١ٗ ايٓٛط ايه١َٝ٬ ٚايؿًػؿ١ٝ أق٬ّ ٗ َعطؾ١ اهلل تعاٍٜٴعٳ

ٕ اؾعا٤ ٗ ّٜٛ نُا أاهلل غبشاْ٘ نُا أقاّ عامل ايتهٜٛٔ ع٢ً أغاؽ ايعساي١، ٚ

ّٸ ايكٝا١َ ٫ ىطز عٔ ٖصا إعٝاض ٚنُا  .، ؾإٕ تؿطٜع٘ ٜكّٛ ع٢ً ٖصا ا٭قٌ أٜهّاايعا

ٗٻَأنس ا٭غتاش َطته٢  ٚٗ غًػ١ً  ،سٸ َٔ َكاٜٝؼ اٱغ٬ّطٟ، ؾإٕ ٖصا ا٭قٌ ٜٴعٳط

َع٢ٓ إٔ ْٝع ا٭سهاّ اٱشل١ٝ إِا ُطٸ ٗ قسٚضٖا عدل ؾًذل أقٌ  ،عًٌ ا٭سهاّ

ِٕ ٟٸ سه  يعسٍ.ؾطعٞ إٔ ٜتعاضض َع ا ايعسٍ، َٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ ٭

ٌٷ ؾٝدٓاَٚٔ ٖٓا ٜصٖب   ٚق١ُْٝ ،سانِ ايكاْعٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايعسٍ أق

عا١ٕٝ ؾا١ًَ، ٫ٚ زخٌ ؾٝ٘ يًُعتكسات ٚا٭دٓاؽ ٚا٭عطام، ٫ٚ ّهٔ شلصٙ ا٭َٛض إٔ 

ٌٕ ّٸ تعٌُ ع٢ً تكٝٝسٙ أٚ ؼسٜسٙ. َٚٔ ٖٓا يٛ ضأ٣ ايؿكٝ٘ إٔ َؿاز ايسيٌٝ بؿه أٚ ٗ  عا

عاضنّا قطعّٝا َع أقٌ ايعسٍ ؾإٕ شيو ايؿكٝ٘ ئ ٜهٕٛ بعض أدعا٤ َسيٛي٘ ٜتعاضض ت

يسيٌٝ. َٚٔ ايُٓاشز ٜٚؿيت ع٢ً أغاؽ شيو ا ،َكسٚضٙ إٔ ٜتذاٌٖ ٖصا ا٭قٌ اؿانِ

 إػًِ ٚغرل إػًِ; إش ٜط٣ أْ٘ بػضٸز١ٜ ٚ ،ٙ بتػاٟٚ ز١ٜ إطأ٠ ٚايطدٌع٢ً شيو ؾتٛا

٘ ٍ بعسّ ايتػاٟٚ ٗ سسٸ شات١ عسّ ايتػاٟٚ ٗ ايس١ٜ، ؾإٕ ايكٛايٓٛط عٔ قكٛض أزٓي

با٫غتٓاز إٍ ٖصا ا٭قٌ، إٍ سط١َ ٚعسّ  ;٘ ٜصٖبٜتٓاؾ٢ َع أقٌ ايعساي١. نُا أْ

ٌ ايكانٞ، خ٬ؾّا يؿت٣ٛ ايؿكٗا٤ بٳدٛاظ تهطِٜ إػًِ ٚتؿهًٝ٘ ع٢ً غرل إػًِ َٔ قٹ

 ٗ ٖصٙ إػأي١.

 

ز ـ إػتٓس٠ إٍ طٳط ٚاَؿ٬ّ ٗ اعتباض قاعس٠ ْؿٞ ايعٴػٵز ؾكٗا٤ اٱغ٫ ٜذلزٸ

ٝٵسٳايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ ـ سهُّا قطعّٝا.  إٔ ططٜك١ ايتعاطٞ َع ٖصٙ ايكاعس٠،  بٳ

ٝٵسٳع اتؿام ْٝع ا٭ْٛاض بؿأْ٘. هب إٔ ٫ ْتٛٓق َٚػاستٗا إؿ١َٝٛٗ ٚإٛنٛع١ٝ، أَطٷ  بٳ

، ٚاييت ؾٗس ناتب ٖصٙ ايػطٛض دٓا ا٭غتاشؾٝإٔ ايٓكط١ ايط٥ٝػ١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

هض ً٘، ٖٞ أْ٘ إشا نإ أغاؽ ايتؿطٜع اٱشلٞ ـ نُا ٜتٸبٳايتأنٝس عًٝٗا َطاضّا َٔ قٹ

ز طٳط ٚاَؿػٵع٢ً أغاؽ ايتؿطٜع اٱشلٞ ع٢ً ْؿٞ ايعٴ َٔ أزي١ ايكاعس٠ ـ ٜكّٛ َٔ د١ٗٺ

 ،اؾٗاز ٚايسؾاع :قبٌٝٗ إٛنٛعات اييت تهٕٛ َاٖٝتٗا َٔ  ١ ٗ ايسٜٔ )إ٫ٓٚإؿٓك
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ٜٴ ٛٸَاتٗا(، َٚٔ د١ٗٺطٳط ٚاَؿػٵسٸ ايعٴعٳاييت  ضٙ َجٌ ٚٵز بسٳطٳط ٚاَؿػٵأخط٣ ؾإٕ ايعٴ ز َٔ َك

ّ ايؿاضع تعطٜؿّا خاقّا بؿأْٗا، عٓسٖا غٝهٕٛ غا٥ط إؿاِٖٝ ايعطؾ١ٝ اييت مل ٜكسِّ

ٚقاٍ بإٔ َطازٙ  ،ؿػ٘بٓ ٌ ايؿاضع اؿهِٝ ٗ َٛضزٺإشا تسخٻ ف، إ٫ٓا٬ٕى ؾٝٗا ٖٛ ايعٴطٵ

ف، غٛا٤ ؾ١ٗ تٛغٝع اؿهِ أٚ تهٝٝك٘. ٚع٢ً ؿل َع ايعٴطٵ٫ ٜتٸ ٗ ٖصا إٛضز اـامٸ

ز َٔ ايٓاس١ٝ ايه١ًٝ طٳف ٗ ؾِٗ َع٢ٓ اَؿٖصا ا٭غاؽ هب ايطدٛع إٍ ايعٴطٵ

ز بطؾع طٳز زا٥ط٠ ْؿٞ اَؿايكاْعٞ مل وسِّ ايؿٝذأخط٣ إٕ  ٚا٫دتٗاز١ٜ. َٚٔ ْاس١ٝٺ

َٚٔ شيو ، بٌ شٖب ٗ بعض إٛاضز إٍ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ دعٌ اؿهِ أٜهّا. اؿهِ

َهادع١ ايعٚد١ أبسّا بعس اٱؾها٤ ـ  «سط١َ»إٍ عسّ ايكٍٛ بـ  ٘ قس شٖب َٔ د١ٗٺأْ

أخط٣ اعتدل  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;زطٳط ٚاَؿبػبب اْطٛا٤ شيو ع٢ً ايعٴػٵ ;خ٬ؾّا يكٍٛ ايؿكٗا٤ ـ

ٌٸ َٴطٳَٔ أضبع١ أؾٗط سٳ عسّ ٚدٛب إهادع١ ٗ أق طّا، ٚدعٌ ا٬ٕى ٗ َهٓٵدّا ٚأَطّا 

 شيو ساد١ إطأ٠.

باٱناؾ١ إٍ َها١ْ ا٫غتٓباٙ َٚعطؾ١ أقٌ اؿهِ، ْعًِ  ،ٖصا ٗ سٌ أْ٘

ز ٚعسّ إٛنٛع ٗ َكاّ اَتجاٍ ايتهًٝـ ـ نُا ٖٛ طٳإٔ َعطؾ١ إكازٜل اـاضد١ٝ يًشٳ

ٟٸ . ٚإٕ َا قاي٘ «ايؿكٝ٘»زٕٚ  ،«ـإهًٖ»ز إٍ ٜعٛ َٛنٛع ـ أَطٷ اؿاٍ ٗ تؿدٝل أ

ز إِا طٳ٢ عٓس اَؿع٢ً إتبٓٸ ا٭غتاش بؿإٔ عسّ ٚدٛب ٌٓ أسهاّ ا٭دٓيبٸ ؾٝدٓا

ٚٸ :ٜكّٛ ع٢ً ٖصٙ ايط١ٜ٩، ٖٚٞ ز ـ َجٌ غا٥ط إٛنٛعات اييت ٫ طٳ: إٕ َعطؾ١ َع٢ٓ اَؿ٫ّأ

: إٕ ؼسٜس َكازٜك٘ ٜعٛز ّٝاٚثاْ ;فتهٕٛ َٔ قٓع ايؿاضع اؿهِٝ ـ تعٛز إٍ ايعٴطٵ

ٔٷ ،ـإٍ إهًٖ ز أٜهّا، طٳل اَؿبؿطض ؼٗك ٚيٝؼ إٍ ايؿكٝ٘. نُا إٔ بٝإ اؾٛاظ ضٖ

إٕ اؿطَإ َٔ ايٛيس َعه١ً ندل٣ ٗ اؿٝا٠  :غ٪اٍ إكِّس، ٚقٌٝ سٝح دا٤ ٗ ْلٸ

 ا١ًَ ا٭دٓيبٸ٢ َٚعاًَت٘ َعا٫دتُاع١ٝ ٚا٭غط١ٜ، ٚإٕ َعاؾط٠ ا٭ٌٖ ٚا٭قاضب َع إتبٓٸ

طٳ َٔ ايٛانض إٔ ايؿدل إشا مل ٜٳٚز بايٓػب١ إٍ ن٬ ايططؾٌ. طٳٚسٳ ٕطػٵٜٓطٟٛ ع٢ً عٴ

إٔ تؿدٝل شيو إِا  دّا ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعؿط٠، ٚدب عًٝ٘ ضعا١ٜ اؿذاب، إ٫ٓطٳسٳ

 زٕٚ ايؿكٝ٘ َٚطدع ايتكًٝس. ،ـٜعٛز إٍ إهًٖ

 

 ١ َٔ ايكاعس٠، إ٫ٓز ٖٛ ايٓاس١ٝ ايػًبٝٸطٳزّا ي٬ٖتُاّ ٗ ْؿٞ اَؿإٕ ايصٟ ٜكع َٛض
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ٝٴ»َٛنٛع  ٜٴعٳسٸأْ٘ إٍ داْب شيو  ؾإٕ َا  ;ضٙ َعٝاضّا ٗ ا٫دتٗازٚٵبسٳ «ط ٗ ايؿطٜع١ػٵاي

 ش١ُٵعجت باؿٓٝؿ١ٝ ايػٻبٴ»أْ٘ قاٍ:  |ا٭نطّ دا٤ ٗ بعض ايطٚاٜات عٔ ايٓيبٸ

 ;كٛا ع٢ً أْؿػِٗ ظٗايتِٗإٕ اـٛاضز نٝٻ»أْ٘ قاٍ:  ×قطٚعٔ اٱَاّ ايبا ،(2)«١ًٗٵايػٻ

ٞٸ ،(3)«إٕ ايسٜٔ أٚغع َٔ شيو إٕ ؾٝعتٓا ٗ أٚغع »أْ٘ قاٍ:  ×َٚا ضٚاٙ عٔ اٱَاّ عً

ٞٸ ،(4)«ايػُا٤ إٍ ا٭ضض ا بٌٖٓ ز طٳ٫ َهإ ؾٝ٘ يًشٳ ٫ ٜجبت إٔ ايتؿطٜع اٱشل

ٌٕإب، بٌ ػٵؾشٳ ٝٴإهابٞ  ٕ أغاؽ ايتؿطٜع ٜكّٛ بؿه ط ٚايتػٌٗٝ أٜهّا. ٖٚصٙ ػٵع٢ً اي

ٌٕ تٵايٓكط١ قس سٛٝٳ ٢ إٔ ايؿٝذ ايكسٚم ٗ باب ٚآخط، ستٸ باٖتُاّ ايؿكٗا٤ بؿه

ّ ايطٚا١ٜ شات، سٝح ٜكسٸايتعاضض بٌ ايطٚاٜتٌ دعٌ عٓكط ايتػٌٗٝ ٚاسسّا َٔ إطدِّ

ِٕ ِٕأٜػط ع٢ً إهًٖ إؿت١ًُ ع٢ً سه ٝٵ. أؾسٸ ـ َٔ تًو إؿت١ًُ ع٢ً سه إٔ ايصٟ  سٳبٳ

بتٛٚٝـ ٖصا إب٢ٓ ٗ  ا٭غتاش ٗ ٖصا ايؿإٔ ٖٛ اٖتُاَ٘ اـامٸؾٝدٓا ْعٗسٙ َٔ 

ٕ إسٝح  ،أخط٣ سٜ٘. َٚٔ ْاس١ٝٺادتٗازٙ، ٚتأنٝسٙ عًٝ٘ ٗ تٛدٝٗات٘ يًُ٪ٌَٓ َٔ َكِّ

 ،َٔ ايطخك١ ٗ إطاض ايتػٌٗٝ ٗ ايسٜٔ سهِ ق٠٬ ٚقٝاّ إػاؾط ٜٓطٟٛ ع٢ً ْٕٛع

عٌ ا٭َط َأيٛؾّا بايٓػب١ إٍ إػاؾط، ٚعٓسٖا هب عًٝ٘ ايكّٛ ؾإٕ نجط٠ ايػؿط ػ

َٳ  :َٔ شيو َج٬ّٜٚتدص ايػؿط ع٬ُّ أٚ ٫.  ٔٵٚأزا٤ ايك٠٬ ُاَّا، زٕٚ ؾطم ٗ شيو بٌ 

 غاؾط يػطض ايعٜاض٠ ـ َج٬ّ ـ ٜكسم عًٝ٘ سهِ نجرل ايػؿط أٜهّا. ي٢ٛ ٕ ايػا٥ل ستٸإ

 

ّٸ «اؿلٸ»ًِ إٔ َا ٜٴطًل عًٝ٘ ٗ ايؿك٘ ٚا٭سهاّ عٓٛإ ْع ٜٓكػِ إٍ  ايعا

. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا ايتكػِٝ ٫ ّٓع َٔ «ايٓاؽ سلٸ»ٚ ;«اهلل سلٸ»قػٌُ، ُٖٚا: 

سٸ ٗ ايصٟ ٜٴعٳ ،«اؿها١ْ سلٸ»ٌ، َٔ قبٌٝ: إٔ تؿتٌُ بعض ا٭سهاّ ع٢ً ن٬ اؿٓك

خكٛم ايٛيس. ٚإٕ َا ٜصنط ٗ ايؿك٘ ؼت عٓٛإ ّا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ تهًٝؿّا إشلٝٸ

 إْا٫ّ إٍ ٖصا ايتكػِٝ أٜهّا. ٚايتؿطٜل بُٝٓٗا، ْاٚطٷ ،«اؿهِ»ٚ «اؿلٸ»

سٸ ايكاْعٞ، ٚاييت تٴعٳ يًؿٝذإٕ َٔ ايٓكاٙ اؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ ٗ ايط١ٜ٩ ايؿك١ٝٗ 

َٸ ض١ّٜ٩ ٘ َطاضّا ٚتهطاضّا، ًبٳ١ ٗ ؾكاٖت٘ ٚادتٗازٙ، ٚقس ضأٜٓا ايتأنٝس عًٝٗا َٔ قٹعا

ٗ إػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ، ٖٛ  ٫ غٝٻُاٙ إدتًؿ١، ٚاضٖا ٚتأثرلٖا ٗ ؾتاٚٚٵ٫ٚسٛٓا زٳ

ٚايتعطٜـ بسا٥طتٗا َٚكازٜكٗا ٗ  ،ٗ ايؿك٘ «سكٛم ايٓاؽ»باسذلاّ  اٖتُاَ٘ اـامٸ
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ـٺ ٫ ؽتلٸ ٖٚٞ سكٛمٷ .كتًـ اجملا٫ت أٚ ْاع١ بعٝٓٗا َٔ ايٓاؽ، ٚتؿٌُ  بكٓ

ٜٸ«إْػإ»َا ٖٛ  «ػإاٱْ» ّا نإ عطق٘ أٚ زٜٓ٘ أٚ َعتكسٙ أٚ دٓػ٘ أٚ اْتُا٩ٙ ، أ

ٖٜٚٛت٘ أٚ َٛطٓ٘ ٚفتُع٘. إٕ ٖصا ا٫ػاٙ ٜذلى تأثرلّا ٚاغعّا ٚعُٝكّا ع٢ً ايهجرل َٔ 

إػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ. إٕ ايٓكط١ احملٛض١ٜ شلصا ا٫ػاٙ ٗ 

ٌ ٗ س ع٢ً َؿازٖا، تتُجٻٜٚ٪نِّ ،اش، ٚاييت ضأٜٓاٙ ٜػتٓس إيٝٗا نجرلّاا٭غت ؾٝدٓاض١ٜ٩ 

إشا ... اؿلٸ»بكٛي٘:  ×ٖصٙ ايكاعس٠ ا٭غاغ١ٝ ٚاؿ١ٜٛٝ اييت ٜؿرل إيٝٗا اٱَاّ ايكازم

ٚتؿٜٛض  ٌ زٕٚ طًبٺيٲَاّ أٚ ايسٚي١ إٔ تتسخٻ ْ٘ ٫ ولٸإ. ٚ(5)«نإ يًٓاؽ ؾٗٛ يًٓاؽ

ٗ شات ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ َعطض بٝإ ايؿطم بٌ  ×اٱَاّ َٔ ايٓاؽ أْؿػِٗ. ٚقس شنط

ٜؿطب اـُط إٔ  ايٛادب ع٢ً اٱَاّ إشا ْٛط إٍ ضدٌ ٜعْٞ أٚ»ايعْا ٚايػطق١ قا٬ّ٥: 

ٚإشا ْٛط إٍ  ;٭ْ٘ أٌَ اهلل ٗ خًك٘ ;َع ْٛطٙ ١ٓٺ، ٫ٚ وتاز إٍ بِّٜكِٝ عًٝ٘ اؿسٸ

إشا  : ٚنٝـ شيو؟ قاٍ: ٭ٕ اؿلٸتٴّٚهٞ ٜٚسع٘، قً ،ضدٌ ٜػطم إٔ ٜعبطٙ ٜٚٓٗاٙ

 .(6)«ٚإشا نإ يًٓاؽ ؾٗٛ يًٓاؽ ،نإ هلل ؾايٛادب ع٢ً اٱَاّ إقاَت٘

س عًٝٗا ٖصا ايؿكٝ٘ ايبكرل ٗ تٛدٝٗات٘، إٕ ْٝع ٖصٙ ا٭َٛض اييت ٜ٪نِّ

١ٜ، ٚأقٌ سان١ُٝ اؿطٸ عؿطات إػا٥ٌ، َٔ قبٌٝ: سلٸ نُٔ ،ٙاٚنصيو ٗ ؾتاٚ

ٝات، ٚا٫ٖتُاّ َطايب ايٓاؽ، ٚضعا١ٜ إػاٚا٠ ايكَٛٝات ٚا٭قًٓ إضاز٠ ا٭ؾطاز، ٚسكٛم

ٜات، َٚؿطٚع١ٝ ٚايعسٍ، ٚكايؿ١ احملػٛبٝات، ْٚبص ايعٓـ، ٚعسّ تكٝٝس اؿطٸ

اؿهِ بايطدٛع إٍ آضا٤ ايٓاؽ ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٭طط ايعك١ٝ٥٬، ٚٚدٛب ايتكٝٸس بايكٛاٌْ 

٢ ايتأنٝس ع٢ً سكٛم إٛت٢، تعٛز ٌ، ٚستٸًِٝٗ اؿكٝكٝإٓبجك١ عٔ إضاز٠ ايٓاؽ ٖٚجِّ

ع٢ً  ×٢ إٔ زلاست٘ ٜط٣ ق٠٬ اٱَاّ إعكّٛظًُتٗا إٍ ٖصا ا٭قٌ احملٛضٟ. ستٸ

ايػرل; ٚشيو  ٚتسخٌ ٗ عٓٛإ غكب سلٸ ،دٓاظ٠ إٝٸت زٕٚ ضنا أٚيٝا٥٘ غرل دا٥ع٠

إشا »: ×إ٪ٌَٓٚاغتؿٗازّا بٗصٙ ايطٚا١ٜ إعتدل٠، عٔ أَرل  ،اغتٓازّا إٍ ٖصا ا٭قٌ

ٕٷ ٕٵ َٔ غًطإ اهلل دٓاظ٠ ؾٗٛ أسلٸ سهط غًطا ٞټقسٻ بايك٠٬ عًٝٗا إ  ٚإ٫ٓ ،تإٝٸ َ٘ ٚي

إٍ عسّ اؾذلاٙ  ،قاسب اؾٛاٖط :. ٗ سٌ شٖب بعض ايؿكٗا٤، َجٌ(7)«ؾٗٛ غاقبٷ

ٜهطٙ  ؾُاع١ٺ ل بإَا١َ ؾدٕلَا ٜتعًٖ . ٚٗ×ضنا ٚيٞ إٝٸت ٗ خكٛم اٱَاّ

، ا٭غتاش إٍ ايكٍٛ عط١َ إَاَت٘، خ٬ؾّا يًؿكٗا٤ اٯخطٜٔ ؾٝدٓات٘ شٖب ايٓاؽ إَاَ

ا٭غتاش ع٢ً شيو  ؾٝدٓا; إش قايٛا بايهطا١ٖ. بٌ ظاز &أغتاشٙ اٱَاّ اـُٝين :َِٗٚٓ
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ايكٍٛ بػكٛٙ ايعساي١ عٓ٘; ا٭َط ايصٟ ٜٛدب سط١َ ا٫قتسا٤ ب٘. ٚقس اعتدل ٖصا ايطأٟ 

ط٠ إِا ٜأتٞ ٗ إطاض سان١ُٝ اٱضاز٠ ٚضغب١ ايٓاؽ، تٛؾِّإٓبجل عٔ ا٭زي١ ايطٚا١ٝ٥ إ

 ١ٜ ٚايسّكطاط١ٝ ٗ اٱغ٬ّ.ٌ ؾاٖسّا ع٢ً اشلاَـ ايهبرل َٔ اؿطٸقا٬ّ٥ بإٔ ٖصا ّجِّ

 

َٸ ١ إططٚس١ ٗ ايؿك٘، ٚؾٗست اٱداب١ عٓٗا خ٬ؾّا إٕ َٔ بٌ ا٭غ١ً٦ اشلا

ايػطق١  ١، َٔ قبٌٝ: سسٸٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ إقا١َ اؿسٚز اؾعا١ٝ٥ اـاقٸٚاغعّا، ايػ٪ا

أّ ٫؟ ؾٌٗ هٛظ أٚ هب  ×١ باٱَاّ إعكّٛاـاقٸ ٚايٛٚا٥ـٚايعْا، َٔ ايؿ٪ٕٚ 

ب١ ٚعسّ ٝٵٕٛ اؿهِ أٚ بعض دٛاْب٘ ٗ عكط ايػٳاّ ٚايكها٠ ايصٜٔ ٜتٛٓيع٢ً اؿٓه

ٍٕ؟ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ×إَهإ ايٛقٍٛ إٍ اٱَاّ ِٸ ٕ ٖصا ايػ٪اٍ ٜعٛز إٍ غ٪ا ، أع

أٚ أؾدام بٛقؿِٗ  ب١ بؿدٕلٝٵايتعطٜـ ٗ عكط ايػٳ ٖٚٛ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ متٸ

أّ ٫؟ ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ خًؿا٤ ؾٌٗ ىًؿٕٛ اٱَاّ ٗ ْٝع ؾ٪ْٚ٘  ×خًؿا٤ يٲَاّ

 ٗ إزاض٠ اؿهِ ٚايسٚي١ أّ ٫؟ ٚٚٚا٥ؿ٘

 ايٛٚا٥ـ١ عٔ إثبات جّا ـ إٍ قكٛض ا٭زٓئَ ايؿكٗا٤ ـ قسّّا ٚسسٜ شٖبت ْاع١ْ

ايؿكٗا٤ ٗ عكط ايػٝب١. َٚٔ ٖٓا ٚدسٚا  :َِٚٓٗ ،ٚإػ٪ٚيٝات إصنٛض٠ يٰخطٜٔ

بعسّ إَهإ إقاَتٗا.  إؾها٫ّ ٗ إقا١َ اؿسٚز ٗ عكط ايػٝب١، أٚ قايٛا قطاس١ّ

ٌَ: ابٔ سِّّٚهٔ يٓا إٔ ْصنط َٔ إدايؿٌ ٱقا١َ اؿسٚز ٗ عكط ايػٝب١ َٔ إتك

ُٸَٞٚٔ إتأخِّ ;ٞل اؿًٓٞ، ٚاحملٓكإزضٜؼ اؿًٓ َٚٔ إعاقطٜٔ: ايػٝس  ;طٜٔ: إرلظا ايك

إٍ  ْػاضٟ. ٖٚٓاى بعض ايتؿك٬ٝت ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ ْط٣ ساد١ّاأٓس اـٛ

َٳ ايكاْعٞ َٓص غٓٛاتٺ ايؿٝذشنطٖا. ٚقس نإ  ٢ اغتكطٸ ً٘ إٍ ٖصا إب٢ٓ، ستٸٝٵٜبسٟ 

خ٬ؾّا يػا٥ط ايؿكٗا٤ ـ ايصٜٔ مل ٜصنطٚا بس٬ّٜ شلصٙ  ،٘ٓٸٚيه .طّا ع٢ً اختٝاضٙضأٜ٘ َ٪خٻ

ؿّا ٚاغعّا َٔ ٝٵاييت تؿٌُ َط ،س ع٢ً اغتبساٍ اؿسٚز بايتععٜطاتٜ٪نِّ ،ايعكٛبات ـ

ِٸ ٌ ٗ ايعكٛبات اؾعا١ٝ٥. ٌ اـدلا٤ ٚإدتكٸبٳَٔ قٹ شيو بإؾطافٺ ايعكٛبات، ع٢ً إٔ ٜت

سكٛم اهلل، ٚأَا َا  :َٔ قبٌٝ َا نإٙ َٔ اؿسٚز ٗ ٖصا ايبشح ٫ٚ ىؿ٢ إٔ َطاز

ٌٸ ايصٟ ٖٛ َٔ سكٛم ايٓاؽ، ؾٗٛ خاضزٷ ،ايككام :نإ َٔ قبٌٝ ايبشح،  عٔ ق

ٚهطٟ ٗ عكط ايػٝب١ أٜهّا. نُا إٔ عسّ إقا١َ اؿسٚز ٫ ٜؿٌُ ا٫عتسا٤ إكذلٕ 
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ؾٗاز٠ أضبع١، ٚإِا ٜجبت بؿٗاز٠ ؿّا ع٢ً بايعٓـ، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٫ ٜط٣ إثبات٘ َتٛقِّ

ؾاٖسٜٔ ؾك٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ سسٸ ايػطق١ ٗ ٖصا ايتكػِٝ ٜٓسضز نُٔ ايكػِ 

ٚٸ َٴٗ ؾطض اؾٛاظ تتٖٛق ٍ، ضغِ عًُٓا بإٔ إقا١َ اؿسٸا٭  .خامٸ ٕعسٻـ ع٢ً ٚدٛز 

 

ٚٸ ٢ إشا مل ٜهٔ ساد١ّإٕ ٚدٛز اؿه١َٛ ستٸ إٔ تاضٜذ  ي١ٝ يًبؿط، إ٫ٓؾطط١ٜ ٚأ

ٌٕ إٍ ايسٚي١ ٗ سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٗ  قاطع إٔ اٱْػإ عاد١ٺ سٝا٠ اٱْػإ ٜجبت بؿه

ٔٵ َا ٖٛ َٓؿأ َؿطٚع١ٝ اؿه١َٛ؟ نُا ْعًِ ؾإٕ ٖصا ايػ٪اٍ  اؿسٸ ا٭ز٢ْ. ٚيه

ز٠ َٔ ٢ اٯٕ أِاطّا َتعسِّّ، ٚنُا اختدلت اجملتُعات ايبؿط١ٜ ستٸسٳٗ ايكٹ ناضبٷ

أِاٙ اؿهِ ٚايسٚي١، ٚٗطت ٖٓاى ٗ ؼًٌٝ ٚؾًػؿ١ اؿهِ َٚباْٞ َؿطٚع١ٝ 

ِٕايسٚي١ ْٛطٜٸ ٚاسس تعٛز ْٝع ايٓٛطٜات إٛدٛز٠ ٗ ؼًٌٝ  ات كتًؿ١ أٜهّا. ٚٗ تكػٝ

ٌٕ ٞٸ :عاّ إٍ َؿطٚع١ٝ َٚباْٞ اؿه١َٛ بؿه ٞٸ ;إب٢ٓ اٱشل . ٚٗ ٚإب٢ٓ غرل اٱشل

ِٸ إبطاظ ٖص ْٛط٠ٺ ٌَٕتعاضؾ١ ٜت زا٥ِ بٛقؿُٗا َبٌٓٝ َتبآٌٜ، ٚإٕ نٌ  ٜٔ إبٌٓٝ بؿه

ٕٸ  ٚاسس٠ َٔ ايٓٛطٜات تٓسضز ستُّا نُٔ ٚاسس َٔ ٖصٜٔ إبٌٓٝ غرل إتذاْػٌ، ٚنأ

ثايح  إضاز٠ اهلل زا٥ُّا ع٢ً ايططف ايٓكٝض َٔ إضاز٠ ايٓاؽ، ٗ سٌ ٜٛدس ٖٓاى ططٜلٷ

تٗا ٫يتؿات إٍ ؾًػؿ١ ايسٚي١ َٚاٖٝٸبا ;ٗ بٝإ َؿطٚع١ٝ اؿهِ، ٖٚٛ إٔ اهلل تعاٍ

ط٠ باخت٬ف ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ، قس تطى نٝؿ١ٝ تًب١ٝ ٖصٙ ا٫ستٝادات ـ نُا ٖٛ إتػِّ

ع اؿاٍ ٗ ايهجرل َٔ ا٫ستٝادات ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ـ إٍ ايٓاؽ أْؿػِٗ، ٚمل ٜٴؿطِّ

ٌ بٳٛضّا َٔ قٹإطاضّا خاقّا يتؿهٌٝ اؿهِ ٚايٓٛاّ ايػٝاغٞ. ٚإٕ ايصٟ نإ َٓٛ

ٖٚٞ شاتٗا ا٬ٕنات ايعك١ٝ٥٬  ،ايؿاضع ٖٛ فطٸز اٱيعاّ ببعض ا٬ٕنات ٚإعاٜرل

ع٢ً أغاؽ  ،ٗ اجملتُعات اٱْػا١ْٝ ،دٳبايٓټ ٫ غٝٻُاٚ ،اييت سكٌ عًٝٗا ايبؿط

أخط٣: يكس  بعباض٠ٺٚٚؾُِٗٗ ايػطٜعٟ ع٢ً َس٣ ايتذاضب ايط١ًٜٛ.  ،َعطؾتِٗ ايؿطط١ٜ

ٌٸتطى اهلل نٝؿ َا ىتاضٙ  ١ٝ تؿهٌٝ ايسٚي١ إٍ ايٓاؽ ٚاجملتُعات ايبؿط١ٜ، ٚإٕ ن

ٚع٢ً أغاؽ ا٫غتٓاز إٍ ا٭قٍٛ  ،ايٓاؽ ٗ اجملتُعات نُٔ إطاض عكًِٗ اؾُاعٞ

ٖٚصا ٖٛ ايصٟ  .اهلل اؿهِٝ اٜٚهُٔ َكاؿِٗ، ٜهٕٛ َٛنع ضن ،ايعك١ٝ٥٬

ٌٷ .ٜهٕٛ َب٢ٓ إؿطٚع١ٝ ؾإٕ َؿطٚع١ٝ ; غ١َٝ٬باجملتُعات اٱ ٫ ىتلٸ ٖٚٛ أق
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ِٸ تؿػرلٖا نُٔ ٖصا  اؿه١َٛ ٗ غا٥ط اجملتُعات تكّٛ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ٜٚت

 اٱطاض.

ع٢ً ؼًٌٝ ٚتكِٝٝ َٛنٛع  يكس نإ ايؿٝذ ايكاْعٞ ٜعٌُ َٓص غٓٛاتٺ

س عًٝ٘ ٘ أخص ٗ ايػٓٛات ايك١ًًٝ إان١ٝ ٜ٪نِّاؿه١َٛ َٔ خ٬ٍ ٖصا ا٫ػاٙ، ٚيهٓٸ

ٌٕ ٌ ٫ تؿهِّ «ايؿكا١ٖ»ا ا٭غاؽ ٜصٖب إٍ ايكٍٛ بإٔ فطٸز أٚنض. ٚع٢ً ٖص بؿه

إقا١َ ايسٚي١، ٚيٝؼ ايؿكٝ٘ ٚسسٙ ايصٟ  «١َؿطٚعٝٸ»ايػٝاغ١ٝ، ٫ٚ يـ  «اي١ٜ٫ٛ»أغاغّا يـ 

بٛقؿِٗ  ;دٳبإشا ضأ٣ ايٓاؽ أٚ ايٓټ ب١ زا٥ُّا، إ٫ٓٝٵ٢ ايػًط١ ٗ عكط ايػٳّهٓ٘ إٔ ٜتٛٓي

ٕٵًٌ يًعكٌ اؾُاعٞ ٚاٱضاز٠ ٖجِّ ١ٝ ـ َكًشتِٗ ع٢ً ٬َى ا٭نجط١ٜ ٚا٭قًٓ ايعا١َ ـ ٚإ

َٸ ٘ٺايعا َٔ ايؿكٗا٤. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾكس اغتج٢ٓ  ٚاسس أٚ عسزٺ ١ ٗ ؽٌٜٛ أَٛضِٖ يؿكٝ

ٞٸ زلاست٘ ـ علٍّ َٔ ٖصٙ  ـ خكٛم عكط ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ ٗ اجملتُع اٱغ٬َ

ِٸ ايكاعس٠ ايعا١َ; زٜٔ بأؾدام قسٻ ايتعطٜـ سٝح ناْت اؿاد١ ُؼٸ إٔ ٜت

سّا نطٚض٠ اغتجٓا٤ عكط سهٛض اٱَاّ َ٪نِّ ،ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍبٳٚتٓكٝبِٗ َٔ قٹ

س ع٢ً إٔ اٱَاّ َٔ غا٥ط ايعكٛض ٚاجملتُعات. ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜ٪نِّ ×إعكّٛ

ٌ اهلل بٳَٔ قٹ ×ضغِ ٫ٜٚت٘ َٚؿطٚع١ٝ إَاَت٘ ٚسه١َٛ اٱَاّ إعكّٛ ،إعكّٛ

ٔٵسٸ كايؿت٘ َعك١ّٝعٳ، ٚتٴ«ايعك١ُ»١ كـ بكؿتعاٍ، ٜٚتٸ ٢ ٖصا اٱَاّ ـ ستٸ ، ٚيه

ٌٕنُا ٚضز ٗ بعض ايطٚاٜات ـ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜتٛٓي َٔ عا١َ  ٢ أعبا٤ اؿهِ زٕٚ ؽٜٛ

ٚواؾٜ  ،ت٘ ٗ قًٛب ايٓاؽايٓاؽ. نُا إٔ عًٝ٘ إٔ ٜعٌُ عٝح ٜؿطض َٛزٸت٘ ٚقبٸ

ض ٛٵاّ اَؾسط١َ قبٍٛ ١ٜ٫ٚ سٓهغتاش ؾٝدٓا ا٭أخط٣ ٜط٣  ع٢ً ٖصٙ إٛزٸ٠. َٚٔ ْاس١ٝٺ

َٔ  ،اؽ١ ٚبين ايعبٸاّ ايصٜٔ ِٖ ؾان١ً بين أَٝٸبتًو ايطا٥ؿ١ َٔ اؿٓه َٓشكط٠ّ

عٕٛ خ٬ؾ١ ضغٍٛ اهلل، َٚع شيو ٜعًُٕٛ ع٢ً ٖسّ أسهاّ ايسٜٔ ايصٜٔ ناْٛا ٜسٻ

ٌٸ  ٘ ٜصٖب إٍ دٛاظ ايتعإٚ َع غا٥طسانِ أٚ غًط١. َٚٔ ٖٓا ؾإْ ٚإصٖب، ٚيٝؼ ن

ٚايسؾاع عٔ سكٛم  ،اّ ايصٟ ٜعًُٕٛ ع٢ً خس١َ ٚأَٔ اجملتُعاؿهَٛات ٚاؿٓه

ٕ ع٢ً ايًِٛ ٖٚهِ ٛٵس ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً سط١َ ايعٳبطبٝع١ اؿاٍ ٜ٪نِّٖٛ ايٓاؽ، ٚ

 اّ.ٌ ٖ٪٤٫ اؿٓهبٳاؿكٛم َٔ قٹ

َٸ ٚع٢ً ؾهٌ ْتٝذ١ٺ ،ٚٗ اـتاّ ْكٍٛ: َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ يهٌ ؾكٝ٘  ،١عا

ٌٸـ َكته٢  ٚؾتٛاٙ إدتًؿ١ عٔ  ،ؾك١ٝٗ ـ ض٩ٜت٘ اـاق١ َػأي١ٺ ؾُٗ٘ ٚادتٗازٙ ٗ ن



 االجتهاد والتجديد

َٔ ايؿتا٣ٚ ٚا٭قٛاٍ ايؿك١ٝٗ  غا٥ط ايؿكٗا٤، ٚبايتايٞ غٛف مكٌ ع٢ً فُٛع١ٺ

ٌٸ ٘ٺ إدتًؿ١. نُا ّهٔ يه أٚ  «َبسعّا»ٗ َػت٣ٛ ٚزا٥ط٠ أنٝل إٔ ٜهٕٛ  ؾكٝ

 يٮغتاشٗ ََٓٛٛت٘ ايؿك١ٝٗ. ٚإٕ  «َٓعطؿّا»ٌ اييت تؿهِّ «ايٓٛطٜات»يًُباْٞ ٚ «٬َّتكبٸ»

باٱناؾ١ إٍ ٖصٜٔ  ،أْ٘ ١. إ٫ٓٙ َٚباْٝ٘ اـاقٸاايؿٝذ ايكاْعٞ ـ نُا ضأٜٓا ـ ؾتاٚ

بعض  «ؾك٘»، قس ٜؿتٌُ «ايتٓٛرل»ٚ «ايطأٟ»إػتٌٜٛ َٔ ايٓؿاٙ ا٫دتٗازٟ، أٟ إبسا٤ 

ٌٕ ّٸ ايؿكٗا٤ ـ بؿه يٝب ٚإباْٞ ا٭غا فاٍَٚٔ سٝح فُٛع اٯضا٤ ٗ  ،عا

َٸات، بٌ ٚستٸٚايٓٛطٜٸ ؾك١ٝٗ، َٔ قبٌٝ:  ؼ ٕسضغ١ٺ١ ت٪غ٢ِّ ايؿتا٣ٚ ـ ع٢ً خكا٥ل عا

إسضغ١ »أٚ  «ل ا٭ضزبًٝٞإسضغ١ ايؿك١ٝٗ يًُشٓك»، ٚ«إسضغ١ ايؿك١ٝٗ يًػٝس إطته٢»

اييت تتُشٛض  ،«إسضغ١ ايؿك١ٝٗ يػاَطا٤»أٚ َا ٜكاٍ َٔ إٔ  ،«ٲَاّ اـُٝينيايؿك١ٝٗ 

ِٸسٛ ؼسٜسٖا ٚتعطٜؿٗا نُٔ سٛظ٠ غاَطا٤  ٍ ؾك٘ إرلظا ايؿرلاظٟ ٚت٬َٝصٙ، إِا ٜت

عٔ فُٛع١ َٔ إٓاٖر ٚإباْٞ  ايع١ًُٝ. ٚعًٝ٘ إشا ناْت إسضغ١ ايؿك١ٝٗ عباض٠ّ

ٚاييت ُٝٸع ؾكّٝٗا أٚ سٛظ٠ ؾك١ٝٗ، ئ ٜهٕٛ َٔ  ،ٚايٓٛطٜات ٚا٫ػاٖات ايعا١َ

١، خاقٸ «ؾك١ٝٗ َسضغ١ٺ»ػّا يـ ٞ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ َ٪غِّايكاْع إطدعاؾعاف إٔ ْعتدل 

ٚإٔ ْعٌُ ع٢ً ؼًٌٝ ٚزضاغ١ ٚتكِٝٝ آضا٥٘ ايؿك١ٝٗ ٗ ن٤ٛ ٖصٙ إسضغ١. ٚٗ اؿسٸ 

 .بايسضاغ١ َٔ سٝح إباْٞ ٚا٫ػاٖات ايعا١َ ـ دسٜطٷ ٫ غٝٻُاا٭ز٢ْ إٕ ؾك٘ زلاست٘ ـ 

أض٣ إٔ يؿك٘  ؟ع٠ؾك١ٝٗ َتُِّ َٔ إُهٔ تعطٜؿ٘ ٚتكسّ٘ ع٢ً َػت٣ٛ َسضغ١ ٌٖٚ

طٙ ُط، ٚإٍ تعطٜـ غكا٥ك٘ ُٚأإٍ زضاغ١ٺ زلاست٘ َجٌ ٖصٙ ايكاب١ًٝ، ٖٚٛ عاد١ٺ

١ ٚطٍٛ ايعُط شلصا ايؿكٝ٘ ايكسٜط، ٚايتٛؾٝل إٍ َعطؾ١ ايعا١َ. ْػأٍ اهلل تعاٍ ايكشٸ

 ٚتسٜٚٔ َسضغت٘ ايؿك١ٝٗ.

 

 

 

 

 

 

 



 

 االجتهاد والتجديد 

 الهوامش
                                           

  



 

 

 

 

 ع الصفويوالتظيُّ ع العمويكتاب التظيُّ

 ٌقدية وقفٌة
 

 

ع ع ايعًٟٛ ٚايتؿٝټنتاب )ايتؿٝټ ا٭غٛامٗ  ،ٚبهجاؾ١ٺ ،ا٭خرل٠ٚٗط ٗ ايؿذل٠ 

ؾٝ٘ بعض  ٚٚدستٴ ،َطايعت٘ ٚقس قُتٴ .ايًػ١ ايعطب١ٝ إٍ ّاَذلْ ،(1)ايكؿٟٛ(

ٖٓإآخصٚعًٝ٘ بعض  ،احملاغٔ ي٬غتؿاز٠ َٔ  ;عًٝٗا ايتٓبٝ٘ إٍا ٜسعٛ ، ٖٚٛ 

 َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل. ،إآخصٚيًشصض َٔ  ;احملاغٔ

 

قؿش١ بايكطع ايٛظٜطٟ، ٚقس قاَت بطبع٘ زاض  329ايهتاب َٔ  ـٜتأٖي

ٞٸ أيكاٖاعٔ قانط٠  ، ٖٚٛ عباض٠ْا٭َرل  اٱضؾازٗ سػ١ٝٓٝ  ،(2)ؾطٜعيت ايسنتٛض عً

 ٗ طٗطإ.

 

قاّ ظُع إك٫ٛت ٗ  إش ;ايٓاؾط ايهتاب بعٓٛإ )قايٛا ٗ ؾطٜعيت( ابتسأ 

ض ي٬ْتكازات اييت ٚدٗت ٜتعطٸ إَٔٚكته٢ ايبشح ايعًُٞ  .َسح ايسنتٛض ؾطٜعيت

َٔ إٛقـ  ع٢ً بكرل٠ٺ ايكاض٨يهٞ ٜهٕٛ  ;ٖاٚضزٸ ،ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت إٍ

 .(3)٫ َٔ خ٬ٍ ظا١ٜٚ ٚاسس٠ ،بؿُٛيٝت٘

                                           
&
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ٕ أباؾسٜس، ٚ ٜأت٫ٕٛ  ٚأِْٗايسنتٛض قانطت٘ بٓكس يًُٓدل ٚإٓدلٌٜ،  أبس

 غرل. ٫ ،س ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايجٛابايتعبټ ٭دٌهًؼ  إِاهًؼ ؼت إٓدل  ٔٵَٳ

ايؿسٜس(، ٚيهٔ  ٚيٮغـيبعض إٓابط ) نإ قشٝشّا ٕٵإٚ ا٭َط: ٖٚصا أقٍٛ

 أغُٗتٖصٙ ايؿطو١  ٕإَٔ سٝح  ;ايكشٝض با٭َطيٝؼ تعُُٝ٘ ع٢ً نٌ إٓابط 

ٌٕ َٸ إضؾازاٍ ٗ ؾعٸ ٚبؿه ٗ ضب٘ ايعا١َ  ا٭ثطندل أٚنإ شلا  ،ٚخس١َ ايسٜٔ ١ا٭

ٗ اـاضز ؾكس ٚدسْا ايهجرل َٔ اـطبا٤ ٚإٓدلٌٜ  ٚأَا .بايسٜٔ اؿٓٝـَٔ ايٓاؽ 

ٞٸ َٓدٕل إبطاظدٌ أقكاض٣ دٗٛزِٖ َٔ  ٕٜٛبصي ٔٵَٳ ط ٗ ٜٚ٪ثِّ ،إيٝ٘ايٓاؽ هصب  عًُ

اييت ٖٞ َعاقط٠  ،َٔ بعض ٖصٙ إٓابط ـيُِّأٚقس  .اجملتُع َٔ خ٬ٍ َػتٛاٙ ايعًُٞ

ظاٍ ايطًب  َٚا ،٠ طبعاتنتب ع١ًُٝ طبعت عسٸ ،يعَٔ ايسنتٛض ؾطٜعيت ٚظَٓٓا

 .(4)عًٝٗا نبرلّا

دلٙ ٚاعت ،سَٕٚتكِّ ٚأِْٗ ،ٌ ع٢ً إٓدلاْتكاز سطنات إٓدلٜٸ إٍض ثِ تعطٸ

 .غًبّٝا أَطّا

َٓ٘  ٫ بٴسٻٚ ،هابٞ ٚنطٚضٟ يًُٓدلٌٜإ أَطٷَا اْتكسٙ ٖٛ ٗ اؿكٝك١  ٕإ: أقٍٛ

 :٭َٛض

ِٸبإع٢ٓ  ْ٘ عاملٷإَٔ سٝح  ;يٓؿػ٘ اسذلاَّاأـ  ٕٵ، ا٭ع بإع٢ٓ  مل ٜهٔ عإّا إ

ٖٓا٭خلٸ  ١.تؿٛبٗا اـٓؿ ع١ْ ٫تهٕٛ سطنات٘ َتٸ إٔا ٜؿطض عًٝ٘ ، 

غٕٛ ٖصا إكاّ ٗ ٜكسِّ ِْٗإَٔ سٝح  ;يًذايػٌ ؼت َٓدلٙ اسذلاَّاب ـ 

تؿٛب سطنات  إٔعٕٛ ٖ٪٤٫ ٜتٖٛق إَٔٚٔ ايٛانض  .ٕا دًػٛا ؼت َٓدلٙ ٚإ٫ٓ ،ايػايب

ع٘ ايٓاؽ ٚتطًب٘ ٗ ايؿاضع تتٖٛق ا٭َط١، ٖٚصا ٖصا اـطٝب ايطظا١ْ ٚعسّ اـٓؿ

٫  إٔ ٜعين ٫ ٖصا ،ْعِ .|ٕٓدل ضغٍٛ اهلل نٝـ ٖٚٛ َطتٕل ،ايعا١َ ٚا٭َانٔ

دٌ يؿت ْٛط أَٔ  ;إتعاضؾ١ ا٭غايٝبٜػتؿٝس َٔ ْٛطات٘ ٚسطن١ ٜسٜ٘ ٚغرلٖا َٔ 

 اؾايػٌ ؼت َٓدلٙ.

 

ٔٸ أ٬ْٕسٜ  ع٢ً ايػًط١ اؿان١ُ  ٚانشّا ٖذَّٛا ايسنتٛض ؾطٜعيت ٜؿ
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ٟٸ بأغًٛبٺع ، ٜٚتُتٻآْصاى ٍٸ ،ثٛض ٚشيو َٔ خ٬ٍ  ،خاق١ ذاع١ٺع٢ً ؾ ٖٚٛ َا ٜس

٘ٷٚأغايٝب٘ايتعطٜض بايٓٛاّ ايكؿٟٛ  ايصٟ  ،(5)يًٓٛاّ ايبًٟٗٛ ، ٖٚٛ ٗ ايػايب َؿاب

٠ ٚانش١، ٚٗ عسٸ إؾاضاتٷ، ٚيسٜ٘ ٚأزٚات٘ أغايٝب٘ٗ  ،نإ وهِ ٗ شيو ايعَإ

 َٛانع ٗ ايهتاب.

 

ٛټ) :ـ ْٛط١ٜ بعٓٛإٜصنط إكِّ نٌ  إَٔٚؿازٖا  ،ْٛاّ( إٍٍ اؿطن١ ؼ

تًب١ٝ َتطًبات  أغاؽَطس١ً ايٛدٛز ع٢ً  إٍَسضغ١ ادتُاع١ٝ تٛٗط  أٚسطن١ 

دٌ ايعٌُ يتشكٝل ٖصٙ أَٚطٜسٜٗا َٔ  أتباعٗاٚتكّٛ بسؾع  ،ق١َٝٛ أٚطبك١ٝ  أٚظَا١ْٝ 

ٛټ، تطٜس ل شلا َاؼٖك ؾإشا، ٚاٯَاٍ ا٭ٖساف ناْت ٍ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٚسكٌ ايتش

اؿطن١  تبسأعٓس شيو ٚ ،أقشابٗادص٠ٚ ايتػٝرل ٗ ْؿٛؽ  ٧تٓطؿ عٓس٥صٺ ،إيٝ٘تطْٛا 

 .(6)تٞاإجاٍ ايػٛؾٝ :َٓٗا ،أَج١ًّٚقس نطب يصيو  .تت٬ؾ٢ إٔ إٍ ،تسضهّٝا بايهُٛض

ٝٻ إٕ: أقٍٛ ٖٖ ،قشٝض أَطٷٓ٘ َا ب باْٗٝاض  أتٓبٸقس  ٔٵٜٚهاز ببٝاْ٘ ٖصا ٜهٕٛ 

 ٚاؿحٸ إيٝ٘،ا٫يتؿات  اـطرل ٜٓبػٞ زا٥ُّا ا٭َطٖٚصا  .ايػابلتٞ اا٫ؼاز ايػٛؾٝ

ٌٸ إٍ زا٥ُّا  اٱغ١َٝ٬ايجٛض٠  ٢٢ ٫ تبتًستٸ ،اجملا٫ت ابتهاض َا ٖٛ دسٜس ٗ ن

 إباضن١ بٗصا ايسا٤.

 

ِٷ إٔـ ٜعتدل إ٪يِّ ٞٸ اؿهِ ايكؿٟٛ سه م ؾط ٘ ٫ْأ إٍْ٘ ٜصٖب إبٌ  ،طاغٛت

 .(7)بٜٛ٘ آٍسهِ  إٍبايٓػب١  ا٭َطٚنصيو  ،١أَٝٸبٝٓ٘ ٚبٌ سهِ بين 

نٌ  إٔايصٟ اعتدل ،(8)اـُٝين اٱَاّـ ٗ ْٛطت٘ َع : ٜتطابل إ٪يِّأقٍٛ

ايسعا١ٝ٥ ٖٞ اييت  ا٭بٛامٕ أٚ ،ٚٚا١ٕ ٖٞ دا٥ط٠ْ إٜطإإًهٝات اييت سهُت 

َا  أٚ، (بت٘ بإًو ايعازٍسٝح يٖك ،(9)ْٛؾرلٚإأ) :َجٌ ،أغاطرلقٓعت َٔ ٖ٪٤٫ 

إًٛى ايكؿٌٜٛ ع٢ً  أأغٛٚقس نإ  ،(10)ايكؿٟٛ ا٭ٍٚاؽ )ايؿاٙ عبٸـ ل بٜتعًٓ

طٚا عٓ٘ ٚايصٟ عبٸ ،(11)لًٝعٟ )ْاقط ايسٜٔ ؾاٙ ايكاداضٟايعٌُٝ اٱ أٚ ،(اٱط٬م

١ َٔ ْاسٝ ٚأَا .ؾطع١ٝ غرلٴ ؾٗصٙ اؿهَٛات َٔ ْاس١ٝٺ .(ٚعسٚاّْا بإًو ايؿٗٝس ًُّٚا
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ٌٸ ؾات ؾٗٞ ٚا١ْٕايتكطټ ٕ آعًٝ٘ ايكط ْلٸ ايطأٟٖٚصا  .(12)َا يًه١ًُ َٔ َع٢ٓ به

 .(13)ايهطِٜ

 

اؿطٚب اييت سسثت بٌ ايسٚيتٌ ايكؿ١ٜٛ ٚايعجُا١ْٝ،  إٍض إ٪يـ تعطٸ

 ،ْت تٛاد٘ ايػطبايسٚي١ ايعجُا١ْٝ نا إٔباعتباض  ;بايًّٛ ع٢ً ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ ٚأيك٢

ٍٕ .اؿطب عًٝٗا إع٫ٕ٬  ،ؾهإ ٜٓبػٞ َػاعستٗا ٖٚٛ َٛقـ  ،ٚقس قاّ بهطب َجا

 .إيٝ٘ا شٖب ٕ نتأٜٝسٺ ،َع اـًؿا٤ ×إ٪ٌَٓ أَرل اٱَاّ

 :أغ٠١ً٦ ٖٓا تططح عسٸ :أقٍٛ

 إٔ أّٚإػًٌُ  اٱغ٬ّخس١َ  تٗسف إٍايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ناْت  إٌٖٔ أـ 

 ؾدك١ٝ؟طاغٛت١ٝ  ٗاأٖساؾ

ٚٸمل تهٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ب ـ   (15)أ١َٝبين  ٕإبٌ  ،ساضب ايػطب ٔٵَٳ ٍأ

 ؟َٓٗا ^أ٥ُتٓاؾُا ٖٛ َٛقـ  ،ٖصٙ ايك٣ٛ عسٜس٠ نسٸ خانٛا سطٚبّا (16)ٚايعباغٌٝ

 ؟^ايبٝت أٌٖ تباع٭تٗا ٖصٙ ايسٚي١ ايٛا١ٕ ٓٸاييت تب ا٭ٖسافَا ٖٞ ز ـ 

 اٱداب١َٔ  ٫ بٴسٻا َع ايعجُاٌْٝ ؾًًشهِ ع٢ً َٛقـ ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ ٗ سطبٗ

ٝٸ أَا ٚٗ َعطض اؾٛاب ْكٍٛ: .ا٭غ١ً٦ٖصٙ  ٔع ؾُٔ خ٬ٍ َطادع١  ،١ٗ خكٛم ايٓ

بٌ  ،ٚإػًٌُ اٱغ٠ّ٬ ط ٗ ععٸمل تهٔ تؿٓه أْٗاهض تاضٜذ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٜتٸ

 إ٫ٓ غ١َٝ٬اٱـ ايصٟ تعٝؿ٘ ايسٍٚ َٚا ايتدًٗ ١ًَُٛ، ٗا قطّْٚاعاف إػًُٕٛ ٗ ًٚٓ

ِ إًٛى ٗٳْٳ دٌ غسٸأؾاؿطٚب َع ايػطب ناْت َٔ  .َٔ ْتا٥ر غٝاغاتٗا ايٛا١ٕ ْتٝذ١ّ

ِّ غرل، ٚيػإ ساشلِ ْٝعّا عِٗ ٫ؿٳايعجُاٌْٝ ٚدٳ  إٓ (17)غؿٝإ أبٞٓ٘ َعا١ٜٚ بٔ ٜب

ؾإْٞ أعًِ أْهِ تؿعًٕٛ  ،َا قتًتهِ ع٢ً إٔ تكًٛا ٚتكَٛٛا»قسّ ايهٛؾ١ قاٍ: 

َٻشيو، بٌ ٭ ٕٸتأ ٌٸ ط عًٝهِ، ٚقس آتاْٞ اهلل شيو ٚأْتِ ناضٖٕٛ، أ٫ إ ٍٕ ن أٚ زّ  َا

ٍٷ ٞٸأقٝب ٗ ٖصٙ ايؿت١ٓ ؾُطًٛ  .(18)«ٖاتٌ ، ٚنٌ ؾطٙ ؾططت٘ ؾتشت قسَ

بايطغِ َٔ  ،ٚايعباغٞ ا٭ََٟٛٔ اؿهٌُ  ^ايطاٖطٜٔ ا٭١ُ٥َٛقـ  ٚأَا

سط١َ  ٖٛ ايهاؾط٠، ؾكس نإ سهِ اؿانِ اؾا٥ط ا٭خط٣سطٚبِٗ َع ايسٍٚ 

يًجٛضات  ^تأٜٝسِٖ ا٭َطٚايؿاٖس ع٢ً ٖصا  .إنعاؾ٘ايتعاٌَ َع٘، ٚايذلغٝب ٗ 
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 .(21)، ٚقاسب ؾذٸ(20)، ٚظٜس ايؿٗٝس(19)نجٛض٠ إدتاض ،اييت قاَت ٗ تًو ايؿذلات

 ٕ إٛنٛع ٚاسسٷ٭ ;اؽٚبين ايعبٸ ١أَٝٸٗ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ نُا نإ ٗ بين  ٖٚٛ غإض

 اٱغ٬َّكًش١  إٔل إطادع عٓسَا ٜؿدٸ ،َا ْسض َٔ اؿٛازخ إ٫ٓ ،ؾوٍّ أز٢ْب٬ 

 ،1914ّٚ ايعطام عٵداْب ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، نإٛقـ َٔ َغ إٍتهُٔ ٗ ايٛقٛف 

ٛٸ إٍإطادع بايكتاٍ  أؾت٢سٝح   .(22)ات ايعجُا١ْٝداْب ايك

ٝٸ ٚأَا ؾُٝهٔ َطادع١ نتاب  ^ايبٝت آ١ٍ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ػاٙ ؾٝع١ ْ

ٕٓأ إٔهض ذ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ(، ٚغٝتٸ)تاضٜ  ٜػعٚ ب٬ز ايعذِ إٔ أضازا سس ًَٛنِٗ 

ِٖٚ ؾعسٸ ،إٜطإَٛاطٓٝ٘ َٔ ايؿٝع١ ايػانٌٓ ع٢ً اؿسٚز َع  بإسكا٤ أَط( إٜطإ)

ع َٔ ايتؿٝټ اغت٦كاٍٜطٜس  ـ طٷِهٖهصا ؾٹٚ .(23)آخطِٖؾكاّ بكتًِٗ عٔ  ،أيؿّا 40

 إًٍٛقٛف يٛ ايصٟ زعا بعض نباض عًُا٥ٓا ، ٖٚصا َٖٛادٗتَ٘ٔ ايٛادب  ـ ايٛدٛز

 داْب ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ ٗ سطبٗا َع ايعجُاٌْٝ.

ْتكس أ ٚإِآٖا ٗ َٛقع إساؾع عٔ غٝاغات ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ،  ٚيػتٴ

 ا٫ْتكا١ٝ٥ اييت تعاٌَ بٗا ايسنتٛض ؾطٜعيت ٗ تٓاٚي٘ يًُػا٥ٌ ايتاضى١ٝ.

 ؾُٔ خ٬ٍ ْكاٙ: ×إ٪ٌَٓ أَرلدٛاب اغتؿٗازٙ َٛقـ  ٚأَا

عٓسَا أْ٘  ضأٜٓاٚيكس  .ٖٛااـًؿا٤ ناْت يسِٜٗ خطٛٙ ٓطا٤ مل ٜتدٓط أـ إٕ

ٚٚقـ  ،ي٘ ×اٱَا٣ّ ٖصٙ اـطٛٙ تكسٸ (24)عجُإ بٔ عؿإ ٣ اـًٝؿ١ ايجايحتعسٸ

 .(25)ٗ ٚدٗ٘

ٟټ، نإ دسٜس عٗسٺ اٱغ٬ّ ب ـ إٕ ّٕ ٚأ  أقٌض تعطټ إٍٟ نإ غٝ٪زٸ قٝا

 .(26)اؾا١ًٖٝ إٍٛع ايٓاؽ ٚضد ،ًدططي اٱغ٬ّ

ط ايٛنع ايصٟ قاّ يٝػِّ ا٭تباعَٔ  ّاي٬ظايعسز  ×إ٪ٌَٓ ٭َرلمل ٜهٔ ز ـ 

 .(27)نإ بايػٝـ ٕٵإٚ ،ٚايتػٝرل باٱق٬حط يكاّ يٛ تٖٛؾٚ، |بعس ٚؾا٠ ضغٍٛ اهلل

 .ؾإكاض١ْ مل تهٔ قشٝش١ّ

 

ُٸَٔ إ٪اخصات اييت ططسٗا ايسنتٛض ؾطٜع ع ٝ٘ )ايتؿٝټيت ع٢ً َا ٜػ

ايػباب ٚايؿت١ُٝ قس ٢ْٗ عٓٗا  إٔ إٍٜٚصٖب  .ايكؿٟٛ( ٖٛ ايػباب ٚايؿت١ُٝ
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ٍٸ .ِ قبٌ ايػاَعط عٔ ٖبٛٙ ؾدك١ٝ إتهِّْ٘ ٜعبِّأ، ٚاٱغ٬ّ  ٭َرلبه٬ّ  ٜٚػتس

 .(28)«ابٌتهْٛٛا غبٸ إٔنطٙ يهِ أ إْٞ»ٗ قؿٌ:  ٭قشاب٘قاي٘  ×إ٪ٌَٓ

 : أَٛضَٔ شنط  ٫ بٴسٻ٢ً ٖصٙ ايؿب١ٗ : يًذٛاب عأقٍٛ

ب٘  قاقسّا ،ـ عًٝ٘اقتكط إهًٖ إشا ٱّإَٔ ا ّاٚدع٤ قس ٜهٕٛ ايًعٔ ٚادبّا أـ

ٚايدلا٠٤  أعسا٥٘ا٠ زٚدب َعاأتِٗ َٚٛزٸ أٚيٝا٥٘ٚدب َٛا٠٫ أؾايباضٟ تعاٍ نُا  ;ايدلا٠٤

 .(29)يككِٗ ْػبّاأقطب ايٓاؽ ٚأَِٓٗ، ٚيٛ ناْٛا 

١ ع٢ً زع٣ٛ ايٓب٠ٛ، ٚسذٸ ٱثبات عاٍ دعٌ َٔ ايًعٔ ٚغ١ًّٝاهلل ت ب ـ إٕ

ٚبصٍ  ،ايكًض إٍ ٚاأٚؾٚيصيو اْكطعٛا  ;(30)ٗ َبا١ًٖ ْكاض٣ لطإ ،اؾاسسٜٔ شلا

ٌٷ .تطزاز ايكٍٛ غب٬ّٝ إٍٚمل هسٚا  ،اؾع١ٜ ٕ أٚانض ع٢ً اعتٓا٥٘ تعاٍ بؿ ٖٚصا زيٝ

 ايًعٔ.

إ٪ٌَٓ  أَرلٚقس يعٔ  .(31)إعاقَٞٔ َطتهيب  يعٔ ْاع١ّ |ايٓيبٸ ز ـ إٕ

 قطب ايكطبات ٕا يعِٓٗ.أيعِٓٗ َٔ  إْٔ٘ نإ ٜط٣ أؾ٫ًٛ  .(32)ْاع١ّ

 ايٓٗٞؾ .شلِ كّاًُخٴ دا٤ عٔ دعٌ ايػبٸ إِاايٓٗٞ ايٛاضز ٗ بعض ايٓكٛم  ز ـ إٕ

َٳ ،ٗ اضتهاب٘ ٚاٱؾطاٙبػبب إبايػ١ ؾٝ٘  َٳ ٔٵعٝح ًٜعٔ  ، ٫ ٫ ٜػتشلٸ ٔٵٜػتشل ٚ

 ٌ.يٓٗٞ عٔ يعٔ إػتشٓكا

ُٸتكطٜض  ٖـ ـ إٕ ٍٸ ^١ا٭٥ بٌ ع٢ً  ،ٜ٘ػتشٓك ٔٵَٕع٢ً َؿطٚع١ٝ ايًعٔ  بايًعٔ ٜس

ٚايطٚاٜات  ا٭زع١ٝ ٙسٛا ب٘ ٗ ٖصي٫ٛ شيو ٕا قطٻ إش ;ب ايجٛاب عًٝ٘اغتشباب٘، ٚتطتټ

بايٓػب١  ؾايًعٔ عباز٠ .اهلل تعاٍ إٍب ب٘ ايؿطٜؿ١، ٚدعًٛٙ َٔ ١ًْ ايسعا٤ ايصٟ ٜتكطٸ

ب ايجٛاب ع٢ً ٚنُا ٜذلتٻ .ٝٗاَػتشٓك إٍعباز٠ بايٓػب١  ؾإْٗا ،نايك٠٬ ،ٕٝ٘ػتشٓك

ٚٸب ع٢ً ايكػِ ايكػِ ايجاْٞ نصا ٜذلتٻ  يٛد٘ اهلل. ابتػا٤ٶ ;٘ٚقع ٗ قًٓ إشا ٍا٭

 

 ،يٝػت َٔ اختكاق٘ أَٛضص بٗا ايهاتب ٖٛ سسٜج٘ عٔ اييت ٜ٪اخٳ ا٭َٛضَٔ 

 ّاسٓك ع بٌ َا ٖٛ ضبّاٚدعٌ ِّّ ،باي١ ايطِّأؾكس تٓاٍٚ َػ .ٖٞ َٔ اختكام ايؿكٗا٤بٌ 

ٜهٕٛ بُٝٓٗا  إٔ ٚإَهإ ،ي١ غرل ايٓكسٜٔأٜٓاقـ ٗ َػ أٚبس. يٝؼ بطبا َٚا ٖٛ

ٌٸ  .ع ايكؿٟٛ(ايٓكس١ٜ َٔ )ايتؿٝټ ا٭ٚضام ٗبا ٜكٍٛ بعسّ ٚدٛز ايطِّ ٔٵَٳ ضبا، ٚاعتدل ن
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ٍٕ :إٍؿٗا ٜكِّ أٚبس ،٥ط اؿػ١ٝٓٝايؿعا إٍض ثِ تعطٻ ِٕ ،ٚسطاّ س٬ َع ضٚح  َٚٓػذ

 ايؿطٜع١ ٚغرل َٓػذِ.

 .(33)ْ٘ نإ فتٗسّاأ ٔعيًسنتٛض ؾطٜعيت مل ٜسٻ ايٓاؽ َسسّا أنجط إٕ :أقٍٛ

ٚسٝح  .ؾايؿكٝ٘ ٜتبع ايسيٌٝ .خ ب٘ ٖٛ َٔ عٌُ ايؿكٗا٤ ٚاختكاقاتِٖٗٚصا ايصٟ ؼسٻ

با ع٢ً ٖصا عسّ قسم َع٢ٓ ايطِّ إٍسس ايؿكٗا٤ أايسيٌٝ )بايؿطض( ٚقٌ عٓس  ٕإ

عٔ  ٚخاضدّا ،إٌٛيً ؾٌٗ ٜهٕٛ بصيو تابعّاأ .إيْٝ٘٘ ٜؿيت َا ٚقٌ إإٛنٛع ؾ

 ;ايؿعا٥ط اؿػ١ٝٓٝ إٍبايٓػب١  ا٭َط؟ ٖٚهصا ×إ٪ٌَٓ أَرلايسٜٔ ايصٟ ٜعتكسٙ 

 .(34)ايؿطع١ٝ ا٭زي١ إٍ اغتٓازّا ،َٔ اختكام ايؿكٗا٤ ا٭َطٕ ٖصا إؾ

 

’

ّٸي١ أـ َػْاقـ إ٪يِّ  إٔٚاعتدل ؾٝ٘ . ؾٝٗا أطٓبٚقس  .’ظٜٔ ايعابسٜٔ اٱَاّ أ

ّٸْػب١  ٌ، ِٖٚ ايصٜٔ َٔ قٓا٥ع ايكؿٜٛٸ (36)ٜعزدطز إٍ ×ظٜٔ ايعابسٜٔ اٱَاّ أ

َٸطبٻ ٟٸ ٜأتٹ٘ مل ٚيهٓٸ .طٚا شلاًٛا ٚظ ١ بكهٝٸ نجرلّا عأٚاغتٗٙ، ٤عاؾٛاٖس ع٢ً ازٸ بأ

 يبٓت ٜعزدطز. ÷ٚايعٖطا٤ |خطب١ ضغٍٛ اهلل

 :ـٖصٙ ايؿب١ٗ ب ٔ: اؾٛاب عأقٍٛ

ؾكس شنطٙ ايؿٝذ  ،ثٞ ايطا٥ؿ١نباض قسِّ ا٭َطشنط ٖصا  ٔٵَٳ أـ إٕ

ُٖٚا نُا ٖٛ  .×ايباقط اٱَاّعٔ  ، ٗ ضٚا١ٜٺ(38)، ٚايؿٝذ ايكسٚم(37)ايهًٝين

ؾهٝـ  ،ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ تأغٝؼػٌٓ َٔ ٝا قبٌ ٦َات ايَعطٚف ٚيسا ٚعاؾا ٚتٛٓؾ

  !؟ٜهٕٛ َٔ قٓا٥عِٗ

غًب إٔ، ٚٛثؾكس شنط احملسِّ ;ايٛسٝس٠ ×ازايػذٸ اٱَاّي١ أمل تهٔ َػب ـ 

َٸ ٕٸأ ،#١اؿذٸ اٱَاّنتب عٔ  ٔٵَٳ ، ٚقكتٗا (39)ناْت َٔ بٓات ًَٛى ايطّٚ ÷٘أ

ّٸ١ قكٸ تؿب٘ نجرلّا ّٚ ِٖ ايصٜٔ ايط إٔؾٌٗ ٜهٕٛ َع٢ٓ ٖصا  .×ايػذاز اٱَاّ أ

َٻٚطبٻ ،ابتهطٚا ايؿهط٠  !طٚا شلا؟ًٛا ٚظ

ٟٸٜؿتدط  إٔطبٝعٞ  أَطٷْ٘ إز ـ  تهٕٛ شلا ع٬ق١ َكاٖط٠  إٔقب١ًٝ  أٚؾعب  أ

 ٚاٱَاّ ×إ٪ٌَٓ أَرل ٚاٱَاّ |ضغٍٛ اهللؾٗصا  ;^بٝت ايٓب٠ٛ أٌَٖع 

ٖٛ  َا ِبآبا٥ٗلسِٖ ٜؿتدطٕٚ  ،×ظٜٔ ايعابسٜٔ اٱَاّٚنصيو ٚيسٙ  ،×اؿػٌ
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 .(40)؟ٜٓهط ع٢ً غرلِٖ ٕإش، ؾًُاشا َؿٗٛضٷ

 ،×اؿػٌ اٱَاّظٚد١  ÷ٚايعٖطا٤ |ىطب ضغٍٛ اهلل أ٫ٕ َاْع َٔ ز ـ 

ٕٵبٌ ٖٛ َكته٢ اؿاٍ )  أسساخ إٍٕ ايهطِٜ ٜؿرل آٖٚصا ايكط .ت ايطٚا١ٜ(قشٸ إ

 سٻ٬ بٴناْت إؿه١ً ٗ إٓاّ ؾ ٕٵإؾ .١ ايؿطٜؿ١ٗ إٓاّ، ٚنصيو ايػٓٸ تٵثٳسٳسٳ

ٌٸ إْهاضَٔ  س٦ٓٝصٺ ١ ايصٟ ٚقع ٗ إٓاّ، ٫ٚ فاٍ يكبٍٛ ٕ ٚايػٓٸآتاضىٓا ٗ ايكط ن

 شيو.

 

 ،ُسح ايؿطؽ دا٤تاييت  ٚا٭سازٜحو ايسنتٛض ؾطٜعيت ٗ ايطٚاٜات ؾٓه

 ع ايكؿٟٛ(.ؿات )ايتؿٝټٚاعتدل شيو َٔ كًٓ

 بٌ:ع٢ً ٖصا ايتؿهٝو ظٛا ايطزٸ :أقٍٛ

ٚضزت ٗ  ا٭خلٸت ع٢ً ؾهٌ ايؿطؽ ٚايعذِ بإع٢ٓ ايٓكٛم اييت زٓي أـ إٕ

 ؿت قبٌ ٚٗٛض ايكؿٌٜٛ ٚسهُِٗ.يِّأنتب 

ع ايكؿٟٛ(، )ايتؿٝټ إ٢ٍ تٓػب بٗا ايؿٝع١ ستٸ ايطٚاٜات مل ىتلٸٖصٙ  ب ـ إٕ

َٸأبٌ ٖٞ ٗ   .(41)١غًبٗا َٔ َكازض ايعا

 

ِٸاؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ  إًٜٔكٞ ٕػتُع٘  إٔـ ٜطٜس إ٪يِّ شات  ٖٞ سٛظ٠ْ ا٭غًب ا٭ع

ٟٸ ٖٛ إٍقس ضنٓت  ٚأْٗا ،ؾهط َٚٓٗر قؿٛ ٛٻ ،١ًَُاي يًؿعٛب،  أؾٕٝٛ إٍيت ٚؼ

 َٚػاْس٠ يًشهاّ اؾا٥طٜٔ.

ٌٸتؿاعًت َع  أْٗاإطادع يتاضٜذ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ هس  إٕ: أقٍٛ  ا٭سساخ ن

َٸاييت ٚادٗت  ٍٸ .١ا٭ قه١ٝ  :َٓٗا ،ع٢ً شيو ٖٚٓاى ؾٛاٖس عسٜس٠ ٚقاضخ١ تس

إطدع١ٝ باـطط ع٢ً َكاحل إػًٌُ ٚدسْاٖا تتكس٣  تأسػٸؾعٓسَا  .(42)ايتٓبانٛ

ٚنإ  ،ٚتتكازّ َع اؿانِ ٚاؾا٥ط ،يًسؾاع عٔ سكٛم إػًٌُ َٚكاؿِٗ

َٚؿاضنتٗا ؾٝٗا  ،(43)ا ٗ اؿطن١ إؿطٚط١ضٖٚٵزٳ ٚأٜهّا .ؾٝعّٝا آْصاىاؿانِ 

ٌٸ  إَٔع  ،ـ ٚايًِٛ عٔ إػًٌُ ٚضعا١ٜ َكاؿِٗٝٵدٌ ضؾع اَؿأَٔ  ;ثكًٗا به
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 اٱَاّاييت قاّ بٗا  ايٓٗه١ ٚأٜهّا .أٜهّا اؿانِ ٗ شيو ايٛقت نإ ؾٝعّٝا

 ،، ؾكس نإ اؿانِ ؾٝعّٝااٱغ١َٝ٬قٝاّ اؾُٗٛض١ٜ  إٍ تأزٸٚاييت ، &اـُٝين

ض ٚايًِٛ ٚنٝاع سكٛم ٛٵباَؾ تأسػٸٙ عٓسَا ٚيهٓٓا لس اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ْٗهت نسٸ

ٌٸ إٕ ،ْعِ. إػًٌُ ٔٸّاقاعس٠ ؾٛاش يه  أ٫ٕ  ،ايكٝاؽ ٜهٕٛ ع٢ً ايكاعس٠ ، ٚيه

ْٚعتسٟ عًٝٗا  ،ا١ِْٝ شلصٙ إ٪غػ١ ايطبٸٗٳيهٞ ْهٌٝ ايتټ ّأ;هدص بعض ايؿٛاش َتٸْتٸ

 بٗصا ايؿهٌ.

 

ٍٸ .ـ َٛنٛع اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛإ٪يِّ أْهط ٕ ٖسف أشلا ب إْهاضٙع٢ً  ٚاغتس

ُٸ ُټته١ٜٝٓٛ ستٸ يسِٜٗ ١ّٜ٫ٚ إٔ إثباتمل ٜهٔ  ^١ا٭٥ بٌ  ،بٗا ٜأتٛا إِٔٗ ٢ ٜهٕٛ ٖ

ُټ  ِٗ ٖٛ ٖسا١ٜ ايٓاؽ.نإ ٖ

ٚٸ: ٜٓبػٞ أقٍٛ ب١ٗ اييت قاّ ايؿ ٔثِ لٝب ع ،ايتعطٜـ باي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ ٫ّأ

 ،ف ايتهٜٛين بإدًٛقاتؾاي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ ٖٞ ايتكطټ .بططسٗا ايسنتٛض ؾطٜعيت

ٍٸ .نإ أٚ غرلٙ إْػاّْا  َٓٗا: ،عًٝٗا آٜاتٷ ٜٚس

ٕٳ﴿قٛي٘ تعاٍ: ـ  ٜٳِأؾٹُهٛ َٳا  ـٴ  ًَِك ٞٳ تٳ ٖٹ ٕٵ َأِئل عٳكٳاَى َؾٔإشٳا  َٴٛغٳ٢ َأ ٓٳا ٔإَي٢  ٝٵ ٚٵسٳ  ٚٳَأ

ٚٳ * ٛٳَقعٳ اِيشٳلټ  ٕٳَؾ ُٳًُٛ ْٴٛا ٜٳعٵ َٳا َنا ٌٳ  ٔٳ * بٳَط ْٵَكًَبٴٛا قٳاغٹٔطٜ ٚٳا ٓٳايٹَو  ٖٴ  ﴾َؾػٴًٹبٴٛا 

 .(119ـ  117ا٭عطاف: )

ٍٳ ﴿قٛي٘ تعاٍ: ـ  ٚٳعٳًَاهلُلٔإشٵ َقا ٝٵَو  ُٳتٹٞ عٳًَ ْٹعٵ ِٳ اشٵُنطٵ  ٜٳ َٳطٵ ٔٳ  ٜٳا عٹٝػٳ٢ ابٵ   ٢

ِٴ ايٓٻ ٜٻسٵتٴَو بٹطٴٚٔح اِيُكسٴٔؽ تٴَهِّ ُٵتٴَو اِيهٹتٳابٳ ٚٳايٹسٳتٹَو ٔإشٵ َأ ٚٳٔإشٵ عٳًٖ ٗٵ٬ّ  ٚٳَن ٗٵسٹ  ُٳ اؽٳ ؾٹٞ اِي

ٚٳأٱٚٳ ٛٵضٳا٠َ  ٚٳايتٻ ُٳ١َ  ٗٳا اِيشٹِه ٓٵُؿذٴ ؾٹٝ ْٹٞ َؾتٳ ٝٵٔط بٹٔإشٵ ٝٵ٦ٳ١ٹ ايٖط ٗٳ ٌٔ َن ٔٳ ايطِّ َٹ ٚٳٔإشٵ تٳدٵًُلٴ  ٌٳ  ْٵذٹٝ

ٝٵطّا ٕٴ َط ٚٳاَ٭ َؾتٳُهٛ ٘ٳ  ُٳ ٚٳتٴبٵٔط٨ٴ اَ٭ِن ْٹٞ  ٚٳبٹٔإشٵ ْٹٞ  ٚٳٔإشٵ بٵطٳمٳ بٹٔإشٵ ْٹٞ  ٛٵتٳ٢ بٹٔإشٵ ُٳ ٔإشٵ تٴدٵٔطزٴ اِي

ٖٳصٳا ٔإ ٕٵ  ِٵ ٔإ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا  ٍٳ اٖيصٹٜ ٓٳاتٹ َؾَكا ِّ ِٵ بٹاِيبٳ ٗٴ ٓٵَو ٔإشٵ دٹ٦ٵتٳ ٌٳ عٳ ٓٹٞ ٔإغٵطٳا٥ٹٝ  ٫َٖنَؿِؿتٴ بٳ

ٌٷ َٴبٹ  (.110إا٥س٠: ) ﴾غٹشٵطٷ 

ْ٘ ٫ متٌُ إٔ َٚا أ .اٯٜاتٚغرل شيو َٔ  .ا٭ْبٝا٤ إٍأغٓس اهلل ايؿعٌ  ٚقس 

ِّ يٮْبٝا٤ّا ٜهٕٛ شيو ثابت ِّ ٓا ؾش٦ٓٝصٺزٕٚ ْب ٚقس ثبت إٔ  .|ٓا قُسثبت شيو يٓب

ٝٸ  يٮْبٝا٤َا ثبت  إشٕ ،^ا٭١ُ٥ٕ، ٫ٚ ؾطم بٌ آايكط بٓلٸ |ْؿؼ ايٓيبٸ ×ّاعً
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ُٸَٚا ثبت ي٘ ثبت يٮ ،|ثبت يًٓيبٸ  َٓكب ايٓب٠ٛ. إ٫ ،^٥١

ْبٛتِٗ  ٱثباتناْٛا ٜؿعًٕٛ شيو  ا٭ْبٝا٤إٔ  ٚا٭١ُ٥ ا٭ْبٝا٤ايؿطم بٌ  ،ْعِ 

ٗ َٛاضز ْازض٠، نُا ٚضز شيو ٗ  إ٫ٓؾهاْٛا ٫ ٜؿعًٕٛ شيو  ا٭١ُ٥ ٚأَابإعذع٠، 

َٸَٔ اهلل  ؿٌ َعطؾتِٗ، اَتشاّْا، ٚنإ ايٓاؽ َهًٖا٭خباض ، بعس ٚؾا٠ ١يٮ

َٳ٢ ٜتُٝٻ، ستٸ|ايطغٍٛ َٳ |ٜأخص بكٛي٘ ٔٵع  : ا ٚضز ٗ ايعٜاض٠ٚيص ب٘، ٫ ٜأخص ٔٵٚ

ٔٸ، (44)«ٚايباب إبت٢ً ب٘ ايٓاؽ» عسٍ  ٚأِْٗ، بإَاَتًِٜٗتعّ  بؿدٕل ؾهٝـ ٜٛ

َع إٔ اؿه١ُ  ؟!^ٗ َٓكب ايٓب٠ٛ، ٫ٚ ًٜتعّ باي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ شلِ إ٫ٓ |يًٓيبٸ

 ٔٵَٳ إبطآٍٛا َٔ ٢ ٜتُٖهستٸ ;إٔ تهٕٛ اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ بأٜسِٜٗ تٵاقتهٳ اٱشل١ٝ

ٖٓ |ٓب٠ٛ بعس ايٓيبٸعٞ ايٜسٸ  .ايٓاؽ إن٬ٍا ٜٛدب بايػشط ٚمٛ شيو، 

ؾٗسف  .ٚايٛغ١ًٝ ;ُٖا: اشلسف ،أَطٜٔٚقس خً٘ ايسنتٛض ؾطٜعيت بٌ 

اي١ٜ٫ٛ  :َٓٗا ،دٌ ؼكٝل ٖصا اشلسف ٚغا٥ٌأٚيسِٜٗ َٔ  ،ٖٛ اشلسا١ٜ ^ا٭١ُ٥

٫ٚ  .َعادعِٖ ٖسؾّا ^ا٭ْبٝا٤ إتٝإنصيو ٫عتدل  ا٭َطٚيٛ نإ  .ايته١ٜٝٓٛ

ٖهصا  ٚٗ تًو إٛقع١ٝ يطزٸ ،زضٟ نٝـ انتؿ٢ ايسنتٛض ؾطٜعيت بٗصا ايسيٌٝأ

ٛٻ ٚعكسٚا ي٘ ؾك٫ّٛ ،ْا نتبّا٩ي٘ عًُا ـأٖي ،سَٛنٛع َعٖك  !ي١ يبشج٘؟َط

خٌ إ٪ضِّ أٚثٌ ـ َا ْػب٘ إٍ ايؿكٗا٤ ٚاحملسِّل إ٪يِّٜٛثِّ أٚمل ٜسعِ  ـ14

ٟٕ ،ٚغرلِٖ ٚٸضداع٘ إٍ إكازض أٚ ؾت٣ٛ، ٚشيو بإ َٔ ضأ  .أٚ إطادع ايجا١ْٜٛ ي١ٝا٭

ٟٸ ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٖٛ نتابٷ  .اعتبإض ؾاقس ٭
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 االطرتاكة قشيى

 االجتّاد والتجديدة دلّم
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 ة مثن النسخ

 ٕيرل٠  يبٓا يرل٠  غٛضٜا ٕزٜٓاض  .ا٭ضز زْاْرل  ايهٜٛت 

 زٜٓاض  ايعطام زضُّٖا  اٱَاضات ايعطب١ٝ ٜٔزْاْرل  ايبشط قطط

 َكط ضٜاٍ  ايُٝٔ ضٜا٫ت  عُإ ضٜا٫ّ  ز١ٜ ايػعٛضٜا٫ّ  

اؾعا٥ط زْاْرل  يٝبٝا ؾًّٓا  ايكَٛاٍ زٜٓاض  ايػٛزإ دٓٝٗات 

أٚق١ٝ  َٛضٜتاْٝا زضُّٖا  إػطب زْاْرل  تْٛؼ زٜٓاضّا  

 يرل٠  تطنٝا دٓٝٗات  قدلم ٍٚأَطٜها ٚأٚضٚبا ٚغا٥ط ايس

 .ز٫ٚضات ا٭خط٣ 
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