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 تطسٿب اجملًچ١ َػاُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت

٘، ٚعًِ اؿسٜح، ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأقٛي

 ٚايطداٍ، َٚطادعات ايهتب، ٚإٓاقؿات.

 ٍٜٛؿرتٙ ٗ إازٸ٠ إطغ١ً إٔ تًتعّ بأق

ٞٸ ع٢ً كتًـ إػتٜٛات: إٓٗر،  ايبشح ايعًُ

إٓٗذٝٸ١، ايتٛثٝل، ٚإٔ ٫ تهٕٛ قس ْٴؿطت أٚ 

ٝٸ١ أخط٣. أضغًت يًٓؿط ٗ نتابٺ أٚ زٚضٜٸ١ عطب

ٖ ١٦ٝ ايتشطٜط، ٫ٚ ؽهع إازٸ٠ إطغ١ً ٕطادع١

تٴعاز إٍ قاسبٗا، ْٴؿطت أّ مل تٓؿط.

 ولٸ هل١٦ٝ ايتشطٜط إعاز٠ قٝاغ١ ايٓكٛم اييت

تطڇزٴ إيٝٗا إشا اقتهت ايهطٚض٠ شيو، ؾطٙ إٔ ٫ 

ٜ٪زٸٟ إٍ اٱخ٬ٍ َككٛز ايهاتب.

 يًُذًچ١ سلٸ إعاز٠ ْؿط إٛاز إٓؿٛض٠، َٓؿك١ًڄ

أٚ نُٔ نتاب.

ٜعبٿط بايهطٚض٠ عٔ ٚد١ٗ  َا تٓؿطٙ اجملًچ١ ٫

ْٛطٖا.

 ٝٸ١ ىهع تطتٝب إٛازٸ إٓؿٛض٠ ٫عتباضاتٺ ؾٓٸ

عت١.
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ّٛٗ  العاّلوٛ ذلىد جٕاد وغٍ

 بني الفّي االجتىاع٘ لمٍّص ٔالتفلري املكاصدٙ

 

 

َٛدع٠ دسٸاڄ عٔ بعض َعامل تؿهري  يٞ ـ بسا١ٜڄ ـ َٔ ٚنع ايكاض٨ ٗ قٛض٠ٺ سٻبٴ ٫

ٝٸ١ )١َ ايؿٝذ قُايع٬چ ّ(، ُٗٝساڄ يتعطٜؿ٘ ببعض أؾهاضٙ 1979ـ  1904س دٛاز َػٓ

ٝٸ١.  َٚٛاقؿ٘ شات ايك١ً بايؿها٤ ايب٦ٝٞ يًؿِٗ ا٫دتُاعٞ ٚإكاقسٟ يًٓكٛم ايسٜٓ

 ين اٱؾاض٠ ٖٓا يٰتٞ:ّٚهٓ

ٚٸٍ: ايٓكس ٖٚادؼ اٱبساع ٝٸ١ بأْٸ٘ ؾدك١ٝ ثا٥ط٠ إش ٜتُٝٻ ;ايعٓكط ا٭ ع ايؿٝذ َػٓ

ٖٚصٙ َٔ أبطظ مسات أعُاي٘ اييت تطنٗا يٓا، ؾكس  .ْٚاقس ادتُاعٞ قطٜض ٚؾؿچاف

غاِٖ َػا١ُٖڄ ٚانش١ ٗ ْكس ايؿهط ايسٜين ايػا٥س ٚؾكاڄ يعكطٙ ٚقٝڀ٘، ٚمل 

نُا ؾعٌ  ،ٜاڄ )إاضنػ١ٝ، ايػطب..(ا٭ٚناع ايػا٥س٠ ٗ ظَاْ٘ َازٸٜكتكط ع٢ً ْكس 

أنجط إكًشٌ اٱغ٬َٝٸٌ ٗ ايكطٌْ ا٭خرئٜ، بٌ َاضؽ ْكساڄ عٓٝؿاڄ ٫ٚشعاڄ 

ؿات٘ يًُٛضٚخ ايسٜين ايتكًٝسٟ، ٕٚ٪غٸػ١ عًُا٤ ايسٜٔ أٜهاڄ، بٌ مل تهٔ بانٛض٠ َ٪يډ

ٝٸات ْكسٺ1947ٟ ْؿط عاّ ، ٚايص«ايٛنع اؿانط ٗ دبٌ عاٌَ»نتاب   ّ، غ٣ٛ عًُ

 ٚاغع١ يًٛنع ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ ؾبٌ عاٌَ ٗ تًو ايؿرت٠.

ٌٸ ثك١ٺ ١ أسس ايٓاقسٜٔ ايسٜٓٝٸٌ ٗ ايكطٕ ـ تكٓٝـ ايؿٝذ َػٓٝٸ ّهٔ ـ ٚبه

َاضؽ ْكساڄ قطواڄ يٮٚناع ايكا١ُ٥ ٗ  «ايهاؾـ»ٚٗ ػطبت٘ ايتؿػري١ٜ  .ايعؿطٜٔ

ضٙ ٗ ْكس ايساخٌ ٚٵ. نُا أزٸ٣ زٳ.طٜاڄ ٚادتُاعٝاڄ ٚغٝاغٝٸاڄ.ؾه ،ايعامل اٱغ٬َٞ

اٱسطاز، نُا ٬ٜسٜ ٗ  بػ١ٝ إق٬س٘، ٗ أٚناع ناْت أسٝاْاڄ ؾسٜس٠ځ ;ايؿٝعٞ

 .«اـُٝين ٚايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١»نتاب٘ 
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ٝٸ١، أنجط َٔ َٔ ٖٓا، ّهٔ ايكٍٛ بتػًڊ ب ايڀابع ايٓكسٟ ع٢ً ْتادات َػٓ

اؾتُاٍ أؾهاضٙ ع٢ً بعض اٱغٗاَات ايؿهطٜٸ١ ٚايبٜٓٝٛٸ١ ايڀابع ايتأغٝػٞ، ضغِ 

َٸ١.  اهلا

ٝٸ ١ َػهْٛاڄ أٜهاڄ بٗادؼ ايتذسٜس ٚايتؿهري إدتًـ، ٜٚ٪َٔ يكس نإ َػٓ

ٚاٱبساع، ُٖا  ;بهطٚض٠ اٱبساع ٗ فاٍ ايؿهط ايسٜين عَُٛاڄ، ٖٚصإ إٓاخإ: ايٓكس

 ضأٜٓاٖا عٓسٙ. ،عٔ ايػا٥س ايؿها٤ إٓاغب ي٫ٛز٠ أؾهاض كتًؿ١ٺ

ٖٚصا ٖٛ ا٭َط اٯخط ايصٟ ٜكع  .ايعٓكط ايجاْٞ: بػاط١ ايؿهط٠ ٚايتعبري عٓٗا

ٝٸ ع٢ً ق١ًٺ ١ إكاقسٜٸ١ ٗ تكسٜطٟ، ؾٗٛ وٌُ مس١ غٗٛي١ ايتعبري ٚٚنٛح بأؾهاض َػٓ

عُٝك١ ٗ ا٫بتعاز عٔ ايتعكٝس ٚايػُٛض، ٚايتأنٝس  ؾكس ناْت يسٜ٘ ضغب١څ .ايؿهط٠

ٌٸ ؾ٤ٞٺ ع٢ً ٖاضغ١ ايٛنٛح ، ؾٗٛ ٫ وبٸ ايػُٛض ٚا٭غطاضٜٸات، ٚهلصا ؾٗٛ ٗ ن

ٖٚصا  .ٔزٕٚ إٔ ٜسف٘ بايتعكٝس ٗ ايبٝإ ٚإبٝٻ ،ٚانش١ ّ ايؿهط ايسٜين بڀطٜك١ٺٜكسٿ

ٕٸ ي٘ ق١ًڄ غاَه١، بٌ ٜط٣ ٗ  ببعض أؾهاضٙ اٯت١ٝ; ٭ْٸ٘ ٫ ٜكطأ ايسٜٔ قطا٠٤ڄ َا أعتكس أ

 ا٭ؾٝا٤ ٚنٛساڄ ٚبػاط١.

ؾشهٛض ايٛاقع ٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ  .يجايح: دسٍ ايٓلٸ ٚايٛاقعايعٓكط ا

َٸ١ ٕػٓٝٸ ٝٸاض ايٓلٸ ايعا ١ نإ سهٛضاڄ باضظاڄ، ا٭َط ايصٟ غذٸًت٘ ٬َس١ٛڄ ْاع١څ َٔ ت

ٝٸ١  :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ ايؿكٗٞ .بعٝس٠څ عٔ ايٛاقع ٗ ايػاس١ اٱغ٬َٝٸ١ اْڀًل ايؿٝذ َػٓ

ٝٸات ايٛاقع ٗ ز طٳايؿت٣ٛ ايكا١ً٥ بٓذاغ١ أٌٖ ايهتاب، قاض٥اڄ اؿځَا ىلٸ  َٔ إؾهاي

ُا تًو غٝٻ ٫ٚايؿسٜس ايصٟ ٜعٝؿ٘ إػًُٕٛ ٗ سٝاتِٗ َع أتباع ايسٜاْات ا٭خط٣، 

ٝٸات ايٛاقع ْؿػ٘ م(1)١ إػ١ًُ اييت تعٝـ ٗ ايػطب إػٝشٞٝا٭قًڍ  ا، َٚٔ إؾهاي

ّٸ اق١ ايسٜٔ خڀچاڄ عطٜهاڄ ٜكـ ، يري٣ ٗ َػايؿٝذ َٓش٢ ْلٸ ايتػاَض اٱغ٬َٞ ايعا

 غسٸاڄ أَاّ ؾتا٣ٚ ؽًل إضباناڄ ٗ ايٛاقع.

ٕٸ ايعًِ هب إٔ ٜهٕٛ يًٓؿع ايعا٥س ع٢ً اٱْػإ  ٝٸ١ إٍ أ ٜصٖب ايؿٝذ َػٓ

ٕځ ;ٚاٯخط َٸا ايتؿًػـ ايصٟ ٫ ٜتعسٸ٣ ايتٓٛري ا ٌٷ .ض ؾ٬ ق١ُٝ ي٘ عٓسٙشٵأ  ؾٗٛ ضد

ٞٸ ٝٸ١ اْعهػت ع٢ً تؿه .ع٬ُْ ٞٸٖٚصٙ ايع٬ُْ ٌټ ;ريٙ ايؿكٗ ؾهطٟ ٗ  فٺطٳتٳ ؾه

ٌټ ،ايسضاغات ايؿطعٝٸ١ ٖٛ َطؾٛضٷ ٞٸ عحٺ ٚن ٍٷ ٚخريڈ ٜٓذطٸ يٓؿعڈ ؾكٗ ٖٚٛ ٗ  .ٖٛ َكبٛ

ٕٸ َككسٙ ٖٛ ْؿع اٱْػإ;  َٛنعڈ َٸتٗا تٗسف يٓؿع اٱْػإ، ٚأ ٕٸ دٗٛزٙ بط آخط ٜعترب أ



 االجتهاد والتجديد

ٕٸ اٱْػإ عٓسٙ ٖٛ ايػا١ٜ ٚايك١ُٝ ايع٢ُٛ  .(2)ع٢ً سسٸ تعبريٙ ،٭

 

َٸ١ ٗ فاٍ ٚغٛف أتعطٻ ٝٸ١ َٔ ْاسٝتٌ: ْاس١ٝ َٛاقؿ٘ ايتٓٛريٜٸ١ ايعا ض ٕػٓ

ْٚاس١ٝ َٛاقؿ٘ إتؿطٸق١ ايتڀبٝكٝٸ١ ٗ ا٭بٛاب  ;إكاقس ٚايتعًٌٝ ٚايتعسٸٟ عٔ ايٓلٸ

 عاّ.ٗ٘ ايٚاييت تعهؼ تٛدټ ،ايؿكٗٝٸ١ إدتًؿ١

 

ٝٸ ض َؿَٗٛاڄ غطٜباڄ عٔ ايؿها٤ ايه٬غٝهٞ ١ ٚانشاڄ ٖٚٛ ٜكطٿٜبسٚ ايؿٝذ َػٓ

ٕٸ...»اٱَاَٞ، سٌ ٜكٍٛ:   ...س ؾٝٗا، َٚكًشتٗا ٚاٖط٠ ٗ ايػايبإعا٬َت ٫ تعبټ ٭

ٕٸ  ٗ ايعبازات، غٛا٤ أعطؾٓا إكًش١ َٓٗا  هب ١ ايٓلٸاؾُٛز ع٢ً سطؾٝٸٚبايتايٞ ؾإ

َٸ  .(3)«ٚإكًش١ إع١ًَٛ ا ٗ إعا٬َت ؾٝٓبػٞ ايتٛؾٝل ايكطٜب بٌ ايٓلٸأّ مل ْعطف، أ

ُٸ ٕٸ غري باب ايعبازات ٖٛ بابٷٖٝصا ايٓلٸ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ َؿتٛح ع٢ً  ١; ؾٗٛ ٜعترب أ

ٝٸ١ ا ْٛعڈ ْٚٛطٜٸ١  ٕع١ًَٛ إٓهؿؿ١ يٓا.َٔ إكاضب١ ٚايتٛؾٝل بٌ ايٓلٸ ٚإكًش١ ايعًُ

ـ نُا غٓط٣ بعض ا٭َج١ً ـ ٗ  ايتٛؾٝل ايكطٜب ٖصٙ ٗ خڀٛضتٗا لس هلا اْعهاغاتٺ

أعُاي٘ ايؿكٗٝٸ١، سٝح ٜؿتػٌ ع٢ً ضؾض بعض ايٓكٛم أٚ تكٝٝسٖا أٚ إعاز٠ تؿػريٖا 

ٝٸات٘ ٖصٙ قس تؿِٗ أْٸٗا ادتَٗكته٢ ؾُٗ٘ يًُكاحل، بٌ ٖٛ ٜهطٿ ٕٸ عًُ ٗ  ازٷض َطاضاڄ أ

ٌڈ َكابٌ ايٓلٸ، يهٓٸٗا ٗ اؿكٝك١ ادتٗازٷ َٔ ٚد١ٗ  ،عَطنډ ٗ تؿػري ايٓلٸ بؿه

ٕٸ زٜٔ اهلل ٜٴعٵ ،نُا ٜؿري ٗ غري َٛنعڈ إٍ ضؾض ايكٝاؽ .ْٛطٙ ٚطبكاڄ يتعابريٙ ف طٳٚأ

 .(4)اب بايعكٍَٛكازض ايؿطٜع١، ٫ٚ ٜٴكٳ

ٝٸٜٚٴػع ّٸؿٓا َػٓ ـٺ عا ٕڈ ٜٛٗط َٓ٘ اعتُازٙ عً ١ َٛق ٢ ايتكطٸٟ ٚايتتبٸع ثا

ٕٸ »ٜكٍٛ ؾٝ٘:  ٚإُاضغ١، ٕٸ بٷٜٵ٫ ٜؿٛب٘ ضٳ ّاْاڄإع َكازض ايؿطٜع١ ٜ٪َٔ تتبٸ ٔٵَٳإ ٌٸ بأ  ن

ؾٗٛ  ،ٜٛاؾل أٖساف اٱْػإ ٚأغطان٘، ٫ٚ ٜتعاضض َع َباز٨ ايؿطٜع١ َٚكاقسٖا َا

َٸؾطعٝٸ أٚ غريُٖا. ٖٚصٟ قاعس٠څ نإ أٚ ؾططاڄ عكساڄ ،دا٥عٷ  ٝاڄنًچ عٝاضاڄ١ تكًض ١َ عا

ٌٸٕعطؾ١ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ  .(5)«إعه٬ت ٗ ن٥ٛٗا ١، ٚس

ٌڈ ٜجبت إٛقـ  ؾٗٛ ٖٓا ٫ ٜطٜس اغتدساّ أقاي١ ايربا٠٤، بٌ ٜطٜس اغتدساّ زيٝ
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ٝٸ١ ـ ايتٛامل َع إكاقس ٚإباز٨ ٝٸ١: إكًش١ اٱْػاْ ٌټ .ايؿطعٞ َٔ خ٬ٍ ثٓا٥ ٕڈ ؾه  قاْٛ

ِٸ ؾٓشٔ ْػتٓڀل  .عاڄ هلصا إعزٚز عٓسٙأٚ ساي١ ٜهٕٛ َٛقـ ايؿطٜع١ َُٓٗا تاب َٚٔ ث

ٝٸ١ ٗ ؼكڊ ٝٸاڄ، ْٚػتٓڀل إكًش١ اٱْػاْ كٗا اغتٓڀاقاڄ ايؿطع ٗ َكاقسٙ اغتٓڀاقاڄ غًب

ٝٸاڄ. ٝٸاڄ ػطب ٝٸاڄ إهاب  عك٬ْ

َٴ  .ٌ ايؿطعٝٸ١ٝٳٖٚٛ ٜڀطس٘ ٗ َػأي١ اؿٹ .ضاڄ يًكٛض٠ عٓسٙٛڇًڃبٳٜٚأتٞ َٛقؿ٘ ايجايح 

٘ تؿهريٙ إكاقسٟ ايصضا٥عٞ، سٝح ٜهع ٗ ُٳٌ َا ٜطؾسْا يٓٳٝٳؾؿٞ َٛقؿ٘ َٔ اؿٹ

ِٸ«ٚايٓاؽ اهلل ا٫ستٝاٍ ع٢ً» :عح ايعنا٠ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ عٓٛإ ٜكٍٛ ؾٝ٘:  ، ث

أخص  ،قاٍ ايػٝس ناِٚ ٗ ايعط٠ٚ ايٛثك٢: ٫ هٛظ يًؿكري، ٫ٚ يًشانِ ايؿطعٞ»

َٓ٘  ٜػري، أٚ قبٍٛ ؾ٤ٞٺ ع٘ بؿ٤ٞٺعًٝ٘، أٚ إكاؿ١ َ ايعنا٠ َٔ إايو، ثِ ايطزٸ

ٕٸ ;بأنجط َٔ قُٝت٘، أٚ مٛ شيو ٌٸ ؾإ ٚنصا  .ايؿكطا٤ ٌ ٗ تؿٜٛت سلٸٝٳٖصٙ سٹ ن

 كاڄَعًڍ ،ٚقاٍ ايػٝس اؿهِٝ ٗ إػتُػو بايٓػب١ إٍ اـُؼ ٚإٛامل، ٚمُٖٛا.

ْٸ»٘ باؿطف ايٛاسس: ع٢ً ٖصا َا ْكټ يسؾع ٘ ٫ إؾهاٍ ٗ ا٭خص إشا نإ اايٛاٖط أ

ٚٸ ٘ داضڈ٭ْٸ ;، أٚ بساعٞ ايطزٸ، بٌ نإ َڀًكاڄبايطزٸ سٺغري َكٝٻ  .«ي١ٝع٢ً ايكٛاعس ا٭

ٞ أعڀٝو ٖصا إبًؼ بأْٸ ،ٜ قطاس١ڄإايو إشا قاٍ يًؿكري، ٚتًؿډ ٕٸأَٚع٢ٓ ٖصا ايتعًٝل 

ٞٻَٔ ايعنا٠ بؿطٙ إٔ تطزٸ ٫ٚ تػك٘  ،ٌ ايؿكري، ؾ٬ ٜكضٸبٹبعس إٔ أزؾع٘ يو، ٚقځ ٙ إي

ٝٸْٸإٜ إايو بايؿطٙ، ٚا إشا مل ٜتًؿډَٸأيعنا٠ عٔ إايو، ا ١ إٔ ُا زؾع إاٍ يًؿكري بٓ

ٝٸ ٙ عًٝ٘ غاع١ځطدع٘ ايؿكري إيٝ٘، ٜٚطزٸٜٴ ١ ٖٚصا ايباعح، ثِ قبه٘، ٚأخصٙ ايؿكري بٗصٙ ايٓ

ايؿ٤ٞ،  َٔ ايعنا٠، أٚ بكٞ َٓٗا بعضٴ َع ايؿكري ؾ٤ٞٷ لٳبٵٙ ع٢ً إايو، عٝح مل ٜٳضزٸ

َٸا نجري٠ تتعاسِ ٚتتساؾع،  ٖٚٓا تػا٫٩تٷ ٚتػك٘ ايعنا٠. إشا نإ نصيو ؾٝكضٸ أ

ٌپ ٝٸ :َٓٗا ٜڀًب اؾٛاب قبٌ اٯخط، ٖٚٞ ٚن ٝٸ١ َٔ إايو تتٻٌٖ ٖصٙ ايٓ ١ ؿل َع ْ

ٙڅ ،ايكطب١ ب ايٛاقع ػٳعځ أٚ تتٓاؾ٢ َعٗا؟ ٌٖٚ َٔ ؾطمڈ ،ٗ ايعنا٠ اييت ٖٞ ؾط

 ١ ٚبٌ أخصٙ بٓشٛ ايساعٞ؟ ٚيٛ اؾرتض ْكاؾاڄٚايٓتٝذ١ بٌ أخص ايؿ٤ٞ بٓشٛ ايكٝسٜٸ

َٸ نايػٝس  ،١١ ايٓاؽ أٚ اـاقٸٚدٛز ايؿطم بُٝٓٗا ٗ ايٛاقع ؾٌٗ ٜؿِٗ ٖصا ايؿطم عا

َٳ ١ ؾٌٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؾٗاّ اـاقٸأ٘ ٚقـ ع٢ً ْٸأٚع٢ً اؾرتاض  ؟إيٝ٘ ٔٵاؿهِٝ ٚ

ٝٸتٓعٍ ع٢ً ايسقچ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ تتبع  ١؟ ثِ إشا ناْتؾٗاّ ايعطؾٝٸ١ أٚ ا٭١ ايعكً

طت ايٛاقع١ ، ؾهٝـ تػٝٻ١١، نُا ٖٛ َصٖب ايؿٝع١ اٱَاَٝٸٚإؿاغس ايٛاقعٝٸ إكاحل
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ز تػٝري ١٦ٖٝ ايًؿٜ بٌ جملطٻ ،٫ يؿ٤ٞٺ ،أٚ بايعهؼ ،ايٛاسس٠ َٔ ايتشًٌٝ إٍ ايتشطِٜ

ٛم : يٛ أْؿكت اؿك^ثِ يٛ داظ ٖصا ؾُا َع٢ٓ قٍٛ ايطغٍٛ ٚآي٘ ا٭طٗاض ؟ؾك٘ ٫ غري

ٚعٓا٤، ٜٚعزاز  إٔ ٜعزاز ايؿكري ب٪غاڄ ؟ ٌٖٚ َع٢ٓ اؾٛاظ إ٫ډٝٗا ٕا بكٞ ؾكريٷع٢ً َػتشكڍ

ٍٷ َا٫ڄ ايػينٸ  ٕٸأٚخڀأ ٚقٛاب، أٚ  ،ٚباطٌ ٚسلٸ ،ٚسطاّ ٚثطا٤؟ ثِ ٌٖ ٗ اؿٌٝ س٬

ٌٸ ّٷٝٳاؿٹ ن ٕٸ ;ٌ سطا ٍٸ ٭ ٕٸ يؿٛٗا ٜس  غبشاْ٘ ٜٓٛط إٍ ايٛاقع ٚا٭عُاٍ، اهلل عًٝٗا، ٚإ

 .(6)«؟ؾهاٍ إٍ ا٭يؿاٚ ٚا٭٫

ِٸ ٌٸ ا٭ٖ ٕٸ اؾ١ًُ ا٭خري٠ تٛ بايٓػب١ إيٝٓا ٖٓا، ٖٚٞ إيػا٤ عٓكط ايتُاٜعات  إ

ٝٸ١ يكاحل إعْٓٛات ٚايٛقا٥ع ٕځ ،ايؿهً ٖٚصا ٖٛ ايتؿهري  .١ زا٥ُاڄهٳشٵزٕٚ ا٭مسا٤ ا

 ايصٟ ٜطؾض تكسِٜ ايٛغ١ًٝ ع٢ً إككس، ٚايؿهٌ ع٢ً إع٢ٓ، ٚاؾػس ،إكاقسٟ

 ع٢ً ايطٚح.

 

ٝٸ١ ٗ بعض  تتذًچ٢ بعض احملا٫ٚت اٱقشا١َٝ ٕكٛي١ إككس ٚا٬ٕى عٓس َػٓ

 ْٚصنط بعض ايُٓاشز: .ٓات َٔ نتب٘ ايؿكٗٝٸ١ايعٝٿ

، «ايؿك٘ ع٢ً إصاٖب اـُػ١»ٗ نتاب٘  ،يس٣ عج٘ سٍٛ َعا٬َت ايكيبٸ ـ1

 َعا١ًَ ايكيبٸ ٕٸإ١: ١ ٚايؿاؾعٝٸٚقاٍ اٱَاَٝٸ»ـ بعض إصاٖب: بعس عطض َٛاق ،ٜكٍٛ

، ٗ أٚ إقباناڄ ١، غٛا٤ أناْت بايٛناي١ أٚ با٭قاي١، قبهاڄبهاًَٗا غري ؾطعٝٸ

ٚقس .. .عأٚ غري ٖٝٿ نإ ايكيبٸ عاڄ، ٖٝٿناْت أٚ إقطاضاڄ اؿكري أٚ ٗ ايٝػري، ْصضاڄ

، ٞ ٗ ايتصنط١َ٠ اؿًچشنطٖا ايع٬چ ،ٚعُلٷ ١څزقچ، ؾٝٗا ١ ع٢ً شيو ؾطٚعاڄع اٱَاَٝٸؾطٸ

ٝٸ١:(... :َٓٗا ٖصا َا قاي٘ ... )ٚبعس غطز فُٛع١ َٔ ايكهاٜا ايؿكٗٝٸ١ ٖٓا ٜكٍٛ َػٓ

َٸاٱَاَٝٸ ٕٸ :ا ايصٟ ْطاٙ مٔ ؾ١ٛٗ، أ ف ايصٟ قسض ٖصا ايتكطټ إشا عًُٓا عًِ ايٝكٌ بأ

ٞٸ ع ٖٛ ٗ َكًشت٘ َا١٥ با١٦ٕ ٚدبإُٝٿ َٔ ايكيبٸ ٙ عًٝ٘، ٫ٚ هٛظ ي٘ إٔ ٜكطٸ ع٢ً ايٛي

َٸ ع٢ً ايڀؿٌ. ١ إشا نإ ٗ إبڀاي٘ نطضٷ٘، غاقٸًځڀٹبٵٕ ٜٴأ َٸا ا٭زيچأ ١ ع٢ً ١ ايسايچ١ ايعا

يتًو  ك١څٖصٙ اؿاٍ ككٸ ٕٸأعٔ ٖصٙ اؿاٍ، أٚ  ٗا َٓكطؾ١څؾإْٸ ف ايكيبٸبڀ٬ٕ تكطٸ

إكًش١، َٚت٢ عًُٓا بٛدٛز  َكاقس ايؿطٜع١ ٖٞ ٕٸأا ع٢ً ٜكٌ َٔ شيو أْٸ ;ايعَُٛات

ٚٸ إكًش١ ٚدب ا٭خص بٗا، ُاَاڄ ١. ٚيٝؼ ، ٚا٭قٝػ١ ايكڀعٝٸ)ا٭ٚيٜٛٸ١( ي١ٝنُؿّٗٛ ا٭
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ٌٷٗ قباٍ ايٓلٸ ٖصا ادتٗازاڄ  إش ايعًِ بإككس ايؿطعٞ ُاَاڄ ;بايٓلٸ ، بٌ ٖٛ عُ

١ يهاْت عٝٸ١ ٚايؿاؾٚيٛ أخصْا بكٍٛ اٱَاَٝٸ إشا مل ٜهٔ ٖٛ بايصات. ،نايعًِ بايٓلٸ

ٛٿ ـ َج٬ڄـ إهاؾأ٠ نايػاع١  ٗا. ٚإشا قبهٗا م ٗ غري قًچتٗسٜٗا إسضغ١ يًڀايب إتؿ

ٖٚصا ٜتٓاؾ٢ َع ايؿڀط٠، َٚا عًٝ٘ ايعك٤٬ ٚا٭زٜإ  .ايڀايب غري ايبايؼ ؾ٬ ًّهٗا

 .(7)«ٚإصاٖب

ٞٸ ٝٸ١ ٖٓا ٜٴكشِ إككس إكًش ٕٸ َػٓ ٌْ اؿذط َٔ ٚضا٤ إٛاقـ ايها١َٓ ٗ قٛا إ

ٖٚصا ْٛعٷ َٔ ؾِٗ  .يهٞ ٜكّٛ بتكٝٝس ايٓكٛم أٚ تػٝري َؿازاتٗا ٚز٫٫تٗا ;ع٢ً ايكيب

ٟٸ ٝٸ١ ايٓلٸ َٔ خ٬ٍ غٝاق٘ إككس ُا ىتًـ ُاَاڄ عٔ ايػا٥س بٳضٴ ،ٚغاٜات٘ إٝساْ

 إَاَٝٸاڄ.

يس٣ ؾطٚع٘ ٗ عح طٗاض٠ أٌٖ ايهتاب، ٚشنطٙ إٛاقـ ٗ شيو، ٜكٍٛ:  ـ2

ٛٸ ;١ يًؿٝع١ادتُاعٝٸ ٍ بٓذاغ١ أٌٖ ايهتاب َؿه١ًڄٚأسسخ ايكٛ»  ٠ڄسٝح أٚدس ٖ

 ١ إشا غاؾطٚا إٍ بًسٺ٠، غاقٸٚؾسٸ غشٝك١ عُٝك١ بِٝٓٗ ٚبٌ غريِٖ، ٚأٚقعِٗ ٗ نٝلڈ

ٞٸ ٘ٺ ،ٕٛنايػطب، أٚ نإ ؾٝ٘ َػٝشٝٸ ،َػٝش ٗ ٖصا ايعكط  أخلٸ نًبٓإ، ٚبٛد

 ١ ْعا٤.ػهٓ٘ ا٭غط٠ ايبؿطٜٸ١ نايبٝت ايٛاسس، تايصٟ أقبشت ؾٝ٘ ايهط٠ ا٭ضنٝٸ

ٕٸ ايكٍٛ بايڀٗاض٠ ٜتٻ ٚيٝؼ َٔ ؾوڎ ش١، ُٵ١ً ايػٻٗٵ١ ايػٻؿل َع َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸأ

ٌڈ ٕٸأٚ  .ٗ ٚايڀبٝعٞطٵ٭ْٸٗا ٚؾل ا٭قٌ ايؿطعٞ ٚايعكًٞ ٚايعٴ ;ايكا٥ٌ بٗا ٫ وتاز إٍ زيٝ

َٸ ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٓاقؿ١ أزيچ١ ايٓذاغ١:( ...اٍ بعس َ)إٍ إٔ ق ا ايكا٥ٌ بايٓذاغ١ ؾعًٝ٘ اٱثباتأ

ٕٸأ َٚا ظيتٴ ٫ٚ إْاع ٫ٚ عكٌ. َٔ ْلڎ ،زيٌٝ ع٢ً ايٓذاغ١ ا٭غتاش قاٍ ٗ  شنط أ

لػٕٛ  ،ـ اڄأٟ ْٛطٜٸ ـ اڄأٌٖ ايهتاب طاٖطٕٚ عًُٝٸ ٕٸإ»٘ باؿطف: ايسضؽ َا ْكټ

ٕٸ ٖصا اعرتافٷ»: ٘ باؿطف أٜهاڄٚأْٞ أدبتٴ ،«اڄعًُٝٸ ٌٷاؿهِ با قطٜض بأ  يٓذاغ١ عُ

ِڈ ـٸ ،«ب٬ عً ٌټؾهشو ا٭غتاش ٚضؾام ايك ث٬ث١  ٚقس عاقطتٴ ؾ٤ٞ. ، ٚاْت٢ٗ ن

ٚٸ :َطادع نباض َٔ أٌٖ ايؿتٝا ٚايتكًٝس ٍ نإ ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف، ٖٚٛ ايؿٝذ ا٭

ٚايجايح ٗ  ;ٚايجاْٞ ٗ قِ، ٖٚٛ ايػٝس قسض ايسٜٔ ايكسض ٜاغٌ;قُس ضنا آٍ 

َٳبايڀٗاض٠، ٚأغطټ ا ْٝعاڄٛٵ، ٚقس أؾتٳيبٓإ، ٖٚٛ ايػٝس قػٔ ا٭ٌَ  ٔٵٚا بصيو إٍ 

ٛٿ خٛؾاڄ ;ٜجكٕٛ ب٘، ٚمل ٜعًٓٛا نإ أدطأ اؾُٝع. ٚأْا ع٢ً  ٜاغٌ ٕٸأع٢ً  ؾٌ،َٔ إٗ

ٌڈ ٕٸ ٜك ٕ أٌٖ ٛٵِٗ ىؿٳَٔ ؾكٗا٤ ايّٝٛ ٚا٭َؼ ٜكٛيٕٛ بايڀٗاض٠، ٚيهٓٸ نجرياڄ بأ
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 .(8)«إٔ ىؿٛٙ أسلټاهلل اؾٌٗ، ٚ

ٕٸ اتٸ ؾ٬سٜ نٝـ شاڄ عٓس ػام ايڀٗاض٠ َع َكاقس ايؿطٜع١ ايػ١ًٗ نإ َطدٿأ

ٝٸ١ ٗ اؿهِ بايڀٗاض٠، ٚيٝؼ إطدٿ ض ؾك٘ ٖٛ أقاي١ ايڀٗاض٠. ٖٚصا ايٓلٸ ايصٟ َػٓ

ٝٸ١ ايٓكسٜٸ١ َٔ د١ٗٺْكًٓاٙ ٜ٪نڍ ٚتؿهريٙ ايع٬ُْٞ َٔ  ;س َا قًٓاٙ غابكاڄ سٍٛ دطأ٠ َػٓ

 ثا١ْٝ. د١ٗٺ

 ٕٸإ: ثاْٝاڄ»َٔ ١ًْ ا٭زيچ١:  ،شٝض بٝٛع إهڀطٸ قاٍٗ غٝام عج٘ عٔ تك ـ3

ز ٚايهٝل، ٚيٛ قًٓا طٳ١ تطتهع ع٢ً ايتٛغع١، ٚعسّ اؿځأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ

 نٝكاڄ َا ٖٛ أؾسټ يًعّ بكا٩ٙ ٗ ،ايصٟ أؾأت٘ ٚطٚؾ٘ إيٝ٘ ،بؿػاز بٝع إهڀطٸ

 .(9)«...، ٜٚتٓاؾ٢ ٖصا َع َكاقس ايؿطٜع١ ايػُش١داڄطٳٚسٳ

ٗ  ؾًػٓا ْؿوچ ؾههٓا ٗ ؾ٤ٞٺ ٕٵإٚ»ٚٗ غٝام إثبات٘ خٝاض ايػي ٜكٍٛ:  ـ4

ٌٸ٘ ٜتٻ، ٚ٭ْٸ)ٜككس ايػٝٸس ايٝعزٟ( سايػٝٸ ٕا شنطٙ ٖصا ;ثبٛت ٖصا اـٝاض  ؿل ن

٘ ايؿطا٥ع تٵٚيصا أقطٻ ;ا٫تؿام َع َكاقس ايؿطٜع١ ايػُش١ ايػطا٤، َٚبسأ ايعساي١

 .(10)«١ايٛنعٝٸ

ٚنصيو َكاقس  ،ايعساي١ ٚغ١ًٝڄ ٗ ا٫غتٓباٙ ايؿطعٞإْٸ٘ ٖٓا ٜكشِ َبسأ 

 ايؿطٜع١.

ض عًٝ٘: ل ايٓذؿٞ ع٢ً دٛاظ اؾٌٗ بإتكايځٚقاٍ بعس شنطٙ بعض أزيچ١ احملكڍ ـ5

ٕٸ ;إٍ َكاقس ايؿطٜع١ ٖٚصا اؾٛاب قطٜبٷ» ع٢ً ايتػاٌٖ ٚايتػاَض،  ايكًض َبينپ ٭

ٕڂ ٙ ٗ اٱغكاٙ ٚاٱبطا٤ إٔ ٜهٕٛ . ؾهُا ٫ ٜؿرتعٔ بعض َا ٜػتشلٸ لٸشٹٚتٓاظٍ ا

ٕٸ ،َعًَٛاڄ اؿلټ َع اؾٌٗ  عٵذٴٜٳ ايكًض يٛ مل ؾهصيو ا٭َط ٗ ايكًض. ٖصا، إٍ أ

 .(11)«ؾٛا٥سٙ أنجطٴ تٵبإتٓاظع ؾٝ٘ ٫َتٓعٳ

ع قطبٗا َٔ إكاقس ايؿطعٝٸ١ بٳخط٣ بتٳأض ؾت٣ٛ ع٢ً ؾ٬ًٓسٜ نٝـ أْٸ٘ ٜطدٿ

َٸ١  يػُاس١.اييت َٓٗا َككس ايػٗٛي١ ٚا ،ايعا

ـٸ ٚاؿاؾط  ،ل ٗ غري َا ٚضز ٗ ايٓكٛمبٵٚٗ سسٜج٘ عٔ ايػٻ ـ6 َٔ اـ

ٕڈ ٚبتعبريڈ»ٚأَجاهلُا، نإػابك١ با٭غًش١ اؿسٜج١ ٚغريٖا، ٜكٍٛ:  ْٸ٘ ٫ اعتباض : إثا

ـٸ ُا ا٫عتباض بايػ٬ح إعطٚف إتساٍٚ، ٚايطغٍٛ ْٸإٚايٓكٌ، ٚ باؿاؾط ٚاـ

ٗ عكطٙ.  ،زٕٚ غريٖا ،ٗا ايػ٬ح إعطٚف٬ث١ ٭ْٸُا شنط ٖصٙ ايجْٸإ |ا٭عِٛ
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ع ٗ تؿػري قشٝض َٚطنډ ُا ٖٛ ادتٗازٷْٸإ، ٚا ٗ قباٍ ايٓلٸَٓٸ ٚيٝؼ ٖصا ادتٗازاڄ

ٌٸ ،ايٓلٸ  .(12)«...ا٤ايػُش١ ايػطٸ ا٫تؿام َع َكاقس ايؿطٜع١ ٜتؿل ن

١ ٝٓكٸَٔ ا٭زيچ١ اي ٗ عج٘ سٍٛ ا٫ستهاض، ٚبعس إٔ ٜجبت سطَت٘ بتٛيٝؿ١ٺ ـ7

ٝٸ١ ٍ َٔ دًب ٚٵزؾع إؿػس٠ أځض، ٚنصيو قاعس٠ طٳَػتدسَاڄ قاعس٠ ٫ نٳ ،ٚايعكً

ِٸٚقاعس٠  إكًش١، ِٸَكسٻ ا٭ٖ ٕٸ اّ ع٢ً إٗ ا٫ستهاض  ٕٸأثبتت أيتذاضب ٚا٭ٜاّ ، ٚأ

ّٸ غببٷ ي٬غتعُاض ٚاؿطٚب، ٚاغتعباز ايؿعٛب، ٚإظٖام ا٭ضٚاح با٬ٌٕٜ، ٚإؾاع١  تا

يهصب ٚايتعٜٚط، ٚا٫ؾرتا٤ اٚاخت٬ٍ ا٭َٔ ٚايٓٛاّ، ٚ، ايٓؿٛؽ ايطعب ٚاـٛف ٗ

١، ٚيػٝڀط٠ ١، ٚايتؿطق١ ايعٓكطٜٸايٓعطات ايڀا٥ؿٝٸ ع٢ً ا٭بطٜا٤، ٚإٜكاٚ ايؿً، ٚبحٸ

ـځؿځايػٻ ع ٗ سٳع١، ٚإزخاٍ ايبٹُِٜٗ بايب٬ز ٚايعباز، ٚيتشطٜـ ايؿط١ْ، ٚؼهڊٛٳ١ً ٚا

قبض ايكٛض عٔ ططٜل إػتأدطٜٔ ٚا٫ْتٗاظٌٜ ايسٜٔ، ٚإٚٗاض اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ بأ

ُٻ ضات ٚا٭قٛات ع٢ً آ٫ت ْؿام إكسٸٱ ا٫ستهاض غببٷ ٌُ. ٚأٜهاڄايصٜٔ اْسغٛا بٌ إع

 ...اـطاب ٚايسَاض، ٚسطَإ إعٛظٜٔ َٔ أؾٝا٤ اؿٝا٠ ٚأغبابٗا

ٝٸ١ إككسٜٸ١ ٝٸ١ ايع٬ُْ ٞٸ زاخٌ عحٺ ،ٚبعس ٖصٙ إكاضبات ايعك٬ْ سضغٞ َ ؾكٗ

ٕٸ ٚاؿلټ»كاڄ ع٢ً سكط ا٫ستهاض بأَٛض َعسٚز٠: غري َأيٛؾ١، ٜكٍٛ َعًڍ بڀطٜك١ٺ  أ

ّٷ ّٸ ا٫ستهاض سطا  با، ٫ يؿ٤ٞٺنايطٿ ١ٝ، ُاَاڄٚقاعس٠ نًچ َٔ سٝح ٖٛ، نُبسأ عا

أّ مل  ايهطٚض٠ ط، غٛا٤ أبًػت اؿاد١ سسٸهځز ساد١ ايٓاؽ إٍ ايؿ٤ٞ احملتٳجملطٸ إ٫چ

َٸ، تبًؼ ٖصا اؿسٸ ا شنط اؿٓڀ١ ٚايؿعري ٚايتُط ٚايعبٝب ٚايعٜت ٗ بعض ضٚاٜات أٌٖ أ

٠ اؿاد١ إٍ ٖصٙ ٗ شيو ايعكط، ٫ٚ ٜكًض ٍ ع٢ً ايػايب، ٚؾسٸؾإْ٘ َٓعٻ ،^ايبٝت

َٓٗا  ١ إؿاض إٍ ططفٺ١ ايكڀعٝٸاييت ثبتت با٭زيچ ،يتكٝٝس ايكاعس٠ ايعا١َ شنطٖا أبساڄ

كٛا ؼطِٜ ا٫ستهاض باؿٓڀ١ ٚايؿعري ٚايتُط خكٻ ْٚكٍٛ مٔ يًؿكٗا٤ ايصٜٔ. ..آْؿاڄ

ٕٸ ّ، َع استهاض ايٓؿ٘ ٚايهٗطبا٤ غري قطٻ ٚايعبٝب، ْكٍٛ هلِ: ًٜعَهِ ع٢ً ٖصا أ

ٕٸ ِٸ ...اؿٝا٠ ايّٝٛ تػتشٌٝ بسُْٚٗا ايعًِ بأ ٟټ ث ايّٝٛ ٗ استهاض ايتُط ٚايعبٝب؟  نطضڈ أ

َٔ ْٛض،  طنع ٚغذس، ٚنتبٗا بأسطفٺًع ع٢ً ٖصٙ ايؿت٣ٛ يإػتعُط يٛ اطډ ٕٸأعتكس أٚ

ٌٸ ّ عًٝ٘ استهاض ايتُط ٚايعبٝب، ٚتبٝض ي٘ ، َا زاَت ؼطٿقڀطڈ ٚأؾاعٗا ٚأشاعٗا ٗ ن

١ اؾُٛز ع٢ً سطؾٝٸ ٕٸإاستهاض اؿسٜس ٚايؿ٫ٛش، ٚايصٖب ا٭غٛز ٚا٭قؿط. ٚبايتايٞ ؾ

ٔٷ ايٓلٸ  .(13)«س إطغًٌٗ ايسٜٔ ٚؾطٜع١ غٝٸ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز ٖٛ طع
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ؾ١ ٚغري طٵب ٚاؿٹػٳ١ ٚايٓٻَٜٔ اؿطٸ ،ٚٗ سسٜج٘ عٔ ؾطٙ ايهؿا٠٤ ٗ ايٓهاح ـ8

ِٵ ﴿ايكطإٓ:  ؾطٙ ايهؿا٠٤ ٗ ايعٚاز ٫ ٜت٤٬ّ َع ْلٸ ٕٸإ»شيو، قاٍ:  َٳهڂ ٕٻ أځنڃطٳ إڇ

ٓٵسٳ ا ِٵعٹ ، «بايتك٣ٛ إ٫چ ع٢ً عذُٞڎ ٫ ؾهٌ يعطبٞڎ» :َٚع َباز٨ اٱغ٬ّ ،﴾هللٹ أځتٵكانڂ

 .(14)«...سٝح ،|ايطغ١ٍٛ َٚع غٓٸ

اْڀ٬قاڄ َٔ عطض ايؿت٣ٛ ع٢ً ايكطإٓ عطناڄ  ،ٚبٗصا ٖٛ ٜطؾض ٖصا ايؿطٙ

ٝٸاڄ  ِ ٚإباز٨ اٱغ٬َٝٸ١.ٝٳٚنصيو َٔ عطنٗا ع٢ً ايكٹ ،ضٚسٝٸاڄ َهُْٛ

 

ٍڈ ،س باقط ايكسضقُٜبسٟ ايػٝٸس   «ضغاي١ اٱغ٬ّ»ؿط ٗ فًچ١ ْٴ ،ي٘ ٗ َكا

ٝٸ١ّ، إعذابٳ1967عاّ  ؾك٘ اٱَاّ دعؿط »ؽ نتاب٘ ٖٚٛ ٜسضٿ ،٘ ايؿسٜس بايؿٝذ َػٓ

ٚٸٍ َطٸ٠ٺ»، ؾٝؿتتض َكاي٘ ايككري بكٛي٘: «ايكازم ٔٸ أْٸٗا أ ٘ٺ  أنرب ايٛ أقطأ ؾٝٗا يؿكٝ

ٞٸ ٞٸ يًٓلٸ، أٚغع ْٛطٜٸ١ يعٓكط ايؿٗ×، َٔ َسضغ١ اٱَاّ ايكازمإغ٬َ ، ِ ا٫دتُاع

ٚإسيٍٛ ا٫دتُاعٞ،  ايؿطم بٌ إسيٍٛ ايًػٟٛ ـ ايًؿٛٞ يًٓلٸ ٚعُلڈ ٜعاجل ؾٝٗا بسقچ١ٺ

ؾٝٗا  .. ناْت ٖصٙ إطٸ٠ ا٭ٍٚ اييت قطأتٴ.ز يًُسيٍٛ ا٫دتُاعٞ سسٚزٙ إؿطٚع١ٚوسٸٸ

ز بعض أدعا٤ ايهتاب اجملسٸ شيو عٔ عٓكط ايؿِٗ ا٫دتُاعٞ يًٓلٸ ٖٞ سٌ قطأتٴ

ٝٸ١،  ،«ؾك٘ ايكازم»اـايس  ايصٟ ٚنع٘ ؾٝدٓا اؿذٸ١ ايهبري ايؿٝذ قُس دٛاز َػٓ

ٕڂ ٟٸ ع٢ً ٜسٙ ٗ ٖصا ايهتاب ا ضا٥ع١ ٗ  ع ع٢ً قٛض٠ٺسٹبٵايصٟ سكٌ ايؿك٘ اؾعؿط

ٗ ٖصا ايهتاب اؾًٌٝ ايتأنٝس ع٢ً عٓكط  ا٭غًٛب ٚايتعبري ٚايبٝإ. ؾكس قطأتٴ

ٚايتُٝٝع بٝٓ٘ ٚبٌ اؾاْب ايًؿٛٞ اـايل ٗ  ،ٌاؾاْب ا٫دتُاعٞ َٔ ؾِٗ ايسيٝ

 .(15)«...َٓ٘ َٛانع عسٜس٠ٺ

ٝٸ ١ ٚايكسض ٖٞ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطس٘ ايؿهط٠ إطنعٜٸ١ إؿرتن١ ٖٓا بٌ َػٓ

ٞٸ ٌٸ  ايكسض ْؿػ٘: ٌٖ ٜكٌ ايؿدل ايصٟ واٍٚ ؾِٗ ايٓلٸ إٍ إع٢ٓ ايٓٗا٥ ي٘ به

ٟٸ ١ٺَٔ ٚنعٝٸ ،سسٚزٙ، إشا أسك٢ ايس٫٫ت ايًؿٛٝٸ١  ٚغٝاقٝٸ١، ٚاغتٛعب إعڀ٢ ايًػٛ

 يًٓلٸ؟

ٕٸ ايكسض ٜساؾع عٔ ايؿِٗ ا٫دتُاعٞ يًٓلٸ ٟٸ، إ ٞٸ ظا٥ساڄ عٔ ايؿِٗ ايًػٛ  إعذُ

ٛٿ ٕٸ اؿٝا٠ ا٫دتُاعٝٸ١ ته َؿرتن١ ٚشٖٓٝٸ١  ٕ خرب٠ڄٚايػٝاقٞ ايًؿٛٞ; ٭ْٸ٘ ٜعترب أ
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َٸ١ ٚشٚم َؿرتى ٗ فا٫ ٌ أغاغاڄ ٕطتهعاتٺتؿهڍ، س٠َٛسٻ َا ؾٝٗا  ،عسٜس٠ تٺعا

َٸ١ ٚايصٚم إؿرتى ٗ اجملاٍ ايتؿطٜعٞ  .اجملاٍ ايتؿطٜعٞ ٚايتكٓٝين ٚإطتهعات ايعا

 ٚايتكٓٝين ٖٛ َا ٜڀًل عًٝ٘ ايؿكٗا٤ ٗ ايؿك٘ اغِ َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع.

٫عتباضٖا أغاغاڄ  «َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع»ؾايكسض ٜطٜس اغتدساّ َكڀًض 

ٟٸ ٘ٺُٳبتشًٜٛ٘ عٓسٙ إٍ ْٳ ،دتُاع١ٞ ايؿِٗ ا٫ٝٗ سذٸ ّٸ اضتهاظ ٜػُض  تؿطٜعٞ عا

ؾايؿِٗ ا٫دتُاعٞ يًٓلٸ َعٓاٙ ؾِٗ ايٓلٸ ع٢ً ن٤ٛ  .يًؿكٝ٘ بايتعسٸٟ عٔ سطؾٝٸ١ ايٓلٸ

ّٸ ٜؿرتى ؾٝ٘ ا٭ؾطاز ْتٝذ١ڄ اضتهاظڈ َٸ١ ٚشٚم َٛسٻ ـرب٠ٺ عا س، ٖٚٛ يصيو ىتًـ عٔ عا

 .ين ؼسٜس ايس٫٫ت ايٛنعٝٸ١ ٚايػٝاقٝٸ١ يًه٬ّايصٟ ٜع ،ايؿِٗ ايًؿٛٞ ٚايًػٟٛ يًٓلٸ

 .(16)تتًٛ إعطؾ١ ايًؿ١ٝٛ ايه٬َٝٸ١ إعذُٝٸ١ ،تاي١ٝ عٓس ايكسض ٚهلصا ٖٛ َطس١ًڅ

ٝٸ١، ٖٚٛ ح ايصٟ ٜكسٿطٵَٔ ٖٓا ٜسٖؿٓا ايكسض ٗ زؾاع٘ عٔ قٛض ايڀډ َ٘ َػٓ

ٖچ ّٸا أؾطْا إيٝ٘ ٗ ايكػِ ا٭ايتُٝٝع بٌ ايعبازات ٚإعا٬َت،  ٝٸ١.  قٛيٞ ايعا عٓس َػٓ

ٕٸ ايعبازات أَٛضٷ ٝٸ١ غريٴ ٚططٜك١ زؾاع ايكسض تكّٛ ع٢ً أ يٓٛاّ إطتهعات  خانع١ٺ غٝب

ا٫دتُاع١ٝ اـربٜٚٸ١ عٓس ايبؿط، هلصا ٜكعب ؾٝٗا ٖاضغ١ قإْٛ َٓاغبات اؿهِ 

ٍڈ ;ٚإٛنٛع ٞٸ بُٝٓا يٛ اضتب٘ ايٓلٸ َذا ٞٸ سٝات ٕٸ ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ  ادتُاع ؾإ

 .ز ز٫يت٘ ّٚٓشٗا َع٢ٓ كتًؿاڄوسٿ ،ك٬ڄ بايٓلٸضتهاظٟ ايبؿطٟ ٜكبض ؾاع٬ڄ َتٸا٫

ٕٸ سذٸٚبٗصا ٜ٪نڍ ١ ايٛٗٛض; ٝسذٸإٍ ١ ايؿِٗ ا٫دتُاعٞ يًٓلٸ تطدع ٝس ايكسض ع٢ً أ

ٕٸ ٖصٙ ا٫ضتهاظات إ :ٌٵ، ٚا٫ضتهاظات قطا٥ٔ غٝاقٝٸ١، أٚ ؾًٓكڂ٭ْٸ٘ وًٝ٘ إٍ اضتهاظڈ

ٝٸ١ ا دع٤ٷ ٝٸ١ ايؿِٗ  .أَهاٖا يؿِٗ عٓس ايعك٤٬، ٚايؿاضعٴَٔ عًُ ٚبٗصا ؽتًـ عًُ

ٝٸ١ ايكٝاؽ ايصٟ ٜتعسٻ ٕٸ ايؿِٗ ا٫دتُاعٞ عٔ عًُ ٣ ؾٝ٘ ايكا٥ؼ سسٚز ايٓلٸ أٜهاڄ; ٭

ٞٸ َٸا ايكٝاؽ ؾًٝؼ نصيو ٖٛ تؿػريٷ ا٫دتُاع  .(17)يًٓلٸ، أ

ٕٸ ايكسض ٜكطٿ ، ٜٚعترب أْٸٓا يٛ ٜٺِ عٔ ايؿِٗ ا٫دتُاعٞ يًٓلٸ بتشؿڊح بأْٸ٘ ٜتهًډإ

ٕٸ أغًب  ٓا عٔ ٖصا ايؿِٗ ؾػٛف تٓشكط أغًب ا٭زيچ١ غكٛقٝاتٺٝٵؽًډ غابك١; ٭

ضٷ سٵؾايتعسٸٟ قځ .زٜٔ ٚٚطٚف غابك١ز٠ َٔ غا٥ًٌ قسٻقسٻ ادتٗازاتٓا َطدعٗا إٍ أغ١ً٦ٺ

َٿ .َِٓ٘ يؿِٗ َطاز إتهًڍ سٻبٴ ٫  .(18)ٔ شيوْٚٛطٜٸ١ ايؿِٗ ا٫دتُاعٞ ت٪

ٕٸ  ٝٸ١ إتعسٸٟ عٔ ايٓكٛم إ ايكسض ٗ ٖصا ايه٬ّ واٍٚ تربٜط غًٛى َػٓ

ٜٚػًو يصيو ططٜل ايس٫ي١، َع٢ٓ أْٸ٘ واٍٚ تربٜط إٛقـ َٔ  .ض َٔ سطؾٝٸاتٗاٚإتشطٿ
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ُا ٜػٝب عٓٗا بٳضٴ بًؿت ْٛطٖا إٍ عٓكطڈ ،زاخٌ أ١ُْٛ ا٫دتٗاز ايه٬غٝهٝٸ١ ؾٝعٝٸاڄ

مل ٜػتدسّ ٗ  اؿهِ ٚإٛنٛع، ٖٚٛ َكڀًضٷٖٚصا ايعٓكط ٖٛ َٓاغب١  .أسٝاْاڄ

ٝٸات ايؿكٗٝٸ١ ايؿٝعٝٸ ٔٸ َؿطزات٘ ا٭زب ١ غ٣ٛ َٓص سٛايٞ ايكطٌْ َٔ ايعَإ ٫ أنجط، يه

ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ  قبٌ شيو، ٚقس غبل إٔ قطٸح بٗا بٛنٛحڈ ايتڀبٝكٝٸ١ سانط٠څ

ٝٸ١ ٚإؿٗٛض إشا ناْت  .ٖـ(1205) ، إطدعٝٸ١ ٚاسس٠ڄٚغ٪ايٞ ٖٓا ٖٛ: َا ايؿطم بٌ َػٓ

ٚاييت بسأت  ،ٖٚٞ َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع ٚايكاعس٠ ايتكًٝس١ٜ ٗ ايتعسٸٟ عٔ ايٓلٸ

 ؟!ٕٛاڄ إشبايتڀبٝل ٚإُاضغ١ َٓص عكط ايڀٛغٞ، بٌ قبً٘؟ ٕاشا بسا ايكسض َتشؿڍ

ٝٸ١ تبسٚ غري َأيٛؾ١ٺ ٕٸ ػطب١ َػٓ ٕٸ ايكسض ؾعط بأ نجرياڄ; ؾأضاز إٔ  إْٸين أعتكس بأ

َٓاغبات »إْتادٗا ْٛطٜٸاڄ َٔ زاخٌ ايٓٛاّ ا٫دتٗازٟ إسضغٞ، بٛاغڀ١ خًع قؿ١ ٜعٝس 

 .عًٝٗا، أٚ بٛاغڀ١ دعًٗا ْٛاَاڄ ز٫يٝٸاڄ أٚ غري شيو َٔ ايتعابري «اؿهِ ٚإٛنٛع

ٝٸ١ ْٵؾايكهٝٸ١ تهُٔ ٗ سذِ ا٭ڂ ٕٸ تڀبٝكات أَجاٍ َػٓ ؼ بايتڀبٝكات، ٚؾعٛض إؿٗٛض بأ

ْٛاَِٗ ا٫دتٗازٟ، ؾُٝا ٜطٜس ايكسض إٔ ٜٴؿُِٗٗ أْٸٗا يٝػت خاضز عٔ  ُا تبسٚ غطٜب١ڄبٳضٴ

نٞ ْتٛقٸٌ  ;ٕعٜس َٔ ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ يًٓلٸ ايػٝام، بٌ ٖٞ زاخً٘، يهٓٸٓا عاد١ٺ

ٝٸ١.إٍ   َا تٛقٸٌ إيٝ٘ َػٓ

ٕڂ ٕٸ ايكسض ا ٞٸعٵإ ٝٸ١ قس أنجط ٗ عٛث٘  ذٳب بايؿِٗ ا٫دتُاع يًٓلٸ عٓس َػٓ

ٚأَجاهلا، بٌ أقشُٗا ٗ  «َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع»َؿطز٠ ايؿكٗٝٸ١ َٔ اغتدساّ 

ٝٸ١ زي٬ٝڄ ع٢ً اٖتُاَ٘ بٗا،  ;ناؿًكات )زضٚؽ ٗ عًِ ا٭قٍٛ( ،بعض نتب٘ ا٭قٛي

ٞٸ إش ٖٞ َؿطزات قس ٫ تهٕٛ  ;ٚأَجاهلا زٕٚ إٔ ٜػتدسّ َؿطزات ايؿِٗ ا٫دتُاع

ٛٳ َأيٛؾ١ڄ ٕځغٳٗ اي ٕٸ سذِ اقرتاب  .غٞضٳسٵ٘ ا ١ ايكسض َٔ ططٜك١ تؿهري َػٓٝٸَٚع شيو ؾإ

ٝٸاڄ ٌٸ قسٚزاڄ ْػب  .«اقتكازْا»يٛ تطنٓا َجٌ نتاب  ،ٚ

 

ٛټ ٕٸ ْكڀ١ ؼ ٝٸ١ يٝػت ٗ َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع ؾك٘،ٚأعتكس بأ  ٍ َػٓ

ٔٵٚٵؾٗصٙ ايؿهط٠ قس ٜهٕٛ هلا بعض ايسٻ ٝؼ بإَهاْٗا تؿػري ي ض ٗ ادتٗازات٘، يه

ٕٸ ؾهط٠ َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع ػطٟ ٗ بعض ايعبازات ٚإٛقـ نًچ٘،  خاقٸ١ أ

أٜهاڄ يٛ ؾُٗٓاٖا بايڀطٜك١ إسضغٝٸ١، بُٝٓا ْكڀ١ اضتهاظ ايكسض ناْت ع٢ً ايتُٝٝع 
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 بٌ ايعبازات ٚإعا٬َت!

ٕٸ ا٭َط اٯخط ايصٟ ّجٿ ٝٸ١ ٌ ع١َ٬ڄإ ، ٖٛ دطأت٘ ٗ تكسٜطٟ ،ؾاضق١ عٓس َػٓ

ٚنطٚض٠ َطاعاتٗا ٗ غري  ،ايٓٛطٜٸ١ ٚايتڀبٝكٝٸ١ ع٢ً ظعِ انتؿاف ا٬ٕنات ٚإكاحل

ٚٳ ٟٸعٵايعبازات، أٟ  ٝٸ١څٝ٘ إكاقس ٢ عٓس ايػٝس ْازضاڄ َا نٓٸا لسٖا ستٸ ، ٖٚٞ عًُ

ٌٸ ايكسض ٫ ٜٛاؾك٘ عًٝٗا  هلصا مل ٜطقسٖا ٗ َكاي٘ ٖصا. ،ايكسض ْؿػ٘، ٚيع
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 دلن ل ى دااةٛ الفكْ املكااُامل

 ٔوصداّٖٛ الكرآُ اللرٖي[، كمٗد]االجتّاد، الت

  (تكرٖرات حبث السٗد ذلىد تك٘ احللٗي)

 

 

إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ع٢ً  ٜٚٴطاز ب٘ تاض٠ڄ ْع اٯضا٤ إدتًؿ١ ٗ (ايؿك٘ إكاضٕ)ٜٴڀًځلٴ 

 ،ٚإٛاظ١ْ بٝٓٗا ،ٚأخط٣ ْعٗا ٚتكُٝٝٗا ;زٕٚ إدطا٤ َٛاظ١ْٺ بٝٓٗا ،قعٝسٺ ٚاسس

ُٿ .ٚتطدٝض بعهٗا ع٢ً بعضڈ )عًِ  ٝ٘ ايكسَا٤ بـٖٚٛ بٗصا إع٢ٓ أقطب إٍ َا نإ ٜػ

 نُا ٗ )تػٌٗٝ ايٛقٍٛ إٍ عًِ ا٭قٍٛ(ـ زٚٙ ٚقس سسٻ .أٚ )عًِ اـ٬ؾٝات( اـ٬ف(

ِٷ ٜٴ)إْ٘ بايكٍٛ: ـ  ُٸعً أٚ  ،١كتسض ب٘ ع٢ً سؿٜ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إدتًـ ؾٝٗا بٌ ا٭٥

                                           

&
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 .(1)(٘ ٚقٛازح ا٭زيچ١بٳع١ٝ، أٚ إٜطاز ايؿټطٖسَٗا بتكطٜط اؿذر ايؿ

ا فٝبٷ وؿٜ ٚنعاڄ ؾطعٝاڄ، َٸإ)ٖٛ: ـ  نُا ٜكٍٛ ٗ إكسض ْؿػ٘ـ ٚاـ٬ٗ 

ّٴ شيو ٌٷ ٜٗس  .(2)(أٚ غا٥

بايرب١ٖٓ  ;َا تبٓٸاٙ َٓٗا ٚنأْٸ٘ ٜطٜس عؿٜ ا٭سهاّ ٗ ٖصٜٔ ايٓكٸٌ إؾاز٠ځ

 .بتٌٖٛ َػتٓسات٘ َٔ ا٭زيچ١ ;ٖٚسّ َا عساٙ ،عًٝ٘

َٳ َٸا( ٚ )أٚ( بـ ، ٘ٝٵٚا٭ْػب ؾُٝا ٜبسٚ تطى ايرتزٜس ٗ ن٬ ٚا٫غتعان١ عٔ )إ

ٕٸ ايصٟ ٜػتسٍ ٕا تبٓٸاٙ ;)ايٛاٚ( ُٸ٢ خ٬ؾٝاڄ  ،تٌٖٛ َا عساٙيزٕٚ إٔ ٜعطض  ،ؾإ ٫ ٜػ

ٛٻ ،عاز٠ڄ ٌ(، َع أْٸ٘ ٫ ٚايؿكٗا٤ َڀًكاڄ إٍ )خ٬ؾٝٸ ،ٍ ايؿك٘ إٍ )عًِ اـ٬ف(ٚإ٫چ ؼ

 .َا مل ٜٓٛطٚا إٍ ضأٟ إدايـ بؿ٤ٞٺ َٔ ايٓكس ٚايتذطٜض ،ٜكسم عًِٝٗ شيو

ٕٸ ايؿطم ٕڂ يؿك٘ إكاضٳٕ ٗ عٴطٵفبٌ عًِ اـ٬ف ٚا ٚايٛاٖط أ ثٌ( سٳشٵ)ا

ٚٸإشٵ ايجاْٞ أقطب إٍ إٛنٛعٝٸ ;نايؿاضم بٌ عًِ ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١ اٱهل١ٝ  ;١ٍ َٔ ا٭

ٕٸ ا٭ٍٚ  ٍٸ ي٘، بُٝٓا ًٜتُؼ  ،ٜؿرتض ضأٜاڄ َػبكاڄـ  ؿعط ب٘ نًُاتِٗنُا تٴـ ٭ ٜٚػتس

 .ٚإٛاظ١ْ بٝٓٗا ،ؽ أزيچتٗاٚايتُا، ايجاْٞ ضأٜ٘ َٔ خ٬ٍ عطض اٯضا٤

ٍڈ ٟٸ سا ٕٸ أسسُٖا َٔ سٝح إٛنٛع ٚطبٝع١ ايبشح ٜؿب٘ اٯخط ٚع٢ً أ  .ؾإ

غؼ اييت اضتهع َٚٔ ؾطٚطُٗا إٔ وٝ٘ إكاضٕ أٚ )اـ٬ٗ( َدتًـ ا٭ڂ

 ٚايرتدٝض ٚا٫ختٝاض. ،يتػًِ ي٘ إٛاظ١ْ بُٝٓٗا ;عًٝٗا أضباب اٯضا٤ إدتًؿ١

َٔ َعطؾ١ ايكٛاعس اييت ـ  ٜعين اـ٬ٗـ  يكاسب٘ بٴسٻ٫ ٚ)ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ: 

ٕٸ اجملتٗس وتاز إيٝٗا  ،ٌ بٗا إٍ اغتٓباٙ ا٭سهاّٜتٛقٻ نُا وتاز إيٝٗا اجملتٗس; ٭

ي٬غتٓباٙ، ٚقاسب اـ٬ؾٝات وتاز إيٝٗا ؿؿٜ تًو إػا٥ٌ إػتٓبڀ١ َٔ إٔ 

 .(3)(ٜٗسَٗا إدايـ بأزيچت٘

ٕٸ اـ٬ف عاز ُٸَٚعٓاٙ أ ١ إصاٖب ٚغريِٖ َٔ ايؿكٗا٤ ٫ ٜعسٚ ٗ ٚاقع٘ ٠ڄ بٌ أ٥

 أسس أَطٜٔ:

َٸـ 1 ٕٵا٫خت٬ف ٗ ا٭قٍٛ ٚإباْٞ ايعا  ١ اييت ٜعتُسْٚٗا ٗ اغتٓباطِٗ، نأ

ٜصٖب أسسِٖ إٍ سذٸ١ٝ ا٫غتكشاب أٚ ايكٝاؽ، ٜٚػتٓتر َٔ ططٜكُٗا بعض 

 ُازُٖا نُكازض يًتؿطٜع.ض اعت٫ٚ ٜكشٿ ،أسهاَ٘، بُٝٓا ٫ ٜط٣ اٯخط سذٸٝتُٗا
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ؿل عًٝ٘ بِٝٓٗ ع٢ً أٚ ا٭قٌ إتٻ ـ اخت٬ؾُٗا ٗ َس٣ اْڀبام ايكاعس٠ أٚ ايٓلٸ2

ٕٵإٛضز اـامٸ  ٗ آ١ٜ ايٛن٤ٛ أْٸ٘ ؼسٜسٷـ  َج٬ڄـ ِٖ َٔ ايتشسٜس ٜػتؿٝس أسسٴ ، نأ

ٕٷ ،يًػػٌ خط أْٸ٘ عاڄ يصيو بايٛن٤ٛ إٓهٛؽ، بُٝٓا ٜػتؿٝس اٯبٳؿيت تٳيهٝؿٝت٘، ؾٝٴ ٚبٝا

٫غتؿازتٗا َٔ ايطدٛع إٍ  ٫ بٴسٻيبٝإ ايهٝؿ١ٝ، بٌ  يًُػػٍٛ، ٖٚٛ مل ٜٴػٳلٵ ؼسٜسٷ

 نايٛن٤ٛات ايبٝا١ْٝ ٚغريٖا. ،ا٭زيچ١ ا٭خط٣

ٕٸ عًٝٓا  إٔ ـ  قبٌ إٔ ْبسأ بسضاغ١ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ اـ٬ؾ١ٝـ ٚإشا قضٸ ٖصا ؾإ

ُٸؼ اييت تطتهع عًٝٗا آضا٤ اجملتٗسٜٔ غٴْػتعطض ا٭ڂ ١ إصاٖب ٚغريِٖ، ًْٚتُؼ َٔ أ٥

ِٸ ًْتُؼ أزيچتِٗ إتٻ ٛټـ ؿل عًٝ٘ َٓٗا ٚإدتًـ ؾٝ٘، ث ِٸ نتاض ْٚكٝٿ ،ـ عٗاع٢ً تٓ ُٗا، ث

َع شنط زيًٝ٘، ْٚكس َا ٫ ْطاٙ ٗ سسٚز َا ًِه٘  ،ع٢ً ن٤ٛ شيو َا نتاضٙ َٓٗا

ٌڈَٔ َعطؾ١ٺ ا ْسخٌ ٗ تؿك٬ٝت ايطدٛع إٍ ٖصٙ ايٓتا٥ر عٓسَ ; يٝػٌٗ عًٝٓا بعس س

ض شنطٖا عاڄ يتهطټبٳتٳ ،َٔ زٕٚ إٔ ًْذأ إٍ تهطاض ايٛقٛف عٓسٖا ،َػا٥ًِٗ ايؿك١ٝٗ

 ٗ كتًـ إػا٥ٌ.

َٸا ايكػِ ايجاْٞ َٔ َٓاؾ٧ ا٫خت٬ف، ٖٚٛ إٓبعح عٔ اـ٬ف ٗ نٝؿ١ٝ  أ

٫  طد٧ ايبشح ؾٝ٘ إٍ َٛاْٸ٘، إشٵؾإْٸٓا ْٴ ،تڀبٝل ايٓكٛم أٚ ايكٛاعس ع٢ً َٛاضزٖا

 نابڀ١ نًچ١ٝ ّهٔ دعًٗا أغاغاڄ ٗ فا٫ت ايتڀبٝل.

 

ُٸ ١ َٔ ٚقبٌ إٔ ْبشح ٖصٙ ا٭غؼ ٚايطنا٥ع َٔ َكازض ايتؿطٜع يس٣ أٚي٦و ا٭٥

ِ، ْٛزټ إٔ ْبسأ ببشح كست ٖصٙ ايبشٛخ يًُكاض١ْ بٌ آضا٥ٗايصٜٔ عٴ ،ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ

َٸ َٳ ،١َؿّٗٛ )ا٫دتٗاز( ٚؾطا٥ڀ٘ ايعا مل  ٔٵع٢ً أغاؽڈ َٔ إكاض١ْ; يٓػتبعس عٔ ططٜكٓا 

جكٌ ايبشح بايهجري َٔ ؾهٍٛ ْٴ ١ً ايؿتا٣ٚ; ي٬٦چكځتتٛؾچط ؾِٝٗ ٖصٙ ايؿطٚٙ َٔ ْٳ

ٖچا ٜتٸ ٕٸ ؾِٗ ٖصٙ ا٭غؼ ٗ ايكٛاعس  اڄ بؿِٗ كا٫ڄ َباؾطاتٸ كٌايه٬ّ، باٱناؾ١ إٍ أ

 عٛخ ا٫دتٗاز ٬َٚبػات٘، ؾُاشا ٜٴطاز به١ًُ ا٫دتٗاز؟

ٕٸ هلصٙ ايه١ًُ َسيٛيٌ ٗ َكڀًشِٗ،  ايصٟ ٜبسٚ َٔ نًُات ا٭قٛيٌٝ أ

ِٸ َٔ اٯخط.  أسسُٖا أع
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ٚٸ ّٸـ ٍ َُٓٗا ٚقس اختًؿت نًُاتِٗ ٗ ؼسٜس ا٭ ـ  أعين ا٫دتٗاز َؿَٗٛ٘ ايعا

ٔٸ بؿ٤ٞٺ َٔ )ؾ٘ بـ: ؾـ)اٯَسٟ( ٜٴعطٿ ;ؾاڄ نبرياڄاخت٬ اغتؿطاؽ ايٛغع ٗ طًب ايٛ

٘ٺ وؼٸ َٔ ايٓؿؼ ايعذع عٔ إعٜس عًٝ٘  .(4)(ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ع٢ً ٚد

ٌپ َٜٔٚعطٿ اغتؿطاؽ ايٛغع ٗ ؼكٌٝ )بـ:  ،١َ اؿًچٞ ٚاؿاديبايع٬چ :ؾ٘ ن

ٞٸ ٔٸ باؿهِ ايؿطع  .(5)(ايٛ

ٔٸ ؾُٝٗا هعًُٗا غري ع٢ً ٖصٜٔ اي زٴطڇٜٚٳ ٕٸ ا٫قتكاض ع٢ً شنط ايٛ تعطٜؿٌ أ

ٕٵ أڂضٜس; ٚغري َاْعٌ ٫ٚ داَعٌ أخط٣ ;داَعٌ تاض٠ڄ ٔٸ إ ٕٸ ايٛ َٓ٘ خكٛم َا قاّ  ٭

ٌٷ ٌڈ ،ع٢ً اعتباضٙ زيٝ نإ ايتعطٜؿإ غري داَعٌ; ـطٚز ايعًِ  ،َٔ ؾطعڈ أٚ عك

ٚٸ٫ڄ، ٚخطٚز َا مل ٜٴ ٖچ سٵؿٹبا٭سهاّ عُٓٗا أ ٔٸ   .ا قاّ عًٝ٘ ايسيٌٝ باـكٛم ثاْٝاڄايٛ

ٔٸ إعترب ٚغريٙ ِٸ َٔ ايٛ ٕٵ أڂضڇٜسٳ ب٘ ا٭ع  ،نُا ٖٛ ايٛاٖط َٔ إط٬م ايتعبري ،ٚإ

َع  ،ع ايتعطٜـغري َاْعڈ يسخٍٛ ايٕٛٓٛ غري إعترب٠ ٗ سٝٿـ باٱناؾ١ إٍ شيو ـ نإ 

َا ْٴػٹب  ٗ تصتٓا ـٚقس ساٍٚ بعض أغا .اتؿاقِٗ ع٢ً عسّ اعتباضٖا َٔ أزيچ١ ايتؿطٜع

ض ايتعطٜـ ع٢ً َصٖب اٯخصٜٔ بايٕٛٓٛ ايكٝاغ١ٝ ٚا٫غتكطا١ٝ٥ ـ إٔ ٜكشٿ إيٝ٘

ْٸ(6)ٚا٫غتشػا١ْٝ ٕٷ، ٚا ٕٸ ٖ٪٤٫ إْٸُا ٜعًُٕٛ بٗا ٭ْٸٗا ٚٓٛ ٕٷػٵؾشٳ اڄ أ  ب، ٫ ٭ْٸٗا ٚٓٛ

ٕٸ هلِ أزيچ١ڄ ع٢ً سذٸٝتٗا ٜصنطْٚٗا ٗ  َعترب٠ عٓسِٖ بكٝاّ ايسيٌٝ عًٝٗا، َع أ

ٌڈَ  .ٛانعٗا، ٚغٓكـ َٓٗا بعس س

ٕٸ شنطٙ  ض ١ خكٛق١ٝٺ ي٘ تربٿٖٓا غري شٟ َٛنٛع; يعسّ ٚدٛز أٜٸٚاؿكٝك١ أ

ٔٸ أٚ مل ٜٴ ،شنطٙ ٗ ايتعطٜـ، إشٵ إساض ع٢ً َا قاَت عًٝ٘ اؿذٸ١ ٙ، سٵؿٹأؾاز ايٛ

ٍٳ غريٴ ٚاسسٺ َٔ ا٭قٛيٝٸ  نـ ،ٌ عٔ شنطٙ، ٚأبسيٛٙ به١ًُ ايعًِٚنأْٸ٘ يصيو عٳسٳ

، (7)(بصٍ ايؿكٝ٘ ٚغع٘ ٗ طًب ايعًِ بأسهاّ ايؿطٜع١)ؾ٘ بـ: ـهطٟ(، سٝح عطٻ)ا

ِٸ َٔ ايعًِ ايتعبٸسٟ ٚاؿكٝكٞ، ٚأضاز به١ًُ  ٕٵ نإ قس أضاز ب٘ ا٭ع ٚايعًِ ٖٓا إ

ِٸ أٜهاڄ َٔ اؿهِ ايٛاقعٞ ٚايٛاٖطٟ نإ تعطٜؿ٘ ٖصا أغًِ  ،اؿهِ ايؿطعٞ ا٭ع

 بك١ عٓ٘، إ٫چ أْٸ٘ ٜبك٢ نػابك٘ قتاداڄ إٍ ن١ُُٝٺصات ايػأَ غابك٘; ٫ْسؾاع إ٪اخٳ

ـٴ ،يٝهٕٛ داَعاڄ يعسّ تعطٸن٘ يًٛٚا٥ـ ايؿطع١ٝ أٚ ايعك١ًٝ عٓس  ;ْاقلٷ ٚإ٫چ ؾايتعطٜ

 .عذع اجملتٗس عٔ ؼكٌٝ ايعًِ با٭سهاّ ايؿطع١ٝ
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طٜٔ َِٓٗ، ٢ إتأخٿستٸ ،ٱغؿاهلِ هلا ;ؾٌع٢ً أنجط إعطٿ زٴطڇص٠ تٳٖٚصٙ إ٪اخٳ

ع١ًُٝ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ أزيچتٗا )ؾ٘ بـ: ا٭غتاش )ايعضقا(، سٝح عطٻن

ٚا٫ستٝاٙ  ،بٌ ٚايؿطع١ٝ ،، َٚٔ إعًّٛ خطٚز ايربا٠٤ ايعك١ًٝ(8)(ايتؿك١ًٝٝ ٗ ايؿطٜع١

ٕٸ ْتا٥ر ٖصٙ ا٭قٍٛ إْٸُا ٖٞ ٚٚا٥ـ  ;عٔ ٖصٙ ايتعاضٜـ ،ٚايتدٝري ايعكًٌٝ يٛنٛح أ

ُا نإ َؿاز بعهٗا ضؾع اؿهِ ٚايتُاؽ إعصٚض١ٜ بٳٚضٴ، سها٫ّ أ ،ؾطع١ٝ أٚ عك١ًٝ

 .يكاسب٘ ٚا٭َٔ َٔ ايعكاب

ر ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أٚ ايٛٚا٥ـ ذٳَٳًځهځ١ ؼكٌٝ اؿڂ)ؾا٭ْػب تعطٜؿ٘ بـ: 

َهُٕٛ ٖصا ايتعطٜـ  تٵٚقس تبٓٻ .(عٓس ايعذع عٔ ؼكًٝٗا ،ؾطع١ٝڄ أٚ عك١ًٝڄ ،ايع١ًُٝ

ٕځًځهځ١( ٗ ايتعطٜـ يٓٴبٵ(9) عًِ ا٭قٍَٛسضغ١ ايٓذـ اؿسٜج١ ٗ عٹس َا ، ٚإْٸُا شنطْا )ا

 :َع أْٸ٘ َٔ قبٌٝ ،ِٗ ايػابك١ َٔ اعتباض ايؿع١ًٝ ٗ ا٫دتٗازعٹط ب٘ نًُاتٴتٴؿٵ

ٕځًځهځ١ ٜكسم عًٝ٘ فتٗسٷ ٕٸ قاسب ا ٕځًځهځات(، إشٵ َٔ ايٛانض أ ٕٵ ،)ا مل ٜباؾط  ٚإ

 )ع١ًُٝ( ا٫غتٓباٙ ؾع٬ڄ.

 

َٸا ا٫دتٗاز بإع٢ٓ ايجاْٞ ؾكس عطٻ بعس إٔ قٝٸسٙ به١ًُ  ،ؾ٘ ا٭غتاش )خ٬چف(أ

ٚٸ ;)بايطأٟ( ٌ إٍ اؿهِ ٗ بصٍ اؾٗس يًتٛقټ)بـ  ،ٍُٝٝعاڄ ي٘ عٔ ا٫دتٗاز بإؿّٗٛ ا٭

ٓباٙ ي٬غت ;بايتؿهري ٚاغتدساّ ايٛغا٥ٌ اييت ٖس٣ ايؿطع إيٝٗا ،٫ ْلٸ ؾٝٗا ٚاقع١ٺ

 .(10)(َا ٫ ْلٸ ؾٝ٘ بٗا ٗ

ٞٸ  .(11)(ٚاسس ٢ٶإْٸُٗا امسإ ٕعٓ)بٝٓ٘ ٚبٌ ايكٝاؽ، ؾكاٍ:  ٚضازف ايؿاؾع

ام( َطازؾاڄ يًطأٟ ٚايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ ايطظٸ ٚاعتربٙ ا٭غتاش )َكڀؿ٢ عبس

ٕٸ ٖصٙ إعاْٞ كتًؿ١څ .(12)ٚا٫غتٓباٙ ٜڅَٚٔ إعًّٛ أ ٚاسس  ، ؾ٬ ّهٔ إٔ ٜطازؾٗا يؿ

ٞٸ ٚيػتٴ .ٚاسس بٛنعڈ ٕٸ ا٭غتاش ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ با٫ؾرتاى ايًؿٛ ٔٸ أ ٕٸ  .بٝٓٗا أٚ ٚايٛاٖط أ

إكازٜل هلصا  :ٚإعاْٞ ا٭خط٣ َٔ قبٌٝ ،يسِٜٗ ٕؿّٗٛ ايطأٟ ٖصٙ ايًؿ١ٛ َطازؾ١څ

ٚغٓكـ َٔ ا٫دتٗاز  .ٚقس ٚقع ا٫ؾتباٙ ْتٝذ١ڄ يًدً٘ بٌ إؿّٗٛ ٚإكسام، إؿّٗٛ

 خ عٔ ٖصا إؿّٗٛ َٚكازٜك٘ ٗ َٛاْٸٗا َٔ ٖصا إسخٌ.ْتشسٻبٗصا إع٢ٓ عٓسَا 
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ّٸ ٕٸ ع٢ً اجملتٗس إشا أضاز إٔ ٜتٛؾډ َٚٔ تعطٜؿٓا ي٬دتٗاز َؿَٗٛ٘ ايعا ط ْسضى أ

ٌٸ َا  ع٢ً كتًـ فا٫ت اٱؾتا٤ إٔ وٝ٘ بإطاسٌ اييت عطض هلا ايتعطٜـ به

 ٛاعس، ٖٚٞ ث٬خ:تطتهع عًٝ٘ َٔ أغؼ ٚق

 ـ َطس١ً ؼكٌٝ اؿذٸ١ ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ.1

 ـ َطس١ً ؼكًٝٗا ع٢ً ايٛٚٝؿ١ ايؿطع١ٝ.2

 ـ َطس١ً ؼكًٝٗا ع٢ً ايٛٚٝؿ١ ايعك١ًٝ.3

ٕٸ اؿهِ ايؿطعٞ ٜٓكػِ إٍ قػٌُ: ٚاقعٞ ٕٸ  ،ٚٚاٖطٟ ;ٚإشا عًُٓا أ ٚأ

ٍٷ ،ٖٚٛ اؿهِ ايٛاٖطٟ ،أسسُٖا تباضٙ عٓس ٫ع ;ٗ طٍٛ اؿهِ ايٛاقعٞ فعٛ

ب ػٳب١ عځناْت إطاسٌ )أضبعاڄ(، ٚنًچٗا َرتتٿ ،ايؿوڍ ؾٝ٘ ٚعسّ إَهإ ؼكًٝ٘

ِٷ بعهٗا ع٢ً بعض ،ايٛدٛز  .ٚسان

 .ٚتٓتٗٞ بايٛٚٝؿ١ ايعك١ًٝ ،تبسأ َطس١ً ؼكٌٝ اؿذٸ١ ع٢ً اؿهِ ايٛاقعٞ

ٖٚٛ  ،يعسّ ايؿوڍ ؾٝ٘ ;ؾعٓس سكٍٛ ايعًِ باؿهِ ايٛاقعٞ ٫ فاٍ يًشهِ ايٛاٖطٟ

ٍٷ  .نُا ٖٛ إؿطٚض ،ٗ ساٍ ايؿوچ فعٛ

عٓس ايعذع  َٚع قٝاّ اؿهِ ايٛاٖطٟ ٫ فاٍ يًٛٚٝؿ١ ايؿطع١ٝ; ٭ْٸٗا فعٛي١څ

ُٳ  .٘ٝٵعٔ ؼكٌٝ اؿهِ بكػ

ٚايٛٚٝؿ١ ايعك١ًٝ إْٸُا ًْذأ إيٝٗا إشا عذعْا عٔ ؼكٌٝ ايبٝإ َٔ ايؿاضع، ٖٚٛ 

إشٵ ٫  ;٫ فاٍ ؿهِ ايعكٌ عسَ٘ ٗ َٛنٛع سهِ ايعكٌ، َٚع ؼكًٝ٘ َأخٛشٷ

 .٢ ٜرتتٸب عًٝ٘ ٖصا اؿهَِٛنٛع ستٸ

ٖچا اْؿطزٳٚاٱؾاض٠ إٍ ٖصا ايٓٛع َٔ ايرتتټ ب٘ َسضغ١ ايٓذـ  تٵب بٌ إطاسٌ 

ُٸ١ ٗ فاٍ إكاض١ْ.اؿسٜج١ ٗ عًِ ا٭قٍٛ، ٚترتتٻ  ب عًٝ٘ آثاض َٗ

 

ٚٗ ايتعطٜـ: ٖٛ  ،ض شنطٖا ٗ ن٬َٓا١( اييت تهطٻٚإطاز به١ًُ )اؿذٸ

َٳسهِ ايعكٌ بكشٸ١ استذاز إٍٛ ع٢ً عبسٙ إشا خايـ َ٪زٻ عًٝ٘، ٚاستذاز  تٵ٣ َا قا

 .ٔ بعس شيو اـ٬فايعبس ع٢ً ٫َٛٙ إشا غاض ع٢ً ٚؾكٗا ٚتبٝٻ
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َٳض١ٜ ٚإٓذٿَٚٔ يٛاظَٗا ايعك١ًٝ إعصٿ اعترب  ٔٵع١ٜ ٚقشٸ١ ْػب١ َ٪زٸاٖا إٍ 

ٌڈ ،تٗاٝسذٸ  .َٔ ؾاضعڈ أٚ عك

 ُٖٛا إٍ قػٌُ: ٚقس قػٻ

 ـ شات١ٝ. 1

 ـ فعٛي١.2

ٖٚصا ايتكػِٝ ْابعٷ َٔ طبٝع١ َا تتعًچل ب٘، ؾٗٞ عٓسَا تٴٓػٳب إٍ ايعًِ تهٕٛ 

ٚٸ ٖچا تكّٛ عًٝ٘ استادٳ تٵٍ، ٚإشا ْٴػٹبٳَٔ ايكػِ ا٭  إٍ اؾعٌ. تٵإٍ غريٙ 

 

ٚٸٚايػطٸ ٗ ٖچا ـ ٍ َُٓٗا  شيو بايٓػب١ إٍ ا٭ ٖٚٛ َٛنع اـؿا٤ ع٢ً ايهجري 

ٕٸ اؿذٸ١ٝ َٔ ايًٛاظّ ايكٗط١ٜٜتٸـ  أٚدب انڀطاب نًُاتِٗ اييت  ،هض إشا عًُٓا أ

ٕٸٜػتشٌٝ ؾٝٗا ايتدًچـ عٔ ططٜكٝٸ ٛاظّ ايصات١ٝ ي٘، بٌ ًططٜك١ٝ ايعًِ َٔ اي ١ ايعًِ، ٚأ

ٕٸ ايكڀع يٝؼ ٖٛ إ٫چ ا٫ْهؿاف ٚايط١ٜ٩،  ٖٞ ٗ ضأٟ بعض أغاتصتٓا عٌ ايڀطٜل; ٭

ٟٸ) ٕٸ ثبٛت ايؿ٤ٞ يٓؿػ٘ نطٚض ؾ٬ َع٢ٓ  ،ٚإا١ٖٝ ٖٞ ٖٞ بٓؿػٗا ،َٚٔ ايٛانض أ

ٖټ  .(13)(ِ دعٌ ايڀطٜك١ٝ ي٘يتٛ

ٝٻ ٔ غطٸ ايتعاَِٗ بعسّ إَهإ تكطٸف ايؿاضع ٗ ططٜك١ٝ ايعًِ أٚ ٚبٗصا ٜتب

ٕٸ ايصٟ ٜسخٌ ؼت تكطٸف ايؿاضع ٚقٝسذٸ ع ٖٛ خكٛم كًٛقات٘ بهت٘ نُؿطٿت٘; ٭

 ـ ٚاٯخط َٔ ايًٛاظّ ايعك١ًٝ ايكٗط١ٜ ;هاح نٕٛ أسسُٖا شاتٝاڄبعس اتٸ ـ ٚفع٫ٛت٘، ُٖٚا

ٕٵ ،عڈيٝػا َٔ فع٫ٛت٘ نُؿطٿ ٛٿزخ٬ ؼت تكطټ ٚإ  .ٕؾ٘ ندايلڈ َٚه

ٕٸ ضؾع ططٜكٝٸ َٸا ٗ  ;١ ايعًِ أٚ سذٸٝت٘ ٫ ىًٛ َٔ يعّٚ ادتُاع ايٓكٝهٌع٢ً أ إ

َٸا عٓسَا ٜكّٛ يسٜ٘ ايعًِ باؿهِ ;ايٛاقع عٓسَا ـ  َج٬ڄـ  ؾايعامل بٛدٛب ايك٠٬ .ٚإ

ٕٸ عًُو يٝؼ بڀطٜلڈ ٕٸ َع٢ٓ شيو إٔ ٜٴ أٚ يٝؼ عذٸ١ٺ ٜكاٍ ي٘: إ كاٍ ي٘: ايتعّ بعسّ ؾإ

ٕٵ تبٝٻ ٚبكٞ ايؿاضع  ،ٗ ايٛاقع ٔ أْٸٗا ناْت ٚادب١ڄٚدٛبٗا ٗ ٖصا اؿاٍ، َٚع ٖصا ؾإ

ُٳَٴكطٸاڄ ع٢ً  ٚاقعاڄ  يعّ ادتُاع ايٓكٝهٌ، أٚ ناْت غري ٚادب١ٺ ،٘ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞٝٵسه

ٕٵ ،ِ بُٗايعّ ادتُاعُٗا ٗ ْٛط ايعايٹ  .مل ًٜعّ ادتُاعُٗا ٗ ايٛاقع ٚإ

ٕٸ إثبات َجٌ ٖصا ايتكطټ ،ٖصا ٖچا وتاز ـ  يٛ أَهٔـ ف ايؿطعٞ باٱناؾ١ إٍ أ
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 :إٍ ايسيٌٝ

ٕٵ نإ ٖٛ ايعًِ استاز إٍ زي ٌڈؾإ ٢ ٜتػًػٌ إٍ َا ٫ ع٢ً سذٸٝت٘، ٖٚهصا ستٸ ٝ

 .ْٗا١ٜ

ٕٵ  نإ غريٙ ؾُا ايسيٌٝ ع٢ً سذٸٝت٘؟ ٚإ

ٌٸ ؾ٤ٞ )َٚٔ ٖٓا قٌٝ:  ٫ ٚططٜك١ٝ ايعًِ  ،ٚإٔ تٓتٗٞ إٍ ايعًِ ٫ بٴسٻططٜك١ٝ ن

ٌٸ ;ي٘ ٚإٔ تهٕٛ شات١ٝڄ بٴسٻ ٕٸ ن إٔ ٜٓتٗٞ إٍ َا بايصات، ٚإ٫چ يعّ  ٫ بٴسٻَا بايػري  ٭

 .(14)(ًػٌايتػ

 

َٸا تعًچل اؿذٸ ؾٗٛ ـ  كٗانُا ٖٛ ايتشكٝل ٗ إَهإ تعًڊـ  َا عسا ايعًِ  ١ ٗٝٚأ

 .ض١ٜ بسْٚ٘ع١ٜ ٫ٚ إعصٸيعسّ سهِ ايعكٌ بإٓذٸ ;ُاڄتٵقتازٷ إٍ اؾعٌ سٳ

َٸا إٔ ٫ ٜهؿـ عٔ ايٛاقع أق٬ڄإإشٵ  أٚ ٜهؿـ نؿؿاڄ  ;ٕٸ َا عسا ايعًِ إ

ٍڈ ـْاقكاڄ  ط ؾُٝٗا ٚن٬ُٖا ٫ تتٛؾډ .ـ نُا ٗ ايٕٛٓٛ ٚا٭قٍٛ اٱسطاظ١ٜ ع٢ً قٛ

ٌڈ َٔ ايؿاضع يڀطٜكٝٸؾإشا مل ٜععٻ .ايڀطٜك١ٝ ايصات١ٝ اييت َٔ يٛاظَٗا اؿذٸ١ٝ ١ َا ظا ظع

ٕٸ ايعكٌ ٫ وهِ بًعّٚ  ،نا٭َاضات ،١ َُٓٗاٜكًض يًڀطٜكٝٸ أٚ ؿذٸٝتُٗا، ؾإ

ٍڈض ٫تٸربٿباعُٗا، َٚع عسّ سهُ٘ ٫ َاتٸ  .باعُٗا عا

ٕٸ اؿهِ باستٝاز َا عسا ايعًِ إٍ دعٌ سذٸ١ٝ أٚ ططٜك١ٝ َٔ أٚايصٟ  خاي٘ أ

ٕٵ مل تٴ ،ؿل عًٝٗا بٌ إػًٌُا٭َٛض إتٻ ؿاقِٗ أْٸِٗ عٓسَا ٚزيٌٝ اتٸ ،نًُاتِٗ ٘ڀٹعٵٚإ

ا ًٛا أق٬ڄ أٚ ٜهتؿؿٛا قاعس٠ڄ ٫ ٜهتؿٕٛ بايعٌُ َكته٢ َ٪زٸاُٖٜطٜسٕٚ إٔ ٜ٪قٿ

ض١ٜ أٚ ايتُاغاڄ يًذعّ بإعصٸ ،٢ ًٜتُػٛا زي٬ٝڄ َٔ ايؿطع أٚ ايعكٌ ع٢ً سذٸٝت٘ستٸ

ٕٸ إع٢ٓ ) :ـ خ عٔ بعض ا٭زيچ١ غري ايع١ًُٖٝٚٛ ٜتشسٻـ ٜكٍٛ )ايؿاطيب(  .ع١ٜإٓذٸ إ

إٓاغب ايصٟ ٜطب٘ ب٘ اؿهِ ايؿطعٞ إشا ؾٗس ايؿطع ٗ قبٛي٘ ٫ خ٬ف ٗ قشٸت٘ 

ٕٵ ؾٗس ا ،ٚإعُاي٘ ٜٚهٕٛ اؿهِ ايصٟ  ،ٙ نإ ايصٟ ٫ غبٌٝ إٍ قبٛي٘يؿطع بطزٿٚإ

 .(15)(ٜطب٘ ب٘ ٜٚكّٛ عًٝ٘ ٫ غبٌٝ إٍ قبٛي٘

أٚ )ٖٚٛ ٜتشسٸخ عٔ فا٫ت ا٫دتٗاز َؿَٗٛ٘ ايعاّ:  ،ٜٚكٍٛ ا٭غتاش )خ٬چف(

بايكٝاؽ أٚ ا٫غتشػإ أٚ  ،َا ٫ ْلٸ ؾٝ٘ ٌ إٍ اؿهِ ٜٗؿٌُ بصٍ اؾٗس يًتٛقټ
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َا ٫ ْلٸ  أٚ غري ٖصا َٔ ايٛغا٥ٌ اييت أضؾس ايؿطع إيٝٗا ي٬غتٓباٙ ٗ ا٫غتك٬ح

َٸا ا٭قٛي١ٝ) :ٚٗ ن٬ّ اـهطٟ .(16)(ؾٝ٘ نهٕٛ اٱْاع ٚايكٝاؽ ٚخرب  ،ٚأ

ٖچا ٜؿٗس بعسّ  ;، ْٚٛري شيو نجريٷ(17)(ؾٗصٙ َػا٥ٌ أزيچتٗا قڀع١ٝ ،ايٛاسس سذٸ١ڄ

 باعٗا.إٛدب١ يًكڀع بًعّٚ اتٸ ،اضعأخصِٖ بايسيٌٝ َا مل تًتُؼ ي٘ اؿذٸ١ٝ َٔ ايؿ

ٌٸ إٓؿأ ٗ انڀطاب نًُاتِٗ ٕڂ ،ٚيع  ٗا با٫عتُاز ع٢ً بعض ايٕٛٓٛط بعهٴعٹؿٵا

ٔٸ إڀًل ٌٷ٫ َا أْٸٗا ططم خاقٸ ،َا أْٸٗا َكازٜل يًٛ  ،قڀعٞ ١ قاّ ع٢ً اعتباضٖا زيٝ

ٕٷٖٛ ٬َسٛتٴ ٕٸ ْٝع ا٭سهاّ اييت قاَت عًٝٗا ٚٓٛ تر إ٫چ أسهاَاڄ َعترب٠ مل تٓ ِٗ أ

ٕٸ َع٢ٓ قٝاّ ايسيٌٝ ع٢ً اؿذٸ١ٝ أٚ ايڀطٜل ٫ ٜٳ ،ٚٓٸ١ٝ ّ عٵٚ ٗ َ٪زٸاٙ اؾځسٴعٵغاؾًٌ عٔ أ

 ّ ٚايٝكٌ.عٵض١ٜ، ٫ ايٛقٍٛ إٍ ا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ ع٢ً مٛ اؾځع١ٜ أٚ إعصٸبإٓذٸ

 

َا ؾذط بٌ  ٛاظ١ْ ٚايتكِٝٝ َٗا ْعتكس ٜهٕٛ إٓڀًل إٍ إ َٚٔ ٖٓا ٗ

ؾكس اْكػُت نًُتِٗ سٍٛ شيو  ،إػًٌُ َٔ اـ٬ف سٍٛ ؽڀ١٦ اجملتٗس ٚتكٜٛب٘

ِٷ ٜكٍٛ بايتكٜٛب :ع٢ً ا٭قضٸ ،أٚ ث٬ث١ ;إٍ قػٌُ ِٷ ٜكٍٛ بايتدڀ١٦ ;قػ ِٷ  ;ٚقػ ٚقػ

 ٜكع ٚغڀاڄ بُٝٓٗا.

 

ٛٸب١ اْكػُٛا ع٢ً أْؿػِٗ  :ٚإك

َٳؾـص 1ط ِٷ ٔٵُِٓٗ  َعٝٸٔ ٜڀًب  قاٍ: إْٸ٘ يٝؼ ٗ ايٛاقع١ اييت ٫ ْلٸ ؾٝٗا سه

ٔٸ ٌٿ فتٗسٺ َا غًب ع٢ً ٚٓٸ٘ ،بايٛ ٔٸ، ٚسهِ اهلل ع٢ً ن ٖٚصا  .بٌ اؿهِ ٜتبع ايٛ

 (.ايتكٜٛب ا٭ؾعطٟ) ـٚقس عطف ٖصا ايكٍٛ ب .(18)َصٖبٷ يًكانٞ ٚايػعايٞ

َٳـ )2 ٕٸ ؾٝ٘ سهُاڄ َعٝٸٓاڄ ٜتٛ ٔٵَِٚٓٗ  يًڀًب َٔ  ٫ بٴسٻ٘ إيٝ٘ ايڀًب، إشٵ دٻقاٍ: إ

ٕٵ أخڀأ شيو  ٔٸ اجملتٗس مل ٜهًچـ بإقابت٘، ؾًصيو نإ َكٝباڄ ٚإ َڀًٛب، يه

َٳ  ب َهُٕٛ ٖصا ايكٍٛ إٍ إعتعي١. ٚقس ْٴػ. (19)(ط بإقابت٘اؿهِ إعٝٸٔ ايصٟ مل ٜٴ٪

ُٸإ بٓا٤ٶ ع  بٗا، ٢ًٌ اختكام ا٭سهاّ غكٛم ايعايٹُٖٚصإ ايك٫ٕٛ إْٸُا ٜت

َٸا يعسّ دعٌ اؿهِ  ;ِٗ إ٫چ َا قاَت عًٝ٘ ا٭َاض٠ٕٸ اؾاًٌٖ بٗا ٫ سهِ ٗ سكڍأٚ إ
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ٚٸٍ ـ ايٛاقعٞ ٗ سلٸ اؾاًٌٖ ابتسا٤ٶ  عٌ أٚ ٕعآت٘ َا دٴ ;ـنُا ٖٛ َب٢ٓ ايكٍٛ ا٭

 ـ . نُا ٗ ايكٍٛ ايجاْٞـ ع٢ً َ٪زٸ٣ ا٭َاض٠ َٔ سهِ ٚغًب١ إعاسِ عًٝ٘ 

ٞٸٚع٢ً ايكٛيٌ ت ع٢ً ٚؾكٗا،  هٕٛ ا٭َاض٠ غبباڄ ٗ دعٌ اؿهِ ايؿطع

 .ٜٚهٕٛ َؿاز سذٸٝتٗا ٖٛ دعٌ ايػبب١ٝ هلا

 

َٸا إدڀڍ ٕٸ ا٭سهاّ ـ  ٚبعض إػًٌُ ِٖٚ ايؿٝع١ڂـ ١٦ أ ؾإْٸِٗ ٜصٖبٕٛ إٍ أ

ِٷؿٌ، ٚأْٸ٘ َا َٔ ٚاقع١ٺ إ٫چ ٚهلا ايٛاقع١ٝ َػتٛعب١څ ؾُٝع أؾعاٍ إهًڍ ، ٖٚصٙ سه

ؽ يٝػت ٗ اؿكٝك١ ايڀطم َٔ ا٭َاضات ٚا٭قٍٛ احملطظ٠ اييت قس تبٓٸاٖا ايؿاضع إكسٻ

ٟٸعات يًشهِ ايٛاقعٞ َٚعصٸإ٫چ َٓذٸ  فٺتكطټ ضات، ٚايٛاقع ٜبك٢ ع٢ً ٚاقع٘ َٔ زٕٚ أ

 .ؾٝ٘

ٕهإ )ٚتػ١ُٝ َا قاَت عًٝ٘ ا٭َاض٠ أٚ ا٭قٌ باؿهِ ايٛاٖطٟ إْٸُا ٖٛ 

ؿ١ ايڀطٜل ٚا٭قٌ يًٛاقع ٚعسّ إٜكاي٘ إيٝ٘، ٚإ٫چ ؾًٝؼ اؿهِ استُاٍ كاي

قطظ٠ڄ  ،ايٛاٖطٟ إ٫چ اؿهِ ايٛاقعٞ ايصٟ قاَت عًٝ٘ ا٭َاضات ٚا٭قٍٛ َڀًكاڄ

ٜٚكتهٝ٘ أقٍٛ  ،ناْت ا٭قٍٛ أٚ غري قطظ٠ٺ، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ قاّ عًٝ٘ إصٖب

 .(20)(١٦إدڀڍ

 

قٍٛ ايؿٝذ  ،ٖٚٛ ايصٟ أخص َٔ ايتدڀ١٦ ٚايتكٜٛب َعاڄ ،ايجايح ٚايكػِ

سٝح ايتعّ بايڀطٜك١ٝ بايٓػب١ إٍ َؿاز زيٌٝ سذٸ١ٝ ايڀطم ٚا٭َاضات، ; &ا٭ْكاضٟ

ٟٸ اجملعٍٛ علٸ اؾاًٌٖ  ٗ إتعًچل ٜعاسِ ب٘ ايٛاقع فٺتكطټ َٚٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أ

 .١٦ٌ ع٢ً ايػٛا٤، ٚٚاؾل بصيو إدڀڍٚايعايٹُ

، ٚيهٓٸ٘ ٚدٸ٘ بٗا إٍ ايػًٛى ٫ ٚأخص َٔ ايتكٜٛب غبب١ٝ ا٭َاض٠ ـًل َكًش١ٺ

ٖچا ٜتساضى بٗا َا ٜؿٛت َٔ َكًش١ ايٛاقع)إٍ إتعًچل   .(21)(تًو إكًش١ 

 

ٚٸ ٕا ٜػتًعّ َٔ ْػب١ ٖصٙ إتٓاقهات  ;ٍٚايػطٜب َٔ ٖصٙ ا٭قٛاٍ ٖٛ ايكٍٛ ا٭
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ٚا٫قتكاض ٗ ا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ اييت  ،إٍ اهلل تعاٍـ  عاز٠ڄـ ٗا اجملتٗسٕٚ اييت ٜكع ؾٝ

ٖچا ٜؿطع  ٖٚٛ قسٚزٷ ،ِ َٓٗاًٹدا٤ بٗا اٱغ٬ّ ع٢ً َا عٴ دساڄ بايٓػب١ إٍ غري إعًّٛ 

 .ع٢ً ٚؾل آضا٤ اجملتٗسٜٔ

ُٸا ٜڀًب٘ اجملتٗس ٟٿ ؾ٤ٞٺ تكّٛ ٖصٙ ايٕٛٓٛ ،ع٢ً أْٸٓا ْتػا٤ٍ ع مل إشا  ،ٚع٢ً أ

 ؟!ب َٔ قبًً٘ځڀڃٜٴ ٜهٔ ٖٓاى ٚاقعٷ

٫عرتاؾِٗ بٛدٛز أسهاّ ٚاقع١ٝ  ;١ ا٭قٛأٍَ شيو ع٢ً بكٝٸ بُٝٓا ٫ ًٜعّ ؾ٤ٞٷ

ٕٸ ايطٚاٜات ٚاٯثاض قس تٛاتطت بٛدٛز اؿهِ إؿرتى  .ؿٌٕدتًـ أؾعاٍ إهًډ ع٢ً أ

ٕٵ مل ٜكڂ ،تهؿٞ يطزٸ ٖصا ايكٍٖٛٚٞ  ،(22)بٌ ايعامل ٚاؾاٌٖ  .عكًٞ َاْعٷ عًٝ٘ ِٵٚإ

ٚٸ ;ٚقطٜبٷ َٓ٘ ٗ ايػطاب١ ايتكٜٛب ايجاْٞ بععي٘  ،٫ٍْتٗا٥٘ إٍ ايكٍٛ ا٭

ٕٸ َكته٢ دعٌ أزيچ١ ايڀطم ٫ ٜؿٝس أنجط  يٮسهاّ ايٛاقع١ٝ َٔ ططٜل إعا١ٓ، ع٢ً أ

ّٷ ،َٔ اعتباضٖا َٓعي١ ايعًِ َٔ سٝح تطتٝب اٯثاض ٕٸ ايعًِ ٫ ٜػطٟ إٍ ايٛاقع  َٚعًٛ أ

 .ٍ ؾٜٝ٘بسٿط أٚ ؾٝػٝٿ

ٕٸ ٖصٙ ا٭زيچ١ ٫ تٓٗض بتكطٜط إكًش١ ايػًٛن١ٝ اييت شٖب إيٝٗا  ،نُا أ

ٌټ .نُا ٜتٸهض شيو عٓسَا تعطض ٗ َٛانعٗا َٔ ايبشٛخ اٯت١ٝ ،ايؿٝذ ٍٸ  ٚن َا تس

 ،إػتتبع١ ؿهِ ايعكٌ برتتٝب يٛاظَٗا ايػابك١ عًٝٗا ،عًٝ٘ دعٌ اؿذٸ١ٝ أٚ ايڀطٜك١ٝ

 ع١ٜ ٚغريٖا.ض١ٜ ٚإٓذٸَٔ إعصٸ

 

ٖچا ٜتٸ كٌ باٯضا٤ ايػابك١ ٗ َػأي١ ايتدڀ١٦ ٚايتكٜٛب َػأي١ دٛاظ ْكض ٚ

 .ا٫دتٗاز ٚعسَ٘، ٖٚٞ إػأي١ إعطٚؾ١ ٗ نتب ا٭قٍٛ َػأي١ )اٱدعا٤(

 .بكٝاّ اؿذٸ١ يسٜ٘ ع٢ً خ٬ف ضأٜ٘ ايػابل ;ٍ ضأٟ اجملتٗسٚشيو ؾُٝا إشا تبسٻ

ٛٻٜٚٴ َٚكاّ اؿهِ  ;َكاّ ايعٌُ ٚاٱؾتا٤ ٍ ايطأٟ ٗ َكاٌَ:ض ٖصا ايٓكض ٚتبسټتك

 .ُٗا ٚقع اـ٬ف بٌ ا٭ع٬ّٝٵٚٗ نًځ .ٚؾضٸ اـكَٛات

 

ٓٗٝٓا إيٝ٘ ٜكتهٝٓا إٔ ًْتُؼ َا تٴ ،ٚايتُاؽ أزيچتٗا ،عطض ٭قٛاهلِْٚقبٌ إٔ 
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ٚٸيٝ ٕٸ ايكاعس٠ َرتتٸب١ ع٢ً إباْٞ ايكاعس٠ ا٭ ١ ٗ إكاّ، ٚايصٟ ٜكتهٞ إٔ ٜٴكاٍ: إ

 ٚكتًؿ١ باخت٬ؾٗا. ،ايػابك١

ٚٸـص 1ط  ،إٔ ًٜتعَٛا باٱدعا٤ ٫ بٴسٻـ  نايػعايٞ ٚايكانٞـ ٍ ؾايكا٥ًٕٛ بايتكٜٛب ا٭

ٚايتعاَِٗ  ،ٚعسّ دٛاظ ايٓكض َڀًكاڄ; ٱْهاضِٖ اؿهِ ايٛاقعٞ بايٓػب١ إٍ اؾاٌٖ

 ;ٌ اْهؿاف اـڀأ بايٓػب١ إيِٝٗكځَٚجٌ ٖ٪٤٫ ٫ ٜٴعٵ .ع١ٝ اؿهِ ٫دتٗاز اجملتٗسبٳبتٳ

ـ ٍ ا٫دتٗاز يسِٜٗ ٚتبسټ .ّهٔ إٔ ٜكع ؾٝ٘ اـڀأ ٚاٱقاب١ يعسّ ايتعاَِٗ بٛدٛز ٚاقعڈ

ٕٵ ٫  ،ٍ َٛنٛعٍ٘ اؿهِ يتبسټتبسټ :إ٫چ أْٸ٘ َٔ قبٌٝـ  عاڄ ي٘بٳٍ اؿهِ تٳاغتًعّ تبسټ ٚإ

 ؿاف اـڀأ ؾٝ٘.٫ْه

ٕٸ  ٫ بٴسٻٚايكا٥ًٕٛ بايتكٜٛب ايجاْٞ ـص 2ط إٔ ًٜتعَٛا باٱدعا٤ أٜهاڄ; يتكطوِٗ بأ

ٕٵ أخڀأ ايٛاقع ٌٸ فتٗسٺ َكٝبٷ ٚإ ٚٗ سسٚز َا ٚدٸٗٓا ب٘ ن٬َِٗ ايػابل ٫ ٜبك٢  .ن

ٍٷ ٕعآت٘  ;يًشهِ ايٛاقعٞ يسِٜٗ بعس سكٍٛ ا٫دتٗاز ٚخًل سهِ ع٢ً ٚؾك٘ فا

 :َٔ قبٌٝ ،ٍ ا٫دتٗاز يسِٜٗ ٜهٕٛ نػابك٘ٚتبسټ .ؿهِ اؾسٜس ٚغًبت٘ عًٝ٘زا٥ُاڄ با

 اْهؿاف اـڀأ ؾٝ٘. :تبسٸٍ إٛنٛع، ٫ َٔ قبٌٝ

َٸا ع٢ً ضأٟ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟـص 3ط  ،َٔ ا٫يتعاّ بايتدڀ١٦ ٚإكًش١ ايػًٛن١ٝ ،أ

ٕٸ إكً ;ؾايصٟ ٜكتهٝ٘ ا٫يتعاّ ب٘ ٖٛ ايكٍٛ بعسّ اٱدعا٤ ش١ ايػًٛن١ٝ مل ٫عرتاؾ٘ بأ

بػبب غًٛى َا دعً٘  ;ـ َا ٜؿٛت٘ َٔ إكًش١تكٓع ؾ٦ٝاڄ أنجط َٔ تعٜٛض إهًډ

َٸا ايٛاقع ؾٗٛ ع٢ً ساي٘ غريٴ  .بؿ٤ٞٺ ْٗا٥ٝاڄ ِڈَعاسٳ ايؿاضع ي٘ َٔ ايڀطم، أ

تات ـ إ٫چ َكًش١ ايٛقت ٗ إٛقچإهًډ تٵؿڂَٚع خڀأ ايڀطٜل ا٫دتٗازٟ مل ٜٳ

ٛٻ َٸا إكًش١ ايٛاقع١ٝ  .ٗا بإكًش١ ايػًٛن١ٝعٓ ضٷَج٬ڄ، ؾٗٛ َع َع إَهإ ـ أ

ٌٸ ساٍ.تٵؿڂؾٗٞ مل تٳـ  تساضنٗا  ٘، ٚعًٝ٘ اٱتٝإ بٗا ع٢ً ن

١٦، إشٵ َع ايتعاَِٗ بٛدٛز ا٭سهاّ هض ايكاعس٠ ع٢ً َب٢ٓ إدڀڍَٚٔ ٖٓا تتٸـص 4ط

يعسّ  ;٘ٚاْهؿاف اـڀأ ٗ ا٫دتٗاز ا٭ٍٚ، ٚعسّ تٓاظٍ ايؿاضع عٔ سهُ ،ايٛاقع١ٝ

دعً٘ بايٓػب١ إٍ ا٭قٍٛ ٚايڀطم غري ايڀطٜك١ٝ أٚ اؿذٸ١ٝ، ٖٚٞ ٫ تؿٝس أنجط َٔ 

 َٔ ايكٍٛ بعسّ اٱدعا٤. ٫ بٴسٻض١ٜ عٓس عسَٗا، َٚع٘ ع١ٜ عٓس إكازؾ١، ٚإعصٸإٓذٸ

 ;م بٌ إكاٌَ: َكاّ ايعٌُ ٚاٱؾتا٤٘ َٔ سٝح ايكاعس٠، ٖٚٞ ٫ تؿطٿٖصا نًڊ
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 م بٌ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛنع١ٝ.ضٸ اـكَٛات، نُا ٫ تؿطٿَٚكاّ اؿهِ ٚؾ

 

ٔٸ بعض ايعًُا٤ ؾطٻ ؾايتعَٛا بعسّ دٛاظ  ;قٛا بٌ َكاَٞ اؿهِ ٚاٱؾتا٤ٚيه

 .(23)ٚدٛاظٙ ٗ ايجاْٞ ;ايٓكض ٗ ا٭ٍٚ

ًٝؿ١ٝ ٚبٌ َا ٜبك٢ هاّ ايتهم ايؿٝذ ايٓا٥ٝين بٌ ايعبازات َٔ ا٭سنُا ؾطٻ

ؾايتعّ باٱدعا٤ بايٓػب١ إٍ  ;ي٬بت٤٬ بعس ا٫دتٗاز ايجاْٞ َٔ ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ ق٬ڋ

 .(24)ٚعسَ٘ بايٓػب١ إٍ ايجاْٞ ;ا٭ٍٚ َُٓٗا

 

َٳ زاڄ إٍ ا٭زيچ١ اغتٓا ;باٱدعا٤ـ  َا ٜبسٚ ٗـ أطًل ايكٍٛ َٔ ا٭ع٬ّ  ٔٵٖٚٓاى 

ُټٖٚصٙ ا٭زيچ١ اييت ّهٔ إٔ تٴ .١اـاقٸ  ٗا أضبع١:صنط أٖ

ٔٵ سٳطٳزڈ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ز، أَجاٍطٳـ أزيچ١ ْؿٞ اؿځ1 َٹ ٔڇ  ِٵ ؾٹٞ ايسٿٜ ٝٵهڂ ٌٳ عٳًځ َٳا دٳعٳ  ﴾ٚٳ

ٚٸ (،78)اؿرٸ:  ٕٸ َكته٢ سهَٛتٗا ع٢ً ا٭زيچ١ ا٭ ي١ٝ ٖٛ تهٝٝل ْڀاقٗا عٔ بسع٣ٛ أ

 .بايهؿـ عٔ عسّ دعً٘ ابتسا٤ٶ ،دٝاڄ َٔ ا٭سهاّطٳمشٍٛ َا نإ سٳ

ٕٸ اؿهِ بعسّ اٱدعا٤ ٖٓا سٳ ٞپطٳَٚا أ ٍڈ د  ؿٌ.ع٢ً إهًډ ؾٗٛ غري فعٛ

ِٸ سهَٛتٗا ٗ إكاّ إشا نإ َؿازٖا ٖٛ ْؿٞ اؿځ ز طٳٖٚصٙ ا٭زيچ١ إْٸُا تت

ٕٸ ايكٍٛ بعسّ اٱدعا٤ ٫ ٜػتًعّ اؿځ  .ْٝع َػا٥ً٘ز ايؿدكٞ ٗ طٳايٓٛعٞ; يبسا١ٖ أ

 .٫ ايٓٛعٞ ،ز ايؿدكٞطٳٖٛ ضؾع اؿځـ  نُا ٖٛ ايتشكٝل ؾٝٗاـ ٖصٙ ا٭زيچ١  َٚؿازٴ

 ْػبٝاڄ. ز ايؿدكٞ، ٖٚٞ ق١ًًٝڅطٳٚعًٝ٘ ٫ تكًض يتأخري ايكاعس٠ إ٫چ ٗ َٛاضز اؿځ

ٚٸ2 ٕٸ ا٫دتٗاز ا٭ ٍ نايجاْٞ، ؾ٬ َٛدب يطؾع ايٝس عٓ٘ با٫دتٗاز ـ زع٣ٛ أ

ٚٸايجاْٞ، ٚايكٍٛ بعس ِٸ إ٫چ بطؾع ايٝس عٔ ا٫دتٗاز ا٭  .ٍّ اٱدعا٤ ٫ ٜت

ِٸ إشا نإ ن٬ ا٫دتٗازٜٔ سذٸ١، ٖٚصا َا ٫ ٜعكٌ إٔ  ٖٚصٙ ايسع٣ٛ إْٸُا تت

ٚٸ ;ٜهٕٛ  ;ٍإشٵ َع٢ٓ ادتٗازٙ ايجاْٞ ٖٛ قٝاّ اؿذٸ١ يسٜ٘ ع٢ً بڀ٬ٕ ادتٗازٙ ا٭

 :٫نتؿاؾ٘ خ٬ًڄ ؾٝ٘

ٕٵـ  ٚٸ نأ ِٸ عجط بعس شيو ع٢ً ٫ڄ اغتٓازاڄ ٜهٕٛ قس أؾت٢ أ ّڈ، ث إٍ إط٬مڈ أٚ عُٛ
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ّٸ ٢ َع ايعجٛض ع٢ً ع٢ً سذٸٝت٘ ستٸ َكٝٿسٺ أٚ ككٿلڈ ي٘، ٚيٝؼ َٔ إُهٔ إٔ ٜبك٢ ايعا

 .لإدكٿ

ِٸ  ،أٚ ٜهٕٛ قس اغتٓس ٗ ادتٗازٙ ايػابل ع٢ً ضٚا١ٜٺ نإ ٜعتكس قشٸتٗاـ  ث

 .ٖٚهصا ،تبٝٸٔ ي٘ نصب ضاٜٚٗا

 ،بعسّ تطدٝض ا٫دتٗاز ايجاْٞ ٗ قٛض٠ َعاضنت٘ يَ٘ٚع ٖصا اؿاٍ نٝـ ًٜتعّ 

 تعاضض اؿذٸتٌ. :١ باي٬سذٸ١، ٫ َٔ قبٌٝتعاضض اؿذٸ :َع أْٸ٘ ٗ اؿكٝك١ َٔ قبٌٝ

ُٻ ،&ـ َا ْٴػٹب يكاسب ايؿك3ٍٛ ٕٸ ايكه١ٝ ايٛاسس٠ ٫ تتش ٌ َٔ ايكٍٛ بأ

 .(25)ادتٗازٜٔ

ّٷ ٕٵ أضاز َٓ٘ ٖٚٛ ن٬ ُٸٌ ادتٗازٜٔ  مل ٜتٸهض إطاز َٓ٘; ٭ْٸ٘ إ ٕٸ ايكه١ٝ ٫ تتش أ

ٕٵ نإ قشٝشاڄٝٵيًعّٚ ايتٓاقض ٚؾبٗ٘ ٗ َسيٛيځ ;ٝتُٗاَع بكا٤ سذٿ إ٫چ أْٸا  ،ُٗا، ؾٗٛ ٚإ

ٚٸ ٍ إاْع َٔ سذٸٝت٘، ٫ ًْتعّ ببكا٤ اؿذٸ١ٝ هلُا َعاڄ; ٫ْهؿاف اـًٌ ٗ ا٫دتٗاز ا٭

 .ٖٚٛ َع٢ٓ قٛيٓا بعسّ اٱدعا٤

ٕٸ طبع ايك َٸا إشا أضاز أ ٚاسس،  ه١ٝ ايٛاسس٠ ٜأب٢ ٚضٚز ادتٗازٜٔ عًٝ٘ َٔ فتٗسٺأ

ٕٵ نإ َع ٚسس٠ ايعَإ قشٝضٷ ز ايعَإ ٫ إ٫چ أْٸ٘ خاضزٷ عٔ ايؿطض، َٚع تعسټ ،ؾٗٛ ٚإ

 بايبسا١ٖ. ب، نُا ٖٛ ٚانضٷػٵ٫ ادتٗازٜٔ ؾشٳ ،تأب٢ ايكه١ٝ أيـ ادتٗازٺ

&ٝينع٢ً اٱدعا٤، ٚقس سهاٙ أغتاشْا ايٓا٥ (26)ـ زع٣ٛ اٱْاع4
ٚاغتٓس  ،(27)

غطٚز  ّٳعٳٔ َٔ َٛضزٙ، ٚدٳض إتٝكډسٳإيٝ٘ ٗ ايكٍٛ باٱدعا٤ ٗ ايعبازات باعتباضٙ ايكځ

ٕٸ ؾت٣ٛ ْاع١ٺ ٗ اٱدعا٤ ؾٝٗا  إْٸُا ٖٞ ٭دٌ شٖابِٗ )ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ عٔ إٛضز، ٚأ

ٚٸي١ٝ  .(28)(٫ ٭دٌ اٱْاع ع٢ً شيو ،إٍ نٕٛ اٱدعا٤ ٖٛ َكته٢ ايكاعس٠ ا٭

سٟ ٗ ْٝع قٛض إػأي١، تعبټ ٚاغتٛٗط ايػٝٸس اـ٥ٛٞ أْٸ٘ يٝؼ ٖٓاى إْاعٷ

ٕٸ  ايكا٥ٌ باٱدعا٤ إْٸُا شٖب إيٝ٘ يس٫ي١ ايسيٌٝ عًٝ٘ باعتكازٙ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ َكته٢ )ٚأ

ٚٸي١ٝ َٔ يعّٚ اٱعاز٠ ٚايكها٤ ٗ ايعبازات بعس  ُٸا تكتهٝ٘ ايكاعس٠ ا٭ يطؾع ايٝس ع

 .(29)(تٝب ْٝع آثاض اْهؿاف اـ٬ف ٗ إعا٬َتاْهؿاف اـ٬ف، ٚيعّٚ تط

ٕٸ اٱْاع َت٢ عٴ طف إػتٓس ٗ ؾتا٣ٚ بعض إؿتٌ ع٢ً ٚؾك٘ ٫ ٜبك٢ ٚاؿلٸ أ

ٍٷ ؿذٸٝت٘، نُا ٜأتٞ ؼكٝك٘ ٗ َٛنع٘ ٕٵ ،فا  ؾا٤ اهلل تعاٍ. إ

 .٘ بايٓػب١ إٍ َكاّ اٱؾتا٤ ٚايعٌُٖصا نًڊ
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ٜٴـص 1ط َٸا َكاّ اؿهِ ؾكس ٜٴهاف إٍ ٖصٙ ا٭زيچ١ َا  ؿعط ب٘ إط٬م بعض أ

ٕٸ ؿهِ اؿانِ َٛنٛع١ٝڄ ،ايطٚاٜات اڄ ع٢ً اهلل، ٖٚٛ إش اعتربت ايطازٻ عًٝ٘ ضازٸ ;َٔ أ

ٕٵ ٜؿطٿ(30)ع٢ً سسٿ ايؿطى باهلل م بٌ إٔ ٜهٕٛ ايطزٸ ْٚكض ا٫دتٗاز َبتٓٝاڄ ، َٔ زٕٚ أ

 .غريٙع٢ً ادتٗازٺ أٚ 

ٕځ ِٸ إ٫چ ع٢ً ايػبب١ٝ ا ٕٸ إثبات ٖصا اٱط٬م َٔ ايكعٛب١  .١هٳشٵٖٚصا ٫ ٜت إ٫چ أ

ٕڈ ٕٸ سهُ٘ ايػابل نإ بػري َا أْعٍ اهلل، ؾهٝـ ٜٴ ;َها شتٌُ إشٵ َع اغتهؿاف أ

ٕٸ ضزٸٙ ٖصا أڂخ !؟اڄ ع٢ً اهللٜٚهٕٛ ايطازټ عًٝ٘ ضازٸ ،ٚدٛب قبٛي٘ ٚسط١َ ضزٸٙ ص َع أ

 .ب عكٝست٘ػٳعځ ،عهِ اهلل

ٕٸ سهِ اؿانِ ٫ ٜػٝٿ ُٸا ٖٛ عًٝ٘، ٚايصٟ ٜبسٚ َٔ قشٝش١ ٖؿاّ أ ط ايٛاقع ع

ٕځ قاٍ )، ٜكٍٛ: |خ ب٘ عٔ ضغٍٛ اهللامسع َا وسٿ .١هٳشٵٚأْٸ٘ ٫ ٜعٜس ع٢ً ايڀطٜك١ٝ ا

ٝٿ|ضغٍٛ اهلل ٔٴ عذٸت٘ َٔ شٳيڃٓات ٚا٭ّإ، ٚبعههِ أځ: إْٸُا أقهٞ بٝٓهِ بايب

 .(31)(تٴ ي٘ َٔ َاٍ أخٝ٘ ؾ٦ٝاڄ ؾإْٸُا قڀعتٴ ي٘ ب٘ قڀع١ڄ َٔ ايٓاضقتڀعٵبعض، ؾأٜٸُا ضدٌ ا

ٍٸ ا٭غتاش اـهطٟ ع٢ً عسّ دٛاظ ْكض ا٫دتٗاز ٗ ٖصا إكاّ ـص 2ط ٚقس اغتس

 .(32)(ٚيتػًػٌ ،أْٸ٘ يٛ ْكض ا٫دتٗاز با٫دتٗاز يٓكض ايٓكض)بايتػًػٌ، بسع٣ٛ 

ُډ ِٸ إشا  ا٬ٕظ١َ بُٝٓٗا، ٚناْت ٚاقع١ڄ ٗ  تٵٖٚصا ا٫غتس٫ٍ بايتػًػٌ إْٸُا ٜت

َٸ .غًػ١ً ايعًٌ ٚإع٫ًٛت ٕٸ ؾع١ًٝ ْكض ا٫دتٗاز ٫ ١ٺٚيهٓٸٗا ٖٓا غري تا ; إشٵ َٔ إعًّٛ أ

يبسا١ٖ  ;ا٬ٕظَات ا٫تؿاق١ٝ :تػتًعّ ؾع١ًٝ ْكض ايٓكض، ٚيٛ اغتًعَتٗا ؾٗٞ َٔ قبٌٝ

ٕٸ ْكض ا٫دتٗاز ٫ ٜهٕٛ ع١ًڄ يٓكض ايٓكض ي٘، َٚع عسّ ايعًچ١ٝ  ٫ٚ َع٫ًٛڄ ،أ

 ٚإعًٛي١ٝ بُٝٓٗا ٫ ًٜعّ ايتػًػٌ ايباطٌ. 

ٕٸ ا٭غتاش اـهطٟ ٫ ٜطٜس َٔ )ا٬ٕظ١َ( ا٬ٕظ١َ ايؿع١ًٝ، ٚإْٸُا  ٚايٛاٖط أ

ٜطٜسٖا ع٢ً مٛ اٱَهإ، َع٢ٓ أْٸ٘ يٛ أَهٔ ْكض ا٫دتٗاز ٭َهٔ ْكض 

 .ٖٚهصا ،ايٓكض

ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتػًػٌ ٫ ّ ١ٝ ٓع َٓ٘ ايعكٌ; يٛنٛح عسّ ايعًڍٚايٛاٖط أ

 .ٚإعًٛي١ٝ بٌ اٱَهاٌْ

ٕٸ ٖصا اٱؾهاٍ يٛ متٸ ؾٗٛ ٚاضزٷ عًٝ٘ ْكهاڄ; ٫يتعاَ٘ ظٛاظ ْكض  ع٢ً أ
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ٕٵ نإ هتٗس يٓؿػ٘)ِ ايعٌُ، ٜكٍٛ: ا٫دتٗاز ٗ عايځ ِٸ  ،ؾإ ٚعٌُ َكته٢ ادتٗازٙ، ث

، َٚكته٢ شيو إٔ ٜٴكاٍ ي٘: (33)(ٍٚٸيعَ٘ إٔ ٜٓكض َا بٓاٙ ع٢ً ا٫دتٗاز ا٭ ،٘تػٝٸط ٚٓټ

ٚٸ  ٚيتػًػٌ.، ٍ يٓكض ايٓكضيٛ ْكض َا بٓاٙ ع٢ً ا٫دتٗاز ا٭

ٍٸ ب٘ بعهٴـص 3ط ٖچا اغتس اب َا أڂثٹط عٔ عُط بٔ اـڀچ :ِٗ ع٢ً عسّ دٛاظ ايٓكضٚ

ط١ٜ( إؿٗٛض٠ ٗ عًِ ذٳٔ اـڀأ ي٘ ٗ )إػأي١ اؿځَع تبٝټ ،َٔ عسّ ْكض سهُ٘

ّٸَا )إرياخ، ٖٚٞ  أرٷ ؾكٝل ؾأنجط با٫ْؿطاز،  إشا ٚدس َع ا٫ثٌٓ ؾأنجط َٔ أ٫ٚز ا٭

ٌٸ ايرتن١ بإٔ ٚدس َع ٖ٪٤٫ ظٚز ، أٚ َع أختٺ ؾكٝك١ ؾأنجط، ٚاغتػطقت ايؿطٚض ن

بعسّ تٛضٜح أ٫ٚز )، سٝح قه٢ (34)(نا٭ّ ٚاؾځسٸ٠ ايكشٝش١ ،ٚقاسب١ غسؽڈ

ٕچا عطنت عًٝ٘ إػأي١ َطٸ .ا٭بٜٛٔ ّٸ٠ڄ أخط٣ قه٢ بإٚ ٗ ؾطنِٗ  ؾطانِٗ َع أ٫ٚز ا٭

ٕچا قٌٝ ي٘ ٖٚصا  ،غبل إٔ قهٝت بعسّ إؾطانِٗ قاٍ: شيو ع٢ً َا قهٝٓا :ايجًح، ٚ

 .(35)(ع٢ً َا ْكهٞ

ٍٸ أٜهاڄ بهًُاتٺ يعٴ ٝټُٳٚبايعهؼ ؾكس اغتس ٔ ط ٗ يعّٚ ْكض اؿهِ َع تب

ٕٸ ايكانٞ اجمل)اهلل:  ٜكٍٛ عُط بٔ عبس .اـ٬ف ٔ ي٘ تٗس إشا تبٝٻٚقس ْلٸ ايعًُا٤ ع٢ً أ

س ٖصا قٍٛ عُط بٔ ٜٚ٪ٜٿ)، إٍ إٔ ٜكٍٛ: (اـڀأ ٗ قها٥٘ ٜٓتكض َا سهِ ب٘

ٖٚٛ قانٞ ايهٛؾ١: ٫ٚ ّٓعو قها٤ٷ  ،اب ٗ نتاب٘ إٍ أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟاـڀچ

ٖٴسٹٜتٳ، وځتٳ ؾٝ٘ ْؿػٳؾطادعٵ ،٘ ايّٝٛقهٝتٳ ٕٸ  ،ؾٝ٘ إٍ ضؾسىځ ٚ إٔ تطدع إٍ اؿلٸ، ؾإ

 .(36)(خريٷ َٔ ايتُازٟ ع٢ً ايباطٌ َطادع١ اؿلٿ

ٌ ٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ ٫ ٜكًض إٔ ٜهٕٛ إ٫چ َٔ باب ا٫غت٦ٓاؽ بٳٖٚصا ايٓٛع َٔ قٹ

٫ ٜكًض إٔ ٜهٕٛ َٔ اؿذر ايٓاؾص٠  ،بأقٛاٍ اـًٝؿ١، ٚإ٫چ ؾادتٗازٙ نادتٗاز غريٙ

٭خص ٔ ٚدٗ٘ َٚػتٓسٙ ٜهٕٛ أ ٚدٗ٘، َٚع تبٝټع٢ً اجملتٗسٜٔ اٯخطٜٔ إشا مل ٜتبٝٻ

 .٫ ب٘ ،بإػتٓس

 ٬ت ٗ تٛدٝٗٗا. ٫ٚ ساد١ إٍ ايتُشټ ،ْؿٝاڄ ٚإثباتاڄ، ؾ٬ تكًض إشٕ يًس٫ي١

 

ٕٸ ايكاعس٠ تكتهٞ عسّ اٱدعا٤ ٗ اؾُٝع ٌڈ ٚاـ٬ق١ أ ، ٫ٚ ىطز عٓٗا إ٫چ بسيٝ
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ٚٴخامٸ  .دس ؾٝكتكط ؾٝ٘ ع٢ً َٛضزٙ، ٚيٛ 

َٸ َٸا ا٭زيچ١ ايعا ع٢ً َا ٜكًض إٔ ٜٛقـ ا٭خص بايكاعس٠ ٗ ْٝع ١ ؾًِ ْعجط ؾٝٗا أ

 إٛاضز.

 

ٌٸ ،ٚإشا متٸ َا غبل إٔ اْتٗٝٓا إيٝ٘ ٕٸ هلل تعاٍ ٗ ن ٕٸ  َٔ أ ٚاقع١ٺ سهُاڄ، ٚأ

ض ايؿطعٞ أٚ ايعكًٞ عٓس ٚايتُاؽ إعصٸ ،ٚٚٝؿ١ اجملتٗس ٖٞ انتؿاف شيو اؿهِ

ٌٸ بٗصا سٵعٴ عسّ ا٫ْتٗا٤ إيٝ٘، ِڈ ي٬دتٗاز بًشاٚ َا ٜتك ْا إٍ َا شنطٚٙ َٔ تكػٝ

ٍڈ ;ا٫نتؿاف ِٸ ْكٍٛ يٓؿشك٘ ع٢ً ن٤ٛ َا اعتربٚٙ يًكػ١ُ إٓڀك١ٝ َٔ أقٛ ، ث

ِڈ  .نًُتٓا ٗ طبٝع١ َا تكتهٝ٘ َٔ تكػٝ

ِڈ ي٘ بٗصا ايًشاٚ ٖٛ تكػِٝ ايسنتٛض )َعطٚف ايسٚايٝيب(،  ٌٸ أسسخ تكػٝ ٚيع

ِ ايعًُا٤ بعس شيو  َعطؾ١ ا٭سهاّ َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ٜتهًډ٬ڄ إٍٚتٛقټ)ٜكٍٛ: 

 ِ شيو إٍ ث٬ث١ ططم:عٔ ططم ايهؿـ عٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ّٚهٔ إٔ ْكػٿ

 ـ ططٜك١ ا٫دتٗاز ايبٝاْٞ، ٚشيو يبٝإ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ ْكٛم ايؿاضع.1

اؿازث١،  ـ ططٜك١ ا٫دتٗاز ايكٝاغٞ، ٚشيو يٛنع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ يًٛقا٥ع2

ّڈ ،أٚ غٓٸ١ ٖچا يٝؼ ؾٝ٘ نتابٷ  .بايكٝاؽ ع٢ً َا ٗ ْكٛم ايؿاضع َٔ أسها

ٖچا  ،ـ ططٜك١ ا٫دتٗاز ا٫غتك٬سٞ، ٚشيو يٛنع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أٜهاڄ3

 .(37)(ع٢ً قاعس٠ ا٫غتك٬ح بايطأٟ إبينٸ ،٫ٚ١ غٓٸ يٝؼ ؾٝ٘ نتابٷ

 

ٕٸ تؿطقت٘ بٌ ططٜكيت ٚقبٌ إٔ ْعكڍـص 1ط ب ع٢ً ٖصا ايتكػِٝ ْٛزٸ إٔ ْؿري إٍ أ

ٔ ٚنعاڄ ٝٵباعتباضٙ ا٭ٍٚ بٝاْاڄ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ ٚا٭خطٜٳ ،٘ٝٵا٫دتٗاز )ايبٝاْٞ( ٚتايٝتٳ

نُا ٖٛ  ،بعس اعتباضٖا ْٝعاڄ َٔ ايهٛاؾـ هض هلا ٚد٘ٷ٫ ٜتٸ ،يٮسهاّ ايؿطع١ٝ

 .ٌ ايتكػِٝقطٜض ن٬َ٘ ٗ َسخ

ٕٵ ْػبٗا إٍ اجملتٗس نإ َع٢ٓ شيو اعتباضٙ َؿطٿ ٕٸ ن١ًُ )ٚنع( إ عاڄ ٗ ع٢ً أ

ضأٜ٘، ٖٚٛ ٫ ًٜت٦ِ َع ْٝع إباْٞ ايػابك١ ٗ ايتدڀ١٦ ٚايتكٜٛب; يٓػبتٗا ْٝعاڄ 
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ٕٵ ،ايتؿطٜع إٍ اهلل تعاٍ ً٘ غابكاڄ ع٢ً بٳع َٔ قٹاختًؿت ٗ نٕٛ اؿهِ إؿطٻ ٚإ

 .سكاڄ ي٘ا٫دتٗاز أٚ ٫

ٕٵ أضاز ْػبتٗا إٍ اهلل تعاٍ ٕٵ اتٻ ،بعس قٝاؽ اجملتٗس أٚ اغتك٬س٘ ،ٚإ ؿل ؾٗٛ ٚإ

ٛٿ ع٢ً  .٫عتباضٖا َٔ ايهٛاؾـ ;ؿل َع طبٝع١ تكػُٝ٘ هلاإ٫چ أْٸ٘ ٫ ٜتٻ ،ب١َع ضأٟ إك

ٛٿ ٕٸ إك ٛٳب١ ٫ ٜؿطٿأ اهلل ٘( َٔ سٝح ْػب١ ايٛنع إٍ ٜٵقٕٛ بٌ ا٫دتٗازٜٔ )ايبٝاْٞ ٚأخ

 .تعاٍ َا زاَٛا غري عإٌ با٭سهاّ ايٛاقع١ٝ

٫ تبتين  ،بٌ نٕٛ بعهٗا بٝاْاڄ ٚبعهٗا ٚنعاڄ ،ؾٗصٙ ايتؿطق١ يس٣ )ايسنتٛض(

ٕٸ اجملتٗس َؿطٿؼ، َٚٔ ايبعٝس دسٸغٴع٢ً أغاؽڈ َٔ تًهِ ا٭ڂ ؾٝدطز  ،عٷاڄ إٔ ًٜتعّ بأ

 ع٢ً إْاع إػًٌُ.

َٸا تكػُٝ٘ ايج٬ثٞ ٖصا ؾٗٛ ـص 2ط داَعڈ يؿطا٥٘ ايكػ١ُ إٓڀك١ٝ; يعسّ  غريٴأ

بسيٌٝ تعكٝب٘ بعس شيو ع٢ً  ;اغتٝعاب٘ ٭قػاّ إكػِ، َع أْٸ٘ ٗ َكاّ اغتٝعابٗا

ٕٸ بعض سا٫ت٘ تسخٌ ٗ ٚمل أتهًډ)ن٬َ٘ ٖصا بكٛي٘:  ِ عٔ ا٫دتٗاز ا٫غتشػاْٞ; ٭

ٕٸ  ، إشٵ(38)(ٚبعهٗا اٯخط ٗ ا٫دتٗاز ا٫غتك٬سٞ ;ا٫دتٗاز ايكٝاغٞ َٔ ايٛانض أ

بٌ  ،ايڀطم اييت دعًٗا ايعًُا٤ ناؾؿ١ڄ ٫ تٓشكط بٗصٙ ايج٬ث١، ٖٚٛ ٗ َكاّ سكطٖا

، ٚعسٸٚا َٓٗا: اٱْاع ٚا٫غتكشاب (39)٢ بًؼ بعهِٗ إٍ تػع١ عؿط باباڄعٖٛا ستٳٚغٻ

َٓٗا ٫ تطدع إٍ ٖصٙ ايڀطا٥ل  ف َٚصٖب ايكشابٞ ٚغسٸ ايصضا٥ع، ٚنجريٷطٵٚايعٴ

 .ايج٬خ

ٕٸ ايكٝاؽ  ـص3ط يٝؼ ٗ ْٝع أقػاَ٘ قػُٝاڄ ـ  نُا ٜأتٞ ؼكٝك٘ـ ع٢ً أ

ِٷ ٚايصٟ  ،َٓ٘، نايكٝاؽ إٓكٛم ايعًچ١ ي٬دتٗاز ايبٝاْٞ، بٌ ٖٛ ٗ بعهٗا قػ

 .ب٘ل ػتؿاز َٔ عُّٛ أٚ إط٬م عًچت٘ عُّٛ اؿهِ ؾُٝع َا تتعًډٜٴ

 

بعس إٔ متٸ َا اْتٗٝٓا إيٝ٘ ٗ تعطٜـ ا٫دتٗاز َٔ تعُِٝ  ـَا ناٍ  ٚا٭ْػب ٗ

ع ٗ إٔ ْٛغٿـ  ٚايعك١ًٝ ;ايؿطع١ٝ: ٚٚٝؿ١ اجملتٗس إٍ انتؿاف اؿهِ أٚ ايٛٚٝؿتٌ

 ،ايتكػِٝ إٍ َا ٜؿٌُ انتؿاؾٗا ْٝعاڄ، ٚإٔ ْػتٛعب كتًـ ايڀطم اييت شنطٖٚا

ٕٵ ا ايتكػِٝ ٖٛ َا غبل إٔ ضأٜٓاٙ مل تتؿل نًُتِٗ عًٝٗا، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ إٓڀًل هلص ٚإ
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 .َٔ اخت٬ف ٖصٙ ايڀطم ٗ نٝؿ١ٝ ثبٛت ايڀطٜك١ٝ أٚ اؿذٸ١ٝ هلا

َٸا إٔ تهٕٛ ططٜكٝتٗا أٚ سذٸٝتٗا شات١ٝڄ ٕٸ ٖصٙ ايڀطم إ ٫ ؼتاز إٍ  ،ؾٓكٍٛ: إ

ٌڈ  .أٚ فعٛي١ڄ ;دعٌ داع

 ،ٜٚٓتِٛ ٗ ا٭ٍٚ َُٓٗا باب ا٬ٕظَات ايعك١ًٝ ٚغريٖا َٔ ايڀطم ايع١ًُٝ

أٚ اـرب احملؿٛف بكطا٥ٔ تٴٛدٹب ايكڀع  ،٘ قڀع١ٝڄإشا ناْت ز٫يتٴـ ناـرب إتٛاتط 

ٕٵ ض احملتٌُ، ٚايهطٚضات طٳٚقٛاعس يعّٚ زؾع ايهٻ ـ، مل ٜهٔ َتٛاتطاڄ غٓساڄ َٚتٓاڄ ٚإ

 َٔ دًب ٍٚٵ٤ إؿػس٠ أځضٵض بكسضٖا، ٚزٳتبٝض احملٛٛضات، َٚا أبٝض يًهطٚض٠ ٜٴكسٻ

ِٸإكًش١، ٚتكسِٜ ا َٸ ٭ٖ ١ ايٝكٝين ٜػتسعٞ ايؿطاؽ ايٝكٝين، عٓس إعا١ٓ، ٚؾػٌ ايص

ٚقبض ايعكاب ب٬ بٝإ، ٚايتدٝري ايعكًٞ عٓس زٚضإ ا٭َط بٌ احملصٚضٜٔ، ْٚٛا٥طٖا َٔ 

ايڀطم ايهاؾؿ١ عٔ اؿهِ ايؿطعٞ أٚ ايٛٚٝؿ١ ايعك١ًٝ نؿؿاڄ عًُٝاڄ ٫ وتاز إٍ 

ٌڈ  .دع

ِٸ َٓٗا  ،ٛانع دطٜاْٗاٚٗ تعٌٝ َ ،ٚغٝأتٞ ؾٝٗا اؿسٜح ُٚا١َٝ َا ٜت

ٕٵ ،ٗ َٛانع َٔ ا٭سازٜح ايكاز١َ ،ٚعسَ٘  ؾا٤ اهلل تعاٍ. إ

ٌڈ ٔٸ أٚ مل  ،ٌ ايؿاضعبٳأٚ إَها٤ َٔ قٹ ٜٚٓتِٛ ٗ ايجاْٞ َا استاز إٍ دع أؾاز ايٛ

ف طٵ١ ايٛٛاٖط ٚاٱْاع ٚايكٝاؽ ٚا٫غتك٬ح ٚا٫غتشػإ ٚايعٴٝنُباسح سذٸ :ٙسٵؿٹٜٴ

ٖچا  ،اب ٚايربا٠٤ ايؿطع١ٝ ٚغريٖا َٔ َباسح اؿذر ٚا٭قٍٛ ايع١ًُٝٚا٫غتكش

 ٌ ايؿاضع عٓس عسّ انتؿاؾ٘.بٳٜهؿـ عٔ اؿهِ ايؿطعٞ أٚ ايٛٚٝؿ١ اجملعٛي١ َٔ قٹ

ٚٸ ٕٸ سذٸ١ٝ ططق٘ َٔ  ،)ا٫دتٗاز ايعكًٞ( ٍ َُٓٗا بـٚيٓكڀًض ع٢ً ا٭ َع٢ٓ أ

٫ٚ  ،ف ايؿاضع ؾٝٗا ٚنعاڄع يتكطټتٗا، ٖٚٞ ٫ ؽهيڀطٜكٝٸ ;ايًٛاظّ ايعك١ًٝ ايكٗط١ٜ

 زؾعاڄ.

ٕٸ ثبٛت ايڀطٜك١ٝ هلا أٚ  ،)ا٫دتٗاز ايؿطعٞ( ٚيٓكڀًض ع٢ً ايجاْٞ بـ َع٢ٓ أ

ٖچا تتٛقچ ٌڈاؿذٸ١ٝ   .ٌ ايؿاضعبٳأٚ إَها٤ َٔ قٹ ـ ع٢ً دع

 عاڄ هلصا ايتكػِٝ عٓسَا ْبًؼ َٛانعٗا َٔ ٖصٙ ا٭سازٜح.بٳِ ؾٝٗا تٳٚغٓتهًډ

 

١ ببعض ايكٛاعس ايؿًػؿ١ٝ ٚإٓڀك١ٝ، ٚغاقٸ ٜٚتٛقچـ ا٫دتٗاز ايعكًٞ ع٢ً خرب٠ٺ
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ايكٛاعس اييت تطتهع عًٝٗا أقٍٛ ا٭قٝػ١ َدتًـ أؾهاهلا، ؾؿٝٗا ٚٗ بك١ٝ قٛاعس 

بعٗا ص َٔ َٓا٪خٳؾطٜڀ١ إٔ تٴ ،ايعك١ُ عٔ اـڀأ ٗ ايؿهطـ  نُا ٜكاٍـ إٓڀل 

اييت عٓٝت  ،ايػ١ًُٝ ٗ أَجاٍ داَع١ ايٓذـ ا٭ؾطف َٔ اؾاَعات اٱغ١َٝ٬

ٖچا أڂخٹص ٚتٴطدٹِ  بايسضاغات إٓڀك١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ، ٚإزخاٍ بعض اٱق٬سات عًٝٗا، ٫ 

ٚؼًُٝٗا يٛاظّ غطٜب١،  ،يهجط٠ َا ضأٜٓا ؾٝٗا َٔ اـً٘ ٗ إؿاِٖٝ ;سسٜجاڄ عٔ ايػطب

ٌٸ َا سؿًت ٜٓؿأ أنجطٖا َٔ عسّ ؾٗ ِڈ َٔ إكڀًشات، ٚؼسٜس َسايًٝٗا به ُِٗ يكػ

 ٚؾطٚٙ. ب٘ َٔ قٝٛزٺ

 

ع٢ً اٱساط١ بعسٸ٠ ـ  أعين ا٫دتٗاز ايؿطعٞـ ـ ايكػِ ايجاْٞ َٔ ا٫دتٗاز ٜٚتٛقډ

 ٌ ايؿاضعبٳٖٚٞ ؽتًـ باخت٬ف ايڀطم ٚاؿذر اجملعٛي١ أٚ إُها٠ َٔ قٹ ،خربات

 .إكسٸؽ

ل باغتؿاز٠ اؿهِ َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ غري ايكڀع١ٝ ٗ غٓسٖا َا ٜتعًډ ؾؿٞ

 ٚز٫يتٗا ؼتاز إٍ عسٸ٠ خربات:

 ;ٚايتأنچس َٔ غ٬َتٗا َٔ اـڀأ ٗ ايتشطٜـ، ـ خرب٠ ٗ ؼكٝل ايٓكٛم1

ـٺ  ٕٵ ناْت َٛدٛز٠ڄ ٗ َ٪يډ ٚشيو بايتُاؽ ْػدٗا اـڀچ١ٝ ع٢ً اخت٬ؾٗا أٚ طبعاتٗا إ

 ٚاختٝاض أقشٸٗا ٚأغًُٗا. ،ڀبٛعڈ، َٚكاض١ْ بعهٗا ببعضڈَ

بايطدٛع إٍ ايجكات َٔ أضباب  ،س َٔ غ١َ٬ ضٚاتٗا ٚٚثٛقِٗ ٗ ايٓكٌـ ايتأنڊ2

 ح ٚايتعسٌٜ، ٚايتُاؽ ٚاقعِٗ َٔ خ٬ٍ َا ٜهتب عِٓٗ ٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ.طٵاؾځ

ٌڈ مل ٜععٻـ ايتُاؽ سذٸٝتٗا باعتباضٖا َٔ أخباض اٯساز، ٚخرب ايٛاسس إشا 3 ظ بسيٝ

َٿ ;٫ ٜػٛؽ ايعٌُ ب٘ ،ٚيٛ َٔ ططٜل اٱَها٤ ،ٌ ايؿاضعبٳع٢ً سذٸٝت٘ َٔ قٹ ٔ ٗ يعسّ إ٪

 .غًٛن٘

ٌٸ ٖصٙ ا٭َٛض عٴؾإشا تٛؾډ ُٻسٵطت يسٜٓا ن ٓت٘ تًو ايطٚاٜات ْٚٛا٥طٖا ْا إٍ َا ته

ط يٓا تتٛؾډ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ إْٸُا .يًٓتُؼ ٚغا٥ٌ ؾُٗٗا ٚتڀبٝكٗا ،َٔ آٜات ايهتاب ايععٜع

 َا ًٜٞ: ، ّٚهٔ إسكا٩ٖا ١ًْٗ ػاضبٺ ٚخرباتطت ؾٝٓا إشا تٛؾډ

ٖٿ ـ إٔ تهٕٛ يٓا خرب٠څ1 ايهًُات ع٢ً أغاؽڈ  ر َٛازٸًٓا ٭ٕ ْؿِٗ ْٚ٪ضٿيػ١ٜٛ ت٪
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يٓتُهچٔ َٔ إٔ ْهعٗا ٗ َٛانعٗا، ْٚؿُٗٗا ع٢ً ٚؾل َا ناْٛا ٜؿُٕٗٛ َٔ  ;ظَينٸ

 .َعاْٝٗا ٗ ظَٓٗا

ْهٕٛ َػتشهطٜٔ ٕعاْٞ ْٝع َا ٚضز ٗ ايهتاب أٚ ايػٓٸ١ َٔ  ٫ٚ ٜؿرتٙ إٔ

ا٭يؿاٚ ايًػ١ٜٛ، بٌ تهؿٝٓا ايكسض٠ ع٢ً اغتدطادٗا َٔ َٛاْٿٗا، َٔ أَجاٍ: )َؿطزات 

ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ( ٗ غطٜب ايكطإٓ، ٚ)فُع ايبٝإ( ٗ ايتؿػري، ٚ)فُع ايبشطٜٔ، 

 ْٚٗا١ٜ ابٔ ا٭ثري( ٗ اؿسٜح.

ِڈ َٔ اهل٦ٝات ٚايكٝؼ ا خرب٠څـ إٔ تهٕٛ ي2ٓ ن٦ٝٗات  ;َٚعطؾ١ ٗ ٚنع قػ

ٚبعض  ،ات ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ٚقٝؼ ايعُّٛ ٚاـكٛم ٚاٱط٬م ٚايتكٝٝسإؿتكچ

ٖچا عٳ ٝٳإؿاِٖٝ َٚا إيٝٗا   ب٘ نتب ايًػٌٜٛ عٓا١ٜڄ ٔڇعٵٚمل تٳ ،ب٘ نتب أقٍٛ ايؿك٘ تٵٓ

َٸ  ١.ٖا

ِڈ َػا٥ٌ ايٓٻ3 ٓا َٓٗا ُٝٝع َٛانع بٴػٵتكطٜـ، ٚسٳٛ ٚايشٵـ إٔ ْهٕٛ ع٢ً عً

َٸا ايػٛم ع٢ً اغتكطا٤ ايعًٌ  سطنات اٱعطاب َٚا تهؿـ َٔ اخت٬ف إعاْٞ، أ

 بايٓػب١ إٍ ٚٚٝؿتٓا ٗ ا٫دتٗاز. ،ايٓش١ٜٛ ٚاٯضا٤ إدتًؿ١ ؾٝٗا ؾٗصا َا ٫ نطٚض٠ ي٘

 ،ِٗ أغايٝب ايعطب َٔ ٚد١ٗٺ ب٬غ١ٝٗ ؾ إٔ ْهٕٛ ع٢ً زضد١ٺ عاي١ٝ ـ4

ٖٚصا َا ٫ ٜتأتٸ٢ غايباڄ َٔ زضاغ١ نتب ايب٬غ١  .ٚإزضاى ١ًْ خكا٥كٗا ،ُٝٝٗاٚتك

ُٸ ;ايكس١ّ كٌ بتهجري كٌ أنجط َا تتٸتتٸ تٗا َُاسهاتٺ يؿ٫١ْٝٛؿػاهلا عٔ َٗ

 ٚإثاض٠ ايٓكاف سٛهلا. ،ٚتٜٓٛعٗا ،إكڀًشات

َٸا ايتُاؽ ايٓكٛم ايبًٝػ١ ٚزضاغتٗا ٚتكُٝٝٗا ؾٗصا َا ٫ ٜتٸ ٢ٓ ب٘ إ٫چ ؿل إٔ تعأ

ِٸ َكازض ايتؿطٜع عٓسْا ٖ .ْازضاڄ ٕٸ أٖ ُٖٚا ٗ أع٢ً  ،ٚايػٓٸ١ ;ايهتاب ُا:َٚا أ

ٕٸ ؾُٗٗا عاز٠ڄ ٫  ،َعذع٠ اٱغ٬ّ اـايس٠ ،١ )ايكطإٓ(ٚغاقٸ، َػتٜٛات ايب٬غ١ ؾإ

ع ٚاغتٛٗاض ٚتكِٝٝ طت يسِٜٗ اـرب٠ َٔ تتبټٜتأتٸ٢ إ٫چ يًبًػا٤ َٔ ايٓاؽ، ِٖٚ ايصٜٔ تٛؾډ

 َٔ ايٓكٛم ايبًٝػ١ ٗ عكط ايكطإٓ. نجريڈ

تاضى١ٝ ٚاغع١; يٓشػٔ ؾٝٗا إٔ ْهع ايٓكٛم ٗ  ـ إٔ تهٕٛ يٓا خرب٠څ5

ُا غٝٸطت ٬َبػ١څ َا ز٫ي١ځ ْلڎ بٳ١، ؾطٴٚٗ أدٛا٥ٗا ٬َٚبػاتٗا اـاقٸ ،َٛنعٗا ايعَين

ٕٵ، بأنًُ٘  ،عٔ ٚاٖطٙ ٜهٕٛ ٗ ا٬ٕبػ١ ٚايكطإٓ َا ٜكًض يكطف شيو ايٓلٸ نأ

 .ٚ تكٝٝسٙ ٗ سسٚز تًهِ ا٬ٕبػ١أ
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ٚبٗصا ْطاْا ٗ أَؼٸ اؿاد١ إٍ َعطؾ١ أغباب ايٓعٍٚ ٗ ايهتاب، ٚإجري 

 .ًكٝإ َٔ أنٛا٤ ع٢ً طبٝع١ اؿه١ِ; ٕا ٜٴيتؿطٜع اؿهِ ٗ ايػٓٸ

ٕٸ إٛضز أٚ ايػبب ىكٿٗٳؿڃٚايصٟ ْطدٛ إٔ ٫ ٜٴ ل ِ َٔ ن٬َٓا ٖصا أْٸٓا ْ٪َٔ بأ

ٕٸ إٍ تكٝٝس ايٛاضز ٗ إڀًكات ٗ سسٚز أغبابٗا، ٚيهٓٸ أٚ ْسعٛ ،ايٛاضز ٓا ْ٪َٔ أ

ُٻ ،ُا ٜهؿـ عٔ طبٝع١ ايٛاضزبٳإٛضز ضٴ  .ؾطازِ ي٘ َٔ ا٭ْٚٛع َا ٜع

ٔٸ أْٸٓا غٓسضى سادتٓا ايهبري٠ إٍ ٖصٙ اـرب٠ ٗ فاٍ إكاض١ْ عٓسَا  ٚأٚ

٭ٖٛا٤ اؿانٌُ ًْٚتُؼ أغبابٗا، ؾٓط٣ ، َٔ ايؿتا٣ٚ إتٓاقه١ ْعطض ؾ١ًُٺ

إٔ هعٌ ٗ بعض  ×٢ قضٸ يٲَاّ ايكازمٚايتُاؽ ا٭زيچ١ هلا، ستٸ ،ٗ خًكٗا ١ڄَسخًٝٸ

َٸ ، ٜٚطٜس بايعا١َ أٚي٦و ايطعاع ٚقازتِٗ (40)شات١ َٔ إطدٿا٭خباض ايع٬د١ٝ كايؿ١ ايعا

ٖچا ٜهضٕٚ هلِ ١ًْ تكطټٜٚربٿ ،َٔ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜػريٕٚ بطناب اؿهچاّ عٕٛ ؾاتِٗ 

  .َٔ سسٜحٺ

ٕٸ )أبا سٓٝؿ١(بٴػٵٚسٳ نإ ٫  ،يهجط٠ َا ؾاٖسٙ َٔ ايهصب ;و إٔ تعًِ أ

ٕٸ و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀچ ;(41)يسٜ٘ تٵٜڀ٦ُٔ إٍ أنجط َٔ غبع١ عؿط سسٜجاڄ قشٻ إ ٚأ

ُٻضٵيٛ مل أځ)نإ ٜكٍٛ:  ٚٳ ٔٵٚڇ إ٫چ ع َٚٔ سسٜح و٢ٝ  ;(42)(تٴ إ٫چ عٔ ٔػ١ٺٜٵأضن٢ َا ض

ٚأخطدٓا  ،ٛضٚغذطْا ب٘ ايتٓٸ ،نتبٓا عٔ ايهصٸابٌ)ـ:  ايطدايٞ إعطٚفٖٚٛ ـ بٔ َعٌ 

 .(43)(ب٘ خبعاڄ ْهٝذاڄ

َٸ َٚٔ اؿلٸ ٕٸ ن١ًُ )ايعا ١( مل تٓكب ٗ نًُات اٱَاّ إٔ ٬ْسٜ ٖٓا أ

ُٸ ×ايكازم ُٸ ;١ إصاٖبع٢ً َكًچسٟ أ٥ ٕٸ ٖ٪٤٫ ا٭٥ َٳؾإ مل ٜهٔ ع٢ً عٗس  ٔٵ١ بٌ 

َٳَٚكًڍ يٝهٕٛ ي٘ أتباعٷ ،عٞ()ايؿاؾ نـ ،×اٱَاّ ايكازم نإ ٚمل  ٔٵسٕٚ، ٚبٌ 

 .ٜهٔ ي٘ َٔ ا٭تباع َا ٜكًض ٱط٬م ٖصٙ ايه١ًُ عًٝ٘

َٸ ٕٸ عا ٠ ط١ ايٓاؽ َٔ ايػٓٸ١ مل ػُع نًُتِٗ ع٢ً ٖ٪٤٫ إ٫چ ٗ عٴكٴطڈ َتأخٿع٢ً أ

 .(44)اڄ، سٝح أبڀٌ )ايٛاٖط بٝربؽ ايبٓسقاضٟ( غريٖا َٔ إصاٖب ٗ َكطدسٸ

ٕٸ ن١ًُ اٱَاّ ايكازم ٚع٢ً ٖصا ٘ إ٫چ إٍ أٚي٦و ايهصٸابٌ َٔ مل تٛدٻ ×ؾإ

 ؾكٗا٤ٳ ٚقسٸثٌ، ٚيصا متاز إٍ ايتاضٜذ ٕعطؾ١ ٖ٪٤٫ ٚأَجاهلِ. ،أشْاب اؿهچاّ

ـ إٔ تهٕٛ يٓا خرب٠ بأغايٝب اؾُع بٌ ايٓكٛم، نتكسِٜ ايٓاغذ ع٢ً 6

ف َٛاضز سه١َٛ بعض نتعطټع٢ً ايعاّ، ٚإڀًل ع٢ً إكٝٸس، ٚ إٓػٛر، ٚاـامٸ
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أٚ ٚضٚزٖا عًٝٗا، َٚعطؾ١ ا٭غؼ اييت ّهٔ إٔ ٜػتٓس عًٝٗا عٓس  ،ا٭زيچ١ ع٢ً بعض

ع٢ً مٛ َا عطض ٗ  ،ٚعسّ إَهإ اؾُع بٝٓٗا ،ِ إعاضن١ بٌ إهاٌَؼهڊ

 أقٍٛ ايؿك٘ ٗ َباسح ا٭يؿاٚ َٚبشح ايتعازٍ ٚايرتدٝض.

عذٸ١ٝ ـ  ٖصٙ إطس١ً ٚؼكٌٝ ٚٗٛض ايٓلٸ بعس ادتٝاظـ  ـ إٔ ْهٕٛ ع٢ً ثك١ٺ7

ٕٸ إثبات َجٌ ٖصٙ اؿذٸ١ٝ يٝؼ بعػريڈ .َجٌ ٖصا ايٛٗٛض ٕٸ ايؿاضع مل ٚايٛاٖط أ ; يبسا١ٖ أ

َٳع٢ً ٗ عامل تؿاُٖ٘ َع ايٓاؽ، بٌ غاض  ١ز بڀطٜك١ٺ خاقٸٜتؿطٻ  ،غاض ٗ ظَٓ٘ ٔٵٚؾل 

ٚيٛ  .ٚتطتٝب يٛاظَ٘ عًٝ٘ ،ضَٔ ا٭خص بايٛٗٛ ،بٌ ٗ ْٝع ا٭ظَإ، ٚٗ كتًـ ايًػات

ٌٸ َٔ أخباض اٯساز ،نُا تكتهٝ٘ ايعاز٠ ،اْؿطز يٓكٌ شيو بايتٛاتط ُٖٚا  ،٫ٚ أق

ٖچا ٜٛدب ايكڀع باعتُازٙ ع٢ً أقاي١ ايٛٗٛض .َؿكٛزإ َعاڄ ٌٸ شيو  ٚتطتٝب يٛاظّ  ،ن

 ُاڄ.تٵاؿذٸ١ٝ عًٝٗا سٳ

َٸا بايٓػب١ إٍ غريٙ َٔ .٘ بايٓػب١ إٍ ايٓلٸٖصا نًڊ ب ػٵا٭زيچ١ ٚايڀطم ؾشٳ أ

يٝعطف اؿذٸ١ َٓٗا َٔ  ،ض ٗ نتب ا٭قٍٛ إٛغٸع١ايؿكٝ٘ إٔ وٝ٘ َٓٗا َا سٴطٿ

 .ٚأقٌ تكسِٜ بعهٗا ع٢ً بعضڈ ،َٚٛاضز دطٜاْٗا ،غريٖا

ٕٸ  ،٘ع٢ً إٔ هتٗس ٗ شيو نًڍ ٫ٚ ٜكتكط ع٢ً ا٭خص بطأٟ ؾطٜلڈ زٕٚ ؾطٜلڈ، ؾإ

َٳ تٗاز َٔ أغاغ٘، بٌ ا٫دتٗاز ٗ ٚاقع٘ ٫ ٜعسٚ َعطؾ١ ي٬د لٷشٵايتكًٝس ٗ أقٍٛ ايؿك٘ 

 تؿك١ًٝٝ. َعطؾ١ڄ ،َٚٛاضز تڀبٝكٗا ،ٖصٙ اؿذر

 

ٝٻ ٖچا تكسٸّ ٜتب ٌٸ َا ٜطتهع ٚ َٳًځهځ١ ا٫دتٗاز إْٸُا تٓؿأ َٔ اٱساط١ به ٕٸ  ٔ أ

ٌ اييت ٜتٛقچـ نايٛغا٥ ،اؽ(غٛا٤ َا ٚقع َٓ٘ ٗ )قػط٣ ايكٝ ،عًٝ٘ قٝاؽ ا٫غتٓباٙ

 .نُباسح اؿذر ٚا٭قٍٛ ايع١ًُٝ ،ٚؾُٗ٘، أٚ نرباٙ عًٝٗا ؼكٝل ايٓلٸ

ٕٸ ايػايو يڀطٜل ا٫دتٗاز ٫ ّهٔ إٔ ٜبًؼ ٖصٙ إطتب١ ستٸ ٢ ّطٸ بٗا ْٝعاڄ; ٚإ

ٕځًځهيٝهٕٛ ع٢ً سذٸ١ٺ ؾُٝ  .١ا يٛ أقسّ ع٢ً إعُاٍ ٖصٙ ا

زٕٚ إٔ هتٗس ٗ َعطؾ١ بك١ٝ  ،ٚؾُٗ٘ ٓلٸٚغا٥ٌ ؼكٝل ايـ  َج٬ڄـ ؾايصٟ ٜعطف 

َٿ ;ؽ ي٘ إٔ ٜػتٓب٘ سهُاڄ ٚاسساڄ٫ ٜػٛ ،اؿذر ٚا٭قٍٛ  ٔ ي٘ َٔ قٝاّ سذٸ١ٺيعسّ إ٪

، ٚقس تهٕٛ مستٗا مس١ اؿانِ أٚ هًٗٗا َٔ اؿذر ا٭خط٣ ع٢ً خ٬ف ٖصا ايٓلٸ
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 .ايٛاضز عًٝ٘

َع إَهإ ـ بٗا تٳَٚٛاضز دطٜاْٗا ٚضٴ ،ؾكبٌ إٔ ٜعطف ٖصٙ اؿذر ٚا٭قٍٛ

َٿـ  ط نتبٗا َٚكازضٖايتٛؾڊ ;ايؿشل عٓٗا تٗا ٗ ٔ َٔ عسّ َسخًٝٸ٫ وكٌ ي٘ إ٪

َٿايٛاقع١ اييت ٜطٜس اغتٓباٙ سهُٗا َٔ ايٓلٸ ٔ ٫ ٜػٛؽ ي٘ ا٫دتٗاز ، َٚع عسّ إ٪

ٝٸ ;ٚا٫غتٓباٙ طٖا ايطتيب يتأخټ ;تٗايعسّ اؿذٸ١ٝ ع٢ً دٛاظ َجً٘ ٚايتكًٝس ٗ عسّ َسخً

يعسّ سذٸٝتٗا، َع أْٸ٘ ٫ زيٌٝ ع٢ً سذٸ١ٝ َجً٘، ؾإْٸ٘ ىطز قاسب٘ عٔ قسم ايعامل  أٚ

 َُٗا نإ َكسضٖا.، ٚايعاضف ٚايؿكٝ٘، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜهٕٛ َؿ٫ُٛڄ ٭زيچ١ اؿذٸ١ٝ

َٔ سٝح إَهإ  ،ٚإشا قضٸ ٖصا عسْا إٍ َا شنطٚٙ َٔ ايتكػِٝ ي٬دتٗاز

 .يٓؿشك٘ َٔ ٖصا ايه٤ٛ ;ايتذعٟ ٚعسَ٘

 ػٸُٛا ا٫دتٗاز َٔ ٖصٙ اؿٝج١ٝ إٍ قػٌُ:ؾكس ق

كتسض ب٘ ع٢ً اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿع١ًٝ َا ٜٴ): ٚأضازٚا َٓ٘ ـ ا٫دتٗاز )إڀًل(1

ٌڈ َعترب َٔ أَاض٠ٺ  .(45)(ٗ إٛاضز اييت ٜٛؿط ؾٝٗا بٗا ،عك٬ڄ أٚ ْك٬ڄ ،َعتسٸ٠ أٚ أق

باغتجٓا٤  ،ػٖ٘ٚصا ايتعطٜـ ًٜتكٞ َع تعطٜؿٓا ايػابل ي٬دتٗاز ٗ ١ًْ أغ

ٝٸبعض إ٪اخٳ  ض.١ اييت ٫ تػتشل ايتعطټصات ايؿهً

كتسض ب٘ ع٢ً اغتٓباٙ بعض َا ٜٴ)ؾٛٙ بكٛهلِ: : ٚقس عطٻ٨(ـ ا٫دتٗاز )إتذعٸ2

طاز َٔ أَجاٍ ٖصا ُا أٚنض ن٬ّ )ايػعايٞ( ٗ إكاّ َا ّهٔ إٔ ٜٴبٳٚضٴ .(46)(ا٭سهاّ

ّڈـ عبعس شنطٙ ٕا ٜتٛقډ ،سٝح قاٍ ،ايتعطٜـ ادتُاع ٖصٙ ايعًّٛ ): ًٝ٘ ا٫دتٗاز َٔ عًٛ

ايجُا١ْٝ إْٸُا ٜؿرتٙ ٗ سلٸ اجملتٗس إڀًل ايصٟ ٜؿيت ٗ ْٝع ايؿطع، ٚيٝؼ ا٫دتٗاز 

زٕٚ  ،ٗ بعض ا٭سهاّ ْٸ٘ فتٗسٷإ :كاٍ يًعاملعٓسٟ َٓكباڄ ٫ ٜتذعٸأ، بٌ هٛظ إٔ ٜٴ

ُٳ .بعضڈ ٕٵق عطف ايٓٛط ايكٝاغٞ ي٘ إٔ ٜؿيت ٗ َػأي١ٺ ٔٵؾ مل ٜهٔ َاٖطاڄ ٗ  ٝاغ١ٝ، ٚإ

 .(47)(عًِ اؿسٜح

ٕٸ ايعايٹ ٗ عًٝٗا ِ ببعض ايڀطم ٜػتڀٝع إٔ ٜعتُس ٖٚصا ايه٬ّ قطٜضٷ َٓ٘ ٗ أ

 زٕٚ ساد١ٺ إٍ اٱساط١ ببك١ٝ ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ. ،اغتٓباٙ اؿهِ

 ،ِ ايصٟ ٜعطف ايكٝاؽإشٵ ايعايٹ :يػطاب١ َهُْٛ٘ ;ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜتٸهض ي٘ ٚد٘ٷ

نٝـ ٜػٝؼ يٓؿػ٘ إٔ ٜػتٓب٘ سهُاڄ َٔ قٝاغ٘  ،ت ي٘ إٗاض٠ ٗ عًِ اؿسٜحٚيٝػ

ـ تكشٝشٗا اييت ٜتٛقډ ،َع أْٸ٘ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٗ ا٭سازٜح ،ٜٚٓػب٘ إٍ ايؿاضع
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ط ٚغا٥ٌ ايٛٗٛض، ٚتكسّٗا يس٣ إعاضن١ ع٢ً ع٢ً عًِ ايطداٍ، ٚؾُٗٗا ع٢ً تٛؾڊ

تبتٗا ع٢ً أقٍٛ اؾُع بٌ ا٭زيچ١ ٚاؿذر ٚتؿدٝل ض ،شات ايػٓس١ٜ أٚ اؾٗت١ٝإطدٿ

 ؟!َا ٜٛقـ ا٭خص بٗصا ايكٝاؽ ،ع٢ً اخت٬ؾٗا

َٿ ٚعٌُ ع٢ً  ،ض ؾُٝا يٛ أخڀأ ايٛاقع بٗصا اؿهِٔ ي٘ ٚإعصٿَٚع شيو َا ٖٛ إ٪

 !ٚؾك٘؟

 !ٚضتب١ ايكٝاؽ َٓٗا؟ ،ٖٚٛ ٫ ٜعطف أقٍٛ ا٫غتٓباٙ ،ٌٖٚ ٜػتڀٝع إٔ هعّ ب٘

ٚايطدٛع ٗ بعض آخط إٍ غريٙ َٔ  ،ٗازٙ ٗ بعضڈَٚا ٜكاٍ َٔ ؾطض ادت

ٕٸ ٫ ٜٴ ،٫يتُاؽ َٛقعٗا َٔ ا٭قٌ أٚ ايكاعس٠ اييت ادتٗس ؾٝٗا ;اجملتٗسٜٔ ؾٝٗا ذسٟ; ٭

ٕٸ ايٓتٝذ١ اييت ٜٓتٗٞ إيٝٗا َٔ ايكٝاؽ ايصٟ تهٕٛ بعض  ;شيو ٫ هعً٘ فتٗساڄ ٭

ٕٸ  ;ساڄنْٛ٘ َكًڍ٫ ؽطد٘ عٔ  َكسٸَات٘ ادتٗاز١ٜ ٚبعض ْتا٥ذ٘ َٔ تكًٝسٺ يبسا١ٖ أ

 َتٌ. ايٓتٝذ١ تتبع أخؼٸ إكسٿ

 

ٍڈ اختًـ ايعًُا٤ ٗ إَهإ نٌڎ َٔ ا٫دتٗازٜٔ ع٢ً  ،ٚٚقٛع٘ ،ٚع٢ً أٟ سا

ٍڈ ٕٸ ٚد١ٗ ْٛطِٖ ٗ شيو َا  ;ٚايصٟ ٜبسٚ َٔ بعهِٗ إساي١ ا٫دتٗاز إڀًل ;أقٛا ٚنأ

ؿٌ ع٢ً ٛض ايبؿط عٔ اغتٝعاب ْٝع ا٭سهاّ اجملعٛي١ ٭ؾعاٍ إهًډ٬ٜسٜ َٔ قك

 .َٓٗا ٢ إػتذسٸستٸ ،اخت٬ف َٛانعٗا

عاز٠ڄ ع٢ً ايبؿط إتعاضف، ٚقس ؾُٗٛا َٔ ا٫دتٗاز  َٚجٌ ٖصا ا٫غتٝعاب ٖتٓعٷ

 .ؾع١ًٝ اغتٓباٙ ْٝع ا٭سهاّـ  ؾُٝا ٜبسٚـ إڀًل 

 ٖٚٞ غري ٖتٓع١ٺ ،ڀًل ايكسض٠ ع٢ً ا٫غتٓباٙبُٝٓا ؾِٗ اٯخطٕٚ َٔ ا٫دتٗاز إ

 .عاز٠ڄ

ٞپ ٕٸ ايٓعاع بُٝٓٗا يؿٛ  يكسقُٗا َعاڄ ٗ سسٚز ؾُُٗٗا ي٬دتٗاز. ;ٚايصٟ ٜبسٚ أ

 

َٸا ايتذع ع٢ً ايكٍٛ بإَهاْ٘ ٚٚقٛع٘، ـ  َا ٜبسٚ َٔ ايعًُا٤ ٗـ ؾا٭نجط  ٤ٟأ
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ٚغري ٚاسس َٔ  ،(51)ٚايؿٝذ قُس غٝت ،(50)ٚايطاظٟ ،(49)هلُاّٚابٔ ا ،(48))ايػعايٞ

 .أغاتصتٓا

 .(52)إٍ ايؿصٚش ٤ٟايؿٝذ ايطؾيت ايكٍٛ بعسّ إَهإ ايتذع بٳػٳٚقس ْٳ

ؾه٬ڄ عٔ  ٤ٟ،بايكٍٛ بٛدٛب ايتذعـ  َا ْعًِ ٗـ ٚقس اْؿطز قاسب ايهؿا١ٜ 

تًؿ١ َسضناڄ، ٚسٝح نإ أبٛاب ايؿك٘ ك): (ايهؿا١ٜ)قاٍ ٗ  .إَهاْ٘ ٚٚقٛع٘

عك١ًٝ ْٚك١ًٝ، َع اخت٬ف ا٭ؾدام ٗ ا٫ط٬ع  ،غٗٛي١ڄ ٚقعٛب١ڄ ٚإساضى َتؿاٚت١څ

٬ع ٚطٌٜٛ ايباع بٸ ؾدلڈ نجري ا٫طچٚٗ طٍٛ ايباع ٚقكٛضٙ بايٓػب١ إيٝٗا، ؾطٴ ،عًٝٗا

ٗ ايعكًٝات أٚ ايٓكًٝات، ٚيٝؼ نصيو ٗ آخط; يعسّ َٗاضت٘  ،ٗ َسضى بابٺ ٗ َٗاضت٘

 .بتٓا٥٘ عًٝٗا٫ ;ؾٝٗا

يػٗٛي١  ;ُا ٜٛدب سكٍٛ ايكسض٠ ع٢ً ا٫غتٓباٙ ٗ بعهٗابٳٖٚصا بايهطٚض٠ ضٴ

َع عسّ ايكسض٠ ع٢ً َا يٝؼ نصيو، بٌ  ،أٚ ٕٗاض٠ ايؿدل ؾٝ٘ َع قعٛبت٘ ;َسضن٘

 .(53)(يًعّٚ ايڀؿط٠ ٤ٟ;َڀًل عاز٠ڄ غري َػبٛم بايتذع ٜػتشٌٝ سكٍٛ ادتٗازٺ

 

ٕٸ ايعكس٠  ٕځًځهٗ زٚنأ ١ أٚ ا٫غتٓباٙ ٗ ع٣ٛ عسّ إَهاْ٘ ٖٛ أخصِٖ ا

ٚيصيو قاضٚا ٗ َكاّ  ،ٚعسّ إَهإ ايتذع١٥ ؾُٝٗا ،ٚايتعاَِٗ ببػاطتُٗا ،تعطٜؿ٘

ٌٸ ٖصٙ ايعكس٠  .س

٫ٚ  ،٫ ا٫َتٓاع ،ٚايتشكٝل َا عًٝ٘ ا٭نجط َٔ إَهاْ٘)ٜكٍٛ قاسب إكباح: 

ٕٸ إطاز َٔ ايتذع ;ايٛدٛب ٫ ايتبعٝض ٗ أدعا٤  ،ض ٗ أدعا٤ ايهًچٖٞٛ ايتبعٝ ٤ٟؾإ

ٌٸ  .ايه

ِڈ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٗ َٛضزٺ ٌٸ سه ٕٸ ن يٮسهاّ ا٭ڂخٳط  َػاٜطٷ إشٵ نُا أ

ُٳًځه ٗ َٛاضز أڂخٳط، ؾهصيو اغتٓباط٘ َػاٜطٷ ١ اغتٓباٙ ٖصٙ إػأي١ ٫غتٓباطٗا، ؾ

َٳًځه ؾطزٷ ٕځًځه١، ٚ  .آخط َٓٗا ١ اغتٓباٙ تًو إػأي١ ؾطزٷَٔ ا

ٕځًځهٚبػاط  .نُا ٖٛ ٚاٖطٷ ،ٟ بٗصا إع٫٢ٓ تٓاٗ إتذعٸ (54)١ أٚ ا٫غتٓبا١ٙ ا

ِڈدساڄ ؾطٴ ٕٸ َساضى ا٭سهاّ كتًؿ١څإٚسٝح  بٗصا إع٢ٓ ٜبتين اغتٓباط٘ ع٢ً  بٸ سه

ِٷبٳٚضٴ ;ؾٝكعب اغتٓباط٘ ،َكسٸَاتٺ نجري٠ ١َٺ ٫ ٜبتين اغتٓباط٘ إ٫چ ع٢ً َكسٸ ُا سه
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ِڈ  :٘، َٚع شيو ّهٔ إٔ ٜكاٍؾٝػٌٗ اغتٓباط ،ٚاسس٠ ٕٸ ايكسض٠ ع٢ً اغتٓباٙ سه إ

 .ٚاسس ٫ تهٕٛ َع ايكسض٠ ع٢ً اغتٓباٙ ْٝع ا٭سهاّ

ٕځًځه ٚباؾ١ًُ سكٍٛ ؾطزٺ ٕڈ ،آخط َٓٗا زٕٚ ؾطزٺ ،١َٔ ا ٚانض َٔ  َها

ٛټ٫ وتاز تكسٜكڂ ،اٱَهإ  .ضٙ٘ إٍ أنجط َٔ تك

ٛٻ ٌٸ ايكا٥ٌ با٫غتشاي١ مل ٜتك ٗ إكاّ، ٚاؾتب٘ تبعٝض  ٤َٟٔ ايتذع ض إطازٚيع

ٌٸ ٕٸ ايجاْٞ ٖٛ ايصٟ تٓاؾٝ٘ ايبػاط١ ;أؾطاز ايهًچٞ بتبعٝض أدعا٤ ايه ٫ٚ زخٌ ي٘  ،ؾإ

 .(55)(ٗ إكاّ

 

٫  ،أقطب َٔ غريِٖ ،يعسّ إَهاْ٘ ٤ٟ;ٕٸ ايكا٥ًٌ بعسّ ايتذعأ ٚايصٟ ٜبسٚ يٞ

ٕځًځه ٕٸ ايتذع١٥ ٖٞ ٗ َكازٜل  ،اطتٗا١ ٚعسّ بػٕا شنطٚٙ َٔ بػاط١ ا يٝكاٍ بأ

ٌٸ، ايهًچٞ ٕځًځه ;٫ ٗ أدعا٤ ايه ٕٸ ا ع٢ً قسض اغتٓباٙ بعض  ك١ڄ١ تٛدس نٝٸأٚ ٜكاٍ بأ

ِٸ تتػع بعس شيو ،ا٭سهاّ  .(56)ث

ٕٸ سكٝك١ ا٫دتٗاز ٖٛ ايتٛؾڊ ،ا قًٓاٙ ٗ َسخٌ ايبشحبٌ ٕ ط ع٢ً َعطؾ١ َٔ أ

ٕځًځهٗا، ؾُع تٛؾڊتًهِ اـربات أٚ ايتذاضب ع٢ً اخت٬ؾ َٚع ؾكس بعهٗا  ،١طٖا تٛدس ا

نُا ٜبسٚ شيو َٔ ايػعايٞ ٗ  ،أٚ ٜٛدس بعض َكازٜكٗا ك١ڄتٓعسّ، ٫ أْٸٗا تٛدس نٝٿ

 .ن٬َ٘ ايػابل

ٕٸ اجملتٗس ٗ خكٛم َباسح أٚيػت  ٕٸ أسساڄ َٔ أغاتصتٓا ًٜتعّ بأ خاٍ أ

ٕٸ  ؿكٛي٘ ع٢ً بعض َكازٜل ;ٟفتٗس َتذعٸ ـ َج٬ڄـ ا٭يؿاٚ  َٳًځه١ ا٫دتٗاز; ٭

ٕځًځه ِٸا إيٝٗا بك١ٝ  ١ اييت ؼكٌ َٔ زضاغ١ َباسح ا٭يؿاٚ ٫ تهٕٛ ادتٗازاڄ َا مل تٓه

ٕځًځه ِٸ ،ات، ؾٗٞ أؾب٘ َا تهٕٛ ظع٤ ايعًچ١ا ل إيٝٗا بك١ٝ ا٭دعا٤ ٫ ٜتشكډ ؾُا مل ٜٓه

ٕځًځهَعًٛهلا، َٚع اْهُاّ ايبك١ٝ تتشكچ ٕٵ ،١ )َڀًك١(ل ا قاسبٗا َػأي١ڄ مل ٜػتٓب٘  ٚإ

 .ٚاسس٠

ٕځًځه ،٢ َكسٸَات٫بتٓا٤ بعض إػا٥ٌ عً ;ٚقعٛب١ ا٫غتٓباٙ ١ ٫ تٓاٗ سكٍٛ ا

 .إػتًع١َ يًكسض٠ ع٢ً اغتٓباٙ ٖصٙ ا٭سهاّ ،ٗ أٍٚ َطاتبٗا

َٳًځه ٕٸ  عاڄ يسضد١ بٳتك٣ٛ ٚتهعـ تٳ ،١ ا٫دتٗاز شات َطاتبٚمٔ ٫ ْٓهط أ
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َٳًځه ،إعُاهلا ٔٸنأٜٸ١   ط أغػٗا َٚعسٸاتٗابعس خًكٗا بتٛؾڊـ أٍٚ َطاتبٗا  ١ٺ أخط٣، ٚيه

 ،تعطض عًٝ٘ يتُهچٔ قاسبٗا َٔ اغتٓباٙ أٜٸ١ َػأي١ٺ ;يكسم اٱط٬م عًٝٗا ناؾ١ٝڅ ـ

ٕٵ وتاز اغتٝعابٗا  ،ط١ًٜٛ ْتٝذ١ ٫بتٓا٥ٗا ع٢ً َكسٸَاتٺ ;ي٘ ٗ بعهٗا أٚدبت قعٛب١ڄ ٚإ

 .إٍ دٗسٺ

ٕځًځهأٚايصٟ  ٕٸ اـً٘ بٌ ا ب ا٫نڀطاب ٗ ٚإعُاهلا ٖٛ ايصٟ غبٻ١ خاي٘ أ

ٕځًځه ٤ٟايتذعٚ .نًُات بعض أٚي٦و ا٭ع٬ّ ١ ٜهاز ٜهٕٛ َٔ ٗ َكاّ إعُاٍ ا

ٚزع٣ٛ اَتٓاع٘ بٗصا إع٢ٓ  .َڀًل أق٬ڄ ايهطٚضٜات، بٌ ٫ ٜٛدس ٗ ٖصا إٛضز ادتٗازٷ

ٕځًځه ;٫ ؽًٛ َٔ أقاي١ٺ ٢ َا مل ستٸ، ١ ٗ اغتٓباٙ ْٝع ا٭سها٫َّتٓاع إعُاٍ ا

ٟٸ ،تٛدس َٛنٛعاتٗا بعسٴ  .نا٭َٛض إػتذسٸ٠ يبؿطڈ عاز

ّٴ ،ايٓٛط عٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ضٸَٚع غ ٫  ٤ٟقاسب ايهؿا١ٜ بٛدٛب ايتذع ايتعا

٘ٺ ٕځًځه١ زؾع١ڄ ٚاسس٠ ;ىًٛ َٔ ٚد ٗ َكاّ  ٫ بٴسٻٗ ْٝع إػا٥ٌ، بٌ  ٫َتٓاع إعُاٍ ا

 .ز ؾٝٗااغتٝعابٗا َٔ ايتسضټ

ٍٸ ب٘ ا٭غتاش  :ٛ َٔ اـً٘ تٓعٍ ١ًْ أزيچتِٗ، َٚٓٗاٚع٢ً ٖصا ايٓش َا اغتس

أ ا٫دتٗاز يًعّ إٔ ٜهٕٛ يٛ مل ٜتذعٸ)بكٛي٘:  ٤ٟ،اهلل( ع٢ً يعّٚ ايتذع )عُط عبس

ٌٷ .اجملتٗس عإاڄ ظُٝع ا٭سهاّ  .قڀعاڄ ٚشيو باط

ٚمل هٝبٛا عٔ  ،ؾأدابٛا عٔ بعهٗا ،َٔ اجملتٗسٜٔ عٔ َػا٥ٌ ؾكس غٴ٦ٌ نجريٷ

 .(57)(ض اٯخطايبع

ِٸ إشا ٕځًځه ٖٚصٙ ا٬ٕظ١َ إْٸُا تت َٚٔ ايعًِ ظُٝع  ،١أضاز َٔ ا٫دتٗاز إعُاٍ ا

ٝٸ َٳًځه١ ايعًِ، ٚإ٫چ ؾا٭سهاّ ؾعً ًعّ اجملتٗس ايعًِ ١ ٫ ُٜع ا٫يتعاّ بهٕٛ ا٫دتٗاز 

 .ؾه٬ڄ عٔ ْٝع إػا٥ٌ ،َػأي١ٺ ٚاسس٠

ٝٸ  ٕځًځهإشٵ ٫ ،١ ايعًِٚنصا يٛ أضزْا َٔ ايعًِ ؾأْ ١  َاْع َٔ إٔ ٜهٕٛ يكاسب ا

 .ؾأ١ْٝ ايعًِ ظُٝع إػا٥ٌ

ٕا شنطٙ َٔ غ٪اٍ بعض  ;َٚع ُا١َٝ ا٬ٕظ١َ ؾاي٬ظّ ٫ ٜهٕٛ باط٬ڄ

ب ب ايؿوچ إٍ ادتٗازِٖ قبٌ إٔ ٜتػطٻؾٛاظ إٔ ٜتػطٻ ;اجملتٗسٜٔ ٚعسّ إدابتِٗ يًذٌٗ

 .إٍ ايكاعس٠

 ساط١ ظُٝع ا٭سهاّ عاز٠ڄ.ؾا٭ْػب تعًٌٝ بڀ٬ٕ اي٬ظّ باَتٓاع اٱ

ؼ إؿاضق١ َٔ اـً٘ بٌ بٓؿ ٤ٟٚايػطٜب إٔ ٜكع بعض ايكا٥ًٌ باَتٓاع ايتذع
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ٕځًځه  ٤ٌٟ ؾٝ٘ عسّ إَهإ ايتذعٗ ايٛقت ايصٟ ٜعًڍ ،ف(٬چ)خ ؾا٭غتاشٴ .١ ٚإعُاهلاا

ٕٸ ا٫دتٗاز)بكٛي٘:  ٖچا قسٻنُا ٜ٪خٳ ،٭ ٝٸ ،َٓاٙص  َٳًځهځ١څ ١څأًٖ جملتٗس ع٢ً ٜكتسض بٗا ا ٚ

َا ٫ ْلٸ  ٚاغتٓباٙ اؿهِ ٗ ،ٚاغتجُاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٓٗا ،ؾِٗ ايٓكٛم

ُٳ ٛٻ ،تٛاؾطت ؾٝ٘ ؾطٚٙ ا٫دتٗاز ٔٵؾٝ٘، ؾ ٕځًځهٚته ٛٸض إٔ ٜكتسض ْت ي٘ ٖصٙ ا ١ ٫ ٜتك

ِٸ زيًٝ٘، ؾٝكٍٛ: (58)(َٛنٛعڈ زٕٚ آخطع٢ً بٗا  ، ٜعٛز ؾٝكع ٗ إؿاضق١ ْؿػٗا عٓسَا ٜت

 ،ض ٗ أسهاّ ايبٝعزٟ اجملتٗس ٗ أسهاّ ايعٚاز َبسأڄ أٚ تع٬ًٝڄ تكطٻٚقس ٜهٕٛ ٖا)

ِڈ تاّڎ بأسهاّ ايكطإٓ ٚايػٓٸ١ ٢ ٜكٌ َٔ ستٸ، ؾ٬ ٜهٕٛ فتٗساڄ إ٫چ إشا نإ ع٢ً عً

َٸ  .(59)(إٍ ا٫غتٓباٙ ايكشٝض ،١َكاض١ْ بعهٗا ببعض، َٚٔ َباز٥ٗا ايعا

ٕٸ ايعًِ بأسهاّ ايكطإٓ أٚ ا اجملتٗس ٗ ١ إْٸُا وتاز إيُٝٗا يػٓٸَٚٛنع إؿاضق١ أ

ٕځًځه ٛټ ،١فا٫ت إعُاٍ ا  ْٗا.٫ ٗ فا٫ت ته

ٕٸ ٖصا ايتعُِٝ ٗ ايعًِ ؾُٝع أسهاَُٗا ٫ وتاز إيٝ٘ ستٸ ٢ ٗ فا٫ت ع٢ً أ

ٕځًځه ِڈ ٚاسسٚإ٫چ يتعصٻ ،١إعُاٍ ا ٌٸأٚ تعػٻ ،ض عًٝ٘ اغتٓتاز سه  .ط ع٢ً ا٭ق

انع ا٭زيچ١ َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات ٚغريٖا ٗ ٘ عٔ َٛبٌ ٜهؿٝ٘ َٓٗا ؾشكٴ

ٛڈ وكٌ ي٘ ا٫ط٦ُٓإ بهؿا١ٜ َا ٚقٌ إيٝ٘  ،َٛنٛعات ايؿك٘ ٚاؿسٜح ع٢ً م

 ٫غتٓباٙ اؿهِ ايصٟ ٜطٜس اغتٓباط٘ َٔ أزيچت٘.

 

ِٷ آخط ي٬دتٗاز شنطٚٙ بًشاٚ َطاتب اجملتٗسٜٔ، ٚشنطٚا ي٘ أقػاَاڄ  ٚتكػٝ

 ٔػ١:

 

ٕٵ هتٗس ايؿكٝ٘ ٗ اغتدطاز َٓٗازڈ ي٘ ٗ ادتٗازٙ )ٚسسٚزٙ  ٛڈ  ،(بأ ع٢ً م

نُا )ٚٗ اغتدطاز ا٭سهاّ ع٢ً ٖصا إٓٗاز، أٚ ٖٛ  ،ٗ َٓٗاد٘ ٜهٕٛ َػتك٬ڋ

 .(60)(ط ايعًُا٤ فتٗسٷ ٗ ا٭قٍٛ ٚٗ ايؿطٚعٜعبٿ

 

ٔ ٗ ايٛقا٥ع ع٢ً ٚؾل أقٍٛ سٕٚ إٔ هتٗس ايؿكٝ٘ إٓتػب إٍ َصٖبٺ َعٝٻٜٚطٜ
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 .ضٖا إَاّ شيو إصٖبا٫دتٗاز اييت قطٻ

ٚقس ىايـ ايٛاسس َِٓٗ َصٖب ظعُٝ٘ ٗ بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، َٚٔ )

ٗ إايه١ٝ، ٚ)ايػٝٛطٞ،  ؿ١ٝ، ٚ)ابٔ ايكاغِ، ٚأؾٗب(ٓٳ)اؿػٔ بٔ ظٜاز( ٗ اؿځ :ٖ٪٤٫

 .(61)(اظْٞ( ٗ ايؿاؾع١ٝٚإ

ٚقس أطًل ا٭غتاش أبٛ ظٖط٠ ع٢ً ايؿكٝ٘ َٔ ٖصا ايكػِ اغِ )اجملتٗس 

 .(62)إٓتػب(

 

عٔ إَاّ إصٖب ٚؾل ا٭قٍٛ ٗ َػا٥ٌ ٫ ضٚا١ٜ ؾٝٗا إٔ هتٗس ايؿكٝ٘  طاز بٜ٘ٴٚ

اف، )اـكٸ ٗس ؾٝٗا َٔ ايؿطٚع، نـً٘، ٚبايكٝاؽ ع٢ً َا ادتبٳاجملعٛي١ َٔ قٹ

ؿ١ٝ، ٚ)ايًدُٞ، ٚابٔ ايعطبٞ، ٚابٔ ضؾٝس( َٔ ٓٳٚايڀشاٟٚ، ٚايهطخٞ( َٔ اؿځ

 .(63)غؿطاٜٝين( َٔ ايؿاؾع١ٝإايه١ٝ، ٚ)ايػعايٞ، ٚاٱ

 

ٍڈ فٌُ)ٖٚٛ ا٫دتٗاز ايصٟ ٫ ٜتذاٚظ  ُٸ تؿػري قٛ تِٗ، أٚ تعٌٝ َٔ أقٛاٍ أ٥

٘ٺ َعٝٸ ِڈ وتٌُ ٚدٌٗ، ؾإيِٝٗ إطدع ٗ إظاي١ اـؿا٤ ٚايػُٛض ايصٟ ٜٛدس  ٔٚد ؿه

ُٸ  .(64)(ؿ١ٝٓٳ)اؾكام ٚأنطاب٘( َٔ عًُا٤ اؿځ ١ ٚأسهاَِٗ، نـٗ بعض أقٛاٍ ا٭٥

 

ُٸٚٳطٵطاز ب٘ إٛاظ١ْ بٌ َا ٜٴٜٚٴ تِٗ َٔ ايطٚاٜات إدتًؿ١، ٚتطدٝض بعهٗا ٣ عٔ أ٥

ٖصا أقضټ )نإٔ ٜكٍٛ اجملتٗس َِٓٗ: . َٔ د١ٗ ايطٚا١ٜ أٚ َٔ د١ٗ ايسضا١ٜ ،ع٢ً بعضڈ

 :َٚٔ ٖ٪٤٫ .ٍ ايٓكٍٛ بايكبٍٛ، أٚ ٖصا أٚؾل يًكٝاؽ، أٚ أضؾل يًٓاؽٚٵضٚا١ٜڄ، ٖٚصا أځ

 .(65)(ؿ١ٝٓٳ)ايكسٚضٟ، ٚقاسب اهلسا١ٜ، ٚأنطابُٗا( َٔ عًُا٤ اؿځ

 

 إٔ ٜٛظٸع ا٫دتٗاز إٍ قػٌُ: ،عاڄ ٭قٍٛ ايكػ١ُبٳتٳ ،ٜهٕٛ ا٭ْػبُا بٳٚضٴ
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ٖٛ  ،داَع بٝٓٗا ٚإكٝٸس إٍ ا٭قػاّ ا٭ضبع١ إصنٛض٠; يٛدٛز قسضڈ .َٚكٝٸس( ;)َڀًل

ٖٚصا ا٫دتٗاز إكٝٸس ٖٛ ايكػِٝ ي٬دتٗاز . ٔا٫دتٗاز إكٝٸس ٚؾل أقٍٛ َصٖب َعٝٻ

 إڀًل.

َٳًځه ،اٚٗ سسٚز َا غبل إٔ شنطْ ٕٸ ا٫دتٗاز  ١څ ٫ تٛدس يكاسبٗا إ٫چ بعس َٔ أ

 .َٚعطؾتٗا َعطؾ١ڄ تؿك١ًٝٝڄ ،طٙ ع٢ً تًهِ اـربات ٚايتذاضبتٛؾڊ

ٕٸ ا٫دتٗاز ٗ اؿكٝك١ ٫ ٜعسٚ ا٫دتٗاز ٗ أقٍٛ ايؿك٘ َع  ،أٚ نُا قًٓا: إ

ٙڂط بكٝٸتٛؾڊ بايٓػب١ إٍ َٔ سط١َ ايتكًٝس  ،١ًْ ا٭سهاّ اٯت١ٝ ١ إكسٸَات، ٖٚٛ َٓا

 أٚ يعَٚ٘ أسٝاْاڄ. ،اجملتٗس، ْٚؿٛش قها٥٘، ٚدٛاظ ضدٛع ايػري إيٝ٘ ٗ ايتكًٝس

ٕٸ ٖصا ايتكػِٝ ٫ ٜكبض شا َٛنٛعڈقًتٴ ٕٸ  ;: ٗ سسٚز َا شنطْاٙ ؾإ يبسا١ٖ أ

ط إعطؾ١ ايتؿك١ًٝٝ ٭قٍٛ يعسّ تٛؾڊ ;اجملتٗس إكٝٸس يٝؼ َكساقاڄ يًُذتٗس بٗصا إؿّٗٛ

ٌڈ َٔ أقٍٛ إَاَ٘ ـ  َج٬ڄـ طٖا ؾٝ٘ ٚقٝاّ اؿذٸ١ يسٜ٘ َع تٛؾڊ إشٵ ;ايؿك٘ ي٘ ع٢ً بڀ٬ٕ أق

ٞٸ ٖٚٛ ٜعًِ  ،نٝـ ٜػٛؽ ي٘ إٔ ٜعٌُ شيو ا٭قٌ ٗ فاٍ اغتٓباٙ اؿهِ ايؿطع

 بؿػازٙ؟!

 ..خطز عٔ نْٛ٘ فتٗساڄ َكٝٸساڄ. ،أٚ أعٌُ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ادتٗازٙ ،ٚإشا مل ٜعًُ٘

ٕٸ ْٝع َا شنطٚٙ ي٬د تٗاز َٔ تعاضٜـ ٫ ٜٓڀبل ع٢ً ؾ٤ٞٺ َٔ أقػاّ ع٢ً أ

ٔٸ أٚ اؿذٸ١ ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ ٗ َؿَٗٛ٘ ;إكٝٸس ٚاجملتٗس  .٭خصِٖ ايعًِ أٚ ايٛ

ِڈ َِٓٗـ إكٝٸس ٗ أقػاَ٘ ا٭ضبع١ ٫ ٜٓتٗٞ باغتٓباط٘  ٕٵ قضٸ إط٬م ا٫غتٓباٙ ع٢ً قػ  إ

ٗ نٕٛ  ،ؾع٬ڄ أٚ تكسٜطاڄ ،٘إٍ اؿهِ ايؿطعٞ، ٚغا١ٜ َا ٜٓتٗٞ إيٝ٘ ٖٛ ضأٟ إَاَـ 

 .ـ عهِ َا أعٌُ َٔ قٛاعس ٖصا اٱَاّ ٚأقٛي٘ـ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ٖٛ اؿهِ ايؿطعٞ 

ٕځ ٕٸ ٖصا ٫ وكٌ إ٫چ  ٔٸ بهْٛ٘ سهُاڄ ؾطعٝاڄ ؾإ َٸا ايعًِ أٚ ايٛ قاَت يسٜ٘  ٔٵأ

سٙ ٫ يًُػتٓب٘ ٚؾل قٛاع ،اؿذٸ١ ايتؿك١ًٝٝ ع٢ً شيو، ٖٚٞ ٫ تهٕٛ إ٫چ يٲَاّ ْؿػ٘

 ٚأقٛي٘.

ٕٸ ٖصا ايتكػِٝ أؾب٘ بتكػِٝ ايؿ٤ٞ إٍ َٚا أسػٔ َا  .غريٙٚ ;ْؿػ٘ :ٚاؿكٝك١ أ

ٖصٙ ا٭قػاّ ا٭ضبع١ ٗ ؾكٌ )عٗس ايتكًٝس( َٔ  َٔ عسٿ ،ف(٬چقٓع٘ ا٭غتاش )خ

 .(66)نتاب٘ )خ٬ق١ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ(، بايطغِ َٔ إط٬ق٘ ن١ًُ )ا٫دتٗاز( عًِٝٗ

 

 ـ ٜتبع ـ
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 وساحٛ الصرٖعٛ

ٌٛ  ا الفكْ اإلةالو٘ يف احلٗاْٚٔيف دلاالت َد دااة
 

 

ٚأنجطٖا سهٛضاڄ ٗ ا٭ٚغاٙ ايطا١ٖٓ، ايبشح عٔ  ،إٕ َٔ بٌ أقسّ ا٭عاخ

َٚٔ ٖٓا  .ايسٜٔ ٚقسٚز١ٜ خڀاب٘( فاٍايٓٛط عٔ  غع١ ايؿطٜع١ َٚػاستٗا )بػضٸ

 َكايتٓا ٖصٙ بػ٪ايٌ َٓؿكًٌ عٔ بعهُٗا، ُٖٚا:ْبسأ 

َٳ ؟ايسٜٔ )ايعإٞ ٚاـايس( فاٍأـ َا ٖٛ   ٜات٘؟سٳَٚا ٖٞ سسٚزٙ ٚ

 ايؿطٜع١ )بٛقؿٗا دع٤اڄ َٔ ايسٜٔ(. فاٍب ـ َا ٖٞ إػا٥ٌ اييت ٜؿتٌُ عًٝٗا 

ٌٖ تؿٌُ ٖصٙ ايسا٥ط٠ ْٝع أبعاز ٚؾ٪ٕٚ ايبؿط؟ ٌٖٚ َػاس١ ايؿطٜع١ َٔ 

ف ٚايتكايٝس ػع ؿهٛض ايعك٤٬ ٚايعٴطٵؾ٤ٞ عٓٗا، ٚعًٝ٘ ؾإْٗا ٫ تتٸ ٫ ٜؿصٸ ايػع١ عٝح

ّهٔ إزضاز ٖصٙ ا٭َٛض  ايؿطٜع١ دٗاتٷ فاٍٗ إطاض ايكإْٛ، أّ ٖٓاى َٔ خاضز 

ايػ٪اٍ عٔ زا٥ط٠ ايتعبٸس )ايتؿطٜع اٱهلٞ ايصٟ  ٜأتٞ نُٔ إطاضٖا؟ ثِ بعس ٖصا ايتػا٩ٍ

ف ايػا٥س بٌ ايٓاؽ( ٚعسّ أٚ بٓا٤ ايعك٤٬ ٚايعٴطٵ٫ ّهٔ إزضان٘ بٛاغڀ١ ايعكٌ 

 س ٗ ايؿطعٝات.ايتعبټ

قبٌ اٱداب١ عٔ ٖصٜٔ ايػ٪ايٌ، ٖٞ  ،ٚايٓكڀ١ اييت هب ايتأنٝس عًٝٗا

ٚٸ ٍ ٚايجاْٞ، ٖٚٛ ايؿطر ايصٟ غؿٌ عٓ٘ بعض ايصٜٔ ايؿطر ايؿاقٌ بٌ ايػ٪اٍ ا٭

 نتبٛا ٗ ٖصا إٛنٛع.

                                           



 االجتهاد والتجديد

ٚٸ ٌ ايؿطٜع١ اٍ عٔ ضقع١ ايسٜٔ )اجملُٛع١ اييت تؿهچٍ ٜكع ايػ٪ؾؿٞ ايػ٪اٍ ا٭

. «ؾًػؿ١ ايسٜٔ»َٚٛقعٗا َٔ ظا١ٜٚ َؿّٗٛ ايػ٪اٍ ٚتِٓٛٝ ايعًّٛ ٗ  ،بعض أدعا٥ٗا(

اؿسٜح  ٚبعس اؾرتاض خطٚز بعض ؾ٪ٕٚ سٝا٠ اٱْػإ عٔ زا٥ط٠ ٚضقع١ ايسٜٔ ٫ ٜكضٸ

ٟٸ أعٔ ايتؿطٜع اٱهلٞ أٚ إَها٤ ايعٴطٵ ٌ ايؿاضع; إش بٳآخط َٔ قٹ َطڈف أٚ بٓا٤ ايعك٤٬ أٚ أ

ٟٷ ٢ ٜهٕٛ ي٘ ستٸ ،بؿإٔ ٖصٙ إٛاضز ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜهٕٛ ؿاٌَ ايسٜٔ ضأ

ف ، أٚ إٔ ٜكِٝ اضتباطاڄ بتًو ايؿ٪ٕٚ َٔ خ٬ٍ إَها٤ أٚ ضزٸ ايعٴطٵٚتأغٝؼ خامٸ تؿطٜعٷ

ٕڈ ٟٸ قاْٛ  َٔ قٛاٌْ ايعك٤٬ ٚايٓاؽ. ٚايبٓا٤ أٚ أ

ٚايتكٌٓ بؿإٔ ٖصٙ ا٭َٛض ٜسخٌ نُٔ ؾ٪ٕٚ ايبؿط، إٕ إهاز إب٢ٓ ٚايتأغٝؼ 

َٔ ا٫يتؿات إٍ ٖصٙ ايؿأ١ْٝ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايعباض٠  ٫ بٴسٻٚ .٫ٚ ٜسخٌ نُٔ ؾ٪ٕٚ اهلل

 .(1)«أعڀٛا َا يكٝكط يكٝكط، َٚا هلل هلل»اٱل١ًٝٝ ايكا١ً٥: 

اٍ ٚأَا ٗ ايػ٪اٍ ايجاْٞ ؾٝكع ايػ٪اٍ عٔ سسٚز ٚضقع١ ايؿطٜع١. ٚٗ ٖصا ايػ٪

ٔٸ .ايسٜٔ ؾُٝع ؾ٪ٕٚ سٝا٠ اٱْػإ فاٍّهٔ اؾرتاض مشٍٛ  ايػ٪اٍ عٔ  ٚيه

ٕ ايسٜٔ ايٓاٚط إٍ ْٝع ؾ٪ٕٚ ايٓاؽ َاضؽ ايتأغٝؼ أ أٟ ٌٖسسٚز زا٥ط٠ ايتؿطٜع، 

 ٚايتؿطٜع ٗ ْٝع ا٭بعاز أّ تطى دع٤اڄ َٓٗا ٱَها٤ ٚتٛؾٝض بٓا٤ ايعك٤٬؟

ٌڈاي فاٍٗ ايػ٪اٍ ايجاْٞ ٜكع ايػ٪اٍ عٔ  طبٝعٞ(  تؿطٜع ٚايؿطٜع١ )ٚبؿه

زٕٚ إٔ تهٕٛ ٖٓاى إضاز٠  ،عٔ ايؿك٘، ٜٚكع نُٔ ١ََٛٛٓ ؾًػؿ١ ايؿطٜع١ ٚايؿك٘

يًتعطٸض إٍ زا٥ط٠ َٚػاس١ ايسٜٔ. ٚإڀطٚح ٗ ٖصٙ إطس١ً ٖٛ ايبشح عٔ تؿطٜع 

ه٬ّ س ٚاٱضؾاز. ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ٫ ٜكع ايف ٚايعازات َٚكساض ايتعبټٚإَها٤ أْٛاع ايعٴطٵ

دص سٍٛ سٝاز١ٜ ايؿاضع، بٌ ايؿاضع ٗ نًتا اؿايتٌ )أٟ ٗ ساييت ايطزٸ ٚاٱَها٤( ٜتٸ

طف أٚ ضزٸٙ إٍ َٛقؿاڄ، ٜٚكع ايه٬ّ سٍٛ ثٛاب٘ ٚعكاب٘، َٚٔ ٖٓا ّهٔ ْػب١ بٓا٤ ايعٴ

 ٚاعتباضٙ سهُاڄ إهلٝاڄ. ،ايؿاضع

اهلل ٚأسهاَ٘  إٕ نتاب»ل ايٓڀام ع٢ً ايط١ٜ٩ ايكا١ً٥: إٕ ايه٬ّ ايػابل ٜهٝٿ

ٚٸ :ع٢ً قٓؿٌ : ٖٞ ا٭سهاّ ٚايجاْٞ ;: ٖٞ ا٭سهاّ اٱهل١ٝ ايػُا١ٜٚ بايتؿطٜع...ٍا٭

٫ٚ سهِ هلل ٗ تًو إٛاضز. ٚغهٛت ايؿطع ٗ  ،ايعك١ٝ٥٬ اٱَها١ٝ٥ اٱغ١َٝ٬...

١ إغٓاز تًو ا٭سهاّ إٍ اهلل طؾ١ٝ ايعك١ٝ٥٬ ٫ ٜٛدب قشٸا٭سهاّ ايعٴ َكابٌ

ب إيٝ٘، ع ٜٴٓػٳٌ إؿطٿبٳشيو ٭ٕ اؿهِ إتبًٛض بايتأغٝؼ ٚاٱبساع َٔ قٹ; ٚ(2)«تعاٍ
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َٚٔ إًؿت ٗ ٖصا ايه٬ّ إٔ إكػِ  .ب إيٝ٘ أٜهاڄٓػٳنصيو ا٭سهاّ اٱَها١ٝ٥ تٴ

 .«غري اٱهلٞاؿهِ ٚ ;اؿهِ اٱهلٞ»، ٚا٭قػاّ ٖٞ «ا٭سهاّ اٱهل١ٝ»ٖٛ 

َع ايكٍٛ  أٟڀطٚس١ ٗ ايػ٪اٍ ايجاْٞ، ٚايصٟ ٜطتب٘ بٗصا إكاٍ ٖٛ إػأي١ إ

بؿطن١ٝ مشٍٛ ٚاتػاع ضقع١ ايسٜٔ ؾُٝع ؾ٪ٕٚ سٝا٠ ايٓاؽ ٜكع ايه٬ّ عٔ غع١ 

 تٗا.ايؿطع١ٝ ٚقسٚزٜٸ

ّ، ٚقس ًٓت سٳإٕ َػأي١ غع١ ايؿطٜع١ ٚسسٚزٖا قس ؾػًت عًُا٤ ايسٜٔ َٓص ايكٹ

ٛٸع١. ٚقس تعطٻ بٔ ؾاشإ ـ ٖٚٛ َٔ  ض أبٛ قُس ايؿهٌَعٗا ايهجري َٔ اٯضا٤ إتٓ

ٟٸ ـ إٍ ٖصٙ إػأي١ باختكاضڈ ُٸ» ; إش قاٍ:عًُا٤ ايكطٕ ايجايح اهلذط ٌ ٗ ايكّٛ إتػ

 |اڄقُس اهلل مل ٜطغٌ ايٓيبٸ ٕإ :ْا ٚدسْاِٖ ٜكٛيٕٛإ١: باؾُاع١ إٓػٛبٌ إٍ ايػٓٸ

ٚ أ ;وٜعطف شيُا مل ٜهٔ ضغٍٛ اهلل بٳظُٝع َا وتاز إيٝ٘ ايٓاؽ ٗ أَط زِٜٓٗ. ٚضٴ

ٝٿ  ،بعسٙ ٚغريِٖ َٔ ايتابعٌ اغتٓبڀٛا شيو بطأِٜٗ ٚإٔ ايكشاب١ َٔ ،ٓ٘ هلِعطؾ٘ ؾًِ ٜب

ٕ هاٚظٖٚا إٍ أَٓعِٖٛ ٚ ،أدطٚا ايٓاؽ عًٝٗاٚ ،١ڄٖٛا غٓٸمسٸ ٚأقاَٛا أسهاَاڄ

 .(3)«غريٖا

ُٸ ،ٖـ(204ٚقاٍ ايؿاؾعٞ) َا  ٫ غٝاغ١ إ٫چ»١: ١ ايؿك٘ عٓس أٌٖ ايػٓٸٖٚٛ َٔ أ٥

ٝٵسٳ. «عٚاؾل ايؿط َٳ بٳ ٕٵ»قا٬٥ڄ:  ،٢ ٗ شيو ايعكطستٸ، اعرتض عًٝ٘ ٔٵإٔ ٖٓاى  نإ  إ

ٚأَا إشا نإ َطازٙ َٔ  ;عسّ إدايؿ١ نإ ن٬َ٘ قشٝشاڄ «إٛاؾك١»إطاز َٔ 

ّٸ ٚدٛز ْلڎ «إٛاؾك١» ٌ ايؿاضع ؾ٬ ٜهٕٛ ن٬ّ ايؿاؾعٞ بٳَٔ قٹ أٚ خامٸ ٚزيٌٝ عا

 .(4)«قشٝشاڄ

أنجط ا٭عاخ  أسسٜعترب ايه٬ّ بؿإٔ ضقع١ ايؿطٜع١  ٚٗ إطس١ً إعاقط٠

ٟٸٍ ع٢ً ايػاس١. ٚع٢ً سٳإثاض٠ يًذٳ ع ساٍ غٓٛاقٌ ايبشح ٗ ٖصا ايؿإٔ َٔ خ٬ٍ تتبټ أ

ٛٿ  ٚأزيتٗا. ،ع١ا٭ؾهاض إتٓ

ط عٔ غع١ زا٥ط٠ ايتؿطٜع، عٝح ٫ تهٕٛ ٖٓاى ايط١ٜ٩ ا٭ٍٚ ٗ ٖصا ايؿإٔ تعبٿ

ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايتهًٝؿ١ٝ اـُػ١، ٖٚٞ:  أسسؾٝٗا ٚهلل  أٚ ؾعٌ إ٫چ ٚاقع١څ

)ايٛدٛب، ٚا٫غتشباب، ٚاٱباس١، ٚايهطا١ٖ، ٚاؿط١َ(. بٌ تصٖب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ 

جملطٸز  ;تادإ إٍ دعٌ سهٌُوايًصٜٔ ٫  ،٢ ٗ إت٬ظٌَايكٍٛ ظعٌ اؿهِ ستٸ

ِڈ ٛٸ ايٛاقع١ َٔ سه هلصٙ ايط١ٜ٩ هب ٗ نٌ . طبكاڄ (5)ايسيٌٝ ايكا٥ٌ بعسّ إَهإ خً
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ا٭قك٢ هلصا ايٓٛع َٔ  ايتُاؽ سهُٗا َٔ ايؿطٜع١ َػبكاڄ، ٚضَا نإ اؿسٸ سطن١ٺ

. ضغِ إٔ ايٓكٛم ايؿٝع١ٝ ـ ع٢ً َا (6)١ؾِٗ ايؿطٜع١ ٗ َصٖب اؿٓاب١ً بٌ أٌٖ ايػٓٸ

 هلصٙ ايط١ٜ٩. غتتأتٞ اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٫سكاڄ ـ ٫ ؽًٛ َٔ دصٚضڈ

 

ـ ٜػٓسٕٚ ض٩ٜتِٗ  «ايط١ٜ٩ ايؿُٛي١ٝ»ط عٓٗا بـ أقشاب ٖصٙ ايط١ٜ٩ ـ اييت ْعبٿ إٕ

 ٗ إثبات ٖصٙ ايط١ٜ٩: ١ ٚايعكٌ. ٚإيٝو ْلپإٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸ

ا نٓٸ» عٔ عبس ايععٜع بٔ َػًِ قاٍ: ،ٗ نتاب إنُاٍ ايسٜٔ ،ض٣ٚ ايكسٚم

ٞٸ اَع ّٜٛ اؾُع١ َٔ بس٤ ؾادتُعٓا ٗ اؾ ،ٚطٵَٳ ×بٔ َٛغ٢ ايطنا ٗ أٜاّ عً

ع٢ً  ٚشنطٚا نجط٠ اخت٬ف ايٓاؽ ؾٝٗا، ؾسخًتٴ ،َا١َؾأزاضٚا أَط اٱ ،َكسَٓا

ِٸ ،×ِؾتبػٻ ;٘ خٛنإ ايٓاؽؾأعًُتٴ، ×غٝسٟ  ،ايععٜع بٔ َػًِ قاٍ: ٜا عبس ث

ٌٻ ععٻـ ، إٕ اهلل آضا٥ِٗدٌٗ ايكّٛ ٚخسعٛا عٔ  ٝٻ ـ ٚد أنٌُ ي٘  ٢ستٸ |٘مل ٜكبض ْب

ٌٸٚأْع ،ايسٜٔ ٔ ؾٝ٘ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، ٚاؿسٚز ، بٝٻ٤ٞؾ ٍ عًٝ٘ ايكطإٓ ؾٝ٘ تؿكٌٝ ن

ٌٻ ؾكاٍ ععٻ ;٬ڄُٵوتاز إيٝ٘ ايٓاؽ نځ سهاّ، ْٚٝع َاٚا٭ ٓٳا ؾٹٞ ﴿: ٚد َٳا ؾځطٻطڃ

ٞٵ٤ٺ ٔٵ ؾٳ َٹ  ـ |ٖٚٞ آخط عُطٙـ ١ ايٛزاع ٚأْعٍ ٗ سذٸ (،38)ا٭ْعاّ:  ﴾ايڃهٹتٳابٹ 

ُٳًڃتٴ يځهڂ...ا﴿ ّٳ أځنڃ ٛٵ ٝٳ ِٵيڃ ٝٵهڂ ُٵتٴ عٳًځ ُٳ ٚٳأځتٵ ِٵ  ِٴ اٱڇغٵ٬ ِٵ زٹٜٓٳهڂ ٚٳضٳنٹٝتٴ يځهڂ ُٳتٹٞ   ﴾...اڄّٳ زٹْٜٓٹعٵ

قس دعٌ ا ايٓٛط بعٌ اٱْكاف ٚايعكٌ، غٛف ْكطٸ بإٔ اهلل (. ٚإشا أَعٓٸ3)إا٥س٠: 

اٱغ٬ّ ْاغداڄ يػا٥ط ا٭زٜإ، ٚأْ٘ ٜطٜس ي٘ ايبكا٤ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚقس ٚقـ ْبٝٓا 

ٝٻبأْ٘ خامت ا ٔ يٓا ْٝع ا٭سهاّ، ٭ْبٝا٤، ٚعًٝ٘ هب بڀبٝع١ اؿاٍ إٔ ٜهٕٛ قس ب

 .(7)«ٚمل ٜرتى بٝإ ؾ٤ٞ َٓٗا أبساڄ

اغتٓازاڄ إٍ  ;تب ٗ إثبات ٖصٙ ايٓٛط١ٜإٕ ٖصا إكاٍ قس ٜهٕٛ أْع َا نڂ

١ ٚغع١ َػاس١ ايؿطٜع١. ١ ٚايعكٌ، ٗ َعطض إثبات داَعٝٸايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸ

َٳ هب إٔ تٓسضز ْٝع » إش ٜكٍٛ: ;أنرب سٸخ عٔ ٖصٙ إػأي١ بكطاس١ٺؼ ٔٵٖٚٓاى 

أقٛايٓا ٚأؾعايٓا ؼت ٚاسس َٔ ا٭سهاّ اـُػ١، غٛا٤ َا نإ َٓٗا سهَٛٝاڄ أٚ 

ٝٳاْ﴿أٚ َٔ ايعبازات أٚ إعا٬َت. قاٍ اهلل تعاٍ:  ،غٝاغٝاڄ ٝٵوځ ايڃهٹتٳابٳ تٹبٵ ٓٳا عٳًځ ْٳعٻيڃ  اڄٚٳ

ٖٴسٶ٣  ٚٳ ٞٵ٤ٺ  ٌٿ ؾٳ ٌٳيٹهڂ ُٹ ُٴػٵًٹ ٚٳبٴؿٵطٳ٣ يٹًڃ ُٳ١ڄ   .(8)«(89)ايٓشٌ:  ﴾ٚٳضٳسٵ



 

 االجتهاد والتجديد 

ٌ غٓساڄ هلصٙ اييت ّهٓٗا إٔ تؿهڍ ،ايطٚاٜات ٫ غٝٻُاٚ ،إٕ ايٓكٛم ٚا٭زي١

ايكطإٓ ايهطِٜ ٚسسٙ  سٸعٴاڄ عٝح تٳ. ٚتبًؼ ز٫ي١ بعض ا٭خباض سسٸ(9)اڄدسٸ ايط١ٜ٩ نجري٠څ

ٝٿ ٕٵ(10)ٓاڄ ؾُٝع َا وتاد٘ اٱْػإَب اْت ٖٓاى ايهجري َٔ ايطٚاٜات اييت تط٣ ن ، ٚإ

ٚيٝؼ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚسسٙ. )إٕ ايهجري َٔ  ،ٓاڄ هلصا ا٭َط١ َعاڄ َبٝٿٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

 ٌ ببٝإ ٖصا ا٭َط(.ضٚاٜات ا٭بٛاب إؿاض إيٝٗا ٗ ا٭ضقاّ ايػابك١ تتهؿډ

أٚ  ،َٚٔ اؾسٜط إٔ ْسضى إٔ ز٫ي١ بعض ايطٚاٜات تعترب إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

ٌٸفُٛع ايكطإٓ ٚايػٓٸ ٕٵ ١، تبٝاْاڄ يه يصيو ايؿ٤ٞ  مل ٜهٔ ٖٓاى ق١ًڅ ؾ٤ٞ، ٚإ

ايبٝإ ٚسسٙ ايصٟ ٜطغِ سسٚز  فاٍَٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ اعتباض  .ع٬ٍ ٚسطاّ ايؿطٜع١

أٚ ا٭َٛض إطتبڀ١ بٗسا١ٜ ٚغعاز٠ اٱْػإ. )ْكس ع٢ً ن٬ّ  ،ايؿطٜع١ ٚاؿ٬ٍ ٚاؿطاّ

ٕچ»كا٥ٌ: ايع١َ٬ ايڀباطبا٥ٞ اي ٜٗسٟ إٍ قطاٙ  ا نإ نتاب ٖسا١ٜٺإٕ ايكطإٓ اجملٝس 

مل ٜؿطٸٙ ؾٝ٘ ٗ  ،..ع٢ً أغاؽ بٝإ سكا٥ل إعاضف اييت ٫ غ٢ٓ عٔ بٝاْٗا. ،َػتكِٝ

ٌٸ  .(11)«ٗ زْٝاِٖ ٚآخطتِٗ... ،ـ ع٢ً َعطؾت٘ غعاز٠ اٱْػإَا ٜتٛقډ بٝإ ن

ع١. ٚٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إعترب٠ ١ ع٢ً داَع١ٝ ايؿطٜزايچ َا ًٜٞ ْػتعطض ضٚا١ٜڄ ٚٗ

ٚإٕ  ،با قُسأ ٜا»قا٬٥ڄ:  ،إٍ أبٞ بكري ٗ ٚقـ )اؾاَع١( ×خ اٱَاّ ايكازمؼسٻ

 :َٚا اؾاَع١؟ قاٍ ،: دعًت ؾساىقاٍ: قًتٴ ؟اؾاَع١ َٚا ٜسضِٜٗ َا ،عٓسْا اؾاَع١

٘چ(ٚإ٬َٙ َٔ ؾًل ؾٝ٘ ،|ضغٍٛ اهلل بصضاع) طٛهلا غبعٕٛ شضاعاڄ قشٝؿ١څ  ، ٚخ

ٌٸ ×عًٞڎ ٍڈ بُٝٝٓ٘، ؾٝٗا ن ٌٸ ،ٚسطاّ س٬ ضف ٢ ا٭ستٸ ،وتاز ايٓاؽ إيٝ٘ ٤ٞٺؾ ٚن

ٞٻ ٗ اـسف، ٚنطب بٝسٙ  ،عًت ؾساى: دٴبا قُس؟ قاٍ: قًتٴأ ، ؾكاٍ: تأشٕ يٞ ٜاإي

 .(12)«٢ أضف ٖصاؾكاٍ: ستٸ ،ؾػُعْٞ بٝسٙ ،قٓع َا ؾ٦تٳا ،يو أْا

ٌڈ ّٸ إٕ ْٛط١ٜ ايؿٍُٛ بكسز ايعجٛض ع٢ً زيٝ ٌٸ ٚ خامٸأ عا  َٔ ايؿطٜع١ يه

ٟٸ اعتباضڈ طف أٚ َٔ ايعٴ َٚؿطٚع١ٝ يبٓا٤ٺ سطن١ أٚ غهٕٛ أٚ سازث١ أٚ ؾإٔ، ٫ٚ تط٣ أ

ٌ ايؿاضع. قاٍ بعض ايكا٥ًٌ بٳَٔ قٹ خامٸ تأغٝؼ َٔ ايٓاؽ َا مل وكٌ ع٢ً إَها٤ٺ

ٌڈ» بٗصٙ ايٓٛط١ٜ:  ٜكٍٛ: ٫ ؾإٔ يٓا َع ايسٜٔ، ٚئ ْكّٛ هب عسّ ايػُاع ٕكاي١ قا٥

ٌٸ َا ْطَٚ٘ ٖٛ تِٓٛٝ ٚتعسٌٜ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ ٚإس١ْٝ  بتػٝري ايك٠٬ ٚايكّٛ، ٚإِا ن

ِڈأٚزٚا٥ط ايسٚي١ ؾك٘; ؾإٕ دٛاب ٖصا ايكٍٛ ٖٛ   ٕ ْٝع ٖصٙ ا٭َٛض تٓسضز ؼت سه

ٚإٕ ػاٚظٖا ٚاعتباضٖا  ،|ا٭نطّ َٔ أسهاّ ايؿطٜع١ اييت ْعيت عٌ ايٓيبٸ



 االجتهاد والتجديد

باع سهِ ٞ عٔ سهِ اهلل ٚاتٸشات٘ ايتدًچ َٓؿك١ً عٔ ايؿطٜع١ ٜعين ٗ سسٸ

 .(13)«اؾا١ًٖٝ

ٖصٙ ايط١ٜ٩ تكـ اؾُاع١ ايكا١ً٥ بعسّ مشٛي١ٝ ايؿطٜع١. إٕ أقشاب  َكابٌٚٗ 

أِْٗ ىتًؿٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٗ  ضغِ اتؿاقِٗ ع٢ً عسّ مشٛي١ٝ ايؿطٜع١، إ٫چ ،ٖصٙ ايٓٛط١ٜ

ٖصا ايؿإٔ إٍ ث٬ث١  ا٭ز٢ْ تكػُِٝٗ ٗ ّٚهٔ ٗ اؿسٸ .ؼسٜس زا٥ط٠ ايؿطٜع١

 أقػاّ:

ـ اؾُاع١ اييت ؼكط زا٥ط٠ ايؿطٜع١ با٭خ٬م ايؿطز١ٜ ٚايعبازات، ٚتعترب ْٝع 1

عٔ سسٚز ايؿطٜع١، ٚقايت  إعا٬َت ٚإػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚغريٖا خاضد١ڄ

ٛاعس ػٕٛ ايكٛاٌْ ٚايكبعسّ ٚدٛز ضأٟ يًؿاضع ٗ ٖصٙ ا٭َٛض. ؾايعك٤٬ ِٖ ايصٜٔ ٜ٪غٿ

ٗ ٖصٙ إٛاضز، ٚأقك٢ َا ّهٔ يًؿاضع إٔ ٜكّٛ بؿأْٗا ٖٛ إَها٤ ٖصٙ ايتأغٝػات. 

ّٸإٕ ٖصٙ اؾُاع١ تٓهط ستٸ ٚا٭خ٬قٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ أٜهاڄ،  ٢ ايبٝإ ا٭قٛيٞ ايعا

ُچت اٱؾاض٠ڂ ٌڈ ٚإشا  ؾكس اعتربت ٖصٙ اؾُاع١ شيو عا٥ساڄ  ٗ اٯٜات ٚايطٚاٜات إٍ أق

ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ ـ تٛٚٝـ تًو ايٓكٛم  ا٭زي١، ٚيصيو ٫ ٜكضٸ إٍ عكط قسٚض ٖصٙ

أض٣ إٔ تًو » إٍ ٖصٙ ايط١ٜ٩: ْاٚط٠ڄ ايتاي١ٝٗ ايعكٛض اي٬سك١. ّهٔ اعتباض ايعباض٠ 

َع٢ٓ أْٗا إضؾاز  ،ٚيٝػت َٛي١ٜٛڄ ،إضؾاز١ٜ ا١َٕٛٛٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايطٚاٜات ٖٞ ١ََٛٛٓڅ

ضاڄ ٚٵإعا٬َت ًٜعب زٳ :ل َػا٥ٌ َٔ قبٌٝا ٜتعًډَ إٍ َٓٗر ايعك٤٬... إٕ ايؿاضع ٗ

. ٚٗ ايطغاي١ اييت نتبٗا ؾطٚغٞ ـ ع٢ً َا ٜبسٚ ـ إٍ (14)«ضاڄ تأغٝػٝاڄٚٵ٫ زٳ ،إَها٥ٝاڄ

إشا »بؿإٔ سازث١ ْعع اؿذاب، ٜكٍٛ:  ،ايؿكٝ٘ ايهبري ايؿٝذ عبس ايهطِٜ اؿا٥طٟ

ثٕٛ سعٛ إٍ ايعذب; إش تتشسٻٜ ايجٝاب ٚايكًٓػٛات ؾٗٛ أَطٷ نإ ضأٟ مساستهِ ىلٸ

 .(15)«ؽعٔ َٛاؾك١ ٚكايؿ١ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭َٛض ٭سهاّ ايؿطع إكسٸ

ِٸ ايتبًٝؼ يؿهط٠ ا٫ْععاٍ ـ تٳ ٚاغع١  عاڄ يًػطب ـ ع٢ً َػاس١ٺبٳٗ إطس١ً ايطا١ٖٓ ٜت

ٗ إٜطإ. ٚغٛف ْڀًل ع٢ً ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٗ ا٭عاخ اٯت١ٝ َكڀًض  ٫ غٝٻُأَ ايعامل، ٚ

 .«ْٛط١ٜ ا٫ْععاٍ»

َٸ :ـ اؾُاع١ اييت تك2ٍٛ ٌ ايؿاضع، بٳ١ٝ ٜهٕٛ َٔ قٹ١ ٚايهًچإٕ بٝإ ا٭قٍٛ ايعا

ل َا ٜتعًډ ٗ» :ايتايٞ ٚإػا٥ٌ ايؿه١ًٝ ٚاؾع١ٝ٥ خاضز زا٥ط٠ ايؿطٜع١. اْٛط إٍ ايٓلٸ

ػٕٛ عًٝ٘ بايٓٛاّ إعٝؿٞ ٚا٫قتكازٟ ايصٟ ىتاضٙ ايٓاؽ، َٚا ٖٛ ايُٓٛشز ايصٟ ٜ٪غٸ
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٢ ايؿطٜع١ ْؿػٗا قايت: لس ايؿاضع قس تطى ا٭َط إٍ ايٓاؽ أْؿػِٗ، ٚستٸ ؟ْٛاَِٗ

ز ايؿاضع ٚبڀبٝع١ اؿاٍ سسٻ .ضات ٚايكٛاٌْ بأْؿػِٗع٢ً ايٓاؽ إٔ ٜهعٛا أقٍٛ إكطٸ

١ٜ و٢ٛ ... إٕ َؿّٗٛ اؿطٸنٞ ٫ ٜهٕٛ ٗ ػاٚظٙ ًُٚاڄ ع٢ً أسسٺ ;إطاضاڄ يصيو

ُٸ  داش ايكطاضات ١ٜٗ ٖٛ إٔ ٜكّٛ ايٓاؽ أْؿػِٗ باتٸَٚع٢ٓ اؿطٸ١ ٗ اٱغ٬ّ. ١ٝ خاقٸبأٖ

ٔٵل بؿ٪ٕٚ سٝاتِٗ اـاقٸَا ٜتعًډ  ،يٛ متٸ تطى ا٭َٛض إٍ ايٓاؽ أْؿػِٗ بإڀًل ١... ٚيه

ٌټبٳهلِ ٗ شيو، ضٴ زٕٚ ؼسٜس إطاضڈ ط ٚاؿسٚز ع٢ً ٚؾل طڂإٍ ضغِ ا٭ڂ ؾدلڈ ُا بازض ن

ٚتهٝٝع سكٛم ايهعؿا٤... َٚٔ ٖٓا  ،سكٛم اٯخطٜٔ ٣ شيو إٍ ٖهُِا أزٸبٳٖٛاٙ، ٚيطٴ

ٌڈعُس ايؿاضع إكسٻ ِٸ ؽ إٍ تأغٝؼ أق ٚٳ٫ځ ٫ځ﴿سٝح قاٍ تعاٍ:  ،ادتُاعٞ َٗ ٕٳ  ُٴٛ ٛڃًٹ  تٳ

ٕٳ ُٴٛ ٛڃًځ  .(16)«(279)ايبكط٠:  ﴾تٴ

ٝٸ ط ٚا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ طڂ١ٓ يٮڂطبكاڄ هلصا ايكٍٛ تهٕٛ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َب

ٚأَا خاضز ٖصا ا٭قٍٛ ٫ ٜهٕٛ . ١ٜ، َٔ قبٌٝ: ايط١ٓ ٚايعساي١ ٚاؿطٸُٝٸ١ ايعا١َٝٳٚايكٹ

ٝٿ ايتاي١ٝغ٣ٛ إَها٤ بٓا٤ ايعك٤٬. ٚايعباض٠  ضڈٚٵؽ َٔ زٳيًؿاضع إكسٻ ٚٵضٖا ض ٔ ٚتٛنٿتب بسٳ

 ١ يٝػت ْاٚط٠ڄإٕ أغًب ْكٛم باب ايػٝاغات ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ» ٖصا ايطأٟ أٜهاڄ:

َٚٔ  ،يّٝٛ سٍٛ ايكٛاٌْ اؾعا١ٝ٥ أٚ اؿه١َٝٛ َٚا إٍ شيوإٍ ا٭غ١ً٦ اييت ْڀطسٗا ا

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ْٝع ٖٓا تهٕٛ ز٫يتٗا ع٢ً أسهاّ ايعكط ايطأٖ َٓتؿ١ٝڄ

ٖصٙ ا٭َٛض تٓسضز نُٔ َٓڀك١ ايؿطاؽ، ٚتكتكط ز٫يتٗا ع٢ً سسٚز ايس٫ي١ ع٢ً عٓكط 

ّ َعٝٸ١ٓ ٚقسٸز٠، ٚيصيو تكع ع٢ً أسها ، ٫ٚ تهٕٛ ؾٝٗا ز٫ي١څ«ايط١ٓ»ٚ «ايعساي١»

إػ٪ٚي١ٝ عًٝٓا َٔ خ٬ٍ تطتٝب اٯثاض ع٢ً تًو ايس٫ي١ إتٓاغب١ َع اؿكا٥ل 

ؼ ١ََٛٛٓ دعا١ٝ٥ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايكٓاع١ٝ ٚإعطؾ١ٝ يًعكط ايطأٖ، يٓ٪غٿ

 .(17)«ٞ ا٭ٖساف إصنٛض٠ أع٬ٙ ٗ إطس١ً إعاقط٠ٚقٛاٌْ سكٛق١ٝ تًبٸ

ايتعًُٝات »ٚ «ايٓٛط١ٜ ايػٝاغ١ٝ»ايبعض َٔ خ٬ٍ ايؿكٌ بٌ ٚقس عُس 

َٳٖٓاى َٔ إؿهڍ» :ايتايٞإٍ بٝإ ٖصا ايطأٟ ع٢ً ايٓشٛ  «ايػٝاغ١ٝ  ٔٵطٜٔ إػًٌُ 

َع ؾإٔ  ١، ٜٚعتربٕٚ شيو غري َتٓاغبٺٜٓهط ٚدٛز ْٛط١ٜ غٝاغ١ٝ ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ

ُٸ تعًُٝات »إِا ؼتٟٛ ع٢ً  ١ ٖصٜٔ إكسضٜٔ. ٜط٣ ٖ٪٤٫ إٔ ٖصٙ إكازضَٚٗ

ٝٿ«١ غٝاغ١ْٝٛطٜٸ»٫ٚ تؿتٌُ ع٢ً  ،«غٝاغ١ٝ ٔ تعًُٝات تطتب٘ . إٕ ٖصٙ إكازض تب

١ٝ ٚايكطاضات ايػٝاغ١ٝ، ٚتهع عَػاس١ أبعس َٔ اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ، أٟ اؿٝا٠ ا٫دتُا
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 .(18)«آخط ٚبٝإ ْٛط١ٜ غٝاغ١ٝ ؾ٤ٞٷ ،إٔ ٖصا ؾ٤ٞٷ ز٠، إ٫چبؿأْٗا تهايٝـ قسٸ

ا ايه٬ّ ٜعترب بٝإ ايتعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاٱضؾازات ايعا١َ إٕ ٖص

اّ، ٚآزاب إعاؾط٠ ٚايع٬قات بٌ ايٓاؽ ٚكتًـ )ٗ إطاض أخ٬م ايػ٬طٌ ٚاؿهچ

ايؿعٛب ٚا٭َِ، ع٢ً غبٌٝ إجاٍ( َٔ ٚٚا٥ـ ٚؾ٪ٕٚ ايؿاضع، ٚأَا تكسِٜ ِٛشز 

 ز زا٥ط٠ ايؿطٜع١.يًشهِ أٚ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ؾٗٛ خاض خامٸ

َٳ ٌ ايؿاضع ٗ ٖصٙ إٛاضز ٫ ٜتٓاغب َع َكاَ٘ بإٔ تسخټ قاٍ قطاس١ڄ ٔٵٖٚٓاى 

ط عٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٗ ا٭عاخ ٟ إٍ اْتٗاى سط١َ ايؿاضع. ٚغٛف ْعبٿَٚٓعيت٘، ٚأْ٘ ٜ٪زٸ

 .«ْٛط١ٜ اٱبٗاّ»ايكاز١َ بـ 

 

 :اي١ٝايتّهٔ إغٓاز ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ ايٛدٛٙ 

ٚٸ  ;ّ بطْافاڄ ؾُٝع ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع: إٕ ايؿطٜع١ اـايس٠ ٫ ّهٔ إٔ تكسٸ٫ڄأ

ٌ ايؿاضع ٗ دع٥ٝات ٚتؿاقٌٝ ا٭َٛض ـ باٱناؾ١ إٍ عسّ اْػذاَ٘ َع ع١ُٛ ؾإٕ تسخټ

طات ب١ ٫ ّهٔ هلا إٔ تٛانب إتػٝٿَػًك١ َٚتكًچ ٟ إٍ ٚٗٛض ؾبه١ٺَكاَ٘ ـ ٜ٪زٸ

ٛٸ٫ت ا٫دتُا ّ ٚايتهاٌَ ايبؿطٟ. إٕ ايؿطٜع١ ايٛاقع١ أٚ تٓػذِ َع ايتكسټ ،ع١ٝٚايتش

أٚ ٖسا١ٜ اٱْػإ ٗ إطاض  ،َٓٝع ٫ تػتڀٝع ايتعاطٞ َع إعاضف ايبؿط١ٜ خًـ غسڎ

َٸإٔ بٝإ ا٭قٍٛ ٚايكٹ ايتش٫ٛت ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ، إ٫چ نُٔ ٖسا١ٜ  ،١ٝٳِ ايعا

ٗ تأغٝؼ ايكٛاعس  بكٞ ٜسٙ َؿتٛس١ڄاٱْػإ إٍ أٖساؾ٘ ايػا١َٝ َٚكاؿ٘، ٜ

 ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس.

 ;«ايهطٚض٠»ع٢، ُٖٚا: يكس متٸ ٗ ٖصا ايسيٌٝ ا٫غتٓاز إٍ عٓكطٜٔ ٱثبات إسٸ

ٛٸ٫ت َٚتػٝٸطات ايؿ٪ٕٚ ايبؿط١ٜ تكتهٞ بإكٓٿ«اؿه١ُ»ٚ ٔ . إٕ نطٚض٠ ايتٓاغِ َع ؼ

ض إٍ ٝٳُٝٸ١، ٫ٚ ٜتعطٻعا١َ ٚايكٹع اؿهِٝ إٔ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ ٚضغِ اـڀٛٙ ايٚإؿطٿ

 ايتؿاقٌٝ ٚاؾع٥ٝات.

: إٕ ايٛد٘ اٯخط ايصٟ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ غٓساڄ هلصا ايطأٟ ٖٛ اْػذاّ ٖصا ٚثاْٝاڄ

َٸ ١ ٖٞ اهلسف( َع َكاقس ٚأٖساف ايٓٛع َٔ ايتدڀٝ٘ ٚايتؿطٜع )اعتباض اـڀٛٙ ايعا

ط ٚاـڀٛٙ طڂ٭ڂؾشٝح ّهٔ يًؿاضع إٔ ٜهُٔ َكاقسٙ َٔ خ٬ٍ ضغِ ا; ايؿطٜع١
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 ايعطٜه١ َا ٖٞ اؿاد١ إٍ قٝاَ٘ بايتؿطٜع ٗ دع٥ٝات ٚتؿاقٌٝ ا٭سساخ أٜهاڄ؟

ّٸإٕ إعكٍٛ ٖٛ إٔ ٜكّٛ إكٓٿ طف ايٓاؽ إٍ عٴ ٔ برتى َا ٖٛ خاضز ايربْاَر ايعا

ؾطعٞ ٚغٝاغ١  بطْاَرٷ»٢ تػ١ُٝ تكايٝسِٖ ٚأعطاؾِٗ بأْٗا ٚعكٛهلِ، بٌ ٚهٝع هلِ ستٸ

ّڈقس ٚ .«إهل١ٝ إٕ ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ » ِ طاؾٛظ١ٜص أْ٘ قاٍ:ٝٿَٓػٛب إٍ ابٔ قځ دا٤ ٗ ن٬

ٌٸ تعٌُ َٔ  خڀ٠ٛٺ ٫ تعين بايهطٚض٠ ايتڀابل َع أسهاّ ايؿطٜع١ ايكطو١. ؾه

ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ع٢ً تكطٜب ايٓاؽ َٔ ايك٬ح، ٚإبعازِٖ عٔ ايؿػاز، تؿرتى ٗ ٖصٙ 

ضٖا ٚمل ٜكطٿ ،|ا٭نطّ ٌ ايٓيبٸبٳكشٝشٗا َٔ قٹت زٵطڇ٢ إشا مل ٜٳايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ، ستٸ

 .(19)«ايٛسٞ اٱهلٞ

ٔ ٗ ٖسا١ٜ ايبؿط١ٜ ٚؼكٝل أٖساؾ٘ إكٓٿ «عسّ استٝاز»إٕ ٖصا ايٛد٘ ٜكّٛ ع٢ً 

َٸ إٍ تؿطٜعڈ  زٕٚ إٔ ٜطٜس ا٫غتؿاز٠ َٔ عٓكطڈ ،١١ٝ ٚايهًچآخط غري تؿطٜع ا٭قٍٛ ايعا

 .«ايهطٚض٠»عٓكط  :َجٌ

از ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ بعض ايطٚاٜات أٜهاڄ، أٚ ّهٔ هلا إٔ تهٕٛ غٓإ : متٸٚثايجاڄ

ٛٳ  َٔ قبٌٝ: ١ً ا٭ٍٚ(، ٖٚٞ ضٚاٜاتٷٖٵَػتٓساڄ )ٗ اي

 .(20)«أْتِ أعًِ بأَط زْٝانِ»: |ـ قاٍ ضغٍٛ اهلل

ٍٸ ع٢ً إشٕ ايؿاضع يًٓاؽ ٗ تأغٝؼ ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس اييت  إٕ ٖصا اؿسٜح ٜس

 .(21)ل عٝاتِٗتتعًډ

ؾ٬ تعتسٖٚا،  يهِ سسٚزاڄ إٕ اهلل تعاٍ سسٻ» أْ٘ قاٍ: |ضغٍٛ اهللٟٚ عٔ ـ ضٴ

ٔٸ ٚؾطض عًٝهِ ّ عًٝهِ بعٖٛا، ٚسطٻؾاتٻ يهِ غٓٓاڄ ؾطا٥ض ؾ٬ تهٝعٖٛا، ٚغ

ٕڈ ض١ٓڄ ;يهِ عٔ أؾٝا٤ اؾ٬ تٓتٗهٖٛا، ٚعؿ سطَاتٺ ؾ٬  ،َٓ٘ َٔ غري ْػٝا

 .(22)«ؿٖٛاتتهًډ

 طتبڀ١ عٝا٠ ايٓاؽ.ّهٔ اعتباض َٛاضز ايعؿٛ ٖٞ ا٭َٛض إ

ـ ايؿ١٦ ايجايج١ َٔ ايكا٥ًٌ باحملسٚز١ٜ ايٓػب١ٝ ؿسٚز ايؿطٜع١ ِٖ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ 3

ّ ٕ خڀأ ايكٍٛ بٓٛط١ٜ ايؿُٛي١ٝ ع٢ً ايٓشٛ إتكسٿٚٵٜٚطٳ ،باحملسٚز١ٜ إصنٛض٠

ِٗ قايٛا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ببڀ٬ٕ ؼسٜس زا٥ط٠ ايؿطٜع١ ٚيهٓٸ ;ؾ١ٜٚعتربْٚٗا َتڀطٸ

ايؿطز١ٜ ٚايعبازات )َٔ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ(، ْٚٛط١ٜ اؿكط ٚايتشسٜس ببٝإ با٭خ٬م 

ٝٳُٝٸ١ )َٔ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ( أٜهاڄ. تصٖب ٖصٙ ايؿ١٦ إٍ ا٫عتكاز ا٭قٍٛ ايعا١َ ٚايكٹ
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ِٷقا١ً٥ڄ ٌٸ : ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ يًؿاضع سه ٚبطْاَر  سطن١ٺ يه

ِٸإٔ ا٭غٓاز ايؿطع١ٝ إتٛؾڍ ٚخڀ٠ٛ، ٚتكسِٜ غٓس ٗ ٖصا ايؿإٔ، إ٫چ َٔ ايٓك١ًٝ  ط٠ )ا٭ع

ـٹ ببٝإ اٱضؾازات ايعا١َ ٚضغِ اـڀٛٙ ايعطٜه١ ٚبٝإ ا٭قٍٛ  ٚايعك١ًٝ( مل تهت

ٝٻ ٕڈ٢ ٗ غري ايعبازات(، زٕٚ إٔ تتعًډايعسٜس َٔ ايكهاٜا )ستٸ تٓا٭خ٬ق١ٝ، بٌ ب  ل بعَا

 أٚ َهإ أٚ ْاع١ بعٝٓٗا.

س١ٜ، ٫ٚ فاٍ تعبټ ٖصٙ ايط١ٜ٩ تهتػب ٗ ايػايب قبػ١ڄإٕ زا٥ط٠ ايعبازات ٗ 

ُٸ ٞ ٚايهٝؿٞ ٖٞ ـ ٗ ؾٝٗا ٭عطاف ٚتكايٝس ايٓاؽ. إٕ زا٥ط٠ ايعبازات ع٢ً إػت٣ٛ ايه

نٞ ٜكاٍ:  ;ايعبازات َكابٌا٭غاؽ ـ َا متٸ تؿطٜع٘، َع٢ٓ إٔ ايٓاؽ ٫ ؾإٔ هلِ ٗ 

عٔ  ٕ بعض تًو ايؿ٪ٕٚ خاضد١څٌٖ ايعبازات إؿطٚع١ تؿٌُ ْٝع تًو ايؿ٪ٕٚ أّ أ

ٕٸ فاٍ َٔ اهلل ٗ غٝام َٓادا٠ ٚعباز٠ اهلل  اٱْػإ ٜٓتٛط ٚقٍٛ أَطڈ ايؿطٜع١؟ ٚنأ

ٚبڀبٝع١ اؿاٍ َٔ  .ٜٚعٌُ بٗا نٞ ٜعجط ٗ ٖصا ايؿإٔ ع٢ً عًك١ٺ ;غبشاْ٘ ٚتعاٍ

إُهٔ يٲْػإ َكته٢ ايعكٌ ٚايؿڀط٠ إٔ ّاضؽ أقٌ إٓادا٠، أٚ ٜكّٛ ـ َكته٢ 

ٌڈ ١ٝ عٔ ا٭زٜإ ايػابك١ ـ عطن١ٺايعاز٠ أٚ ايصنطٜات إتبكچ ع٢ً ؾهٌ  خامٸ أٚ ؾه

ٚأَا ٗ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ ـ اييت ٖٞ قٛض  .َٓادا٠ ٚعباز٠، ٜٚعٌُ ايؿاضع ع٢ً إَها٥ٗا

ل ٖصا ا٭َط، سسخ َٔ ايتػٝري ٗ دع٥ٝات ٚتؿاقٌٝ سسٜجٓا ـ ؾع٢ً ايطغِ َٔ ؼكڊ

ع٢ً ٖصٙ  تٵ، عٝح أنؿځٔ قبٌٝ: ايك٠٬ ٚايكّٛ ٚاؿرٸٚؾطا٥٘ ايعبازات إُها٠، َ

ايعبازات قبػ١ ايتأغٝؼ. َع إٔ ن٬َٓا ٗ إطاض ايعجٛض ع٢ً أغؼ ايٓاؽ ٚتأغٝػات 

س ٗ ايعبازات، ٚإَها٤ ايؿاضع ٗ ايعبازات اييت ٚضثٓاٖا َٔ ا٭زٜإ ٚغري ايتعبټ .ايعك٤٬

ٍ إٕ ايكٍٛ غطٚز ايعٴطف ٚايعك٤٬ ايػابك١، ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ٖصا ايه٬ّ. ٚبڀبٝع١ اؿا

تٓاٚي٘  ُا متٸزٙ ايؿاضع ٗ ٖصٙ ايسا٥ط٠، قًډٚايعكٌ عٔ زا٥ط٠ ايعبازات، ٚايكبٍٛ َا سسٻ

ٕٵ  بايبشح ٚايٓكس زاخٌ إطاض ايسٜٔ. ٚإٕ ايٓكس َٔ خاضز إطاض ايسٜٔ هلصٙ ايؿ٪ٕٚ ٚإ

ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ْٛاقٌ ٚ .أْ٘ ٫ ق١ً ي٘ َٛنٛع عجٓا إ٫چ ،نإ ٖهٓاڄ ـ بٌ ٚاقعاڄ ـ

٢ اٯٕ ـ َٔ خ٬ٍ ايرتنٝع ٖصا ايبشح ـ نُا نإ ٜكتهٝ٘ ؾها٤ ا٭عاخ ٚا٭َج١ً ستٸ

ع٢ً غري ايعبازات، أٟ كتًـ ؾ٪ٕٚ سٝا٠ اٱْػإ، َٔ قبٌٝ: إعا٬َت، ٚا٫قتكاز، 

 ْٚٛاقٌ ايبشح ٚنتُ٘ عرب َطسًتٌ، ُٖٚا: .َٚا إٍ شيو ،ٚايػٝاغ١، ٚاؿهِ

ايطأٟ »ايصٟ ْعبٸط عٓ٘ بـ  ،ٚا٭ٚنض هلصا ايطأٟ ا٭خري ٚايبٝإ ا٭زمٸـ ايتٛنٝض 1
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 .«إعتسٍ

بعس ْكس غا٥ط ا٭ؾهاض، ٚزضاغ١ إػأي١ َٔ ظا١ٜٚ ايعكٌ  ،ـ إثبات ٖصا ايطأ2ٟ

 ٚايتذطب١ ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ.

 

ٓا غٓعٌُ ؾإْنبري،  ف إٍ سسڎع٢ً ايطغِ َٔ إؾباع ٖصٙ إطس١ً بايبشح ٚايٓكا

ٌڈ أؾهٌ ـ ع٢ً َٛاق١ً ايبشح َٔ  ـ بساؾع إعٜس َٔ ايتٛنٝض ٚبٝإ ٖصٙ ايط١ٜ٩ بؿه

 خ٬ٍ اغتعطاض ايُٓاشز ٚا٭َج١ً إػتشك١ً َٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ:

ٗ ن٬َ٘ عٔ )قإْٛ أقٍٛ احملانُات  ،ـ ؼسٸخ ايػٝس سػٔ إسضٸؽ

ٗ سسٚز  يكس غعٝتٴ» :٬ڄ٥قا ّ(،1941ـ.ف )1320ٖم عًٝ٘ غ١ٓ إكازٳ ،اؾعا١ٝ٥(

اٱَهإ إٍ ايعٌُ ع٢ً ٚنع ايكٛاٌْ اؾعا١ٝ٥ عٝح تٛاؾل ايؿطع، ٚإٔ ٫ تهٕٛ 

 .(23)يًُٛاظٜٔ اٱغ١َٝ٬ ١ با٭َٛض اٱزاض١ٜ كايؿ١ڄإٛاضز اـاقٸ

إٕ ايكٛاٌْ اؿه١َٝٛ ٫ ق١ً هلا با٭سهاّ ٚايتهايٝـ ايؿطع١ٝ، ٫ٚ 

٘ٺ ،أق٬ڄ ٚؾطعاڄ ،ع١سِ َع قٛاعس إتؿطٿتتعاضض أٚ تتعا ٟٸ ٚد بٌ ٖٞ  ،َٔ ايٛدٛٙ بأ

ٖٛ ايكشٝض، ٚيٝؼ بـ  «إكسام»تعٌٝ إٛنٛعات )ايتعبري بـ  :زا٥ُاڄ َٔ قبٌٝ

١ً باؿؿاٚ ع٢ً بٝه١ اٱغ٬ّ ٚبكا٤ ٚعًٝ٘ ؾإٕ قش١ ٚيعّٚ ايهرب٣ إتُجٿ .(«إٛنٛع»

ٚأَا ايكػط٣ إڀطٚس١ سايٝاڄ َكته٢  .سَٔ أس ايڀطٜك١ اؾعؿط١ٜ يٝؼ َٛنع ؾب١ٗٺ

ٌٷ ،ٖصا ايعَٔ أنجط ٗ بكا٤  َٚا ٖٞ ايعًّٛ ٚإعاضف ٚا٭غباب ٚاٯ٫ت اييت هلا زخ

زاخ١ً ٗ إٛنٛعات. ٚإٕ إكازق١ عًٝٗا تطتب٘ بط١ٜ٩  ؾٗٞ أَٛضٷ ؟ايڀطٜك١ اؾعؿط١ٜ

ك٤٬ ايبًس َٔ شٟٚ طٜٔ ٚعٚإزاض٠ ايكاز٠ َٔ عًُا٤ ايؿعب، ٚعا٥س٠ إٍ َكازق١ إؿهڍ

 .(24)٬ع ٗ ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ ٚإس١ْٝطچاـرب٠ ٚا٫

م عًٝ٘ ٗ ايؿٗط إكازٳ ،َٔ قإْٛ ايعكٛبات اٱغ١َٝ٬ 16دا٤ ٗ إاز٠ ضقِ 

أٚ  اڄتأزٜب ،إٕ )ايتععٜط(» ّ(، َا ًٜٞ:1991ٖـ.ف )1370ايتاغع )ؾٗط آشض( َٔ غ١ٓ 

تطنٗا يطأٟ اؿانِ، َٔ   ايؿطع، ٚمتٸؼسٜس ْٛعٗا َٚكساضٖا ٗ زٵطڇمل ٜٳ ،عكٛب١ڄ

ٌٸ َٔ َكساض  قبٌٝ: اؿبؼ ٚايعكٛب١ إاي١ٝ ٚاؾًس، َٚكساض اؾًس هب إٔ ٜهٕٛ أق

 .«اؿسٸ
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ِٸ ،أٚ عكٛب١ڄ اڄتأزٜب ،إٕ )ايعكٛب١ ايطازع١(» :17ٚدا٤ ٗ إاز٠ ضقِ  ؼسٜسٖا  ٜت

 َكابٌتُع ٗ ٌ اؿه١َٛ َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ايِٓٛ َٚطاعا٠ َكًش١ اجملبٳَٔ قٹ

ايتدًـ عٔ ايكطاضات ٚا٭١ُْٛ اؿه١َٝٛ، َٔ قبٌٝ: اؿبؼ ٚايعكٛب١ إاي١ٝ ٚإغ٬م 

احملاٍ ايتذاض١ٜ أٚ ضخك١ َعاٚي١ ايتذاض٠ َٚا إٍ شيو. ٚإٕ إسضغ١ ٚايٓٛط١ٜ 

ا٫قتكاز١ٜ ٗ اٱغ٬ّ تؿتٌُ ع٢ً دٗتٌ ْٚاسٝتٌ، ُٖٚا: د١ٗ َه١ُْٛ َٔ ْاس١ٝ 

ٌڈايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ب ُٸ ;َٓذٸع ٚقڀعٞ ٚغري قابٌ يًتػٝري ؿه ٢ بـ ٚاؾ١ٗ اييت تػ

ٕٷ«َٓڀك١ ايؿطاؽ» ٞٸ خامٸ ، سٝح ٫ ٜٛدس قاْٛ  ٗ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ، ٚإٕ ايسٚي١ أٚ ٚي

ٌ بٛنع ايكٛاٌْ ٚايتؿطٜعات ؾٝٗا َا ٜتڀابل ٚإكاحل ٚايٛطٚف ا٭َط ٖٛ ايصٟ ٜتهؿډ

َٸ ، َٚا ٜتڀابل َع١ اؿان١ُ َٔ د١ٗٺاـاقٸ ١ يٲغ٬ّ َٔ ا٭ٖساف ا٫قتكاز١ٜ ايعا

 .(25)«أخط٣ د١ٗٺ

ٜٚٴػتؿاز َٔ ايٓكٛم ايػابك١، إٕ عسّ كايؿ١ ايؿطٜع١ ـ ٗ  ،نُا ت٬سٕٛٛٚ

ٌ ايبؿط. ٗ ٖصٙ بٳايتؿهري إعتسٍ ـ ٜهؿٞ ٗ قبٍٛ ا٭عطاف ٚايكٛاٌْ إٛنٛع١ َٔ قٹ

ِٸ ييت ٜهعٗا ايٓاؽ ٚايعك٤٬ ايٓٛط إٍ ايهجري َٔ ا٭ب١ٝٓ ٚايتأغٝػات ا ايط١ٜ٩ ٜت

ّٸبٛقؿٗا َكازٜل يهًچ ِٷ ٞ ٚعا َٚٔ ٖٓا ٫ . ثابت ٫ٚ ٜكبٌ ايتػٝري ي٘ ٗ ايؿطٜع١ سه

ّ ايؿكٝ٘ غٓساڄ هلا. ٜٛدس ض ايؿاضع سهُاڄ خاقاڄ يتًو إكازٜل، ٚإٔ ٜكسٿاقسٱنطٚض٠ 

، سٝح ٜعٌُ اؿانِ ٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ َٓڀك١ ؾاضغ١ َٔ اؾعٌ ٚايتؿطٜع اـامٸ

ٌ ايؿاضع ع٢ً ٚنع ايكٛاٌْ ٚايتؿطٜعات. ٚبڀبٝع١ بٳض٠ َٔ قٹس١ٛ ايعٓاقط إكطٻ٬َ

ؿػرياڄ َؿٗٛضاڄ َٚعطٚؾاڄ ت٢ اٯٕ َٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ّهٔ اعتباضٙ اؿاٍ إٕ َا شنطْاٙ ستٸ

ٝٵسٳعٓٗا،  ٟٸ  ، أض٣ أْٓا إشا أضزْا ايٛقٍٛ إٍ ايٛاقع ٚايؿهط٠ اـايك١ينأْ بٳ َٚٔ زٕٚ أ

ؾِٗ ٚبٝإ زا٥ط٠ ايؿطٜع١، هب إٔ ْأخص بعض ا٭قٍٛ بٓٛط  إؾطاٙ ٚتؿطٜ٘ ٗ

 :ٖٞا٫عتباض، ٖٚصٙ ا٭قٍٛ 

ٛټ1 ِڈ ـ خً ٚنطٚضٟ. يٝؼ ٖٓاى  ٖهٔ ٚٚاقع، بٌ ٚادبٷ أَطٷ ايٛاقع١ َٔ سه

ٌٷ ٌٸِ ع٢ً إكٓٿوتٿ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ زيٝ ٚؾعٌ  سطن١ٺ ٔ ٚايؿاضع إٔ هعٌ سهُاڄ يه

ٟٸ ٔ هب إٔ ٫ ٕ دعٌ اؿهِ ع٢ً ؾهٌ عٌُ َٔ إكٓٿإ، بٌ سٝح ٚاْؿعاٍ اختٝاض

ٛټبٳٛاڄ ٚعٳػٵٜهٕٛ يځ ض دعٌ سهِ يًشطنات غري إتٓا١ٖٝ )َُٗا نإ جاڄ، ٫ ّهٔ تك

ّٸ (شيو اؿهِ  ٚاسس. ٚٗ ٚقتٺ ،ع٢ً مٛ عا
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ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْٓا ٫ ْعتكس بايتكػِٝ اـُاغٞ يٮسهاّ ايتهًٝؿ١ٝ، ٫ٚ 

ٍٸؾ٦ٝاڄ  «اٱباس١»ْط٣  ع٢ً  غ٣ٛ عسّ ا٭سهاّ ا٭ضبع١. نُا ْط٣ إٔ ا٭زي١ اييت تس

ٝٸ١ٓ يٓؿٞ ا٭سهاّ ا٭ضبع١، ٚيٝػت َبٝٸ١ٓ ؾعٌ ايتػاٟٚ بٌ ايؿعٌ  إباس١ ا٭ؾٝا٤ َب

ٕ دعٌ اؿهِ هب إٔ ٜهٕٛ بساؾع ايتشطٜو ٚإهاز اؿاؾع، إٚايرتى )اٱباس١(; إش 

٣ أزي١ اٱباس١ ٖٛ أخط٣: إٕ َ٪زٸ عباض٠ٺب ع٢ً دعٌ اٱباس١. ٚبَٚجٌ ٖصا ا٭ثط ٫ ٜرتتٻ

 .(26)اٱخباض عٔ عسّ ا٫عتباض ٚاؿهِ، ٚيٝؼ إْؿا٤ اؿهِ

تكػُٝٗا باعتباضات  قس متٸ ×١ إعكّٛـ إٕ ايٓكٛم ايٛاضز٠ عٔ ايكطإٓ ٚغٓٸ2

ٛٸع١  :ٖٖٞٚصٙ ايتكػُٝات  .َتٓ

ٝٿ ٚٸـ ايٓل إب ٝٿ ٚايٓلٸ; يٞ أٚ ايجاْٟٛ(ٔ يًشهِ اٱهلٞ )ا٭ يًشهِ اي٥٫ٛٞ  ٔإب

أٚ اؿهَٛٞ أٚ ايكها٥ٞ )ٖٚصا َٔ أضٚع ا٭عاخ إطتبڀ١ بأقٍٛ ايؿك٘، سٝح 

ع١ًُٝ َٚٓهبڀ١ إٍ ايٓكٛم َٔ د١ٗ ايتكػُٝات إصنٛض٠ ٗ  ٜؿتٌُ ع٢ً ض١ٜ٩ٺ

َطاسً٘ ا٫بتسا١ٝ٥ ٗ ٖصا ايعًِ،  . ٚيٮغـ ايؿسٜس إٕ ٖصا ايبشح ٜػًو أؾسٸايٓلٸ

ِٸ عض ايٓكٛم ا٭قٛي١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ اٱؾاض٠ ؾك٘ إٍ ا٫نتؿا٤ بصنط ب عٝح ٜت

ٚانش١. ٚع٢ً ا٭دٝاٍ ايكاز١َ إٔ تتٓاٍٚ  بعض ا٭قػاّ ؾك٘، َٔ زٕٚ بٝإ نابڀ١ٺ

ط ٗ ا٫غتٓباٙ، ٚتعٌُ ع٢ً إؾباع ْكٛق٘ ٖٚٛاَؿ٘ بايسضاغ١ ٖصا ايبشح إ٪ثٿ

 ٚايتٓكٝب(.

 ١ ع٢ً اؿهِ إٛيٟٛ، ٚايكه١ٝ اٱضؾاز١ٜ.ـ ايكه١ٝ ايسايچ

ـ ايسيٌٝ اؿانٞ عٔ اؿهِ ايؿطعٞ، ٚايسيٌٝ اهلازٟ إٍ ا٭غايٝب ايتٓؿٝص١ٜ 

ضٚاٜات باب ايسٜات،  ٫ غٝٻُاايػڀٛض إٔ بعض ايطٚاٜات ـ ٖٚصٙ ٚايع١ًُٝ. )ٜط٣ ناتب 

إٍ تٓؿٝص اؿهِ ايؿطعٞ، ٚتٓٛط  ـ ْاٚط٠څ ×خ عٔ أسهاّ أَري إ٪ٌَٓٚاييت تتشسٻ

يًشهِ ايؿطعٞ. َٚٔ ٖصا ايكبٌٝ:  ١ٓڄايتٓؿٝص، ٚيٝػت َبٝٿأسٝاْاڄ إٍ أؾهٌ ايٛغا٥ٌ ٗ 

١ ع٢ً اعتباض ْٛط اـبرئٜ ايعسيٌ ايصنطٜٔ ٗ ايتكِٝٝ، ٖٚٓاى ايطٚاٜات ايسايچ

 ؾٛاٖس ع٢ً ٖصا ايه٬ّ(.

ٍٸ ٍٸع٢ً ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ ٚايهًچ ـ ايػٓس ايسا ع٢ً ايكه١ٝ  ١ٝ، ٚايػٓس ايسا

 اـاضد١ٝ ٚاؾع١ٝ٥.

ٝٿ ـ ا٭زي١ ايساي١ ١ٓ يًهطٚضات ٚاحملٛٛضات، ع٢ً ا٭ٚاَط ايتؿطٜع١ٝ ٚايتك١ٝٓٝٓ ٚإب
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١ٓ يًدٛام ا٭زي١ إبٝٿ ٫ غٝٻُاٚا٭زي١ ايساي١ ع٢ً ايٛدٛز ٚايعسّ. )إٕ بعض ا٭زي١ ـ ٚ

ِٸ ٝٿ ايڀبٝع١ٝ يبعض ا٭ؾٝا٤ ٚا٭عُاٍ، ٚتت ٔ اغتؿاز٠ ا٫غتشباب أٚ ايهطا١ٖ َٓٗا ـ تب

٢ إشا نإ شيو ٗ تهٕٛ غٓساڄ ؾعٌ اؿهِ ايؿطعٞ، ستٸا٭َط ايتهٜٛين، زٕٚ إٔ 

 إطاض ا٫غتشباب أٚ ايهطا١ٖ(.

ٝٿ ٝٿـ اٯٜات ٚايطٚاٜات إب ١ٓ يًُكاقس. )إٕ ١ٓ يًشهِ، ٚاٯٜات ٚايطٚاٜات إب

ٔ سهِ ٚغٓس طف ايؿكٗا٤ ٗ ا٫غتٓباٙ ٜكّٛ ع٢ً إٔ بعض ايٓكٛم تبٝٿأغًٛب ٚعٴ

تعاطٝٗا َع بعض ايٓكٛم يٝؼ نصيو. ّهٔ إٔ  انتؿاف اؿهِ ايؿطعٞ، إ٫چ

ٖٴيڂسٹعٵاٹ﴿ٚبٌ  ;«إ٪َٕٓٛ عٓس ؾطٚطِٗ»ٚ ﴾ٛزٹكڂعٴايڃٛا بٹؾڂٚٵأځ﴿إكاض١ْ َا بٌ   بٴطٳقڃأځ ٛٳٛا 

ْٸ»ٚ ﴾٣ٛٳكڃًتٻيٹ ُڍ تٴُا بٴعجٵإ . إٕ يًكاعستٌ ا٭ٚيٌٝ سهٛضاڄ ٚاغعاڄ ٗ «ِ َهاضّ ا٭خ٬م٭

إ ا٭خريإ ؾًٝػا نصيو. إٕ ٚأَا ايٓكٸ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ٚايٓكٛم ايؿك١ٝٗ،

ٝٸ١ٓ ايتٛدٝ٘ ايؿٓٸ ٞ هلصا ا٫خت٬ف ٜهُٔ ٗ إٔ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ ٗ تؿهري ايؿكٗا٤ َب

ٔ إكاقس اڄ تؿطٜعٝاڄ، ٚإِا تبٝٿٌ ْكٸيًشهِ، خ٬ؾاڄ يًُذُٛع١ ايجا١ْٝ اييت ٫ ُجٿ

ٕٵ ،ايعا١َ يًؿطٜع١. إٕ ٖصا ايؿطر ٌ ٚاسساڄ َٔ ٚقػطاٙ، ّجٿ أَهٔ ايٓكاف ٗ َجاي٘ ٚإ

 ايهطٚضات ٗ ا٫دتٗاز، سٝح هب ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜأخصٙ بٓٛط ا٫عتباض(.

ٝٸ١ٓ ٕٓاطات ٚعًٌ ا٭سهاّ. )إٕ  ٝٸ١ٓ يٮسهاّ ٚإكطٸبات، ٚإب ـ ايٓكٛم إب

 ب يًشهِ ٫ ٜكًض ي٬غتٓاز ٗ غري َٛضزٙ، أَا ايٓلٸايٓل إبٝٸٔ يًشه١ُ ٚإكطٿ

ُډإبٝٸٔ يًتعً اٱؾاض٠ إٍ ا٫خت٬ف  تٵٌٝ ؾُٝتًو ٖصٙ ايك٬س١ٝ. ٚٗ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ 

ُا ايجبٛتٞ بٌ اؿه١ُ ٚايع١ً، أَا ايهابڀ١ اٱثبات١ٝ يًسيٌٝ إبٝٸٔ يًع١ً ٚاؿه١ُ ؾكًډ

 ٗ غا١ٜ ايهطٚض٠(. متٸ إخهاع٘ يًبشح، ٖٚٛ عحٷ

ايٓاؽ ٚاعتباض  ٚسسٚز اختٝاضات ،ٗ إٔ اؿسٜح عٔ زا٥ط٠ ايؿطٜع١ ٫ ؾٳوډ

٫ ّهٔ إٔ ٜأتٞ زٕٚ ٬َس١ٛ ٖصٙ ايتكػُٝات ٗ  ،أعطاؾِٗ ٚتكايٝسِٖ ٗ ٖصا ايؿإٔ

ايصٟ ٜعترب ْٝع ايٓكٛم  ،ايٓكٛم ايؿطع١ٝ. ٌٖ َسٸعٞ ايؿكا١ٖ ٚا٫غتٓباٙ

ِڈ إٛدٛز٠ ٗ غري ايعبازات )باغتجٓا٤ عسزٺ ٞٸ ٫ ٜتذاٚظ ا٭قابع( سا٬َڄ ؿه  إهل

ٌڈ َٛيٟٛ، ٜٚط٣ ايكهاٜا ّٸ بؿه قهاٜا سكٝك١ٝ، ٚايصٟ ٫ وٌُ َجٌ ٖصٙ ايط١ٜ٩  عا

ٛټ ض ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ػاٙ ايٓكٛم، ٜٚصٖب ٗ بعض ا٭سٝإ إٍ سسٸ اٱؾطاٙ ٗ تك

ٚاسس٠  ١ يكسٚض ٖصٙ ايٓكٛم، ٜك٬ٕ إٍ ض١ٜ٩ٺْٚاٚط٠ إٍ ايؿطا٥٘ اـاقٸ تاضى١ٝڄ
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إٕ ٖصا ا٭قٌ ٜجبت إٔ  .نصيو ٗ إٔ ا٭َط يٝؼ ٫ ؾٳوډايؿطٜع١؟!  فاٍبؿإٔ بٝإ 

عٞ اغتٓباٙ ٚاغتهؿاف ايؿطٜع١ َٔ ا٭غاْٝس إٔ ٜعٌُ ع٢ً ع٢ً ايؿكٝ٘ ايصٟ ٜسٸ

١ٝ، ٜٚكّٛ بتشسٜس ايٓكٛم َا ٚؾٓٸ تكٓٝـ ايٓكٛم ع٢ً أغاؽ نٛاب٘ ٚانش١ٺ

ٌ بٌ ا٭زي١ إبٝٸ١ٓ ّ شنطٖا، ٜٚؿكٿٜتڀابل َع ا٫عتباضات ٚايتكػُٝات اييت تكسٻ

ايؿطٜع١،  اٍيٝكٌ بعس شيو إٍ ايتعٌٝ ايسقٝل جمل ;ٞ ا٭بسٟ عٔ غريٙيًشهِ اٱهل

 ّٚاضؽ ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ.

ٕٵ نإ ٜػتٓس ع٢ً مٛ اٱْاٍ  ٚإًؿت إٔ ٖصا ايتكػِٝ ٚايتعٌٝ إصنٛض ٚإ

ض ٚٵٟ إٍ ايسٻٕ ٖصا ا٫غتٓاز ٫ ٜ٪زٸإ٫چ أايؿطٜع١،  فاٍٚا٫ضتهاظ إٍ ض١ٜ٩ ايؿكٝ٘ بؿإٔ 

ايؿطٜع١ أٚ تكػِٝ ايٓكٛم. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ  فاٍٚإخؿام ايؿكٝ٘ ٗ ؾِٗ  ،احملاٍ

ـ ع٢ً تكػِٝ ا٭غٓاز ايؿطٜع١ ٜتٛقډ اٍايٛقٍٛ إٍ ايؿِٗ ايسقٝل ٚايتعٌٝ ايتؿكًٝٞ جمل

ـ ٚإٕ ايتكػِٝ إصنٛض ٜتٛقډ .ّ شنطٖاٚإساضى َا ٜتڀابل َع ايتكػُٝات اييت تكسٻ

ِٸ اؿكٍٛ عًٝ٘  اٍٟ جملع٢ً ايؿِٗ اٱْايٞ ٚا٫ضتهاظ ايتؿطٜع، ٖٚٛ ايؿِٗ ايصٟ ٜت

ْؼ بٓكٛم ايسٜٔ َٚكازضٙ. )إٕ ايصٟ متٸ بٝاْ٘ ٗ ٖصا ا٭قٌ ٜجبت َس٣ َا َٔ ا٭ڂ

ْؼ ١ ٚا٭ڂل ٚايسقچايؿطٜع١ َٔ ايتدكټ فاٍوتاز إيٝ٘ ا٫غتٓباٙ ٚؾِٗ ٚبٝإ 

ٕڂبايٓكٛم ٚأقػاَٗا، َٚس٣ ا٫عتباط١ٝ ٗ َ٪يډ طٜٔ ٗ ٖصا جٹهڃؿات بعض ايهتاب ا

 ب١ ع٢ً أؾهاضِٖ(.ايؿإٔ، ٚغصاد١ ايٓتا٥ر ٚايجُاض إرتتٿ

َٔ أغًٛب ٚعٴطف ايؿاضع إكسٸؽ، َٚا غٓعٌُ ع٢ً إثبات٘  ـ ع٢ً َا ٖٛ َػتؿازٷ3

ٗ ايبشح عٔ تطغٝذ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٗ إطس١ً اي٬سك١، ؾإٕ ا٭قٌ اؿانِ ع٢ً ؾعٌ 

إشا  ا٤ ٚتكشٝض َا عًٝ٘ ايٓاؽ َٔ ايبٓا٤، إ٫چايؿاضع ٗ غري ايعبازات ٜكّٛ ع٢ً اٱَه

ثبت خ٬ؾ٘ بايسيٌٝ إعترب. ّهٔ هلصا ا٭قٌ إٔ ٜهٕٛ َطدعاڄ يطؾع ايرتزٜس ٗ ساي١ 

ٟٸصٵدٳ ; نُا ي٘ تأثريٷايؿوچ ط٠. إٕ ٗ ْٛط٠ ايؿكٝ٘ إٍ ا٭زي١ ٚا٭غٓاز ايؿطع١ٝ إتٛؾڍ ض

 بازات )ٗ ايهجري َٔ إٛاضز ٗ اؿسٸإعا٬َت ٚغري ايع فاٍٖصٙ ايط١ٜ٩ ٫ تٓٛط إٍ 

 يتأغٝػات ايؿطع، ٜٚ٪َٔ عهٛض ايؿاضع ٗ َٛقع إَها٤ فا٫ڄا٭ز٢ْ( بٛقؿ٘ 

َعتسٍ ٜبتعس عٔ اٱؾطاٙ ٗ  ٚتكشٝض أب١ٝٓ ايعٴطف. إٕ ا٫عتكاز بٗصا ا٭قٌ اعتكازٷ

ٍ إْهاض َڀًل ايتأغٝؼ َٔ ْاس١ٝ ايؿاضع ٗ غري ايعبازات، ٚعٔ ايتؿطٜ٘ ٗ ايكٛ

 س١ٜ َڀًل ا٭زي١ ٗ غري إعا٬َت.بتعبټ
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ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ا٭قٌ اؿانِ ع٢ً ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ٗ غري ايعبازات 

ِٷ  س، ٫ ّهٔ هلصا ا٭قٌ ٗ َٛاضز ٚدٛز ايسيٌٝ اـامٸع٢ً اٱَها٤ ٚعسّ ايتعبټ قا٥

٘ بٓا٤ ايڀطف عٔ ايسيٌٝ، ٚاٱقطاض ع٢ً اٱَها٤ ٚتكشٝض َا عًٝ ع٢ً ايتؿطٜع غضٸ

ايؿاضع إٍ بٓا٤ ايٓاؽ ٚتأغٝػات ايعك٤٬ ـ َكته٢  ْٛط٠طف ٚايٓاؽ. إٕ ا٭قٌ ٗ ايعٴ

 .«ايتبسٌٜ ٚايتػٝري»، زٕٚ «ايتكشٝض ٚايتهٌُٝ»ٖصٙ ايكاعس٠ ـ ٖٛ 

غ١ هلل تعاٍ، ايتؿطٜع بايصات إكسٻ ـ ضغِ تأنٝس اٱغ٬ّ ع٢ً سكط١ٜ سلٸ4

ػ١ أٜهاڄ، ٫ ّهٔ إٔ ْٓهط إٔ تعٌٝ َ٪غٸ ضٙ ع٢ً ٖصا ايتأنٝسٚٵايعكٌ بسٳ َٚكازق١

ط ٚإكاقس ايعا١َ يًؿاضع طڂأٚ َ٪غػات يًتكٌٓ ٚايتؿطٜع تعٌُ ـ با٫يتؿات إٍ ا٭ڂ

ٌ دع٤اڄ َٔ ايتؿطٜع اٱهلٞ ٚبًشاٚ ايٛطؾٝات ٚإكاحل ـ ع٢ً ايتكٌٓ ٚايتؿطٜع ٜٴُجٿ

مل  ّ شنطٙ ـ أَطٷتكسٻ ػات تؿطٜع١ٝ ـ بايؿهٌ ايصٟػ١ أٚ َ٪غٸأٜهاڄ. إٕ ايكبٍٛ َ٪غٸ

٘ٷ ٞٸ ٜٓهطٙ ؾكٝ خبري بإعاضف ايس١ٜٝٓ ٚا٭غٓاز ايؿطع١ٝ َٚكتهٝات اؿٝا٠  ٚأقٛي

 ايبؿط١ٜ.

ايؿطٜع١،  فاٍـ إٕ َٔ بٌ ا٭قٍٛ شات ايتأثري ايهبري ٗ ؾِٗ ٚؼسٜس 5

ٖٛ  ،َٚكساض تأغٝؼ ٚإَها٤ ايؿاضع، ٚقبٍٛ أٚ ضزٸ ايعٴطف ٚايتكايٝس ٚبٓا٤ ايعك٤٬

إٕ ايتعبري بـ ٚـ ) ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. ٚإٕ ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٌٝ قاطب١ڄ «ايعكٌ ١ٝسذٸ»

َټ تعبريٷ «قاطب١» ـٷٜسعٛ إٍ ايتأ ١ٝ ـ قس قبًٛا عذٸ (27)ٕا ٖٛ ؾا٥ع ع٢ً ا٭يػ١ٓ( ٌ ٚكاي

أخط٣ إٕ دصٚض ٚأغؼ ايهجري َٔ  ت٘ ٗ نؿـ ايؿطٜع١. َٚٔ ْاس١ٝٺايعكٌ َٚسضنٝٸ

َٔ إزضاى ايعكٌ ٚايك٠ٛ ايطٜان١ٝ ٚإكًش١ٝ يس٣  يعٴك٤٬ ْاؾ١٦څطف ٚبٓا٤ اَٛاضز ايعٴ

ٔٷ ،ايٓاؽ بايٓػب١ إٍ  ٚعًٝ٘ ؾإٕ إزضاى إكاحل ٚإؿاغس )ٗ غري ايعبازات( ٖه

ِٸ ايعك٤٬، ٚإشا نإ ٖٓاى بٓا٤ٷ ٚتكِٝٝ  ،تأغٝػٗا ع٢ً أغاؽ إزضاى ايعكٌ أٚ قاعس٠ ٜت

ٌ ايؿاضع، ٫ٚ ساد١ بٳٗ إَها٥ٗا َٔ قٹ ٬َنات إكاحل ٚإؿاغس، ٫ ٜٓبػٞ ايؿوچ

 إٍ تٛغٝع زا٥ط٠ تأغٝؼ ايؿطٜع١ ٗ ٖصٙ إٛاضز.

َٓڀك١ »ٚ «ايؿطاؽ ايكاْْٛٞ»ٜبسٚ ـ با٫يتؿات إٍ ٖصا ا٭قٌ ـ إٔ ايتعبري بـ 

َٳايٛاضز ٗ نتابات بعض إؿهڍ ،«ايؿطاؽ َٔ ا٭ْػب »قاٍ:  ٔٵطٜٔ، يٝؼ زقٝكاڄ; )ٖٓاى 

ٞٸ»بـ  «اؽ ايكاْْٛٞايؿط»اغتبساٍ َكڀًض  ا٭َط ٗ إزاض٠  اختٝاض اؾعٌ ايكاْْٛٞ يٛي

. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى َٛاضز ٕا ٜكڀًض عًٝ٘ بايؿطاؽ َٔ ايكإْٛ، (28)(«اؿهِ ٚايسٚي١
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ٔٵٚايسيٌٝ اـامٸ ٚايؿطاؽ َٔ ٚدٛز ايٓلٸ ،َٚٓڀك١ ايؿطاؽ َٔ ايتؿطٜع ا٭بسٟ  ، ٚيه

ػ١ ٗٞ إٓڀك١ اييت تعٌُ ؾٝٗا إ٪غٸَٔ َڀًل ايكإْٛ. ؾ يٝؼ ٖٓاى َا ٖٛ ؾاضؽٷ

ُٸ أسسايتؿطٜع١ٝ بٛاغڀ١  ١ اؿذر ٚا٭زي١ إعترب٠ عٓس ايؿاضع ـ ْٚعين ب٘ ايعكٌ ـ َٗ

ا٭زي١ إعترب٠  أسسَٔ ايعكٌ، ٚايعكٌ  ػ١ تػتُسٸٕ ٖصٙ إ٪غٸإايتكٌٓ ٚايتؿطٜع، ٚسٝح 

ٔ ٖصا إػاض إٍ ٗ ع١ًُٝ ايهؿـ، ّهٔ يٓا إٔ ْٓػب ا٫عتباض ٚاؿهِ ايٓاتر َ

 .«َڀًٛباڄ يًؿاضع»أٚ  «سهُاڄ ؾطعٝاڄ»ايؿاضع، ٚاعتباضٙ 

ٟٸٚايٓتٝذ١ ا٭خط٣ إرتتٿ ايتعبري بـ  ب١ ع٢ً ٖصا ايه٬ّ ٖٞ أْ٘ يٝؼ َٔ ايهطٚض

ٌَ، ٗ بعض نتب إتكسٿ ـ ع٢ً َا ٖٛ ٚاضزٷ «غري إدايـ يًؿطع»ٚ «إٛاؾل يًؿطع»

عسّ »كـ بـ ٕ ايصٟ هب إٔ ٜتٸإإش  ;ٌ ايبعض ـبٳَٔ قٹٜٚػتؿاز َٓ٘ ٗ إطس١ً ايطا١ٖٓ 

َٛاؾك١ »كـ بـ إشا نإ ْاؾ٦اڄ عٔ ايعكٌ ايطٜانٞ ٚإكًشٞ ٕاشا ٫ ٜتٸ «كايؿ١ ايؿطع

غري »ٚ «إٛاؾل يًؿطع»ٚايؿكٌ بٌ  ،ز ٖصٜٔ ايعٓٛاٌْ؟! إٕ ايكا٥ًٌ بتعسټ«ايؿطع

١ ؾك٘، ٚأضازٚا بإٛاؾل ٕ ٚايػٓٸِٗ قايٛا بإٔ ايؿطع ٖٛ ايكطآ، نأْٸ«إدايـ يًؿطع

ًٛا إٍ ٖصٜٔ ايعٓٛاٌْ ٚايؿكٌ بُٝٓٗا; ٗ سٌ إٔ ١، ٚتٛقٻيًؿطع َا ٚاؾل ايكطإٓ ٚايػٓٸ

سٸ َٛاؾكاڄ يًؿطع أٜهاڄ. أؾًٝؼ عٳَٔ ايؿطع أٜهاڄ، ٚايصٟ ٜٛاؾل ايعكٌ ٜٴ إزضاى ايعكٌ دع٤ٷ

ٌ بعض َٛاضز بٓا٤  تؿهڍإ ع٢ً اعتباض إسضنات ايعك١ًٝ ـ اييت١ ٜكطٸايكطإٓ ٚايػٓٸ

١ اعتباض َا ٚاؾل ايعكٌ َٛاؾكاڄ إشٕ هب عهِ ايكطإٓ ٚايػٓٸ؟! ايٓاؽ دع٤اڄ َٓٗا ـ

ٚاؾل ايؿطع إٍ َا ٚاؾل ايٓكٌ َٚا ٚاؾل  أخط٣: هب تكػِٝ َا يًؿطع أٜهاڄ. ٚبعباض٠ٺ

ِٝ ايعكٌ، ٚيٝؼ دعٌ َا ٚاؾل ايعكٌ قػُٝاڄ ٕا ٚاؾل ايؿطع. َٚٔ ا٭ؾهٌ اغتبساٍ تكػ

ٚعك١ًٝ )َٔ قبٌٝ: اؿهِ ايؿطعٞ ٚايعكًٞ، ٚايربا٠٤ ايؿطع١ٝ  ;ؾطع١ٝ :ا٭َٛض إٍ

 ٚايعك١ًٝ. ;ايٓك١ًٝ :بتكػُٝٗا إٍ ،ٚايعك١ًٝ، ٚايسيٌٝ ايعكًٞ ٚايؿطعٞ(

 فاٍض ض١ٜ٩ ا٫عتساٍ ٗ ؾِٗ ٚبٝإ ٓا ع٢ً شنطٖا تٛنٿٝٵإٕ ا٭قٍٛ اييت أتٳ

ٕٵا٭قٍٛ إٔ ا٭ ٖٙص تٵايؿطٜع١. يكس أٚنشٳ  ناْت َٓٛٛض٠ڄ َٛض ٗ غري ايعبازات ٚإ

ٗ إٛاضز اييت تعطٸض ؾٝٗا ع٢ً  ـ إ٫چ اٍإٔ سهٛضٙ ايط٥ٝؼ ٗ ٖصا اجمل ع، إ٫چيًُؿطٿ

ايتبسٌٜ »، ٚيٝؼ «سهٛض اٱَها٤ ٚايتكشٝض ٚايتهٌُٝ»س اـام ـ ٖٛ مٛ ايتعبټ

 .«ٚايتػٝري ٚايتأغٝؼ
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ٕڈ ٛٸضٖا ـ عځ أض٣ إٔ ض١ٜ٩ ا٫عتساٍ ٫ ؼتاز إٍ بطٖا ب ػٳٚاغتس٫ٍ، ٚإٕ تك

ٔٵ .إكڀًض ـ ٜػتًعّ تكسٜكٗا ٌڈ ٚيه ٟٸ َٔ أدٌ تطغٝدٗا بؿه َٛضز  أنجط، ٚضؾع أ

يط١ٜ٩، ٚبٝإ بعض َؿانٌ غا٥ط اٯضا٤، هب ايكٍٛ: ٜسٚض ن٬َٓا اٗ ٖصٙ  يًؿوچ

ايس٠، ٚإٕ َجٌ ٖصٙ ايؿطٜع١ هلا َكتهٝات ٫ ّهٔ يًؿاضع سٍٛ ايؿطٜع١ ايعا١ٕٝ ٚاـ

ٚٸ ،اؿهِٝ إٔ ٜتذاٚظٖا ٍ ٗ شيو ٖٛ ٫ٚ ٜأخصٖا بٓٛط ا٫عتباض. ٚا٫قتها٤ ا٭

ٛٸع١، ٚنصيو ا٭عطاف ٚايعازات  ٛٸض ا٭ٚناع ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ إتٓ ٬َس١ٛ ٚتك

َٚع ٚدٛز ٖصٙ ايؿطا٥٘ ؿٌ بايكإْٛ. بٌ ٚإهًډٚايتكايٝس ايػا٥س٠ بٌ إداطځ

 اييت ٫ ّهٔ إْهاضٖا، ٖٓاى ث٬خ ططم أَاّ ايؿاضع، ٖٚٞ: ،ٚايٛطؾٝات

ٍڈـ إٔ ٜتٓهډ1 عٔ ٖصٙ  ط ؾُٝع ايٛطؾٝات ٚعٓاقط ايتػٝري، ٚإٔ ٜعٌُ َعع

ايٓاؽ إٍ تهٝٝـ  ب١ ٚغري َتٓاغ١ُ، عٝح ٜهڀطٸايؿطا٥٘ ع٢ً دعٌ قٛاٌْ َتكًڍ

 ـ ا٭َط.َُٗا نًډ ،، ٜٚتأقًُٕٛ َعٗاأْؿػِٗ َع تًو ايهٛاب٘ ايجابت١

َٔ خ٬ٍ ٚنع ايعؿطات ٚا٦ٕات  ،ـ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تِٓٛٝ أَط ايتكٌٓ ٚايتؿطٜع2

َٸ١ ٚاـاقٸ ٛٸع١. ،١َٔ ايكٛاٌْ ٚايتؿطٜعات ايعا  ٚايٓاٚط٠ إٍ كتًـ ايٛطٚف إتٓ

تڀبٝل ١ٝ ٚايعا١َ ٚإكاقس ٚايكٛاعس ايكاب١ً يًـ إٔ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ ا٭قٍٛ ايهًچ3

٢ إٍ أٚ ستٸ ،ػاتػ١ أٚ َ٪غٸٗ كتًـ اؿا٫ت، ٜٚرتى غا٥ط ا٭َٛض ٚإٛاضز إٍ َ٪غٸ

 ٗ إطاض بعض ايؿطٚٙ.  ،ايٓاؽ أْؿػِٗ

ٚٸ َٔ  ؾإٕ إبساع فُٛع١ٺ ;لَٗٝض ٚغري َٛؾډ ٍ خٝاضٷَٔ ايٛانض إٔ اـٝاض ا٭

هٕٛ َٛضز ْٛط ٜٚئ ايكطاضات ٚايكٛاٌْ ايكًب١ ٚغري ايٓاٚط٠ إٍ ايؿطا٥٘ إدتًؿ١ مل 

 يعكٌ أبساڄ.ايؿاضع ٚتأٜٝس ا

ٌٴ ٢ إشا أَهٔ ؾشتٸ ;ل ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞايتشكڊ نُا إٔ اـٝاض ايجاْٞ َػتشٝ

 قشٝض ٚداَع هلصا اـٝاض ٗ عامل ا٫ؾرتاض ٚايتكسٜط ٚعامل ايصٖٔ، إ٫چ تكسِٜ تكٜٛطڈ

َٳأْ٘ ٫ ٜهٕٛ عًُٝاڄ ع٢ً َػت٣ٛ ايتڀبٝل ٚاٱدطا٤ ٚتعٌٝ إ٪غٸ شا  ٔٵػ١ ايتٓؿٝص١ٜ. 

ز إٔ ٖصٙ ايٛنع١ٝ اـاق١ تٓػذِ َع ٖصا ايكإْٛ اجملعٍٛ، ٚإٔ ايصٟ هب إٔ وسٿ

يتًو ايهرب٣؟ ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايصٟ ٜبك٢ ٗ ايبٌ ٖٛ اـٝاض ايجايح،  ٖصٙ ايكػط٣ َكسامٷ

 .«ض١ٜ٩ ا٫عتساٍ»طْا عٓ٘ بـ ٖٚٛ ايصٟ عبٻ
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ّ عجٗا غابكاڄ. ط١ٜ ايؿٍُٛ اييت تكسٻ١َ ْكٌ إٍ بڀ٬ٕ َْٛٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ إكسٸ 

داَع١  ع٢ً ايطغِ َٔ اعتباضٖا ايؿطٜع١ ـ ٗ اي١ًٖٛ ا٭ٍٚ ـ ؾطٜع١ڄ ،إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ

ٌٸ ٌٸ ،ٚنبري٠ قػري٠ٺ ٚؾا١ًَ، ٚقايت عهٛضٖا ٗ ن  تٵٚٚاضز٠، قس غهٻ ؾاضز٠ٺ ٚن

ك١، ٖٚصٙ أنرب َها١ْٝ ٚظَا١ْٝ نٝٿ تٗا ٚخًٛزٖا، ٚسؿطتٗا ٗ ظا١ٜٚٺايڀطف عٔ عإٝٸ

ُا بٳٚضٴ .ّهٔ تػسٜسٖا إٍ دػس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ايعا١ٕٝ اؾاَع١ ٚاـايس٠ نطب١ٺ

ٛټ ١ٝٗ( ـ ؾكٝٗاڄ َٓهبڀاڄ كض غري اـربا٤ بايٓكٛم ايؿهلصا ايػبب ٫ لس ـ )خ٬ؾاڄ يتك

 ـ َج٬ڄ ـ َٔ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ أض٣ &َٔ شيو إٔ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟٚ .َعتكساڄ بٓٛط١ٜ ايؿٍُٛ

 فاٍس ٚؾٝٛع ١ إعا٬َت ٚغري ايعبازات بٓٛط٠ ايتعبټنبري إٍ أزيچ ٘ إٍ سسڎأْ٘ قس تٛدٸ

َٔ ْاس١ٝ  ٝٳط ايعك١ٝ٥٬ ٗ إعا٬َت قاب١ً يًطزٸ٢ أقعب ٚأمشٌ ايػٿايؿطٜع١، ٚاعترب ستٸ

، (29)ايؿطع أٜهاڄ. َٚٔ ٖصا ايكبٌٝ: تؿهٝه٘ ٗ غري٠ ايعك٤٬ بؿإٔ ايتعاٌَ بإعاطا٠

ٖصٙ ايٓاس١ٝ ّهٔ اٱؾهاٍ ع٢ً اغتٓباطات٘ اؾع١ٝ٥. َٚٔ بٌ َٛاضز تعبٸس َٚٔ 

ٖډ(30)ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ َا ْطاٙ ٗ بٝع ايػ٬ح إٍ أعسا٤ ايسٜٔ ٜعًُ٘  ٔٵ، ٚبٝع ايعٓب 

، (34)، ٚنٝؿ١ٝ إضخ اؿكٛم(33)، ٚخٝاض تأخري ايجُٔ(32)ـ ايؿطٙ، ٚخٝاض ؽًڊ(31)ٔطاڄ

٘ شٖب ٗ بعض إٛاضز إٍ اغتبعاز َٚع شيو نًچ َٚا إٍ شيو َٔ ا٭َٛض ا٭خط٣.

ٌ بٳطف ايٓاؽ َٔ قٹس ع٢ً اسرتاّ بٓا٤ ٚعٴتأغٝؼ ايؿاضع، ٚأنچي س، ٚمل ٜطٳ نطٚض٠ڄايتعبټ

 .(35)ايؿاضع

إٕ سك١ًٝ ايبشح ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚايؿك١ٝٗ ٚا٭قٛي١ٝ ٖٛ ؾِٗ ٖصٙ 

ت قس ساؾٜ ع٢ً َعا٬َت ل بإعا٬ََا ٜتعًډ ؽ ٖٗٚٞ إٔ ايؿاضع إكسٻ ،اؿكٝك١

َٚٔ  .ٚقاّ بإق٬سٗا ،ايٓاؽ ٚتأغٝػاتِٗ، ٚعُس إٍ تٗصٜب ايعازات اييت ٜػتكبشٗا

ٖٓا ؾإٕ يػ١ ايٓكٛم ٗ إعا٬َت ـ خ٬ؾاڄ يًُػاض ايػا٥س ٗ ايعبازات ـ ٖٞ ٗ ايػايب 

ز٠ . ٚهلصا ايػبب إٕ عسز ايٓكٛم ايٛاض(36)ٚإثبات تأغٝؼڈ ْٚٗٞ، ٚيٝػت يػ١ځ ضزعڈ يػ١ڂ

ؽ ٗ ايعبازات ٫ ّهٔ َكاضْت٘ َع عسز ايٓكٛم ايٛاضز٠ ٗ ٌ ايؿاضع إكسٻبٳَٔ قٹ

 .(37)ا٭بٛاب ا٭خط٣

٢ ع٢ً غري٠ َٚٓٗر عًُا٤ ايؿك٘ ؽ ستٸط ٖصا ا٭غًٛب َٔ ايؿاضع إكسٻيكس أثٻ

ٕ ٚٵ، ٫ٚ ٜطٳ«١َإهاغب احملطٻ»ثٕٛ عٔ ٚا٭قٍٛ أٜهاڄ، َٚٔ ٖٓا لس ايؿكٗا٤ ٜتشسٻ

ثٕٛ عٔ ٜٚتشسٸ ،ٕ إعا٬َت أَطاڄ عك٥٬ٝاڄٚٵ; ٜٚطٳ«١ًإهاغب احملًډ»ًتأيٝـ ٗ يض٠ نطٚ
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ؾٝٗا َٔ  ٫ بٴسٻ، إٕ إعا٬َت عك١ٝ٥٬څ». قاٍ اٱَاّ اـُٝين: (38)ايطزع ٚايتدڀ١٦

. نُا إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜأَط ايكا٥ٌُ ع٢ً ا٫غتٓباٙ بايتُاؽ ايسيٌٝ ع٢ً (39)«ايطزع

ٌٵ ٫﴿ڀعاّ، ٚشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ: اؿهِ بتشطِٜ اي َٴشٳطٻَقڂ ٞٻ  ٞٳ إڇيځ َٳا أڂٚسٹ  اڄ أځدٹسٴ ؾٹٞ 

٘ٴ. ُٴ ِڈ ٜٳڀڃعٳ ؾإٕ سهِ ايؿاضع ع٢ً طبل بٓا٤ ايٓاؽ،  ٚإ٫چ ،(145)ا٭ْعاّ:  ﴾..عٳًځ٢ طځاعٹ

 ٚع٢ً َػًو إْهاض اٱباس١ ايتهًٝؿ١ٝ ؽًٛ ايٛاقع١ َٔ اؿهِ.

 

يًكٍٛ  ّ إٍ بعض اٯٜات ٚايطٚاٜات اييت قس تهٕٛ َٓؿأڄَا تكسٻ ْا ٗطٵأؾٳ

ٔٵ. بايؿٍُٛ َا  ٚٗ .ّهٔ اٱداب١ عٔ ا٫غتؿاز٠ إصنٛض٠ َٔ ٖصٙ ا٭زي١ بٛدٛٙٺ ٚيه

 :ايتايًٜٞٞ لٌُ ٖصٙ ايٛدٛٙ ع٢ً ايٓشٛ 

ؽ ٚتؿطٜع٘ ايصٟ ٜٴػتؿاز َٔ ٖصٙ ايٓكٛم ٖٛ إؾطاف ايؿاضع إكسٻـ 1

ٍٸٚيهٓٸ ;ٝادات اٱْػا٫ٕست ػات ػ١ أٚ إ٪غٸع٢ً ْؿٞ إَها٤ ٚإْهاض إ٪غٸ ٗا ٫ تس

ايتؿطٜع١ٝ ٚضزٸ ايعٴطف ٚبٓا٤ ايعك٤٬. ّهٔ )بٌ هب( اعتباض تطى ايتكٌٓ إٍ 

با٫يتؿات إٍ َكاقس ايؿطٜع١ ايعا١َ ٚا٫ستٝادات ٚإتػريات  ;ت ايتؿطٜع١ٝاػإ٪غٸ

. ٚايؿاٖس َٔ ايتؿطٜع اٱهلٞ اڄدع٤ س ايٓاؽ ٚبٓا٤اتِٗ،إطتبڀ١ عٝا٠ اٱْػإ ٚتكايٝ

َٔ شيو َج٬ڄ أْ٘ قٌٝ ٗ قشٝش١ ٚع٢ً ٖصا ايتٛدٝ٘ تعاطٞ ايؿكٗا٤ َع ٖصٙ ايٓكٛم. 

ٍٸ ع٢ً تعٌٝ ا٭ضف َٚكساض اـػاض٠ َٔ قٹ ١َ:أبٞ إكري إتكسٸ ٌ بٳإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تس

ٝٸ١ٓ دعٌ ؼسٜس ا٭ضف ٚاـػا٥ط ـ غري َع٢ٓ إٔ ايؿاضع إكسٸؽ قس  ،اؿانِ أٚ ايب

با٫يتؿات إٍ خرب٠ اـربا٤.  ;ؽ ـ إٍ اؿانِ ايؿطعٌٞ ايؿطع إكسٻبٳز٠ َٔ قٹاحملسٸ

ػ١ اؿه١َٛ َٔ أدٌ ع٢ً تعٌٝ َ٪غٸ ١ڄأخط٣: إِْٗ قس اعتربٚا ٖصٙ ايطٚا١ٜ زايچ ٚبعباض٠ٺ

 .(40)ٙٔ َٔ أضف اـسف ٚغريَعٝٻ عٔ دعٌ َكساضڈ ط٠ڄايتكِٜٛ، ٚيٝػت َعبٿ

ٗ إٔ ايتعاطٞ ا٫ْتكا٥ٞ ٚا٭سازٟ ٗ إػأي١ شات ايٓكٛم ٚايطٚاٜات  ٫ ؾٳوډـ 2

ٛٸع١ يٝؼ قشٝشاڄ. ٚع٢ً احملكڍ ٛٸع١ل إتتبٿإتٓ  ;ع ايهاب٘ ٬َس١ٛ ايٓكٛم ٚا٭زي١ إتٓ

داَع َٔ بٝٓٗا. ٖٚصٙ اؿاي١ ٖٞ ايػا٥س٠ ٗ إػأي١ َٛضز  َٔ أدٌ ايعجٛض ع٢ً ططٜلڈ

ٌ ايؿاضع ٗ ط عٔ عسّ تسخټتعبٿ ١څ١َ، أزيچايٓكٛم إتكسٸ َكابٌٗ  ،ش ٖٓاىايبشح; إ

ٖٚٞ ايطٚاٜات اييت تعبٸط ، ٗ ٖصا ايؿإٔ ْا إٍ ضٚاٜاتٺطٵبعض ا٭َٛض. ٚقس غبل إٔ أؾٳ
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 ;ٚعسّ دعٌ اؿهِ ٚايتهًٝـ ٗ تًو إٛاضز ،عٔ غهٛت اهلل ٗ بعض إٛاضز

 ،|ا٭نطّ ايٓيبٸ :َِٚٓٗ ،تعساز أنجط ايٓاؽخ عٔ اغٚنصيو ايطٚاٜات اييت تتشسٻ

ٍٸ ٖٚٓاى ضٚاٜاتٷ ;يًٓٛط بؿإٔ أَٛض زْٝاِٖ ع٢ً ٚدٛز بعض َٛاضز اـٮ ؼت  تس

ٜٳ«إعه٬ت» :عٓٛإ اٱَاّ  إ١ٕ، عٝح بٝإ سهُٗا ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ زٵطڇ، اييت مل 

٘ ٜعًِ بٗا، ٚيهٓٸـ ٖٚٛ باب َس١ٜٓ ايعًِ ٚأَري ايعًِ ٚايبٝإ ـ مل ٜهٔ ْؿػ٘  ×ٝٸاڄعً

ًڃ ٜٴ ١ ٜعٌُ بهتاب اهلل ٚغٓٸ ×ٞپنإ عً» قاٍ: ×دعؿط ٞعٔ أبِ سهُٗا. ٗٳنإ 

ٝٸ هلُ٘ اهلل تعاٍ أ١ يٝؼ ٗ ايهتاب ٫ٚ ٗ ايػٓٸ ٟاؿازخ ايص ٤ٞؾإشا ٚضز عًٝ٘ ايؿ ،ْ٘ب

 .(41)«ٚشيو ٚاهلل َٔ إعه٬ت ،هلاَاڄإ

٫ ّهٔ اعتباض ايطٚاٜات  ،با٫يتؿات إٍ فُٛع ا٭زي١ ;ايه٬ّ أْ٘ خ٬ق١ڂٚ

 ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ١ڄٚاٯٜات إػتٓس إيٝٗا ٗ ْٛط١ٜ ايؿٍُٛ زايچ

َټ3 ز٠ ٜجبت إٔ ا٭زي١ َٛضز ايبشح يٝػت بكسز إثبات ٌ ٗ ايطٚاٜات إتعسٸـ إٕ ايتأ

ٌٸْٛط١ٜ ايؿٍُٛ، ٚدعٌ اؿهِ إٛضزٟ ٚإؿدٸ  ٚسازث١، بٌ ٖٞ ْاٚط٠څ ٚاقع١ٺ ل يه

َٸيب يٮسهاّ اـاقٸإٍ ايؿٍُٛ ايٓػ ١، ٖٚٞ ١، ٚايؿٍُٛ إڀًل يٮسهاّ ايعا

بكسز نطب ايتٝاضات ٚا٭ؾدام اؾاًٌٖ إػطٚضٜٔ ايصٜٔ ٫ ٜػتؿٝسٕٚ ـ بػبب عسّ 

، خامٸ ٢ بايٓػب١ إٍ إٛاضز اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا تؿطٜعٷ١ ستٸْهذِٗ ـ َٔ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

ٚآضا٥ِٗ ايؿدك١ٝ.  ;ايكٝاؽ :َٔ قبٌٝ ،غري َٛثٛم بٗا ٫ڄ َٔ شيو إٍ ططمڈسٳًٜٚذإٔٚ بٳ

ُٸ َكابٌٚٗ  ٜكطٸٕٚ ع٢ً غع١ ٚمشٛي١ٝ ايكطإٓ  ^١ إعكَٕٖٛٛصٙ ايؿٛن٢ نإ ا٭٥

ٌڈٚايػٓٸ ّٸ ١ )بؿه لطاض ٚضا٤ ايؿٛن٢ غري (، ٚناْٛا ٜطزعٕٛ ايٓاؽ عٔ ا٫أٚ خامٸ عا

ؿاز٠ َٔ غع١ ١ٜ إٍ ايؿطٜع١ اٱهل١ٝ. ؾُا ٖٞ ع٬ق١ ٖصا إهُٕٛ ـ ٗ ن٤ٛ ا٫غتإ٪زٸ

 ايٓٗٞ عٔ أب١ٝٓ ايعك٤٬ ٚايٓاؽ؟!ٚ ،١ايؿطٜع١ ـ ظعٌ ا٭سهاّ اـاقٸ

َٳ قاٍ: إِا ×عٔ أبٞ اؿػٔ» ٗ ٖصا ايؿإٔ: ٚإيٝو ضٚا١ٜڅ نإ  ٔٵًٖو 

ٝٸ ـ تباضى ٚتعاٍـ قبًهِ بايكٝاؽ، ٚإٕ اهلل  زٜٓ٘ ٗ  ٢ أنٌُ ي٘ ْٝع٘ ستٸمل ٜكبض ْب

بٝت٘ بعس  ٚتػتػٝجٕٛ ب٘ ٚبأٌٖ ،إيٝ٘ ٗ سٝات٘ؾذا٤نِ َا ؼتادٕٛ  ،س٬ي٘ ٚسطاَ٘

أبا سٓٝؿ١  ضف اـسف، ثِ قاٍ: إ٢ٕ إٔ ؾٝ٘ ٭ستٸ ،١ عٓس أٌٖ بٝت٘ٚإْٗا كبٝٸ ،َٛت٘

ٞپ ٔٵٖډ  .(42)«أْا ٚ قًتٴ ;ٜكٍٛ: قاٍ عً

ٟٸٚع٢ً  عٓس  ّ ـ ٫ تػتٓس إٍ أغاؽڈساٍ إٕ ْٛط١ٜ ايؿٍُٛ ـ ع٢ً ايٓشٛ إتكسٿ أ
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 ٫ٚ زيٌٝ عًٝٗا َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚايعكٌ ايػًِٝ. كٌ،ايؿكٗا٤ احملكڍ

 

إٕ ض١ٜ٩ ا٫ْععاٍ إڀًل يًؿطٜع١ عٔ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ َٚا ٜطتب٘ َدتًـ ؾ٪ٕٚ 

َٔ ا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ  سٝا٠ اٱْػإ، ٚايكٍٛ باٱبٗاّ ٚانتؿا٤ ايؿطٜع١ ببٝإ عسزٺ

َٸ ٌٷل عٝاتِٗ اـاقٸَا ٜتعًډ ٜع إٍ ايٓاؽ ١ٗ، ٚتطى ايتكٌٓ ٚايتؿطايعا يًٓكس َٔ  ١، قاب

 عسٸ٠ دٗات:

ـ إٕ ا٭زي١ ايكا١ُ٥ ع٢ً نطٚض٠ إضغاٍ ا٭ْبٝا٤ ٚإْعاٍ ايهتب ايػُا١ٜٚ، ٚاييت 1

ٍٸ ع٢ً نطٚض٠  ٫ تط٣ ايعكٌ ايبؿطٟ ٚسسٙ ناؾٝاڄ هلسا١ٜ اٱْػإ إٍ ايػا١ٜ ايٓٗا١ٝ٥، تس

. نٝـ ّهٔ اؾُع بٌ ايط١ٜ٩ اييت ػعٌ (43)ايتؿطٜع سٍٛ ؾ٪ٕٚ سٝا٠ ايبؿط

١ٝ ٚاؾع١ٝ٥، ٚسكط ايسٜٔ ٚايؿطٜع١ ٗ إطاض قٛضاڄ ٗ ايتكٌٓ بؿإٔ إػا٥ٌ ايهًچ

١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ، َٔ قبٌٝ: ا٭َٛض ا٭خ٬ق١ٝ ٚايؿطز١ٜ أٚ إناؾ١ بٝإ بهع١ أقٍٛ نًچ

ساد١ اٱْػإ إٍ اهلسا١ٜ س ع٢ً ١ اييت ت٪نڍايط١ٓ ٚايعساي١ ٚإػاٚا٠، ٚبٌ ا٭زيچ

 زٜٔ َٔ ايػُا٤؟اٱهل١ٝ ٚا٭ْبٝا٤ إعكٌَٛ إػسٻ

ٗ سٌ إٔ ٚدٛز اؿبٸ ٚايبػض ٚإكًش١ ٚا٫ْؿعاٍ اي٬ؾعٛضٟ يًبؿط، ٚاييت 

ٌ َٛاْع ػعٌ َٔ ٖٞ َٔ اضتسازات ٚاْعهاغات ايعٛاٌَ احملٝڀ١ باٱْػإ، تؿهڍ

ِٸ اؿسٜح عٔ (44)سض ايبؿط ٗ ايتكٌٓ أَطاڄ غري َ٪نډؼطټ . ٚايعذٝب إٔ ايبعض عٓسَا ٜت

طات َٔ اـًؿٝات، عٝح ؿٳطاڄ بعٳط َتأثٿؾِٗ ٚتؿػري ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٜعترب شٖٔ إؿػٿ

ٔٵ ٫ ٜػتڀٝع اٱقباٍ ع٢ً ايٓلٸ ٟٸ ضٚاغب غابك١. ٚيه عٓسَا  ٖٚٛ ؾاضؽ ايصٖٔ َٔ أ

إزضاى إكاحل  ٜهٕٛ ايه٬ّ سٍٛ ايتكٌٓ ٚايتؿطٜع ٜط٣ اٱْػإ قازضاڄ ع٢ً

 .ٚإؿاغس، ٚتؿطٜؼ ْؿػ٘ َٔ ْٝع إٛاْع اييت ؼٍٛ زٕٚ اٱزضاى ايكشٝض

١ ـ إٕ ػاٌٖ ٚدٛز ٦َات اٯٜات ٚآ٫ف ايطٚاٜات ٗ إٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥ ايسايچ2

إطتبڀ١ عٝا٠ اٱْػإ، ٚاعتباض ٖصٙ ايٓكٛم  ا٫تع٢ً ايتؿطٜع ٗ كتًـ اجمل

ٌڈَٚ إٍ عكطڈ بأْعٗا ْاٚط٠ڄ عًٝ٘، ىايـ  هإ بعٝٓ٘، باٱناؾ١ إٍ عسّ ٚدٛز زيٝ

ايهجري َٔ ٖصٙ ايٓكٛم ْؿػٗا. إٕ ايكا٥ًٌ بٓٛط١ٜ ا٫ْععاٍ ٚاٱبٗاّ ٜػتدسَٕٛ 

ٞٸن٬َاڄ غري ؾٓٸ إٍ  ٗ إضداع ْٝع ٖصٙ ايكهاٜا إٍ قهاٜا ْاٚط٠ٺ ٞ ٚغري عًُ
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ٝٵسٳ. (45)١ ٚغري ايسا١ُ٥ا٭ٚناع اـاقٸ َټ ػ٘ عباض٠ٺبأب ،باٱَهإ ٘أْ بٳ ٌ بؿإٔ ٚأز٢ْ تأ

ز عًُا٤ ا٭قٍٛ ٗ عًِ انڀطاب ٖصا ايه٬ّ. يكس سسٻ إثبات١ داَع١ٝ ايسٜٔ، أزيچ

أقٍٛ ايؿك٘ نٛاب٘ يًكهاٜا ايتؿطٜع١ٝ ٚغري ايتؿطٜع١ٝ، ٚاٱْؿا١ٝ٥ ٚاٱخباض١ٜ، 

 ًٛي١ زٕٚ ٖصا ا٫نڀطابات ٗ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾهاض.ٝيًش ;ٚاؿكٝك١ٝ ٚاـاضد١ٝ

ُٳ «اٱبٗاّ»ؿه١ً ا٭خط٣ إٛدٛز٠ ٗ ض١ٜ٩ ـ إٕ ا3ٕ شا ٫ ٜعًِ إٔ  ٔٵٖٛ إبٗاَٗا. ؾ

١ٜ ٚايعساي١، ٚاييت ١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايط١ٓ، َٚطاعا٠ اؿطٸَٔ ايكهاٜا ايهًچ اعتباض عسزٺ

ٌ بٳٞ أٜهاڄ، ٫ٚ ساد١ إٍ اعتباضٖا َٔ قٹّهٔ يًعكٌ إٔ ٜسضنٗا ع٢ً إػت٣ٛ ايهًچ

١ٝ؟! إٕ ايعساي١ غري إؿػٸط٠، ٛع١ َٔ ا٭َٛض ايهًچايؿاضع، يٝؼ غ٣ٛ اعتباض فُ

ٝٸ١ٓ، ٚاؿطٸ  ٫ غٝٻُاٚ ،ٌ ساد١ اٱْػإ ٗ ايتك١ٌٜٓ غري إعطٸؾ١، ٫ ُجٿٚايط١ٓ غري إب

ٓا إٍ شيو ٚازٟ ايٓػب١ٝ ايػشٝل، ٚنٓا أٜهاڄ ـ ع٢ً سسٸ تعبري بعض أقشاب ؿڃإشا أنٳ

 .(46))ٚايط١ٓ إها١ْٝ ستُاڄ( «ٌ ايعكطعساي١ ٚعك»ٖصٙ ايط١ٜ٩ ـ َٔ ايكا٥ًٌ بـ 

٢ ًهجري َٔ أعُاٍ ٚنتابات ايكا٥ًٌ بؿهط٠ اٱبٗاّ )ٚستٸيعٞ َٚٔ خ٬ٍ تتبټ

ٕڈ ٟٸ بٝا ٚانض هٝب عٔ ايتػا٫٩ت اؾٖٛط١ٜ. ؾ٬ ْط٣ ٗ ٖصٙ  ا٫ْععاٍ( مل أعجط ع٢ً أ

 .(47)ايهتابات ٚا٭قٛاٍ غ٣ٛ بهع١ اْتكازات غري َٓتذ١

ض ٚايصٌٜ ٚعسّ ا٫ْػذاّ ٗ نًُات أقشاب ض١ٜ٩ اٱبٗاّ ـ إٕ اْؿكاٍ ايكس4

أض٣ إٔ » :ايتايٞ ل اـٓام ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. اْٛط إٍ ايٓلٸتهٝٿ ،ٌ َؿه١ً أخط٣ّجٿ

 ٚيٝػت َٛي١ٜٛ. ؾٗٞ إضؾازٷ ،ْٛعاڄ َا ايطٚاٜات ٗ ٖصٙ إٛاضز )إعا٬َت( ٖٞ إضؾاز١ٜڅ

عك١ٝ٥٬، َٚا زاَت  ٬ت ٖٞ نطٚض٠څإٍ أغًٛب ايعك٤٬... إٕ ْٝع أسهاّ إعاَ

ِٸ إَها٩ٖا َٔ قٹ نطٚض١ٜڄ ٚبايتايٞ ؾإٕ ايؿاضع نإ ّهٝٗا  ،ٌ ايعك٤٬بٳٚؾا٥ع١ ٜت

ض اٱَها٤، زٕٚ ٚٵإعا٬َت ّاضؽ زٳ :أٜهاڄ; ٭ٕ ايؿاضع ٗ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ

 .(48)«ايتأغٝؼ

٫عتساٍ، ٌّٝ إٍ ؾهط٠ ا «ْٛعاڄ َا»إٕ قسض ٖصا ايه٬ّ َٔ خ٬ٍ ايتعبري بـ 

ِٸ ،ٗ سٌ إٔ ايه٬ّ اي٬سل ٟ إٍ ض١ٜ٩ ٜ٪زٸ ،«ْٝع ا٭سهاّ»ايتعبري ؾٝ٘ بـ  ايصٟ ٜت

 ا٫ْععاٍ أٚ اٱبٗاّ.

ل بايٓٛاّ إعٝؿٞ ٚا٫قتكازٟ ايصٟ ىتاضٙ ايٓاؽ، َا ٜتعًچ ٗ» ٜٚكٍٛ اٯخط:

ٓاؽ لس ايؿاضع قس تطى ا٭َط إٍ اي ؟ػٕٛ عًٝ٘ ْٛاََِٗٚا ٖٛ ايُٓٛشز ايصٟ ٜ٪غٿ
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ضات ٚايكٛاٌْ ٢ ايؿطٜع١ ْؿػٗا قايت: ع٢ً ايٓاؽ إٔ ٜهعٛا أقٍٛ إكطٸأْؿػِٗ، ٚستٸ

ِٷ ;ز ايؿاضع إطاضاڄ يصيوٚبڀبٝع١ اؿاٍ قس سسٻ .بأْؿػِٗ  نٞ ٫ ٜهٕٛ ٗ ػاٚظٙ ًٚ

ٔٵسسٺ٭ هلِ ٗ  زٕٚ ؼسٜس إطاضڈ ،يٛ متٸ تطى ا٭َٛض إٍ ايٓاؽ أْؿػِٗ بإڀًل ... ٚيه

ٌٸُا بابٳشيو، ضٴ ٣ شيو إٍ ُا أزٸبٴط ٚاؿسٚز ٚؾل ٖٛاٙ، ٚيطٴطڂإٍ ضغِ ا٭ڂ ؾدلڈ زض ن

ٚغازت ؾطٜع١ ايػاب; إش غٛف ٜكّٛ  ،ٚتهٝٝع سكٛم ايهعؿا٤ ،ٖهِ سكٛم اٯخطٜٔ

ٌٸ ؽ إٍ تأغٝؼ أقٌ ... َٚٔ ٖٓا عُس ايؿاضع إكسٻظطٸ ايٓاض إٍ قطق٘ ؾدلڈ ن

ٞٸ ِٸ ادتُاع ُٴٛ ٫ځ﴿سٝح قاٍ تعاٍ:  ،َٗ ٛڃًٹ ٚٳ٫ځتٳ ٕٳ ٕٳ  ُٴٛ ٛڃًځ ـ ٗ ًځ.. إٕ عًُا٤ ايػٻ.﴾تٴ

زضاغتِٗ ٭ْٛاع ايؿطنات ٗ عكطِٖ اْتبٗٛا إٍ ٚدٛز ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايؿطانات، 

َٸإٍ ٚايتؿتٛا أثٓا٤ تكُِٝٝٗ هلا  ١ٝ ١ ٚايهًچإٔ ْٛعٌ َٓٗا ٫ ٜتٓاؾٝإ َع ايكٛاعس ايعا

ِٗ أبڀًٛا ايٓٛع ايجايح َٔ ا ظٛاظ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ، ٚيهٓٛٵيًؿطع، ٚيصيو ؾإِْٗ أؾتٳ

ف باغِ ؾطان١ ايٛدٛٙ، ضغِ سهِ عك٤٬ ايعامل ظٛاظ طٳعٵٖٚٞ اييت تٴ ،ايؿطان١

ٝٵسٳ .ٚإباس١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطان١ ًٛا إٍ إٔ ؾطان١ ايٛدٛٙ ٫ إٔ ايؿكٗا٤ قس تٛقٻ بٳ

ٚٸ ٢ٓ ي١ٝ يًؿطع. إٕ ؾطان١ ايٛدٛٙ تكّٛ ع٢ً أغاؽ ا٫عتباض، َعتٓػذِ َع ايكٛاعس ا٭

 .(49)«َاٍ ايعٌُ، ٫ٚ تػتتبع ع٬ُڄ... أْٗا ٫ تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايٓكٛز ٚايجط٠ٚ ٚضأؽ

 إٕ ا٭َط ايصٟ هب إٔ ْكٛي٘ هلصا ايكا٥ٌ احملرتّ ٖٛ:

ٌ بٳَٔ أْٛاع ايؿطان١ إكبٛي١ َٔ قٹ خامٸ ـ ٌٖ ّهٔ اؾُع بٌ ضزٸ ْٛعڈ1

ٜكطٸ عًٝ٘ قاسب ٖصا ايصٟ  ،س ٚايتأغٝؼعك٤٬ ايكّٛ ٚبٌ ايٓؿٞ إڀًل يًتعبټ

ايه٬ّ؟! ٌٖ ّهٔ يٓا ـ بعس اؾرتاض تطى َڀًل ايٓٛاّ إعاؾٞ ٚا٫قتكازٟ ٚايعكٛز 

ٌڈ ،إٍ عٴطف ايٓاؽ خ عٔ بڀ٬ٕ ١ٝ ـ إٔ ْتشسٻَٔ ا٭قٍٛ ايهًچ ٚاسس أٚ عسزٺ ٚبٝإ أق

ٚٸ»ٌ عك٤٬ ايعامل؟! َا ٖٞ تًو بٳَكبٍٛ َٔ قٹ عكسٺ َٸ١ ٚا٭  ١ٝي١ٝ ٚايهًچايكٛاعس ايعا

إٕ ؾطان١ ايٛدٛٙ »اييت ٫ تٓػذِ َعٗا ؾطان١ ايٛدٛٙ؟ ٌٖ ّهٔ يعباض٠:  «يًؿطع

َاٍ  تكّٛ ع٢ً أغاؽ ا٫عتباض، َع٢ٓ أْٗا ٫ تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايٓكٛز ٚايجط٠ٚ ٚضأؽ

ٟٸ ْٛعڈ «ايعٌُ، ٫ٚ تػتتبع ع٬ُڄ َٔ أْٛاع  إٔ تٓػذِ َع َٓٗر ا٫ْععاٍ أٚ اٱبٗاّ ْٚؿٞ أ

 يؿطٜع١؟!ايتؿطٜع ايتأغٝػٞ ٗ ا

بساؾع اؿًٝٛي١ زٕٚ ًِٚ  ;ز إطاضاڄؽ إٔ وسٿـ نٝـ هب ع٢ً ايؿاضع إكسٻ2

ٚإٓع َٔ ؼكٝل إكاحل ٚا٭طُاع ايؿدك١ٝ يًٓاؽ، ع٢ً إٔ  ،ٌٓإكتسضٜٔ إتُهچ



 

 االجتهاد والتجديد 

ٌٸبٳٜهٕٛ ٖصا اٱطاض َكب٫ٛڄ َٔ قٹ ٌڈ ٌ عكٌ ن ٔٵعاق يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜكٍٛ  ، ٚيه

ٟ إٍ قإْٛ سا١ٜ ٚضا٤ ٖصا اٱطاض؟ إشا نإ عسّ اٱطاض ٜ٪زٸؾ٦ٝاڄ أٚ إٔ تهٕٛ ي٘ ٖ

ٟ عسّ ايكإْٛ ٗ ايسا٥ط٠ اييت ّهٔ يًؿاضع إٔ ٜهع قاْْٛ٘ إٍ َجٌ ايػاب أؾ٬ ٜ٪زٸ

 ٖصٙ اؿه١َٛ ٚايكإْٛ أٜهاڄ؟

ٟٸٚع٢ً  سٝڀت ساٍ إٕ ض١ٜ٩ ا٫ْععاٍ ٚاٱبٗاّ ـ خ٬ؾاڄ يًعخطؾ١ ٚايبٗطد١ اييت أڂ أ

ٗ  ٢ بعض ا٭تباع ٚا٭ْكاض ٗ ايسٚا٥ط غري ا٫ختكاق١ٝ ـ ٖٞ ض١ٜ٩څٚسكٛهلا عً، بٗا

 يٮغاؽ ايعًُٞ. ٚؾاقس٠څ، غا١ٜ ايهعـ

ٌڈنُا إٔ ا٭زيچ  ١ اييت أٚضزْاٖا ٗ تٛدٝ٘ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ـ ضغِ عسّ عجٛضْا ع٢ً زيٝ

ٕٵ أْٗا ٫ تجبت ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ. هب  ناْت تڀٝض بط١ٜ٩ ايؿٍُٛ، إ٫چ ٚانض َٓٗا ـ ٚإ

غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ا٭زي١ ـ نُا قٓعٓا مٔ ـ ٗ إثبات ْٛط١ٜ ا٫عتساٍ. ٚاؿكٝك١ ٖٞ ا٫

ـٺ ،َهڀطب عٔ اعتكازٺ إٔ ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ عباض٠څ ٞٸ َٚٛق ٗ َٛاد١ٗ ض١ٜ٩  غري عًُ

 ؾ١.ايؿٍُٛ إتڀطٿ
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 عمي الفكْ ٔاملعااف املؤثِّرٚ يف العمًٕ

 ٔودٝ تأثريِا
 

 

ٛٸ ٌٸ ايعًِ تٛٗط يًباسجٌ َع قات سكٝك١ٝ، تًعَِٗ بتٛغع١ َعاضؾِٗ عٓس زضاغ١ ن

ٌٸ دٛاْب ايعًِ إسضٚؽ ;ٗ عًّٛ أخط٣ ٖچا قس ٜعٝل  .َٔ أدٌ اٱساط١ ٗ ن ٖٚصا 

ازي١ بٌ ايع٬قات إتب» :زٛٛدع١ًُٝ إڀايع١ أٚ ايؿِٗ يصيو ايعًِ، ٚيصيو قايٛا ب

ٕڂ ٕٸ أؾٗط ا ٕٸ أدعا٤ إعطؾ١ ٖٞ ٗ اؿكٝك١ أعها٤ َتها١َٓ، نُا أ عٌ سٹبٵايعًّٛ... ٚإ

ٗ  ،طؾٛا بكسضتِٗ ايٛاغع١، ٚؼ٬ًٝتِٗ يًُعاضف إتساخ١ًٗ تاضٜذ ايعًّٛ ِٖ ايصٜٔ عٴ

 .(1)«قٝاغ١ ْٛطٜات ع١ًُٝ

ٕٸ عًِ ايؿك٘ غري بعٝس عٔ ٖصا ا٭َط ؿه١ً ٗ عًِ سٝح ٚٗطت ٖصٙ إ ;ٖصا ٚإ

تأثري ايعًّٛ ٚإعاضف »بعٓٛإ:  ْا إٍ زضاغ١ َٛنٛع١ٺ٤ٖچا زعا عًُا ،ايؿك٘ ٚاغتؿشًت

ٌڈصٚهل .«عًِ ايؿك٘ ٗ  ،كتكط ا اْڀًل عجٓا يتشسٜس ٖصٙ ايعًّٛ باغتعطانٗا بؿه

ٌڈ َا  يٲساط١ بتًو ايعًّٛ ٗ ;ا٫ختكام ٟٞ، ٚشيو تػ٬ٝٗڄ يصٚؾٓٸ ٚؾٗطغتٗا بؿه

يهٞ ٫ ٜػٝب عِٓٗ بعض تًو  ;ع١ًُٝ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝوتادْٛ٘ ٗ 

ٌٸ دٛاْب إػا٥ٌ إػتٓبڀ١ أسهاَٗا ايؿطع١ٝايعًّٛ، ؾٝكعب عًِٝٗ اٱ  .ساط١ به

ٝٻ ع١ اييت هب إٔ وٝ٘ بٗا ايؿكٝ٘ َٔ ٔ َٔ عجٓا ٖصا َس٣ ايػٻٚٗ ْؿؼ ايٛقت ٜتب

 أدٌ ايٛقٍٛ إٍ اؿهِ ايؿطعٞ.
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ُٸبصيو تٚ  ،كتًؿ١ َػتٜٛاتٺٚ ،ٚاغع١ ٕ تهٕٛ يس٣ ايؿكٝ٘ َعطؾ١څ١ٝ أربظ أٖ

ُا يعّ إٔ ٜهٕٛ ُا اؾتسٸ ايتأثري نًچؾهًچ ،ط تًو ايعًّٛ ٚإعاضف بعًِ ايؿكَ٘كساض تأثټ

 يسٜ٘ َعطؾ١ أنجط بصيو ايعًِ.

 

 ط٠ ٗ عًِ ايؿك٘؟ايعًّٛ ٚإعاضف إ٪ثٿ ١ٌٖ ّهٔ ؾٗطغ

 

 ،طإ بايعًّٛ ٚإعاضف ايس١ٜٝٓ ٚغري ايس١َٜٝٓتأثٿ ،ٚقطٜٓ٘ عًِ ا٭قٍٛ ،عًِ ايؿك٘

 ّٚهٔ ؾٗطغتٗا. ،كتًؿ١ بٓػب١ٺ

 

١ بؿًػؿ١ ايؿك٘ ٚأقٛي٘، أٚ َڀًل غٛا٤ إدتكٸ ،ؿاتتٓاٚيت ايهتب ٚإ٪يډ

تذاٚظ ط٠ بعًِ ايؿك٘، ٚمل تايهتب ايؿك١ٝٗ ٚا٭قٛي١ٝ، َٛنٛع١ ايعًّٛ ٚإعاضف إ٪ثٿ

٬عٓا مل ٜعطض َٛنٛع ؾٗطغتٗا ب اطچػٳٚعځ .َٔ َباسح ايهتاب شنطٖا نُبشحٺ

ٌڈ ٌٸ ٚاغتعطانٗا بؿه  ;٘يًهتاب١ عٓزعاْا  ٖچاٖٚصا  ;أٚ ٗ نُٔ أسس ايهتب َػتك

ٌڈ ٌٸ يتػًٝ٘ ايه٤ٛ عًٝ٘ بؿه  .ٚانض َٚػتك

 

ٌڈايبشح غًو إٓٗر ايتعطٜؿٞ ايتبٜٛب، ٚشيو برتقِٝ إڀ ٜػٌٗ ع٢ً  ايب بؿه

 ٚشيو يهٕٛ بعض إڀايب َتساخ١ً ؾُٝا بٝٓٗا. ;ايكاض٨ َتابعتٗا

ٚٸ١ٍَ ٚإباسح ايتُٗٝس١ٜ اييت شنطت ٗ ايبشح ٗ إكسٸ ٚخاض  ،ايؿكٌ ا٭

ٚٸٍ: :سٝح شنط ؾٝٗا ُٸ إبشح ا٭ تاضٜذ ايسٜٔ ٚا٫دتٗاز ٗ سطن١  ٔايصٟ ته

َٸا ٗ  .ّ ٚإعاضف بعًِ ايؿكٕ٘بشح ايجاْٞ: ع٬ق١ ايعًٛٚٗ ا ;اٱْػإ ايؿكٌ ايجاْٞ ٚأ

ٚٸٍ: ، سٝح شنط بعًِ ايؿك٘ط٠ إ٪ثٿ ايعًّٛ ٚإعاضفؾكس ؾكٸٌ ٗ شنط  إبشح ا٭

شنط إبشح ايجاْٞ: ٚ ;ا٫غتٓباٙ ٗ عًِ ايؿك٘ع١ًُٝ طبٝع١ ع٬ق١ ٖصٙ ايعًّٛ ا٭خط٣ ب
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ِٸ بٗا اجملتٗس ٗ عًِ ايؿك٘ ط ٚاضتباٙ تأثټ شنط بشح ايجايح:إٚ ;ايعًّٛ ا٭خط٣ اييت ًٜ

ٚٸٍ:  :ٖٚٞ ،ٌ ايه٬ّ ٗ شنط َڀايب، ٚؾٝٗا ؾكٸايؿك٘ بإٓٗذٝات ايسخ١ًٝ إڀًب ا٭

ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بعًِ تأثټ، ٚؾٝ٘: ّ اٱغ١َٝ٬ٛعًايط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بتأثټ

ط ٚاضتباٙ عًِ تأثټ، ٚط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بايتؿػري ٚعًّٛ ايكطإٓتأثټ ، ٚنصاايه٬ّ

ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بايعًّٛ ٚإعاضف تأثټشنط إڀًب ايجاْٞ:  ٗٚ ;ايؿك٘ بعًّٛ اؿسٜح

 ٌ بٌ:، ٖٚٓا ؾكٸط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بايعًّٛ ٚإعاضف اٱْػا١ْٝتأثټ، ٚغري اٱغ١َٝ٬

ٚبعس  .ٚإٓڀل ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بايؿًػؿ١تأثټٚ ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بعًِ ايتاضٜذتأثټ

، ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بايعًّٛ ٚإعاضف ا٫دتُاع١ٝتأثټغرتغٌ ايبشح ٗ شنط اشيو 

ٞٸتأثټٚ ط ٚاضتباٙ تأثټ، ٖٚهصا ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بعًِ ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاع

ٕځ بعًِ  ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘تأثټ بٌَا ٌ ٖٚٓا ؾكٸ .١ )ايكًب١(هٳشٵعًِ ايؿك٘ بايعًّٛ ا

ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بعًِ تأثټٚ ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بعًِ ايهُٝٝا٤تأثټٚ ايطٜانٝات

 .ايؿٝعٜا٤

ط٠ ٚإطتبڀ١ بعًِ ايؿك٘ ٚأقٛي٘، تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً ايعًّٛ إ٪ثٿبيٝٓتٗٞ ايبشح 

 إكاي١. ٢ٙ ٜٓتٗٞ ايه٬ّ بصنط إكازض ٚإطادع ايٛاضز٠ ٗ ٖصستٸ

 

ٕٸ طبٝع١ اؿسٜح  ٕٸ  ،عٔ ايسٜٔإ اهلسا١ٜ كته٢ َٔ يٛاظَ٘ ٖسا١ٜ اٱْػإ، َٚٚأ

ٝٸ١ ؿطن١ اٱْػإ ٗ سٝات٘ ٖٞ ٗ إضا٠٤ ايڀطٜل،  ٖٛ َػت٣ٛ ضغِ اـڀٛٙ ايتؿكًٝ

ٕٸ ٫ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٖٚصا َٔ  .اؿٝا٠ ايسْٝا ٬ٜظّ سطن١ اٱْػإ ٗ ايسٜٔ أ

 .(2)ٗ سٝا٠ اٱْػإ ا٭غاغ١ٝ ايسٜٔأزٚاض 

ٕٸ غبٌٝ ايسٜٔ يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ هل١ٝ اٱسهاّ بٝإ ا٭ٖٛ َٔ خ٬ٍ  ٚإ

س يٓا ٚبصيو ٜتأنچ .يتشكٝل اؿٝا٠ ايڀٝب١ ;ٚزع٠ٛ ايٓاؽ أْعٌ ي٬يتعاّ بٗا ١ٝ،عايؿط

ٕٸ ايؿطٜع١ ب; ٭ػٵشٳؾ يؿعا٥ط ايسٜٓٝٸ١و ٚاػٴض ايؿطٜع١ ٗ فاٍ ايٓټٚٵزٳعسّ امكاض 

َٸ١ ؿطن١ اٱْػإ ٗ اؿٝا٠،  ٝٸ١ ايتٛدٝ٘  َٔ خ٬ٍتتٛيچ٢ ؼسٜس إعامل ايعا عًُ

  .بكسض اؿاد١ ٚايهطٚض٠ ايؿطعٞ، َٚٔ زٕٚ َباؾط٠ ايتؿاقٌٝ، إ٫چ
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إٔ ٜهٕٛ غًٛن٘ ايعًُٞ َٓػذُاڄ َع  ٫ بٴسٻإهًډـ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو ؾإػًِ 

ب ع٢ً إدايؿ١ ّٜٛ ًٜك٢ عاقځط ع٢ً ايتعاَ٘ ٜٚٴ٪دٳ، ٜٚٴٗ ؾتٸ٢ اجملا٫ت ؿطٜع١اي أسهاّ

ْٚٛطاڄ يهٕٛ ؼسٜس إٛقـ ايعًُٞ ع٢ً أغاؽ ايؿطٜع١ يٝؼ با٭َط  .اهلل تعاٍ

 ؾٝٗا ْلپ زٵطڇمل ٜٳ طط٤ٚ َػا٥ٌٚ ،س ايعَين عٔ عكط ايٓلٸخكٛقاڄ َع ايبٴعٵٚايػٌٗ، 

ؿت َعطؾ١ إٛقـ ايعًُٞ ٗ ; يصيو تٛقډُطاضڈسكٍٛ ٚقا٥ع دسٜس٠ باغتَع  قطٜض،

َٴخامٸ أنجط اؿا٫ت ع٢ً بصٍ دٗسٺ َٔ ايعًّٛ َػت٣ٛ  ل ؾ١ًُٺػبٳ، َع ؼكٌٝ 

 .«ا٫دتٗاز» بـ ٗ فًُ٘ ٖٚٛ َا ٜكڀًض عًٝ٘ ،ا٫ختكام

ٕٸ َػأي١ ايهؿـ عٔ إ٪ثٿٚ طات اـؿٝٸ١ ٗ ايع١ًُٝ ا٫دتٗاز١ٜ ٚضقسٖا، َع إ

ٚأخط٣ ع٢ً اٱطاس١ ببعض َا  ;ع٢ً تك١ٜٛ أغؼ ا٫دتٗاز تاض٠ڄ تأثريٖازضاغ١ َس٣ 

ٖٻ  أٜٔ خرب إبتسأ؟. قشٝضٷ ِ أْٸ٘ أغاؽٷنإ ٜتٛ

ٗ ٖاضغ١ ع١ًُٝ ْكسٜٸ١ يعًِ  ٌَٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايهؿـ اْؿػض اجملاٍ يًباسج

 ايؿك٘ َٔ اـاضز.

عًِ  ط٠ ٗإ٪ثٿ ٚإعاضف َٔ خ٬ٍ اط٬ع٘ ع٢ً ايعًّٛ ،ًؿكٝ٘ي ّهٔٚبصيو 

َٳإٔ ّاضؽ ضقساڄ َٝساْٝاڄ يٛاقع ايؿك٘ ٗ اؿٝا٠، ٚوًڍ ،ايؿك٘ ٜات قسم سٳٌ 

 َٔ أدٌ تڀبٝل ايؿطٜع١ ٗ ايٛاقع. ;عا٠ايؿطنٝات ايؿك١ٝٗ إسٸ

ؾعًِ ايؿك٘ ّهٔ اختباضٙ  .ٱدطا٤ ا٫ختباض ٖٚصٙ ايٓٛط٠ تعڀٞ ايؿك٘ فا٫ڄ

اقع١ٝ عٔ ٖصا ايؿك٘، َٔ خ٬ٍ ٚ ٚشيو ٱعڀا٤ قٛض٠ٺ ;َا َٔ ظا١ٜٚ ايتڀبٝل بسضد١ٺ

ٚقس تػاعس ايؿكٝ٘ ع٢ً إعاز٠ ايٓٛط ٗ ايع١ًُٝ  .ط٠ ٗ عًِ ايؿك٬َ٘س١ٛ ايعًّٛ إ٪ثٿ

ٚٳ ٟ ب٘ إٍ إعاز٠ ايٓٛط ٗ ؾتٛاٙ، ٚقس ت٪زٸ ;دسٜس يًٛٛاٖط ٞڈعٵا٫دتٗاز١ٜ َٔ َٓڀًل 

ايؿت٣ٛ  أٚ تكٝٝس ،ٚيٛ بايعٓٛإ ايجاْٟٛ ،دسٜس٠ ٖٚصا قس ٜؿهٞ إٍ إقساض ؾت٣ٛٶ

 أٚ ػسٜس ايٓٛط ٗ ايؿت٣ٛ ايػابك١. ،ا٭ٍٚ

ٕٸ ايٓٛط٠ اـاضدٝٸ١ يًؿك٘ تػاعس ع٢ً ضقس ؾبه١ ع٬قات٘ بايعًّٛ  يصيو ؾإ

ٚٿ ،ا٭خط٣ ٚاع١ٝ  زْا ايؿكٝ٘ بٓٛط٠ٺٚايتأثريات إتبازي١ بٝٓ٘ ٚبٌ ٖصٙ ايعًّٛ، سٝح غٝع

ٌٸ  ٫ غٝٻُاٚأٚ بعٝس،  قطٜبٺ َٔ ،ط ؾٝ٘ط بايؿك٘، ٚبتًو اييت ت٪ثٿيًعًّٛ اييت تتأثٻ ٚ ٗ

ٛٸض ايعًُٞ ايهبري ٗ ايڀبٝعٝٸات ٚاٱْػاْٝٸ  ات.ايتڀ

ٕٸ عًُا٥ٓا َٔ قبٌ ضقسٚا تأثري   ،إٓڀل ٚايًػ١ ع٢ً عًِ ايؿك٘عًِ ؾهُا أ
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ّڈ أَهٔعًِ ا٭قٍٛ، ٚقطٜٓ٘  أخط٣ ع٢ً عًِ  ايّٝٛ انتؿاف تأثريات أٚغع ْڀاقاڄ يعًٛ

ٚٸٍ ١ًٖٚٺ َا ٜبسٚ ،ايؿك٘  ايؿك٘ ْؿػ٘.عًِ ع٬ق١ بٝٓٗا ٚبٌ  أْٸ٘ ٫ ٭

تأثرياڄ  ٚإعاضف ٓا يتشسٜس أنجط َٛاضز ٖصٙ ايعًّٛٚع٢ً شيو ؾكس اْڀًل عجٴ

ٕٵ ،، َٔ خ٬ٍ قًتٗا بعًِ ايؿك٘، ٚطبٝع١ ايطب٘ بٝٓٗاايؿك٘ بعًِ  ناْت بٓػبٺ ٚإ

 ٚاػاٖات كتًؿ١. ،َتؿاٚت١

 

ٕٸ  ٛٸضات ايعَإ ٚنصيو  ،بعًِ ايؿك٘ ٚإعاضف ع٬ق١ ايعًّٛ زضاغ١ځإ تأثري تڀ

ٛٸض إعًَٛات١ٝ ٚايتكَٓٚٓٗا: ايؿك٘،  عًِ ٚإهإ ع٢ً ٚاٱَهاْات  ١١ ٚايتهٓٛيٛدٝٝتڀ

ٗ  أَطٷ ،ايؿك٘عًِ َتٗا ايعًّٛ، ٚسذِ ا٫ضتسازات اييت أسسثتٗا ٗ اؿسٜج١ اييت قسٻ

ٖٸ ٕٸ ايتٛغټ .١ُٝغا١ٜ ا٭ ض ايعًّٛ اؿسٜج١ ٗ ؼسٜس َؿاِٖٝ َٚكازٜل ٚٵزٳع ٗ بٝإ يصيو ؾإ

ُٿ ٖٛ أَطٷ ايؿطع١ٝ َٚٛنٛعات ا٭سهاّ ٝٸ١ ا٫دتٗاز١ٜٜع ٜٚهعٗا أَاّ ض٣٩  ،ل ايعًُ

 .أعُل ٚأزمٸ

ٚزضد١  ،ايس١ٜٝٓ ٚاؿٛظات زضاغ١ َٓاٖر ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٗ إعاٖس اهصٖٚ

ٛٸ ايؿ ٌټك٘ أٚ ؾًً٘تأثريٖا ع٢ً ِ نُاٍ إٜٓبػٞ ٬َسٛتٗا َٔ أدٌ  أَٛضٷ شيو ، ن

ؽ يع١ًُٝ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، َٚٔ خ٬ٍ شيو ايكٛض٠ يس٣ ايؿكٝ٘ إُاضڇ

ُٸ  ساط١ بٗصٙ ايعًّٛ ٚإعاضف.١ٝ اٱٜتعطف ع٢ً َس٣ أٖ

ٛټٖٚٓا ماٍٚ إٔ مسٿ ٌڈز ايبشح، سٝح ّهٔ تك ّٸ ضٙ بؿه ٗ ٚدٌٗ َٔ  عا

 ايع٬ق١:

 

ٕٸ ايبشح ٗ ايعًِ ايصٟ ي٘ ع٬ق١څ  أٟع٬ق١ إكسٸ١َ بصٟ إكسٸ١َ، بعًِ ايؿك٘ ن إ

ٗ عًِ أقٍٛ  ٢ إ٫چٖٚصا ٫ ٜتذًچ .ايؿك٘، ٫ٚ ٜهتب ي٘ ايٛٗٛضعًِ بسْٚ٘ ٫ ٜٓتِٛ عكس 

 ايؿكٗٞ، تٗازا٫د ع١ًُٝ نب٘ بٗسف» ا٭قٍٛ عًِ ؼتأغٻ ايؿك٘، يصيو قايٛا: إْٸ٘ قس

 . (3)«اهلذط٠ َٔ ٍا٭ٚ ايكطٕٚ ٗ شضٚت٘ ٚقٌ ايصٟ ا٫خت٬ف ايكا٥ِ بٌ ايؿكٗا٤، ٚتكٌٓ

ٕٸ عًِ  ;ؾُٗا نايعًِ ايٛاسس ،بٌ ايعًٌُ تؿهٝوٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ اي سٝح إ
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ّٷ  ، أٚ بعباض٠ٺع٬ق١ إكسٸ١َ بصٟ إكسٸ١َيعًِ ايؿك٘، ٚايع٬ق١ بُٝٓٗا  ا٭قٍٛ ٬َظ

ٕٸ  عًِ ا٭قٍٛ »٢ أقبض: أغػ٘ ع٢ً َباْٞ عًِ ا٭قٍٛ، ستٸ ١ٝڅعًِ ايؿك٘ َبتٓأخط٣: إ

 .(4)«َٓڀل ايؿك٘

ٛ أقٌ عًِ ا٭قٍٛ... ٖ»: ب تعبري ابٔ ايػُعاْٞػٳعځ ؾأقبض ،تعسٸ٣ شيو بٌ

ٌٸ ايعًّٛ  .(5)«ا٭قٍٛ، ٚقاعس٠ ن

ٔ ب ؾ٪ْٚ٘، ٚتؿٓټؾايعًِ ع٢ً تؿعټ »ح اٯخْٛس اـطاغاْٞ بكٛي٘: ٚقس قطٸ

سهُ٘ عًٝٗا  ١ إٍ ايػًڀإ، ْٚاؾصٷا٭قٍٛ اؾتكاض ايطعٝٸ إٍ عًِ ْ٘، َؿتكطٷغكٛ

ؾ٫ًٛ ا٭قٍٛ مل  .ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ، ٚخكٛقاڄ ٫ غٝٻُابايٛدسإ، ٚ

 ت قٛاعس ايسٜٔ، ٚب٘ قاض ايؿك٘ نؿذط٠ٺؾٝ٘ اغتكطٸ ايؿك٘ ع٢ً قكٍٛ. تكع ٗ عًِ

ٌٸ سٌطٝٸ  .(6)«ب١ ت٪تٞ أنًٗا ن

ٕٸ عًِ ا٭قٍٛ ّاضؽ أزٚاضاڄ عسٸَٚ ٠ ٗ فاٍ ع١ًُٝ ا٫دتٗاز ٔ ٖٓا ؾإ

ٚٸٍ ا٭َط ٜٛؾڍ .ٚا٫غتٓباٙ ٌٸ عًُٝات ؾأ ٕٸ ن ط ا٫عتباضات إٓٗذ١ٝ يعًِ ايؿك٘، سٝح إ

ٚشيو بٗسف ؾشل ا٭زٚات إعطؾ١ٝ  ;قاض١َ َٔ عًِ ا٭قٍٛ يطقاب١ٺ ؽهعا٫غتٓباٙ 

٢ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ ؼسٜس اـڀٛات يو ٜتٛيچٚنص .إؿاضن١ ٗ ايع١ًُٝ ا٫دتٗاز١ٜ

اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜػًهٗا ايؿكٝ٘ يًٛقٍٛ إٍ اؿهِ ايؿطعٞ، بطغِ خطٜڀ١ ايعٌُ 

س بٗا ايؿكٝ٘ عٓس ٖاضغ١ ا٫غتٓباطٞ، ٚؼسٜس اـڀٛات ايتٓؿٝص١ٜ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتكٝٻ

َٔ خ٬ٍ  ،باٙط أزٚات ايتكِٝٝ ٚايتكطٜط يع١ًُٝ ا٫غتٖٓٚهصا ٖٛ ٜٛؾڍ .اؾٗس ايؿكٗٞ

 بٓا٤ إؿاِٖٝ، ٚتهٜٛٔ أغؼ ايكٓاعات ايؿك١ٝٗ.

، ٜتعصٻض اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ايؿك٘ َٔ زٕٚ َعطؾ١ عًِ أقٍٛٚعًٝ٘ ؾإْٸ٘ 

، «١ خرب ايٛاسسَػأي١ سذٸٝ» ، َٚٓٗا:هض عٓس ايبشح ٗ َػا٥ٌ نجري٠ٺٚاؿاٍ ٜتٻ

ٕٸ .«١ ايٛٗٛضذٸٝسَػأي١ »ٚنصا:  ، ٫ أقٛي١ٝڅ ٚغريٖا ٥ٌٖصٙ إػا َٚٔ ايٛانض أ

ٔٸ ،ؾك١ٝٗ  نطٚضٜات عًِ ايؿك٘. سٸ ٗ َكافٸعٳاؿاد١ إيٝٗا دعًتٗا تٴ ٚيه

 

ٗا ٗ اؿكٝك١ ايبشح ٗ ايعًّٛ ٚإعاضف اييت هلا ع٬ق١ بعًِ ايؿك٘، ٚيهٓٸ

ٛټض١ٜ يًؿك٘، ن اِٖٝ إػتع١ًُ ٗ تعٌُ ع٢ً تٛنٝض بعض إؿ سٝح إْٸٗاإباز٨ ايتك
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عًِ ل ٚٚٗٛض نٛعات٘، زٕٚ إٔ تهٕٛ َٔ عًٌ ؼكڊَات٘ أٚ ٗ َٛايؿك٘ أٚ ٗ َكسٸ

يعًّٛ اييت ٜٓبػٞ إٔ ْٸٗا َٔ اإ :ْػتڀٝع ايكٍٛ ،ْعِ .، نُا ٗ عًِ ايه٬ّ ٚغريٙايؿك٘

ِٸ بٗا اجملتٗس سٸ َعطؾ١ تٴعٳٚيصيو  .ظ١َ ُٕاضغ١ ا٫دتٗازايعًّٛ اي٬ :َٔ قبٌٝٗٞ ، ؾًٜ

ٟٸ ،هطٚض١ٜاي َٔ ا٭َٛض َعٝٸٔ عض ٖصٙ ايعًّٛ ٚاٱٕاّ بٗا إٍ سسڎب  اييت ٫ غ٢ٓ عٓٗا بأ

ٌڈ ٖٚصا غ٬ف ا٫ػاٙ ايػابل، ٖٚٛ َا  .ٗ بعض إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ َٔ ا٭ؾهاٍ ؾه

 غٛف ْسضغ٘ ٗ ايؿكٌ ايكازّ.

 

َا  ا٫ػاٙ ايجاْٞ، ٖٚٛ ايبشح ٗ َا ىلٸ بشح ٌٗ ايه٬ّ ٗ ٖصا إْٚؿكٿ 

:ًٜٞ 

 

ٕٸ سٝح ٗ َباؾط٠ بعًِ ايؿك٘، تهٕٛ شات ع٬ق١ ايعًّٛ  ٖصٙ ْٛطٜات بعض إ

١ َعٝٸٔ نطٚضٜٸ  سسٚڎاٱٕاّ بٗا إٍٚإعاضف َعطؾ١ بعض ٖصٙ ايعًّٛ  تٴعٳسٸا٫ت اؿبعض 

 .(7)٘ايؿكعًِ َػا٥ٌ أبٛاب ٚٗ بعض 

ٍڈٚن ٌڈٚ: يعع٢ً شيو ُجا ّٸ ّ َعطؾ١ ايطٜانٝات بؿه ٗ َػا٥ٌ ايٛقاٜا  عا

 .، ٚٗ بعض َػا٥ٌ تكػِٝ إاٍ إؿرتىٚٱعڀا٤ ايطأٟ ٗ إعا٬َت ايبٓه١ٝ ،ٚاٱضخ

ٖٚٞ َٔ  ـض ٚٵيسٻَػأي١ بڀ٬ٕ ا َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ع٢ً زضا١ٜٺٚنصا 

 ٜٓبػٞ ايتٛؾڊط صانٚ .ع٢ً قعٝس عسّ دٛاظ ايتكًٝس ٗ َػأي١ ايتكًٝس ـإػا٥ٌ ايؿًػؿ١ٝ 

ٓٸ ع٢ً  سسٚز نًچ٘ ٗ ٚشيو .ن١َٝ٬ ١، ٖٚصٙ َػأي١څَبشح سذٸ١ٝ ايهتاب ٚايػـ

 ايعا١َ. ايجكاؾ١

ْچ َعٚ ٕٸ ع١ًُٝ ؾِٗ ايٓلٸ ايؿكٗٞ ُطٸ َٔ خ٬ٍ عًّٛ َٚعاضف   ،ا١، َٓٗشيو ؾإ

 َؿطزاتٗا ٚقٛاعسٖا ٚأغايٝبٗا ٚب٬غتٗا ٚتاضٜذ ايًػ١. ،إعطؾ١ ايًػ١ٜٛ :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ

ـ ًځٚشيو َٔ خ٬ٍ َطادع١ ايػٛابل; أٟ ؾِٗ ايػٻ ،َٚٓٗا: إعطؾ١ ا٫دتُاع١ٝ

 .ايكاحل ٚايب١٦ٝ إعطؾ١ٝ يًٓلٸ

، ٚإكاض١ْ، إقا١َ ايربٖإ، ٚإعُاٍ ا٫غتكطا٤ :َٔ قبٌٝ ،َٚٓٗا: إعاضف ايعك١ًٝ
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 ٚغريٖا. ،ٚا٫غتٓتاز ،ا٫غتس٫ٍ

ّٷ ٗٿَٚعاضف َػاعٹ ٖٚٓاى عًٛ بٗسف ايٛقٍٛ إٍ  ;تعٌ َعاضف أخط٣ ،س٠س٠ ٖٚ

 إكاقس إعطؾ١ٝ إٓؿٛز٠.

ط، ساي٘ ساٍ َٔ ايتأثټ س يٓا إٔ عًِ ايؿك٘ ٫ ٜعٝـ ٗ ععي١ٺَٚٔ خ٬ٍ شيو ٜتأنډ

ٕٸ. ايعًّٛ ا٭خط٣ ٗ عامل إعاضف زضد١ تأثري ايعًّٛ ٚإعاضف ا٭خط٣ ع٢ً عًِ  غري أ

ٍڈايؿك٘ ؽتًـ َٔ  ٕٸ بعض إعاضف ت٪ثٿ ;َعطٗ إٍ آخط فا ط ع٢ً َػت٣ٛ ايب١ٝٓ ؾإ

ٕٸ َعاضف أخط٣ تؿاضى ٗ بًٛض٠ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ  إٓڀك١ٝ يعًِ ايؿك٘، ٗ سٌ أ

طٙ طڂؼسٜس أڂأٚ تػاِٖ ٗ تِٓٛٝ عًِ ايؿك٘ ٚتطتٝب أعاث٘ ٚ ،زٖاٚتٓكٝشٗا ٚػسٸ

 ٚأؾهاضٙ.

 

أقٍٛ ايٓٛط عٔ عًِ  ٚي٬دتٗاز ؾٝ٘ ـ َع غضٸ ،يعًِ ايؿك٘ظ١َ ايعًّٛ اي٬َٔ إٕ 

إٓڀل، ٚ: عًّٛ آزاب ايًػ١ ايعطب١ٝ، نُا أغًؿٓا ـ ،نْٛ٘ أغاؽ عًِ ايؿك٘ ;ايؿك٘

َعطؾ١ َٚعطؾ١ ا٭سازٜح ايؿك١ٝٗ، ٚ، باـكٛم آٜات ا٭سهاّٚ ،كطإٓايتؿػري ٚ

طٚض١ٜ اييت تػتًعَٗا ٖاضغ١ ايسضا١ٜ با٭سهاّ ايعك١ًٝ بايسضد١ ايهَٚٛاطٔ اٱْاع، 

يٓٛطٜات ايؿًػؿ١ٝ إٍ اػب١ بايٓ ، نُأَ عًّٛ أخط٣ ا٫دتٗاز، باٱناؾ١ إٍ حملاتٺ

ٌڈنًڊ تهٕٛ، ؾُٝهٔ إٔ ايتذطب١ٝ ٚايه١َٝ٬ ٚايع١ًُٝ ٗ  َ٪ثٿط٠ڄ أٚ بآخط ٗا بؿه

إٔ  ،ايصٟ ٖٛ أغاؽ عًِ ايؿك٘ ،ا٭قٍٛ يصيو وكٌ أسٝاْاڄ ٗ عًِ .َكسٿَات ايط١ٜ٩

ادتُاع ا٭َط »َٔ قبٌٝ:  ،عٛخٷٖٚٓاى  .ػع زا٥ط٠ ايبشح يتؿٌُ إػا٥ٌ ايؿًػؿ١ٝتتٻ

، هلا ْٝعاڄ «إقبض ايعكاب ب٬ بٝ»، ٚ«ايڀًب ٚاٱضاز٠»، ٚ«َبشح ايهسٸ»، ٚ«ٚايٓٗٞ

 ن١َٝ٬. ٚأ١ ؾًػؿ١ٝ خًؿٝ

ٗ تؿدٝل  ٛطٜات ايع١ًُٝ ؾُٝهٔ إٔ تهٕٛ َ٪ثٿط٠ڄٓيإٍ اأَا بايٓػب١ 

ؾع٢ً  .(8)ٖٞ ا٭َج١ً اييت ّهٔ شنطٖا ؾاٖساڄ ٗ ٖصا اجملاٍ ٚنجري٠څ .إٛنٛعات

ڀؿ١ ايٓ إٔ َا َهُْٛ٘ ،َٔ ايطٚاٜات طبكاڄ ٕؿاز فُٛع١ٺ ;طنځَا ٜٴصٵ :غبٌٝ إجاٍ

ٗ  .أضبعٌ َٜٛاڄ أضبعٌ َٜٛاڄ، َٚهػ١ڄ ُهح ٗ ايطسِ أضبعٌ َٜٛاڄ، ٚتهٕٛ عًك١ڄ

ٕٛنٛعاتٗا،  ا٭سهاّ تابع١څؾ .سٌ ٫ تٓػذِ َعڀٝات ايعًِ ايّٝٛ َع ٖصا ايرتتٝب
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هب ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١  .ّٚهٔ يًعًِ إٔ ٜٴعٌ ايؿكٝ٘ ٜٚٴػاعسٙ ٗ َعطؾ١ إٛنٛعات

 .َٔ زٕٚ إٔ تٓڀٟٛ ع٢ً ؾوڎ أٚ تطزټز ،ٝك١ڄتهٕٛ إعطؾ١ زقإٔ 

ؾڂكځ٘ ١، ٚهع٬ٕ أڂإهلٝٸ ٜٗبإ ايؿكٝ٘ ض١ٜ٩ڄ ايه٬ّعًِ ايؿًػؿ١ ٚعًِ  ٕيصيو ؾإ

ٝٸ ي٘ تأثريٙ; إش هب إٔ ٜهٕٛ يًؿكٝ٘ ض١ٜ٩څ ٔٷػٳسٳ ٖصا أَطٷٚ .أضسب ٫  ١، ٚإ٫چ١ إهلٝٸغٝب

ُٻ١ ق١ُٝ  يؿتاٚاٙ.  ٜهٕٛ ؾكٝٗاڄ، ٚئ تهٕٛ ثٳ

ٕٸٚ ٌٻ ت يٓا إٔبٹايؿًػؿ١ تٴجٵ سٝح إ ِڈ ن ٌټ غًػ١ً سًكاتٺ ٖٛ عً  َطتبڀ١څ سًك١ٺ ؾه

 .(9)إٔ ٜعطؾٗاػتٓب٘ ٗ عًِ ايؿك٘ ٜٓبػٞ يًعايٹِ إ ٗانًڊ ٖٚصٙ أَٛض .أخط٣ عًكاتٺ

 ،َٔ بٝإ تأثري ايعًّٛ ا٭خط٣ ٗ عًِ ايؿك٘ إككٛز٘ يٝؼ َٚٔ إعًّٛ أْ

 ;عًِ ايؿك٘ ٚأقٛي٥ٌ٘ ايؿًػؿ١ٝ ٚايع١ًُٝ بخً٘ إػا ٚأغاغ٘ عًِ أقٍٛ ايؿك٘، ٖٛ

 ،َطؾٛض ٖصا أَطٷٚ .ايؿك٘ ٚعًِ ايؿك٘ عًِ أقٍٛٗ َڀايب  اڄُايٓتٝذ١ تهدټ يتهٕٛ

ط عًِ ايؿك٘ ٚضؾٝك٘ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ بايعًّٛ ا٭خط٣، ؾٗٛ بٌ ٖٛ ايبشح عٔ َكساض تأثټ

ايه٬ّ ٚعًِ عًِ  ٚعًِ ايؿًػؿ١ ؾُٝٗا، ٚنٝـ أسسخ عًِ ايه٬َّٔ قبٌٝ: تأثري 

ٞٵبٌ َسضغٚاغع١  ؾطٚقاتٺ ايؿًػؿ١ &ايؿٝذ قُس سػٌ ا٭قؿٗاْٞ تٳ
ٚإريظا  (10)

&قُس سػٌ ايٓا٥ٝين
ٕٸ  ;(11) بايؿًػؿ١  اڄطَتأثٸنإ ا٭قؿٗاْٞ سٝح ٜصنط أ

 ُريظاذاٙ ا٭قٛيٞ يًذاٖ٘ ا٭قٛيٞ ىتًـ ُاَاڄ عٔ ا٫تٸاتٸشيو ايصٟ دعٌ ٚايه٬ّ، ٚ

ٕٸ هلصا ا٫خت٬ف أثطٙ ٗ ايٓا٥ٝين، َٚٔ ايٛانض   .ايؿك٘عًِ أ

 

 تٓتُٞ ايسخ١ًٝ اييت ط ٚاضتباٙ عًِ ايؿك٘ بإٓٗذٝاتتأثټ ٕٸإٜبك٢ عًٝٓا إٔ ْكٍٛ: 

 َس٣ تبٌٝ ايهطٚض٠ ٚيصيو قاض َٔ .نجري٠ تػا٫٩تٺ أثاضت إعاضف قس زا٥ط٠ إٍ

ّٷ ٖٓاى .ا٭خط٣ ٚإعاضف ايعًّٛ ؾتٸ٢ َع عًِ ايؿك٘ تساخٌ نُا  ـ٫ظ١َ ي٬دتٗاز  عًٛ

ػب١ بايٓٚغريٖا، ٚنصا  إٓڀل،ٚ: عًّٛ آزاب ايًػ١ ايعطب١ٝ، َٔ قبٌٝ ،ـ شنطْا غابكاڄ

ٗ َكسٿَات  يٓٛطٜات ايؿًػؿ١ٝ ٚايه١َٝ٬ ٚايع١ًُٝ، ؾُٝهٔ إٔ تهٕٛ َ٪ثٿط٠ڄإٍ ا

 ،م إٍ بعهٗايصيو اقته٢ ايبشح ايؿٗطغيت إٔ ْتڀطٻ .ـ نُا شنطْا غابكاڄ ـ ايط١ٜ٩

كٗا ٚيصيو ًْدٿ .ػاع ا٭َٛض إػتشسث١ػع أنجط باتٸقس تتٻ ،ٚنجري٠ ب١څؾٗٞ َتؿعٿ ٚإ٫چ

 ٗ َڀايب، ٖٚٞ:
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ّٷ ٙڅ إغ١َٝ٬ نجري٠څ ٖٓاى عًٛ ط٠ ٗ عًِ ٖٞ َ٪ثٿ ٚثٝل بعًِ ايؿك٘; بٌ هلا اضتبا

ُٻ .ايؿك٘ ٚأقٛي٘  ٗا:ٖٚٓا ْػتعطض أٖ

 

ٕٸ ٞٸ ا٭قٌ خ٬ٍ َٔ ضهايه٬ّ ٜتٸ بعًِ عًِ ايؿك٘ اضتباٙ إ  ;َُٓٗا يهٌڎ إٓٗذ

ٝٸ ٕٸ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َبٓ ع٢ً احملاٚض ا٭غاغ١ٝ يع١ًُٝ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ، ٖٚٞ  ١څسٝح إ

 .(12)ح: اؿانِ، ٚاحملهّٛ ب٘، ٚاؿهَِباس

ِٳ ٕٸ اؿان ِٴ إڇ٫ هللٹ...﴿ي٘ تعاٍ: َٛا دا٤ ٗ ق ٚشيو ٗ ،«اهلل»ٖٛ  إ ٕڇ ايڃشٴهڃ  ﴾...إڇ

 ، ٖٚٛ قٛض عًِ ايه٬ّ. (67، 40 :ٜٛغـ ;57 :ا٭ْعاّ)

ٗ ؾعٌ  ؾٗٛ عحٷ ٘ قٛض عًِ ايؿك٘،َٔ إعًّٛ أْٚ ،«احملهّٛ ب٘»َٸا أٚ

 عًِ ايؿك٘. اٜسٚض عًٝٗ يتاي ،٘ إيٝ٘ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗتتٛدٻ ايصٟ (13)ـإهًډ

َٸا   ٗٛ قٛض ايبشح ا٭قٛيٞ.ؾٖٚٛ اؿهِ ايؿطعٞ ايٛاٖطٟ،  ،«اؿهِ»ٚأ

ٕٸ سػِ» لسِٖ ٜكٛيٕٛ: هلصا  با٫غتٓاز إ٫چ طٜتٝػٻ ٫ ايهرب٣ ايؿك١ٝٗ ايكهاٜا إ

ٕٸ عًِ ايه٬ّ ٖٛ ايعًِ إعينٸ ;ن١َٝ٬ اعتباضاتٺ إٍ ٜات ٗ طٳبٵبايهڂ َباؾط٠ڄ سٝح إ

 .(14)«ٌايؿك٘ ٚايؿهط اٱغ٬َٝٸ

ٚٗ ٖصا اجملاٍ ٬ْسٜ إٔ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ شات ايڀابع ا٫قتكازٟ أٚ ا٫دتُاعٞ 

َٸ ، «ايعساي١»َجٌ: َبسأ  ـ ١ اييت تعڀٞ اؿًٍٛ ايٓادع١َٔ زٕٚ ا٫ْڀ٬م َٔ إباز٨ ايعا

ٞٸ عُٝل ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ ٕٸ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ ايهرب٣ ٫  ـ(15)ٖٚٛ شٚ دٳصٵضڈ ن٬َ إ

 َٓاغب١. تٓتر س٫ًٛڄ

ٕٸ عًِ ايه٬ّ ي٘ ايسٻ ٚٗ شيو  .ايهبري ٗ بٓا٤ إؿاِٖٝ ٗ عًِ ايؿك٘ ٚٵضيصيو إ

ـٸ»ٜكٍٛ ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض:   ا٭سهاّ ٗ ع١ًُٝ ّٚهٓٓا إٔ ْهع إٍ ق

ُٸا٫نتؿاف إؿاِٖٝ اييت تؿهڍ ْٚعين بإؿّٗٛ ـ اٱغ١َٝ٬  اڄ َٔ ايجكاؾ١ٌ دع٤اڄ َٗ

ٟڈ ٌٸ ضأ ٛټ ن ٞٸيٲغ٬ّ أٚ تك  .ـ ط ٚاقعاڄ نْٛٝاڄ أٚ ادتُاعٝاڄ أٚ تؿطٜعٝاڄٜؿػٿ ض إغ٬َ

ّڈ بك١ً ايهٕٛ باهلل تعاٍ ٚاضتباط٘ ب٘ تعبريٷ ؾايعكٝس٠ڂ َعٌ يٲغ٬ّ عٔ  عٔ َؿٗٛ

ٕٸ ٚايعكٝس٠ڂ ...ايهٕٛ ٝٸاڄ شاتٝاڄ، ٚإْٸإًه١ٝ يٝػت سكچ بأ تعهؼ  ،١ اغتد٬فٺُا ٖٞ عًُ
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ٛټ  .(16)«...َعٌ يتؿطٜعڈ ض اٱغ٬َٞ اـامٸايتك

 ٕٸ إكازض ا٭غاغ١ٝ ٚايؿطع١ٝ يًتؿطٜع اٱغ٬َٞ هلا دصٚضٷإ :ٚيصيو قضٸ إٔ ٜكاٍ

ٕٵ»ؾ٬ٓسٜ قٍٛ اؾٜٛين ٗ ٖصا:  .سٛا ب٘ ٗ أقٛاهلِٖٚٛ َا قطٸ .ن١َٝ٬ قٌٝ: ؾُا  ؾإ

٘ ٖٞ ا٭زي١ ايػُع١ٝ، ٚأقػاَٗا: ْلٸ ٚأزي١ ايؿك .ٖٞ أزيت٘ :أقٍٛ ايؿك٘؟ قًٓا

َٚٔ ٖصٙ  .١ إتٛاتط٠، ٚاٱْاع، َٚػتٓس ْٝعٗا قٍٛ اهلل تعاٍايهتاب، ْٚلٸ ايػٓٸ

  .(17)«ؾ١ٗ تػتُس أقٍٛ ايؿك٘ َٔ ايه٬ّا

أقاي١ »، ٚ«أقاي١ اٱباس١»ٗ ايؿك٘، َجٌ:  ٖٚهصا اؿاٍ ٗ ا٭قٍٛ إبس١ٝ٥

ّڈ»، ٚ«طٛڃاؿځ ، ٚغريٖا «أغٝػ١ٝ ٗ ايؿطع اٱغ٬َٞ أٚ عسّ شيوت ايكٍٛ بٛدٛز أسها

 .ٚيٝػت ؾك١ٝٗڄ ،١ باَتٝاظڈٗا َػا٥ٌ ن٬َٝٸٖٞ نًڊ ،َٔ إٛاقـ إبس١ٝ٥

ٕٸ  ٕٸ يعًِ عًِ ايؿك٘ع٢ً  اڄٚانش اڄتأثريعًِ ايه٬ّ يٚهلصا ؾإ ، ٚيصيو قايٛا: إ

 .(18)َعطؾ١ٝ نبري٠ ع٢ً عًِ ايؿك٘ ايه٬ّ ١ُٖٓٝڄ

 

ٚٸٍ ٚا٭غاؽ يًؿك٘ اٱغ٬َٞ ٖٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٕٸ إكسض ا٭ ٚسٝح ٫ فاٍ  .إ

ٚؾِٗ آٜات٘ إدتًؿ١، ٜٓبػٞ ضدٛع٘ إٍ عًّٛ ايكطإٓ  ،ايطدٛع إٍ ايكطإٓ يًؿكٝ٘ إ٫چ

 لٚإڀً، اـامٚ ٚايعاّ، ايٓاغذ ٚإٓػٛرَٓٗا: ٚٚايتؿػري ٚتكػُٝات٘ إدتًؿ١، 

اييت  ،ٚغريٖا ايهجري َٔ ايتكػُٝات ،تؿاب٘إهِ ٚٚاحمل، اجملاظكٝك١ ٚٚاؿ، إكٝسٚ

 ط ٗ ؾِٗ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ.ت٪ثٿ

ٚٻ طٕٚ َٓص ايبسا١ٜ اٯٜات اييت تتٓاٍٚ ا٭سهاّ ٕ ايؿكٗا٤ إؿػٿٚنصيو ز

ٌڈ ٚقس  .س٠عسٜ اڄؿٛا ؾٝٗا نتب، ٚأيډ«آٜات ا٭سهاّ» :ٖاٛٵأمسٳَٚباؾط،  ايؿطع١ٝ بؿه

 ؿل ؾكٗا٤ إػًٌُ ع٢ً نْٛٗا َكسضاڄ ض٥ٝػاڄ يًؿك٘.تٸا

ٛټٚ ٕٸ زا٥ط٠ عٌُع آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ عهِ تٓ  كـ بكؿ١دعًت٘ ٜتٸ طإؿػٿ ؾإ

 ٚيصيو لس .طا٭غاغ١ٝ يًُؿػٿ ايؿطٚٙ َٔكؿ١ ٖصٙ اي بٌ ناْت ،إٛغٛع١ٝ

 ٔٵٕځ تؿػريٙ هٛظ»قاٍ:  ،ايتؿػري عًِ َع ٜتعاط٢ ٔٵَٳ ٗ ق٫ٛڄ ٜٓكٌ َج٬ڄ، ايػٝٛطٞ،

 .(19)«عًُاڄ عؿط ٔػ١ ٖٚٞ ،إيٝٗا طإؿػٿ وتاز اييت يًعًّٛ داَعاڄ نإ

ٕٸ ٖٓاى  .ٚيصيو اتػعت زا٥ط٠ عًِ ايتؿػري يتػتٛعب عًِ ايؿك٘ َٚٔ ايٛانض أ
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ٚٿؾ ;ٚعًِ ايتؿػري عًِ ايؿك٘ َتبازي١ بٌ عًُٞ ع٬ق١ڄ ز عًِ ايتؿػري َا عًِ ايؿك٘ ٜع

ٞٸ َٔ اغتٓتازڈٚقٌ إيٝ٘  ٕٸ ز٫يٞ َٔ خ٬ٍ اؾٗس ايؿكٗٞ، ٗ سٌ  ٚانتؿافٺ ؾكٗ أ

ٚٿ بٗسف ؾِٗ آٜات ا٭سهاّ ; ز عًِ ايؿك٘ بكٛاعس ٚنٛاب٘ ايتؿػريعًِ ايتؿػري ٜع

 ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١.

ُٳ ٕٸ عً ٜتباز٫ٕ  ايتؿػري ٚايس٫ي١ ٞٵٗ فايځٚايتؿػري  ايؿك٘ ٞٵَٚٔ ٖٓا ؾإ

ٌپ  ط باٯخط ٗ ْؿؼ ايٛقت.ط ٜٚتأثٻٜ٪ثٿ ايعًٌُ َٔ ايٛغا٥ٌ، ؾه

 

ٕٸ عًّٛ اؿسٜح اييت ْؿأت  ت َٔ ايتجبټ َا تٗسف إيٝ٘ َٔ أَٛضڈ ناْت تٗسف ٗإ

 : (20)ضٖا إٍ أقػاّٚٵ، ٚيصيو اْكػُت بسٳز٫ي١ڄٚقسٚضاڄ  ،اؿسٜح

اٙ ايبشح عٔ ضداٍ اٱغٓاز َٚ٪زٸ .ٌٜح ٚايتعسطٵأٚ عًِ اؾځ ،أـ عًِ ضداٍ اؿسٜح

 ِٝٗ.َا ٜؿِٝٓٗ أٚ ٜعنچ

ُٸ .أٚ زضا١ٜ اؿسٜح ،ب ـ عًِ َكڀًض اؿسٜح ت٘ ايبشح عٔ إكڀًشات َٚٗ

 ايسخ١ًٝ ٗ ؾِٗ أْٛاع اؿسٜح.

ُٸ ١ ْاقٌ اؿسٜح ز ـ أقٍٛ اؿسٜح، اييت تؿٌُ آزاب ْكٌ اؿسٜح، َٚٗ

 َٚا ٜطتب٘ ب٘. كٌ باٱغٓازٚإٓكٍٛ إيٝ٘، ؾؿٝٗا َباسح تتٸ

ٚقاٚي١  ،ايصٟ ٜؿٌُ ايبشح عٔ ا٭سازٜح إتٓاقه١ ،ز ـ عًِ كتًـ اؿسٜح

 ٚغريٖا. .ايتٛؾٝل بٝٓٗا

 :(21)ٚاْڀ٬قاڄ َٔ شيو تعاط٢ ايؿكٗا٤ َع اؿسٜح ٗ َطسًتٌ

 .ٚؼسٜس َٛقع٘ بٌ ْٛطا٥٘ ،ت َٔ أقٌ قسٚض اؿسٜح: ايتجبټٍإطس١ً ا٭ٚ

ّٸَٚٔ إعًّٛ أْٸٗا َٔ َٗ ٌڈ ا  عاّ، ٚعًِ ايطداٍ، ٚزضا١ٜ اؿسٜح. عًُا٤ اؿسٜح بؿه

ٜٚكڀًض عًٝ٘  .ٚؼسٜس إطاز َٓ٘ ،: ايبشح عٔ ز٫ي١ اؿسٜحإطس١ً ايجا١ْٝ

ُٸ«ؾك٘ اؿسٜح»  أغاغ١ٝ يعًُا٤ ايؿك٘. ١څ، ٖٚٛ َٗ

ٕٸ إطس١ً ا٭ٚ ٗ إش ٫ إَها١ْٝ يًؿِٗ  ;ع٢ً إطس١ً ايجا١ْٝ ّ ضتب١ڄٍ تتكسٻَٚا أ

 ت َٔ قسٚض اؿسٜح، نإ عًِ ايؿك٘ وتاز إٍ عًِ اؿسٜح.ًِ ايؿك٘ قبٌ ايتجبټع

ٌڈٖٚصا َا دعٌ عًِ اؿسٜح َ٪ثٿ  .عًِ ايؿك٘ٚانض ب طاڄ َٚطتبڀاڄ بؿه
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ُٸ ك٘ بايعًّٛ ساط١ بايع٬قات اييت تطب٘ عًِ ايؿبايػ١ تٛدب اٱ ١ٝڅٖٓاى أٖ

ٖٚٓا  .ٚإعاضف ا٭خط٣ غري اٱغ١َٝ٬، ٖٚٞ ايعًّٛ ٚإعاضف اٱْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 طٖا ٚاضتباطٗا بعًِ ايؿك٘، ؾٓكٍٛ:ْبٝٸٔ بعض ٖصٙ ايعًّٛ، ٚتأثټ

 

ٕٸ ٗٿ إ  ػاعس ايؿكٝ٘ت ١ٗ يع١ًُٝ ا٫دتٗازس٠ ٚإٛدٿاٱٕاّ باجملا٫ت ايطزٜؿ١ إُ

ٌڈ إش ٫  ;ايؿك٘عًِ ٗ تؿعٌٝ ايبٓا٤ات ايتشت١ٝ ٚايٓٛطٜات ا٭غاغ١ٝ ٗ  ٚآخط بؿه

ُٻز٠ بتٓاٍٚ َا ٜٴٜهؿٞ ا٫قتكاض ٗ ؾِٗ ضٚح ايعكط ٚسادات٘ إتذسٿ ٢: ػ

ؾُع اٱٕاّ  .، َٔ زٕٚ َعطؾ١ إباْٞ ايؿهط١ٜ يًُٛنٛعات إڀطٚس١«ثاتسٳشٵإػتٳ»

ط٠ ٗ ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ ٜكٌ ايؿك٘ إٍ َعطؾ١ اؿهِ ١ٗ ٚإ٪ثٸا٫ختكاقات إٛدٸب

ٞٸإزضاى إبٌ ٚ ،ايؿطعٞ  .(22)ٕطازات اهلل ٗ بعض اؿا٫ت ْاي

٘ مٛ ٜػًب عًٝٗا ايتٛدټ ٖٚٞ اييت ـ اٱْػا١ْٝ ٚإعاضف ايعًّٛ ٓا ٬ْسٜإْٸٚسٝح 

ٕځايٓٛط ٚايتبشټ بٗا َٔ ايعًّٛ بٝعتٗا شات َٛنٛع ٜكطٿٚقس تهٕٛ ٗ ط .ضشٵط ٚايبشح ا

ٚإٕ ا٫خت٬ف يٝؼ  .ٗا ع٢ً َػت٣ٛ إٓٗر ٖٞ َٔ ايعًّٛ ايڀبٝع١ٝا٫دتُاع١ٝ، يهٓٸ

ط تأثټهض بصيو طبٝع١ ايٜتٸـ  ١ اٱْػا١ْٝؾك٘ ٗ إٓٗر; بٌ نصيو ٗ َػأي١ إعاز ٚاؾبًچ

ؾُٔ خ٬ٍ َٛنٛع  .ٚعًِ ايؿك٘ ايعًّٛ ٚإعاضف اٱْػا١ْٝاؿاقٌ بٌ ضتباٙ ا٫ٚ

ٝٻ ـ «احملهّٛ ب٘»ايؿك٘، ٖٚٛ  َٔ  ـ، ٜٓڀًل ايؿكٗا٤ ـأٟ ؾعٌ إهًډ ،ـ ٓا غابكاڄنُا ب

ـ يًبشح عٔ ؾطٚٙ ايؿعٌ ٚايؿاعٌ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايبشح ٗ:  ٖصٙ ايٓكڀ١ ؼسٜساڄ

 ٚأقػاَ٘. ;ؾطٚٙ احملهّٛ ب٘

٘ اْڀ٬قاڄ َٔ ؾٝ، ٚإْٸُا زخ٬ ٖٚصا ايبشجإ يٝػا َٔ َٛنٛعات ايؿك٘ َباؾط٠ڄ

ِٸ، ٖٚٛ  ٗ أَطڈ ط عحٺب تٛؾڊ، ٖٚصا ٜتڀًډ(23)١ن٬َٝٸ اعتباضاتٺ ْٚٛطتٓا اٱْػإ، »أع

يتهٜٛٔ  ;ب ا٫غتعا١ْ َباسح عًِ اٱْػإٖٚصا َا ٜتڀًچ .«، ٚنٝؿ١ٝ ؾُٗٓا ي٘إيٝ٘

ِٸ ايطدٛع إٍ ايٓلٸ  ;ض١ٜ٩ مشٛي١ٝ عٔ اٱْػإ، َٔ سٝح سادات٘ ٚسا٫ت٘، َٚٔ ث

ٕٸ ٚعٞ ايؿك ;َٓاغب ـٺيتهٜٛٔ َٛق ٘ ٖٛ ايهُإ ايٛسٝس ٱنؿا٤ ايس٫ي١ ع٢ً ايٓلٸ ٝ٭

  ٚإْتاز إع٢ٓ َٓ٘.
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ٕٸ ط ٚتطتب٘ بعًِ ايؿك٘ ٖٞ اييت قس اييت قس ت٪ثٿ اٱْػا١ْٝ ٚإعاضف ايعًّٛ ٚإ

 ،ٚعًِ ايٓؿؼ ،ٚإٓڀل ،ٚايؿًػؿ١ ،ّ ايًػاْٝاتٛٚعً ،ٚعًِ اٯثاض ،ايتاضٜذعًِ  :تؿٌُ

 َٓٗا:  ًْكٞ ايه٤ٛ ع٢ً بعضڈٖٚٓا  .ٚغريٖا

 

ٕٸ ايتأضٜذ دع٤ٷَٔ إ٪نډ بس٤اڄ بايٓعٍٚ ايتسضهٞ  ،أ َٔ ع١ًُٝ ا٫دتٗاز٫ ٜتذعٸ س أ

َا ؾٝٗا  ،(25)َطٚضاڄ بهطٚض٠ َعطؾ١ أغباب ْعٍٚ اٯٜات ايكطآ١ْٝ، (24)يًكطإٓ ايهطِٜ

تاضى١ٝ يًػٓٸ١، ٚايبشح عٔ ايكطا٥ٔ احملؿٛؾ١ بأخباض ٚنصا ايٓؿأ٠ اي ،آٜات ا٭سهاّ

ُٸ ، َٚعطؾ١ سٝجٝات ايػري٠ ايع١ًُٝ يًٓيبٸ(26)١ايػٓٸ ^١ ا٭طٗاضٚا٭٥
ع١ ; بٌ إتؿطٿ(27)

 .(29)، ٚق٫ٛڄ إٍ نطٚض٠ ايبشح عٔ ضداٍ اؿسٜح ٚزضاٜت٘(28)عَُٛاڄ

َات٘ عٔ َكسٸ ٟ إٍ إٔ ٜكبض اـرب فتع٤اڄُٖاٍ ايك١ً ايتاضى١ٝ ٜ٪زٸإٚإٕ  ،ٖصا

ز٠ يًُع٢ٓ ٟ إٍ إٔ ٜؿكس اـرب عٓاقطٙ ايط٥ٝػ١ احملسٿٚقطا٥ٓ٘ ٚتساعٝات٘، ٖٚصا َا ٜ٪زٸ

 سٙ ايتاضىٞ.عٵٗ بٴ

ٕٸ إُٖاٍ ايك١ً ايتاضى١ٝ أؾهٳ إٍ إٔ ٜؿكس ايؿكٝ٘ قسضت٘ ع٢ً اؿػِ  تٵٚإ

ضز: َٚٔ ٖصٙ إٛا .تاضىٞايؿإٔ ايٚايٛنٛح ٗ َٛاضز غري ق١ًًٝ َٔ ا٭سهاّ شات 

َٸايتعًٌٝ ٚايرتٜټ ١ ٚا٭سهاّ ايتسبري١ٜ اييت ح ٗ ايتُٝٝع بٌ ا٭سهاّ ايتبًٝػ١ٝ ايعا

 .(30)٫ٚ تكًض يًتعُِٝ ،ٌ سهُاڄ ٗ ٚاقع١ٺتؿهڍ

ٕٸ ايصانط٠ إعطؾ١ٝ ايتاضى١ٝ يس٣ ايؿكٝ٘ ٌٷ ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات إٍ أ ط َ٪ثٿ ٖٞ عاَ

اعات إعطؾ١ٝ يًؿكٝ٘ َع ٖاضغ١ ٗ ع١ًُٝ ا٫دتٗاز، ٚتٛٗط آثاضاٖا عٓس ْؿ٤ٛ ايٓع

١ ٚخڀٛات ايتٓؿٝص، ٚشيو بس٤اڄ َٔ اختٝاض ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ، ؾتػاِٖ ٗ ٚنع اـڀچ

، ٚٚق٫ٛڄ ثبٛتاڄ ٚز٫ي١ڄ ،إكازض ٚإطادع ٚططٜك١ تٛيٝؿٗا، َطٚضاڄ بع١ًُٝ تكِٜٛ ايٓكٛم

 إٍ بًٛؽ ايطأٟ ايؿكٗٞ ٗ إٛنٛع إبشٛخ عٓ٘.

ِڈنـ يتأضٜذ زضاغ١ اٖٚصا َا دعٌ  ٌڈَ٪ثٿٜكبض ـ ١ ١ عًُٝٸَٓٗذٝٸ شٟ عً  طاڄ بؿه

 عًِ ايؿك٘.ٗ ٚانض 

 

ٕٸ ايبشح عٔ ايع٬ق١ بٌ عًِ ايؿك٘ ٚايؿًػؿ١  ُٸ أَطٷ ٚإٓڀلإ  ;١ٝٗ غا١ٜ ا٭ٖ
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 ٠ اعتباضات:ٚشيو يعسٸ ;ؾٝٗا ٫ ؾٳوډسكٝك١ٝ  سٝح إٕ ٖٓاى ع٬ق١ڄ

ٚٸ٫ڄ ٟٸأ ٕٸ أ ى َعطٗ ٫ ىطز عٔ زا٥ط٠ تأثري ايؿهط ايؿًػؿٞ; ٭ْٸ٘ احملطٿ دٗسٺ : إ

ٟٸ ٙٺ ٭ َٔ ايكاعس٠، بٌ ٖٛ ا٭سٛز َٔ غريٙ  ٚايؿك٘ ٚقهاٜاٙ يٝؼ اغتجٓا٤ٶ .تكّٛٞ ْؿا

ٕٸ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ ٖٞ قهاٜا  ;اتُٗاإٍ ايؿًػؿ١ ٚإٓڀل ْٚٛطٜٸ ٚشيو ْٛطاڄ إٍ أ

 .(31)ِ ايؿًػؿ١ٝ ايعا١َٝٳطبٝعتٗا إٍ إٛاقـ ٚايكٹؼتاز ٗ  ،تك١ّٝٛ

ٛٻثاْٝاڄ ٕٸ ايع٬ق١ إتك ض٠ بٌ عًِ ايؿك٘ ٚايكهاٜا ايؿًػؿ١ٝ ٚإٓڀل تٛٗط عٓس : إ

سٝح  ;(32)٬َس١ٛ ايُٓٛشز اٱضؾازٟ ي٬غتٓباٙ ايؿكٗٞ َٔ سٝح ا٫غتس٫ٍ ٚا٫غتٓتاز

، إناؾ١ إٍ اغتعاض٠ ِ٘ «يؿكٗٞبإصام ا ِٷإضؾازٟ ؾًػؿٞ َڀعٻ ِٛشزٷ» إْٸ٘ سكٝك١ڄ

ٍ ايه٬َٞ ٗ ع١ًُٝ إٓاقؿ١ سٳايتؿهري ايؿًػؿٞ ٗ إكاض١ْ ٚايتڀبٝل، ٚاغتعاض٠ اؾځ

 ٚايتشهِٝ.

ٕٸ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ ٚا٭قٛي١ٝ ايهرب٣، َجٌ: َباسح اؿذر ٚايٝكٌ، ثايجاڄ : إ

ٞٸ ٚغريٖا، ٖٞ َٓترٷ ٞٸ ـن٬َٞ  ـ ؾًػؿ ٕٵ ،ؾكٗ سٝح يٝؼ ٖٓاى  ;ايتعبري عٓٗا قضٸ إ

َٳ»ٚ ،«سذر ؾك١ٝٗ خايك١» ٕٸ ايٝكٌ إبشٛخ عٓ٘ ٗ  .«ضشٵ٫ ٜكٌ ؾكٗٞ  ؾ٬ٓسٜ أ

ٚضابع١ ٜكٌ  ;ٚثايج١ ٜكٌ ادتُاعٞ ;ٚأخط٣ ؾًػؿٞ ;طٜٗكٌ عٴ تاض٠ڄ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ ٖٛ

ٕٸ ايؿًػؿ١ ٚإٓڀل ؾطٜها عًِ ايؿك٘ ٗ زا٥طت٘  .طبعاْٞ ْؿػاْٞ َٚٔ ٖٓا ؾإ

 ٙ.زٵطڇز ايؿكٝ٘ شيو أّ مل ٜٴ، أضا(33)١اـاقٸ

ٕٸ َتابع١ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗضابعاڄ ٬َٚس١ٛ ٚدٛٙ ا٫خت٬ف بٌ ايؿكٗا٤،  ،: إ

ٜٚطدع شيو إٍ ٚدٛز انڀطاب  .ٗ ايؿت٣ٛ ؾٝٗا انڀطابٷ تهؿـ عٔ َٛاضز عسٜس٠ٺ

ٛٻٗ إٛاقـ ايهًچ َٸ ٜت٘ٗ ض٩ْٗا ايؿكٝ٘ ١ٝ اييت ن  ،ايهٕٛ ،اٱْػإ ،اهلل»عٔ ١ ايعا

 .ٜٚرتدِ شيو ا٫نڀطاب َٔ خ٬ٍ إٛاقـ إطبه١ يًؿكٝ٘ ػاٙ قهاٜا اؿٝا٠ .«ٝا٠ٚاؿ

 .ٗ ايػايبَٚجٌ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ٗ اؿكٝك١ ِٖ ٜعٝؿٕٛ انڀطاباڄ ٗ ض٩اِٖ ايؿًػؿ١ٝ 

يٝؼ َٔ ايكسؾ١ إٔ ْط٣ اؾطأ٠ ٗ ايؿت٣ٛ »: ايصيو قايٛ .أٜهاڄ ٚنصا ايعهؼ قشٝضٷ

َٚٔ ع٬َات  .تٌايؿًػؿ١ٝ ايٛانشتٌ ٚإػتكطٸيس٣ أقشاب إٛاقـ ايه١ْٝٛ ٚ

ٚشيو يكًچ١  ;ا٫نڀطاب ٗ إٛقـ اٱنجاض َٔ ا٫ستٝاطات ايؿك١ٝٗ ٗ َٛاضز ايؿت٣ٛ

 .(34)«; ٚزؾعاڄ يًشري٠اؿ١ًٝ

ٕٸ ْؿٞ ايؿًػؿ١ ٚإٓڀل ٖٛ َٓعي١ ْؿٞ إطتهعات ايعك١ًٝ  ٚاْڀ٬قاڄ َٔ شيو ؾإ
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ا٭زاتإ ايباضظتإ ٱعُاٍ ايؿهط ٚايٓٛط يس٣  إش ُٖا ;اييت ٜعتُس عًٝٗا عًِ ايؿك٘

ٚيٝؼ يًؿكٝ٘ أزٚات تؿهري  .ايؿكٝ٘ ٗ ايكهاٜا ٚإػا٥ٌ اييت تعطض ع٢ً عًِ ايؿك٘

ِٸ١ ستٸَٓٗذ١ٝ َػتكًچ ٟ إٍ ؾاغتبعازُٖا ٜ٪زٸ .٫ڄ عٔ ايؿًػؿ١ ٚإٓڀلسٳبٳ ،ايتعاٌَ بٗا ٢ ٜت

١َ إٓڀك١ٝ اييت ايػعايٞ ٗ إكسٸ ٍقايصيو  .سطَإ ايؿك٘ َٔ أزٚات٘ إعطؾ١ٝ ٚايعك١ًٝ

٫ٚ َٔ  ،١َ َٔ ١ًْ عًِ ا٭قٍٛٚيٝػت ٖصٙ إكسٸ»ٚنعٗا يهتاب إػتكؿ٢: 

َٳ .١َ ايعًّٛ نًچٗاَات٘ اـاق١ ب٘، بٌ ٖٞ َكسٸَكسٸ ٫ وٝ٘ بٗا ؾ٬ ثك١ بعًَٛ٘  ٔٵٚ

 .(35)«أق٬ڄ

ا ٗ عًِ ايؿك٘ اتُٗهض َس٣ تأثري ٚاضتباٙ ايؿًػؿ١ ٚعًِ إٓڀل ْٚٛطٜٸٚبصيو اتٸ

 ٚأقٍٛ ايؿك٘.

 

ٕٸ عًِ  ٌٷٖٚٓا ٬ٜسٜ أ تؿٌُ عًِ اييت  ،َع ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ايؿك٘ َتساخ

ايكإْٛ ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ ٚ ٖٚهصا اؿاٍ ٗ .ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ

ٕٸ ايعًّٛ ٖصا .طابع إُاضغ١ ٚايبشح ايتڀبٝكٞ سٝح ٜػًب عًٝٗا ;ٚ...ايٛنعٞ  ، ٚإ

ٕٵ  اَعٗا، ٖٚص ايس١ٜٝٓ، يهٓٸٗا َتساخ١ًڅ ايعًّٛ قُِٝ َٔ ناْت يٝػت ا٫دتُاع١ٝ ٚإ

ٌٸ ايعًّٛايتساخٌ   ٗا:ع٢ً بعه ٖٚٓا ًْكٞ ايه٤ٛ. .ٚإعاضف. َٔ إُٝٸعات ا٭غاغ١ٝ يه

 

ٕٸ ا٫دتٗاز ايتڀبٝكٞ ٜربظ َعإ٘ ٗ َطسًتٌ:  ف ع٢ً : َطس١ً ايتعطټاُٖاسسإإ

ٌٸ  .(36): َطس١ً تڀبٝل اؿهِ ع٢ً ايٛاقع١خط٣ا٭ٚ ;ا٫دتٗاز ايٛاقع١ ق

٬ٜٚسٜ أْٸ٘ ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ ٜٓبػٞ ع٢ً ايؿكٝ٘ ؾِٗ ٚٛاٖط ايٛاقع١ َٔ خ٬ٍ 

ٖٚصا َا ٜسعٛ ٗ  .١ُ٥٬َ يتًو ايٛٛاٖط ٔ َٓٗذ١ٝٺٚنُ ،ا٭زٚات إعطؾ١ٝ إٓاغب١

ٌٸ ;َٔ ا٭سٝإ إٍ ا٫غتعا١ْ بإٓاٖر إدتًؿ١ نجريڈ ا٫دتٗاز ٗ عًِ  يؿِٗ ايٛاقع١ ق

ٕٸ َٔ ايعًّٛ اييت هلا سهٛضٷ .ايؿك٘ ٚعًِ  ،ٚانض ٗ ايٛقا٥ع ا٫دتٗاز١ٜ عًِ ا٫دتُاع ٚإ

ز زا٥ط٠ ايعبازات ٖٞ ٚقا٥ع ادتُاع١ٝ ٗ إش ايٛقا٥ع ا٫دتٗاز١ٜ خاض ;ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ

 ساط١ بعًِ ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ.ايػايب، ٚيؿُٗٗا متاز إٍ اٱ
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ٕٸ عًِ ا٫دتُاع ٜتهؿډ ٌ بسضاغ١ اجملتُع ٚايػًٛى ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ٚإ

ُات بع١ ٚايت٢ٝٛٓ ٚايِٓٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغات إتٻٓٳػات ٚايبٹاجملُٛعات ٚإ٪غٸ

ٕٸ ْتا٥ر ايبشح ا٫دتُاعٞ فُٛعات  ،...ٚايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚغريٖا ٚيصيو ؾإ

ُٸ ٌٸ إؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚإؿطٸكتًؿ١ َٔ إسضا٤ ٚإٗت عٌ ٚايكاٌْْٛٝ ٚقاْعٞ ٌ ع

 ا٫دتُاع ٚا٫قتكاز ٚايرتب١ٝ ٚايجكاؾ١.

َٸا عًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ عٞ، َٔ خ٬ٍ ؾٗٛ َعينپ بسضاغ١ ايػًٛى ا٫دتُا ٚأ

ٚأِاٙ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ ٚايتأثريات ايتبازي١ٝ  ،َتابع١ اـكا٥ل ايٓؿػ١ٝ يًذُاعات

ٖٚصا ٖٛ  .أؾهٌ َٔ خ٬ٍ ؾِٗ غًٛى ايؿطز ٚاؾُاع١ ٘ بٓا٤ فتُعڈبٌ ا٭ؾطاز، ٖٚسؾڂ

ٌڈ ٕٸ ٖسؾ٘ ٖٛ تطغٝذ ايؿها٥ٌ ;خامٸ َا ٜٴع٢ٓ ب٘ ايؿك٘ بؿه ب َا قاي٘ ػٳعځ ،سٝح إ

سٝح ٜط٣ اؾرتاى قٓاع١ ايؿك٘ ٚقٓاع١ ا٭خ٬م ٗ ْؿؼ إٛنٛع، ع٢ً  ;(37)ابٔ ضؾس

ٕٸ ايؿكٝ٘ ٜٓٛط إٍ ايؿها٥ٌ  ;ايطغِ َٔ ا٫خت٬ف ٗ ٚد١ٗ ْٛطُٖا إٍ إٛنٛع ؾإ

ٝشاٍٚ إٔ ؾضدٌ ا٭خ٬م  أَاباعتباضٖا تٓتُٞ إٍ ايٓلٸ ايكطآْٞ أٚ ايٓلٸ ايٓبٟٛ، 

 غٛا٤ ناْت ز١ٜٝٓ أٚ غري ز١ٜٝٓ. ،غًڀت٘ َٔ ايجكاؾ١ ايػا٥س٠ ٗ فتُع٘ ٜػتُسٸ

َٸا إطس١ً ايجا١ْٝ أٟ تڀبٝل اؿهِ ايؿطعٞ ع٢ً ايٛاقع١، ؾإْٸٗا ؼتاز  ،ٚأ

َٔ ايٓاس١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ، ٠عسٸ ضٖا إٍ ٬َس١ٛ اعتباضاتٺٚٵبسٳ

 ٚا٫قتكاز١ٜ ٚغريٖا.

ٌڈ ٢ ستٸ ;ٞٸزقٝل َٚٛنٛع ٚبصيو ٜٓبػٞ َطاعا٠ ْٝع تًو ا٫عتباضات بؿه

ٕڈٜكبض اؿهِ َكٝباڄ يًٛاقع ٚقكڍ َٚع شيو ٫ َٓام يعًِ ايؿك٘  .ٚاسس كاڄ يًعساي١ ٗ آ

ٌپَٔ ا٫غتعا١ْ با٫عتباضات ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ٜٛؾڍ عًِ ا٫دتُاع  :َٔ طٖا ن

ٌڈٚعًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ، ؾُٗا ٜ٪ثٿ  َا بعًِ ايؿك٘. طإ ٜٚطتبڀإ بؿه

 

ٕځ  ٖٞ: عًِ ايطٜانٝات  ، ٚباختكاضڈ(38)١ أٚ ايكًب١هٳشٵٜٓبػٞ ايتعطٜـ بايعًّٛ ا

 ايهُٝٝا٤. ٚعًِ ايؿٝعٜا٤ ٚعًِ

 ،١ع٢ً ايطغِ َٔ اغتك٬يٝتٗا ايٓػبٝٸ ،ٚقس غبل إٔ شنطْا إٔ ؾطٚع إعطؾ١

ٟٸ .تتؿابو ؾُٝا بٝٓٗا ٕٸ أ ٟٸْٛادٗٗا  َؿه١ًٺ ٚإ ٍڈ ٗ أ ٜتڀًب إعطؾ١ٝ  ا٫تَٔ اجمل فا
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ٕڈـ ٗ ايػايب ـ َٚعاؾتٗا ؾُٗٗا  َا ؾٝٗا إؿه٬ت  ،َٔ أيٛإ إعطؾ١ إٍ أنجط َٔ يٛ

 ايؿك١ٝٗ.

ٕځ ٕٸ ايعًّٛ ا ّٷهٳشٵٚإ َٸَٛيڍ ١ ٖٞ عًٛ ضٖا إطاضات ٚٵ١ اييت تٓتر بسٳس٠ يًٓٛطٜات ايعا

ٛچ ٚٿ .١ُ يباقٞ إعاضفَٓ ٚيصيو  .ٚأغؼ ٚأؾهاض َعًَٛاتٺ ا٫تٞ اجملز باقنُا أْٸٗا تع

عًِ ايؿك٘ ٬َٚظَ٘  شيو إٍ ٖصٙ ايعًّٛ، َا ٗ ساد١ٺ ََٔٔ ؾطٚع إعطؾ١  ٫ ىًٛ ؾطعٷ

ايؿك٘ َٔ زٕٚ  سٝح ٫ ٜػتكِٝ أَط ا٫غتٓباٙ ٚا٫غتٓتاز ٗ عًِ ;عًِ أقٍٛ ايؿك٘

َٸاغتعاض٠ َعًَٛات َٚؿاِٖٝ ٚاعتباضات خاقٸ ؾهًچُا  .يعًِ ْؿػ١٘ َٔ خاضز ا١ أٚ عا

ع٢ً اٱثبات  أقبض أنجط قسض٠ڄ ،يسعِ ادتٗازٙ ;إعاضف ايكًب١باغتعإ ايؿكٝ٘ 

 .(39)ٚاٱقٓاع

أخط٣ ّهٔ ٬َسٛتٗا َٔ ْاس١ٝ ايعًّٛ ايكًب١، ٖٚٞ أْٸٗا ؼُٞ  ٖٚٓاى ؾا٥س٠څ

٠ إعطؾ١ٝ، ُٖٚا عا٬َٕ دٖٛطٜإ ٗ ع١ًُٝ ٚقًچ١ ايعسٸ ،اٱْػإ َٔ نٝل ا٭ؾل

 ز.ا٫دتٗا

ِڈ ٌٸ عً ٝٿ ٚأَا ع٢ً قعٝس ن بعًِ ايؿك٘ َا  قًت٘ٔ َٔ ٖصٙ ايعًّٛ ؾُٝهٔ إٔ ْب

:ًٜٞ 

 

ّٸعٳتٴ سٝح ٫ ّهٔ ا٫غتػٓا٤ عٓٗا ٗ ؾِٗ  ;إعاضف ايبؿط١ٜ سٸ ايطٜانٝات أ

 ٚشيو ٫عتباضاتٺ ;ع١قهاٜا ا٭سهاّ ايؿطٜ شيو َا ٗ ،اٱْػإ ٚايڀبٝع١ ٚقهاٜاُٖا

 ٠:عسٸ

ٚٸ٫ڄ : ٫ ىًٛ ايؿك٘ َٔ َؿاِٖٝ، َجٌ: ايعَٔ، ايػطع١، إػاؾ١، ٖٚهصا َٔ أ

ايعًُٝات اؿػاب١ٝ ا٭ضبع أقًچٗا  ،إؿاِٖٝ ايطٜان١ٝ اييت ؼتاز إٍ عًُٝات ضٜان١ٝ

 (، ٚنصا ايٓػب١.ايكػ١ُٚ ،ايهطبٚ ،ايڀطحٚ ،اؾُع)

بٝل ايطٜانٝات ٗ َعاؾ١ َؿانٌ ٚاقع١ٝ ٗ ٖٞ تڀ»: ١ايُٓصد١ ايطٜانٝ: ثاْٝاڄ

أٚ َؿانٌ ٗ عًّٛ أخط٣، ٚشيو عٔ  ،أٚ َؿانٌ ٗ ايطٜانٝات ْؿػٗا ،اؿٝا٠

ِٸ ،١ضٜانٝ ططٜل ؼٌٜٛ إؿه١ً اؿٝات١ٝ إٍ َػأي١ٺ ا، ٗايتعاٌَ َع ٖصٙ إػأي١ ٚسًچ ث

  .(40)«تٓاغب َع طبٝع١ إؿه١ًت يتاختٝاض أؾهٌ اؿًٍٛ ايب
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 ٢ أقبض أَطاڄ ٫ َؿطٸستٸ ،ايتع١ًُٝٝ ٗ ٖصا ايعكط أبػ٘ إٗاضات َٔٚبصيو ٖٞ 

 ، ؾهاْت َٗاض٠ڄ١ِ ايڀ٬ب يًتعًڊنبري ع٢ً ظٜاز٠ زاؾعٝٻ ٚع٢ً ا٭غًب هلا تأثريٷَٓ٘، 

َٸ  ٜكاٍ أؾهاضٙ. إ٫ختكاض ايعَٔ ٚ ;١ يًؿكٖٝ٘ا

 : ٖٓاى ايعسٜس َٔ إباسح ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ اييت ٫ ّهٔ ؾُٗٗاثايجاڄ

س٠ اييت أقبشت َعكډ ،َٚعاؾتٗا َٔ زٕٚ ايطٜانٝات، ٚشيو ٗ َجٌ: ايبٓٛى ٚأعُاهلا

ٚشيو يتُٝٝع ٌٖ ٖصٙ  ;ساط١ بعًِ ايطٜانٝاتٚيٝؼ َٔ ايػٌٗ ُٝٝعٖا بسٕٚ اٱ ،اڄدسٸ

ؾطع١ٝ ٗ َػا٥ًٗا  ٚخكٛقاڄ َع ٚضٚز أغ١ً٦ٺ ؟ؾات ايبٓه١ٝ ؾطع١ٝ أّ ٫ايتكطټ

ؾات ٗ ايتكطټ ١ٺَٚا ٜؿٛبٗا َٔ زقچ ،ْرتْتسٜس٠ عرب اٱٚنصا َػا٥ٌ ايبٝٛع اؾ .ايسقٝك١

ٌڈإاي١ٝ إعكډ  زقٝل، َٚػا٥ٌ اٱضخ. س٠، َٚػأي١ ؼسٜس ا٭ظ١َٓ ايؿطع١ٝ بؿه

ٜٵبٳ ٫ٚ ؾٳوډ ٗ تأثري ٚاضتباٙ ٚبصيو   عًِ ايطٜانٝات بعًِ ايؿك٘.٫ ضٳ

 

ٚؾٝ٘  .(41)٠ ٚايعٓاقط ايهُٝٝا١ٜٚعًِ ايتؿاع٬ت بٌ إازٸ عًِ ايهُٝٝا٤ ٖٛ

ايؿٝعٜا٤  ٖٞ: غاغ١ٝ ٗ عًِ ايهُٝٝا٤ا٭ؿطٚع ٚاي ،ٚغًٛنٗا ،٠ٜسضؽ بٓا٤ إازٸ

 ٚأعه١ٜٛ ايايهُٝٝا٤ غري  ٚأايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ  ٚأايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ  ٚأايهُٝٝا١ٝ٥ 

يهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ; بػبب ؾطع ا ٖٛ ايؿطع ا٭نجط ؾٗط٠ڄٚايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ. 

َٚػتشهطات  ،ٚايع٬ز ،ايػصا١ٝ٥ :َجٌ ،٫ت عًِ ايهُٝٝا٤ااغتدساَ٘ ٗ ف

 .ٚايٓػٝر ،ايتذٌُٝ

ٗٿٚٵزٳٜهٕٛ ٚبصيو  يعًِ ايؿك٘ ٗ ؾِٗ ايعسٜس َٔ إٛنٛعات  اڄَٚعٝٓ اڄسضٙ ٖ

سٜس٠ اؾ بٌ تؿٌُ إٛازٸ ،اييت ٫ تٓشكط زا٥طتٗا ٗ ايهشٍٛ ٚايعكري ايعٓيب ،ايؿك١ٝٗ

ٌڈ ٕٸ َعطؾ١ اؿهِ ايؿطعٞ ؾٝٗا تػتًعّ  ;َػتُطٸ اييت تٛٗط ٗ ايػٛم بؿه سٝح إ

ٛٸ  ٚخكا٥كٗا ايرتنٝب١ٝ. ،ْاتٗا ايهُٝٝا١ٝ٥َعطؾ١ َه

 

ٕٸ عًِ ايؿٝعٜا٤ ٜٴ ّٸعٳإ ّٸ ضٷٚٵسٝح ي٘ زٳ ;ايٓٛطٜات ٗ ايعًّٛ سٸ أ ع٢ً قعٝس  ٖا

ٛٸ ،ِٖٝتهٜٛٔ إؿا ٕٸ عًِ  .١٠ عسٸٚايتُٗٝس ٕباسح ؾكٗٝٸ ،َاتٚبٓا٤ إك ؾ٬ٓسٜ َج٬ڄ أ
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ٝات ٚاؾع٥ٝات، ايؿٝعٜا٤ ٜػاعس ايؿكٝ٘ ع٢ً ؾِٗ إؿاِٖٝ إؿتاس١ٝ، َجٌ: ايهًچ

ٚنصا ٜػاعس ع٢ً  .اٱط٬م ٚايتكٝٝس، ايتعٌ ٚعسّ ايتعٌ خاضز زا٥ط٠ ا٭َط ايصٖين

 .(42)ؾِٗ ايڀبٝع١ ايؿٝعٜا١ٝ٥ يٮؾٝا٤

١ ط٠ ٗ بٝإ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اـاقٸعًِ ايؿٝعٜا٤ َٔ ايعًّٛ إ٪ثٿ ٜهٕٛٚبصيو 

ِٷ ،ٗ إٛنٛعات اـاضد١ٝ  ط بعًِ ايؿك٘.َ٪ثٿ ؾٗٛ عً
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 ل ى قرٍٖٛ السٗاق ^ٛاةتٍاد األّٟى

 يف تفسري آٖات األحلاً
 

 

ِٸ طٜٔ ٚا٭قٛيٌٝ َٔ إؿػٿ ٜٴػتعٌُ َكڀًض ايػٝام ٗ نًُات ايعًُا٤ ـ ا٭ع

ِٸ إ٫چ ،ٚايؿكٗا٤ ـ ٌڈ أْ٘ مل ٜت س. ؾتػتعٌُ ٖصٙ إؿطز٠ ٗ ن٬ّ دٝٸ تٓكٝض إطاز َٓ٘ بؿه

ز َٔ ايػا١ٜ ٚإككٛ»َع٢ٓ  ،«إكاّ»ايعًُا٤ ٗ بعض ا٭سٝإ َطازؾاڄ ٕكڀًض 

ٗ غٝام ٖصا ا٭َط ٜهٕٛ  ١ٜ أٚ ايطٚا١ٜ ٚاضز٠څؾعٓسَا ٜكاٍ َج٬ڄ: إٕ ٖصٙ اٯ ،«ايه٬ّ

 .(1)ٗ ٖصا إكاّ إطاز َٔ شيو أْٗا ٚاضز٠څ

َٔ َباسح عًِ  ٚاسس٠ڄ سٸعٳاييت تٴ ،«ز٫ي١ ايػٝام»ؽتًـ عٔ  «قط١ٜٓ ايػٝام»إٕ 

ِٸ َطاز ا٭قٛيٌٝ َٔ ز٫ي١ ايػٝام  عجٗا ٗ إطاض َباسح إؿاِٖٝ. إٕ أقٍٛ ايؿك٘، ٜٚت

ٍٸ ض. نُا أِْٗ َؿطز أٚ َطنب أٚ يؿٜ َكسٻ ع٢ً َع٢ٓٶ ٖٛ إٔ غٝام ايه٬ّ ٜس

. «ز٫ي١ اٱؾاض٠»، ٚ«ز٫ي١ ايتٓبٝ٘»، ٚ«ز٫ي١ ا٫قتها٤» :ُٕٛ ايس٫ي١ ايػٝاق١ٝ إٍٜكػٿ

ايعكٌ أٚ ـ قسم ايه٬ّ َٔ ْاس١ٝ ِ، ٚتٛقډٚبصيو إشا نإ ٖٓاى َع٢ٓ ٜطٜسٙ إتهًڍ

ز٫ي١ »ايؿطع أٚ ايًػ١ ع٢ً أخص شيو إع٢ٓ بٓٛط ا٫عتباض، أطًل ع٢ً شيو َكڀًض 

ٜٳ١ځ﴿٘ تعاٍ: قٛيڂ :َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـٚ. «ا٫قتها٤ ٍڇ ايڃكځطٵ (، 82)ٜٛغـ:  ﴾ٚٳاغٵأځ
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ٍٸ، «ايكط١ٜ»سٝح ٜػتشٌٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ تٛدٝ٘ ايػ٪اٍ إٍ   ؾإٕ ز٫ي١ ا٫قتها٤ تس

 ٭ٕ ٖصٙ ايه١ًُ ٖٞ إسيٍٛ ا٫قتها٥ٞ هلصٙ اؾ١ًُ. ;«أٌٖ»٢ ٚدٛب تكسٜط ن١ًُ عً

ِ، ٚمل ٜهٔ قسم ايه٬ّ َٔ ْاس١ٝ يًُتهًڍ ٚإشا نإ ٖٓاى َع٢ٓ َطازٷ

٘ نإ ٫ظَاڄ ؿاڄ ع٢ً أخص شيو إع٢ٓ بٓٛط ا٫عتباض، ٚيهٓٸايعكٌ أٚ ايؿطع أٚ ايًػ١ َتٛقڍ

يٛ قاٍ  :َٔ شيو َج٬ڄٚ. «ز٫ي١ ايتٓبٝ٘»شيو َكڀًض طًل ع٢ً طؾاڄ، أڂٕسيٍٛ ايه٬ّ عٴ

ٕٴنإ إسيٍٛ ايعٴ «طًعت ايؿُؼ»ْا٥ِ:  ِ يؿدلڈإتهًڍ ؾٛات  طٗ هلصٙ اؾ١ًُ ٖٛ بٝا

 ٚقت أزا٤ ايك٠٬.

ِ، يٛ مل ٜهٔ إع٢ٓ ـ ع٢ً خ٬ف ايس٫يتٌ ايػابكتٌ ـ َككٛزاڄ يًُتهًڍ

ٝٿايًعّٚ غري ايبٝٿ ع٢ً مٛ ،٘ نإ ٫ظَاڄ ٕسيٍٛ ايه٬ّٚيهٓٸ ٔ بإع٢ٓ ٔ أٚ ايًعّٚ ايب

ِٸ ٖٚٛ إٔ ايكطإٓ  ،ًٛا هلصا ايكػِ بٗصا إجاٍ. ٚقس َجٻ«ز٫ي١ اٱؾاض٠»ٞ شيو بـ ُٿ، غٴا٭ع

ٛٳايٹسٳاتٴ ٜٴطٵنٹ﴿ايهطِٜ قاٍ ٗ بعض آٜات٘:  ٚٵ٫ځٚٳايڃ ٔٳ أځ ٔڇعٵ ٝٵ َٹًځ ٔڇ نځا ٝٵ ٛٵيځ ٔٻ سٳ ٖٴ )ايبكط٠:  ﴾زٳ

٘ٴ ثٳ٬ځ﴿خط٣: أ (، ٚقاٍ ٗ آ١ٜٺ233 ٚٳؾٹكٳايڂ ٘ٴ  ُٵًڂ ٗٵطاڄٚٳسٳ ٕٳ ؾٳ ع٢ً  (، ٚبٓا٤ٶ15)ا٭سكاف:  ﴾ثٴٛ

ؽكٝل أضبعاڄ  اٯ١ٜ ا٭خري٠ ٜهٕٛ فُٛع اؿٌُ ٚؾرت٠ ايطناع ث٬ثٕٛ ؾٗطاڄ. ٚقس متٸ

ٚعؿطٜٔ ؾٗطاڄ َٔ ٖصٙ ا٭ؾٗط ايج٬ثٌ ـ طبكاڄ ي١ٰٜ ا٭ٍٚ ـ َطس١ً ايطناع. ٚع٢ً ٖصا 

ِٸ ٚايٓتٝذ١ اييت مكٌ عًٝٗا  .١ ايباق١ٝ يؿرت٠ اؿٌُ٭ؾٗط ايػتٸؽكٝل ا ا٭غاؽ ٜت

ٌٸ ١ أؾٗط. إٕ ا٫ضتباٙ ايكا٥ِ بٌ ٖصٙ إػأي١ ض بػتٸَسٸ٠ يًشٌُ تكسٻ َٔ شيو ٖٞ إٔ أق

ٝٿ ٔ هلاتٌ اٯٜتٌ ٖٛ إٔ ٔ، َع٢ٓ إٔ اي٬ظّ غري ايبٝٿٖٚاتٌ اٯٜتٌ ٖٞ ايًعّٚ غري ايب

ٌٸ  .(2)١ أؾٗطاؿٌُ غتٸ أق

ِٸ»قط١ٜٓ ايػٝام ٗ ٖصا إكاّ َع٢ٓ:  إٕ َٔ  ططٜك١ تطتٝب ا٭يؿاٚ، ا٭ع

َٸ١ تًكٞ بًٛڍ إٕ ايػٝام تطنٝب١څ»ؾ٘ بعهِٗ قا٬٥ڄ: . ٚقس عطٻ«ايهًُات أٚ اؾٌُ ٗا عا

ُٳ ع٢ً فُٛع١ٺ . ٚقس اقرتح آخط (3)«ط ٗ َعٓاٖاٌ أٚ اٯٜات، ٚت٪ثٿَٔ ايهًُات ٚاؾڂ

، َٔ تطنٝب ايهًُات ٗ ١ًْٺ عٔ ْٛعڈ عباض٠څ يػٝامٴا»: ايتايٞتعطٜؿ٘ ع٢ً ايٓشٛ 

ّٸ ايػٝام نٝؿ١ٝ »، أٚ «إٓبجل عٓٗا ٚضبڀٗا باؾڂٌُ ايػابك١ ٚاي٬سك١ ٚاحملت٣ٛ ايعا

بٌ نًُات اؾ١ًُ ٚاؾڂٌُ اييت قبًٗا  ٚنع ايًؿٜ ٗ اؾ١ًُ َٚٛقع٘ ٚاضتباط٘ اـامٸ

ٝ٘ َٔ َٓڀٛم َٚؿّٗٛ اٯ١ٜ ٫ ّهٔ اؿكٍٛ عً ٚبعسٖا، عٝح ٜٴػتٓب٘ َٓ٘ َع٢ٓٶ

 .(4)«، ٚإِا ٖٛ َٔ ايًٛاظّ ايعك١ًٝ يصيوقطاس١ڄ
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أْ٘ قس  ّ تعطٜؿاڄ يًػٝام، إ٫چ٫ ٜكسٿ &١َ ايڀباطبا٥ٞٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايع٬چ

سٸ عٳقٝاغاڄ إٍ غا٥ط ايعًُا٤. ٖٚصا ٜٴ ،أٚغع اغتعٌُ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ٗ تؿػريٙ ع٢ً ْڀامڈ

َٸ ٚبايتايٞ نإ  .&١َ ايڀباطبا٥ٞيًُٓٗر ايتؿػريٟ يًع٬چ ١َٔ اـكا٥ل ٚإباْٞ اهلا

 ،كٌ ٗ خكٛم تؿػري ايكطإٓ ع٢ً ٖصٙ ايكط١ٜٓشيو غبباڄ ٗ إقباٍ ايباسجٌ ٚاحملكڍ

 ٢ اٯٕ َها١ْڄيٓؿػٗا ستٸ سٵ. ٜٚبسٚ إٔ ٖصٙ ايكط١ٜٓ مل ػٹ(5)ٝتٗاٚبٝإ ز٫يتٗا ٚسذٸ

 َطَٛق١ بٌ ا٭قٛيٌٝ ٚايؿكٗا٤.

غٝام »كٌ ٚايباسجٌ ٗ ايعًّٛ ايتؿػري١ٜ إٍ: ايػٝام بٌ احملكڍٚقس متٸ تكػِٝ 

 .(6)«غٝام ايكطإٓ»، ٚ«ضٛٳغٝام ايػټ»، ٚ«غٝام اٯٜات»، ٚ«غٝام اؾ٬ُت»، ٚ«ايهًُات

. ٚقس «يؿ١ٝٛ قط١ٜٓڄ»آخط  ٚيس٣ بعضڈ ;(7)«َع١ٜٛٓ قط١ٜٓڄ» ٌ ايػٝام يس٣ بعضڈّجٿ

ٌټ ٔٵَُٓٗا زي٬ٝڄ ع٢ً ضأٜ ٚاسسٺ أقاّ ن  .ٜبسٚ إٔ يؿ١ٝٛ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ٖٛ ا٭قطب ٘. ٚيه

ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ اعتباض َعٜٓٛتٗا ْاؾ٦اڄ َٔ اـً٘ بٌ قط١ٜٓ ايػٝام ٚايس٫ي١ 

ُٸ. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ إٕ اعتباض يؿ١ٝٛ أٚ َع١ٜٛٓ ايػٝام ٫ ٜكًڍ(8)ايػٝاق١ٝ ٝت٘; إش ٌ َٔ أٖ

ٌٸ ٍڈ ايػٝام ع٢ً ن ِٸ سا ٌٸايكطا٥ٔ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ  َٔ أٖ ايكطإٓ  ٫ غٝٻُا، ْٚلڎ ن

 ايهطِٜ. 

َا ًٜٞ غٓدٛض ٗ بٝإ َٛقع ٖصٙ ايكط١ٜٓ ٗ ا٫غتٓاز ايؿكٗٞ ٭ٌٖ  ٚٗ

 ،، ٚشيو َٔ خ٬ٍ شنط ث٬ث١ َٛاضز ي٬غتٓاز إٍ ايػٝام ٗ ايطٚا١ٜ^ايبٝت

 ٚاْعهاغٗا ع٢ً ايؿِٗ ايؿكٗٞ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ.

 

ُٳ﴿ ْٻ ٓٴٛا إڇ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ٚٳا٭ځظٵ٫ځٜٳا أځ ْٵكٳابٴ  ٚٳا٭ځ ٝٵػٹطٴ  ُٳ ٚٳايڃ ُٵطٴ  ٌڇ ا ايڃدٳ ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ّٴ ضڇدٵؼٷ 

ٕٳ ِٵ تٴؿڃًٹشٴٛ ٓٹبٴٛٙٴ يځعٳًډهڂ ٕڇ ؾځادٵتٳ ٝٵڀځا  (.90)إا٥س٠:  ﴾ايؿٻ

 

ٕځ َٚٔ أعُاٍ  ،ظ٫ّ َٔ اـبا٥حػط ٚا٭ْكاب ٚا٭ٝٵإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تعترب اـُط ٚا

ٍٸ .ايؿٝڀإ، ٚتأَط بادتٓابٗا ع٢ً سط١َ ٖصٙ ا٭َٛض ا٭ضبع١.  ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫عتباض ٜس



 

 االجتهاد والتجديد 

ٗ اجملتُع  «ٞ ٚايبػها٤ػٵإٜكاع ايبٳ»س اٯ١ٜ اي٬سك١ ع٢ً إٔ ايؿٝڀإ ٜطّٚ نُا ت٪نڍ

ٕځ ١ هلُا ع٢ً نطٚض٠ س اٯ١ٜ اي٬سكػط بٌ إػًٌُ. ٚت٪نڍٝٵَٔ خ٬ٍ إؾاع١ اـُط ٚا

ٕځ»عڀـ  َات أٜهاڄ. ٚسٝح متٸٚادتٓاب احملطٻ ،|إطاع١ اهلل ٚضغٛي٘ ػط ٝٵاـُط ٚا

ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً بعهٗا عطف ايعڀـ )ايٛاٚ(، ٚنإ هلا سهِ  «ٚا٭ْكاب ٚا٭ظ٫ّ

 إٛضز َكساقاڄ يػٝام ايهًُات. اإبتسأ ٗ اؾ١ًُ، ّهٔ اعتباض ٖص

 

ِٸطٕٚ ٖصٙ اٯ١ٜ بايبشح َٔ قاٚض َتعسٿس تٓاٍٚ إؿػٿيك  تًو احملاٚض: ز٠، َٚٔ أٖ

ـ تؿػري ٚبٝإ َعاْٞ ايهًُات ايٛاضز٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، َٔ قبٌٝ: اـُط، 

 ؼ، ٚعٌُ ايؿٝڀإ.دٵٚا٭ْكاب، ٚا٭ظ٫ّ، ٚايطٿ

اـُط إػتدًل »ـ ايبشح عٔ زا٥ط٠ مشٍٛ اـُط، ٌٖٚ اـُط ٖٛ خكٛم 

ٕڂ «عكري ايعٓيبَٔ اي  أٜهاڄ؟ «ايؿكچاع»طات، َا ٗ شيو هٹػٵأٚ ٜؿٌُ ْٝع أْٛاع ا

ٕځ ٚمشٛهلا ؾُٝع أْٛاع ايكُاض، ْٚػبتٗا إٍ  ،ػطٝٵـ ايبشح عٔ زا٥ط٠ َؿّٗٛ ا

 ا٭ظ٫ّ.

 ؼ.دٵـ ايبشح عٔ َؿّٗٛ ايطٿ

 .(9)ـ ؼسٜس زا٥ط٠ ادتٓاب ا٭َٛض ٚإٛاضز إصنٛض٠ ٗ اٯ١ٜ

 

ٕ ايؿكٗا٤ ـ إعٝح  ;إٕ َا قٌٝ ٗ تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ ٜرتى تأثريٙ ع٢ً ايؿك٘ أٜهاڄ

َٔ شيو إٔ ٚ .ؾك١ٝٗ كتًؿ١ ضِٖ آضا٤ٶٚٵبا٫يتؿات إٍ اٯضا٤ ايتؿػري١ٜ ـ قس اختاضٚا بسٳ

ٚشٖب  ;دص َٔ ايعكري ايعٓيبِٗ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ قس سكط اـُط باـُط إتٻبعه

ِٸ بعهِٗ إٍ ايكٍٛ ٕڂ بإٔ اـُط ٖٛ ا٭ع َٳ ;طاتهٹػٵايصٟ ٜؿٌُ ْٝع أْٛاع ا  ٔٵٖٚٓاى 

ز طٵأخطز ايٓبٝص َٔ زا٥ط٠ ايؿٍُٛ. نُا إٔ اٯضا٤ اييت شٖبٛا إيٝٗا ٗ سط١َ ايٓٻ

ٕڈ  يًتؿػري ايصٟ ٜصٖبٕٛ إيٝ٘ ٗ إِا ٖٞ تابع١څ ٚايؿڀطْر ٚايًعب بآ٫ت ايكُاض زٕٚ ضٖا

ٕځ»ل بـ َا ٜتعًډ إٔ اختٝاض ايكٍٛ بٓذاغ١ أٚ طٗاض٠ اـُط ـ بعس ايصٖاب إٍ . نُا «طػٹٝٵا

ٔٷٚٵسطَت٘ ـ ٖٛ بسٳ . ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ اخت٬ف «ؼدٵايطٿ»بتؿػريِٖ ٕع٢ٓ  ضٙ ضٖ
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ايؿكٗا٤ ٗ اختكام ٚدٛب ادتٓاب ؾطب اـُط أٚ ايًعب بايكُاض أٚ تعُِٝ شيو ع٢ً 

ٕځ»ٚ «اـُط»ْٝع أْٛاع ا٫غتؿاز٠ َٔ  َٔ قبٌٝ: ايؿطا٤ ٚايبٝع ٚايكٓع ٚاؿٌُ  ،«طػٹٝٵا

ٌټ شيو ٚاٱداض٠ ٚأَجاٍ شيو،  ٔٷن ، «ؼدٵايطٿ»ل َع٢ٓ َا ٜتعًډ بايطأٟ إدتاض هلِ ٗ ضٖ

 .(10)«عٌُ ايؿٝڀإ»، ٚ«ا٫دتٓاب»ٚ

ٌٸ ١ إٍ ايكٍٛ بإٔ اـُط سكٝك١څٜصٖب أنجط أٌٖ ايػٓٸ ٜٴصٖب  ؾطابٺ ٗ ن

إٍ شٖبٛا إٔ أبا سٓٝؿ١ ٚآخطٜٔ  ا٭َٛض. إ٫چٚوٍٛ زٕٚ قسضت٘ ع٢ً تؿدٝل  ،ايعكٌ

ٟ إٍ اٱغهاض، دص َٔ ايعٓب، ٜٚ٪زٸٗ ايعكري إتٻ ايكٍٛ بإٔ اـُط إِا ٖٛ سكٝك١څ

ٕڂ ٕٵط٠ ا٭خط٣ قطٻهٹػٵٚإٕ غا٥ط ايػٛا٥ٌ ا ٝٵسٳ .(11)مل تهٕٛ ٔطاڄ ١َ أٜهاڄ، ٚإ إٔ  بٳ

 .(12)ٚعسّ لاغت٘ ،اعْٗٛضِٖ ع٢ً عسّ سط١َ ايؿكچ

دص َٔ شٖب ؾكٗا٤ ايؿٝع١ إٍ ايكٍٛ بإٔ اـُط ٖٛ خكٛم ايعكري إتٻٚقس 

سط١َ  ،^اغتٓازاڄ إٍ بعض ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت ;ٕ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ٚٵايعٓب، ٚيهِٓٗ ٜطٳ

ٌٸ  .(13)ْ٘ عهِ اـُطٚٵٜٚطٳ ،اع، َا ٗ شيو ايؿكچطڈهٹػٵَٴ ن

ايكٍٛ بٓذاغ١  ١ إٍل بٓذاغ١ اـُط شٖب أنجط عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸَا ٜتعًډ ٚٗ

ٌٸ ،اـُط ٌڈ ٚن  ،٘ ـٝٵَجٌ اـُط، باغتجٓا٤ زاٚز ٚضبٝع١ ٚايؿاؾعٞ ـ ٗ أسس قٛيځ غا٥

. ٚشٖب أنجط ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ـ باغتجٓا٤ (14)َع بكا٥٘ ع٢ً اؿط١َ، سٝح قاٍ بڀٗاضت٘

ٌٸ :ِٗ، َٚٓايكًٌٝ ٌڈ ابٔ بابٜٛ٘ ـ إٍ ايكٍٛ بٓذاغ١ اـُط ٚن . ٚأَا (15)آخط طڈهٹػٵَٴ غا٥

بٌ ْٝع ايؿكٗا٤ ٗ ٖصا  ؿامٷ٫ي١ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً لاغ١ اـُط ؾًٝؼ ٖٓاى اتٸٗ ز

ًٛا اغتؿاز٠ لاغ١ اـُط ٞ ٚايؿٝذ ا٭ْكاضٟ مل ٜتكبٻل اؿًچَٔ شيو إٔ احملكڍٚايؿإٔ. 

ؼ ع٢ً لاغ١ اـُط ٫ ًٜعّ دٵ. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ إٕ ضؾض ز٫ي١ ايطٿ(16)ؼدٵَٔ ن١ًُ ايطٿ

٘ٷَٓ٘ بايهطٚض٠ عسّ اي ؼ ع٢ً دٵز٫ي١ ايطٿ كٍٛ بٓذاغ١ اـُط; إش قس ٫ ٜطتهٞ ؾكٝ

 اغتٓازاڄ إٍ ايطٚاٜات أٚ اٱْاع. ;لاغ١ اـُط، َٚع شيو ٜكٍٛ بٓذاغ١ اـُط

 

بؿإٔ ا٭سهاّ إطتبڀ١  ^ٖٓاى َٔ ايطٚاٜات ايهجري٠ إأثٛض٠ عٔ أٌٖ ايبٝت

 .(17); إش ؾطست بعض َؿطزاتٗا ٚتطانٝبٗا١َإتكسٿإٍ ٖصٙ اٯ١ٜ  باـُط َا ٖٛ ْاٚطٷ

عٔ اٱَاّ  ،َا ٚضز ٗ ضٚا١ٜ أبٞ اؾاضٚز :َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـٚ
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ٕځ×ايباقط أَا اـُط »ط ٚا٭ْكاب ٚا٭ظ٫ّ، قٛي٘: ػٹٝٵ، بعس بٝإ إطاز َٔ اـُط ٚا

ٌټ ٕځأإٍ .. َٔ ايؿطاب. طڈهٹػٵَٴ ؾه ٌټز ٚطٵط ؾايٓٻػٹٝٵٕ قاٍ: ٚأَا ا  قُاضڈ ايؿڀطْر، ٚن

قساح ظ٫ّ ؾا٭ٚأَا ا٭ .ٚثإ اييت ناْت تعبسٖا إؿطنْٕٛكاب ؾا٭ٚأَا ا٭ .طٷػٹٝٵَٳ

ٌٸ .اييت ناْت تػتكػِ بٗا إؿطنٕٛ َٔ ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ ٖصا بٝع٘ ٚؾطا٩ٙ  ن

ّٷ ٚا٫ْتؿاع بؿ٤ٞٺ ٚقطٕ اهلل  .َٔ عٌُ ايؿٝڀإ ، ٖٚٛ ضدؼٷّٷَٔ اهلل قطٻ َٔ ٖصا سطا

ٕځا  .(18)«ٚثإط َع ا٭ػٹٝٵـُط ٚا

ُٸ٢ بٛسس٠ ايػٝام.  إٕ ٖصا ايكطٕ إصنٛض ٗ ايطٚا١ٜ ٖٛ إػ

ٕځ»ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ بعس تؿػري ٚبٝإ َؿطزات اٯ١ٜ، ٖٚٞ:  ط، ػٹٝٵاـُط، ٚا

اغتٓازاڄ إٍ ايكٍٛ  ;ف بٗاـ متٸ اغتٓباٙ سط١َ ْٝع أْٛاع ايتكطټ «ٚا٭ْكاب، ٚا٭ظ٫ّ

ؼ ٚعٌُ ايؿٝڀإ. ٚبڀبٝع١ دٵدعٌ ٖصٙ ا٭َٛض ا٭ضبع١ َٔ َكازٜل ايطٿبإٔ اهلل قس 

ف َكته٢ إط٬م اٯ١ٜ. ٚقس دا٤ ٗ خاُتٗا اؿاٍ إٕ سط١َ ْٝع أْٛاع ايتكطټ

ٕځ»: ×قٛي٘ ، ا٭َط ايصٟ ٜجبت إٔ اهلل غبشاْ٘ «ٚثإط َع ا٭ػٹٝٵٚقطٕ اهلل اـُط ٚا

ٕځإٚتعاٍ َا  ٢ نإ شيو زي٬ٝڄ آخط ع٢ً ٘ با٭ٚثإ ستٸط ٗ ن٬َػٹٝٵٕ قطٕ اـُط ٚا

ٕځ ط. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛعإ َٔ ا٫غتٓاز إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ إثبات ػٹٝٵسط١َ اـُط ٚا

ٕځ عٌُ »ٚ «ؼدٵايطٿ»: إٔ اهلل قس اعتربُٖا َٔ َكازٜل أسسُٖا :طػٹٝٵسط١َ اـُط ٚا

ٕځَع٢ٓ إٔ اقرتإ اـُ ،ٚاٯخط: أْ٘ قطُْٗا با٭ٚثإ ;«ايؿٝڀإ ط با٭ٚثإ ػٹٝٵط ٚا

ٕځٜٴؿهڍ  ط.ػٹٝٵٌ زي٬ٝڄ آخط ع٢ً سط١َ اـُط ٚا

ٕځ يكس متٸ ط ػٹٝٵٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ا٫غتٓاز إٍ قط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام بٌ اـُط ٚا

ّٚهٔ اعتباض ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ إٛاضز إؿت١ًُ ع٢ً اغتٓاز ا٭١ُ٥  .ٚا٭ٚثإ

 قط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام.إٍ  ^إعكٌَٛ

يكبٍٛ با٫غتٓاز إٍ قط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ىڀط ع٢ً ايصٖٔ ٚبعس ا

اغتٓازاڄ إٍ  ;ٖصا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٞ ا٭سهاّ اييت ّهٔ اغتٓباطٗا َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ

 قط١ٜٓ ايػٝام؟

ّهٔ ايكٍٛ ٗ اؾٛاب: اغتٓازاڄ إٍ قط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام بٌ ا٭َٛض إصنٛض٠ 

 ١ أسهاّ ؾك١ٝٗ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ، ٖٚٞ:ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓب٘ ث٬ث
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ٕځ ط ٗ غٝام ا٭ٚثإ )عباز٠ ا٭قٓاّ( ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ػٹٝٵإٕ شنط اـُط ٚا

ِٷ ػاڄ َٔ عٌُ دٵٚاسس. َٚٔ ٖٓا تهٕٛ ْٝع ٖصٙ ا٭َٛض ا٭ضبع١ ضڇ يًذُٝع سه

 ؾٝذب ا٫دتٓاب عٓٗا. ،ايؿٝڀإ

ٕځقس ٜٴكاٍ: إٕ إثبات س ػط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ وتاز إٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٝٵط١َ اـُط ٚا

ٕڇڀځٝٵايؿٻ ٌڇُٳعٳ ٔٵَٹ ؼٷدٵضڇ﴿قط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام، بٌ ٜٴػتؿاز ٖصا اؿهِ َٔ عباض٠  ، ﴾ا

 .﴾ٛٙٴبٴٓٹتٳادٵؾځ﴿ٚا٭َط با٫دتٓاب ايٛاضز ٗ قٛي٘ تعاٍ: 

ٚٸ :ٚاؾٛاب عٔ شيو  ،َٔ ٚسس٠ ايػٝام : ٫ َاْع َٔ إٔ ٜٴػتؿاز سهِ اؿط٫١َڄأ

١ باٱناؾ١ إٍ ٖصٙ ايج٬ث١ أٜهاڄ، نُا ّهٔ إٔ ٜػتؿاز اؿهِ ايؿطعٞ َٔ ايػٓٸ

قس  ×باٱناؾ١ إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ أٜهاڄ. ٚقس غبل إٔ شنطْا إٔ اٱَاّ ،ايؿطٜؿ١

ٌڈنأناف ٚسس٠ ايػٝام  ٕځ سيٝ  ط.ػٹٝٵآخط ع٢ً سط١َ اـُط ٚا

ُٸٚثاْٝاڄ هض إشا ايتؿتٓا إٍ تاضٜذ ٚسس٠ ايػٝام إِا تتٸ١ٝ ا٫غتس٫ٍ بكط١ٜٓ : إٕ أٖ

اٚ ايػ٬طٌ; إش أْهطٚا سط١َ اـُط ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، بعض ايؿكٗا٤ َٔ ٚعٸ

ٍٸ ع٢ً سط١َ اـُط، ٚناْٛا ٜكٛيٕٛ: ع٢ً ايطغِ َٔ ْٗٞ  بسع٣ٛ إٔ آٜات ايكطإٓ ٫ تس

صٟ قٌٝ َع٘ ٗ بعض إٔ ٖصا ايٓٗٞ ٫ ٜٴؿٝس اؿط١َ! إٍ اؿسٸ اي ايكطإٓ عٔ اـُط، إ٫چ

ات أتباع أٌٖ ايؿرتات ايتاضى١ٝ: إٕ ايكٍٛ بس٫ي١ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً سط١َ اـُط َٔ كتكٸ

ٞٸ^ايبٝت ٟٸ . نُا لس شيو ٗ ضٚا١ٜ عً ٲَاّ ياغٞ ايعبٸ بٔ ٜكڀٌ سٍٛ غ٪اٍ إٗس

ٞٸ»: ×ايهاِٚ ٟټ عٔ عً عٔ اـُط، ٌٖ ٖٞ  ×أبا اؿػٔ بٔ ٜكڀٌ قاٍ: غأٍ إٗس

ؾكاٍ  ؟عٓٗا، ٫ٚ ٜعطؾٕٛ ايتشطِٜ هلا ٞؾإٕ ايٓاؽ ٜعطؾٕٛ ايٓٗ ;ٗ نتاب اهلل ١َڅقطٻ

ٟٸ ،ٗ نتاب اهلل ١َڅ: بٌ ٖٞ قطٸ×اؿػٔ ي٘ أبٛ  َٛنعڈ ٜا أَري إ٪ٌَٓ! ؾكاٍ: ٗ أ

ٌٻ ٜا أبا اؿػٔ؟! ؾكاٍ: قٍٛ اهلل ععٻ، ٘امسٴ ٌٻٖٞ ٗ نتاب اهلل دٳ ١َڅقطٸ ٌٵ ﴿: ٚد قڂ

ّٳ ضٳ ُٳا سٳطٻ ْٻ ٚځإڇ َٳا  ـٳ  ٛٳاسٹ ٞٳ ايڃؿځ ٚٳاٱڇبٿ ٔٳ  َٳا بٳڀځ ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٝٵطڇ ايڃشٳلٿٗٳطٳ  ٞٳ بٹػٳ ٚٳايڃبٳػٵ ِٳ  )ا٭عطاف:  ﴾ثٵ

َٸا اٱ ..ٜعين: ايعْا إعًٔ. «َا ٚٗط»ؾأَا قٛي٘:  (،33 ثِ ؾإْٗا اـُط إٍ إٔ قاٍ: ٚأ

ٌٻ بعٝٓٗا، ٚقس قاٍ اهلل ععٻ ٔڇ ايڃدٳ﴿آخط:  ٗ َٛنعڈ ٚد ُٳا ٜٳػٵأځيڂْٛٳوځ عٳ ٗڇ ٌٵ ؾٹٝ ٝٵػٹطڇ قڂ ُٳ ٚٳايڃ ُٵطڇ 

ٓٳاؾٹعٴ يٹًٓٻاؽڇ َٳ ٚٳ ِٷ نځبٹريٷ  (. ؾأَا اٱثِ ٗ نتاب اهلل ؾٗٞ اـُط 219)ايبكط٠:  ﴾إڇثٵ

ٕځ ٌٻ نُا قاٍ اهلل ععٻ ،ُٗا نبريٷٚإمثٴ ،طػٹٝٵٚا ٟٸٚد ٞٸ. ؾكاٍ إٗس  ،بٔ ٜكڀٌ : ٜا عً
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هلل ايصٟ مل  أَري إ٪ٌَٓ، اؿُسٴٜا  ٚاهللٹ ي٘: قسقتٳ . قاٍ: قًتٴٖامش١ٝڅ ؾٗصٙ ؾت٣ٛٶ

ٟټ ٜا  إٔ قاٍ يٞ: قسقتٳ ىطز ٖصا ايعًِ َٓهِ أٌٖ ايبٝت. قاٍ: ؾٛاهلل َا قرب إٗس

ٞٸ  .(19)«ضاؾه

إٍ  ،×عٔ اٱَاّ ايكازم ،ا٫غتٓاز ٗ ضٚا١ٜ أبٞ اؾاضٚز ٚاؿاقٌ أْ٘ متٸ

ٕځ  ط.ػٹٝٵقط١ٜٓ ايػٝام; ٱثبات سط١َ اـُط ٚا

 

ٕځ ـ باٱناؾ١ إٍ أقٌ سط١َ ؾطب جبت ط َع ا٭ٚثإ ٜٴػٹٝٵإٕ ٚسس٠ غٝام اـُط ٚا

إٔ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ َٔ ايهبا٥ط أٜهاڄ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ عباض٠ اـُط ٚايكُاض ـ 

ٕځ»  ّهٔ إٔ تهٕٛ بٝاْاڄ يهٕٛ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ َٔ «ط َع ا٭ٚثإػٹٝٵٚقطٕ اهلل اـُط ٚا

ى; َع٢ٓ إٔ َٔ بٌ َعاٜري َعطؾ١ نٕٛ طٵٚشيو ٫قرتإ بٝاُْٗا َع ايؿٿ; ايهبا٥ط

ى. ٚقس ٚضز ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً طٵاقرتإ بٝاْٗا َع بٝإ ايؿٿ إعك١ٝ نبري٠ڄ

ؾكس ٚضز ٗ ضٚاٜت٘ عٔ اٱَاّ  ،أٜهاڄ ايهبري٠ ٗ قشٝش١ عبس ايعِٛٝ اؿػينٸ

ز بعض ايهبا٥ط، ، أْ٘ عسٻ×عٔ اٱَاّ ايهاِٚ ،×، عٔ اٱَاّ ايطنا×اؾٛاز

ٌٻ ـ ٢ْٗ عٓٗا نُا ٢ْٗ ...»قا٬٥ڄ:  ٚؾطب اـُط طَٔ ايهبا٥ط أٜهاڄص; ٭ٕ اهلل ـ ععٻ ٚد

ٱثبات إٔ ؾطب اـُط َٔ  ;ا٫غتٓاز ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ سٝح متٸ، (20)«عٔ عباز٠ ا٭ٚثإ

صا ا٭غاؽ ؾإٕ ٚسس٠ ايػٝام ايهبا٥ط، بٛسس٠ غٝام ايٓٗٞ عٔ اـُط ٚا٭ٚثإ. ٚع٢ً ٖ

 باٱناؾ١ إٍ سطَت٘. ،جبت نٕٛ ؾطب اـُط نبري٠ڄتٗ ٖصٙ اٯ١ٜ 

 

ٕځعٳٜٴ ط ٚاسساڄ َٔ ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ إطتبڀ١ ػٹٝٵسٸ تعٌٝ زا٥ط٠ ا٫دتٓاب عٔ اـُط ٚا

ِٸ ططح ٖصا ايبشح ٗ ا٫غتؿاز٠ ايؿك١ٝٗ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ  بأسهاّ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ. نُا ٜت

بؿطب اـُط ٚايكُاض أٚ ٜؿٌُ ْٝع  أٜهاڄ، َع٢ٓ ٌٖ ا٫دتٓاب ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ خامپ

ٌٸأْٛاع ايتكطټ  ف إطتب٘ بُٗا، َٔ قبٌٝ: قٓع اـُط، ٚايبٝع، ٚاٱداض٠، ٚايتعًِٝ ٚن

ٌڈ ط ٚا٭ٚثإ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بٓٛط ػٹٝٵٕځٜتٓاغب َع ايكُاض أٜهاڄ؟ إٕ أخص تكاضٕ اـُط ٚا عُ

ا٫عتباض ٜرتى تأثريٙ ٗ ايبشح عٔ ٖصا ايؿطع ايؿكٗٞ أٜهاڄ، عٝح ّهٔ إٔ ْػتٓب٘ 
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ببٝإ  ،ؾات إصنٛض٠َٔ ٖصا ا٫قرتإ ٚٚسس٠ ايػٝام ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ سط١َ ْٝع ايتكطټ

ٕڇ﴿إٔ عٓٛإ  ٝٵڀځا ٌڇ ايؿٻ ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض ا٭ضبع١ ٗ ٌُ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ قس سٴ ﴾ضڇدٵؼٷ 

ٕځ»ٚ «اـُط»ٚاسس، أٟ  غٝامڈ ، ثِ ٚضز ا٭َط بادتٓاب ٖصا «ا٭ظ٫ّ»ٚ «ْكابا٭»ٚ «طػٹٝٵا

ٕځ»إٔ  َٔ ا٭عٝإ، إ٫چ «ا٭ظ٫ّ»ٚ «ا٭ْكاب»ٚ «اـُط»ايعٌُ ايؿٝڀاْٞ. إٕ  َٔ  «طٝٵػٹا

ٕڇ﴿ا٭عُاٍ، ٌٚٓ  ٝٵڀځا ٌڇ ايؿٻ ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ٔڈ ع٢ً ا٭عٝإ غريٴ ﴾ضڇدٵؼٷ  إشا نإ  ، إ٫چٖه

َع٢ٓ إٔ ايعٌُ إتٓاغب َع ٖصٙ ا٭عٝإ َٔ  ،اجملاظ ٗ اٱغٓاز :ٖصا اؿٌُ َٔ قبٌٝ

ٕڇ﴿ :عٌُ ايؿٝڀإ. ٚبصيو ٜتٓاغِ ٌٓ عباض٠ ٝٵڀځا ٌڇ ايؿٻ ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ع٢ً ٖصٙ  ﴾ضڇدٵؼٷ 

ٕځ»َع ًٓٗا ع٢ً  ،ا٭عٝإ  ايصٟ ٖٛ َٔ ا٭ؾعاٍ أٜهاڄ. إٕ ؼسٜس َػاس١ «طػٹٝٵا

ٔٷ ٕٵ; بتشسٜس َػاس١ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ ا٫دتٓاب ضٖ ز نإ إطاز َٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ فطٸ ؾإ

ٍٸ ؾطب اـُط ٚيعب ايكُاض ٚعباز٠ ا٭ٚثإ ا٭َط با٫دتٓاب ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ  عٓسٖا ئ ٜس

ٚأَا إشا نإ إطاز َٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ ْٝع  ;ع٢ً أنجط َٔ ادتٓاب ٖصٙ ا٭َٛض

ٍٸؾات ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ غٛايتكطټ ؾؿٞ َػأي١ اـُط ـ  .ؾاتع٢ً سط١َ ْٝع ايتكطټ ف تس

ُا تجبت اؿط١َ ؾُٝع ا٭عُاٍ ٚا٭ؾعاٍ َج٬ڄ ـ ٫ ٜكتكط ا٭َط ع٢ً ايؿطب ؾك٘، ٚإْٸ

ِٸ َٔ ايؿطب ٚايبٝع ٚايؿطا٤ ٚايكٓع ٚاؿٌُ َٚا إٍ شيو. إٕ  إطتبڀ١ باـُط، ا٭ع

هٔ إثبات إط٬م ٖصا ايكػِ َٔ ٖصٙ إػاس١ إِا ّهٔ إثباتٗا هلصا ا٭َط إشا أَ

ِٷاٯ١ٜ. إٕ سط١َ ْٝع ٖصٙ ايتكطټ َع َا ٚضز ٗ ضٚا١ٜ أبٞ اؾاضٚز; ٭ٕ  ؾات َٓػذ

ٌټ»قاٍ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ:  ×اٱَاّ ّٷ ٖصا بٝع٘ ٚؾطا٩ٙ ٚا٫ْتؿاع بؿ٤ٞٺ ن  َٔ ٖصا سطا

كٍٛ: إٕ . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ اي(21)«َٔ عٌُ ايؿٝڀإ ؼٷدٵ، ٖٚٛ ضڇّٷَٔ اهلل قطٻ

ؾات إطتبڀ١ َٔ بٌ آثاض ا٫غتٓاز إٍ قط١ٜٓ ايػٝام ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ سط١َ ْٝع ايتكطټ

ٟٸ إصنٛض قس ٚضز ٗ  باـُط ٚايكُاض. إٕ اغتؿاز٠ ٖصا ايتعُِٝ َٔ ايرتنٝب اجملاظ

 .(22)ؼكٝكات بعض ايؿكٗا٤ أٜهاڄ

 

ُټ﴿ ٚٳٚٳأځتٹ ُٵطٳ٠ځ ٛا ايڃشٳرٻ  ُٳاهللٹايڃعٴ ِٵ ؾځ ٕٵ أڂسٵكٹطٵتٴ ٚٳ٫چ  ؾځإڇ ٟڇ  ٗٳسٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٝٵػٳطٳ  تٳشٵًٹكڂٛا  اغٵتٳ

َٳطڇٜهاڄ٩ٴضٴ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٕٳ  ٔٵ نځا ُٳ ٘ٴ ؾځ َٳشٹًډ ٟٴ  ٗٳسٵ ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳبٵًڂؼٳ ايڃ ٘ٹ أځش ٚغٳهڂ ٚٵ بٹ ٘ٹ ؾځؿٹسٵٜٳ١څ  ٣ٶأځ ٔٵ ضٳأڃغٹ َٹ
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ٚٵ ْٴػٴوٺ ؾځإڇشٳا أځ ٚٵ قٳسٳقځ١ٺ أځ ّڈ أځ ٝٳا ٔٵ قٹ ٔٳ َٹ َٹ ٝٵػٳطٳ  ُٳا اغٵتٳ ُٵطٳ٠ٹ إڇيځ٢ ايڃشٳرٿ ؾځ ُٳتٻعٳ بٹايڃعٴ ٔٵ تٳ ُٳ ِٵ ؾځ ٓٵتٴ َٹ

ٟڇ ؾځ ٗٳسٵ ّٴ ثٳ٬ځايڃ ٝٳا ِٵ ٜٳذٹسٵ ؾځكٹ ٔٵ يځ َٹًځ١څ ُٳ ِٵ تٹًڃوځ عٳؿٳطٳ٠څ نځا ٚٳغٳبٵعٳ١ٺ إڇشٳا ضٳدٳعٵتٴ ّڈ ؾٹٞ ايڃشٳرٿ  ثٳ١ٹ أځٜٻا

ُٳػٵذٹ ٘ٴ سٳانٹطڇٟ ايڃ ٖٵًڂ ٔٵ أځ ِٵ ٜٳهڂ ٔٵ يځ ُٳ ٚٳاتٻكڂٛا شٳيٹوځ يٹ ّڇ  ٕٻ اهللځسٹ ايڃشٳطٳا ُٴٛا أځ ٚٳاعٵًځ  ؾٳسٹٜسٴ اهللځ 

 (.196)ايبكط٠:  ﴾ايڃعٹكځابٹ

 

 َٞا فُٛع٘ مثاْ أٟ) ١203 ايٛزاع، ٖٚٞ إٍ اٯ١ٜ ضقِ ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ سذٸ

. إٕ َهُٕٛ بسا١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ ٚدٛب أزا٤ َٔ أسهاّ اؿرٸ إٍ عسزٺ آٜات( ْاٚط٠څ

نت ٖصٙ اٯ١ٜ إٍ ع٢ً َا غٝأتٞ عج٘ ٚبٝاْ٘. ثِ تعطٻ ،ٚنصيو أزا٤ ايعُط٠ ،اؿرٸ

ايكطإ  ٚؾطا٥٘ سرٸ ،ٚؾطا٥ڀ٘ ،عأسهاّ احملكٛض ٚإكسٚز، ٚتؿطٜع سرٸ ايتُتټ

ِٸ ٚٸ ٚاٱؾطاز. ٚايصٟ ٜت ُټ﴿ٍ َٓٗا، أٟ قٛي٘ تعاٍ: عج٘ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ ايؿڀط ا٭ ٛا ٚٳأځتٹ

ُٵطٳ٠ځ هللٹ ٚٳايڃعٴ  .﴾ايڃشٳرٻ 

ُٸ متٸ ا٫غتٓاز ٗ إثبات ٚدٛب  ^١ إعكٌَٛٚٗ ايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ ا٭٥

 ٚايعُط٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ. ايعُط٠ إٍ قط١ٜٓ ٚسس٠ غٝام اؿرٸ

 

. ٚإٕ «اٱُاّ»ٖٛ بٝإ إطاز َٔ  إٕ ايصٟ ٜطتب٘ ببشجٓا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َباؾط٠ڄ

 َعٓٝإ: «اٱُاّ»ٗ بٝإ َؿّٗٛ طٜٔ ايصٟ ٜبسٚ َٔ آضا٤ إؿػٿ

ٚايعُط٠، بعس ايبس٤  اٱُاّ َع٢ٓ اٱْٗا٤، بأزا٤ ْٝع أقػاّ ٚؾطا٥٘ اؿرٸ»ـ 

ٌٸ  .«َٓٗا ٚاسسٺ ٚايؿطٚع به

 .«اٱُاّ َع٢ٓ إقا١َ ٖاتٌ ايؿعريتٌ»ـ 

ٚٸ بٓا٤ٶ ،إٕ َؿاز ٖصٙ اؾ١ًُ ٚايعُط٠ عٓس  ٚدٛب إُاّ اؿرٸ ٍٖٛ، ع٢ً إع٢ٓ ا٭

ٍٸايؿطٚ ٔٵ ;ع٢ً ٚدٛبُٗا ع بُٗا، ٫ٚ ٜس  بٓا٤ ع٢ً إع٢ٓ ايجاْٞ ٜهٕٛ ايكٝاّ باؿرٸ ٚيه

 ٚايعُط٠ ٚادباڄ.

ُډ إٕ يًُؿػٿطٜٔ ٗ بٝإ إطاز َٔ إُاّ اؿرٸ ٘ ٗ إيٝاٱؾاض٠  تٵٚايعُط٠ ـ ايصٟ 

، «أسهاّ ايكطإٓ»ٖصٙ اٯ١ٜ ـ أقٛا٫ڄ كتًؿ١. ٚقس ْع أنجط ٖصٙ ا٭قٍٛ ابٔ عطبٞ ٗ 
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 سٝح عُسا إٍ ْكٌ غبع١ أقٛاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ: ;ٚايكططيب ٗ تؿػريٙ

 ٔ.هځـ اٱسطاّ َٔ َهإ ايػٻ

 إٍ ايهعب١. ـ إُاّ ايعُط٠ ٚاؿرٸ

 ٚايعُط٠ عسٚزُٖا ٚغُٓٓٗا. ـ إُاّ اؿرٸ

 ـ عسّ اؾُع بٌ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ.

 .ـ عسّ اٱسطاّ يًعُط٠ ٗ أؾٗط اؿرٸ

 اي١ ايسخٍٛ ؾُٝٗا.ٚايعُط٠ ٗ س ـ إُاّ اؿرٸ

 .(23)ثٓا٤ ايكٝاّ بُٗاأـ عسّ ٖاضغ١ ايتذاض٠ 

، «فُع ايبٝإ»ُٗا، ٚايڀربغٞ ٗ ٜٵٚقس ْكٌ ايؿدط ايطاظٟ ٚاٯيٛغٞ ٗ تؿػريٳ

 ،ام ٚأبٛ ايػعٛز ٖصٜٔ ايكٛيٌ. نُا ْكٌ اؾكٸ(24)ٚاٱقا١َ ;ق٫ٕٛ، ُٖٚا: اٱُاّ

ٍڈ ٚقس شٖب ايؿٝض ايهاؾاْٞ ٗ  .(25)َُٓٗا ٌ نٌڎبٳآخط َٔ قٹ باٱناؾ١ إٍ قٛ

 ،«اٱُاّ»إٍ تؿػريٙ َع٢ٓ  ،«إٝعإ»١َ ايڀباطبا٥ٞ ٗ ، ٚايع٬چ«ايتؿػري ايكاٗ»

 . (26)آخط زٕٚ اٱؾاض٠ إٍ تؿػريڈ

 طٕٚ بأْؿػِٗ ؾٗٞ:أَا إعاْٞ اييت اختاضٖا إؿػٿ

عُط٠ ٚاي اغتٝؿا٤ اؿرٸ»ايكا٥ٌ بـ  ،شٖب ابٔ عطبٞ ـ َٔ خ٬ٍ ْكٌ قٍٛ ايكانٞ

٫ي١ ٖصٙ يصيو ضؾض ز ـ إٍ اختٝاض َع٢ٓ اٱُاّ، ْٚتٝذ١ڄ «ظُٝع أدعا٥ُٗا ٚؾطا٥ڀُٗا

 اٯ١ٜ ع٢ً بٝإ ايٛدٛب.

نُا شٖب ايكططيب إٍ عسّ ز٫ي١ ٖصٙ ايؿكط٠ ع٢ً ايٛدٛب أٜهاڄ، زٕٚ إٔ 

ٟٸ اڄ إٍ . ٚإِا اختاض ٖصا ايطأٟ اغتٓاز«اٱُاّ»يـ  ٜػتؿٗس أٚ ٜػتٓس إٍ بٝإ إع٢ٓ ايًػٛ

 .(27)طٜٔ ٗ َع٢ٓ ٖصٙ ايؿكط٠، َع ايػؿ١ً عٔ ايطٚا١ْٜكٌ أقٛاٍ إؿػٿ

أٜهاڄ،  «اٱُاّ»ام ٚأبٛ ايػعٛز ٚاٯيٛغٞ إٍ اختٝاض َع٢ٓ ٚقس شٖب اؾكٸ

 .(28)ٚاغتٓتذٛا َٔ شيو عسّ ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ايٛدٛب

إط٬م ٚدٛب ـ إٍ ايكٍٛ ب «اٱُاّ»ٚقس شٖب ايؿدط ايطاظٟ ـ با٫يتؿات إٍ َع٢ٓ 

َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٜصٖب  .ٚايعُط٠ عايتُتټ بهْٛ٘ َؿطٚطاڄ بايؿطٚع ٗ سرٸ ٌٵاٱُاّ، ٚمل ٜكڂ

 .(29)ـ َجٌ غا٥ط ايؿاؾع١ٝ ـ إٍ اعتباض ٖصٙ اٯ١ٜ زي٬ٝڄ ع٢ً ٚدٛب ايعُط٠

ٌپ ١َ ايڀباطبا٥ٞ ٗ ايڀربغٞ، ٚايؿٝض ايهاؾاْٞ، ٚايع٬چ :َٔ ٚقس شٖب ن
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َٔ خ٬ٍ شنطٙ هلصٜٔ  ،. إٕ ايڀربغٞ«اٱُاّ»يعباض٠ َع٢ٓ إٝعإ، إٍ تؿػري ٖصٙ ا

ايكٛيٌ، قس شٖب ـ زٕٚ اٱؾاض٠ إٍ ز٫ي١ ٖصٙ ايعباض٠ ع٢ً ايٛدٛب أٚ عسّ ايٛدٛب ـ 

. ٚقس شٖب ايؿٝض ايهاؾاْٞ إٍ اعتباض ٖصٙ (30)إٍ تكطٜط ايكٍٛ بايٛدٛب عٔ اٱَا١َٝ

س٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً يض ١َ ايڀباطبا٥ٞ ؾًِ ٜتعطٻ. ٚأَا ايع٬چ(31)اڄ ٗ ٚدٛب ايعُط٠ايعباض٠ ْكٸ

 .(32)عٚدٛب أٚ عسّ ٚدٛب ايعُط٠ أٚ ايتُتټ

 

ات اٱغ٬ّ. ، ٚتطاٙ َٔ نطٚضٜٸ١ إصاٖب ايؿك١ٝٗ ع٢ً ٚدٛب اؿرٸػُع ناؾچ

ٍٸ ٖٚٓاى آٜاتٷ  ، ٚأَا ٚدٛب ايعُط٠ ؾٗٓاى خ٬فٷ(33)ع٢ً ٚدٛب٘ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ تس

١ ـ إٍ ايكٍٛ بٛدٛب ؾكس شٖبت ايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ـ َٔ أٌٖ ايػٓٸ ؾٝ٘; ٗا٤بٌ ايؿك

. ٜٚبسٚ إٔ َطازِٖ َٔ ايعُط٠ ٖٓا (34)بُٝٓا قايت إايه١ٝ ٚا٭سٓاف باغتشبابٗا ;ايعُط٠

 ;ـع ع٢ً إهًډايتُتټ َع٢ٓ إٔ بعض إصاٖب تٛدب ايكٝاّ عرٸ ،عٖٞ عُط٠ ايتُتټ

ايكطإ  ٚأع ايتُتټ ـ باـٝاض بٌ ايكٝاّ عرٸٗا، ٚػعٌ إهًډٚبعهٗا اٯخط ٫ ٜط٣ ٚدٛب

 أٚ اٱؾطاز.

ٞ ٗ ١َ اؿًچٚأَا ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ؾٝذُعٕٛ ع٢ً ٚدٛب ايعُط٠. ؾكس شٖب ايع٬چ

ُٳ ع٢ قاسب اؾٛاٖط عسّ ٚازٸ .عًٝ٘ بٌ اٱَا١َٝ عٷايتصنط٠ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايٛدٛب ف

ٔٵ(35)اـ٬ف ٗ شيو ع أٚ ٗ إٔ ٜهٕٛ إطاز َٔ شيو عُط٠ ايتُتټ ٌٷَټٖٓاى تأ . ٚيه

 ايعُط٠ إؿطز٠.

 شيو إٔ يٛدٛب ايعُط٠ سايتٌ، ُٖٚا: ايعُط٠ اييت ٜ٪ت٢ بٗا نُٔ سرٸ تٛنٝضٴ

ُٸايتُتټ ٌڈ ;«ععُط٠ ايتُتټ»٢ ع، ٚتػ ٌٸ ٚا٭خط٣: ايعُط٠ اييت ٜ٪ت٢ بٗا بؿه عٔ  َػتك

ٕٵ«ايعُط٠ إبتٛي١»أٚ  «٠ايعُط٠ إؿطز»ط عٓ٘ بـ ، ٚاييت ٜٴعبٻاؿرٸ نإ َطازِٖ َٔ  . ؾإ

١ اٱغ٬ّ ع٢ً ع نإ ٚدٛب ايعُط٠ َع٢ٓ أْ٘ ٫ ّهٔ اٱتٝإ عذٸايعُط٠ عُط٠ ايتُتټ

ُاڄ. ٚٗ ٖصٙ تٵع سٳ٢ بٗا ع٢ً ؾهٌ سرٸ ايتُتټمٛ ايكطإ أٚ اٱؾطاز، ٜٚٴذب إٔ ٜ٪تٳ

ع٢ً مٛ  ٱتٝإ باؿرٸإطاز َٔ عسّ ٚدٛب ايعُط٠ ٖٛ عسّ ٚدٛب ا ٜهٕٛاؿاي١ 

نُا ٖٛ ضأٟ ، ايكطإ أٚ اٱؾطاز ع٢ً ؾهٌ سرٸ ٢ باؿرٸ٪تٳع، بٌ ّهٔ إٔ ٜٴايتُتټ

 ١ أٜهاڄ.بعض أٌٖ ايػٓٸ
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ٚأَا إشا نإ َطازِٖ َٔ ايعُط٠ ٖٞ ايعُط٠ إبتٛي١ ؾإٕ ٚدٛب ايعُط٠ غٝهٕٛ 

اٱتٝإ بايعُط٠  ع٢ً ٖصا ايطأٟ هب ـ. ٚبٓا٤ٶَع٢ٓ ٚدٛب ايعُط٠ إؿطز٠ ع٢ً إهًډ

ٌٸ ٕٵ ـٺَهًډ إؿطز٠ ع٢ً ن . مل ٜهٔ ٜػتڀٝع اٱتٝإ باؿرٸ ٜػتڀٝع اٱتٝإ بٗا، ٚإ

َٳ ٜهٕٛٚٗ ٖصٙ اؿاي١   ٔٵإطاز َٔ عسّ ٚدٛب ايعُط٠ إٔ اٱتٝإ بايعُط٠ بايٓػب١ إٍ 

 .ٚادبٺ ، غريٴٜػتڀٝع اٱتٝإ بايعُط٠ ؾك٘، ٚيهٓ٘ ٫ ٜػتڀٝع اؿرٸ

ٚٸإٕ نًُات ايؿكٗا  ،أخط٣ ٚتعڀٞ إع٢ٓ ايجاْٞ تاض٠ڄ ;ٍ تاض٠ڄ٤ تعڀٞ إع٢ٓ ا٭

ٛٸ يهًُاتِٗ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜبسٚ إٔ إْاع  ٚاسسٺ ض َع٢ٓٶعٝح ٫ ّهٔ تك

اٱَا١َٝ ع٢ً ٚدٛب ايعُط٠ ٫ ّهٔ ًٓ٘ ع٢ً َع٢ٓ اٱْاع ع٢ً ٚدٛب ايعُط٠ 

ع، َع٢ٓ عُط٠ ايتُتټإش ٜٴشتٌُ إٔ ٜهٕٛ َطازِٖ ٖٛ اٱْاع ع٢ً ٚدٛب  ;إؿطز٠

ٚٗ إكابٌ إٕ َطاز أٚي٦و ايصٜٔ مل ٜٛدبٛا ايعُط٠ أق٬ڄ ٖٛ ، عايتُتټ ٚدٛب اٱتٝإ عرٸ

عا٤ ايؿٗط٠ ع٢ً ع. نُا ٫ ّهٔ تؿػري ازٸع٢ً مٛ ايتُتټ عسّ قٛهلِ بٛدٛب اؿرٸ

ٚدٛب ايعُط٠ َع٢ٓ اْعكاز ايؿٗط٠ ع٢ً ٚدٛب ايعُط٠ إؿطز٠. ٚقس أؾاض قاسب 

 .(36)ٛاٖط إٍ انڀطاب عباضات ايؿكٗا٤ ٗ ٖصا ايؿإٔ أٜهاڄاؾ

 

١ ايٛزاع ض إٔ غبب ْعٍٚ ٖصٙ اٯٜات ٗ سذٸٖٓاى ايهجري َٔ ايطٚاٜات اييت تكطٿ

بػبب اغتػطابِٗ  ;ع، َع بٝإ كايؿ١ بعض ايكشاب١ هلصا اؿهِايتُتټ ٖٛ تؿطٜع سرٸ

ُٸ أخط٣ إٕ َؿاز ايهجري َٓ٘. َٚٔ ْاس١ٝٺ ٖٛ  ^١ ا٭طٗاضَٔ ايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ ا٭٥

َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات متٸ ا٫غتٓاز إٍ غٝام ايؿكط٠  . ٚٗ عسزٺ(37)ٚدٛب ايعُط٠ ٚأسهاَٗا

 َٛضز ايبشح َٔ اٯ١ٜ، ٚإثبات ز٫يتٗا ع٢ً ٚدٛب ايعُط٠.

ُٸـ  ع٢ً  ايعُط٠ ٚادب١څ»أْ٘ قاٍ:  ،×اض، عٔ اٱَاّ ايكازمعٔ َعا١ٜٚ بٔ ع

َٳ ي١ اؿرٸاـًل َٓع ٌٻ اغتڀاع; ٭ٕ اهلل ععٻ ٔٵع٢ً  ُټ﴿ٜكٍٛ:  ٚد ُٵطٳ٠ځ ٚٳأځتٹ ٚٳايڃعٴ ٛا ايڃشٳرٻ 

 .(38)«(196)ايبكط٠:  ﴾هللٹ

ع٢ً اـًل َٓعي١  ايعُط٠ ٚادب١څ»، أْ٘ قاٍ: ×عٔ ظضاض٠، عٔ اٱَاّ ايباقطـ 

ُټ﴿; ٭ٕ اهلل ٜكٍٛ: اؿرٸ ُٵطٳ٠ځ هللٹٚٳأځتٹ ٚٳايڃعٴ  .(39)«﴾ٛا ايڃشٳرٻ 

 س متٸ اؿهِ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات ـ نُا ٬ْسٜ اغتٓازاڄ إٍ ٚسس٠ غٝام اؿرٸيك
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طٜٔ إِا ّ ٗ بٝإ آضا٤ إؿػٿ. ٚنُا تكسٻباٱناؾ١ إٍ اؿرٸ ،ٚايعُط٠ ـ بٛدٛب ايعُط٠

ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ إشا أَهٔ  ّهٔ اغتٓباٙ ٚدٛب ايعُط٠ َٔ ٚسس٠ غٝام ايعُط٠ ٚاؿرٸ

ُچ»تؿػري ن١ًُ   .«اٱقا١َ»َع٢ٓ  «اٱُاّ»، ٚتؿػري «أقُٝٛا»ٯ١ٜ َع٢ٓ ٗ ٖصٙ ا «ٛاأ

 «اٱُاّ»متٸ تؿػري  ؾؿٞ ضٚا١ٜٺ; أخط٣ ٚقس ٚضز تؿػري ٖصٙ ايه١ًُ ٗ ضٚاٜاتٺ

تؿػريٖا  أخط٣ متٸ ٚٗ ضٚا١ٜٺ ;(40)«ب ايطؾح ٚايؿػٛم ٚاؾساٍ ٗ اؿرٸػٓټ»َع٢ٓ 

ٕڂا٭زا٤ ٚػٓټ»َع٢ٓ  ُچ» :. ٚبصيو ؾإٕ عباض٠(41)«ّ ادتٓاب٘طڇشٵب َا هب ع٢ً ا ٗ  «ٛاأ

ِٸ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  .َات اٱسطأَّ ا٭زا٤ ٚادتٓاب قطٻ ٖصٙ ايطٚاٜات َع٢ٓ ا٭ع

٫ ٜتٓاؾ٢ َع ايس٫ي١ ع٢ً  «ا٫ْتٗا٤»ٜٴػتؿاز َٔ فُٛع ٖصٙ ايطٚاٜات إٔ اٱُاّ َع٢ٓ 

َع٢ٓ ٚدٛب بإٔ ٚدٛب اٱُاّ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  ٚعًٝ٘ ؾإٕ قٍٛ بعضڈ .ايٛدٛب

 ١.زا٤ ٫ أغاؽ ي٘ َٔ ايكشٸا٭

ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً إُاّ ايكٝاّ ٗ قٛي٘  إٕ ٖ٪٤٫ عُسٚا إٍ قٝاؽ إُاّ اؿرٸ

ٌڇ﴿تعاٍ:  ٝٵ ّٳ إڇيځ٢ ايًډ ٝٳا ُټٛا ايكٿ ِٻ أځتٹ (، ٚاغتٓبڀٛا َٔ شيو إٔ ٚدٛب 187)ايبكط٠:  ﴾ثٴ

ِٸاٱُاّ ٗ ايتُتټ ايؿطٚع، َع٢ٓ أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ َٔ ٚدٛب ٚاغتشباب  ع ٚايعُط٠ أع

 .(42)إٔ إُاَُٗا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٚادبٷ ، إ٫چٜهٕٛ ايؿطٚع بُٗا َػتشبپ

ٚٸ٫ڄ ْكٍٛ: ٚٗ ْكس اغتس٫هلِ  ٜبسٚ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ قس ْعيت بؿإٔ اؿرٸ: أ

عٔ مشٍٛ ٖصٙ  خاضزٷ إػتشبٸ ٕ اؿرٸإٚ .عايتُتټ ايٛادب ٚؾطا٥ڀ٘، بٌ ٗ تؿطٜع سرٸ

ٚاسس، ٚعًٝ٘  ٗ غٝامڈ ١ٜ. إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اي٬سك١ هلا قس شنطت ايعُط٠ ٚاؿرٸاٯ

ِٷ ٜهٕٛ يهٌڎ ٌ : إٕ ايكٝاؽ ع٢ً ايكٝاّ ّجٿٚثاْٝاڄٚاسس، ٖٚٛ ايٛدٛب.  َُٓٗا سه

ٗ  «اٱُاّ»; ٭ٕ «ٚدٛب ا٭زا٤»طٚا اٱُاّ َع٢ٓ ع٢ أٚي٦و ايصٜٔ ؾػٻؾاٖساڄ ع٢ً َسٸ

ِٸٖصٙ اٯ١ٜ ٫ ّ  َٔ ا٫غتشباب ٚايٛدٛب. هٔ تؿػريٙ َا ٖٛ ا٭ع

 

 ^ٗ ايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ إعكٌَٛ يكس متٸ عسٸ ٚسس٠ غٝام ايعُط٠ ٚاؿرٸ

ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٗ َكاّ بٝإ ٚدٛب إسٝح ٚزي٬ٝڄ ع٢ً اؿهِ بٛدٛب ايعُط٠. 

ايعُط٠ ظُٝع  ايكٝاّ عرٸ»٢ ، ٚنإ َعٓ«ا٭زا٤»، إشا مل ٜهٔ اٱُاّ َع٢ٓ اؿرٸ

ٍٸ«أدعا٥ٗا ٚؾطا٥ڀٗا  ـ بكط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام ـ ع٢ً ٚدٛب ايعُط٠. ، ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تس
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ٓٴ﴿ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ِٵ إڇيځ٢ ايكٻ٬ځٜٳا أځ ُٵتٴ ٚٳأځٛا إڇشٳا قڂ ِٵ  ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ِٵ إڇيځ٢ ٠ٹ ؾځاغڃػٹًڂٛا  ٜٵسٹٜٳهڂ

ٕٵ  ٚٳإڇ ٗٻطٴٚا  ِٵ دٴٓٴباڄ ؾځاطډ ٓٵتٴ ٕٵ نڂ ٚٳإڇ ٔڇ  ٝٵ ِٵ إڇيځ٢ ايڃهځعٵبٳ ٚٳأځضٵدٴًځهڂ ِٵ  َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ ٚٳا ُٳطٳاؾٹلڇ  ايڃ

ٚٵ دٳا٤ٳ أځسٳسٷ  ٚٵ عٳًځ٢ غٳؿځطڈ أځ َٳطٵنٳ٢ أځ ِٵ  ٓٵتٴ ٚٵ ٫ځنڂ ٘ٹ أځ ٔٳ ايڃػٳا٥ٹ َٹ ِٵ  ٓٵهڂ ِٵ تٳذٹسٴَٚٹ ِٴ ايٓٿػٳا٤ٳ ؾځًځ ا َٳػٵتٴ

َٳا ٜٴطڇٜسٴ  ٘ٴ  ٓٵ َٹ ِٵ  ٜٵسٹٜهڂ ٚٳأځ ِٵ  ٖٹهڂ ٛٴدٴٛ َٵػٳشٴٛا بٹ ٝٿباڄ ؾځا ُٴٛا قٳعٹٝساڄ طځ ُٻ ٝٳ ٌٳ اهللڂَٳا٤ٶ ؾځتٳ ٝٳذٵعٳ  يٹ

ٕٳ ِٵ تٳؿٵهڂطٴٚ ِٵ يځعٳًډهڂ ٝٵهڂ ٘ٴ عٳًځ ُٳتٳ ِٻ ْٹعٵ ٝٴتٹ ٚٳيٹ ِٵ  ٗٿطٳنڂ ٝٴڀځ ٔٵ ٜٴطڇٜسٴ يٹ ٚٳيځهٹ ٔٵ سٳطٳزڈ  َٹ ِٵ  ٝٵهڂ  ﴾عٳًځ

 (.6)إا٥س٠: 

 

بآ١ٜ  عطٚؾ١څَـ ٖٚٞ  ٖصٙ اٯ١ٜػتؿاز َٔ إٕ َٔ بٌ ا٭سهاّ ايعؿط٠ اييت تٴ

َٵػٳشٴٛا ﴿ايٛن٤ٛ ـ ٖٛ سهِ َػض أٚ غػٌ ا٭ضدٌ ٗ ايٛن٤ٛ. إٕ ايعباض٠ ايكا١ً٥:  ٚٳا

ٔڇ ٝٵ ِٵ إڇيځ٢ ايڃهځعٵبٳ ٚٳأځضٵدٴًځهڂ ِٵ  إٍ ٖصا اؿهِ. إٕ ؾِٗ ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ  ْاٚط٠څ ﴾بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ

ِٵ»٢ً تؿػري ٚبٝإ إطاز َٔ ـ عاٯ١ٜ ٜتٛقډ َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ ، ٚتعٌٝ إعطاب «ٚٳا

ِٵ» ل َػض ْٝع ز ٌٖ ا٭َط َػض ا٭ضدٌ ٜتعًډ. ٚعًٝ٘ هب عًٝٓا إٔ مسٿ«أځضٵدٴًځهڂ

؟ «ض٩ٚؽ»أٚ ع٢ً  «ٚدٛٙ»ع٢ً  «أضدٌ»عڀـ ن١ًُ  ايطدٌ أٚ بعهٗا؟ ٚنصيو ٌٖ متٸ

ٍٸ «ٚدٛٙ»ع٢ً  ٚإشا ناْت َعڀٛؾ١ڄ ٚإشا ناْت  ؟ع٢ً ٚدٛب غػٌ ا٭ضدٌ ؾٌٗ تس

ٍٸ «ض٩ٚؽ»ع٢ً  َعڀٛؾ١ڄ ٚبعس ؼسٜس إطاز َٔ ٖصٙ  ؟ع٢ً ٚدٛب َػض ا٭ضدٌ ٌٖ تس

َػض ْٝع ايطأؽ هب َػض ْٝع ايطدٌ،  إشا ٚدب ،َكته٢ ٚسس٠ ايػٝام ;اٯ١ٜ

 َٔ ايطدٌ. َػض دع٤ٺ َػض بعض ايطأؽ ٫ هب إ٫چ ٚإشا ٚدب

 

ِٸ بٝإ  أٟ:طٜٔ سٍٛ ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ اٯ١ٜ عرب َطسًتٌ، كطٜط بٝإ ضأٟ إؿػٿت ٜت

ِٵ»َؿاز  َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ ِٵ»ٚبعس شيو  ;«ٚٳا  .«أځضٵدٴًځهڂ

 

ِٵ»طٕٚ ٗ بٝإ َع٢ٓ ايبا٤ ٗ ن١ًُ اختًـ إؿػٿ . ؾكس شٖب ايؿدط «بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ
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 :امسٝح قاٍ اؾكٸ ;«ايتبعٝض»ٖٓا ٖٞ با٤  «با٤»ام إٍ ايكٍٛ بإٔ ايـ ايطاظٟ ٚاؾكٸ

ٕٵ «ايبا٤»إٕ  ٔٵ ٚإ . (43)بٌ اٱيكام ٚايتبعٝض يٝؼ ٖٓاى تٓافٺ ناْت يٲيكام، ٚيه

. ٚقاٍ ابٔ (44)تكطٜباڄ، ٚقاٍ بعسّ ٚدٛب َػض ْٝع ايطأؽ «ايتبعٝض»َٚاٍ اٯيٛغٞ إٍ 

ٚبعس شنط أسس عؿط ق٫ٛڄ ٗ  .، ٚمل ٜكبٌ ايتبعٝض«ٱيكاما»يـ  «ايبا٤»عطبٞ بإٔ 

. ٚشٖب ايكططيب (45)يريدٸض ٚدٛب َػض ْٝع ايطأؽعاز سهِ َكساض َػض ايطأؽ، 

، ٚبايتايٞ ؾإْٗا تؿٝس ايتعُِٝ، َع٢ٓ ٚدٛب َػض ْٝع ظا٥س٠څ «ايبا٤»إٍ ايكٍٛ بإٔ 

 يٲيكام، إ٫چ َٚؿٝس٠ڄ ظا٥س٠ڄ «ايبا٤»ؾع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ ٜط٣  ،. ٚأَا أبٛ ايػعٛز(46)ايطأؽ

 .(47)بٛدٛب َػض ْٝع ايطأؽ ٌٵطٳ اٱيكام َؿٝساڄ يًتعُِٝ، ٚمل ٜكڂأْ٘ مل ٜٳ

١َ ايڀباطبا٥ٞ ـ زٕٚ اـٛض ٗ ل ا٭ضزبًٝٞ ٚايع٬چٚقس شٖب ايڀربغٞ ٚاحملكڍ

ٚز٫يتٗا ع٢ً ايتبعٝض أٚ غريٙ ـ إٍ ايكٍٛ بإٔ َػض ايبعض َٔ َكازٜل ، «ايبا٤»َع٢ٓ 

َٛدب١  ٗ ١ًْٺ «ايبا٤»ٕ زخٍٛ أ. نُا شٖب ايكڀب ايطاْٚسٟ إٍ ايكٍٛ ب(48)ػضإ

ٌڈ َكط١ْٚٺ  .(49)٫ ٚد٘ ي٘ غري ايتبعٝض، ٚبصيو ؾكس ًٓٗا ع٢ً َع٢ٓ ايتبعٝض َتعسڎ بؿع

َٸ١ اييت هب ا٫يتؿات إيٝٗا ٖٞ إٔ زضاغ١ أقٛاٍ ٚآضا٤ إؿػٿ طٜٔ إٕ ايٓكڀ١ اهلا

يًتبعٝض قس اغتؿازٚا  «ايبا٤»طٜٔ ايصٜٔ قايٛا بإٔ ٕؿػٿتٛٗط ٖصٙ اؿكٝك١، ٖٚٞ إٔ ا

ٔٸ بػري َع٢ٓ  «ايبا٤»طٚا طٜٔ ايصٜٔ ؾػٻإؿػٿ ٚدٛب ايبعض َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ قڀعاڄ، ٚيه

أبٞ  :ِٗ ـ َجٌبعهبٌ إٕ ، ايتبعٝض ٫ ٜػتٓتذٕٛ ٚدٛب غػٌ ْٝع ايطأؽ بايهطٚض٠

بس٫يتٗا ع٢ً  ٛاٛي، مل ٜك«ايعٜاز٠»أٚ  «اٱيكام»ع٢ً َع٢ٓ  «ايبا٤»ضغِ ًٓ٘  ،ايػعٛز ـ

ٚدٛب َػض ْٝع ايطأؽ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اغتؿاز٠ ٚدٛب َػض بعض ايطأؽ ٫ ٜسٚض 

 .«ايتبعٝض»ع٢ً َع٢ٓ  «ايبا٤»بايهطٚض٠ َساض ٌٓ 

 

ٔٷ «أضدًهِ»إٕ بٝإ إطاز َٔ ن١ًُ  أٜإ بإعطابٗا. ٖٚٓاى ٗ ٖصا ايؿإٔ ض ضٖ

 ض٥ٝػإ، ُٖٚا:

ٚٸ  .«ٚدٖٛهِ»: ايعڀـ ع٢ً ٫ڄأ

 .«ض٩ٚغهِ»: ايعڀـ ع٢ً ثاْٝاڄ

ٖٚٓاى  ;ٚطبكاڄ يًطأٟ ايجاْٞ هب َػشٗا ;طبكاڄ يًطأٟ ا٭ٍٚ هب غػٌ ايطدٌ
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ٟٷ  .(50)«َػػٛي١»يـ  َبتسأڄ «أضدًهِ»ثايح ـ بڀبٝع١ اؿاٍ ـ ٖٚٛ اعتباض  ضأ

٠. أَا ٚقطا٠٤ ؾاشٸ ;ٗٛضتٌقطا٤تٌ َؿ «أضدًهِ»تٛنٝض شيو إٔ ٗ إعطاب 

٠ ؾٗٞ ٚأَا ايطٚا١ٜ ايؿاشٸ ;ٚا٭خط٣ اؾطٸ ;ٕ ؾأسسُٖا ايٓكبإ إؿٗٛضتاايكطا٤ت

 طٕٚ ٗ ايػايب إٍ ايكطا٤تٌ إؿٗٛضتٌ.ٜٚصٖب إؿػٿ .(51)ايطؾع

ؾإِْٗ  (52)١ إٍ ٚدٛب غػٌ ا٭ضدٌ ٗ ايٛن٤ٛسٝح ٜصٖب أنجط أٌٖ ايػٓٸ

ٟ إٍ اغتٓباٙ ٚدٛب غػٌ ا٭ضدٌ َٔ اٯ١ٜ. َٚٔ ٖٓا ٜ٪زٸ ٜكطٸٕٚ ع٢ً تكسِٜ ططٜلڈ

ٚايطؾع( زي٬ٝڄ  ٕ إٍ تكسِٜ ْٝع اؿا٫ت اٱعطاب١ٝ ايج٬ث١ )ايٓكب ٚاؾطٸٛٵؾإِْٗ ٜػعٳ

إٍ  ٜٚصٖب بعضٷ ;«ٚدٖٛهِ»ايعڀـ ع٢ً  بعضٷٜصنط ع٢ً ٚدٛب ايػػٌ. ٚبصيو 

قايٛا بإٔ ايٛد٘ ٗ نُا  ;«أضدًهِ»زي٬ٝڄ ع٢ً ْكب  «اغػًٛا»داش تكسٜط ايؿعٌ اتٸ

ٕ إسٝح  ;«خطبٺ بڎنٳ دشطٴ»قٛهلِ  :، َٔ قبٌٝ«ض٩ٚغهِ»ٖٛ اجملاٚض٠ يـ  إعطاب اؾطٸ

ٔٵطؾٝهٕٛ سكڊ «دشطٴ»يـ  إِا ٖٛ خربٷ «خطب»  «نبڎ»جملاٚضت٘ ن١ًُ  ٘ ايطؾعص، ٚيه

. ٚبصيو ِٖ (53); ؾهإ دطٸٙ باؾٛاضاييت ٖٞ اؾطٸ ،أخص َٓ٘ سطنت٘ اٱعطاب١ٝ

٢ َٔ إعطاب اؾطٸ زي٬ٝڄ ع٢ً ٚدٛب ايػػٌ. ٚقس شٖبٛا إٍ ايكٍٛ بإٔ ايٛد٘ دصٕٚ ستٸٜتٸ

. ٚبصيو دعًٛا ْٝع اؿا٫ت (54)«َػػٛي١»ٖٛ ا٫بتسا٤، ٚإٔ خربٙ ٖٛ  «أضدًهِ»ٗ ضؾع 

 اٱعطاب١ٝ ايج٬ث١ زي٬ٝڄ ع٢ً ٚدٛب ايػػٌ.

٢ً قطا٠٤ ع ـ بٓا٤ٶ «أضدًهِ»طٜٔ ايؿٝع١ ؾإٕ زيٌٝ ْكب ٚأَا َٔ ٚد١ٗ ْٛط إؿػٿ

ٌٸ ـ  ع٢ً قطا٠٤ اؾطٸ بٓا٤ٶـ ٚإٕ ايٛد٘ ٗ دطٸٖا  ;«ض٩ٚغهِ» ايٓكب ـ ٖٛ ايعڀـ ع٢ً ق

ع٢ً ن٬  بٓا٤ٶ ،«أضدًهِ»ٖٛ ايعڀـ ع٢ً يؿٛٗا. ٚع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً تهٕٛ ن١ًُ 

ٚاَػشٛا »ع٢ً ض٩غهِ، ٚبصيو ٜهٕٛ إع٢ٓ:  ٚنًتا ايكطا٤تٌ، َعڀٛؾ١ڄ ،اٱعطابٌ

 .«بأضدًهِ

 

ِٸ طٜٔ ـ عرب َطسًتٌ، بٝإ آضا٤ ايؿكٗا٤ ـ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ آضا٤ إؿػٿ ٜت

: بٝإ آضا٥ِٗ إطس١ً ايجا١ْٝٚ ;: بٝإ آضا٥ِٗ ٗ سهِ ٚدٛب َػض ايطأؽإطس١ً ا٭ٍٚ

 ٗ سهِ غػٌ أٚ َػض ايطدٌ.
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١ ع٢ً ٚدٛب َػض ايطأؽ ٗ ١ ا٭ضبع١ عٓس أٌٖ ايػٓٸػُع إصاٖب ايؿكٗٝ

اڄ شنط َع٘ ابٔ ٚيهِٓٗ ىتًؿٕٛ ٗ َكساض إػض. ٚقس بًؼ ٖصا ا٫خت٬ف سسٸ .ايٛن٤ٛ

أسس  ؾعٌنُا ٚ .(55)َٓٗا ١ نٌَڎع بٝإ أزيچ ،عطبٞ أسس عؿط ق٫ٛڄ ٗ ٖصا ايؿإٔ

ايكٍٛ: إِْٗ ؿٞ آٜات ا٭سهاّ، ّهٔ تًدٝل ٖصٙ ايٓٛطٜات إدتًؿ١، َٚ٪يڍ

 ٜٓكػُٕٛ ٗ ٚدٛب َػض ْٝع ايطأؽ أٚ بعه٘ إٍ طا٥ؿتٌ:

 ;: إايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً، َٔ ايكا٥ًٌ بٛدٛب َػض ْٝع ايطأؽايڀا٥ؿ١ ا٭ٍٚ

: ا٭سٓاف ٚايؿاؾع١ٝ، َٔ ايكا٥ًٌ بهؿا١ٜ إػض. ٚإٕ ايڀا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ٚايڀا٥ؿ١ ايجا١ْٝ

ٓٗا سٍٛ إكساض ا٭ز٢ْ َٔ إػض; ؾكاٍ اييت تهتؿٞ َػض بعض ايطأؽ ؽتًـ ؾُٝا بٝ

ُٸ٢  ;ا٭سٓاف بٛدٛب َػض َكساض ايطبع َٔ ايطأؽ ٚشٖب ايؿٛاؾع إٍ نؿا١ٜ َػ

١ ع٢ً ٢ ٚيٛ َكساض بعض ايؿعط. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ػُع َصاٖب أٌٖ ايػٓٸإػض، ستٸ

ٔٵ ،ٚدٛب َػض ايطأؽ ٫ أسس َِٓٗ ٜكٍٛ بٛدٛب غػٌ  ٚىتًؿٕٛ ٗ َكساضٙ، ٚيه

 .(56)ؽايطأ

إٕ زيٌٝ إايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ع٢ً ٚدٛب َػض ْٝع ايطأؽ ٖٛ ا٫ستٝاٙ. نُا 

ٝٸ»ّهٔ إٔ تهٕٛ  «ايبا٤»قايٛا بإٔ  ، ٚإٕ اعتباض «ظا٥س٠ڄ»، ّٚهٔ إٔ تهٕٛ «١ڄأقً

ُټ ;ٍٚٵظٜازتٗا ٖٓا ٖٛ ا٭ځ  ،ِ َػض ْٝع ايٛد٘سٝح قايٛا: إٕ اهلل تعاٍ أَط ٗ ايتٝ

ٛٴ﴿ؾكاٍ:  َٵػٳشٴٛا بٹ ٘ٴؾځا ٓٵ َٹ ِٵ  ٜٵسٹٜهڂ ٚٳأځ ِٵ  ٖٹهڂ ، ؾهُا هب ٗ ايتُِٝ (6)إا٥س٠:  ﴾دٴٛ

َػض ْٝع ايٛد٘ نصيو هب ٗ ايٛن٤ٛ َػض ْٝع ايطأؽ. نُا اعترب ٖ٪٤٫ 

 .(57)أٜهاڄ |ا٭نطّ ساڄ بؿعٌ ايٓيبٸايؿكٗا٤ ٚدٛب َػض ْٝع ايطأؽ َ٪نډ

تكازِٖ ـ ٚأَا زيٌٝ ا٭سٓاف ٚايؿٛاؾع ع٢ً نؿا١ٜ َػض بعض ايطأؽ ؾٗٛ اع

ٚع٢ً ٖصا  .ٚيٝػت ظا٥س٠ڄ ،ٗ اٯ١ٜ يًتبعٝض «ايبا٤»خ٬ؾاڄ يًُايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ـ إٔ 

ٍٸ ٖٞا٭غاؽ  ع٢ً ٚدٛب َػض ْٝع ايطأؽ. ٚقاٍ ا٭سٓاف ـ اغتٓازاڄ إٍ ضٚا١ٜ  ٫ تس

َٚػض ٗ ايٛن٤ٛ ع٢ً ْاقٝت٘ ـ  أْ٘ نإ ٗ غؿطڈ ،|ا٭نطّ عٔ ايٓيبٸ ،إػري٠

ُٸ٢ بهؿا١ٜ إػض ع٢ً َ كساض ايطبع َٔ ايطأؽ. أَا ايؿٛاؾع ؾكايٛا: إٕ إػض ع٢ً َػ

كساض إٞ، ٚبايتايٞ ٫ هب إػض ع٢ً أنجط َٔ ، َٚا ظاز عًٝ٘ ؾٗٛ ٚٓٸايطأؽ ٜكٝينپ

ُٸ٢  .(58)إػ
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 ٖٓاى أضبع١ آضا٤ َڀطٚس١ بٌ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ بؿإٔ سهِ َػض أٚ غػٌ ا٭ضدٌ

 ٗ ايٛن٤ٛ، ٖٚٞ:

ٚٸ اؽ، ٚأْؼ بٔ َايو، ٚعهط١َ، ٚايؿعيب، ٖٚٛ قٍٛ ابٔ عبٸ .٫ڄ: ٚدٛب إػضأ

 .(60). ٖٚٛ َا عًٝ٘ اعتكاز اٱَا١َٝ باٱْاع(59)ٚقتاز٠

 .(61)١ٖٚٛ ضأٟ أنجط أٌٖ ايػٓٸ .ٚثاْٝاڄ: ٚدٛب ايػػٌ

ٜط ٖٚٛ قٍٛ اؿػٔ ايبكطٟ، ٚقُس بٔ دط .ٚثايجاڄ، ايتدٝري بٌ إػض ٚايػػٌ

 .(62)ايڀربٟ

)َٔ عًُا٤  ز، ٚايٓاقط يًشلٸٖٚٚٛ قٍٛ زاٚ .ٚضابعاڄ: اؾُع بٌ إػض ٚايػػٌ

 .(63)ايعٜس١ٜ(

١ ٗ ٖصٙ إػأي١ ٜعٛز إٍ اخت٬ؾِٗ ٗ إعطاب ن١ًُ إٕ َٓؿأ اخت٬ف أٌٖ ايػٓٸ

. |ا٭نطّ ، ٚٚدٛز ايطٚاٜات إتعاضن١ ٗ بٝإ نٝؿ١ٝ ٚن٤ٛ ايٓيبٸ«أضدًهِ»

ٛدٛب إػض اغتٓسٚا إٍ إعطاب ٖصٙ ايه١ًُ بايٓكب أٚ اؾطٸ، ٚأَا ؾايصٜٔ قايٛا ب

١ ع٢ً ايػػٌ ؾٝعًُٕٛ ع٢ً ططسٗا أٚ ًٓٗا ع٢ً قاٌَ أخط٣. ٚٗ ايطٚاٜات ايسايچ

ايكا٥ًٕٛ بٛدٛب ايػػٌ إٍ ايطٚاٜات اييت تٓكٌ غػٌ ا٭ضدٌ ٗ ايٛن٤ٛ  اغتٓسإكابٌ 

، ًٚٓٛا اٯ١ٜ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ ، ٚؾت٣ٛ ٚعٌُ بعض ا٭قشاب|ا٭نطّ عٔ ايٓيبٸ

أٜهاڄ. نُا إٔ َػتٓس بعهِٗ ٖٛ إٔ ايػػٌ ٜؿتٌُ ع٢ً إػض أٜهاڄ، َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ 

ايػػٌ ْٛعاڄ َٔ اؾُع بٌ ٖصٜٔ ايطأٌٜ. ٚإٕ زيٌٝ ايكا٥ًٌ بايتدٝري بٌ إػض ٚايػػٌ 

ـ  يؿُِٗٗ طبكاڄ ـ ا٭ٍٚ ايكطا٠٤ تكتهٞ سٝح ،ٚاؾطٸ ايٓكب قطا٤تٞ إٍ با٫يتؿات أْ٘ ٖٛ

ٌ ب قاعس٠ ايتدٝري بٌ ايٓكٸػٳعځٚايػػٌ، ٚتكتهٞ ايكطا٠٤ ايجا١ْٝ إػض، 

ِٸ َُٓٗا. ٚزيٌٝ ايؿت٣ٛ باؾُع بٌ  اؿهِ بايتدٝري ٗ ايعٌُ بهٌڎ إتعاضنٌ، ٜت

 ايػػٌ ٚإػض ٖٛ اؾُع بٌ ايكطا٤تٌ.

 يػػٌ َا ًٜٞ:١ ٗ إػض ٚاهض َٔ َٓاقؿ١ آضا٤ ٚأزي١ ؾكٗا٤ أٌٖ ايػٓٸٜتٸ

ٚٸ٫ڄ  ١ ع٢ً ٚدٛب غػٌ ا٭ضدٌ ٗ ايٛن٤ٛ.بٌ أٌٖ ايػٓٸ : يٝؼ ٖٓاى إْاعٷأ

ٌڈ: إٕ أنجط أٌٖ ايػٓٸثاْٝاڄ  ١ ايصٜٔ قايٛا بٛدٛب غػٌ ا٭ضدٌ ٫ ٜػتٓسٕٚ إٍ زيٝ

ٚبعهِٗ ٜػتٓس إٍ  ;ٚاسس ٗ ٖصا ايؿإٔ; ؾبعهِٗ ٜػتٓس ٗ شيو إٍ ٚاٖط اٯ١ٜ
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ٜٚصٖب بعهِٗ إٍ ٚدٛب ا٫ستٝاٙ ٗ شيو، ٜٚط٣  ;ايكشاب١ايطٚاٜات ٚا٭خباض ٚآضا٤ 

١ ؿام ضأٟ أنجط أٌٖ ايػٓٸأخط٣: إٕ اتٸ إٔ ا٫ستٝاٙ ٜهٕٛ ٗ غػٌ ا٭ضدٌ. ٚبعباض٠ٺ

ؿام آضا٥ِٗ ٜهٕٛ ع٢ً مٛ ٕ اتٸإإش  ;اٱْاع إسضنٞ :ع٢ً ٖصا اؿهِ َٔ قبٌٝ

 ايكه١ٝ ا٫تؿاق١ٝ.

 ١.اڄ يطأٟ ْٗٛض أٌٖ ايػٓٸٌ َػتٓس: إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ تؿهڍثايجاڄ

 

ع٢ً  ^ٚضز بٝإ نٝؿ١ٝ ايٛن٤ٛ ٗ ايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ

ٚٸايتايٞايٓشٛ  ِٸ ا٫بتسا٤ أ ٫ڄ بػػٌ ايٛد٘، ٚبعس شيو غػٌ ايٝس اي٢ُٓٝ َٔ إطؾل إٍ : ٜت

ِٸ َػض دع٤ َٔ  أططاف ا٭قابع، ثِ غػٌ ايٝس ايٝػط٣ ع٢ً مٛ غػٌ ايٝس اي٢ُٓٝ، ث

َٔ ضٚاٜات ٖصا ايباب متٸ  ايطأؽ، ٚأخرياڄ َػض ٚاٖط ايكسٌَ إٍ ايهعبٌ. ٚٗ عسزٺ

غتٓاز إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ. ٚٗ بعهٗا متٸ ا٫ ;|ا٭نطّ ا٫غتٓاز إٍ نٝؿ١ٝ ٚن٤ٛ ايٓيبٸ

أْ٘ ايتسقٝل ٗ ططٜك١ ا٫غتٓاز إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ ضٚاٜات اجملُٛع١ ا٭خري٠ ٜٚبسٚ َٔ 

 ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات إٍ قط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام. اغتٓازٷ

 : أ٫ ؽربْٞ َٔ أٜٔ عًُتٳ×دعؿط ٭بٞ قًتٴ»ؾكس ٚضز ٗ قشٝش١ ظضاض٠: 

ؾكاٍ: ٜا ظضاض٠، قاي٘ ضغٍٛ  ،ٕ إػض ببعض ايطأؽ ٚبعض ايطدًٌ؟ ؾهشوإ :ٚقًتٳ

ٌٻ ، ْٚعٍ ب٘ ايهتاب َٔ اهلل ععٻ|اهلل ٌٻ ، ٭ٕ اهلل ععٻٚد ٛا ؾځاغڃػٹًڂ﴿ :قاٍ ٚد

ِٵ ٖٳهڂ ِٵ إڇيځ٢ ﴿٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜػػٌ، ثِ قاٍ: ؾعطؾٓا إٔ ايٛد٘ نًډ ،﴾ٚٴدٴٛ ٜٵسٹٜٳهڂ ٚٳأځ

ُٳطٳاؾٹلڇ ٬ إٍ ػٳػٵؾٛقٌ ايٝسٜٔ إٍ إطؾكٌ بايٛد٘، ؾعطؾٓا أْ٘ ٜٓبػٞ هلُا إٔ ٜٴ ،﴾ايڃ

ِٵ﴿ؾكاٍ:  ،ٌ بٌ ايه٬ّكٳإطؾكٌ، ثِ ؾځ َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ ؾعطؾٓا سٌ قاٍ:  ﴾ٚٳا

ِٵبٹطٴ﴿ ٕهإ ايبا٤، ثِ ٚقٌ ايطدًٌ بايطأؽ، نُا  ;إٔ إػض ببعض ايطأؽ ﴾٩ٴٚغٹهڂ

ٔڇ﴿ٚقٌ ايٝسٜٔ بايٛد٘، ؾكاٍ:  ٝٵ ِٵ إڇيځ٢ ايڃهځعٵبٳ ؾعطؾٓا سٌ ٚقًُٗا بايطأؽ  ،﴾ٚٳأځضٵدٴًځهڂ

 .(64)«عٛٙؾهٝٻ ،يًٓاؽ |ط شيو ضغٍٛ اهللثِ ؾػٻ ،إٔ إػض ع٢ً بعهُٗا

ٜٳ اٟٚ عٔ زيٌٝ ٚدٛب َػض بعض ايطأؽ ٚا٭ضدٌ ٗ غ٪اٍ ايط زٴطڇٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ 

 ٚتؿػري ايٓيبٸ ;ٗ دٛاب٘ عٔ غ٪اٍ ايطاٟٚ إٍ آ١ٜ ايٛن٤ٛ ×ايٛن٤ٛ. ٚقس اغتٓس اٱَاّ

ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ  ×ع٢ ٗ ٖصا ايبشح ٖٛ اغتٓاز اٱَاّ. ٚايؿاٖس ع٢ً إسٻ|ا٭نطّ
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 .«ا٫غتٓاز إٍ قط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام»إٍ آ١ٜ ايٛن٤ٛ، أ٫ ٖٚٛ 

عرب ث٬ث١  ،يكس متٸ ا٫غتٓاز ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إٍ قط١ٜٓ ٚسس٠ ايػٝام ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ

 قاٚض:

ِٵ إڇيځ٢ ﴿احملٛض ا٭ٍٚ: ا٫غتٓاز إٍ ٚسس٠ ايػٝام ٗ  ٜٵسٹٜٳهڂ ٚٳأځ ِٵ  ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ؾځاغڃػٹًڂٛا 

ُٳطٳاؾٹلڇ   .﴾ايڃ

ِٵ﴿بعس اعتباض إط٬م  ٖٳهڂ ِٵ﴿ :ٗ عباض٠ ﴾ٚٴدٴٛ ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ زي٬ٝڄ ع٢ً  ﴾ؾځاغڃػٹًڂٛا 

ِٵ﴿ :داش ٚسس٠ ايػٝام ٗ قٛي٘اتٸ ٚدٛب غػٌ ْٝع ايٛد٘ متٸ ٜٵسٹٜٳهڂ ٚٳأځ ِٵ  ٖٳهڂ  ﴾ٚٴدٴٛ

ُٳطٳاؾٹلڇ﴿زي٬ٝڄ ع٢ً ٚدٛب غػٌ ا٭ٜسٟ، ٚاعترب قٝس  زي٬ٝڄ ع٢ً ٚدٛب غػٌ  ﴾إڇيځ٢ ايڃ

 ا٭ٜسٟ إٍ إطاؾل.

َٵػٳ﴿َع  ﴾ؾځاغڃػٹًڂٛا﴿احملٛض ايجاْٞ: ا٫غتٓاز إٍ اخت٬ف غٝام   .﴾شٴٛاٚٳا

َٔ ايعباضات ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ،  باٱناؾ١ إٍ ا٫غتٓاز إٍ ٚسس٠ ايػٝام ٗ نٌڎ

ِٸ َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إٍ ابتسا٤  متٸ ا٫غتٓاز إٍ اخت٬ف ايػٝام بُٝٓٗا أٜهاڄ; سٝح ٜت

َٵػٳشٴٛا﴿اؾ١ًُ اؾسٜس٠ بايؿعٌ   «ايٛد٘ ٚايٝسٜٔ»ايتػاٜط بٌ سهِ  اغتٓتازٴ ﴾ٚٳا

ٌڈ، «ايطأؽ ٚايطدًٌ»ٚ كتًـ عٔ  ل غٝامڈدسٜس ٜٛدب ؼكڊ بتٛنٝض إٔ اغتعُاٍ ؾع

غٝام اؾ١ًُ ايػابك١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ إؿطزات ايٛاضز٠ بعس ٖصا ايؿعٌ تكع ٗ 

غٝام نًُات اؾ١ًُ اؾسٜس٠، َٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ ٚنع نًُات اؾ١ًُ اؾسٜس٠ ٗ 

م نًُات اؾ١ًُ اؾسٜس٠. إٕ غٝام َؿطزات اؾ١ًُ ايػابك١، بٌ هب ٚنعٗا ٗ غٝا

يعسّ ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛب غػٌ  ١َڄٌ َكسٸل غٝاقٌ كتًؿٌ ٗ ًْتٌ ٜؿهڍؼكڊ

 .«ٚدٖٛهِ»ع٢ً  «أضدًهِ»ايطأؽ َٚػش٘، ٚعسّ إَهإ عڀـ 

ِٵ ﴿: ا٫غتٓاز إٍ ٚسس٠ ايػٝام ٗ قٛي٘ تعاٍ: احملٛض ايجايح َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ ٚٳا

ِٵ إڇيځ ٔڇٚٳأځضٵدٴًځهڂ ٝٵ  .﴾٢ ايڃهځعٵبٳ

ض إٍ بٝإ َؿاز ايتعطټ بعس بٝإ إػا٥ٌ ايػابك١، متٻ ،ؾؿٞ ٖصٙ ايطٚا١ٜ

ٔڇ﴿ ٝٵ ِٵ إڇيځ٢ ايڃهځعٵبٳ ٚٳأځضٵدٴًځهڂ ِٵ  َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ  ، ٚاغتؿٝس َٓ٘ أضبع١ أسهاّ، ٖٚٞ:﴾ٚٳا

 ـ ٚدٛب َػض ايطأؽ.

 ـ نؿا١ٜ َػض بعض ايطأؽ ٗ ايٛن٤ٛ.

 غػًٗا. ـ ٚدٛب َػض ا٭ضدٌ، زٕٚ
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 ـ نؿا١ٜ َػض بعض ايطدٌ ٗ ايٛن٤ٛ، ٚيٝؼ ْٝعٗا.

 :يكس اغتؿازت ايطٚا١ٜ ٗ ايبسا١ٜ َٔ ا٭َط َػض ايطأؽ ٗ قٛي٘ تعاٍ

ِٵ﴿ َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ ِٸ ﴾ٚٳا ـ يهؿا١ٜ َػض بعض  تٵاغتٓسٳ ٚدٛب َػض ايطأؽ، ث

ِٸ«با٤ اؾطٸ»ايطأؽ، ٚعسّ ٚدٛب َػض ْٝع ايطأؽ ـ إٍ ٚدٛز  ٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز َٚ . ث

ِٵ﴿إٍ ٚسس٠ ايػٝام بٌ  ِٵ﴿ٚ ﴾بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ ٌڈ ﴾ٚٳأځضٵدٴًځهڂ  َتعأَ متٸ ٗ اٯ١ٜ بؿه

نؿا١ٜ »ٚ ;«ٚدٛب َػض ايطدًٌ )زٕٚ غػًُٗا(»اغتٓباٙ سهٌُ ؾكٌٗٝ، ُٖٚا: 

 .«َػض بعض ا٭ضدٌ

 

هِ بٛدٛب ٚشيو أْ٘ بعس اؿ ;إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تؿتٌُ ع٢ً ا٫غتٓاز إٍ ايػٝام

ُډ  «أضدًهِ»ٚ «بط٩ٚغهِ»ا٫غتؿاز٠ َٔ ٚسس٠ غٝام  تٵَػض بعض ايطأؽ ٗ ايٛن٤ٛ 

ز َػض بعض ايطأؽ أْ٘ نُا ٫ هب غػٌ ايطأؽ ٗ ايٛن٤ٛ، ٚإِا ايٛادب ٖٛ فطٻ

ٗ ايٛن٤ٛ ؾك٘، نصيو ا٭َط بايٓػب١ إٍ ا٭ضدٌ أٜهاڄ، سٝح ٫ هب غػًُٗا، 

ايؿكٌ بٌ اؾًُتٌ ٫ ّهٔ ٚنع  متٻٜٚهؿٞ غػٌ بعهُٗا. ٚنصيو سٝح 

َؿطزات اؾ١ًُ ايجا١ْٝ ٗ غٝام َؿطزات اؾ١ًُ ايػابك١. ٚيصيو ٫ ّهٔ ٚنع ن١ًُ 

سٝح  ،. ْٚتٝذ١ يصيو«ٚدٖٛهِ»ٗ غٝام اؾ١ًُ ايػابك١، ٚعڀؿٗا ع٢ً  «أضدًهِ»

ٍٸ ٍٸ ٫ تس ُا ع٢ً ٚدٛب إػض، ن ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛب غػٌ ايطأؽ ٗ ايٛن٤ٛ، بٌ تس

ٍٸ بكط١ٜٓ ٚسس٠ غٝام  إٔ ٚدٛب ٖصا إػض ٜكتكط ع٢ً بعض ايطأؽ، ؾإْٗا تس

ع٢ً ٚدٛب َػض ا٭ضدٌ، َع ايس٫ي١ ع٢ً نؿا١ٜ َػض  «أضدًهِ»ٚ «بط٩ٚغهِ»

 ايبعض ؾك٘.

 

ِٸ»َع٢ٓ:  ،ـ إٕ ايػٝام1 ، «َٔ ايهًُات أٚ اؾٌُ ططٜك١ تطتٝب ا٭يؿاٚ، ا٭ع

إٍ  ^١ ٭ٌٖ ايبٝتا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ إػتٓسات ايؿكٗٝٸَٔ ايكطا٥ٔ اييت متٸ  ٚاسسٷ

 ايكطإٓ ايهطِٜ.

ٕځ»، ٚ«اـُط»ـ با٫غتٓاز إٍ ٚسس٠ غٝام 2 ٗ  «ا٭ْكاب»، ٚ«ا٭ظ٫ّ»، ٚ«طػٹٝٵا
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إثبات ث٬ث١ أسهاّ ؾك١ٝٗ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ، ٖٚٞ: سط١َ ؾطب اـُط ٚيعب  ايطٚاٜات متٸ

سط١َ ْٝع ايؿطٚع إطتبڀ١ بُٗا، ٚنصيو  ٚنصيو ;ٚنُْٛٗا َٔ ايهبا٥ط ;ايكُاض

ٌٸ  يبٝع اـُط ٚيعب ايكُاض أٜهاڄ. قٓع اـُط ٚبٝع٘، ٚتعًِٝ ايكُاض، ٚتأدري ق

 ؼ ع٢ً سط١َ اـُط، إ٫چدٵ١ ز٫ي١ ن١ًُ ايطٿـ يكس أْهط بعض ؾكٗا٤ أٌٖ ايػٓٸ3

ٯ١ٜ ٜطزٸ َٔ ٖصٙ ا٭َٛض ا٭ضبع١ إصنٛض٠ ٗ ا إٔ ٚسس٠ غٝام إط٬م اـُط ع٢ً نٌڎ

 ٖصا اٱْهاض.

 ٚايعُط٠ زي٬ٝڄ ع٢ً ٚدٛب ايعُط٠. ـ يكس اعتربت ٚسس٠ غٝام اؿرٸ4

ِٵ﴿ـ إٕ اخت٬ف غٝام 5 َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹهڂ ِٵ﴿َع  ﴾ٚٳا ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ٍٸ ﴾ؾځاغڃػٹًڂٛا   ٜس

ٍٸ .ع٢ً اخت٬ف سهِ ايطأؽ عٔ سهِ ا٭ضدٌ ع٢ً ٚدٛب َػض شيو  ٚبايتايٞ ٜس

 ،هض إٔ ا٭ضدٌ هب َػشٗاٜتٸ «ض٩ٚغهِ»ٚ «دًهِأض»َٚٔ ٚسس٠ غٝام . ايطأؽ

 نُا هب َػض ايطأؽ.

َع  «أضدًهِ»ـ بعس إثبات ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛب َػض ايطأؽ ؾإٕ ٚسس٠ غٝام 6

ٍٸ «ض٩ٚغهِ» ٚعًٝ٘ نُا هب َػض ايطأؽ ٗ  شاز سهِ ايطأؽ ٚا٭ضدٌ.ع٢ً اتٸ تس

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ  .ضدٌ أٜهاڄَػض ا٭ هبطبكاڄ هلصٙ اٯ١ٜ، ؾإْ٘  ;زٕٚ ايػػٌ ،ايٛن٤ٛ

 ايكٍٛ بػػٌ ا٭ضدٌ ٫ ٜٓػذِ َع ايػٝام.

ؾبعهِٗ ٜط٣ ٚدٛب  ;١ سٍٛ َكساض َػض ايطأؽ ٗ ايٛن٤ٛؿل أٌٖ ايػٓٸـ ٫ ٜتٸ7

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايكا٥ًٌ  .ٚبعهِٗ ٜط٣ نؿا١ٜ َػض بعض ايطأؽ ;َػض ْٝع ايطأؽ

كٛيٛا بهؿا١ٜ إٔ ٜ ،َكته٢ ٚسس٠ ايػٝام ;بهؿا١ٜ َػض بعض ايطأؽ هب عًِٝٗ

 َػض بعض ا٭ضدٌ أٜهاڄ.

سٝح ٜصٖب  ;١ ع٢ً ٚدٛب َػض ا٭ضدٌ ٗ ايٛن٤ٛـ ٫ هُع أٌٖ ايػٓٸ8

ٔٵ ;ْٗٛضِٖ إٍ ايكٍٛ بٛدٛب ايػػٌ ٖٓاى ث٬ث١ أقٛاٍ أخط٣ بِٝٓٗ ٗ ٖصا  ٚيه

 ٚاؾُع بُٝٓٗا. ;ٚايتدٝري بٌ إػض ٚايػػٌ ;ايؿإٔ، ٖٚٞ: ٚدٛب إػض

 :١ ع٢ً ٚدٛب َػض ا٭ضدٌ ٗ ايٛن٤ٛ َٔ قبٌٝايػٓٸ أنجط أٌٖ ـ إٕ إْاعٳ9

ؾبعهِٗ ٜػتٓس  ;اٱْاع إسضنٞ; ٭ِْٗ ٫ ّتًهٕٛ ٗ ٖصا ايؿإٔ َػتٓساڄ ٚاسساڄ

و با٫ستٝاٙ َٔ ٚبعهِٗ ٜصٖب إٍ ايتُػټ ;ٚبعهِٗ إٍ بعض ايطٚاٜات ;إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ

 ٫ؾتُاي٘ ع٢ً إػض أٜهاڄ. ;خ٬ٍ ايكٍٛ بايػػٌ
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ٓا ع٢ً شنطٖا ٗ ٝٵٚاٜات إؿت١ًُ ع٢ً ا٫غتٓاز إٍ ايػٝام، ٚاييت أتٳـ إٕ ايط10

َجٌ غا٥ط ايطٚاٜات  ،ضٚاٜات ا٫غتٓاز إٍ غٝام آ١ٜ ايٛن٤ٛ ٫ غٝٻُاٖصٙ إكاي١، ٚ

ٝٸ إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ، ^ا٭خط٣ اييت ٜػتٓس ؾٝٗا أٌٖ ايبٝت ١ ؾك٘ تجبت أقاي١ ٚقطآْ

 .^أٌٖ ايبٝت
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 لعالقات بني األدٖاُفكْ ا

 «ٌف٘ السبٗن»قراٌٞٚ وَ وٍظٕا قاعدٚ 
 

 

ٟٸ ١ٜ٫ٚ أٚ ١ُٖٓٝ  «ْؿٞ ايػبٌٝ»س بكاعس٠ ٜٴككٳ ٗ َؿَٗٛٗا ايؿكٗٞ عسّ ثبٛت أ

ِٸ يػري إػًِ ع٢ً إػًِ، َع عسّ إاْع َٔ ثبٛت ع٬ق١ٺ ٖٛ  بٌ إػًِ ٚغريٙ، إْٸُا إٗ

 ؾٗٞ قاعس٠څ .ٚقس ضاز تڀبٝل ايؿكٗا٤ هلا ٗ َٛانع عسٜس٠ ٗ ايؿك٘ .١ؾهٌ ٖصٙ ايع٬ق

َٸ١ ٕٵ ،ؾكٗٝٸ١ عا نإ ٖصا ايباب َٔ أبطظ  مل ٜككطٖا ايؿكٗا٤ ع٢ً باب اؾٗاز، ٚإ

ُٸٗا، بٌ ٚإتٝكډ  ٔ َٓٗا.أبٛابٗا ٚأٖ

ٕٸ ايؿكٗا٤ طبٻ  كٛا ٖصٙ ايكاعس٠، إَا بعٓٛاْٗا أَٚٚطادع١ إكازض ايؿكٗٝٸ١، لس أ

َٚػأي١ بٝع ايعبس إػًِ  ،(1)عرب شنط أزيچتٗا إؿٗٛض٠ ٗ َٓع ايهاؾط َٔ إضخ إػًِ

ٚإٜساع  ،(4)ٚإعاض٠ ايعبس إػًِ يًهاؾط ،(3)ٔ ايعبس إػًِ يًهاؾطٖٵٚضٳ ،(2)يًهاؾط

ٚٳ ،(5)ايعبس إػًِ عٓس ايهاؾط ٚعسّ ٚقٝٸ١ ايعبس إػًِ  ،(6)ـ ايعبس إػًِ يًهاؾطقڃٚ

 ،ٚاغت٦ذاض ايهاؾط يًُػًِ ،(8)ٚعسّ سلٸ ايككام يًهاؾط ع٢ً إػًِ ،(7)يًهاؾط

ٚعسّ  ،(10)ٚعسّ ظٚاز إػ١ًُ َٔ ايهاؾط ،(9)َع٢ٓ قريٚض٠ إػًِ أدرياڄ عٓس ايهاؾط

ٚعسّ ١ٜ٫ٚ ا٭ب ايهاؾط ع٢ً ظٚاز ابٓت٘  ،(11)ٔ إكشـ يًهاؾطٜٖٔٵع ٫ٚ ضٳٝٵدٛاظ بٳ

ايكها٤ أٚ ايكػري أٚ اجملٕٓٛ أٚ ايػؿٝ٘ أٚ ٚعسّ دٛاظ تٛيچٞ ايهاؾط ؾ٪ٕٚ  ،َڀًكاڄ

َٸٞ ع٢ً َػهٔ إػًِ(12)أٚقاف إػًٌُ ٛٸ َػهٔ ايص ٫ٚ َٓاض٠  ،، ٚعسّ دٛاظ عً

، إٍ غريٖا َٔ إٛاضز ايهجري٠، اييت متٸ اؿسٜح عٓٗا (13)ايهٓٝػ١ ع٢ً َٓاض٠ إػذس

ٕٸ ٖصٙ ايكاعس٠ نُا تٓت ر أسهاَاڄ تهًٝؿٝٸ١ َٔ ايٓاس١ٝ ايتهًٝؿٝٸ١ ٚايٛنعٝٸ١، َع٢ٓ أ
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 ٚغري شيو. ،تٓتر نصيو أسهاَاڄ ٚنعٝٸ١ َٔ ْٛع بڀ٬ٕ بعض إعا٬َت

ٚډ ـ اٱَاّ اـُٝين ٖصٙ ايكاعس٠; يٝشهِ ـ ٗ ن٥ٛٗا ـ ٚٗ ايؿرت٠ ا٭خري٠، ٚ

 ،«نابٝت٫ٛغٕٝٛ»عط١َ ايع٬قات َع ايػطب ٗ بعض إٛاضز، ٚسهُ٘ نسٸ قإْٛ 

ٚشنط ٗ بعض عٛث٘ قا٬٥ڄ:  .(14)هٝٸٌ ٗ إٜطإٜٮَطٚايصٟ ٜعين اؿُا١ٜ ايكها١ٝ٥ ي

٘ٷ» ٞٸ، ٖٛ عڀـ ْٛط إػًٌُ إٍ يعّٚ بٌ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚد اـطٚز عٔ  غٝاغ

ٕٸ تػًڊ ;ٖه١ٓ غًڀ١ ايهؿچاض بأٜٸ١ ٚغ١ًٝٺ ب٬زِٖ يٝؼ َٔ اهلل  ڀِٗ عًِٝٗ ٚع٢ًؾإ

ٕٸ شيو ايتػًچ٘ ٛيٛاك٬ ٜي٦ ;ؾإْٸ٘ ئ هعٌ يًهاؾطٜٔ عًِٝٗ غب٬ٝڄ ٚغًڀ١ ;تعاٍ : إ

ِٷ ;ب٘ َٔ ايتػًِٝ ي٘ ٚايطنا سٻبٴ َٔ اهلل ٚقها٥٘، ٫ٚ نإ بتكسٜطڈ ٍٸ  ؾإْٸ٘ تػًٝ يًص

ٕٸ ايععٸ٠ هلل ٚيطغٛي٘ ;ٚايًِٛ، ٚأب٢ اهلل تعاٍ شيو  .(15)«ٚيًُ٪ٌَٓ ؾإ

ّٚهٓين إٔ أعترب ٖصٙ ايكاعس٠ َٔ أقطب ٚأيكل ايكٛاعس بكهاٜا ايع٬قات 

ِٸ ايكٛاعس شات ايك١ً َٛنٛع ؾك٘ ا٭قًڍبٌ أبٓا٤ ايسٜاْا ٝٸ١ ٝت إدتًؿ١، َٚٔ أٖ ات ايسٜٓ

ِٸ ؾٗٞ تٓؿع ٗ اجملايٌ: ايساخًٞ  ٚاـاضدٞ. ;ٚايتعاٌَ َعِٗ عَُٛاڄ، َٚٔ ث

ٜٚڀًل ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ اغِ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ; اغتٓازاڄ إٍ ْلٸ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ 

ِٸ إػتٓساييت اعتٴربٳ ،ايكاز١َ ط عٓٛإ خٳأڂؾُٝا ٜٴڀًل عًٝٗا أسٝاْاڄ  ;ات هلات أسس أٖ

ٛٸ ٚا٫ضتكا٤ ٛٸ )أٚ قاعس٠ ايعً اٖا بعض إعاقطٜٔ(، اغتٓازاڄ إٍ نُا مسٸ ،قاعس٠ ايعً

ٔٵ ٕٸ اٱغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜٴع٢ً عًٝ٘. يه ٕٸ َؿطز٠  اؿسٜح ايؿطٜـ اٯتٞ سٍٛ أ غٛف ٜأتٞ أ

ٛٸ» َهُْٛاڄ أظٜس َٔ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ، ُا ٜٓؿتض ؾٝٗا اجملاٍ ٭ٕ تعڀٞ بٳضٴ «قاعس٠ ايعً

َٔ ايتػاَٞ  ؾٗٞ ٫ تكتكط ع٢ً ْؿٞ غًڀ١ٓ اٯخطٜٔ ع٢ً إػًٌُ، بٌ تصٖب يٓٛعڈ

 ٚايتعايٞ اٱغ٬َٞ ع٢ً اٯخطٜٔ.

٘ تػسٚ ٖصٙ ايكاعس٠ أقطب ٚأيكل ايكٛاعس َٛنٛع ايع٬ق١ اْڀ٬قاڄ َٔ ٖصا نًڍ

هلصا غٛف ْكّٛ بتؿطٜض أزيچتٗا ات، َٚٝع اٯخط ايسٜين، ٗ ؾها٤ قهٝٸ١ ا٭قًڍ

ٝٸ١ ٚايعك٬ْٝٸ١، ٚٗ ن٤ٛ شيو ْؿِٗ أقٌ ٚدٛزٖا َٔ د١ٗٺ نُا  ;أٍٚ َٚػتٓساتٗا ايسٜٓ

 ثا١ْٝ. ْؿِٗ سسٚزٖا َٚعٓاٖا َٔ د١ٗٺ

 

ٕٸ إٓڀًكات اييت ض ٖصٙ ايكاعس٠ تربٿ ايصٟ ٜبسٚ َٔ ايرتاخ ايسٜين ٚايؿكٗٞ أ
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ٛٿ ٝٸ١ :ع١ بٌَتٓ  ٚإاؾٛم ز١ٜٝٓ، ٖٚٞ: ;ايسٜٓ

 

 .يتؿٝٝس ٖصٙ ايكاعس٠ ;َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ يكس متٸ ا٫غتٓاز إٍ عسٸ٠ ْكٛمڈ

ِټ  :ايتايَٞا طڂطح ٗ ٖصا ايػٝام ٖٛ  ٚأٖ

 

ٓٴٛا ٫ځٜٳ﴿آ١ٜ ايبڀا١ْ، ٖٚٞ قٛي٘ تعاٍ:  ٭ٍٚ:اٯ١ٜ ا َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ صٴٚا بٹڀځاْٳ١ڄ تٳتٻدٹ ا أځ

ِٵ ٫ځ ٔٵ زٴْٚٹهڂ َٳا تٴدٵؿٹٞ  َٹ ٚٳ ِٵ  ٗڇ ٖٹ ٛٳا ٔٵ أځؾڃ َٹ ِٵ قځسٵ بٳسٳتٹ ايڃبٳػٵهٳا٤ٴ  ٓٹتټ َٳا عٳ ٚٳزټٚا  ِٵ خٳبٳا٫ڄ  ٜٳأڃيڂْٛٳهڂ

ِٵ أځ ٖٴ ٓٻا يځهڂقٴسٴٚضٴ ٝٻ ٕٳِٴ اٯځنڃبٳطٴ قځسٵ بٳ ِٵ تٳعٵكٹًڂٛ ٓٵتٴ ٕٵ نڂ  (.118)آٍ عُطإ:  ﴾ٜٳاتٹ إڇ

داش ايبڀا١ْ َٔ ايهاؾطٜٔ ٚتكطٜبِٗ، ا٫غتس٫ٍ باٯ١ٜ أْٸٗا ت٢ٗٓ عٔ اتٸ ٚتكطٜبٴ

ٍٸ ع٢ً ضؾع أؾهاٍ ْؿٛش غري إػًِ  .ا هعٌ هلِ ١ٜ٫ٚڄ ٚغًڀ١ٓ ع٢ً إػًٌُٖچ ٖٚصا ٜس

 .(16)ٗ أٚغاٙ إػًٌُ

ٕٸ ا٫غتس٫ٍ ؾاٯ١ٜ ت٢ٗٓ عٔ  ;بإع٢ٓ اٱط٬قٞ ٚانضڈ بٗصٙ اٯ١ٜ غريٴ إ٫چ أ

ٜٚتعطٸؾٕٛ ع٢ً ا٭غطاض إٛدٛز٠ عٓس  ،تٓهؿـ هلا بڀٕٛ ا٭ؾٝا٤ داشِٖ بڀا١ْڄاتٸ

 تٵٜٚتػاًٖٕٛ ٗ نؿـ خكٛقٝٸاتِٗ هلِ، ٚقس زيډ ،ؾٝهاؾؿِٗ إػًُٕٛ ،إػًٌُ

ٕٸ ٖصا ايهاؾط ٫ ٜأيٛ ;اٯ١ٜ ع٢ً ؼطِٜ شيو دٗساڄ ٗ إؾػاز أٚناع  ع٢ً أغاؽ أ

 ٗ ٖصا اجملاٍ. اٯ١ٜ ٚانش١څ ٚته١ًُڂ .إػًٌُ

ٜٴًڃ ٚعًٝ٘، تهٕٛ اٯ١ٜ خاقٸ١ڄ كٕٛ شٹَٛاضز إهاؾؿ١ َع ايهاؾطٜٔ ايصٜٔ 

ٕٸ َطدع اؿهِ  ;س نٕٛ ايكاعس٠ داض١ٜڄ ٗ باب اؾٗازض بإػًٌُ، ؾت٪ٜٿطٳايهٻ ؾإ

تُع إػًٌُ َٔ ايؿػاز ايٛاضز َٔ إٍ ٓا١ٜ فـ  نُا ٖٛ ٚانضٷـ إصنٛض ؾٝٗا 

َٸأْٸٗا ٫ تكًض قاعس٠ڄ ؾكٗٝٸ ططف ايهاؾطٜٔ، إ٫چ ب ايهطض ١، بٌ ؽلٸ ساي١ تطقڊ١ عا

ٟٸ ع٬ق١ٺَٔ ايهاؾط ايصٟ اتټ ٓ٘ ٚعاضٜت٘ ٖٵهلا ببٝع ايعبس ٚإداضت٘ ٚضٳ دص بڀا١ْڄ ٫ غري، ؾأ

٘ أٚ بٝع إكشـ ي٘، أٚ بتٛيچٝ٘ أٚ تٛيچٞ ايهاؾط ١ٜ٫ٚ ايٛقـ أٚ ٫ٜٚت٘ ع٢ً ابٓت٘ أٚ إضث

َٸ١  َع أَٔ ايهطض َٓ٘، َٚا ؾاب٘ شيو؟! ،َػ٪ٚيٝٸات ضمسٝٸ١ َٚٓاقب عا

 ؾاٯ١ٜ تؿٝس َٛضزاڄ خاقٸاڄ َٔ َٛاضز باب اؾٗاز، ٖٚٛ اؿُا١ٜ َٔ سكٍٛ اخرتامڈ
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ٟٸ أَينٸ ض بإػًٌُ ٗ َٛادٗتِٗ ٭عسا٥ِٗ، طٳأٚ مٛٙ ٜٛدب إؿام ايهٻ أٚ عػهط

 ّٗٛ ايكاعس٠ ؾٝ٘.س َؿٚت٪نڍ

 

ٓٴٛا ٫ځٜٳ﴿قٛي٘ تعاٍ: اٯ١ٜ ايجا١ْٝ:  َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ٔٵ  ا أځ َٹ ٝٳا٤ٳ  ٚٵيٹ ٔٳ أځ تٳتٻدٹصٴٚا ايڃهځاؾٹطڇٜ

ٌٳ أځ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٕڇ ايڃ ٕٵ تٳذٵعٳًڂٛا هللٹزٴٚ ٕٳ أځ َٴبٹٝٓاڄتٴطڇٜسٴٚ ِٵ غٴًڃڀځاْاڄ  ٝٵهڂ  (.144)ايٓػا٤:  ﴾ عٳًځ

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ت٢ٗٓ عٔ دعٌ ايهاؾطٜٔ أٚيٝا٤، َع٢ٓ إتٛيڍ ٌ أٚ َٔ إ

 .كابٳًٕٛ باؿبٸ ٚإٛزٸ٠، ٖٚصا َعٓاٙ اؿًٝٛي١ زٕٚ ْؿٛشِٖ ُٖٚٝٓتِٗ ع٢ً أَٛض إػًٌُٜٴ

ٌٴ  .(17)آخط َٔ اٯٜات تكبٸ ٗ اٱطاض ْؿػ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ عسزٷ َٚج

ٕٸ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ ٚأ  ٖٓا; ٚشيو: ٚانضڈ َجاهلا غريٴإ٫چ أ

ٚٸ٫ڄ: ٕٸ ٚاٖطٖا ا٫ختكام َٛا٠٫ ايهاؾط احملاضڇ أ ب يًُػًٌُ، نُا ٖٛ إ

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜٴككٳ ;ٚاٖط غا٥ط اٯٜات إؿاب١ٗ هلا س بٗا أٚي٦و ايصٜٔ نإ إػًُٕٛ ؾإ

ّڈ ٗٳ﴿٬ٜٚسٜ ٖصا ا٭َط َٔ غٛض٠ إُتش١ٓ، سٝح دا٤ ؾٝٗا:  .َعِٗ ع٢ً خكا ٜټ ا ٜٳا أځ

ٓٴٛا ٫چ َٳ ٔٳ آځ ُٳا  ايډصٹٜ ٚٳقځسٵ نځؿځطٴٚا بٹ ٛٳزٻ٠ٹ  ُٳ ِٵ بٹايڃ ٗڇ ٝٵ ٕٳ إڇيځ ٝٳا٤ٳ تٴًڃكڂٛ ٚٵيٹ ِٵ أځ ٚٻنڂ ٚٳعٳسٴ ٚٿٟ  تٳتٻدٹصٴٚا عٳسٴ

ٚٳإڇ ٍٳ  ٕٳ ايطٻغٴٛ ٔٳ ايڃشٳلٿ ٜٴدٵطڇدٴٛ َٹ ِٵ  ٓٴٛا بٹاهللٹدٳا٤ٳنڂ َٹ ٕٵ تٴ٪ٵ ِٵ أځ ِٵ ٜٻانڂ ِٵ خٳطٳدٵتٴ ٓٵتٴ ٕٵ نڂ ِٵ إڇ  ضٳبٿهڂ

ٗٳاز َٳا أځعٵًځدٹ ٚٳ ِٵ  ٝٵتٴ ُٳا أځخٵؿځ ِٴ بٹ ْٳا أځعٵًځ ٚٳأځ ٛٳزٻ٠ٹ  ُٳ ِٵ بٹايڃ ٗڇ ٝٵ ٕٳ إڇيځ َٳطٵنٳاتٹٞ تٴػٹطټٚ ٚٳابٵتٹػٳا٤ٳ  ِٵ اڄ ؾٹٞ غٳبٹًٝٹٞ  ٓٵتٴ

ٌڇ ٛٳا٤ٳ ايػٻبٹٝ ٌٻ غٳ ِٵ ؾځكځسٵ نٳ ٓٵهڂ َٹ ٘ٴ  ًڃ ٔٵ ٜٳؿڃعٳ َٳ  (.1)إُتش١ٓ:  ﴾ٚٳ

ٛٸٟ َا ْكٍٛ ٬َس١ٛڂ  ،َا قبًٗا َٚا بعسٖا غٝام ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٗ ٜٚك

ٜٚرتنٕٛ  ،سٝح اؿسٜح عٔ إٓاؾكٌ ايصٜٔ قس ًّٕٝٛ ٖٓا ٖٚٓاى َع ايهاؾطٜٔ

ِٵ عٳصٳاباڄ أځيٹُٝاڄ ﴿إ٪ٌَٓ، قاٍ غبشاْ٘:  ٗٴ ٕٻ يځ ٌٳ بٹأځ ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ٕٳ * بٳؿٿطڇ ايڃ ٔٳ ٜٳتٻدٹصٴٚ ايډصٹٜ

ٜٳبٵتٳ ٌٳ أځ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٕڇ ايڃ ٔٵ زٴٚ َٹ ٝٳا٤ٳ  ٚٵيٹ ٔٳ أځ ِٴ ايڃايڃهځاؾٹطڇٜ ٖٴ ٓٵسٳ ٕٳ عٹ ٕٻ ايڃعٹعٻ٠ځ هللٹػٴٛ ُٹٝعاڄ عٹعٻ٠ځ ؾځإڇ ٚٳقځسٵ *  دٳ

ٕٵ ِٵ ؾٹٞ ايڃهٹتٳابٹ أځ ٝٵهڂ ٍٳ عٳًځ ِٵ آځٜٳاتٹ اهللٹ ْٳعٻ ُٹعٵتٴ ٗٳا ؾځ٬ځ  ٜٴهڃؿځطٴإڇشٳا غٳ ٗٵعٳأڂ بٹ ٜٴػٵتٳ ٚٳ ٗٳا  تٳكڃعٴسٴٚا  بٹ

ِٵ إڇشاڄ ٙٹ إڇْٻهڂ ٝٵطڇ ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳدٴٛنٴٛا ؾٹٞ سٳسٹٜحٺ غځ ٗٴ ٕٻ اهللځَٹ َٳعٳ ِٵ إڇ ٗٴ ٌٳ جٵًڂ ٓٳاؾٹكٹ ُٴ َٹعٴ ايڃ  دٳا

ُٹٝعاڄ  ِٳ دٳ ٓٻ ٗٳ ٔٳ ؾٹٞ دٳ ٕٵ* ٚٳايڃهځاؾٹطڇٜ ِٵ ؾځإڇ ٕٳ بٹهڂ ٔٳ ٜٳتٳطٳبٻكٴٛ ٔٳ اهللٹ ايډصٹٜ َٹ ِٵ ؾځتٵضٷ  ٕٳ يځهڂ  نځا

ٛڇشٵ عٳ ِٵ ْٳػٵتٳشٵ ٔٳ ْٳكٹٝبٷ قځايڂٛا أځيځ ٕٳ يٹًڃهځاؾٹطڇٜ ٕٵ نځا ٚٳإڇ ِٵ  َٳعٳهڂ ٔٵ  ِٵ ْٳهڂ ِٵ قځايڂٛا أځيځ ٝٵهڂ ًځ

ٓٳعٵ ُٵ ْٳ ٌٳ ؾځاهللڂٚٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ ايڃ َٹ ِٵ  ّٳ ايڃهڂ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٓٳهڂ ٝٵ ِٴ بٳ ٌٳ اهللڂ ٜٳشٵهڂ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٚٳيځ َٳ١ٹ  ٝٳا ٔٳ كٹ  يٹًڃهځاؾٹطڇٜ
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ٌٳ غٳبٹ٬ٝڄ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ اهللځٕٻ ايڃإڇ* عٳًځ٢ ايڃ ٌٳ ٜٴدٳازٹعٴٛ ٓٳاؾٹكٹ ٗٴُٴ ٛٳ خٳازٹعٴ ٖٴ ٚٳ َٴٛا إڇيځ٢ ايكٻ٬ځ  ٚٳإڇشٳا قځا ٠ٹ ِٵ 

َٴٛا نڂػٳايځ٢ ٜٴطٳاقځ ٚٳ٫ځ٩ٴا ٕٳ ايٓٻاؽٳ  ٕٳ اهللځ إڇ٫ډ ٚ ٔٳ شٳيٹوځ ٫ځ* قځًٹ٬ٝڄ  ٜٳصٵنڂطٴٚ ٝٵ ٌٳ بٳ إڇيځ٢  َٴصٳبٵصٳبٹ

ٚٳ٫ځٖٳ٪ٴ٫ځ ٖٳ٪ٴ٫ځ ٤ٹ  ٌڇ اهللڂإڇيځ٢  ٔٵ ٜٴهٵًٹ َٳ ٚٳ ٘ٴ غٳبٹ٬ٝڄ ٤ٹ  ٔٵ تٳذٹسٳ يځ ٓٴٛا ٫ځٜٳ*  ؾځًځ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ تٳتٻدٹصٴٚا  ا أځ

ٌٳ أځايڃهځاؾٹطڇ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٕڇ ايڃ ٔٵ زٴٚ َٹ ٝٳا٤ٳ  ٚٵيٹ ٔٳ أځ ٕٵ تٳذٵعٳًڂٛا هللٹٜ ٕٳ أځ َٴبٹٝٓاڄ تٴطڇٜسٴٚ ِٵ غٴًڃڀځاْاڄ  ٝٵهڂ ٕٻ *  عٳًځ إڇ

ٌٳ ؾٹٞ ايسٻضٵىٹ ا٭ځا ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ِٵ ْٳكٹرياڄيڃ ٗٴ ٔٵ تٳذٹسٳ يځ ٚٳيځ ٔٳ ايٓٻاضڇ  َٹ ٌڇ  (. 145ـ  138)ايٓػا٤:  ﴾غٵؿځ

َٸ١. أخلٸ بهجريڈ ٗ ساي١ٺ ؾايػٝام ٚانضٷ  َٔ ؾهط٠ ْؿٞ ايػبٌٝ ايعا

ٍٸ َٔ اٯٜات ع٢ً عسّ اؿځٜٚ٪ٜٿ ز َٔ إٔ ٜربٸ اٱْػإ ايهاؾط ايصٟ ٫ طٳس شيو َا ز

ٕٸ ايع٬ق١ ايڀٝٸب١ َع غري احملاضڇ ;واضب إػًٌُ ٍٸ ع٢ً أ ؾٝٗا،  طٳٝٵب ٫ نٳؾٗصا ٜس

ؼ يكاعس٠ ٪غٿ٫ بعٓٛإ ايهاؾط َڀًكاڄ، ؾ٬ ت ،ؾتهٕٛ اٯ١ٜ ٖٓا خاقٸ١ڄ باحملاضبٌ

ٌٸ ناؾطڈ ٚأَجاٍ  ،يتؿٌُ إداض٠ ايعبس ي٘ ، ؾ٬ ٜهٕٛ هلا َع٢ٓٶعا١َ ٗ ايع٬ق١ َع ن

ٕٸ غٝاقٗا ٖٛ غٝام إٓاؾكٌ إرتبٿغٝٻ ٫ٚشيو،  كٌ، ٚنصا غٝام اؿطب ُا أ

 ٚإٛاد١ٗ.

ٕٸ اٯ١ٜ ت٢ٗٓ  ثاْٝاڄ: إٕ َا تعڀٝ٘ ٖصٙ اٯٜات ٫ ٜػاٟٚ َؿاز قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ; ؾإ

ْٸٗا ت٢ٗٓ عٔ اغتبساٍ إ٪ٌَٓ بِٗ، عٝح إأٟ ، ٔ َٛزٸتِٗ ٚقبٸتِٗ َٔ زٕٚ إ٪ٌَٓع

ض بعهِٗ، ٚأٜٔ ٖصا طٵٜتٛيچ٢ اٱْػإ ايهاؾط زٕٚ إػًِ، أٚ هعًِٗ ٗ إٛزٸ٠ ٗ عٳ

َٔ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ بإع٢ٓ ايؿكٗٞ، نبٝع إكشـ يًهاؾط أٚ عسّ إضث٘ َٔ َاٍ 

ٖا ْ٘ ٜتٛيچ٢ َٓكباڄ عاَاڄ َٔ بٌ ٦َات إٓاقب اييت ٜت٫ٛچإػًِ إتٛؾچ٢، أٚ نٛ

ٕٸ غٝام اٯٜات بعٝسٷ عٔ َجٌ ٖصٙ ا٭سهاّ َٚٓكطڇ ،إػًُٕٛ  فٷ عٓ٘.َج٬ڄ؟! إ

ّڈ ثايجاڄ: ٍٸ ع٢ً أسها ٕٸ ٖصٙ اٯٜات ـ ناٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ايػابك١ ـ تس ٫  ،تهًٝؿٝٸ١ إ

أٚ َٔ سط١َ َٓانشتِٗ بڀ٬ٕ ٚنعٝٸ١، ؾ٬ ٜػتؿاز َٔ سط١َ بٝعِٗ بڀ٬ٕ ايبٝع، 

ٕٸ ايٓٗٞ عٔ إعا٬َت ٫ ٜكتهٞ غٝٻ ٫ٚايٓهاح،  ُا ع٢ً ايٓٛطٜٸ١ ا٭قٛيٝٸ١ ايكا١ً٥ بأ

 ؾػازٖا.

ٍٸ ع٢ً عسّ دٛاظ َٛازٸ٠ ا٭عسا٤ ايصٜٔ واضبٕٛ إػًٌُ،  ٚعًٝ٘، ؾٗصٙ اٯٜات تس

ٍٸ ع٢ً يعّٚ َٛادٗتِٗ، ؾ٬ تهٕٛ َ٪بٳٚضٴ ػ١ڄ يكاعس٠ ْؿٞ غٿُا بايس٫ي١ ا٫يتعا١َٝ تس

ّٸ بباب  بٌ، ٚخاقٸ١څٗ باب ايع٬ق١ َع احملاضڇ ، بٌ ٖٞ قاعس٠څايػبٌٝ َعٓاٖا ايعا

 اؾٗاز ٚمٛٙ.
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ٕٵ﴿ قٛي٘ غبشاْ٘:اٯ١ٜ ايجايج١:  ِٵ ؾځإڇ ٕٳ بٹهڂ ٜٳتٳطٳبٻكٴٛ ٔٳ  َٹ ايډصٹٜ ِٵ ؾځتٵضٷ  ٕٳ يځهڂ  ٔٳ اهللٹنځا

ِٵ  ٝٵهڂ ٛڇشٵ عٳًځ ِٵ ْٳػٵتٳشٵ ٔٳ ْٳكٹٝبٷ قځايڂٛا أځيځ ٕٳ يٹًڃهځاؾٹطڇٜ ٕٵ نځا ٚٳإڇ ِٵ  َٳعٳهڂ ٔٵ  ِٵ ْٳهڂ قځايڂٛا أځيځ

ٓٳعٵ ُٵ ْٳ ٌٳ ؾځاهللڂٚٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ ايڃ َٹ ِٵ  ّٳ ايڃهڂ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٓٳهڂ ٝٵ ِٴ بٳ ٌٳ اهللڂ ٜٳشٵهڂ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٚٳيځ َٳ١ٹ  ٝٳا ٔٳ كٹ  يٹًڃهځاؾٹطڇٜ

ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ  (.141)ايٓػا٤:  ﴾غٳبٹ٬ٝڄعٳًځ٢ ايڃ

ِٸ اٯٜات اييت طڂطسٳ ي٬غتس٫ٍ بٗا ع٢ً قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ،  تٵٖصٙ اٯ١ٜ ٖٞ أٖ

ٕٸ اغِ ايكاعس٠ دا٤ َٓٗا  ب ايٛاٖط، نُا قًٓا غابكاڄ.ػٵسٳ ،بٌ إ

ٝٸ١ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ ٖٓا ٕٵ ٚيهٞ ْؿِٗ آي مل تهٔ ٗ َكاّ  ٬ْسٜ أْٸٗا إ

ايصٟ هعًٗا بكسز تبٌٝ َٛاقـ ؾطعٝٸ١  ،يتؿطٜعٞاؾعٌ ايكاْْٛٞ ٚاٱْؿا٤ ا

ٌڈ يًهاؾطٜٔ ع٢ً إػًٌُ َڀًكاڄ، ٚسكٛقٝٸ١، ؾتشطٿ ٌٸ َا ٜٴؿهٞ إٍ دعٌ غبٝ ّ ن

ٚتٓؿٞ ٚدٛز أسهاّ ٚقٛاٌْ ٗ ايؿطٜع١ ػعٌ يًهاؾط غًڀ١ڄ ع٢ً إػًِ، غٛا٤ ٗ 

ٌٸ َٔ ايكٍٛ اؿطب أّ ا٫قتكاز أّ ايجكاؾ١ أّ ايع٬قات ا٫دتُاعٝٸ١، ٚغري شيو ، ؾ٬ أق

ٌڈبأْٸٗا ت٪نڍ تهٜٛين أٚ تؿطٜعٞ َٔ اهلل يًهاؾطٜٔ  س ـ عرب اٱط٬م ـ عسّ دعٌ غبٝ

ٟٸ ١ٜ٫ٚٺتُػٻع٢ً إػًٌُ، ؾٝٴ أٚ ١ُٖٓٝ يًهاؾط ع٢ً إػًِ، ؾتؿٌُ  و بإط٬قٗا يطؾع أ

 باب اؾٗاز، ٖٚٛ أٚنض ا٭بٛاب، نُا تؿٌُ غا٥ط َا ططس٘ ايؿكٗا٤ َٔ تڀبٝكاتٺ

َٸ١، ٚغري شيو.اعس٠، نُٛاضز ايعبس إػًِ، ٚتٛيڍيًك  ِٝٗ َػ٪ٚيٝات عا

ّڈ شٟ غع١ٺ َٔ ٖصا ايٓٛع،  ٚإشا قضٸ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ع٢ً َؿٗٛ

ٚٸ ١; إش يٝؾٗصا ٜعين ـ نُا غٛف ٜأتٞ عج٘ ـ أْٸٗا َكسٸ١َ ع٢ً ْٝع ا٭سهاّ ٚا٭زيچ١ ا٭

ٕٸ تًو هلا  .ز ٗ ايؿطٜع١طٳؿٞ اؿځض ْٚطٳ٫ ؾطم بٝٓٗا ٚبٌ ْكٛم ْؿٞ ايهٻ ؾهُا أ

ٗ ْؿٞ ٚدٛز تؿطٜعات إهلٝٸ١ ػعٌ  إش يػاْٗا ٚانضٷ ;ّ ؾٗصٙ أٜهاڄٚتكسټ سه١َٛڅ

ٕٸ ْكٛم ْؿٞ ايهٻ .يًهاؾط ع٢ً إػًِ غًڀ١ٓڄ ٚغب٬ٝڄ ض تٓؿٞ اؿهِ طٳؾهُا أ

ع٢ً إػًِ،  إػًِ غًڀ١ڄ ضٟ ٗ اٱغ٬ّ ؾٗصٙ اٯ١ٜ تٓؿٞ اؿهِ ايصٟ ّٓض غريٳطٳايهٻ

ؾتكٝٸس أزيچتٗا  ،١ ـ َج٬ڄ ـؾتهٕٛ سان١ُڄ ع٢ً إط٬قات ٚعَُٛات ْٝع إعا٬َت إايٝٸ

 .(18)يًهاؾط ع٢ً إػًِ بإٔ ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا غًڀ١ٓڅ

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ غٛف ٜٓتر ٗٵٚبٗصا ٜٴػتٓتر َٔ إط٬قٝٸ١ ايؿځ ِ ٚايتؿػري ٖٓا أ

ِٷ ٞٸ عٓٗا سه ِٷ ;ٖٚٛ سط١َ ايتػًٝ٘ ،تهًٝؿ ٞٸ ٚسه ٖٚٛ بڀ٬ٕ َؿاز ٖصا  ،ٚنع
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ّٷ(19)ايتػًٝ٘ يًهاؾط ع٢ً إػًِ ٖٚٛ ٗ  ،ؾطعاڄ ، ؾبٝع ايعبس إػًِ يًهاؾط سطا

ٌٷ نصيو ِڈ غريڇ ٚدعٌ ؾدلڈ .ايٛقت عٝٓ٘ باط َٸ١ ٗ ب٬ز إػًٌُ  َػً ض٥ٝػاڄ يسا٥ط٠ عا

ّٷ ٝٸ١ اؾعٌ ٖصٙ باط١ًڄ ،ؾطعاڄ سطا نُٔ  ٚيٛ ناْت ،ٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ تهٕٛ عًُ

َٸ١ َٔ إػًٌُ أٚ ْكبٺ ٚناي١ٺ ٞٿ عا  ا٭َط. َٔ ٚي

 

١ٜ; ٚشيو أْٸٗا تبسٚ سٿٖصا ا٫غتس٫ٍ إؿٗٛض باٯ١ٜ ايهط١ّ ٜٛاد٘ َؿانٌ دٹ

ُٸٗا:  َؿتٛس١ڄ ع٢ً استُا٫ت عسٸ٠، أٖ

 

ٕٸ اٯ١ٜ ٚاٖط٠څسٻٖٚٛ إٔ ٜٴ َا  إ٫چ ،ٗ اٱط٬م ايؿاٌَ يًتؿطٜع ٚايتهٜٛٔ ع٢ بأ

ل احملكڍ :ٖٚصٙ ايؿطن١ٝ ٖٞ اييت اْتكط هلا أَجاٍ .خطز بايسيٌٝ، نُا ؾطسٓاٙ آْؿاڄ

 .(20)ٚايؿٝذ ٜٛغـ ايكاْعٞ ;إطاغٞ

ٜا اؿسٜح عٔ ؾطنٝات ٚغٛف تأتٞ بعض ا٬ٕسٛات ع٢ً ٖصٙ ايؿطنٝٸ١ ٗ ثٓا

ٝٸات غا٥ط ايؿطنٝٸات.خٳأڂ  ط، ٚغٓرتنٗا ؿٌ ا٫ْتٗا٤ َٔ قان١ُ استُاي

 

طاز ْؿٞ اؿذٸ١ ٚايسيٌٝ يًهاؾط ع٢ً إػًِ ّٜٛ ايكٝا١َ، أٚ ْؿٞ َڀًل ٖٚٛ إٔ ٜٴ

ايكٝا١َ ٗ اؿػبإ إْٸُا ٖٛ بػبب  ٚإزخاٍ ّٜٛ .ايػبٌٝ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً إ٪َٔ

ٕٸ اهلل تعاٍ وهِ ّٜٛ  ;اؾ١ًُ اييت غبكت ١ًْ ايؿاٖس ٗ اٯ١ٜ ٕٸ اٯ١ٜ تؿري إٍ أ ؾإ

ايكٝا١َ ٜٚكهٞ بٌ إ٪ٌَٓ ٚايهاؾطٜٔ، ٚأْٸ٘ ئ هعٌ يًؿطٜل ايجاْٞ غب٬ٝڄ ع٢ً 

ٖچ ٚٸٍ،  ٕ٪ٌَٓ، ٚغتهٕٛ ّ اعڇتٴًڃ ا ٜعين أْٸ٘ ئ ٜهٕٛ يًهاؾطٜٔ سذٸ١څايؿطٜل ا٭

 احمله١ُ اٱهل١ٝ يكاحل إ٪ٌَٓ ٖٓاى.

 .(21)عٵؾِٗ ع٬ق١ اٯ١ٜ باٯخط٠، ؾطادٹ َٔ ايتؿاغري تطدٝضٴ ٜٚٛٗط َٔ غري ٚاسسٺ

ٌٴ ايػٓٸ١ عٔ ابٔ  ،ٚقس ععٸظت ا٭خصٳ بٗصا ايتؿػري بعضٴ ايطٚاٜات اييت ْكًٗا أٖ

 ، ٖٚٞ:(22)س شيوت٪ٜٿٚاييت  ،عباؽ ٚعًٞڎ
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اْتكاضاڄ يتؿػري اٯ١ٜ بّٝٛ ايكٝا١َ،  ;َا أٚضزٙ ايڀربٟ ، ٗ×عًَٞڎا ْٴكٌ عٔ  ـ1

 عٔ ٜػٝععسٸ٠، ٚٗ إسس٣ قٝؼ اـرب دا٤:  بڀطمڈ، َطٜٚٸاڄ عٔ أَري إ٪ٌَٓ

ٞٸ اؿهطَٞ، قاٍ: نٓتٴ ٌٷ عٓس عً : ٜا أَري بٔ أبٞ طايب ضنٞ اهلل عٓ٘، ؾكاٍ ضد

ٔٳطڇاؾٹهځًڃيٹ اهللڂ ٌٳعٳذٵٜٳ ٔٵيځٚٳ﴿قٍٛ اهلل:  أضأٜتٳ، إ٪ٌَٓ ٕڂًځعٹ ٜ ِٖٚ  ،﴾٬ٝڄبٹغٳ ٌٳٓٹَٹ٪ٵ٢ ا

ٞٸ ؾٝٛٗطٕٚ ،ٜكاتًْٛٓا ِٸ ،«ازْ٘»: ٜٚكتًٕٛ؟ قاٍ ي٘ عً ّٳ ﴿»قاٍ:  ث ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٝٵٓٳهڂ ِٴ بٳ ؾځاهللڂ ٜٳشٵهڂ

ٌٳ غٳبٹ٬ٝڄ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳًځ٢ ايڃ ٌٳ اهللڂ يٹًڃهځاؾٹطڇٜ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٚٳيځ َٳ١ٹ  ٝٳا ٙ، غريٴ ٙٚمٛ .«ّٜٛ ايكٝا١َ ،﴾ايڃكٹ

ٌڈشضٸ خ عٔغًُٝإ وسٸخرب  :جٌَ ٞٸ، عٔ ضد أْ٘ قاٍ ٗ ٖصٙ  ،ضنٞ اهلل عٓ٘ ، عٔ عً

ٔٳطڇاؾٹهځًڃيٹ اهللڂ ٌٳعٳذٵٜٳ ٔٵيځٚٳ﴿اٯ١ٜ:  ٕڂًځعٹ ٜ  .«ٗ اٯخط٠»قاٍ:  ،﴾٬ٝڄبٹغٳ ٌٳٓٹَٹ٪ٵ٢ ا

 اهللڂ ٌٳعٳذٵٜٳ ٔٵيځٚٳ﴿اؽ: عڀا٤ اـطاغاْٞ، عٔ ابٔ عبٸ ابٔ دطٜر، عٔ َا ْكً٘ ـ2

ٔٳطڇاؾٹهځًڃيٹ ٕڂًځعٹ ٜ  .(23)«شاى ّٜٛ ايكٝا١َ» قاٍ: ﴾٬ٝڄبٹغٳ ٌٳٓٹَٹ٪ٵ٢ ا

، (24)ضاتٕربٿ ;ًٜعَٓا ايًذ٤ٛ إيٝ٘ ،ٚقس اعترب ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٖصا ا٫ستُاٍ ٚاضزاڄ

ٖٚٛ بٗصا ٜٓاقض َا أؾازٙ ٖٛ ْؿػ٘ َٔ ا٫غتٓاز إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ  .غٛف ْؿري إيٝٗا

ٛٸ٠ عٓس ا٫ضتساز ١ٜ٫ٚٚ ايعٚز عٓس إغ٬ّ ايعٚد١، ٚغري  ،ايهط١ّ يػًب ١ٜ٫ٚ ا٭ب

ؾؿُٝا َسح  ;ٙ ؾٝ٘ ايػٝس اـ٥ٛٞ. ٚا٭َط عٝٓ٘ تٛضٻ(25)شيو، ٗ َباسج٘ ٗ ؾك٘ ايٓهاح

بٓؿػ٘ ي١ٰٜ ٗ إثبات عسّ  «َباْٞ ته١ًُ إٓٗاز»اغتٓس ٗ  ;َا أؾازٙ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ

 .(26)١ٜ٫ٚ ا٭ب ٚاؾسٸ با٫ضتساز

َٸا ايػٝس قػٔ اؿهِٝ ؾطدٻ بكط١ٜٓ غٝام َا قبًٗا، »ض ٖصا ا٫ستُاٍ بكٛي٘: أ

َٳ١ٹ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٖٚٛ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٝٵٓٳهڂ ِٴ بٳ ؾٝٗا  ٛدٛز سطف ا٫غتكباٍيٚ .﴾ؾځاهللڂ ٜٳشٵهڂ

 ،ايتؿطٜعٞ ل بأَٛض اٯخط٠، ٫ اؾعٌَا ٜتعًډ ٜهٕٛ ايٛاٖط َٓٗا اؾعٌ ايتهٜٛين ٗ

ٖچ  .(28)سٜس َٔ ايعًُا٤. ٚقس تبعِٗ ايع(27)«ا مٔ ؾٝ٘يتهٕٛ 

 ، أبطظٖا:ٖصا ا٫ستُاٍ تعطٻض ـ ٚقس ٜتعطٻض ـ ٬ٕسٛاتٺ

ٕٸ  ا٬ٕس١ٛ ا٭ٍٚ: ٕٸ ٖصا ا٫ستُاٍ هعٌ اٯ١ٜ ؼتٟٛ تهطاضاڄ ٚانشاڄ; شيو أ إ

ٞٸ ٌڈ َع٢ٓ اؿهِ اٱهل يًهاؾطٜٔ ع٢ً إػًٌُ،  بِٝٓٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٛ عسّ دعٌ غبٝ

 .ٖصٙ اؾ١ًُ تهطاضٷ ؾإعاز٠ڂ

ؾإٔ وهِ اهلل تعاٍ بٌ ايڀطؾٌ ٫  ;َا ْؿِٗ ٗ ٔٸ ٖصا ايه٬ّ غطٜبٷٚيه

ٕٵ ٕٸ ايٓتٝذ١ يكاحل إ٪ٌَٓ، ٚإ ٍٸ ع٢ً أ َٚع٘ ؾاٯ١ٜ  .نٓٸا ْعطف شيو َٔ اـاضز ٜس
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ٕٸ اهلل غٝشهِ ّٜٛ ايكٝا١َ بٌ ايڀطؾٌ، ٚتٴًؿتٓا إٍ طبٝع١ سهُ٘، ٚأْ٘  تؿري إٍ أ

ٟټ تهطاضڈ ٟټٚأ .غتهٕٛ اؿذٸ١ يكاحل إ٪ٌَٓ غطاب١ ٗ تكطٜط إٍٛ  ٗ شيو؟! بٌ أ

ٕٸ اهلل غٛف ٜهٕٛ َع إ٪ٌَٓ ؾُجٌ ٖصا ايتكطٜط  ;هلصٙ ايكهٝٸ١ اييت ْعًِ بٛنٛسٗا، ٚأ

ّٴ ٖصٙ ا٭َٛض ٚانش١ڄ تٵيًٛانشات نجريٷ ٗ ايٓلٸ ايكطآْٞ، بٌ بٗصا ايتكطٜط غسٳ . ٚعس

يٛنٛح اؿكٝك١ ٗ شيو  ;ايتهٜٛيندعً٘ يًهاؾط ع٢ً إ٪َٔ غب٬ٝڄ يٝؼ غ٣ٛ تكطٜطٙ 

 ايّٝٛ، ٖٚصا نافٺ.

ٕٸ  ا٬ٕس١ٛ ايجا١ْٝ: غبل اؿسٜح ٗ ز فطٻَا شنطٙ ايؿٝذ ايًٓهطاْٞ، َٔ أ

بٌ ، ل ايٛاضز٫ ىكٿإٛضز ؾ ;اٯ١ٜ عٔ ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ ٜؿطض ؽكٝل اٯ١ٜ بٗصا ايّٝٛ

دعٌ اؾ١ًُ ا٭خري٠ َٓٗا  غا١ٜ َا ٜؿٝسٙ ٖصا اؿسٜح ايػابل عٔ ايكٝا١َ ٖٛ اغتسعا٩ٙ

َٸ١ڄ تؿٌُ اٯخط٠، ٚبصيو ٜكبض إع٢ٓ: إ  ئ هعٌ ايػًب١ يًهاؾط ع٢ً إ٪َٔ، اهلل ٕٸعا

ٖچا ٜػاعسٙ . سهاّ، ٫ٚ ٗ ّٜٛ ايكٝا٫١َ ٗ َكاّ ايتؿطٜع ٚدعٌ ا٭ ٖٚصا إع٢ٓ 

غب ٞ ٜٓاعسّ دعٌ ايػبٌٝ بٗصا ايٓشٛ ايهًچ ٕٸإسٙ تٓاغب اؿهِ ٚإٛنٛع; ؾٜٚ٪ٜٿ

 .(29)عسّ ثبٛت ايػًب١ ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ

ٕٸ ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ غريٴ إ٫چ ٕٸ ايػٝام ٖٛ غٝامٷ إش إسٻ يٞ; َؿ١َٛٗٺ أ عٞ ٜعترب أ

ٝٸ١ ايػٝام يتدكٝل اٯ١ٜ عاٍ اٯخط٠أ ٚدعٌ  ،خطٟٚ، ا٭َط ايصٟ ٜٛدب استُاٍ قطٜٓ

ٕٸ إٛضز ٫ ىكٿ بٌ ٖصٙ  ؾطمٷ ؾٗٓاى ؟!ل ايٛاضزْٛطٖا إٍ تًو اؿاٍ، ؾُا َع٢ٓ أ

ٕٸ ِ ٖٓا ٗ أغباب ايٓعٍٚ، بٌ ْتهًډ١ٝ ايػٝام; ٭ْٸٓا ٫ ْتهًډايكاعس٠ ٚقاعس٠ سذٿ ِ ٗ أ

ٖٚصٙ ايًػ١ ايتعُُٝٝٸ١ اييت تعڀٝٗا اؾ١ًُ  .ٓا يًشسٜح عٔ اٯخط٦٠ايػٝام ايػابل ٜٗٝٿ

نُا تكًض يًتعُِٝ ٬َس١ٛ اٯخط٠، تكًض نصيو ٬َس١ٛ  ،ا٭خري٠ َٔ اٯ١ٜ

ٔ ٗ ٖصٙ بٛقؿ٘ ايكسض إتٝكډ ;ٝا، ٚايػٝام ٜؿطض ؽكٝكٗا ٬َس١ٛ اٯخط٠ايسْ

ٕٸ خاقٸًځاؿاٍ، ٚغريٙ ٫ ٜٴعٵ ١ ٗ اؾ١ًُ ا٭خري٠ ٫ تؿطض بٓؿػٗا ١ٝٝ ايهًچِ بإضازت٘; ٭

ؾإشا ؾطض  .ٔ ايػع١ ؿاٍ اٯخط٠ ٚايسْٝا َعاڄ، بٌ تتڀًچب ْؿٞ ايػًڀ١ٓ َڀًكاڄتعٝټ

ت ع٢ً ْؿٞ ايػًڀ١ٓ َڀًكاڄ ٗ اٯخط٠، ؾًِ ٜٓدطّ خط٠ زيډايػٝام ٗ اؿسٜح عٔ اٯ

 َسيٛهلا ٗ ٖصٙ اؿاٍ.

بٌ ٫ أزضٟ َا ع٬ق١ تٓاغب اؿهِ ٚإٛنٛع بٗصٙ اؾ١ٗ ٗ تؿػري اٯ١ٜ 

ٕٸ غًب اؿذٸ١ يًهاؾط ع٢ً إػًِ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜتڀًډ ب غًب ايػًڀ١ٓ ايهط١ّ; ؾٌٗ أ
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 هلصٙ ايكهٝٸ١. تعُٝلڈ أتٞ َعٜسٴايتؿطٜعٝٸ١ ي٘ عًٝ٘ ٗ ايسْٝا؟! ٚغٝ

ٛٻ ضٚا اؾ١ًُ ٚإؿه١ً ايط٥ٝػ١ ٗ َساخ١ً ايؿٝذ ايًٓهطاْٞ ٚغريٙ ٖٓا أْٸِٗ تك

ٕڈ ٚا ٖصٙ أتٞ ب٘ نُٔ غٝام أخلٸ َٓ٘، ٚنأْٸِٗ قطأڂنًچٞ َٓؿكٌ  ا٭خري٠ َجاب١ قاْٛ

ِٸ ٚنعٖٛا ٫سكاڄ ٗ غٝام اٯ١ٜ ٕٸ ٬َس١ٛ ايػٝس اؿه .اؾ١ًُ يٛسسٖا، ث ِٝ ٗ َع أ

تؿطٜعٞ  ، ؾًٛ ناْت اؾ١ًُ بكسز اؿسٜح عٔ إْؿا٤ٺتبسٚ َٓڀكٝٸ١ڄ «ئ»خكٛم 

ٚمل هعٌ اهلل )أٚ  (،٫ٚ هعٌ اهلل يًهاؾطٜٔ)يهإ َٔ إٓاغب ايتعبري بكٛي٘: 

ٕٸ ايهًچ .ض ايطب٘ باٯخط٠ايصٟ ٜطدٿ ،، ٫ اؿسٜح عٔ ا٫غتكباٍ(يًهاؾطٜٔ ١ ٝنُا أ

ٕٸ اهلل غٝشهِ بٝٓهِ، ٖٚٓاى  ;خطٟٚا٭ اڄ َع ايػٝامدسٸ ٖصٙ َٓػذ١ُڅ ؾاٯ١ٜ تكٍٛ بأ

ٟټ ئ ٜهٕٛ يًهاؾط سذٸ١څ ٚيٛ بٛقؿ٘  ،ٖٓا ٗ ٖصا ايتؿػري غطاب١ٺ ع٢ً إػًِ، ؾأ

 استُا٫ڄ َعك٫ٛڄ؟!

ٕٸ ا٫غتؿٗاز بايطٚا١ٜ إٓكٛي١ عٔ عًٞڎ ا٬ٕس١ٛ ايجايج١:  اؽ ٖٓا غريٴٚابٔ عبٸ إ

َٸا يهعؿُٗا غٓسُٖاقشٝضڈ ٕٸ أٚ  ;; إ ِٸ ؾٝٗ٭ ا ْؿٞ دعٌ ايػبٌٝ ايتهٜٛين ُايػطض إٗ

ب٘ ايٛدسإ; يجبٛتٗا ٗ اـاضز ٚدساْاڄ، ٫ٚ ز٫ي١ ١، ا٭َط ايصٟ ٜهصٿٚايػًب١ اـاضدٝٸ

 .(30)إط٬قاڄهلا ع٢ً ْؿٞ اؾعٌ ايتؿطٜعٞ 

ٕٸ  ٖـ(1250)ل إطاغٞٚقس ؾكٸٌ احملكڍ ٗ ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ أنجط، سٌ شٖب إٍ أ

ٞٸ ّپ ايػبٌٝ إٓؿ ٌٷ، عا ٚايطٚا١ٜ ٫ تؿٝس اؿكط، بٌ تهؿـ عٔ ١ ٚغريٖا، يًشذٸ ؾاَ

ـٴ .ايؿٍُٛ يٰخط٠ ٕٸ ؽكٝل خرب ايٛاسس يًهتاب ايععٜع ؾٝ٘ أي ّڈ ؾه٬ڄ عٔ أ  .ن٬

 ; ٭ْٸ٘ ٜٛدب خطٚز ا٭نجط. ٚاعتباض ٖصا اـرب قط١ٜٓڄٔٷبٌ ٖصا ايتدكٝل ٖٓا َػتٗذٳ

ـٷ يًٛاٖطخاقٸ «ايػبٌٝ»ظعٌ  ،ع٢ً اجملاظ ٗ اٯ١ٜ ٚبٗصا  .اڄ باؿذٸ١ ٫ غري، كاي

نُا ٖٛ ايػايب ٗ أخباض ٜرتدٸض ٌٓ اـرب ع٢ً أْٸ٘ ٜطٜس بٝإ بعض ا٭ؾطاز، 

 ايتؿاغري.

ايهاؾط يٛ نإ  ٕٸهاف إٍ شيو ـ ٚايه٬ّ َا ٜعاٍ ٗ َهُْٛ٘ يًُطاغٞ ـ أٜٴ

ًٕو ٚاي١ٜ٫ٛ ١ اإػًِ، ؾشذٸ أعِٛ اؿذر يًهاؾط ع٢ًٖصا َٔ يهإ  يًُػًِ َايهاڄ

ٍٸ، ؾٝهٕٛ اـرب ائَ أعُٛٗا غًب ايػًڀ١ٓ، ٖٚٛ َا ع٢ً  ١ زا٫ڋع٢ً ْؿٞ اؿذٸ سا

 .(31)ْطٜسٙ با٫غتس٫ٍ ٖٓا يكاحل ايكاعس٠

َٳ َٸا إريظا ايٓا٥ٝين ٚ ٕٸ اٯ١ٜ ٚاٖط٠څكس تبع٘ ؾ ٔٵأ ٕٸ  ٗ اعتربٚا ا َا ؾُٗٛٙ َٓٗا، ٚأ
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ٚاييت ٫ تتٓاؾ٢ َع  ،ٕ ايهطِٜايطٚا١ٜ يٝػت غ٣ٛ بكسز اؿسٜح عٔ بڀٕٛ ايكطآ

 .(32)ا٭خص بٛاٖطٙ

ٔٸ ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ ّهٔ ايتعًٝل عًٝٗا:  يه

ٚٸ٫ڄ:  ١ ايكسٚضٜٸ١ يًطٚا١ٜ ايٛاضز٠ عٔ عًٞڎٝإْٸ٘ بكطف ايٓٛط عٔ َٛنٛع اؿذٿ أ

ٛٻ .،اؽ، ؾُٗا غري ثابتتٌ..ٚابٔ عبٸ ٕٸ إٓاقؿٌ ٖٓا تك ٕٸ اٱَاّ ٜطٜس ٜبسٚ يٞ أ ضٚا أ

ايػا٥ٌ عٔ ا٫ضتباٙ ايتهٜٛين ايسْٟٝٛ يكاحل ايػًب١ ٚاؿذٸ١  ؾك٘ قطف ْٛط

ٝٸ١ إٛدٻ ل ايػبٌٝ ١ٗ ع٢ً اٯ١ٜ َٔ سٝح ؼكڊا٭خطٜٚٸ١، ؾٗسؾ٘ نإ ضؾع اٱؾهاي

ٕٸ ايطٚا١ٜ ْاٚط٠څ غًب ايػبٌٝ ايتهٜٛين إٍ  يًهاؾط ع٢ً إ٪َٔ ٗ ايسْٝا، ؾهأ

ٖٚصا  .خطٟٚ..ذٞ ا٭ذٳػبٌٝ اؿڂسكط َطاز اٯ١ٜ بايإٍ  ايسْٟٝٛ، ٫ أْٸٗا ْاٚط٠څ

ـٷ ٕچا أيؿت ْٛط  يٛاٖط ايطٚا١ٜ عٔ عًٞڎ ايه٬ّ كاي ٕٸ اٱَاّ  ٚابٔ عباؽ ٖٓا; ٭

ٕٸ اٯ١ٜ يٝػت ْاٚط٠ڄ ٕؿٗس ايسْٟٝٛ، بٌ ٖٞ إٍ ا ايػا٥ٌ إٍ ايػٝام أضاز إٔ ٜٴؿُٗ٘ أ

قطؾٗا عٔ عٔ اٯخط٠، ٚبٗصا ٜهٕٛ قس قطؾٗا ُاَاڄ عٔ ايسْٝا، ٫ أْٸ٘  ث١څَتشسٿ

َٻ عٵطٗ يًشسٜح، ؾطادٹٖٚصا ٖٛ ايؿِٗ ايعٴ .خكٛم اؾاْب ايتهٜٛين َٔ ايسْٝا  .ٌٵٚتأ

ٕٸ ايطٚا١ٜ ٫ تطٜس غًب اؾعٌ ايتؿطٜعٞ، بٌ ٖٞ أق٬ڄ غريٴ  ْاٚط٠ٺ ٚبٗصا ْؿِٗ أ

ٕٸ غٝام اٯ١ٜ غٝامٷ  ٟٸ، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ أإيٝ٘ بعٝٓ٘، ٚإْٸُا تطٜس ايرتنٝع ع٢ً أ خطٚ

ٚبٗصا ٜبسٚ يٞ غطٜباڄ َا شنطٙ  .تٗا ٗ ايس٫ي١ ع٢ً أَطڈ زْٟٝٛ َڀًكاڄٜٛدب اْٗساّ غع

ٕٸ تطنٝع  ٕٸ اٯ١ٜ ٫ تؿٝس اؿكط، بٌ تهؿـ عٔ ايؿٍُٛ يٰخط٠! ؾإ إطاغٞ َٔ أ

ٗ إضاز٠ قطف ْٛط ايػا٥ٌ عٔ ايسْٝا،  ٚاٖطٷ ،٬َس١ٛ ايػٝام ;ايطٚا١ٜ ع٢ً اٯخط٠

 كط؟!٢ ٜكضٸ دٛاب اٱَاّ، ؾهٝـ ٫ تطٜس اؿستٸ

إْٸ٘ بكطف ايٓٛط عٔ ؽكٝل اـرب اٯسازٟ يًهتاب، مثٸ١ خكٛقٝٸ١  ثاْٝاڄ:

ٕٸ شنط  ٗ ٖصا اـرب، ٖٚٛ تطنٝعٙ ع٢ً قط١ٜٓ ايػٝام ْؿػٗا; ؾٝهٕٛ ناؾؿاڄ عٔ أ

ٚٸٍ ز إٛضز، بٌ نإ ٱْتاز ز٫ي١ٺاٯخط٠ مل ٜهٔ جملطٻ ؾاـرب ٖٓا ٫ ٜطٜس  .َكٝٻس٠ َٔ ا٭

ّٸ، بٌ إٔ ىكٿ ّٸل ايعا ٚانش١  َٔ خ٬ٍ قط١ٜٓٺ ٜطٜس ايتؿهٝو ٗ اْعكاز ٖصا ايعا

ٚأٜٔ ٖصا َٔ ؽكٝل ايهتاب باـرب اٯسازٟ؟! بٌ  ،سٜٗا ٗ ايٓلٸ ايكطآْٞ ْؿػٜ٘ٴبٵ

٢ لٝب٘ بصيو، بٌ ٜطٜس ايهؿـ عٔ ستٸ ،ٗڇس باـرب ٖٓا ٫ ٜطٜس ايتدكٝلؿٵإػتٳ

ٍٸ ع ;عسّ ٚدٛز عُّٛ أق٬ڄ ٗ اٯ١ٜ َٻبربن١ اـرب ايسا  ساڄ.دٝٿ ٌٵ٢ً شيو، ؾتأ
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ٕٸ اؿسٜح عٔ ؽكٝل ا٭نجط ٫ َع٢ٓ ي٘ ٖٓا ٫ٚ َع٢ٓ  .ٚبٗصا ٜٛٗط أ

ٕٸ ْؿٞ ايػبٌٝ خامپ .يًُذاظٜٸ١ أٜهاڄ ل إطاغٞ ٖٓا إٔ ٚبإَهإ احملكڍ .باٯخط٠ بٌ إ

ٟٸ َع٢ٓٶ ؾايطٚا١ٜ ٫ تطٜس  ;أق٬ڄ ، ٚب٬ ؽكٝلڈب٬ فاظٜٸ١ٺ ،ٜطٜس ٚاغعڈ ٜؿِٗ ايػبٌٝ بأ

 َِٗڎ غ٣ٛ ايرتنٝع ع٢ً اـكٛقٝٸ١ ا٭خطٜٚٸ١ يًكإْٛ ايصٟ تعڀٝ٘ اٯ١ٜ، ٚايباقٞ غريٴ

ؽكٝل ايػبٌٝ ا٭خطٟٚ باؿذٸ١ ـ نُا ٜطاٙ ٖصا ا٫ستُاٍ ـ ٫ زاعٞ  ،ْعِ .إط٬قاڄ

ِٗ شنطٚا ي٘، بٌ يٓا إٔ ْكٍٛ بٓؿٞ َڀًل ايػبٌٝ يًهاؾط ع٢ً إ٪َٔ ٗ اٯخط٠. ٚيعًډ

ٛٻاؿذٸ١ باعتباض أْٸ  خطٜٚٸاڄ.أض ٗا ٖٞ ايػبٌٝ إتك

ٕٸ َا أثاضٙ إطاغٞ ٗ آخط ن٬َ٘ بعٝسٷ ثايجاڄ: ٟټدسٸ إ ٘ٺ بٌ ايػًڀ١ٓ  اڄ; ؾأ ضب

ٝٸ١ ايسْٜٝٛٸ١ ٚبٌ ايػًڀ١ٓ ا٭ خطٜٚٸاڄ َٛدباڄ أخطٜٚٸ١؟! ٚنٝـ نإ ْؿٞ اؿذٸ١ ايكاْْٛ

ٕٸ  يٓؿٞ ايػًڀ١ٓ ايكا١ْْٝٛ زْٜٝٛٸاڄ؟! ٖصا َا مل أؾُٗ٘ بصٖين ايكاقط. ٚيعًچ٘ ٜطٜس أ

ٔٸ ٖصا ٫ خكٛقٝٸ١  .ؾٝهٕٛ ي٘ سذٸ١څ ،١ ػعٌ ي٘ سكچاڄ ٗ اٯخط٠ايػًڀ١ٓ ايسْٜٝٛٸ يه

٢ يٛ نإ ا٭دري أٚ ايعبس ناؾطاڄ تجبت سكٛمٷ أٜهاڄ، بٌ َڀًل ؾٝ٘ يًػًڀ١ٓ، بٌ ستٸ

ٕٸ ايهاؾط ٫ سلٸ ي٘ أق٬ڄ ؾٗصا َتػاٟٚ  إعا٬َت ٚايع٬قات تجبت شيو، ٚإشا قٌٝ بأ

ٌٸ اؿا٫تايٓػ  ؾُا َع٢ٓ ايتُٝٝع ٖٓا؟! ،ب١ يه

 ،كاڄ ع٢ً ٖصا ا٫ستُاٍ ايتؿػريٟ ـل ايٓذؿٞ ـ َعًڍٚبٗصا ٜٛٗط َا ٗ ن٬ّ احملكڍ

ٜٴ»سٝح قاٍ:  ِٸ .َهإ ا٫غتس٫ٍ بٗا ع٢ً ايتكسٜط ايجاْٞ أٜهاڄإب كاٍقس  إٔ ٜطاز  إ٫چ ايًٗ

ٌٸ .غ٬ّ ٚايهؿط١ َٔ سٝح اٱاؿذٸ ْؿٞ ٍڈ ٚع٢ً ن ُٓع  ا٫ستُا٫ت ٫ ؾٗصٙ سا

عٔ ا٫غتس٫ٍ بٛاٖط  . ؾهٝـ ٫ تهٕٛ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت َاْع١ڄ(33)«ا٫غتس٫ٍ بايٛاٖط

 اٯ١ٜ ٗ ايؿك٘؟!

ٝٸ١ ٫ ٜبسٚ يٞ  ضابعاڄ: ٕڈ قطآْ ٕٸ ؾِٗ ايطٚا١ٜ ع٢ً أْٸٗا بكسز اؿسٜح عٔ بڀٛ إ

ٕٸ ايطٚا١ٜ تػتؿٗس بايػٝام، ٖٚصا َعٓاٙ أْٸٗا تطٜس يؿت ْٛطْا ٌ إٍ أَطڈ ّجٿ ٚانشاڄ; ؾإ

ٌ إٔ ْؿُٗٗا ع٢ً أْٸٗا بكسز كځدع٤اڄ َٔ تطنٝب١ ايس٫ي١ ايٛاٖطٜٸ١ ي١ٰٜ، ؾهٝـ ٜٴعٵ

ٞٸ  ؟!اؿسٜح عٔ أَطڈ بڀْٛ

َٸا يٛ قكس َٔ ايبڀٕٛ ؾهط٠ تعسټ ز إكازٜل، نُا أثاض شيو بعض ايعًُا٤ ٗ أ

ٝٸ١ نط ٗ ايؿطنٝٸ١ ا٭ٍٚ، ؾتٛادٗ٘ ، نإ َع٢ٓ شيو عٌ َا شٴ(34)٘قًڍ إؾهاي

 اٱؾاض٠ إيٝٗا. اييت تكسٻَتايػٝام ا٭خطٟٚ 
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ٞٸ ا٬ٕس١ٛ ايطابع١: َٸ»ٖـ(، سٝح قاٍ: 543)َا ٜٛٗط َٔ ابٔ ايعطب ا ْؿٞ ٚدٛز ٚأ

ـٷاؿذٸ ٕٵ ،يعسّ ؾا٥س٠ اـرب ؾٝ٘ ;١ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾهعٝ  ;ايه٬ّ َعٓاٙ أِٖٚ قسضٴ ٚإ

َٳ﴿: يكٛي٘ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٝٵٓٳهڂ ِٴ بٳ ٚدعٌ  ،ط اؿهِ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َؾأخٻ ،﴾١ٹؾځاهللڂ ٜٳشٵهڂ

ٚغبل  ،َا ضأ٣ َٔ اؿه١ُ ;ب أخط٣ًځػٵٚتٴ ،تاض٠ڄ اضٳب ايهؿچًٹػٵتٳ ا٭َط ٗ ايسْٝا زٚي١څ

ِٸ ،َٔ ايه١ًُ ٌٳ غٳبٹ٬ٝڄ﴿ :قاٍ ث ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳًځ٢ ايڃ ٌٳ اهللڂ يٹًڃهځاؾٹطڇٜ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٖٻ ،﴾ٚٳيځ َٳؾتٛ  ٔٵِ 

ٖٻ ٕٸتٛ ٚٸآخط ايه٬ّ ٜطدع  ِ أ  .(35)«...ػك٘ ؾا٥ست٘ٚشيو ٜٴ ،ي٘إٍ أ

ٕٵ ّ ؾكس تكسٻ ،اييت غبل شنطٖا ،قكس َٓٗا ا٬ٕس١ٛ ا٭ٍٚ ٖٚصٙ ا٬ٕس١ٛ إ

ٕٵ; ايتعًٝل عًٝٗا َٸا إ ٕٸ سهِ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ غٝهٕٛ بتكسِٜ إ٪ٌَٓ ع٢ً  ٚأ قكس أ

ٕٸ ٖصا ا٭َط ايٛا ايهاؾطٜٔ، ٖٚٛ أَطٷ نض نجرياڄ َا ٚانض ٫ ساد١ يبٝاْ٘، ؾكس قًٓا بأ

ٟټ َٔ ايتأنٝس ع٢ً إ٪ٌَٓ  َاْعڈ شٴنط َجًڂ٘ ٗ ايكطإٓ، بٌ قاض ٚانشاڄ بصيو، ٚأ

َٓ٘ ٗ ايٓلٸ ايكطآْٞ  بأْٸِٗ غٛف ٜهٕٛ هلِ ايػًب١ ّٜٛ ايكٝا١َ، نُا ٚقع نجريٷ

 ٚاؿسٜجٞ؟!

 

ٔٵ ، تبسٌٜ اٯخط٠ بايسْٝاَع  ٖصٙ ايؿطنٝٸ١ تڀابل ايؿطنٝٸ١ ايجا١ْٝ ايػابك١، يه

ٜٚٛٗط َٔ ايؿٝض  .(36)زٕٚ إٔ ٜتبٓٸاٙ ،س اـُٝين ٗ نتاب ايبٝعنُا إٔض إيٝ٘ ايػٝ

ؾهٌ  بٛقؿ٘ استُا٫ڄ َعك٫ٛڄ ـ ايػٝس َٚاٍ إيٝ٘ ـ .(37)ايهاؾاْٞ اختٝاض ٖصا ايطأٟ

إ٪ٌَٓ ًّهٕٛ اؿذٸ١ ايبايػ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٗ ايسْٝا،  ، ؾٝهٕٛ إع٢ٓ إٔ(38)اهلل

ؾ٬ ٜػًبِٗ ايهاؾطٕٚ ٗ َٓڀكِٗ ٚسذٸتِٗ ع٢ً زِٜٓٗ، ٜٚهٕٛ اؿلٸ ٚايٓكط هلِ ٗ 

 ٖصا اجملاٍ.

ٝٸ ،اڄٖٚصا ا٫ستُاٍ هعٌ َؿاز اٯ١ٜ خربٜٸ ُاَاڄ ٗ  اڄ، نُا ٖٛ ٚانضٷ٫ إْؿا٥

ٝٸ١. ،ا٫ستُاٍ ايجاْٞ  ع٢ً خ٬ف اؿاٍ ٗ ا٫ستُاٍ اـاَؼ; ؾإْ٘ ٜؿٝس اٱْؿا٥

اٍ ايتؿػريٟ ـ نُا ٜٛٗط َٔ ايهاؾاْٞ ْؿػ٘ ـ بايطٚا١ٜ اييت ظ ٖصا ا٫ستُٜٚتععٻ

 ،ٜا بٔ ضغٍٛ اهلل :×يًطنا قاٍ: قًتٴ ،أبٞ ايكًت اهلطْٟٚكًٗا ايكسٚم بايػٓس إٍ 

ٕٸ ٕٸ ٗ غٛاز ايهٛؾ١ قَٛاڄ إ عًٝ٘ ايػٗٛ ٗ ق٬ت٘، ؾكاٍ:  مل ٜكع |ايٓيبٸ ٜععُٕٛ أ

ٜا بٔ  :قاٍ: قًتٴ .«ٖٛ ٫ إي٘ إ٫چ يصٟٕ ايصٟ ٫ ٜػٗٛ ٖٛ اهلل اإ ،يعِٓٗ اهلل ،نصبٛا»
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ٕٸ ٚؾِٝٗ قَٛاڄ ،ضغٍٛ اهلل ٞٸ اؿػٌ بٔ ٜععُٕٛ أ يكٞ ؾبٗ٘ ع٢ً أڂ٘ ٚأْٸ ،ٌتٳكڃمل ٜٴ ×عً

 ،×إٍ ايػُا٤ نُا ضؾع عٝػ٢ بٔ َطِٜ ٚأْ٘ ضؾع ،س١ًٛٓ بٔ أغعس ايؿاَٞ

ُٴ﴿ :ٕٛ بٗصٙ اٯ١ٜٚوتذٸ ٔٳ عٳًځ٢ ايڃ ٌٳ اهللڂ يٹًڃهځاؾٹطڇٜ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٌٳ غٳبٹ٬ٝڄٚٳيځ ٓٹ َٹ ؾكاٍ:  ،﴾٪ٵ

ٕٸإٗ  |اهلل ٚنؿطٚا بتهصٜبِٗ يٓيبٸ ،ٚيعٓت٘ نصبٛا عًِٝٗ غهب اهلل»  خباضٙ بأ

ٞٸ َٳٚقڂ ×تٌ اؿػٌيكس قڂ ،ٚاهللٹ ،ٌتٳكڃغٝٴ ×اؿػٌ بٔ عً َٔ  نإ خرياڄ ٔٵتٌ 

ٞٸ: اؿػٌ ٍٷ ا إ٫چَٚا َٓٸ ،’أَري إ٪ٌَٓ ٚاؿػٔ بٔ عً ٍٷٚإْٸ ،َكتٛ  ٞ ٚاهلل ٕكتٛ

ِٸ َٳ بايػ ٞٻ عطف شيو بعٗسٺأ ،ٜػتايين ٔٵباغتٝاٍ  أخربٙ ب٘  ،|َٔ ضغٍٛ اهلل َعٗٛز إي

ٌٻ ايعإٌ ععٻ درب٥ٌٝ عٔ ضبٸ ٌٻ ٚأَا قٍٛ اهلل ععٻ ،ٚد ٔٳ ﴿: ٚد ٌٳ اهللڂ يٹًڃهځاؾٹطڇٜ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٚٳيځ

ٌٳ غٳبٹ٬ٝڄ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔڈ ع٢ً ؾإْ٘ ٜكٍٛ: ئ هعٌ اهلل يهاؾطڈ ﴾عٳًځ٢ ايڃ ٚيكس أخرب  ،١ڄسذٸ َ٪َ

ٌٻ اهلل ععٻ ٝٸ اضڈعٔ نؿچ ٚد هعٌ هلِ )ئ( اِٖ إٔ قتًِٗ إٜٸ َٚع ،ٌ بػري اؿلٸقتًٛا ايٓب

 .(39)«١اؿذٸ َٔ ططٜل غب٬ٝڄ ^ع٢ً أْبٝا٥٘

ٕٸ ٖصا ا٫ستُاٍ ٫ ؾاٖس ي٘ ٔٸ اٱْكاف أ ٕٵ ٫ٚ قط١ٜٓ، ،ٚيه نإ عسٸ ْؿػ٘  ٚإ

٘ بٓؿػ٘ ٜطزٸ ع٢ً إٓاؾكٌ، ؾهأْاٯٜات ٘ ٗ ٖصٙ ; ع٢ً أغاؽ إٔ اهلل نأْٖهٓاڄ

ٕٸ ٖصا فطٸز اؾرتاض، ٫ ٜػتٛٗطٙ  ٜكڀع اؿذٸ١ عًِٝٗ، ؾٝذعًٗا يكاحل إ٪ٌَٓ، إ٫چ أ

٘چ ؾٝٗا.ٚايكاض٨ ي١ٰٜ ايهط١ّ،   خاقٸ١ َع زخٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً اـ

َٸا ايطٚا١ٜ، ؾٗٞ نعٝؿ١ ايػٓس دسٸ ٜٳ اڄ،ٚأ ٖٚا عسا ايكسٚم ٗ طٵؾبعس إٔ مل 

ل ع٢ً ٚقع ؾٝٗا ُِٝ بٔ عبس اهلل بٔ ُِٝ ايكطؾٞ، ٖٚٛ غري َٛثٻ قساسس، نتابٺ ٚ

َٸا تطنٸٞ ايكسٚم عًٝ٘ أٚ  .(40)ٞؿ٘ ابٔ ايػها٥طٟ ٚايع٬چ١َ اؿًچايكشٝض، بٌ نعٻ ٚأ

نُا  ،. ؾهًچ٘ ٫ ٜهؿٞ يًتٛثٝل.ضٚاٜت٘ بعض ايطٚاٜات اؿػ١ٓ أٚ ضٚا١ٜ ايكسٚم عٓ٘.

ٍٴ .داٍ ٚاؾطح ٚايتعسٌٜكٓاٙ ٗ َباسح قٛاعس عًِ ايطسكډ ٫  ،اؿاٍ ؾايطدٌ فٗٛ

 ٜٴعتُس ع٢ً أخباضٙ.

ٕٸ ٚايسٙ ايٛاقع ٗ ايػٓس، ٖٚٛ عبس اهلل بٔ ُِٝ، ٗ  بٌ يٛ قطؾٓا ايٓٛط عٓ٘، ؾإ

ٞٸ .غا١ٜ اٱُٖاٍ ايصٟ ٜطٟٚ عٓ٘ ٚايس ُِٝ  ،ا٭ْكاضٟ ٚنصيو اؿاٍ ٗ أٓس بٔ عً

َٴ ٢ ايؿٝذ ايُٓاظٟ ّ شنطُٖا ستٸ، ٚقس أقطٸ بعسٌٷُٳٗٵايكطؾٞ، ؾٗٛ أٜهاڄ 

 .(41)ايؿاٖطٚزٟ
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ٕٸ إطاز بايػبٌٝ ٗ ٖصٙ ايؿطنٝٸ١ ٖٞ ايػًب١ اـاضدٝٸ١ ايسْٜٝٛٸ ١ يًهاؾط ع٢ً إ

ٕٸ اهلل تعاٍ ئ هعٌ ايػًب١ ٚاهل١ُٓٝ يًهاؾطٜٔ ع٢ً إػًٌُ ٗ  إػًِ، َع٢ٓ أ

ظ ٖصا ا٫ستُاٍ ببعض ٚقس عٴعٿ .صيو إٍ ّٜٛ ايكٝا١َايسْٝا، ؾهأْٸ٘ ٚعسٷ أٚ إخباضٷ َٓ٘ ب

 إطٜٚٸات أٜهاڄ.

ؾكس غكڀت  ;ِٗ ٚاد٘ َؿه١ً ايٛاقع اـاضدٖٞٚصا ا٫ستُاٍ ايصٟ أثاضٙ بعهٴ

ٚنصيو  .ٚخهع إػًُٕٛ يػًڀ١ ايهاؾطٜٔ ،ٖـ656ايسٚي١ ايعباغٝٸ١ بٝس ايتتاض عاّ 

، سٝح تكاغِ ايهاؾطٕٚ ب٬ز ٚٗ ايعكط ا٭خري ؾٛاٖس أٜهاڄ .اؿاٍ ٗ ا٭ْسيؼ

َٸ١ ؾهٝـ ّهٔ ايتٛؾٝل ؾإشا ناْت اٯ١ٜ إخباضاڄ إهلٝٸ .إػًٌُ اڄ عٔ َػتكبٌ ٖصٙ ا٭

ؾه٬ڄ عٔ َعاضن١ ٖصا ايتؿػري يطٚا١ٜ أبٞ ايكًت  ،بٝٓٗا ٚبٌ ايٛاقع اـاضدٞ؟! ٖصا

ٕٸ ٖصا ايٓلٸ َا زاّ ٫ 790ٜاهلطٟٚ إتكسٸ١َ. َٔ ٖٓا اعترب ايؿاطيب) طزاڄ ػتكِٝ َڀډٖـ( أ

يٛ ؾُٗٓا َٓ٘ اٱخباض ؾًٝعّ ٗ ٖصٙ اؿاٍ ايعسٍٚ عٔ اٱخباض ؾٝ٘ إٍ بٝإ اؿهِ 

 .(42)ٚاٱْؿا٤

ٔٴ اٱْؿا٤  :أسسٖا: ايعطبٞ ث٬ث١ استُا٫ت ٗ تؿػري اٯ١ٜ َٔ ٖٓا، ططح اب

ٚٸ»ايتؿطٜعٞ )قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ(، ٚايبكٝٸ١ قاٍ:  ئ هعٌ اهلل يًهاؾطٜٔ ع٢ً  :ٍا٭

نُا دا٤  ،ٜٚػتبٝض بٝهتِٗ ،ٜٚصٖب آثاضِٖ ،ّشٛ ب٘ زٚي١ إ٪ٌَٓ ٪ٌَٓ غب٬ٝڄإ

ٚٸ٫ ٜػًڍٕ ٞ أضبٸ ٚزعٛتٴ» :ٗ اؿسٜح َٔ غريِٖ ٜػتبٝض بٝهتِٗ  اڄ٘ عًِٝٗ عس

إٔ  إ٫چ ،َٓ٘ اهلل غبشاْ٘ ٫ هعٌ يًهاؾطٜٔ ع٢ً إ٪ٌَٓ غب٬ٝڄ ٕٸإ :ايجاْٞ. «ؾأعڀاْٝٗا

ٚٸ ،اٖٛا عٔ إٓهط ٚتتكاعسٚا عٔ ايتٛب١تتٛاقٛا بايباطٌ ٫ٚ تتٓ  ؾٝهٕٛ تػًٝ٘ ايعس

 .(43)«اڄدسٸ ٖٚصا ْؿٝؼٷ ،ًهِبٳَٔ قٹ

ٚقس زؾع ٖصا اٱؾهاٍ َجٌ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٚايػٝس اـ٥ٛٞ إٍ ؽكٝل 

ٕٸ يػإ اٯ١ٜ آبٺ عٔ ايتدكٝل، ٫ٚ ٜهاز  ;زٕٚ ايسْٝا ،اٯ١ٜ باٯخط٠ اْڀ٬قاڄ َٔ أ

ٕٸ اٯ١ٜ .(44)٫ ايسْٝا ،َساض اٯخط٠ ظعًٗا تسٚض وكٌ شيو إ٫چ سٝح ناْت ٫  ;َع٢ٓ أ

ِٸ ؽكٝكٗا بػري ايػًب١  تكبٌ ايتدكٝل، ؾا٭خص بإط٬قٗا يٝؿٌُ ايسْٝا تؿطٜعاڄ، ث

ٝٸ١ ٗ ايسْٝا، ٜٛدب َعاضن١ځ ٖچا ٖصا ايتُٓټ ايتهٜٛٓ ع ٗ اٯ١ٜ عٔ ايتدكٝل، 

ٚٸٍ عٔ ايسْٝا، ٚايصٖاب بٗا م ٛ اٯخط٠، نُا ٖٛ َهُٕٛ ٜهڀطٸْا يكطؾٗا َٔ ا٭
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 ايؿطنٝٸ١ ايتؿػريٜٸ١ ايجا١ْٝ إتكسٸ١َ.

ٝٸ١ ٖٓا، غٛا٤ يًكا٥ٌ بايؿطنٝٸ١ ايطابع١ أٚ ا٭ٍٚ،  ٚيًدطٚز َٔ ٖصٙ اٱؾهاي

 طست أنجط َٔ قاٚي١:طڂ

َٳ احملاٚي١ ا٭ٍٚ: َاٍ إٍ َجٌ ٖصا ا٫ستُاٍ إٍ تكٝٝس  ٔٵَا شٖب إيٝ٘ بعضٴ 

ٞٸ ٚا٭َج١ً ٖصٙ تطدع إٍ تؿطشّ  . ٜٴًٗو إػًُٕٛ بعهِٗ بعهاڄٖصا بإٔ ٫ اٱخباض اٱهل

إػًٌُ، ٚاغتٓس ٖصا ايكا٥ٌ إٍ بعض ايطٚاٜات ٗ إكازض ايػٓٸ١ٝ اييت شنطت ٖصا 

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ َؿطٚط١څ ٌٸ َؿه١ً ايتعاضض ٖصٙ، أٚ ْكٍٛ بأ بعٌُ إ٪ٌَٓ  ايكٝس، يٝش

 .(45)بًٛاظّ إّاِْٗ يٛ زيچت ع٢ً ساٍ ايسْٝا

ٕٸ ٖصا ايكٝس ٫ َػتٓس َعترباڄ ي٘،إ ٚإشا  .نُا ٫ إؾاض٠ ٗ اٯ١ٜ إيٝ٘ إط٬قاڄ ٫چ أ

ٕٸ يػاْٗا آبٺ عٴنإ إطاز ؽكٝل اٯ١ٜ بٗصٙ ايطٚاٜات ؾكس تكسٻ طؾاڄ عٔ ّ أ

َٸا  ;ؾٗصا ايتؿػري ي١ٰٜ ٜكڀسّ بايٛاقع اـاضدٞ، ؾ٬ ّهٔ ا٭خص ب٘ .ايتدكٝل أ

 آخط. ؾٗصا َٛنٛعٷ يٛ ػآًٖا اٱبا٤ عٔ ايتدكٝل

ل ايبذٓٛضزٟ، َٔ ْؿٞ إبا٤ ايعُّٛ عٔ َا شنطٙ احملكڍ احملاٚي١ ايجا١ْٝ:

ٝٸ١ ايسْٜٝٛٸ١ عٔ غع١ اٯ١ٜ  ايتدكٝل ٖٓا، سٝح شٖب إٍ خطٚز ايػًب١ ايتهٜٛٓ

ٝٸاڄ ايهط١ّ; إش ٖٛ أَطٷ ِٸ ؾايعُّٛ ٗ اٯ١ٜ يٝؼ عكً نٞ ٫  ،ٚانض قػٛؽ، َٚٔ ث

 .(46)يًتدكٝل قاب٬ڄ ٜهٕٛ

ٖٚصٙ احملاٚي١ ٫ تساؾع عٔ ايؿطنٝٸ١ ايطابع١ ٖٓا، بٌ تٓؿٝٗا، ٚإْٸُا تساؾع عٔ 

 ١ ايهط١ّ.ٜايؿطنٝٸ١ ا٭ٍٚ إسٸع١ٝ ٱط٬م ز٫ي١ اٯ

َا شنطٙ ايػٝٸس اـُٝين ٗ َعطض ؼًًٝ٘ شٌٜ اٯ١ٜ ؾك٘،  احملاٚي١ ايجايج١:

ٕٸ إطاز إٔ ّٓض اهلل ايهاؾطٜٔ غب٬ٝڄ ع٢ً إ٪ ٌَٓ ظا٥ساڄ ع٢ً ايعٛاٌَ سٝح شنط أ

ٕٸ اهلل ٜٳعٹسٴ بأْٸ٘ ئ ٜسعِ ايهاؾطٜٔ ٗ َٛاد١ٗ إ٪ٌَٓ، بٌ  ايته١ٜٝٓٛ ايعاز١ٜ، ؾهأ

َػتؿٝساڄ ـ أعين اـُٝين ـ َٔ شيو ٱثبات  ،...غٝسعِ إ٪ٌَٓ با٥٬ٕه١ ٚايٓكط ٚ

 .(47)ايتعُِٝ ٗ اٯ١ٜ، ٚبكڀع ايٓٛط عٔ قسضٖا، زٕٚ يعّٚ خسؾ١

َٻ ٖصٙ احملاٚي١، ٚقاضْٸاٖا َا ْكًٓاٙ َٔ ْلٸ ابٔ ايعطبٞ آْؿاڄ، يٛدسْا ًٓا ٚيٛ تأ

 .(48)عٵايٓلٻ ٜؿري إيٝٗا، بٌ َا ْكً٘ ايڀربغٞ عٔ اؾبا٥ٞ ٜؿٝس شيو أٜهاڄ، ؾطادٹ

ٕٵ ٕٸ ٖصا ايتؿػري ٚإ نإ ٚطٜؿاڄ ٚقت٬ُڄ ٗ ْؿػ٘، يهٓٸ٘ غري ٚاٖط َٔ  إ٫ أ
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ؾإْٸٗا تٓؿٞ اؾعٌ، ٚنأْٸو تكٍٛ:  سض ؾٝٗا;٢ يٛ قڀعٓا ايٓٛط عٔ ايكستٸ ،طؾاڄاٯ١ٜ عٴ

ٝٸ١  ئ أدعٌ هلِ غب٬ٝڄ ٚططٜكاڄ يًٛقٍٛ إيٝو، ؾٗصا غري ٚاٖط ٗ ضؾع اؿٝجٝٸ١ اٱهاب

ٗ إهاز إاْع، تكٍٛ: ئ أدعٌ يعٜس ايكسض٠ عًٝو، ٚئ أدعٌ  ب، بٌ ٖٛ ٚاٖطٷػٵؾشٳ

اْع، ٫ يػإ ْؿٞ َكتهٞ يعُطٚ غبٌٝ ايٛقٍٛ إٍ ايٓذاح، ؾٗصا ايًػإ يػإ إهاز إ

 طؾاڄ.اٱَساز با٥٬ٕه١، ؾٗٛ خ٬ف ايٛاٖط عٴ :ا٭َط ايعا٥س، ٖٚٛ َجٌ

ٕٸ قسض اٯ١ٜ قس ٜٴػاعس ع٢ً ؾِٗ  ٚقس ساٍٚ اٱَاّ اـُٝين ايتأنٝس ع٢ً أ

طت بايؿتض َٔ اهلل عٓسَا ْػبت ايٓكط إٍ ا٫ختكام بٗصا إع٢ٓ، ع٢ً أغاؽ أْٗا عبٻ

طت بايٓكٝب ٗ َٛضز ايهاؾطٜٔ، ؾٝهٕٛ إطاز بٌ عبٻ ،ط بصيوبٿإػًٌُ، ؾُٝا مل تع

ٕٸ اهلل ئ ّسٸ ـ اغتجٓا٥ٝاڄ ـ ايهاؾطٜٔ ع٢ً َٔ ايصٌٜ تأنٝس إع٢ٓ إتكسٿ ّ، ٖٚٛ أ

ٕٸ ايػٝس اـُٝين عاز ٚأنچس إٔ ايصٌٜ ٜكًض  .إػًٌُ، بٌ غُٝسٸ إػًٌُ ؾك٘ إ٫ أ

ٕٸ شنط ّٜٛ ايكٝا١َ يٝؼ ب  .(49)ؿ٤ٞٺيًتعُِٝ، ٚأ

ٕٸ اؾعٌ ٖٓا بٗصا إع٢ٓٚ ؾٗصا خ٬ف إتعاضف  ;َع شيو ٫ لس ٚٗٛضاڄ ٗ أ

َٳ ؾذعٌ ايػبٌٝ يؿدلڈ ;عطبٝاڄ دسٸاڄ بٝسٙ ا٭َط ٚاـًل ٜهؿٞ  ٔٵع٢ً آخط َٔ داْب 

َٸ١ ٗ اـًك١، ب٬ ساد١ٺ إٍ اؾرتاض أَطڈ  ؾٝ٘ ضؾع إاْع، َهاؾاڄ إٍ إكتهٝات ايعا

 ظا٥س.

، ٖٚٞ َا ططس٘ إطاغٞ ٗ ا شنطٙ اـُٝينٸٖچ ٖٚٞ قطٜب١څ ابع١:احملاٚي١ ايط

َٸا َا وكٌ ٗ «ايعٓاٜٚٔ» ٕٸ ايٛاٖط َٔ ْؿٞ ايػبٌٝ ٖٛ ْؿٞ غبٌٝ اؿلٸ، أ ، َٔ أ

ايصٟ أزٸ٣ إٍ غًب١ ايهاؾطٜٔ ع٢ً إػًٌُ، ٚيٝؼ غبٌٝ  ،اـاضز ؾٗٛ غبٌٝ ايؿٝڀإ

 .(50)اهلل، ؾ٬ ٜٴٓػب إٍ اهلل تعاٍ

ٗ ايكهاٜا  ٖٚصا دٝٸسٷ .ع بٌ غبٌٝ اهلل ٚغبٌٝ ايؿٝڀإػري نأْ٘ ّٝٿؾٗصا ايتؿ

ٝٸ١، اٱْؿا١ٝ٥ ا٫عتباضٜٸ١ ٕٸ ٚاٖط اٯ١ٜ ايٓؿٞ ايتأبٝسٟ  ;٫ ٗ َجٌ ايكهاٜا ايتهٜٛٓ ؾإ

ٕٸ ٖصا  ;ايكانٞ بعسّ ٚدٛز غبٌٝ يًهاؾطٜٔ، ٫ٚ َع٢ٓ يٓػب١ ايػبٌٝ إٍ ايؿٝڀإ ؾإ

أٚ إٍ ؽكٝل اٯ١ٜ  ;َت َٓاقؿت٘ٚقس تكسٻ ،ُٝينإٍ ن٬ّ اٱَاّ اـ إَا ضدٛعٷ

 نُا ٖٞ ايؿطنٝٸ١ اـاَػ١ اٯت١ٝ َٓاقؿتٗا. ،با٭َٛض اٱْؿا٥ٝٸ١

ٕٸ إطاز بإ٪ٌَٓ ٗ اٯ١ٜ يٝؼ َڀًل إػًِ، بٌ خكٛم  احملاٚي١ اـاَػ١: إ

اٱغ٬ّ إكطٕٚ باعتكاز اٱَا١َ، َٚع٘ تٓتؿٞ بعض اٱٜطازات ايػابك١ ع٢ً بعض 
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ّڈ َٔ ا٭ٜاّ  :تؿاغري، َٚٓٗااي ايتؿػري ا٭خري َج٬ڄ، سٝح مل تهٔ ايػًب١ ٗ ٜٛ

 يًهاؾطٜٔ ع٢ً زٚي١ ايؿٝع١.

 ٖٚصا ايه٬ّ:

ٕٸ ايسٍٚ ايؿٝعٝٸ١، ؾٗٓاى ايعسٜس َٔ ايؿٛاٖس اييت ت٪نڍ ;أـ غري ثابت تاضىٝٸاڄ س أ

ايسٚي١ ايكاداضٜٸ١  :َا ؾٝٗا اٱَاَٝٸ١، قس ٚادٗت ٖعا٥ِ أَاّ خكَٛٗا عرب ايتاضٜذ، َجٌ

 ٗ قطاعٗا َع ايطٚؽ.

ٝٸ١ ؾعٓٛإ إ٪َٔ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜعين إػًِ  ;ب ـ غري قشٝض ٗ بٓٝت٘ ايتشت

طٗ عكط ايٓعٍٚ ؾإع٢ٓ ايًػٟٛ ٚايعٴ .م بايؿٗازتٌ، ٗ َكابٌ ايهاؾط ٚإٓاؾلإكسٿ

م باهلل إكسٿ ُا عٓس َكابًتٗا بايهاؾطٜٔ، ٖٛغٝٻ ٫ٚهلصٙ ايه١ًُ )إ٪ٌَٓ(، 

ٌڈ َٸا َا ٖٛ غري شيو أٚ أظٜس َٓ٘ ؾٗٛ ايصٟ وتاز إٍ زيٝ ، ، ٖٚٛ َؿكٛزٷٚايطغٍٛ، ٚأ

 ٚتؿكًٝ٘ ٗ قًچ٘.

ٕٸ إط٬م إ٪َٔ ع٢ً ايؿٝعٞ إط٬مٷ سازخ بسأ  ٚقس أقطٸ غريٴ ٚاسسٺ َٔ ايعًُا٤ بأ

ٝٵ ٕٸ احملكڍٔ، ستٸٗ عكط ايكازقځ سٌ قاٍ: ل ايٓذؿٞ ٚقؿ٘ با٫قڀ٬ح اؾسٜس، ٢ أ

 اقڀ٬حٷ بإع٢ٓ ا٭خلٸ ٘غ٬ّ، ؾإْٸيٲ ّإ ٗ ايػابل َطازؾاڄنطٚض٠ نٕٛ اٱ...»

ٚيٛ ٫سكاڄ،  ،دسٜس ٜ ع٢ً أقٌ ٚدٛز اقڀ٬حڈ. بٌ عٓسٟ ؾدكٝٸاڄ ؼؿڊ(51)«دسٜس

٘ ٗ قط١ٜٓ َٛضزٜٸ١، ٚتؿكًٝڂإٍ  ٚيٛ َٔ زٕٚ ساد١ٺ ،ِ َٓ٘ ايؿٝعٞٗٳعٝح قاض ايًؿٜ ٜٴؿڃ

 قًچ٘.

ٕٸ إ٪ٌَٓ ٗ ا٭َِ ايػابك١ ناْٛا ٜتعطٻايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ت٪نڍ ٕٸإ ز ـ نٕٛ س أ

خسٚز، ؾٌٗ اٯ١ٜ ٫ تؿٌُ َ٪َين قكٸ١ أقشاب ا٭ڂ :يػًڀ١ٓ ايهاؾطٜٔ عًِٝٗ، َجٌ

ٕٸ ايكطإٓ ٜكطٿ ٕٸ بين إغطا٥ٌٝ ناْٛا نؿچاضاڄ ؾإ ح بأْٸِٗ ا٭َِ ايػابك١؟! بٌ يٛ قٌٝ بأ

س َڀًعٴٗا ، بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ْؿػٗا َٛنع ا٫غتس٫ٍ ٜ٪نڍناْٛا ٜكتًٕٛ ا٭ْبٝا٤ بػري سلڎ

ٕٸ إ٪ٌَٓ تاض٠ڄ ٜٓتكطٕٚ ٍٸ ع٢ً أْٸ٘ ٚأخط٣ ٜهٕٛ يًهاؾطٜٔ ْكٝبٷ ;أ ، ٖٚصا ٜس

ٝٸ١! بٕٛ، إ٫چًځِٖ عًِٝٗ ؾٝٴػٵّهٔ إٔ ٜٓتكط غريٴ ٕٸ إطاز ايػًب١ ايٓٗا٥  إشا قٌٝ بأ

ِٸ ؾٗصا اي ٚيٛ قبًٓا  .تؿػري ٗ غري قًچ٘ٚعًٝ٘، ؾٗصٙ احملا٫ٚت غري َكٓع١، َٚٔ ث

َشاٚي١ ايػٝٸس اـُٝين يػًُت ايؿطنٝٸ١ ايتؿػري١ٜ ا٭ٍٚ َٔ ٖصا اٱؾهاٍ، يهٓٸٗا 

ٕٸ ثبٛت ايؿطنٝٸ١ ايطابع١ ٜٛدب بڀ٬ٕ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ  .٫ تجبت ٗ ْؿػٗا بصيو نُا أ
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 اٯ١ٜ ٖٓا.

ٕٸ ٖصٙ ايؿطنٝٸ١ ايتؿػريٜٸ١ٚبكطف ايٓٛط عٔ فٌُ َا تكسٻ ايطابع١ ٫ زيٌٝ  ّ ؾإ

إش سكط ز٫ي١ اٯ١ٜ بايػًب١ ايته١ٜٝٓٛ ايس١ْٜٛٝ ٜهاز ٜهٕٛ ؾاقساڄ يًكط١ٜٓ،  ;يكاؿٗا

ٔٵ ٗا قط١ٜٓڄعٌ َڀًعٴإشا دٴ إ٫چ  ٫ َٛاؾك١. ،َعاضن١ ّ أْٸٗا قط١ٜٓڅقس تكسٻ غٝاقٝٸ١، يه

 

ٟٸ ع٬ق١ با٭َٛض ايته١ٜٝٓٛ ٚاٱخباضٜٸ١، ٫ ٗ ايسْٝا ٫ٚ  َع٢ٓ إٔ ٫ تهٕٛ هلا أ

ٍٸ ؾك٘ ع٢ً ْؿٞ ايػبٌٝ ا٫عتباضٟ ايتؿطٜعٞ، َع٢ٓ أْٸٗا تكطٸض  ٗ اٯخط٠، ٚإْٸُا تس

ٕٸ اهلل تعاٍ مل ٚئ ٜؿطٿ َبسأڄ ِڈ ٜهٕٛ ؾٝ٘ غبٌٝ سانُاڄ ٗ ايؿطٜع١ ٜؿٝس أ ٟٸ سه ع أ

ز ْٚؿٞ طٳَؿاب١ٗڄ ٭زيچ١ ْؿٞ اؿځ اٯ١ٜڂ ؾتهٕٛ .ٚتهٕٛ ؾٝ٘ ططٜل يًهاؾط ع٢ً إػًِ

ٚٸطٳايهٻ  ١.يٝض، ٗ سهَٛتٗا ع٢ً غا٥ط ا٭زيچ١ ا٭

ايػٝس ايبذٓٛضزٟ ٚايؿٝذ  :َجٌ ،ٖٚصٙ ايؿطنٝٸ١ ٜبسٚ اختٝاضٖا َٔ بعض ايعًُا٤

ٝٸ  .(52)١قُس دٛاز َػٓ

ٕٵ ناْتا تجبتإ قاعس٠ ْؿٞ  ٚايؿطم بٌ ٖصٙ ايؿطنٝٸ١ ٚايؿطنٝٸ١ ا٭ٍٚ، ٚإ

ٕٸ ا٭ٍٚ َڀًك١څايػبٝ نُا تػتٛعب  ،تػتٛعب ايٓؿٞ اٱْؿا٥ٞ ايكاْْٛٞ بإط٬قٗا ٌ، أ

 بٗصا ايٓؿٞ ٫ غري. غريٙ، بُٝٓا ٖصٙ خاقٸ١څ

ٚٸهلا، بٌ  ;ٖٚصا ا٫ستُاٍ ٜٛاد٘ َؿه١ًڄ ض٥ٝػ١ ٖٞ َؿه١ً ايػٝام ؾاٯ١ٜ َٔ أ

 كٌسسٜحٷ عٔ اؿطب ٚاؾٗاز، ٚعٔ إٓاؾكٌ إرتبٿ ،َٚا غبكٗا َٚا ؿكٗا

ٟټ تؿطٜعٞ بٗصا إع٢ٓ، ؾهٝـ ّهٔ ـ ٚغ٘ ٖصا  غٝامڈ إتداشيٌ، ٚيٝؼ ؾٝٗا أ

ٟٸ ٞٸ ايػٝام اـرب ٟٸ ـ اؾرتاض امكاض تؿػريٖا بإع٢ٓ اٱْؿا٥ ٌڈ  ا٫عتباض َع عسّ زيٝ

 َٚٔ َٛنٛعڈ ،إٍ غٝام آخط ؟! ٚنأْٸٗا قؿعت َٔ غٝامڈع٢ً شيو ٫ٚ ؾاٖسٺ ٫ٚ قط١ٜٓٺ

 إٍ آخط!

ٕٸ استُايٝٸ١ ٢ يٛ ؾطنبٌ ستٸ ٓا عسّ اؾعّ بٛقٛع اٯ١ٜ نُٔ ٖصا ايػٝام ؾإ

ٌٸ قا١ُ٥ڄ َٚعكٛي١ڄ ٝٸ١ َعكٛي١ يكط١ٜٓ غٝاقٝٸ١  ايٛقٛع تٛ دسٸاڄ، َٚع٘ ٜكبض ٖٓاى استُاي

ك١ً، تؿطض عًٝٓا عسّ كايؿتٗا، ٚايؿطنٝٸ١ اـاَػ١ ؽايـ ٖصٙ ايكط١ٜٓ إتك١ً َتٸ

 احملت١ًُ دسٸاڄ.
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ٕٸ ايكه١ٝ تتٸٚي٬ٓسٜ ايػٝام بتإٔڎ، ٚنٝ كٌ بٛقا٥ع خاضدٝٸ١ تطتب٘ ـ أ

ِٻ ﴿قاٍ غبشاْ٘:  .بإٓاؾكٌ بايسضد١ ا٭ٍٚ، ٚبٗصا لس قسم َا ْكٍٛ ٓٴٛا ثٴ َٳ ٔٳ آځ ٕٻ ايډصٹٜ إڇ

ِٻ اظٵزٳازٴٚا نڂؿڃطاڄ ِٻ نځؿځطٴٚا ثٴ ٓٴٛا ثٴ َٳ ِٻ آځ ٚٳ٫ نځؿځطٴٚا ثٴ ِٵ  ٗٴ ٝٳػٵؿٹطٳ يځ ٔڇ اهللڂ يٹ ِٵ ٜٳهڂ ِٵ يځ ٗٴ ٜٳ ٗٵسٹ ٝٳ  يٹ

ِٵ عٳصٳاباڄ أځيٹُٝاڄ * بٹ٬ٝڄ غٳ ٗٴ ٕٻ يځ ٌٳ بٹأځ ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ٔٵ * بٳؿٿطڇ ايڃ َٹ ٝٳا٤ٳ  ٚٵيٹ ٔٳ أځ ٕٳ ايڃهځاؾٹطڇٜ ٔٳ ٜٳتٻدٹصٴٚ ايډصٹٜ

ِٴ ايڃ ٖٴ ٓٵسٳ ٕٳ عٹ ٜٳبٵتٳػٴٛ ٌٳ أځ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٕڇ ايڃ ٕٻ ايڃعٹعٻ٠ځ هللٹزٴٚ ُٹٝعاڄعٹعٻ٠ځ ؾځإڇ ِٵ ؾٹٞ *   دٳ ٝٵهڂ ٍٳ عٳًځ ٚٳقځسٵ ْٳعٻ

ِٵ آځٜٳاتٹ اهللٹ ٕٵايڃهٹتٳابٹ أځ ُٹعٵتٴ ٗٳا ؾځ٬  ٜٴهڃؿځطٴإڇشٳا غٳ ٗٵعٳأڂ بٹ ٚٳٜٴػٵتٳ ٗٳا  ِٵ سٳتٻ٢ بٹ ٗٴ َٳعٳ  تٳكڃعٴسٴٚا 

ِٵ إڇشاڄ ٙٹ إڇْٻهڂ ٝٵطڇ ٕٻ اهللځ ٜٳدٴٛنٴٛا ؾٹٞ سٳسٹٜحٺ غځ ِٵ إڇ ٗٴ ٔٳ ؾٹٞ َٹجٵًڂ ٚٳايڃهځاؾٹطڇٜ ٌٳ  ٓٳاؾٹكٹ ُٴ َٹعٴ ايڃ  دٳا

ُٹٝعاڄ  ِٳ دٳ ٓٻ ٗٳ ٜٳتٳطٳبٻ* دٳ ٔٳ  ٕٵايډصٹٜ ِٵ ؾځإڇ ٕٳ بٹهڂ ٔٳ اهللٹ كٴٛ َٹ ِٵ ؾځتٵضٷ  ٕٳ يځهڂ ٔٵ نځا ِٵ ْٳهڂ  قځايڂٛا أځيځ

ٓٳعٵ ُٵ ْٳ ٚٳ ِٵ  ٝٵهڂ ٛڇشٵ عٳًځ ِٵ ْٳػٵتٳشٵ ٔٳ ْٳكٹٝبٷ قځايڂٛا أځيځ ٕٳ يٹًڃهځاؾٹطڇٜ ٕٵ نځا ٚٳإڇ ِٵ  ٌٳ َٳعٳهڂ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ ايڃ َٹ ِٵ  هڂ

ّٳ ايڃؾځاهللڂ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٝٵٓٳهڂ ِٴ بٳ ٌٳ ٜٳشٵهڂ ٔٵ ٜٳذٵعٳ ٚٳيځ َٳ١ٹ  ٝٳا ٌٳ غٳبٹ٬ٝڄاهللڂ كٹ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ عٳًځ٢ ايڃ ٕٻ *   يٹًڃهځاؾٹطڇٜ إڇ

ٕٳ اهللځايڃ ٌٳ ٜٴدٳازٹعٴٛ ٓٳاؾٹكٹ ٗٴُٴ ٛٳ خٳازٹعٴ ٖٴ ٚٳ َٴٛا إڇيځ٢ ايكٻ٬  ٚٳإڇشٳا قځا َٴٛا نڂػٳايځ٢ ٜٴطٳاِٵ  ٕٳ ٩ٴ٠ٹ قځا ٚ

ٕٳ اهللځ إڇ٫ډ ٚٳ٫ ٜٳصٵنڂطٴٚ ٔٳ شٳيٹوځ ٫ إڇ* قځًٹ٬ٝڄ  ايٓٻاؽٳ  ٝٵ ٌٳ بٳ ٚٳ٫ إڇيځَٴصٳبٵصٳبٹ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ  ٔٵ يځ٢  َٳ ٚٳ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ   ٢

ٌڇ اهللڂ ٘ٴ غٳبٹ٬ٝڄ ٜٴهٵًٹ ٔٵ تٳذٹسٳ يځ ٓٴٛا ٫ٜٳ*  ؾځًځ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ٕڇ ا أځ ٔٵ زٴٚ َٹ ٝٳا٤ٳ  ٚٵيٹ ٔٳ أځ  تٳتٻدٹصٴٚا ايڃهځاؾٹطڇٜ

ٌٳ أځ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٵ تٳذٵعٳًڂٛا هللٹايڃ ٕٳ أځ َٴبٹٝٓاڄ تٴطڇٜسٴٚ ِٵ غٴًڃڀځاْاڄ  ٝٵهڂ ٕٻ*  عٳًځ ٌٳ ؾٹٞ ايسٻضٵىٹ ا إڇ ٓٳاؾٹكٹ ُٴ يڃ

ِٵ ْٳكٹرياڄا٭ځ ٗٴ ٔٵ تٳذٹسٳ يځ ٚٳيځ ٔٳ ايٓٻاضڇ  َٹ ٌڇ   (.145ـ  137)ايٓػا٤:  ﴾غٵؿځ

ؾٌٗ ٖصا ايػٝام بكسز إْؿا٤ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ خاقٸ١ڄ ٚبًػإ ضٚس٘ اٱْؿا٤ 

ٌٸ قا٫ٚت ايهاؾطٜٔ ٚإٓاؾكٌ ٗ ;ايكاْْٛٞ ٕٸ اهلل ضغِ ن  أٚ ٖٛ بكسز اؿسٜح عٔ أ

ٚغتهٕٛ ايعاقب١ هل٪٤٫  ،اؿطب ٚاـساع ئ ٜهتب هلِ ايػًب١ ٚايػًڀ١ٓ ع٢ً إ٪ٌَٓ

 إ٪ٌَٓ.

ٕٸ ٚقس أداب احملكڍ ف عٔ طٳكٵايعُّٛ ٫ ٜٴل إطاغٞ ٖٓا عٔ إؾهايٝٸ١ ايػٝام بأ

ضٜس ْؿٞ ايػبٌٝ َٔ ايؿاضع يعّ ْؿٝ٘ َڀًكاڄ َا ٜؿٌُ أڂٚسٝح ا٭َٛض،  ٙٚاٖطٙ بٗص

 .(53)١، ؾًُاشا ايتدكٝل ٖٓا ٚايتهٝٝل؟!ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

 

َٸتإ تٛادٗإ إثبات قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ باٯ١ٜ، غٛا٤ٷ عرب  مثٸ١ إؾهايٝٸتإ عا

نُا ٗ  ،أّ عرب ايس٫ي١ اٱط٬قٝٸ١ ،ايس٫ي١ إباؾط٠، نُا ٗ ايؿطنٝٸ١ اـاَػ١
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 ، ُٖٚا:ايؿطنٝٸ١ ا٭ٍٚ

ٝٸ١ ا٭ٍٚ: ٕٵَا ططس٘ احملكڍ اٱؾهاي ٕٸٚساقً٘  ،مل ٜكبً٘ ـ ل إطاغٞ ـ ٚإ  أ

َٴ ٍٸ اٯ١ٜ يًعُّٛ، ؾ َؿٝسإ ،ٝإ باي٬ًّډشٳايهاؾطٜٔ ٚإ٪ٌَٓ ٗ اٯ١ٜ ْعإ  ع٢ً تس

ٌٸ ٘ تعاٍ مل هعٌ غب٬ٝڄأْٸ ٌٸ َٔ أؾطاز ايهاؾط ع٢ً ؾطزٺ يه َٔ أؾطاز إػًِ،  ؾطزٺ ن

ٌٸ ٫ عُّٛ ايػًب، ٫ٚ ٜٓاٗ دعٌ ،ب ايعُّٛؾٝؿٝس غً َٔ ايهاؾط  ؾطزٺ ايػبٌٝ يه

ٌٸ ؾطاز إػًِ، أٚ يبعض أؾطاز ايهاؾط ع٢ًأع٢ً بعض   َٔ إػًِ، أٚ يبعضڈ ؾطزٺ ن

 ع٢.َٓ٘، ٖٚصا ٫ ٜجبت إسٻ َٓ٘ ع٢ً بعضڈ

ٝٸ١ ٕٸب ٚقس أداب إطاغٞ عٔ ٖصٙ اٱؾهاي بكط١ٜٓ إكاب١ً  ;ايٛاٖط َٔ اٯ١ٜ أ

ٕڂاؾٓؼ إؿطز، ؾإْٸ إضاز٠ ،ٚايتعًٝل ع٢ً ايٛقـ ٢ باي٬ّ، ًډشٳ٘ َٔ َعاْٞ اؾُع ا

ٔڈ غب٬ٝڄ ؾٝهٕٛ إع٢ٓ: ئ هعٌ اهلل ، ٖٚصا ٖٛ ايٛاٖط َٔ اٯ١ٜ. يًهاؾط ع٢ً َ٪َ

ع٢ً  أٚ يبعضڈ ،ع٢ً بعضڈ ، أٚ يهٌڎع٢ً نٌڎ يبعضڈ ٘ َت٢ َا ثبت عسّ ايػبٌَٝع أْٸ

ٍٸ ُّٛ َايع ;، ٜجبت ايعُّٛبعضڈ إش اٯ١ٜ  ;ع٢ً ا٫ؾرتاى ٗ ايتهًٝـ ٚا٭سهاّ ز

ٕٵ، يٝػت ْاؾ١ٝ يًعُّٛ ٗ ٖصا  عٌ عٓٛاْاڄ، ٚايهاؾط ٚإ٪َٔ دٴأٜهاڄ َجبت١ڄ مل تهٔ ٚإ

نإػاؾط ٚاؿانط ٚإطٜض  ،بعض أؾطاز ايعٓٛإ اؿهِ، ٚاؿهِ ايجابت ع٢ً

ِٸ ،ا٭سهاّ ٚمٛ شيو َٔ عٓاٜٚٔ ٍٸَا مل  ،غا٥ط أؾطازٙ ٜع ٌٷ ٜس  ع٢ً ايتدكٝل زيٝ

ٞٸ ِٸ ،َكته٢ قاعس٠ ا٫ؾرتاى ،ؾطع  .(54)ايباقٌ بعسّ ايكٍٛ بايؿكٌ أٚ ٜع

ٝٸ١ ْاؾ٧ٷ ٕٸ أقٌ ٖصٙ اٱؾهاي بٌ ٖٞ  طؾٝٸ١،غري عٴ َٔ ش١ٖٝٓٺ ٚيهٓٸين أعتكس بأ

َٚا ططس٘  .طٗ عٔ ططٜك١ تٓاٚي٘ يٮَٛضُاضؽ ايتسقٝل ايصٟ قس وطف ايصٖٔ ايعٴ

ٔٵٗ ا إطاغٞ قشٝضٷ ٚٸٍ ي٘، يه ٕٸ ايعٴ ؾٛاب ا٭ طف ٫ ٜؿِٗ َٔ ْؿٞ ببٝآْا، ٚشيو أ

ٟٸ ناؾطڈ ٔڈ دعٌ غبٌٝ يًهاؾطٜٔ ع٢ً إ٪ٌَٓ ٖٛ ْؿٞ غبٌٝ أ ٌٸ َ٪َ ; ؾٗصا ع٢ً ن

ٔڈ ٚاسس، ستٸٚيٛ ستٸ، ك٘ ٗ اـاضز إط٬قاڄأق٬ڄ غري َعكٍٛ، ٫ٚ َع٢ٓ يتشكڊ ٢ ٢ ٗ ظَ

ٌڈ يًُ٪ٌَٓ ع٢ً ايهاؾطٜٔ  تتكسٸ٣ ي٘ اٯ١ٜ، بٌ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ؼكچلٷ أٜهاڄ َٔ غبٝ

ٟٸ خكٛقٝٸ١ٺ ٝٸ١ ايتاضىٝٸ١ ايبؿطٜٸ١، ؾأ تطٜس إٔ ُٓشٗا  َٔ ٖصا ايٓٛع ٗ سسٚز إعكٛي

 طؾٝٸ١.اٯ١ٜ ايهط١ّ يًُ٪ٌَٓ ٖٓا؟! ؾٗصٙ اٱؾهايٝٸ١ أغاغاڄ غري عٴ

ٝٸ١ ايجا١ْٝ: ٕٸ »َا شنطٙ ايػٝٸس ايػبعٚاضٟ، َٔ  اٱؾهاي ٞٸأ إشا  َا ايػبٌٝ إٓؿ

 ،َٚع عسَٗا ؾ٬ ٚد٘ يًبڀ٬ٕ ،ع١نإ ؾٝ٘ مٛ سعاظ٠ يًُػًِ عٓس َتعاضف إتؿطٿ



 االجتهاد والتجديد

ٚنػ٘ ٗ  ،َع نٕٛ ايهاؾط إايو يًُػًِ ؼت اغت٤٬ٝ اؿانِ ايؿطعٞ ٚس٦ٓٝصٺ

ٟټ ،إدباضٙ ع٢ً ايبٝع ٛٸ اغت٤٬ٝٺ ؾأ بٌ  ،ض يًهاؾط َٔ سٝح ايهؿط ع٢ً إػًِٜتك

 ،ٜعًِ سهِ اـٝاض يًهاؾط إشا بٝع ايعبس إػًِ عًَٝ٘ٚٓ٘  ا٭َط بايعهؼ. ٕٸأايٛاٖط 

ٟټؾإْٸ ٌڈ ٘ إشا نإ ؼت نػ٘ اؿانِ ايؿطعٞ أٚ ٚنًٝ٘ ؾأ ٛٻ غبٝ  .(55)«ض س٦ٓٝصٺٜتك

ٕٸ ايتشكٝل»ٜٚبسٚ أْٸ٘ ٜتابع ٗ شيو َا شٖب إيٝ٘ ايػٝس قػٔ اؿهِٝ ٗ قٛي٘:   أ

ٞٸ  .(56)«َڀًكاڄ ٫ ،ٝ٘عً ١ إػًِ َٚٗا١ْڄٕصيچ َا نإ َٛدباڄ ايػبٌٝ إٓؿ

ٕٸ ٖصا ا٫غتٓتاز إ٫چ ٗٛ غري ؾضٜس َٓ٘ ٬َس١ٛ ز٫ي١ اٯ١ٜ ايهط١ّ ؾك٘ أڂيٛ  أ

، ٚؾُٗٗا «غبٌٝ»بتعسٌٜ ن١ًُ  ِٵٚانض; يعسّ ٚدٛز َجٌ ٖصا ايكٝس ٗ اٯ١ٜ، َا مل ْكڂ

ٝٸ١ عٴبڀطٜك١ عٴ عٝح ٜهٕٛ إ٪َٔ ٗ َٛقع  ،طؾاڄطؾٝٸ١ تعين ْٛعاڄ َٔ اهل١ُٓٝ ايػًب

ٝٸاڄ أَاّ ايهاؾط، ٫ َڀًل ايسخٍٛ ؼت غًڀاْ٘ ايكاْْٛٞايهع ؾًٛ ؾِٗ  .ـ قاْْٛ

ٝٸ١ ٗ تكٝٝس إط٬قٝٸ١ ايكاعس٠، ٚيٝؼ ٗ اٱْػإ شيو عٴ طؾاڄ ؾ٬ بأؽ بٗصٙ اٱؾهاي

ؾُكته٢ اٱط٬م ٚايؿٍُٛ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ْؿٞ ايػبٌٝ  ٚإ٫چ ;إبڀاٍ أغاغٗا

 َدتًـ أيٛاْ٘ ايتؿطٜعٝٸ١.

ٝٸ١ٺ ٚايٛاٖط أْٸ٘ ٝٸ بصٖٓ ل اٱقؿٗاْٞ ٗ ١ ايػبعٚاضٟ اْڀًل احملكڍَكاضب١ يصٖٓ

سٝح اعترب أْٸٓا يٛ دعًٓا َسضى قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ ٖٛ ٖصٙ اٯ١ٜ  َكاضب١ إٛنٛع،

ٟ عطف ايتعسٸاْڀ٬قاڄ َٔ  ;ايهط١ّ ؾإْٸٗا تػًب غًڀ١ٓ ايهاؾط ع٢ً إػًِ

ُٸنٕٛ ايتعسٸ ;٣ بٗا بڀبع٫٘ ٜتعسٸ ؾُٝا ،ا٫غتع٤٬ ٖچطٳيًػًب١ ٚايٛؿط ٚايهٻ ٓاڄٟ َته ا ض 

َٸا ٣ بٗاٜتعسٸ إْٸُا عًٝ٘،  ضاڄطٳ٫ٚ نٳ ٫ٚ ٚؿطاڄ يٝػت غًب١ڄؾٗٞ ايهاؾط يًُػًِ ، أ

ط، غ٬ف ض ٚايٛؿط، ؾًٓتعّ بإًهٝٸ١ ْٚجبت اؿځذٵطٳايػًڀ١ٓ ع٢ً ايتكطٸؾات ٖٞ ايهٻ

ٟٸ ٛٸ اٱغ دعٌ َطدعٝٸ١ ايكاعس٠ ٖٛ اؿسٜح ايٓبٛ  .(57)٬ّاٯتٞ ٗ عً

ٝٸ١ ُٝٝع اٱقؿٗاْٞ بٌ إًه١ٝ ٚايتكطٸف ٗ ٫ٚ ْطٜس ٖٓا إٔ ْتشسٻ خ عٔ َعكٛي

، بٌ ْطٜس إٔ ْأخص ضٚح ؾهطت٘، ٖٚٞ أْٸ٘ ؾِٗ (58)َٛنٛع عجٓا، ؾٗصا يٝؼ َٛنٛعٓا

ض ٚايػًڀ١ٓ، ٚيٝؼ َڀًل طٳبكط١ٜٓ سطف ا٫غتع٤٬، ْٛعاڄ َٔ ايٛؿط ٚايهٻ ;َٔ اٯ١ٜ

ٕٸ  .٫ َڀًكاڄ ،َٔ ايػًب١ عاٍ ايػبٌٝ إٛدب يٓٛعڈ اٯ١ٜ خاقٸ١څ ايػبٌٝ، ؾهأْٸ٘ ٜط٣ أ

ٌٸ إكاضب١ ايعٴ ٛټطؾ١ٝ تط٣ ـ خ٬ؾاڄ ستٸٚيع ٞٸ٢ يتك ، ٚيٛ ٗ بعض ا٭ظ١َٓ ضات اٱقؿٗاْ

ٕٸ َٓض ستٸ ٌ ْٛعاڄ َٔ ايػًب١ ؾات ٫ ّجٿ٢ ايػًڀ١ٓ ٗ بعض أْٛاع ايتكطټٚا٭َه١ٓ ـ أ
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ٛټ  م أق٬ڄ.ٚايتؿ

 

بعس ٖصٙ اؾٛي١ ٗ ايؿطنٝٸات ايتؿػريٜٸ١ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ّهٓٓا اغتد٬م 

 :ايتاي١ٝؾُٗٓا ٚؼًًٝٓا، اْڀ٬قاڄ َٔ ايبشٛخ ايػابك١، ٚشيو عرب إكاضب١ 

ٕٸ اٯ١ٜ ؼتٌُ إٔ تهٕٛ إخباضاڄ عٔ أَطڈ تهٜٛين نُا ؼتٌُ إٔ تهٕٛ  ;إ

ٚٸٍ ٚبعض ايجايح ؼتٌُ  .ٚؼتٌُ ا٭َطٜٔ َعاڄ ;طٜعٞتؿ إْؿا٤ٶ ٭َطڈ ٚع٢ً ايتكسٜط ا٭

ٔٵ .ٚؼتٌُ ايعَُٛٝٸ١ هلُا َعاڄ ;ٚؼتٌُ ا٫ختكام باٯخط٠ ;ا٫ختكام بايسْٝا مثٸ١  يه

ٕٸ اؾُع ٗ ايهاؾطٜٔ ٚإ٪ٌَٓ نُا وتٌُ  ،هاف ٖٓاإٔ ٜٴ سٻبٴ آخط ٫ أَطٷ ٖٚٛ أ

ٕٸ ْاع١ ايهاؾطٜٔ ئ هعٌ اهلل هلا غب٬ٝڄ َع ،إضاز٠ اؾُاع١ بٛقؿٗا ْاع١ڄ ٢ٓ أ

اييت ٫ تٓػذِ َع دعٌ غًڀ١ٓٺ  ،ع٢ً ْاع١ إ٪ٌَٓ، نصيو وتٌُ إضاز٠ اؾُٝعٝٸ١

 ٭سسٺ َٔ ايهاؾطٜٔ ع٢ً أسسٺ َٔ إ٪ٌَٓ، نُا ٗ َجاٍ إداض٠ إػًِ ْؿػ٘ يًهاؾط.

 ػتؿاز َٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ:ٚعًٝ٘ ايصٟ ٜٴ

ٚٸ٫ڄ: ٕٸ غٝاقٗا  أ ٕٵ .غٝامٷ خربٟإ عٝح ٜهٕٛ  ،استٌُ ايعَُٛٝٸ١ ٖٚصا ايػٝام ٚإ

ٖٚٛ ا٭َٛض ايته١ٜٝٓٛ  ،١ تؿٌُ َٛضز ايػٝامٝإٍ نرب٣ نًڍ إكڀع ايؿاٖس إؾاض٠ڄ

ٕٸ ٖصٙ ايعَُٛٝٸ١ تعاْٞ َٔ عا٥لڈ اٱخباض١ٜ َج٬ڄ، إ٫چ ٗ اغتٛٗاضٖا ْتٝذ١ ٖصا ايػٝام،  أ

٘چ.ُا َع زخٍٛ اؿسٜح عٔ ّٜٛ ايكٝاغٝٻ ٫ٚ  ١َ ع٢ً ٖصا اـ

ٛٸضٙ  (،ل ايٛاضزإٛضز ٫ ىكٿ)قاڄ يكاعس٠ طٵٚيٝؼ ٖصا ايه٬ّ خٳ نُا تك

ٕٸ ٖصا يٝؼ َٔ قػطٜات إٛضز ٚايٛاضز، ٚإ٫چ ;(59)بعضٷ ١ ايػٝاقات ٝيػكڀت سذٸ ؾإ

ٕٸ ٖٓاى ؾطقاڄ بٌ ا٫عتُاز ع٢ً غٝامڈ ;َڀًكاڄ يؿٛٞ ٱعاق١ اغتؿاز٠ ايتعُِٝ ٚبٌ  ٚشيو أ

ص ب٘; ٫ْسضاز ثت عٓ٘ اٯ١ٜ أٚ ايطٚا١ٜ، ؾايػٝام ٜ٪خٳخاضدٞ ؼسٻ ٢ً َٛضزٺا٫عتُاز ع

ك١ً أٚ قتٌُ ٌ قط١ٜٓڄ َتٸُٚجٿ ،١ ايٛٗٛض، ؾتهٕٛ سذٸ١ڄٝايػٝاقات نُٔ قػطٜات سذٸ

ٝٸ١ إتٸ ـ ؾطٜإ  سٻك١ً ايصٟ ٜعٝل اْعكاز ايٛٗٛض، أَا ٗ َجٌ إٛضز ٚايٛاضز ؾ٬ بٴايكطٜٓ

ٕٸ إٛضزٜٸ١ ٫ ُجٿ ايكاعس٠ ـ َٔ إسطاظ ٟٸ ْٛعڈأ ٕا أَهٔ تڀبٝل  ، ٚإ٫چٌ قط١ٜٓڄ َٔ أ

ٝٸ١ ٗ إٛضز ْٛعاڄ، َٚ٪زٸ٣ شيو يعسّ ؼكڊ ;ايكاعس٠ ل َٛنٛعٗا، ؾُٛنٛعٗا عسّ ايكطٜٓ

ٕٸ تڀبٝل قاعس٠  ، نُا «ايٛاضز»ع٢ً نْٛٓا قس اغتؿسْا ايعَُٛٝٸ١ َٔ  عٷَتؿطٿ «إٛضز»أ
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َٔ  سٻبٴ َتك١ً ؾ٬ ٚايػٝام قط١ٜٓڅ .(60)ِ ٗ بعض أعاث٘إٔض إيٝ٘ ايػٝٸس قػٔ اؿهٝ

َٸايؿطاؽ عٓ٘ ستٸ اڄ، ثِ اعتباض ايػٝام ٢ تٓڀبل ايكاعس٠، ٫ اقتڀاع ايصٌٜ ٚاؾرتان٘ عا

 َجاب١ إٛضز.

ٕٸ قاعس٠ إٛضز ٚقاعس٠ ايػٝام هلُا تڀبٝكاتٷ ٚبتعبريڈ ٝٸ١ آخط: إ ٚتٛدس بعض  .دً

يكاعس٠ ايػٝام ٚإٛضز َعاڄ، ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ تكع ٌ تڀبٝكات قت١ًُ اؿا٫ت ُجٿ

ٝٸ١ ٗ ايؿِٗ ٕٸ اؿاي١ احملٝڀ١ باؾ١ًُ َٛنع ايؿاٖس ٌٖ ٖٞ  .اٱؾهاي َٚع ايؿوچ ٗ أ

عٔ تأثري ٚدٛز  ٔ، ٖٚٛ عباض٠څَٛضزٜٸ١ ًٜعَٓا ا٭خص بايكسض إتٝكډ غٝاقٝٸ١ أٚ ساي١څ ساي١څ

ٝٸ١ ٖصٙ اؿاي١ احملٝڀ١ بايٓلٸ َٛنع ايؿاٖس; ٭ْٸٗ ا غٛف تكبض َٔ سا٫ت استُاٍ قطٜٓ

ٔ، نُا ثبت ٗ عًِ أقٍٛ كٌ، ٖٚٛ ٜٛدب اٱْاٍ ٚا٭خص بايكسض إتٝكډإٛدٛز إتٸ

 ايؿك٘.

ٕٸ إٛضز قس ٜعٝل أسٝاْاڄ عَُٛٝٸ١ ايٛاضز، ؾًٝػت ٖصٙ ايكاعس٠  بٌ ّهٔ ايكٍٛ: إ

ٝٸ١ڄ ٕٵ٢ ْأخص بٗا َڀًكاڄ، بٌ إؿطٚض اأٚ َٓكٛقاڄ عًٝٗا ستٸ عكً  يٓٛط ٗ ايسيٌٝ، ؾإ

ٚمٔ ْط٣ إٔ  .أخصْا بٗا ناْت إٛضزٜٸ١ تعٝل اغتٛٗاض ايعُّٛ مل ْأخص بايكاعس٠، ٚإ٫چ

، ايصٟ شٖب ٔ ٗ َكاّ ايتداطبٚشيو اْڀ٬قاڄ َٔ ايكسض إتٝكډ ;(61)إٛضزٜٸ١ تعٝل أسٝاْاڄ

ٕٵٖٚٛ ٚ .َات اؿه٣١ُ َكسٿٖـ( إٍ اعتباض عسَ٘ إسس1329ايؿٝذ اـطاغاْٞ) مل  إ

أْٸ٘ ٗ نجري َٔ إٛاضز تكسم َكٛي١ اـطاغاْٞ ٖصٙ  ٜهٔ قاعس٠ڄ أٜهاڄ، إ٫چ

ّٸ  يًه١ًُ. بايٛدسإ، سٝح لسٖا تعٝل اغتٛٗاض اٱط٬م ٚايؿُٛيٝٸ١ بإع٢ٓ ايعا

ٟٸ ٕٸ قٛاعس باب ا٭يؿاٚ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴتعاٌَ َعٗا  َٚٔ ايهطٚض ا٫يتؿات إٍ أ

ٚٸ٫ڄ َطادع١ نُا  ،بٛقؿٗا قٛاعس باب إٓڀل وكٌ غايباڄ أٚ نجرياڄ، بٌ إؿرتض أ

ٟٸ قاعس٠ٺ ، ٫ ا٫غتٛٗاض َٔ اٯ١ٜ أٚ ايطٚا١ٜ، ٜٚهٕٛ ٖصا ا٫غتٛٗاض سانُاڄ ع٢ً أ

ٕٸ قٛاعس ا٭يؿاٚ ػطٟ ـ سٳغٝٻ ٫ٚؼهِٝ ايكاعس٠ ؾٛضاڄ،  ب تكطوِٗ ـ ٗ غري ػٵُا أ

 ٗ باب إؿاِٖٝ.َٛاضز ايٛٗٛض اـامٸ بايكط١ٜٓ ٚمٖٛا، نُا شنطٚا شيو 

سٜٔ َٔ ْٛط اٯ١ٜ إٍ دٛاْب َتأنڍ سٵٚعًٝ٘ إشا نإ ايػٝام خربٜٸاڄ مل ْعٴ

خاقٸ١ ٬َس١ٛ ايتعبري عٔ ّٜٛ ٚ ،تؿطٜعٝٸ١، ؾ٬ ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٱثبات ايكاعس٠

 ايكٝا١َ.

ٕٸ ايصٟ أٚقع بعض ايباسجٌ ٖٓا ٗ َؿانٌ ٖٛ تًو إؿه١ً اييت أٚٗ تكسٜطٟ 
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ٕٸ ايباسح ٗ ايؿك٘ ٜكطأ اؾ١ًُ  أٚغاٙ ايسضاغات ايؿكٗٝٸ١ ٗ ٚٓٸٞ، تٓتؿط ٗ ٖٚٞ أ

َٛنع ايؿاٖس َٔ نتب ايؿكٗا٤، ٜٚػطم ٗ ؾُٗٗا بٓؿػٗا، ٫ٚ ٜصٖب إٍ غٝاقٗا 

س عٓسٙ ؾِٗ ايعُّٛ، ثِ عٓسَا ٜهعٗا ٗ ٚقٝڀٗا إصنٛض ٗ ايٓلٸ ايكطآْٞ، ؾٝتٛيډ

ٛٻ غٝاقٗا ٗ َطس١ًٺ ٕٸ اي٫سك١ ٜتك عُّٛ قس اْعكس، ٚأْٸ٘ إشا أَهٓ٘ تهٝٝـ ايعُّٛ ض أ

ٕٸ ٖصا ايػٝام أٚ شاى ٫ إٓعكس َٔ قځبٵ ٌ َع ايػٝام ؾٗصا نافٺ، ؾٝكّٛ بؿطض أ

بػبب أْٸٓا  ;ٖٚصٙ ايڀطٜك١ ؾا٥ع١څ .طاڄ ٗ اؾ١ًُ َٛنع ايؿاٖسٗٵٜػتسعٞ عسّ ايعُّٛ قځ

ٕٸ ايڀط ٜك١ ايكشٝش١ ٖٞ إٔ ٫ ْكطأ ايٓلٸ َٛنع ايؿاٖس َباؾط٠ڄ زاخٌ غٝاق٘، َع أ

ّٷ ٚٸٍ زاخٌ غٝاق٘، يٓؿِٗ ٌٖ ٜٓعكس َع٘ َٔ ايبسا١ٜ عُٛ أٚ إط٬م أٚ ٫؟  ْكطأٙ َٔ ا٭

ٌٸ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ُجٿٚٗ ٖصٙ اؿاٍ نجرياڄ َا تتػٝٻ ٌ أسس أغباب اخت٬ف ط ايٓتا٥ر. ٚيع

ٝٸ١ عٔ إؿػٿ ٕٸ إؿػٿططا٥ل ؾِٗ بعض ايؿكٗا٤ يًٓكٛم ايكطآْ َٓص  ٓلٸط ٜكطأ ايطٜٔ; ٭

َٓؿك٬ڄ،  ٕٚ ايٓلٸأغ٬ف بعض ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜكط ;ايبسا١ٜ َٔ زاخٌ غٝاق٘ ٚقٝڀ٘

ٛٻ ؾٝهتؿٕٛ  ،ٕ تؿػريات٘ عٓسِٖ، ثِ ٜهعْٛ٘ ٫سكاڄ زاخٌ ايػٝام ـ يٛ ٚنعٛٙ ـؾتته

ّڈ ؾٝ٘ َٔ قځبٵ  ٌ.بتهٝٝؿ٘ باؾرتاض اْعكاز عُٛ

ٟٸ تكٝٝسٺ ثاْٝاڄ: ، ضٳ اؾرتان٘ ؾٗٛ َػتبعسٷأٚ سكط ٫ وٌُ ٗ زاخٌ اٯ١ٜ َربٿ إٕ أ

١، َٝٚٔ ٖٓا ايتكٝٝس باؿذٸ١ ٚايسيٌٝ، أٚ با٭َٛض ا٫عتباضٜٸ١، أٚ ايػًب١ اـاضدٝٸ١ ايهًچ

ٟټ ٓا شيو َٔ إٓاقؿات إتكسٸ١َ يًؿطنٝٸات ايتؿػريٜٸ١، ؾ٬ ، نُا بٝٻؾاٖسٺ يٝؼ ي٘ أ

 ا٫ستُاٍ ا٭ق٣ٛ: ٚعًٝ٘ .ٜٓبػٞ ايٛقٛف عٓسٙ نجرياڄ

َٸا ايت أـ ط; يعسّ إسطاظ اٱط٬م أٚ ٚقس قًٓا بأْٸ٘ غري َتٛؾڍ .عُِٝ يتُاّ اؾٛاْبإ

 ايؿٍُٛ ٬َس١ٛ طبٝع١ ايػٝام.

ٖچ .أٚ ايتعُِٝ ٬َس١ٛ اٯخط٠ ب ـ  ،ظٜٙٚععٿ .ط ؾٝ٘ ٫ٚ قصٚضٝٵا ٫ نٳٖٚٛ 

ٕٸ  باٱناؾ١ إٍ اْػذاَ٘ َع ايػٝام ٚاٱؾاض٠ يٰخط٠ قطواڄ ٗ اؾ١ًُ ايػابك١، أ

ٕٷ آبٺ عٔ ايتدكٝل، ٚإخطاز َجٌ ايػًب١ ايسْٜٝٛٸ١ يٝؼ إخطاداڄ يػإ ا ٯ١ٜ يػا

َٴك١ً ايًبٸ٫ٚ بايكط١ٜٓ إتٸ ،لبايتدكټ ٕٸ مشٍٛ اٯ١ٜ ي٘ بٓا٤ٶ ع٢ً ايتعُِٝ  طٳظ، شٵ١ٝ; ٭

ٕٸ عسّ ٖصٙ ايػًب١ عسَاڄ خاضدٝاڄ ٫ ٜٴشٵ ظ نْٛ٘ َٔ ايبسا١ٖ ٗ ٚعٞ إػًٌُ طٳنُا أ

ٕٸ ايٓؿٞ يًتأبٝس غٝٻ ٫ٚك١ً اؿاؾچ١ بايه٬ّ، ١ٓ إتٸآْصاى عٝح ٜكًض يًكطٜ ُا أ

ٕٸ اؾرتاض ايتعُِٝ ا٫غتكبايٞ، ؾإػًِ ٜتٛقډ ع َجٌ ٖصا ايٛعس اٱهلٞ، َٚع٢ٓ شيو أ
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 ىايـ ايًػإ اٯبٞ عٔ ايتدكٝل ٗ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١.

ٔٵ ،أٚ ايتعُِٝ اـربٟ يًسْٝا ٚاٯخط٠ ز ـ ٬َس١ٛ  أٚ ـكٛم ايسْٝا، يه

ٌٸ ايؿرتات ايع ٕٸ اٯ١ٜ ٫ تٓٛط يه ٝٸ١، َع٢ٓ أ ٛاقب، ٫ ٬َس١ٛ ُاّ ايؿرتات ايعَٓ

ٕٸ إ٪ٌَٓ زا٥ُاڄ هلِ ايػًب١ ٝٸ١، ٚتكٍٛ بأ ٕٸ ٫ٚ ُهڊ ،ايعَٓ ٔ يًهاؾط عًِٝٗ، بٌ تكٍٛ بأ

ٕٸ ايعاقب١ يًُتكٌ، ؾُع٢ٓ  ٘چ ايعَين تهٕٛ يًُ٪ٌَٓ، ٚأ َآ٫ت ا٭َٛض ع٢ً طٍٛ اـ

ٕٸ  إڇْٻا ﴿ايعاقب١ يًُ٪ٌَٓ، ؾٝهٕٛ ساٍ اٯ١ٜ ايهط١ّ نشاٍ قٛي٘ تعاٍ: ْؿٞ ايػبٌٝ أ

ٝٳا٠ٹ ٓٴٛا ؾٹٞ ايڃشٳ َٳ ٔٳ آځ ٚٳايډصٹٜ ٓٳا  ٓٵكٴطٴ ضٴغٴًځ ّٴ ا٭ځ يځٓٳ ّٳ ٜٳكڂٛ ٛٵ ٜٳ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ٗٳازٴايسټ ع٢ً  (، بٓا٤ٶ51)غاؾط:  ﴾ؾٵ

ٕٸ ايٓكط قطٜٔ ايػًب١ ٌٸ عسّ غًب١ اٯخط. ،أ  أٚ ٫ أق

بٓشٛ اٱؾاض٠  «ٌَٓإ٪»ٚ «ايهاؾطٜٔ»ي٬ّ ٗ نًُيت: أٚ ؾِٗ ا٭يـ ٚا ز ـ

ٝٸ١ سسثت آْصاى، ٚاٯٜات  ٕٸ ايػٝام سسٜحٷ عٔ ٚقا٥ع دع٥ ايعٗسٜٸ١ هلِ ٗ عكط ايٓيبٸ; ٭

بًػ١ ايتداطب، ؾتهٕٛ إخباضاڄ عٔ غًب١ إ٪ٌَٓ  «وهِ بٝٓهِ» :اغتدسَت تعبري

ِٗ ٗ شيو ايعكط، ٖٚصا َا ٔ ايهاؾطٜٔ َٔ غًبتايصٜٔ ناْٛا َع ايٓيبٸ ٚعسّ ُهڊ

 ل ؾع٬ڄ.ؼكډ

ٕٸ ْٛط اٯ١ٜ إٍ ايػبٌٝ ايجابت يًذُاع١ ع٢ً اؾُاع١، ْٚكبٌ ـ  ٖـ ـ أٚ إٔ ًْتعّ بأ

ٕٸ َككٛز ٫ڄ ـ بتعٝټسٳدٳ ٔ ز٫ي١ اٯ١ٜ أٚ مشٛهلا يًذٛاْب ايتؿطٜعٝٸ١، ٖٚٓا ّهٔ ايكٍٛ بأ

هاؾطٜٔ بٛقؿِٗ ْاع١ ع٢ً اٯ١ٜ ْؿٞ ايػًڀ١ٓ ايتؿطٜع١ٝ إؿه١ٝ يتػًچ٘ عٓٛإ اي

ٚايػٝام ٜػاعس ع٢ً شيو; ٭ْٸ٘ ٜتشسخ عٔ ع٬قات  .عٓٛإ إ٪ٌَٓ بٛقؿِٗ نصيو

يهٔ ٗ ايع٬قات  ،ٚيٝؼ ا٭ؾطاز، ؾتهٕٛ َجبت١ڄ يكاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ ،اؾُاعات

ٝٸ١ ٚٗ ؾك٘ اؾٗاز، ٫ ٗ ايطٚاب٘ ايؿطزٜٸ١ أٚ اؾُاع١ٝ بػري ٖصا إع٢ٓ  ؾبٝع ايعبس .ايسٚي

ڀٌ ع٢ً إ٪ٌَٓ، ٚنصيو إػًِ يًهاؾط ٫ ٜكسم عًٝ٘ قريٚض٠ ايهاؾطٜٔ َتػًڍ

ّٸ َٔ ْٛع ايٛظاض٠ أٚ ايٓٝاب١  ْكب ؾدلڈ غري َػًِ )ٚغري قاضب يًُػًٌُ( ٕٓكبٺ عا

ٕٸ ْاع١ ايهاؾطٜٔ تػًډ ڀٛا عًٝٓا، ؾٓٴجبت أٚ ايبًسٜٸ١ أٚ اؾٝـ ٫ ٜكسم َع٘ عاز٠ڄ أ

ٚبٗصا  .عٝٓ٘ ْٓؿٞ ايػع١ اييت ؾُٗٗا بعض ايؿكٗا٤ َٓٗا ٚٗ ايٛقت .بصيو ايكاعس٠

 ٖٚصا أَطٷ .٫ ؾك٘ ا٭ؾطاز ٚمٛ شيو ،تهٕٛ ايكاعس٠ َٔ قٛاعس ؾك٘ ايػٝاغ١ اـاضدٝٸ١

 أخط٣ أٜهاڄ عجٓاٖا ٗ ؾك٘ اؾٗاز. ْكبٌ بٛدٛزٙ َٔ أزيچ١ٺ

ٕٵ ْٚتٝذ١ ايبشح ٗ آ١ٜ ْؿٞ ايػبٌٝ تكبٌ بهْٛٗا خاقٸ١ بإػ ٌٵمل ْكڂ أْٸٗا إ
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٬َس١ٛ ايعٛاقب ٫ إؿطزات إتػٝٸط٠ ظَٓاڄ، أٚ ايٓٛط  ;خطٟٚ، أٚ ايسْٟٝٛ ٚا٭خطٟٚا٭ڂ

ٕٸ اٯ١ٜ ٫ ؽطز  يًُ٪ٌَٓ ٚايهاؾطٜٔ ايصٜٔ ِٖ َع ايطغٍٛ ٗ شيو ايعكط ـ ٚايٛاٖط أ

ٌٸ َٔ أْٸٗا غري  ،عٔ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت، َا ٜٴؿكسٖا قسض٠ إْتاز قاعس٠ ؾكٗٝٸ١ ـ ؾ٬ أق

ٝٸ١، ؾتهٕٛ  ْاٚط٠ٺ يًطٚاب٘ ايؿطزٜٸ١، بٌ يػًڀ١ٓ غري إػًٌُ عًِٝٗ َا ِٖ ْاع١ زٜٓ

 ع٢، ٚكتكٸ١ڄ بؿك٘ اؾٗاز ٚايػٝاغ١ اـاضدٝٸ١.َٔ إسٻ أنٝلٳ بهجريڈ

 

ٓٳا إڇيځ٢ ا﴿ْككس بٗصٙ اٯ١ٜ قٛي٘ تعاٍ:  ٔٵ ضٳدٳعٵ ٕٳ يځ٦ٹ ُٳسٹٜٓٳ١ٹ يځٜٳكڂٛيڂٛ ٔٻ ا٭ځعٳعټ يڃ ٝٴدٵطڇدٳ

ٚٳهللٹ ٍٻ  ٗٳا ا٭ځشٳ ٓٵ ٓٹَٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ٚٳيٹ ٘ٹ  ٚٳيٹطٳغٴٛيٹ ٌٳ ٫ ايڃعٹعٻ٠ڂ  ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ٔٻ ايڃ ٚٳيځهٹ ٕٳٌٳ  ُٴٛ (، 8)إٓاؾكٕٛ:  ﴾ ٜٳعٵًځ

ٝٸ١ ايسايچ١ ع٢ً َها١ْ إ٪َٔ  ٝٸ١ ٚاؿسٜج ِٸ إيٝٗا كتًـ ا٭زيچ١ ايكطآْ ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ ـ تٓه ؾإ

ٍٸ أٜهاڄ ع٢ً سط١َ إٖا١ْ إ٪َٔ ١ اٱغ٬ّ ٚععٸٚععٸت٘ ٚؾطؾ٘، َٚهاْ ت٘ ٚؾطؾ٘، َٚا ز

ٍٸ .ٚإش٫ي٘، ٚٚدٛب تعُٛٝ٘ ٚإنطاَ٘، بٌ ٚدٛب تعُٛٝ٘ يٓؿػ٘ ٚسط١َ إش٫ي٘ هلا. . ـ تس

ٛٸق٘ ع٢ً غريٙ َطؾٛضٷ ٕٸ نٌ َا ٜٓاٗ ععٸ٠ إ٪َٔ ٚؾطؾ٘ َٚهاْت٘ ٚتؿ ٕٸ ايععٸ٠ ع٢ً أ ; ٭

ٖٚصا ٜعين  .١ٜ ٚغريٖا بٓشٛ ايتأنٝس ٚايتؿسٜسيًُ٪َٔ، نُا تؿٝسٙ ٖصٙ اٯ يٝػت إ٫چ

ٞپ ٕٸ َا ىايـ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ َٓؿ ٚبٗصا ايسيٌٝ ْٴًشل  .َجٌ ٖصٙ اٯٜات ٚايطٚاٜات أ

ٕٸ إ٪َٔ َٔ أعُٛٗا  .(62)زي٬ٝڄ آخط شنطٚٙ، ٖٚٛ يعّٚ تعِٛٝ ايؿعا٥ط; ؾإ

ٞٸ َٸا ْؿِٗ اٯ١ٜ ٚأَجاهلا ٗ غٝام إْؿا٤ تؿطٜع َباؾط، أٚ أْٸٗا ٗ  ٚبٗصٙ ايڀطٜك١ إ

 غٝام إخباضات، ٖٚصٙ اٱخباضات ٫ تتٓاغب َع تؿطٜعاتٺ َٓاؾ١ٝ هلا.

َعترباڄ إٜٸاٙ قا٥ُاڄ ع٢ً  ٚقس اعترب ايػٝس ايبذٓٛضزٟ ٖصا َٔ أسػٔ ا٭زيچ١،

َٸعًچ بٌ ،ت٘ َكتضڈؾطف اٱغ٬ّ ٚععٸ ٕٸإ»َٓاغب١ اؿهِ ٚإٛنٛع، سٝح قاٍ:   ،١١ تا

ٍٸ٭ٕ ٫ هعٌ ٗ أسهاَ٘ ٚؾ تباضى  إػًِ ٖٚٛاْ٘، ٚقس قاٍ اهلل طا٥ع٘ َا ٜٛدب ش

ٌٳ ٫ ﴿ٚتعاٍ ٗ نتاب٘ ايععٜع:  ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ٔٻ ايڃ ٚٳيځهٹ ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳيٹًڃ ٘ٹ  ٚٳيٹطٳغٴٛيٹ ٚٳهللٹ ايڃعٹعٻ٠ڂ 

ٕٳ ُٴٛ ٛٸ ع٘ ٜهٕٛ غبباڄٜٚؿطٿ ؾهٝـ ّهٔ إٔ هعٌ اهلل سهُاڄ ،﴾ٜٳعٵًځ اض ايهؿچ يعً

٠، اض ِٖ ا٭ععٸؾٝهٕٛ ايهؿچ ،ػًِ ع٢ً ا٫َتجاٍ بصيو اؿهِإػًٌُ، ًٜٚعّ إ ع٢ً

٠ يٓؿػ٘ ٘ تباضى ٚتعاٍ سكط ايععٸ١ ايكاغطٕٚ، َع أْٸإػًُٕٛ ِٖ ا٭شيچ ٜٚهٕٛ

ٕٸ ؟!ّ شنطٖاتكسٸ ٚيطغٛي٘ ٚيًُ٪ٌَٓ ٗ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ اييت  ،ايؿكٝ٘ ٜكڀع ٚاٱْكاف أ
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َټ  اؿهِ ايصٟ ٜهٕٛ غبباڄ يوبعسّ إَهإ دعٌ َجٌ ش ،َا شنطْاٙ ٌ ٗبعس ايتأ

ٌٸ ،نا٭ْعاّ ٘ بايٓػب١ إٍ ايهاؾط ايصٟ ٫ اسرتاّ ي٘، ٖٚٛهلٛإ إػًِ ٚشيچ  بٌ أن

ٔٸغب٬ٝڄ نٞ  ;ٚايتدٌُ . ٚيٝؼ ٖصا ايه٬ّ َٔ باب اغتدطاز اؿهِ ايؿطعٞ بايٛ

ٔٸيٮزيچ ٜهٕٛ َؿ٫ُٛڄ ِڈ ١ ايٓا١ٖٝ عٔ ايعٌُ بايٛ ، بٌ ٚا٫ؾرتا٤ ع٢ً اهلل ٚايكٍٛ بػري عً

١ ايًؿ١ٝٛ ا٭زيچ َٔ بٌ ٜهٕٛ اغتٛٗاضاڄ ،تٓكٝض إٓاٙ ايكڀعٞ :ٖٛ َٔ قبٌٝ

 .(63)«...١ايكڀعٝٸ

س ؿ٘ ع٢ً أْٸ٘ َ٪ٜٿَٚا اعتربٙ ايبذٓٛضزٟ أؾهٌ ا٭زيچ١ شنطٙ إطاغٞ، يهٓٸ٘ قٓٻ

ٟٸ، َڀًٹكاڄ عًٝ٘ عٓٛإ ا٫عتباض ايعكًٞ  .(64)قٛ

ٕٸ ١ُ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، ستٸًډَٚبسأ ؾطف اٱغ٬ّ ٚاٱّإ َٔ إباز٨ إػ ٢ أ

ض ٚإؿػس٠، سؿاٚاڄ ؾك٘ ع٢ً طٳ، ٚيٛ َع ايهٻبعض ايؿكٗا٤ ٜطؾهٕٛ ايرتخٝل ٗ أَٛضڈ

ايصٟ ٜط٣ ـ استٝاطاڄ ـ سط١َ إكاؾش١  ،ؾطف اٱغ٬ّ، نُا ؾعٌ إريظا ايتربٜعٟ

ن٬َ٘  ، بكطف ايٓٛط عٔ قشٸ١(65)ضٷ َٚؿػس٠طٳب ع٢ً تطنٗا نٳ٢ يٛ تطتٻستٸ ،َڀًكاڄ

ٌٷ  يًُٓاقؿ١. ٗ إٛضز ايصٟ شنطٙ ؾإْٸ٘ قاب

ٔٸ ايه٬ّ ٖٓا ٗ عسٸ٠ أَٛض:  يه

ٚيٛ ادتُعت  ،إػاس١ اييت تػڀچٝٗا ٖصٙ إعڀٝات ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ايسيٌٝ ـ1

ٌٸ  ٚتطنچبت، ٚٗ قسم عٓٛإ إصيچ١ ٚاٱٖا١ْ ٚخ٬ف ايععٸ٠ يٲغ٬ّ ٚإػًِ ٗ ن

ّ بعسّ قسقٗا ٗ أنجط َٛاضز ايكاعس٠، بٌ ٖصا إش لع ;َٛاضز قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ

ٌٸ َا ٜٛدب عسّ  ٌٵؾًٓكڂ .ط ايعَإ ٚإهإ ٚا٭عطاف ٚا٭سٛاٍط بتػٝټإؿّٗٛ ٜتػٝٻ ٕٸ ن بأ

طف ٠ إ٪َٔ أٚ ٜٛدب إصيچ١ ي٘ ٜهٕٛ سطاَاڄ ٚباط٬ڄ، ٚيٓرتى ايتشسٜس إكساقٞ يًعٴععٸ

١ٓ هلصا َعٝٻ «َػڀط٠ڄ»ٛنٛع، ٫ٚ ْؿطض عاڄ ٫خت٬ف ْٛع إبٳتٳ ،أٚ يًػًڀ١ ايؿطعٝٸ١

ْٚػك٘ تؿدٝكٓا إٓڀًل َٔ أعطاؾٓا ٚؾها٥ٓا احملٝ٘ ع٢ً ْٝع ا٭ظ١َٓ  ،ايتشسٜس

ٟٸ إٖا١ْٺ .ٚا٭َه١ٓ أٚ كايؿ١  ؾهٕٛ ا٭دري إػًِ ٜعٌُ عٓس غري إػًِ يٝؼ ؾٝ٘ أ

ڀبٝب يًععٸ٠، ٚنصيو بٝع إكشـ يًهاؾط ٗ ايهجري َٔ سا٫ت٘، ٚايصٖاب إٍ اي

ؾؿطض تؿدٝكٓا يٮَٛض ع٢ً  .يٝؼ إٖا١ْڄ يًُػًِ، ٚغري شيو ايهجري ،غري إػًِ

ل ب٘ ايؿٝذ ايًٓهطاْٞ ٖٓا ٚبٗصا ٜكضٸ َا عًډ .ايعَإ ٚإهإ نًچ٘ ٫ ٚد٘ ي٘ إط٬قاڄ

ٕٸ»بكٛي٘:   .(66)«ٜهاڄ ٫ ٜٓڀبل ع٢ً ْٝع َٛاضز ايكاعس٠أٖصا ايٛد٘  ايٛاٖط أ
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ا إٛنٛع عٓس ْٗا١ٜ اؿسٜح عٔ ا٫غتس٫ٍ بايػٓٸ١ ٖصإٍ  ٖصا، ٚغتأتٞ إؾاض٠څ

 ع٢ً ايكاعس٠.

ٕٸ ا٫غتٓاز ـكٛم ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٓا بڀطٜك١ ا٫غتس٫ٍ إباؾط غريٴ زقٝلڈ ـ2 ; إ

ٞٸ ٭ْٸٗا يٝػت ْاٚط٠ڄ ٞٸ ؾاْبٺ ؾطع ٕٸ ايععٸ٠ ٖٞ هلل ٚيًطغٍٛ إْؿا٥ ، بٌ ٖٞ تٴدرب أ

ٖٻ ٕٸ َا ٜتٛ قايٛا بأْٸِٗ غٛف ٜٴدطدٕٛ إ٪ٌَٓ َٔ  ُ٘ إٓاؾكٕٛ ايصٜٔٚيًُ٪ٌَٓ، ٚأ

ٍٷ ٕٸ ضٷشٵَٳ إس١ٜٓ بعس عٛزتِٗ إيٝٗا; ٭ْٸِٗ ِٖ ا٭ععٸ٠ ٚإ٪َٕٓٛ ِٖ ا٭شيچ١، ٖٛ خٝا ; ٭

بٌ ٖصا َا  .ٜٚؿٗس هلصا ا٭َط شٌٜ اٯ١ٜ ايهط١ّ .ايععٸ٠ يًُ٪ٌَٓ بععٸ٠ اهلل ٚيطغٛي٘

ٕٸ ؾُٗ٘ إؿػٿ ٕٸ ٖصا ٫  ;إٓاؾكٌ ٫ ٜعًُٕٛطٕٚ َٓٗا أٜهاڄ، سٝح قايت اٯ١ٜ بأ ؾإ

ٞٸ ٜتٓاغب َع نٕٛ اٯ١ٜ ٗ َكاّ بٝإ إْؿا٤ٺ ، بٌ ٜتٓاغب َع نِْٛٗ ٫ ٜعطؾٕٛ تؿطٜع

ٖٻ ٕٸ َا تٛ ٕٸ ايٛاقع ٚإػتكبٌ غٝهٕٛ يععٸ٠ إ٪ٌَٓ، ٚأ ُٛٙ َٔ َصيچتِٗ ٚنعؿِٗ ٫ بأ

ٟٸ َع٢ٓٶ ٚإ٫چ .ٚد٘ ي٘ ٚٳ ؾأ ٕٸ اؿهِ ِ إٓاؾكٌ إؿاض إيٖٝٵيًتعًٝل ع٢ً  ٘ بايكٍٛ بأ

ٕٸ ٖصا ايػٝام ٜطبو ا٫غتس٫ٍ ٖٓا دسٸاڄ.  ٌٸ َٔ أ ايؿطعٞ ٖٛ ععٸ٠ إ٪ٌَٓ؟! ٫ٚ أق

ٔٷ ٕٸ اٱخباض َػتبڀ  َؿرتٳض غري ٚانش١. ٱْؿا٤ٺ ٚزع٣ٛ أ

ٕٸ اٯ١ٜ 2001ٚبٗصا ٜكضٸ َا قاي٘ ايػٝس قُس اؿػٝين ايؿرياظٟ) ّ( َٔ أ

 .(67)ٚيٝػت إْؿا٤ٶ ،إخباضٷ

 

ٕٸ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ تهطٿ ؽ َبسأ ععٸ٠ إ٪َٔ ٚعسّ َصيچت٘ َٔ سٝح تبٌ يسٜٓا أ

ٔٷ ٞٸ ، ٚيهٓٸٓا مل ْػتڀع ا٫قتٓاع بٛدٛز ْلڎٖٛ َ٪َ ٞٸ ٜؿٝس قاعس٠ ْؿٞ  قطآْ ٚانض ٚدً

ِٸ اغتدساَ٘ ٗ ايتعاٌَ َع غري إػًِ ;ايػبٌٝ بإع٢ٓ ايصٟ ططس٘ ايؿكٗا٤  ،نٞ ٜت

ٝٸ١َٝع ا٭قًڍ ٚخاقٸ١ يٓا عٔ شيو نًچ٘، ٖٛ يٛ تٓعٻ ،ٚغا١ٜ َا ّهٔ إثبات٘ .ات ايسٜٓ

 ،قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ بكؿتٗا َبسأ ٗ ايع٬قات اـاضدٝٸ١ بٌ إػًٌُ ٚٗ ؾك٘ اؾٗاز

 َا غبل، ٫ٚ تؿٌُ غري شيو إط٬قاڄ. بإع٢ٓ ايصٟ ؾطسٓاٙ ٗ

 

ٔٸ أؾٗطٖا  مثٸ١ ضٚاٜاتٷ ٛٸ إػًٌُ ع٢ً ايهاؾطٜٔ، يه ٍٸ ع٢ً عً عسٜس٠ تس



 االجتهاد والتجديد

ٟٸ ٗ  ٛٸٟ إعطٚف إطٚ ٔٵ ٫ وهطٙ »اؿسٜح ايٓب ٢ ًاٱغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜٴع»: «ايؿكَٝ٘ٳ

ٚقس ٚضز ٖصا اؿسٜح ٗ  .(68)«ٕٛثط٫ وذبٕٛ ٫ٚ ٜ ،عًٝ٘، ٚايهؿاض َٓعي١ إٛت٢

 .(70)«٘عًٝ»إناؾ١  دا٤ت بعهٗا ٚٗ بعسٖا، َٚا «عًٝ٘» إناؾ١ بسٕٚ ،(69)ايػٓٸ١ٝ إكازض

ِٸايصٟ ّجٿ ،ٚقس ؾڂِٗ َٔ ٖصا اؿسٜح ُا ايٛسٝس بٌ ـ أزيچ١ ايػٓٸ١ بٵـ ٚضٴ ٌ أٖ

ٛٸ، أْٸ٘ ّٓع اضتؿاع غري اٱغ٬ّ عًٝ٘ ٖٚصا  .بٌ ٜطاٙ ٖٛ ايعايٞ ،ايؿطٜؿ١ ع٢ً قاعس٠ ايعً

ٓا; إش َٔ زْٚٗا ٜهٕٛ إػتؿاز ع٢ً ايعهؼ َا ٜؿطض ُاّ ْتا٥ر قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ ٖ

 ُاَاڄ َٔ َسيٍٛ اؿسٜح.

ٚأخط٣ َٔ  ;ٚايبشح ٗ ٖصا اؿسٜح تاض٠ڄ ٜهٕٛ َٔ ْاس١ٝ اٱثبات ايكسٚضٟ

 ْاس١ٝ ايس٫ي١:

 

َٸا ايبشح ايكسٚضٟ ٚايػٓسٟ ٟپ أ ٕٸ اؿسٜح ْبٛ  .سٸ ب٘تٳعٵؾ٬ ٜٴ ،َطغٌ ؾايٛاٖط أ

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤ شنطٚا غٴبٴ٬ڄ ي٬عتُاز عًٝ٘ أبطظٖا: إ٫چ  أ

ٚٸٍ: ، َٔ ا٫عتُاز ع٢ً إب٢ٓ (71)ايػٝس اـُٝين :َا اغتٓس إيٝ٘ أَجاٍ ايػبٌٝ ا٭

ٌٸ  ٕٸ َطٜٚٸات ايؿٝذ ايكسٚم إطغ١ً إَا سذٸ١ نًچٗا ع٢ً بعض اٯضا٤، أٚ ٫ أق ايكا٥ٌ بأ

ٚإٛضز َٔ  .«ٟٚضٴ»، زٕٚ َجٌ: «قاٍ»عّ ايكسٚم بٓػبت٘، نُا ٗ َجٌ: ١ َا دَٝٔ سذٸ

َٔ ايعًُا٤  ٚقس اختاض ٖصٙ ايؿهط٠ عسزٷ .«قاٍ»ط ايكسٚم ؾٝ٘ بـ َٛاضز اؾعّ، سٝح عبٻ

 ٗ َباسح عًّٛ اؿسٜح ٚايطداٍ.

ـٷ ٚيٝؼ  .، ؾ٬ ْڀٌٝ ٖٓا(72)ٚقس عجٓاٙ بايتؿكٌٝ ٗ قًچ٘ ،ٖٚصا ايػبٌٝ نعٝ

ٕٸ دعَ٘ ٫ي٘ ٚد٘ٷ غ َٸ سٻبٴ ٣ٛ ايجك١ بايؿٝذ ايكسٚم، ع٢ً أغاؽ أ  ا عٔ سؼڎإٔ ٜهٕٛ إ

ٕٸ قٍٛ إعكّٛ قس ثبت ؽڈسٵأٚ سٳ ، ؾٓذطٟ أقاي١ اؿؼٸ ايعك١ٝ٥٬، ٜٚجبت َٔ شيو أ

بسا ي٘ ٚانشاڄ بايبسا١ٖ،  ،ضٙ ٚتساٚي٘ٚبػبب نجط٠ تهطټ ;اڄ، َع٢ٓ أْٸ٘ٝيًكسٚم سػٸ

غريٙ،  بايكسٚم، بٌ تؿٌُ س٦ٓٝصٺ ٖصٙ ايكاعس٠ خاقٸ١ڄ ص ب٘، ا٭َط ايصٟ ٫ هعٌؾٝ٪خٳ

َٳ .(73)نُا إٔض إيٝ٘ أغتاشْا اٱٜطٚاْٞ تبٓٸ٢ ا٭خص  ٔٵٖٚصا َا ًٜٛح َٔ بعض عباضات 

 ٍ أق٣ٛ َٔ َػاْٝسٙ.سٵط بعهِٗ ظ١ًُ: َطاغٌٝ ايعٳَطاغٌٝ ايكسٚم، سٝح عبٻ

 ضْا ٗ تهعٝـ ٖصا ايػبٌٝ ٖٛ:َٚربٿ
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ٚٸ٫ڄ: ٕٸ أقاي١ اؿ أ ٝٸ١ إْٸُا ػطٟ ٗ غري إٛاضز اييت َٔ ٖصا ايكبٌٝإ  ;ؼٸ ايعك٥٬

ٕٸ نجط٠ ٚضٚز ضٚا١ٜ ٚتساٚهلا ستٸ ٢ يٛ دعٌ ايكسٚم ٚغريٙ هعَٕٛ بكسٚضٖا دعَاڄ ؾإ

ؽ ا٭َط سٵ٘ ٫ ٜٴطاز باؿځٖٓا، غاٜتٴ غ١ٝ َع١ًَٛڅسٵ١ڄ، بٌ اؿځٝطٖا سػٸقاطعاڄ ٫ ٜكٝٿ

بٌ ٜؿٌُ َا نإ ٚانشاڄ يهجط٠ ؾٛاٖسٙ،  ت ٚاحملتاز إٍ َكسٸَات،شٵايٓٛطٟ ايبٳ

إْٸُا ايه٬ّ إٔ متٌُ مساع ايكسٚم يؿدل ايٓيبٸ أٚ اٱَاّ، ٚأٜٔ ٖصا َٔ ايكسٚم 

 .(74)عٵغٝٸ١، ؾطادٹسٵ١ ٚاؿځٝعاز٠ڄ؟! ٚقس غبل يٓا إٔ عجٓا بايتؿكٌٝ ٗ أقاي١ اؿػٸ

ػٸٞ يٛ نإ ٖصا اؿسٜح بٗصٙ ايهجط٠ َٔ ايتساٍٚ سسٸاڄ قاض ناؿ ثاْٝاڄ:

ٝٸ١ ستٸ ٓاڄ ٫ٚ أثطاڄ ٗٝٵؾًُاشا مل لس ي٘ عٳ ٢ ايكطٕ ايػابع َا ٚقًٓا َٔ نتب سسٜج

ٚنٝـ مل ٜؿتٗط ٗ ٖصٙ إكازض، ٖٚٞ  ؟!اهلذطٟ تكطٜباڄ، عسا َا شنطٙ ايكسٚم

ٕڂ ٕٸ اؿػٸا ٕٸ ٖصا ٜعين أ  ت.شٵبٳ ز اؾرتاضڈ١ٝ ٖٓا فطٻعٳسٸ٠ يصنط ايؿاضز٠ ٚايٛاضز٠؟! إ

ٕٸ دعّ  ثايجاڄ: ٚؾكاڄ يٓٛاّ ايتعاٌَ َع  ايكسٚم بايطٚا١ٜ ّهٔ تؿػريٙ بػٗٛي١ٺإ

ؾُٝهٔ إٔ ٫  .ايطٚاٜات ٗ ايكطٕٚ اـُػ١ اهلذطٜٸ١ ا٭ٍٚ، ٖٚٛ ْٛاّ ايكطا٥ٔ ٚايٛثٛم

ؾ١ًُ  ;ب٘ أْٸ٘ سكٌ ي٘ ٚثٛمٷ ز ي٘، إ٫چقسٻ ٜهٕٛ شنطٙ يًػٓس يعسّ سكٛي٘ ع٢ً غٓسٺ

، ٫ٚ مطظ أْ٘ يٛ ٚقًتٓا ٖصٙ ايكطا٥ٔ نإ نُا ٖٛ زٜسِْٗ آْصاى ،قطا٥ٔ ٫ ْعطؾٗا

٫ ع٢ً غريٙ، بٌ يعًچ٘  ،ع٢ً ايكسٚم وكٌ يٓا ايٛثٛم َٓٗا، ؾٝهٕٛ ايٛثٛم سذٸ١ڄ

 ،ٚدسٙ َٓػذُاڄ َع ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚاؿسٜج١ٝ ا٭خط٣ ٗ ععٸ٠ اٱغ٬ّ ٚاٱّإ

ٌٷ  سٚم ٚغريٙ.ٗ ايك ،َٔ أغاغ٘ َڀًكاڄ ٚقشٝضٳ إهُٕٛ ٗ ْؿػ٘; ؾٗصا ايػبٌٝ باط

و بهرب٣ درب عٌُ إؿٗٛض يهعـ ايػٓس، ع٢ً أغاؽ ايتُػټ ايػبٌٝ ايجاْٞ:

ٕٸ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ قس عًُٛا بٗصا اـرب ٚاعتُسٚا عًٝ٘ ٗ َباسجِٗ ايؿكٗٝٸ١، ؾٗصٙ  ،أ

ٝٸ١ دابط٠څ ٜٚهاف إٍ شيو  .(75)يهعؿ٘ ايػٓسٟ، نُا شنطٙ غريٴ ٚاسس ايؿٗط٠ ايعًُ

 ا ٜعٜس ٗ ايٛثٛم بكسٚضٙ.ٖچ ،١ أٜهاڄتساٍٚ اـرب بٌ أٌٖ ايػٓٸ

ؾكس  ;ٌَ ع٢ً ٖصا اـرببأْٓا مل لس اعتُازاڄ َٔ ا٭قشاب إتكسٿ ٜٚٴٓاقځـ

از ٚابٔ ظٖط٠ ٚابٔ إزضٜؼ، ثِ اؾتٗط بٌ ٚدسْاٙ عٓس ايڀٛغٞ، ثِ تبع٘ ابٔ ايربٸ

ٕٸ  َهاؾاڄ .اي٬سكٌ عًِٝٗ، ٚمل لس ي٘ أثطاڄ بٌ غريِٖ إٍ أٚاغ٘ ايكطٕ ايػابع إٍ أ

هُٗا باـرب دع٬ٙ أسس ايٛدٛٙ از ٗ غري َٛنعڈ َٔ َٛانع ُػټايڀٛغٞ ٚابٔ ايربٸ

ٕٸ إككٛز بٗا ِ ؼكڊًځٚٗ َجٌ شيو ٫ ٜٴعٵ ،(76)ٚا٭زيچ١ ٝٸ١ ا٫غتٓازٜٸ١; ٭ ل ايؿٗط٠ ايعًُ
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ٕٸ ابٔ ظٖط٠  .اؾتٗاض ا٫عتُاز ع٢ً اـرب، َٚع٘ يعًچِٗ شنطٚٙ يًشؿس ٚايتأٜٝس نُا أ

ٚٳاع٢ً إد وترٸ» طاڄ بـاـرب نصيو َعبٿ شنط خ ٗ ُاّ إٛاضز اييت ؼسٻ «ٙٚٵيـ َا ض

ٚٗ دٛڎ نٗصا نٝـ  .(78)نُا عبٸط بصيو ابٔ إزضٜؼ ٗ بعض إٛانع .(77)ؾٝٗا عٓ٘

ٕٸ إٛانع بأْعٗا إٍ ابٔ إزضٜؼ ٫ تعٜس  ،ّهٔ ؼكٌٝ ايٛثٛم غرب نٗصا َع أ

ٝٸ١ عٳؾٌٗ ٜٴأ ؟!ع٢ً اـُػ١ عؿط َٛنعاڄ دابط٠ نُٔ ٖصا ايتٛقٝـ سٸ ٖصا ؾٗط٠ڄ عًُ

 اٙ؟!ايصٟ بٝٻٓ

َٸا ايؿٗط٠ بٌ إتأخٿ طٜٔ ؾ٬ ْط٣ هلا ٚدٗاڄ ٖٓا; ٭ْٗا ٫ تؿٝس ايٛثٛم ٚدرب أ

 ١ ي٘.ٝايػٓس، ؾٗصا اـرب بٗصٙ اؿاٍ ٫ سذٸ

َٓ٘ ٖٓا، ٖٚٛ أْٸِٗ يٛ ناْٛا ٜعًُٕٛ بٗصا اؿسٜح َا ٜؿِٗ  سٺَ٪ٜٿ بٌ يٓا شنطٴ

ٛٸ إػًِ بٛقؿ٘ غا١ٜڄ قاعس٠څ َٓؿٛز٠، ؾهٝـ مل  عطٜه١ يًعّ إٔ ٜهٕٛ إڀًٛب ٖٛ عً

ٕٸ  :ٜصنطٚا تكٝٝس ْكٛم َجٌ ايٓٗٞ عٔ ايعٚاز َٔ إؿطنات ٕجٌ ٖصٙ ايكاعس٠، َع أ

ٔٸ وكڍ ٛٸ بؿِٗ ايؿكٗا٤ يًكهٝٸ١؟!ايعٚاز َٓٗ  ل ايعً

َٸا عٌُ أٌٖ ايػٓٸ١ ب٘ ؾًعًچ٘ َٓڀًل َٔ ٚضٚزٙ ٗ  عٔ ابٔ  ،(79)قشٝض ايبداضٟٚأ

ؾ٬ تهٕٛ  .٫عتباضات ادتٗازٜٸ١ نتًـ َعِٗ ؾٝٗا ;ٜأخصٕٚ ب٘ َڀًكاڄِٖٚ  .اؽعبٸ

نُا قس ٜهٕٛ شيو يتكشٝشِٗ غٓس اؿسٜح  .ؾٗطت٘ بِٝٓٗ دابط٠ڄ يهعـ غٓسٙ

 ٫عتباضات ادتٗازٜٸ١. ;عٓسِٖ

َٸا غٓس اؿسٜح عٓس أٌٖ ايػٓٸ١ ؾُا دا٤ ي٘ ٗ ايبداضٟ ٚمٛٙ يٝؼ  ;عذٸ١ٺ ٚأ

. َٚا دا٤ |ٚيعًچ٘ مل ٜكسض َٔ ايٓيبٸ، اؽ٭ْٸ٘ دا٤ ؾٝ٘ سسٜجاڄ َٛقٛؾاڄ ع٢ً ابٔ عبٸ

ُٖٚا ف٫ٕٛٗ،  .عٔ أبٝ٘ ،سؿطز بٔ عبس اهلل بٔ سؿطز :ٚضز ؾٝ٘ (80)َطٜٚٸاڄ عٔ ايٓيبٸ

قشٝض هلصا اؿسٜح ٗ  ، ؾ٬ ٜٛدس غٓسٷ(81)نُا ْكٌ شيو ايعًٜعٞ ٗ ْكب ايطا١ٜ

 ٝع١.َكازض ايػٓٸ١ ٚايؿ

ٚعًٝ٘ ؾايكشٝض َا شنطٙ بعض ايعًُا٤ َٔ عسّ قشٸ١ ٖصا اؿسٜح َٔ سٝح 

 .(82)ايكسٚض ٚايػٓس

 

َٸا ايبشح ايس٫يٞ ٛٸ  ٚأ ٍٸ ع٢ً عً ٕٸ ايطٚا١ٜ تس ؾكس شٴنٹط ٗ اغتٛٗاض ايس٫ي١ أ
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ٛٸ غريٙ ع ٖٚصا ٖٛ َكته٢ اؾُع بٌ  .٫ٚ َػاٚات٘ ي٘ ،ًٝ٘اٱغ٬ّ ع٢ً غريٙ، ٫ عً

ٛٸ ايهؿط ٚغريٙ ع٢ً اٱغ٬ّ ،قسض ايطٚا١ٜ ٚشًٜٗا ٫ْسضاد٘  ;ايصٟ ٜٴؿِٗ َٓ٘ عسّ عً

ٛٸ أسس استُا٫ت: .ايصٟ ٫ ٜعًٛ ع٢ً اٱغ٬ّ «ايػري»نُٔ   ٚعًٝ٘ ؾإطاز بايعً

ٚٸٍ: ٛٸ ا٫ستُاٍ ا٭ ٕٸ اٱغ٬ّ ٜعًٛ غري عً ٙ َٔ ا٭زٜإ ؾطؾاڄ ايؿطف ٚايطتب١، أٟ أ

 ٭َٛض: ٖٚصا َػتبعسٷ. َٚها١ْ

ٛٸ اؿػٸٞ َٔ ن١ًُ أسسٖا ٛٸ «ٜعًٛ»: تبازض ايعً  ،َٚا نإ قطٜباڄ َٔ ٖصا ايعً

 نايػًڀ١ ٚايػٝڀط٠.

ٍڈٚثاْٝٗا  ، ٫ إٔ ٜكاٍ: ٜعًٛ.: إْٸ٘ ع٢ً ٖصا ايتكسٜط ٜٓبػٞ إٔ ٜكاٍ: عا

ٞٸ ٭َطڈ : إْٸ٘ ع٢ً ٖصا ايتكسٜط تكري ايطٚا١ٜ بٝاْاڄٚثايجٗا َٚٔ أٚنض ا٭َٛض  بسٜٗ

 عٓس إػًٌُ.

عٝح  ،إٔ ٜهٕٛ إطاز اٱخباض عٔ ظٜاز٠ ؾٛن١ اٱغ٬ّ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ:

 :ٖٚصا ا٫ستُاٍ َطزٚزٷ .ٜٚعزاز أْكاضٙ عٓٗا ،ٜتػًچب ع٢ً غا٥ط ا٭زٜإ

ٚٸ٫ڄ ٕٸ ٖصا اٱخباض يٝؼ َٔ ٚٚٝؿ١ ايؿاضع َٔ سٝح ٖٛ ؾاضع.أ  : بأ

 شيو َڀًكاڄ ٚٗ ُاّ ا٭ظ١َٓ. ٢ُا أْٸ٘ ْؿغٝٻ ٫ٚت٘ خاضداڄ، : عسّ قشٸٚثاْٝاڄ

ٚٸيٌ، ٜٓشكط تؿػري ايطٚا١ٜ بككس  ا٫ستُاٍ ايجايح: ٚبعس بڀ٬ٕ ا٫ستُايٌ ا٭

ٛٸ اٱغ٬ّ ٗ ُاّ  اٱْؿا٤ ٚاؾعٌ ايتؿطٜعٞ، ٚتهٕٛ تعبرياڄ عٔ اؿهِ اٱهلٞ بعً

 ط ع٢ً إػًِ.٘ ايهاؾإٛاضز، ٚبٗصا ٜجبت عسّ ١ٜ٫ٚ أٚ تػًڊ

تؿطٜعٝٸ١ َطتبڀ١  خ عٔ أَٛضڈبٌ ّهٓٓا تك١ٜٛ ز٫ي١ اؿسٜح بصًٜ٘ ايصٟ ؼسٻ

 .(83)ظ ايػٝام اٱْؿا٥ٞ ٗ اؿسٜحبباب اٱضخ َٚػأي١ اؿذب، ٖا ٜععٿ

ٍٷ ٕٸ ٖصا اؿسٜح ؾٝ٘ إْا ، إش ٜٴشتٌُ ؾٝ٘ ث٬ث١ ٚقس شنط ايػٝس اـ٥ٛٞ أ

ٛٸ اٱغ٬ّ َٔ سٝح :أسسٖااستُا٫ت:  نْٛ٘  :ٚثاْٝٗا ;اؿذٸ١ ٚايربٖإ ع٢ً غريٙ عً

صٙ ٚقس تابع٘ ٗ ططح ٖ .(84)غًبت٘ ع٢ً غا٥ط ا٭زٜإ :ٚثايجٗا ;أؾطف إصاٖب

ٕٸ  ،س قازم ايطٚساْٞ، َهٝؿاڄ استُا٫ڄ آخطا٫ستُا٫ت تًُٝصٴٙ ايػٝس قُ ٖٚٛ أ

ٚڈ َع اٱغ٬ّ ٫ ٜٴٓػذ، َعترباڄ إٔ تؿػري إػتسيچٌ يٛ مل ٜهٔ خ٬ف ايٛاٖط ؾٗ ٛ َتػا

زٕٚ إٔ ٬ٜسٜ اـ٥ٛٞ ٚايطٚساْٞ َجٌ أدٛب١ إطاغٞ ع٢ً بعض ٖصٙ  ،(85)غريٙ

ٚٗ َٛنعڈ آخط اغتٛٗط ايطٚساْٞ استُاٍ ايػًب١ ع٢ً غا٥ط  .ا٫ستُا٫ت أٚ ٜطزٸا عًٝٗا
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ٝٸ١ ايػًب١، نُا ٗ ؾُٝا ضدٻ .(86)ا٭زٜإ ض اـُٝين ايكٝػ١ اٱخباضٜٸ١ يًشسٜح نُٔ ثٓا٥

ٟٸ، ٕٸ إطاز باؿسٜح  .(87)أٚ ايػًب١ باؿذٸ١ ٚايربٖإ عكط إٗس ٚاعترب ايػٝس ؾهٌ اهلل أ

ٛڂُ٘ ٚقٛاْٝٓ٘ ٚسٴ  .(88)ذ٘ذٳٖٛ ضؾع١ اٱغ٬ّ ٗ ْٴ

يًؿطاض َٔ  ;َع إزخاٍ تعس٬ٜتٺ ،ٚقس ساٍٚ ايػٝٸس ايبذٓٛضزٟ تبٓٸٞ ؾهط٠ ايػًب١

 عكط ٚٗٛض استُاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، أٚ ٗ :َؿه١ً عسّ َڀابك١ ايطٚا١ٜ يًٛاقع، َجٌ

ٟٸ  .(89)َٚا ؾاب٘ شيو ،اٱَاّ إٗس

ُٸ َٸا ايػٝٸس قُس تكٞ ايك ٛٸ اٱغ٬ّ، ٫ٚ أ ٍٸ ع٢ً عً ٞ ؾأٚضز ع٢ً ايس٫ي١ بأْٗا تس

ٛٸ إػًِ ٛٸ اٱغ٬ّ ٚعً  .(90)٬َظ١َ بٌ عً

ِٸ ايطٚا١ٜ إٍ  َٸا َٔ باب ن ٕٸ إكڀعٌ ايٛاضزٜٔ ؾٝ٘ إ ٚايصٟ ْطاٙ ٗ اؿسٜح أ

ٕٸ ايكسٚم ْعُٗاُٗا سسٜجإ َػتك٬چايطٚا١ٜ، َع٢ٓ أْٸ ٚإَا َطتبڀإ  ;ٕ، غاٜت٘ أ

ٟٸ: ٟٸ إٍ إطٚ ِٸ إطٚ  ببعهُٗا َٔ باب ن

ٚٸٍ، ٖٚٛ ؾطض اْؿكاٍ إكڀع ايؿاٖس عٔ اؾ١ًُ  أـ ؾع٢ً ا٫ستُاٍ ا٭

َٸا ف١ًُ، سٝح ٫ ٜٴؿِٗ َٓٗا  اي٬سك١، ٖٚٛ ٚاقعٷ ٗ ْكٌ ايطٚاٜات، تهٕٛ ايطٚا١ٜ إ

ٛٸ ّ ٖصٙ ايسٜا١ْ ع٢ً غريٖا ٗ اؿكچا١ْٝ ٚا٭ؾطؾٝٸ١ ٗ تكسټ أٚ تهٕٛ ٚاٖط٠ڄ ;َع٢ٓ ايعً

ٚاؿذٸ١ ٚإهُٕٛ َٚا ؾاب٘ شيو; إش ٖصا ٖٛ أقطب إعاْٞ اييت ٫ قصٚض ؾٝٗا، ب٬ 

ٖچ  ا ٫ ؾاٖس ي٘ ٗ يػإ ايطٚا١ٜ.إزخاٍ سػاب ايسْٝا ٚاٯخط٠ 

 طاغٞ ٚغريٙ، ٚشيو:ل إل ع٢ً َا أؾازٙ احملكڍٚاْڀ٬قاڄ َٔ شيو ْعًڍ

ٚٸ٫ڄ: ٝٸ١ٓڄ ٭َطڈ ٚانض عٓس  أ ٕٸ ايكٍٛ بأْٸ٘ ع٢ً ٖصا ايتؿػري تهٕٛ ايطٚا١ٜ َب إ

ٕٸ َا ْعتربٙ إػًٌُ ؾكس عًډ كٓا َطاضاڄ ع٢ً ٖصا ايه٬ّ ٗ َٛانع أخط٣، ٚساقً٘ أ

ؾإٕ ٚنٛس٘ يٓا  ;|ايّٝٛ بسٜٗٝاڄ ٚانشاڄ َٔ غري إعًّٛ إٔ ٜهٕٛ نصيو عكط ايٓيبٸ

ٚأبػ٘ ايٛانشات ايّٝٛ مل تهٔ نصيو ٗ ايكسض  .دا٤ َٔ بٝاْ٘ ٗ شيو ايعكطإْٸُا 

ٚٸٍ، بٌ قاضت نصيو بعس بٝاْٗا ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ١،  ْتهًچِ عٔ ايػٓٸ١  أْٓاخاقٸ١ ٚا٭

ٕٸ بعض ايؿكٗا٤ قس تٛضٻ ٙ ٗ ٖصا ا٫يتباؽ ٗ غري َٛنعڈ ٗ ايٓبٜٛٸ١. ٚقس ٫سٛتٴ أ

 ايؿك٘.

ٔٵت٪نڍْعِ، عباض٠ ايكسٚم ٫  قبً٘ ٚبعسٙ  س أْٸ٘ ٜطٟٚ اؿسٜح عٔ ايٓيبٸ، يه

ٕٸ اؿسٜح ٜطٜٚ٘ عٔ غري ايٓيبٸ; ٭ْٸ٘ ٫ ٜكطٿ ٟٸْكٛمٷ ْبٜٛٸ١، َع استُاٍ أ عٓ٘،  ح بإطٚ
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ٟپ×بٌ ٜكٍٛ: )قاٍ ٌٸ ا٭ضدض أْٸ٘ ْبٛ  .(، ٚيع

ٛٸ اؿػٸٞ أٚ ايكطٜب َٓ٘ ٜبسٚ أغطب َٔ غابك٘; إش  ثاْٝاڄ: ٕٸ ايكٍٛ بتبازض ايعً إ

إػًِ، ٜكًض  ٌٵناٱغ٬ّ، ٚمل ٜكڂ ،َذطٸز إٔ ٜهٕٛ َٛنٛع ايكهٝٸ١ أَطاڄ َعٜٓٛاڄ

ٖٚٞ  ،ع٢ً اغتٛٗاض غري إع٢ٓ اؿػٸٞ َٚا ٜكاضب٘ يًه١ًُ اي٬سك١ شيو ٚسسٙ قط١ٜٓڄ

ٕٸ إطاز باٱغ٬ّ ٖٛ إػًِ َج٬ڄ، ؾٗصا أبعس  ، ٫ إٔ تٴؿرتض ايه١ًُ قط١ٜٓڄ«ٜٳعًٛ» ع٢ً أ

ٟټطٗعٔ ايصٚم ايعٴ ٕٸ اٱغ٬ّ ٜطتؿع ؾٛم غريٙ ٗ  َاْعڈ ، بٌ أ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ اؿسٜح: إ

 ايؿطف ٚإها١ْ.

ٕٸ إؿرتض ع٢ً ٖصا ايتؿػري ايتعبري بـ  ثايجاڄ: ٕٸ ايكٍٛ بأ ٍڈ»إ ، «ٜعًٛ»ٚيٝؼ بـ  ،«عا

ٕٸ ايؿعٌ إهاضع ٜؿٝس ا٫غتُطاضٜٸ١، ؾايطٚا١ٜ ٫ تطٜس بايؿعٌ إع٢ٓ  ّهٔ َٓاقؿت٘ بأ

إػتبڀٔ ؿكٍٛ ؾ٤ٞٺ بعس عسَ٘، بٌ ثبٛت ايٛقـ يًُٛنٛع ع٢ً مٛ  ثٞسٳاؿځ

ّ ع٢ً ُٳٌ نجرياڄ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ، تكٍٛ: إٛنٛع ٜتكسٻعٵا٫غتُطاض، ٖٚصا َػتٳ

ّ ع٢ً سطن١ إؿتاح عٓس ؾتض زا٥ُاڄ، ٚتكٍٛ: سطن١ ايٝس تتكسٻ ّٷاحملٍُٛ، أٟ ٖٛ َتكسٿ

 سا١ُ٥ هلصٙ ايٛنعٝٸ١، َٚا ؾاب٘ شيو.ايباب ب٘ بايٝس ٗ تعبري عٔ اؿاي١ اي

ٕٸ ايؿاضع  ضابعاڄ: ٕٸ َا نجط تساٚي٘ بٌ بعض ايؿكٗا٤ ـ نُا ؾعً٘ إطاغٞ ـ َٔ أ إ

 :إشيٝؼ َٔ ٚٚٝؿت٘ اٱخباض ٖٛ َٔ ا٭خڀا٤ إٓٗذٝٸ١ اييت ٚقع ؾٝٗا ْع َٔ ايؿكٗا٤; 

ٕٸ إتهًڍإْٸٓا غري َتأنڍ ـ1 ِ بٛقؿ٘ ًډايٓيبٸ( نإ ٜتهٖٚٛ ِ ٖٓا )سٜٔ َٔ أ

ٝٸ١ ٚيعًچ٘ نإ ٜطٜس اٱخباض، نُا أخربْا عٔ  .ؾاضعاڄ; إش ٖصا ؾطع اغتٛٗاض اٱْؿا٥

. ؾاغتٛٗاض ..ٚأخربْا عٔ ايربظر ٚاٯخط٠ ٚآخط ايعَإ ٚ .أؾٝا٤ نجري٠ ؼسخ َٔ بعسٙ

ٔٵاٱْؿا١ٝ٥ يٝؼ َتؿطٿ نْٛ٘ ؾاضعاڄ  عاڄ ع٢ً إسطاظ نْٛ٘ ؾاضعاڄ ٗ ٖصٙ اؾ١ًُ، يه

ٝٸ١عً عٷَتؿطٿ ؾ٬ ٜٛدس ؾ٤ٞ امس٘ أقاي١ اٱْؿا٥ٝٸ١ ٗ ن٬ّ  .٢ اغتٛٗاض اٱْؿا٥

ٕٸ إعكّٛ َؿطٿ طٳ ٗ إعكّٛ ، ٚنأْٓا مل ْٳعٷإعكٌَٛ، لطٜ٘ سٌ ايؿوچ بسع٣ٛ أ

ٌڈ إ٫چ ٌٸ بكًٝ ٕٸ ْكـ ا٭سازٜح أٚ أق  ٗ فاٍ ا٭َٛض ايؿطعٝٸ١. زٵطڇمل ٜٳ ؾكٝٗاڄ، َع أ

ٕٸ ايؿكٗا٤ ٗ ايعاز ٕٸ ايتؿطٜع ؾٝ٘ إٍ ا٠ ٜٓٛطٕٚ ٚاي٬ؾت أ يكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً أ

ٌٸ دسٸ ثين اڄ، ٫ تعٜس عٔ ْكـ غسؽ ايكطإٓ أٚ َا ْػبت٘ ايٛاسس إٍ ا٫ٖٛ اؿاي١ ا٭ق

ٞٸ ٕٸ ا٭قٌ ٗ ايٓيبٸ أٚ اٱَاّ ٖٛ اؾاْب ايؿطع  عؿط، بُٝٓا ٗ ايػٓٸ١ ٜعتربٕٚ أ

ٞٸ!  ايؿكٗ
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ٟٸ ضٚا١ٜٺيٛ غًډ ـ2 ٕٸ ايطٚا١ٜ ـ أ عاڄ ؾ٬ ٜعين ِ ؾٝٗا إعكّٛ بٛقؿ٘ َؿطٿهًډـ ٜت ُٓا أ

 ٫ إخباضاڄ، إش َا ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً شيو؟ ،زا٥ُاڄ إٔ تهٕٛ إْؿا٤ٶ سٻشيو أْ٘ ٫ بٴ

ٕٸ إعكّٛ ي٘ ؾدكٝٸاتٷ  ;ايؿدك١ٝ ايتبًٝػٝٸ١ :عسٸ٠، َٓٗا ٚٗ ٖصا ايكسز ْط٣ أ

ّ، يهٓٸٗا كٌ با٭سهاثايج١ ي٘ تتٸ ْٚط٣ إناؾ١ ؾدكٝٸ١ٺ ;ايؿدكٝٸ١ اؿهَٛٝٸ١ٚ

ٕٸ ١ًْڄ َٔ ايطٚاٜات دا٤ت ع٢ً ٖصا ايػٝام،  يٝػت بٝاْاڄ إْؿا٥ٝاڄ يًشهِ، ْٚععِ أ

ُٸٝ٘   .كٌ ب٘أٟ َا ٜتٸ ،، ْػب١ڄ إٍ َٛنٛع اؿهِ«ايؿدكٝٸ١ إٛنٛعٝٸ١»ٖٚٛ َا ْػ

ٕٸ ٚضم ايؿاٟ َٔ غري إأنٍٛ ٫ٚ إًبٛؽ، ؾٝػاعس بصيو  ؾُا إاْع إٔ ىرب إعكّٛ أ

سهاّ; يهٞ ٜعطف إػًِ بعض َكازٜل َا هٛظ ي٘ ايػذٛز عًٝ٘ َٚا ٫ ع٢ً بٝإ ا٭

نأْٸُا أغكڀٓا عًٝ٘ ؾدكٝٸ١  ،ات ؾك٘ٝػاڄ يًهًڍٕٚاشا اؾرتض إعكّٛ َبًڍ .هٛظ

ل َٛنٛعٗا؟ َا إاْع ٗ ايؿكٝ٘ إعاقط ايصٟ اعتاز إٔ ٜعڀٞ ايؿت٣ٛ ب٬ ع٬ق١ ي٘ بتشكڊ

ٔڈ َا ـ ِٓٛٝ تڀبٝل اؿهِ عٓسَا ٫ ٜتٝػٻؿٌ ٗ تإٔ ٜػاعس إعكّٛ إهًډ ط ـ ٗ ظَ

ٕٸ َعٝاض ايككط ٚاٱؾڀاض يًُػاؾط ٖٛ ايتعب ٚإؿكچ١ ايٓٛع١ٝ،  هلِ شيو ْٛعاڄ؟ يٓؿطض أ

ٌڈ َا، ٌٖ ٜهٕٛ ؼسٜس إػاؾ١ با٭َتاض أٚ بايعَٔ زي٬ٝڄ ع٢ً بڀ٬ٕ  ٕٸ شيو ثبت بسيٝ ٚأ

ٕٸ ٖصٙ نُا ؾعٌ بعض ايؿكٗا٤ إ ،ْٛطٜٸ١ ايتعب ايٓٛعٞ عاقطٜٔ؟ أ٫ ّهٔ اؾرتاض أ

ايٓكٛم قس دا٤ت يهب٘ ايتشكٝل إٝساْٞ ٱدطا٤ اؿهِ ٗ شاى ايعكط َا زاّ 

ٕٸ ػاٌٖ ٚدٛز ٖصٙ ايؿدكٝٸ١  َؿه٬ڄ َج٬ڄ؟ أٚ ٜهٕٛ َػاعس٠ڄ ع٢ً ٖصا ايهب٘؟ إ

ٝٸ١ ايهًڍ  ١ٝ ؾٝ٘، ٖٚٞ َٔ ا٭خڀا٤ اييتٗ إعكّٛ أزٸ٣ إٍ ْؿ٤ٛ قاعس٠ أقاي١ اٱْؿا٥

 ٫ ٜٛدس بطٖإ يكاؿٗا.

ٕٸ إع٢ٓ اٱْؿا٥ٞ إؿٝس يكاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ غري ٚاٖط َٔ ايطٚا١ٜ  خاَػاڄ: إ

ٕٸ ٖصا ايًػإ يٝؼ يػإ تؿطٜع أسهاّ، بٌ يػإ إخباض، ٚاؾ١ًُ اـربٜٸ١  ;إط٬قاڄ ؾإ

ٕٵ ٕٸ  ٚقعت َع٢ٓ اٱْؿا٤ أسٝاْاڄ، أٚ نإ ْاػٗا َؿٝساڄ يٓا ٗ َعطؾ١ ا٭سهاّ، إ٫چ ٚإ أ

نإ ايه٬ّ إخباضاڄ. ٚيٛ  تؿٝس اغتٛٗاضٙ، ٚإ٫چ إٔ تهٕٛ عًٝ٘ قط١ٜٓڅ سٻبٴ ٖصا ا٭َط ٫

نإ ٚاٖط ٖصا اؿسٜح ٖٛ اٱْؿا٤ َذطٸز ٖصا ايرتنٝب ؾًُاشا ٫ ٜػتسيچٕٛ َباؾط٠ڄ 

ٔڇ ايڃ﴿يكاحل قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ بكٛي٘ تعاٍ:  ٚٳزٹٜ ٗٴسٳ٣  ٘ٴ بٹايڃ ٌٳ ضٳغٴٛيځ ٛٳ ايډصٹٟ أځضٵغٳ شٳلٿ ٖٴ

ٕٳ ُٴؿٵطڇنڂٛ ٛٵ نځطڇٙٳ ايڃ ٚٳيځ ٘ٹ  ٔڇ نڂًڍ ٗڇطٳٙٴ عٳًځ٢ ايسٿٜ ٛڃ ٝٴ ; ٚاْٛط: 9، ٚايكـ: 33)ايتٛب١:  ﴾يٹ

 (؟!28ايؿتض: 
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ٛٸ اٱغ٬ّ ٫ ٜتٓاغب َع نٕٛ إدبٹط ٜ٪غٿ ٕٸ اٱخباض عٔ عً َٸا ايكٍٛ بأ ؼ ٗ ٚأ

ٛٸٙ ؾٗصا قشٝضٷ ٔٸ َؿهًت٘ أؾطٜعت٘ أسهاَاڄ تؿٝس خؿض اٱغ٬ّ ٚزْ ْٸ٘ وتاز ، يه

ٛٸ إػًِ ٛٸ اٱغ٬ّ إٍ َؿّٗٛ عً ٛٸ اٱغ٬ّ  .يًعبٛض َٔ َؿّٗٛ عً ؾإشا نإ إطاز بعً

ٛٸٙ بإػًٌُ ؾٗصا َٓاقضٷ يًٛاقع; ٭ْٸٓا عٓسَا ْؿطض اؾ١ًُ خربٜٸ١ڄ، ثِ ْطٜس  َڀًل عً

، ؾ٬ إتكسٿ١ََٔ إخباضٖا ايعبٛض ا٫غتٓتادٞ مٛ إعطؾ١ ا٭سهاَٝٸ١ بايڀطٜك١ 

ٕٸ ٖصٙ ايعا١ٜٚ زْٜٝٛاڄ يٝػت ٓا ايتشطټّهٓ ض َٔ ايعا١ٜٚ اـربٜٸ١ ٗ اؾ١ًُ، ٚإؿطٚض أ

، ٚهلصا ًٜعّ تؿػري اؿسٜح َا ٜتٓاغب َع اٱخباض غري ع٢ً إط٬قٗا، بٌ ٖٞ َٓكٛن١څ

ٟٸ َع٢ٓٶ ْؿطن٘ ٗ ٖصٙ اؿاٍ ئ ٜؿهٞ إٍ  إؿهٞ إٍ ايهصب َٚٓاقه١ ايٛاقع، ٚأ

ٛٸ اٱغ٬ّ باؿذٸ١ أٚ ايربٖإ أٚ إثبات ا٫ْتكاٍ يكاعس٠  ٕٸ اٱخباض عٔ عً ْؿٞ ايػبٌٝ; ٭

أٚ غري شيو ٫ ّهٔ َٔ خ٬ي٘  ايؿطف أٚ آخط ايعَإ أٚ ايكٝا١َ أٚ عكط ايٓيبٸ

َٔ ؾطض اؿسٜح ىرب  سٻبٴ ، ؾ٬نُا ٖٛ ٚانضٷ ،ا٫ْتكاٍ يهًچ١ٝ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ

ٛٸ اـاضدٞ يٲغ٬ّ بإػًٌُ، ي ٛٸ اٱْؿا٥ٞ، عٔ َڀًل ايعً ٓٓتكٌ إٍ َڀًل ايعً

ٛٸ اـاضدٞ غري ٚإؿ ٕٸ َڀًل ايعً  ٚاقعٞ، نُا قاض ٚانشاڄ.طٚض أ

بإؾاز٠ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ;  ُٓا باٱْؿا١ٝ٥ ؾكس ٜكاٍ بأْٸٗا غري َٓشكط٠ٺبٌ يٛ غًډ

ٌٸ إطاز إْؿا٤ ٚدٛب إع٤٬ اٱغ٬ّ ع٢ً إػًٌُ، ؾٝذب عًِٝٗ إٔ هعًٛا  إش يع

ٕٵ(91)ٝاڄ ع٢ً غا٥ط ا٭زٜإ ٚا٭َِ، نُا استًُ٘ اـُٝينٸاٱغ٬ّ عاي قٌٝ بأْٸ٘ ًٜعّ  ، ٚإ

ٜٴ» :إٔ ٜهٕٛ اؿسٜح ٜٴ»، ٚيٝؼ «ٌٳعٵ٫ٚ   .(92)«٢ًځعٵ٫ٚ 

ٕٸ إطاز بٗصا اؿسٜح ٖٛ ْؿٞ ايٓػذ تبسٚ يٞ بعٝس٠ڄ غازغاڄ: ٕٸ ؾطنٝٸ١ أ ٭ْٸ٘ ٫  ;إ

َٸق ،ْعِ .طف َٔ ٖصا ايتعبري إضاز٠ ْؿٞ ايٓػذٜؿِٗ ايعٴ اڄ ٜهٕٛ س ٜؿِٗ َٓ٘ َع٢ٓ عا

 عسّ ايٓػذ َٔ َكازٜك٘، ٖٚصا غري إٔ ٜهٕٛ إع٢ٓ ٚإسيٍٛ ٖٛ ْؿٞ ايٓػذ.

ٚبٗصا ٜٛٗط أْٸ٘ ع٢ً استُاٍ اْؿكاٍ إكڀع ـ ايؿاٖس َٔ ايطٚا١ٜ عٔ غريٙ، ٫ 

 ٜٴػتؿاز َٔ ايطٚا١ٜ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ.

ڀع ايؿاٖس باؾ١ًُ كاٍ إكٖٚٛ ؾطض اتٸ ب ـ ٚأَا ع٢ً ا٫ستُاٍ ايجاْٞ،

ٕٸ ؾڂطٳم اٱْؿا٥ٝٸ١ تػسٚ أنرب س٦ٓٝصٺ اي٬سك١، ٕٸ شٌٜ اؿسٜح ٚاضزٷ ٗ  ;ؾإ ع٢ً أغاؽ أ

ٕٵ ٕٸ ايٓيبٸ نأْٸ٘ استٴ قهاٜا إْؿا٥ٝٸ١ تؿطٜعٝٸ١، ٚإ ٌُ أٜهاڄ َٔ غٝام تطتٝب إكاطع أ

ّڈ  ;عٞبعهٴٗا تؿطٜ ;عٔ بعهٗا ض ؾٝ٘ ١ًْ قهاٜا َٓؿك١ًٺطٌٜٛ ٜكطٿ نإ ٜتهًچِ به٬
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 ٚبعهٴٗا غري تؿطٜعٞ.

ٝٸ١ بكط١ٜٓ ايػٝام ـ َع اغتبعاز ا٫ستُاٍ إصنٛض آْؿاڄ ـ ٫ ٚد٘  َٚع تكطٸض اٱْؿا٥

ٕا أؾازٙ بعهٴِٗ َٔ ايتؿهٝو بٌ اٱغ٬ّ ٚإػًِ، ؾإْٸ٘ يٛ مل ْطب٘ ايصٌٜ بايكسض 

ٕٸ ايطٚا١ٜ تٴ ٟٸ ؾ٤ٞ ٜٛسٹكٵأَهٔ ايكٍٛ بأ دب ض قاعس٠ڄ تكهٞ َٛدبٗا بعسّ ؾطع١ٝ أ

ٛٸ غري اٱغ٬ّ بٛقؿ٘ زٜا١ْڄ، ٖٚصا َا ٜطب٘ ايكاعس٠ بباب اؾٗاز ٚايع٬قات ايسٚي١ٝ  .عً

ٛٸاڄ يًهؿط ع٢ً اٱغ٬ّ َا ٖٛ طٳ٬ ٜٴشٵؾاغت٦ذاض ايهاؾط يًُػًِ  أَاٚ ٕٸ ؾٝ٘ عً ظ أ

ّٸو بايطٚا١ٜ أؾب٘ بايتُػټإغ٬ّ، َٚع ايؿوچ ٜهٕٛ ايتُػټ ٗ ايؿب١ٗ إكساقٝٸ١  و بايعا

 ي٘.

َٸ ٕٸ ايطٚا١ٜ ْؿػٗا تڀبٸل ايكاعس٠ ٗ َٛضز إػًِأ ٫  ،ا يٛ ضبڀٓا ايكسض بايصٌٜ ؾإ

اٱغ٬ّ، ؾٝهٕٛ شيو ؾاٖساڄ ع٢ً بڀ٬ٕ ايتؿهٝو إصنٛض، ٜٚ٪خص س٦ٓٝصٺ بإط٬م 

 يػإ ايطٚا١ٜ ٱثبات قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ.

ٔٵ مثٸ١ خكٛقٝٸ١ ٖٓا، ٖٚٞ أْٸ٘ يٛ ؾطنٓا ٗ آ١ٜ ْؿٞ ايػبٌٝ أٚ غريٖا  يه

ٔٵَهإ ايتدكٝل ٚعسّ ُٓټإ ٕٸ يػإ  عٗا عٓ٘، نُا قاي٘ بعضٷ، يه ٗ إكاّ ٜبسٚ أ

ٕٸ اٱغ٬ّ ٜكبض زاْٝاڄ ٚيٛ ٗ بعض  اؿسٜح آبٺ عٔ ايتدكٝل; إش ٫ ٜعكٌ إٔ ٜطٜس أ

َٚع٘ مثٸ١ َٛاضز ٜهٕٛ غري إػًِ  .ع ْؿػ٘خاقٸ١ َػا١ُٖ َٔ إؿطٿٚاؿا٫ت، 

 ،سا٫ت إعاٖسات إػُٛح بٗا ؾطعاڄ :ٛ غًڀ١ٓ، َجٌَػًچڀاڄ ؾٝٗا ع٢ً إػًِ ٚي٘ م

َٸ١ ٚاييت تعڀٞ ايهاؾط مٛ غًڀ١ٓ، ٚيٛ َ٪قډ ٕٸ ايهجري َٔ أسهاّ أٌٖ ايص ت١، بٌ إ

نُإ َا أتًؿ٘  :بٗصٙ ايػًڀ١ٓ، َجٌ )بٌ ٚأسٝاْاڄ َڀًل أٌٖ ايهتاب( ؾٝٗا اعرتافٷ

بٌ سكٛم ايٛايسٜٔ غري إػًِ هلِ، ٚسلٸ ايعٚد١ َٔ أٌٖ ايهتاب بإٗط ٚايٓؿك١، 

إػًٌُ ٗ غري َا ٜٴعك٢ اهلل ب٘، ٚسا٫ت اقرتاض إػًِ يًهاؾط، ٚبعض ايٓكٛم 

ٞٸ ٍٸ ع٢ً شٖاب اٱَاّ عً يًكانٞ َع سهُ٘ يكاحل غري إػًِ ع٢ً أَري  ×تس

إ٪ٌَٓ، ٚغري شيو، ؾهٝـ ّهٔ ؾِٗ ا٭َط نُٔ ٖصا ايػٝام؟! َٚا ايؿطم بٌ 

 اؿذب ٚغريٙ؟!

ؾًٝعّ ْؿػ٘ ب٘، َٚا ، ّ إػًِ عًٝ٘سٹكاٍ بهطٚض٠ ايتُٝٝع ٖٓا بٌ َا ٜٴكڃٜٴ ُابٳٚضٴ

 زٕٚ غبل شيو بإقساَ٘ ٖٛ ع٢ً شيو. ،ػعً٘ ايؿطٜع١ يًهاؾط عًٝ٘ َٔ غًڀ١ٓٺ

ٝٸ١ بايكٍٛ:  ٚاؾٛاب »ٚقس ساٍٚ ايؿانٌ ايًٓهطاْٞ اؾٛاب عٔ ٖصٙ اٱؾهاي
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ٚٸٍ ٚنٛح نٕٛ ايسيًٌٝ آبٌٝ عٔ  ،«ئ»ت١ًُ ع٢ً ن١ًُ ُا اٯ١ٜ إؿغٝٻ ،عٔ ا٭

َهاؾاڄ  ،ٚعٔ ايجاْٞ عًُٝٗا. ؽكٝلڈ ٟٸأايتدكٝل; نطٚض٠ َٓاؾا٠ ؿُٓٗا يعطٚض 

إٍ ايٓكض َا إشا أضازت إطأ٠ إ٪١َٓ تعٜٚر ْؿػٗا َٔ ايهاؾط، ؾإْ٘ ٫ ؾطم بٝٓ٘ ٚبٌ 

٘ٺ ٘ ٗ ايتػًڊ ٕٸ َٓؿأأ ،...ِٗ ٫ ٜكٛيٕٛ باؾٛاظ ٗ ايٓهاح، َع أْٸقٛض٠ ا٫قرتاض بٛد

ٜهاڄ دعٌ ايؿاضع ٚسهُ٘ بًعّٚ أزا٤ ايكطض إٍ إكطض، ٚنٕٛ أٖصٙ ايؿطٚض 

٘ َع عسّ ٖصا اؾعٌ مل ٜهٔ إكرتض ًَعَاڄ ْٸأاٱت٬ف غبباڄ يًهُإ; نطٚض٠ 

ّٚهٔ اؾٛاب  ؾاٱؾهاٍ ٫ ٜٓسؾع َجٌ شيو.٬ڄ، ٫ٚ إتًـ نآَاڄ ٕاي٘ أق ،با٭زا٤

إٍ ايطٚاٜات  تعٜٚر إطأ٠ إ٪١َٓ ْؿػٗا َٔ ايهاؾط َػتٓسٷ عسّ دٛاظ ٕٸأعٔ ايٓكض ب

ٕٸ ايٛد٘ ؾٝ٘ ٖٞ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ، بٌ ّهٔ أ، ٚمل ٜعًِ ١ٙ ايٛاضز٠ ٗ َٛضزاـاقٸ

 .(93)«ا٫قرتاض ٚايهُإ :آخط ٫ ٜٛدس ٗ َجٌ ٕ ٜهٕٛ ٬َىٺأ

هب إٔ ْتٛقچـ  ،ب١ عًُٝٗاٚايٓتا٥ر إرتتٿ، هض إٛقـ َٔ ا٫ستُايٌتٸاٚبعس إٔ 

ٚٸٍ ؾإشا نإ ٚاضزاڄ غٛف ٜطبو ا٫غتس٫ٍ باؿسٜح،  .ق٬ًٝڄ عٓس استُاي١ٝ ا٫ستُاٍ ا٭

ٝٸ١، ٚيٝؼ ايؿطن١ٝ إٓڀك١ٝ اـايك١ ؾٝ٘. ٝٸت٘ ايعًُ ٝٸت٘ َعكٛي  ْٚككس باستُاي

ٍٷ  ٜٚؿٗس يصيو فُٛع١ ؾٛاٖس َتهاتؿ١: ;َعكٍٛ ٚايصٟ ٜبسٚ أْٸ٘ استُا

ٚٸٍ: ٕٸ اؿس ايؿاٖس ا٭ ٌٸ أقً٘ عٓسِٖ، إ ٜح ٚضز ٗ َكازض أٌٖ ايػٓٸ١، بٌ يع

ِٸ ٖصٙ ٖٚصا َا ٜععٿ .ؾٝ٘ اؾ١ًُ ايتاي١ٝ زٵطڇٚٗ ْٝعٗا مل تٳ ٕٸ ايؿٝذ ايكسٚم ن ظ أ

 أخط٣، َػتؿٝساڄ َٔ ايتكطٜب ٚايطب٘ بُٝٓٗا. ايطٚا١ٜ إٍ ضٚا١ٜٺ

ٕٸ ايكسٚم ّاضؽ اٱزضاز ٗ اؿسٜح ايؿ ايؿاٖس ايجاْٞ: ٕٸ اؿسٜح عٔ أ طٜـ إ

 ،ؾٛدٛز َجٌ ٖصٙ ايؿب١ٗ ٗ ايكسٚم .، ٖٚصا َٔ أخـ ٸ أْٛاع٘ إشا قضٸ ايتعبريؾا٥عٷ

 تٛدب ضؾع ا٫ستُاٍ. ،ٚيٛ مل تجبت

ٕٸ ايكسٚم ٗ ٖصا اؿسٜح نإ ٜػٛم ؾٛاٖس ع٢ً ؾهط٠  ايؿاٖس ايجايح: إ

َع ظ استُاٍ أْٸ٘ سؿس ضٚاٜاتٺ عسٸ٠ ا ٜععٿٖچ ،ٚمل ٜهٔ ٜٓكٌ فطٸز ا٭سازٜح ،١َٓعٝٻ

، ت٫ٌ ٜتٛاضخ أٌٖ ًَچ: رياخ أٌٖ إًٌَ باب»سٝح قاٍ:  ،ؾ٬ًٓسٜ ْكٸ٘ بسقچ١ٺ .بعهٗا

ٕٸ ٚشيو ;ٚإػًِ ٜطخ ايهاؾط، ٚايهاؾط ٫ ٜطخ إػًِ اؿهِ ٗ أَٛاٍ  أقٌ أ

ٞٵ٤ٷإؿطنٌ أْٗا  ٕٸ ؾځـ  اهلل ععٻ ٕٸأَٔ إؿطنٌ، ٚ بٗا إػًٌُ أسلٸ يًُػًٌُ، ٚأ

ٌٻ ّ ع٢ً ايكاتٌ عكٛب١ نُا سطٸ، هلِ بهؿطِٖ ع٢ً ايهؿاض إرياخ عكٛب١ڄّ ُا سطٻإْٸ ٚد
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َٸ ٟٸيكتً٘، ؾأ ّڈ ا إػًِ ؾٮ ؟ اڄغ٬ّ ٜعٜسٙ ؾطٸٚنٝـ قاض اٱ ٚعكٛب١ وطّ إرياخ؟! دط

ض ٫ٚ إنطاض ٗ طٳ٫ نٳ :|َٚع قٛي٘، غ٬ّ ٜعٜس ٫ٚ ٜٓكلاٱ :|َع قٍٛ ايٓيبٸ

غ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ اٱ :×َٚع قٛي٘، اڄ٫ٚ ٜعٜسٙ ؾطٸ، غ٬ّ ٜعٜس إػًِ خرياڄؾاٱ. غ٬ّاٱ

يٞ ٩ٳٟٚ عٔ أبٞ ا٭غٛز ايسټٚضٴ وذبٕٛ ٫ٚ ٜطثٕٛ. اض َٓعي١ إٛت٢، ٫ٚايهؿچ ،ٜع٢ً عًٝ٘

ٕٸ ٟپ ،إيٝ٘ ؾادتُعٛا ،َعاش بٔ دبٌ نإ بايُٝٔ أ ، َػًُاڄ ٚتطى أخاڄ، َات ٚقايٛا: ٜٗٛز

إػًِ َٔ  خؾٛض ،عٜس ٫ٚ ٜٓكلغ٬ّ ٜٜكٍٛ: اٱ |ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ َعاش: مسعتٴ

ٟٸ  .(94)«...أخٝ٘ ايٝٗٛز

ٕٸ قػُاڄ َٔ اؾ١ًُ ا٭خري٠ َٔ اؿسٜح ٚضز يٛسسٙ َٓؿك٬ڄ ٗ  ايؿاٖس ايطابع: إ

ٞٸ بػٓسٙ ، ٖـ(255ؾكس ض٣ٚ ايساضَٞ) .×َكازض أٌٖ ايػٓٸ١ أٜهاڄ، َطٜٚٸاڄ عٔ اٱَاّ عً

ٝٸ ٕٸ، أعٔ إبطاِٖٝ اؿهِ»إٍ   ٛنٌ ٚأٌٖ ايهتاب ٫ وذبٕٛإًُ :قا٫ ٚظٜساڄ اڄعً

ٌٸ ايكسٚم أخص ايطٚاٜتٌ عٔ (96)أخط٣ ٘ ٚضز ٗ َكازض عسٜس٠ٺ. َٚجًڂ(95)«٫ٕٚ ٜطثٛ . ؾًع

 َٓؿكًتٌ. ×عًٞڎ

ٕٸ ْٝع ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸ١ إتكسٿ ايؿاٖس اـاَؼ: َا ٜبسٚ ـ ٖصا  ٌَ ْكًٛا ـ ٗإ

ٖٚصا ٜؿٞ بأْٸِٗ مل  .َٔ شيو سٵٚتأنډ عٵؾطادٹ ،اؿسٜح َٔ زٕٚ شًٜ٘ ٗ نتبِٗ ايؿكٗٝٸ١

ٚيعًچِٗ  .َٔ ًْتٌ، بٌ َٔ اؾ١ًُ ا٭ٍٚ ؾك٘ بٷٜأخصٚا ٖصا اؿسٜح ع٢ً أْٸ٘ َطنډ

ٕٸ ايكسٚم أخصٙ َٔ َكازض أٌٖ ايػٓٸ١، ٚيٝؼ  ،اڄٝاعتربٚٙ غٓٿ ؾٝٗا ايصٌٜ، ؾاعتربٚا أ

 عٔ شًٜ٘. ؾٝهٕٛ اؿسٜح َػتك٬ڋ

ٌ، بُٝٓا إٓاغب أنجط يٛ ناْتا ايعڀـ بايٛاٚ بٌ اؾًُت ايؿاٖس ايػازؽ:

 كًتٌ إٔ ٜهٕٛ ايعڀـ بؿا٤ ايتؿطٜع.َتٸ

ِٸ ايطٚا١ٜ إٍ ايطٚا١ٜ ٖٓا، ؾٝكعب  بٗصٙ ايعٓاقط لس َعكٛيٝٸ١ استُاٍ ن

 .اغتٛٗاض إسيٍٛ اٱْؿا٥ٞ َٔ اؿسٜح، ؾ٬ ٜهٕٛ زي٬ٝڄ ع٢ً قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ

ٕٵ ٝٸ١ ٚإ  ١ڄ عٝح تطؾع َػت٣ٛ ا٫ستُاٍ دسٸاڄ.مل تهٔ قٜٛٸ ٖٚصٙ ايعٓاقط تعڀٞ إعكٛي

١ ايطٚا١ٜ ٫ٝ ٜهٕٛ ايه٬ّ غ٣ٛ ٗ سذٸ ع٢ً ا٫ستُاٍ ايجاْٞ بٓا٤ٶ، ٚعًٝ٘

ض ٕا تكطٻ ;٢ َع ثبٛت غٓسٖا ٫ ْعتُس عًٝٗا يٛسسٖابٌ ستٸ .ّ عسّ ثبٛتٗاٚقس تكسٻ .ْؿػٗا

ٕٸ بكسٚضٙ غري١ٝ ٗ َباسح أخباض اٯساز عٓسْا َٔ عسّ سذٸ خاقٸ١ ٗ ٚ، اـرب إڀُأ

ٕٸ ايطٚا١ٜ ٖٓا تؿهڍ نرب٣ ٗ ايؿك٘  ٌ قاعس٠ڄايكهاٜا اـڀري٠، ٖٚصٙ َٓٗا; ٭
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 اٱغ٬َٞ.

ٟٸ إؿٗٛضٖصا نًڊ ٕٸ  ضٚاٜاتٷ تٵنطٳٚقس شٴ .٘ ٗ ايٓبٛ أخط٣ ٜطدع َعُٛٗا إٍ أ

ٍٸ يعبسٙ إ٪َٔ  ٖٚٞ ضٚاٜاتٷ .ايكطآْٞ أٜهاڄ ٖٚٛ أَطٷ َػتؿاز َٔ ايٓلٸ .اهلل ٫ ٜطن٢ ايص

ُچ١، إ٫چ أْٸٗا ـ نُا قًٓا غابكاڄ ـ ستٸٝٛدٛز٠ ٗ إكازض ايؿٝع١ٝ ٚايػٓٿَ ت غٓساڄ ٢ يٛ 

ٍٸ ٚأَجاٍ شيو ع٢ً أنجط َٛاضز قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ أدٓبٝٸ١څ  ،عٔ إكاّ; يعسّ قسم ايص

ٚايعسٜس َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات بكسز اؿحٸ  ،ٖصا .ناٱداض٠ ٚبٝع إكشـ ٚأَجاٍ شيو

 ع٢ً طًب ايععٸ٠.

ِ، ّهٔ إٔ تهٕٛ بعض َكازٜل ايتؿطٜعات إٓػذ١ُ َع قاعس٠ ْؿٞ ْع

ٔٵ عبس  ٚشيو َٔ ْٛع اـرب ايصٟ ضٚاٙ ،ٜكتكط ؾٝ٘ ع٢ً زيًٝ٘ ايػبٌٝ َٔ ايععٸ٠، يه

ٔٷ، ×عٔ أبٞ دعؿط ،ايطٓٔ بٔ أعٌ ٕٸ»َػًِ، قاٍ:  ٗ ايٓكطاْٞ ّٛت ٚي٘ اب اهلل  إ

ٌٻ ععٻ . ؾكس ضتٸبت ع٢ً ايععٸ٠ (97)«ٔ ْطثِٗ ٫ٚ ٜطثْٛا، ؾٓشاڄععٸ غ٬ّ إ٫چمل ٜعزْا باٱ ٚد

َٸا غريٙ  تٵٚثبٛت٘ يٓا، ؾٓأخص بٗصا ايصٟ أؾاضٳ ،سطَاِْٗ َٔ اٱضخ إيٝ٘ ايطٚا١ٜ، ٚأ

ٞ ؾًٝػت غ٣ٛ ًڍٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً ؾ٤ٞٺ نڂ تٵطف ٚايعك٤٬، بٌ يٛ زيډؾٓٓٛط ٕا ٜٴجبت٘ ايعٴ

ـٷ آسازٟ، ٚبعضٴ خربڈ ٗا اٯخط َشُس بٔ غٓإ، َٛغ٢ بٔ بهط، ٚبعهٴ ططق٘ نعٝ

ٕٵ  ثايح َعترب. نإ ٖٓاى ططٜلٷ ٚإ

ٕٸ إثبات قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ بعطنٗا ايعطٜض بعسزٺ قسٚز َٔ أخباض  ٚايٓتٝذ١ أ

ٝٸ١ اييت ؽهع ٕٓاقؿاتٺ ،اٯساز  .تاّڎ غريٴ ،غٓسٜٸ١ ٚز٫ي

 

، ع٢ً أغاؽ أْٸِٗ أْعٛا ع٢ً أْٸ٘ (98)عًُا٤ ٖٓا باٱْاعَٔ اي ُػٸو غريٴ ٚاسسٺ

ٛٸ ايهاؾط ع٢ً إػًِ، ٖٚصا ٜعين أْٸِٗ اغتٓتذٛا  ِٷ ٜٛدب عً مل هعٌ ٗ اٱغ٬ّ سه

ٝٸ١ َٛغٻ اٱْاع َٔ عًُٝٸ١ٺ ا أْٸٓا ٫ ّهٔ إٔ ٚٵع١ ٗ ايٓتا٥ر ايؿكٗٝٸ١ يًؿكٗا٤، ؾطأځاغتكطا٥

ٞٸ ِڈ ؾكٗ ٛٸ اي ْعجط ع٢ً سه  ،هاؾط ع٢ً إػًِ، بٌ ايعهؼ ٖٛ ايكشٝضٜٛدب عً

عسّ تعٜٚر إػ١ًُ َٔ ايهاؾط، ٚعسّ دٛاظ ًَو ايهاؾط يًعبس إػًِ، ٚسط١َ  :َجٌ

ؾٓػتٓتر َٔ شيو اتٸؿام ايؿكٗا٤ ع٢ً ضٚح ايكاعس٠،  .ٚغري شيو ،بٝع إكشـ يًهاؾط

 هلا. يٛدسْا هلِ َٛاقـ ؾكٗٝٸ١ ْاقه١ڄ ٚإ٫چ
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ٞٸاٱْاع احملكٻ :سٖاأس»ل إطاغٞ: ٜكٍٛ احملكڍ ع اؿاقٌ َٔ تتبټ ٌ ايكڀع

ِٗ َتػإٕٛ ع٢ً عسّ ٚدٛز إكاَات اييت شنطْاٖا ٗ ايباب، ؾإْٸ ن١ًُ ا٭قشاب ٗ

ـٷ .ُات َٔ زٕٚ ْهريڈٜٚطغًْٛ٘ إضغاٍ إػًډ ،يًهاؾط ع٢ً إػًِ ايػبٌٝ  ٖٚصا ناؾ

ا٫غتؿان١، بٌ  ١ سسٸْاعات إٓكٛياٱ :ٚثاْٝٗا ٚسهُ٘ ب٘. ،ضنا ايؿطع بصيو عٔ

س٠ بايؿٗط٠ ايع١ُٝٛ ايبايػ١ إ٪ٜٻ ،ـ ع٫ ىؿ٢ ع٢ً إتتبٿ نُا ـَٔ ا٭قشاب  ،ايتٛاتط

 .(99)«ايهطٚض٠ سسٸ

ٔٸ ا٫غتٓاز هلصا اٱْاع احملكٻ ٌ أٚ إٓكٍٛ، بٌ يًؿٗط٠، ٜٛاد٘ َؿانٌ، ٚيه

ُٸٗا:  أٖ

ٚٸ٫ڄ: َٴ أ َٔ ٖصا ايٓٛع ٗ  ڀطح قاعس٠څظ تاضىٝٸاڄ )قػطٜٚاڄ(; إش مل تطٳشٵإْٸ٘ غري 

ظ ٖصا اٱْاع؟! طٳطٜٔ، ؾهٝـ ٜٴشٵنتب ايؿكٗا٤ إتكسٸٌَ، بٌ ٚقػِ َٔ إتأخٿ

إٔ ٜهٕٛ شيو عرب َتابع١ إٛاضز ايتڀبٝكٝٸ١  سٻبٴ َهاؾاڄ إٍ أْ٘ يٛ أضٜس اغتهؿاؾ٘ ؾ٬

بٝع  ؾكس اختًؿٛا ٗ َػأي١ ;يكاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ، ٖٚٞ َٛاضز ٫ وطظ إْاعٷ ؾٝٗا

 .ؾٝٗا إكشـ ٚبٝع ايعبس إػًِ يًهاؾط ٚاغت٦ذاض ايهاؾط يًُػًِ، ٚمل ٜٓعكس إْاعٷ

ٕٸ ٖصا اٱْاع نإ ع٢ً أغاؽ َؿّٗٛ  ٚٗ إٛانع اييت اْعكس عًٝٗا إْاعٷ ٫ ْٴشطظ أ

ٌڈ ٟٸ ْؿٞ ايػبٌٝ، بٌ ًٜٛح َٔ ن٬َِٗ أسٝاْاڄ أْٸ٘ ع٢ً أغاؽ زيٝ  :خامٸ، َجٌ َٛضز

هاؾط يًُطأ٠ إػ١ًُ، أٚ َا ٜتعًچل بباب ايككام، ٚأْ٘ ٫ ٜٴكاز عسّ دٛاظ ْهاح اي

ِٷ ٕٸ ٖصٙ إٛاضز ٚضزت ؾٝٗا أزيچ١څ َػً خاقٸ١، ؾًعًچٗا  بهاؾط، أٚ َا ىلٸ باب اٱضخ، ؾإ

 ٖٞ اييت ناْت َٛضز إْاع ايؿكٗا٤ ٚغبب٘.

 ؽ ب٘ ٚايتشًٌٝسٵظ إْاعٷ ٗ ٖصا إهُاض، إ٫چ عٔ ططٜل اؿځطٳَٚع٘، ٫ ٜٴشٵ

َا مل ٜبًؼ زضد١ ايٛنٛح ٗ ايٓػب١ إيِٝٗ. ْعِ، ّهٔ ايكٍٛ  ٖٚٛ غري سذٸ١ٺ .ايٓٛطٟ

ٝٸ ١ باْعكاز إْاع إػًٌُ ع٢ً ا٭خص بايكاعس٠ ٗ باب اؾٗاز ٚايع٬قات ايسٚي

ٕٸ ب٘ ع٢ً َػت٣ٛ ايتتبټ  ع ايتاضىٞ.ٚاجملتُعٝٸ١، ؾٗصا َا ٜٴڀُأ

َٸ١ ـ ٫ ٢ يٛ اْعكس ٖصا اٱْاع ـ ٚيٛ ٗستٸ ثاْٝاڄ:  زا٥ط٠ باب اؾٗاز ٚايع٬قات ايعا

َِٓٗ  اڄ، َع ٚدٛز ا٭زيچ١ ا٭خط٣ ٖٓا، ٖٚٞ َطأ٣ٶ١ ي٘; ٫ستُاي٘ إسضنٝٸ١ دسٸٝسذٿ

ؾُا أؾازٙ ايؿٝذ ايًٓهطاْٞ َٔ َٓاقؿ١ ٖصا  .١ٝ، َٚع٘ ٜػك٘ عٔ اؿذٿَٚػُعڈ

 .قشٝضٷ (100)اٱْاع بإسضنٝٸ١
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اغتٓس بعض ايعًُا٤ إٍ ايعكٌ أٚ ا٫عتباض أٚ ايهطٚض٠ ٖٓا، نُا اغتٓسٚا إٍ َا 

ُٿ ;ٙ َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع، ٚنصا تٓكٝض إٓاٙٛٵأمسٳ ُٛا إؿّٗٛ َٔ باب٘ يٝع

 .(101)اض ع٢ً ب٬ز إػًٌُ، إٍ َٛاضز أخط١ُٖٓٝ٣ ايهؿچ :ٔ، ٖٚٛ َجٌإتٝكډ

ٍٸ :ٚضابعٗا»ل إطاغٞ: ٜكٍٛ احملكڍ ١ ٗ بعض إٛاضز، ١ اـاقٸَٔ ا٭زيچ َا ز

ٕٸ نباب ايٓهاح، ٚغري شيو ، بعسّ دٛاظ تعٜٚر إ٪١َٓ يًهاؾط تٵايٓكٛم قهٳ ؾإ

ٍٸ ٞٸ ٖا ز ٕٸ ع٢ً اؾرتاٙ اٱغ٬ّ ٗ ايٛي ٕٸ إػتؿاز ع٢ً إػًِ، ؾإ ١ ٗ شيو ايعًچ َٓٗا أ

 ;إٍ غا٥ط إكاَات ٣ؾٝتػطٸ ،٘ ايهاؾط ع٢ً إػًِ٘ عسّ ضنا ايؿاضع بتػًڊنًچ

ٕٵ، ايؿطع ١ إٓكٛق١ إػتؿاز٠ َٔ ن٬ّأٚ بايعًچ ;بتٓكٝض إٓاٙ ٝٸ ٚإ ١ نإ َٔ سٝج

ٔٸ ضٚاٜات ايٓهاح، ؾٝٓبػٞ  ٗ ٚضٚز ايتعًٌٝ قطواڄ تعًٝل اؿهِ ع٢ً ايٛقـ. ٚأٚ

 .(102)«ايطدٛع إيٝٗا

ٕٸ سهٚقس غبل إٔ عطنٓا هلصٙ إكاضبات، ؾ٬ ْعٝس، بٌ ْؿري ؾك٘  ِ إٍ أ

ٕٸ اٱغ٬ّ أؾطف ايعكٌ بهُاٍ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ ٚداَعٝٸتٗا، ٚأْٸٗا ٫ تٴٓػٳ ذ، ٚأ

ٕٸ إػًٌُ أؾطف اـًل، ٚنصا تٓكٝض إٓاٙ ٚغريٙ، ٫ ٜؿٝس قاعس٠ ْؿٞ  ايسٜاْات، ٚأ

ٚنصا ايكٍٛ بإٔ اهلل  .نُا ٗ باب اؾٗاز ،قس ٜؿٝس إكساض ا٭نٝل ،ْعِ .ايػبٌٝ

َٔ ا٭خص بكاعس٠  سٻٚأْ٘ َٓاغبات اؿهِ ٚإٛنٛع ٫ بٴ ؼسٸخ عٔ ايععٸ٠ ٗ ايكطإٓ

ٌڈ ٕٸ ٖصٙ ايٛدٛٙ ٫ تطدع إٍ قكٸ  نُا قًٓا غابكاڄ. ،ْؿٞ ايػبٌٝ، ؾإ

ٕٸ ٖصٙ إٛاضز يٛ ناْت  بٌ ا٫غتكطا٤ ايصٟ َاضغ٘ إطاغٞ ٖٓا ٫ ٜٓؿع; ٚشيو ٭

ايكاعس٠ بعطنٗا ثبٛت  :أسسُٖابكاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ يهٓٸا أَاّ استُايٌ:  ق١ًٺ تشا

ٚنٕٛ  .ثبٛت ايكاعس٠ َع٢ٓ ْؿٞ َا ًٜعّ َٓ٘ شيچ١ إ٪ٌَٓ ٚاٱّإ :ٚثاُْٝٗا ;ايعطٜض

ٝٸاڄ يصيو، ؾذط٣ ؼطّٗا ٫ ٖصٙ إٛاضز ٗ شيو ايعَإ َكساقاڄ عٴ طؾٝٸاڄ ٚعك٥٬

بعٓٛاْٗا، بٌ بعٓٛإ نٕٛ ٖصٙ إكازٜل ـ نعٚاز إػ١ًُ َٔ ايهاؾط، ١ٜ٫ٚٚ ايهاؾط 

ٝٵع٢ً ا ُٳ ب أعطاف شيو ايعَإ يًٗٛإ ػٳٓات َٝسا١ْٝ عځٔ ـ عٝٿيكػري أٚ ايكػري٠ إػً

ٚٸٍ ع٢ً ايجاْٞ، ضغِ أْٸ٘ ضب٘ بٌ ٚإصيچ١ يًُ٪ٌَٓ، ؾًُاشا ضدٻ ض إطاغٞ ا٫ستُاٍ ا٭

ٕٸ ايكسض إتٝكډ ؿل عًٝ٘ بٌ ٔ َٔ ايكاعس٠ ٚإتٻايكاعس٠ ٚبٌ ٖصٙ إكازٜل، ٚإؿطٚض أ

ٍٸٛ ساي١ ؼكڊاؾُٝع ٖ  ٚاهلٛإ ٚظٚاٍ ايععٸ٠ ٚايهطا١َ؟! ل ايص
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 يٝؼ أَاّ إطاغٞ ٖٓا غ٣ٛ إط٬م ايٓكٛم ايٛاضز٠ ٗ إكازٜل، ٖٚٛ إط٬مٷ

ٝٸ١ ٚدٛز َكٝٿ غري تاّڎ ٞ بٿس يڂبعس ؾطض اضتباٙ ايكاعس٠ بٗصٙ إكازٜل، َا ٜؿتض استُاي

ٕٸ ؾطنٝٸ١ ٖصٚقس سكډ. غٝاقٞ تاضىٞ سات ٜٛدب ا٭خص ا ايٓٛع َٔ إكٝٿكٓا ٗ قًچ٘ أ

 .(103)ٔ َٔ ا٭زيچ١بايكسض إتٝكډ

 ٖٚصا ٚانضٷ .ْعِ، َجٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ تؿٝس عٓسَا تڀبٸل ع٢ً اؾُاع١ اٱغ٬َٝٸ١

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ يس٣ ايؿكٗا٤ َٔ خ٬ٍ تطانِ ْكٛمڈ زٕٚ  ،نجري٠ ٫ تػُض بصيچ١ ا٭

ا تؿٝس ٗ نٌ ٸَٛضز مطظ ؾٝ٘ نُ .قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ بعطنٗا ايعطٜضإٍ  ساد١ٺ

ٝٸاڄ أْٸ٘ َكسامٷعٴ يععٸ٠ ايهؿط ع٢ً اٱغ٬ّ أٚ هلٛإ إػًٌُ أٚ مٛ شيو،  طؾاڄ ٚعك٥٬

 ىتًـ باخت٬ف ايعَإ ٚإهإ ٚايٛطف ٚاؿاٍ. ٖٚٛ أَطٷ

 

١ ٗ ٖصٙ ايكاعس٠ أْٸ٘ ٫ ٚدٛز ًٓا إيٝ٘ َٔ فُٛع١ ا٭عاخ ايػابكايصٟ تٛقٻ

َٸ١ باغِ قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ بعٳ يكاعس٠ٺ ٝٸ١ عا ٕٸ َا تعڀٝ٘ طٵؾكٗٝٸ١ أٚ زٜٓ نٗا ايعطٜض، ٚأ

ٝٸ١ ٖٛ ثبٛت ٖصٙ ايكاعس٠ بٛقؿٗا قاعس٠ڄ ٗ ع٬قات اؾُاعات  ايٓكٛم ايسٜٓ

ٍٸ إ٪ٌَٓ ٚاٱّإ، أٚ بهعؿِٗ ٖٚٛإ فتُع إ٪ٌَٓ ٚبٗصا  .ببعهٗا، ؾ٬ ٜٴػُض بصٴ

ٞٸ ْؿػٗا أٜهاڄ، ٚبٓكٛم  ْبين ع٢ً قشٸ١ ٖصٙ ايكاعس٠ بأزيچ١ َؿطٚعٝٸ١ اؾٗاز ايسؾاع

ؼ ٕبسأ ا٫غتك٬ٍ ٗ باب ايع٬قات ايسٚيٝٸ١ ٚاجملتُعٝٸ١، ٚت٪غٿ خٳط، ؾتهٕٛ داض١ٜڄأڂ

نبري ٗ قٝاغ١ ؾهٌ ايع٬قات ايسبًَٛاغٝٸ١ بٌ ايسٍٚ إػ١ًُ  ضٷٚٵض، ٚهلا زٳٚايتشطټ

 ٚغريٖا.

ُٻ ٌٸ ساي١ٺ ٜكسم ؾٝٗا عٴبٌ يٛ ع ٕٸ اٱّإ ُٓاٖا ؾٗٞ تٓؿع ٗ ن ٝٸاڄ أ طؾاڄ ٚعك٥٬

ٔٷ ٍٸ ٚاهلٛإ ٚايهعـ ٚا٫ْهػاض، ؾكٝس اٱّإ ٗ  ٚإ٪َٔ َا ٖٛ َ٪َ ٚقع ٗ ايص

ٟپ ٕٸ ايٓكٛم ايسايچ١ ع٢ً ععٸ٠ اٱغ٬ّ ٚاٱّإ ٚإ٪َٔ ٚإ٪ٌَٓ إ٪َٔ ٖٓا نطٚض ; ٭

ٕٸ ا٭ٚناع ا٫دتُاعٝٸ١ ٛعسّ شيچتِٗ َٔ سٝح ِٖ َ٪َٓي ٚمٛ شيو ْاٚط٠څ ٕ، ؾًٛ أ

ٕٸ ايعٓٛإ ٖٓا ٜتػٝٻ سٵعٴٚايػٝاغٝٸ١ مل تٳ ٕٸ ت٬سٜ ٖصا ا٫ْتُا٤ ايسٜين ؾإ ط، ٫ٚ ٜكسم أ

ٔٷ ٕٸ إّاْ٘ قاض شي٬ٝڄٖصا إ٪َٔ قاض شي٬ٝڄ ٚغري ععٜع َٔ سٝح ٖٛ َ٪َ ٚهلصا  .، ٫ٚ أ

ٌٴ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط،  ٤، ٚنصا قٛاعسٴاؾٓاٜات ٚاؾعا ٫ ؽطم قٛاْ
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ٌټغٳايرتب١ٝ ا٭ڂ ٚنصا قٛاعسٴ ٫  ،..أْٛاع ايػًڀٓات بٌ إ٪ٌَٓ أْؿػِٗ. طٜٸ١، ٚنصا ن

ّٳ ععٸ٠ إ٪َٔ ٚق١ُٝ اٱّإ; ٭ْٸٗا ٫ تٓٛط ٫ٚ ت٬سٜ ٗ ايعا١ٜٚ ا٫دتُاعٝٸ١  ؽطم َؿٗٛ

ٌٸ  ايصيٌٝ غري ايععٜع، ٚإ٫چ عٓكط اٱّإ، عٝح ٜكبض ٖصا ايعٓكط ٖٛ يعّ ػُٝس ن

ٚايتدكٝل ٜهاز ٜهٕٛ  .ٖصٙ ا٭زيچ١; ٭ْٸٗا تػتبڀٔ ْٛعاڄ َٔ شيچ١ إ٪َٔ أٚ إػًِ

 طؾاڄ ٖٓا.َػتٗذٓاڄ عٴ

 

ٚأبطظ ٖصٙ ايتٛابع  .ٕا ؾُٗٓاٙ َٓٗا ٚؾكاڄ ،مثٸ١ تٛابع ٫ بٴسٻ َٔ ضقسٖا هلصٙ ايكاعس٠

 :َا ًٜٞ

ٚٸ٫ڄ: ٖچٖٛ ايصٟ ٜعٝٿ ٔٵَٳ أ ٝٸ١  ٕٸ اؿاي١ ايؿ٬ْ  ٘ٺا ٜكسم عًٝ٘ أْٸٗا مٛ تػًڊٔ أ

 يًهاؾطٜٔ ع٢ً إػًٌُ أٚ ٫؟

ّٸ ٕٸ فط٣ ٖصٙ ايكاعس٠ ٗ ايؿإٔ ايعا ٞٸ إشا قًٓا بأ ٕٸ  اجملتُع ؾك٘ ؾٗصا َعٓاٙ أ

ّٸ ٔٵَٳ ٛٻ ي٘ ١ٜ٫ٚ ايؿإٔ ايعا عاڄ ؿسٚز ٚغع١ ٫ٜٚت٘; بٳايبتٸ ٗ ايتؿدٝل، تٳٗ ٍ ٖٛ إد

ٕٸ ٖصا ٖٛ َؿاز زيٌٝ دعٌ اي١ٜ٫ٛ ي٘ ٕٸ  .٭ ٕٸ ٖصٙ ايكاعس٠ ػطٟ َڀًكاڄ ؾإ بُٝٓا يٛ قًٓا بأ

ٛٻ ّٸإد عاڄ يتؿدٝك٘ ايٛاقعٞ، بٳـ ْؿػ٘، تٳٖٛ إهًډ ٍ ٗ شيو ٗ غري ايؿإٔ ايعا

ٚٳ أٚ ضادعاڄ ؾٝ٘ إٍ أٌٖ اـرب٠ َا وكٌ ي٘ ، إٛنٛعناٌَ ب ٞڈعٵَػتٓساڄ ؾٝ٘ إٍ 

 َِٓٗ ايٛثٛم.

٢ ـ، بٌ ٫ٚ ستٸٚبٗصا ٫ ٜهٕٛ تؿدٝل ايؿكٝ٘ أٚ إطدع سذٸ١ڄ ٗ سلٸ إهًډ

ٞٸ ا٭َط َا زاَت ٫ٜٚت٘ غري ؾا١ًَ هلصٙ ايسا٥ط٠ أٚ تًو، ٚؾطنٓا أْٸ٘ مل ٜكسض  ٚي

ٝٸاڄ ٖٚصا َا  .٘ اي٥٫ٛٞ ٗ ٖصٙ ايسا٥ط١٠ سهُٝطٳ سذٿأٚ أقسضٙ ٚمل ْٳ ،سهُاڄ ٥٫ٚ

ٜؿطض تػٝري ايؿتا٣ٚ ٚقٝػٗا إشا ناْت َٓبجك١ڄ عٔ َجٌ ٖصٙ ايكاعس٠ ؾك٘، يتكبض 

، ؾبسٍ إٔ ٜكٍٛ: وطّ ع٢ً إ٪َٔ إداض٠ ْؿػ٘ يًهاؾط ع٠ڄبسٍ إٔ تهٕٛ َٓذٻ ،ك١ڄَعًډ

اٱّإ أٚ ًٜعَ٘ إٔ ٜكٍٛ: وطّ ع٢ً إ٪َٔ إداض٠ ْؿػ٘ يًهاؾط إشا يعّ َٔ شيو ٖٛإ 

 إ٪َٔ أٚ ْاع١ إ٪ٌَٓ، ٖٚهصا.

ع٬ق١  :ٌٖ ّهٔ تػط١ٜ ايكاعس٠ يػري ع٬ق١ إػًٌُ بايهاؾطٜٔ، َجٌ ثاْٝاڄ:

ُٸ٢ بايهايچ١ أٚ إٓشطؾ١، أٚ ع٬ق١  ،إ٪ٌَٓ ببعض ايؿطم غري ايكشٝش١ أٚ َا ٜػ
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 ـ بػا٥ط َصاٖب إ٪ٌَٓ؟إصٖب اؿلٸ عٓس إهًډ

ٝٸ١َٝٸع ايؿٝذ عًٝسٚ ؾإشا بٓٝٓا ع٢ً  .غت ٖٓا ٗ اؾٛاب بٌ إباْٞ ا٫غتس٫ي

 ;َطدعٝٸ١ غري ايعكٌ ٗ إثبات ايكاعس٠ يعّ ايكٍٛ با٫ختكام بايع٬ق١ بٌ إػًِ ٚغريٙ

َٸا يٛ بٓٝٓا ع٢ً َطدعٝٸ١ ايعكٌ ٗ ايكاعس٠ ع٢ً أغاؽ ٓا١ٜ ٖٜٛٸ١ إػًٌُ  ،أ

ٕٸ س  .(104)هِ ايعكٌ ٫ ٜكبٌ ايتدكٝلٖٚساٜتِٗ، ؾ٬ َع٢ٓ يًتدكٝل بايهاؾط; ٭

ٕٸ ايه٬ّ ٖٓا ٗ أقٌ تكطٜب زيٌٝ ايعكٌ; إ٫چ طٙ ايؿٝذ عًٝسٚغت ؾكس دٝٻ أ

ٕٸ ٖصا يٝؼ ٖٛ إڀابل ايعٝين إٓتر  ٝٸ١، َع أ ٕؿّٗٛ اهلسا١ٜ ٚايه٬ي١ ٚاهلٜٛٸ١ اٱّاْ

ٌٷ ٍٸ ع٢ً ؾكاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ ت .آخط ٜٓتر قاعس٠ڄ أخط٣ يكاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ، بٌ ٖٛ زيٝ س

ٛټ تِٗ ٚعسّ غًڀ١ ايهاؾط عًِٝٗ ْاع١ڄ أٚ قِٗ ٚععٻٓا١ٜ إػًٌُ َٚهاْتِٗ ٚتؿ

بُٝٓا قاعس٠ سؿٜ اهلٜٛٸ١ ايس١ٜٝٓ  ;ؾطزاڄ، َٚٔ ْتا٥ذٗا سؿٜ اهلٜٛٸ١ ٚٓا١ٜ ايسٜٔ

أخط٣، هب ؾكًٗا عٔ ٖصٙ ايكاعس٠; إش َٔ إُهٔ  ٚاٱّا١ْٝ ٖٞ ٗ اؿكٝك١ قاعس٠څ

 .ٕػًِ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تٗسٜس يًٜٗٛٸ١، ٚايعهؼ قشٝضٷتػًچ٘ ايهاؾط ع٢ً ا

 ٫ أْٸ٘ ٜٴٓتذٗا. ،كٌ بايكاعس٠ ٗ بعض َكازٜكٗاؾايسيٌٝ ايعكًٞ ٜتٸ

ٕٸ ايكشٝض ٖٛ عسّ اْڀبام قاعس٠ ْؿٞ ايػبٌٝ، ٚؾكاڄ ٕؿَٗٛٗا  َٔ ٖٓا ْط٣ أ

هلصٙ  زاتٚأزيچتٗا، ع٢ً ايع٬قات بٌ إصاٖب اٱغ٬َٝٸ١، ٚيٛ نإ ٖٓاى َٔ قسٿ

 هب ؾكًٗا ُاَاڄ عٔ ٖصٙ ايكاعس٠.، أخط٣ ايع٬قات ؾٗٞ قاعس٠څ
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 «بٍاٞ العكالٞ» ٚقاعد

ٌٛ ّٗ دااة ّٗحتمٗم  ٛ ٔالتطبٗكات ٔاملرتلزاتٛ يف العٍاصر المفظ
 

 

 «بٓا٤ ايعك٤٬»٫غتؿاز٠ َٔ قاعس٠ ؾإٕ ا (1)ٕ عًِ ا٭قٍٛ ٚيٝس عًِ ايؿك٘إسٝح 

ططسٗا قبٌ عجٗا ٗ عًِ ا٭قٍٛ ٚتٓكٝض أعاث٘. ٚع٢ً ايطغِ  ٞا٭قٛي١ٝ ٗ ايؿك٘ ٜأت

ططٜك١ »، ٚ(2)«ططٜك١ ط...ص ْٝع أضباب ايعكٍٛ»و بـ َٔ إَها١ْٝ ايعجٛض ع٢ً ايتُػټ

ات ت٬َٝص ٗ نًُ (4)«ايڀطٜك١ إػتُطٸ٠ ع٢ً َطٚض ايسٖٛض ٚا٭عكاض»، ٚ(3)«ايٓاؽ

ٝٵسٳٖـ(، 1206ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ) إٍ  «بٓا٤ ايعك٤٬»أْ٘ هب إضداع ايتٛٚٝـ ايٛاغع يـ  بٳ

. ٖصا ٗ سٌ أْٓا لس اؾٗٛز ا٭ٍٚ ـ َٔ (5)ٖـ(1246ت٬َٝص ؾطٜـ ايعًُا٤ إاظْسضاْٞ)

أدٌ ؼسٜس َا١ٖٝ ٚنب٘ ٖصٙ ايكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ ـ ٗ نًُات ايؿٝذ 

ٌٸ .(6)ٖـ(1281ا٭ْكاضٟ) ٕڈ ٚ عَٔ ناٌَ َٔ اي ٖصا ايبشح ٗ عًِ ا٭قٍٛ ع٢ً َس٣ قط

، (7)«أقٍٛ ايؿك٘»ط ٗ نتاب٘ ٢ قاّ ايؿٝذ إٛؿډ، ستٸزٕٚ إٔ ٜهتػب عٓٛاْاڄ َػتك٬ڋ

ٕڈ(8)ٚايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ٗ زضٚؽ عح خاضد٘ ي٘ ٗ ن٤ٛ  خامٸ ، بتدكٝل عٓٛا

 تٓكٝض أعاث٘.

 

ٗ عًِ ايؿك٘  «بٓا٤ ايعك٤٬»ل ـ با٫يتؿات إٍ دسٚا١ٝ٥ زا٥ط٠ ؿ٢ ع٢ً احملكڍ٫ ى

                                           
|
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ٗ غا١ٜ  ٚداَع َٚاْع ٗ َٛضز ٖصا ايعٓٛإ أَطٷ ٚانضڈ ٚا٭قٍٛ ـ إٔ ايٛقٍٛ إٍ َع٢ٓٶ

ايكعٛب١، بٌ با٫يتؿات إٍ إٔ ٖصا إكڀًض قس زخٌ إٍ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ بايتسضٜر، ٚمل 

ِٸ ايتعاقس أٚ ايٛنع ـٺ ٜت ناٌَ َٚكبٍٛ ي٘ َٔ  بؿأْ٘، ٫ ّهٔ اؿكٍٛ ع٢ً تعطٜ

ٌڈٌ اؾُٝع. ٚتتٸبٳقٹ  ،أنرب عٓسَا ْسضى إٔ ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٌٝ هض ٖصٙ إعه١ً بؿه

 َٛا ي٘ غ٣ٛ تعاضٜـ ق١ًًٝ.ع٢ً ايطغِ َٔ ا٫غتعُاٍ ايٛاغع هلصا إكڀًض، مل ٜكسٿ

ٜـ إعسٚز٠ ٚايك١ًًٝ ٫ تكسٸّ ط ٗ ٖصٙ ايتعاضع ٚايتسبټٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايتتبټ

ٛٸضاڄ زقٝكاڄ ٕؿّٗٛ بٓا٤ ايعك٤٬، إ٫چيًُشكڍ ض ايهجري َٔ ايٓكاٙ بؿأْ٘. أْٗا تٛنٿ ل تك

دص َٛقؿاڄ َتٛاظْاڄ َٔ ٖصٙ ايتعاضٜـ ايك١ًًٝ، ؾ٬ ْعٌُ ع٢ً ٚعًٝ٘ َٔ إٓاغب إٔ ْتٸ

ٌڈ ع١ًُٝ، نُا هب عابط٠ ٚغري  َؿطٙ، ٫ٚ ايٓٛط إيٝٗا ْٛط٠ڄ ْكهٗا ٚإبطاَٗا بؿه

 عسّ ايتككري ٗ تكسِٜ ايتعطٜـ ايسقٝل هلصا إكڀًض.

أٟ  ،«ٚدٛب ؼًٌٝ ايتڀبٝكات ٚإطتهعات»ا٭َط اٯخط ايصٟ ٜبسٚ نطٚضٜاڄ ٖٛ 

ٟٸ َك ،«بٓا٤ ايعك٤٬» :َٔ أدٌ إٜهاح َؿاِٖٝ َٔ قبٌٝ ْ٘إ ٞٸ ًضڈڀٚأ س آخط، َعكچ عًُ

ا٭يؿاٚ ٚإطتهعات اييت ٜػتدسَٗا  ٌ ايتڀبٝكات ايع١ًُٝ هلصٙهب إٔ ْبشح ٚمًڍ

ط٠ يًُؿطزات، ٚايعٌُ يًعجٛض ع٢ً ايعٓاقط إعترب٠ ٚإ٪ثٿ ;أقشاب ٖصٙ إكڀًشات

 بصيو ع٢ً بٝإ سسٚزٖا.

ٟٸٚع٢ً  ُا نإ أقسّ تعطٜـ يبٓا٤ ايعك٤٬ ٖٛ ايتعطٜـ ايصٟ قسٸَ٘ بٳساٍ ضٴ أ

َٔ د١ٗ عكٍٛ  ام ع٢ً أَطڈا٫تؿ»ٖـ(، سٝح قاٍ ٗ تعطٜؿ٘: 1305ل ايتربٜعٟ)احملكڍ

 .(9)«ؿكٌإتٻ

َٔ د١ٗ »َٓعي١ اؾٓؼ ٗ ٖصا ايتعطٜـ، ٚقٛي٘:  «ا٫تؿام ع٢ً أَطڈ»إٕ عباض٠ 

عاڄ ٌ ايؿكٌ ؾٝ٘. ٚبا٫يتؿات إٍ ؾكٌ ٖصا ايتعطٜـ هب اعتباضٙ تؿطټّجٿ «ؿكٌعكٍٛ إتٻ

َٳ ٖٞ ا٬ٕى ٗ  «يعكٌايهاؾؿ١ٝ عٔ سهِ ا»شٖب إٍ ايكٍٛ بإٔ  ٔٵعٔ ايعكٌ. ٖٚٓاى 

 «بٓا٤ ايعك٤٬». ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ٖصٙ ايڀا٥ؿ١ تط٣ ايٛقـ ٗ تطنٝب (10)بٓا٤ ايعك٤٬

. ٚع٢ً (11)«إزضاى ايعكٌ»ٚبعباض٠ أخط٣: ايبٓا٤ ايصٟ ٜهٕٛ َٓؿ٪ٙ ٖٛ  ،١ٝع٢ً ايعًچ زا٫ڋ

ٕ ايطنٛ»، ٚ«عسّ إبا٠٫»ٖصا ا٭غاؽ هب إٔ ْػتٓتر إٔ ا٭ب١ٝٓ اييت ٜهٕٛ َٓؿ٪ٖا 

ايڀاع١ ايٓب١ٜٛ »، أٚ «تكًٝس اٯخطٜٔ»، ٚ«ايعاز٠»، ٚ«طًب إكًش١»، ٚ«إٍ ايطاس١

ِٸ، ؽطز عٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ؽكټ«أخط٣ص يٮْبٝا٤ طأٚ ايسٜٔ بعباض٠ٺ تكػِٝ  كاڄ. َٚع شيو ٜت
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بٓا٤ »ٚ ;«بٓا٤ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬»ٖصٙ ايڀا٥ؿ١ َٔ أب١ٝٓ ايعك٤٬ إٍ قػٌُ، ُٖٚا: 

 .(12)«َا ِٖ عك٤٬ ايعك٤٬ ٫

إش قاٍ ٗ تعطٜؿ٘:  ;ٖـ( تعطٜؿاڄ آخط يبٓا٤ ايعك1355٤٬ل ايٓا٥ٝين)ّ احملكڍٚقس قسٻ

 .(13)«اغتُطاض عٌُ ايعك٤٬ ـ َا ِٖ عك٤٬ ـ ع٢ً ؾ٤ٞٺ»

ٗ ٖصا ايتعطٜـ دٓؼ َٚا١ٖٝ بٓا٤ ايعك٤٬، نُا متٸ اعتباض  «ايعٌُ»يكس دٴعٌ 

 بٛقؿ٘ َٔ اـكا٥ل ٚايؿكٍٛ. «نْٛ٘ عك٥٬ٝاڄ»ايعٌُ ٚ «اغتُطاض»

ه٘ ببٓا٤ ع َٛاضز ُػټ، ٚتتبټ(14)آخط ٚبا٫يتؿات إٍ تكطو٘ ٗ َٛنعڈ

عك٥٬ٞ  ٖٛ إٔ تٓڀٟٛ ع٢ً َٓؿأٺ» «َا ِٖ عك٤٬»، ْسضى إٔ َطازٙ َٔ قٝس (15)ايعك٤٬

 «ايعٌُ»ٖٛ عٛز٠  «عك٥٬ٞ ا٫ْڀٛا٤ ع٢ً َٓؿأٺ». ٜٚبسٚ إٔ إطاز َٔ «اضتهاظٟ ؾڀطٟ

ِٸ(16)«إؿٗٛض٠ بإع٢ٓ ا٭خلٸ»كهاٜا إٍ اي  (17)«ايتأزٜبات ايك٬س١ٝ»َٔ  ، ا٭ع

. ٖٚصا ٖٛ َهُٔ ُاٜع ٖصا ايتعطٜـ َٔ «ا٫غتكطا٥ٝات»ٚ «اـًكٝات ٚا٫ْؿعايٝات»ٚ

ِٸ ،(18)«ايٝكٝٓٝات»ٕ َٓؿأ ا٫تؿام ٗ ايتعطٜـ ايػابل ٜعٛز إٍ إإش  ;ايتعطٜـ ايػابل  ا٭ع

ِٸ «إؿاٖسات»ٚ «ايبسٜٗٝات ا٭ٚي١ٝ»َٔ  َٔ احملػٛغات ٚايٛدساْٝات(  )ا٭ع

 .(19)«إتٛاتطات»ٚ «ايتذطبٝات»ٚ

ٝٻ» ّپ عٓس ايعك٤٬ مٛ غًٛىٺ َع ٌٷ عا ٞٸ ضٷٚٵزٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًؿطع زٳ ،َٔٝ ٗ  إهاب

 .(20)«تهٜٛٔ ٖصا إٌٝ

، «ساي١ باط١ٝٓ»ٌ إٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ ٖصا ايتؿػري ـ خ٬ؾاڄ يًعباض٠ ايػابك١ ـ ّجٿ

ـٷإٚ عٓٗا. ٚايؿطٙ ايٛسٝس إڀطٚح ٗ ٖصا ايبٝإ  ٕ ايػًٛى اـاضدٞ يٮؾطاز ناؾ

ٗ ٚٗٛض ٖصٙ اؿاي١ بٌ ايعك٤٬. ٜصٖب قاسب ٖصا  ٖٛ عسّ نٕٛ ايسٜٔ َٓؿأڄ

ا٭َط »ايتعطٜـ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايصٟ ٜكع َٛضزاڄ ٱَها٤ ايؿاضع َٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ٖٛ 

ٟٸ ٞٸ ا٫ضتهاظ  .«يػًٛى اـاضدٞا»ٚيٝؼ  ،«ـ ايعك٥٬

ـٺ  .(21)«ايػًٛى ايتًكا٥ٞ يًعك٤٬»تؿػري بٓا٤ ايعك٤٬ بـ  آخط متٸ ٚٗ تعطٜ

ط ٗ ْٗا١ٜ إڀاف إٍ تٛغٝع زا٥ط٠ بٓا٤ ايعك٤٬ ل إٛؿډٚبايتايٞ ؾكس عُس احملكڍ

 .(22)بٗا ايعك٤٬َٔ خ٬ٍ تعطٜؿ٘ با٭ؾعاٍ اييت ٜتذٓٻ

 

ٗ أغايٝب  «بٓا٤ ايعك٤٬»تهُٔ ْكڀ١ اؾرتاى ْٝع ايتعاضٜـ إڀطٚس١ يـ 
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ٛټ ;بتٛنٝض إٔ أقشابٗا ،أقشابٗا ٚٸ ،ضِٖ هلصا إكڀًضبا٫يتؿات إٍ تك ٫ڄ ٜعًُٕٛ أ

ـٺ ٘ ػٛا عًٝط٠ ؾٝ٘، يٝ٪غٿي٘، ثِ ٜكَٕٛٛ ببٝإ ايعٓاقط ٚا٭بعاز إ٪ثٿ ع٢ً تكسِٜ تعطٜ

ٟٸا٭عاخ ا٭قٛي١ٝ إتعًڍ ِٸ ايعجٛض عًٝ٘ ٗ أ ٚاسس َٔ ايتؿػريات  ك١ ب٘. ٚايصٟ مل ٜت

ؿاتِٗ. ؾٌٗ ٖٛ ايبشح عٔ تڀبٝكات ٖصٙ ايعباض٠ ٗ َ٪يډ «بٓا٤ ايعك٤٬»إڀطٚس١ بؿإٔ 

نٝـ تعاط٢ ٚٚاسس؟  ٖصا ايًؿٜ ٗ كتًـ ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ ٚا٭قٛي١ٝ َع٢ٓٶ زٴطڇٜٳ

إٍ بعهٗا نٞ  ِٸهَٚا ٖٞ ايعٓاقط اييت تٓ ؟اخ َع ٖصٙ إؿطز٠أقشاب ٖصٙ ا٭ع

َٚا ٖٞ ايعٓاقط إؿهٛى  ،ّهٔ تٛٚٝـ ٖصٙ إؿطز٠؟ َٚا ٖٞ ايعٓاقط ايكڀع١ٝ

ٕٵ  ؟تٵٚدسٳ ؾٝٗا إ

ٌٸ (23)ٚعًٝ٘ ٜبسٚ َٔ ايهطٚضٟ ايبشح عٔ بعض تڀبٝكات  ٖصا إكڀًض قبٌ ن

 :ايتاي١َٝٔ ايتسقٝل ٗ إٛاضز  ٫ بٴسٻؾ٤ٞ. َٚٔ ٖٓا 

 .(24)«ٗ بٓا٤ ايعك٤٬ ١ٝ ايٛاٖط َٓشكطٷإٕ ايسيٌٝ ع٢ً سذٸ»ـ 1

يكٝاّ غري٠ ايعك٤٬ ع٢ً ايعٌُ بٗا  ;١ٝ ٚٛاٖط تًو ا٭ؾعا٫ٍ ٜبعس سذٸ»ـ 2

 .(25)«ٚا٫ستذاز عًٝٗا

ٖچ»ـ 3 ا دط٣ عًٝ٘ بٓا٤ إٕ ايعٌُ بأخباض ايعازٍ ٚتطتٝب ا٭ثط ع٢ً قٛي٘ 

 .(26)«ايعك٤٬

ض احملتٌُ غري َػًچ١ُ، نٝـ ٚبٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً طٳزؾع ايهٻ إٕ زع٣ٛ ٚدٛب»ـ 4

ٜٚطنبٕٛ ايػؿٔ ٗ ايبشاض  ،عسّ ا٫عتٓا٤ ب٘، ٚيصا ٜػاؾطٕٚ إٍ ايب٬ز ايٓا١ٝ٥

 .(27)«!؟َع استُاٍ ايتعب ٗ ايڀطٜل ،ايػاَط٠

إٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ٚعٌُ ايٓاؽ نإ ع٢ً اعتباض ايٝس ٚتطتٝب آثاض إًه١ٝ ع٢ً »ـ 5

ت ع٢ً إَها٤ ايؿاضع ٕا عًٝ٘ بٓا٤ ايعك٤٬ ط...ص: َٔ ا٭زي١ زيچ». (28)«س يكاسبٗاَا ٗ ايٝ

 .(29)«اعتباض ايٝس ٚإؾازتٗا إًو

ٛٸ٠;  ،ل ايجاْٞعاڄ يًُشكڍبٳتٳ ،ٚشٖب ْاع١څ»ـ 6 إٍ سكٍٛ إًو، ٫ٚ ىًٛ عٔ ق

ؾٝ٘ بايعتل ف يًػري٠ إػتُطٸ٠ ع٢ً َعا١ًَ إأخٛش بإعاطا٠ َعا١ًَ إًو ٗ ايتكطټ

ٍٸ ع٢ً قشتٗا طأٟ ». (30)«ٚايبٝع ٚاي٤ٙٛ ٚاٱٜكا٤ ٚتٛضٜج٘ ٚغري شيو َٔ آثاض إًو تس

... ؾًٛ ناْت غري قشٝش١ يس٣ ايؿاضع، أٚ غري اطا٠ص ايػري٠ إػتُط٠ ايعك١ٝ٥٬إع

يهإ  ،َع بٓا٤ ايعك٤٬ عًٝٗا، َٚعا١ًَ إًه١ٝ َع إأخٛش بٗا َڀًكاڄ ،َؿٝس٠ يًًُه١ٝ
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 .(31)«يبٝإ ايكابٌ يًطزععًِٝٗ ا

 .«بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ٌٓ ؾعٌ ايػري ع٢ً ايكشٸ١»ـ 7

١ ع٢ً قبض اـٝا١ْ بٓا٤ ١ ايسايچباٱناؾ١ إٍ أزي١ ايعكٌ، ؾإٕ َٔ بٌ ا٭زيچ»ـ 8

ٕ قبض اـٝا١ْ إايعك٤٬، َع٢ٓ إٔ ْٝع عك٤٬ ايعامل وهُٕٛ بكبض اـٝا١ْ، أٟ 

بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ٚدٛب ». (32)«٠ ؾُٝع ايعك٤٬ ٗ ايعاملٚايٛؾا٤ بايعٗس َٔ اٯضا٤ احملُٛز

ٗٸ  .(33)«ـ ٚضؾع ايٝس عٔ شيو ا٫يتعاّسٙ، ٚقبض ايتدًڊايعٌُ بايتعاَ٘ ٚتع

 .(34)«إٕ سٴػٵٔ اٱسػإ ٚايعسٍ، ٚقڂبٵض ايؿػاز ٚايًِٛ، َٔ َٛاضز بٓا٤ ايعك٤٬»ـ 9

ع١ٝ يًكڀع يٝؼ عكًٝاڄ، بٳيكس قاٍ اٱقؿٗاْٞ ـ خ٬ؾاڄ يًُؿٗٛض ـ إٕ ٚدٛب ايتٻ»ـ 10

 .(35)«باع ايكڀعبٌ قاَت ايػري٠ ٚبٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ٚدٛب اتٸ

بٓا٤ ايعك٤٬ ». (36)«ٟبٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ا٫غتشكام ٚسهِ ايعكٌ بكبض ايتذطٸ»ـ 11

ع٢ً ا٫غتشكام إػتهؿـ َٔ عسّ تكبٝشِٗ ٕ٪اخص٠ إٍٛ ايعبس ع٢ً كايؿت٘ 

 .(37)«ٕكته٢ قڀع٘

 ;ٗ إَهإ ؾ٤ٞ ٚاَتٓاع٘ وهِ بإَهاْ٘ ٗ َطس١ً ايٛاٖط َع ايؿوچ»ـ 12

 .(38)«يبٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً اٱَهإ ٗ َجً٘

ٚٸقاٍ ايؿٝذ إٛؿډ ٜعرتٜ٘  ْ٘ َٔ إكڀٛع ب٘ ايصٟ ٫إ»ٍ: ط ٗ إٜهاح إٛضز ا٭

غريتِٗ ايع١ًُٝ ٚتباِْٝٗ ٗ قاٚضاتِٗ  تٵٕ أٌٖ احملاٚض٠ َٔ ايعك٤٬ قس دطٳأب ٜٵايطٻ

ٜؿطنٕٛ  ن٬َ٘ ٗ تؿِٗٝ َكاقسٙ، ٫ٚ ِ ع٢ً ٚٛاٖط١َٝ ع٢ً اعتُاز إتهًڍايه٬

ّڈأعًٝ٘  ٞٸ ٕ ٜأتٞ به٬ يػريتِٗ  عاڄبٳتٳ ،ٚنصيو. اـ٬ف وتٌُ ٗ َڀًٛب٘ ٫ قڀع

خص بٗا ٗ ؾِٗ َكاقسٙ، ٚا٭ ِع٢ً ايعٌُ بٛٛاٖط ن٬ّ إتهًڍ تباْٛا أٜهاڄ ،ٍٚ٭ا

 .«وتٌُ اـ٬ف ٫ ٗ َڀًٛب٘ اڄ٬َ٘ ْكٸوتادٕٛ ٗ شيو إٍ إٔ ٜهٕٛ ن ٫ٚ

ٚايتسقٝل ٗ إٛاضز َٔ إٛضز ايجاْٞ إٍ ايطابع،  إتكسٿّ،با٫يتؿات إٍ ايتٛنٝض 

 ،َٔ شيوٚ. «أغًٛب ٚغًٛى ايٓاؽ»ؾٝٗا ٖٛ  «بٓا٤ )أٚ غري٠( ايعك٤٬»هض إٔ إطاز َٔ ٜتٸ

يكٛيٞ أٚ ايؿعًٞ ٜكّٛ ع٢ً إٔ ططٜك١ ايٓاؽ ٗ ايتؿِٗٝ ٚايتؿاِٖ ا ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ

ٌ ِ ٖٛ ايصٟ ٜؿهڍَع٢ٓ إٔ َا ٜبسٚ َٔ ٚاٖط ن٬ّ أٚ ؾعٌ إتهًڍ ،أغاؽ ايٛٛاٖط

أٚ إٔ غًٛى ايٓاؽ ػاٙ ا٭خباض اييت ٜػُعْٛٗا َٔ  ،٬َناڄ يػًٛى إداطب

ٖٳأٚ ايصٟ ٜٴ ،بٕٛ ا٭ثط عًٝٗاا٭ؾدام ايصٜٔ ٜجكٕٛ بِٗ أِْٗ ٜطتٿ س َٔ ايٓاؽ عًُٝاڄ ؿا
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 عسّ اعتٓا٥ِٗ با٭نطاض احملت١ًُ.ٖٛ 

نُا إٔ ايعباضات ا٭ٍٚ ٗ إٛضزٜٔ اـاَؼ ٚايػازؽ تؿتٌُ ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ 

ٝٵسٳأٜهاڄ.  اؿهِ »قس أطًل ٗ ايعباضات ايجا١ْٝ ٗ ٖصٙ إٛاضز ع٢ً  «بٓا٤ ايعك٤٬»إٔ  بٳ

إٕ »أٚ  «يًًُو إٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً إؾاز٠ ايٝس»عٓسَا ٜكاٍ:  ،«إؿّٗٛ َٔ غًٛى ايٓاؽ

ؾإٕ إطاز ٖٛ إٔ ايصٟ ٜٴؿِٗ َٔ غًٛى ايٓاؽ  «بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً إؾاز٠ إعاطا٠ يًًُه١ٝ

ْٗا ٗ ٜس ايؿدل أٚ اييت ٜؿرتٜٗا بإعاطا٠، َٔ قبٌٝ: ايعتل ٚٵػاٙ ايبهاع١ اييت ٜطٳ

شيو ايؿدل ٚايؿاضٟ. ٬ْٚسٜ ٖصا  «ًَه١ٝ»ٚايبٝع ٚايٛق١ٝ ٚإرياخ َٔ ايػري، ٖٛ 

ٚٸا٭ ١ٝ ايٛٛاٖط إٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً سذٸ» :ٚعٓسَا ٜكاٍ ،ٍ أٜهاڄَط بايٓػب١ إٍ إٛضز ا٭

ع ٖٛ ُٳكاٍ ٜٚٴػٵِ َٔ غًٛى ايٓاؽ ٗ َا ٜٴٗٳؾإطاز ٖٛ إٔ ايصٟ ٜٴؿڃ «١ٝ خرب ايعازٍأٚ سذٸ

 إٕ بٓا٤»عٓسَا ٜٴكاٍ: ، هض تؿػري ايعباض٠ ايػابع١ّ ٜتٸ. با٫يتؿات إٍ َا تكسٻ«١ٝاؿذٸ»

ؾإع٢ٓ ٖٛ إٔ َا ٜٴط٣ ٗ غًٛى ايٓاؽ ٜتڀابل َع أقاي١  «ايعك٤٬ ع٢ً أقاي١ ايكشٸ١

 أخط٣: إٕ ٖصٙ ايكاعس٠ تػتٓتر َٔ غًٛى ايٓاؽ. ايكشٸ١. ٚبعباض٠ٺ

ز٠ ا٭خط٣ ٗ نًُات ايؿكٗا٤ َٔ خ٬ٍ ايتسقٝل ٗ إجاٍ اـاَؼ ٚإٛاضز إتعسٿ

 ٚا٭قٛيٌٝ، َٔ قبٌٝ:

ناْت تًو ايكاعس٠ طٚص ط...ص١ص ٖٛ بٓا٤ ايعك٤٬ض أقاي١ ايكشٸايسيٌٝ عًٝ٘ طاعتبا»

 ،َع٫ُٛڄ بٗا بٌ ايٓاؽ ،ٚنايعٌُ غرب ايجك١ ،طأقاي١ ايكشٸ١ص نكاعس٠ ايٝس

 .(39)«ٚإػًُٕٛ ناْٛا ٜعًُٕٛ بٗا نػا٥ط طبكات ايٓاؽ ،َٓتشًِٝٗ بايسٜاْات ٚغريِٖ

َټايصٟ ٜكتهٝ٘ ايتشكٝل ٜٚؿٗس ب٘ ايتتبټ» ا٭خباض ٚغري٠ ايٓاؽ ٗ  ٌ ٗع ٚايتأ

ٌٸ ٍڈ ْٝع إٛاضز ٖٛ إٔ ن ٜٓاؾٝ٘ أقاي١ ايػ١َ٬ ٫ ًٜتؿت إيٝ٘; ٭ٕ أقٌ ايػ١َ٬  استُا

ٌٷ  .(40)«١َعترب َعتُس عًٝ٘ عٓس ايعك٤٬ ناؾچ أق

ِٸ ٖٞ  «غري٠ ايعك٤٬»أٚ  «بٓا٤ ايعك٤٬»أخط٣، ٖٚٞ إٔ  اقڀٝاز ْهت١ٺ ٚبصيو ٜت

. ٚيٝػت ٖٓاى خكٛق١ٝ ٗ إناؾ١ َؿطز٠ (41)«ايٓاؽغًٛى »آخط عٔ  ٗ اؿكٝك١ تعبريٷ

ٍٸ ٗ ٖصا ايرتنٝب. ٚبعباض٠ٺ «ايعك٤٬» إٔ ٖصا ايبٓا٤ »ع٢ً  أخط٣: إٕ ٖصٙ اٱناؾ١ ٫ تس

، أٚ إٔ ٖصا ايبٓا٤ ٚتأغٝؼ ايعك٤٬ ٜعٛز ظصٚضٙ «َكته٢ عكٌ ايعك٤٬ ٫ ٜهٕٛ إ٫چ

 تٛٚٝؿ٘. ٕ ايعكٌ ٜسضن٘، ٜٚعٌُ أقشاب ايعكٍٛ ع٢ًأإٍ عكٛهلِ، ٚ

سهِ »ع٢ً  «بٓا٤ ايعك٤٬»ٚٗ ايعباضات َٔ ايجا١َٓ إٍ ايجا١ْٝ عؿط٠ متٸ إط٬م 
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ايتأزٜبات »ٗ إكڀًض إٓڀكٞ َٔ  ع٢ً قه١ٝٺ «اتؿام آضا٤ ايعك٤٬»أٚ  «ايعك٤٬

ٖٳإإش  ;«ايك٬س١ٝ س َٔ غري٠ ٚغًٛى ايٓاؽ ٗ اجملتُع يٝؼ ٖٛ ايٛؾا٤ ٕ ايصٟ ٜٴؿا

 ;بايؿها٣ٚ نٝـ ٚاحملانِ ٗ ْٝع أما٤ ايعامل ظاخط٠څبايعٗس ٚعسّ اـٝا١ْ. 

ض بٵٔ ايعسٍ أٚ قڂػٵ! نُا إٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً سٴ؟بػبب اـٝاْات ٚعسّ ايٛؾا٤ بايعٗٛز

 ،ب ايًِٛايًِٛ ٫ ٜعين إٔ غًٛى ايٓاؽ ٗ كتًـ اجملتُعات ٜتڀابل َع ايعسٍ ٚػٓټ

نُا ٚضز ٗ  ،ايهتب ٚايبٝٓات إٍ إضغاٍ ايطغٌ ٚإْعاٍ مل تهٔ ٖٓاى ساد١څ ٚإ٫چ

ؿل ايعك٤٬ ع٢ً ٚدٛب ايٛؾا٤ بايعٗس، ٚاغتشكام . أدٌ، ٜتٸ(42)قهِ ايهتاب ايهطِٜ

ّٸ (. إٕ اَت٬ى ايكاطع ايعازٍ يًجٛاب )أٚ إسح(، ٚاغتشكام ايٛامل يًعصاب )أٚ ايص

ي١ ٟ يًعكاب، ٚإَهإ ايؿ٤ٞ ٗ سا١ٝ )َع٢ٓ نْٛ٘ َعصٚضاڄ( أٚ اغتشكام إتذطٸيًشذٸ

ّٷزٚضاْ٘ بٌ اٱَهإ ٚا٫َتٓاع، نًچ ٝٸ ٗا أسها ١ )ٚيٝؼ غًٛناڄ ١ أٚ عك٥٬ٝٸعكً

 خاضدٝاڄ يًٓاؽ(.

، ْٚكڀ١ اؾرتاقُٗا «اؿهِ»إٕ ٚد٘ ؾب٘ ٖصا إع٢ٓ بإع٢ٓ ايػابل ٜهُٔ ٗ 

ِ َٔ ٗٳٜٴؿڃ «اؿهِ»تهُٔ ٗ َٓؿأ ايؿِٗ. ؾؿٞ ايتؿػري ايػابل يبٓا٤ ايعك٤٬ نإ 

تڀابل »ٚ «ايعكٌ»ٖٛ  «اؿهِ»اـاضدٞ يًٓاؽ، ٚأَا ٖٓا ؾإٕ َٓؿأ ايتكطٸف ٚايػًٛى 

 .«آضا٤ ايعك٤٬

ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٫ ىًٛ َٔ ايتػاَض.  «بٓا٤ ايعك٤٬»ٜٚبسٚ إٔ ايتڀبٝل ايجايح يـ 

ٚايصٟ ّهٔ ايعجٛض عًٝ٘ ٗ نًُات ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٌٝ )باغتجٓا٤ َا ْسض، َٔ قبٌٝ: 

ٚٸ( ٖٛ إتكسٿ١َايعباضات  َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ عباضات ٍٚ ٚايجاْٞ. ايتڀبٝل ا٭

بٓا٤ »، ٚ«بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً سط١َ ايػطق١»، ٚ«بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً سط١َ ايػكب»َٔ قبٌٝ: 

، (43)«بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ٚدٛب أزا٤ ايسٜٔ»، ٚ«ض ايهصببٵٔ ايكسم ٚقڂػٵايعك٤٬ ع٢ً سٴ

١َ َع٢ٓ ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ. إٕ ايعباضات إتكسٸ أٚ ايعباضات إؿاب١ٗ يصيو، ٫ ػسٖا

إٕ َجٌ ٖصٙ  :كٗا، ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ إَها١ْٝ ايكٍٛع٢ً َتعًچ «اتؿام آضا٤ ايعك٤٬»

بٛقؿ٘ َكڀًشاڄ ؾكٗٝاڄ ٚأقٛيٝاڄ ٫  «بٓا٤ ايعك٤٬»إٔ  ، إ٫چايتڀبٝكات يبٓا٤ ايعك٤٬ خڀأڅ

 ٜؿٌُ َجٌ ٖصا ا٫غتعُاٍ.

ا٫تؿام  «بٓا٤ ايعك٤٬»طاز ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ َٔ ٫ ّهٔ إٔ ٜٴّ ع٢ً َا تكسٻ بٓا٤ٶ

ايكهاٜا  :َٔ قبٌٝ ،ت١شٵايكهاٜا ايتش١ًًًٝٝ ٚايٓٛط١ٜ ايبٳ»ع٢ً قهاٜا َٔ غٓذ 
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، أٚ «ايكهاٜا اييت ٜػتٓتر قُٛهلا َٔ ؼًٌٝ إٛنٛع»ثا١ْٝ:  ، أٚ بعباض٠ٺ«ايطٜان١ٝ

ٛټ»ثايج١:  بعباض٠ٺ ، «ٛع ٚاحملٍُٛ ٗ سكٍٛ ايعًِ بايٓػب١ض ايكشٝض يًُٛننؿا١ٜ ايتك

. ٫ٚ ٜبسٚ إٔ باٱَهإ (44)«اغتشاي١ ادتُاع ايٓكٝهٌ»، أٚ «4=  2 × 2»َٔ قبٌٝ: 

ٞٸ بٝاْ٘ نُٔ إطاضڈ ايعجٛض ع٢ً بٓا٤ يًعك٤٬ عٝح يٛ متٸ ٚٗط ع٢ً ؾهٌ ٖصٙ  يؿٛ

 ٖٞ َٔ ٗ َٛضز ايكهاٜا اييت «بٓا٤ ايعك٤٬». ٚنصيو ٜبسٚ ادتٓاب تڀبٝل (45)ايكهاٜا

ٌڈ «ض ايًِٛبٵقڂ»ٚ «ٔ ايعسٍسٴػٵ»قبٌٝ:   أؾهٌ. بؿه

 

ٝٵسٳ .«بٓا٤ ايعك٤٬»َا ع٢ً عٓاقط  ؾٓا ٗ ا٭عاخ ايػابك١ إٍ سسڎتعطٻ أْ٘ نإ  بٳ

ٕڈ ٌٸ َٔ ايهطٚضٟ عجٗا نُٔ عٓٛا ، ْؿكٌ ؾٝ٘ بٌ ايعٓاقط ايكڀع١ٝ ٚايعٓاقط َػتك

 غري ايكڀع١ٝ.

ٛٿإٕ اؾ ؿل عًٝ٘ ْٝع ايتعاضٜـ ٚإطتهعات ايصٟ تتٻ «بٓا٤ ايعك٤٬»ّ يـ ٓؼ إك

َع٢ٓ إٔ يًعك٤٬ ٗ بعض ا٭سٝإ  ،ٌ ايٓاؽبٳَٔ قٹ (46)«سايعٌُ، ٚايػًٛى إٛسٻ»ٖٛ 

ٜعًُٕٛ ع٢ً أغاؽ قاعس٠  ٚتاض٠ڄ ;ايعٌُ بٛٛاٖط ايه٬ّ :ساڄ، َٔ قبٌٝغًٛناڄ َٛسٸ

 ١، َٔ قبٌٝ: أقاي١ ايٝس.خاقٸ

َٸ»إٕ ٖصا ايعٌُ ٚايػًٛى ايٛاسس هب إٔ ٜهٕٛ  . ٚع٢ً ٖصا (47)«اڄ ٚؾا٬َڄعا

بٓا٤ »إْٗا َٔ  :٫ ّهٔ ايكٍٛ بعٝٓٗا ع٢ً أَطڈ أبٓا٤ َٓڀك١ٺ ا٭غاؽ يٛ قاَت غري٠ڂ

ايتكطٜض ب٘ ٗ بعض  ـ ايصٟ متٸ «اغتُطاض ايػري٠»ُا أَهٔ إضداع قٝس بٳ. ٚضٴ«ايعك٤٬

ُا بٳَٝاڄ. ؾًطٴسٳهٔ هلصا ايػًٛى إٔ ٜهٕٛ ٚدٛزٜاڄ ٚعٳايتعاضٜـ ـ إٍ ٖصا ا٭َط. ّٚ

 ب بعض ا٭َٛض أٚ وذُٕٛ عٔ ايعٌُ ببعض ايكٛاعس.هُع ايٓاؽ ع٢ً ػٓټ

ٗ  ِٗح بٗا بعهَٔ ايعٓاقط اييت قطٻ سٸعٳٜٴ «ٚدٛز َٓؿأ عك٥٬ٞ»نُا إٔ 

إٔ  ٫ بٴسٻعك١ٝ٥٬ إٕ اغتكطاض ايڀطٜك١ اي»ل ايٓا٥ٝين ٗ قٛي٘: س شيو احملكڍتعاضٜؿِٗ. ٜ٪ٜٿ

اتؿام »، ٚايؿٗٝس ايكسض ٗ قٛي٘: (48)«عك٥٬ٞ اضتهاظٟ ؾڀطٟ ٜهٕٛ ْاؾ٦اڄ عٔ َٓؿأٺ

َٸ١  إّاْاڄ َِٓٗ ٚيٛ اضتهاظاڄ بٓهت١ٺ ايعك٤٬ ٗ أعُاهلِ َٚػايهِٗ ع٢ً ؾ٤ٞٺ عا

 .(49)«َٛدٛز٠ ٗ قطو١ ُاّ ايعك٤٬

 «بٓا٤ ايعك٤٬»بإٔ  (51)حأٚ تكطٿ (50)ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ نًُات بعض ايؿكٗا٤ تؿعط
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هض َٔ زضاغ١ ايٓكٛم إٔ ا٫خت٬ف إاٖٟٛ بُٝٓٗا ٜتٸ أٜهاڄ، إ٫چ «َطتهعاتِٗ»ٜؿٌُ 

ايؿك١ٝٗ ٚا٭قٛي١ٝ. إٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ٫ ٜڀًل ع٢ً اضتهاظ ايعك٤٬ َا مل ٜكٌ إٍ َطس١ً 

ا٤ غتٓاز َطتهعات ايعك٤٬ ع٢ً بٓاس شيو ايعٌُ أٚ ٜٛٗط ع٢ً غًٛى ايعك٤٬. ٜ٪ٜٿ

ايعك٤٬، ٚتكطٜض بعض ايؿكٗا٤ بإٔ َطتهعات ايعك٤٬ هب إٔ تكٌ إٍ َطس١ً 

. إٕ اضتهاظ١ٜ ايهجري َٔ أب١ٝٓ ايعك٤٬ ٫ (52)كاڄنٞ ٜػسٚ إَهإ ضزعٗا َتشكڍ ;ايعٌُ

 ٌ غبباڄ ٫عتباض بٓا٤ ايعك٤٬ ؾا٬َڄ ٕطتهعاتِٗ.ٜؿهڍ

، (54)ؿأ ايسٜين، ٚعسّ ٚدٛز إٓ(53)إؾاز٠ ايعٌُ أٚ نْٛ٘ َػتشػٓاڄ»إٕ 

بأْٗا َٔ  خڀأڄ ِٗح بعهَٔ ايعٓاقط اييت قطٻ ،(55)«ٚايتػاٟٚ ٗ ا٭ظ١َٓ، ٚايتًكا١ٝ٥

عا٤ بٓا٤ ايعك٤٬ َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ازٸٚط٠ ٗ تبًٛض بٓا٤ ايعك٤٬. ايعٓاقط إ٪ثٿ

يٝؼ َؿٝساڄ يٝؼ َػتبعساڄ، ٗ سٌ أْ٘  ،ٚايطؾ٠ٛ ،، ٚايكُاض(57)، ٚايكٝاؽ(56)باع٢ً ايطٿ

تكػِٝ أٜاّ ا٭غبٛع إٍ غبع١ أٜاّ، ٚاعتباض ّٜٛ  ٫ٚ َػتشػٓاڄ. ٫ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ َٓؿأڂ

زٜٓٝاڄ، ٗ سٌ أْٗا ٗ  ،َٓٗا ّٜٛ عڀ١ً، ٚتكػِٝ ايػ١ٓ إٍ اثين عؿط ؾٗطاڄ ٚاسسٺ

سٸ َٔ أب١ٝٓ ايعك٤٬ إػتشه١ُ. ٚٗ ساي١ اؾرتاٙ ايتػاٟٚ ٗ ا٭ظ١َٓ عٳايٛقت ْؿػ٘ تٴ

ث١. ٚنصيو هب إخطاز ا٭ب١ٝٓ إٓػٛخ١، َٔ قبٌٝ: سٳشٵخطاز ا٭ب١ٝٓ إػتٳهب إ

ايصٟ ٜكٍٛ ب٘ أنجط  ،كاٍ بٓا٤ ايعك٤٬ بعكط إعكّٛأٜهاڄ. إٕ اؾرتاٙ اتٸ ،ا٫غرتقام

. ٚع٢ً ايطغِ َٔ «ايتػاٟٚ ٗ ا٭ظ١َٓ»١ اؾرتاٙ ٌ زي٬ٝڄ ع٢ً عسّ قشٸٜؿهڍ ،ايؿكٗا٤

ِٸ  ١، إ٫چإٔ بعض أب١ٝٓ ايعك٤٬ تًكا٥ٝ إٔ ايهجري َٔ أبٓٝتِٗ ـ َٔ قبٌٝ: خٝاض ايؿطٙ ـ تت

ٌڈ َٴ ٚاعڈ بؿه  طاڄ.ضٳى. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ اعتباض ٖصا ايعٓكط َ٪ثٿسٵٚ

ّ ّهٔ تؿػري بٓا٤ ايعك٤٬ ـ إكڀًض ٗ عًِ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ـ ع٢ً َا تكسٻ بٓا٤ٶ

ٚايصٟ ٜهٕٛ ي٘  ،يًٓاؽ س ٚايؿاٌَايػًٛى أٚ ايكاعس٠ إػتٓبڀ١ َٔ ايػًٛى إٛسٻ»بـ 

 .«عك٥٬ٞ َٓؿأڅ

 

بٛقؿ٘ غٓساڄ يٮسهاّ  ،و ببٓا٤ ايعك٤٬ ٗ ايؿك٘ٔ َٔ ايتُػټنٞ ْتُهډ

 َٔ ادتٝاظ بعض إطاسٌ، ٖٚٞ: ٫ بٴسٻايؿطع١ٝ، 

ٌڈ  َٔ ا٭ؾهاٍ. ـ اؿكٍٛ ع٢ً بٓا٤ ايعك٤٬ بؿه
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 ّ.ـ إثبات اغتُطاض ايػري٠ إٍ عكط إعكٛ

 ٝتٗا.ـ إثبات سذٸ

إٕ أنجط ا٭عاخ اييت متٸ ططسٗا ٗ باب غري٠ ايعك٤٬ تطتب٘ بإطس١ً ايجايج١. 

ٔٵ(58)ٚقس اقرتح ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض بعض اٯيٝات يًُطس١ً ايجا١ْٝ ٗ سسٚز  . ٚيه

َٳ  ّ َٓٗذاڄ ٚأغًٛباڄ يتشكٌٝ بٓا٤ ايعك٤٬.قسٻ ٔٵعجٓا مل لس ٖٓاى 

يبٝإ، ٚهعٌ ا٫ٖتُاّ ببشجٗا ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ ٚايعجٛض إٕ ايٓكڀ١ اؾسٜط٠ با

ٖټ ع٢ً آيٝاتٺ ِ بٓا٤ ايعك٤٬ ٚايػري٠ ايعك١ٝ٥٬ سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى هلا نطٚضٜاڄ، ٖٛ تٛ

ٌڈإٕ ازٸ»ٕجٌ ٖصا ايبٓا٤ ٚايػري٠.  ٚدٛزٷ َعترب، ٚاختٝاض  عا٤ بٓا٤ ايعك٤٬ زٕٚ إثبات٘ بسيٝ

ّڈ٪زٸغري ناؾؿ١ ٗ ٖصا ا٭َط، ٜ أزا٠ٺ خاط١٦. إٕ ادتٝاظ  ٟ ٗ ١ََٛٛٓ ايؿك٘ إٍ أسها

ٖټ ، ٚٗ بعض وتاز إٍ تسقٝلڈ ِ بٓا٤ ايعك٤٬ إٍ إثبات ٚاقعٝت٘إػاؾ١ ايٛاقع١ بٌ تٛ

ٗ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض، ٚايطدٛع إٍ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ٚايتشكٝل  ا٭سٝإ إٍ عحٺ

 .(59)«ٕطتهعات ايؿدك١ٝز ا٭شٖإ ٚاإٝساْٞ، ؾ٬ ٜهؿٞ ا٫عتُاز ع٢ً فطٸ

ت قس اغتكطٸ»ل ايٓا٥ٝين، إش ٜكٍٛ: َٔ ايتسقٝل ٗ ن٬ّ احملكڍ ٫ بٴسٻٖٚٓا 

ٗ اضتؿاعٗا، نُا  ايڀطٜك١ ايعك١ٝ٥٬ ع٢ً ايعٌُ باؿاي١ ايػابك١ ٚعسّ ا٫عتٓا٤ بايؿوچ

ٖٳ ِٗ َٚعا٬َتِٗ ٚقاٚضاتِٗ، بٌ ي٫ٛ شيو ًٜعّ اخت٬ٍ س شيو ٗ َطاغ٬تٜٴؿا

ٕځطايٓٛاّ ض شٵ...ص ٚيٝؼ عًُِٗ ع٢ً شيو ٭دٌ سكٍٛ ا٫ط٦ُٓإ هلِ بايبكا٤، أٚ 

ٔ َٔ ع٢ً شيو، ؾكاض ايبٓا٤ ع٢ً بكا٤ إتٝكډ تٵبٌ يهٕٛ ؾڀطتِٗ دطٳ ،ط...صايطدا٤

 .«إطتهعات ٗ أشٖإ ايعك٤٬

أقٍٛ: »ل ايهاُٚٞ إٍ تُٗٝـ ٖصا ايه٬ّ، قا٬٥ڄ: ٗ سٌ عُس تًُٝصٙ احملكڍ

ْٝع شيو َٔ باب ايٛثٛم ايٓٛعٞ اؿاقٌ ٗ ْٛا٥طٙ َٔ ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ إٕ  ،ٚيعُطٟ

س ٚا٭خص بأسس ططٗ ٚغا٥ط إٛاضز اييت ػطٟ ع٢ً طبل ايػايب، ٫ أْ٘ َٔ باب ايتعبټ

 .(60)«ساڄتعبټ ايؿوچ

١ٝ ايٛٗٛض ٗ ايڀطٜل إٍ إسطاظ سذٸ»: ايتايٞنُا هب ايتسقٝل ٗ ايه٬ّ 

بٓا٤ ايعك٤٬، ٖٚٛ مل  بعس غكٛٙ ايس٫ي١ إڀابك١ٝ يٝؼ إ٫چإسيٍٛ ا٫يتعاَٞ ؾطعاڄ 

ٔٸ ،ٖصا .ط...صطٗ يسٜٓاعٴ ط ؾاٖسٺٜجبت ع٢ً شيو; يعسّ تٛؾڊ اٱْكاف إٔ بٓا٤ ايعك٤٬  ٚيه

ِٷ  .(61)«١ع٢ً ا٭خص بإسيٍٛ ا٫يتعاَٞ، ٚيٛ مل ٜهٔ إسيٍٛ إڀابكٞ سذٸ قا٥
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دٛع إٍ ايص١ٖٝٓ ٚإطتهعات ايؿدك١ٝ. ٌ ِاشز َٔ ايط١َ ُجٿإٕ ا٭َج١ً إتكسٸ

ِٸ َٔ ؾش٣ٛ نًُات نباض عًُا٤ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٖٛ يعّٚ  ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايصٟ ٜٴؿ

َټايتسبټ»ٚ «ا٬ٕس١ٛ»ٚ «ايٓٛط»ٚ «عايتتبټ»ٚ «إطادع١»  «ططٜك١»ٗ  «ايتسقٝل»، ٚ«ٌط ٚايتأ

ِٸ  ، إ٫چ(62)ايعك٤٬ «غٝاغات»ٚ «َعا٬َت»ٚ «قاٚضات»ٚ «غًٛى»ٚ «غري٠»ٚ إٔ ايصٟ ٜت

 عا٤ بٓا٤ ايعك٤٬ ؾك٘.ايعجٛض عًٝ٘ ٗ أغًب إٛاضز ٖٛ ازٸ

ِٸ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ عًِ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ أسٝاْاڄ، ّٚهٔ  إٕ ايعٓاقط اييت ٜت

 :ايتايٞو ببٓا٤ ايعك٤٬، ع٢ً ايٓشٛ ع َٛاضز ايتُػټاقڀٝازٖا َٔ خ٬ٍ تتبټ

 .(63)ـ ْٚٛا٥ط شيو ـ بٛدٛز ايبٓا٤ اـامٸعا٤ ايهطٚض٠ ٚايبسا١ٖ ٚايكڀع ـ ازٸ1

ٍڈ ،ـ ا٫غتس٫ٍ ايتُج2ًٞٝ  .(64)ع٢أٚ أَج١ً ع٢ً ايبٓا٤ إسٸ َع٢ٓ شنط َجا

ٟ ع٢ ٜ٪زٸَع٢ٓ إٔ عسّ ٚدٛز بٓا٤ يًعك٤٬ نُا ٖٛ َسٸ ،ـ ا٫غتس٫ٍ ايٓكه3ٞ

 .(65)إٍ قصٚض

 .(66)٤٬َع٢ٓ ؼًٌٝ ايػًٛى ٚايعجٛض ع٢ً َٓؿأ ٚدٛز بٓا٤ ايعك، ـ ايػًٛى4

 .(67)ـ اغتهؿاف بٓا٤ ايعك٤٬ َٔ ايطٚاٜات5

ِٸ . ٚٗ بعض إٛاضز ايػايؿ١داش تطنٝب١ َٔ ا٭غايٝب اتٸ ٚٗ أغًب إٛاضز ٜت

ٟٸ. ٚع٢ً (68)ايٓازض٠ ْؿاٖس ا٫غتس٫ٍ ايعكًٞ ع٢ً بٓا٤ ايعك٤٬ ساٍ إٕ ايكؿ١  أ

ٌڈإؿرتن١ بٌ ْٝع ٖصٙ ا٭غايٝب ٖٛ غصادتٗا ٚبػاطتٗا، عٝح هب   ايعٌُ بؿه

 .(69)ػع ي٘ ٖصٙ إكاي١ع٢ً تٗصٜبٗا ٚتؿصٜبٗا، ٖٚصا َا ٫ تتٸ دازٸ

س بػري٠ ايعك٤٬ ٚايٛاٖط بٌ ايكطٜض َٔ ن٬ّ ا٭قٛيٌٝ ٚايؿكٗا٤ ٖٛ إٔ ايتعبټ

كؿٕٛ بإٛي١ٜٛ ٚايتؿطٜع، ٗ سٌ إٔ . ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو إٔ ايعك٤٬ ٫ ٜتٸ(70)٫ َع٢ٓ ي٘

 س َٔ ؾ٪ٕٚ إٍٛ.أخط٣: إٕ ايتعبټ ػب إطاعت٘، ٚبعباض٠ٺ س وتاز إٍ ؾدلڈايتعبټ

 إشا نإ إطاز َٔ ٖصا ايه٬ّ ٖٛ إٔ تبًٛض غري٠ ايعك٤٬ وتاز زا٥ُاڄ إٍ َٓؿأٺ

ّٷ أخط٣: إٕ فطٸز ٚدٛز غري٠ يًعك٤٬ ٚايهؿـ عٔ إَها٥ٗا  قشٝض. ٚبعباض٠ٺ ؾٗٛ ن٬

ـ ٖٛ أقك٢ َا وًُ٘ ع٢ً عاتل إهًډبٌ  ،ـساڄ يًُهًډٌ تعبټٌ ايؿاضع ٫ ّجٿبٳَٔ قٹ

شات ٖصٙ ايػري٠ ظُٝع خكا٥كٗا. ٚعًٝ٘ إشا نإ َٓؿأ ايػري٠ ٖٛ ا٫ط٦ُٓإ ؾإٕ 

ٕٵ; ـ عٓس سكٍٛ ا٫ط٦ُٓإإهًډ ب ٗ سلٸاؿهِ إِا ٜرتتٻ نإ إٓؿأ ؾ٦ٝاڄ آخط  ٚإ

ع٢ً  َٔ شيو ـٚـ. نإ شيو إٓؿأ ٖٛ ايؿطٙ ٗ ؼٌُٝ اؿهِ ع٢ً عاتل إهًډ
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بٌ ٭ٕ ايٝس  ،سْا بٗاغبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ًَه١ٝ شٟ ايٝس يٝػت َٔ د١ٗ إٔ ايؿاضع قس تعبٻ

ٌ ططٜكاڄ ٚع١َ٬ ع٢ً إًه١ٝ، ٚقس تبًٛضت غري٠ يس٣ ايعك٤٬ ع٢ً أغاؽ شيو، ُجٿ

 ٚقس عُس ايؿاضع إٍ إَها٤ ٖصٙ ايػري٠.

 تػتهؿـ َٔ س ٗ ا٭سهاّ اييتٚأَا إشا نإ إطاز َٓ٘ ْؿٞ ٚدٛز ايتعبټ

ٌٸغري٠ ايعك٤٬، نُا ٖٛ َكته٢ اغتس٫ٍ إٓهطٜٔ يًتعبټ َټ س، ؾٗٛ ق  ٝٳطٷ. ٖٓاى غٹٌڈتأ

إٔ تٓؿٝص ا٭ٚاَط ٗ  ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚس. يًعك٤٬ ٖٞ ٗ ا٭قٌ غري٠ يًتعبټ

ايتؿه٬ٝت ايعػهط١ٜ ٚإطاع١ إطاتب ايسْٝا يًُطاتب ايعًٝا ٜٓسضز نُٔ ا٭َٛض 

ٌٸايتعبټ ايڀ٬ب  س١ٜ. ٚنصيو تٓؿٝص ايعاٌَ يٮَط ايكازض ي٘ َٔ إٗٓسؽ، ٖٚهصا س

كاڄ يٮسهاّ، ٝٳط َتعًچٖصٙ ايػٿ تٵؽ. ؾإشا أنشٳؿِٗ بٗا إسضٿيًتُاضٜٔ اييت ٜهًڍ

ِٸبٳٚاغتتبعت إَها٤ َٔ قٹ  .(71)س١ٜانتؿاؾٗا برتنٝبتٗا ايتعبټ ٌ ايؿاضع، غٛف ٜت

ِٸٚٗ تڀبٝل آي١ٝ ا٫غتٓاز إٍ بٓا  اقرتاح َا ًٜٞ: ٤ ايعك٤٬ ٜت

. إٕ ايعجٛض ع٢ً َٓؿأ يتشكٝل ٚسس٠ ٚمشٛي١ٝ غًٛى خامٸ ;إعطؾ١ ايػًٛن١ٝ

ٟٸ ٚاسسٺ ،َجٌ ٖصا ايػًٛى ٜطدع ٖصا  َٔ إؿٗٛضات بإع٢ٓ ا٭خلٸ َع٢ٓ إٔ ْط٣ إٍ أ

 ايػًٛى )ايتأزٜبات ايك٬س١ٝ، ٚاـًكٝات ٚا٫ْؿعايٝات، ٚا٫غتكطا٥ٝات(.

، (72)يطدٛع إٍ ايتأزٜبات ايك٬س١ٝ ٫ ٚدٛز ٱَها٤ َجٌ ٖصٙ ايػري٠ٚٗ ساي١ ا

ٚٗ ساي١ ايطدٛع إٍ غريٖا ٜهؿٞ إسطاظ َعاقط٠ ٖصٙ ايػري٠ يًُعكّٛ، ٚعسّ ثبٛت 

 .(73)ايطزع عٓٗا

هض َٔ تعطٜـ ١ٝ ٗ ساي١ ضدٛع ايػري٠ إٍ ايتأزٜبات ايك٬س١ٝ ٜتٸٚزيٌٝ اؿذٸ

ؿام اٯضا٤ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكهاٜا إِا ٖٛ َٔ ٕ اتإايتأزٜبات ايك٬س١ٝ، َٔ سٝح 

ٚإٕ زعا١َ ٚغٓس ايؿكٗا٤ ٗ اٱؾتا٤  .(74)د١ٗ إكًش١ ايعا١َ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايٓٛاّ

ٍ شيو ّهٔ تأٜٝس ٖصا اؿهِ َٚهاؾاڄ إ. (75)بٛدٛب سؿٜ ايٓٛاّ ٖٛ سهِ ايعكٌ

ّٸؾطض طاهللص ا٭َط بإعطٚف َكًش١ يًع»َٔ قبٌٝ:  ايعكًٞ بطٚاٜاتٺ  ;(76)«(ا١َ )يًعٛا

ّڈٚاغتٓاز ايؿكٗا٤ إٍ ٖصٙ ايعًچ ;(77)َٚهُٕٛ بعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ َٔ قبٌٝ:  ١ ٗ أسها

، ٚاؾٛا٥ع (80)، ٚاٱْؿام ع٢ً ايًكٝ٘ احملهّٛ بايهؿط(79)، ٚسؿٜ ايجػٛض(78)إٗاز١ْ

، ٚؽكٝل َطاتع ـٌٝ اؾٗاز ٚغريٖا َٔ ا٭ْعاّ (81)ع٢ً َػابكات ايؿطٚغ١ٝ

، ٚدٛاظ ْهاح ا٭١َ ٗ عكط ايػٝب١ زٕٚ (82)١ٜ ٚغريٖاعٵخٛش٠ َٔ اؾٹأٚإٛاؾٞ إ
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، ٚاؾعاي١ (84)ؼ ٚاؿكٍٛ ع٢ً أخباض ا٭عسا٤، ٚاؾعاي١ ع٢ً ايتذػټ(83)إخطاز ٔػٗا

ّٸخاقٸ ع٢ً ٚسساتٺ ، ٚعسّ ايهُإ ٗ ا٭ؾعاٍ (85)١ )ايتٓؿٌٝ(خاقٸ ١ َٔ اؾٝـ ٗ َٗا

 .(86)اييت تؿتٌُ ع٢ً َكًش١ إػًٌُ

 

ايػًٛى أٚ ايكاعس٠ »ـ إكڀًض ٗ عًِ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ـ ٖٛ  «بٓا٤ ايعك٤٬»إٕ 

 .«عك٥٬ٞ ٚايصٟ ٜهٕٛ ي٘ َٓؿأڅ ،س ٚايؿاٌَ يًٓاؽإػتٓبڀ١ َٔ ايػًٛى إٛسٻ

أٚ  «سهِ ايعك٤٬»ع٢ً  «بٓا٤ ايعك٤٬»إكڀًض ا٭قٛيٞ ايصٟ ٖٛ  إٕ إط٬مٳ

، «ايتأزٜبات ايك٬س١ٝ»ٖٞ ٗ إكڀًض إٓڀكٞ َٔ  ع٢ً قه١ٝٺ «ؿام آضا٤ ايعك٤٬اتٸ»

 قشٝض. ايٛؾا٤ بايعٗس، غريٴ :َٔ قبٌٝ

و ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٕٝٛ يهؿـ بٓا٤ ايعك٤٬ ـ ٗ بعض ا٭سٝإ ـ بسع٣ٛ يكس ُػٻ

هٛا ٗ بعض إٛاضز ا٭خط٣ ايهطٚض٠ ٚايبسا١ٖ ٚايكڀع ٚأَجاٍ شيو، نُا ُػٻ

ٍ ايٓكهٞ، ٚإعطؾ١ ايػًٛن١ٝ، ٚاغتهؿاف بٓا٤ با٫غتس٫ٍ ايتُجًٝٞ، ٚا٫غتس٫

و با٫غتس٫ٍ ايعكًٞ. ٚإٕ إعطؾ١ ايتُػټ متٸ ايعك٤٬ َٔ ايطٚاٜات، ٚٗ َٛاضز ْازض٠ٺ

ُٸ  ٗا، سٝح تؿتٌُ ع٢ً إَها١ْٝ تٛثٝك١ٝ.ايػًٛن١ٝ َٔ أمشًٗا ٚأٖ

 :َا ًٜٞإٕ اٯي١ٝ إكرتس١ ٗ ا٫غتٓاز إٍ بٓا٤ ايعك٤٬ 

 .خامٸ س ٚؾاٌَ يػًٛىٺن١ٝ يتشكٝل َٛسٸـ إعطؾ١ ايػًٛ

ٟٸ ٚاسسٺ َٔ إؿٗٛضات  ـ ايعجٛض ع٢ً َٓؿأ َجٌ ٖصا ايػًٛى، َع٢ٓ إٔ ْط٣ إٍ أ

ٜطدع ٖصا ايػًٛى )ايتأزٜبات ايك٬س١ٝ، ٚاـًكٝات ٚا٫ْؿعايٝات،  بإع٢ٓ ا٭خلٸ

 ٚا٫غتكطا٥ٝات(.

ها٤ َجٌ ٖصٙ ايػري٠، ـ ٗ ساي١ ايطدٛع إٍ ايتأزٜبات ايك٬س١ٝ ٫ ساد١ إٍ إَ

ٚٗ ساي١ ايطدٛع إٍ غريٖا ٜهؿٞ إسطاظ َعاقط٠ ٖصٙ ايػري٠ يًُعكّٛ، ٚعسّ ثبٛت 

 ايطزع عٓٗا.
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 الكبض ٔالبسط الٍظرٙ لمفكْ
 

 

 

٘ٺ ٚاسس ٕا ؾهچط أ ٌټ ٚاسسٺ َٓا ع٢ً ِ  ٟټ ٚاسسٺ َٓٸا. )ؾٛيتري يٝبُإ(.يٛ ؾهډط ن

 

ٌٸ ايتكًٝس١ٜ إكرتس١ يتشػٌ قاب١ًٝ ٚؾاع١ًٝ ايؿك٘  عجٓا ٗ َٛنعڈ آخط ططم اؿ

َٸاڄ. ٚنُا شنطْا  ٟپ َٓٗا ْادعاڄ ٚتا ٗ َٛاد١ٗ ؼسٿٜات ايعكط اؾسٜس، ٚمل ٜهٔ أ

خص ايعك١ْٝ٬ ايؿك١ٝٗ ؾإٕ عسّ دسٚا١ٝ٥ ٚعسّ ُا١َٝ ٖصٙ اؿًٍٛ إِا تٓؿأ عٔ أْٗا تأ

ٌٸ عٝبٺ أٚ ْكل أٚ  ٛټض ع٢ً أْٗا خاي١ٝ َٔ ن ايكا١ُ٥ أَطاڄ َؿطٚغاڄ عٓ٘، سٝح ٜكّٛ ايتك

ِٸ ْكاٙ ايهعـ اييت تعاْٞ َٓٗا ايعك١ْٝ٬ ايؿك١ٝٗ  َٳڀڃٓا ايًجاّ عٔ بعض أٖ ؾا٥ب١. ٚقس أ

١ٝ ايطا١ٖٓ. ْٚط٣ إٔ ايع٬ز ايكشٝض ٗ ٖصا ايؿإٔ ٜهُٔ ٗ ايعٛز٠ إٍ ايعك٬ْ

ٌٸ  ايعٴطٵؾ١ٝ، ٚإعاز٠ ايٓٛط ٗ َعاٜري ايعك١ْٝ٬ ايؿك١ٝٗ، ٚايعٌُ ع٢ً تكشٝشٗا ٗ ٚ

ايعك١ْٝ٬ ايعٴطٵؾ١ٝ. ٚبعباض٠ٺ أخط٣: ْط٣ إٔ إؿه١ً اييت ٜٛادٗٗا ايؿك٘ ٗ ايعكط 

ايطأٖ تٓبجل َٔ إباْٞ ٚايكٛاعس إعطؾ١ٝ أٚ أخ٬م ا٫دتٗاز أٚ أخ٬م ايتشكٝل 

ٌٸ ٖصٙ إؿه١ً ضٳ ٚايبشح ايؿكٗٞ، َٚٔ ٔٷ بإق٬ح تًو إباْٞ ٚا٭خ٬م. ٖٵٖٓا ؾإٕ س

ِٸ ٖصٙ اؿًٍٛ اهلا١َ:  ٖٚٓا غٛف ْبشح ٗ بعض اؿًٍٛ اؿسٜج١ أٜهاڄ. ٚإٕ َٔ أٖ

ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ »، ٚ«بػ٘ ػطب١ ايؿك٘ ايٓبٟٛ»، ٚ«ايكبض ٚايبػ٘ ايٓٛطٟ يًؿك٘»
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از٠څ َٔ ث٬خ ْٛطٜات كتًؿ١، متٸ . إٕ ٖصٙ اؿًٍٛ ٗ اؿكٝك١ َػتؿ«يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ

عطنٗا أٚ ؾطسٗا ٚبػڀٗا َٔ قبٌ بعض إؿهڍطٜٔ اؾڂسٴز ٗ ايؿإٔ ايسٜين، ٚخاقٸ١ 

ايسنتٛض عبس ايهطِٜ غطٚف. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ إٕ زا٥ط٠ ٖصٙ ايٓٛطٜات أٚغع َٔ ايسٜٔ 

ؾ١ ، ٚتؿٌُ فُٛع ايسٜٔ ٚإعط«ايؿك٘»ٚ «ايؿطٜع١»بإع٢ٓ اـامٸ يًه١ًُ، َع٢ٓ 

ز عح ْتا٥ر تڀبٝل ٖصٙ ايٓٛطٜات ع٢ً ايس١ٜٝٓ، إ٫چ أْٓا غٛف ْكتكط ٖٓا ع٢ً فطٸ

 خكٛم ايؿك٘ ٚايؿطٜع١. ٚغٛف ْبشح ٖصٙ ايٓٛطٜات ايج٬خ.

إٕ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ايٓٛطٟ يًؿطٜع١، أٚ ْٛط١ٜ تهاٌَ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، 

ٛټٍ أٚ تهاٌَ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. َٓص ْؿط  َكا٫ت ايكبض ٚايبػ٘ ْٛط١ٜ ٗ فاٍ ؼ

ٚست٢ اٯٕ متٸ ْؿط ايهجري َٔ ايهتب ٚإكا٫ت ٗ ْكس ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. إٕ ايكبض 

بؿط١ٜ، ٚيصيو ؾٗٞ قاب١ًڅ يًٓكس ٚاٱق٬ح ٚايتؿصٜب. ٚقس قطٸح  ٚايبػ٘ ْٛط١ٜڅ

ايسنتٛض غطٚف بإٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تؿٌُ ْؿػٗا أٜهاڄ; إش ّهٔ إٔ تهٕٛ هلصٙ 

ّٷ ٚتؿػريات كتًؿ١، ٚإٔ تهٕٛ هلا إزضاناتٷ غڀش١ٝ ٚعُٝك١ ٚأنجط  ايٓٛط١ٜ أؾٗا

. إٕ هلصٙ ايٓٛط١ٜ ؾطنٝات نجري٠، ٚإٕ زضاغتٗا بأْعٗا وتاز إٍ َتٻػع ٫ (1)عُكاڄ

ٜػتٛعب٘ ٖصا ايبشح. ٚغٛف ْػع٢ ٖٓا ٗ ايبسا١ٜ إٍ تكسِٜ تكطٜطڈ كتكط هلصٙ 

اييت ّهٔ ططسٗا  ايٓٛط١ٜ، َٚٔ ثِ نٛض ٗ بٝإ بعض ا٬ٕسٛات ٚا٫ْتكازات

ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا. إٕ ْكسْا يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ْكسٷ َتعاطـ، 

ؾٓشٔ ٗ اجملُٛع ْٛاؾل ٖصٙ ايٓٛط١ٜ، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ْعتكس بإٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تؿتٌُ 

َٔ ايؿطح ٚايبػ٘ ٚايتٓكٝض  ع٢ً بعض َٛاضز ايػُٛض، ؾٗٞ عاد١ٺ إٍ َعٜسٺ

 ٚايتهٌُٝ. 

 

 عا٤ ايكبض ٚايبػ٘ ٗ ا٭قٍٛ ايج٬ث١ ايتاي١ٝ: ـډل ايسنتٛض غطٚف ازٸ

َٴػتؿازٷ1 ُٳسپ ـ إٕ ايؿِٗ )ايكشٝض أٚ ايػكِٝ( يًؿطٜع١  َٴػتٳ بأْع٘ َٔ إعاضف  ٚ

ايبؿط١ٜ، َٚتٓاغب َعٗا. ٚإٕ بٌ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٚغري ايس١ٜٝٓ تعاطٝاڄ ٚسٛاضاڄ َتٛاق٬ڄ 

 )أقٌ ايتعٜٚس ٚايتٓاغب(. 

ـ يٛ تعطٸنت إعاضف ايبؿط١ٜ يًكبض ٚايبػ٘ ؾإٕ ؾُٗٓا يًؿطٜع١، تٳبٳعاڄ يصيو، 2
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 غٝتعطٻض يًكبض ٚايبػ٘ أٜهاڄ. 

ـ تتعطٻض إعاضف ايبؿط١ٜ )ؾِٗ اٱْػإ يًڀبٝع١ ٚايٛدٛز ٚايعًِ ٚايؿًػؿ١( 3

ٛٸٍ( ٛٸٍ ٚايكبض ٚايبػ٘ )أقٌ ايتش  . (2)يًتش

ِٸ ؾطنٝات ٚأضنإ ْٛط١ٜ ٚٗ ٖصا ايكػ ِ غٛف تهٕٛ يٓا دٛي١څ غطٜع١ ع٢ً أٖ

. ٜٚبسٚ إٔ «عطنٝات»ٚ «شاتٝات»ايكبض ٚايبػ٘. إٕ هلصٙ ايٓٛط١ٜ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا ـ 

تؿهٝهٗا ْاؾعٷ ٚنطٚضٟ. ٫ ْٗسف ٗ ٖصا إكاّ إٍ بٝإ قٛض٠ٺ داَع١ ٚنا١ًَ 

ٌڈ خام بتًو ا٭ بعاز ٚايعٚاٜا اييت تبسٚ يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، ٚإِا غٓهتؿٞ بؿه

يًٓكس َٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ، ٚاييت تبسٚ عاد١ٺ إٍ إعٜس َٔ ايسضاغ١ ٚايبشح  قاب١ًڄ

 . (3)ٚايتُشٝل

 

إٕ زضاغ١ ايساؾع ايهأَ ٚضا٤ بٝإ ْٛط١ٜٺ َا تػاعس ع٢ً ؾُٗٗا ايكشٝض أٚ 

ٌٸ ْٛط١ٜٺ ٜٴطا ٌٸ َػأي١ٺ، ٚا٭ؾهٌ ٚا٭عُل; ٭ٕ ن ٗ إٔ إزضاى تًو  ٫ ؾٳوډز َٓٗا س

إػأي١ غٛف ٜػاعس ع٢ً ايؿِٗ ايكشٝض أٚ ا٭ؾهٌ. َٔ ٖٓا ؾإٕ اـٛض ٗ زٚاؾع 

ططح ايٓٛط١ٜ إشا نإ َٔ أدٌ اٱزضاى ايكشٝض أٚ ا٭ؾهٌ ئ ٜػتًعّ شيو اـً٘ بٌ 

 «ايساؾع»اؽ ع٢ً أغ «اؿهِ»بؿإٔ قشٸ١ ٚخڀأ أٚ سٴػٵٔ ٚقڂبٵض  «اؿهِ»ٚ «ايساؾع»

ٛٸض ٖٛ غري َكاّ اؿهِ ٚايتكسٜل(.   )َكاّ ايؿِٗ ٚايتك

شٖب ايسنتٛض غطٚف، َٔ خ٬ٍ إط٬يت٘ ع٢ً إػري٠ ايتاضى١ٝ ٱسٝا٤ ايسٜٔ 

ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ، ٚزضاغ١ ايٓٛطٜات اؾسٜس٠، إٍ ْتٝذ١ٺ َؿازٴٖا إٔ اجملسٿزٜٔ 

، ٚضؾع ايسٜٔ إٍ َٓعيت٘ اي٥٬ك١، ايتكًٝسٌٜ ناْٛا بكسز إعاز٠ اؿٝا٠ ؾٖٛط ايسٜٔ

ِٸ ايط٥ٝؼ ايصٟ ٜؿػٌ باٍ اجملسٿزٜٔ ٗ عكط اؿساث١ ٜهُٔ ٗ اؾُع بٌ  إ٫چ إٔ اهل

ايتٛؾٝل ٚإٛا١َ٤ بٌ اـًٛز »، أٚ ع٢ً سسٿ تعبري إقباٍ اي٬ٖٛضٟ: «إتػٝٿط»ٚ «ايجابت»

ٜٔ إعاقطٜٔ ٜٛادٕٗٛ . ٜصٖب ايسنتٛض غطٚف إٍ ا٫عتكاز بإٔ اجملسٿز(4)«ٚايتػٝري

 .«َؿاضق١ ايتذسٜس»َؿه١ًڄ نبري٠، ٖٚٞ ع٢ً سسٿ تعبريْا عباض٠څ عٔ: 

ّٚهٔ تكطٜط َؿاضق١ ايتذسٜس ٗ إطاض قه١ٝ ؾطط١ٝ َٓؿك١ً تكٍٛ: إَا إٔ 

جاڄ، ٚإٕ إسٝا٤ٙ ٖٛ َٔ ؾ٪ٕٚ ا٭ْبٝا٤، بٳٜهٕٛ ايسٜٔ ْاقكاڄ، ٚعٓسٖا ٜهٕٛ ػسٜسٙ عٳ
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ٕ ٚٚٝؿ١ اجملسٿز ٖٞ ايتؿػري، زٕٚ ايتؿطٜع; أٚ إٔ ٜهٕٛ ٚيٝؼ َٔ ؾ٪ٕٚ اجملسٿزٜٔ، ٭

نا٬َڄ، ؾٝهٕٛ ػسٜسٙ ٚإسٝا٩ٙ ٗ ٖصٙ اؿاي١ َٔ قبٌٝ: ايػايب١ باْتؿا٤ إٛنٛع، 

 ٚتٳبٳعاڄ يصيو ئ ٜهٕٛ ٖٓاى َٔ َع٢ٓٶ َعكٍٛ ٕؿّٗٛ ايتذسٜس ايسٜين. 

ٝك١ ٖٛ إٕ زاؾع ايسنتٛض غطٚف َٔ ٚضا٤ ططح ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ٗ اؿك

ٌٸ إٓاغب هلصٙ إؿاضق١; إش ٜكٍٛ:  إٕ ايتٛؾٝل بٌ ا٭بس١ٜ ٚايتػٝري، ٚإكسٸؽ »بٝإ اؿ

ٚغري إكسٸؽ، ٚايؿكٌ بٌ ايجابت ٚإتػٝٸط، ٚايٛطف ٚإٛطٚف، ٚإسٝا٤ ا٫دتٗاز، 

ٚايعجٛض ع٢ً ايؿكٗا٤ إٓسؾعٌ، ٚإسساخ ْك١ً ٗ ايؿك٘ ٚسؿٜ ايطٚح ٚتػٝري ايكٛض٠، 

ّڈ دسٜس، نإ ٫ٚ ٜعاٍ غا١ٜ َڀُض  ٚايتٛؾٝل بٌ اٱغ٬ّ ٚايعكط، ٚايتأغٝؼ يه٬

يعُّٛ إكًشٌ. أقٍٛ: إٕ ٖصا ايتٛؾٝل عاد١ٺ إٍ ْٛط١ٜ َعطؾ١ٝ، ٖٚصا ٖٛ َا ّهٔ 

ٌٸ  يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ايٓٛطٟ يًؿطٜع١ إٔ تهع٘ بٌ أٜسٟ إكًشٌ ٚاجملسٿزٜٔ به

ٚٵٕ ؾطقاڄ بٌ ايسٜٔ تٛانعڈ. إٕ اؿًك١ إؿكٛز٠ ٗ دٗٛز ِٖ تهُٔ ٗ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜطٳ

ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚمل ٜهْٛٛا ٜعتربٕٚ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ َعطؾ١ڄ بؿط١ٜ، نػا٥ط إعاضف 

ا٭خط٣، ٖٚصا ا٭َط ٖٛ ايصٟ نإ ٜ٪زٸٟ بأسهاَِٗ إٍ ايٛقٛع ٗ َڀبٸات ايتعاضض 

ٌٸ إڀًٛب َٔ بٌ أٜسِٜٗ  . (5)«أسٝاْاڄ، أٚ إٔ ٜعٚؽ اؿ

ٌٸ َؿاضق١ ايتذسٜس ضٳ . «إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ»عٔ  «ايسٜٔ»ٔٷ بؿكٌ ٖٵٚبعباض٠ٺ أخط٣: إٕ س

ٝٿٓٛا إٔ َٛنٛع ٚزا٥ط٠ ايتذسٜس إٓؿٛز  َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايؿكٌ ّهٔ يًُذسٿزٜٔ إٔ ٜب

هلِ يٝؼ ٖٛ شات ايسٜٔ، ٚإِا ٖٛ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، َع٢ٓ إٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٖٞ اييت 

ٚا٫مڀاٙ، ٚتهٕٛ عاد١ٺ إٍ اٱق٬ح ٚايتذسٜس ٚايتهٌُٝ، ٚيٝؼ تتعطٻض يًٓكل 

ٟٸ َٚٓعٻٙ َٔ ايعٝب ٚايٓكل، أَا  شات ايسٜٔ. إٕ ايسٜٔ أَطٷ َكسٻؽ ٚمساٟٚ ٚثابت ٚأبس

ٞٸ ٟٸ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ؾٗٞ أَطٷ أضن َٚتػٝٿط ْٚاقل، ٚعاد١ إٍ ػسٜس ٚإعاز٠ ْٛط  ٚبؿط

 ٚتؿصٜب ٚإق٬ح َػتُطٸ. 

اٱق٬ح ايسٜين ٫ ٜعين إق٬ح شات ايسٜٔ، بٌ ٜعين إق٬ح إعطؾ١ ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

ٝٵسٳ إٔ إق٬ح إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إِا ٜهٕٛ َعك٫ٛڄ َٚٓڀكٝاڄ ؾُٝا إشا اعتربْا ٖصٙ  ايس١ٜٝٓ. بٳ

 «بؿط١ٜ»، ٚباختكاضڈ: «ط٠ بايجكاؾاتْاقك١ ٚغري خايك١ ٚغري ناؾ١ٝ َٚتأثٿ»إعطؾ١ 

ِٖٚ خربا٤ كًكٕٛ ». إٕ اجملسٿزٜٔ، (6)«َا ؾٛم تاضى١ٝ»ٚ «َكسٻغ١»، ٚيٝػت «تاضى١ٝ»ٚ

ِڈ آخط )٫ أِْٗ ٜطدٿشٕٛ نًُتِٗ ع٢ً  ٗ ايؿإٔ ايسٜين، ٜطدٿشٕٛ ؾُٗاڄ يًسٜٔ ع٢ً ؾٗ
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ن١ًُ ايسٜٔ(. َٚٔ خ٬ٍ ايكٍٛ غًٛز ايهتاب ٚايػٓٸ١ لعٌ َعطؾتٓا يًسٜٔ َتذسٿز٠ 

إتػٝٿط ؾٗٞ َعطؾتٓا ايس١ٜٝٓ، ٖٚهصا َٚتها١ًَ، ٚايصٟ ٜهٕٛ ثابتاڄ ٖٛ ايسٜٔ، ٚأَا 

 . (7)«ؼسخ إٛا١َ٤ بٌ ا٭بس١ٜ ٚايتػٝري

 
 

ايؿكٌ بٌ ايسٜٔ »إٕ ْكڀ١ اْڀ٬م ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ تبسأ َٔ ططح 

ِٸ َكسٸَات أٚ شاتٝات ْٛط١ٜ ايكبض«ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ  . إٕ ٖصا ايؿكٌ ّجٿٌ أسس أٖ

ٚايبػ٘. ٚقس عُس ايسنتٛض غطٚف ٗ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إٍ ايتأنٝس 

 .(8)ع٢ً اخت٬ف خكا٥ل ٚآثاض ٚع٬َات ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ

 ٚإٕ ٖصٙ اـكا٥ل ٚاٯثاض عباض٠څ عٔ: 

ٛٸ ايسٜٔ َٔ ا٫خت٬ف ٚايتعاضض ٚايتٓاقض، بُٝٓا إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ َؿع١ُڅ 1 ـ خً

 بٗصٙ ا٭َٛض. 

ٌٸ َا ٖٛ سلپ، ٚاخت٬ٙ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ باؿلٸ ٚايباطٌ. ـ اؾتُاٍ 2  ايسٜٔ ع٢ً ن

 ـ انتُاٍ ايسٜٔ، ْٚككإ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. 3

ٜٓڀًل ايسنتٛض غطٚف َٔ اخت٬ف اـكا٥ل ٚاٯثاض ايس١ٜٝٓ ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، 

ٞٸ ٚقسغٞ، بُٝٓا َٓاؾ٧ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بؿط١ٜ بٳشٵت١، ي ٚنٕٛ ايسٜٔ شا َٓؿأٺ ٝػتٓتر إهل

 . (9)«َتػٝٿط٠»ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ  «ثابت»إٔ ايسٜٔ 

ؾ٦ٝاڄ ٚاسساڄ، ٚتػط١ٜ أسهاّ ٚآثاض ايسٜٔ  «إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ»ٚ «ايسٜٔ»إٕ ٫عتباض 

ٛٿع١، تٓاٍٚ ايسنتٛض غطٚف بعهٗا ٗ نتاب  إٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ع٬ًڄ ٚأغباباڄ َتٓ

 هٔ اٱؾاض٠ إٍ ا٭َٛض ايتاي١ٝ: ايكبض ٚايبػ٘ بايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ. َٚٔ بٝٓٗا ّ

 ـ اْعساّ ايط١ٜ٩ ايتاضى١ٝ. 1

ٚٳضاز١ٜٝٓ; بػبب اؾٌٗ بإعطؾ١ 2 ـ ايعذع عٔ ايط١ٜ٩ اـاضد١ٝ يًسٜٔ ٚإا

 ايتاضى١ٝ. 

ـ ايكٍٛ بايٛاقع١ٝ اجملطٻز٠ بؿعٌ ايؿِٗ اـاط٧ يڀبٝع١ اؿكٝك١، ٚايتؿهٝو، 3

ٛٸ٠ ايعاق١ً. ٚايٓػب١ٝ، ٚايٛاقع١ٝ، ٚايب١ٝٓ اٱزضان١ٝ ي  ٲْػإ، ٚآي١ٝ عٌُ ايك

 ـ ايؿِٗ اـاط٧ ؿذٸ١ٝ ايٕٛٓٛ. 4
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 ـ ايػؿ١ً عٔ ٖٓسغ١ ٚدػطاؾٝا إعطؾ١. 5

 ـ ايؿِٗ اـاط٧ يكؿا٤ ٚخًٛم ايؿهط ايسٜين. 6

 ـ ػاٌٖ ايطنٔ اـاضدٞ َٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚإْهاض غهٛت ايؿطٜع١. 7

 ـ اؿځتٵ١ُٝ ٚا٫غتبساز إعطٗ. 8

ٔٵ، َه اؾاڄ إٍ ٖصٙ ايعٓاقط شات ايكبػ١ إعطؾ١ٝ، ٖٓاى عٛاٌَ أخط٣ ٚيه

ٚٸ٫ڄ ٚبايصات شات قبػ١  ، َع٢ٓ أْٗا «أْڀٛيٛد١ٝ»أٜهاڄ َ٪ثٿط٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٖٞ أ

ٕٵ نإ ايؿِٗ اـاط٧ هلصٙ ا٭َٛض  تتشسٸخ عٔ شات ايسٜٔ، ٚيٝؼ عٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚإ

١ يًؿطز. ٚإٕ بعض ٖصٙ ايعٓاقط ع٢ً ايٓشٛ ٜرتى تأثرياڄ َباؾطاڄ ع٢ً إعطؾ١ ايسٜٓٝ

 ايتايٞ: 

 ـ ايؿِٗ اـاط٧ يهُاٍ ايسٜٔ ٚخًٛزٙ. 1

ٌٸ ؾ٤ٞ إٍ: 2 ـ ايؿِٗ اـاط٧ يًُػاس١ ايس١ٜٝٓ، ٚاعتباضٖا َڀًك١، ٚتكػِٝ ن

 زٜين; ٚغري زٜين، أٚ إٍ: إغ٬َٞ; ٚغري إغ٬َٞ. 

 ـ ايؿِٗ اـاط٧ يًدا١ُٝ. 3

 ـ ايؿِٗ اـاط٧ يًعك١ُ. 4

 ايؿِٗ اـاط٧ يػطٸ ساد١ اٱْػإ إٍ ايسٜٔ.  ـ5

 ـ ػاٌٖ ايٓاس١ٝ ايبؿط١ٜ ٚايتاضى١ٝ َٔ ايسٜٔ ٚأٚيٝا٤ ايسٜٔ. 6

 

ٛټض ٚتكسٜل ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ايتؿهٝو  إٕ َٔ بٌ إػا٥ٌ ايسخ١ًٝ ٗ تك

َباز٨ أٚ َكسٸَات بٌ أْٛاع إعطؾ١. ٚإٕ ٖصا ايتؿهٝو ّجٿٌ ٗ سكٝكت٘ ٚاسساڄ َٔ 

ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘. ٚقس عٌُ ايسنتٛض غطٚف ع٢ً ايؿكٌ ٚايتؿهٝو بٌ ْٛعٌ 

 َٔ أْٛاع إعطؾ١، ُٖٚا: 

 ـ إعطؾ١ ايػابك١. 1

 ـ إعطؾ١ اي٬سك١. 2

إٕ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ إعطؾ١ ىتًؿإ عٔ بعهُٗا َٔ دٗاتٺ َتعسٸز٠. ٜػتدسّ 

َا »أٚ  «إٝتاؾٝعٜكا»ك١ يٲؾاض٠ إٍ داْبٺ َٔ ايسنتٛض غطٚف َكڀًض إعطؾ١ ايػاب
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ِٸ ؾٝٗا عح «بعس ايڀبٝع١ ٛټضات  «َا١ٖٝ»ٚ «ٚدٛز»، اييت ٜت ايعًِ، ٚططٜك١ ٚٗٛض ايتك

ٚايتكسٜكات ٗ شٖٔ اٱْػإ. إٕ َٛنٛع إعطؾ١ ايػابك١ ٖٛ ايعًِ َع٢ٓ ايكٛض٠ 

ع َٔ إعطؾ١ بـ ايص١ٖٝٓ إٛدٛز٠ ٗ شٖٔ آساز ا٭ؾطاز. ّهٔ تػ١ُٝ ٖصا ايٓٛ

. أَا اؿهُا٤ ٚايؿ٬غؿ١ َٔ إػًٌُ ؾٝبشجٕٛ «َٝتاؾٝعٜكا ايعًِ»أٚ  «أْڀٛيٛدٝا ايعًِ»

، ٚأَا «اؼاز ايعاقٌ ٚإعكٍٛ»; ٚ«ايٛدٛز ايصٖين»ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ نُٔ عٓٛاْٞ: 

ِٸ تساٍٚ ٖصٙ إباسح ٗ  عًّٛ اي»، ٚ(10)«ايػٝهٛيٛدٝا اٱزضان١ٝ»ٗ ايعامل ايطأٖ ؾٝت

 . (12)«ؾًػؿ١ ايصٖٔ»، ٚ(11)«إعطؾ١ٝ

ٌٖ »إٕ ا٭غ١ً٦ احملٛض١ٜ اييت ؽهع يتشكٝل ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ عباض٠څ عٔ: 

ٌٖ ّهٔ َٔ ايٓاس١ٝ إٝتاؾٝعٜك١ٝ تكػِٝ ايٛدٛز إٍ: »، أٟ «ايعًِ َٛدٛزٷ ٗ شٖٓٓا؟

أٚ إناؾ١ٝ( ٌٖ ايعًِ دٖٛطٷ أّ عطض )نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ »، ٚ«ٚدٛز عٝين; ٚٚدٛز شٖين؟

َا ٖٞ ْػب١ ايٛدٛز »، ٚ«يًُا١ٖٝ أق٬ڄ ٚؾٛم َكٛي١ أٚ ؾهٌ َٔ ايٛدٛز؟ أّ ٖٛ ؾاقسٷ

ٌٖ ايعًِ بؿ٤ٞ »، أٟ «ايصٖين )إعًّٛ بايصات( إٍ ايؿ٤ٞ اـاضدٞ )إعًّٛ بايعطض(؟

ٜعين سهٛض َا١ٖٝ شيو ايؿ٤ٞ ٗ شٖٔ ايعامل، أّ َع٢ٓ سهٛض ؾبش٘، أّ َع٢ٓ 

َا ٖٞ ايٓػب١ »، ٚ«١ٜ؟ٌٖ ايكٛض ايص١ٖٝٓ فطٸز٠ أّ َازٸ»، ٚ(13)«ع٘؟فطٸز إقا١َ ْػب١ َ

 . «ايكا١ُ٥ بٌ ايعًِ ٚايعامل ٚإعًّٛ؟

إٕ إعطؾ١ ايػابك١ تبشح نصيو ٗ غٝهٛيٛدٝا إعطؾ١، َع٢ٓ نٝؿ١ٝ ٚٗٛض 

ٛټضات ٚايتكسٜكات ٗ ايصٖٔ أٜهاڄ، ٚتعٌُ ع٢ً إزضاز إؿاِٖٝ إٛدٛز٠ ٗ  ٚتبًٛض ايتك

. إٕ اعتباض ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ غابكاڄ ٜعين عسّ ٚدٛز (14)ٔ نُٔ كتًـ إك٫ٛتايصٖ

ٚٵض ؾٝٗا ٕعطؾ١  ; ٭ٕ ايتشكٝل ٗ فاٍ ٚدٛز «عًِ ا٫دتُاع إعطٗ»، «تاضٜذ ايعًِ»زٳ

َٚا١ٖٝ ايعًِ بإع٢ٓ إصنٛض ٫ ٜتٛقډـ ع٢ً ا٫ظزٖاض ايتاضىٞ يًُعطؾ١، ٚتبًٛض اهل١ٜٛ 

ُاع١ٝ يًعًِ بؿعٌ ايتعاطٞ بٌ ايعًُا٤. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ّهٔ اعتباض ٖصا ايكا١ُ٥ ٚاؾ

 ايٓٛع َٔ إعطؾ١ ْٛعٳ َعطؾ١ٺ َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ. 

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ ايسنتٛض غطٚف ٜػتعٌُ َكڀًض إعطؾ١ اي٬سك١ 

١ُ٥ يٲؾاض٠ إٍ داْبٺ أٚ ؾطع َٔ ايؿًػؿ١ اؿسٜج١، اييت ٜٴبٵشٳح ؾٝٗا عٔ اهل١ٜٛ ايكا

 «دػطاؾٝا»ٚ «ٖٓسغ١»ٚاؾاَع١ٝ يًعًِ، ٚضب٘ ايؿطٚع ايع١ًُٝ إدتًؿ١ ببعهٗا، ٚعح 

ُاَاڄ، ٜٚٴعٳسٸ َٔ إعاضف  «تاضٜذ ايعًِ»إعطؾ١. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ ٜػتٓس إٍ 
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ِٸ ؾطٚع ايؿًػؿ١ ايتش١ًًٝٝ ٗ ايػطب، ٚيٝؼ هلا  ايجاْٜٛٸ١. إٕ إعطؾ١ اي٬سك١ ُجٿٌ أسس أٖ

 بك١څ ٗ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. غا

إٕ إٛنٛع ايصٟ ٜٴبٵشٳح ٗ عًِ إعطؾ١ اي٬سك١ يٝؼ ٖٛ ايعًِ َع٢ٓ ايكٛض٠ 

ايص١ٖٝٓ، ٚإِا ٖٛ ايعًِ بٛقؿ٘ ؾطعاڄ عًُٝاڄ ٜؿٌُ فُٛع١ َٔ آضا٤ ايعًُا٤ ٚأقٛاهلِ 

صا . ٗ ٖ(15)ْاع١ٝ قا١ُ٥ َٚػتكًچ١ عٔ آساز ايعًُا٤ ١څايكشٝش١ ٚايباط١ً، ٖٚٞ ٖٜٛٸ

ايٓٛع َٔ إعطؾ١ ٜٴعٳسٸ ايطدٛع إٍ تاضٜذ ايعًِ ٚايتشكٝل ٗ فاٍ غًٛى ايعًُا٤ ٚأغًٛبِٗ 

ٗ ا٭خص ٚايعڀا٤ نطٚض٠ڄ سٜٝٛٸ١; ٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ َػبٛمٷ بايتشكڊل ايعٝين 

ٛٸ ايتاضىٞ يًؿطع ايعًُٞ  يًؿطع ايعًُٞ َٛضز ايبشح، َع٢ٓ أْ٘ ي٫ٛ اي٫ٛز٠ ٚايُٓ

. ٜٴهاف إٍ شيو إٔ بعض (16)عطؾ١ اي٬سك١ ايٓاٚط٠ ي٘ غايب١ڄ باْتؿا٤ إٛنٛعغتهٕٛ إ

ؾ٬غؿ١ ايعًِ ٜصٖبٕٛ إٍ ايكٍٛ بإٔ إعطؾ١ اي٬سك١ إِا ٖٞ ٗ اؿكٝك١ إق٬حٷ 

 عك٬ْٞ يتاضٜذ ايعًِ. 

ُٸ١ٝ ايؿكٌ ٚايتؿهٝو بٌ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ إعطؾ١  ٚٸ٫ڄتهُٔ أٖ : ٗ إٔ أ

: ٫ ّهٔ اؿهِ بؿإٔ ٚثاْٝاڄػ٘ تطتب٘ بسا٥ط٠ إعطؾ١ اي٬سك١. ْٛط١ٜ ايكبض ٚايب

قشٸ١ أٚ خڀأ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َٔ خ٬ٍ َا قاي٘ اؿهُا٤ ٚايؿ٬غؿ١ إػًُٕٛ ٗ فاٍ 

إعطؾ١ اي٬سك١. إٕ َٛنٛع ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ٖٛ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بٛقؿٗا ؾطعاڄ َٔ 

ك١ بإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٫ٚ ستٸ٢ فُٛع اٯضا٤ ؾطٚع إعطؾ١، ٚيٝؼ آساز ايكهاٜا إتعًڍ

بعٝٓ٘. إٕ إطاز َٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٗ  اؿكچ١ أٚ اٯضا٤ اؿكچ١ ٚايباط١ً إكبٛي١ يعاملڈ زٜينٸ

٘څ ١څْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ َعطؾ١ ٖٓٗذ١ َٚهبٛط١ هلا ٖٜٛٸ  قا١ُ٥ ْٚاع١ٝ، ٖٚٞ خًٝ

 «ٖٓسغ١»ٚايبػ٘ ْاٚط٠څ إٍ  َٔ ايكهاٜا ايكازق١ ٚايهاشب١. إٕ ْٛط١ٜ ايكبض

ٖصٙ إعطؾ١، ٚتعٌُ ع٢ً ؾشل ٚبٝإ ايطب٘ ٚايٓػب١ ايكا١ُ٥ بٌ ٖصا ايؿطع  «دػطاؾٝا»ٚ

 َٔ إعطؾ١ ٚغا٥ط ؾطٚع إعطؾ١ ا٭خط٣. 

ّٸ اٯخط ايصٟ ٜتعٝٻٔ عًٝٓا اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٖٓا ؾٗٛ عباض٠څ  أَا ايتؿهٝو ٚايؿكٌ اهلا

ايعًِ ٗ َكاّ »عٔ  «ايعًِ نُا هب إٔ ٜهٕٛ»أٚ  «ايعًِ ٗ َكاّ ايتعطٜـ»عٔ: ؾكٌ 

. إٕ ايعًِ ٗ َكاّ ايتعطٜـ )أٚ َكاّ ايٛدٛب( ٜتُتٻع «ايعًِ نُا ٖٛ»أٚ  «ايتشكل

َٳشٵض»، ٚ«ناٌَ»باـكا٥ل ايتاي١ٝ:  )فُٛع١ َٔ ايكهاٜا  «خايل»، ٚ«سلٸ 

ايها١ًَ  ايكازق١(. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعًِ ٗ َكاّ ايتعطٜـ ـ نػا٥ط ا٭َٛض
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ٛټٍ ٚايتهاٌَ، أَا ايعًِ ٗ َكاّ ايتشكڊل )أٚ َكاّ ايه١ْٛٓٝ( ؾٗٛ  ا٭خط٣ ـ ٫ ٜكبٌ ايتش

، ٖٚٛ ٗ ساي١ َٔ «تاضىٞ»)خًٝ٘ َٔ اؿلٸ ٚايباطٌ(، ٚ «غري خايل»، ٚ«ْاقل»ؾ٤ٞ 

ٛٸٍ ٚايتهاٌَ إػتُط. ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٫ تػتج٢ٓ َٔ ٖصٙ ايكاعس٠. با٫يتؿات إٍ  ايتش

ايتؿهٝو ّهٔ ايكٍٛ: إٕ َٛنٛع ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ َعطؾ١ ز١ٜٝٓ ٗ َكاّ  ٖصا

 . (17)ايتشكچل، ٚيٝػت َعطؾ١ ز١ٜٝٓ ٗ َكاّ ايتعطٜـ

َكاّ »ٚ (18)«َكاّ اؿهِ»ٚباٱناؾ١ إٍ ٖصا ؾإٕ ايسنتٛض غطٚف ٜؿكٌ بٌ 

طؾ١. . إٕ ٖصٜٔ إكاٌَ َٛدٛزإ ٗ ْٝع ؾطٚع إع(20)«َكاّ اؾُع»أٚ  (19)«ايهؿـ

ٞٸ إِا ٖٛ ٗ اؿكٝك١ أغًٛب ايتربٜط أٚ  ٚإٕ إطاز َٔ أغًٛب ايتشكٝل ٗ ؾطعڈ عًُ

ّٸ ٚإعڀٝات ٚايٓٛطٜات.  إٕ إسس٣ »اؿهِ ٚايتكِٝٝ، ٚيٝؼ أغًٛب ْع إٛاز اـا

ٟٸ َعطؾ١ ايتهاٌَ ٗ أغايٝب أسهاَٗا ٍڈ إٕ (21)«٬َنات ايتهاٌَ ٗ أ ٟٸ سا . ٚع٢ً أ

ّ ٫ ٜٓشكط َكاّ اؿهِ، ٚإٕ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١ تتعاط٢ ا٫ضتباٙ إعطٗ يًعًٛ

 ؾُٝا بٝٓٗا ٗ َكاّ ايهؿـ ٚاؾُع. 

 

 إٕ يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ث٬ث١ أضنإ ض٥ٝػ١، ٖٚٞ: 

 ـ ايتٛقٝـ. 1

 ـ ايتؿػري. 2

 ـ ايتٛق١ٝ. 3

ايتاضى١ٝ إؿكٸ١ً، ت، َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إٍ ايؿٛاٖس إٕ ضنٔ ايتٛقٝـ ٜٴجب

ٛټ ٍ ٚتهاٌَ. ٚأَا إٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ طٛاٍ تاضىٗا ناْت ٗ ساي١ قبضڈ ٚبػ٘، ٚؼ

ٛټ ٍ ٚايتهاٌَ; يٝكسٿّ تؿػرياڄ َعطؾٝاڄ ضنٔ ايتؿػري ؾٝػع٢ إٍ اغتهٓاٙ غطٸ ٖصا ايتش

هلصٙ ايٛاٖط٠. ٚبايتايٞ ؾإٕ ايطنٔ ايجايح َٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ، ٖٚٛ ضنٔ ايتٛق١ٝ، 

ع٢ً إدتكٌ ٚايباسجٌ ٗ ايؿإٔ ايسٜين ـ اْڀ٬قاڄ َٔ شيو ايتؿػري ـ أِْٗ إشا  ٜكرتح

ُٳِ َٔ أدٌ تٓكٝض  أضازٚا تٓكٝض ٚتهٌُٝ ٚعكط١ْ َعطؾتِٗ ايس١ٜٝٓ ؾعًِٝٗ ؾشص اهلٹ

ٚٳضاز١ٜٝٓ.   ٚتهٌُٝ ٚعكط١ْ إعًَٛات إا
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ػ٘ باؿسٸ ايهاٗ. يكس متٸ ؾطح ٚبٝإ ضنٔ ايتٛقٝـ َٔ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايب

ٔٵ خايـ ايكبض ٚايبػ٘ ع٢ً َا ازٸعاٙ ايسنتٛض غطٚف  َٳ َٸت٘»ٖٚٓاى َٔ ايٓاقسٜٔ   «بط

ٛٸٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، أٟ إٕ ٖ٪٤٫ ضؾهٛا تٛقٝؿ٘ يتاضٜذ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ; إش  ٗ باب ؼ

ٚٵٕ أْ٘ باٱَهإ إثبات إٔ بعض أدعا٤ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ )ايكڀعٝات( قس بكٝت ثابت١ڄ  ٜطٳ

طٛاٍ ايتاضٜذ، ٖٚصا ٜٴُجٿٌ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ ؾاٖساڄ ْكهٝٸاڄ ع٢ً تعُُٝٝٸ١ ضنٔ 

 ايتٛقٝـ َٔ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘. 

ٝٵسٳ إٔ ايسنتٛض غطٚف هٝب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ ظٛابٌ:   بٳ

ٚٸٍ : إٕ اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ٜهُٔ ٗ بٝإ اغتٓاز ا٭

ؾ١ غري ايس١ٜٝٓ، َع٢ٓ إٔ إسٸع٢ اؾٖٛطٟ هلصٙ ايٓٛط١ٜ ٚتٳبٳع١ٝ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ يًُعط

ٝٵٗا )ايجابت ٚإتػٝٿط( تابع١څ ٗ ثباتٗا ٚتػٝټطٖا يجبات  عباض٠ عٔ إٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بؿكډ

ٚتػٝټط إعاضف غري ايس١ٜٝٓ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ بكا٤ دع٤ٺ َٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ع٢ً ثبات٘ ـ يٛ غًډُٓا 

ٍٸ ع٢ً ب٘ ـ ٫ ٜٓكض َا تسٻ عٝ٘ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘; ٭ٕ ثبات ؾِٗ ايسٜٔ ٫ ٜس

. إٕ (22)اغتك٬ٍ ٚانتؿا٤ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بصاتٗا، ٚعسّ سادتٗا إٍ إباز٨ اـاضد١ٝ

ٛټٍ ٗ إعطؾ١،  ٛٸٍ إعطؾ١، ٚيٝؼ بكسز إهاز ايتش اـبري إعطٗ ٜؿػٿط غبب ثبات ٚؼ

 . (23)أٚ اؿؿاٚ ع٢ً ثباتٗا

ٛٸٍ ٗ ايؿِٗ يٝؼ فطٸز : إٕ ايجاْٞ ا٫ْتكاٍ َٔ اؿكچا١ْٝ إٍ »إطاز َٔ ايتش

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ يًكڀعٝات (24)«ايبڀ٬ٕ، أٚ َٔ ايبڀ٬ٕ إٍ اؿكچا١ْٝ

، إ٫ «ثابت١ڄ»ٚايهطٚضٜات ٚايبسٜٗٝات ايس١ٜٝٓ ٚايع١ًُٝ ٚايطٜان١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ إٔ تهٕٛ 

ٛٸٍ إعاضف  هلا ٖٛ ايصٟ ٜتعطٽض يًتػٝټط «ؾُٗٓا»إٔ  ٛټٍ. إٕ ايتأثري ايصٟ ٜرتن٘ ؼ ٚايتش

غري ايس١ٜٝٓ ع٢ً إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٫ ٜٓشكط ٗ اٱثبات )أٚ ايتأٜٝس( ٚاٱبڀاٍ ايتكسٜكٞ، 

ٛٸض ايسعا٣ٚ ايس١ٜٝٓ أٜهاڄ. ٚبعباض٠ٺ أخط٣: إٕ ثبات ايتكسٜل  ٚإِا ٜؿٌُ ستٸ٢ ؾِٗ ٚتك

ٛٸٍ ٛٸٍ ايؿِٗ، ٚإٕ إطاز َٔ ايتش ِٸ َٔ  ٜٓػذِ َع ؼ ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ٖٛ ا٭ع

ٛټ ٛټايتش ٛټٍ ايتكسٜكٞ ٚايتش ضٟ. ّهٔ يٓا إٔ مكٌ ع٢ً إزضانات غڀش١ٝ ٍ ايتك

ٚعُٝك١ ٚأنجط عُكاڄ يكه١ٝٺ َا، ٚإٕ اٱزضانات ايڀٛي١ٝ ٕؿطزات قه١ٝٺ َا ّهٔ إٔ 

ٔٵ »ػتُع َع ثبات تكسٜل تًو ايكه١ٝ.  إٕ ايكسم ٚايهصب يٝؼ شا َطاتب، ٚيه
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 . (25)«ّهٔ يؿِٗ نٌڎ َٔ ايكه١ٝ ايكازق١ أٚ ايهاشب١ إٔ ٜهٕٛ شا َطاتب

 

إٕ ضنٔ ايتؿػري َٔ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ عباض٠څ عٔ: إق٬ح عك١ْٝ٬ تاضٜذ 

ٛٸٍ  إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚٗ ٖصا اؾاْب ٜػع٢ ايسنتٛض غطٚف إٍ انتؿاف َٓڀل ايتش

١، ٚإٔ ٜعٌُ َٔ خ٬ٍ عطض كتًـ ايؿٛاٖس ٚايكبض ٚايبػ٘ ٗ إعطؾ١ ايسٜٓٝ

ٛټ ٌڈ ٚا٭زي١ ع٢ً تأٜٝس ٖصا إسٻع٢ ايكا٥ٌ بإٔ ثبات ٚؼ ٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٜػتٓس بؿه

ٛټ ٍ إعاضف ٚايعًّٛ ايبؿط١ٜ ٚغري ايس١ٜٝٓ. ٜصنط ايسنتٛض غطٚف ناٌَ إٍ ثبات ٚؼ

إٕ ايطب٘ أَطٷ َعكٍٛ كتًـ ايع٬قات ٚايطٚاب٘ ايكا١ُ٥ بٌ كتًـ أْٛاع إعطؾ١. 

ٌٸ  ْٚٛطٟ، ٚيٝؼ قػٛغاڄ ٫ٚ َؿٗٛزاڄ، ٚإٕ إْهاضٙ ٚتكسٜك٘ إِا ّهٔ ٗ ٚ

ايٓٛط١ٜ ٚاـًؿ١ٝ إعطؾ١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ّهٔ إبڀاٍ زع٣ٛ ايطب٘ َٔ خ٬ٍ 

ايتُجٌٝ بُٓاشز ٫ ٜهٕٛ ضبڀڂٗا َؿٗٛزاڄ. ؾٲبڀاٍ ٖصا إسٻع٢ هب إثبات عسّ ٚدٛز 

٘ٺ ٗ تًو  ايطب٘ ٫  «عسّ ض١ٜ٩». إٕ فطٸز (26)إٛاضز، أٚ عسّ إَهإ ٚدٛزٙ أق٬ڄضب

 .«عسّ ٚدٛز ايطب٘»ٜكًض زي٬ٝڄ ٱثبات ٖصا إسٻع٢ ايكا٥ٌ بـ 

ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ضب٘ أَطٜٔ ببعهُٗا ٫ ٜٓشكط بايطب٘ ايجبٛتٞ )ايعًچٞ 

عات ايعًّٛ َٔ ٚإعًٛيٞ( ٚايطب٘ اٱْتادٞ )ايكٝاغٞ ـ إٓڀكٞ(. ٚإٕ ُاٜع َٛنٛ

بعهٗا ٚٚدٛز اؿا٥ٌ إٓڀكٞ بٌ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١ ٫ ٜٓؿٞ ٚدٛز أْٛاع ايطٚاب٘ 

 إعطؾ١ٝ بٌ ؾطعٌ عًُٝٸٌ. 

 

ِٸ ايع٬قات ايكا١ُ٥ بٌ كتًـ ايعًّٛ عباض٠څ عٔ:  ، «إٓٗر إعطٗ»إٕ أسس أٖ

١ٝ، ٚغري َٓڀك١ٝ، ٚتكع ٗ َكاّ اٱثبات، زٕٚ َكاّ ايجبٛت; ؾإٕ غري قٝاغ ٖٚٞ ع٬ق١څ

تكسٜل ٚتهصٜب ايسعا٣ٚ ايع١ًُٝ ٜكّٛ ع٢ً َكسٸَات َعطؾ١ٝ، ٖٚصٙ إكسٸَات إعطؾ١ٝ 

٘ٷ بايع٬ق١ ٚايطب٘ (27)َؿرتن١ بٌ كتًـ ايعًّٛ . إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايع٬ق١ ٚايطب٘ ؾبٝ

ٛٿع١ اييت ٜت ٕڈ ٚاسسايكا٥ِ بٌ ايبها٥ع إتٓ ٟٸ ع٬ق١ٺ(28)ِٸ ٚظْٗا َٝعا أٚ  . ؾًٝؼ ٖٓاى أ

ْػب١ ثبٛت١ٝ ٚع١ٝٓٝ أٚ قٝاغ١ٝ ـ َٓڀك١ٝ بٌ ٚظٕ ايبها٥ع إدتًؿ١، ٚإٕ ايع٬ق١ ٚايطب٘ 
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ايٛسٝس ايصٟ ّهٔ إٔ ْسٻعٝ٘ ٖٓا ٖٛ ايطب٘ إعطٗ ايكا٥ِ بٌ عًُٓا بٛظٕ ايبهاع١ 

ٕڈ ٚاسس. يٝؼ ٖٓاى بٌ أٚظإ ايبها٥ع )أ(، ٚعًُٓا بٛظٕ ايبهاع١ )ب( اغتٓازاڄ إٍ َٝ عا

ع٬ق١ عًچ١ٝ َٚعًٛي١ٝ، ٫ٚ ّهٔ َٔ خ٬ٍ ايكٝاؽ إٓڀكٞ إٔ ْػتٓتر ٚظٕ ايبهاع١ 

)ب( َٔ خ٬ٍ عًُٓا بٛظٕ ايبهاع١ )أ(، غري إٔ عًُٓا بٛظٕ ٖاتٌ ايبهاعتٌ ٜػتٓس 

ٕڈ ٚاسس.   إٍ َٝعا

ْاٚطٷ إٍ َكاّ ايجبٛت، ٜط٣ ايسنتٛض غطٚف إٔ تكػِٝ ايعًّٛ عځػٳب إٛنٛع 

بإعطؾ١ ايػابك١، ٗ سٌ إٔ تكػِٝ ايعًّٛ عځػٳب ا٭غًٛب ْاٚطٷ إٍ َكاّ  َٚتعًڍلٷ

. ٖٚٓا ٜعٌُ ايسنتٛض غطٚف ع٢ً ؾكٌ ايعًّٛ (29)بإعطؾ١ اي٬سك١ اٱثبات، َٚتعًڍلٷ

 «اضى١ٝت»اؿكٝك١ٝ عٔ ايعًّٛ ا٫عتباض١ٜ، ٜٚكػٿِ ايعًّٛ اؿكٝك١ٝ إٍ ث٬ث١ أقػاّ: 

أغًٛب ». إٕ ٖصا ايتكػِٝ ٜأتٞ َٔ سٝح (30)«عك١ًٝ»; ٚ«اغتكطا١ٝ٥» «ػطٜب١ٝ»; ٚ«ْك١ًٝ»

. إٕ ٚسس٠ ا٭غًٛب تػتٛدب ٗ َكاّ اٱثبات إٔ تطتب٘ ايعًّٛ ايٓك١ًٝ «اؿهِ

ببعهٗا، ٚإٔ تطتب٘ ايعًّٛ ايعك١ًٝ ببعهٗا، ٚإٔ تطتب٘ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ببعهٗا. 

ٌٸ ٚاسس َٔ ٖصٙ ٖٓاى ث٬ث١ َٛاظٜٔ يك» ٝاؽ ث٬خ فُٛعات َٔ إػا٥ٌ. ٚإٕ أدعا٤ ن

ٌڈ ناٌَ; بػببٺ َٔ ٚسس٠ إكٝاؽ  . (31)«إػا٥ٌ تطتب٘ ببعهٗا بؿه

إ٫چ إٔ اضتباٙ ايعًّٛ ببعهٗا ٫ ٜكتكط ع٢ً ٖصا إكساض، ٚإٕ ايعًّٛ ايٓك١ًٝ 

. (32)ٗا باغتُطاضڈٚايعك١ًٝ ٚايتذطٜب١ٝ، ضغِ ايتُاٜع إعطٗ ؾُٝا بٝٓٗا، تتعاط٢ َع بعه

ّهٔ ايكٍٛ َع٢ٓٶ َٔ إعاْٞ: إٕ ْٝع ايعًّٛ َطتبڀ١څ ببعهٗا َٔ ايٓاس١ٝ إعطؾ١ٝ. 

ِٸ عرب ايٓٛطٜات إعطؾ١ٝ ايطابڀ١ . إٕ َٔ ؾإٔ إعطؾ١ (33)ٚإٕ ٖصا ايرتاب٘ ٚا٫ؼاز ٜت

ٛڍط ٗ ايعكٌ ٚاؿؼٸ ٚإٓڀل ٚايًػ١ ٚإٓٗر ٚاؿكٝك١ ٚايٝكٌ ٚ»ايطابڀ١ إٔ  اٱزضاى تٓ

ٚإعطؾ١، ٚإٔ ؼهِ َٔ خ٬ٍ تًو ايٓٛطٜات بؿإٔ كتًـ إعاضف ايبؿط١ٜ، َٚٛقع 

ٌٸ ٚاسس٠ٺ َٓٗا، ٚبٝإ دٓػٗا، ٚأقٓاف ايٓٿػٳب ٚايتبازٍ ايكا٥ِ بٝٓٗا، ٚسذِ  ن

اْسضاز »، ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ (34)«إٚٗاضٖا يًٛاقع، َٚػت٣ٛ ايٛثٛم بٗا ٚا٫عتُاز عًٝٗا

 . (35)«ت ْٛط١ٜٺ َعطؾ١ٝ ٚاسس٠ٚتٓاغِ إعاضف ايبؿط١ٜ ؼ

، ٫ٚ «إْتادٝاڄ»، يٝؼ «َٓڀكٝاڄ»إٕ ايطب٘ إعطٗ بٌ ايعًّٛ، ٗ عٌ نْٛ٘ ضبڀاڄ 

، َع٢ٓ إٔ اغتٓتاز قه١ٝ ع١ًُٝ َٔ إكسٸَات ايؿًػؿ١ٝ اـايك١، «قٝاغٝاڄ»

ٚبايعهؼ، ٫ ٜعاٍ َػتش٬ٝڄ، ٖٚهصا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز 
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ٓڀكٞ بٌ ؾطٚع إعطؾ١ إدتًؿ١، ّهٔ َٔ خ٬ٍ تطنٝب َكسٸَات ْك١ًٝ أٚ اؿا٥ٌ إ

ػطٜب١ٝ َع َكسٸَات عك١ًٝ، أٚ بايعهؼ، ايتٛقټٌ إٍ ْتا٥ر دسٜس٠، تعترب َٔ ايٓاس١ٝ 

إٓڀك١ٝ َربٻض٠ َٚعترب٠، ٫ٚ تٓكض اؿا٥ٌ إٓڀكٞ ايكا٥ِ بٌ ايؿطٚع إعطؾ١ٝ إدتًؿ١. 

أْٛاع أخط٣ َٔ ايتأثري ٚايتأثټط بٌ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١ اييت  َٚهاؾاڄ إٍ شيو ٖٓاى

 ُډتٵ زضاغتٗا ٚعجٗا ٗ ايكبض ٚايبػ٘ بايتؿكٌٝ. 

إٕ يًطب٘ إعطٗ أْٛاعاڄ كتًؿ١. ٚإٕ أسس ٖصٙ ا٭ْٛاع ٖٛ ايطب٘ اٱْتادٞ ـ 

ٌٸ ٖص«اٱْتاد١ٝ»ٚايعًّٛ  «ا٫غت٬ٗن١ٝ»ا٫غت٬ٗنٞ ايكا٥ِ بٌ ايعًّٛ  ا ايطب٘ . ٗ ٚ

ِٸ إثباتٗا ٗ ؾطعڈ َٔ ايؿطٚع ايع١ًُٝ َٔ قٹبٳٌ ؾطعڈ  ِٸ اغت٬ٗى بعض إكسٸَات اييت ٜت ٜت

ِڈ آخط. ٚعًٝ٘; با٫يتؿات  ِڈ تعترب ؾطن١ٝ ٗ عً آخط، ٚإٕ ايكه١ٝ اييت تعترب َػأي١ ٗ عً

 ;)ايٛيٛز٠( «إٓتذ١»إٍ ٖصٙ ايع٬ق١ ٚايطب٘، ّهٔ تكػِٝ ايعًّٛ إٍ قػٌُ: ايعًّٛ 

)إػتٛعب١(. ٚإٕ ا٫ضتباٙ ٚا٫ؼاز بٌ ايعًّٛ إٓتذ١ ٚايعًّٛ  «إػتًٗه١»ٚايعًّٛ 

ِٸ عرب ث٬خ ططم. ٚبعباض٠ٺ أخط٣: ّهٔ يٓا ايؿكٌ ٚايتُٝٝع بٌ ث٬ث١  إػتًٗه١ ٜت

 أْٛاع َٔ اٱْتاد١ٝ ٚبٌ ث٬ث١ أْٛاع َٔ ا٫غت٬ٗن١ٝ: 

ٚٸٍ  . «ٚايتػا٩ٍتٛغٝع زا٥ط٠ ايط١ٜ٩ »: َٔ ططٜل ايٓٛع ا٭

 . «تٛغٝع ٚتهٝٝل إع٢ٓ، ٚتٛدٝ٘ ؾِٗ ايٓكٛم»: َٔ ططٜل ايٓٛع ايجاْٞ

 . (36)«ؾطض ايكٝٛز، عرب ػاٌٖ بعض ا٫ستُا٫ت»: َٔ ططٜل ايٓٛع ايجايح

. ٖٚصا ايطب٘ ٖٛ شات ايطب٘ «اؿٛاضٟ»ايٓٛع اٯخط َٔ ايطب٘ إعطٗ ٖٛ ايطب٘ 

ٍڈ ٚاسس، ؾؿٞ  عٔكسٿّ عسٸ٠ إداباتٺ ايكا٥ِ بٌ ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب. ّهٔ يٓا إٔ ْ غ٪ا

ٍڈ ٚاسس إدابات َطتبڀ١، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘  ايٛقت ايٛاسس ّهٔ إٔ ْعڀٞ يػ٪ا

كتًؿ١. ٖٓاى َٔ ايعًّٛ َا نأْ٘ ٜٴذٝب عٔ تػا٫٩ت ايعًّٛ ا٭خط٣، ٚيصيو ؾإٕ ٖصٙ 

ٙڅ إْتا دٞ ايعًّٛ ت٪ثٿط ٗ بعهٗا َٔ سٝح ايكبض ٚايبػ٘، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اضتبا

 . (37)أٚ قٝاغٞ بٝٓٗا

ايٓٛع اٯخط َٔ ايطب٘ بٌ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١ ٖٛ ايطب٘ َٔ خ٬ٍ إثاض٠ 

ِڈ إٍ  ٌٸ عً ٛٸض ن إػا٥ٌ. ؾايعًّٛ إدتًؿ١ تعٌُ ع٢ً إثاض٠ إػا٥ٌ يبعهٗا اٯخط. ؾإٕ تڀ

تًب١ٝ  ٔٷ َٛاد١ٗ شيو ايعًِ يًُػا٥ٌ اؾسٜس٠. ٖٚصا غري اٱداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ أٖٚٵسسڎ َا ضٳ

 . (38)إٔ إػا٥ٌ اؾسٜس٠ ٫ تٓبجل َٔ ْؿؼ ايعًِ ؾك٘ ساد١ غا٥ط ايعًّٛ. إ٫چ
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ِٷ بٌ  ٖٚٓاى ْٛعٷ خام َٔ ا٫ضتباٙ إعطٗ ٜط٣ ايسنتٛض غطٚف أْ٘ قا٥

ايكهاٜا ايع١ًُٝ ايتذطٜب١ٝ ؾك٘. ٚطبكاڄ هلصا ا٫ضتباٙ تهٕٛ ايكهاٜا، اييت تبسٚ 

ِٸ عځػٳب ايٛاٖط غري َطتبڀ١، َطتبڀ١ڄ  ٗ اؿكٝك١، ٚت٪ٜٿس بعهٗا. إٕ ٖصا ا٫ضتباٙ ٜت

 . (39)«َؿاضق١ ايتأٜٝس»عج٘ ٗ ؾًػؿ١ ايعًِ ؼت عٓٛإ 

ٚأخرياڄ ٖٓاى ْٛعٷ آخط َٔ ا٫ضتباٙ بٌ ْٝع ايعًّٛ، ٖٚٛ ايٓٛع ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً 

. إٕ انتؿاف َٛضز دسٜس، ٖٚٛ إٛضز (40)قاعس٠ اَتٓاع ايتٓاقض، ٚيعّٚ ضؾع ايتعاضض

ٜبسٚ عځػٳب ايٛاٖط َبڀ٬ڄ ٗ ٚاسسٺ َٔ ايعًّٛ، َٔ إُهٔ َٔ ايٓاس١ٝ إٓڀك١ٝ ايصٟ 

ّڈ أخط٣ أٜهاڄ،  إٔ ٜػطٟ إٍ إباز٨ ايبعٝس٠ يصيو ايؿطع ايعًُٞ، ٚاييت ٖٞ َباز٨ يعًٛ

ٚقس ٜهڀطٸ ايعًُا٤; يطؾع ايتعاضض، إٍ ايتكطٸف ٗ إباز٨ ايبعٝس٠ يعًُِٗ. ٚبڀبٝع١ 

ٔٵ ٱثبات ٚدٛز  «اؾ١ٛأقٌ احمل»اؿاٍ ؾإٕ  ٜٴعٳسٸ ٚاسساڄ َٔ أضنإ إٓٗر ايعًُٞ، ٚيه

َجٌ ٖصا ايطب٘ ٜهؿٞ إٔ ْجبت إٔ إبڀاٍ إباز٨ ايبعٝس٠ ٚإؿرتن١ بٌ تًو ايعًّٛ 

ٔٷ»  . «ٖه

إٕ ؾُٝع ٖصا ايطٚاب٘ طبٝع١ڄ َعطؾ١ٝ، ٚيٝػت َٔ غٓذ ايطٚاب٘ ايٓؿػ١ٝ 

ِٸ عرب . ٚإٕ نؿـ ٖصٙ ايطٚاب٘ إِ(41))تساعٞ إعاْٞ( . «إؿاٖسات إعطؾ١ٝ»ا ٜت

ايعا١ٜٚ »ٚيهٞ ْكٌ إٍ ٖصٙ إؿاٖسات ْهڀطٸ إٍ ايٓٛط إٍ إٛنٛع َٔ 

. إٕ سذٸ١ٝ ايتذطب١ )ا٫غتكطا٤( ٚايكٝاؽ ٚايتٛاتط )ٚخرب ايٛاسس( آضا٤ (42)«إعطؾ١ٝ

ِڈ َتكسٸ١َ عًٝ٘، ؾإٕ عًِ إعطؾ١ َ ٌٸ عً تكسٸّ َعطؾ١ٝ; سٝح إٕ إكسَات إٓٗذ١ٝ ٗ ن

ِٸ َٔ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ ٚايتذطٜب١ٝ(. ٖٓاى بٌ ؾطٚع  ع٢ً ؾطٚع إعطؾ١ ا٭خط٣ )ا٭ع

كتًـ إعطؾ١ سٛا٥ٌ َٓڀك١ٝ، إ٫چ إٔ ٖصٙ اؿٛا٥ٌ ٫ تبڀٌ ا٫ضتباٙ إعطٗ بٌ 

 . (43)ايعًّٛ

 

 إٕ ايطنٔ ايجايح َٔ أضنإ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ عباض٠څ عٔ ضنٔ ايتٛق١ٝ.

ٌڈ  ٚبإكاض١ْ َع ايطنٌٓ اٯخطٜٔ، ايًصٜٔ متٸ ايبشح عُٓٗا ٗ ايكبض ٚايبػ٘ بؿه

ٌڈ قسٚز دسٸاڄ. ٚٗ ٖصا  ِٸ ايبشح ٗ ضنٔ ايتٛق١ٝ إ٫چ بؿه َؿبع َٚػٗب، مل ٜت

ايؿإٔ ٜكٍٛ ايسنتٛض غطٚف: يٛ قبًٓا بإٔ ؾِٗ ايسٜٔ ٜػتٓس إٍ إباْٞ اـاضد١ٝ، ٚإٔ 
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نٌٓ: زاخًٞ; ٚخاضدٞ، ٫ َٓسٚس١ يٓا َٔ ايكٍٛ بإٔ ايؿِٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ تكّٛ ع٢ً ض

ٔٷ بتٓكٝض إباز٨ اـاضد١ٝ، َع٢ٓ تٓكٝض َكسٸَات ؾِٗ ايهتاب  ايكشٝض يًسٜٔ ضٖ

ِٸ  ٚايػٓٸ١، ٚاييت ت٪خص َٔ خاضز ايسٜٔ، أٟ َٔ ايعًِ ٚايؿًػؿ١ َٚا إٍ شيو، ٜٚت

 «ايٛدٛب»تكّٛ ع٢ً َػايڀ١ اغت٬ٗنٗا ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. إ٫چ إٔ ٖصٙ ايتٛق١ٝ ٫ 

 «َٓڀكٞ» «ٚدٛبٷ»اعتباضٜاڄ، بٌ ٖٛ  «ٚدٛباڄ»; ٭ٕ ٖصا ايٛدٛب يٝؼ «ايه١ْٛٓٝ»ٚ

 . (44)اؿكٝك١ٝ «ايهْٝٓٛات»َٔ ايٓٛع ايجاْٞ تػتٓتر َٔ  «ايٛادبات». ٚإٕ «َٓٗذٞ»ٚ

 

ٜطات اييت ّهٔ يٓا إٔ ٚٗ َا ًٜٞ سإ ايٛقت نٞ ْط٣ َا ٖٛ ايتربٜط أٚ ايترب

 ْػٛقٗا يكاحل ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘.

إٕ ضنٔ ايتٛقٝـ َٔ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ٫ ّهٔ تربٜطٙ أٚ تأٜٝسٙ إ٫چ َٔ 

خ٬ٍ ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ. إ٫چ إٔ ايسنتٛض غطٚف ٜتُػٸو ٱثبات ضنٔ ايتؿػري َٔ 

بٌ كتًـ أْٛاع إعاضف إٕ اؿٛاض إػتُطٸ »ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َدتًـ ا٭زي١; إش ٜكٍٛ: 

ايبؿط١ٜ ـ َا ؾٝٗا إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ـ، ٚاغتذابتٗا يًُتػٝٸطات اؿاق١ً ٗ بعهٗا، 

َٚؿاضنتٗا ٗ إهابٝات ٚغًبٝات بعهٗا، ٚتٓاغُٗا ٚاْػذاَٗا إتٛاقٌ، 

ٚباختكاضڈ: إٕ اهل١ٜٛ إؿرتن١ يًُعاضف ايبؿط١ٜ، أَطٷ قابٌ يًتأٜٝس ٚاٱثبات َٔ 

 . (45)«ٓڀك١ٝ ٚا٫غتكطا١ٝ٥ايٓاس١ٝ إ

ٖٓا عباض٠ عٔ تأٜٝس إسٻع٢ َٔ  «ايتأٜٝس إٓڀكٞ»إٕ َطاز ايسنتٛض غطٚف َٔ 

خ٬ٍ ايتُػټو بايكٛاعس إٓڀك١ٝ. إٕ إعًَٛات ٚإعڀٝات اؾسٜس٠ اييت تسخٌ إٍ 

 ايصٖٔ تهٕٛ ْػبتٗا إٍ إعًَٛات ايػابك١ ع٢ً ث٬ث١ أما٤ كتًؿ١، ٖٚٞ: 

 ٚايتعاضض.  ـ اٱبڀا1ٍ

 ـ ايتأٜٝس. 2

 ـ اؿٝاز. 3

إٕ إعڀٝات إ٪ٜٸس٠ يًُعًَٛات ايػابك١ ت٪ٜٸسٖا ع٢ً إػت٣ٛ إٓڀكٞ. ٚإعڀٝات 

إعاضن١ )ٚإبڀ١ً( إَا إٔ تػتٛدب ضؾع ايٝس عٔ إعًَٛات ايػابك١; أٚ إٔ تعٌُ ع٢ً 

ٌڈ َٓڀكٞ، ٖٚٛ ا٭ قٌ ايكا٥ٌ باَتٓاع تػٝري ؾُٗٗا ٚتؿػريٖا. ٖٚصا ا٭َط ٜكّٛ ع٢ً أق
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 ٚاغتشاي١ ايتٓاقض.

ٚنُا ٖٛ ٚانضٷ ؾإٕ ٖصٜٔ إٛضزٜٔ إِا ٜ٪ٜٸسإ زع٣ٛ ايكبض ٚايبػ٘ ع٢ً 

ٛڈ  ٌڈ ناٌَ، «دع٥ٞ»م . ٚإٕ ايسنتٛض غطٚف; يهٞ ٜجبت َسٸعاٙ ْٚٛطٜت٘ بؿه

 َهڀطپ إٍ إثبات إٔ إعڀٝات اييت تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا سٝاز١ٜ إِا ٖٞ ٗ ٚاقعٗا َطتبڀ١څ

عًَٛات ايػابك١. ٚيهٞ ٜجبت ٖصا ا٫ضتباٙ ٜعُس ايسنتٛض غطٚف إٍ ا٫غتؿاز٠ بإ

 . «َؿاضق١ ايطٖإ»; ٚ«َؿاضق١ ايتأٜٝس»َٔ َؿاضقتٌ، ُٖٚا: 

إٕ إٓڀل ٜعًُٓا إٔ »ل َؿاضق١ ايتأٜٝس قاٍ ايسنتٛض غطٚف: ٚٗ َا ٜتعًډ

سٚاّ َا ايصٟ غٝكٛي٘ اؿٝازٟ يٝؼ سٝازٜاڄ، ٚإٕ ؾُٗٓا ايطأٖ يٮَٛض ٜرتقډب ع٢ً اي

. ٖٚصٙ إؿاضق١ تكّٛ ع٢ً قاعس٠ٺ َٓڀك١ٝ ٗ باب عهؼ ايٓكٝض. تكٍٛ (46)«إػتكبٌ

ٛٸ٠( عهؼ »ٖصٙ ايكاعس٠: َٔ ايٓاس١ٝ إٓڀك١ٝ  تهٕٛ ايكهاٜا اؿ١ًُٝ َػا١ٜٚڄ )أٚ ٗ ق

ٌٸ ؾ٤ٞ ٜعازٍ ْؿٞ ٚإثبات ٚتأٜٝس اٯخط. (47)«ْكٝهٗا ، أٟ إٕ ْؿٞ ٚإثبات ٚتأٜٝس ن

ٕ ا٭َج١ً اييت تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا سٝاز١ٜ ٚغري شات ق١ً َكسامٷ يعهؼ ايٓكٝض ٚسٝح إ

 ؾإٕ تأٜٝسٖا ٜهٕٛ تأٜٝساڄ يًكه١ٝ ا٭قٌ، ٚايعهؼ نصيو أٜهاڄ. 

ٌٸ ٚضق١ خهطا٤»ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إٕ عهؼ ْكٝض  نٌ َا »عباض٠څ عٔ:  «ن

هطا٤ عځػٳب . ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعجٛض ع٢ً َكسامڈ دسٜس يًٛضق١ اـ«يٝؼ أخهط يٝؼ بٛضق١

 «قؿط٠ ا٭بكاض»ايٛاٖط ٫ ضب٘ ي٘ َعًَٛاتٓا ايػابك١ بؿإٔ ايكهاٜا اييت تتشسٻخ عٔ 

، ٜٚبسٚ أْٗا سٝاز١ٜ بايٓػب١ إيٝٗا، «غٛاز ايػطبإ»ٚ «بٝاض ايڀٝٛض»ٚ «ٓط٠ ا٭ظٖاض»ٚ

ٝٵسٳ إٔ ٚاقع ا٭َط يٝؼ نصيو; ٭ٕ  َع٢ٓ أْٗا عځػٳب ايٛاٖط ٫ ت٪ٜٿسٖا ٫ٚ تبڀًٗا. بٳ

ٌٸ ٚضق١ خهطا٤»تأٜٝس ايكه١ٝ ايكا١ً٥:  ٌٸ َا »ٖٛ تأٜٝسٷ يعهؼ ْكٝهٗا ايكا٥ٌ:  «ن ن

ٌٸ غري أخهط غري ٚضق١»أٜهاڄ، ٚإٕ تأٜٝس  «يٝؼ أخهط يٝؼ بٛضق١ ٜٴعٳسٸ َٔ ايٓاس١ٝ  «ن

ٌٸ بكط٠ قؿطا٤»إٓڀك١ٝ تأٜٝساڄ يًكه١ٝ ايكا١ً٥:  ٌٸ ٓا١َ بٝها٤»، ٚ«ن َٚا إٍ  ،«ن

 اڄ. شيو، ٖٚهصا ايعهؼ أٜه

شات  «ايٛاقع»غري شات ق١ً ٖٞ ٗ  «ايٛاٖط»ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٭َٛض اييت تبسٚ عځػٳب 

 ق١ًٺ.

إٕ ايٓتٝذ١ اييت ٜكٌ إيٝٗا ايسنتٛض غطٚف َٔ ٖصا ايبشح ٖٞ إٔ ايكهاٜا 

ٞٸ، ٚإٕ تأٜٝس قه١ٝٺ  ٙڅ خؿ ِٸ ؼكٝكٗا ٗ كتًـ ؾطٚع ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ هلا اضتبا اييت ٜت
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طٜب١ٝ ٜ٪زٸٟ إٍ تأٜٝس ايكهاٜا غري شات ايك١ً عځػٳب ايٛاٖط ٗ ٚاسس َٔ ايعًّٛ ايتذ

 ٗ غا٥ط ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ.

نُا ٜسعِ ايسنتٛض غطٚف ٖصا ا٫زٸعا٤ َٔ خ٬ٍ ايتُػٸو بأقٌ ايعًچ١ٝ أٜهاڄ; 

٘څ ١٦َ با١٦ٕ بكريٚض٠ »إش ٜكٍٛ: إٕ أقٌ ايعًچ١ٝ ٜكٍٛ يٓا:  إٕ قريٚض٠ ايٛضق١ خهطا٤ َطتب

ريٚض٠ ا٭بكاض قؿطا٤، ٚقريٚض٠ ايڀٝٛض بٝها٤، ٚقريٚض٠ ايػطبإ ا٭ظٖاض ٓطا٤، ٚق

 . (48)«غٛزا٤

إٕ ٖصٙ ايع٬ق١ ٚا٫ضتباٙ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايسنتٛض غطٚف إِا تكّٛ بٌ ايكهاٜا 

ايتذطٜب١ٝ ؾك٘، ٚاييت ٖٞ ْٛعٷ خامٸ َٔ ايكهاٜا اؿكٝك١ٝ، ٫ بٌ ايكهاٜا ايتذطٜب١ٝ 

١(، ٫ٚ بٌ ايكهاٜا اؿكٝك١ٝ ٚا٫عتباض١ٜ. ٚع٢ً ٖصا ٚغري ايتذطٜب١ٝ )ايعك١ًٝ أٚ ايٓكًٝ

ا٭غاؽ; يهٞ ٜٓػشب ٖصا ايتأٜٝس ٗ خاضز زا٥ط٠ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ إٍ ايكبض 

ِٸ إيٝٗا أْٛاعاڄ أخط٣ َٔ ايطٚاب٘ إعطؾ١ٝ، ٖٚٞ ايطٚاب٘  ٚايبػ٘ أٜهاڄ، هب إٔ ْه

 إٛدٛز٠ بٌ ْٝع ايكهاٜا. 

، ؾاٖسٷ آخط ع٢ً «أسذ١ٝ ا٫غتكطا٤ اؾسٜس٠»، أٚ «َؿاضق١ ايطٖإ»نُا إٔ 

ضٖا إٔ ا٭َٛض اييت ٚٵنًچ١ٝ ٚمشٛي١ٝ َسٻع٢ ايكبض ٚايبػ٘. إٕ ٖصٙ إؿاضق١ تجبت بسٳ

تبسٚ غري شات ق١ً قس تكبض شات ق١ًٺ ؾُٝا بعس; ٭ٕ عسّ ا٫ضتباٙ أَطٷ ْػيب ٚغري 

ُٳٌ إٔ ٜهٕٛ يًعامل ؾكٍٛ َجٌ: ؾكٍٛ ايػ١ٓ، ٚإشا  نإ ا٭َط نصيو ثابت; إش ٜٴشتٳ

ؾإٕ ايكٛاٌْ اييت ؼهٞ عٔ ٖصٙ ايب١ٝٓ غتهٕٛ ؾك١ًٝ أٜهاڄ، ٚإٕ َا ٜٴعتٳبٳط ايّٝٛ 

ّڈ ٕڈ عًُٞ، قس ٫ ٜهٕٛ نصيو ٗ ايؿكٍٛ  َكساقاڄ ٕؿٗٛ نًچٞ، ٚقهَٛاڄ يكاْٛ

دسٜس يًعامل ٚاٱْػإ. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إٕ  ا٭خط٣، ٖٚصا ٜعين سكٍٛ إزضاىٺ

ْاؾ٧ٷ عٔ اغتُطاض ٚتٛاقٌ ؾكٌ ايكٝـ،  «إا٤ غا٥ٌ»ٚ «هطا٤ايٛضق١ خ»اؿهِ بإٔ 

ٛٿٍ ايٛضق١ اييت ناْت خهطا٤ إٍ  ٚإٕ اْكها٤ ٖصا ايؿكٌ ٚسًٍٛ ايؿتا٤ غٛف و

ُٿس ٛٿٍ إا٤ ايصٟ نإ غا٬٥ڄ إٍ ؾ٤ٞٺ َتذ  . (49)«قؿطا٤، ٚو

أَا ايسيٌٝ ايجايح ايصٟ ٜػٛق٘ ايسنتٛض غطٚف; ٱثبات ضنٔ ايتؿػري َٔ 

 .(50)ض ٚايبػ٘، ؾٗٛ ا٭َج١ً ٚايُٓاشز ايتاضى١ٝ ـ ا٫غتكطا١ٝ٥ايكب

إ٫چ إٔ ايتُػٸو بايُٓاشز ايتاضى١ٝ ـ ا٫غتكطا١ٝ٥ يتأٜٝس ٚإثبات ْٛط١ٜ ايكبض 

 ٚايبػ٘ ٜٛاد٘ اٱؾهاٍ ٚايػُٛض َٔ دٗتٌ:
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ٌٸ، ٚإٕ  : إٕ ايسنتٛض غطٚف ٜط٣ إٔ َعه١ً ا٫غتكطا٤ غري قاب١ًٺا٭ٍٚ يًش

ِٷ . ٖٚصا ٜعين أْٓا ٫ ْػتڀٝع إثبات ا٭سهاّ ايهطٚض١ٜ ٚايهًچ١ٝ َٔ ا٫غتكطا٤ عكٝ

 .(51)خ٬ٍ ا٫غتكطا٤

: يٝؼ َٔ إعًّٛ أق٬ڄ إٔ تهٕٛ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ْٛط١ٜڄ ع١ًُٝ أٚ ٚايجا١ْٝ

ْٛط١ٜ ؾًػؿ١ٝ. أَا ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ ؾإٕ شنط ايؿٛاٖس ٚا٭َج١ً ايتاضى١ٝ ـ ا٫غتكطا١ٝ٥ 

َٴذٵسٺ; ؾإْ٘ ٍڈ ٚاسس َبڀٌ هب ايتدًچٞ عٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ٚأَا  غري  َذطٸز ايعجٛض ع٢ً َجا

ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ ؾإٕ ايتُػٸو َجٌ ٖصٙ ايؿٛاٖس ٚا٭َج١ً ٜٴعٳسٸ َٔ ا٭غاؽ أَطاڄ 

 اعتباطٝاڄ; ٭ٕ تأٜٝس أٚ إثبات ايٓٛطٜات ايؿًػؿ١ٝ َٔ ٖصا ايڀطٜل أَطٷ َػتشٌٝ. 

 اٱؾهاٍ: ٜكٍٛ ايسنتٛض غطٚف ٗ دٛاب٘ عٔ ٖصا

ٚٸ٫ڄ : إٕ أز٢ْ َا تكسٿَ٘ يٓا ايُٓاشز ٚا٭َج١ً ا٫غتكطا١ٝ٥ ٖٛ أْٗا تهع بٌ أٜسٜٓا أ

ِٸ إبڀاهلا. ٚعًٝ٘ يٝػت ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ؾطن١ٝڄ غري باط١ً ؾشٳػٵب،  ؾطن١ٝ مل ٜت

إٕ أنجط إعًَٛات ايبؿط١ٜ ٫ تعسٚ إٔ تهٕٛ فطٸز »بٌ ٖٓاى ؾٛاٖس يكاؿٗا. ٚ

ّٚهٔ ايكٍٛ ٗ تأٜٝس ٖصا ايه٬ّ: ٗ ا٭غاؽ ٫ ٚدٛز ٗ فاٍ ايعًِ . (52)«ؾطنٝات

يؿطن١ٝٺ ثابت١ ع٢ً مٛ ايكڀع ٚايٝكٌ، عٝح ٜٴعتٳبٳط ايؿوچ ٚايرتزٜس بؿأْٗا نطباڄ َٔ 

احملاٍ. ٚإٕ ا٭غًٛب ايعًُٞ ٜكتهٞ َٔ ايعًُا٤ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ إٔ ٜعًُٛا َٔ بٌ 

ِٸ ايهؿـ عٔ  ايؿطنٝات َا نإ ٜتُتٻع بأؾهٌ تؿػري َتٛؾڍط يسِٜٗ، َا مل ٜت

ؾطن١ٝٺ أخط٣، ؽًٛ َٔ ْكاٙ نعـ ٚغًبٝات ٖصٙ ايؿطن١ٝ، أٚ تتُتٻع َعاٜا أؾهٌ 

َٓٗا. ٚٗ َا مٔ ؾٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ أؾهٌ ؾطن١ٝٺ ٚتؿػري 

١ اضتباٙ ِتًه٘ سايٝاڄ عٔ نٝؿ١ٝ اضتباٙ ايؿطٚع إعطؾ١ٝ إدتًؿ١، أٚ عٔ نٝؿٝ

 إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بػا٥ط ايؿطٚع إعطؾ١ٝ ا٭خط٣. 

ٍٷ ع٢ً ٖصا إسٻع٢; إش ٜبسٚ أْ٘ ٜتٓاؾ٢ َع إباْٞ اييت  ٔٵ ٜٳطڇزٴ ٖٓا إؾها ٚيه

ٜصٖب إيٝٗا ايسنتٛض غطٚف ْؿػ٘ ٗ فاٍ ا٫خت٬ف بٌ ايعًِ ٚايؿًػؿ١، َٚعٝاض 

ٚٸ٫ڄ َٔ  ٫ بٴسٻإش طبكاڄ هلصٙ إباْٞ  ايؿكٌ بٌ إسٻعٝات ايع١ًُٝ ٚإسٻعٝات ايؿًػؿ١ٝ; أ

إثبات إٔ ايكبض ٚايبػ٘ ْٛط١ٜ ع١ًُٝ; نٞ ّهٔ يٓا إٔ ْبًٛض َجٌ ٖصا ايؿِٗ 

َعطؾ١ٝ أٚ  ١څبؿأْٗا، ٗ سٌ إٔ ا٭َط يٝؼ نصيو; إش إٕ ايكبض ٚايبػ٘ ْٛطٜٸ

 ع١ًُٝ.  ١ڄؾًػؿ١ٝ، ٚيٝؼ ْٛطٜٸ



 االجتهاد والتجديد

قاب١ًڅ »ايكبض ٚايبػ٘  ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ايسنتٛض غطٚف ٜصعٔ بإٔ ْٛط١ٜ

قسٻّ ؾدلٷ َجا٫ڄ ٚاسساڄ يؿِٗ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ٫ ٜػتٓس إٍ »، ٚأْ٘ يٛ «يٲبڀاٍ

إعًَٛات اـاضد١ٝ )ٚيٛ َجا٫ڄ ٚاسساڄ ٫ غري( ؾإٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ غتهٕٛ باط١ًڄ بڀبٝع١ 

 .(53)«اؿاٍ

ًٜتعّ بٗا مساست٘ ٗ  ضٙ َتٓاؾٝاڄ أٜهاڄ َع إباْٞ اييتٚٵعا٤ ٜبسٚ بسٳإ٫چ إٔ ٖصا ا٫زٸ

 َا ٜتعًډل بايؿكٌ بٌ ايعًِ ٚايؿًػؿ١. 

نُا ٜصنط ايسنتٛض غطٚف زي٬ٝڄ آخط ع٢ً ُػټه٘ بايُٓاشز ٚا٭َج١ً 

ا٫غتكطا١ٝ٥ يتأٜٝس ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘. ٚطبكاڄ هلصا ايسيٌٝ ٫ تٴعٳسٸ ٖصٙ ا٭َج١ً 

رب نجط٠ ايُٓاشز... شات تعت»ٚايُٓاشز ٗ ا٭غاؽ اغتكطا١ٝ٥. ٜكٍٛ ايسنتٛض غطٚف: 

ِٷ; إش ٫ ٚدٛز يُٓٛشز خايل )أٚ ايؿطز »ٗ ا٫غتكطا٤، ٚ «َٛنٛع١ٝ إٕ ا٫غتكطا٤ عكٝ

. إ٫چ إٔ ايُٓاشز إصنٛض٠ ٗ ايكبض «بايصات عځػٳب إكڀًض ايؿًػؿٞ( ٗ ايعامل

أٚ َٔ ايؿطز بايصات، ٚٗ ٖصٙ  ٚايبػ٘ يٝػت ِاشز اغتكطا١ٝ٥، بٌ ٖٞ ِاشز خايك١څ

ٞ. إٕ َؿه١ً ا٫غتكطا٤ تهُٔ ٗ اي١ ٜهؿٞ ِٛشزٷ ٚاسس ٱثبات اؿهِ ايهًچاؿ

ٌٸ  أْٓا ٫ ْػتڀٝع َٔ خ٬ي٘ ايٛقٍٛ إٍ ايؿطز بايصات أٚ ايُٓٛشز اـايل. ٚسٝح إٕ ن

ٝات ٫ ّهٔ َٔ ططٜل ا٫غتكطا٤ ايهؿـ عٔ إٔ يًهجري َٔ ايهًچ َكسامٷ ؾطزٺ

ٟٸ ٚاسس َٔ تًو ايهًچَػتٓسٷ إٍ »اـكٛق١ٝ ٚايتأثري إٓؿٛز  ، ٚيصيو ٫ ّهٔ «ٝاتأ

. ٜصٖب ايسنتٛض (54)ٞ إٍ غا٥ط ا٭ؾطازٞ، َٚٔ ايهًچتعُِٝ سهِ ايؿطز ع٢ً ايهًچ

ٕٵ نإ ٖهٓاڄ  غطٚف إٍ ايكٍٛ بإٔ ايعجٛض ع٢ً ايؿطز بايصات ٗ َا ٜتعًډل بإعطؾ١ ٚإ

ٌٷ بايٓػب١ إٍ ايعًّٛ ايتذطٜ ب١ٝ. ٜكٍٛ ايسنتٛض ٗ ايطٜانات ٚإٓڀل، ٚيهٓ٘ َػتشٝ

ٟٸ ٚثٛمڈ ٚاط٦ُٓإ ٗ َا ٜتعًډ»غطٚف:  ل با٭َٛض ايڀبٝع١ٝ اـاضد١ٝ، ...يٝؼ ٖٓاى أ

ٟٸ ؾدل إٔ ٜسٸعٞ أْ٘ تٛقٸٌ  عٝح ْػتڀٝع ايتٛقٸٌ إٍ طبٝع١ ايؿ٤ٞ. ٫ ّهٔ ٭

إٍ سكٝك١ إا٤، أٚ أْ٘ ؾِٗ سكٝك١ ايٓٛض، ستٸ٢ إشا ضأ٣ أثطاڄ ٗ ؾعاع ْٛض أَهٔ ي٘ 

بإٔ ْٝع ا٭ؾع١ ايٓٛض١ٜ هلا شات ا٭ثط أٜهاڄ. يٝؼ يسٜٓا ططٜل يًتعطټف ع٢ً طبا٥ع ايكٍٛ 

ٔٵ عٓسَا ْهٕٛ مٔ ايكاْعٌ ؾإٕ ايٛقٛف ع٢ً َا١ٖٝ ؾ٤ٞٺ غٛف  ا٭ؾٝا٤، ٚيه

ٔٸ ٚايكٓاع١ َٚا إٍ شيو، أٚ ٗ بعض  ٜهٕٛ أٜػط، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ ايؿ

اييت تعٛز ٗ ْٗا١ٜ إڀاف إٍ ٚٛاٖط تهطاض إعاْٞ. ١، أٚ هٳشٵَٳ ايعًّٛ اييت ٖٞ عك١ًٝڅ
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ْٓٛط إيٝ٘  ؾعٓسَا ْطغِ َجًچجاڄ ٫ ْعين ب٘ َجًچجاڄ بعٝٓ٘ )ٚع٢ً سسٸ تعبري باضنًٞ: إْ٘ خامپ

ٌٸ  َٸ١(، َع٢ٓ أْٓا إشا أثبتٓا سهُاڄ ٗ ٖصا إجًچح غٝهٕٛ قازقاڄ علٸ ن بٓٛط٠ٺ عا

 ٖصا إجًچح غ٣ٛ إجًچج١ٝ )إجًچح اـايل(. ٖٚصا َجًچح، َٚا شيو إ٫چ ٭ْٓا ٫ ٬ْسٜ ٗ

إِا ٜهٕٛ بايٓػب١ إٍ بعض ايؿٕٓٛ، ٫ زا٥ُاڄ... ٚٗ ايعًّٛ ايڀبٝع١ٝ ٜتعصٻض ايعجٛض ع٢ً 

 . (55)«َجٌ ٖصا ايؿطز اـايل

 

ٝٵسٳ أْٓ ا ٫ ْٗسف َٔ شيو ٗ ٖصا ايعٓٛإ ْػع٢ إٍ ْكس ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘. بٳ

إٍ إبڀاٍ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ، ٚإِا غاٜتٓا بػڀٗا، ٚإظاي١ بعض ايػُٛض عٓٗا. ٜٚبسٚ ٗ 

ايٛقت ايطأٖ إٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ُجٿٌ أؾهٌ تؿػري يڀبٝع١ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚاضتباطٗا 

ا ْٚػبتٗا إٍ غا٥ط ايؿطٚع إعطؾ١ٝ. ٚإٕ َػ٪ٚيٝتٓا ايعك١ْٝ٬ تكتهٞ َٓا ا٫يتعاّ بٗا، َ

 مل ْعجط ع٢ً ْٛط١ٜٺ أخط٣، تؿتٌُ ع٢ً قاغٓٗا، ٚؽًٛ َٔ عٝٛبٗا. 

 

ٌٸ َؿاضق١ ايتذسٜس ـ ٖٚٞ نصيو  إشا ناْت ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ْاٚط٠ڄ إٍ س

ـ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ئ تهٕٛ بس١ًٜڄ عٔ غا٥ط ايٓٛطٜات اٱق٬س١ٝ ا٭خط٣، ٚإِا 

ُٿ١ُڄ هلا، َع٢ٓ أْٗا ت ٛؾڍط إب٢ٓ ٚا٭ضن١ٝ إعطؾ١ٝ هلا، ُٚهڍٔ إكًشٌ تهٕٛ َت

ايسٌٜٓٝ َٔ ايسؾاع عٔ أعُاهلِ زؾاعاڄ عك٬ْٝاڄ، ٚإٔ ىًڍكٛا أشٖاِْٗ ٚأشٖإ 

كاطبِٝٗ َٔ ايتؿٜٛـ ٚا٫نڀطاب. ٚبڀبٝٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜعين إٔ 

ت اٱق٬س١ٝ ا٭خط٣. ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ َٓػذ١ُڅ ٚقاب١ً يًذُع َع ناؾچ١ ايٓٛطٜا

 إِا ا٫زٸعا٤ إٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ تػٓٝٓا عٔ ايٓٛطٜات ا٭خط٣. 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ّهٔ يٓا إٔ ْسٸعٞ إٔ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ٖٞ ٗ ٚقتٺ 

 إق٬س١ٝ أٜهاڄ. َعطؾ١ٝ، ْٚٛط١ٜڅ ٚاسس ْٛط١ٜڅ

عٞ إكًشٌ ٕػا «اؿًك١ إؿكٛز٠»ؾُٔ ايٓاس١ٝ إعطؾ١ٝ تعترب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٞ 

ايسٌٜٓٝ; ٭ٕ ٖ٪٤٫ َا مل ٜتُهډٓٛا َٔ ايؿكٌ بٌ ايسٜٔ ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، َٚا مل 

ٜعرتؾٛا ببؿط١ٜ ٚتاضى١ٝ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚاَتعادٗا بايجكاؾات ايبؿط١ٜ، ٚاضتباطٗا 
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ٞٸ ٗ َؿاضٜعِٗ اٱق٬س١ٝ  ايٛثٝل بػا٥ط ايؿطٚع إعطؾ١ٝ ا٭خط٣، ئ ٜتُهډٓٛا َٔ إه

ٍڈقڂ عٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ غٝهٕٛ عطن١ڄ  سٴَاڄ، بٌ إٕ أقٌ اٱق٬ح ايسٜين َعع

 . (56)يًتؿهٝو

إق٬س١ٝ; ٭ٕ عسّ ؾكٌ  إ٫چ إٔ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ْٛط١ٜڅ

ٖټِ  ايسٜٔ عٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٜعين غطٜإ ا٭ٚقاف ايس١ٜٝٓ إٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚتٛ

غا٥ط إعاضف ايبؿط١ٜ، ٚايػؿ١ً عٔ ايطنٔ اـاضدٞ يؿِٗ اغتك٬ٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ عٔ 

ٖچا ٜٴعٳسٸ ٗ سسٸ شات٘ َٔ أِٖ اٯؾات اييت تڀاٍ ايؿهط ايسٜين. ٚع٢ً ٖصا  ايسٜٔ، 

ا٭غاؽ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ اٱق٬ح إٓؿٛز يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ تتكسٻّ ع٢ً غا٥ط 

اييت ّهٔ إقاَتٗا يكاحل ٖصا أْٛاع اٱق٬ح ٗ اجملتُع ايسٜين. ٚإٕ َٔ بٌ ا٭زي١ 

ايتكسټّ إٔ اٯؾات إصنٛض٠ ٫ تكتكط ع٢ً ْٗٛض إ٪ٌَٓ ؾشٳػٵب، بٌ تڀاٍ ستٸ٢ 

ٌڈ ٚآخط.   إكًشٌ ٚاجملسٿزٜٔ ايسٌٜٓٝ بؿه

ٟٸ ساٍ، ٚنُا تكسٻّ، ؾإٕ إق٬ح اجملتُع ايسٜين ٫ ٜبسٚ ٖهٓاڄ إ٫چ َٔ  ٚع٢ً أ

ايسٜين ٜعين إق٬ح ايتؿهري ايسٜين، ٚإٕ إق٬ح خ٬ٍ اٱق٬ح ايسٜين، ٚإٕ اٱق٬ح 

ايتؿهري ايسٜين ٫ ّهٔ إ٫چ َٔ خ٬ٍ إق٬ح ا٭غؼ ٚايكٛاعس إعطؾ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ 

ّٸ ٜتذاًٖ٘ ايهجري َٔ  ا١ُٕٓٝٗ ع٢ً ٖصا ايتؿهري )ايعك١ْٝ٬(. ٖٚصا َٛنٛعٷ ٖا

ا، ٚايٛقؿات اييت إكًشٌ ايسٌٜٓٝ، ٚيصيو لس ايٓٛطٜات اٱق٬س١ٝ اييت ٜكسٿَْٛٗ

ٜهتبْٛٗا; يع٬ز إؿه١ً ٚإق٬ح ايؿػاز، تكّٛ ع٢ً إزضاىٺ ْاقل ٭غباب اٯؾات 

ٚإؿاغس. ٚيصيو ٫ تهٕٛ ٖصٙ ايٛقؿات َؿت١ًُڄ ع٢ً اٱتكإ ٚا٫عتباض اي٬ظّ، ٚإٕ 

 . (57)ايعٌُ بٗا ٜعڀٞ ْتا٥ر َعهٛغ١، بٌ ٚناضث١ٝ أسٝاْاڄ

 

نُا شنطْا ؾإٕ ايسنتٛض غطٚف ٜط٣ إٔ أسس َؿطزات ا٫خت٬ف بٌ ايسٜٔ 

ٛټٍ ٚتػٝټط  «ثبات»ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ تهُٔ ٗ  ٚٸٍ، ٚؼ . ٜكٍٛ ايسنتٛض غطٚف «ايجاْٞ»ا٭

إهلٝاڄ ؾٗٛ ثابتٷ، ٚسٝح إٕ يًُعطؾ١  ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘: سٝح إٕ يًسٜٔ َٓؿأڄ

 تػٝٿط٠.بؿطٜاڄ ؾٗٞ َ ايس١ٜٝٓ َٓؿأڄ

ٟٸ ٬َظ١َٺ ٖٓا; إش ّهٔ إٔ ٜهٕٛ يًسٜٔ َٓؿأ  ٔٵ ٗ تكسٜطْا ٫ ٚدٛز ٭ ٚيه
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إهلٞ َٚع شيو ٜهٕٛ َتػٝٿطاڄ، نُا ّهٔ يًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إٔ تهٕٛ بؿط١ٜ َٚع شيو 

تهٕٛ ثابت١ڄ، َع٢ٓ إٔ ثباتٗا يٝؼ َػتش٬ٝڄ، ضغِ إٔ تاضٜذ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٜؿٗس ع٢ً 

، ٚأْ٘ ىًٛ َٔ ايتعاضض ٚايتٓاقض، ٫ ١ٝ ايسٜٔ إِا تعين أْ٘ سلپتػٝټطٖا. نُا إٔ قسغ

أْ٘ ثابتٷ ٚغري َتػٝٿط. ٚإٕ نُاٍ ايسٜٔ ـ نُا قطٻح ايسنتٛض غطٚف ٗ َٛنعڈ آخط ـ 

ٍٷ ٗ سسٸٙ ا٭ز٢ْ  . (58)إِا ٖٛ نُا

ُٸ١ٝ ٖصا ا٭َط َٔ إٔ ايسنتٛض غطٚف ٜكٌ إٍ ْٛط١ٜ  بػ٘ ايتذطب١ »تأتٞ أٖ

ٛٸي٘ ايؿهطٟ، ٖٚٞ ْاٚط٠څ إٍ قبض ٚبػ٘ شات ايسٜٔ. ٚقس ؼسٻخ ٗ  «ايٓب١ٜٛ إطاض ؼ

ل ٗ َا ٜتعًډ»ٗ تٛقٝـ ٖصا ا٭َط ايصٟ ٜٓؿأ َٔ اخت٬ف ٖاتٌ ايٓٛطٜتٌ، قا٬٥ڄ: 

ِٸ اؿسٜح عٔ بؿط١ٜ ٚتاضى١ٝ ٚأضن١ٝ  بايكبض ٚايبػ٘ ايٓٛطٟ يًؿطٜع١ نإ ٜت

ِٸ اؿسٜح عٔ بؿط١ٜ ٚتاضى١ٝ  إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚأَا ٖٓا )ٗ بػ٘ ايتذطب١ ايٓب١ٜٛ( ؾٝت

 . (59)«شات ايسٜٔ ٚايتذطب١ ايس١ٜٝٓ

 «ثبات»َٔ ٖٓا ؾإٕ ايسنتٛض غطٚف ٗ بػ٘ ايتذطب١ ايٓب١ٜٛ ٜٴعٝس ايٓٛط ٗ 

ٌٖ »ايسٜٔ، بعس إٔ نإ َٔ ؾطنٝٸات ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘. ّهٔ ايتػا٩ٍ: 

 .«ػ٘ أّ ٫؟ٜؿهڍٌ ْؿٞ ثبات ايسٜٔ َؿه١ًڄ يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايب

ٗ ايٓٛط٠ ا٭ٍٚ تبسٚ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ قػ١َٛڄ باٱهاب; ٭ٕ ْٛط١ٜ 

ايكبض ٚايبػ٘ أخصت ثبات ايسٜٔ بٛقؿ٘ أَطاڄ َؿطٚغاڄ عٓ٘، ٚاعترب شيو ٗ اؿكٝك١ 

ٌٸ َؿاضق١ ايتذسٜس ٚايتٛؾٝل بٌ ا٭بس١ٜ ٚايتػٝري.   ططٜكاڄ ؿ

ٔٸ إعاز٠ ايٓٛط ٖصٙ ٫ تهطٸ َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا بكسم ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘;  ٚيه

ٝٸ «ثبات ايسٜٔ»٭ٕ  اتٗا. إٕ ٚاسسٷ َٔ عٳطٳنٝات ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، ٚيٝؼ َٔ شات

ا٭ؾل ايط٥ٝؼ يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘; بٛقؿٗا ْٛط١ٜڄ َعطؾ١ٝ، عباض٠څ عٔ تؿػري طبٝع١ 

ا ا٭غاؽ يٝؼ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚبٝإ ضبڀٗا ْٚػبتٗا إٍ إعاضف غري ايس١ٜٝٓ. ٚع٢ً ٖص

َٔ اي٬ظّ يكسم ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٔ ْؿرتض ثبات ايسٜٔ. إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تتعًډل بكبض 

ايس١ٜٝٓ، ّٚهٔ يًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إٔ تؿٌُ ايكبض ٚايبػ٘، غٛا٤  «إعطؾ١»ٚبػ٘ 

َٸ١ هسض ايتأنٝس عًٝٗا.   أنإ ايسٜٔ ثابتاڄ أّ َتػٝٸطاڄ. ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٖٓاى َػا٥ٌ ٖا

ايسٜٔ أٚ دع٤ٷ َٓ٘ ثابتاڄ، ٚنإ َؿ٫ُٛڄ يًكبض ٚايبػ٘، ٜڀطح يٛ مل ٜهٔ 

ض ايصٟ ّهٔ أٚ هب إٔ ًٜعب٘ قبض ٚبػ٘ ايسٜٔ ٗ ٚٵٖصا ايػ٪اٍ ْؿػ٘: َا ٖٛ ايسٻ
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قبض ٚبػ٘ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ؟ ٚبعباض٠ٺ أخط٣ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ايكبض ٚايبػ٘ ٗ 

: قبض ٚبػ٘ إعاضف سُٖاأسإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ّهٔ إٔ ٜٓبجل عٔ َٓؿأٜٔ كتًؿٌ: 

يًٓٛط١ٜ اؾاَع١ ٗ  ٫ بٴسٻ: قبض ٚبػ٘ شات ايسٜٔ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٚاٯخطغري ايس١ٜٝٓ; 

ٛټ ٍ ٚتهاٌَ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إٔ تؿتٌُ ع٢ً تؿػري ٚبٝإ يه٬ ٖصٜٔ باب َٓؿأ ؼ

ايٓٛعٌ َٔ ايكبض ٚايبػ٘، ٗ سٌ إٔ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ إِا تؿػٿط فطٸز 

بض ٚايبػ٘ اؿاقٌ إثط قبض ٚبػ٘ إعاضف غري ايس١ٜٝٓ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ايك

ٚبعباض٠ٺ أخط٣: إٕ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ إِا ٖٞ بكسز تؿػري ٚتٛنٝض ايكبض 

ٛټٍ  يًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٗ  «ايطنٔ اـاضدٞ»ٚايبػ٘ اؿاقٌ بؿعٌ ؼ

ٛټٍ ٚايتػٝري، ٚإٕ تأثري َٔ إعطؾ١ اي «ايطنٔ ايساخًٞ»سٌ إٔ  س١ٜٝٓ قس ٜتعطٻض يًتش

ٛټٍ ٚايتػٝري ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ عاد١ٺ إٍ ايتٛنٝض ٚايتؿػري أٜهاڄ.   ٖصا ايتش

ُٻٔ ـ بڀبٝع١ اؿاٍ ـ اْتكازاڄ يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘; ٭ٕ  إٕ ٖصا ا٭َط ٫ ٜته

ٖٓا ٖٛ فطٸز ايتأنٝس ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ تؿتٌُ ع٢ً ازٸعا٤ٺ ٗ ٖصا إٛضز. إٕ َطازْا 

إٍ ْٛط١ٜٺ أخط٣ أٜهاڄ يتبٝٿٔ يٓا ايكبض ٚايبػ٘ اؿاقٌ ـ تٳبٳعاڄ يكبض  أْٓا عاد١ٺ

ٛټضْا إٔ ضٚا١ٜڄ دسٜس٠ يٓٛط١ٜ بػ٘  ٚبػ٘ شات ايسٜٔ ـ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚٗ تك

 . (60)ايتذطب١ ايٓب١ٜٛ ّهٓٗا إٔ تكسٿّ يٓا َجٌ ٖصا ايتؿػري

ٖٛ اعتكازٷ  «ثبات ايسٜٔ»غطٚف ٗ ايهجري َٔ إٛانع ع٢ً إٔ س ايسنتٛض ٜ٪نڍ

ٟپ َٔ دٗتٌ:ٜتبٓٸ  اٙ إ٪َٕٓٛ. ٖٚصا ايتأنٝس نطٚض

َعطؾ١ٝ، ٚايعامل إعطٗ ٜأخص عكا٥س  : إٕ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ْٛط١ٜڅا٭ٍٚ

 .(61)إ٪ٌَٓ أَطاڄ َؿطٚغاڄ عٓ٘، ٫ٚ ٜهؿـ عٔ َتبٓٝات٘ ايس١ٜٝٓ

١ اٱق٬ح ٚايتذسٜس إِا ٖٞ ٗ اؿكٝك١ اعرتاض ٜٴڀڃطٳح َٔ : إٕ َؿاضقٚا٭خط٣

 قٹبٳٌ إ٪ٌَٓ إدًكٌ ػاٙ إكًشٌ ايسٌٜٓٝ، ؾٗ٪٤٫; سٝح ٜعتكسٕٚ إٔ ايسٜٔ ثابتٷ

 ٚناٌَ، ٜٴؿٵهٹًٕٛ ع٢ً إكًشٌ ايسٌٜٓٝ، ٫ٚ ٜڀٝكٕٛ أؾهاضِٖ اٱق٬س١ٝ. 

ٌٸ ٗ اعتكازْا، ٚبا٫يتؿات إٍ ْٛط١ٜ بػ٘ ايتذطب١  ايٓب١ٜٛ، ّهٔ ايكٍٛ: إٕ س

ٖٵٓاڄ بايكٍٛ بجبات ايسٜٔ. ّهٔ ايكٍٛ: إٕ اٱق٬ح  َؿاضق١ ايتذسٜس ٚاٱق٬ح يٝؼ ضٳ

 (62)ٚايتذسٜس ٜعين بػ٘ ايتذطب١ ايٓب١ٜٛ ٗ ْٝع أبعازٖا، ٚايسٜٔ ٗ عامل ايجبٛت

ٕڂشٵهځُات أٚ ايصاتٝات(; َٚتػٝٿط )إتؿابٹٗات أ ٚ ٜتأيډـ َٔ قػٌُ: ثابت )ا

ٌٸ (63)ايعٳطٳنٝات( ٙٺ تسضهٞ. ٚبعباض٠ٺ أخط٣: ؿ ، َٚٔ ايٓاس١ٝ ايجبٛت١ٝ ٗ ساي١ اْبػا
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َؿاضق١ اٱق٬ح ٚايتذسٜس ٜهؿٞ فطٸز ايؿكٌ ٚايتؿهٝو بٌ ايسٜٔ ٚإعطؾ١ 

ٌٸ ٖصٙ إؿاضق١ إٔ ْجبت إٔ اٱق٬ح ْاٚطٷ إٍ ايتؿهري  ايس١ٜٝٓ، َع٢ٓ أْ٘ ٜهؿٞ ؿ

 ٜتػٝٸط أٚ هب إٔ ٜتػٝٸط، غٛا٤ أنإ ايسٜٔ ْؿػ٘ ثابتاڄ أّ ايسٜين، ٚإٔ ايتؿهري ايسٜين

 َتػٝٸطاڄ. 

إٕ ايؿ٤ٞ ايصٟ هب ايتأنٝس عًٝ٘ ٖٛ إٔ ثبات ايسٜٔ ٫ ٜػتًعّ ٫ٚ ٜكتهٞ 

ثبات إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، نُا ّهٔ إٔ تهٕٛ ٖٓاى إزضاناتٷ كتًؿ١ َٚتػٝٿط٠ يًجٛابت 

ٌڈ دٝٸس. إ٫چ ايس١ٜٝٓ. ٖٚصا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ لشت ْٛط١ٜ اي كبض ٚايبػ٘ ٗ بٝاْ٘ بؿه

إٔ تػٝري ايسٜٔ ٗ ايًٛح احملؿٛٚ ٜكتهٞ أٜهاڄ ْٛعاڄ آخط َٔ ايتػٝري ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، 

ّٷ عٔ ٖصا إٛنٛع ٗ ايكبض ٚايبػ٘. ٜٚبسٚ إٔ تأنٝس ايسنتٛض  ٚمل ٜٳطڇزٵ ن٬

١، أٟ إْ٘ غطٚف ٗ ايكبض ٚايبػ٘ ع٢ً ثبات ايسٜٔ وٌُ ٗ ايػايب قبػ١ڄ زؾاعٝ

ٖټِ َٔ ؾطن١ٝ خاط١٦ َؿازٖا إٔ  ٖټِ إٓتكسٜٔ. ٜٚٓؿأ ٖصا ايتٛ ٜأتٞ ٗ غٝام زؾع تٛ

ٛټٍ  ٛٸٍ  «ايسٜٔ»ثبات ٚؼ َت٬ظَإ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ْڀٛيٛد١ٝ  «إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ»ٚثبات ٚؼ

أٚ إٓڀك١ٝ، َع٢ٓ أْ٘ ٫ ّهٔ إٔ وسخ تػٝٸط ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ زٕٚ إٔ وسخ تػٝٸط 

ٛٸض أْ٘ سٝح نإ يًسٜٔ َٓؿأڅ إهلٞ ٚ ٔٵ ٜتك ٖډ ٛٸٍ ٗ شات ايسٜٔ. ٖٓاى ايهجري  ؼ

ٟٸ ؾإْ٘ ٜهٕٛ ثابتاڄ، ٫ٚ ٜڀاي٘ ايتػٝټ ٛټٚمساٚ ٍ، ٚسٝح نإ ايسٜٔ ثابتاڄ ٫ قاي١ ط ٚايتش

ٛټ ٍ ايعًِ ٜتؿطٸع تهٕٛ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ثابت١ أٜهاڄ، ٚغتبك٢ ثابت١ إٍ ا٭بس; ٭ٕ ثبات ٚؼ

ٛټعٔ ثبا  ٍ إعًّٛ. ت ٚؼ

ٖټِ، ْٚؿٞ ٖصٙ ا٬ٕظ١َ، يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْؿرتض  ٔٵ يسؾع ٖصا ايتٛ ٚيه

ٖٸِ ٖٛ تأٜٝس ٖصٙ ايكه١ٝ  ثبات ايسٜٔ. ٚإِا ايؿ٤ٞ ايصٟ متاز إيٝ٘ يسؾع ٖصا ايتٛ

غٛا٤ أنإ ايسٜٔ ثابتاڄ أّ َتػٝٸطاڄ َٔ إُهٔ يًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إٔ تتػٝٸط »ايكا١ً٥: 

ٛٸٍ ٛټايتػٝټ «ٚقٛع». إٕ ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ اييت تؿٗس ع٢ً (64)«ٚتتش ٍ ٗ إعطؾ١ ط ٚايتش

ٍٸ ـ ٗ اؿكٝك١ ـ ع٢ً  ٛټتػٝټ «إَهإ»ايس١ٜٝٓ إِا تس ٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚبعباض٠ٺ ط ٚؼ

ٖٸِ ثبات إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٜٓؿأ َٔ عسّ ض١ٜ٩ أٚ ػاٌٖ ايطنٔ اـاضدٞ َٔ  أخط٣: إٕ تٛ

ٖټِ َٔ إثبات ٚدٛز ٖصا ايطنٔ ٚتأثريٙ  ٫ بٴسٻٚعًٝ٘  إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، يسؾع ٖصا ايتٛ

ُٸٝت٘ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.   ٚأٖ
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(10) cognitive psychology. 

(11) cognitive science. 

(12) philosophy of mind. 
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 ^ٟىٛ أِن البٗتأ

ّٗلايف لصاٟصّي ٔو ّيأصحابٔالتالف   ٌٛتّي املعرف
 

 

ط ـ إٓكٛم عًِٝٗ باٱَا١َ ـ بكؿ١ ايعًِ عؿ كاف ا٭١ُ٥ ا٫ثينإٕ ا٫عتكاز باتٸ

ٞ ٚايػٝيب( ٚايعك١ُ َٔ ايصْٛب ٚايعيٌ ٚاـڀأ ٗ ؾِٗ ٚبٝإ أسهاّ ايؿطٜع١ )ايًسْٸ

ع اٱَاَٞ. ٚيهٔ سٸ ايّٝٛ َٔ ا٭ضنإ ٚإعتكسات ا٭غاغ١ٝ ٚايه١َٝ٬ عٓس ايتؿٝټعٳٜٴ

أقشاب بعض ايؿطم  ٚبا٫يتؿات إٍ ايؿٛاٖس ايطٚا١ٝ٥ ٚايتاضى١ٝ، مل ٜهٔ ;َع شيو

١ َٔ ٢ بعض اـاقٸب، بٌ ستٸػٵايؿٝع١ٝ ٚسسِٖ ايصٜٔ مل ٜصٖبٛا إٍ ٖصا ا٫عتكاز ؾشٳ

ُٸ بإٔ  ٚإ٪ٌَٓ ،١١ ٚأتباعِٗ ٗ ايؿك٘ ٚايه٬ّ، ٚايكا٥ًٌ بايٓلٸ ٚايٛقٝٸأقشاب ا٭٥

ٌڈ ٛا٭١ُ٥ َؿطٚن ّٸ ايڀاع١، مل ٜهْٛٛا بؿه ٚإٕ  .ٚاسس٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ ع٢ً ٚتري٠ٺ عا

ُٸب ب، ػٵ١ تًو إها١ْ اي٬ظ١َ ؾشٳعهِٗ مل ٜهْٛٛا ٜهتؿٕٛ بعسّ إعڀا٤ ن٬ّ ا٭٥

ن٬ّ اٱَاّ، بٌ ا٫عرتاض ع٢ً  َكابٌبٌ ناْٛا ٜػُشٕٛ ٭ْؿػِٗ بإبسا٤ ايطأٟ ٗ 

يٝكؿٛا ع٢ً  ;، بٌ ناْٛا ٗ بعض ا٭سٝإ ٜڀطسٕٛ عًِٝٗ ا٭غ١ً٦ اختباضاڄ(1)ضأٟ اٱَاّ

ُٸٚٵناْٛا ٜطٳ أِْٗ سكٝك١ أعًُٝتِٗ. قشٝضٷ  ١ ـ بايكٝاؽ إٍ اٯخطٜٔ ـ َها١ْڄٕ يٮ٥

ٚٗ اؾ١ًُ ـ  ،َٚٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛط١ٜ ،ا٭ز٢ْ ِْٗ ـ ٗ اؿسٸٚٵخاق١، َٚٔ ٖٓا ناْٛا ٜطٳ

ٔٵ َٚٔ خ٬ٍ َڀايع١ ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ  ،ٗ اجملُٛع َؿرتنٞ ايڀاع١ عًِٝٗ، ٚيه

ناْٛا ىتًؿٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ اخت٬ؾاڄ  ا٭قشاب ٖ٪٤٫هض يٓا إٔ ٚاؿسٜج١ٝ ٚايطداي١ٝ، ٜتٸ

، نُا ىتًؿٕٛ ٗ سذِ َٚب٢ٓ (2)نبرياڄ سٍٛ نطٚض٠ ٚنٝؿ١ٝ َٚػاس١ عك١ُ ا٭١ُ٥
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ُٸ ل َا ٜتعًچ ٢ ٗ، بٌ قس اختًؿٛا ستٸ(3)١ ٚسسٚز ٚثػٛض َكاَاتَِٗٚٓؿأ َٚٛاضز عًِ ا٭٥

ؾاڄ ْٚع شيو َع ا٭ر( اخت٬ ،ايعُط :باـكا٥ل ايٛاٖط١ٜ ٚاـاضد١ٝ )َٔ قبٌٝ

ٗ عكط  ٫ غٝٻُاـ ٚ ^نبرياڄ. نُا ّهٔ إضداع َكساض نبري َٔ ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت

ؾ٪ٕٚ ٚخكا٥ل ٚٚٚا٥ـ اٱَا١َ إٍ ٖصا ايٓٛع َٔ  فاٍؾكاعساڄ ـ ٗ  ’ايكازقٌ

ِٸ ا٫خت٬ف احملتسّ بٌ ا٭قشاب. ٚٗ قاٚض ٖصا ايبشح،  َا ًٜٞ نٛض ٗ أسس أٖ

ُٸ. ّهٔ عح اخت×ٖٚٛ عًِ اٱَاّ ١ نُٔ إبشح ٬ف ا٭قشاب بؿإٔ عًِ ا٭٥

 ايط٥ٝؼ ايهأَ ٗ سسٚز زا٥ط٠ َٚٓؿأ ٚأزٚات ٖصا ايعًِ.

 

ٌڈَا ٜتعًچ ٗ ّٸ ل بإها١ْ ايع١ًُٝ يٮ١ُ٥ بٌ ايؿٝع١ ـ بؿه ـ مل تهٔ  عا

عٓس تكػِٝ  ،ٚقس أؾاض أبٛ اؿػٔ ا٭ؾعطٟ ايصنط. ا٫خت٬ؾات باؿذِ ايصٟ ٜػتشلٸ

إٍ إٔ ا٫خت٬ف ايط٥ٝؼ بٌ  ،ا٭قشاب َٔ اٱَا١َٝ ٚتكطٜط اخت٬ؾِٗ ٗ ٖصا ايؿإٔ

 أقٌ ٚدٛز ايعًِ اـامٸٗ ٚيٝؼ  ،نًتا اؾُاعتٌ إِا نإ ٗ َػاس١ عًِ اٱَاّ

ُٸ ُٸبٳعتٳايصٟ ٜٴ ،١عٓس ا٭٥ إش ي٫ٛ  ;١ ع٢ً ايعبازَؿطٚنٞ ايڀاع ١ڄط ا٭غاؽ ٗ اعتباضِٖ أ٥

قكٸٌ  ا٫يتؿات إٍ َجٌ ٖصا ايعًِ بؿإٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٕا نإ ٖٓاى َٔ َع٢ٓٶ

يٮسهاّ اٱهل١ٝ. بٌ هب ٗ ا٭غاؽ اعتباض ٚدٛب طاعتِٗ َٔ يٛاظّ سكٛهلِ ع٢ً 

َٸ١ . نُا نإ (4)ايعًِ اٱهلٞ، نُا أؾاضٚا ِٖ أْؿػِٗ إٍ ٖصٙ ايٓكڀ١ اؾٖٛط١ٜ ٚاهلا

ٜعرتؾٕٛ ـ ٗ اؾ١ًُ ـ بٗصٙ اؿكٝك١  ^ٕ ٭ٌٖ ايبٝتٛإدايؿٕٛ ٚاـكّٛ ايؿهطٜٸ ٢ستٸ

َٸ ٕٵل بعًُِٗ با٭َٛض إطتبڀ١ بايؿطٜع١ ٚايػٓٸَا ٜتعًچ ١ ٗاهلا ٖصا  اٙٹهٳمل ٜٴ ١، ٚإ

٘ ؾإٕ َٔ بٌ ا٭عاخ ا٫عرتاف ٚاٱشعإ َِٓٗ َا عًٝ٘ ا٫عتكاز ايؿٝعٞ. َٚع شيو نًچ

َٸ١ إدتًؿ١ إٍ َػاس١ ٚسسٚز  ْٛطتِٗٗ زا٥ط٠ اخت٬ف ا٭قشاب  إڀطٚس١ ٚاهلا

ُٸ ٛٸقِٗ ايعًُٞ  ،ٚنٝؿ١ٝ اَتٝاظِٖ ايعًُٞ َٔ اٯخطٜٔ ،١ اـامٸَٚٓؿأ عًِ ا٭٥ ٚتؿ

عًِٝٗ. ٚإٕ ايصٟ غٛف ْصنطٙ ٖٓا فطٸز تكطٜط ايؿٛاٖس ع٢ً اخت٬ف اٯضا٤ ٚا٭ْٛاض 

ٚنصيو ْكس  ،ٖصٙ ا٭سازٜح ٗ ٖصا ايؿإٔ ؾك٘. ٚأَا زضاغ١ ٚنٝؿ١ٝ اؾُع بٌ

. (5)ْڀام ٖصٙ ايطغاي١ َٚٓاقؿ١ ايطٚاٜات اييت تجبت عًِ ا٭١ُ٥ ظُٝع ا٭َٛض، ؾٗٞ خاضزٴ

ٌُ ايؿٝع١ ـ ايصٟ لِ ٫سكاڄ نٓتٝذ١ ٫خت٬ف ايطٚاٜات نُا مٌٝ اخت٬ف إتهًڍ
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ٔٸ  .(6)أٜهاڄ ايتاضى١ٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ ـ إٍ نتب أٌٖ ايؿ

ل بايكٍٛ عكٍٛ ا٭١ُ٥ َا ٜتعًچ كػِٝ آضا٤ ا٭قشاب ٗٚٗ اجملُٛع ّهٔ ت

ل بإعاضف َا ٜتعًچ ٚنصيو عك١ُ ا٭١ُ٥ ٗ ،ع٢ً ايعًِ ٚا٭خباض با٭سساخ ايػٝب١ٝ

ٚإٓهطٕٚ. ٚقس متٸ  ;ٚايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ، إٍ فُٛعتٌ ض٥ٝػتٌ، ُٖٚا: إعتكسٕٚ

بٛ اؿػٔ ا٭ؾعطٟ إٍ تكسِٜ ؾٛاٖس تاضى١ٝ ٚسسٜج١ٝ يه٬ ايڀطؾٌ. نُا عُس أ

 تكػِٝ آضا٤ ا٭قشاب َٔ اٱَا١َٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ قػٌُ ض٥ٝػٌ، ُٖٚا: 

ٌٸ1 َا  ـ أٚي٦و ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ بإٔ اٱَاّ ٜعًِ ظُٝع أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا )ٜعًِ ن

ٌٸ ٌٸ نإ، ٚن  .(7)َا ٖٛ نا٥ٔ( َا ٜهٕٛ، ٚن

ٜعًِ  ،٫يتؿات إٍ ضغايت٘با ;ـ اجملُٛع١ اييت تصٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ اٱَا2ّ

 .(8)ك١ بأسهاّ ايؿطٜع١با٭َٛض إتعًچ

٢ ٗ سسٚز ستٸ خ عٔ ٚدٛز اخت٬ؾاتٺتتشسٻ ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى ضٚاٜاتٷ

َٚػاس١ َٚٓؿأ عًِ ا٭١ُ٥ بايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٚاؿ٬ٍ ٚاؿطاّ أٜهاڄ. إٕ ايبشح عٔ عًِ 

٢ بعس اْكها٤ عكط سهٛض ستٸ ثٌ ايؿٝع١بٌ إتهًڍٌُ ٚاحملسٿاٱَاّ تٛاقٌ 

، ٚقايٛا ـ با٫يتؿات إٍ َػ٪ٚي١ٝ اٱَاّ ٚٚٚٝؿت٘ ـ بإٔ أع١ًُٝ اٱَاّ با٭َٛض ^ا٭١ُ٥

ِٸ َٳ ،(9)ؾطا٥٘ اٱَا١َ ايس١ٜٝٓ َٔ أٖ . ٚشٖب (10)أناف ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ أٜهاڄ ٔٵبٌ ٖٓاى 

يًػات ا٭دٓب١ٝ ٕ اٱَاّ هب إٔ ٜعًِ ظُٝع اإايبعض إٍ أبعس َٔ شيو أٜهاڄ، ٚقاٍ: 

َٳ(11)بايهاٌَ َٚع شيو  .(12)٫ ٜكبٌ ٖصا إػت٣ٛ َٔ ايػع١ ٔٵ. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖٓاى 

َأثٛض٠ عٔ  ٘ ؾإٕ َٓؿأ ْٝع ٖصٙ اٯضا٤ إتؿاٚت١ ٚإدتًؿ١ ٜعٛز إٍ ضٚاٜاتٺنًچ

ٔٵ قبٌ تكطٜط اٯضا٤ إدتًؿ١ ٗ ٖصا ايؿإٔ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ًْكٞ  ا٭قشاب أٜهاڄ. ٚيه

 ع٢ً خًؿٝات تبًٛض عح عًِ اٱَاّ. ْٛط٠ڄ

 

ٞٸ يعكط اؿهٛض ـ  هب ايبشح عٔ ططح َٛنٛع عًِ اٱَاّ ٗ اجملتُع اٱغ٬َ

ٛڈَجٌ غا٥ط إػا٥ٌ ايه١َٝ٬ ـ ٗ اـًؿ١ٝ ايتاضى١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اـاقٸ  ١ ي٘ ع٢ً م

. طبكاڄ يًتكاضٜط ايتاضى١ٝ بسأ ططح ٖصا ايبشح َٓص أنجط َٔ ْٝع إػا٥ٌ ا٭خط٣

ع٢ً  ×تٓاٚي٘ ٗ فتُع عكط اٱَاّ ايكازم ، ٚمتٸؾُا بعس ×عكط اٱَاّ ايباقط
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ٛڈ أٚغع. َٚٔ ٖٓا نإ اؿذِ ايهبري َٔ ضٚاٜات نتاب بكا٥ط ايسضدات َأثٛضاڄ  م

بٸ ٗ ; ٚشيو يهٕٛ َٛنٛع ٖصا ايهتاب إِا ٜك’عٔ ٖصٜٔ اٱَاٌَ ايكازقٌ

ُٸ إٕ أٌٖ ايبٝت َٓص عكط اٱَاّ  :ضغِ أْ٘ قٌٝ ،(13)١بٝإ ايؿها٥ٌ ايع١ًُٝ يٮ٥

ٚنصيو ٚٗٛض  ;ٚبػبب ٖٛادؼ اؿهاّ ٚضداٍ ايػًڀ١ َٔ د١ٗٺ ;ؾكاعساڄ ×ايباقط

أخط٣، ٚنصيو إغا٠٤ اغتػ٬ٍ ايػ٠٬  َٔ د١ٗٺ ،بين اؿػٔ :َٓاؾػٌ هلِ، َٔ أَجاٍ

ؾها٥ًِٗ ايع١ًُٝ  :١ ـ َٚٔ بٝٓٗاإ ؾ٪ِْٚٗ اـاقٸيٮٚناع، مل ٜهٔ بإَهإ ا٭١ُ٥ بٝ

ٌڈ  .(14)قطٜض ـ نُا ناْٛا ٜطغبٕٛ بؿه

ٝٵسٳ ٞٸ بٳ ٚعسّ قبٛي٘ بإَا١َ ا٭١ُ٥ إٓكٛم  ،أْ٘ با٫يتؿات إٍ اْؿكاٍ ظٜس بٔ عً

ٚاْؿكاهلِ عٔ ا٭١ُ٥  ،اض بين اؿػٔعًِٝٗ باٱَا١َ، ٚنصيو اؿهٛض ايكاضر يتٝٸ

َٸعا٥ِٗ اٱَاٚازٸ ،ايؿٝع١ ١ َٔ ١َ ٭ْؿػِٗ، ٚتأنٝسِٖ ع٢ً إَاَتِٗ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً ا٭

ُٸ ;د١ٗٺ ١ َٔ ١ ايؿك٘ عٓس أٌٖ ايػٓٸٚٚٗٛض َايو بٔ أْؼ ٚأبٞ سٓٝؿ١ بٛقؿُٗا َٔ أ٥

أ١ُ٥ ايؿٝع١ َٔ سٝٓٗا ع٢ً إعٜس َٔ ايتأنٝس ع٢ً تًو  دٗسٴ د١ٗ أخط٣، اْكبٸ

ٌڈب اييت مل تهٔ ٗ ايػابل َڀطٚس١ڄ ،اجملُٛع١ َٔ خكا٥كِٗ َٚٔ بٌ  .ٚانض ؿه

|ا٭نطّ ٌ ايٓيبٸبٳع٢ً إَاَتِٗ َٔ قٹ تًو اـكا٥ل عًُِٗ بايؿطٜع١، ٚايٓلٸ
(15) ،

 ×ٞ ـ مل ٜهٔ يسِٜٗ قبٌ إَا١َ اٱَاّ ايباقطإٔ ايؿٝع١ ـ طبكاڄ يطٚا١ٜ ايهؿٸ ٫ غٝٻُاٚ

ٟٸ َعطؾ١ٺ َٓص بعًِ ايؿطٜع١، ٚإٔ ا٭ضن١ٝ إعطؾ١ٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ قس متٸ ايبس٤ بطقؿٗا  أ

ُا بعسٙ، ٚقٌٝ: إٕ بين اؿػٔ قاَٛا بتجبٝت َٛقعٝتِٗ ؾُاّ عكط ٖصا اٱَاّ اهلڂ

َٚؿطٚعٝتِٗ ايس١ٜٝٓ َٓص إطس١ً ا٭ٍٚ َٔ قٝاّ ايسٚي١ ايعباغ١ٝ، ٚناْٛا ٗ َٛاد١ٗ 

ِٖ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بايػٝـ  (16)«ايڀاع١ ٭ٚيٞ ا٭َط»عٕٛ بإٔ َكسام آ١ٜ ايعباغٌٝ ٜسٻ

ُٕٗٛ أ١ُ٥ ايؿٝع١ ٕٓٗٛ عٔ إٓهط. ٚناْٛا ٗ ٖصا ايػٝام ٜتٸٜٚأَطٕٚ بإعطٚف ٜٚ

سٕٚ . ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ايع١َٝٓ ؾطع ا٭١ُ٥ ٜ٪نڍ(17)س، ٜٚٓهطٕٚ عًُِٗ اـامٸػٳباؿځ

ٚعًِ اٱَاّ بٛقؿُٗا َٔ ايكؿات ايهطٚض١ٜ يٲَا١َ، ٚبسأٚا  ع٢ً عٓكط ايٓلٸ

ٚٿ ٖصٙ إطس١ً ناْٛا ٜٛادٕٗٛ ٕ ا٭١ُ٥ ٗ إإش  ;دٕٛ يصيو ٗ ايعكٝس٠ ايؿٝع١ٜٝط

ٞٸ ايٓؿؼ »، ٚقُس بٔ عبس اهلل َٓاؾػٌ َٔ ا٭غط٠ ايٓب١ٜٛ، َٔ أَجاٍ: ظٜس بٔ عً

ٜٳ«ايعن١ٝ ايتأنٝس ع٢ً  سٵعٴ، ٚإبطاِٖٝ بٔ قُس، ٚو٢ٝ بٔ ظٜس، َٚٓص شيو اؿٌ مل 

 ،ط ا٭ضن١ٝ يًععا١َ ايػٝاغ١ٝ ــ با٫يتؿات إٍ عسّ تٛؾڊ |ا٫ْتػاب يطغٍٛ اهلل
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ناؾٝاڄ ٗ إثبات اٱَا١َ ايكازق١، زٕٚ  ،نطٚض٠ ايرتٜٚر يٲَا١َ إصٖب١ٝ ٚايع١ًُٝٚ

ٚايعًِ إعكّٛ عٔ اـڀأ ٗ ايؿطٜع١  ،ايٓلٸ :َٔ قبٌٝ ،ؿاٚ خكا٥ل أخط٣

َٔ  سٕٚ ع٢ً ايعًِ ٚايٓلٸٚإعاضف ايس١ٜٝٓ. َٚٔ ٖٓا أخص ا٭١ُ٥ ٗ ٖصٙ إطس١ً ٜ٪نڍ

. َٚٔ ٖٓا قٌٝ: إٕ ا٭١ُ٥ بعس (18) ٱثبات اٱَاّ اؿلٸٌططٌ اٱَاّ ايػابل بٛقؿُٗا ؾبٳقٹ

أخصٚا ٜػعٕٛ ـ أنجط َٔ شٟ قبٌ ـ إٍ بٝإ ايتُاٜع بٌ اٱَا١َ  ×اٱَاّ اؿػٌ

َؿَٗٛٗا ايؿٝعٞ ٚبٌ اؿهِ ٖٚاضغ١ ايػًڀ١، ٚايكٍٛ بإٔ ٚٚٝؿ١ اٱَا١َ ايؿٝع١ٝ 

ٚايؿطع١ٝ، ٫ٚظّ ٖصٙ ايٛٚٝؿ١ ـ ١ تهُٔ ٗ ٖسا١ٜ اجملتُع إٍ إػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ اؿكچ

ِٷ ٫ ٜتڀطٸم إيٝ٘  باٱناؾ١ إٍ ايٓلٸ ـ سكٛهلِ ع٢ً ايعًِ ايؿاٌَ بايؿطٜع١، ٖٚٛ عً

ٞ اـڀأ. ٫ٚ ىؿ٢ ـ بڀبٝع١ اؿاٍ ـ أِْٗ ناْٛا َٔ أدسض ا٭ؾدام ٚأقًشِٗ يتٛيچ

ٔٵ با٫يتؿات إٍ اَت٬نِٗ ٕجٌ ٖصٙ  َٓكب ايطأؽ ٗ ايػًڀ١ ايػٝاغ١ٝ، ٚيه

٢ إشا اْتكًت ايػًڀ١ ايػٝاغ١ٝ إٍ غريِٖ كا٥ل ٚايٛٚا٥ـ اييت تجبت إَاَتِٗ ستٸاـ

ٛڈ ٟٸ م ٗ  ،َٔ ا٭ما٤ ئ ٜهطٸ شيو َٓكبِٗ ٗ اٱَا١َ ٚإطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ أبساڄ. ٖصا بأ

 سٌ إٔ ايؿِٗ ايعاّ يس٣ ايؿٝع١ ٗ إطس١ً ايػابك١ مل ٜهٔ نصيو.

َٳ َٔ  ،’ايكازمٚايباقط  ٌكٍٛ بإٔ اٱَاَصٖب إٍ ايٜ ٔٵٚبٗصا ايتشًٌٝ ٖٓاى 

ٚض١ٜ٩ دسٜس٠ بٌ  خ٬ٍ اعتعاهلُا عٔ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ، قس أغُٗا ٗ بًٛض٠ ؾهط٠ٺ

ف طٳل َؿّٗٛ اٱَا١َ ايؿٝع١ٝ. ٚٗ ٖصٙ إطس١ً أخص اٱَاّ ٜٴعٵَا ٜتعًډ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ٗ

ٚاؿطاّ، ٚإٔ َُٗت٘ ٗ تؿهري أنجط ايؿٝع١ اٱَا١َٝ بٛقؿ٘ أعًِ ايٓاؽ باؿ٬ٍ 

ل ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايسٜٔ َٔ ا٫مطاف ٚايتشطٜـ. ٚقس نإ هلصٙ ايٓٛط١ٜ يٛاظّ تتًدٻ

ّٚهٔ اٱؾاض٠ َٔ بٝٓٗا إٍ اخت٬ف عًِ ا٭١ُ٥ عٔ عًِ غا٥ط ايعًُا٤ ٗ  ،ٚتساعٝات

ا٭نطّ، ٚاعتباض  عكطِٖ. ٚٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ نإ عًِ اٱَاّ ٜعٛز إٍ ؾدل ايٓيبٸ

ِٸ شيو سكٝك١ڄ ايتعاطٞ َع ٖصا ايعًِ ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ـ نُا  ٫ تكبٌ ايتؿهٝو، ٜٚت

ِٸ ُٸ(19)ايتعاطٞ َع ايٛسٞ اٱهلٞ ٜت ١ ع٢ً ايٓلٸ َكرتْاڄ بٗصٙ . نُا نإ تأنٝس ا٭٥

ُٸ :اـكٛق١ٝ. قًٓا ١ اْكػُٛا بؿإٔ زا٥ط٠ ٚغع١ عًِ ا٭١ُ٥ ٗ اجملُٛع إٕ أقشاب ا٭٥

يٲَاّ با٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٚغري  ٜٔ بػع١ زا٥ط٠ ايعًِ اـامٸطا٥ؿ١ إعتكس :إٍ طا٥ؿتٌ

ٔٸ .ٚطا٥ؿ١ إٓهطٜٔ يصيو ;ايس١ٜٝٓ أؾطاز نًتا ايڀا٥ؿتٌ هُعٕٛ ٗ اؾ١ًُ ع٢ً  ٚيه

ُٸ إٕ  ١١ يًعًّٛ اـاق١ بايؿطٜع١، ٜٚكطٸٕٚ هلِ بإطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ، ٚٗ اؿكٝكاَت٬ى ا٭٥
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 ـ اؾٗات ٚإٓاؾ٧.2

َٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ اّ ١ُ ٚاٖتأخط٣ ٫ ّهٔ اعتباض اؿسٜح ٗ ٖصٙ إػأي١ اهلا

ل ٚاسس. َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا غٛف ػٳْٚٳ ايؿٝع١ بٗا ٗ ْٝع َطاسٌ أٌٖ ايبٝت ع٢ً ٚتري٠ٺ

ٌَٓٝ. ْتٓاٍٚ ٗ ٖصٙ إكاي١ كتًـ آضا٤ أقشاب ا٭١ُ٥ بؿإٔ ٖصٙ إػأي١ ٗ َكڀعٌ ظ

اٱخباض بايػٝب أٚ ٚٚايصٟ ْطاٙ دسٜطاڄ بايصنط ٖٓا إٔ عًِ اٱَاّ بأسساخ إػتكبٌ 

قٝاغاڄ إٍ ايعًِ بايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ  ،ا٭َٛض ايته١ٜٝٓٛ بايٓػب١ إٍ ا٭قشاب َٔ اٱَا١َٝ

ٜٚبسٚ إٔ  .ٚايؿطٜع١، مل ٜهٔ ع٢ً تًو ايسضد١ َٔ ايًػ٘ ٚايكدب ايصٟ ْؿٗسٙ سايٝاڄ

ُٸ ٫ غٝٻُاٚيعًِ ٚعسّ ٚدٛزٙ ـ ٚدٛز ٖصا ا ١ً ١ ٚإتُجٿبايٓٛط إٍ ايطغاي١ ايط٥ٝػ١ يٮ٥

ا٭قك٢ باٱَا١َ  باهلسا١ٜ إع١ٜٛٓ ٚايس١ٜٝٓ يًُذتُع، أٚ َع اقرتإ شيو ٗ اؿسٸ

ُٸ ١ٝ ٚاـڀٛض٠. ضغِ إٔ ٖٓاى ايّٝٛ بٌ ايؿٝع١ َٔ ايػٝاغ١ٝ ـ مل ٜهٔ ع٢ً تًو ا٭ٖ

ع، إْهاضٙ ْٛعاڄ َٔ ايعسٍٚ ٚا٫مطاف عٔ ايتؿٝټ سٸعٳٝح ٜٴٜعترب شيو اَتٝاظاڄ هلِ، ع

ِٸ َٳ ٜٚت  ٜٓهط ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًّٛ هلِ. ٔٵايڀعٔ ٗ 

 

××

ُا ناْت ؼ٢ٛ با٫ٖتُاّ ؾع٥ٝات إطتبڀ١ بٗا قًډإٕ إٛنٛعات ايه١َٝ٬ ٚا

ٗا ع٢ً ًٹهځًڃٚشيو بايٓٛط إٍ ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ اييت نطبت بهځ ;ٗ ٖصٙ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ

ٚمل  .عاڄ نبرياڄ َٔ اٖتُاّ ايٓاؽاجملتُع، ا٭َط ايصٟ ؾػًت ؾٝ٘ ا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ سٝٿ

ٔٸ .ٖصٙ ايكاعس٠ٜهٔ ايبشح سٍٛ دع٥ٝات عًِ اٱَاّ اغتجٓا٤ٶ َٔ  ٖصا ٫ ٜعين إٔ  ٚيه

ٞٸ ٫ غٝٻُا١ ـ ُٚٸ٥إكاَات ٚإطاتب ايع١ًُٝ يٮ ِٸ ،ـ ×اٱَاّ عً َٔ شيو نً٘ ايعًِ  ٚا٭ٖ

٘چ اٖتُاّ بعض ا٭قشاب. ؾؿٞ اؿسٸ ا٭ز٢ْ قاٍ بعض  بإعاضف ايس١ٜٝٓ، مل تهٔ ق

ٚإع١ٜٛٓ يٲَاّ  ع إها١ْ ايع١ًُٝايهباض َٔ ا٭قشاب ن٬َاڄ غاَٝاڄ ٜجبت ُٝټ

ٞٸ  .(20)َٔ غا٥ط ايكشاب١ ×عً
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×

َٔ بٌ ايتكاضٜط ايطٚا١ٝ٥ ٚايتاضى١ٝ ْٛاد٘ عسزاڄ نبرياڄ َٔ ايطٚاٜات ايساي١ ع٢ً 

ٞٸ |اعتكاز بعض نباض أقشاب ايٓيبٸ  ٢ڎبا٭ؾه١ًٝ ايع١ًُٝ يٲَاّ عً ×ٚاٱَاّ عً

٢ ٗ ٕ ايبعض ـ با٫يتؿات إٍ ٖصٙ ايتكاضٜط إٛدٛز٠ ستٸإغا٥ط ايكشاب١، عٝح 

ٞٸَٔ ايتؿٝټ ١ ـ قاٍ بٓٛعڈإكازض ايتاضى١ٝ ٭ٌٖ ايػٓٸ  ×ع ا٫عتكازٟ ٗ عكط اٱَاّ عً

’ٚاؿػٌٓ
تط٣ إٔ ايڀطٜل يًد٬م  ضٚا١ٜڄ |. ؾٗصا غًُإ ٜطٟٚ عٔ ضغٍٛ اهلل(21)

ٞٸَٔ ايه٬ٍ ٜهُٔ ٗ ايتُػټ ×و باٱَاّ عً
 عٔ ايٓيبٸ ،ٟٚ عٓ٘. نُا ضٴ(22)

ٝٸ ،|ا٭نطّ ٌٴ ×اڄإٔ اٱَاّ عً َٸ أؾه ٌڈ . ٚبٓا٤ٶ(23)١ ٚأعًُٗا ٗ ايكها٤ا٭ آخط  ع٢ً ْك

ِٸ ٕ خػاضت٘ َٓعي١ خػاض٠ أ، ٚ|بأْ٘ ساٌَ أغطاض ايٓيبٸ ٚقـ اٱَاّ عًٞڎ ٜت

 خطٜٔ َٔ أَجاٍ: أبٞ شضٸٚآ ،إْ٘ طأٟ غًُإ ايؿاضغٞصؾٞ . ٚطبكاڄ يطٚا١ٜ ايهؿٸ(24)ايعًِ

ٚإكساز ٚأبٞ غاغإ ٚأبٞ عُط٠، َٔ ايصٜٔ ٚقؿٛا ع٢ً إٓعي١ اؿكٝك١ٝ ٚإطاتب 

ٞٸ ×ايع١ًُٝ يٲَاّ عً
. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ٫ ّهٔ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايتعابري إثبات عسّ (25)

ٝٵسٳ%، 100خڀأ عًِ اٱَاّ ٗ إػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ  إٔ ٖٓاى بٌ ٖصٙ ا٭سازٜح نًُات  بٳ

١ يٲَاّ ٔ َٓٗا ٖٛ ا٫عتكاز بإطدع١ٝ ايعًُٝٸعٔ ا٭قشاب تجبت إٔ ايكسض إتٝكډ أثٛض٠ڄَ

إكساز اعرتض إٔ  ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚٚأْ٘ أعًِ َٔ اؾُٝع.  ،ع٢ً اٯخطٜٔ

ع٢ً شيو  عٔ كايؿت٘ يكطاض ايؿٛض٣، َػتس٫ڋٚأعًٔ  ،عجُإ بعس تٛيٝ٘ اـ٬ؾ١ع٢ً 

ٝٸ  .(26)ٚأبكط ايٓاؽ بايكطاٙ إػتكِٝ ،ٖٛ ا٭عًِ ٚا٭ؾك٘ ٗ زٜٔ اهلل ×اڄبإٔ اٱَاّ عً

ِټ ٞٸ ؾاٖسٺ ٚأٖ  ×تاضىٞ ع٢ً اعتكاز غًُإ أٜهاڄ بإطدع١ٝ ايع١ًُٝ يٲَاّ عً

ض أبا ؾكس ْكٌ أْ٘ بعس أسساخ ايػكٝؿ١ سصٻ، ايه٬ّ ايصٟ ْكٌ عٓ٘ بعس سازث١ ايػكٝؿ١

َٳ ،ٜا أبا بهط» ٞ اـ٬ؾ١; إش قاٍ ي٘:بهط َٔ قبٍٛ تٛيچ ْعٍ بو  تػٓس أَطى إشا ٔٵإٍ 

َٳ ؟ايكها٤ ُٸ ٦ًتٳتؿعع إشا غٴ ٔٵٚإٍ  َٳ ؟ا ٫ تعًِع . ؾؿٞ ٖصٙ (27)«ٖٛ أعًِ َٓو ٔٵٚٗ ايكّٛ 

ع٢ً يعّٚ ايعًِ بأَٛض ايسٜٔ ٚايؿطٜع١ يًشانِ ع٢ً أَٛض  ايطٚا١ٜ متٸ ايتأنٝس قطاس١ڄ

 ع٢ً اجملتُع.ؾطا٥٘ اٱَا١َ  أسساجملتُع، ٚمتٸ اعتباض ايعًِ 

ٝٸ ٚأٚنض َٔ شيو ن٬ّ أبٞ شضٸ ٖٛ إطدع ايسٜين  ×اڄايصٟ ٜعترب اٱَاّ عً

َٸ ايػؿاضٟ ـ طبكاڄ يًتكاضٜط  . ؾكس نإ أبٛ شضٸ|ا٭نطّ ١ بعس ضسٌٝ ايٓيبٸايٛسٝس يٮ

ف باٱَاّ ، ٜٚعطٿ|ا٭نطّ ايتاضى١ٝ ـ ٜكـ ٗ عٗس عجُإ ع٢ً باب َػذس ايٓيبٸ
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ٞٸ َٳأَا يٛ قسٸ»، ٜٚهٝـ قا٬٥ڄ: |عًِ ضغٍٛ اهللبٛقؿ٘ ٚاضثاڄ ي ×عً ّ اهلل، قسٸ ٔٵَتِ 

َٳٚأخٸ ٭نًتِ َٔ ؾٛم  ،هِط اهلل، ٚأقطضمت اي١ٜ٫ٛ ٚايٛضاث١ ٗ أٌٖ بٝت ْبٝٸأخٸ ٔٵطمت 

ٞٸ ِٷ ض٩ٚغهِ َٚٔ ؼت أقساَهِ، ٕٚا عاٍ ٚي َٔ ؾطا٥ض اهلل،  اهلل، ٫ٚ طاف غٗ

١ ًِ شيو عٓسِٖ َٔ نتاب اهلل ٚغٓٸٚدسمت ع ٫ٚ اختًـ اثٓإ ٗ سهِ اهلل، إ٫چ

ٝٸ ٞٸ(28)«ْ٘ب َٔ اـڀأ ٗ  . إٕ ٚاٖط ٖصٙ ايعباض٠ ٜجبت اعتكازٙ بعك١ُ عًِ اٱَاّ عً

ًكا٥٘ عٓسَا نإ َٓؿٝاڄ ٗ يشٖبا  ،أٚق٢ ضدًٌ َٔ ايؿٝع١أْ٘ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ. نُا 

َٸايطبص٠، ٚقاٍ هلُا: إشا تعطٻ ٝٸاهلل ٚاٱَا ١ يًؿً ؾايعَٛا نتابٳنت ا٭ . ٚنإ ×اڄّ عً

ٝٸ بأْ٘ أَري إ٪ٌَٓ ٚايؿاضٚم  ×اڄَٔ بٌ ا٭ٚا٥ٌ َٔ ايكشاب١ ايصٜٔ ٚقؿٛا اٱَاّ عً

باع آخط نإ ٜسعٛ ايٓاؽ إٍ اتٸ . ٚٗ َٛنعڈ(29)ٚايباطٌ، ٚايكسٸٜل ا٭نرب بٌ اؿلٸ

ٛٸأٌٖ بٝت ْبٝهِ ِٖ أ»أٌٖ بٝت ايٛسٞ ٚايطغاي١، ٜٚكٍٛ:  َٚٛنع  ،٠ٌٖ بٝت ايٓب

عٔ  . نُا ض٣ٚ أبٛ شضٸ(30)«َٚعسٕ ايعًِ ،ٚبٝت ايط١ٓ ،ٚكتًـ ا٥٬ٕه١ ،ايطغاي١

 ،ضنبٗا لا ٔٵَٳ ،ٕ َجٌ أٌٖ بٝيت َجٌ غؿ١ٓٝ ْٛحإأ٫ »أْ٘ قاٍ:  |ا٭نطّ ايٓيبٸ

َٳ  .(31)«ـ عٓٗا غطمؽًډ ٔٵٚ

ُٸ ٞٸنُا نإ ع ٚنإ ٜطاٙ  .×اض بٔ ٜاغط َٔ بٌ خاقٸ١ أقشاب اٱَاّ عً

ٞٸ. ٚقس عطٻ(32)ٕٚ إٍ عًُ٘ ؾ٦ٝاڄعإاڄ، ٫ ٜهٝـ اٯخط ي٘  ، ٗ خڀب١ٺ×ف باٱَاّ عً

 ١ ايٓيبٸاٙ بأْ٘: أعًِ ايٓاؽ بايكطإٓ ٚغٓٸقاهلا ٗ ايهٛؾ١ قبٌ سطب اؾٌُ، ٚاقؿاڄ إٜٸ

، ٚقاٍ َا ٜؿب٘ شيو بعس اْتٗا٤ َعطن١ اؾٌُ ٗ ا٫ستذاز ع٢ً عا٥ؿ١: |ا٭نطّ

ٝٸ ،|يٓؿػٞ ٗ أقشاب ضغٍٛ اهلل إْٞ ٚاهلل اخرتتٴ» أقطأِٖ يهتاب اهلل  اڄؾطأٜت عً

ٌٻ ععٻـ   .(33)«١ؿطَت٘، ٚأعطؾِٗ بايػٓٸ تعُٛٝاڄ ٚأعًُِٗ بتأًٜٚ٘، ٚأؾسِٖ ،ـ ٚد

باع ْٚكط٠ اٱَاّ ٚنصيو نإ ظٜس بٔ قٛسإ ٜسعٛ ايٓاؽ ٗ ايهٛؾ١ إٍ اتٸ

ٞٸ ٝٸي٘ قبٌ سطب اؾٌُ، ٚعطٻ ٗ ن١ًُٺ ،×عً بأْ٘ أعًِ ايٓاؽ  ×اڄف اٱَاّ عً

 .(34)اهلل ٚأؾكِٗٗ ٗ ايسٜٔبهتاب 

ٚايعامل  |ف بكاسب غطٸ ضغٍٛ اهللطٳعٵنُا إٔ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ـ ايصٟ ٜٴ

ٝٸ  .(35)«أضدض ايٓاؽ عًُاڄ» ×اڄببعض ا٭َٛض اـاؾ١ٝ ـ نإ ٜط٣ إٔ اٱَاّ عً

ٚاهلل، ٜا أَري »ٚقاٍ ثابت بٔ قٝؼ ـ نبري ا٭ْكاض ـ يٲَاّ بعس َباٜعت٘: 

َٛى ٗ ايسٜٔ، ٚي٦ٔ ناْٛا غبكٛى َٛى ٗ اي١ٜ٫ٛ ؾُا تكسٸسٸإ٪ٌَٓ، ي٦ٔ ناْٛا تك
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٫ ىؿ٢ َٛنعو، ٫ٚ هٌٗ َهاْو،  ،أَؼ ؾكس ؿكتِٗ ايّٝٛ، ٚيكس ناْٛا ٚنٓتٳ

 .(36)«َع عًُو إٍ أسسٺ تٳَا ٫ ٜعًُٕٛ، َٚا استذٵ وتادٕٛ إيٝو ٗ

ٞٸ ، ×ٚقاٍ خع١ّ بٔ ثابت قطٜباڄ َٔ ٖصا ايه٬ّ عٓس كاطب١ اٱَاّ عً

 .(37)اٙ بأعًِ ايٓاؽ ٚأنجطِٖ إّاْاڄٚاقؿاڄ إٜٸ

ٞٸ ٞٸ»عباض٠  ×ٚأَا َايو ا٭ؾرت ؾكس اغتعٌُ ٗ ٚقـ اٱَاّ عً  ،ا٭ٚقٝا٤ ٚق

 .(38)«ٚٚاضخ عًِ ا٭ْبٝا٤

ضٙ، ٚايعامل ايصٟ ٫ ٛٵا٭ٖس٣ ايصٟ ٫ ٜٴداف دٳ»ٚقس ٚقؿ٘ عكب١ بٔ عُطٚ بأْ٘ 

 .(39)«ٜٴداف دًٗ٘

ٝٸؾإت١ ع٢ً ْكٌ ا٭قبؼ بٔ ْبا ٚبٓا٤ٶ قاٍ ٗ نًُت٘  ×اڄٕ ايٓاؽ عٓسَا باٜعٛا عً

 يٛ ،أَا ٚاهللٹ .يٌ ٚاٯخطٜٔٚٸ٭عًِ ا ٟؾإٕ عٓس ٞ، غًْٛٞقبٌ إٔ تؿكسْٚ ٞغًْٛ»هلِ: 

ٚبٌ  ،لًِٝٗإلٌٝ ببٌ أٌٖ ايتٛضا٠ بتٛضاتِٗ، ٚبٌ أٌٖ اٱ ايٛغاز٠ ؿهُتٴ ٞي ٝتٓثٴ

عًِ بايكطإٓ ٚتأًٜٚ٘ ٭ ٞإْ ،ٚاهلل ..ٚبٌ أٌٖ ايؿطقإ بؿطقاِْٗ. ،أٌٖ ايعبٛض بعبٛضِٖ

ٌٸ ٕ إٍ ّٜٛ ٜٛه هِ َاخربتٴٗ نتاب اهلل تعاٍ ٭ ٚي٫ٛ آ١ٜڅ .عًُ٘ عڈَسٻ َٔ ن

 .(40)«ايكٝا١َ

 آ١ٜٺ ١ٺعٔ آٜ ٞيتُْٛأيٛ غ ،ايٓػ١ُ أ١ ٚبطؾٛايصٟ ؾًل اؿبٸ...»: ×ثِ قاٍ اٱَاّ

ِٳ ،هِ بٛقت ْعٚهلاخربتٴ٭ ٗا َٔ ٔ َٓػٛخٗا، ٚخاقٸهِ بٓاغدٗا َتٴأٚأْب ؟ْعيت ٚؾٝ

َٸ ٝٸٝٸَٚهڍ ،اٗٗٚقهُٗا َٔ َتؿابٹ ،ٗاعا  .(41)«...ٗاٗا َٔ َسْ

ٞٸ عَُٛاڄ ٜعين  ×ٜٚبسٚ َٔ إؿٝس ايتصنري بإٔ ْكٌ ٖصا ايه٬ّ عٔ اٱَاّ عً

أعًِ َٔ غريٙ  ×اڄا٫يتعاّ َهُْٛ٘ ٚا٫عتكاز َعٓاٙ، َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٜط٣ إٔ اٱَاّ عًٝٸ

ٌٸبايكطإٓ ٚتأٌٜٚ اٯٜات ٍڈ ، ٜٚعًِ ظٛاب ن ٜڀطح عًٝ٘، بٌ إْ٘ باٱناؾ١ إٍ  غ٪ا

أٜهاڄ. ٚقس ْكٌ عٓ٘ ٗ ، إػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ :َٔ قبٌٝ، اٱغ٬ّ ٜعًِ با٭زٜإ ا٭خط٣

َٸ١ أخط٣ أٜهاڄ  .(42)ٖصا ايؿإٔ نًُات ٖا

ٞٸ ، ٚإٔ عًِ ×ٚنإ ابٔ َػعٛز ٜط٣ إٔ عًِ ايٛاٖط ٚايباطٔ عٓس اٱَاّ عً

 .(43)ايكڀط٠ إٍ ايبشط :َجٌ ×إٍ عًِ عًٞڎايكشاب١ بايكٝاؽ 

ٟٸ ٞٸ ،ٚقاٍ سذط بٔ عس ٗ  عٓس زعٛت٘ ايٓاؽ ٗ ايهٛؾ١ إٍ ْكط٠ اٱَاّ عً
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ٜٸ ٌڈ(44)اٙ بأْ٘ أؾهٌ ايٓاؽ َٔ سٝح ايعًِ ٚايعٌُسطب اؾٌُ، ٚاقؿاڄ إ ٕ إ :آخط . ٚٗ ْك

ٞٸ ٝت اٱَاّ ٘ إٍ بتٛدٻ ×سذطاڄ عٓسَا عًِ بككس ابٔ ًَذِ إٍ اغتٝاٍ اٱَاّ عً

ٔٵ ;َػطعاڄ سٝح نإ اٱَاّ قس غًو ططٜكاڄ آخط إٍ إػذس  نٞ ىربٙ با٭َط، ٚيه

ٝٸؾإْ٘ مل ٜتُهډ  ×اڄٔ َٔ ض٩ٜت٘. إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تجبت أْ٘ مل ٜهٔ ٜعتكس بإٔ اٱَاّ عً

ٝٸ  ×اڄمل ٜهٔ عإاڄ بٗصا ا٭َط. با٫يتؿات إٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ نإ سذط ٜط٣ إٔ اٱَاّ عً

ٔٵب عاملٷ  .(45)قس ٫ ٜعًِ بأسساخ إػتكبٌ أَٛض ايسٜٔ، ٚيه

ٟٸ أعًِ  ×اڄبٔ سامت ٚعبس اهلل بٔ سذٌ ٜعتربإ اٱَاّ عًٝٸ نُا نإ عس

 . (46)ايكشاب١ بأَٛض ايسٜٔ

ُچت اٱؾاض٠ إٍ ٖصٙ إٓعي١ ٗ َكازض أٌٖ ايػٓٸ . إٕ ٖصٙ إٓعي١ (47)١ أٜهاڄٚقس 

ايصٜٔ ناْٛا ٜعطؾٕٛ  ،ا٤ ايج٬ث١ ا٭ٚا٥ٌٌ اـًؿبٳايع١ًُٝ ناْت َٛنع تأٜٝس َٔ قٹ

ٞٸبٛقؿِٗ خكَٛاڄ غٝاغٝٸ ٞٸ، ٚقس قطٻ×ٌ يٲَاّ عً ع٢ً  سٛا بأؾه١ًٝ اٱَاّ عً

داڄ ٗ ا٫عرتاف بصيو. بٌ ناْٛا ٜطادعْٛ٘ ٗ طٳأْؿػِٗ، ٚمل ٜهْٛٛا هسٕٚ سٳ

ًٝؿ١ كٓا ٗ ايعباض٠ إؿٗٛض٠ عٔ اـإعه٬ت ايع١ًُٝ اييت تؿهٌ عًِٝٗ. ٚيٛ زقډ

ٞپ»، إش ٜكٍٛ: زٖا ٗ أنجط َٔ َٛنعڈٚاييت ضزٻ ،ايجاْٞ  َعه١ًڅ»، أٚ «هلًو عُط ي٫ٛ عً

ٞٸ«ٚيٝؼ هلا أبٛ اؿػٔ  .×، يٛدسْاٖا تعبرياڄ عٔ تٛانع٘ أَاّ عًِ اٱَاّ عً

ٚنُا شنطْا ّهٔ يٓا َٔ أنجط ٖصٙ ايتعابري إٔ ْعًِ إْا٫ڄ بأؾه١ًٝ عًِ 

َٸاٱَاّ بايؿطٜع١ ٚإعاضف ايس ١، ٚأَا عسّ خڀأ عًِ اٱَاّ ٗ ٖصا ايؿإٔ ١ٜٝٓ ٚإزاض٠ ا٭

١، ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح ايٓبٜٛٸ ٫ غٝٻُاؾٝذب إٔ ْسضن٘ َٔ خ٬ٍ قطا٥ٔ أخط٣، ٚ

ٞٸ  ْؿػ٘. ٚأسٝاْاڄ َٔ ْكٛم ن٬ّ اٱَاّ عً

ٖچ ،بٛنٛحڈ إتكسٸ١َٜؿِٗ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜات  إٔ ايكٍٛ  ،ا مل ْصنطَٙٚٔ غريٖا 

ٞٸبأع١ًُٝ ٚأؾه ُٸ ×١ًٝ اٱَاّ عً ٚٸٚغريٙ َٔ ا٭٥ ٌڈ١ ٗ ايكطٕ ا٭ ّ إٍ اع ٍ ٌّٝ بؿه

ٌ ؾكٌ ا٭ؾه١ًٝ ايع١ًُٝ ٚايعًِ بايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ، ٚنٕٛ ن٬َِٗ ٗ ٖصا ايؿإٔ ّجٿ

أسساخ إػتكبٌ،  ٫ غٝٻُاٚ ،اـڀاب، ٚإٔ َٛنٛع عًِ ا٭١َ بايػٝب ٚا٭َٛض ا٭خط٣

ّٸًڊضغِ إٔ ايتع ،مل ٜهٔ ٖٛ إٓٛٛض ٗ اجملتُعات إأظ١َٚ غٝاغٝاڄ  ٫ غٝٻُاـ ٚ ل ايعا

 .ايتاي١ٝض إٍ بٝاْ٘ نُٔ ايؿكط٠ ، ٖٚٛ َا غٛف ْتعطٻٚادتُاعٝاڄ ـ بٗصٙ ا٭َٛض أؾسٸ
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ُٸَا ٜتعًډ ٗ ٖا َٔ ك١ بأسساخ إػتكبٌ، ٚغري١ بايػٝب ٚا٭خباض إتعًچل بعًِ ا٭٥

نجري٠، ٚقس  إػا٥ٌ اييت ٫ ّهٔ اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ ايكٓٛات ايعاز١ٜ، ٖٓاى ضٚاٜاتٷ

ّڈُباٖت تٵسٛٝٳ . ٚقس ٚضز بعهٗا ٗ ْٗر (48)ٌ ايطٚا٠ ٚايعًُا٤ ايؿٝع١ أٜهاڄبٳَٔ قٹ خامٸ ا

عًٝٗا ٜؿري اٱَاّ إٍ بعض أسساخ إػتكبٌ، ٜٚكطٸ باَت٬ن٘  . ٚبٓا٤ٶ(49)ايب٬غ١ أٜهاڄ

با٭سساخ اييت ٫ ّهٔ ؾُٗٗا ٚايٛقٍٛ إٍ عًُٗا بايڀطم ايعاز١ٜ إٝػٛض٠  ايعًِ

. نُا شنط ايؿٝذ إؿٝس ٗ نتاب (أخباض ايػٝبـ )يًذُٝع، ٚاييت ٜكڀًض عًٝٗا ب

 .(50)َٛاضز َٔ عًِ اٱَاّ با٭سساخ ٚإػا٥ٌ ايػٝب١ٝ أٜهاڄ «اٱضؾاز»

ٞٸ١ بٗصا اؾاْب َٔ عًِ اٱَاّ إٕ ايطٚاٜات اـاقٸ ط عٔ اـاقٸ١ ثٳ٪ٵمل تٴ ×عً

٢ ب، بٌ ضٚاٖا نصيو بعض أقشاب٘ ايعازٌٜ، بٌ ٚأشعٔ بٗا ستٸػٵَٔ أقشاب٘ ؾشٳ

ٞٸ ٪ ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ تٓبٸ ×أعسا٩ٙ أٜهاڄ. َٚٔ بٌ اـاق١ َٔ أقشاب اٱَاّ عً

ُٸ . ٚٗ ٖصٙ إٛاضز (52)ٚضؾٝس اهلذطٟ ،(51)اضاٱَاّ بهٝؿ١ٝ ٚططٜك١ اغتؿٗاز َٝجِ ايت

ُٸأ اٱَاّ َكريِٖ. نُا إٔ تٛقڊايطٚا٠ ِٖ أْؿػِٗ ا٭ؾدام ايصٜٔ تٓبٸنإ  اض بٔ ع ع

ٞٸنإ ٜاغط َا إشا  ط عٔ اعتكازٙ بإٔ ٜعًِ بكطب ظَٔ اغتؿٗازٙ أّ ٫ ٜعبٿ ×اٱَاّ عً

اؽ نإ ٜط٣ إٔ اٱَاّ . ٖٚٓاى ؾٛاٖس تجبت إٔ ابٔ عبٸ(53)اٱَاّ ٜعًِ با٭َٛض ايػٝب١ٝ

ٝٸ ٘ ٗ أغًب ٚيهٓٸ، |ا٭نطّ ١ بٛاغڀ١ ايٓيبٸبا٭َٛض اـؿٝٸ ٜعًِ أسٝاْاڄ ×اڄعً

ٝٸَج٬ڄ َٔ شيو ٚل ْب٠٤ٛ اٱَاّ. إٛاضز نإ قًكاڄ َٔ عسّ ؼكڊ  ×اڄأْ٘ ٜطٟٚ إٔ اٱَاّ عً

ٌڈتٓبٸ ئ ٜٓكل َِٓٗ  ،َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ غٝأتٕٛ يًبٝع١ أ ٗ َٓڀك١ شٟ قاض بإٔ أيـ ضد

ؾذععت يصيو إٔ ٜٓكل ايكّٛ عٔ ايعسز »عباؽ: . ٜكٍٛ ابٔ ٚئ ٜعٜس عًِٝٗ ٚاسسٷ ٚاسسٷ

ٔٵ(54)«َط عًٝٓاا٭ ٜعٜسٕٚ عًٝ٘، ؾٝؿػس أٚ كت بڀبٝع١ اؿاٍ ظاٍ قًك٘ عٓسَا ؼكچ . ٚيه

ٞٸ ٞٸ. نُا ْكٌ أْ٘ عٓسَا تٓبٸ×ْب٠٤ٛ اٱَاّ عً قبٌ بس٤ َعطن١ اؾٌُ  ×أ اٱَاّ عً

ح بصيو إٍ ابٔ طٻباْتكاضٙ ع٢ً طًش١ ٚايعبري ثكٌ ٖصا ا٭َط ع٢ً أسس أقشاب٘، ٚق

ؾًُا نإ و: ٜكٍٛ إؿهڍ .«٢ ْٓٛط َا ٜه٫ٕٛ تعذٌ ستٸ»اؽ، ؾكاٍ ي٘ ابٔ عباؽ: عبٸ

ُٸ :ؾكًتٴ اؽص،طٜعين ابٔ عبٸ َ٘ٔ أَط ايبكط٠ َا نإ أتٝتٴ قس قسم  و إ٫چ٫ أض٣ ابٔ ع

عٗس إيٝ٘  |خ أقشاب قُس إٔ ايٓيبٸا ْتشسٸإْا نٓٸ ،ٚوو» :ؾكاٍ !ٗ َكاي٘

ٌٸ ،غريٙ َٓٗا إٍ أسسٺ مل ٜعٗس ؾ٦ٝاڄ ساڄمثاٌْ عٗ ٖچ ؾًع  .(55)«ا عٗسٙ إيٖٝ٘صا 
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ٞٸإٕ تأٜٝس ابٔ عبٸ بايػٝب ٜجبت أْ٘ نإ ٜ٪َٔ بإكاّ  ×اؽ يعًِ اٱَاّ عً

ٞٸ ٝٵسٳ .×يٲَاّ ايعًُ إٔ تؿػريٙ ٕكسض ٖصا ايعًِ، ٚأْ٘ نإ ٜكٍٛ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘  بٳ

 ١ ٗ ٖصا ايؿإٔ.ت٣ٛ ض١ٜ٩ أٌٖ ايػٓٸبايٓػب١ إٍ غا٥ط ايكشاب١، هعٌ ضأٜ٘ ع٢ً َػ

ُٸ قشٝضٷ ٕ أ١ ٗ اهلسا١ٜ، ٚإٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًِ ٫ ق١ً ي٘ باٱَا١َ ٚضغاي١ ا٭٥

عًِ ايػٝب بٗصا ايٓٛع  |نُا ْؿ٢ ايكطإٓ عٔ ايٓيبٸ ،ٌ َٔ َهاْتِٗإْهاضٙ ٫ ٜكًڍ

 إ٫چ ،(56)ٓب١ٜٛعٔ أَٛض خاضد١ عٔ ايطغاي١ اي ض اٯخطٜٔ َٔ غ٪اٍ ايٓيبٸَٔ ا٭َٛض، ٚسصٻ

ُٸ ط ٗ شيو ايعَٔ، ٜسؾع ١ٝ بعض ا٭سساخ، ٚايؿها٤ ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ إتٛتٿإٔ أٖ

َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ناْٛا  .ع مٛ َعطؾ١ َكري ا٭سساخ ٚعٛاقب ا٭َٛضبايبعض إٍ ايتڀًڊ

ع٢ً َكري ا٭سساخ ٚا٭ؾدام، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ  ٜطغبٕٛ إٔ ٜڀًعِٗ أسسٷ

 سٝح ٜبشح اؾُٝع عُا غتهٕٛ عًٝ٘ َآ٫ت ا٭َٛض. ،اجملتُعات ايطا١ٖٓ

ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى ٗ ايبٌ بعض ايطٚاٜات اييت ٫ ؽًٛ َٔ إْهاض بعض 

 ا٭قشاب يعًِ اٱَاّ با٭خباض ايػٝب١ٝ، ٖٚٛ َا غٓصنطٙ ٗ ايؿكط٠ اي٬سك١.

 

^

إٕ ايؿٛاٖس اييت غبل شنطٖا ع٢ً إثبات إها١ْ ايع١ًُٝ ايطؾٝع١ يٲَاّ 

ُٸ ×عًٞ ١ أٌٖ ايبٝت عٔ يػإ ا٭قشاب ناْت تؿري إٍ عًُِٗ با٭َٛض ٚغريٙ َٔ أ٥

يٲَاّ ٚأٌٖ  ٚٗ ا٭غاؽ إٕ إطتهع ايصٖين يٮقشاب بؿإٔ ايعًِ اـامٸ .ايس١ٜٝٓ

ٞٸ .ايبٝت مل ٜهٔ ٜتذاٚظ ٖصا اؿسٸ  ×ٚإٕ غري٠ ا٭قشاب ٗ ؾرت٠ سٝا٠ اٱَاّ عً

أِْٗ ناْٛا  مل تهٔ تتذاٚظ ايٓٛط٠ ايعاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ هلِ. قشٝضٷ ’ٚاؿػٌٓ

 ٜٚعڀِْٛٗ إها١ْ ا٭مس٢ ٚا٭ضؾع، ٜٚٓٛطٕٚ إيِٝٗ ْٛط٠ڄ ،ًٕٛ ا٭١ُ٥ ع٢ً غريِٖٜؿهٿ

ٔٵخاقٸ ٟټ ١ َٚتُٝٸع٠، ٚيه تربٕٚ اٱَاّ عإاڄ ع٢ً أِْٗ ناْٛا ٜع ؾاٖسٺ يٝؼ بأٜسٜٓا أ

ُا بٳعٛا َِٓٗ ؾ٦ٝاڄ خاضداڄ عٔ طاق١ غا٥ط ايبؿط، بٌ ضٴَا نإ َٚا ٜهٕٛ، أٚ إٔ ٜتٛقچ

ُٸ ٫ٚ ٜػتڀٝعٕٛ  ،ض هلا غا٥ط ايٓاؽًُؿانٌ اييت ٜتعطٻينٕٛ ١ أْؿػِٗ ٜتعطٻنإ ا٭٥

زؾعٗا. ٚمل ٜهٔ ؾا٥عاڄ بٌ ا٭قشاب اؿسٜح عٔ طًب إعذعات أٚ ا٫غتؿؿا٤ أٚ 

١ أقشابِٗ إعاقطٜٔ هلِ ناْت أنجط ضغِ إٔ إخ٬م ايڀاع١ َٔ خاقٸ، ؿاع١ايؿ
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ايّٝٛ ٖٞ ايػ١ُ  تٵا ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٫سكاڄ، ٚأنشٳٛٵإخ٬قاڄ ٚقسقاڄ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ تبٓٻ

ٟٸ  ايػايب١ ٗ إٓاغبات اييت تعكس إسٝا٤ٶ ٭َطِٖ. َٚٔ ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ إٔ سذط بٔ عس

ٞٸًع ع٢ً ْٝٸعٓسَا اطچ  ;غاضع إٍ َٓعي٘ ×١ ابٔ ًَذِ ٚععَ٘ ع٢ً اغتٝاٍ اٱَاّ عً

ٗٸَٚٔ ايضٙ. يهٞ وصٿ يٲَاّ نإ ٜؿرتض إٔ اٱَاّ مل  ٛانض إٔ ٖصا ايكشابٞ ايٛ

ُٸ(57)إٍ إخباضٙ ٕا ٚدس ساد١ڄ ٜهٔ ٜعًِ بٗصا ا٭َط، ٚإ٫چ اض أْ٘ . ٚقس ْكٌ بؿإٔ َٝجِ ايت

ٞٸ َع شيو عٓسَا أخربٙ اٱَاّ عٔ ٚيهٓ٘  ،×نإ َٔ أقشاب غطٸ اٱَاّ عً

ٟٸ بعس إبسا٤  ،ٌ قاٍ ي٘بٚقُس بٔ أنجِ ٗ إػتك اغتؿٗازٙ ٚاغتؿٗاز سذط بٔ عس

نا٥ٔ شاى ٜا أَري إ٪ٌَٓ؟ ٚٳي٘: أځ إٕ عًٝاڄ يٝدربْا بايػٝب، ؾكًتٴ»٘ ٗ شيو: ؾهچ

ٞٸ ايٓيبٸ  .(58)«...ؾكاٍ: إٟ ٚضبٸ ايهعب١، نصا عٗس إي

ٞٸ إجاٍ اٯخط إٔ َعضع بٔ  ـ شنط ٚاسس٠ڄ ×عبس اهلل ـ أسس أقشاب اٱَاّ عً

ٞٸ ٞٸٚٵ٭بٞ ايعاي١ٝ ـ ٖٚٛ بسٳ َٔ َػٝٸبات اٱَاّ عً ؾتعذٸب  ،أٜهاڄ ـ ضٙ َٔ أقشاب اٱَاّ عً

 .(59)أبٛ ايعاي١ٝ َٔ شيو، ٚقاٍ: أؽرب عٔ ايػٝب؟

ٞٸ قبٌ ٚقٛع َعطن١ اؾٌُ باْتكاضٙ ع٢ً  ×ٚنصيو عٓسَا أخرب اٱَاّ عً

ط  بسا َٔ ايكعب ع٢ً أسس أقشاب اٱَاّ تكسٜل شيو، َٚٔ ٖٓا ؾكس عبٻطًش١ ٚايعبري

٢ ْٓٛط َا ٫ تعذٌ ستٸ»اؽ: ٫بٔ عباؽ عٔ ؾهٛن٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ، ؾكاٍ ي٘ ابٔ عبٸ

ٖچ ...ٜهٕٛ  .(60)«ا عٗسٙ إيٝ٘ؾًعٌ ٖصا 

ٞٸ ٚٗ ضٚا١ٜٺ ٜٴدرب بأسساخ إػتكبٌ ٚايٛقا٥ع  ×أخط٣ عٓسَا أخص اٱَاّ عً

ِٳ عڀٝتٳيكس أڂ ٍ ي٘ بعض أقشاب٘:قا ايسا١َٝ ، ×ايػٝب، ؾهشو ٜا أَري إ٪ٌَٓ عً

َٔ شٟ  ِٷتعًڊ ، ٚإِا ٖٛيٝؼ ٖٛ بعًِ غٝبٺ ،: ٜا أخا نًبٚنإ نًبٝاڄ ،يًطدٌ ٚقاٍ

 . (61)«ٚإِا عًِ ايػٝب عًِ ايػاع١ ،ص|طٜعين: ضغٍٛ اهللعًِ 

ٜٓؿٕٛ ؾٝٗا عًُِٗ  ٚاييت ،ٚطبكاڄ يبعض ايطٚاٜات ا٭خط٣ إأثٛض٠ عٔ أٌٖ ايبٝت

ٌُ ٚإٕ شٖاب بعض إتهًڍ .ٜبسٚ إٔ َطازِٖ َٔ عًِ ايػٝب ٖٛ ايعًِ ايصاتٞ ،بايػٝب

ُٸ  إٍ ٖصا إع٢ٓ. ْاٚطٷ (62)١ايؿٝع١ إٍ ا٫عتكاز بؿػاز ايكٍٛ بعًِ ايػٝب يٮ٥

اڄ يعًِ اٱَاّ با٭َٛض َڀ٦ُٓٸ ٔإٕ ابٔ عباؽ ـ نُا غبل إٔ شنطْا ـ مل ٜه

عٓسَا أخرب اٱَاّ بكسّٚ أيـ ضدٌ َٔ ايهٛؾ١ يًبٝع١ غاٚضٙ ايكًل ايػٝب١ٝ، ٚيصيو 

ٕٸ ،كٗاأٚ عسّ ؼكڊ ×ل ْب٠٤ٛ اٱَاّبؿإٔ ؼكڊ غري٠ اٱَاّ باغتجٓا٤ بعض إٛاضز  ٚنأ
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با٫يتؿات إٍ عسّ اغتعساز اجملتُع ٗ شيو ايعكط ـ نإ ٜكتهٞ  ٫ غٝٻُا١ ـ ٚاـاقٸ

ٌڈ ١ با٫يتؿات إٍ ضغايت٘ ٗ اهلسا١ٜ ْت٘ اـاقٸض َهاعاّ إٔ ٜٛنٿ َٔ اٱَاّ بؿه

ِٸ َٔ اؾُٝع ٖٛ إثبات  ٚايكؿات ايهطٚض١ٜ يٲَاّ ٚاٱَا١َ. إٕ ايصٟ نإ ٜبسٚ أٖ

ٚايتأنٝس  ،ٖٚسا١ٜ اجملتُع إٍ إػاض ايكشٝض ،١َكسضت٘ ايع١ًُٝ بتعايِٝ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

ايصٟ خكٸ٘  اّ اـامٸٚا٫ٖتُ ،|ا٭نطّ ع٢ً ايتعطٜـ بٓؿػ٘ بٛقؿ٘ تًُٝصاڄ يًٓيبٸ

٢ إشا قبًٓا ظُٝع ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ إطتبڀ١ بعًِ اٱَاّ بايػٝب ب٘ ضغٍٛ اهلل. ٚستٸ

، ٚنْٛٗا قه١ٝ ٗ ٚاقع١ٺ ،بات هب اعتباض شيو َٔ إٛاضز ا٫غتجٓا١ٝ٥ٚإخباضٙ عٔ إػٝٻ

ُٸ ،×ٚيٝؼ قاعس٠ ٚأق٬ڄ ثابتاڄ ٗ غري٠ َٚػاض اٱَاّ  عاڄ ي٘. بٳتٳ ١ اٯخطٜٔٚغا٥ط ا٭٥

 ’اؿػٌٚاؿػٔ  ٌَٔ ٖصا ايكبٌٝ بؿإٔ أقشاب اٱَاَ ٖٚٓاى ضٚاٜاتٷ

ضٙ َٔ ايكسّٚ إٍ وصٿ ×ؾإٕ نتاب١ َػًِ بٔ عكٌٝ إٍ اٱَاّ اؿػٌ ;أٜهاڄ

َٚٔ  ،ظٚز ايػٝس٠ ظٜٓب ايهرب٣ٖٚٛ  ـ ايهٛؾ١، ٚنصيو َا قاّ ب٘ عبس اهلل بٔ دعؿط

س اهلل بٔ عباؽ ـ ٖٚٛ َٔ ايعإٌ بتأٌٜٚ ايكطإٓ ـ ٚعب ـ ×إكطٸبٌ َٔ اٱَاّ اؿػٌ

ٌٷ ;َٔ ايهتاب١ إٍ اٱَاّ اؿػٌ بعسّ ايصٖاب إٍ نطب٤٬  خٛؾاڄ عًٝ٘ َٔ ايكتٌ، زيٝ

ٕ إٔ اٱَاّ ٫ ٜعًِ بايػٝب ٚأخباض إػتكبٌ. نُا إٔ ناتب ٖصٙ ايػڀٛض ٚٵع٢ً أِْٗ ٜطٳ

ُٸ ٜػتٓهط مل ٜعجط ع٢ً ضٚا١ٜٺ ٛټ ١ ططح ٖصاؾٝٗا ا٭٥ بٌ. ٌ أقشابِٗ إكطٻبٳض َٔ قٹايتك

ُٸ ُٸٖٚصا خ٬ؾاڄ ٕٛقـ ا٭٥  ١ بايؿطٜع١.١ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا ٜٓهطٕٚ عًِ ا٭٥

َٔ أَجاٍ: غؿٝإ بٔ أبٞ  ،×نُا إٔ اعرتاض أقشاب اٱَاّ اؿػٔ

ٟٸ(63)ي٢ًٝ ط، ٝٳ، إأثٛض٠ ٗ نتب ايتاضٜذ ٚايػٿ(65)، ٚغًُٝإ بٔ قطز(64)، ٚسذط بٔ عس

تجبت أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜكٛيٕٛ بعك١ُ عًِ اٱَاّ  ،(66)ٗايت غٓبشجٗا ٗ قًچٚاي

١ َٔ أقشاب ُا اعتربٚا أْؿػِٗ أعًِ َٓ٘ با٭َٛض. ٚإٕ بعض اـاقٸبٳ، بٌ ضٴ×اؿػٔ

ٞٸ ْٗا ٚٵتًو إٓعي١ اييت ناْٛا ٜطٳ ×ٕ يٲَاّ اؿػٔٚٵمل ٜهْٛٛا ٜطٳ ×اٱَاّ عً

ٞٸ اؽ ـ ٚقس غبل إٔ شنطْا جاٍ ـ إٔ عبس اهلل بٔ عبٸَٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إ، ٚيٲَاّ عً

ٞٸ إٍ قُس بٔ اؿٓؿ١ٝ بؿإٔ اٱَاّ  خ ٗ فًؼڈـ ؼسٻ ×َٛقؿ٘ َٔ عًِ اٱَاّ عً

ؾكاٍ  ،اِْٗ أعًِ َٓٸإ :ٜكٛيٕٛ ،َا باٍ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ٜؿتدطٕٚ عًٝٓا»قا٬٥ڄ:  ،×اؿػٔ

أٜهاڄ ٫ لس ؾ٦ٝاڄ  ×ػٌ. ٚٗ عكط اٱَاّ اؿ(67)«ٚيسْٞ ٔٵَٳ ٫چإٚيسِٖ  قُس: َا

اييت تجبت عًِ  ،ط. ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز بعض إٛاضز ٗ ايطٚاٜات ايعاؾٛضا١ٝ٥نځٜٴصٵ
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كٌ ٗ ايؿإٔ ٗا ٚقعت َٛضزاڄ ٱْهاض بعض ايباسجٌ ٚاحملكڍاٱَاّ باغتؿٗازٙ، ٚيهٓٸ

َٳ ايتاضىٞ، أٚ إٔ ٖٓاى ـ ٗ اؿسٸ خباض ٜعتربٖا َٔ تًو ايڀا٥ؿ١ َٔ ا٭ ٔٵا٭ز٢ْ ـ 

. ٚٗ ايتكاضٜط اييت تًٛح َٔ نًُات |ايػٝب١ٝ اييت غبل إٔ أخربِٖ بٗا ضغٍٛ اهلل

بٌ  تٵطٳ٢ أبٓا٥٘، ٚنصيو إؿاٚنات اييت دٳ، بٌ ٚستٸ×أقشاب اٱَاّ اؿػٌ

ٛا بأْؿػِٗ إٔ أقشاب اٱَاّ قس نشٸ ِ قطاس١ڄٗٳاٱَاّ ٚأعسا٥٘ ٚأقشاب٘ أٜهاڄ، ٫ ٜٴؿڃ

ضغِ أْ٘ عٓس اقرتاب اؿازث١  ،قاڄ َٔ ٖصا ايؿِٗ ٚايط١ٜ٩ٗ ضناب٘ َٚٔ أدً٘ اْڀ٬

 ناْت ٖٓاى ؾٛاٖس ٚقطا٥ٔ ع٢ً إٔ َكريِٖ مل ٜهٔ غ٣ٛ ا٫غتؿٗاز. 

ً٘ ع٢ً عًِ اٱَاّ ٗ إطاض بٳٚضز ايتأنٝس َٔ قٹ ×ٚٗ َطس١ً اٱَاّ ايػذاز

ع٢ً ا٭زع١ٝ ٚبعض ا٭سازٜح ا٭خط٣ إأثٛض٠ عٓ٘، ٚاييت ّهٔ هلا إٔ تهٕٛ دٛاباڄ 

ُٸ ٔٵَٳ بٝإ بعض ٖصٙ ايٓكاٙ ٗ  ١ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ. ٚقس متٸأْهط إطاتب ايع١ًُٝ يٮ٥

َٚٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ ٜكٍٛ ٗ َٛنعٌ  ،إطاض ا٭زع١ٝ

 َٔ أزعٝت٘: 

ِٸ»ـ  ٝٸ إْو ايًٗ ، ٚأهلُت٘ عًِ عذا٥ب٘ َه٬ُڄ ،ف٬ُڄ |و قُسأْعيت٘ ع٢ً ْب

 .«اڄطعًُ٘ َؿػٸ ٚٚضثتٓا

ٌٿ ضبٸ»ـ   .«ٚدعًتِٗ خع١ْ عًُو َطى،ايصٜٔ اخرتتِٗ ٭ ،ع٢ً أطا٥ب أٌٖ بٝت٘ ق

َٳ خع١ْ »، ٚاٱط٬م ٗ «عًِ ايعذا٥ب»بـ  ×ؾِٗ َٔ تعبري اٱَاّ ايػذاز ٔٵٖٓاى 

ضغِ  ،ناْٛا ٜعًُٕٛ با٭َٛض غري ايس١ٜٝٓ ٚاؿٛازخ ايػٝب١ٝ ^، أِْٗ«ايعًِ اٱهلٞ

 عابري ع٢ً ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ٚا٭َٛض إطتبڀ١ بٗسا١ٜ ايبؿط.إَهإ ٌٓ ٖصٙ ايت

ضٚاٜات َأثٛض٠  ٠ٖٓاى ٗ إكازض ايطٚا١ٝ٥ ايؿٝع١ٝ اٱَا١َٝ َا ٜكطب َٔ عؿط

ٍٷ، بؿإٔ عًِ ا٭١ُ٥ ×عٔ اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ  ،عٔ ثابت بٔ زٜٓاض ٚأنجطٖا َٓكٛ

 ايكازمٚ ايباقطٚ ازذٸايػ ١ُ٥ٖٚٛ َٔ أقشاب ا٭، «أبٞ ٓع٠ ايجُايٞ»إعطٚف بـ 

^ايهاِٚٚ
ٝٸ |عًِ ضغٍٛ اهلل». ٚٗ إسس٣ ٖصٙ ايطٚاٜات: (68) ن١ًُ ٜؿتض  ×اڄعً

ٌٸ ،يـ ن١ًُأ ْا إ ،ٚاهلل»: ×أخط٣ عٓ٘ . ٚطبكاڄ يطٚا١ٜٺ(69)«ن١ًُ ٞيؿأن١ًُ  ٜؿتض ن

٘ ؾإْ٘ ٗ عكط . ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو نًچ(70)«ضن٘أاْ٘ ٗ ٚخعٸ ،إ اهلل ٗ مسا٥٘ـعٸ

ايػٝاغٞ ع٢ً اجملتُع، ٫  ٛٸبا٫يتؿات إٍ غًب١ اؾ ٫ غٝٻُا، ٚ×ازذٸاٱَاّ ايػ

١ ٖصٙ ضغِ قًچ ،ٍ بٌ ا٭قشابسٳّهٔ اعتباض ٖصا ايبشح عجاڄ َڀطٚساڄ َٚٛنع دٳ
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 ايطٚاٜات.

 
’

ٍ ايه٬َٞ َٔ اـكا٥ل ٚايػُات سٳّهٔ عسٸ ٚٗٛض ا٭ؾهاض إصٖب١ٝ ٚاؾځ

عٝات بعض ايعًٌٜٛ ٗ زا٥ط٠ ٣ ٚٗٛض ايؿهط ايعٜسٟ، َٚسٸايباضظ٠ هلصٙ إطس١ً. يكس أزٸ

اؿاد١ إٍ ططح ا٭عاخ إتعًك١  إٍ َهاعؿ١اٱَا١َ ٗ ؾها٤ ايؿهط ايؿٝعٞ، 

 ا١َ ٚؾ٪ْٚٗا ٚٚٚا٥ؿٗا.باٱَ

ٌڈ َٚٔ ٖٓا متٸ أنرب.  ايتأنٝس ٗ ٖصٙ إطس١ً َٚا بعسٖا ع٢ً عًِ اٱَاّ بؿه

ُٸيكس   ;١ ٗ ٖصٙ إطس١ً ع٢ً إٓعي١ إعطؾ١ٝ ٚعًِ اٱَاّ َٔ د١ٗٺنإ تأنٝس ا٭٥

بت بٛٗٛض ايتٝاضات ايؿهط١ٜ أخط٣، قس تػبٸ ٚا٫خت٬ؾات ايؿهط١ٜ ٭قشابِٗ َٔ د١ٗٺ

١ ٗ ٖصٙ إطس١ً بؿإٔ عًِ اٱَاّ، عٝح أخصْا ْٛاد٘ ٗ ٖصٙ إطس١ً َٚا إدتًؿ

سٝح ٚٗط  ;بايٓٛط إٍ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٫ غٝٻُاٚ ،بعسٖا اػاٌٖ بؿإٔ عًِ اٱَاّ

ّٸ ،ٚا٫ػاٙ إٓهط ;ا٫ػاٙ ايكا٥ٌ ، ٚبٌ أقشاب ا٭١ُ٥ ٗ ايسا٥ط٠ ايؿٝع١ٝ بإع٢ٓ ايعا

ٌڈ َٔ ايتصنري ٖٓا بإٔ اهلادؼ ايط٥ٝؼ ٗ ٖصٙ إطس١ً  بٴسٻ٫ . ٚخامٸ أْؿػِٗ بؿه

ٌڈ ٌڈ نإ ٜهُٔ بؿه ٚثٝل بطغايتِٗ  أنرب ٗ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ، َٚا ٜطتب٘ بؿه

ٌ بٳٚايرتزٜس ٜأتٞ ٗ ايػايب َٔ قٹ ٚٗ ٖصا ايؿإٔ نإ ايؿوچ .ك١ بٗسا١ٜ ايٓاؽإتعًچ

ُٸٌ عٔ ايتؿٝټإٓؿكچ ْهاضِٖ ٜعٛز ٗ ايػايب إٍ ١، أٚ ايصٜٔ نإ إع َٚسضغ١ ا٭٥

 ا٭َٛض غري ايس١ٜٝٓ أٚ إٍ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ بكٝػتٗا ايؿا١ًَ ٚايٛاغع١.

 ـ إٓهطٕٚ يًعًِ ايصٟ ٫ ٜكبٌ اـڀأ.1

 ـ ايكا٥ًٕٛ بايعًِ ايصٟ ٫ ٜكبٌ اـڀأ.2

 

٭ٌٖ  ـامٸخ عٔ ايعًِ اإٔ ٖٓاى ايهجري َٔ ايطٚاٜات اييت تتشسٻ قشٝضٷ

٢ بأسهاّ ايؿطٜع١، ٚعًُِٗ ايػٝيب بػا٥ط إٛنٛعات غري ايس١ٜٝٓ، بٌ ٚستٸ ^ايبٝت

أسساخ إػتكبٌ ٚإانٞ ايػشٝل. ٚقس متٸ ْع ٖصٙ ايڀا٥ؿ١ َٔ ايطٚاٜات ٗ اؾٛاَع 
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با٫يتؿات ٚ. (71)ايطٚا١ٝ٥ ـ بڀبٝع١ اؿاٍ ـ زٕٚ ؿاٚ قشتٗا ٚخڀ٦ٗا ْٚكس ٚزضاغ١ ضٚاتٗا

ٗ عًِ ايػٝب ايؿاٌَ  ٖصٙ ا٭سازٜح ٫ ٜعٛز َٔ اؾا٥ع إبسا٤ أز٢ْ تؿهٝوٺإٍ ٚٛاٖط 

ٔٵ ع٢ً ايطغِ َٔ شيو ٖٓاى ايهجري َٔ ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ  هل٪٤٫ ايعُٛا٤. ٚيه

٫ ٚايطٚا١ٝ٥ اييت تجبت إْهاض ٚتؿهٝو أقشاب ا٭١ُ٥ ٗ ٖصا إعتكس ايه٬َٞ، ٚ

ٝات ٚا٫ؾرتانات ايه١َٝ٬ ايػا٥س٠ بٌ ٗ ْٛع٘ إڀًل، عٝح ْسضى إٔ إعڀ غٝٻُا

ٚنصيو ضٚاٜات ا٭قشاب َٔ  ،ايؿٝع١ ٫ ّهٔ إٔ تٓڀبل ع٢ً ايكهاٜا ايتاضى١ٝ

 :َا ًٜٞ ْؿري إٍ بعض ايُٓاشز َٔ شيو اٱَا١َٝ ٗ اؾ١ًُ. ٚٗ

طؾٛا بٌ إٕ َٔ بٌ إٓهطٜٔ يعًِ اٱَاّ بعض أقشاب ا٭١ُ٥ َٔ ايصٜٔ عٴ

ؾهاض َٔ ٖصا ايكبٌٝ بڀبٝع١ اؿاٍ ـ بهعؿا٤ ايؿٝع١، بٌ ٚست٢ اٱَا١َٝ ـ بعس ططح أ

أٚ  114ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: اؿهِ بٔ عتٝب١) ،. َٚٔ ٖ٪٤٫(72)َطد١٦ ايؿٝع١ أٜهاڄ

ٞٸؾٗٛ  .ٖـ(115 نإ إْ٘ ، بٌ ×يٲَاّ ايباقط ع٢ً ايطغِ َٔ اسرتاَ٘ يًُكاّ ايعًُ

نإ ٜعترب اٱَاّ أؾِٗ أٌٖ ظَاْ٘، ، ٚ(73)اضظضاض٠ بٔ أعٌ ٚٓطإ ٚايڀٝٸ :أغتاشاڄ ٭َجاٍ

نإ  (75)أْ٘ ٗ سٛاضٙ ٚعج٘ َع ا٭١ُ٥ إ٫چ ،(74)نإ قسٻثاڄ ×اڄٜٚط٣ إٔ اٱَاّ عًٝٸ

، ا٭َط ايصٟ ٜسؾع باٱَاّ إٍ كاطبت٘ قا٬٥ڄ: يٛ أْو ×ٜطؾض ن٬ّ اٱَاّ ايباقط

تًو  س٣إس. ٚٗ (76)عٓس ا٭١ُ٥ ايؿطم ٚايػطب ئ ػس ايعًِ ايكشٝض إ٫چ تٳدبٵ

س ; يٝ٪نڍ×نٞ وهط نتاب عًٞڎ ;اٱَاّ ايباقط إٍ إضغاٍ ٚيسٙ إؿادطات انڀطٸ

٘ نإ ظضاض٠ ُا هلصا ايتٛدټبٳ. ٚضٴ(77)١ ن٬َ٘ َٔ نتاب عًٞڎيًشهِ بٔ عتٝب١ قشٸ

 .(78)ٜعترب اؿهِ بٔ عتٝب١ َٔ ايبًٗا٤

اّ ايعًُٞ طٟ ـ ٜٓهط إكتٵٖـ( ـ ٖٚٛ َٔ إصٖب ايبٳ137ٚنإ غامل بٔ عتٝب١)

َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ أْ٘ ٗ سٛاضٙ َع ٚ. قطاس١ڄ ’ايكازمٚ ايباقط ٌيٲَاَ

غاشد١، َػتٓهطاڄ إٔ ٜهٕٛ  قس غأي٘ أغ١ً٦ڄ ×ظضاض٠ أؾاض إٍ إٔ اٱَاّ ايباقط

غامل بٔ أبٞ سؿك١، ؾكاٍ يٞ:  عٔ ظضاض٠ قاٍ: يكٝتٴاؾاٌٖ بٗا دسٜطاڄ باٱَا١َ: )

أٚ  دعؿط قاٍ يٞ: أخربْٞ عٔ ايٓدٌ عٓسنِ بايعطام ٜٓبت قا٥ُاڄ ٕ أباإ ،ظضاض٠ ٚوو ٜا

ٛٷ ،؟ قاٍ: ؾأخربت٘ أْ٘ ٜٓبت قا٥ُاڄناڄَتعطٸ ٖٛ؟ ٚغأيين  قاٍ: ؾأخربْٞ عٔ مثطنِ سً

؟ ٚغأيين عٔ ايػؿٔ تػري ٗ إا٤ أٚ ٗ ايربٸ، عٔ ٌٓ ايٓدٌ نٝـ وٌُ؟ ؾأخربت٘

ّڈإب متٸأڃؾأځ .ايطداٍ بكسٚضِْٖٚٗا ّٚسٸ ،ْٗا تػري ٗ ايبشطأقاٍ: ؾٛقؿت ي٘  ٜعطف  ٫ َا
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 .(79)؟!(ٖصا

ٕ غامل بٔ أبٞ سؿك١ إ :ٚأْا عٓسٙ ،×اهلل بٞ عبسعٔ أبٞ بكري قاٍ، قٌٝ ٭

 َا»: ص×طؾكاٍ :ٗا إدطز؟ قاٍيو َٔ نًچ ِ ع٢ً غبعٌ ٚدٗاڄٜطٟٚ عٓو أْو تهًچ

ي٘ َع  سٛاضڈ . ٚقس ٚقؿ٘ ظضاض٠ ٗ(80)«؟!٥ه١با٬ٕ ٤ٞأٜطٜس إٔ أد ،ٜٞطٜس غامل َٓٸ

٘ . ٚيهٓٸ(81)َٔ ايبًٗا٤ )َكاّ اٱَا١َ( ،َجٌ اؿهِ بٔ عتٝب١ ،بأْ٘ ×اٱَاّ ايكازم

ٞٸـ َع شيو نًچ ، ٜٚطٟٚ أسازٜح متٸ ؾٝٗا ×٘ ـ ٫ ٜٓهط ايهجري َٔ ؾها٥ٌ اٱَاّ عً

ٞٸ ُٳ١ځ﴿ٚأْ٘ َكسام  ،بأْ٘ نإ عإاڄ بايكها٤ ×ٚقـ اٱَاّ عً ٔٵ ٜٴ٪ٵتٳ ايڃشٹهڃ ٗ  ﴾َٳ

 .(82)ايهطِٜ ايكطإٓ

، َعتكساڄ ×ٚنإ عُط بٔ ضٜاح ٗ بسا١ٜ أَطٙ َٔ أقشاب اٱَاّ ايباقط

َٓ٘ ـ  قسٚز َٔ أقشاب٘ ـ بتأثريڈ ٚايتشل ٖٛ ٚعسزٷ ،ط عكٝست٘بإَاَت٘، ثِ غٝٻ

. ٚقس شنط إٔ غبب تػٝري عكٝست٘ ٜعٛز إٍ ا٭دٛب١ إتٓاقه١ اييت مسعٗا َٔ (83)ط١ٜتٵبايبٳ

ٍڈ  .(84)ٚاسس اٱَاّ عٔ غ٪ا

إش نإ َٔ  ;ظعِٝ ايعٜس١ٜ ايػًُٝا١ْٝ ،ِٖ غًُٝإ بٔ دطٜطٚنإ َٔ أؾسٿ

ُٸ أؾسٸ إدايؿٌ يٲَا١َٝ، ٚنإ ٜبسٟ َعاضن١ڄ ١. ٚقس ْكٌ ؾسٜس٠ يًُكاّ ايعًُٞ يٮ٥

ُٸ . ٚقس أؾاض نُٔ (85)١ ٚايبسا٤ضٕٚ أخڀا٤ِٖ ؼت ضزا٤ ايتكٝٸ١ ايطاؾه١ ٜربٿعٓ٘ إٔ أ٥

ُٸٖصا ايه٬ّ إٍ إٔ ايطٚاؾض  تِٗ ٜعًُٕٛ َا نإ َٚا ٜهٕٛ، ٜعتكسٕٚ بإٔ أ٥

ٌٸ ٢ ا٭غباب اييت ٜعًِ َا ٜعًُ٘ ا٭ْبٝا٤، بٌ إِْٗ ّتًهٕٛ ستٸ ٜٚعًُٕٛ أٜهاڄ به

ٜٴ(86)ا٭ْبٝا٤ با٭َٛض َٔ خ٬هلا سٸ ٚاسساڄ َٔ إكطٸبٌ عٳ. ٗ سٌ أْ٘ نإ ٗ بسا١ٜ ا٭َط 

 .×َٔ أقشاب اٱَاّ

١ آخط َٔ خاقٸ ُا٥ِٗ ايعٜسٟ، ؾٗٓاى أٜهاڄ بعضٷبػبب اْت ;إشا اغتجٓٝٓا ٖ٪٤٫

ُٸ  زٚا بؿأْٗا ٗ اؿسٸأٚ أِْٗ تطزٻ ;١أقشاب ا٭١ُ٥، ٚقس أْهطٚا إكاَات ايع١ًُٝ يٮ٥

ٟٚ ٌ بعض َؿاٖري أقشاب ا٭١ُ٥. ؾكس ضٴبٳ٢ َٔ قٹز ستٸا٭ز٢ْ. ٖٚٓاى ؾٛاٖس هلصا ايرتزټ

 ،ٌ بعض أقشاب ا٭١ُ٥بٳَاّ َٔ قٹٜؿري إٍ إْهاض عًِ اٱ سسٜحٷ ×عٔ اٱَاّ ايباقط

َٔ  ْاؽٷأٚ ،ٜكٍٛ ×دعؿط باأ مسعتٴ :عٔ نطٜؼ قاٍ»: ايتاي١َٝٚٔ شيو ايطا١ٜٚ 

ّڈأ إْٞ :قشاب٘ سٛي٘أ ُٸأٚهعًْٛٓا  ،ْٛٓاٜتٛيچ عذب َٔ قٛ ٕ طاعتٓا أٜٚكؿٕٛ ب ،٥١

 ;ْؿػِٗ بهعـ قًٛبِٗأتِٗ ٚىكُٕٛ ثِ ٜهػطٕٚ سذٸ ،عًِٝٗ َؿرتن١ نڀاع١ اهلل
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ِٸإٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ اؾرتض طاع١ إٔ ٚٵتطٳ.. أٓا.سكچؾٝٓكهٕٛ   ٞىؿ ٚيٝا٥٘ ع٢ً عبازٙ ث

بٌ أقشاب  . إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تجبت ٚدٛز ْاع١ٺ(87)«ضضٚات ٚا٭اخباض ايػُأعِٓٗ 

ُٸ ،ٕ ٖصٙ اؾُاع١أ، ٚ×اٱَاّ ١ ع٢ً أْؿػِٗ، ٫ ضغِ اعتكازٖا بٛدٛب إطاع١ ا٭٥

ُٸٚٵٜطٳ ع٢ َٛاؾكاڄ ٕا شنطٙ ُا نإ ٖصا إسٸبٳٛض إصنٛض٠. ٚضٴ١ با٭َٕ يعَٚاڄ يعًِ ا٭٥

، ٚشٖاب ×ايٓٛغيت ٗ ؾطم ايؿٝع١ بؿإٔ اخت٬ف ايؿٝع١ بعس اغتؿٗاز اٱَاّ ايطنا

ُٸ ١ يًكٝاؽ. ضغِ إٔ ٖصٙ اؾُاع١ ـ با٫يتؿات إٍ اعتكازٖا ايبعض إٍ تٛٚٝـ ا٭٥

ُٸبعك١ُ اٱَاّ ـ تط٣ سذٸ ٔٵ١ ٗ تٛٚٝؿِٗ ايك١ٝ قٍٛ ا٭٥ ُا أَهٔ ايكٍٛ: بٳضٴ ٝاؽ، ٚيه

بإكاض١ْ إٍ شيو ايعًِ ايصٟ  ،إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًِ ٜكع ٗ أز٢ْ َػتٜٛات ايعًِ

 وكٌ َٔ ايڀطم غري ا٫عتٝاز١ٜ.

كتًؿ١ َٔ ايؿٝع١ ٗ تًو إطس١ً. ٚناْت  ٚقس أؾاض ايٓٛغيت إٍ ْاعاتٺ

ُٸ ٗ إٔ ايصٟ ٜصٖب إٍ  ٫ ؾٳوډ .(88)١إسس٣ ٖصٙ اؾُاعات ػٝع اغتعُاٍ ايكٝاؽ يٮ٥

ُٸ  ١ عإٌ ظُٝع ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ.َجٌ ٖصا ا٫عتكاز ٫ ٜط٣ ا٭٥

اض، ؾأخربٙ أْ٘ غأي٘ عٔ ابٔ طٝٸ ×ٜطٟٚ ٖؿاّ بٔ اؿهِ إٔ اٱَاّ ايكازم

ٚغطٚضاڄ، ؾكس نإ ؾسٜس اـك١َٛ عٓا  اٙ ْهط٠ڄٚيكچ ،ضٓ٘ اهلل»ؾكاٍ اٱَاّ:  ،َات

يٝؼ ٖٛ ايعسا٤، ٚإِا ٖٛ اؾساٍ  «ؾسٜس اـك١َٛ»طاز َٔ . إٕ إ(89)«أٌٖ ايبٝت

اض غري َ٪َٔ بإَا١َ ٢ إشا نإ ايڀٝٸٚايٓكاف ايعًُٞ. إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تؿري إٍ أْ٘ ستٸ

٘ نإ ٜأخص ضأٜ٘ بٓٛط ا٫عتباض ناڄ عًٝ٘، ٚيهٓٸطٵاٱَاّ، ٚنإ ٜط٣ طاع١ اٱَاّ ؾځ

 أٜهاڄ.

ا٭دٛب١ ايع١ًُٝ يٲَاّ  أسسآخط عٓسَا بًؼ مسع أبٞ بكري  ٚٗ سسٜحٺ

ٖصا اؾٛاب، ٚقاٍ يصيو  بٵبؿإٔ ضدِ ايعا١ْٝ احملك١ٓ مل ٜػتٛعٹ ×ايهاِٚ

ٔٸ»ايكشابٞ:  ٚٗ  ،«ص تٓا٢ٖ سًُ٘ طأٚ سهُ٘ص×قاسبٓا طأٟ اٱَاّ ايهاِٚ َا أٚ

 .(90)«َا تهاٌَ عًُ٘»أخط٣:  عباض٠ٺ

أٌٖ قِ بٛقـ  َٔ خ ايؿٝذ إؿٝس ٗ نتاب )ا٫عتكازات( عٔ ْاع١ٺٚقس ؼسٻ

ُٸ ;«ط٠ايؿٝع١ إككٿ» ١ ٫ ٜعًُٕٛ بايهجري َٔ أسهاّ إش ناْٛا ٜعتكسٕٚ بإٔ ا٭٥

ايؿطٜع١، ٚأِْٗ ناْٛا ٜعتُسٕٚ ٗ ؾُِٗٗ ع٢ً اٯضا٤ ٚايٕٛٓٛ. نُا ْكٌ عٔ ظضاض٠ 

ٞٸبعض ايتكاضٜط بؿإٔ تطزټ  :يٮ١ُ٥، َٚٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ زٙ ٗ إكاّ ايعًُ
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٠ إٍ إقطاضٙ ع٢ً ْٛط١ٜ ا٫غتڀاع١ قبٌ ايؿعٌ، ضغِ كايؿ١ اٱَاّ ّهٔ اٱؾاض

َا أ»يطأٜ٘ قاٍ:  ×إْ٘ عٓسَا عًِ َدايؿ١ اٱَاّ ايكازم :ي٘ ٗ شيو. قٌٝ ×ايكازم

به٬ّ  طٷكٳٜعًِ، ٚقاسبهِ ٖصا يٝؼ ي٘ بٳ أْ٘ قس أعڀاْٞ ا٫غتڀاع١ َٔ سٝح ٫

كٌ َا ٜؿبٗ٘ بايٓػب١ إٍ ٍ ظضاض٠ ْٴكٌ بؿإٔ ا٫غتڀاع١ َٓػٛباڄ إ. َٚا ْٴ(91)«ايطداٍ

هٕٛ ٗ . ٖٚصا بڀبٝع١ اؿاٍ ٫ ٜعين أِْٗ ناْٛا ٜؿهڍ(92)قُس بٔ َػًِ أٜهاڄ

، ٚإِا نإ ْٗا سذٸ١ڄٚٵن٬ّ اٱَاّ بؿإٔ ا٭َٛض إطتبڀ١ باؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، ٫ٚ ٜطٳ

ُٸتطزټ ٌڈ١ ٌٖ ٜعًُٕٛ بآضا٤ اٯخطٜٔ ٗ إعاضف ايه٬َزِٖ ٜهُٔ ٗ إٔ ا٭٥  ١ٝ بؿه

 َػا٥ٌ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ. ناٌَ أّ ٫؟ ٚيٝؼ ايرتزٜس ٗ عًُِٗ اـامٸ

 ٜجبت أْ٘ نإ ٗ َطس١ًٺ َٔ شيو َج٬ڄ إٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ْكٌ عٓ٘ ن٬ّٷٚ

ا٭ز٢ْ إٔ ا٭١ُ٥ إِا ٜعًُٕٛ ا٭َٛض ايؿك١ٝٗ )اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ(، ٚيٝؼ  ٜط٣ ٗ اؿسٸ

١٥ َػأي١ ا٢ نإ َٓ٘ إٔ ططح ٔػُستٸ ،يسِٜٗ اط٬ع بؿإٔ إػا٥ٌ ايه١َٝ٬

َٹ ×ن١َٝ٬ ع٢ً اٱَاّ ايكازم ٚقاٍ:  ،ب ٖؿا٢ّٓ، ٚأداب عٓٗا اٱَاّ. ؾتعذٻٗ 

أقٍٛ: ٜكٛيٕٛ  ؾأقبًتٴ ،َٔ ايه٬ّ ١٥ سطفٺا٢ٓ عٔ ٔػَُڇ ×اهلل أبا عبس غأيتٴ»

ٖصا اؿ٬ٍ ٖٚصا  ،عًت ؾساى: دٴنصا ٚنصا، قًتٴ :ٌٵ: قڂ×قاٍ ،نصا ٚنصا

ٜا  وٖٚصا ٖٛ ايه٬ّ، ؾكاٍ يٞ: ٚو ،أعًِ أْو قاسب٘ ٚأْو أعًِ ايٓاؽ ب٘ اؿطاّ،

ٌٸ ١ٺاهلل تباضى ٚتعاٍ ع٢ً خًك٘ عذٸ ط٫ص وترٸ ،ٖؿاّ َا وتادٕٛ  ٫ ٜهٕٛ عٓسٙ ن

 .(93)«إيٝ٘

از بٔ نجري ايبكطٟ َٔ أقشاب اٱَاّ ايكازم، ٚقس ضآٙ اٱَاّ قس ٚنإ عبٸ

 ،اهلل ؾكاٍ: ٜا أبا عبس ؟َا ٖصٙ ايجٝاب ،ازٜا عبٸ»ٍ ي٘: اضتس٣ ثٝاباڄ غ١ًٛٝ يًؿٗط٠، ؾكا

ٞٸ يبؼ ثٝاب ؾٗط٠ ٗ ايسْٝا أيبػ٘  ٔٵَٳ :|قاٍ: ْعِ، قاٍ ضغٍٛ اهلل ؟تعٝب ٖصا عً

ٍٸ َٳ ،ّٜٛ ايكٝا١َ اهلل ثٝاب ايص ثين سسٻ !؟ُٗينتتٸ ،ازقاٍ: ٜا عبٸ ؟ثو بٗصاسسٻ ٔٵقاٍ عباز: 

از ٜجبت أْ٘ نإ ٜٓٛط إٍ اٱَاّ ـ َٔ عبٸ. إٕ ٖصا إٛق(94)«|عٔ ضغٛي٘ ،^آبا٥ٞ

ْ٘ ٫ ٜتذاٚظ إٔ ٜهٕٛ ضاٜٚاڄ يًشسٜح، ٫ٚ ٜكبٌ أبٛقؿ٘ ؾدكاڄ عازٜاڄ، ٚ ×ايكازم

 .|َأثٛض٠ عٔ ضغٍٛ اهلل إشا نإ َػٓساڄ إٍ ضٚا١ٜٺ قٛي٘ إ٫چ

زخٌ عًٝ٘  إش ،دايػاڄ ×اهلل عبس أبٞعٓس  نٓتٴ :قبؼ قاٍا٭ أبٞعٔ غعس بٔ 

يٝؼ  :ؾكاٍ ي٘، داب٘أؾ ،٤ٞٺعٔ ؾ ×اهلل با عبسأٍ أؾػ ٞ،ايهطخ ٟاؿػٔ بٔ ايػط
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ٌٸ ،ٖا عًٝ٘ َطاضاڄٚضزٸ ،ٖٛ نصيو :×اهلل عبس بٛأؾكاٍ  !نصيو  بٛأشيو ٜكٍٛ  ن

َٳأ ×اهلل عبس بٛأؾكاٍ  ،٫ :ٜٚكٍٛ ٖٛ ،ٖٛ نصيو :×اهلل عبس دعً٘ اهلل  ٔٵتط٣ 

 .(95)«َٛضِٖأَٔ  ٤ٞعًٝ٘ ؾ ٢ع٢ً خًك٘ ىؿ ١ڄسذٸ

، ؾػأي٘ اٱَاّ عٓ٘ ×ٓ٘ أْ٘ نإ ىؿٞ ؾ٦ٝاڄ عٔ اٱَاّ ايكازمنُا ْكٌ ع

َٳأت»٢ قاٍ ي٘ اٱَاّ ٗ ْٗا١ٜ إڀاف: ستٸ ،َطاضاڄ، ٚنإ ٖٛ ٜكطٸ ع٢ً إْهاضٙ  ٔٵط٣ 

 .(96)«َٛضِٖأَٔ  ٤ٞٷع٢ً خًك٘ ىؿ٢ عًٝ٘ ؾ ١ڄدعً٘ اهلل سذٸ

ّهٔ َؿاٖس٠ إٓعڀـ ايتاضىٞ هلصا ا٫خت٬ف بعس اغتؿٗاز اٱَاّ 

، ٚإَا١َ ٚيسٙ ايكػري، سٝح اْعهؼ ٖصا اـ٬ف ٗ ايتكاضٜط ايتاضى١ٝ ×يطناا

٣ إٍ تكسٸع ايهٝإ ٔ ايٓٛغيت ٖصا ايٓعاع ايؿهطٟ ايصٟ أزٸٚايطٚا١ٝ٥ أٜهاڄ. ٚقس بٝٻ

ُٸ»: ايتايٞايؿٝعٞ إٍ عسٸ٠ ؾطم ع٢ً ايٓشٛ  َٓٗا  ت ٚاسس٠څنإ غبب ايؿطقتٌ ايًتٌ ا٥ت

 ×ت ا٭خط٣ إٍ ايكٍٛ بايٛقـ، إٔ أبا اؿػٔ ايطنابـ )أٓس بٔ َٛغ٢(، ٚضدع

 تٛٗ ٚابٓ٘ قُس ابٔ غبع غٌٓ; ؾاغتكبٛٙ ٚاغتكػطٚٙ، ٚقايٛا: ٫ هٛظ اٱَاّ إ٫چ

ٌٻ بايػاڄ، ٚيٛ داظ إٔ ٜأَط اهلل ـ ععٻ ـ اهلل غري بايؼ، ـ بڀاع١ غري ايبايؼ ؾاظ إٔ ٜهًڍ ٚد

هصيو ٫ ٜؿِٗ ايكها٤ بٌ ايٓاؽ ؾهُا ٫ ٜعكٌ إٔ وتٌُ ايتهًٝـ غري بايؼ ؾ

َٚا ؼتاز  |ٚزقٝك٘ ٚدًًٝ٘ ٚغاَض ا٭سهاّ ٚؾطا٥ع ايسٜٔ ْٚٝع َا أت٢ ب٘ ايٓيبٸ

ٌٷ َٸ١ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ أَط زٜٓٗا ٚزْٝاٖا طؿ غري بايؼ... ثِ إٕ ايصٜٔ قايٛا بإَا١َ  إيٝ٘ ا٭

ٞٸ نطٚباڄ  ،٘غٓٸ ؿساث١ ;اختًؿٛا ٗ نٝؿ١ٝ عًُ٘ ×بٔ َٛغ٢ أبٞ دعؿط قُس بٔ عً

عإاڄ، ٚأبٛ دعؿط غري بايؼ،  : اٱَاّ ٫ ٜهٕٛ إ٫چِٗ يبعضڈَٔ ا٫خت٬ف: ؾكاٍ بعهٴ

 .«َٚٔ أٜٔ عًِ؟ ؟ٞ، ؾهٝـ عًِٚأبٛٙ قس تٛؾچ

ٝٻ ،خ ايٓٛغيت ٖٓا عٔ ض٩ٜتٌ كتًؿتٌٚقس ؼسٻ ٔ ا٫خت٬ف ايؿسٜس بٌ ٚب

ّٷقاٍ بعهِٗ: قبٌ ايب»: ايتايٞأقشاب اٱَاّ ع٢ً ايٓشٛ  ع٢ً َع٢ٓ إٔ ا٭َط  ًٛؽ ٖٛ إَا

ٕځهڃ٫ َٔ د١ٗ اٱهلاّ ٚايٓٻ ،ي٘ زٕٚ غريٙ إٍ ٚقت ايبًٛؽ، ؾإشا بًؼ عًِ ًځو ٫ٚ ت ٫ٚ ا

 |بعس ايٓيبٸ ١َ; ٭ٕ ايٛسٞ َٓكڀعٷَٔ ايٛدٛٙ اييت شنطتٗا ايؿطق١ إتكسٸ يؿ٤ٞٺ

قس  طؾ١ بؿ٤ٞٺبإْاع ا٭١َ، ٚ٭ٕ اٱهلاّ إِا ٖٛ إٔ ًٜشكو عٓس اـاطط ٚايؿهط َع

ٚشيو ٫ ٜعًِ ب٘ ا٭سهاّ  ،ؾصنطت٘ ،َت َعطؾتو ب٘ َٔ ا٭َٛض ايٓاؾع١ناْت تكسٸ

٭ٕ  ;ٚؾطا٥ع ايسٜٔ ع٢ً نجط٠ اخت٬ؾٗا ٚعًًٗا قبٌ إٔ ٜٛقـ بايػُع َٓٗا ع٢ً ؾ٤ٞٺ
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ط ٖٚٛ ٫ ٜػُع بإٔ أقضٸ ايٓاؽ ؾهطاڄ ٚأٚنش٘ خاططاڄ ٚعك٬ڄ ٚأسهطٙ تٛؾٝكاڄ يٛ ؾهچ

٫ٚ عطؾ٘ بٓٛطٙ،  ،ب ث٬خ ٚايػسا٠ ضنعتإ َا اغتدطز شيو بؿهطٙايٛٗط أضبع ٚإػط

ٍٸ عًٝ٘ بهُاٍ عكً٘، ٫ٚ أزضى شيو عهٛض تٛؾٝك٘، ٫ٚ ؿك٘ عًِ شيو َٔ  ٫ٚ اغتس

بايتٛؾٝل ٚايتعًِٝ، ؾكس بڀٌ إٔ ٜعًِ ؾ٦ٝاڄ  د١ٗ ايتٛؾٝل أبساڄ، ٫ٚ ٜعكٌ إٔ ٜعًِ شيو إ٫چ

ٔٵ .َٔ شيو باٱهلاّ ٚايتٛؾٝل َٚا  ،إْ٘ عًِ شيو عٓس ايبًٛؽ َٔ نتب أبٝ٘ :ْكٍٛ يه

ٚبعض ٖصٙ ايؿطق١ ػٝع  .َٚا ضغِ ي٘ ؾٝٗا َٔ ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع ،ٚضث٘ َٔ ايعًِ ؾٝٗا

ّٷ ١ڄايكٝاؽ ٗ ا٭سهاّ يٲَاّ خاقٸ َٔ اـڀأ  ع٢ً ا٭قٍٛ اييت ٗ ٜسٜ٘; ٭ْ٘ َعكٛ

ا٭َط عًِٝٗ ٗ عًِ ٚإِا قاضٚا إٍ ٖصٙ إكاي١ يهٝل  ،ٚايعيٌ، ؾ٬ ىڀ٧ ٗ ايكٝاؽ

ِٗ: اٱَاّ ٜهٕٛ غري بايؼ عٓسِٖ. ٚقاٍ بعهٴ اٱَاّ ٚنٝؿ١ٝ تعًُٝ٘; إش يٝؼ ٖٛ ببايؼڈ

ٕٵ٘; ٭ْ٘ سذٸغٓټ تٵٚيٛ قًډ نإ قبٝاڄ، ٚهٛظ عًٝ٘ ا٭غباب  ١ اهلل، ؾكس هٛظ إٔ ٜعًِ ٚإ

ٕځهڃنطت َٔ اٱهلاّ ٚايٓٻاييت شٴ ايعُٛز ٚعطض خ ٚضؾع إٓاض ًٚځو احملسٿت ٚايط٩ٜا ٚا

ٌټ ،ا٭عُاٍ نُا داظ شيو عٔ غًؿ٘ َٔ سذر اهلل  ،عًٝ٘ ٚؾٝ٘ شيو دا٥عٷ ن

ُٸ(97)«إانٌ إٍ اخت٬ف  ٞ ـ مل ٜ٪زٿ. إٕ ٖصا ايٓعاع ـ طبكاڄ يه٬ّ ا٭ؾعطٟ ايك

ناٌَ ٗ قؿٛف  بٺب، بٌ أز٣ إٍ تؿعټػٵا٭قشاب بؿإٔ عًِ اٱَاّ ٚنٝؿٝت٘ ؾشٳ

ٌڈ  .(98)عاّ ايؿٝع١ بؿه

 

م إيٝ٘ اـڀأ ٖٓا ٖٛ ايعًِ با٭سهاّ ٚإعاضف إٕ إطاز َٔ ايعًِ ايصٟ ٫ ٜتڀطٻ

ٚيٝؼ ايعًِ باؿٛازخ ٚا٭َٛض غري ايس١ٜٝٓ، اييت قس ٜهٕٛ عًِ غري اهلل ؾٝٗا  ،ايس١ٜٝٓ

 ط.َؿ٫ُٛڄ يًبسا٤ ٚايتػٝټ

ُٸنإ اؾاضٚز١ٜ ٚأ ١ َٔ اـڀأ. نجط أقشاب ا٭١ُ٥ ٜعتكسٕٚ بعك١ُ عًِ ا٭٥

طبكاڄ يًتكاضٜط ايطٚا١ٝ٥ ٚايتاضى١ٝ نإ اؾاضٚز١ٜ ٚسسِٖ َٔ بٌ ايعٜس١ٜ ايصٜٔ ٚ

طاڄ عٓس أٌٖ بٝت كٵٜٛدس سٳ |ا٭نطّ ٜعتكسٕٚ بإٔ عًِ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ بعس ايٓيبٸ

بإٔ »طق١ اؾاضٚز١ٜ نإ ٜعتكس )َٔ ٚيس ؾاط١ُ(. قٌٝ: إٕ أبا اؾاضٚز ض٥ٝؼ ايؿ ايٓيبٸ

ٌٸأَٛٙ، ٚ، ٚاؿطاّ َا سطٻ|٘ أٌٖ بٝت ايٓيبٸاؿ٬ٍ َا أسًچ َا  ٕ عٓسِٖ دٛاب ن

َٳأٚ، ؼتاد٘ ا٭١َ نا٬َڄ، ٫ ؾطم ٗ شيو بٌ قػريِٖ ٚنبريِٖ ٜبًؼ َِٓٗ  ٔٵٕ نٌ 
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ٔٸ  :. ٚقٌٝ(99)«١ ع٢ً اٯخطٜٔايطؾس، ٚتهتٌُ ؾها٥ً٘ ا٭خ٬ق١ٝ، تهٕٛ ي٘ ا٭ضدشٝٸ غ

ٞٸ ، ٜٚط٣ إٔ اٱَاّ َت٢ َا إْ٘ نإ ٜط٣ إٔ عًِ اٱَاّ ٜهٕٛ بٛاغڀ١ اٱهلاّ اٱهل

. ٚقس (100)استاز إٔ ٜعًِ بأسهاّ اؿٛازخ إدتًؿ١ سكٌ ي٘ ايعًِ بٗا إهلاَاڄ َٔ اهلل

ِٸ ُٸ نإ َطازِٖ َٔ أٌٖ ايبٝت ـ بڀبٝع١ اؿاٍ ـ ا٭ع ١ َٔ ايصٜٔ ْطاِٖ مٔ بٛقؿِٗ أ٥

 ايؿٝع١.

ٓا اؾاضٚز١ٜ ؾٗٓاى ايهجري َٔ أقشاب اٱَا١َٝ ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ ٚيٛ اغتجٓٝ

ٛڈ َڀًل ٜؿٌُ ايعًِ  بايعًِ إعكّٛ َٔ اـڀأ بايٓػب١ إٍ ا٭١ُ٥، ٚأسٝاْاڄ ع٢ً م

عذباٙ  ٜا»أْ٘ قاٍ:  ×عٔ اٱَاّ ايكازم با٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٚغري ايس١ٜٝٓ أٜهاڄ. ٚٗ سسٜحٺ

ّڈ٭  بهطب داضٜيت يكس ُُٖتٴ ،اهلل ٫چإِ ايػٝب َا ٜعً !ْا ْعًِ ايػٝبأٜععُٕٛ  قٛا

ٟٸٗ  ؾُا عًُتٴ ،ٞؾٗطبت َٓٸ ،١ؾ٬ْ ٕٵ(101)«؟ٞبٝٛت ايساض ٖ أ نإ  . إٕ ٖصا اؿسٜح ٚإ

ٍٸ ٜٓؿٞ عًِ ايػٝب عٔ اٱَاّ، إ٫چ ع٢ً ٚدٛز َجٌ ٖصا ا٫عتكاز  أْ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ ٜس

 ٗ شيو اؿٌ أٜهاڄ.

، قاٍ: طعٓو أَٛضاڄص ٜكٛيٕٛ طايػ٠٬ص ِْٗإ: ×اهلل بٞ عبس٭ قًتٴ»قاٍ أبٛ بكري: 

ٗ ايبشط  تعًِ قڀط إڀط ٚعسز ايٓذّٛ ٚٚضم ايؿذط ٚٚظٕ َا :: ٜكٛيَٕٛٚا ٜكٛيٕٛ؟ قًتٴ

َا  ،٫ ٚاهللٹ ،غبشإ اهلل ،ٚعسز ايرتاب، ؾطؾع ٜسٙ إٍ ايػُا٤، ٚقاٍ: غبشإ اهلل

 .(102)«اهلل ٫چإٜعًِ ٖصا 

أْا ٚو٢ٝ بٔ  ،×عٓس أبٞ اؿػٔ نٓتٴ»٠: آخط عٔ ابٔ إػري ٚدا٤ ٗ سسٜحٺ

ْو تعًِ أٜععُٕٛ  طايػ٠٬ص ِْٗإ ،ؾساى عًتٴؾكاٍ و٢ٝ: دٴ ،×اهلل بٔ اؿػٔ عبس

بكٝت ٗ  َا ،ٜسى ع٢ً ضأغٞ، ؾٛاهللٹ عٵنٳ ،غبشإ اهلل ،ايػٝب؟ ؾكاٍ: غبشإ اهلل

عٔ  ٚضاث١څ ٫چإٖٞ  َا ،قاٍ، ثِ قاٍ: ٫ ٚاهللٹ ،قاَت ٫چإٗ ضأغٞ  ٫ٚ دػسٟ ؾعط٠څ

 .(103)«|ضغٍٛ اهلل

ُٸ َٚٓؿأ  ،١ بايؿطٜع١نُا نإ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫خت٬ف بؿإٔ َكساض عًِ ا٭٥

 ض يصيو ٗ َٛانع أخط٣. َٛدٛزاڄ أٜهاڄ، ٚغٛف ْتعطٻ ،عًُِٗ

ُٸ ،ٚٗ اجملُٛع  ٗ ٫ غٝٻُا١ ايع١ًُٝ، ٚضغِ اعتكاز أنجط ا٭قشاب بأؾه١ًٝ ا٭٥

ٔٸل بايتعايِٝ ايسَٜٓٝا ٜتعًډ ٟٸ ١، ٚيه  اخت٬فٺ ٖصا مل ٜهٔ ٜعين أْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى أ

َٔ ايتؿهٝو ٚايؿكٌ بٌ كتًـ  ٫ بٴسٻٗ نٝؿ١ٝ ٚأزٚات ٚدٗات عًُِٗ. َٚٔ ٖٓا 



^

 االجتهاد والتجديد

ُٸ  .^١آضا٤ إعتكسٜٔ بعك١ُ عًِ ا٭٥
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ّ٘   ×اإلواً عم

ّٗ ٔاالةتداله بالكٗاس  ٛيف األحلاً الصرع

 

 

 ايتُاؽ ٚؾشٛاٙ .قسّاڄ ايطأٟ أٌٖ أيػ١ٓ ع٢ً اغتعُاي٘ ؾاع ايكٝاؽ ٖٛ اقڀ٬حٷ

 ايٓكٛم يكشٸ١ َكٝاغاڄ ٚدعًٗا، ايعكٌ ططٜل َٔ ايؿطع١ٝ يٮسهاّ ايٛاقع١ٝ ايعًٌ

ِٴ ؾٗٛ ٚاؾكٗا ؾُا ;ايتؿطٜع١ٝ  يًطؾض َٛنعاڄ نإ خايؿٗا َٚا ;ب٘ ص٪خٳٜٴ ايصٟ اهلل سه

 .(1)ايتؿهٝو أٚ

ِٸ ٖٓ ُٸٓا ايتعطټ ،يًكٝاؽ ٣اى تعاضٜـ آخطث ٕٵ٫ ٜٗ  ض إيٝٗا، بٌ ٫ ؾا٥س٠ ؾٝٗا، ٚإ

َٸ١ ٜڃايتؿكٌٝ ٫سٹ ؾ٦تٳ  .(2)إكازض ا٭قٛي١ٝ يًعا

ٕٸ ايكٝاؽ َجاض ِٸ إ َٸ ؾكس ;ايٓڀام ٚاغع١ ؾهط١ٜ َعطن١ ث ١ شٖب بعض أبٓا٤ ايعا

ٚاٱْهاض، نُا ايطزٸ  َٛقـػاٖ٘ ٚقؿٛا ٚيهٔ أ١ُ٥ ايؿٝع١  ،دٛاظ ا٫غتس٫ٍ ب٘ إٍ

 َٓٗا: ،نجري٠ ؿٗس بصيو ضٚاٜاتٷت

ٞٸ ٢ بٔ قُس،عٔ َعًچ اؿػٌ بٔ قُس، ـ1 عٔ  ،ا٤ايٛؾٸ عٔ اؿػٔ بٔ عً

إٕ   ٜكٍٛ: ×أبا عبس اهلل عٔ أبٞ ؾٝب١ اـطاغاْٞ قاٍ: مسعتٴ ،أبإ بٔ عجُإ

إٕ . ٚساڄعٵبٴ إ٫چ ؾًِ تعزِٖ إكاٜٝؼ َٔ اؿلٸ ،أقشاب إكاٜٝؼ طًبٛا ايعًِ بإكاٜٝؼ

 .(3)كاب بإكاٜٝؼزٜٔ اهلل ٫ ٜٴ

عٔ عبس  ،عٔ قؿٛإ بٔ و٢ٝ ،عٔ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ،ـ قُس بٔ إمساع2ٌٝ

 .كاؽ١ ٫ تٴقاٍ: إٕ ايػٓٸ ×عٔ أبٞ عبس اهلل ، عٔ أبإ بٔ تػًب ،ازايطٓٔ بٔ اؿذٸ
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 تٵقٝػٳ ١ إشاٚ ٫ تكهٞ ق٬تٗا. ٜا أبإ، إٕ ايػٓٸ ،أ٫ تط٣ إٔ اَطأ٠ڄ تكهٞ قَٛٗا

 .(4)ايسٜٔ لٳشٹَٴ

أبا  عٔ عجُإ بٔ عٝػ٢ قاٍ: غأيتٴ ، عٔ أٓس بٔ قُس،٠څ َٔ أقشابٓاـ عسٸ3

ٌٸعٔ ايكٝاؽ؟ ؾكاٍ: َا يهِ ٚ ×اؿػٔ َٛغ٢  ايكٝاؽ؟! إٕ اهلل ٫ ٜػأٍ نٝـ أس

 .(5)؟ّنٝـ سطٸٚ

ٞٸ4   ثينسسٻ :عٔ َػعس٠ بٔ قسق١ قاٍ ، عٔ ٖاضٕٚ بٔ َػًِ،بٔ إبطاِٖٝ ـ عً

َٳ ×إٔ عًٝاڄ ،×عٔ أبٝ٘ ،دعؿطٷ ٜٳ ٔٵقاٍ:  ٍ زٖطٙ ٗ ايتباؽڈ. عٳْكب ْؿػ٘ يًكٝاؽ مل 

ٜٳ ٔٵَٳٚ َٳ×قاٍ أبٛ دعؿطڈ. قاٍ: ٍٚ زٖطٙ ٗ اضُاؽڈعٳزإ اهلل بايطأٟ مل  أؾت٢ ايٓاؽ  ٔٵ: 

ٌٸ ;اهلل زإ اهلل َا ٫ ٜعًِ ؾكس نازٸ ٔٵَٳ; ٚبطأٜ٘ ؾكس زإ اهلل َا ٫ ٜعًِ ّ سطٸٚ سٝح أس

 .(6)ٜعًِ َا ٫ ٗ

ٞٸ ، عٔ أٓس بٔ قُس،ـ قُس بٔ و5٢ٝ بٔ ٜكڀٌ، عٔ  عٔ اؿػٔ بٔ عً

 ،قاٍ: إٕ إبًٝؼ قاؽ ْؿػ٘ بآزّ ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،عٔ أبٝ٘  اؿػٌ بٔ َٝاح،

ٌڈ: خًكتين َٔ ْاضڈ ٚؾكاٍ آزّ بايٓاض يٛ قاؽ اؾٖٛط ايصٟ خًل اهلل َٓ٘ ، ٚخًكت٘ َٔ ط

 .(7)ايٓاضنٝا٤ٶ َٔ نإ شيو أنجط ْٛضاڄ ٚ

ٞٸ6 عٔ عٝػ٢ بٔ  ،عٔ أٓس بٔ عبس اهلل ايعكًٝٞ ،عٔ أبٝ٘ ،بٔ إبطاِٖٝ ـ عً

 ،ؾكاٍ ي٘: ٜا أبا سٓٝؿ١ ،×عبس اهلل ايكطؾٞ قاٍ: زخٌ أبٛ سٓٝؿ١ ع٢ً أبٞ عبس اهلل

ٚٸ ;ؼٵكٹقاٍ: ٫ تٳ ،بًػين أْو تكٝؼ؟ قاٍ: ْعِ َٳؾإٕ أ :  سٌ قاٍ ،قاؽ إبًٝؼ ٔٵٍ 

ٔٵ ْٳاضڈ﴿ َٹ ٌڈ خٳًځكڃتٳٓٹٞ  ٔٵ طٹ َٹ ٘ٴ  يٛ قاؽ ْٛض١ٜ آزّ ، ؾكاؽ َا بٌ ايٓاض ٚايڀٌ، ٚ﴾ٚٳخٳًځكڃتٳ

 .(8)قؿا٤ أسسُٖا ع٢ً اٯخطايٓاض عطف ؾهٌ َا بٌ ايٓٛضٜٔ، ٚ بٓٛض١ٜ

ٕٵ ٖصا ١ًْڅ ًٝو َطادع١ عايتؿكٌٝ ؾ ؾ٦تٳ َٔ ا٭خباض إٓكٛي١ ٗ إكاّ. ٚإ

 .(9)إٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥

ٕٸ ايكٝاؽ َصٖب ؾكٗا٤ ِٸ إ  .(10)أبٛ سٓٝؿ١ :َٔ أؾٗطِٖٚايهٛؾٌٝ،  ث

ٕٸ ؾك٘ ايهٛؾٌٝ َتأثٿ ،٘ عًٝٗأَ إٔ ْٓبٿ ٫ بٴسٻ ٚيهٔ ٖٓا ْهت١څ ط َٔ آضا٤ ٖٚٞ أ

ٞٸ بٔ أبٞ طايب :ٚاٯخط; ابٔ َػعٛز :أسسُٖا ;ٌقشابٝٸ  .×أَري إ٪ٌَٓ عً

ٕٸ ٞٸ قٍٛ ٜعتُس ب٘ ٜؿيت نإ َا ٗ إبطاِٖٝ قاٍ ايػطخػٞ: إ ـ  َػعٛز ٚابٔ عً

ٕٸ عُٓٗا ـ، اهلل ضنٞ  ايٓاؽ أعطف إبطاِٖٝ ٚنإ ،عًُٝٗا زاض ايهٛؾ١ أٌٖ ؾك٘ ؾإ
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 .(11)بكٛهلُا

ٚقاٍ ابٔ سعّ: ؾكٗا٤ ايهٛؾ١ بعس ايكشاب١ ـ ضنٞ اهلل عِٓٗ ـ عًك١ُ بٔ قٝؼ 

ٞٸ٪ايٓدعٞ... ٖٚ  .(12)٤٫ أقشاب ابٔ َػعٛز ٚعً

يٓدعٞ ٚا٭غٛز بٔ ِ: ٚنإ َٔ إؿتٌ بايهٛؾ١ عًك١ُ بٔ قٝؼ اٚقاٍ ابٔ قٝٿ

ٞٸ ٚابٔ َػعٛز٪ٜعٜس ايٓدعٞ... ٖٚ  .(13)٤٫ أقشاب عً

َٚصٖب ابتسع٘ ايهٛؾٕٝٛ ٚأبٛ سٓٝؿ١ َٔ عٓس  ٌٖ ايكٝاؽ أَطٷ :ٖٚٓا ْػأٍ

ٞٸ بٔ أبٞ طايب أْؿػِٗ أّ ي٘ دصٚضٷ  ٚابٔ َػعٛز قبًِٗ؟ ×ٗ نًُات أَري إ٪ٌَٓ عً

 ،خكا٥ل ؾك٘ ابٔ َػعٛز َٔ ايٓٛط إٍ ٫ بٴسٻٚقبٌ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ 

ٞٸ بٔ أبٞ طايب  .×ٚنصا ؾك٘ أَري إ٪ٌَٓ عً

ٕٸ ؾكٗ٘ ٖٛ ايؿك٘ إأثٛض َٸا ابٔ َػعٛز ؾايٛاٖط َٔ َٓك٫ٛت٘ ٗ ايؿك٘ أ أٟ  ،أ

ؾك١ٝٗ  ٗ تأغٝؼ قاعس٠ٺ ، ٚيٝؼ ي٘ ابتهاضٷ|ٚاٖط اٯٜات ٚضٚاٜات ايٓيبٸ ٢َبٓ ٢عً

ٌڈ ٕځ أٚ أق  ضٚاٜات٘ ٚؾتاٚاٙ.غرب ٗ  ٔٵؾكٗٞ، نُا ٖٛ ايٛاٖط 

ٞٸ بٔ أبٞ طايب َٸا أَري إ٪ٌَٓ عً ؾهُا ػس ٗ ؾكٗ٘ ا٫غتٓاز باٯٜات  ×أ

ّٸ (14)٘، ٚايٓاغذ ٚإٓػٛرٚايطٚاٜات ـ َع عًُ٘ ايٛاؾط باحملهِ ٚإتؿابٹ ، ٚايعا

ٌڈت ٚاـامٸ، ٚإڀًل ٚإكٝٸس، ٚغري شيو ـ ػس ابتهاضاتٺ ؾكٗٞ أٚ  ٛدب تأغٝؼ أق

 إػا٥ٌ ايؿطع١ٝ.ؾك١ٝٗ ٗ  قاعس٠ٺ

 .(15)َٔ أضباب ايرتادِ ٚايطدايٌٝ اعرتف ب٘ نجريٷ ٖٚصٙ خكٝك١څ

ٞٸ بٔ أبٞ طايب ٕٸ َػأي١ ايكٝاؽ ْؿأت َٔ ضٚاٜات أَري إ٪ٌَٓ عً  ×ٚايٛاٖط أ

ٞٸ بٔ أبٞ  ;ٚؾتاٚاٙ ٚقهاٜاٙ ؾإْٸٞ نٓت ٗ بعض ا٭ٜٸاّ أقطأ نتاب َٛغٛع١ عً

ٛ ايباسح ٗ َٛغٛع١ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ س ضٚاؽ قًع٘ دٞ ـ ٖٚ، يًسنتٛض قُ×طايب

ٞٸ بٔ أبٞ طايب  ×ٚا٭غتاش اؾاَعٞ ـ، ؾٛدست ٗ خ٬ي٘ ضٚاٜات عٔ أَري إ٪ٌَٓ عً

ٌڈ  ا٫غتس٫ٍ بايكٝاؽ ٗ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ. ٜٛٗط َٓٗا بأٚنض ؾه

ٞٸ بٔ أبٞ طايب اييت  ×ؾًٓصنط ٗ إكاّ َا ٚدسْا َٔ ضٚاٜات أَري إ٪ٌَٓ عً

ٌٸ ايباسح ٗ إٛغٛعات  .غتس٫ٍ بايكٝاؽ ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٜٝٛٗط َٓٗا ا٫ ٚيع

 ُا َكازض أٌٖ ايػٓٸ١ ايطٚا١ٝ٥ ٚايؿك١ٝٗ ـ هس أنجط َٓٗا.غٝٻ٫ ايطٚا١ٝ٥ ٚايؿطع١ٝ ـ 

 :ٖٞ ٖصٙ ايطٚاٜاتٚ
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ايكشاب١، ؾاغتؿاز أَري إ٪ٌَٓ  ٢ـ قس أؾهٌ سهِ سسٸ ؾاضب اـُط ع1ً

ٞٸ بٔ أبٞ طايب  .ٟ عٓ٘ ـ سهِ إػأي١ َٔ قٝاؽڈَٚا ضٴ ٢ـ عً ×عً

ٕٸ ايسبًٞ ظٜس بٔ ثٛض ٟٚ عٔؾطٴ  ٜؿطبٗا اـُط ٗ اغتؿاض اباـڀچ بٔ عُط أ

ٞٸ ي٘ ؾكاٍ ؟ايطدٌ  ٚإشا غهط، ؾطب إشا ؾإْٸ٘ مثاٌْ، ػًسٙ إٔ ْط٣ طايب: أبٞ بٔ عً

  .(16)مثاٌْ اـُط ٗ عُط ؾذًس. قاٍ نُا أٚ اؾرت٣، ٖص٣ ٚإشا ٖص٣، غهط

 ٗ ٖٚٛ ٘ؾأتٝتٴ ،عُط إٍ ايٛيٝس بٔ خايس أضغًين قاٍ: ًيبايه ٚبط٠ ٚعٔ

ٞٸ إعؿچ بٔ عجُإ َع٘ ،إػذس  َع٘ ٚايعبري َتٸه٧ ٚطًش١ عٛف بٔ ايطٓٔ ٚعبس ٚعً

ٕٸ :ؾكًتٴ ،إػذس ٗ  ٜٚكٍٛ: ،ايػ٬ّ عًٝو ٜكطأ ٖٚٛ ،إيٝو أضغًين ايٛيٝس بٔ خايس إ

ٕٸ  عٓسى ٖ٪٤٫ عُط: ِٖ ؾكاٍ ،١ايعكٛب ٚؼاقطٚا ،اـُط ٗ اُْٗهٛا قس ايٓاؽ إ

ٞپ ؾكاٍ ِٗ،ًڃؾػٳ  ٚع٢ً ،اؾرت٣ ٖص٣ ٚإشا ،ٖص٣ غهط إشا ْطاٙ عٓ٘: اهلل ضنٞ عً

 عُط ٚدًس ،مثاٌْ خايس ؾذًس قاٍ، َا قاسبو أبًؼ عُط: ؾكاٍ مثإْٛ. ٟإؿرت

 .(17)مثاٌْ

: قاٍ ×دعؿط أبٞ عٔ، ظضاض٠ عٔ ،َعترب بػٓسٺ ،ٚٚضز ٗ َكازض اٱَا١َٝ أٜهاڄ

ٝٸ إٕ  ٚإشا ،ٖص٣ غهط ٚإشا ،غهط اـُط ؾطب إشا ايطدٌ إٕ: ٜكٍٛ نإ ×اڄعً

 .(18)إؿرتٟ سسٸ ؾادًسٚٙ ،اؾرت٣ ٖص٣

 .(19)َٔ عًُا٤ ايعا١َ ، نُا قاٍ نجريٷٖٚصا قٝاؽٷ

ـ قس اختًـ ٗ َٛدب غػٌ اؾٓاب١، ٌٖ ٖٛ ايسخٍٛ أٚ اٱْعاٍ؟ ؾكس ْكٌ عٔ 2

ٞٸ بٔ أبٞ طايب ٕٸ بايسخٍٛ ٜٛدب  ;ب ايػػٌ بايسخٍٛأْٸ٘ أٚد ×أَري إ٪ٌَٓ عً ٭

 ٚدٛب اؿسٸ. ٢اؿسٸ، ؾأٚدب ايػػٌ قٝاغاڄ عً

 ٜأَطٕٚ إٗادطٕٚ نإ: ٜكٍٛ دعؿط أبا مسع ٔٵَٳ أخربْٞ: قاٍ َعُط عٔ

ُٳ، إا٤ َٔ إا٤: ٜكٛيٕٛ ا٭ْكاض ٚناْت ;بايػػٌ  ٚقاٍ ؟!ٖ٪٤٫ بٌ ٜؿكٌ ٔٵؾ

ٞٸ بِٝٓٗ ُٛاؾشهډ، ايػػٌ ٚدب ؾكس اـتإ اـتإ َؼٸ إشا: إٗادطٕٚ  أبٞ بٔ عً

 ؟!اؿسٸ عًٝ٘ أهب ٚىطز ٜسخٌ ضد٬ڄ ضأٜتِ يٛ أضأٜتِ: ؾكاٍ، إيٝ٘ ؾاختكُٛا ،طايب

 شيو ؾبًؼ ،يًُٗادطٜٔ ؾكه٢ َا٤؟! َٔ قاعاڄ عًٝ٘ ٜٛدب ٫ٚ ،اؿسٸ ؾٝٛدب: قاٍ

 .(20)ٚاغتػًٓا ؾكُٓا ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٚضغٍٛ أْا ؾعًٓا ُابٳضٴ: ؾكايت عا٥ؿ١

ٞٸ بٔ أبٞ طايبٌٸ إٗط ْٴٗ أقٚـ 3  أْٸ٘ أٚدب عؿط٠ ×كٌ عٔ أَري إ٪ٌَٓ عً
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ٌٸ َٓ٘. ،زضاِٖ عؿط٠ ٗ إ٫چ ايٝس تكڀع زضاِٖ، ٭ْٸ٘ ٫  ؾ٬ ٜهٕٛ إٗط أق

 ٫ٚ، زضاِٖ عؿط٠ ٗ إ٫چ ايٝس تكڀع ٫: قاٍ ×عًٞڎ عٔ، غرب٠ بٔ ايٓعاٍ ؾعٔ

ٌٸ إٗط ٜهٕٛ  .(21)زضاِٖ عؿط٠ َٔ أق

ٞٸ بٔ  ؟٠ڄَطٸ ٜطزٸز نِ بايػطق١ ٜكطٸ ٌڈٗ َػأي١ ضدٚـ 4 ٚضز عٔ أَري إ٪ٌَٓ عً

 .(22)ايؿٗاز٠ ع٢ًقٝاغاڄ  ،ز َطٸتٌأْٸ٘ ٜطزٿ ×أبٞ طايب

 ؾذا٤ ،×عًٞڎ عٓس قاعساڄ نٓتٴ: قاٍ أبٝ٘ عٔ ،ايطٓٔ عبس بٔ ايكاغِ ؾعٔ

ٌٷ ِٸ، ؾاْتٗطٙ ،غطقتٴ قس ٞإْ إ٪ٌَٓ، أَري ٜا: ؾكاٍ، ضد  قس ٞإْ :ؾكاٍ ايجا١ْٝ عاز ث

ٞٸ ي٘ ؾكاٍ، غطقتٴ ، ٜسٙ ڀعتؾكڂ ب٘ ؾأَط: قاٍ، ؾٗازتٌ ْؿػو ع٢ً تٳؾٗسٵ قس: عً

 .(23)عٓك٘ ٗ ٜعين ،ك١ڄَعًډ ٗاؾطأٜتٴ

 ايهٛؾ١ َٓرب ع٢ً بٝسٙ نطب عًك١ُ مسعتٴ :قاٍ إبطاِٖٝ عٔ ،َعؿط أبٞ ـ ع5ٔ

 قاٍ ٔٵٵَٳ ٚعُط، بهط أبٞ ع٢ً ًْٛينٜؿهٿ قَٛاڄ إٔ بًػين: ٜكٍٛ ×عًٝاڄ مسعتٴ قاٍ:

 .(24)إؿرتٟ ع٢ً َا عًٝ٘ ،َؿرتڈ ؾٗٛ ٖصا َٔ ؾ٦ٝاڄ

ٞٸ قاٍ: قاٍ دشٌ بٔ اؿهِ ٚعٔ  أبٞ ع٢ً أسسٷ ًينٜؿهٿ ٫: عٓ٘( اهلل )ضنٞ عً

 .(25)إؿرتٟ سسٸ ٘دًستٴ إ٫چ ٚعُط بهط

ٞپ قاٍ قاٍ: ي٢ًٝ أبٞ بٔ ايطٓٔ عبس ٚعٔ  أبٞ ع٢ً ًينٜؿهٿ أسساڄ أدس ٫ :×عً

 .(26)إؿرتٟ سسٸ ٘ستٴدً إ٫چ ٚعُط بهط

 بهط أبٞ ع٢ً ًينٜؿهٿ ضد٬ڄ أدس ٫ قاٍ: ×عًٞڎ عٔ ،ٓٝس بٔ ٚعٔ دابط

 .(27)إؿرتٟ سس ٘دًستٴ إ٫چ ٚعُط

 أ٫ ي٘: ؾكٌٝ ٚؿُاڄ، خبعاڄ طعِ ٘أْ ،×عًٞڎ عٔ ،ايطٓٔ عبس أبٞ ـ ع6ٔ

ٕٸ ايٛن٤ٛ ؾكاٍ: تتٛنٸأ؟  .(28)زخٌ ٖچا ٚيٝؼ ،خطز ٖچا إ

ٕٸ عُطٚ أخربْٞ: قاٍ دطٜر ابٔ عٔ ،امايطظٸ ـ عبس7 ٞٸ أ  مسع أْٸ٘ أخربٙ ٜع٢ً بٔ س

ٍٸ بػُسإ، ب٦ط ٗ ٚأيكٛٙ أقٌٝ، إكتٍٛ اغِ: قاٍ اـرب، بٗصا ىرب ٜع٢ً  عًٝ٘ ؾس

ِٸايً: تكٍٛ ،أٜٸاَاڄ بكٓعا٤ ٓاضڈ ع٢ً أبٝ٘ اَطأ٠ڂ تٵؾڀاؾځ إ ا٭خهط،ايصبٸ  ٞٻعً ٞؽؿ ٫ ٗ

ٕٸ: عُط قاٍ أق٬ٝڄ، قتٌ ٔٵَٳ ٌٷ هلا نإ: ٜكٍٛ نإ ٜع٢ً إ  ٚاَطأ٠ ٖٛ ؾكتً٘ ٚاسس، خًٝ

ٞٸ ؾكاٍ أبٝ٘، ٞٻ نتب: ٜكٍٛ ٜع٢ً مسعتٴ: س  أٌٖ زَ٘ ٗ اؾرتى ؾًٛ اقتًِٗ، إٔ: عُط إي

ٕٸ ايهطِٜ عبس ٚأخربْٞ: دطٜر ابٔ قاٍ ِٗ.قتًتٴ أْعٕٛ قٓعا٤  ٜؿوچ نإ عُط أ
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ٞپ ي٘ قاٍ ستٸ٢ ،ؾٝٗا ٕٸ يٛ أضأٜت ،إ٪ٌَٓ أَري ٜا: عً  ،دعٚض غطق١ ٗ اؾرتنٛا ْؿطاڄ أ

 اغتُسح سٌ ؾصيو: قاٍ ،ْعِ: قاٍ !قاطعِٗ؟ أنٓتٳ عهٛاڄ، ٖٚصا عهٛاڄ، ٖصا ؾأخص

 .(29)ايطأٟ ي٘

ٕٸ ايكشاب١ ـ ضنٞ اهلل عِٓٗ ـ قاٍ ابٔ قٝٿ ـ8 ِ: َٚٔ شيو طأٟ ايعٌُ بايكٝاؽص أ

َا ْلٸ اهلل  ٢غاڄ عًطٸ ٗ ايٓهاح ٚايڀ٬م ٚايعسٸ٠، قٝاايٓكـ َٔ اؿڂ ٢دعًٛا ايعبس عً

ٔٻإڇشٳؾځ﴿عًٝ٘ َٔ قٛي٘:  ٕٵ أځؾځ ا أڂسٵكٹ ٔٳتٳإڇ ٔٻًځعٳ١ٺ ؾځاسٹؿٳبٹؿځ ٝٵ ٗڇ َٳ ٝٵ ـٴ  ُٴشٵكٳًځا عٳْٹكٵ ٔٳٓٳ٢ ايڃ َٹ  اتٹ 

سسٻثٓا ... قاٍ عبس ايطظٸام: أْبأْا غؿٝإ ايجٛضٟ ٚابٔ دطٜر قا٫: (25)ايٓػا٤:  ﴾ابٹصٳايڃعٳ

ٞٸ بٔ  ،عٔ أبٝ٘ ،سدعؿط بٔ قُ ٕٸ عً  .(30)قاٍ: ٜٓهض ايعبس اثٓتٌ ×أبٞ طايبأ

ٕچا أضغٌ عُط إٍقاٍ ابٔ قٝٿ ـ9 إطأ٠ ؾأغكڀت دٓٝٓٗا اغتؿاض ايكشاب١،  ِ: 

ٚقاٍ ي٘  ;٫ٚ ؾ٤ٞ عًٝو ،بٷؾكاٍ ي٘ عبس ايطٓٔ بٔ عٛف ٚعجُإ: إْٸُا أْت َ٪زٿ

ٞپ َٸا إأثِ ؾأضدٛ إٔ ٜهٕٛ قڀٛطاڄ عٓو، ٚأض×عً  عًٝو ايس١ٜ... ٚقاغ٘ ٣: أ

ٞپ ×ؾاتٸبع عُط قٝاؽ عًٞڎ ،قاتٌ اـڀأ ٢عً ×عً
(31). 

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات ـ إ٫چ ٕڂ ٚايؿ٤ٞ ايػطٜب ٗ إكاّ أ  زٵطڇط ـ مل تٳهٹػٵَا ٚضز ٗ سسٸ ا

ٞٸ بػٓسٺ عسّ قسٚض ٖصٙ ايطٚاٜات  إٍ ٗ َكازض ايؿٝع١ ايطٚا١ٝ٥، ؾٌٗ شيو إؾاض٠څ ؾٝع

ايعاٌَ ب٘ ـ نُا َطٸ  ٢يعٌُ بايكٝاؽ ٚعًا ٢عً ُا َع َا ٚضز ٗ ايطزٸغٝٻ٫ بٓٛطِٖ، 

ايتك١ٝ، أٚ  ٢ناؿٌُ عً ،َٓٗا ـ، أّ ٕٓاقؿتِٗ ٗ د١ٗ قسٚض ٖصٙ ايطٚاٜات ١ًْڅ

 أعًِ. ؾ٤ٞ آخط؟ اهللڂ

ايٓٛط عٔ إٓاقؿات  ٖصٙ ايطٚاٜات ـ َع غضٸٗ ٕٸ ا٫غتس٫ٍ ؾإ ٣نُا تطٚ

ًڈ ٢بٓا٤ عً ٢ستٸ ،ايػٓس١ٜ . ٖٚصا ٝاؽ ايؿكٗٞ بٛنٛحڈايك ٢عً َػًو أٌٖ ايػٓٸ١ ـ َب

سٝح قاٍ: إْٸو ػس ٗ بعض آضا٤ أَري إ٪ٌَٓ  ،ح ب٘ إػتؿطم اٯٕاْٞ ؾاختقطٻ أَطٷ

ٞٸ بٔ أبٞ طايب  .(32)ايؿك١ٝٗ ايكٝاغات ا٫بتسا١ٝ٥ اييت مل تٓهر ×عً

ٌٸ َطازٙ بايٓهر ٖٛ ا٫غتٓاز بايكٝاؽ ٚا٫غتس٫ٍ ب٘ ؾُٝا بعس َٔ داْب  ٚيع

 ؾإْٸا مل لس ا٫غتس٫ٍ بايكٝاؽ إ٫چ ;ٖٚٛ نصيو .أبٞ سٓٝؿ١ :جٌَ ،ؾكٗا٤ ايهٛؾٌٝ

ؾايكٝاؽ سٝٓصاى ـ غ٬ف َا ٖٛ إعٗٛز ٗ عٗس أبٞ سٓٝؿ١ ـ مل ٜهٔ قاْْٛاڄ  .َٛضزٜاڄ

ٍٸنًچ اعتباضٖا، ؾٮدً٘ ّهٔ  اظ ايٓكٛم أٚ عسّعٛإبٗا سٌ  ٝاڄ ٚأق٬ڄ ؾكٗٝاڄ ٜػتس

ٞٸ بٔ  ٣ايكٝاؽ ٗ ؾتاٚإٍ از ٕٸ ا٫غتٓإ :كاٍ ـ نُا قاٍ ؾاخت ـإٔ ٜٴ أَري إ٪ٌَٓ عً
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ٌڈ٥ٚآضا ×أبٞ طايب  ابتسا٥ٞ. ٘ بؿه

 

ايكٝاؽ ٗ إٍ أبا سٓٝؿ١ ٗ اغتٓازٙ  ×تٛبٝذ اٱَاّ ايكازم قس ٚضز ٗ ضٚا١ٜٺ

 ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ.

عٔ بعض أقشاب٘  ،بإغٓازٙ عٔ أبٞ ظٖري بٔ ؾبٝب بٔ أْؼ ،ايكسٚم ٣ؾكس ضٚ

 ،ؾكاٍ: أٜٔ أبٛ سٓٝؿ١؟ ؾكٌٝ: ٖٛ شا ،×أبٞ عبس اهلل ٢ؿ١ عًزخٌ أبٛ سٓٝ :قاٍ

٘ٴ تؿتِٝٗ؟ قاٍ: بهتاب  ِٳأٌٖ ايعطام؟ قاٍ: ْعِ، قاٍ: ؾبٹ أقًشو اهلل، ؾكاٍ: أْت ؾكٝ

ٝٿ  ... |٘اهلل ٚ غٓٸ١ ْب

ِٸ قاٍ ي٘: ٜا أبا سٓٝؿ١ إٍ يٝؼ ٗ نتاب اهلل،  ٤ٷ إشا ٚضز عًٝو ؾٞ ،إٔ قاٍ: ث

، ٚأعٌُ ؾٝ٘ أقٝؼ ،نٝـ تكٓع؟ ؾكاٍ: أقًشو اهلل ،ٓٸ١ايػب٘ اٯثاض ٚ  مل تأتٹٚ

َٳبطأٜٞ،  ٚٸٍ  ٕٸ أ تعاٍ ، قاؽ ع٢ً ضبٸٓا تباضى ٚقاؽ إبًٝؼ إًعٕٛ ٔٵقاٍ: ٜا أبا سٓٝؿ١، إ

ٌڈ﴿ؾكاٍ:  ٔٵ طٹ َٹ ٘ٴ  ٚٳخٳًځكڃتٳ ٔٵ ْٳاضڈ  َٹ ٘ٴ خٳًځكڃتٳٓٹٞ  ٓٵ َٹ ٝٵطٷ  ْٳا خٳ  ، ؾػهت أبٛ سٓٝؿ١. ﴾أځ

أضدؼ ايبٍٛ أٚ اؾٓاب١؟ ؾكاٍ: ايبٍٛ، ؾكاٍ: ؾُا باٍ  ؾكاٍ: ٜا أبا سٓٝؿ١، أٜٸُا

 ٫ ٜػتػًٕٛ َٔ ايبٍٛ؟! ؾػهت.ايٓاؽ ٜػتػًٕٛ َٔ اؾٓاب١، ٚ

٠٬، قاٍ: ؾُا باٍ ايك٠٬ أّ ايكّٛ؟ قاٍ: ايك  ٍ: ٜا أبا سٓٝؿ١، أٜٸُا أؾهٌؾكا

 .(33) ٚ ٫ تكهٞ ق٬تٗا؟! ؾػهت ،اؿا٥ض تكهٞ قَٛٗا

َٳ ،×ؿ١ ع٢ً اٱَاّ ايكازم٘ زخٌ أبٛ سٟٓٝٚ أٜهاڄ أْٚضٴ أْت؟ قاٍ:  ٔٵؾكاٍ: 

 ...تؿيت؟ قاٍ: بهتاب اهلل ِٳَؿيت ايعطام، قاٍ: بٹ

ِٷ إٍ  ،ا أْا قاسب قٝاؽ، ٚإِبايهتاب إٔ قاٍ: قاٍ أبٛ سٓٝؿ١: يٝؼ يٞ عً

مل ٜكٓع ، ٚقاٍ ي٘: أٜٸُا أعِٛ ايكتٌ أٚ ايعْا؟ قاٍ: ايكتٌ، قاٍ: قٓع اهلل ؾٝ٘ بؿاٖسٜٔ

 بأضبع١؟! ٗ ايعْا إ٫چ

أّ ايك٠٬؟ قاٍ: ايك٠٬، قاٍ: ؾًِ أٚدب ع٢ً اؿا٥ض   ايكّٛ  أٜٸُا أؾهٌ

 قها٤ ايكّٛ زٕٚ ايك٠٬؟!

ٕځٚأٜٸ ٞ أّ ايبٍٛ؟ قاٍ: ايبٍٛ، قاٍ: ؾُا باٍ اهلل أٚدب ايػػٌ َٓ٘ زٕٚ ٓٵُا أقصض ا

  (34)ايبٍٛ؟!
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ٔٸ ٕٸ أبا سٓٝؿ١ ٫ ٜعتكس ظطٜا ;ٖصا غطٜبٷ ٚيه ٕ ايكٝاؽ ٗ ٚايٛد٘ ٗ غطابت٘ أ

ٌٷايتعبټ ، ؾهٝـ (35)ؾٝاتطٵٗ ايعٴ سٜات ٚاؿسٚز ٚايهؿچاضات، بٌ ايكٝاؽ ٗ َصٖب٘ زيٝ

ِٸ ٜٛبٿ ،اعتكاز أبٞ سٓٝؿ١ ٗ َػأي١ ايكٝاؽ ٢عً ×اٱَاّ ايكازم٫ ٜڀچًع  د٘ ٗ ث

ٕٸ أبا سٓٝؿ١ ْؿػ٘ أٜهاڄ مل ٜٳ ٖصا ايتٛبٝذ بأْٸ٘ ٫ ٜكٍٛ بٗصا  ٢عً زٸطٴشيو؟! بٌ نٝـ أ

 َػًه٘؟! ٢عً ٚاضزٺ اؽ، ٚايتٛبٝذ غريٴايكٝ

ٖٻَا ٜٴ ٣ْعِ، َٔ إُهٔ إٔ ْط سٜات ٚاؿسٚز ِ َٓ٘ اغتدساّ ايكٝاؽ ٗ ايتعبټتٛ

ٔٸ  شيو ي٬خت٬ف ٗ إكازٜل. ٚايهؿچاضات، ٚيه
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 «احللي الٕالٟ٘»حكٗكٛ ٔداٟرٚ 

ْٔآ يف حّن  ثَٛدْحاملساٟن املسَت َٔد
 

 

 ٚاؿهَٛٞ، إ٫چ ٞاؿهِ اي٥٫ٛ فآٍٖاى ايهجري َٔ ا٭عاخ إڀطٚس١ ٗ 

 ١:ايتايٝإٔ ايصٟ ْتعطٸض ي٘ َٔ بٝٓٗا ٗ ٖصا إكاٍ ٖٛ خكٛم إػا٥ٌ 

 ـ َا ٖٛ َع٢ٓ َٚؿّٗٛ اؿهِ اي٥٫ٛٞ؟1

ٞٸاڄ نإ َؿّٗٛ اؿهِ اي٥٫ٛٞ، َا ٖٞ سسٚز َـ أٜٸ2  ػاست٘؟ ٌٖٚ ٜعترب ايٛي

ٛٻ ٌٖٚ ّهٓ٘ إقساض ا٭سهاّ  ؟ٍ تڀبٝل ا٭سهاّ ايؿطع١ٝايؿكٝ٘ ٚسسٙ ٖٛ إد

نُٔ ٖصا اٱطاض، أّ باٱناؾ١ إٍ تڀبٝل ا٭سهاّ ّهٓ٘ نصيو ٚنع اؿهِ َٔ 

 خاضز إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أٜهاڄ؟

ٞٸ3 هِ َٔ ايؿكٝ٘ ـ غٛا٤ أنإ ٖصا اؿ ـ َا ٖٛ اؿهِ ايصٟ ٜكسضٙ ايٛي

ٚٸ ؟زاخٌ إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أّ َٔ خاضدٗا ـ ي١ٝ أّ َٔ ٌٖٚ ٖٛ َٔ ا٭سهاّ ا٭

 ثايح؟ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ أّ ٖٛ ْٛعٷ

 سٸ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أّ ٫؟اڄ نإ ْٛع أٚ غٓذ اؿهِ اي٥٫ٛٞ، ٌٖ ٜٴعٳـ أٜٸ4

ض ايصٟ ٚٵـ غٛا٤ أنإ اؿهِ اي٥٫ٛٞ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أّ ٫، َا ٖٛ ايسٻ5

ٌٸ  ث١ ٗ اجملتُع؟سٳشٵإعه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٚإػا٥ٌ إػتٳ ًٜعب٘ ٗ س

 :ايتاي١ٝبا٫يتؿات إٍ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ غٛف ْعٌُ ع٢ً زضاغ١ إػا٥ٌ 
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 ـ َؿّٗٛ اؿهِ اي٥٫ٛٞ.1

 ـ َػاس١ اؿهِ اي٥٫ٛٞ.2

 ـ َا١ٖٝ ٚغٓذ اؿهِ اي٥٫ٛٞ.3

 ـ ؾطع١ٝ اؿهِ اي٥٫ٛٞ.4

ٌٸض اؿهِ ايٛٚٵـ زٳ5  ث١.إػا٥ٌ إػتشسٳ ٥٫ٞ ٗ س

 

َا ًٜٞ  ٚٗ .ٖٓاى ايهجري َٔ ايتعاضٜـ إڀطٚس١ بؿإٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ

 ْػتعطض بعهٗا:

ِٳ ف قاسبٴـ عطٻ1 ـ ٗ َعطض بٝإ ا٫خت٬ف بٌ اؿهِ  اؾٛاٖط اؿه

ِڈـ  َٓ٘ تعاٍ ٫ ـ َٔ اؿانِ أَا اؿهِ ؾٗٛ إْؿا٤ إْؿاشٺ»ٚايؿت٣ٛ ـ قا٬٥ڄ:   ؿه

ٞٸ ٞٸ ؾطع  .(1)«ككٛم ٤ٞٺأٚ َٛنٛعُٗا ٗ ؾ أٚ ٚنع

با٫يتؿات إٍ إٔ َٛضز ن٬ّ ايؿٝذ ايٓذؿٞ ٗ ٖصا ايتعطٜـ ٖٛ خكٛم 

ٖټ ِ إٍ إٔ َطازٙ َٔ ٖصا ايتعطٜـ ٖٛ اؿهِ ايكازض عٔ ايكانٞ قس ٜصٖب ايتٛ

ٔٵ .زٕٚ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٚاؿهَٛٞ ،تعطٜـ اؿهِ ايكها٥ٞ ٓٛط إٍ باي ٚيه

ايكطا٠٤ إٛدٛز٠ ٗ ن٬َ٘ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ َطازٙ َٔ ايتعطٜـ إصنٛض ٖٛ َڀًل 

سهِ اؿانِ، غٛا٤ أنإ قانٝاڄ أّ قا٥ساڄ ٚإَاَاڄ يًُذتُع ٚايؿعب. َٚٔ بٌ 

ٍٷ َٔ ٖٓا مل»ايكطا٥ٔ ع٢ً شيو أْ٘ قاٍ ٗ خكٛم ٖصا اؿهِ:  عٓسِٖ  ٜهٔ إؾها

ٛانض إٔ اؿهِ َٚٔ اي. (2)«كاق١ُ ؾٝٗا اييت ٫ل اؿهِ باهل٬ٍ ٚاؿسٚز ٗ تعًڊ

ِڈسٸ َٔ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٚاؿه١َٝٛ، ٚيٝؼ فطٸبؿإٔ ض١ٜ٩ اهل٬ٍ ٜٴعٳ  .قها٥ٞ ز سه

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ َطاز قاسب اؾٛاٖط َٔ ٖصا ايتعطٜـ ٖٛ 

 تعطٜـ َڀًل سهِ اؿانِ.

 ٖٓاى ٬َسٛتإ بؿإٔ ٖصا ايتعطٜـ:ٚ

 كاڄ يٲْؿاش:طٜـ إصنٛض ٖٓاى ؾ٦ٝإ متٸ اعتباضُٖا َتعًچـ ٗ ايتع1

ٚاؿهِ  ;ايتعبري عٓ٘ باؿهِ ايؿطعٞ أـ اؿهِ ايتهًٝؿٞ ايصٟ متٸ

ؿٌ، َٔ ل َباؾط٠ بأؾعاٍ إهًډإٕ اؿهِ ايتهًٝؿٞ ٖٛ اؿهِ ايصٟ ٜتعًچ .ايٛنعٞ
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ٞٸبٳقبٌٝ: ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اييت تكسض َٔ قٹ  .٠ ٗ ايكٛاٌْايؿكٝ٘ ٚإٛدٛز ٌ ايٛي

دعٌ إٓكب ايكها٥ٞ  :ٚاؿهِ ايٛنعٞ َٔ قبٌٝ: تأغٝؼ ايؿدك١ٝ اؿكٛق١ٝ، َجٌ

إْؿا٤ فُع تؿدٝل َكًش١ ايٓٛاّ َٔ  :بعٝٓ٘، أٚ َٔ قبٌٝ أٚ ايعػهطٟ يؿدلڈ

 ١ أٚ بڀ٬ٕ ايڀ٬م أٚ ايعكس.أٚ اؿهِ بكشٸ، &ٌ اٱَاّ اـُٝينبٳقٹ

بٌٝ: اؿهِ بجبٛت ض١ٜ٩ ب ـ َٛنٛع اؿهِ ايتهًٝؿٞ ايٛنعٞ، َٔ ق

 ٚأَجاٍ شيو. ،اهل٬ٍ

ُٸ2 ٞٸـ ع٢ً أغاؽ ٖصا ايتعطٜـ تٓشكط َٗ ايؿكٝ٘ ٚاؿانِ اٱغ٬َٞ  ١ ايٛي

ٚإٕ ْٝع أٚاَطٙ تكسض ٗ ٖصا  .بتڀبٝل ٚإْؿاش اؿهِ ايؿطعٞ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ

 ايػٝام.

 ٔ إٍ تعطٜـ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ـ نُا قٓعٜٚقس شٖب بعض ايؿكٗا٤ إعاقط

ّٷ» قاسب اؾٛاٖط ـ بٛقؿ٘ سهُاڄ تٓؿٝصٜاڄ، سٝح قاٍ:  إٕ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ أسها

ْٗا زا٥ُاڄ تطدع إٍ تؿدٝل إإدطا١ٝ٥ ٚتٓؿٝص١ٜ; ٭ْٗا َكته٢  طبٝع١ َػأي١ اي١ٜ٫ٛ، ٚ

ايكػطٜات ٚإٛنٛعات، ٚتڀبٝل أسهاّ ايؿطع عًٝٗا، ٚتڀبٝكٗا ع٢ً أسهاّ 

 .(3)«ايؿطع

ٌڈـ عُس بعض ايؿكٗا٤ ٚايع2ً  ُا٤ اٯخطٜٔ إٍ تعطٜـ اؿهِ اي٥٫ٛٞ بؿه

ٞٸ» آخط، ٚقاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ: َٔ ايكطاضات طبكاڄ ٕا  دص غًػ١ًڄا٭َط إٔ ٜتٸ ّهٔ يٛي

تكتهٝ٘ إكًش١ ايطا١ٖٓ، ٚإٔ ٜهع بعض ايكٛاعس ع٢ً طبكٗا، ٚإٔ ٜعٌُ ع٢ً تٓؿٝصٖا 

َع ؾاضم إٔ  ،جٌ َا يًؿطٜع١ٚهلا َٔ ا٫عتباض َ ،ايتٓؿٝص ٗ ٚقتٗا. ٖٚصٙ ايكطاضات ٚادب١ڂ

يًتػٝري، ٖٚٞ ٗ  ٚايكطاضات ايٛنع١ٝ قاب١ًڅ ;يًتػٝري قاب١ًٺ ٚغريٴ ايكٛاٌْ ايػُا١ٜٚ ثابت١څ

ٕ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ ٗ إٚسٝح  .ٗاتٵيًُكًش١ اييت أٚدسٳ ثبٛتٗا ٚبكا٥ٗا تابع١څ

ٛټ ٍ تسضهٝاڄ مٛ ٛٻؾإٕ ٖصٙ ايكطاضات ـ بڀبٝع١ اؿاٍ ـ تتش ٚتهاٌَ َػتُطٸ ٍڈؼ

 .(4)«ا٭ؾهٌ

َؿازٖا إٔ ٖصٙ ايكطاضات تٓكػِ إٍ قػٌُ،  ٌ إٍ ْتٝذ١ٺٚبعس ٖصا ايبٝإ تٛقٻ

 ُٖٚا:

ٚٸ  ٫ تكبٌ ايتػٝري. : أسهاّ ٚقٛاٌْ ايؿطٜع١، ٖٚٞ ثابت١څٍايكػِ ا٭

ِٸايكػِ ايجاْٞ ٚنعٗا ٚتٓؿٝصٖا  : ا٭سهاّ ايكازض٠ َٔ َٓڀًل اي١ٜ٫ٛ، ٚاييت ٜت
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ٍ يًُكًش١، ٚتتبسٻ ١. ٚإٕ ٖصٙ ايكطاضات ٗ بكا٥ٗا ٚظٚاهلا تابع١څؽ إكًش١ اٯْٝٸع٢ً أغا

 .(5)ٍ إكًش١بتبسټ

َٔ  ٚقس شنط بعض ايعًُا٤ اٯخطٜٔ تعطٜؿاڄ َؿابٗاڄ هلصا ايتعطٜـ، َع َعٜسٺ

ٞٸ» إش ٜكٍٛ: ;ايتٛنٝض ا٭١َ ع٢ً أغاؽ  إٕ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٖٛ اؿهِ ايصٟ ٜكسضٙ ٚي

َٸ١سٸايهٛاب٘ احمل َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً غ١َ٬ اجملتُع، ٚتِٓٛٝ  ;ز٠ طبكاڄ يًُكاحل ايعا

ػات اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ، أَٛضٙ، ٚإقا١َ ايع٬قات ايكشٝش١ بٌ إ٪غٸ

ػات ببعهٗا، ٚا٭ؾطاز ببعهِٗ، ٚٗ َٛضز إػا٥ٌ ايجكاؾ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ، ٚع٬ق١ إ٪غٸ

١، ٚايعُطإ، اؿطب ٚايػًِ، ٚايكشٸل بايٓٛاّ ايهطٜيب ٚايعػهطٟ، َٚٚا ٜتعًچ

ٚايڀطم ٚإٛاق٬ت، ٚا٭ٚظإ ٚإكازٜط، ٚإقساض ايع٬ُت ايٓكس١ٜ، ٚايتذاض٠ ايساخ١ًٝ 

١ بايع١ًُ ايكعب١، ٚاؿكٛق١ٝ، ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚايػٝاغ١ٝ، ٚاـاضد١ٝ، ٚا٭َٛض اـاقٸ

 .(6)«ْٚٛاؾ١ إسٕ ْٚاهلا، ٚغا٥ط إػا٥ٌ ا٭خط٣

 ٌ إٍ ْكڀتٌ، ُٖٚا:يتعطٜـ ايجاْٞ ْتٛقٻبا٫يتؿات إٍ اٚ

ٞٸ  ;ٜهٕٛ ٖصا اؿهِ تهًٝؿٝاڄ تاض٠ڄؾ ;ايؿكٝ٘ ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ أـ إٕ سهِ ايٛي

ل َٛنٛع بتشكڊ اڄٖٓٵٜهٕٛ ٖصا اؿهِ ضٳ ثايج١ ٚتاض٠ڄ ;ٚتاض٠ ٜهٕٛ اؿهِ ٚنعٝاڄ

 اؿهِ ايؿطعٞ.

ُٸ ٞٸب ـ إٕ َٗ كتكط ع٢ً تٓؿٝص ا٭سهاّ ايؿكٝ٘ ـ طبكاڄ هلصا ايتعطٜـ ـ ٫ ت ١ ايٛي

ٞٸ باٱناؾ١ إٍ ا٭ٚاَط ٚا٭سهاّ ايتٓؿٝص١ٜ،  ،ايؿكٝ٘ ايؿطع١ٝ ؾك٘، بٌ إٕ ايٛي

ٝٵسٳّهٓ٘ إٔ ٜكسض ا٭سهاّ طبكاڄ ٕا ٜطاٙ َٔ إكًش١،  إٔ ٖصا اؿهِ يٝؼ ثابتاڄ  بٳ

ٌٷ ،ٚزا٥ُاڄ ط ٚٗ َعطض يًتػٝټ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ اؿهِ ايؿطعٞ، بٌ ٖٛ قاب

 ايعٚاٍ.

 

ٛٸع١ إصنٛض٠ بؿإٔ َػاس١ اؿهِ اي٥٫ٛٞ  ٖٓاى ايهجري َٔ اٯضا٤ إتٓ

ٞٸ ق٬سٝاتٚسسٚز  َٳ ايٛي ٖٚٓاى  ;(7)ب١ٝػٵ١ با٭َٛض اؿٹاعتربٖا خاقٸ ٔٵايؿكٝ٘. ؾٗٓاى 

ى ٖٚٓا ;(8)َػأي١ ايسؾاع عٔ ا٭ضانٞ اٱغ١َٝ٬ أٜهاڄ ب١ٝػٵأناف إٍ ا٭َٛض اؿٹ ٔٵَٳ

إٕ اؿهِ اي٥٫ٛٞ  :ٚقاٍ بعض ايعًُا٤; (9)أناف إٍ شيو إقا١َ اؿسٚز ٚايتععٜطات ٔٵَٳ
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٘څ َٳ ;(11)، ٚإكًش١ ايٓٛع١ٝ(10)با٭َٛض ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ َطتب اعترب  ٔٵٖٚٓاى 

ٞٸ ق٬سٝات ايؿكٝ٘ َطتبڀ١ بإْؿاش ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ٚإزاض٠ ؾ٪ٕٚ اٱغ٬ّ ٗ  ايٛي

َٳ; (12)١َٝ٬ ايعازي١إطاض ايكٛاٌْ اٱغ عطٸف ايكٛاٌْ ٚايكطاضات اٱغ١َٝ٬  ٔٵٖٚٓاى 

ٞٸبأْٗا ط٠ ٗ إطاض ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ إتػٝٿ  .(13)ايؿكٝ٘ َٔ ؾ٪ٕٚ ايٛي

ٌٸ إ٫چ ُٓا بؿطن١ٝ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٖٚٞ: يٛ غًډ ،ايبشح ٜهُٔ ٗ ٖصٙ إػأي١ إٔ ق

ٞٸ ق٬سٝاتٚ إڀًك١ ؾُا ٖٞ َػاس١ اؿهِ اي٥٫ٛٞ؟ ٌٖ َػاس١ سهِ ايؿكٝ٘  ايٛي

ي٘ إقساض اؿهِ َٔ خاضز ٖصا اٱطاض،  ٗ زا٥ط٠ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إڀًك١، ٫ٚ ولٸ

ت ٗ ٖصٙ ق٬سٝاٚي٘  ،صاڄ يٮسهاّ ايؿطع١ٝيًؿكٝ٘ ـ باٱناؾ١ إٍ نْٛ٘ َٓؿڍ أّ ولٸ

سٚ ـ َا ٜطاٙ قاؿاڄ؟ ٖٓاى ٗ ٖصا ايؿإٔ ـ ع٢ً َا ٜب ايسا٥ط٠ ـ إٔ ٜكسض ا٭سهاّ ٗ

 ق٫ٕٛ ض٥ٝػإ بٌ ايكا٥ًٌ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘ إڀًك١، ُٖٚا:

ٟٷ1 إٕ َػاس١ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ؽتعٍ نُٔ إطاض ا٭سهاّ  :ٜكٍٛ ـ ٖٓاى ضأ

ٞٸ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، ٫ٚ ّهٓ٘ ٚنع  صٺايؿكٝ٘ يٝؼ غ٣ٛ َٓؿڍ ايؿطع١ٝ، ٚإٕ ايٛي

ِڈ  خاضز إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ. سه

نُا غبل إٔ شنطْا ـ َٔ نًُات قاسب ػتؿاز ـ إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تٴ

 .(15)، ٚبعض ايؿكٗا٤ اٯخطٜٔ(14)اؾٛاٖط

تٓشكط نُٔ  ـ ٜصٖب ايطأٟ ايجاْٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ زا٥ط٠ اؿهِ اي٥٫ٛٞ 2٫

ٞٸ خاضز ْڀام ا٭سهاّ  ايؿكٝ٘ َكًش١ڄ إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚإِا إشا ضأ٣ ايٛي

هض َٔ ن٬ّ اٱَاّ يطأٟ ٜتٸايؿطع١ٝ أَهٔ ي٘ إٔ ٜكسض اؿهِ أٜهاڄ. ٖٚصا ا

نُٔ  اؿه١َٛ َٓشكط٠ڄ ق٬سٝاتإشا ناْت زا٥ط٠ ...»، َٚٔ شيو قٛي٘: &اـُٝين

إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؾك٘ ٚدب إٔ ٜهٕٛ عطض اؿه١َٛ اٱهل١ٝ ٚاي١ٜ٫ٛ إڀًك١ 

ٛٻ ب ٚشيو ٭ٕ ٖصا غٝرتتٻ ;ٚاٖط٠ ب٬ َع٢ٓ ٫ٚ َهُٕٛ |ا٭نطّ ن١ إٍ ايٓيبٸإؿ

ف ٗ ايڀطم إػتًعّ يًتكطٸ إٔ ًٜتعّ بٗا، َٔ قبٌٝ: ؾلٸ شٜط ٫ ّهٔ ٭سسٺعًٝ٘ قا

١، ٚإٓع ايعػهطٜ إٓاظٍ ايٛاقع١ أَاَٗا، ٚايتذٓٝس ٚإدباض ا٭ؾطاز ع٢ً أزا٤ اـس١َ

َٔ زخٍٛ أٚ خطٚز ايع١ًُ ايكعب١، َٚٓع ا٫ستهاض ٗ غري إٛاضز إٓكٛق١، 

ضات ٚاٱزَإ، ٭غعاض، ٚإٓع َٔ تٛظٜع إدسٸٚاؾُاضى ٚايهطا٥ب، ٚإٓع َٔ ضؾع ا

... َٚٔ ٖٓا ا ٜسخٌ ٗ زا٥ط٠ ق٬سٝات ايسٚي١ٚغري شيو ايهجري ٖ ،ٌٚٓ ايػ٬ح
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ّهٔ يًشانِ إٔ ٜعٌٜ َػذساڄ أٚ بٝتاڄ َٔ أدٌ تٛغٝع ايڀطٜل، َع زؾع مثٓ٘ إٍ 

.. نُا ّهٔ ٌ َػذساڄ عٓس ايهطٚض٠.قاسب٘، نُا ّهٔ يًشانِ إٔ ٜعڀڍ

ت كايؿ١ڄ ٚاسس إشا ناْ شه١َٛ إٔ تؿػذ ايعكٛز إرب١َ َع ا٭ؾدام َٔ ططفٺيً

ٌڈ ٌ اؿرٸ.. ّٚهٔ يًشه١َٛ إٔ تعڀڍٕكًش١ ايب٬ز ٚاٱغ٬ّ. ـ ضغِ أْ٘  تَ٪قډ بؿه

َٸ  .(16)«...َهطٸاڄ َكًش١ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ١ ـ عٓسَا ٜهَٕٛٔ ايؿطا٥ض اٱغ١َٝ٬ اهلا

 

 ،تٓؿٝص١ٜ َٚا إشا نإ اؿهِ اي٥٫ٛٞ فطٸز قٝػ١ٺ ،ٙ إػأي١ل بٗصَا ٜتعًډ ٗ

ٞٸأٚ ايؿكٝ٘ تٴدتعٍ ٗ ٖصا اٱطاض، أٚ إٔ اؿهِ إصنٛض ٫ ٜكتكط ع٢ً  ٕ ٚٚٝؿ١ ايٛي

ز تٓؿٝص ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، بٌ ّهٓ٘ إٔ ٜكسض اؿهِ َٔ خاضز إطاض فطٸ

ٜٚبسٚ إٔ ا٫خت٬ف بٌ  .ٖٓاى ضأٜإ ،ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أٜهاڄ ـ نُا غبل إٔ شنطْا ـ

 ٚعُٝل. ب ايٛاٖط دازپػٳٖصٜٔ ايطأٌٜ عځ

ٔٵ ٞٸ ٜبسٚ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٔ ٖصا ا٫خت٬ف فطٸز خ٬فٺ ٚيه  ،٫ أنجط ،يؿٛ

طَٚا إشا نإ ٜكتكط ع٢ً  «ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»َع٢ٓ أْ٘ ٜعٛز إٍ إطاز َٔ َكڀًض 

ٚٸ ِٸي١ٝ، أٚ ٜٴا٭سهاّ ا٭ ٌٸإأٟ  .ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛص َٓٗا َٚٔ طاز َٓٗا ا٭ع َٔ  ٚاسسٺ ٕ ن

َػاٜطاڄ يًُع٢ٓ ايصٟ ٜطٜسٙ  َع٢ٓٶ «ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ايكا٥ًٌ بٗصٜٔ ايطأٌٜ أضاز َٔ 

ا٭سهاّ »اٯخط; ٚيصيو شٖب أسسُٖا إٍ ايكٍٛ ـ ع٢ً أغاؽ إع٢ٓ إطاز ي٘ َٔ 

ِڈـ بإٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ يٝؼ فطٸ «ايؿطع١ٝ ٞٸ تٓؿٝصٟ، ٚإِا ّهٔ ز سه ايؿكٝ٘  يًٛي

ٚٸ أَا اٯخط ؾكاٍ ـ طبكاڄ يًُع٢ٓ  ;ي١ٝصإٔ ٜكسض سهُاڄ خاضز إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ طا٭

تٓؿٝصٟ، ٫ٚ ّهٔ  إٕ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ي٘ طابعٷ :ـ «ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ايصٟ أضازٙ َٔ 

ٞٸ ٚٸ يًٛي  ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛص، ٚإِاايؿكٝ٘ إٔ ٜكسض سهُاڄ خاضز إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ طا٭

ّٚهٓ٘ إٔ ٜكسض اؿهِ نُٔ ٖصٙ ايسا٥ط٠  ،هلصٙ ٭سهاّ ايؿطع١ٝ صٺٖٛ فطٸز َٓؿڍ

 ؾك٘.

ٞٸ ص يٮسهاّ ايؿكٝ٘ يٝؼ فطٸز َٓؿڍ تٛنٝض شيو: إٕ ايصٟ ٜكٍٛ بإٔ ايٛي

ايؿطع١ٝ، بٌ باٱناؾ١ إٍ تٓؿٝص ا٭سهاّ إصنٛض٠ ّهٓ٘ إٔ ٜكسض سهُاڄ خاضز 

ّٴ «ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»َٔ ٙ إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أٜهاڄ، َطازٴ ٚٸ ا٭سها ي١ٝ ا٭
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ّ ع٢ ٜٛٗط َٔ ايه٬ّ إتكسٿٚايؿاٖس ع٢ً ٖصا إسٻ .ٚايجا١ْٜٛ ٚايؿدك١ٝ ٚايؿطز١ٜ

نُٔ إطاض  اؿه١َٛ َٓشكط٠ڄ ق٬سٝاتإشا ناْت زا٥ط٠ »; إش ٜكٍٛ: يٲَاّ اـُٝين

ڀًك١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؾك٘ ٚدب إٔ ٜهٕٛ عطض اؿه١َٛ اٱهل١ٝ ٚاي١ٜ٫ٛ إ

ب ٚشيو ٭ٕ ٖصا غٝرتتٻ; ٚاٖط٠ ب٬ َع٢ٓ ٫ٚ َهُٕٛ |ا٭نطّ إؿٛن١ إٍ ايٓيبٸ

ايڀطم إػتًعّ يًتكطف ٗ  إٔ ًٜتعّ بٗا، َٔ قبٌٝ: ؾلٸ عًٝ٘ قاشٜط ٫ ّهٔ ٭سسٺ

١، ايعػهطٜ إٓاظٍ ايٛاقع١ أَاَٗا، ٚقإْٛ ايتذٓٝس ٚإدباض ا٭ؾطاز ع٢ً أزا٤ اـس١َ

... ٫ ٜٓسضز نُٔ كعب١، َٚٓع ا٫ستهاض َٚا إٍ شيوخطٚز ايع١ًُ ايٚإٓع َٔ زخٍٛ أٚ 

ل با٭سهاّ ايؿدك١ٝ . َٔ ايٛانض إٔ ٖصٙ ا٭َٛض تتعًډ(17)«إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

 «ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ٚاؿكٛم ايؿطز١ٜ. ٚع٢ً أغاؽ ٖصا إع٢ٓ إطاز َٔ َكڀًض 

ٞٸ دك١ٝ، ٚقا٥ٓاڄ يًشكٛم ايؿطز١ٜ صاڄ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ ايؿايؿكٝ٘ َٓؿڍ ٜهٕٛ ايٛي

ٚخاضز إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  ،٭ؾطاز اجملتُع اٱغ٬َٞ، ٚباٱناؾ١ إٍ شيو

ّهٓ٘ إٔ  ،ٚع٢ً أغاؽ َكاحل اٱغ٬ّ َٚكاحل ْٛاّ اجملتُع اٱغ٬َٞ ،إصنٛض٠

ٜٴكسض اؿهِ أٜهاڄ. طبكاڄ هلصٙ ايٓٛط١ٜ إشا ناْت ا٭سهاّ ايؿدك١ٝ ٚإكاحل 

َع َكاحل اٱغ٬ّ ٚأسهاّ اجملتُع ٚايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ئ ٜهٕٛ  ابك١ڄايؿطز١ٜ َتڀ

ٟٸ قصٚضڈ ِٸٖٓاى أ نُإ إكاحل ايؿطز١ٜ ٚاؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ايػٛا٤. ٚأَا  ، ٜٚت

عٓس ٚقٛع ايتعاسِ بٌ ا٭سهاّ ايؿدك١ٝ ٚاؿكٛم ايؿطز١ٜ ٚبٌ َكاحل اٱغ٬ّ 

ِٸ ّ ٚا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ا٭سهاّ تكسِٜ َكاحل اٱغ٬ ٚايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ٜت

ِٸايؿطز١ٜ; إش عٓس ايتعاسِ ٜهٕٛ ايتكسټ ِٸّ يٮٖ ِٸ ، ٜٚت ٗ إٔ  ٫ ؾٳوډ. ٚضؾع ايٝس عٔ إٗ

ٟ إٍ اؿؿاٚ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚبكا٤ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬، ٚقڀع زابط ا٭سهاّ اييت ت٪زٸ

َٚا  ،ٚغ١َ٬ اجملتُعا٭داْب، ٚاْتكاض اٱغ٬ّ ع٢ً ايهؿط، ٚتِٓٛٝ أَٛض اجملتُع، 

ُٿ ،إٍ شيو ّ ع٢ً ْٝع ا٭سهاّ ايؿطز١ٜ. َٚٔ ١ٝ عاي١ٝ، ٚعٓس ايتعاسِ تتكسٻؼ٢ٛ بأٖ

ّهٔ يًشانِ إٔ ٜعٌٜ َػذساڄ أٚ بٝتاڄ َٔ أدٌ تٛغٝع ايڀطٜل، »: &ٱَآّٖا قاٍ ا

.. ٌ َػذساڄ عٓس ايهطٚض٠.َع زؾع مثٓ٘ إٍ قاسب٘، نُا ّهٔ يًشانِ إٔ ٜعڀڍ

ٚاسس إشا  يًشه١َٛ إٔ تؿػذ ايعكٛز إرب١َ َع ا٭ؾدام َٔ ططفٺنُا ّهٔ 

ٌڈ ٌ اؿرٸ.. ّٚهٔ يًشه١َٛ إٔ تعڀڍت كايؿ١ڄ ٕكًش١ ايب٬ز ٚاٱغ٬ّ.ناْ  بؿه

َٸ تَ٪قډ ١ ـ عٓسَا ٜهٕٛ َهطٸاڄ َكًش١ ايسٚي١ ـ ضغِ أْ٘ َٔ ايؿطا٥ض اٱغ١َٝ٬ اهلا
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 .(18)«اٱغ١َٝ٬

ّڈٚأَا ايكا٥ٌ بإٔ ا٭سهاّ ايٛ ٞٸأتٓؿٝص١ٜ، ٚ ١ٝ٥٫ ٖٞ فطٸز أسها ايؿكٝ٘  ٕ ايٛي

ٚأٚاَطٙ تٓشكط ٗ إطاض ا٭سهاّ  ق٬سٝاتٕ٘ سسٚز أيٮسهاّ، ٚ صٺَٓؿڍز فطٸ

ِٸ «ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ٙ َٔ ُطازٴؾايؿطع١ٝ ؾك٘،  ٚٸ ا٭ع ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ َٔ ا٭سهاّ ا٭

غ٬ّ َٚكاحل ٚايؿدك١ٝ ٚا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭سهاّ إطتبڀ١ َكاحل اٱ

ٞٸٜٴعٳ «ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ايٓٛاّ ٚاجملتُع اٱغ٬َٞ. ٚطبكاڄ هلصا إع٢ٓ َٔ  ايؿكٝ٘  سٸ ايٛي

يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، ٚإِا ّهٓ٘ إقساض ا٭سهاّ ٗ إطاض ا٭سهاّ  صٺفطٸز َٓؿڍ

 ي٘ إقساض اؿهِ خاضز ٖصا اٱطاض. إصنٛض٠ ؾك٘، ٫ٚ ولٸ

ضض بٌ ا٭سهاّ ايؿدك١ٝ ٚاؿكٛم ايؿطز١ٜ طبكاڄ هلصا ايطأٟ يٛ سكٌ ايتعا

ٚبٌ ا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭سهاّ إطتبڀ١ َكاحل اٱغ٬ّ ٚاجملتُع اٱغ٬َٞ 

 ;ٜهٕٛ ايتكسٸّ يٮسهاّ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭سهاّ إطتبڀ١ بإكاحل ا٫دتُاع١ٝ

ُٿ إشا نإ  ،ىتعاطٞ ايتٓبا :َٔ قبٌٝ ،ٕ إٔ إباحٚٵٝتٗا; ٭ٕ أْكاض ٖصا ايطأٟ ٜطٳ٭ٖ

ٞٸ . أٚ إشا أقبض (19)ايؿكٝ٘ إٔ ّٓع َٓ٘ كايؿاڄ ٕكاحل اجملتُع اٱغ٬َٞ أَهٔ يًٛي

ٌٷ ٞٸ ،اؿرٸ :َجٌ ،ٚادب عُ  ع٢ً خ٬ف َكاحل اٱغ٬ّ ٚاجملتُع اٱغ٬َٞ أَهٔ يًٛي

ٞٸ .تاڄً٘ َ٪قډايؿكٝ٘ إٔ ٜعڀڍ ايؿكٝ٘ َٔ أدٌ تك١ٜٛ ٚتِٓٛٝ دٝـ اٱغ٬ّ  نُا ّهٔ يًٛي

أٚ ٜععٍ ايكاز٠ ايعػهطٌٜ  ،ا٭سهاّ ايكها١ٝ٥ يًُذتُع إٔ ٜؿطض ايهطا٥بٚتڀٜٛط 

ٞٸ(20)أٚ تٓكٝبِٗ ،ٚايكها٠ ٗ احملانِ ايؿكٝ٘ ٚاؿه١َٛ  . نُا ّهٔ يًٛي

 ل بتِٓٛٝ أَط اجملتُع ٚتػٌٗٝ سطن١ إطٚض ٚإٛاق٬ت ٚاؿسٸَا ٜتعًډ اٱغ١َٝ٬ ـ ٗ

ٞٸ . ايڀطٜلٜكع ٗ َٔ سٛازخ ايػري ـ إٔ تعٌٜ َٓعٍ ؾدلڈ ايؿكٝ٘ قڀع  ّٚهٔ يًٛي

ايع٬قات ايتذاض١ٜ َع ايسٍٚ غري اٱغ١َٝ٬ إشا نإ شيو ٗ َكًش١ اجملتُع 

ٞٸ(21)اٱغ٬َٞ  ،ايؿكٝ٘ ـ َٔ أدٌ إقا١َ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ . ٖٚهصا ّهٔ يًٛي

أٚ  ،ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ اغتػ٬ٍ ايڀاَعٌ ٚاؾؿعٌ ـ إٔ ّٓع َٔ استهاض بعض ايبها٥ع

 ز٠ هلا.قسٸ ض تػعري٠ڄٜؿط

ٖچا تكسٻٜتٸ ّ إٔ ا٫خت٬ف بٌ أقشاب ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ إِا نإ ع٢ً هض 

ٞٸَػت٣ٛ ا٭يؿاٚ، ٚأَا َٔ سٝح احملت٣ٛ ؾُٗا َتٸ ايؿكٝ٘ ع٢ً  ؿكإ، َع٢ٓ إٔ ايٛي

ٔٷنُا ٖٛ َٓؿڍٚن٬ ايط٩ٜتٌ،  يًشكٛم ايؿطز١ٜ، ّهٓ٘  ص يٮسهاّ ايؿدك١ٝ ٚقا٥
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١ إكاحل اٱغ١َٝ٬ ٚبكا٤ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ ٚإقا١َ ايعساي١ ٗ إٔ ٜعٌُ ع٢ً قٝاْ

إٔ ٜكسض أسهاَاڄ ع٢ً خ٬ف ا٭سهاّ ايؿدك١ٝ ٚاؿكٛم ٚاجملتُع اٱغ٬َٞ، 

إٕ ٖصٙ ا٭سهاّ خاضز إطاض ا٭سهاّ »غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ أسس ايطأٌٜ ٜكٍٛ:  .ايؿطز١ٜ

ٞٸ ٚعًٝ٘ ولٸ ،«ايؿطع١ٝ ايؿطز١ٜ ا٭سهاّ َٔ خاضز إطاض  ايؿكٝ٘ إٔ ٜكسض يًٛي

نُٔ إطاض  إٕ ٖصٙ ا٭سهاّ زاخ١ًڅ»إٔ ايطأٟ اٯخط ٜكٍٛ:  إ٫چ ;ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٞٸ ،«ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ايؿكٝ٘ إِا ّهٓ٘ إقساض ا٭سهاّ ٗ ٖصٙ  إشٕ ؾايٛي

 ي٘ إٔ ٜكسض ا٭سهاّ َٔ خاضدٗا. ايسا٥ط٠، ٫ٚ ولٸ

سهاّ ايؿدك١ٝ تهٕٛ ـ طبكاڄ هلصٙ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ إدايؿ١ يٮ

ٞٸ«إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»عٔ  ايط١ٜ٩ ـ خاضد١ڄ ايؿكٝ٘ إٔ ٜٴكسض  ، إشٕ ّهٔ يًٛي

إطاض »ا٭سهاّ َٔ خاضز إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ; ٚأَا ٗ ايطأٟ اٯخط، ؾكس أضاز بـ 

أٚ  زا٥ط٠ ْٝع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، غٛا٤ ٗ شيو ا٭سهاّ ايؿطز١ٜ «ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  ،ا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ا٭سهاّ إطتبڀ١ َكاحل اٱغ٬ّ

تهٕٛ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ إطتبڀ١ باجملتُع َٚكاحل اٱغ٬ّ ـ طبكاڄ هلصا ايطأٟ ـ غري 

ٛټ خاضد١ٺ ضٙ عٔ إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؿهِ اي٥٫ٛٞ إِا ّهٔ تك

 ٫ٚ َع٢ٓ ي٘ خاضز ٖصا اٱطاض. ،«إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»نُٔ 

ٞٸ ٫ ؾٳوډ ايؿكٝ٘ ٫ ٜػتڀٝع  ٗ إٔ قاسب اؾٛاٖط ٚأْكاضٙ َٔ ايكا٥ًٌ: إٕ ايٛي

إٔ ٜكسض سهُاڄ َٔ خاضز ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إشا نإ َطازِٖ َٔ إطاض ا٭سهاّ 

ٜكٛيٕٛ بإَها١ْٝ إٔ ٜكسض  ٫ ؾٳوډايؿطع١ٝ خكٛم زا٥ط٠ اؿهِ ايؿدكٞ ؾإِْٗ 

اضز ٖصا اٱطاض إصنٛض; ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو تكطواتِٗ اييت غبل إٔ اؿهِ َٔ خ

 .(22)ٓا ع٢ً شنطٖاٝٵأتٳ

ٞٸ &اٱَاّ اـُٝين :َجٌ ،ٚأَا ايعًُا٤ اٯخطٕٚ  ٚأْكاضٙ َٔ ايكا٥ًٌ: إٕ ايٛي

ؾكست ١ٜ٫ٚ  ، ٚإ٫چ«خاضز ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ايؿكٝ٘ ّهٓ٘ إٔ ٜكسض ا٭سهاّ َٔ 

ْٝع  «إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ»ا ناْٛا ٜطٜسٕٚ َٔ ايؿكٝ٘ إڀًك١ َعٓاٖا، إش

ِٸـ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  َٔ ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭سهاّ إطتبڀ١ َكاحل  ا٭ع

ٞٸ ٫ ؾٳوډؾإِْٗ  ـ اٱغ٬ّ ايؿكٝ٘ إٔ ٜكسض سهُاڄ َٔ خاضز إطاض  ٜكٛيٕٛ: ٫ ّهٔ يًٛي

ٗ ايهجري َٔ  &ٝ٘ اٱَاّع٢ ٖٛ َا أؾاض إيٚايسيٌٝ ع٢ً ٖصا إسٻ; ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ
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ِٸ ،َع٢ٓ أْ٘ ٜطٜس َٔ ٖصا اٱطاض ْٝع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ،إٛاطٔ َٔ  ا٭ع

ٟٸ أسسٺ إٔ ٜكسض  ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َٚكاحل اٱغ٬ّ، سٝح قاٍ: ٫ ول ٭

إٔ اؿانِ ٗ  ح ٗ َٛنعڈٚيصيو ؾإٕ مساست٘ قس قطٻ .سهُاڄ َٔ خاضز ٖصا اٱطاض

ٟٸ«قإْٛ اٱغ٬ّ»ل ِا ٜڀبٿاجملتُع اٱغ٬َٞ إ  إٔ ىڀٛ خڀ٠ٛڄ أسسٺ ، ٫ٚ ّهٔ ٭

 خاضز إطاض ايكٛاٌْ ايؿطع١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬.

 ض.. ٚإشا قسٻ.ٕ٘ٛ بًٛچؾاؿانِ ا٭ع٢ً ٗ اؿكٝك١ ٖٛ ايكإْٛ، ٚاؾُٝع ٜػتًٛچ»

ٌٸاهلل يًشه١َٛ اٱغ١َٝ٬ إٔ تكّٛ. ٔٷ .. ؾايه  ع٢ً ْؿػ٘ َٚاي٘ ٚأًٖ٘; ٭ْ٘ ٫ ولٸ آَ

 .(23)«ض ٗ ايؿطع اٱغ٬َٞ اؿٓٝـيًشانِ إٔ ىڀٛ ٗ ايٓاؽ َا ٜتٓاؾ٢ َٚا قطٸ

آخط إٍ إٔ ايػا١ٜ َٔ إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ  ٗ َٛنعڈ &ٚقس أؾاض

ٗ ْؿػ٘، ٚإِا ٖٞ  ؾاؿهِ يٝؼ غا١ٜڄ»تڀبٝل ايكإْٛ اٱهلٞ ؾك٘، سٝح قاٍ: 

دصت يًٓٝ٘ ٚاتٸ ،ؾإشا طًب باعتباضٙ غا١ٜ .ْب١ًٝ َا زاَت غا١ٜڄ تهٕٛ هلا ق١ُٝڅ ٚغ١ًٝڅ

ُٸ ضٵ... ٚمل تػٓٳ٢ إٍ زضى اؾط١ّؾكس تسْٸ ،ْٝع ايٛغا٥ٌ تٓا يٮخص بعَاّ ايؿطم ٭٥

َٔ اؿٝا٠، ؾع٢ً ايؿكٗا٤ ايعسٍٚ إٔ  ٢ آخط ؿ١ٛٺا٭َٛض، ٚناْٛا باْتٛاضٖا ستٸ

طاز بٗا ٜٴ ،ضؾٝس٠ يؿطم ٜٚٓتٗعٖٚا َٔ أدٌ تِٓٛٝ ٚتؿهٌٝ سه١َٛٺآٛا ِٖ ٜتشٝٻ

 .(24)«...ايعازٍتٓؿٝص أَط اهلل، ٚإقطاض ايٓٛاّ 

ٞٸ ٗ َٛنعڈ &ٚقاٍ ص ايؿكٝ٘ ٚاؿانِ اٱغ٬َٞ إِا ٖٛ َٓؿڍ آخط بإٔ ايٛي

ؿاڄ بتڀبٝل َهًډ |ٚقس نإ ايطغٍٛ»: |ا٭نطّ َجٌ ايٓيبٸ ،يٮسهاّ اٱهل١ٝ

عب٤ تٓؿٝص ٚعًِٝٗ ٜكع  ،ا٭سهاّ ٚإقطاض ايٓٛاّ. نصيو ايؿكٗا٤; ؾإيِٝٗ اؿهِ

 .(25)«ا٭سهاّ، ٚإقا١َ سسٚز اهلل

تأغٝؼ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ؾإٕ ٖصٙ اؿه١َٛ  آخط: إشا متٸ ٗ َٛنعڈ &ٚقاٍ

ٕڈ ٌ ايؿاضع، بٳَٔ قٹ دسٜس; ٭ٕ ايكٛاٌْ اٱغ١َٝ٬ َٛنٛع١څ ٫ ؼتاز إٍ ٚنع قاْٛ

ٌڈ»ٚاؿه١َٛ إِا تكّٛ ع٢ً تٓؿٝصٖا:  ١ ض٠ زؾچَٔ أْهِ قازضٕٚ ع٢ً إزا أْا ع٢ً ٜك

ٌٸٛٵاؿهِ عٓس تكٜٛض أغؼ اؾځ َا ؼتادٕٛ إيٝ٘ َٔ قٛاٌْ  ض ٚايًِٛ ٚايعسٚإ. ٚن

كٌ بإزاض٠ ايسٚي١ ٚايهطا٥ب ٚاؿكٛم ٗ إغ٬َٓا، غٛا٤ ٗ شيو َا ٜتٸ ِْٚٛ ؾٗٛ َٛدٛزٷ

ع صٚا ؾك٘ َا ؾطٿعًٝهِ إٔ تٓؿڍ .دسٜس ٚايعكٛبات ٚغريٖا. ٫ ساد١ بهِ إٍ تؿطٜعڈ

ط عًٝهِ ايهجري َٔ ايٛقت ٚاؾٗس، ٜٚػٓٝهِ عٔ اغتعاض٠ قٛاٌْ يهِ. ٖٚصا ٜٛؾڍ
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 .(26)«َٔ ايؿطم أٚ ايػطب

ّڈ بعس اعتباضٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ بٝاْاڄ ؾُٝع ايكٛاٌْ  ،آخط ٚٗ ن٬

بإٔ ايعٌُ بٗصٙ ايكٛاٌْ إِا  &ٞ ْٝع استٝادات ايٓاؽ، قاٍٚايهٛاب٘ اييت تًبٸ

ٚٸ»: ١ٜٝهٕٛ َٔ ططٜل إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ٬َ : أسهاّ ايؿطع ؼتٟٛ ع٢ً قٛاٌْ ٫ڄأ

ٛٸع١ يٓٛاّ ادتُاعٞ َتهاٌَ. ٚؼت ٖصا ايٓٛاّ تًبٸ ... ٢ ْٝع سادات اٱْػإَتٓ

: عٓس إَعإ ايٓٛط ٗ َا١ٖٝ أسهاّ ايؿطع ٜجبت يسٜٓا إٔ ٫ غبٌٝ إٍ ٚنعٗا ثاْٝاڄ

 .(27)«شات أدٗع٠ َكتسض٠ بٛاغڀ١ سه١َٛٺ َٛنع ايتٓؿٝص إ٫چ

هض ٚنُا ٜتٸ .ٗ ٖصا ايؿإٔ &اـُٝينَٔ نًُات اٱَاّ  اْبٷنإ ٖصا د

أٚغع َٔ  «إطاض ا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ»َٔ ٖصٙ ايهًُات ؾإٕ مساست٘ ٜط٣ إٔ 

٢ ا٭سهاّ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭سهاّ إطتبڀ١ ا٭سهاّ ايؿدك١ٝ، عٝح تؿٌُ ستٸ

ٞٸ &َٚٔ ٖٓا ؾكس عسٸ. َكاحل اٱغ٬ّ أٜهاڄ غ١َٝ٬ فطٸز ايؿكٝ٘ ٚاؿه١َٛ اٱ ايٛي

إطاض ا٭سهاّ »ي٘ إقساض ا٭سهاّ ٗ  صٜٔ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، ٚإِا ولٸَٓؿچ

 ؾك٘، ٫ٚ ّهٓ٘ إٔ ٜكسض سهُاڄ َٔ خاضز ٖصٙ ايسا٥ط٠. «ايؿطع١ٝ

ٌٴ ٞٸ إؿكايه٬ّ إٔ ن٬ ايطأٌٜ ٜتٸ ٚساق ايؿكٝ٘ ّهٓ٘ ـ َٔ أدٌ  ع٢ً إٔ ايٛي

غ٬َٞ ٚإقا١َ ايعساي١ ٗ اجملتُع ـ إٔ اؿؿاٚ ع٢ً َكًش١ اٱغ٬ّ ْٚٛاّ اجملتُع اٱ

إٔ ٖصا اؿهِ  ٜكسض سهُاڄ ع٢ً خ٬ف اؿهِ ايؿدكٞ ٚإكاحل ايؿطز١ٜ، إ٫چ

ٟڈ ٞٸ ،خاضز إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ طبكاڄ يطأ ايؿكٝ٘ إٔ هعٌ سهُاڄ  ٚعًٝ٘ ّهٔ يًٛي

هِ أْ٘ ع٢ً أغاؽ ايطأٟ اٯخط ٜهٕٛ ٖصا اؿ إ٫چ ;َٔ خاضز إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٞٸ، «اٱطاض ايؿطعٞ»زاخ٬ڄ نُٔ  ايؿكٝ٘ إِا ّهٓ٘ دعٌ اؿهِ  ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٛي

 ي٘ إٔ ٜكّٛ بصيو خاضز ٖصا اٱطاض. نُٔ إطاض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٫ٚ ولٸ

ّ إٔ ايٓعاع بٌ أقشاب ٖصٜٔ ايطأٌٜ ٖٛ هض ٖا تكسٻٚايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ أْ٘ قس اتٸ

ٞپ ٟټبايهاٌَ، ٚأَا ٗ إع٢ٓ ٚا يؿٛ  بُٝٓٗا. خ٬فٺ ٕهُٕٛ ؾ٬ ٜٛدس أ

 

 .ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭قٛاٍ اييت ٚٗطت ٗ َعطض بٝإ َا١ٖٝ اؿهِ اي٥٫ٛٞ

ِٸ  تًو ا٭قٛاٍ َا ًٜٞ: َٚٔ أٖ
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َٳ ٚٸ ٔٵأـ ٖٓاى  ي١ٝ، ٜصٖب إٍ ايكٍٛ بإٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٖٛ َٔ ْٛع ا٭سهاّ ا٭

ٍٸَٔ َكازٜكٗا. ٚقس اغ ْ٘ ٚاسسٷأٚ ; إش &ٲَاّ اـُٝيني أْكاض ٖصا ايكٍٛ به١ًُٺ تس

ٚٸ»ٜكٍٛ:   .(28)«ي١ٝإٕ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚاؿهِ اي٥٫ٛٞ َٔ ا٭سهاّ ا٭

ا٭سهاّ  ٫ غٝٻُاإٕ أسهاّ اٱغ٬ّ، ٚ»ٚقٌٝ ٗ بٝإ ٚتٛنٝض ٖصا ايطأٟ: 

 ،٢ ا٭سهاّ ايعباز١ٜٚستٸ ،ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚاؿسٚز ٚايتععٜطات

ٌ اؿانِ اٱغ٬َٞ بٳس٠ َٓص ايبسا١ٜ بعسّ ٚدٛز سهِ َٔ قٹ، َكٝٻاؿرٸ :َٔ قبٌٝ

ٞٸ بؿطٙ عسّ تعڀًٝ٘  ٚبٗصا إع٢ٓ ّهٔ يًُػتڀٝع إٔ ٜصٖب إٍ اؿرٸ .ايؿكٝ٘( )ايٛي

... ٚع٢ً ٖصا إب٢ٓ ؾإٕ ْٝع ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ اييت ٜكسضٖا ٌ ايٛيٞ ايؿكٝ٘بٳَٔ قٹ

ٞٸ ٚٸ ايؿكٝ٘ بعس تؿدٝل ايٛي ي١ٝ، ضغِ أْ٘ قس ّهٔ إكًش١ غتهٕٛ َٔ ا٭سهاّ ا٭

 .(29)«...ٛاضز ع٢ً ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ أٜهاڄتڀبٝكٗا ٗ بعض إ

ٚٸسك١ًٝ ٖصا ايطأٟ إٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٜٴعٳ ي١ٝ، َع٢ٓ إٔ سٸ َٔ ا٭سهاّ ا٭

ٚٸ س٠ بعسّ ٚدٛزٙ، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ عسّ اؿهِ ي١ٝ تهٕٛ َكٝٻْٝع ا٭سهاّ ا٭

ٚٸإصنٛض  َٔ ا٭سهاّ  ٟ إٍ ٚٗٛض ْٛعڈٕ ٚدٛزٙ ٜ٪زٸإي١ٝ، عٝح َٔ قٝٛز ا٭سهاّ ا٭

ٚٸ ٚٸ ٟ إٍ ٚٗٛض ْٛعڈي١ٝ، ٚعسَ٘ ٜ٪زٸا٭ َع عسّ اؿهِ  :ي١ٝ. ؾُج٬ڄآخط َٔ ا٭سهاّ ا٭

ٞٸبٳَٔ قٹ بتعڀٌٝ اؿرٸ ع٢ً إػتڀٝع، َٚع  ل اؿهِ بٛدٛب اؿرٸايؿكٝ٘ ٜتشكډ ٌ ايٛي

ٚإٕ  ،ل اؿهِ عط١َ ٚدٛب اؿرٸٌ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ ٜتشكډبٳٚدٛز اؿهِ إصنٛض َٔ قٹ

ٚٸ ن٬ڋ ي١ٝ. إٕ ٖصا ايكٝس إصنٛض ٖٛ َٔ ٖصا ايٛدٛب ٚاؿط١َ ٜعترب َٔ ا٭سهاّ ا٭

، َٚع عسَٗا ل ٚدٛب اؿرٸُاَاڄ، ٚاييت بٛدٛزٖا ٜتشكډ َجٌ قٝس ا٫غتڀاع١ إٍ اؿرٸ

َٔ ٖصا ايٛدٛب ٚا٫غتشباب ٚاٱباس١  أٚ إباست٘، ٚإٕ ن٬ڋ ل اغتشباب اؿرٸٜتشكډ

ٚٸ  ي١ٝ.ٜعترب َٔ ا٭سهاّ ا٭

 

ٌٷٜبسٚ أْ٘ ٫ أقٌ ايٓٛط١ٜ ٚإسٸ تكسّٗا  يًسؾاع، ٫ٚ اٱٜهاسات اييت متٸ ع٢ قاب

 بؿأْٗا، ٫ٚ ايسيٌٝ ايصٟ متٸ ا٫غتٓاز إيٝ٘. 

ٚٸأَا عسّ إَهإ ايسؾاع عٔ أقٌ إسٸ متٸ  ي١ٝ أسهاّع٢ ؾٮٕ ا٭سهاّ ا٭

ٚٸ ي١ٝ يٮؾٝا٤، ٗ سٌ إٔ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ دعًٗا ع٢ً أغاؽ إكاحل ايصات١ٝ ٚا٭
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ٌ بٳإٕ اؿهِ عط١َ ايتٓباى َٔ قٹ :ؾُج٬ڄ .ٌ ع٢ً أغاؽ َكاحل اجملتُع اٱغ٬َٞعٳتٴذٵ

إريظا ايؿرياظٟ مل هعٌ َٔ أدٌ إؿػس٠ ايصات١ٝ ٗ ايتٓباى; إش يٝؼ ٗ ايتٓباى 

 ،إِا دعًت اؿط١َ إصنٛض٠ َٔ أدٌ َكًش١ اجملتُع اٱغ٬َٞشات١ٝ، ٚ َؿػس٠څ

يًسٚي١ ايربٜڀا١ْٝ  َع٢ٓ إٔ ايتٓباى إِا متٸ ؼطّ٘ ٗ تًو إطس١ً ايع١َٝٓ ٭ٕ ؾٝ٘ تك١ٜٛڄ

َٔ  ٚإنعاؾاڄ يًُذتُع اٱغ٬َٞ. ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ ؼطِٜ اؿرٸ ،إػتعُط٠

نإ ٜؿتٌُ ٗ سٝٓٗا ع٢ً َؿػس٠  ٔ ٭ٕ اؿرٸمل ٜه ، ؾإْ٘&ٌ اٱَاّ اـُٝينبٳقٹ

ٖصا عٌ َٔ أدٌ ضعا١ٜ َكاحل اجملتُع اٱغ٬َٞ، شات١ٝ، بٌ إٕ ٖصٙ اؿهِ قس دٴ

ٚٸ  .٫ڄأ

ِٸٚثاْٝاڄ دعًٗا ع٢ً ؾهٌ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚاؾع١ٝ٥  : إٕ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٜت

ٚٸٚإ٪قډ ٚع٢ً  ،ٝك١ٝ زا٥ُاڄي١ٝ تأتٞ ع٢ً ؾهٌ ايكه١ٝ اؿكت١، ٗ سٌ إٔ ا٭سهاّ ا٭

ٛڈ سٸ َٔ ا٭سهاّ عٳتٴ َٔ شيو َج٬ڄ إٔ سط١َ ايتٓباى َٚكاطع١ اؿرٸٚ .ٞ ٚزا٥ُٞنًچ م

ٛڈ ،١ َٔ ايعَٔخاقٸ ٚػعٌ يؿرت٠ٺ ،اي١ٝ٥٫ٛ دع٥ٞ ٚؾدكٞ، ٚأَا ٚدٛب  ٚع٢ً م

ٚٸ ِٸ دعًٗا ايكّٛ ٚايك٠٬ ٚسط١َ ؾطب اـُط ٚأَجاٍ شيو َٔ ا٭سهاّ ا٭ ي١ٝ ؾٝت

ٌڈ ٌٸ ،ؿٌٚؾُٝع إهًډ ،٥ِٞ ٚزانًچ بؿه ٕڈ ٗ ن  َٚهإ.  ظَا

ٚأَا عسّ ُا١َٝ تٛنٝض ٖصا ايطأٟ ؾٮْ٘ ع٢ً أغاؽ ٖصا ايتٛنٝض تهٕٛ 

ٚٸ ٞٸبٳس٠ بعسّ قسٚض اؿهِ إدايـ َٔ قٹي١ٝ َكٝٻْٝع ا٭سهاّ ا٭  .ايؿكٝ٘ ٌ ايٛي

ٙڅ ؾُج٬ڄ: إٕ ٚدٛب اؿرٸ ٞٸبٳس بعسّ تعڀًٝ٘ ٚسٛطٙ َٔ قٹَٚكٝٻ يًُػتڀٝع َؿطٚ  ٌ ايٛي

ٞٸبٳٕ عسّ اؿهِ إدايـ َٔ قٹإايؿكٝ٘، ٚسٝح  ٚٸ ايؿكٝ٘ قٝسٷ ٌ ايٛي ي١ٝ ٗ ا٭سهاّ ا٭

ٞٸبٳؾاؿهِ ايصٟ ٜكسض َٔ قٹ ٚٸ ٌ ايٛي  ي١ٝ.ايؿكٝ٘ ٜعترب َٔ ا٭سهاّ ا٭

ٍڈ ٞٸ ; إش قشٝضٷٜبسٚ إٔ ٖصا ايتٛنٝض غري َكبٛ ايؿكٝ٘ إشا أقسض سهُاڄ  إٔ ايٛي

ٚٸكايؿاڄ ع٢ً خ٬ف اؿهِ ا ِٸ٭ ٚٸ يٞ ٫ ٜت يٞ، ٚهب ايعٌُ عهِ ايعٌُ باؿهِ ا٭

ٞٸ ٚٸ ايؿكٝ٘، إ٫چ ايٛي س٠ بعسّ قسٚض اؿهِ ي١ٝ َكٝٸإٔ ٖصا ٫ ٜعين إٔ ا٭سهاّ ا٭

ٞٸبٳإدايـ َٔ قٹ ٚٸأ ينايؿكٝ٘، ٫ٚ ٜع ٌ ايٛي  ي١ٝ.ٕ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٜكبض َٔ ا٭سهاّ ا٭

 :ايتايٞٚبٝإ إػأي١ ع٢ً ايٓشٛ 

ٞٸبٳاؿهِ اي٥٫ٛٞ، أٟ عسّ قسٚض اؿهِ إدايـ َٔ قٹ أـ إٕ عسّ  ٌ ايٛي

ٚٸ  ي١ٝ.ايؿكٝ٘، ٜعترب قٝساڄ ٗ ا٭سهاّ ا٭
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ٚٸ سٸ ي١ٝ ؾإٕ شيو اؿهِ ٜٴعٳب ـ عٓسَا ٜعترب عسّ اؿهِ قٝساڄ ٗ ا٭سهاّ ا٭

ٚٸ  ي١ٝ.َٔ ا٭سهاّ ا٭

 ي١ٝ.ٚٸٜٓتر عٔ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ إٔ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ غٛف تهٕٛ َٔ ا٭سهاّ ا٭

ٔٵ ٜبسٚ إٔ ن٬ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ غري قابًٌ يًسؾاع، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓتٝذ١  ٚيه

 أٜهاڄ. ب١ عًُٝٗا غتهٕٛ باط١ًڄإرتتٿ

ٚٸ ٚٸ ٍأَا بڀ٬ٕ ا٭َط ا٭ يٞ عٓس ؾُٔ د١ٗ أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ تطى اؿهِ ا٭

ٞٸبٳقسٚض اؿهِ إدايـ َٔ قٹ ٗ  ايؿكٝ٘ ٌ ايٛيٞ ايؿكٝ٘، ٚٚدٛب ايعٌُ عهِ ايٛي

ٔٵ ٚٸ َجٌ ٖصٙ اؿاي١، ٚيه  يٞ:ٖٓاى استُا٫ٕ ٗ تطى اؿهِ ا٭

ٚٸ1 ي١ٝ اييت متٸ دعًٗا ع٢ً أغاؽ إكًش١ ـ وتٌُ إٔ تهٕٛ ْٝع ا٭سهاّ ا٭

ٞٸبٳس٠ بعسّ قسٚض اؿهِ إدايـ َٔ قٹايصات١ٝ َكٝٸ ايؿكٝ٘، عٝح ٜهٕٛ هلصا  ٌ ايٛي

ٚٸٌ ٗ َكًش١ ا٭سهاّ اايكٝس ٚدٛزاڄ ٚعسَاڄ تسخټ ي١ٝ، َع٢ٓ إٔ ٖصا ايكٝس إشا نإ ٭

ٕٵ ;كاڄ أٜهاڄ، ٚنإ اؿهِ إٓؿٛز َتشكڍكاڄ ناْت ٖٓاى َكًش١څَتشكڍ مل ٜهٔ  ٚإ

ٌٷ ،كاڄ ئ تهٕٛ ٖٓاى َكًش١څشيو ايكٝس َتشكڍ يًشهِ إٓؿٛز  ٫ٚ ٜهٕٛ ٖٓاى دع

ٔ اجملعٍٛ ع٢ً إػتڀٝع ع٢ً أغاؽ إكًش١ ٜهٕٛ َ ي٘. ؾُج٬ڄ: إٕ ٚدٛب اؿرٸ

ٞٸبٳساڄ بعسّ قسٚض تعڀًٝ٘ َٔ قٹايبسا١ٜ َكٝٸ ْ٘ َع اؾرتاض عسّ إايؿكٝ٘، عٝح  ٌ ايٛي

ٞٸبٳٖصا ايكٝس )أٟ قسٚض اؿهِ بتعڀًٝ٘ َٔ قٹ  ايؿكٝ٘( ٫ تهٕٛ ٖٓاى َكًش١څ ٌ ايٛي

ل ٖصا ايكٝس )أٟ عسّ فعٍٛ ي٘، َٚع اؾرتاض ؼكڊ ٗ اؿر، ٫ٚ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚدٛبٷ

ٞٸبٳَٔ قٹ ٘قسٚض سهِ بتعڀًٝ ، ٗ شيو اؿرٸ ايؿكٝ٘( تهٕٛ ٖٓاى َكًش١څ ٌ ايٛي

ايصٟ ٜهٕٛ ي٘ زخٌ  ،ٜٚهٕٛ ٚادباڄ أٜهاڄ. ُاَاڄ نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ؾطٙ ا٫غتڀاع١

ٌٷٗ َكًش١ اؿرٸ ٗ ٚدٛب٘، َٚع اؾرتاض عسَ٘ ٫ تهٕٛ ٗ  ، نُا ٜهٕٛ ي٘ زخ

 ًَع١َ، ٫ٚ ٜهٕٛ ايٛدٛب فع٫ٛڄ ي٘. اؿر َكًش١څ

ٚٸـ ا٫ستُاٍ اٯ2 ِٸخط إٔ ا٭سهاّ ا٭  ي١ٝ تؿتٌُ ع٢ً َكاحل شات١ٝ زا٥ُاڄ، ٜٚت

ٞٸبٳدعٌ أسهاَٗا ع٢ً أغاؽ ٖصٙ إكًش١، ٚإٕ قسٚض اؿهِ إدايـ َٔ قٹ  ٌ ايٛي

ٌٷ سٸعٳايؿكٝ٘ ٫ ٜٴ ٗ إكًش١ ٚدعٌ اؿهِ هلا، غا١ٜ َا ٖٓايو  قٝساڄ هلا، ٚيٝؼ ي٘ زخ

ايسؾع ٗ اـاضز، ؾُٝا إشا  ؿػستٗا ٚادب١ځا٫غتٝؿا٤، َٚ إٔ َكًشتٗا إِا تهٕٛ ٫ظ١َځ

 أؾسٸ أٚ َؿػس٠څ أؾسٸ، ٚأَا إشا ظآتٗا َكًش١څ أٚ َؿػس٠څ ٗا َكًش١څَكابًمل تهٔ ٗ 
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يصيو تهٕٛ إكًش١ أٚ  ّ يٮق٣ٛ، ْٚتٝذ١ڄػطٟ قاعس٠ باب ايتعاسِ، ٜٚهٕٛ ايتكسټ

ا٤ أٚ ٚادب١ ايسؾع ٗ غري ٫ظ١َ ا٫غتٝؿ إؿػس٠ إكاب١ً يًُكًش١ أٚ إؿػس٠ ا٭ؾسٸ

 .٘ إٍ إكًش١ ا٭ق٣ٛ أٚ ايػعٞ إٍ زؾع إؿػس٠ ا٭ؾسٸَٔ ايتٛدټ ٫ بٴسٻاـاضز، بٌ 

ٚٸٚ ي١ٝ بعس قسٚض اؿهِ طبكاڄ هلصا ا٫ستُاٍ ؾإٕ عسّ ايعٌُ با٭سهاّ ا٭

ٞٸبٳإدايـ َٔ قٹ أٟ  ،أق٣ٛ أٚ َؿػس٠ٺ ايؿكٝ٘ إِا ٖٛ َٔ أدٌ َعآت٘ َكًش١ٺ ٌ ايٛي

ٞٸبٳبعس تعڀًٝ٘ َٔ قٹ تطى َٓاغو اؿرٸ ٕإ  ايؿكٝ٘ إِا ٖٛ ٭دٌ َعاضنت٘ َكًش١ٺ ٌ ايٛي

ِٸ أٚ َؿػس٠ٺ ٚٸ أق٣ٛ َٓ٘، ٚع٢ً أغاؽ قٛاعس باب ايتعاضض ٜت ِٸتطى اؿهِ ا٭  يٞ، ٜٚت

ِٸًايعٌُ ع٢ً طبل سهِ اؿانِ، َع٢ٓ أْ٘ َٔ أدٌ دًب إك أٚ زؾع  ش١ ا٭ٖ

ِٸ ٚٸٞ عايتدًچ إؿػس٠ ا٭نرب ٜت ٞٸٔ اؿهِ ا٭  ايؿكٝ٘. يٞ، ٚايعٌُ عهِ ايٛي

يٮسهاّ  اڄٚؾطط اڄٖٛ قٝس ٝؼْٚتٝذ١ ٖصا ا٫ستُاٍ ٖٞ إٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ي

ٚٸ ٚٸا٭  ي١ٝ.ي١ٝ، ٫ٚ ٜٓسضز نُٔ ا٭سهاّ ا٭

ب، بٌ ػٵشاڄ ؾشٳَٚٔ بٌ ٖصٜٔ ا٫ستُايٌ ٫ ٜهٕٛ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ َطدٻ

ٗ إٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ تبك٢ ع٢ً َكًشتٗا،   ؾٳوډ٫ٔ; إش إْ٘ ٖٛ إتعٝٿ :ّهٔ ايكٍٛ

ٔٵ ِٸ ٚيه ٞٸ سٝح تكـ أَاَٗا إكًش١ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ٖ ايؿكٝ٘ ٜكسض سهُ٘  ؾإٕ ايٛي

ِٸ تكسِٜ سهِ  ع٢ً أغاؽ تًو إكًش١، ٚسٝح ٫ ّهٔ اغتٝؿا٤ نًتا إكًشتٌ ٜت

ٞٸ ٚٸ ايٛي ِٸ ;يٞايؿكٝ٘ ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ ا٭ ِٸ طبكاڄ يكاعس٠ ا٭ٖ . ٚع٢ً ؾطض عسّ ٚإٗ

ٌٸتعٝټ تٌ، َٚع اؾرتاض تػاٟٚ َٔ تػاٟٚ ايهؿچ ٔ أٚ ضدشإ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ ؾ٬ أق

ٚٸ ي١ٝ بعسّ قسٚض اؿهِ إدايـ َٔ ا٫ستُايٌ ٫ ّهٔ إثبات تكٝٝس ا٭سهاّ ا٭

 ٌ ايٛيٞ ايؿكٝ٘.بٳقٹ

إٕ ْٝع  أٟ ْ٘ ع٢ً ؾطض قٛاب١ٝ إػأي١ ا٭ٍٚ،ؾإٚأَا بڀ٬ٕ إػأي١ ايجا١ْٝ 

ٌ بٳٌ ايؿاضع َكٝٸس٠ بعسّ قسٚض اؿهِ إدايـ َٔ قٹبٳا٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ اجملعٛي١ َٔ قٹ

ٞٸ ٖصا ا٭َط ٗ ايٛقت ْؿػ٘ زي٬ٝڄ ع٢ً اعتباض قريٚض٠ اؿهِ ٫ ٜٓٗض ايؿكٝ٘،  ايٛي

ٚٸاي٥٫ٛٞ َٔ ا٭ ٌ بٳي١ٝ; إش ٫ظّ إٔ ٜهٕٛ عسّ قسٚض اؿهِ إدايـ َٔ قٹسهاّ ا٭

ٞٸ ٚٸا ايٛي ي١ٝ أْ٘ َع اْتؿا٤ ٖصا ايكٝس ٜٓتؿٞ اؿهِ يؿكٝ٘ قٝساڄ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ ا٭

ٚٸ ٞٸبٳع٢ٓ أْ٘ بعس قسٚض اؿهِ إدايـ َٔ قٹٍ، َايؿطعٞ ا٭ ٌ إتُجٿ ،ايؿكٝ٘ ٌ ايٛي

ٚٸ خامٸ ٗ ٚقتٺ إبڀاٍ اؿرٸب ايصٟ ٖٛ ايٛدٛب.  ،يٞع٢ً غبٌٝ إجاٍ، ٜعٍٚ سهُ٘ ا٭
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ٚٸإ ٚأَا َا ٖٛ سهِ اؿرٸ ٌٖٚ غٝهٕٛ ي٘ سهِ  ؟يٞصنٛض بعس اْتؿا٤ اؿهِ ا٭

ٚٸ ٞٸأ ِٷ ،آخط ي ِٷ أٚ غٝهٕٛ ي٘ سه ٟٸ ثاْٟٛ، أٚ غٝهٕٛ ي٘ سه  ثايح، أٚ يٝؼ ي٘ أ

ِڈ ؟ ٖصا َا ٫ ّهٔ اغتؿازت٘ َٔ ٚدٛز أٚ عسّ ايكٝس إصنٛض; إش ٖٓاى أغاغاڄ سه

ايكّٛ ايصٟ ٖٛ  ٚدٛب :بعض ايكٝٛز َا ٜٛٗط اؿهِ ايجاْٟٛ بعس اْتؿا٥٘، َٔ قبٌٝ

ٚٸ ض، ٚبعس اْتؿا٤ ٖصا طٳز أٚ نٳطٳب عًٝ٘ سٳس بإٔ ٫ ٜرتتٻي١ٝ، ؾٗٛ َكٝٻَٔ ا٭سهاّ ا٭

ٚٸ بعس اْتؿا٤ اؿهِ إصنٛض، ع٢ً أغاؽ عٓٛإ ٚيٞ يًكّٛ، ايكٝس ٜعٍٚ اؿهِ ا٭

ل ض، ٜٛٗط اؿهِ ايجاْٟٛ. ٚٗ بعض إٛاضز بعس اْتؿا٤ ايكٝس ٜتشكډطٳز أٚ ايهٻطٳاؿځ

ِٷس ٚٸ ه ، ٚبعس اْتؿا٤ ٖصا يٛدٛب اؿرٸ اييت ٖٞ قٝسٷ ،ا٫غتڀاع١ :يٞ آخط، َٔ قبٌٝأ

ٚٸ ِٷيٞ بٛدٛب اؿرٸايكٝس ٜعٍٚ اؿهِ ا٭ ٚٸ ، ٜٚٓؿأ بس٫ڄ َٓ٘ سه يٞ آخط باغتشباب أ

ٟٸاؿرٸ ٚدٛب ايكّٛ  :سهِ، َجٌ . ٚٗ بعض إٛاضز بعس اْتؿا٤ ايكٝس ٫ ٜٛٗط أ

ٖچ ـ، َٚع اْتؿا٤ َؿطٚطاڄ َٚكٝٸساڄ بٛدٛز ايعكٌ يس٣ إهًډ ا ٜهٕٛٚايك٠٬ َٚا إيُٝٗا 

ٚٸ ٔٵايعكٌ تٓتؿٞ ا٭سهاّ ا٭ ٟٸ ي١ٝ إصنٛض٠، ٚيه ِڈ بعس اْتؿا٥ٗا ٫ ٜٛٗط أ  .آخط سه

ٚٸ إٕ اْتؿا٤ قٝسٺؾٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  يٞ إِا ٜهٕٛ زي٬ٝڄ ع٢ً اْتؿا٤ َٔ قٝٛز اؿهِ ا٭

ٌٸاؿهِ إصنٛض ؾك٘، ٚأَا َا ٖٛ اؿهِ ايص ٫  صا٘ بعس ا٫ْتؿا٤ ؾٗقًچ ٟ و

٢ يٛ اؾرتنٓا عسّ اؿهِ ٚعًٝ٘ ستٸ. ٜٴػتؿاز َٔ ٚدٛز ايكٝس إصنٛض ٫ٚ َٔ عسَ٘

ي١ٝ ٫ ٜكّٛ شيو زي٬ٝڄ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اؿهِ اي٥٫ٛٞ َٔ ٚٸاي٥٫ٛٞ قٝساڄ يٮسهاّ ا٭

ٚٸ  ي١ٝ.ا٭سهاّ ا٭

هض صنٛض قس اتٸٚايٓتٝذ١ ٖٞ إٔ إػا٥ٌ إصنٛض٠ ٗ تٛنٝض ايطأٟ إ

 ب١ عًٝٗا غتهٕٛ باط١ً أٜهاڄ.ايٓتٝذ١ إرتتٿؾبڀ٬ْٗا، 

قشٝض; ٭ْ٘ ٜػتٓس ؾٝ٘ إٍ ن٬ّ  أَا ايسيٌٝ ايصٟ متٸ ا٫غتٓاز إيٝ٘ ؾٗٛ غريٴٚ

ٚٸ»ايكا٥ٌ بإٔ  ،&اـُٝين اٱَاّ ٖٚٓاى  .«ي١ٜ٫ٚ١ٝ ايؿكٝ٘ إڀًك١ َٔ ا٭سهاّ ا٭

 استُا٫ٕ ٗ ٖصا ايه٬ّ:

ٚٸـ ا٫ستُاٍ 1 ٞٸا٭ ايؿكٝ٘،  ٍ إٔ ٜهٕٛ إطاز ٖٛ ا٭سهاّ ايكازض٠ عٔ ايٛي

ٞٸ ٚٸ َع٢ٓ إٔ ا٭سهاّ ايكازض٠ َٔ ايٛي ٚطبكاڄ هلصا  .ي١ٝايؿكٝ٘ تهٕٛ َٔ ا٭سهاّ ا٭

 ؾٝ٘. ، ٫ٚ ّهٔ ايؿوچ&ا٫غتٓاز إٍ ن٬ّ اٱَاّ ا٫ستُاٍ ٜكضٸ

يؿكٝ٘ َٚؿطٚع١ٝ ٖٛ إٔ أقٌ ١ٜ٫ٚ ا &ستُاٍ اٯخط إٔ ٜهٕٛ َطاز اٱَاّـ ا2٫
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ٚٸ ٚٸسهُ٘ َٔ ا٭سهاّ ا٭ ي١ٝ ـ قس دٴعٌ ي١ٝ; ٭ٕ ٖصا اؿهِ ـ َجٌ غا٥ط ا٭سهاّ ا٭

ٟٸبٳَٔ قٹ َٔ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ ًَشٛٚاڄ. ٚع٢ً  ٌ ايؿاضع، ٚٗ ٖصا اؾعٌ مل ٜهٔ أ

٘څ &أغاؽ ٖصا ا٫ستُاٍ ٫ ٜهٕٛ يه٬ّ اٱَاّ بايطأٟ إصنٛض، ٫ٚ ّهٔ  ضب

 إثبات٘ ب٘.

٫ ّهٔ إٔ  &إٕ ن٬ّ اٱَاّ :يتؿات إٍ ٖصٜٔ ا٫ستُايٌ ّهٔ ايكٍٛبا٫ٚ

ٚٸ إشٜهٕٛ زي٬ٝڄ ع٢ً ايطأٟ إصنٛض;  ٕ َطاز اٱَاّ َٔ ٖصا ايه٬ّ ٖٛ ا٫ستُاٍ إ :٫ڄأ

ٞٸ ايؿكٝ٘ َٔ  ايجاْٞ، َع٢ٓ إٔ إطاز ٖٛ إٔ أقٌ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ َٚؿطٚع١ٝ سهِ ايٛي

ٚٸ ٞٸي١ٝ، ٚيٝؼ ا٭سهاّ ا٭سهاّ ا٭ ايؿكٝ٘; ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو ٖٛ  اييت ٜكسضٖا ايٛي

ؼ ي٘ إٕ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ يٝػت ؾ٦ٝاڄ أغٸ» آخط: ن٬ّ اٱَاّ ْؿػ٘; إش ٜكٍٛ ٗ َٛنعڈ

ّٷ ١ٜ٫ٚ  أقاَ٘ اهلل تباضى ٚتعاٍ، ؾٗٞ شاتٴ فًؼ اـربا٤، إِا ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ َؿٗٛ

 .(30)«|ضغٍٛ اهلل

١ٜ٫ ايؿكٝ٘ ٖٛ أقٌ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٗ إٔ إطاز َٔ ٚ إٕ ٖصٙ ايعباض٠ قطو١څ

ٕ ايصٟ ٜطتب٘ باهلل تعاٍ ٜٚهٕٛ فع٫ٛڄ إٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ; إش بٳَٚؿطٚعٝتٗا َٔ قٹ

ٌٴ ي٘ َباؾط٠ڄ َؿطٚع١ٝ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘، ٚأَا اؿهِ اي٥٫ٛٞ َٛضز  ٚب٬ ٚاغڀ١ ٖٛ أق

ٍٷ ٞٸبٳَٔ قٹ ايبشح ؾٗٛ فعٛ   تعاٍ.ٌ اهللبٳايؿكٝ٘، ٚيٝؼ فع٫ٛڄ َٔ قٹ ٌ ايٛي

ّڈ ي١ٜ٫ًٛ إڀًك١ يطغٍٛ  ٌ ؾعب١ڄإٕ اؿه١َٛ اييت ُجٿ»قاٍ:  &ي٘آخط  ٚٗ ن٬

ٚٸ ٚاسس٠څ |اهلل  .(31)«ي١ٝ يٲغ٬َّٔ ا٭سهاّ ا٭

ٖٛ أقٌ اي١ٜ٫ٛ  |َٚٔ ايٛانض إٔ إطاز َٔ اي١ٜ٫ٛ إڀًك١ يطغٍٛ اهلل

 ا٭نطّ. ٚإؿطٚع١ٝ يًشهِ اي٥٫ٛٞ يًٓيبٸ

ٖٛ ا٫ستُاٍ  &ا أْٓا مل لعّ بإٔ إطاز َٔ ن٬ّ اٱَاّيٛ اؾرتنٓ :ٚثاْٝاڄ

ٌٸ تػاٟٚ ا٫ستُايٌ ٜهٕٛ ايه٬ّ إصنٛض  عَٔ تػاٟٚ ا٫ستُايٌ، َٚ ايجاْٞ ؾ٬ أق

 ُاڄ، َٚع اٱبٗاّ ٫ ٜهٕٛ ايه٬ّ قاب٬ڄ ي٬غتس٫ٍ.ٗٳبٵَٴ

َٳ ا ٜبسٚ ٜط٣ إٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٜعترب َٔ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ. ٖٚصا َ ٔٵب ـ ٖٓاى 

ٌ ْككاڄ بعس إٔ قاٍ بإٔ َٓڀك١ ايؿطاؽ ٫ ُجٿ ،َٔ نًُات ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض. ؾٗٛ

ٓٴٛا أځطٹٝعٴٛا ﴿و بكٛي٘ تعاٍ: ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ، ُػٻ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ٚٳأځاهللځٜٳا أځ طٹٝعٴٛا  

ٚٳأڂٚيٹٞ ا٭ځ ٍٳ  ِٵايطٻغٴٛ ٓٵهڂ َٹ ع٢ً َؿطٚع١ٝ سهِ  بٛقؿ٘ زي٬ٝڄ ؾطعٝاڄ (59)ايٓػا٤:  ﴾َٵطڇ 
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ٞٸ ػع هلا سسٚز َٓڀك١ ايؿطاؽ اييت تتٻ» ايؿكٝ٘ ٚاؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬، ٚأناف قا٬٥ڄ: ايٛي

ِٸ ٗ ن٤ٛ ٖصا ايٓلٸ ٌٸ ق٬سٝات أٚيٞ ا٭َط ته ٞٸ بڀبٝعت٘،  َباحڈ ايهطِٜ ن تؿطٜع

ٟٸ ْؿاٙ ٚعٌُ مل ٜٳ ٞٸ ا٭َط  ْلپ زٵطڇؾأ ٍٸ ع٢ً سطَت٘ أٚ ٚدٛب٘ ٜػُض يٛي تؿطٜعٞ ٜس

بڀبٝعت٘ أقبض  ثا١ْٜٛ بإٓع عٓ٘ أٚ ا٭َط ب٘. ؾإشا َٓع اٱَاّ عٔ ؾعٌ َباحڈ ڀا٥٘ قؿ١ڄبإع

ٌڈ ّٸ سطاَاڄ، ٚإشا أَط ب٘ أقبض ٚادباڄ. ٚأَا ا٭ؾعاٍ اييت ثبت تؿطٜعٝاڄ ؼطّٗا بؿه  عا

ٞٸ ؾًٝؼ َٔ سلٸ ا٭َط ا٭َط بٗا. نُا إٔ ايؿعٌ ايصٟ سهُت ايؿطٜع١ بٛدٛب٘ ٫  ٚي

ٞٸ ... ؾأيٛإ ايٓؿاٙ إباس١ بڀبٝعتٗا ٗ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٖٞ ط إٓع َٓ٘ا٭َ ّهٔ يٛي

 .(32)«ٌ َٓڀك١ ايؿطاؽاييت تؿهڍ

نُا شٖب بعض ايعًُا٤ اٯخطٜٔ إٍ اعتباض اؿهِ اي٥٫ٛٞ َٔ ا٭سهاّ 

إٕ دع٤اڄ َٔ ايتعايِٝ » ١َ قُس تكٞ اؾعؿطٟ ٗ ٖصا ايؿإٔ:ؾكاٍ ايع٬چ; ايجا١ْٜٛ أٜهاڄ

ِٸ عباض٠څ اٱغ١َٝ٬ ٌ بٳٚنعٗا عرب إطاسٌ ايع١َٝٓ َٔ قٹ عٔ ايكٛاٌْ ٚايتؿطٜعات اييت ٜت

ٞٸ اييت  ،ز أٚ ٚٗٛض إكاحل ٚإؿاغس. ٚإٕ ٖصٙ ا٭سهاّعاڄ يتذسټبٳتٳ ،أَط إػًٌُ ٚي

تبك٢ ثابت١ َا زاَت إكاحل َٚٛدبات ٚعًٌ  ،ٜكڀًض عًٝٗا با٭سهاّ ايجا١ْٜٛ

ِٸقسٚضٖا باق١ٝ، أٚ َا زاَت ت إظاستٗا، َٚت٢ َا ظايت تًو  ًو إؿاغس ٚإٛاْع مل ٜت

 .(33)«ا٭غباب ظاٍ ٖصا اؿهِ أٜهاڄ

نُا ّهٔ اغتٛٗاض اؿهِ بجا١ْٜٛ اؿهِ اي٥٫ٛٞ َٔ بعض نًُات اٱَاّ 

عٓسَا سهِ » خ بؿإٔ سهِ إريظا ايؿرياظٟ، قا٬٥ڄ:أٜهاڄ. ؾكس ؼسٻ &اـُٝين

١َ ايتٓباى نإ قازضاڄ ٗ سهُ٘ عٔ َٛقـ ١ٜ٫ٚ عط (34)إطسّٛ إريظا ايؿرياظٟ

َٸ َِٓٗ ـ قس  ١ٺٚنإ ؾكٗا٤ إٜطإ ـ باغتجٓا٤ قًچ. ١ ع٢ً ايٓاؽ ٚايؿكٗا٤ اٯخطٜٔايؿكٝ٘ ايعا

ُٴ بٌ اثٌٓ، ٚإِا  أٚ خ٬فٺ ٘ شاى قها٤ ٗ ْعاعڈايتعَٛا بٗصا اؿهِ. ٚمل ٜهٔ سه

ب ايٛقت ٚايٛطٚف ػٳٚعٝت ؾٝ٘ َكاحل إػًٌُ عځنإ سهُاڄ سهَٛٝاڄ ضٴ

 .(35)«ص، ٚباضتؿاع تًو ايٛطٚف اضتؿع اؿهِ«ايجاْٟٛ»ٚا٬ٕبػات طبايعٓٛإ 

 

ٚٸنُا ٫ ٜٴعٳٚ ،ٜبسٚ إٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ سٸ ي١ٝ، نصيو ٫ ٜٴعٳسٸ َٔ ا٭سهاّ ا٭

ٚٸ إشَٔ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ أٜهاڄ;  ٕ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ تكّٛ ع٢ً أغاؽ إكاحل إ: ٫ڄأ
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ٌ َٛنٛعاڄ اغس ايؿدك١ٝ ٚايؿطز١ٜ; ٚشيو ٭ٕ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ اييت تؿهچٚإؿ

ز، طٳض، ٚاؿځطٳؾدك١ٝ ٚؾطز١ٜ، أٟ ٖٞ عٓاٜٚٔ َٔ قبٌٝ: ايهٻ يٮسهاّ ايجا١ْٜٛ أَٛضٷ

سٸ َٔ ايعٓاٜٚٔ ا ٜٴعٳٖچ ،َٚا إٍ شيو ،ٚا٫نڀطاض، ٚاٱنطاٙ، ٚايٓصض، ٚايكػِ، ٚايعٗس

ٚٸ ايجا١ْٜٛ، ٚإِا تهٕٛ َٛنٛعاڄ كت يٞ إشا ؼكچيًشهِ ايجاْٟٛ ٚتطؾع اؿهِ ا٭

ٚمل  ،َٔ ايعَٔ إٍ أنٌ إٝت١ يٛ انڀطٸ عُّٛ ايٓاؽ ٗ ؾرت٠ٺ :ؾُج٬ڄ. يؿدل اٱْػإ

ٚشات  .ل ٖصا ا٫نڀطاض يٞ ع٢ً إػت٣ٛ ايؿدكٞ، ٫ هٛظ يٞ أنٌ ؿِ إٝت١ٜتشكډ

ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ؾتكّٛ ع٢ً ٚأَا  .ٖصا اؿهِ هطٟ ٗ غا٥ط ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ أٜهاڄ

إكاحل ٚإؿاغس ايٓٛع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٫ٚ تطتب٘ بإكاحل ايؿدك١ٝ; 

 ٚعًٝ٘ ؾإٕ زا٥ط٠ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ؽتًـ عٔ زا٥ط٠ اؿهِ ايجاْٟٛ.

: إٕ ٬َى ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ٜطتب٘ باٱْػإ، ٫ٚ ضب٘ ي٘ بػري اٱْػإ، ٚثاْٝاڄ

إؿاغس اييت تكّٛ عًٝٗا ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ تطتب٘ بؿدل اٱْػإ; َع٢ٓ إٔ إكاحل ٚ

يٲْػإ أٚ زؾع إؿػس٠  َع٢ٓ إٔ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ سٝح ت٪زٸٟ إٍ سكٍٛ َكًش١ٺ

ِٸ سٸ َٔ ٚأَا ٬َى اؿهِ اي٥٫ٛٞ ؾ٬ ٜٴعٳ .دعٌ تًو ا٭سهاّ إصنٛض٠ عٓ٘ ٜت

قس  :ؾُج٬ڄ .كا٤ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞات اٱْػإ، ٜٚطتب٘ أسٝاْاڄ بأقٌ اٱغ٬ّ ٚبكتكٸ

ٌٷٜ٪زٸ ٟٸ ٚاسسٺ ٟ عُ َٔ  َا إٍ اٱنطاض بأقٌ اٱغ٬ّ أٚ ٜكهٞ عًٝ٘، زٕٚ إٔ ٜهطٸ بأ

ِٸأؾطاز اٱْػإ، ٖٚٓا ٜتشكډ  دعٌ اؿهِ اي٥٫ٛٞ، إ٫چ ل َٛنٛع اؿهِ اي٥٫ٛٞ، ٜٚت

ٙٺ ٟٸ اضتبا  باٱْػإ. إٔ ٬َن٘ يٝؼ ي٘ أ

٘څ: إٕ ؼسٜس إكاحل ٚإثايجاڄ باهلل، ٚقس ٫  ؿاغس ٗ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ َطتب

ٚأَا تؿدٝل إكاحل ٚإؿاغس ٗ  .ّهٔ يٮؾدام ؼسٜس تًو إكاحل ٚإؿاغس

ٞٸا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ؾٗٛ َٔ كتكٸ  ايؿكٝ٘. ات ايٛي

ٚايٓتٝذ١ ٖٞ إٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ىتًـ عٔ اؿهِ ايجاْٟٛ ٗ نٝؿ١ٝ ا٬ٕى، 

، َٚٔ د١ٗ تؿدٝل ا٬ٕى. ؾُٔ د١ٗ نٝؿ١ٝ ا٬ٕى إٕ ٬َى ل ا٬ٕىَٚٔ د١ٗ َتعًچ

٬َٚى ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ادتُاعٞ ْٚٛعٞ. َٚٔ سٝح  ;ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ؾدكٞ

ٚٗ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ  ;ل ا٬ٕى إٕ َتعًل ا٬ٕى ٗ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ٖٛ اٱْػإَتعًچ

َٔ سٝح تؿدٝل ا٬ٕى إٕ قس ٜهٕٛ ٖٛ أقٌ اٱغ٬ّ ٚبكا٤ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ. ٚأَا 

٘څ ٘څ تؿدٝل ا٬ٕى ٗ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ َطتب  باهلل تعاٍ، ٚٗ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ َطتب
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ٞٸ  ايؿكٝ٘. بايٛي

َٳ3 ٚٸ ٔٵـ ٖٓاى  ٫ٚ َٔ  ،ي١ٜٝط٣ إٔ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٫ ٖٞ َٔ غٓذ ا٭سهاّ ا٭

ِٷ ا اـاق١، َع٢ٓ ٚهلا َباْٝٗ ،ثايح َٔ ا٭سهاّ غٓذ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ، بٌ ٖٞ قػ

ي١ٝ ـ شات ٬َنات، ٚتابع١ يًُكاحل ٚإؿاغس، ٚإٕ سٵإٔ ا٭سهاّ ـ طبكاڄ يطأٟ ايعٳ

ٚٸ ٘څتؿدٝل إكاحل ٚإؿاغس ٗ ا٭سهاّ ا٭ باهلل، ٚٗ ا٭سهاّ  ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ َطتب

٘څ ٞٸ اي١ٝ٥٫ٛ َطتب  .(36)ايؿكٝ٘ بايٛي

 

ٛټ جايح; إش َٔ د١ٗٺٔ ايطأٟ ايّ ٜتعٝٻبا٫يتؿات إٍ َا تكسٻ ض أنجط ٫ ّهٔ تك

ؾاؿهِ اي٥٫ٛٞ إَا إٔ ٜهٕٛ . ل َا١ٖٝ اؿهِ اي٥٫َٛٞا ٜتعًډ ات َٗٔ ث٬خ ؾطنٝٸ

ٚٸ ثايح. َٚٔ ْاس١ٝ  أٚ ٖٛ ْٛعٷ ;أٚ َٔ غٓذ اؿهِ ايجاْٟٛ ;يَٞٔ غٓذ اؿهِ ا٭

ٕٛ َٔ غٓذ هض إٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٫ ّهٔ إٔ ٜهّ اتٸبا٫يتؿات إٍ َا تكسٻ ،أخط٣

ٚٸ هض إٔ ٖصا اؿهِ ٜٓتُٞ إٍ ٫ٚ َٔ غٓذ اؿهِ ايجاْٟٛ، ٚعًٝ٘ ٜتٸ ،يٞاؿهِ ا٭

 ثايح َٔ ا٭سهاّ. غٓذڈ

٢ اٯٕ إٔ هض ستٸٚايػ٪اٍ ايصٟ ّهٔ ططس٘ ٗ ٖصا ايبشح ٖٛ أْ٘ قس اتٸ

ٚٸ ي١ٝ ٫ٚ ٖٞ َٔ ا٭سهاّ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ َٔ ايٓاس١ٝ إا١ٜٖٛ ٫ ٖٞ َٔ ا٭سهاّ ا٭

ٔٵاي ٚٸ جا١ْٜٛ، ٚيه يٞ َا ٖٞ ايٓػب١ إٓڀك١ٝ ايكا١ُ٥ بٌ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٚاؿهِ ا٭

 ٚاؿهِ ايجاْٟٛ بًشاٚ إكسام اـاضدٞ؟

ٌٸ ٚٸ ٚاسسٺ يٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ هب إٔ ْكاضٕ بٌ ن ي١ٝ َٔ ا٭سهاّ ا٭

ٌڈ ا١ُ٥ هض ايٓػب١ ايكتٸتنٞ  ;َٓؿكٌ ٚبٌ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٚا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ بؿه

 بُٝٓٗا.

إٔ ايٓػب١ بٌ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٚا٭سهاّ  (37)ٜبسٚ طبكاڄ يًُباْٞ إعطٚؾ١

ٚٸ ا١ْٜٛ ٖٞ ي١ٝ ٖٞ ْػب١ ايتبأٜ، ٚإٔ ايٓػب١ بٌ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٚا٭سهاّ ايجا٭

 ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘.

ٚٸإ :بٝإ ا٭َط ِٸٕ ا٭سهاّ ا٭ دعًٗا ٗ ايٛطٚف  ي١ٝ ٖٞ ا٭سهاّ اييت ٜت

ٚعًٝ٘ ؾإٕ دعٌ اؿهِ اي٥٫ٛٞ َا  ،ٜٚؿًُِٗ بأْعِٗ ،ؿٌيعاز١ٜ ع٢ً ْٝع إهًډا
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ٚٸ ٌٷ :ؾُج٬ڄ. ي١ٝ غٝهٕٛ ٫غٝاڄ ٚب٬ َع٢ٜٓتڀابل َع ا٭سهاّ ا٭ ع٢ً  عٓسَا هب عُ

ٚٸْٝع إهًډ ٌ بٳي١ٝ ؾإٕ دعٌ ٚدٛب ايعٌُ إصنٛض َٔ قٹؿٌ ع٢ً أغاؽ ا٭سهاّ ا٭

ٞٸ يٛ ناْت َكًش١ اٱغ٬ّ ٚايٓٛاّ اٱغ٬َٞ  ،٘ َع٢ٓ. أدٌايؿكٝ٘ ئ ٜهٕٛ ي ايٛي

ٞٸبٳٗ تطى ايعٌُ إصنٛض ؾإٕ اؿهِ َٓع٘ ٚؼطّ٘ غٛف ٜكسض َٔ قٹ  ٌ ايٛي

ٝٵسٳايؿكٝ٘،  ٚٸ بٳ  ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١. يٞ ئ ٜهٕٛ ي٘ َكسامٷإٔ اؿهِ ا٭

ٚٸأخط٣: ٗ َٛضز دعٌ  ٚبعباض٠ٺ  ٌ ايؿاضع ع٢ً ْٝعبٳيٞ َٔ قٹاؿهِ ا٭

ٛټٖٓاى ث٬خ ؾطنٝٸ ؿٌإهًډ ضٖا بؿإٔ دعٌ اؿهِ اي٥٫ٛٞ، ٖٚٞ: إَا ات ّهٔ تك

ٚٸ أٚ إٔ ٜهٕٛ  ;يٞ إصنٛضإٔ ٜهٕٛ اؿهِ اي٥٫ٛٞ اجملعٍٛ َتڀابكاڄ َع اؿهِ ا٭

ِٷ; اؿهِ اي٥٫ٛٞ كايؿاڄ ي٘ فعٍٛ باؿهِ اي٥٫ٛٞ ٗ ٖصا  أٚ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى سه

ٚٸ ٌٷَٔ بٌ ٖصٙ ايؿطنٝٸ ٍإٛضز أغاغاڄ. ٚايؿطض ا٭ ٕ دعٌ اؿهِ اي٥٫ٛٞ إ; إش ات باط

ٚٸ ٛٷإتڀابل َع اؿهِ ا٭ . ٚبايٓػب١ إٍ ايؿطض ايجاْٞ ٜهٕٛ اؿهِ اي٥٫ٛٞ يٞ يػ

ٔٵاڄَٛدٛز ٚٸ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َكسامٷ ، ٚيه ٚٗ ايؿطض ايجايح ٖٓاى  .يٞيًشهِ ا٭

ٚٸ لٷؼكڊ ٔٸيًشهِ ا٭ هض إٔ يٝؼ ٚعًٝ٘ ٜتٸ .اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٫ َكسام ي٘ يٞ، ٚيه

١َ بٌ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٚاؿهِ ات إتكسٸَؿرتى ٗ ْٝع ايؿطنٝٸ ٖٓاى َكسامٷ

ٚٸ  يٞ.ا٭

نُا إٔ  ;َؿرتى ٚأَا ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٚا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ؾًُٗا َكسامٷ

ٌٸ ٚبصيو تهٕٛ  ،ايصٟ ٫ تؿرتى ؾٝ٘ َع ا٭خط٣ َُٓٗا َكساق٘ اـامٸ ٚاسسٺ يه

٘ٺايٓػب١ بٌ ا٭سها . ّ اي١ٝ٥٫ٛ ٚا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ٖٞ ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد

ض اٱغ٬ّ، ؾٝهٕٛ ٖٓاى طٳض ايؿدل ٚبهٳطٳٚاسس بهٳ قس ٜهٕٛ ايعٌُ ٗ ٚقتٺ :ؾُج٬ڄ

َع٢ٓ أْ٘  ،نُا ٜهٕٛ ٖٓاى سهٛض يًشهِ ايجاْٟٛ أٜهاڄ ،يًشهِ اي٥٫ٛٞ سهٛضٷ

يجاْٟٛ ٚاؿهِ ايجاْٟٛ، َٚٔ ل ايعٓٛإ اض ايؿدل ٜتشكچطٳسٝح ٜهٕٛ شيو ا٭َط بهٳ

َاڄ ع٢ً ْٝع ل اؿهِ اي٥٫ٛٞ، ٚغٛف ٜهٕٛ قطٻباٱغ٬ّ ٜتشكډ ْ٘ َهطپإسٝح 

ٌٷڀقس ٜٓٚؿٌ. إهًډ زٕٚ  ،َٔ ا٭ؾدام أٚ عسزٺ ز بايٓػب١ إٍ ؾدلڈطٳع٢ً سٳ ٟٛ عُ

ٟٸ ق١ًٺ  ل اؿهِبإكاحل ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ يٲغ٬ّ، ٖٚٓا ٜتشكډ إٔ ٜهٕٛ ي٘ أ

ٌٷ .يًشهِ اي٥٫ٛٞ ايجاْٟٛ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َكسامٷ ض طٳبهٳ ٚقس ٜهٕٛ عُ

ٟٸ َٔ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ،  ٚاسسٺ اٱغ٬ّ ٚايٓٛاّ اٱغ٬َٞ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ َكساقاڄ ٭
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يٮسهاّ  ؾٝهٕٛ اؿهٛض ٖٓا يًشهِ اي٥٫ٛٞ ؾك٘، ٫ٚ ٜهٕٛ ٖٓاى َكسامٷ

ٚٸٚعًٝ٘ اتهض إٔ ٖٓاى بٌ ا٭سهاّ ا .ايجا١ْٜٛ ّٷ٭ ٚخكٛم  ي١ٝ ٚا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ عُٛ

٘ٺ  .َٔ ٚد

 

سٸ َٔ ا٭سهاّ عٳإػأي١ ا٭خط٣ اييت هب عجٗا ٖٞ: ٌٖ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٜٴ

 ا٭ز٢ْ، ُٖٚا: ايؿطع١ٝ أّ ٫؟ ٖٓاى ٗ ٖصٙ إػأي١ ضأٜإ ٗ اؿسٸ

ع١ٝ، ٚإٕ اؿهِ إٕ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٜعترب َٔ ا٭سهاّ ايؿط :ـ ايطأٟ ايكا1ٌ٥

ُٸ |ا٭نطّ اي٥٫ٛٞ ايكازض عٔ ايٓيبٸ ٞٸ ^كٌَٛع١ إٚا٭٥ ايؿكٝ٘ ٖٛ سهِ  ٚايٛي

 .(38)اهلل

ٕٵإ :ـ ايطأٟ ايكا2ٌ٥ أْ٘  ، إ٫چ(39)باعنإ ٚادب ايتٓؿٝص ٚا٫تٸ ٕ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ٚإ

 .(40)سٸ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝعٳ٫ ٜٴ

 

ٌٸٜبسٚ إٔ قشٸ ٌٜ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ إٔ ا٭سهاّ أايط َٔ ٖصٜٔ ٚاسسٺ ١ ٚخڀأ ن

ٕٵ نُا  ،إٕ اؿهِ ايؿطعٞ :قًٓا ايؿطع١ٝ ٌٖ تؿٌُ ا٭سهاّ غري إباؾط٠ أّ ٫؟ إ

ٜؿٌُ اؿهِ إباؾط أٜهاڄ، َع٢ٓ إٔ اؿهِ  ،ٜؿٌُ اؿهِ غري إباؾط

نُا ٜكسم ع٢ً أسهاّ ايؿاضع إباؾط٠، ٜكسم نصيو ع٢ً ا٭سهاّ  ،ايؿطعٞ

٬ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ اؿهِ اي٥٫ٛٞ َٔ ؾ ،أٚ أنجط يؿاضع عرب ٚاغڀ١ٺاييت تٓتٗٞ إٍ ا

ٚأَا إشا قًٓا بإٔ اؿهِ ايؿطعٞ ٫ ٜؿٌُ ا٭سهاّ غري  .ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أٜهاڄ

اؿهِ  سٸؾك٘، ؾ٬ ٜٴعٳ ٌ ايؿاضع َباؾط٠ڄبٳباجملعٍٛ َٔ قٹ إباؾط٠، ٚإِا ىتلٸ

ؿهِ اي٥٫ٛٞ ٖٛ اؿهِ اجملعٍٛ اي٥٫ٛٞ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ; إش َٔ ايٛانض إٔ ا

ٞٸبٳَٔ قٹ  ؽ.ٚيٝؼ قازضاڄ عٔ ايؿاضع إكسٻ ،ايؿكٝ٘ َباؾط٠ڄ ٌ ايٛي

طبكاڄ يبعض ايتعاضٜـ إصنٛض٠ يًشهِ ايؿطعٞ ؾإٕ اؿهِ ايؿطعٞ ٜؿٌُ 

ٌٸ ،قس شنطٚا ي٘ تعطٜؿاتٺ»ا٭سهاّ غري إباؾط٠ أٜهاڄ، َٚٔ بٝٓٗا ايتعطٜـ ايكا٥ٌ:   يع

أٚ غري  َباؾطاڄ كاڄل بأؾعاٍ ايعباز تعًچا٫عتباض ايؿطعٞ إتعًچ ٛ:أْػبٗا َسيٛي٘ ٖ
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 .(41)«َباؾط

بإٔ اؿهِ ايؿطعٞ ٜؿٌُ  ٗ ٖصا ايتعطٜـ قطٜضٷ «غري إباؾط»إٕ قٝس 

إٕ ا٭سهاّ  :ٚع٢ً أغاؽ ٖصا ايتعطٜـ ّهٔ ايكٍٛ .ا٭سهاّ غري إباؾط٠ أٜهاڄ

 اؾط٠.سٸ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ غري إبعٳاي١ٝ٥٫ٛ تٴ

ٟٸٚع٢ً  ٍڈ أ غٛا٤ أنإ اؿهِ اي٥٫ٛٞ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أّ ٫، ؾكس  ،سا

َع٢ٓ إٔ  ،ؿكت ن١ًُ ْٝع ايؿكٗا٤ ع٢ً اعتباض ٖصا اؿهِ سهُاڄ َؿطٚعاڄاتٸ

ٌٴ. ع٢ً اؾُٝع ايؿاضع قس أداظٙ ٚأَهاٙ، ٚاعترب طاعت٘ ٚادب١ڄ ع٢ً شيو ٖٛ  ٚايسيٝ

ٌٸ ؿكٝ٘، ٖٚٞ خاضد١څ١ إصنٛض٠ ع٢ً إثبات ١ٜ٫ٚ ايا٭زيچ  عجٓا. عٔ ق

 

ٌٸٚٵ٫ ن٬ّ ٗ إٔ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ًٜعب زٳ ايهجري َٔ إعه٬ت  ضاڄ ٗ س

ث١ ٗ اجملتُع، إِا ايه٬ّ ٗ إٔ إؿانٌ ٚإػا٥ٌ سٳشٵا٫دتُاع١ٝ ٚإػا٥ٌ إػتٳ

ِٸ سًچث١ ٗ اسٳشٵإػتٳ عٝح ٫ ٜٛدس ططٜل  ،ٗا بأْعٗا َٔ ٖصا ايڀطٜلجملتُع ٌٖ ٜت

ٌٸ آخط، أّ ٖٓاى ططٜلٷ  بعض إػا٥ٌ ٚإؿانٌ؟ آخط ؿ

َٳ ث١ اييت تٛٗط سٳشٵإٕ ْٝع ا٭غ١ً٦ ٚإػا٥ٌ إػتٳ :ٜكٍٛ ٔٵٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤ 

ٛټ ١ٝ٥٫ٛ ؾك٘. ٗا َٔ ططٜل ا٭سهاّ اي٫ت ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ إِا ّهٔ سًچبؿعٌ ايتش

١َ ايڀباطبا٥ٞ ٗ تٛنٝض شيو إٍ تكػِٝ استٝادات اٱْػإ إٍ ٚقس عُس ايع٬چ

 قػٌُ، ُٖٚا:

 ـ ا٫ستٝادات ايجابت١ اييت تٓؿأ َٔ ؾڀط٠ اٱْػإ ٚطبٝعت٘.1

 طات ٚايٛطٚف ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ.ط٠ اييت تٛٗط بؿعٌ إتػٝٿـ ا٫ستٝادات إتػٝٿ2

 ا٫ستٝادات ٜهٕٛ يسٜٓا ْٛعإ َٔ ا٭سهاّ، ُٖٚا: طبكاڄ هلصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ

ِٸ1 ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ع٢ً أغاؽ خًل بٳدعًٗا َٔ قٹ ـ ا٭سهاّ ايجابت١ اييت ٜت

ِٸ إب٬غٗا إٍ ايٓيبٸ  .|ا٭نطّ اٱْػإ ٚسادات٘ ايؿڀط١ٜ ٚايڀبٝع١ٝ، ٜٚت

ٞٸـ ا٭سهاّ إتػٝٿ2 ات ايعَا١ْٝ ايؿكٝ٘ ع٢ً أغاؽ ا٫ستٝاد ط٠ اييت ٜهعٗا ايٛي

ٛٿٚإها١ْٝ إتػٝٿ ٞٸي١ باغتُطاضڈط٠ ٚإتش ايؿكٝ٘ ٚزٕٚ  ، ٚيٝؼ ٖٓاى َا وٍٛ زٕٚ ايٛي

ٞ إػا٥ٌ ٚا٫ستٝادات ط٠ تًبٸٚنع ٚتٓؿٝص ٖصٙ ا٭سهاّ. إٕ ٖصٙ ا٭سهاّ إتػٝٿ
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ٝٿ ٌٸإتػ ٕڈ ط٠ ٗ ن َٚهإ، ٚتعٌُ ع٢ً ضؾع سادات اجملتُع اٱْػاْٞ، زٕٚ  ظَا

 .(42)ٍ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ايجابت١ بايٓػذ ٚاٱبڀاٍض إايتعطټ

َٳ ن١ ٗ اعترب ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ـ بٛقؿٗا عٓاقط َتشطٸ ٔٵٖٚٓاى َٔ ايؿكٗا٤ 

 .(43)ث١ ٗ اجملتُعسٳشٵْٛاّ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ـ تًب١ٝ ؾُٝع إػا٥ٌ إػتٳ

ٔٵ ٌٸٜبسٚ إٔ سكط  ٚيه ٓٗا ث١ ٚاٱداب١ عسٳشٵإؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ إػتٳ س

َټ ٌٸٚٵٌ; إش َُٗا نإ زٳبا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ َٛنع تأ َٸاڄ ٗ س  ض ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٖا

بٛاغڀتٗا، نُا ٗ  ٘ إ٫چإؿانٌ ٚإػا٥ٌ إصنٛض٠، ٚإٕ ايهجري َٓٗا ٫ ّهٔ سًچ

طٟ يًذٓٛز إٍ دبٗات ايكتاٍ عٓس اؿاد١، ٚؾتض ايؿٛاضع ٚايڀطم ٚبٓا٤ ػٵاٱضغاٍ ايكځ

ٔ تٗطٜب ايع١ًُ ايكعب١، ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ ا٫ستهاض ٗ غري إٛاضز إسٕ، ٚإٓع َ

ضات، ٌٚٓ ايػ٬ح، ٚنصيو تعڀٌٝ إٓكٛق١، ٚإٓع َٔ ضؾع ا٭غعاض، ٚبٝع إدسٿ

تاڄ إشا نإ أزا٩ٙ كايؿاڄ ٕكًش١ ايب٬ز، ٚأَجاٍ شيو، إِا ّهٔ ؼكٝك٘ َ٪قډ اؿرٸ

ٔٵ ٗا بٗصٙ ػا٥ٌ ٚإعه٬ت ّهٔ سًچيٝؼ ْٝع إ بٛاغڀ١ اؿهِ اي٥٫ٛٞ، ٚيه

ٌٸ ؾإٕ بعض  ;أخط٣ بعض إػا٥ٌ ٚإؿه٬ت بڀطٜك١ٺ ايڀطٜك١، ٚإِا ّهٔ س

ِٸ ايعجٛض ع٢ً أدٛبتٗا َٔ خ٬ٍ ايؿِٗ ايكشٝض ٭سهاَٗا  إػا٥ٌ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٜت

َٚٛنٛعاتٗا ٚتؿدٝل َكازٜكٗا اؾسٜس٠، ٚإٕ دٛاب بعض إػا٥ٌ ٜأتٞ َٔ ططٜل 

َٸاغتٓ ٌٸ َٔ ططٜل شٳ١. ٚبعض إؿه٬ت ٚإعه٬ت تٴباٙ ا٭سهاّ َٔ ايكٛاعس ايعا

ٌٸ َٔ ططٜل اـكا٥ل شٳث١ تٴسٳشٵا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ، ٚبعض إػا٥ٌ ٚا٭غ١ً٦ إػتٳ

 .(44)ا٭خط٣ إصنٛض٠ يٮسهاّ اٱغ١َٝ٬

ٟٸٚع٢ً  ٍڈ أ ِٸثسٳشٵبإٔ ْٝع إعه٬ت ٚإػا٥ٌ إػتٳ ٌٵ٢ إشا مل ْكڂستٸ ،سا  ١ ٜت

ٌٸ ٚٵٗ إٔ ٖصا اؿهِ ًٜعب زٳ ٬ ؾٳوډٗا بٛاغڀ١ اؿهِ اي٥٫ٛٞ ؾسًچ ضاڄ دٖٛطٜاڄ ٗ س

ِٸسٳشٵَؿانٌ اجملتُع َٚػا٥ً٘ إػتٳ  َٓٗا. ث١، ٜٚهڀًع باٱداب١ عٔ إٗ
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ّٗ  ٛ لمسٗد جعفر ورتضٜتّافت اآلااٞ التااخي

 «|األعظي الصحٗح وَ ةريٚ الٍيّب»يف 

 

 

ِٸ «|ا٭عِٛ ايكشٝض َٔ غري٠ ايٓيبٸ»سٸ نتاب ٜٴعٳ تاضىٞ  ٚأٚغع نتابٺ أٖ

ؾٝعٞ ؼًًٝٞ ٗ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ، ٖٚٛ َٔ تأيٝـ ايػٝس دعؿط َطته٢ ايعاًَٞ. يكس 

ٚقس  ،٠ َٔ أسس عؿط فًساڄغبل يػُاست٘ إٔ طبع ؼكٝكات٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ نُٔ زٚض

ِٸ طبع٘ َ٪خٻ طاڄ نُٔ ٔػ١ ٚث٬ثٌ فًساڄ تٓتٗٞ ختُٗا بٓٗا١ٜ سطب ا٭سعاب. ث

بأسساخ ايػكٝؿ١. ٖٚٓا غٛف ْعٌُ ع٢ً عح َٚٓاقؿ١ ٖصا ايهتاب ٗ طبعت٘ 

ايها١ًَ )شات اـُػ١ ٚث٬ثٌ فًساڄ(. ٜعترب ٖصا ايهتاب َٔ أنجط ايهتب 

ٛٸ٠. ايتاضى١ٝ ؼكٝكاڄ ٗ اي ٝٵسٳػري٠ ايٓب١ٜٛ، ٖٚٛ ٜؿتٌُ ع٢ً ايهجري َٔ ْكاٙ ايك إٔ  بٳ

ّٸ ؿ٘ عٓس تكُٝٝ٘ يًطٚاٜات بؿإٔ نتاب ايكشٝض ٖٛ: ٌٖ أخڀأ َ٪يڍ ايػ٪اٍ اهلا

٢ عٔ أغًٛب٘ َٚٓٗذ٘ ٗ ايتكِٝٝ، أّ ايتاضى١ٝ ٚؼسٜس ايكشٝض ٚايػكِٝ َٓٗا، أّ ؽًچ

ُٜٚٓٛ بايٓكس ٚايبشح ٜط٣ ناتب ٕ ايعًِ ٜعزٖط إسٝح ًٚتٗاؾت ٚايتٓاقض؟ يض تعطٻ
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ٖصا إكاٍ إٔ ايػٝس دعؿط َطته٢ ايعاًَٞ ٗ تكُٝٝ٘ يًطٚاٜات ايتاضى١ٝ قس أخڀأ ٗ 

٢ عٔ َٓٗذٝت٘ ايػابك١ ٗ بعض إٛاضز، أٚ خطز عٔ ٚسس٠ بعض ا٭سٝإ، ٚؽًچ

ؿتٌ ّ ض٩ٜتٌ كتًًتٗاؾت. ْٚعين بايتٗاؾت أْ٘ ٜكسٿيض ٗ بعض ا٭سٝإ ا٫ػاٙ، ٚتعطٻ

طٗ بُٝٓٗا. ٜٚبسٚ إٔ غبب تٗاؾت آضا٥٘ ٚاسس٠، عٝح ٫ ّهٔ اؾُع ايعٴ عٔ َػأي١ٺ

 :ايتايٌٝايتاضى١ٝ ٜعٛز إٍ ا٭َطٜٔ 

 ايكشٝض َٔ غري٠ ايٓيبٸ»ـ ايؿرت٠ ايڀ١ًٜٛ اييت اغتػطقٗا تأيٝـ نتاب 1

ُٔ ؼ هلا ن٣ شيو بايػٝس ايعاًَٞ إٍ ػاٚظ اٯضا٤ اييت أغٻؾكس أزٸ .«|ا٭عِٛ

سات اي٬سك١ آضا٤ أخط٣ كتًؿ١ َٚػاٜط٠ ّ ٗ اجملًډتكُٝٝ٘ يًطٚاٜات ايتاضى١ٝ، ٚإٔ ٜكسٿ

 ٯضا٥٘ ايػابك١.

ـ ٗ ايٓٛط إٍ ايٓكٛم قس ترتى تأثرياڄ ـ إٕ ؾطنٝات َٚباْٞ ٚؾدك١ٝ إ٪يڍ2

 ٚقس خطز ايػٝس ايعاًَٞ ـ ٗ ْكسٙ يبعض ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ ـ عٔ إٓٗر .٫ قٝل عٓ٘

٢ شيو ٗ تٗا. ٚقس ػًچأٚ إثبات قشٸ ايتشكٝكٞ، ٚغع٢ َا أَهٓ٘ إٍ ضؾض ضٚا١ٜٺ

 ،^ٚايطٚاٜات اـاق١ بأٌٖ ايبٝت ،ايطٚاٜات اـاق١ بؿها٥ٌ اـًؿا٤ ايج٬ث١ ا٭ٚا٥ٌ

 إضازٜاڄ عٔ آضا٥٘ ايػابك١. ا٭َط ايصٟ زؾع٘ إٍ ايعسٍٚ ٫

ًػٝس ايعاًَٞ ٗ ياضى١ٝ غٛف ْعٌُ ٗ ٖصا إكاٍ ع٢ً بٝإ تٗاؾت اٯضا٤ ايت

: ايتٗاؾت ٗ ايتاي١َٝٔ خ٬ٍ تبٜٛبٗا ٚعجٗا َٚٓاقؿتٗا نُٔ احملاٚض ا٭ضبع١  ،ايكشٝض

ٚايتٗاؾت ٗ تؿػري اٯٜات أٚ ايٓكٛم  ;ٚايتٗاؾت بؿإٔ ا٭ؾدام ;إب٢ٓ ٚإٓٗر

 ٚايتٗاؾت ٗ تاضٜذ ٚقٛع بعض ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع. ;ايتاضى١ٝ

 

 اهللڂٚٳ﴿ٗ تؿػري قٛي٘ تعاٍ:  (1)قاٍ ايػٝس ايعاًَٞ ٗ ْكس ن٬ّ ايؿدط ايطاظٟ

ٔٳ ايٓٻاؽڇ َٹ ُٴوځ  ٖچ(67)إا٥س٠:  ﴾ٜٳعٵكٹ ا ٚضز بؿإٔ ، اغتٓازاڄ إٍ َا قبًٗا َٚا بعسٖا 

هط ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣: َٔ َ |شاڄ إٔ ٜهٕٛ َطاز اهلل ٖٛ عك١ُ ايٓيبٸايٝٗٛز، َطدٿ

ش١ يًُككٛز عٔ بعس ٚضٚز ايطٚاٜات إٛنٿ ٫ غٝٻُا، ١ٚٺإٕ ايػٝام يٝؼ عذٸ»

 .(2)«|ايٓيبٸ
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ـ  ×آخط َٔ ضٚا١ٜ أبٞ قطٸ٠ عٔ اٱَاّ ايطنا ٘ َع شيو ٜػتؿٝس ٗ َٛنعڈٚيهٓٸ

ٍٸ  ـ أْٗا (3)«..بتٗا.يًكطإٓ نصٸ إشا ناْت ايطٚاٜات كايؿ١ڄ»ٚاييت ٜكٍٛ ؾٝٗا اٱَاّ:  تس

س ع٢ً . ٚبصيو ؾكس أنډ(4)١ ايػٝام ايكطآ١ْٝٞ ٚٛاٖط ايهتاب )ايكطإٓ( ٚسذٸٝع٢ً سذٸ

 ١ٌٝ ايػٝام ٚبباٱَهإ اؾُع بٌ عسّ سذٸ ١ٝ٘ ايػٝام ايكطآْٞ. ٜٚبسٚ أْسذٸ

ْهاض اعتباض ايػٝام، بٌ إ١ٝ ايػٝام ٫ تعين ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػٝام، َع٢ٓ إٔ عسّ سذٸ

 ل ايػٝام.َع٢ٓ عسّ اعتباض َڀً

 

إٕ َٔ بٌ ا٭غايٝب إعطٚؾ١ عٓس ايػٝس ايعاًَٞ أْ٘ ٗ تكِٝٝ ايطٚاٜات 

ِٸ ٚاسس٠ بؿهًٌ كتًؿٌ، ٜصٖب ٗ ايعاز٠ إٍ اعتباض  ْكٌ ضٚا١ٜٺ ايتاضى١ٝ، سٝح ٜت

ٗ قشٝض  ١ٜٺأْ٘ بؿإٔ ضٚا ايٓكًٌ َتٗاؾتٌ، ٜٚكّٛ بطؾهُٗا ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ. إ٫چ

عٓسَا نإ عُط ٗ »سٍٛ إغ٬ّ عُط، عٔ عبس اهلل بٔ عُط ٜكٍٛ:  (6)ٚغريٙ (5)ايبداضٟ

بٝت٘ خا٥ؿاڄ دا٤ ايعام بٔ ٚا٥ٌ ايػُٗٞ ٚآٚاٙ... ٚايطٚاٜات ايتاضى١ٝ ا٭خط٣ تكٍٛ: إٕ 

 .(8)ح بايتٗاؾت، آثط ايػهٛت، ٚمل ٜكطٿ(7)«أبا دٌٗ ٖٛ ايصٟ آٚاٙ

ٔ عُط، ٚبصيو بٵَٞ إيٝٗا ايػٝس ايعاًَٞ ٖٓا ٖٞ إثبات دٴٜبسٚ إٔ ايػا١ٜ اييت ٜط

 طٚاٜاتٺن، ٜٚٛٗطٖا (9)خ عٔ ؾذاعتٜ٘عُس إٍ ايتؿهٝو بايطٚاٜات اييت تتشسٻ

 ك١.ًځكتٳ

١ ب١ًًٝ إبٝت، ٚاييت ٚضز ؾٝٗا إٔ إؿطنٌ ايطٚا١ٜ اـاقٸ :ايُٓٛشز اٯخط

ٝٸ ،ايٛيٝس َِٗ خايس بٔنإ ٜتكسٻ |عٓسَا اقتشُٛا بٝت ضغٍٛ اهلل  ×اڄٚإٔ اٱَاّ عً

ٌٸ ايػٝـ َٔ ٜسٙ ٔٸ(10)ٖٚاْ٘ ب٘ ،قس اغت آخط:  ايػٝس ايعاًَٞ قاٍ ٗ َٛنعڈ . ٚيه

ٝٸٚضٴ» هض َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إٔ . ٜتٸ(11)«ثِ تطنٛٙ ،اڄ، ٚسبػٛٙ غاع١ڄٟٚ أِْٗ نطبٛا عً

ط٣ أْ٘ ; إش دا٤ ٗ ايطٚا١ٜ ا٭خاڄ قاتًِٗ بػٝـ خايس َٛنع ؾوڎاؿسٜح ايكا٥ٌ بإٔ عًٝٸ

ٍٸ ٚيٝؼ بػٝـ خايس، إ٫چ ،قاتًِٗ بػٝؿ٘ ع٢ً  إشا قٌٝ: إٕ ْػب١ ايػٝـ إيٝ٘ ٫ تس

ٝٸ ٚٸ اڄًَهٝت٘ ي٘، ّٚهٔ ايكٍٛ: إٕ اٱَاّ عً ٫ڄ، ثِ بػٝـ خايس بعس إٔ قاتًِٗ بػٝؿ٘ أ

ٕٵدطٻ  .(12)نإ ٖصا ا٫ستُاٍ نعٝؿاڄ زٙ َٓ٘، ٚإ

بؿهًٌ كتًؿٌ ٫  َأثٛض٠څ ضغِ أْٗا ،ٚبصيو ٜكبٌ ايػٝس ايعاًَٞ بٗصٙ ايطٚا١ٜ
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٢ ، ٜٚتدًچَٚطؾٛن١ڄ طٗ، ٚتعترب ٚؾل َٓٗذ٘ َتٗاؾت١ڄّهٔ اؾُع بُٝٓٗا باؾُع ايعٴ

 عٔ َٓٗذ٘.

 
|

ٌڈ |ا٭نطّ ٟٚ إٔ ايٓيبٸضٴ ي٘،  بعح خطاف بٔ أَٝٸ١ إٍ نباض قطٜـ ع٢ً ْ

 (13)إٔ ا٭سابٝـ ٜهاڄ، إ٫چؾكاّ عهط١َ بٔ أبٞ دٌٗ بعكط اؾٌُ، ٚأضاز قتٌ ايطغٍٛ أ

. ٚٗ ايبسا١ٜ عُس ايػٝس ايعاًَٞ إٍ ايتؿهٝو ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ، (14)..َٓعٛٙ َٔ شيو.

إٕ َا ؾعً٘ عهط١َ بٔ أبٞ دٌٗ قس دا٤ ع٢ً خ٬ف َا تؿطن٘ ا٭عطاف »ٚقاٍ: 

غري َكبٛي١.  ، ٚايعسٚإ عًِٝٗ ضع١ْٛڅ٢ اؾا١ًٖٝ َٓٗا; ؾإٕ قتٌ ايطٴغٴٌ عاضٷستٸ ،ٚايػٓٔ

ٌٴكځؾُا َع٢ٓ إٔ ٜٴعٵ ٘ قاٍ بعس . ٚيهٓٸ«ض حملاٚي١ قتً٘؟!َٚا ٖٛ إربٿ ؟!ٖصا ايطغٍٛ ط ْ

ٚنإ عكط عهط١َ بٔ أبٞ دٌٗ هلصا اؾٌُ بايصات ٭ْ٘ عطف أْ٘ »شيو بكؿشات: 

ٍٷ |ٌْ ايٓيبٸ  .(15)«بايصات |ٌ ٖصا ايٓيبٸبٳَٔ قٹ ْؿػ٘، َٚٔ أدٌ إٔ ضانب٘ ضغٛ

 

يكس أبس٣ ايػٝس ايعاًَٞ ـ ٗ إطاض تكُٝٝ٘ يًطٚاٜات ايتاضى١ٝ ـ آضا٤ َتٓاقه١ 

أْ٘ ٜكٍٛ ٗ  ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚبؿإٔ تأثري تٗاؾت ايطٚاٜات ٗ شات ايطٚا١ٜ. 

ٍٸَٛنعڈ إٕ »آخط:  ، ٜٚكٍٛ ٗ َٛنعڈ(16)ع٢ً اخت٬قٗا : إٕ تٓاقض ايطٚا١ٜ ٫ ٜس

. ٚيهٓ٘ (17)«٫ فاٍ يًدطٚز َٓ٘ صٟ ٜهطٸ ٖٛ شيو ايصٟ ٜٴؿري إٍ تٓاقضڈا٫خت٬ف اي

 .(18)«إٕ تٓاقض ايطٚا١ٜ ٫ ٜعين إٔ ْٝع ْكٛقٗا َهصٚب١څ»آخط:  قاٍ ٗ َٛنعڈ

ٔٵ َٸ ٚيه اڄ، ٚايطأٌٜ ٜبسٚ إٔ باٱَهإ ايعٌُ ـ َٔ خ٬ٍ اعتباض ايطأٟ ا٭ٍٚ عا

يكٛيٌ، ٚايكٍٛ: إٕ َطاز مساست٘ إٔ اٯخطٜٔ خاقٸٌ ـ ع٢ً ضؾع ايتٓاٗ عٔ ٖصٜٔ ا

ٔٵ ايتٗاؾت ٗ ايطٚا١ٜ ٫ ٜعين أْٗا ناشب١څ إشا مل ْػتڀع تٛدٝ٘  ظُٝع ؾكطاتٗا، ٚيه

 ٚناشب١. ايتٗاؾت ٚدب عسټ تًو ايطٚا١ٜ كتًك١ڄ

 

، ًٙب بٓصضٕ ٚؾا٤ عبس إڀډبعس ْكٌ ضٚا١ٜ ابٔ ٖؿاّ بؿأ ،ايػٝس ايعاًَٞ قاٍ
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ايصٟ تكؿ٘ تًو ايطٚا١ٜ بأْ٘  ،ٖٚٛ عبس اهلل ،ٚزع٠ٛ أبٓا٥٘ يًتهش١ٝ بأسسِٖ

. (20)«ٕ اؿُع٠ ٚايعباؽ ناْا أقػط َٓ٘ طأٟ َٔ عبس اهللصأايكشٝض... »: (19)أقػطِٖ

اؽ ٗ تًو اؿازث١ نإ ٜرتاٚح َا بٌ إٕ عُط اؿُع٠ ٚايعبٸ :آخط ٚقاٍ ٗ َٛنعڈ

آخط يٝكٍٛ بإٔ اؿُع٠ ٚايعباؽ ناْا  ٘ عاز ٗ َٛنعڈ. ٚيهٓٸ(21)عؿط٠ أعٛاّمثا١ْٝ ٚ

بأنجط َٔ عؿطٜٔ  |ٚيهٓٓا ْعتكس أْ٘ نإ أنرب َٔ ايٓيبٸ»أنرب َٔ عبس اهلل: 

ٚايصٟ نإ طأٟ عبس اهللص أقػط أ٫ٚز  ،غ١ٓ; ٭ْ٘ نإ أنرب َٔ عبس اهلل ٚايس ايٓيبٸ

 .(22)«باؽ أٜهاڄًب. ٖٚهصا ٜٴكاٍ بايٓػب١ يًععبس إڀډ

 

ايصٜٔ قتًٛا ع٢ً  ،سسٴْكٌ ايػٝس ايعاًَٞ ٗ بٝإ عسز قت٢ً قطٜـ ٗ َعطن١ أڂ

ٞٸ س َٔ َؿطنٞ قطٜـ سٴقتٌ ٗ َعطن١ أڂ»تكٍٛ:  ، ضٚاٜاتٺ×ٜس اؿُع٠ ٚاٱَاّ عً

، (23)«عؿطٕٚمثا١ْٝ عؿط ضد٬ڄ، أٚ اثٓإ ٚعؿطٕٚ، أٚ ث٬ث١ ٚعؿطٕٚ، أٚ مثا١ْٝ ٚ

قت٬ٝڄ; ٭ٕ اؿُع٠ ٚسسٙ قتٌ  28تصٖب إٍ إٔ ايكت٢ً ناْٛا أنجط َٔ  ٖٚٓاى ضٚاٜاتٷ

 .(24)َٔ إؿطنٌ 31

أخط٣ ٚضز ٗ ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ ا٭خط٣ إٔ أنجط ايكت٢ً َٔ  َٚٔ ْاس١ٝٺ

ٞٸ ـتًٛا بػٝإؿطنٌ قس قڂ ×اٱَاّ عً
ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب إٔ ٜهٕٛ عسز  ،(25)

ٍ طَع أخص ايصٜٔ قتًِٗ اٱَاّ قت٬ٝڄ. ٚبٗصا إعسٻ 31ٔ إؿطنٌ أنجط َٔ ايكت٢ً َ

ٞٸ هب إٔ ٜهٕٛ فُٛع عسز ايكت٢ً َٔ إؿطنٌ ٗ  (26)بٓٛط ا٫عتباضص ×عً

َٔ إكازض  ٖصا ايعسز ٗ أٟڎ زٵطڇقت٬ٝڄ، ٗ سٌ مل ٜٳ 62س أنجط َٔ سٴَعطن١ أڂ

ٔٸ .ايتاضى١ٝ . ٗ سٌ يٛ نإ ٖصا (27)ض هلصا ايبشحايػٝس ايعاًَٞ مل ٜتعطٻ ٚيه

اـًؿا٤ ايج٬ث١، ٭عًٔ  ٫ غٝٻُا، ٚ|ا٭نطّ خ عٔ أسس أقشاب ايٓيبٸايتكطٜط ٜتشسٻ

اغتٓازاڄ إٍ تٗاؾت ايطٚاٜات ٚعسّ ايتٓاغِ ؾُٝا  ;طبكاڄ ٕٓٗذ٘ إعطٚف ،عٔ ضؾه٘ هلا

 بٝٓٗا.

 
|

 |ا٭نطّ إٔ َٔ بٌ َعادع ايٓيبٸ ،ْك٬ڄ عٔ ايٛاقسٟ ،شنط ايػٝس ايعاًَٞ



 

 االجتهاد والتجديد 

١ َٔ أقشاب٘ غؿطا٤ إٍ إًٛى ٗ إٜطإ ٚضَٚا ٚا٭قكاع ا٭خط٣ أْ٘ عٓسَا أضغٌ غتٸ

. َٚع شيو (28)ثٛا بًػات إًٛى ايصٜٔ أضغًٛا إيِٝٗنإ َكسٚض ٖ٪٤٫ ايػؿطا٤ إٔ ٜتشسٻ

ا٭نطّ عٓسَا زخٌ ع٢ً إًو  يٓيبٸإٕ ساٌَ ضغاي١ ا :تكٍٛ آخط ضٚا١ٜڄ ض٣ٚ ٗ َٛنعڈ

، اغتسع٢ إًو ؾدكاڄ طٜػتڀٝع قطا٠٤ ٚزؾع إيٝ٘ ضغاي١ ايٓيبٸ ،ايؿاضغٞ خػطٚ بطٜٚع

ؾسعا طقٝكطص ايرتْإ ايصٟ »آخط:  . ٚقاٍ ٗ َٛنعڈ(29)ايًػ١ ايعطب١ٝص، يٝكطأ ي٘ ايطغاي١

 .(30)«ٜكطأ بايعطب١ٝ...

 |ا٭نطّ نإ ساٌَ ضغاي١ ايٓيبٸ; إش يٛ إٕ ايتٗاؾت ٗ ْكٌ ٖصا ا٭َط ٚانضٷ

ِ بًػ١ أٌٖ ؾاضؽ أٚ ايطّٚ نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜٓكٌ َهُٕٛ ايطغاي١ إٍ ٜػتڀٝع ايتهًڊ

ٔٸنػط٣ أٚ قٝكط َباؾط٠ڄ  .ايػٝس ايعاًَٞ تطى ٖصٙ إػأي١ زٕٚ تٛنٝضڈ ، ٚيه

 
|

 ،دات٘ ٗ اؿطٚب قاٍ ايػٝس ايعاًَٞبٌ ظٚ |ل بإقطاع ضغٍٛ اهللَا ٜتعًډ ٗ

نجرياڄ ٗ قشٸ١  إٕ بعض ايباسجٌ ٜؿوچ»كٌ: اغتٓازاڄ إٍ ضأٟ بعض ايباسجٌ ٚاحملكڍ

عٔ عا٥ؿ١، ٚٗ خكٛم غع٠ٚ بين إكڀًل. ٚ٭دٌ  إ٫چ زٵطڇشيو، ٜٚكٍٛ: إٕ شيو مل ٜٳ

. ٚيهٓ٘ (31)«اڄشيو ؾإٕ مثٸ١ قسضاڄ َٔ ايڀُأ١ْٓٝ إٍ إٔ ا٭َط نإ ع٢ً عهؼ شيو ُاَ

ّٸ |ٚأخطز»آخط:  قاٍ ٗ َٛنعڈ ّٸ غ١ًُ ـ ضٓٗا اهلل ـ َع٘ إٍ خٝرب أ َع  ،إ٪ٌَٓ أ

 .(32)«أْٗا ناْت َع٘ ٗ غع٠ٚ اؿسٜب١ٝ أٜهاڄ

ّٸ غ١ًُ. ٜٚبسٚ إٔ َٛقـ  ٚقس اغتؿاز ايػٝس ايعاًَٞ َٔ شيو ؾهٌ ايػٝس٠ أ

ـٷ هجري َٔ َٛانع نتاب٘ ّهٔ ٬َسٛت٘ ٗ اي ايػٝس ايعاًَٞ َٔ عا٥ؿ١ ـ ٖٚٛ َٛق

ـ ٖٛ ايصٟ أزٸ٣ إٍ ٖصا ايتٗاؾت ٗ ؼًًٝ٘  |ا٭عِٛ ايكشٝض َٔ غري٠ ايٓيبٸ

يًطٚاٜات ايتاضى١ٝ. ؾٗٛ ٗ اٱؾاض٠ إٍ عا٥ؿ١ ٜهتؿٞ بصنط امسٗا، ٚأَا عٓس شنط 

ّٸ ّٸ»غ١ًُ ؾٝكؿٗا بعباض٠  أ  .«إ٪ٌَٓ أ

 

قس أضغٌ أبا بهط بٔ أبٞ قشاؾ١  | ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ إٔ ضغٍٛ اهللدا٤ ٗ

 ئ ٜ٪زٸٟ عٓو إ٫چ»: ؼ ايٓيبٸثِ ْعٍ دربا٥ٌٝ يٝبًڍ ،١ ٱع٬ٕ ايربا٠٤ َٔ إؿطنٌإٍ َهچ



|
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ٌٷ أْتٳ يٝأخص َٓ٘ نتاب  ;خًـ أبٞ بهط ×عًٝاڄ ، ٚيصيو أضغٌ ايٓيبٸ«َٓو أٚ ضد

ُٸ ٜٚٓذع ،١ّٚهٞ ب٘ إٍ َهچ ،ايربا٠٤  .(33)١ بٓؿػ٘إٗ

ٌٷ أْتٳ ٫ ٜ٪زٸٟ عٓو إ٫چ» :ٚقاٍ ايػٝس ايعاًَٞ ٗ تعًٝك٘ ع٢ً عباض٠ ، «َٓو أٚ ضد

ٌٷ أْتٳ ٫ ٜ٪زٸٟ عٓو إ٫چ»: ×عٔ دربٌٜ سها١ٜڄ |إٕ ْؿؼ قٛي٘»قا٬٥ڄ:   «َٓو أٚ ضد

ُٸٔ اتٸ ٗاَاڄ خڀرياڄ ٭بٞ بهط بعسّ أزا٥٘ يٮَا١ْ، ٚإٔ ايكه١ٝ مل تهٔ بػبب ٜته

ٕٵ ٚإ٫چاـٛف،  ٕ اـڀط إِا إأبًػتِٗ ايطغاي١ قتًٛى; إش  يهإ قاٍ ٭بٞ بهط: إْو إ

 ٜطَٞ إٍ إؾٗاّ أَطڈ |هض إٔ ٖصا ايتعبري َٔ ضغٍٛ٘ إيٝ٘ بعس إب٬غٗا. ؾاتٸٜتٛدٻ

 .(34)«آخط، يٝؼ ٖٛ اـٛف ع٢ً أبٞ بهط َٔ إٔ ًٜشك٘ أش٣ٶ

٫ ؼتِ إٔ »و ٗ عسّ أَا١ْ أبٞ بهط، ٚقاٍ: آخط ؾهډ ٚيهٓ٘ ٗ َٛنعڈ

أخط٣: إٕ َطاز ايػٝس  . ٚبعباض٠ٺ(35)«ٜهٕٛ غبب عسّ تبًٝؼ غريٙ عٓ٘ ٖٛ عسّ أَاْت٘

 ايعاًَٞ ٖٛ إَهإ إٔ ٜهٕٛ عسّ ا٭َا١ْ غبباڄ ٗ شيو.

 ،َٔ عذع أبٞ بهط عٔ أزا٤ َُٗت٘ |ا٭نطّ ل غؿ١ٝ ايٓيبٸَا ٜتعًډ ٚٗ

ٌڈ َٔ ايػ١ًٝ أٚ اٱٜصا٤، قاٍ  خٛؾاڄ ;دازٸ ٚنعؿ٘ ٗ إع٬ٕ ايربا٠٤ َٔ إؿطنٌ بؿه

ٔٸ»ايػٝس ايعاًَٞ:  ْاقؿٛا ٗ شيو، ؾكايٛا: يٛ نإ ايػطض َٔ  (36)عًُا٤ْا ٚيه

َٳ ×اغتبساٍ أبٞ بهط بعًٞڎ َٔ ا٭ش٣ نإ  |أضغً٘ ضغٍٛ اهلل ٔٵٖٛ غ١َ٬ 

ٖډايعبٸ |ا٭سط٣ إٔ ٜٴطغٌ  مل ٜهٔ يس٣ قطٜـ سكسٷ ٔٵاؽ أٚ عك٬ٝڄ أٚ غريُٖا 

. ٚبصيو ٜكّٛ ايػٝس ايعاًَٞ (37)«ٜٴؿاضنٛا ٗ قتٌ آبا٥ِٗ ٚإخٛاِْٗعًِٝٗ; ٭ِْٗ مل 

 ٚاسس. ٚبؿإٔ ؾدلڈ ،ٚاسس٠ بتكسِٜ تؿػرئٜ َتٗاؾتٌ يكه١ٝٺ

 
|

 ٜصٖب ايػٝس ايعاًَٞ إٍ ا٫عتكاز بإٔ عُط ايػٝس٠ عا٥ؿ١ عٓس ظٚادٗا َٔ ايٓيبٸ

ٕٵنإ ٗ  |ا٭نطّ ٚزيًٝ٘ ع٢ً  ;مل ٜهٔ عُطٖا أنجط َٔ شيو سسٚز ايعؿطٜٔ ـ إ

َٳ  ٔٵشيو أْٗا قس أغًُت ٗ بسا١ٜ ايبعج١، ٚنإ تطتٝبٗا بعس ايجأَ عؿط َٔ بٌ أٚا٥ٌ 

إشٕ ؾٝهٕٛ »آخط:  . ٚيهٓ٘ قاٍ ٗ َٛنعڈ(38)أخط٣ ٗ ٖصا ايؿإٔ ١څأغًُٛا، ٖٚٓاى أزيچ

غٌٓ  ط َٔ ايبعج١ أنجط َٔ غتٸعًٝٗا ٗ غ١ٓ عؿ |عُط عا٥ؿ١ سٌ عكس ايٓيبٸ

. ٜٚبسٚ إٔ ايػٝس ايعاًَٞ ٜٗسف (39)«بهجري، أٟ َا بٌ ث٬خ عؿط٠ إٍ غبع عؿط٠ غ١ٓ
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 غٓٛات عٓس ظٚادٗا َٔ ايٓيبٸ ز عُط ايػٝس٠ عا٥ؿ١ بػتٸإٍ ضؾض ايطٚاٜات اييت ؼسٿ

ٔٸ|ا٭نطّ  آْصاى، خ٬ؾاڄ ٕا ٖٛ إؿٗٛض. ، ٜٚجبت أْٗا مل تهٔ قػري٠ ايػ

 

إٍ ؼسٜس تأضٜذ إغ٬ّ أبٞ بهط ٗ ايػ١ٓ  يكس شٖب ايػٝس ايعاًَٞ ٗ َٛنعڈ

إٕ أبا بهط قس أغًِ ٗ سسٚز ايػ١ٓ  :آخط ٚيهٓ٘ قاٍ ٗ َٛنعڈ ;(40)ايػابع١ َٔ ايبعج١

 .(41)اـاَػ١ َٔ ايبعج١

 

بإٔ ايؿدل ايصٟ قُس ٚثبت ٗ َعطن١ ٜصٖب ايػٝس ايعاًَٞ إٍ ا٫عتكاز 

ٞٸسٴأڂ . َٚٔ (42)١ٺٚاغتٓس ٗ شيو إٍ أزيچ .، ٚأَا اٯخطٕٚ ؾكس اْٗعَٛا×س ٖٛ اٱَاّ عً

بهط،  ٛشيو أْ٘ ْاقـ ٗ بعض ا٭ؾدام )ِٖٚ: غعس طبٔ أبٞ ٚقامص، ٚطًش١، ٚأب

ٖډ طٚبِٗ ع٢ً س، ٚأثبت ٖسٴعٞ أِْٗ ثبتٛا ٗ َعطن١ أڂازټ ٔٵٚعُط، ٚايعبري، ٚعجُإ( 

ٗ َكاّ اؾُع بٌ ايطٚاٜات آخط،  . ٚيهٓ٘ قاٍ ٗ َٛنعڈ(43)أغاؽ ايتكاضٜط ايتاضى١ٝ

ٔٵ»إدتًؿ١:  . ×٫ نجبات عًٞڎ مٔ ٫ ْػتبعس إٔ ٜهٕٛ أبٛ زدا١ْ قس ثبت، ٚيه

ٚٸ ٝٸٚإِا ساضب أ ِٸ×اڄ٫ڄ طٜعين عً بٓؿػ٘  |إػًُٕٛ قاض ٜكٞ ايٓيبٸ ٕا ؾطٻ ص بػٝؿ٘، ث

ٚٸٜٚرتٸؽ عً ّ، نُا تكسٻ ،طبعس ايؿطاضص ٖٛ عاقِ بٔ ثابت |ٍ عا٥س إيٝ٘ٝ٘... أٚ إٔ أ

 .(44)«إٍ إٔ نجط إػًُٕٛ |ؾكاض ٖٛ ٚغٌٗ بٔ سٓٝـ ٜصبٸإ عٔ ضغٍٛ اهلل

ٞٸ ٚبصيو ٜعُس ايػٝس ايعاًَٞ ٗ َٛنعڈ بٛقؿ٘  ×إٍ ايتعطٜـ باٱَاّ عً

ى َع٘ أبا طڇط ٜٴؿٵآخ ، ٚٗ َٛنعڈ|ا٭نطّ ايؿدل ايٛسٝس ايصٟ ثبت َع ايٓيبٸ

 س.سٴزدا١ْ بٛقؿ٘ ؾدكاڄ ثاْٝاڄ ٜجبت ٗ َعطن١ أڂ

 

١ ايطٚاٜات اييت تكٍٛ: إٕ ضغٍٛ ٜصٖب ايػٝس ايعاًَٞ إٍ ا٫عتكاز بعسّ قشٸ

نإ أخاڄ يًشُع٠ ٗ ايطناع١، ٚأُْٗا قس ضنعا َٔ يي ثٜٛب١ )٠٫َٛ أبٞ  |اهلل

إٕ ٓع٠ نإ »َٔ ابٓت٘. ٚقاٍ ٗ اغتس٫ي٘ ايجايح:  |اد٘هلب(، ٚأْهطٚا يصيو ظٚ
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ٚيهٓٓا »آخط:  . َع أْ٘ قاٍ ٗ َٛنعڈ(45)«بأنجط َٔ عؿط غٓٛات |أنرب َٔ ايٓيبٸ

بأنجط َٔ عؿطٜٔ غ١ٓ; ٭ْ٘ نإ أنرب َٔ عبس  |ْعتكس أْ٘ نإ أنرب َٔ ايٓيبٸ

 .(46)«ًبڀډٚايصٟ نإ طأٟ عبس اهللص أقػط أ٫ٚز عبس إ ،اهلل ٚايس ايٓيبٸ

ض إٔ ٜهٕٛ تأضٜذ إغ٬ّ اؿُع٠ ٗ سسٚز ايػ١ٓ ايػازغ١ َٔ نُا أْ٘ ضدٻ

إٕ تأضٜذ إغ٬ّ  :آخط . ٚيهٓ٘ قاٍ ٗ َٛنعڈ(47)ايبعج١، ٚشنط بعض ا٭زي١ ع٢ً شيو

 .(48)اؿُع٠ نإ ٗ سسٚز ايػ١ٓ ايطابع١ أٚ اـاَػ١ بعس ايبعج١

 

ٗ  |ا٭نطّ يكس عُس ايػٝس ايعاًَٞ إٍ شنط عباض٠ عُط بؿإٔ ايٓيبٸ

، َٚا «إٕ ٖصا ايطدٌ يٝٗذط»ط عباض٠ كتًؿ١، ٚعٌُ ع٢ً ؼًًٝٗا. ؾكس ؾػٻ َٓاغباتٺ

 ، َعٌٓٝ َتٗاؾتٌ:«إٕ ايٓيب يٝٗذط»َٔ قبٌٝ:  ،ؾابٗٗا

 

ٗ ْعاٖت٘  |ٗاّ ايٓيبٸٗ عسٸ٠ َٛاضز باتٸ «ٜٗذط»ط ايػٝس ايعاًَٞ ن١ًُ ؾػٻيكس 

٢ عٕٛ ستٸ٫ ٜتٛضٻ»: َا ًٜٞ. ْٚلٸ عباضت٘ ٗ ٖصا إٛضز (49)٢ ٗ عكً٘ٚعسايت٘، بٌ ٚستٸ

 .(50)«يٝٗذط( ٢ يٝكٍٛ قا٥ًِٗ: )إٕ ايٓيبٸٗ عكً٘، ستٸ |ٗاّ ايٓيبٸعٔ اتٸ

 

َعٓاٖا إٔ  قاٍ عُط ن١ًُڄ»ٛاضز عباض٠: َ ٠ايعاًَٞ ٗ عسٸ نُا اغتعٌُ ايػٝس

٫ ؽتًـ نجرياڄ  «غًب٘ ايٛدع»، ٚقاٍ بإٔ عباض٠ (51)«|ايٛدع قس غًب ع٢ً ضغٍٛ اهلل

ٕٵ«إْ٘ ٜٗذط»عٔ عباض٠  ٌٸ ، ٚإ ن٬  . ٚشنط ٗ َٛنعڈ(52)عاڄقڃٚٳ ناْت ايعباض٠ ا٭ٍٚ أق

 إٕ ايٓيبٸ». ٚقس أؾاض إٍ ؼطٜـ عباض٠ (53)ٗ عكً٘ ٗاّ ايٓيبٸا٭َطٜٔ ؾاٖساڄ ع٢ً اتٸ

ٛټ :، قا٬٥ڄ(54)١ٌ بعض عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸبٳَٔ قٹ «يٝٗذط ٍ قٝػ١ ايعباض٠ إِْٗ ٜعًُٕٛ ع٢ً ؼ

، «غًب٘ ايٛدع»٫ڄ َٓٗا عباض٠ سٳَٔ اـرب١ٜ إٍ اٱْؿا١ٝ٥ ٚا٫غتؿٗا١َٝ، ٜٚػتعًُٕٛ بٳ

. ثِ أؾاض بعس شيو إٍ تربٜط ٜعًُٕٛ ع٢ً إنُاض قا٥ًٗا «ٖذط»سٕٛ به١ًُ ٚعٓسَا ٜكطٿ
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نإ ٗ أخ٬م عُط ٚأيؿاٚ٘ دؿا٤ ٚعٓذ١ٝٗ »ابٔ أبٞ اؿسٜس إعتعيٞ، سٝح قاٍ: 

ٖٸ ،وػب٘ ايػاَع هلا أْ٘ أضاز بٗا َا مل ٜهٔ قس أضاز ،ٚاٖط٠ َٳٜٚتٛ ٢ ي٘ أْ٘ هځشٵتٴ ٔٵِ 

 ،|ايه١ًُ اييت قاهلا ٗ َطض ضغٍٛ اهلل :ؾُٓٗا ،َا مل ٜككسٙ قكس بٗا ٚاٖطاڄ

ٚمل  ،٘ أضغًٗا ع٢ً َكته٢ خؿ١ْٛ غطٜعت٘ٚيهٓٸ ،َٚعاش اهلل إٔ ٜككس بٗا ٚاٖطٖا

ٚساؾاٙ إٔ ٜعين  (،َػًٛب بإطض)أٚ  (َػُٛض) :ٚنإ ا٭سػٔ إٔ ٜكٍٛ ،ٜ َٓٗاٜتشؿډ

ٝٵسٳ. (55)«بٗا غري شيو ٔٸػٵإٔ ايػٝس ايعاًَٞ ٜط٣ ٗ سٴ بٳ ابٔ أبٞ اؿسٜس بعُط ـ بايٓٛط  ٔ ٚ

 .(56)٘ـ أَطاڄ ٗ غري قًچ |اٙ ضغٍٛ اهللإٍ غًٛن٘ ايؿا٥ٔ ػ

 
|

 ١ باغتػؿاض ايٓيبٸض ايػٝس ايعاًَٞ ـ ٗ ْكس ايطٚاٜات اـاقٸيكس تعطٻ

ٜٵبٳ»ٞٸ ـ إٍ ايتٗاؾت، ٚقاٍ ٗ شيو: بٳيعبس اهلل بٔ أڂ |ا٭نطّ ٗ إٔ إٓاؾل  ٫ ضٳ

ٕٵ َؿطىڅ ٞٸ َٓاؾكاڄ ؾإؿطٚض إٔ ايٓيبٸنإ  ٗ ٚاقع٘ ٚسكٝكت٘; ؾإ نإ  |ابٔ أب

. (57)«ؾهٝـ ٜػتػؿط ي٘، ٚقس أْعٍ اهلل ايٓٗٞ عٔ ا٫غتػؿاض يًُؿطنٌ ،عاضؾاڄ ب٘

٢ يٛ مل تهٔ آ١ٜ ايٓٗٞ عٔ ا٫غتػؿاض يًُؿطنٌ قس ستٸ»َٔ شيو قا٬٥ڄ:  (58)ٚاغتٓتر

س ٜتعبٻ |هللْعيت ؾإٕ إٓع َٔ شيو نإ ثابتاڄ ٗ زٜٔ اؿٓٝؿ١ٝ اييت نإ ضغٍٛ ا

 ٢ يٛ نإ شيو إؿطى غري َٛٗطڈبٗا، ؾًِ ٜهٔ هٛظ ي٘ إٔ ٜؿعٌ شيو، ستٸ

َٔ تكٝٝس  ٫ بٴسٻغري أْٓا ْكٍٛ: إْ٘ »ٚاسس٠:  . ٚيهٓ٘ قاٍ بعس شيو بكؿش١ٺ(59)«يؿطن٘

َٳا نځ﴿ٖصٙ اٯ١ٜ  ِٳ ٭ځٚٳ ٖٹٝ ٕٳ اغٵتٹػٵؿځاضٴ إڇبٵطٳا ٘ٹ إڇا ٖٳا إڇٜٻ ٫ډبٹٝ ٚٳعٳسٳ ٛٵعٹسٳ٠ٺ  َٳ ٔٵ  ٘ٴ عٳ ْٻ ٘ٴ أځ ٔٳ يځ ٝٻ ُٻا تٳبٳ اٙٴ ؾځًځ

ٚپ ِٳ ٭ځ تٳبٳطٻهللٹ عٳسٴ ٖٹٝ ٕٻ إڇبٵطٳا ٘ٴ إڇ ٓٵ َٹ ِٷأځ  ٚغٛاٖا بإٔ إككٛز ٖٛ ايؿطى  (114)ايتٛب١:  ﴾ٚٻاٙٷ سٳًٹٝ

ٕڂ ًَتِٗ َا ٜٛدب٘ ٚاٖط ساهلِ، ٫ اٖٛ َع |زٕٚ غٛاٙ; ٭ٕ إڀًٛب َٔ ايٓيبٸ ،ًٔځعٵا

ٛٸ٠َٔ خ٬ٍ عًُ٘ اـامٸ |َا عًُ٘ ّ مساست٘ ض٩ٜتٌ . ٚبصيو ٜكسٿ(60)«، ٖٚٛ عًِ ايٓب

 .(61)ٚاسس َتٗاؾتتٌ ٭َطڈ

 

يكس عح ايػٝس ايعاًَٞ ؼسٜس غ١ٓ ْعٍٚ غٛض٠ ايٓٛض، ٗ إطاض ؼسٜس غ١ٓ 

آضا٤ كتًؿ١ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ؾٗٛ ٗ  ّ٘ قسٻؾو نُٔ ٖصٙ ايػٛض٠، ٚيهٓٸْعٍٚ آٜات اٱ



|
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. ٚقاٍ (62)ٚاسس٠ ايبسا١ٜ ٜكٍٛ: ٜبسٚ َٔ ٚاٖط اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َٔ غٛض٠ ايٓٛض أْٗا ْعيت زؾع١ڄ

ايٛاٖط إٔ غٛض٠ ايٓٛض قس ابتسأ ْعٚهلا ٗ ايػ١ٓ ايجا١َٓ ع٢ً ٚد٘ »آخط:  ٗ َٛنعڈ

ض قس ْعيت ٗ غ١ٓ قس عطؾٓا إٔ غٛض٠ ايٓٛ»آخط:  . ٚيهٓ٘ ٜكٍٛ ٗ َٛنعڈ(63)«ايتكطٜب

 .(64)«َٔ تبٛى |بعس ضدٛع٘ ،٭دٌ آٜات ايًعإ اييت ْعيت ٗ غ١ٓ تػع ;تػع

 

ٚايصٟ ٜبسٚ يٓا »قاٍ ايػٝس ايعاًَٞ ٗ بٝإ تأضٜذ ؾطض اؿذاب ٗ اٱغ٬ّ: 

ٚٸ . .ابك١.اغتُطاضاڄ ٭سهاّ ايؿطا٥ع ايػ ;ٍ اٱغ٬ّٖٛ إٔ اؿذاب نإ َؿطٚناڄ َٔ أ

ٔٸ َٔ أدٌ  ;ٗ َٛاضز عسٜس٠ تػاَض ايٓاؽ ٗ ضعا١ٜ ٖصا ا٭َط زعا إٍ ْعٍٚ آٜاتٺ ٚيه

. (65)«س نطٚض٠ ا٫يتعاّ بأسهاّ اهلل غبشاْ٘تصنري ايٓاؽ َا هب عًِٝٗ، ٚيت٪نڍ

ٌڈ ٚيهٓ٘ قاٍ ٗ َٛنعڈ تسضهٞ، ٚقس متٸ اؿحٸ  آخط: يكس نإ تؿطٜع اؿذاب بؿه

٢ متٸ إهاب٘ ٗ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ َٔ اهلذط٠، ستٸ |ا٭نطّ ٌ ايٓيبٸبٳٚايتؿذٝع عًٝ٘ َٔ قٹ

 .(66)ٗ ايػ١ٓ اـاَػ١

 

إٕ ايػٝس دعؿط َطته٢ ايعاًَٞ ٗ َعطض تكُٝٝ٘ يًطٚاٜات ايتاضى١ٝ تعطٸض ٗ 

ض ٗ ط أغًٛب٘، ٚتعطٻبعض ا٭سٝإ يًدڀأ، ٚعسٍ ٗ بعض ا٭سٝإ عٔ َٓٗذ٘ ٚغٝٻ

 بعض إٛاضز يًتٗاؾت.

ّهٔ تٛدٝ٘ ٚتربٜط تٗاؾت اٯضا٤ ايتاضى١ٝ يًػٝس دعؿط َطته٢ ايعاًَٞ ٗ 

ٔٵ .بعض إٛاضز ّٚهٔ إضداع شيو إٍ ا٭غباب  .٫ ّهٔ شيو ٗ أنجط إٛاضز ٚيه

 :ايتاي١ٝ

ـ طٍٛ ايؿرت٠ اييت اغتػطقٗا ايتشكٝل ٚتأيٝـ ٖصا ايهتاب ع٢ً َس٣ َطاسٌ 1

ُاست٘ إٍ ْػٝإ آضا٥٘ ٗ إطاض تكِٝٝ ايطٚاٜات ٣ بػظ١َٝٓ َتباعس٠، ا٭َط ايصٟ أزٸ

 ايتاضى١ٝ ٗ ا٭دعا٤ ا٭خط٣.

، ْٚؿٞ ؾها٥ٌ اـًؿا٤ ^ـ غعٞ ايػٝس ايعاًَٞ إٍ إثبات ؾها٥ٌ أٌٖ ايبٝت2

 ٢ ايٛغا٥ٌ ٚايڀطم.بؿتٸ ،^ايج٬ث١ ا٭ٚا٥ٌ ٚإٓا٥ٌٚ ٭ٌٖ ايبٝت



 

 االجتهاد والتجديد 

 ٕ شنطٖا.ـ عسّ ضدٛع مساست٘ إٍ آضا٥٘ ايتاضى١ٝ اييت غبل ي٘ أ3
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 ٌكد وكالٛ 

 (اؤٖٛ جدٖدٚ لسّاً األٔالد يف اإلاث)
 

 

ٕٸ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ض١ٜ٩ڄ ؿ١ٝ تكػِٝ ايرتن١ ع٢ً ايٛضث١، خاقٸ١ ٗ نٝ إ

سٝح  ;يكطإٓ ايهطِٜٚٗ َكسٸَٗا ا ،هٔ اغتؿاز٠ شيو َٔ َكازض ايؿطٜع١ ا٭ق١ًّٝٚ

تهؿچًت بعض آٜات غٛض٠ ايٓػا٤ بٝإ تعٌٝ ايػٗاّ ٚنٝؿ١ٝ ايتٛضٜح، َا ؾٝٗا تعٌٝ 

َٓؿطزٜٔ عٔ غا٥ط ايٛضث١ ٚفتُعٌ  ،َتٸشسٜٔ َٚتعسٸزٜٔ ،شنٛضاڄ ٚإْاثاڄ ،غٗاّ ا٭٫ٚز

 َعِٗ.

ٕٸ ايط١ٜ٩ إعطٚؾ١ ؾكٗٝاڄ ـ  ِٸ إ ٕٸ غٗاّ غٝٻ٫ ث قس اٱضخ ُا ٗ إسضغ١ اٱَا١َٝ ـ أ

ٝٸٓت َٔ أقٌ ايرتن١، ٖٚصا ٜ ٍ ظٜاز٠ ايػٗاّ ع٢ً ايرتن١ ْٚككاْٗا إ٪زٸٟ أسٝاْاڄ عٴ

ٛٵ ،عٓ٘ ُٸ٢ بـ )ايعٳ ٍ ْككإ ايػٗاّ عٔ ايرتن١ إ٪زٸٟ أخط٣ قس ٜٚأسٝاْاڄ  ;ٍ(ٖٚٛ َا ٜٴػ

ُٸ٢ بـ )ايتعكٝب( أٚ )ايطزٸ(. ،ٚظٜازتٗا عًٝ٘  ٖٚٛ َا ٜٴػ

ٕٸ غٗاّ ا٭٫ٚز مل تٴعٝٻ ٗاًڂساق ٚقس ططح ايباسح إعاقط ض١ٜ٩ڄ ٔ َٔ أقٌ أ

ٖچا ٜبك٢، ٚأْٸ٘ مل ٜٴعٝٻ ،إاٍ ِٷبٌ ؽطز  ٔٸ  ،بٓشٛ اٱط٬م ٔ يًبٓات غٗ ٝٸٔ غُٗٗ بٌ عٴ

ٕٸ يًٛاسس٠ ايٓكـ ٚايباقٞ يًصنٛض، ٚنصا ا٫ثٓتإ ؾًُٗا  ٔٳإشا ادتُعٵ َع ا٭بٓا٤، ٚأ

ايباقٞ يًصنٛض. ٚازٸع٢ أْٸ٘ ايٓكـ ٚايباقٞ يًصنٛض، ٕٚا ظاز عٔ ايجٓتٌ ايجًجإ ٚ

ٛٵ ٕٸ ٜطزٸ ايتټكٍ( ٚ )ايتعاغتڀاع بصيو إٔ ٜٓذٛ َٔ قصٚض )ايعٳ ِ ٗٳٝب( أٚ )ايطزٸ(، ٚأ

                                           
|^
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 يكطإٓ ايهطِٜ ٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ.إٍ ا١ٗ إٛدٻ

 ٚتؿكٌٝ ايؿهط٠:

َٸا ايط١ٜ٩ إتعاضؾ١ ؾٗٞ:  أ

غٛا٤  ،ـ ٗ ساٍ ادتُاع ايصنٛض ٚاٱْاخ يًصنط ايٛاسس نعـ ايبٓت َڀًكاڄ1

ٚغٛا٤ ٗ ساٍ ا٫ْؿطاز عٔ غا٥ط ايٛضث١ أٚ َع ادتُاعِٗ  ،ٗ ساٍ ا٫تٸشاز أٚ ايتعسٸز

 َعِٗ.

ٕٸ ايٛيس ايصنط ٫ غِٗ َعٝٻ2  ٓاڄ ي٘، بٌ ٜأخص َا ٜبك٢.ـ أ

 ـ يًبٓت ايٛاسس٠ ايٓكـ َڀًكاڄ.3

 ـ يًبٓتٌ ؾكاعساڄ ايجًجٌ َڀًكاڄ.4

 ٕٸ ٖصٙ ايػٗاّ ؽطز َٔ أقٌ ايرتن١.إـ 5

ٕٸ ايػٗاّ ثابت١څ ـ6 ػتُع ٖصٙ ايػٗاّ َع غٗاّ  اييت ،ؾؿٞ بعض إٛاضز ٚسٝح إ

ٌٸ، ٚقس ْؿأت بٳُا تهٕٛ أنجط َٔ ايرتن١ ٚضٴضٴبٳ ،غري ا٭٫ٚز َٔ ايٛضث١ ُا تهٕٛ أق

ٛٵ ايؿك٘ ٚ ;اٱَا١َٝ :يًد٬ف بٌ ٍ ٚايتعكٝب، ٚايًتإ قاضتا ق٬ڋَٔ شيو َؿهًتا ايعٳ

 ايػٓٸٞ.

َٸا ايط١ٜ٩ اـا ٌٸ بٗا عًٝٓا ايباسح إعاقط ؾٗٞ تػتٓس ٚأ ٍ تؿػري إقٸ١ اييت أط

 ازٸع٢ ؾٝٗا َا ًٜٞ: ،خامٸ يًٓلٸ ايكطآْٞ

ـ ٗ ساٍ ادتُاع ايصنٛض ـ ٚاسساڄ أٚ أنجط ـ َع اٱْاخ ـ ٚاسس٠ ناْت أٚ 1

اثٓتٌ ـ ؾًًبٓت ايٛاسس٠ ٚي٬ثٓتٌ ايٓكـ، ٚيًصنٛض ايٓكـ، غٛا٤ ٗ ساٍ ا٫ْؿطاز 

 ث١ أٚ َع ادتُاعِٗ َعِٗ.عٔ غا٥ط ايٛض

ًًبٓات ايجًجإ، ٚيًصنٛض ؾُعت ايبٓات ـ ث٬ث١ ؾكاعساڄ ـ َع ايصنٛض، تـ إشا اد2

 ايجًح.

 ـ إشا اْؿطزت ايبٓت ايٛاسس٠ ؾ٬ غِٗ هلا.3

 ـ إشا اْؿطز ايصنط ؾ٬ غِٗ ي٘.4

ٜٵ ،ـ ا٭٫ٚز َڀًكاڄ إشا ادتُعٛا َع غريِٖ َٔ أقشاب ايػٗا5ّ ٔ نايٛايسٳ

ٖچا تبكچ٢. ،ٚا٭ظٚاز  إْٸُا ٜطثٕٛ بعس إخطاز غا٥ط ايٛضث١، ٜٚطثٕٛ 

ـ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو غٛف تٓتؿٞ سايتا ظٜاز٠ ايػٗاّ ع٢ً ايرتن١ أٚ ْككاْٗا 6
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ٛٵ عٓٗا، ؾ٬ ٜبك٢ َٛنٛعٷ  ٍ ٫ٚ يًتعكٝب.يًعٳ

ٕٸ ض١ٜ٩ ايباسح تٴدايـ َا زضز عًٝ٘ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  ٚأْت ـ نُا تط٣ ـ أ

ٞٸ :٘ٝٵظٓاسٳ  يػٓٸٞ.ٚا ;اٱَاَ

ٚتكّٛٗا ٗ ن٤ٛ  ،اٍٚ ؼًٌٝ ٖصٙ ايط١ٜ٩ٚٗ ٖصا ايبشح ايصٟ ْعكسٙ م

 َػتٓساتٗا، ؾٌٗ تٓػذِ َع إٓٗر ا٫دتٗازٟ ٗ ا٫غتٓباٙ أٚ ٫؟

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ قس تكسٸ٣ يبٝإ غٗاّ اٱضخ ٚأسهاَ٘ ضنډ ع ٚسٝح إ

ساٍٚ ايباسح زعِ ٚؼًٌٝ أيؿاٚٗا، ٚ ،َٔ غٛض٠ ايٓػا٤ 11ايباسح َكايت٘ سٍٛ اٯ١ٜ 

 نُا تكسٸ٣ يٓكس ايط١ٜ٩ إعطٚؾ١ ؾكٗٝاڄ. ٚضٚا١ٝ٥. ;عك١ًٝ :خط٣أض٩ٜت٘ بأزيچ١ 

 

ٕٸ َا  َڀطٚس١ قسّاڄ، إ٫چ ع٢ً ايطغِ َٔ نٕٛ َػأي١ ؼسٜس ايػٗاّ َػأي١ڄ أ

دسٜس َعكٛز  يهٓٸٞ مل أعجط ع٢ً عحٺ .دسٜس٠ ططس٘ ايباسح إعاقط ٖٞ ض١ٜ٩څ

ٙ ايط١ٜ٩ اؾسٜس٠ ْٚكسٖا، ؾعكسْا ايععّ ع٢ً ؼًٌٝ َا ططس٘ ٚتكّٛ٘ ٕٓاقؿ١ ٖص

 ْٚكسٙ. 

 

ٕٸ اهلسف ايصٟ ْتٛخٸاٙ ٖٛ ايٛقٍٛ   ،نتاباڄ ٚغٓٸ١ڄ ،ايؿِٗ ايكشٝض يًٓكٛم إٍإ

 ٚغٗاّ ا٭٫ٚز ع٢ً ٚد٘ اـكٛم.  ،ٗ َػأي١ نٝؿ١ٝ تعٌٝ غٗاّ اٱضخ عَُٛاڄ

 

ٚقبٌ اـٛض ٗ ع١ًُٝ ْكس ٚتكِٜٛ ض١ٜ٩ ايباسح سٍٛ نٝؿ١ٝ تؿطٜع  ،ٗ ايبس٤

ُٸا ًٜٞ: .س أضنإ ٖصٙ ايط١ٜ٩٪نڍ، ْغٗاّ إضخ ا٭٫ٚز  ٚقس عطؾت أْٸٗا عباض٠ ع

ٕٸ غٗاّ اٱضخ تٓكػِ 1 ٚمل ٜهٔ تعٌٝ  .طٚقػِ َتػٝٿ ;ٍ قػٌُ: قػِ ثابتإـ إ

ٛڈ  ;: غٗاّ غري ا٭٫ٚز، َٔ قبٌٝ: ا٭بٛإ ٚا٭ظٚازٚٸٍٚايكػِ ا٭ .ٚاسس ايػٗاّ بٓش

 غٗاّ ا٭٫ٚز. :: َٔ قبٌٝايجاْٞٚايكػِ 
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ٕٸ ايكػِ ايجابت َٔ ايػٗاّ ؾٴطٿ2 ؾا٭بٛإ ٚا٭ظٚاز ؽطز  .ع بًشاٚ أقٌ إاٍـ إ

 غٗاَِٗ ـ ٖٚٞ ايٓكـ ٚايطبع ٚايػسؽ ٚايجًح ـ َٔ أقٌ إاٍ.

ٕٸ ايكػِ إتػٝٿ3  .ع بًشاٚ ايباقٞ بعس إخطاز ايػٗاّ ايجابت١طٿط َٔ ايػٗاّ ؾٴـ إ

 ؾايبٓت َج٬ڄ تأخص ْكـ ايباقٞ، َٚا ظاز ع٢ً ايجٓتٌ َٔ ايبٓات ٜأخصٕ ثًجٞ ايباقٞ.

ٕٸ غٗاّ ا٭٫ٚز َٔ قػِ ايػٗاّ إتػٝٿ4 ط٠ اييت ؽطز َٔ ايباقٞ، ٫ َٔ أقٌ ـ إ

 إاٍ.

ّٷـ مل ٜٴعٝٻ5 ٝٿبٓشٛ اٱط٬م ٔ يًبٓت ٫ٚ يًبٓات غٗا ٓت غٗاّ ايبٓات ٗ ، ٚإْٸُا عٴ

ٔٸ َع ايصنٛض ؾشٳ  ب.ػٵساي١ ادتُاعٗ

 ،ٚاسس٠ َع ايصنٛض ـ ٚاسساڄ نإ أٚ أنجط ـ َع ا٭ب َج٬ڄ ـ إشا ادتُعت بٓتٷ6

شنط َع بٓت  ؾًٛ ادتُع ٚيسٷ .ؾًٮب ايػسؽ، ٚيًبٓت ايٓكـ، ٚيًصنٛض ايٓكـ

ٚيٛ ادتُع  .يٓكـ اٯخطٚاسس٠ ٚأب ؾًٮب ايػسؽ، ٚيًصنط ْكـ ايباقٞ، ٚيًبٓت ا

ٚيًصنٛض  ،شنطإ أٚ أنجط َع ايبٓت ٚا٭ب ؾًٮب ايػسؽ، ٚيًبٓت ْكـ ايباقٞ

آخط ؾايكػ١ُ بِٝٓٗ  ٚنصا إشا مل ٜهٔ َع ا٭٫ٚز ٚاضخٷ .١بِٝٓٗ بايػٜٛٸ ،ايٓكـ اٯخط

 تهٕٛ بٗصا ايٓشٛ.

ّٸ َج٬ڄ7 ّٸ  ،ـ إشا ادتُعت بٓتإ َع ايصنٛض ـ ٚاسساڄ نإ أٚ أنجط ـ َع ا٭ڂ ؾًٮڂ

ّٸ  ؾًٛ ادتُع ٚيسٷ .ايػسؽ، ٚيًبٓتٌ ايٓكـ، ٚيًصنٛض ايٓكـ ّٸ ؾًٮڂ شنط َع بٓتٌ ٚأڂ

ٚيٛ ادتُع شنطإ أٚ أنجط  .ٚيًبٓتٌ ايٓكـ اٯخط ،ايػسؽ، ٚيًصنط ْكـ ايباقٞ

ّٸ ايػسؽ، ٚيٮڂْجٌٝ ْكـ ايباقٞ، ٚيًصنٛض ايٓكـ اٯخط ّٸ ؾًٮڂ  ،َع ايبٓتٌ ٚا٭ڂ

آخط ؾايكػ١ُ بِٝٓٗ تهٕٛ بٗصا  نصا إشا مل ٜهٔ َع ا٭٫ٚز ٚاضخٷٚ. بِٝٓٗ بايػ١ٜٛ

 ايٓشٛ.

 ،ـ إشا ادتُعت أنجط َٔ بٓتٌ َع ايصنٛض ـ ٚاسساڄ نإ أٚ أنجط ـ ٚظٚز َج٬ڄ8

شنط َع ث٬خ بٓات  ؾًٛ ادتُع ٚيسٷ .ؾًًعٚز ايطبع، ٚيًبٓات ايجًجإ، ٚيًصنٛض ايجًح

ٚيٛ ادتُع شنطإ أٚ أنجط  .ٞ، ٚيًصنط ايجًحؾًًعٚز ايطبع، ٚيًبٓات ثًجا ايباق ،ٚظٚز

 .١ٜٸبِٝٓٗ بايػٛ ،ؾًًعٚز ايطبع، ٚيًبٓات ثًجا ايباقٞ، ٚيًصنٛض ايجًح ،َع ايبٓات ٚايعٚز

 آخط ؾايكػ١ُ بِٝٓٗ تهٕٛ بٗصا ايٓشٛ أٜهاڄ. ٚنصا إشا مل ٜهٔ َع ا٭٫ٚز ٚاضخٷ
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ٖٝه١ًٝ ايبشح  ;غًٛب١ٝ ٚتعبري١ٜأسٛات ع٢ً ث٬خ سٝجٝات: ع ٖصٙ ا٬ٕتتٛظٻ

 ٖٚٞ: .َه١ُْٝٛ ;ٚتُٓٛٝ٘

ؾٓط٣  .ك١ٝٚغري ؽكټ ،ـ ايًػ١ ايتعبري١ٜ اييت اعتُسٖا ايباسح يٝػت ؾٓٸ١ٝڄ1

ٖچا ٜهؿـ عٔ قًچ١ إُاضغ١  اغتعُا٫ت يًُكڀًشات ايؿك١ٝٗ ٗ غري َٛضزٖا، 

نُا ْط٣ بعض ايعٓاٜٚٔ ٚايعباضات اييت أٚضزٖا يًبشٛخ ا٫غتس٫ي١ٝ ٗ اجملاٍ ايؿكٗٞ، 

 ب اٱٜٗاّ.ايباسح قس تٴػبٿ

ط ّ إتأخٿكسٿٞ ٗ شنط ايؿكٗا٤ ٚنتبِٗ، ؾكس ٜـ عسّ َطاعا٠ ايرتتٝب ايتاضى2

 ّ. ط إتكسٿ٪خٿٜٚ

َٓڀك١ٝ  ـ مثٸ١ ؾٛن٢ ٗ تِٓٛٝ َڀايب ايبشح، ؾًِ ٜعتُس ايباسح ٖٝه١ًٝڄ3

 ٚانش١.

ٝٿـ عسّ اْػذاّ ا4ٕ ٔ ٗ ڀايب ٚٚدٛز تساخٌ بٝٓٗا، بٌ أسٝاْاڄ ٜٴ٬سٜ اـًٌ ايب

 نٝؿ١ٝ ا٫غتٓتاز.

ـ اـً٘ ٚإقشاّ بعض إڀايب اييت ٫ اضتباٙ بٝٓٗا، ٚإٜطاز بعض إڀايب ٗ 5

 غري َٛنعٗا إٓاغب.

ٚبعهٗا  ;َٔ إڀايب ىًٛ َٔ اٱضداعات ؾهجريٷ .ٍ ايتٛثٝلإـ اؾتكاض إكاٍ 6

َٸ١ ط ي٘ إكازض إٓاغب١. ٚبكٛض٠ٺنځأٚ مل ٜٴصٵ ،ل بإكساض إٓاغباٯخط مل ٜٴٛثٻ قًچ١  :عا

 إكازض، ٚعسّ ايتٓاغب بٝٓٗا َٔ سٝح ا٫عتباض ٚايك١ُٝ ايع١ًُٝ عٓس شٟٚ ا٫ختكام.

ـ عسّ ايسقچ١ ٗ ؾِٗ نًُات ايؿكٗا٤، ٚايتػاٌٖ أٚ ا٫غتعذاٍ ٗ ْػب١ إع١ًَٛ 7

َٸ١ ايؿكٗ  ١ٝ ٚايصٚم ايؿكٗٞ.إيِٝٗ، ٚؾكسإ ايؿا

ٚعسّ ايتُٝٝع  ،بٌ أمسا٤ ايؿكٗا٤ ايهباض ٜ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ اـًـ ٜٴ٬سٳ8

 ع٢ً إكازض ايؿك١ٝٗ ٚعسّ خرب١ٜٚ. ٘ٺٖٚصا َا ٜهؿـ عٔ عسّ تػًڊ .ؿاتِٗبٌ َكٓٻ

ٍ عسٸ٠ عٛخ َٚػا٥ٌ نجري٠، تػتًعّ إض ايباسح ٗ ٖصٙ إكاي١ ـ يكس تعطٻ9

 ٕٛنٛعات اييت تٓاٚهلا ايباسح َا ًٜٞ:عكس عسٸ٠ َكا٫ت، ٚا

 ـ تعٌٝ غٗاّ ا٭٫ٚز، ٖٚٛ عٓٛإ إكاٍ.
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 ـ تعٌٝ غٗاّ غا٥ط ايٛضث١.

 ـ طبكات اٱضخ.

ٛٵ  ٍ.ـ ايعٳ

 ـ ايتعكٝب.

 ـ ايطزٸ.

ٕٸ اختعاٍ ايبشح ٗ َكاي١ٺ ٍٛ ؼ ب قعٛباتٺٝاڄ، ٜٚٴػبٿٚاسس٠ يٝؼ ؾٓٸ ٚعًٝ٘ ؾإ

ٗا َٔ ا٫غتٝعاب ٚايعُل ٚايسقچ١ ٥ٗا سكډنٝع ع٢ً َؿاقٌ ايبشح ٚإعڀازٕٚ ايرت

 ٚايٓهر.

ٖچا تكسٻ10 أٚ عسّ  ،ِ غٝاب إٓٗر ايصٟ اعتُسٙ ايباسح ٗ َكايت٘ ٖصًٙځّ ٜٴعٵـ ٚ

 ;اٍٚ إثبات ٚد١ٗ ْٛطٙ ٚايسؾاع عٓٗاأخط٣ وٚ ;ْكس١ٜ ىٛض ٗ غذا٫تٺ ؾتاض٠ڄ ;ٚسست٘

ٜتعطٸض اٍ  ٚخاَػ١ڄ ;يبشح إكاضٕٜسخٌ ٗ ا ٚضابع١ڄ ;ِ بًػ١ ايؿك٘ اـامٸٜتهًډ ٚثايج١ڄ

 ؾهُا ٫ ٚسس٠ يًُٛنٛع ٫ ٚسس يًُٓٗر أٜهاڄ. .إٛازٸ ايكا١ْْٝٛ

ٕٸ ٖصا ايبشح ٗ بعض َكاطع٘ عحٷ11 ؼًًٝٞ اغتس٫يٞ، ٚٗ بعض َكاطع٘  ـ إ

ٞٸ  ٜهتؿٞ بايعٳطٵض. ٚقؿ

ؾٌٗ  .٘قٛي١ٝ أٚ ايؿك١ٝٗ اييت ٜٓڀًل َٓٗا ٗ عجز ايباسح َباْٝ٘ ا٭ـ مل ٜٴشسٿ12

ٕڈ خاقٸ١؟! ٖٛ ٜتبٓٸ٢ َباْٞ إؿٗٛض ا٭ مٔ ٫ ْعًِ َٛقؿ٘ قٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗ أٚ يسٜ٘ َبا

ٚٵػ أٚ  ٌٖ ٖٞ دابط٠څ ؟اٙ ايؿٗط٠ضٙ ٗ ا٫غتس٫ٍ. َٚا ٖٛ َبٓاٙ ػاٙ اٱْاع ٚزٳ

َٚا ٖٛ َبٓاٙ ٗ َػأي١ ؽكٝل  ؟اٙ سذٸ١ٝ ايٛاٖط ايكطآ١ْٝناغط٠؟ ٫ٚ َبٓاٙ ػ

 .ٍ غري شيوإ ؟سايكطإٓ غرب ايٛاس

ٕٸ ايباسح مل ٜٴبٝٿ13 ْطاٙ ٜعتُس  ؾتاض٠ڄ ;ٔ طبٝع١ ا٭زيچ١ اييت ٜعتُسٖاـ نُا أ

ٜتُػٸو بايسيٌٝ  ٖٚٛ تاض٠ڄ ;ٜعتُس ا٫غتس٫ٍ بايسيٌٝ ايٓكًٞ ٚتاض٠ڄ ;ا٫غتس٫ٍ بايعكٌ

 خط٣ ٜتُػٸو بايطٚاٜات.أٚ ;ايكطآْٞ

 ايباسح ٗ ايبشٛخ ايػٓس١ٜ بإطٸ٠. ـ مل ىڂضٵ14

 َؿكٛز٠. ٚسًكاتٺ ،ٗ ايبشح ـ وؼٸ ايكاض٨ بٛدٛز قؿعاتٺ15

يط٩ٜت٘، ٜٚػضٸ  ـ يكس بسا ايباسح اْتكا٥ٝاڄ ٗ اْتداب ا٭زيچ١ اييت ٜطاٖا زاع١ُڄ16

ُٸا ٜٴعاضنٗا، بٌ ْطاٙ ٜأخص َٔ ايطٚا١ٜ ايٛاسس٠ إسيٍٛ ايصٟ ٜسعُ٘، ٜٚرتى إسايٌٝ  ع
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 عاٙ.اييت تهطٸ َسٻ

ٕٸٜٚٓبػٞ ا٫ ٖسؾٓا يٝؼ ٖٛ ا٫ْتكاض يًط١ٜ٩ إعطٚؾ١ ؾكٗٝاڄ، غٛا٤  يتؿات اٍ أ

ٟٸ سسڎإٚبٝإ أْٸ٘  ،قبًٓاٖا أٚ ضؾهٓاٖا، ٚإْٸُا ايػطض ٖٛ تكِٜٛ َا ططس٘ ايباسح  ٍ أ

 ٜٓػذِ َا ططس٘ َع إعاٜري ايع١ًُٝ.

  

ٓاٜٚٔ ٚطبكاڄ يًع ،ب اهلٝه١ًٝ اييت غاض عًٝٗا ايباسحػٵغٛف ْػري بايبشح سٳ

 اييت أبطظٖا:

 

ٕٸ إكاي١ ت ِٳ أعاجل نٝؿ١ٝ تعٌٝ غٗاّ اٱضخ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٫ٚ إ زضٟ يٹ

 ايباسح عٓٛإ َكايت٘ غكٛم غٗاّ إضخ ا٭٫ٚز؟! خلٻ

 

ٌڈًٹـ مل ٜٴؿڃ1 ٝح س ;زقٝل ض ايباسح ٗ بٝاْ٘ يًُػأي١ اييت تكسٸ٣ يبشجٗا بؿه

ٛٻ ٛٵق ٌٸ ايبشح عباض٠ عٔ َػأييت )ايعٳ ٕٸ إػأي١ ق ٚٸٍ  ـ )ايتعكٝب(ٍ( ٚض أ ٚإطاز با٭

ٚإطاز بايجاْٞ ظٜاز٠  ;نادتُاع ث٬خ بٓات ٚأبٜٛٔ ٚظٚز ،ظٜاز٠ ايػٗاّ ع٢ً ايرتن١

ٖچا شنط، ٚأْٸٗا ٫  ـ نادتُاع بٓت ٚأب ،ايرتن١ ع٢ً ايػٗاّ ِٸ  ٕٸ إػأي١ أع ؾُٝا أ

ٛٵتٓشكط َٛضز   .(1)ٍ ٚايتعكٝبايعٳ

ٕٸ ايبشح َعكٛزٷ أقٍٛ: أٚ تعكٝب  ٍٷٛٵيتعٌٝ غٗاّ ا٭٫ٚز، غٛا٤ أنإ ٖٓاى عٳ إ

ِٸ ستٸ٢ َٔ ا٭٫ٚز .٫ أٚ ٕٸ ايبشح أع ؾإْٸ٘ ٜبشح نٝؿ١ٝ تعٌٝ غٗاّ  ;نُا شنطْا أ

ٌڈ ّٸ. ايٛضث١ بؿه  عا

ٕٸ ايباسح سُٝٓا تكسٸ٣ يبٝإ َٓؿأ ا٫خت٬ف بٌ اٱ2 َا١َٝ ـ َٚٔ ايڀطٜـ أ

ٛٵ ٌٸ ا٫تٸؿام، ٚأْٸِٗ قس ٍ ٚايتعكٝب ٚأنجط أٌٖ ايػٓٸ١ ٗ َػأييت ايعٳ شنط َا ٖٛ ق

 ؿكٕٛ ع٢ً عسّ إَهإ ايعٌُ بٛاٖط اٯٜات إعٝٿ١ٓ يًػٗاّ.َتٻ
 

ٕٸ يؿٜ )إؿٗٛض( ي٘ َع٢ٓٶ ٞٸ إ ُٳ ;اقڀ٬س ٌ عٓس ايؿكٗا٤ ٗ إػا٥ٌ ؾإْٸ٘ ٜٴػتع
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ٜٚٴڀًل ع٢ً ايطأٟ ايصٟ ىتاضٙ أبطظ ايؿكٗا٤ ٗ َكابٌ ايطأٟ أٚ اٯضا٤ اييت  ;دتًـ ؾٝٗاإ

ٌٸ أْكاضاڄ ٍڈ .أق  ،نُا قطٸح ب٘ ايباسح ْؿػ٘ ،ٚاسس ٚؾُٝا مٔ ؾٝ٘ يٝؼ يسٜٓا غ٣ٛ قٛ

ٚقس  .ؾايتعبري بـ )إؿٗٛض( ٗ إكاّ يٝؼ ؾٓٸٝاڄ .َٔ ٚدٛز اتٸؿام ٗ ؾِٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ

 سح ٖصا إكڀًض عسٸ٠ َطٸات.ض ايبانطٻ

 

 يكس أٚضز ايباسح ع٢ً ْٛط إؿٗٛض غتٸ ْكاٙ، ٖٚٞ:

ٔٻ﴿ح ٗ قٛي٘ تعاٍ: ِ نُري اؾُع إ٪ْٻٗ إؿٗٛض إضداعإٍْػب  ا٭ٍٚ:  ﴾نڂ

 نُا ْػب إيِٝٗ أْٸِٗ أضدعٛا نُري .أٟ ا٭٫ٚز ،طٍ اؾُع إصنډإ (11)ايٓػا٤: 

 .(2)ط، أٟ ايٛيسٍ إؿطز إصنډإ (11)ايٓػا٤:  ﴾نځاْٳتٵ﴿ح ٗ قٛي٘: إؿطز إ٪ْٻ

 مٳٛٵؾځ﴿ْػب إيِٝٗ اغتؿاز٠ سهِ ا٫ثٓتٌ ؾكاعساڄ َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ايجا١ْٝ:

 .(3)طٕٚ، ٚأْٸ٘ ٖٛ ايصٟ اختاضٙ ايؿكٗا٤ ٚإؿػٿ(11)ايٓػا٤:  ﴾ٔڇٝٵتٳٓٳاثٵ

ٕٸ ايػٗاّ إعٝٸ١ٓ ٗ اٯٜات ايج٬خ َٔ غٛض٠ ْػب إيِٝٗ أْٸِٗ اعترب ايجايج١: ٚا أ

ٕٸ ايتعبري ٗ ايػٗاّ مل ٜٳ ،نًچٗا ؽطز َٔ أقٌ ايرتن١ (4)ايٓػا٤ ٛڈ زٵطڇٚغؿًٛا عٔ أ  بٓش

ٚٗ بعهٗا  ،(176، 12، 11)ايٓػا٤:  ﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿ٚاسس، بٌ ٗ بعهٗا اغتٴعٌُ يؿٜ 

ٕٸ بٌ ايتعبرئٜ (176، 12، 11)ايٓػا٤:  ﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿اٯخط اغتٴعٌُ يؿٜ  ، ٚازٸع٢ أ

 .(5)ؾطقاڄ

هٔ ايعٌُ بٛاٖط ٓكڀ١ ايطابع١ اٱشعإ بأْٸ٘ ٫ ّْػب إيِٝٗ ٗ اي ايطابع١:

ٕٸ ؾُِٗٗ ي١ٰٜ خ٬فٴ  .(6)ايٛاٖط ايػٗاّ إعٝٸ١ٓ ٗ ايكطإٓ، ٚاعترب شيو خري ؾاٖس ع٢ً أ

ٕٸ ْتٝذ١ َا اختاضٚٙ خ٬ اـاَػ١: ف سهِ غذٸٌ ايباسح ع٢ً إؿٗٛض بأ

 .(7)ايعكٌ

ٕٸ ؾُِٗٗ ٯٜات اٱضخ خ٬ف  ايػازغ١: نُا غذٸٌ ايباسح ع٢ً إؿٗٛض بأ

 .(8)ايكإْٛ ايطٜانٞ

 أقٍٛ:

ٟٸ ْكسٺ مل ٍْـ ٗ ايٓكاٙ ايج٬خ ا٭1ٚ ٛط ٌْ ايباسح ٕا أمساٙ َٔ قٹبٳ ؿاٖس أ

 ب.ػٵإؿٗٛض، بٌ اؾتًُت ٖصٙ ايٓكاٙ ع٢ً فطٸز بٝإ ضأٟ إؿٗٛض ؾشٳ
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ٕٸ َا ْػب٘ اٍ إؿٗٛض ٗ ايٓكڀ١  ;ل ايباسح َا أزضد٘ َٔ َعًَٛاتٛثٿـ مل ٜٴ2 ؾإ

ٔٻ﴿ح َٔ إضداعِٗ نُري اؾُع إ٪ْٻ ،ٍٚا٭  ،طٍ اؾُع إصنډإ (11)ايٓػا٤:  ﴾نڂ

ط، ٍ إؿطز إصنډإ (11)ايٓػا٤:  ﴾نځاْٳتٵ﴿ٚإضداعِٗ نُري إؿطز إ٪ْٸح  ،أٟ ا٭٫ٚز

ٟٸ َكسضڈ ٍڈ َٔ أ  ايٓػب١. هلصٙ خا

، مل َٔ اغتؿاز٠ سهِ ا٫ثٓتٌ ؾكاعساڄ َٔ اٯ١ٜ ،ـ َا شٴنط ٗ ايٓكڀ١ ايجا3١ْٝ

ٕٸ هلِ ٗ شيو ٚدٛٙٷ .ك٘ٛثٿٜ  ٠طتكطٜبات ؾٓٸ١ٝ تبًؼ ايعٳؿٵٚ نُا أْٸ٘ مل ٜصنط اغتس٫هلِ; ؾإ

 ٓاقؿِٗ ؾٝٗا.، ٚمل ٜض هلا ايباسحأٚ أنجط، ؾُٝا مل ٜتعطٻ

 ﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿َٔ ايؿطم بٌ ايتعبرئٜ:  ،١ ايجايج١َا شنطٙ ايباسح ٗ ايٓكڀٗ ـ 4

ٍٸ ع٢ً إخطاز ايػٗاّ ، مل ٜٴٛنٿ﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿ٚ ٚٸٍ ٜس ٕٸ ايتعبري ا٭ ض ايؿطم بُٝٓٗا، ٚنٝـ أ

ٖچا بكٞ؟! ٍٸ إخطادٗا  ٕٸ ايتعبري ايجاْٞ ٜس  َٔ أقٌ إاٍ، ٚأ

ؿٗٛض بعسّ إَهإ َٔ إشعإ إ ،ل ايباسح َا ازٸعاٙ ٗ ايٓكڀ١ ايطابع١ـ مل ٜٴٛثٿ5

 سٛا بصيو؟!ايعٌُ باٯ١ٜ، ٫ٚ أزضٟ أٜٔ قطٻ

ِٸ إْٸ ض ٚد٘ إدايؿ١ ايٛاٖط مل ٜٴٛنٿ زع٣ٛ نٕٛ ؾِٗ إؿٗٛض ي١ٰٜ خ٬فٳ ٘ ٗث

 ؟َا ٖٛ

ٕٸ كايؿ١ ايٛاٖط ٫ َؿه١ً ؾٝٗا ٌڈإٍإشا اغتٴٓس  ،باڄٝٵ٫ٚ تٴعترب عٳ ،نُا أ أٚ   زيٝ

 ٓسِٖ ٗ كايؿ١ ايٛاٖط، ٌٖٚ يسِٜٗ قط١ٜٓڅقط١ٜٓ. ٚقس غهت ايباسح عٔ بٝإ َػت

 ؟٫ صٙ إدايؿ١ أٚع٢ً ٖ

َٸا َا غذٸً٘ ايباسح ٗ ايٓكڀ١ اـاَػ١ ع٢ً إؿٗٛض6 َٔ نٕٛ ضأِٜٗ  ،ـ ٚأ

ـ ٜٴٛقٳـ َا اختاضٚٙ بأْٸ٘ خ٬ف ايعكٌ، َع ٝؾًػت أزضٟ ن ،خ٬ف سهِ ايعكٌ

ٕٸ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ أْٸِٗ مل ًٜتعَٛا بإضاز٠ ادتُاع ايػٗاّ اييت تؿٛم َكساض  ايرتن١؟! بٌ إ

ٕٸ بعض ايٛضث١ ٜطثٕٛ بايكطاب١ ،قايٛا باغتشاي١ ادتُاع َجٌ شيو ٕٸ إطاز أ  .٫ بايؿطض ،ٚأ

َٸا ايؿك٘ ايػٓٸٞ ؾكس اختاض ايػٗاّ ٚايتكازٜط ايتكطٜب١ٝ أٚ ايٓػب١ٝ، ٫ ايػٗاّ ايسقڍ  .١ٝٸٚأ

 ؾأٜٔ كايؿ١ ايعكٌ؟!

ايؿ١ ايعكٌ ٚبٌ كطم بٌ ٖصا اٱؾهاٍ َٔ هض ايؿمل ٜتٻأْ٘ ٍ شيو إ ـٵأنٹ

 اٱؾهاٍ ايػابل َٔ زع٣ٛ اغتشاي١ ايعٌُ بايػٗاّ؟!

ٕٸ ؾُِٗٗ ٯٜات اٱضخ خ٬ف ايكإْٛ 7 َٸا َا غذٸً٘ ايباسح ع٢ً إؿٗٛض بأ ـ ٚأ
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 ١ ايػابك١; إش ٫ دسٜس ٗ ٖصا اٱؾهاٍ.ڀٕا ازٸعاٙ ٗ ايٓك ايطٜانٞ ؾٗٛ تهطاضٷ

 ٕٸ َا ؾُٗ٘ َؿٗٛضٴإٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو »ٗ شٌٜ ٖصٙ ايٓكڀ١: َٚٔ ايڀطٜـ أْٸ٘ قاٍ 

، ٫ٚ (9)«ايكإْٛ ايطٜانٞ أٜهاڄ ٚاٖط ايكطإٓ، ْٚتٝذ١ شيو أْٸ٘ خ٬فٴ ايعًُا٤ خ٬فٴ

ٌڈ ٟٸ ؾه  َٔ أؾهاٍ ايكٝاؽ متٸ ٖصا ا٫غتٓتاز؟! أزضٟ طبل أ

 

ٕٸ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ ناْٛا ًَْٴٓبٿ ب١ ع٢ً ؾُِٗٗ ٍ ايًٛاظّ إرتتٿإتؿتٌ ٘ ع٢ً أ

ٛٵ :يهٝؿ١ٝ تعٌٝ ايػٗاّ َٔ اٯٜات، َٚٓٗا نُا أْٸِٗ ناْٛا ًَتؿتٌ  .ٍ ٚايتعكٝبايعٳ

ٌٸ شيو.إ  ٍ نٝؿ١ٝ س

 

ٕٸ عُط بٔ اـڀچاب قس اغت1 ٕٸ ايعٓٛإ ٜٴٛسٞ بأ ٛٵـ إ ٍٸ ع٢ً قٛي٘ بايعٳ ٕٸ س ٍ، ؾُٝا أ

ٛډ٩ايؿكٗا٤ ايصٜٔ دا  ٚغطزٚا ي٘ ا٭زيچ١. ،طٚا يصيوٚا َٔ بعسٙ ْ

ٕٸ ايٓكس ايصٟ غذٸً٘ ايباسح ع٢ً َٛقـ عُط بٔ اـڀچاب ٚباقٞ ؾكٗا٤ ايػٓٸ١ 2 ـ إ

ٖٹ  ،ٟ يًباسحريغًٛب ايتعبٖٚصا اٱٜٗاّ بػبب ا٭ .ِ بأْٸ٘ َٔ بٓات أؾهاض ايباسحٜٴٛ

ٟٸ َكسضڈ ،ساڄعٓٛاْاڄ ٚؾط ٕٸ  .ٍ أسسٺإٚعسّ إؾاضت٘  ،ٚعسّ شنطٙ ٭ ٝٸاڄ أ َٚٔ ايٛانض دً

ايػٝٸس  :َٔ نُِٓٗ، ٚبهجط٠ ٗ نتب قسَا٤ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ضٷٖصا ايٓكس َتهطٿ

ٕٵ عٵإطته٢ ٗ عج٘ هلصٙ إػأي١ ٗ نتاب ا٫ْتكاض، ؾطادٹ  .(10)ؾ٦تٳ إ

 

ٝٻ1 ٛٵـ ب ٌٸ َؿه١ً ايعٳ عٔ  ٍ، ٖٚٛ عباض٠څٔ ايباسح ضأٟ ابٔ عبٸاؽ ٗ نٝؿ١ٝ س

ّٸ ٚا٭ب ٚايعٚز ِٸ قاٍ: ، ٚإعڀا٥ِٗ غٗاَِٗ نُتكسِٜ ا٭ڂ ٕٸ »٬ڄ، ٚيًبٓات َا ٜبك٢، ث إ

قس تبعٛا ابٔ  ،نايٛاٖط١ٜ ٚبعض ايكشاب١ ٚايتابعٌ ،اٱَا١َٝ ٚبعض أٌٖ ايػٓٸ١

 .(11)«عبٸاؽ ٗ ٖصٙ إػأي١

ٖٹٖٚصا ايتعبري طِٖ ب٘، ٚسُٝٓا ١ اٱَا١َٝ ٫بٔ عبٸاؽ ٚتأثټعٝٸبٳِ بتٳ ـ نُا تط٣ ـ ٜٴٛ

ْط٣  ،ٖٚٛ نتاب )ا٫ْتكاض( ،ٍ إكسض ايصٟ شنطٙ ايباسح ٗ اهلاَـإْطدع 
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ٕٸ إاٍ إشا نام عٔ »ايتعبري أزمٸ، قاٍ إطته٢:  ٚايصٟ تصٖب إيٝ٘ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ أ

ع٢ً ايبٓات، ٚا٭خٛات  ،َٔ ا٭بٜٛٔ ٚايعٚدٌ ،س٠نډغٗاّ ايٛضث١ قڂسٿّ شٚٚ ايػٗاّ إ٪

ٔٸ.  ٔٸ هل ّٸ أٚ َٔ ا٭ب، ٚدٴعٌ ايؿانٌ عٔ غٗاَٗ ّٸ ع٢ً ا٭خٛات َٔ ا٭ب ٚا٭ڂ َٔ ا٭ڂ

ا٤ َجٌ شيو، ٚقاٍ ب٘ أٜهاڄ عڀا٤ بٔ أبٞ ضباح. ٚسه٢ ايؿكٗإٍ  &ٚشٖب ابٔ عبٸاؽ

َٸ١ ٖصا إصٖب عٔ قُ ٞٸَٔ ايعا عًٝ٘ ٚع٢ً ط ـ قًٛات اهلل بٔ اؿػٌ ايباق س بٔ عً

ٞٸٚ، ٖٚٛ َصٖب زاآبا٥٘ ايڀاٖطٜٔ ـ ٚقُس بٔ اؿٓؿ١ٝ ضنٞ اهلل عٓ٘  ٚز بٔ عً

 .(12)«اٱقؿٗاْٞ

ٛا ضأٟ ٫ٚ اغتس٫ٍ ابٔ هٴٕٸ بعض ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ مل ٜطتٳأـ شنط ايباسح 2

 .(13)عبٸاؽ

ؾض ضأٟ ابٔ طِٜٗ ـ قس ضَِٝٗ َٚتأخٿأعًِ أسساڄ َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ـ َتكسٿ ٚيػتٴ

َٸا بايٓػب١ .ٚاختاض غريٙ ،عبٸاؽ ٗ ٖصٙ إػأي١ بايصات ٕٸ ؾكٗا٤ إٍ  ٚأ زيٌٝ ٖصا ايطأٟ ؾإ

 :َٚٓٗا ،ؾِٝٗ ايػٝٸس إطته٢ ٔٵَٳ ،هلِ اغتس٫هلِ اـامٸ بِٗ ٬ڋ،أٚ د ، ن٬ڋاٱَا١َٝ

ُٸ١ َٔ أٌٖ ايبٝتهضٚاٜاتِٗ إت ^اؾط٠ عٔ ا٭٥
ٕٸ ايػٝٸس تؿطٻ(14) ٍڈز باغت، ٫ أ خامٸ  س٫

 ب٘، نُا قس تٴٛسٞ ب٘ عباض٠ ايباسح.

ـ مل ٜكتكط ايػٝٸس إطته٢ ٗ نتاب )ا٫ْتكاض( ع٢ً ا٫غتس٫ٍ باٱْاع، 3

ٝٻ ٕٸ َػتٓس ط ايباسح َا ٜٔ ٗ ايكؿش١ اي٬سك١ اغتس٫يٌ آخطٜٔ، ؾُٝا عبٻبٌ ب ؿٝس أ

 ايػٝٸس إطته٢ ٖٛ اٱْاع ؾك٘. 

١َ اؿًچٞ ضأٜاڄ خاقٸاڄ ٗ نتاب )ؾطا٥ع اٱغ٬ّ(، ايع٬چإٍ  ـ يكس ْػب ايباسح4

ٕٸ نتاب )ؾطا٥ع اٱغ٬ّ( إْٸُا ٖٛ يًُشكڍ .(15)ض ايباسح شيوٚقس نطٻ ل َٚٔ ايٛانض أ

 ١َ اؿًچٞ.اؿًچٞ، ٫ ايع٬چ

َٸا ايطأٟ ايصٟ ْػب٘ ايباسح5 ْٸ٘ ٗ ساي١ ادتُاع أقاسب ايؿطا٥ع ؾٗٛ إٍ  ـ ٚأ

ّٸ ٚايعٚز ٚايبٓت ٜ ، ٚشنطٙ بكٝػ١ (16)سخٌ ايٓكل ع٢ً ا٭ب أٜهاڄا٭ب ٚا٭ڂ

ـٷ ،َػتع٬ُڄ ن١ًُ )يهٔ( ،ا٫غتسضاى يػا٥ط ايؿكٗا٤،  ٚنأْٸ٘ ٜٴطٜس بٝإ أْٸ٘ كاي

ٕٸ احملكڍ ٟٷل اؿًچٞ ٚايع٬چؾُٝا أ آخط غري إٛقـ ايجابت  ١َ اؿًچٞ ٚغريُٖا يٝؼ هلِ ضأ

 ١.عٔ َصٖب اٱَاَٝٸ

ٔٵَٔ أْٸ٘  ،ٚعًٝ٘ ؾُا اغتٓتذ٘ ايباسح َٳ ٜسخٌ  ٫ إْاع يٲَا١َٝ ٗ تعٌٝ 
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إٍ  َٚٔ ٖٓا ٫ ػس أسساڄ ْػب .يٝؼ قشٝشاڄ ،ٗ ساي١ تعاسِ ايػٗاّعًٝ٘ ايٓكل 

 خ٬ؾاڄ ٗ شيو إط٬قاڄ. أسسٺ

ٚٸٍ ؾػري َٛدٻ١ٗٺ6 َٸا َٓاقؿ١ ايؿٗٝس ايجاْٞ َع ايؿٗٝس ا٭ إٛقـ ايؿكٗٞ، إٍ  ـ ٚأ

ٕٸ  بٌ إٓاقؿ١ َٓكبٸ١څ ؾٝٗا قكٛضاڄ، نُا ٜعطؾ٘ خربا٤ ايكٓاع١ ٚايًػ١ ع٢ً ايعباض٠ بأ

 ايؿك١ٝٗ.

ٕٸ اـ٬ف بٌ ايؿاضح ايؿٗٝس ايجاْٞ ٚبٌ قاسب ايًُع١ ايؿٗٝس أٚبعباض٠  خط٣: إ

ٞٸ ايجاْٞ ٚأَجاي٘ خ٬فٷ ب اقڀ٬ح )عًِ اـ٬ف(، ػٳعځ ،، ٚيٝؼ خ٬ؾاڄ َعٜٓٛاڄيؿٛ

ِ نٝؿ١ٝ ايتٛضٜح ـ قاٍ: س إٔ قػٻؾإْٸ٘ ـ بع ;هض َٔ َطادع١ عباض٠ ايؿٗٝس ايجاْٞنُا ٜتٻ

ٔٵ» َٳ ٚٸٍص ا٭ب َع  ٕٸ شنط إكٓٿـ طأٟ ايؿٗٝس ا٭ ٜسخٌ  ...َٚٔ ٖصا ايتكػِٝ ٜٛٗط أ

; ٭ْٸ٘ َع ايٛيس ٫ ٜٓكل عٔ ايػسؽ، َٚع ايٓكل عًِٝٗ َٔ شٟٚ ايؿطٚض يٝؼ ظٝٸسٺ

ٛٵ ِٸ قاٍ: «بِٗ ٍ كتكٸ١څعسَ٘ يٝؼ َٔ شٟٚ ايؿطٚض، َٚػأي١ ايعٳ ٘ يصيو ٚقس تٓبٻ»، ث

١َ ٗ ايكٛاعس ـ ٚشنطٙ ٗ غريٖا ـ ؾرتى شنطٙ، ٚقبً٘ ايع٬چ، ـ ٗ ايسضٚؽإكٓٿ

 .(17)«٘. ٚايكٛاب تطن٘ٝٵل ٗ نتابٳٚاحملكڍ

 :ساقٌ إٓاقؿ١ٚ

ٛٵ ٕٸ ا٭ب ٗ َػأي١ ايعٳ ٌٸ ايبشح( شٚ ؾطضڈأـ إ ٖٚٛ ايػسؽ;  ،ٍ )ٖٚٞ ق

ٜٵبٳٚ .٫دتُاع٘ َع ايٛيس )ٖٚٛ ايبٓت( ٕٸ ٫ ضٳ ٫ٚ ٜٴٓكل  ،٬ڄا٭ب ٜأخص غسغ٘ نُ ٗ أ

 ؾِٝٗ ايؿٗٝس.ٔٵ َٳ ،ٖٚصا َا ٜٴػًچِ ب٘ ْٝع ايؿكٗا٤ ٤ٷ.َٔ ْكٝب٘ ؾٞ

ٕٵ ، ٚإْٸُا ٜطخ ؾطنٓا عسّ ايٛيس ؾا٭ب َع عسّ ايٛيس يٝؼ بصٟ ؾطضڈ ب ـ ٚإ

ٚإشا ٚضخ بايكطاب١  .ؾِٝٗ ايؿٗٝس( ٔٵَٳ ،ِ ب٘ ْٝع ايؿكٗا٤ أٜهاڄبايكطاب١ )ٖٚصا َا ٜٴػًڍ

ٛٵخ ٌٸ ايبشح )ٖٚٛ َػأي١ ايعٳ ٛٵطز عٔ ق ٕٸ ايعٳ ٛٻٍ(; باعتباض أ إشا نإ  ض إ٫چٍ ٫ ٜٴتك

 ايٛضث١ أقشاب ؾطٚض.

ٕٸ إقشاّ ايؿٗٝس ايجاْٞ ـ ٗ ؾطح ايًُع١ ــ يكس اتٻ7 ٚدعً٘ ططؾاڄ يًُٛاد١ٗ  ،هض أ

ٕٸ إٓاقؿ١ ٗ ايطٚن١ َٛدٻ١ٗڅ ;غري ٥٫ل أَطٷ ،١َ اؿًچَٞع ايع٬ځ ٚٸ٫ڄ ؾإ ٚٸٍ ٍ إ أ ايؿٗٝس ا٭

ِٸ ،ٗ ايًُع١ خاقٸ١ ل ٍ احملكڍإٚ ،١َ ٗ بعض نتب٘ايع٬چإٍ  باعتباضٙ قاسب إً، ث

 .ايباسح إٔ ٜعهؼ ٖصٙ ايككٸ١ بأَا١ْٺ عٵ٘. ٚمل ٜػتڀٹٝٵٗ نتابٳ

ٛٻ8 ٕٸ َعكس اٱْاع عٓس اٱَا١َٝ ٖٛ عسّ زخٍٛ ايٓكل ع٢ً ـ يكس ق ض ايباسح أ
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...ٚعًٝ٘ ؾؿٞ ساي١ »شنط َا ؾُٗ٘ َٔ ضأٟ قاسب ايؿطا٥ع ـ:  قاٍ ـ بعس إٔ .ْٝع ايٛضث١

نٕٛ فُٛع غٗاّ ايٛضث١ أنجط َٔ أَٛاٍ إٝٸت ٫ إْاع بٌ عًُا٤ ايؿٝع١ ع٢ً تعٌٝ 

ٔٵ ؾك٘ ع٢ً أْٸ٘ ٫ ٜسخٌ ايٓكل ع٢ً غٗاّ  ٜسخٌ عًٝ٘ ايٓكل، بٌ اٱْاع ثابتٷ َٳ

ٝٻ .(18)«ْٝع ايٛضث١ ٕٸ اٱْاع َٓعكسٷٓٸٚقس ب ٔٵ ا أ َٳ ٜسخٌ عًِٝٗ ايٓكل، ؾًٝؼ  ع٢ً تعٌٝ 

ع٢ً ايعكس اٱهابٞ  اٱْاع َٓعكساڄ ع٢ً ايعكس ايػًيب ٚايٓؿٞ ؾك٘، بٌ َٓعكسٷ

 ٚاٱثبات أٜهاڄ.

ٕٸ َػتٓس بعض ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ـ ايطٚن١ ايبٗٝٸ9 ١ ٚاـ٬ف ـ ـ ازٸع٢ ايباسح أ

ٕٸ ايؿٗٝس ايجاْٞ اغتٓس ;ضٚا١ٜ ابٔ عبٸاؽ نايطٚاٜات  ،خط٣أ١ أزيچإٍ  ٗ سٌ أ

ٕٵ .اؾط٠ أٜهاڄ، نُا َطٸهإت َٸا ايؿٝذ ٗ اـ٬ف ؾإْٸ٘ ٚإ يهْٛ٘  ;شنط ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚأ

 .(19)ٗ َكاّ إكاض١ْ بٌ إصاٖب ايؿك١ٝٗ، يهٓٸ٘ مل ٜكتكط عًٝٗا

ّ ايؿٗٝس ايجاْٞ ـ مل ٜٴطاعڇ ايباسح ايتػًػٌ ايتاضىٞ بٌ ايؿكٗا٤، سٝح قسٻ10

 ع٢ً ايؿٝذ ايڀٛغٞ.

٫ٚ ىؿ٢ َا ٗ ٖصا  .ـ ْؿ٢ ايباسح ٚدٛز اٱْاع ع٢ً قبٍٛ ضٚا١ٜ ابٔ عبٸاؽ11

 ايتعبري َٔ ايػهان١.

( َٔ ايكإْٛ 914ـ يكس أٚضز ايباسح ٗ خهِ ٖصا ايبشح ا٫غتس٫يٞ إازٸ٠ )12

 ;ـٹ تطن١ إٝٸت ظُٝع غٗاّ ايٛضث١يٛ مل تٳ»ٚاييت تٓلٸ ع٢ً أْٸ٘:  ،إسْٞ اٱٜطاْٞ

ٕٸ ٖصا (20)«زخٌ ايٓكل ع٢ً ايبٓت ٚايبٓتٌ ،ُاع أقشاب ايؿطٚضبػبب ادت ٔٸ أ . ٫ٚ أٚ

 ٖٛ إٛنع إٓاغب ٱٜطازٖا.

 

ٔٴ ٔٸ  بعس إٔ اغتعطض ايباسح َا اغتٓس إيٝ٘ اب ٕٸ ايبٓات ٚا٭خٛات هل عبٸاؽ َٔ أ

ِٷ  :(21)ٚاسس ؾطع َٓاقؿت٘، ؾأٚضز عًٝ٘ َا ًٜٞ غٗ

ٕٸ اهلل تعاٍ عٝٻ ٍٚ:إٓاقؿ١ ا٭ ّٸ ٚايعٚز ٚايعٚد١ غُٗاڄ نُا أ ٔ يٮب ٚا٭ڂ

ٌٸ َؿه١ً ظٜاز٠ غٗاّ ايٛضث١ ع٢ً  قسٸزاڄ نصيو عٝٸٔ غُٗاڄ يًبٓت. ؾًٝؼ ططٜل س

خت، بٌ ٜٓبػٞ إٔ ماٍٚ إق٬ح اغتٓباطٓا أَٛاٍ إٝٸت إٔ ْٓكل َٔ غِٗ ايبٓت أٚ ا٭

ا٫غتٓباٙ نٕٛ فُٛع ايػٗاّ اييت نٞ ٫ وكٌ ٗ ن٤ٛ شيو  ;َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ
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ٌٸ َٔ َاٍ إٝٸت.آٗا تعاٍ يًٛضٸعٝٻ  خ أنجط أٚ أق

يكس ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ تعٌٝ غِٗ ٭بٞ إٝٸت ٗ ساٍ ٚدٛز  إٓاقؿ١ ايجا١ْٝ:

ٕٸ ا٭ب نبٓت إٝٸت ٚ ِٷأايٛيس يًُٝٸت، ٚعًٝ٘ ؾإ ٝٸٔ ي٘ غٗ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، إ٫  خت٘ عٴ

ٕٸ ابٔ عبٸاؽ  ٫ ٜٴٓكل َٔ غِٗ ا٭ب ؾ٦ٝاڄ. أ

 َا ًٜٞ: (22)ب ايط١ٜ٩ إتعاضؾ١ػٳهٔ اؾٛاب عٔ شيو عځّ أقٍٛ:

ّٸ ٚايبٓت ٚا٭ا٭ب ٚـ مثٸ١ ؾطم بٌ نٝؿ١ٝ تعٌٝ غٗاّ 1 ٕٸ يهٌڎ ،ختا٭ڂ َُٓٗا  بأ

 خت.ٚأز٢ْ، غ٬ف ايبٓت ٚا٭ ;أع٢ً :غٌُٗ

ٝٿ 2 َٸا ا٭ب ؾكس عٴ قاٍ  ،٠، ٖٚٞ ساي١ ٚدٛز ايٛيسٚاسس ٔ ي٘ ايػِٗ ٗ ساي١ٺـ ٚأ

ٚٳيځسٷ﴿تعاٍ:  ٘ٴ  ٕٳ يځ ٕٵ نځا ُٻا تٳطٳىځ إڇ َٹ ُٳا ايػټسٴؽٴ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳاسٹسٺ  ٌٿ  ٘ٹ يٹهڂ ٜٵ ٛٳ  ;(11)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳ٭ځبٳ

َٸا غٗاّ نٌڎ ٝٿ ٚأ ٔٻ ﴿ٓا بٓشٛ اٱط٬م، قاٍ تعاٍ: َٔ ايبٓت ٚايبٓات ؾكس عٴ ٕٵ نڂ ؾځإڇ

ٔٻ ٗٴ ٔڇ ؾځًځ ٝٵ ٓٳتٳ ٛٵمٳ اثٵ ـٴ ْٹػٳا٤ٶ ؾځ ٗٳا ايٓٿكٵ ٚٳاسٹسٳ٠ڄ ؾځًځ ٕٵ نځاْٳتٵ  ٚٳإڇ َٳا تٳطٳىځ  ٕٸ ٚ .(11)ايٓػا٤:  ﴾ثٴًڂجٳا  إ

َٸا إْكام ايبٓت أٚ ايبٓات ٜٴؿهٞإٍ  إْكام ا٭ب ٜٴؿهٞ إٍ  كايؿ١ ْلٸ ايهتاب، ٚأ

 .تكٝٝس اٱط٬م، َٚا ٖٛ بععٜعڈ

ٕٸ غِٗ نٌڎ ;ن٬ي١ ا٭بٜٛٔ أٚ ا٭بإٍ  ٚنصا اؿاٍ بايٓػب١ خت ا٭َٔ  ؾإ

ٗٳا ﴿تعاٍ:  ٘قاي َا ،أٚ يٮب ،ٚا٭خٛات يٮبٜٛٔ ٘ٴ أڂخٵتٷ ؾځًځ ٚٳيځ ٚٳيځسٷ  ٘ٴ  ٝٵؼٳ يځ ٖٳًځوځ يځ َٵطٴ٩ٷ  ٕٵ ا إڇ

ُٻا تٳ َٹ ٕڇ  ُٳا ايجټًڂجٳا ٗٴ ٔڇ ؾځًځ ٝٵ ٓٳتٳ ْٳتٳا اثٵ ٕٵ نځا ٚٳيځسٷ ؾځإڇ ٗٳا  ٔٵ يځ ِٵ ٜٳهڂ ٕٵ يځ ٗٳا إڇ ٛٳ ٜٳطڇثٴ ٖٴ ٚٳ َٳا تٳطٳىځ  ـٴ  طٳىځ ْٹكٵ

ٕٵ نځاْٴٛا إڇ ٔڇٚٳإڇ ٝٵ ٝٳ ٜڍ ا٭ڂْجٳ ٌٴ سٳ َٹجٵ ْٹػٳا٤ٶ ؾځًٹًصٻنځطڇ  ٚٳ ٛٳ٠ڄ ضڇدٳا٫ڄ  ٝٸٔ ٚ .(176)ايٓػا٤:  ﴾خٵ قس عٴ

ِٸ تكٝٝس ٖصا  .خت ٚا٭خٛات بٓشٛ اٱط٬مغِٗ ا٭ ؾؿٞ ساٍ ا٫دتُاع َع ايعٚز ٜت

 اٱط٬م.

اخت٬ف اؿهِ ٜهٕٛ ٚ ;هٔ إبطاظ ايؿطم بٌ ٖصٙ ايػٗاّ إصنٛض٠ّإشٕ 

 ك٫ٛڄ، ؾ٬ زاعٞ ٫غتػطاب ايباسح ٚاغتٝشاؾ٘ َٔ شيو.س٦ٓٝصٺ أَطاڄ َع

َٸا َڀايب١ ايكّٛ بإق٬ح اغتٓباطِٗ َٔ ايكطإٓ ؾٗٛ ٜتٻ3 ذ٘ ؾُٝا يٛ عذعٚا ـ ٚأ

 ٔ ايباسح َٔ تعٜٝـ آضا٥ِٗ.عٔ ايسؾاع عٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ، ٚؾُٝا إشا ُهډ

ٗا٤ ب٘، نٝـ ٜتابع ؾكأثاضت تعذټ يكس ططح ايباسح ْهت١ڄ إٓاقؿ١ ايجايج١:

خت َع ادتُاع ا٭إٍ  ايؿٝع١ ابٔ عبٸاؽ ٜٚعتُسٚا ضٚاٜت٘؟! ٗ ايٛقت ايصٟ ٜصٖب

 ١.ا٭بٜٛٔ، ٖٚصا َا ٫ تكٍٛ ب٘ اٱَاَٝٸ
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ٕٸ َػتٓس ايؿٝع١ بايسضد١ ا٭ أقٍٛ: ُٸ١ َٔ ٍٚ إْاعِٗ ٚضٚاٜاتِٗ إطٜٚٸإ ١ عٔ ا٭٥

ٌڈ شيو، ٚغٝأتٞ ي٘ َعٜسٴإٍ  ْاطٵ، نُا أؾٳ^أٌٖ ايبٝت بعٛا ابٔ ٜتٻ ، ٚملتؿكٝ

ٖٻ ،عبٸاؽ ٟٴعًٝ٘ ٚنطٻ ُ٘ ايباسح ٚأقطٻنُا تٛ ابٔ عبٸاؽ  ضٙ َطاضاڄ، ٚإْٸُا ٚاؾل ضأ

ٟٳ  اٱَا١َٝ ٗ اؾ١ًُ، ٫ باؾ١ًُ. ضأ

 

ٌٸ ايصٟ اختاضٙ ايؿك٘ ايػٓٸٞ، ٚأؾاضإٍ  ض ايباسحأـ يكس تعطٻ ٌٝ، ايسيإٍ  اؿ

 .(23)طٵض٘، ٚانتؿ٢ َذطٸز ايعٳؿٵٓاقٹيهٓٸ٘ مل ٜ

ٌٸ ايصٟ اختاضٙ ايؿٝع١:إٍ  ضب ـ نُا تعطٻ  اؿ

ض ي٘ بعس شيو، ايسيٌٝ ع٢ً َا اختاضٙ اٱَا١َٝ، ٚتعطٻإٍ  ايباسح ٖٓا طٵـ مل ٜٴؿٹ1

 نُا غٝأتٞ.

 . (24)( َٔ ايكإْٛ إسْٞ اٱٜطاْٞ ٗ عج914٘ـ يكس أقشِ ايباسح إازٸ٠ )2

ٍڈإٍ  ـ أؾاض ايباسح3 ْػب٘ يبعض اٱَا١َٝ ـ نايؿٗٝس ايجاْٞ ٚايهًٝين ـ  قٛ

ّٸ ٚا٭ب  ،زيًٝ٘إٍ  ٚأؾاض .ٚؽكٝل ايطزٸ بايبٓات ،بعسّ ضزٸ ايؿانٌ عٔ ايػٗاّ ع٢ً ا٭ڂ

 ل ع٢ً شيو.ٚمل ٜٴعًڍ

ٕٸ ايؿٗٝس ٜكٍٛ بؿٍُٛ ضزٸ ايؿانٌ يًبٓات أقٍٛ:  ،ٚمٔ إشا ضادعٓا ايطٚن١ ْط٣ أ

ٔٸٜٚٓػب  ٍڈإٍ  ايكٍٛ بعسّ ايطزٸ عًٝٗ ِٿ قا٥ً٘ ْازض َرتٚىٺ قٛ  .(25)زيًٝ٘، ٚمل ٜٴػ

َٸا َا ْػب٘ ايباسح  ;عًٝ٘، بٌ إٛدٛز ؾٝ٘ ايعهؼ طٵايهًٝين ؾًِ أعجٳإٍ  ٚأ

نًچٗا  ،شنط ؾٝ٘ ث٬ث١ أسازٜح ،)َرياخ ايٛيس َع ا٭بٜٛٔ( :ؾكس عكس باباڄ ؼت عٓٛإ

س بٔ ، عٔ قُٔ نايكشٝضػٳ، َٓٗا: اؿځ(26)بٜٛٔا٭زايچ١ ع٢ً ضزٸ ايعا٥س ع٢ً ايبٓت ٚ

 |قشٝؿ١ ايؿطا٥ض ـ اييت ٖٞ إ٤٬َ ضغٍٛ اهلل ×أقطأْٞ أبٛ دعؿط»َػًِ قاٍ: 

٘چ عًٞڎ َٸ٘ ؾٛدستٴ، بٝسٙ ـ ×ٚخ ي٬ب١ٓ ايٓكـ ث٬ث١ أغِٗ،  ،ؾٝٗا: ضدٌ تطى ابٓت٘ ٚأڂ

ّٸ ايػسؽ غِٗ، ٜٴكػٻ ث١ أغِٗ ؾ٬ًب١ٓ، َٚا ِ إاٍ ع٢ً أضبع١ أغِٗ، ؾُا أقاب ث٬ٚيٮڂ

ّٸ. ٌٷ س: ٚٚدستٴقاٍ قُ أقاب غُٗاڄ ؾًٮڂ ٛٳ ؾٝٗا: ضد ٘ ٚابٓت٘، ؾ٬ًب١ٓ ايٓكـ ٜٵتطى أب

ٌٸ ٚاسسٺ ِٷ ث٬ث١ أغِٗ، ٚيٮبٜٛٔ يه ٌٸ ٚاسس َُٓٗا غٗ ِ إاٍ ٜٴكػٻ ،صَُٓٗا ايػسؽ طيه

 .(27)«ع٢ً ٔػ١ أغِٗ، ؾُا أقاب ث٬ث١ ؾ٬ًب١ٓ، َٚا أقاب غٌُٗ ؾًٮبٜٛٔ
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ٕٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ زايچ١څنُٚ ٕٸ ا٭٫ٚز ٜطثٕٛ َٔ ا٭قٌ، ٜٚٴطٳ ا تط٣ ؾإ زٸ عًِٝٗ ع٢ً أ

 ايعا٥س بٓػب١ سككِٗ. ٖٚصا َا مل ًٜتعّ ب٘ ايباسح.

ٕٸ ايهًٝين قس ْكٌ ن٬ّ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ٗ ضزٸ ٖصا ايكٍٛ ٚتػًٝ٘ قا٥ً٘،  بٌ إ

ايػسؽ، َٚا بكٞ ضزٸ  ي٬ب١ٓ ايٓكـ، ٚيٮب :ٚأب ٚقاٍ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ٗ اب١ٓٺ»قاٍ: 

ٕٵ َٸاڄ عًُٝٗا ع٢ً قسض أْكبا٥ُٗا. ٚنصيو إ ّٸ  ،تطى اب١ٓ ٚأڂ ؾ٬ًب١ٓ ايٓكـ، ٚيٮڂ

ِٸ قاٍ ايؿهٌ: «ايػسؽ، َٚا بكٞ ضزٸ عًُٝٗا ع٢ً قسض أْكبا٥ُٗا  ٚقس قاٍ بعضٴ»، ث

ٜٵ ٕٸ ا٭بٜٛٔ ٔ. ٚغً٘ ٗ شيو نًڍايٓاؽ: َٚا بكٞ ؾ٬ًب١ٓ; ٭ْٸٗا أقطب َٔ ايٛايسٳ ٘; ٭

ب ايٛيس، ٚيٝػٛا بأقطب َٔ ا٭بٜٛٔ. ٚايكٛاب: إٔ ٜٴطزٸ بإ بأْؿػُٗا نُا ٜتكطٻتكطٻٜ

ع٢ً قسض أْكبا٥ِٗ; ٭ْٸِٗ اغتهًُٛا غٗاَِٗ، ؾهاْٛا أقطب ا٭ضساّ، ؾهإ َا بكٞ 

ِ شيو بِٝٓٗ ع٢ً قسض َٓاظهلِ، ؾٝهٕٛ سهِ َا َٔ إاٍ هلِ بكطاب١ ا٭ضساّ، ؾٝكػٻ

ٌٻ ُ٘ اهلل ععٻبكٞ َٔ إاٍ سهِ َا قػٻ ط بِٝٓٗ، ٫ ٜٴدايځـ اهلل ٗ سهُ٘، ٫ٚ ٜتػٝٻ ٚد

 .(28)«قػُت٘...

ٕٸ ٖصا ايكٍٛ مل ٜٴػٳٜٚتٻ ٣ ٌٖ نإ َٔ ضٳِٻ قا٥ً٘، ٫ٚ ٜٴسٵهض َٔ ٖصا ايٓلٸ أ

ٕٵ ٖډ اٱَا١َٝ أٚ َٔ غريِٖ، ٚإ ٜٴعت٢ٓ ب٘; يًتعبري عٓ٘ بـ  ٔٵنإ َٔ اٱَا١َٝ ؾًٝؼ 

 )ببعض ايٓاؽ(.

َٸا َا  ٕٵايع٬چإٍ  ْػب٘ٚأ نإ َٛدٛزاڄ ٗ تؿػري إٝعإ،  ١َ ايڀباطبا٥ٞ ؾٗٛ ٚإ

١َ بكسز ايبشح ايؿكٗٞ، بٌ نإ إْاي١ٝ، ٚمل ٜهٔ ايع٬چ بكٛض٠ٺ يهٓٸ٘ َصنٛضٷ

 .(29)بكسز ايتٛقٝـ اٱْايٞ يكٛاٌْ اٱضخ ٗ اٱغ٬ّ

 أزيچ١ اٱَا١َٝ:إٍ  ز ـ أؾاض ايباسح

ٚمل ٜٴٓاقـ  .×، ٚضٚا١ٜ اٱَاّ ايكازم(30)ا٭ضساّ ٞـ إْٸ٘ شنط زيًٌٝ: آ١ٜ أڂٚي1

 .(31)ؾُٝٗا

ِٸ شنط َڀًباڄ آخط، ٖٚٛ اؾُع بٌ ايطٚا١ٜ ايٓب١ٜٛ ٚبٌ ضٚا١ٜ اٱَاّ 2 ـ ث

ٕٸ ْؿػٸط ايعك×ايكازم ٟٸ، بأ ب١ ايٛاضز٠ ٗ ضٚا١ٜ با٫بٔ ٚا٭ب، ٚايعك ب١ ٗ ايٓبٛ

ٕٸ  ;هازٸ بُٝٓٗا س٦ٓٝصٺبا٭ر، ٖٚصا ٗ ؾطض ٚدٛز ايبٓت، ؾ٬ ت ×اٱَاّ ايكازم ؾإ

َٸا ايٛيس ٚا٭ب ؾريثإ َعٗا.  ا٭ر ٫ ٜطخ َع ايبٓت، ٚأ

َٸا إشا ؾػٻ ٟٸطْا ايعكٚأ ٕٸ ايبٓت ٚا٭ر ن٬ُٖا ٜطثإ  ،با٭ر ب١ ٗ ايٓبٛ ٚقًٓا بأ
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ٕٸ ٖصا ا٫غتٓباٙ خ٬ف ْلٸ ايكطإٓ ،َعاڄ  .(32)ؾإ

 أقٍٛ:

 ـ ٫ أزضٟ َا ايساعٞ يصنط ٖصا إڀًب؟!1

ٕٸ اي2 ٟٻباسح مل ٜٴٛثٿـ إ  يصيو. َػتٓسٺ ل َا أٚضزٙ، ٚمل ٜصنط أ

ٕٸ يبعض ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸ3  غري َا شنطٙ ،خط٣أ١ ـ نايػٝٸس اـ٥ٛٞ ـ ٚدٖٛاڄ ـ إ

 ايباسح.

بٌ َتٛاتط٠ تٛاتطاڄ  ،اؾط٠څهـ يكس غؿٌ ايباسح عٔ ضٚاٜات ايطزٸ، ٖٚٞ َت4

ٕٸ ايطزٸ إْٸُا ٜتأتٸ .(33)َعٜٓٛاڄ  ٜاز٠ ايػٗاّ عٔ ايرتن٢.١ بعس ؾطض ظَٚٔ ايٛانض أ

 

بًػت أنجط َٔ  ّ تٛنٝشاتٺبعس إٔ قسٻ ،بٝإ ْٛطٜت٘إٍ  ض ايباسحأـ يكس تعطٻ

بًػت إكسٸَات أضبع١ أغباع اؿذِ ايهًچٞ يًُكاي١، َٚا  :أزمٸ ْكـ إكاي١، ٚبتكسٜطڈ

ٌٸ عٔ ث٬ث١ أغباع إكاي١  .(34)بكٞ ٜك

ٕٸ ب ـ ؾطع ايباسح بڀط ح ٔػ١ استُا٫ت، ٜٚبسٚ َٓ٘ إضاز٠ اؿكط، ٚأ

 .(35)ا٫ستُا٫ت ٫ تهٕٛ أنجط َٔ ٔػ١

 أقٍٛ:

ٌٷ1  ، نُا ٫ ىؿ٢.ـ إْٸ٘ ٫ تكابٌ بٌ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت، بٌ بٝٓٗا تساخ

ٕٵأْ٘  ٚايكشٝضٴ أٚ ؾا٥س٠ يصنط ا٫ستُا٫ت ؾٝٓبػٞ ايكٍٛ:  ناْت ٖٓاى ساد١څ إ

َٸا إٔ ٜٴعٝٸٔ يًصنٛض ٚاٱْاخ  َٸا إٔ ٜٴعٝٸٔ ٭سسُٖا إ غِٗ، أٚ ٫ ٜٴعٝٸٔ ٭سسُٖا غِٗ، ٚإ

َٸا ٜٴعڀ٢ ايصنط أنجط َٔ ا٭ ْج٢، أٚ تٴعڀ٢ غِٗ زٕٚ اٯخط. ٚع٢ً ْٝع ايتكازٜط إ

 ْج٢ أنجط َٔ ايصنط، أٚ ٜتػاٜٚإ.ا٭

 ٚعًٝ٘ تهٕٛ تػع١ ساق١ً َٔ نطب ث٬ث١ ٗ ث٬ث١، ٚيٝػت ٔػ١.

ٕٸ ايباسح مل ٜطب٘ بٌ ٖصٙ ا2٫ ٚٵستُا٫ت ٚبٌ عج٘، ٚمل ٜٛنٿـ إ ضٖا ٗ ض زٳ

 إثبات ْٛطٜت٘.

َٔ غٛض٠  11ع٢ً ٚدٛز ث٬ث١ إبٗاَات ٗ اٯ١ٜ ز ـ بعسٖا اْتكٌ ايباسح يًتٓبٝ٘ 

 :(36)ٚططسٗا ٗ ث٬ث١ تػا٫٩تايٓػا٤، 
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ٚٸٍ: ٔڇ﴿َا إطاز ظ١ًُ  ا٭ ٝٵ ٝٳ ٜڍ ا٭ڂْجٳ ٌٴ سٳ َٹجٵ  (؟11)ايٓػا٤:  ﴾يٹًصٻنځطڇ 

ٝٿٝٿأٜٔ بٴ ايجاْٞ: ٔ اهلل تعاٍ غِٗ ايبٓت ٔ غِٗ ايبٓتٌ؟ ؾإْٸ٘ َٔ إػتبعس إٔ ٜٴب

 ٔ غِٗ ايبٓتٌ.ٚغِٗ ا٭نجط َٔ ايبٓتٌ، ٫ٚ ٜٴبٝٿ

ٔٵ ايجايح: ُٳ ٕځ ايبٓت ٚايبٓات، أٟ ايعا٥س عٔ ايٓكـ  ٞٵٜهٕٛ ايؿانٌ عٔ غٗ

 ٚايجًجٌ، ٖٚٛ ايٓكـ ٚايجًح؟

ِٸ تكسٸ٣ ايباسح يٲداب١ عٔ ايتػا٩ٍ  هٔ إٔ ٜهٕٛ ٫ ّ»ايجايح، ؾكاٍ: ز ـ ث

ّٸ ٚايعٚز دٳ ٕٸ فُٛع غٗاَِٗ أنجط َٔ عٵايباقٞ َٔ غِٗ ايبٓات يػٗاّ ا٭ب ٚا٭ڂ َاڄ; ٭

ٕٸ اؿسٸ ا٭نجط يًباق هٔ اؾُع ٞ َٔ غِٗ ايبٓات ٖٛ ايٓكـ، ٫ٚ ّايٓكـ، َع أ

 . (37)«بٌ ايٓكـ َٚا ٜعٜس ع٢ً ايٓكـ

ِٳ دعٌ ؾطض إػأي١ ٗ ٖصٙ ا أقٍٛ: ٯ١ٜ ساي١ ادتُاع ايبٓات َع ا٭بٜٛٔ ٚايعٚز؟ يٹ

ٕٸ اٯ١ٜ   خ عٔ سكل ا٭٫ٚز ٚا٭بٜٛٔ. تتشسٻ 11َع أ

ِٸ عاز يٲداب١ عً  ٚٸٍٖـ ـ ث إْٸ٘ يس٣ ايتسقٝل ٗ اٯ١ٜ »ؾكاٍ:  ،٢ ايتػا٩ٍ ا٭

ٔڇ﴿ ٝٵ ٝٳ ٜڍ ا٭ڂْجٳ ٌٴ سٳ َٹجٵ ِٵ يٹًصٻنځطڇ  ٚٵ٫ځزٹنڂ ِٵ اهللڂ ؾٹٞ أځ ايػِٗ إعٝٸٔ هض َا ٖٛ ٜتٻ ﴾ٜٴٛقٹٝهڂ

ٔٵ ٕځ ٔٸ  ٕٸ ايباقٞ َٔ غُٗٗ ٕٸ َع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ  يًبٓتٌ؟ ٚأ ٜهٕٛ؟ ٚايصٟ ٜبسٚ ٗ ايٓٛط أ

 ،نُا ًٜٞ: إشا نإ ا٭٫ٚز شنطاڄ ٚأڂْجٌٝ، غٛا٤ أنإ ايصنط ٚاسساڄ أٚ أنجط

ٌٷنځؾايصنٛض ٜطثٕٛ نايبٓتٌ، ٚسٝح مل ٜٴصٵ ِٸ تكػِٝ ايػِٗ  ط قبٌ ٖصا تعٝ يبٓتٌ ٜت

ْٚكؿٗا اٯخط يًصنط أٚ يًصنٛض  ;قػٌُ َتػاٌٜٚ: ْكؿٗا يًبٓتٌإٍ  ٝٸتأَٛاٍ إ

 .(38)«زَِٖع تعسټ

 أقٍٛ:

ي١ٰٜ، بٌ ٖٛ  ـ مل ٜصنط ايباسح َا ايسيٌٝ ٚايكط١ٜٓ ع٢ً َا ططس٘ َٔ تؿػريڈ1

 ض.شٵَٳ ازٸعا٤ٷ

 ٚمل ٜٴٓاقؿ٘.  ،ايتؿػري إكابٌ ي١ٰٜإٍ  ضـ مل ٜتعطٻ2

ٕٸ ايباس3 ٣ يبٝإ ايسيٌٝ ع٢ً َا اغتٛٗطٙ ٫ڄ َٔ إٔ ٜتكسٸسٳبٳ ،حـ َٔ ايعذٝب أ

 اهلاَـ ؾصنط َا ٜسعِ تؿػريٙ ي١ٰٜ ا٭خري٠ َٔ غٛض٠ ايٓػا٤!إٍ  قؿع ،َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ

ٕٸ إطاز بايصنط ٖٛ اؾٓؼ بكٝس ايٛسس٠; بكط١ٜٓ تج١ٝٓ ا٭4 ْج٢، ـ َٔ ايٛانض أ

ٌٸ شنز، بٌ ٗ ساي١ ايتعسټؾ٬ ٜؿٌُ قٛض٠ ايتعسټ  ْجٌٝ.أط غِٗ ز يه
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ِٸ اْتكٌ ايباسح ٔٻ ﴿إكڀع ايجاْٞ َٔ اٯ١ٜ، ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ: إٍ  ٚ ـ ث ٕٵ نڂ ؾځإڇ

ـٴ ٗٳا ايٓٿكٵ ٚٳاسٹسٳ٠ڄ ؾځًځ ٕٵ نځاْٳتٵ  ٚٳإڇ َٳا تٳطٳىځ  ٔٻ ثٴًڂجٳا  ٗٴ ٔڇ ؾځًځ ٝٵ ٓٳتٳ ٛٵمٳ اثٵ ، ؾأؾاز أْٸ٘ قس متٸ ﴾ْٹػٳا٤ٶ ؾځ

َعٝٸ١ٓ، ٖٚٞ ؾُٝا يٛ نإ  سس٠ ٗ قٛض٠ٺٗ ٖصا إكڀع تعٌٝ غِٗ يًبٓات أٚ ايبٓت ايٛا

ٔٸ ايجًجإ، ٚيٛ ناْت  ،ٚناْت ايبٓات أنجط َٔ اثٓتٌ ،ا٭٫ٚز شنٛضاڄ ٚإْاثاڄ ؾػُٗٗ

ِٴ بٓتٷ ٢ ايعا٥س ڀځا٫بٔ، ؾًٛ نإ ٚاسساڄ ٜٴعٵ ٚاسس٠ ؾػُٗٗا ايٓكـ، َٚا ٜبك٢ ٖٛ غٗ

ٔڈ ِ ٚاسس ٜٴكػٻ عٔ غِٗ ايبٓات ن٬ُڄ، ٖٚٛ ايٓكـ أٚ ايجًح، ٚيٛ نإ أنجط َٔ اب

 .(39)ايعا٥س بِٝٓٗ بايػ١ٜٛ

 أقٍٛ:

ض ايباسح َٔ أٜٔ اغتؿاز ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً إضاز٠ تعٌٝ غِٗ اٱْاخ ٛنٿـ مل 1ٜ

ٔٸ، ٫ٚ إضاز٠ اٱط٬م. ٔٸ َع ايصنٛض، ٫ ساٍ اْؿطازٖ  َكٝٸساڄ عاٍ ادتُاعٗ

ض نٝـ اغتؿاز ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً بٝإ تٛضٜح ايصنٛض ٛنٿـ نُا أْٸ٘ مل 2ٜ

 ؟ٚسككِٗ

ِٸ اْتكٌ ايباسح ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ متٸ إثبات أْٸ٘ طبكاڄ يٛاٖط »ايكٍٛ: إٍ  ظ ـ ث

ٌٸ َٔ َاٍ إٝٸت  ايكطإٓ ٫ ٜهٕٛ فُٛع ايػٗاّ إعٝٸ١ٓ يًٛضث١ ٗ ايكطإٓ أنجط ٫ٚ أق

و با٭زيچ١ ايعك١ًٝ ٚايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ هٔ ايتُػټَٚٔ أدٌ زعِ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ّ إط٬قاڄ.

 .(40)«أٜهاڄ

 أقٍٛ:

إٍ  ٚاْتكاي٘ ؾذأ٠ڄ ،جري ا٫غتػطاب ٖٛ تطى ايباسح إڀًب ايػابل َبتٛضاڄٖچا ٜ

. ٚشنط ْٛع ا٭زيچ١ اييت غٛف ٜػتعٌ بٗا ٗ عج٘ ،طٜس إثبات٘ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ا ٜبٝإ َ

ٞٸ َا ٜعٜس ع٢ً ثًجٞ إكاي١. ،طٜس اٯٕ ا٫بتسا٤ بإكاي١ٚنأْٸ٘ ٜ  بعس ط

 

ٌٴ ٕٸ اهلل تعاٍ قس أَط إهًډ ٚساق يتعاّ ؿٌ با٫َا قاٍ ٗ تكطٜب ا٫غتس٫ٍ: إ

ٔٵٚتٛعٻ ،ضٙ َٔ ايػٗاَّا قطٻ َٳ تٹًڃوځ ﴿َٔ قا٥ٌ:  ٜتذاٚظ سسٚزٙ تعاٍ بايعصاب، قاٍ ععٻ س 

ٔٵ تٳ َٹ ٘ٴ دٳٓٻاتٺ تٳذٵطڇٟ  ٘ٴ ٜٴسٵخٹًڃ ٚٳضٳغٴٛيځ ٔٵ ٜٴڀٹعٵ اهللځ  َٳ ٚٳ ٗٳا سٴسٴٚزٴ اهللٹ  ٔٳ ؾٹٝ ٗٳاضٴ خٳايٹسٹٜ ْٵ ٗٳا ا٭ځ شٵتٹ

ِٴ  ٛٹٝ ٛٵظٴ ايڃعٳ ٘ٴ  *ٚٳشٳيٹوځ ايڃؿځ ٚٳيځ ٗٳا  ٘ٴ ْٳاضاڄ خٳايٹساڄ ؾٹٝ ًڃ ٜٳتٳعٳسٻ سٴسٴٚزٳٙٴ ٜٴسٵخٹ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳضٳغٴٛيځ ٔٵ ٜٳعٵلڇ اهللځ  َٳ ٚٳ
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ٌٷ ٗڇ َٴ ٚإطاز عسٚز اهلل ٖٓا أسهاّ اٱضخ ٚايػٗاّ  .(14ـ  13)ايٓػا٤:  ﴾عٳصٳابٷ 

ٕٸ إهًډ ٢ ٭سسٺڀځعٝٸ١ٓ، ؾ٬ ٜٴعٵٚايؿطا٥ض إ ٌٸ َٔ غُٗ٘، ٖٚصا ٜكتهٞ أ ـ أنجط أٚ أق

ٕٵ ٕٸ تعٌٝ ْٝ ٜػتڀٝع ايعٌُ بصيو، ٚمٔ إ ع ايػٗاّ نإ َٔ أقٌ إاٍ ؾ٬ قًٓا بأ

هٔ ايعٌُ بصيو; ٭ْٸ٘ ٗ بعض ايؿطٚض ٜهٕٛ فُٛع ايؿطٚض أنجط َٔ َاٍ ّ

 .(41)إٝٸت

 أقٍٛ:

ٕٸ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٖٛ 1 ٍٷـ إ ٝٸ اغتس٫ ؾإْٸ٘ ٫ هٛظ  ;اڄبايهتاب، ٚيٝؼ اغتس٫٫ڄ عكً

 ٓٗا، ٫ بايعٜاز٠ عًٝٗا ٫ٚ بايٓكٝك١ َٓٗا.ػاٚظ َا أَط اهلل تعاٍ ب٘ َٔ ايػٗاّ اييت عٝٻ

تڀٌٜٛ إػاؾ١ ٗ ا٫غتس٫ٍ؟! أمل إٍ  أزضٟ َا ايصٟ انڀطٸ ايباسح ـ يػتٴ2

بإٔ تعٌٝ ايػٗاّ ْٝعاڄ َٔ  ؾط٠ڄٜهٔ بإَهاْ٘ غًٛى ططٜل أقكط ٚا٫غتس٫ٍ َبا

ٌٷ  ٚغري َعكٍٛ. أقٌ إاٍ َػتشٝ

ٕٸ اؾُٝع 3ٜ ٕٸ ادتُاع ايػٗاّ ٗ بعض ايكٛض غريٴػًڍـ إ ٖهٔ ٚغري  ُٕٛ بأ

ع سهُاڄ غري َعكٍٛ، ٚٗ ساٍ اؾرتاض ٚدٛز قٛض٠ َٔ َعكٍٛ، ٚاهلل تعاٍ ٫ ٜٴؿطٿ

 عٳّ بٗا.ٖصا ايكبٌٝ ؾ٬ ٜٴًتٳ

ٛٵ ل َٔ ٖصا احملصٚض بإٔ ٜٴكاٍ بأْٸ٘ ٗ اؿا٫ت هِٓٗ ايتدًڊٍ ّؾايكا٥ًٕٛ بايعٳ

ايػٗاّ إٍ  اييت ٜػتشٌٝ ؾٝٗا ادتُاع ايؿطٚض يعٜازتٗا ع٢ً أقٌ ايرتن١ ٜٴكاض

 ايتكطٜب١ٝ ٚاجملاظ١ٜ، ٫ ايهػٛض اؿكٝك١ٝ.

ٔٵ َٳ َٸا  ٛٵ ٚأ ٕٸ بعض أل بڀطٜك١ ٍ ؾبإَهاْ٘ ايتدًڊمل ٜعتكس بايعٳ خط٣، بإٔ ٜٴكاٍ: إ

خط٣ بػري ؾطض )بايكطاب١(، نُا ٗ قٛض٠ أٚ ;ٜطثٕٛ بايؿطض يؿطٚض تاض٠ڄأقشاب ا

 تعاسِ ايػٗاّ.

ؾأٜٔ ا٫غتشاي١؟! ٚأٜٔ إدايؿ١ ؿهِ ايعكٌ؟! ٚأٜٔ إدايؿ١ ؿهِ اهلل 

 غبشاْ٘؟!

ٖچا قطٻ4 ٕٸ اغتشاي١ ادتُاع ايػٗاّ ايعا٥س٠ عٔ ايرتن١  ح ب٘ ايعسٜس َٔ قسَا٤ ـ إ

ٕٵايؿكٗا٤ َٔ ايڀا٥ؿتٌ، ؾ  .ؾ٦تٳ طادع نًُاتِٗ إ

 ،إْٸٓا ْعٌُ باٯ١ٜ ٗ إٛاضز إُه١ٓ :ل َٔ احملصٚض بايكٍٛهٔ ايتدًڊـ أ٫ 5ّ

ٌٸ، ٫ تهًٝـ يًُهًډ ،ٚٗ إٛاضز غري إُه١ٓ ;ٖٚٞ ا٭نجط ـ ساٍ عذعٙ ٖٚٞ ا٭ق
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 عٔ أزا٤ ايتهًٝـ! 

 

َټ ٕٸ ايتأ ٕٸ اهلل غبشاْ٘ بعس تعٌٝ غٗاّ إٍ  ٜكٛزْا ٌ ايسقٝل ٗ آٜات اٱضخإ أ

، ٚبعس تعٌٝ غٗاّ غا٥ط ايٛضث١ سٌ ٫ ٜهٕٛ ﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿ايبٓات قس اغتدسّ تعبري 

ؾبعس  .َٔ غٛض٠ ايٓػا٤ 11، نُا ٗ اٯ١ٜ ﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿اغتدسّ تعبري  يًُٝٸت أ٫ٚزٷ

بعس تعٌٝ  ،(176ٚٗ اٯ١ٜ ) ;﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿تعٌٝ غِٗ ايجًجٌ يًبٓات اغتٴؿٝس َٔ عباض٠ 

ؾُا ايػبب ٗ اخت٬ف  .﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿اغتٴؿٝس َٔ عباض٠  ،غِٗ ايجًجٌ ٭خٛات إٝٸت

 ايتعابري؟

ٕٸ ؾِٗ سطف  إْٸٓا ْعتكس أْٸ٘ ٫ ٜٴٛدس ٗ ايكطإٓ سطفٷ ظا٥س، بٌ ٗ بعض اٯٜات أ

 ٚاسس ٜؿتض ايڀطٜل يؿِٗ ايكطإٓ.

ٌٸ َٛنعڈ ،يكطا٥ٔاإٍ  يتؿاتبا٫ٚ ،ب ْٛطْاػٳٚعځ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚضز  ٗ ن

ِٴ ﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿ايتعبري بـ  ٜٚهٕٛ  ،ٖ٪٤٫ ايٛضث١ ٜهٕٛ ثابتاڄ بعس تعٌٝ غِٗ ايٛضث١ ؾػٗ

ٌٸ َٛضزٺ ;تعٝٝٓ٘ َٔ أقٌ إاٍ بعس تعٌٝ غِٗ ايٛضث١  ﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿ٚضز ايتعبري بـ  ٚٗ ن

ِٴ ايباقٞ َٔ إاٍ. نُا أْٸ٘ ٗ إٛاضز اييت ٜٚهٕٛ تعٝٝٓ٘ َٔ  ،طٖ٪٤٫ ايٛضث١ َتػٝٿ ؾػٗ

ٌٷ ُٳٚمل ٜٴػتٳ ،يػٗاّ ايٛضث١ ؾٝٗا تعٝ  ﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿٫ٚ يؿٜ  ﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿ٌ ؾٝٗا يؿٜ ع

ٚٸٍ أٚ ايجاْٖٞٛ إطاز  إٔف َٔ خ٬ٍ ايكطا٥ٔ طٳؾٝٴعٵ ز ظاَجاٍ شيو: ٗ تعٌٝ غِٗ َا  .ا٭

ٔٵ ،﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿عٔ ايبٓتٌ اغتٴدسّ يؿٜ  ّ دسٳٗ تعٌٝ غِٗ ايبٓت ايٛاسس٠ مل ٜٴػتٳ ٚيه

ٟپ ٕٸ غِٗ  ،بكط١ٜٓ غِٗ َا ظاز عٔ ايبٓتٌ ;، ؾؿٞ ٖصا إٛضزًٌؿٛائَ  أ ٜٴػتؿاز أ

 .(42)﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿ايبٓات ٖٛ بًشاٚ 

 أقٍٛ:

ٕٸ عُس٠ َا اغتٓس إيٝ٘ ايباسح ٗ تؿٝٝس ْٛطٜت٘ ٖٛ ٖصا ايٛد1٘  .ـ ايٛاٖط أ

ٚإٓاٚض٠ عًٝ٘، ٚشنط َا ٜٴُهٔ إٔ  ،ٗ بٝإ ٖصا ايسيٌٝ عع َٓ٘ ايتٛغټٚنإ إتٛقډ

 ، ؾُٝا أْٸ٘ انتؿ٢ بٗصٙ ايعذاي١ َٔ ايبٝإ.ٜٴكاٍ َٔ َٓاقؿاتٺ

 ،﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿ٚ ﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿ :ض ايباسح َا ايؿطم بٌ ايتعبرئٜٛنٿـ مل 2ٜ

ٚٸٍ ْػب١ ايػِٗ از َٔ ايجاْٞ أقٌ إاٍ، ٜٚٴػتؿإٍ  ٚنٝـ أْٸ٘ ٜٴػتؿاز َٔ ايتعبري ا٭



 

 االجتهاد والتجديد 

 عاٙ ؾك٘.َا بكٞ، بٌ انتؿ٢ ببٝإ َسٻإٍ  ْػب١ ايػِٗ

ِٵ ﴿ :َٔ غٛض٠ ايٓػا٤ 12ـ ٚضز ٗ اٯ١ٜ 3 ٕٵ يځ ِٵ إڇ ٚٳادٴهڂ َٳا تٳطٳىځ أځظٵ ـٴ  ِٵ ْٹكٵ ٚٳيځهڂ

ٝٻ١ٺ ٚٳقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٔٳ  ُٻا تٳطٳنڃ َٹ ِٵ ايطټبٴعٴ  ٚٳيځسٷ ؾځًځهڂ ٔٻ  ٗٴ ٕٳ يځ ٕٵ نځا ٚٳيځسٷ ؾځإڇ ٔٻ  ٗٴ ٔٵ يځ ٚٵ  ٜٳهڂ ٗٳا أځ ٌٳ بٹ ٜٴٛقٹ

َٹ ٔٴ  ُٴ ٔٻ ايجټ ٗٴ ٚٳيځسٷ ؾځًځ ِٵ  ٕٳ يځهڂ ٕٵ نځا ٚٳيځسٷ ؾځإڇ ِٵ  ٔٵ يځهڂ ِٵ ٜٳهڂ ٕٵ يځ ِٵ إڇ ُٻا تٳطٳنڃتٴ َٹ ٔٻ ايطټبٴعٴ  ٗٴ ٚٳيځ ٔڈ  ٜٵ ُٻا زٳ

ِٵ ِڈ، ٚ﴾تٳطٳنڃتٴ ط بـ خط٣ عٴبٿأٚ ;﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿ط بـ عٴبٿ ؾتاض٠ڄ ;ن٬ ايتعبرئٜ قس ٚضز بؿإٔ غٗ

، ؾٌٗ ىطز غِٗ ايعٚز ﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿ٚٚضز بؿإٔ غِٗ ايعٚد١ ايتعبري بـ  .﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿

 خط٣ َٔ ا٭قٌ؟ ٌٖٚ ىطز غِٗ ايعٚد١ َٔ ا٭قٌ زا٥ُاڄ؟أٚ ;َٔ ايباقٞ تاض٠ڄ

ٚبايٓػب١ يتعٌٝ غِٗ  ،﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿خت ايتعبري بـ ـ ٚٚضز بؿإٔ تعٌٝ غِٗ ا٭4

ٗٳا ﴿ٍ تعاٍ: ، قا﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿ختٌ ايتعبري بـ ا٭ ٘ٴ أڂخٵتٷ ؾځًځ ٚٳيځ ٚٳيځسٷ  ٘ٴ  ٝٵؼٳ يځ ٖٳًځوځ يځ َٵطٴ٩ٷ  ٕٵ ا إڇ

ُٻا  َٹ ٕڇ  ُٳا ايجټًڂجٳا ٗٴ ٔڇ ؾځًځ ٝٵ ٓٳتٳ ٕٵ نځاْٳتٳا اثٵ ٚٳيځسٷ ؾځإڇ ٗٳا  ٔٵ يځ ِٵ ٜٳهڂ ٕٵ يځ ٗٳا إڇ ٛٳ ٜٳطڇثٴ ٖٴ ٚٳ َٳا تٳطٳىځ  ـٴ  ْٹكٵ

خت َٔ أقٌ إاٍ، بٌ ٭ع٢ ايباسح ٜٓبػٞ إٔ ٫ تطخ اؾڀبكاڄ ٕسٻ .(176)ايٓػا٤:  ﴾تٳطٳىځ

(، ؾًًعٚد١ 600ٚناْت ايرتن١ ) ،ختأٚ إٔ تطخ َٔ ايباقٞ، ؾًٛ ناْت ظٚد١څ ٫ بٴسٻ

 (، ؾٝا تٴط٣ ٌٖ ًٜتعّ ايباسح بصيو؟225خت ْكـ ايباقٞ )(، ٚيٮ150ضبع ايرتن١ )

ع٢ ايباسح ن٬ُٖا (، ؾڀبكاڄ ٕسٻ600ٚناْت ايرتن١ ) ،ختأٚ ٚيٛ نإ ظٚزٷ

 ،(300َٓا ايعٚز ٜأخص ايٓكـ )ّ؟ ؾًٛ قسٻَٔ ايباقٞ، ٫ٚ ْسضٟ أٜٸُٗا ْٴكسٿإٔ ٜطخ  ٫ بٴسٻ

ٚيًعٚز ْكـ  ،(300خت ؾًٗا ايٓكـ )َٓا ا٭ٚيٛ قسٻ ;(150خت ْكـ ايباقٞ )ٚيٮ

 (.150ايباقٞ )

ٍڇ ﴿، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: ﴾ىځطٳا تٳُٻَٹ﴿بـ س ٚضز ايتعبري ٗ عسٸ٠ َٛاضز ـ يك5 يٹًطٿدٳا

ُٻ َٹ ٕٳْٳكٹٝبٷ  ٚٳا٭ځقڃطٳبٴٛ ٕڇ  ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳىځ ايڃ َٹ ٚٳيٹًٓٿػٳا٤ٹ ْٳكٹٝبٷ  ٕٳ  ٚٳا٭ځقڃطٳبٴٛ ٕڇ  ٛٳايٹسٳا  ﴾...ا تٳطٳىځ ايڃ

ٕٳ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ،(7)ايٓػا٤:  ٚٳا٭ځقڃطٳبٴٛ ٕڇ  ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳىځ ايڃ َٹ ٞٳ  ٛٳايٹ َٳ ٓٳا  ًڃ  ﴾...ٚٳيٹهڂٌڎ دٳعٳ

ٕٸ ٖ٪٤٫ إصنٛض33)ايٓػا٤:  ٕٸ غٗاَِٗ َتػٝٿ ،ٜٔ ٜطثٕٛ َٔ ايباقٞ(، ؾٌٗ إطاز أ  ط٠؟!ٚأ

ا ُٻَٹ﴿ :َٔ ايتعبرئٜ ـ ٚضز ٗ بعض إٛاضز شنط ايتٛضٜح َٔ زٕٚ اغتدساّ أٟڎ6

ٜڍ ﴿، نكٛي٘ تعاٍ: ﴾ىځطٳا تٳَٳ﴿ٚ ﴾ىځطٳتٳ ٌٴ سٳ َٹجٵ ِٵ يٹًصٻنځطڇ  ٚٵ٫ځزٹنڂ ِٵ اهللڂ ؾٹٞ أځ ٜٴٛقٹٝهڂ

ٔڇ ٝٵ ٝٳ ِٵ﴿ٍ: ، ٚقٛي٘ تعا(11)ايٓػا٤:  ﴾...ا٭ڂْجٳ ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ِٵ ؾځآتٴٛ ُٳاْٴهڂ ٜٵ ٔٳ عٳكځسٳتٵ أځ  ﴾...ٚٳايډصٹٜ

، ؾُا ٖٛ ساٍ ٖ٪٤٫ إصنٛضٜٔ؟ ؾٌٗ ٜطثٕٛ َٔ ا٭قٌ أّ َٔ ايباقٞ؟ َٚا (33)ايٓػا٤: 

 ٖٞ ايهابڀ١ س٦ٓٝصٺ؟
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ط٠ اـاضد١ َٔ ع ببٝإ اؿكل ايجا١ْٜٛ إتػٝٿـ َٔ إػتبعس دسٸاڄ إٔ ٜبسأ إؿطٿ7

ٕٸ ٖصا خ٬ف  ايباقٞ قبٌ بٝإ اؿكل ا٭غاغ١ٝ ايجابت١ اـاضد١ َٔ أقٌ إاٍ; ؾإ

ايب٬غ١، ٚخ٬ف إٓڀل إعتُس عٴطؾاڄ ٚعك٥٬ٝاڄ ٗ ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿطٜعات، ؾٝبسأ 

ِٸ ٜصنط سكل ا٭بٜٛٔ  ٕٸ سككِٗ َٔ ايباقٞ، ث ببٝإ سكل ا٭٫ٚز بٓا٤ٶ ع٢ً أ

ِٴ  ايب٬غ١. ايتأخري خ٬فٴ٘ َا سكڊ ٚا٭ظٚاز، ٖٚٞ َٔ ا٭قٌ، ؾتكسٜ

 

 طا٥ؿتٌ:إٍ  ^ِ ايباسح ايطٚاٜات ايٛاضز٠ عٔ أٌٖ ايبٝتيكس قػٻ

ُٸٓت ست١ُٝ عسّ ايٓكٝك١ َٔ غٗاّ ايٛضث١ أٚ ايعٜاز٠  ٍٚ:ايڀا٥ؿ١ ا٭ اييت ته

 عًٝٗا.

ٕ ٖٓاى ٓت َكازٜل ايػٗاّ عٝح ٫ تهٛايطٚاٜات اييت عٝٻ ايڀا٥ؿ١ ايجا١ْٝ:

ِٷ .أٚ ْككإ إناؾ١څ ٕٸ ايٛاضخ يٛ امكط ٗ ايبٓت ؾًٝؼ هلا غٗ  ؾؿٞ ٖصٙ ايطٚاٜات أ

ٕٸ أنجط ايؿكٗا٤ ٫ ٜكبًٕٛ ايطٚا١ٜ اييت مل  َعٝٸٔ. ٚمل ٜعٌُ إؿٗٛض بٗصٙ ايطٚاٜات; ؾإ

ٜعٌُ بٗا إؿٗٛض ستٸ٢ يٛ ناْت قشٝش١ ايػٓس، نُا أْٸِٗ ٫ ٜكبًٕٛ ايطٚا١ٜ اييت مل 

س ؾك٘، ْٚرتى ؼسٜس إٛقـ يًكاض٨ ٕؿٗٛض. ٚعًٝ٘ ْصنطٖا بعٓٛإ إ٪ٜٿٜعٌُ بٗا ا

ِٸ أٚضز عسٸ٠ ضٚاٜات  .(43)يط٩ٜت٘ أٚ زاع١ُڅ ظاعُاڄ أْٸٗا زايچ١څ ،احملرتّ. ث

 أقٍٛ:

 

ٕٸ ايباسح مل ٜأتٹ بُٓٛشزڈ1 ض ؾٝ٘ نٝؿ١ٝ ز٫ي١ ٖصٙ نٿٍٛٚ ٜٚاسس يًڀا٥ؿ١ ا٭ ـ إ

إكسض ايصٟ شنطٙ هلصٙ ايڀا٥ؿ١ ٚدسْا إٍ  ٚمٔ سٌ ضدعٓا .عاٙايڀا٥ؿ١ ع٢ً َسٻ

ٛٵ ؾُا أعًِ نٝـ تهٕٛ ٖصٙ ايڀا٥ؿ١ زايچ١  .ٍ(ايطٚاٜات إسضد١ ؼت باب )ٗ إبڀاٍ ايعٳ

 ؟!بٌ نٝـ تهٕٛ َ٪ٜٸس٠ڄ ،ع٢ً إسٸع٢

 ،أٚ دابط٠ أٚ ناغط٠ نْٛٗا سذٸ١ڄ َٔ ،ض ايباسح َٛقؿ٘ َٔ ايؿٗط٠ٛنٿـ مل 2ٜ

 قطواڄ، ٚايصٟ ٜٛٗط َٔ تعابريٙ أْٸ٘ ٜطتهٞ َا شنطٙ َٔ نٕٛ ايؿٗط٠ دابط٠ڄ

 س.ٚناغط٠. َٚٔ ٖٓا أٚضزٖا بعٓٛإ إ٪ٜٿ
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ٕٸ ايؿكٗا٤ مل ٜعًُٛا ظُٝع ٖصٙ ايطٚاٜات اييت غطزٖا أٚ ٛنٿـ مل 3ٜ ض ايباسح أ

 ؟ىٗا شاأْٸِٗ مل ٜعًُٛا ببعهٗا، َٚا ٖٛ بعه

ٕٸ ايباسح مل 4ٜ  ْٸ٘ شنط َكازض ايطٚاٜات.أ، غ٣ٛ ل َا غطزٙ َٔ َعًَٛاتٺٛثٿـ إ

ٚنٝـ  ،ض ايباسح تؿك٬ٝڄ َٛقـ ايؿكٗا٤ َٔ ٖصٙ ايطٚاٜاتٛنٿـ مل 5ٜ

 ؟طٖٚاؾػٻ

ٝٿـ مل 6ٜ ٔ ايباسح َٛنع ايس٫ي١ أٚ ايتأٜٝس ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات، بٌ تطى ؼسٜس ب

٘ َٔ عٓا٤ ايبشح، ٚانتؿ٢ ببٝإ َٛقـ اٱَا١َٝ ٚأعؿ٢ ْؿػ ،إٛقـ يًكاض٨ احملرتّ

 ات.ٜنت هلا ايطٚاٚايػٓٸ١ ٗ ايكٛض اييت تعطٻ

 

ٕٸ ايطٚا١ٜ ا٭1 ٌڈ»: ×اهلل عٔ أبٞ عبس ،ك١ أبٞ بكريٍٚ ـ َٛثٻـ إ َات  ٗ ضد

يباقٞ. قاٍ: ٚيٛ تطى بٓات ٚتطى ابٓتٝ٘ ط= ابٓٝ٘ص ٚأباٙ، قاٍ: يٮب ايػسؽ، ٚي٬بٓتٌ ا

َٸاڄ قًتٴ ،ٚبٌٓ مل ٜٓكل ا٭ب َٔ ايػسؽ ؾ٦ٝاڄ ّٸ  ،ي٘: ؾإْٸ٘ تطى بٓات ٚبٌٓ ٚأڂ قاٍ: يٮڂ

ٜچ ا٭ايػسؽ، ٚايباقٞ ٜٴكػٻ ٍٸ ع٢ً َسٸع٢  (44)«ْجٌِٝ هلِ; يًصنط َجٌ س ـ ٫ تس

ٕٸ ايطزٸ ٜهٕٛ ع٢ً ايبٓتٌ زٕٚ ا٭ب. ٍٸ ع٢ً أ  ايباسح، ٚإْٸُا تس

ٕٸ بع2 ١َ ٗ ؾ١ ٗ غٓسٖا، نايع٬چسٵض ايؿكٗا٤ مل ٜعٌُ بٗصٙ ايطٚا١ٜ يًدٳـ إ

ٕٸ بعهِٗ ًٓٗا ع٢ً قٛض٠ ٚدٛز شٳ .(46)ٚايؿٗٝس ايجاْٞ (45)إدتًـ  طڈنځنُا أ

إيٝ٘  طٵ. ٖٚصا َا مل ٜٴؿٹ(48)خط٣أٚبعهِٗ تطنٗا ٕعاضنتٗا َع ضٚاٜات  .(47)َعُٗا

ٕٸ ايؿكٗا٤ مل  ٜعًُٛا بايطٚاٜات اييت مل ٜعٌُ بٗا ايباسح بتاتاڄ، بٌ انتؿ٢ بايكٍٛ بأ

 إؿٗٛض.

ٓٵ3 ٕٹ َٸا ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ ـ ضٚا١ٜ ا ٌڈ ×أْٸ٘ غأٍ أبا اؿػٔ»كځطٟ ـ ٚأ َات  عٔ ضد

ّٷ (49)«ؾكاٍ: إاٍ ي٬ب١ٓ ؟ٚتطى ابٓت٘ ٚأخاٙ ض ي٘ ايباسح مل ٜتعطٻ (50)ـ ؾؿٞ غٓسٖا ن٬

 بإطٸ٠.

ٕٸ 4 ٍٸ ع٢ً أ َٸا َٔ سٝح ايس٫ي١ ؾإْٸٗا تس ايبٓت ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ تٓؿطز ـ ٚأ

ٍٸ ع٢ً أنجط َٔ شيو. ;بايرتن١، ٫ٚ ؾ٤ٞ يٮر  يٛقٛع٘ ٗ ايڀبك١ ايجا١ْٝ، ٫ٚ تس

َٸا ايطٚا١ٜ ايجايج١ ـ سٳ5  إْٸٞ مسعتٴ»ي٘:  عٔ ظضاض٠ قاٍ: قًتٴ ،١ٜٓٵ١ٓ ابٔ أڂشٳػٳـ ٚأ
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ز ايطبع ٗ ظٚز ٚأبٜٛٔ ٚاب١ٓ: يًعٚ ،×س بٔ َػًِ ٚبٴهرياڄ ٜطٜٚإ عٔ أبٞ دعؿطُق

ث٬ث١ أغِٗ َٔ اثين عؿط طغُٗاڄص، ٚيٮبٜٛٔ ايػسغإ أضبع١ أغِٗ َٔ اثين عؿط 

غُٗاڄ، ٚبكٞ ٔػ١ أغِٗ ؾٗٛ ي٬ب١ٓ; ٭ْٸٗا يٛ ناْت شنطاڄ مل ٜهٔ هلا غري ٔػ١ 

ٕٵ ؾكاٍ ظضاض٠: ، اثٓتٌ ؾًُٗا ٔػ١ َٔ اثين عؿط غُٗاڄ اناْت َٔ اثين عؿط غُٗاڄ، ٚإ

ٛٵٖصا ٖٛ اؿلٸ إشا أضزت  ٍ، ؾتذعٌ ايؿطٜه١ ٫ تعٍٛ، ؾإْٸُا ٜسخٌ ايٓككإ إٔ تًكٞ ايعٳ

ّٸ  َٸا ايعٚز ٚاٱخ٠ٛ يٮڂ ّٸ، ؾأ ع٢ً ايصٜٔ هلِ ايعٜاز٠ َٔ ايٛيس ٚا٭خٛات َٔ ا٭ب ٚا٭ڂ

ٖچا مسٸ٢ اهلل هلِ ؾ٦ٝاڄ ٕٸ ايٓكل ٜسخٌ ع٢ً ايبٓت،  (51)«ؾإْٸِٗ ٫ ٜٓككٕٛ  ٍٸ ع٢ً أ ـ ؾتس

ٛٵ ِٸ ايتدًچل َٔ ايعٳ  ٍ.ٚبصيو ٜت

ٕٸ ايصنط ٫ ٜهٕٛ  ُٸٓت ٖصٙ ايطٚا١ٜ تعًٌٝ زخٍٛ ايٓكل ع٢ً ايبٓت بأ أدٌ، ته

ٌٸ َٔ ا٭ ٕٸ ايصنط ٫ ٜأخص أق ْج٢ َڀًكاڄ، ٖٚصا أغٛأ سا٫ڄ َٓٗا يٛ نإ َهاْٗا، أٟ إ

عي١ ايكاعس٠ ايهًچ١ٝ ايجابت١ ٗ إضخ ا٭٫ٚز. ٖٚصا َا مل ًٜتعّ ب٘ ايباسح، بٌ ايتعًٌٝ َٓ

ٌٸ َٔ ا٭ٖٛ ٜط٣ إَهإ أخص   ْج٢.ايصنط أق

ٕٸ اؿڂ ٌٸ شنطڈبٌ إ  ،ْج٢أٚ طٸ ايعاًَٞ قس اغتؿاز َٔ ايٓكٛم عُّٛ ايكاعس٠ يه

ٕٸ ا٭ :ل باباڄ ؼت عٓٛإٚخكٻ ْج٢ َٔ ا٭٫ٚز ٚاٱخ٠ٛ ٚغريِٖ ٫ تٴعاز ع٢ً )باب أ

 .(52)َرياخ ايصنط إشا نإ َهاْٗا(

ٍٸ بايكطا ٕٸ ايطٚا١ٜ تس َٸا َا ازٸعاٙ ايباسح ـ َٔ أ ٕٸ أ٫ٚز إٝٸت يٛ ٚأ س١ ع٢ً أ

ـ ؾٗٛ  (53)َاڄٚٵناْٛا نًچِٗ شنٛضاڄ أٚ نًچِٗ إْاثاڄ ؾ٬ غِٗ َعٝٸٓاڄ هلِ، بٌ ٜطثٕٛ ايباقٞ زٳ

 بٝإ، ٚع٢ً ايباسح إقا١َ ايسيٌٝ عًٝ٘.إٍ  عاد١ٺ

َٸا ايطٚا١ٜ ايطابع١ ـ َٛثٻ6 أضبع١ ٫ »قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبساهلل ،ك١ أبٞ بكريـ ٚأ

ٕٸ ايٓكل ٫  (54)«ٗ إرياخ: ايٛايسإ، ٚايعٚز، ٚإطأ٠ ضطٳٜسخٌ عًِٝٗ نٳ ٍٸ ع٢ً أ ـ ؾتس

ٜٵ  ٔ ٚايعٚدٌ، ٚإطاز بإطأ٠ ٖٓا ايعٚد١.ٜسخٌ ع٢ً ايٛايسٳ

َٸا َا ازٸعاٙ ايباسح َٔ إَهإ إٔ ٜٴػتٓبٳ ٕٸ غٗاّ ايٛضث١ ٚأ ٘ َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أ

ٍ، ٚغِٗ ا٭٫ٚز َٔ يٝػت نًچٗا َٔ أقٌ إاٍ، بٌ غِٗ غري ا٭٫ٚز َٔ أقٌ إا

 زيٌٝ.إٍ  عاد١ٺ ضٷشٵَٳ ، ؾٗصا ازٸعا٤ٷ(55)ايباقٞ َٔ إاٍ

ض( إصنٛض ٗ طٳ١ تؿػري )ايهٻبعض ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸإٍ  ـ يكس ْػب ايباسح7

ٜٵ زٴطڇايطٚا١ٜ بإْكام اؿكٸ١، ٖٚٛ ٫ ٜٳ ، (56)ع٢ً ايبٓات زٴطڇٔ ٚايعٚدٌ، بٌ ٜٳع٢ً ايٛايسٳ
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ٟٻ  ٕا ْػب٘. ٝلڈتٛث َٔ زٕٚ إٔ ٜٛضز أ

ٕٸ ايكشٝض ٖٛ نٕٛ ايهٻ8 ٕٸ ايباسح ضؾض شيو، ٚازٸع٢ أ ِٸ إ ض ٖٓا َع٢ٓ طٳـ ث

 ض َػتٓسٙ.ض إايٞ، ٚمل ٜٴٛنٿطٳاـػاض٠ ٚايهٻ

ٕٸ ايهٻ9  ٖٓا قڀعاڄ، بٌ يٛ سكٌ أَطٷ َطازٺ ض َعٓاٙ اؿكٝكٞ غريٴطٳـ ٫ ىؿ٢ أ

خٌ ٗ ًَو ايٛاضخ، ٚيٝؼ تك٬ًٝڄ ْٚككإ اؿكٸ١، ؾٗٛ تكًٌٝ يًسا ْؿعڈ غًيب ؾٗٛ قًچ١ڂ

 ض َعٓاٙ اؿكٝكٞ ٚايٓكل إايٞ.طٳٖچا ًّه٘ ؾع٬ڄ ستٸ٢ ٜكسم عًٝ٘ ايهٻ

ٕٸ أ٫ٚز إٝٸت يٛ ناْٛا نًچِٗ أـ ازٸع٢ ايباسح ٚدٛز ضٚاٜات 10 ٍٸ ع٢ً أ خط٣ تس

ٔٸ، بٌ ٜطثٵ . (57)كاضي٬خت ايباقٞ َٔ إاٍ، ٚمل ٜصنطٖا ضعا١ٜڄ ٔٳإْاثاڄ ؾ٬ غِٗ َعٝٸٓاڄ هل

ٌٸ نإ ٜٓبػٞ ي٘ تٛثٝل شيو  ٚشنط إكسض. ،ٚع٢ً ا٭ق

َٓكٛي١ ٗ ايهتب إعترب٠ عٔ أٌٖ  ح ايباسح بٛدٛز ضٚاٜاتٺـ يكس قطٻ11

ٔڈّ ^ايبٝت ٌٸ اب ٕٸ غِٗ ن نعـ غِٗ ايبٓت، ثِ أٚضز أضبع  هٔ إٔ ٜٴػتؿاز َٓٗا أ

 .(58)ضٚاٜات

كٛي١ ٗ ايهتب إعترب٠ ٫ ٜعؿٝٓا ٗا َٓٚنْٛٴ .٫ٚ ز٫ي١ ،ٗا غٓساڄؿٵيهٓٸ٘ مل ٜٴٓاقٹ

 عٔ ايبشح ؾٝٗا.

ِٸ عًډ12 هٓٓا إٔ ْطؾع ايٝس ع٢ً ايطغِ َٔ شيو ٫ ّ ل ايباسح ٗ آخطٖا بأْٸ٘ـ ث

، ٚأٜهاڄ يٝػت ٖصٙ ايطٚاٜات عًچ١ سهِ َؿٗٛض ٭دٌ عسٸ٠ ضٚاٜاتٺ ;عٔ ٚاٖط ايكطإٓ

ٌٸ ا ٕٸ ن ٕٸ َا اغتؿازٚٙ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ أ ٔڈايؿكٗا٤، بٌ إ ٜأخص نعـ ايبٓت،  ب

 .(59)َا غبل ٬ڄ ٗٚقس تٓاٚيٓا ْكس شيو َؿكٻ

ٕٸ أٱط٬م آٜات ايػٗاّ؟! ؾٌٗ  أزضٟ: ٕاشا ٫ تهٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜات َكٝٸس٠ڄ ٚيػتٴ

٘ ٜعتكس ٗ بعض أْأٚ  ،ايباسح ٫ ٜعتكس بإَهإ ؽكٝل ايهتاب بايػٓٸ١ َڀًكاڄ

ٝٿ يباسح، ٫ٚ غبٌٝ يٓا ٕعطؾت٘. نُا ٓ٘ ااؿا٫ت ٚنُٔ ؾطٚٙ خاقٸ١؟ ٖصا َا مل ٜٴب

ٕچا  أْٸٓا مل ْعجط ع٢ً َٓاقؿات ايباسح ٗ ٕٸ ايبشح  َا غبل َع إؿٗٛض، ٗ سٌ أ

 سٴ!عٵٜهٌُ بٳ

ٚڍ13 ؿٕٛ ؾِٗ َؿٗٛض ـ يكس أبس٣ ايباسح أغؿ٘ ع٢ً بعض ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜٴٛ

ايؿها٤ ايؿكٗا٤ نسٸ ايكطإٓ، ٜٚعڀٕٛ ايكساض٠ يكه١ٝ تكػِٝ اٱضخ ٗ ايكطإٓ ٗ 

ٕٸ ناتب٘ ٫ ٜعًِ اجملاظٟ ٚاٱْرتْت، ٜٚسٻ ٕٸ ايكطإٓ يٝؼ به٬ّ ايٛسٞ، ٚأ عٕٛ أ
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ٛڈاؿػاب ا٫بتسا٥ٞ، ٚيصا ؾكس قػٻ إػًٌُ زا٥ُاڄ ٗ َكاّ هعٌ  ِ غٗاّ ايٛضث١ بٓش

 ٛادٕٗٛ َؿه١ً ظٜاز٠ أٚ قًچ١ غٗاّ ايٛضث١.ايعٌُ ٜ

ِٸ ُٓٸ٢ ايباسح إٔ تهٕٛ ٖصٙ إكاي١ دٛاباڄ قه ٘ نسٸ بٳُاڄ َٚكٓعاڄ ٕجريٟ ايؿټث

 .(60)ايكطإٓ

ٕٸ ٖصٙ ايؿټ أقٍٛ: ، بٌ أداب ايؿكٗا٤ عًٝٗا قسّاڄ لٳ َٔ زٕٚ دٛابٺبٵٗات مل تٳبٴإ

 ٫ ٜٓشكط اؾٛاب َا شنطٙ ٖصا ايباسح إعاقط.ٚب َباِْٝٗ، ػٵسٳ

 

 بٝإ اٱؾهاٍ: ؾكاٍ ٗ .ٚتكسٸ٣ يطؾع٘ ،ططح ايباسح آخط إكاٍ إؾها٫ڄ

ٔٵ ْٸ٘ ٫ ٜٴٛدس تؿاٚتٷأ ٜٴُهٔ إٔ ٜٴكاٍ: قشٝضٷ»  بٌ ايبٓت ٚا٫بٔ ٗ غِٗ اٱضخ، ٚيه

ِٷ ؾُٔ باب إجاٍ: يٛ نإ  .أنجط َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٜهٕٛ ٗ بعض ايكٛض يًبٓات غٗ

ِٴ ـٷ ايٛضث١ بٓتاڄ ٚاسس٠ ٚعؿط٠ أ٫ٚز ؾػٗ ـٷايبٓت ْك  .أٜهاڄ ، ٚغِٗ ا٭٫ٚز ايعؿط٠ ْك

 .«ف، ٫ٚ ٜكبً٘ ايٓاؽٖٚصا خ٬ف ايعسٍ ٚايعٴطٵ

ِٸ تكسٸ٣ ايباسح يٲداب١ ع ٕٸ تعٌٝ »اٱؾهاٍ قا٬٥ڄ:  ٔث ٚدٛاب ٖصٙ ايؿب١ٗ: إ

ٟٸ قٹطٵتعبټ ايػٗاّ يًٛضث١ أَطٷ َٔ زٕٚ  ،ا ايعٌُ طبكاڄ ٭َط اهلل تعآٍف، ٜٚتشتٸِ عًٝس

ٍڈ ،زٺتطزټ ٕٸ إتٝكډ ;عٔ ايعًچ١ َٚٔ غري غ٪ا ڀٛع ب٘ ٖٛ تعٌٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٔ ٚإكؾإ

 .«ايٓكـ غُٗاڄ يًبٓت ايٛاسس٠

ِٸ أناف قا٬٥ڄ:  ِٷ»ث ٛٸض نٕٛ ايٓكـ اٯخط ٖٛ غٗ يػري ا٭٫ٚز ؾٝذب إٔ  ٚيٛ تٴك

َٸا  :ْكٍٛ ّٸ ٚايعٚز ،ٕٸ إٝٸت ظٚد١أإ ايصٜٔ ٜهٕٛ فُٛع غٗاَِٗ  ،ٚٚضثتٗا ا٭ب ٚا٭ڂ

ٌٷأأٚ  ;(61)أنجط َٔ ايٓكـ ّٸ ٚايعٚد١ٚٚضثت ،ٕٸ إٝٸت ضد ايصٜٔ ٜهٕٛ  ،٘ ا٭ب ٚا٭ڂ

ٌٸ َٔ ايٓكـ ٕٸ ايباقٞ َٔ غِٗ ايبٓت ٫ ّ. ٚعًٝ(62)فُٛع غٗاَِٗ أق هٔ إٔ ٘ ؾإ

ٕٸ ايباقٞ َٔ غِٗ ايبٓت ٖٛ غِٗ ا٫بٔ .ٜهٕٛ يػري ا٭٫ٚز  .(63)«يصا هب ايكبٍٛ بأ

 أقٍٛ:

إٔ ٜڀطح إؾها٫ڄ  ،َٔ أدٌ تك١ٜٛ ْٛطٜت٘ ;ع َٔ ايباسحـ نٓٸا ْتٛقډ1

ٍڈكټؽ ّٸ. كٝاڄ، يهٓٸ٘ ؾادأْا بڀطح إؾها  عا

ٕٸ ا2ٕ ٕٸ ا٫بٔ ٫ ٜهٕٛ أغٛأ سا٫ڄ َٔ  ػتؿاز َٔ ايطٚاٜات ـ نُا َطٻـ إ أخت٘; ـ أ
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ِٷ ُٗا ٗ طبك١ٺؾإْ  سٟ.تعبټ ٚاسس٠، ٖٚصا سه

ٕٵ3 ٕٸ بعهٗا  ;نا١ًَ سضى عًٌ ا٭سهاّ نًچٗا بكٛض٠ٺنٓٸا ٫ ْ ـ إْٸٓا ٚإ ؾإ

ٔٵتعبټ ُا غٝٻ٫ٚ  ٜهٕٛ ايتؿاٚت ؾاسؿاڄ ٚغري َػتػاؽ عك٥٬ٝاڄ، بؿطٙ إٔ ٫ سٟ، ٚيه

ٚيٝػت  ،ه١ نايعبازاتشٵَٳ س١ٜڄؾًٝػت تعبټ ،ٕٸ أسهاّ اٱضخ شات طبٝع١ َعزٚد١أ

ٕٸ ايكٛض٠ اييت شنطٖا ايباسح ٗ غا١ٜ ا٫غتٗذإ عځٚ .ه١شٵَٳ عك١ٝ٥٬ڄ ب ْٛط ػٳإ

 ايبٓت ايٛاسس بٓػب١ ايٛاسس إٍ ايعٴطف; ْٛطاڄ يهٕٛ ايتؿاٚت بٌ سكٸ١ ا٫بٔ ايٛاسس

 قڀعاڄ بٓٛط ايعٴطف. ايعؿط٠، ٖٚصا َطؾٛضٷإٍ 

َٸا عځ  ٕٸ ْػب١ ايتؿاٚت بٌ ا٫بٔ ٚايبٓت تػٳٚأ ٌٸ ٛب ايط١ٜ٩ ايؿك١ٝٗ إعطٚؾ١ ؾإ

ًت بعض ايطٚاٜات ٖصا ايتؿاٚت تع٬ًٝڄ ا٫ثٌٓ، ٚقس عًډإٍ  ، ٖٚٞ ْػب١ ايٛاسسثابت١ڄ

 عٴطؾٝاڄ ٚعك٥٬ٝاڄ. 

 كاڄ ٗ ضؾع اٱؾهاٍ ايصٟ أثاضٙ.مل ٜهٔ ايباسح َٛؾډٚعًٝ٘ 

 

 هٗا نايتايٞ:يكس شنط ايباسح ايٓتا٥ر، ٚمٔ ْؿهڍ

ٕٸ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ تؿاٚتاڄ بٌ غِٗ ايبٓت ٚا٫ب1ٔ ٔٵ .ـ إ ٫ ٜٴعترب ُٝٝعاڄ  يه

ٕٸ غٗاَِٗ ٕٵ بُٝٓٗا إط٬قاڄ; ٭ ّٸ ٚايعٚدٌ إ  ؽطز َٔ ايباقٞ بعس إخطاز غِٗ ا٫ب ٚا٭ڂ

 ناْٛا أسٝا٤ٶ، ٚغٛا٤ نإ ٚيساڄ ٚاسساڄ أٚ أنجط.

 ـ ٚيٛ نإ ا٭٫ٚز بٓتاڄ ٚاسس٠ أٚ ابٓاڄ ؾايباقٞ ٜٴكػٻِ بُٝٓٗا بايػ١ٜٛ.2

َٸا إٔ ٜهٕٛ  ـ ٚيٛ نإ ايٛضث١ بٓات ٚأبٓا٤ ؾا٭َط ٫ ٜتعسٸ٣ اؿا٫ت ايتاي١ٝ:3 إ

ٕٸ اهلل قس عٝٻ بٓتٷ بِٝٓٗ ٔ يًبٓت ايٛاسس ٚيًبٓتٌ ٚاسس٠ أٚ بٓتإ أٚ أنجط َٔ بٓتٌ ؾإ

ٚاسساڄ نإ أٚ  ،ٚايباقٞ ٜتعًچل با٫بٔ ،ٔ ايجًجٌ غُٗاڄ يٮنجط َٔ بٓتٌايٓكـ، ٚعٝٻ

 أنجط.

ٖچا ٜ ٍڇ ﴿قٛي٘ تعاٍ: ٖٚٞ َٔ غٛض٠ ايٓػا٤،  7س ٖصٙ ايٓتٝذ١ اٯ١ٜ ٪ٜٿٚ يٹًطٿدٳا

ُٻ َٹ ٌٻ ْٳكٹٝبٷ  ُٻا قځ َٹ ٕٳ  ٚٳا٭ځقڃطٳبٴٛ ٕڇ  ٛٳايٹسٳا ُٻا تٳطٳىځ ايڃ َٹ ٚٳيٹًٓٿػٳا٤ٹ ْٳكٹٝبٷ  ٕٳ  ٚٳا٭ځقڃطٳبٴٛ ٕڇ  ٛٳايٹسٳا ا تٳطٳىځ ايڃ

َٳؿڃطٴٚناڄ ٚٵ نځجٴطٳ ْٳكٹٝباڄ  ٘ٴ أځ ٓٵ ٕٸ إػتؿاز َٔ ٚاٖط اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ إٔ ٫ ُٝٝع بٌ ﴾َٹ ; ؾإ

 غِٗ ايطدٌ ٚإطأ٠.
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 أقٍٛ:

ست ايطٚاٜات ـ تؿاٚت بٌ غُٗٞ ايبٓت ٚا٫بٔ، ٚقس أنډهٔ ْؿٞ ايـ نٝـ 1ّ

ٚقاٚي١ تربٜطٙ عك٥٬ٝاڄ ٚعٴطؾٝاڄ،  ،بعهٗا ـ ع٢ً تأنٝس ٖصا ايتؿاٚت بُٝٓٗا اييت َطٻ

َٸا طبكاڄ يط١ٜ٩ ايباسح ؾايتؿاٚت بُٝٓٗا قاضرٷ  ٚؾاسـ. ٚأ

ٌڈـ مل ٜتكسٻ2  يًبٓتٌ.ايٓكـ ٚانض إثبات نٕٛ  ّ َٔ ايباسح بؿه

ٕٸ إكاّ ٗ ْٗا١ٜ إكاي١ ٖٛ َكاّ شنط ايٓتا٥ر اييت ـ يكس غؿ3 ٌ ايباسح عٔ أ

 ب، ٚيٝؼ إكاّ َكاّ ا٫غتس٫ٍ.ػٵاْت٢ٗ إيٝٗا ؾشٳ

ٍٸ اٯ١ٜ ٛنٿـ مل 4ٜ ع٢ً عسّ ايتؿاٚت بٌ غِٗ ايبٓت  7ض ايباسح نٝـ تس

 ٚا٫بٔ.

إ ٌٖٚ ىتكٸ ؟ض ايباسح َا ٖٛ إطاز بايطداٍ ٚايٓػا٤ ٗ اٯ١ٜٛنٿـ مل 5ٜ

ُٸُٗا ٚغريُٖا؟  بايبٓات ٚا٭بٓا٤ أّ ٜع

 

ٛٿ1 ٌ ٗ ايبشح ع٢ً ، بٌ نإ ٜتٓكډض ض٩ٜت٘ بسقچ١ٺـ مل ٜػتڀع ايباسح إٔ ٜك

 .أنجط َٔ قٛضڈ

 كٞ ٚبايًػ١ ايتدكټك١ٝ.ـ مل ٜػتڀع إثبات ض٩ٜت٘ ٚؾكاڄ يًُٓٗر ايتدكټ2

 ٩ٜت٘ ٚضزٸ اٱؾها٫ت عًٝٗا.ـ مل ٜػتڀع ايسؾاع عٔ ض3

 ٝاڄ يًط١ٜ٩ إكاب١ً ي٘.٘ ْكساڄ ؾٓٸـ مل ٜػتڀع ايباسح إٔ ٜٴٛدٿ4

 قٍٛ ايبشح ايعًُٞ ٗ ايتٛثٝل ٚاٱضداع.أـ مل ًٜتعّ ايباسح ب5

ٕٸ غٗاّ ا٭٫ٚز يٝػت َٔ أقٌ إا6ٍ ٖچا  ،ـ ٚبايتايٞ مل ٜجبت َا ازٸعاٙ َٔ أ بٌ 

ِٷٔ يًبٓات ٜبك٢، ٚأْٸ٘ مل ٜٴعٝٻ ٔٸ إشا ادتُعٵ ،بٓشٛ اٱط٬م غٗ ٝٸٔ غُٗٗ َع ا٭بٓا٤،  ٔٳبٌ عٴ

ٕٸ يًٛاسس٠ ايٓكـ ٚايباقٞ يًصنٛض، ٚنصا ا٫ثٓتإ، ٕٚا ظاز عٔ ايجٓتٌ ايجًجإ  ٚأ

 ٚايباقٞ يًصنٛض.

ٛٵ7  ٍ ٚايتعكٝب.ـ ٚعًٝ٘ مل ٜجبت َا ازٸعاٙ َٔ اْتؿا٤ ايعٳ
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 ّٗٛتأثري تٕحٗد أّٟىٛ الفرقٛ اإلواو

ّٛٗ  يف ةاٟر الِفَرق اإلةالو

 

 

ٝټٓا ا٭عِٛ ٚضغٛيڂٓا ا٭نطّ ٚأؼځؿِٗ  ،ؾشٳبا ايٓاؽٳ سٳبٛتٳٌ ،|بٴعح ْب

ٌٳ بٝيت ;نتاب اهلل»ٌ ـ :بتشؿتٳٌ ـ طبكاڄ ؿسٜح ايجكًځ ُٳ١ڂ ضٳبٿوځ ﴿ ،«ٚعرتتٞ; أٖ ُٻتٵ نځًٹ ٚٳتٳ

ٚٳعٳسٵ٫ڄ  ِٴقٹسٵقاڄ  ُٹٝعٴ ايڃعٳًٹٝ ٛٳ ايػٻ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ُٳاتٹ ٍٳ يٹهځًٹ َٴبٳسٿ  .﴾٫ځ 

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١; ؾٝعٝٸ١ٗ  أثٻط «نتاب اهلل» ٖچا ٫ ٜٳطتاب ا٭ ٟټ ؾٝ٘ أ ٚغٴٓٸ١ٝ. ٖٚصا 

ٔٵ:أسسٺ ع٢ً ٚد٘ إعُٛض٠  ; يه

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١; ؾٝعٝٸ١ ٌٖ أثٻطٚا ٗ «; أٌٖ بٝيتٞعرتت»  ١؟ٚغٴٓٸٝ ا٭

ٍٴ  ٫ غٝٻُا١ڂ، ٚايؿٹطٳمٴ ايؿٝعٝٸ ٔٵ َا ٖٛ سا غا٥ط »اٱَاَٝٸ١ڂ، قطٸسٳت بصيو; يه

 ١(؟)ايؿٹطم ايػٴٓٸٝ «ايؿٹطم اٱغ٬َٝٸ١

ُٴٗا، يځايؿٹطمٴ ايػٴٓٸٝ َٴعٛ ٞٸ١ڂ، أٚ  ٕٵ ٫ تتأثٻط  ِ تٴعاقٹط ايعرت٠ځ ايڀاٖط٠ځ، ؾُٔ ايڀبٝع أ

 بٗا َباؾٳط٠ڄ; بٌ بايٛاغڀ١ٹ; ٖٓا:

ٍٳ ٖهصا: ٌٖ أثٻ ايعرت٠ٹ ايڀاٖط٠ٹ، ٫ ايعرت٠ڂ ايڀاٖط٠ڂ  «تٴطاخٴ»ط هبٴ عًٝٓا إٔ ْٳػأ

 ١؟ ايؿٹطمڇ ايػٴٓٸْٝؿػٴٗا، ٗ

 ٜٳٓتٛطٴ دٛابٳٓا. ٟٖصا ٖٛ غ٪ايڂٓا، ايص

ِٳ ٖصا ايػ٪ا ٔٸ سذ َٹٔ سذِ َكاي١ٺ ٚاسس٠يه ٍٳٍ ٖٛ أنربٴ   ،; يصيو دعٻأْا ايػ٪ا

 ١ ٗايػٴٓٸٝيؿٹطم ا ٌٖ أثٻطٚا ٗ «; أٌٖ بٝيتٞعرتت»ٚاسساڄ َٓ٘ ؾك٘;  ؾتٓاٚيڃٓا دع٤اڄ
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 ؟ «أقٍٛ ايسٜٔ = ايه٬ّ»

ِٳ ٖصا ايػ٪اٍ أٜهاڄ ٔٸ سذ َٹٔ سذِ َكاي١ٺ ٚاسس٠ يه ; يصيو دعٻأْا ٖٛ أنربٴ 

ٍٳ أٜهاڄ  ٌٖ أثٻطٚا ٗ «; أٌٖ بٝيتٞعرتت»ٚاسساڄ َٓ٘ ؾك٘;  ، ؾتٓاٚيڃٓا دع٤اڄٖصا ايػ٪ا

ِٸ إػا٥ٌ ايه٬َٝٸ١، ٖٚٛ  ١ ٗايػٴٓٸٝايؿٹطم   ؟ «ايتٛسٝس»أٖ

ٌڇ ايبٝتٹ»١ڂ قځبٹًځت ٌ ايؿٹطٳمٴ ايػٴٓٸٖٝ أّ ضؾځهٳت٘ دٴ١ًُڄ  ،دٴ١ًُڄ أّ تؿك٬ٝڄ ،«تٛسٝسٳ أٖ

 ٚتؿك٬ٝڄ؟ 

َٴتأثٿتٛسٝسٴ ايؿٹطٳم ايػٴٓٸٝ َٴعاْسٷ ١ ٌٖ ٖٛ تٛسٝسٷ  َٴهازپ  طٷ بتٛسٝسٹ ايعرت٠ٹ ايڀاٖط٠ٹ أّ 

 يتٛسٝسٹٖا؟

ٍٴ، دازٿ ٍٳ إڀطماٚ ٔٳ، إٔ لٝبٳ ٖصا ايػ٪ا ٗڇسٹٜ ٔٳ فت ، ٚحٳ، أٚ ايڀاضحٳ ْؿػٳٜ٘

ٌٸ قسمڈ ٚأَا١ْ  .به

ٕٸ  ـٴ اؾٛاب»َٚا أ ِٳ ايػ٪اٍ ْك ٍڇ  «ؾځٗ ٌٳ ايبٳس٤ٹ باٱداب١ٹ إٜهاحٴ ايػ٪ا ّٴ قځب ؾاي٬ظ

 ٚإظاي١ڂ ايًډبؼڇ عٓ٘.

ٕڂطازٴ بـ  ٌڇ ايبٝتٹ»يٝؼ ا ٌڇ ايبٝتٹ»ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ  ٗ «تٛسٝسٹ أٖ َٹٔ  «تٛسٝسٴ أٖ

 ٚإ٫چ:َٹٓٛاضڇ ايؿٹطق١ٹ اٱَاَٝٻ١ٹ; 

ٌڇ اي ُٹٔ أٚنٳضڇ ايٛانشاتٹ ضؾضٴ أٖ ٖچا تٳطاٙ ايؿٹطق١ڂ اٱَاَٝٸ١ڂ  ػټ١ٓؾ تٛسٝسٳ »يهجريڈ 

ٌڇ ايبٝتٹ  ; إش:«أٖ

ٌڇ ايػټٓٗ  ٌٖ ٜٳؿٴو أسٳسٷ ْځعٳ أنتٳعٳ ،١ٹضؾضڇ أٖ َٳجٳ٬ڄ ضؾهاڄ  ،أ يعكٝس٠ٹ ايبٳسا٤ٹ 

 سامساڄ قاضَاڄ؟

ٕٸ ايؿٹطق١ځ اٱَاَٝٸ١ځ، نًډٗا  ِٴ بأ ٔٴ ْٳعً ٕٸ ٖصٙ ايعكٝس٠ځ ٖ أٚ دٴًډٗا، ٫ تٳؿٴوچٚم  ٞبأ

ٌڇ ايبٝتٹ»َٔ   .«تٛسٝسٹ أٖ

ٌٳ ايػټٓ ٔٸ أٖ ٌٳ يه ٌٳ ٖصٙ ايعكٝس٠ځ ايتٛسٝسٜٸ١ځ، ٚضٳؾځهٛا داظَ ١ٹ ضٳؾځهٛا داظَ

ٌڇ ايبٝتٹ.إٍ  اْتػابٳٗا  أٖ

ٌڇ ايبٝتٹ»إطازٴ بـ  ٍڇ ٖٛ  ٗ «تٛسٝسٹ أٖ ٌڇ ايبٝتٹ»ٖصا ايػ٪ا َٹٓٛاضڇ  «تٛسٝسٴ أٖ َٹٔ 

ٌڇ ايػټ١ٓٹ.   أٖ

ٌٴ ايػټٓاي ٌٳ أٖ ٍٴ ٖٛ: ٌٖ قځبٹ ٌڇ ايبٝتٹ»١ٹ َا ضأٚا ٚاعتٳكځسٚا أْٸ٘ ٖٛ ػ٪ا سكچاڄ  «تٛسٝسٴ أٖ

 ٚقسقاڄ؟ ؾًٓبسأ باٱداب١ٹ: 



 االجتهاد والتجديد

 

ٔٵ ٔڇ نًڍأٚنضڇ ايٛانشا َٹ ٌڇ ايسٹٜ ِٻ َػا٥ ٕٸ أٖ ٖسفٴ  ٞ: ايتٛسٝس، ٖٚٞٗا ٖتٹ أ

 بعج١ ا٭ْبٝا٤ ْٝعاڄ.

ٍٴ غ ٚٸ ٍڈ ٜٳڀطحٴ ْؿػٳ٘، ٫ٚ هسٴ يٓؿػٹ٘ دٛاباڄ، ٫ ٗأ ٝٸ١ ٫ٚ غٴٓٸ١ٺ ْبٜٛٸ١ ٪ا ، آ١ٜٺ قطآْ

 ٖٛ: َا ٖٛ ايتٛسٝسٴ؟

ّٴ ايه٬ّ ُٳ٘»: ×أداب إَا ٕٵ ٫ تٳتٻٗ ٍٴ أ ُٳ٘، ٚايعس ٖٸ ٕٵ ٫ تٳتٛ .(1)«ايتٛسٝسٴ أ

ٔٴ أب ِڇ ايه٬ّ، ُٖٚا ؾٹعاضٴ »اؿسٜس:  ٞقاٍ اب ٖصإ ايطٴنٓإ ُٖا ضٴنٓا عٹً

ٕڂعتعڇي١أقشابٹ  .(2)«ٓا ا

ٚٳضٵز ٗٳط إعذاظٴٙ»: ٟٸقاٍ إا ٗٳط إهاظٴٙ، ٚق ّٳ (3)«ؾؿكٳض َا ب ٕٸ ن٬ . ٖصا تكطٜضٷ بأ

 َعذع٠څ قاٖط٠څ. ٞڎعً

ُٹ»قاٍ ايؿدط:  ًځتإ ع٢ً ْٝع َا شٳنطٙ ٖاتإ ايهًُتإ إدتكٳطٳتإ َؿت

 .(4)«تكاْٝؿٹِٗ ايڀ١ًٜٛ ُٕٛ ٗإتهًڍ

ٕځطڇٜػ» ٖٻُ٘، ٫ٚ  ٞٻايؿاؾع ٞټغأٍ ا ٕٵ ٫ تتٛ عٔ ايتٛسٝس، عهط٠ ايطؾٝس، ؾكاٍ: أ

ُٳ٘  .(5)«تٳتٻٗ

ٍٳ أٜهاڄ، ٗ  ٞٸدٛابٴ ايؿاؾع ٌٴ ايعس ُٳ غا١ٜٹ ايطظا١ْٹ ْٚٹٗا١ٜٹ إتا١ْٹ; إش ايتٛسٝسٴ ٜٳؿ

ِٳ َٴٓا; يٹ  ؟ٖٚصا َا مل ٜٴؿٹط إيٝ٘ إَا

َٹٓا غريٴ ٚطفٹ ايؿاؾع ٕٸ ٚطفٳ إَا َٴٓا َعاقطاڄ يٞٸ٭ ٭داب  ٞٸًؿاؾع; ؾًٛ نإ إَا

 ظٛابٹ٘; ٚايعهؼٴ بايعهؼڇ. 

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٜٛسٿدٴُٗٛضٴ  ُٹ٘، ا٭ ٖټ ٕٳ تٛ سٕٚ اهللځ تٛسٝساڄ عًٜٛٸاڄ; ٜٳطؾڂهٕٛ إَها

ُٳتٹ٘.  ٗٳ ٕٳ تٴ  ٜٚٳٓؿٕٛ إَها

ّٴ ايه٬ّٚ ٍٴ اٱخ٬م ي٘ ْؿڃ»: ×قاٍ إَا  .(6)«ايكؿات عٓ٘ ٞٴنُا

ٍٴ  ٍٴ  ٖٛ ×ن٬ّ إَاّ ايه٬ّ ٗ «ايكؿات ْٞؿڃ»َسيٛ ٕٵ ٫ »بعٝٓٹ٘ َسيٛ أ

ُٳ٘ ٖٻ ٕٸ ايسيٌٝ ع٢ً «تٳتٛ ٌٴ عًٝ٘ ٖٛ أ ٌٿ»ٖٛ  «ايكؿات ْٞؿڃ»; ٚايسيٝ قؿ١ٺ أْٗا غري  ؾٗاز٠ ن

ٌٸ َٛقٛفٺ أْ٘ غري ايكؿ١ ُٳ٘»، ٚايسيٌٝ ع٢ً «إٛقٛف، ٚؾٗاز٠ ن ٖٻ ٕٵ ٫ تٳتٛ ٕٸ  «أ ٖٛ أ

ٌٸ َا أزضنتٳ٘ ؾٗٛ غريٴٙ» ٌٴ ايػابلٴ بعٝٓٹ٘: (7)«ن   ايػريٜٸ١.. ٖٚصا ٖٛ ايسيٝ

َٹٔ قٛيٹ٘:  َٹٓا  ٍٴ اٱخ٬م ي٘ ْؿڃ»ؾُطازٴ إَا  ٞٴٖٛ ْؿ «ايكؿات عٓ٘ ٞٴٚنُا
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ٖٵُٝٸ١:  ُٳ٘»ايكؿاتٹ ايٛ ٖٻ  . «٫ تتٛ

َٹٓا ايؿٝذٴ إؿٝسٴ: سٴ ٜٚ٪نڍٜ٪ٜٿ ّٴ تٛسٝسٹٙ ْؿ»سٴ شيو َا ضٚاٙ عٔ إَا ٘ٹ  ٞٴْٚٛا ايتؿبٝ

ِٴ.(8)«عٓ٘ ٖټ ٘ٴ ٖٛ ايتٛ  . ٚايتؿبٝ

َٸ١ اٱغدٴُٗٛضٴ  ٓٵ«ايكؿات ْٞؿڃ»٬َٝٸ١ ٜكٛيٕٛ بـ ا٭ ٜٳ ٚٳ ٟٻؿٕٛ أ;  ٖٵُٝٸ١ عٔ قؿ١ٺ 

 ايصاتٹ اٱهلٝٸ١.

 «ايكؿات ٞڇْؿڃ»تؿػريڇ تعبريڇ  ِٗ، ٗايب٬غ١، دٴًڊِٗ أٚ نًڊقس أخڀأ ؾٴطٸاحٴ ْٗر 

ّڇ ا٭ ٗ  َريڇ.ن٬

ٖصا اـڀأ ايؿازحٴ دعٳٌ ايكا٥ًٌ غ٬فٹ ٖصا ايتؿػريڇ ٜٳٓؿٕٛ ْػب١ځ ٖصا ايتعبريڇ 

 يځ٢ ا٭َريڇ، ؾٓٴكٹض ايػطٳض.إ

ِٳ ُٳ٘ ٕ ٫ايتٛسٝسٴ أ»قاٍ:  يٹ ٖٻ ِٳ «تٳتٛ ٕٸ ايٖٛ ٕٴ ٗ»؟ ٭ ٣ٛ ع ايكسٝٿ ي٘ ايػًڀا

ٕڂسضڇن١ ِٴ»، بٌ (9)«ا ٛځ ٕٴ ا٭ع  .(10)«ٖٛ ايػٴًڀا

ّٳ ايه٬ّ ٕٸ إَا ٗٳ٘، ٚعًځ٢ »قاٍ:  ×قطٻح ايؿدطٴ بأ ٖتٓٹعٷ ع٢ً ا٭ٖٚاّ إٔ تٳهتٓ

 .(11)«ا٭ؾٗاّ إٔ تٳػتػطقځ٘

ٛٳ ٕٳ اي ّٴ ايتٛسٝس غًڀا ِ عٔ غاس١ ايصات ٚايكؿات ٗٵِ ٚؾطع١ٓځ ايؿځٖٵْؿځ٢ إَا

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١:  اٱهلٝٸ١، ؾٓؿځتُٗا ا٭

ٕٸ اهللځ»: ٟٸغڀځط ايڀځشاٚ ٕٴ اعتكاز أٌٖ ايػټ١ٓ ٚاؾځُاع١...: إ ... ٫ تٳبًڂػٴ٘ ا٭ٖٚاّ، بٝا

 .(12)«٫ٚ تٴسضڇنڂ٘ ا٭ؾٗاّ

ٗٳ ْازٳ٣ ضأؽٴ إعتعڇي١، ٗ ٘ٳ إ»ط خٴڀځب٘: أؾ تٳبًڂػٴ٘ ا٭ٖٚاّ، ٫ٚ ... ؾ٬ اهللڂ ٫ډ٫ إي

٘ڂ ب٘  .(13)«... ا٭ؾٗاّتٴشٝ

ِٳ اهلل ِټ اغ ٛٹايڃ﴿ ؾػٻط أبٛ بهط ا٭قٳ  نْٛٴ٘ َٓعٻٖاڄ عٔ إٔ ٜٳتُجٻٌ ٗ»بأْ٘  ﴾ِٝعٳ

ٌٳ إيٝ٘ ا٭ؾٗاّ  .(14)«ا٭ٖٚاّ أٚ تٳك

ٕڂشاغٹيبټ ٘ڂ ب٘  ٫ تكعٴ ٟايص»ضبٻٓا بأْ٘  ٚقٳـ اؿاضخٴ ا ّٴ، ٫ٚ تٴشٝ عًٝ٘ ا٭ٖٚا

ّٴ  .(15)«ا٭ؾٗا

ؾٝ٘  تٵٖاّ، ٚساضٳٚٵعٓ٘ ا٭ځ ... امػطٳتٵٟايص»ْعٳت ضأؽٴ إاتٴطٜسٜٸ١ ضبٻٓا بأْ٘ 

ُٹٌ  .(16)«ا٭ؾٗاّ; ؾصيو اهللڂ ضبټ ايعايځ

ٔٴ ؾڂٛضٳىٺ بكٛيٹ٘:  ّٴ»ٚسٻسٙ اب ٛٸضٴٙ ا٭ٖٚا ّٴ٫ٚ تٴكسٿ ،٫ تٳتك  .(17)«ضٴٙ ا٭ؾٗا
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ُٹسٙ ايػٳ ٕځطاقٟاؿُسٴ هللٹ ايص»: ٞټعايسٳ َٳ٢ غٹٗاّ  ٞ... مل ٜٳذعٳٌ  َٳط أقساّ ا٭ٖٚاّ ٚ

َٳذ  .(18)«٣ٶطا٭ؾٗاّ إٍ سٹ٢ُ عُٛتٹ٘ 

ٔٴ اؾځٛظ ُٹسٙ اب َٴسبٿ»: ٟٸسٳ  ،... تٳٓعٻٙ د٬يڂ٘ عٔ زٳضٵى ا٭ؾٗاّط... ا٭ٜٸاّاؿُسٴ هللٹ 

 .(19)«ٚتٳعايځ٢ نُايڂ٘ عٔ إساط١ ا٭ٖٚاّ

ُٹسٙ ايؿدطٴ:  ٍڇ أسسٜٸتٹ٘ عٔؿُسٴ هللٹ إتعايٹا»سٳ ٍڇ ... ا٭ٖٚٞ ظ٬ اّ، إكسٻؽ بهُا

 .(20)«... ا٭ؾٗاّقُسٜٸتٹ٘ عٔ

ٕڂػرتؾٹسٴ باهلل:  ُٹسٙ اـًٝؿ١ڂ ا َٸا بٳعسٴ»سٳ ّٴٟ... ايص، ؾاؿُسٴ هللٹأ  ،... ٫ تٳبًڂػٴ٘ ا٭ٖٚا

ّٴ ٘ڂ ب٘ ا٭ؾٗا  .(21)«٫ٚ تٴشٝ

ٌٴ اؿكٝك١  ٌٿػ»بأْ٘  «ايتٛسٝسٳ»عطٻف أٖ ٛٻضٴ ٗ طٜسٴ ايصاتٹ اٱهلٝٸ١ عٔ ن  َا ٜٴتك

ٌٴ ٗ ،ا٭ؾٗاّ  . (22)«ا٭ٖٚاّ ٜٚٴتدٝٻ

ُٸ تٴٓا بڀطز ا٭ٖٚاّ ٚا٭ؾٗاّ عٔ إزضاى ايصات ٚايكؿات اٱهلٝٸ١، بٌ َا انتؿځ٢ أ٥

 :ٚططٳزٚا اؿٛاؽٻ أٜهاڄ

ٔٴ تٳُٝٝٸ١:  ٫ ٜٴسضٳىڂ ...عطٳؾتٳ ضبٻو؟ ؾكاٍ:  ِٳ: بٹضنٞ اهلل عٓ٘ ٚٞڎقس قٌٝ يعً»قاٍ اب

ٔڇ تٳُٝٝٸ١ځ: (23)«، ٫ٚ ٜٴكاؽٴ بايٓاؽباؿٛاؽٸ ٚټ اب ٝٸاڄ  ٞٚغٴ٦ٌ ـ أعٓٹ». ٚقاٍ عس ضنٞ اهلل عً

 .(24)«، ٫ٚ ٜٴكاؽٴ بايٓاؽ٫ ٜٴسضٳىڂ باؿٛاؽٸعطٳؾتٳ ضبٻو؟ ؾكاٍ: ... ِٳ: بٹـ عٓ٘

ٔڇ تٳُٝ ٔڇ تُٝٝٸ١ ٚأعسا٤ٴ اب ٝٸ١ نًڊِٗ ٖصإ ايتكطوإ إتڀابٹكإ ٜٓازٜإ: أٚيٝا٤ٴ اب

 عطٳؾٛا ضبٻِٗ َعطؾ١ڄ إَاَٝٸ١.

ٕٸ اهللځ» كاؽٴ بايٓاؽ... ٚقس ... ٫ تٴسضنڂ٘ اؿٛاؽٸ، ٫ٚ ٜٴأْعٳت إعتعي١ڂ ع٢ً أ

ٕڂطد١٦ؾاضنِٗ... اـٛاضزٴ ٚ...  .(25)«ا

ِٳ اهلل  ٞټؾػٻط ايڀبٳطاْ ٫ ٜٴسضٳىڂ باؿٛاؽٸ، ٫ٚ ٜٴكاؽٴ  ٟايص»بأْ٘  ﴾اطٹٔبٳايڃ﴿اغ

  .(26)«بايٓاؽ

ٔٵ»بأْ٘  «اهللڂ أنرب»ْسا٤ٳ  ٞټط أبٛ ٜعٜسٳ ايبٳػڀاَؾػٻ َٹ ...، إٔ ٜٴكاؽٳ بايٓاؽ أنربٴ 

 .(27)«أٚ تٴسضنځ٘ اؿٛاؽٸ

ٔٴ ؾكٝ٘ ؾڂكٸ١ځ إٛاٖيبټ ّٴ بأْ٘ »َصٖبٳ اؿٓاب١ً:  قطٻض اب ٫  غبشاْ٘ ٚتعاٍهبٴ اؾځع

 .(28)«، ٫ٚ ٜٴكاؽٴ بايٓاؽٜٴعطفٴ باؿٛاؽٸ

ٔڇ قطٻض سٳؿٝسٴ ايؿٝذڇ ٖٸاب َصٖبٳ دسٿ اب ّٴ بأْ٘ »ٙ: عبسٹ ايٛ  غبشاْ٘ ٚتعاٍهبٴ اؾځع
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 .(29)«، ٫ٚ ٜٴكاؽٴ بايٓاؽ٫ ٜٴعطفٴ باؿٛاؽٸ

ّٴ ايػټٓ ، ٫ٚ ٜٴكاؽٴ ٫ ٜٴسضٳىڂ بكٝاؽڈ»١:  ظَاْ٘ َصٖبٳ أٌٖ ايػټ١ٓ ٗقطٻض إَا

ٍٳ (30)«بايٓاؽ  . «قٝاؽ»قاٍ:  «اؿٛاؽٸ». بسٳ

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ َا انتؿځت ب تٛسٝسٹٙ، بٌ ٚقسٻقځت ٚقطٻسٳت  ٗ ٞڎتكسٜكٗا يعًا٭

 جٳ٬ڄ:َٳ .أٜهاڄ ٞڎبأ٫ٚز عً

ٔٴ عًقاٍ أبٛ اؿػٳٔ إسا٥ينټ» ؾٹٓا٤ٹ ايهعب١ أتاٙ  بٔ اؿػٌ ٗ ٞٸ: بُٝٓا قُسٴ ب

ضٳٙ، قاٍ: ٚنٝـ ؾكاٍ: َا نٓتٴ ٭عبٴسٳ ؾ٦ٝاڄ مل أځ، ؾكاٍ ي٘: ٌٖ ضأٜتٳ اهللځ...؟ ...ٞپأعطاب

 .(31)«، ٫ٚ ٜٴكاؽٴ بايٓاؽ٫ ٜٴسضٳىڂ باؿٛاؽٸاٍ: ...ضأٜتٳ٘؟ ق

ٜٴسضىڂ  ٫ٌ ضأٜتٳ اهللځ؟ قاٍ: ...: ٖضنٞ اهلل عٓ٘قٌٝ ؾعؿط ايكازم »: ٞٸقاٍ ايػٳعاي

 .(32)«باؿٛاؽٸ، ٫ٚ ٜٴكاؽٴ بايٓاؽ

 

ٍٷ ٚادٳ٘ إػًٹٌُ، بٌ إتسٜٿ ٍٷ عٴها َٴطتهبٴ ايهبري٠غ٪ا ٕڂكطټ ،ٓٹٌ أْعٌ:   ا

ايٓاض؟ عًٝٗا، كځًډسٷ ٗ

ٕٵ ؾا٥س٠ڂ ايتٛسٝس؟ ٖٚٛ ٖسفٴ بعج١ٹ ا٭ْبٝا٤  ٞنإ اؾٛاب باٱهاب ؾُا ٖ إ

ٌڇ أْعٌ.ٚايطټ  غٴ

ٕٵ ٕڂًشٹسٴ ٚإٛسٿ إ  سٴ غٛا٤ٷ; ٫ ؾطمٳ بُٝٓٗا; ن٬ُٖا ٗنإ اؾٛاب باٱهاب، ؾا

ٜٵ ،ايٓاض  ٔ ؾٝٗا.خايسٳ

ٍٴ ٜسٚضٴ ٗ َٸ١ٹ نإ ٖصا ايػ٪ا اٱغ٬َٝٸ١ٹ، إيځ٢ إٔ سسٳخ َا قشٻش٘  خٳًځس ا٭

ِٸ أتٝتٴ٘ ٚقس  أتٝتٴ ايٓيبٻ» :ٟٸايػٹؿاض شٳضڎ ٞ، عٔ أبٟٸايبداض ِٷ، ثٴ ٚعًٝ٘ ثٛبٷ أبٝٳضٴ ٖٚٛ ْا٥

٘ٳ إ ،اغتٝكځٜ َٹٔ عبسٺ قاٍ: ٫ إي ِٸ َاتٳ عًځ٢ شيوځ ٫چؾكاٍ: َا  ٌٳ اؾځٓٸ١ځ ٫چإ ،اهللڂ، ثٴ  ،زخٳ

ٕٵ غطٳم؟ ٕٵ ظْٳ٢ ٚإ ٕٵ غطٳمقا !قًتٴ: ٚإ ٕٵ ظْٳ٢ ٚإ ٕٵ  ،ٍ: ٚإ ٕٵ غطٳم؟! قاٍ: ٚإ ٕٵ ظْٳ٢ ٚإ قًتٴ: ٚإ

ٕٵ غطٳم ٕٵ غطٳم ،ظْٳ٢ ٚإ ٕٵ ظْٳ٢ ٚإ ٕٵ غطٳم؟! قاٍ: ٚإ ٕٵ ظْٳ٢ ٚإ ـٹ أبعًځ٢ ضٴغٹ ،قًتٴ: ٚإ  ِٞڇ أْ

 . شٳضڎ

ِٳإ ٚنإ أبٛ شضڎ ٕٵ ضٴغٹ ـٴ أب شا سٳسٻخٳ بٗصا قاٍ: ٚإ  .(33)«!!شٳضڎ ٞأْ

َهاْٳوځ ، ؾكاٍ: ...اغتكبًٓا أسٴسٷ ،سٳطٸ٠ٹ إس١ٜٓٹ عٹؿا٤ٶ ٗ نٓتٴ أَؿٹٞ َع ايٓيبٿ»
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ُٹعتٴ قٛتاڄٞؾاْڀًځل ستٸ٢ غابٳ عٓٸ ،ستٸ٢ أضدٹعٳ ٫ تٳربٳحٵ ٜا أبا شٳضڎ ؾدؿٹٝتٴ إٔ  ،، ؾػٳ

ٕٵ ٕٳ عطٳضٳ يطغٍٛ اهلل، ؾأضزتٴ أ ٍڇ اهلل: ٫ تٳربٳحٵ، ، ثِ شنطتٴ أشٖبٳ ٜهٛ ٍٳ ضغٛ قٛ

ٍٳ اهلل، غٳ ٕٳ عطٳضٳ يوځؾُهجتٴ; قًتٴ: ٜا ضغٛ ِٸ شنطتٴ  ،ُٹعتٴ قٛتاڄ خٳؿٹٝتٴ إٔ ٜهٛ ثٴ

ُٵ ٌٴ أتاْٹؾكاٍ ايٓيبټ ،تٴقٛيوځ ؾكڂ َٸتٹ ٞؾأخربٳْ ٞ: شاى دٹربٜ َٹٔ أ َٳٔ َاتٳ  ىڂ ٫ ٜٴؿطڇ ٞأْ٘ 

ٕٵ غطٳم؟باهللٹ ؾٳ٦ٝاڄ زخٳٌ اؾځٓٸ١ځ،  ٕٵ ظْٳ٢ ٚإ ٍٳ اهلل، ٚإ ٕٵ  !قًتٴ: ٜا ضغٛ ٕٵ ظْٳ٢ ٚإ قاٍ: ٚإ

ٔٴ ٚمثٳ(34)«غطٳم ُٳ ٍٴ اؾځٓٸ١»ط٠ڂ ايتٛسٝس: . ؾج  .«زخٛ

َٴتٸؿك١ڄ ع٢ً ٖصا ا٫عتكاز، إٍ إٔ ٚٗطٳ  َٴذُع١ڄ  َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ  ناْت ا٭

ِٸ إعتعي١ڂ ،: اـٛاضزٴ«ايٛعٝسٜٸ١ڂ»  .ثٴ

ٍٴ َ٪ضٿ ٚٸ ٌٻأْ٘ »إعتعڇي١:  ٞخٹَا ٖٛ ايٛعٝس؟ هٝبٴ أ ٕڂطتهٹبٹ ععٻ ٚد  ٫ٞ ٜٳػؿٹطٴ 

ٛٳعٝسبايتٛب١; ٖصا ٖ ٫چإبا٥طڇ ايهځ ٍٴ باي  .(35)«ٛ ايكٛ

ٚٳَٛا ٖصا ا٫عتكازٳ غريٳ اٱغ٬َ َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂٞٸأ٥ُتٴٓا قا  ;، ٚتٳبعٳتِٗ ا٭

ُٸسٺ ايكازمٴ :ٟټحٴ عبسٴ ايكاٖط ايبػسازٜكطٿ ٔٴ ق ٟ قاٍ: أضازتٹ ... ٖٛ ايصدعؿطٴ ب

ٌٳ إٍ ضبٿإعتعڇي١ڂ ٌٳ، ؾٓػٳبٳت ايبٴد ٖٻُٛا أ(36)ٗا... ايتعسٜ ٍٳ إٛسٿ; َعٓاٙ أِْٗ تٛ س ٕٸ زخٛ

ِٷ( ّٳ زخٛيٹ٘ اؾځٓٸ١ځ )بٴدٵ ،ايؿاغل اؾځٓٸ١ځ )ًٚ ٕٸ عس ّٴ  ،ٌٷ(ٖٚٛ قبٝضٷ، ْٚٳػٴٛا أ ٚاهللڂ أنط

 ايهڂطٳَا٤.

ٕٵ مل ٜٴعاقٹب٘ اهللڂ عًځ٢ ؾٹػكٹ٘ ٕڂڀٝع، ٚناْت زضدتٴ٘ َػا١ٜٚڄ يًُٛسٿ، ْعِ، إ سٹ ا

ٌٴ. ِٷ; ٫ ٜٳكبًڂ٘ ايعك  ؾٗصا ًٚ

، بػٓسٺ قشٝضڈ ٚا ِٖ عٔ ايٓيبٸٚٴ; سٝحٴ ضٳا ضٚاٙ أبٛ شٳضڎأ٥ُتٴٓا أٜٻسٚا ٚأنډسٚا َ

 .(37)َٴطازٹؾاڄ ي٫٘ڄ ، قٛٞڎؾٝع

 

ّٴ ايه٬ّ َٸ١ځ إٔ تٳبسأځ (38)«سٳساؿُسٴ هلل: ايٛاسس، ا٭ځ»: ×قاٍ إَا ، ؾعًډِ ا٭

ـٺ. َٳٗا بتٛسٝسٺ َهاعٳ ن٬

َٸتٹٓا اٱغ٬َٝٸ١ڂ إٔ ٜٴعًٹ ِٳ عًُا٤ٴ ٚعُٛا٤ٴ أ ـٳ ٗ ٟٻٓٛا تٛسٝسٳِٖ ايعًٛتعًډ ٕڂهاعٳ بٳس٤ٹ  ا

َٹِٗ;   َجٳ٬ڄ:ن٬

ـٳ ٗ ٟٻأعًځٔ ضأؽٴ ا٭ؾاعط٠ تٛسٝسٳٙ ايعًٛ بٳس٤ َكٓٻؿٹ٘ اـايس ايطا٥س  إهاعٳ
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 .: اؿُسٴهلل ايٛاسس ا٭سس«اٱبا١ْ»

ٜڂ أبٛ ْٴعٳِٝ ا٭قبٳٗاْ ـٳ ٗ ٟٻتٛسٝسٳٙ ايعًٛ ٞټأعًځٔ اؿاؾ بٳس٤ َكٓٻؿٹ٘  إهاعٳ

 .«عطؾ١ ايكشاب١َ»

ٕٳ، أبٛ ساتٹِ ايبٴػيتټ ٔٴ سٹبٸا ٜڂ اب ـٳ ٗ ٟٻ، تٛسٝسٳٙ ايعًٛأعًځٔ اؿاؾ بٳس٤  إهاعٳ

 .«اجملطٚسٌ»َكٓٻؿٹ٘ اؾًٌٝ 

ٔٴ عبس ايػ٬ّ ايػٳًځؿ ـٳ  ٟٻتٛسٝسٳٙ ايعًٛ ٞټاؿځٓؿ ٞټأعًځٔ ايؿٝذٴ ععټ ايسٜٔ ب إهاعٳ

 َٳڀًځع عكٝستٹ٘ إؿٗٛض٠. ٗ

ـٳ ٗ ٟٻ، تٛسٝسٳٙ ايعًٛٞټسٳٓٝؿ١، ايؿٳٝباْ ٞأبأعًځٔ تًُٝصٴ  بٳس٤ نتاب  إهاعٳ

 .«إبػٛٙ»َٹٔ َكٓٻؿٹ٘  ٟايتشطٸ

ٔٴ أب بٳس٤ َكٓٻؿٹ٘  إهاعٳـ ٗ ٟٸتٛسٝسٳٙ ايعًٛ ٞټاؿٓؿ ٞټايٛؾا٤ ايكڂطٳؾ ٞأعًځٔ اب

ٕڂهٝٸ١»  .«اؾٛاٖط ا

ـٳ ٗ ٟٻٝسٳٙ ايعًٛتٛس ٞټاؿٓؿ ٞټايبًد ٟټأبٛ دعؿط ايػٴطَاض ٞأعًځٔ ايكان  إهاعٳ

 .«اٱبا١ْ»بٳس٤ َكٓٻؿٹ٘ 

٘ٴ إايه ٔٴ عطؾ١ځ ايٛضغُٞټأعًځٔ ايؿكٝ ـٳ ٗ ٟٻ، تٛسٝسٳٙ ايعًٛٞټ، اب بٳس٤  إهاعٳ

 .«إدتكٳط ايهبري»َكٓٻؿٹ٘ 

٘ٴ إايه ، ٞإهچ ، أبٛ ظنطٜٸا و٢ٝ بٔ قُس اؿځڀچاب، ايطعٝينٸٞټأعًځٓ٘ ايؿكٝ

ْٴ»بٳس٤  ٗ  .«ع١ٖ اؿڂػٸابكتكط 

ٕځكډط ـٳ ٗ ٟٻ، تٛسٝسٳٙ ايعًٛٞٸإايه ٞٸ، إػطبٟٸأعًځٔ أبٛ ايعبٸاؽ ا بٳس٤  إهاعٳ

ٕڂػطٳ٣» ٕڂػطٳّ ا  .«إؼاف ا

َٹطزا٥ ِٴ ايسٜٔ ايسٹ ٛٳتٞٸأعًځٓ٘ نطٜ ـځً ا٫ْتباٙ َٔ »بٳس٤ َكٓٻؿٹ٘  ، ٗٞٸايؿاؾع ٞٸ، ا

 .«بٝإ اغِ سذط ايكّٛ ايّٓٛ ٗ

ٗټ أعًځٓ٘ أبٛ ايؿتض يك٬ح  ،«غ١ٝٓ ايباسح»بٳس٤ٳ ؾطسٹ٘ ٭ضدٛظ٠  ٟټا٫غهٓسض ايعٛ

 .ٞٸايؿاؾع ايسٜٔ ابٔ ايطسيبٸ

ِٴ ايػٳًځؿ اؾٛاب »، بٳس٤ٳ ٞټاؿٓؿ ٞټ، أبٛ ايربنات خريٴ ايسٜٔ اٯيٛغٞټأعًځٓ٘ ايعايٹ

 .«ايؿػٝض يٹُا يؿډك٘ عبسٴ إػٝض

ِٴ ايػٳًځؿ ٛٹ٘ ع٢ً نتاب  ٗ ،ٞ، عبسٴ ايطظٸام عؿٝؿٞټأعًځٓ٘ ايعايٹ َٳڀًځع تكطٜ
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ٔٳ» َٹ ٝٸ١  ٝٸ١ إكاقس ايعً  .«ايككٝس٠ ايْٓٛ

ـٳ ايعًٛ ، َٚا أعًځٓٛا أْٸِٗ إِا ٟٸٖ٪٤٫ ايعًُا٤ٴ ايعُٛا٤ٴ أعًځٓٛا تٛسٝسٳِٖ إهاعٳ

ٌٵٞڎاقتسٳٚا ٚاٖتسٳٚا ؾٝ٘ بعً َڇ ٔٴ  ٖٹٓا ٚأضٚاسٹٓا!! يهٓٓا ْٴعًٹ َٳذاَع قًٛبٹٓا ، ٤ أؾٛا ٚ

ٕٸ ٖص ٍٳ َطٸ٠ٺ ٗإهاعٳ ٟٻا اؿُسٳ اـايسٳ ايطا٥سٳ ايتٛسٝسٚعكٛيٹٓا، أ ٚٸ  ـٳ إِا قسٳض أ

ستٸ٢ يكس ابتصٳهلا  ،×َ٘ٹٔ َؿٗٛضات خٴڀځب» َٞٳڀًځع خٴڀب١ٺ عًٜٛٸ١ٺ ٖ اٱغ٬ّ ٗ

َٸ١ڂ َٹٔ  ٞٸٚطبٝع ،(39)«ايعا ِڈ  هلا إٔ تٴعطٳفٳ ٚتٳؿتٗطٳ; ٭ْٗا إِا قسضٳت أَاّ سٳؿٵسٺ عٛٝ

َٹٓا ايكازم: أسًو ٚطٚفٹ ا ايٓاؽ، ٚٗ ٗٳض »ؿطب: عٔ إَا َٹٌٓ اغتٳٓ ٕٸ أَريٳ إ٪ إ

ٕځطٻ سٳطب َعا١ٜٚځ ٗ ايٓاؽٳ ٗ ُٸا سؿٳس ايٓاؽٳا  .(40) «...٠ ايجا١ْٝ، ؾً

ٝٸاڄ ٗدٴُٗٛضٴ  َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ قًډسٚا عً َٳِٗ بكٛهلِ:  ا٭  ،اؿُسٴ هلل»إٔ ٜٳبسأٚا ن٬

 .«ايٛاسس، ا٭سٳس

 

ّٴ ا ٔٵ»: ×يه٬ّقاٍ إَا َٹ ّٳ  «َػذس ايهٛؾ١» . قاي٘ ٗ(41)«عٳسٳزٺ ٚاسسٷ ٫  أَا

ٚٸٍ َطٸ٠ٺ  ايتأضٜذ.ٗ  ايٓاؽ ٭

ٔٵ َٳ ٍٴ  ٚٸ ِٴ ؾكٗا٤ أٌٖ ايػټٓؾطٳح ٖصٙ ايسٴضٸ٠ځ ا أ ١، أبٛ سٳٓٝؿ١ځ; ؾطٳح يعًٜٛٸ١ځ ٖٛ أعٛ

ّٳ اٱَاّ ٌٻبه٬ّ اهلل  ن٬ َٹٔ ططٜلڇ ايعٳسٳز»; قاٍ: ععٻ ٚد َٹ ،ٚاسسٷ ٫  ٔٵ  ٔ ططٜل ٚيه

ِٵ﴿أْ٘ ٫ ؾٳطٜوځ ي٘:  ِٵٚٵ * ٜٳًٹسٵ يځ ِٵٚٳ * ٜٛيځسٵ يځ ٔٵ يځٜٳ يځ  .(42)«﴾سٳسٷؿڂٛاڄ أځنڂ ٘ٴهڂ

ٕٵ«ا٭عِٛ»عٳسٷ دسٸاڄ إٔ ٜٳكسضٳ َٔ غري ايؿكٝ٘ َػتٳبٵ «ا٭عِٛ»ٖصا ايؿطحٴ   ، ٚإ

 نإ َكسضٴٙ َؿهٛىځ ايٓػب١ إيٝ٘.

ٝٸاڄ، ؾاتٻٞٸٖصا إٛقـ ايه٬َ اتٻبع أبٛ سٓٝؿ١، ٗ  بٳع أتباعٴ أبٞ سٓٝؿ١، ٗ، عً

َٳٞٸٖصا إٛقـ ايه٬َ ٝٸاڄ;   جٳ٬ڄ:، عً

ٚٳٍ اؿٓؿٝٸ١ڂ ٖصٙ ايسٴضٸ٠ځ ايعًٜٛٸ١ځ بايؿطح; ٚشيو بؿطسٹِٗ نتابٳ   «ايؿك٘ ا٭نرب»تٓا

 ضٸ٠; َِٓٗ:ٟ هلصٙ ايسټاؿاٚ

٘ٴ اؿٓؿ َٳطٸ٠ٺ، ؾطساڄ ْٴػب خڀأڄٟٸ، أبٛ ايًٝح ايػُطقٓسٞٸايؿكٝ ٚٸٍ  إٍ ضأؽ  ، ٭

 ; ٟٸتٴطٜسٜٸ١: إاتٴطٜسإا

ٌٴ ايسٜٔ باغِ:  ،ٖـ(786ـ  714) ٞٸقُس بٔ قُس ايبابٳطٵت ،أبٛ عبس اهلل ،أنُ
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 ;«اٱضؾاز»

ٔٴ ٜٛغٴـ، إًكډب   ٖـ(;826ـ  721) «زٹضاظ »قُسٴ ب

ِٳ ايػٹٝٓٴٛب ٔٴ إبطاٖٝ  ٖـ( ببًس٠ بٴطٴٚغا(;891)ٞٸإيٝاؽٴ ب

ٔٴ بٗا٤ ايسٜٔ ايطٳسٵ ّٳ  ،«بٗا٤ ايسٜٔ ظازٙ» ٟٸُاٚق٢ٝ ايسٜٔ قُسٴ ب  ،ٖـ925عا

 ;«ايكٍٛ ايؿكٌ»باغِ 

ٕځػٵٓٹٝػاٚ ٔٴ قُس ا ٗٳ٢ أٓسٴ ب ّٳ ٖـ(1000)ٟٸؾٗابٴ ايسٜٔ أبٛ إٓت  ;ٖـ939، عا

ٕڂ ؾٳطحٴ  ،َٳٓضٴ ايطٳٚض ا٭ظٖط»باغِ  ،ٖـ(1014)ٟٸايكاض٨، ْٛضٴ ايسٜٔ اهلځطٳٚ ٞټعً ٬چا

 ;«ايؿك٘ ا٭نرب

ٔٴ قُس ضؾٝ  ٖـ(;1065)ٞٸع ايؿٹطٵٚاْْٛضٴ اهلل ب

ٔٴ اؿػٔ ايبٝان ٍٴ ايسٜٔ أٓسٴ ب إؾاضات »باغِ  ،ٖـ(1098ـ  1044) ٞٸنُا

َٹٔ عباضات اٱَاّ  ;«إطاّ 

ٔٴ قُس اؿًيبٸ ٔٴ غځؿ١ًځ، أٓسٴ ب  «ؾطح ْٴع١ٖ اؿڂػٸاب»ٖـ( نتابٳ٘ 915)اؾتتٳض اب

 بٗصٙ ايعباض٠;

ؼكٝل ٖصٙ ايعباض٠  تكٹًچ١ڄ ٖٗـ( ضغاي١ڄ َػ1253بٴٝٛى ظازٙ) قٓٻـ إبطاِٖٝ 

 اـايس٠ ايطا٥س٠.

ـځ ٚٳ٣ ا ٕٸ ٬چٚض  ٟٚايص ،ضنٞ اهلل ع١ًْ٘ٓځ اعتكاز أٓس بٔ سٳٓبٳٌ »ٍٴ بػٓسٙ أ

ٕٸ اهللځ  ٖٳبٴ إيٝ٘: أ ٌٻنإ ٜٳص ٔٵ ععٻ ٚد َٹ  . (43)«عٳسٳزٺ ٚاسسٷ ٫ 

ٔٳ سٓبٌ ٜٳبسأ عكا٥سٳٙ، ٫ بعكٝس٠ٺ قط ٕٸ أٓسٳ ب ّٳ أعٝٓٹٓا أ ٝٸ١ٺ، ٫ٚ ْبٜٛٸ١ٺ، ْٴؿاٖسٴ أَا آْ

 بٌ إِا ٜٳبسأٖا بعكٝس٠ٺ عًٜٛٸ١ٺ.

ٔٴ أب ٍٳ اب ٚٻ ٝٳ558)ٞټاـري ايعٹُطاْ ٞٚأ ُٳٔ، بٗصٙ ايعباض٠ ٖـ(، ؾٝذٴ ايؿاؾعٝٸ١ باي

ٝٸتٳٌ  .(44)ايعًٜٛٸ١ آٜتٳٌ قطآْ

ٕٸ  ٟپأؾعط ٞپطٷ ؾاؾعٚقطٻح َؿػٿ َٹٔ أٌٖ »بأ أٌٖ ايتٛسٝس ٚأقشاب ايعكٍٛ 

 .(45)ِ بٗصٙ ايعباض٠ا٭قٍٛ ٜكٛيٕٛ نًڊٗ



ٔٵ َٳ ٍٳ  ٚٸ ٕٸ أ ُٹعٴ إكازضٴ ع٢ً أ تأضٜذ اٱغ٬ّ ٖٛ:  ٗ «ايكؿات ْٞؿڃ»ْاز٣ بـ  تٴذ
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ٖٳِ ٔٴ زٹضٵ ٔٵ:(46)اؾځعٵسٴ ب  ; يه

ّٴ ايه٬ّ ٍٴ »قځبً٘ بأعٛاّ:  ×ْازٳ٣ إَا ٍٴ تٛسٝسٹٙ اٱخ٬مٴ ي٘، ٚنُا نُا

 ; «ايكؿات عٓ٘ ٞٴاٱخ٬م ي٘ ْؿڃ

ٛٸ ٗٝٸاڄ ٚاؾځعسٳ ْازٳٜا بأَطڈ ٚاسسٕٸ عًايٛاٖطٴ أ ٕٸ اؾځعسٳ ْاز٣ بايػً  ، ٚايٛاقعٴ أ

ٞپ ،ايتٛسٝس َٹٔ أدٌ ايتٛسٝس; ْازٳ٣  ٚعً ْازٳ٣ بايتٛغټ٘ ؾٝ٘; اؾځعسٴ نٳشٻ٢ بايكطإٓ 

ِٳ خ٬ًٝڄ»بأع٢ً قٛتٹ٘:   .(47)«٫ٚ َٛغ٢ نًُٝاڄ ،يځِ ٜٳتٻدٹصٹ اهللڂ إبطاٖٝ

َٹ ٟټايكځػط َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ أٜهاڄ نشٻٛا نٳشٻ٢ باؾځعس  ٔ أدٌ ايكطإٓ، دٴُٗٛضٴ ا٭

 َٳٔ نٳشٻ٢ بايكطإٓ.

ّٴ ايه٬ّ ٫ بايكطإٓ، ٫ٚ بايتٛسٝس; زاؾځع عٔ ايكطإٓ ٚعٔ  ،َا نٳشٻ٢ ×إَا

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ َا نٳشٻتٵايتٛسٝس أؾٳسٻ زؾاعڈ ٫ بايكطإٓ، ٫ٚ بايتٛسٝس;  ،; ايٓتٝذ١ڂ: ا٭

 .عٔ ايتٛسٝس أؾٳسٻ زؾاعڈعٔ ايكطإٓ ٚ تٵزاؾځعٳ

ٍٴ ْٝع َا بٳٌ ايسؾچتٳٌ، ٞټـ اٱغ٬َ ٞټـ اٱَاَ ٞټٖصا ٖٛ ايتٛغټ٘ ايه٬َ : قبٛ

٘ٴ اهلل عٔ أ ٖټ ٟٿٚتٓعٜ ِٳ خ٬ًٝڄ، ٚنًډِ َٛغ٢ تهًُٝاڄ، تٛ ٕٸ اهللځ اتٸدٳص إبطاٖٝ ِڈ; تؿػريٴٙ أ

ُٴ٘. ٖٻ ٔٵ ٫ نُا ْكؿڂ٘ ْٚتٛ  ٚاغت٣ٛ ع٢ً ايعطف، ٚ...، يه

َٹٔ ؾُ َٴطازٴ عً َا دا٤ ٗ ٞٴْؿ «ايكؿات ْٞؿڃ»طازٴ اؾځعس  َا  ٞٴَٓ٘ ْؿڃ ٞڎايكطإٓ، ٚ

َٴٓا َٔ ايكطإٓ.  تٴسضنڂ٘ أٖٚا

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ أٜٸسٳت ٚأنډسٳت ايتٛسٝسٳ ايعًٛ ٛځت  ٟٻا٭ إتٛغٸ٘، ٚضؾهٳت ٚيؿ

 .ٞايػاي ٞايعاي ٟٻايتٛسٝسٳ اؾځعس

ٔٵ َٳ ٕڂؿطڇٙ؟ بعضٴ إكازض ازٻ ٗ سٴتأثٻط اؾځعسٴ إٛسٿ ْػأٍ:  ضاڄ عٳت ي٘ دٳصٵتٛسٝسٹٙ ا

ٍٷ; .(48)ٜٗٛزٜٸاڄ َٴشا  ٖٚصا 

ٕٸ اهللځ ػًډ٢ ٕٛغٳ٢ ػًڍإْ٘ أضاز إٔ ٜٴٓهطٳ ايؿهط٠ځ ايٝٗٛزٜٸ١ځ اجملػٿ» ٝاڄ ١ُځ ايكا١ً٥ځ بأ

ٝٸاڄ، ٚنًډُ٘ ن٬َاڄ َازٸٜ  .(49)«اڄدػُاْ

َٴٚٳ﴿قٛيٹ٘:  ؾهٝـ ٜهٕٛ ايٝٗٛزٴ َعاضڇنٌ يًكطإٓ ٗ ِٳ اهللڂ   ﴾ُٝاڄًٹهڃ٢ تٳٛغٳنځًډ

ٍٴ ايسټ ٚٸ ٖٴِ أ  عا٠ إيٝ٘؟!ٚ

ٕٸ ي٘  ٜا دٳعسٴ، يٛ مل ٜٴدبٹطْا اهللڂ ٗ»٘: ب بٔ َٓبٿإِا تأثٻط اؾځعسٴ بكٍٛ ٖٚ نتاب٘ أ

ُٳٝٵٜساڄ ٚعٳ  .(50)«ا قًٓا شيوٓاڄ ٚٚدٗاڄ يځ
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ٔٴ َٓبٿؾٛقع َا مل ٜٳتٛقډ ّٴ »٫  ،«كًٛمٷ» قاح اؾځعس: ايكطإٓ .٘ ٚقٛعٳ٘ أبساڄع اب ن٬

 ; ٭ْ٘ ٜٓاؾ٢ ايتٛسٝس!!«اهلل

ٌٿ إكابٌ، ٚٗ َكاتٌ، ٗ غريٙ،  ايكطإٓ ٚٗ َا دا٤ ٗ ايٛقت ْؿػٹ٘، غًډِ به

ٕٳ بػري ايكطإٓ!!  ؾؿػٻط ايكطآ

ٙڂ اؾځعس ٗ ٙڂ َكاتٹٌ ٗ إؾطا ايتػًِٝ أزٸ٣ ب٘  ايتٛسٝس أزٸ٣ ب٘ إٍ ايتعڀٌٝ، ٚإؾطا

 إٍ ايتذػِٝ.

ُٳٌ بٴعٵغببٴ اضتها ُٳٌ ٖصٜٔ اـڀأٜٔ اؾػٝ ُٳٌ ايعٛٝ سٴُٖا عٔ ب ٖصٜٔ ايعً

ُٸ  تٓا، ايصٜٔ ْازٳٚا بايتٛغٸ٘;أ٥

ٔٵ َٳ ٍٴ  ٚٸ ّٴ ايه٬ّ أ يٝػت ي٘ قؿ١څ تٴٓاٍ، ٫ٚ سسپ تٴهطبٴ »; قاٍ: ×ْازٳ٣ ب٘ ٖٛ إَا

 .(51)«ي٘ ؾٝ٘ ا٭َجاٍ

هلصا ايتؿػري  . ٚايتؿػريٴ ايسقٝلٴٟٸايكؿات ايعًٛ ٖٞصا ٖٛ ايتؿػريٴ ايسقٝلٴ يٓؿڃ

 ;ٟٸٖٛ تؿػريٴ ا٭ؾعط ٟٸايعًٛ

. «يٝػت ي٘ قٛض٠څ تٴكاٍ، ٫ٚ سسپ ٜٴهطٳبٴ ي٘ َجاٍ»: «اٱبا١ْ»َٳڀًځع نتاب٘  قاٍ ٗ

 تؿػرياڄ زقٝكاڄ. ؾػٻط ايكؿ١ځ بايكٛض٠

ٍٳ عً ٍٷ إٔ تٓايځٗا «تٴكاٍ»بـ  «تٴٓاٍ» ٚٞڎؾػٻط قٛ َٴشا ٍٳ  ;«ا٭شٖإ»; ؾايكٛض٠ڂ  إٔ تٴكا

 غا١ٜ ايسقچ١.  ؿػريٷ ٗٚتٴشهځ٢. ت

٘ځ  ٟټأبٛ اؿػٔ ا٭ؾعط َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ اعتٓٳكٛا ٖصا ايتٛسٝسٳ إتٛغٸ ٚدٴُٗٛضٴ ا٭

 ; َا أؾطٳطٛا ٫ٚ ؾطٻطٛا.ٟٸايعًٛ

ٔٵ َٳ ٍٳ  ٚٸ ٌٸ أ ٔٴ ايبكط يع ـٴ ضبٻو؟ ٟټاعتٓٳل ٖصا ايتٛسٝسٳ ٖٛ اؿػ ; غٴ٦ٌ: ٌٖ تك

َٹ ْعِ، )أقؿڂ٘(»ؾأداب:  ٍڈبػريڇ   . (52)«جا

َٴكاتٹٌ، بػٓسٺ َٛثٻلڈ: ْٚازٳ َٴٓا ايباقط، قځبٌ إٔ ٜٓاز٣ٳ اؾځعسٴ ٚ ٕٸ ضبٸ»٣ إَا ... نإ ٞإ

ٝٵ ٝٸاڄ ب٬ نځ  . (53)«ـٺٚمل ٜعٳٍ سٳ

ـٴ ايباقط، ايباٖط، ٖٛ ايتٛغټ٘ بعٳ  ٞٷْٚؿ ﴾ٞٸشٳايڃ﴿ٓٹ٘: إثباتٷ يكؿ١ ٝٵٖصا إٛق

ٝٵ ـٷ.ٞٷـ عٓٗا: ٫ ْؿيًهځ  ، ٫ٚ تهٝٝ

َٸتٴٓا اٱغ٬َٝٸ١ ّٳ اٱَاّ ايباقط  اتٸدصٳت أ  ع ايكؿات ايٛاضز٠ْٝ ٗ «اڄنابڀ»ن٬

 ١ ايٓبٜٛٸ١:ايكطإٓ ٚايػټٓٗ 
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ٍٴ اهللڂ»: |غٴ٦ٌ أبٛ سٳٓٝؿ١ځ عٔ قٍٛ ايٓيبٸ ـٺ»ؾكاٍ:  ؟«...ٜٳٓعڇ ٍٴ ب٬ نځٝ   .(54)«ٜٳٓعڇ

ٔٴ أْٳؼ، بػٓسٺ قشٻش٘ ا٭يباْ ـٴ غريٴ َعكٍٛ، ٚا٫غتٛا٤ٴ َٓ٘ »: ٞټقاٍ َايوڂ ب ايهځٝ

 .(55)«ٍغريٴ فٗٛ

ٌٴ اؿسٜح ٚاي»: ٟٸقاٍ ا٭ؾعط ٝٵػټ١ًْ١ٓڂ َا عًٝ٘ أٖ ٕٸ ي٘ ٜسٳٜٔ ب٬ نځ ٕٸ ـ... أ ... ٚأ

ٝٵ  .(56)«ـي٘ عٌٝٓ ب٬ نځ

ٔٴ َػًٹِ:  ٕٴ ايجٳٛض ٞټغٴ٦ٌ ا٭ٚظاع»قاٍ ايٛيٝسٴ ب ٔٴ غعسٺ عٔ  ٟټَٚايوڅ ٚغٴؿٝا ٚايًٝحٴ ب

َٹطٸٖٚا نُا دا٤ت ٗ ٖصٙ ا٭سازٜح اييت . ٫ (57)«دا٤ت ب٬ نٝؿٝٸ١ ايتؿبٝ٘; ؾكايٛا: أ

ـٷ نتهٝٝـ إؿبٿإعڀڍ ٞنٓؿ ٞٷْؿ ٘څ.١ً، ٫ٚ تهٝٝ  ١ٗ; تٛغټ

َٹص ٕٸ ايٓاؽٳ ٜٳطٳضٚاٜاتٷ نجري٠څ ملسو هيلع هللا ىلصعٔ ايٓيبٸ ٟٚقس ضٴٚ»: ٟٸقاٍ ايتٹط  ،ٕٚ ضٳبٻِٗ... أ

ٕځصٖبٴ ٔٳٗ  ٚشٹنطٴ ايكځسٳّ َٚا أؾبٳ٘ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤. ٚا َٹ ُٸ١ ٖصا عٓس أٌٖ ايعٹًِ  َٹجٌ:ا٭٥  ، 

ٕٳ ايجٛض ٚٳنٹٝعڈ ٚغريڇِٖ ٟٿغٴؿٝا ٝٳ١ٓٝځ ٚ ٔڇ عٴ ٕڂباضٳىٹ ٚاب ٔڇ ا ٔڇ أْٳؼڈ ٚاب ٚٵ ،َٚايوٹ ب ٚٳ ا ٖصٙ أِْٗ ض

ٚٳ٣ ٖصٙ ا٭سازٜحٴ ،ا٭ؾٝا٤ٳ ِٸ قايٛا: تٴط ٔٴ بٗا ،ثٴ َٹ ـٳ؟ ،ْٚ٪ ٍٴ: نٝ  ٫ٚ ٜٴكا

ٌٴ اؿسٜح إٔ تٴط٣ٚ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ٴ نُا دا٤ت ٟٖٚصا ايص ٔٴ بٗا ،اختاضٙ أٖ َٳ ٪ٜٚ، 

ِٴ ،ػٻطٴ٫ٚ تٴؿ ٖٻ ٖٳبٛا  ٫ٟٚ ٜكاٍ: نٝـ؟ ٖٚصا أَطٴ أٌٖ ايعٹًِ ايص ،٫ٚ تٴتٛ اختاضٚٙ ٚش

ٙځٗ  ٘ځ. اختاضٚا ايتٛغټ(58)«إيٝ٘ ٘ځ. ،ايتٛسٝس; ٫ اٱؾطا  ٫ٚ ايتؿطٜ

ٙځ ٕڂؿطڇ ٝٸاضٳ ا ٔٸ ايت  ٟخطاغإ، ع٢ً ٜسٳٗ  ايتٛسٝس َا تٛقډـ، بٌ اغتُطٸٗ  يه

ٕٸ ايباض٨ ٫»دٳِٗ بٔ قؿٛإ; قاٍ:  ٕٸ ايؿ»؟ ِٵيٹ ،«٤ٷٜٞٴكاٍ: إْ٘ ؾ إ ٤ٳ ـ عٓسٙ ـ ٖٛ ٞ٭

ٌٷ ٟإدًٛمٴ ايص َٹج  .(59)«ي٘ 

ٜڂ  ٕٵ اغتٴدسّ يؿ ٔٵ ٬ بٴسٻؾ ٞٸإع٢ٓ اؾځُٗٗ  «٤ٞايؿ»إ ; ٞٸقبٍٛ ا٫عتكاز اؾُٗ َٹ

ٔٵ قاٍ اهللڂ ٗ  ؿاسٸ١ځ٫ٚ َ ٌٻا٫قڀ٬ح; يه ٌٵ ﴿: ععٻ ٚد ٗٳازٳ٠ڄ قڂ ٞٵ٤ٺ أځنڃبٳطٴ ؾٳ ٟټ ؾٳ ٌٵ أځ قڂ

ٔٵ«٤ٞؾ»ؾعبٻط عٔ اهلل بأْ٘  ،﴾هللڂا َٹ ٕٸ دٳُٗاڄ نٳشٻ٢ بايكطإٓ  أدٌ اؿؿاٚ  . ٖٚصا َعٓاٙ أ

ٛٸ ٚاٱؾطاٙ ٖٳِ; ايػً ٘چ اؾځعس بٔ زٹض  ايتٛسٝس.ٗ  ع٢ً ايتٛسٝس، اغتُطاضاڄ ـ

ٕٸ اهلل  ×ؾربٳظ قازقڂٓا ٔٳ أ ٝٴعًٹ اضدٹعٵ »ب ؾٛضاڄ: ٚيٝعكڍ ،«٤ٷ غ٬ف ا٭ؾٝا٤ٞؾ»ي

 . (60)« إثباتٹ٘إٍ «٤ٷٞؾ» :ٞبكٛي

زؾاعٷ عٔ ايتٛسٝس;  ٞإكڀعٴ ا٭ٍٚ َٔ ايه٬ّ زؾاعٷ عٔ ايكطإٓ، ٚإكڀعٴ ايجاْ

ّٴ ا٭ؾاعط٠: ّٴ عُٓٗا َعاڄ; ايٓتٝذ١ڂ: قاٍ إَا ٕٸ ايباض٨  قاٍ إػًُٕٛ نًڊِٗ:» زاؾځع اٱَا إ
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ٕڈ ٚاسسٗ  زاؾځعٛا عٔ ايكطإٓ ٚايتٛسٝس ،(61)«نا٭ؾٝا٤ ٤ٷ ٫ٞؾ  ; آ

ٕٸ  رٴقطٻح َ٪ضٿ ٚٸٍ بأ ٌٻ شٹنطٴٙ ـ ؾ»إعتعڇي١ ا٭ ٕٸ اهلل ـ دٳ ُٹع١څ ع٢ً أ َٴذ ٤ٷ ٫ ٞإعتعي١ 

 .(62)«نا٭ؾٝا٤

َٛاؾٹكاڄ بٌ  ،(63)«إثباتٴ٘ «٤ٞايؿ»٤ٷ ٫ نا٭ؾٝا٤، َٚع٢ٓ ٖٞٛ ؾ»قاٍ أبٛ سٳٓٝؿ١ځ: 

َٸ١ڄ. َٹٓا َڀابٳك١ڄ تا  َڀابٹكاڄ ٱَا

ٝٸ١  «ؾٝا٤٤ٷ ٫ نا٭ٞؾ»َع٢ٓ قٛيٹٓا: »قاٍ ضأؽٴ إاتٴطٜسٜٸ١:  ٙڂ َا٥ ٖٛ إغكا

 .(64)«ا٭ؾٝا٤

ٕٸ  َٴػًِ بأ ٍٴ ايؿاضسٌ يكشٝض  ٚٸ ٌٳ اي»قطٻح أ غبشاْ٘ ٜكٛيٕٛ: ايباض٨ٴ  ػټ١ٓأٖ

 .(65)«٤ٷ ٫ نا٭ؾٝا٤ٞؾ ٚتعاٍ

ٔٵ دا٤ ٗٵُٝٸ١»ضغاي١ ٗ  يه ٤ٷ، ٞقاٍ أٓس: ٚقًٓا: ٖٛ ؾ»: «ايطزٸ ع٢ً ايعْازق١ ٚاؾځ

ٕٸ ايؿ٤ٷ ٫ نا٭ؾٝا٤، ؾكًٓا: ٞؾكايٛا: ٖٛ ؾ ٌٴ  ٤ٟٳ ايصٞإ ٫ نا٭ؾٝا٤ قس عطٳف أٖ

 . (66)«٤ٺٞ، ؾعٓس شيو تبٝٻٔ يًٓاؽ أِْٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بؿ«٫ٞ٤ ؾ»ايعكٌ أْ٘ 

ٕٸ اهللځ  ٕٸ أٓس ٜٳط٣ أ ٕٸ  ،«٤ٷ نا٭ؾٝا٤ٞؾ»ٚاٖطٴ ٖصا ايه٬ّ ٖٛ أ َٚا أ

ّٴ إؿبٿ  ١ٗ.ايهافٳ يًتؿبٝ٘ ؾٗٛ إَا

ٔٸ ٖصٙ ْتٝذ١څ خاط١٦څ  نْٛٹ٘ ؾ٦ٝاڄ ٗ  «نا٭ؾٝا٤»اهللځ %; ؾأٓس ٜٳط٣ 100يه

ُٸ  تٴٓا أٜهاڄ.ؾك٘، ٖٚصا َا ٜطاٙ أ٥

ضٳت عٔ اٱَاّ ٚمل ٜٳعًځِ بأْٗا إِا قسٳ ،«٫ نا٭ؾٝا٤»ٗٳِ عباض٠ځ أٓسٴ مل ٜٳؿڃ

 ايكازم، ٫ عٔ دٳِٗ بٔ قؿٛإ.

ٝٸ١، ٗ  «نا٭ؾٝا٤»٤ٷ ٞؾ غبشاْ٘ ٚتعاٍايباض٨ٴ  َا ٚضا٤  ٗ «٫ نا٭ؾٝا٤»ايؿ٦ٝ

 ايبٳٌ.ٗ  ؾ٬ خ٬فٳ .١ايؿ٦ٝٝٸ

َٴٓا ُٹ٘ ايؿطٜـ، بػٓسٺ قشٝضڈ: ٗ  ٘ځايتٛغټ ×أعًځٔ إَا ٫ٚ  ٞٳ٫ ْؿڃ»ايتٛسٝس بكً

٘ٳ  ،«تؿبٝ

َٴٓا قا٬٥ڄ:  ُٹٝعٴ ﴿ ٟؾتٳعايځ٢ اهللڂ ايص»عكډب إَا ٛٳ ايػٻ ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٷ  ٘ٹ ؾٳ ُٹجٵًٹ ٝٵؼٳ نځ يځ

 .(67)«﴾ايبٳكٹريٴ

ّٴ َٸ١ځ اٱغ٬ّ عً بٗصا ايه٬ّ ْبٻ٘ اٱَا ٕٸ ايتٛغټأ ٗ  ايتٛسٝس قس دا٤ٗ  ٘ځ٢ أ

 ايكطإٓ اجملٝس.
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َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗٳت ا٭ ٕٳ ايجٛض» ،تٓبٻ ٖٵطٟٸَجٌ: غٴؿٝا ، ٟٸ، َٚايو بٔ أْٳؼ، ٚايعٴ

 ٚؾٴعب١ځ;  ،ٞٸٚا٭ٚظاع

ِٸ... ٓچاز بٔ غٳًځ١ُ، ٚعبس اهلل بٔ إباضٳى،  ،و٢ٝ بٔ غعٝسثٴ ٓچاز بٔ ظٜس، ٚ ٚ

ٝٳ١ٓٝځ; ٝاض، ٚغٴؿٝإٚايؿڂهٳٌٝ بٔ عٹ  بٔ عٴ

ِٸ َٳٗسٞٸ... قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعثٴ ٚٳنٹٝعٟٸ، ٚعبس ايطٓٔ بٔ  ...، ٚابٔ ، ٚ

ُٳري، ٚأب  ْٴعٳِٝ، ٚاؿػٔ بٔ ايطبٝع;  ْٞٴ

ِٸ... ٜٵ٘، ٚأبثٴ ٛٳ ٖٵ ساتٹِ  ٞ، ٚأبٟٸَػعٛز ايطاظ ٞأٓس بٔ سٳٓبٳٌ، ٚإغشام بٔ ضا

ٔ قُس بٔ ايٓټعُإ، عاقِ، ٚعبس اهلل ب غٳٝس بٔأڂقُس بٔ عاقِ، ٚ، ٚ...ٟٸايطاظ

 عُإ بٔ عبس ايػ٬ّ; ٚقُس بٔ ايٓټعُإ، ٚايٓټ

ِٸ ... عبس ، ٚ...ٞٸايكاغِ ايڀځبٳطاْ ٞإغشام إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ ٓع٠، ٚأب ٞأبثٴ

 ٞ ايؿٝذ...;اهلل بٔ قُس بٔ دعؿط أب

ِٸ بكٝٸ١ڂ ايٛقت أبٛ ٓٵس٠ځ اؿاؾٜعبس اهلل قُس بٔ إغشام بٔ قُس ثٴ َٳ ٔٴ   ...&... اب

ُٳع ٖ٪٤٫ نًڊِٗ ع٢ً... غري تؿبٝ٘... ٫ٚ تعڀٌٝ ٛٳ ﴿... ؾادت ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٷ  ٘ٹ ؾٳ ُٹجٵًٹ ٝٵؼٳ نځ يځ

ُٹٝعٴ ايبٳكٹريٴ  ...﴾ايػٻ

ٞٵ٤ٷ﴿ ٘ٹ ؾٳ ُٹجٵًٹ ٝٵؼٳ نځ ٘ٺ ٜٞٳٓؿ ﴾يځ ٌٻ تؿبٝ ُٹٝعٴ ايبٳكٹريٴ﴿ ،ن ٛٳ ايػٻ ٖٴ ٌٻ  ٜٞٳٓؿ ﴾ٚٳ ن

ٌڈ  .(68)«ٚاؾځُاع١ ػټ١ٓ; ؾٗصا َصٖبٴ أٌٖ ايتعڀٝ

ِٷ»سٳٓٝؿ١ځ: قاٍ أبٛ  يٝؼ  غبشاْ٘ ٚتعا٢ٍ قاٍ: إْ٘ ايتؿبٝ٘ ستٸ ْٞؿڃٗ  أؾطٳٙ دٳٗ

ٌٷ ستٸ٢ دعٳًځٞبؿ ٌٳ خٳًكٹ٤٘، ٚأؾطٳٙ َكات َٹج  ٘»(69) . 

َٴؿبٿٗ  سٳٓٝؿ١ځ ْؿػٴ٘ ٚأؾطٳٙ أبٛ ٌڈ ستٸ٢ دعٳً٘  ٌٷ بأْ٘ َٴكاتٹ َٴكاتٹ ٗاڄ، ٚقس قطٻح 

ٗٴ٘ غريٴٙ» غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٘ٴ غريٳٙ، ٫ٚ ٜٴؿبٹ  . (70)«٫ ٜٴؿبٹ

 ٞٚاؾځُاع١، ع٢ً َصٖب... أب ػټ١ٓشٹنطٴ بٝإ اعتكاز أٌٖ اي»: ٟٸقاٍ ايڀځشاٚ

ـٳ... ٚسٳٓٝؿ١... ٚأب  ...:ٞٸ... ايؿٝباْٞ ٜٛغٴ

ٔٵ1 َٳ ٍٻ ٞٳمل ٜٳتٛمٻ ايٓؿ ـ   ٚمل ٜٴكٹب ايتٓعٜ٘... ،ٚايتؿبٝ٘ ظٳ

ٔٴ اهلل2 ٔٴ اٱغ٬ّا٭ضض ٚٗ  ـ زٹٜ ٛٸ ...، ٖٚٛ بٌ ايايػُا٤ ٚاسسٷ، ٖٚٛ زٹٜ ػً

 .(71)«ٚايتككري، ٚبٌ ايتؿبٝ٘ ٚايتعڀٌٝ

ٌٴ اي»: ٟٸقاٍ ؾاضحٴ ايبداض َٸا أٖ ايتؿبٝ٘  ٞ: ْؿڃبـ «ايتٛسٝسٳ»ؾؿػٻطٚا  ػټ١ٓٚأ



 

 االجتهاد والتجديد 

 . قايٛا: ايتٛسٝسٴ ٖٛ ايتٛغټ٘.(72)«ٚايتعڀٌٝ

ٔٵ ٞٴايٓؿ»قاٍ ؾاضحٴ ايڀځشاٜٚٸ١:  َٹ ٘ٴ َطٳنإ  ٕٸ أَطاضٳ  ٚايتؿبٝ أَطاض ايكًٛب; ؾإ

... َٚطضٴ ايكطإٓٗ  َٚطضٴ ؾ٠ٛٗٺ، ٚن٬ُٖا َصنٛضٷ ;ضٴ ؾٴب١ٗٺايكًٛب ْٛعإ: َط

ٕٵ مل ٜٳتساضنڃ٘ اهللڂ بطٓتٹ٘ايؿٴبٵ  .(73)«١ٗ ٫ ؾٹؿا٤ٳ ي٘ إ

َٸا خٳػټ١ًٓځـ أٌٖ ايٖصا عٔ غٳ  ًځؿٝٸ١، ٚأؾاعط٠، َٚاتٴطٜسٜٸ١.: غٳؾـ ػټ١ًٓځـ أٌٖ اي، أ

َٸا ايػٻ ًځـ; ؾُا ٖٛ ًځـ، ٚقس غٳايػٻ ٟٴضأهلِ إ٫چ  ٟٳًځؿٝٸ١ڂ ؾأَطٴِٖ ٚانضٷ; سٝحٴ ٫ ضأأ

ـځ  ًځـ؟اخت٬ؾڂِٗ َع ا

ٍٳ ٍٳ ايعٴها َٳٔ أداب ٖصا ايػ٪ا  .ٟٸتأضٜذ ايه٬ّ ٖٛ قُس ظاٖس ايهٛثطٗ  أزٳمټ 

ٕٸ:»ْكطأ:  ٌٴ أ  ٚاؿاق

 عٗسٹِٖ،ٗ  ًځـ; ٫ْتؿا٤ ايهطٚض٠ايتؿٜٛضٳ َع ايتٓعٜ٘ َصٖبٴ دٴُٗٛض ايػٻ

ٌٳ َع ايتٓعٜ٘ َصٖبٴ دٴُٗٛض  ـځٚايتأٜٚ ٔٻ هلِ نطٚض٠ڂ ايتأٌٜٚ; يهجط٠ ا ًځـ; سٝحٴ عٳ

ٕٸ نًځٞٸٚيٝؼ بٌ ايؿطٜكٌ خ٬فٷ سكٝك .ٓٹَِٗٳظٳٗ  اٱن٬ٍٗ  ايػاعٌ ُٗا ٝٵ; ٭

ٕٸ نًځ ;(74)«ٙٷَٓعٿ ٍڈ: ٫ ْؿٝٵ٭ ٘ٳ. ،ٞٳُٗا ٜٓازٜإ بكٛتٺ عا  ٫ٚ تؿبٝ

ٚٻ َٸا ا٭ؾاعط٠ڂ ؾأ ٔٵٟٸيڂِٗ أبٛ اؿػٔ ا٭ؾعطٚأ َٳ َعتكځسٳٙ ٖٛ قُس  قطٻض ، ٚأزٳمټ 

ّٴ اـٛضأسسٴُٖاي٘ ضأٜإ: »قاٍ:  ،ٟٸظاٖس ايهٛثط  ايكؿات، َع إثبات َا ثبٳتٗ  : عس

ٌڈ، ػټ١ٓايهتاب ٚايٗ  ٘ٺ ٫ٚ ُجٝ  ; بسٕٚ تؿبٝ

ٌٴ َا هب تأًٜٚڂ٘، َا ٜٛاؾلٴ ايتٓعٜ٘; إشٚاٯخٳطٴ . ٚن٬ (75)«ا عٔ نطٚض٠: تأٜٚ

٘ٷ; ٫ ْؿ ٘ٷ. ٞٷايطأٌٜ تٓعٜ  ٫ٚ تؿبٝ

ُٹٔ ايڀبٝع ٟٸَٸا ا٭ؾاعط٠ڂ بٳعس ا٭ؾعطٚأ ٕٳ إٔ ٜأخٴصٚا بطأٜ ٞٸؾ ٘ ا٭خري: ايتأٌٜٚ; زٚ

ٌڈ ٘ٺ أٚ تعڀٝ  .تؿبٝ

َٹٔ تكطواتٹِٗ َا غڀځطٙ ايؿدط; ؾإْ٘ غا١ٜڅ ايطٚع١ ٚاؾُاٍ، ٗ  سٳػبٴٓا 

 قاٍ:  ،ٚايع١ُٛ ٚايهُاٍ

ٌٷ ٞٴـ ْؿ1» ٘ٺ ٚاسسٺ تؿطٜوڅشٵَٳ اٱي٘ تعڀٝ َٹٔ إي ٘ٷ; ُٖٚا  ضٷ، ٚإثباتٴ أنجطٳ  ٚتؿبٝ

 َصََٛإ،

ٍٴ: سٵٚايعٳ  . «اهلل ٫ډ٫ إي٘ إ»ٍٴ ٖٛ إثباتٴ اٱي٘ ايٛاسس; ٖٚٛ قٛ

٘ٳ يٝؼ َٛدٛزٺ ٫ٚ ؾ2 ٕٸ اٱي َٳٞـ ايكٍٛ بأ ٌٷ   ضٷ، شٵ٤ٺ تعڀٝ
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ِٷ ٚدٖٛطٷ َطنډ َٳٚايكٍٛ بأْ٘ دػ ٘ٷ   ضٷ،شٵبٷ َٔ ا٭عها٤ ٚكتلپ بإهإ تؿبٝ

٘ٺ َٛدٛزٺ َتشكڍسٵٚايعٳ  لڈ بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ َٓعٻٖاڄ عٔ اؾػُٝٸ١ ٍٴ إثباتٴ إي

 ٚاؾٖٛطٜٸ١ ٚا٭عها٤ ٚا٭دعا٤ ٚإهإ.

٘ٳ غريٴ َٛقٛفٺ بايكؿات3 ٕٸ اٱي َٳ ،ـ ايكٍٛ بأ ٌٷ   ضٷ،شٵَٔ ايعًِ ٚايكسض٠، تعڀٝ

ٕٸ قؿاتٹ٘ سازث١څ َتػٝٿ َٳٚايكٍٛ بأ ٘ٷ   ضٷ.شٵط٠څ تؿبٝ

ِٷ قازضٷ سسٵٚايعٳ ٘ٳ عايٹ ٕٸ اٱي ٕٸ قؿاتٹ٘ يٝػت سازث١ڄَع ا ٞپٍٴ ٖٛ إثباتٴ أ  ،٫عرتاف بأ

 .(76)«ط٠ڄ٫ٚ َتػٝٿ

َٸا إاتٴطٜسٜٸ١ ؾأَطٴِٖ ٚانضٷ; إش قًډسٚا ايه٬ّ أبا سٳٓٝؿ١ځ، ٚقس شٳنطْا ضأٜٳ٘ ٗ  ٚأ

 إكاّ.ٗ  أتباعٹ٘ ٟٳٚضأ

َٹٔ خٳًك٘; يًسٻ غبشاْ٘ ٚتعاٍٚٴقـ اهللڂ »: ٟٸقاٍ إاتٴطٜس ٕڂسضٳى  ٫ي١ ٚايعباض٠; با

ٛٴ شيو; إش:  «قازضٷ»ٚ «ِٷعايٹ»ؾكٌٝ:   ٚم

ٌٷ، ٚٗ ٗ ٘ٷ; ؾـٗ  ؼكٝل إع٢ٓ إٛدٛز اٱَػاى عٔ شيو تعڀٝ  : خٳًكٹ٘ تؿبٝ

ٌٳ ْؿ «٫ نايعًُا٤»ٚٴقٌ ب٘  ٛٴٙ; يٝٴذع ٔٳ اٱثبات ٞٴٚم  . (77)«ايتؿبٝ٘ نُ

ٔٵ ٔٳ َٹ َٹ ـٴ أ٥ُتٹٓا  ; ٫ «، ٫ٚ كًٛميٝؼ غايلڈ»ايكطإٓ:  َكازٜل ايتٛغټ٘ َٛق

ٙځ ٘ځ.إؾطا  ، ٫ٚ تؿطٜ

ٔٴ تُٝٝٸ١ځ بأْ٘  أخايلٷ  :قس اغتؿاض عٔ دعؿط ايكازم أْ٘ غٴ٦ٌ عٔ ايكطإٓ»قطٻح اب

 ٖٛ أّ كًٛمٷ؟ 

ّٴ اهلليٝؼ غايلڈ ٫ٚ كًٛمڈ، ٚيهٓٸ»ؾكاٍ:   .«٘ ن٬

ّٴ أٓسٴ ٖچا اقتسٳ٣ ب٘ اٱَا ٕٹشٵٗ  ٖٚصا  ُٸا ٔٳ ق ٕٸ دعؿطٳ ب ُٸ١ ايسٜٔ»َٔ  سٺ١ٓ; ؾإ  «أ٥

 .(78)«ػټ١ٓيباتٸؿامڇ أٌٖ ا

ُٻ ٞقاٍ ي»بٌ قطٻح أٓسٴ ْؿػٴ٘:  ِٳ(: ع ٔٴ إبطاٖٝ أْ٘ يٝؼ  ٞتٳشه ٔٵ)إغشامٴ ب

ُٸَدًٛمڈ  .(79)«س؟ قًتٴ: عٔ دعؿط بٔ ق

َٸ١  َٹٓا، ؾاقتسٳ٣ ٚاٖتسٳ٣ ب٘ ْعٷ َٔ عًُا٤ ٚعُٛا٤ ا٭ اقتسٳ٣ ٚاٖتسٳ٣ أٓسٴ بإَا

ٛٵ»  جٳ٬ڄ:َٳ .(80)«ٕ نجط٠ڄ٫ ٜٴشكٳ

ٔٴ عٴ١ٓٝٝځ ٕٴ ب ٌٳ غ١ٓڄ أزضنتٴ»: قاٍ غؿٝا َٴٓصٴ غبع ٕٴ َٳؿاىځٓا،  ...، ٜكٛيٕٛ: ايكطآ

ّٴ اهلل، ٚيٝؼ َدًٛمڈ  .(81)«ن٬
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ٕٳ ٟٸاستٳرٻ ايبداض ٕٸ ايكطآ ّٴ اهلل، ٚيٝؼ َدًٛمڈ»، قاسبٴ ايكشٝض، عًځ٢ أ  «ن٬

ّڇ ايكازم; ضٚاٙ عٔ  ّڇ اٱَا ُٸاض»به٬ ٗڇً٘  ٟ، ايصٞٸاٱَاَ ٞٸايؿٝع ايسٴٖينٸ «َعا١ٜٚ بٔ ع دٳ

 .(82)!!«َعا١ٜٚ بٔ عُطٚ»ايٓٳؿٸاض، ؾٛٓٻ٘  ٞنتٛض غاَايس

َٹٔ ايػٻ»: ٞٸقاٍ ايساضڇَ ٕڂعاضڇضٴ، إٔ مل ٜٳػبٹلٵ  َٸا زعٛاىځ، أٜٸٗا ا ـٹٚأ ٕڇ ٗ  ًځ ايكطآ

ٍٴ ٫ٚ خٳٛضٴ أْ٘ غريٴ كًٛمڈ ... عِٓٗ َا ٜهصٿبٴ زعٛاىځ، ٚغٓٳشهٝ٘ ؾػٓٳكڂلټ عًٝوځ قٛ

ٖډ ِٳ  ّڈ َِٓٗ أعًځ٢ ٚأعً  :تٳ عِٓٗ َصٖبٳوځ...سٳهٝٵ ٔٵيوځ عٔ قٛ

ٕځسٹٜينٸ ٞٸسسٻثٳٓا عً ٔٴ ا ٔٴ زاٚسسٻ، ب ٍٳ: سسٻزٳ، ٚثٳٓا َٛغٳ٢ ب َٳعبٳسٷ قځا  ،ٞپثٳٓا عٳًسسٻثٳٓا 

ٕٴ خايلٷ أٚ  ُٸسٺ: ايكطآ ٔڇ ق ٌٳ ؾعؿطڇ ب ٍٳ: قٝ ُٸاضڈ قا ٔڇ ع ٔٴ ضاؾسٺ، عٔ َعا١ٜٚځ ب ٖٚٛ اب

  .(83)«ّٴ اهلل٫ٚ كًٛمڈ، ٚيهٓٸ٘ ن٬ ،كًٛمٷ؟ قاٍ: يٝؼ غايلڈ

ٍڇ غًلڇ ايكطإٓ ٍڇ ٗ  ،استٳرٸ ْؿػٴ٘ عًځ٢ إْهاضڇ ايكٛ نتابٺ آخٳط ي٘، بٗصا ايكٛ

 .(84)ْؿػٹ٘، بايػٓسٹ ْؿػٹ٘

ّڈ آخٳطٳ ي٘، يځِ ٜٳٓكً٘ عٓ٘  ٞٸاستٳرٸ اي٬يڃها٥ ِٸ به٬ ّڇ ايكازمڇ ٖصا، ثٴ ّڇ اٱَا به٬

ٔٵ َٹ ٚٳ٣ «ٚيٛ نإ كًٛقاڄ يځٓٳؿٹسيٛ نإ خايكاڄ يعٴبٹس، »ٖٚٛ:  ،اٱَاَٝٸ١ ٞثقسٿ أسسٷ  . ض

ٜٵ ٞٸاي٬يها٥ ّڇ غٓسٳ َٳٌ ايكازقځٌ بتُا  .(85)ُٗاايه٬

ِٳ 40ضأؽٴ ا٭ؾاعط٠ اعتعٳٍ إعتعي١ځ بعس  ٔڇ سٳٓبٳٌ ايصعاَاڄ; يٹ اقتسٳ٣  ٟ؟ اقتسا٤ٶ باب

َٹٓا ايكازم;   بإَا

ٕٳ ٫ خ»ْؿػٴ٘:  ٟٸهٝبٴ ا٭ؾعط ٕٸ ايكطآ ايلٷ قشٻت ايطٚا١ٜڂ عٔ دعؿط بٔ قُسٺ أ

 .(86)«٫ٚ كًٛمٷ

ِٴ اـايسٴ ايطا٥سٴ َا ٖٛ إ ـٴ ايعٛٝ تڀبٝلٷ يًكاعس٠ ايه٬َٝٸ١ٹ اٱَاَٝٸ١ٹ:  ٫چٖصا إٛق

٘ٳ ٞٳ٫ ْؿ»  :ٞ; نايتاي«٫ٚ تؿبٝ

ّڇ اهلل  ٞٳ٫ ْؿ يكؿاتٹ اهلل  «ٞٳ٫ ْؿ» ّٴ اهلل يٝؼ ٖٛ اهلل  يه٬  ن٬

ٕٴ يٝؼ غايل.  ايكطآ

٘ٳ» ّڇ اهلل ٫  يكؿاتٹ اهلل  «٫ تؿبٝ ٘ٳ يه٬ ّٴ اهلل يٝؼ  تؿبٝ ن٬

ٕٴ يٝؼ َدًٛمڈ نإدًٛقات   .ايكطآ

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ تأثٸطٳت بايكاعس٠ٹ ايه٬َٝٸ١ٹ اٱَاَٝٸ١ٹ:  ٘ٳ ٞٳ٫ ْؿ»ا٭  ،«٫ٚ تؿبٝ

ِٸ تأثٸطٳت بٗصا ايتڀبٝلڇ اٱَاَ  هلصٙ ايكاعس٠ٹ ايه٬َٝٸ١ٹ اٱَاَٝٸ١ٹ،  ٞٸايه٬َ ٞٸثٴ
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ِٸ ُٳتٵآخٹط َطس١ًٺ ٗ  ثٴ ُٻ ع٢ً غا٥طڇ قؿاتٹ اهلل;  ٞٸايه٬َ ٞٸٖصا ايتڀبٝلٳ اٱَاَ ع

ّٴ اهلل: يٝؼ غايلڈ، ٫ٚ كًٛمڈ» ؾكايت:  ٖٞٛ، ٫ٚ ٖ ٞقؿاتٴ اهلل نًڊٗا ٫ ٖ  «ن٬

 غريٴٙ.

َٸ١ځ اٱغ٬َٝٸ١ځ قس شٖبٳت ٕٸ ا٭ إٍ أبعس  ^تكًٝسٹٖا ٭٥ُتٹٓاٗ  ٖٚصا َعٓاٙ أ

 اؿسٚز.

ٕٸ ضأ َٹٔ  «ٞٸايه٬ّ ايٓؿػاْ»ؽٳ ا٭ؾاعط٠ إِا اغتكځ٢ ْٛطٜٸ١ځ بٌ ْٳشتٌُ قٜٛٸاڄ أ

 تكطٜطٴٙ:  .×ن٬ّ اٱَاّ

َٸا يؿٛ ّٴ: إ ٔٳ ٞپايه٬ َٹ َٸا ْؿػاْ ;اؿطٚف ٚا٭قٛات َطنډبٷ  غريٴ َطنډبٺ  ٞٸٚإ

ٔٳ  اؿطٚف ٚا٭قٛات; َٹ

ّٴ  ٕٳ غريٳ كًٛق١ٺ; ؾايه٬ ٍٷ إٔ تهٛ َٴشا ٔٸ اؿطٚفٳ ٚا٭قٛاتٳ كًٛق١څ، ٚ يه

 إطنډبٴ َٓٗا كًٛمٷ;  ٞٸايًؿٛ

ٔٵ:  ّٴ اهلل»يه ٔٳ«... ٫ كًٛمن٬ َٹ اؿطٚف ٚا٭قٛات; ؾٗٛ  ; ؾٗٛ غريٴ َطنډبٺ 

ّٷ   .«ٞٸْؿػاْ»ن٬

ٝٸ١ځ اٱضاز٠ أٜهاڄ َٓ٘:  ٟٸبٌ قطٻح ا٭ؾعط ٌٴ ع٢ً قٹسٳّ ايه٬ّ »باغتٓباطٹ٘ أظٳي ايسيٝ

ٌٴ ع٢ً قٹسٳّ اٱضاز٠  .(87)«ٖٛ ايسيٝ

ٛٳتٵٖصٙ ا٭غڀڂط ايك١ًًٝ  ٔٵ س َٹ ُٿ ْتا٥رٳ ٚمثطاتٺ ضا٥ع١ڄ ٫َع١ڄ دػ١ُٝڄ د١ًًٝ;  ٗا أٖ

 ٗا:ٚأدًڍ

ٕٸ ايبداض1 ٚٳ٣ ٚضأ٣  ٟٸـ أ َٹٓا ايكازم; ؾط قس قطٻح َطٸتٳٌ باقتسا٥٘ ٚاٖتسا٥٘ بإَا

َٳ٘ قتذٸاڄ ب٘.   ن٬

ِڇ اؿكا٥ل، زقٝك١ڄ  ـٴ يٓا سكٝك١ڄ َٔ أعٛ ِٳ ٜهؿ ِٳ اؾػٝ ـٳ ايعٛٝ ٕٸ ٖصا إٛق إ

ِڇ اي ٕٸ  ٞسقا٥ل; َٖٔ أعٛ ّٳ ضٚا١ٜٹ»أ َٹٓا ايكازم يٝؼ ٗ  ٟٸايبداض «عس قشٝشٹ٘ عٔ إَا

ّٳ ا٫ستذاز»َعٓاٙ  َٹٓا، أبساڄ ٚبتاتاڄ. «عس  بإَا

ٍٴ ا٭ؾعط2 ٕٸت اقشٻ»: ٟٸـ قٛ ُٸسٺ أ ٔڇ ق ٌٴ ضغاي١ڄ ٚانش١ڄ  «...يطٚا١ٜڂ عٔ دعؿطڇ ب ٜٳشُ

ٕٸ ا٭ؾعطٞ ٥٫ش١ڄ يٓا; أ٫ ٖٚ ّڇ ايكازمڇ ٟٸأ ٍٳ اٱَا ض٠ڄ; ع٠ڄ َٚعصٿسذٸ١ڄ ؾطعٝٸ١ڄ; َٓذٿ ٜطٳ٣ قٛ

ٕٵ  ٔٵ إ  .«×٘قشٸت ايطٚا١ٜڂ عٓ»يه

ٍڇ ٗ  عًُا٥ٓا ٚعُٛا٥ٓا مٔ اٱَاَٝٸ١ ٟٴٖٛ ٖٛ ضأ ٟٸا٭ؾعط ٟٴٖٚصا ايطأ أقٛا
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ُٸتٹٓا ْٝعاڄ ٍڇ أ٥   .ٚأؾعا

ٍڇ ٗ  عًُا٤ ٚعُٛا٤ اٱغ٬ّ ْٝعاڄ ٟٴٖٛ ٖٛ ضأ ٟٸا٭ؾعط ٟٴٖٚصا ايطأبٌ  أقٛا

ٍڇ اهلل ٍڇ ضغٛ  .|ٚأؾعا

ٌڇ اي3 ٕٸ ايهابڀ١ځ إؿٗٛض٠ځ بٌ أٖ ٌٻقؿاتٹ اهلل ٗ  ػټ١ٓـ أ ٫ »أْٗا  ٖٞٚ ،ععٻ ٚد

َٹٓا ايكازمڇ ٞإِا ٖ، «غريٴٙ ٖٞٛ، ٫ٚ ٖ ٖٞ ٍڇ إَا َٹٔ قٛ ٕڇ: ٗ  َػتكا٠څ َٚػتٓبٳڀ١څ  ايكطآ

 .«٫ خايلٷ، ٫ٚ كًٛمٷ»

 

َا اْؿطٳز بٓكًٹٗا  ٞذ عًِ ايه٬ّ ٖتأضٜٗ  َٔ أعِٛ ايٛثا٥ل ايهاؾؿ١ يًشكا٥ل

ٔڇ أب» :ٞٸرٷ َعتعڇيَ٪ضٿ ٚځط٠ڂ اب ٌڈٚزاٚ َٞٓا ٔڇ سٓب ٕٵ ٗ  زٳ ٭ٓسٳ ب سهط٠ٹ إعتكٹِ َؿٗٛض٠څ، ٚإ

ٚځط٠ڂٗ  ا ْصنڂط أقضٻ َا قٌٝيهٓٓ .نٝؿٝٸتٗاٗ  اختًځؿځت ايطٚا١ٜڂ ٗ  شيو، ٚناْت إٓا

ٕٳ غ١ٓځ  ٌڈ:ٖـ220ؾٗطڇ ضَها ٔٴ سٳٓب ِٸ استٳرٻ عڂذٸتٳٌ ؾطعٝٸتٳٌ:( ...... قاٍ اب  )ثٴ

َٵطٴ﴿ـ قاٍ اهللڂ تعايځ٢: 1 ٚٳا٭ځ ٘ٴ ايڃدٳًڃلٴ   .﴾أځ٫ځ يځ

ُٿ2 ٔٴ ع ٓټ٘ ٜٳع٢ٓ ايكازمٳ ـ غٴ٦ٌ عٔ ايكطإٓ ؾكاٍ: ـ ٖٚصا اب ٚڂ ُٸسٺ ـ أ ٔٴ ق وځ دعؿطٴ ب

 .(88)«٫ خايلٷ، ٫ٚ كًٛمٷ

ٔڇ سٳٓبٌ، ّٴ اب َٸ١ٹ إػٗ  ن٬ ّٳ عا إٛاؾكٌ  ًٌُ، َٔفًٹؼ اـًٝؿ١، أَا

 :ٚإدايؿٌ، قطٜضٷ بـ

ّڇ ايؿٝع1١ ّڇ إَا ّڇ إخٛاْٹِٗ ايٗ  ـ تأثريڇ ن٬ ّڇ إَا تأثرياڄ ن٬َٝٸاڄ ٫  ػټ١ٓن٬

 سسٚزٳ ي٘.

ٌڈ2 ٔڇ سٓب ٚٸٗ  ـ استذازڇ اب ثاْٝاڄ;  «ٞ; أٌٖ بٝتٹٞعرتتٹ»٫ڄ، ٚبـ َٹشٓتٹ٘ بايهتابٹ أ

 تڀبٝكاڄ ؿسٜحٹ ايجكًځٌ.

ٝٸ١ځ؟نٝـ أداب إعتعڇي  ١ڂ ٖصٙ اؿذٸ١ځ اؿٓبً

ِڇ إعتعڇي١ٹ بٗصا اؾٛاب:  ٞٸأداب ايٓاطلٴ ايطمس َٸا ٖصا ؾ٬ ْٳعطؾڂ٘»باغ  .(89)«أ

ُٸ١ٹ ٖصا ٖٛ أضٚعٴ دٛابٺ ٕٸ غببٳ ا٭غباب ـ٬ف إعتعڇي١ٹ َع ا٭٥ ـٴ يٓا أ ; إش ٜهؿ

ّٴ إعطؾ١ٹ. َٸ١ٹ ٖٛ: عس  ٚا٭

ِٿ ٛځ ٖصٙ سكٝك١څ تأضىٝٸ١ ـ ن٬َٝٸ١، َٔ أع  ِڇ اؿكا٥لڇ ايتأضىٝٸ١ ـ ايه٬َٝٸ١،ٚأع
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َٸ١ٹ اٱغ٬َٝٸ١:ٗ   تأضٜذڇ ا٭

َٸ١ځ يككٛضڇ إعتعڇي١ٹ ُٸ١ځ ٚا٭ ّڇ ٗ  إعتعڇي١ڂ إِا اعتعٳيٛا ا٭٥ ِڇ ٚزضىٹ َٚعطؾ١ٹ ن٬ ؾٗ

َٸ١. ّڇ قكٛضڇ ا٭ ُٸ١، ٚعس  ا٭٥

ٕٸ  ُٸ١ځ  .«ايٓاؽ أعسا٤ٴ َا دٳًٗٛا»ٚمٔ ْعًِ بأ َٸ١ځ ؾًٗٹٗا ؾإعتعي١ڂ إِا عازت ا٭٥ ٚا٭

َٹِٗ. ّڇ َعطؾتٹٗا به٬  ٚعس

َا اْؿطٳز بٓكًٹٗا  ٞتأضٜذ عًِ ايه٬ّ ٖٗ  َٔ أعِٛ ايٛثا٥ل ايهاؾؿ١ يًشكا٥ل

ٔٳ عڀا٤ٺإ» :ٞٸرٷ َعتعڇيَ٪ضٿ ٌٳ ب ٔڇ ٜٳشٝٳ٢ ٕٸ ٚاق ِٳ ب ُٸسٺ: ْعٳٍ عًځ٢ إبطاٖٝ ٔٴ ق ... ؾكاٍ دعؿطٴ ب

َٸاقَٛٛا بٓا إيٝ٘، ؾذا ّٴ عٓسٙ، ؾكاٍ: أ ٌٴ أتٳٝتٳ بأَطڈ تٴؿطٿبعس ٤ٙ ٚايكٛ مٴ ب٘ ... إْٸوځ ٜا ٚاق

ُٸ١، ٚأْا أزعٛىځ إيځ٢ ايتٛب١ ٔٴ ب٘ عًځ٢ ا٭٥  .(90)«ايه١ًُ، ٚتٳڀع

َٸ١ ناْت  ،×ٖصا ايه٬ّ، ايكازضٴ عٔ اٱَاّ ٕٸ ن١ًُځ ا٭ نايكطٜض بأ

ُٸ١.  فتُع١ڄ عًځ٢ اتٸباعڇ ا٭٥

ُٸ١ځ ،×ٖصا ايه٬ّ، ايكازضٴ عٔ اٱَاّ ٕٸ ا٭٥ َٸ١ځ ناْٛا  نايكطٜض بأ ٚا٭

ٙٹ إػتكِٝ.  غا٥طٜٔ ع٢ً ايكطا

ٙٹ إػتكِٝ: اـٛاضزٴ بڀعٓٹِٗ َٸ١ٹ عًٗ  خطٳز عٔ ٖصا ايكطا ّڇ ا٭ ٚإعتعڇي١ڂ  ;ٞڎإَا

َٸ١ٹ دعؿط: ٗ  بڀعٓٹِٗ ّڇ ا٭ ِټ ايسٴْٝا ْٞٹاٚإْٸوځ ٜا دعؿط ٚ»إَا ٖٳ ُٸ١; ؾػٳًوځ  ، ؾأقبشتٳ اهلٹ

َٸ١. . ٖصا ٖٛ َا خاطځب(91) «...بٗا نځًٹؿاڄ ّٳ ا٭ ٌٷ إَا  ب٘ ٚاق

 

ٌڇ إعا٢ْ ٚأغًؼڇ ا٭يؿاٚ ٍٳ ع٢ً ايتٛسٝس بأغٗ َٸتٳٓا ا٫غتس٫ قطٻح  ;أ٥ُتٴٓا عًډُٛا أ

قس تٴطنځت يٓا َٓاقځؿاتٷ نجري٠څ بٌ اٱَاّ دعؿطڈ ايكازمڇ ٚبٌ »ايسنتٛض ايٓٳؿٸاض: 

َٹٔ إاْٳٜٛٸ١  .(92)«نجرئٜ 

َٸ١: ُٸسٺ  ٟضٴٚ» قاٍ ؾدطٴ ا٭ ٔڇ ق ٕٸ بعضٳ ايعْازق١ٹ أْهځط ايكاْعٳ عٓس دعؿطڇ ب أ

تٳ ايبٳشطٳ؟ قاٍ: ْعِ، ايكازمڇ، ؾكاٍ دعؿطٷ: َا سطؾتٴو؟ ؾكاٍ: ايتذاض٠ڂ; ؾكاٍ: ٌٖ ضٳنبٵ

ٔٳ، ٗ  ٖادٳت قاٍ: ٌٖ ضأٜت أٖٛايځ٘؟ قاٍ: ْعِ; ّڇ ضٜاحٷ ٖا١ً٥څ، ؾهػٸطٳت ايػٴؿ بعضڇ ا٭ٜٸا

ٕځ ِٸسٹٌ، ؾتعًچكتٴ ٬چٚغطٸقځت ا ٖٳبٳ شيو ايًٛحٴ عٓٸ أْا ببعضڇ أيٛاحڇ ايػؿ١ٓٝٹ، ثٴ ، ؾٛدستٴ ٞش

ِڇ ا٭َٗ  ْٞؿڃػ ٌڇ، ت٬طڂ َٴصٵٛازڇ، ستٸ٢ اْسؾعتٴ إٍ ايػاس نإ اعتُازٴىځ  ؾكاٍ دعؿطٷ: 
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ٔٵ ٕځ َٹ ٌٴ عًځ٢ ايػؿ١ٓٝ ٚا ُٸا شٖبٳتٵحڇ، ٚعًځ٢ ايًډ٬چقځب ٌٖ أغًُتٳ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ٴ عٓوځ  ٛحڇ، ؾً

ٖډايٓٻذا٠ځ؟ قاٍ: بٌ نٓتٴ أضدٛ ايٓٻ أّ نٓتٳ تٳطدٛ ص ي٬ًٗىٹ طْؿڃػٳوځ تٳطدٖٛا؟  ٔٵذا٠ځ; قاٍ: 

ٕٸ إهلځوځ ٖٛ ايص٣ طنٓتٳؾػٳ َٹٔ شيو ايٛقتٹ، ٚلډٗ  ص تطدٛٙ هځت، ؾكاٍ دعؿطٷ: إ اىځ 

 .(93)«ايػٳطم، ٚأٚقًځوځ إيځ٢ ايػ١َ٬ٹ

ٍٴ ٫ ا٫غتؿعا ّٳ ايعْازق١ٹ; ا٫غتس٫ ـٴ أ٥ُتٹٓا أَا ظٴ، ايؿهطٴ ٫ ٖهصا نإ َٛق

 .ايؿځتوڂ

ـٴ ٚاقٌ: ٚٗ ٕڂؿٓٻـ» إكابٌ َٛق ٕڂًشٹس ا ُٳ٢ ا ٕڂهٓٻ٢ بأب ،أَا هلصا ا٭ع  ،َٴعاشٺ ٞا

ٕٸ ايػٹ١ًٝځ  َٹٔ غٳذاٜا ايػاي١ٝٹ يځَٳٔ ٜٳكتًڂ٘؟! أَا ٚاهللٹ ي٫ٛ أ َٳٔ ٜٳبعٳرٴ بٳڀٓٳ٘ غٳذٝٸ١څ  بعٳجتٴ إيٝ٘ 

َٳهذٳعٹ٘، ٜٚٳكتًڂ٘ َٳٓعڇيٹ٘ ٚٗٗ  ع٢ً  ّڇ سٳؿًٹ٘ دٳٛفٹ  ـٹ ٚاقٌ؟ ٞ. َا ٖ(94)«ٜٛ  ْتٝذ١ڂ َٛق

ٔٴ ٜٚٳعرتفٴ إعتعڇي١ڂ بأْؿػٹِٗ بجُط٠ٹ ٖصا ا٫غتؿعاظڇ ٚايتٗسٜسٹ بايؿتوٹ:  ُٸا تٳربٻأ »ٜٴصعٹ ؾً

ٖٳذاٙ  ؾكاٍ: ،َٓ٘ 

٘ٴ عٓٴـــــلٷ   ــ ــاٜٹعٴ غځـــــعٸا٫ڄ يـــ  َـــــا يٹـــــٞ أؾـــ
 

َٳــــجٳ٬؟!  نٓٹكٓـــ   ٕٵ  ٚٳيډـــ٢ ٚإ ٕٵ  ٚٿ إ  ل ايـــسٳ
 

ٓٵــــلٳ ايعٳضاؾــــ١ٹ; َــــا بــــايٹ  ِٴعٴ  ٞ ٚبــــايڂه
 

 (95)«تٴهؿڍطٕٚ ضدا٫ڄ نؿډطٚا ضدٴـ٬؟!  
 

َٸ١: ٞٸ، ا٫غتس٫يٟٸمثط٠ڂ ٚسٳك١ًٝڂ َٛقـ أ٥ُتٹٓا، ايؿهط َٞٚا ٖ ؟ قطٻح ؾدطٴ ا٭

ٌٴ عًځ٢ ٜسٹٙ»  .(96)«ؾأغًځِ ايطدٴ

ٕځ٬سٹس٠ٹ َٛقؿاڄ عًُٝٸاڄ، ؾهطٜٸاڄ،  ّٳ ايعْازق١ ا ـٳ أَا َٸتٳٓا إٔ تك أ٥ُتٴٓا عًډُٛا أ

ٝٸاڄ،  ٫ قځُعٝٸاڄ أٚ اغتؿعاظٜٸاڄ. اغتس٫ي

َٳٔ تعًډِ ٖصا ايسضؽٳ اٱَاَ ٍٴ  ٚٸ ٔٴ  ٞٸـ ايه٬َ ٞٸأ ّٴ ب ٖٛ ظْسٜلٷ أغًځِ: ٖؿا

 اؿهځِ; 

ّٷ بٳعسٳ (97)«ؾانط، ٚأبٛ ؾانط ظْسٜلٷ َٞٹٔ غٹًُإ أب»نإ  ٖٹؿا ـٳ  ، ؾكٓٻ

َٹ٘ نتابٳٌ  .(98)ايطزٸ عًِٝٗٗ  إغ٬

َٓاقځؿاتٷ نجري٠څ بٌ اٱَاّ دعؿطڈ ايكازمڇ  قس تٴطنځت يٓا»قطٻح ا٭غتاشٴ ايٓٳؿٸاض: 

ٔٳ َٹ ٍٷ(99)«إاْٳٜٛٸ١ ٚبٌ نجرئٜ  ٍٷ عٴها ٔٵ: غ٪ا ٜٳڀطحٴ ْؿػٳ٘، عٹسٸ٠ٺ ٚؾٹسٸ٠ٺ بايػتٳٌ:  ; يه

 ؟ػټ١ٓنتٴب أٌٖ ايٗ  ٖصٙ إٓاقځؿاتٴ اـايس٠ڂ ايطا٥س٠ڂ ٞأٜٔ ٖ

ٓڃهِ اهللڂ، ٚيٛ عًځ٢ َٓاقځؿ١ٺ ٚاسس٠ٺ َ ٔ تًو إٓاقځؿات ايـ أضٴْٚا ٚزٴيچْٛا، ٜٳط

 ايكازق١ٹ يكازقٹٓا. «نجري٠»
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َٴٓا ايكازمٴ، ّٴ ايٓٳؿٸاضٴ، ْاقځـ  إَا ٔٳ»نُا قطٻح إطسٛ َٹ  ،«إاْٳٜٛٸ١ نجرئٜ 

ُټٛا يٓا ٚيٛ ٚاسساڄ َِٓٗ.  غٳ

يځُا ٚدٳسْا شٹنطاڄ، أبساڄ ٚبٳتاتاڄ، هلصٙ  ػټ١ٓيٛ عځجٓا نتٴبٳ عًُا٤ٹ ٚعُٛا٤ٹ أٌٖ اي

ٝٸ١ڄ»إؾاض٠ڄ  ٫چإإٓاقځؿاتٹ،   ; «غب

َٹٔ أعًِ عًُا٤ٹ ٚأعِٛ عُٛا٤ٹ أٌٖ اي اؾځعس »ٚقـ ساٍ ٗ  ػټ١ٓغڀځط ؾدلٷ 

ٖٳِ ٜٳً «بٔ زٹض  : َٞا 

ٍٳ  ،قاضٚض٠ٺ تٴطاباڄ َٚا٤ٶٗ  ايعٳْسق١ٹ; َٓٗا أْ٘ دعٳٌٗ  ٚيًذٳعسٹ أخباضٷ نجري٠څ» ؾاغتشا

ّٻ ٔٳ  ،٘نٓتٴ غببٳ نځْٛٹ ٞؾكاٍ: أْا خًځكتٴ ٖصا; ٭ْٸ ،زٴٚزاڄ ٖٚٛا ؾبًځؼ شيو دعؿطٳ ب

ُٸسٺ ٍٳ: يٝكڂٌ: نِ ٖٛ؟ ٚنِ ايصٴنڃ ،ق ٕٴ َٓ٘ ٚاٱْاخٴ؟ؾكا ٕٵ طا َٴطڇ  إ نإ خًځك٘، ٚيٝأ

٘ٹ إٔ ٜٳطدٹعٳ إيځ٢ غريٙ ٟايص   .(100)«ؾطٳدٳع ،ؾبًځػ٘ شيو ،ٜٳػع٢ إيځ٢ ٖصا ايٛد

ٜڂ ايهبريٴ ايٓٿ ٔٴ سذٳط ايعٳػكځ٬ْٖصا َا غڀځطٙ اؿاؾ ؿاتٹ ، قاسبٴ إ٪يډٞٸشطٜطٴ اب

 ايؿد١ُٹ ٚإكٓٻؿاتٹ ايهد١ُٹ;

ٍٴ َعًڍ ٌٿْكٛ ٌٳ ايٞؾ كٌ عًٝ٘: قځبٌ ن  ػټ٤١ٓٺ، ْٳؿهطٙ عًځ٢ شٹنطڇٙ ٚتصنريڇٙ أٖ

َٳٓا ايكازمٳ ٖٛ ٖٛ ايص ٕٸ إَا ٚاد١ٗٹ َٛاد١ٗٹ ايعْازق١ٹ ٚا٬ٕسس٠ٹ، ٚنإ ٗ  نإ ٟبأ

ّٳ إؿهڍزاؾځع عٔ اهلل  ٟٜٳسسٳضٴ ؾٴبٴٗاتٹِٗ َعذع٠ٹ بٝاْٹ٘; ؾٗٛ ٖٛ ايص ٚدٛزٹ ٗ  هٌأَا

َٹٔ ايعٚاٍ. ٞٸسؿٹٜ اجملتُعٳ اٱغ٬َ ٟاهلل، ٖٚٛ ٖٛ ايص  َٹٔ ايه٬ٍ ٚعكٝستٳ٘ 

ٔڇ ٚثٳٓا٤ٶ ٬ٜڄ ؾٴهطاڄ دع ٛٹٓا اب َٹٓا ايكازمڇ عًځ٢ َا قسٻّ، ٚؿاؾ ٬ْٝڄ يػٝٸسٹْا ٚإَا

َٸتٳٓا ب٘.  سذٳطڈ عًځ٢ َا شٳنچطْا ٚشٳنچطٳ أ

ٔٴ ٍٴ: ٌٖ نإ اؾځعسٴ ب ِٸ ْكٛ ِڈ  ثٴ ٖٳ سكچاڄ؟ أبساڄ ٚبٳتاتاڄ، بٌ بايعهؼڇ  «اڄظڇْسٜك»زٹض

 ايتٛسٝس!!ٗ  نإ غايٝاڄ ،ُاَاڄ

َٳطٸ عًٝٓا غابكاڄ، عٓس ٕٸ ٗ  «٘ايتٛغټ»ٗ  َا عځجٓا تأثريٳ أ٥ُتٹٓايكس  ايتٛسٝس، أ

َٳٔ غځ٬ ٍٴ  ٚٸ  ايتٛسٝس.ٗ  اؾځعسٳ ٖٛ أ

ٚٹ عًځ٢ ايتٛسٝس; ٌڇ اؿؿا َٹٔ أد  ،ؾهٝـ ٜطٳ٣ ْؿػٳ٘ خايكاڄ إْ٘ نٳشٻ٢ بايتٓعٌٜ 

ٕڇ اهللٹ خايكاڄ؟!ٗ  وڂٜٚؿهڍ  نٛ

ِڇ ٚأنربٴ أنابطڇ أٌٖ اي ِٴ أعاٚ ِٴ ظيچ١ٺ ٚقځع ؾٝٗا أعٛ ٕٵ ٞ; ٖٚػټ١ٖٓصٙ أعٛ زٳيچت  إ

َٹٓا ايكازم، اـايس٠، ايطا٥س٠، ايع١ُٝٛ، ٞع٢ً ؾ ٕٸ َٓاقځؿات إَا ٍټ عًځ٢ أ ٤ٺ ؾإِا تسٴ
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ْٳ ٌٴ ايٗ  ٜٛٸ١،اؾػ١ُٝ، اؿامس١، اؿاظ١َ، َع إا ًڇ بٗا أٖ  ػټ١ٓتٛسٝسٹ اهلل، يځِ ٜٳع

ٗٳ ِٳ ايصٜٔ ا٫عتٓا٤ٳ ايها ٛڂِٗ اغ ّٳ; عٝحٴ مل ٜٳعًِ ساؾ ، بٌ ٚستٳ٢ ا٫عتٓا٤ٳ اي٬ظ

 ْٛقٹؿٛا!!

ّڈ  ٗ ِٳ اٖتُا ُٸٛا أعٛ إكابٌ، ْطٳ٣ عًُا٤ٳْا ٚعُٛا٤ٳْا قس اعتٓٛا أنربٳ اعتٓا٤ٺ ٚاٖت

٫ًٛ عًُا٩ْا ٚعُٛا٩ْا يهاعت ٚاِشٳت ٚاْسضغٳت تًو ; ؾ(101)بٗصٙ إٓاقؿاتٹ ايتٛسٝسٜٸ١

ٝٸ١ڂ»ٖصٙ اٱؾاض٠ڂ ايـ  ٫چإلٳ َٓٗا إٓاقؿاتٴ،ؾًِ تبٵ  .«غب

ٌٳ اي ٔٵػټ١ٓيصيو ؾإْٓا ْسعٛ إخٛاْٳٓا، بٌ أْؿػٳٓا، أٖ َٹ ٍڇ  ٌڇ  ، إٍ ا٫ْتٗا ٕځع ٖصا ا

ّڇ ايكازمڇ. ايكاٗ  يٲَا

 

ٍٷ ٜٳڀطٳحٴ ْؿػٳ٘، عٹ  سٸ٠ٺ ٚؾٹسٸ٠ٺ بايػتٳٌ: أٜٔ اهلل؟ غ٪ا

ٝٸ»ٖـ(: 471)غؿځطاٜٝينټغڀځط اٱ ٝٸ١ڂ٫ هٛظٴ عًٝ٘ ايهٝؿ ... ٚقس دا٤ ؾٝ٘ عٔ ١ڂ... ٚا٭ٜٓ

ٕٸ ايص ،أؾؿځ٢ ايبٝإ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٞڎأَريڇ إ٪ٌَٓ عً  ٟسٌ قٌٝ ي٘: أٜٔ اهللڂ؟ ؾكاٍ: إ

ٔٳ ٔٳ ا٭ٜ ٔٳ؟ أٜٻ ٍٴ ي٘: أٜ  .(102) «...٫ ٜٴكا

٘ٴ »ؾػڀځط:  ،ٖـ(548ـ  479) ٞٸايؿٗطغتاْ غؿځطاٜٝينٸت٬ اٱ ٫ هٛظٴ ايتؿبٝ

ـځًلٴٜٳؿرت بايكؿاتٹ اييت ٝٸاڄ ;...ىڂ ؾٝٗا ا ٕٸ عً ٍٴ ×٭ ٔٳ  ٟايصتٛسٝسٹٙ: ...ٗ  نإ ٜكٛ أٜٻ

ٔٳ؟ ٍٴ ي٘: أٜ ٔٳ ٫ٜٴكا  .(103)«ا٭ٜ

ٔڇ أب ٞٸقٌٝ يعً»ؾػڀځط:  ،ٖـ(606ـ  544) ٟٸت٬ُٖا ايؿدطٴ ايطاظ ٞ ضنطايبٺ  ٞب

ضٳٙ، ؾكٌٝ ي٘: نٝـ ضأٜتٳ٘؟ ؾكاٍ: َا : ٌٖ ضأٜتٳ ضٳبٸوځ؟ ؾكاٍ: ٫ أعبٴسٴ ضٳبٸاڄ يځِ أځاهلل عٓ٘

ـٵ ٔٵ ضأت٘ ايكًٛبٴ عكا٥لڇ ايعطؾإ، ؾكٌٝ ي٘: قٹ ٕٴ َؿاٖس٠ٹ ايعٹٝإ، ٚيه  ضأت٘ ايعٝٛ

ٕٸ ضٳبٸ ٌٿ ٞضبٻو، ؾكاٍ: إ ٌٳ نڂ ٌٴ اؾ٬ي١، قځب ـٴ ايط١ٓ، نبريٴ ايهٹربٜا٤، دٳًٝ ٤ٺ ٞؾ يڀٝ

ٌٿ ٌٷ، ٚبٳعسٳ نڂ ٔٷ ٫ ٤ٺ ٚيٝؼ ي٘ بٳعٵٞؾ ٚيٝؼ ي٘ قځب ٌڇ إباؾٳط٠، باطٹ سٷ، ٚاٖطٷ ٫ بتأٜٚ

ٕڂباعٳس٠، مسٝعٷ ب٬ آي١ٺ، بكريٷ ب٬ سٳ ٓاتٴ، شٴسټٙ ايكؿاتٴ، ٫ٚ تأخصٴٙ ايػٿسٳق١ٺ، ٫ تٳبا

ٝٸتٴ٘، ايص ّٴ ٚدٛزٴٙ، ٚا٭بٳسٴ أظٳي ٔٳأ ٟايكٹسٳ ٍٴ ي٘: أٜ ٔٳ ٫ ٜٴكا  .(104)«...؟ٜٻٔ ا٭ٜ

ّٳ اٱَاّ َٳڀايبٹ٘ ،بڀڂٛيٹ٘ ×ْكځٌ ايؿدطٴ ن٬ ٕٳ  ،َٴعًٹٓاڄ اقتسا٤ٳٙ ٚاٖتسا٤ٳٙ ظُٝع  زٚ

 اغتجٓا٤، أبٳساڄ ٚبٳتاتاڄ. ٟٸأ
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َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ بٓكً٘ َطٸ٠ڄ ٚاسس٠ڄ، بٌ ٚغڀځط َطٸ٠ڄ أخط٣ أضٚعٳ َا  َا انتؿ٢ ؾدطٴ ا٭

ٔٴ إٔ ٜٴػڀځط:  ٌٳ ن ِ ٫اجملػٿ»ٜٴُه  ٫چإَٴباٜٹٓاڄ يًعايځِ  غبشاْ٘ ٚتعاٍْٛٳ٘ ٜٴُهٓٴ٘ إٔ ٜٳعكٹ

ٛٳٜكٛيڂ٘ اجملػٿ ٟ... ايصع ٚاؾ١ٗباؿٝٿ َٹٔ عٌُ اي ـځٝاٍٖٵِٴ  ٕٸ اؿلٸ  ٜٚٳٛٗطٴ َٓ٘... ...ِ ٚا أ

ٔٷ يًعايځِ ٫ غبشاْ٘ ٚتعاٍ أْ٘ ٜٹ ٌټ  ع ٚاؾ١ٗ...بػبب اؿٝٿ َٴبا ّٴ ا٭دٳ  ٞٸعًٚهلصا قاٍ اٱَا

ٔٴ أب ٔٳ؟ ٚايصأٜٻٔ ا ٟايص :×طايب ٞب ٍٴ ي٘: أٜ ٔٳ ٫ ٜٴكا ٍٴ ي٘:  ٟ٭ٜ ـٳ ٫ ٜٴكا ـٳ ايهځٝ ٝٻ نځ

ـٳ؟  .(105)«نځٝ

ّڇ عً ٞڎنإ ع٢ً ٖصا ايتأثټط بعً  َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١; ؾٝعٝٸ١ا٭ ٚٞڎايتُػټو به٬

ٔٴ تٳُٝٝٸ١: ٚغٴٓٿٝ نُا  ،إِا غاٜتٴهِ إٔ تتُػٻهٛا بأثطڈ َهصٚبٺ»١، إٍ إٔ غڀځط اب

َٹٔ ايهصٹب ع٢ً  ٍٟ: ايصأْ٘ قا ٞڎتصنطْٚ٘ عٔ عً ٔٳ؟ ٖٚصا  ٍٴ ي٘: أٜ ٔٳ ٫ ٜٴكا أٜٻٔ ا٭ٜ

ّٳ عً(106)«باتٸؿامڇ أٌٖ ايعًِ ٞڎعً نػا٥ط  ،سكچاڄ يتأثٻط ُٚػٻو ب٘ ٞڎ. ؾًٛ نإ ٜٳطاٙ ن٬

ٌٳ ايعٹًِ  ٞعايعًُا٤ ايعُٛا٤. يهٓٸ٘ ٜٳسٻ ٕٸ أٖ ٕٸ تعبريٳ َٴتٻ «نًډِٗ»أ ايص٣ أٜٻٔ »ؿٹكٕٛ ع٢ً أ

ٔٳ ٫ ٜٴك ٔٳ؟ا٭ٜ ٍٴ ي٘: أٜ  ; ٟڎيٝؼ بعًٛ «ا

ٕٸ اٱ ٜٞٳسٻع ؾٗٛ َٸ١ ٟٸٚايؿدطٳ ايطاظ ٞٸٚايؿٗطغتاْ غؿځطاٜٝينٸأ ، عًُا٤ٳ ٚعُٛا٤ٳ ا٭

 !!«أٌٖ ايعًِ»اٱغ٬َٝٸ١، يٝػٛا َٔ 

ـٷ عًٛ ٔٵ ٞٸعًُ ٟٸٖٚٓاى َٛق َٳ ّٷ أَاّ  ِٷ قاض ٌٻٚقٳـ اهللځ  ساغ بأْ٘  ععٻ ٚد

 .«استذٳب بػٳبع»

ـٴ اـايس، ا َٹٔ  نتٴب ايؿطٜكځٌ، بڀطٜكځٌ عٓس نٌڎٗ  يطا٥س، ٚضٳزٖصا إٛق

 . تأثٻط بٗصا إٛقـ: (107)ايؿطٜكځٌ

ٌٸ ؾٗ  إٔ ٜتأثٻطٚا ب٘; ؾِٗ عًٜٛٸٕٛ ٞپاـٛاضز: طبٝع ايتشهِٝ; يصا ٗ  ٫چإ٤ٺ ٞن

 .(108)طٴِٖ بكٛضتٳٌْكځً٘ َؿػٿ

ـٴ: ُٹع ضدٴ٬ڄأْ٘ غٳ ×ٞڎعٔ عً ٟٸٚإطٚ»عبسٴ اؾبٸاض:  ٞإعتعي١: قاٍ ايكان  ٜٳشًٹ

ِٸ غأي٘ ،٠ٹؾعٳ٬ٙ بايسټضاستذٳب بػٳبع مساٚات،  ٟٚايص ؾكاٍ: أنڂؿطٷ بٳعسٳ اٱّإ؟ قاٍ:  ،ثٴ

 .(109) «...;««غريڇ اهلل»... إْوځ سًځؿتٳ بـ ٫»؟ قاٍ: طٴ عٔ ّٝينأنؿڍ

ٚٸيڂِٗ ضأغٴِٗ، ٚي٘ ضأٜإ  إػأي١:ٗ  ا٭ؾاعط٠: أ

ٍٴ ٚٸ َٹٔ »ٕٸ إ :ا٭  .(110)«استذٳب بػٳبع مساٚات ٟسٳًؿٹِٗ ْٝعاڄ: ٫ ٚايصأٌٖ اٱغ٬ّ 

ُٸ ٟٴضأ :اٯخٳطٴ ٚاٯخٹطٴ ـٴ ٟٸبٳعس ا٭ؾعط ٟٸ١ٹ إصٖب ا٭ؾعطأ٥ ، ٖٚٛ ٖصا إٛق
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ٚٳٟٸايعًٛ  .(111)ٙ بػٓسٳٜٔ َٚتٓٳٌٚٵ; ض

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١; ؾٝعٝٸ١ ٚغٴٓٸ١ٝ، َتٸؿك١ڄ َ٪تًؿ١ڄ ع٢ً ا٫قتسا٤ ٚا٫ٖتسا٤  ناْت ا٭

ٔٴ تٳُٝٝٸ١ځٟٸيعًٛبٗصا إٛقـ ا ٗٵُٝٸ١ڂ ٫تٴجبٹتٴ ي٘ سٴذٴباڄ أق٬ڄ; »ؾٓازٳ٣:  ،، إٍ إٔ دا٤ اب اؾځ

ٚٴ ،«ؾٛمٳ ايعطف»٭ْ٘ عٓسِٖ يٝؼ  ُٹع قځكٸاباڄ  ٞڎٕٚ ا٭ثطٳ إهصٚبٳ عٔ عًٜٚط أْ٘ غٳ

ـٴ: ٫ ٚايص فٴ ي٘ طٳسًځؿتٳ بػريڇ اهلل، ؾٗصا ٫ ٜٴعٵٟ استذٳب بػٳبع مساٚات... قاٍ: ...ٜٳشً

 . (112) «...إغٓازٷ

ٕٸ ٖصا ايٓلٻ إِا ٖٛ أثطٷ َهصٚبٷ عٔ عً ٔٴ تٳُٝٝٸ١، بهٹطؽڈ قاطع، أ ، ٞڎٜٳسٻع٢ اب

ِٴ ظيچ١ٺ ٚقع ؾٝٗا; ؾكس:   ٖٚصٙ أعٛ

َٳٔ غڀځط غري٠ځ أَري إ٪ٌَٓ ـص سسٻثٓا قُسٷ قاٍ: سسٻثٓا 1ط»: ×غڀځط أٚثٳلٴ 

ِٴ قاٍ ٔٴ قاٍ: سسٻثٓا إبطاٖٝ ٔٴ خٳٝج١ُځ إطاز بٳؿريٴ ـص ٚسسٻثين2ط ،اؿػٳ قاٍ: سسٻثٓا عبسٴ  ٟٸب

َٳعؿطٳ  ×ٞڎعٔ عً ،عٔ اؿاضخ ،إغشامٳ ٞعٔ أب ،ايكڂسٸٚؽ أْ٘ زخٳٌ ايػٛمٳ ؾكاٍ: ٜا 

َٳٔ ْؿځذ َٓهِ َٹٌ،  ٚځٗطٳٙٗ  ايًځشٸا َٴٛيچٝ٘  ٌڈ  ؾكاٍ:  ،ايًشِ ؾًٝؼ َٓٸا، ؾإشا ٖٛ بطدٴ

ٚځٗطٙٞپبع، ؾهطٳب٘ عًٟ استذٳب بايػٻٚايص ٬چن َٳٔ ايص ،... عًځ٢  ّٴ، ٚ ِٸ قاٍ: ٜا يځشٸا ٟ ثٴ

َټوځ، استذٳب بايػٻ َٹٌٓ، ؾكاٍ ي٘: أخڀأتٳ; ثٳهًځتوځ أ بع؟ قاٍ: ضٳبټ ايعايځٌُ، ٜا أَريٳ إ٪

ٕٸ اهللځ يٝؼ بٝٓ٘ ٚبٌ خٳًكٹ٘ سٹذابٷ; ٭ْ٘ َعِٗ أُٜٓا ناْٛا ؾكاٍ: َا نؿچاض٠ڂ َا قًتٴ  ،إ

ٕٸ اهللځ ِٳ أ ٕٵ تٳعً َٹٌٓ؟ قاٍ: أ ٘ٴ إهاْ(113)« َعوځ سٝحٴ نٓتٳٜا أَريٳ إ٪  .ٞٸ. ٖصا ٖٛ ايتٓعٜ

ـٷ تأضى ًٳ َٛق ٔٸ إ ٍٷ، يه ; ٫غتبعازٹ ٞڎثابتٷ عٔ عً ٞٸْعِ، ايػٓٳسٴ ؾٝ٘ فٗٛ

ـٺ عٔ غريڇٙ.  قسٚضڇ ٖهصا َٛق

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ بهْٛٹٗا عًٜٛٸ١ڄ  ْٞؿڃٗ  خڀ٠ٛڄ إٍ ا٭َاّ ، بٌ ٚخڀځتٵَا انتؿځت ا٭

 :«ٜٸ١دعؿط»إهإ ؾأقبشٳت 

ٍٸ »ٖـ(: 403ـ  338) ٞٸ٬ْچايباقٹ ٞقاٍ ايكان ٌٻ َا ٜس ٕٸ ن ِٳ أ َػأي١: ٚهبٴ إٔ ٜٴعً

ٔٵ غبشاْ٘ ٚتعاٍع٢ً اؿسٚخ أٚ ع٢ً مس١ ايٓكل ؾايطبټ  ُٹ شيو: أْ٘  ٜٳتكسٸؽٴ عٓ٘; ؾ

ٕڂَتكسٿ غبشاْ٘ ٚتعاٍ سٳثات، شٵؽٷ عٔ ا٫ختكام باؾٗات، ٚا٫تٸكاف بكؿات ا

ٛٸٍ ٚٚنصيو ٫ ٜٛقٳـ باي ... غبشاْ٘ ٚتعاٍيكٛيٹ٘  ;...ا٫ْتكاٍ، ٫ٚ ايكٝاّ ٫ٚ ايكعٛزتش

ٔٴ قُس ايكازم ٕٸ اهللځ»: ×ٚقاٍ دعؿطٴ ب َٹٔ ؾٞؾٗ  َٳٔ ظعٳِ أ ٤ٺ ٤ٞٺ أٚ ع٢ً ؾ٤ٞٺ أٚ 

٤ٺ يهإ ٞؾٗ  ٤ٺ يهإ ق٫ُٛڄ، ٚيٛ نإٞؾكس أؾطٳى; ٭ْ٘ يٛ نإ ع٢ً ؾ
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َٹٔ ؾ َٴشٵٞقكٛضاڄ، ٚيٛ نإ  ٜٳتعايځ٢ عٔ ْٝعڇ شيو ،«سٳثاڄ٤ٺ يهإ   . (114)«ٚاهللڂ 

ٍټ ع٢ً ٟٸَٹٔ أعِٛ ؾدكٝٸ١ٺ ن٬َٝٸ١ٺ عٓس ا٭ؾاعط٠ بٳعس ا٭ؾعط ،ٖصا ايٓلټ ، ٜس

 اعتكازٹٙ بـ:

ّٳ اٱَا1ّ ٕٸ ن٬ ّٳ اهلل  ×ـ أ ٕٸ ن٬ ٌٷ ٚسٴذٸ١څ، نُا أ ٌٻزيٝ ٌٷ ٚسٴذٸ١څ. ععٻ ٚد  زيٝ

َٳٓا ٜٴعبٻطٴ عٓ٘ بـ ـ 2 ٕٸ إَا ٝٻٓ «×»أ ٕٸ ْب ٗٳ٢ «×»ا ٜٴعبٻطٴ عٓ٘ بـ نُا أ ; ٖصا َٓت

 اٱنطاّ ٚاٱعٛاّ.

ُٳٔ مسٻ3 َٴ٘ بٝس اٱَاّ; ؾ ٕٸ ايؿٹطىځ، أخڀطٳ َػا٥ٌ ايه٬ّ، إِا ظَا ّٴ ـ أ اٙ اٱَا

 َؿطڇناڄ ؾٗٛ َؿطىڅ.

يٝٳشترٻ  ،ٖـ(465ـ  376) ٟٸ، أبٛ ايكاغِ ايكڂؿٳريٟٸِٴ ا٭ؾعطٚدا٤ بٳعسٳٙ إتهًڍ

ٍٻ بٓٳكٻٌ قازقځ  ٌ: ٚيٝٳػتسٹ

ٍٴ ٚٸ  سٳطؾاڄ سٳطؾاڄ. ،ٞٸ٬ْچْكځً٘ نُا ْكځً٘ ايباقٹ ،: َا شٳنطْاٙا٭

َٹٓا قٛيځ٘ ٞايجاْ ٌٻ: تؿػريٴ إَا ِٻ﴿: ععٻ ٚد ْٳ ثٴ ٕٸ  ﴾تٳسٳيډ٢ا ؾځزٳ ٔٵ»بأ ٖٻِ أْ٘ بٓؿػٹ٘  َٳ تٛ

ِٻ َػاؾ١ڄ; إِا ايتٳساْ ٛٻ ٫ٚ عٴس عٔ أْٛاع إعاضف; إش ٫ زٴطٴب َٓ٘ بٳأْ٘ نًډُا قځ ٞزٳْا دعٳٌ ثٳ ْ

 .(115)«سٳبٴعٵ

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ; ؾٝع١ڄ ٚغٴٓٸ١ڄ، َتُػٿ َٹٓابكٝٳت ا٭ إهإ عٔ  ْٞؿڃٗ  ه١ڄ بكٍٛ إَا

ٕٵ دا٤ اهلل أع ٔٴ تٳُٝٝٸ١ځ )ٛاَاڄ ٚزٖٛضاڄ، إٍ أ ّٴ »ؾكاٍ:  ،ٖـ(728ـ  661اب ٖصا ايه٬

ٌٴ  ٖچا اتٸؿځل أٖ ٖٴ٘   ...إعطؾ١ ع٢ً أْ٘ َهصٚبٷ ع٢ً دعؿطٚأؾبا

ْكځً٘ ايعًُا٤ٴ ايجٹكاتٴ عٓ٘ َعطٚفٷ;  ٟع٢ً دعؿطڈ نجريٷ َٓتؿٹطٷ، ٚايص ٚايهصٹبٴ

ـٴ ضٚا١ٜځ إؿرتڇٜٔ عًٝ٘ َٴػًڍ(116)«ىايٹ ٔٳ تُٝٝٸ١ځ  ٕٸ اب َٴكسٿ. ٖصا ْلپ بأ ٌٸ َا ِٷ  ْكځً٘ »مٷ به

َٹٓا «ايعًُا٤ٴ ايجٹكاتٴ ٔٳ تٳُٝٝٸ١، بطٚسٝٸتٹ٘ ٗ  ،عٔ إَا ٔٸ اب ايعكا٥س ٚا٭خ٬م ٚا٭سهاّ. يه

ّڈ يٲَاّايع ٌٸ بػاط١ٺ بايٛنع ٚايهصٹب ع٢ً ن٬ اتٻؿځل ايؿطٜكإ  ،كبٝٸ١، ٜٳشهِ به

 ع٢ً ْكًٹ٘.

ٔٴ دٳٗبٳٌ  ضٳزٻ ع٢ً ٖصا ايه٬ّ عًُا٤ٴ ٚعُٛا٤ٴ ا٭ؾاعط٠، ٚٗ َٴعاقٹطٴٙ اب طًٝعتٹِٗ 

َٹٔ ش»ٖـ(; قاٍ: 733ـ  670) ٞٸب٬چايهڂ ٕڂكتبٳؼٴ  ٍٴ: ٖٚٛ ا ٚٸ ٕٴ ا٭  ٞٸػٳب ايعٳناؿځ ٟايبٴطٖا

قاٍ:  ،ضنٞ اهلل عٓ٘، غٝٸسٹ ايعًُا٤ ٚٚاضخٹ خريڇ ا٭ْبٝا٤، دعؿطڈ ايكازم ٞٸػٳب ايعًٚايٓٻ

 .(117) «...; ٚتكطٜطٴ ٖصٙ ايسٳ٫ي١ أْ٘«٤ٺ يځهإ قكٛضاڄٞؾٗ  يٛ نإ اهللڂ»
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َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ; ؾٝع١ڄْٴعٝسٴ:  َٹٓاٚغٴٓٸ١ڄ، َتُػٿ بكٝٳت ا٭  ْٞؿڃٗ  ه١ڄ بكٍٛ إَا

ٔٵإهإ عٔ اهلل أع ٕٳ عٔ اهلل ٚقس تٳًځت قٛيځ٘  ٛاَاڄ ٚزٖٛضاڄ; يه ععٻ نٝـ ْؿځت إها

ٌٻ ِٻ﴿: ٚد ايكطإٓ؟! إِا ْؿځت٘ َٛاؾځك١ڄ ٱَاّ ٗ  تٻ َطٸاتٺغٹ ﴾فڇًځ٢ ايعٳطٵٛٳ٣ عٳتٳاغٵ ثٴ

ٕٸ  ٟايص ،×ايه٬ّ اهللځ ـ تعايځ٢ ـ خًځل ايعطفٳ إٚٗاضاڄ يكسضتٹ٘، ٫ َهاْاڄ »ْبٻٗٗا ع٢ً أ

 .«يصاتٹ٘

ٔٸ ٔٵ يه أعذب ايعذا٥ب، ٚأغطب ايػطا٥ب، غڂطب١ ْػب١ ٖصا ايٓلٸ اـايس  َٹ

 طايب; ٞبٔ أب ٞٸايطا٥س إٍ عً

ٔٵ َٹ ٛٸف، ٚنأْٸ ؾكس شٳنط ٖصا ايٓلٻ عًځُإ  َٹٔ إْؿا٥ُٗا أع٬ّ ايتك  ٘

ٝٵ  ُٗا;ْؿػٳ

ٗٳط ايعطفٳٞٸقاٍ ايٛاغڀ» إٚٗاضاڄ يكسضتٹ٘، ٫ َهاْاڄ يٹصاتٹ٘; إش ايصاتٴ ٖتٓٹعٷ  ;: أٚ

 ،(118)«اٱساط١ٹ ب٘ ٚايٛقٛفٹ عًٝ٘عٔ 

ٔٴ عڀا٤ٺ: ...»  . (119)«إٚٗاضاڄ يكسضتٹ٘، ٫ َهاْاڄ يٹصاتٹ٘ ;خًځل ايعطفٳٚقاٍ اب

ٝٵٗ  ،ايسٜٔ اؿٹكينٸ ٞٸٚشٳنطٙ تك  ; قاٍ«أٌٖ ايتشكٝل»٘، ْاغباڄ إٜٸاٙ إٍ َكٓٻؿځ

ٌٴ ايتشكٝل: شٳنط ايعطفٳ» ن٬ إكٓٻؿځٌ:ٗ   َهاْاڄ إٚٗاضاڄ يكسضتٹ٘، ٫ ;ٚقاٍ أٖ

 .(120)«يٹصاتٹ٘

ٕٸ ٖصا ايٓلٻ ايه٬َ َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ، بعًُا٥ٗا ٚعُٛا٥ٗا، مل تهٔ تعًِ بأ  ٞٸؾا٭

ٌٷ ْٕ ، إٍ أٞپإِا ٖٛ إَاَ ٔٵ»بٻٗٗا َٔ غؿًتٹٗا ضدٴ أ١ُ٥ٹ ا٭قٍٛ ٚقسٚضڇ اٱغ٬ّ،  َٹ

عبسٴ  ايؿاضڇمٴ بٌ ايؿٹطٳم، أبٛ َٓكٛض، أ٫ ٖٚٛ: (121)«بإْاعڇ أٌٖ ايؿهٌ ٚايتشكٌٝ

 ػټ١ٓاتٻؿل دٴُٗٛضٴ أٌٖ اي»ٖـ(; قاٍ: 429)غؿځطاٜٝينٸاٱ ٞٸايتٳُُٝ ٟٸبٔ طاٖط ايبػساز ايكاٖط

ٕٷغبشاْ٘ ٚتعاٍ... ع٢ً أْ٘ )ٚاؾځُاع١ َٹٌٓ عً( ٫ ٜٳشٜٛ٘ َها  ٞٸ... ٚقس قاٍ أَريٴ إ٪

ٕٸ »: ضنٞ اهلل عٓ٘   .(122)«يصاتٹ٘ إٚٗاضاڄ يكسضتٹ٘، ٫ َهاْاڄ ;اهللځ ـ تعايځ٢ ـ خًځل ايعطفٳإ

ِٴ غٹطٻ اتٸؿام  ِٴ ايعٛٝ ع٢ً  «ٚاؾځُاع١ ػټ١ٓدٴُٗٛض أٌٖ اي»يكس أؾؿٳ٢ يٓا ٖصا ايعايٹ

 إهإ عٔ اهلل،  ْٞؿڃ

ٕٸ ايٛاٖطٳ بٳسٵ ٚاڄ َٔ ن٬ّ اهلل إهطٻض غتٻ َطٸاتٺ ٖٛ إثباتٴ إهإ هلل َع أ

 .غبشاْ٘ ٚتعاٍ

َٸ١ڂ اٱغ٬َٝٸ١ڂ تكٍٛ:  سٹ سٹ ٚتٗتٳٚمل تكتٳ ،«نتابٴ اهلل بٴٓاسٳػٵ»ؾًٛ ناْت ا٭



 االجتهاد والتجديد

ٕٳ هلل  َٹٓا، يهاْت تٴجبٹتٴ إها ٌٻبإَا  .ععٻ ٚد

ٗٳٓا ٞٸتأضٜذ ايه٬ّ اٱغ٬َٗ  ٖصٙ سكٝك١څ ضا٥ع١څ ْاقع١څ ٫َع١څ داَع١څ َاْع١څ ، ْبٻ

 .ٟٸعًٝٗا عبسٴ ايكاٖط ايبػساز

ٌٴ ايعِٛٝ مل ٜٳهتٳ ٌڇ ٖصا ايٓلٿٖصا ايطدٴ بٌ عكډب٘ ؾٛضاڄ ايعِٛٝ،  ٟٿايعًٛ ـٹ بٓك

ِڈ آخٳط; قاٍ:  ٟڎعًٛ بٓلڎ َٳهإ»ٚقاٍ أٜهاڄ: قس »عٛٝ ٖصا ايٓلټ، خ٬ؾاڄ  «.«نإ ٫ٚ 

َٹٔ عًُا٤  تٵٚؾاعٳ تٵيًٓلٸ ايػابل، شاعٳ ٔٵ مل ٜٳصنط أسسٷ  عًٜٛٸتٴ٘ بٌ ايؿطٜكٌ; يه

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ قٹكٸ١ځ قسٚضڇٙ عٔ عً ٌٷ ٚاسسٷ أٜهاڄ ٫چإ ،ٞڎٚعُٛا٤ ا٭ ا٭َريٴ »ٖٚٛ:  ، أ٫ضدٴ

ٔٴ أب ّٴ ب ٔڇ اؿاضخ ا٭ؾرت ايٓٳدٳعٞ ؾٹطاؽڈايعاٖسٴ، أبٛ اؿػٌ ٚضٸا َٹٔ أ٫ٚز َايوٹ ب ... ٞٸ... 

٘ٷ قاحلٷ ِٷ ؾكٝ ٔڇ عبٸاؽڈ  ٟضٴٚ»; قاٍ: (123)«عايٹ فًٹؼ ٗ  أْ٘ سهٳط ضنٞ اهلل عٓ٘عٔ اب

ُٳط بٔ اـڀچاب َٜٛاڄ ُٳط: ،ع ٜڅ أْتٳ ٜا نعبٴ، أسا ٚعٓسٙ نعبٴ ا٭سباض; إش قاٍ ع ؾ

ٌٷ٭يًتٛضا٠؟ ؾكاٍ نعبٷ: إْٸ٢  ٜڂ َٓٗا نجرياڄ، ؾكاٍ ضدٴ اجملًؼ: ٜا أَريٳ ٗ  ...سؿځ

ٌٻ د٬يڂ٘غٳًڃ٘: أٜٔ نإ اهللڂ  ،إ٪ٌَٓ ٌٳ إٔ ٜٳدًلٳ عطؾٳ٘؟ )اؾٛابٴ ٫ ٜٛدٳسٴ د ٗ  قځب

ٔٵ ،ايكطإٓ( َٹ ُٳط: ٜا نعبٴ، ٌٖ عٓسىځ  ِٷ؟ ؾكاٍ نعبٷ: ْعٳِ ؾكاٍ ع  ٗ ... لسٴٖصا عٹً

ٕٸ اهللځ ٕځكڃنإ... قبٌ خٳًل ايعطف ...ا٭قٌ اؿهِٝ أ ٗ  سٹؽ... ع٢ً قدط٠ بٝت ا

٘ځ أقشابٴوځ»ؾكاٍ:  ،إٍ نعبٺ ٞپعً ؾايتؿځتٳ ،...اهلٛا٤ ٚؾتٳشٛا  ،ٚسطٻؾٛا نتٴبٳ اهلل ،غځًٹ

ٚٳوځو، ايؿٹط١ٜځ عًٝ٘ ٕٸ ايكدط٠ځ اييت. ٜا نعبٴ،  ٫ٚ تٳػٳعٴ  ،د٬يځ٘ ٟظعُتٳ ٫ تٳشٛ إ

ٌٻ...، ٟ شٳنطتٳ ٫ ٜٳشٛظٴ أقڀاضٳٙ٘، ٚاهلٛا٤ٳ ايصعُٛتٳ ٍٳإٔ  ٚعٳعٸ اهللڂ ٚدٳ ٕٷ  :ٜٴكا ي٘ َها

َٳأ إيٝ٘...،  َٳهإ; عٝحٴ ٫ تٳبًڂػٴ٘ ا٭شٖإ...ٜٛ ٔٵ: نإ ٫ٚ   . «ٚيه

ُٳطٴ ِٴ ٚقاٍ: ٖصا ،...ؾهٳشٹوځ ع ٕٴ ايعٹً ٫ عٹؿتٴ إٍ  ،...ٖٛ ا٭َطٴ، ٖٚهصا ٜهٛ

ٔڈ ٕڈ ٫ أض٣ ؾٝ٘ أبا سػٳ   .(124)«ظَا

ّٸ، َا غڀځطٙ أسسٷ إ ٞٸـ ن٬َ ٞٸخٷ تأضىسٳسٳ ٔٸ عًٜٛٸ١ځ تعبريڇ  ٫چٖا نإ »ٚٳضٸاّ، يه

 . (125)غڀځطٙ ايؿطٜكإ «٫ٚ َهإ

ـٹ اٱَاَ ٗ  «نإ ٫ٚ َهإ»زخٳٌ َكڀًځضٴ  ٞٸـ ايه٬َ ٞٸع٢ً أثٳط ٖصا إٛق

 .قاَٛؽ ايه٬ّ ٚاٱغ٬ّ

َٸ١، ايص ٍٴ عًُا٤ ٚعُٛا٤ ا٭ ٚٸ ـ  ٞٸاقځ٘ هلصا ا٫عتكاز اٱَاَغذٻٌ اعتٓ ٟأ

ٔٴ ايبكطٞٸايه٬َ  ، بٌ:ٟٸ، ٖٛ اؿػٳ
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َٸ١، ايص ٍٴ عًُا٤ ٚعُٛا٤ ا٭ ٚٸ ٕٳ »بتعبريڇ  «نإ ٫ٚ َهإ»عكډب تعبريٳ  ٟأ ٖٚٛ اٯ

ٕٳ ٔٴ ايبكط «نُا نا  .(126)ٟٸٖٛ اؿػٳ

ٕٳ»ْعِ، ايتعبريٴ بـ  ٕٳ نُا نا ٔٸ ايؿهط٠ځ عًٜٛٸ١څ، ػٳينٸتعبريٷ سٳ «ٖٚٛ اٯ ، يه

ٚٺ ٞپٗا عًططٳس  َٓٗا: ،بعسٸ٠ أيؿا

ٕٸ اهللځ ـ تعايځ٢ ـ خًځل ايعطفٳ»: ×ـ قٛيڂ٘  . «إٚٗاضاڄ يكسضتٹ٘، ٫ َهاْاڄ يصاتٹ٘ ;إ

ٕٸ ايص»: ×ـ قٛيڂ٘ ٍٴ ي٘: أٜٔ؟ ٟإ ٔٳ ٫ ٜٴكا ٕٸ ايصأٜٻٔ ا٭ٜ ٍٴ  ٟ... إ ـٳ ٫ ٜٴكا نٝٻـ ايهٝ

 .«ي٘: نٝـ؟

ٔٵ ،×ـ قٛيڂ٘ َٳ ٕٸ اهللځ ٫ »: «ب بػٳبعڇ طٹبامڈاستذٳ ٫ٟ ٚايص»أقػٳِ:  ضزٸاڄ ع٢ً  ًٜٚځو، إ

 . «٤ٺ٤ٞٷ عٔ ؾٜٞٳشذٴبٴ٘ ؾ

ٍٴ ايج٬ث١ڂ أثٻطت ُٳتٵٟٸػٳٔ ايبكطاؿځٗ  ٖصٙ ا٭قٛا ١ًْٺ ٗ  كٳٗا٘ إٔ ًٜدٿ، ؾأهل

ٕٳ»ٚاسس٠ٺ:  ٕٳ نُا نا .«ٖٚٛ اٯ

ٔٳ ايبكط َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٟٸت٬ اؿػ َٹٔ ؾٳتٸ٢ ايؿٹطم  ،عًُا٤ٴ ٚعُٛا٤ٴ ا٭

ٝٸ١ځ:ايه٬َٝٸ١،  ٝٸ١ځ ا٭ظٳي  ؾاعتكځسٚا اي٬َهاْ

ٍٴ إعتعي١» ٕٸ اهللځ ايتٛسٝس... ٖٛ َا ادتُعٳت عًٝ٘ٗ  قٛ ٌٻ... َٔ أ ٫ ٜٳشكٹطٴٙ  ععٻ ٚد

ٍٵإهإ ٕٷ٫ٚ ي٘ ... مل ٜعٳ  .(127)«... َها

ٖصٙ اؾ١ًُ: اـٛاضزٴ، ٗ  ايتٛسٝس، ٚقس ؾاضنځِٗٗ  ؾٗصٙ ١ًْڂ قٛيٹِٗ»

ٕڂطد١٦ َٹٔ ا ـٴ   .(128)«ٚطٛا٥

... اٍ:... نإ اهللڂ... ٫ٚ َهإ...، ٚنإ اهللڂسٳٓٝؿ١ځ(...: أٜٔ اهلل؟ ؾك ٞقًتٴ )٭ب»

ٔٷ  .(129)«ٚمل ٜهٔ أٜ

ٝٸاڄ، ؾاتٻبٳع أتباعٴ أبٞٸٖصا إٛقـ ايه٬َٗ  اتٻبٳع أبٛ سٳٓٝؿ١، ٗ  سٳٓٝؿ١، ٞ، عً

ٝٸاڄٞٸٖصا إٛقـ ايه٬َ  َجٳ٬ڄ: .، عً

بٗصا إٛقـ ٚازٻع٢ اٱْاعٳ عًٝ٘; قاٍ:  ، استرٻٞټايػًځؿ ٟټأبٛ ْكط ايػٹذٵع

ٕٸ اهلل»  . (130)«... نإ ٫ٚ َها٫ٕتٸؿاقٹٓا أ

ٌٻإهإ عٔ اهلل  ٞ، استٳرٸ ع٢ً ْؿٟٿ، ؾاضحٴ ايبداضبسضٴ ايسٜٔ ايعٝينټ  ععٻ ٚد

 .(131)«ؾكس نإ ٫ٚ َهإ»بٗصٙ ايعباض٠: 

ٌٴ »َكاّ ا٫غتس٫ٍ: ٗ  إهإ عٔ اهلل، ٚقاٍ ٞضأؽٴ إاتٴطٜسٜٸ١ قطٻح بٓؿڃ ا٭ق
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ٕٸ اهللځ  .(132)«... نإ ٫ٚ َهإؾٝ٘: أ

َٹٔ َتهًڍ ٖصٙ ايعكٝس٠ ايعًٜٛٸ١ ـ ٗ  إاتٴطٜسٜٸ١ ضا٥سٳِٖ ٚقا٥سٳِٖ َُٞا خايځـ أسسٷ 

ٝٸ١، أبساڄ ٚبتاتاڄ  َجٳ٬ڄ: .اؿػٳٓ

ٕٸ اهللځ  ٟٸأبٛ بهط ايطاظ ٌٻقاٍ بأ ٕٳ عًځ٢ َا نإ ٫ٚ َهإ» ععٻ ٚد ... ٖٚٛ اٯ

 ػٳٓٝٸتٳ٘.َٴعًٹٓاڄ عًٜٛٸتٳ٘ ٚسٳ ،(133)«ٝ٘ نإعً

َٹؿ ٞټأبٛ ايجٓا٤ اؿٓٳؿ ٕٸ قاْعٳ ايعايځِ»قطٻح بـ  ٞټاي٬  ،«... نإ ٫ٚ َهإأ

ٍٸ عً ٍٸ عًٝ٘ َا اغتسٳ  .(134)عًٝ٘ ٞپٚاغتسٳ

إصٖبٴ » ؾكاٍ: ،ٞټأبٛ ايربناتٹ ايٓػٳؿ ايعِٛٝ، ٟټدا٤ إاتٴطٜس ،٫ آخٹطاڄ ،ٚأخرياڄ

ٍٴ عً  .(135)«نإ ٫ٚ َهإ: ...ضنٞ اهلل عٓ٘ٸ ٞقٛ

ٕٵ ٔٴ أْٳؼ ؾٗٛ ٚإ َٸا َايوڂ ب ٔٸ أتباعٳ٘ قاطب١ڄ مل ٜكطٿ أ ح بٗصٙ ايعكٝس٠ ايعًٜٛٸ١، يه

 قس قطٻسٛا بٗا; َِٓٗ:

ٕځكبٴط ٖٳب ا َٳٛ ٔٴ  ٔڇ أبٗ  ،ٟټقُسٴ ب ٔٴ (136)ظٜس ٞؾطح ضغاي١ ؾٝدٹ٘ اب ُٳط اب ، ٚأبٛ ع

ٍٴ ؾٴطٸاح ايبداض(137)عبس ايبٳطٸ ٚٸ ٔٴ بٳڀچاٍٟٸ، ٚأ ، ٚأخرياڄ ٫ آخٹطاڄ ايعًځُإ ايعُٛٝإ: (138)، اب

ٝٿ ;طإؿػٿ ايكڂططڂيبٸ ٕڂٓ ٔٴ ا  .(139)طٚاب

َٸا ايؿاؾع ٕٳ اهللځ »إهإ بـ  ٞؾكس استٳرٸ ع٢ً ْؿڃ ٞٸأ نإ ٫ٚ  غبشاْ٘ ٚتعاٍأ

ٕٳ ٖٚٛ ع٢ً قؿتٹ٘ ا٭ظٳيٝٸ١  . (140)«َهإ، ؾدًځل إها

ٝٸاڄ، ؾاتٻبٳع أتباعٴ ايؿاؾعٞٸايه٬َٖصا إٛقـ ٗ  ،ٞٸاتٻبٳع ايؿاؾع ٖصا ٗ  ،ٞٸ، عً

ٝٸاڄٞٸإٛقـ ايه٬َ  َجٳ٬ڄ:. ، عً

ٔٴ نڂ ٔٴ سٹبٸإ(141)ب ايكځڀچا٬ٕچاب ٘ٴ (143)طإؿػٿ ، ٚايجعًيبٸ(142)، ٚأبٛ ساتٹِ اب ، ٚايؿكٝ

ٕٸ ضبٻٓا ٟټِٴ ايطا٥سٴ ا٭ؾعط، ٚإتهًڍ(144)ٞٸوٝٳ٢ ايعٹُطاْ ٞټايػًځؿ  نإ ٫ٚ»; اعتكځس بأ

 . (145)«... ٖٚٛ بٳعٵس خٳًڃل إهإ نُا نإ قځبٵٌ خٳًكٹ٘ٞٸَهإ، ؾدًځل ايعطفٳ ٚايهطغ

َٹٔ َتهًڍ ٖصٙ ايعكٝس٠ ايعًٜٛٸ١ ـ ٗ  ا٭ؾاعط٠ ضا٥سٳِٖ ٚقا٥سٳِٖ َُٞا خايځـ أسسٷ 

ٝٸ١، أبساڄ ٚبتاتاڄاؿځ ٔٴ ايڀٝٿ. ػٳٓ بٛ ، ٚأ(147)ٟٸ، ٚأبٛ ايكاغِ ايكڂؿٳري(146)ٞٸ٬ْچب ايباقٹَجٳ٬ڄ: اب

ٛٳٜينٸ(148)ٟٸإغشامٳ ايؿرياظ َٳٌ اؾ ّٴ اؿط ْځعٛا »: ٟٸقاٍ ايبػساز، ٚ...(149)، ٚإَا ٚأ

ضنٞ  ٞٸ... قاٍ أَريٴ إ٪ٌَٓ عًؾځُاع١( ع٢ً أْ٘ ٫ ٜٳشٜٛ٘ َهإٚا ػټ١ٓ)دٴُٗٛضٴ أٌٖ اي

 .(150) «...:اهلل عٓ٘
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ٍٳ عً ٔٴ سٳٓبٳٌ ؾٗٛ ٚأتباعٴ٘ قبٹًٛا قٛ َٸا اب ٍٳ ، ٚضزٸ«نإ ٫ٚ َهإ»: ٞڎأ ٚا قٛ

ٕٳ»ػٳٔ: اؿځ ٕٳ نُا نا ٕٸ اؾځُٗإشا أضزٵ» ْٴػٹب إيٝ٘: .«ٖٚٛ اٯ ِٳ أ ناشبٷ ع٢ً  ٞٸتٳ إٔ تٳعً

ٕٸ اهللځ ٕٴٗ  اهلل سٌ ظعٳِ أ ٌٸ َهإ، ٫ٚ ٜهٛ ٕڈ، ؾكڂٌ: أيٝؼ ٗ  ن ٕٳ َها ٕڈ زٚ َها

ٕٸ أٓسٳ ٚاؾځُٗٝٸ١ځ ـ سٳ(151)«٤؟!ٞاهللڂ نإ ٫ٚ ؾ ؿٹكٕٛ ع٢ً ػٳبٳ تعبريڇٙ ـ َتٻ. ٖصا ْلپ بأ

 .«نإ ٫ٚ َهإ»

ٜڂ عبسٴ ايػينٸ ّٳ ع٢ً َا »: قطٻح اؿاؾ نإ اهللڂ ٫ٚ َهإ، ٚيٝؼ ٖٛ ايٝٛ

 .(152)«نإ

ٔٴ تُٝٝٸ١:  ٕٳ عًځ٢ َا عًٝ٘ »ٖصٙ ايعٜاز٠ڂ اٱؿازٜٸ١ڂ; ٖٚٛ قٛيڂِٗ: »قاٍ اب ٖٚٛ اٯ

ٕٳ ٗٿقكٳس بٗا إتهًڍ «نا  .(153)«...١ُڂ١ُځ إتذ

َٹٓا ايكازم أْ٘ «زاٱؿا»ْبٳع ايٓٴؿا٠ځ بـ  ت قاٍ: أضازٳ»، تأثټطاڄ َا ْٴػب إٍ إَا

 . (154)«سٳتٵسٳ ضبٻٗا ؾأؿځإعتعي١ڂ إٔ تٛسٿ
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ًّ البٍني يف ٔاقعٛ عاشٕااٞ ْٔا السٗدٚ أ  َد

 بني احلكٗكٛ ٔاألةطٕاٚ
 

 

 خڀٝبٺ ٟٸأ ٜتٓاٚهلا اييت ^ٌٖ ايبٝتأ١ُ٥ أغري٠  ضٚا١ٜ هلا ؽهع ٖٓاى َكاٜٝؼ

 ٕأغريتِٗ  ٚ ناتب عٓس تٓاٚهلِ هلصٙ ايػري٠ إباضن١، ؾٝؿرتض ٗ زضاغ١أ ٚ أزٜبأ

ٛٸ ،ا٫ط٦ُٓإ ع٢ً َٓٗر تعتُس اييت  ز٠إتعسٸ ايكطا٥ٔ ػُٝع َٔ خ٬ٍ ٕايصٟ ٜته

 ٍ ايٓتٝذ١ ايكشٝش١.إ تٛقٌ ايباسح

٫ هٛظ  نُا ِ،َػًډ ْ٘ ؾ٤ٞٷأع٢ً  ضىٞايتا ايٓكٌ هٛظ ا٫عتُاز ع٢ً ؾ٬

 طٵعٹايػري٠ مل تٴ نتب ؾػايب ;ايػٓس ٚدٛز يعسّ ا٫عتباض عٔ غكاٙ ايٓكٌ ايتاضىٞإ

 غاْٝس.ا٭ يصنط اٖتُاَاڄ

 ايطداٍ عًِ كٌ ٗاحملكڍ يس٣ إعتُس إب٢ٓ ا٫ط٦ُٓإ ـ ٖٛ ٖٚصا إب٢ٓ ـ ؼكٌٝ

 .ايػري٠ عًِ قػاّأ أسس يعًِا ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ٖصا ٚايتعسٌٜ(، عًِ اؾطح)

ؾ٬ هٛظ  ٖصٙ ايكاعس٠، ٕ تڀبلأنطب٤٬ هب  سساخ ٚاقع١أٚٗ اغتعطاض 

ٌڈ ،ا٫قتكاض ع٢ً ايطٚاٜات قشٝش١ ايػٓس ؾك٘ ع٢ً ٚقٛع اؿسخ َٔ عسَ٘،  نسيٝ

ـٷ٭ٚ أْٗا َطغ١ً ايطٚا١ٜ ٭ عٔ اٱعطاض نُا ٫ هٛظ ٌٸ إش ;ٕ غٓسٖا نعٝ  تًو ن

ِٸ قطا٥ٔ ٌَٛض ُجٿا٭  .ا٫ط٦ُٓإ نٞ وكٌإٍ بعض  بعهٗا ٜٴه

ّڈ  ٕ ػسأٜٚٓسض  ،كتًؿ١ ـ نبري ـ يسٚاعڈ ٚيكس سٛٝت ٚاقع١ نطب٤٬ باٖتُا

 .نطب٤٬ ٚاقع١ ٖٛ اؿاٍ ٗ ْايت ا٫ٖتُاّ نُا تاضى١ٝ ٚاقع١ڄ
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 ا٫ط٦ُٓإ. غريٙ َٚٔ َٓ٘ سكٌ إشا نعٝؿاڄ نإ يٛ ٢ستٸ ٜٓؿع خربڈ ٟټأٖٓا ؾ َٚٔ

 قًتٴ قاٍ: ٜعٜس بٔ عُط (1)ؾؿٞ قشٝش١ ;س ٖصا إع٢ٜٓات يت٪ٜٿت ايطٚا٤ٚقس دا

 ٚمل ،شنط نُا ايكسض ي١ًٝ ٗ هَِٝا ٜأت طٻكٹٜٴ مل ٔٵَٳ أضأٜتٳ :×اهلل عبس ٭بٞ

َٸ هشسٙ؟  ;ناؾطٷ ؾٗٛ ب٘ لٵٜجٹ ؾًِ ٗ عًُٓا ب٘ ٜجل ٔٵٖډ ١اؿذٸ عًٝ٘ قاَت إشا اقاٍ: أ

ٔٴ﴿: ×قاٍ ثِ ٜػُع، ٢تٸس عصضڈ ٗ ؾٗٛ شيو ٜػُع ٫ ٔٵَٳ َاأٚ َٹ ٜٴ٪ٵ ٌٳ ٚٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ﴾يٹ
(2). 

٫ٚ  بايطٚاٜات قشٝش١ ايػٓس، عاؾٛضا٤ ٫ مكط ٚاقع١ ٚعًٝ٘ ٜٓبػٞ عًٝٓا إٔ

اييت يٝؼ ؾٝٗا قطا٥ٔ تؿٝس ا٫ط٦ُٓإ، ؾ٬  ،خباض غري إػٓس٠ْعتُس نصيو ع٢ً ا٭

 .ؾطاٙ ٫ٚ تؿطٜ٘إ

ِٸأَٚٔ   ١سساخ ٚفطٜات ٚاقعأَعاؾ١ إٛاظٜٔ اييت ٜٓبػٞ َطاعاتٗا ٗ  ٖ

 َطإ: أعاؾٛضا٤ 

ض ٜٚػتبعس ٜٚطدٿ ٜٚٓؿٞ ؾٝجبت ،ا٫ختكام شٟٚ َٔ ايباسح ٕ ٜهٕٛأ: ٍٚٸا٭

 .غًؿٓا شنطٖاأنُٔ ايكٛاعس ٚايكٛاٌْ اييت 

 ،ٚاٱثبات ايٓؿٞ ع١ًُٝ ٗ يًُكازض ايؿاٌَ ٚإػض ع٢ً ايكطا٥ٔ : ا٫عتُازايجاْٞ

 .ػإٚا٫غتش ايصٚم ؼهِٝ َٔ بس٫ڄ

َري أظٚز  ،ايبٌٓ ّٸأغٓتٓاٍٚ غري٠ ايػٝس٠  :اؿكط ٫ ،إجاٍ غبٌٝ ٚع٢ً

ّ َٔ خ٬ٍ َا تكسٻ ،ضبع١ ايصٜٔ اغتؿٗسٚا ٗ ٚاقع١ عاؾٛضا٫ٚ٤زٙ ا٭أ ّٸأٚ ،×إ٪ٌَٓ

 َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل. .غڀٛض٠ ٗ ٖصا اجملاٍيٓعطف ايكشٝض َٔ ا٭ ;قٍٛأَٔ قٛاعس ٚ

 َٔ خ٬ٍ َباسح: شيو ٚغٝهٕٛ 

 

ّٸ: .. ايًكب.ؾاط١ُ: ا٫غِ»دا٤ ٗ َٛقع ايعتب١ اؿػ١ٝٓٝ َا ًٜٞ:   ٚقس .ايبٌٓ أ

ٌٸ ;امسٗا ع٢ً ÷نٓٝتٗا غًبت  أَريٴ ٜكتكط إٔ ايتُاغٗا ...إٍ ٜعٛز شيو ٚيع

ٕڇ طٜتصنډ ي٬٦چ ;ايه١ٝٓ ع٢ً عًٝٗا ْسا٥ٹ٘ ٗ ×إ٪ٌَٓ َٻ ’اؿػٓا  ؾاط١ُ ُٗاأ

ّٸ اغِ ٕٸإ إشٵ ايساض، ٗ ٜٓازٜٗا نإ ّٜٛ عًٝٗا اهلل ٛاتقً  ؾاط١ُ ٖٛ َطٻ نُا ايبٌٓ أ

 .(3)«سعاّ بٓت

 :  َٔ ٚدٛٙ قٍٛ: ٖٚصا غري قشٝضڈأ
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بٌ ٖٞ َٔ ، خٌ ٗ نتبِٗٚ إ٪ضٿأَٔ ايعًُا٤  سسٷأ١ : مل ٜصنط ٖصٙ ايككٸٍٚٸا٭

 ١.غاؽ هلا َٔ ايكشٸأإدتًكات اييت ٫ 

 ْعٛا ع٢ًأ بٌ امساڄ، هلا ٚإؿٝس ايب٬شضٟ ٚايڀربٟٚايعبريٟ  طٜصن : ملايجاْٞ

ٕٸ ّٸ أ  .امسٗا ايبٌٓ أڂ

ّٸ»: ٖـ(256ايعبريٟ) قاٍ  بٔ ايٛسٝس بٔ ضبٝع١ بٔ خايس بٔ بٓت سعاّ ايبٌٓ أڂ

 . (4)«ضبٝع١ بٔ ن٬ب بٔ عاَط بٔ نعب

 بٝع١ض بٔ يبٝس أخٞ ضبٝع١ بٔ سعاّ بٓت ايبٌٓ ّٸأڂ»ٖـ(: 279قاٍ ايب٬شضٟ)

 .(5)«ايؿاعط

ّٸ»: ٖـ(310)ٚقاٍ ايڀربٟ  بٔ ضبٝع١ بٔ خايس بٔ اجملٌ أبٞ سعاّ بٓت ايبٌٓ أڂ

 . (6)«ن٬ب بٔ عاَط بٔ بٔ نعب ايٛسٝس

ّٸ»: ٖـ(413إؿٝس) ٚقاٍ ايؿٝذ  .(7)«زاضّ خايس بٔ بٔ سعاّ بٓت ايبٌٓ أڂ

 
÷

ٌٸ ٗ هلِ ÷ايعٖطا٤ أٜتاّ نإ»: ًٜٞ َا اؿػ١ٝٓٝ يعتب١ا َٛقع ٗ دا٤  ظا١ٜٚ ن

َٸ إٍ ِٖتؿسٸ شنط٣ ايبٝت ظٚاٜا َٔ  َٔ أثطاڄ ٕٚٵٜطٳ ًٜتؿتٕٛ ٚسٝجُا ايؿٗٝس٠، ِٗأ

 اؿعٜٔ بكٛتٗا ٕآايكط هلِ تكطأ ٖٚٞ ،اؿػٌٓ ؾعط ُؿ٘ ناْت ؾٗٓا آثاضٖا،

 ا٭سهاّ، بعض ُِٗعًڍٚت ،|ايٓيبٸ أسازٜح بعض يبٓاتٗا تطٟٚ ٖٚٓاى اـاؾع،

  .ايطس٢ ٚتسٜط تڀبذ ناْت ٖٚٓا ٚتبهٞ، ٚتػبض ٚتسعٛ تكًٞ ناْت ٖٚٓاى

ٕٷ ٖٚٓايو  ٖصا ،÷ايعٖطا٤ أ٫ٚز أشٖإ ٗ تؿاقًٝ٘ ظُٝع عايكاڄ بكٞ َها

 عِْٝٛٗ زَعت ايعٖطا٤ ؾاط١ُ ايڀاٖط٠ ايػٝس٠ أبٓا٤ إيٝ٘ ْٛط ُانًچ ايصٟ إهإ

 ِٗؾذُٝعٴ ايساض، باب خًـ ٚبايتشسٜس ،ايساض باب ٖٛ إهإ ٖصا ايعرب٠، ٚخٓكتِٗ

 ٚإشا ،أَطِٖ َٔ غه١ٓٝٺ ٗ ^ايڀاٖط ايبٝت ٖصا أؾطاز نإ سٌ ؾاٖساڄ نإ

 ططقاتٷ تبسأ ثِ ،ؾؿ٦ٝاڄ ؾ٦ٝاڄ ٚايكٝاح ايًػ٘ ٜعًٛ ثِ ،بابِٗ سٍٛ هتُعٕٛ بايٓاؽ

ٌڈ قٝاحٴ بٝٓٗا َٔ ٜٚعًٛ ايباب، ع٢ً تكع ف١ْٛٓ  أٚ ×إ٪ٌَٓ أَري بإخطاز زٜٗسٿ ضد

 ;أبِٝٗ خًـ تاض٠ڄ ًٜٛشٕٚ ٚا٭طؿاٍ ؾٝ٘، ٔٵَٳ ع٢ً ايبٝت ٚإسطام ايساض إٍ ع٠ٛٓڄ ايسخٍٛ

َٸ خًـ ٚأخط٣  ٚإشا َٓٗا، ٜتكاعسإ ٚايسخإ ٚايٓاض ،اڄقٜٛٸ زؾعاڄ تسؾع بايباب ٚإشا ِٗ،أ
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َٿ إٍ ٜٓٛطٕٚ بِٗ  َٔ ايكّٛ ُٓع ٕأ عػ٢ ;ايباب خًـ َػطع١ڄ تٓربٟ ÷ايعٖطا٤ ِٗأ

 .ايرببط١ٜ ايڀطٜك١ بٗصٙ ايساض ٚاقتشاّ زخٍٛ

 زؾعٗا زٕٚ يتشٍٛ ;ٚنتؿٗا بٝسٖا ايباب ٚتسؾع ،ُِٗتهًڍ ٖٞ ؾبُٝٓا

ُٸ ٚنػطٖا، ٌٸ سؿسٚا بٛدٛزٖا ايكّٛ أسؼٸ اؾً ٛٸ َٔ عٓسِٖ َا ن  ايباب ؾسؾعٛا ،٠ٺق

 عًٝٗا ٜكـ نإ اييت ،ايباب تًو نػط ع٢ً اقتكطٚا يٝتِٗ ٜٚا .نػطٖٚا زؾع١ڄ

 أن٬ع ايباب تًو َع نػطٚا ِْٗأ غري ايسخٍٛ، قبٌ َػتأشْاڄ ُاڄَػًڍ |اهلل ضغٍٛ

َٸ قاضت نٝـ ٜػتُعٕٛ ^ايعٖطا٤ ٚأطؿاٍ ،÷ايبتٍٛ  ،تػاخ ٫ٚ تػتػٝح ِٗأ

ِڈ َٔ ٫ٚ ٚتػرتسِ  ؾكس ،أزضنٝين ،١ؾهٸ ٜا :قا١ً٥ ،خازَتٗا ١بؿهٸ ٚتػتػٝح ،ضاس

 . دٓٝين غكڀٛاأ ٚاهلل

 أباِٖ اٚٵيريٳ تاغتُطٸ ؾكس ،اؿسٸ ٖصا عٓس ÷ايعٖطا٤ أ٫ٚز شنطٜات تكـ ٚمل

َٸ ٚانعاڄ  ِٖٚ ،بٗاٜكًڍ َػتػًٗا ع٢ً ايعُط َٚكتبٌ ايؿباب ضٜعإ ٗ ٖٚٞ ايعٖطا٤ ِٗأ

َٸ غتشٌُ اييت ايًشٛات تًو ٚخٛف ٌڈدٳٚٳ ٗ ٜٚٓتٛطٕٚ ٜٓٛطٕٚ  أعِٝٓٗ أَاّ َٔ ِٗأ

 ا٭طؿاٍ ٕأ كًٛبِٗي ٚا٭ٚدع ْٛاٚطِٖ، عٔ ٚتػٝب قربٖا، ًَٚشٛز٠ سؿطتٗا ٗ يتٛزع

ٌٸ َٸ َاتت َا إشا ا٭طؿاٍ ن  إ٫ ،ٛاٚأسبٸ أضازٚا َا َت٢ قربٖا ظٜاض٠ باغتڀاعتِٗ ٕإؾ ِٗأ

َٸ قرب ظٜاض٠ باغتڀاعتِٗ ٜهٔ ؾًِ ،اـك١ً ٖصٙ َٔ قطَٕٚٛ ÷ايبتٍٛ أ٫ٚز إٔ  ِٗأ

 .ِٚايتهتټ ١ٜايػطٸ َٔ ؾسٜس طٛمڈ ٚؼت ،ايػطٸ ٗ إ٫چ

ٌٸ ٗ ّٸ ايػٝس٠ زخًت تٚايصنطٜا ا٭سعإ ٖصٙ ٚ  إ٪ٌَٓ أَري زاض ÷ايبٌٓ أ

ٞٸ  أٜتاّ قًٛب ٚأٚداع ٯ٫ّ ؿ١ٚإدؿڍ إٛاغ١ٝ إطأ٠ ؾهاْت ،×طايب أبٞ بٔ عً

 ؾهاْت عًِٝٗ، أ٫ٚزٖا ًتؾهٻ ٫ٚ ،ا٭ب ظٚد١ بؿعٛض َعٗا ٜؿعطٚا ؾًِ ،÷ايعٖطا٤

 ،ا٭ضبع١ أ٫ٚزٖا تٵضبٻ ايطٚس١ٝ ٖصٙ ٚع٢ً .يؿ٪ِْٚٗ ضاع١ٝڅ ،هلِ خاز١َڅ بأْٗا تؿعطِٖ

ٌڈ اؿكٝك١ ٖصٙ ضتٛنٿ عاؾٛضا٤ ّٜٛ ٚأؾعاهلِ ٚأقٛاهلِ َٚٛاقؿِٗ ٞٸ بؿه  .(8)«دً

 : َٔ ٚدٌٗ ٖٚصا ايه٬ّ غري قشٝضڈ

ٚٸ٫ڄ  ،ق٬ڄأطٜٔ خٿأٌَ ٚإتؿٌ إتكسٿسس َٔ إ٪يڍإٔ ٖصا ايه٬ّ مل ٜصنطٙ إ: أ

 ٫ٚ بػري غٓس. ٫ بػٓسٺ

ايبٌٓ،  ّٸأبِٝٗ بأعٓس ظٚاز  عاَاڄ 21نإ عُطٙ  ÷ط١ُبٓا٤ ؾاأقػط إٔ إ: ثاْٝاڄ

 !ٕ؟آهلِ ايكط أُٚؿ٘ هلِ ٚتكط ؾهٝـ ٜهْٕٛٛ قػاضاڄ
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ٞٸ بٔ اؿػٔ يسٚٴكس ؾ  بعس اثٓتٌأٟ غ١ٓ  بسض، غ١ٓ ٗ ضَهإ ؾٗط ٗ ’عً

 .(9)ث٬خ غ١ٓ ٗ ٚيس أْ٘ ٟٚٚضٴ .اهلذط٠

ٚٴ ٞٸ بٔ اؿػٌ يسٚ  . (10)ث٬خ غ١ٓ ٗ ’عً

ٚٴ  ٗ ،ٍٚا٭ ٣ْاز ؾٗط َٔ اـاَؼ ٗ ،×اؿػٌ بعس يهرب٣ا ظٜٓب يستٚ

 . (11)اهلذط٠ َٔ اـاَػ١ ايػ١ٓ

ّٸٚٚيست   ٚعؿطٜٔ َٔ غتٸ غ١ٓ ،ؾعبإ َٔ ايطابع ٗ بٓا٥ٗاأٍٚ أاؽ ايبٌٓ ايعبٸ أڂ

  .(12)اهلذط٠

 
 

ّٸ تٓتٛط ناْت إس١ٜٓ ٗ»: ًٜٞ َا اؿػ١ٝٓٝ ايعتب١ َٛقع ٗ دا٤  عٛز٠ ايبٌٓ أ

 نتؿٗا، ع٢ً ×ايعباؽ قػري ؼٌُ ناْت نطب٤٬، َٔ ٚعٝاي٘ اؿػٌ قاؾ١ً

 ا٭بٓا٤ ٚيكا٤ ٚقٍٛ ؿ١ٛ بترتقډ ايكاؾ١ً، قسّٚ َهإ سٝح َٔ ايڀطٜل إٍ ٚتٓٛط

 .قطبٺ عٔ ٜطاٖا ٔٵٕځ إؿٗس ٜبسٚ ٖهصا.. ا٭ضبع

ٔٵ  تعطف يهٞ ٫ ايكاؾ١ً، مٛ َػطع١ڄ طٚيتٖ إٓهٛب١ ايعا١ً٥ ٚقٍٛ بعس يه

 غٓٛات تٵأؾٓٳ ٭دًٗا اييت ايػا١ٜ َكري َعطؾ١ عٔ تبشح ناْت ٚإِا أبٓا٥ٗا، َكري

 !اؿػٌ؟ عٔ أخربْٞ ،ملصس ابٔ ٜا :×اؿػٌ ٖٚٛ عُطٖا،

 اٱَاّ أقشاب أسس ،«سصمل بٔ بؿط» َٔ تٵزْٳ أْٗا إٍ تاضى١ٝ َكازض ٚتؿري

ـٸ َعطن١ بعس اؿػٌ أ٫ٚز َٔ ٞإتبكچ سايٛسٝ ايٛيس ،×ازايػذٸ  نطب٤٬، ٗ ايڀ

ٛډ»: هلا ٜكٍٛ ٖٚٛ ا٭ضبع١، أ٫ٚزٖا عٔ هٝبٗا ٖٚٛ اؿػٌ، عٔ تػأي٘ ٚأخصت  اهلل ِع

 ٚيسٟ عٔ أخربْٞ :ٚقايت ثا١ْٝ، ٠ڄَطٸ غ٪اهلا تٵعاٚزٳ أْٗا غري ،«دعؿط بٛيسى ا٭دط يو

ٛډ: قاٍ اؿػٌ،  ٚيسٟ عٔ أخربْٞ :...ثايج١ َط٠ .اهلل سعب بٛيسى ا٭دط يو اهلل ِع

ٛچ: قاٍ اؿػٌ،  أخربْٞ ،بينٸ ٜا :قايت. ..ضابع١ ٚأخط٣. عجُإ بٛيسى ا٭دط يو اهلل ِع

ٛچ: قاٍ اؿػٌ، ٚيسٟ عٔ  ؾبازضت٘ .اؽايعبٸ ايؿهٌ أبٞ بٛيسى ا٭دط يو اهلل ِع

 ْٝاٙ عتقڀچ يكس ،سصمل بٔ ٜا: قًبٗا ع٢ً ٜسٖا ٚنعت إٔ بعس ا٭خري٠، ٠يًُطٸ َتػا١ً٥ڄ

 ٔٵَٳ ْٚٝع أ٫ٚزٟ ٕأ عًِا سصمل بٔ ٜا ٚيهٔ ،ا٭ضبع١ أ٫ٚزٟ بكتٌ أخربتين ،قًيب

 :ؾأدابٗا اؿػٌ؟ عٔ أخربْٞ سصمل بٔ ٜا اؿػٌ، اهلل عبس ٭بٞ ؾسا٤ٷ ايػُا٤ ؼت
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ّٸ ٜا» ٛچ ،ايبٌٓ أ  ب٬ ١دجٸ نطب٤٬ بأضض ؿٓاٙخًډ ؾًكس باؿػٌ، ا٭دط يو اهلل ِع

 .(13)«عًٝٗا اڄَػؿٝٸ ا٭ضض إٍ ٚغكڀت ٚاسػٝٓاٙ، ،ٚاٚيساٙ :كاستؾ ،«ضأؽ

 : ٚدٛٙ َٔ قشٝضڈ غري ٖٚصا

َٳٚٸإٔ إ: ٍٚٸا٭ ٚايػٝس ابٔ  ;ٖـ(645ٞ)َط ٖٛ ابٔ ِا اؿًچض٣ٚ ٖصا ا٭ ٔٵٍ 

ُٸ: سصمل بٔ بؿري قاٍ»قاٍ:  ،ٖـ(664طاٚٚؽ) ٞٸ ْعٍ َٓٗا قطبٓا اؾً  ،’اؿػٌ بٔ عً

٘چ  نإ يكس أباى اهلل ضسِ، بؿري ٜا: ٚقاٍ ْػا٤ٙ ٚأْعٍ ،ؾػڀاط٘ ٚنطب ضسً٘، ؾش

: قاٍ ،يؿاعطٷ إْٞ ،اهلل ضغٍٛ بٔ ٜا ،ب٢ً: قًتٴ؟ َٓ٘ ٤ٞٺؾ ع٢ً تكسض ؾٌٗ ،ؾاعطاڄ

ْٵ إس١ٜٓ ؾازخٌ  زخًت ٢ستٸ ٚضنهتٴ ،ؾطغٞ ؾطنبتٴ: بؿري قاٍ اهلل، عبس أبا عٳٚا

 :أقٍٛ ؿأتٚأْ، بايبها٤ قٛتٞ ضؾعتٴ |ايٓيبٸ َػذس بًػت ؾًُا ،إس١ٜٓ

ــا ــٌ ٜـ ــطب أٖـ ــاّ ٫ ٜجـ ــِ َكـ ــا يهـ  بٗـ
 

ٌ  قڂتـــــٌ   َـــــسضاضٴ  ؾـــــأزَعٞ اؿػـــــ
 

٘  اؾػـــــِ  َهـــــطٻزٷ  بهـــــطب٤٬  َٓـــــ
 

ــطأؽ  ــ٘ ٚايــ  ٜٴــــساضٴ ايكٓــــا٠ عًــــ٢ َٓــ
 

ِٸ: قاٍ ٞٸ ٖصا: قًتٴ ث ُٸ َع اؿػٌ بٔ عً  ،بػاستهِ ٛاسًچ قس ٚأخٛات٘ ات٘ع

 ض٠كسٸ إس١ٜٓ ٗ تٵبكٝٳ ؾُا َهاْ٘، ؾهِعطٿأ إيٝهِ ضغٛي٘ ٚأْا بؿٓا٥هِ، ْٚعيٛا

ٔٸ َٔ ٕٳبطظٵ إ٫چ ب١قذٸ ٫ٚ ٔٸ َهؿٛؾ١ڄ ،خسٚضٖ ُٸ ،ؾعٛضٖ ٔٸ ؿ١ڄك  ناضبات ،ٚدٖٛٗ

ٔٸ ٛٳ ٌٜسع ،خسٚزٖ  ع٢ً أَطٸ َٜٛاڄ ٫ٚ ،ايّٝٛ شيو َٔ أنجط بانٝاڄ ضٳأځ ؾًِ ٚايجبٛض، ٌٜٵباي

 :ؾتكٍٛ ،اؿػٌ ع٢ً تٓٛح داض١ٜڄ ٚمسعتٴ َٓ٘، إػًٌُ

ــ٢ ٝٸسٟ ْعـــ ــ ــاعڈ غـــ ــاٙ ْـــ ــاؾأ ْعـــ  ٚدعـــ
 

ــين  ــاٙ ْــــــاعڈ ٚأَطنــــ  ؾأؾذعــــــا ْعــــ
 

 ٚاغـــــهبا بايـــــسَٛع دـــــٛزا ؾعـــــٝينٻ
 

ــٛزا  ــسَعڈ ٚدٴـ ــس بـ ــا بعـ ــاڄ زَعهُـ  َعـ
 

ٔٵ ع٢ً  ؾععععـا  اؾًٌٝ عطف ز٢ٖ َٳ
 

 أدــسعا ٚايــسٜٔ اجملــسٴ ٖــصا ؾأقــبض 
 

ٝٸ ٚابـــــٔ اهلل ْـــــيبٸ ابـــــٔ عًـــــ٢  ٘ٚقـــــ
 

ٕٵ  ٘ځ اعٓٸ نإ ٚإ  أؾػعا ايساض ؾاس
 

 ٕا قطٚساڄ َٓا ٚخسؾتٳ ،اهلل عبس بأبٞ ْٓاسع زتدسٻ ،ايٓاعٞ أٜٗا: قايت ثِ

ُٳ تٓسٌَ، ٞٸ ٫َٟٛ ٗينٚدٻ ،سصمل بٔ بؿري أْا: ؾكًت؟ اهلل ضٓو ،أْت ٔٵؾ بٔ  عً

ٍٷ ٖٚٛ ٚايػ٬ّ ايك٠٬ عًُٝٗا اؿػٌ  عبس أبٞ عٝاٍ َع ٚنصا نصا َٛنع ٗ ْاظ

 ،ِإيٝٗ ضدعت ٢ستٸ ؾطغٞ ؾهطبتٴ ،ٚبازضٚا ،َهاْٞ ؾرتنْٛٞ: قاٍ ْٚػا٥٘، اهلل

 ايٓاؽ ضقاب ٝتٴٚؽڀچ ؾطغٞ عٔ ؾٓعيتٴ ،ٚإٛانع ايڀطم أخصٚا قس ايٓاؽ ؾٛدستٴ
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ٞٸ ٚنإ ،ايؿػڀاٙ باب َٔ قطبتٴ ٢ستٸ  بٗا ّػض خطق١ َٚع٘ زاخ٬ڄ ’اؿػٌ بٔ عً

ّٷ ٚخًؿ٘ زَٛع٘، ٞٸ َع٘ خاز  ،ايعرب٠ َٔ ٜتُايو ٫ ٖٚٛ عًٝ٘، ٚدًؼ ي٘ ؾٛنع٘ ،نطغ

ٌٸ َٔ ٚايٓاؽ ٚايٓػا٤، اؾٛاضٟ ٌٓٚس بايبها٤، ايٓاؽ أقٛات ٚاضتؿعت  ْاس١ٝٺ ن

 ؾػهٓت اغهتٛا، إٔ بٝسٙ ؾأَٚأ ،ؾسٜس٠ ١ڄنذٸ ايبكع١ تًو تؾهذٸ ،ْٜٚ٘ععٸ

 باض٨ ايسٜٔ، ّٜٛ َايو ايطسِٝ، ايطٓٔ ايعإٌ، ضبٸ هلل اؿُس: ×ؾكاٍ ،ؾٛضتِٗ

 مُسٙ ،ايٓذ٣ٛ ؾؿٗس بطٴٚقځ ٢ً،ايعٴ ايػُاٚات ٗ ؾاضتؿع سعٴبٳ ايصٟ ،أْعٌ اـ٥٬ل

 ،ايطظ٤ ٚدًٌٝ ايًٛاشع، َٚهان١ ايؿذا٥ع، ٚأمل ايسٖٛض، ٚؾذا٥ع َٛض،ا٭ عٛا٥ِ ع٢ً

ٚچ ع١،دايؿا إكا٥ب ٚعِٛٝ ـ  اؿُس ٚي٘ـ  اهلل إٕ ،ايٓاؽ أٜٗا .اؾا٥ش١ ايؿازس١ ١ايها

 يبٚغٴ ٚعرتت٘، اهلل عبس أبٛ تٌقڂ ع١ُٝٛ، غ٬ّاٱ ٗ ٚث١ًُ د١ًًٝ، َكا٥ب ابت٬ْا

 ٫ اييت ١ايطظٜٸ ٖٚصٙ ايػٓإ، عاٌَ ؾٛم َٔ ايبًسإ ٗ بطأغ٘ ٚزاضٚا ،ٚقبٝت٘ ْػا٩ٙ

ٌڈ ١أٜٸ أّ !؟قتً٘ بعس ٕٜٚػطٸ َٓهِ ضدا٫تٺ ؾأٟ ،ايٓاؽ أٜٗا .١ضظٜٸ َجًٗا  َٓهِ ع

ٔٸ زَعٗا ؼبؼ  ايبشاض ٚبهت يكتً٘، ايؿساز ايػبع بهت ؾًكس ؟!اُْٗاهلا عٔ ٚته

 ٚاؿٝتإ بأغكاْٗا، ؾذاضٚا٭ دا٥ٗا،بأض ضضٚا٭ بأضناْٗا، ٚايػُاٚات بأَٛادٗا

ٟٸ ،ايٓاؽ أٜٗا .أْعٕٛ ايػُاٚات ٚأٌٖ بٕٛ،إكطٸ ٚا٥٬ٕه١ ايبشاض ٚؾر  ٫ قًب أ

ٟٸ أّ ؟!يكتً٘ ٜٓكسع ٔٸ ٫ ؾ٪از أ ٟٸ أّ ؟!إيٝ٘ و  ٗ ثًُت اييت ايج١ًُ ٖصٙ ٜػُع مسعڈ أ

 ،َكاضا٭ عٔ ؾاغعٌ َصٚزٜٔ َؿطزٜٔ َڀطٚزٜٔ أقبشٓا ،ايٓاؽ أٜٗا ؟!غ٬ّاٱ

ّڈ غري َٔ ٚنابٌ، تطى أ٫ٚز انأْٸ  ٗ ث١ًُٺ ٫ٚ اضتهبٓاٙ، َهطٚٙٺ ٫ٚ ادرتَٓاٙ، دط

ٕٵ ٚيٌ،ا٭ آبا٥ٓا ٗ بٗصا مسعٓا َا .ثًُٓاٖا غ٬ّاٱ  ايٓيبٸ إٔ يٛ ،ٚاهللٹ .اخت٬مٷ إ٫چ ٖصا إ

 اْإؾ .بٓا عًٛاؾ َا ع٢ً اظزازٚا ٕا بٓا ايٛقا٠٤ ٗ إيِٝٗ ّتكسٻ نُا قتايٓا ٗ إيِٝٗ ّتكسٻ

ٛچ ٚأؾذعٗا، ٚأٚدعٗا أعُٛٗا، َا َكٝب١ َٔ ضادعٕٛ، إيٝ٘ ٚإْا اهلل ٛچ ٗا،ٚأن  ٗا،ٚأؾ

 .اْتكاّ شٚ ععٜعٷ إْ٘ ،بٓا بًؼ َٚا أقابٓا َا ٗ متػب اهلل ؾعٓس. ٚأؾسسٗا ٖا،ٚأَطٸ

 اهلل قًٛات إيٝ٘ ؾاعتصض ،ٓاڄَٹظٳ ٚنإ قٛسإ، بٔ قعكع١ بٔ قٛسإ ؾكاّ: قاٍ

ٔٸ ٚسػٔ َعصضت٘، بكبٍٛ ؾأداب٘ ،٘ٝٵضدًځ ظَا١ْ َٔ ٓسٙع َا عًٝ٘  ،ي٘ ٚؾهط ،ؾٝ٘ ايٛ

 . (14)«أبٝ٘ ع٢ً ِٚتطسٻ

 ٠ تػا٫٩ت سٍٛ ٖصٙ ايٛاقع١: عسٸ زٴطڇٖٚٓا تٳ

  :غبابأ ٠يعسٸ ٚشيو; خطاؾ١ٝ ْ٘ ؾدك١ٝڅإـ 1
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 .(15)٠أؾذ ٚاختؿ٢ ٠أؾذ خطز بٌ ،ٚايطداٍ ايرتادِ ٌٖأ َٔ سسٷأ ٜصنطٙ أـ مل

 .ٕس١ٜٓإٍ ا ×ايعابسٜٔ ظٜٔ َاّاٱ عٛز٠ َٛنب ٗ يٛدٛزٙ غببٷ ٜٛدس ب ـ ٫

ّ ع٢ً ايكطٕ ايػابع خط َتكسٿآ إس١ٜٓ َٔ َكسضڈ خاضز ايععا٤ إقا١َ ٜجبت ز ـ مل

 .اهلذطٟ

 ظٜٔ َبعٛخ َٔ تكسض إٔ تًٝل ٫ ا٭بٝات ؾتًو ;إٛقـ ت٥٬ِ ٫ ز ـ ا٭بٝات

ٍٸ ؾايطغٍٛ .ايعابسٜٔ  زٜٛع ٘نأْٸ( ٜجطب بأٌٖ) إس١ٜٓ أٌٖ طبخاٚقس  ٌ،إطغٹ ع٢ً ٜس

 شاتٗا ٖٚٞ ،ٜجطب أٌٖ ٜا :غڀاب بسأ ايبٝت قسض إٔ ٍ شيوإ ـٵنٹأ .اؾا١ًٖٝ إٍ بِٗ

 قځايځتٵ ٚٳإڇشٵ﴿: تعاٍ قاٍ ا٭سعاب، َعطن١ ٗ يٮْكاض إٓاؾكٕٛ قاهلا اييت ايهًُات

ِٵ طځا٥ٹؿځ١څ ٗٴ ٓٵ ٌٳ ٜٳا َٹ ٖٵ ّٳ ٫ ٜٳجٵطڇبٳ أځ ِٵ َٴكځا ٕٴ ؾځاضٵدٹعٴٛا يځهڂ ٜٳػٵتٳأڃشٹ ِٴ ؾځطڇٜلٷ ٚٳ ٗٴ ٓٵ ٞٻ َٹ ٕٳ ايٓٻبٹ ٕٻ ٜٳكڂٛيڂٛ  إڇ

ٓٳا ٝٴٛتٳ ٛٵضٳ٠څ بٴ َٳا عٳ ٞٳ ٚٳ ٛٵضٳ٠ٺ ٖٹ ٕٵ بٹعٳ ٕٳ إڇ  .(13)ا٭سعاب:  ﴾اڄؾٹطٳاض ٫ډإڇ ٜٴطڇٜسٴٚ

 بايطسٌٝ؟! يبِٗاٜڀ ؾأٜٔ ،بٗا يهِ َكاّ ٫ :ٜكٍٛ ـ عٓسَا5

 َكتٌ خرب ؾكس ٚقٌ ;ف٫ٛٗڄ ِٖسعٓ اؿػٌ قتٌ ٜهٔ مل إس١ٜٓ أٌٖ ٕإـ 6

 يٝػت بؿرت٠ٺ ٕس١ٜٓإٍ ا ×ايعابسٜٔ ظٜٔ اٱَاّ ٚقٍٛ قبٌ ×اؿػٌ اٱَاّ

 تٞ.أنُا غٝ ،بايككري٠

 َٔ ،إيٝ٘ ايٓاؽ ٚخطٚز، إس١ٜٓ َؿاضف ع٢ً ×ازايػذٸ اٱَاّ ـ اْتٛاض7

ٕڂ ايتاضى١ٝ ا٭سساخ  أٚ عطاضي٬غت ِٗسبٻ عِٓٗ ْكطأ مل ^ايبٝت أٌٖ ؾأ١ُ٥ ;١ُٗبٵا

 .ايؿطد١

ٞٸ تػُض ناْت َا ٜعٜس سه١َٛ ٕإـ 8  بتًو ايٓاؽ رٜٗٝٿ إٔ ×اؿػٌ بٔ يعً

 .ايكٛض٠

 ٕس١ٜٓ،إٍ ا زخٛي٘ قبٌ إس١ٜٓ بأٌٖ خڀب ×ايعابسٜٔ ظٜٔ اٱَاّ إٔ ٜجبت ـ مل9

 ،طاٚٚؽ بٔا يًػٝس ،ٚايًٗٛف ;ِا ٫بٔ ،ا٭سعإ َجري ٗ إ٫چ ػسٖا ٫ اـڀب١ ؾتًو

 ×اؿػٌ َكتٌ ٌغذٻ ٔٵَٳ اٖتُاّ َع ،اؿازث١ ٚقٛع ع٢ً قطٕٚ غتٸ١ سبع ٚٗطت ٟأ

 بأٌٖ اٱَاّ خڀب١ شنط ٜٴػؿٌ ؾهٝـ ايٓػا٤، خڀب ٢ستٸ ،اـڀب ٢ؾتٸ بصنط

 !؟إس١ٜٓ

 غ١ً٦: أ ٠عسٸ عًٝٗا ؾٝجاض ،بؿري ١قكٸ ٗ ٚاضزٷ قعكع١ بٔ ٕ قٛسإإـ 10

 .ايطداٍ تطادِ ٗ شنطٷ ي٘ ٜٛدس ٫ـ أ
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 .ؾوڌ ؾٝ٘ إس١ٜٓ ٗ قٛسإ بٔ قعكع١ بٓا٤أ ٕ بكا٤إـ  ب

ُٳ بايعَا١ْ َكاباڄ نإ إشاـ  ز  .إس١ٜٓ خاضز إٍ ْكً٘ ٔٵؾ

 .ضطٳايهٻ أٚيٞ ايكعس٠ َٔ ٭ْ٘ ;٫عتصاضٙ ق١ُٝڅ تٛدس ٫ـ  ز

ِٸ يؿدكٝات ؾٗازاتٷ تصنط ٫ ٕاشاـ  ٖـ  . اؿازث١ تًو ٗ إس١ٜٓ ٗ ناْت أٖ

 َايٞ()ا٭ ٗ ، نُاغتري بٔ سصمل أٚ بؿري بٔ سصِٜ ٖٛ ٜهٕٛ ُابٳضٴ: ختاَاڄ

 بٔ سصِٜ أٚ ;(17)نُا ٗ )ايػٝب١( يًؿٝذ ايڀٛغٞ ،بؿري بٔ سصمل أٚ ;(16)يًؿٝذ إؿٝس

 نُا ٗ ،ا٭غسٟ سصاّ أٚ; (18))ا٫ستذاز( يًڀربغٞ نُا ٗ ،غسٟا٭ ؾطٜو

٫بٔ ا٭سعإ(  )َجري ٗ، نُا ا٭غسٟ خسِٜ أٚ ;(19)ايٓػا٤( ٫بٔ طٝؿٛض )ب٬غات

 ٜٓكٌ ايصٟ ٖٚٛ ،(21))ايًٗٛف( يًػٝس ابٔ طاٚٚؽ ٗ نُا ،خعِٜ بٔ بؿري أٚ ;(20)ِا

َاّ يٲ ٚضغ٫ٛڄ ؾاعطاڄ َٓ٘ اقٕٛايككٸ دعٌ ٚقس. ايهٛؾ١ ٗ إ٪ٌَٓ أَري اب١ٓ خڀب١

 .إس١ٜٓ ٭ٌٖ ×ايعابسٜٔ ظٜٔ

ٚنُا تط٣ ٖٛ َٔ ْاس١ٝ  .قسّ ايٓكٛم ايصٟ تٓاٍٚ ٖصٙ ايٛاقع١أؾٗصا ٖٛ 

 ؾها٫ت تػكڀ٘ عٔ ا٫عتباض.إس ٚإهُٕٛ ؾٝ٘ َا ؾٝ٘ َٔ ايػٓ

ٔٵ ّٸٗ ٖصا اـرب يًكا٤  ُٓا بكشت٘ ٫ لس شنطاڄغًډ ٕٵإ ٚيه  ضغٍٛ َع ايبٌٓ أ

 َكري عٔ ، ٫ٚ غ٪اهلا×اؿػٌ اٱَاّ ْاعٝاڄ دا٤ ايصٟ ،×ايعابسٜٔ ظٜٔ اٱَاّ

 .×اؿػٌ

غاؽ أاييت ٫  ،٢ً ٖصٙ ايٛاقع١ع ثاضاڄآب ضتٻ( ٖـ1351)ٕ إاَكاْٞأَٚع شيو لس 

ٛٸ َٔ ٜٚػتؿاز»: ؾكاٍ ،هلا نُا ٖٛ ٚانضٷ  َٔ أسساڄ إيٝٗا ْع٢ ُانًچ بؿطاڄ إٔ إّاْٗا ٠ق

: قايت اؿػٌ إيٝٗا ْع٢ ؾًُا ،اؿػٌ عٔ أخربْٞ(: َعٓاٙ َا) قايت ا٭ضبع١ أ٫ٚزٖا

َٳ ،×اؿػٌ اهلل عبس ٭بٞ ؾسا٤ ِٗنًچ أ٫ٚزٟ ،قًيب أْٝاٙ قڀعت قس  ؼت ٔٵٚ

 .(22)«اـهطا٤

: ؾٝكٍٛ ،ٜٗادِ ٖصا ايهتاب ايصضٜع١ ٕ قاسبأدٌ ٖصا ٚغريٙ لس أَٚٔ 

 تهطاض إٍ وتاز ايصٟ ،إٓٝـ ايتأيٝـ ٖصا ٗ ايٓشٛ بٗصا اغتعذاي٘ ٚيهٔ»

 َع إصانطات نجاضإ ٍإٚ ،ٚإهتبات ايهتب ٗ ٚايؿشل ٚايبشح إطادعات

ٔٸ َؿاٜذ  ؾٛت كاؾ١ ;عاد٬ڄ ؿ٘ٚأيډ ب٘ضتٻ َا طبع ٗ غطاع٘إ ثِ، ايػٓٛات خ٬ٍ ايؿ

ٌٸ ،ا٭َٛض َٔ شيو ٚغري ايٛقت  ٗ ايكًِ تظ٫چ َٔ ١ًْٺ ٚقٛع ي٘ بغبٻ قس شيو ن
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 .(23)«ٚايٓكس ا٫عرتاض َٔ ؾٝٗا إيٝ٘ ٜ٘تٛدٻ َا يسؾع ;ايتٓكٝض إٍ ؼتاز ،نجري٠ َٛانع

 ضٚن١ ٗ بٛضٟايٓٝػا ايؿتاٍ ٫ٚ ،اٱضؾاز ٗ إؿٝس شيو ٜصنط : ملايجاْٞ

 سامت ابٔ ٫ٚ ،ايتاضٜذ ٗ ايهاٌَ ٗ ا٭ثري ابٔ ٫ٚ ،تاضى٘ ٗ ايڀربٟ ٫ٚ ،ايٛاعٌٛ

نًڊِٗ مل  ،اهلس٣ بأع٬ّ ايٛض٣ إع٬ّ ٗ ايڀربغٞ ايؿٝذ ٫ٚ ،ايِٓٛٝ ايسضٸ ٗ ايعاًَٞ

 .ٖصا اـرب ايصٟ ْكً٘ ابٔ ِا ٚايػٝس ابٔ طاٚٚؽٜصنطٚا 

 ٚقٍٛ قبٌنإ  إٍ إس١ٜٓ ×اؿػٌ ٱَاّا َكتٌ خرب ٚقٍٛإٕ : ايجايح

 ظٜاز ابٔ أْؿص ٕٚا :ؾكٌ»قاٍ ايؿٝذ إؿٝس:  .بايككري٠ يٝػت بؿرت٠ٺ ايعابسٜٔ ظٜٔ اٱَاّ

 اْڀًل: ؾكاٍ ايػًُٞ اؿسٜح أبٞ بٔ إًو إٍ عبس ّتكسٻ ٜعٜس إٍ ×اؿػٌ بطأؽ

: إًو عبس ؾكاٍ، ؿػٌا بكتٌ طٙؾبؿٿ ،بإس١ٜٓ ايعام غعٝس بٔ بٔ عُطٚ تأتٞ ٢ستٸ

ٌٷ ؾًكٝين، ١ٜٓإس مٛ ٚغطتٴ ضاسًيت ؾطنبتٴ : ؾكًت ؟اـرب َا: ؾكاٍ ،قطٜـ َٔ ضد

 ٕٚا. اؿػٌـ  ٚاهللـ تٌ قڂ، ضادعٕٛ إيٝ٘ ٚإْا هلل إْا: ؾكاٍ، تػُع٘ ا٭َري عٓس اـرب

ٞٸ بٔ اؿػٌ قتٌ، ا٭َري غطٸ َا :ؾكًتٴ؟ ٚضا٤ى َا: قاٍ غعٝس بٔ عُطٚ ع٢ً زخًت ، عً

٘چ ٚاع١ٝڄ ٚاهللٹ عٵأمسٳ ؾًِ ،ؾٓازٜتٴ، بكتً٘ ؾٓازٹ زٵاخطٴ: ؾكاٍ  ٗ ٖاؾِ بين ٚاع١ٝ َجٌ ق

ٞٸ اؿػٌ بٔ ع٢ً زٚضِٖ ، بٔ غعٝس عُطٚ ع٢ً ؾسخًتٴ، بكتً٘ ايٓسا٤ مسعٛا سٌ ’عً

ُٸ ٞٻ ِتبػٻ ضآْٞ اؾً  :نطب بٔ َعسٟ عُطٚ بكٍٛ ٬ڄَتُجٿ أْؿأ ثِ ،ناسهاڄ إي

ــا٤ عذٸــــــت ــ بــــــين ْػــــ ــ١ ازظٜــــ  عذٸــــ
 

 ا٭ضْـــــب غـــــسا٠ ْػـــــٛتٓا نعذــــٝر  
 

 قتٌ ؾأعًِ ايٓاؽ ،إٓرب قعس ثِ. عجُإ بٛاع١ٝ ٚاع١ٝڅ ٖصٙ: عُطٚ قاٍ ثِ

ٞٸ بٔ اؿػٌ  بٔ اهلل عبس َٛايٞ بعض ٚزخٌ .ْٚعٍ ،َعا١ٜٚ بٔ يٝعٜس ٚزعا ،’عً

 عبس ٍَٛ ،ايػ٬غٌ أبٛ ٍؾكا، ؾاغرتدع، ٘ٝٵابٓٳ إيٝ٘ ؾٓع٢ ،×طايب أبٞ بٔ دعؿط

ٞٸ بٔ َٔ اؿػٌ يكٝٓا َا ٖصا: اهلل  ٜا: قاٍ ثِ ،بٓعً٘ دعؿط بٔ اهلل عبس ؾشصؾ٘، عً

، أقتٌ َع٘ ٢ستٸ أؾاضق٘ ٫ٕ أ ٭سببتٴ ٘ؾٗستٴ يٛ ٚاهللٹ؟! ٖصا تكٍٛ أيًشػٌ، ابٔ ايًدٓا٤

ُٸ إْ٘ ،ٚاهلل  َع أخٞ أقٝبا أُْٗا بُٗا إكاب عٔ ٜينٜٚععٸ عُٓٗا بٓؿػٞ ٜػدٞ إ

ُٸ ٚابٔ ٞٻ ععٻ، هلل اؿُس :ؾكاٍ ،دًػا٥٘ ع٢ً أقبٌ ثِ. َع٘ قابطٜٔ، ٘ي َٛاغٌٝ ٞع  عً

ٕٵ، اؿػٌ َكطع  .ٚيسٟ آغاٙ ؾكس بٝسٟ سػٝٓاڄ آغٝتٴ أنٔ ٫ إ

ّٸ ٚخطدت  ×اؿػٌ ْعٞ تٵمسعٳ سٌ طايب أبٞ بٔ عكٌٝ بٓت يكُإ أ

ّٸ: أخٛاتٗا َٚعٗا ،ساغط٠ڄ  ،طايب أبٞ بٔ عكٌٝ بٓات ،ٚظٜٓب، ٚض١ًَ، ٚأمسا٤، ٖا٧ْ أ
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ٔٸ اهلل ض١ٓ ـٸ قت٬ٖا تبهٞ ،عًٝٗ  :تكٍٛ ٖٚٞ، بايڀ

 :يهــــِ ايــــٓيبٸ قــــاٍ إش تكٛيــــٕٛ َـــاشا 
 

ــاشا  ــتٴِ َــــ ــتِ ؾعًــــ ــط ٚأْــــ ِڇ آخــــ ــ  ا٭َــــ
 

 َؿتكـــــــسٟ بعـــــــس ٚبـــــــأًٖٞ بعرتتـــــــٞ
 

ّڇ نــــطدٛا َٚــــِٓٗ أغــــاض٣ َــــِٓٗ   بــــس
 

 يهِ ْكشتٴ إش دعا٥ٞ ٖصا نإ َا
 

ٞ  شٟٚ ٗ بػـ٤ٛٺ  ؽًؿْٛٞ إٔ   (24)«ضٓـ
 

ٞپ ×ٕ اؿػٌأيبٌٓ ا ّٸأ مل تعطفؾهٝـ   ؟!ّ ٫أ س

 

ّٸ بكا٤ ع٢ً ٚوترٸ ـٸ ٚاقع١ بعس َا إٍ ايبٌٓ أ   :بكٛيٌ ايڀ

ٚٸ ّٸ ٚناْت» :ٖٚٞ، ايڀايبٌٝ َكاتٌ ٗ ا٭قؿٗاْٞ ايؿطز أبٞ ضٚا١ٜ: ٍا٭  ايبٌٓ أ

ّٸ  ،سطقٗاأٚ ،ْسب١ أؾذ٢ ؾتٓسب بٓٝٗا ،ايبكٝع إٍ طزؽ ايكت٢ً خ٠ٛاٱ ا٭ضبع١ ٖ٪٤٫ أ

 ٜعاٍ ؾ٬ ،يصيو ٤ٞه ٔٵَٳ ٗ ٤ٞه َطٚإ ؾهإ ،َٓٗا ٜػُعٕٛ إيٝٗا ايٓاؽ ؾٝذتُع

ٞٸ شيو شنط. ٜبهٞ ْسبتٗا ٜػُع  بٔ ازٓچ عٔ ،عٔ ايٓٛؾًٞ ،ٓع٠ بٔ قُس بٔ عً

ُٸ بٔ َعا١ٜٚ عٔ ،اؾٗين عٝػ٢  . (25)«قُس بٔ دعؿط عٔ ،اضع

 غباب: أ٠ ٖصا اـرب يعسٸ زٻٚقس ضٴ

ـٷإـ 1   :ؾٝ٘إش  ;ٕ غٓسٙ نعٝ

ٞٸ  ٜصنطٚٙ.  ملٚ: ٓع٠ بٔ قُس بٔ أـ عً

ٞٸ ٖٚٛ :ب ـ ايٓٛؾًٞ  َكاتٌ ٗ ا٭قؿٗاْٞ ٚقس قاٍ عٓ٘ .غًُٝإ بٔ قُس بٔ عً

 ع٢ً ٕصٖب٘ بايتعكټ ؾٝشًُ٘ ،باٱَا١َ ٜكٍٛ نإ قُس بٔ ٕ عًٞ٭»: ايڀايبٌٝ

 ٚأنجط .ؾعاٍا٭ قبٝض إٍ إصٖب ٖصا أٌٖ َٔ خربٙ ض٣ٚ ٔٵَٳ ْ٘ٚػب .ٜٜ٘طٚ َا ٗ ـٝٵاؿځ

ِٷ س٦ٓٝصٺ ٚأبٛٙ .ٜتذاٚظٙ ٫ عًٝ٘ َٛقٛؾاڄ ،أبٝ٘ عٔ ،غا٥طٖا بٌ ،ٗ شيو سهاٜات٘  َكٝ

 غبٌٝ ع٢ً ،ايعا١َ ١ايػٓٸ َٔ ٜػُع٘ َا إ٫چ ،ايكّٛ خباضأ َٔ ٤ٞٺبؿ ٫ ٜعًِ بايبكط٠

ِڈ غري عٔ تاب٘ن ٗ ؾٝػڀطٙ، ا٭ضادٝـ ٚا٭باطٌٝ  ٚقسح، ايكّٛ ؾإ ٕا َٓ٘ طًباڄ ;عً

 .(26)«ؾِٝٗ

َٸ، اؿسٜح نعٝـ ظضع١ أبٞ ٚعٓس .َٓانري عٓسٙ إٔ أٓس عٔ هٞٚسٴ  َا ١ٚعا

 َرتٚى :ا٥ٞايٓػٸ ٚقاٍ .اڄدسٸ اؿسٜح َٓهط :سامت أبٛ ٚقاٍ .قؿٛٚ غري ٜطٜٚ٘

 .اؿسٜح
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ٕٵ .عسٜج٘ رٸوت ٫ :سامت أبٛ قاٍ ١:َعاٜٚ بٞأ بٔ عُاض بٔ َٚعا١ٜٚ  غري ضٜسأڂ ٚإ

ٍٷ ٖصا  .ؾُذٗٛ

ّٸ ٚؾا٠ إٍ ٜؿري ايڀايبٌٝ َكاتٌ ٗ ا٭قؿٗاْٞ ٕإـ 2  ٜصنط سٌ ايبٌٓ أ

ٞٸ بٔ ٚعُط اؽايعبٸ سؿٝس بٌ اؽايعبٸ أخ٠ٛ َرياخ ع٢ً ايكطاع سها١ٜ  أبٞ بٔ عً

 .(27)طايب

 ّٸأ ٍ ٚؾا٠إٜصٖب  ،ا٭خباض ٗ ؾطح ،(ٖـ363)إػطبٞ ايٓعُإ ٕ ايكانٞإـ 3

 .(28)ايبٌٓ

ّٸ خطٚز ٕإـ 4  ،ٚبها٥ِٗ ععا٥ٗا إٍ ايٓاؽ ٚاغتُاع ،ْٚسبتٗا ايبكٝع إٍ ايبٌٓ أ

ٌٷ ٛاؿهِ، ٖ بٔ َطٚإ :َِٚٓٗ  باَطأ٠ٺ ًٜٝل ٫ٚ ،اٱغ١َٝ٬ ايؿطٜع١ َڀايب نسٸ ؾع

ٞٸ ظٚد١ڄ ناْت ٕٵ ا٭عطاف. ٚتػتٗذٓ٘ ،×طايب أبٞ بٔ يعً  اڄسطٜٸ نإ ايٓسب أضازت ٚإ

  .نطب٤٬ ٗ أبٓا٥ٗا قبٛض إٍ ايٓعٍٚ بٗا

 .ايكًب ضقٝل اؿهِ بٔ َطٚإ بإٔ ايتعطٜـ غاٜت٘ ٜهاڄأٚ

ّٸ ؾعط َٔ أْؿسٙ ٕ َاإـ 5  :أبٓا٥ٗا تٓسب سٌ ايبكٝع ٗ تٓؿسٙ ناْت ايبٌٓ ٭

ــا ٔٵ ٜـــــــ ــ ــاؽ ضأ٣ َٳـــــــ ــطٸ ايعبـــــــ  نـــــــ
 

 ايٓكـــــــــــــــس ْـــــــــــــــاٖري عًـــــــــــــــ٢ 
 

ــٔ ٚٚضاٙ  سٝــــــــــــــسض أبٓــــــــــــــا٤ َــــــــــــ
 

ٌٸ  ــ ــس شٟ يٝــــــــــــــــح نــــــــــــــ  يبــــــــــــــ
 

 بأقــــــــــــــٝ ابــــــــــــــين إٔ أْب٦ــــــــــــــتٴ
 

 ايٝـــــــــــــــس َكڀـــــــــــــــٛع بطأغـــــــــــــــ٘ 
 

ٞ  عًــــــــــ٢  ًٜٚــــــــــٞ ٍ  ؾــــــــــبً  أَــــــــــا
 

ــ٘  ــطبٴ بطأغــــــــــــ ــس نــــــــــــ  ايعُــــــــــــ
 

 ٜسٜـــــــــ٘ ٗ غـــــــــٝؿ٘ نـــــــــإ يـــــــــٛ
 

 أســــــــــــــس َٓــــــــــــــ٘ زْــــــــــــــا ٕــــــــــــــا 
 

 :ا٭ضبع١ أ٫ٚزٖا ضثا٤ ٗ ٚقٛهلا

ّٸ ٜٚـــــــــــو تـــــــــــسعْٛٞ ٫  ايبـــــــــــٌٓ أ
 

ــصنچطٜين  ــٛخ تــــــــ ــطٜٔ بًٝــــــــ  ايعــــــــ
 

ــٕٛ ناْــــــت ــٞ بٓــــ ــ٢ يــــ ــِ أڂزٵعــــ  بٗــــ
 

 بــــــٌٓ َــــــٔ ٫ٚ أقــــــبشتٴ ٚايٝــــــّٛ 
 

ــ١څ ــٛض َجــــــــــٌ أضبعــــــــ ــ٢ايطټ ْػــــــــ  بــــــــ
 

ٌ  بكڀـــع  إـــٛت ٚاقـــًٛا  قـــس   ايـــٛت
 

 أؾــــــــــ٤٬ِٖ اؿطقــــــــــات تٓـــــــــاظع 
 

ــِؾهًچ  ــ٢ ٗـــ ــطٜعاڄ أَػـــ ــٌ قـــ  طعـــ
 

ــا ــت ٜـــ ــعطٟ يٝـــ ــا ؾـــ  أخـــــربٚا أنُـــ
 

ــإٔ  ــاڄ بــــــ ــع عباغــــــ ــٌُٝ قڀٝــــــ  ايــــــ
 

 عًٝٗا أعجط مل) ا٭خؿـ اؿػٔ ٭بٞ ،زإربٸ ؾطح ٗ إ٫چ تٓكٌ مل ا٭بٝات ؾتًو
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ٌٸ عٔ ٝع١ايؿ عًُا٤ تٓكٝب َٚع .(زيًُربٸ ،ايهاٌَ ٗ  ؾإِْٗ ايبٝت بأٌٖ ق١ًڄ تٸّ َا ن

 .ا٭خؿـ عًٝ٘ عجط َا ع٢ً ٜعجطٚا مل

 :ْكٍٛ ٟأايط ٖصا ٗ دا٤ اُٸع داب١اٱ َعطض ٚٗ

ٚٸ: ايػٓس ضداٍ ٗ ـ ايٓكاف1 ٞٸ) ايؿطز أبٞ ضٚا١ٜ ٗ َصنٛضٷ ٖٛ َا ٍأ  بٔ عً

 ٗ إٔ ٜٚٛٗط .أق٬ڄ ايطداٍ نتب ٗ ي٘ شنط ٫ ايؿدل ٖٚصا .(ٓع٠ بٔ قُس

ٞٸ بٔ قُس) ٖٛ ٚايكشٝض ،ٚتأخرياڄ تكسّاڄ امس٘  ٖٚٛ ،(بايعًٟٛ إعطٚف ،ٓع٠ بٔ عً

 ايؿطز أبٛ عٓ٘ ْكٌ ٚايصٟ ،×إ٪ٌَٓ أَري بٔ اؽايعبٸ بٔ اهلل عبٝس بٔ اؿػٔ بٔا

 .إكاتٌ نتاب َٔ َٛنعاڄ عؿطٜٔ َٔ أنجط ٗ شنطٙ ٚضز ؾكس ;عًٝ٘ ٚاعتُس ،نجرياڄ

ٞٸ ايٓٛؾًٞ عٓ٘ ٚض٣ٚ  قٝڀاڄ نإ أْ٘ ٜٛٗط ايطدٌ ٖٚصا .إكاتٌ ٗ أٜهاڄ قُس بٔ عً

ُٸا٭ أبٓا٤ سطنات بأخباض  إكسض ؾهإ ،اؿانٌُ نس ْٗهاتِٗ ٚتاضٜذ، ٥١

 ٗ عٌ ثك١څ» ايٓذاؾٞ: ٜكٍٛ نُا ٖٚٛ .نتاب٘ ٗ ايؿطز أبٛ عًٝ٘ اعتُس ايصٟ ا٭غاؽ

 ٚٗ ،َهاتب١څ ٚي٘، ’ُسق ٚأبٞ اؿػٔ بٞأ عٔ ضٚا١ٜ ي٘ .ا٫عتكاز قشٝض ،اؿسٜح

ّٸ سكًت زاضٙ  . (29)«×اؿػٔ ٚؾا٠ بعس ا٭َط قاسب أ

 .(30)ايڀايبٌٝ َكاتٌ غِاب اڄنتاب ي٘ إٔ اـ٥ٛٞ ايػٝس ٜٚصنط

ٍڈ يكب ؾإْ٘ ايٓٛؾًٞ ٚأَا  ٚعبس ;غٌٗ بٔ قُس بٔ اؿػٔ َِٓٗ: ،نجرئٜ ضدا

 عبس بٔ اؿطخ ٔب ْٛؾٌ بٔ اؿطخ بٔ ْٛؾٌ بٔ اؿطخ بٔ اهلل عبس بٔ ايؿهٌ بٔ اهلل

 إًو عبس بٔ قُس بٔ ٜعٜس بٔ ٚاؿػٌ ;ٚثك١ ،×ايكازم أقشاب َٔ ٖٚٛ ،إڀًب

ٞٸ ;×ايطنا أقشاب َٔ ٖٚٛ، ايٓٛؾًٞ  َٔ ٖٚٛ ،ايٓٛؾًٞ غًُٝإ بٔ قُس بٔ ٚعً

ُٸ١ا٭ أقشاب  .^ٚايعػهطٟ ٚاهلازٟ اؾٛاز ٥

 ايػهْٛٞ عٔ ٜطٟٚ ايصٟ ،ٜعٜس بٔ اؿػٌ ٖٛ ايؿك٘ ٗ يًطٚاٜات ٚإهجط

 .نجري٠ ضٚاٜاتٷ ،إعا٬َت ٗ ٫ غٝٻُاٚ ،ايؿك٘ أبٛاب ٗ ٚي٘، عاز٠ڄ

ٔٸ  ايػٝس شنط نُا ٚيٝؼ، ٖصا يٝؼ إكاتٌ ٗ ايؿطز أبٛ عٓ٘ ٜطٟٚ ايصٟ ٚيه

ٞٸ ٖٛ ٚإِا ،...ٖاؾِ بٔ ًبإڀچ عبس بٔ اؿاضخ بٔ ْٛؾٌ بٔ إػري٠ بٔ ٜعٜس أْ٘ ّإكطٸ  عً

 اعتُازاڄ عًٝ٘ ٜعتُس أْ٘ ٜٛٗط إكاتٌ يهتاب عايتتبټ َٚع .ايٓٛؾًٞ غًُٝإ بٔ قُس بٔ

ٞٸ بأبٓا٤ تطتب٘ أَٛضڈ َٔ ٜٓكٌ َا ٗ نبرياڄ  ضٙٚٵبسٳ ٖٚصا .َٛنعاڄ 23 َٔ أنجط ٗ ×عً

 ٜٚعتُس ;ظٜس بٔ و٢ٝ قه١ٝ ٗ عٓ٘ ٜٓكٌ إكاتٌ قاسب ؾرت٣ ،نجرياڄ أبٝ٘ عٔ ٜٓكٌ
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ٌڈ ضٚاٜت٘ ع٢ً  بٔ بطاِٖٝإ ثٛض٠ ٚٗ ;ظٜس بٔ عٝػ٢ سطن١ أسساخ ْكٌ ٗ أغاغٞ بؿه

ٞٸ بعٓٛإ تاض٠ڄ ايطداٍ ٗ ٜصنط قس ايٓٛؾًٞ ٖٚصا. اؿػٔ بٔ اهلل عبس  ;قُس بٔ عً

ٞٸ ٚأخط٣  .غًُٝإ بٔ قُس بٔ عً

 ٚقس، ×ايعػهطٟ يٲَاّ َٚهاتب١، ×اؾٛاز اٱَاّ عٔ ضٚا١ٜڄ ي٘ إٔ َٚع

 ،غكٛق٘ ي٘ تٛثٝل ٫ ْ٘أ إ٫چ، (31)قشٝضٷ إيٝ٘ ٚططٜك٘، َؿٝدت٘ ٗ ايكسٚم شنطٙ

ٕٵ ٔٵ .َاَٝاڄإ نإ ٚإ ّٸ ايتٛثٝل َٔ شيو اغتؿاز٠ ّهٔ يه  ٔٳٜػتجٵ مل ٔٵَٳإٍ  بايٓػب١ ايعا

 ايطٚاٜات بتكشٝض ىتلٸ ٫ هلِ ا٫غتجٓا٤ عسّ إٔ ع٢ً بٓا٤ٶ، اؿه١ُ ْٛازض نتاب َٔ

 َػًو ٖٛ نُا ،يًطٚا٠ تٛثٝلٷ شيو إٍ إناؾ١ ٖٛ ٚإِا، إصنٛض ايهتاب ٗ

ٞٸ شنط قس ؾإْ٘ ،...نجرئٜ  نتاب ضٚا٠ َٔ ٔٳٜػتجٵ مل ٔٵَٳ ٗ ايٓٛؾًٞ قُس بٔ عً

 .ايٓٛازض

 ٚٗ، َٛنعڈ َٔ أنجط ٗ ايهاٗ ٗ ٖٛ نُا ،ايعكا٥س أقٍٛ ٗ ض٣ٚ ٚايٓٛؾًٞ

 أسساخ ٚنب٘ ايتاضٜذ فاٍ ٗ أنجط كاڄَتدكٿ نإ أْ٘ ٜبسٚ يهٔ .أٜهاڄ ايؿطٚع

 عٓ٘ ٚض٣ٚ، َكاتً٘ ٗ ايؿطز أبٛ اعتُسٙ ٚيصيو ;انٌُيًش ٚأبٓا٥ِٗ ايبٝت أٌٖ َعاضن١

 .شنطٖا ّتكسٻ اييت ايجٛضات أسساخ أٜهاڄ ايڀربٟ

ؾكس  ،’ايهاِٚٚ ايكازم أقشاب َٔ، ٖٚٛ اؾٗين عٝػ٢ بٔ ازٓچ ٚأَا

ٖډ، قسٚقاڄ سسٜج٘ ٗ ثك١ڄ نإ  ،عِٓٗ ٜكضٸ َا تكشٝض ع٢ً ايعكاب١ أْعت ٔٵٚ

 .(32)بايؿك٘ هلِ ٚاٚأقطٸ

ُٸ بٔ َعا١ٜٚ ٚأَا  اٱَاّ أقشاب َٔ، ايسٖين ايعذًٞ ؾٗٛ َعا١ٜٚ أبٞ بٔ اضع

 ؾكس ;ايطداٍ ٗ يصنطٙ ضتعطٻ ٔٵَٳ ؾأْ٘ ٚد٬ي١ تٛثٝك٘ ع٢ً ْلٸ ٚقس ،×ايكازم

ُٸ بٔ َعا١ٜٚ»: ١َٞ اؿًچايع٬چ قاٍ ِٸ ـ ايسٖين اهلل عبس بٔ خباب َعا١ٜٚ أبٞ بٔ اضع  به

ٗٸ ،٫َِٖٛ ،ـ ايٝا٤ قبٌ ٚايٕٓٛ، ٚؾتشٗا اهلا٤ غهإإٚ، ا١ًُٕٗ ايساٍ  َٔ ٚزٖٔ ،نٛ

 ٗ ٚدٗاڄ نإ .بٔ أِاض ايػٛخ بٔ ٔؼ بٔ أغًِ بٔ َعا١ٜٚ بٔ زٖٔ ٖٚٛ، ظ١ًٝ

ٌٸ عِٛٝ، ايؿإٔ نبري، َاڄَٚكسٸ أقشابٓا ُٸ أبٛٙ ٚنإ ،ثك١، احمل َٸ ٗ ثك١ اضع  ١ايعا

 َٚات .’َٛغ٢ ػٔاؿ ٚأبٞ اهلل عبس عٔ أبٞ َعا١ٜٚ ٚض٣ٚ .َعا١ٜٚ أبا ٢ٜهٓٸ، ٚدٗاڄ

 .(33)«ٚغبعٌ َٚا١٥ ٔؼ غ١ٓ

ُٸ بٔ َعا١ٜٚ إٔ: ؾٝ٘ سامت أبٞ قٍٛ ٜٓكٌ إٔ ايعذٝب ؾُٔ ٚيصا  َعا١ٜٚ أبٞ بٔ اضع
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ٕٵ، عسٜج٘ وترٸ ٫ ٍٷ ٖصا غري أضٜس ٚإ  ٗ داضڈ ٖٛ نُاـ  عٓسِٖ تهعٝؿ٘ إش ;ؾُذٗٛ

 عٓ٘ طفعٴ ٔٵَٳ ٗ ٔايڀع إٍ ٜػاضعٕٛ ؾإِْٗ، ع٘ٚتؿٝټ َصٖب٘ أغاؽ ع٢ً ٖٛ إِاـ  غريٙ

 ٜكٛيٕٛ نُا ـ اڄضاؾهٝٸ نْٛ٘ عسٜج٘ ا٫ستذاز يعسّ عٓسِٖ ٜٚهؿٞ ،×يعًٞڎ ع٘تؿٝټ

 !؟ايؿإٔ ٚعِٛٝ عٓسْا ٚدٗاڄ نإ إشا ؾهٝـ ،ـ

 عكٌٝ أبٞ بٔ قُس ١َايع٬چ ايػٝس نتب٘ َا َطادع١ ايسع٣ٛ هلصٙ ٜٚؿٗس 

 طعٓٛا ايبٝت أٌٖ أتباع َٔ ١ًْڄ شنط ؾإْ٘ ،(ٚايتعسٌٜ اؾطح أٌٖ ع٢ً اؾٌُٝ ايعتب)

 .^ٚٚيسٙ إ٪ٌَٓ أَري َٛا٠٫ إ٫چ ،غببٺ ب٬ ؾِٝٗ

ّٸ خطٚز ٚأَا: ـ َٓاقؿ١ ا2ًٕ  شيو ٜهٕٛ إٔ ّهٔ ؾإْ٘ بٓا٥ٗاأيٓسب  ايبٌٓ أ

 ؾدك١ٝ َٔ بعٝساڄ ٖصا ٚيٝؼ .ايهاشب ايبها٤ ساي١ ٚاقڀٓاع، ايبها٤ إٚٗاض َٔ

 شيو ٗ ضأ٣ إشا ،ٚخ٬ؾ٘ ٚا٭َط، ٙٚنسٸ ايؿ٤ٞ ٜعٌُ قس ْ٘إ سٝح، إٓاؾك١ َطٚإ

 وٛظ يهٞ ٚغ١ًٝ ٜعسّ ٫ ايبٝت ٭ٌٖ إعطٚف عسا٥٘ ع٢ً ؾٗٛ... عاد١ً ز١ْٜٛٝ َكًش١ڄ

 آخط إٍ ،...عُٛٝاڄ َسساڄ اٱَاّ ٕسح أسسِٖ ؾٝسؾع ،×اجملتب٢ يًشػٔ بػ١ًٺ ع٢ً بٗا

 أَاّ ؾدك٘ اضٚإٚٗ ـ اؾبا١ْ ٗ سهٛضٙ ـ ا٭َط ٖصا ؾُجٌ. أسٛاي٘ ٗ شنطٚٙ َا

 ٚايععُا٤ ايػٝاغٌٝ َٔ ٚدسْا ؾهِ. َػتٓهطاڄ ؾ٦ٝاڄ يٝؼ إتعاطـ َٛٗط زايػصٻ

 ؟!بانٝاڄ دٓاظت٘ ٗ ّٚؿٞ ايكتٌٝ ٜكتٌ ٔٵَٳ ايسٌْٜٝٛ

ك٘ ٖٚٛ َا ٚثٻ ،ٖا٤بٓاأٚناْت تٓسب  ،ْٗا ناْت ع٢ً قٝس اؿٝا٠أٟ عٓسٟ أٚايط

ّ ؾه٬َ٘ َكسٻ ;خٌقسّ إ٪ضٿأَٔ ٖٚٛ  ،ٗ نتاب٘ )َكتٌ اؿػٌ( (ٖـ157)بٛ كٓـأ

 .(34)ع٢ً غريٙ

 

 ع٢ً ايجاْٞ ٚضنًٗا ،÷ايعٖطا٤ طبتنٴ ٕا ْ٘أ إٓرب اضتك٢ ٔٵَٳ بعض ـ شنط1

 َتٛغڀ١ ٠ٺأ٫َط ْاع١ُ بٝسٺ تٵسػٻأ ضضا٭ ٍإ تكٌ ٕأ ٚقبٌ ،ضضا٭ ع٢ً ٚقعت ،بڀٓٗا

ُٸ ،ٗاٜٵبٝسٳ ساطتٗاأٚ ،بٗا َػهتأ ٚايڀٍٛ ايعُط  ايػٝس٠ ٗاتٵٚدسٳ ÷ايعٖطا٤ تٵايتؿتٳ اؾً

 .ايبٌٓ ّٸأ ٜا ،خرياڄ اهلل دعاىٹ :هلا ؾكايت ،÷ايبٌٓ ّٸأ

  :َٛضأ ٠يعسٸ ٜكضٸ ٫ ايٓكٌ ٖٚصا: قًٓا

 غ١ٓ ٚيست ْٗاإ شإ ;غٓٛات 5 َٔ ٜكطب َا َٜٛٗا نإ ايبٌٓ ّٸأ عُط ٕإ: ٫ڄٚٸأ
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ـٷ ٖٛ ٚبايتايٞ ،طايعُ َتٛغڀ١ ٠ڄأاَط ناْت ْٗاإ :ٜكٍٛ ، ٚايٓكٌٖـ5  قشٝض غري ٚق

 .ايبٌٓ ّٸأ يًػٝس٠

 ايبٌٓ ّٸأ ٜا :تٵْازٳ ÷ايعٖطا٤ ٕإ :ٜكٍٛ ٚاسس تاضىٞ ٚ ْلپأ ضٚا١ٜڅ ٜٛدس ٫: ثاْٝاڄ

 .ٚايهبري ايعايٞ ايبٌٓ ّٸأ ايػٝس٠ ٕكاّ د٬يٓاإ َع ،سٜينغٓٿ

 ٕأب عًُت ٚنٝـ !إس١ٜٓ؟ ٍإ ايباز١ٜ َٔ ايبٌٓ ّٸأ بايػٝس٠ ت٢أ َا ايصٟ: ثايجاڄ

 ؟!ٚتعٝٓٗا يٝٗاإ تٞأت نٞ ;÷ايٓػا٤ غٝس٠ ع٢ً ٖذُٛا ايكّٛ

ٚٸ إچ ايبٌٓ ّٸأ ٕأ إٓرب اضتك٢ ٔٵَٳ بعض ـ شنط2 ٝٸ َاّاٱ دتتع  ٗ تٵزخًځ ×اڄعً

 ،إطض بُٗا ٚاؾتسٸ ،قػرئٜ ناْا ُْٗا٭ ;ٚاؿػٌ اؿػٔ ضُطٿ ٖٚٞ عطغٗا ي١ًٝ

 .يًؿؿا٤ اَتج٬ ٢ستٸ نُٗاُطٿ ٍٵتعٳ ؾًِ

ٚٸ ايبٌٓ ّٸأ ايػٝس٠ ٕ٭ ;ٜكضٸ ٫ ايٓكٌ ٖٚصا: أقٍٛ ٞٸ َاّاٱ َٔ دتتع  غ١ٓ ×عً

 .بٝاْ٘ ّتكسٻ نُا، ٖـ26 غ١ٓ ،×اؽايعبٸ ٖٚٛ ،ٗا٥بٓاأ نربأب ظقتضٴ ْٗاإٚ، ٖـ25

 
 

 غاؽ.ٚعًٝ٘ تصبض ايصبا٥ض ٚتٓصض ايٓصٚض ع٢ً ٖصا ا٭

يٝ٘ ٫ َٔ قطٜب إ، ٚمل ٜؿريٚا ^١ُ٥سازٜح ا٭أمل ٜصنط ٗ  ؾ٤ٞٷ اڄٜهأٖٚصا 

َٸ َا يكب باب اؿٛا٥ر ؾٗٛ يكبٷأٚ .٫ٚ َٔ بعٝس َاّ ١ ايٓاؽ ع٢ً اٱٜڀًك٘ عا

ٚٸٚ .ؾٝ٘ ضٚا١ٜڅ زٵطڇٚمل تٳ ،×ايهاِٚ َٳأ  ٚزؾٔ»قاٍ:  ،ؾٛباطًك٘ ٖٛ ابٔ ؾٗطآ ٔٵٍ 

 باب ؾكاضت ايتٌ، باب َٔ قطٜـ بطَكا إعطٚؾ١ إكرب٠ ٗ ايػطبٞ باؾاْب ببػساز

 . (35)«اؿٛا٥ر

ٖٚٛ َا دا٤  ،ؾهاٍإٍ اهلل ب٬ إبٛاب اؿٛا٥ر أِٖ  ^طٗاض١ُ٥ ا٭ا٭ ،ْعِ

ِٸ ،ٗ ايعٜاض٠ اؾاَع١ ايهبري٠ ×َاّ اهلازٟعٔ اٱ  ٚدستٴ يٛ إْٞ سٝح قاٍ: )ايًٗ

ُٸ ،ا٭خٝاض بٝت٘ ٚأٌٖ قُس إيٝو َٔ أقطب ؾؿعا٤ ، ؾؿعا٥ٞ ِٗؾعًت ،ا٭بطاض ١ا٭٥

 ،ِٗٚعكڍ بِٗ ايعاضؾٌ ١ًْ ٗ تسخًين إٔ أغأيو ،عًٝو أٚدبت هلِ ايصٟ ِٗؾبشكڍ

 . (36)ايطآٌ( أضسِ إْو، إطسٌَٛ بؿؿاعتِٗ ظَط٠ ٚٗ

ٔٸ ّڈإؽكٝك٘ ب يه ُٸزٕٚ ا٭ ،َعٌ َا ٕ أعٔ  ، ؾه٬ڄزٵطڇمل ٜٳ اٯخطٜٔ، ٥١

 ايبٌٓ. ّٸأيكاب أٜهٕٛ َٔ 
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ضٖا ٚٵنإ زٳ ،خٛت٘إاؽ ّٚ ايعبٸأ ،ايبٌٓ ّٸإٔ أٖصا ايبشح  تبٌ َٔ خ٬ٍ

 ،١ هلايٝٗا ؾ٬ قشٸإػبت َٛض اييت ْٴَا بك١ٝ ا٭أٚ .بٓا٥ٗا بعس عاؾٛضا٤أٗ ْسب  َٓشكطاڄ

 شاى.غاطري اييت تٴبٌ ٖٞ َٔ ا٭

ِٻايًسٌ ٜكٍٛ: ) ×َاّ ايػذازْصنط زعا٤ اٱ خرياڄأٚ ٌٿ ٗٴ ُٻسٺ عٳًځ٢ قٳ ، ٚآيٹ٘ َٴشٳ

ٚٳ ٓٳاٚ ٓٳا ؾٹٞ ؾڍكڃ َٹ ٛٵ ٓٳا ٖٳصٳا ٜٳ ٝٵًځتٹ ُٹٝعڇ ٚؾٹٞ ٖٳصٹٙ ٚيځ ٓٳا دٳ َٹ ٍڇ٫ أځٜٻا ُٳا ٝٵطڇ غٵتٹعٵ ٕڇ، ايڃدٳ ٖٹذٵطٳا ، ايؿٻطٿ ٚ

ِڇ ٚؾٴهڃطڇ ٔڇ ٚاتٿبٳاعڇ، ايٓٿعٳ ٓٳ َٴذٳاْٳبٳ١ٹ، ايػټ َٵطڇ، ايڃبٹسٳعڇ ٚ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚا٭ځ ٞڇ، بٹايڃ ٗٵ ٔڇ ٚايٓٻ ٓٵهځطڇ عٳ ُٴ ، ايڃ

ٝٳاطځ١ٹ ْٵتٹكځامڇ، ّڇ٬ځاٱڇغٵ ٚسٹ ٌڇ ٚا ٍٿ ٚإڇضٵؾٳازٹ، ٚإڇعٵعٳاظڇٙ ايڃشٳلٿ ْٚٴكٵطٳ٠ٹ، يٹ٘ٚإڇشٵ٫ځ ايڃبٳاطٹ ، ايهٻا

ْٳ١ٹ ٚٳ َٴعٳا ـٹ ٚ ٗڇ ٚإڇزٵضٳاىٹ، ايهٻعٹٝ ـٹ(ايًډ ٝ(37). 

 

 

 الهوامش
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 وٛ اخلصَالعاّل قراٌٞٚ يف كتاب

 «فكْ العالقٛ وع اآللر املذِيب، قراٌٞٚ يف فتأٝ الكطٗعٛ»
 

 

٬ََضٳ اؿعٕ ٚايكًل;  َٔ ايػڀٛض ا٭ٍٚ ٗ ايهتاب ًٜتُؼ ايكاض٨ بٛنٛحڈ

َٸسعٕ إ٪يڍ ق١، ٚقًك٘ ع٢ً َػتكبٌ إػًٌُ ت١ إتُعٿ١ إؿتٻـ ع٢ً ساٍ ٖصٙ ا٭

َٸاييت ُعٿ ،ايهبابٞ ٚإًػّٛ بكٓابٌ ؾتا٣ٚ ايكڀٝع١ ا٤ ١ إٍ أؾ٤٬ ٚأدعم دػس ا٭

١َ ايؿٝذ سػٌ اـؿٔ، نشاٍ غا٥ط ايعًُا٤ َتٓاثط٠. ْعِ، ٖصا ٖٛ ساٍ ايع٬چ

 اٌْٝ ٚإ٪ٌَٓ إدًكٌ ايكًكٌ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ.ايطبٸ

ٔٸ ـٹ بإط٬م ـ ايجا٥ط مل ٜػتػًِ هلصا ايٛاقع إطٜط، ٚمل ٜهتٳإ٪يڍ ٚيه

َٹ١ً، بٌ اْتؿض ُٚطٸاـڀابات إدسٿ ٌٸض٠ ٚايهًُات اجملا ؾتا٣ٚ  ز، ٚثاض ع٢ً ن

ٛٸ٘ ٚؾتُ٘، ٚاييت تٗٝٸايتهؿري ٚايتهًٌٝ ٚايتؿػٝل اييت تبٝض يعٔ إػًِ اٯخط ٚغبٻ اڄ ٧ د

ٌٸ ا٭زي١ اييت تٓتر ٖصٙ  َٔ ايتباغض ٚايتٓاسط بٌ إػًٌُ; ؾكاّ ٚأعاز زضاغ١ ن

 ٓاڄ ايجػطات ايع١ًُٝ إٛدٛز٠ ؾٝٗا.ايؿتا٣ٚ، َبٝٿ

 

ٕٸ ايه ٗ فًسٜٔ، ٜبًؼ عسز قؿشاتُٗا تكطٜب ا٭يـ ٚضق١، نإ  تاب ٚاقعٷٚ٭

ٚشيو نٞ تكطب إػاؾ١  ;٠ قطا٤اتٺَٔ نتاب١ عسٸ ٫ بٴسٻعٓ٘، بٌ  َٔ نتاب١ قطا٠٤ٺ ٫ بٴسٻ

ٗٸبٝٓ٘ ٚبٌ ايكطٸ  س يًباسجٌ ططٜل ايسخٍٛ إيٝ٘، ٚاغتهؿاف َهُْٛ٘.ا٤، ٜٚٴُ
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بايهؿـ عٔ ايعٓاٜٚٔ ٚأعاخ  ،اييت بٌ أٜسٜهِ ،ٚئ تهتؿٞ ٖصٙ ايكطا٠٤

ُٸا أت٢ ب٘ إ٪يڍ َا ْاقـ ؾٝ٘ ايعًُا٤  ، ٚٗـ َٔ دسٜسٺايهتاب، بٌ غتشاٍٚ ايه٬ّ ع

ٕٸ ٗ ايهتاب َٓاقؿاتٺ ٝٸ ٚايؿكٗا٤ ايكسَا٤ ٚإعاقطٜٔ; ٭ ٌٸ، ٚآضا٤ ٖٝٸ١ڄغٓ  ع٠ ٗ ن

ـ نػط دساض إ٪يڍ ااييت ساٍٚ ؾٝٗ ،ايعكٝس٠ ٚايؿك٘ ٚايتاضٜذ ٚغريٖاٗ اجملا٫ت، 

ٌٸ اؾُٛز ايؿهطٟ، ٚإسساخ ؾذ٠ٛٺ دسٜس٠ ٗ  عربٖا ايباسجٕٛ إٍ غاساتٺ عُٝك١ ٜڀ

 ايؿهط اٱغ٬َٞ.

 ٚايكطا٠٤ اييت بٌ أٜسٜهِ تٓكػِ إٍ قػٌُ:

ٚٸ  : دٛي١ ع٢ً عٓاٜٚٔ ايهتاب.ٍا٭

 ع١.٠ إُٝٸ: تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً بعض إٓاقؿات ايؿهطٜٸايجاْٞ

 

ٚٸ ٫ بٴسٻ ٕٸ ايهتاب َ٪يډإٔ ْؿري أ  ١َ.َٚكسٸ ;ث٬ث١ أبٛاب :ـ ٫َٔڄ إٍ أ

إٍ ٔػ١ قاٚض; ايباب ايجاْٞ ٜٓكػِ بُٝٓا ١ قاٚض; ِ إٍ غتٸٚايباب ا٭ٍٚ َكػٻ

َٸا ايباب ايجايح ؾٝتأيډٚ ٌٸ .١ قاٚضـ َٔ غتٸأ ٍڈقٛض َكػٸ ٚن  ٠.عسٸ ِ إٍ ؾكٛ

ُٸسٝح ططح إ٪يڍ ،يهتاب١َ اْبسأ َٔ َكسٸ   ،ٚتٓبٝٗات عسٜس٠ ،١ـ ْكاطاڄ َٗ

َٸ  ايؿكٗا٤. ١ اييت ٚقع ؾٝٗا بعضٴتهؿـ عٔ بعض ا٭خڀا٤ إٓٗذ١ٝ ايعا

 َٚٔ ايتٓبٝٗات إصنٛض٠:

ف ايؿٝعٞ ع٢ً : ؾ٬ ٜهؿٞ إٔ ٜتعطٸ«ف ع٢ً اٯخط َٔ َكازضٙايتعطټ»ـ 1

ٞ ع٢ً َعتكسات ايؿٝعٞ ايػٓٸٞ َٔ نتب ايؿٝع١، ٫ٚ ٜهؿٞ إٔ ٜتعطف َعتكسات ايػٓٸ

ُٳ٫ٚ ٜهؿٞ أٜهاڄ ايتُػټ .١َٔ نتب ايػٓٸ ٜبشح عٔ  ٔٵو َكازض غري أغاغ١ٝ، ن

ف ع٢ً بعهٓا ٖٛ إٔ ْتعطٻ اؿلټ .ًٗا ٗ قؿش١ اٯخطغٛزا٤ ٖٓا ٖٚٓاى يٝػذٿ ْكڀ١ٺ

 بايڀطٜك١ ايكشٝش١.

ٌ إصاٖب; ـ ٚايتٓبٝ٘ ايجاْٞ ٖٛ نطٚض٠ ا٫عرتاف غڀٛض٠ ايكڀٝع١ إٛدٛز٠ ب2

ٕٸ ا٫غتػٗاٍ ٚا٫غتدؿاف بٗا  ٌ عا٬َڄ غًبٝاڄ نُا سكٌ َع بعض ايؿكٗا٤ ـ ٜؿهڍ ـ٭

ٕٸ ايكڀٝع١ إشا مل تٴسٵ ;اڄ يًعاًٌَ ٗ غبٌٝ ايٛسس٠َٚهطٸ ؽ بعُكٗا ٚاَتسازٖا إٛدٛز ضٳؾإ

ٌٸ زعٛات ايٛسس٠  تاضىٝاڄ ٚغٝاغٝاڄ ٚعكا٥سٜاڄ ٚؾكٗٝاڄ ْٚؿػٝاڄ ٚادتُاعٝاڄ غتٴكاب ن
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 .ايتكطٜب بايؿؿٌ، ٚئ تٓتر س٬ڋٚ

و بايكطإٓ ايهطِٜ، ـ أٜهاڄ ايتُػټـ َٚٔ ايٓكاٙ ا١ُٕٗ اييت أؾاض إيٝٗا إكٓٿ3

ٔڈَا ٜؿهڍ َٴ ً٘ َٔ ناَ ٱزاض٠ ايٓعاعات ٚاـ٬ؾات. ٖٚصا ا٭َط ٜػتٛدب ع٢ً  ِڈٗڇًڃٚ

ٌٸ ٕٸ  إٍ إعاز٠ زضاغ١ ايعكا٥س ٚإػا٥ٌ دطأ٠ٺ عًُا٤ إػًٌُ إٔ ىڀٛا به ايه١َٝ٬; ٭

ٜٚهؿٝٓا سسٜح  .«ٚيٝػت ؾك١ٝٗ ،ن١َٝ٬ إؿه١ً ٗ عُكٗا ٚدٖٛطٖا َؿه١ًڅ»

ٚٸ «ايؿطق١ ايٓاد١ٝ»  ٗ ْعـ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬. ٍ َػُاضڈنأ

ٚٸ ـ ايعٓاٜٚٔ ايتاي١ٝ: إػًِ، إ٪َٔ، إػتهعـ، ض إ٪يڍ: ٚؾٝ٘ ْكډٍايباب ا٭

 ٚإػايٞ.  ،إٓاؾل، ايٓاقيب

ٚٸٚٗ ايؿكٌ   .«ايهاؾط»، ٚتٓكٝض عٓٛإ «إػًِ»ـ بسضاغ١ تعطٜـ : بسأ إ٪يڍٍا٭

ِٷ ^ٞ ايصٟ ٫ ٜ٪َٔ ب١ٜ٫ٛ أٌٖ ايبٝتٚأداب ع٢ً ايػ٪اٍ: ٌٖ ايػٓٸ أّ ناؾط؟  َػً

يبعض ضٚاٜات  اغتٓازاڄ إٍ ؾُِٗٗ اـامٸ ;بعس إٔ سهِ بعض ايؿكٗا٤ بهؿطٙ

 .^ا٭١ُ٥

ِٿ :ٓٗاـ أزي١ ايكا٥ًٌ بهؿطٙ، َٚعٳطٳض إ٪يڍ اٯخط  ايطٚاٜات اييت تػ

ٝٻ«بايهؿط» ٔ ايتؿاٚت ٗ ، ٚقاضٕ ؾُٝا بٝٓٗا َٔ د١ٗ اغتعُاٍ ٖصٙ ايه١ًُ. ؾب

ٛټ، ا٫غتدساّ ٌټٚايتٓ عٔ اٱغ٬ّ، إِا ٖٓاى  ٖٛ خاضزٷ «ناؾط» ع ٗ إطاز; ؾًٝؼ ن

ػتُع َع اٱغ٬ّ، ٚأغًب ٖصٙ ايطٚاٜات تػتدسّ َكڀًض  «ايهؿط»َطاتب َٔ 

 ٚيٝؼ إكابٌ يٲغ٬ّ. ،إكابٌ يٲّإ «ايهؿط»

ُٸ«إ٪َٔ»ـ إٍ اؿسٜح عٔ ز إ٪يڍ: ٜعطٿٗ ايؿكٌ ايجاْٞ اڄ: َا ، يٝػأٍ غ٪ا٫ڄ َٗ

ٚٗ ضٚاٜات  ،ايٛاضز ٗ ايكطإٓ «ايصٜٔ آَٓٛا»أٚ  «إ٪َٔ»إككٛز َٔ َكڀًض 

ُٸ |ايطغٍٛ ُا شٖب ؟ ٌٖ إككٛز ب٘ ٖٛ ايؿٝعٞ ؾك٘، ن^١ َٔ أٌٖ ايبٝتٚا٭٥

 إيٝ٘ ايهجريٕٚ َٔ ايؿكٗا٤؟

، يٝكٌ إٍ «َ٪َٔ»زقٝل يه١ًُ  عڈَع تتبټ، ـ اٯٜات ايكطآ١ْٝٚاغتعطض إ٪يڍ 

ٕٸ  ْتٝذ١ٺ ٌٸ «إ٪َٔ»سامس١ أ ِڈ ٗ ايكطإٓ ٜؿٌُ ن  . |آَٔ باهلل تعاٍ ٚضغٛي٘ َػً

ٕٸ ا٭١ُ٥   َٸا ايطٚاٜات، ؾُع ايتػًِٝ بأ ٗ  «ٔإ٪َ»أسٝاْاڄ ـ اغتعًُٛا ن١ًُ  ـأ

ٔٸ١ اـاقٸايسا٥ط٠ إصٖبٝٸ  |ٖصا ٫ ًٜػٞ إع٢ٓ ايكطآْٞ هلا; ؾايطغٍٛ ١، ٚيه

ُٸ ٬ ؾ ٫ ىايؿٕٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ خڀاباتِٗ، ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ اغتجٓا٤ٺ ^١ٚا٭٥
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إع٢ٓ  «إ٪َٔ»ٜهٕٛ َككٛزِٖ َٔ  ز إع٢ٓ إطاز، ٚإ٫چؼسٿ َٔ ٚدٛز قط١ٜٓٺ بٴسٻ

ّٸ  .ايكطآْٞ ايعا

ٕٷايؿكٌ ايجايحٗ    اڄ; اؽ دسٸسػٸ : ٜكٌ ايه٬ّ إٍ إػتهعـ، ٖٚٛ عٓٛا

ٕٸ ا٫غتهعاف ٜٴعڀٞ  ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚايػ٪اٍ  يًُػتهعؿٌ، ٚشيو بٓلٸ «١َعصٚضٜٸ»٭

ِٸ ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ «َػتهعؿاڄ»ح ٖٓا: ٌٖ ّهٔ اعتباض إػًِ اٯخط ايصٟ ٜٴڀطٳ إٗ

ُٸ  ؟ ^١َعصٚضاڄ ٗ عسّ ٫ٜٚت٘ يٮ٥

ٕٸ إػتهعـ ٜٓڀبل ع٢ً ا٭٫ٚز ٚايٓػا٤  ;ضؾض بعض ايؿكٗا٤ ٖصا ا٫عتباض  ٭

َٸا  ;ع٠ ايصٜٔ ٫ س١ًٝ هلِ، ٫ٚ ٜػتڀٝعٕٛ اهلذط٠ ٚايٛقٍٛ إٍ زاض اؿلٸذٳٚايعٳ يٝ٪َٓٛا; أ

ـٺإػًِ اٯخط ؾُٔ إ٪نډ ٖٚٛ ايُٓٛشز  ـٞ ، ٚيڀإا نإ ايػٓٸس أْٸ٘ يٝؼ َػتهع

ٟٸ ـ ا٭بطظ يٰخط إصٖيب ٌٸ ايڀطف ايكٛ ا٭١ُْٛ ٚاـ٬ؾات اٱغ١َٝ٬ عرب  ٗ ن

غ٣ٛ تككريٙ أٚ دشٛزٙ، ٫ٚ ٚد٘ يًكٍٛ  ايتاضٜذ، ؾ٬ َاْع َٔ ٚقٛي٘ إٍ إصٖب اؿلٸ

 ت٘.َعصٚضٜٸ

ٔٸ يًُ٪يڍ  ٕٸ ا٫غتهعاف ٗ ايعُل ـ ضأٜاڄ آخط ٗ ا٫غتهعاف، َؿازٴٚيه ٙ أ

ٟ. ْٞ أٚ إازٸسٳٍ ا٫غتهعاف ايبٳٜطدع إٍ ا٫غتهعاف ايؿهطٟ ٚايجكاٗ، ٚيٝؼ إ

ٕٸ نعـ ايبسٕ ٚق١ً إاٍ ّٓعإ إػًٌُ َٔ اهلذط٠ ؾكشٝضٷ يًٛقٍٛ إٍ زاض  ;أ

ٔٵ ٍٛ زٕٚ ٚقٍٛ ؼغري ا٫غتهعاف ايبسْٞ،  ،قس ٜٛدس َٛاْع أخط٣ إعطؾ١، ٚيه

ايٞ ئ إػًِ إٍ اؿكٝك١. ٚأبطظ ٖصٙ إٛاْع: إٔ ٫ وتٌُ اٱْػإ ؾػاز عكٝست٘، ٚبايت

ٕٸ غايب١ٝ إػًٌُ َٔ اٱ ١ ٓٸخ٠ٛ ايػهس َا ٜسؾع٘ يًبشح عٔ اؿكٝك١. َٚٔ إعًّٛ أ

١ َا ِٖ عًٝ٘، ٫ٚ وتًُٕٛ خ٬ف ٚغريِٖ ـ ؾه٬ڄ عٔ غري إػًٌُ ـ ٜعتكسٕٚ بكشٸ

يبشح عٔ اؿكٝك١، ٚبصيو ٜكسم عًِٝٗ عٓٛإ َٔ اشيو; ٖٚصا َٔ أنرب إٛاْع 

 ا٫غتهعاف.

َٸا ايؿكٌ   ُٸؾ ايطابعأ ٕٸ بعض  ١ٝڅٗٛ عح إٓاؾل، ٚي٘ أٖ نبري٠ ٗ َكآَا; ٭

َٔ ايط٣٩  ا ع٢ً ٖصا ا٭َط غًػ١ًڄٛٵايؿكٗا٤ سهُٛا ع٢ً إػًِ اٯخط بايٓؿام، ٚبٓٳ

 ايعكس١ٜ ٚا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ. 

٘ إػًِ اٯخط ػاٙ أتباع إصٖب ِٗ ع٢ً ٖصا ايٓؿام ٖٛ ايبػض ايصٟ ٜهٓټٚزيًٝڂ

ٕٸ  ٞٸايؿٝعٞ; ٭ ، ؾًٝعّ َٔ بػض اٯخط هلِ ×ايؿٝع١ ٜعتكسٕٚ ب١ٜ٫ٛ ٚسبٸ اٱَاّ عً
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ع٢ً  ع١َ٬څ ×ٕٸ بػض عًٞڎؾإ |عٔ ايطغٍٛ بػضٴ اٱَاّ ْؿػ٘. ٚنُا ٖٛ ثابتٷ

 ايٓؿام.

ٌٸ إػًٌُ ١ ٖ٪٤٫، ٚزقډـ ايهاتب عٓس أزيچتٛقچ  ٕٸ ن ل ٗ ٖصٙ ايسع٣ٛ; ٭

ٕٵ ـ ، إِا ٖٛ بػضٷ×ِٗ ي٘، ٫ٚ ٜبػهٕٛ ؾٝعت٘ بػبب ٫ٜٚت×اڄٕٛ عًٝٸوبٸ  ـدٹس ٚٴ إ

ٟٸ  ٚغٝاغٞ. زْٝٛ

ٛډػٵـ َعاؾ١ ٖصٙ ايٓكڀ١ ؾشٳـٹ إ٪يڍٚمل ٜهتٳ  ط ٗ أسهاّ إٓاؾل ب، بٌ تٓ

ّٷ ٕٸ إٓاؾل ي٘ أسها ًت ١، ٖٚصٙ ا٭سهاّ ؾهچخاقٸ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ. ؾإؿٗٛض أ

ع٢ً شيو غري٠  ٚايؿاٖسٴ .ؾلٷي٘ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ، َع عًِ إػًٌُ أْٸ٘ َٓا سكا١ْڄ

 .|ضغٍٛ اهلل

ٔٸ ٕٸ ـ مل ٜطتٳإ٪يڍ يه ت٘ خكٛقٝٸ |عَٔ ايطغٍٛيضڇ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايؿك١ٝٗ; ؾإ

ٕٸ  ٖصا ايتعاٌَ اـامٸ تٵايطغاي١ٝ، ٚاييت اغتسعٳ َٸا ٗ ظَآْا ؾًٛ عًُٓا أ َع إٓاؾكٌ. أ

صب َا ٜعًٓ٘ َٔ سْا أْٸ٘ ٜه٫ٚ ٜ٪َٔ باٱغ٬ّ، ٚتأنډ ،ٖٓاى ؾدكاڄ ٜبڀٔ ايهؿط

ِڈاعتكازٺ ٘ ع٢ً بحٸ تٴعٝٓٴ ، ٚإٔ ٫ تهٕٛ ي٘ سكا١ْڅ، ؾٝذب إٔ ٫ ٜٴتعاٌَ َع٘ نُػً

 ْؿاق٘ ٚنٝس إها٥س يًُػًٌُ. 

ٕٴ ا٭بطظٴ ٚا٭خڀط ٗ ع١ًُٝ ٚٗ ايؿكٌ اـاَؼ  ٌٸ ع٢ً ايكاض٨ ايعٓٛا : ٜڀ

ٕٸ ؾت٣ٛ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ ٖٛ «ايٓاقيبٸ»ايتهؿري، ٖٚٛ  ٚشيو  ;يبٸايٓاق «نؿط»; ٭

ٌٸ «ايٓكب»قشٝش١ ٚقطو١. ٚإشا نإ عٓٛإ  اعتُازاڄ ع٢ً ضٚاٜاتٺ  ٔٵَٳ ٜٓڀبل ع٢ً ن

ٜٴ ٍڇ ا٭١ُ٥مل  ٕٸ أٌٖ ايػٓٸ ـؾكٗا٤ ايؿٝع١  عاٙ بعضٴنُا ازٸ ـ ^ٛا ِٗ ١ نًچؾٗصا ٜعين أ

 ! اضٷنؿچ

ٕٸ إػايٞ  ;ٜأتٞ ٗ ايؿكٌ ايػازؽٚ، «إػايٞ»ٚؾبٝٗ٘ ٗ اـڀٛض٠ عٓٛإ   ؾإ

ٛٸ»١. ٚإشا نإ عٓٛإ قٜٛٸ ١ٺعاڄ ٭زيچبٳٗٛض ايؿكٗا٤ ناؾط، تٳعٓس َؿ  ـٜؿٌُ ايؿٝع١  «ايػً

ٕٸ ايؿٝع١ نًچ ـ١ ؾكٗا٤ ايػٓٸ عاٙ بعضٴنُا ازٸ  !اضٷِٗ نؿچؾٗصا ٜعين أ

ٌپ  باعتباضٙ  ٞ ناؾطٷ١ ٚايؿٝع١ نؿطٳ اٯخط; ؾايػٓٸَٔ ايػٓٸ ٖٚهصا، ٜسٸعٞ ن

 !باعتباضٙ َػايٝاڄ ْاقبٝاڄ، ٚايؿٝعٞ ناؾطٷ

َٸا بايٓػب١ يعٓٛإ  ـ بتٓكٝض قاّ إ٪يڍؾكس ايٛاضز ٗ ايطٚاٜات  «ايٓاقيبٸ»أ

ٛٿ ُٸا٫غتعُا٫ت إتٓ  . ٚبعس عطضڈ^١ع١ ي٘ ٚا٫غتدسَات إتؿاٚت١ ع٢ً يػإ ا٭٥



 االجتهاد والتجديد

ٕٸ ايكسض إتٝكډٌ يًطٚاٜات ٜتٸَؿكٻ ايعسا٤ »ٔ َٔ َع٢ٓ ايٓاقيب ٖٛ ايصٟ ٜٓكب هض أ

 ^. ٖٚصا ايؿطز نإ ٗ ظَٔ ا٭١ُ٥^غتعساز حملاضبتِٗ، َع ا٫^يٮ١ُ٥ «ايسٜينٸ

ْٸ٘ ٜبػض إ :أ ٜٚكٍٜٛسٸعٞ أٚ ٜتذطٸ ٞ ٚاسسٷْازضاڄ، ؾُا بايو ٗ ظَآْا! ٌٖٚ ٖٓاى غٓٸ

ٝٸ ٌٸ’أٚ ايكازقٌ ’أٚ اؿػٌٓ ×اڄاٱَاّ عً ٕٵ :تأنٝسٺ ...؟ اؾٛاب به دس ٚٴ ٫. ٚإ

 ١ أْؿػِٗ. أ َٓ٘ أٌٖ ايػٓٸؾػٛف ٜتربٸ

ٛٸ  َٸا ايػً ٛٸ»ـ َؿّٗٛ ح إ٪يڍؾكس ؾطٻ أ ٛٸٗا، َٚٝٻإٍ َػتٜٛات٘ نًچ «ايػً  ع بٌ ايػً

ٞپ .إػتٛدب يًهؿط ٚاٯخط ايصٟ هتُع َع اٱغ٬ّ عٞ عباز٠ ٜسٻ ٌٖٚ ٖٓاى ؾٝع

ُٸ ٌٸ ـٚايعٝاش باهلل  ـ ^١ا٭٥  طبعاڄ ٫.  ؟!أٚ ٜ٪َٔ بايتؿٜٛض إػتك

ٚانش١ عٔ أخٝ٘ إػًِ.  ٖٚهصا ٜٓتٗٞ ايباب ا٭ٍٚ، ٚايكاض٨ ًّو ض١ٜ٩ڄ 

٠ ايؿطٜع١ ٜهٕٛ َ٪َٓاڄ. ٚإشا مل ؾإػًِ، َُٗا نإ َصٖب٘، إشا اغتكاّ ع٢ً دازٸ

َٸا قاقط مل وتٌُ ؾػاز  ، ؾٗٛ َعصٚضٷ^ٜعتكس ب١ٜ٫ٛ أٌٖ ايبٝت عٓس اهلل تعاٍ; ٭ْٸ٘ إ

١ َا قاطع بكشٸ أٚ فتٗسٷ ;َٔ ايٛقٍٛ إٍ اؿكٝك١ أٚ َػتهعـ َٓع٘ َاْعٷ ;َصٖب٘

َٸا ايعامل اؾاسس، ٖٚٛ ايؿطز ايٓازض،  َٸا ايٓٛاقب قڀعاڄ ًٝؼ َعصٚضاڄؾتٛقٸٌ إيٝ٘. أ . ٚأ

 ١ ٚايؿٝع١.ِٗ بايتأنٝس يٝػٛا َٔ ايػٓٸٕ، ٚيهٓٸٚٚايػ٠٬ ؾِٗ َٛدٛز

ٛچ: ٚؾٝ٘ ٜسضؽ إ٪يڍايباب ايجاْٞ ِ ع٬ق١ إػًٌُ َع ـٴ ايكٛاعسٳ ايؿك١ٝٗ اييت تٓ

 ٖٚٞ ٔؼ قٛاعس.. أٜهاڄ بعهِٗ ايبعض، َٚع غري إػًٌُ

ٕٸ ايكاعس٠ إ. ٚخ٬ق١ ايه٬ّ: «ضسط١َ ايسّ ٚإاٍ ٚايعٹطٵ»: ايكاعس٠ ا٭ٍٚ

ٕٸ َٛنٛعٗا ٖٛ سط١َ زّ  ن٘. ٚقس غبل َٚاي٘ ٚعٹطٵ «إػًِ»تؿٌُ إػًِ اٯخط; ٭

ٗ ايباب ا٭ٍٚ، ٚأثبت مشٍٛ ٖصا ايعٓٛإ يٰخط  «إػًِ»ض عٓٛإ ـ إٔ ْكډيًُ٪يڍ

 ٞ ؼسٜساڄ. ايػٓٸ إصٖيب،

ٔٸ .بإبسأ ٖصا قشٝضٷ  ـٹ بإثبات سط١َ ايسّ ٚإاٍ ـ مل ٜهتٳإ٪يڍ ٚيه

ٌٸٚايعٹطٵ ِڈ ض يه ٌٸَػً إْػإ، َُٗا نإ زٜٓ٘،  ، بٌ شٖب بعٝساڄ ٱثبات سطَتٗا يه

 باڄ َعتسٜاڄ ع٢ً سط١َ ا٭بطٜا٤. باغتجٓا٤ َا يٛ نإ قاضڇ

ُٸ ـ ٗ إثبات شيو، ٚٗ إهاز ٌ إ٪يڍؼ ايكاض٨ اؾٗس إبصٍٚ َٔ قٹبٳٚغٝتً

بكبض  «ايعكٌ»ٖصٙ اؿط١َ، طبعاڄ بايتعانس َع سهِ  «اٱْػإ»تعڀٞ عٓٛإ  ْكٛمڈ

 ٚايصٟ ٫ تكبٌ أسهاَ٘ ايتدكٝل. ،ايًِٛ
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١ عكٝس٠ ، ٖٚٞ ؼهِ بكشٸ«١ ٗ عٌُ اٯخطأقاي١ ايكشٸ»: ايكاعس٠ ايجا١ْٝ 

ٖٚٞ  .ًٓ٘ زا٥ُاڄ ع٢ً ا٭سػٔٚ ،١ َعا٬َت٘إػًِ اٯخط، ٚنصيو ؼهِ بكشٸ

ِٸٚثابت١ با٭زيچ ،َؿٗٛض٠ قاعس٠څ ٕٸ إ٪يڍ ١ ايكشٝش١. ٚا٭ٖ ٌٸٗ إكاّ أ َا  ـ أظاٍ ن

ٖٻ ، ٚبصيو تٓڀبل ايكاعس٠ ع٢ً اٯخط إصٖيبٸ «إغ٬ّ»و ٗ ِ أٚ ٜٴؿهڍّهٔ إٔ ٜتٛ

ٌٸ  ت١.١ٝ أعُاهلِ ايعباز١ٜ ٚإعا٬َإػًٌُ، ٚوهِ بكشٸ ن

ّڈ ٔٵَٳ»نكاعس٠  ،ٚأخٛاتٗا «اٱيعاّ» :ٖٞ يجايج١ٚايكاعس٠ ا يعَت٘  زإ بسٜٔ قٛ

سٝح اعتُس َؿٗٛض ايؿكٗا٤ عًٝٗا ٱَها٤ َعا٬َت  ،«١ بإجٌإكاقٸ»ٚ ;«أسهاَِٗ

ٕٸ ط٬م ايػٓٸ ، ٚايًصٜٔ ٫ ٜػتٛؾٝإ ؾطٚٙ إصٖب ٞ ٚظٚاد٘ َج٬ڄإػًِ اٯخط; ؾإ

ٞٸ ِٸاٱَاَ ّٴ  ، ٜت ٕٵاإيعا تُٗا ٚاقعاڄ; ٚشيو َٔ باب ايتػٌٗٝ جبت قشٸتمل  ٕعتكٹس بُٗا، ٚإ

ٞٸ  ع.ٗ ايتعاٌَ َع اٯخط، ٚإعڀا٥٘ ْٛعاڄ َٔ ايتُٝټ ع٢ً ايؿٝع

 بعس ايتسقٝل ـ١ ٖصٙ ايكٛاعس، يريدعٗا ل ٗ أزيچـ تؿػري إؿٗٛض، ٚزقډْاقـ إ٪يڍ

صا ٖه .ب أسهاّ زٜٓ٘ػٳعك١ٝ٥٬ ٚاسس٠، ٖٚٞ ايتعاٌَ َع اٯخط عځ ـ إٍ قاعس٠ٺ

 ١ ٖصٙ ايكٛاعس قاقط٠څٚأزيچ .ٜتعاٌَ ايعك٤٬ عٓس ا٫خت٬ف ٗ ٚدٗات ايٓٛط بٌ ايؿعٛب

ِڈعٔ إثبات أنجط َٔ شيو. ؾايكه١ٝ يٝػت بٗسف إعڀا٤ ُٝټ ع٢ً آخط، بٌ ٖٞ  ع ٕػً

ٌٸ  ز إَٓٛٛات ايؿهط١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ. ا٫خت٬ؾات ٚتعسټ بككس تِٓٛٝ سٝا٠ ايبؿط ٗ ٚ

 ٖٞ: إشا مل تهٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ َػتٛؾ١ٝڄٚ ،ٜكڀسّ َعه١ًٺٚايبشح ايعًُٞ ٖٓا 

ٕٸ تكشٝشٗا قس ٜٛقعٓا َؿّٗٛ  شٗا، ٚخاق١ڄيًؿطٚٙ ايٛاقع١ٝ ؾهٝـ ْكشٿ أ

ٕٸ ٖصٙ ا٭عُاٍ غريٴ ؟ أداب بعضٴ«ايتكٜٛب» ٔٵ قشٝش١ٺ ايؿكٗا٤ بأ ٌ َٳٜٴتعا ٚاقعاڄ، ٚيه

 اؿهِ.  ٗ ٗا قشٝش١، أٟ ع٢ً مٛ اؿهِ ايٛاٖطٟ عٓس ايؿوچَعٗا نأْٸ

ٛډٚقس  ، ٚضؾه٘ إزضاز «ايتكٜٛب»ٚبعس ضؾه٘ ٕػأي١  .ط إ٪يـ ٗ إػأي١تٓ

ٕٸ نٌ ٖصٙ  ٌ إٍ ْتٝذ١ٺ١ أعُاٍ اٯخط نُٔ ا٭سهاّ ايٛاٖط١ٜ، تٛقٻقشٸ َؿازٖا أ

ٔٵ ا٭عُاٍ قشٝش١څ ٕٸ إؿطٿع٢ً مٛ ايكشٸ ٚاقعاڄ، ٚيه يسٜ٘  ٞع اٱغ١َ٬ ايجا١ْٜٛ; أٟ إ

ٚٸايكشٸ :١ضتبتإ َٔ ايكشٸ ١ ايجا١ْٜٛ ٚايكشٸ ;ي١ٝ يٮعُاٍ إػتٛؾ١ٝ يًؿط١ٙٚ ا٭

ؾػازٙ. ٗ  ت٘، ٫ٚ ٜؿوچب َعتكسٙ ايصٟ ٜ٪َٔ بكشٸػٳيٮعُاٍ اييت ٜأتٞ بٗا اٱْػإ عځ

َٸا إشا عًِ اٱْػإ بؿػاز َصٖب٘، ٚتبكٻ ، ؾػٝهٕٛ عًٝ٘ إٔ ٜأتٞ ط إٍ إصٖب اؿلٸأ

 بايؿطٚٙ ايٛاقع١ٝ. 
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ـ تؿك٬ٝڄ، َٔ تاضىٝتٗا ِ عٓٗا إ٪يڍٚقس تهًډ .«١ايتكٝٸ»: ايكاعس٠ ايطابع١

ٚعك٥٬ٝتٗا، ٚعسّ اختكاقٗا بايؿٝع١، ٚأقايتٗا ايكطآ١ْٝ، إٍ إٔ ٚقٌ إٍ ْكڀ١ 

ك٢ اٱدعا٤، ٚغأٍ: ٌٖ ايعباز٠ اييت ٚقعت ؼت عٓٛإ ايتك١ٝ، ٚاييت تٛاؾل عباز٠ إتٻ

ْٗا إأّ هب إعازتٗا؟ اؾٛاب:  َِٓٗ، ٚؽايـ ايؿطٚٙ ايٛاقع١ٝ، ٌٖ ٖٞ فع١٥څ

 .فع١٥څ

بڀ٬ٕ أعُاٍ إػًِ » ٖٚٞ: ـ ٖصا ايباب،: ٚبٗا ختِ إكٓٿايكاعس٠ اـاَػ١ 

ٌٸٚقس عجٗا إ٪يڍ .«اٯخط ناڄ ايطٚاٜات ايكشٝش١ ٗ عسّ ، َػتعطڇَٛنٛع١ٝٺ ـ به

َٳ ٍڇ أٌٖ ايبٝتمل ٜٴ ٔٵقبٍٛ عٌُ  ٔٸ^ٛا ٕٵ ـعسّ قبٍٛ ايعٌُ أخطٜٚاڄ  .  ٚيه متٸ ـ ٫ ًٜعّ  إ

ٌٸٖٚٓا ْاقـ إ٪يڍ. ١ ايعٌُ ؾكٗٝاڄَٓ٘ عسّ قشٸ  .١ٺزقچ ـ ٖصٙ إػأي١ به

ٛډخاقٸ كځس ؾكط٠ڄثِ عٳ أٌٖ »ط ٗ عبازات ١ بعٓٛإ: أعُاٍ غري إػًٌُ، ٚتٓ

َٔ د١ٗ  ١ڄٱثبات عسّ قبٍٛ أعُاهلِ، ٚخاقٸ تٵ١ اييت بٴٓٝٳ، قا٫ٚڄ ظيعي١ ا٭زيچ«ايهتاب

ٝٸايٓٝٸ ٝٸعباز٠ هلل تعاٍ، يٝ٪نڍ١ اي١، ْ ١ َٔ غري إػًِ، اعتُازاڄ س إَها١ْٝ قسٚض ٖصٙ ايٓ

 ع٢ً قطٜض ايكطإٓ ايهطِٜ.

إػًِ  ـ ؾتا٣ٚ ايكڀٝع١، ايؿتا٣ٚ اييت ػٝع غبٻ: ٚؾٝ٘ ٜسضؽ إ٪يڍايباب ايجايح

ُٳاٯخط ٚيعٓٳ  ِٗ ٚايك٠٬ٹٚتػػًٝٹ ،٘، ايؿتا٣ٚ اييت ُٓع َٔ اسرتاّ أَٛات اٯخطٜٔ٘ ٚؾت

 َٓ٘ ٚايك٠٬ځ زٳٚ٘ ٚايتعاّ شبٝشتٳاٯخط، ٚاييت ؼطٿ عًِٝٗ، ايؿتا٣ٚ اييت ٫ تكبٌ ؾٗاز٠ځ

 ٚضا٤ٙ!

ٚٸ كٌ بهطا١َ إػًِ اٯخط ـ يبشح ايؿتا٣ٚ اييت تتٸ: ٚقس عكسٙ إ٪يڍٍاحملٛض ا٭

 . «ٚايًعٔ ايػٝب١ ٚايػبٸ»ٚسطَت٘ إع١ٜٛٓ، نـ 

ٚٸ ــ ض إكٓٿبعس إٔ ْكډؾ «ٚايًعٔ ايػٝب١ ٚايػبٸ»أَا  ٍ ـ ١ٜٖٛ إػًِ ٗ ايباب ا٭

ٕٸ اٯخط يٝؼ ناؾطاڄ خاضداڄ عٔ اٱغ٬ّ، بٌ ٖٛ اٯخط، ٚأنډ أٚ  «َ٪َٔ»أٚ  «أر»س أ

ٕٸ كبض َٔ ايٛانض إثبات سط١َ ايػٝب١ ٚايًعٔ ٚايػبٸ ٗ سكڍ، ٜ«َػتهعـ» ٘; ٚشيو أ

 .«إ٪َٔ»أٚ  «إػًِ»بأغًبٗا ـ تٓكبٸ ع٢ً عٓٛإ  ـ١َ ١ احملطٿيػإ ا٭زيچ

ُٻ  «ضايعٹطٵ»ـ ع١ًُٝ ا٫غتس٫ٍ، ٚساٍٚ إثبات سط١َ ٖتو ل إ٪يڍَٚع شيو ع

ٌٸ ّٳٚٳيځكځسٵ نځطٻ﴿ :١ اييت ْلٸ عًٝٗا ايكطإٓعاڄ يًهطا١َ اٱهلٝٸبٳإْػإ، تٳ يه ٓٳا بٳٓٹٞ آزٳ  ﴾َٵ

ٗٳٚغريٖا َٔ ا٭زيچ ٚايصٟ ٫ تكبٌ أسهاَ٘ ايتدكٝل  ،سٵٟ ايعك١ٌ إت١ٓٝ، آخصاڄ ب
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ٕڈٚ ِٸ غًډ ا٫غتجٓا٤ بٌ إْػا ١ ٘ ايه٤ٛ ع٢ً بعض ايجػطات إٛدٛز٠ ٗ أزيچٚآخط. ث

 ايؿكٗا٤. 

ٜٵٔ َٔ ع إكٓٿٗ عح ايًعٔ َٝٻ ـ بٌ ايًعٔ اٱْؿا٥ٞ ٚايًعٔ اٱخباضٟ ايكازضٳ

ٕڈ َٔ إٍٛ بًعٔ ؾدلڈ إٍٛ. ؾإشا قسض إخباضٷ ٔ ؾٗصا ٫ ٬ٜظَ٘ دٛاظ َعٝٻ أٚ عٓٛا

ٕٵايًعٔ َٔ اي َٸا قسٚض ايًعٔ اٱْؿا٥ٞ َٔ إٍٛ ؾإْ٘ ٚإ ٫ظَ٘ دٛاظ ايًعٔ  عبس إْؿا٤ٶ. أ

ٔٸ ٕٸ أنجط ايًعٔ ٗ ايٓكٛم اْكبٸ إْؿا٤ٶ، ٚيه ٚيٝؼ  ،ع٢ً ايعٓاٜٚٔ ا٬ٕسٜ أ

 قس ٫ ًٜتؿت إيٝٗا ايهجريٕٚ. ا٭ؾطاز، ٖٚٞ ٬َس١ٛڅ

ٕٸ إْؿا٤ ايًعٔ علٸ يٌ نايٛإٌ ٚإؿػسٜٔ ٚايها ،بعض ايعٓاٜٚٔ ؾإ

ٍٷ  .نُا ٖٛ ٚانضٷ ،ٚايهاؾطٜٔ ٚغريٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ، يٝؼ ؾٝ٘ إؾها

َٸا إْؿا٤ ايًعٔ علٸ غري إػًِ، أٚ َڀًل إْػإ، ؾٗٛ  اٯخط إصٖيب، أٚ علٸ أ

ٌٸ ٍڈ ق ٕٸ ٖٓاى استُا٫ڄ قٜٛٸإؾها بػبب تٛبت٘  ;عسّ اغتشكام ٖصا اٱْػإ يًعكابياڄ ; ٭

ٍٷت٘، ٚأٚ ٕعصٚضٜٸ ;قبٌ إٛت َج٬ڄ ٚاضز ٗ غايب١ٝ ايٓاؽ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ قس  ٖٛ استُا

 ست ايطٚاٜات ايكشٝش١. نُا قطٻ ،ع٢ً قاسبٗا ايًع١ٓڂ زٸتٴطٳ

 ،ـ َا ططس٘ ايبعض َٔ ٚضٚز ايػبٸ ٗ اٯٜاتٚٗ عح ايػبٸ ْاقـ إ٪يڍ 

٠ ٗ ـ ايٛاضز ـ َج٬ڄ «اؿُاض»بٌ ن١ًُ  ١ٺم بسقچٚع٢ً يػإ إعكٌَٛ ايڀاٖطٜٔ. ثِ ؾطٻ

ٕٸ ايه١ًُ  ;أخٝ٘ اٱْػإ ايكازض٠ َٔ اٱْػإ علٸ «اؿُاض»ن١ًُ ٚايكطإٓ ايهطِٜ  ؾإ

َٸا ٗ ٗ إكاّ ايجاْٞ تؿتٌُ ع٢ً قكس ايٓكٝك١ َٔ اٯخط ٖٚتو عٹطٵ ن٘، ٖٚٞ غبپ; أ

سكٝكٞ، ٚتبٝإ إؿرتنات بٌ أؾعاٍ  ايكطإٓ ايهطِٜ ؾاٯٜات ٗ قسز تٛقٝـ ٚاقعڈ

 ٚأغؿاض. ايصٟ ٫ ٜعٞ َا وٌُ َٔ نتبٺ ،«اؿُاض»صا إدًٛم بعض ايبؿط ٚأؾعاٍ ٖ

ٕٸ َٔ ا٭خڀا٤ إٓٗذ١ٝ َكاٜػ١ أؾعايٓا بأؾعاٍ اهلل ٚاؾسٜط شنطٴ  ٙ أٜهاڄ أ

ٌٸ ٕٸ اهلل تعاٍ ٜبتًٞ عبازٳ تعاٍ، ؾًٝؼ ن ٙ بإطض َا ٜؿعً٘ اهلل تعاٍ هٛظ يٓا ؾعً٘; ؾإ

 ؟!ا٫قتسا٤ باهلل تعاٍ :ؼت عٓٛإ ،خطٜٔب ا٭َطاض يٰيٓا إٔ ْػبٿ َج٬ڄ ؾٌٗ ولٸ

ٌٸ  ٫. :تأنٝسٺ به

١ ٫َع١ ٗ َػأي١ تكِٝٝ ايطٚاٜات، ٚخاقٸ ـ بك١ُڄٚٗ عح ايػٝب١ تطى إ٪يڍ 

ـ ٘ ٚاٱٜكاع ب٘! ٖٓا، تٛقډتًو اييت تٓػب إٍ إعكٌَٛ ايسع٠ٛځ إٍ غٝب١ اٯخط ٚغبٿ

ٜأباٙ اٱغ٬ّ  ،شَِٝ تسعٛ إٍ خٴًڂلڈ اييت ،و ٗ قسٚض ٖصٙ ايطٚاٜاتـ، ٚؾهډإ٪يڍ
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 ٚايعكٌ ٚايؿڀط٠ ايػ١ًُٝ.

ٝٸ: ٜٓاقـ إ٪يڍٗ احملٛض ايجاْٞ  ٘چ َٔ ا٭ًٖ ١ ايس١ٜٝٓ يٰخط، ـ ايؿتا٣ٚ اييت ؼ

ٝٸ  ٢ عًٝ٘.ٌ َٝت٘ ٜٚٴكًچبإػًٌُ، ٚإٔ ٜكّٛ بطؾع ا٭شإ، ٚإٔ ٜٴػػٻ ت٘ يًك٠٬ ْاع١ڄأًٖ

ايك٠٬ ٚضا٤ اٯخط إػًِ، ٚغع٢ داٖساڄ ؿؿس ـ بٓكاف ؾت٣ٛ بڀ٬ٕ بسأ إ٪يڍ

ٌڈا٭زيچ ٞٸ ١ َٔ ايكطإٓ ٚايطٚاٜات ٱهاز أق ّٸ يؿٛ ٚضا٤  ١ ايك٠٬ ْاع١ڄوهِ بكشٸ عا

ٕٸ اٯٜات َڀًك١څ«إػًِ» َٸ، ٚايطٚاٜات ؼسٸ، ٚلض ٗ شيو; ٭ َجٌ:  ،١ثت عٔ عٓاٜٚٔ عا

َٸ  ٚغريٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ. ،ْٚاع١ إػًٌُ ،يتْاع١ أ

ِٸ ْاقـ إ٪يڍ  ـ أزي١ ايبڀ٬ٕ اييت أٚضزٖا بعض ايؿكٗا٤، نبڀ٬ٕ عباز٠ ث

ٚٸ ،ٚغريٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ ،اٯخط، ٚؾػك٘ ًُٚٚ٘ ٚنؿطٙ  ٍ.اييت متٸ تؿٓٝسٖا ٗ ايباب ا٭

َٸا بعض ايطٚاٜات ايكطو١ ايسايچ ـ ١ ع٢ً بڀ٬ٕ ْاع١ اٯخط ؾشًُٗا إكٓٿأ

 ٱبعاز ايؿٝع١ عٔ ْاع١ بعض ضَٛظ ايؿػاز. ×َّٔ اٱَا ع٢ً ايتسبري١ٜ، ٗ قاٚي١ٺ

ٞٸ ١ ايك٠٬ ْاع١ڄٚتهؿٞ زي٬ٝڄ ع٢ً قشٸ ق٠٬ڂ اٱَاّ  خًـ إػًِ غري اٱَاَ

ٞٸ  خًـ اٯخطٜٔ. ’ٚاٱَاٌَ اؿػٌٓ ×عً

ُٸٚاؾسٜط شنطٴ ٚاييت  ،«ايك٠٬ َساضا٠څ» :٬ع ايكاض٨ ع٢ً ؾكط١ٝ٠ اطچٙ ٖٓا ٖٛ أٖ

 ٚتؿسٜساڄ يعهس إػًٌُ. ،قْٛاڄ يًٛسس٠ ;ت إػًٌُع٢ً إؿاضن١ ٗ ْاعا ؼحٸ

ٕٸ أشإ إػًِ اٯخط  ،ـ، بعس عطض ايطٚاٜاتٌ إ٪يڍتٛقٻ بايٓػب١ يٮشإٚ إٍ أ

 َع تتُِٝ َا ْكل َٓ٘. ،فع٨ٷ

ٕٸ أزي١ ٚدٛب ايتػػٌٝ تؿًُ٘ َٸا بايٓػب١ يتػػٌٝ إٝت غري ايؿٝعٞ ؾإ ٭ْٸٗا  ;أ

َٸا أزي١ عسّ ايٛدٛب أٚ اؿط١َ أٚ ايهطا١ٖ ؾهًڊ .«إػًِ»ع٢ً عٓٛإ  ١څَٓكبٸ ٗا أ

ٚٸ ;باط١ًڅ َٔ تؿػٝل اٯخط ٚتهؿريٙ  ،٫ٍعتُازٖا ع٢ً َا متٸ تؿٓٝسٙ ٗ ايباب ا٭

 ٚا٫ْتكام َٔ نطاَت٘.

ًٕٛ ٜػػٿ ^أقشاب ا٭١ُ٥ كس نإؾ ;ع٢ً شيو ؾاٖسٺ ع١ خريٴٚغري٠ إتؿطٿ

ػأي١ َٔ ا٭َٛض ا٫بت١ٝ٥٬، ٚيٛ نإ ايتػػٌٝ إٍ نٕٛ إ أقاضبِٗ غري إٛايٌ، إناؾ١ڄ

 سطاَاڄ يبإ ٚاْتؿط.

ثِ ٜكٌ بٓا ايه٬ّ إٍ ايك٠٬ ع٢ً أَٛات إػًٌُ َٔ غري إٛايٌ. ٚبعس 

َٸ ;ـ ع٢ً ٚدٛب ايك٠٬ عًِٝٗتأنٝس إ٪يڍ ٌٸَٔ خ٬ٍ ا٭زي١ ايًؿ١ٝٛ ايعا  ١ ايؿا١ًَ يه
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ِڈ ٌٸَػً نتؿػٝل اٯخط  ،تُس٠ ع٢ً ا٭زي١ ايباط١ًإع ،١َايؿتا٣ٚ احملطٿ ، ٚتؿٓٝس ن

 ٜكٌ ايبشح إٍ عسز ايطنعات ايٛادب١. ،ٚنؿطٙ ًُٚٚ٘

اييت  ايتهبرياتـ ايطٚاٜات إدتًؿ١ ٗ ْكٌ عسز عطض إ٪يڍ ١ٺٚزقچ ٚبهٌ تإٔڎ

بٌ أضبع ـ َٔ ايتُٝٝع ٔ إكٓٿُهډٚقس إعكَٕٛٛ ع٢ً ا٭َٛات.  ٜأتٞ بٗانإ 

ٌڈ، تهبريات ٚٔؼ ٚغبع ٞٸ ٚإْؿا٤ أق ّٸ يؿٛ ، يتٓشكط تهبرياتبٛدٛب ٔؼ  عا

ٞٸ ٟڈ ؾكٗ قطٜب، وهِ ظٛاظ ايتدٝري ٗ  ا٭ضبع ٗ إٓاؾل، ٌٚٓ ضٚا١ٜ ايػبع ع٢ً ضأ

 .ايتهبرياتعسز 

َٸا ايسعا٤ ع٢ً اٯخط إػًِ، ٚايصٟ قاٍ ب٘ بعضٴ ـ ايؿكٗا٤، ؾٗٛ ٗ ْٛط إ٪يڍ أ

ٍٷ َطزٚز، ٚقكٛضٷ زقٝك١ ٗ ؾِٗ ايطٚاٜات  َٓاقؿ١ٺإٍ يو اغتٓازاڄ بطَٛظ ايؿػاز; ٚش قٛ

 ٗا ع٢ً دٛاظ أٚ ٚدٛب ايسعا٤ ع٢ً اٯخط.ٞ ز٫يتٴاييت ازټع

با٭١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ يًُػًِ اٯخط، ٜعين قبٍٛ  َٔ ٖصا ايباب كتلپ احملٛض ايجايح

ٝٸ  ٟ يٲؾتا٤ ٚايكها٤.ت٘ يًتكسٸؾٗاز٠ اٯخط ٚأًٖ

إاْع١ َٔ قبٍٛ ٖصٙ ايؿٗاز٠، بٌ غام إٍ  ـ بٓكاف ا٭زي١ـٹ إ٪يڍمل ٜهتٳ

دٖٛط ايؿٗاز٠ ٚبٓٝاْٗا ا٭غاغٞ، باعتباضٖا َٔ إػا٥ٌ ايعك١ٝ٥٬ ايت١ُٝٝٛٓ، ٚيٝػت 

ٕٸ ايعك٤٬ ٫ ٜؿرتطٕٛ ٗ ايؿاٖس غ٣ٛ ايجك١ طٵس١ٜ قٹتعبټ ؾ١، ٚق٫ٛڄ إٍ ايكٍٛ بأ

ٖٳس٠. ثِ تعطٻٚزقچ ،بايٓكٌ ـ يبعض ايطٚاٜات اييت ٕ٪يڍض ا١ اؿٛاؽ ٗ ْكٌ اؿازث١ إؿا

 .، ؾه٬ڄ عٔ اٯخط غري ايٓاقيبٸؽرب ظٛاظ ا٫عتُاز ع٢ً ؾٗاز٠ ايٓاقيبٸ

ٞٸ  ٝٸ أَا ايطأٟ ايؿكٗ ٟ يٲؾتا٤ ٚايكها٤ ؾأضدع٘ ١ اٯخط يًتكسٸإاْع َٔ أًٖ

١٦ًَٝ  ـ إٍ ا٭غباب ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايتاضى١ٝ، َٚا ًٓت َٔ تطانُاتٺإ٪يڍ

ض إؿيت، ٚدعً٘ ٚٵإٍ َا دط٣ َٔ تهدِٝ زٳ إناؾ١ڄ ،٤ ٚايبػها٤ بٌ إػًٌُبايؿشٓا

١ ق١ًًٝ َٔ ايؿكٗا٤، ٗ ٚطٚف ثًچ اييت ٫ ٜعتًٝٗا إ٫چ ،َٔ إٓاقب ايكٝاز١ٜ ايعاي١ٝ

 ع٢ً إٛايٌ ؼكٌ أْؿػِٗ َٔ اٯخطٜٔ. تٵادتُاع١ٝ ؾطنٳ

خط غري إٛايٞ ٕٓكب ٟ اٯَٔ تكسٸ ؾإشا ظايت ٖصٙ ا٭غباب ؾ٬ ٜبك٢ َاْعٷ

 .^اٱؾتا٤ ٚايكها٤، إشا سهِ طبكاڄ ٕصٖب أٌٖ ايبٝت

ُٸادتُاع١ٝ َايٝٸ ـ َػأي١ڄٜكتشِ إ٪يڍ ٗ احملٛض ايطابع َكطف  :ٖٞٚاڄ، ١ دسٸ١ َٗ

ٕٸ اٯخط إػًِ ٫ ٜػتشلٸ ايعنا٠، ٜٚػأٍ: ٌٖ قشٝضٷ  َٔ ايعنا٠؟ ؾ٦ٝاڄ أ
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س٠ ٫غتشكام اٯخط بٌ َ٪ٜٿ ;ُا بٝٓٗاـ بعطض ايطٚاٜات إتعاضن١ ؾٜٝبسأ إ٪يڍ

قشٝش١، ػُع بٌ  ـ إٍ ضٚا١ٜٺٚأخط٣ َاْع١ يصيو. ثِ ٜػتٗسٟ إكٓٿ ;يًعنا٠

َٔ خ٬ٍ ايتُٝٝع بٌ تهًٝـ ايؿطز ٚٚٚٝؿ١ اٱَاّ، أٟ  ،ا٭خباض، ٚؼػِ اـ٬ف

 ايسٚي١.

ٝاغ١ ـ بايتٓٛري يًػٝاغ١ إاي١ٝ يًسٚي١ اٱغ١َٝ٬، ٖٚٞ غٖٚٓا ؾطع إكٓٿ

ٛٸ ع. ٚإٍ ٖصا قا١ُ٥ ع٢ً ايعسٍ ٚإػاٚا٠، ٚؼكٝل ا٫غتكطاض إايٞ ٚا٭َين يًُذتُع إتٓ

 َاي١ٝ شن١ٝ. ع٘ اٱغ٬ّ نُٔ غٝاغ١ٺايصٟ ؾطٻ ،«ؿ١ قًٛبِٗإ٪يډ»ا٭َط ٜؿري َكطف 

١ٝ ـ يًبشح سٍٛ سًچُٗا إ٪يڍكخكٸ ٚاحملٛضإ اـاَؼ ٚايػازؽ ا٭خريإ

 ز َٓ٘.١ٝٚ ايتعاٚسًچ شبٝش١ اٯخط إػًِ،

َٸا سًچ َٔ  ١َ يصيو ع٢ً ْٛعڈـ ايطٚاٜات احملطٿ١ٝ شبٝش١ اٯخط ؾكس ٌٓ إ٪يڍأ

ٕٸ اٱَاّ سانُاڄ ٚقا٥ساڄ، أضاز ٓا١ٜ اجملتُع  َٚٔ د١ٗ نْٛ٘ ;×ايتسبري١ٜ; ٚشيو أ

ٝٸ اـامٸ ضِٖ َٔ أنٌ ؿّٛ ٖصٙ ١ ٚإهًچ١، ؾشصٻاضات ايهايچإٛايٞ َٔ بعض ايت

ٌٸـ بعٝساڄ ٗ ايبشح، يٝػتكطب سًچت. ثِ شٖب إ٪يڍاؾُاعا ٕڈ ١ٝ شبٝش١ ن ٜصنط  إْػا

 ٚيٛ نإ َٔ غري إػًٌُ.  ،اغِ اهلل تعاٍ أثٓا٤ ايصبض

 ٗز اييت مل ترتزٻ ،ع١و بػري٠ إتؿطٿٚبعس ايتُػټ ،ز َٔ اٯخطٚٚبايٓػب١ يًتعا

ُٸايكٝاّ بٗصا ايعٚاز، اضتك٢ إ٪يڍ ٍٸ^١ـ إٍ غري٠ ا٭٥ بايطٚاٜات ايكشٝش١  ، ٚاغتس

ُٸ  ، ٚتعٜٚر بٓاتِٗ َٔ غري إٛايٌ. َٔ ْاقبٝاتٺ ^١اييت ؽربْا بعٚاز ا٭٥

 

ٖٛ استٛا٩ٙ ع٢ً ايٓهات  «ؾك٘ ايع٬ق١ َع اٯخط إصٖيب»ا ّتاظ ب٘ نتاب ٖچ

نبري ٗ ْع اٯضا٤  ـ ظٗسٺري٠; ؾكس قاّ إ٪يڍايع١ًُٝ ٚإٓاقؿات ايؿهط١ٜ ايهج

ٌٸ ٔ َٔ تطى بكُت٘ ٚقس ُهډ .َٚٓٗذ١ٝ َٚٛنٛع١ٝ زقچ١ٺ ٚا٭زي١، َٚٓاقؿتٗا به

ٌٸاـاقٸ ٟڈ ١ ٗ ن  .ٜڀطس٘، غٛا٤ ٚاؾك٘ أّ ْكسٙ ضأ

َٳ غٝذس أنجط َٔ مثاٌْ عٓٛاْاڄ ٕػا٥ٌ ع١ًُٝ  «ؾٛا٥س ع١ًُٝ»ٜطادع ؾٗطؽ  ٔٵٚ

َٸ ؾهط١ٜ كتًؿ١، َٔ فاٍ ايعكٝس٠ ٚايؿك٘ ٚايتاضٜذ ٚايكطإٓ  ١، َٔ فا٫تٺٖا

 . ..ٚا٭قٍٛ ٚايًػ١
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ٕٸ َا إٍ ٚقس متٸ اختٝاض بعض تًو ايعٓاٜٚٔ يعطنٗا ٗ ٖصا ايبشح، َع اٱؾاض٠  أ

ٛٸٚا٫طچ ،ض ٖٓا ٫ ٜػين ايكاض٨ َٔ َطادع١ ٖصٙ ايؿٛا٥سعٴطڇ ٠ ايهاتب ٬ع ع٢ً ق

 ايٓكس ٚايتؿٓٝس.َٚٛنٛعٝت٘ ٗ إٓاقؿ١ ٚايتأٜٝس أٚ 

 

^ 

، باعتباض ^باڄ يٮ١ُ٥ؾدكاڄ قاضڇ شٖب بعض ايعًُا٤ إٍ اعتباض اٯخط إصٖيبٸ

ٟٸأْٸ٘ غٝهٕٛ َػتعسٸ قاضباڄ ٕؿطٚع  سٸعٓس ايٛٗٛض، ٚبصيو ٜٴعٳ #اڄ حملاضب١ اٱَاّ إٗس

ٌٴ ،^١ُٸا٭٥ ٟٸ ٚيٛ اغتعسازاڄ. ٚزيٝ ٕٸ إٗس  ،ض اؿكا٥لغٝٛنٿ #ٖصا ا٫عتباض ٖٛ أ

ٟ شيو إٍ ايٌٓٝ َٔ ايطَٛظ ايس١ٜٝٓ ٚايؿك١ٝٗ ٭تباع ع ٗ ايسٜٔ، ٚغٝ٪زٸسٹط َا أڂبٵٜٚػٝٿ

يٝساؾع عٔ ضَٛظٙ،  عٓسٖا غٝٓتؿض اٯخط إصٖيبٸ ،إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣

 اڄ ٚقاضباڄ.َعاضن #ٚغٝكـ ٗ ٚد٘ اٱَاّ

َٳْاقـ إ٪يڍ ٕؿطٚع  ؾطن١ٝ، ٚاعتربٖا كايؿ١ڄ ضٴشٵـ ٖصٙ ايؿطن١ٝ، ٚاييت ٖٞ 

ُٸ َٳ^١ا٭٥ ٟٸ :قاٍ ٔٵ; إش  ٕٸ إٗس باعتباضٙ قاسب َؿطٚع ٖسا١ٜ ـ ئ ٜطاعٞ ٗ  ـ #إ

ٔٵ قاٍ: إْٸ٘ َٳ اـًؿا٤ ٚؾكٗا٤  علٸ غٝكّٛ ع١ًُ تؿٗريڈ #خڀاب٘ َؿاعط ايكّٛ؟! ٚ

ٛٿٕٚاش ؟!اٯخطٜٔ ٟٸ ض زا٥ُاڄا ْك ٚقتٌ ٚاْتكاّ ٚغؿو  شّڎ أْٸ٘ َؿطٚعٴ #َؿطٚع إٗس

  ؟!يًسَا٤

ٕٸ إَاّ ظَآْا»َػتٓهطاڄ:  ،ـٖٚٓا غأٍ إ٪يڍ  ،خطز َٔ غٝبت٘ #أضأٜتِ يٛ أ

 ،ٚأعًٔ ضؾع ضا١ٜ ايسؾاع عٔ إًٌَٛٛ ٚإػتهعؿٌ، ٚبازض إٍ قاضب١ ايٛإٌ

ض ي٘ إٔ ىاطب اؾُٗٛض اٱغ٬َٞ ٝٿٚؼكٝل أس٬ّ ايؿكطا٤ ٚإػانٌ، ٚقڂ

ٚٿ ت٘، ؾٌٗ س قسقٝٸ١ اييت ت٪نڍز ـ نُا ْعتكس ـ ببعض ا٭يڀاف اٱهلٝٸَؿطٚع٘، ٚظٴ

ٜٚٓكبٕٛ ي٘ اؿطب؟!  ،ٜٚعازْٚ٘ ،غٝكـ إػًُٕٛ َٔ أتباع إصاٖب ا٭خط٣ ٗ ٚدٗ٘

ٕٸ ٖصا غريٴ ّڈ إ ٕڈ ٚغريٴ َعًٛ ٛټَٛٓٛ ٘ بعض ا٭خباض ض ايصٟ تعهػ. أدٌ، بٓا٤ٶ ع٢ً ايتك

ٜٚكًبُٗا ع٢ً دصٚع  ،غٝبازض ؾٛض خطٚد٘ إٍ ْبـ قرب ايؿٝدٌ ×أْ٘ َٔ ،ايهعٝؿ١

ٔٸ ٖصا  .ُا عازٚٙ ٚساضبٛٙبٳ١ ٚغريِٖ، ٚضٴإػًٌُ ايػٓٸ ايٓدٌ، ؾٗصا ايعٌُ غٝػتؿعٸ يه

َٔ  يٝدطز أدػاز أؾدامڈ ،اؾاڄ يًكبٛضْبٸ ×إش يٝؼ اٱَاّ ;ا ٫ ّهٔ ايكبٍٛ بٖ٘چ
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ع٢ً  ٛاتبعس َطٚض ٦َات ايػٓ ،ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ ّ أق٬ڄ إٔ دججِٗ باق١ٝڅغري إعًٛ

 .(1)«زؾٓٗا

 
 

ٕٸ ا٭عُاٍ ايعباز١ٜ يٰخط إصٖيب باط١ًڅ ٗ  ٚغري َكبٛي١ٺ شٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ أ

َٳ ع٢ً عسّ تٵعسٜس٠ زيډ ٚشيو اعتُازاڄ ع٢ً ضٚاٜاتٺ; اٯخط٠ ٍڇ أٌٖ مل ٜٴ ٔٵقبٍٛ أعُاٍ  ٛا

 ٗ َٝعإ اٯخط٠.  ^ايبٝت

ـ يس٫ي١ ايطٚاٜات ع٢ً بڀ٬ٕ عبازات اٯخطٜٔ غري إٛايٌ، ٚبعس َٓاقؿ١ إ٪يڍ

ٚاييت ًٓٗا ع٢ً إدايـ اؾاسس، زٕٚ ايكاقط إػتهعـ، ٖٚٛ ساٍ أغًب 

ٝٻ .ي١ بڀ٬ٕ ايعٌَُٚػأ ;ػأيتٌ: َػأي١ قبٍٛ ايعٌَُل ايهاتب بٌ إػًٌُ، زقډ ٔ ٚب

ٚٸ ،أْٸ٘ ٫ ٬َظ١َ بٌ ا٭َطٜٔ ٍٸ ع٢ً ا٭ ٍٸ ـع٢ً ؾطض ُاَٝت٘  ـٍ ؾُا ز  .ع٢ً ايجاْٞ ٫ ٜس

١ أعُاٍ اٯخط َٔ ايطٚاٜات اؿان١ٝ عٔ عسّ ٫ ّهٔ اغتؿاز٠ عسّ قشٸ ٚعًٝ٘

ٕٸ إػتٓس ا٭غاؽ يًُػأيتٌ ٚاسسٷ»قاٍ: ٚايكبٍٛ.  ٛاضز٠ ٖٚٛ ا٭خباض اي ،ٚايصٟ ٜبسٚ أ

َٳ .ٚاييت اغتؿازٚا َٓٗا ايبڀ٬ٕ ٚعسّ ايكبٍٛ ،^عٔ ا٭١ُ٥ ٘ ْبٻ ٔٵٚاي٬ؾت أْٓا مل لس 

 . (2)«ُاتٖٓا إٍ ايتؿطٜل بٌ إػأيتٌ، بٌ أضغًٛا َػأي١ بڀ٬ٕ ايعٌُ إضغاٍ إػًډ

 
^ 

ٕٸ بعض ايعًُا٤ هٝعٕٚ يعٔ ضَٛظ اٯخط إصٖ ، بٌ ايبعض َِٓٗ يبٸ٫ ىؿ٢ أ

ٚنُا قٌٝ: ايربا٤ أقٌ  ،^َٔ أعسا٤ أٌٖ ايبٝت ٌ بطا٠٤ڄباعتباضٙ ّجٿ ;ٜٛدب شيو

 اي٤٫ٛ. 

، ٚقس أؾطز ؾك٬ڄ «ايًعٔ»ٌ َٔ ايهاتب ٗ َػأي١ طٌٜٛ َٚؿكٻ ٚبعس ْكافڈ

ٌٸخاقٸ ٌ إٍ عسّ دٛاظ يعٔ أزي١ ايًعٔ، تٛقٻ اڄ َٔ غتٌ قؿش١ تكطٜباڄ يسضاغ١ ن

ٌٸ إػًِ، ٚمل ٕڈ ٜػتبعس سط١َ شيو يه  .إْػا

َٳ ُٸثبت ًُٚ٘ إباؾٹ ٔٵٚع٢ً ؾطض ايتػًِٝ ظٛاظ يعٔ  ـ ، تػا٤ٍ إ٪يڍ^١ط يٮ٥

ٛٸ َٸعٔ إكًش١ إطد ١، ثِ ٠ َٔ ٖصا ايًعٔ، َٚا هطٸ شيو َٔ اي٬ٜٛت ع٢ً ٖصٙ ا٭

ٚٸُػٻ ٕٸ ٚٗ ظَآْا ٖصا »يٞ، ؾكاٍ: و بايعٓٛإ ايجاْٟٛ اؿانِ ع٢ً ايعٓٛإ ا٭ ٬ْسٜ أ
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ٛدب ْؿط٠ غا٥ط إػًٌُ ٚت ،^أتباع َصٖب أٌٖ ايبٝت جاض نسٸتٴ أٚ زعا١ٜٺ أنرب ؾب١ٗٺ

ٕٸ ايؿٛاٖس ت٪نڍٕٛ أٚ ًٜعٕٓٛ ايكشاب١. ٖٚٞ أِْٗ ٜػبٸ ،عِٓٗ ٜٳإ  ع فا٫ڄ يًؿوچسٳس َا ٫ 

ٕٸ ٖصٙ ايهًُا ٚاييت تٓاٍ َٔ بعض ايطَٛظ احملرت١َ عٓس  ،ا٫ْؿعاي١ٝ ٚاي٬َػ٪ٚي١ تأ

إٍ  ^ٌ أنرب سادع زٕٚ ٚقٍٛ ؾهط أٌٖ ايبٝتتؿهڍ ،إصاٖب اٱغ١َٝ٬ بعض

أْٸ٘ قس  ٫ غٝٻُا، ٚ^ٌٖ ايبٝتأضغ١ سٍٛ زٕٚ اْؿتاح ٖ٪٤٫ ع٢ً َٚؼ ،غا٥ط إػًٌُ

ٕٸ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝتاٜعڀٞ اْڀب َٳ ^عاڄ بأ ض قًٛب أَطٚا أتباعِٗ بصيو، َا ٜهسٿ ٔٵِٖ 

ٜٵبٳٚ .^اٯخطٜٔ ػاِٖٗ ٕٸ ٫ ضٳ عٔ ٕا ٜٛدب قسٸ ايٓاؽ  ؿٝعٞهاب اٱْػإ ايتاض أ

ٔٸقاسب٘ ٚيٛ نإ  ،ٖٛ َٔ نبا٥ط ايصْٛب ^أٌٖ ايبٝت ٔ ػٹشٵأٚ ٜعتكس أْٸ٘ ٜٴ ٜٛ

 . ..قٓعاڄ

ٕٸ يعٔ ضَٛظٚٗ ن٤ٛ شيو ٜتٸ إصاٖب ٚايڀٛا٥ـ ا٭خط٣ يٛ نإ دا٥عاڄ  هض أ

ٚٸ يٝٗا عًٝ٘، ٖٚٞ إٔ هطٸ ٫ْڀبام ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ إؿاض إ ;ّٷيٞ ؾٗٛ قطٸبايعٓٛإ ا٭

ٟ إٍ إثاض٠ ايؿشٓا٤ ٚايهػ١ٓٝ ٚايؿت١ٓ، أٚ ٚاهلس٣، أٚ ٜ٪زٸ يعٔ أ١ُ٥ ايعسٍشيو إٍ 

 .(3)«ٜٛدب ٖتو قٛض٠ إصٖب

 

 

ـٳ ل إ٪يڍزقډ ايٓكاب عٔ اـًٌ إٓٗذٞ ايٛاقع ـ ٗ َػأي١ تهؿري اٯخط، ٚنؿٳ

ْبشح عٔ  ١ ايؿكٗا٤، َٚا دط٣ َٔ خً٘ بٌ إٓٗر ايؿكٗٞ ٚايعكسٟ; ؾتاض٠ڄٗ بعض أزيچ

أخط٣ ْبشح عٔ أسهاّ ايتهؿري ٗ اجملاٍ ايؿكٗٞ،  ٚتاض٠ڄ ;ايتهؿري ٗ اجملاٍ عكسٟ

ٌپ  ز٠. ١ قسٸْٚٛع١ٝ أزيچ ،ب َٓٗذاڄ خاقاڄَٔ اجملايٌ ٜتڀًډ ٚن

ِٸٗ اجملا ب تهؿري اٯخط، ٚإخطاد٘ عٔ اٱغ٬ّ، ٜتڀًډ ٍ ايعكسٟ، سٝح ٜت

، ؾه٬ڄ عٔ عٝح ٫ تهؿٞ ضٚاٜات اٯساز، ٚيٛ ناْت قشٝش١ڄ ،ٜك١ٝٓٝ ١ڄايبشح أزيچ

َٸا نْٛٗا نعٝؿ١ڄ ب اجملاٍ ايؿكٗٞ، سٝح تٴبشح أسهاّ ايتهؿري، ؾٗٞ ٫ تتڀًډٗ . أ

 سٟ.بټٜك١ٝٓٝ، ٜٚهؿٞ ؾٝٗا َا ٜٛضخ ايعًِ ايتع ١ڄأزيچ

اٯخط  «نؿط»ٚإؿه١ً إٓٗذ١ٝ اييت ٚقع ؾٝٗا بعض ايؿكٗا٤ أْٸِٗ أثبتٛا 

 ؾك١ٝٗ.  عكس١ٜ، ؾتعاًَٛا َع َػأي١ ايتهؿري بأزٚاتٺ ٫ تكًض ٱثبات أَٛضڈ ١ٺإصٖيب بأزيچ
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إْٸ٘ ٫ ّهٓٓا ا٫عتُاز ع٢ً أخباض اٯساز ٗ إثبات قهاٜا »قاٍ ايهاتب: 

 ،عكسٜٸ١ ا٭ز٢ْ ـ هلا اَتسازاتٷ عكس١ٜ أٚ ـ ٗ اؿسٸ ٖٞ َػأي١څايتهؿري  َٚػأي١ڂ .ايعكٝس٠

ؾ١ٗ إخطاز ايؿدل عٔ ا٫دتُاع  ،ؾه٬ڄ عٔ اَتسازاتٗا ٚتأثرياتٗا ايؿطع١ٝ اـڀري٠

ٞٸ ٚايتعاٌَ َع٘ َعا١ًَ ايهاؾطٜٔ. ٚأَجاٍ ٖصٙ  ،ْٚعع اهل١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ عٓ٘ ،اٱغ٬َ

٘ٺب زي٬ٝڄ ٜكٝٓٝاڄ أٚ َٛايكهاٜا إَا تتڀًچ ، ٫ٚ ّهٔ إثباتٗا ضثاڄ ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً ٚد

 . (4)«١ٝاغتٓازاڄ إٍ ا٭زي١ ايٛٓٸ

 

ل ـ ـ َٓاقؿ١ ا٭زي١، ٚنؿـ اـًٌ إٓٗذٞ اؿاقٌ، بٌ زقډـٹ إ٪يڍمل ٜهتٳ

ٕٸ ا٫غتس٫ٍ بايػريتٌ ايعك١ٝ٥٬  ١ڄٚخاقٸ١ ٚتطتٝبٗا. ٗ َا١ٖٝ ا٭زيچ ـسٝح ًٜعّ ا٭َط  أ

 س ٗ نجري َٔ إػا٥ٌ.ُٳٗ ا٭عاخ، ٚعًٝٗا إعتٳ ع١ٝ َٓتؿطٷٚإتؿطٿ

َٚٔ ا٭َٛض اييت ٚقع ؾٝٗا اـً٘ ٖٛ ا٫غتس٫ٍ بايػريتٌ َعاڄ، ٗ عطض 

ٕٸ »ٔ اـًٌ ٗ ٖصا ا٫غتس٫ٍ، ؾكاٍ: ـ، ٚبٝٻـ إ٪يڍٖٚٓا تٛقډ .بعهُٗا ايبعض ِٻ إ ن

ٍڈا٫غتس٫ٍ بػري٠ إتؿطٿ ، ٚساقً٘: ع١ إٍ ا٫غتس٫ٍ بػري٠ ايعك٤٬ ٫ ىًٛ َٔ إؾها

ٕٸ  ،ع٢ً شيو، ٖٚٞ نصيو أْٸ٘ إشا ناْت غري٠ ايعك٤٬ َٓعكس٠ڄ ٕٸ ٖصا ٜعين أ ؾإ

ٚيٝؼ  ،َٔ َطتهعاتِٗ ايعك١ٝ٥٬ ا ع٢ً شيو بساؾعڈٚٵطٳع١ ٗ ا٭ضدض إِا دٳإتؿطٿ

ع١ ٗ عطض ا٫غتس٫ٍ بػري٠ ايعك٤٬. ا٫غتس٫ٍ بػري٠ إتؿطٿ ضٸؾ٬ ٜك، ع١ٝإتؿطٿ

َٸ  .(5)«اي١ٚغٝٸ ١څٖٚصٙ ا٬ٕس١ٛ عا

 
 

ايهطٚض٠ »و بعٓٛإ َٔ ا٭َٛض إًؿت١ ٗ ْڀام اغتس٫٫ت ايؿكٗا٤ ٖٛ ايتُػټ

٠، ٚبتٓا لس ٦َات ا٭سهاّ ٚإػا٥ٌ اييت اڄ زعا٣ٚ ايهطٚضدسٸ تٵٚقس نجٴطٳ .«ايؿك١ٝٗ

ِٸ .«نطٚضٟ إصٖب»، أٚ «نطٚضٟ ايسٜٔ»: متٸ إزضادٗا ؼت عٓٛإ إغ٬م باب  ٚبصيو ٜت

ٟٸ ٕٸ ايهطٚض ٞٸ ايٓكاف; ٭ ١، ٗ سؿس ا٭زيچ ، ٖٚٛ َا ٫ وتاز إٍ نجري عٓا٤ٺٖٛ ايبسٜٗ

 ؾه٬ڄ عٔ إٓاقؿ١ ٚقاٚي١ ايتؿهٝو ؾٝٗا.

ٕٸ  ٌ ٗ عكط ْٛعاڄ تؿهډ :«ايهطٚض٠ ايؿك١ٝٗ»ٖٓاى ْٛعٌ َٔ َٚٔ إعًّٛ أ
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ٚٸٌ بعس عكط ايٓلٸآخط تؿهډ ْٚٛعاڄ ;ايٓلٸ ٕٸ  ;ٍ ٫ ن٬ّ ؾٝ٘ بعس ثبٛت٘. ٚايٓٛع ا٭ ٭

ٌٷ ٚدٛز قاسب ايٓلٸ َٸا ايٓٛع ايجاْٞ، ٚاؿاقٌ بعس عكط  نؿٝ بؿطع١ٝ ايهطٚض٠. أ

ٗاب تٴعٝح  ،ؾكٗا٤ نباض ، ؾكس ٜهٕٛ ْتٝذ١ ؾت٣ٛ َع١ٓٝ قازض٠ َٔ فُٛع١ايٓلٸ

ؾهط١ٜ  أٚ قس تهٕٛ َػأي١ڄ ;ِٗ ٗ زيًِٝٗ، ٚبصيو تًبؼ ايؿت٣ٛ ضزا٤ ايهطٚض٠َٓاقؿتٴ

ٔ ا٤ ٚنع غٝاغٞ أٚ َصٖيب َعٝٻدطٸ ;ُاتٖا أخص إػًډدًٌٝ، ٚمتٸ أخصٴ تٛقٸٌ إيٝٗا عاملٷ

 ٘ ٚطٚف تاضى١ٝ.تٵؾطنٳ

ف ؾُٝٗا، زٕٚ ُٝٝع َا ُتٌ، ٫ ْكاٚإؿه١ً ٖٞ ٗ تكسِٜ ايهطٚضتٌ نُػًډ

ايؿاضم بٌ ايهطٚضتٌ ـ »ـ: . قاٍ إ٪يڍٌٙ بعسَٚا تؿهډ ٌ ٗ عكط ايٓلٸتؿهډ

ـ ٜهُٔ ٗ  ١ً بعس عكط ايٓلٸٚايهطٚض٠ إتؿهڍ ١ً ٗ عكط ايٓلٸايهطٚض٠ إتؿهڍ

ٛٿ ٕٸ ايهطٚض٠ إته غايباڄ َا تهٕٛ ٚيٝس٠ ايبٝإ ايؿطعٞ، َٔ خ٬ٍ  ١ْ ٗ عكط ايٓلٸأ

ُٸتأن ٖٚهصا ايهطٚض٠  .١ٝ ايكه١ٝ اييت اْعكست ايهطٚض٠ عًٝٗاٝس إؿطٿع ع٢ً أٖ

ٛٿ١ْ بعٝساڄ عٔ عكط ايٓلٸإكاضب١ يعكط ايٓلٸ ؾٗٞ قس ؽهع  . أَا ايهطٚض٠ إته

، ٚإِا هلا ع٬ق١ بعٛاٌَ أنجط َٔ غريٖا ٫عتباضاتٺ ٫ ع٬ق١ هلا بايسٜٔ أٚ ايٓلٸ

ٕٸ ١ُٖٓٝ ايؿت٣ٛ أٚ ايؿهط٠  :ٖا. ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍادتُاع١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ غري ،أخط٣ إ

ّٸ ، ٚعسّ ٚنعٗا َٛنع ايتساٍٚ ا٫دتٗازٟ، غٝذعٌ َٔ ايكعٛب١ ع٢ً ايصٖٔ ايعا

ٞ تًو ايؿت٣ٛ ٗ ساٍ تبٓٸ ٫ غٝٻُاع٢ً إبسا٤ ايطأٟ إدايـ ؾٝٗا، ٚ ٩ أسسٺَهإ ػطټ

ّٸيس٣ ا قساغ١ڄٌ بعض ايؿدكٝات اييت ًُو بٳأٚ ايؿهط٠ َٔ قٹ ، َا ٜعين يطأٟ ايعا

 .(6)«ٞ قبٌ إط٬م زعا٣ٚ ايهطٚض٠ أٚ تطتٝب أسهاَٗانطٚض٠ ايتأْٸ

 

×

ٕٸ إؿٗٛض بٌ َؿهڍ ٕٸ عٓٛإ إ ٜٓڀبل ؾك٘ ع٢ً  «اٱّإ»طٟ اٱَا١َٝ ٚؾكٗا٥ِٗ أ

َٳ^ٌ ايبٝتإٛايٞ ٭ٖ َٸا  ٗٛ يٝؼ َ٪َٓاڄ. يصيو اؾتٗط اغتدساّ ؾ ^٫ ٜٛايِٝٗ ٔٵ، ٚأ

 إٍ ايؿٝعٞ. ٗ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يًؿكٗا٤ نإؾاض٠ٺ «إ٪َٔ»َكڀًض 

. «إ٪َٔ»ـ ٖصا ا٭َط، ٚعطض اٯٜات ٚايطٚاٜات اييت تػتدسّ عٓٛإ ْاقـ إ٪يڍ

ساقًٗا:  ـ إٍ ْتٝذ١ٺٌ إ٪يڍتٛقٻ بإٛايٞ، «اٱّإ»١ ايكا٥ًٌ عكط ٚبعس َٓاقؿ١ أزيچ
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ّپ «إ٪َٔ»ٕٸ عٓٛإ إ ٌٸعا ٚإًتعٌَ  |إػًٌُ إ٪ٌَٓ باهلل ٚضغٛي٘ ، ٜؿٌُ ن

 ٚآخط. ٚآخط، ٚفتُعڈ بٌ ؾدلڈ بتعايِٝ اٱغ٬ّ، ع٢ً تؿاٚتٺ

 ،ػا٠ض ايهاتب يبعض ايطٚاٜات اييت تڀًل ع٢ً ايبٴٚٗ غٝام إٓاقؿ١ تعطٻ

ٝٸايصٜٔ ساضبٛا اٱ ز إككٛز ؼسٿ ،١َكساقٝٸ ، ٖٚٞ ضٚاٜاتٷ«اٱّإ»عٓٛإ  ،×اڄَاّ عً

ٕڇ»َٔ يؿٜ  ٌٳ اقڃتٳتٳًڂٛا ﴿ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ:  «طځا٥ٹؿځتٳا ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ ايڃ َٹ ٕڇ  ٕٵ طځا٥ٹؿځتٳا ٚٳإڇ

ُٳا عٳًځ٢ ا٭ڂخٵطٳ٣ ؾځكځاتٹًڂٛا ايډتٹٞ تٳ ٖٴ ٕٵ بٳػٳتٵ إڇسٵسٳا ُٳا ؾځإڇ ٗٴ ٓٳ ٝٵ َٵطڇ ؾځأځقٵًٹشٴٛا بٳ بٵػٹٞ سٳتٻ٢ تٳؿٹ٤ٞٳ إڇيځ٢ أځ

ٌ، ؾٝهٕٛ أٌٖ ل ايڀا٥ؿتٌ ع٢ً سطب قؿچ(. ٚايطٚاٜات تڀبٿ9)اؿذطات:  ﴾اهللٹ

 َٔ إ٪ٌَٓ. طا٥ؿ١ڄ ×ايؿاّ ايصٜٔ ساضبٛا ٚبػٛا ع٢ً اٱَاّ

ٌٸ قس اؾتٗطت »زضؽ ايهاتب غٓس ٚز٫ي١ ايطٚاٜات، ٚقاٍ:  َٛنٛع١ٝٺ ٚبه

إٍ اٯ١ٜ ايهط١ّ،  ، ٗ إؾاض٠ٺ«تكتًو ايؿ١٦ ايباغ١ٝ ،ٜا عُاض»: |ن١ًُ ضغٍٛ اهلل

ٕٸ إط٬م ٚقـ اٱّإ إط٬َا ٜعين زخٍٛ ْاع١ أٌٖ ايؿاّ ٗ  م اٯ١ٜ. َٚٔ ايٛانض أ

ٝٸ ؾؿٞ ف يٲغ٬ّ. إْٸُا ٖٛ بًشاٚ إّاِْٗ ايٛاٖطٟ إطازٹ ×اڄع٢ً ايصٜٔ قاتًٛا عً

َٳ»قاٍ:  ،بعس شنط اٯ١ٜ ،آؾٛبَٓاقب ابٔ ؾٗط ٔٵ خطز ع٢ً اٱَاّ، ؾاؾرتض ٚايباغٞ 

ٜٳا ﴿ٚأَا اغِ اٱّإ عًِٝٗ ؾهكٛي٘:  .قتاٍ أٌٖ ايبػٞ نُا اؾرتض قتاٍ إؿطنٌ

٘ٹ ٚٳضٳغٴٛيٹ ٓٴٛا بٹاهللٹ  َٹ ٓٴٛا آ َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ، أٟ ايصٜٔ أٚٗطٚا اٱّإ (136 :ايٓػا٤) ﴾أځ

َٹٓٛا بكًٛبهِ ٕٸ دسٻ×ٚقٌٝ يعٜٔ ايعابسٜٔ .بأيػٓتِٗ آ إخٛآْا بػٛا »ٕ ٜكٍٛ: ى نا: إ

ٖٴٛزاڄ﴿أَا تكطأ نتاب اهلل: »، ؾكاٍ: «عًٝٓا ِٵ  ٖٴ ; ا٭عطاف: 50 )ٖٛز: ﴾ٚٳإڇيځ٢ عٳازٺ أځخٳا

 .(7)««ٚأًٖو عازاڄ بايطٜض ايعكِٝ ،ألاٙ اهلل ٚايصٜٔ َع٘ ،، ؾِٗ َجًِٗ(65

 

ّ غٝب١ ا٭ر ٗ خڀاب٘ ٚتبٝإ أسهاَ٘، ٚسطٻ «ا٭ر»يكس اغتدسّ اٱغ٬ّ عٓٛإ 

خٛاْاڄ ٗ إباعتباضِٖ  ;ٚؾسٸ ايطٚاب٘ بٌ ايبؿط ،ِ اٱْػا١ْٝٝٳٚإٜصا٤ٙ، ٚزعا إٍ ايكٹ

 اٱْػا١ْٝ أٚ ايسٜٔ. 

ٌپ«أر»َٚع ا٭غـ، ٚقع اـ٬ف بٌ ؾكٗا٤ إصاٖب ٗ تؿػري ن١ًُ  َِٓٗ  ، ٚن

ٛٸ ل تٴڀبٻ «ا٭ر»اتت ا٭سهاّ اييت َٛنٛعٗا ٠ ٗ زا٥طت٘ ايڀا٥ؿ١ٝ ايهٝك١، ٚبسكط ا٭خ

ٕٸ اٱغ٬ّ دا٤ يعسزٺخاقٸ ع٢ً ؾ١٦ٺ  زٕٚ غريِٖ.  ،قسٚز َٔ ايٓاؽ ١ َٔ إػًٌُ، ٚنأ
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ـ ع٢ً ٖصٙ ايؿٛن٢ ايجكاؾ١ٝ ٚايعكب١ٜٛ إصٖب١ٝ، ٚأعاز زضاغ١ اْتؿض إ٪يڍ

ٌٸايٛاضز ٗ يػإ ايٓلٸ «ا٭ر»يؿٜ   ٫ي١ ايٓلٸَٚٓٗذ١ٝ أثبت ضساب١ ز ١ٺزقچ . ٚبه

ٌٸ ٕٸ ايسٜٔ اعترب ن ٕٸ ا٭شٜٸإايبؿط  اٱغ٬َٞ، ٚأ ٌٸ١ قطٻخٛاْاڄ، ٚأ  .١َ ع٢ً ايه

ٜٴ»١ استُاٍ ؾكاٍ: مثٸ ٕٸ ا٭ر ٫  طاز ب٘ خكٛم إ٪َٔ أٚ إػًِ، ٚإِا َڀًل أ

ٕڂ إش اغتدساّ يؿٜ ا٭ر تهؿٞ ؾٝ٘  ;اڄ نإ َصٖب٘ أٚ زٜٓ٘أٜٸ (،ع٢ٓ إؿعٍٛػتاب )َا

ٛٸ ،ايػٝب١تٓاٚي٘ بٚيٛ بإٔ ٜهٕٛ ايڀطف ايجاْٞ ٗ أز٢ْ ٬َبػ١،  ٝٸ١ ٠ َكٛي١څؾا٭خ  ،ْٹػٵب

ب ٚا٭ر ٗ ايطناع١ ػٳؾٗٓاى ا٭ر ٗ ايسٜٔ ٚا٭ر ٗ إصٖب ٚا٭ر ٗ ايٓٻ ;ٚهلا َػتٜٛات

َٳإَٚٔ ٖٓا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ  .ٚا٭ر ٗ ايػؿط نصٸب  ٔٵط٬م يؿٜ ا٭ر ع٢ً 

ٕڂبسع٠ٛ ْبٝٿ ُٴٛزٴ ﴿قاٍ تعاٍ:  ِ،ٌٗ إيٝغٳطٵ٘ ا ٚٳثٳ ٚٳأځقٵشٳابٴ ايطٻؽٿ  ّٴ ْٴٛحڈ  ٛٵ ِٵ قځ ٗٴ  *نځصٻبٳتٵ قځبٵًځ

ٙٺ ٕٴ يڂٛ ٛٳا ٚٳإڇخٵ ٕٴ  ٛٵ ٚٳؾٹطٵعٳ ِٵ ْٴٛحٷ ﴿ْٚٛريٙ قٛي٘ تعاٍ: ; (13ـ  12 :م) ﴾ٚٳعٳازٷ  ٖٴ ِٵ أځخٴٛ ٗٴ ٍٳ يځ إڇشٵ قځا

ٕٳ ِٵ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ،(106 :ايؿعطا٤) ﴾أځ٫ځ تٳتٻكڂٛ ٗٴ ٍٳ يځ ٕٳ إڇشٵ قځا ٖٴٛزٷ أځ٫ځ تٳتٻكڂٛ ِٵ  ٖٴ  ﴾أځخٴٛ

ٕٳ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ،(124 :ايؿعطا٤) ِٵ قٳايٹضٷ أځ٫ځ تٳتٻكڂٛ ٖٴ ِٵ أځخٴٛ ٗٴ ٍٳ يځ  ،(142 :ايؿعطا٤) ﴾إڇشٵ قځا

ٕٳ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ٙڅ أځ٫ځ تٳتٻكڂٛ ِٵ يڂٛ ٖٴ ِٵ أځخٴٛ ٗٴ ٍٳ يځ ٚقٛي٘ تعاٍ:  ،(161 :ايؿعطا٤) ﴾إڇشٵ قځا

ِٵ﴿ ٖٴ ٔٳ أځخٳا ٜٳ َٳسٵ ٝٵباڄ ٚٳإڇيځ٢   ،إٍ غري شيو َٔ اٯٜات إباضن١ ،(36 :ايعٓهبٛت) ﴾ؾٴعٳ

ٛٸ ٚبٌ قَِٛٗ، َع أْٸِٗ ناْٛا  ^٠ بٌ ٖ٪٤٫ ا٭ْبٝا٤اييت أطًل ؾٝٗا يؿٜ ا٭خ

ُٸ ٝاڄإيِٝٗ ٚغاع ٬ڄَِٓٗ َٚطغٳ ×ؾهٕٛ ايٓيبٸ .ًِٗغٴناؾطٜٔ بطٴ  اڄإٍ ٖساٜتِٗ َٚٗت

َا ٜعين أْٸ٘ يٝؼ ؾططاڄ ٗ  عًٝ٘، «٭را»ٚقشض إط٬م يؿٜ  ،٭َطِٖ دعً٘ قطٜباڄ َِٓٗ

ٛٸ٠څ١ إط٬م يؿٜ ا٭ر إٔ ٜهٕٛ مثٸقشٸ  .«...٫ٚ ٗ ايٓػب ،سكٝك١ٝ ٗ اٱّإ ١ أخ

ب١، سٝح ٜهؿٞ شٵكاٍ ٗ َٛنٛع ايكټا ٜٴٖچ ٖٚصا قطٜبٷ»ـ: ثِ أناف إ٪يڍ

ٕڈ اٍ: ؾ٬ٕ كؾٝٴبٌ ايڀطؾٌ،  أٚ أز٢ْ عًك١ٺٚاسس،  ؾٝٗا إطاؾك١ أٚ ا٫دتُاع ٗ َها

ٕڈ﴿قاٍ تعاٍ: قاسبو،  ٓٴٛ ُٳذٵ ِٵ بٹ َٳا قٳاسٹبٴهڂ ٌٵ ﴿تعاٍ:  ٚقاٍ، (22 :ايتهٜٛط) ﴾ٚٳ قڂ

ٔٵ  َٹ ِٵ  َٳا بٹكٳاسٹبٹهڂ ِٻ تٳتٳؿځهډطٴٚا  ٚٳؾڂطٳازٳ٣ ثٴ َٳجٵٓٳ٢  َٴٛا هللٹ  ٕٵ تٳكڂٛ ٛٳاسٹسٳ٠ٺ أځ ِٵ بٹ ٛڂهڂ ُٳا أځعٹ ْٻ إڇ

 .(46 :غبأ) ﴾دٹٓٻ١ٺ

ُٳا ايڃ﴿٫ٚ ٜٓاؾٝ٘ قٛي٘:  ْٻ ٛٳ٠څإڇ ٕٳ إڇخٵ ٓٴٛ َٹ ٛٸ ;(12)اؿذطات:  ﴾ُٴ٪ٵ ٕٸ ثبٛت ا٭خ ٠ بٌ ٭

 .(8)«أخط٣ باعتباضاتٺ ،إ٪ٌَٓ بًشاٚ ايسٜٔ ٫ ًٜػٞ ثبٛت٘ ٗ ايسٚا٥ط ا٭خط٣
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امس١ َٔ ايؿكٗا٤ إػًٌُ، َٔ ْاس١ٝ س ي١ٝ اييت ؼتاز إٍ أدٛب١ٺسٳَٔ ا٭َٛض اؾځ

ُٸ ١ إشا أقسّ عًٝ٘ بعض ; ٚخاقٸ(ايعٚاز إسْٞ ٚط٬ق٘)٢ بـ ؾطعٝتٗا ٚعسَٗا، ٖٛ َا ٜٴػ

ٖډ  ٜٓتػبٕٛ إٍ ؾطا٥ع مسا١ٜٚ.  ٔٵإػًٌُ أٚ ايهتابٌٝ 

ٌٸـ هلصا ا٭َط، ْٚكډٚع٢ً عازت٘ تكسٸ٣ إ٪يڍ  .تؿطٜعاتٗا ٚقٛضٖا ض إػأي١ به

َٸُا قا ٞٸايكٛض٠ ايجا١ْٝ»ي٘: ٚ ٖډ : إٔ ٜٴكسّ ايهتاب ي٘ ١ََٛٛٓ أسٛاٍ ؾدك١ٝ ـ  ٔٵأٚ غريٙ 

أخط٣ ٫  بكطف ايٓٛط عٔ َٛقؿٓا َٓٗا ـ ع٢ً تِٓٛٝ أسٛاي٘ ايؿدك١ٝ ٚؾل ١ََٛٛٓٺ

ٚٻ ز ع٬ق١ هلا بسٜٓ٘، ضاؾهاڄ تِٓٛٝ ع٬قات٘ ع٢ً أغاؽ َا ٜكتهٝ٘ زٜٓ٘، نُا يٛ تع

ع٢ً أغاؽ  ع ايّٝٛ ٗ ب٬ز ايػطب، سٝح ٜطتب٘ بعٚد١ٺع٢ً أغاؽ ايعٚاز إسْٞ ايؿا٥

ِٸ ٜٴ ،ايكإْٛ إسْٞ ٕٸ  .ّ ع٢ً ايڀ٬م ٚؾكاڄ هلصا ايكإْٛسٹكڃًَتعَاڄ َؿاعًٝ٘، ث ٫ٚ ٜبعس أ

ٔٷ; ط٬ق٘ إسْٞ غٝهٕٛ َكب٫ٛڄ ْٚاؾصاڄ ٕٸ ٖصا زٜ ّٷ ٚايٛد٘ ٗ شيو أ َٔ  ٜسٜٔ ب٘ قٛ

ّڈ ٔٵَٳ»: قاعس٠ايٓاؽ، ؾٝهٕٛ زاخ٬ڄ ؼت عُّٛ أٚ إط٬م  َٳ زإ بسٜٔ قٛ ٘ تٵيع

ٔٴ. «أسهاَِٗ ٖٛ َع٢ٓ إصٖب  ،ب إػتؿاز َٔ غٝام ايطٚاٜاتػٳٗ إكاّ، عځ ٚايسٜ

دصٙ اٱْػإ َطدع١ٝڄ يتِٓٛٝ أَٛضٙ ٚؾ٪ٕٚ سٝات٘، ظٚاداڄ ٚط٬قاڄ َٚرياثاڄ ايصٟ ٜتٻ

يتعاّ ايعًُٞ ٫ َٔ َٛقع اهل٣ٛ، بٌ َٔ َٛقع ا٫ ،اٙ ٜٚسٜٔ ب٘ٚغريٖا، عٝح ٜتبٓٸ

 .(9)«ٚايتباْٞ ا٫دتُاعٞ، ٚيٝؼ إككٛز ب٘ خكٛم ايسٜٔ ايػُاٟٚ

 

ٕٸ ق٠٬  ٌټٗ عح ايك٠٬ خًـ ضَٛظ ايٛإٌ شٖب دٴ ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بأ

ُٸ ٔٸ١، تك١ٝ َٔ ايػًڀات ايػامش١ سٝٓتًو ناْت ع٢ً مٛ ايتكٝٸ ^١ا٭٥  صاى. ٚيه

ب ع٢ً ٌٓ ايك٠٬ ع٢ً عٓٗا ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤، ٚاييت ترتتٻ بٵذٹمل ٜٴ نجري٠ڄ إؾها٫تٺ

ُٸًځايتك١ٝ، َٚٓٗا: أْٸ٘ مل ٜٴعٵ ٕٸ ا٭٥ ناْٛا ٜعٝسٕٚ ٖصٙ ايك٠٬، َع ؾكساْٗا  ^١ِ أ

ٙٺ ٕٸ ايتك١ٝ ٫ تٴؿطٿنجري٠، ٚخاقٸ يؿطٚ ك٢ ب٘، ؾهٝـ ّهٔ تكشٝض ع ايعٌُ إتٻ١ أ

 !٠؟ٖصٙ ايك٬

ٛټـ بسضاغ١ ٖصا ا٭َط، ٚقسٻقاّ إ٪يڍ ضاڄ أنجط اْػذاَاڄ َع َباز٨ ايؿطٜع١، ّ تك
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ٌٚٓ  ;ُٖٚا: ٌٓ ايٓٗٞ ع٢ً ايتسبري١ٜ ،ٌَإشا زاض ا٭َط بٌ اؾُعٌ إتكسٿ»ؾكاٍ: 

ٕٸ ايتسبريٜٸ١ ٗ ايٓٗٞ أنجط  ;ض ايتسبري١١ٜ، ؾرتدٻا٭َط بايك٠٬ خًؿِٗ ع٢ً ايتكٝٸ ٚشيو ٭

ٕٸ  ;نُا غٓصنط ٫سكاڄ ،١ ايك٠٬ خًؿِٗ ٚإدعا٥ٗاذاَاڄ َع اؿهِ بكشٸاْػ ؾإ

ٚٸ ايك٠٬ خًؿِٗ إشا ناْت باط١ًڄ تٗا ٗ سا٫ت يٞ، َٚع شيو وهِ بكشٸبايعٓٛإ ا٭

َٸ ،ايتكٝٸ١ أٚ إساضا٠ ، ١، ؾٗصا غٛف هعًٓا أَاّ َؿاضق١ٺٚاييت ٜٴطاز َٓٗا سؿٜ ٚسس٠ ا٭

ٕٸ ايتك١ٝ ساي١ڂ تطؾع اؿهِ  ،ضٖاسٳض بكځيهْٛٗا تكسٻ ;، ٚايهطٚض٠ڂنطٚض٠ٺ ٖٚٞ أ

ٚسؿٛاڄ يًٓؿؼ،  ١ڄض ايك٠٬، ؾتذٛظ ايك٠٬ خًؿِٗ تكٝٸ٫ٚ تكشٿ ،ايتهًٝؿٞ ؾك٘

 ، ؾًٝعّ إعازتٗا. ٚيهٓٗا ٫ تهٕٛ فع١٥ڄ

تٗا ٚا٫نتؿا٤ بٗا، ٚيٝؼ قشٸ ،أخط٣: ايتكٝٸ١ تكتهٞ أزا٤ قٛض٠ ايك٠٬ ٚبعباض٠ٺ

 َع نْٛٗا ٗ بعض ا٭سٝإ ؾاقس٠ڄ ،ِ بإدعا٤ ايك٠٬ا غٛف مهٚعًٝ٘ إشا نٓٸ

نُا  ،«عاز٫ تٴ»ط٠ ٚايساخ١ً ٗ اغتجٓا٤ قاعس٠ ؿځيبعض ا٭ضنإ أٚ ايؿطٚٙ غري إػتٳ

٫ٚ تًعّ  ،ٌټ ؾا٥س٠ڂ ايٓٗٞ عٔ ايك٠٬ َا زاَت ايك٠٬ قشٝش١ڄكٹغٝأتٞ، ؾػٛف تٳ

ٕٸ اؿهِ بعسّ يعّٚ اٱعاز٠ ٗ قٛض٠  :إعازتٗا. ٚايكٍٛ ايتكٝٸ١ ٖٛ يًتٛغع١ ع٢ً إ

ٕٸ ٗ اٱعاز٠ سٳ ;إ٪ٌَٓ ٍ ٚٵٗ ساي١ اغتُطاض ايتك١ٝ، يٝؼ بأځ ٫ غٝٻُاداڄ ؾسٜساڄ، ٚطٳ٭

ٚٸَٔ اؿهِ بايكشٸ ايصٟ ٫ ٜكتهٞ  ،َع ٌٓ ا٭خباض ع٢ً ايتسبري١ٜ ،ي١ٞ بايعٓٛإ ا٭

ٕٸ ْؿٞ اؿځ .ايؿػاز ٫  ،دٝٸ١طٳعاز٠ سٳز إْٸُا ٜكتهٞ إْاط١ ا٭َط بهٕٛ اٱطٳْاٖٝو عٔ أ

 ٓؿ٢ اٱعاز٠ َڀًكاڄ.إٔ تٴ

ٕٸ اؿٌُ ع٢ً ايتكٝٸ١ َع ا٫يتعاّ بكشٸ ٚبه١ًُٺ اغتٓازاڄ إٍ  ;١ ايك٠٬أخط٣: إ

س، َع نٕٛ ١ ع٢ً قشتٗا، ٜعين ٌٓ اؿهِ باٱدعا٤ ع٢ً ايتعبټايطٚاٜات ايسايچ

ٌٴ .يًؿطا٥٘ ايك٠٬ غري َػتذُع١ٺ ٌ ايٓٗٞ ع٢ً ، ؾٝهٕٛ ٓس بعٝسٷع٢ً ايتعبټ ٚاؿُ

ٕٸ ايٓٗٞ اي٫ٜٛيت ٫ ٜػتًعّ ايبڀ٬ٕ ;ايتسبري١ٜ ٖٛ ا٭ضدض  .(10)«٭

 

ُٸ َٸ»َكڀًض  ^١ٚضز ٗ ضٚاٜات ا٭٥ َٸ». ٚ«١ايعا ِٖ ايصٜٔ ٫ ٜعرتؾٕٛ ب١ٜ٫ٛ  «١ايعا

 ٚإ٪ٌَٓ ب٫ٜٛت٘.  ×ايعاضؾٌ باٱَاّ «١اـاقٸ»ا١ْٝ، َكابٌ اٱَاّ ايطبٸ
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ُٸ ٌٸ ًٜذإٔٚ إٍ ايتك١ٝ كاؾ١ڄ ^١ٚايػ٪اٍ إڀطٚح ٖٛ: ٌٖ نإ ا٭٥  َٔ ن

َٸ ٕٸ ايتك١ٝ ناْت َٔ ؾ١٦ٺايعا َٸقسٸ ١ أّ أ ١، ٖٚٞ ايػًڀات اؿان١ُ ايٛا١ٕ ز٠ َٔ ايعا

 ٚبؿٝعتِٗ؟ ^ل بِٗاييت ترتبٻ

ِپ ٓس تڀبٝل َعٝاض ع ١ڄٗ ع١ًُٝ ؾِٗ ايطٚاٜات، ٚخاقٸدسٸاڄ  ٖصا ايتؿكٌٝ َٗ

َٸ» ع٢ً مٛ ايتك١ٝ أٚ غريٖا َٔ ا٭ما٤.  ^ٗ ؼسٜس َا قسض عِٓٗ «١كايؿ١ ايعا

ٕٸ  ٞٸ»َج٬ڄ: إشا ؾطنٓا أ َٸ»ٖٛ َٔ  «ايؿاؾع ٌ ُٳإككٛزٜٔ ٗ ايطٚاٜات عٓسٖا ٜٴشٵ «١ايعا

ُٸ ٌٸ َا قسض عٔ ا٭٥ ص َا ٪خٳ١، ٜٚٴَٛاؾكاڄ يؿتا٣ٚ ايؿاؾعٞ ع٢ً مٛ ايتكٝٸ ^١ن

 خايؿ٘. 

ٔٵ ٍٷ يه ، ٖٚٛ: أيٝؼ ايؿاؾعٞ ٚاؿٓبًٞ ٚغريِٖ َٔ ايؿكٗا٤ ٗ ا٭َط إؾها

 كٞ آضا٤ِٖ؟!ؾهٝـ نإ ٜتٸ ،×طٜٔ عٔ ظَٔ اٱَاّ ايكازمَتأخٿ

َٸ»ـ بتٓكٝض َكڀًض َٔ ٖٓا، قاّ إ٪يڍ ، ٚغًچ٘ ايه٤ٛ ع٢ً ٖ٪٤٫ ايصٜٔ «١ايعا

ُٸؾهډ ٗ ايػاس١ اٱغ١َٝ٬،  ، ٚناْت هلِ آثاضِٖ ايس١َٜٛ^١ًٛا تٗسٜساڄ َباؾطاڄ يٮ٥

، &ـ به٬ّ ايػٝس اؿهِٝإٍ اغتدساّ ايتك١ٝ. ٚاغتؿٗس إ٪يڍ ^َا أؾأ ا٭١ُ٥

َٸ»ؾكاٍ:  ٕٸ إطاز بايعا َٸايصٟ ٜٛٗط َٔ نًُات ايؿكٗا٤ أ َٳ١ ِٖ عا ٜكڀًض عًِٝٗ  ٔٵ١ 

َٸ»ٖٚٛ أْ٘  ،بُٝٓا ٜط٣ بعض ا٭ع٬ّ ضأٜاڄ آخط; ١بأٌٖ ايػٓٸ ١ ٗ يٝؼ إطاز بايعا

ُٸاي ٌڈ١ ايصٜٔ عٴكشٝش١ ٚأَجاهلا أٚي٦و ا٭٥ ُٸ طؾٛا بعس س  ;١ إصاٖب ا٭ضبع١ ٚأتباعِٗبأ٥

ُٸ ٕٸ ٖ٪٤٫ ا٭٥ نايؿاؾعٞ، ٚابٔ  ،×١ َا نإ بعهِٗ ع٢ً عٗس اٱَاّ ايكازم٭

ٛٿ َٸسٓبٌ، ٚايصٜٔ ناْٛا ع٢ً عٗسٙ َا نإ هلِ شيو ايؿإٔ، عٝح ٜه اڄ ْٕٛ ضأٜاڄ عا

َٸ  عًِٝٗ ٚع٢ً أتباعِٗ. ١ يٝكضٸ إط٬م يؿٜ ايعا

َٸ ٗ  ١ مل ػُع نًُتِٗ عًِٝٗ ـ بٛاغڀ١ ايػًڀ١ ـ إ٫چ١ ايٓاؽ َٔ ايػٓٸٚعا

سٝح أبڀٌ )ايٛاٖط بٝربؽ  ،×اڄ عٔ عكط اٱَاّ ايكازمط٠ دسٸعكٛض َتأخٿ

ٚقكطٖا عًٝٗا، َٚٓ٘ اْتؿطت ٗ بك١ٝ  ،ايبٓسقساضٟ( غريٖا َٔ إصاٖب ٗ َكط

ٕٸ ن١ًُ ابٌ إٍ أٚي٦و ايهصٸ ٘ إ٫چمل تٛدٻ ×اٱَاّ ايكازم ا٭َكاض. ٚع٢ً ٖصا، ؾإ

 َطاعا٠ڄ ;ٜػتػٝػٕٛ ايهصب ٚايسؽٸ ٔٵٖډ ،ثٌؾكٗا٤ ٚقسٿ ،َٔ أشْاب اؿهاّ

 .«يعٛاطؿِٗ َٚٝٛهلِ ايػٝاغ١ٝ ٚغريٖا

َٳ ٚايٛد٘ ٗ ٕٸ ٖ٪٤٫ ِٖ  زٕٚ  ،ك٢ َِٓٗتٻٜٴ ٔٵَا شنطٙ ايػٝس تكٞ اؿهِٝ ٖٛ أ
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اٚٗا ٫ٚ ٜٓسضدٕٛ ٗ ٚعٸ ،ًٕٛ اَتسازاڄ يًػًڀ٫١ ّجٿايصٜٔ  ،غٛاِٖ َٔ ايؿكٗا٤

 .ٚؾكٗا٥ٗا

َٸ ط نجرياڄ َٔ ْتا٥ر ايكبٍٛ ب٘ ـ ؾإْٸ٘ غٛف ٜػٝٿ ١ ـ يٛ متٸٖٚصا ايتؿػري يًعا

 .(11)«نُا ٫ ىؿ٢ ،ا٫غتس٫ٍ

ٕٸ ايهتاب ٤ًَٞٷ ٝٸ إ ٚقس اقتكطْا ع٢ً َا  .١ ٚايعُٝك١بإٓاقؿات ايؿهط١ٜ ايػٓ

 ايبشح... نٞ ٫ ٜڀٍٛ ;شنطْاٙ
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 االشرتاكٛ قسٗى

 االجتّاد ٔالتحدٖدٛ دلّم

 



 

 االشرتاك السنوي
 

 

 ة مثن النسخ

 ٕيري٠  5000يبٓا يري٠  150غٛضٜا ٕزٜٓاض  2.5ا٭ضز زْاْري  3ايهٜٛت 

 زٜٓاض  3000ايعطام زضُٖاڄ  30اٱَاضات ايعطب١ٝ ٜٔزْاْري  3ايبشط قڀط

 7َكط ضٜاٍ  400ايُٝٔ ضٜا٫ت  3عُإ ضٜا٫ڄ  30ايػعٛز١ٜ ضٜا٫ڄ  30

اؾعا٥ط زْاْري  5يٝبٝا ؾًٓاڄ  150 ايكَٛاٍزٜٓاض  200ايػٛزإ دٓٝٗات 

تطنٝا أٚق١ٝ  500َٛضٜتاْٝا زضُٖاڄ  30إػطب زْاْري  3تْٛؼ زٜٓاضاڄ  30

 10أَطٜها ٚأٚضٚبا ٚغا٥ط ايسٍٚ ا٭خط٣ دٓٝٗات  5قربم يري٠  20000

ز٫ٚضات.
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