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َِّػاُٖات ايباسجٌ ٗ فا٫ت ١ ب اجملًٓتطس

، ٚعًِ اؿسٜح، ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأقٛي٘

 ٚإٓاقؿات.، َٚطادعات ايهتب، ٚايطداٍ

إٔ تًتعّ بأقٍٛ ١ إطغ٠ً ٜؿذلٙ ٗ إازٸ

ٞٸ ، إٓٗر: كتًـ إػتٜٛات٢ عً ايبشح ايعًُ

ؿطت أٚ ٚإٔ ٫ تهٕٛ قس ْٴ، ايتٛثٝل١، إٓٗذٝٸ

ٝٸ١ أٚ زٚضٜٸ ٗ نتابٺأضغًت يًٓؿط  ٣.أخط١ عطب

٫ٚ ، ايتشطٜط١ ١٦ٖٝ ٕطادع١ إطغ٠ً ؽهع إازٸ

ؿطت أّ مل تٓؿط.ْٴ، قاسبٗا عاز إٍتٴ

ايٓكٛم اييت ١ قٝاغ٠ ايتشطٜط إعاز١ ولٸ شل٦ٝ

ؾطٙ إٔ ٫ ، شيو٠ إيٝٗا إشا اقتهت ايهطٚض زٴتٔط

اٱخ٬ٍ َككٛز ايهاتب. ٟ إٍٜ٪زٸ

ًٓ١ّ َٓؿك٠ً، ْؿط إٛاز إٓؿٛض ٠سلٸ إعاز١ يًُذ

أٚ نُٔ نتاب.

ًٓ١ عٔ ٚد٠ٗ ٫ ٜعبِّط بايهطٚض١ َا تٓؿطٙ اجمل

ْٛطٖا.

ٝٸ ٫عتباضاتٺ٠ إٓؿٛض ىهع تطتٝب إٛازٸ ١ ؾٓٸ

١.عت
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 رشبةةفكْ األطعىة واأل

 إثاراٌت حتفيزّية لدراساٍت جاّدة
 

 

ِٸ دٛاْب َٛنٛع إأنٍٛ ٚإؿطٚب أٚ ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ّجِّ ٌ ٚاسسّا َٔ أٖ

ُٸا ٜطنٞ ٜٚؿتِّ ،بٗصا اؾاْب اؿٝا٠ عٓس اٱْػإ ع٢ً ٖصٙ ايبػٝط١، ؾٗٛ َعينٌّ ـ ع

 ثا١ْٝ. أٚ نطضّا َٔ د١ٗٺ ، َٚا ٫ ٜٴًشل ب٘ أش٣ٶضغبت٘ ٚؾٗٛت٘ ٚسادت٘ َٔ د١ٗٺ

ُٸت ايؿعٛب إدتًؿ١ بكهاٜا ايطعاّ ٚايؿطاب، ٚناْت شلا أِاطٗا  ٚقس اٖت

تعتدل َؿذلن١ّ بٌ بين ايبؿط تكطٜبّا  ٚأعطاؾٗا ٚعازاتٗا. ٚؾُٝا ناْت ٖٓاى َأن٫ٛتٷ

ٌٸ ؾعبٺ َٸ١ أٚ َٓطك١ َأ ناْت يه ٛٻن٫ٛتٴأٚ أ ْت عدل أٚناع ٗا اـاقٸ١ اييت ته

ٝٸ١ أٚ غرلٖا ؾطنتٗا ساد١ اؾػِ أٚ غرل شيو.  َٓاخٝٸ١ أٚ ب٦ٝ

ًت أعطاؾّا ٚعازات ضٖا ناْت شلا َػاُٖات ٗ ٖصا إٛنٛع، ٚؾٖهٚٵا٭زٜإ بسٳ

َٚٔ بٌ ٖصٙ ا٭زٜإ ّهٔ ايذلنٝع ع٢ً  .ٗ ثكاؾ١ ايؿعٛب اييت اْتُت إيٝٗا

ًتا ـ ٗ ٚدٛزُٖا ايتاضىٞ ـ بايهجرل َٔ ٚاٱغ٬َٝٸ١، ؾكس تسخٻ ;ٛزٜٸ١ايسٜاْتٌ: ايٝٗ

كٌ بإأنٍٛ اؾٛاْب اييت تطتب٘ با٭نٌ ٚايؿطب عٓس اٱْػإ، َٚٓٗا دٛاْب تتٸ

 ٚإؿطٚب ْؿػ٘.

ؾٗٞ تعتدل شيو أَطّا  ٫ تعطف إػٝشٝٸ١ ْٛاَّا خاقٸّا ٗ إأن٫ٛت ٚإؿطٚبات،

ٕٸ َطس١ً َا ع عَباسّا، يهٓٸٗا تطٚن ٢ً إٔ ٜأنٌ اٱْػإ َا ٜٓتؿع ب٘، ٖٚٞ بٗصا تعًٔ أ

ٝٸ١ ٚقس دا٤ ٗ ايطغاي١  .بعس إػٝض ٚايكًٝب تٴٓٗٞ تًو إَٓٛٛات ايتؿطٜعٝٸ١ ايتؿكًٝ

َٻا ٔإَي٢»: تايٞإٍ ايعدلاْٝٸٌ ـ إٓػٛب١ إٍ بٛيؼ ايطغٍٛ ـ ايٓلٸ اي يجٻاْٹٞ َؾطٳ٥ٹٝؼٴ ا ٚٳَأ

َٳا  ِ٘ ٓٳ١ٹ َؾَك ٗٳ ٗٳا٫َتٹ اطٻ٠ّ ؾٹٞ ِيَه ٔٵ دٳ ٚٳعٳ ٘ٹ  ٔٵ ْٳِؿػٹ ٘ٴ عٳ َٴ ّٕ ٜٴَكسِّ ٝٵؼٳ بٹ٬َ زٳ ٓٳ١ٹ، َي َٴعٵًٹّٓا  ،يؿٻعٵبٹايػٻ
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ٕٻ َطٔطٜلٳ ايطټٚحٴ ا ٗٳصٳا َأ ّٳ اِيُكسٴؽٴ بٹ َٳا زٳا ٗٳطٵ بٳعٵسٴ  ِٛ ٜٴ ِٵ  ٔٴ اَ٭ِقسٳأؽ َي ُٳػٵَه َٳ١ْاِي ٘ٴ ٔإَقا ٍٴ َي ٚٻ  ،َ٭

ٛٳِقتٹ َٵعٷ يٹًِ ٛٳ ضٳ ٖٴ ٗٳ١ٹ ا ،ِيشٳانٹٔطا اٖيصٹٟ  ٔٵ دٹ َٹ ٔٴ  ُٵهٹ ٚٳشٳبٳا٥ٹضٴ ٫َ ٜٴ ٌٴ  ّٴ َقطٳابٹ ٘ٹ تٴَكسٻ ُٹرٔل اٖيصٹٟ ؾٹٝ يهٻ

ٌٳ  ِّ ٕٵ تٴَه ّٴاَأ ٚٳَؾطٳا٥ٹضٳ دٳػٳسٹٜٻ١ٺ  ،ٖيصٹٟ ٜٳدٵسٹ َٴدٵتٳًٹَؿ١ٺ  ٚٳَغػٳ٬َتٺ  ٚٳَأؾٵٔطبٳ١ٺ  ُٳ١ٺ  ُٳ١ْ بٹَأِطعٹ ٞٳ َقا٥ٹ ٖٹ ٚٳ

ٚٳِقتٹ  ٛٵنٴٛعٳ١ٺ ٔإَي٢  َٳ  ِ٘ َٻا  قٵ٬َٔح.ٔٱاَؾَك ٝٵطٳاتٹ اٚٳَأ ٓٳ١ٺ يٹًِدٳ ٗٳ ٛٳ َقسٵ دٳا٤ٳ ضٳ٥ٹٝؼٳ َن ٖٴ ٚٳ ُٳػٹٝضٴ  ِي

ٔٔ  ،ِيعٳتٹٝسٳ٠ٹا ُٳػٵَه ٚٳاَؾبٹاِي  ِٔ َٛ ٝٵٔط اَ٭عٵ ٌٔ َغ ُٳ ٝٳسٺاَ٭ِن ٓٴٛٔع بٹ ُٳكٵ ٟٔ  ،ِي ٖٳصٹٙٹ اَأ ٔٵ  َٹ ٝٵؼٳ  ٖيصٹٟ َي

ٍٕ ،ِيدٳًٹَٝك١ٹا ٚٳعٴذٴٛ ٝٴٕٛؽ  ّٔ تٴ ٝٵؼٳ بٹسٳ ّٔ ْٳ ،ٚٳَي ٌٵ بٹسٳ ٚٳاسٹسٳ٠ّ ٔإَي٢  ،ِ٘ؿػٹبٳ َٳطٻ٠ّ  ٌٳ   ،َ٭ِقسٳأؽازٳخٳ

ٜٸّا ٛٳدٳسٳ ؾٹسٳا٤ٶ َأبٳسٹ َٳطٵؾٴٛفٷ عٳ٢ًَ َ٭ ;َؾ َٳازٴ عٹذٵ١ًَٺ  ٚٳضٳ ٝٴٕٛؽ  ٚٳتٴ  ٕٕ ّٴ ثٹرلٳا ٕٳ زٳ ٕٵ َنا ٘ٴ ٔإ ٌٳ اْٻ ُٴٓٳذٻػٹ ِي

ٗٳاضٳ٠ٹ  ّٴ  ،ِيذٳػٳسٹاٜٴَكسِّؽٴ ٔإَي٢ َط ٕٴ زٳ ِّ ٜٳُهٛ ِٵ بٹاِيشٳٔط ُٳػٹٝٔضاَؾَه ّٳ ٖيصٹٟ بٹطٴٕٚح ا ،ِي َأظٳيٹٞٛ َقسٻ

٘ٴ هللٹ ٝٵبٺ ،ْٳِؿػٳ ِّتٳ١ٺ ،بٹ٬َ عٳ َٳ  ٍٕ ُٳا ٔٵ َأعٵ َٹ ِٵ  ُٳا٥ٹطٳُن ِّطٴ نٳ َٴٛا  ;ٜٴَط ٞٻاهلَل ايٹتٳدٵسٹ  .(1)«ِيشٳ

ٝٸ١ تبسأ َطس١ً اٱق٬ح اييت تتػٝٸط ؾٝٗا قٛاعس اؿٝا٠، ٚمل ٜعٴ  سٵبٗصٙ ايصٖٓ

إػٝض، ٚشلصا ٫ لس قٛاٌْ أطع١ُ أٚ أؾطب١ بعس قًب  يًؿطٜع١ ٚايٓاَٛؽ َٔ نطٚض٠ٺ

ٌٕ ط ٗ إػٝشٝٸ١ إ٫َٓنتٴصٵ نايؿهط ع٢ً ايطعاّ، ٚايكٝاّ، َٚا  ،قسٚز بؿه

باغتجٓا٤ َجٌ ٚمٛ شيو،  ،طاْٞ، ٚايتشصٜط َٔ ايػټِهب ٗ ايعؿا٤ ايطبٸطٳؿٵٌ ٜٚٴَن٪ٵٜٴ

ٝٸ١ برل َع ايٝٗٛزٜٸ١، ٖٚٞ إعطٚؾ١ بتؿابٗٗا ايه ،نٓٝػ١ ايتٛسٝس ا٭ضثٛشنػٝٸ١ ا٭ثٝٛب

ِٸ نجرلّا بايعٗس ايكسِٜ  ٚيٝؼ ؾك٘ بايعٗس اؾسٜس، ،َٔ ايهٓا٥ؼ إؿطقٝٸ١ اييت تٗت

َٔ ا٭َٛض، َٔ ْٛع ايطٗاضات ٚايٓذاغات، ٚنصيو  ٚشلصا لس يسٜٗا اٖتُاَّا ظ١ًُٺ

ٌٸ دسٍ بٌ  ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١، ٚنصيو ؼطِٜ ؿِ اـٓعٜط )ٖٚٛ َٛنٛعٷ ق

ٝٸّا َٔ ايتكًٝس ايٝٗٛزٟ.ٜكطِّ ايهٓا٥ؼ(، َا  بٗا ْػب

ٝٸ١ ا٭َرلنٝٸ١، سٝح Adventistٚنصيو اؿاٍ َع ايػبتٝٸٌ ) ( َٔ ايدلٚتػتاْت

 ك١ً بايطعاّ ٚايؿطاب.ٜؿطنٕٛ غًػ١ًّ َٔ ايكٛاٌْ إتٸ

ٚمثٸ١ تٝاضات قسٚز٠ أخط٣ ٖٓا ٖٚٓاى، شلا َٛاقـ َٔ اـُط ٚايتسخٌ ٚايك٠ٛٗ 

ٟٸ ٍٕ ٚغرل شيو، يهٓٸٗا ع٢ً أ  ات ْازض٠ ٚق١ًًٝ ٗ ايعامل إػٝشٞ.أقًٚٝ سا

ؾػٛف لس إؿٗس  ٝٓا إػٝشٝٸ١ يًطدٛع خط٠ّٛ مٛ ايٝٗٛزٜٸ١َٔ ٖٓا يٛ ؽٖط

ّٷ ;كتًؿّا ُاَّا ٞٸ ؾؿٞ ايٝٗٛزٜٸ١ ْٛا ٚقس  .يٮنٌ ٚايؿطب ٚايصبض ٚغرل شيو تؿكًٝ

ّٕ َٚع٘ غؿط ايتج١ٝٓ َٔ أغؿاض ايتٛضا٠، ع٢ً ،ع غؿط اي٬ٌٜٚضٖن كٌ تتٸ أسها

ٌ ايصٟ ّجِّ ،با٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ٚمٖٛا، ؾُٝا سٛٝت ايتؿاقٌٝ باٖتُاّ نتاب ايتًُٛز
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اغِ:  «اؿ٬ٍ»ٜٚٴطًل ايٝٗٛز ع٢ً  .ايكٛض٠ ايٛاغع١ شلصٙ ا١َٕٛٛٓ ٗ ايتكًٝس ايٝٗٛزٟ

ُٻ .نٛؾط أٚ نٛؾرل أٚ نؿطٚت أٚ نؿرلٚت ِٸ ٚقس ته ؾٛؿإ »ٔ ايهتاب إٗ

ٖٛ «שולחן ערוך/ Shulchan Aruchعاضٚر/ ُّا يٮسهاّ ايؿطعٝٸ١ ٗ باب غطزّا َٓ

 ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ٚإا٥س٠ ٚايطبذ ٚايصباس١ ٚايصبا٥ض ٚغرل شيو.

ؿّا ؾكٗٝٸّا ٜٚعتدل نتاب ؾٛؿإ عاضٚر أٚ إا٥س٠ )اؾسٍٚ( إٓهٛز٠ إعسٸ٠ َكٓٻ

ٓٛ ٝٸ١  ٖٚٛ أؾب٘ بطغاي١ٺع١ ايٝٗٛز، ُّا َعتُسّا إٍ ايّٝٛ يًُتؿطِّغرل اغتس٫يٞ َٓ عًُ

ٕٸ بعهِٗ عبٻ ٚقس أعسٸٙ دٛظٜـ ناضٚ  (.ايتًُٛز ا٭قػطـ )ط عٓ٘ بؾكٗٝٸ١ يًػًٛى، ست٢ أ

ّ، َعتُسّا ؾٝ٘ ع٢ً 1565أٚ  1564ّ(، ْٚؿطٙ عاّ ٢1575 عاّ )أٚ ٜٛغـ قاضٚ إتٛٓؾ

ِّ  ع١.عكاض٠ ايذلاخ ايٝٗٛزٟ َٔ َكازضٙ إتٓ

ٔ لس ْكٛقّا قسٚز٠ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ م با٫ْتكاٍ إٍ ايؿك٘ اٱغ٬َٞٚ

 .نجرل٠ ٗ ايػٓٸ١ ايؿطٜؿ١ ِ عٔ َٛنٛع إأنٍٛ ٚإؿطٚب، إٍ داْب ْكٕٛمتتهًٖ

ٕٸ ايؿكٗا٤ إػًٌُ َصاٖبِٗ ؾكٻ ٌٸ َا ٜتعًٖٚبٗصا ٚدسْا أ ل با٭نٌ ًٛا نجرلّا ٗ ن

ٚاختًؿت آضا٩ِٖ اضات ٚايصبا٥ض ٚا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١، ٚايؿطب ٚايكٝس ٚايصباس١ ٚايهٓؿ

ٕٸ أنجط إصاٖب تؿسټ .ٗ ٖصٙ إٛنٛعات اخت٬ؾّا نبرلّا زّا ٗ ٚيعًٓ٘ ّهٔ ايكٍٛ بأ

زّا ٖٛ إصٖب ؾُٝا أقًٓٗا تؿسټ ;ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ٖٛ إصٖب اٱَاَٞ اؾعؿطٟ

ٜٚبك٢ ؾُاعاتٺ أٚ ؾدكٝٸات َٔ ا٭سٓاف َٛاقؿِٗ ايذلخٝكٝٸ١ إعطٚؾ١ عدل  ;إايهٞ

 ذ.ايتاضٜ

 

ُٸين دسٸ ٕٸ ٖصٙ إكاضْات ضٴ ;ّا ٖصا ايػ٪اٍٜٗ كاٍ بأْٸٗا نطٚضٜٸ١ ع٢ً ُا ٜٴبٳٚشيو أ

َٳٜسٌِّ ايعًُا٤ ٚايباسجٌ ظٹبٳإػت٣ٛ ايبشجٞ; إش مثٸ١ زع٣ٛ هب ايٓٛط َٔ قٹ ٜات سٳ١ ٗ 

ٕٸ بعض ؾك ُا َٔ ايؿٝع١ ـ ناْٛا بٳٗا٤ إػًٌُ َٔ أٌٖ ايػٓٸ١ ـ ٚضٴقسقٗا تكٍٛ بأ

ٕٸ عًٝٓا  سهُّا ٕٛنٕٛع سٵٜعتكسٕٚ بأْٸ٘ إشا مل لٹ ٝٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ؾإ َا ٗ ايٓكٛم ايسٜٓ

ٔٵ َٳ ٞٸ َا مل ٜأتٹ قبًٓا ٗ ايطدٛع إٍ ْكٛم  ع٢ً خ٬ؾ٘، بعس إٔ نإ  ْلٌّ إغ٬َ

َٳ ػذ، نُا ٜٛسٝ٘ ايبشح ايصٟ َا ٜعاٍ َٛدٛزّا قبًٓا سذٸ١ عًٝٓا َا مل ٜجبت ايٓ ٔٵؾطع 

َٳ» :ؼت عٓٛإ ،إٍ ايّٝٛ ٗ أقٍٛ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  :تاض٠ّ، ٚعٓٛإ «قبًٓا ٔٵؾطع 
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َٳ» ؾٗٛ  أخط٣، َا هعٌ ايكهٝٸ١ ٗ ثبٛت ٖصا ايؿطع، ٚإ٫ٓ «قبًٓا ٔٵاغتكشاب ؾطع 

ط إٍ ْؿٛش ايهجرل َٔ ي٘ ْاغدّا ٗ اٱغ٬ّ.. ٚبٗصا أزٸ٣ ٖصا ا٭َ سٵٜؿًُٓا َا مل لٹ

 ايتؿطٜعات ايٝٗٛزٜٸ١ ٗ ايذلاخ ايؿكٗٞ اٱغ٬َٞ.

ٕٸ ايتؿاب٘ ايهبرل  دسّا ٚخطرل٠ْ ٖٚصٙ زع٣ٛ نبرل٠ْ يًػا١ٜ ٗ ايٛقت عٝٓ٘، تط٣ أ

ٕٸ ايهجرل َٔ ا٭ؾهاض بٳبٌ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚايؿك٘ ايٝٗٛزٟ ضٴ ُا ٜطدع شلصا ا٭َط، ٚأ

٘ ٚانعٞ اؿسٜح بتٛغټ ،٬َٞ عدل ٖصا ايططٜل خاقٸ١ُا زخًت ايؿك٘ اٱغبٳايٝٗٛزٜٸ١ ضٴ

ٔٵبٵايصٜٔ مل ٜهعٛا اؿسٜح خٴ َٳ  قبًٓا بؿطٜعتٓا. جّا ٖصٙ إطٸ٠، بٌ ٭دٌ إؿام ؾطع 

ٌٸ أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ايكسض اٱغ٬َٞ ٚايكطٕٚ ا٭ٍٚ ناْٛا ٜٓطًكٕٛ  ٚيع

ٕٸ ايكطإٓ َكسِّ ٝٸ١ أ ٔٷ عًٝ٘، َا ايصٟ بٌ ٜسٜ٘ َٔ ايتٛضا٠ ٚ مٴَٔ ثٓا٥ ٗ ايٛقت عٝٓ٘ َُٗٝ

ٌٸ َا ٫ ٜكسِّ ٕٸ ن ع٢ً ايهتب  إساي١ٺ َ٘ ايكطإٓ ؾٗٛ ْٛعٴقس ٜٴؿِٗ َٓ٘ بايٓػب١ إيِٝٗ أ

 ايػُاٜٚٸ١ ايػابك١ اييت ٜكسٸقٗا.

ٕٸ بعض  نُا قس ٜػتٛسٞ اٱْػإ ـ يٛ أضاز ا٫ْتكاض يؿهط٠ٺ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ـ أ

ٝٸ١ زٖي ٕٸ ع٢ً ْٗٞ ايٓيبٸ  تٵايٓكٛم اؿسٜج ٖٓا ٜعين أ إػًٌُ عٔ ايطدٛع يًتٛضا٠، 

ٕٸ اؿسٜح َٛنٛعٷ ٚٸٍ أٚ ايجاْٞ اشلذطٜ ٌـ ٗ ايكطْ ٚانع ٖصا اؿسٜح ـ يٛ ؾطض أ  ٌا٭

 ؾذا٤ اؿسٜح ٗ َٛادٗتٗا. ،نإ ٬ٜسٜ ٚاٖط٠ّ َٔ ٖصا ايٓٛع ٗ عكطٙ

َٳ ٚٸٍٜٴعتدلٕٚ َٔ َػطِّ ٔٵٚست٢  ٝٸات ٗ ايكسض ا٭ ب نع :َجٌ ،بٞ اٱغطا٥ًٝ

ُا تهٕٛ ٖصٙ ْععتِٗ اييت اْطًكٛا َٓٗا يٓؿط ثكاؾ١ ايهتب بٳا٭سباض ٚغرلٙ، ضٴ

٫ أْٸِٗ ناْٛا  ايػُاٜٚٸ١ ايػابك١ ٗ غرل َا ْلٸ ايكطإٓ ٚايٓيبٸ ع٢ً عسّ قشٸت٘،

ُٸس٠ َككٛز٠، َا ٜؿب٘ بعض ايطٚاٜات  ٜطٜسٕٚ ايكٝاّ َ٪اَط٠ٺ نسٸ اٱغ٬ّ َتع

ٍٸ ع٢ً إَهإ ا ٝٸ١ عٓس ؾكسإ ايطٚا١ٜ اٱَاَٝٸ١ اييت تس يطدٛع ٕكازض أٌٖ ايػٓٸ١ اؿسٜج

 ؾٝٗا ٗ َكازض اٱَاَٝٸ١.

ٕٸ ايهتب ايؿكٗٝٸ١ ا٭ٍٚ اييت ٫ ؼٌُ ٗ زاخًٗا  ٌٸ ايباسح قس ٜسٸعٞ بأ بٌ يع

 سٵْٛعّا َٔ ا٫غتس٫ٍ قس ٜهٕٛ تػطٸب إيٝٗا ٖصا ايتؿهرل زٕٚ إٔ ْعطف، ٚشلصا مل لٹ

ٛٻ اتٺأٚ آٜ يبعض ايؿتا٣ٚ ضٚاٜاتٺ ٫سك١ ؾُٝا بعس،  يت إٍ ؾٗط٠ٺتػٓسٖا، غرل أْٸٗا ؼ

 َٚٔ اؾسٜط إٔ ْطقسٖا ٗ تطاخ ا٭زٜإ اٱبطا١ُٖٝٝ ايػابك١.

 .يٓعطف قشٸتٗا َٔ عسَٗا ;تاضىٞ نبرلٜٔ ٕعٚتتبټ ٖصٙ ايسع٣ٛ ؼتاز يطقسٺ
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ٔٵ ُٸؼ نجرلّا يجبٛتٗا تاضى، ٓا ايططف عٔ ٖصٙ ايسع٣ٛهٵيٛ غهٳ يه  ;ٝٸّااييت ٫ أؼ

ٕٵ ِّ نٓتٴ ؾإثباتٗا يٝؼ غ٬ّٗ أبسّا، ٚإ  ؾٗٞ َٛنٛعٷ ;ّا ٫ٖتُاّ ايباسجٌ بٗاػّا دسٸَتش

ُٸك١ َػتأْؿ١ دازٸ٠ يٛ أخصْاٙ ع٢ً نًٚ بايؿعٌ وتاز يسضاغ١ٺ بعٝسّا عٔ  ،ٝٸتَ٘ع

ٕٸ ايتؿاب٘ بٌ ايؿك٘ ايٝٗٛزٟ ٚاٱغ٬َٞ ٌٖ  ،..خكٛقٝٸ١ عح ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١. ؾإ

ٛٸ٠ يٮزٓي١ ايؿطعٝٸ١ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ أٚ أْٸ٘ ـ نُا قس ٜط٣ بعضٷ ـ ّجٌِّ عٓكط ّجِّ ٌ ق

ٍٸ ع٢ً أسهاّ ؾطعٝٸ١ ٚٚدسْاٖا بعٝٓٗا ، عٓكط نعـ؟ ؾاؿسٜح ايؿطٜـ َج٬ّ إشا ز

ٝٸ١  ;ٗ إٛضٚخ ايٝٗٛزٟ، ٌٖ ٜعين شيو ْٛعّا َٔ نعـ ايٛثٛم ب٘ ع٢ً أغاؽ استُاي

ٌٕ َٔ ا٭ؾهاٍ ٚايٛنع أٚ ٫؟ ٖٚٓا ٜأتٞ إٛقـ  ،َٔ قبٌ ايٛانعٌ ا٫غتعاض٠ بؿه

ٝٸات.  َٔ اٱغطا٥ًٝ

ٕٸ ايسٜا١ْ ايٝٗٛزٜٸ١ أقطب ْٛطٜٸّا  ِٸ ايصٟ هب إٔ ْٓتب٘ ي٘ ٖٓا أٜهّا ٖٛ أ ٚا٭َط إٗ

إٍ ايسٜا١ْ اٱغ٬َٝٸ١، خاقٸ١ ع٢ً قعٝس ايكهٝٸ١ ا٭نجط خطٛض٠ ٖٚٞ قهٝٸ١ 

ٌٕ  بُٝٓا ;ايتٛسٝس، إٍ داْب قهاٜا ؾكٗٝٸ١ عسٜس٠ ٕٸ ايٓلٸ ايكطآْٞ ٜتعاٌَ بً لس أ

ِٸ يًُػٝشٝٸٌ عذٝب َٚسٕح بعهؼ تعاًَ٘ َع  ،سٕٚؾِٝٗ ضداٍ زٜٔ َٚتعبِّ ٔٵَٳ ،َٗ

ٕٸ ؾسٸ٠ ايكطإٓ َع ؾ١٦ٺبٳس ـ ضٴٖٚصا ٜ٪ٚن ايٝٗٛز! ؾك٘ إٍ  زٕٚ ؾ١٦ مل تهٔ ضادع١ّ ُا ـ أ

ػاٙ ايسع٠ٛ ايعٓاقط ايعكسٜٸ١ ٚايؿهطٜٸ١ بكسض ضدٛعٗا إٍ ْٛع غًٛى اٯخطٜٔ 

ٟٸ  ،ط نسٸ ايٓيبٸَنؾإػٝشٝٸٕٛ مل ىٛنٛا سطٚبّا تٴصٵ ;اٱغ١َٝ٬ ٗ ايعكط ايٓبٛ

 ٚخٓططٛا نسٸٙ ٚخاْٛٙ. ،بعهؼ ايٝٗٛز ايصٟ ٚادٗٛا ايٓيبٻ ٗ أنجط َٔ َٛقع١ٺ

ٕٸ إٛقـ ايؿسٜس نسٸ عكٝس٠ٺ َا ٫ ٜعين بايهطٚض٠ َٛقؿّا بٗصٙ  ٖٚصا َا ٜٓتر أ

ٕٸ إٛقـ ايؿسٜس نسٸ أبٓا٤ عكٝس٠ٺ َا ٫ ٜعين ساًَٞ ٖصٙ  ايؿسٸ٠ نسٸ ايعكٝس٠، نُا أ

ايكطآْٞ  ع ايٓلٸعًٝٓا إٔ ِِّ ِٻَٚٔ ثٳ .ايعكٝس٠ ْؿػٗا أٚ ٫ ٬ٜظّ َٛقؿّا بٗصٙ ايؿسٸ٠ نسٸ

 طْاٖا أنجط َٔ َطٸ٠ٺثٳٖٚٛ َا ًٜتكٞ َع ايؿهط٠ اييت َأ .ٗ تعاًَ٘ َع ايعكٝس٠ َٚع ساًَٗا

 عكٝس٠ ٚناؾط إٛاد١ٗ.ٗ ايتُٝٝع بٌ ناؾط اي

ٝٸّٓا تاضىٝٸّا َع إػٝشٝٸ١ُا ٖصا َا ٜؿػِّبٳٚضٴ ٕٸ ايذلاخ ايؿٝعٞ نإ ي بُٝٓا  ،ط أ

ٕٸ ايعطام ٚإٜطإ مل وتٓهاُا ٜطدع شيو بٳٚضٴ .ايذلاخ ايػٓٸٞ نإ كتًـ اؿاٍ  إٍ أ

ّٕ كٌ بٗا، ٚاييت ْط٣ ٗ بعهؼ ب٬ز ايؿاّ َٚا ٜتٸ ،عػهطٟ َع إػٝشٝٸ١ بكسا

١ اييت ١ إػٝشٝٸٝٚاتٗاَِٗ باـٝا١ْ بؿعٌ ا٭قًٚ ،ضٚثٗا ايهجرل َٔ ايٓكس ع٢ً ايٓكاض٣َٛ
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ٝٳ ٢ ٗ تًو ايبًسإ، أعين اؿٛض ايؿطقٞ يٮبٝض إتٛغٸ٘، َٔ َكط ٚستٸ تٵبك

ٝٸ١.  تطنٝا، خاقٸ١ بعس اؿطٚب ايكًٝب

 

ٛټآخ با٫ْتكاٍ إٍ داْبٺٚ ٕٸ ْٛاّ ا٭نٌ ٚايؿطب ط مثٸ١ تك ض ٚاغع ايٓطام ٜط٣ أ

ع٢ً  ٗ ا٭زٜإ اٱبطاُٖٝٝٸ١ نًٓٗا ٜطدع ٕا ٗ إأنٍٛ ٚإؿطٚب َج٬ّ َٔ نطٕض

ٕٸ ايعٓكط إازٸ ٟ ٗ نٝؿٝٸ١ ا٭نٌ أٚ ظَاْ٘ أٚ ْٛع إأنٍٛ أٚ اٱْػإ، َع٢ٓ أ

 ط ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايتشطِٜ.قؿات٘ ٖٞ اييت ت٪ثِّ

٫ّ ٬ْسٛ٘ ايّٝٛ ٗ غٝام ايكطاع بٌ ايذلاخ سٳٖصٙ ايكهٝٸ١ دٳ تٵضٳٚقس أثا

ٕٸ ططٜك١ ايصبض  .ٚاؿساث١، ٚنصيو بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ ؾأٌٖ ايعًِ ٜكٛيٕٛ ايّٝٛ بأ

اييت ُٓع قطع ايطأؽ عٓس ايصبض، ٫ ؾطم بٝٓٗا ٚبٌ ايططٜك١ ايؿا٥ع١ ايّٝٛ  ،اٱغ٬َٝٸ١

ٜكبض  ِٻ١ٜ ع٢ً اٱط٬م، َٚٔ ثٳ٫ٚ تأثرلات َازٸ ،ٟٛ، ؾاؿٝٛإ ٖٛ ٖع٢ً إػت٣ٛ إازٸ

أٚ إغ٬ّ  ،ٖصا ايتؿطٜع ايسٜين ب٬ َع٢ٓ. َٚٔ ٖصا ايٓٛع اؾذلاٙ ايتػ١ُٝ عٓس ايصبض

 ٚغرل شيو. ،ايصابض عٓس بعض ايؿكٗا٤

َٸ١ ٗ عح  ؾرل إٍ قهٝٸ١ٺبكسض َا أضٜس إٔ أ ٍٕسٳضٜس ٖٓا ايسخٍٛ ٗ دٳيػت أ عا

ٕٸ ؼطِٜ ؾ٤ٞٺا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١، ٚ ٕٸ احملطٻ ٖٞ أ ل( ل إتعًّٖ بٓؿػ٘ )أعين َتع٫ًٖ ٜعين أ

ٔٸ ايتشطِٜ ٜأتٞ َٔ إَٔطقاضت ؾٝ٘ َؿػس٠ْ خاضز إطاض  ، بٌ قس ٜهٕٛ ٖٛ ٖٛ، يه

ٝٸ١ ٱعاز٠ ؾِٗ إٛنٛع .ّ ْؿػ٘إأنٍٛ احملطٻ ؾعسّ دٛاظ  .ٚتهؿٝٓا ٖصٙ ا٫ستُاي

ٖٓ ٕٸا٭نٌ  ١، بٌ خًـ ٖصا ٜطت ٚاقعٝٸت٘ إازٸإصبٛح تػٝٻ ا ٜصع٘ غرل إػًِ ٫ ٜعين أ

أٚ ْٛع َٔ بٓا٤ اؿادع ايٓؿػٞ  ،ايتشطِٜ قس ٜهٕٛ إٓع عٔ إعا٬َت ا٫قتكازٜٸ١ َج٬ّ

ؾعًٝٓا أخص َجٌ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت بعٌ ا٫عتباض ٚمٔ ْسضؽ ؾك٘  .بٌ إػًٌُ ٚغرلِٖ

 ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١.

 

عطٞ ق١ُّٝ َهاؾ١ يؿك٘ ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ٖٛ داْب َٔ اؾٛاْب إٓٗذٝٸ١ اييت ت

ٝٸ١ هب ايتٛٗق ;ايع٬ق١ بٌ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸ١ ايؿطٜؿ١ ـ عٓسٖا إش مثٸ١ إؾهاي
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ُٕٜسِّظٹ ٕٸ ا ٕٸ ١ أندل، ٖٚٞ أ ٌٷ دسٸعسز احملطٻطادع يًٓلٸ ايكطآْٞ ٬ٜسٜ ؾٝ٘ أ ّا، َات قًٝ

َات ٚتكًًٝٗا ٚاْتكاز تٛغعتٗا، ؾُٝا ايصٟ بٌ ٜبسٚ ايكطإٓ َكطٸّا ع٢ً سكط احملطٻ

ٕٸ َػاس١ ايتشطِٜ ٚاغع١ْ ،٬ْسٛ٘ ٗ اؿسٜح ايؿطٜـ، ٚنصيو ٗ ايذلاخ ايؿكٗٞ ، أ

 خاقٸ١ّ ٗ ايؿك٘ اؾعؿطٟ.

ٕٸ اٱغ٬َٞ ايؿك٘ ٗ ايٛانض ؾُٔ  ٚإؿطٚبات أن٫ٛتإ َٔ فُٛع١ ٖٓاى أ

ٚسٝٛإ  ايبٗا٥ِ ;إا٤ سٝٛإ: أقػاّ إٍ ايؿكٗا٤ ُٗاقػٻ ٚقس تٓاٚشلا، عط١َ سهِ اييت

ٛٸ ٗ َا أٚ ايطٝٛض ;ايدلٸ  اؿٝٛإ، عٔ ايه٬ّ ٜهٕٛ ؾتاض٠ّ .ٚإا٥عات اؾٛاَس ;اؾ

 َٔ ايدلٸ سٝٛإ إٍ ْٓٛط تاض٠ّ اؿٝٛإ ٚٗ. إا٥عات عٔ ٚثايج١ اؾُاز، عٔ ٚأخط٣

ٚأخط٣ إٍ سٝٛإ ايبشط َٔ ا٭زلاى ٚغرلٖا،  ،ٚاشلٛاّ ٚاؿؿطات ٚايػباع ا٭ْعاّ

ٛٸ، سٝٛإ إٍ ٚثايج١  .بأْٛاعٗا ايطٝٛض ٖٚٛ اؾ

ُٸاخ ايؿكٗا٤ ٖصا ايػٝام ٜتشسٻ ٚٗ ّٷ ٖٛ ع  ،ضطٳبايعٳ وطّ َٚا بصات٘، سطا

 .ٚإٛط٤ٛ ٍاؾ٬ٓ ناؿٝٛإ

ٕٸ ؾطنٝٸ١ ع٢ً ٚا٭ؾطب١ ٭طع١ُا َٛنٛع ٗ اٱغ٬َٞ ايؿك٘ ينبٴ ٚقس  عسز أ

 أخصْا ؾًٛ .خاقٸ١ ع٢ً َػت٣ٛ إتساٍٚ ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞ بايكًٌٝ، يٝؼ َاتاحملطٻ

 ىطز إٔ ع٢ً ،خاقٸ١ ؼَؾًِ ي٘ ايصٟ ايػُو إ٫ٓ سطاَّا ٘نًٗ ؾػٝهٕٛ ايبشط سٝٛإ

ٕٸ ٚإشا .سٝٸّا ايبشط َٔ ٌٸ أخصْا سٝٛإ ايدل ؾػٓذس أ ٚاؿؿطات ٚا٭ضْب  شٟ ْابٺ ن

 ،ٚاؿُرل ٚايبػاٍ ٚاـٌٝ ٚايػِٓ ٚايبكط ناٱبٌ ،ا٭ًٖٞ اؿٝٛإ إ٫ٓ سطاّٚايعٚاسـ 

 .نايػع٫ٕ ،ايٛسؿ١ٝ اؿٝٛاْات ٚبعض

ٌټ ٚيٛ نايٓػٛض ٚايككٛض  ،سطاّ( )أٚ َا ي٘ كًبٷغباعٗا  أخصْا ايطٝٛض ؾه

ٌټ ،ٚ... ّٷ ٚن ٕٵَا نإ زؾٝؿ٘ أنجط َٔ  إ٫ٓ ،غرلٖا سطا ْطدع ٖصٙ  مل قؿٝؿ٘، إ

 .اـاق١ٝ إٍ خكٛقٝٸات ايػبعٝٸ١ ٚغرلٖا

ٕٸ لس ٖٚهصا ٖصا ؾه٬ّ  .َات ٗ إأنٍٛ يٝؼ ق٬ًّٝ ٗ ايؿك٘احملطٻ سذِ أ

ٌٸ  ،ٚإػهطات ،ٚايطٌ ،ٚبعض َا ٗ ايصبٝش١ ،ايٓذاغات عٔ سط١َ إٝت١ ٚايسّ ٚن

ٌٸ ،ػاتٚإتٓذٸ  .ٚغرل شيو ،خبٝح ٚن

َات ٗ ايكطإٓ بكٝػ١ ّا يًُشطٻز احملسٚز دسٸنٝـ تٓػذِ ٖصٙ ايكٛض٠ َع ايعس

 اؿكط ٚايتؿسٜس َا ٫ ٜتذاٚظ أقابع ايٝس ايٛاسس٠ تكطٜبّا؟!
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ٕٔ ٝٸ١ تٓاٚشلا ايسضؽ ايؿكٗٞ َٓص ظَ ّ ؾٝٗا ـ ٚيٛ يٝؼ بايكطٜب، ٚقسٻ ٖصٙ اٱؾهاي

ٌٕ ٚبٗصا ٜهٕٛ ٖصا إٛنٛع ٗ سسٸ ْؿػ٘  .تبًؼ سٛايٞ ايعؿط٠ عابط ـ ع٬داتٺ بؿه

١ ٗ ع٬ق١ ايهتاب بايػٓٸ١، ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ َػاعسّا ٝتطبٝكات ايٓٛطٜٸ١ ايهًٚأسس 

 ٗ ٖصا ايكسز.

 

َٔ ٖٓا أزعٛ ايباسجٌ ٗ فاٍ ايسضاغات ايؿطعٝٸ١ َٚكاض١ْ ا٭زٜإ َعّا إٍ 

 ا٫ٖتُاّ بٗصٙ اٱثاضات ايج٬خ:

أزٜاْٞ  يؿك٘ ايٝٗٛزٟ ٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ )َٛنٛعٷـ بٌ ا1

 َكاضٕ(.

 ٍ ايعًِ ٚاؿساث١ َع ايسٜٔ(.سٳـ َؿّٗٛ إكًش١ ٗ باب ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ )دٳ2

ٍ إكازض سٳـ ايع٬ق١ بٌ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ٗ َٛنٛع ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ )دٳ3

 إعطؾٝٸ١ ي٬دتٗاز ايؿطعٞ(.

ٕٸ ا٫ٖتُا ٚيٝؼ إبتػط ٫ٚ إػتعذٌ، ٚا٫ٖتُاّ ايباسح عٔ  ،ّ اؾازٸإ

ـٸ  ،ٚيٝؼ ا٫ٖتُاّ ايصٟ وٌُ َع٘ َػبكّا سكٝك١ّ ْادع٠ ،اؿكٝك١ ٌّ ٗ ٖصا إً نطٚض

ثا١ْٝ. ْػأٍ اهلل  ، ٚاٱْػإ إػًِ َٔ د١ٗٺاؿٝاتٞ بايٓػب١ يًؿهط ايسٜين َٔ د١ٗٺ

 تكسِٜ أؾهٌ ا٭دٛب١ ايٓانذ١.ل ايباسجٌ ٗ ٖصا اجملاٍ يتعاٍ إٔ ٜٛٚؾ

 

 

الهوامش
                                           

 

  



 

 

 

 

 االجتّاد وقضايا الفكْ اإلسالوي املعاصب
 

 

ا٭عاخ  فاٍيٞ ٗ  قبٌ نٌ ؾ٤ٞ أقسٸّ يهِ آخط نتابٺ ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس:

، سٝح أضدٛ َٓهِ «ايتذسٜس ايسٜين ٗ َػا٥ٌ إطأ٠» :ٓٛإ، ٖٚٛ بعَٛنع اٖتُآَا

ؼكٝكٞ  نِ ٚآضا٥هِ ٗ ايؿك٘ بأغًٛبٺا٬َسٛت٘. ٜكّٛ غعٝٓا ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ ؾتاٚ

اػاٖات ايؿك٘ ايؿٝعٞ ٗ » :ٚإْػاْٞ ٚتطبٝكٞ. ٗ إكاي١ اييت نتبتٗا ؼت عٓٛإ

نِ ٔػ١ اٝٓا ع٢ً شنط ؾتاٚٚث٬ثٌ قؿش١، أت ٞٚاييت بًػت مثاْ ،«ايٓػٟٛ اٍاجمل

ايؿتا٣ٚ اٱبساع١ٝ ٚايتذسٜس١ٜ يػُاستهِ  :ٚعؿطٜٔ َطٸ٠. َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ

ّٸ ، ٗ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: بًٛؽ ايبٓت، ٚاػاٖاتهِ ايؿك١ٝٗ ٚاؿكٛق١ٝ، ٚسها١ْ ا٭

ت، ٚاٱضخ، ٚايعنا٠، ٚايٓػا٤ ا٭غرلات، ٚإَا١َ اؾُاع١، ٚإَا١َ إطأ٠ ٗ ق٠٬ إٝٸ

ّٸ إش َٔ بٌ  ;ٗ تعٜٚر ايبٓت غرل ايبايػ١ ٚظٚاز ايعبس َٔ اؿطٸ٠، ٚنصيو إشٕ ا٭

ا٭غ١ً٦ اييت ْٛزٸ ططسٗا عًٝهِ ٖٛ ايػ٪اٍ عٔ إٛاطٔ اييت تعًُٕٛ ع٢ً ايتذسٜس 

ل بايعكٌ َا ٜتعًٖ ؾٝٗا. غبل يٓا إٔ أسكٝٓا َا ٜكطب َٔ ٔػ١ ٚعؿطٜٔ َٛضزّا. ٗ

َٔ  ٚايصٟ ت٪َٕٓٛ ب٘، ٖٓاى اْتكازٷ ،ـ ب٘ إطأ٠كٚاٱّإ ايهاٌَ ايصٟ تتٸ

، ٚبعض اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ ايػابك١. ٚأْا إِا «ْٗر ايب٬غ١»ٟٚ ٗ زلاستهِ يبعض َا ضٴ

 ٌثتِ عٔ ايؿكٌ بز ٖصٙ إٛاضز بػ١ٝ اغتشهاضٖا َٔ قبًٓا َٚٔ قبًهِ. يكس ؼسٻأعسِّ
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ٌٸ، ايؿطٜع١ ٚأقٛاٍ ايؿكٗا٤ ّٕ سٝح قًتِ: يٝؼ ن ٘ٺ ٜكسض ن٬ ٜعين بايهطٚض٠  َٔ ؾكٝ

ؾكٗٞ َا ٜتٓاغب َع  ٚنإ يسٜهِ ػسٜسٷ .إٔ ن٬ّ ايؿطٜع١ بٗصا إع٢ٓ أٜهّا

 :َٚٔ ٖٓا ؾكس أطًكتِ ع٢ً غًػًتهِ ايؿك١ٝٗ عٓٛإ .ايٓٛاّ اؿكٛقٞ ٚضٚح ايعكط

; إّاّْا َٓهِ بإٔ ايتذسٜس ايؿكٗٞ هب إٔ ٜتٓاغب َع ضٚح ايعكط. «ايؿك٘ ٚاؿٝا٠»

ٌٝ ايه٬ّ ْكتكط ع٢ً َجاٍ ايتػاٟٚ بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ ايككام. ٚيهٞ ٫ ْط

ٕ يسٜٓا ايّٝٛ إ :ّا، ٚغ٪ايٞ ٖٛدسٸ ٚنُا ت٬سٕٛٛ إٕ ا٭َج١ً ع٢ً ايتذسٜس نجرل٠ْ

ؾُا ٖٞ ْٛط٠  ،ٚإسضغ١ اٱشل١ٝ ;َسضغتٌ باضظتٌ، ُٖٚا: إسضغ١ اٱْػا١ْٝ

رل ايصٟ تذلن٘ ٖصٙ ايٓٛط٠ ع٢ً زلاستهِ إٍ اٱْػإ َا ٖٛ إْػإ؟ َٚا ٖٛ ايتأث

 ٚاٱشل١ٝ؟ ;اٱْػا١ْٝ تٌ:اغتٓباطاتهِ؟ ٚنٝـ تٓٛطٕٚ إٍ اٱْػإ َٔ بٌ ايٓعع

 ؿّا َٓهِ، ٚإ٫ ؾإْ٘ ٫ وتٟٛ ع٢ً ؾ٤ٞٺإٕ َا شنطُٛٙ نإ تًٗط  َٔ

ط عٔ يطؿهِ ٚنطِٜ أخ٬قهِ. َٚا اؿكٝك١ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ، ٚإِا ٖٛ ٜعبِّ

خ عٓ٘. ؾكس تٓاٚيتِ إػا٥ٌ ع٢ً مٛ  ٜذلى يٓا ؾ٦ّٝا يٓتشسٻشنطُٛٙ َٔ إػا٥ٌ مل

ِٸ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا بايؿهٌ ا٭ؾهٌ. إٕ ْٛطٜاتهِ  ،اٱْاٍ ْٚػأٍ اهلل غبشاْ٘ إٔ تت

ٚأؾٗاَهِ ٖٞ َا أؾُٗ٘ أْا ٚاٯخطٕٚ َٔ نباض ايعًُا٤. ٚأْا أض٣ إٔ ا٭َطٜٔ ؾ٤ٞ 

ٚاسس، ؾإٕ ايػا١ٜ اييت ٜطٜس اهلل  ١ٝ ؾ٤ٞٷٚاسس; َع٢ٓ إٔ ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ ٚايٓعع١ اٱشل

إٍ اٱْػإ.  ٗ إٔ ع١ًُٝ بٓا٤ اٱْػإ ْاٚط٠ْ ٫ ؾٳٖوإٔ ٜكٌ إيٝٗا ٖٞ بٓا٤ اٱْػإ، ٚ

إشٕ َا ٚضز ٗ اٱغ٬ّ َٔ ايكٛاٌْ إِا ٜسٚض سٍٛ قٛض اٱْػإ، ٚيٝؼ ٗ اٱغ٬ّ 

ٕٷ ٟٸخاضز عٔ زا٥ط٠ اٱْػإ، ٚع٢ً  قاْٛ ٍٕ أ ّ ٚغا٥ط ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ إِا ؾإٕ اٱغ٬ سا

ْعيت َٔ أدٌ إٔ تكٓع اٱْػإ. ٚنصيو ؾإٕ ايصٟ تكٛي٘ ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ ٖٛ إٔ ايصٜٔ 

طٕٚ َٔ أدٌ غعاز٠ اٱْػإ إِا ٜعٛز تؿهرلِٖ بايٓؿع ع٢ً اٱْػإ، ٚعًٝٓا إٔ ٜؿٓه

ت٣ٛ ْصعٔ يصيو. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ايؿكٌ بٌ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ع٢ً إػ

اـاضدٞ، بٌ ا٫خت٬ف ٜبك٢ ع٢ً إػت٣ٛ ايصٖين ؾك٘. إٕ قاسب ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ 

طّا ٗ إْػا١ْٝ اٱْػإ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ. ٚإٕ إِا ٜٓٛط إٍ اٱْػإ ٖٚٛ ٜططح َا ٜطاٙ َ٪ثٸ

ْ٘ زاخ٬ّ ٗ إْػا١ْٝ اٱْػإ َٔ ٚد١ٗ ٚٵاٱشلٌٝ ٜٓٛطٕٚ إٍ تؿطٜع اهلل ٜٚططسٕٛ َا ٜطٳ

ْٕٔٛطِٖ، ٚن ٚاسس َٔ ايعا١ٜٚ اـاضد١ٝ َٚٔ ايعا١ٜٚ  ٬ ا٭َطٜٔ ٜعٛز إٍ َٛط

 إكساق١ٝ.
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باغِ  إٕ َا ٜصٖب إيٝ٘ اٱشلٕٝٛ ٖٛ ايتهًٝـ، ٖٚٓاى ؾ٤ٞٷ :ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

ـٷ«ٚاؿكٛم اؿلٸ» قازض عٔ اهلل ٗ ٖصا ايؿإٔ؟ ٗ سٌ إٔ ايٓعع١  . ؾٌٗ ٖٓاى تعطٜ

ٌٸ :١ تكٍٛاٱْػاْٝ ٗ  ٚاؿكٛم، َع٢ٓ إٔ يهِ اؿلٸ َا ٖٛ َٛدٛز ٫ ٜعسٚ اؿلٸ إٕ ن

ـٷإٔ إٔ تكَٛٛا بٗصا ا٭َط أٚ   أّ سكٛم؟ ٫ تكَٛٛا ب٘. ؾٌٗ يسٜٓا ٗ ايؿطٜع١ تهًٝ

 ايؿطٜع١. ؾًٛ ضدعتِ إٍ ايسغتٛض ٚايكإْٛ إسْٞ  ن٬ ا٭َطٜٔ َٛدٛزٷ ٗ

ْٛطٟ ـ أؾهٌ قإْٛ َسْٞ ٗ شيو ايٛقت، ٫ٚ ايصٟ ٖٛ ـ َٔ ٚد١ٗ  ،اٱٜطاْٞ ايػابل

سٝح نتب٘ نباض عًُا٥ٓا ٗ سٝٓٗا، غتذسٕٚ أْ٘  ;ٜعاٍ ٖٛ ايكإْٛ إسْٞ ا٭ؾهٌ

ـٷ»: (1)ٜكٍٛ بؿإٔ سها١ْ ايطؿٌ  ،. يسٜٓا ٗ اٱغ٬ّ تهايٝـ«نُا ٖٛ سلٌّ ،إْ٘ تهًٝ

ـ، ٚغًػ١ً َٔ ؾٗٓاى غًػ١ً َٔ ا٭َٛض اييت تٓسضز نُٔ زا٥ط٠ ايتهايٝ ;ٚيسٜٓا سكٛم

ا٭َٛض ا٭خط٣ اييت تٓسضز نُٔ زا٥ط٠ اؿكٛم. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ايتهايٝـ تعٛز إٍ 

َٔ شيو إٔ ع٢ً ايٛيس ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ٫ ٜ٪شٟ ٚسكٛم اهلل أٚ سكٛم اٯخطٜٔ، 

َٸ٘; ؾإٕ إٜصا٤ ا٭بٜٛٔ سطاّ. إش ب با٭ش٣ ا ٜتػبٸَٜتعٝٸٔ ع٢ً ايٛيس إٔ ٫ ٜأتٞ  ٕأباٙ ٚأ

ب بعسّ ٚنإ ٖصا ايػؿط ٜ٪شُٜٗا ـ ٫ أْ٘ ٜتػبٸ ،٭بٜٛ٘. ؾإشا أضاز ايٛيس إٔ ٜػاؾط

ـٷ(2)ٜهٕٛ ٖصا ايػؿط قطٸَّا ـ ٚإِا ٜ٪شُٜٗا ؾك٘ ،ضناُٖا َٚٔ ْاس١ٝ  .. ٖصا تهًٝ

ّٸ يٛ أضزْا إٔ ْأخص  ،شلُا بٗصا إع٢ٓ. ْعِ ثابتٷ ّا، ٚإٕ اؿلٸسٓك أخط٣ ؾإٕ يٮب ٚا٭

َا بايؿه٣ٛ ٗ احمله١ُ ٚايكها٤ ايصٟ ّهٔ شلُا َع٘ إٔ ٜتكسٸ بصيو إع٢ٓ اؿلٸ

ّا. ٚأغتبعس إٔ ٫ٚ ٜهٕٛ إ٫ ٗ َٛاضز خاقٸ١ دسٸ ،ّادسٸ بٗصا إع٢ٓ قسٚزٷ ؾإٕ اؿلٸ

ٌٸ :ٜكٍٛ أقشاب ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ ٌٷ إٕ ن يًطدٛع ؾٝ٘ إٍ  َا ٖٛ ثابت يٲْػا١ْٝ ٖٛ قاب

سٝح ٜهٕٛ قاب٬ّ يٲثبات أٚ إثبات  ،نِّٚهٔ ايٓعاع سٛي٘ ٗ احملا ،احملانِ

ٟٸ ؾطٕم ، ٚايجابت خامٸ َع٢ٓٶ خص اؿلٸبُٝٓٗا، إ٫ إشا ُأ خ٬ؾ٘. َٚٔ ٖٓا ؾإْٞ ٫ أض٣ أ

 ٖٛ إٔ اٱغ٬ّ ٜٓطٟٛ ع٢ً سكٛم، ٜٚٓطٟٛ ع٢ً تهايٝـ أٜهّا. ٚإشا اعتدلْا اؿلٸ

 ٕٛاطٔ أٜهّا.ؾإْ٘ غٝهٕٛ عٓسٖا َٛدٛزّا بصيو إع٢ٓ ٗ ْٝع ا بإع٢ٓ اـامٸ

 : ٌٖٚ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٖٞ اييت ًٓتهِ ع٢ً اؾُع بٌ اؿلٸا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

 ٚايتهًٝـ ٗ اغتٓباطاتهِ ايؿك١ٝٗ؟

 .ٌأد 
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 ٕ تاضىّا يٲبساع ٚايتذسٜس ٗ ايؿك٘...ٚٵ: ٌٖ تطٳا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

 ٔٵتٵذسٜس ٚاٱبساع ٗ ايؿك٘ سٳأدٌ، إٕ غ٪ايهِ ٜطَٞ إٍ ٚدٛز ايت  ُّا، ٚيه

٬ع عًٝ٘ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭ٜاّ ايج٬ث١ ٗ َت٢ بسأ ٖصا ايتذسٜس؟ ٗ سسٚز َا أَهٔ يٞ ا٫ٓط

ٚشيو َٔ  ،بعض ا٭سٝإ أض٣ إٔ ايتذسٜس ٚاٱبساع قس بسأ َٓص عكط ايؿٝذ ايطٛغٞ

ٌٸ«إبػٛٙ»خ٬ٍ تأيٝؿ٘ يهتاب  ٖصا  ، ٚقس قطٸح ايؿٝذ ايطٛغٞ ْؿػ٘ ٗ َػتٗ

َٔ  ١صطَٔ أٌٖ ايػٓٸ ؾإْٞ ٫ أظاٍ أزلع َعاؾط كايؿٝٓا ،أَا بعس»ايهتاب قا٬ّ٥: 

 ،ٜٚػتٓعضْٚ٘ ،١ٗ ٚإٓتػبٌ إٍ عًِ ايؿطٚع ٜػتشكطٕٚ ؾك٘ أقشابٓا اٱَا١َٝإتؿٓك

ٗٸ.١ إػا٥ٌ.١ ايؿطٚع ٚقًٜٓٚٓػبِْٛٗ إٍ قًٓ ٌ اهلل تعاٍ . إٍ إٔ قاٍ: ٖٚصا ايهتاب إشا غ

٭ْٞ  ;٫ ٗ نتب أقشابٓا ٫ٚ ٗ نتب إدايؿٌ ،٫ ْٛرل ي٘ ٜهٕٛ نتابّاإُاَ٘ 

 ،ٜؿتٌُ ع٢ً ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع ٚاسسّا َٔ ايؿكٗا٤ نتابّا ٭سسٺ إٍ اٯٕ َا عطؾتٴ

بايتشًٌٝ ايسقٝل ٚايتشكٝكات ايج١ُٓٝ  ع١ًُٝ ندل٣ ساؾ١ًْ ٚإبػٛٙ َٛغٛع١ْ.. .ّاَٝػتٛؾ

 «اـ٬ف»أيٝـ نتاب إبػٛٙ بعس تأيٝـ نتاب . ٚقس نإ ت(3)«ٗ ؾك٘ اٱَا١َٝ

 :&إؿتٌُ ع٢ً ْكٛم ا٭خباض. ٚع٢ً سسٸ تعبرل ايػٝس ايدلٚدطزٟ ،«ايٓٗا١ٜ»ٚنتاب 

ا٠، ، ٚنإ زلاست٘ ٜعتدلٖا َٔ ا٭قٍٛ إتًٓك«إبػٛٙ»قبٌ  ناْت ٖٓاى نتبٷ

متٸ نبطٗا  تٓاقًٗا عدل ايكسٚض، ٚقس َع٢ٓ أْٗا ناْت ْكٛقّا ضٚا١ٝ٥ ثابت١، أٚ متٸ

ٚٸ َٳٚا٫غتٓاز إيٝٗا، زٕٚ ايصٖاب إٍ ايؿطٚع. ٚإٕ أ قكس ايؿطٚع ٚتؿطٜع ايؿطٚع ـ َٔ  ٔٵٍ 

ِٸ ٕٕتٛٓق ٚد١ٗ ْٛطٟ ـ ٖٛ ؾٝذ ايطا٥ؿ١، ث َٔ  ـ ايتؿطٜع بعس ؾٝذ ايطا٥ؿ١ ع٢ً َس٣ قط

 ايطٗطاْٞ. ؾًهٌٛ اؿاز آغا ٚ (4)«إعامل»ايعَٔ تكطٜبّا، ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ قاسب 

سٝح نإ  ،ٗ اٱْاع ٗ ايؿٗط٠ أٚ عحٷ ٔ ايؿٝذ ايطٗطاْٞ ٚقاسب إعامل عحٷَ

سٜٔ سٜٔ تكطٜبّا، ٫ٚ أعين بصيو أِْٗ ناْٛا َكًٚط١ًٜٛ َٔ إكًٚ ايؿكٗا٤ ع٢ً َس٣ ؾذلاتٺ

ِٗ بؿٝذ ايطا٥ؿ١ ٔ ِّٚيؿسٸ٠ سٴػٵ ;بإع٢ٓ اؿطٗ ٚا٫قط٬سٞ، ٚإِا ناْٛا

ُات، ؾهاْٛا ٜهتؿٕٛ بادتٗازات٘ ٗ ٖصا خص إػًٖٜأخصٕٚ َباْٝ٘ أ ،&ايطٛغٞ

 يٝٗا ؾ٦ّٝا َٔ عٓسِٖ.إ٫ٚ ٜهٝؿٕٛ  ،ايؿإٔ

ُٸا٫دتٗاز ٚايتذسٜس س٠; ٌٝ بإكًٚ: َٔ إعطٚف إٔ ايهٛؾٌٝ ناْٛا ٜكؿٕٛ ايك

 ٭ِْٗ ناْٛا ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايطٚاٜات نجرلّا.
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  ٟٸإٕ ٖصا ٖٛ تعبرلنِ ع٢ً إِْٗ »ٕٛ عِٓٗ: إِْٗ ناْٛا ٜكٛي ،ساٍ. ْعِ أ

ؿٗٛضات بعس ايؿٝذ ٫ سٜٔ، ٚيصيو ٜكٛيٕٛ: إٕ إ، ٚإ٫ ؾإِْٗ مل ٜهْٛٛا َكًٚ«س٠نإكًٚ

ط عٔ إٔ ايؿكٗا٤ بعس ايؿٝذ إٍ عكط ابٔ إزضٜؼ َع٢ٓ أْٗا مل تهٔ تعبِّ اعتباض بٗا،

 ٚأدٛب١. ٗ إػا٥ٌ، أٚ مل ٜهٔ ٖٓاى ٗ أعاثِٗ إؾها٫تٷ ٚؾطٌّ مل ٜهٔ يسِٜٗ نطٌّ

١ ايؿٝذ، ٚسٝح ناْٛا ع٢ً إٕ ٖ٪٤٫ نُا نإ ٜكٍٛ ايؿٝذ ناْٛا ٜٓٛطٕٚ إٍ أزٓي

ٕٕ ٛٚ ،اط٦ُٓا َٔ أْٗا  ُٕٛ َها١ْ ايؿٝذ، ٚناْٛا ع٢ً ثك١ٺٚناْٛا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜع

ناْٛا ٗ اغتٓباطاتِٗ ٫ ٜتذاٚظٕٚ ؾتا٣ٚ  ،َٚتطابك١ َع إٛاظٜٔ اٱغ١َٝ٬ قشٝش١ْ

نبرل٠ يؿك٘ ايؿٝع١; سٝح ؾتض  ّ خس١ََّٚذ٦ٝ٘ قسٻ ،&٢ دا٤ ابٔ إزضٜؼايؿٝذ، ستٸ

ـ نتاب ، أٟ َع٢ٓ ايطزٸ ٚاٱٜطاز ٚاٱؾهاٍ، ٚأٖيباب ا٫دتٗاز َعٓاٙ اـامٸ

ٚاعذلض ع٢ً َا مل  ،ٚاغتعطض ٖٓاى َباْٞ ايؿٝذ، ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ «ايػطا٥ط»

ِٸ  .تٛاقًت اٱبساعات بعسٙ َٔ دسٜسٺ ٜكبً٘ َٓٗا، ٚقبٌ بايباقٞ، ث

ّا شلصا ايبشح ْكٍٛ: إٕ اٱبساع ٚايتذسٜس يٝؼ أَطّا إُاَ: دتٗاز ٚايتذسٜسا٫

ِٸ ُا تهٕٛ ايؿت٣ٛ ٗ َطس١ًٺبٳثابتّا، ؾًطٴ تػسٚ ٗ إطس١ً اي٬سك١ َٔ  َا ػسٜسّا، ث

 ايذلاخ.

  ،إٕ اٱبساع ٚايتذسٜس ٜعٛز إٍ تؿطٜع ايؿطٚع، َع٢ٓ أِْٗ أناؾٛا ايؿطٚع

شٸّا ٗ ٕ ـ ؾٴٚٵٛاعس. ؾٓشٔ اٯٕ ْعٝـ ٗ قططْا ـ نُا تطٳٚأناؾٛا إكازٜل إٍ ايك

، ٚنإ ٗ ايػابل، سٝح نإ إا٤ هطٟ بٛؾط٠ٺ إٝاٙ، ٚمل تهٔ ٖصٙ ا٭ظ١َ َٛدٛز٠ّ

ُٸ ٝات نبرل٠. أَا اٯٕ ؾأظ١َ إٝاٙ تسؾعٓا إٍ ايتؿهرل باٱَهإ اغت٬ٗن٘ به

ُٸَؿازٖا إٔ اغت٬ٗى  ٌ إٍ ْتٝذ١ٺٚايتسبٸط، ٚايتٛقټ نبرل٠ غٛف ٜٴًشل  تٝاإا٤ به

ٓٛا َٔ اؿكٍٛ ع٢ً إا٤ يػطض ا٫غت٬ٗى. ضّا باٯخطٜٔ، َع٢ٓ أِْٗ ئ ٜتُٖهطٳنٳ

َٳ  ;ضّا، ٜٚهٕٛ َعك١ّٝطٳٜط٣ ٗ شيو نٳ ٔٵٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ٖصا ا٭َط سطاَّا َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

 ز.طٳأٚ َٔ باب ْؿٞ اَؿ ;ضطٳإَا َٔ باب ٫ نٳ

ٌٷأ٫ و :ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس ٚتٛاضز َع ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ  سخ ٖٓا تساخ

 ٚا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ؟

 ض إٍ ا٭َط، ٚأشنطٙ ٗ َٛنع٘. إٕ َا شنطٙ ٖٛ أْ٘ إشا نإ غٛف أتعطٻ

ع٢ً خ٬ف ايكٛاعس، ٚع٢ً سسٸ تعبرل اٱَاّ  ايتذسٜس َع٢ٓ اٱتٝإ َػأي١ٺ
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ؾإٕ شيو  ٫ٓع٢ً خ٬ف ايؿك٘ ايتكًٝسٟ، ؾٗصا َا مل ٚئ ٜهٕٛ، ٚإ :&اـُٝين

ٟ إٍ انُش٬ٍ اٱغ٬ّ، نُا سكٌ يبعض ا٭زٜإ اييت ناْت تؿيت ع٢ً طبل غٝ٪زٸ

ٌٸ .ايعكط عكط ٚظَإ ؾإٕ اٱَاّ  إ٫ إٔ ايتذسٜس ٚاٱبساع َع٢ٓ ٚٗٛض ؾطٚع ٗ ن

إٕ اعتباض ا٭ؾذاض ٚايػابات ٚإسٝا٤ ا٭ضض إٛات »قس قاٍ ٗ بعض أدٛبت٘:  &اـُٝين

ٜٚػتشٛش ع٢ً  ،اؾ١ ْٝع ا٭ؾذاضٜٚػتأقٸٌ ظطٸ إٔ ٜكّٛ ؾدلٷ َٔ ا٭ْؿاٍ ٫ ٜعين

ناْت ع١ًُٝ اٱسٝا٤  ؾإٕ ٖصا ا٭َط إِا ٖٛ بايٓػب١ إٍ عكٕط ;ْٝع ا٭ضانٞ. ن٬ٓ

ِٸ بكعٛب١ٺ ٌٕ ٚبأزٚاتٺ تت ّا، أَا اٯٕ ٚعدل ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ دسٸ قسٚزٺ بسا١ٝ٥ ٚبؿه

ِّ  .(5)«ض٠ ؾإٕ ٖصا ٜهطٸ بايسٚي١ ٚاجملتُعٚإتط

يكس ثبت ايّٝٛ إٔ قطع ا٭ؾذاض ٚػطٜـ ايػابات ٜذلى أنطاضّا بايػ١ ع٢ً 

دسٜس٠ مل تهٔ  أخط٣: إٕ ايتؿطٜع ٜعين ٚٗٛض َٛنٛعاتٺ ايطكؼ ٚايب١٦ٝ. ٚبعباض٠ٺ

ٔٵ َٛدٛز٠ّ ِٸ ٗ ايػابل، ٚيه ايتٓٛرل سٛشلا بٓؿؼ ايهٛاب٘ ٚايكٛاعس ايكس١ّ، ٚأَا  ٜت

 ،ّ ع٢ً تًو إٛاظٜٔ ؾٗصا َا مل ٜهٔ ٗ اٱغ٬ّإٛنٛعات ٚا٭سهاّ اييت ٫ تكٛ

 ٚئ ٜهٕٛ.

 

ِ نُٔ ن٬َهِ إٍ ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ. ؾُا ٖٞ تٴطٵيكس أؾٳ :ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

َٚا ٖٛ ايتأثرل  ؟ض١ٜ٩ زلاستهِ إٍ َٛنٛع ايسٚي١ ٚاؿه١َٛ ْٚػبتٗا إٍ ايٓاؽ

 َٔ ٚد١ٗ ْٛطنِ؟ ،ع٢ً ايٓاؽ ٗ آضا٥هِ ايصٟ تذلن٘ اؿه١َٛ

 ٟټ ّا نإ اؿانِ، ٚأٜٸ ،ّا ناْت اؿه١َٛ. ؾأٜٸتأثرٕل أض٣ أْ٘ يٝؼ يصيو أ

ٚزٚي١، َع٢ٓ إٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜطن٢ بايؿٛن٢ ٚاشلطز  ايجابت ٖٛ إٔ يٲغ٬ّ سه١َّٛ

ٚإطز ٚتهٝٝع سكٛم ايٓاؽ، ٜٚطؾض إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ًََٕٛٛٛ، ٜٚطؾض إٔ ٜهٕٛ 

 ٚإٕٛ. ٖٓاى

إشٕ نٝـ شٖب بعض  ،عؿّٛا ـ أعتصض ع٢ً قطع ن٬َهِ ـ :ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

 ب١؟ٝٵإٍ سط١َ تطبٝل اؿسٚز ٗ عكط ايػٳ ،«عًٌ ايؿطا٥ع»قاسب  :ايعًُا٤، َٔ أَجاٍ

 ِؾهط اهلل غعٝهِ»ٔ شيو، ٚازلشٛا يٞ إٔ أقٍٛ يهِ: غٛف أبِّ ،ْع» .

ٗ َٓطك١ ايؿطاؽ، ٖٚصا  زاض٠ ا٭َٛض، ٖٚصا ثابتٷٱ يٲغ٬ّ َٔ سه١َٛٺ ٫ بٴسٻاْٛطٚا، 
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ٕ ٖٓاى زٚي١ إشٕ هب إ. ٚسٝح َ٘ َٓطك١ ايؿطاؽ. إٕ يٲغ٬ّ زٚي١ّٖٛ اؾٛاب ايصٟ تكسِّ

ٌٸ ٜأتٞ ٗ إطاض عسّ تهٝٝع  َا ؼتاز إيٝ٘ ايسٚي١. إٕ اَت٬ى اٱغ٬ّ يسٚي١ٺ ايكٝاّ به

ّا أخط٣: هب إٔ ٜهٕٛ ا٭َٔ َػتتبٸ يًًِٛ. ٚبعباض٠ٺ ض أسسٷسكٛم ايٓاؽ، ٚإٔ ٫ ٜتعطٻ

ٕٷ ٚٗ  ;ٚٗ ايػهٔ ;ٗ ْٝع ا٭بعاز: أَٔ ٗ ا٭ضٚاح ٚؾا٬َّ. ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أَا

ا٫قتكاز ٚايجطٚات. ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ْٝع أْٛاع ا٭َٔ تسٚض َساض ايسٚي١، ٚإ٫ إشا مل تهٔ 

ٌٸ ٖٓاى زٚي١ْ ِٸ ايؿٛن٢ ،بطأغ٘ ؾدل زٚي١ّ ؾػٛف ٜكبض ن  .شلطز ٚإطزٜٚػٛز ا ،ٚتع

ٌٕ ؿاضع ٫ ٜطن٢ بايؿٛن٢. ئَ إٔ ا ٖٚصا خ٬ف ايعكٌ ٚايؿطع، َع٢ٓ أْٓا ع٢ً ٜك

ؾايؿاضع ٫ ٜطٜس يًٓاؽ إٔ ٜٓٗـ بعهِٗ بعهّا، ٚإٔ ٜكَٛٛا بتهٝٝع سكٛم بعهِٗ. إٕ 

 ،اٱغ٬ّ ٜطاعٞ ٖصٙ ا٭َٛض، َٚٔ ٖٓا ؾكس أَه٢ إقا١َ اؿهِ ٚايسٚي١ ٚايٓٛاّ. ْعِ

ٔٸ ْٜٕٛ يٲغ٬ّ ؼٗؿَٔ إُهٔ إٔ ٜه ٖصا خاضز َٛنٛع  ع٢ً بعض ا٭َٛض، ٚيه

ٚعٓسَا تهٕٛ  .ثابت ٗ اٱغ٬ّ ؾإٕ أقٌ إقا١َ ايسٚي١ ٚاؿهِ أَطٷ; عجٓا ايطأٖ

ٌٸإٕ اؿه١َٛ ٖٞ ا٭قٌ ؾ َا ٜكبٸ ٗ َكًش١ اجملتُع. ٚأض٣ إٔ  عًٝٗا إٔ تكّٛ به

ٚٸإٕ ايهطا»سٝح ٜكٍٛ:  ،&ايػطٸ ٗ ن٬ّ اٱَاّ اـُٝين  ،«ي٥١ٝب َٔ ا٭سهاّ ا٭

ؿت ع٢ً ؾطض ايهطا٥ب، ٚمل تهٔ َع٢ٓ إٔ إزاض٠ ايسٚي١ إشا تٖٛق ،ٜعٛز إٍ ٖصا إب٢ٓ

َٝعا١ْٝ ايسٚي١ ؼتٟٛ ع٢ً إكساض ايهاٗ َٔ ايجطٚات ايهطٚض١ٜ ٱزاض٠ ايبًس، ٚمل 

َٔ أدٌ اؿًٝٛي١ زٕٚ ايؿٛن٢  ;تهٔ إكازض ٚإعازٕ بإكساض ايهاٗ، ؾُٝهٔ

هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى بٌ اشلطز ٚإطز، ُٚهٌ ايٓاؽ َٔ ايٛقٍٛ إٍ سكٛقِٗ، ٚ

ٚسٝح ُؼٸ اؿاد١  .َاي١ٝ ٘ وتاز إٍ َٛاظْاتٺٖٚصا نًٗ .يًعسٍ، ٚٚظاض٠ يًجكاؾ١ ٚظاض٠ْ

ٌٕ .َٔ ؾطض ايهطا٥ب ٫ بٴسٻإٍ ا٭َٛاٍ   ٚيصيو ؾإْٞ أض٣ إٔ ايهطا٥ب إشا ناْت بؿه

ٌ عك٤٬ ايعامل، ٚناْت ايسٚي١ بٳإْؿاقٗا إْؿاقّا َكب٫ّٛ َٔ قٹٜكطٸٙ عك٤٬ ايعامل، ٚنإ 

إيٝٗا، ٚدب ع٢ً ايٓاؽ زؾع ايهطا٥ب، ٚٚدب ع٢ً ايسٚي١ دباٜتٗا، نُا لس  عاد١ٺ

ـَ ×ٗ بعض ايطٚاٜات إٔ أَرل إ٪ٌَٓ . ٜٚبسٚ إٔ ٖصٙ (6)ٌٝٵقس ؾطض ايعنا٠ ٗ ا

ت َٔ نُٔ ايهطا٥ب، ٚإِا ٖٞ َٔ أَا ايعنا٠ ؾٗٞ يٝػ. إٍ ايهطا٥ب ايطٚا١ٜ ْاٚط٠ْ

 ايعبازات.

ٞ ا٭نجط ْطٜس إٔ ْػتٓتر: أٜٔ ٜهُٔ ايٛٗٛض ٚايتذًٓ :ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

ٟٸ عٓٛإ  ٱبساعاتهِ أٚ ػسٜساتهِ ايؿك١ٝٗ، إشا ٚنعٓا عًٝٗا عٓٛإ ايتذسٜسات أٚ أ
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 ؟ًْٛ٘آخط تؿهِّ

 اٱبساع ٚايتذسٜس أٚ تؿطٜع ايؿطٚع.يٝؼ ٖٓاى ؾطمٷ ، 

ٚبعس ايتذاضب  ،: تؿطٜع ايؿطٚع، بعس اْتكاض ايجٛض٠ٌٵإشٕ يُٓك :ٗاز ٚايتذسٜسا٫دت

ِ عًٝٗا، َا ٖٞ ا٭َٛض اييت ؼتاز إيٝٗا اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ َٔ أدٌ اييت سكًتٴ

 بكا٥ٗا ٚاغتُطاضٖا؟

 بعض اؾٗٛز َٔ أدٌ  إٕ اٱبساع ٚايتذسٜس ايصٟ أضاٙ نطٚضّٜا، ٚقس بصيتٴ

ٔٷ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب  .س اؿهَٛات بإٛاظٜٔ اٱغ١َٝ٬َس٣ تكٝټ ؼكٝك٘، ضٖ

٫ٚ تعطف سهُٗا إٔ تػأٍ أٚ تطادع ايطغا٥ٌ  ُا ٚادٗت َؿه١ًّع٢ً ايسٚي١ نًٓ

ٝات، ثِ تعًٔ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ايع١ًُٝ. ٚعًٝٗا إٔ تعجط ع٢ً ايهًٚ

ساتٞ ٜعٛز إٍ ظٜاز٠ ططح طّا ٗ إبساعاتٞ ٚػسٜعٓٗا. إٕ اؿذِ ايصٟ نإ َ٪ثِّ

اٱؾها٫ت بعس ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ عدل إٛاقع ا٫ؾذلان١ٝ ٚعدل اٱشاعات ٚايكٓٛات 

ِٸ ٫ٚ ظيتٴ ت. ٚأْا نٓتٴايتًؿع١ْٜٝٛ ٚاٱْذلْٹ ٚسٝح أعتكس بإٔ اٱغ٬ّ  .بٗصا إٛاقع أٖت

ٔٷ ِٵ﴿ناٌَ; يكٛي٘ تعاٍ:  زٜ ِٵ زٹٜٓٳُه ُٳًِتٴ َيُه ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ  ٗتٴ(، ؾكس تٛدٻ٥3س٠: )إا ﴾اِي

أٖساف ، ؾكس ناْت يسٜ٘ &ايٓٛط عٔ ؾٛا٥س ثٛض٠ اٱَاّ اـُٝين ٚبػضٸ ،إيٝٗا

 ،ط٠ ٗ تؿطٜع ايؿطٚع. ؾًٝػت إػأي١ َػأي١ ايسٚي١عاي١ٝ، ٚناْت ٖصٙ ا٭ٖساف َ٪ثِّ

ٚبًػت  ،قس نإ تؿطٜعٞ يًؿطٚع قس ْتر بتأثرل اٱؾها٫ت اييت أثاضٖا اٯخطٕٚٚ

، غٛا٤ ٗ شيو ايػابل مل تهٔ اٱؾها٫ت تكٌ إٍ َػاَع أسسٺَػاَعٓا. ؾؿٞ 

ٗ  شات ّٜٛ أتباسح َع ؾدٕل ايصٜٔ ناْٛا ٗ سٛظ٠ ايٓذـ أٚ ٗ سٛظ٠ قِ. نٓتٴ

ٜبٝع  ،َعطٚف باغِ بابا٥ٞ سٛظ٠ قِ، ٚنإ ٖٓاى بايكطب َٔ ايؿٝه١ٝ ؾدلٷ

 بٺ٘ بتعذټإيٝايٓاؽ ٚقـ ٚاؾذل٣ َٓ٘ قشٝؿ١ ٜٓٛط  اايكشـ، ٚنإ طايب ايعًِ إش

ٚاغتػطاب; ؾٌٗ ٜعكٌ يطايب ايعًِ إٔ ٜكطأ ايكشـ؟! َع٢ٓ إٔ ايجكاؾ١ اييت ناْت 

ٚعًٝ٘ مل تهٔ ٖصٙ  !!٢ قطا٠٤ طايب ايعًِ يًكشـ أَطّا َػتكبشّاتعتدل ستٸ غا٥س٠ّ

أَا اٯٕ ؾكس أخصت  ;اٱؾها٫ت َٛدٛز٠، أٚ ناْت َٛدٛز٠ ٚمل ْهٔ ًْتؿت إيٝٗا

أض٣ إٔ اٱغ٬ّ ٜؿتٌُ ع٢ً ايعساي١،  ٓؿػٞ. ٚنٓتٴأعٞ بعهٗا ب تكًٓا. ٚنٓتٴ

ٌٕ .ٜٚطاعٞ سكٛم اٯخطٜٔ ٗ اـطٚز َٔ  إٔ ٜهٕٛ ي٘ اؿلٸ ٚعًٝ٘ نٝـ ّهٔ يطد

ثِ ٜعٛز  ،٢ يٛ نإ ٗ ايػاع١ ايجايج١ بعس َٓتكـ ايًٌٝإٓعٍ َت٢ َا ؾا٤، ستٸ
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صٙ ايعٚد١؟! ثا١ْٝ، ٜٚكٍٛ يعٚدت٘ ا٭ٍٚ: اْٗهٞ ٚأعسٸٟ ؾطاؾّا شل َكطشبّا ظٚد١ّ

ٚمٔ إش  .ٚأز٢ْ سا٫ت إؿطٚع١ٝ ؾٝٗا إٔ ٜهٕٛ قس عكس عًٝٗا بعكس ايعٚاز إٓكطع

ْكٍٛ ظٛاظ شيو; ٕاشا ِٓع إطأ٠ بإطًل َٔ اـطٚز َٔ ايبٝت، ِٚٓعٗا َٔ ايصٖاب 

ٕٕ ِٸ إٍ اؾاَع١، أٚ إٍ َها  ١َّٳايتعاٌَ َعٗا بٛقؿٗا َأ آخط؟! ٖصا ٜعين إٔ إطأ٠ ٜت

 ف ايطدٌ.تكطټؼت 

 

ٌٴ اٖيصٹٟ ﴿أمل ٜهٔ ايؿكٗا٤ قس قطأٚا قٛي٘ تعاٍ:  :ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ ٚٳَي

ٔٻ ٔٗ ٝٵ  ؟!﴾عٳًَ

 ٗ ًٖٔٻ﴿ل بكٛي٘ تعاٍ: َا ٜتع ٔٗ ٝٵ ٌٴ اٖيصٹٟ عٳًَ َٹجٵ ٔٻ  ٗٴ ( عًٝهِ إٔ 228)ايبكط٠:  ﴾ٚٳَي

ع٢ً ايتؿػرل  ايصٟ ي٘ سلٌّ ،&ايطباطبا١َٞ٥ تسضنٛا إٔ ا٭ؾٗاّ ؽتًـ. إٕ ايع٬ٓ

ايؿ٬غؿ١ ٚايعطؾا٤ ٫ ًّٕٝٛ إٍ ايتكاحل َع ٚسٝح نإ ؾًٝػٛؾّا ٚعاضؾّا،  ;ٚايعطؾإ

ٓٵ ٢ ا٬ٕٓإطأ٠، ٚستٸ ض شلا ٗ ٌ عٓ٘ بعض اٯضا٤ اييت ٫ أضّٚ ايتعطټَكٖازٟ ايػبعٚاضٟ ٜٴ

صا إٛنع )َٔ اؿكٛم إطتبط١ ١َ ايطباطبا٥ٞ عٓسَا ٜكٌ إٍ ٖٖصا إكاّ، إٕ ايع٬ٓ

يكس نطٸض غبشاْ٘ )إعطٚف( ٗ ٖصٙ اٯٜات »ع٢ً ايطغِ َٔ قٛي٘: ، ٚبإطأ٠ ٗ تؿػرلٙ(

اٖتُاَّا بإٔ هطٟ ٖصا ايعٌُ... ع٢ً غٓٔ ايؿطط٠  ;عؿط َٛنعّا ؾصنطٙ ٗ اثين

طا٤ إٕ ٖصا ٗ ا٭قٌ ٜعين إع»عٓسَا ٜكٌ إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ لسٙ ٜكٍٛ: ، (7)«ٚايػ١َ٬

ٌٸ ٗ ا٭قٌ، زٕٚ  ٖصا ٜعين ثبٛت اؿلٸ»ط شيو قا٬ّ٥: ٜٚؿػِّ ،«٘سٓك شٟ سلٛ ن

ٔٸّا، نُا إٔ يًُطأ٠ سٓكإٕ يًطدٌ سٓك»، ٜٚكٍٛ: «اـكٛقٝات ٖصا ٫  ّا أٜهّا، ٚيه

. ٖٚهصا «شلا ٗ اؾ١ًُ ٜعين ضعا١ٜ اؿكٛم ٗ ْٝع اـكٛقٝات. ٚإِا ٖٓا سلٌّ

ٌٕؾٖصا إٛنٛع ٗ تؿػرلٙ  &ا١َٞ٥ ايطباطبُا تٓاٍٚ ايع٬ٓنًٓ  إِا ٜتٓاٚي٘ بؿه

، سٝح &عابط، أٚ هٝب عٓ٘ عٝح ٫ ىايـ دٖٛط ؾًػؿت٘. غ٬ف اٱَاّ اـُٝين

ٟٸ ٔٸ ٜطاعٞ سكٛم ايٓػا٤ َا ٜتٓاغب َع ضٚح ؾًػؿت٘ ٚعطؾاْ٘ ايكٛ ، إٍ اؿسٸ ػاٖٗ

ٔٸ»بعس اْتكاض ايجٛض٠:  ،ايصٟ قاٍ َع٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٔٸنٞ ٜتػٓٸ ;جملاٍا اؾتشٛا شل  ٢ شل

ٔٸ َُاضغ١ سٓك ٔٸاؿهٛض ٗ فًؼ ايؿٛض٣، ٚازلشٛا شل ٔٸ ;ٗ ايتكٜٛت ٗ ضأّٜا  ؾإٕ شل

 .(8)«قذلَّا ٚقؿّٛٚا
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يت ٗ تؿطٜع ايؿطٚع، ٖٛ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚعًٝ٘ إٕ َٓؿأ تؿطٜعٞ يًؿطٚع، ٚزٓق

ِٸ عهٗا ىطط ٚنإ ب .ططسٗا ؾٝٗا ٚإٛاقع ا٫ؾذلان١ٝ، ٚاٱؾها٫ت اييت نإ ٜت

َٔ ايسٓق١ ٜكٛيٕٛ ايؿ٤ٞ  ثٕٛ َعٜسٺ. ثِ تط٣ إٔ بعض ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜتشسٻٗ شٖين ابتسا٤ٶ

ايػٝس أبٛ ايكاغِ اـ٥ٛٞ، ٫ٚ أزضٟ َا إشا نإ يس٣ ايػٝس عًٞ  :شات٘، َجٌ

ٜٚبسٚ إٔ يًػٝس ايػٝػتاْٞ َجٌ ٖصا ايه٬ّ  ،ايػٝػتاْٞ َجٌ ٖصا ايه٬ّ أّ ٫

ٕ ٫ ؽطز َٔ بٝتٗا َٔ زٕٚ ... أايعٚز ع٢ً ايعٚد١ سلٸ»س اـ٥ٛٞ: ٜكٍٛ ايػٝ .(9)أٜهّا

ّٷ(10)«٘شْ٘ إشا نإ شيو َٓاؾّٝا ؿٚكإ ٚٻإقشٝض; سٝح  . ٖٚصا ن٬ دا، ُْٗا قس تع

ٟ شيو ز إطأ٠ إٔ ت٪زٸٔطع٢ً إطأ٠، ؾإشا مل تٴ ٚأقبض يًطدٌ َٛدب عكس ايعٚاز سلٌّ

ّ قشٝشّا; َع٢ٓ أْ٘ ٫ ولٸ شلا إٔ ٖٚٓا ٜهٕٛ ٖصا ايه٬ .وكٌ ايتعاسِ اؿلٸ

ٚٵضيًعٚز ب َا ٖٛ أنجط َٔ شيو، ٖٚٛ أْ٘ ٫ ولٸ ؽطز زٕٚ إشْ٘. بٌ قًتٴ ٙ إٔ ىطز سٳ

إطأ٠ عًٝ٘، ٚإشا نإ خطٚد٘  َٔ زٕٚ إشٕ ظٚدت٘ إشا نإ خطٚد٘ ٜتعاسِ َع سلٸ

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿ٜ٪شٜٗا; ٭ٕ اٯ١ٜ ايهط١ّ تكٍٛ:  ٔٻ بٹاِي ٖٴ (، َٚٔ 19يٓػا٤: )ا ﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ايبسٜٗٞ إٔ اٱٜصا٤ ٫ ٜٓػذِ َع إعطٚف. ٚعًٝ٘ هٛظ يًُطأ٠ إٔ ؽطز َٔ زٕٚ إشٕ 

 ظٚدٗا إشا نإ خطٚدٗا ٫ ٜتعاسِ َع سكٛم ايعٚز.

إعطٚف عٔ زلاستهِ أْهِ تًتعَٕٛ ٗ ؾكٗهِ  :ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

 َٓٗذ١ٝ قاسب اؾٛاٖط...

 .ٟأدٌ، ْٚعين بصيو ايؿك٘ ايتكًٝس 

 

ب ضا٤ اؾسٜس٠ َٔ قٴًِنٝـ أَهٔ يهِ إخطاز ٖصٙ اٯ :ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

 ٔ اٯخطٕٚ َٔ ؼكٝل ٖصا اٱبساع؟!اؾٛاٖط؟ ٚنٝـ مل ٜتُٖه

 ٚنإ ايعٓكط ايط٥ٝؼ ٗ ٖصا ا٭َط  .١مل ٜهٔ يس٣ اٯخطٜٔ َجٌ ٖصٙ ايسٓق

ٚٸؾ٦ٌٝ،  ٗ ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ،  &ايصٟ نإ ٜكّٛ ب٘ اٱَاّ اـُٝين : ايهطٸ ٚايؿطٸ٫ّأ

أنجط أعاث٘، ؾكس  ٕا ٜكطب َٔ تػع غٓٛات، ٚنتبتٴ &زضؽ اٱَاّ ٚسٝح سهطتٴ

ايهطٸ ٚايؿطٸ َٓ٘. أَا زضٚؽ إطادع ايهباض اٯخطٜٔ ؾًِ تهٔ ؼتٟٛ ع٢ً َجٌ  ُتٴتعًٖ

ٕٵعٔ اٯ ٚإِا ناْٛا ٜصنطٕٚ َػأي١ّ ،ٖصا ايهطٸ ٚايؿطٸ نإ ٖٓاى  خطٜٔ، ؾإ
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ٍٷ ٕٵ إؾها ٖصا »أٚ  ،«ٖصا َا قاي٘ اهلل»قايٛا:  ٚادٗٛا َؿه١ًّ أدابٛا عٓ٘ ٚػاٚظٚٙ، ٚإ

! ٗ سٌ أْٓا يػٓا أٚقٝا٤ ع٢ً اهلل، ٚمل ْصٖب إٍ زاخٌ بٝت اهلل، ٚإِا «سهِ اهلل

 «ؾُِٗٗ»ْطٛف سٛي٘ ؾك٘، ؾايصٟ ٜبك٢ يسٜٓا ٖٛ ؾُٗٓا ؾك٘. ٖٚ٪٤٫ قس خًطٛا بٌ 

. ٖٚٓاى َا ٜٴؿب٘ ؾطع اهلل ٗ زغتٛض ايسٚي١. إٕ زغتٛض ايسٚي١ ايصٟ متٸ «قٍٛ اهلل»بٌ ٚ

 يًػا١ٜ، ٫ٚ ؾإٔ يٞ بإًشكات ايتاي١ٝ. يكس ٬ّتسٜٚٓ٘ ٗ بسا١ٜ ا٭َط نإ قؿٝبّا ْٚٝ

َع  هب إٔ تهٕٛ ْٝع ايكٛاٌْ َتطابك١ّ»َٔ ٖصا ايسغتٛض َا ًٜٞ:  4دا٤ ٗ إاز٠ 

ٚإِا تعين إٔ ٫ تهٕٛ ، . ٚإٛاظٜٔ اٱغ١َٝ٬ ٫ تعين ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘«١َٝ٬إٛاظٜٔ اٱغ

٘ قس ٫ ٜهٕٛ يًؿطع. قس ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ كايؿّا يًؿطع َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ، ٚيهٓٸ كايؿ١ّ

كايؿّا يًؿطع َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٯخط، ٚعًٝ٘ ؾإٕ إدايـ يًؿطع ٖٛ ايصٟ ٜهٕٛ كايؿّا 

ٚأَا ا٭َٛض اييت ىتًـ ؾٝٗا ايؿكٗا٤ ؾ٬ ّهٔ  ،ايعًِ ـي٘ بإطًل ـ ع٢ً سسٸ تعبرل أٌٖ 

ٌٕ إْٗا كايؿ١ يًؿطع. ٖٚصا ٚانضٷ :ايكٍٛ ٗ سٝٓٗا  ٚنٓتٴ .ناٌَ ٗ ايسغتٛض بؿه

أعٌُ ع٢ً ططح ٖصٙ إػا٥ٌ  ٚاسسّا َٔ أعها٤ فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض، ٚنٓتٴ

 ٚأتابعٗا.

 

ِ ؾإٕ ايهطٸ ٚايؿطٸ ايصٟ نإ ّاضغ٘ اٱَاّ نُا شنطتٴ :ز ٚايتذسٜسا٫دتٗا

دسٜس ٗ ا٫دتٗاز  ًهِ إٍ أغًٛبٺٗ تٛقټ اـُٝين ٗ زضٚغ٘ نإ ي٘ تأثرلٷ

، ٚأَا اٯٕ ؾإٕ ايبشح ٜسٚض سٍٛ إٔ اٱَاّ )ايكاْعٞ: ٜعين إعٜس َٔ ايتسقٝل(

 ُٕٛ ٖصا ا٭َط؟، ؾهٝـ تكِّباغِ ْٛط١ٜ ايعَإ ٚإهإ قس ططح ْٛط١ّٜ &اـُٝين

 ّٚٸ &مل ٜهٔ اٱَا َٳٖٛ أ ٚإِا  ،ؼسٸخ عٔ ْٛط١ٜ ايعَإ ٚإهإ ٔٵٍ 

 كاعس٠ٺيؼ ٗ ٖصا ايهتاب ، سٝح أغٻ«ايكٛاعس»ٗ نتاب إٍ شيو غبك٘ ايؿٗٝس 

ٔٵ . نُا ناْت َٛدٛز٠ّ(تأثرل ايعَإ ٚإهإ)باغِ  ٫ بٛقؿٗا  قبٌ ايؿٗٝس، ٚيه

إٔ أشنط بعض ا٭َج١ً إٍ شيو: ٗ باب ايططٌ نإ إؿٗٛض بٌ . ّٚهٔ يٞ قاعس٠ّ

ٚأَا إا٤ ايكًٌٝ، ٚايصٟ ٜعين  ;ايؿكٗا٤ إٔ ايهطٸ َٔ إا٤ ٫ ٜٓؿعٌ ط٬َقا٠ ايٓذاغ١ص

ٌٸ َٳ ،ؾٗٛ ٜٓؿعٌ ٬َقا٠ ايٓذاغ١ َٔ َا٤ ايهطٸ ا٭ق قاٍ: إٕ  ٔٵٜٚكبض لػّا. ٖٚٓاى 

، ٚطبكّا ٕطغ١ً ابٔ أبٞ ٗا٤ سٍٛ ٚظٕ ايهطٸبٌ ايؿك ا٭َط يٝؼ نصيو. ٖٚٓاى عحٷ
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ِٸ (11)عُرل ٚاستسّ ايبشح بٌ ايؿكٗا٤ بؿإٔ  .بأيـ ٦َٚيت ضطٌ تكسٜط ٚظٕ َا٤ ايهطٸ ٜت

ٚايططٌ  ؟َٞا إشا نإ إطاز َٔ ايططٌ ٖٓا ٖٛ ايططٌ ايعطاقٞ أٚ إسْٞ أٚ إٓه

ٌٸ عٔ  ،ٞ ٜبًؼ نعـ ايططٌ ايعطاقٞإٓه ايططٌ إسْٞ نُا إٔ ايططٌ ايعطاقٞ ٜك

إٕ إطاز ٖٛ ايططٌ ايعطاقٞ  :ْ٘ ثًجا ايططٌ إسْٞ. ؾايصٜٔ قايٛاإَكساض ايجًح، أٟ 

ؾإٕ ايكاعس٠ ايكا١ُ٥  خ إٍ أسسٺعٓسَا ٜتشسٻ ×إٕ اٱَاّ إعكّٛ :)إهإ( ٜكٛيٕٛ

َأيٛؾ١ ي٘،  خ إٍ إداطب َكطًشاتٺِ اؿهِٝ ٖٞ أْ٘ ٜتشسٻبايٓػب١ إٍ إتهًٚ

عطاقٞ ؾٝبسٚ إٔ غا٥ط  ٕ ابٔ أبٞ عُرل ؾدلٷإ٫ ٜؿُٗٗا، ٚسٝح  كطًشاتٺٚيٝؼ َ

: إٕ َكساض ×ا٭قشاب ناْٛا َٔ ايعطاقٌٝ أٜهّا; إشٕ عٓسَا ٜكٍٛ اٱَاّ إعكّٛ

ٌٕ إ ٦َٚتاايهط أيؿ َٔ  (12)ؾٗٛ ٜعين ايططٌ ايعطاقٞ. ٚنإ قُس بٔ َػًِ ضط

١٥ ضطٌ. ٚسٝح اُبػتٸ ط ايهطٸٟٚ عٓ٘ تكس١ٜ، ٚقس ضٴَٚٔ أٌٖ َٓه ،إ ايطا٥ـغٓه

ٚشيو باعتباض  ;ّٞٝا ٜٛٗط َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إٔ إطاز ٖٛ ايططٌ إٓهنإ ابٔ َػًِ َٓه

َٳ قاٍ: إٕ اٱَاّ ٖٛ ايصٟ نإ هٝب، ٚقس ْكٌ ايه٬ّ عٓ٘ شيو  ٔٵايػا٥ٌ. ٖٚٓاى 

ِٸ  ،ايطاٟٚ ايعطاقٞ. ٚعًٝ٘ نإ ٖصا ايه٬ّ َٛدٛزّا َٓص شيو اؿٌ سٝح نإ ٜت

ٚٸٓاٍٚ عح إهإ ٚايػا٥ٌ ٚايعٴطٵت ٚٸف ٚايعَإ ٗ أ ٍ ٍ نتاب ايؿك٘ ٗ نتبٓا، ٚٗ أ

ِٸ ٘ مل ٜتبًٛض ع٢ً ططس٘ ٗ غا٥ط إٛانع أٜهّا، ٚيهٓٸ نتاب ايطٗاض٠، نُا ٜت

 ؾهٌ قاعس٠. 

َٕ ط، يٛ سكٌ اـ٬ف بٌ ايعٚز ٚايعٚد١، بإٔ قايت ايعٚد١: إٕ ٗٵٚٗ باب ا

َٕ َٕٚقاٍ ايعٚز: بٌ أعطٝتٴ ط،ٗٵايعٚز مل ٜعطين ا َٳٗٵٗا ا ايصٟ ٜػتطٝع إٔ ٜجبت  ٔٵط; ؾٗٓا 

َٳ ُٕ ٔٵسكٝك١ ا٭َط، ٚ ين; طٹعٵ، ٚإطأ٠ تكٍٛ: مل تٴعٞ َُٓٗا؟ ؾايطدٌ ٜكٍٛ: أعطٝتٴسٻٖٛ ا

١ٓ ع٢ً ن٬َ٘، عهِ ايكاعس٠ عّٝا، ؾعًٝ٘ إٔ ٜأتٞ بايسيٌٝ ٚايبِّؾٝهٕٛ ايطدٌ َسٻ

َٳ»ايكا١ً٥:  َٳازٻ ٔٵايبٝٸ١ٓ ع٢ً  ٔٸ«أْهط ٔٵع٢، ٚايٌُٝ ع٢ً  ايٛاضز ٗ بعض  . ٚيه

ٖٚصا خ٬ف ايكاعس٠.  .أزضٟ( ٖٛ إٔ ع٢ً إطأ٠ إٔ تجبت ايطٚاٜات أٚ ْٝعٗا )يػتٴ

٘ٷ ، ٜكّٛ ع٢ً تأثرل ايعَإ ٚإهإ، (13)شلصٙ ايطٚا١ٜ &ٌ ايؿٗٝسبٳَٔ قٹ ٖٚٓاى تٛدٝ

ٕٔ ََٕطعٵٜٴ سٝح نإ ٜكٍٛ: إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات إِا ناْت ٗ ظَ ٌٸٗٵ٢ ؾٝ٘ ا  ط قبٌ ن

ِٸؾ٤ٞٺ َٕ ، ٚمل ٜهٔ يٝت ، طأ٠ع ْكسّا إٍ إَؾط ٜٴسٵٗٵتأدًٝ٘ إٍ َا بعس ايعكس، ٚإِا نإ ا

ِٸ ،ٚسٝح نإ إٗط ْكسّا إعطا٩ٙ شلا، ؾإٕ ٚاٖط اؿاٍ ٜكهٞ بإٔ تهٕٛ إطأ٠  ٜٚت
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َٳ َٕ طٖا، ٚعًٝ٘ عٓسَا ٜكٍٛ ايطدٌ: أعطٝتٴٗٵقس سكًت ع٢ً  قٛي٘ َٛاؾكّا  ط; ٜهٕٛٗٵا

َٴ ؾشٝح ٜهٕٛ قٛشلا كايؿّا يٛاٖط  ;هطّا، ٚأَا ايعٚد١ٓٵيٛاٖط اؿاٍ، ٜٚهٕٛ 

َٕ . ٖٚصا ايبشح َٛدٛزٷع١ّٝاؿاٍ، تهٕٛ َسٻ  .(14)«ايٛغا٥ٌ»ط َٔ نتاب ٗٵٗ باب ا

أٚ َا دا٤ ٗ ز١ٜ ايهًب، سٝح ٚضز تكسٜطٖا ٗ بعض ايطٚاٜات بأضبعٌ 

إٕ ز١ٜ نًب إاؾ١ٝ َٚا نإ َجً٘ أضبعٌ زضُّٖا. ٚقاٍ . ٚقاٍ بعض ايؿكٗا٤: (15)زضُّٖا

، ٚإِا ُا نإ ٖٛ ايؿٝذ ايكسٚم: إٕ ا٭ضبعٌ زضُّٖا يٝػت ز١ّٜبٳبعض ايؿكٗا٤، ٚضٴ

ٔٷبٳٖٞ ق١ُٝ ايهًب ٗ شيو ايعكط. ٚيطٴ تهٕٛ ؾٝ٘ ق١ُٝ ايهًب ١٦َ زضِٖ  ُا ٜأتٞ ظَ

ْكاض يًهؿـ عٔ َهإ ب١ يًبشح بٌ ا٭١٥ زضِٖ. ٚإٕ ايه٬ب إسضٻاأٚ ٔػُ

ٗا ٦َات ُا بًػت قُٝتٴبٳضات، ضٴأٚ اييت تػتطٝع انتؿاف إدسِّ ،احملكٛضٜٔ ؼتٗا

كاٍ ٖٓا: إٕ ٖصٙ ايك١ُٝ إِا تعٛز إٍ تًو إطس١ً ايع١َٝٓ، ٫ٚ ّهٔ ٚعًٝ٘ ٜٴ .ا٬ٌٕٜ

 ٚٗ ْٝع ايعكٛض ٚا٭ظ١َٓ. ،ز بٗا إٍ ا٭بسإٔ تتشسٻ

أٚادٗٗا ٗ ايؿك٘ ٚايطٚاٜات  ٔ بٌ إؿانٌ اييت نٓتٴ٫ٚ بأؽ بإٔ تعًُٛا إٔ َ

ُٸٖٞ إػا٥ٌ اييت تتعًٖ ١ٝ . ؾإشا نإ ايبشح ؾٝٗا عٔ اؿذٸ^١ إعكٌَٛل بطبٸ ا٭٥

 ١ٝ إِا تهٕٛ ٗ ا٭َٛض ايتهًٝؿ١ٝ ٚاؿلٸ; ٭ٕ اؿذٸ١ّؾٗصٙ ا٭َٛض يٝػت سذٸ

ايعًِ ٚإدتدلات ايع١ًُٝ.  ٖٛ ايطبٸ فاٍايطبٸ، ٚب ١ْٖٚصٙ إػا٥ٌ خاقٸ ،ٚايكإْٛ

ٌّ .ٗاٚعًٝ٘ هب ايبشح عٓٗا ٗ َٛاْٸ . ٚإؿه١ً ايجا١ْٝ أْ٘ نٝـ ٖٚصٙ َؿه١ً شلا س

ِّٜٴ ؟١ٝقاَٛا بٗصٙ ا٭َٛض ايطبٸ ٚقس ٜهٕٛ  ،ٌكاٍ َج٬ّ: ايصٟ ت٪ٕ٘ بطٓ٘ ؾًٝتٓاٍٚ إػ

ِّْبايرلقإ أٚ ايكؿطا٤ ؾٝٓكشٛ ايؿدل َبت٢ًٶ ُٝع أَعا٥٘ ٌ، ٚإشا ظ٘ بتٓاٍٚ إػ

ِّؾ ،ًتًـيض تتعطٻ ٚنبسٙ ٌ، أٚ هٝـ ناْٛا ٜعطؾٕٛ أْ٘ هب عًٝ٘ إٔ ٜتٓاٍٚ إػ

ِٸ ايتأنٝس ع٢ً تٓاٍٚ إًض، أٚ إٔ ٜبسأ ايطعاّ  ٜٓكض إطٜض اٯخط بأنٌ ايتؿاح، أٚ ٜت

َٳ؟ بأنٌ إًض ٚا٫ْتٗا٤ َٔ ايطعاّ بأنٌ إًض عُس إٍ تدلٜط شيو بإٔ  ٔٵٖٚٓاى 

ٌ َؿه١ً ًض ٜكهٞ ع٢ً اٯؾات َٚا إٍ شيو. ٚقس ناْت ٖصٙ ايطٚاٜات ُجِّا٫بتسا٤ بإ

 ؾٛدستٴ ،يًؿٝذ ايكسٚم ،«ا٫عتكازات»نتاب  شات َطٸ٠ٺ ٢ ضادعتٴبايٓػب١ يٞ، ستٸ

. ٚقس شنط ٖٓاى (16)«عتكازْا ٗ ا٭خباض ايٛاضز٠ ٗ ايطبٸباب ا٫» :ٖٓاى عجّا بعٓٛإ

بؿإٔ  تٵقٛي٘: إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات قس تهٕٛ ٚضزٳ :وعسٸ٠ تٛدٝٗات شلصٙ إػأي١. َٚٔ شي

سٝح ٜهٕٛ إٓار ؾٝٗا كتًؿّا عٔ غا٥ط ايبًسإ ا٭خط٣،  ;١بعض ا٭قكاع اـاقٸ
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ٕٵ ٚا٫ستُاٍ اٯخط إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜات ; ٜهٕٛ ايدلز ؾٝٗا قاضغّا َٚا إٍ شيو نأ

. ٖٚصا ايه٬ّ ٗ يتكبٝض قٛض٠ إصٖب عٓس ايٓاؽ ;ػ٘ إدايؿٕٛ ٗ ايهتبا زٖيٖ

ِّ خباض١ٜ، ١ٝ َٔ ايؿٝذ ايكسٚم. يكس نإ ايؿٝذ ايكسٚم َعطٚؾّا بايٓعع١ ا٭غا١ٜ ا٭ٖ

إْ٘ أؾت٢  :٢ بايطٚاٜتٌ إتعاضنتٌ، ٜٚكاٍ أسٝاّْاو ستٸٚلسٙ ٗ بعض ا٭سٝإ ٜتُػٻ

َط . ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو عٓسَا ٜكٌ إٍ ٖصا إٛنع ٜبسٚ ا٭«٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵَٳ»ٗ 

ٚغا٥ط إٛانع  ؾذلاٙ ٜططح تأثرل ايعَإ ٚإهإ ٗ باب ايطبٸ، َؿه٬ّ بايٓػب١ ي٘

ٟٸا٭خط٣. ٚع٢ً  ٍٕ أ ُا كس نإ اٱبساع ٚايتذسٜس َٛدٛزّا أبسّا، غا١ٜ َا ٖٓايو قًٖي سا

ٌٕنإ ٖٓاى تسقٝل، ٚأغأٍ اهلل إٔ ٜتكسٻ  أندل. ّ ايبشح ٗ ٖصا ايؿإٔ بؿه

ٌٸ: إٕ ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس ٘ٺ يه بعض ايت٬َٝص ايصٜٔ ٜٛاقًٕٛ َسضغت٘،  عاز٠ّ ؾكٝ

ُٸل ـ َٔ إعساز ت٬َٝص ٜٛاقًٕٛ عٕٛ ب٘ َٔ ايسٓقٓتِ ـ َع َا تتُتٻؾٌٗ ُٖه ١ ٚايتع

ٌٕ ٞٸ َسضغتهِ بؿه ٜٚكَٕٛٛ ببعض اـطٛات  ،س ايٓٛطعٵعٕٛ ببٴعٝح ٜتُتٻ ،عًُ

 ٚايتسابرل إػتكب١ًٝ؟

 ٕٚٔٵ ٖٓاى بعض إؿانٌ اييت ؼٍٛ ز ِٸ تصيًٝٗا بايتسضٜر شيو، ٚيه ٕٵ ،ٜت  إ

 ؾا٤ اهلل.

بهِ ٗ : إٕ آضا٤ زلاستهِ َٚسضغتهِ إتبًٛض٠ ٚط٬ٓا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

. َٚٔ إعطٚف أٜهّا إٔ ()ايكاْعٞ: سػّٓا، ٖصا قشٝضٷا٭قٍٛ آخصٜٔ ٗ ا٫ظزٜاز 

ٛاٖط، ؾكٗ٘ ٖٛ ؾك٘ قاسب اؾ إٔبؿك٘ قاسب اؾٛاٖط، ٚ ْوايؿٝذ ايكاْعٞ َتُػِّ

ا٫غتؿاز٠ َٔ نتاب  َع٢ٓ إٔ ايػاز٠ اٯخطٜٔ إشا أضازٚا ا٫غتٓباٙ ؾُا عًِٝٗ إ٫ٓ

 اؾٛاٖط.

 ٌٌٵؾًِ أُق ;َٔ نتاب اؾٛاٖط، ٚايه٬ّ ايصٟ شنطٙ قاسب اؾٛاٖط ،أد 

 ؾ٦ّٝا َٔ خاضز ايؿك٘ ايتكًٝسٟ.

 

ِٕ : َاشا تعين َٓطك١ ايؿطاؽ؟ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس يًسٜٔ  ٌٖ تعين عسّ ٚدٛز سه

خ٬ؾّا يًطأٟ إؿٗٛض; إش ٜكٛيٕٛ: إٕ َٓطك١ ايؿطاؽ تعين تًو  ،اٱغ٬َٞ ٗ تًو ايسا٥ط٠

 إٓطك١ اييت ؽًٛ َٔ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬؟
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 يكس متٸ بٝإ ْٝع إٛنٛعات ٚا٭سهاّ، قاٍ تعاٍ: ن٬ٓ ،﴿ ُ٘ َٳا تٳػٵُك ٚٳ

ٚٳضٳَق١ٺ ٔإ ٔٵ  ٗٳ ٫َٖٹ ُٴ ٚٳ٫ٜٳعٵًَ ُٳا  ًُُٚ ٚٳ٫ سٳبٻ١ٺ ؾٹٞ  ٚٳ٫ ضٳِطبٺ  ٌٕ ٫ٖ ٜٳابٹٕؼ ٔإاتٹ اَ٭ضٵٔض  َٴبٹ  ﴾ؾٹٞ نٹتٳابٺ 

َٳ59)ا٭ْعاّ:  ٚٳ﴿ط ٜؿػِّ ٔٵ(. ٖٚٓاى  عٝح ٜؿٌُ ايؿطع ٚاؾػطاؾٝا  ﴾ ٜٳابٹٕؼ٫٫ ضٳِطبٺ 

ٚٳ٫﴿ٝات ٚا٭َٛض ا٭خط٣. يكس ٚضزت نًٓ َٴبٹ ٫ٖ ٜٳابٹٕؼ ٔإٚٳ٫ ضٳِطبٺ  بٛقؿٗا  ﴾ٌٕؾٹٞ نٹتٳابٺ 

ٝٸٓٗا أٌٖ ايبٝت قاّْْٛا عازّٜا،  ابٛقؿٗ ^زغتٛضّا ٚقاّْْٛا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚقس ب

٫ ْػتطٝع اغتدطاز سهُٗا َٔ ايكٛاعس  سٝح قايٛا َا َعٓاٙ: يٝؼ ٖٓاى َػأي١ْ

 |ا٭نطّ ب٬ سهِ. ٚقاٍ ايٓيبٸ ٚايهٛاب٘ ٚا٭قٍٛ، َع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜٛدٛز َٛنٛعٷ

١ ٜٚباعسنِ َٔ بهِ َٔ اؾٓٸٜكطِّ ٤ٞٺَا َٔ ؾ ،ٚاهلل ،أٜٗا ايٓاؽ ٜا»ٗ بعض أغؿاضٙ: 

 ١ إ٫ٓبهِ َٔ ايٓاض ٜٚباعسنِ َٔ اؾٓٸٜكطِّ ٤ٞٺَٚا َٔ ؾ ،هِ ب٘ٚقس أَطتٴ ايٓاض إ٫ٓ

ٜأَط بإعطٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ »: |ا٭نطّ دا٤ ٗ قؿ١ ايٓيبٸٚ ،(17)«هِ عٓ٘ٚقس ْٗٝتٴ

َط نطّ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ شلصا اٯا٭ ٜٓتٗذٗا ايٓيبٸ ، ٖٚصٙ قاعس٠ْ(18)«إٓهط

٢ٜٗٓٚ عٔ إٓهط ٜٚكٍٛ بعسّ  ;ٜٚكٍٛ ظٛاظٖا ،بإعطٚف إٔ ٜكّٛ بايهجرل َٔ ا٭ؾٝا٤

ز أٚ قاعس٠ طٳض أٚ ٫ سٳطٳٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ قاعس٠ ٫ نٳ .دٛاظ ايهجرل َٔ ا٭ؾٝا٤

سٚز قطا٤تٞ ـ ٫ ّهٔ ايعجٛض ايكطع١. يٛ متٸ ايتسقٝل بٗصا ايؿهٌ ؾًٔ ْط٣ َٛضزّا ـ ٗ س

ع٢ً دٛاب٘ ٚسهُ٘ ٗ ن٤ٛ ايتسقٝل ٗ ايؿك٘ اؾٛاٖطٟ أٚ ايهتب ايؿك١ٝٗ يًؿٝذ 

شيو ا٫ْؿتاح ٗ باب ايؿك٘ َعٓاٙ  ،)ايػا٥ٌ: ٖٚصا ٖٛ اْؿتاح باب ايؿك٘( ،ا٭ْكاضٟ

سًك١ زضغ٘ يبعض ايٛقت،  ٚقس سهطتٴ ،َٔ نباض ايؿكٗا٤ ايٛاغع. نإ ٖٓاى عاملٷ

ِٸٜٚكسِّ ،َعطٚؾّاٚنإ  انتؿؿٓا أْ٘ يٝؼ َجٌ زضؽ اٱَاّ اـُٝين،  ّ زضٚغّا دٝٸس٠، ث

. ٚنإ ٖصا ايعامل اؾًٌٝ ٜػتٓس ٗ ايػايب إٍ سٝح نٓا ْبشح عٔ ايهطٸ ٚايؿطٸ

ٖٛ نتابٷ «اؿسا٥ل»ٚنتاب ، «اؿسا٥ل»نتاب  ٚقس ْكٌ عٔ اٱَاّ  .بِ َٚطتٻَٓ

 نُا نإ ٗايٝعزٟ مل ٜهٔ ٗ ايؿك٘ اـُٝين إٔ ايؿٝذ عبس ايهطِٜ اؿا٥طٟ 

ع ا٭قٛاٍ ٚسٝح نإ ٜكٌ إٍ تتبټ ،ٍاع ا٭قّٛا ٗ تتبټا٭قٍٛ، َع٢ٓ أْ٘ مل ٜهٔ قٜٛٸ

ٌٕنإ ايؿك٘ ٜتذًٓ «اؿسا٥ل»ٗ عباضات قاسب  ذاٖ٘ ٖٛ ظاخط. ٚنإ اتٸ ٢ بؿه

ٔٸ ايصٟ  ،ا٥ٝينايٓ ايؿٝذاْؿتاس٘ إِا نإ ٗ إٛاضز ا٫بت١ٝ٥٬. ٚإٕ  ا٫ْؿتاح، ٚيه

َٸ١»ـ نتاب أٖي ٕ ايػٝس ٚإ٢ ٗ ايجٝاب إؿهٛن١. ، أثاض بعض إػا٥ٌ ستٸ«تٓبٝ٘ ا٭

ٔػٌ ؾطعّا ٗ ايعًِ اٱْايٞ. يكس  «ايعط٠ٚ ايٛثك٢»قُس ناِٚ ايٝعزٟ قس ططح ٗ 
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ٔٸ ِٸ ناْت ٖصٙ ا٭َٛض َٔ إٛاضز ا٫بت١ٝ٥٬. ٚيه  إػا٥ٌ اييت ْٛادٗٗا ايّٝٛ ٫ ٜت

ـ ايعسٜس َٔ ايهتب ت شلا نجرلّا. أسس أقسقا٥ٓا َٔ أغاتص٠ اؾاَع١، ٚقس أٖيا٫يتؿا

ّٕ ْاٙ إٍ ٛٵَٔ ؾٗط ضَهإ زعٳ ٗ اؿكٛم بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ ٚايؿاضغ١ٝ، ٚٗ آخط ٜٛ

ٞ ٫ ٘: َاشا تهتب اٯٕ؟ ؾكاٍ: أنتب ٗ اؿكٛم، ٚيهٓٸاٱؾطاض عٓسْا، ٚغأيتٴ

 ! ؾكًتٴاٱغ١َٝ٬، ٚإٕ اؿكٛم ٗ اٱغ٬ّ ْاقك١ْٗ إكازض  أغتطٝع ايعجٛض ع٢ً ؾ٤ٞٺ

إٔ تصنط يٞ  و ٫ تػتطٝع ايعجٛض عًٝٗا، ؾٌٗ يَو، ٚيهٓٸ، يٝػت ْاقك١ّي٘: ن٬ٓ

ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ َع آخط ع٢ً طباع١ نتاب،  ؿل ؾدلٷَجا٫ّ ع٢ً شيو؟ ؾكاٍ: يٛ اتٸ

ٌٸ ،ؿكا ع٢ً ايػعط ٚايك١ُٝ َٚسٸ٠ ايتػًِٝٚاتٸ ٚاضتؿع غعط ايٛضم،  ،ٛمٚنع ايػ ثِ اخت

نبرل ٚفشـ يٛ غاض ع٢ً طبل َا تعاقس عًٝ٘،  ضٷطٳؾٛدس إتعاقس أْ٘ غًٝشل ب٘ نٳ

َٔ  ٖٚٓا ٜٛدس بعض ايبٓٛز ٗ اؿكٛم إس١ْٝ ٗ بًسإ ايعامل ـ ٚشنط يٞ أزلا٤ عسزٺ

سٝح ػٝع ؾػذ ٖصٙ إعا١ًَ، ٗ سٌ ٫  ;ايبًسإ ـ تهُٔ عسّ ٚقٛع ايًِٛ ع٢ً أسسٺ

٫ ٜٛدس، ٚأْا أقٍٛ يو: بٌ  :تكٍٛ ي٘: أْتٳ س َجٌ ٖصا ايؿ٤ٞ ٗ اٱغ٬ّ! ؾكًتٴٜٛد

ِٸ ايتُػټطٳض ٫ٚ نٹطٳي٘: ٗ قاعس٠ ٫ نٳ ؾكاٍ: أٜٔ؟ ؾكًتٴ ،ٜٛدس و بٗصٙ اض، ؾهُا ٜت

ؾإٕ ٖصٙ ايكاعس٠ ػٝع يٮدرل إٔ ; و بٗا ٖٓا أٜهّاايكاعس٠ ٗ خٝاض ايػي ّهٔ ايتُػټ

سٝح ٜكّٛ ٖصا  ،ٗ باب إعا٬َت ٫ غٝٻُاٜأخص ق١ُٝ ايتؿاٚت، ٜٚؿػذ إعا١ًَ، أٚ 

ل ل إسٚقٚسًٍٛ يٛ عح احملٚك ايباب َٔ ا٭غاؽ ع٢ً إَها٤ ايؿاضع. ٖٓاى إداباتٷ

ٓٳا﴿ُّا، قاٍ تعاٍ: تٵعٓٗا ؾإْ٘ غٛف ٜعجط عًٝٗا سٳ ِٵ غٴبٴًَ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٗٵسٹ ٓٳ ٖٳسٴٚا ؾٹٝٓٳا َي ٔٳ دٳا  ﴾ٚٳاٖيصٹٜ

 (.69)ايعٓهبٛت: 

ؾإْهِ غٛف تٗتسٕٚ ايططٜل إيٝ٘; ؾإٕ اٱغ٬ّ قس  ِ ايعجٛض ع٢ً إَٔطإشا أضزتٴ

ٝٴبٝٻ  ط ٚايػُاس١.ػٵٔ ايططٜل، إٕ اٱغ٬ّ ٖٛ زٜٔ اي

ْػاضٟ ـ ايصٟ ٜؿٝس اٱَاّ اـُٝين بتكٛاٙ ـ اًػٝس أٓس اـٛيٖٓاى ن٬ّ 

َٸ ٕٵ ،ٚاسس٠ ٜت١ُٝ ١ اعتُازّا ع٢ً ضٚا١ٜٺٜكٍٛ ؾٝ٘: ٫ ّهٔ اٱؾتا٤ ٗ ا٭َٛض اشلا نإ  ٚإ

. إٕ ا٭َٛض اشلا١َ هب إٔ تكسض ؾٝٗا ايعسٜس َٔ ا٭خباض، ٚإٔ تتذاٚظ سسٸ (19)ضاٜٚٗا ثك١ّ

طبكّا يبٓا٤ ايعك٤٬،  ١ْتٗا قشٝش١. ٜكاٍ: إٕ خدل ايجك١ سذٸٚإٔ تهٕٛ أزٓي، ا٫غتؿان١

َٕٕا ٜتعًٖ ٚايعك٤٬ ٫ ٜهتؿٕٛ غدل ايٛاسس ٗ ايصٟ ٜعين ، ساّاٱع :َجٌ ،قاضّ ل بكاْٛ

ٚاسس أٚ خدلٜٔ،  ايكها٤ ع٢ً ٚدٛز اٱْػإ، ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ يًعك٤٬ إٔ ٜهتؿٛا غدٕل
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ٚإِا هب إٔ ٜهٕٛ عٝح ٜٛضخ ا٫ط٦ُٓإ ظطٜإ ٖصا ايكإْٛ. ٚقس أقبض ٖصا بابّا 

ٔٵ ٕٷ بايٓػب١ يٞ، ٚيه ٢ سسخ ٗ إٜطإ إٔ قاّ غؿرل ستٸ، قاغ١ٝ مل تهٔ ٖٓاى أش

ٕ ايػؿرل غرل َػًِ ؾإٕ سهُ٘ ٖٛ إؾكٌٝ: سٝح  ،َػ١ًُ ايعْا باَطأ٠ٺأدٓب١ٝ ب زٚي١ٺ

 عٔ أبٞ عبس ،ك١ سٓإ بٔ غسٜطاٱعساّ، ٚأؾت٢ ايؿكٗا٤ بصيو، َػتٓسٜٔ إٍ َٛثٻ

إٔ  ؾٌٗ ٜكضٸ .(20)«ٌتٳِكٜٴ»: ×قاٍ ؟ؾذط َػ١ًُٺ ٘ عٔ ٜٗٛزٟٛقاٍ: غأيتٴ ،×اهلل

ٙ يٝهٕٛ ٘ ب٬زٴتٵايصٟ اْتسبٳ ،ؿرلْٚكٍٛ بإٔ ٖصا ايػ ،ْهتؿٞ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ايٛسٝس٠

نطب مثاٌْ أٚ ١٦َ دًس٠، ٚإشا مل  «أؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل»ؼت ٓاٜتٓا، إشا قاٍ: 

تٌ؟! ٫ ّهٔ إقساض َجٌ ٖصٙ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ َجٌ ُق «أؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل»: ٌٵُٜك

، ×َاّ اشلازٟأخط٣ أٚ ضٚاٜتإ عٔ اٱ ٖٓاى ضٚا١ْٜ ،ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايٛاسس٠. ْعِ

٫ٚ ّهٔ ا٫عتُاز عًُٝٗا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايطٚا١ٜ إعتُس٠ ٫ تعسٚ إٔ  ،ٚيهُٓٗا نعٝؿتإ

تهٕٛ ٖٞ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايٛسٝس٠ ٚايؿطٜس٠. ٚنٝـ ّهٔ إثبات َجٌ ٖصا اؿهِ 

نبرل٠.  نذٸ١ْ تٵٚسسثٳ ،ع٢ً ٖصا اؿهِ ٚاسس٠؟! ٚٗ سٝٓٗا أؾهًتٴ ك١ٺايكاغٞ َٛثٻ

١ يٝذطٟ يو ٝكّا ٗ دطاس١ ايكًب تسعٛٙ َٔ ايبًسإ ا٭دٓببّا َتدكِّأٚ يٓؿذلض إٔ طبٝ

 قًب١ٝ، ٜٚكازف إٔ ٜطتهب َٛبك١ ايعْا; ؾٌٗ مهِ عًٝ٘ باٱعساّ؟! دطاس١ّ

بكاعس٠ ايتػٌٗٝ  «فُع ايؿا٥س٠ ٚايدلٖإ»ٗ  &ؽ ا٭ضزبًٝٞو إكسٻٚقس ُػٻ

١، َػتكًٓ ؾإٕ ٖصٙ ايكاعس٠ قاعس٠ْ ;زطٳط ٚاَؿٗ ٦َات إٛاضز. ٫ٚ أقٍٛ بكاعس٠ ْؿٞ ايعٴػٵ

ٕ ايبعض ٜؿذلٙ ايذلتٝب ٗ إ :َٔ شيو َج٬ّٚ .ٚإِا ايصٟ أعٓٝ٘ ٖٛ قاعس٠ ايتػٌٗٝ

ٚٸايػٴػٵ ِٸٌ; ؾايطأؽ ٚايطقب١ أ ِٸ اؾاْب ا٭ّٔ، ث َٳ ;اؾاْب ا٭ٜػط ٫ّ، ث ٫  ٔٵٖٚٓاى 

ٌ. نُا  ايػٴػٵُٗا أغٌٗ؟ ا٭غٌٗ ٖٛ عسّ اؾذلاٙ ايذلتٝب ٗؾأٜټ .ٜؿذلٙ ايذلتٝب

ب، بٌ ٗ ػٵو إكسٸؽ ا٭ضزبًٝٞ بكاعس٠ ايتػٌٗٝ ٫ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ اؾع١ٝ٥ ؾشٳُػٻ

٦َات ايكهاٜا ا٭خط٣. ٚأَا مٔ ؾكس ْػٝٓا ٖصٙ ايكاعس٠، ْٚػٝٓا إٔ اٱغ٬ّ زٜٔ 

ٜٴ»أْ٘ قاٍ:  |ا٭نطّ ٟٚ عٔ ايٓيبٸايتػٌٗٝ ٚايػُاس١. ضٴ طغًين اهلل تعاٍ مل 

ٔٵٚي ،بايطٖبا١ْٝ  .(21)«١ ايػ١ًٗ ايػُش١ٝبعجين باؿٓٝؿ ه

ٚٵض: نإ ٖٓاى ٗ عجٓا أضبع١ َٛاضز يعبت ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس  فاٍطّا ٗ ّا َ٪ثِّزٳ

 ايؿك٘، ٖٚٞ:

 ـ عح ايعَإ ٚإهإ.1
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 ث١.سٳشٵع إػا٥ٌ إػتٳـ ايسٚي١ ٚاؿه١َٛ تػاعسْا ع٢ً تتبټ2

 .ـ ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ تػاعسْا ٗ َكاّ ايتطبٝل3

ـ َٓطك١ ايؿطاؽ تعين إٛاطٔ اييت مل ْػتطع ايعجٛض ؾٝٗا ع٢ً ا٭سهاّ 4

 اٱغ١َٝ٬.

 ِّاهلل سهُ٘؟! إٕ ٖصا ع٢ً ٌٖ ّهٔ يهِ ايعجٛض ع٢ً َٛنٛع مل ٜب ٔ

ِٵ﴿خ٬ف قٛي٘ تعاٍ:  ِٵ زٹٜٓٳُه ُٳًِتٴ َيُه ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ ٟٚ (، ٚخ٬ؾّا يٛاٖط َا ضٴ3)إا٥س٠:  ﴾اِي

ٝٻ»ْ٘ قاٍ َا َعٓاٙ: أ |ا٭نطّ عٔ ايٓيبٸ يهِ ْٝع َا ْعٍ َٔ  ٓتٴيكس ب

ٓٵَهٔط﴿، ٚخ٬ؾّا يكٛي٘ تعاٍ: (22)«ا٭سهاّ ُٴ ٔٔ اِي ِٵ عٳ ٖٴ ٗٳا ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵطٴٚفٹ  ِٵ بٹاِي ٖٴ َٴطٴ  ﴾ٜٳِأ

ٌټ157)ا٭عطاف:  ٗ ايكطا٠٤  ، غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ وتاز إٍ ظٜاز٠ٺٔٷَبٝٻ ؾ٤ٞٺ (. ؾه

 ٚايتسقٝل.

 

ف ٗ اغتٓباطاتٓا طٵ: َا ٖٛ َس٣ اغتعُايٓا يًعكٌ ٚايعٴا٫دتٗاز ٚايتذسٜس

 ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛطنِ؟

 ٌّ ُٸ ٚأغاغٞ، َع٢ٓ إٔ إزضانٓا أَطٷ إٕ ايعكٌ َٗ ١ٝ. ٚإٕ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

ٌٸ يٮغتاش إٗطٜعٟ ضغاي١ّ ٜكّٛ ع٢ً ايعكٌ.  ؾ٤ٞٺ دٝٸس٠ سٍٛ ايعكٌ. ٚٗ ا٭غاؽ إٕ ن

٫ »بايعكٌ. ٚقاٍ ايػٝس ايدلٚدطزٟ:  ايطاع١ ٚإعك١ٝ إِا تهْٛإ بايعكٌ. ٚايدلا٠ُ٤ٚإٕ 

 ،ض ايعكاب ب٬ بٝإ(بٵؾطع١ٝ; ٭ٕ ايعكٌ ٖٛ ايصٟ وهِ بايدلا٠٤ )ُق تٛدس يسٜٓا بطا٠ْ٤

 .«ٚإشا قاٍ ايؿاضع بايدلا٠٤ ؾٗٛ إِا ٜعٌُ ع٢ً إَها٤ سهِ ايعكٌ

جًٞ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ بايعكٌ، ٚٗ ٗ باب ايكُٝٞ ٚإ و ؾدلٷؾًٛ ُػٻ

ايهجرل َٔ إٛاضز ٜهٕٛ ؾُٗٓا ٚإزضانٓا ٬َس١ٛ َا ٚضز َٔ ايٓكٛم ٚايتعايِٝ عٔ 

ٍٕ .إعكٌَٛ ُٸا ٚضز عٔ  ٜهُٔ ؾطقٓا ٗ إٔ اٯخطٜٔ ٜٴعًُٕٛ إزضانِٗ َعع ع

عٌُ ؾُٗٓا ٚإزضانٓا َع ٬َس١ٛ َا ٚقًٓا َٔ تعايِٝ ْإعكٌَٛ، ٚيهٓٓا 

ٗٻ :ٚمٔ ْكٍٛ .^ٌَٛإعك  (23)طٟإٕ ايعسٍ أغاؽ ا٭سهاّ ـ نُا ٜكٍٛ ايؿٗٝس إط

ٕ ايعكٌ قا٥ُّا ع٢ً ٚٵيٮسهاّ، ٚإِا ٜطٳ بُٝٓا ِٖ ٫ ٜكٛيٕٛ بإٔ ايعكٌ أغاؽٷ ،ـ

 ا٭سهاّ.
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ٚأَا أْا ؾأعتكس إٔ ايعسٍ ٖٛ ا٭غاؽ. ٚيٲْكاف إٕ ايعسٍ ٖٛ ا٭غاؽ; قاٍ 

ٕٻ ﴿اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ  (.90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا
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 املدخن إىل دراسة الفكْ املكارُ

 ]االجتّاد، التكميد، ووصدرّية الكبآُ الهبيي[

 )تكبيبات حبح الشيد حمىد تكي احلهيي( 

 

 

ٕٸ َٔ اؿلٸ إٔ ْتعطٸف ٚيٛ ع٢ً  ،َٚا زَٓا قس بًػٓا َٔ سسٜجٓا إٍ ٖصا إٛنع ؾإ

ع٢ً إطاسٌ ٚا٭زٚاض ايتؿطٜع١ٝ; يٓعطف َٓٗا َا ّهٔ إٔ ٜٓتِٛ َٔ  ،غبٌٝ اٱْاٍ

 .أع٬َٗا ٗ عجٓا إكاضٕ َٚا ٫ ٜٓتِٛ

َٳ ٞٵتٳٚيٓٓطًع ع٢ً ٚدٗ آَٔ بهطٚض٠ إٜكاف سطن١ ا٫دتٗاز بػسٸ باب٘  ٔٵْٛط 

َٳ آَٔ بهطٚض٠ إبكا٤ ايباب  ٔٵٚؼطِٜ ايطدٛع إٍ غرل إصاٖب ا٭ضبع١ َٔ ا٭١ُ٥ ٚ

ِّ  ،َؿتٛسّا أَاّ ايباسجٌ ٚاجملتٗسٜٔ ست٢ عكطْا اؿانط ٚتػٜٛؼ ايطدٛع إٍ ن

                                           

&

&
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 .ص1طي١ ٚزيًٝ٘ ع٢ً أغاؽ َكاضَٕع بٝإ سهِ إػأ ،فتٗسٺ تٛٓؾطت ؾٝ٘ ؾطا٥٘ ايتكًٝس

 إٍ ث٬ث١: ،َا َطٸت ب٘ َٔ عٗٛزٺ تؿطٜع١ٝ بػٵسٳ ،ّٚهٓٓا تٛظٜع ٖصٙ إطاسٌ

 

ٖٚٞ إطس١ً اييت ٚدست قبٌ إٔ ؼسٸز إؿاِٖٝ ا٭قٛي١ٝ، ٚتؿدٝل َٛانٝع 

ٌٸ .دطٜاْٗا، ٚأغًٛب اؾُع بٝٓٗا عٓس إعاضن١، ٚتعٌٝ ضتبٗا ْٚ ٚن  َا ٖٓايو أيؿا

قسٸز٠ يكٛاعس أقٛي١ٝ، نايكٝاؽ ٚايطأٟ ٚا٫غتكشاب ٚايعُّٛ ٚاـكٛم، ناْت 

ٖٚٞ إطس١ً اييت  .ـ ٗ قشٸ١ ْػب١ دطٜإ بعهٗا إيِٝٗ ع٢ً ؾوٛـ ػطٟ ع٢ً أيػٓتِٗ 

ُا اغتػطقت أنجط َٔ ْكـ ايكطٕ ا٭ٍٚ بٳَطٸ بٗا ايكشاب١ ٚايتابعٕٛ ع٢ً ا٭نجط، ٚضٴ

َٹ. ذط٠َٔ اشل أع٬ّ ٖصا ايعٗس ٫ ْػتطٝع إٔ ْعتُس ع٢ً َا ْعجط عًٝ٘ َٔ آضا٥ِٗ ٗ  ٌٴجٵٚ

 ;ح بسيًٝ٘، أٚ ْعجط ع٢ً َا ٜكًض ي٬غتس٫ٍ ي٘ َٔ ا٭زٓي١فاٍ إكاض١ْ َا مل ٜكطِّ

 يُٝهٔ َكاضْت٘ بػرلٙ.

 

عت ؾٝ٘ إصاٖب ا٭قٛي١ٝ ع٢ً ٜس ٝٻٖٚٞ إطس١ً اييت ْهر ؾٝٗا ا٫دتٗاز، ُٚ

َٳ ،×ت٬َص٠ اٱَاّ ايكازم ٗ  ٔٵَٔ أَجاٍ: )ٖؿاّ بٔ اؿهِ(، ٚ)َ٪َٔ ايطام(، ٚ

ِٸ  طبكتُٗا َٔ أ١ُ٥ إصاٖب، نـ )َايو(، ٚ)أبٞ سٓٝؿ١(، ٚ)أبٞ ٜٛغـ(، ث

ٛٸضت بعس شيو ٚتؿعٸبت ع٢ً أٜسٟ ت٬َصتِٗ ستٸ .)ايؿاؾعٞ(، ٚ)ابٔ سٓبٌ( ٢ ٚقس تط

 سٝح ابتسأت: ،اخط ايكطٕ ايطابعبًػت أٚ

 

ُٸس ايٓاؽ ٫ ٜٳعٵسٴْٚٳٗا  ،ٚأقبشٛا ٜسٚضٕٚ ٗ ؾًو ايػابكٌ َٔ أ١ُ٥ إصاٖب ،ٚػ

ٍٕ  لًُٗا َا ًٜٞ: ،ف( أغباب ٖصا اؾُٛز إٍ أضبع١ٺ٬ٓٚقس أضدع ا٭غتاش )خ .عا

ٚتٓاسط ًَٛنٗا ٚٚظضا٥ٗا ع٢ً  إٍ عسٸ٠ ٖايو، اْكػاّ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ـ1

ٖٓا أٚدب اْؿػاشلِ عٔ تؿذٝع سطن١ ايتؿطٜع، ٚاْؿػاٍ ايعًُا٤ عّا بٳتٳ ;اؿهِ; 

 بايػٝاغ١ ٚؾ٪ْٚٗا. ،يصيو
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ٌٸ سعبٺ َسضغت٘ ايتؿطٜع١ٝ ٚت٬َصتٗا،  اْكػاّ اجملتٗسٜٔ إٍ أسعاب، ـ2 يه

ٌٸٖٓا زعا إٍ تعكټ ٖٚسّ َا  ،أق٫ّٛ ٚؾطٚعّا ،اق١َسضغ١ٺ إٍ َباْٝٗا اـ ب ن

٢ قاض ايٛاسس َِٓٗ ٫ ٜطدع إٍ ْٛل قطآْٞ أٚ سسٜحٺ يًٝتُؼ ؾٝ٘ َا ٜٴ٪ٜٸس ستٸ)عساٖا، 

 ٚبٗصا ؾٓٝت ؾدكٝٸ١ ايعايٹِ .ـ ٗ ايؿِٗ ٚايتأٌٜٚٚيٛ بهطبٺ َٔ ايتعػټ ،َصٖب إَاَ٘

ٝٸت٘، َٚاتت ضٚح اغتك٬شلِ ايعكًٞ، ٚقاض اـاقٸ َٸٗ سعب  .(2)(باعّا َكًٚسٜٔأت ،١١ نايعا

ٖٓا أزٸ٣  ،ٚعسّ ٚدٛز نٛاب٘ شلِ ًٌ ع٢ً ايؿت٣ٛ ٚايكها٤،اْتؿاض إتطٚؿ ـ3

ٌ غسٸ باب ا٫دتٗاز ٗ أٚاخط ايكطٕ ايطابع، ٚتكٝٝس إؿتٌ ٚايكها٠ بأسهاّ إٍ تكبټ

 سٝح عاؾٛا ايؿٛن٢ باؾُٛز. ،ا٭١ُ٥ ايػابكٌ

ـُ ـ4 ؾهاْٛا إشا ) ،َٔ ايتشاغس ٚا٭ْا١ْٝ ،ك١ٝ بٌ ايعًُا٤ًُؾٝٛع ا٭َطاض ا

٘ٓ أقطاْٴ٘ ،ططم أسسِٖ باب ا٫دتٗاز ؾتض ع٢ً ْؿػ٘ أبٛاب ايتؿٗرل ب٘ ضٙ، سٵَٔ َق ٚس

 .ٚبايباطٌ ٚتؿٓٝس َا أؾت٢ ب٘ باؿلٸ ،ٚإشا أؾت٢ ٗ ٚاقع١ٺ بطأٜ٘ قكسٚا إٍ تػؿٝ٘ ضأٜ٘

ٌٷسٷ ْٚاؾًٗصا نإ ايعامل ٜتٸكٞ نٝس ظ٥٬َ٘ ٚػطوِٗ بأْٸ٘ َكًٚ  ٫ فتٗسٷ ،ق

ع ٗ ايؿك٘ ض٩ٚؽ، ٚنعؿت ثك١ ايعًُا٤ َؾٚمل تٴطٵ ،ٚبٗصا َاتت ضٚح ايٓبٛؽ .َٚبتهطٷ

ُٸ  .(3)(١ ايػابكٌبأْؿػِٗ، ٚثك١ ايٓاؽ بِٗ، ؾٛٓيٛا ٚدِٗٗ َصاٖب ا٭٥

)ايٛاٖط بٝدلؽ ـ  غابك١ نُا غبل إٔ شنطْا ٗ قانط٠ٺـ ٚدا٤ بعس شيو 

 ّ ايطدٛع إٍ غرلٖا.٢ً ا٭ضبع١ إعطٚؾ١، ٚسطٻؾككط إصاٖب ٗ َكط ع ،ايبٓسقاضٟ(

 

ط ع٢ً ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ف( مل ت٪ث٬ِّٖٓٚصٙ ايعٛاٌَ اييت شنطٖا ا٭غتاش )خ

 ،ا نإ بعهٗا بايٓػب١ إيِٝٗ غرل شٟ َٛنٛعُبٳيٝػسٸٚا ع٢ً أْؿػِٗ باب ا٫دتٗاز، ٚضٴ

ٗ ايٓكٛم ايكشٝش١ َا ٜؿرل إٍ  سٵٚؾٛن٢ ايتؿطٜع، إشٵ مل لٹنايتشاغس ٚايتٓابص 

ّٸ ٘ٺ عا  .شيو بٛد

ٔٸ عا٬َّ آخط ناز إٔ ٜ٪ثِّ  ،ؾٝػسٸ ٖصا ايباب ٗ ايكطٕ اـاَؼ ،ط عًِٝٗٚيه

سٝح اغتأثط َٔ ْؿٛغِٗ  ;عِٛ َهإ )ايؿٝذ ايطٛغٞ( ٗ ْؿٛؽ ت٬َصت٘ :ٖٚٛ

ٕٸ َا ناستٸ ،بإكاّ ا٭زل٢ ٍ ٚايٓكاف، سٳٕ ٜأتٞ ب٘ ٫ ٜكبٌ اَؾ٢ تطنِٗ ٜ٪َٕٓٛ بأ

ٕٸ نتب٘ إعطٚؾ١ ٗ ايؿك٘ ٚاؿسٜح  ،ضت ايعكٍٛسٻخٳ ،يعِٛ َهاْتٗا ;ٚقس قٌٝ: إ
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ٕٕ ،ت عًٝٗا َٓاؾص ايتؿهرل ٗ ْكسٖاٚغسٻ  .(4)قطاب١ قط

ٚٸ ٍ ٗ إعاز٠ ايجك١ إٍ ٚقس نإ ٕٛقـ غبط٘ )ابٔ إزضٜؼ( َٓٗا ايؿهٌ ا٭

 .يتكُٝٝٗا ْٚكسٖا، ٚايٓٛط ٗ أقٛشلا ٚقٛاعسٖا ;ٚؾػض اجملاٍ أَاَٗا ،ايٓؿٛؽ

ٌٸ َػتُطٸّا ًَػٵٚبٗصا اغتُطٸ ؾتض باب ا٫دتٗاز بعس إٔ ناز إٔ ٜٴ ل َٔ ا٭غاؽ، ٚٚ

ٛٸضت إباْٞ ا٭قٛي١ٝ ٚتٛغٻ ،إٍ ايّٝٛ ُٻسٝح تط طٜٔ إٍ سٛس كت ع٢ً ٜس إتأخِّعت ٚتع

 .مل ٜػبل ي٘ أٜٸُا ْٛرٕل

 

ٚايػطٜب َٔ ا٭غتاش )أبٞ ظٖط٠( إٔ واٍٚ تأخرل ضتب١ اجملتٗس يس٣ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ 

تٵ ي٘ إٓاٖر َٔ ضٴزلٳ)عٔ َطتب١ ا٫دتٗاز إطًل إٍ ا٫دتٗاز إٓتػب; ٫عتكازٙ بأْٸ٘ 

ٕٵ  بٝإ أسهاّ ايٓػذ ٚايعُّٛ ٚططٜل ا٫غتٓباٙ ٚايتعاضض بٌ ا٭خباض ٚسهِ ايعكٌ إ

ٌټ ٖصا ٜكتهٞ إٔ ٜطبِّمل ٜهٔ ْلٌّ ٘، ؾٗٛ ٜػرل ل ٗ ادتٗازٙ ٫ إٔ ٜطغِ ٚىٚط، ٚن

 .٫ٚ ٜبتعس عٓ٘ ١ّّٓ أٚ ٜػط٠ّ ،٫ ٜٳعٵسٴٚٙ ،ٗ ادتٗازٙ ع٢ً خٛ٘ َطغّٛ

٫ٚ ٜهٕٛ ٗ زضد١ اجملتٗس  ،ٚبٗصا ايٓٛط ٜهٕٛ ٗ زضد١ اجملتٗس إٓتػب

 .(5)(إطًل

ب ا٭قٍٛ ع٢ً سذٸ١ٝ بعض إباسح به٬ّ ٚنأْٸ٘ ٫سٜ اغتس٫شلِ ٗ نت

ُٸ ُٸأ٥ َٴ، تِٗ بايعك١ُتِٗ، ٖٚٛ ٫ ٜطٜس إٔ ٜعذلف ٭٥ ٌُ، ٫ٚ بكٝاّ ٗٳ٫ًِٚ بهِْٛٗ 

َصٖب ايكشابٞ إٍ نُا قاّ عٓس غرلِٖ بايٓػب١  ،ايسيٌٝ يسِٜٗ ع٢ً سذٸ١ٝ قٛشلِ

ٌٸ  .ايصٟ اعتكسٚٙ َٔ اؿذر ،ع٢ً ا٭ق

ُٸبٌ أضاز شلِ إٔ ٜهْٛٛا نػا٥ط ا٭ سٜٔ شلِ ٗ ١ َٔ اجملتٗسٜٔ، ٚؾٝعتِٗ َك٥ًٚ

ُٸ ،ا٭قٍٛ ٕٚ أسازٜح ضغٍٛ سٴعٵِٗ ٗ أسازٜجِٗ ٫ ٜٳتِٗ بأْغاؾ٬ّ عٔ تكطوات أ٥

ٍٕ |اهلل ٍٸ ب٘ َٔ أقٛاشلِ ؾإْٸُا ٖٛ َٔ سسٜح ضغٍٛ سٳػتٳ، ؾُا ٜٴ٫ٚ ٜتذاٚظْٚٗا عا

٘ٓ |ٚبعه٘ بإ٥٬َ٘ ،|اهلل ×عًٞٛ ٚخ
(6). 

ٕٸ أزٓي١ ايؿٝع١ ع٢ً اؿذر ع٢ً اخت٬ؾٗا مل تكتكط ع٢ً أسازٜح أٌٖ  ع٢ً أ

ٍٴـ  ^ايبٝت بٌ ػاٚظتٗا إٍ ايهتاب ايععٜع  ،ـ ايهتاب ٗ سسٜح ايجكًٌ ِٖٚ عٹسٵ

ٖٓا أؾانٳ ،ٚايػٓٸ١ ايٓب١ٜٛ ٚايػرل٠ ايكطع١ٝ ٚبٓا٤ ايعك٤٬ ٚسهِ ايعكٌ ب٘  تٵٚغرلٖا 
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 .نتب ا٭قٍٛ

ٕٸ ا٭غتاش أبا ظٖط٠ مل ٜكطأ َٔ إ٫ٓ َا ُأٚيـ نتب ا٭قٍٛ يس٣ ايؿٝع١  ٚايٛاٖط أ

ٕٕ غابك١ إٔ ٜٛاقٌ  عٵنُا ٜؿٗس بصيو َا اعتُسٙ َٔ ايهتب، ٚمل ٜػتطٹ ،ٗ قطٚ

أَجاٍ: )ؾطا٥س ا٭قٍٛ( ٚ)ايهؿا١ٜ( ٚؾطٚسُٗا،  ،طٜٔايػرل إٍ زضاغ١ نتب إتأخِّ

يسٓق١  ;اٚمل ٜػتطع ؾُٗٗ تٵُا مل تكع بٝسٙ أٚ ٚقعٳبٳط٠، ٚضٴٚنتب ايتكطٜطات إتأخِّ

ض ايهجرل َٔ آضا٥٘ ٗ نتب٘ طٖا يكشٻَباْٝٗا ٚغُٛض َكطًشاتٗا، ٚيٛ قطأٖا ٚتسبٻ

ٚ)اٱَاّ  ;)أقٍٛ ايؿك٘ اؾعؿطٟ( :٘ٝٵنتابٳٗ ١ عٔ ادتٗاز ايؿٝع١، ٚغاقٸ

 .(×ايكازم

ٜٳ ٕٸ فتٗسٟ ايؿٝع١ ٫ ٜػٝػٕٛ ٚايصٟ ْطدٛ إٔ  عًِ ٖٛ ٚأَجاي٘ َٔ ايهتٸاب أ

ٟٕ ٜهٕٛ ٚي ٟٸ ضأ ، غٛا٤ نإ ٗ ايؿك٘ أٚ ٝس ا٫دتٗاز إٍ إصٖب نهٌْٛػب١ أ

ٌټ فتٗسٺ َػ٪ٚي١ٝ ضأٜ٘ اـامٸ ُٸٌ ن ْػب١  ، بٌ ٫ ٜكضٸا٭قٍٛ أٚ اؿسٜح، بٌ ٜتش

 ١.ات٘ اـاقٸؾ٤ٞٺ إٍ إصٖب إ٫ٓ َا نإ َٔ نطٚضٜٸ

 

َٸا غسټ باب ا٫دتٗاز ؾًِ هٹ ايؿٝع١ َا ٜػٝػ٘ َٔ ا٭زٓي١ ايؿطع١ٝ، نُا مل  سٵأ

 .َٔ اجملتٗسٜٔ َُٗا نإ ؾأِّْٗ ايطدٛع إٍ غرل ْاع١ٺ هسٚا َٔ ا٭زٓي١ َا وطِّ

َع تٛٓؾط  ،ُا ٚدسٚا ٗ ا٭زٓي١ َا وٛط ايتكًٝس ع٢ً غرل ا٭سٝا٤ َٔ اجملتٗسٜٔبٳٚضٴ

 ؾطا٥٘ ايتكًٝس ؾِٝٗ.

َٸا أٌٖ ايػٓٸ١ ؾكس ايتُؼ بعهٴ ُٸِٗ ا٭أ ١ زٓي١ ع٢ً سط١َ ايطدٛع إٍ غرل ا٭٥

كٌ ع٢ً عسّ دٛاظ ايطدٛع إٍ سٝح ازٸع٢ إْاع احملٚك ،نابٔ ايك٬ح ،ا٭ضبع١

ٖٓا ٫ ٜٓؿص ايكها٤ ب٘: َا إشا قه٢ بؿ٤ٞٺ )ٜكٍٛ قاسب ا٭ؾباٙ:  .غرلِٖ اـاَؼ 

ـٺ يٲْاع ُٸ .ٖٚٛ ٚاٖطٷ .كاي ـٷَٚا خايـ ا٭٥ ٕٵ نإ ؾٝ٘ يٲْاع، ٚإ ١ ا٭ضبع١ كاي

 .يػرلٙ خ٬فٷ

ح ٗ ايتشطٜطات: اٱْاع اْعكس ع٢ً عسّ ايعٌُ َصٖب كايـ ؾكس قطٻ

 . (7)(ٚنجط٠ أتباعِٗ ،٫ْهباٙ َصاٖبِٗ ;يٮضبع١

َٳٚقس ضأٜٓا ٗ إتأخِّ ٚزي٬ّٝ، نايؿٝذ  ٜٛاؾك٘ ع٢ً ٖصا اؿهِ ؾت٣ٛٶ ٔٵطٜٔ 



 االجتهاد والتجديد

 . (8)ا٭ظٖط ايؿطٜـ تٝا ٗقُس عبسايؿتاح ايعٓاْٞ ٚظ٥٬َ٘ ٗ ؾ١ٓ ايُؿ

َٚا أسػٔ َا ْاقؿ٘ ايؿٝذ إطاغٞ ٗ ضغايت٘  .ٗ باب٘ َٚجٌ ٖصا اٱْاع غطٜبٷ

 !قػط٣ ٚندل٣ ،عٔ )ا٫دتٗاز ٗ ايؿطٜع١(

ٚٸ ،ؾُٔ سٝح ايكػط٣ ٚقاٍ:  ؟عٔ إَهإ ؼكٌٝ َجٌ ٖصا اٱْاع ٫ّتػا٤ٍ أ

ٕٸ قٚك) طٕٚ ايج٬ث١ ا٭ٍٚ; ْٛطّا يتؿطٸم ٕ اغتشاي١ اٱْاع ْٚكً٘ بعس ايكٚٵكٞ ايعًُا٤ ٜطٳإ

ٟٷ .ايعًُا٤ ٗ َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا، ٚاغتشاي١ اٱساط١ بِٗ ٚبآضا٥ِٗ عاز٠ّ  ٖٚصا ضأ

ٌٸ ٌٕ إٔ ٜٓاظ ،ايٛنٛح ٚانضٷ ن  .ع ؾ٫٘ٝ ٜكضٸ يعاق

ٌٸ عسزّا ب٬ ضٳـ ٚإشا نإ ٖصا ٚانشّا بايٓػب١ إٍ إْاع اجملتٗسٜٔ   بٺٜٵِٖٚ أق

 .(9)(!كٌ؟عطف إْاع احملٚك ؾهٝــ  كٌَٔ احملٚك

ابٔ ايك٬ح )ؾكاٍ:  ؟عٞ ٖصا اٱْاعَسٻ ،ٚتػا٤ٍ ثاّْٝا عٔ ق١ُٝ ابٔ ايك٬ح

٘ٷ ُٸَٴَكًٚس ٖصا ؾكٝ ٘ٺ َكًٚس يٝؼ ٚاسسّا َٔ ا٭٥  !١ ا٭ضبع١؟، ؾهٝـ ٜ٪خص بطأٟ ؾكٝ

ٓٵ ٜٴ بعس  ١قٸٚغا ،(10)(!٫ٚ ا٭خص بكٛي٘؟ ،ذ اٱْاع بطأٟ ٚاسسٺ ٫ ٜكضٸ تكًٝسٙػٳٚنٝـ 

 .غسٸ باب ا٫دتٗاز

ِٸ ْاقـ ؾٝ٘ َٔ ْاس١ٝ ايهدل٣ كٌ ق١ُٝ بٌ ا٭زٓي١ يٝؼ ٱْاع احملٚك)بكٛي٘:  ث

: )نتاب اهلل، ٚغٓٸ١ ضغٛي٘، ٚإْاع اجملتٗسٜٔ، ٚايكٝاؽ ؾٗٞ قكٛض٠ْ ;ايؿطع١ٝ

كٌ، ؾهٝـ بطظ ٖصا َٔ ا٭زٓي١ ايؿطع١ٝ إْاع احملٚك أسسٷ ع٢ً إٓكٛم(، ٚمل ٜعسٸ

 .(11)(!ٚأقبض ٜك٣ٛ ع٢ً ْػذ إْاع إػًٌُ؟ ،ْاع ٚأخص َهاْت٘ بٌ ا٭زٓي١اٱ

ٕٛ مل ٜٴبٵ ٔل ي٘ َكاَّا بٌ ا٭زٓي١، ٚقس أطاٍ ٗ تؿٓٝس ٖصا ايٓٛع َٔ اٱْاع ع٢ً م

 ؾًرلادع.

ٕٸ ٖصا اٱْاع  ٌٷ بعًٓتٌ: باْهباٙ َصاٖبِٗ ٚاْتؿاضٖا، َعًٖـ  نُا َطٸـ ع٢ً أ

 .ٚنجط٠ أتباعِٗ

ٌٕسذِّ سٳَكَؾـ  نُا ٜأتٞـ طف َػتٓسٙ ْاع َت٢ عٴٚاٱ ٛٸٍ ايه٬ّ  ،ٝت٘ نسيٝ ٚؼ

  .إٍ َػتٓسٙ

 اْهباٙ إصاٖبَت٢ نإ  إش ;٫ٚ تٓؿٝإ ،إ سهُّاإ ٫ تٴجبتٖٚاتإ ايعًٓت

 َٔ اؿذر إاْع١ َٔ ا٭خص بكٍٛ ايػرل؟!ع نجط٠ ا٭تباٚ

قطٸض٠،  ٚؾتٛاٙ َٛدٛز٠ْ ،ٚأٚقٌ إٍ اؿهِ ايٛاقعٞ ،ُا نإ ايػرل أعًِبٳٚضٴ
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 .ّهٓ٘ ايطدٛع إيٝ٘ ٚا٭خص َٓ٘ ،نُا إشا نإ َعاقطّا يًُػتؿت٢

نُا ْؿاٖس ايّٝٛ ٗ  ،ٚاْهباٙ ٖصٙ إصاٖب يٛ متٸ ؾٗٛ ٫ ّٓع اْهباٙ غرلٖا

 ايهجرل َٔ آضا٤ ايؿكٗا٤.

َٳ تبعِٗ َٔ ايعًُا٤ ٗ ؾتض باب ا٫دتٗاز،  ٔٵؾاؿلټ َا شٖب إيٝ٘ ايؿٝع١ ٚ

 ٝذ إطاغٞ ٚأنطاب٘ َٔ عًُا٤ ايػٓٸ١ إعاقطٜٔ.نايؿ

ٗٸس شلا  ّٷ ٫ ًٜت٦ِ َع زعٛاٙ ٗ ؾتض باب ا٫دتٗاز، ٚاييت َ بكٞ يًؿٝذ إطاغٞ ن٬

ٖٓا ٥٬ِٜ زلع١ إعاٖس ايس١ٜٝٓ ٗ َكط إٔ ٜكاٍ عٓٗا)بكٛي٘:  ٕٸ َا ٜسضؽ ؾٝٗا  :يٝؼ  إ

٫ٚ ٕعطؾ١ ايس٫ي١  ،خطابٺ َٔ عًّٛ ايًػ١ ٚإٓطل ٚايه٬ّ ٚا٭قٍٛ ٫ ٜهؿٞ يؿِٗ

، إٍ (12)(يهٝع١ ا٭عُاض ٚا٭َٛاٍ اييت تٓؿل ٗ غبًٝٗا! ٚؾطٚطٗا، ٚإشا قضٸ ٖصا ؾٝا

ٚإْٸٞ َع اسذلاَٞ يطأٟ ايكا٥ًٌ باغتشاي١ ا٫دتٗاز أخايؿِٗ ٗ ضأِٜٗ، )إٔ ٜكٍٛ: 

َٳ ٕٸ ٗ عًُا٤ إعاٖس ايس١ٜٝٓ ٗ َكط  ٚوطّ ، تٛاؾطت ؾِٝٗ ؾطٚٙ ا٫دتٗاز ٔٵٚأقٍٛ: إ

ٚايٛاقع أْٸ٘ ٗ أنجط إػا٥ٌ اييت عطنت )ٚايه٬ّ ٖٛ قٛي٘:  .(13)(عًِٝٗ ايتكًٝس

َٸا  لٳبٵيًبشح ٚأؾت٢ ايؿكٗا٤ ؾٝٗا مل ٜٳ ٟٕ َٔ آضا٥ِٗ ؾٝٗا، أ يًُذتٗس إ٫ٓ اختٝاض ضأ

َٴ  .(14)(ث١سٳشٵاؿٛازخ اييت ػسٸ ؾٗٞ اييت ؼتاز إٍ آضا٤ 

ٟٕ دسٜس ٚنأْٸ٘ ؾِٗ َٔ )ا٫دتٗاز( أْٸ٘ إسساخٴ ، ٖٚٛ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ ٗ ا٭َٛض ضأ

٫غتٝعاب ايؿكٗا٤ كتًـ ا٭قٛاٍ ٗ إػا٥ٌ إبشٛث١ غايبّا، ٚٚٚٝؿ١  ;ث١سٳشٵإػتٳ

ٕٸ ا٫دتٗاز ٚاغتٓباٙ ا٭سهاّ َٔ ا٭زٓي١ .اجملتٗس بايٓػب١ إيٝٗا اختٝاضٴ ٚاسسٺ َٓٗا  ،َع أ

ٟٳ اٯخطٜٔ أّ خايؿ٘ ٟٴ إػتٓبٹ٘ ضأ ٫ نِْٛٗ َػتٛعبٌ يٮقٛاٍ ؾٝٗا ٚ .غٛا٤ ٚاؾل ضأ

َٳًََهت  .٢ ٜٓتٗٞ إٍ َا ٜٓتٗٞ إيٝ٘ستٸ ،٘ ٗ َكابًِٜٗػك٘ عٓ٘ ٚٚٝؿ١ إعُاٍ 

ٌٴْٸَٔ آضا٥ِٗ؟! َأ٭ٕٚاشا ىتاض ضأّٜا  ٕٸ أٚي٦و ايػابكٌ أٚق ، َٓ٘ ٚأعطفٴ ٘ ٜعتكس أ

سٜ٘ يعسّ ْٗٛض اؿذٸ١ ي ;ُا مل ٜهٔ ٜطتهٝ٘بٳٚأقٛشلِ َٚباِْٝٗ بٝسٙ ٚؾٝٗا َا ضٴ

ٜػتطٝع ايطدٛع إيٝٗا َت٢  ،ٌٖٚ ٜػٛؽ يًُذتٗس إٔ ٜكًٚس ٚبٝسٙ أقٍٛ ا٫غتٓباٙ ؟!عًٝ٘

 نُا ٖٛ قطٜض ن٬َ٘ ايػابل! ،ٖٚٛ ْؿػ٘ ًٜتعّ عط١َ ايتكًٝس ع٢ً َجً٘ !ؾا٤؟

ٕٸ ايصٟ ٜسخٌ نُٔ عجٓا إكاضٕ َٔ  ٚايصٟ ْٓتٗٞ إيٝ٘ َٔ فُٛع ٖصا ايبشح أ

ُٸآضا٤ إخٛآْا أٌٖ ايػٓٸ١ ِٖ اجمل َٳتٗسٕٚ إطًكٕٛ، أعين أ٥  ٔٵ١ إصاٖب ا٭ضبع١ ٚ

ُٸ ١ إٍ عٗس ايتكًٝس، َٚٔ ايؿٝع١ ْأخص آضا٤ فتٗسِٜٗ عاقطِٖ أٚ دا٤ بعسِٖ َٔ ا٭٥
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 .١ًؾطٜط١ إٔ تهٕٛ َعًٖ ،ع٢ً اٱط٬م

َٸا بك١ٝ ا٭قػاّ َٔ إٓتػبٌ ٚإدطدٌ ٚغرلِٖ ؾشٳ ٓا َٔ اعتُازِٖ ْكٌ بٴػٵأ

ُٸآضا٥ِٗ اؿان١ٝ عٔ  ُٸآضا٤ أ٥ ١ ٫ تِٗ، ٚتهٕٛ َٓاقؿتٗا ع٢ً أغاؽ َباْٞ أٚي٦و ا٭٥

 غرل.

 

َٚا ٜٓتِٛ َٓٗا ٗ فاٍ عجٓا  ،ٚإشا متٸ يٓا َا ْطٜسٙ َٔ َعطؾ١ أقػاّ اجملتٗسٜٔ

ًَََٕه١سٵعٴ ،إكاضٕ  .ْا يٓتػا٤ٍ عٔ قا٫ٚت إعُاشلِ شلصٙ ا

ٔٸ أ َٔ سٝح  ،ـ ع٢ً َعطؾ١ أْٛاع اؿذرٖصا ايتػا٩ٍ تتٖٛق ٕٔٸ اٱداب١ عٚأٚ

 عّا يصيو إٍ قػٌُ:بٳٖٚٞ تٓكػِ تٳ .ايعًِ بكٝاَٗا

 نطٚض١ٜ.ـ 1

 ْٛط١ٜ.ـ 2

، ٕط ٚؾهٕطَٛبٺ ْٚٳػٵَٓٗا َا ٫ وتاز ٗ سكٛشلا إٍ َن بايهطٚض١ٜٚإطاز 

 .٫ستٝادٗا إيٝٗا ;ايٓٛط١ٜغ٬ف 

 

ب ايكّٛ ل بهطٚضٜات اٱغ٬ّ، نأقٌ ٚدٖٛٚٞ اييت تتعًٖـ ٚا٭ٍٚ َُٓٗا 

ٖٓا ٜعتدل إْهاضٖا إْهاضّا ٭قٌ اٱغ٬ّ ٚايك٠٬ إؿطٚن١ ٚاؿرٸ  خاضد١ْـ  ٚغرلٖا 

خص ٗ َؿَٗٛ٘ َٔ بصٍ اؾٗس ٚايطاق١ ٗ ؼكٌٝ ٕا ُأ ;كّا عٔ ْطام ا٫دتٗازؽكټ

س ؾٝ٘ يٝسخٌ نُٔ ْطاق٘ ٗٵ، ٚايعًِ بٗصٙ ا٭سهاّ ٫ دٴاؿذٸ١ ع٢ً اؿهِ أٚ ايٛٚٝؿ١

 ٚتؿًُ٘ أسهاَ٘.

 

٫ستٝاز ؼكٌٝ ايعًِ بٗا إٍ  ;ٚايجا١ْٝ َُٓٗا ٖٞ اييت تسخٌ نُٔ ْطاق٘

أٚ  ;بٺ ٚؾهٕط، ٫ٚ ٜتؿاٚت شيو بٌ إٔ تهٕٛ َكازضٖا ٖٞ ايهتاب ٚايػٓٸ١ػٵَن

 .غرلُٖا
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ٕ ايٓكٛم اييت ٜػتؿاز َٓٗا اؿهِ َكطٛع١ نُا ٫ ٜتؿاٚت إٔ تهٛ

نايهتاب ايععٜع ٚايػٓٸ١ إتٛاتط٠، ٚاـدل احملؿٛف بكطا٥ٔ تٛدب ايكطع  ،ايكسٚض

نُا يٛ ناْت ْكٸّا ٗ َسيٛشلا أٚ َْٛٓٛٗا إشا نإ  ،أٚ َكطٛع١ إهُٕٛ ;بكسٚضٙ

ٖٓا وتاز ؼكًٝ٘ إٍ َن ٔٸ   .ٕط ٚؾهٕطَٛبٺ ْٚٳػٵايكطع بٗا أٚ ايٛ

 

ٕٸ ا٫دتٗاز ٫ ٜٴَٚا ٜٴ ٓٗٞ إيٝ٘ ايٓكٛم َٚا تٴ ،ٓتر إ٫ٓ سهُّا ٚاٖطّٜاكاٍ َٔ أ

 ؟ايكطع١ٝ ٖٛ اؿهِ ايٛاقعٞ، ؾهٝـ تسخٌ نُٔ ْطاق٘

ٕٸ بصٍ  ;ع٢ً إط٬ق٘ ؾًٝؼ بتاّٛ يعُّٛ ايتعطٜـ شلُا بايٓػب١ إٍ عٌُ اجملتٗس; ٭

 س ٗ ؼكٌٝ اؿذٸ١ ع٢ً اؿهِ ٫ ٜؿطٸم بٌ ايعًِ ايٛدساْٞ أٚ ايعًِ ايتعبٸسٟ.ٗٵاُؾ

ٌّ بايٓػب١ إٍ عٌُ َكًٚ ٕٸ ضأٜ٘ بايٓػب١ إيِٝٗ ٫ ْعِ، ٖصا ايه٬ّ تا سٜ٘، سٝح إ

 .ٚعسّ َعطؾ١ اؿهِ َعطؾ١ّ تؿك١ًٝٝؾعً٘ ٗ ساٍ ايؿٓو  ;ٜتعسٸ٣ اؿهِ ايٛاٖطٟ

ب٘ َٚا  كاٍ عٔ اٱْاع إشا اغتٛدب ايكطعٴ١ٝ ٜٴكاٍ عٔ ايٓكٛم ايكطعَٚا ٜٴ

 ؽ٫ َػا)أٚ  (ا٫دتٗاز ٗ َٛضز ايٓلٸ)ٚايه١ًُ إعطٚؾ١  .سٗٵقاّ عًٝ٘ إٍ بصٍ اُؾ

طاز َٔ ن١ًُ )ا٫دتٗاز( ؾٝٗا ا٫دتٗاز ٫ ٜٴ (15)(قطعٞ قطٜض َا ؾٝ٘ ْلٌّ ي٬دتٗاز ٗ

ّٸ أٟ إعُاٍ ايطأٟ ٗ َكابٌ ـ  اـامٸ طاز َٓٗا ا٫دتٗاز َؿَٗٛ٘، ٚإْٸُا ٜٴَؿَٗٛ٘ ايعا

 تٵٖٓا غبَك ،ٗٞ إيٝ٘ ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ ٚغرلُٖآٵٖصٙ ايٓكٛم، ٖٚٛ ايصٟ ٜٴ

ٍٸ ;٬ّٜٚأتٞ اؿسٜح عٓ٘ َؿكٻ ،اٱؾاض٠ إيٝ٘  .ـ ايؿو ؾعٌ سذٸٝتٗا بٓا٤ٶ عًٝٗا ٗ سا

ٚ ٚإشا تصٓنطْا َطاتب ا٭زٓي١ ايػابك١ عطؾٓا أٜهّا َٛقع ايٓكٛم ايكطع١ٝ أ

َع ايكطع باؿهِ ايٛاقعٞ ٫  إش ;ؿهَٛتٗا ع٢ً بك١ٝ ا٭زٓي١ ;اٱْاع ايكطعٞ َٓٗا

٫عتباض سذٸٝتٗا ٗ ساٍ ايؿٓو  ;سٟ بٛاغط١ ايططم ٚا٭َاضاتٜبك٢ فاٍ يًكطع ايتعبټ

 .باؿهِ

ٚٵضيٝذ٤ٞ  ;َٚع ٚدٛز ايعًِ ب٘ ٫ ٜبك٢ ؾٙو ٖصا ايكػِ َٔ ا٫دتٗاز إػتٓس إٍ  زٳ

 .ا٭قٌا٭َاض٠ أٚ 

ٍٷ ٭خص ايؿٓو ٗ  ;يٮقٌ ٚنصا َع ايكطع ايتعبٸسٟ بٛاغط١ ا٭َاض٠ ٫ ٜبك٢ فا

َٛنٛع٘، ٚقٝاّ ا٭َاض٠ هعٌ إهًٓـ غرل ؾاٛى تعبٸسّا، َٚع عسّ ايؿٚو ٫ َٛنٛع 
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 .ٖٚهصا بك١ٝ إطاتب .يٮقٌ، ٖٚٛ َع٢ٓ سه١َٛ ا٭َاضات ع٢ً ا٭قٍٛ َطًكّا

ٕٸ ايٓكٛم ايكطع١ٝ ٚاٱْاع ٫ ف( َٔ ٬ٓؾُا شنطٙ ا٭غتاش )خ إط٬م ايكٍٛ بأ

َا ٫ ْلٸ ؾٝ٘، ع٢ً إٔ  ٘ ٗ ايٓكٛم ايٛٓٸ١ٝ ٚٗٚإْٸُا فاُي ،فاٍ ي٬دتٗاز ؾٝٗا

 أ١ْ٘ ، ٚغاقٸ٫ ٜبسٚ ي٘ ٚد٘ٷ ،ٜهٕٛ ٗ ايٓكٛم ايٛٓٸ١ٝ نُٔ َا ٜؿِٗ َٔ ايٓلٸ

ّٸٜتشسٻ  .(16)خ عٔ فا٫ت ا٫دتٗاز َؿَٗٛ٘ ايعا

 

ٚع٢ً ٖصٙ إػأي١ تبتين َػأي١ سط١َ ايتؿطٜع )أعين إزخاٍ َا يٝؼ َٔ ايؿطع 

ٗ ـ  َع٢ٓ إعُاٍ ايطأٟـ  ٚا٫دتٗازٴ .ٖٚٛ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ َع عسّ قٝاّ اؿذٸ١ .ٗ ايؿطع(

عٔ ا ـ ٝٗبٓا٤ عًـ ٝت٘ ط ضتب١ سذِّيتأخټ ;َكابٌ ايٓكٛم ايكطو١ أٚ ايٛاٖط٠ ٫ سذٸ١ عًٝ٘

 .ٖصٙ ايٓكٛم

ٌٸ َطتب١ٺ بايٓػب١ إٍ غابكتٗا ؿه١َٛ اؿذٸ١ٝ ايػابك١ أٚ ٚضٚزٖا  ;ٚنصا ن

َٔ إكاب١ً ٗ اٯ١ٜ  َػتؿازٷٖٛ َا  عهِ ;ٚايكٍٛ ب٬ سذٸ١ٺ اؾذلا٤ٷ ع٢ً اهلل .عًٝٗا

ّٵ عٳ٢ًَ هلُلآ﴿: ١ايهطّ ِٵ َأ ٕٳ َيُه ٕٳاهللٹ َأشٹ  اٱشٕ قابًت بٌ إش ;(59)ْٜٛؼ:  ﴾ تٳِؿتٳطٴٚ

ل ا٫ؾذلا٤، ٖٚٛ يعسّ قٝاّ اؿذٸ١، ٜتشٖك ;ٚا٫ؾذلا٤، َٚكته٢ شيو أْٸ٘ َع عسّ اٱشٕ

 .َٔ أعِٛ ايهبا٥ط

ٕٸ سط١َ ايتؿطٜع تهاز تهٕٛ َٔ ايهطٚضٜٸ ؾ٬ ؼتاز إٍ إطاي١  ،اتع٢ً أ

 اؿسٜح.

 

١ ٜبك٢ عًٝٓا إٔ ْبشح اقٸَٚا زَٓا قس عطؾٓا ا٫دتٗاز ١ًّْٚ َٔ ٬َبػات٘ اـ

َٳ  .ؼ ب٘ بايٓػب١ إٍ ْؿػ٘تًبٻ ٔٵعٔ سهِ 

 ٚاؿسٜح عٔ شيو ٜكع ٗ َٛانع ث٬ث١:

ٞٸ ـ1 َٳًََهت٘ ٚاغتٓب٘ سهُ٘ ايؿعً  ،ٚعسَٗا ،َٓٗا سذٸ١ٝ ضأٜ٘ ؾُٝا يٛ أعٌُ 

 بايٓػب١ إٍ عٌُ ْؿػ٘.

 ٚعسَ٘. ،دٛاظ إؾتا٥٘ ع٢ً ٚؾل َا ٜطت٦ٝ٘ ـ2
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ًَََٕه١ ،ب٘ َٔ إػا٥ٌ ٢َا ٜبتً ٗـ  دٛاظ ضدٛع٘ إٍ ايػرلـ 3  ،ـ َع عسّ إعُاٍ ا

 ٚعسَ٘.

 

َٸا أ٫ٖٚا ٕٸ نًُتِٗ تهاز تتٸ ؾايصٟ ٜبسٚ يٞ ٗ سسٚز َا ضأٜتٴ أ ؿل ع٢ً سذٸ١ٝ أ

 .ٗ اؾ١ًُ ،ضأٜ٘ ٚيعّٚ ايعٌُ ب٘، ٚعسّ دٛاظ ضدٛع٘ إٍ ايػرل

ٚنْٛٗا  ،ا ايػابك١ َؿّٗٛ اؿذٸ١ٝبعسَا اتٸهض َٔ عٛثٓ ،ٚايػطٸ ٗ شيو ٚانضٷ

ٚاجملتٗس ٗ سسٚز َا اْتٗٝٓا إيٝ٘ َٔ َؿّٗٛ  .ٛاظّ ايعك١ًٝ ايكٗط١ٜ يططٜك١ٝ ايعًِائًَ 

ٟٕـ ا٫دتٗاز  ِٷ باؿهِ ايٛاقعٞ عًُّا  ـ إشا أعٌُ ا٫دتٗاز ٚاْت٢ٗ إٍ ضأ َٸا عايٹ ؾٗٛ إ

أٚ ٜهٕٛ عإّا  ;ٚ اؿذٸ١ٝسّٜا بٛاغط١ دعٌ ايؿاضع يًططٜك١ٝ أٚدساّْٝا أٚ عًُّا تعبټ

َٚع ؾطض سكٍٛ ايعًِ  .بٗا ايػابلبإسس٣ ايٛٚٝؿتٌ ايؿطع١ٝ أٚ ايعك١ًٝ ع٢ً مٛ تطتټ

ٍٷ  .يًتكطٸف ايؿطعٞ ٫ ٜبك٢ فا

 ،ِ بإػأي١: إْٸو ٫ ٜػٛؽ يو إٔ تعٌُ بعًُوكاٍ يًُذتٗس ايعايٹؾ٬ ّهٔ إٔ ٜٴ

 ق٬ّ يسٜو َٔ ايٛاقع!َا تطاٙ سا ٚعًٝو ايطدٛع إٍ ايػرل ٚاغتؿاضت٘ ٗ

ؾٝصٖب عًُ٘  ،ْعِ، يًؿاضع إٔ ٜطؾع بعض اؿذر إٛقٛؾ١ ع٢ً دعً٘ أٚ إَها٥٘

 .إػتٓس إيٝٗا

ٕٸ ايؿاضع ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً ايتكطټ َٸا َع بكا٥ٗا ٚبكا٤ عًُ٘ إػتٓس إيٝٗا ؾإ  ;ف ؾٝٗاأ

ٕٵ ،عؾ٘ نُؿطِّغرل ٚاقع١ ؼت تكطټـ  نُا غبل إٔ قًٓاـ ٭ْٗا  ت قبهت٘ ؼ تٵٚقعٳ ٚإ

ٕٕ ٚخايٕل. ِّ ُٴه  ن

إٍ ايتؿهٝو بؿٍُٛ إط٬قات دٛاظ ايتكًٝس ٕجً٘;  عاد١ٺ سٵٚإشا قضٸ ٖصا مل ْعٴ

 يعسّ إَهإ سلٛشلا ي٘ َٔ ا٭غاؽ.

ٕٸ ا٭زٓي١   ل، إشـطٚد٘ عٓٗا ع٢ً مٛ ايتدكټ ;غرل ؾا١ًَ ي٘ـ  ٍَع ايتٓعټـ ع٢ً أ

ٌّ َٔ .مل إٍ َجً٘ٗ ضدٛع اؾاٌٖ إٍ ايعامل، ٫ ايعا ٖٞ ٚاضز٠ْ  :ٚيكس سه٢ ن

ٚقس اتؿكٛا ع٢ً أْٸ٘ إشا ؾطؽ ): (إػتكؿ٢)ؾؿٞ  ;(17)اٯَسٟ ٚايػعايٞ ا٫تؿام ع٢ً شيو

ِٷ ،َٔ ا٫دتٗاز : (َكباح ا٭قٍٛ)ٚٗ  ;(18)(سؾ٬ هٛظ ي٘ إٔ ٜكًٚ ،ٚغًب ع٢ً ٚٓٸ٘ سه

ٖٓا ٫ ٜٓبػٞ اٱؾهاٍ ؾٝ٘) َٸا دٛاظ عًُ٘ بؿتٛاٙ ؾٗٛ  ناؾ١ إٍ َا اغتٓبط٘ ؾإْٸ٘ باٱ ;أ
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ٕٸ قٛي٘ تعاٍ:  ،َٔ اؿهِ عاملٷ ٌٳ َؾاغٵَأُيٛا َأ﴿ؾ٬ تؿًُ٘ أزٓي١ دٛاظ ايتكًٝس، ؾإ ٖٵ

ِٵ ٫ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٕٳايصِِّنٔط ٔإ ُٴٛ ٕ ع٢ً ٫ٓٚايػرل٠ ايعك١ٝ٥٬ ٚغرلُٖا إْٸُا ٜس (7)ا٭ْبٝا٤:  ﴾ تٳعٵًَ

 (.٫ ضدٛع ايعامل إٍ َجً٘ ،يعّٚ ضدٛع اؾاٌٖ إٍ ايعامل

ٕٸ ا٭ع١ًُٝ ٚ ٫ ٜؿطٸم ٗ ٖصا اؿهِ بٌ ضدٛع٘ إٍ َجً٘ أٚ ا٭عًِ َٓ٘; ٭

ٕٵ أٚدبت ي٘ تؿهٝهّا ٗ قشٸ١ َػتٓسٙ ٕٵ ،إؿطٚن١ إ ٜهٕٛ قس آطًع ع٢ً ٚد١ٗ  نأ

يعسّ ٚقٛي٘ إٍ  ;ؾٗٛ خاضزٷ عٔ ايؿطض ،ْٛطٙ ؾأقطٸٖا، أٚ أثاضت يسٜ٘ ايؿهٛى

ٕٵ مل تٛدب ي٘ ايتؿهٝو ;اؿهِ َٴكٹ ،ٚإ ؾٗٛ ٗ اؿكٝك١  ،طٸّا ع٢ً ٚد١ٗ ْٛطٙٚبكٞ 

 !ٜط٣ ْؿػ٘ أٚقٌ َٓ٘، ؾهٝـ ٜػٛؽ ي٘ ايطدٛع إيٝ٘؟

 .ؾُا ِٜٖٛ بايتؿكٌٝ إصنٛض ٗ نًُات بعهِٗ ٫ ٜبسٚ ي٘ ٚد٘ٷ

 

ٌٷ ؾايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ  ;ٚعسَ٘ ٤ُٟا ٜصنط بايٓػب١ إٍ ايتذعبٳضٴ ْعِ، ٖٓاى تؿكٝ

ؾبعهِٗ ٜط٣ يعّٚ ضدٛع إتذعٸ٨ إٍ  ;ٚٚقٛع٘ اختًؿٛا ع٢ً أْؿػِٗ ٤ٟايتذع بإَهإ

ُا ْػتؿٝسٙ َٔ ن٬َِٗ، بٳٗ سسٚز َا ضٴ ،ٚٚايسٙ ٚدسٸٙ &غرلٙ، نكاسب إعامل

 ١َ ٚايؿٗٝس ٚقاسب ايهؿا١ٜ ٚغرلِٖ.ٚخايؿِٗ ايع٬ٓ

ٍٸ قاسب ايهؿا١ٜ بعسّ اختكام أزٓي١ إساضى با٫دتٗاز إطًل  .ٚقس اغتس

ِّ اجملتٗس إطًل َع أْٸ٘ ىٚطنٝـ ٜطؾض ٚٓٻ)ٚأناف ايؿٝذ ايطؾيت:  ٦٘ ٘ ٜٚأخص بٛ

 .(19)(؟!ٌٖٚ ٖصا إ٫ٓ ضدٛع ايعامل إٍ اؾاٌٖ ؟!ٗ ِّٚ٘

ٍٷ ٤ٚاؿكٝك١ أْٸ٘ بعس تػًِٝ إَهإ ايتذعٟ يًكٍٛ بعسّ  ٚٚقٛع٘ ٫ ٜبك٢ فا

عاّ بهْٛ٘ عايٹُّا َا قاَت َٔ أْٸ٘ بعس ؾطض ا٫يت ،يٓؿؼ َا قًٓاٙ غابكّا ;اؿذٸ١ٝ

ٕٸ عًُو يٝؼ عذٸ١ٺ عًٝونٝـ ّهٔ إٔ ٜٴ اؿذٸ١ عًٝ٘ ٕٸ اؿذٸ١ٝ َٔ  ،كاٍ ي٘: إ َع أ

 ..يٛاظّ ايعًِ ايكٗط١ٜ؟

ٚٸٖصا نًٗ  ٍ َُٓٗا.٘ بايٓػب١ إٍ ا٭

 

َٸا ايجاْٞ ٖٓا ٫ ٜٓبػٞ اٱؾهاٍ ؾٝ٘، إشؾٗـ  أعين دٛاظ ؾتٛاٙ ع٢ً ٚؾك٘ـ  أ ٕٸ إ ٛ 
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َٔ ؾاضٕع أٚ ، َٔ ايًٛاظّ ايعك١ًٝ يًشذٸ١ٝ دٛاظ ْػب١ َ٪زٸ٣ َا قاَت عًٝ٘ إٍ َكسضٙ

ِٕ أٚ ٚٚٝؿ١ٚيٝؼ إطاز َٔ ايؿت٣ٛ إ٫ٓ اٱ .عكٌ ُٸا ٜطاٙ َٔ سه ٕٸ  .خباض ع ٚايٛاٖط أ

اٱضؾاز إٍ ٖصا اي٬ظّ  :ْٝع َا ٚضز َٔ ا٭زٓي١ ع٢ً دٛاظ اٱؾتا٤ ٜهٕٛ َٔ قبٌٝ

 ايعكًٞ.

 

َٸا ايجايح َٳًََهت٘ ٚمل ٜػتٓب٘ بعس سهُ٘ـ  ٚأ ُٹٌ  ؾٌٗ ًٜعّ ـ  أعين َا إشا مل ٜٴع

َٳًََهت٘ ٚايعٌُ ع٢ً ٚؾكٗا أٚ ٜػٛؽ ي٘ ايطدٛع إٍ ايػرل  ؟إعُاٍ 

ِّ ;ٖٓا َٛنع ا٫خت٬ف ٞٸؾاؾبا٥ٞ ٫ ٜػ ٕٸ تكًٝسٙ ؽ ايطدٛع يػرل ايكشاب ، ٜٚط٣ أ

ٚظعِ بعهِٗ ايطدٛع إٍ  .يؿاؾعٞ ٗ ضغايت٘ ايكس١ّٚب٘ قاٍ ا .ٍٚٵَع شيو خ٬ف اَ٭

َٳ  .(20)عساِٖ ٔٵايكشاب١ ٚايتابعٌ زٕٚ 

 ٔٵٖٖ ،ؾأداظ تكًٝس ا٭عًِ زٕٚ غرلٙ ;ٌ قُس بٔ اؿػٔ بٌ ا٭عًِ ٚغرلٙٚؾكٻ

 .ٖٛ زْٚ٘ أٚ َجً٘

ّٷنُا ؾكٻ ٚٸ ;بٌ َا ىكٸ٘ َٚا ٜؿيت ب٘ ٌ قٛ َٚٓعٛا ٗ  ;ٍؾأداظٚا ٗ ا٭

 .(21)ايجاْٞ

ٌٷ َا ىكٸ٘ بٌ َا ٜؿٛت ٚقت٘ يٛ اؾتػٌ با٫دتٗاز َٚا ٫  آخط ٗ ٖٚٓاى تؿكٝ

ٚٸ ;ٜؿٛت  .َٚٓع ٗ ايجاْٞ ;ٍسٝح أدٝع ٗ ا٭

ٌٌّ َٔ: أٓس بٔ سٓبٌ، ٚإغشام بٔ ضاٖٜٛ٘، ٚايجٛضٟ  .بُٝٓا أطًل اؾٛاظ ن

 .(22)ٚ٭بٞ سٓٝؿ١ ضٚاٜتإ

يٓٛط ٗ عَُٛٗا ٚإط٬قٗا ٚا ،ٚايعُس٠ ٗ إػأي١ ايتُاؽ أزٓي١ دٛاظ ايتكًٝس

 .١ٝ قٍٛ ايػرل بايٓػب١ يَ٘ٚع عسّ دٛاظ ايؿٍُٛ ٜؿٓو ٗ سذِّ .يؿٍُٛ َجً٘

ٕٸ قشٸ١ استذاز  ;ٚعٓس ايؿٓو ٗ اؿذٸ١ٝ ٜكطع بعسَٗا ٕا غبل إٔ قًٓاٙ َٔ أ

ِٸ ٗ خكٛم اؿذٸ١ ايٛاق١ً ٜكّٝٓا، َٚع  إٍٛ ع٢ً عبسٙ أٚ ايعبس ع٢ً ٫َٛٙ إْٸُا ٜت

نُا هعّ بعسّ تطتٝب يٛاظَٗا  ،بٗا هعّ ايعكٌ بعسّ قشٸ١ ا٫ستذازعسّ ايٝكٌ 

 ايػابك١ عًٝٗا، ٖٚٛ َع٢ٓ ايكطع بعسَٗا.

ِٸ ٖصٙ ا٭زٓي١ بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ ضدٛع اؾاٌٖ إٍ ايعامل إُه٢ َٔ قٹ ٌ ايؿاضع بٳٚأٖ

ٗٻاي٘ بايٓٗ ،عّا َٔ ايعٗٛزسٵَا نإ بٹ |َّا; يبسا١ٖ إٔ عٗسٙعٵدٳ ٛض ٗ ٜٓؿطز ؾٝ٘ دٴ



 االجتهاد والتجديد

َا  ؾ٪ِْٚٗ إعاؾ١ٝ ٚايكشٸ١ٝ ٚغرلُٖا زٕٚ اغذلؾازٺ بعًُا٥ِٗ ٚايطدٛع إيِٝٗ ٗ

 .قس أَه٢ ٖصا ايبٓا٤ |عإٔ ٜهٕٛ إؿطِّ ٫ بٴسٻهًٕٗٛ، ٚ

ٌٸ َٔ اٯٜات ٚا٭سازٜح أَجاٍ: غ٪اٍ )أٌٖ ايصنط( ٚ)آ١ٜ ايٓؿط( َا ٜهؿٞ  ،ٚيع

 ٗ ؼكٝل ٖصا اٱَها٤.

ٕٸ بٓا٤ ايعك٤٬  َٳًََهت٘ مٜؿطِّٚايٛاٖط أ يػع١ ايٛقت ٚتٛٓؾط  بٌ ايكازض ع٢ً إعُاٍ 

أزٚات ايبشح ٚبٌ غرل ايكازض، ؾٗٛ ٜأب٢ ع٢ً ايكازض إٔ ٜطدع إٍ ايػرل; يعسّ تكسٜك٘ 

كاب ببعض ايعٛاضض ؾايطبٝب ايصٟ ٜٴ .يعٓٛإ اؾاٌٖ عًٝ٘، ٚهٝع يػرل ايكازض شيو

ُٹٌ َعاضؾ٘ اـاقٸٚىؿ٢ ع٢ً ْؿػ٘ َٔ ؾٛات ايؿطق١ ؾُٝا يٛ أضاز إٔ  ١ ٗ تؿدٝل ٜٴعٵ

ٖٚهصا بايٓػب١ إٍ  .آخط ٜطدع عاز٠ّ إٍ اغتؿاض٠ طبٝبٺ ،يؿكسٙ بعض إعسٸات ;َطن٘

َٳًََهت٘إتسضِّ ًَََٕه١، ؾًٛ ُق عٗسٺ ٚيٓؿطن٘ دسٜسٳ .ز ٗ إعُاٍ  ض ٕجٌ ٖصا إٔ ٫ ٜكسض سِّبا

َٕ  .ض عًٝ٘ اغتٝعاب ْٝع تهايٝؿ١٘ يتعصٻَهًَإ٫ٓ عٔ ٖصٙ ا

َٸا إٍ  إٔ ٜطدع ٗ ،ٚٗ سسٚز بٓا٤ ايعك٤٬ ،اؿاٍ ٙٚعًٝ٘ ٗ ٖص َا ٜعذع عٓ٘ إ

ٕٵ نإ ٜطاُٖا ٗ عٳ ،ا٫ستٝاٙ أٚ تكًٝس ايػرل  ٕضٚاسس، ٚنإ ا٫ستٝاٙ غرل َتعصِّ ٕضطٵإ

َٸا  .ٕط٫ٚ َتعػِّ ٔ عًٝ٘ ٝتعٝٻؾطٙ أٚ عسّ بٓا٥٘ ع٢ً دٛاظٙ ض ا٫ستٝاٙ أٚ تعػټتعصټَع أ

َٸٔ ٗ ;ايػرل ايطدٛع إٍ  عُاٍ.أَا ٜكسّ عًٝ٘ أٚ ٜذلن٘ َٔ  يتشكٌٝ إ٪

ٖٖ ، &اختاض ٖصا ايتؿكٌٝ بٌ ايهٝل ٚعسَ٘ قاسب ايكٛاٌْ احمله١ُ ٔٵٚ

ٌٴ إاْع َطًكّا ٚدٛب )كاٍ: ؾْٚاقؿٗا،  ،ٚسذٸتِٗ ،سٝح عطض ضأٟ إاْعٌ َطًكّا ٚزيٝ

َٸ .إْاعّا ;ايعٌُ بٛٓٸ٘، إشا نإ ي٘ ططٜل ٚؾٝ٘ َٓع  .ٚبكٞ ايباقٞ ،ايسيٌٝٞ بخطز ايعا

ٔٸَا مٔ ؾٝ٘، َٚٓع ايتُٗه اٱْاع ٗ ٕٸ ا٭ق٣ٛ  .َع نٝل ايٛقت ٔ َٔ ايٛ ؾٛٗط أ

 .(23)(ٚاختكام اؿهِ ب٘ ،اؾٛاظ َع ايتهٝٝل

ٚإشا قضٸ ٖصا اتٸهشت أٚد٘ إٓاقؿ١ ٗ ْٝع ٖصٙ ا٭قٛاٍ، ؾ٬ ساد١ إٍ 

 اٱطاي١ بطزٸٖا.

 

َٸا سذٸ١ٝ قٛي٘ بايٓػب١ إٍ ايػرل ؾٗٛ َٛقٛفٷ ط ع٢ً ثبٛت دٛاظ ايتكًٝس، ٚتٛٗؾ أ
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 .ؾطا٥٘ إؿيت ايصٟ هٛظ تكًٝسٙ ؾٝ٘

ُٗٝسّا  ;ٚقبٌ إٔ ْسخٌ ٗ تؿكٌٝ إػأي١ وػٔ إٔ ْتػا٤ٍ عٔ َع٢ٓ ايتكًٝس

 ٙ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ٫.١َٝ٬يتُاؽ ايسيٌٝ بعس ؾطض دٛاظ

َٸا ايتكًٝس ؾٗٛ ٗ ايًػ١  .: دعٌ ايك٬ز٠ ٗ ايعٓلأ

 إ: أٟ دعٌ ايك٬ز٠ ٗ عٓل ايبعرل.طٳايكٹ َٚٓ٘ ايتكًٝس ٗ سرٸ

َٓٗا  ١ًْْ تٵُا ايتَكبٳ، ضٴف باقط٬ح ا٭قٛيٌٝ ٚايؿكٗا٤ بتعاضٜـ عسٸ٠طِّٚقس عٴ

َٸ  .١ ي٘ٗ بعض اـطٛٙ ايعا

ٍٕ ب٬ سذٸ١): أْٸ٘ (إػتكؿ٢)ؾؿٞ  عباض٠ ): (إسهاّ ا٭سهاّ)ٚٗ  ;(24)(قبٍٛ قٛ

ا٫يتعاّ بايعٌُ )ٖٛ:  (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)ٚٗ  ;(25)(ًَع١َ عٔ ايعٌُ بكٍٛ ايػرل َٔ غرل سذٸ١ٺ

ٕٵ ٖٛ ايعٌُ اعتُازّا ع٢ً ضأٟ ): (إػتُػو)ٚٗ  ;(26)(مل ٜعٌُ بعس بكٍٛ فتٗسٺ َعٝٸٔ ٚإ

 .(27)(ايػرل

ؾبعهٗا أخص ؾٝ٘ عسّ اؿذٸ١ٝ،  ;غع١ّ ٚنٝكّا ٗا كتًؿ١ْٖٚصٙ ايتعاضٜـ َٚا ٜؿبٗ

َٳ  .ٚاؾكُٗا ٔٵنتعطٜـ ايػعايٞ ٚاٯَسٟ ٚ

ِٸ َا قاَت عًٝ٘ اؿذٸ١ َٚا مل تُك  .ِٵبُٝٓا أطًل ايبعض اٯخط ايتعطٜـ يٝع

ُا ٚٗط َٔ ؾش٣ٛ يػإ بعهٗا تكٝٝسٖا َا قاَت عًٝ٘ اؿذٸ١، ؾٝهٕٛ بٳٚضٴ

 .ٕؿَٗٛ٘ عٓس ايػعايَٞؿّٗٛ ايتكًٝس يسٜٗا َبآّٜا 

ٕٸ ا٫خت٬ف ٗ ٖصٙ ايتعاضٜـ مل ٜكتكط ع٢ً ٖصٙ ايٓاس١ٝ ؾكس أخص  ;ع٢ً أ

بعهٗا ا٫يتعاّ بكٍٛ ايػرل ٗ َؿَٗٛ٘، بُٝٓا انتؿ٢ ايبعض اٯخط بايعٌُ اعتُازّا ع٢ً 

 .م بٌ ا٫يتعاّ ٚايعٌُضأٜ٘، ٚؾطٸ

بإضداع بعهٗا إٍ  ،ٚقس ساٍٚ بعض ا٭ع٬ّ إٔ هعٌ َطازِٖ َٔ اؾُٝع ٚاسسّا

  .، ٚاعتباض إطاز َٓ٘ ٖٛ خكٛم ايعٌُبعٕض

ٔٸ ٖص ا٫عتباض غرلٴ ، ٜٚأباٙ َا شنطٚٙ ٫خت٬ف إؿٌَٗٛ َٔ ٚاٖٕط ٚيه

 مثطات، َٓٗا:

ِٸ َات اجملتٗس، ؾٗٛ ع٢ً أسس  ،َا يٛ ايتعّ بكٍٛ فتٗسٺ ٚمل ٜعٌُ بعسٴ ث

سٺ; ٭ْٸ٘ مل ايتعطٜـ ايجاْٞ يٝؼ َكًٚٚع٢ً  ;٫يتعاَ٘ بايعٌُ ع٢ً قٛي٘ ;سٷايتعطٜؿٌ َكًٚ

 .َا ايتعّ ب٘ ٜعٌُ بعسٴ
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ٖٖ ٚٸٜكٍٛ بًعّٚ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس إٝت يهإ عًٝٓا إٔ ْٴ ٔٵؾًٛ نٓٸا مٔ  ٍ ًعّ ا٭

ٞٸيكسم ايتكًٝس ٗ  ;بايبكا٤ ع٢ً ايتكًٝس يعسّ قسق٘  ;سٓك٘، ًْٚعّ ايجاْٞ بتكًٝس اؿ

 ع٢ً ٚؾل شيو ا٫يتعاّ. يعسّ عًُ٘ ;عًٝ٘ ٗ ايتعاَ٘ ايػابل

ٔٸ ٖصٙ ايجُط٠ ْٚٛا٥طٖا إْٸُا تذلتٸب يٛ نإ يًؿٜ ايتكًٝس َٛنعٷ َٔ يػإ  ٚيه

ٔٸ ٫ تكًض إٔ تهٕٛ َػتٓسّا  نعٝؿ١ إ٫ٓ ٗ ضٚا١ٜٺ زٵٔطيؿٜ ايتكًٝس مل ٜٳ ا٭زٓي١، ٚيه

ِٕ ؾطعٞ  .ؿه

ِّٚايصٟ ٜٴ ؿٌ ْٝع إهًٖ ٌبٳض َٔ قٹٔ إعصِّػتؿاز َٔ ا٭زٓي١ ٖٛ يعّٚ ايتُاؽ إ٪

ـ  َع١ْٛ ا٭زٓي١ ايكاطع١ـ ٗ أؾعاشلِ ٚتطٚنِٗ، ٖٚٛ إْٸُا ٜهٕٛ بايٓػب١ إٍ اؾاًٌٖ 

أٟ  ،ُا ْاغب٘ َع٢ٓ ايتكًٝس ايًػٟٛبٳٌ ٚا٫عتُاز ع٢ً قٛشلِ، ٚضٴبطدٛعِٗ إٍ ايعايٹُ

َٳ ا ٖٚص .ٜطدع إيٝ٘ ٜٚعتُسٙ ٗ فا٫ت عًُ٘ ٔٵدعٌ َػ٪ٚي١ٝ أعُاي٘ ق٬ز٠ّ ٗ عٓل 

 .عٔ ا٫يتعاّ إع٢ٓ أدٓيبٌّ

َٚع غضِّ ايٓٛط عٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ؾإتبازض َٔ يؿٜ ايتكًٝس أْٸ٘ ايسيٌٝ ع٢ً قشٸ١ 

 .٫ أْٸ٘ ايعٌُ، ٚيصا ٜكاٍ: عٌُ عٔ ادتٗازٺ أٚ تكًٝسٺ ،ايعٌُ

ٕٸ ايصٟ ٜٓاغب ؾش٣ٛ ا٭زٓي١ ٖٛ َا أؾازٙ ٗ   ،ٗ تعطٜؿ٘ (إػتُػو)ٚاؿاقٌ أ

 .زّا ع٢ً ضأٟ ايػرلايعٌُ اعتُا :َٔ أْٸ٘

إ٫ٓ ٗ ضٚا١ٜ تؿػرل  زٵٔطٔٷ َا زاَت يؿ١ٛ ايتكًٝس مل تٳٚا٭َط بعس شيو ِّٖ

ّٸ)ايعػهطٟ:   جملٗٛي١ٝ ضاٟٚ ٖصا ايتؿػرل. ;، ٖٚٞ نعٝؿ١ْ(سٚٙإٔ ٜكًٚ ؾًًعٛا

 

 .ا٭زٓي١ ع٢ً سذٸٝتٗا يًٓتُؼ ;ْا إٍ َؿاِٖٝ ايتكًٝس يسِٜٗسٵٚإشا متٸ ٖصا عٴ

عسّ اؿذٸ١ٝ ٗ َؿَٗٛ٘ ٫ ٜكًض إٔ ٜهٕٛ  صؾتكًٝس ايػعايٞ ٚاٯَسٟ بعس أخ

ٍٕ ٗ عسّ قشٸ١ ايطنٕٛ إيٝ٘ ٕٷ ب٬ سذٸ١ٺ ;َجاضّا ؾسا نُا ٖٛ  ،إشٵ ايطنٕٛ إيٝ٘ ضنٛ

ض ي٘ يٛ َٚا ٖٛ إعصِّ !ايؿطض، َٚع عسّ اؿذٸ١ نٝـ ٜأَٔ ايعبس َٔ غا١ً٥ ايعصاب؟

 !ايؿ١ ايتهايٝـ ايٛاقع١ٝ؟ٚقع ٗ ك

بٗصا ايٓٛع  َٔ سكطِٖ َعطؾ١ اؿلٸ ،١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝؿٵػب إٍ اَؿٚايػطٜب َا ْٴ

ّٷ) ،َٔ ايتكًٝس ٕٸ ايٓٛط ٚايبشح سطا ٕٸ شيو ٖٛ ايٛادب، ٚأ شتاز َٚجٌ ٖ٪٤٫ ٫ ٜٴ .(28)(ٚأ
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ّٕ  .َعِٗ إٍ ن٬

َع تكطوِٗ  ،زٸٖإٓاقؿ١ زعا٣ٚ ٖ٪٤٫ ٚض ؾك٬ّ سٳَكعٳ أْ٘ٚايػطٜب َٔ ايػعايٞ 

 .بعسّ قٝاّ اؿذٸ١ ع٢ً قشٸ١ َجٌ ٖصا ايتكًٝس

 .باٱناؾ١ إٍ عسّ قٝاّ اؿذٸ١ عًٝ٘ قاَت ا٭زٓي١ ايكاطع١ ع٢ً ايطزع عٓ٘ٚ

ِّ أٚي٦و إكًٚح ب٘ ايهتو َٓٗا َا قطٻبٴػٵٚسٳ سٜٔ ايصٜٔ اعتُسٚا أقٛاٍ ٚأعُاٍ اب َٔ ش

ٕٸ آبا٤ِٖ ٫ ٜكًٕٓٛ عِٓٗ د٬ّٗط بِٗ ٚقاناتِٗ، َآبا٥ِٗ ٗ فاٍ ايتأثټ ٛٵ ﴿ :ع أ ٚٳَي َأ

ٕٳ آ ِٵ ٫َنا ٖٴ ٝٵ٦ّابٳا٩ٴ ٕٳ ؾٳ ٕٳٚٳ٫  ٜٳعٵكٹًُٛ ٗٵتٳسٴٚ ٜٳ خص ايػعايٞ ٚاٯَسٟ عسّ ٚ٭ ;(170)ايبكط٠:  ﴾ 

ضدٛع إكًٓس إٍ إؿيت اؾاَع يؿطا٥٘ اٱؾتا٤ يٝؼ َٔ  ااؿذٸ١ٝ ٗ َؿَٗٛ٘ اعتدل

 .لَٔ ططٜل ايتدكټ ذٸ١ عًٝ٘ـطٚد٘ بعس قٝاّ اؿ ;ايتكًٝس بؿ٤ٞٺ

ٕٵ اختًؿٛا َٚٔ سٝح ايٓتا٥ر ٜتٸ ،ٖصا ؿل أقشاب ايتعاضٜـ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ، ٚإ

 ّا.دسٸ ٔٷؾٝٗا ِّٖ ٚا٭َطٴ .ٗ ٚنع إكطًض ٚتعطٜؿ٘

 
 

 ب إٍ ايتع١ًُٝٝ َٔ سٛط ا٫دتٗاز ٚايٓٛط َبعح اغتػطابٺَا ْٴػ ٚإشا نإ ٗ

ٕٸ َ ٌٸ غطاب١ّ  ،ٚسط١َ ايتكًٝس ،ّٓاٝٵَٔ يعّٚ ا٫دتٗاز عٳ ،بًَب إٍ عًُا٤ سٳا ْٴػؾإ ٫ ٜك

 ;ٌ ع٢ً ٚاٖطٙعٔ شيو إشا سٴُ

ٚٸطٖصاص  ،يبسا١ٖ أزٓي١ دٛاظ ايتكًٝس بإع٢ٓ ايجاْٞ  .٫ّأ

ٌٸ اؿطن١ ا٫دتُاع١ٝ يٛ ُقٕٚ  ،ض شلا إٔ تطبٸلسِّا ًٜعّ َٓ٘ َٔ اخت٬ٍ ايٓٛاّ ٚؾ

 .ثاّْٝاطٖصاص 

َٸ١ َجٌ ٖصٙ ز، ٚايسٜٔ أٜػط ٚأزلض َٔ إٔ ٜهًٚطٳط ٚاَؿػٵعٔ ايعٴ ه٬ّؾ ـ ا٭

 .ايتهايٝـ

أًٜعَٕٛ  !َٚا أزضٟ َا ٜكٓع ايٓاؽ َٔ قبٌ بًٛغِٗ َطاتب ا٫دتٗاز ٗ ضأِٜٗ

ُا ٫ ٜعطؾٕٛ َٛاضزٙ، أٚ ٫ بٳٚضٴ ،ًٜعَٕٛ با٫ستٝاٙ أّ ،عًِٝٗ ٖٚٛ قٛٛضٷ ،بايتكًٝس

 ؟!ضإ ا٭َط بٌ احملصٚضٜٔٚٳنُا ٗ زٳ ،ِٗٔ ٗ سٚكٕ دٛاظٙ، أٚ مل ٜهٚٵٜطٳ

ٕٸ ٖصٙ ايسع٣ٛ مل ٜٴطٳزٵأٚايصٟ  ٜس بٗا يعّٚ ا٫دتٗاز ُا ُأضبٳبٗا ٚاٖطٖا، ٚضٴ خاي٘ أ

٫ ٗ ْٝع إػا٥ٌ; يعسّ إَهإ  ،ّٓا ع٢ً اؾُٝع ٗ أقٌ َػأي١ دٛاظ ايتكًٝسٝٵعٳ
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يٛ قضٸ إط٬م ن١ًُ ا٫دتٗاز ع٢ً ٖصٙ  ٖٚصا سلٌّ .ض أٚ ايتػًػٌٚٵيًعّٚ ايسٻ ;ايتكًٝس بٗا

َٸ، نُا غبل بٝاْ٘ ،ايبس١ٜٝٗ، ٚا٫دتٗاز َعٓاٙ )بصٍ اؾٗس( ٞ ٫ وتاز إٍ بصٍ ٚايعا

ّٕ ،يٝسضى يعّٚ ضدٛع اؾاٌٖ إٍ ايعامل دٗسٺ ٌٸ ٜٛ  .ٖٚٛ ٜعٝؿ٘ ٗ ٚاقع٘ ايعًُٞ ن

 

 :ْا إيٝ٘طٵنُا أؾٳ ،بإع٢ٓ ايجاْٞ ٜهاز ٜهٕٛ بسّٜٗٝا ٚزيٌٝ سذٸ١ٝ دٛاظ ايتكًٝس

َٸا يهْٛٗا أٚ  ;(29)نُا ٜعبٸط قاسب ايهؿا١ٜ ،١ٝدٹبٹًٚ ؾطط١ّٜـ  أعين اؿذٸ١ٝـ  إ

ِٷ عًٝٗا ٕٸ بٓا٤ ايعك٤٬ قا٥  .٭

ٌٸ ايتعبرل عٓٗا بـ ٕٸ ٚٵ)ايٛاٖط٠ ا٫دتُاع١ٝ( َأ ٚيع ٍ َٔ ايتعبرل ببٓا٤ ايعك٤٬; ٭

ٕٕ أٚ مل ٜٛدس، ٚإ٫ٓ ؾُا  ٚدٛزٖا نطٚض٠ْ ٚٴدٹس تبا ٕٸ أ٫ظ١َ يطبٝع١ اجملتُعات،  خاٍ أ

ٜػتطٝع إٔ ٜٓٗض أؾطازٙ  ،َُٗا نإ ؾأْ٘ َٔ اؿهاض٠ ،فتُعّا َٔ اجملتُعات

ٌٸ َا ٜتٸ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ؾِٝٗ عًُا٤  ،كٌ عٝاتِٗبا٫غتك٬ٍ بإعطؾ١ ايتؿك١ًٝٝ يه

ٗٸاشلِ إٍ عًُا٥ِٗ ٗٸاٍ; يرلدع د ٕٛ ،ٚد ٌّ ع٢ً م عإّا بايطبٸ  َِٓٗ َج٬ّ ٜهٕٛ ن

ٚاشلٓسغ١ ٚأقٍٛ اؿٹطٳف ٚايكٓاعات ٚغرلٖا، عٝح ٜػتػين عٔ ا٫غتعا١ْ باٯخطٜٔ 

٢ ا٭َِ ايبسا١ٝ٥ ٫ ّهٔ إٔ تتد٢ًٓ عٔ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٚستٸ .ٗ ؾ٪ٕٚ ايعًِ ٚإعطؾ١

 ْػبّٝا.

ٕٸ فتُع ايٓيبٸ يٝٓؿطز أؾطازٙ  ;عّا َٔ اجملتُعاتسٵَا نإ بٹ |ٚايصٟ ْعًُ٘ أ

عٝح ٫  ،با٫غتك٬ٍ بإعطؾ١ ايتؿك١ًٝٝ ٕدتًـ َا وتادْٛ٘ َٔ ؾ٪ٕٚ زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ

َٳ ;ٜتؿاٚتٕٛ َٔ سٝح ايعًِ ٚاؾٌٗ ٗٸاٍ إٍ ايعًُا٤ يٮخص َِٓٗ، ٚؾِٝٗ   ٔٵيرلدع اؾ

 ع إعطؾ١ َٔ َٓابعٗا.ل ٗ ا٭غٛام عٔ تتبټِؿنإ ٜؿػً٘ ايكٻ

ُّا تٵسٳ ، ٖٚٞ َٛدٛز٠ْ|ع٢ً عٗس ايطغٍٛ ٛدٛز٠ّٚإشا ناْت ٖصٙ ايٛاٖط٠ َ

ع٢ً خ٬ؾٗا ُ٭ثٹط عٔ ططٜل  ٗ اؾ١ًُ َٔ قبً٘ بإقطاضِٖ عًٝٗا، إشٵ يٛ نإ ي٘ تؿطٜعٷ

 .ؾه٬ّ عُٓٗا ،٢ َٔ ططٜل اٯسازايتٛاتط أٚ ا٫غتؿان١، ٖٚٛ َا مل ٜٴَٓكٌ ستٸ

ٖٓا وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ضٳ ٫ ٜكًض  ،يتكًٝساٯٜات ايٓا١ٖٝ عٔ ا :َٔ أَجاٍ ،عّازٵٚ

 نُا غبل بٝاْ٘ـ ٗ ايطزع عٔ ضدٛع اؾاٌٖ إٍ اؾاٌٖ  يصيو َا زاَت اٯٜات قطو١ّ

 نُا أزلٝٓاٖا. ،عٔ ٖصا ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ أٚ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٖٚٛ أدٓيبٌّ ،ـ
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ٕٸ أَجاٍ ـ، ع٢ً ٚٗٛضُٖا ٗ ايتكًٝس  بٓا٤ٶـ ط( ٚ)ايػ٪اٍ( ِؿآٜيت )ايٓٻ :ع٢ً أ

ُٸ تٵيت أَطٳا٭سازٜح اي ٚعؿطاتٴ إٍ  تٵ١ بايتكسٸٟ يٲؾتا٤، أٚ أضدعٳبعض أقشاب ا٭٥

 ٚيعّٚ ا٭خص ب٘ ٗ اؾ١ًُ. ،ٗ إَها٤ ٖصا ايبٓا٤ قطو١ْ ،بعهِٗ ي٬غتؿتا٤

يٝػت َٔ ا٭سهاّ ايتأغٝػ١ٝ َا زاّ ٖصا ايبٓا٤ ـ  خاٍأَا  ٗـ ٖٚصٙ ا٭زٓي١ 

ٚضٳزِّ َا ُأثرل سٍٛ ز٫يتٗا  ،اقا٥ُّا ٗ شيو ايعكط، ؾ٬ ساد١ إٍ ايسخٍٛ ٗ اغتعطانٗ

 .َٔ َٓاقؿاتٺ

 

ُټس اييت شنطٖٚا نجرل٠ْٚؾطا٥٘ إكًٖ  :ٗا أضبع١ْ، ٚأٖ

 اؿٝا٠.ـ 1

 ايعكٌ.ـ 2

 ا٭ع١ًُٝ.ـ 3

 ايعساي١.ـ 4

َٸا غرلٖا ع٢ً  أزٓي١ْ تٵنطٳؾكس شٴ ،ٚؾبٗٗا (ايبًٛؽ)ٚ (١ٜطِّاُؿ)ٚ (ايصنٛض١ٜ)َٔ  ،أ

ٖٚٛ يٛ  .شه٢ َٔ اٱْاع ع٢ً بعهٗاإ٫ٓ ؾُٝا ٜٴ ،بايس٫ي١ ْاٖه١ٺ ٖٚٞ غرلٴ .اضٖااعتب

ُٓت سذِّ ايصٟ ٫ ٜؿطٸم بٌ  ،ٝت٘ ٗ َجٌ ٖصا إكاّ يهإ ٖٛ ايطازع عٔ بٓا٤ ايعك٤٬متٸ ٚ

َٳتٖٛؾ ٔٵَٳ  .طمل تتٖٛؾ ٔٵطت ؾٝ٘ ٖصٙ ايكؿات ٚ

دٛز َجٌ ٖصا ايبٓا٤ ع٢ً َٚا عساٙ مل ٜجبت يٓا َا ٜكًض يًطزع، َع اؾعّ بٛ

 .|عٗسٙ

 

ٚاعتباض اؿٝا٠ ٗ سذٸ١ٝ قٍٛ إؿيت َٔ ايؿطا٥٘ اييت ٚقع ؾٝٗا ا٫خت٬ف 

 :نجرلّا

ٝٸ  ;َٚٓعٛا َٔ تكًٝس إٝت ابتسا٤ٶ ،ٕٛ َٔ ايؿٝع١ اعتدلٚا ٖصا ايؿطٙؾا٭قٛي

 .ٕٛ َِٓٗ شيوبُٝٓا أداظ ا٭خباضٜٸ

َٸا أٌٖ اي ؾبعهِٗ أداظٚا تكًٝس إٝت  ;نًُتِٗ ٗ شيو تٵػٓٸ١ ؾكس اختًَؿأ
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ٞٸ إشا تٛٓؾطت ؾٝ٘ ؾطا٥٘ ايتكًٝس ٛٸغٛا ايطدٛع إٍ اؿ َٚٓع ايبعض  ;ابتسا٤ٶ، نُا غ

ُٸ ،اٯخط َٔ تكًٝس ا٭سٝا٤  نابٔ ايك٬ح. ،١ ا٭ضبع١بٌ قكط ايتكًٝس ع٢ً ا٭٥

 

ٕٸ خ٬ف ا٭خباضٌٜ ٱخٛاِْٗ ا٭قٛيٌٝ إْٸُا نإ ٫خت٬ؾِٗ ٗ ٚايٛاٖط أـص 1ط

ٕٸ ٚٚٝؿ١ اجملتٗس إٔ ٜٓكٌ َهُٕٛ  ;ٚٚٝؿ١ اجملتٗس عٓس ايؿتٝا ؾا٭خباضٜٕٛ ٜعتكسٕٚ أ

َٴٚيٝؼ ي٘ إٔ ٜػتٓس ٗ ايؿتٝا إٍ َكسٸ ،ايطٚا١ٜ بؿتٝاٙ عٔ  طٷبٹدٵَات ْٛط١ٜ، ؾٗٛ 

٫ُٕٚ ٜؿذلٙ اؿٝا٠ ٗ سذٸ١ٝ خدل  ،إعكّٛ  .ؿام ايه١ًُباتٸ ،طبٹدٵا

ٕٸ اجملتٗسٳ َػتٓبٹبُٝٓا ٜط٣ ا٭قٛـص 2ط ْ٘ يًشهِ َٔ ا٭زٓي١، ٚقس يٕٝٛ ٚغرلِٖ أ

َٴ ٕٵ بٹدٵٜهٕٛ بعهٗا ْٛطّٜا، َٚا زاّ نصيو ؾٗٛ يٝؼ  ٕط سٌ ٜؿيت عٔ إعكّٛ، ٚإ

ُٴ .أخدل عٔ اؿهِ أٚ ايٛٚٝؿ١ ٛٸبٹدٵٚع٢ً ٖصا ؾسيٌٝ اؿذٸ١ٝ بايٓػب١ يً ّ ط إْٸُا ٜتك

َٳ ،غدلٙ ٙٺ ببكا٤ اؿٝا٠ٓٴٖٚٛ غرل  ٛٻ ;ٛ ّ بطأٜ٘ ٚزيٌٝ اؿذٸ١ٝ بايٓػب١ إٍ إؿيت إْٸُا ٜتك

ٛټ  ض ٚايتبسٸٍ، ٖٚٛ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٓٛطّا باؿٝا٠.ايكابٌ يًتط

٫ ٗ  ،ٗ أقٌ ٚٚٝؿ١ اجملتٗس ؾاخت٬ف ا٭خباضٌٜ َع ا٭قٛيٌٝ اخت٬فٷ

١ ٫ ٜكًض إٔ ٜهٕٛ خ٬ؾّا ٗ َٛنع ايه٬ّ; ؾد٬ؾِٗ ٗ ٖصٙ إػأي .ؾطا٥٘ اٱؾتا٤

 ٭ْٸ٘ بايٓػب١ إيِٝٗ أؾب٘ بايػايب١ باْتؿا٤ إٛنٛع.

ٚإقطاضٙ ع٢ً ا٫قتكاض ع٢ً  ،ٚخ٬ف ابٔ ايك٬ح َع إخٛاْ٘ أٌٖ ايػٓٸ١ـص 3ط

ُٸ  .كٌ ٚبعض ا٭زٓي١إْٸُا نإ َػتٓسٙ إْاع احملٚك ،ٚسط١َ تكًٝس غرلِٖ ،١تكًٝس ا٭٥

ؾُٝا  ،١ ا٭زٓي١نُا عطؾٓا ق١ُٝ بكٝٸ ،ايؿٝذ إطاغٞ ق١ُٝ ٖصا اٱْاعٚقس عًُٓا َٔ 

 ؾ٬ ْعٝس ؾٝٗا ايه٬ّ. ،غبل

ٕٸ  ;ؾعُس٠ اـ٬ف إشٕ ٖٛ َا بٌ أنجط١ٜ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ١ َٔ ا٫عتباض ٚعسَ٘ ٭

َٸا يٝػت شات َٛنٕٛع ٫خت٬ؾٗا ٗ َب٢ٓ ٚٚٝؿ١ اجملتٗس، أٚ يٝػت  ;ا٭قٛاٍ اُ٭خٳط إ

ُٸٝ  يعسّ ابتٓا٥ٗا ع٢ً أغاؽ. ;١ٺبصات أٖ

 

ٚقبٌ إٔ ْؿشل أزٓي١ ايططؾٌ إتشاٚضٜٔ ْٛزٸ إٔ ْتعطٸف ع٢ً ا٭قٌ ٗ ٖصٙ 

 .إػأي١ يٛ اعتدلْا أْؿػٓا ع٢ً ؾٛو َٔ أَطٖا
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ٕٸ  ٕٸ ايؿٓو ٗ اؿذٸ١ٝ نافٺ يًكطع بعسَٗا; ٭ ٚأٚٓٸٓا إشا تصٓنطْا َا قًٓاٙ َٔ أ

إ٫ٓ َع ايعًِ، َٚع عسّ ايعًِ ٫ فاٍ ي٬ستذاز، اتٸهض يٓا َٛقؿٓا  ا٫ستذاز ٫ ٜهٕٛ

ٞٸ اؾاَع يًؿطا٥٘  َٸ١ ـ ْٛطّا ٫تؿاقِٗـ َٔ ايطدٛع إٍ اؿ ; بإدعا٤ َجً٘ ٚإبطا٥٘ يًص

 ٚايؿٓو بايٓػب١ إٍ إٝت ٫خت٬ف نًُتِٗ ٗ شيو.

 

َنط شلِ ٗ َكاّ أٚ تٴصٵ تٵطٳنز بعهِٗ عٔ ٖصا ا٭قٌ بإَٔٛض شٴٚقس خط

 ا٫غتس٫ٍ، ٖٚٞ:

ط( ٚ)غ٪اٍ أٌٖ ايصنط( ِؿآٜيت )ايٓٻ :، أَجاٍايتُػٸو بإط٬م ا٭زٓي١ ايًؿ١ٝٛ ـ1

 .َٔ ايهتاب ايععٜع

ٝٳا ;ٚطٛا٥ـ َٔ ايطٚاٜات ايسآي١  ،نإ بعهٗا ٜأَط بعض ايطٚا٠ بايتكسٸٟ يًُؿتٵ

أَط بايطدٛع ٚا٫غتؿتا٤ إٍ بعض ٚنإ بعهٗا ٜ ;با٬ٕظ١َ ع٢ً دٛاظ ا٭خص َِٓٗ

ُٸ  .زٕٚ تكٝٝسٺ باؿٝا٠ ،١أقشاب ا٭٥

 عٔ ٖصٙ ا٭زٓي١: ٚقس ُأدٝب

ٕٸ طبٝع١ ايػ٪اٍ ٚاٱْصاض تكتهٞ ايطدٛع إٍ ؾدٕلـ أ ُٸٔ اعتباض  ،َعٝٸٔ بأ ؾتته

 ٫ َع٢ٓ يػ٪اٍ غرل ا٭سٝا٤ أٚ إْصاضِٖ. اؿٝا٠، إش

ٕٸ ٖصٙ ا٭زٓي١ ٫ ٜعٚيٛ غًٚـ  ب ٫ َع٢ٓ ٭ٕ  ٛشلا يًُدتًؿٌ بايؿت٣ٛ; إشكٌ سلِ ؾإ

ٕٸ َع٢ٓ دعٌ اؿذٸ١ٝ شلُا تبٓٸُٝٗا سٳٚيٛ ع٢ً غبٌٝ ايبٳ ،سْٞ ايؿاضع بإتٓاقهٌٜٴعبِّ ٍ; ٭

 !ً٘، ٚنٝـ ّهٔ شيو َع اؾعّ َدايؿ١ إسساُٖا يًٛاقع؟بٳَعّا َٔ قٹ

ِّ َع إٝت بايؿت٣ٛ ُا ٫ إش َع اتؿاقٗ ;َٚٛنع اـ٬ف ٖٛ قٛض٠ اخت٬ف اؿ

 ٫ َٛنٛع١ٝ شلصا ايتعٌٝ. إش ;يتعٌٝ أسسُٖا بايصات تبك٢ مثط٠ْ

ُٕ ـ2 ٕٸ ايع١ًٓ اييت أٚدبت طبٹدٵقٝاغٗا ع٢ً عسّ اعتباض اؿٝا٠ ٗ سذٸ١ٝ قٍٛ ا ; ٭

ُٕ ٕٸ ٚٚٝؿت٘ اٱخباض  ;ٗ إؿيت ٖٚٞ َتٛٓؾط٠ْ ،ط ٖٞ سهاٜت٘ عٔ ايٛاقعبٹدٵسذٸ١ٝ قٍٛ ا ٭

 عٔ اؿهِ أٜهّا.

ُٕ ;َع ايؿاضم ايهبرل إْٸ٘ قٝاؽٷ ٚاؾٛاب: ط إْٸُا ٜػتٓس ٗ إخباضٙ عٔ بٹدٵؾا

ٍ ٗ ٚاقع َا أسػٸ٘ إشا ايٛاقع١ إٍ اؿؼِّ ٚاؿسؽ ايكطٜب َٓ٘، ٚبكا٤ اؿٝا٠ ٫ ٜبسِّ
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ُا ىتًـ ايكازقٕٛ ٗ إخباضِٖ إشا أخدلٚا عٔ نإ قازقّا ٗ إخباضٙ، ٚيصيو قًٖ

 .ٚاسس٠ ٚاقع١ٺ

 سٝاّْا إٍ َكسٸَات ْٛط١ٜ، ٖٚٞ ؽتًـ باخت٬ف إؿتٌبُٝٓا ٜػتٓس إؿيت أ

ٚقدلّا ع٢ً ايبشح، بٌ ؽتًـ باخت٬ف إطاسٌ  عًُّا بأقٍٛ ا٫غتٓباٙ، ٚشنا٤ٶ

يتٛٓؾط  ;َٚا أنجط َا عسٍ إؿتٕٛ عٔ ؾتا٣ٚ غابك١ٺ .ايع١ًُٝ اييت هتاظٖا إؿيت ايٛاسس

 !نٝؿٝات ا٫غتٓباٙا٭زٓي١ ع٢ً خ٬ؾٗا، أٚ يعٜاز٠ ػاضبِٗ ٗ َعطؾ١ 

ٔٴ ض يًُذتٗسٜٔ َٔ ا٭َٛات اغتُطاض اؿٝا٠ شلِ َا ٜٴسٵسَِّٚا ٜسضٜٓا يٛ ُق خٹٌ ايعَ

ٛٸض ٚايتػٝرل َٚع ٖصا نٝـ ٜػًِ قٝاغٗا ع٢ً اٱخباض َع  !ع٢ً آضا٥ِٗ ٚؾتاٚاِٖ َٔ ايتط

 !ٚدٛز ٖصا ايؿاضم ايهبرل؟

ؾٝ٘ ٗ  سسٜحٷٖصا نًٓ٘ بٓا٤ ع٢ً ايكٍٛ عذٸ١ٝ أقٌ ايكٝاؽ، ٚغٝأتٞ يٓا 

ٕٵ ،َٛنع٘  ؾا٤ اهلل تعاٍ. إ

ِّ ، بٓا٤ ايعك٤٬ ـ3 سٝح ٫ ٜؿطٸم ٗ ضدٛع اؾاٌٖ إٍ ايعامل بٌ ايعامل اؿ

ٖٚصا ايبٓا٤ يٛ متٸ ٗ قٛض٠ ايتػاٟٚ بُٝٓٗا  .بُٝٓٗا عهِ ٖصا ايبٓا٤ ٚإٝت، ؾٗٛ كٝٸطٷ

وتاز إٍ إَها٤ٺ َٔ ت أعًِ، إ٫ٓ أْٸ٘ ٭ع١ًُٝ أٚ قٛض٠ َا إشا نإ إَٝٔ سٝح ا

ٌٸ ،ايؿاضع إكسٸؽ  .أٚ عسّ ضزٕع ع٢ً ا٭ق

طض ٚقٛع َكسإم َٔ َكازٜل ٖصٙ زع إْٸُا ٜتشٓككإ إشا ُؾٚاٱَها٤ ٚعسّ ايطٳ

ٕٵ ;إػأي١ أَاّ ايؿاضع ؾأقطٸٙ أٚ مل ٜطزع عٓ٘ ٛٻ نأ أٚ  |ض ٚاقع١ّ ٚقعت أَاّ ايٓيبٸْتك

ٕٚ ي٘ أٚ زْٚ٘ ـٷ عإّا َقًٓس ؾٝٗا َهًٖ ^أسس إعكٌَٛ َٴػا ٝتّا َع ٚدٛز عامل سٞٛ 

 .ع٢ً شيو أٚ مل ٜطزع٘ |بايؿه١ًٝ، ُٖٚا كتًؿإ بايؿتٝا، ؾأقطٸٙ ايٓيبٸ

ٛټ إش َع عًُ٘  ;ايٛقٛع عاز٠ّ َٚجً٘ ْازضٴ ،ض شيو أٚ إثبات٘ تاضىّٝاَٚٔ أٜٔ يٓا تك

١ ٚا٭خص عٔ إػأي |َع إَهإ غ٪اٍ ايٓيبٸ ،با٫خت٬ف ٫ تكٌ ايٓٛب١ إٍ تكًٝسٙ

 ؟!عٓ٘

ؾايكٍٛ بٛدٛز ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ غرل إطزٚع عٓ٘ ٗ خكٛم ٖصٙ إػأي١ ٫ ىًٛ 

 .عٔ اؾت٦اتٺ

ٖٓا ٜٴ ٕٸ ٖصا ايبٓا٤   .٢ بٌ ا٭سٝا٤ٓو ٗ ٚدٛزٙ َع ا٫خت٬ف ستٸؿٳع٢ً أ

أٚ ثبت اٱْاع  ،ؿ١ٝٛايًاغتؿاز٠ خكٛق١ٝ اؿٝا٠ ٗ ا٭زٓي١  تٵع٢ً أْٸ٘ يٛ قشٻ
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ع٢ً عسّ دٛاظ تكًٝس إٝت ابتسا٤ٶ; نإ شيو ناؾّٝا ٗ ايطزع عٔ ٖصا ايبٓا٤  (30)إسٸع٢

ٚٴدٹ  س.يٛ 

ٚأَطٖا أٖٕٛ َٔ شيو . ع٢ بًٛغٗا إٍ عكط إعكٌَٛسٻع١ اييت ٜٴغرل٠ إتؿطِّ ـ4

١ ٗ قٛض٠ يبسا١ٖ عسّ قٝاَٗا ع٢ً ايطدٛع ا٫بتسا٥ٞ إٍ ا٭َٛات، ٚغاقٸ ;ايبٓا٤

 ا٫خت٬ف.

ٕٸ ٖصٙ اؿذٸ١ٝ ناْت ثابت١ّ ،ابا٫غتكش ـ5 يكٍٛ اجملتٗس ساٍ سٝات٘،  بتكطٜب أ

 ؾتػتكشب.، ٜٚؿٓو ٗ اضتؿاعٗا بإٛت

١ ١ٝ ايؿع١ًٝ، ٚأخط٣ يًشذٸٕٝٸ ا٫غتكشاب تاض٠ّ ٜهٕٛ يًشذٸإ شيو: ٔٚاؾٛاب ع

 .اٱْؿا١ٝ٥

َٸا اؿذٸ١ٝ ايؿع١ًٝ تٗس يعسّ ابت٥٬٘ بتكًٝس ٖصا اجمل ;ٗ سٓك٘ ؾٗٞ مل تهٔ ثابت١ّ أ

َٸا يعسّ َعاقطت٘ ي٘ ;ساٍ سٝات٘ ٕٸ قٛي٘ مل ٜهٔ سذٸ١ّ عًٝ٘ ;إ يٛدٛز فتٗسٺ أعًِ  ;أٚ ٭

ِٸ أضنإ ا٫غتكشاب بايٓػب١ إيٝ٘ .َٓ٘ بسا١ٖ تٛٓقؿ٘ ع٢ً  ;َٚع عسّ ايٝكٌ بجبٛتٗا ٫ تت

ٌٕ غابٕل ٚؾٛو ٫سل ٌٳ): ×يٝهٕٛ َكساقّا يكٛي٘ ;ٜك  .(بايؿٚو ٫ تٓكض ايٝك

ٕٵ ;ٜٛط اؿذٸ١ٝ ايؿع١ًٝ با٫غتكشاب ايتعًٝكْٞعِ، ّهٔ تك ٕٸ ٖصا ٜٴ نأ كاٍ بأ

يٛدب عًٝ٘  ،ٚناْت ٚٚٝؿت٘ ايطدٛع إيٝ٘ ،إكًٚس يٛ نإ ٗ سٝا٠ شيو اجملتٗس

ٕٸ إط٬م أزٓي١ ا٫غتكشاب ٫ تؿطِّ .تكًٝسٙ، ؾاٯٕ هب با٫غتكشاب م بٌ ٚقس قٌٝ: إ

 .ا٫غتكشابٌ ايتٓذٝعٟ ٚايتعًٝكٞ

ٔٸ ٕٸ ا٫غتكشاب ايتعًٝكٞ يٝؼ عذٸ١ٺايتشك ٚيه ٫بت٥٬٘ غايبّا بإعاضن١  ;ٝل أ

بعسّ  ن١ْؾاؿذٸ١ٝ ايجابت١ ٖٓا با٫غتكشاب ايتعًٝكٞ َعاضٳ ;با٫غتكشاب ايتٓذٝعٟ

ٔٸ ايتهًٝـ، ٚيٝؼ أسسٴ اؿذٸ١ٝ اييت ناْت ثابت١ّ ُٖا سانُّا ع٢ً ي٘ قبٌ بًٛغ٘ غ

 .٤خ٬ؾّا يبعض أغاتصتٓا ا٭د٬ٓ ،اٯخط

ط ع٢ً أقٌ دطٜإ ا٫غتكشاب ايتعًٝكٞ َٔ َنصٵباٱناؾ١ إٍ َا ٜٴ ،ٖصا

 ٗا ٗ ا٭قٍٛ.َٚٛنعٴ ،اٱؾها٫ت

َٸا اؿذٸ١ٝ اٱْؿا١ٝ٥ اجملعٛي١ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ ؾٗٞ غرل َع١ًَٛ  ٚأ

َع غضٸ ايٓٛط ٚ .ػع ٕا بعس َٛت قاسبٗا٫ تتٸ ؾٛاظ إهازٖا نٝٸك١ّ ;ايجبٛت ٗ سٓك٘

 بعسّ اغتكشاب عسّ اؾعٌ ايجابت ي٘ قبٌ ايبًٛؽ. ن١١ْ ؾٗٞ َعاضٳعٔ ٖصٙ اؾٗ



 االجتهاد والتجديد

 ;َٚا ٜٴكاٍ عٔ اؿذٸ١ٝ ٜٴكاٍ عٔ اؿهِ ايٛاٖطٟ ايجابت بٗا ٗ ساٍ سٝات٘

ؾإٔ اغتكشاب ا٭سهاّ ايجابت١ ٗ ايؿطا٥ع ايػابك١،  ،يًؿٓو ٗ غع١ اجملعٍٛ ٚنٝك٘

 .باٱناؾ١ إٍ َعاضنتٗا باغتكشاب عسّ اؾعٌ

ٓا عذٸ١ٝ قٛي٘ ناؾّٝا تِ ٖصٙ ا٭زٓي١ ع٢ً دٛاظ ايطدٛع إيٝ٘ نإ ؾٗهٚإشا مل ت

ٕٵ بعسَٗا، ؾ٬ ساد١ إٍ ايتُاؽ ا٭زٓي١ ع٢ً عسّ دٛاظ ـ  نُا غبل إٔ قًٓاـ ْكطع  ٭

 .َٔ اٱْاع ٚغرلٙ ،ايطدٛع

ٕٸ ا٭قٌ ايعكًٞ َع عسّ ايسيٌٝ ا٫دتٗازٟ أٚ ا٭قٌ ايؿطعٞ يٛ نإ  ،ع٢ً أ

ٞٸ ،٢ ايتدٝرل بُٝٓٗآٖاى َا ٜػاعس عً ضإ ا٭َط بٌ ايتعٌٝ ٚٳيسٳ ;ٜكتهٞ تعٌٝ اؿ

َٸا إٔ ٜهٕٛ َعٝٸّٓا يٛ نإ يًشٝا٠ َسخ١ًٝ أٚ ططؾّا ٗ ايتدٝرل،  إش ;ٚايتدٝرل ٞټ إ اؿ

ٞٸَٚع استُاٍ ايتعٌٝ ٗ عامل اؿذٸ١ٝ ٜتعٝٻ َٸ١ ب٘ ;ٔ ا٭خص بكٍٛ اؿ  ،يًعًِ بدلا٠٤ ايص

 بايططف اٯخط. ٚايؿٓو بدلا٤تٗا ٗ ا٭خص

 

ٚاؾذلاٙ ايعكٌ ٗ إؿيت ٜهاز ٜهٕٛ َٔ ايبسٜٗٝات، ؾ٬ فاٍ ٱطاي١ 

 .ؾ٬ َع٢ٓ ؾعٌ اؿذٸ١ٝ ي٘ ،١ٜٛ قٍٛ اجملٕٓٛػٵيبسا١ٖ َي ;اؿسٜح ؾٝ٘

ِٸ ٕٛ ،إ٫ٓ إشا نإ اؾٕٓٛ أزٚاضّٜا ايًٗ ٔټ ٗ شٵٜػتهٌُ قٳ ع٢ً م ٕٕ ٚه ٛٙ ٗ آ

ٛٙ ٚتٛٓؾط ؾطا٥٘ ايتكًٝس ؾٝ٘ ٫ َاْع َٔ ايطدٛع إيٝ٘ ٚا٭خص شٵؾؿٞ ساٍ قٳ ،ٕ اٯخطاٯ

 يؿٍُٛ ا٭زٓي١ ي٘. ;بكٛي٘

 

َٸا اؾذلاٙ ا٭ع١ًُٝ ٗ سذٸ١ٝ قٛي٘ يس٣ اخت٬ؾِٗ ٗ ايؿت٣ٛ ؾكس اختًؿت  ٚأ

َٳ) ;نًُتِٗ ؾٝ٘ َٳ٢ ٫ٜ ٜتدٝٸط بِٝٓٗ ستٸ ٔٵؾُِٓٗ  ؾا٤ َِٓٗ، بٌ ًٜعَ٘  ٔٵأخص بكٍٛ 

ا٫دتٗاز ٗ أعٝإ إؿتٌ َٔ ا٭ٚضع ٚا٭زٜٔ ٚا٭عًِ، ٖٚٛ َصٖب أٓس بٔ سٓبٌ ٚابٔ 

ٚاختاض ايػعايٞ شيو  .(31)(غطٜر ٚايكٓؿاٍ َٔ أقشاب ايؿاؾعٞ ْٚاع١ َٔ ا٭قٛيٌٝ

ُٳٍ عٓسٟ إٔ ًٜعَ٘ اتٸٚٵٚاَ٭)سٝح قاٍ:  ٕٸ ايؿ ٔٵباع ا٭ؾهٌ، ؾ أعًِ،  &اؾعٞاعتكس أ

ٗٸٞ ٖٚٛ  .(32)(ٚايكٛاب ع٢ً َصٖب٘ أغًب، ؾًٝؼ ي٘ إٔ ٜأخص َصٖب كايؿ٘ بايتؿ
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ل ايجاْٞ اٱْاع عًٝ٘، ٚعٔ ٚاٖط ايػٝٸس ٗ بٌ عٔ احملٚك) ،إؿٗٛض بٌ أع٬ّ ايؿٝع١

ٚشٖب ايكانٞ أبٛ بهط ْٚاع١ َٔ ) ;(33)(ُات عٓس ايؿٝع١نْٛ٘ َٔ إػًٖ (ايصضٜع١)

َٕا٭قٛيٌٝ ٚايؿك تػاٚٚا أٚ  غٛا٤ٶ ،ؾا٤ َٔ ايعًُا٤ ٔٵٗا٤ إٍ ايتدٝرل ٚايػ٪اٍ 

ٖٖ .(34)(تؿانًٛا  .(35)تأخٸط عٔ ايؿٗٝس ايجاْٞ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ شيو ٔٵٚعٔ ْاع١ 

 

ِٸ َا اغتٴ ٍٸ ب٘ يعسّ اعتباض ايؿطٙ َع ا٫خت٬ف ٗ ايؿت٣ٛ:ٚأٖ  س

َع اخت٬ف  ،م بٌ ا٭عًِ ٚغرلٙ، سٝح مل تؿطِّايػابك١ إط٬م ا٭زٓي١ ايًؿ١ٝٛـ 1

ًٚٓٗا ع٢ً قٛض٠ ا٫تؿام  .ْٚسض٠ ا٫تؿام ٗ ايؿت٣ٛ ،إػ٪ٚيٌ عاز٠ّ ٗ ايعًِ ٚإعطؾ١

ٌٷ  ع٢ً ا٭ؾطاز ايٓازض٠. ٓ

ٖٓا غبل بٝاْٜ٘ٚتٸ سْٞ ايؿاضع َٔ اَتٓاع إٔ ٜٴعبِّ ،هض اؾٛاب عٔ ٖصا 

َٔ ًٓٗا ع٢ً قٛض٠ اتؿاقِٗ بايؿت٣ٛ، ٖٚٛ يٝؼ  ٫ بٴسٻاع بإتٓاقهٌ، َٚع ٖصا ا٫َتٓ

ٕٸ ايٓاؾطٜٔ قًٖٚغاقٸ ،سٸع٢نُا ٜٴ بٓازٕض ُا ىتًؿٕٛ إشا ناْٛا ١ ٗ َٛضز اٯٜتٌ; ٭

 .يكطب عٗسِٖ َكسض ايتؿطٜع ;ٗ ايٓكٌ، ِٖٚ أؾب٘ بإددلٜٔ َِٓٗ باجملتٗسٜٔ ثكاتٺ

 ؿاقِٗ ٫ ْعطف ي٘ ٚدّٗا.ؾايكٍٛ بٓسض٠ اتٸ

، اغتكطاض ايػرل٠ ٗ عٗس إعكٌَٛ ع٢ً ا٭خص بؿتا٣ٚ ايعًُا٤ إعاقطٜٔ شلِـ 2

 ٚعسّ ضزعِٗ عٔ شيو. ،َع ايعًِ باخت٬ف َطاتبِٗ بايعًِ ٚايؿه١ًٝ

بايتؿهٝو ٗ ٚدٛز َجٌ ٖصٙ ايػرل٠ َع ايعًِ با٫خت٬ف،  ٚاؾٛاب عٔ شيو

 ×أٚ اٱَاّ |ايٓيبٸٚدٛز ع بٌ إتعاضف ٗ َجٌ ٖصٙ إٛانع عاز٠ّ إٔ ٜؿعع ايػا٥ٌ َ

 ُٗا ؾا٤.ز ٚايتؿهٝو، ٫ٚ ٜأخص بأِّيٝكطع ع٢ً ْؿػ٘ ططٜل ايذلزټ ;إيٝ٘

 .بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ايتدٝرل بُٝٓٗا غرل إطزٚع عٓ٘ـ 3

ِټ ٕٸ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً خ٬ؾ٘ ;ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ ٫ ٜت ؾايٓاؽ ٫ ٜطدعٕٛ  ;يبسا١ٖ أ

 ،ٚخاق١ّ ٗ قٛض٠ اخت٬ؾِٗ ٗ ايطأٟ ،ا٭ؾهٌ إٍ إؿهٍٛ َٔ أٌٖ اـدل٠ َع ٚدٛز

ٔٵ )ٜكٍٛ ايػعايٞ:  .طّا إشا أخطأ ايٛاقعٕ ايعاٌَ ع٢ً ٚؾل ضأٟ إؿهٍٛ َككِّٚٵٜٚطٳ َٳ

ٌٷ ٚيٛ  ;طّا نآَّاّٜا َككِّؾػكاٙ زٚا٤ٶ بطأٜ٘ نإ َتعسِّ ،ٖٚٛ يٝؼ بطبٝبٺ ،َٳٔطضٳ ي٘ طؿ

ٕٵ نإ ٗ ايبًس ط .ضادع طبٝبّا مل ٜهٔ َككٸطّا ؾدايـ  ،ؾاختًؿا ٗ ايسٚا٤ ،بٝبإؾإ
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ض ي٘ اغتعُاٍ زٚا٤ طّا يٛ قسِّبُٝٓا ٫ ٜطاٙ ايعك٤٬ َككِّ ،(36)(ا٭ؾهٌ عٴسٻ َككٸطّا

 ٚيٛ أ٢ْٗ َطٜه٘ إٍ إٛت.  ،ا٭ؾهٌ

ّٳ ٜبصٍ ؽ ا٭ؾهٌ يٛ أضازٚا ايبٓا٤ َٛاشلِ ايطا١ً٥ ٗ اختٝاض إٗٓسايٓاؽ أ ٚع٬

يٛ مل ٜهٔ َجٌ ٖصا ايبٓا٤ قا٥ُّا  ،ٝب ا٭ؾهٌ؟ ٖٚهصا...ٚايطب ؟ِ ا٭ؾهٌَج٬ّ؟ ٚإعًٚ

 .ٚغاق١ٺ ٗ قٛض٠ اخت٬ؾِٗ ،ع٢ً اـ٬ف

ِٸ أزٓي١ اعتباض ٖصا ايؿطٙ ٖٛ ٖصا ايبٓا٤ ٕٸ أٖ ايصٟ مل ٜجبت ايطزع عٓ٘ ، ٚغٝأتٞ أ

 بؿ٤ٞٺ َٔ ٖصٙ ا٭زٓي١.

ٍٸ ب٘ )اٯَسٟ( َٔ ـ 4 ٕٸ ايكشاب١ نإ ؾِٝٗ ايؿانٌ ٚإؿهٍٛ )َا اغتس َٔ أ

ٕٸ اـًؿا٤ ا٭ضبع١ ناْٛا أعطف بططٜاجملتٗسٜٔ ك١ ا٫دتٗاز َٔ غرلِٖ، ٚشلصا ، ؾإ

، (عٴهټٛا عًٝٗا بايٓٛادص ،عًٝهِ بػٓٸيت ٚغٓٸ١ اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ َٔ بعسٟ) :×قاٍ

ٌّ): ×ٚقاٍ ٚأعطؾهِ باؿ٬ٍ ٚاؿطاّ َعاش بٔ  ،ٚأؾطنهِ ظٜس ،أقهانِ عً

َٳ (،دبٌ ٛٳاّ ٚ  .باع يًُذتٗسٜٔ ٚا٭خص بكٛشلِ ٫ غرل٘ ا٫تٸؾطنٴ ٔٵٚنإ ؾِٝٗ ايعٳ

ٓٵ ٜٴ ٛٳاّ ا٫دتٗاز ٗ ًٌَ عٔ أسسٺ َٔ ايكشاب١ ٚايػٻَكَٚع شيو مل  ـ تهًٝـ ايعٳ

 .باع إؿهٍٛ ٚا٫غتؿتا٤ ي٘ َع ٚدٛز ا٭ؾه٫ٌٚ أْهطٳ أسسٷ َِٓٗ اتٸ ،أعٝإ اجملتٗسٜٔ

 .سّ إْهاضٙ ٚإٓع َٓ٘ا داظ َٔ ايكشاب١ ايتطابل ع٢ً عٕ دا٥ٕع ٚيٛ نإ شيو غرلٳ

ٚي٫ٛ إْاع  .(ِِ اٖتسٜتٴاقتسٜتٴ بأِِّٜٗ ،أقشابٞ نايٓذّٛ): ×ٜٚتأٜٸس شيو بكٛي٘

 .(37)(ٍٚٵايكشاب١ ع٢ً شيو يهإ ايكٍٛ َصٖب اـكّٛ َأ

ِٸ  . ٚندل٣ٶ قػط٣ٶ ،ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ ٫ ٜت

َٸا َٔ سٝح ايكػط٣ ِټ َذطٸز ع; أ ٕٸ إثبات اٱْاع ٚايتطابل ٫ ٜت  ;سّ ايٓكٌؾٮ

ٍٸا ٖٛ َعٕ ٕٸ عسّ ايٛدسإ ٫ ٜس ع٢ً عسّ ايٛدٛز، بٌ وتاز إٍ ْٛل ع٢ً  طٚفٷ َٔ أ

ٖٚٛ َا مل ، عسّ اـ٬ف َٔ َعاقطِٜٗ، أٚ ا٫ط٬ع ع٢ً ٚاقعِٗ ايتاضىٞ تؿك٬ّٝ

ٚٻ  ٙ. ٕ أنجطٴٜٴس

َٸا َٔ سٝح ايهدل٣ ٕٸ ٖصا اٱْاع ; ٚأ ُٓت سذٸٝت٘ـ ؾٮ ؾٗٛ ٫ ٜعسٚ نْٛ٘  ـ يٛ 

٢ يٛ نإ ٚستٸ .اييت ٫ إط٬م ؾٝٗا ٜؿٌُ قٛض٠ إدتًؿٌ ٗ اؿهِ ،ٔ ا٭زٓي١ ايًب١َِّٝ

 .نُا غبل ٗ ا٭زٓي١ ايًؿ١ٝٛ ٗ خكٛم إدتًؿٌ ،ؾٗٛ يٝؼ عذٸ١ٺ ٖٓاى إط٬مٷ

أٚ عسّ ايعًِ با٫خت٬ف ع٢ً  ،ؿاقِٗ ٗ اؿهِٔ ٖٛ قٛض٠ اتٸٚايكسض إتٖٝك
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ٌٸ  .ا٭ق

ٕٸ ايعٳ قٕٛ بٌ عًٞٛ َٚعاش بٔ ٛٳاّ ٗ قسض اٱغ٬ّ ناْٛا ٫ ٜؿطِّع٢ً أْٸا ْؿٓو أ

ٚبٌ أبٞ غؿٝإ َٚطٚإ بٔ اؿهِ ٗ ايطدٛع إٍ أِِّٗ ؾا٩ٚا، َع عًُِٗ  ـ َج٬ّـ دبٌ 

 .ٗ ا٫خت٬ف ٗ اؿهِ

َٚا ٜٴكاٍ عٔ ٖصا اٱْاع ٗ عسّ سلٛي٘ يًُتٓاقهٌ ٜٴكاٍ عٔ ا٭زٓي١ ايًؿ١ٝٛ 

ُٓت ز٫ي١ّيٛ ق ،اييت َطٸ شنطٖا  .شٸت غٓسّا ٚ

 .ٚاعتباضٙ غٓٸ١ّ ،ٚغٝأتٞ اؿسٜح عٓٗا ٗ سذٸ١ٝ قٍٛ ايكشابٞ

يهٕٛ تؿدٝك٘  ;ز ايطاؾع١ يٛدٛب ايطدٛع إٍ ا٭عًِطٳط ٚاَؿػٵأزٓي١ ايعٴـ 5

 .دّٝا غايبّاطٳسٳ

 ٚإٓاقؿ١ ؾٝٗا أٜهّا َٔ سٝح ايكػط٣ ٚايهدل٣. 

َٸا َٔ سٝح ايكػط٣ ط أٌٖ اـدل٠ ٗ ز ع٢ً تٛٗؾطٳط ٚاَؿػٵؾًعسّ ٚدٛز ايعٴ أ

َٸٞ أنجط َٔ تعٌٝ اجملتٗسٜٔ ،تعٝٝٓ٘  ،ٌٖٚ وتاز تعٝٝٓ٘ إٍ َ٪١ْ بايٓػب١ إٍ ايعا

 ١ ٗ عكٛضْا ٖصٙ؟ٚغاقٸ

َٸا ايهدل٣ ٕٸ َٛنٛع أزٓي١ اَؿؾًُ ٚأ  ،ز ايؿدكٞطٳز ٖٛ اَؿطٳا غبل بٝاْ٘ َٔ أ

ُٻطٳؾٛدٛز اَؿ ،٫ ايٓٛعٞ ، ز َٔ ا٭ؾداممل ٜتشطٻ ٔٵز ايٓٛعٞ ٫ ٜطؾع اؿهِ ع

 .ز ايؿدكٞ يٛ نإ ؾٗٛ َككٛضٷ ع٢ً َٛضزٙطٳٚاَؿ

ٕٸ َػأيتٓا إْٸُا ٖٞ ؾُٝا يٛ أَهٔ تؿدٝل ا٭عًِ ٚعسّ ا٫خت٬ف بٝٓ٘  ،ع٢ً أ

ٚإشا ناْت ٖصٙ ا٭زٓي١ ٫ تهؿٞ يطؾع ايٝس عٔ يعّٚ تكًٝس ا٭عًِ ؾٌٗ  ،ٚبٌ غرلٙ

 تعٝٸٔ اعتباض ٖصا ايؿطٙ؟ ى أزٓي١ْٖٓا

 

 شنط ايعًُا٤ عسٸ٠ أزٓي١: 

ٌ ايؿاضع عٓ٘ بٳايصٟ غبكت اٱؾاض٠ إيٝ٘، ٚمل ٜجبت ايطزع َٔ قٹ ،بٓا٤ ايعك٤٬ـ 1

 َٓ٘ عاز٠ّ.  َع أْٸ٘ َطأ٣ٶ

عطنٓا ضأٟ  ٔٵٖٖ ،يٛدٛز إدايؿٌ َٔ ايعًُا٤ ٖٚٛ َٛنع َٓاقؿ١ٺ. اٱْاعـ 2

ِٕ َِٓٗ ٗ بسا١ٜ اؿسٜ  ح.قػ
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ٓا َٔ ٖصٙ بٴػٵٚسٳ. اييت ْٛقـ ؾٝٗا غٓسّا ٚز٫ي١ّ ،بعض ا٭سازٜح ايهعٝؿ١ـ 3

 .ا٭زٓي١ بٓا٤ ايعك٤٬ يتعٌٝ ٖصا ايؿطٙ

ٕٸ ؾٖهٓا ٗ سذٸ ١ٝ قٍٛ غرل ا٭عًِ ٜهؿٞ يًكطع َٚع غضِّ ايٓٛط عٔ شيو ؾإ

 بعسَٗا.

 ،ْب ا٭ع١ًُٝٚاستًُٓا ايتعٌٝ ٗ دا ،اٱْاع ع٢ً ايتدٝرل ٗ إدتًؿٌ ٚإشا متٸ

ضإ ا٭َط ٚٳنإ َكته٢ زٳ ،إش ٫ متٌُ ايتعٌٝ ٗ داْب غرل ا٭عًِ ;نُا ٖٛ ايؿطض

 ٔ ايطدٛع إٍ ا٭عًِ.بٌ ايتعٌٝ ٚايتدٝرل ٗ اؿذٸ١ٝ ٖٛ ايتعٌٝ; ؾٝتعٝٻ

 

ُات ضغاٍ إػًٖٱضغاي٘ إ ;َٓ٘ عٓس اؾُٝع َؿطٚؽ ٚؾطٙ ايعساي١ ؾُٝا ٜبسٚ أَطٷ

 .ٗ نًُاتِٗ

ٍٸ ي٘ ٗ نًُاتِٗ  : بـ ٚقس اغتس

، ٚاعتدلٙ ضازعّا يبٓا٤ (39)ٚايػٓٸ١ (38)َٔ ايؿٝع١ ٚاسسٺ ٚقس سهاٙ غرلٴ :اٱْاعـ 1

 . ايكٝس ٖصا اعتباض عسّ ع٢ً ـ يٛ متٸـ ايعك٤٬ 

ٕٸ ايعك٤٬ ٫ ٜػإٚٚ بٌ إػتٗذل ٗ ْتا٥ر َا ٜٓت :بٓا٤ ايعك٤٬ـ 2 ٗٞ إيٝ٘ يبسا١ٖ أ

ٗ  ،س عطؾ١ٝ َا ٜكٍٛ، ؾِٗ أنجط ٚثٛقّا ٚاط٦ُٓاّْا إٍ ايعاٌَ بطأَٜ٘ٚا ٜ٪َٔ ب٘ ٚإتكِّ

 .َٔ ْكٌ ضأٜ٘ ٚؾتٛاٙ ،٢ َع ايٛثٛم ٗ قسم َا ىدل ب٘قٛض٠ تػاٟٚ أٌٖ اـدل٠، ستٸ

ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايبٓا٤ يٛ ْٛقـ ٗ ٚدٛزٙ بايٓػب١ إٍ َطًل أٌٖ اـدل٠ ٗ بك١ٝ 

ٔٸاجملا٫ت ؾ ِٸ بايٓػب١ إٍ عامل ايتعًٌٝ ٬ أٚ  ؾايٓاؽ تط٣ بطبعٗا ٗ إكًٖس ;إٓاقؿ١ تت

ٌ َٚٔ ايكعب تؿهٝهِٗ بٌ ُجټ .٫٘ أخص ايطأٟ ؾك ،َٛنعّا ي٬قتسا٤ ٚاحملانا٠

ُٻ طت تٖٛؾ ٔٵٚاقعِٗ ايٓاؾع ٚاٱّإ بكٛي٘، ؾِٗ ٗ ٖصا اؿاٍ ٜٓػاقٕٛ إٍ ا٭خص ع

 .ٚقٛي٘ ٚتطى اٯخطدٛاْب ا١َ٤٬ٕ بٌ ؾعً٘ 

ٕٸ ايؿاضع ٫ ّهٔ إٔ ٜٴ ٕٸ  ;٣ٶعبٸسْٞ بكٍٛ ايؿاغل ٚهعً٘ َكتسع٢ً أ يعًُ٘ أ

َٸ ط بٛاقع إكًٖس ٚقانات٘ َِٓٗ إٍ ا٭خص بكٛي٘، ؾًٛ قسٸض ٕكًٖسٺ إٔ ١ أغطع إٍ ايتأثټايعا

ّٸيهإ تأثرلٙ ع٢ً ا ،ٖٚٛ ٜعاقطٖا يٌٝ ْٗاض ،٢ٜٗٓ عٔ ؾطب اـُط يؿتٛاٙ عطَتٗا  يعٛا

ٍٕ ٜكسض عٓ٘ ٗ ايتػاَض بؿطبٗا أنجط بهجرٕل  .َٔ أيـ قٛ
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ٕٸ ٚٚٝؿ١ إطدع ٚٚٝؿ١ إَا١َ، ٚؾػ ت٘، ٚنِ از اٱَاّ ؾػاز يطعٝٸَٚٔ ٖٓا قٌٝ: إ

ُٸ ،ا ايتاضٜذ عٔ اْٗٝاض فتُعاتٺ ٫ْٗٝاض سٓهاَٗاثٓسسٻ ١ّ ايصٜٔ اؽصٚا َٔ أْؿػِٗ أ٥

 ؟!يًٓاؽ ٜكتسِْٚٗ ٗ أعُاشلِ

٫ ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ َٛنعّا يًؿٚو  ي١ ؾٝ٘ ٗ دٛاظ ايطدٛع إيٝ٘ أَطٷؾاعتباض ايعسا

 .عاز٠ّ

ٕٸ ٖصا ايبٓا٤ ع٢ً ايتدٝرل بُٝٓٗا ُٕ ،ع٢ً أ  يهإ يٛ متٻ ،ع٢ ٗ أيػ١ٓ بعهِٗسٻا

ٕٸ ٚيػتٴ .ضزٕع عسّ إٍ قتادّا ٔټ أ ُٸ |سازث١ّ ٚاسس٠ ٚقعت أَاّ ايٓيبٸ أٚ ١ أٚ أسس ا٭٥

ٚضٴدٹع ؾٝٗا إٍ  ،ٜإ ٗ ايعًِ ٚكتًؿإ ٗ ايؿػل ٚايعساي١اختًـ ؾٝٗا فتٗسإ َتػاٚ

ٍٕ عٵً٘، أٚ مل ٜطزٳبٳٚمتٸ إَها٩ٖا َٔ قٹ ،ايؿاغل  .عٓٗا عا

 ؾإثبات اٱَها٤ أٚ عسّ ايطزع ٗ غا١ٜ اٱؾهاٍ. 

َٸا بكٝٸ َٔ إط٬قات ا٭زٓي١ ايًؿ١ٝٛ  ،ط ع٢ً ايتدٝرل بُٝٓٗاَنصٵ١ ا٭زٓي١ اييت تٴأ

 َٔ عسّ سلٛشلا يًُدتًؿٌ. ،َا غبل ساشلا ٗؾكس عطؾت  ،ٚغرلٖا

ُٕ ،ٚاٱْاع ع٢ً ايتدٝرل ٗ إتػاٌٜٚ  ;يٛ متٻ ؾٗٛ ٗ غرل ٖصٙ إػأي١ ،ع٢سٻا

ٌٸ َٔ زٳ ضإ ا٭َط بٌ ايتعٌٝ ٚٳيسع٣ٛ اٱْاعات َٔ ايػٓٸ١ ٚايؿٝع١ ع٢ً خ٬ؾ٘، ٫ٚ أق

 . عامل اؿذٸ١ٝ َٔ ايتعٌٖٝٓا غبل َا ٜكتهٝ٘ سهِ ايعكٌ ٗ تٳايصٟ عطِؾ ،ٚايتدٝرل

ٕٸ إطتهع عٓس إتؿطِّ (إػتُػو)ٚٗ  ٕٛ ٫ )ع١ أ قسح إعك١ٝ ٗ ٖصا إٓكب ع٢ً م

 .عاي١ٝ ٫ تٴعاسٳِ ٫ٚ تٴػًَب ؾايعساي١ إعتدل٠ عٓسِٖ َطتب١ْ .ػسٟ عٓسِٖ ايتٛب١ ٚايٓسّ

ّٸٚاٱْكاف أْٸ٘ ٜكعب دسٸ ِّ ا ٜتٸيًؿت٣ٛ، نُ ّا بكا٤ ايعساي١ يًُطدع ايعا ؿل شيو ٗ ن

ؾإٕ شيو  ;شات )َطاقب١ ٚقاغب١( ١ عاي١َٝطتب١ٺ قٜٛٸ ٔٵإشا مل تُه ،عكٕط أٚ ْاع١ٺ

 .(40)(يٮقساّ ٓي١َْٳعٳ

ٕٸ عًُا٤ ايٓؿؼ ٜؿٗهٕٛ نجرلّا ٗ غ١َ٬ اغتٓباٙ اؿهِ ايؿطعٞ  ع٢ً أ

عٛاٌَ ٖٚٞ  ،يتشٓهِ عٛاٌَ ايتدلٜط ٗ اغتٓتاداتِٗ غايبّا ;عاز٠ّ َٔ أَجاٍ ٖ٪٤٫

 بعهٗا ٫ ؾعٛضٟ.

٫ٚ ز٫ي١ّ،  ،غٓسّا ْاٖه١ٺ ٖٚٞ غرلٴ .يؿ١ٝٛ شنطٖٚا ٫عتباض ايعساي١ أزٓي١ْ تٵبكٝٳ

ا شنطْاٙ َٔ ٕ ;بعس إٔ ناْت ْتٝذتٗا َٛاؾك١ّ ،ؾ٬ ساد١ إٍ عطنٗا َٚٓاقؿتٗا

ع٢ً ٖصا ا٭قٌ ٫ ٜعٜس ٗ مثطات  ٗا سان١ُّٚنْٛٴ .ا٭قٌ ايعًُٞ يٛ أَهٔ إُاَٗا
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 ١.إػأي

 

كٌ اتكا٫ّ اييت تتٸ ،َٚا زَٓا قس عطؾٓا ا٫دتٗاز ٚبعض ٬َبػات٘ ٚأسهاَ٘

ُٸ ُٕكأضٕ;َباؾطّا أٚ غرل َباؾط َٗ ٕٸ عًٝٓا إٔ ْعٛز إٍ ا٭قٍٛ ايعا١َ  ،١ ايباسح ا ؾإ

ٗاز، غٛا٤ َا ٜتعًٓل خصت ٗ َؿّٗٛ ا٫دتٚايكٛاعس اييت تطدع إيٝٗا تًهِ اؿذر اييت ُأ

ٕٵ .َٓٗا با٭سهاّ ايؿطع١ٝ أّ بايٛٚا٥ـ ايؿع١ًٝ أٚ ايؿطع١ٝ عًٝٓا إٔ  إٔ تكٍٛ: ؾ٦تٳ ٚإ

ٚٸي١ٝ اييت ٜطدع إيٝٗا اجملتٗس ٗ َكاّ ا٫غتٓباٙ; يٓهع أٜسٜٓا ع٢ً  ْعٛز إٍ إكازض ا٭

ٓذعً٘ أغاغّا ي ;ٓٗٝٓا إيٝ٘ ايسيٌٝ ايكطعَٞٛانع ا٫تؿام ٚا٫خت٬ف َٓٗا، ًْٚتُؼ َا ٜٴ

 .يًُكاض١ْ

ٚٸٍ ٖصٙ إكازض ٚغٝٸسٖا باتٸ  ؿام ايه١ًُ:ٚأ

 

ٌٻ  ،|٘ قُسايصٟ أْعي٘ ع٢ً ْبِّ ،ٚإطاز بايهتاب ٖٛ نتاب اهلل ععٻ ٚد

 .ٌ ٗ اْتكا٤ أيؿاٚ٘ ٚقٝاغت٘خٵزٳ |زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًٓيبٸ ،أيؿاّٚا َٚعاْٞ ٚأغًٛبّا

نُا  .َٔ ا٭سهاّ ٚأزٸاٖا بأغًٛب٘ اـامٸ |ع٢ً ايٓيبٸؾًٝؼ َٓ٘ َا أْعٍ 

ٚمل ٜجبت ُْٛ٘ َٔ قٹبٳً٘  ،|ثط ْعٚي٘ ع٢ً ايٓيبٸٖٚٛ َا ُأ ،يٝؼ َٓ٘ اؿسٜح ايكسغٞ

ؾ٬ ػطٟ عًُٝٗا  ،ٚتؿػرل ايكطإٓ ٚتطْت٘ يٝػا َٔ ايكطإٓ ٗ ؾ٤ٞٺ .ٗ غًو ايكطإٓ

 .ح إؼٸ٫ٚ َٔ سٝ ،٫ َٔ سٝح ايت٠ٚ٬ ،١أسهاّ ايكطإٓ اـاقٸ

ّٕ إْٸُا ٖٛ باعتباض نْٛ٘  ٚثبٛت اؿذٸ١ٝ يًتؿػرل إشا نإ قازضّا َٔ َعكٛ

ؿام إػًٌُ، ٫ٚ أعطف كايؿّا ٖٚصٙ ا٭َٛض َٛنع اتٸ .٫ باعتباضٙ َٔ ايهتاب ،غٓٸ١ّ

َٕ ،إ٫ٓ َا ٜبسٚ َٔ أبٞ سٓٝؿ١ ،ٗ شيو ٛٸظ ايكطا٠٤ بايؿاضغ١ٝ ٗ ايك٠٬  ٫  ٔٵسٝح د

ٕٸ تػٜٛػ٘ ايكطا٠٤ بايؿاضغ١ٝ ٫  .(41) ٜكسض ع٢ً ايكطا٠٤ بٗا٫ٚ ،ٜعطف ايعطب١ٝ ٚايٛاٖط أ

نُا ٚدٸ٘ ب٘  ،ٟ عٔ ايكطإٓ َع ايهطٚض٠بٌ ٫عتكازٙ أْٸ٘ شٹِنطٷ ٜٴذع ،يهْٛٗا قطآّْا

ٔٸ ايكاعس٠ ع٢ً  .ٖٚٞ أقطب إٍ تطبٝك٘ يكاعس٠ إٝػٛض ٗ َجٌ إكاّ .ن٬َ٘ ٚيه
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َٚكته٢ ايكٛاعس ٗ َجٌ إكاّ  .إٛاضز إٓكٛق١ ؾ٬ ٜٴكاض إيٝٗا إ٫ٓ ٗ ،خ٬ف ا٭قٌ

ٍٕ ،ض ؾطط٘غكٛٙ إؿطٚٙ يتعصټ ٕٸ ايك٠٬ ٫ تػك٘ عا ٕٸ  َٚع ٚدٛز ايسيٌٝ ايكا٥ٌ: إ ؾإ

يعسّ ايسيٌٝ  ;ض، ٫ إبساشلا بايذل١َْكته٢ ايكاعس٠ غكٛٙ ؾطط١ٝ ايكطا٠٤ َع ايتعصټ

 ع٢ً يعَٚٗا.

١٥ آ١ٜٺ تكطٜبّا اُ(، َٓٗا ٔػ6342ػت )ٕ ايهطِٜ ؾبًآٜات ايكطآ ٝٳتٵٚيكس ُأسك

ٛٳٕض بًؼ فُٛعٗا ) ( غٛض٠، بسأت 114تتعًٓل با٭سهاّ، ٚقس اْتُٛت ٖصٙ اٯٜات ٗ غٴ

ِٵ ﴿بايؿاؼ١ ٚختُت بػٛض٠ ايٓاؽ، ٚآخط َا ْعٍ َٓٗا قٛي٘ تعاٍ:  ُٳًِتٴ َيُه ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ اِي

ُٳ ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ُٵتٴ عٳًَ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ٚٳضٳنٹٝتٴ َيزٹٜٓٳُه ِٴ أٱغٵ٬تٹٞ  ، ٚقس ْعيت (3)إا٥س٠:  ﴾ّٳ زٹّٜٓاُه

 |َٔ ايطٚاٜات ٗ ايّٝٛ ايجأَ عؿط َٔ شٟ اؿذٸ١، بعس إٔ ْاز٣ نُا ٗ نجرٕل

ِٸ ×ب١ٜ٫ٛ عًٞٛ  .(42)ٗ غسٜط خ

 

َٸا سذٸٝت٘ ؾٗٞ أٚٗط ٚأندل َٔ إٔ ٜٴ بعس إٔ ثبت  ،خ عٓٗا يس٣ إػًٌُسٻشٳتٳأ

ُٕٛدٹب يًتٛاتٴ ٌٻ ٚثبت بإعذاظٙ قسٚضٙ عٔ اهلل ععٻ .ي٘ |كطع بتبًٝؼ ايٓيبٸطٙ ا ٚإشا  .ٚد

ِّ ؾ٤ٞٺ بعس شيو ٜٴمل ٜٴ  كَطع؟كَطع عذٸ١ٝ َجً٘ ؾبأ

ّا ٗ َسيٛي٘ ؾُا نإ ْكٸ ;٫ْتٗا٥ٗا إيٝ٘ ;ٚغٝأتٞ أْٸ٘ أغاؽ أنجط اؿذر اٯت١ٝ

ؾشذٸٝت٘  ،ّاٚنإ ٚاٖط ،ؿام إػًٌُ، َٚا استٌُ اـ٬ف ؾَٝ٘ٓ٘ نإ سذٸ١ّ باتٸ

ٕٸ سذٸ١ٝ ايٛٛاٖط أٚنض َٔ إٔ طٵٚقس غبل إٔ أؾٳ .تٓتِٛ ٗ باب سذٸ١ٝ ايٛٛاٖط ْا إٍ أ

َا زاّ ايبؿط قس دط٣ ٗ تؿاُٖ٘ ع٢ً ا٭خص بٗا، بٌ يٛ أَهٔ  ،ٜٴَطاٍ ؾٝٗا اؿسٜح

ٍٕ  .إٔ ٜتد٢ًٓ عٓٗا ٕا اغتكاّ ي٘ ايتؿاِٖ عا

ٕٸ عكط ايٓيبٸ يٝٓؿطز ايٓاؽ ب٘ ٗ ; كٛضعّا َٔ ايعسٵَا نإ بٹ |ٚقًٓا بأ

ٚع٢ً  ،١ اْؿطز بٗا، بٌ ْعٍ بًػ١ ايعطبخاقٸ ٫ٚ نإ يًكطإٓ ططٜك١ْ .أغايٝب تؿاُِٖٗ

خاق١ يبٝٸٓٗا  ٚيٛ ناْت ي٘ ططٜك١ْ .ططٜكتِٗ ٗ تساٍٚ ا٭سازٜح ٚا٭خص بٛٛاٖطٖا

ٌٸ|ًٓيبٸيايكطإٓ  َٸا َٔ ططٜل ايتٛاتط أٚ اٯساز ع٢ً ا٭ق  ٘ٵُٜؿ ٖٚصا َا مل .، ٚيبًػتٓا إ

 ع٢ً اٱط٬م. رٷب٘ َ٪ضِّ

ٕٸ َٔ ططٜك١ ايؿاضع إكسٻ ؽ اييت غاض عًٝٗا ا٫عتُاز ع٢ً َٚا أْٸٓا ْعًِ أ
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ٕٸ بعهٗا تهٓؿًت ببٝاْٗا ايػٓٸ١  ،ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً ٝٸ١ّٓـ ٚأ يًُطاز َٔ  عهِ نْٛٗا َب

شيو، نإ عًٝٓا قبٌ إٔ ْعتُس ع٢ً أقاي١ ايٛٗٛض ايؿشل عٔ  ،ـ ي٘ ايهتاب ٚؾاضس١ّ

 .ْٛطّا ٫نتُاٍ سذٸٝت٘ ;٢ إشا ٦ٜػٓا َٔ ايعجٛض عًٝ٘ ٚمتٸ اْعكاز ايٛٗٛض أخصْا ب٘ستٸ

أٚ عجطْا ع٢ً َكٝٸس أٚ  ،َٔ ايهتاب أٚ َٔ ايػٓٸ١ إتٛاتط٠ َٚت٢ عجطْا ع٢ً ْاغٕذ

 ١.ضؾعٓا أٜسٜٓا عٔ سذٸ١ٝ ايٛٗٛض ٗ سسٚز َا تكتهٝ٘ تًو ا٭زٓي١ اـاقٸ ،ككٸل َٓٗا

 

ٚغا١ٜ َا ّهٔ . َٚا ٚضز َٔ ايتؿهٝو ٗ سذٸ١ٝ ٚٛاٖط ايكطإٓ أَطٷ ٫ ٜػتكِٝ

٫ ؽًٛ نًٓٗا َٔ  ،ـ عٔ ايعٌُ بٗا أَٛضٷصنط َٔ ا٭غباب اييت تكتهٞ ايتٛٗقإٔ ٜٴ

 َٓاقؿ١، ٖٚٞ:

 ٭َطٜٔ: ;ـ عٔ ايعٌُ بٗاَا ْٴػٹب إٍ ا٭خباضٌٜ َٔ زع٣ٛ ايتٛٗقـ 1

سات ع٢ً عَُٛات٘ كات َٔ ايػٓٸ١ أٚ َكِّككِّ ٚٸايعًِ اٱْايٞ بططأـ 

ٌٴ .ٚإط٬قات٘ ٢ ستٸ ،ٖصا ايعًِ ّٓع َٔ ايتُػٸو با٭قٍٛ اؾاض١ٜ ٗ أططاؾ٘ َٚج

 .ايعُّٛ ٚاٱط٬م ٞٵايًؿ١ٝٛ َٓٗا، نأقايتٳ

ٌٵ ٖٚصا اٱؾهاٍ قشٝضٷ ْٳُك ِّ ٖصٙ إكٝٸسات  يٛ مل  بًعّٚ ايؿشل ٗ َٛا

ٌٸ ايعًِ اٱْ ،ٚإدكٸكات ايٞ َا ٜعجط عًٝ٘ َٓٗا ٚبعس ايٝأؽ َٔ ايعجٛض ع٢ً ٚس

ٌٸ ايعًِ اٱْايٞ ٫ َاْع َٔ دطٜإ ا٭قٍٛ ٗ ،غرلٖا  ;٢ َٔ ا٭ططافَا تبٓك َٚع س

ٛټ  .ٟٚسٵٍ ايؿٓو ؾٝٗا إٍ ؾٛو بٳيتش

ٕٸ ٖصٙ ايؿب١ٗ ٫ ؽتلٸ ِٸ ستٸ ع٢ً أ بعس ايعًِ  ،٢١ ٚٛاٖط ايػٓٸبايهتاب، بٌ تع

ٕٸ ايؿاضع إكسٻ  ،ٕٚكًش١ٺ ;هاٍ أسٝاّْابعٗا ٗ ايبٝإ ا٫تٸنإ َٔ ططٜكت٘ اييت اتٻ ؽبأ

 ع٢ً ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً.

 ا٭سازٜح ايٓا١ٖٝ عٔ ايعٌُ بايهتاب.ب ـ 

 ٕٸ ا٭سازٜح ايٛاضز٠ ع٢ً قػٌُ:إ: عٓٗاٚاؾٛاب 

ِٷ َٓٗا ٜطزع عٔ تؿػرل ايهتاب بايطأٟ ٚايٕٛٓٛ ٚا٫غتشػإ  ، ٖٚٞ أدٓب١ْٝقػ

٭ْٸٗا ٫ ؼتاز إٍ تؿػرل،  ;كّاّ; ـطٚز ايعٌُ بايٛٛاٖط عٓٗا ؽكټعٔ َٛنع ايه٬

ُٸ  ٫ ايٛٛاٖط. ،ٝاتٚإْٸُا تؿػٸط ايػٛاَض ٚإع
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 .ٚايكػِ اٯخط ٢ٜٗٓ عٔ ا٫غتك٬ٍ بايعٌُ بايٛٛاٖط زٕٚ ايطدٛع إٍ ايػٓٸ١

 ٚقس أخصْا ب٘ عٓسَا أيعَٓا أْؿػٓا بهطٚض٠ ايؿشل ٚايٝأؽ َٔ ايعجٛض ،ٖٚصا قشٝضٷ

 .ع٢ً ايكط١ٜٓ قبٌ ا٭خص بايٛٗٛض

ٕٸ ٖٓاى طٛا٥ـ َٔ ايطٚاٜات ٜطدع بعهٗا إٍ ايهتاب ٚهعً٘ َكٝاغّا  ،ع٢ً أ

ُٸيذلدٝض بعض ا٭سازٜح ع٢ً بعٕض ١ َا ٗ ، ٚبعهٗا ٜٛٗط َٓ٘ ا٫غتس٫ٍ َٔ ا٭٥

 ٖٓا ٜٛٗط َٓ٘ إؿطٚغ١ٝ عٔ دٛاظ ايعٌُ بٛٛاٖطٙ. ،ايهتاب

ٕٸ ا٭خباضٌٜ ٫  ٖٓا أضازٙ إخٛاِْٗ َٔ ا٭قٛيٌٝ ٚعكٝستٞ أ ٜطٜسٕٚ أنجط 

ُٳ ٕٵ أٖٚ نًُاتِٗ  تٵٚغرلِٖ َٔ إػًٌُ َٔ نطٚض٠ ايؿشل عٔ ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً، ٚإ

 خ٬ف شيو.

َٳَا ْٴػٹب إٍ احملٚكـ 2 ُٸٞ َٔ اختكام سذٸ١ٝ ايٛٛاٖط  قكس إؾٗاَ٘  ٔٵل ايك

 .; ٫ستُاٍ ا٫عتُاز ع٢ً ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ(43)َٔ إداطبٌ

زٕٚ طا٥ؿ١، ٫ٚ خكٛق١ٝ يًُداطبٌ  ٕٸ ايهتاب ٫ ىتلٸ بطا٥ؿ١ٺإٚاؾٛاب: 

 .ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ ٚقهاٜاٙ ٚاضز٠ْ .ؾٝ٘ بعس إٔ عطف بأْٸ٘ ْعٍ يعُّٛ ايبؿط

نأقاي١ عسّ ايكط١ٜٓ ْٚٛا٥طٖا  ،ٚاستُاٍ ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ ٜسؾع با٭قٍٛ اؾاض١ٜ عاز٠ّ

 .ا إكآّٖا ٜطدع إيٝٗا ٗ أَجاٍ ٖص

ٕٸ ٖصا اٱؾهاٍ دإض بٓا٤ٶ ع٢ً ُاَٝٸ ٫ستُاٍ ; ٢ ع٢ً ايػٓٸ١ت٘ ستٸع٢ً أ

 ١ً ا٭خباض.َكٌٗ بٗا َٔ ْٳاختكام سذٸٝتٗا بإؿاَؾ

ٟ ٗ إتكإ ايػٝٛطٞ عٔ نايصٟ ضٴٚ، ؾب١ٗ ايتشطٜـ بايٓكٝك١ ٗ آٜات٘ـ 3

ٕٸ ايكطإٓ  ٕٸ ، (أيـ أيـ ٚغبع١ ٚعؿطٕٚ أيـ سطف)اـًٝؿ١ ايجاْٞ َٔ أ بُٝٓا ْط٣ أ

 ;(44)ايكطإٓ ايصٟ بأٜسٜٓا ٫ ٜبًؼ ثًح ٖصا إكساض

ٕٸ غٛض٠ ا٭سعاب ناْت تٴ ٦َيت  |كطأ ٗ ظَٔ ايٓيبٸٚايصٟ ضٚاٙ عٔ عا٥ؿ١ َٔ أ

ُٸا نتب عجُإ إكاسـ مل ْكسض َٓٗا إ٫ٓ   ;َا ٖٛ اٯٕع٢ً آ١ٜ، ؾً

عؿط : طإَٓا أْعٍ َٔ ايك نإ ٗ)َٚا ٗ قشٝض َػًِ عٔ عا٥ؿ١ أْٸٗا قايت: 

ٔٸ ٗ |غُٕؼ َعًَٛاتٺ، ؾتٛٓؾٞ ضغٍٛ اهلل ٔٳْٴػٹدٵ ِٸَٔ، ثضنعاتٺ َعًَٛاتٺ وطِّ ٖٚ 

 .(45)(َا ْكطأ َٔ ايكطإٓ

ٚٸٍ )عٔ ايًٝح بٔ غعس ، َا شنطٙ ايػٝٛطٞ عٔ َكاسـ ابٔ أؾت١ٚ أْٸ٘ قاٍ: أ
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 ٭ْٸ٘ ;ٕٸ عُط أت٢ بآ١ٜ ايطدِ ؾًِ ٜهتب٘إٚ ،ٚنتب٘ ظٜس ،ْع ايكطإٓ أبٛ بهط ٔٵَٳ

 ;(46)(نإ ٚسسٙ

ع٢ً أيػ١ٓ ايطٚا٠ ٗ ١ًْٺ َٔ ايهتب،  تٵإٍ أَجاٍ ٖصٙ ايطٚاٜات اييت ٚضزٳ

 .نكشٝض َػًِ ٚاٱتكإ َٚكاسـ ايػذػتاْٞ ٚغرلٖا َٔ نتب أٌٖ ايػٓٸ١

ِٕ َٔ ايهتب ا٭خط٣ يًؿٝع١ بعض َا ُأ (47)نُا ٚضز ٗ ايهاٗ ثط عٔ أٌٖ ٚقػ

 ٗ شيو. ^ايبٝت

ٕٸ نٌ َا ٚضز َٔ إ ٖصٙ ايؿب١ٗ: عٔاؾٛاب ٚ ْٸٗا ؾب١ٗ ٗ َكابٌ ايبس١ٜٗ; ٭

أخباض ايتشطٜـ ع٢ً تهاضب َهاَٝٓ٘ ٫ ٜعسٚ نْٛ٘ َٔ أخباض اٯساز، ٖٚٞ ٫ تٓٗض 

ٕٸ ٖصا ايكطإٓ ايصٟ بٌ أٜسٜٓا ٖٛ ايكطإٓ ايصٟ  ُٕٛدٹب يًكطع بأ بايٛقٛف أَاّ ايتٛاتط ا

 .ايبًٝؼ ٕعذع َٚنًٹُ٘ل ؾٝ٘ بأغًٛب٘ آَكاز أٚ ٜٴزٕٚ إٔ ٜٴعٳ ،|ْعٍ ع٢ً قُس

 ،(49)ٚاؿؿس (48)اـًع ٞٵنػٛضتٳ ـ عٞ إغكاط٘ َٓ٘زټابو إٔ تعطض َا ػٵٚسٳ

ٞٸ بٔ نعب، ٚآ١ٜ ايطدِ إأثٛض٠ عٔ اـًٝؿ١  ٞٵإٓػٛبتٌ إٍ َكشَؿ ظٜس بٔ ثابت ُٚأبٳ

يًؿطم ايهبرل بُٝٓٗا َٔ سٝح قٓع١  ;ع٢ً آٜات اهلل يتعطف أثط ايٛنع عًٝٗا ـ ايجاْٞ

ٛٸ إهاٌَ ٚغدؿٗا. ،ب ٚضؾعت٘ا٭غًٛ  ٚزل

ٕٸ ٖصٙ ايعٜاز٠ ٗ ايهتاب َػعٛز َٔ اعتكازٙ  ابٔثط عٔ يٛ قضٸ َا ُأ ،ع٢ً أ

ٚايٓكٝك١ ؾٝ٘ يٛ ناْتا يهإ إػ٪ٍٚ عُٓٗا ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ  ،شتٌبعٜاز٠ إعٛ

َٚجٌ ٖصٙ إػ٪ٚي١ٝ ٫ ّهٔ إٔ ٜػهت  .ؿطق٘ إكاسـ ايها١ًَ ;اـًٝؿ١ ايجايح

ُٴِٖٚ ايصٜٔ أْهطٚا عًٝ٘ َا ٫ ٜٴ ،ٗا إٗادطٕٚ ٚا٭ْكاضعًٝ ٘ ؾٛاع١ّ كاؽ أعٛ

ٛٸاض يًتؿٓٝع عًٝ٘ ٚتٗٝٝر ايطأٟ ب آٜات اهلل، ٚيهاْت خرل ٚثٝك١ٺ بايت٬عب ٗ أٜسٟ ايج

ّٸ  .خ عٓ٘ ايتاضٜذٖٚصا َا مل وسِّ .ايعا

ٖصٙ ٫ تكضٸ يًٛقٛف أَاّ  ،باٱناؾ١ إٍ َعاضنتٗا َجًٗا ،ؾٗصٙ ايطٚاٜات

ٚٳػٵٚسٳ .ايبس١ٜٗ  ؾٝع١ ٚغٓٸ١. ،كٌٌ ْٝع أع٬ّ احملٚكبٳٓٗا ٖٚذطاْٗا َٔ قٹٖٵبٗا 

ٓٳا ﴿ :آ١ٜ :ٚأٚٓٸٓا َع ٖصٙ ايبس١ٜٗ ٫ متاز إٍ ا٫غتس٫ٍ بأَجاٍ ٔٴ ْٳعٻِي ْٻا ْٳشٵ ٔإ

ٕٳ ُٛٛ ٘ٴ َيشٳاؾٹ ْٻا َي ٚٳٔإ ٕٸ ا٫غتس٫ٍ بٗا إْٸُا ٜهٕٛ َع ايؿٓو(9)اؿذط:  ﴾ايصِِّنطٳ  ، َٚع ; ٭

ٕٸ ز٫يتٗا ع٢ً عسّ ايتشطٜـ َٛقٛؾ١ْٚٵيًعّٚ ايسٻ ;ايؿٚو ٫ تكًض ٖصٙ اٯ١ٜ ْٚٛا٥طٖا  ض; ٭

ع٢ً ز٫يتٗا ع٢ً عسّ  ؾ١ َٛقٛفٷقطٻ ، ٚنْٛٗا غرلٳقطٸؾ١ٺ ع٢ً نْٛٗا غرلٳ
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ٕٸ ٖصا ايسٻ  .ض ٫ َسؾع ي٘ َع ايؿٓوٚٵايتشطٜـ، ٚايٛاٖط أ

ٜطتؿع  ،ا٥ِٗ يًهتاب إٛدٛزٚآَٔ بإَه ،^آَٔ بأٌٖ ايبٝت ٔٵَٳ ،ْعِ

ٕٸ ز٫يتٗا ع٢ً عسّ ايتشطٜـ تهٕٛ َٛقٛؾ١ّٚٵإؾهاٍ ايسٻ ع٢ً سذٸ١ٝ ٚٗٛضٖا  ض عٓ٘; ٭

 ٫ ع٢ً عسّ ايتشطٜـ. ،بتٛغ٘ إَها٥ٗا

ٕٸ إػًٌُ ٗ بعس ثبٛت تٛاتط  ،أخصّا ٚضزٸّا، عٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٢ٶ غٓٚاؿكٝك١ أ

ٖٓ .ايهتاب ا ٫ فاٍ يًُٓاقؿ١ ؾٝٗا بعسَا ثبت ٚع٢ً ٖصا ؾشذٸ١ٝ ٚٛاٖط ايهتاب 

ُٕ زٕٚ إٔ ٜسخٌ عًٝ٘ أٜٸُا  ،ٍ َٔ ايػُا٤عٳٓٵتٛاتط َا بٌ ايسٓؾتٌ، ٚأْٸ٘ ٖٛ ايهتاب ا

ـٺ  .ؼطٜ

ٗ َكابٌ  ٚايؿٴبٳ٘ ايباق١ٝ يٝؼ ؾٝٗا َا ٜٓٗض يًٛقٛف زٕٚ اؿذٸ١ٝ، ٚيعًٓٗا ؾب١ْٗ

 ايبس١ٜٗ.

 

 

 الهوامش
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 د الكباءاتتعدُّ

 الكبآٌي يف فّي الٍّص
 

 

ٛٸ  ٌٸ ايؿطعٞ َٓطًكّا ٍ ايٓلٸؼ  ،اؾٗٛز ايؿهط١ٜ ٚايعكس١ٜ يًُػًٌُ يه

إٔ  كاي١ماٍٚ ٗ ٖصٙ إ .ٚقطب ايطس٢ ايصٟ تسٚض سٛي٘ كتًـ ايسضاغات ٚايبشٛخ

ٗ إٓٗر ايصٟ  اٱؾهاٍايكطآْٞ. ْٚطنع ع٢ً  ؿاضٜع ايكطا٤ات اؾسٜس٠ يًٓلٸَْططح 

ٚايػٝاقات ايتاضى١ٝ  ،ايكطآْٞ ناْت تكسض َٓ٘ ٖصٙ ايكطا٤ات اؿسٜج١ يًٓلٸ

ٛٸ ٚنصا ٗ  ،ضٖاٚايجكاؾ١ٝ ٚاؿهاض١ٜ اييت ضاؾكت ٖصٙ إٓاٖر ٗ ْؿأتٗا ٚتط

 ،٘ ٖصٙ ايكطا٤اتٚاييت ناْت تٛدٸ ،إطدعٝات ايؿًػؿ١ٝ اييت َٓٗا خطدت ٖصٙ إٓاٖر

َٔ َٓاٖر ٗ تؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ َٚا  غا٥سّاإبطاظ ايؿٛاضم ٚايتكاطعات بٌ َا نإ ٚ

ٚاختٝاضات  ،ٗات دسٜس٠ غرل َعٗٛز٠ ٗ تؿػرل ايٓكٛمًٓت٘ ٖصٙ إٓاٖر َٔ تٛدٸ

 ايكطآْٞ.  سسٜج١ ٗ فاٍ قطا٠٤ ٚؾِٗ ايٓلٸ

ٖٛ غعٝٗا مٛ إسساخ قطٝع١ َعطؾ١ٝ  ع ٖصٙ إٓاٖر ٗ قطا٤تٗا يًٓلٸٖٚا ِّّ

ٌٸ طٜٔ ستٗا نتب إؿػِّٚاييت دػٸ، ايكطآْٞ ث١ٝ يًٓلٸايكطا٤ات ايذلا ن١ًٝ َع ن

ٚاييت ناْت  ،ٚبٝاّْا ايكطآْٞ ؼكٝكّا ١ً ٗ خسَتِٗ يًٓلٸٚدٗٛزِٖ إتُجِّ ،ايكسَا٤

دٌ أَٔ  ;ٚؽهع يًؿطٚٙ إٛنٛع١ٝ يًتؿػرل ،ؼتهِ إٍ ايهٛاب٘ ٚإٓاٖر ايع١ًُٝ

 ايتًكٞ ايػًِٝ ٕعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ. 
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ماٍٚ  ايكطآْٞ َطًبٷ يكطا٤ات اؿسٜج١ يًٓكٛم ٚزخًٗا ٗ ع١ًُٝ ؾِٗ ايٓلٸا

ُټ ع٢ً زعٛاِٖ ٗ إخهاع  ٔ َٔ ايطزٸيٓتُٓه; بعازٙ عٓس أقشاب ايكطا٤ات اؿسٜج١أؼ تً

يٝتبٌ َٛقـ ايعكٌ  ;اييت اغتٛضزٖٚا َٔ ايعامل ايػطبٞ ،يػينٕ ٕططق١ ايٓكس ا٭آايكط

ٚشيو  ;ٛنٛع ايصٟ ماٍٚ َٓاقؿت٘ ٗ ٖصٙ ايطغاي١ٖصا ٖٛ إ .ٚايؿطع َٔ َؿطٚعِٗ

ِٕ  )ايٓلٸ ٚخكٛقّا ،ز ايكطا٤ات يًٓلٸٜبشح سٍٛ َػا٥ٌ تعسټ َػتكٌٛ يعسّ ٚدٛز عً

 ٚيهٔ ٖٓاى قهاٜا َبجٛث١ْ ٗ ؾطٚع ايعًّٛ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ.  ،ايكطآْٞ(

 

قٓاعٞ  ز: َكسضٷتعسټٚاي .(1)ٙ ٜٳعٴسټٙ عٳسٸّا ٚتٳعٵسازّا ٚعٳسٻ٤٠ّٹ، عٳسٻ ايعٳسټ: ٔإسٵكا٤ٴ ايؿٞ

 .حَ٪ْٸ

 تٳعٳسٻزٳتٹ .َٴتعسِّز ؾٗٛ، تعسټزّا، ٜٳتٳعسٻز، تعسٻزٳ: اؾاَع إعاْٞ َعذِ ٗ :زتعسټاي َع٢ٓ

ٍٳ اٯضٳا٤ٴ ٛٵ ٛٵ سٳ ُٳ ٛٻعٳتٵ، َنجٴطٳتٵ: نٴٛٔعاِي ٓٳ  .تٳ

 .َٴعسِّز ؾٗٛ، تعسٜسّا، ٜعسِّز، عسٻزٳ: تٳعٳسٻزٳ َكسضٚايتعسټز 

ٍٸٚ  . (2)َا ؾ٤ٞٺ ٗ أططاف ٠عسٸ اؾذلاى ع٢ً إكطًض ٜس

 

َٳِكطٴ٤ٚٷَقطٵ٤ّا ٚقٹطا٤ٳ٠ّ ٚ أطق   .ُقطآّْا، ؾٗٛ 

 .ازل٘ إؿعٍٛ َكط٤ٚ أ،ٜكط ،قطأ .: قٛت ايٓطل بايه٬ّ إهتٛبايكطا٠٤

ٗٳا: ايُهتٴبٹ قٹطٳا٠ُ٤ ٚٳتٴ  . (3)آٛط ٗ سطٚؾٗايٚ ا،ٚتتبع نًُاتٗ تٹ٬َ

يصا مل لسٙ ٗ نتب ايًػ١. اغتدسَ٘  ;دسٜسٷ ز ايكطا٤ات(َكطًض )تعسټ 

ٚٚدٛب قبٛشلا ْٝعّا.  ،٠ أْٛاع َٔ ايٛاقع ٚاؿكٝك١أقشاب اؿساث١ َع٢ٓ ٚدٛز عسٸ

ٔ بأْٗا ايعًِ ايصٟ ٜٓٛط ٗ أقٍٛ إعاْٞ ٚأظَاْٗا ؾٗا ط٘ عبس ايطٓٚقس عطٸ

ٛٳ تٵٚمل ُٜؿ .تاضىٗا :قًتٳ ؾ٦تٳ ٕٵإٚ ،ٚأطٛاضٖا ٚٵضٞ بعٵايًػٌٜٛ ايعطب ٚإػًٌُ اي  سٳ

 . (4)ٚٚنعٛا شلا اغِ )إع٢ٓ ايًػٟٛ( ،ٖصٙ ايس٫ي١
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 . ٘ أٟ َٓتٗاْٙكٸ ،ٗ ايًػ١ َعٓاٙ ٚٗٛض ايؿ٤ٞ ايٓلٸ 

ٍٸٓٸايػ ٤: ْلټ ايكطإٓ ْٚلٸقٍٛ ايؿكٗا ٚاٖط يؿُٛٗا عًٝ٘ َٔ  ١ أٟ َا ز

 . (5)ا٭سهاّ

 

ٖٛ َا ظاز  :ٚقٌٝ ;َا ٫ وتٌُ ايتأٌٜٚ :ٚقٌٝ; َع٢ٓٶ ٚاسسّا ٫ٓإَا ٫ وتٌُ 

 . (6)ٖٚٛ غٛم ايه٬ّ ٭دٌ إع٢ٓ ،ٗ إتهًِ ٚنٛسّا ع٢ً ايٛاٖط ٕع٢ٓٶ

نُا  ،يبٝإ ايتؿطٜع ;ع اٱغ٬َٞازض َٔ إؿطِّايك : ٖٛ ايه٬ّايؿطعٞ ايٓلٸ

 . (7)ٜػتدسَ٘ ايؿكٗا٤

 

ٌّعًِ تعسټ ِٸ ز ايكطا٤ات ؾ ٗ  ٜطتب٘ بتبٌٝ َٓٗر ٚقٛاعس ايؿِٗ، ٚقس نإ ٜٗت

 ١ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ. س٠، ٚخاقٸبسا١ٜ ٚٗٛضٙ بؿِٗ ايٓكٛم إهتٛب١ ٚإعٓك

 اغتدساّ ْٛطٜات سسٜج١ دسٜس٠ ٗ قطا٠٤ ايٓلٸ ٠ ٖٞؾايكطا٠٤ إعاقط

ٌٸ ُِّٝت بصيو ُٗٝسّا ٭ٕ ٜهٕٛ ٗ ن ، ايؿطعٞ قطا٠٤ دسٜس٠ يًٓلٸ عكٕط ايؿطعٞ، غٴ

 اقطًض عًٝٗا باشلطَٓٛطٝكا. 

إخهاع ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ ٖصٙ ٖٛ  ز ايكطا٤ات )ٗ ٖصٙ إكاي١(ٚإككٛز بتعسټ

ٖٓ ع٢ً ْٝع ايتأ٬ٜٚت، ٚتتعسٸز تأ٬ٜٚت٘ بتعسټز قطا٤ات٘،  ْكٸّا َؿتٛسّاا هعً٘ إٓاٖر، 

٘ٺ ؾُا نإ َؿَّٗٛا َٔ ايٓلٸ ٫ َاْع َٔ إعاز٠ تأًٜٚ٘  ايؿطعٞ ٗ ايكطٕ ا٭ٍٚ ع٢ً ٚد

ٕٔب َكتهٝات ايب١٦ٝ ايجكاؾ١ٝ َٚتػِّػٵسٳ  طات اؿهاض٠، ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصا ٜبسأ ايتؿطٜع يسٜ

 . (8)يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ ابكٌيػدسٜس ٗ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ، ٚإيػا٤ ؾِٗ ا

 

َٚع استساّ ايتٓاؾؼ بٌ اؿهاض٠ ايعطب١ٝ ٚايػطب١ٝ،  ،بساٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔٗ 

 اضٜعطٜٔ ٱعاز٠ قطا٠٤ ايذلاخ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ، ٚططح َؿبسأت قا٫ٚت ايعًُا٤ ٚإؿٚه
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ٚقا٫ٚتِٗ ايتٛؾٝل بٌ  ،هاض٠ ايػطب١ٝؾهط١ٜ يًٓٗٛض با٭١َ، ٚا٫ْؿهاى َٔ قٝس اؿ

 . (9)ايٓل ايؿطعٞ ٚبعض إٓتذات ايؿهط١ٜ ايػطب١ٝ

ايؿطعٞ، َٚع  ًتعاٌَ َع ايٓلٸاضٜع ي١ َٔ إؿدٗ أٚا٥ٌ اـُػٝٓات بسأت َٛ

ايؿطعٞ بٛاغط١ إٓاٖر اؿسٜج١ ٗ ايكطإٓ  ٖصٙ إٛد١ ٚٗطت َٓٗذ١ٝ قطا٠٤ ايٓلٸ

 . ايهطِٜ

ذٗت ْٗط٠ َٔ إجكؿٌ ٚبعس ايٓهػ١ ايعطب١ٝ، اتٸ ،اتٗ أٚاخط ايػتٝٓٝٚ

 . ا ؾٖهٌ َا ٜؿب٘ ايٛاٖط٠ٖٓ، ايذلاخايعطب إٍ إعاز٠ قطا٠٤ 

ٛٻ   ٕ َٔ عس٠ تٝاضات: ٖصٙ ايٛاٖط٠ تته

ايسٜين  ايسٜين، ٚمل تتعاٌَ َع ايٓلٸ َٓٗا َا ناْت قطا٤ت٘ ع٢ً نؿاف ايٓلٸأـ 

 دٛضز ططابٝؿٞ. ناؾابطٟ ٚايعطٟٚ ٚسػٌ َط٠ٚ ٚ ،َباؾط٠

َٚٓٗا تٝاضات أخط٣ نإ فاٍ قطا٤تٗا ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ْؿػٗا، ٖٚٞ ع٢ً ب ـ 

 . (10)قػٌُ

 اعتُازّا ع٢ً ايتأٌٜٚ.  ،َا ناْت قطا٤ت٘ نُٔ إٓٗر اٱغ٬َٞ إعطٚفـ 1

َا ناْت قطا٤تِٗ تػتُس آيٝاتٗا َٔ خاضز ايٓطام اٱغ٬َٞ ي٬دتٗاز، ٚشيو ـ 2

 سقُس أضنٕٛ، عبس اجملٝ :، َِٚٓٗيًٓلٸ ٖر سسٜج١ ٗ قطا٤تٗاٗ ا٫عتُاز ع٢ً َٓا

 ايؿطٗ، سػٔ سٓؿٞ، ْكط ساَس أبٛ ظٜس، ايطٝب ايتٝعٜين. 

 

 ٖاضغ١ ؾٗسْا سٝح عبسٙ، قُس ايؿٝذ َع بسأت اييت ٖٚٞ: ا٭ٍٚ إطس١ً

 ع٢ً ْع٢ قس عبسٙ قُس ٚنإ .ايعكط َعطٝات َٔ َػتؿٝس٠ ،ٚايتأٌٜٚ يًتؿػرل ؾع١ًٝ

 طٓطاٟٚ َع ٫سكّا شيو اَتساز .(11)اؿسٜج١ ايػطب١ٝ ايعًّٛ َٔ ا٫غتؿاز٠ عسّ ايعًُا٤

ٟٸ  ايػطب ٗ ايعًّٛ نٌ إٔ ؾٝ٘ ٜدلٖٔ تؿػرل ٖٚٛ ،(12)اؾٛاٖط تؿػرلٙ ٗ دٖٛط

ِٸ ;(13)ايكطإٓ ٗ َٛدٛز٠  تؿػرل ٗ ٚايعطؾإ ١اشلساٜ نتاب٘ ٗ ايسَٓٗٛضٟ ظٜس أبٞ َع ث

 ايعامل أؾهاض َع ٜت٤٬ّ َا ايكطإٓ اغتٓطامإٍ  ؾٝ٘ خٳًُل ٚايصٟ ،بايكطإٓ ايكطإٓ

 . (14)إعاقط

 : خكا٥ل بعسٸ٠ ـ اتايػبعٝٓٝ أٚاخطإٍ  اَتسٸت اييت ـ إطس١ً ٖصٙ عتتُٝٻ
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 ايتأ٬ٜٚت تتذاٚظ مل ٚشلصا ايتكًٝس١ٜ، ايتؿػرل َٓاٖر عٔ ؽطز مل ؾٗٞـ 1

 يٛ ٢ستٸ ايؿا٥ع١، ايعكط َك٫ٛت َع ٜت٤٬ّ َا اٯٜات بعض تٓاٚيت اييت ،«طا١ٝ٥اٱد»

 إطس١ً ٖصٙ ٗ لس إْٓا بٌ. ايتؿػرل ٗ ايتكًٝس١ٜ إٓٗذ١ٝ طُطاُ٭ ايتأ٬ٜٚت تًو خطقت

َټ «فطٸز»إٍ  ايتؿػرل ٚقٌ نٝـ  . أسٝاّْا ٚايػصاد١ بايبػاط١ ػ٬ِت تتٸتأ

ِٸ ٫ سٝح ،انش١ٚ ٚاٖط٠ّ ٜبسٚ ا٫دتعا٤ـ 2  تًو ٗ إ٫ٓ «إعاقط» ايتأٌٜٚ ٜت

 اغتٓطام ٗ بٗا ٜؿتب٘ اييت تًوأٚ  إعاقط٠، ايؿهط١ٜ باٱؾها٫ت ك١إتعًٓ اٯٜات

 !اؿسٜج١ ا٫نتؿاؾات

 ٗ ايتكًٝس١ٜ إٓاٖرإٍ  ـ إطس١ً ٖصٙ ٗ ـ ايتؿػرل ايتأٌٜٚ ٫ستهاّ ْٚٛطّا

ٌٸ ؾكس ايتؿػرل ِٕ ّٓاَُٗٝ ايتؿػرل َكطًض ٚ  ٫ٚضتباطٗا .ايتأ١ًٜٝٚ ايع١ًُٝ شلصٙ ناغ

 تعبرلّا «إعاقط»أٚ  «ايعكطٟ ايتؿػرل» َكطًض ٜدلظ إٔ ايطبٝعٞ َٔ نإ بايعكط

 . عٓٗا

 َكازضإٍ  ٜؿرل ايصٟ ،ايكطا٠٤ ْؿػ٘ َكطًض بسا١ٜ اغتدساّ: ايجا١ْٝ إطس١ً

 أَاّ إشٕ ٖٓا ؾٓشٔ .اؿسٜج١ ٚايًػاْٝات ا٭زبٞ ايٓكس َٓاٖر :ٖٞ ،َعاقط٠ َٓٗذٝٸ١

 ٗ بساٜت٘ ضْكسِّ إٔ ْػتطٝع ايكطإٓ، زضاغ١ ٗ دسٜس٠ «أزٚات»ٚ «َٓاٖر» يـ اغتدساّ

 أخصت قس ٚايًػا١ْٝ ا٭زب١ٝ إٓاٖر ناْت سٝح ،ايجُاْٝٓٝات ٚبسا١ٜ اتايػبعٝٓٝ ْٗا١ٜ

ٌٸإٍ  بتتػطٻ ٚبسأت ايعطبٞ، ايعامل ٗ ـ ا٭خط٣ ايسضاغات داْبإٍ ـ  سهٛضٖا  ن

 ٚتأٌٜٚ اٱغ٬َٞ، ايذلاخ «قطا٠٤» ٗ أضنٕٛ قاٚي١ ٚٗطت ايجُاْٝٓٝٸات ٚٗ .(15)ؾ٤ٞ

ٔٵ أنجط أضنٕٛ ٜٚعتدل .ايسٜين ايٓلٸ  ٚخكٛقّا ،اؿسٜج١ إٓاٖر اغتدساّ ٗ تٛغٻع َٳ

 ايعكط َعطٝات ع٢ً اعتُازّا َعاقط يتؿػرٕل ٜ٪غِّؼ إٔ سٓؿٞ سػٔ . ٚساٍٚايًػا١ْٝ

 ع٢ً ،(16)«َعاقط٠ قطا٠ْ٤ ،ٚايكطإٓ ايهتاب» ٗ ،ٚضؾشط قُساعتُس  ثِ .إٓٗذ١ٝ

٘ٺ  َٓٗذ٘ «ايٓٸل َؿّٗٛ» ٗ ظٜس أبٛ ساَس ْكطططح ٚ .ٚايتاضى١ٝ ايب١ٜٛٝٓ َٔ خًٝ

 . (17)ٚغرلِٖ... ايكطإٓ عًّٛ تطاخ ْكس خ٬ٍ َٔ ،ايتأ١ًٜٝٚ ع٢ً ايكا٥ِ

 

شيو إٔ  ;يكس أقبض َٔ ايكعب اٱَػاى َؿّٗٛ ايكطا٠٤ ٗ ايهتابات اؿساث١ٝ
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بات ٜؿٌُ » ،سس ضَٛظ ايكطا٤ات إعاقط٠أٖٚٛ  ،نُا ٜكٍٛ عًٞ سطب ،ٖصا إكطًض

ٟٸ ك١ بايؿِٗ ٚايتؿدٝل أٚ ايتكِٝٝ ض َؿطزات اـطاب إتعًٓنإ، ٜٚتكسٸ َعط٢ٶ أ

ض ؾهطِٖ َٔ ايصٟ سطٻ ،بٗصا إكطًض اؿساثٕٝٛ نجرلّاٚقس استؿ٢  .(18)«ٚايتكسٜط

ٛٸ ْٝع ايكٝٛز إٓٗذ١ٝ، يٝشًل طًٝكّا ٌٸ ،ايتدُٝٓات ٚايؿطشات ٗ د شيو  ٚضب٘ ن

بايٓػب١ يعبس اجملٝس  (ايتأٌٜٚ)ٚ (ايتؿػرل)شلصا نإ َكطًشا  .بايكطإٓ ايهطِٜ

ؾٛدب ػاٚظُٖا إٍ  ايكطآْٞ، طإ عٔ ايس٫٫ت اي٬َتٓا١ٖٝ يًٓلٸايؿطٗ ٫ ٜعبِّ

ي٦ٔ آثطْا ػاٚظ َكطًشٞ ايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ إٍ »ط عٔ ٖصا بكٛي٘: عبٻ ،َكطًض ايكطا٠٤

عهِ  وتٌُ ْٛطّٜا (19)«ايتأغٝػٞ ايٓلٸ»اغتعُاٍ َكطًض ايكطا٠٤ ؾٮٕ ايتعاٌَ َع 

ا أَ .(20)«َٔ إعاْٞ، ؾػ١ُ اٱط٬م ؾٝ٘ ػعً٘ ٜػتٛعب قطا٤ات ٫ َتٓاّٖٝا أظيٝت٘ عسزّا

ؾٝعين أْ٘ ٫ هٛظ إٔ ٜسضؽ ع٢ً أْ٘  ،نايكطإٓ ايهطِٜ ،زٜينٸ تطبٝكٗا ع٢ً ْٛل

هب إٔ ْٓػ٢ ايكساغ١ اييت  ،ايٓٛط عٔ قاسب٘ بٌ هب إٔ ْسضغ٘ بػضٸ ،نتاب اهلل

ٌٸ .ٖا َٔ نْٛ٘ إشلّٝاٜػتُسٸ ثِ إٕ  .ْػٓت٘أأٟ  ،ايٓكٛم ٚايٓتٝذ١ ٖٞ َػاٚات٘ به

ـ ٜعين إٔ تؿػرل ايطغٍٛ أٚ  ٞب ْٛط١ٜ ايتًٓكػٵـ سٳ ٖٛ َا ؾُٗ٘ ايكاض٨ دعٌ َع٢ٓ ايٓلٸ

ٟٸابٔ عبٸ ٌٕ اؽ أٚ أ ٌټ ضد  . شيو غٛا٤ٷ ع٢ً قاضع١ ايططٜل ن

طٕٚ بس٫٫ت اٯٜات اييت ٜكتهٝٗا شاقٳيصيو ػس أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ عٓسَا ٜٴ

ٖٚصا تأًٜٚٞ  ;ٚاٯخط ؾِٗ ايكططيب ;ايتؿػرل بإٓٗر ايعًُٞ ٜكٛيٕٛ: ٖصا ؾِٗ ايطدلٟ

ٌٸ .ْاأ ٖٚصا  ،ؾُٗ٘ قاض عٓسْا ًَٝاض ٚٔػُا١٥ تؿػرل يًكطإٓ ٚاسسٺ ٚإشا أقبض يه

ٌّٜكتهٞ أْ٘ يٝؼ ٖٓاى َؿػِّ ي٘ ايػًط١ ٗ ؾِٗ َا ٜطٜس  ط نبرل ٚداٌٖ بايتؿػرل، ن

ٕ أايه٬غٝهٞ يًُع٢ٓ ايًػٟٛ أٚ ؾ بايهٝؿ١ٝ اييت ٜطٜس، َع٢ٓ إٔ ٚقت ايتؿػرل

ٌٸ ،قس اْت٢ٗايٓعٍٚ   . ايكطا٤ات ٞ إ٫ْٓٛط١ٜ ايتًٓك ٚيٝؼ ٖٓاى ٗ ٚ

٭ٕ ايتؿػرل ٫  ;طٕٚ ايكسا٢َ َجٌ ٖصٙ ايؿهط٠ ايؿٛن١ٜٛٚيكس ساضب إؿػِّ

ط، بٌ يكس شنط ايػٝٛطٞ إٔ ايؿطٙ اـاَؼ عؿط َٔ ٜؿذلض تػٝٝب شات١ٝ إؿػِّ

 . (21)ط ٖٛ عًِ إٖٛب١ؾطٚٙ إؿػِّ

ٔٵٚي ،ؼتهط ايتؿػرل نُا أْ٘ يٝؼ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ ؾ١ْ٦ ٖٓاى  ه

ْٙٚايتعَٗااَتًهٗا  ٔٵَٳ ط ايكطإٓ إ٫ٓؿػِّنٛاب٘ ٫ ٜٴ ّ ع٢ً ايكٍٛ ٗ سٹِك٫ ٜٴ ، ٚؾطٚ

َٳ َٳ ;ط ي٘ط َٚؿػٻطت ؾٝ٘، ٚبايتايٞ ؾٗٓاى َؿػِّتٖٛؾ ٔٵايكطإٓ إ٫  ّتًو ٖصٙ  ٔٵيٛدٛز 
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َٳ  ٫بٌ  ،ٍ اؿسٚز إٓطك١ٝ اييت ٫ ّهٔ ػاٚظٖاَهاؾّا إ .٫ ّتًهٗا ٔٵايهٛاب٘ ٚ

ٟٸ ;ؿَ٘ٚ٪ٚي (22)نًػ١ ايٓلٸ ،َٔ اعتباضٖا ٗ ْٝع أْٛاع ايٓكٛم بٴسٻ ـ نُا  ْلٛ ٭ٕ أ

طف قاسب٘، ٜكٍٛ ايسنتٛض أٓس ايطٜػْٛٞ ـ أٚ َؿطز٠ ىتًـ تؿػرلٙ ٚز٫يت٘ إشا َا عٴ

ِٸ ؾكاسب ايٓلٸ ٖٞ أَٛض ٫ ّهٔ إغكاطٗا، ٚٗ  ،ٚبٓا٩ٙ أيؿاٚ ايٓلٸ ٚغٝاق٘، ث

ٞ إٍ زع٠ٛ ايكطإٓ قس ٜػتٓس أْكاض ْٛط١ٜ ايتًٓكٚ .(23)ٜػك٘ غكطت ؾإٕ ايٓلٸساٍ ُأ

 . ط آٜات٘إٍ تسبټ

 

ٌٕ ٗ ٚٗٛض ٖصا ايٓٛع َٔ نبرل  ايسضاغات ا٫غتؿطاق١ٝ غاُٖت بؿه

ٗ  مطاط عطن١ ا٫غتؿؽ تأثٸؾا٫ػاٙ ايتأًٜٚٞ ٗ ْكس ايهتاب إكسٸ ;ايكطا٤ات

 ;٘ إػتؿطقإ: ْٛيسنَ٘ٚٔ ضَٛظ ٖصا ايتٛدټ .ايكطآْٞ ٖا ايكا١ً٥ ببؿط١ٜ ايٓلٸازعٛ

ؿاتِٗ ع٢ً ؼكٝل ٖصا اشلسف. ٚع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ف ٕ عًُٛا ٗ َ٪ٖياصًاي ،ٚب٬ؾرل

ٕ إػع٢ إؿذلى ايصٟ هُعِٗ إَٓاٖر إػتؿطقٌ ٗ ايتعاٌَ َع ايكطإٓ ايهطِٜ ؾ

ٚايتعاٌَ َع٘ َٔ سٝح ٖٛ ْتاز بؿطٟ خانع ، َكسض١ٜ ايكطإٓ ٖٛ غعِٝٗ مٛ ضؾع

 دا٤ يًٗسا١ٜ ايبؿط١ٜ.  ّااْٝضبٸ ّاٚخطاب ّاٚيٝؼ ٖٛ ٚسٝ ،ايعَإ ٚإهإ ٞٵيعاًََ

 

ايؿِٗ ط ٗ ـ ٚايٓلٸ ٚإؿػِّإ٪ٚي :ػًٓٞ َٓعي١ نٌٛ َٔٗ  عسٜس٠ُططست آضا٤ 

ٚٵضـ سٝح أعط٢ بعهِٗ يًُ٪ٚي ;ٚايتؿػرل ـ ٚؾدكٝٸت٘ ّٝا، ٚدعٌ ٖسف إ٪ٚيّا أغاغزٳ

 ;َٚطنعٜٸت٘ ؾُٝا شٖب آخطٕٚ إٍ ايكٍٛ بأقاي١ ايٓلٸ ;َٝعاّْا يؿِٗ ٚتؿػرل ايٓلٸ

ٕٸ ا٭قاي١ ٚاحملٛضٜٸ١ ٗ ؾِٗ ايٓلٸ تعٛز إٍ إداَط ح ؾطٜلٷ ثايحٚقطٸ ط ب أٚ َؿػِّبأ

ٌٸ ٖ ٝٸ١ ٗ تؿػرل ايٓكٛمايٓلٸ. ٚيع  . (24)صا ا٭َط أسس ايعٛاٌَ ا٭غاغٝٸ١ يًٓعع١ ايٓػب

 

يػٟٛ بٌ  تباعسٷدس ٚٴعٔ ططٜل ايهتاب١  اٱلٌٝ إٓكٍٛ ؾؿّٜٛاعٓس تسٜٚٔ 
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ٚضا٤ إع٢ٓ  خؿٞٛ ا٫عتكاز بٛدٛز َع٢ٓٶٚ .ايه١ًُ ٗ أقٌ ٚنعٗا ٚا٫غتعُاٍ اؾسٜس

إٍ ٚٗٛض ٖصا ا٫ػاٙ ٗ  ٣أزٸ ،(25)عساّ ايجك١ ٗ ايكطا٠٤ ايٛسٝس٠ يٲلٌٝاْٚ ،ايػطشٞ

ُٸًَشٸ ايؿِٗ ٚايتؿػرل. ٚبصيو ؾعطٚا عاد١ٺ ط ايهتاب ١ٓ يتؿػٸٔ قٛاعس َعٝٸ١ ٕٓٗر ٜته

 ؽ. كسٸإ

َٸز قطا٤ات ايٓكٛم إكسٸناْت ٖصٙ أغباب تعسټ ز ٖٚٓاى أغباب يتعسټ .١غ١ عا

 إيٝو بعهٗا:  ،١آْٞ خاقٸايكط ايكطا٤ات ٗ ايٓلٸ

 

ٞٸ  َٚبٌ، ٜططح ْؿػ٘ ضغاي١ تػطٞ إانٞ  ايهتاب ايهطِٜ )ايكطإٓ( عطب

ٖٚصا ٜكتهٞ  .٢ ْٗا١ٜ ايتاضٜذ ايٛدٛزٟ يًبؿط ٗ ٖصٙ ايسْٝا )ّٜٛ ايكٝا١َ(ٚإػتكبٌ ستٸ

 إعاقط٠، أٟ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َع٢ٓٶٕ ؾٝ٘ قسض٠ ع٢ً ٭ ;َٔ إػًِ َػا٤يت٘ زا٥ُّا ٚأبسّا

ٔٷ ٭ٕ ايعكط يٝؼ إ٫ إعطؾ١  ;ب َٔ ايعكط شات٘ َػا٤يت٘ ٚاَتشاْ٘ باغتُطإضٜتطًٓ ضاٖ

ل َٔ بٗصا إع٢ٓ ؾإٕ إعطؾ١ اؾسٜس٠ ٖٞ اييت ّهٔ إٔ تتشٓك .ٝاتٗااؾسٜس٠ ٚػًٓ

ضات ٛٸّ تكٚقسضت٘ ع٢ً َٛادٗتٗا أٚ ايتؿاعٌ َعٗا ّهٔ إٔ ٜكسٸ ،َعاقط٠ ايكطإٓ

ٌٸ . َٔ ٖٓا تأتٞ دسٜس٠ مل ْهٔ قازضٜٔ ع٢ً ض٩ٜتٗا; ٭ٕ أؾكٓا ايجكاٗ ٚإعطٗ نإ أق

ُٸ ٛٸأٖ  ض ٚغا٥ٌ اغتهؿاف َعاْٞ ايكطإٓ ٚتأ٬ٜٚت٘ اييت غأيت عٓٗا. ١ٝ تط

 

 ،ٚغٝط١ َطٻ عدل َطس١ًٺ «ايكطا٠٤ إعاقط٠»إٍ  «ايتؿػرل ايتكًٝسٟ»إٕ إػاض َٔ  

 . (26)ٖٞ ايتؿػرل إعاقطٚ

ْٳ ثكاٗ َٚعطٗ ٜٓتُٞ إٍ اؿهاض٠  ٕلػٳؾكس نإ ايتؿػرل ايتكًٝسٟ ٜعتُس ع٢ً 

ٟٸ اٱغ١َٝ٬، ؾٗٛ تؿػرلٷ ط اغتُطاض سهٛض ايتاضٜذ ٖٚصا ٜؿػِّ .َعاضف دسٜس٠ ٫ تسخً٘ أ

ِٸكٌ َٓٗذّٝا بإعطؾ١ ايػطب١ٝ اؿسٜج١ أٚ إايؿهطٟ إصٖيب ايصٟ ٫ ٜتٸ قاض  عاقط٠. ث

ٛٻ ٚٴ ،«ايتؿػرل ايعكطٟ»٢ ٚقٌ اٍ ستٸ ،ض َٓاٖذٜ٘تط يس بتأثرل اغتعاض٠ َٔ ْتا٥ر ايصٟ 

ٜعٛز تاضىّٝا إٍ إسضغ١ اٱق٬س١ٝ )ْاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ ٚإعطؾ١ ايػطب١ٝ اؿسٜج١، 

)ٗ  «َكطؿ٢ قُٛز»٢ دا٤ ٘ َا انتػب اغِ إعاقط٠ ستٸٚقُس عبسٙ(، يهٓٸ
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ِٸٗ اي «ايتؿػرل ايعكطٟ»ٗر َكط( َٓ ٛٸ ػبعٝٓٝات َٔ ايكطٕ إٓكطّ، ث ضت تط

ّٝا، دسٜس ع٢ً َػت٣ٛ دسٜس نًٓ ؾٗٞ ؾ٤ٞٷ ،«ايكطا٠٤ إعاقط٠»ٍ إايتأ٬ٜٚت يتكٌ 

إٍ ايًػاْٝات اؿسٜج١، ٚايًػاْٝات ٖٞ  «ايكطا٠٤»ا٭زٚات ٚإٓاٖر; إش وًٝٓا َكطًض 

ُٛعٗا أزٚات عح، ٜهاف إٍ ٖصٙ ا٭زٚات ٌ َذ١ً َٓاٖر ْٚٛطٜات ُجِّٗ احملكٸ

ٛٸ ٛٸ ،ض دسٜس يًعاملتك ٚٴيٝؼ ٖٛ ايتك ٛٸ«ايتؿػرل ايعكطٟ»دس ٗ ض ايصٟ  ض ، بٌ ٖٛ تك

ٛٸَتأثِّ ،ضأٖ تعٛز  .نُا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايّٝٛ ،ض ايػطبٞ ٚسساثت٘ يًعاملط عك١ًٝ ايتك

ٗ َكط، ٚقس  «َسضغ١ ا٭َٓا٤»بساٜات ٚٗٛض ايكطا٠٤ إعاقط٠ إٍ ا٭ضبعٝٓٝات َع 

ٚٵضٷٜهٕٛ يًهاتب ايػٛضٟ قُس ؾشطٚض   ،«ايكطا٠٤ إعاقط٠»ٗ اهاز َكطًض  زٳ

 . (27)ْٛطّا ٕا أثاضت٘ قطا٤ت٘ َٔ نذٕٝر

 

ايكطا٤ات َعطؾ١ٝ بٝٓٗا ٚبٌ  ل قطٝع١ّايكطا٤ات اؿساث١ٝ ٯٜات ايكطإٓ ؼٓك

طٜٔ َٕٛ، َؿػِّايكطا٤ات اييت قاّ بٗا إتكسٸ :أسسُٖاْٛعٌ:  ٢اييت ٖٞ عً ،ايذلاث١ٝ

ايكطا٤ات ايتذسٜس١ٜ اؿسٜج١ اييت قاّ بٗا  :ٚايجاْٞ ;ٌُناْٛا أٚ ؾكٗا٤ أٚ َتهًٚ

 إغ٬ٌَٝ. ناْٛا أٚ أقٛيٌٝ أٚ  إق٬سٌٝ ،طٕٚإتأخِّ

 ،ط٠يًكطا٤ات ايكس١ّ ٚإتأخٸ ١اْتكازٜ اغذلاتٝذٝات إعاقط٠بعت ايكطا٤ات اتٸ

ٛٸ  :ٕ َٔ ث٬ث١ عٓاقطتته

 اشلسف ايٓكسٟ ايصٟ تككس ؼكٝك٘. أـ 

 ٖصا اشلسف.  إٍاٯي١ٝ ايتٓػٝك١ٝ اييت تٛقٌ ب ـ 

ِٸز ـ   . اشلسف إٍايتٓػٝل بٝٓٗا يًٛقٍٛ  ايعًُٝات إٓٗذ١ٝ اييت ٜت

ٌٸ إٍ ٢ٕ اشلسف ايصٟ تػعإ   ٜكتهٞاـط٘ ايٓكس١ٜ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ  بًٛغ٘ ن

َا ًٜٞ اـط٘ اييت اعتُستٗا ايكطا٤ات  ْػتعطض ٗٚعا٥ل اعتكازٟ َعٌ،  إظاي١

 : اؿسٜج١ يًٓلٸ

 

اييت تٓبين عًٝٗا ايكطا٠٤  ١ ا٭ٍٚاـٓط (28)١ ايتأْٝؼ )أٚ ا٭ْػ١ٓ(ػػس خٓط
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ا ايعا٥ل ٗ ا٫عتكاز بإٔ ايكطإٓ ٌ ٖصٜٚتُجٻ .اؿساث١ٝ، ٚتػتٗسف ضؾع عا٥ل ايكسغ١ٝ

ٖصا ايعا٥ل ٖٞ ْكٌ اٯٜات ايكطآ١ْٝ َٔ ايٛنع  إظاي١١ ٗ ؽ. ٚآي١ٝ ٖصٙ اـٓطن٬ّ َكسٸ

ِٸ .ايٛنع ايبؿطٟ إٍ اٱشلٞ ايٛنع ايبؿطٟ بٛاغط١ عًُٝات َٓٗذ١ٝ  إٍٖصا ايٓكٌ  ٜٚت

 ١، ْصنط َٓٗا َا ًٜٞ: خاقٸ

باضات اييت ٜػتعًُٗا ْٗٛض ـ سصف عباضات ايتعِٛٝ، ٚشيو عدل سصف ايع

  ،...إخل.أٚ ايكطإٓ ايععٜع ،ايكطإٓ ايهطِٜ :َجٌ ،إ٪ٌَٓ ٗ تعُِٛٝٗ يهتاب اهلل

 إٍايكاض٨ اؿساثٞ  ٜعُسض٠، سٝح َكطٸ بأخط٣ـ اغتبساٍ َكطًشات دسٜس٠ 

ٕٵ ،اغتعُاٍ َكطًشات ٜهعٗا َٔ عٓسٙ َهإ َكطًشات َتساٚي١ ٜػتعٌُ  نأ

، َٚكطًض ايٛاٖط٠ ايكطآ١ْٝ اٱشلٞإ َكطًض اـطاب َكطًض اـطاب ايٓبٟٛ َه

 َهـإ َكطًض ْعٍٚ ايكطإٓ. 

 ٌٜٓعتبايتػ١ٜٛ ٗ ضتب١ ا٫غتؿٗاز بايكٍٛ، ٚشيو عدل قٝاّ ايكاض٨ اؿساثٞ  ـ

ٕٵ ض ؾكٍٛ نتب٘ بآٜات ٜكسٸ ا٭قٛاٍ ايبؿط١ٜ َٓعي١ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٗ ا٫غتؿٗاز، نأ

ٍٕ ،قطآ١ْٝ  َٔ غرل إػًٌُ، بٌ غرل َ٪ٌَٓ. يساضغٌ  َكط١ْٚ بأقٛا

، عدل تؿطٜل ايكاض٨ اؿساثٞ اٱشلٞـ ايتؿطٜل بٌ َػتٜٛات كتًؿ١ ٗ اـطاب 

 ،م بٌ ايكطإٓ ٚإكشـنُا ٜؿطٸ ،م بٌ ايٛسٞ ٚإكشـٜٚؿطٸ ،بٌ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ

 م بٌ ايكطإٓ ايؿؿٟٛ ٚايكطإٓ إهتٛب. ٜٚؿطٸ

ايكاض٨ اؿساثٞ أْ٘ نُا  ٣، سٝح ٜط×٢إكاض١ْ بٌ ايكطإٓ ٚايٓيب عٝػ ـ

 ٢ٚعً .س ٗ ايكطإٓبٔ َطِٜ ؾهصيو ن٬ّ اهلل ػػٸا ٢ن١ًُ اهلل ٗ عٝػست ػػٸ

ٜٚجبتٕٛ ي٘ ايطبٝع١  ،اٱشل١ٖٝصا ٕا نإ إػًُٕٛ ٜٓؿٕٛ عٔ ايػٝس إػٝض ايطبٝع١ 

ٜٚجبتٛا  ،١ٝاٱشلإٔ ٜٓؿٛا عٔ ايكطإٓ ايطبٝع١ ، ٘ب ٚٓٸػٵ، ؾكس ٚدب عًِٝٗ، سٳاٱْػا١ْٝ

 ي٘ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ. 

 ّادعٌ ايكطإٓ ْكٸ إٍٟ ٚاؿاٍ إٔ تطبٝل ٖهصا عًُٝات َٓٗذ١ٝ تأغٝػ١ٝ ٜ٪زٸ

ٟٸ ،يػّٜٛا  : ؾٝٓتر َا ًٜٞبؿطٟ،  ْلٛ َجً٘ َجٌ أ

 ٚؾكّا إْتاد٘ متٸ ايكطآْٞ عباض٠ عٔ ْلٛ ؾايٓلٸ ;ايكطآْٞ ايػٝام ايجكاٗ يًٓلٸ ـ

 إٍبايطدٛع  إ٫ٓط يػت٘، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜؿِٗ أٚ ٜؿػٸ يٝٗاإيكٛاٌْ ايجكاؾ١ اييت تٓتُٞ 

 ْٛاّ ٖصٙ ايجكاؾ١. 
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ّٷ .ايكطآْٞ يًٓلٸ اٱؾهايٞـ ايٛنع   إْايٞ ايكطآْٞ ْلٌّ إٔ ايٓلٸ َٚعًٛ

ٌٕ .ٜٚكبٌ تأ٬ٜٚت غرل َتٓا١ٖٝ ،ز٠َتعسٸ استُا٫تٺ ٢ٜٓؿتض عً ،ٚإؾهايٞ  ٫ٚ َٝع٠ يتأٜٚ

 ا سٝاظ٠ اؿكٝك١ أٚ ا٫ْؿطاز بٗا. عٞ أسسٖعٔ إٔ ٜسٸ غرلٙ، ؾه٬ّ ٢عً

ايكطآْٞ عٔ َكسضٙ  سٝح ٜٓؿكٌ ايٓلٸ ;ايكطآْٞ عٔ َكسضٙ ـ اغتك٬ٍ ايٓلٸ

إكاقس اؿكٝك١ٝ  إزضاىيصيو ٫ ٜكٌ ٗ  .اٱْػاْٞبايكاض٨  ّٝاٜٚطتب٘ نًٓ ،إتعايٞ

ٌٸ .طًب إسيٍٛ ا٭قًٞ يه٬َ٘يِ إتعايٞ، ٫ٚ زاعٞ يًُتهًٚ كاض٨ َا ٜكتٓك٘ اي ٚن

َٔ خ٬ٍ َطدعٝت٘  ،ٖٛ سك١ًٝ ا٫غتٓطام ايصٟ ّاضغ٘ عًٝ٘ ِاإايكطآْٞ  َٔ ايٓلٸ

 ٚٚنعٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ.  ،ٚخًؿٝت٘ إعطؾ١ٝ ،ايجكاؾ١ٝ

ْ٘ ٫ ٜطؾع إ إش ;غرل َهتٌُ ّا٭ْ٘ ٜبسٚ ْكٸ ;ايكطآْٞ ـ عسّ انتُاٍ ايٓلٸ

ّٕٜتُجٻ ،ؾٝ٘ استُاٍ ٚدٛز ْكٕل ، نُا ٫ اٱشلٞإكسض  إٍب َٓػٛ ٌ ٗ سصف ن٬

ّٕ إناؾ١ٌ ٗ تتُجٻ ،ؾٝ٘ ٜطؾع استُاٍ ٚدٛز ظٜاز٠ٺ  شلٞ. إغرل  َكسٕض إٍَٓػٛب  ن٬

 

 .تػتٗسف ضؾع عا٥ل ايػٝب١ٝٚ ،كتهٞ ١ُٖٓٝ ايعكٌتاييت  ،تٗاآيٝا ١شلصٙ اـٓط 

ٞٷٜٚتُجٻ ١ ٚآي١ٝ ٖصٙ اـٓط .ٚضز َٔ عامل ايػٝب ٌ ٖصا ايعا٥ل ٗ ا٫عتكاز بإٔ ايكطإٓ ٚس

ٌٸ إظاي١ٗ  طٖا ٚغا٥ٌ ايٓٛط اييت تٛٓؾ ٖصا ايعا٥ل ٖٞ ايتعاٌَ َع اٯٜات ايكطآ١ْٝ به

ِٸ .إٓٗذٝات ٚايٓٛطٜات اؿسٜج١  ،١ٖصا ايتعاٌَ بٛاغط١ عًُٝات َٓٗذ١ٝ خاقٸ ٜٚت

 : ًٜٞصنط َٓٗا َا ْ

أغاؽ  ٢كس عًّٛ ايكطإٓ عًسٝح اؾتػٌ ايكاض٨ اؿساثٞ بٓ ،ـ ْكس عًّٛ ايكطإٓ

ايطدٛع تكطؾٓا عٔ  ،ط٠ٌ ٚغا٥٘ َعطؾ١ٝ َتشذٸإٔ ٖصٙ ايعًّٛ ايٓك١ًٝ أقبشت تؿٓه

تأخص بأغباب  قطا٠ّ٤ نُا أْٗا ؼٍٛ زٕٚ إٔ ْكطأ ٖصا ايٓلٸ ،ايكطآْٞ شات٘ ايٓلٸ إٍ

 ايٓٛط ايعكًٞ ايكطٜض. 

َٓاٖر عًّٛ ا٭زٜإ اييت ْكٌ  ؾكس متٸ .ض٠ ٗ عًّٛ ا٭زٜإٌ بإٓاٖر إكطٸـ ايتٛغټ

عًِ  :َٓٗاٚفاٍ ايسضاغات ايكطآ١ْٝ،  إٍبعت ٗ ؼًٌٝ ْٚكس ايتٛضا٠ ٚا٭ْادٌٝ اتٸ

 ٚتاضٜذ اي٬ٖٛت.  ،ٚتاضٜذ ايتؿػرل ،ٚعًِ تاضٜذ ا٭زٜإ ،َكاض١ْ ا٭زٜإ

كتًـ  إْعاٍٚاجملتُع، ٚشيو عدل  اٱْػإض٠ ٗ عًّٛ ٌ بإٓاٖر إكطٸايتٛغټ ـ
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ايًػاْٝات ٚعًِ ايتاضٜذ  ٫ غٝٻُاٚايكطآْٞ،  ايٓلٸ ٢اجملتُع عًٚ اٱْػإّ َٓاٖر عًٛ

 ٚعًِ ا٫دتُاع. 

ٌٸ ـ اييت تػاضع ٚٗٛضٖا ٗ  ،ايٓٛطٜات ايٓكس١ٜ ٚايؿًػؿ١ٝ إػتشسث١ اغتدساّ ن

يٝات ٚايبٜٓٝٛات ٚايتأًٜٚٝات ٚاؿؿطٜات سٳ١ً ٗ اَؾايػاس١ ا٭زب١ٝ ٚايؿهط١ٜ، َتُجِّ

 ٚايتؿهٝهٝات. 

ض ايكاض٨ اؿساثٞ أْ٘ ٫ آ١ٜ قطآ١ْٝ ُتٓع عٓسَا قطٸ ،غًط١ ايعكٌ إط٬م ٚأخرلّا ـ

تبعات عك١ًٓ  لٚتتًدٻ. ادتٗاز ايعكٌ، ٫ٚ آؾام ككٛق١ ٫ ّهٔ إٔ ٜػتطًعٗا ٢عً

 ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:  ا٫ػاٖات اؾسٜس٠ ٗ ايٓكس ا٭زبٞ ٚؼًٌٝ اـطاب

٨ اؿساثٞ إٔ َؿّٗٛ ايٛسٞ إتساٍٚ ايكاض ٣ـ تػٝرل َؿّٗٛ ايٛسٞ، سٝح ٜط

ٛٸ َٔ إُهٔ قبٛي٘، ٜٚٓبػٞ إٔ ْػتبسٍ ب٘  سٵض ايسٜين ايتكًٝسٟ مل ٜعٴٚإٛضٚخ عٔ ايتك

عٔ ايٛسٞ َا ٫ ٜعكٌ َٔ ا٭غاطرل ٚايطكٛؽ  ٜػٛغ٘ ايعكٌ، قاضؾّا تأًّٜٚٝا َؿَّٗٛا

 ظاْب٘ إعٟٓٛ.  اييت تكذلٕ ب٘، َهتؿّٝا

ض اؿساثٞ إٔ َا ثبت َٔ ا٭ٚقاف ٚا٭سهاّ ح ٜكطِّعسّ أؾه١ًٝ ايكطإٓ، سٝ ـ

بكسز ايكطإٓ،  ٜجبت أٜهّا ،ٚاٱلٌٝغٌ، أٟ ايتٛضا٠ ٚاؿكا٥ل بكسز ايهتابٌ إكسٸ

 عا٤ أؾهًٝت٘ عًُٝٗا. ازٸإٍ عٝح ٫ غبٌٝ 

إٔ غٛض ايكطإٓ ٚآٜات٘ َٚٛنٛعات٘  ٣ؾاؿساثٞ ٜط .ايكطآْٞ ػام ايٓلٸعسّ اتٸ ـ

 ػام ايتاضىٞ. نُا ىًٛ َٔ ا٫تٸ ،ػام إٓطكَٞٔ ا٫تٸ ىًٛ ٚضزت بذلتٝبٺ

ايكطآْٞ، سٝح ٬ٜسٜ اؿساثٞ إٔ اجملاظات  ـ غًب١ ا٫غتعاض٠ ٗ ايٓلٸ

ٜٚػتٓتر َٔ شيو إٔ ايعكٌ  .ا٭زي١ ٚايدلاٌٖ ٢ايكطآْٞ عً ٗ ايٓلٸ ٢ٚا٫غتعاضات تطػ

ايعكٌ  إٍضٟ َٓ٘ ايعكٌ ايكككٞ ا٭غطٛ إٍٖٛ أقطب  ايصٟ ٜٓبين عًٝ٘ ٖصا ايٓلٸ

 زضانات٘ ايعك١ًٝ ٫ تٓؿكٌ عٔ اـٝاٍ ٚايٛدسإ. إإٔ  ٍإ ا٫غتس٫يٞ إٓطكٞ، ْٛطّا

ٌٸػاٚظ اٯٜات إكاز١َ يًعكٌ، سٝح ٜكطٸ ـ ايعكٌ ٗ  ٜكازَّا  ض اؿساثٞ إٔ ن

َٔ أطٛاض  طٕٛض ٢ايكطآْٞ َٔ سكا٥ل أٚ ٚقا٥ع ٫ ٜعسٚ نْٛ٘ ؾٛاٖس تاضى١ٝ عً ايٓلٸ

 اٯٕ ػاٚظٙ.  متٸ ، ٚقسْػاْٞاٱايٛعٞ 

 

ا٫عتكاز بإٔ ايكطإٓ دا٤ عا٥ل ٚتػتٗسف ضؾع  .(29)(ا٭ضخ١١ٓ ايتأضٜذ )أٚ خٓط
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ّٕ ٖصا ايعا٥ل ٖٞ ٚقٌ اٯٜات بٛطٚف  إظاي١١ ٗ ٚآي١ٝ ٖصٙ اـٓط .ثابت١ ٚأظي١ٝ بأسها

ِٸ .ب٦ٝتٗا ٚظَٓٗا ٚبػٝاقاتٗا إدتًؿ١  ،١قٌ بٛاغط١ عًُٝات َٓٗذ١ٝ خاقٸٖصا ايٛ ٜٚت

 ٛضز َٓٗا َا ًٜٞ: ْ

ؾٗٓاى َػا٥ٌ اؾتػٌ بٗا  .ِ بٗا ٗ تؿػرل ايكطإٓتٛٚٝـ إػا٥ٌ ايتاضى١ٝ إػًٓ ـ

آٜات ا٭سهاّ، ٖٚٞ َػأي١ أغباب  ٢طٜٔ تهؿـ عٔ زخٍٛ ايتاضى١ٝ عًقسَا٤ إؿػِّ

ٞ َٚػأي١ إٓه ،َٚػأي١ احملهِ ٚإتؿاب٘ ،َٚػأي١ ايٓاغذ ٚإٓػٛر ،ايٓعٍٚ

ٚانش١  ١ّؾًكس ٚدس أٌٖ ايكطا٠٤ اؿساث١ٝ ٗ ٖصٙ إػا٥ٌ أزٓي. َٚػأي١ ايتٓذِٝ ،ٚإسْٞ

ٚؼكٌٝ  ،يٞ يٰٜات ايكطآ١ْٝسٳس ايتاضىٞ اَؾعٵق١ٜٛ يتعُٝل ايٛعٞ بايبٴ ٚأغبابّا

 ٖصٙ اٯٜات.  ٢إؿطٚع١ٝ ُٕاضغ١ ايٓكس ايتاضىٞ عً

ا٤ اؿساثٌٝ بٌ اؿهِ ٚبٌ ايكاعس٠ ايكطٸـ تػُٝض َؿّٗٛ اؿهِ، عدل ؾكٌ 

 ايكا١ْْٝٛ. 

اييت  ،ٕ إٔ آٜات ا٭سهاّٛا٤ اؿساثٝايكطٸ ٜط٣ إش ;ـ تكًٌٝ عسز آٜات ا٭سهاّ

 تط٠ با٭سٛاٍ ٚا٭ٚقاَتأثِّ ٢قسٚز٠ َٔ ١ًْ اٯٜات ايكطآ١ْٝ، تبك ْػب١ّ ٫ٓإٌ ٫ ُجِّ

ٌٸ ٢ا٫قتكاض عً إٍا ٛٵأِْٗ زعٳ ١٢ اييت ْعيت ؾٝٗا، ستٸاـاقٸ ٖهٔ َٔ ٖصٙ  عسزٺ أق

 اٯٜات. 

ضٕٚ إٔ آٜات ا٭سهاّ ٫ ؼٌٝ آٜات ا٭سهاّ، سٝح ٜكطٸ ٢ايٓػب١ٝ عً إنؿا٤ـ 

 ٢عً ؼٌٝ أٜهّا ْٗاإب، بٌ ػٵك١ َعاْٝٗا بٗصٙ ا٭غباب ؾشٳأغباب ْعٚشلا، َتعًٓ ٢عً

 ز٠. تاضٜذ تؿػرلاتٗا إتعسٸ

إٔ  إٍعٓسَا ٜصٖب أٌٖ ايكطا٠٤ اؿساث١ٝ ايعكٝس٠  ٢ـ تعُِٝ ايكؿ١ ايتاضى١ٝ عً

 ٢عً آٜات اؿسٚز ٚايككام ٚإعا٬َت ؾك٘، بٌ تسخٌ أٜهّا ٢ايتاضى١ٝ ٫ تسخٌ عً

١ ايتعكٌٝ ١ ايتأْٝؼ تػكطٓا ٗ إُاث١ً ايًػ١ٜٛ، ٚخٓطناْت خٓط إشاآٜات ايعبازات. 

١ ايتأضٜذ، عدل ع خٓطَ ايتاضى١ْٝػك٘ ٗ إُاث١ً  ؾإْٓاتػكطٓا ٗ إُاث١ً ايس١ٜٝٓ، 

ٟٸ، ز ْكٛم تاضى١ٝدعٌ ايكطإٓ فطٸ  ٢ب عً، ٚتذلتٸ٣ْكٛم تاضى١ٝ أخط َجً٘ َجٌ أ

 ٖصٙ إُاث١ً ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: 

ٌٸإػًٖ إبطاٍـ  ؾأٌٖ ايكطا٠٤ اؿساث١ٝ  .ؾ٤ٞ ١ُ ايكا١ً٥ بإٔ ايكطإٓ ؾٝ٘ بٝإ ن

 نجرلّا إٔبإكاض١ْ بػرلٖا،  ّادسٸ نٕٛ عسز آٜات ا٭سهاّ ن٬ّٝ٦ ٍَهاؾّا إ، ٕٚٵٜطٳ
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ٟ ش اضتب٘ بأؾدام أٚ عٛازخ أٚ بأسٛاٍ أٚ بٛطٚف ٜ٪زٸإ ;سّاأٚ َكٝٸ ّآَٗا دا٤ خاقٸ

 ايعٌُ ب٘.  إغكاٙ إٍشٖابٗا 

َعٗا، ؾ٬ تعسٚ ٖصٙ اٯٜات  إيعآَّعي١ تٛدٝٗات ٫  ـ تكبض آٜات ا٭سهاّ ْاظي١ّ

ٌٸ، ٫ قٛاٌْ، ٜػتعٌعٓس اؿساثٌٝ نْٛٗا تٛقٝاتٺ إؿانٌ اييت   بٗا إػًِ ٗ س

 تعذلض غبًٝ٘ أثٓا٤ ٖاضغت٘ ؿٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ. 

ايتٛدٝٗات ايكطآ١ْٝ، عٓس  زٴٔط١، سٝح تٳـ سكط ايكطإٓ ٗ أخ٬قٝات ايؿطز اـاقٸ

ِٗ نُا٥ط إػًٌُ، ؼجٸ إ١ٍٗ با٭غاؽ َٛدٸ ٚإضؾازاتاؿساثٌٝ، ٗ قٛض٠ َٛاعٜ 

 ٚايػًٛى.  َطاعا٠ ع٬قتِٗ غايكِٗ ٢عً

إٔ ْػتدًل َٔ  إٍٔ، ؾاؿاد١ عٓس اؿساثٌٝ تسعٛ ؼسٜح ايتسٜټ إٍايسع٠ٛ  ـ

قسض  ٢ٚعً .ايؿطزٟ اٱّإ ٢ٜٚكّٛ عً ،ٜٓػذِ َع ؾًػؿ١ اؿساث١ ّٓاايكطآْٞ تسٜټ ايٓلٸ

 . (30)ايتشسٜح ٢ٔ إٛضٚث١ ٜهٕٛ ْٗٛن٘ َكتهك٘ َٔ أؾهاٍ ايتسٜټؽًٗ

 

ناْت أبعس عٔ اؿساث١، عٝح مل ّاضؽ  ايكطآْٞ ٓلٸٕ ايكطا٤ات اؿساث١ٝ يًإ

ايؿعٌ  إْتازبكسض َا أعازٚا ، أقشاب ٖصٙ ايكطا٠٤ اؿساث١ ٗ َعطض قطا٤تِٗ تًو

ٜٚٛٗط ٖصا ايتكًٝس َٔ نٕٛ خططِٗ ايج٬ث١  !نُا سكٌ ٗ تاضٜذ غرلِٖ ،اؿساثٞ

ٚايصٟ  ،٭ْٛاضٜٕٛ ٗ أٚضٚبا َع ضداٍ ايهٓٝػ٠١ َٔ ٚاقع ايكطاع ايصٟ خان٘ اَػتُسٸ

 تكطٜط َباز٨ ث٬ث١ أْعيت َٓعي١ قٛاّ ايٛاقع اؿساثٞ ايػطبٞ.  إٍبِٗ  ٢أؾه

ٚٸ ٚبؿهٌ ٖصا  .باٱي٘ٚتطى ا٫ؾتػاٍ  ،باٱْػإَكتهاٙ أْ٘ هب ا٫ؾتػاٍ  :شلاأ

ُٓ  ت َٛاد١ٗ ايٛقا١ٜ ايجكاؾ١ٝ يًهٓٝػ١. إبسأ 

ٚبؿهٌ ٖصا  .ٌ بايٛسٞٚتطى ايتٛغټ ،ٌ بايعكٌب ايتٛغټَكتهاٙ أْ٘ ه :ٚايجاْٞ

ُٓ  ت َٛاد١ٗ ايٛقا١ٜ ايؿهط١ٜ يًهٓٝػ١. إبسأ 

ٚبؿهٌ ٖصا  .ل باٯخط٠ٚتطى ايتعًٗ ،ل بايسْٝاَكتهاٙ أْ٘ هب ايتعًٗ :ٚايجايح

ُٓ  . ت َٛاد١ٗ ايٛقا١ٜ ايػٝاغ١ٝ يًهٓٝػ١إبسأ 

ٟٸَٔ ايٚ  ِّ طبٝعٞ إٔ أ بعٗا أٌٖ ايكطا٠٤ اؿساث١ٝ بايكٝػ١  اتٸيًدط٘ اييت ٌَٕتأ

ٚٸ ٢ع١ عًتِٗ ٗ ايتأْٝؼ َتؿطِّؾدٓط .َٔ ٖصٙ إباز٨ هس أْٗا َأخٛش٠ْ ٍ ايصٟ إبسأ ا٭
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إبسأ ايجاْٞ  ٢ع١ عًتِٗ ٗ ايتعكٌٝ َتؿطٸٚخٓط ;زٕٚ غٛاٙ باٱْػإٜكهٞ با٫ؾتػاٍ 

إبسأ ايجايح  ٢ع١ عًذ َتؿطٸتِٗ ٗ ايتأضٜٚخٓط ;ٌ بايعكٌ زٕٚ غٛاٙايصٟ ٜكهٞ بايتٛغټ

ٌٸ ٢ا٤ عًل بايسْٝا زٕٚ غٛاٖا. ٫ٚ عذب إٔ ٜتٗاؾت ٖ٪٤٫ ايكطٸايصٟ ٜكهٞ بايتعًٗ َا  ن

أْتذ٘ ايعٌُ بٗصٙ إباز٨ ٗ اجملتُع ايػطبٞ َٔ َعاضف ٚعًّٛ َٚٓاٖر ٚآيٝات 

اييت  ْؿؼ ايٓتا٥ر إْتازاٯٜات ايكطآ١ْٝ، َعٝسٜٔ  ٢عً إغكاطٗاْٚٛطٜات، ؾٝٓسؾعٕٛ ٗ 

ع ايؿطٔ َا ٗ إتتبِّ ٢عًُا٤ ايػطب بكسز ايتٛضا٠ ٚا٭ْادٌٝ. ٫ٚ ىؿٞ عً إيٝٗاٌ تٛقٸ

تؿكس ايتش٬ًٝت اؿاق١ً ، َٓٗذ١ٝ قطو١ ا٫ْسؾاع١ٝ َٔ عٝٛبٺ اٱغكاطاتٖصٙ 

َكساقٝتٗا، ٜٚٛدعٖا احملانط ٗ ٔػ١ عٝٛب: ؾكس  إيٝٗاٌ ٚايٓتا٥ر إتٛقٻ ،قُٝتٗا

ايعٌُ باٯيٝات  ٢عً اٱقطاض ;نعـ اغتعُاٍ اٯيٝات إٓكٛي١ ;ايٓكس ٢ايكسض٠ عً

)ٕا ناْٛا عادعٜٔ عٔ ْكس اٯيٝات إٓكٛي١،  إيٝٗاٌ تٌٜٗٛ ايٓتا٥ر إتٛقٻ ;إتذاٚظ٠

عٔ عذعِٖ عٔ ابتهاض َا ٜهاٖٝٗا، عُٛت ٗ أعِٝٓٗ ٚعِٛ قاْعٖٛا،  ؾه٬ّ

 ثِ تعُِٝ ايؿٓو ;(!ش١ًًٝٝ ٚايٓكس١ٜٚتهدُٝا يؿٛا٥سٖا ايت ،٭ْٛاعٗا ؾاظزازٚا اغتعطانّا

ٌٸ ٢عً  ْلٛ ٢ايكطآْٞ )ٕا نإ زأبِٗ إٔ ٜػكطٛا آيٝات كتًؿ١ عً َػتٜٛات ايٓلٸ ن

آي١ٝ ايتؿهٝو، ظاعٌُ إٔ ايطغب١ ٗ  مل تٛنع ي٘ ٗ ا٭قٌ ؾكس أغكطٛا عًٝ٘ أٜهّا

 ،ٓوا٫بتسا٤ بايؿ إٍايكطآْٞ تسعِٖٛ  خؿاٜا ايٓلٸ ٢نؿـ اجملٍٗٛ ٚا٫ط٬ع عً

 ٕ قطا٠٤ اٯٜات ايكطآ١ْٝ نُا َاضغٗا ٖ٪٤٫ ٖٞ تكًٝسٷإ .ي٬نتؿاف!( بٛقؿ٘ َٓٗذّا

 .ن١ بصيو ٯؾات َٓٗذ١ٝ كتًؿ١قطٜض ٕا أْتذ٘ ٚاقع اؿساث١ ٗ اجملتُع ايػطبٞ، َتعطٸ

ٝٸ إغكاطّاؾكس ٚٗط إٔ ٖصا ايتطبٝل ٫ ٜعسٚ نْٛ٘   إَٕع٘، بٌ  إبساع٫  ٚاٱغكاٙ، ّاآي

ظَٔ َا قبٌ اؿساث١، ٖٚٛ ظَٔ ايٛقٛع ؼت  إٍعٌ قطا٤تِٗ تطدع ٖصا ايتكًٝس د

 ٚقس ضنٞ ٖ٪٤٫ بإٔ ٜهعٛا أْؿػِٗ اختٝاضّا. ايٛقا١ٜ ايصٟ ثاضت عًٝ٘ بايصات اؿساث١

ًٜٚعّ بايتايٞ أْ٘ ٫  .ؼت ايٛقا١ٜ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚايػـٝاغ١ٝ يكـاْعٞ اؿساث١

، ؾهٝـ اٱبساعؾها٤  إٍٚاـطٚز  ،ا١ًَض َٔ ٖصٙ ايٛقا١ٜ ايؿبايتشطټ إ٫ٓسساث١ 

ٗ قطا٠٤ اٯٜات ايكطآ١ْٝ َا هعٌ ٖصٙ  اٱبساعل َٔ ٚقا١ٜ إٓكٍٛ ٚمٚك ٕإشض ْتشطٸ

 اٱبساع١ٝ؟ٖٞ ايكطا٠٤ اؿساث١ٝ  َا ؟ّاايكطا٤ات سساث١ٝ سٓك

هب ، اٱبساعبٗسف ؼكٝل  ;يًذٛاب عٔ غ٪اٍ اـطٚز َٔ ايٛقا١ٜ ايؿا١ًَ

 ٝكتٌ تاضىٝتٌ: َٔ سك ا٫ْط٬م
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قطا٠٤ دسٜس٠  بإهاز إ٫ٓاؿساث١  إٍْ٘ ٫ زخٍٛ يًُػًٌُ إ :تكٍٛ اؿكٝك١ ا٭ٍٚ

َٸ اعتباض إٔ ايكطإٓ ٖٛ غطٸ ٢يًكطإٓ ايهطِٜ، عً قٓعٗا  ٚغطٸ ،١ إػ١ًُٚدٛز ا٭

باعتباضٖا  ،َٔ ايكطا٠٤ ايٓب١ٜٛ يًكطإٓ آنإ ٖصا ايٛدٛز ٚايتاضٜذ ابتس ؾإشا .يًتاضٜذ

ٚٸ اٱغ٬َٞت ايؿعٌ اؿساثٞ ٓزؾٸ ٖٚصا  ،ٕ اغت٦ٓاف ٖصا ايٛدٛز يعطا٥٘إٍ، ؾا٭

 بكطا٠٤ٺ إ٫٫ٓ ٜهْٛإ  ،ايجاْٞ اٱغ٬َٞٚنصا تسؾٌ ايؿعٌ اؿساثٞ  ،ايتاضٜذ ٕػاضٙ

 .ز ٖصٙ ايكطا٠٤ ايٓب١ٜٛػسِّ

 ٢إٔ ٚاقع اؿساث١ ٗ اجملتُع ايػطبٞ قاّ عً إٍؾتصٖب  اؿكٝك١ ايجا١ْٝأَا 

 ٢ٚٚقا١ٜ عً ،ايسٜٔ ٢ٛاد١ٗ إ٪غػات ايهٓػ١ٝ اييت َاضغت ٚقاٜتٗا عًأغاؽ َ

بت ٗ أْٗا تػبٸ إٍ إناؾ١ايجكاؾ١ ٚايػٝاغ١ ٚايؿهط باغِ ٖصٙ ايٛقا١ٜ ايس١ٜٝٓ، 

ٌٸسطٚب ز١ٜٝٓ َعٸ ايػطبٞ  اٱْػإؼطٜط  ٢ايعٌُ عً إٍشيو زعا  قت ٖصا اجملتُع، ن

 غ١. اؿطٚب إكسٸ طٸٚؼطٜط عكً٘ ٚتٛدٝ٘ تاضى٘ َا ٜسؾع عٓ٘ ؾ

 ٜهازٸ اٱغ١َٝ٬اؿساث١  ٢ٖاتٌ اؿكٝكتٌ ايتاضىٝتٌ إٔ َكته ٢ٜذلتب عً

أقٌ ايتكاضع َع  ٢نإ ايؿعٌ اؿساثٞ ايػطبٞ قاّ عً ؾإشا .اؿساث١ ايػطب١ٝ ٢َكته

أقٌ ايتؿاعٌ َع ايسٜٔ، غٛا٤ ٗ  ٢عً إ٫٫ٓ ٜكّٛ  اٱغ٬َٕٞ ايؿعٌ اؿساثٞ إايسٜٔ ؾ

ٚٸطٛضٙ ايٓ  اـطأ ٣ثبت ٖصا ا٭َط تبٌ َس ٚإشا .ايجاْٞ اٱبساعٍٞ أٚ ٗ طٛضٙ بٟٛ ا٭

 ،كٕٛ ايؿعٌ اؿساثٞ إطًٛبٛا أِْٗ وٓكايصٟ اضتهب٘ أٌٖ ايكطا٠٤ اؿساث١ٝ ٕا ٚٓٸ

يٛاقع ايؿعٌ اؿساثٞ  ْٗاٜت٘، تكًٝسّا إٍٚايػرل ب٘  ،َٔ ٖصا ايتؿاعٌ ايسٜين باؿسٸ

ٗ سٌ نإ ٜٓبػٞ شلِ إٔ ٜطعٛا ٖصا  .ك١ً بايسٜٔبكطع اي ٢ايصٟ قه ،ايػطبٞ

بكسض َا تعتٌُ ٗ  إش ;إػًِ ٣يس اٱبساع١ٝتٛيٝس ايطاق١  ٢عً ايتؿاعٌ َا هعً٘ قازضّا

إٔ قطا٠٤ اٯٜات  إٍيٝدًل  ،ٚاٱبساع يٲْتازًَهات٘  تػتعسٸ اٱّا١ْٝقسضٙ ايك٠ٛ 

 :أسسُٖاتػتٛٗ ؾططٌ اثٌٓ:  ٢ستٸ سساث١ٝ َبسع١ علٛ ايكطآ١ْٝ ٫ تهٕٛ قطا٠ّ٤

ػسٜس ايؿعٌ اؿساثٞ )ٚوكٌ باغتبساٍ ٖسف شٟ  :ٚايجاْٞ ;تطؾٝس ايتؿاعٌ ايسٜين

ّ هاب١ٝ َهإ ٖسؾ٘ ايػًيب، ٖٚصا ٜعين إٔ َبسأ ايبٓا٤ ٗ ايكطا٠٤ إبسع١ َكسٸإقبػ١ 

ايصٟ ٜعٌٜ ّ ؾٝٗا َبسأ اشلسّ اييت ٜتكسٻ ،س٠خ٬ف ايكطا٠٤ إكًٓ ٢َبسأ اشلسّ، عً ٢عً

 ايػٝب١ٝ ٚايكسغ١ٝ ٚاؿه١ُٝ(. 

ت ايكطا٤ات إعاقط٠ إٍ )أْػ١ٓ( ايسٜٔ، بإس٬ٍ ايكاض٨ عٳيكس ضأٜٓا نٝـ غٳ
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ٌٸ ايسٜين ـ ٖٛ َا تٛسٝ٘ ايكطا٠٤ ايصات١ٝ يًكاض٨، َٚا  ايٛسٞ، ٚدعٌ ايٛسٞ ـ ٗ ايٓلٸ ق

هاز قطٝع١ إنُا إٍ  ،َٔ ايعهؼ ـ ـ بس٫ّ تٛسٝ٘ ن١ْٛٓٝ عامل ايكاض٨ إٍ ايٓلٸ

 َعطؾ١ٝ ندل٣ َع إٛضٚخ، ٚإٛضٚخ ايسٜين ع٢ً ٚد٘ اـكٛم. 

ع٢ً َؿّٗٛ )اـٝاٍ(  ّاٟ يًٛسٞ ٚايٓب٠ٛ ٜكٍٛ: إٕ تؿػرل ايٓب٠ٛ اعتُازايتأٌٜٚ إازٸ

ِٸ َٔ خ٬ٍ ؾاع١ًٝ  َعٓاٙ إٔ شيو ا٫ْتكاٍ َٔ عامل ايبؿط إٍ عامل ا٥٬ٕه١ اْتكاٍ ٜت

هٕٛ ٗ ا٭ْبٝا٤ ـ عهِ ا٫قطؿا٤ ٚايؿطط٠ ـ أق٣ٛ َٓٗا عٓس ْػا١ْٝ، اييت ت١ً اٱإدٝٸ

٣ إ٫ ٗ ساي١ ٚإشا ناْت ؾاع١ًٝ اـٝاٍ عٓس ايبؿط ايعازٌٜ ٫ تتبسٸ .غٛاِٖ َٔ ايبؿط

عات َٔ ايعامل اـاضدٞ إٍ اايّٓٛ ٚغهٕٛ اؿٛاؽ عٔ ا٫ْؿػاٍ بٓكٌ ا٫ْطب

ع٢ً اغتدساّ ؾاع١ًٝ ـ ٕٚ غرلِٖ زـ ايساخٌ، ؾإٕ ا٭ْبٝا٤ ٚايؿعطا٤ ٚايعاضؾٌ قازضٕٚ 

 ١ً ٗ ايٝك١ٛ ٚايّٓٛ ع٢ً ايػٛا٤. إدٝٸ

 ;١ً ٚؾاعًٝتٗاٚيٝؼ َع٢ٓ شيو ايتػ١ٜٛ بٌ ٖصٙ إػتٜٛات َٔ سٝح قسض٠ إدٝٸ

ُٸ ؾايٓيبٸ ١ ايذلتٝب، ًٜٝ٘ ايكٛٗ ايعاضف، ثِ ٜأتٞ ايؿاعط ٗ ْٗا١ٜ ٜأتٞ ع٢ً ضأؽ ق

ٛٸ ٛټايذلتٝب. ٚايٓب ّٚهٔ ؾِٗ ا٫ْػ٬ر ، ؾٛق١ٝ َؿاضق١ تهٕٛ ٚاٖط٠ّ ض ٠٫ ٗ ٖصا ايتك

ٌٸ ٛٸ أٚ ا٫ن٬ع ٗ ٚ َٔ سا٫ت  خاق١، أٚ ساي١ْ ض ع٢ً أغاؽ أْ٘ ػطب١ْٖصا ايتك

َؿاضق١  س إٔ ٚاٖط٠ ايٛسٞ ـ ايكطإٓ ـ مل تهٔ ٚاٖط٠ّ٘ ٜ٪ٚنٖٚصا نًٗ .ق١ايؿعاي١ٝ اـ٬ٓ

 ،ناْت دع٤ّا َٔ َؿاِٖٝ ايجكاؾ١ ٚػاٚظّا يكٛاْٝٓ٘، بٌ ،ٌ ٚثبّا عًٝ٘يًٛاقع، أٚ ُجِّ

ٛټ ٟٸ(31)ضاتٗاْٚابع١ َٔ َٛانعاتٗا ٚتك  . ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾإْٓا ٫ ْهٕٛ بإظا٤ أ

ٛٸ ،إعذاظ ٠ٕٕ كٝٸٚإِا أَاّ ق ز٠ ، ّهٔ ـ بٌ هب ـ تأًٜٚ٘ تأ٬ٜٚت َتعسٸ١ً دا٤ت بكطآ

ُٸز ايكطا٠٤ يٓكِّبتعسټ ؾٗٛ ـ بعباض٠ قاسب ٖصا  ،٫ٚ خايسّا ،ٔ َع٢ٓ ثابتّا٘; ٭ْ٘ ٫ ٜته

تاضىٞ، ٫ ٜتهُٔ َع٢ٓ َؿاضقّا دٖٛطّٜا ثابتّا.. ٚيٝؼ  بؿطٟ، ٚخطابٷ ْلٌّ»ايتأٌٜٚ ـ 

ٌٸ قطا٠٤ ـ بإع٢ٓ ايتاضىٞ ا٫دتُاعٞ ـ  مث١ عٓاقط دٖٛط١ٜ ثابت١ ٗ ايٓكٛم، بٌ يه

 ٌثكاٗ، تؿٓه . ؾايكطإٓ، ٗ سكٝكت٘ ٚدٖٛطٙ، َٓترٷدٖٛطٖا ايصٟ تهؿؿ٘ ٗ ايٓلٸ

تعٜس ع٢ً ايعؿطٜٔ عاَّا، َٚٔ يػت٘ ٚثكاؾت٘ قٝػت  ٗ ايٛاقع ٚايجكاؾ١ خ٬ٍ ؾذل٠ٺ

ٚٸ . تصٖب ٖصٙ اشلطَٝٓٛطٝكا (32)«ٚايٛاقع ثاّْٝا، ٚايٛاقع أخرلّا ،٫َّؿاُٖٝ٘، ؾايٛاقع أ

ط ٚقٛضّا خٝاي١ٝ تعبٸ ١ّٝؾٓٸ إعاقط٠ إٍ أْػ١ٓ عامل ايػٝب، ؾذل٣ ٗ أْبا٤ ايػٝب تعبرلاتٺ

١، ٚبا٭غًٛب ايؿين ط، ع٢ً ططٜكتٗا اـاقٸاٱْػإ. ؾأَٛض إعاز إِا تعبِّعٔ أَاْٞ 
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ٜػٛزٙ ايعسٍ ٚايكإْٛ.  ِٕايصٟ ٜعتُس ع٢ً ايكٛض ٚاـٝاٍ، عٔ أَاْٞ اٱْػإ ٗ عاَي

 ،ٚبعس تأيٝ٘ اٱْػإ، ٚأْػ١ٓ اهلل .(33)عٔ َػتكبٌ اٱْػإ ٗ عامل أؾهٌ إْٗا تعبرلٷ

تصٖب ٖصٙ اشلطَٝٓٛطٝكا إعاقط٠ إٍ تأيٝ٘  ، ايػٝبٚايٛسٞ ٚعامل ٠ٚأْػ١ٓ ايٓبٛ

إٍ  عٔ ايٛسٞ ٚايػٝب، ؾتكٍٛ: إٕ ايعكٌ يٝؼ عاد١ٺ ايعكٌ، ٚا٫غتػٓا٤ ب٘ ٚباؿٛاؽٸ

ض، ٚقازض ع٢ً إزضاى قؿات ٔ ٜٚكبِّ، ٚيٝؼ ٖٓاى َا ٜٓس عٔ ايعكٌ. ايعكٌ وػِّٕٕٛٵعٳ

 .(34)٢ً اٱزضاى ٚإؿاٖس٠ ٚايتذطٜبع قازضٷ ض ٗ ا٭ؾٝا٤، نُا إٔ اؿؼٸبٵٔ ٚايُكػٵاُؿ

ٚأخرلّا تعًٔ ٖصٙ اشلطَٝٓٛطٝكا إعاقط٠ عٔ إٔ َُٗتٗا ٖٞ أْػ١ٓ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬، 

بإس٬ٍ )ايسٜٔ ايطبٝعٞ(  ،ٚأْػ١ٓ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ;بتشًٜٛٗا عٔ اٱشل١ٝ إٍ اٱْػا١ْٝ

ٌٸ  )ايسٜٔ اٱشلٞ(.  ق

ٛٸٍ ايٛسٞ إٍ ٚا ٚإٍ  ،ٚإٍ ايطبٝع١ٝ ،تاضى١ٝ قع١ٺإٕ ٖصا ايتأٌٜٚ، ايصٟ و

ٙٺ ٛٸ ،إٝتاؾٝعٜكٞ إٍ ايؿٝعٜكٞ شٖين، ٜٚطزٸ خدل٠ بؿط١ٜ، ْٚؿا ٍ ايعًِ اٱشلٞ إٍ ٚو

ٕٵ ،عًِ إْػاْٞ ث٘ َٔ خًد١ً ٗ ب١ٝٓ ايؿهط ايسٜين سٹشٵٜٴَا  ٌ ٗتتُجٻ َٔ ؾا٥س٠ٺ ٌٴدٵمل ٜٳ ٚإ

بس٫ّ َٔ  ،ز ايصٟ ٜكع ٗ )ايتًٜٛٔ(أْ٘ ٜهؿـ عٔ ايطابع إذلزٸ إ٫ٓ ،إػٝطط ٚإػتكطٸ

ٌٸ .ٜٚتعاضض َع تاضى١ٝ ايٛسٞ ،)ايتأٌٜٚ( َا  ثِ َا اشلسف ٚايػا١ٜ َٔ اغتُطاض ايٛسٞ، به

 ؟(35)٢ بإع٢ٓ اجملاظٟ ـ ايٛسٞ ايطبٝعٞ ـٜطتب٘ ب٘ َٔ عكا٥س ايتٛسٝس ٚايبعح ٚاؾعا٤، ستٸ

٢ ٚيٛ سٝس ٚايبعح ٚاؾعا٤، ستٸؾإطًٛب ـ ٗ ٖصا ايتأٌٜٚ ايعبجٞ ـ ٖٛ إيػا٤ عكا٥س ايتٛ

 . (36)ز ؾهط إْػاْٞناْت فطٸ

ط٠ عٔ َكاقس أقشاب ٖصا ايتكًٝس اؾاَس َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايػطٛض إعبِّ

ٝٸ ٚا٭ع٢ُ يًٗطَٝٓٛطٝكا ايػطب١ٝ ّا إٔ َعطنتِٗ ايهدل٣ ٚاؿكٝك١ٝ إِا ٖٞ ٚٗط دً

ٛٸ ،ٚايٛسٞ ،ايصات اٱشل١ٝ نسٸ غات ٚايؿطا٥ع كسٸٚايعكا٥س ٚإ ،ات ٚايطغا٫تٚايٓب

ٌٸ أٟ نسٸ ،ِ ٚا٭خ٬مٝٳٚايكٹ ل ُاغو اجملتُعات إ٪١َٓ، ٚتٛدٝٗٗا ل ٚوٚكايصٟ سٖك ن

ط ب٘ ٖ٪٤٫ ٖصا ايتأٌٜٚ ايصٟ ٜبؿِّ .ل ايطُأ١ْٓٝ ٚايػعاز٠ ٗ إعاف ٚإعازإٍ َا وٚك

 ّ.ٚ ايؿهطٟ ايػطبٞ ٗ عامل اٱغ٬عٵًٕٛ ا٫َتسازات يًػٳًٛا ّٚجِّايصٜٔ َجٻ

 

قكٛضٷ ٜٓتابٗا  ،يػٓٝاتُس ع٢ً ا٭تتع ،ايكطآْٞ ٚدٛز قطا٤ات َعاقط٠ يًٓلٸ ـ1
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ـٴ اغت٦ٓاغِٗ َكاقسٙق١ًُٓ آط ;ٗ ايتشكٝل َعاْٞ ايذلاخ  . ٬عِٗ ع٢ً َعاضؾ٘، ٚنٳعٵ

، ٗا غرلٴِٖٓٳعًٛا بأزٚات ايبشح اييت اقَطتٛغٻاؿساث١ٜٛ إؿاضٜع  أقشاب ـ2

 ٞ ايٓٛطٜات ٚإؿاِٖٝ. تباؽٳ ٚايتكًٝسٳ، ٚتبٓٸٚاغتًصٸٚا ا٫ق

أقشاب ٖصٙ إؿاضٜع تٛغٻًٛا بآيٝات عك١ْٝ٬ أٜسٜٛيٛد١ٝ َٔ خاضز ايذلاخ  ـ3

ُٸ ٛا بإهاٌَ، ٚبايٓٛط٠ ا٫ْتكا١ٝ٥ ايتذع١ٝ٦ٜ، ٚايٛقٛف عٓس ِاشز اٱغ٬َٞ، ٚاٖت

 ُج١ًٝٝ َٓ٘. 

باع٘ ٗ ؾِٗ تٸإٓٗر إؿطٚض ْٞ تتعاضض َع اآايكط ـ ايكطا٤ات إعاقط٠ يًٓلٸ4

 ٕ. آايكط

ُټَػأي١ ايتسبټ ـ ايعكٌ ٚايؿطع ٜكطٸ5 ٔٵ ،ل ٚإعاقط٠ ٗ ايؿِٗط ٚايتع  ٚيه

 ٛاب٘ ٚقٛاعس. هب

ب ع٢ً تٸٜٚذل ،غ١ ْػب١ٝ بإعطؾ١ـ ٜٓتر عٔ ايكطا٤ات ا٫عتباط١ٝ يًٓكٛم إكسٸ6

 شيو آثاض َعطؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ غًب١ٝ. 

 

طب١ٝ اؿسٜج١ ٚايعامل ايعطبٞ هطِّب قسضات٘ ايصات١ٝ، ٗه١ ايعَٓص َطايع ايٓ

ت٘ ٜٸٚساٍٚ إٔ ٜػتُسٸ َٔ ٌٖٛ ايؿطم ٚايػطب. بل ْٛعّا َٔ ايتهاؾ٪ ٚكٜٚػع٢ إٔ و

ٛٸ ٛټضات تهُٔ ي٘ غرلٚضت٘ ض ايعًُٞ يًعكَٚٔ أٚناع٘ َٚطاق٘، َٚٔ ايتط ط، ٚنٵعٳ تك

 ٘ ٗ ٖصا ايٛدٛز. ٚتٛاظْ

َٴهٹ يًع٬قات بٌ ايؿطم  ١اي٬تهاؾ٪ ٖٛ ايػ١ُ ايط٥ٝػ طابع اّ ٌٜٛٞٸ ا٭ٜٸٚ

ـ ٜٚعزاز ايػطب تػًػ٬ّ، ٚتتعطٻض ٖٜٛات ايؿعٛب يًٓػ َّا،ٚايػطب; ؾتعزاز ايٛنع١ٝ تأظټ

ِٖٛ. َٚع َطايع ٟٸ إٓ َٴ اؿهاض شٕٛ دٴسٴز ًٹكٵايػتٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚٗط 

ضّا ؾعًّٝا; ؾٛنعٛا سكٝك١ٝ ٚؼطټ ٗه١ّيًعامل اٱغ٬َٞ ٚايعطبٞ ْ ٜكذلسٕٛ س٫ًّٛ تهُٔ

سٻ ٕٛ ؾٝٗا إعاز٠ قطا٠٤ ايذلاخ ايعطبٞ ٗ ن٤ٛ َا دٳعٜسٻ ،طات يتؿطٜعات ؼسٜج١ٖٝطك

 َٔ َٓاٖر ْٚٛطٜات. 

ز٠ إؿاضب ٚا٭ٖٛا٤، اختًؿت َتعسِّ ،َؿاضٜع قطا٤ات أٚ ؾٛٗطت قطا٤اتٷ

أقشابٴٴٗا َٓاٖر،  ؾ١ٝ، ٚاقطٓعًؿت ضٖاْاتٴِٗ إعطإطدعٝات إعطؾ١ٝ ٭قشابٗا، ٚاخت
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ٛټضات عٔ ايذلاخ ٕٴ، ٚقسٻَٛا تك ايعطبٞ  ؾاظزازت ا٭ظ١َُ اغتؿشا٫ّ، ٚاظزاز ايٛدسا

 ُعټقّا، ٚايٛدٛز اؿهاضٟ تأظټَّا. 

ّٴ باؿهاض٠ ايػطب١ٝ َٔ اْك٬ب ٗ  َا أسسث٘ ٗ ٖصٙ ايكطا٤ات تتُجٻٌٚ ايكسا

ٌِٕ، َٚا تطتٻٝٳايكٹ يذلاخ، ٚايتطاٍٚ عًٝ٘، ٚتؿٜٛٗ٘ بإخهاع٘ بؿك٘ ا ب عًٝ٘ َٔ دٗ

َعهٛؽ ٗ تكِٜٛ  عٔ شات٘; ؾػاض أقشاب قطا٤ات ايذلاخ ٗ َػإض ١ٕٓاٖر خاضد

ٗ  بتكًٗ»سسخ ذلاخ ِ بٌ إؿتػًٌ بتكِٜٛ ايٝٳٗ ايكٹ ايذلاخ. ٚنُا سسخ اْك٬بٷ

٢ أنش٢ ستٸٗ تكِٜٛ ايذلاخ،  ؾؿاع ايتُٜٛ٘ ٚايتعٜٝـ «ٗ إػايو ٚتؿتټت ،إكاقس

٘ٴ  ِٳ ي٘ ،َؿٗٛضّا باط٬ّ»شيو ايتُٜٛ أَاّ ٖصٙ ايٛنع١ٝ ايؿهط١ٜ ٗ تكِٜٛ  «٫ خكٝ

ٚٳِأز ،ايذلاخ، ٚأَاّ ٖصا ايٓعٚع إٍ ا٫ْكطاع عٔ ايذلاخ ت ٜس ٢ اَتسٸ، ستٸايؿعٛض ب٘ ٚ

ٌٸ ٚقاض يعاَّا ،ايكطآْٞ ايهطِٜ ٖصا ايتطاٍٚ إٍ ايٓلٸ ِٕ ع٢ً ن ايٛقٛف  َػً

 ظاغت عٓ٘ ايعكٍٛ.  ؿلٛ إقا١َّ ،ؿاضٜعٟ شلصٙ إيًتكسٸ

بٓا٤ ْٛط١ٜ دسٜس٠ ٗ تكِٜٛ ايذلاخ ضٚسّا َٚٓٗذّا ٜكتهٞ ا٫عذلاض إٕ  ،ٚعًٝ٘

َٓٗا  ثٌ غ١ٓ ا٭خرل٠; بتُشٝكٗا ٚايتشٗكلع٢ً تًو إؿاضٜع اييت تٛايت خ٬ٍ ايج٬

َٔ  ٓا يهجرٕلَٚٔ خ٬ٍ َطايعتعًُٝٸّا َٚٓٗذٝٸّا; ٚشيو بايٓٛط ٗ سكا٥كٗا ٚٚغا٥ًٗا. 

ٖا اـ ٚدسْ طاي١يعسّ اٱ ;دعا٤ َٓٗا ٗ ايطغاي١أاييت مل ْٛضز  ايهتب سٍٛ إٛنٛع ـ

سببٓا ٗ اـتاّ ايتٜٓٛ٘ ٚقس أ .ّ بعض ا٫قذلاسات يتكشٝض َػاض ايكطا٠٤ إعاقط٠تكسِّ

 يًؿا٥س٠:  ;يبعهٗا

 َعطؾ١ٝ:  ـ ٖٓاى أغؼٷ1

ٞٴ، َٚطتهعٴٖا ايعكٝس٠ُـ   اٱغ١َٝ٬.  َعطؾ١ْ دٖٛطٴٖا ايٛس

 بايعٌُ.  ٚتكٌ ايعًِ ،بايػٝب تكٌ ايعكٌ ١َْعطؾـ 

 َٓٗذ١ٝ إدطا١ٝ٥:  ـ ٖٓاى أغؼٷ2 

طِٜٗ ٗ ٌَ َٔ عًُا٤ اٱغ٬ّ َٚؿٚهؼكٌٝ َعطؾ١ ؾا١ًَ َٓاٖر إتكسٸ»ـ 

ُٚهٔ َٔ ايكسض٠ ع٢ً  ،كتًـ ايعًّٛ، َع ؼكٌٝ َعطؾ١ ناؾ١ٝ بإٓاٖر اؿسٜج١

ض ا٫دتٗاز ٗ اقطٓاع إٓاٖر إٍ طٛ ،ٚاقتباؽ ايٓٛطٜات ،ٖرظ طٛض تكًٝس إٓاػاٚ

 .«ٚٚنع ايٓٛطٜات

ا٫ستهاّ إٍ ايذلاخ ٗ ضٚس٘ َٚٓٗذ٘، ا٫ستهاّ ٗ قهاٜاٙ إٍ َكاقسٙ ـ 
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 ٚأقٛي٘; أٟ إٍ ؾك٘ ايذلاخ. 

 .ٍ ايٓٛط٠ ايتؿان١ًٝسٳايٓٛط٠ ايتها١ًَٝ يًذلاخ، بٳـ 

 ٚؼُٝٗا َٔ ايتؿٜٛ٘ ٚايصٚبإ.  ١ٜٛ َٓٗذّٝا،ِ ْٛط١ٜ ؼكِّٔ اشلـ تكسٜ

ٌٸقطا٠٤ تهع سسٸّا ٕطدعٝات ؼؿط ْؿػ ِٜكسـ ت  قه١ٝ.  ٗا ٗ ن

 ،ككٞ اٱسا٫ت ع٢ً ايػټًَ٘ ايؿهط١ٜ ايػطب١ٝ ٗ تٛدٝ٘ ايبشحقطا٠٤ ت ـ تكسِٜ

ٖٹقطا٠٤ تككٞ اشلٛاَـ إؿتع١ً اييت تٴ  . اضٜعايكاض٨ ظػا١َ اـًؿٝات ٗ تًو إؿ ِٛ

ٟٕنطٚض٠ ا٫ستـ  ٌٸ هاّ إٍ ضأ ـٺ َٔ خاضز ا٭قٍٛ ايذلاث١ٝ; إش يه َٔ  قٓ

 ٙ إٓٗذ١ٝ اييت تكّٛ ع٢ً نبط٘. عطؾ١ ٗ ايذلاخ اٱغ٬َٞ آيٝات٘ ٚقٛاعسإ

 .بايتكطٜب دعٌ إٓكٍٛ ٜتأقٻٌِٚ ض١ٜ٩ دسٜس٠ ٕػأي١ ايتؿاعٌ بٌ ايجكاؾات; ٜكسـ ت

ٓٳٗا، ٚقٛاْٝٓ تاييت ضتٻبٳ ،تكسِٜ يٰيٝات اٱْتاد١ٝـ  ٝٻ  . ٗاكخكا٥ تب

بايهؿـ عٔ أٖٚاّ ايكطا٤ات  ،سعس١ ٖصا ايتكًٝس إعاقط ٗ تكِٜٛ ايذلاخـ ظ

ٚٓ ،إعاقط٠ يًذلاخ ٖٳسٵّ إؿاضٜع اييت ٚ ؿت اٯيٝات ا٫غت٬ٗن١ٝ اجملًٛب١ ٗ قطا٠٤ ٚ

 ايذلاخ. 

ٌ ايك١ُٝ ايطٚس١ٝ بايسؾاع عٔ اؾاْب ايطٚسٞ ٗ اٱغ٬ّ: اؾُع ـ هب 

 ك١ُٝ اـًك١ٝ ٚايٛاقع. ٚايعًِ، اي

ا٭ٖٛا٤،  ز٠ سٌ تطنبطٸيتذع١ٝ٦ٜ يًذلاخ، ٚايعك١ْٝ٬ اجمليًط١ٜ٩ ا ٚنع سسٛـ 

َٸٚت ع١ٝ ٚا٫غتُساز َٔ بٳ١ عٓسَا تتؿاسـ ايتٻ١ ايتؿٝټ٪ ٚايصٚبإ، ٚخاقٸ١ ٗ ؾًٖٛكٞ ا٭

ـٷفاُي ثكاؾ١ٺ  . ٗا ايتساٚيٞ كتً
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 «ةّيسْدهة الُكَمامَل»ارشرتاط 

 ّيةعٍد اإلواو جتّادوفّوً اال يف

 ٌكدّية قباءٌة
 

 

ٞٸ َكطًضٷ دتٗازا٫  ،١ٝايؿطع ا٭سهاّ ٢عً يًٛقٛف ١ْٝٗا٥ َطس١ًّ سٸعٳٜٴ ،ؾكٗ

. ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿطز١ٜ ات٘ٝس ٗ ـإهًٖ ٞابتً َا ٗ ،١َٔ ايهتاب ٚايػٓٸإػتٓبط١ 

: كاٍٜٴ ١;إؿٓك َع إطاز طًب ٗ اجملٗٛز بصٍ» عٔ عباض٠ْ ٟايًػٛ ٚنعٗا ٗ ايه١ًُ

. ٖٚٛ ٗ إكطًض (1)ؿ١إدٓؿ ا٤ٝا٭ؾ ٌٓ ٗ شيو كاٍٜٴ ٫ٚ ايجكٌٝ، ٌٓ ٗ ادتٗس

اغتؿطاؽ ايٛغع ٗ »أٚ  ;(2)«س ٗ اغتدطاز ا٭سهاّ ايؿطع١ٝٗٵاُؾ بصٍ»: ٞايؿكٗ

 .(3)«ايؿطعٞ اؿهِ ١٢ عًؼكٌٝ اؿذٸ

 ٗ ١ْٝٚؿػ ١ٝعًُ ؾطا٥٘ٚ َكسَات عسٸ٠ لؼٓك ٢عً َٛقٛف ٢ا٫دتٗاز بٗصا إعٓ

ـ ايعًّٛ اييت ٜتٛٓقعسز  نًُات ايؿكٗا٤ ٗ تقس اختًؿٚ. ٙرلغ عٔ ُتاظٝي ;اجملتٗس

 عؿط اثين ١ إٍٔ غتٸَ انتػابٗا، َٔ ٬دتٗازي ٣تكسٸ ٔٵَٕ ٫ بٴسٻٚ ،ا٫دتٗاز عًٝٗا

ٚا٭زب ايعطبٞ  ،ايًػ١ :عٔ عباض٠ْ ا٭قٛيٌٝ،شنطٙ بعض عًُا٥ٓا  نُا ،، ٖٚٞعًُّا

ٚايتؿػرل،  ،ٚإٓطل ،ٚايه٬ّ ،ٚأقٍٛ ايؿك٘ ،ٚإعاْٞ ٚايبٝإ( ،)ايكطف ٚايٓشٛ

ٚايطٜانٞ )اؿػاب ٚاشلٓسغ١  ،ايطداٍ(عًِ ٚ حٜاؿس )زضا١ٜ حَٜٚعطؾ١ اؿس

                                           

«&
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ع٢ً  دطٜٸّا نْٛ٘ عسّ َٔ ،ؾتا٤اٱ ٟٕتكسٸ ١ْٝؿػاْ أَٛضٷهّا ٜأ تنطٚاشل١٦ٝ(. ٖصا ٚشٴ

 .(4)بايطأٟ ّاايؿت٣ٛ َٚػتبسٸ

دصٕٚ تٻٜ بعهِٗ ٣ْط ي٬دتٗاز ايؿكٗا٤ شنطٖا اييت ؿطٚٙاي ْطادع ُٓاٝس

«َٕ ٛٸأ ؾططّا «١ٝغسٵه١ ايُكًَا  ع٢ً إُاضغ١ َٔ ؼكٌ إًه١ اييتأٟ ي٬دتٗاز;  َّاٚ َك

ُٸ١ بإػتشبٸات إٝاحملطٸَات، بٌ إٛاٚب١ ع٢ً اٱت ٚتطى ايٛادبات ؾعٌ  نك٠٬ ،إٗ

 عٔ ؽًٝتٗاٚ ،ايؿان١ً با٭خ٬م ايٓؿؼ ٚؼًٓٞ ،نصيو إهطٖٚات ٚتطى ،ٌٝايً

ٕٸ ايطشا٥ٌ; . (5)«ٜؿا٤ ٔٵَٳ قًب ٗ اهلل ٜكصؾ٘ ْٛضٷ ٖٛ بٌ ِ،ايتعًٗ بهجط٠ يٝؼ ايعًِ» ٭

َٳَػ ٞايؿكٗ ايكٝاؽ طٳٜات ٗايُهبٵ :خط٣أبعباض٠ ٚ عب ْؿػ٘ ٗ ٜت ٔٵا٥ٌ ع١ًُٝ وكًٗا 

١ ؼكًٝٗا َُاضغ١ ايعًّٛ إدتًؿ١ ٚاؾسٸ ٗ طًبٗا )َٔ ايؿشل ٗ ا٭سازٜح إطٜٚٸ

يتشكٌٝ اٱْاعات  ;ٚايؿشل عٔ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ،ٚآٜات ا٭سهاّ ٌعٔ إعكَٛ

َٸا تؿدٝل ايكػطٜات ٚتطبٝل ايهدلٜات عًٝٗا ايصٟ ٖٛ إساض ٗ  ،ٚايؿٗطات(; أ

ٛٻ ٔٵَٕ ٫ٓؾ٬ وكٌ إ ،اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  قًب٘ بٓٛض ايعًِ ٚإعطؾ١ اهللض ْ

َٕ ًباسحؼكٌ ي ٚس٦ٓٝصٺ، اْٞايطبٸ لٝبايعٓا١ٜ ٚايتٛؾ  ٗ ٗاٝإي متاز ه١ ايكسغ١ٝ اييتًَا

 .(6)ا٫دتٗاز إٍ ايبًٛؽ

سٝح  ،ا٫دتٗاز ٗ ايكسغ١ٝ إًه١ اؾذلاٙ اعتباض ٣ايٓٛط عٔ َس َع غضٸٚ

 ،ًٗاٝؼك ١ٝؿٝٚن ،َٓٗا ِٖٓٛا َطازِّٝبٜٚمل  ،ُاتٍ إػًٖضغاإبعض ايؿكٗا٤  ٗاأضغً

َٕ ٖصٙ اؾذلاٙ زضاغ١ ٌتهٖؿٜ ايبشح ؾٗصا ،ٞايؿكٗ غتٓباٙا٫ ثطٖا ٗٚأ  إٝبٚ ،ه١ًَا

 .َٓٗا إطاز

 

 ،ٗازي٬دت ٌؿكٗا٤ ا٭قسَاي ـٜتعاض ٗـ  عجٓا َا ٗـ  ٛدسٜ مل سٕٝٸ ٖصا ايكإ

 زضد١ّ ايٓاؽ بٌ ايكها٤ ٣طٜٖـ( 413)سٝإؿ ؾإٕ ;ُٗاٝٚي ٔٵَٳٚ ٞايطٛغٚ سٝنإؿ

 بايكٝاّ ْؿػ٘ َٔ ٜجل ٢ستٸ ي٘ ضٜتعطٸ إٔ ٭سسٺ ٜٓبػٞ ٫ ،دسٸّا قعب١ ؾطٚط٘ إٔٚ عاي١ٝ،

 عإّا ،نا٬َّ ،عاق٬ّ فتٗسّا، ايطدٌ هٕٜٛ إٔ :عٓسٙ ايكها٤ ؾطٚٙ َٔ. ٚب٘

َٸْٚاغد٘ َٚٓػٛخ ،بايهتاب َٴسٵ٘، ْٚٳ٘ ٚخاقٸ٘، ٚعا ٗ٘; ُ٘ َٚتؿابٹَهشٵب٘ ٚإهاب٘، ٚ

ٚبٛدٛٙ  ،َٚعاْٞ ن٬ّ ايعطب ،بايًػ١ ْٚاغدٗا َٚٓػٛخٗا; عإّا ،بايػٓٸ١ عاضؾّا
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ٌٻ ععٻ اهلل قاضّ عٔ ايٛضع ٞايكان ٗ سٝ٘ اؾذلٙ إؿَٚع شيو نًٓ ،اٱعطاب  ،ٚد

 .(7)َٔ اشل٣ٛ ضصٳٚاَؿ ،دتٓاب َٔ ايصْٛبٚا٫، ٚايعٖس ٗ ايسْٝا

ِّ( ٖـ460)ٞايطٛغٚسُٝٓا بٝٻٔ   ٍإ ،طٵؿٹٜٴ ملٚ بٌ ،صنطٜ مل ا٫دتٗاز َاتَك

ٛٸْات َٔ ٠ّعسٸ ايطٛغٞ شنط. سٝايك ٖصا ٛٸٚ سٝبايتٛس نايعًِ ،ا٫دتٗاز َه  ٠ايٓب

ِٸ ٫ َا ٜعطف إٔٚ ،ايعسٍٚ ،|ايٓيبٸ قؿاتٚ  َٔ نذ١ًُٺ ب٘، ٫ٓإ بايهتاب ايعًِ ٜت

اغذ ٚإٓػٛر، ٚايعُّٛ َٔ اٱعطاب ٚإعاْٞ، َٚعطؾ١ اي١ٓ اـطاب ايعطبٞ، ًْٚ

 :َٚٓٗا ،َاتٗاَكسٸٚ ًٗاٝٓٸ١ بتؿاقل ٚإكٝٸس; ثِ اؾذلٙ ايعًِ بايػٚاـكٛم، ٚإطً

 . (8)اؿكٝك١ ٚاجملاظ، اٱْاع ٚأسهاَ٘، َٚا ٜكضٸ ا٫ستذاز ب٘ َٚا ٫ ٜكضٸ

ِٸ570)عٓس ابٔ ٓع٠ ا٫دتٗازٚ ٬ع ع٢ً ٚا٫ٓط ،تاببايٛقٛف ع٢ً ايه ٖـ( ٜت

ٚايتٓبٸ٘  ،ٚايٛقٛف ع٢ً اٱْاع ،ْٛاض ايعًُا٤أ ٘ ٗ ا٫خت٬ف ايٛاقع ٗٚايتٛغټ ،ايػٓٸ١

 . (9)ٞع٢ً قٛاعس ايًػإ ايعطب

٢ ٜهٕٛ عإّا ستٸ ض يًكها٤ أسسٷٜتعطٻ إٔ ٜٓبػٞ ٫( ٖـ598)ؼٜزضإٚعٓس ابٔ 

َٸ ،بايهتاب َٴشٵ٘، ْٚسب٘ ٚإهاب٘ ٚخاقٸْٚاغد٘ َٚٓػٛخ٘، ٚعا ٗ٘، ُ٘ َٚتؿابٹَه٘، ٚ

َٸٗا َٚٓػٛخٗا، ْٚاغدٗا بايػٓٸ١، عاضؾّا هٕٜٛٚإٔ   َٚكٝٸسٖا، َٚطًكٗا ٚخاقٸٗا، ٚعا

ٕٸ  عإّا َٚبٝٸٓٗا، ٚفًُٗا بايًػ١ َٚعاْٞ ن٬ّ ايعطب، بكرلّا بٛدٛٙ اٱعطاب; ٭

ُٕ أٚ ٞايكان ٔٷ ؿيتا ٝٸ  ابٔ ٣، ؾٝذب إٔ ٜعطف يػت٘. ثِ ضٚ×ايؿطٜع١ قاسب عٔ َب

ُٸأ ٣َس ضتٛنِّ ١ٝقه ؼٜضزإ ٕٸ ٟٚضٴ»: ؾكاٍ ١،ٝايعطب ايعًّٛ ١ٖٝ  قاٍ َكك١ً بٔ ضقب١ أ

ٌٕ ٗ تكٍٛ َا: ايؿكٝ٘ سٓٝؿ١ ٭بٞ  َا: سٓٝؿ١ أبٛ ؾكاٍ ؾكتًٗا؟ َطقإم طًت٘ نطب ضد

ٝٸ٘ يػ١ تعطف ٫ أْتٚ اهلل زٜٔ ٗ َوشٳٜٵٚٳ أؾتؿيت: ي٘ ؾكاٍ !تكٍٛ َا أزضٟ  . (10)«؟!|ْب

س ٗ ٗٵف ايؿكٗا٤ ببصٍ اُؾطٵعٴ ٗ ا٫دتٗازٖـ( 676)ٞاؿًٓ لاحملٚكعطٻف ثِ 

١ ايؿطع بٗصا ا٫عتباض ٜهٕٛ اغتدطاز ا٭سهاّ َٔ أزٓيٚاغتدطاز ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، 

ل ٖٛ ايعازٍ ايعامل بايعكا٥س ايس١ٜٝٓ ; ؾإٕ ايصٟ هٛظ ي٘ ايؿت٣ٛ عٓس احملٚك(11)ادتٗازّا

 .(12)اغتٓباٙ ا٭سهاّ َٓٗا ٚنٝؿ١ٝ ،ا٭قٛي١ٝ، ٚبططم ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

َٸ٘ ٚ َٚٓػٛخ٘، ْاغد٘ ،بايهتاب إعطؾ١ٖـ( 672)ٞايؿانٌ اٯبدعٌ ٚ عا

 .(13)َٔ ؾطٚٙ ا٫دتٗاز ،عطابب٘ ٚإهاب٘، ٚايعًِ بايًػ١ ٚاٱسٵٚخاقٸ٘، ْٚٳ

: ُٗهٔ إهًـ َٔ اجملتٗس ؾطا٥٘ ٖٗـ( 726) ١َٞ اؿًٓٚقاٍ ايع٬ٓ ،ٖصا
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ِٸ ،يؿطع١ٝ ايؿطع١ٝإقا١َ ا٭زٓي١ ع٢ً إػا٥ٌ ا  ،نُعطؾ١ ايًػ١ ،َٕٛضأشيو ب ٚإْٸُا ٜت

ٚإٔ ٜهٕٛ عاضؾّا با٭سازٜح  ، تعاٍ َٔ ايًؿٜاهللَٚطاز  ،َٚعاْٞ ا٭يؿاٚ ايؿطع١ٝ

َٸا باؿؿٜ ;١ ع٢ً ا٭سهاّايسآي  ;ايطداٍ ٚعًِ حٜأٚ بايطدٛع إٍ نتب اؿس ;إ

 َعٚ ؟ا٭سهاّ اتَٜا آَٔ ايهتاب  أٜهّا ٜٚعطف ؿٗا;ٝخباض َٔ نعا٭ قشٝض يٝعطف

ٛٸ شيو ٠ اغتٓباٙ ٜهٕٛ عاضؾّا باٱْاع َٚٛاقع٘، ٫ٚ ٜؿيت َا ىايؿ٘ ٚإٔ ٜهٕٛ ي٘ ق

 . (14)قٛي١ٝا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ إػا٥ٌ ا٭

َٕ» سٝق صنطٜ مل ٣نُا تطٚ  نًُات ٗ ا٫دتٗاز ؾطٚٙ ٗ «١ٝغسٵايُك ه١ًَا

 (15)ٖـ(771)ٌكاحملٚك ؾدط نتب ٗ ٛدسٜ مل نُا .ٞاؿًٓ ١َايع٬ٓ ٢ستٸ، ك٘ايؿ ٌأغاط

 .اشلذطٟ ايجأَ ايكطٕ إٍ ،أٜهّا (16)ٖـ(786ٍ)ٚٸا٭ سٝٚايؿٗ

 

ٖٛ  (،ٖـ940)ايعاًَٞ اؿػٔ بٔ ٞٸعً ،ٞل ايهطنٚكاحمل ؾإٕ ٚدسْا َا ٢عً

َٳٚٸأ ا٫دتٗاز; إًه١ ايكسغ١ٝ ٗ عساز ؾطا٥٘  سٝٚشنط ق ،أبسع ٖصٙ ايؿهط٠ ٔٵٍ 

 ع٢ً َعٗا ٜكتسض ْؿػا١ْٝ ًَٚه١ قسغ١ٝ ْؿؼ ي٘ تهٕٛ إٔ: عؿط ايجاْٞ»: قاٍ حٝس

ٟٸإيؿطٚع َٔ ا٭قٍٛ، ٚضزٸ اؾع٥ٝات ا اقتٓام ، ٚتهعٝـ ٍ قٛاعسٖا، ٚتك١ٜٛ ايكٛ

َٕ ه١ ًَايهعٝـ، ٚايذلدٝض ٗ َٛنع ايتعاضض; ؾ٬ ٜهؿٞ ايعًِ با٭َٛض ايػايؿ١ بسٕٚ ا

٬ع ع٢ً اغتس٫ٍ ايؿكٗا٤ ٚؾِٗ ن٬َِٗ َٔ زٕٚ إٔ ٞ ا٫ٓطإصنٛض٠، ٚنصا ٫ ٜهؿ

ٖٓا  َٳ ٫ٚ٬٘ ٜهٕٛ َن ،اهللتاٙ آٜهٕٛ َٛقٛؾّا َا شنطْا، عٝح ٜٓؿل   ٔٵع٢ً 

 . (17)«غٛاٙ

ِٸ قطٻ : ايكانٞ ؾطٚٙ ٗ قاٍ حٝس ،ٖـ(966)ايجاْٞ سٝح بٗا َعاقطٙ ايؿٗث

 ٚايصنٛض٠ ٚايعكٌ ايبًٛؽ :ٖٞٚ ،٘ اؾاَع يؿطا٥٘ اٱؾتا٤ايؿكٝ قها٤ ٜٓؿص ايػٝب١ ٚٗ»

ع٢ً ا٭ؾٗط،  ،١ٜ ٚايبكط، ٚايهتاب١ ٚاؿطٸإْاعّا ،إٛيس ٚطٗاض٠ ٚايعساي١ ّإٚاٱ

ل َعطؾ١ ٚايٓطل ٚغًب١ ايصنط، ٚا٫دتٗاز ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚأقٛشلا، ٜٚتشٖك

ايه٬ّ، ٚا٭قٍٛ، ٚايٓشٛ، ٚايتكطٜـ، ٚيػ١ ايعطب،  :ٖٚٞ ،إكسَات ايػتٸ

.. .ايهتاب، ٚايػٓٸ١، ٚاٱْاع، ٚزيٌٝ ايعكٌ :ٚا٭قٍٛ ا٭ضبع١ ٖٚٞ ;٥٘ ا٭زي١ٚؾطا

ٛٸٜؿذلٙ َع شيو نًٓ ،ْعِ ايؿطٚع إٍ أقٛشلا  ٔ بٗا َٔ ضزٸ٠ ٜتُٖه٘ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ق



 

 االجتهاد والتجديد 

ٛٸ.ٚاغتٓباطٗا َٓٗا. ٖٚصٙ ٖٞ ايعُس٠ ٗ ٖصا ايباب  ، تعاٍاهلل٠ بٝس .. ٚإِا تًو ايك

َٳ ٚيهجط٠ اجملاٖس٠ ٚإُاضغ١  .ع٢ً ٚؾل سهُت٘ َٚطازٙ ،ٜؿا٤ َٔ عبازٙ ٔٵٜ٪تٝٗا 

ٌٷ  .(18)«عِٛٝ ٗ ؼكًٝٗا ٭ًٖٗا َسخ

ٌٸ َٔ ٚاخذلْا»: هّاٜٚقاٍ أ ِٕ ن  َهاؾ١ أبٛاب٘، َٔ ق١َتؿطٸ قاعس٠ َا١٥ َُٓٗا قػ

ِٸ َػا٥ٌٚ ؾٛا٥سٚ َاتَكسٸ إٍ يطايب   ّْاٛٵعٳ شيو يٝهٕٛ ;ب٘ غطنٓا َٔ إككٛز بٗا ٜت

ايؿطٚع إٍ أقٛشلا، إؿٝس  ٚضزٸ ،ه١ اغتٓباٙ ا٭سهاّ َٔ إٛاضزًََٳ ٘ ٗ ؼكٌٝايتؿٓك

ُٳ  .(19)«اييت ٖٞ ايعُس٠ ٗ ا٫دتٗاز ،غ١ٝسٵه١ ايُكًَيً

 ٖٗـ( 1011)ٞايجاْ سٝؾكاٍ ابٔ ايؿٗ ،ثِ اْتؿطت ٖصٙ ايؿهط٠ َٔ بعسُٖا

ٛٸ ؾاظ ٔٵَٳ إ٫ٓ ،بسْٚ٘ ا٫غتس٫ٍ ٫َتٓاع; ايدلٖإ ؾطا٥٘ ٜعطف إٔ»: اجملتٗس ؾطا٥٘ ٠ بك

ٛٸ ،ٚإٔ ٜهٕٛ ي٘ ًَه١ َػتك١ُٝ ،قسغ١ٝ تػٓٝ٘ عٔ شيو ٠ إزضاى ٜكتسض بٗا ع٢ً ٚق

ٚايذلدٝض ٗ َٛنع  ،ٚضزٸ اؾع٥ٝات إٍ قٛاعسٖا ،اقتٓام ايؿطٚع َٔ ا٭قٍٛ

ّٕ بعس، قاٍ حٝس، ٖـ(1071)ٞٚتبع٘ ايؿانٌ ايتْٛ .(20)«ايتعاضض  ـٜتعط ٗ ٌٜطٛ ن٬

ِٸ بسٕٚ إٓطل»: يؿٛ٘ ٖصا َا ،٘ٝؾ ؿذلٜٙ َا إٝبٚ ا٫دتٗاز  ٫ٓإ ،ٚتكشٝض ايسيٌٝ ٫ ٜت

 . (21)«غٝٸ١سٵيًٓؿٛؽ ايُك

 ا٫دتٗاز»ٖـ(: 1205)ايبٗبٗاْٞ سٝز ايٛسإتذسِّ ٘ٝعؿط قاٍ ايؿك ايجاْٞ ايكطٕ ٚٗ

ؾتٸ٢، ْٚع ؾطا٥٘  عًَّٛا ساظ ٔٵَٳ ٫ٓإ ضتبت٘ ٜبًؼ ٫ٚ عػرل، ٚسكٛي٘ ،خطرل أَطٷ

ٌٸأ ٌٸ ي٘ زخ٬ّ خط٣، ٚبصٍ دٗسٙ ٗ ن ٗ ايٛثٛم ٚعسَ٘، ٚاغتؿطؽ ايٛغع سٌ  َا يع

ٛٸ٠ٺ  وكٌ  ٗ ٢. ٚاؾتٗط ٖصا إعٓ(22)«قسغٝٸ١ ًَٚه١ قٜٛٸ١ اؿهِ بتُاَ٘، َع ق

 ٗ عتتبټ نعٜاز٠: بأَٛض تتشٓكل ا٭عًُٝٸ١ ٚقـ ٕٸإ»: ٌٝكؾ، ٓاٜعاقطَ بعض نًُات

ٛٸ ظٜاز٠ ي٘ ٜهٕٛ ٚإٔ ،ايؿِٗ ٚدٛز٠ ،^ايبٝت أٌٖ أخباض  إًو اهللٝٸ١ بتٛؾٝل قسغ ٠ق

 ق٠ٛ ي٘ ناْت ٔٵَٕ كٌواغتٓباٙ ْٝع إػا٥ٌ ٚايؿطٚع َٔ ْٝع ا٭بٛاب »; (23)«٬ّٓايع

 ساق١ً غرل ٚاؿطاّ اؿ٬ٍ ٗ ايٓٛطٚ ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ َعطؾ١ إٔ ٣بسعٛ ،«قسغ١ٝ

ُٸ يػرل ٛٸ ٔٵَٕ ٫ٓإسكٛشلا  ، بٌ ٚغرل ٖهٔ عاز٠ّ^ايبٝت أٌٖ ١أ٥ ٠ ناْت ي٘ ق

 .(24)قسغ١ٝ

 يهٓ٘ ا٫دتٗاز; ـٜتعط ٗ ١ٝح بإًه١ ايكسغكطِّٜ مل ٘ؾإْ ٞأَا احملكل اـ٥ٛ

 ا٭سهاّ ٗ ا٫دتٗاز إٍ ايٛقٍٛ يكعٛب١ ;ك٘ؼٗك ٗ اٱشل١ٝ إكاحل رلبتأث اعتكس
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ّٷ ٞؾبايتاي ،يهجطتٗا ;ض٠ ٗ ايؿطعكطٸإ َساضنٗا َٔ ايؿطع١ٝ أعُاضِٖ  ٜكطف قٛ

ٟٸ ط إ٫ٓٙ، َٚع شيو ٫ تتٝػٻيتشكٌٝ ًَه١ ا٫غتٓبا ب َا اقتهت٘ ػٵسٳ ،َِٓٗ يٮٚسس

 .(25)إكاحل اٱشل١ٝ

 

ٗ قًب  سخٍٛقبٌ اي ٗاَٝعاْ هاحٜإ ٖٓاى ث٬خ نًُات ض٥ٝػ١ٝ متاز إٍ

 إٛنٛع.

َٕـ 1 ز ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غتبسا ،٤ استٛا٤ ايؿٞ» َعٓاٖا ايًػ١ ٗ «إًه١»: ه١ًَا

ٞٸ اغتعساز أٚ ،ايٓؿؼ ضاغد١ ٗ قؿ١ْ» ٖٞقط٬سّا اٚ ;(26)«ب٘ يتٓاٍٚ  ;خامٸ عكً

ٌٸ، أٟ َتعػِّ» أٚ ;(27)«َٚٗاض٠ عصٕم ،١ٓٝعُاٍ َعأ ايعٚاٍ أٚ  ٠طنٝؿ١ٝ ضاغد١ ٗ احمل

 ٌٚب ٓ٘ٝب ع٬ق١ ٫ آخط ٢عًِ إٓطل َعٓ إكطًض ٗ ػتدسّ ٖصاٜٚ ،. ٖصا(28)«٠ضَتعصِّ

٫  ،عسَٞ :ٚاٯخط ;ٚدٛزٟ :أسسُٖا ،أَطإا عسَٗٚ ًٕه١ا ؾإٕ ا٭ٍٚ; ٢إعٓ

نايبكط ٚايع٢ُ; ؾإٕ  ،(29)«ؾٝ٘ إًه١ ٫ تكضٸ ٚهٛظ إٔ ٜطتؿعا ٗ َٛنٕع، هتُعإ

 ؼٝي ٕا ٫ ،ايبكط ؾأ١ْٝ ي٘ ٔٵَٕ إ٫ٓ ٢ايعُ طًلٜ ٚايع٢ُ عسَٗا، ؾ٬ ،ايبكط ًَه١

 .ناؿذط ،نصيو

 َٟعٓاٙ ايًػٛ ايؿك٘ ٗ ا٫دتٗاز ٢عً ١إًه إط٬م عٔ تػاقٓا يٛ شيو ٢عًٚ

ٛٸ ٟٛو بٌ ا٫دتٗاز، ٟتٛو٫ ايطدٌ ؾإٕ َٕ أَا ا٫دتٗاز; ٠ق  ايكؿ١ ٢َعٓ ه١ًَا

ٌٷ ا٫دتٗاز ؾإٕ ;ا٫دتٗاز ٢عً ط٬قٗاإ ِٝكػتٜ ؾ٬ ايٓؿؼ ٗ ايطاغد١  ا٭ؾعاٍ َٔ ؾع

. ٚبعباض٠ ١ٺكؿب ايطدٌ كافاتٸ كضٸٜكاف ب٘ نُا تٸا٫ كضٸٜ ؾ٬ ا٭سساخ، َٔ سسخٚ

 َٔ اؿهِ اغتٓباٙ ْؿؼ ٢عً طًلٜٖٚٛ  ،«اؾتعاٍ»ع٘ ايًػٟٛ ٚن ٗ ا٫دتٗاز :٣أخط

ؾ٬  ;أخط٣ َكٛي١ٺ ٜـ َا ٜهٕٛ َٔ َكٛي١ٺتعط ٫َتٓاع ;ًَه١ نْٛ٘ ُتٓعٝؾ زيًٝ٘،

ٛٸ٢ ًَٜه١ ستٸا٫دتٗاز  هٕٜٛ  :نُا ٗ َجٌ ،غتدطاز ا٭سهاّ َٔ أزيتٗا أثطٷ٫ ضتك

ٕٵًَه١ ايعساي١ ٚايػدا نإ َٓٛطّا بتًو ايك٠ٛ  ٠ٚ. ٚاغتدطاز ا٭سهاّ َٔ ا٭زي١ ٚإ

ٕٸ  ٫ٓإ ;ٔ بٗا َٔ تطبٝل ايكٛاعس ايه١ًٝ ـ بعس إتكاْٗا ـ ع٢ً َٛاضزٖااييت ٜتُٓه أ

َٳ ٜكتسض ع٢ً ا٫غتٓباٙ،  ٔٵإٛنٛع يٰثاض ايؿطع١ٝ ٖٛ ايعاضف با٭سهاّ، ٫ فطٸز 

ٞٸ أٚ غرلٖا، ٚسٝح إٕ ا٫دتٗاز َٔ َكٛي١ ايؿعٌ، ٚإًه١ َ ٔ َكٛي١ ايهٝـ ايٓؿػاْ
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 . (30)ؾ٬ ٚد٘ يتعطٜؿ٘ بإًه١

ٝٵٔ ـ  اِيُكسٴؽٴ١: ٝغسٵايُكـ 2 ُٻتٳ ـٷ ،بٹهٳ ٗٵطٴ ـ ٚٔإغهإ ايجاْٞ ؽؿٝ   ٚايبٝتٴ ،(31)ٖٛ ايٗط

ُٴَكسٻؽٴ ٗٻ  اِي ٗٻط٠  ٚاَ٭ضض ،(32)ذاغ١ط َٔ ايٖٓٛ إط َُٕكسٻغ١ إط  َٔ قؿ١ْ ١ٝؾايكسغ ;(33)ا

 .حٝيًتأْ ايتا٤ٚ، يًٓػب١ ا٩ٖاٜٚ ،ايكسؽ

َٕـ 3  «إًه١» ٌهًُتاي ـٜتعط ٗ نطشٴ َا ٢عً بٓا٤ٶ١: ٝغسٵه١ ايُكًَا

 نُا ؼ;ْٳايسٻ عٔ ٠أَدل ١ْٝؿػاْ قؿ١ عٔ عباض٠ «١ٝايكسغ إًه١» ؾـ «ايكسغ١ٝ»ٚ

ٛٸ» َٔ إطازٚ ٛٸ ٖٛ «ايكسغ١ٝ ٠ايك  إٕ :شيو ضٝ. تٛن(34)ايتعًٓكاتٚ ايطشا٥ٌ عٔ ١ٖإتٓعِّ ٠ايك

ِٸ ٗٚ ،(ايب٤٘ٚ ايػطع١ أٟ) ايهٝـ ٗ ىتًـ ايؿهط )أٟ ايك١ًٓ ٚايهجط٠(،  ايه

ِٸ ٚاؿسؽ ىتًـ أٜهّا  .ؾٝٓتٗٞ إٍ ايك٠ٛ ايكسغ١ٝ ايػ١ٝٓ عٔ ايؿهط ضأغّا ،ٗ ايه

ٚٸ ر;ٜبايتسض ٖصا كٌوٚ  بايػّا ي٘ يٝؼ َا إزضاى ٗ تهٕٛ اٱْػإ إزضاى َطاتب ٍؾأ

٫ ؾهط ي٘ بٓؿػ٘، ثِ ٜذلٓق٢ إٍ إٔ ٜعًِ بعض  ، ٚس٦ٓٝصٺَِٔ ايٓٛطٜات زضد١ ايتعًٗ

 ،أٟ ٜذلٓق٢ زضد١ زضد١ ٗ ٖصٙ إطتب١ ،ِ، ٜٚتسضٸز ٗ شيوا٭ؾٝا٤ بؿهطٙ ب٬ َع١ْٛ َعًٚ

 بعض ي٘ ٜٛٗط ثِ ١،ّٜهٔ إٔ وكٌ ي٘ َٔ ايٓٛطٜات ايؿهط إٍ إٔ ٜكرل نا٬َّ

غ١ٝ، سٵٗا سٳنًٓ ا٭ؾٝا٤ ٜكرل ٕأ إٍ ايتسضٜر ع٢ً شيو طٜتهجٻٚ ،ؽسٵباَؿ ا٭ؾٝا٤

ٖصٙ ايك٠ٛ ايكسغ١ٝ يٛ ٚدست  :قاٍ اؿهُا٤ٚ٭دٌ شيو ٖٚٞ َطتب١ ايك٠ٛ ايكسغ١ٝ. 

 . (35)إشلّٝا أٚ سهُّٝا يهإ قاسبٗا ْبّٝا

 نًُات اختًؿت ؾكس ا٫دتٗاز ـٜأَا إككٛز َٔ إًه١ ايكسغ١ٝ ٗ تعط

 ايؿهط٠، شلصٙ إبسع َٓعي١ ٕنا ايصٟ ،ايهطنٞ لاحملٚك ؾإٕ َعٓاٖا; ٗ ايؿكٗا٤

ٛٸ» بـ طٖاؾػٻ َعٗا ع٢ً اقتٓام ايؿطٚع َٔ ا٭قٍٛ، ٚضزٸ  ٘ٝايؿك ٜكتسض اييت ٠ايك

ٟٸ ، ٚتهعٝـ ايهعٝـ، ٚايذلدٝض ٗ َٛنع اؾع٥ٝات اٍ قٛاعسٖا، ٚتك١ٜٛ ايكٛ

 ضزٸ» ٖٛ ايكسغ١ٝ إًه١ َٔ إطاز بإٔ ا٭قٛيٌٝ َٔ نجرل ْٚػب إٍ .(36)«ايتعاضض

ا ىؿ٢ ٖٓ عَُٛ٘ أٚ إٛنٛع إط٬م ٗ اْسضز َا َعطؾ١ َع٢ٓ ،ا٭قٍٛ إٍ عايؿطٚ

َٳ .«اْسضاد٘  ٤ٜٔإا َٔ إًؿل نٕٛ: َٓٗا أَج١ً، ٠عسٸ ٢ٌ ناؾـ ايػطا٤ يصيو إعٓجٻٚ

ٚٸ زؾع ع٢ً ايكازض نٕٛٚ ّا،نطٸ ايٓذػٌ  َا ا٫غتػاٍٚ ،يًشرٸ َػتطٝعّا بإاٍ ايعس

ـٸ٬ّ، ٚػٵُغ ايسٖٔ َٔ ٜكطب َٳ إػض بايه ٜطاٚح ضدًٝ٘  ٔٵٚإا٤ ٜتكاطط َٓٗا َػشّا، ٚ

ّا، ٚابت٬ع ايٓدا١َ أٚ اؿكا٠ أن٬ّ ؾٝهٕٛ َؿططّا، ٚإعاطا٠ بٝعّا، ٗ ايك٠٬ َػتكطٸ
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 .(37)ُٝٝع َٛاضز ا٭قٍٛ بعهٗا عٔ بعض ٫ غٝٻُا ،ٚمٛ شيو

ع٥ٝات َٔ اغتدطاز اؾ»ْكٌ عٔ بعض ا٭قٛيٌٝ إٔ إًه١ ايكسغ١ٝ عباض٠ عٔ ٚ

 .(38)«خطابّا أٚ إْاعّا أٚ عك٬ّ ،ٝات، َع٢ٓ تٓاٍٚ ايؿطٚع َٔ َساضنٗاايهًٓ

ٛٸ» بـ ايكسغ١ٝ ايك٠ٛ تعطف ّارلخأٚ  ع٢ً ،ا٭قٍٛ اٍ ايؿطٚع ضزٸ َٔ بٗا تُهٜٔ ٠ق

٘ٺ  . (39)«اـدل٠ ٌٖأ ٗاتؿدٝك ٗ ٚإطدع .«ٓاع١ايك ٌٖأ عٓس ب٘ ٜعتسٸ ٚد

شنطٖا  ،تعاضٜـ َؿٗٛض٠ ي٬دتٗاز، نُا ٖٛ ٚانضٷ ،ٖصٙ ايتعاضٜـٚ

ِّكتًؿ١. ٚ٭دٌ شيو قطٻ ا٭قٛيٕٝٛ بعباضاتٺ ٌ ٗ نًُاتِٗ ح ناؾـ ايػطا٤ بإٔ إتأ

ٍٸ  َٔ نجرلّا بإٔ شيو ٢عً ٜٛٗط ي٘ إٔ َطازِٖ بإًه١ ايكسغ١ٝ غرل شيو، ٚاغتس

ؾًٝعّ اؼاز  ،َع٢ٓ إًه١ ،قٛيٌٝ شنطٚا إًه١ ايكسغ١ٝ ؾططّا ي٬دتٗازا٭

ٛٸإعًٝ٘ ٚايؿطٙ ٚإؿطٚٙ.  ٌٸٕ ًَه١ ا٫دتٗاز ٚايك ٍ قٛتٌ: إ ٠ عًٝ٘ ايكطٜب١ تٓش

ٛٸ :ٚايجا١ْٝ ;إهتػب١ َٔ َعطؾ١ ايعًّٛ إصنٛض٠ :إسساُٖا ٠ ٠ ايؿِٗ ٚؾسٸعباض٠ عٔ ق

ِٸ  ;ٚتطبٝكٗا ع٢ً قػطٜاتٗا ،ٍ بعضإايكٛاعس بعهٗا  اٱزضاى َٚعٜس ؾط١ٓ به

ٕ ْٛع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؼتاز ٗ اغتؿازتٗا َٔ إ٫غتؿاز٠ اؿهِ ايؿطعٞ َٓٗا; ؾ

يٝػتطٝع إٔ ٜسضى اؿهِ  ،أزيتٗا إٍ َعطؾ١ تطنٝب تًو ايكٛاعس تطنٝبّا قشٝشّا

ُٴقٹَأ﴿آ١ٜ  :ؾُج٬ّ .ايؿطعٞ َٓٗا تاز ٗ اغتؿاز٠ ٚدٛب ايك٠٬ يًٛٗط ؼ ﴾٬َ٠َٛا ايكٻٝ

ٛٸ ـ َع نٕٛ  «أقاّ»ا٭َط َٔ  ٭ٕ ;ٕ ٖصٙ قٝػ١ إَٔطأ٠ ٚايكسض٠ ع٢ً َعطؾ١ َٓٗا إٍ ايك

ٍٸأٚ ;«أقُٝٛا»ـ اـطاب يًذُع   ع٢ً ايٛدٛب إشا مل ٜهٔ َعٗا قط١ْٜٓ ٕ قٝػ١ ا٭َط تس

 ٕ يؿٜ ايك٠٬ يٝؼ َػتع٬ُّأٚ ;طٜات ٖصٙ ايكاعس٠ػٵٕ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ قٴأٚ; ع٢ً اـ٬ف

١ٜ َا ٚيٝؼ يٰ ;بايٓػب١ إٍ ايٛٗط ّإ شلا إط٬قأٚ ;ٖٚٛ ايسعا٤ ،ٗ َعٓاٙ ايًػٟٛ

ؾٗصٙ أبػ٘ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ نإ اغتؿازتٗا َٔ  .سٖا بػرل ايٛٗطٜٓػدٗا ٫ٚ َا ٜكِّ

ٍ ٖصا إكساض َٔ ايؿط١ٓ ٚايصنا٤ ٚايؿِٗ إٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ايٛانش١ وتاز 

يٛانش١ ٚايدلاٌٖ ا١ ٚاؾُع، ؾهٝـ بباقٞ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ اييت يٝؼ عًٝٗا ا٭زٓي

ٝٸ ٛٸ ٫ بٴسٻتٗس ٗ ايؿك٘ ؾًصا نإ اجمل ؟!١اؾً َٚعٜس   ٠ ٗ اٱزضاى٠ ٗ ايؿِٗ ٚؾسٸي٘ َٔ ق

سٝح ّهٔ  ،ٚاؾُع عٓس ايتعاضض ،ٜتٓاٍٚ ؾٝٗا ايؿطٚع َٔ ا٭قٍٛ ،َٔ ايؿط١ٓ

 ،١اـؿٝٸ ٫ غٝٻُا ،ٝاتٗاٍ نًٓإاؾع٥ٝات  ٚايذلدٝض عٓس عسَ٘، ٚضزٸ ،اؾُع ايس٫يٞ

، ٞنكٛاعس ا٭َط ٚايٓٗ ،ٗ اـطاباتدطا٤ قٛاعس ا٭قٍٛ إٚ ،ّ أَجًتٗانُا تكسٸ
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نباب  ،سهاّ َٔ ا٬ٕظَاتٚايعُّٛ ٚاـكٛم، ٚاٱط٬م ٚايتكٝٝس، ٚاغتؿاز٠ ا٭

ؾٗصٙ ؼتاز  .ٚإؿاِٖٝ ٚايتعطٜض ٚايتًٜٛض ٚايهٓا١ٜ ٚغرل شيو ١َ َٚػأي١ ايهسٸإكسٸ

ٛٸ ٖٚٞ َٖٛب١ْ ،زضاىٺإٚسػٔ  ٍ َعٜس ؾط١ٓٺإ إش  ;غ١ٝسٵ٠ ايُكإشل١ٝ، ٚيصا ٚقؿٖٛا بايك

ٌٸ  . (40)أسس يٝػت ٖٞ ساق١ً يه

ٚإًه١ ايكسغ١ٝ بٗصا  .ايكسغ١ٝ إًه١ ـٜتعط ٗ كاٍٜٴ إٔ هّٖٔصا غا١ٜ َا 

 عطف٫ٜ ٚ ّٗاٝؾك ايطدٌ هٕٜٛ إٔ هّٔ ـٝؾه ،ٕتعاضفا ا٫دتٗاز إ٫ٓ ػتٝي ٢إعٓ

ٌٸ تازو ٢ست ،ا٭قٛي١ٝ ٚإػا٥ٌ ١ٝايؿكٗ ايكٛاعس  ١ إٍغٛاَض إػا٥ٌ ايؿكٗٝ ؿ

 ١.اْٞ ٚايعٓا١ٜ اٱشل١ٝ اـاقٸايطبٸ لٝايتٛؾ

 

 ;صنط آثاضٖاي ،إًه١ ايكسغ١ٝ ـٜبعس تعط، ٞايبٗبٗاْ سٝايٛسقس تكسٸ٣ ٚ

ٛٸ٠  :َٚٔ ١ًْ ايؿطا٥٘» ٚادسٖا ٚؾاقسٖا، ؾكاٍ: ٌايتُٝٝع ب هّٔيهٞ  ايك

ْٸ٘ يٛ إ١ًْ ايؿطا٥٘ ي٬دتٗاز، ؾ ٌ ا٭قٌ ٗقأ ٖٞٚ. ايكسغٝٸ١ ٚإًه١ ايكٜٛٸ١ اٱشلٝٸ١

ٜٚٓتؿع َٔ ا٭زٓي١ ٚا٭َاضات ايؿطعٝٸ١ ٚايتٓبٝٗات، بٌ  ،ايؿطا٥٘ ٞٚدس عٓسٙ ٜٓؿع باق

ُٻإٚبأز٢ْ  َٛضّا: أٔ ؾاض٠ ٜتؿٓطٔ با٫خت٫٬ت ٚع٬دٗا.... ٖٚصا ايؿطٙ ا٭قٌٝ ٜته

ٚٸٍ ؾٗاّ ايؿكٗا٤ أاز ايعطض ع٢ً ٚططٜل َعطؾ١ ا٫عٛد ....ايػًٝك١ زٸ: إٔ ٫ ٜهٕٛ َعٛا٭

 ٙهس ٕٵإ، ٚاهللٚدس ؾُٗ٘ ٚادتٗازٙ ٚاؾل ططٜك١ ايؿكٗا٤ ؾًٝشُس  ٕٵإٚادتٗازاتِٗ، ؾ

قًب٘ قبٸ١ ايبشح  ، ٗٓعاثّا : إٔ ٫ ٜهٕٛ ضد٬ّايجاْٞ; (41)ىايؿُٗا ؾًٝتٸِٗ ْؿػ٘

َٳ ;يٝ٘...إٚا٫عذلاض ٚإٌٝ  : إٔ ٫ ٜهٕٛ ايحايج; ض قًيبطٳسبٸّا ٱٚٗاض ايؿه١ًٝ، أٚ أْٸ٘ 

: إٔ ٫ اـاَؼبطأٜ٘;  ساٍ قكٛضٙ َػتبسٸّا : إٔ ٫ ٜهٕٛ ٗايطابع; ؾٛدّا عٓٛزّا

ٕٔ قشاب اؾطبع٠; أ :َجٌ ٤،ٞ عٝح ٫ ٜكـ ٫ٚ هعّ بؿ ،ظا٥س٠ ٜهٕٛ ي٘ سسٸ٠ شٖ

ٌٸ ،ٔ بإؿه٬ت ٚايسقا٥ل: إٔ ٫ ٜهٕٛ بًٝسّا ٫ ٜتؿٖطايػازؽ  ،َا ٜػُع ٜٚكبٌ ن

ٌٸ ق ٌٌّٕٚٝ َع ن ٍ إٜٚطزٸ ايؿطٚع  ،ٜعطف اؿلٸ َٔ ايباطٌ ،َٔ ؾطا١ْٺ ٫ بٴسٻ، بٌ ا٥

ايه٬ّ أٚ ايطٜان١ أٚ ايٓشٛ أٚ  ٬ّ ٗ: إٔ ٫ ٜهٕٛ َسٸ٠ عُطٙ َتٛٚغايػابعا٭قٍٛ; 

ِٸ بعس شيو ٜؿطع ٗ ٖٓا ٖٛ ططٜكت٘ غرل ططٜك١ ايؿك٘، ث ْٸ٘ إؾ ;ايؿك٘ غرل شيو َٔ ايعًّٛ 

: إٔ ٫ ٜأْؼ بايتٛدٝ٘ ٚايتأٌٜٚ ٗ ايجأَٓ٘ بػرل ططٜكت٘; ْؼ شٖأبػبب  ;ب ايؿك٘ىطِّ
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ُٸ١ً إػا١ٜٚ يًٛاٖط، إاْع١  ٜٞكرل إعاْ اٯ١ٜ ٚاؿسٜح إٍ سٛس ٚٸي١ َٔ ١ًْ إتش إ٪

نبعض ا٭طبٸا٤  ،ايؿت٣ٛ : إٔ ٫ ٜهٕٛ دط٦ّٜا غا١ٜ اؾطأ٠ ٗايتاغععٔ ا٫ط٦ُٓإ ب٘; 

ُا ىطٸب بٳْٸ٘ أٜهّا ضٴإؾ ;ا٫ستٝاٙ إٔ ٫ ٜهٕٛ َؿططّا ٗ: ايعاؾط ٗ ايطباب١; ٥ٌتذطِّإ

 . (42)«ا٫ستٝاٙ أؾطٙ ٗ ٔٵٖٖ ايؿك٘، نُا ؾاٖسْا َٔ نجرٕل

 سٝايٛس شنطٖا اييت ايعؿط٠ ا٭َٛض ٖصٙ بإٔ ايػطا٤ ناؾـ ٢عٚازٸ ،ٖصا

 ،ٍ اعتباض اعتساٍ ايػًٝك١، ٚاغتكا١َ ايطبٝع١، ٚسػٔ ايؿط١ٓإٗا تطدع نًٓ ٞايبٗبٗاْ

 . (43)ٗ ايصٖٔ، ٚؾصٚش ٗ ايتؿهرل، ٚاعٛداز ٗ ايؿِٗ زٕٚ ب٬ز٠ٺ

١ بايؿك٘، بٌ ٚدٛزٖا ٗ  كتكٸرلٗا غ، بعهٴٖصٙ ايع٬َات، نُا ٖٛ ٚاٖطٷ

اٙ ٝٚا٫ست ،نعسّ ايًذاد١ ٚايعٓاز ٗ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ،ٔٷػٳع أقشاب ايعًّٛ سٳْٝ

ٛٸٚ ،ع دٛاْبٗاٝات ايع١ًُٝ َع ٬َس١ٛ ْٜٸايٓٛط إٚٗاضٗ  ١ ٜعٔ ايٛغٛغ١ ايؿهط اـً

ش١، ؾًٛ ناْت إطابك١ َع ٝ قشرلٚبعهٗا غ سكٛي٘;٘ عٓس ٜٚٗاض ضأإٚايعذع عٔ 

اضّا يًعًِ بٛدٛز إًه١ ايكسغ١ٝ ؾ٬ َٓام َٔ ٝكتِٗ ٬َنّا َٚعٜؾِٗ ايؿكٗا٤ ٚطط

خ٬ف ؾِٗ إؿٗٛض َٔ ايؿكٗا٤. َٚٛاؾك١  ٢عً ٟٷٛٗط ضأ٫ٜ  ٢ستٸ ،إغ٬م باب ا٫دتٗاز

ٚٻ ػت إ١ٝ٫ٓ ايؿكٗا٤ ٗ ا٫غتٓباٙ يكٜطط ١ْ ٗ عًِ ا٫يتعاّ بكٛاعس ا٫غتٓباٙ إس

بّا ٝسٸ ععٳٜٴشا ، ٕٚا٬ّقكٸ ٢ٶٌ ٗ غا٥ط ايعًّٛ ؾ٬ ْؿِٗ ي٘ َعٓا٭قٍٛ. أَا عسّ ايتٛٗغ

ط٠ ٗ ا٫غتٓباٙ نًُا ناْت ٘ بايعًّٛ إ٪ثِّٝؾإٕ إساط١ ايؿك ؟!٘ٝ ايؿكٝرلٚغببّا يتع

ٔٸ أزمٸٌح ايٛاضز٠ عٔ إعكَٜٛات ايكطآ١ْٝ ٚا٭سازٜ٘ َٔ اٯأنجط نإ ؾُٗ  . يه

ُٸ ا٭نجط ايػ٪اٍ ٚٗاض ٖصٙ إ ٢ٌ عًٝهاح ايسيٜعا٤ ٱا٫زٸ ٖصا عٔ أعطب ٕاشا ٖٛ ١ّٝأٖ

عات عكطٙ ٚايعٛاٌَ َٝٔ ٬َس١ٛ َ ٬ بٴسٻؾ ،س ايبٗبٗاْٞٝإطايب َٔ ْاس١ٝ ايٛس

ًُتتبع إٔ ئَ ايٛانض ٚ. ٞٸٔ غًٛن٘ ايعًُِّٝعتٌ أ١ُْٛ ؾهطٙ ١ٚ اييت تؿٚهٝا٫دتُاع

ٚٵض ٚٵضايطدٌ  زٳ ِ عًِ ٜٚزؾاع ايبٗبٗاْٞ عٔ سط ،ٌٝ ٚا٭قٛيٌٜخباض ا٭ٌايٓعاع ب زٳ

١ً ٗ ٝ غا٥ط ايعًّٛ ايسخٌ عًِ ا٭قٍٛ ٚبٌاز ايؿكٌ به٘ ٱٝٛدب غعٜا٭قٍٛ 

أْ٘  ٣يصيو ْط١. ٚٝك١ ايؿا٥ع١ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطعٜٚؽط١٦ ايطط ،ا٫دتٗاز

ٌٸ ٠ ٫غتٓباٙ ظَٓشا ؼ ض١ٜ٩ٺٝيتأغ ٣ٚتكسٸ ،َٙٚا غًه٘ َعاقط تباعس عٔ ن

 ضؾع ا٫دتٗاز عٔ َٛقع٘ إتعاضف ٗ ٖصا ايعكط.  بٺٜؼ بػطٝؾً ،ا٭سهاّ
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ٍٷ ّٸ يٛ اؾذلنٓا اعتباض إًه١ ايكسغ١ٝ ٗ ا٫دتٗاز ؾٗٓاى غ٪ا  ١ٝؿٝٗ ن ٖا

 ٗ ١ًٝزخ عٓاقط ٠عسٸ عٔ عجٛا لسِٖ ايؿكٗا٤ نًُات ْطادع ؾعٓسَا. ٗاًٝؼك

 .ٲؾتا٤ي ٣تكسٸ ٟايص ٘ٝايؿك ْؿؼ ٗ ١ٝايكسغ إًه١ ازها

 تطىٚ ايٛادبات ؾعٌ ع٢ً إٛاٚب١ َٓ٘ ٚإككٛز .٣ايتكٛ :ٍٚٸايعٓكط ا٭

ُٸ١ ٚتطى إهطٖٚات بٌ َات،احملطٸ  .(44)إٛاٚب١ ع٢ً أزا٤ بعض إػتشبات إٗ

ٚؽًٝتٗا  ،ايٓؿؼ با٭خ٬م ايؿان١ً ؼ١ًٝ ٟايتش١ًٝ ٚايتد١ًٝ; أ :ايعٓكط ايجاْٞ

َٳاهللٜكصؾ٘  بٌ ٖٛ ْٛضٷ ،ِٕٸ ايعًِ يٝؼ بهجط٠ ايتعًٗ٭ ;عٔ ايطشا٥ٌ  .(45)ٜؿا٤ ٔٵ ٗ قًب 

ٌٷاهلل ٚاجملاٖس٠ ٗ شات اهللٌ بٌ باهلل; ؾإٕ ايتٛغټايتٛغټ :ايعٓكط ايجايح   ي٘ َسخ

َٕعِٛٝ ٗ ؼ ِٵ ﴿كٍٛ: ٜ ٕ اهلل تعاٍإؾ ;ه١ًَكٌٝ ٖصٙ ا ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٗٵسٹ ٓٳ ٖٳسٴٚا ؾٹٝٓٳا َي ٔٳ دٳا ٚٳاٖيصٹٜ

ٌٳ ٓٹ ُٴشٵػٹ ُٳعٳ اِي ٕٻ اهلَل َي ٚٳٔإ ٓٳا  ﴾غٴبٴًَ
(46) . 

َٳاهللٜكصؾ٘  ؾإٕ ايعًِ ْٛضٷ ;ٚآي٘ ا٭طٗاض ٌ بايٓيبٸايتٛغټ :ايعٓكط ايطابع  ٔٵ ٗ قًب 

 . (47)ٜؿا٤

ٛٸاٱ ايعٓا١ٜ :ايعٓكط اـاَؼ َٳ ، تعاٍاهلل٠ بٝس شل١ٝ; ٭ٕ تًو ايك ٜؿا٤  ٔٵٜ٪تٝٗا 

 .(48)ع٢ً ٚؾل سهُت٘ َٚطازٙ ،َٔ عبازٙ

 رلغ يهٓٗا .١ٝايكسغ إًه١ إٍ ايٛقٍٛ ٗ كاٍٜٴ إٔ هّٔ َا ١ٜٖصٙ غا

ٕٵ تعاٍ باهلل ك١ٝايٛث ٚايعًك١ ايباطٔ قؿا٤ ؾإٕ بأْعٗا; غسٜس٠ٺ  إؾان١ تٚدبأ ٚإ

 ٖٞ بٌ ا٫دتٗاز، ًَه١ٚ ايؿك٘ بعًِ ١ٺكتكٸ رلغ ٗايهٓٸ ، تعاٍاهلل َٔ ايعًُٝٸ١ ايكٛض

ٛٳ ا٫دتٗاز ًَه١ اختكام أَا. ايعًّٛ ْٝع ٗ ١ْٜداض  ْؿػ٘ ٖصٸب ايصٟ كٞإتٸ عٔضباي

 ايعًّٛ ًَهات نػا٥ط إًه١ ٖصٙ ٭ٕ ;ايبط٬ٕ ؾُعًّٛ بايؿها٥ٌ ؼ٢ًٓٚ ايطشا٥ٌ عٔ

َٳإؾ ط;ايهاؾٚ إ٪َٔ بٌ ٚايؿاغل، يًعازٍ ؼكٌ ٌٸ  ٟٸ ي٘ اغتعسازٷ ٔٵٕ ن دتٗس اٚ ،ؾطط

ٙ ايعساي١ ٗ اؿانِ ؿذلٜٚ٭دٌ شيو  .ًٗاوكِّ ،ٗ طًبٗا َٔ ططقٗا إتعاضؾ١

 رلكٜ ُٗاٝؾ ايعساي١ ؾاؾذلاٙ ايسعا٤ٚ ٣٭ٌٖ ايتكٛ ٚإؿيت، ؾًٛ مل ؼكٌ إًه١ إ٫ٓ

 .(49)ّٛاػٵَي

ـ ْهاض تٛٗقإؾإْ٘ بعس  ازٟ،بأٚظرلَكاي١ ايؿ ٖصا اجملاٍٗ ب١ ٝعذاي ٣ايسعاَٚٚٔ 

ٕٸ إ»ًَه١ ا٫دتٗاز ٚايؿكا١ٖ ع٢ً ايٛضع ٚايتك٢ ٚايتشًٓٞ بايؿها٥ٌ ايكسغٝٸ١ قاٍ: 
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فتٗسٜٓا ٚؾكٗا٥ٓا  شل١ٝ ٗ سلٸإؿاٖس عٝاّْا سلٍٛ ايعٓاٜات ايطبٸا١ْٝ ٚا٭يطاف اٱ

ٖٖ عًٛا ِْٗ دٴأ٢ ايصٜٔ ِٖ أزض٣ َا ٗ ايبٝت، ستٸ ،تطبٸ٢ ٗ ؾك٘ أٌٖ ايبٝت ٔٵاٱَاَٝٸ١ 

ٍ أضباب ايعًّٛ إأسلٌ ٚأنٌُ بايٓػب١  ،قطٜٔ ايهتاب ٗ قٍٛ ايطغٍٛ َتٛاتطّا

َٳإتؿطٸ ُا ٫ بٳا١ْٝ، بٌ ضٴشل١ٝ ٚايتٛؾٝكات ايطبٸؽًٓـ عٔ ايكساغ١ ٚايعٓاٜات اٱ ٔٵق١، ؾؿصٸ 

َٳ  ًِٗ َا ٜطدعٚيعًٓ٘ َٔ أدٌ تهٗؿ .ٚاؿكٝك١ امطف ٚتعيعٍ عٔ اؿلٸ ٔٵٜؿاٖس ؾِٝٗ 

ِٗ أؾسٸ ٚآنس، ٚايعٓا١ٜ بِٗ ٚي١ٝ ٗ سٚك٪ٍ غعاز٠ غرلِٖ ٗ ايساضٜٔ ناْت إػإ

 زْٚ٘ خطٙ ايكتاز.ٖٚصا  .(50)«أْػب ٚأيٝل

٠ بؿسٸ كٌ إ٫ٓؼٗ أْٗا ٫  عات٘ ٚغا٥ط ايكٓاايتؿٗك ٌْكاف أْ٘ ٫ ؾطم بٚاٱ

ٖٸ» :بكٛي٘ اؽٝٗ ضزٸ ٖصا ايك ايػطا٤ ناؾـ اٙعإُاضغ١. َٚا ازٸ ٕ إطاز أِ أَا تٛ

 نًُهات ايطبٸ ،٠ إُاضغ١ ي٬غتٓباٙبإًه١ ايكسغ١ٝ ٖٞ ايك٠ٛ إهتػب١ َٔ ؾسٸ

ٌٷتٚاي  ;ذاض٠ ٚمُٖٛا َٔ اؿطف ٚايكٓا٥ع ٚإهتػب١ َٔ ٖاضغ١ ا٭عُاٍ، ؾٗٛ باط

ٚٸيكشٸ ؾ٬ ٜعكٌ إٔ ؟! ل ا٫دتٗازؼكٌ بعس ؼٗك نٝـ ٖٚصٙ َطتب١ْ. ٠ٍ َطٸ١ ا٫دتٗاز ٭

 ٟٸأ زٕٚ ٚاقع بإَٔط ؼٝي ايؿطع١ٝ سهاّا٭ ٘ ٗؾإٕ ايتؿٗكٖٓٛعٷ; ; (51)«ي٘ تهٕٛ ؾططّا

 عْٝ ٗٚ إطًل ا٫دتٗاز َطتب١ ٍإ ايٛقٍٛ ٕإؾ ا٭سهاّ، اغتٓباٙ ٗ ػطب١

( ا٫دتٗاز ٗ ايتذع١٥) إػا٥ٌ بعض بعس ا٫دتٗاز ٗ ٫ٓإط ػٻَٝ رلغ ١ٝايؿكٗ ا٭بٛاب

 َٛقٛفٷ ؾٗٛ ؾطعّا ا٫دتٗاز عٓٛإ ٘ٝقسم عً شاإ طٸ٠ٺَ ٍٚأ ٗ ٚا٫دتٗاز. ٦ّاٝؾؿ ٦ّاٝؾ

ٌٶ ايؿطز ٜٔبتُاض ُټ عٓسٚ ،ٚا٭قٍٛ ايؿك٘ عٛخ ٗ سهٛضٙ عٓس عُ  تص٠اا٭غ عٔ صٙتً

 .ايؿكٗا٤

 ٌٝؼك ٗ ١ٜإعٓٛ ا٭َٛض رلتأث قبٍٛ بعس ،ْؿػ٘ ايطدٌ ٢عدٌ شيو ازٸٚ٭

ٚاؿهٛض ع٢ً  ،ع١إٛغٻ ي١ٝا٫غتس٫ ايؿك١ٝٗ ايهتب أسس زضاغ١ بإٔ ،ايكسغ١ٝ إًه١

َٕٜس أسس ا٭ ٛٸ ،ٚإصانط٠ ٗ إػا٥ٌ ،ط٠ٗٳغاتص٠ ا  ،٠ ع٢ً ا٫غتٓباٙشلا أبًؼ ا٭ثط ٗ ايك

   .(52)ٚا٫ط٦ُٓإ عكٍٛ إًه١ ايكسغ١ٝ ٚايكسض٠ ايها١ًَ ع٢ً ا٫غتٓتاز

 

ِٸ ا٫دتٗاز ٗ ايكسغ١ٝ إًه١ اعتباض ٢بعس ايتػامل عً يعًِ ا ؿ١ٝٝن يٓا ؾإٗ

 ٗاٝعً ٬عا٫ٓط هّٔ ْؿػاْٞ ٫ نػا٥ط إًهات أَطٷ ١ٝكسغٕ إًه١ ايإؾ ;بٛدٛزٖا
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ٍٸ ٚؾٛاٖس قطا٥ٔ بٛدٛز إ٫ٓ  . ٗاٝعً تس

 ٜ٘ٝكتسض بٗا ايؿك ايٓطاقٞ ؾكس دعٌ إًه١ ايكٜٛٸ١ ٚايكطو١ إػتك١ُٝ اييتأَا 

قٍٛ، ٚايذلدٝض ٗ َكاّ ٚاقتٓام ايؿطٚع َٔ ا٭ ات،ع٢ً ضزٸ اؾع٥ٝات إٍ ايهًٓٝ

ٖٓا ٜتٖٛق  إًه١ ٍإ إؾاض٠ ٘ٝؾ يٝؼايعٓٛإ  اٖصٚ. (53)ـ عًٝ٘ ا٫دتٗازايتعاضض، 

ٔٸ ،ايكسغ١ٝ َهٝل  َٔ ليًتدًٗ كّاٜطط ايكسغ١ٝ إًه١ ٢عً ا٫عتُاز دعٌ ايطدٌ ٚيه

ٕٸ اغتٓباٙ »: قاٍ حٝس ،ٛؽٝبطًُ َكاي١ يصيو ٚاغتؿٗس ،ايعًِ اٜقها ٌايتعاضض ب إ

 شيو ٢. ٚعً«سكًت ي٘ إًه١ ايكسغٝٸ١ ٔٵَٕ ٫ٓط إا٭سهاّ َٔ عًِ ايٓذّٛ ٫ ٜتٝػٻ

 إًه١ ٕعطؾ١ كّاٜطط «ا٫دتٗاز ًَه١ َعطؾ١ ططٜل» ٗ شنط َا دعٌ يٓا هّٔ

َٸا بٝإ ايجاْٞ ؾٗٛ إٔ ٚ»: ٚقاٍ ،إعطؾ١ شلصٙ ٌكٜطط ايٓطاقٞٚقس شنط . ايكسغ١ٝ أ

َٳٜعطض اغتس ٜطاز اختباضٙ ٚتطدٝشات٘ إدذلع١ ع٢ً اغتس٫٫ت شٟٚ إًهات  ٔٵ٫٫ت 

ٕٵ َٕ ٚتطدٝشاتِٗ، ؾإ َٳ .ؾ٬ ٫ٓه١، ٚإًَؾابٗتٗا ؾكس سكًت ي٘ ا ٫ ٜتُٓهٔ َٔ  ٔٵٚ

َٸا ايتٛاتط أٚ إخباض ْاع١ َٔ ايعًُا٤  ;ايعطض ٚايؿِٗ َٔ عٓس ْؿػ٘ ؾططٜل َعطؾت٘ إ

ٛت٘، ْٚسٚض غكطت٘، بٵٝح وكٌ ايكطع بك١ًٓ َنع ،ٚقؿا٤ قطوت٘ باغتكا١َ طبٝعت٘

 .(54)«ٚعسّ اعٛداد٘ ٗ ايػايب

ٚٸ لٜايطط ٕٸ ;إؾها٫ّ ٛادٜ٘ ٍا٭ إطاز بتًو إًه١ ًَه١ اغتٓباٙ ْٝع » ٭

ٜٵبٳٚ .٤ عٝح ٫ ٜؿصٸ عٓٗا ؾٞ ،ا٭سهاّ ٕٸ سكٍٛ َجًٗا ٜتٖٛق ٫ ضٳ ـ ع٢ً غا١ٜ ٗ أ

ٟٸ َٔ ا٭شنٝا٤، ٚع٢ً  ٫ٓؾ٬ ٜؿٛظ بٗا إ ;اهلليًٓؿؼ، ٚتأٜٝس َٔ عٓس  اغتعسازٺ أٚسس

َٳ َٸا ايٓطاقٞ  «ٙاطاز اختباضٙ ع٢ً ؾتاٜٚٴ ٔٵٖصا ٫ ٜعًِ شٚ ًَه١ ستٸ٢ ٜعطض ؾتا٣ٚ   عسٸٝؾ. أ

ٕٸ بس١ّٜٗ ْعًِ آْٸأب ٗاٝٚاغتسٍ عً ،ٖصٙ ايؿب١ٗ َكازؾ١ّ  ناْٛا ايؿكٗا٤ َٔ إعاضف أ

 .(55)قٜٛٸ١ ًَهات شٟٚ

َټ َعٓاٖا،  ٗٗاّ ٜٱ ;ٕ إًه١ ايكسغ١ٝأ يٓا ٛٗطٜ ٌ ٗ ٖصٙ ايهًُاتايتأ

 اؿطف ط٥ٗ غا ؿا٥عتػتعٌُ عٓس بعض ايؿكٗا٤ َهإ إًه١ َؿَٗٛٗا اي

ٌٸ قاسب قسض٠ ؾإٕ; ٚايكٓاعات  عٌُ اؽَٝك تاض٠ّ ؽتدل ايعٌُ ٗ قٓع١ أٚ سطؾ١ ن

ٔٸ ٖصا ٗ اـدلا٤  ٖصا ٗ ٌٝزخ رلغ غ١ٝسٵايُك سٝؾك. ٖ٪٤٫ عٔ ٚؾٗاز٠ بإخباض ٚتاض٠ّ ;ايؿ

 .طٸّاُط إككس
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 إًه١ ٖصٙ يٛدٛز خاضد١ٝ ١ٝعًُ مثط٠ّ ٓاَٜعاقط بعض شنط أْ٘ بَٜٔ ايػط

تكٌ سٌ ا٫غتٓباٙ ٚسٌ ايٓٛط ٜٓ بٛدٛزٖا ايؿكٝ٘ إٔ ٖٞٚ ،ايؿكٝ٘ ْؿؼ ٗ ايكسغ١ٝ

 .ٖٛ إسضى شلصا اؿهِ ٍ َاإٚ ،قٌ ٗ ٖصا ايؿطعٍ َا ٖٛ ا٭إسهاّ ايؿطع١ٝ ا٭ ٗ

َٕ ٖٚصٙ َٖٛب١ْ  ٗ ا٫غتٓباٙ إٔ ٜٗٞ. َٚٔ ايبس(56)ٜؿا٤ ٔٵإشل١ٝ ٚعٓا١ٜ ضبا١ْٝ ٜٗبٗا 

 شلصٙ ٌٝايسي يهؿـ ٚايػعٞ ،أقً٘ إٍ ايؿطع ضزٸ إ٫ٓ ؼٝي ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ

 غ١ٝ؟سٵايُك ٜٔؾأ ،ايؿطٚعات

ّٕ ٗ ،ايٓطاقٞ ٢عٚازٸ ،ٖصا  ايكسغ١ٝ إًه١ ٖصٙ ٚدٛز مثط٠ بإٔ ،ي٘ ٌٜطٛ ن٬

ٌٸ ٢عً ايكسض٠ ٖٞ تعاٍ اهلل َٔ إؿان١  ضٝبذلد َٓٗا لٚايتدًٗ ١،ا٭زٓي تعاضنات س

 َٔ ؾٝٗا ٫ بٴسٻ َعاضنات شلا اييت ا٭زٓي١ ٕٸإ»: يؿٛ٘ ٖصا َا قاٍٚقس . ايبعض ٢عً بعهٗا

ٝٸ١ٓ غرل يٛاظّ شلا اييتٚ ايذلدٝض،  َا ع٢ً بٗا اؿهِٚ بٗا، ايعًِ َٔ ؾٝٗا ٫ بٴسٻ ب

وهِ بٛدٛب َا ٜتٛٓقـ عًٝ٘ ٚسط١َ  ٚادبّا نإ إشا نُا إكسٸ١َ، شٚ ٜكتهٝ٘

ٕٵ وهِ عط١َ َا ٜتٛٓقـ عًٝ٘ ٚٚدٛب نسٸٙ، ٚنصا وهِ  نإ سطاَّا نسٸٙ، ٚإ

ٝٸ١ٓ ايؿطزٜٸ١  ؾٝٗا َٔ اؿهِ  ٫ بٴسٻَا ٜكتهٝ٘ َؿَٗٛ٘، ٚغرل شيو. ٚاييت شلا أؾطاز غرل ب

ُا نإ ٕعاضناتٗا أٚ َكسٸَاتٗا أٚ أنسازٖا بٳٛض٠ ؾٝٗا. ٚضٴات إصنٝبؿطزٜٸتٗا يًهًٓ

ٝٸ١ٓ ايؿطزٜٸ١، ؾ ٔٸ بٳ. ٚضٴَٔ اؿهِ بؿطزٜٸتٗا أٜهّا ٬ بٴسٻأؾطاز غرل ب ُا ٚدست أؾٝا٤ ٚ

إشا »: |ٗ قٛي٘ :َج٬ّ .َٔ اؿهِ بإخطادٗا ٬ بٴسٻ، ؾؾطزٜٸتٗا شلا ٚمل تهٔ أؾطازّا

ٕٸ ٫ بٴسٻ (57)«٤ٷٞ ٘ ؾػٵمل ٜٓذِّ طٛإا٤ قسض ُن نإ ل َٔ ْكؿٌ ايهطٸ إًٖؿ  َٔ ايعًِ بأ

ستٸ٢ وهِ بطٗاضت٘، أٚ ٫  ;ٜٚٓسضز ؼت٘ ،ي٘ لػٌ َع عسّ ايتػٝرل ٌٖ ٖٛ ؾطزٷ

ستٸ٢ وهِ ببكا٥٘ ع٢ً ايٓذاغ١؟ ٚنصا اؿهِ ٗ اْسضاز إا٤ إُعٚز  ;ٜٓسضز ؾٝ٘

اْسضاز اـاضز َٔ بٝت٘ نصا ٚ .(58)«قصضٷستٸ٢ ٜعًِ أْٸ٘  طاٖطٷ٘ نًٓا٤ إ»بايٛضز ٗ قٛي٘: 

ٖٚٞ ٗ ايهجط٠  .عًٝٗا أَجاشلا ؼٵل ٗ اؿانط أٚ إػاؾط. ٚقٹقبٌ بًٛغ٘ سسٸ ايذلخټ

 عٝح ٫ ؼك٢.

ٜٵبٳٚ ٕٸ ايذلدٝض ٚايعًِ با٬ٕظ١َ ٚاؿهِ بايؿطزٜٸ١ أٚ عسَٗا بسٕٚ سكٍٛ  ٫ ضٳ أ

قطف عُطٙ ٗ ايؿك٘  ٔٵٖٖ نجرلّا ٚيصا تط٣ .عًٝ٘ ٚايتذطب١ ؾاٖس٠ْ .ٖصٙ إًه١ ٖتٓعٷ

٘ َا وكٌ ٚبًؼ َٓ٘ ايػا١ٜ ٫ ٜكسض عٓس ايتعاضض َٔ ايذلدٝض ٚاـ٬م، ٫ٚ ٜتعًٓل ٚٓټ



 

 االجتهاد والتجديد 

٘ بعهِٗ ببعهٗا بعس ُا تٓبٻبٳٚضٴ .ي٘ ا٫ط٦ُٓإ، ٫ٚ ٜتٓبٸ٘ ع٢ً ايًٛاظّ ٚا٭ؾطاز اـؿٝٸ١

ِٗ اؾع٥ٞ إٍ غرل قاعست٘، زٸ بعهٴُا ضبٳ. ٚضٴ٘ بػٗٛي١ٺٚقاسب إًه١ تٓبٻ; ٛبػٴُٚي بٺكٳْٳ

ّٕ ّٷ ٜٚكتٓل ايؿطع َٔ غرل أقً٘، ٚوهِ بًعّٚ َا يٝؼ ب٬ظ ، ٚخطٚز َا ٖٛ ٫ظ

نتؿبٸ٘  ،إًه١ ٟ، َٚجً٘ تؿبٸ٘ ش، ٚبعسّ ؾطزٜٸ١ َا ٖٛ ؾطزٷٚبؿطزٜٸ١ َا يٝؼ بؿطزٺ

 .ايػٛؾػطا٥ٞ باؿهِٝ

ٖٖ سٙ ٚبًؼ َٓ٘ ايػا١ٜ اْكه٢ عُطٙ ٗ ؼكٌٝ إٓطل ٚعًِ قٛاع ٔٵٚتط٣ ْاع١ 

ُٸت٘ ٗ ؼكٌٝ  ٔٵٖٖ ٫ٚ ٜكسض ع٢ً تطتٝب ا٭قٝػ١ َٔ عٓس ْؿػ٘، ٚتط٣ طا٥ؿ١ّ ٚدٸ٘ ٖ

ِٕ ،ٚعًِ قٛاعسٙ ٚنٛابط٘ ،ايٓذّٛ َٔ ايٓٛطات  ٫ ٜتُٓهٔ َٔ اغتدطاز سه

  ٚايع٬َات اييت أسهاَٗا َتٓاقه١، ٫ٚ ٜكسض ع٢ً ايتدطٜر.

ّْٓاٚ ٝٻ ٔٵٖٖ غؿرلّا تط٣  ١ٕٓ ؿب  تٝت٘ ٗ ايطبٸ ٜعذع عٓس ايعٌُ، ٚإشا تعاضنض 

َطاض اـؿٝٸ١ عٔ ع٬َات ا٭َطاض ٫ ٜكسض ع٢ً َعطؾ١ إطض، ٫ٚ ٜكسض ٗ بعض ا٭

 َعطؾ١ أغبابٗا.

ـ اـ٬م عٔ َهٝل ايتعاضض ٚأخص ايٓؿؼ َا ؾؿٞ ْٝع ٖصٙ ايعًّٛ ٜتٖٛق

ستٸ٢  ،غا٥ط ايعًّٛ ٚقس قطٸح بصيو عُٛا٤ .وكٌ شلا ا٫ط٦ُٓإ ع٢ً إًه١ ايكسغٝٸ١

ٕٸ اغتٓباٙ ا٭سهاّ َٔ عًِ ايٓذّٛ ٫ ٜتٝػٻ»قاٍ بطًُٝٛؽ ٗ ايجُط٠:   ٔٵَٕ ٫ٓط إإ

َٳ«سكًت ي٘ إًه١ ايكسغٝٸ١  ،قاٍ: إْٸ٘ ٫ ساد١ إيٝٗا ٔٵ. ٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ ًٜتؿت إٍ قٍٛ 

ٕٸ ٌٕ ٘غا١ٜ ا٭َط أْ  ّٚهٔ ا٫غتٓباٙ بسْٚٗا; ؾإ نإ  ّهٔ ا٫غتٓباٙ بسْٚٗا َٔ زيٝ

ّٷٚمل ٜهٔ ي٘ َعاضضٷ ،ٗ َعٓاٙ أٚ ْكٸّا ٚاٖطّا ٞٸ،  غرل بٝٸٔ، ٫ٚ ؾطزٷ ، ٫ٚ ٫ظ خؿ

 طٛإشا بًؼ إا٤ قسض ُن»: |ناغتٓباٙ عسّ لاغ١ ايهطٸ ٬َقا٠ ايٓذاغ١ َٔ قٛي٘

ٌٷ .«٤ ػ٘ ؾٞمل ٜٓذِّ  . (59)«عٗ إباسح ايؿكٗٝٸ١، نُا ٫ ىؿ٢ ع٢ً إتتبِّ ٖٚصا قًٝ

ٍٸت ًٗاٜش َٔ قسضٖا إٍٖصٙ ايهًُات   ٔٵَٳ ٟضأ ٢عً ،ا٫دتٗاز إٔع٢ً  بٛنٕٛح س

ٌٕ رلٴغ قسغ١ٝ، ًَه١ ٘أْ اعتكس ٌٸ ساق ِ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٚغا٥ط ايعًّٛ تعًٓ ٔٵَٳ يه

 عٔايؿكٗا٤ ع ٜتُاٜ ٞيبايتاٚ .١اـاقٸ شل١ٝاٱ ايعٓا١ٜ َعطض إشا نإ ٗ إ٫ٓ ،إطتبط١

 إ٫ٓ ؼٝي ايكسغ١ٝ يًًُه١ اٯثاض َٔ شنط َا عْٝ إٔ َع ايكٓاعات;ٚ اؿطف أقشاب

َٳؾإ ا٫دتٗاز; ب٘ لتشٓكْٜؿؼ َا   َٗاض٠ هػبٜ ٫ٚ ،ا٭سهاّ تعاضنات عطفٜمل  ٔٵٕ 

٘ٓ فتٗسّا طٵكٹٜٗا، مل سًٓ ٕٵٚ ،ق  ٫، حٜسٚاؿ ايطداٍٚ ا٭قٍٛٚ بايؿك٘ عإّا نإ إ
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 ٌب أغاغٞ ؾطمٷ ٣:أخط بعباض٠ٚ. اٱشل١ٝ ١اـاقٸ ايعٓا١ٜ ٘ٝعً َؿطق١ رلٗس غفت أْ٘

ٌٸ ؼٝؾً ايعًِ، ٖصا اغتدساّ ٗ إٗاض٠ نػبٚ عًِ نػب  بكازض عًُّا تعًِٓ ٔٵَٳ ن

ٌٸ ٢عً  ١ٝقابً لؼٗك إٍ َؿتكطٷ نايطباب١ ا٫دتٗاز شيو ٢ٚعً. ايعًِ شيو َؿانٌ س

 ٗ َٛدٛزٷ ٖٛ َا بػٵسٳ دتُاع١ٝٚا٫ ١ٜايؿطز ا٠ٝاؿ َٔ إدتًؿ١ اجملا٫ت ٗ اٱؾتا٤

 ١،اـاقٸ يًعٓا١ٜ ١ٺبتابع تػٝي إصنٛض٠ ٚايكاب١ًٝ. ١ٚايػٓٸ ايكطإٓ ٟأ ٚإكازض، بعإٓا

ؾكس سكٌ ي٘ إٗاض٠  بسضد١ٺ ٦ّاٝؾ َاضؽ ٔٵَٳ إٔ ٗ ،١ٝاٱشل ايعا١َٓ ايعٓا١ٜ ١ٓٝضٖ ٖٞ بٌ

ٌٸٚ ،ضٖاسٵبَك ٤ٞايؿ شيو ٗ  . خط٪ٙ ق

ح ٝس ، ٜٔ٘ ايباضع آقا ْاٍ ايسٝٛٗط َا ٗ ن٬ّ ايؿكَٜٚا شنطْا 

ُٸب١، ٜغط ّاشنط يًًُه١ ايكسغ١ٝ آثاض ع ُٝٝٚ ;ٗ ا٫غتٓباٙ أايعك١ُ َٔ اـط :ٗاأٖ

َهٔ أم ٕا ٚٵ٫ إًه١ ايكسغ١ٝ ٚاغتكا١َ ايصٻيٛٚ»: ن٬َ٘ ٖصا ْلټٚ .َٔ ايباطٌ اؿلٸ

 .شل١ٝسهاّ عٔ َساضنٗا ايٛاقع١ٝ اٱٚاغتدطاز ا٭ ،تطبٝل ايؿطٚع ع٢ً أقٛشلا

ض ع٢ً ا٫غتٓباٙ ًَٚه١ ا٫دتٗاز إِا ٜهٕٛ قٛاَ٘ بايتطبٝل، ٚايتطبٝل إِا ؾا٫قتسا

ِٸ ٌٸإايكػط٣  وكٌ به ٘ٺ ٍ ندلاٖا، َٚعطؾ١ قػطٜات ن ٫ ٜكع  ندل٣ ع٢ً ٚد

بٗا ٜعطف ٚبٗا ّٝع َا ٖٛ  ٘٭ْ ;ع٢ً إًه١ ايكسغ١ٝ ٖصا إكاّ َٛقٛؾ١ْ اـطأ ٗ

ُٸ نإ  ٕٵإٚعًِ إٓطل ٚ .ايتطبٝل ٗ ا ٖٛ ايباطٌ، ٚبٗا ٜعكِ عٔ اـطأاؿل ع

٠، َٔ سٝح إعُاٍ اشل١٦ٝ ٚإازٸ تطنٝب ايكٝاؽ ٗ يًعك١ُ عٔ اـطأ ٗ ٬َّتهٚؿ

ٛٸ ٔٸايك شل١ٝ ٚاغتدطاز ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ َٔ سهاّ اٱاغتٓباٙ ا٭ ٠ ايؿهط١ٜ ؾُٝٗا، ٚيه

 تطنٝب ايكٝاؽ، بٌ ٖٛ ايؿهط ٗ عٔ اـطأ ٗ أقٛشلا خاضد١ عٔ فطز ايعك١ُ

ٌٸ ،ع٢ً تؿدٝل ايكػطٜات َٛقٛفٷ ٌٸ ُٚٝٝع ن ٚاسس٠ َٔ  ٚاسس٠ َٔ قػطٜات ن

ٍ ٖصا إع٢ٓ ٖٛ ايصٟ وتاز إٚا٫ْتكاٍ  .خط٣ايهدلٜات ايٛاقع١ٝ ايٓؿؼ أَط١ٜ عٔ ا٭

ٖٚصا ٖٛ إٓؿأ يٛقٛع ا٫خت٬ؾات ايهجرل٠ ٗ ايؿتا٣ٚ، ٖٚٛ  .ٍ إًه١ ايكسغ١ٝإ

ٛٸ .اهللْعٍ ؾتا٤ ٚايكها٤ بػرل َا أإٓؿأ يٲ ٔ َٔ ٠ ايكسغ١ٝ ٕا ُٓهؾ٫ًٛ تًو ايك

اجملتٗس سٌ ٖصٙ إطس١ً يٛ مل ٜبصٍ  ٚٗ .٘ٗ ؾٓٸ َاٖطّا نإ َٓطكّٝا ٕٵإٚ ،تؿدٝكٗا

 .(60)«ايتؿدٝل تهٕٛ ؾتٛاٙ ع٢ً غرل سٛل ٙ ٗسٳٗٵدٴؾتا٤ اٱ

 ٍاغّا إٝاضتكا٤ َٓعي١ ايؿكا١ٖ ق ؼ إ٫ٓٝ، ي٣نُا تط ٣ايسعاٚ إككٛز َٔ ٖصٙٚ

س٠ ٜغس رلٴيهٓٗا غ .×إعكّٛ ٞ٘ تايٝٚدعٌ ايؿك ،١ٜغا٥ط ايعًّٛ ٚإعاضف ايبؿط
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 .١ ا٭ضبع١٘ ٗ اغتٓباط٘ اؿهِ ايؿطعٞ َٔ ا٭زٓيٝيعك١ُ ايؿك ٢ش ٫ َعٓإبأْعٗا; 

 ،اؿهِ ايٛاٖطٟ ؼ إ٫ٓٝ٘ يٝب٘ ايؿك ٢ٚايباطٌ; ؾإٕ َا أؾت اؿلٸ ٣يؿتٛ ٢نُا ٫ َعٓ

 ٢ًٛاقع ستٸي٘ زا٥ِ اٱقاب١ ٝهٕٛ ايؿكٜ، ؾ٬ أتٌُ اـطهٕٛ قٜايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ 

 ٍإ١ ايٓاٚط٠ ٝا٭قٍٛ ايهًٓ ٞطاعٜ أْ٘ ٫ رلغ ،ٜ٘ضأ ٚايباطٌ ٗ اؾذلاض اؿلٸ كضٸٜ

ٗ ٚدٛب ق٠٬ اؾُع١ ٗ  َا ٖٛ ايطأٟ اؿلٸ ٚعًٝ٘ا٫غتٓباٙ ٚقٛاعسٖا إعتدل٠. 

عٔ ايٛن٤ٛ يًك٠٬ ايٛادب١  عكط ايػٝب١ ٚسطَتٗا نصيو; ٚنؿا١ٜ ا٭غػاٍ إػتشب١

ل ايػؿط ؾطعّا ٚبط٬ٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ; ٠ ٗ ؼٗكرلتٗا; ْٚٛط١ٜ ايب٬ز ايهبٜٚعسّ نؿا

ٌٸ ِ; ٝبطاٖإٌ َٚكاّ ٝزلاعإ سذط ٌاؿطّ َطاؾّا ٚامكاض إطاف ب ٚدعٌ ن

 شيو َٔ رلغ إٍ ،تٗا١ٝ باغت٦كاٍ ايعهٛ بعس إٛت ٚعسّ َؿطٚعَٚؿطٚع١ٝ ايٛقٝٸ

 هاضب. تٗا ٚتٝعاضض آضا٤ ايؿكٗا٤ ؾت١ اييت تٝطعسهاّ ايؿا٭

 

 ٗ ايكسغ١ٝ إًه١ اعتباض ٢شنط ناؾـ ايػطا٤ ٔؼ إؾها٫ت عً

 :عٓٗا يٲداب١ ٣تكسٸٚ ،ا٫دتٗاز

ٚٸ َٔ  ٫ بٴسٻٚ ،ٗ اخت٬ف اجملتٗسٜٔ إعتدلٜٔ ٗ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ٫ ؾٳٖوْ٘ إ ٍ:ا٭

نٕٛ إدط٦ٌ ؾاقسٜٔ  َٔ ٫ بٴسٻٚ ،ٚايباقٕٛ كط٦ٌ ،َِٓٗ َكٝبّا ٕٛ ٚاسسٷإٔ ٜه

خطأٚا ؾٝٗا، ؾًٝعّ إٔ ٜهٕٛ اجملتٗس ٖٛ إكٝب أيًًُه١ ايكسغ١ٝ ٗ إػا٥ٌ اييت 

 اييت ٖٞ ؾطٙ ا٫دتٗاز. ،يؿكسِٖ يًًُه١ ايكسغ١ٝ ;ٚايباقٕٛ يٝػٛا َذتٗسٜٔ ،ؾك٘

ٛٸإ اؾٛاب: ؾدطأ  .ٚيٝؼ إعتدل َطابك١ ايؿِٗ يًٛاقع ،٠ ايؿِٕٗ إعتدل ٖٛ ق

ؾإٕ ا٫خت٬ف بٌ اجملتٗسٜٔ ; اجملتٗس ٗ إػأي١ ٫ ٜٛدب غًب إًه١ ايكسغ١ٝ عٓ٘

 .٢غايبّا ٜٓؿأ َٔ ا٫خت٬ف ٗ إبٓ

ـ ٭ٕ إهًٖ; أٚ نؿا١ّٜ ّٓاٝٵٕ اعتباضٖا ٜٓاٗ ايكٍٛ بٛدٛب ا٫دتٗاز عٳإ ايجاْٞ:

ٚإَا إٔ  ;ٓ٘ َٓ٘يعسّ ُٗه ;ؾ٬ هب عًٝ٘ ا٫دتٗاز ،ًه١إَا إٔ ٫ تهٕٛ ي٘ تًو إ

ُٙ ،ٖٚٛ ٫ ٜعًِ عكٛشلا عٓسٙ ،تهٕٛ ي٘ إًه١ ُٙ ٚدٛبٺ ٖٚٞ ؾط يعسّ  ;ٚدٛزٺ ٫ ؾط

 تعاٍ، َٚع عسّ ايعًِ بايؿطٙ ٫ هب اهللَٔ  يهْٛٗا َٖٛب١ّ ;ـ عًٝٗاقسض٠ إهًٖ

 ٔ َٓ٘.يعسّ إسطاظ ايتُٗه ;إؿطٚٙ
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إش َا َٔ  ;ب٘ ٢عتٓٔ َٓ٘ ٫ ٜٴٗ ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ٚايتُٗه يؿٓوإٕ ا اؾٛاب:

ٚٸ ;ٓ٘ َٓ٘ ٚاقعّاـ ٫ ٜعًِ قبٌ اٱتٝإ ب٘ بتُٗهٚإهًٖ إ٫ٓ ٚادبٺ ايعذع ٗ  ٫ستُاٍ طط

ا٭ثٓا٤ أٚ عسّ ايكسض٠ عًٝ٘. ٚيصا أقاي١ عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ عٓس اٱتٝإ ب٘ أٚ عسّ 

 عك٤٬ ع٢ً ٚدٛب ايعٌُ َع ٖصٙ ا٫ستُا٫ت.ايعكٌ غرل داض١ٜ، ٚبٓا٤ اي

َٸإ ايجايح: إش ٫ ططٜل  ;ٕٞ اعتباض إًه١ ايكسغ١ٝ تٓاٗ ٚدٛب ايتكًٝس ع٢ً ايعا

 عٞ ي٬دتٗاز.ي٘ إٍ إسطاظٖا ٗ إسٸ

ؾإْٗا  ;ـ عًٝٗا ا٫دتٗازْٗا ْٛرل ايعساي١ َٚعطؾ١ ايعًّٛ اييت ٜتٖٛقإ اؾٛاب:

ٕ إؾ ;ف با٫ختباض ٚإدايط١طٳعٵٚقس تٴ .ؾٗازتِٗ ع٢ً شيوف بايطدٛع ٭ٌٖ اـدل٠ ٚطٳعٵتٴ

ٛٸ ٠ ايصنا٤ ٗ ايعاَٞ قس وكٌ ي٘ ا٫ط٦ُٓإ بكسض٠ ايؿدل ع٢ً شيو إشا ضأ٣ ؾٝ٘ ق

 باقٞ ا٭َٛض.

ٌٸ  ،ٕ تػتٓب٘ َٔ قٛاعس ؾطع١ٝأَا إٕ ا٫سهاّ ايؿطع١ٝ إ ايطابع: نكاعس٠ اؿ

ٌٸ ،إٍ إًه١ إصنٛض٠ؾ٬ ؼتاز  ،ٚايطٗاض٠، ٚعسّ ْكض ايٝكٌ بايؿٓو  ٚيصا ن

َٸ ٌٸ ،و بٗا ٗ ايؿبٗات إٛنٛع١ٝٞ ٜتُػٸعا َٔ ايعٛاّ تًو  ٚاسسٺ ٚمل تهٔ يه

ٚإَا  ;بٗا بعض ايٓاؽ ٗ اؾُٝع ٕا ناْت ؾططّا ىتلٸ إش يٛ ناْت َٛدٛز٠ّ ;إًه١

بسيٌٝ  ،ٍ تًو إًه١إخباض، ٫ٚ وتاز اغتؿاز٠ ا٭سهاّ َٓٗا إٔ تػتٓب٘ َٔ ا٭

َٸ ،َعاقطِٜٗ ^كطٜط إعكٌَٛت ز ع٢ً ايعٌُ بأخباضِٖ َذطٸ ،َٞٔ ايعامل ٚايعا

َٕ بٌ  ،ٖٚٛ إًه١ ايكسغ١ٝ ،ع٢ً سكٍٛ ؾطٙ آخط ـٺَٔ زٕٚ تٛٗق ،ؾُٗٗا ٔٵايػُاع 

 ٫ٚ ع٢ً سكٍٛ غرلٖا.

ٕ اغتؿاز٠ ا٭سهاّ َٔ ايكٛاعس ايؿطع١ٝ ٗ ايؿبٗات اؿه١ُٝ إ اؾٛاب:

ٚوطظ ز٫يتٗا أٚ عسّ ز٫يتٗا ع٢ً  ،يٝؿشل ا٭زي١ ;ط١ٓٚؾ ٍ َعٜس شنا٤ٺإؼتاز 

ٍ َعٜس إتاز ؼ ،خباض ٗ ٖصا ايعكطسهاّ َٔ ا٭٭اغتؿاز٠ اٖٞ ٖٚهصا  .إػأي١

ِٕ كٗا ٚإعُاٍ ا٭قٍٛ يتعاضنٗا ٚؽكٝكٗا ٚتكٝٝسٖا ٚؽكټ ;ٚؾط١ٓ ٚبكرل٠ ؾٗ

َٸيًع ٢ٖٚصا غ٬ف إًك .ؾ٬ ٜػتػين اٱْػإ عٔ إًه١ ،ايًؿ١ٝٛ  ،×َاّٞ َٔ اٱا

َٸ يعسّ  ;ْ٘ ٖٛ سهِ َػأيت٘أيٝ٘ اٱَاّ اؿهِ ٗ َػأيت٘ ٜعًِ إيك٢ أٞ إشا ؾإٕ ايعا

 سٙ.ؾٗٛ ْٛرل إيكا٤ ايؿت٣ٛ َٔ اجملتٗس ٕكًٚ ،اخت٬ف ايٛاضز َع إٛضز َٔ إعكّٛ

َٔ  ،سٕٛ ظٛاظ ايعٌُ با٭سازٜحؿٞ ايهتب ا٭ضبع١ َكطِّٕ َكِّإ اـاَؼ:
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أَا تكطوِٗ ؾًكٍٛ ايكسٚم ٗ  .غ٣ٛ ؾِٗ اؿسٜح ،٢ ًَه١ أٚ غرلٖاعً ـٺزٕٚ تٛٗق

َٳإٜطدع  يهٞٚنع ٖصا ايهتاب  ٘بأْ «٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵَٳ» مل  ٔٵيٝ٘ ٜٚعٌُ َا ؾٝ٘ 

يٝ٘ إػذلؾس، إٜطدع  بأْ٘ نتابٷ «ايهاٗ»ٚيتكطٜض قاسب  ;ٜهٔ ايؿكٝ٘ عٓسٙ

َٳ ٜض ايطٛغٞ إٔ تٗصٜب٘ ٜكًض إٔ ٚيتكط ;ٜطٜس عًِ ايسٜٔ ٚايعٌُ ب٘ ٔٵٜٚأخص َٓ٘ 

ٚإتٛغ٘ ٗ  ،طٙٗ تصٗن ٞٚإٓتٗ ،ٜٗ٘طدع إيٝ٘ إبتسٟ ٗ تؿٗك ،ٜهٕٛ َصخٛضّا

 طٙ.تبشټ

َٕ اؾٛاب: َٚػتذُعّا  ،نإ ٜؿِٗ ا٭سازٜح ٔٵإِا ًٜعّ دٛاظ ايطدٛع إيٝٗا 

ٗا اييت َٓ ،يؿطا٥٘ ا٫غتٓباٙ، ؾ٬ ًٜعّ َٔ ن٬َِٗ عسّ اعتباض ؾطا٥٘ ا٫دتٗاز

 .(61)إًه١

ِٸ ٖصٙ ايطزٚز ٚا٭دٛب١ عٓٗا ت٬عبٷ  ٌٝيٓا عسّ ٚدٛز زي َع ايهًُات; ؾإٕ إٗ

ٟٸ لٜطط ٚدٛز عسّٚ ،ا٫دتٗاز ٗ ايكسغ١ٝ إًه١ اعتباض ٢عً  ؾإٕ بٛدٛزٖا; يًعًِ عاز

 نافٺ ،اشلٚإُاضغ١  ،ا ا٭ضبع١َٓابعٗ َٔ ا٭سهاّ ي٬غتٓباٙ اي٬ظ١َ َاتإكسٸ تعًِٓ

َٕ ايعًّٛ. أقشاب عْٝ :رلل ًَه١ ا٫دتٗاز، ْٛؼٗكٗ  ه١ نُا تٛدس ٗ ًَٚا

ععُٕٛ ٜ بإًه١ ايكسغ١ٝ ٌَع إٔ ايكا٥ً ،ا٭ؾطاز َٔ ٖارلايكًشا٤ نصيو تٛدس ٗ غ

ٚإٔ ٚادسٖا  ،ٚايباطٌ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ  اؿلٸٌع ب٥إٔ ٚدٛزٖا ٖٛ ا٬ٕى ٚإا

ِ عًِ إٓطل َٚا ٫ ؼكٌ بتعًٗ عك١ُ َطتب١ ايعك١ُ ٗ ا٫غتٓباٙ، ا بٗا شرلكٜ

 ؾابٗ٘ َٔ ايعًّٛ.

 

 ٗ اعتدلٖا ٔٵَٳ عٓس عاتٗاٝايكسغ١ٝ َٚ إًه١ ـٜتعط ٗ ٌٝق َا إٍشا ضدعٓا إ

غبل إٔ إًه١ ٚقس  ّا.ٝكخٴًُٚ ّاٝعًُ أَطّا هٕٜٛ َا ٌب ز٠ْزٸَذل أْٗا ٣ْط ا٫دتٗاز َؿّٗٛ

ٚٸ طتؾػٸ قس ١ٝايكسغ ِٸ ا٭قٍٛ، إٍ ايؿطٚع بطزٸ ٫ّأ  ايصٚم باعتساٍ بعضٷ طٖاؾػٸ ث

 إصنٛض ٢بإعٓ ا٫دتٗاز َٚٔ ايٛانض إٔ اؾذلاطٗا ٗ .كٌايع غ١َ٬ٚ ايطبع اغتكا١َٚ

ٕٕٝب إٍ تازو ٫ ِٕ تلٸى ٫ٚ بٌ ٌ;ٝٚزي ا  شلصٙ ايؿكٗا٤ بعض ٔتؿٓط. ٚعًِ زٕٚ بعً

ٛٸ٠ َٔ شنط َا ٕإ»: ٛي٘بك ،ايػابل سٝايٛس ن٬ّ ٢عً اغتؿهٌٚ ،ايٓكط١  ايك

ٖٛ ؾطٙ يهُاٍ  نُا ا٫غتٓباٙ، َكاّ ٗ ا٫عتساٍ سسٸ ٍإ تطدع ْٸُاإ ايكسغٝٸ١
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ايؿِٗ ٚايؿت٣ٛ، بٌ ٖٚصا با٭خ٬م أؾب٘ َٔ ؾطا٥٘  ا٫دتٗاز، ٖٚٛ َٔ يٛاظّ اجملتٗس ٗ

ِٸٕ ٖصٙ ايٓكا٥ض ايكِّإا٫دتٗاز، ؾ ٜٔ ب ايعًّٛ، ٫ٚ ؽتلٸ باجملتٗس٬ْٓٝع ط ١ُ تع

 . (62)«؟!َكاّ ا٫غتٓباٙ، ؾهٝـ تهٕٛ َٔ ١ًْ ايؿطا٥٘ ي٬دتٗاز ؾك٘ ٗ

ٚايعٓا١ٜ  ٞاٱؾطاق ٢بإعٓ ،ي٬دتٗاز ١ٍٝ إًه١ ايكسغسٛ شٴنط َا عٝؾذُ

 َٔ ٌَقٛاٍ إتكسِّأ ثط ٗأ ٫ٚ شنطٷ ي٘ هٜٔ ملٚ بٌ ،ٌٕٝزي ٍإ ػٓسٜمل  ،ايطبا١ْٝ

ٗٻ ٔٵَٕ إ٫ٓ كٌو ٫ بأْ٘ ،ؿكٗٞاي ي٬دتٗاز ٞاٱؾطاق رلؾايتؿػ. ايؿكٗا٤  ؽقسٻٚ ْؿػ٘ طط

ٌٸ ٫ ،ا٭قصاضٚ ايصْٛب َٔ باطٓ٘  ا٫دتٗاز ًَه١ ؼكٌ إْٸُا. ٚجبتٜ٘ ٌٝزي ٫ٚ ،ي٘ ق

ٙ ا٫غتٓبا بعٜاز٠ إًه١ ٖصٙ تعٜس ،ْعِ. ا٫غتٓباٙ عًٝٗا ٜتٛٓقـ اييت ايعًّٛ َعطؾ١

ٕٸ ا٫دت١ُاضغنجط٠ إبعسَا سكٌ ٚ َٳاهللٜكصؾ٘  ٗاز ْٛضٷ. َٚا شٴنط َٔ أ  ٔٵ ٗ قًب 

ٜؿا٤، ٚمٛ شيو، ؾايٛاٖط أْٸ٘ ٫ ٜطٜس ا٫دتٗاز إكطًض، بٌ ٜطٜس اٯثاض ا٭خط١ٜٚ 

َٸاي إذلتٸب١، أٚ ا٫دتٗاز  ٢ؾا٫دتٗاز َعٓ ٫ٓٞ إيٝ٘ ٚتكًٝسٙ، ٚإصٟ هٛظ ضدٛع ايعا

ٌٸيا ،غتٓباٙا٫ كٌ زا٥ُّا ؼ. ؾٗصٙ إًه١ ايبشح، ٖهٔ اؿكٍٛ يًعامل صٟ ٖٛ ق

تًو  ٫ٓإٚيٝػت ًَه١ ا٫غتٓباٙ  ،ـ عًٝٗا ا٫غتٓباٜٙتٖٛق يتبػبب َعطؾ١ ايعًّٛ اي

ٛٸ٠ٺ ٛٸ٠ اؿاق١ً َٔ َعطؾ١ ٖصٙ ايعًّٛ، ٚيٝػت بك ٛٸ٠ ايكسغٝٸ١أ ايك ُٸ٢ بايك ٕٸ إؾ ;خط٣ تػ

ٖهٔ  ٞؼكٌٝ اؿذٸ١ ع٢ً اؿهِ ايؿطع ا٫دتٗاز َع٢ٓ اغتؿطاؽ ايٛغع ٗ

يعازٍ، ٚإٓاؾل ٚإ٪َٔ، بٌ ٚايهاؾط ٚإػًِ، ٚإطا٥ٞ اؿكٍٛ يًؿاغل ٚا

 .(63)ٚإدًل

ٍٴ قٍٛ نٌُ ا٫قتساض ع٢ً ُٴٌ عًِ ا٭ُا َننًٓ» ٔ َٔ أْٜ٘بعض إعاقط ٚأَا قٛ

ٌٸ ;ا٫غتٓباٙ ساط١ باؾٗات ٚسكًت ي٘ اٱ، قٍٛل ايٓٛط ٗ عًِ ا٭زٖق ٔٵَٳ ٚن

مل  ٕٵإٚ ،تكٔ َسضنّاأٚ أق٣ٛ أغاغّاقٛي١ٝ، نإ ك١ بإػا٥ٌ ا٭ٚاـكٛقٝات إتعًٚ

ِٸ ٗ ٪ٜٙهٔ نصيو نجط خط شل١ٝ َٔ غرل سهاّ اٱز ا٭اٚايتطبٝل ٚاغتدط َكاّ ايه

 ٛاٚب١بايتك٣ٛ ٚإ ٫ ؼكٌ إ٫ٓ ،ٖصا إكاّ َٔ ًَه١ قسغ١ٝ ي٘ ٗ ٫ بٴسٻبٌ  ،َساضنٗا

ٚي٫ٛ  .ٜؿا٤ ٔٵَٕ ضبا١ْٝ ٜٗبٗا إشل١ٝ ٚعٓا١ْٜ شل١ٝ، ٖٚصٙ َٖٛب١َْات اٱع٢ً تطى احملطٸ

ٚاغتدطاز  ،َهٔ تطبٝل ايؿطٚع ع٢ً أقٛشلاأإًه١ ايكسغ١ٝ ٚاغتكا١َ ايصٚم ٕا 

 ا٫دتٗاز ؾطض ؾإْ٘ ;٢إعٓ بٛانض ؼًٝؾ (64)«شل١ٝسهاّ عٔ َساضنٗا ايٛاقع١ٝ اٱا٭

 ،ايصٚم باغتكا١َ ط٠إؿػٸ ،ايطبٸ داْب َٔ إؿان١ ١ٝايكسغ بإًه١ َؿطٚطّا ايؿك٘ ٗ
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 تٓشكط ٚعًٝ٘ اٱشل١ٝ، َاتاحملطٻ تطى ع٢ً ٛاٚب١إٚ بايتك٣ٛ إ٫ٓ عٓسٙ ؼكٌ ٫ ٖٞٚ

ٜٖ ٫ٚ ،َِٓٗ ٌٓإ٪َ بٌ ،ٌإػًُ ٗ ِٝإػتك ايصٚمٚ ك١ٝايػً  ٖصا! َٚٓٗا ِٖرليػ س

ُٕ ايٛاقع خ٬ف ٖٳسا ِٸ. ؿا  عٛداز٫ـ  ِٝايهاؾط ايؿاقس يًصٚم ايػً إٝايب ٖصا ٢عً ث

ٚٸ ٪َٜٔ إٔ ٘ٝؾعً ؿِٗ،ٜٚيٛ أضاز إٔ ، ثبات ايكاْعإ١ زٓيأ ؿِٜٗ ٫ـ  طبع٘ ٚٵضٷ ٖصاٚ ،٫ّأ  زٳ

 .حَكطٸ

ٕٵ هّاٜأٚ ٕٸ ايكٛض ايع١ًُٝ تؿاض ع٢ً ايٓؿٛؽ بعٓا١ٜٺأ إ  ضٜس َٔ ٖصا ايه٬ّ أ

ٗ  ٫ بٴسٻِ، ٚ بتٛدٝ٘ ا٭غباب ٚت٦ٝٗتٗا يًُتعًٚاهللٚايتٛؾٝل َٔ  ،اهللٌ بٳَٚٔ قٹ ،ضبٸا١ْٝ

َٳ ؾٗصا سلٌّ ،ق١ شلصٙ ايعطاٜا ايطبٸا١ْٝٚيٝا ايٓؿؼ َٔ قاب١ًٝٺ ٔٵ .ايٛاقع ضٴشٵٚ ٫  ٚيه

 اختكام ي٘ بعًِ ايؿك٘ ًَٚه١ ا٫دتٗاز، بٌ ٖصا ٖٛ اؿاٍ ٗ ْٝع ايعًّٛ، بٌ

 اؿاٍ ٗ ْٝع ايعطاٜا اٱشل١ٝ.

ٕٵ ظا٥س ع٢ً ٖصا ٗ خكٛم ًَه١ ا٫دتٗاز، ٚأْٸ٘ ٫ ؼكٌ ٖصٙ  ضٜس أَطٷأ ٚإ

ّٴ ،ب ْؿػ٘ عٔ ايطشا٥ٌ ٚؼ٢ًٓ بايؿها٥ٌكٞ ايصٟ ٖصٻيًٛضع إتٸ ٫ٓإًه١ إ  ؾٗصا َعًٛ

نػا٥ط ًَهات ايعًّٛ ؼكٌ يًعازٍ  ايبط٬ٕ بايٛدسإ; إش ٖصٙ إًه١ أٜهّا

َٳ ٌٸ  ٕٸ ن ٚدسٸ ٚادتٗس ٗ  ،ؾططٟ ي٘ اغتعسازٷ ٔٵٚايؿاغل، بٌ إ٪َٔ ٚايهاؾط، ؾإ

ٕٸ ٜٴشكِّ، أّ ؾاغكّا طًبٗا َٔ ططقٗا إتعاضؾ١، غٛا٤ أنإ عاز٫ّ  ٫ ٜهٝع اهللًٗا، ؾإ

ٌٕ بايٛضع ٚايعساي١ ؾاؾذلاٙ ايعساي١  يٛ نإ ٚدٛز ٖصٙ إًه١ َٓٛطّا . ٚأٜهّاعٌُ عاَ

 .(65)يػّٛا رلكٗ اؿانِ ٚإؿيت ٜ

ا٫دتٗاز َع٢ٓ بصٍ اؾٗس ٚاغتؿطاؽ ايٛغع ٗ اغتدطاز ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إشٕ 

ٛٸ٠ٺ َٓ٘ ـ تعاٍ ؾأْ٘ ـ ٗ قًب  إشلٝٸ١ ٚقصف ْٕٛض قسغٝٸ١ َٖٚٛب١ٺ ٚمٛٙ ٫ ٜتٛٓقـ ع٢ً ق

ٕٵ ،إػتٓب٘ ٌٸ ٚإ ٍٕ نإ ن  اعتباض َٔ صنطٜعًُٞ ٚعًُٞ َٓ٘ تعاٍ. ؾُا قس  نُا

ٕٵ ٕٵ ;٘ز ًَه١ ا٫غتٓباٙ نإ ٗ قًٓأضٜس ب٘ فطٸ ايك٠ٛ ايكسغ١ٝ إ  ّاأضٜس ب٘ أَط ٚإ

ٜٵبٳتٗس، ؾا١ْٝ ٚا٭ْٛاض إؿطق١ ع٢ً قًب اجملنإؾطام ايؿٝٛنات ايطبٸ ،آخط ٗ  ٬ ضٳ

ؿكٍٛ ًَه١ ا٫غتٓباٙ َذطٸز إتكإ إباز٨  ;أق٬ّ عسّ اعتباضٙ ٗ ا٫دتٗاز

 .(66)١ ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞايسخ١ًٝ ٗ ؼكٌٝ اؿذٸ

 اٱَاّ إٍ إٓػٛب رلايتؿػ ٗ َٟٚا ضٴ هّاٜأ اؾذلاطٗا عسّ سِّٜ٪ٜٚ

َٻا»: بكٛي٘ ×ٟايعػهط ٔٵ َؾَأ ٕٳ َٳ ٔٳ َنا ٗٳا٤ٹ َٹ ٘ٹ، قٳا٥ٹّٓا ،اِيُؿَك ٓٳِؿػٹ ٘ٹ، سٳاؾٹّٛا يٹ  يٹسٹٜٓٹ
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ٛٳاٙٴ، َٴدٳايٹؿّا ٗٳ ٛٵ٫ َٵٔطَ٭ َٴطٹٝعّا يٹ ِّ ،ٙٴَٳ ٛٳا ًِعٳ ٕٵ َؾًٹ ٕٴ ٔإٚشٳيٹَو ٫ ،ٜٴَكًٚسٴٚٙٴ َأ بٳعٵٔض   ؾٹٞ ٫ٖ ٜٳُهٛ

ٗٳا٤ٹ ايؿِّٝعٳ١ٹ ٫ِٔٗ ،ُؾَك ُٹٝعٹ  ×َاّ إعكّٛاع١ اٱطإٚ ايٓؿؼ ا١ْٝبإٔ ق ْ٘ َؿعطٷإؾ ;(67)« دٳ

 .عبجّا اؾذلاط٘ يهإ إ٫ٓٚ ،٘ٝ٘ ٚايؿكؿٗكتخاضز عٔ َؿّٗٛ اي َطٷأ

ْٙ ايكسغ١ٝ إًه١ بإٔ بعضٷ ٢عٚقس ازٸ ،ٖصا ٭ْ٘  ;ٱؾتا٤ا َكاّ ٌٝؼك ٗ ؾط

 بعض تٵأؾَأـ  ×إعكّٛ اٱَاّ عٔ اب١ٺْٝ َكاّ ْ٘٭ـ  إكاّ ٖصا ؾع١ُٛ. رلَكاّ خط

، فعٍٛ خطرل دسٸّا ٖصا َٓكبٷ» :١ٝايكسغ إًه١ٚ ١ٖٝٛب١ اٱشلإ اؾذلاٙ إٍ ايؿكٗا٤

شلصا إٓكب ايؿكٝ٘  ٟايتكسٸ ، ؾٝذب ٗ×عٔ اٱَاّ إعكّٛ ْٝاب١ّ ، تعاٍاهللَٔ 

 ف ٗإتكطِّ ايٛاقع ٖٛ إؿيت ٗ ػع١ً٘ يًؿكٝ٘ ٝاؾاَع يًؿطا٥٘. ٖٚصٙ اي١ٜ٫ٛ ايهًٓ

عٝؿ١ ايس١ْٜٛٝ زاض٠ إإ إٍِْٚٗ ا٫دتُاع١ٝ ٪١، َٔ غٝاغاتِٗ ٚؾٝهًٓبايَٛض إػًٌُ أ

ؼ ٝ٘ ييهٓٸ .(68)«اؾاَع يؿطا٥٘ ايؿت٣ٛ عٗس٠ ايؿكٝ٘ إؿيت ٚا٭خط١ٜٚ، ٚنًٓٗا ٗ

 .ا٫دتٗازٚ اجملتٗس ، بٌ ٗ(ٌؿس إهًٚٝ )إطدع يتكًإؿيت ايه٬ّ ٗ

ـ ا٫دتٗاز ٜٗ تعط «إًه١ ايكسغ١ٝ»س ٝأخص ق ٢ٔ عًٜا َكطِّيٛ نٓٸ :ٚاؿاقٌ

٘ تعًِٓ ايعًّٛ ٝػٌٗ عًٜح ٝع ،شل١ٝـ يٮيطاف اٱَؿُٛي١ٝ إهًٖؾإككٛز َٓ٘ 

ل ٜٚتٛدس ي٘ ؾطق١ انتػاب إٗاض٠ ٫غتدساّ ٖصٙ ايعًّٛ ٗ طط ،١ً ٗ ا٫دتٗازٝايسخ

قٛي١ٝ ثبات ايكٛاعس ٚايٓٛطٜات ا٭إ١ َٔ َكازضٖا; ؾإٕ ٝاغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع

ِٸ ،ايعا١َ بايدلٖإ ٘ ٝايؿك٫ ٜهٕٛ  ،عِٛٝ ٍ دٗسٺإوتاز  ،سهاّ َٓٗااغتدطاز ا٭ ث

ٛٸاهللشا َٓش٘ إ إ٫ٓ ،ٝ٘عً قازضّا ٔ بٗا َٔ اغتٓباٙ اؿهِ َٔ قسغ١ٝ ٜتُٖه ٠ّ تعاٍ ق

ٍٕؾ. زيًٝ٘ ايؿطعٞ ُٳ ،غاٖط يًٝ٘ ،دٗسٙ هِ َٔ باش ٗ  ،قٍٛ ٚايؿك٘ا٭ ٞٵٗ زضاغ١ عً

٘ مل ّٓض تًو إًه١ ْ٭ ;ل ٫غتٓباٙ اؿهِ َٔ زي٫ًٚ٘ٝ ٜٖٛؾ ،٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعََٔسٸ

  .(69)؟!ايكسغ١ٝ

 

 . ١ٌ يًؿكٗا٤ ا٭قسَٝؼ شلا غابك١ ٗ إتٕٛ ايؿكٗٝي ١ٝإًه١ ايكسغـ 1

ٛٸ ػت إ٫ٓٝ، يٌٝقٛيَا ٖٛ إؿٗٛض عٓس ا٭ ٢عً ،١ٝـ إًه١ ايكسغ2  ضزٸ٠ ق

ٛٸ ٖصٙٚ .ا٭قٍٛ ٍإايؿطٚع   ٌٝيتشك ٠إعسٸ َاتإكسٸ َٔ إُاضغ١ ٗ ٠ ْاؾ١ْ٦ايك

 .٘ايؿك عًِ ٗ ا٫دتٗاز
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َٔ عسّ اعٛداز  ،٘ٝنطت يٛدٛز إًه١ ايكسغ١ٝ ٗ ايؿكـ ايع٬َات اييت شٴ3

سٸ٠ عسّ اؿٚعسّ ا٫غتبساز بايطأٟ، ٚعسّ ايًذاز ٚايعٓاز، ٚعسّ ايبشاث١ٝ، ٚ ،ايػًٝك١

بايتٛدٝ٘ عسّ ا٭ْؼ ٚغا٥ط ايعًّٛ،  تٛٓغٌ ٗعسّ ايٚعسّ ايب٬ز٠، ٚ، صٖٔٗ اي

 ;ا٫ستٝاٙ ٗؾطاٙ عسّ اٱٚ ،ايؿت٣ٛ اؾطأ٠ ٗ عسّٚ ،زٜحاسٚا٫ اتأٌٜٚ ٗ اٯٜٚايت

ش١ ٝ قشرلٚبعهٗا غ ;١ بعًِ ايؿك٘ ٚا٫دتٗاز ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ كتكٸرلبعهٗا غ

 أق٬ّ.

ٞ بايؿها٥ٌ ٚايتدًٓٞ ايتشًٓ»، ٚ«كايؿ١ ايٓؿػاْٝات»ٚ «٣ايتكٛ» ١ يـٝـ ٫ َسخ4ً

، ٗ «شل١ٝايعٓا١ٜ اٱ»ٚ «ٚآي٘ ا٭طٗاض ٌ بايٓيبٸايتٛغٸ»ٚ ،«اهللٌ بايتٛغٸ»، ٚ«عٔ ايطشا٥ٌ

َٳإ; ؾل ًَه١ اغتٓباٙ ا٭سهاّؼٗك ٌٸ  ٟٸ ي٘ اغتعسازٷ ٔٵٕ ن دتٗس ٗ طًبٗا اٚ ،ؾطط

 .ٗاٝعً وكٌ ،َٔ ططقٗا إتعاضؾ١

َٳ»ـ 5 طاز اختباضٙ ٚتطدٝشات٘ إدذلع١ ع٢ً اغتس٫٫ت شٟٚ ٜٴ ٔٵعطض اغتس٫٫ت 

إخباض ْاع١ َٔ ايعًُا٤ باغتكا١َ طبٝعت٘، »، أٚ «ايتٛاتط»، ٚ«دٝشاتِٗإًهات ٚتط

أَاضات عطؾ١ٝ  ػت إ٫ٓٝي، «ٚقؿا٤ قطوت٘، ْٚسٚض غكطت٘، ٚعسّ اعٛداد٘ ٗ ايػايب

ٌٸ   .قاسب ؿكٍٛ إعطؾ١ بك٬س١ٝ ن

ٌٸ ٢ايكسض٠ عً»ٚ «أقً٘ ضزٸ ايؿطع إٍ»ـ 6  َٓٗا لٚايتدًٓ ١،ا٭زٓي تعاضنات س

عسٸإ أثطّا يًًُه١ ايكسغ١ٝ، بٌ ناْا ْؿؼ ا٫دتٗاز. ٜٴ٫  «ايبعض ٢عً ٗابعه ضٝبذلد

 رلَٔ آثاضٖا ؾػ «ع اؿل َٔ ايباطٌُٝٝ»ٚ «ٗ ا٫غتٓباٙ أايعك١ُ َٔ اـط» ٚأَا عسٸ

ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ  ،اؿهِ ايٛاٖطٟ ؼ إ٫ٓٝ٘ يٝب٘ ايؿك ٢َا أؾت٭ٕ  ;ّاض دسٸٝقش

 اؾذلاض اؿلٸ كضٸٜ ٢ًٛاقع ستٸيزا٥ِ اٱقاب١ ٘ ٝهٕٛ ايؿكٜ، ؾ٬ أهٕٛ قتٌُ اـطٜ

 ٘.ٜضأ ٚايباطٌ ٗ

 ٗ اؾٗس ٘ٝطايب ٢ي٬دتٗاز يٛدب عً ١ٝايكسغ إًه١ سٝيٛ اؾذلطٓا قـ 7

ٚٸ ب عٔ ايطشا٥ٌٚايتذٓټ ايؿها٥ٌ نػب ٛٳٚ ٢ككساض ايتټيهإ ٕٚ ;٫ّأ  ٗ ٔٷِّٝب ثطٷأ عضٳاي

 ؾ٘.خ٬ ٢َع إٔ ايٛدسإ عً .ّاٝثاْ٘ غتٓباطا دٛز٠
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 عة والشّادة الجالجةْدالِب

 أمحد الٍباقي عٍد احملّكل
 

 

 شإ؟ ٗ ا٭ ×ٌٖ ػٛظ ايؿٗاز٠ ب١ٜ٫ٛ أَرل إ٪ٌَٓ

يكس أداب ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ بايكٍٛ: إشا نإ شنط ايؿٗاز٠ 

ّٷايجايج١ ٗ ا٭شا  .(1)ٕ بككس اؾع١ٝ٥ نإ شيو َٔ ايبسع١ ٚايتؿطٜع، ٚبايتايٞ ؾٗٛ سطا

ٌ إيٝ٘ بؿإٔ ايبسع١ إٔ إٍٛ أٓس ايٓطاقٞ ـ طبكّا يًتشًٌٝ ايبسٜع ايصٟ تٛقٻ إ٫ٓ

ٞٸ» :ٚايتؿطٜع ـ قاٍ بعسّ سط١َ قٍٛ ٢ إشا نإ ستٸ ،ٗ ا٭شإ «اهلل أؾٗس إٔ عًّٝا ٚي

 بككس اؾع١ٝ٥.

سع١ ٗ ايسٜٔ ٚايتؿطٜع ـ َع٢ٓ إزخاٍ َا يٝؼ َٔ ايؿطع ؾٝ٘ ـ ؾٗٛ ٜكطٸ بإٔ ايب

ّٷ ب، بٌ ٖٞ نصيو َٔ ػٵٚاؿط١َ ٖٓا يٝػت َٛنع إْاع إػًٌُ ؾشٳ .قطعّا سطا

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايصٟ ٜكع َٛضزّا يتشكٝك٘ يٝؼ ٖٛ سهِ ايبسع١ (2)نطٚضٜات ايسٜٔ أٜهّا

٣ زلاست٘ إٔ َؿّٗٛ ايبسع١ ; إش ٜط(3)ٚايتؿطٜع، ٚإِا ٖٛ َؿّٗٛ ايبسع١ ٚايتؿطٜع

 ٚايتؿطٜع ٫ ٜعاٍ أَطّا َؿتبّٗا بايٓػب١ إٍ ايهجرل َٔ ايعًُا٤ ايهباض. 

غٛف ْػتعطض ضأٟ ايؿٝذ ايٓطاقٞ بؿإٔ َا١ٖٝ ايبسع١ ٚايتؿطٜع، ٚنصيو 

 ٚاٱداب١ عٓٗا: ،دٛاظ ايؿٗاز٠ ايجايج١ بككس اؾع١ٝ٥ ٗ ا٭شإ، ٗ إطاض ث٬ث١ أغ١ً٦

ٚٸ َٕنٝ ٍ:ايػ٪اٍ ا٭ ٝٸ»ٜعًِ إٔ عباض٠  ٔٵـ ّهٔ  ٞٸأؾٗس إٔ عً يٝػت  «اهلل ّا ٚي

َٔ أدعا٤ ا٭شإ إٔ ٜسضدٗا ٗ ا٭شإ بككس اؾع١ٝ٥، ٫ٚ ٜهٕٛ َطتهبّا يًبسع١ 

                                           



 االجتهاد والتجديد

 ٚايتؿطٜع؟

ٝٸ»إٕ ايصٟ ٜ٪َٔ إٔ عباض٠  ايػ٪اٍ ايجاْٞ: ٞٸأؾٗس إٔ عً َٔ ا٭شإ  دع٤ٷ «اهلل ّا ٚي

 ؟ُٖٚا َٔ ايهبا٥ط ،ِٗ باضتهاب ايبسع١ ٚايتؿطٜعنٝـ ٜتٸ

ٌٕ ايػ٪اٍ ايجايح:  إشا ناْت ايبسع١ ٚايتؿطٜع سطاَّا ؾُا ٖٛ اؿطاّ بؿه

 زقٝل؟

 َتٌ ٜػاعس ع٢ً تػٌٗٝ اٱداب١ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦.إٕ ايتكسٜل َكسٸ

 ;«أؾعاٍ إضاز١ٜ عٓٛا١ْٝ»تعٌُ ع٢ً تكػِٝ ا٭ؾعاٍ اٱضاز١ٜ إٍ:  ١َ ا٭ٍٚإكسٸ

 .«أؾعاٍ إضاز١ٜ شات١ٝ»ٚ

 .«ا٭ؾعاٍ اٱضاز١ٜ ايعٓٛا١ْٝ»تعٌُ ع٢ً بٝإ آيٝات ايكٝاّ بـ  ١َ ايجا١ْٝكسٸٚإ

 

 ـ إٍ قػٌُ: ّهٔ ايعٌُ ع٢ً تكػِٝ ا٭ؾعاٍ اٱضاز١ٜ ـ َٔ ظا١ٜٚٺ

 .عٓٛا١ْٝايضاز١ٜ اٱؾعاٍ ـ ا٭1

 .صات١ٝايضاز١ٜ اٱؾعاٍ ـ ا٭2

ٕٷ ٌٕ إٕ ايؿعٌ اٱضازٟ عٓٛا ٫ ٜٛقٌ ايؿاعٌ إٍ َطازٙ َذطٸز قسٚضٙ  يؿع

ٕٕ ٕٵ ،خامٸ اٱضازٟ، بٌ هب باٱناؾ١ إٍ شيو إٔ ٜهٕٛ شيو ايؿعٌ َعّْٓٛا بعٓٛا  نأ

ي٘. إٕ تكسِٜ اشلس١ٜ ؾعٌ  َّا ع٢ً إنطاّ ٚايسٙ َٔ خ٬ٍ تكسِٜ ٖس١ٜٺعٵٜعكس ايؿدل عٳ

ّ ٖصٙ اشلس١ٜ إٍ ٚايسٙ بساؾع إٔ يؿاعٌ إِا ٜكٌ إٍ َطازٙ ٚغاٜت٘ إشا قسٻإٔ ا إضازٟ، إ٫ٓ

 .«اٱنطاّ»تهٕٛ َع١ْٛٓ بعٓٛإ 

 طٙ عازث١ٺَٗا ي٘ ا٫بٔ; ٭ْٗا تصٚنيصيو يٛ إٔ ايٛايس اَتعض َٔ اشلس١ٜ اييت ٜكسِّ

١ َٔ َكازٜل اٱنطاّ، ٚئ تهٕٛ َطٜط٠، وعْ٘ اغتشهاضٖا، ٫ تهٕٛ ٖصٙ اشلسٜٸ

 ١ْٛٓ بعٓٛاْ٘.َع

إٔ بعض ا٭ؾعاٍ اٱضاز١ٜ يٝػت نصيو، َع٢ٓ إٔ فطٸز قسٚضٖا اٱضازٟ  إ٫ٓ

س ػاٙ تعٕٓٛ شيو ٜٛقٌ ايؿاعٌ إٍ إككٛز َٓٗا، ٚيصيو ٫ ٜهٕٛ يس٣ ايؿاعٌ أٟ تكٝټ

َٔ شيو َج٬ّ إٔ ايؿدل ايصٟ ٜؿطب إا٤ يطؾع ايُٛأ ٫ ٚ. ايعٓٛإ بايعٓٛإ اـامٸ

ُٸ٘ ايعٓٛإ  ٌ إيٝ٘ نٝؿُا ايصٟ ٜتعٕٓٛ ب٘ ٖصا ايؿطب، ؾٗٛ ٜطّٚ ضؾع ايعطـ، ٜٚتٛقٻٜٗ
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ٟٸ ٕٕ ساد١ٺ اتؿل، ٫ٚ ٜط٣ أ  .(4)خامٸ ٭ٕ ٜؿطب إا٤ عٝح ٜتعٕٓٛ بعٓٛا

 «ايؿعٌ اٱضازٟ ايصاتٞ»ٚ «ايؿعٌ اٱضازٟ ايعٓٛاْٞ» :إٕ تكػِٝ ايؿعٌ اٱضازٟ إٍ

از١ٜ ىتًؿإ عٔ بعهُٗا ٗ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ إٔ ٖصٜٔ ايكػٌُ َٔ ا٭ؾعاٍ اٱض

 إطاسٌ ايػابك١ ع٢ً اٱضاز٠. 

ٌٕقبٌ ؼٗك ، (5)ل ٖٓاى ٔؼ َطاسٌ ع١ًُٝإضازٟ عٓٛاْٞ تتشٖك ل اٱضاز٠ ػاٙ ؾع

:ٖٞٚ 

ٛٸ1  ض ايؿعٌ.ـ تك

ٛٸ2  .ض ايعٓٛإ اـامٸـ تك

ٛٸ3  .ض ايؿعٌ إعٕٓٛ بصيو ايعٓٛإ اـامٸـ تك

 .بصيو ايعٓٛإ اـامٸـ تكسٜل أٚ استُاٍ تعٕٓٛ شيو ايؿعٌ 4

 .(6)ـ تكسٜل أٚ استُاٍ ايؿا٥س٠ ٗ ايكٝاّ بايؿعٌ بصيو ايعٓٛإ اـامٸ5

ٔٵ ل َطسًتإ ل اٱضاز٠ باْػب١ إٍ ايؿعٌ اٱضازٟ ايصاتٞ تتشٓكقبٌ ؼٗك ٚيه

 عًُٝتإ ؾك٘، ُٖٚا:

ٛٸ1  ض ايؿعٌ.ـ تك

 ـ ايتكسٜل أٚ استُاٍ ايؿا٥س٠ ٗ ايكٝاّ بايؿعٌ.2

سٸ َٔ ا٭ؾعاٍ اٱضاز١ٜ عٳطٓنب١ اييت تٓذع بككس إؿطٚع١ٝ تٴإٕ ا٭ؾعاٍ إ

 ٢ ٖصٙ إطاسٌ ايع١ًُٝ اـُػ١ قبٌ اٱضاز٠:ايعٓٛا١ْٝ، ٚتتدٓط

ٛٸ1  ض شيو ايؿعٌ.ـ تك

ٛٸ2  ض َؿطٚعٝت٘.ـ تك

ٛٸ3  ض شيو ايؿعٌ َع عٓٛإ إؿطٚع١ٝ.ـ تك

 ـ تكسٜل أٚ استُاٍ َؿطٚع١ٝ شيو ايؿعٌ.4

ا٥س٠ ٗ ايكٝاّ بصيو ايؿعٌ إعًّٛ إؿطٚع١ٝ أٚ احملتٌُ ـ تكسٜل أٚ استُاٍ ايؿ5

 إؿطٚع١ٝ.

 ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ إٍ ايكٝاّ بؿعٌ بككس اؾع١ٝ٥ ٗ إطٓنب:

ٛٸ1  ض شيو ايؿعٌ.ـ تك

ٛٸ2  ض اؾع١ٝ٥.ـ تك
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ٛٸ3  ض شيو ايؿعٌ َع عٓٛإ اؾع١ٝ٥.ـ تك

 ـ تكسٜل أٚ استُاٍ دع١ٝ٥ شيو ايؿعٌ.4

ايؿا٥س٠ ٗ ايكٝاّ بصيو ايؿعٌ إعًّٛ اؾع١ٝ٥ أٚ احملتٌُ  ـ تكسٜل أٚ استُا5ٍ

 اؾع١ٝ٥.

إٕ أغاؽ ْٛط١ٜ ايؿٝذ ايٓطاقٞ ٗ ؼًٌٝ ايبسع١ ٜكّٛ ع٢ً ا٫يتؿات إٍ ٖصٙ 

 إطاسٌ ايع١ًُٝ ايػابك١ ع٢ً ايؿعٌ.

 

باٱناؾ١ إٍ َا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ  ،اؿطن١ اؾػس١ٜ ـ :أزمٸ بعباض٠ٺ إٕ ايؿعٌ ـ أٚ

َٔ ايعٓاٜٚٔ ا٫ْتعاع١ٝ  ايعٓٛإ ايؿٝعٜكٞ ٚاحملػٛؽ، ّهٔ ي٘ إٔ ٜتعٕٓٛ َذُٛع١ٺ

 .(8)أٜهّا (7)ا٫دتُاع١ٝ

ّا َٔ اؾًٛؽ، ايصٟ ٜكسم عًٝ٘ عٓٛإ اؾًٛؽ َٔ شيو َج٬ّ إٔ عٓٛاّْا خاقٸٚ

ٕٕع٢ً أغاؽ َاٖٝت٘ احملػ  :َٔ قبٌٝ أٜهّا، اْتعاعٞ ٛغ١، ّهٔ ي٘ إٔ ٜتعٕٓٛ بعٓٛا

ا٫سذلاّ أٚ اٱٖا١ْ. إٕ اخت٬ف ايعٓٛإ ايؿٝعٜكٞ يًؿعٌ عٔ ايعٓٛإ ا٫ْتعاعٞ يًؿعٌ 

 َٔ ظا١ٜٚ ايٓػب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ. ّهٔ ض٩ٜت٘ بٛنٕٛح

إٕ اْطبام أٚ عسّ اْطبام ايعٓٛإ ايؿٝعٜكٞ ٫ ٜطتب٘ باٯزاب ٚايتكايٝس 

ٗ اجملتُعات  إٔ اْطبام أٚ عسّ اْطبام ايعٓاٜٚٔ ا٫ْتعاع١ٝ َتؿاٚتٷ ُاع١ٝ، إ٫ٓا٫دت

 إدتًؿ١.

َا١ٖٝ »، ؾًٝؼ ا٭َط بإٔ تهٕٛ «َا١ٖٝ اؾًٛؽ»ٖٞ  «َا١ٖٝ اؾًٛؽ»إٕ 

 َج٬ّ. «َؿَٞا١ٖٝ »آخط  ٚٗ فتُٕع «َا١ٖٝ دًٛؽ» ٗ فتُٕع «اؾًٛؽ

ن١ًُ »تعين  ٗ يػ١ٺ «ٕؿَٞا١ٖٝ ا»ٚبطبٝع١ اؿاٍ َٔ إُهٔ إٔ تهٕٛ 

ٝٵسٳ، «َا١ٖٝ إؿٞ»َٚػتع١ًُ ٗ  َٛنٛع١ّ «ن١ًُ اؾًٛؽ»، ٚتهٕٛ «اؾًٛؽ إٔ  بٳ

 .(9)«َا١ٖٝ يًذًٛؽ»ٗ اجملتُع اٱْػاْٞ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ  «َا١ٖٝ إؿٞ»

يٰخطٜٔ ٗ  ٌ إٖا١ّّْهٔ إٔ ُجِّ «١ َٔ اؾًٛؽططٜك١ خاقٸ»ٖصا ٗ سٌ إٔ 

 آخط. ٌ اسذلاَّا شلِ ٗ فتُٕعات، ُٚجَِّٔ اجملتُع فتُٕع

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعٓاٜٚٔ ا٫ْتعاع١ٝ اييت تٓطبل ع٢ً بعض ا٭ؾعاٍ ٖٞ 
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ِٸ ٚنعٗا ع٢ً ا٭ؾعاٍ  .ن٬ُٖا ْػيبٌّ ،َجٌ ا٭يؿاٚ اييت ٜت

إٕ ايعٓاٜٚٔ ا٫ْتعاع١ٝ يًؿعٌ ٚايعٓٛإ ايؿٝعٜكٞ يًؿعٌ ٜتُاٖٝإ ٗ خكٛق١ٝ 

َٸ١: أقٌ ايتطابل  بٌ ايككس ٚايعًِ. ٖا

إٕ ايؿاعٌ ايصٟ ٜعًِ إٔ عٓٛإ اٱٖا١ْ ٜٓطبل ع٢ً ؾعً٘ ؾإْ٘ إِا ٜكّٛ ب٘ بككس 

اٱٖا١ْ بايهطٚض٠. ٚإٕ ايعًِ ٚايككس ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜٓؿك٬ٕ، ؾُا ٜهٕٛ َعًَّٛا 

 ٜهٕٛ َككٛزّا أٜهّا.

ٌٕ ل ع٢ً َٔ إٔ عٓٛإ اٱٖا١ْ ٫ ٜٓطب ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿاعٌ ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً ٜك

ِٸ ايؿكٌ بٌ  ؾعً٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜكّٛ بصيو ايؿعٌ بككس اٱٖا١ْ. ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ ٫ ٜت

 ايعًِ ٚايككس أٜهّا، َٚا ٜهٕٛ َعًَّٛا ٜهٕٛ َككٛزّا أٜهّا.

ّٷ ; ؾ٬ تهٕٛ إشٕ عسّ اٱٖا١ْ َككٛزٷ إٕ عسّ اْطبام عٓٛإ اٱٖا١ْ َعًٛ

 اٱٖا١ْ َككٛز٠.

ل عٓٛإ اٱٖا١ْ ع٢ً ؾعً٘ أٚ ٫ ٜٓطبل ّهٓ٘ ٚأَا ايؿاعٌ ايصٟ وتٌُ إٔ ٜٓطب

سٝح ٫  ;إٔ ٜكّٛ بصيو ايؿعٌ بككس اٱٖا١ْ أٚ زٕٚ قكس اٱٖا١ْ. ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١

ٌّ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ َٔ ا٫ْطبام ٚعسّ ا٫ْطبام قت٬ُّ، ّهٔ  َعًَّٛا، ٜٚهٕٛ ن

 قكس ن٬ إٛضزٜٔ.

٬ٍ استُاٍ اْطبام شيو ل َٔ خإٕ قكس ايعٓٛإ ا٫ْتعاعٞ ّهٔ إٔ ٜتشٖك

نُا  .ايعٓٛإ، ٚأَا عٓس ايعًِ بعسّ اْطبام شيو ايعٓٛإ ؾ٬ ّهٔ قكس شيو ايعٓٛإ

 أْ٘ َع ايعًِ باْطبام شيو ايعٓٛإ ٫ ّهٔ عسّ قكس شيو ايعٓٛإ. 

إٔ عٓٛإ اٱٖا١ْ ٜٓطبل ع٢ً ٖصا ايؿعٌ ّهٔ يٞ ايكٝاّ بصيو ايؿعٌ  يٛ استًُتٴ

أعًِ إٔ عٓٛإ اٱٖا١ْ ٫ ٜٓطبل  ٚأَا إشا نٓتٴ; س عسّ اٱٖا١ْبككس اٱٖا١ْ أٚ بكك

  يٛ عًُتٴين٬ ّهٔ يٞ اٱتٝإ بصيو ايؿعٌ بككس اٱٖا١ْ. نُا أْؾع٢ً ٖصا ايؿعٌ 

إٔ عٓٛإ اٱٖا١ْ ٜٓطبل ع٢ً ٖصا ايؿعٌ ٫ ّهٔ يٞ إٔ أقّٛ بصيو ايؿعٌ بككس عسّ 

 اٱٖا١ْ، أٚ إٔ ٫ أؾعً٘ بككس اٱٖا١ْ.

ؾُٝا بٝٓٗا  ؾإٕ ايكٍٛ بإٔ ايعٓٛإ ايؿٝعٜكٞ ٚايعٓاٜٚٔ ا٫ْتعاع١ٝ َتُا١ْٖٝ ٚعًٝ٘

 ٗ أقٌ ايككس ٚايعًِ ٜعين:

ـ إٔ ايعٓٛإ ايؿٝعٜكٞ ٚايعٓاٜٚٔ ا٫ْتعاع١ٝ إشا ناْا َعًَٛٞ ا٫ْطبام غٛف 1
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 ٜهْٛإ َككٛزٜٔ بايهطٚض٠.

َعًَّٛا ؾإٕ تًو  ـ إشا نإ عسّ اْطبام ايعٓٛإ ايؿٝعٜكٞ ٚايعٓاٜٚٔ ا٫ْتعاع2١ٝ

 .ايعٓاٜٚٔ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ َككٛز٠ّ

أٚ ٫  ـ إٕ ايعٓٛإ ايؿٝعٜكٞ ٚايعٓاٜٚٔ ا٫ْتعاع١ٝ إِا ّهٔ إٔ تهٕٛ َككٛز3٠ّ

 .إشا ناْت قت١ًُ ا٫ْطبام تهٕٛ َككٛز٠ّ

 ١َ:ٲداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ إتكسٸيض َتٌ غٛف ْتعطٻبعس بٝإ َكسٸ

ٚٸ ٝٸ»عباض٠  إٕ ايصٟ ٜعًِ إٔ ٍ:ايػ٪اٍ ا٭ ٞٸأؾٗس إٔ عً يٝػت دع٤ّا َٔ  «اهلل ّا ٚي

ا٭شإ نٝـ ّهٓ٘ إٔ ٜصنط ٖصٙ ايعباض٠ بككس اؾع١ٝ٥ ٗ ا٭شإ، ٜٚهٕٛ بصيو 

 َطتهبّا يًبسع١ ٚايتؿطٜع؟

ٝٸ»إٕ ايصٟ ٜعًِ إٔ عباض٠  اؾٛاب: ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً يٝػت َٔ أدعا٤ ا٭شإ  «ّا ٚي

ٗ ا٭شإ بككس اؾع١ٝ٥، ؾرلتهب بسع١ ٚتؿطٜعّا; ٜ بٗصٙ ايعباض٠ ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜتًٖؿ

 ٭ٕ ايعٓٛإ إعًّٛ عسّ اْطباق٘ ع٢ً ايؿعٌ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َككٛزّا.

ع٢ً أقٌ ايتطابل بٌ ايككس ٚايعًِ إشا نإ عسّ اْطبام عٓٛإ اؾع١ٝ٥  بٓا٤ٶ

ٝٸ»ٗ ا٭شإ ع٢ً عباض٠  ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً ٗا بككس َعًَّٛا مل ٜهٔ اٱتٝإ ب «ّا ٚي

أؾٗس »اؾع١ٝ٥ ٖهّٓا. ٚنصيو إشا نإ اْطبام عٓٛإ اؾع١ٝ٥ ٗ ا٭شإ ع٢ً عباض٠ 

ٝٸ ٞٸ اهللإٔ عً  َعًَّٛا ٫ ٜهٕٛ عسّ قٛشلا بككس اؾع١ٝ٥ ٖهّٓا. «ّا ٚي

ٝٸ»إٕ ايصٟ ٜعًِ إٔ عباض٠  ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً يٝػت دع٤ّا َٔ ا٭شإ ٫ ّهٓ٘  «ّا ٚي

ٜ بتًو ايعباض٠ بككس اؾع١ٝ٥. نُا أْ٘ ٫ٚ ّهٓ٘ ايتًٗؿإٔ ٜككس خ٬ف َا ٜعتكسٙ، 

ٝٸ»إشا نإ َعتكسّا بإٔ عباض٠  ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً َٔ ا٭شإ ٫ َٓسٚس١ ي٘ غرل  دع٤ٷ «ّا ٚي

 ٜ بٗا بككس اؾع١ٝ٥.ا٫ْػذاّ َع َعتكسٙ ٚايتًٗؿ

ٝٸ»ٚإِا ّهٔ يًؿدل إٔ ٜأتٞ بعباض٠  ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً ١ بككس اؾع٥ٝ «ّا ٚي

بايٓػب١  تٗا قت١ًُّأٚ ٫ ٜأتٞ بٗا أق٬ّ، إشا ناْت دع٥ٝٸ ،أدعا٤ ا٭شإ أسسٚبٛقؿٗا 

 إيٝ٘.

َٕ ايػ٪اٍ ايجاْٞ: ٝٸ»ٜ بعباض٠ ٜعتكس بإٔ ايتًٗؿ ٔٵنٝـ ّهٔ  ٞٸ أؾٗس إٔ عً ّا ٚي

ٜٚهٕٛ َبتسعّا  ،نبرل َٔ أدعا٤ ا٭شإ إٔ ٜهٕٛ ـ إشا أت٢ بٗا ـ َطتهبّا يصْبٺ «اهلل

 َٚؿطٸعّا؟
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ٝٸ»إٕ ايصٟ ٜ٪َٔ بإٔ عباض٠  اؾٛاب: ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً ٕ مل أَ أدعا٤ ا٭ش «ّا ٚي

ٞٸ ٜطتهب َعك١ٝ، ٚإِا ٖٛ َطتهبٷ ض بايٓػب١ إٍ قه١ٝ ؾك٘، ٚقس تعطٻ ـطأ عًُ

 غرل قا٥ب. ٫ ٚاقع١ٝ شلا ـ دع١ٝ٥ ايؿٗاز٠ ايجايج١ ٗ ا٭شإ ـ إٍ اعتكازٺ

سٸ َٔ عٳتٴ «دع١ٝ٥ ايؿٗاز٠ ايجايج١ ٗ ا٭شإعسّ »ٚبطبٝع١ اؿاٍ إشا ناْت قه١ٝ 

طّا، ايهطٚضٜات ٚايبسٜٗٝات ّهٔ اعتباضٙ ٗ ا٫عتكاز بٓكٝض ٖصٙ ايكه١ٝ َككِّ

ٔٵ .ٚاؿهِ باغتشكاق٘ يًعكاب ست٢ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ اغتشكاق٘ يًعكاب  ٚيه

ٝٸ» :َع٫ًّٛ يتككرلٙ ٗ اغتٝعاب ايبسٜٗٝات، ٚيٝؼ َع٫ًّٛ يكٍٛ ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً  «ّا ٚي

 بككس اؾع١ٝ٥ ٗ ا٭شإ.

إشا ناْت ايبسع١ ٚايتؿطٜع سطاَّا ؾُا ٖٛ ايؿ٤ٞ اؿطاّ ع٢ً  ايػ٪اٍ ايجايح:

 ١؟مٛ ايسٓق

ٖٛ إزخاٍ َا  عٜايتؿط»ٗ تعطٜـ ايتؿطٜع ٚايبسع١:  «اٱزخاٍ»يكس أخص َؿّٗٛ 

 .«ٗاٝؾ ع١َٜٔ ايؿط ؼٝي

ٛٸٚ  ، ٖٚٞ:«ٱزخاٍا»ضات ّهٔ بٝاْٗا بؿإٔ ٖصا ٖٓاى ٔػ١ تك

. َٚجاٍ (10)ايؿطٜع١ ايػهٛت بؿأْ٘ تٵ: ايكٝاّ بؿعٌ اختاضٳـ اٱزخاٍ اـاضد1ٞ

ٝٸأ» :قٍٛ :شيو ٞٸ اهللؾٗس إٔ عً  ٗ ا٭شإ. «ّا ٚي

ٛٸ2 ٛٸض اٱزخاٍـ اٱزخاٍ ايتك ٛٸضٟ أٚ تك ٗ ايؿطٜع١، َع أْ٘  ض زخٍٛ ؾ٤ٞٺ: تك

ٛټٚٗ ايٛاقع غرل زاخٌ ٗ ايؿطٜع١.  ٝٸ»إٔ عباض٠ ض َجاٍ شيو: تك ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً  «ّا ٚي

 َٔ ا٭شإ. دع٤ٷ

: ايتكسٜل بسخٍٛ ؾ٤ٞ ٗ ـ اٱزخاٍ ايتكسٜكٞ أٚ ايتكسٜل باٱزخا3ٍ

َجاٍ شيو: ايتكسٜل ٚاٱشعإ بإٔ عباض٠ ٚايؿطٜع١، ٖٚٛ ٗ اؿكٝك١ غرل زاخٌ ؾٝٗا. 

ٝٸ» ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً  َٔ أدعا٤ ا٭شإ. «ّا ٚي

ٗ ايؿطٜع١، ٖٚٛ ٗ  : قكس إزخاٍ ؾ٤ٞٺقكس اٱزخاٍـ اٱزخاٍ ايككسٟ أٚ 4

ٝٸ» :َجاٍ شيو: قٍٛٚاؿكٝك١ غرل زاخٌ ؾٝٗا.  ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً ٗ ا٭شإ بككس إٔ  «ّا ٚي

 تهٕٛ ٖصٙ ايعباض٠ دع٤ّا َٔ ا٭شإ.

عا٤ زخٍٛ ؾ٤ٞ ٗ ايؿطٜع١، ٖٚٛ ٗ : ازٸعا٥ٞ أٚ زع٣ٛ اٱزخاٍـ اٱزخاٍ ا٫زٸ5

ٌٕ إٕ َٔ بٌ أدعا٤ ا٭شإ »َجاٍ شيو: قٍٛ ٚنتاب١ ٖصٙ ايعباض٠: ٚؾٝٗا.  اؿكٝك١ غرل زاخ
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ٝٸ :عباض٠ ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً  .«ّا ٚي

اٱزخاٍ »ٗ تعطٜـ ايبسع١ ٚايتؿطٜع ٖٛ  «اٱزخاٍ»إككٛز َٔ َؿّٗٛ ٚ

 .«عا٥ٞا٫زٸ

 ٕاشا ٫ ٜهٕٛ اٱزخاٍ اـاضدٞ قطٸَّا؟

ٌٕ ٟٸ زٵٔطمل ٜٳ إٕ نٌ ؾع ّٕ ؾٝ٘ أ ٌ ايؿاضع ػاٙ ايكٝاّ ب٘ أٚ تطن٘ ٜهٕٛ بٳَٔ قٹ إيعا

 طبكّا ٭قٍٛ ايدلا٠٤ ايؿطع١ٝ ٚايعك١ًٝ. ،دا٥عّا ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

 ٕاشا ٫ ٜهٕٛ اٱزخاٍ ايتكٛضٟ قطٸَّا؟

ٛٸض ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ستٸ ٟٸ تك ٛٸض ايؿطى ْؿػ٘.٫ وطّ أ  ٢ تك

 ٞ قطٸَّا؟سٜكٕاشا ٫ ٜهٕٛ اٱزخاٍ ايتك

ٟٸ ٫ وطٸّ ٟٸ تكسٜل ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬; إش يٝؼ ٖٓاى أ وكٌ  تكسٜٕل أ

 َٔ ايععّ ٚاٱضاز٠. ـ ع٢ً أغإؽيًُهًٖ

 ٟ قطٸَّا؟ككسٕاشا ٫ ٜهٕٛ اٱزخاٍ اي

ـ إٔ ٜأتٞ بعباض٠ ع٢ً أقٌ ايتطابل بٌ ايككس ٚايعًِ ٫ ّهٔ يًُهًٖ بٓا٤ٶ

ٝٸ» ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً ٌٕ ١ إ٫ٓٗ ا٭شإ بككس اؾع٥ٝ «ّا ٚي ٝٸ إشا نإ ع٢ً ٜك تٗا، أٚ ظع٥

 تٗا.ا٭ز٢ْ وتٌُ دع٥ٝٸ نإ ٗ اؿسٸ

ض إٍ إٕ ٖصا ايؿدل ٗ ساي١ ا٫عتكاز ٚايٝكٌ باؾع١ٝ٥ إِا ٜهٕٛ قس تعطٻ

ٚٗ ساي١ استُاٍ اؾع١ٝ٥ إِا ٜهٕٛ قطَّٚا َٔ ا٫عتكاز  ;خاط٧ فطٸز اعتكازٺ

ٌٕٚع٢ً نًتا اؿايتٌ ٜهٕٛ َطته .ايكا٥ب  غهت عٓ٘ ايؿاضع. بّا يؿع

عا٥ٞ تطًل ايبسع١ ٚايتؿطٜع ع٢ً بعض ع٢ً تؿػرل اٱزخاٍ باٱزخاٍ ا٫زٸ بٓا٤ٶ

، َع٢ٓ إٔ ايعباضات ٚا٭ؾعاٍ ايهاشب١ (12)، ٚايهصب ايؿعًٞ(11)أقػاّ ايهصب ايكٛيٞ

ٍٸ  ع٢ً غع١ ٚنٝل زا٥ط٠ ايؿطٜع١ ٜطًل عًٝٗا َكطًض ايبسع١ ٚايتؿطٜع. اييت تس

 

إٔ شنط ايؿٗاز٠ ايجايج١ بككس اؾع١ٝ٥ ٗ »ايؿت٣ٛ إؿٗٛض٠ بٌ ايؿكٗا٤ بـ  إٕ

٘ٺ غرلٴ «عطَتٗاـ يصيو  ْتٝذ١ّـ ا٭شإ بسع١ ٚتؿطٜع، ٚايكٍٛ   :ايتاي١ٝ; ٚشيو يٮَٛض ٚدٝ

َٕ ـ بٓا٤ٶ1 ٜعًِ إٔ ايؿٗاز٠ ايجايج١  ٔٵع٢ً أقٌ ايتطابل بٌ ايككس ٚايعًِ ٫ ّهٔ 
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 ٕ إٔ ٜأتٞ بٗا ٗ ا٭شإ بككس اؾع١ٝ٥.يٝػت دع٤ّا َٔ ا٭شا

ٜعًِ إٔ ايؿٗاز٠ ايجايج١  ؾإٕ ايصٟع٢ً أقٌ ايتطابل بٌ ايككس ٚايعًِ  بٓا٤ٶـ 2

٘ ٜهٕٛ ٗ ٚيهٓٸ .إٔ ٜأتٞ بٗا بككس اؾع١ٝ٥ ٗ ا٭شإ ٫ ّهٓ٘ إ٫ٓ َٔ ا٭شإ دع٤ٷ

يًعكاب  تشلٸٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ غرل َػ ،َجٌ ٖصٙ اؿاي١ عا٬َّ ع٢ً طبل عًُ٘ ٜٚكٝٓ٘

ٌٕػٵؾشٳ ّٕٔ أق٬ّ; ٚإِا ٖٛ فطٸقطٻ ب، بٌ ٫ ٜهٕٛ َطتهبّا يؿع بكه١ٝ غرل  ز َ٪َ

 سكٝك١ٝ، ٖٚٞ ايكٍٛ ظع١ٝ٥ ايؿٗاز٠ ايجايج١ ٗ ا٭شإ.

َٕ بٓا٤ٶـ 3  تهٕٛ إٔ تٌُو ٔٵع٢ً أقٌ ايتطابل بٌ ايككس ٚايعًِ ّهٔ 

ٜصنطٖا بككس اؾع١ٝ٥ ٗ ا٭شإ،  إٔ ٜصنطٖا أٚ ٫ ايؿٗاز٠ ايجايج١ دع٤ّا َٔ ا٭شإ

ّ َٔ ّا يًعكاب; ٭ْ٘ إِا سٴٔط٢ إشا شنطٖا بككس اؾع١ٝ٥ ئ ٜهٕٛ َػتشٓكستٸ ٔٵٚيه

 .(13)سكٝك١ٝ، ٖٚٞ إٔ ايؿٗاز٠ ايجايج١ يٝػت دع٤ّا َٔ ا٭شإ ز ايعًِ بكه١ٝٺفطٸ

ؾٗس أ» :ـ بكٍٛ |ا٭نطّ إٕ ايصٟ ٜأتٞ ٗ ا٭شإ ـ بعس ايؿٗاز٠ بايطغاي١ يًٓيبٸ

ٞٸ اهللإٔ عًٝٸ ٛټ «ّا ٚي ٝٸ»ض بككس اؾع١ٝ٥ ٜصٖب بايهطٚض٠ إٍ تك بعس  ،«١ ٖصٙ ايعباض٠دع٥

ٛٸ ٛټ ،ض تًو ايعباض٠تك ِٸٚتك ٜعٌُ ع٢ً ايتكسٜل ظع١ٝ٥ تًو ايعباض٠  ض دع٥ٝتٗا أٜهّا، ث

ٌٕ ;ٗ ا٭شإ أٚ أْ٘ وتٌُ ـ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ـ إٔ عباض٠  ;أٚ زٕٚ شيو اعتُازّا ع٢ً زيٝ

ٝٸ» ٞٸ اهللأؾٗس إٔ عً َٔ أدعا٤ ا٭شإ، ٚٗ إطس١ً اي٬سك١ َٔ خ٬ٍ تكسٜك١ أٚ  «ّا ٚي

 استُاي٘ ٚدٛز ايؿا٥س٠ َٔ شنط ٖصٙ ايعباض٠ ٜأتٞ بٗا ٗ ا٭شإ بككس اؾع١ٝ٥.

خاط٧ ـ أٚ أْ٘ مل  ٫ ّهٔ شلصا ايؿدل ايصٟ مل ٜهٔ يسٜ٘ غ٣ٛ اعتكازٺ

ٟٸ شْبٺٚمل ٜط، ٌ إٍ ا٫عتكاز ايكا٥ب ـٜتٛقٻ ّا ، إٔ ٜهٕٛ َبتسعّا َٚػتشٓكتهب أ

 يًعكاب.

ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ شنط ايؿٗاز٠ ايجايج١ ٗ ا٭شإ بككس اؾع١ٝ٥ بايٓػب١ إٍ 

ٝٸ ;تٗاايؿدل ايصٟ ٜعًِ بعسّ دع٥ٝٸ تٗا أٚ وتٌُ ٚأَا بايٓػب١ إٍ ايصٟ ٜعًِ ظع٥

 ً٘ سطاَّا.بٳشنطٖا َٔ قٹٜهٕٛ اؾع١ٝ٥ ؾ٬ 

ٕٷّ ٖٛ إٕ ْٝع َا تكسٻ ٚقس  .ٚؾطح يعباضتٌ َٔ عباضات إٍٛ أٓس ايٓطاقٞ بٝا

عٛا٥س »َٔ نتاب٘  43ٚا٭خط٣ ٗ ايعا٥س٠  ;«َػتٓس ايؿٝع١»ٚضزت إسساُٖا ٗ نتاب٘ 

 ٖاتٌ ايعباضتٌ: ّ ْلٸَا ًٜٞ ْكسِّ ٚٗ .«ا٭ٜاّ

َٸ»ـ 1 ٖٓ ا ايكٍٛ بايتشطِٜ َطًكّاأ ع بٌ ٚنصا ايتشطِٜ َ ،...ا ٫ ٚد٘ ي٘ أق٬ّؾٗٛ 
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ٛٸ ;اعتكاز إؿطٚع١ٝ ٌٕ ض اعتكاز إ٫ٓإش ٫ ٜتك إش ٫ تهًٝـ ؾٛم  ;، َٚع٘ ٫ إثَِع زيٝ

٫ٚ ٜهٕٛ شيو ايكٍٛ  ،ل ا٫عتكاز ٚسطَت٘ ؾ٬ ٜٛدب سط١َ ايكٍِٛ ؼٓكٚيٛ غًٓ .ايعًِ

 .(14)«َٛنع٘ ٗكٓا نُا سٖك ،ٚبسع١ تؿطٜعّا

ٌٸ ٕٞ ايبسع١ ٖإ»ـ 2 ٌٕ ن َع  ،١ ٚإطاع١ ايؿاضعٜؿعٌ بككس ايعباز٠ ٚإؿطٚعٝ ؾع

٭ٕ شيو ايؿاعٌ بٗصا ايككس إَا ي٘ زيٌٝ ; ٌ يصيو٫ َع٢ٓ قكٸٚ عسّ ثبٛت٘ َٔ ايؿطع.

 .أّ ٫ ،ٚاٱتٝإ ب٘ طاع١ ،ٚنْٛ٘ عباز٠ ،ع٢ً َؿطٚع١ٝ ٖصا ايؿعٌ

ٚٸ ؾع٢ً ٕٵ ،بٌ نطٚض٠، ٫ٚ عكاب إْاعّا ،ٍ ٫ عح عًٝ٘ا٭ مل ٜجبت ٖصا  ٚإ

ادتٗازات  :َٚٔ ٖصا ايكبٌٝ .٣ إيٝ٘ ْٛطَٙا أزٸ ـٷَهًٖ ٭ٕ ن٬٘ ;ايسيٌٝ عٓس غرلٙ

 طٕٚ عًٝ٘ ٜٚجابٕٛ.دٳ٪ٵْٝع اجملتٗسٜٔ، َع أِْٗ ٜٴ

 .اختٝاضّٜا إش ايككس يٝؼ أَطّا ;٫ َع٢ٓ يككس ايعباز٠ ٚايطاع١ ٞع٢ً ايجاْٚ

ٛٸ ٟٚا٫ختٝاض ز شيو بسٕٚ ايتكسٜل بصيو ٫ ٜجُط ٚفطٸ، ضٖٛ اٱخطاض بايباٍ ٚايتك

َع أْ٘ َع  يعسّ ؾطعٝت٘، ؾهٝـ ّهٔ اعتكاز ايؿطع١ٝ؟! بٌ ٜهٕٛ َعتكسّا ،مثطّا

ٛٸعسّ ايتكسٜل ب٘ مل ٜهٔ فطٸعسّ اعتكاز ايؿطع١ٝ ٚ ض شيو ٚإخطاضٙ بايباٍ ز تك

 .(15)«َّاقطٸ
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 لإلواوة عالوٍةنتغشين اإلواً 

 ةيف البوايات اإلواوّي دراسٌة

 

 

ٖٓا ٖٚٓاى ٗ  ٠ اييت ْؿاٖسٖا نجرلّاإؿٗٛض أَٜ ايكها (غػٌ اٱَاّ)قاعس٠ 

إٔ ٜهٕٛ بٝس اٱَاّ  ٫ بٴسٻإٕ غػٌ اٱَاّ ايػابل : »َٚؿازٖا ،ثٓاٜا ايهتب اٱَا١َٝ

 ،ٚقس بًؼ أَطٖا إٍ َػت٣ٛ قاعس٠ ٚانش١ عٓس نجرٕل َٔ عًُا٤ اٱَا١َٝ«. ايتايٞ ؾك٘

ِّأِْٗ ت٢ س َٓاؾاتٗا شلصٙ بػبب  ;يٕٛ بعضٳ ايطٚاٜات ايكشٝش١ ٗ ايؿكٜ٘ططسٕٛ أٚ ٜ٪

ٛٸ . َٚٔ د١ٗٺ(1)ايكاعس٠ َٔ ع٬َات  ١ٺٕ ايكه١ٝ نع٬َٚضأخط٣ ٜبسٚ أِْٗ ناْٛا ٜتك

ُٸ ّ دٛابّاهب إٔ ْكسِّ اٱَا١َ، ؾش٦ٓٝصٺ  ٌناٱَاَ ،^١ٗ إثبات إَا١َ بعض ا٭٥

ٚناْا  ،ناْا ٗ إس١ٜٓ سُٝٓا اغتؿٗس اٱَاّ ايػابل ، سٝح إُْٗا’ٚاؾٛاز ايطنا

ٜٵٔ ٗ ايتػػٌٝ )َع ع٢ً َػاؾ١ٺ ب ػٳؾاغع١ َٔ بػساز ٚطٛؽ، ٚمل ٜهْٛا سانطٳ

ٌٸ ٚٗ إٔ أخٛض ٗ ايبشح سٍٛ ايكاعس٠.  تكسٜط(. ؾُٔ أدٌ شيو ضأٜتٴ ايٛاٖط ع٢ً أق

ٌٸٗ ايبشح ٚايتتبټ بصيتٴ دٗسّاٖصا اٱطاض  زي١ ٚايطٚاٜات سٍٛ ا٭ ع ٭عجط ع٢ً ن

ٌٸ ،ايكاعس٠ ٍٸ ْٚعتٴ ن ٚيٛ باٱؾاض٠. ٚٗ ٖصٙ إكاي١  ،عًٝٗا َا خطط ببايٞ أْ٘ ٜس

. ٚغأقّٛ بساضغ١ باقٞ ٚز٫ي١ ٚتعاضنّا غٓسّا ،١َٔ ٖصٙ ا٭زٓي ١ٺأخٛض ٗ زضاغ١ غتٸ

ٕٵأخط٣ َػتكًٓ إساضى ٗ َكاي١ٺ  اهلل تعاٍ. ؾا٤ ١ إ

 

ٌٸيٙ إكاي١ ض ٗ ٖصأتعطٸ ٚأساٍٚ إٔ أبٝٸٔ بعض  ،ضٚا١ٜ ًبشح ايس٫يٞ ٗ ن
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ٌٸيض أخط٣ أتعطٸ ايؿكطات ايػاَه١ ؾٝٗا. َٚٔ د١ٗٺ . (2)غٓسٺ أٜهّا ًبشح ايطدايٞ ٗ ن

إٍ  ضٴٚاتٗا، بٌ أساٍٚ تٛٚٝؿٗا نكط١ٜٓٺ أسسز نعـ َٚع شيو ٫ أتطى ايطٚا١ٜ َذطٸ

 .(3)يٝهٕٛ ؼًًٝٞ أقطب إٍ ايٛاقع ;داْب غا٥ط ايكطا٥ٔ ـ ٚيٛ ناْت قط١ٜٓ نعٝؿ١ ـ

ٖٚصا ٭دٌ اٱؾاض٠ إٍ بعض إباْٞ  .«كـ بايٛثاق١َتٸ»ٕ ايطاٟٚ إ :ٚأقٍٛ أسٝاّْا

ٗ إثبات ايٛثاق١، بٌ ٜعتدلٙ  ٚغرلٙٗ عًِ ايطداٍ ٜكٍٛ بعسّ نؿا١ٜ ْلٸ ايٓذاؾٞ 

٣ ٖصا إب٢ٓ إٍ قطا٥ٔ أخط٣. ٚسٝح إْٞ ٫ أض أَ إناؾتٗ ٫ بٴسٻ اييت ايكطا٥ٔ إسس٣

 . «ايجك١»بسٍ  «كـ بايٛثاق١إتٻ» ط بـعٔ أضض ايٛاقع ساٚيت إٔ أعبِّ بعٝسّا

ٕٕ كتًؿ١ ٗ عًِ ايطداٍ ٚإِا أضٜس إٔ  ،٫ٚ أضٜس اـٛض ؾٝٗا أبسّا ،ٖٚٓاى َبا

يًُباْٞ إدتًؿ١.  ١ ع٢ً نعـ ايطاٟٚ أٚ ٚثاقت٘ ٚؾكّاأؾرل ٖٓا إٍ ايكطا٥ٔ ايسآي

 . (4)ٲؾهاٍ ع٢ً نٝؿ١ٝ تطبٝل ايكاعس٠ ع٢ً ايطاٟٚ ؾك٘ي ض أسٝاّْاٚأتعطٸ

ٚإٍ داْب نٌ ٖصٙ إباسح أشنط َا ٚقًتٴ إيٝ٘ َٔ ايكطا٥ٔ إدتًؿ١ اييت مل 

 .(5)نايتاضٜذ ٚ... ،ٗ ثٓاٜا إكازض إدتًؿ١ يهٓٗا َصنٛض٠ْ ،ٗ إكازض ايطداي١ٝ زٵٔطتٳ

إٔ أعجط  اٱَا١َٝ ؾك٘، ٚساٚيتٴ ع ٗ إكازضبايتتبټ ـٵٚٗ ٖصا اٱطاض مل أنتٳ

م ا٭خط٣. ٖٚٓاى طٳ١ ايكاعس٠ ٗ نتب إًٌ ٚايٓشٌ َٚكازض ايؿٹإٍ أزٓي ع٢ً إؾاضاتٺ

ِٗ ٖٚٞ ايٛاقؿ١ٝ. يهٓٸ ،بٌ ؾٹطٳم ايؿٝع١ ناْت شلا ع٬ق١ ٚثٝك١ بٗصٙ ايكاعس٠ ؾطق١ْ

َٸتٗااْكطنٛا ٚ ت ن١ًٝ٦ غ٣ٛ َٓك٫ٛ ،َٓٗا إيٝٓا ؾ٤ٞٷ ٌٵٚمل ٜكٹ ،بازت َكازضِٖ بط

 ٢ ْػتطٝع إٔ ْكّٛ بتشًًٝٗا.ستٸ ،ط يسٜٓا ْكٛمٷ َِٓٗ ٗ ٖصٙ ايكاعس٠، ؾ٬ تتٖٛؾّادسٸ

 

×

َا »قاٍ: ؾكاٍ:  ،اٱَاّ ً٘ إ٫ٜٓػػِّ : إٕ اٱَاّ ٫ ٜكٛيٕٛ ،ي٘: إِْٗ وادٸْٛا قًتٴ»

ٕٵ عًت ؾساى، قًتٴ: دٴ قاٍ: قًتٴ ،«شلِ؟ ؾُا قًتٳ !؟ ً٘غػٻ  ٔٵَٳ  ٜسضِٜٗ قاٍ ٫َٟٛ:  شلِ: إ

ٕٵً٘ ؼت عطف ضبٸإْ٘ غػٻ  ،ا٭ضض ؾكس قسم  ً٘ ٗ ؽّٛقاٍ: غػٸ ٞ ؾكس قسم، ٚإ

ٌٵص ٫ »قاٍ:  : . ؾكًتٴ«ً٘تٴٞ غػٻشلِ: إْٸ ٌٵُق»: ؾُا أقٍٛ شلِ؟ قاٍ:  : ؾكًتٴ قاٍ ،«ٖهصاطتُك

 .(6)«« ْعِ»ًت٘؟ ؾكاٍ: أقٍٛ شلِ: إْو غػٻ
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ٟٸ :سُٝٓا ٜكٍٛ ايطاٟٚ إؾهاٍ  إِْٗ وتذٸٕٛ عًٝٓا بٗصٙ ايكه١ٝ ٫ ٜٛضز اٱَاّ أ

ٌ اٱَاّ كساقٗا، ٜعين ايؿدل ايصٟ غػٻٕض ٚإِا ٜتعطٸ ،ع٢ً أقٌ ٚدٛزٖا

 ًتٴ٘. ؾٗصاٞ غػٻضٕٚ أْٸسٵيهِٓٗ ٫ ٜٳ ،إٕ ايكاعس٠ قشٝش١ :هأْ٘ ٜكٍٛؾ، ×ايهاِٚ

ٌٷ ×تكطٜطٷ َٔ اٱَاّ ايطنا  .ايكاعس٠ ٚدٛز ع٢ً ٚزيٝ

ٍ عٔ ايكاعس٠ نع١َ٬ٺ َٔ ع٬َات اٱَا١َ أٚ ؾ٤ٞ أٚايٛاٖط إٔ ايطاٟٚ ٜػ

ٔٸ. ايٛاقؿ١ ٖٛ «ْٛاادٸوإِْٗ »٭ٕ إككٛز َٔ ; قطٜب َٓ٘  ٜططح اجملًػٞ ١َايع٬ٓ يه

َٸ ٖٛ إككٛز ٜهٕٛ إٔ ، ٖٚٛأٜهّا ا٫ستُاٍ ٖصا  ًٛاهٹؿٵٜٴ إٔ ساٚيٛا إِْٗ أٟ ،١ايعا

ٔٸ(7)ًٜعَْٛا َا ْعتكسٙ إٔ ٚأضازٚا ،اٱَاٌَ أسس إَا١َ ع٢ً ايؿهٌ بٗصا ايٛاٖط  . يه

 . (8)إيٝٗا ٗ اشلاَـ رليكطا٥ٔ غأؾ ;إٔ إطاز ٖٛ ايٛاقؿ١

 ا٭َط ٕإ :ٜكٍٛ إٔ ٜطٜس ×ايطنا َاّاٱ إٔ «؟!ً٘غػٻ ٔٵَٳ ِٜٗسضَٜا »ٜٚبسٚ َٔ 

 .(9)ايباطٔ ٗ ًتٴ٘غػٻ ٞأْٸ ٜسضٕٚ ٫ٚ ،×ايهاِٚ اٱَاّ غاغٌ ٗ ايٓاؽ ع٢ً اؾتب٘

إٕ  :؟ قاٍ بعهِٗ«٫ ٖهصا» :١ َٔ ٚضا٤ عباض٠ٖٚٞ: َا ٖٞ ايعًٓ ،ٚتبك٢ ْكط١ْ

َٔ  ،ٚع٢ً ا٭نٝس إٔ هٝب بتاتّا ×ؾأضاز اٱَاّ ايطنا ،زّاايطاٟٚ نإ هٝب َذلزٸ

 .(11). ٫ٚ ٜبعس ٖصا ا٫ستُاٍ(10)زٕٚ ططح سا٫ت كتًؿ١

 

ٞٸ ،٢ بٔ قُسعٔ َعًٓ ،اؿػٌ بٔ قُس»غٓس اؿسٜح:   عٔ اؿػٔ بٔ عً

. ٚأتطى ايبشح سٍٛ «×عٔ ايطنا ،ٍ أٚ غرلٙعٔ أٓس بٔ عُط اؿ٬ٓ ،ا٤ايٛؾٸ

، ناؿػٌ (12)كؿٕٛ بايٛثاق١ ٗ نتب ايطداٍؾإِْٗ َتٻ ;ايطداٍ اٯخطٜٔ ٗ ايػٓس

 ;بٔ قُس ايبكطٟ ٢َعًٓٚأنتؿٞ ، (15)ٍٚاؿ٬ٓ (14)ا٤ٚايٛؾٸ (13)بٔ قُس بٔ عاَط

ٌٸ َٸتهٕٛ أغاْٝس ضٚاٜات ايهاٗ ٗ ٖصا ايباب، ؾ سٝح إْ٘ ٚضز ٗ ن  ١َّعطؾت٘ ٖا

 بايٓػب١ إيٝٓا ٗ زضاغ١ ايكاعس٠: 

 .(17)ٚابٔ ايػها٥طٟ (16)ايكطا٥ٔ ع٢ً نعؿ٘: تهعٝـ ايٓذاؾٞ

 ا٥ٔ ع٢ً اعتباض اؿسٜح َٔ دٗت٘: ٚايكط

 .(18)جكات ع٤٘ٓ ٚايضٚا١ٜ ا٭د٬ٓـ 1
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 .(19)َ٘عتُس ٗ َؿٝدت نتابٺ ايكسٚم قاسبٳ ٚاعتدلٙ ايؿٝذٴ

٘ قاٍ: ؿ٘ يهٓٸغٝام ن٬ّ ايٓذاؾٞ ٚابٔ ايػها٥طٟ: ضغِ إٔ ايٓذاؾٞ نعٻـ 2

َٔ نعـ َصٖب٘.  ع٢ً إٔ تهعٝؿ٘ ْاؾ٧ٷ ، ؾُٝهٔ إٔ ْعتدلٙ قط١ّٜٓ«ُنتٴب٘ قطٜب١»

ٓٵٜٴعٵ»إٔ ٜكٍٛ: نتؿ٢ ٗ تكِٜٛ سسٜج٘ با٭ْ٘  ;ٚنصيو ابٔ ايػها٥طٟ  ،«َهططٳف ٜٚٴ

ٌٷ عسّ اْػذاَ٘ َع ايعكٝس٠ ع٢ً إٔ نعؿ٘ ٗ ض٩ٜت٘ ٜطدع إٍ قت٣ٛ أسازٜج٘ ٚ ؾٗصا زيٝ

 ايكشٝش١.

ٔٸ ،أخط٣ اتٸُٗ٘ ابٔ ايػها٥طٟ بايٓكٌ عٔ ايهعؿا٤ َٚٔ د١ٗٺ ٖصا ا٫تٗاّ ٫  يه

ٍٸ  ٗصا قط١ْٜٓؾ ،«هٛظ إٔ ىطز ؾاٖسّا»: ع٢ً َؿه١ًٺ ٗ ْؿؼ ايطدٌ. ٚقاٍ أٜهّا ٜس

ؾإٕ ابٔ  ،ٗ ض٩ٜت٘ َجاب١ ايهعؿا٤ اٯخطٜٔ أخط٣ ع٢ً إٔ ايطدٌ يٝؼ نعٝؿّا

يٛ ٫ٚ ٜطن٢ بايٓكٌ عِٓٗ  ٝحع ،عٓٝؿ١ بًٗذ١ٺَٔ ايطٚا٠  ايػها٥طٟ قاّ بتهعٝـ ؾطٜٕل

 ؾك٘. «ؾاٖسٺ» نـ

ٕٵإْ٘ َـ 3 ٭ٕ  ;بايػٓس ؾ٦ّٝا مل تجبت ٚثاقت٘ ؾٗصا ٫ ٜهطٸ ٔ َؿاٜذ اٱداظ٠، ؾإ

ا٤ يٛضٚز ايٛؾٸ خكٛقّاٚز ا٫تكاٍ ٗ ايططٜل إٍ نتب ا٭قشاب، طٳٙ نإ جملطٸشٹِن

ٔٸ ٖصا ايٛد٘ ٫ (20)ا٤ غايبّا٢ نإ ٗ ططٜل نتب ايٛؾٸؾإٕ إعًٓ ،ٗ ٖصا ايػٓس . يه

ٝٴ(21)٢يٛدٛز ُنتٴبٺ يٓؿؼ إعًٓ ;ٜؿٝس ٖٓا أٜهّا ٌ إٔ تهٕٛ ايطٚا١ٜ َٔ ْؿؼ ُٳشتٳ، ؾ

ٕٚ يهتب اٯخطٜٔ. ٜٚ٪ِّ زطٸ٢ فٚمل ٜهٔ إعًٓ ،ُنتٴب٘ ٢ ٖٛ سٙ إٔ ايطاٟٚ يهتب إعًٓضا

إٔ  خكٛقّاٚ. ٗ ٖصا ايػٓس أٜهّا ، ٖٚٛ َٛدٛزٷ(22)اؿػٌ بٔ عاَط ا٭ؾعطٟ غايبّا

ٌٸ ٔ ابٔ ١ ٗ ٖصا ايباب َٔ ايهاٗ ٜبسأ َٖصٙ ايطٚاٜات ايج٬خ إتٛايٝ ايػٓس ٗ ن

ق١ٜٛ ع٢ً إٔ ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ  ؾإْ٘ قط١ْٜٓ ;٢ٚىتًـ ايطٚا٠ بعس إعًٓ ،٢عاَط عٔ إعًٓ

 .(23)٢ْؿؼ نتاب إعًٓ

ُٸ (24)ٚضٚزٙ ٗ أغٓاز ناٌَ ايعٜاضاتـ 4 ٔٸ ايػٓس ٗ ايتؿػرل (25)ٞٚتؿػرل ايك . يه

ٞٸ ٛانضَٔ ايٚ ،ٜبسأ َٔ ابٔ عاَط ا٭ؾعطٟ  .(26)بطاِٖٝ ٫ ٜٓكٌ عٓ٘إبٔ  إٔ عً

ٕٵ  ;نبرل٠ ٗ ٖصٙ ايكاعس٠ ١ًّا ْٛاد٘ َؿه٢ٓ ؾإْمل ْكبٌ بٛثاق١ إعًٓ ٖصا، ٚإ

ٌٸ ٚسٝح  .ّ ـايطٚاٜات ٗ ٖصا ايباب َٔ ايهاٗ ـ نُا تكسٻ ٭ٕ ايطدٌ ٚقع ٗ غٓس ن

ِٸ ١ ايكاعس٠ ؾُع عسّ ايٛثٛم بٗا وتٌُ إٔ ْؿكس ٚثٛقٓا أزٓي إٕ ضٚاٜات ايهاٗ َٔ أٖ

 أخط٣ َعتدل٠. إٔ ْعجط ع٢ً ضٚاٜاتٺ ، إ٫ٓبأقٌ ايكاعس٠ أٜهّا
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ٔٵ ٢ تبك٢ َؿه١ً اٱضغاٍ ًِٓا بٛثاق١ إع٢ًٓ يٛ َقبٙ ايطٚا١ٜ ستٸٗ خكٛم ٖص يه

ٔٵ٭ٕ ايطاٟٚ ا٭خرل َطزٸ ا;ٗ ايطٚا١ٜ ع٢ً ساشل ّهٔ  زٷ بٌ أٓس بٔ عُط ٚغرلٙ. يه

 ،٢ ــ بعس ايتػًِٝ بٛثاق١ إعًٓ (27)كؿٕٛ بايٛثاق١إٔ ْكٍٛ: إٕ ضداٍ ايػٓس نًِٗ َتٻ

أسسُٖا ، ٝٵٔإِا ٖٛ بٌ ضدٴًَ ، ٖٚصا ايذلزٜس أٜهّاز ٗ ايطاٟٚ ا٭خرل ؾكٜ٘ٚبك٢ ايذلزټ

ٛٸ َٓكٛمٷ . ١ٗ سػاب ا٫ستُا٫ت، ضغِ أْٗا نعٝؿ ٠ٺع٢ً ٚثاقت٘، ؾتش٢ٛ ايطٚا١ٜ بك

ؾٝ٘.  إٍ شيو ٜبسٚ َٔ ن٬ّ ايطاٟٚ عسّ ٚدٛز ؾا٥ب١ َٔ ايٛقـ ٚايؿٓو ٚإناؾ١ّ

ٕٵإٍ داْب غا٥ط ايكطا٥ٔ،  ؾُٝهٔ إٔ ْػتؿٝس َٔ ايطٚا١ٜ نكط١ٜٓٺ ناْت ٚسسٖا  ٚإ

َٴ  س١ٜ.ذٵغرل 

 

×

 .«× ١ َٛغ٢ بٔ عُطإً٘ اٱَاّ؟ قاٍ: غٓٸعٔ اٱَاّ ٜػػِّ ×ايطنا غأيتٴ»

 

هض َع٢ٓ س أقٌ ايكاعس٠. ْعِ، ٫ ٜتٸٜ٪ِّ ×هض َٔ ايطٚا١ٜ إٔ اٱَاّ ايطناٜتٻ

ٕ ش١ٖٝٓ إ :ّ ٗ ايطٚا١ٜ ايػابك١ ـنُا تكسٸـ إٔ ْكٍٛ  ّ، إ٫ٓسٖا اٱَاايكاعس٠ اييت ٜ٪ِّ

ط٠ َٔ ؾبٗات ايٛاقؿ١، ؾٗٞ َع٢ٓ ع١َ٬ ططح ٖصا ايػ٪اٍ ٗ تًو ايؿذل٠ ناْت َتأثِّ

 ٖٛ ٖصا إع٢ٓ.  أٜهّا ×ضٙ اٱَاّ ايطنااٱَاّ، أٚ قطٜب١ َٓ٘. ٚعًٝ٘ ؾإع٢ٓ ايصٟ ٜكطِّ

ٔٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ضٴ ٌٻ ٌ ٜػػٸ»أخط٣ ٗ اٱَا١َٝ تكٍٛ:  ُا تٓاٗ ضٚا١ّٜبٳيه  ْيبٛ  ن

ٍٷ ١ َٛغ٢ بٔ عُطإ، بٌ ٖٞ غٓٸ١ْٓٸ١ يٝػت غٓٸؾُعٓاٖا إٔ ٖصٙ ايػ ،(28)«٘ ٚقٝټ  َعُٛ

ٌٸ، قبً٘ ٘ بٝس ٚقِّ ×سٙ َا ٚضز َٔ تػػٌٝ آزّ. ٜٚ٪ِّ(29)ْيبٛ عدل ايكطٕٚ ايػابك١ ٗ ن

×ؾٝح ايٓيبٸ
 . (31). بٌ ٚضز إٔ آزّ أٚقاٙ بصيو(30)

 ٖٓا يٝػت َع٢ٓ ايططٜك١ اييت أغٸػٗا ايٓيبٸ «ٓٸ١ايػ»إٕ  :إٔ ْكٍٛ ّٚهٔ أٜهّا

ُا تٓػب بٳبٌ ضٴ ،يٝػت َع٢ٓ تأغٝؼ ايططٜك١ بايهطٚض٠ «ؾ٬ٕ غٓٸ١»٭ٕ  ;×َٛغ٢

ُا بٳَطٚض ا٭ٜاّ، ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاٍ ضٴ تٵٗا بعسَا نعٴَؿ٥قاّ بإسٝا إٍ ؾدٕل «ٓٸ١ايػ»

ٔٸ ٖصا يهٓٸ ،شيو ايؿدل أٜهّا قبٌ ١ َٛدٛز٠ّناْت ايػٓٸ ٗا تٴٓػب إيٝ٘. يه

ٌٻ ٌ ٜػػٸ»ُا ٫ ٜٓػذِ َع سسٜح بٳا٫ستُاٍ ضٴ ؾٝبسٚ َٓ٘ إٔ ٖصٙ ايػٓٸ١  ،«٘ ٝټٚق  ْيبٛ ن
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 .(32)ٗ ؾذل٠ َٔ ا٭ٜاّ ، ٚمل تهٔ َذلٚن١ّٚٗ نٌ ْيبٛ ٌ بٗا زا٥ُّاُٳعٵٜٴنإ 

ُٳ «١ ؾ٬ٕغٓٸ»ٕ إ :ّٚهٔ إٔ ْكٍٛ أٜهّا ٗ ا٭سازٜح َع٢ٓ ايٛاقع١ ٌ قس تٴػتع

ٖٚ ؿٗا شيو اييت سسثت ٗ شيو ايؿدل، ٚمل تهٔ نطٚض٠ّ َع٢ٓ ايططٜك١ اييت ٚ

. ؾإشا نإ بٗصا إع٢ٓ (33)١ َٛغ٢ بٔ عُطإغٓٳ «خؿا٤ إٛيس»ايؿدلٴ، نُا ٚضز إٔ 

ٔٸؾا٭ْػب إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ تػػٌٝ َٛغ٢ بٝس ٚقٝٸ ٜٓاٗ  ٖصا إع٢ٓ أٜهّا ٘ ٜٛؾع. يه

ـ ٗ نٝؿ١ٝ ٚؾا٠  ١ أٜهّاٗ َكازض أٌٖ ايػٓٸ ٖٚٞ َصنٛض٠ْـ أخط٣ ٗ اٱَا١َٝ  ضٚا١ّٜ

×َٛغ٢
ِٸ، ؾإْٗا تكٍٛ بإٔ َٛغ٢ ٚزٻ(34) ٘ تٚزؾٓ ،خطز ٚتٛٗ ع ٚقٝٻ٘ ٜٛؾع، ث

 .(35)عٓس غػً٘ أق٬ّ ا٥٬ٕه١، ؾٝبسٚ َٓ٘ إٔ ٜٛؾع مل ٜهٔ سانطّا

ٟ غػً٘ ٚقٝټ٘ ٗ ايتٝ٘ أ»٠ استُا٫تٺ، َٓٗا: ١َ اجملًػٞ ٖٓا عسٸٚططح ايع٬ٓ

نُا ٖٛ إؿٗٛض ٗ ايهًِٝ ٚٚاٖط  ،ًٛٙٚسهط سٌ َٛت٘، أٚ إطاز إٔ ا٥٬ٕه١ غػٻ

أْ٘  ×١ َٛغ٢ص... ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ إطاز بػٓٸ×٢اـدل طضٚا١ٜ نٝؿ١ٝ ٚؾا٠ َٛغ

ّٷغػٻ ّٷإٔ ٜػػِّ ٬ بٴسٻ، ؾً٘ َعكٛ ٛٸ(36)«ٌ اٱَاّ َعكٛ صٟ ضْا ا٫ستُاٍ ايجاْٞ اي. إشا تك

َا ٖٞ ايع٬ق١ إش  ;ٝس ٗ إثبات ايكاعس٠ ؾ٦ّٝاؿعٔ ا٫ستُاٍ ايجايح ؾ٬ ٜ شنطٙ َػتك٬٘

ٛٸ ُٸ ٙاضْبٌ غػٌ ا٥٬ٕه١ ٚبٌ قاعس٠ غػٌ اٱَاّ؟! ٚإشا تك ّا إٍ ا٫ستُاٍ َٓه

ٌٷ  ،ِٖٚ َعكَٕٛٛ ،إٕ ا٥٬ٕه١ قاَٛا بتػػًٝ٘ :ع٢ً ايكاعس٠ ٜكٍٛ ايجايح ؾٗٛ زيٝ

ٔٵ١ إٔ ٜكّٛ َعكؾايػٓٸ ّٷ بايتػػٌٝ. يه ٔٸ ٛ ٍٷ ٫ أٚ ٞٷ ٚاغتس٫ َٔ ٖصا  إٔ ٜهٕٛ ٚع

أخط٣ ايٛاٖط إٔ اجملًػٞ  ٗ أٚاخط ايكطٕ ايجاْٞ اشلذطٟ. َٚٔ د١ٗٺ ايكبٌٝ َعطٚؾّا

ٍٕ ٌٸ ٜططح ا٫ستُاٍ ايجايح ناستُا ٚٸ ،َػتك ٚيٝؼ ٖٓاى  ،ٍيهٓ٘ ْؿؼ ا٫ستُاٍ ا٭

 .×ٚا١ٜ نٝؿ١ٝ ٚؾا٠ َٛغ٢بط ضٷَعاضٳ ّٖٛ إٍ َا تكسٻ َهاؾّاٚبُٝٓٗا.  ؾطمٷ

نهٕٛ إطاز إٔ  ،َططٚس١ ٗ بعض ايؿطٚح أخط٣ أٜهّا ٖٚٓاى استُا٫تٷ

تٓاٗ ضٚا١ٜ ٚؾا٠  ٗا أٜهّا. يهٓٸ(38)ّاؾعٝب ٌػٻ، أٚ أْ٘ َغ(37)َٛغ٢ قاّ بتػػٌٝ ٖاضٕٚ

َٔ إدطا٤  ٬ بٴسٻ٭ٕ ٚؾا٠ ٖاضٕٚ ٚؾعٝب ناْت قبٌ ٚؾا٠ َٛغ٢، ؾ ;َٛغ٢ بٔ عُطإ

١ يٝػت َع٢ٓ إٕ ايػٓٸ :إٔ ْكٍٛ . إ٫ٓأٜهّا × ْؿؼ تػػٌٝ َٛغ٢ٖصٙ ايػٴٓٸ١ ٗ

 ّ.َع٢ٓ ٚاقع١ ٗ اؿٝا٠، نُا تكسٻ ُا اغتٴعًُت أسٝاّْابٳٚضٴ ،٠ نطٚض٠ايططٜك١ إػتُطٸ

ؾٝٸ١، ؾإشا مل ٜهٔ ؾٝبسٚ إٔ ايٛدٛٙ اييت شنطٖا ايؿاضسٕٛ ٖٓا يٝػت عٴطٵ

عهػ١ٝ ٗ َكابًٗا تٓدؿض ق١ُٝ بإَهآْا إٔ لُع بٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚايكطا٥ٔ اي
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 ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ.

 

عٔ قُس بٔ ْٗٛض  ،٢ بٔ قُسعٔ َعًٓ ،اؿػٌ بٔ قُس»غٓس اؿسٜح: 

 . «ثٓا أبٛ َعُطقاٍ: سسٻ

ح ايٓذاؾٞ ٚابٔ ايػها٥طٟ بهعؿ٘ ٗ اؿسٜح ٚإصٖب قطٻقُس بٔ ْٗٛض: 

ٍٸبٳ. ٚٗ إكابٌ ٖٓاى قطا٥ٔ ضٴ(39)َعّا  بٗا ع٢ً ٚثاق١ ايطدٌ:  ُا ٜػتس

 .(40)٤ضٚا١ٜ نتب٘ َٔ قٹبٳٌ ا٭د٬ٓـ 1

ٛٸإٕ أغًب ايتهعٝؿات ْاؾ١٦ َٔ ا٫تٸـ 2  امٖٝٓا َٔ غ ، نُا ٖٛ ٚانضٷٗاّ بايػً

ٔ ايػها٥طٟ باب طّاَتأثِّ . َٚٔ احملتٌُ إٔ ٜهٕٛ ايٓذاؾٞ أٜهّا(41)ايػها٥طٟ ابٔ ن٬ّ

٫ٚ  ،إٍ قت٣ٛ ضٚاٜات٘ َؿرلّا «ٝـ ٗ اؿسٜحنع» :ِقٛشلُا نإ بٳضٴٚٗ تهعٝؿ٘. 

ٍٸ  ٘.ل ٗ قًٓع٢ً عسّ ٚثاقت٘ ٗ ْؿػ٘ بايهطٚض٠، نُا ؼٖك ٜس

 .(42)«×١ أقشاب ايطناسٸ ٗ خاقٸعٳٜٴ»شنط ابٔ ايٓسِٜ إٔ ايطدٌ ـ 3

ٝٸـ 4  .(43)١ٚضٚز َسٕح ي٘ ٗ بعض أغٓاز ايطغاي١ ايصٖب

 . (44)َٚسس٘ ايكانٞ ايتٓٛخٞـ 5

 ،(45)ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ تٌايكطٜٓ ٜكتٓع بٗصٙ ايكطا٥ٔ، خكٛقّا ٔٵَٳٚايٓتٝذ١ إٔ 

 َٔ د١ٗ ابٔ ْٗٛض. ٜػتطٝع إٔ ٜعتدل اؿسٜح قشٝشّا

 

 يؿٜ هٕٜٛٞ ـ إٔ وتٌُ ـ ٗ ٚٓٸٚ. ف أبا َعُط ٗ ٖصا ايػٓسعطٻ ٔٵَٳ سٵمل أدٹ

. ٚايكط١ٜٓ عًٝ٘ زخ٬ٓ بٔ َعُط أْ٘ ٚايٛاٖط .«َعُط» ن١ًُ َٔ تكشٝؿّا ٖٓا «َعُط أبٛ»

عٔ  ،، ٜٚطٟٚ ؾٝ٘ ابٔ ْٗٛض(46)ٚدٛز سسٜح آخط بػٓسٺ َجٌ غٓس ٖصا اؿسٜح ُاَّا

ز ثابت١ بصاى ايػٓس. ؾطٚا١ٜ ابٔ ْٗٛض عٔ ابٔ خ٬ٓ .×عٔ ايطنا ،زَعُط بٔ خ٬ٓ

عٔ  ،ضٚاٜات عٓ٘عسٸ٠ يٛدٛز  ;ثابت١ أٜهّا ×ز عٔ ايطناٚضٚا١ٜ َعُط بٔ خ٬ٓ

 .×ايطنا

عتٴ ٗ نجرل َٔ ايذلاخ ايطدايٞ ٚاؿسٜجٞ ٗ ايهتب أخط٣ تتبٻ َٚٔ د١ٗٺ
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 ٔٵَٳ سٵٚمل أدٹ ،×٢ٓ ايطٚا٠ عٔ ايطناعٔ ُن ٚعجتٴ ،١ أٜهّااٱَا١َٝ ٚأٌٖ ايػٓٸ

 .×٢ بٗصٙ ايه١ٝٓ ٖٚٛ ٜطٟٚ عٓ٘ٓٸته

 ٗ اغتٓػار ايهتب. «ابٔ»ٚ «أب»أخط٣ يٝؼ َٔ ايػطٜب إٔ ٜهاف  َٚٔ د١ٗٺ

ؾُٝهٔ اعتباض ايطٚا١ٜ َٔ دٗت٘  «َعُط»َٔ  ؿّاَكشٸ «أبٛ َعُط»نإ  ٕٵؾإ

 .(47)ز، يٛضٚز تٛثٝل َعُط بٔ خ٬ٓقشٝش١ّ

ٔٵ ٠ أؾدام ٜطٟٚ عِٓٗ ابٔ  إكابٌ: ٖٓاى عسٸٖٗٓاى قطا٥ٔ عهػ١ٝ  يه

ٌٸ(48)فٗٛيٕٛ ِٖٚ أٜهّا ،ْٗٛض أسازٜح ق١ًًٝ ٜطٟٚ عٓ٘ ابٔ ْٗٛض  ٔٵَٳ . ؾًٝؼ ن

 «أبٛ َعُط»ُا نإ بٳو بايكط١ٜٓ اييت شنطتٴ. بٌ ضٴ٢ ْتُػٸاؿاٍ ستٸ َعًَٛٞ أؾداقّا

ٌٸ ن١ّٝٓ شل٪٤٫ اجملٗٛيٌ. ٚإناؾ١ّ  إٍ شيو ٜبعس ٚقٛع َجٌ ٖصا ايتكشٝـ ٗ ن

ٛٸ أخط٣ إٕ ايػٓس ايصٟ شنطتٴ٘ إِا  . َٚٔ د١ٗٺ(49)ع١ يًهاٗإدطٛطات ايهجرل٠ إتٓ

ات ٖصا ا٫ستُاٍ ؾإٕ شيو ايػٓس ٚسسٙ ٫ ٚإشا أضزْا إثب ،ٜػاعسْا ٗ ططح ا٫ستُاٍ

ِٸ آخط ٗ ٖصا  ع٢ً ؾ٤ٞٺ طٵٞ مل أعجٳقطا٥ٔ أخط٣ إيٝ٘، يهٓٸ ٜهؿٞ، ٚمتاز إٍ ن

 ـ ٗ أبٞ َعُط. َٔ ايتٛٗق ٫ بٴسٻؾإشٕ  .اجملاٍ

بػبب دٗاي١ أبٞ َعُط. ٚٗ  ;ّ إٔ ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ْٚػتدًل َٔ ْٝع َا تكسٻ

َټ ابٔ ْٗٛض أٜهّا ٢ بٔ قُس ٗ ايٓٛط عٔ ٚدٛز إعًٓ ٘ َع غضٸط. ٖٚصا نًْٓٚٛ ٌٷتأ

 ّ شنطٙ.ايػٓس، ٚقس تكسٻ

 
 

 ٘ سهط؟ يعًٓ ٔٵَٳ  أَا تسضٕٚ»؟ ؾكاٍ:  اٱَاّ ً٘ إ٫ٓ: إٕ اٱَاّ ٫ٜػػِّ×يًطنا قًتٴ»

سٌ غاب عٓ٘ أبٛاٙ  ٜٛغـ ٗ اؾبٸسهطٚا   غاب عٓ٘، ايصٜٔ  ٔٵٖٖ قس سهطٙ خرلٷ

 .(50)«« ٚأٌٖ بٝت٘

 

بٗصٙ  ٌبٹَققس  أْ٘ َٓ٘ ٜبسٚ ٫ٚ ٚدٛٙ، ٠عسٸ وتٌُ ×إٕ دٛاب اٱَاّ ايطنا

١ ايكاعس٠ َٔ ٖصا اؾٛاب، بإٔ ْكٍٛ: إٕ اٱَاّ ٫ ُا ْؿِٗ عسّ قشٸبٳايكاعس٠. بٌ ضٴ

ٍٕٚإِا ٜٴؿرل إٍ ،ٗ تكطٜط ايكاعس٠ ٜكٍٛ ؾ٦ّٝا ـ ٗ غػٌ   سهٛض ا٥٬ٕه١ ـ ناستُا
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 ;ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ ٖصا ايباب &. ٫ٚ أزضٟ نٝـ شنط ايؿٝذ ايهًٝين×ايهاِٚ

ٌٸ ايٛدٛٙ اييت شنطٖا ايؿاضسٕٛ سٍٛ ايطٚا١ٜ إِا ٖٞ  ؟!ٱثبات ايكاعس٠ نُا إٔ ن

ٌٸ تأ٬ٜٚتٷ  ١ِّ زآيٗ ض٩ٜتٗ ٔٵايكاعس٠، ؾٝبسٚ إٔ ايطٚا١ٜ مل تُهبٌ ايتٓاٗ بٝٓٗا ٚ ٗ س

 ع٢ً ايكاعس٠. 

 

×

َٳ ٫ بٴسٻٗ ايبسا١ٜ  ب ػٳَعٚ. ٗ اؾبٸ ×عٓس ٜٛغـ نإ سانطّا ٔٵإٔ ْعطف 

ٍٸ ع٢ً سهٛض  ،١عٓس أٌٖ ايػٓٸ ٚأٜهّا ،ٗ َكازض اٱَا١َٝ عٞ ٖٓاى ضٚاٜاتٷتتبټ تس

×ددل٥ٌٝ
َٳًَوٺ (51)  ^إٍ سهٛض ا٭١ُ٥ إؾاض٠ّ سٵ أدٹ. ٚمل(53)سهٛض دٓٸٞ أٜهّاٚ ،(52)أٚ 

َٔ ايؿاضسٌ  سٙ إٔ عسزّا١. ٜٚ٪ِّؾه٬ّ عٔ أٌٖ ايػٓٸ ،ٗ َكازض اٱَا١َٝ ٗ اؾبٸ

ٖٛ ددل٥ٌٝ أٚ ا٥٬ٕه١، ٚمل ٜؿرلٚا إٍ سهٛض  شنطٚا إٔ اؿانط ٗ اؾبٸ أٜهّا

ُٸ  ،عس٢٠ بكٛض٠ ا٫ستُاٍ، َع أِْٗ ناْٛا بكسز اؾُع بٌ ايطٚا١ٜ ٚايكا١ ستٸا٭٥

ُا نإ إطاز َٔ بٳضٴ :. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ إٔ ْكٍٛ(54)ضؾع ايتٓاٗ بُٝٓٗا ٚساٚيٛا نجرلّا

ُٸ ِٖ «ايصٜٔ سهطٚا»  ٫ تٓاٗ بٌ ايطٚا١ٜ ٚايكاعس٠. :إٔ ْكٍٛ ْػتطٝع ٢ستٸ ^١ا٭٥

 

 إٔ ْبشح سٍٛ بعض إؿطزات ٗ اؿسٜح: أٜهّا ٫ بٴسٻٚ

ٍٸ ٖصٙ  :«٘يعًٓ» ٔٵتس ١ َٔ ٚضا٤ اغتعُاٍ َا ٖٞ ايعًٓ ايه١ًُ ع٢ً عسّ اؾعّ، يه

ُا ّهٔ إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصا ايذلزٜس ٗ ططح استُا٫ت بٳٖصٙ ايه١ًُ ٗ ايطٚا١ٜ؟ ضٴ

نإ ٗ ٚطٚف  ×٢ ْكٍٛ بإٔ اٱَاّ ايطناستٸ ،نايتك١ٝ ٚ... ،أخط٣ ٗ ايطٚا١ٜ

 ٕ ايطٚا١ٜ ٫ تٴعأضضإ :كٍٛح باؿكٝك١، ٚبايتايٞ ْٚمل ٜهٔ بإَهاْ٘ إٔ ٜكطِّ ،١خاقٸ

ٟٸ ،ح ؾٝ٘ اٱَاّ عهٛضٙايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ اييت قطٻ  . تطزٜسٺ َع اؾعّ َٚٔ زٕٚ أ

ٍٷ ٌٸ»آخط ٗ َع٢ٓ  ٗ ٖصا اٱطاض خطط ببايٞ استُا ٗ ٖصا ايػٝام، بإٔ  «يع

ٕٸ اٱَاّ إ :ْكٍٛ ٕ ايه١ًُ يٝػت ٖٓا َع٢ٓ ايذلزٜس، ٚإِا ٖٞ َع٢ٓ اٱثبات، نأ

: ؟ ٚٗ تٛنٝض ايؿهط٠ أشنط َجا٫ّٕاشا ٫ تًتؿتٕٛ إٍ ٖصا ايٛد٘ أٜهّا: ٜكٍٜٛطٜس إٔ 

٫ تسضٟ، »دٓا بصيو، ْكٍٛ ٗ دٛاب٘: ٜٚٛبِّ ،«؟!طّاَ٪خٻ ٕاشا د٦تٳ» :سُٝٓا ٜكٍٛ ؾدلٷ
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ٌٸ ض، بٌ صٵٗ ٚدٛز ايعٴ ٗ ٖصا اؾٛاب يٝؼ ٖٓاى تطزٜسٷ .«ٕضايتأخرل نإ ٭دٌ عٴصٵ يع

. ٚٗ ٖصٙ َعصٚضّا أْٞ نٓتٴ ، ٖٚٛا ٫ تًتؿت إٍ ٖصا ايٛد٘ أٜهّاشإ :ْطٜس إٔ ْكٍٛ

 ،×ٗ دٛاب اٱَاّ ايطنا يٝؼ ٖٓاى تطزٜسٷ :ُا ْػتطٝع إٔ ْكٍٛبٳضٴ ايطٚا١ٜ أٜهّا

آخط ٫ٚ تًتؿت إيٝ٘. ٫ٚ ٜبعس ٖصا ا٫ستُاٍ  ّا٘ إداطب إٔ ٖٓاى ٚدٗٚإِا ٜطٜس إٔ ٜٓبِّ

َع٢ٓ  خامٸ ٞ ٗ غٝإمٜات بإٔ ن١ًُ ايذلدٸسٙ َا ٚضز ٗ بعض ايطٚآٖا. ٜٚ٪ِّ

بسٍ  «يٹػٴػً٘»ٔ ٚدٛز َا ٚضز ٗ بعض ْٴػٳذ ايهاٗ َ سٙ أٜهّا. ٜٚ٪ِّ(55)اٱهاب

 .(56)«يعًٓ٘»

 ٗ ايعباض٠. ٚعًٝ٘ يٝؼ ٖٓاى تطزٜسٷ

أخط٣ إٕ استُاٍ ايتك١ٝ َٔ ايػًطإ ٜٓاٗ ضٚاٜات أخط٣ تكٍٛ بإٔ  َٚٔ د١ٗٺ

ٚٚ ×اٱَاّ ايطنا ـ ايتك١ٝ ٗ إبطاظ إَاَت٘ ٗ ظَٔ ٖاضٕٚ ايطؾٝس، بٌ مل ٜهٔ ٜٛ

ٌٕ ١ٺ ٱَاَت٘ إٔ ٖاضٕٚ ٫ ٜػتطٝع قطٜض، بٌ نإ ٜعتدلٖا نع٬َ نإ ٜٴعًٓٗا بؿه

ؾًِ  ،زع٣ٛ إَاَت٘ تاْتؿط . ٚبعس َٛت ايطؾٝس أٜهّا(57)أبسّا إٔ ٜكٌ إيٝ٘ َهطٚٙٺ

 .(58)ا٤ ايعكٍٛ َٔ ايؿٝع١يًتك١ٝ ؾٝ٘. ٚاستٌُ بعهِٗ إٔ ايتك١ٝ ٖٓا َٔ نعؿ ٜهٔ َع٢ٓٶ

ٌٸ :«أَا تسضٕٚ» كطٛطات ايهاٗ ٗ طبع١  تٛدس ا٭يـ ٗ ٖصٙ ايه١ًُ ٗ ن

ٔٵ .زاض اؿسٜح بسٕٚ اشلُع٠،  «َا تسضٕٚ»ٚٗ بعهٗا: »ٚضز ٗ ؾطح إاظْسضاْٞ:  يه

ٜبسٚ إٔ اؾ١ًُ  ×. ؾإشا ناْت ا٭يـ َٔ ْؿؼ ن٬ّ اٱَاّ(59)«ٖٚٛ ا٭ٚٗط

عًٝ٘ ٜبسٚ أْ٘ نإ ًٜٝل بِٗ ٚسٓكّا ٫ تسضٕٚ اؿكٝك١؟! َعٓاٖا: أٚ ،اغتؿٗا١َٝ إْهاض١ٜ

ٕٵ إٔ ٜسضٚا ٖصا ا٭َط، ٚإ٫ٓ نإ ا٭َط نصيو ؾٌٗ ٖٛ  ؾ٬ َع٢ٓ شلصا ا٫غتؿٗاّ. ؾإ

ٝٸ١ َع٢ٓ إٔ ايكه١ٝ ناْت ٚانش١ّ ٛٸ َكاّ ايهاِٚٚ؟ ٚدً سٝح  ،×ٌٖ ٖٛ َع٢ٓ عً

ُا بٳَٚٔ شيو ضٴ ؟ضٕٚ؟ أٚ َع٢ٓ آخط، ؾًُاشا ٫ تسإٕ سهٛض ا٥٬ٕه١ ٗ غػً٘ ٚانضٷ

ٔٵ ٜبسٚ أْا ْٛاد٘ إبٗاَّا ٟٸ ٗ ؾِٗ َع٢ٓ اؿسٜح. يه ساٍ يٝػت ظٜاز٠ سطف  ع٢ً أ

، ؾ٬ ّهٔ إٔ ْبين عًٝ٘ ٖصٙ ا٫غتٓباطات غطٜبّا ٚاسس ٚغكٛط٘ ٗ إدطٛطات ؾ٦ّٝا

ٔٸ طْا، ٚ٭دٌ إاظْسضاْٞ نإ ٜؿِٗ َٔ ا٭يـ َجٌ َا شن ايٛاٖط إٔ ا٬ٕٓ ايسقٝك١. يه

 .«ٖٛ ا٭ٚٗط» :شيو قاٍ

ٚإطاز بِٗ ا٥٬ٕه١. ٚإطاز  ،«خرل»ٖٓا بسٍ عٔ  «ايصٜٔ»إٕ : «...سهطٚا ٜٔايص»

 ٔٵَٳ». ٚايٛاٖط إٔ إطاز َٔ ايػٝام َٔ ٜبسٚ نُا ،×غاب ْؿؼ اٱَاّ ايطنا ٔٵٖٖ
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َٳ ٖٛ ا٥٬ٕه١. ؾإشٕ ٖٓاى ز٫ي١ْ «سهط ٗ اؾبٸ غػٌ  سهط ٔٵٗ اؾ١ًُ ع٢ً إٔ 

غاب عٓ٘ »بكط١ٜٓ  خكٛقّا، ٚ×٫ اٱَاّ ايطنا ،ٖٛ ا٥٬ٕه١ ×اٱَاّ ايهاِٚ

 .×ٜٚبسٚ َٓ٘ إٔ ا٥٬ٕه١ أؾهٌ َٔ اٱَاّ ايطنا .«أبٛاٙ ٚأٌٖ بٝت٘

ٔٸ  ٠ َؿانٌ:َٔ ايطٚا١ٜ ٜعاْٞ َٔ عسٸ ؿِٖٗصا اي يه

ّ يعسّ ٚدٛز إؾاض٠ إٍ سهٛض اٱَا ;إٕ ٖصا اؾٛاب ٫ ٜؿٝس ٗ َكابٌ ايٛاقؿ١ٝ

إٔ إ٫َاّ نإ بكسز اٱؾهاٍ ع٢ً أقٌ ٖصٙ ايكاعس٠.  :إٔ ْكٍٛ إ٫ٓ ،ٗ ايػػٌ

ٔٵ  .يٲؾهاٍ ع٢ً ندل٣ ايكاعس٠ أٜهّا ٫ أض٣ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايػٝام َٓاغبّا يه

ٗ تكطٜط  ×ا٭خط٣ يٲَاّ ايطنا إٕ ايطٚا١ٜ تٓاٗ ايطٚاٜات أخط٣ َٚٔ د١ٗٺ

 . (60)ّ شنطٖااييت تكسٻايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ  خكٛقّا، ٚايكاعس٠ ٚتأٜٝسٖا

 ع٢ً ايٓيبٸ ٚأٜهّا ،أخط٣ إٕ أؾه١ًٝ ا٥٬ٕه١ ع٢ً اٱَاّ إعكّٛ َٚٔ د١ٗٺ

ٖٚٛ  ،(61)ا٥٬ٕه١ ع٢ً أؾهًٝتِٗ ع٢ً ١ايسآي ا٭خط٣ يًطٚاٜات َعاضن١ ،×ٜعكٛب

ّهٔ »: بايكٍٛ ايتٓاٗ ٖصا ضؾع احايؿطٸ بعض ٚساٍٚ. ؾٝ٘ أخٛض ٫ٚ ،ٌٜطٛ عحٷ

 .(62)«ْ٘ بؿطٷإأٚ خرل َٓ٘ َٔ سٝح  ،َٓ٘ بععُهِ خرلٷزؾع٘ بإٔ إطاز 

ٍٸإ :ٚقاٍ بعهِٗ ع٢ً ايػػٌ نطٚض٠، ٜعين وتٌُ إٔ ٜهٕٛ  ٕ اؿهٛض ٫ ٜس

. ٖٚصا ا٫ستُاٍ (63)ًٛٙيهِٓٗ مل ٜػػِّ ،إطاز إٔ ا٥٬ٕه١ ناْٛا سانطٜٔ عٓس ايػػٌ

ٍٸ ;دٝسٷ تٴ ٗ بعض ع٢ً ايػػٌ بس٫يت٘ ايًػ١ٜٛ، بٌ ٚدس ؾإٕ يؿٜ اؿهٛض ٫ ٜس

َٳ ٍٻ ٔٵا٫غتعُا٫ت إط٬مٳ يؿٜ اؿهٛض ع٢ً  ٔٸ(64)َٔ ايػػٌ ؾ٦ّٝا مل ٜتٛ  . يه

 عسٳٜٳ٫ عٝح غتٴعٌُ اٗ غٝام اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ َع٢ٓ ايػػٌ، ؾإْ٘  «اؿهٛض»

ٟٸ أخط٣ إٕ ٖصا ا٫ستُاٍ ٫ ٜٓؿع  ٗ إضاز٠ ٖصا إع٢ٓ َٓ٘. َٚٔ د١ٗٺ تطزٜسٺ يًُداطب أ

 ×ٕ سهٛض ا٥٬ٕه١ ٗ ٖصا اؿسٜح ٗ َكابٌ غٝاب أٌٖ بٝت ايهاِٚ٭ ;ٖٓا ؾ٦ّٝا

بٌ ز٫ي١ اؿهٛض ع٢ً  َِٓٗ، ؾإشٕ يٝؼ ٖٓاى ؾطمٷ ×ٚاٱَاّ ايطنا ،ٗ غػً٘

ٟٸ ٍٸ ايػػٌ أٚ ٫، ؾإٕ اؿسٜح ع٢ً أ  .×ع٢ً عسّ سهٛض ايطنا ساٍ ٜس

 ×ايطنأَ ايػُٛض ٗ ايعباض٠ ـ إٔ اٱَاّ  نُا ٜبسٚ َٔ ٚدٛز ْٕٛعـ  ٚوتٌُ

 ،هض يسٜٓا٫ تتٸ ٭دٌ ٬َسٛاتٺ ;تػُض ي٘ بإٔ هٝب بكطاس١ مل ٜهٔ ٗ ٚطٚفٺ

َٸبٳؾطٴ ،سٍٛ اػاٖات٘ فٍٗٛ ٫ ْعطف ؾ٦ّٝا إٔ ايطاٟٚ ؾدلٷ خكٛقّاٚ  ّٝاُا نإ عا

ٔٸ ٖصا ا٫ستُاٍ بعٝسٷ أٚ ٚاقؿّٝا ؾُا ٖٞ تًو ا٬ٕسٛات؟!  ;عٔ أضض ايٛاقع أٚ.... يه
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ٚٚ ٫ ×ٚنإ اٱَاّ ايطنا ٜٛٚٚ ؿٗا ٗ ـ ايتكٝٸ١ َٔ ٖاضٕٚ ٗ إبطاظ إَاَت٘، ؾهٝـ ٜٛ

ٖا١ً٥ يًٛاقؿ١ٝ ٚؾبٗاتِٗ ٗ أشٖإ  َع إٔ إؿطٚض ٚدٛز دٛي١ٺ !َكابٌ ؾبٗات ايٛاقؿ١ٝ؟

٫  ×إشٕ ٜبعس إٔ اٱَاّ .×س٠ ٗ بساٜات إَا١َ ايطناايؿٝع١ ٗ تًو ايٛطٚف إعٖك

هٓا ٗ ُا تؿٚهبٳا َٔ ا٭غباب اييت ضٴ٬ع ؾبٗاتِٗ. ٖٚصتق٫ ;هٝب ٖٓا بكطاس١ٺ

أخط٣ إٕ ايطاٟٚ عٔ طًش١ ٖٓا ٖٛ ْٜٛؼ بٔ  . َٚٔ د١ٗٺ(65)ايٛثٛم بأقٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ

ٗ أخص  زّأَ أعِٛ عًُا٤ اٱَا١َٝ ايكسَا٤، ٚٚضز أْ٘ نإ َتؿسِّٖٚٛ ايطٓٔ،  عبس

َٸ(66)اؿسٜح ٚٵضٷؾٗٓاى  ٞ أٚ ٚاقؿٞ...،، ٜٚبعس َٓ٘ إٔ ٜطٟٚ َجٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٔ عا  زٳ

ٚثٝك١ بأقٌ  نبرل ٕصٖب ايطاٟٚ ٚاػاٖات٘ ٗ ايٛثٛم َجٌ ٖصا اـدل ايصٟ ي٘ ع٬ق١ْ

 .×إَا١َ اٱَاّ ايطنا

ٖٚٛ  ،سانطّا ×إش نإ ;١... ٚباطٓ٘ سلٸٚاٖطٙ تكٝٸ»١َ اجملًػٞ: ٚقاٍ ايع٬ٓ

بك١، . ؾإشٕ ٫ ْٛاد٘ اٱؾها٫ت ايػا(67)«ٚسهطت ا٥٬ٕه١ أٜهّا ،غاب ٔٵٖٖ خرلٷ

ـٷيهٓٸ ٌٳ  ،يٓؿؼ غٝام ايطٚا١ٜ ٘ كاي  بـ طُؾػِّ ٚقس ،«رلخ»ٖٛ  «قس سهطٙ»سٝح إٕ ؾاع

 ٖٛ إطاز يهٕٛ س٠َْ٪ِّ ْعّا «ٜٔايص» نٕٛ ْؿؼ إٕ بٌ. ا٥٬ٕه١ َع٢ٓ ٖٚٛ ،«ٜٔايص»

ّٳ تٓاغب ٫ إْ٘ سٝح ،ا٥٬ٕه١ إٔ ْكٍٛ بإٔ إطاز َٔ  ، إ٫َٓؿطز ٭ْ٘; ×ايطنا اٱَا

. ٚعًٝ٘ هب إٔ ْكٍٛ عهٛض ا٭١ُ٥ ٗ ٚا٥٬ٕه١ َعّا ×اٱَاّ ايطنا ٖٛ «ايصٜٔ»

ّ عسّ ٚدٛز إؾاض٠ إٍ سهٛضِٖ ٗ ضٚاٜاتٓا. نُا إٔ ْؿؼ اجملًػٞ ، ٚقس تكسٻاؾبٸ

إٍ سهٛض  طٵؿٹٚمل ٜٴ ،ب ايطٚاٜاتػٳٖٛ ددل٥ٌٝ َع شنط إٔ اؿانط ٗ اؾبٸ أٜهّا

ُٸ  .(68)١ا٭٥

ٟٸٚ ا١ٜ ع٢ً خ٬ف ايكاعس٠، ٚيصيو ساٍٚ بعض ساٍ ايٛاٖط إٔ ايطٚ ع٢ً أ

ٕٵ ايعًُا٤ شنط ٚدٛٙٺ ٌٸ ٗ ضؾع ٖصا ايتٓاٗ، ؾإ َٔ ايكٍٛ  مل تهٔ ع٢ً خ٬ؾٗا ؾ٬ أق

 .١ ايكاعس٠ أبسّابإْاشلا، ؾًٝػت ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ أزٓي

 

 . «عٔ طًش١ ،عٔ ْٜٛؼ ،عٔ قُس بٔ ْٗٛض ،٢ بٔ قُسعٔ َعًٓ ،عٓ٘»

َٸ ي٘. ٚمل أعجط ع٢ً تط١ْٺ ،فٍٗٛ طًش١ ٚيٝؼ  .(69)ْٞعِ، شنط بعهِٗ أْ٘ عا

ٔٸ تٴ إيٝٗا ٗ اشلاَـ.طٵيكطا٥ٔ أؾٳ قشٝشّا ؾإشا قًٓا  ;(70)ْٜٛؼ َٔ أقشاب اٱْاع يه
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ٌٸ ٜطٟٚ عٓ٘ أقشابٴ اٱْاع ثك١ْ، أٚ بايكاعس٠ اؿسٜج١ٝ  ٔٵَٳ بايكاعس٠ ايطداي١ٝ إٔ ن

ٕٵ إٔ ضٚاٜتِٗ َعتدل٠ْ ٟٸ مل تجبت ٚثاق١ ٚإ  عٓ٘، ؾُٝهٔ تكشٝض ايطٚا١ٜ ٗ طًش١. إطٚ

 

×

ٕ اٱَاّ إ: ×: إْا قس ضٜٚٓا عٔ أبٞ عبس اهلل×إٍ أبٞ اؿػٔ ايطنا نتبتٴ»

ٞٻ ،ٚقس بًػٓا ٖصا اؿسٜح ،اٱَاّ ً٘ إ٫٫ٓ ٜػػِّ   بًػو  ٕ ايصٟإ :ؾُا تكٍٛ ؾٝ٘؟ ؾهتب إي

َٳ عًٝ٘ بعس شيو، ؾكًتٴ . قاٍ: ؾسخًتٴ  ؿلٸٖٛ ا َٳغػٻ ٔٵي٘: أبٛى  ٌٸ ٔٵً٘، ٚ ٝٳ٘؟ ؾكاٍ: يع  ٚٳيٹ

َٳقًتٴ ،ؿٛا عٓ٘ايصٜٔ سهطٚٙ أؾهٌ َٔ ايصٜٔ ؽًٖ ِٖ؟ قاٍ: سهطٙ ايصٜٔ سهطٚا  ٔٵ: ٚ

 . (71)«، ٥٬َه١ اهلل ٚضٓت٘×ٜٛغـ

 

 ٕ ايكاعس٠ قشٝش١.ٖٓا ٗ اؾٛاب ا٭ٍٚ بأ ×ح اٱَاّ ايطناٜكطِّ

٘ٷ ٔ يٓا ّٚهٔ إٔ ٜبِّ ،بػٝام ايطٚا١ٜ ايػابك١ ٚإٕ اؾٛاب ايجاْٞ يٲَاّ ٖٓا ؾبٝ

ٌٳ  نُا ٚضز ٖٓا تكطٜضٷ .بعض ايػٛاَض إٛدٛز٠ ؾٝٗا  ،ا٥٬ٕه١ ٖٛ «سهطٙ»بإٔ ؾاع

ٌٸ نُعاضن١ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ  ،َا تكسّ ؾٝٗا ٜأتٞ ٖٓا أٜهّا غ٬ف ايطٚا١ٜ ايػابك١. ٚن

 .ضٙأنطِّ ؾ٬ ،...ٚ ،ايهاِٚ اٱَاّ ٌغػٻ بأْ٘ ×ايطنا سٝح قطٻح ،هاٗٗ اي

ٌٸ»بٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚايػابك١، إٔ  ٖٓاى ؾطمٷ ٍٸ «يع ـ  ٗ ايطٚا١ٜ ايػابك١ ناْت تس

ٍٸ ع٢ً ايذلزٜس ٗ ٗ سهٛض ا٥٬ٕه١، يهٓٸ ب ايعباض٠ ـ ع٢ً تطزٜسٺػٳَع ٗا ٖٓا تس

ُٸ  . ^١أؾه١ًٝ ا٥٬ٕه١ ع٢ً ا٭٥

ٗ  ؾإٕ ٖصا ايتعبرل َٛدٛزٷ ،ٖٛ ٥٬َه١ ايط١ٓ «ضٓت٘» ٛاٖط إٔ إطاز بـٚاي

ـٳ (72)ا٭سازٜح ـٷ «٥٬َه١ اهلل»ع٢ً  «ضٓت٘». ؾٝبسٚ إٔ عط ٚإع٢ٓ: ، (73)تؿػرلٟ عط

ٔٵ«٥٬َه١ُ اهلل ٜعين ٥٬َه١ُ ضٓتٹ٘» ّهٔ إٔ ىطط بايباٍ إٔ ايط١ٓ ٖٓا  . يه

ُٸ طٙ بٌ ايطٚا١ٜ ٚايكاعس٠. نُا إٔ اجملًػٞ ؾػٻ ًٝؼ ٖٓاى َٓاؾا٠ْؾ، ^١َع٢ٓ ا٭٥

ّٚهٔ إٔ أشنط ٗ تأٜٝس ٖصا ا٫ستُاٍ إٔ ٖصا ايًؿٜ ٚضز ٗ بعض  .(74)٢بٗصا إعٓ

ُٸ ا٭سازٜح تعبرلّا ^١عٔ ا٭٥
َٚٔ  .٘ ٗ اشلاَـٓتٴنُا بٝٻ، نعٝؿ١ . يهٓٗا قط١ْٜٓ(75)

إؾاض٠ ٗ  ٫ٚ ،ٛ ا٥٬ٕه١ٖ ×عٓس ٜٛغـ إٔ اؿانط ٗ اؾبٸ ّ َطاضّاأخط٣ تكسٻ د١ٗٺ



 االجتهاد والتجديد

ُٸ ـٷ .١ ٖٓاىإكازض إٍ سهٛض ا٭٥ ٖٓا. ْعِ، ٫ أضٜس إْهاض  ؾٗصا ا٫ستُاٍ نعٝ

ُٸ ٌٕبٳؾطٴ ،ٗ اؾبٸ ^١استُاٍ سهٛض ا٭٥ عٔ  باطين، ٚيٝؼ بعٝسّا ُا سهطٚا بؿه

يٝؼ ٖٓاى ضٚا١ٜ عٔ أٌٖ  :ٚإِا أقٍٛ ،×ايكسض٠ اٱشل١ٝ إٔ ٜطغًِٗ إٍ ٜٛغـ

ٍٸ ^ايبٝت  ز استُاٍ.ؾإْ٘ فطٸ ،ًٝ٘ع تس

ٚٸ :ّٚهٔ إٔ ْكٍٛ ٗ تأٜٝس  ٚقطوّا ٍ َٔ اٱَاّ نإ ٚانشّاإٕ اؾٛاب ا٭

ٍٸ ،َٔ ايػُٛض ٚاٱْاٍ يهٔ اؾٛاب ايجاْٞ ؾٝ٘ ؾ٤ٞٷ ،ايكاعس٠  .ع٢ً ؾ٤ٞ ؾ٬ ٜس

ٚٸ ٔٵ .٫ٍٚ زيٌٝ ع٢ً غطا١ٜ إْاي٘ إٍ اؾٛاب ا٭  ؾايٓتٝذ١ إٔ ايطٚا١ٜ تجبت ايكاعس٠. يه

ٔٸ٫ أ ف سُٝٓا ٭ضض ايٛاقع، ؾإٕ ايعٴطٵ إٔ ٜهٕٛ ٖصا إٓٗر ٗ تؿػرل ايطٚا١ٜ َطابكّا ٚ

ٚٸبٳٜط٣ إٓاؾا٠ بٌ اؾٛابٌ ضٴ ، ؾُٝهٔ إٔ ٍ أٜهّاُا ٜؿٓو ٗ ؾُٗ٘ َٔ اؾٛاب ا٭

ٚٸ ػطٟٜ إع٢ٓ ايصٟ أضازٙ اٱَاّ  :ٍ، بإٔ ْكٍٛاٱبٗاّ َٔ اؾٛاب ايجاْٞ إٍ اؾٛاب ا٭

 آخط. س٠ ؾ٤ٞٷايطنا َٔ ايكاع

س ٚدٛز أقٌ ايكاعس٠ ٗ ٜ٪ِّ ×ٕ اٱَاّ ايطناإ :ّٚهٔ إٔ ْكٍٛ أٜهّا

ٔٵ ،اؾٛاب ا٭ٍٚ ٟٸ يه . ٚبكط١ٜٓ ×ي٘ َع٢ٓ ٚتؿػرل َٔ ايكاعس٠ نإ َطازّا ٫ ْسضٟ أ

َٔ ع٬َات  اؾٛاب ايجاْٞ ْعطف إٔ اٱَاّ َٓص ايبسا١ٜ مل ٜككس إٔ ايكاعس٠ ع١َْ٬

ض با٫ستُا٫ت إدتًؿ١ ٗ َع٢ٓ ايكاعس٠ آخط. ٚغأتعطٸ َع٢ٓٶ ُا قكسٙبٳبٌ ضٴ ،اٱَا١َ

 ؾا٤ اهلل تعاٍ. ٕٵإٗ إكاي١ ايتاي١ٝ 

 

دصٷ َٔ ٞ، ٖٚٛ َتٻيًشػٔ بٔ غًُٝإ اؿًٓ ،اؿسٜح ٗ نتاب كتكط ايبكا٥ط

. ٖٚٓاى إبٗاَات ٗ ٖصا (76)يػعس بٔ عبس اهلل ا٭ؾعطٟ ،نتاب بكا٥ط ايسضدات

ط َباؾط٠ ٗ ٚثٛقٓا بٗصٙ ٞ با٭ؾعطٟ، ا٭َط ايصٟ ٜ٪ثِّٚنٝؿ١ٝ اتكاٍ اؿًٓ ،بايهتا

 . (77)َٔ اٱطاي١ خٛؾّا; بصنطٖا ٗ اشلاَـ ٞ، أنتؿايطٚا١ٜ أٜهّا

 . «عٔ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ زلاٍ ،ثٓا َعا١ٜٚ بٔ سهِٝسسٻ»ايػٓس: 

ٚإناؾ١ إٍ  .(79)بايٛثاق١ كـَتٸ أٜهّا ِٝٚإبطاٖ .(78)٤ا٭د٬ٓ َٔ ِٝسه بٔ ١َٜعاٚ

ٔٸ(80)اٍشيو ض٣ٚ نتابٳ٘ بٓٛ ؾهٸ اي٬ؾت يًٓٛط أْ٘ اعتدل َٔ ايٛاقؿ١ ٗ بعض  . يه

ٚٵضٷ. ٖٚٓاى (81)إكازض ّٸ زٳ ٕعطؾ١ َصٖب ايطاٟٚ ٗ سكٍٛ ايٛثٛم يٓا بايطٚا١ٜ ٗ َجٌ  ٖا
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ٗ ايٛثٛم  ٗاّ ٜٛادٗٓا َع َؿه١ًٺ. ؾٗصا ا٫تٸ(82)ٖصٙ ايكه١ٝ إطتبط١ بأقٌ إصٖب

ُا بٳضٴ ٖٚٞ أْ٘ أخط٣ ع٢ً نٕٛ ايطدٌ َٔ ايٛاقؿ١ٝ ١. بٌ ّهٔ إٔ أنٝـ قط١ّٜٓبايطٚاٜ

 بٌ تٓافٺ ؾٗٓاى ،ايطٚا١ٜ ٖصٙ ْؿؼ ٖٛ ×إبطاِٖٝ ٗ إَا١َ ايطنا ؾٚو غببٴٜهٕٛ 

ٚٸ اؾٛاب ٔٸ. ٚايجاْٞ ٍا٭ ز َذطٸ بايطٚا١ٜ ٚثٛقٓا بعسّ زؾع٘ ّهٔ اٱؾهاٍ ٖصا يه

 ّ.ا تكسٻٗ نتاب كتكط ايبكا٥ط، نُ اشنطٖ

ست٢  بّاَتعكٸ ٚٗ إكابٌ ٜبسٚ َٔ بعض ايطٚاٜات إٔ ايطدٌ مل ٜهٔ ٚاقؿّٝا

ٍٳ بأْ٘ قاّ ظعٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ بػبب عساٚت٘ ٚعٓازٙ يًطنا بٌ ايٛاٖط أْ٘ نإ ، ×ْكٛ

×ٗ اؿرل٠ بٌ ايٛقـ ٚقبٍٛ إَا١َ ايطنا
ٌٸبٌ نإ ٜتهًٖ، (83) ٚاسذلاّ  أزبٺ ِ به

ح بأْ٘ َا ظاٍ ع٢ً َع أْ٘ قطٻ ،٬ف ايبطا٥ين ٚابٔ إهاضٟ ــ غ (84)َع اٱَاّ ايطنا

ِ ايٓذاؾٞ عًٝ٘ أْ٘ ضدع عٔ ٔ تطسټبٌ ايٛاٖط َ ،(85)٘ َع اٱَا٥ّ٘ ٗ ْٗا١ٜ يكاؾٚه

ٔٸ ْؿؼ ايٓذاؾٞ قاٍ ٗ تطْت٘ ٚأخٝ٘: (86)ايٛقـ ٗ ض٩ٜت٘ ناْا َٔ ايٛاقؿ١، ». يه

 .(87)«ا ٚٚقؿا عٔ ايكٍٛ بايٛقـؾٓه :ٞ عُٓٗا ٗ نتاب ايطداٍ سسٜجّاٚشنط ايهؿٸ

ٍٸ ،ٞ إٛدٛزٚقس ضادعتٴ ضداٍ ايهؿٸ ع٢ً َا شنطٙ ايٓذاؾٞ ٗ  ٚيٝؼ ؾٝ٘ َا ٜس

أخط٣ إٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ اعتدلٙ َٔ ايٛاقؿ١ ٗ  . َٚٔ د١ٗٺ(88)عٔ ايٛقـ ضدٛعُٗا َعّا

ٗاّ بايٛقـ ٗ ٖصا ايباب َٔ ٖٚٓاى ٬َسٛات ٗ ا٫تٸ ،×باب أقشاب ايهاِٚ

ٟٸ. (89)ضداي٘ ٍٕ ٚع٢ً أ ٫ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ ٚ ،َعاْسّا ايٛاٖط عسّ نٕٛ إبطاِٖٝ ٚاقؿّٝا سا

َٻ ٚع٢ً ؾطض ايتػًِٝ بعسّ ٚثاقت٘ أٜهّا .أٜهّا ثك١ّ  ;تٗاهب إٔ ٫ ْططح ٖصٙ ايطٚا١ٜ بطٴ

 ٚتٛقٝؿ٘ بايٛثاق١ ٗ إكازض.  ،ّ َٔ ايكطا٥ٔ إدتًؿ١ ع٢ً عسّ عٓاز ايطدٌٕا تكسٻ

ٔٸ ـ ٚتٴهعِّ ،ٗ نتاب كتكط ايبكا٥ط ٫ تعاٍ باق١ّٝ اٱؾها٫ت ٖصا، يه

 ٚثٛقٓا بهتاب٘.

 

َٳ ×٭بٞ عبس اهلل قًتٴ» . «×شاى أَرل إ٪ٌَٓ»؟ قاٍ: ÷ؾاط١ُ ٌ غػٻ ٔٵ: 

َٛنأْٸٚ : : ؾكًتٴ، قاٍ«و ب٘؟َا أخدلتٴ  تٳنِك  ونأْٸ»شيو َٔ قٛي٘، ؾكاٍ:  تٴُٵٞ اغتع

ٔٸ»عًت ؾساى، قاٍ: ؾكاٍ: دٴ ،قس نإ شاى ًٗا ٜػػِّ ٔٵمل ُٜه، ٜٚك١ْ; ؾإْٗا قس٫ِّ تهٝك

ُٵٜل، أقسِّ إ٫ٓ  .(90)««عٝػ٢؟ ًٗا إ٫ٓمل ٜػػِّ  َطِٜ  إٔ  تٳَا عً
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ٕٵ ٔٵٜمل  ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚإ ّهٔ تٛٚٝؿٗا ٗ  هٔ شلا اختكام بػػٌ اٱَاّ، يه

 ٚؾكّا ٜكّاإٔ ٜهٕٛ قسِّ ٫ بٴسٻبإٔ ْكٍٛ: إٕ اٱَاّ إعكّٛ  ،ّاإثبات ايكاعس٠ أٜه

ٜكٌ، ؾٓتٝذ١ تطبٝل اؿسٜح ع٢ً ٕعتكسات اٱَا١َٝ، بٌ ٖٛ ٗ أع٢ً زضدات ايكسِّ

 ً٘ اٱَاّ.إٔ ٜػػِّ ٫ بٴسٻاٱَاّ ٖٞ إٔ اٱَاّ 

ٔٸ  َٔ زقٝكّا ّ تعطٜؿّااٱؾهاٍ ايصٟ ّهٔ ططس٘ ٖٓا إٔ اؿسٜح ٫ ٜكسِّ يه

ٚيٛ نإ ٗ زضد١ أغؿٌ  ،ايكسٸٜل، ؾباٱَهإ إٔ ٜهٕٛ إطاز َٓ٘ َطًل ايكسٸٜل

ٌٕ ×إشا نإ تػػٌٝ ايهاِٚ :َج٬ّ، َٔ ضتب١ اٱَاّ أغؿٌ َٔ  قسٸٜل ٗ ضتب١ٺ بٝس ضد

ٍٸ ،ؾٗصا نافٺ ٗ قسم ايطٚا١ٜ ×اٱَاّ ايطنا ٌ نطٚض٠ ع٢ً إٔ ايصٟ ٜػػِّ ؾ٬ تس

َا ضأٜتٴ بعس خكٛقّا بٌ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ قسٸٜكّا آخط. ،إٔ ٜهٕٛ إَاَّا ٫ بٴسٻاٱَاّ 

ُٸ «ايكسٸٜل»ٗ بعض ايطٚاٜات إط٬م   . (91)أٚ غرلٙ ، نأبٞ شضٛ^١ع٢ً غرل ا٭٥

ٔٵ ّٴ ٚدٛز قسٸٜٕلبٳضٴ يه  ×إ٪ٌَٓ آخط غرل أَرل ُا ٜبسٚ َٔ غٝام ايطٚا١ٜ عس

ٌٷ÷ٌ ايػٝس٠ ايعٖطا٤سٌ غػٻ ٜل َا ٜػاٟٚ ضتب١ ع٢ً إٔ إككٛز َٔ ايكسٸ ، ؾٗصا زيٝ

 .^إعكٌَٛ

ٔٵ ٜٵ ناْا ’ذاب عٓ٘ بإٔ اؿػٌُٓا ٜٴبٳضٴ يه  ٚمل ،ايعكط شاى ٗ َٔٛدٛزٳ

ٌٷ ؾٗصا .إَاَتُٗا ٗ ؾوٛ ٚدٛز عسّ َع ،ايطٚا١ٜ ٗ ٜكٌايكسِّ َٔ ٜٴعتدلا  ٚدٛز ع٢ً زيٝ

ٔٸ طقٹػٳ ٖٚٛ ،ؾُٝٗا ايػػٌ َٔ َإْع ًُإ غ إٕ :ْكٍٛ إٔ ّهٔ ؾش٦ٓٝصٺ. ٚايطؿٛي١ٝ ايػ

ٔٵ ،ـ ^أغؿٌ َٔ إعكٌَٛ ٚيٛ ٗ ضتب١ٺـ ٜكٌ ناْٛا َٔ ايكسِّ ٚ... أٜهّا نإ  يه

طٚا ٗ َنٖٚٛ عسّ قطَٝٸتِٗ يًػٝس٠ ايعٖطا٤، ؾٮدٌ شيو مل ٜٴصٵ ،َاْعٷ ؾِٝٗ أٜهّا

 ايطٚا١ٜ.

ٔٵ  اٱَاّ إٔ يٓا ٜٔبِّ «...إ٫ٓ ًٗاػػِّٜ هٜٔمل » :رلّهٔ ايكٍٛ بإٔ تعب يه

ٝٸ ٚأْٗا مل تهٔ َٛدٛز٠  ،ٝس ايصٟ ناْت ي٘ ٖصٙ ايك٬س١ٝايٛس ؿدلاي ٖٛ ×ّاعً

مل ٜبًػا اٱَا١َ ٗ تًو ايؿذل٠. ؾإككٛز َٔ  أٜهّا ’ٕ اؿػٌٓأٚ ،ٗ غرلٙ أبسّا

ٛٸ  ٠ ٗ ض١ٜ٩ اٱَا١َٝ.ايكسٸٜل ٗ ايطٚا١ٜ ضتب١ تػاٟٚ اٱَا١َ ٚايٓب

عطؾ١ تأضٜذ ٚؾا٠ عجتٴ ٗ إكازض اٱغ١َٝ٬ ٕ َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط تاضى١ٝ أٜهّا

ٌٸ ٚٚدستٴ ؟أٚ بعسٙ ×، ٌٖ ناْت قبٌ عطٚز إػٝض÷ايػٝس٠ َطِٜ  إٔ ايكه١ٝ ق
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×ٝت بعس عطٚز إػٝض. ٚضز ٗ بعض إكازض أْٗا تٛٚؾ(92)خ٬فٺ
٘ يٝؼ ضٚا١ٜ . يهٓٸ(93)

بٌ قطٸح ٗ بعض ٖصٙ إكازض بإٔ ٖصٙ ض١ٜ٩ ايٓكاض٣.  ،^أٚ أٌٖ ايبٝت ايٓيبٸعٔ 

. ؾايٛاٖط عسّ (94)ٝت قبٌ عطٚد٘ز ٗ بعض ضٚاٜات اٱَا١َٝ أْٗا تٛٚؾأخط٣ ٚض َٚٔ د١ٗٺ

 ـ ٚثٛقٓا بايطٚا١.١ٜ ٗ ٖصا اٱطاض تهعِّٚدٛز ؾٛاٖس تاضى١ٝ قٜٛٸ

ٖٓبايصنط إٔ أططح ٖصا ايػ٪اٍ أٜهّا ٚدسٜطٷ ا شنطٙ : ٕاشا اْسٖـ ايطاٟٚ 

نٝؿ١ٝ غػٌ  أخط٣ ٗ تًو ايؿذل٠ ؼهٞ ؟ ٌٖ ناْت ٖٓاى ضٚاٜاتٷ×اٱَاّ ايكازم

ٌٕ ٔٸػٳآخط؟ َع ايػٝس٠ ايعٖطا٤ بؿه ١ ٖٞ ٚدٛز إٔ ايعًٓ ب َا ضأٜتٴ َٔ إكازض أٚ

ٍٸ، ٚ(95)ٌ إطأ٠ضٚاٜات تطؾض إٔ ايطدٌ ٜػػِّ ع٢ً  يٝػت ايع١ً ٚدٛز ضٚاٜات تاضى١ٝ تس

ٝٳس أَرل إ٪ٌَٓ  .×خ٬ف َا ؼهٝ٘ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ تػػًٝٗا بٹ

 

عٔ أٓس بٔ قُس بٔ أبٞ  ،، عٔ أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٠٢ َٔ أقشابٓاعسٸ»

 .(96)«×عٔ أبٞ عبس اهلل  ،ٌعٔ إؿهٻ ،عٔ عبس ايطٓٔ بٔ غامل ،ْكط

ٚٸ  .(97)ٗ ٚثاقتِٗ ٫ ؾٳٖوٚ ،٫٤ٕ ٗ ٖصا ايػٓس َٔ ا٭د٬ٓٚايطد٬ٕ ا٭

 ٜٚبك٢ ايه٬ّ ٗ ايطدًٌ اٯخطٜٔ: 

ٔٸ .(98)ؿ٘ ابٔ ايػها٥طٟنعٻ :ايطٓٔ بٔ غامل عبس ضٚٚا  (99)١إؿاٜذ ايج٬ث يه

ٖٛ ايبعْطٞ.  . نُا إٔ ايطاٟٚ عٓ٘ ٖٓا أٜهّا(101)ٚابٔ أبٞ عُرل (100)عٓ٘، نايبعْطٞ

أخط٣ ٖٓاى إؾها٫ت ٗ ا٫نتؿا٤ بتهعٝـ ابٔ ايػها٥طٟ، نعسّ ثبٛت  َٚٔ د١ٗٺ

 ْٚؿ٤ٛ تهعٝؿات٘ َٔ ؼًٌٝ إً. ،ْػب١ ايهتاب إيٝ٘

. ٖٚٓاى عسزٷ َٔ (103)ٚابٔ ايػها٥طٟ (102)اؾٞؿ٘ ايٓذعٻ: نٌ بٔ عُطإؿهٻ

َٸ ٚبعهٗا قشٝش١ ايػٓس. ٚٗ إكابٌ ض٣ٚ عٓ٘  ،(104)٘ ٗ ضداٍ ايهؿٞايطٚاٜات ٗ ش

ٖٓاى ٚ. (106). ٚض٣ٚ عٓ٘ دعؿط بٔ بؿرل ايصٟ ٜطٟٚ عٔ ايجكات(105)١بعض إؿاٜذ ايج٬ث

ايكاؿٌ َٔ ايؿكٗا٤  ٚعسٸٙ إؿٝس أٜهّا .ٚبعهٗا قشٝش١ ايػٓس ،ضٚاٜات ٗ َسس٘

×١ أبٞ عبس اهللَٚٔ خاقٸ
ُٳ(107) ٚا٭َط ٗ  ،ٜكتٓع بٗصٙ ايكطا٥ٔ ؾايطدٌ عٓسٙ ثك١ْ ٔٵ. ؾ

ٌٷبٳتهعٝؿ٘ َٔ قٹ ٝٸ أغًب تهعٝؿاتِٗ ؾإٕ ;ٌ ايٓذاؾٞ ٚ... غٗ ٛٸ ١َْبٓ  ع٢ً ايطَٞ بايػً

 ّ.ب ض٩ٜتِٗ، نُا تكسٻػٳَع
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ؿٞ ٗ إثبات ٜه (ٌتٛسٝس إؿهٻـ )إٕ نتاب٘ إعطٚف ب &ايػٝس اـ٥ٛٞ ٚبٓٛط

َٸداْب ض . ٚإْ٘ ضدٻ(108)د٬يت٘ ٗا، ١ نًٓد٬ي١ ايطدٌ بسيٌٝ نعـ ايطٚاٜات ايصا

عًُٗا إٍ أًٖٗا،  َٔ ضزٸ ٫ بٴسٻ» أٜهّا ث١ٖٚصٙ ايج٬ ش١،ٝقش اتٜباغتجٓا٤ ث٬خ ضٚا

سٙ إٔ ايطٚاٜات ٗ َسس٘. ٜٚ٪ِّ «ّ َٔ ايطٚاٜات ايهجرل٠ إتهاؾط٠ؾإْٗا ٫ تكاّٚ َا تكسٻ

ٔٸ ،×ٗا عٔ ايكازمعاضن١ نًٓإت ١ عٔ ايهاِٚ إازس١ َطٜٚٸ ايطٚاٜات يه

ّٸ، ا٭َط ايصٟ ٜبِّأٜهّا ’ٚايطنا  ،(109)َا ١ٺعًٓ ٭دٌ نإ ×ايكازم ٔ يٓا إٔ ش

َٸ إسس٣بطدٛع٘ ٗ  َع ٚدٛز تكطٜٕض خكٛقّاٚ ٌٷايطٚاٜات ايصا  ،١. ٚايبشح سٛي٘ طٜٛ

ُٳٚ  قشٝش١.  ٔ ؾايطٚا١ٜ َٔ دٗت٘ أٜهّاٜكتٓع بٗصٙ ايكطا٥ ٔٵأنتؿٞ بٗصا إكساض، ؾ

طْا َٔ اٱؾها٫ت ٗ ٚثاق١ عبس ايطٓٔ بٳؾاـ٬ق١ إٔ ايطٚا١ٜ قشٝش١ إشا عٳ

 ٌ بٔ عُط. بٔ غامل ٚإؿهٻ

 

×

ايعبس  زلعتٴ»: ×٫بٓ٘ اٱَاّ ايهاِٚ ×١ إط١ٜٚ عٔ اٱَاّ ايكازمايٛقٝٸ

ٕٓ ،×ٜعين َٛغ٢ بٔ دعؿط ،ايكاحل ٗ َطن٘ ايصٟ  ×ا ٚقع أبٛ عبس اهللٜكٍٛ: 

ٌ ًت أبٞ، ٚا٭١ُ٥ ٜػػِّؾإْٞ غػٻ ;غرلى  ًٞػٵُغ  ٫ ًٜٞ ،َه٢ ؾٝ٘ قاٍ يٞ: ٜا بينٸ

ٌ ١ ٜػػٌِّ أبٞ أباٙ، ٚاؿذٸغػٻٚ ًت أبٞ،ؾإْٞ غػٻ». ٚٗ ايس٥٫ٌ: (110)«بعهِٗ بعهّا

َٹ ،ٜا بينٸ»ٓاقب: . ٚٗ إ(111)«١اؿذٸ غرلى، ؾإٕ اٱَاّ ٫  أسسٷ  ًينؾ٬ ٜػػِّ تټإشا أْا 

 . (112)«إَاّ ً٘ إ٫ٜٓػػِّ

 

ٔٵٚايس٫ي١ ؾٝٗا ٚانش١ْ سٝح إٕ إداطب ٗ ٖصا اؿسٜح ٖٛ اٱَاّ  . يه

. ٚٚضز (113)ؾٝشتٌُ أْ٘ مل ٜهٔ َع٢ٓ ع١َ٬ اٱَا١َ ،٫ ْٗٛض ايؿٝع١ ،×ايهاِٚ

×يه٬ّ ٗ بعض ايطٚاٜات عٔ اٱَاّ ايباقطَجٌ ٖصا ا
ٔٸ(114) ايكشٝض أْ٘ عٔ  . يه

 ;رلبك أبٛ ٖٚٛ ،ؾُٝٗا ايطاٟٚ ٚاؼاز ;َتُٓٗا شازاتٸ: َٓٗا ،قطا٥ٔ يٛدٛز ;×ايكازم

عٞ أْ٘ ٫ ٜٛدس أرٷ يٲَاّ ايكازم بٗصا ا٫غِ ٜسٸ َع ،ُٗاٝٵنًَ ٗ اهلل عبس ٚشنطٴ

 اٱَا١َ.
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ٞٸسسٻ :أخدلْا أٓس قاٍ :ٚض٣ٚ اؿػٔ قاٍ»ا١َ: ٚٗ ز٥٫ٌ اٱَ  ثٓا قُس بٔ عً

ٞٸ ،ايكرلٗ  . «عٔ أبٞ بكرل ،عٔ أبٝ٘ ،عٔ اؿػٔ ،بٔ قُس عٔ عً

. (115)ٗ بسا١ٜ ايػٓس ٖٛ ابٔ َتٌٝ، َٔ ٚدٛٙ ا٭قشاب اؿػٔوتٌُ إٔ ٜهٕٛ 

ٟٸ ايكطٕ  ؾٝبسٚ أْ٘ تٛٗ ٗ بسا١ٜ ،ٜطٟٚ عٔ أٓس بٔ قُس ايدلقٞ ٖٛساٍ  ٚع٢ً أ

ٔٸ  ،ٖـ، ؾايطٚا١ٜ َطغ411١ًْتٛٗ بعس غ١ٓ ـ ـ ز٥٫ٌ اٱَا١َ َ٪ٚيـ ايطدلٟ  ايطابع، يه

ٚٸعسزٷ َٔ ايٛغا٥٘ بٌ إ٪ٚي اصنط ؾٜٝٗٴٚمل   ٍ ٗ ٖصا ايػٓس. ـ ٚايطاٟٚ ا٭

. ٚاغتجٓاٙ ابٔ (117)ـ ٗ إكازض ايطداي١ٝٚقس نٴعِّ .(116)ٖٛ أبٛ زل١ٓٝ ٚايكرلٗ

يهِٓٗ اغتجٓٛا  ،٤. ٚض٣ٚ ُنتٴبٳ٘ بعضٴ ا٭د٬ٓ(118)٠ ْٛازض اؿه١َُٔ ضٚا ايٛيٝس أٜهّا

٘ٺ»َٔ ضٚاٜتٗا  ٛٸ َا نإ ؾٝٗا َٔ ؽًٝ أٚ تسيٝؼ أٚ ٜٓؿطز ب٘ ٫ٚ ٜعطف َٔ غرل  أٚ غً

ٌٕا٭َط ايصٟ ٜبِّ ،(119)«ططٜك٘ ّٳ اعتُازِٖ ع٢ً ايطدٌ بؿه  خكٛقّاٚقطٜض،  ٔ عس

ٛٸ بايهصب ْاؾ٦ّا ٗاَ٘بكط١ٜٓ ايكٝس ا٭خرل. ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ اتٸ ، نُا َٔ ايطَٞ بايػً

 ٗ نإ ْ٘أ ٌكاحملٚك بعض ض١ٜ٩ ٜبسٚ َٔ غٝام نًُات ايٓذاؾٞ ٚابٔ ايػها٥طٟ. ٚٗ

َٸ ٚثاقت٘ تهٔ ؾًِ ا٭قشاب نتب ططٜل ـ  َعطٚؾ١ ناْت ايهتب ٭ٕ; يسِٜٗ ١ٖا

 ٛز ُنتٴبٺ يًطدٌ، بٌ ناْت ُنتٴب٘ٚد تكسّ ٚقس ،ـ ٢إعًٓ ٗ َجًٗا ّتكسٻ نُا

ٚمل ٜهٔ ايطدٌ ٗ ٖصا  ،ُ٘ا نإ اؿسٜح ٖٓا َٔ ْؿؼ ُنتٴببٳ، ؾطٴ(120)نجرل٠ّ

أخط٣ يٛ نإ ايطاٟٚ يًشسٜح ٖٓا  ططٜل إٍ نتب اٯخطٜٔ. َٚٔ د١ٗٺ زاؿسٜح فطٸ

إِْٗ ضٚٚٙ َع ايكٝٛز اييت شنطٖٚا،  :ٖٛ ْؿؼ ابٔ ايٛيٝس ٚأَجاي٘ ٭َهٔ إٔ ْكٍٛ

َٔ أسازٜج٘ إٓؿطز٠ إبت١ًٝ بإؿانٌ.  إٕ اؿسٜح يٝؼ :ٚبايتايٞ ٭َهٔ إٔ ْكٍٛ

ٔٸ ِٗ با٭خص آخط، ٖٚٛ ايدلقٞ إتٻ ا٭َط يٝؼ نصيو، ؾإٕ ايطاٟٚ عٓ٘ ٖٓا ؾدلٷ يه

 عٔ ايهعؿا٤ ٚاعتُاز إطاغٌٝ.

ٞٸ ٚاؿػٔ ايجاْٞ َٔ  ٖٚٛ أٜهّا ،بٔ أبٞ ٓع٠ ٗ ايػٓس ٖٛ اؿػٔ بٔ عً

َټ ،ض٩ٚؽ ايٛاقؿ١ عًٞ بٔ  :ٗ يػإ نجرلٜٔ، َجٌ ٘ أٜهّا٘ ٚتهعٝؿَجٌ أبٝ٘. ٚقس ٚضز ش

 . (124)ٞ، ٚايهؿٸ(123)ٚٓسٜٚ٘ ،(122)اٍٚاؿػٔ بٔ ؾهٸ ،(121)اٍاؿػٔ بٔ ؾهٸ

ٍٸبٳٚٗ إكابٌ ٖٓاى قطا٥ٔ عهػ١ٝ ضٴ بٗا ع٢ً ٚثاقت٘: ض٣ٚ عٓ٘  ُا ٜػتس

ٞټ  (126)اضاتٜٗ أغٓاز ناٌَ ايع . ٖٚٛ َٛدٛزٷ(125)١ٖٚٛ َٔ إؿاٜذ ايج٬ث ،ايبعْط
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ُٸٞ رلٚتؿػ . َٚٔ د١ٗ (128). ٚشنطٙ ايكسٚم َٔ ١ًْ أقشاب ا٭قٍٛ إعتُس٠(127)ايك

إٕ أخص إؿاٜذ عٔ : ُا ٜكاٍبٳ. ٚضٴ(129)ُا ناْت ٖصٙ ايتهعٝؿات ٭دٌ َصٖب٘بٳأخط٣ ضٴ

ُا ْكٍٛ بٳٚضٴ .نإ قبٌ ٚقؿ٘. ٫ٚ أزضٟ ٚدٛز ؾذل٠ قبٌ ايٛقـ يًشٳػٳٔ اؿػٔ أٜهّا

َع  خكٛقّاٚ ،(130)نايبعْطٞ ،عٓ٘ ٤بٛدٛز تًو ايؿذل٠ بكط١ٜٓ ضٚا١ٜ بعض ا٭د٬ٓ

ّ. ايكطٝع١ ايؿسٜس٠ اييت سكًت بٌ اٱَا١َٝ ٚايٛاقؿ١ٝ بعس ٚٗٛض ايٛقـ، نُا تكسٸ

عًٞ بٔ ٭ٕ ايطاٟٚ عٓ٘ ٖٓا ٖٛ  ;ّ ٗ أبٝ٘ ـَجٌ َا تكسٸ ٫ ٜؿٝس ٖٓا ـ ُاَّا يهٓ٘ أٜهّا

ٍٷ ،قُس  . ، ٚيٝؼ َٔ أٚي٦و إؿاٜذ أٜهّاٖٚٛ فٗٛ

ٞٸ رلٚايطاٟٚ عٔ أبٞ بك ، (131)َٔ ض٩ٚؽ ايٛاقؿ١ ،بٔ أبٞ ٓع٠ ايبطا٥ين ٖٛ عً

ٍٸ ع٢ً قسس٘ ٗ نتبِٗ،   (132)ايكسٚمنٚقس شنط نجرلٷ َٔ ايكسَا٤ َا ٜس

ٔٸ بعض ايطدايٌٝ قا٥ًٕٛ بإٔ أخص إؿاٜذ عٓ٘ نإ (134)ايطٛغٞٚ (133)ٞٚايهؿٸ . يه

َع  ّاخكٛقٚ ،(135)١نإؿاٜذ ايج٬ث ،٤ عٓ٘بكطٜٓ٘ ضٚا١ٜ بعض ا٭د٬ٓ ;قبٌ ٚقؿ٘

بطبٝع١ اؿاٍ ٚايكطٝع١ ايؿسٜس٠ اييت سكًت بٌ اٱَا١َٝ ٚايٛاقؿ١ٝ بعس ٚٗٛض ايٛقـ، 

ٔٸ ٭ٕ ايطاٟٚ عٓ٘ ٖٓا ٖٛ  ;ٖصا إب٢ٓ ٫ ٜؿٝس ٖٓا ٜبعس أخص ٖ٪٤٫ عٓ٘ بعس ايٛقـ. يه

ٌّ ،ابٓ٘ اؿػٔ  ٚيٝؼ َٔ أٚي٦و إؿاٜذ.  ،ٖٚٛ ٚاقؿ

ٞٸٚضٴ»ٚٗ غٓس إثبات ايٛق١ٝ:   .«عٔ أبٞ بكرل ،بٞ ٓع٠ ايجُايٞبٔ أ ٟٚ عٔ عً

 .(136)«ايبطا٥ين»ـ َٔ َكشٻ أٜهّا «ايجُايٞ»بٔ أبٞ ٓع٠، ٚاؾايطٚا١ٜ َطغ١ًْ إٍ 

 .آؾٛب أٜهّاٗ َٓاقب ابٔ ؾٗط ٚايطٚا١ٜ َطغ١ًْ

ٌّٜٚبسٚ َٔ ْٝع َا تكسٻ َٔ  ٬ بٴسٻ، ؾ١َٝٔ قٹبٳٌ ض٩ٚؽ ايٛاقؿ ّ إٔ اؿسٜح َطٚ

  ٭ْ٘ يكاؿِٗ. ;ب٘ ٗ ا٭خص ٕضصٳإٔ ْهٕٛ ع٢ً سٳ

 (إثبات ايٛق١ٝ) ٞ٘ بكطف ايٓٛط عٔ بعض اٱؾها٫ت ٗ نتابٖٚصا نًٓ

 ؿُٝٗا.َٚ٪ٚي (،ز٥٫ٌ اٱَا١َ)ٚ

ٌٸ َټ ْٕٛط ؾايٓتٝذ١ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ق نٛدٛز ض٩ٚؽ  ،كتًؿ١ َٔ دٗاتٺ ٌٕٚتأ

ٞٸٙ، ٚاتٸغٓس ايٛاقؿ١ٝ ٗ ٔ إٔ بٔ قُس، ؾ٬ ّه ٗاّ أبٞ زل١ٓٝ بايهصب، ٚدٗاي١ عً

ٍٸ ٗ َجٌ ٖصا إٛنٛع اـطرل، ؾإٕ زٚاعٞ اؾعٌ  خكٛقّاٚبٗا ع٢ً إطًٛب،  ٜػتس

 .ّا١ دسٸٗ ايكهاٜا إطتبط١ بإصٖب قٜٛٸ

ّ بٔ أبٞ ايػُاٍ اييت تكسٻبطاِٖٝ إضٚا١ٜ  :خاضد١ٝ، ٖٚٞ ٖٓاى قط١ْٜٓ، ٖٚصا
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ٕ إبطاِٖٝ ، سٝح إ×س ٚدٛز ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٔ ايكازمشنطٖا، ؾإٕ تًو ايطٚا١ٜ ت٪ِّ

، نُا ×عٔ ايكازم ح ٗ تًو ايطٚا١ٜ بإٔ ٖصٙ ايكاعس٠ قس ٚقًت إيِٝٗ بطٚا١ٜٺٜكطِّ

×عٔ ايكازم إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٓا أٜهّا
زلع ايطٚا١ٜ َٔ إبطاِٖٝ وتٌُ إٔ  ،ْعِ. (137)

ٔٸ ٚتكطٜط ٚدٛز قاّ بتأٜٝس  ×اٱَاّ ايطنا ح بإٔإبطاِٖٝ ٜكطِّ ْؿؼ ايبطا٥ين، يه

ٖٞ ْؿؼ ايطٚا١ٜ اييت ٜطٜٚٗا  ×سٖا ايطناإٔ ايكه١ٝ اييت أٜٻ ؾُٝهٔايكاعس٠. ٖصٙ 

ِٸ ُابٳأبٛ بكرل ٖٓا. ٚبايتايٞ ضٴ إٍ ضٚا١ٜ ابٔ  أبٞ بكرلضٚا١ٜ  ْكٍٛ عكٍٛ ٚثٕٛم َع ن

ع٢ٓ ايصٟ إإٔ ْٓٛط إٍ إع٢ٓ ايصٟ ٚضا٤ٖا، ٌٖ ٖٛ ْؿؼ  ٬ بٴسٻأبٞ ايػُاٍ. ٚعًٝ٘ ؾ

ٕٵ يصيو نًٓ٘غأتعطض ٚ ؟طأ ايٛاقؿ١ٝ ٗ ؾُٗٗاأضازٙ ايٛاقؿ١ أٚ شلا َع٢ٓ آخط ٚأخ ؾا٤  إ

 اهلل ٗ إكاي١ ايتاي١ٝ.
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 يف الكضاء اإلسالوي العاده يات غري املشمىةقمِّاألحّل 

 وَ وٍظور فكْ اإلواوّية
 

 

ايعازٍ َٔ إػا٥ٌ اؾٖٛط١ٜ ٚا٭غاغ١ٝ ٗ غٝاز٠ سٸ قٛاعس ايذلاؾع ايكها٥ٞ عٳتٴ

، ٫ٚ هٛظ ايعٌُ ايكإْٛ ٚبػ٘ ايعسٍ ٚاؿؿاٚ ع٢ً سكٛم اٱْػإ; ٭ٕ ايعساي١ سلٌّ

ْٙٛٵغٓكع ٗ َػبٸ١ ايًِٛ ٚاَؾ ، ٚإ٫ٓاع٢ً خ٬ؾٗ  ض، ٚػاٌٖ سكٛم إٛاط١ٓ. ٖٓاى اضتبا

ٗ اؿكٝك١ إٕ ايعساي١ تعين ايػًٛى ٚثٝل بٌ ايعساي١ َٚؿّٗٛ اسذلاّ اؿكٛم ٚضعاٜتٗا. ٚ

ٚإٓاقض  ،إتطابل َع ايكإْٛ; ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايًِٛ ٖٛ ايػًٛى إدايـ يًكإْٛ

ؾدك١ٝ ؼت غكـ ايكإْٛ،  ؿكٛم اٱْػإ. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ايكها٤ ايعازٍ قه١ُْ

 ٚاسذلاّ سكٛم إٛاط١ٓ، ٚأضن١ٝ يبػ٘ غٝاز٠ ايكإْٛ. ٚقس متٸ تِٓٛٝ ٖصٙ اؿكٛم

 بٛاغط١ إعاٜرل ايٛط١ٝٓ ٚايعا١ٕٝ ٗ إطاض بعض ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس.

ٌٸ شلصٙ  ٫ بٴسٻاـ٬ؾات; ٚعًٝ٘  يكس متٸ تأغٝؼ احملانِ َٔ أدٌ إقا١َ ايعسٍ ٚس

ض ٚٵػ١ َٔ إٔ تهٕٛ ؾسٜس٠ ا٫ٖتُاّ بأزا٥ٗا ٚايكٝاّ بٛادباتٗا. إٕ يًُشانِ ايسٻإ٪غٸ

ِٸ ل ٖصٙ ا٭ٖساف ١ ايكها١ٝ٥، ٚيهٞ تتشٖكٗ ؼكٝل أٖساف ٚغاٜات ايػًط ا٭ٖ

ٌٕ أندل هب ايعٌُ ع٢ً َطاعا٠ بعض ا٭قٍٛ ايها١َٓ يػ١َ٬ ٚقٛاب١ٝ  بؿه

 ا٭سهاّ ٚعساي١ ايكطاضات.

سٝح ؾاع بػ٘ أعاخ سكٛم اٱْػإ، ٚٚدٛب ضعاٜتٗا َٔ  ،ٗ ايعكٛز ا٭خرل٠»
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ؾٓا١ٝ٥، ْؿاٖس إٔ ايكٛاٌْ ايكها١ٝ٥ ٚا :ٌ ْٝع ايؿطٚع اؿكٛق١ٝ، َٚٔ بٝٓٗابٳقٹ

ل َٔ كايب ا٭١ُْٛ ايتشكٝك١ٝ، ٚايًذ٤ٛ إٍ ا٭١ُْٛ اؿكٛق١ٝ ٗ ططٜكٗا إٍ ايتدًٗ

ٗا١َٝ، ٚتكبٸ ْٝع اؾٗٛز ٗ ؼكٝل ايكها٤ ايعازٍ، ٚايػعٞ إٍ َطاعا٠ ا٭١ُْٛ ا٫تٸ

: إٕ اؿكٛم ايؿطز١ٜ ٗ ْٝع َطاسٌ اٱدطا٤ات ايكها١ٝ٥. ّٚهٔ ايكٍٛ باختكإض

ٔ َٔ اؿؿاٚ ع٢ً ايتٛاظٕ بٌ َكاحل اجملتُع ا٤ إِا ٜهٕٛ عاز٫ّ إشا ُٖهايكه

ٌٸِٗ، ٚإٔ ىهع إتٻٚسكٛم إتٻ ١ٜ ٗ أدٛا٤ تهُٔ ي٘ ناٌَ اؿطٸ ِٗ يًشان١ُ ٗ ٚ

ٓا ٗ ٖصا ايتشكٝل ـ بعس بٝإ إؿطزات ٚإكطًشات ٝٵ. ٚقس غعٳ(1)«ايسؾاع عٔ ْؿػ٘

ٚد١ٗ اض ٗ ايكها٤ اٱغ٬َٞ َٔ ها٤ ٚقان١ُ ايهٓؿا٭غاغ١ٝ ـ إٍ عح قٛاعس ايك

 .ؿك٘ اٱَاَٞاي ْٛط

 

 َٔ اٱؾاض٠ إٍ تعطٜـ ايهاؾط: ٫ بٴسٻقبٌ ايسخٍٛ ٗ قًب ايبشح 

َع٢ٓ ْؿٞ ايؿ٤ٞ، أٚ َٔ ايـ  ،«ُنؿط»َٔ ايـ  إٕ إع٢ٓ ايًػٟٛ يًهاؾط َأخٛشٷ

 .(2) ايؿ٤َٞع٢ٓ إخؿا٤ ٚغذل «طايَهِؿ»

ٌٸ»إٕ ايهاؾط ٗ إكطًض ايؿكٗٞ، نُا ٚضز ٗ تعطٜـ ايؿكٗا٤:  خطز  ٔٵَٳ ن

َٳ ،غ٬ّعٔ اٱ  .(3)«، ناـٛاضز ٚايػ٠٬ٚدشس َا ٜعًِ َٔ ايسٜٔ نطٚض٠ّ اْتشً٘ ٔٵأٚ 

 :ٚقس شنط ايؿكٗا٤ اٯخطٕٚ َا ٜؿب٘ ٖصا ايتعطٜـ يًهاؾط، َٚٔ شيو

َٳإ»سٝح قاٍ:  ،َا أٚضزٙ ايػٝس ايٝعزٟ ي١ٖٝٛ يٮ َٓهطّا نإ ٔٵطاز بايهاؾط 

إٍ نْٛ٘  َع ا٫يتؿات ،َٔ نطٚضٜات ايسٜٔ ٚ نطٚضّٜاأأٚ ايتٛسٝس أٚ ايطغاي١ 

 .(4)«ْهاض ايطغاي١إْهاضٙ إٍ إعٝح ٜطدع  ;نطٚضّٜا

َٳ»ٗ تعطٜـ ايهاؾط:  &ٚقاٍ اٱَاّ اـُٝين اْتشٌ غرل  ٔٵايهاؾط ٖٛ 

، عٝح ٜطدع دشٛزٙ إٍ إْهاض ٔ ايسٜٔ نطٚض٠ّغ٬ّ، أٚ اْتشً٘ ٚدشس َا ٜعًِ َاٱ

 .(5)«ايطغاي١

َٸ ل َا ٜتعًٖ ١ ٗٚبعس بٝإ َؿّٗٛ ايهؿط ٚايهاؾط ْٓتكٌ إٍ بٝإ ايكاعس٠ ايعا

ايكها٤ ايعازٍ  عكٛم إٛاط١ٓ بايٓػب١ إٍ غرل إػًٌُ، يٓٓتكٌ بعس شيو إٍ سلٸ

 ا١َٝ.ايكها٤ اٱغ٬َٞ، ٗ ن٤ٛ ؾك٘ اٱَ فاٍاض ٗ يًهٓؿ
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َٸ ّا ٗ خكٛم سكٛم إٛاطٌٓ َٔ غرل يكس شنط ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ أق٬ّ عا

 إػًٌُ. ٚع٢ً أغاؽ ٖصا ا٭قٌ ؾإٕ ْٝع اؿكٛم ٚايٛٚا٥ـ اييت تعتدل َؿطٚع١ّ

غ٣ٛ  ،غرل إػًٌُبايٓػب١ إٍ إٛاطٌٓ َٔ  سٸ نصيو َؿطٚع١ّعٳيًُٛاطٌٓ إػًٌُ تٴ

شلِ »عسز قًٌٝ َٔ إٛاضز اؾع١ٝ٥. ٚقس اؾتٗط ٖصا ا٭قٌ ٗ َكطًض ايؿكٗا٤ بأقٌ: 

أخط٣: إٕ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ غٛا٤ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  . ٚبعباض٠ٺ«َا يٓا ٚعًِٝٗ َا عًٝٓا

ٓؿٞ ٔ ٗ أنجط إٛاضز، ٚإِْٗ َتػإٚٚ ٗ اؿكٛم ٚايتهايٝـ. إٕ إٛاضز اييت تإكِّ

ٕ إٔ ٚٵَٛاضز ا٫ؾذلاى، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿكٗا٤ ٜطٳ َكابٌسٸ ؾ٦ّٝا ٗ عٳايتػاٟٚ بِٝٓٗ ٫ تٴ

 ا٭قٌ ٗ ايكٛاٌْ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتػاٟٚ ٗ اؿكٛم بٌ إػًٌُ ٚغرلِٖ.

شٳا َقبٹًُٛا ٔإ»تكٍٛ:  |ا٭نطّ َأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸ ٚٗ تأٜٝس ٖصا ا٭قٌ ٖٓاى ضٚا١ْٜ

َٻ١ٹ َؾ ٌٳعٳِكسٳ ايصِّ ُٹ ُٴػٵًٹ َٳا عٳ٢ًَ اِي ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٚٳعٳًَ ٌٳ  ُٹ ُٴػٵًٹ َٳا يٹًِ ِٵ  ٗٴ ٕٻ َي ِٵ َأ ٗٴ ُٵ  .(6)«َأعٵًٹ

ٞٸٚضٴ إِْٗ طغرل إػًٌُص إِا قبًٛا عكس »أْ٘ قاٍ َا َعٓاٙ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ عً

َٸ١ ستٸ  .(7)«٢ تهٕٛ أَٛاشلِ َجٌ أَٛايٓا، ٚزَا٩ِٖ َجٌ زَا٥ٓاايص

ٗ إكازض ايطٚا١ٝ٥ إعتدل٠، َٚا شنط ؾٝٗا  زٵٔطتٳإٔ ضٚاٜات ٖصا ايباب مل  إ٫ٓ

 .(8)ٜعاْٞ َٔ نعـ ايػٓس

ٌٳ» :إٕ ضٚا١ٜ ُٹ ُٴػٵًٹ َٳا عٳ٢ًَ اِي ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٚٳعٳًَ ٌٳ  ُٹ ُٴػٵًٹ َٳا يٹًِ ِٵ  ٗٴ ا٫غتٓاز إيٝٗا  اييت متٸ ،«َي

ٝٵسٳ .َٔ ايٓاس١ٝ ايػٓس١ٜ ٗ ٖصا ايػٝام، قشٝش١ْ ; قشٝض ا٫غتس٫ٍ بٗا غرلٴ ططٜلٳإٔ  بٳ

َٸ ١ ٗ ٖصا اؿسٜح ظُٝع ططق٘ غرل قشٝض; ٭ٕ َع٢ٓ إٔ إضداع ايهُرل إٍ أٌٖ ايص

ايهُرل ٜطدع إٍ غرل إػًٌُ ايصٜٔ ٜعتٓكٕٛ اٱغ٬ّ بعس زلاع ْسا٥٘ ٚضغايت٘، ٫ 

 .(9)أِْٗ ٜبكٕٛ ع٢ً زِٜٓٗ

يًٓكس.  ؾًٛ متٸ إثبات ٖصٙ ايكاعس٠ بٗصا ايٓٛع َٔ ا٭سازٜح ؾإْٗا غتهٕٛ قاب١ًّ

ٝٵسٳ ١ٝ ٚايعا١َ ايٛاضز٠ ٗ َٛضز إٔ اغتكطا٤ ا٭زي١ ايؿطع١ٝ ايكشٝش١ ٚا٭سهاّ ايهًٓ بٳ

َٸ ٖٚٞ َػا٥ٌ َٔ  ،١ تجبت بأْعٗا إٔ أغًب أسهاَِٗ تؿب٘ أسهاّ إػًٌُأٌٖ ايص

اؿٝا٠، ٚا٭َٔ، ٚإٓع َٔ ايعسٚإ ايساخًٞ ٚاـاضدٞ، ٚعسّ ايًِٛ، ٚإقا١َ  قبٌٝ: سلٸ

عتكس، ٚاؿكا١ْ ٗ ايػهٔ، ٚاؿكا١ْ ٗ إهاتبات ٚإهإات، ١ٜ إايعساي١، ٚسطٸ

ْكس أزا٤ اؿانِ اٱغ٬َٞ، ٚايهجرل َٔ إٛاضز ا٭خط٣ اييت  ١ٜ ايبٝإ، ٚسلٸٚسطٸ
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 تجبت إٔ ا٭قٌ ٜكّٛ ع٢ً ايتػاٟٚ ٗ اؿكٛم:

ٚٸ ٍ ٗ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ـ إٕ ايكٛاٌْ اٱغ١َٝ٬ تٓٛط إٍ ايؿدل ا٭

ٌٕ ٚأبػ٘ َٛاطٔ  .(10)ٚاسس٠ أَاّ ايكها٤ َٔ غرل إػًٌُ بع

َٸٞ  ؾسٜس بػبب ايًِٛ ٚايعسٚإ علٸ ؼصٜطٷ |ا٭نطّ ـ قسض عٔ ايٓيبٸ ايص

 . (11)ٗاَ٘أٚ اتٸ

 .(12)َٔ غرل إػًٌُ ـ ٜعاقب عاٌَ اـًٝؿ١ ع٢ً إٮ بػبب ًُٚ٘ يؿدٕل

٩ٖا ٚبٝعٗا، ٚأَا ي٘ ؾطا ٫ٚ ولٸ ،١َيًُػًِ إٔ وتؿٜ با٭ؾٝا٤ احملطٸ ـ ٫ ولٸ

َٸ  .(13)ؾشٝح ٫ ٜعتكس عطَتٗا، ٜجبت ي٘ ٖصا اؿلٸ ;ٞايص

 ٚايهجرل َٔ إٛاضز ا٭خط٣.

ٝٸ ١؟ ٚعًٝ٘ نٝـ ّهٔ إغكاٙ أقٌ ايتػاٟٚ ٗ اؿكٛم ببهع١ َٛاضز دع٥

ٜبسٚ إٔ ا٭قٌ ٗ سكٛم إٛاط١ٓ بٌ إػًٌُ ٚغرل إػًٌُ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتػاٟٚ 

قطٜض ٚقشٝض  ؽكٝل قاعس٠ ايتػاٟٚ ٗ بعض إٛاضز بٓٛل إشا متٸ ٗ اؿكٛم، إ٫ٓ

 ٌ ايؿاضع.بٳَٔ قٹ

 

١ٜ اٱقا١َ ٚايػؿط، ٚاؿكا١ْ أٚ اؿٝا٠، ٚسطٸ إٕ يػرل إػًِ ـ باٱناؾ١ إٍ سلٸ

٤ ايعازٍ، ٖٚٛ َا غٛف ْؿرل إيٝ٘ ّا ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ايكهاا٭َٔ ايؿدكٞ ٚغرلٙ ـ سٓك

 ٗ ايبشح ايكازّ.

 

ل اؾطّ. إٕ أقٌ ايدلا٠٤ َٔ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ، َٚهُْٛ٘ ايبٓا٤ ع٢ً عسّ ؼٗك

ِٗ َؿهٛنّا ُا نإ اضتهاب اؾطّ بايٓػب١ إٍ ايؿطز إتٸٚطبكّا شلصا ا٭قٌ نًٓ

 .(14)«ؾٝ٘ ؾإٕ أقٌ ايدلا٠٤ ٜكتهٞ عسّ قسٚضٙ عٓ٘

ٗ احملانِ ايعازي١. إٕ ٖصا  ٌ قاعس٠ِّٗ ُجِّإٕ أقٌ ايدلا٠٤ أٚ ؾطن١ٝ بطا٠٤ إتٸ»

َٸ زٴٔطايصٟ ٜٳ ،ا٭قٌ ١ ؿكٛم اٱْػإ نُٔ غا٥ط اؿكٛم ا٭خط٣ ٗ ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ اشلا

ٌٌُٕٗ ٗ ايكهاٜا اؾٓا١ٝ٥ تاض٠ّيًُتٸ ٌٸ ، أٚ بؿه ٌ اؿذط أخط٣، ّجِّ تاض٠ّ َػتك



 االجتهاد والتجديد

 .(15)«ِ اؾعا١ٝ٥ اؿسٜج١ا٭غاؽ ٗ احملان

ٚقس متٸ ططس٘  .ّسٳإٕ أقٌ ايدلا٠٤ نإ َٛنع اٖتُاّ اٱغ٬ّ ٚايؿكٗا٤ َٓص ايكٹ

ّ ٗ اٱع٬ٕ ايؿطْػٞ ؿكٛم اٱْػإ، ؾكس ٚضز ٗ إاز٠ ايتاغع١ َٔ 1789ضزلّٝا غ١ٓ 

٠ اييت . َٚٔ بٌ ايٛثا٥ل إعتدل«٢ تجبت إزاْت٘ستٸ ِٗ بط٤ٟٷإتٻ»ٖصا اٱع٬ٕ َا ًٜٞ: 

ٌّتططٻ ٠ ايػازغ١ ٗ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إازٸ :َٔ قت إٍ اٱع٬ٕ عٔ ٖصا ا٭قٌ ن

٠ ايػازغ١ ٚايعؿطٜٔ َٔ اٱع٬ٕ ا٭َطٜهٞ بٞ ؿكٛم اٱْػإ، ٚإازٸٚاٱع٬ٕ ا٭ٚض

٠ ايجا١َٓ َٔ اٱع٬ٕ ا٭َطٜهٞ ؿكٛم ٚٚادبات اٱْػإ، ٚايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إازٸ

٠ ايػابع١ ٠ ايػابع١ َٔ اٱع٬ٕ ا٭ؾطٜكٞ، ٚإازٸٚايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إازٸ ؿكٛم اٱْػإ،

ٗ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ  «ب»َٔ ايباب  «i»َٔ اٱع٬ٕ ايعطبٞ ؿكٛم اٱْػإ، ٚايؿل 

ت ْٝعٗا ببٝإ ٖصا ا٭قٌ َٔ خ٬ٍ ٠ ا٭ضبعٌ ٱع٬ٕ سكٛم ايطؿٌ، سٝح اختكٸإازٸ

 عباضات َتكاضب١.

ا٭قٌ ايػابع ٚايج٬ثٌ َٔ زغتٛض اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ اٱٜطا١ْٝ: نُا دا٤ ٗ »

َٴ إشا ثبتت إزاْت٘ باؾطّ أَاّ  ساّْا أَاّ ايكإْٛ إ٫ٓ)أقٌ ايدلا٠٤، ٫ٚ أسس ٜعطف بٛقؿ٘ 

ؾطض ع٢ً  1احمله١ُ ايعازي١(. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ا٭قٌ ايػازؽ عؿط م. 

اٍ ٚايتٛثٝل بإٛاضز اؿه١ُٝ احملانِ إٔ تكِٝ أسهاَٗا ع٢ً أغؼ ا٫عتس

 .(16)«ٚا٭قٛي١ٝ

ِٷإٕ أقٌ ايدلا٠٤ ٜبِّ ٢ تكّٛ ع٢ً سكا١ْ ا٭ؾدام، ستٸ ٔ إٔ ا٭قٌ قا٥

ِٸ إثبات دطَ٘ َٔ قٹ قه١ُْ ٌ إطدع ايكها٥ٞ ايكاحل. ٚٗ بٳقاؿ١ ٚعازي١، ٜٚت

ط١ اؿكٝك١ هب اٱشعإ بإٔ أقٌ ايدلا٠٤ ٜكـ غسٸّا أَاّ ا٫غتبساز ٚطػٝإ ايػً

َٸ  ١.ايعا

١ ِٚٗ لسٖا قؿٛط عٔ ا٫عتكاز بدلا٠٤ إتٻإٕ ايٛثٝك١ ايطزل١ٝ ا٭ٍٚ اييت تعبِّ»

ٗ تعايِٝ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ قبٌ ٦َات ايػٌٓ، سٝح متٸ تػذًٝٗا ٗ إطاض آٜات 

ُٸ ،ايكطإٓ ايهطِٜ  .(17)«١ ا٭طٗاضٚنصيو ٗ أسازٜح ٚتعايِٝ ا٭٥

ت إٍ ايسضاغات ايتاضى١ٝ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ بايصنط أْ٘ با٫يتؿا دسٜطٷٚ

ٚٸ ٘لس أْ َٳأ َا ًٜٞ ْؿرل إٍ ِاشز َٔ آٜات  ٚٗ .تعطٸض إٍ بٝإ ٖصٙ إػأي١ ٔٵٍ 

 ايكطإٓ ايهطِٜ:
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ِٷ﴿ـ 1 ِّ ٔإثٵ ٖٛ ٕٻ بٳعٵضٳ اي ِّٔ ٔإ ٖٛ ٔٳ اي َٹ ٓٴٛا ادٵتٳٓٹبٴٛا َنجٹرلّا  َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ )اؿذطات:  ﴾ٜٳا َأ

12). 

ِٕ ٔإ﴿ـ 2 ٔٵ عٹًِ َٹ ٘ٹ  ِٵ بٹ ٗٴ ِّ ٫َٓٳا َي ٖٛ  (.157)ايٓػا٤:  ﴾اتِّبٳاعٳ اي

ِٵ ٔإ﴿ـ 3 ٖٴ ٜٳتٻبٹعٴ َأِنجٳطٴ َٳا  ٝٵ٦ّا ٫ٓٚٳ ٔٳ اِيشٳلِّ ؾٳ َٹ ٓٹٞ  ٔٻ َيا ٜٴػٵ ٖٛ ٕٻ اي ٓٸّا ٔإ  (.36)ْٜٛؼ:  ﴾َٚ

ٕٳ ٔإ﴿ـ 4 ٜٳتٻبٹعٴٛ ٕٵ  ِٵ ٔإ ٫ٓٔإ ٖٴ ٕٵ  ٚٳٔإ ٔٻ  ٖٛ ٕٳ ٫ٓاي  (.116عاّ: )ا٭ْ ﴾ٜٳدٵطٴقٴٛ

ٕٳ ٔإ﴿ـ 5 ٕٵ تٳتٻبٹعٴٛ ِٵ ٔإ ٫ٓٔإ ْٵتٴ ٕٵ َأ ٚٳٔإ ٔٻ  ٖٛ ٕٳ ٫ٓاي  (.148)ا٭ْعاّ:  ﴾تٳدٵطٴقٴٛ

ٕٳ ٚٳ٫﴿ـ 6 ٌټ ُأَٚي٦ٹَو َنا ٚٳاِيُؿ٪ٳازٳ ُن ٚٳاِيبٳكٳطٳ  ُٵعٳ  ٕٻ ايػٻ ِٷ ٔإ ًِ ٘ٹ عٹ ٝٵؼٳ َيَو بٹ َٳا َي ـٴ   تٳِك

َٳػٵ ٘ٴ  ٓٵ  (.36)اٱغطا٤:  ﴾٫ّٚ٪ٴعٳ

ٔٸإٕ إطاز َٔ اد» ٔٸ :ٌٝتطتٝب ا٭ثط ع٢ً شيو; َٔ قب تٓاب ايٛ  إٔ ْػ٤ٞ ايٛ

ٔٸ ، ْٚٓػب إيٝ٘ ؾ٦ّٝا ع٢ً أغإؽبؿدٕل ب٘، أٚ إٔ ْصنطٙ ٗ غٝبت٘  َٔ إغا٠٤ ايٛ

ٚٳ٫ ﴿: قٛي٘»ٟٚ عٔ ابٔ عباؽ أْ٘ قاٍ: . ٚضٴ(18)«ب غا٥ط اٯثاض ع٢ً شيو، أٚ إٔ ْطتِّبػ٤ٛٺ

ِٷ ًِ ٘ٹ عٹ ٝٵؼٳ َيَو بٹ َٳا َي ـٴ   .(19)«َا يٝؼ يو ب٘ عًِ أسسّا ّٔطٵ٫ تٳٜكٍٛ:  ﴾تٳِك

َٸ  ٌ:إٕ أقٌ ايدلا٠٤ ٗ اؿكٛم اٱغ١َٝ٬ وتٟٛ ع٢ً تأثرلٜٔ ٖا

ُٕأـ ٚنع إتٻ  هٹط.ٓٵِٗ ٗ َٛنع ا

 .(20)ِٗ عٔ إثبات بطا٤ت٘ب ـ إغٓا٤ إتٻ

إٕ ايٓكط١ اؾسٜط٠ با٬ٕس١ٛ ٖٞ أْ٘ با٫يتؿات إٍ اتػاع زا٥ط٠ سكٛم »

ِٸ ٞاٱْػإ، ٚتبٓٸ ططس٘ ٗ اؿكٝك١  ٖصا ا٭قٌ ٗ قٛاٌْ ا٭نجط١ٜ إطًك١ يًبًسإ، ٜت

ٝٵسٳبٛقؿ٘ َعٝاضّا عإّٝا.  عا٤ بتكسِٜ إٔ ضعا١ٜ ٖصا ا٭قٌ تكتهٞ إٔ ٜعٌُ َكاّ ا٫زٸ بٳ

 .(21)«أٚ ايؿب١ٗ إعكٛي١ زٕٚ إٔ ٜذلى فا٫ّ يًؿٓو، عٝح ٜتِ إثبات ايسع٣ٛ ،١ا٭زٓي

 

ّٕ ٜٴ إٕ اؿلٸ» ِٸعٳٗ اؿكٍٛ ع٢ً قا أقٍٛ ايكها٤ ايعازٍ; إش يٝؼ  سٸ َٔ أٖ

َاغٸ١ إٍ سهٛض  ٌ باؿكٛم ٚايكٛاٌْ; ٚعًٝ٘ ٖٓاى ساد١ْْٝع ا٭ؾطاز كتكٸ

. ٜٚطًل ع٢ً (22)«غٛا٤ ٗ ايسعا٣ٚ إس١ْٝ أٚ اؾعا١ٝ٥ ،ل ايعساي١يهُإ ؼٗك ;احملاَٞ

 ط أٚ إطاؾع١ ايكها١ٝ٥.ٖصا ا٭قٌ َكطًض ايتٓاٚ

 .ٌ قاَّٝا ٜساؾع عِٓ٘ٗ إٔ ٜساؾع عٔ ْؿػ٘ ؾدكّٝا، أٚ إٔ ٜٛٚنيًُتٸ إشٕ ولٸ
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ٜٚهٕٛ سهٛض احملاَٞ ٚادبّا ٗ ْٝع َطاسٌ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥ )اؿكٛق١ٝ(، اييت 

ٗ ايهجرل َٔ  . ٚقس متٸ تهٌُ ٖصا اؿلٸ«ضعا١ٜ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ»تػاعس ع٢ً نُإ 

َٔ  ٠ ايطابع١ عؿط٠ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ إازٸ َٔ «ب» ايؿلٸ ل ايسٚي١ٝ ٚايعا١ٕٝ. ٚإٕايٛثا٥

َٔ ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ إاز٠  «ز» إٝجام ا٭ٖٞ يًشكٛم إس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚايؿلٸ

َٔ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠  «ز» بٞ ؿكٛم اٱْػإ، ٚايؿلٸٚايػازغ١ َٔ اٱع٬ٕ ا٭ٚض

 ٠ ايجا١َٓ َٔ اٱع٬َٕٔ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إازٸ «ز» بالٍٛ، ٚايؿلٸايػابع١ ٱع٬ٕ 

٠ َٔ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إازٸ «ز» ٚايٓٛاّ ايساخًٞ ٚايؿلٸ ا٭َطٜهٞ ؿكٛم اٱْػإ،

َٔ ايسٜٛإ  ٠ ايػابع١ ٚايػتٌ،َٔ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إازٸ «ز» ٚايؿلٸ ،اـُػٌ

 ِٗ. ايٛناي١ ٚايسؾاع يًُتٻ ٚي١ٝ اييت نُٓت سلٸَٔ بٌ ايٛثا٥ل ايس اؾعا٥ٞ ايسٚيٞ،

: إٕ ْٝع ا٭ؾدام إعتكًٌ (23)ٚقس أعًٓت ؾ١ٓ سكٛم اٱْػإ ٗ ٖصا ايؿإٔ

هب إٔ وكًٛا ع٢ً قاٌَ ؾٛضّا. ٚقس قطٸح اٱع٬ٕ ا٭َطٜهٞ ؿكٛم اٱْػإ 

٠ ايجا١َٓ َٔ ٗ إازٸ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً احملاَٞ ـ ع٢ً َا ٖٛ َجبتٷ إٕ اؿلٸ»قا٬ّ٥: 

ٌٸ ايٛقٍٛ  نُا إٔ سلٸ .«ا٫غتذٛاب ا٭ٍٚ اٱع٬ٕ ا٭َطٜهٞ ـ هب تطبٝك٘ ٗ َػتٗ

٫ تتذاٚظ ايجُا١ْٝ ٚا٭ضبعٌ غاع١ َٔ سٌ  ٠ٺٚخ٬ٍ َسٸ ،إٍ احملاَٞ هب ؼكٝك٘ ؾٛضّا

ٌٕ ّٸ ا٫عتكاٍ. ٚبؿه ا٫غتؿاز٠ َٔ خسَات احملاَٞ أٚ  ّهٔ بٝإ أؾهاٍ سلٸ عا

 :ايتايٞكٛقٞ ع٢ً ايٓشٛ إػتؿاض اؿ

ِٗ َٓص بسا١ٜ تؿهٌٝ إًـ ٌ إتٸبٳـ إَهإ اختٝاض ٚتعٌٝ احملاَٞ َٔ قٹ1

 اؾعا٥ٞ ٚايكها٥ٞ.

ّٕـ إشا مل تهٔ يس٣ إتٸ2 ِٸ ِٗ ايكسض٠ إاي١ٝ يتٛنٌٝ قا ٗ اؾطا٥ِ اشلا١َ  ٜت

ّٕ ِٗ ايب إتٸٚنصيو ٗ اؾطا٥ِ غرل اـطرل٠ إشا ط .ٌ احمله١ُبٳي٘ َٔ قٹ اْتساب قا

ّٕ ِٗ َعانس ي٘ عٓس ايهطٚض٠، أٚ ّهٔ ت١٦ٝٗ ايٛطٚف يًُتٸ ايؿكرل ٚدب اْتساب قا

 ا٫غتؿاض٠ اؿكٛق١ٝ. فاٍَات فا١ْٝ ٗ سٳعٝح وكٌ ع٢ً خٳ

ِٸ3 ـٸ ـ ايػُاح يًُشاَٞ ـ ا٭ع عا٤، ا٫زٸ َٔ إعٝٸٔ أٚ إٓتسب ـ با٫ط٬ع ع٢ً ًَ

 ١ َٔ ا٫غتذٛاب.٢ إشا ناْت ٗ إطاسٌ ايتُٗٝسٜستٸ

ٟ َع قاَٝ٘، بعٝسّا غطٸ ِٗ إعتكٌ إٔ و٢ٛ ـ عٓس إطايب١ ـ بًكا٤ٺـ ّهٔ يًُتٸ4

 .(24)عٔ َطأ٣ َٚطاقب١ اٯخطٜٔ
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إٕ َؿطٚع١ٝ تٛنٌٝ احملاَٞ ٗ ْٝع َطاسٌ احملان١ُ ايكها١ٝ٥ تكّٛ ع٢ً 

 :ايتاي١ٝأغاؽ َٔ ا٭زي١ ايؿطع١ٝ 

، ٚأْتِ إِا أْا بؿطٷ ،أٜٗا ايٓاؽ»: |ّا٭نط ـ ايطٚا١ٜ إأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸ1

ٌٸ ، ٚإِا أقهٞ ع٢ً مٛ َا أزلع ت٘ َٔ بعٕضبعههِ أؿٔ عذٸ ؽتكُٕٛ، ٚيع

ُٳ َٔ  قطع ي٘ قطع١ّأِا إ٘، ؾؾ٬ ٜأخصْٻ أخٝ٘ بؿ٤ٞٺ ي٘ َٔ سلٸ قهٝتٴ ٔٵَٓ٘، ؾ

 .(25)«ايٓاض

١ ذٸِ َٔ ٖصا اؿسٜح إٔ اـكِ ايصٟ ٜط٣ ْؿػ٘ عادعّا عٔ إقا١َ اؿٗٳٜٴِؿ

 ٘.)قاّ( قازض ع٢ً ايٛؾا٤ بإثبات سٓك ّهٓ٘ ا٫غتعا١ْ بؿدٕل ٚايسيٌٝ

ُٳا َأضٳاَى ﴿: قٛي٘ تعاٍـ 2 ٔٳ ايٓٻأؽ بٹ ٝٵ ِٳ بٳ ٝٵَو اِيهٹتٳابٳ بٹاِيشٳلِّ يٹتٳشٵُه ٓٳا ٔإَي ْٵعٳِي ْٻا َأ  اهلُلٔإ

ٌٳ خٳكٹُّٝاٚٳ٫ ٓٹ ٔٵ يٹًِدٳا٥ٹ  (.105)ايٓػا٤:  ﴾ تٳُه

ٞ ايسؾاع عٔ سؾاع عٔ غرل اـا٥ٌٓ. ٚبصيو ّهٔ تٛٓيدٛاظ اي تؿػرل اٯ١ٜ:

 .ٌُٗ ٚناي١ّإتٸ

١ ٚاؿذر يه٬ ططٗ ايسع٣ٛ َٔ ـ إْاع ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ع٢ً دٛاظ تًكٌ ا٭زٓي3

ٌ ايكانٞ بٳل ايؿطز. ؾإشا نإ تًكٌ ا٭زي١ ٚاؿذر َٔ قٹٌ ايكانٞ إشا عًِ بتشٗكبٳقٹ

ٕٸ  ٍ.ٚٵبصيو ٜهٕٛ دا٥عّا َٔ ططٜل َأ ثايح )احملاَٞ( قٝاّ ؾدٕل دا٥عّا ؾإ

ُٸ4 إٕ ايسيٌٝ  :^١ إعكٌَٛـ َؿطٚع١ٝ اختٝاض ايٛنٌٝ ٗ ن٬ّ ٚغًٛى ا٭٥

ِٸ ١ بتٛنٌٝ عبس اهلل بٔ ِٗص ايطٚا١ٜ اـاقٸٗ َؿطٚع١ٝ ايٛناي١ طٗ ايسؾاع عٔ إتٸ ا٭ٖ

ٞٸبٳدعؿط َٔ قٹ ×ٌ اٱَاّ عً
(26). 

ِٗ ٗ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً سكٛم إتٸ بع١ َٔٚعًٝ٘ ؾإٕ َٔ بٌ ايهُاْات إتٻ

احملانُات ايكها١ٝ٥ سهٛض َٚؿاضن١ احملاَٞ ٗ َطاسٌ احملان١ُ ٚايكها٤. ٚٗ 

نٞ تتهض سكٝك١ ; َِٗجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜكّٛ احملاَٞ ـ ٕعطؾت٘ بايكٛاٌْ ـ بايسؾاع عٔ إتٸ

ٌٸ ّٸايتٛاظٕ بٌ إسٸ ا٭َط ٗ ٚ ٚٵضٚاحملاَٞ، ٜٚكّٛ ايكها٤ ب عٞ ايعا ٙ ع٢ً أغاؽ ايعسٍ سٳ

ِٗ ؾطق١ ايسؾاع . إٕ إقا١َ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥ ايعازي١ تكتهٞ إعطا٤ إتٸاحمله١ُٗ 

 ١ُٗ إٓػٛب١ إيٝ٘.ٚزؾع ايتټ ،عٔ ْؿػ٘

 

إٕ »إٕ ع١ًٝٓ احملان١ُ تعين ؾتض أبٛاب احمله١ُ ٚإػاض ايكها٥ٞ أَاّ ايٓاؽ. 
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ٌ ٚاسس٠ َٔ اـكا٥ل اشلا١َ يًكها٤ ايعازٍ. ٚع٢ً جِّع١ًٝٓ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥ ُ

ٌِٕ إٓػٛب١ إٍ إتٻٗٳل ٗ ايتټأغاؽ ٖصٙ ايكاعس٠ هب ع٢ً احملانِ إٔ ؼٚك  ِٗ بؿه

عًين. َٚٛدب شيو ٜهٕٛ سهٛض ٚإؾطاف ا٭ؾطاز ع٢ً َػاض احملان١ُ َػُٛسّا ب٘ 

ٗ ْٝع َطاسٌ يًذُٝع. ّٚهٔ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ َٔ خ٬ٍ سهٛضٖا ٚتٛادسٖا 

 تكطٜطّا تؿكًّٝٝا عٔ دع٥ٝات احملان١ُ ٚعطنٗا ع٢ً ايطأٟ ايعاّ. احملان١ُ إٔ تعسٸ

ّٸإٕ ع١ًٝٓ احمله١ُ ُجِّ ٌ ايٓاؽ َٔ أدٌ اؿؿاٚ بٳَٔ قٹ ٌ ْٛعّا َٔ اٱؾطاف ايعا

ِٗ ٗ ض باؾطّ، ٚضعا١ٜ سكٛم إتٸع٢ً نٝؿ١ٝ ؼكٝل ايعساي١، ٚإسكام سكٛم إتهطِّ

. إٕ (27)«صيو نُإ َكاحل اجملتُع ٗ َطاضز٠ اجملطٌَ ٚاؾٓا٠ايسؾاع، ٚن

ٓا١ٜ  أغاغ١ٝ يعساي١ ٚاغتك٬ي١ٝ إػاض ايكها٥ٞ، ٚأزا٠ّ ٌ نُا١ّْاحملان١ُ ايع١ًٝٓ ُجِّ

َٸ  ١ ايٓاؽ ع٢ً ايٓٛاّ ايكها٥ٞ.ؾصب ثك١ ٚاعتُاز عا

ا١ٝ٥، غٛا٤ ٗ احملانُات إس١ْٝ أٚ اؾٓ ،احملانُات ايع١ًٝٓ ٠هب َطاعا»

ُٸ عٝح ٫ ّهٔ  ،ٚنطٚض٠ أندل ١ٝٺٚيهٔ ع١ًٝٓ احملانِ ايهٝؿ١ٝ ؼ٢ٛ بأٖ

إْهاض نطٚض٠ إٔ تهٕٛ َتٓاٍٚ عا١َ ا٭ؾطاز، ٚٗ ا٭غاؽ ٫ ّهٔ يًُشان١ُ إٔ 

 :ٌ َكًشت١ٌٜ ٚخًـ ا٭بٛاب إػًك١. إٕ أقٌ احملان١ُ إع١ًٓ ٜتهٖؿتهٕٛ غطٸ

: اؿكٍٛ ٚإكًش١ ا٭خط٣ ;اد١ٗ احملانِ ايػط١ِٜٗ ٗ َٛ: ٓا١ٜ إتٸإكًش١ ا٭ٍٚ

َٸ  .(28)«١ ايٓاؽع٢ً ثك١ ٚاعتُاز عا

نُا متٸ أخص ٖصٙ إػأي١ ٗ ايٛثا٥ل إعتدل٠ ؿكٛم اٱْػإ بٓٛط ا٫عتباض 

٠ ايعاؾط٠ َٔ اٱع٬ٕ ايعإٞ أٜهّا. َٚٔ بٌ ٖصٙ ايٛثا٥ل ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ إازٸ

٠ ايطابع١ عؿط٠ َٔ َٝجام اؿكٛم إس١ْٝ ٍ َٔ إازٸؿكٛم اٱْػإ، ٚايؿكط٠ ا٭ٚ

ب١ٝ، ٚايؿكط٠ ٠ٚ ايػٝاغ١ٝ َٔ إع٬ٕ اؿكٛم ا٭ٚضايػٝاغ١ٝ، ٚايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إازٸ

 ٠ ايجا١َٓ َٔ إع٬ٕ اؿكٛم ا٭َطٜه١ٝ.اـاَػ١ َٔ إازٸ

 س ع٢ً ايسٚاّ ع١ًٝٓٚٗ ٖصا اٱطاض ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايططٜك١ اٱغ١َٝ٬ ت٪ِّ

ٞٸ ٜكِٝ دًػات احملان١ُ ٗ َػذس داَع  ×احملانُات ايكها١ٝ٥. نإ اٱَاّ عً

ؿٛ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ إٔ ؾًػؿ١ إقا١َ احملانُات ايكها١ٝ٥ ٗ ايهٛؾ١. ٚقس اغتٓب٘ َ٪ٚي

َٸًَإػذس تعين إٔ ا٭قٌ ٜكّٛ ع٢ً عٳ ١ ايٓاؽ ١ٝٓ إدطا٤ احملانُات ٚتػٌٗٝ سهٛض عا

س شٖب ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ إٍ نطا١ٖٝ اؽاش ايكانٞ ٗ دًػات احمله١ُ. َٚٔ ٖٓا ؾك
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 .(29)َٔ أدٌ ايطعا١ٜ ايها١ًَ شلصا ا٭قٌ ;يًشذٸاب

طاع٢ ٗ بع ٗ ْٝع َطاسٌ ايكها٤، ٚإِا ٜٴ١ٝٓ احملان١ُ ٫ ٜتٸًَإٕ ؾطٙ عٳ

 تِٗ ٚسذذِٗ.خكٛم َطس١ً ا٫غتُاع إٍ ايططؾٌ، أٟ إتابع١ ايؿؿ١ٝٗ ٭زٓي

 

ٌٸ» ِٸ إٕ ن اعتكاي٘ ٚإيكا٤ ايكبض عًٝ٘ هب إع٬َ٘ با٭غباب اييت  ؾدل ٜت

ٜت٘. إٕ اشلسف ايط٥ٝؼ َٔ إهاب إع٬ّ إعتكٌ بػبب ت إٍ اعتكاي٘ ٚتكٝٝس سطٸعٳزٳ

اعتكاي٘ ٖٛ ُهٝٓ٘ َٔ ا٫عذلاف قاّْْٛٝا بايٓٛط إٍ اعتباض ا٫عتكاٍ. ٚهب إٔ ٜهٕٛ 

ٚإٔ ٜؿٌُ تٛنٝشّا نا٬َّ يٮغاؽ ايكاْْٛٞ ٚايٛاقعٞ ٱيكا٤ ايكبض شيو َعًَّٛا ي٘، 

ٌ اسذلاَّا ٚا٭زي١ ع٢ً شيو، ّجِّ ،ِٗ بتُٗت٘إع٬ّ إتٸ أخط٣: إٕ سلٸ أٚ ا٫عتكاٍ. ٚبعباض٠ٺ

ِٗ بايت١ُٗ عٞ ايعاّ; ٭ٕ دٌٗ إتٸزؾاع٘ عٔ ْؿػ٘، ٚإقا١َ تٛاظٕ بٝٓ٘ ٚبٌ إسٸ ؿلٸ

 .(30)«ٜت٘ ايؿطز١ٜ٘ ٗ ايسؾاع، ٚاْتٗانّا ؿطٸهٝعّا ؿٓكإٓػٛب١ إيٝ٘ ٜػتٛدب ت

َٔ قإْٛ  117)أ( َٔ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠  ٚٗ ٖصا ايؿإٔ دا٤ ٗ ايؿلٸ

 ،ِٗ بػبب َٚهُٕٛ اتٗاَ٘ ؾٛضّاهب إع٬ّ إتٸ»احملانِ اؾعا١ٝ٥ ايعا١ٕٝ َا ًٜٞ: 

ٌٕ ٖصا إهُٕٛ ٗ ايؿكط٠  ٜؿُٗٗا ٜٚتشسٸخ بٗا. نُا ٚضز ٚيػ١ٺ ،ٚانض ٚزقٝل ٚبؿه

شنطت »٠ ايتاغع١ َٔ َٝجام اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ أٜهّا. ٚٗ ٖصا ايؿإٔ ايجا١ْٝ َٔ إازٸ

٠ اـاَػ١ يٲع٬ٕ ب١ٝ ؿكٛم اٱْػإ إٔ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ إازٸٚاحمله١ُ ا٭ٚض

ٙ بٝإ ايٓكاَع  ،بٞ ؿكٛم اٱْػإ تعين أْ٘ هب إع٬ّ إعتكٌ بػبب اعتكاي٘ٚا٭ٚض

س٠، ١ٝ َٚعٓكؾٓٸ بػٝط١ ٚقاب١ً يًؿِٗ، ٚيٝؼ بًػ١ٺ بًػ١ٺ ،اؿكٛق١ٝ ا٭غاغ١ٝ ٚايٛاقع١ٝ

 . (31)«اعتكاي٘ قاّْْٛٝا أَهٓ٘ ا٫عذلاض ع٢ً شيو سٵعٝح إشا مل هٹ

ِٸ  عٔ: ٗاّ عباض٠ْتؿِٗٝ ا٫تٸ»تكسّٗا ٗ ايٓكٛم ايؿك١ٝٗ يـ  إٕ ايكٛض٠ اييت ٜت

ِٗ ٘ ٌٖ هٛظ يًكانٞ إٔ ٜػتذٛب إتٸبٌ ايؿكٗا٤ ٗ أْ ٖٓاى اخت٬فٷ أـ

عٞ( شيو، أّ هٛظ يًكانٞ ل َع٘ ؾُٝا إشا طًب ايؿانٞ )ٚإسٸع٢ عًٝ٘( ٚوٚك)إسٸ

َٳ٢ َٔ زٕٚ َطايب١ إسٸشيو ستٸ َٳ ٔٵعٞ؟ ٖٓاى  شٖب إٍ  ٔٵشٖب إٍ دٛاظ شيو، ٖٚٓاى 

تصٖب اؾُاعتإ  إسساُٖا١ٝ ايٓٛط عٔ أسٓك عٞ. ٚبػضٸَٔ إسٸ بطًبٺ عسّ اؾٛاظ إ٫ٓ

إٍ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ايكانٞ إِا هٛظ ي٘ ايتشكٝل ٚا٫غتذٛاب بعس ؼطٜط ايسع٣ٛ. 
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ٓ٘ ايٓكٛم ايؿك١ٝٗ ٫ هٛظ اغتذٛاب ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ طبكّا يًُٓٗر ايصٟ تبِّ

١ ا٫تٗاّ عا٤ ٚأزٓيٚقبٌ عطض ا٫زٸ ،عِٞٗ ٚايتشكٝل َع٘ ٗ ا٭غاؽ زٕٚ سهٛض إسٸإتٸ

 عٞ.ٌ إسٸبٳقٹَٔ عًٝ٘ 

عٞ إٕ إػا٥ٌ اييت ٜصنطٖا ايؿكٗا٤ ٗ خكٛم ططٜك١ زخٍٛ إسٸ ب ـ

ِٗ ع٢ً ايكانٞ، ٚنٝؿ١ٝ اغتُاع ايكانٞ إٍ إؾازتُٗا، تؿٗس ع٢ً )ايؿانٞ( ٚإتٸ

 ع٢.ٖصا إسٸ

ِٗ عٞ )ايؿانٞ( ع٢ً زؾاع إتٸعا٤ إسٸّ ططح ازٸـ ا٫عتكاز بٛدٛب تكسټ ز

 )إٓهط(.

هض إٔ َ٘ ايٓكٛم ايؿك١ٝٗ ٜتٸٗ ا٭غًٛب ايصٟ تكسِّ ٘ا٭غاؽ ؾإْ ٚع٢ً ٖصا

ٌِٕٗ با٫تٗاّ ٜكّٛ ب٘ ؾدل إسٸَٛنٛع إع٬ّ إتٸ زقٝل، ٚيٝؼ ؾدل  عٞ بؿه

ِٗ قبٌ ايكانٞ. نُا إٔ تأنٝس ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ايكانٞ ٫ ّهٓ٘ اغتذٛاب إتٸ

ُٸعطض ا٫زٸ ِٗ. َٚٔ ٖٓا شٖب بعض تٸٔ ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛب بٝإ ا٫تٗاّ يًُعا٤ ٜته

ِٸ ٗاّ ٫ ّهٔ ِٗ َٛنٛع ايسع٣ٛ ٚا٫تٸإع٬ّ إتٸ ايؿكٗا٤ إٍ ايتكطٜض بأْ٘ َا مل ٜت

ٟٸ ِٕ إقساض أ  .(32)«٘أٚ قطاض عٓك سه

 

س إؿاِٖٝ ايؿك١ٝٗ ع٢ً ٚدٛب إٔ ٜطاعٞ ايكانٞ ايعساي١ ٗ إقساض ت٪ٓن

ِٛ ;ع٢ً أغاؽ اؿلٸاؿهِ، ٚإٔ ٜكهٞ  ٢ إشا نإ اؿهِ ، ستٸِ أسسٷًَنٞ ٫ ٜٴ

 يكاحل ايهاؾط ع٢ً إػًِ; ٚشيو ٭ٕ إط٬م اٯٜات ٜأَط بٛدٛب ايكها٤ ايعازٍ.

ٕٻ ﴿قاٍ اهلل تباضى ٚتعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ ايهطِٜ:  ٕٵ تٴ٪ٳزټٚا  اهلَلٔإ ِٵ َأ َٴطٴُن ٜٳِأ

ُٵاَ٭ ٚٳٔإشٳا سٳَه ٗٳا  ٖٵًٹ ٍَٔٳاْٳاتٹ ٔإَي٢ َأ ُٴٛا بٹاِيعٳسٵ ٕٵ تٳشٵُه ٔٳ ايٓٻأؽ َأ ٝٵ ِٵ بٳ  (.58)ايٓػا٤:  ﴾تٴ

ٚايعسٍ  إٕ ايصٟ ٜٴػتؿاز َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ قشٸ١ اؿهِ باؿلٸ

 ٢ إشا نإ إٓتؿع بصيو ٖٛ ايهاؾط.ٚايكػ٘، ستٸ

ٜصٖب ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ إٍ ايكٍٛ بعسّ نطٚض٠ َطاعا٠ ايعساي١ ٚإػاٚا٠ ٗ إٌٝ 

 .(33)إٍ ايططؾٌ; ٭ٕ ٖصٙ ا٭َٛض يٝػت إضاز١ّٜ ايكًيب

أْ٘ قاٍ:  ×قشٝش١ ايػٓس ٜطٜٚٗا أبٛ ٓع٠ ايجُايٞ عٔ اٱَاّ ايباقط ٚٗ ضٚا١ٜٺ
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ُٸ ٚنإ ٜكهٞ باؿلٸ ،نإ ٗ بين إغطا٥ٌٝ قإض» ا سهطٙ إٛت قاٍ ؾِٝٗ، ؾً

َٹ ٞ ٚدٗٞ، ٓٝين، ٚنعٝين ع٢ً غطٜطٟ، ٚغٚطؾاغػًٝين، ٚنٚؿ تټ٫َطأت٘: إشا أْا 

ُٸٔ غ٤ّٛاٜٵْو ٫ تطٳإؾ ، ثِ إْٗا نؿؿت عٔ ا َات ؾعًت شيو، ثِ َهح بصيو سّٝٓا، ؾً

َٔ شيو، ؾًُا نإ ايًٌٝ  تٵتكطض َٓدطٙ، ؾؿععٳ شا ٖٞ بسٚز٠ٺإؾ ;ٚدٗ٘ يتٓٛط إيٝ٘

 ؟ قايت: أدٌ، ؾكاٍ شلا: أَا ي٦ٔ نٓتٹَا ضأٜتٹ وٹعٳعٳِؾأتاٖا ٗ َٓاَٗا، ؾكاٍ شلا: َأ

ِٷ إ٫ٓ ايصٟ ضأٜتٹ َا نإ ;ؾععتٹ ُٸ ٗ أخٝو ؾ٬ٕ، أتاْٞ َٚع٘ خك ٞٸي٘، ؾً  ا دًػا إي

ِٸقًتٴ ُٸي٘، ٚٚدِّ اؿلٸ ٌٵادعٳ : ايًٗ ٞٻ٘ ايكها٤ ع٢ً قاسب٘، ؾً  نإ اؿلٸ ا اختكُا إي

ايكها٤ ي٘ ع٢ً قاسب٘، ؾأقابين َا ضأٜت  ٗتٴٗ ايكها٤، ؾٛدٸ ّٓاشيو بِّ ي٘، ٚضأٜتٴ

 .(34)«ؿلٸٕٛنع ٖٛاٟ نإ َع َٛاؾك١ ا

ٍٷ»ٚقاٍ قاسب اؾٛاٖط ٗ تعًٝك٘ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ:  َٔ  ع٢ً نطبٺ قُٛ

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ اهلل ٫ ٜعاقب ايعباز ع٢ً ٖصا ايٓٛع «اؿح ع٢ً إطاتب ايعاي١ٝ

 .(35)َٔ إٍٝٛ ايبؿط١ٜ، بٌ ٜكتكط ٗ شيو ع٢ً اؿطَإ َٔ ايسضدات ايعاي١ٝ

ايٛد٘ ٗ عسّ ايٛدٛب نٕٛ »صا ايؿإٔ: ٚقاٍ ايؿٝذ دٛاز ايتدلٜعٟ ٗ ٖ

٫ٚ ّهٔ إٔ ٜٴعتُس ع٢ً  .ّادّٝا ٚؾآقطٳايتهًٝـ ٗ ايتػ١ٜٛ ٗ إٌٝ ايكًيب أَطّا سٳ

ايكشٝش١ ٗ اؿهِ بًعّٚ ايتػ١ٜٛ ٗ إٌٝ ايكًيب باٱناؾ١ إيٝٓا، غاٜتٗا ثبٛت شيو 

ٍٸ ×ٟ اٱَاّٚتكسٸ .ٗ بين إغطا٥ٌٝ ٙ، بٌ ؿهِ عسِّع٢ً بكا٤ شيو ا يٓكًٗا ٫ ٜس

ٝٸ ١، ٚقس نإ ٗ بين إغطا٥ٌٝ َٔ ايتهايٝـ ايؿآق .تٗاٜهؿٞ بكا٤ أقٌ َطًٛب

 .(36)«ٚيٝهٔ ٖصا َٓٗا

 

ٌٖ هب ع٢ً ايكانٞ ضعا١ٜ إػاٚا٠ بٌ ايططؾٌ ٗ غًٛن٘ أّ ٫؟ ٖٓاى 

ٌٷ ًٌُ، أٚ أسس ٗ ٖصا إٛضز بٌ إٔ ٜهٕٛ ططؾا ايسع٣ٛ ناؾطٜٔ أٚ َػ تؿكٝ

 ايططؾٌ َػًُّا ٚاٯخط ناؾطّا.

ٚٸ ٍ ٚايجاْٞ ٜصٖب أغًب ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بٛدٛب إػاٚا٠ ع٢ً ٗ إٛضز ا٭

 .(37)ٚاضز٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ يطٚا١ٜٺ ;ايكانٞ ٗ ايػًٛى

ٚٗ إكابٌ شٖب بعض ايؿكٗا٤ اٯخطٕٚ إٍ عسّ ٚدٛب إػاٚا٠ ٗ ايػًٛى، 
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ٕ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ايباب نعٝؿ١ َٔ ٚٵٚشيو ٭ِْٗ ٜطٳ ;ٚإِا غاٜت٘ ا٫غتشباب

 .(38)سٝح ايػٓس، أٚ َٔ سٝح ايس٫ي١

 َا ًٜٞ إٍ بعهٗا: ٚقس ٚضز ٗ ٖصا ايؿإٔ ضٚاٜات، ْؿرل ٗ

 ٔٵَٳ»: ×أْ٘ قاٍ: قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ ×عٔ اٱَاّ ايكازم ،ـ ضٚا١ٜ ايػه1ْٞٛ

 .(39)«ٚٗ ايٓٛط، ٚٗ اجملًؼ بِٝٓٗ ٗ اٱؾاض٠، بايكها٤ ؾًٝٛأؽ ًٞابتٴ

ٍٸ ع٢ً ٚدٛب إػاٚا٠ ٗ ايػًٛى. ٚقس ْكٌ ايؿٝذ ايكسٚم َا  ٚاٖط ايطٚا١ٜ ٜس

|ا٭نطّ ٜٴؿب٘ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َطغ٬ّ عٔ ايٓيبٸ
(40). 

ٞٸ2  ×ـ ضٚا١ٜ غ١ًُ بٔ نٌٗٝ. ٚقس ٚضز ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ قٍٛ أَرل إ٪ٌَٓ عً

ِٸ»يؿطٜض ايكانٞ:  ٢ ٫ ٜطُع ٗو َٚٓطكو ٚفًػو، ستٸبٌ إػًٌُ بٛد ٚأؽ ث

ٚٸٝٵقطٜبو ٗ سٳ  .(41)«ى َٔ عسيوؿو، ٫ٚ ٜٝأؽ عس

١ بؿإٔ خ٬ف ٗ َكازض أٌٖ ايػٓٸ ٚٗ اؿاي١ ايجايج١ ٚضز ٗ ٖصا إٛضز سسٜحٷ

ٞٸ ٟٸ ×بٌ اٱَاّ عً  سه١َٛٺ أْ٘ دًؼ ظٓب ؾطٜض ٗ»، ٚدا٤ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: ٜٚٗٛز

ٟٸ ٔٵ، َع٘ بٌ ٜسٜو ؾًػتٴ نإ خكُٞ َػًُّاٚقاٍ: يٛ  ،ٗ زضٕع ي٘ َع ٜٗٛز قس  ٚيه

 .(42)«ٜكٍٛ: ٫تػاِٖٚٚ ٗ اجملًؼ |ضغٍٛ اهلل زلعتٴ

٢ إشا نإ عٌُ ايؿكٗا٤ بٗا ٚاعتُازِٖ ٚستٸ .ٜٚبسٚ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓس

إٔ قسض ايطٚا١ٜ ـ ايصٟ ٜجبت عسّ إػاٚا٠ بٌ إػًِ  عًٝٗا دابطّا يهعـ غٓسٖا، إ٫ٓ

ٍٸ ٚايهاؾط ع٢ً ٚدٛب ضعا١ٜ إػاٚا٠  ـ ٫ ّهٔ ايكبٍٛ ب٘; ٚشيو ٭ٕ ايطٚاٜات اييت تس

 تؿٝس ايعُّٛ.

 ٗ َكاّ بٝإ ا٫خت٬ف بٌ اٱغ٬ّ ٚايهؿط. ٚعًٝ٘ ؾإٕ َهُٕٛ ايطٚا١ٜ ٚاضزٷ

ٕٵ ٍٸقٌٝ إ ع٢ً ايك١ُٝ ٚايهطا١َ ايس١ٜٝٓ يًُػًِ ع٢ً ايهاؾط  : إٕ ايطٚا١ٜ تس

ٟٸ ع٬ق١ : ٚدب ايكٍٛ ٗ َكاّ اؾٛاب إٕ ايهطا١َ ٚايك١ُٝ ايس١ٜٝٓ يًُػًِ يٝؼ شلا أ

 بتكسِٜ إػًِ ع٢ً ايهاؾط ٗ َكاّ ايكها٤ ٚاحملان١ُ.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب ع٢ً قها٠ إػًٌُ ضعا١ٜ ايعساي١ ٗ قسٚض اؿهِ 

ٚقس اغتٓس ايؿكٗا٤ ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ اٱْاع ٚإٍ ضٚا١ٜ )اخت٬ف  .ٚٗ ايػًٛى أٜهّا

ٞٸاٱَاّ  ١ َع . ٚقس ٚضز ٖصا اؿسٜح ٗ َكازض أٌٖ ايػٓٸ(43)َع ايٝٗٛزٟ( ×عً

 .(44)اخت٬ف ٗ إهُٕٛ
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ـٷ ٝٵسٳَٔ بعض اؾٗات.  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٖصا اؿسٜح نعٝ إٔ ؾكٗا٤  بٳ

اٱَا١َٝ ٜصٖبٕٛ إٍ ايكٍٛ: إٕ ايصٟ ٜتبازض إٍ ايصٖٔ َٔ ايطٚاٜات اييت تصنط إػاٚا٠ 

َا إشا نإ ططؾا ايٓعاع َػًٌُ، ٚأَا إشا نإ أسسُٖا  لٸأْٗا ؽ بٌ ايططؾٌ

ِٸ ايعٌُ بٗصٙ ايطٚا١ٜ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾكس اغتٓس بعض ؾكٗا٤  ناؾطّا ٚاٯخط َػًُّا ؾٝت

 .(45)أٜهّا «٢ً عًٝ٘اٱغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜٴعٵ» :اٱَا١َٝ ـ باٱناؾ١ إٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ إٍ قاعس٠

٫ ّهٔ ايكبٍٛ با٭زي١ إصنٛض٠; إش ٫  ،ايٓٛط عٔ اٱْاع بػضٸ ،ٜبسٚ أْ٘

بِٝٓٗ ٗ اٱؾاض٠،  بايكها٤ ؾًٝٛأؽ ًٞابتٴ ٔٵَٳ»ٜعًِ إٔ تهٕٛ ضٚاٜات إػاٚا٠، َجٌ: 

ُٳ ١ّخاقٸ (46)«ٚٗ ايٓٛط، ٚٗ اجملًؼ ٔ، بٌ ٚاٖط ٝٵعاي١ َا إشا نإ إتداقُإ َػً

َٸايطٚاٜات ٖٛ ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ؾُٝع اؿا٫ت; ٭ٕ َهُْٛٗا  ١ هب بٝإ قاعس٠ عا

ع٢ً ايكها٠ َطاعاتٗا ٗ ْٝع َٛاضز ايكها٤، ٚ)إٕ قٝس إػًٌُ إأخٛش ٗ بعض 

ٟٸ َٛنٛع١ٝٺ ٗ  ايطٚاٜات ـ بايٓٛط إٍ نٕٛ إػًٌُ ِٖ ايؿطز ايػايب ـ ٫ تهٕٛ ي٘ أ

 ايبٌ(.

ٔ، أٚ نإ أسسُٖا ناؾطّا ٚاٯخط ٜٵٚعًٝ٘ إشا نإ ططؾا ايٓعاع ناؾطٳ

ِٸَػًُّا،  ل ٖصٙ نعٝؿ١ إٔ ؽكِّ ايعٌُ بٗصٙ ا٭سازٜح، ٫ٚ ّهٔ يطٚا١ٜٺ غٛف ٜت

 ايطٚاٜات.

 

ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ايكها٤ ٚاحملان١ُ إٓكؿ١ ٚايعازي١ ٖٛ َٔ بٌ  إٕ اؿلٸ

ٚٸ ي١ٝ ٚايصات١ٝ يٲْػإ، ٚقس ٚضز شنطٙ ٚايتكطٜض ب٘ ٗ ايٛثا٥ل ٚايًٛا٥ض اؿكٛم ا٭

ٕ ايعإٞ ؿكٛم اٱْػإ، َٚٝجام اؿكٛم إس١ْٝ / ايسٚي١ٝ، َٔ قبٌٝ: اٱع٬

ِٸ ايٓٛاّ اؿكٛقٞ يٲغ٬ّ  ايػٝاغ١ٝ، ٚقٛاعس احملانُات ايسٚي١ٝ، ٚغرلٖا. نُا اٖت

ٚٵضـ ب ٙ ـ بكٛاعس ايكها٤ ايعازٍ أٜهّا. يكس ٚنع اٱغ٬ّ قٛاْٝٓ٘ ٗ خكٛم غرل سٳ

 ضعا١ٜ سكٛم ا٭ؾطاز.إػًٌُ ع٢ً أغاؽ ايعساي١ ٚايهطا١َ ٚاؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ ٚ

ل عكٛم إٛاط١ٓ يػرل إػًٌُ ـ ع٢ً أغاؽ َا ٜتعًٖ تكّٛ ايكاعس٠ ايعا١َ ـ ٗ

َع٢ٓ إٔ ْٝع اؿكٛم ٚايتهايٝـ  ،«شلِ َا يٓا، ٚعًِٝٗ َا عًٝٓا»ايكاعس٠ ايكا١ً٥: 

 ايجابت١ يًُٛاطٌٓ إػًٌُ تجبت يًُٛاطٌٓ غرل إػًٌُ أٜهّا.
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ٗ اؿكٍٛ ع٢ً قها٤  إٛاط١ٓ يػرل إػًٌُ اؿلٸ َٚٔ بٌ َكازٜل سكٛم

ٚٵضٚإٕ ع٢ً ايكانٞ إػًِ ب .عازٍ غٛا٤ ٗ  ،ٙ إٔ ٜعٌُ ع٢ً َطاعا٠ ايعساي١ ٚإػاٚا٠سٳ

٢ ٗ ْٝع َطاسٌ احملان١ُ، ستٸ ،ػاٙ ططٗ ايٓعاع ،قسٚض اؿهِ أٚ ٗ ايػًٛى

ٕٵ  ٣ شيو ٕكًش١ ايهاؾط.أزٸ ٚإ
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 ة يف وديٍة البّي وع غريِيإلواوّيعالقات ا

 املباٌي واألِداف والشياسات واملعطيات

 ِـ(7ِـ إىل وٍتصف الكبُ 4)وَ الكبُ 
 

 

ٟٸ ٠ َٔ ايكطٕ اشلذطٟ ايطابع إٍ ٗ إطس١ً ايع١َٝٓ إُتسٸ ناْت َس١ٜٓ ايط

ٖـ(، أٟ َٔ ٚٗٛض زٚي١ ايبٌٜٛٗٝ إٍ ٖذ١ُ 656ـ  328) اشلذطٟايػابع َٓتكـ ايكطٕ 

ِٸ ِٸ كتًـ إصاٖب ٚايؿطم ـ ا٭ع ٝات ايس١ٜٝٓ ٚإصاٖب َٔ بعض ا٭قًٚ إػٍٛ، ته

اٱغ١َٝ٬، َٔ قبٌٝ: اٱَا١َٝ، ٚاٱزلاع١ًٝٝ، ٚايعٜس١ٜ، ٚإعتعي١، ٚا٭ؾاعط٠، 

ؾكس نإ أتباع اٱَا١َٝ ٗ ٖصٙ اؿكب١  َٚٔ ٖٓا .ٚغرلِٖ ـ ،ٚايؿاؾع١ٝ، ٚاؿٓؿ١ٝ

ٝات ايس١ٜٝٓ ١ٝ ْػب١ٝ ـ ٜعٝؿٕٛ َع أتباع غا٥ط ا٭قًًٕٓٛ أقًٓايع١َٝٓ ـ سٝح ناْٛا ٜؿٚه

ٚنإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ؼسخ بِٝٓٗ ْعاعات ٚخ٬ؾات  .ٚايؿطم ٚإصاٖب اٱغ١َٝ٬

ْؿؼ. ٚقس بًػت ٣ بعهٗا إٍ ٌٓ ايػ٬ح ٚإضاق١ ايسَا٤ ٚإظٖام ا٭ٚقس أزٸ .َتٛاق١ً

ٖصٙ اـ٬ؾات ٚايٓعاعات ٗ بعض إٛاضز سسٸّا ٜٴٓصض بعٚاٍ أقٌ ٚٚدٛز اٱَا١َٝ ٗ تًو 

َٔ أدٌ اؿؿاٚ  ;ٕٚسإس١ٜٓ. َٚٔ ٖٓا ؾكس نإ اٱَا١َٝ ع٢ً طٍٛ ٖصٙ إطس١ً ٜعُ

 :داش َٛاقـ َٔ قبٌٝإٍ اتٸ ،ع٢ً ٚدٛزِٖ ٚبكا٥ِٗ ٚايسؾاع عٔ سسٚز عكا٥سِٖ

ب إَهاْٝاتِٗ ػٳَٚع ،ب ايٛطٚف ايػٝاغ١ٝ ايكا١ُ٥ػٳٌَ أٚ إٛاد١ٗ َعايتعاٜـ ٚايتعا
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ٌٸ ٔٵ ٗ ن ٕ اؽاش إٛاقـ ٚإقا١َ كتًـ أْٛاع ايع٬قات َع إسٝح  َطس١ً. ٚيه

َٔ إباْٞ ايؿهط١ٜ ٚايعكا٥س١ٜ، ؾإٕ  اٯخطٜٔ ٗ ايط١ٜ٩ اٱَا١َٝ تػتٓس إٍ غًػ١ًٺ

ٟٸ ٚٵضب اٱَا١َٝ ٗ َس١ٜٓ ايط ٚبا٫غتٓاز إٍ  ،ًٛا ـ ٗ تًو إطس١ً ايع١َِٖٝٓ قس تٛقٸسٳ

س ايٓٛط ـ عٵو با٭ٖساف ٚايػٝاغات ا٫غذلاتٝذ١ٝ إعتُس٠ ع٢ً بٴٚايتُػټ ،تًو إباْٞ

دسٜط٠ با٬ٕس١ٛ. َٚٔ ٖٓا غٛف ْعٌُ ٗ ٖصٙ إكاي١ ـ نُٔ اٱؾاض٠ إٍ  إٍ َعطٝاتٺ

ِٸ اغتعطاض ِاشز َٔ ا٭ٖساف إباْٞ ٚايع٬قات ٗ ؾهط اٱَا١َٝ ـ ع٢ً  بعض أٖ

ٚٗ اـتاّ غٛف ْصنط َٛاضز َٔ ايٓتا٥ر  .ٚإٛاقـ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ

 ٔ اٱَا١َٝ َٔ ايٛقٍٛ إيٝٗا ٗ ٖصا اـكٛم.ٚإعطٝات اييت ُٓه

 

ٌٸ  ٌغًػ١ً َٔ إباْٞ ايؿهط١ٜ ٚا٫عتكاز١ٜ اييت تؿٓه َصٖبٺ ٖٓاى ٗ ن

ا٭غاؽ ايعكا٥سٟ ٚايػًٛنٞ ٭تباع شيو إصٖب. ٖٚٓاى ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ـ 

دص٠ َٔ إكازض َٔ إباْٞ ايؿهط١ٜ ٚايعكا٥س١ٜ إتٸ عٓس اٱَا١َٝ ـ غًػ١ًْ ٫ غٝٻُاٚ

ايس١ٜٝٓ، ؼهِ ـ بٛقؿٗا َٔ إباْٞ ٚا٭قٍٛ اؿان١ُ ـ ع٢ً ْٝع ا٭َٛض ايعكا٥س١ٜ 

ٕ أتباع إصٖب اٱَاَٞ ٗ إسٝح  ،ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ. َٚٔ ٖٓاٚايتؿهرل ٚايػًٛى 

ٟٸ  :ًٕٛ دع٤ّا َٔ أتباع إسضغ١ اٱَا١َٝ، ؾإٕ ْٝع غًٛنٝاتِٗ، َٚٔ بٝٓٗاٜؿٚه ايط

ٚإٕ  .غٛف تسٚض بايهطٚض٠ سٍٛ ٖصٙ إباْٞ ايعكا٥س١ٜ ،َٛاقؿِٗ ٚع٬قاتِٗ َع اٯخطٜٔ

ِٸ  :ايتاي١ٜ١ٝ إٛاضز ٖصٙ إباْٞ ايؿهط١ٜ ايعكا٥س َٔ بٌ أٖ

 

. ٚع٢ً (1)ع اٱْػإ بايك١ُٝ ٚاؿط١َ ايصات١ٝ ٚا٫نتػاب١ٖٝصا ا٭غاؽ ٜتُتٻ ٚع٢ً

ٔٷ بعًُ٘ ٚغًٛن٘، ٚيهٓ٘  ايطغِ َٔ إٔ اغتُطاض ٖصٙ ايهطا١َ ٗ إطاس١ً اي٬سك١ ضٖ

ٌٸ ّتًو سكٛقّا  ،كـ بٗايت ٜتٸٚٗ أقٌ اـًك١ ٚاـكا٥ل اـاق١ اي ،ساٍ ع٢ً ن

ٚٸ ٚتهايٝـ هب اسذلاَٗا يصات ايػبب. ٚبٓا٤ٶ يٞ ؾإٕ ْٝع َٛاقـ ع٢ً ٖصا ا٭قٌ ا٭

ٝٳِ ايععٸ٠ ٚايهطا١َ اٱْػا١ْٝ. َٚٔ َع اٯخطٜٔ هب إٔ تؿتٌُ ع٢ً قٹ اٱَا١َٝ ٚع٬قات

ٌٸ ـٺ ٖٓا ؾإٕ ن تػتٛدب ٟ إٍ اٱنطاض بك١ُٝ ٚنطا١َ اٱْػإ أٚ أٚ َٓاغب١ ت٪زٸ َٛق
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 َٚطؾٛن١. باط١ًّ سٸعٳعسّ اسذلاَ٘ تٴ

 

هب ضعاٜتٗا ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ َٚٚهتػب١، ; إٕ يٲْػإ نطا١َ شات١ٝ :كاٍٜٴ

ٔٵبٳٌ ايؿطز ْؿػ٘، ٚٗ إطاسٌ ايتاي١ٝ َٔ قٹبٳَٔ قٹ ٌ عٔ ٜٓبػٞ إٔ ٫ ْػؿ ٌ اٯخطٜٔ. ٚيه

ٌٕ ِٸ أق ٚإخ٬م ، ٖٚٛ إٔ ايك١ُٝ ٚايععٸ٠ ايٛاقع١ٝ يٲْػإ تهُٔ ٗ تك٣ٛ اهلل أٖ

ٌٸ ٖصٙ ايعباز٠ اـايك١ هلل ٜتشطٻ; (2)ايعباز٠ ي٘ ض َٔ قٝٛز اؾٗاي١ ٚايطاغٛت ٭ْ٘ ٗ ٚ

ٚايؿٝاطٌ، َٚٔ خ٬ٍ نُإ ايػعاز٠ ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ ٜكٌ إٍ ايهُاٍ ٚإها١ْ 

١ً بايكطب َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚعًٝ٘ هب ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜبتعس عٔ اؿكٝك١ٝ إتُجِّ

ٌٻ ْٝع أْٛاع ايكٝٛز ٚاـهٛع يػرل اهلل ععٻ . َٚٔ ٖٓا هب ع٢ً إ٪َٔ ـ ٗ َٛاقؿ٘ ٚد

ٚع٬قات٘ َع اٯخطٜٔ ـ إٔ ٜطاعٞ ٖصا ا٭قٌ، باٱناؾ١ إٍ َطاعات٘ غا٥ط ا٭قٍٛ 

ِٸ ا٭خط٣; إش َٔ ططٜل ا٫ضتباٙ َع ٚٵضتععٜع أقٌ ايعبٛز١ٜ هلل، ٖٚصا ب اٯخطٜٔ ٜت ٙ سٳ

ٌٸٜٴعٹ ع٬ق١ ت٪زٸٟ إٍ  سٸ ٕٛدبات اـ٬م َٔ عبٛز١ٜ غرل اهلل. ٚطبكّا شلصا ا٭قٌ ؾإٕ ن

َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱغ٬ّ  سٸعٳباع غرل اهلل، ٚاـهٛع يًطاغٛت، تٴا٫بتعاز عٔ اهلل، ٚاتٸ

 ٚباط١ً. َطؾٛن١ّ

 

إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ـ طبكّا يٮقٍٛ ٚايتعايِٝ ايعكا٥س١ٜ اييت ْسٜٔ بٗا 

ِٸ ؾًػؿات إضغاٍ ايطغٌ ٖٛ  نُػًٌُ ـ إِا وهِ ع٢ً أغاؽ ايعسٍ، ٚإٕ أسس أٖ

ِٸ(3)إقا١َ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ، َٚهاؾش١ ايًِٛ ٚعسّ إػاٚا٠ َكازٜل  . إٕ َٔ بٌ أٖ

٫دتُاع١ٝ ٖٛ ايتعاطٞ ايعازٍ َع ايٓاؽ ع٢ً أغاؽ َكتهٝات َٚٛنٛعات ايعساي١ ا

باٱناؾ١ إٍ ا٫سذلاّ ٚايك١ُٝ  ،ٕ اٱْػإإ :ايهطا١َ ايصات١ٝ ٚإهتػب١. تٛنٝض شيو

٠ ايعإٌ إٔ وكٌ ع٢ً ايععٸ ايصات١ٝ، ّهٓ٘ َٔ خ٬ٍ ٖاضغ١ ايتك٣ٛ ٚايعبٛز١ٜ يطبٸ

َٔ اؿكٛم  ع بػًػ١ًٺؾإْ٘ ٜتُتٸ ٚايهطا١َ ا٫نتػاب١ٝ ايعاي١ٝ أٜهّا. َٚٔ ٖٓا

ٚٸ َٔ اؿكٛم  ع بػًػ١ًٺي١ٝ ٚايصات١ٝ َا ٖٛ إْػإ، نُا ٜتُتٸٚايتهايٝـ ا٭

اؿٝا٠،  ٚايتهايٝـ ايجا١ْٜٛ ٚإهتػب١ َا ٖٛ إْػإ َ٪َٔ ٚعبس هلل )َٔ قبٌٝ: سلٸ
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ؿػ٘ ػاٙ ْ ،ايعباز٠، َٚا إٍ شيو َٔ اؿكٛم ا٭خط٣( ا٫ْتداب ٚا٫ختٝاض، ٚسلٸ ٚسلٸ

َٔ ايٛانض إٔ اسذلاّ اؿكٛم ٚايتهايٝـ ا٭ٚي١ٝ ٚايصات١ٝ، ٚايعٌُ ٚٚػاٙ اٯخطٜٔ. 

ٌ ايؿطز بٳع٢ً ؼكٌٝ ٚتٛؾرل ا٭ضن١ٝ يتشكٌٝ اؿكٛم ٚايتهايٝـ ايجا١ْٜٛ َٔ قٹ

عٌ ايعساي١. نُا إٔ ايعهؼ َٔ شيو، أٟ عسّ اسذلاّ اؿكٛم  ، ٖٛٚاٯخطٜٔ

ٚٸ ايعطاقٌٝ ٗ َػاض اؿكٍٛ ع٢ً اؿكٛم  ي١ٝ، ٚايتٗإٚ ٚٚنعٚايتهايٝـ ا٭

َٔ ٖٓا ؾإٕ ْٝع َٛاقـ ٚع٬قات إ٪ٌَٓ َع ٚعٌ ايًِٛ. ٖٛ ٚايتهايٝـ ايجا١ْٜٛ، 

ٚٗ غٝام  ،اٯخطٜٔ هب إٔ تكبٸ ٗ إطاض نُإ ايعساي١ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ٚٸ َٔ أدٌ  ;١ي١ٝ ٚايجاْٜٛإػاعس٠ ع٢ً تٛؾرل ا٭ضن١ٝ يًٛقٍٛ إٍ اؿكٛم ٚايتهايٝـ ا٭

ٌٸ ْٛاع ايع٬قات أ َٔ ْٕٛع إقا١َ ايعساي١ ٚقاضب١ ايًِٛ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ن

 َٚطؾٛن١. باط١ًّ سٸعٳٟ إٍ ايًِٛ ٚعسّ ايعسٍ تٴٚإٛاقـ اييت ت٪زٸ

 

غ١َٝ٬ ـ ٖٛ اهلل ٚسسٙ; ٭ْ٘ ٖٛ إٕ إعبٛز اؿكٝكٞ ـ طبكّا ٕعتكساتٓا ٚتعايُٝٓا اٱ

َٳ(4)ٚسسٙ خايل ايهٕٛ ٚايٛدٛز َٚايه٘ . ٚع٢ً (5)ايعباز٠ تشلٸػٜ ٔٵ، ٚيٝؼ ٖٓاى غرلٙ 

َٳٖصا ا٭غاؽ إِا هب اتٸ . َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايتبع١ٝ (6)باع٘أشٕ اهلل باتٸ ٔٵباع اهلل ٚسسٙ أٚ 

طبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ شلصٙ . ٚب(7)تبع١ٝ يًطاغٛت ايصٟ هب ادتٓاب٘ َا ٖٞ إ٫ٓ يػرل اهلل

ِٸ ايجُاض ٚايٓتا٥ر  ايتبع١ٝ هلل ٚادتٓاب ايتبع١ٝ يًطاغٛت ْتا٥ر ٚمثاضّا أٜهّا، َٚٔ أٖ

باع اهلل ٖٛ اـطٚز َٔ ايًُٛات ٚايه٬ٍ إٍ ايٓٛض ٚاشلسا١ٜ ٚايهُاٍ; ب١ ع٢ً اتٸإذلتِّ

زخٍٛ ٟ إٍ ايػكٛٙ ٗ ايه٬ي١ ٚايهٝاع ٚايًُٛات ٚباع ايطاغٛت غٝ٪زٸنُا إٔ اتٸ

. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ إٓؿأ ايصاتٞ ٕؿطٚع١ٝ ْٝع أْٛاع اؿهَٛات ٚا٭١ُْٛ ـ َٔ (8)اؾشِٝ

ٚا٭١ُ٥  |ا٭نطّ ٚد١ٗ ْٛط اٱغ٬ّ ـ ٖٛ اهلل ٚسسٙ، ٚإٕ َؿطٚع١ٝ سه١َٛ ايٓيبٸ

ٕٕٝٵٚايؿكٗا٤ ٗ عكط ايػٳ ^ا٭طٗاض َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚع٢ً  ب١ إِا تهٕٛ بإش

ػإ ـ ٗ ايتؿهرل ايػٝاغٞ يٲغ٬ّ ـ إشا مل ٜهٔ نُٔ زا٥ط٠ ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ اٱْ

ُّا نُٔ غٝطط٠ ١ٜ٫ٚ ايطاغٛت، ٚيٝؼ ٖٓاى ساي١ تٵاي١ٜ٫ٛ اٱشل١ٝ ؾإْ٘ غٝهٕٛ سٳ

 ٚغ٘ بٌ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ.

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ْٝع أْٛاع إٛاقـ ٚايع٬قات اييت ٜكُٝٗا إػًُٕٛ َع اٯخطٜٔ ع٢ً 
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ع١ٝ هلل، بٳإٔ تكّٛ ع٢ً قٛض اؿه١َٛ اٱشل١ٝ ٚايتٻإػت٣ٛ ايٛطين ٚايعإٞ هب 

ل َا ٜتعًٖ َع٢ٓ أْ٘ ٗ، ع١ٝ يػرل اهلل ٚا٫عتُاز ع٢ً ايطاغٛتبٳب ْٝع أْٛاع ايتٻٚػٓټ

داش إٛاقـ َِٓٗ هب َطاعا٠ ٖصا بهٝؿ١ٝ ا٫ضتباٙ ٚإقا١َ ايع٬قات َع اٯخطٜٔ ٚاتٸ

ن١ُٝ اٱشل١ٝ. ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ ٫ ٜعين إبسأ، ٚعسّ خطٚز إػًٌُ عٔ زا٥ط٠ اؿا

ٌٸطٵعسّ ا٫ضتباٙ أٚ ا٫يتعاّ بايع٬قات ايكِّ  ْٕٛع ؾ١ َع إًشسٜٔ ٚإؿطنٌ، بٌ إٕ ن

ٚٸَٔ أْٛاع ايع٬ق١ َع اٯ ٫ّ ٚبايصات ع٢ً خطٜٔ هب ـ طبكّا شلصا ا٭قٌ ـ إٔ تكّٛ أ

ب ٚػٓټ ،باع٘هلل ٚاتٸ ٚتطغٝذ َبسأ اؿان١ُٝ إطًك١ ،أغاؽ إع٤٬ ن١ًُ ايتٛسٝس

٭قٌ ايتٛسٝس  ا٭ز٢ْ كايؿ١ّ ع١ٝ يًطاغٛت، أٚ إٔ ٫ تهٕٛ ٗ اؿسٸبٳْٝع أْٛاع ايتٻ

ٌٸٚعباز٠ اهلل ٚايتٛٗن ٟ إٍ اتباع غرل ع٬ق١ ت٪زٸ ٌ عًٝ٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ن

تهٕٛ ع١ٝ ٚا٫عتُاز ع٢ً ايطاغٛت، غبٳا٭ز٢ْ ـ إٍ ايتٻ اهلل، أٚ تؿهٞ ـ ٗ اؿسٸ

 ٚباط١ً. َطؾٛن١ّ

 

يكس متٸ ايتأنٝس ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ع٢ً أقٌ إساضا٠ ٚايطأؾ١ ـ ٫ 

 َع٢ٓ ا٫غتػ٬ّ ٚايطنٛر ـ نجرلّا، عٝح ّهٔ ٚقـ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ْٚيبٸ

. َٚٔ ٖٓا ٚضز ٗ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ (9)ايط١ٓ أْ٘ زٜٔ احملبٸ١ ْٚيبٸ اٱغ٬ّ عٛل

ِّ . (10)ٔ ٚاشلاز٨ َع إدايؿٌ َٔ غرل إعاْسٜٔا٭خ٬ق١ٝ ايتأنٝس ع٢ً ايتعاطٞ ايً

ّٸ ٫ بٴسٻٚبطبٝع١ اؿاٍ  ٚٵضٷنإ ي٘  َٔ ا٫عذلاف ٚاٱقطاض بإٔ ٖصا ا٭قٌ اشلا ض٥ٝؼ  زٳ

زِٖ ٗ اْتؿاض ا٭تباع ُٚسټغٛا٤ ٗ أقٌ ايتبًٛض ٚايٛٗٛض أٚ ٗ ادتصاب ا٭تباع ٚٗ 

ا٭قكاع ٚا٭َكاض. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب أخص ٖصا ا٭قٌ ـ باٱناؾ١ إٍ غا٥ط 

 ا٭قٍٛ ا٭خط٣ ٗ إقا١َ ايع٬قات ٚايتٛاقٌ ـ بٓٛط ا٫عتباض أٜهّا.

 

٠ كـ بهْٛ٘ زٜٔ ايػ٬ّ ٚايكساق١ ٚإٛزٸت ايصٟ ٜتٻإٕ اٱغ٬ّ ٗ ايٛق

، (12)، ٚايؿطى(11)ىايـ ايهؿط ٖٛٝٳِ اٱْػا١ْٝ، ٚاؿؿاٚ ع٢ً اؿكٛم ٚايكٹ

، ٜٚسعٛ إٍ ايٛقٛف بٛد٘ ٖصٙ (16)ضٛٵ، ٚايًِٛ ٚاَؾ(15)، ٚايعسٚإ(14)، ٚايؿت١ٓ(13)ٚايٓؿام



 االجتهاد والتجديد

ٛٸ٠. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ؾًػؿ١ اؾٗاز ٚايكتاٍ إؿاِٖٝ بؿسٸ٠ٺ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايكطإٓ ٚإكازض  ٚق

ٜات ايٛاقع١ٝ ايس١ٜٝٓ ٚاٱغ١َٝ٬ ٖٞ إقا١َ ايعسٍ ٚنُإ إكاحل اؿكٝك١ٝ ٚاؿطٸ

َٸ بػ١ٝ ؼكٝل ايؿ٬ح ٚايهُاٍ  ;ِ اٱْػا١ْٝ ٚايس١ٜٝٓٝٳ١ ع٢ً أغاؽ ايكٹيًُذتُع ٚا٭

ٌٸ ٕ زٚ ٜكـ عكب١ّ ٔٵَٳ ٚايػعاز٠ ايبؿط١ٜ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َٛاد١ٗ ٚدٗاز ن

ٞٸ ،ؼكٝل ٖصا اشلسف ، بٌ دا٥عٷ ،ٚوٍٛ زٕٚ ايٛقٍٛ إٍ ٖصا ايتهاٌَ اٱْػاْ

ٜٚهٕٛ ٗ بعض إٛاضز ؾطنّا ٚٚادبّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٚقـ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ 

٢ إدايؿٌ غرل ١ ٚايطأؾ١ ٚايكًض ٚايػ٬ّ ػاٙ إ٪ٌَٓ، بٌ ٚستٸاؿٓٝـ باحملبٸ

قٌ ايكا٥ٌ بٛدٛب ايػ١ًٛ ٚايؿسٸ٠ ػاٙ إؿطنٌ إعاْسٜٔ، ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ٖصا ا٭

ٜاتِٗ ٜٚػًبٕٛ ايٓاؽ سطٸ ،ايصٜٔ ٜعتسٕٚ ع٢ً ايسٜٔ ،اض ٚإعتسٜٔ إعاْسٜٔٚايهٓؿ

اض ٗ َٛاد١ٗ إؿطنٌ ٚايهٓؿ ٚأَِٓٗ ٚطُأْٝٓتِٗ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱغ٬ّ ٜكـ بؿسٸ٠ٺ

ؾاتِٗ ايعسٚا١ْٝ. شلِ ٚتكطټْٚٝع إدايؿٌ ٚإعاْسٜٔ ٚإعتسٜٔ، ٫ٚ ٜتػاَض َع أعُا

 ،٢ إدايؿٌ َٔ إػًٌُٚإٕ ٖصٙ إٛاد١ٗ يًُدايؿٌ إعاْسٜٔ ٚإتذاٚظٜٔ تؿٌُ ستٸ

 .(17)َٚا ٜٴكطًض عًِٝٗ إخٛآْا ٗ ايسٜٔ

ٗ طبٝع١ اؿاٍ بإٔ بعض ا٭قٍٛ ٚايتعايِٝ ا٫عتكاز١ٜ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ  ٫ ؾٳٖوٚ

ٔٵاؿٓٝـ َٔ ؾأْٗا إٔ تهٕٛ َباْٞ يًع ايط٥ٝؼ ٚايطنٔ  ٚٵضسٻبػبب اي ٬قات، ٚيه

 ضعا١ّٜ ;١َّ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ ؾإْٓا ْهتؿٞ َا تكسٻا٭غاؽ ايصٟ تًعب٘ ا٭قٍٛ إتكسٸ

 ي٬ختكاض.

 

ِٸ أٖساف خًل اٱْػإ.  إٕ ايتهاٌَ اٱْػاْٞ ٚايٛقٍٛ إٍ ايكطب اٱشلٞ َٔ أٖ

َٔ ططٜل ايعبٛز١ٜ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ،  ٛقٍٛ إٍ ٖصا إكاّ ٚإٓعي١ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓٚإٕ اي

ٌٸ ٖساٜت٘ ٚتٛؾٝك٘. ٚإٕ أضن١ٝ ٚؾطٚٙ ٖصٙ اشلسا١ٜ إِا تهٕٛ َٔ ططٜل  ٚشيو ٗ ٚ

٬ّ بايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ بٛقؿ٘ أنٌُ إضغاٍ ايطغٌ ْٚعٍٚ ايٛسٞ اٱشلٞ ٖجٻ

َٳ ،ٚآخط ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ا٭نطّ ٚخامت  اهلل ب٘ ع٢ً ايبؿط١ٜ بٛاغط١ ايٓيبٸ ٔٻسٝح 

ٔٵ ٌٸ ايطغٌ إٍ ا٭بس. ٚيه ظ١َٝٓ ؾدل أٚ  َطس١ًٺ نإ ٖٓاى ع٢ً ايسٚاّ ٗ ن

كؿٌ بهِْٛٗ َٔ ؾٝاطٌ اٱْؼ، ٜعًُٕٛ ع٢ً ٌ ٚإتٻْاع١ َٔ ايٓاؽ ايهآي
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اٙ اؿكا٥ل، ؼطٜـ ايٓكٛم ٚإكازض ايس١ٜٝٓ، ٚتٛدٝ٘ ا٫تٗاَات، ٚإثاض٠ ايؿبٗات ػ

ٕ ظًِٗٗ ٛٵإدايؿٌ ٚغرلِٖ، ٜػعٳ ٚتأدٝر ايٓعطات ٚايعكبٝات ٚإٛادٗات ايعٓٝؿ١ نسٸ

ٗ إطاض إٛاد١ٗ َع ايسٜٔ ٚاشلسا١ٜ، ع٢ً سػاب سطَإ أْؿػِٗ ٚاٯخطٜٔ َٔ ْع١ُ 

ٌٕ نإ ٖٓاى بعض  خامٸ اشلسا١ٜ ٚاؿكا٥ل ايس١ٜٝٓ. ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ايع١َٝٓ بؿه

بات ٗ َػاض اشلسا١ٜ ٚبًٛؽ اٱْػإ َطس١ً َك٣ اييت ؽتًل ايصضا٥ع ٚايعٳا٭ؾدام ٚايكٛ

ًٕٛ ا٭تباع اؿكٝكٌٝ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ ايصٜٔ ّجِّ ،ايهُاٍ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱَا١َٝ

اؿٓٝـ، عُسٚا َٔ خ٬ٍ ؼسٜس ٚضغِ ا٭ٖساف ايتُٗٝس١ٜ، ٚاؽاش إٛاقـ 

عًُٛا ع٢ً ضؾع ايؿبٗات ٚايتشطٜـ عٔ ٚايػٝاغات، إٍ اؿًٝٛي١ زٕٚ خًل ايعطاقٌٝ، ٚ

ِ ايسٜٔ عٳإػاض اؿكٝكٞ يٲغ٬ّ، ُٗٝسّا ي٬غتؿاز٠ ايها١ًَ ٚايكشٝش١ َٔ ْٹ

ٌ اشلسف ايصٟ ّجِّ، َٔ أدٌ إٜكاٍ ايبؿط١ٜ إٍ غعازتٗا ٚنُاشلا اؿكٝكٞ ;اٱغ٬َٞ

ٚٸ  ٍ ٚا٭خرل َٔ إضغاٍ ا٭ْبٝا٤ ٚإْعاٍ ايهتب ايػُا١ٜٚ.ا٭

 

ٟٸسٚ ـ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ٚنع اجملتُع اٱغ٬َٞ ٚايتؿٝټٜب ٗ ايؿذل٠  ع ٗ َس١ٜٓ ايط

ـ إٔ اٱَا١َٝ ناْٛا َٔ  اشلذطٌٜايع١َٝٓ َا بٌ ايكطٕ ايطابع َٚٓتكـ ايكطٕ ايػابع 

 :ايتاي١ٕٝ إٍ ؼكٝل ا٭ٖساف ٛٵا٠٤ َع اٯخطٜٔ ٜػعٳخ٬ٍ إقا١َ ايع٬قات ايبٓٸ

إصٖب ايؿٝعٞ ٚايهٝإ  ٫ غٝٻُااٱغ٬َٞ إبٌ، ١ٚ ايسٜٔ أـ اؿؿاٚ ع٢ً ٖٜٛٸ

 اٱغ٬َٞ.

ع عدل اؿٛاضات ٚإباسجات ب ـ ايتعطٜـ ٚايتشسٜس ايعكا٥سٟ ٕصٖب ايتؿٝټ

 ٚإٓاٚطات ٚإكاب٬ت َع اؾُاعات إدتًؿ١ ٚإدايؿ١.

ؿات، م ا٭خط٣ يًُعٜس َٔ ا٫مطاؾات ٚايتشطٜطٳز ـ اؿسٸ ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ إثاض٠ ايؿٹ

 َٔ خ٬ٍ ايتؿاِٖ ٚايتعإٚ إؿذلى َعٗا.

 ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع اؿٝـ ٚايًِٛ. ،ز ـ إقا١َ ايعساي١

ٛټ  ض ثكاؾ١ ايعًّٛ ٚاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ٚايؿٝع١ٝ.ٖـ ـ اظزٖاض ٚتط

 

َٔ  إٍ اؽاش غًػ١ًٺ يكس نإ اٱَا١َٝ ٗ ؼكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف عاد١ٺ
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 ايػٝاغات ٚإٛاقـ:

: يكس غًو اٱَا١َٝ ٗ ((19)ٚا٫خت٬ف (18)أـ ايػٝاغات ا٫غذلاتٝذ١ٝ )ايتُاٖٞ

يًٛقٍٛ إٍ  ;ٚاؽصٚا بعض إٛاقـ، َٔ ايػٝاغات إطس١ً ايع١َٝٓ إٓٛٛض٠ غًػ١ًّ

ا٭ٖساف ٚاـط٘ إٓؿٛز٠. ٗ ٖصٙ ايػٝاغ١ ٖٓاى ـ باٱناؾ١ إٍ ا٫ٖتُاّ بتطابكٗا 

ٌٷ َع إباْٞ ٚا٭قٍٛ ا٫عتكاز١ٜ ْٚٛط٠ إٍ ايٛطٚف ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ  ـ ع

ط عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ يًُذتُع ٚؾطا٥ط٘ ٗ تًو إطس١ً ايع١َٝٓ. َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا ْعبِّ

ايػٝاغات ا٫غذلاتٝذ١ٝ. َٚٔ اؾسٜط شنطٙ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ  :ايػٝاغات بعٓٛإ

ض٠، هب إٔ ٜطاعٞ ٗ باٱناؾ١ إٍ ايؿطا٥٘ إصنٛ ،داش ٖصا ايٓٛع َٔ ايػٝاغاتاتٸ

إكابٌ ؾطا٥٘ ايططف اٯخط أٜهّا; َع٢ٓ إٔ ٚنع ايػٝاغات بؿإٔ ْٛع ايتعاطٞ َع 

ٕٵا٭ؾدام ايصٜٔ ٫ ٜؿذلنٕٛ َعٓا ٗ غًػ١ً َٔ ا٭قٍٛ ٚايعكا٥س )ستٸ مل  ٢ ٚإ

ٜهْٛٛا َٔ َصٖبٓا(، أٚ ايصٜٔ ٫ ّتًهٕٛ َؿذلنات أقٛي١ٝ ٚعكا٥س١ٜ َعٓا 

٢ْ وذلَٕٛ أقٛيٓا َٚعتكساتٓا، غٝهٕٛ كتًؿّا بايكٝاؽ إٍ ِٗ ٗ اؿسٸ ا٭زٚيهٓٸ

٫ٚ وذلَْٛٗا أٜهّا.  ،ايتعاطٞ َع أٚي٦و ايصٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بٗصٙ ا٭قٍٛ َٔ ا٭غاؽ

٢ ع٢ً ؾهٌ ايتُاٖٞ ّٚهٔ شلصا ا٫خت٬ف ٗ اؽاش ايػٝاغات ٚإٛاقـ إٔ ٜتذًٓ

َػت٣ٛ خٛض اؿطب  ع٢ً َػت٣ٛ ا٫ؼاز ٚايٛؾام ايهاٌَ، إٍ ا٫خت٬ف ع٢ً

ٚايكتاٍ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ إزضاز ايػٝاغات ا٫غذلاتٝذ١ٝ يٲَا١َٝ ٗ إقا١َ 

ٌٕ ّٸ ايع٬قات ٚإهاز ايطٚاب٘ َع اٯخطٜٔ بؿه ٗ إطاض ْٛعٌ َٔ ايتُاٖٞ  عا

 :ايتاي١ٝٚا٫خت٬ف، ٚاييت ّهٔ تٓؿٝصٖا ٚتطبٝكٗا َٔ خ٬ٍ ايػٝاغٝات ايتطبٝك١ٝ 

يكس نإ اٱَا١َٝ ٗ غًٛنِٗ ٚنٝؿ١ٝ إقا١َ  طبٝك١ٝ:ب ـ ايػٝاغات ايت

ايع٬قات ٚايطٚاب٘ َع اٯخطٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً تٛٚٝـ غًػ١ً َٔ ايػٝاغات. إٕ ٖصا 

ُٸ٢ ب ، ٚايصٟ ّهٔ تعطٜؿ٘ ٗ كتًـ (ايػٝاغات ايتطبٝك١ٝـ )ايٓٛع َٔ ايػٝاغات ٜٴػ

 :ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  ا٫تاجمل

 ايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ. اٍـ اجمل1

 ايتعاٜـ ايػًُٞ ع٢ً قٛض إؿذلنات َع إدايؿٌ.ـ 2

بٌ ْٝع أتباع إصاٖب ٚا٭زٜإ اٱشل١ٝ، َٔ قبٌٝ: أقٌ  ٖٓاى َؿذلناتٷ

َٚا إٍ شيو. ّهٔ شلصٙ  ،نطٚض٠ ايسٜٔ ٚايؿطٜع١، ٚايتٛسٝس، ٚايك٠٬، ٚإعاز
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ٓا ؾإٕ إؿذلنات إٔ تهٕٛ قٛضّا يًتعاٜـ ايػًُٞ بٌ ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ. َٚٔ ٖ

ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ٜسعٛ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ أتباع ٖصٙ ا٭زٜإ ـ َٔ خ٬ٍ اٱع٬ٕ 

عٔ بعض إؿذلنات بٌ ا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ، َجٌ: ايك٠٬ ٚغرلٖا ـ إٍ ايتعاٜـ 

 . ٚقس نإ ايٓيبٸ(20)ب ا٫خت٬ؾاتشاز سٍٛ إؿذلنات ٚػٓټايػًُٞ ٚا٫تٸ

ُٸ |ا٭نطّ  زعٛتِٗ ٚسٛاضاتِٗ َٚٓاٚطاتِٗ َع غا٥ط ا٭زٜإ ٗ ^١ ا٭طٗاضٚا٭٥

ع٢ً غبٌٝ  ،َٔ شيوٚسٕٚ ع٢ً ا٭قٍٛ إؿذلن١. ٚايؿطم ايتٛسٝس١ٜ ا٭خط٣ ٜ٪ٚن

س ع٢ً ٖصٙ إػأي١ ٗ إضغاٍ نتب٘ إٍ قٝكط ايطّٚ ٜ٪ٚن |ا٭نطّ إٔ ايٓيبٸ ،إجاٍ

ٌ ا٭ْبٝا٤ ، ٚعٓسَا ٜسعِٖٛ إٍ اٱغ٬ّ ٜؿرل إٍ ا٭قٍٛ إؿذلن١ ببٛنٕٛح

إٍ ٖطقٌ عِٛٝ ايطّٚ،  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ قُس ضغٍٛ اهلل» ٚايجكاؾات ٚا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ، ٜٚكٍٛ:

ّٷ َٳ غ٬  َوتٹ٪ٵ، ٜٚٴِٵًَػٵتٳ ِٵًٹغٵؾَأ ،ؾإْٞ أزعٛى بساع١ٝ اٱغ٬ّ ،بع اشلس٣. أَا بعساتٻ ٔٵع٢ً 

ُٳ﴿... تٌَطٸ أدطَى اهلُل ٛٵا ٔإَي٢ َنًٹ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ تٳعٳاَي ٖٵ ٜٳا َأ ٌٵ  ِٵ َأُق ٓٳُه ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ٛٳا٤ٺ بٳ  ٫َٕٵ ١ٺ غٳ

ٚٳ٫اهلَل ٫ْٓٳعٵبٴسٳ ٔإ ٝٵ٦  ٘ٹ ؾٳ ٓٳا بٳعٵهٚٳ٫ ّا ْٴؿٵٔطَى بٹ ٕٔ  ّاَأضٵبٳاب ّا ٜٳتٻدٹصٳ بٳعٵهٴ ٔٵ زٴٚ ٛٵا اهللٹَٹ ٛٳٖي ٕٵ تٳ  َؾٔإ

ٕٳ ُٴٛ َٴػٵًٹ ْٻا  ٗٳسٴٚا بٹَأ  .(21)«(64)آٍ عُطإ:  ﴾َؾُكُٛيٛا اؾٵ

ٞ َٓٗر ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ خ٬ٍ ايتأغٸ ;إٔ شنطْا ـٚإٕ اٱَا١َٝ ـ نُا غبل 

دصٚا غٝاغ١ ايتعاٜـ ايػًُٞ سٍٛ قٛض إؿذلنات ٚإهاز قس اتٻ ،ٚغرل٠ أ١ُ٥ ايسٜٔ

ٚايػعٞ إٍ ايتُاٖٞ  ،ايع٬قات ٚايطٚاب٘ إتٓاغب١ َٔ ْٛع ايتعاطٞ َع إدايؿٌ

 ٚايتعاٜـ َع إدايؿٌ ٚأتباع إصاٖب ٚا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ.

إٕ اٱغ٬ّ  :ـ ايتعإٚ ٚايتعاطٞ َع إدايؿٌ بػ١ٝ إٛاد١ٗ َع ايًِٛ ٚايطػٝا3ٕ

١ٜ ٚايهطا١َ يًبؿط١ٜ ْعا٤، ٜٚعاضض ْٝع أْٛاع ايًِٛ ٜعٌُ ع٢ً نُإ اؿطٸ

ض ٚايعسٚإ. َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٗ ٛٵـ ٚاَؾٝٵٚايطػٝإ، ٜٚػع٢ إٍ ضؾع ْٝع أؾهاٍ اَؿ

ٌ ٚايه١ًُ ايطٝٸب١ ١ ايؿسٜس٠ َع ايطاغٞ، ٜٚٛقٞ بايًٚاـط٠ٛ ا٭ٍٚ ٫ ٜػُض بإٛادٗ

٠ ٗ زع٠ٛ ايطاغ١ٝ إٍ ايططٜل ايكِٜٛ، عػ٢ إٔ ٜٓؿع شيو ٗ ٖساٜت٘ ٚعٛزت٘ إٍ دازٸ

ٚبايٓٛط إٍ ْٝع  ;. َٚٔ ٖٓا نإ اٱَا١َٝ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ(22)ايكٛاب

١ٓ َع ػًُٞ ٚإٛاد١ٗ ايًِّٕ ـ نُا غبل إٔ شنطْا ـ إٍ ايتعاطٞ ايٛٵٜػعٳ ،ايؿطٚٙ

َٔ قبٌٝ: ايتعإٚ ٚايتعاٌَ َع  ايطػا٠ ٚايٛإٌ، ٚناْٛا َٔ خ٬ٍ اْتٗاز غٝاغاتٺ

ًِٗ، ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ إعٜس َٔ بٳاـكّٛ بكسز تعسٌٜ أٚ خؿض إُاضغات ايٛا١ٕ َٔ قٹ
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 ض ػاٙ إًٌَٛٛ.ٛٵايًِٛ ٚاَؾ

 

ِٷإ . َٚٔ ٖٓا ٫ (23)، ٚػطٟ عًٝ٘ أسهاّ إػًٌُٕ ايصٟ ٜٴٛٗط ايؿٗازتٌ َػً

٢ إشا اختًؿٛا َعٓا ٗ إصٖب(. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هٛظ يٓا تهؿرل غا٥ط إػًٌُ )ستٸ

ِٸ شاز ٚايت٬سِ بٌ تعايِٝ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ايتأنٝس ع٢ً أقٌ ا٫تٸ ؾإٕ َٔ أٖ

َٸ تكطٜب بٌ إصاٖب سٍٛ قٛض إؿذلنات. ٖٓاى ايهجرل َٔ ١ اٱغ١َٝ٬ ٚايأبٓا٤ ا٭

شسٚا ؾُٝا بِٝٓٗ ع٢ً أغاغٗا، َٔ قبٌٝ: إؿذلنات اييت ّهٔ يًُػًٌُ إٔ ٜتٸ

ٛٸ(24)ايتٛسٝس َٚا إٍ شيو. َٚٔ  ،ٚايكطإٓ ،، ٚإعاز(26)ٚايعنا٠ ،، ٚايك٠٬(25)٠، ٚايٓب

، ٚأِْٗ إخ٠ٛ، (27)١ ٚاسس٠َٸنُٔ اعتباضٙ إػًٌُ أ ،ٖٓا ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

، ْٚٗاِٖ عٔ ْٝع أْٛاع ا٫خت٬ف (28)أَطِٖ بإقا١َ ايكًض ٚايكساق١ ؾُٝا بِٝٓٗ

ٚٵض. ٖٚصا ا٭َط ب(30)ٟ إٍ ايهعـ ٚايؿؿٌٚشيو ٭ٕ اـ٬ف ٚايٓعاع ٜ٪زٸ; (29)ٚايؿطق١ ٙ سٳ

ٟ إٍ ، ٚغٛف ٜ٪زٸ(31)غ١ًٗ بٌ كايب ايؿٝطإ ٜؿهٞ إٍ ايععي١ ٚايػكٛٙ ؾطٜػ١ّ

. ٚإٕ اٱَا١َٝ ناْٛا ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ ٜكَٕٛٛ (32)ػطإ ٗ ْٗا١ٜ إطافاـ

 ع٢ً ايسٚاّ باْتٗاز ٖصٙ ايػٝاغ١ ٗ ايػًٛى ٚايعٌُ ػاٙ اٯخطٜٔ.

 

ّٳ ٔٴ إٕ اٱغ٬ ضز اييت ٜأشٕ ؾٝٗا ٢ ٗ إٛا، ٚإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ستٸعساي١ٺ زٜ

باؾٗاز، بٌ ٜٚٛدب ؾٝٗا إٛاد١ٗ َع ا٭عسا٤ ٚإعاْسٜٔ، ّٓع إ٪ٌَٓ ٚإػًٌُ َٓعّا 

ٝٳِ ف ٚػاٚظ اؿسٚز، ٚايكٝاّ با٭عُاٍ اييت تتٓاؾ٢ َع اؿكٛم ٚايكٹؾسٜسّا َٔ ايتططټ

أَطِٖ ٜٚ ،٢ َٔ ا٫عتسا٤ ع٢ً سكٛم اؿٝٛاْات ٚايٓباتاتاٱْػا١ْٝ، بٌ ّٚٓعِٗ ستٸ

ُٸ . ٚإٕ ايٓيبٸ(33)باؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ أٜهّا هِٗ بٗصا نُٔ ُػټ ،١ ا٭طٗاضا٭نطّ ٚا٭٥

ّٸ ٗ غرلتِٗ ايع١ًُٝ، قس عًُٛا ٗ ايهجرل َٔ ايطٚاٜات إأثٛض٠ عِٓٗ ع٢ً  ا٭َط اشلا

ٞ بايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٗ ايتأغٸ ;. إٕ اٱَا١َٝ(34)تٛدٝ٘ أتباعِٗ ٚؾٝعتِٗ إٍ ٖصا ا٭َط

ُٸٚاتٸ اؿٓٝـ هٛا ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ ـ نُا ٗ ١ ا٭طٗاض، قس ُػٻباع غرل٠ ا٭٥

َٸ َت اٱؾاض٠ ١ بايهاٌَ. ٚقس تكسٻغا٥ط إطاسٌ ايتاضى١ٝ ا٭خط٣ ـ بٗصٙ ايػٝاغ١ اشلا
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نُٔ ا٭عاخ ايػابك١ إٍ َٛاضز َٔ ٖصٙ ايػٝاغات ٚايػًٛنٝات ٚايتطبٝكات اييت 

 قاّ بٗا اٱَا١َٝ.

 

م اٱغ١َٝ٬، طٳباٱناؾ١ إٍ كتًـ ايؿٹ ،ٗ إطس١ً ايتاضى١ٝ َٛنع ايبشح

١ٜٛ، ٚنإ ؿٵؾٝع١ٝ أٜهّا، َٔ قبٌٝ: ايػ٠٬، ٚا٭خباض١ٜ، ٚاَؿ مٷطٳناْت ٖٓاى ؾٹ

ُٸبعهٗا ٜصٖب إٍ اي ١، كٍٛ بعكا٥س تذلاٚح َا بٌ اٱؾطاٙ ٚايتؿطٜ٘ ٗ َكاّ ا٭٥

َٳ أٚ غؿ١ً ـ ٗ  ٜكع ـ عٔ قكسٺ ٔٵَٚها١ْ ايعكٌ، َٚٓعي١ ايكطإٓ ٚاؿسٜح، ٚنإ ٖٓاى 

ِٸ ططح ايؿبٗات  اـً٘ بٌ ٖصٙ ايعكا٥س إٓشطؾ١ ٚإعتسي١ يٲَا١َٝ، ٚنإ ٜت

عٚا بٌ ٓٛا ِّّٚاٱَا١َٝ إٔ ٜبِّٚاٱؾها٫ت ٗ ٖصا ايؿإٔ، َٚٔ ٖٓاى نإ ٜؿذلض ب

َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً  ;ؾ١ ٚإؿطط١١ يٲَا١َٝ ٚبٌ ايعكا٥س اـاط١٦ ٚإتططٸايعكا٥س اؿٓك

ايعكا٥س ايكشٝش١، ٚإٔ هٝبٛا عٔ ايؿبٗات ٚاٱؾها٫ت إططٚس١ ٗ ٖصا ايؿإٔ. 

١ٜ ٗ عؿط ثينايؿٝع١ ا٫ نسٸ «بعض ؾها٥ض ايطٚاؾض»َٚٔ ٖٓا عٓسَا قسض نتاب 

ٚمتٸ اـً٘ ؾٝ٘ بٌ آضا٤ ايػ٠٬ ٚا٭خباض١ٜ  ،ٖصٙ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ

َٔ  عؿط١ٜ، ٚأثاض شيو ظٚبع١ّ ثين١ٜٛ ٚبٌ اٯضا٤ ا٭قٛي١ٝ يس٣ ايؿٝع١ ا٫ؿٵٚاَؿ

اٱؾها٫ت ٚايؿبٗات سٍٛ عكا٥س اٱَا١َٝ، ضأ٣ ايػٝس إطته٢ ـ بٛقؿ٘ ظعِٝ 

ٲداب١ عٔ ي٣ كاٍ: هب ع٢ً عبس اؾًٌٝ ايكعٜٚين إٔ ٜتكسٸؾ ،ايؿٝع١ ـ ٖصا ايهتاب

 .(35)٫ ّهٔ ايطزٸ عًٝٗا ٚإْهاضٖا ١ٺ، ٚإٔ ٜطؾسٙ بأزٓيٖصا ايهتاب عٛل

 

نُا غبل إٔ شنطْا ؾإٕ ْٝع إصاٖب ٚا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ٚايتٛسٝس١ٜ ػُع 

ْ٘ طبكّا يتعايِٝ اٱغ٬ّ إٚ .ٖٚٓاى بعض ا٫خت٬ؾات أٜهّا ،ض إؿذلناتبٝٓٗا بع

 ،ٚايتػاَض بؿأْٗا، ٚايذلنٝع ع٢ً إؿذلنات ،ب إثاض٠ َٛاضز اـ٬فهب ػٓټ

ٚاؿؿاٚ ع٢ً ايتُاٖٞ ٚا٫ْػذاّ، ٚإٔ ْعٌُ ع٢ً ايتشاٚض بؿإٔ َٛاضز ا٫خت٬ف َٔ 

نإ ـ باٱناؾ١ إٍ ايتعاَ٘  |ا٭نطّ . ٚإٕ ايٓيبٸ(36)خ٬ٍ اؾساٍ باييت ٖٞ أسػٔ
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بعض أقشاب٘ عٓسَا ٜطغًِٗ إٍ ا٭قطاض ٗ بعض  ٜٛقٞٗ غرلت٘ ايع١ًُٝ بٗصا ا٭َط ـ 

ّٸ ٚإٔ ٜعًُٛا ع٢ً تبؿرلِٖ. َٔ  ،أٚ ايسع٠ٛ ٚتبًٝؼ ايسٜٔ بإٔ ٜتػاًٖٛا َع ايٓاؽ إٗا

إٍ قَٛو  عٵاضدٹ»٘: ايصٟ أضغً٘ شلسا١ٜ قَٛ ،شيو َج٬ّ أْ٘ قاٍ يًطؿٌٝ بٔ عُطٚ ايسٚغٞ

 .(37)«بِٗ لٵٚاضؾٹ ،ِٗعٴؾازٵ

ٚٵضٚنإ اٱَا١َٝ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ ب ع٢ً أغاؽ ا٭قٍٛ ٚتعايِٝ  ;ِٖسٳ

ُټ  ،ًِٗ ٚتعاًَِٗ َع أتباع ا٭زٜإ ٚإصاٖب إدتًؿ١ ـايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ـ نُٔ ؼ

ؾ١ٝ واٚضٕٚ اـكّٛ ع٢ً ل با٭َٛض اـ٬َا ٜتعًٖ ٚٗ .سٕٚ ع٢ً إؿذلناتٜ٪ٚن

بٝإ ِاشز َٔ ٖصا اؿٛاض يٲَا١َٝ  أغاؽ اؿه١ُ ٚاؾساٍ باييت ٖٞ أسػٔ. ٚقس متٸ

 ٚاؾساٍ باييت ٖٞ أسػٔ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ ؼت عٓٛإ إٓاٚط٠ ٚغرلٖا.

 

ّٳ ٔٴ إٕ اٱغ٬ عايُٝ٘ ع٢ً ٖصا ا٭قٌ ٜسعٛ ٚنُٔ تأنٝسٙ ٗ ت .ٚضأؾ١ ١ٺقبٸ زٜ

٢ إشا ناْٛا َٔ إدايؿٌ ٗ ايسٜٔ ٚإصٖب( إػًٌُ إٍ ايتعاٌَ َع إدايؿٌ )ستٸ

ِٸباحملبٸ عٓس اؿسٜح َعِٗ ٚزعٛتِٗ إٍ  ،ٌايتعاٌَ َعِٗ بايًٚ ١ ٚا٫سذلاّ، ٚإٔ ٜت

٠ . ٚقس ؾٗسْا ِاشز نجرل٠ َٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايػٝاغات ٗ غًٛى ٚغرل(38)اؿلٸ

 ْا إٍ بعهٗا.طٵّ إٔ أؾٳاٱَا١َٝ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ، ٚقس تكسٻ

 

ٕٷ ع ـ طبكّا يًتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ـ بايك١ُٝ ٚايهطا١َ ٜتُتٻ إٕ اٱْػإ َا ٖٛ إْػا

ٙ ايكؿ١ َٔ ٚناْت ٖص .غاتِٗض يٓا بػبٸ ٚؾتِ ٚإٖا١ْ اـكّٛ َٚكسٻُٳايصات١ٝ. ٚمل ٜٴػٵ

ض١ٓ »كاف بعٓٛإ ٘ أ٬ّٖ ي٬تٸتٵ، اييت دعًَ|ا٭نطّ قؿات ايٓيبٸ ِٜنط

. ٚإْ٘ ٗ ايهجرل َٔ ايطٚاٜات إأثٛض٠ عٓ٘ قس َٓع َٔ ايؿتِ ٚغبٸ اٯخطٜٔ، (39)«يًعإٌ

. ٚع٢ً ٖصا (40)ٚغرلِٖ ،ط، ٚإٛت٢ٖٵ٢ عٔ غبٸ ايطبٝع١، ٚايطٜاح، ٚايسٻبٌ ٢ْٗٚ ستٸ

ٌٸع٢ً ايسٚاّ  تغاتِٗ ناْ٭قٌ ٚغٝاغ١ اسذلاّ اٯخطٜٔ َٚكسٸا٭غاؽ ؾإٕ ٖصا ا  ق

ٌ إػًٌُ ٗ ع٬قاتِٗ َع اٯخطٜٔ. ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ايع١َٝٓ نإ بٳاعتباض َٔ قٹ

ِٗ ٖٚتو ب غبِّاٱَا١َٝ ٜػعٕٛ َدتًـ ا٭غايٝب ٚايططم إٍ اسذلاّ اٯخطٜٔ، ٚػٓټ
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َت ز٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٚقس تكسٻَتعسٸغاتِٗ، ٚناْت شلِ غٝاغات ٚأغايٝب ع١ًُٝ َكسٸ

 اٱؾاض٠ إٍ بعهٗا.

 

ٛټ ض إٔ اؿطب ٚايعٓـ ٫ ٜٓػذُإ َع ايكًض ٚايػ٬ّ قس ٜصٖب ايبعض إٍ تك

ٗ سٌ إٔ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ُاَّا، ٚإٔ خكا٥ل  ;ٚايطأؾ١ اٱغ١َٝ٬

ٝٳِ اٱْػا١ْٝ ٗ اٱغ٬ّ، سٝح ١ ٚإٛز٠ ؼاؾٜ ع٢ً اؿكٛم ٚايكٹ٬ّ ٚاحملبٸايكًض ٚايػ

، (43)، ٚايكتٌ(42)، ٚايهؿط(41)َع ْٝع أْٛاع ايؿت١ٓ ٢ٕ ٖصٙ اـكا٥ل تتٓاؾإ

ٟٸبٳٚاؾط١ّ، ٚايًِٛ، ٚا٫غتهباض، ٚاغتعباز ايٓاؽ َٔ قٹ ٚقس  .أٚ ْاع١ ؾدٕل ٌ أ

ٛض. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ؾًػؿ١ اؿطب ٚاؾٗاز َٔ قسض ا٭َط َٛاد١ٗ ْٝع أْٛاع ٖصٙ ا٭َ

ٚد١ٗ ْٛط ايكطإٓ ايهطِٜ ٚإكازض ايس١ٜٝٓ ٖٞ نُإ ْٝع أْٛاع ا٭َٔ ٚايعسٍ، 

ٜات اؿكٝك١ٝ يًبؿط َٔ ْٝع أْٛاع ايعبٛز١ٜ يػرل اهلل ٚنُإ إكاحل ايٛاقع١ٝ ٚاؿطٸ

ٔٷ٭ٕ ايؿ٬ح ٚايهُاٍ ٚايػعاز٠ اؿكٝك١ٝ يٲْػإ إِ; غبشاْ٘ ٚتعاٍ بعباز٠  ا ٖٞ ضٖ

ٌٸ اهلل ؾك٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ إٛاد١ٗ ٚاؾٗاز نسٸ ّٕ ن أٚ ؾدل وٍٛ  َؿٗٛ

ُا بًؼ سسٸ بٳسٸ أَطّا دا٥عّا، بٌ ضٴعٳل ٖصٙ ا٭ٖساف ٚايٛقٍٛ إٍ نُاٍ اٱْػإ ٜٴزٕٚ ؼٗك

 ايؿطض ٚايٛدٛب ٗ بعض إٛاضز.

 

ٟٸ ١ل إَاَٝٸيكس سٓك ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ ـ َٔ خ٬ٍ إقا١َ ايع٬قات  ايط

ٗٻ ست إٓاغب١ ٚايبٓٸا٠٤ َع اٯخطٜٔ ـ ايهجرل َٔ ايٓتا٥ر ٚإعطٝات اٱهاب١ٝ اييت َ

 َٔ ا٭ٖساف إتعاي١ٝ ٚإٓؿٛز٠.ا٭ضن١ٝ أَاَِٗ يتشكٝل إعٜس 

 .تا٫َا ًٜٞ غٛف ْؿرل إٍ بعض ٖصٙ إعطٝات ٗ كتًـ اجمل ٚٗ

 

ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ نإ عسز عًُا٤ ايؿٝع١ ٜأخص ٗ ا٫ظزٜاز. ٚقس ٚقـ 
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ا٫ْتؿاض ٚاؿهٛض ايجكاٗ ايؿاعٌ يٲَا١َٝ  «بعض ؾها٥ض ايطٚاؾض»قاسب نتاب 

ُٕٛ ٜهٔ شلِ َجٌ ٖصٙ ايؿٛن١ َٔ قبٌ شيو، ؾُا أقٛاِٖ اٯٕ! إِْٗ ٜتهًٖ مل»قا٬ّ٥: 

ٚؾٝ٘ عؿط٠ َٔ ايطاؾه١ أٚ ٜعٜسٕٚ، ِٖٚ  بؿت٢ ايًػات. إْو ٫ ػس خاّْا يًذلى إ٫ٓ

 . (44)«ب١ ٗ ايسٚاٜٚٔ، ٚإِْٗ ايّٝٛ نُا ناْٛا ٗ عٗس اـًٝؿ١ إكتسض باهللتٳايَه

َټ «ضاس١ ايكسٚض»ط قاسب نتاب نُا عبٻ طٙ َٔ سهٛض ٚتأثرل عٔ قًك٘ ٚتص

ٟٸ»اٱَا١َٝ، قا٬ّ٥:  ؽ ايسٜٛإ، ؾػاز أغٛأ َٔ إٔ تط٣ ناتبّا ضاؾهّٝا أٚ أؾعطّٜا ٜذلٓأ أ

 .(45)«؟!ٜٚجبت ٗ ايػذٌ ٖتًهات إػًٌُ

 

طٌ َٔ ايػعٌْٜٛ ٚايػ٬دك١ أؾسٸ عسا٠ٚ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ نإ ايػ٬

يًؿٝع١ َٔ غرلِٖ. َٚٔ ٖٓا ناْٛا ّاضغٕٛ أقػ٢ أْٛاع ايهػ٘ ٚقٓٛف ايتعصٜب 

ٔٵ(46)٢ اٱَا١َٝٚستٸ ،ايؿٝع١ علٸ ٌٴ ٔضُٵمل ٜٳ . ٚيه ٢ أعاز اٱَا١َٝ بػ٘ ستٸ ٚقتٺ طٜٛ

إسساخ  ٔ اٱَا١َٝ بٛاغط١ شيو َٔ. ٚقس ُٓه(47)تأثرلِٖ ٗ دٗاظ اؿهِ ٚايػًط١

بعض ايتػٝرلات ٗ غًٛى بعض إًٛى ٚا٭َطا٤ ٗ ايتعاٌَ َع ايؿٝع١ ٚاٱَا١َٝ. ٚبصيو 

ٌٕمتٸ ؽؿٝـ سسٸ٠ ايهػٛٙ ع٢ً ايتؿٝټ تسضهٞ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ إًٛى ٗ ٖصٙ  ع بؿه

قاَٛا ـ َٔ خ٬ٍ اْتٗادِٗ غٝاغ١ ايتػاَض ـ بتدؿٝـ ايهػ٘ َٔ ايتاضٜذ اؿكب١ 

بؿإٔ تػاَض  عؿط١ٜ. ٚقس ٚضزت ٗ بعض إكازض أخباضٷ ٫ثينز ع٢ً ايؿٝع١ اٚايتؿسټ

إٔ اـٛاد١ ْٛاّ إًو  ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚ. (48)ٖ٪٤٫ ايػ٬طٌ َع اٱَا١َٝ

زٜٔ ٗ عكط ايػ٬دك١، ٚنإ ّاضؽ ايهجرل نإ ٗ بسا١ٜ أَطٙ َٔ ايٛظضا٤ إتؿسِّ

بعس شيو بايتسضٜر بايػًٛنٝات  ط٘ تأثٻايؿٝع١، ٚيهٓٸ َٔ ايتعصٜب ٚايتٓهٌٝ علٸ

ٖٸاز  إعكٛي١ ٚإٓطك١ٝ يٲَا١َٝ، ٚأخص ٜتعاٌَ َع ايػاز٠ ا٭ؾطاف ٚايعًُا٤ ايهباض ٚايع

نإ ٜٴٛٗط  ،َٔ شيو بتأثرٕل ،. نُا أْ٘(49)َٔ ايؿٝع١، بٌ ٚعٌُ ع٢ً قطف ضٚاتب شلِ

كّٛ ، ٚنإ يصيو ٜ(50)اٱَاَٞ ايؿٝذ دعؿط ايسٚضٜػيت ا٫سذلاّ ٚايتبذٌٝ ػاٙ

ٚٵضبعٜاضات  ٟٸزٳ  .(51)سٝح ٜكِٝ ٖصا ايعامل اؾًٌٝ ،١ٜ ٕٓطك١ زٚضٜػت خاضز ايط

 

يكس عٌُ اٱَا١َٝ ع٢ً احملاؾ١ٛ ع٢ً ٚدٛزِٖ َٚعتكساتِٗ َٔ خ٬ٍ ا٫ؼاز 
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نٛح ٗ شاز ٚزؾاع اٱَا١َٝ عٔ بعهِٗ نإ َٔ ايٛٚايت٬سِ ؾُٝا بِٝٓٗ. إٕ ٖصا ا٫تٸ

ٖٓ ٟٸ آْصاى عٝح أثاض إقطاض إدايؿٌ، ٚ إشا ٚقع »ا قٌٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ: فتُع ايط

ٕٵ ايطاؾهٞ ٗ ؾسٸ٠ٺ ٚقع اؿٓؿٞ أٚ ايؿاؾعٞ ٗ  تٛاٖطٚا ؾُٝا بِٝٓٗ ٚاغتٓكصٚٙ، ٚإ

 .(52)«تٛاؾطٚا ؾُٝا بِٝٓٗ يٝػكطٛٙ ؾسٸ٠ٺ

 

ؾ١، ٚنصيو بٝإ ايعًُا٤ ايكشٝض ب اٱَا١َٝ عٔ ايػًٛنٝات إتططِّإٕ ػٓټ

١ )َٔ ا٭سٓاف ٚايؿاؾع١ٝ( ٗ يؿها٥ٌ أٌٖ ايبٝت َٚهاْتِٗ ايع١ًُٝ، زؾع أٌٖ ايػٓٸ

ٌ. بٵٚاٱَا١َٝ أنجط َٔ شٟ َق ^عكط ايػ٬دك١ إٍ إزضاى ع١ُٛ َٚها١ْ أٌٖ ايبٝت

دٳب يعًُا٤ ٚايٓټا ٫ غٝٻُاٚ ،اٱَا١ََٝٚٔ ٖٓا ؾكس أخصْا ْؿٗس اضتؿاعّا يؿإٔ َٚها١ْ 

َٔ شيو َج٬ّ إٔ عًُا٤ ايؿطٜكٌ ٗ عكط ١ٚ َّٜٛا بعس ّٜٛ. يس٣ نباض أٌٖ ايػٓٸ ،َِٓٗ

ُٸ ٌٸ ٞايػٝس َطته٢ ايك يتكسِٜ ٚادب ا٫سذلاّ، ٜٚأخصٕٚ  ْع١ٺ ناْٛا ٜعٚضْٚ٘ ٗ ن

إ اـٛاد١ ْٛاّ ٢ ايػًطإ ٗ سٝٓٗا ٜعٚضٙ ٗ بٝت٘. ٚنَٓ٘ بعض اشلساٜا، ٚنإ ستٸ

ٚٵضٞ ايٓاقيب ٗ ظَٔ ايػ٬دك١ ـ قس ظاض بإًو ـ ايٛظٜط ايػٓٸ ٙ زاض ايػٝس َطته٢ سٳ

ُٸ ٗ نٌ أغبٛعٌ َٔ  . ٚنإ ٜصٖب َطٸ٠ّ(53)أنجط َٔ َطٸ٠ٺ ،يتكسِٜ ا٫سذلاّ ;ٞايك

ٟٸ إٍ زٚضٜػت يػطض زلاع اؿسٜح  ;سٝح ٜكِٝ ايؿٝذ دعؿط ايسٚضٜػيت اٱَاَٞ ،ايط

 .(54)ها٥ٌٚانتػاب ايؿ

 

١ ٗ ٖصٙ ٌ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ نإ أٌٖ ايػٓٸبٳعٕ َٔ قٹبؿعٌ ا٭زا٤ اٱهابٞ ٚإتٻ

 ،َٔ خ٬ٍ َؿاضنتِٗ ٱخٛاِْٗ ايؿٝع١ ٗ إقا١َ َطاغِ عاؾٛضا٤ ،إطس١ً ايتاضى١ٝ

ُٸٚإبسا٤ ايتهطِٜ ٚا٫سذلاّ ٕطا ِٗ طٕٚ عٔ سبِّ، ٜعبِّ^١ ا٭طٗاض َٔ أٌٖ ايبٝتقس ا٭٥

ٛٸَٚٛزٸ ضغِ  ،٢ ايػًطإ قُس ايػعْٟٛ. ٚستٸ(55)٠ ٚايطغاي١تِٗ اـايك١ ٭ٌٖ بٝت ايٓب

ٟٸ ٫ غٝٻُاتعاًَ٘ ايكاغٞ َع ايؿٝع١ ـ ٚ نإ ٗ بعض ا٭سٝإ  ،ـ ٗ أسساخ ؾتض ايط

ٛٸ َٔ خ٬ٍ َؿاٜع١ ٜتٛاٖط با٫مٝاظ إٍ ن١ًُ اؿلٸ ^٠ ٚايطغاي١أٌٖ بٝت ايٓب
(56) .

، ًَٚو (57)ٚقس متٸ ضقس ٖصا ايتػٝرل ٗ ايٓٗر ٚايػٝاغ١ يس٣ ايػًطإ طػطٍ ايػًذٛقٞ
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 أٜهّا. (58)ؾاٙ

 

ٚٸ ٬ٕإٕ ا٭َٔ ٚايػه١ٓٝ ّجِّ صٖب ٍ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ٚدٛز إايؿطٙ ا٭

ٚايٓٛاّ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱَا١َٝ طٛاٍ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ قس عًُٛا َٔ ـ خ٬ٍ إقا١َ 

ٟٸ١ٓ ٚايبٓٸػٳايع٬قات اَؿ  ;ا٠٤ َع غا٥ط إصاٖب ا٭خط٣ ـ ع٢ً بػ٘ ا٭َٔ ٚاشلس٤ٚ ٗ ايط

ٌٸنٞ ٜتُٖه ع، ٚؼكٝل غا٥ط شيو َٔ اؿؿاٚ ٚايسؾاع عٔ أقٌ ١ٜٖٛ ايتؿٝټ ٓٛا ٗ ٚ

ٗ عكط  ٫ غٝٻُإتعاي١ٝ. َٔ ٖٓا ؾإٕ اٱَا١َٝ طٛاٍ ٖصٙ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ ـ ٚأٖساؾِٗ ا

َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ع٢ً ا٭قٍٛ إؿذلن١ ٚاْتٗاز غٝاغ١  ،ايبٌٜٛٗٝ ـ قس عًُٛا

ٟٸ، إٍ إعاز٠ اشلس٤ٚ  ايتػاَض ػاٙ عكا٥س ٚأتباع كتًـ إصاٖب ا٭خط٣ ٗ َس١ٜٓ ايط

اؿاٍ ؾكس نإ إٍ دٛاض ٚاغتُطاض ٖصٙ ايػٝاغ١  . ٚبطبٝع١(59)ٚا٭َٔ إٍ اجملتُع

ٌ اٱَا١َٝ ٗ اؿؿاٚ بٳط٠ َٔ قٹبعض اـطٛات ٚايػٝاغات ا٭قٛي١ٝ ٚا٫غذلاتٝذ١ٝ إ٪ثِّ

عٔ ايؿكٌ ٚضغِ اؿسٚز  ع. ٚإٕ بعض ٖصٙ اـطٛات ٚايػٝاغات عباض٠ْع٢ً ايتؿٝټ

كاؾ١ٝ ٗ إطاض بٝإ ٚتعُٝل ا٫عتكاز١ٜ َع اؾُاعات إتٓاٚط٠، ٚايٓؿاطات ايع١ًُٝ ٚايج

ايتعايِٝ ٚإباْٞ ٚا٭قٍٛ ايعكا٥س١ٜ يس٣ اٱَا١َٝ، ْٚؿطٖا، ٚايعٌُ ع٢ً بػ٘ ايٓؿٛش 

 اّ ٚغرلِٖ.ٚايتعإٚ ٚايتعاطٞ ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ َع ايػ٬طٌ ٚاؿٓه

 

ٟٸ ٖصٙ اؿكب١  ٗ إشا َا اغتجٓٝٓا ايبٌٜٛٗٝ )آٍ بٜٛ٘( ؾكس سهِ َس١ٜٓ ايط

َٕ ايتاضى١ٝ عسزٷ  ;ٚايػ٬دك١ ;١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايػعٌْٜٛه١ٝ ايػٓٸًََٔ ايػ٫٬ت ا

زٜٔ ٗ إصٖب اؿٓؿٞ بٌ ٚنإ بعض ايػ٬طٌ ٚايٛظضا٤ إتؿسِّ ;ٚاـٛاضظَؿاٌٖٝ

ٚايؿاؾعٞ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايؿٝع١ ٗ ايعكٛض ايتاي١ٝ يًبٌٜٛٗٝ ناْٛا ٗ ايػايب ٜطظسٕٛ 

غتعُاٍ ايتك١ٝ ٗ ٫ٕٚ نإ ايؿٝع١ ٜهططٸ ٚعًٝ٘ .ايتعصٜب ٚايتهٝٝلؼت ايهػ٘ ٚ

ٔٵ ٚبػبب اؾٗٛز ٚاؾٗاز ايعًُٞ،  ;ع٢ً ايطغِ َٔ شيو ايتعبرل عٔ عكا٥سِٖ. ٚيه

ِ ٚتػٓټ ،ع ب٘ ايؿٝع١ ٗ اٱزاض٠ ٚاؿهِٚنصيو ايهؿا٠٤ ٚايتأثرل ايصٟ نإ ٜتُتٻ
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ٔ ايؿٝع١ بصيو ٔ ٚايٛظاضات، ؾكس ُٖهإٓاقب ٚإٛاقع، َٔ قبٌٝ: اٱزاضات ٚايسٚاٜٚ

ٌٕؾشٳػٵب ٫١ َٔ اـطٚز ؼت عبا٠٤ ايكُت ٚايتكٝٸ َتعاٜس،  ، بٌ أخصٚا ٜٓتؿطٕٚ بؿه

ٟٸ إٍ اؿسٸ  ٌٗ ايكطْ ايصٟ قاٍ َع٘ اؿُٟٛ ايبػسازٟ: إٕ أنجط غهإ َس١ٜٓ ايط

 .(60)ناْٛا َٔ ايؿٝع١ اشلذطٌٜاـاَؼ ٚايػازؽ 

 

زٜٔ ٗ ٖصٙ إطس١ً، ١ إتؿسِّع٢ً ايطغِ َٔ ايػًط١ ٚاؿهِ ايطٌٜٛ ٭ٌٖ ايػٓٸ

ٔٵ ٚايهػٛٙ ايهبرل٠ اييت َٛضغت علٸ بايتعأَ َع ظٜاز٠  ايؿٝع١ ٗ تًو ايؿذل٠، ٚيه

 بػبب دٗٛزِٖ ايصات١ٝ ٚنؿا٤تِٗ ٚتأثرلِٖ ٗ اؾٗاظ ;ايكسض٠ ا٫دتُاع١ٝ يًؿٝع١

اؿانِ ٚغرلٙ، نإ ٜعٜس عسز إػادس ٚإساضؽ ٚغا٥ط إطانع ايع١ًُٝ ٚايس١ٜٝٓ 

 .(61)١ بايؿٝع١اـاقٸ

 

دٳب ايباضظ٠ َٔ اٱَا١َٝ، يؿٝع١، ٚاضتؿاع عسز ايعًُا٤ ٚايٓټإٕ ظٜاز٠ أعساز ا

ٗ عٗس  ٫ غٝٻُاٛظضا٤ ـ ٚٚايٓؿاطات ٚاـسَات ايجكاؾ١ٝ، ٚزعِ بعض ايػ٬طٌ ٚاي

ٛٳأزٸ ،ايبٌٜٛٗٝ ـ ٘ ٗ ٜٵ٣ إٍ اْتعاف ايعًِ ٚاظزٖاض اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬. قاٍ ابٔ َػه

م، ٚبازض إسٝا٤ ايعًّٛ ايبا٥س٠، ٚادتُع ضداشلا بعس تؿطټ متٸ»ٖصا ايؿإٔ َا َهُْٛ٘: 

اظزٖط غٛم ايعًِ ذ٘ ايؿٝٛر إٍ ايتعًِٝ، ٚاغتجرلت ايكطا٥ض، ٚٚاتٻ ،ِايؿباب إٍ ايتعًٗ

ٍٷَؿٓٵبعس نػازٙ، ٚنإ ٜٴ . نُا إٔ غا٥ط (62)«طا١ً٥ ل ع٢ً شيو َٔ بٝت إاٍ أَٛا

َٔ ضداٍ ايسٜٔ ٚعًُا٤ اٱَا١َٝ  ؾدك١ٝ أٚ بتأثرٕل اّ ـ بعهِٗ يطغب١ٺايػ٬طٌ ٚاؿٓه

ِٸ َٔ شيو إٔ قُٛز ايػعْٟٛ ـ ٚببعض اؿٛظات ايع١ًُٝ ٚإعطؾ١ٝ، ٚقاّ بسعُٗا.  ـ اٖت

بٌٝ إجاٍ ـ نإ وتؿٞ بايعًُا٤ ٚايؿعطا٤، ٚنإ ٜٓؿل عًِٝٗ َٔ إاٍ َا ع٢ً غ

 .(63)زٜٓاض غّٜٓٛا 400قُٝت٘ 

 

ٟٸٚستٸ اشلذطٟايكطٕ ايجايح  َٓص  ٢ َٓتكـ ايكطٕ اشلذطٟ ايػابع ٗ َس١ٜٓ ايط
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ٚيصيو نإ بعض أتباع إصاٖب ايس١ٜٝٓ ٚاٱغ١َٝ٬ ٜعٝؿٕٛ إٍ دٛاض بعض اٱَا١َٝ. 

َٔ أدٌ ; إٍ إقا١َ ايع٬قات َع أتباع ٖصٙ إصاٖب ٚا٭زٜإ عاد١ٺ ٕ اٱَا١َُٝنا

ب ايٛطٚف ا٫دتُاع١ٝ ػٳَع ـ ٖصٙ ايع٬قات ناْتتِٗ ٚبكا٥ِٗ. ٚقس اؿؿاٚ ع٢ً ٖٜٛٸ

ٚايػٝاغ١ٝ اؿان١ُ، َٚها١ْ اٱَا١َٝ ـ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايتاضى١ٝ تذلاٚح َا بٌ 

ٝٵسٳٚق٫ّٛ إٍ إٛاد١ٗ.  ،ٌَإٍ ايتعا ،ايتػاٌٖ ٚايتػاَض إٔ أقٌ ٖصٙ ايع٬قات نإ  بٳ

١، َٔ قبٌٝ: ايهطا١َ ايصات١ٝ ٜكّٛ ع٢ً غًػ١ً َٔ إباْٞ ايؿهط١ٜ ٚايعكا٥س١ٜ اٱَاَٝٸ

ٌٸ ،يٲْػإ، ٚايععٸ٠ اؿكٝك١ٝ يًبؿط ايتك٣ٛ، َٚٛاد١ٗ احملابا٠ ٚايًِٛ، ٚإساضا٠  ٗ ٚ

ل سٸ٠ ٗ َٛاد١ٗ إدايؿٌ إعاْسٜٔ. ٚقس سٖكَع إدايؿٌ غرل إعاْسٜٔ، ٚأقٌ ايؿ

َٔ قبٌٝ: ضغِ اؿسٚز ايعكا٥س١ٜ َع ايؿطم  باعِٗ غٝاغاتٺاٱَا١َٝ ـ َٔ خ٬ٍ اتٸ

ايػ٠٬، ٚايتعاٜـ ايػًُٞ َع إدايؿٌ غرل إعاْسٜٔ، ٚاؿٛاض ع٢ً  :َجٌ ،إٓشطؾ١

ؿسٸ٠ ٗ ايعٌُ ػاٙ أغاؽ اؿه١ُ ٚإٛع١ٛ ٚاؾساٍ باييت ٖٞ أسػٔ، ٚإكا١َٚ ٚاي

١َ، َٔ قبٌٝ: اؿؿاٚ ع٢ً إدايؿٌ إعاْسٜٔ ـ َٔ ؼكٝل ا٭ٖساف ٚإعطٝات إتكسٸ

 ١.ع ٚاغتُطاضٙ ْٚؿطٙ، ٚا٫ضتكا٤ َٛقع َٚها١ْ اٱَا١َٝ بٌ فتُع أٌٖ ايػٓٸايتؿٝټ
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(18) Convergent. 

(19) Divergent. 
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 الوجود املطمل الالوتٍاِي يف ٌّج البالغة

 ةة ووضوعّيعمىّي دراسٌة
 

 

َٔ خ٬ٍ ْكٛق٘ إبجٛث١ ٗ نتاب ْٗر ايب٬غ١  ×عٓسَا ْكطأ أَرل إ٪ٌَٓ

 ا١ْٝ ٚايتٛسٝس اـايل.لسٙ شيو اؿهِٝ إتأٚي٘ ايعاضف بسقا٥ل ٚتؿاقٌٝ إعطؾ١ ايطبٸ

ِّ صٙ إٛغٛع١ هس شيو ايعاز ايؿهطٟ ٚشيو إعٌ ايصٟ ٫ ٌ ٗ ٖٚاٱْػإ إتأ

ٌٸ ،ٜٓهب ٍ إعاضف اٱشل١ٝ ايكاؾ١ٝ. إٜطٜس ايٛقٍٛ  ٔٵَٳ بٌ ٚإٌٓٗ ايعصب ايطقطام يه

س يٓا ٖصٙ اؿكٝك١، قاٍ: ٜ٪ٚن ×ٚيعٌ َا ْطل ب٘ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ ٗ ٚقـ عًٞٛ

ٚٸ ×ْ٘إ» ٍٸ بطٖٔ ٔٵَٳ ٍأ َٸ ٖصٙ ٗ شل١ٝاٱ ايؿًػؿ١ ٗ ٚاغتس  ع٢ً ٚإٓٸ١ ايؿهٌ ؾً٘ ١،ا٭

ٌٸ  ا٫غتس٫ٍ باب ؾتض ٖٛ ايصٟ ؾإْ٘ ايعًِ، ٖصا ٗ ٚايباسجٌ ايعًُا٤ َٔ غٛاٙ ٔٵَٳ ن

 إٍ ٜػبك٘ مل اٱشل١ٝ ايؿًػؿ١ ٗ َػا٥ٌ أت٢ قس ×ْ٘إٚ اٱشل١ٝ. إعاضف ٗ ايدلٖاْٞ

 ،اؿًٍٛ َٔ شلا ٚٚنع٘ اٌٖ،ايدل َٔ عًٝٗا أقاَ٘ َا ٗ أْ٘ نُا ،أسسٷ إيٝٗا ٘ايتٓبټ

 ،ٚقطٕٚ قطٕٚ بعس إ٫ٓ اٯخطٕٚ شلا ٜ٘تٓبٸ ٚمل ا٭ٚيٕٛ، شلا ٜػبك٘ مل زّاَتؿطِّ ضا٥سّا نإ

 لٚؾٚٴ ٢ستٸ ظَاْ٘، بعس َتتاي١ٝ قطّْٚا اٱبٗاّ ضٖٔ ايعاي١ٝ أْٛاضٙ ضٚا٥ع بكٝت ٚقس

 . (1)«طٜٔإؿٚه ٚأؾصاش ايعامل، دٗابص٠ َٔ ١ْثًٓ عًٝٗا، ٚايٛقٛف يهؿؿٗا،

ٞٸ ٔٸ ×ْعِ; ؾعً ٚاغتس٫٫ت٘ ع٢ً َعطؾ١ اهلل ٚٚدٛزٙ  ،ٖٛ ايطا٥س ٗ ٖصا ايؿ

ٛٸ َٕ ;ط٠ع١ َٚتهجٸَتٓ  ;عًٝا َٔ ايؿِٗ نإ ٗ طبك١ٺ ٔٵؾتاض٠ّ ػس ايعُل إعطٗ ٚايعكًٞ 

َٕب شيو بإازٸأخط٣ ٜٴكطٸ ٚتاض٠ّ ٖٛ زٕٚ تًو ايطبك١، ٚبكسض َا ٜطاٙ َٔ  ٔٵٟ ٚاحملػٛؽ 

 ِٳبٹ: عٓسَا ٜٴػأٍ: ؾُج٬ّ .ِ ايٓاؽ ع٢ً قسض عكٛشلِػا٥ٌ َٚسضنات٘، ؾٝهًٚٞ ايعٵٚٳ

                                           
|
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 ٫ٚ ،قٛض٠ْ تؿبٗ٘ ٫: ٍؾٝكِٛٗ، ٜعطٞ يتًو ايطبك١ دٛابّا ٜٓاغِ سٛاغٸ ضبٻو؟ تٳعطِؾ

 .(2)خل.، إبايٓاؽ.. ٜٴكاؽ ٫ٚ باؿٛاؽ، ٜٴشؼٸ

ٔٵ  تعتكس ٍَٛع ايؿِٗ اٯخط ايصٟ ي٘ َعطؾ١ْ أضق٢ ىاطبِٗ بكٛي٘: بايعك ٚيه

، ؾأعط٢ (3)ٓاتبايبِّ َؿٗٛض بايس٫٫ت، َعطٚف ،ت٘سذٸ تجبت ٚبايتؿهط َعطؾت٘،

ٜٚكع ع٢ً ؾِٗ  ،ض َٓاٖر إعطؾ١ عٓس ايػا٥ٌنبرل٠; يهٞ تتؿتٸ ايعكٌ َػاس١ّ

 كٗا.عٖا ٜٚؿدِِّّّٚ ،اؿكٝك١

ًِ ×ؾهإ ض ايهبرل ٗ قٝاغ١ ايص١ٖٝٓ ٚٵُّٗا ٗ عًِ ا٫شلٝات، ٚي٘ ايسٻَٴ

ٚٳٟ، ؾ١ٜ َٔ إٔ تٓشطف نُٔ َتاٖات ايتؿبٝ٘ ٚايتذػِٝ إازٸايبؿط إٔ يهًُات٘  ٬ َغطٵ

ا٭ثط ايهبرل ٗ تجبٝت ايؿهط ايبؿطٟ ع٢ً ٖصا إػت٣ٛ ايطؾٝع َٔ إعطؾ١ باـايل 

 ٚع٬. ٌٻدٳ

ؾعٓسَا ْطادع ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ٚايؿهط ايه٬َٞ لس إٔ َساضؽ ايؿًػؿ١ 

، |ِ ا٭ٍٚ يًُػًٌُ بعس ايكطإٓ ٚايطغٍٛ ا٭نطّإعًٚيٝ٘، ؾهإ ٖٛ إٗا تٓتٗٞ نًٓ

ت أقٍٛ ايتٛسٝس ٚايعكٝس٠ ٚأغؼ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ايكشٝش١، يصيو ٖٚٛ ايصٟ ثبٻ

ٚع٢ً ٚقؿ٘ بكؿات ايهُاٍ ، لس ٗ ْٗر ايب٬غ١ ايتأنٝس ع٢ً تٓعٜ٘ اهلل تعاٍ

 . (4)ٚع٢ً ْؿٞ ايتذػِٝ ٚايتشسٜس ي٘ ،ٚاؾ٬ٍ

ٝٸ ٍٕ ×ّاٖٚهصا لس عً  عباض٠ ع٢ً ْكـ آخط َٔ إعاضف اٱشل١ٝ، ؾعٓسَا ٗ فا

 ٚعِٛ ب٬غت٘ َس٣ ْؿِٗ خطب٘ بعض ٗ ب٘ ٜٓطل َا ٗ ب٘ٚتعذټ ٚاْبٗاضٙ اؿسٜس أبٞ ابٔ

ٌٕ َٔ بايتعذټ ٭طٌٝ ٚإْٞ»: ٜكٍٛ سٝح َكٛيت٘، ١ٚزٓق ؾهطٙ  اؿطب ٗ ىطب ضد

ّٕ ٍٸ به٬  ،ايهاض١ٜ ايػباع َٔ ٚأَجاشلُا ُٓٛضٚاي ا٭غٛز يطباع َٓاغبٷ طبع٘ إٔ ع٢ً ٜس

ّٕ إٛع١ٛ أضاز إشا بعٝٓ٘ إٛقـ شيو ٗ ىطب ثِ ٍٸ به٬  َؿانٌ طبع٘ إٔ ع٢ً ٜس

ِٴ ...إػٛح ٫بػٞ ايطٖبإ يطباع  ٖصٙ قطأتٴ يكس ب٘، ٗانًٓ ا٭َِ تكػِ ٔٵَٳ ٚأقػ

٘ٓ قطأتٗا َا ،٠َطٸ يـأ َٔ أنجط ٕاٯ ٍإٚ غ١ٓ ٔػٌ َٓص اـطب١  سسثتٚأ إ٫ ق

 قاٍ قس ٚنِ ...ضعس٠ أعها٥ٞ ٚٗ ،ٚدٝبّا قًيب ٗ طتٚأثٻ ،ٚع١ّٛ ٚخٛؾّا ضٚع١ّ عٓسٟ

 ضٚتهطٻ قايٛٙ َا ع٢ً ٚقؿتٴ ٚنِ ؟!إع٢ٓ ٖصا ٗ ٚايؿكشا٤ ٚاـطبا٤ ايٛاعٕٛٛ

 .(5)«ْؿػٞ ٗ ايه٬ّ ٖصا تأثرل َجٌ َٓ٘ يؿ٤ٞٺ سٵأدٹ ؾًِ؟! عًٝ٘ ٚقٛٗ

ع ابٔ أبٞ اؿسٜس بٗصٙ ايط١ٜ٩ ايطؾٝع١ ُتټ ٚعٓسَا غٴ٦ٌ ايػٝس ايطباطبا٥ٞ عٔ
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ؾُجًُا  ،ابٔ أبٞ اؿسٜس ؾططّا ٌٵمل ُٜك»قاٍ:  ×ٚايؿِٗ ايسقٝل ـطب أَرل إ٪ٌَٓ

ٞٸ ٞٸ ٜػذس يه٬ّ اهلل ٜػذس ـطب عً ٕٸ قتٛاٖا قطآْ ، ٚبٗصا بٔ أبٞ طايب; ٭

 . (6)«٫ يه٬ّ إدًٛم ،ٜهٕٛ غذٛزِٖ ٗ اؿكٝك١ يه٬ّ اهلل

سّا سلٛيّٝا ؾُٝع إعاضف ٕ أ١ُٖٝ ْٗر ايب٬غ١ أخصت بٴعٵإ :ػتطٝع ايكٍٛإشٕ ْ 

ٚاسس٠ ؾك٘; بٌ ػس ق٫ٛت٘ ٚد٫ٛت٘ ٗ َٝازٜٔ  اٱشل١ٝ، ؾ٬ تٓشكط نًُات٘ بػاس١ٺ

سٝح اختعٍ يٓا إؿٗس  ٙ،ٖٚصا َا ٚقع ع٢ً ؾُٗ٘ ايؿٝذ قُس عبس .٢ٚفا٫ت ؾتٸ

َٸ  ع٢ً ٬عبا٫ٓط ايكسض سهِ يٞ أٚؾ٢ ؾكس ،ٚبعس» سٝح قاٍ: ت٘ ٗ ٖصا اجملاٍ،بط

ٌٸ ٗ يٞ ٌىٝٸ ؾهإ... ايب٬غ١ ْٗر نتاب  ،تؾٓٸ ٚغاضات ؾبٸت، سطٚبّا إٔ َكاّ ن

 ٖٛ ايكٛي١ تًو ٚباغٌ ايسٚي١ تًو طَسبٸ ٚإٔ قٛي١... ٚيًؿكاس١ زٚي١، يًب٬غ١ ٚإٔ

ٞٸ إ٪ٌَٓ أَرل ايػايب يٛا٥ٗا ساٌَ  َٔ ًتاْتك نًُا نٓتٴ بٌ ،×طايب أبٞ بٔ عً

ٛٸٍ إؿاٖس، طبتػٝٸ أسؼٸ َٛنٕع إٍ َٛنٕع  عامل ٗ أدسْٞ نٓت ؾتاض٠ّ ;إعاٖس ٚؼ

 ع٢ً ايٓؿٛؽ تطٛف ،ايعا١ٖٝ ايعباضات َٔ سًٌ ٗ ،عاي١ٝ أضٚاح إعاْٞ َٔ ٜػُطٙ

 ٚتٓؿط َطازٖا، َٓٗا ٚتكّٛ ضؾازٖا، إيٝٗا تٛسٞ ايكاؾ١ٝ، ايكًٛب َٔ ٚتسْٛ ايعان١ٝ،

 عك٬ّ إٔ أؾٗس نٓت ٚأسٝاّْا ;..ٚايهُاٍ. ايؿهٌ دٛاز ٍإ ايعيٌ َساسض عٔ بٗا

 اٱْػاْٞ، بايطٚح كٌٚاتٸ اٱشلٞ، إٛنب عٔ ؾكٌ دػساّْٝا، خًكّا ٜؿب٘ ٫ ْٛضاّْٝا،

 ايٓٛض َؿٗس إٍ ب٘ ِٚا ا٭ع٢ً، إًهٛت إٍ ب٘ ٚزلا ايطبٝع١، غاؾٝات عٔ ؾدًع٘

 ;ايتًبٝؼ ؾٛا٥ب َٔ ٬ق٘اغتد بعس ايتكسٜؼ، داْب عُاض إٍ ب٘ ٚغهٔ ا٭د٢ً،

َٸ أَط ٚأٚيٝا٤ ايه١ًُ، بأعًٝا٤ ٜٓازٟ ،اؿه١ُ خطٝب أزلع ٞنأْٸ ٚآْات  ،١ا٭

 ا٫نططاب، َعايل ضِٖٚوصٸ ا٫ضتٝاب، َٛانع طِٖٜٚبكِّ ايكٛاب، َٛاقع ٜعطٸؾِٗ

 اتَٓكٸ إٍ بِٗ ٜٚطتؿع ايهٝاغ١، ططم ٜٚٗسِٜٗ ايػٝاغ١، زقا٥ل إٍ ٜٚطؾسِٖ

 .(7) «...إكرل سػٔ ع٢ً بِٗ ٜٚؿطف ايتسبرل، طفؾ ٜٚكعسِٖ ايط٥اغ١،

ٌّ  ط٠ٺٛؾعٓسَا ْطَل بٓ ،غاطع١ ٗ زلا٤ ايعًِ ٚإعطؾ١ سلؼٷ، ×ٖصا ٖٛ عً

١ لس إٔ ٖصا ايٓٗر ايؿطٜـ َعِٛ أعاث٘ ٖٞ ايتٛسٝس، ٖٚٞ عٛخ ك١ ٚبسٓقَتؿشٸ

٘ عك١ًٝ عكس١ٜ قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ إط٬م اـايل َٔ ْٝع ايكٝٛز ٚاؿسٚز ٚإساطت

ٕ قؿات اؿل عٌ شات٘ إ، ٩ٚط ؾٝ٘ ٫ٚ ػعټظُٝع ايٛدٛز، ٚأْ٘ َطًل بػٝ٘ ٫ تهجټ

 . ٖٚصا َا ْطّٚ اـٛض ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح.(8)٫ٚ تػاٜط بُٝٓٗا أبسّا
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ٞٸأعط٢ اٱ ٗ ع١ًُٝ  ٫ غٝٻُاٚ ،ى ؾٝٗانبرل٠ ٜتشطٸ يًعكٌ َػاس١ّ ×َاّ عً

ٌٻ ٚٗ ،ا٫غتس٫ٍ ٚايدلٖإ  ٚبايعكٍٛ»ؾأْ٘، ؾٗٛ ايكا٥ٌ:  ايتسيٌٝ ع٢ً ٚدٛز اـايل د

 أَرل ٜا» :غٴ٦ٌ سٌ ×ٟٚ عٓ٘قس ضٴ ٚأٜهّا .(9)«ت٘تجبت سذٸ طٚبايتؿٓه َعطؾت٘، تعتكس

ٛٻ ايصٟ بايتُٝٝع :×قاٍ ضبٸو؟ تٳعطِؾ َاشا ،إ٪ٌَٓ  .(10)«ينزٖي ايصٟ ٚايعكٌ يين،خ

ٌٻ ؾايعكٌ ٖٛ إعٝاض ٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ ٚع٬  اييت تسٚض سٛشلا َعطؾ١ اهلل د

 .ٚإثبات ٚدٛزٙ ٗ ٖصا ايهتاب )ْٗر ايب٬غ١(

 : َا ًَٜٞٚٔ ا٭زي١ ع٢ً تًو اؿكٝك١ 

 

ٌٸ»: ×قاٍ ِٕ ٚن ٍٷ غٛاٙ ٗ قا٥ ٌٷ ،َعًٛ  ظٍٛ ٫ ضَكسٸ ،آي١ بانططاب ٫ ؾاع

 . (11)«..ؾهط٠.

 ِ عامل ايٛدٛز اٍ قػٌُ:قػٻ ×ؾٗٓا ْؿِٗ َٔ ٖصٙ إكٛي١ أْ٘

 ٖٚٛ اهلل تعاٍ. ،ـ ايع1١ًٓ

 ٖٚٛ عامل اـًل.  ،ـ إع2ًٍٛ

ٌٸ ٌٻ إ٫ٓ ،َعًٍٛ ّا نإ َُٚٗا نإ ْكٝب٘ ٖٛ َٛدٛزٷأٜٸ َٛدٛزٺ ؾه  .ْ٘أؾ اهلل د

ْٚككس بإعًٍٛ إٔ ٚدٛزٙ يٝؼ عٌ شات٘; إش يٛ نإ ٚدٛزٙ عٌ شات٘ ٕا نإ ي٘ غبل 

ٌٸ .ٍ ايؿٓا٤ بعس شيوإٕٚا اْت٢ٗ  ،٫ٚ عسّ ِٕ ؾه ٍٷ قا٥ ٕٵ ،(12)ٗ غٛاٙ َعًٛ  نإ َع٢ٓ إ

. .شات٘ عٌ ٚدٛزٙ ٜهٕٛ صٟاي ،ايٛدٛز ٕؿٝض قتادّا ٜهٕٛ ٚدٛزٙ ًّو ٫ ايؿ٤ٞ

 ؾٗٛ َعًٛي١ قا١ُ٥ ب٘، َٛدٛزاتٷ خط٣ا٭ إٛدٛزات ١ُٚنآؾ ،١ ايعًٌؾاهلل تعاٍ ٖٛ عًٓ

 .كًٛم ٙٚغرلٴ اـايل

ٌٕ ٕٸ: ْكٍٛ ١ّٓقأنجط ز ٚبتؿكٝ  ع٢ً ضنٌٓ أغاغٌ: َبينٸ ٚإعًٍٛ ايع١ًٓ بطٖإ إ

 .ايٛدٛز( )ٖهٔ ؾٝ٘ ْعٝـ ايصٟ ايعامل ٕٸإ ـ1

ٌٸ ـ2  ايٛدٛز. ٚادب إٍ ٜٓتٗٞ إٔ هب ٖهٔ ٚسازخ َٛدٛزٺ ن

ِٷ ٖصاٌٖ إٔ ٚدٛز : ؾٓػاٍ س٦ٓٝصٺ ٌٸ ؟ع١ًٓ بسٕٚ ايعامل قا٥  ايكسؾ١ أٚدست٘؟ ؾًع

ٌٷ  ٕٸٖٚصا ايؿطض باط ٕٵ اؿازخ ; ٭ ٌٸ ٕٸإؾ ع١ًٓ إٍ وترٸ مل إ  إٔ هب َٛدٛزٺ ن
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ٌٸ ٗ ٜٛدس ٟٸ ظَإ ن ٕٸ بٛنٕٛح ْط٣ سٌ ٗ; ٚطف ٚأ  سٝح نصيو، يٝؼ ا٭َط أ

ٌٸ وتاز  .اـاقٸ١ ٚايٛطٚف ايؿطا٥٘ طتٛٗؾ إٍ ؿسٚث٘ سازخٺ ن

 ؟يٛدٛزٙ ع١ًّٓ ْؿػ٘ ايؿ٤ٞ ٜٚأتٞ ايػ٪اٍ اٯخط: إٔ ْؿذلض نٕٛ

ٌٷ ٕٸ أٜهّا; ٖٚصا باط  ع١ًٓ ايؿ٤ٞ نإ ٚيٛ ،إعًٍٛ قبٌ تهٕٛ إٔ هب ايع١ًٓ ٭

ٖٓا قبٌ َٛدٛزّا ٜهٕٛ إٔ ٬ بٴسٻؾ يٓؿػ٘ ادتُاع ايٓكٝهٌ،  ٜػتًعّ ٚدٛزٙ، ٖٚصا 

ٕٕ ايٛدٛز  ض.ٚٵٚبايتايٞ ْكع ٗ ايسٻ ٚاسس، ٚايعسّ ٗ آ

ٌٸ َٛدٛزٺ إٍ ٚإع٫ًٛت ايعًٌ غًػ١ً اْتٗا٤ َٔ ٫ بٴسٻ إشٕ  َٔ ٚدٛزٙ ،ٚغينٸ َػتك

ٞٸ َٴ شات٘، أظي  .(13)ٖٚٛ اهلل تعاٍ ،اٙٺٓٳتٳَطًل ٫ 

 

ٍٸ. اؿُس هلل..»: ×قاٍ  ع٢ً ٚعسٚخ خًك٘ ،خًك٘ عسٚخ قسَ٘ ع٢ً ايسا

 .(14)«ٚدٛزٙ

ٍٸ إٔ  ٫ بٴسٻ، ٖٚصا إدًٛم عسٚخ ايعامل، ٚأْ٘ كًٛمٷ ×ٗ ٖصا ايدلٖإ اغتس

َٴ  اهلل ايكسِٜ ا٭ظيٞ. ٫ٓ، ٚيٝؼ إّاثسٳشٵٜهٕٛ 

َا ٖٛ كًٛم ٗ ٖصا  ْٝع ٕٸأ إْٸٓا ْككس َٔ َع٢ٓ اؿسٚخ ٖٛ ٚتٛنٝش٘:

ٛٸ ايعامل ١ْ َٔ أبعاز )طٍٛ ٚعطض ٚعُل(، ٖٞ أدػاّ، ٖٚصٙ ا٭دػاّ بطبٝعتٗا َته

ٟٸإ٬ٜٚظّ ٖصٙ ا٭بعاز أْٗا ؼتاز  ِٕ ٍ إهإ ٚايعَإ، َٚٔ ايبسٖٞ أٜهّا إٔ أ  دػ

ببكا٥٘..  يهٞ ٜػتُطٸ ;ٚوتاز اٍ اشلٛا٤ ٚايػصا٤ ،ن١ ٚايػهٍٕٛ اؿطإوتاز 

 ل عًٝ٘ اؿسٚخ. ٚاؿسٚخ ي٘ َعٓٝإ: تاض٠ّ َا شنطْاٙ ٜٴطًَإٍؾاستٝاز ٖصٙ ا٭دػاّ 

 شاتٞ: ٚتاض٠ّ ;سسٚخ ظَاْٞ

 ايّٝٛ ايعَاْٞ، نُػبٛق١ٝ ّسٳبايعٳ ايؿ٤ٞ ٚدٛز َػبٛق١ٝ ْٚككس بايعَاْٞ:

  أَؼ. ٗ ّسٳبايعٳ

 إٛدٛزات شات٘، نذُٝع ٗ ّسٳبايعٳ ايؿ٤ٞ ٚدٛز َػبٛق١ٝ ايصاتٞ:ب ْٚككس

 إ٫ شاتٗا ٚسسٸ تٗاَاٖٝٸ ٗ ٚيٝؼ شلا شاتٗا، َٔ خاضد١ ١ٺبعًٓ ايٛدٛز شلا اييت إُه١ٓ

 .(15)ّسٳايعٳ

ٝٸ سازث١، ١َٜٚعًّٛ إٔ ا٭دػاّ إازٸ ٌٸ ّاٚٚدٛزٖا يٝؼ شات غرل شاتٞ  إَٔط شلا، ٚن
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ٌٸ .ّ ٗ بطٖإ ايع١ً ٚإعًٍٛ ايػابلنُا تكسٻ ،ٚغببٷ ١ٌْ، أٟ ي٘ عًٖٓٛ َعًٖ َا ٖٛ  ؾه

ُٕ ٖٛ ؾُا ،ٚخايٕل خٺسٹشٵَٴ َٔ ي٘ ٫ بٴسٻ سازخٷ  أٚ ْؿػٗا ٖٞ ؾإَا؟ ٠إازٸ ؿٝا٠ خسٹشٵا

ٌٷ ٚايؿطض؟ غرلٖا ٚؾاقس  اؿٝا٠، قبٌ سسٚخ ناْت ْٗاأ إؿطٚض ٭ٕ ;ا٭ٍٚ باط

ٖٚٛ إٔ  ،ايجاْٞ ايؿطض قبٍٛ َٔ َٓام ؾ٬ ي٘، َعطّٝا ٜهٕٛ إٔ ٜػتشٌٝ ايؿ٤ٞ

َٳ  ٚيٝؼ غ٣ٛ اهلل ايكسِٜ إطًل ا٭ظيٞ اي٬َتٓاٖٞ.  ،أؾاض عًٝٗا ايٛدٛز ٔٵٖٓاى 

 

ِ، ٖٚصا َا لسٙ ٗ َِٛٔ ايدلاٌٖ ايٛانش١ ٗ ْٗذ٘ إباضى ٖٛ بطٖإ ايٓٻ

ٌٸ ؾكاض هُت٘،ٚأع٬ّ س ،قٓعت٘ آثاض أسسثٗا اييت ايبسا٥ع ٗ ٚٚٗطت»: ×قٛي٘  ن

ٕٵ عًٝ٘، ٚزي٬ّٝ ،ي٘ ١سذٸ خًل َا  ٚز٫يت٘، ْاطك١ بايتسبرل ت٘ؾشذٸ خًكّا قاَتّا نإ ٚإ

 . (16)«قا١ُ٥ إبسع ع٢ً

ٍٸ اهلل بكٓع» :×ٚقٛي٘  تجبت طٚبايتؿٗه ،َعطؾت٘ ْعتكس ٚبايعكٍٛ ،عًٝ٘ ٜػتس

 . (17)«ت٘سذٸ

ٕٳ أ٫»: ×ب٘ يٮشٖإ، قاٍيٝكطِّ ;ثِ ٜعطٞ َجا٫ّ تطبٝكّٝا ُٛطٴٚ ٓٵ  َٳا قٳػٹرٔل ٔإَي٢ ٜٳ

ـٳ خٳًَلٳ ٝٵ ِٳ َن ٘ٴ َأسٵَه ًَِك ٔٳـ  خٳ ٘ٴ َٚأتٵَك ٘ٴ َٚؾًَلٳ ،تٳطٵنٹٝبٳ ُٵعٳ َي ٛٻ٣ ،ـ ٚاِيبٳكٳطٳ ايػٻ ٘ٴ ٚغٳ ِٳ َي ِٛ  اِيعٳ

ُٛطٴٚا ْٵ ُٵ١ًَٹ ٔإَي٢ ٚاِيبٳؿٳطٳ؟ ا ٗٳا قٹػٳٔط ؾٹٞ ايٓٻ ٗٳا َٚيَطاَؾ١ٹ دٴجٻتٹ ٝٵ٦ٳتٹ ٍٴ تٳَهازٴ ٫ـ  ٖٳ ٓٳا ٜٹبٹ تٴ  اِيبٳكٳٔط ًَشٵ

ُٴػٵتٳسٵضٳىٹ ٫ٚ ـٳ ،ـ اِيؿٹَهٔط بٹ ٝٵ ٗٳا عٳ٢ًَ زٳبٻتٵ َن ٗٳا عٳ٢ًَ ٚقٴبٻتٵ ،َأضٵنٹ ٌٴ ،ٔضظٵقٹ ٓٵُك  ٔإَي٢ اِيشٳبٻ١َ تٳ

ٖٳا ٖٳا دٴشٵٔط ٖٳا.. ؾٹٞ ٚتٴعٹسټ  .(18)«خلإ .،َٴػٵتٳَكطِّ

ٌٸ إٔ ٚز٫ي١ ٖصٙ ايٓكٛم ٖٞ ٌٸ َكٓٛع ن  زقٝل ْٛاّ ٚؾل دا٤ كًٛم ٚن

 َكًش١ ٫ختًٖتٵ َٓ٘ ْكل أٚ إكساض شيو ع٢ً ظاز يٛ عٝح ٚإكًش١; اؿه١ُ ٚٚؾل

ٌٸ إكسٸض شيو ٝٸ ْاطك١ سذر ٗانًٓ َدًٛقات٘ ٚيطؿ٘ ٚتكسٜطٙ ؾتسبرلٙ ايٓٛاّ، ٚاخت  ١ٚدً

  .(19)«تسبرلٙ ؾأيطـ ٚزبطٙ ،تكسٜطٙ ؾأسهِ خًل َا قسٸض» ،ٚخايكٝت٘ طٜتَ٘سبِّ ع٢ً

ِّ ايعكٌ ٜأتٞ ثِ َٚٔ  ٖصٙ بهٕٛ ٚايٓاطل اؿانِ يٝهٕٛ طٚإؿٚه ٌإتأ

 ايؿاعٌ ،ٚتعاٍ تباضى اهلل ٖٚٛ ،شلا ايباض٨ ٖٛ َٛدسٖا ٚإدًٛقات إكٓٛعات

إٔ  ٫ بٴسٻؾٗصا ايِٓٛ ايسقٝل  .ٚقكس ٚغا١ٜ ٖٚسف إضاز٠ ٚش ايعًِٝ اؿهِٝ ايكازض

ٍٸ ٗانًٓ اٯثاض ٕ ٖصٙإٚغبب، ٚ ١ْٜهٕٛ ي٘ عًٓ  ايكٛاٌْ ٖٚصٙ سس،ٚا طإ٪ثِّ إٔ ع٢ً تس
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 ٖٚٛ اهلل تباضى ٚتعاٍ. ،ٚاسس ٕطبِّيٝؼ شلا غ٣ٛ َس احمله١ُ ايطبٝع١ٝ

َٸ ٕٻ﴿ٌ ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٚعٓسَا ْتأ ٚٳاتٹ خٳًِٔل ؾٹٞ ٔإ ُٳا ٌٔ فٹٚٳاخٵتٹ٬ ضٵٔضٚٳاَ٭ ايػٻ ٝٵ  ايًٖ

ٗٳأض ُٳا اِيبٳشٵٔط ؾٹٞ تٳذٵٔطٟ اٖيتٹٞ ٚٳاِيُؿًِوٹ ٚٳايٓٻ َٳا ايٓٻاؽٳ ٜٳَٓؿعٴ بٹ ٍٳ ٚٳ ٔٳ اهلُل َأْعٳ ُٳا٤ٹ َٹ ٔٵ ايػٻ  َٻا٤ٺ َٹ

ٝٳا ٘ٹ َؾَأسٵ ٗٳا بٳعٵسٳ ضٵضٳاَ٭ بٹ ٛٵتٹ ٗٳا ٚٳبٳحٻ َٳ ٔٵ ؾٹٝ ِّ َٹ ـٹ زٳابٻ١ٺ ُن ٜٳأح ٚٳتٳكٵٔطٜ ُٴػٳدٻٔط ٚٳايػٻشٳابٹ ايطِّ  اِي

ٔٳ ٝٵ ُٳا٤ٹ بٳ ّٕ ٜٳاتٺٯ ضٵٔضٚٳاَ٭ ايػٻ ٛٵ ٕٳ ٚيَك إ ٗ ٚدساْ٘ إٔ هس اٱْػ (164 )ايبكط٠: ﴾ٜٳعٵكٹًُٛ

ٌٕإٗا تؿرل ٖصٙ اٯٜات إباضنات نًٓ ٍٸ ز٫ي١ّ  ،ِِٛعكًٞ ٖٛ بطٖإ ايٓٻ ٍ زيٝ ايصٟ ز

 د١ًٝ ٚٚانش١ ع٢ً ٚدٛزٙ تباضى ٚتعاٍ.

 

ٌٻبعسَا تكسٻ ْٓكٌ ايه٬ّ  ٚع٬ ّ ايه٬ّ سٍٛ ايدلاٌٖ اييت غٝكت يٛدٛزٙ د

ط٬قٞ ٚاي٬َتٓاٖٞ ٚعسّ احملسٚز١ٜ ٗ ْٚتٓاٍٚ قؿ١ ايٛدٛز اٱ ، قؿات٘ تعاٍٍإ

 ايعَإ ٚإهإ..

ٌّؾ أَا ايٛدٛز ْٸ٘ إعٔ ايتعطٜـ َٚا قس ٜٴكاٍ ٗ تعطٜؿ٘:  َٕٔػتػ ُؿَٗٛ٘ بسٖ

بٌ ايكشٝض  ،أٚ ايصٟ ٜٴُهٔ إٔ ٜٴددل عٓ٘; إش يٝػت بأعطف َٔ ايٛدٛز ،ايجابت ايعٌ

ٚنُا قٌٝ: َؿَٗٛ٘ َٔ  ،ٗ٘ٓٵؾ٬ ّهٔ تعطٜؿ٘ بُه ،(20)َٔ ايٛدٛزأْ٘ ٫ ؾ٤ٞ أد٢ً 

ظ١َ ٘ ٚآثاضٙ اي٬ّهٔ تعطٜؿ٘ غٛاقٸ ،ْعِ .ٚنٓٗ٘ ٗ غا١ٜ اـؿا٤ ،أعطف ا٭ؾٝا٤

 .(21)ي٘

ط٬م ٜعين ؿكٌ ع٢ً إٔ اٱعٓسَا ْطادع ايًػ١ ٚايًػٜٕٛٛ لسِٖ َتٸؾ ٚأَا إطًل

 ٚطًل طًٝل ٖٛ :يصا ٜكاٍ ايذلى ٚغرل شيو،ز َٔ ايكٝس أٚ ضغاٍ ٚايتد١ًٝ ٚايتذطټاٱ

ٌٸ ٚاٱضغاٍ ايتد١ًٝ :ٚايتطًٝل .خٴًٚٞ عٓ٘ شاٚطايل إ  َع٢ٓ اٱط٬م ٜٚهٕٛ .ايعكس ٚس

 َع٢ٓ ؾٓو ،غبًٝ٘ أطًل إشا ا٭غرل ٖٚٛ ،َؿعٍٛ َع٢ٓ ؾعٌٝ ٚطًٝل .(22)ٚاٱضغاٍ ايذلى

 ٢ستٸ أطًكتٗا :إا٤. ٜكاٍ إٍ إبً٘ ايطاعٞ ٞىًٓ ي١ًٝ ايطًل أٟ ٚي١ًٝ .(23)قٝسٙ ٚأغاضٙ

 ّ ٖٛ اٱضغاٍ ٚعسّ ايتكٝٝس.إشٕ ؾاٱط٬م َٔ خ٬ٍ َا تكسٻ (24)ٚطًٛقّا طًكّا طًكت

ُٸٚإطًل   ،قٝسٷ سٜٙكِّ ٫ ايصٟ ا غبل، ؾٗٛ ايًؿٜٗ ا٫قط٬ح ٫ ٜبتعس نجرلّا ع

ْٙ ؼتذعٙ ٫ٚ ،سسٚزٷ ُٓع٘ ٫ٚ  ،اَّاُ بعهػ٘ سٚإكٝٸ. إط٬ق٘ ع٢ً دإض ؾٗٛ ،ؾطٚ

بٌ  ،(25)غٛاٙ ٍإ اٙتتعسٸ ٫ ،بصات٘ َعٌ َع٢ٓٶ ع٢ً ١زآي يؿ١ٝٛ بكط١ٜٓٺ ٜكٝٸس ؾٗٛ ايصٟ
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ٕٸ ا٭قٛيٌٝ ٚأٌٖ ايه٬ّ أٜهّا يٝؼ  يؿٛٞ إطًل ٗ خامٸ اقط٬حٷ شلِ لس أ

 َٔ إطًل َأخٛشٷ ؾإٕ ايًػ١، ٗ إع٢ٓ َٔ شلُا َا َػتع٬ُٕ ُٖا بٌ ،ٚإكٝس

 .(26)ٚايؿٝٛع اٍاٱضغ ٖٚٛ ،اٱط٬م

ٕٸ شات ٞٚاي٬َتٓاٖ ٛٸ أْ٘ َع٢ٓ َتٓا١ٖٝ، غرل تعاٍ ايباض٨ ْككس ب٘ أ ض ٫ ْتك

، ؾإْ٘ غبشاْ٘ .. ن٬ٓ.ٌ ي٘ طٍٛ ٚعطض ٚنت١ً ٚؾهأْٓا ْتدٝٻ يًصات اَتسازات َع١ٓٝ،

 ايٓٗا١ٜ عًٝ٘ ٜكسم ايصٟ إٛنٛع َٔ ا٭قٌ إٔ َع٢ٓ بٌ اَتساز، بصٟ يٝؼ ٚتعاٍ

ٟ احملسٚز، ٚايصات بٌ ا٫َتساز ٜكسم ع٢ً ا٭َط إازٸ غبشاْ٘، ٘سٓك ل َٗتشٚك يٝؼ

كتكط٠ ٖٛ َا ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ ي٘  ؾاي٬َتٓاٖٞ بعباض٠ٺ اٱشل١ٝ يٝػت نصيو.

 ٚيٝؼ ي٘ سسٚز ٚأعطاض. ،ْٗا١ٜ

َٵتٳسٻتٵ نٹبٳٕط بٹصٹٟ يٝؼٳ»: ×قاٍ ٘ٹ ا ٗٳاٜٳاتٴ بٹ ٘ٴ ايِّ ِٕ بٹصٹٟ ٫ٚ تٳذٵػٹُّٝا، َؾَهبٻطٳتٵ َٛ  عٹ

ٖٳتٵ ٓٳا ٘ٹ تٳ ٘ٴ اِيػٳاٜٳاتٴ بٹ ُٳتٵ ٖٛ ٌٵ ،تٳذٵػٹٝسّا َؾعٳ ِٳ ؾٳِأّْا، َنبٴطٳ بٳ ُٛ ٛٵ غٴًَِطاّْا. ٚعٳ  ؾٹٞ َؾٖهطٴٚا َٚي

ِٔ ٛٹٝ ِٔ اِيُكسٵضٳ٠ٹ، عٳ ُٳ١ٹ، ٚدٳػٹٝ  .(27)«ايٖطٔطٜٔل ٔإَي٢ َيطٳدٳعٴٛا ايِّٓعٵ

 

 ٚيصيو ،َكساض شا يٝؼ أٟ ْٗا١ٜ ٫ٚ ي٘ سٻسٳ ٫ :ْٓا عٓسَا ْكٍٛإ :َٚع٢ٓ أزمٸ

 يٛاظّ َٔ إكساض ٭ٕ دػُّا; يهإ َكساض شا نإ يٛ ٭ْ٘ ططف ْٚٗا١ٜ; إكساض

ّٷ اؾػ١ُٝ، ِٕ يٝؼ تعاٍ أْ٘ َٚعًٛ  ٫» ٖٚصا َا أؾاض ايٝ٘ أَرل إ٪ٌَٓ ٗ قٛي٘: .ظػ

٫ٚ  عطاض،َٔ ا٭ بعطض ٫ٚ ٚا٭عها٤، حباؾٛاض ٫ٚ ا٭دعا٤، َٔ بؿ٤ٞٺ ٜٛقـ

 ا٭ؾٝا٤ إٕ ٫ٚ ،غا١ٜ اْكطاع ٫ٚ ٫ٚ ْٗا١ٜ، ٫ٚ سسٌّ ي٘ :ٜكاٍ ٫ٚ ٚا٭بعاض، بايػرل١ٜ

 ،بٛاجٕل ا٭ؾٝا٤ ٗ يٝؼ ٜعسي٘، ؾًُٝٝ٘ أٚ ،وًُ٘ ؾ٦ّٝا إٕ أٚ تٜٗٛ٘، أٚ ٘ؾتكًٓ ،ؼٜٛ٘

  .(28)«غاضٕز عٓٗا ٫ٚ

ؾٝا٤، نػا٥ط إدًٛقات، ٫ٚ ٜسخٌ ٗ ا٭٫ إٍ أْ٘  ×ؾٗٓا ٜطٜس إٔ ٜؿرل

٫ٚ إٔ ا٭ؾٝا٤  ،ٚ..ػا١ٜ ايْكطاع، ٚا٫ٓٗا١ٜ، ٚٚاي ،سٸىطز َٓٗا; ٭ٕ َٔ يٛاظّ شيو اؿ

 اؿٛاؽٸؾ٬ تسضن٘ ؾًُٝٝ٘ أٚ ٜعسي٘،  ،وًُ٘ ؼٜٛ٘، ؾتكً٘ أٚ تٜٗٛ٘، أٚ إٔ ؾ٦ّٝا

، ٫ٚ ٜٛقـ ط أبسّاٜتػٝٻ ١، ٫ٚ٘ ا٭ٜسٟ بٓشٛ إُاغٸ٫ٚ تًُػ٘ ٚؼػٸ، بٓشٛ إباؾط٠

ٕٕ ٟٚيٝؼ ٖٛ بص ،ؾكؿات٘ ٫ ٜػاٜط بعهٗا بعهّا، بايػرل١ٜ ٚا٭بعاض ٜٛ٘، و َها
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ٍٕ، ؾٝهٕٛ ٗ د١ٗٺٜٚٓدؿض بانؿان٘،  ،ؾرلتؿع باضتؿاع٘ ع٢ً  نُا أْ٘ غرل قُٛ

 . َٔ غرل ٌَٝ ، ؾًُٝٝ٘ إٍ داْب، أٚ ٜعسي٘ ع٢ً ٕٚٗطؾ٤ٞ

: ×ؾعٓسَا غٴ٦ٌ أَرل إ٪ٌَٓ ;ايؿطٜؿ١يٝ٘ ايٓكٛم إٖٚصا إع٢ٓ َا أؾاضت 

 تؿبٗ٘ ؾكاٍ: ٫؟ ْؿػ٘ ؾوعطٻ ٚنٝـ قٌٝ: ْؿػ٘، ؾينعطٻ َا ؾكاٍ:؟ وضبٻ تٳعطِؾ ِٳبٹ»

 ؾٛم، ٗ قطب٘ بعٝسٷ، بعسٙ ٗ قطٜبٷ، بايٓاؽ ٜكاؽ ٫ٚ باؿٛاؽ، وؼٸ قٛض٠، ٫ٚ

ٌٸ ٌٸ أَاّ، ؾٛق٘ ؾ٤ٞ: ٜكاٍ ٫ٚ ؾ٤ٞٺ ن ٌٷ ،أَاّ ي٘: كاٍٜٴ ٫ٚ ؾ٤ٞ ن  ٫ ا٭ؾٝا٤ ٗ زاخ

 ٖٛ ٔٵَٳ غبشإ ،خاضز ؾ٤ٞ َٔ نؿ٤ٞٺ ٫ ا٭ؾٝا٤ َٔ ٚخاضزٷ، زاخٌ ؾ٤ٞ ٗ نؿ٤ٞٺ

ٌٸ، غرلٙ ٖهصا ٫ٚ ٖهصا  .(29)«َٚبتس٨ ؾ٤ٞٺ ٚيه

ٝٸاتٗا ٝٸاتٗابهًٚ ٚاٱساط١ بايعًِ( ا٭ؾٝا٤ ٗ زاخٌ)ؾُع٢ٓ   ٚنٝؿٝٸاتٗا ٚدع٥

ٕٓا نإ .ٜؿا٤ نٝـ ٚايتكطټف  إٍ أؾاض ٚاؿًٍٛ ايٛطؾٝٸ١ ٖٛ ٍٛخايس َٔ إتبازض ٚ

 إُهٓات نسخٍٛ ٫ أٟ ؾ٤ٞ، ٗ نؿ٤ٞ زاخٌ ٚأْ٘ ٫ ،إع٢ٓ ٖصا عٔ تكسټغ٘

ٌٸ، ٗ َج٬ّ اؾع٤ نسخٍٛ ،بعض ٗ بعهٗا ٌٸ، ٗ ٚزخٍٛ اؿاٍ ايه  ٚزخٍٛ احمل

 ،ٚتٛابع ا٫ؾتكاض ،اٱَهإ يٛاسل َٔ إع٢ٓ بٗصا خٍٛؾإٕ ايس إهإ، ٗ اؾػِ

ٍٷ يصات٘ ايٛدٛز ٚادب ع٢ً ٖٚٞ  . قا

 ايها١ًَ ٚقؿات٘ إكسٻغ١ شات٘ َبا١ٜٓ َٓٗا غطٚد٘ إطاز( ا٭ؾٝا٤ َٔ )ٚخاضز

ٕٓا .َٓٗا َؿاب١ٗ ؾ٤ٞٺ عٔ  بايٛنع اختكاق٘ ؾ٤ٞ َٔ ؾ٤ٞٺ خطٚز َٔ إتبازض نإ ٚ

ًٜٝل  ٫ َا ْٝع عٔ إطًل بايتٓعٜ٘ َهاْ٘ أت٢ َٔ اؾػِ ٚاؾػُاْٞ ٚخطٚز عٚايتشٝټ

 . (30)ٖهصا غرلٙ ٫ٚ ٖهصا ٖٛ ٔٵَٳ غبشإ، بايتػبٝض

 

َٳ ٚنجرل »َٔ ايتٓاقض، سٝح قاٍ:  ٜط٣ إٔ ٖصٙ إكٛي١ تٓتر يٓا ساي١ّ ٔٵٖٓاى 

ؾؿٞ ساٍ ْٛطٙ ٚعج٘ ٜكٍٛ بػًب ايٛقؿٌ إتكابًٌ  ،هُع بٌ ايكٛيٌ َِٓٗ

ٗ٘ ٜكٍٛ بأْ٘ ٗ سٙ ٚتأٗيٚٗ ساٍ تعبټ .٫ٚ خاضد٘ ،٫ ٖٛ زاخٌ ايعامل :ؾٝكٍٛ، ُٗاٝٵنًَ

ٌٸ ٕٕ ن ّٷ .٫ٚ ىًٛ َٓ٘ ؾ٤ٞ ،َها ; ٭ْٗا ٗ (31)«بايهطٚض٠ ٖٚصٙ إكا٫ت ؾػازٖا َعًٛ

ٍٷ ،يًُتٓاقهٌ ْٛط٠ ْعٷ  ٚباطٌ عهِ ايعكٌ. ٖٚٛ قا

 اؾٛاب:
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ٛزات ايباضٟ خاضز عٔ إٛد :ٖٚٞ قٛيٓا، إٔ ٖصٙ ايكه١ٝع٢ً ٖصا ايه٬ّ  زٴٔطٜٳ

ايباضٟ زاخٌ  :يًكه١ٝ ا٭ٍٚ، ٖٚٞ قٛيٓا ع٢ً ٖصا ايتؿػرل يٝػت َٓاقه١ّ ،ٗانًٓ

ٛٸ ٛٸ ٙ عُٓٗا ق٫ّٛايعامل، يٝهٕٛ ايكٍٛ غً ْ٘ هٛظ إٔ أ٫ تط٣ أ .ٙ عٔ ايٓكٝهٌغً

عًٝ٘، ٫ٚ ٜهٕٛ  ٫ ٜهٕٛ ايؿًو احملٝ٘ قتّٜٛاإٔ ، بتهٕٛ ايكهٝتإ ناشبتٌ َعّا

ٖٚصا  .ٚيٛ ناْت ايكهٝتإ َتٓاقهتٌ ٕا اغتكاّ شيو .ًوٗ د١ٗ خاضز ايؿ ساق٬ّ

ٕ ٖاتٌ ايكهٝتٌ يٝػتا َتٓاقهتٌ، إظٜس ٗ إػذس، ؾ، ظٜس ٗ ايساض :نُا تكٍٛ

ٕ ٖاتٌ يٛ تٓاقهتا ٫غتشاٍ إؾ ;٫ ٜهٕٛ ظٜس ٗ ايساض، ٫ٚ ٗ إػذسإٔ ؾٛاظ 

ٔٸ يٝؼ ٗ ايساض(، ٚايصٟ إتٓاقض )ظٜس ٗ ايساض، ظٜس  اـطٚز عٔ ايٓكٝهٌ، يه

ع٢ً  َبينٌّ ًَْ٘)ايباضٟ ٫ زاخٌ ايعامل ٫ٚ خاضز ايعامل( َغ :ٜػتؿٓع٘ ايعٛاّ َٔ قٛيٓا

ٛټ  .(32)«ضِٖ إٔ ايكهٝتٌ تتٓاقهإاعتكازِٖ ٚتك

ٟٸ»ب ايؿدط ايطاظٟ ٖصٙ إكٛي١ بكٛي٘: ٚقس تعٖك ٗ ٚدٛز َٛدٛز غرل  اغتبعازٺ ؾأ

ٕٵ، يًعامل ٫ٚ َبأٜ باؾ١ٗ ،ساٍ ٗ ايعامل ٛٳ ٚإ ِ ٚاـٝاٍ ٫ ّهُٓٗا إزضاى ٖٵنإ اي

ِٜٖٛ  أٚ غدٕل هٛا بآ١ٜٺؾعُس٠ َصٖب اؿٓاب١ً أِْٗ َت٢ ُػٸ ٚأٜهّا .إٛدٛزٖصا 

ع٢ً خ٬ف ، سٛا بأْا ْجبت ٖصا إع٢ٓ هلل تعاٍقطٻ َٔ ا٭عها٤ ٚاؾٛاضح ٚاٖطٙ ؾ٦ّٝا

غ٬ف أٜسٟ  ٜٚسّا ،ٚدٛٙ اـًل غ٬ف ؾأثبتٛا هلل تعاٍ ٚدّٗا، َا ٖٛ ثابت يًدًل

ٖٓاـًل،  ٛٳا ٫ ٜكبً٘ اـٝاٍ َٚعًّٛ إٔ ايٝس ٚايٛد٘ بإع٢ٓ ايصٟ شنطٚٙ   ِ.ٖٵٚاي

ٛٳ ٟټٖٵؾإشا عكٌ إثبات شيو ع٢ً خ٬ف اي ٗ ايكٍٛ بأْ٘  اغتبعازٺ ِ ٚاـٝاٍ ؾأ

ٕٵايعامل، ٚيٝؼ زاخٌ ايعامل ٫ٚ خاضز  تعاٍ َٛدٛزٷ ٛٳ ٚإ قطٜٔ ِ ٚاـٝاٍ قاٖٵنإ اي

 . (33)«عٔ إزضاى ٖصا ايٛدٛز

ٛٳ ،ْعِ .٫ٚ ٜػتبعسٖا ايعكٌ ايػًِٝ ،إشٕ ٖصٙ ايٓكٛم قشٝش١ْ ِ ٖٵقس ٜهٕٛ اي

ٔٵ ّاٚاـٝاٍ ايبؿطٟ قاقط َټ عٔ إزضاى ٖصٙ إعاْٞ اؾ١ًًٝ، ٚيه ٌ ٚايؿشل بايتأ

ٛٳ  ٚتٓذًٞ اؿكٝك١. ،ِٖٵايسقٝل تٓكؿع غشاب١ اي

 

 .سكٝك١ٝ ٚإَا ;عسز١ٜ َاإ ايٛسس٠

ثٌٓ ٚايج٬ث١ َٓٗا ا٭عساز، نايٛاسس ايصٟ ٬ٜظَ٘ ا٫ ـتتأٖي ٖٞ اييت ٚايعسز١ٜ
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 ٖٚهصا ،ايٛسسات اييت غبكت٘ َٔ ٚايج٬ث١ ،ايٛسستٌ َٔ بَطٖن ؾا٫ثٌٓ .ٖٚهصا

 ْٗا١ٜ. ٍ َا ٫إ

ٕٵ ٚٳعٳذٹبٴٛا﴿ يٝٗا ايكطإٓ ٗ قٛي٘ تعاٍ:إٖٚصٙ ايٛسس٠ أؾاض  ِٵدٳا٤ٳ َأ ِٵَِّ صٹضٷٓٵَټ ٖٴ ٗٴ  ٓٵ

ٍٳ ٕٳ ٚٳَقا ٌٳ*  ابٷَنصٳٻ غٳاسٹطٷ ٖٳصٳا اِيَهاؾٹطٴٚ ٗٳ١َاٯ َأدٳعٳ ٕٳٻ ّاٚٳاسٹس ّأإَيٗ يٹ ٞٵ٤ٷ ٖٳصٳا ٔإ  ﴾عٴذٳابٷ َيؿٳ

 .ٗ عكً٘ عٔ إزضاى ٖصٙ إؿاِٖٝ ٖٛ قاقطٷ ٔٵَٕ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ خطابٷ .(5ـ  4: م)

 زع٠ٛ ايتٛسٝس إٍ ايكطآ١ْٝ ايسع٠ٛ ٕٜٛتًٓك ٛاإٔ َكسام ٖصٙ اٯ١ٜ ِٖ ايصٜٔ ناْ ٚٚانضٷ

 .(34)ايعسز١ٜ بايٛسس٠ ايكٍٛ إٍ

٬ٜظَٗا  ٢ستٸ ايعسز١ٜ ايٛسس٠ غٓذ َٔ يٝػت ؾٗٞ ٚسس٠ْ أَا ايٛسس٠ اؿكٝك١ٝ

 أْ٘ َع٢ٓ ي٘، ثاْٞ ٫ إٛدٛز نٕٛ عٔ عباض٠ْ آخط، ؾٗٞ بٌ ٖٞ َٔ غٕٓذ ،ايذلنٝب

 . ضايتهطټ ٫ٚ ،طايتهجټ ٫ٚ ا٫ث١ٝٓٝٓ، ٜكبٌ ٫

 
 

ٚٸ ي٘، ؾطٜو ٫ ٚسسٙ اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ أؾٗس»: ×قاٍ خط ٚاٯ قبً٘، ؾ٤ٞ ٫ ٍا٭

تٓاي٘  ٫ٚ نٝؿ١ٝ، ع٢ً َٓ٘ ايكًٛب تعكس ٫ٚ قؿ١، ع٢ً ي٘ ا٭ٖٚاّ تكع ٫ ي٘، غا١ٜ ٫

 . (35)«ٚايتبعٝض ايتذع١٥

ٌٻ ٚانش١ ع٢ً إٔ ايباضٟ ععٻ ايؿطٜـ ز٫ي١ْ ٗ ٖصا ايٓلٸ ٚسست٘ ٚسس٠  ٚد

ٚٸ ّاسكٝك١ٝ، ؾٗٓا ايؿٗاز٠ بهْٛ٘ ٚاسس خط ٍ ٫ٚ ؾ٤ٞ قبً٘، ٚاٯ٫ ؾطٜو ي٘، ٖٚٛ ا٭

ٟٸ ،أْ٘ تعاٍ غرل َتٓاٙٺ ؾ٬ غا١ٜ ي٘، ؾٝٗا إؾاض٠ْ ٞٸ ٚأْ٘ أبس قسِٜ، ؾ٬ اْتٗا٤ ٫ٚ  أظي

ـٺ  ّاهَٚبعٸ ّابيو، ٚأْ٘ يٝؼ َطٓنٙ عٔ ش، ؾٗٛ َٓعٻاْكها٤ يصات٘، ٫ٚ ٜػأٍ عٓ٘ بهٝ

  .عٓٗا ٙٷَٓعٻ ٖٚٛ ،٭ٕ ايتذع١٥ َٔ ؾ٪ٕٚ ا٭دػاّ; ، ؾ٬ تتٓاٚي٘ أٖٚاّ ايتذع١٥ظع٤ٺ

ٚٸ هلل اؿُس»: ×ٚقاٍ  ؾ٬ ٚايٛاٖط بعسٙ، ؾ٤ٞ ؾ٬ ٚاٯخط قبً٘، ؾ٤ٞ ؾ٬ ٍا٭

 .(36)«زْٚ٘ ؾ٤ٞ ؾ٬ ٚايباطٔ ؾٛق٘، ؾ٤ٞ

ٚٸ يكؿاتع٢ً اـ  نُا ْط٣ ٗ ٖصا ايٓلٸـ  ×أٓنس  ٚايٛاٖط١ٜ ٚاٯخط١ٜ ي١ٝا٭

ٌٸ ٚأٖنس ٚايباط١ٝٓ، ٕٸ ن ٚٸ ؾهُاٍ ;بهُاي٘ َٓٗا ٚاسسٺ أٜهّا ع٢ً أ  قب١ًٝ بػًب ي١ٝا٭

ٌٸ بعس١ٜ بػًب اٯخطٜٸ١ ٚنُاٍ، عٓ٘ ؾ٤ٞٺ  ؾ٤ٞٺ ؾٛق١ٝ بػًب ٚايٛاٖط١ٜ، ي٘ ؾ٤ٞٺ ن

 تأنٝسٙ ٔسػ ؾًصيو ايعايٞ، ٖٓا بايٛاٖط ٚإطاز. زْٚ٘ ؾ٤ٞٺ بػًب ٚايباط١ٝٓ، ي٘



 

 االجتهاد والتجديد 

 ا٫عتباض بٗصا ٖٚٛ عًُّا، ا٭َٛض خؿٝٸات بطٔ صٟاي ٚبايباطٔ ;ي٘ ايػرل ؾٛقٝٸ١ بػًب

 إيٝٗا أقطب ٖٛ َا أٟ زْٚ٘، ٖٛ َا بػًب تأنٝسٙ سػٔ ؾًصيو إيٝٗا، ا٭ؾٝا٤ أقطب

 .(37)ٚايعايٞ ايساْٞ بٌ إكاب١ً س٦ٓٝصٺ َٓ٘، ٚسكًت

 إ٪ٌَٓ أَرل خطب إسس٣ ٗ إؿّٗٛ ـ أٟ ايٛسس٠ اؿكٝك١ٝ ـ ٖصا ٖٚهصا لس

 َعطؾ١ ع٢ً ٚؾاططِٖ ،ٓسٙ عبازٙ إًِٗ هلل اؿُس»: قاٍ ايهٛؾ١، َػذس ٗ

 ،بأزا٠ ٫ ٚايبكرل ،سطن١ َع٢ٓ ٫ ٚاـايل عسز، تأٌٜٚ ب٬ ايٛاسس... ضبٛبٝت٘

ُٳ، ١َُاغٸ ٫ ٚايؿاٖس ،آي١ بتؿطٜل ٫ ٚايػُٝع َٳ ،ٙسٻسٳ ؾكس اهلل ٚقـ ٔٵؾ  ؾكس ٙسسٻ ٔٵٚ

َٳ ،ٙسٻعٳ َٳ ،أظي٘ أبطٌ ؾكس ٙسٻعٳ ٔٵٚ َٳ ،اٙغٝٸ ؾكس؟ أٜٔ: قاٍ ٔٵٚ ّٳ قاٍ: ٔٵٚ  ٢أخً ؾكس؟ ع٬

َٳ ،َٓ٘ ِٳ :قاٍ ٔٵٚ  .(38)«نُٓ٘ ؾكس؟ ؾٝ

ٌٻ ايهٕٛ ٍ ايٛسس٠ اؿكٝك١ٝ هلل ٚخايلإٚانش١  إؾاض٠ْ ايٓلٸ اؾؿٞ ٖص  .ٚع٬ د

ّٷ ٌٵ﴿قٛي٘ تعأٍَ ايكطإٓ ايهطِٜ، نُا ٗ  َٚػتٛسا٠ْ أْٗا َػتكا٠ْ َٚعًٛ ٛٳ ُق  اهلُل ٖٴ

ٌٻ أٚ ;(2ـ  ٬1م: خ)اٱ ﴾ُٳسٴايكٳٻ اهلُل*  َأسٳسٷ َٳا﴿ :ٚع٬ قٛي٘ د ٔٵ ٚٳ ٘ٺ َٹ ٛٳاسٹسٴ اهلُل ٫ٖٔإ ٔإَي  اِي

ٗٳٻ ِٵ﴿: قٛي٘ تعاٍ أٚ ;(65)م:  ﴾اضٴاِيَك ٗٴُه ٘ٷ ٚٳٔإَي ٘ٳ ٫َ ٚٳاسٹسٷ ٔإَي ٛٳ ٔإ٫ٖ ٔإَي  .(163: ايبكط٠) ﴾ٖٴ

٘ٷ إ٫ٓ ي٘ٱا دٓؼ َٔ ؾ٤ٞٷ ايٛدٛز ٗ ؾًٝؼ   ٫ اييت ايٛسس٠ َٔ ْٛعّا ،ٚاسس إي

ؾطنّا، ؾًٝؼ  ٫ٚ خاضدّا ٫ يًكؿات، زتعسټ ٫ٚ ،يًصات زتعسټ ؾ٬ ،أق٬ّ زايتعسټ تكبٌ

 .ٖٓاى غ٣ٛ ايٛسس٠ اؿكٝك١ هلل تباضى ٚتعاٍ

 

٫ٚ ّهٔ  ،ّ ْعًِ إٔ شات٘ تعاٍ ٫ ّهٔ تجٓٝتٗا أٚ تهطاضٖاا تكسٻَٔ خ٬ٍ َ

ِٸ إٔ تٛقـ بأٚقاف ّهٔ إٔ ٜططأ عًٝٗا ايعسٸ بٗصٙ  ٚايهٝـ ٚإجٌ. ؾا٭سلٸ أٚ ايه

ِٸ ٗ ٫ ،أق٬ّ تٓكػِ ٫ أْٗا ٚاسس ٖٛ َا ايٛاسس شات ٖٞ ايٛسس٠ اييت  ٗ ٫ٚ ايه

ٛٸ ٫ٚ اؿسٸ  بؿ٤ٞٺ ٜٛقـ ٫ تعاٍ ايٛدٛز ؾٛادب .َاٖٝت٘ ٔع ٚدٛزٙ ٜٓؿكٌ ٫ٚ ،٠بايك

 ٚإؿَٗٛات إعاْٞ َٔ ؾ٤ٞ ٗ ي٘ ؾطٜو اؿكٝك١ٝ، ؾ٬ غرل ايٛسس٠ أما٤ َٔ

 ٜٛقـ ؾ٬. ي٘ َؿانٌ ؾ٬ ي٘ ْٛع ٫ ٚإش ،ي٘ فاْؼ ؾ٬ ي٘ دٓؼ ٫ ٚإش باؿكٝك١.

ـٺ  .(39)ؾٝطابل بٛنٕع ٫ٚ ،ؾٝػاٟٚ بهِٛ ٫ٚ ،ؾٝؿاب٘ بهٝ

 فطٵايكِّ ايٛدٛز سكٝك١ )تعاٍ( ايٛدٛز ٕ ٚادبإايطباطبا٥ٞ: ٚبتعبرل ايػٝس 
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 ؾطض َعٗا ٜػتشٌٝ اييت ١اؿٓك بايٛسس٠ )تعاٍ( ؾٓجبت ٚسساْٝت٘ شلا، ثاْٞ ٫ اييت

ٌٸ إش ;طايتهجټ ٚٸ عاز شلا ثاّْٝا َا ؾطض ن َٕ يعسّ ;٫ّأ  اييت ايعسز١ٜ ايٛسس٠ غ٬ف ع،ٝٵا

ٕٕ ؾطض إشا ٚٸ َع عاز َعٗا ثا  .(40)«ٖٚهصا ٌ،اثٓ ٍا٭

ٍٸ يًبؿط قطعّا، َعكٛي١ ٚأَا َاٖٝت٘ تعاٍ ؾٗٞ غرل  ٫ اٱْػإ إٔ عًٝ٘ ٜٚس

ٛٸ  ٠ٚايًصٸ نا٭مل ،ايٛدسإ غبٌٝ ع٢ً ْؿػ٘ َٔ أزضن٘ إشا إ٫ٓ ايؿ٤ٞ َا١ٖٝ ضٜتك

 ٜهٕٛ ٫ َا ؾأَا .احملػٛغات ٚغا٥ط ٚايطعّٛ نا٭يٛإ ،٘عػٸ أزضن٘ أٚ ٚغرلُٖا،

ٛٸ إٔ ْػإاٱ ع٢ً ضؾٝتعصٻ نصيو  .(41)١ايبتٸ َاٖٝت٘ ضٜتك

 ؾ٦ّٝا ىًل ٚمل»: ×ٖٚصا َا أؾاضت ي٘ ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ عٔ اٱَاّ ايطنا

 تباضى ٚاهلل ٚدٛزٙ، ٚإثبات ْؿػ٘ ع٢ً ايس٫ي١ َٔ أضاز يًصٟ غرلٙ زٕٚ بٓؿػ٘ قا٥ُّا ؾطزّا

 ه٘بع ّػو ٚاـًل ّػه٘، ٫ٚ ،ٜعهسٙ ٫ٚ ،ٜكُٝ٘ َع٘ ثاْٞ ٫ ٚاسس ؾطز ٚتعاٍ

 ٚطًبٛا طٚاٚؼٝٻ تاٖٛا ٢ستٸ ايباب ٖصا ٗ ايٓاؽ اختًـ ٚإِا َٚؿٝت٘، اهلل بإشٕ بعهّا

 سّا،عٵبٴ اؿلٸ َٔ ؾاظزازٚا ،أْؿػِٗ بكؿ١ اهلل ٚقؿِٗ ٗ باي١ًُٛ اي١ًُٛ َٔ اـ٬م

ٌٻ ععٻ اهلل ٚقؿٛا ٚيٛ  ٚايٝكٌ، بايؿِٗ يكايٛا، بكؿاتِٗ إدًٛقٌ ٚٚقؿٛا ،بكؿات٘ ٚد

ُٸ ًؿٛا،اخت ٕٚا  إٍ ٜؿا٤ ٔٵَٳ ٜٗسٟ ٚاهلل ٚاضتبهٛا، ؾٝ٘ طٚاؼٝٻ َا شيو َٔ طًبٛا اؾً

ٖٓ(42)«َػتكِٝ قطاٙ ٕ أّ ثبت إٔ ٚادب ايٛدٛز سكٝك١ قطؾ١، ٫ ّهٔ ا تكسٻ. إشٕ 

 ض.٢ أٚ تتهطٻب أٚ تتجٓٻٕ تذلٖنأ ،تٓكػِ

 

٫ ضابع شلا:  ،ٛدٛز ث٬ث١ أقػاّٚإ .ّسٳبايعٳ ّاا٭ظيٞ ٗ ايًػ١ ٖٛ َا يٝؼ َػبٛق

ٞٸ ;غبشاْ٘ ٚتعاٍ أظيٞ أبسٟ، ٖٚٛ اؿلٸ ٟٸ ٫ٚ أظي ٟٸ ;ٖٚٛ ايسْٝا ،٫ٚ أبس غرل  ٚأبس

ٞٸ ٍٷ .ٖٚٛ اٯخط٠ ،أظي  .(43)َ٘سٳَ٘ اغتشاٍ عٳسٳ، إش َا ثبت قٹٚعهػ٘ قا

ٚايػطَسٟ  .ي٘ ْٗا١ٜ ايسا٥ِ ايصٟ ٫ ٚا٭بسٟ ٖٛ .ي٘ بس٤ ٚأَا ايكسِٜ ؾٗٛ ايصٟ ٫

ٚٸ ٫ ٛ ايصٟٖ  .(44)آخط ٫ٚ ي٘ ٍأ

ٚٸ» :×قاٍ  .(45)«ؾٝٓكهٞ آخط ي٘ ٫ٚ ،ي٘ ؾٝٓتٗٞ غا١ٜ ٫ صٟاي ٍٴا٭

ٚٸ، ي٘ ؾطٜو ٫ ٚسسٙ اهلل، ٫ٓإ إي٘ ٫ إٔ ٚأؾٗس»أٜهّا:  ٚقاٍ  قبً٘، ٤ٞؾ ٫ ٍا٭

 .(46)«ي٘ غا١ٜ ٫ ٚاٯخط
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ٝٸت٘ يٝؼ» :أٜهّا ٚقاٍ ٚٸي ٝٸت٘ ٫ٚ ابتسا٤، ٭ ٚٸ ٖٛ اْكها٤. ٭ظي  ٚايباقٞ ،ٍٵٜعٳ ٚمل ٍا٭

 .(47)«ٌدٳَأ ب٬

 ّ َٔ ٖصٙ ايٓكٛم: َٔ خ٬ٍ َا تكسٻ

 إٍ َؿتكطّا يهإ سازثّا نإ يٛ إش ;ٍ َا ٜكابٌ اؿسٚخظٳّ ٚاَ٭سٳْؿِٗ إٔ ايكٹ

 إيٝ٘ ٜٓتٗٞ ٫ٚ ،إٛدٛزات ؾُٝع ّأَبس ٫ٚ ٜهٕٛ ات،بايص ٚادبّا ٜهٕٛ ؾ٬ ،َٛدٛزٺ

 ٗ ؾ٤ٞ َع٘ نإ يٛ إش ;َع٘ ؾ٤ٞ ٫ٚ قبً٘ ٫ ؾ٤ٞ ْ٘إّ أٟ سٳٚايكٹ. إُهٓات غًػ١ً

 ؟!ي٘ خايكّا ٜهٕٛ ؾهٝـ َع٘، ٍعٳمل ٜٳ ي٘; ٭ْٸ٘ خايكّا ٜهٕٛ إٔ عٵُه مل ٍظٳاَ٭

 اهلل ُوعًٖ ،عًِا» :بكٛي٘ ٗ بعض ايٓكٛم ×أؾاض اٱَاّ ايطنا شيو ٚإٍ 

ِٷ اهلل تعاٍ إٔ ،اـرل  ؾ٤ٞ ٫ٚ ،قبً٘ ؾ٤ٞ ٫ أْٸ٘ ع٢ً ايعاقٌ تزٖي قؿ١ْ ٚايكسِٜ ،قسٜ

 .(48)«زَّٛت٘ ٗ َع٘

 غابكّا ّ َطًكّاسٳايعٳ عًٝ٘ ؾٝػتشٌٝ يصات٘، ؾايٛدٛز إطًل ٖٛ ٚادب ايٛدٛز

ـٷٖهّٓا نإ ٚإ٫ٓ ٫ٚسكّا،  َ٘سٳقٹ ثبت عًٝ٘ إطًل ّسٳايعٳ . ٚإشا اغتشاٍ، ٖٚصا خً

ٝٸ  َٔ ؾٗٛ سازخٷ ي٘ غبشاْ٘، كًٛمٷ ايعامل مٔ ْعًِ إٔ . ٚأٜهّا(49)ت٘ٚأبسٜٸ ت٘ ٚبكا٩ٙٚأظي

ُٕ ٖصٙ اؾ١ٗ، ٕٵ، خسٹَٴشٵ َٔ ي٘ ٫ بٴسٻ خسٳشٵٚا ُٕ شيو نإ ؾإ َٴسٹشٵا  ايكٍٛ عاز ثّاسٳشٵخ 

ٚٸ ٗ نايكٍٛ ؾٝ٘ ِٕ خٺسٹشٵَٴ َٔ ٬ بٴسٻؾ، ٜٚتػًػٌ، ٍا٭ ٞٸ قسٜ  .تعاٍ ٖٛ اهلل ٚشيو، أظي

 

ٌٸ خط١ٜ بعٝٓٗا، َع٢ٓ اْكها٤ ٜكٍٛ: أيٝؼ ا٫ْكها٤ ٖٛ اٯ َػتؿه٬ّ ٚيع

ض ايػ٪اٍ ٖٚهصا ٜتهطٻ آخط، ي٘ ؾٝهٕٛ ي٘، آخط ٫ قاٍ: ٘ايؿ٤ٞ آخطٙ، ؾهأْٸ

ٚٵضؾٝهٕٛ   ّا، ٜٚٓتر ايًػ١ٜٛ؟زٳ

  اؾٛاب:ٚ

ٛٸ باٱَهإ ي٘( أٟ آخط )٫ إطاز َٔ ٖصا ايٓلٸ إٕ ؾُٝا  بايؿعٌ ؾٝٓكهٞ ،٠ٚايك

 َػبٛقّا ٚدٛزٙ ٜهٕٛ إٔ ًٝعّؾ َه٢ ؾُٝا ايٛدٛز ٖهٔ أٜهّا ٖٛ ٫ٚ ٜعاٍ، ٫

 ٚٗ ;َه٢ ؾُٝا سايٌ: ٗ ايٛدٛز ٚادب ٖٛ بٌ ،ؾٝٓتٗٞ() :قٛي٘ َع٢ٓ بايعسّ، ٖٚٛ

 ؾاْسؾع ّ،سٳايعٳ ٚإَهإ ّسٳايعٳ ُٖٚا َتػاٜطإ، ٖٚصإ َؿَٗٛإ .إػتكبٌ

 .(50)ؾهاٍاٱ
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ٚٸ ٚإطاز  ١عًٓ ٖٛ أٟ ١ٝ،ايعًٓ بػٳَع ٚاٯخط١ٜ َٔ ٖصٙ ايٓكٛم أٟ ي١َٝٔ ا٭

 أْ٘ أٚ ،اؿهُا٤ َكطًض ٖٛ نُا ،ايػاٜات غا١ٜ أٟ اٯخط ٖٚٛ إباز٨، أَٚبس ايعًٌ

ِٸ ؾ٤ٞٺ ١عًٓ عٔ ؿتؾتٻ إشا ؾإْو ،شّٖٓا ايعًٌ غًػ١ً َٓت٢ٗ  إيٝ٘ ٜٓتٗٞ ت٘عًٓ ١عًٓ عٔ ث

ٚٸ .غبشاْ٘ ٚٸ(51)با٫عتباض إ٫ٓ ىتًؿإ ٫ٚ ،آخطٜت٘ عٌ يٝت٘ؾأ ٌٸ ٍ. ؾاهلل تعاٍ أ  ؾ٤ٞ ن

ٌٸ ٚآخط ٌٸ َبسأ ؾٗٛ ٤ٞ،ؾ ن ٌٸ َٚٓت٢ٗ ؾ٤ٞ ن  ًٜشك٘ ٫ٚ ؾ٤ٞٷ ٜػبك٘ ؾ٬ ؾ٤ٞ، ن

ْ٘ ؾ٤ٞ، ٌٸ ؾٗٛ قٝ ٝٸت٘ اييت ؾ٤ٞ به ٚٸي  آخطٜت٘. عٌ ٖٞ بأ

 

ٌٸ  ٠،ٚيٛاظّ إازٸ ، ٖٚصا َٔ خٛامٸط بايعَإ ٚإهإ ؾٗٛ قسٚزٷٜتأٓط ؾ٤ٞٺ ن

ِٸ ػ١َُٚتٸ، ِيتذػټٚا عإٛقٛؾ١ بايتشٝټ ْ٘ ؾايٛادب .بايهٝـ ٚايه  ،ي٘ َا١ٖٝ ٫ بػٝ

 ؾكٌ ٫ٚ دٓؼ ٫ ٚإشا ٚايؿكٌ، اؾٓؼ َٔ ي٘ أدعا٤ ؾ٬ ي٘ سسٸ ٫ ٚإشا ،سسٸ ي٘ ؾًٝؼ

 اـاضدٝتٌ. ٚايكٛض٠ ٠إازٸ َٔ ي٘ خاضد١ٝ أدعا٤ ؾ٬ ي٘

٫  ؾهُا ٘،ي َا١ٖٝ ٫ إش ;بإا١ٖٝ زغرل قسٸ َطًل ٚتعاٍ ٚدٛزٷ غبشاْ٘ ؾاهلل 

ٕٷ وٜٛ٘  ايتٓاٖٞ عٛاٌَ ٫ٚ َهإ، بٌ ٖٛ احملٝ٘ بايعَإ ٚإهإ، ؾتهٕٛ ظَا

ٛٸ ؾ٬ ؾٝ٘، َعس١َٚ  ٗ َٛدٛزّا بهْٛ٘ ٜٛقـ إٔ ٜكضٸ قٝس، ٫ٚ ٫ٚ سسٌّ يٛدٛزٙ ضٜتك

ٕٕ  َٔ بؿ٤ٞٺ زٜتشسٻ إٔ ٚأْبٌ َٔ أع٢ً ٚدٛزٙ بٌ ،آخط زٕٚ َهإ أٚ آخط زٕٚ ظَا

ٌٸ ْعتدل إٔ اي٬َتٓاٖٞ ٜػتًعّ زتعسټ ؾطض ٕ٭ ايتٓاٖٞ; ٚشيو عٛاٌَ  َُٓٗا ٚاسس ن

 إشا إ٫ٓ ٖصا :ٜكاٍ ٫ٚ. شاى ٖصا غرل :ْكٍٛ إٔ يٓا ٜكض ٢ستٸ ،اؾٗات بعض َٔ َتٓاّٖٝا

ٌٸ نإ ٚٸ ٫ ٜٛدس إٔ ٜػتًعّ عٚايتُٝټ، اٯخط عٔ عّاَتُِّ ٚاسس ن  ٜٛدس سٝح ٍا٭

 غبشاْ٘ أْ٘ ٚإؿطٚض ايتٓاٖٞ، ٖٞ احملسٚز١ٜ ٚعٌ ٖٚصٙ. ايعهؼ ٚنصا ايجاْٞ،

 .(52)َتٓاٙٺ ٫ٚ قسٚز غرل

 

ِٷ» :×يصيو ٜكٍٛ ِٷ ،سٺَٳ٫ بَأ زا٥  ٚزاخٌ بعَاْٞ َع٢ٓ أْ٘ يٝؼ ،«سٺُٳ٫ بعٳ ٚقا٥

 ٚعُا أٜهّا عٔ إهإ، ٙٷْ٘ َٓعٻإس أٟ ُٳٚايعَإ، َٚع٢ٓ أْ٘ قا٥ِ ب٬ عٳ اؿطن١ ؼت

ٖٻٜت  َا يٝؼ ٖآٖا ايكا٥ِ َٚع٢ٓ. ايًؿ١ٛ بٗصٙ عطؾ٘ ع٢ً أْ٘ َػتكطٌّ َٔ ُ٘ اؾ٤٬ٗٛ
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ِٷ ؾ٬ٕ :قٛيو َٔ تؿُٗ٘ َا بٌ أْ٘ إٓتكب، َٔ ايصٖٔ إٍ ٜػبل أٚ ، ايبًس بتسبرل قا٥

ِٷ  .بايكػ٘ أْ٘ قا٥

، ؾكاٍ: ٠ ٚاؿؼٸيًُازٸ َٔ إٔ ايكٝاّ َػاٜطٷ ×طٙ اٱَاّ ايطناٖٚصا عٌ َا ؾػٻ

ِٷ ٖٚٛ» ا٭ؾٝا٤،  قاَت نُا ،ٗ نبس غام ع٢ً ٚقٝاّ اْتكاب َع٢ٓ ع٢ً يٝؼ قا٥

ٔٵ ِٷ أْ٘ أخدل ٚيه ْٜ أْ٘ ىدل قا٥  قا٥ِ ٖٚٛ، ؾ٬ٕ بأَطْا ايكا٥ِ ايطدٌ :نكٛيو ،ساؾ

ٌٸ ع٢ً  ىدل أٜهّا ٚايكا٥ِ، ايباقٞ ايٓاؽ ن٬ّ ٗ أٜهّا ٚايكا٥ِ .تٵنػبٳ َا ْؿؼ ن

ِٷ آَٸ ٚايكا٥ِ، ٘ؿٹاِن أٟ ،ؾ٬ٕ بأَط قِ :يًطدٌ نكٛيو، ايهؿا١ٜ عٔ  غام، ع٢ً قا٥

 .(53)«إع٢ٓ هُعٓا ٚمل ا٫غِ ْعٓا ؾكس

 

ٌٸ ؽتعٍ يٓا  ×ي٘ ع٢ً خطب١ٺ ٚقبٌ إٔ ْٓتكٌ يًتأقٌٝ ايكطآْٞ شلصٙ إؿاِٖٝ ْط

ٌٻ ٌٸ»ٚع٬، سٝح قاٍ:  َؿّٗٛ ايٛدٛز إطًل ي٘ د  قا٥ِ ٤ؾٞ ٚنٌ ،ي٘ خانع ؾ٤ٞ ن

ٌٸ غ٢ٓ .ب٘ ٌٸ ٚععٸ ،ؾكرل ن ٛٸ ،شيٌٝ ن ٌٸ ٠ٚق ٌٸ َٚؿعع ،نعٝـ ن َٳ ن  تهًِ ٔٵًَٗٛف. 

َٳ ،ْطك٘ زلع َٳ ،ٙغطٸ عًِ غهت ٔٵٚ َٳ ،ضظق٘ ؾعًٝ٘ عاف ٔٵٚ  .(54)«َٓكًب٘ ؾإيٝ٘ َات ٔٵٚ

ٛع ٚايػ٢ٓ ٖصٙ إؿاِٖٝ تػتًعّ قسضت٘ ُٖٚٝٓت٘ ٚعًُ٘ ايصٟ ٖٛ هايك١َُٛٝ ٚاـ

ٌٸ ْاؾصٷ ٌٻؾكٝٸ .ؾ٤ٞ ٗ ن  ٚشيو ٭ٕ ْٝع ;إطًك١ تعين َايهٝت٘ ٚع٬ َٛت٘ د

َٸا إُهٓات َٸا .ايٛدٛز ٗ بصات٘ ٜكّٛ َٓٗا ؾ٤ٞ ٚيٝؼ ،أعطاض أٚ دٛاٖط إ  ا٭عطاض أ

ٌٸ إٍ سادتٗا يٛٗٛض ؾٛاٖطٷ ٟٸ احمل َٸا، اؾٖٛط ٕٸ اؾٛاٖط ٚأ  إْٸُا ايٛدٛز ٗ قٛاَٗا ؾٮ

ٚٸ ايؿاعٌ إٍ ٚتٓتٗٞ ،عًًٗا بكٝاّ ٜهٕٛ  صٟاي إطًل ايؿاعٌ إشٕ ؾٗٛ .عُٛت٘ دًٖت ٍا٭

ٌٸ قٛاّ ب٘ ٌٸ عٔ غينٌّ تعاٍ أْٸ٘ ثبت ٚإش .ايٛدٛز ٗ َٛدٛزٺ ن ٌٸ ٗ ؾ٤ٞ ن  ؾ٤ٞ، ن

ٕٸ ٚثبت ٌٸ قٛاّ ب٘ أ  .(55)إطًل ّٛايكٝټ أْٸ٘ ثبت ؾ٤ٞ، ن

 

ٕٸ َا تكسٻ ُٸَٚؿطزات شلصا ا ّ َٔ نًُاتٺإ ا مت٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ٕؿّٗٛ ٫ ٜبتعس ع

ٌٻ ٚع٬ ٗ َٛانع نجرل٠، ْصنط َٓٗا  ٗ آٜات٘ ايهط١ّ يٛدٛزٙ إطًل اي٬َتٓاٖٞ د

 ع٢ً غبٌٝ إجاٍ:
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َٳا﴿ـ قٛي٘ تعاٍ 1 ٔٵ ٚٳ ٘ٺ َٹ ٛٳاسٹسٴ اهلُل ٫ٖٔإ ٔإَي ٗٻاضٴ اِي  :ٚقٛي٘ تعاٍ(، 65: م) ﴾اِيَك

٘ٴ﴿ ْٳ ٛٳ غٴبٵشٳا ٛٳ اهلُل ٖٴ ٗٻاضٴ اسٹسٴاِي ٌٔ﴿ :ٚقٛي٘ تعاٍ ،(4 ايعَط:) ﴾اِيَك ِّ خٳايٹلٴ اهلُل ُق ٞٵ٤ٺ ُن  ؾٳ

ٛٳ ٖٴ ٛٳاسٹسٴ ٚٳ ٗٻاضٴ اِي  .(16ايطعس: ) ﴾اِيَك

ٗٸاض١ٜ ٗ ٖصٙ اٯٜات ايهط١ّ بكٛي٘:ٚقس تعٖك  ب ايػٝس ايطباطبا٥ٞ َؿّٗٛ ايك

ٌٸ ؾٛم ايكاٖط ٖٚٛ»  ٜؿٛب٘ ٫ ٛدٛزٷَ ؾٗٛ إيٝ٘، ٜطدع ٤ٞٺؾ ٗ َشسٚزٺ ؾ٤ٞ، ؾًٝؼ ن

ٕٷ ٜعطن٘ ٫ ٚسلٌّ ،ّٷسٳعٳ ٞٸ ، ٖٚٛبط٬ ٌٷ إيٝ٘ ٜسبٸ ٫ ٚايعًِٝ ،َٛتٷ ىايط٘ ٫ اؿ  ،دٗ

ٍٸ ٫ ايصٟ ٚايععٜع ،ؾ٤ٞٷ َٓ٘ ًّو إٔ غرل َٔ ٚإايو ٚإًو ،عذعٷ ٜػًب٘ ٫ ٚايكازض  ش

ٌٸ َٔ تعاٍ ؾً٘ .ٖٚهصا ي٘،  ٘.هشٵَٳ نُاٍ ن

ٕٵ ٗټ ظٜاز٠ ؾ٦تٳ ٚإ  ٚآخط َتٓاّٖٝا أَطّا ايكطآ١ْٝ ؾاؾطض اؿكٝك١ صٙشل ٘ٚتؿٗك ِتؿ

 نُاي٘ عٔ إتٓاٖٞ ٫ ٜسؾع٘ عٝح بإتٓاٖٞ، قٝطّا إتٓاٖٞ غرل ػس ،َتٓاٙٺ غرل

ٟٸ إؿطٚض  ٗ إتٓاٖٞ ٜؿكسٙ ٫ عًٝ٘ عٝح َػٝططٷ إتٓاٖٞ غرل بٌ ؾطنت٘، زؾٕع أ

 احملٝ٘ عًٝ٘، ، ايؿٗٝسْؿػ٘ ع٢ً ايكا٥ِ ٖٛ إتٓاٖٞ ٚغرل نُاي٘، أضنإ َٔ ؾ٤ٞٺ

ِٸ ب٘، ٞٵ٤ٺ ﴿ تعاٍ: قٛي٘ ٜؿٝسٙ َا إٍ شيو ٗ اْٛط ث ِّ ؾٳ ٘ٴ عٳ٢ًَ ُن ْٻ ـٹ بٹطٳبَِّو َأ ِٵ ٜٳِه ٚٳَي َأ

ٗٔٝسٷ  ْ٘ *ؾٳ َٴشٹٝ ٞٵ٤ٺ  ِّ ؾٳ ٘ٴ بٹُه ْٻ ِٵ َأ٫َ ٔإ ٔٗ ٔٵ يٹَكا٤ٹ ضٳبِّ َٹ ٜٳ١ٺ  َٹطٵ ِٵ ؾٹٞ  ٗٴ ْٻ  .(56)«﴾َأ٫َ ٔإ

ٛٳ﴿: تعاٍ ـ قٛي2٘ ٍٴاَ٭ ٖٴ ٖٹطٴٚٳاِي خٹطٴٚٳاٯ ٚٻ ٔٴ ٖٛا ٛٳ ٚٳاِيبٳاطٹ ٖٴ ِّ ٚٳ ٞٵ٤ٺ بٹُه ِٷ ؾٳ  ﴾عٳًٹٝ

 .(3)اؿسٜس: 

ٚٸ ٖٓا ايٛقـ  أْ٘ ٭ْٓا ْعًِ تعاٍ; ت٘ٚأبسٜٸ ت٘أظيٝٸ عٔ ضا٥ع تعبرلٷ ٚاٯخط ٍبا٭

 عٓ٘ خاضدّا شات٘، ٚيٝؼ ْؿؼ َٔ ٚدٛزٙ ٕإ أٟ ،(ايٛدٛز )ٚادب ٚأْ٘ ،َتٓاٙٺ ٫ ٚدٛز

 .ا٭بس إٍ ٚغٝبك٢ ،ا٭ظٍ َٔ نإ ؾإْ٘ ٖصا ع٢ً ٚبٓا٤ٶ .ْٚٗا١ٜ بسا١ٜ ي٘ تهٕٛ ٢ستٸ

ٚٸ ايتعبرل ؾإٕ ٖصا ع٢ً ٚبٓا٤ٶ ٕٷ ي٘ يٝؼ ٚاٯخط ٍبا٭  إٍ إؾاض٠ْ ؾٝ٘ ٚيٝؼ ،أبسّا خام ظَا

 .َع١ٓٝ ظ١َٝٓ ٠ٺَسٸ

 ـ اهلل أٟ ٚدٛز ايٛدٛز١ٜ ـ اٱساط١ عٔ آخط تعبرلٷ ٖٛ ٚايباطٔ بايٛاٖط ٚايٛقـ

ٌٸ َٔ أٚٗط ْ٘إ أٟ ٛدٛزات،إ ؾُٝع بايٓػب١  كًٛقات٘ ْٝع آثاضٙ سلًت ٭ٕ ;٤ٞٺؾ ن

ٌٸ ٗ ٌّ ٖٚٛ َهإ، ن ٌٸ َٔ أنجط خؿ  هضتتٻ مل ٘ شات٘ٓٵُن ٭ٕ أٜهّا; ٤ٞٺؾ ن

 . (57)٭سسٺ

ّٷ َٶ َٚعًٛ ٚٸ بإٔ ي٘ ٜٛقـ ا; ٚإعسّٚ ٫إٔ نْٛ٘ َٛدٛزّا ٜعين أْ٘ يٝؼ َعسٚ  ٍأ
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ٞٸ ايعامل ايكازض ٚ٭ٕ ٚآخط،  تعاٍ ٜهٕٛ ٚهب إٔ، َعسَّٚا ٜهٕٛ إٔ ٌٜٝػتش اؿ

 ؼتاز إٍ نايهتاب١ ،خٺسٹشٵَٴ إٍ ٫ستاز ثّاسٳشٵَٴ نإ يٛ ٚأٜهّا اٯ١ٜ، بٗصٙ قسّّا

ٕٕ إٍ ٚايبٓا٤، ْاغر إٍ ٚايٓػاد١ ناتب،  أٚ قسّّا ث٘سٹشٵَٴ ٜهٕٛ إٔ ىًٛ ؾ٬ ،با

ٕٵثّاسٳشٵَٴ ٕٵ، أضزْاٙ َا ؾٗٛ قسّّا نإ ، ؾإ ُٕ ثباتإ إٍ ٣أزٸ ثّاسٳشٵَٴ نإ ٚإ  ثٌ،سٳشٵا

َٴ ُٕسٳشٵٚ ٌٷ ٚشيو ،شلا ْٗا١ٜ ثٌ ٫سٹشٵثٞ ا ٌّ ٭ْ٘ زلٝعّا ٜهٕٛ إٔ ٚهب .باط  ٚاٯؾات ،س

َٳ عًٝ٘، ػٛظ ٚإٛاْع ٫ ٚغرل  ،٫ َتٓاٙٺ ايكؿ١ نإ ٚدٛزٙ َطًكّا بٗصٙ نإ ٔٵٚ

 .(58)بعَإ َٚهإ قسٚزٺ

ِٴ﴿ :ـ قٛي٘ تعا3ٍ ٔٳ َٳا ٜٳعٵًَ ٝٵ ِٵ بٳ ٔٗ ٜٵسٹٜ َٳا َأ ِٵ ٚٳ ٗٴ ًَِؿ ٕٳ ٚٳ٫ خٳ ٘ٹ ٜٴشٹُٝطٛ )ط٘:  ﴾ّاعٹًُِ بٹ

ٝٵؼٳ﴿ :ٚقٛي٘ تعاٍ ;(110 ٘ٹ َي ُٹجٵًٹ  (. 11)ايؿٛض٣:  ﴾ؾٳ٤ٞٷ َن

ؾًٝؼ  ،ٚانش١ ع٢ً إٔ اهلل ٚدٛزٙ َطًل ٗ ٖاتٌ اٯٜتٌ ايهطّتٌ ز٫ي١ْ 

٘ٷ ،نُجً٘ ؾ٤ٞ ٌٸ ،ْٚٛرل ٚيٝؼ ي٘ ؾبٝ  ؾ٤ٞ قٝ٘.  ٚأْ٘ به

 ٗ ٚٗٛض ٖصٙ اٯٜات إباضن١ بكٛي٘: يصيو ايؿآى ×ط أَرل إ٪ٌَٓٚقس ؾػٻ

ٌٻ ععٻ باهلل اـ٥٬ل وٝ٘ ٫»  ايكًٛب أبكاض ع٢ً دعٌ ٚتعاٍ تباضى ٖٛ إش عًُّا; ٚد

 ٚقـ نُا إ٫ٓ ٜكؿ٘ ؾ٬ باؿسٚز، ٜجبت٘ ٫ٚ قًب بايهٝـ، ٜٓاي٘ ؾِٗ ؾ٬ ايػطا٤،

ٚٸ ،ايػُٝع ايبكرل ٖٚٛ ؾ٤ٞ نُجً٘ يٝؼ ،ْؿػ٘  ٚايباطٔ، ٚايٛاٖط ٚاٯخط ٍا٭

ِّ ايباض٨ اـايل  ٚتعاٍ، تباضى َجً٘ ؾ٤ٞ ا٭ؾٝا٤ َٔ ؾًٝؼ ،ا٭ؾٝا٤ خًل ض،إك

 أَرل ٜا أدطَى اهلل ؾأعِٛ ،عكس٠ّ ٞعٓٸ تٳٚسًًِ ،عٓو اهلل ؾطٸز ،ٞعٓٸ دتٳؾطٻ ؾكاٍ:

 .(59)«إ٪ٌَٓ

ٛٳ﴿ـ قٛي٘ تعاٍ 4  ٖٴ ِٵ ٚٳ ُٳا َٳعٳُه ٓٳ ٜٵ ِٵ َأ ٓٵتٴ ُٳا اهلُلٚٳ ُن ٕٳ بٹ ُٳًُٛ  .(4اؿسٜس: ) ﴾بٳكٹرلٷ تٳعٵ

١ ٖٓا )ٖٚٛ َعهِ( َع٢ٓ اٱساط١ ٚايك١َُٛٝ، ٚتعين ايكسض٠ ٚاٱضاز٠ إعٝٸ

ٍٸ .نٓتِ( تعطٞ ٖصا إع٢ٓ أٜهّا ُاأٜٓٚايه١ْٛٓٝ ) .ٚايػًطإ ٚايعًِ ع٢ً إٔ  ٖٚصا ٜس

 دسْا، ٚبتعبرل ٬َٓٚٴ ا ٚسٝحُا نٓٸأٜٓؾٗٛ َعٓا  ،ٙ اؿسٚز٫ ؼسٸ، ٚدٛزٙ تعاٍ َطًل

 ا٭ؾٝا٤، َٔ ؾ٤ٞٷ عٓ٘ ٜػًب ؾ٬ ١،غرل ؾا٥ب َٔ بصات٘ ايكا٥ِ ايٛدٛز قسضا: ٚٚادب

 ايعسّ ٚغًب ١،َٝسٳعٳ أَٛضٷ َهاْات; ٭ْٗاٚاٱ ٚايٓكا٥ل عساّايػًٛب ٚا٭ غًب إ٫ٓ

ٌٸ ؾٗٛ ُاّ .ايٛدٛز ؼكٌٝ ٌٸ ٚنُاٍ ،ؾ٤ٞ ن ٌٸ اضٚدبٸ ،ْاقل ن  .قكٛض ن

 اـرلات ٭ْ٘ خرل١ٜ ٚؾطٚضٖا; ٚقكٛضاتٗا ا٭ؾٝا٤ ْكا٥ل إ٫ٓ يٝؼ ٘عٓ٘ ٚب ؾإػًٛب
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اٱؾاض٠،  ْؿػ٘، ٚإيٝ٘ َٔ ي٘ ٚآنس ايؿ٤ٞ بصيو أسلٸ ايؿ٤ٞ ُٚاّ .ايٛدٛزات ُٚاّ

ٛٳ﴿ تعاٍ: قٛي٘ ٗ ٖٴ ِٵ ٚٳ ُٳا َٳعٳُه ٓٳ ٜٵ ِٵ َأ ٓٵتٴ ٛٳ﴿ تعاٍ: ، ٚقٛي٘﴾ُن ٍٴ ٖٴ ٚٻ ٖٹطٴ ٚٳاٯخٹطٴ اَ٭ ٖٛا  ٚٳاِي

ٔٴ ٛٳ ٚٳاِيبٳاطٹ ٖٴ ِّ ٚٳ ٞٵ٤ٺ بٹُه ِٷ ؾٳ ﴾عٳًٹٝ
(60) . 

ٔٵ ٌٻ ٚيه  تسضن٘ ٫ٚ ،يعُٛت٘ ا٭َانٔ ؼٜٛ٘ ؾأْ٘ ٫ ٗ ْؿؼ ايٛقت د

 ٚعٔ ،تػتػطق٘ إٔ ا٭ؾٗاّ ٚعٔ تهتٓٗ٘، إٔ ا٭ٖٚاّ عٔ ٖتٓع ،ؾ٬يت٘ إكازٜط

 عٔ ْٚهبت ،ايعكٍٛ طٛاَض ب٘ اٱساط١ اغتٓباٙ َٔ ٦ٜػت قس ُجً٘، إٔ ا٭شٖإ

 ؼٜٛ٘ ٫ٚ ،ايؿٛاٖس تسضن٘ ٫ ايصٟ ٖٚٛ»ايعًّٛ:  عاض با٫نتٓاٙ يٝ٘إ اٱؾاض٠

 ،خًك٘ عسٚخ قسَ٘ ع٢ً ايساٍ ،ايػٛاتط ؼذب٘ ٫ٚ ايٓٛاٚط، تطاٙ ٫ٚ ،إؿاٖس

 . (61)«ٚدٛزٙ ع٢ً خًك٘ ٚعسٚخ

 

سْا بعض ايسضض اييت ٓا ؾٝ٘ ٚتكٝٻكٵايصٟ ُغ ،ّ َٔ دٛيتٓا ٗ ٖصا ايبشحا تكسٻٖٓ

ٞٸ  ،ٗ َٛغٛعت٘ ايطا٥ع١ )ْٗر ايب٬غ١( ×بٔ أبٞ طايب ُْٛٗا يٓا أَرل ايه٬ّ عً

ٌٸ ، ٚقؿات٘ اـايل، ٚتٓعٜ٘ نٛادب ايٛدٛز، ٚايتٛسٝس، ،عٓاقط ايعكٝس٠ اؿاؾ١ً به

ٌٻ ٚنإ َكبٸٚايعسٍ، ٚ...،  ٚع٬، ٚطبٝع١ ٖصا  عجٓا سٍٛ ايٛدٛز اي٬َتٓاٖٞ هلل د

 ١ّتػًػًا٭عاخ َ تدا٤، َٚطًكّا ٚأظيّٝا بسٜٸّاأ ٚدٛزّا ٜهٕٛ إٔ تكتهٞ ايٛدٛز

 ٜهٌُ بعهٗا بعهّا، ؾهاْت خاُت٘ ْٚتٝذت٘ َا ًٜٞ: ١ّ،َذلابط

عًِ  ٫ غٝٻُاٚ ،ٕ نتاب ْٗر ايب٬غ١ ٖٛ ايعٌ ايكاؾ١ٝ يًُعاضف ايطبا١ْٝإـ 1

ِٷ ٞٸ ايعكٝس٠، ٚبايصات إثبات ٚدٛز اـايل ٚقؿات٘، ٚأْ٘ قسٜ  .َطًل غرل َتٓاٙٺ أظي

 :َٔ خ٬ٍ، ١ إًُٛغ١ إثبات ايكاْعقس تٓاٚيٓا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إٛغٛع١ با٭زٓي ـ2

 ِ.ِٛٚبطٖإ ايٓٻ ;ّسٳاؿسٚخ ٚايكٹبطٖإ ٚ ;١ ٚإعًٍٛايعًٓ ٖإبط

ِٸ3 ٖٚٞ قؿ١ اٱط٬م ٚعسّ ايتكٝٝس ٚاي٬قسٚز١ٜ  ،َٔ قؿات٘ ّاعطنٓا بعه ـ ث

، ٚأثبتٓا إٔ ايٛسس٠ يًٛادب تعاٍ ٖٞ زْا َؿاُٖٝٗا ايًػ١ٜٛ ٚا٫قط٬س١ٝٚا٭ظي١ٝ، ٚسسٻ

ض. ٚأعطٝٓا ؾٛاٖس ٢ ٫ٚ تتهطٻ٫ تتجٓٻ ،ٚيٝػت عسز١ٜ، ٚأْٗا قطؾ١ْ ،ٚسس٠ سكٝك١ٝ

ُٸ  ١ ٚايسقٝك١.نجرل٠ شلصٙ اؿكا٥ل إٗ

ٌٸ4  ايٛدٛز.  ـ أثبتٓا أٜهّا إٔ ايؿاعٌ إطًل ٖٛ قٛاّ ن
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ِٸ5 اييت ؾطسٓا ، كٛق٘٘ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ خ٬ٍ ًْْا شيو َا أقٻضقطٸ ـ ث

ٚنٝؿ١ٝ تبًٛضٖا ٚاْطباقٗا ع٢ً ٚدٛزٙ إطًل اي٬َتٓاٖٞ، ٚإٔ َا ْطل ب٘  ،ز٫يتٗا

 ٖٛ َٔ قًب ٚضٚح ٖصٙ إؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ اـايس٠. ×أَرل إ٪ٌَٓ
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 ة والعمي الديينالعمىاٌّي

 ةيف املعٍى واملٍّج والبٍى الفهبّي
 

 

عسٜس٠، َٔ  ثٓا٥ٝاتايؿهط ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ  َا ظايتٵ تتكاضعٴ ٗ سطن١

ِٸ«ٜٔايعًُا١ْٝ ٚايسِّ»أبطظٖا ثٓا١ٝ٥  ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ  ايكهاٜا ، َا دعًٗا َٔ أٖ

ٛٸ ٍٴ٠ ٗ كتًـ ايٓكاؾات ٚايسٚا٥ط ايجكاؾ١ٝ إتعسٸاؿانط٠ بك  ز٠، ٚاييت مل وػِ اؾس

ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ َٓص عكٛز  تٵ نإؾهاي١ٝ َعطؾ١ٝ ٗ ؾها٤ٹإٔ اْسضدٳ بؿأْٗا َٓص

 ط١ًٜٛ.

ٔٵ تًو اٱؾهاي١ٝ، ٚػاٚظٖا  ؿٌ ٗ سػِضغِ ٖادػٓا ايؿهطٟ نُجٖك ٚيه

َعٜس  بتٵ طاغ١ٝ ١َُٓٝٗٚ، يتتػبٻَعطؾّٝا يٓاس١ٝ ايكبٍٛ أٚ ايطؾض أٚ ايتب١٦ٝ، ؾكس ًٖٚ

اؾ١ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬، ضات ايجك٠ بٌ كتًـ تٝأَ ا٫غتكطابات ايع١ًُٝ اؿازٸ

ذاٖات غٝاغ١ٝ ٚسعب١ٝ َٔ َٔ اـ٬ؾات إػتشه١ُ ايكا١ُ٥ أق٬ّ بٌ اتٸ ٚيتؿاقِ

ٌٸ .ايٌُٝ أٚ َٔ ايٝػاض.. ٚٳ َػتعك١ّٝ ع٢ً اؿ ٞ عٵاؿكٝكٞ ٚإعاؾ١ ايع١ًُٝ اؾس١ٜ ٗ 

َٸب ؾهط١ٜ ْٚاعات غٝاغ١ٝ ٚسطن١ٝ.. ٚقس تهًٖدٳْٴ ايعطب١ٝ ١ ٚاجملتُعات ؿت ا٭

اي١ ٚاٱغ١َٝ٬ تهايٝـ نبرل٠ ت٤ٛٓ ؼتٗا ؾاكات اؾباٍ، ْتٝذ١ تطغٸذ س

 سػِ ايػا٥س٠ إٍ َٜٛٓا ٖصا. ا٫غتعكا٤ ايؿهطٟ ٭ظ١َ اي٬

ٟٸَٔ إؿٚه نجرلٷ ٜٚصٖبٴ ٌٸ طٜٔ إٍ ايكٍٛ بعسّ ٚدٛز أ  تٓاقٕض يًعًُا١ْٝ )به

ٜكٍٛ ٕٓاخات ٚأضن١ٝ ايبٓا٤(، بُٝٓا ٜين )ضغِ اخت٬ف أٜ ٚايعًِ ايسِّاَتسازاتٗا( َع ايسِّ

ٍٸ بٛدٛز ٕٚآخط ٕٸ ٖٓاى ؾعًّٝا  ايتعاضض ايبٟٓٝٛ بُٝٓٗا.. ؾٌٗ ٜٛدس عًُّٝا َا ٜس ع٢ً أ
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ٚٸيٞ( بٌ ايؿهط٠ ايعًُا١ْٝ ٚايسِّ ٜٔ، تعاضضٷ دع٥ٞ أٚ نًٓٞ )ٜكٌ سسٚز ايتٓاقض ا٭

ٚاقعٷ بٌ ايعًُا١ْٝ  ٜٔ؟ ٌٖٚ ايتعاضض )أٚ ايتٓاقض( ايكا٥ِٚبايتايٞ بٌ ايػٝاغ١ ٚايسِّ

ٚٸي١ ايكا١ُ٥؟ ثِ ٚايسِّ ٜٔ شات٘، أّ بٌ ايعًُا١ْٝ ٚغًط١ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إؿطٚس١ ٚإ٪

ٝٸ١ اٯ١ْٝ يًكا٤ ايٛاقعٞ بُٝٓٗا ع٢ً أضن١ٝ ٌٖ َٔ إَها١ْٝ عٝح  ،إكاحل اؾع٥

ؼطٜط ٔ ـ ٗ ب٦ٝتٓا اٱغ١َٝ٬ ـ َٔ اغتٝعاب ضٚح ايؿهط٠ ايعًُا١ْٝ )ايكا١ُ٥ ع٢ً ْتُٓه

٬ت ايػٝاغ١ ٚت٬عب ٜٔ َٔ تسخټ٘ ايهٗٓٛت، ٚؼطٜط ايسِّغًط١ ايسٚي١ َٔ تػًٗ

ٟٸيًؿكٌ بٌ غًط١ ايهٓٝػ١ ٚغًط١ ايسٚي١ ايػٝاغٌٝ أٜهّا، نآي١ٝٺ  (، َٔ زٕٚ أ

 ١ نٕٓٛعَػاؽ بايسٜٔ شات٘، عٝح تٴب٢ٓ ايتػ١ٜٛ بُٝٓٗا ع٢ً أغؼ َعطؾ١ٝ ٚع١ًُٝ قٜٛٸ

ِٸ«تعاٜـ ا٭نساز»َٔ  ٌٖٚ ٖٓاى نطٚض٠  ؟٭غاؽ َا ايػا١ٜ َٔ ٖصا ايًكا٤با ؟ ث

 ٗ ب١٦ٝ ايسٜٔ َٛنٛع١ٝ ٱهاز تهٝٝـ َعطٗ َا هُع بُٝٓٗا؟! ٌٖٚ اؿاد١ نا١َْٓ

ّٕ ٚتطاث٘ ايؿهطٟ ٚايعكسٟ ظَا١ْٝ قس١ّ،  إٓكٛم عًٝ٘ ـ ؾطسّا ٚتأ٬ّٜٚ ـ بأسها

سادات عكط١ٜ نجرل٠ تٓاغب  سٵتٵ عًٝ٘ سسٚز ايعكٌ ايؿكٗٞ ايتكًٝسٟ، ؾًِ تعٴاْػًَك

خطابات َؿا١ُٖٝٝ ً٘ َٔ ٜٔ )َا ّجِّ؟ ثِ ٌٖ ايسِّٗ سطن١ ايٛاقع ايبؿطٟ ٠َػتذسٸ

نب ٚسطنات ٚتٝاضات ٚأؾهاض ٚتعايِٝ ٚتؿطٜعات ٚادتٗازات ؾهط١ٜ ٚغٝاغ١ٝ( ٚ

يٛقٍٛ إٍ َٛاقع اؿٝا٠ ٚايػٝاغ١ ٚاؿساث١ إعطؾ١ٝ بٗسف ا ;ؾػط ايع١ًُٓ عاد١ٺ

ٌٸ ٛټَا ٗ سٝاتٓا إعاقط٠ َٔ َتػِّ ٚايتك١ٝٓ، به . أ٫ وٌُ .ات؟.٫ت َٚػتذسٸطات ٚؼ

١ إٔ ْكٛق٘ ـ احمله١ُ َٓٗا خاقٸٚايسٜٔ بصات٘ قاب١ًٝ ا٫ْؿتاح ايؿهطٟ ٚايعكسٟ، 

ع٢ً َعاٜرل ضق١ٓٝ َٔ  ٚؾؿاؾ١ ٚغرل َب١ُٗ، عهِ نْٛٗا قا١ُّ٥ بايصات ـ ٚانش١ْ

ٟٸ، َا ٜٓؿٞ اؿا٫ْؿتاح ٚايتٝػرل ٚاٱباس١ اؿًٍٛ  طاتٺ ؾهطٜٸ١ ؼاٍٚتٛغټ اد١ إٍ أ

ٌٸ  . .؟!.ِ ا٫دتُاع١ٝ ٚايطَع١ٜ ٚاٱْػا١ْٝٝٳٜٔ شات٘ نٓبٕع يًكٹايسِّ ق

ٜٔ، ّهٔ إٔ تؿتض اٱدابات إؾهاي١ٝ ايعًُا١ْٝ ٚايسِّ تططسٗانجرل٠  أغ١ًْ٦

٬ٍ ايطابض ع٢ً ت )عكٌ ايطبع( ،«ايٓٛطٟ»١ٝ ايعكٌ ٓٵؾهط١ٜ دسٜس٠ ٗ بٹ ٗا َػاضاتٺٓع

ِٕ ،ايكبٍٛ ٚأايطؾض )ٖٚاسهات(  َتٛاظٕ ع٢ً ؾهٌ قٝاغات َعطؾ١ٝ  زِٚا سػ

 َكبٛي١.

ض٠ ٗ ايؿهط ٗ ٖصا ايبشح غٓعٌُ ع٢ً َعاؾ١ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ إعطؾ١ٝ إتذصِّ

ٚؼًٌٝ َعاْٝٗا، ٚؼسٜس أغباب عسّ  ،ايعطبٞ اٱغ٬َٞ، ٚتؿهٝو َكطًشاتٗا
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ٗٛز اؿجٝج١ إبصٚي١ ع٢ً ٖصا ايكعٝس.. َع قٓاعيت ضغِ اؾ، قبٛشلا ٗ ايب١٦ٝ اٱغ١َٝ٬

ِٷ ٕٸ عسّ ايكبٍٛ يٝؼ ْاّْا عٔ ساي١ ضؾض ٚإْهاض ؾك٘، بكسض َا ٖٛ ْاد  إػبك١ بأ

ٌٕ ٜٔ َٚعٓاٙ بٟٓٝٛ ْٛعٞ بٌ َعاٜرل ايسِّ ؾهطٟ َٔ سٝح ٚدٛز اخت٬فٺ عٔ ساي١ تأقٝ

ناْت شلا ٚطٚف ْؿأ٠ ٫ٚٚز٠  ١ َٚعٓاٖا َٚاٖٝتٗا ايصات١ٝ اييتاْٝاؿكٝكٞ َٚعاٜرل ايعًُ

ٛٸ . .َُٓٗا قابًٝات٘ ٚاؾتػا٫ت٘ ٚاػاٖات٘. ضٟ كتًـ نجرلّا، سٝح يهٌٛٚٚاقع تط

ٚبا٭قٌ ٫ ػٛظ إكاض١ْ بُٝٓٗا َع عسّ ٚسس٠ إٛنٛع ٚتؿاب٘ اؿايتٌ )ايتاضٜذ 

طّا ٗ ؼسٜس غٝبك٢ ايؿطٙ ايتاضىٞ َ٪ثِّ ايهٓػٞ ٚايتاضٜذ اٱغ٬َٞ(، ٚإ٫ٓ

 ل.ازٜإك

 

ِٷ «عًُاْٞ»ن١ًُ  (َٚع٢ٓ)دا٤ ٗ تعطٜـ   ٗ قاَٛؽ إعذِ ايٛغٝ٘ أْٗا اغ

َع٢ٓ عامل غرل زٜينٸ ٜٴع٢ٓ بؿ٪ٕٚ ايسټْٝا ؾك٘. ، َٓػٛب إٍ عٳًِِ، ع٢ً غرل قٝاؽ

ٓٳ٢ اِيعٳاَيِ(. ٜٚعتكس بؿكٌ ايسِّٜٔ عٔ ايسٚ ُٳعٵ ِٕ بٹ ًِ ٌّ َٔ )ع ٍ ّ( )ْٹػٵبٳ١ْ ٔإَي٢ عٳ ُٳاْٹ ًِ ي١. ٚعٳ

ٌٷ :اٍكٜٚٴ ِّ ضٳدٴ ٓٴٛتٹ ٗٳ ٚٔ اِيَه ِّ َأ ٛٳ خٹ٬َفٴ ايسِّٜٓٹ ٖٴ ٚٳ  ،ٕٔ ٌٳ زٹٜ ٝٵؼٳ ضٳدٴ ٌّ َع٢ٓ أْ٘ َي ُٳاْٹ ًِ  .(1)عٳ

ٕٸ ن١ًُ ايعًُا١ْٝ ٔٵَٳ ٖٚٓاَى  ْا١ْْ ىً٘ بٌ نًُيت ايعٹًِ ٚايعًُا١ْٝ، ٜٚعتدل أ

ٔٸأٚ َؿتٓك ٍٸ ١ َٔ ن١ًُ ايعًِ. ٚيه ع٢ً أْ٘ ٫ ع٬ق١ بٌ  ْؿأ٠ ٖصا إكطًض تس

. ؾايه١ًُ ٖٞ اؾتكام «ايعًِ»، ٚبٌ ن١ًُ «ايعٳًُِا١ْٝ»ٖٚٞ  ،ايه١ًُ ايعطب١ٝ إػتع١ًُ

ِٵ»َٔ ن١ًُ  خاط١٦ يًه١ًُ  أٟ ايسْٝا ٚايسٖط ٚاؿٝا٠ ا٭ضن١ٝ. ٚايه١ًُ تط١ْْ «ايعٳاَي

ٚٵض١ بإؿتٓك ،(sécularisationاٱلًٝع١ٜ )ايؿطْػ١ٝ ٚ ٖا َٔ ايه١ًُ اي٬ت١ٝٓٝ ا٭خط٣ سٳ

(saeculumَٕٚعٓاٖا اؾٌٝ أٚ ايكط ،) ، َٔأٟ ا٭ؾٝا٤ إطتبط١ بايعامل ايبؿطٟ ٚبايع

 ا٭ضنٞ.

ٜٚبسٚ إٔ ايه١ًُ ا٭قطب يًُع٢ٓ ٗ اجملاٍ ايًػٟٛ ايعطبٞ ـ إشا أضزْا اؾتكام 

ٓٳ١». ٚتهٕٛ ايعًُا١ْٝ بصيو «ْٝاايسټ»أٚ  «َٔٳايعٻ»إؿّٗٛ ـ ٖٞ ن١ًُ  ٓٳ َٵ . ٖٚٓاى «ظٳ

ٌٳ  ;أخط٣ غرل ايعطب١ٝ ٚاي٬ت١ٝٓٝ تؿابٗٗا بإع٢ٓ َٛدٛز٠ ٗ يػاتٺ نًُاتٷ ٕٸ تؿاع شيو أ

ٟٸ ٞٸ»ؽ ٚإكسٻ َع إطًل ايسٜينٸ ايٓػيبٸ ٚتعاضضٳ ايبؿط ٌٸتٵعطَؾ «اٱشل اؿهاضات  ٘ ن
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ٛٻ ٛٸضت ؾٝٗا ٚايجكاؾات اييت تط ّ سٳضات ٚا٫ْطباعات ٚايتعبرلات اؿهاض١ٜ َٓص ايكٹايتك

سٍٛ ؾ٪ٕٚ ايصات ايساخ١ًٝ ٚإٛنٛع اـاضدٞ. ٚٗ ايػرلٚض٠ ايتاضى١ٝ اغتٴعًُت 

ػ١ ايهٓػٝٸ١ ـ ٗ ات إ٪غٸًَهٝٸ ٚاٱلًٝع١ٜ يًس٫ي١ ع٢ً اْتكاٍ ايه١ًُ ايؿطْػ١ٝ

١ بعس ؾ١، ٚخاقٸطٵ١ٝٓ قٹػات ز١ْٜٛٝ ٚظَبعض اؿا٫ت ـ إٍ أؾدإم أٚ إٍ َ٪غٸ

 .(2)ٗا ٗ أٚضٚباتٵعٳبٹاؿطٚب ايس١ٜٝٓ، خ٬ٍ ايكطٕ ايػازؽ عؿط ٚاٱق٬سات اييت تٳ

 

ٚٸ ٕٸ أ  ٖٛ ايهاتب َكطًض ايعًُا١ْٝ ٗ ايتاضٜذ متابتسع ٚ ٔٵَٳ ٍتصنط ايٛثا٥ل أ

بتٛقٝـ ايكٝاغات  اّّ، سٝح ق1851، ٚشيو ٗ ايعاّ «دٛضز ٖٛيٝٛى»ايدلٜطاْٞ 

ٝٸايؿهط١ٜ إتٸ َٕك١ً بؿهط٠ ايعًُاْ ّٷغبك٘ َٔ ؾ٬غؿ١ ا٭ْٛاض، ٚعطٸ ٔٵ١   ؾٗا بأْٗا ْٛا

ٞٸ ٙ، ٫ٚ ٜٓاقه٘. ٚأْٗا ٫ تكّٛ بؿطض غرل أْ٘ ٫ ٜكـ نسٸ ،َٜٔٓؿكٌ عٔ ايسِّ ادتُاع

َٳزاتٗا ٚقسٸَباز٥ٗا ٚقٝٛزٖا  ٕٸ إعطؾ١ ايع ٔٵع٢ً  ِٸ٫ ٜٛزٸ إٔ ًٜتعّ بٗا. ٚأ بٗصٙ  ًُا١ْٝ تٗت

ٛټْٝا َٚا ؾٝٗا()ايسټ اؿٝا٠ ض ٚايطؾاٙ يًبؿط، ٖٚٞ ؽتدل ْتا٥ذٗا ٗ ، ٚتػع٢ يتشكٝل ايتط

 . (3)ٖصٙ اؿٝا٠

ط٠ يًؿهط ايعًُاْٞ ؾتعٛز إٍ ايكطٕ ايتًُٝشات إبٚهضٖاقات ا٭ٍٚ ٚأَا اٱ

إٍ  ،«يػ٬ّإساؾع عٔ ا»ؿ٘ ٗ َ٪ٖي ،«َاضغٌٝ ايبسٚاْٞ»ايجايح عؿط، سٌ زعا 

ايؿكٌ بٌ ايػًطتٌ ايع١َٝٓ ٚايطٚس١ٝ، ٚنطٚض٠ اغتك٬ٍ إًو عٔ ايهٓٝػ١، ٗ 

 «أؾٕٓٝٛ»ٚقتٺ نإ ايكطاع ايسٜين ٚاٖطّٜا )ٚايسْٟٝٛ باطّٓٝا( بٌ بابٛات ضَٚا ٚبابٛات 

. ٚبعس قطٌْ َٔ ايعَٔ، أٟ خ٬ٍ عكط ايٓٗه١ (4)ٗ دٓٛب ؾطْػا ع٢ً أؾسٸٙ

ُٸ سٍٛ «غّٝٛ ا٭ٚناَٞ»ٖٛت ٬ٖػٛف ٚعامل اينتب ايؿًٝ، ا٭ٚضٚب١ٝ ١ٝ ؾكٌ أٖ

سا ًط١ ايس١ٜٝٓ ٚع٢ً ايػًط١ إس١ْٝ إٔ تتكٝٻب ع٢ً ايػٜذلتٸايعَين عٔ ايطٚسٞ، ؾهُا 

ٟٸ بهٌٛ بإهُاض اـامٸ ٕٸ اٱّإ ٚايعكٌ يٝؼ شلُا أ َؿذلى،  ؾ٤ٞٺ َُٓٗا، ؾإ

ٌٕ ٕٸ ايعًُا١ْٝ مل تٓؿأ ـ .َتبازٍ ٚعًُٝٗا إٔ وذلَا اغتك٬شلُا ايساخًٞ بؿه .. غرل أ

ٟٸ نُصٖبٺ ٌٕ ؾهط ٌٸ ايؿًٝػٛف  طز ـ إ٫َٓٓط ٚبؿه ٗ ايكطٕ ايػابع عؿط. ٚيع

ٚٸ «غبٝٓٛظا» َٳنإ أ ِّٕٸ ايسِّإ :إش قاٍ ;أؾاض إيٝٗا ٔٵٍ  ز ٍ قٛاٌْ ايسٚي١ إٍ فطٸٜٔ و

ٕٷ ٕٸ ايسٚي١ ٖٞ نٝا ٛٸ قٛاٌْ تأزٜب١ٝ. ٚأؾاض أٜهّا إٍ أ َّا يًتطٜٛط ض، ٚؼتاز زَٚتط
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ثابت١ َٛسا٠ )َٔ ايٛسٞ(. ؾٗٛ ٜطؾض اعتُاز ايؿطا٥ع  ٚايتشسٜح ع٢ً عهٔؼ ؾطٜع١ٺ

سّا ـ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ـ ع٢ً إٔ قٛاٌْ ايعسٍ ايطبٝع١ٝ ٚاٱخا٤ ايس١ٜٝٓ َطًكّا، َ٪ٚن

ٕٸ باضٚر غبٝٓٛظا عاف ٗ ٖٛيٓسا، (5)١ٜ ٖٞ ٚسسٖا َكسض ايتؿطٜعٚاؿطٸ . ٚٗ ايٛاقع إ

ـ َٚٓص اغتك٬شلا  اشلٛيٓسٌٜ ٕإ١ٜ ٚاْؿتاسّا آْصاى، سٝح زٍٚ ايعامل سطٸٖٚٞ َٔ أنجط 

ٛٻ ٛٻٝٳقٹٚا ضعٔ اٱغبإ ـ ط إٍ َٛاطٌٓ ٝات ـ يٛا ايٝٗٛز ـ ٚكتًـ ا٭قًُّٚا دسٜس٠، ٚس

ٛٸ عكٛم نا١ًَ، ٚأغِٗ بٓا٤ إَدلاطٛض١ٜ ػاض١ٜ َعزٖط٠،  ١ٗ ايصٟ غاز ٜاؿطٸ د

ٛٸ ٕٵض. ؾْٚؿ٤ٛ ْٛاّ تعًُٝٞ َتط مل تهتػب ٖصا  ٓذاح ايؿهط٠ ايعًُا١ْٝ ٗ ٖٛيٓسا، ٚإ

ناضٜٔ أضَػذلْٚؼ ـ  :َٚٔ بِٝٓٗ ،َٔ ايباسجٌ ب ضأٟ عسزٺػٵا٫غِ، ٖٛ َا زؾع ـ سٳ

ٛټ باػاٙ  .(6)ض ايؿهط٠ ايعًُا١ْٝ، ٚتبٝٸٓٗا نإسس٣ قؿات ايعامل اؿسٜحتط

 سطن١ْٖٚٛ أْٗا  ،إعاضف ايدلٜطا١ْٝ تعطٜؿّا اقط٬سّٝا يًعًُا١ْٝ ٚتكسٸّ زا٥ط٠

٪ٕٚ اٯخط١ٜٚ. ٫ّ َٔ ا٫ٖتُاّ بايؿسٳبٳ ،ْٜٝٛٸ١دتُاع١ٝ تتٸذ٘ مٛ ا٫ٖتُاّ بايؿ٪ٕٚ ايسا

ٝٸ١ ايٖٚٞ تٴعت يت غازت َٓص عكط ايٓٗه١، ٚاييت ناْت دل دع٤ّا َٔ ايٓعع١ اٱْػاْ

َٔ ٫ّ سٳتسعٛ إٍ إع٤٬ ؾإٔ اٱْػإ ٚقُٝ٘ اٱْػا١ْٝ، ٚكتًـ ا٭َٛض إطتبط١ ب٘، بٳ

َټإؾطاٙ ا٫ٖتُاّ بايععٚف عٔ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ٚايت ّ اٯخط. ٚقس ناْت ٌ ٗ اهلل ٚايٝٛأ

كاؾٝٸ١ ايبؿطٜٸ١ إدتًؿ١ ٗ ٖصا ايعكط )عكط ايٓٗه١( أسس أبطظ اٱلاظات ايج

 تٵعٳ٫ّ َٔ ؼكٝل غاٜات اٱْػإ َٔ غعاز٠ ٚضؾاٙٺ ٗ اؿٝا٠ اٯخط٠، غٳسٳَٓطًكاتٗا، ؾبٳ

ْٗا اٯي١ٝ إأٟ  ،(7)س دٛاْبٗا ـ إٍ ؼكٝل شيو ٗ اؿٝا٠ اؿاي١ٝايعًُا١ْٝ ـ ٗ أس

ل ب٘ َٔ ََٓٛٛات عكٝس١ٜ َٚعتكسات ز١ٜٝٓ ـ ٜٔ ـ ٚنٌ َا ٜتعًٖايكا١ْْٝٛ يع١ًُٝ ؾكٌ ايسِّ

َٸ ١ ٚؾ٩ٕٛٚ ا٫دتُاع إسْٞ، ٚعسّ عٔ فٌُ ايٛاقع ايػٝاغٞ ٚايػٝاغ١ ٚاؿٝا٠ ايعا

ٟٸ شات١ٝ غرل  َعتكس أٚ زٜٔ أٚ تكًٝس َعٌ ٭غبابٺ ٞع٢ً اعتٓام ٚتبٓٸ أسسٺ إدباض أ

ط بكٛض٠ َٛنٛع١ٝ. ٜٓطبل ْؿؼ إؿّٗٛ ع٢ً ايهٕٛ ٚا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ عٓسَا ٜٴؿػٻ

 .(8)ٱهاز تؿػرل يًهٕٛ َٚهْٛات٘ ٗ قاٚي١ٺ ،ٜٔت١ بعٝسّا عٔ ايسِّشٵز١ْٜٛٝ بٳ

ٗا دا٤ت ع٢ً ْإ :ّٚهٔ ايكٍٛ، بعس ؼًٌٝ ٚاقع َٚٓار ْؿأ٠ ايؿهط٠ ايعًُا١ْٝ

نًرلٚغٞ إػٝشٞ خًؿ١ٝ قطاعات تاضى١ٝ ُشٛضت سٍٛ اغتباس١ ايسٜٔ ـ َعٓاٙ اٱ

ٌٸ َٸَٛاقع اؿٝا٠ اـاقٸ ايهٓػٞ ايكطٚغطٞ ـ يه  .،١ يًؿطز أٚ اٱْػإ ايػطبٞ..١ ٚايعا

ٟٸ ٛټ زِٚا أ ّ عكًٞ ض ايعكًٞ ايبؿطٟ، ٕٚا ٚقٌ إيٝ٘ ايؿهط اٱْػاْٞ َٔ تكسټتكسٜط يًتط
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ع٢ً سٝا٠ ايؿطز  اْؿتاسّا ٚاظزٖاضّا َا اْعهؼ ،٢ َٝازٜٔ اؿٝا٠ٗ ؾتٸ ٚعًُٞ

قتسَّا بٌ  س إٛقـ، ٚنإ ايكطاعٴٚع٬قات٘. بايعهؼ نإ ا٫سذلاب غٝٸ

٢ ، ٚتتبٓٸٚأ١ُْٛ ز١ٜٝٓ٪غٸػ١ ايهٓػٝٸ١ تًتعّ بكٛاعس هٓٝػ١ ٚايعًّٛ; إش ناْت إاي

غ١(، ٚعٓس ٜٔ )بٓكٛم َكسٸتٗا َع ايسَِّٔ ايٓٛطٜٸات ايعًُٝٸ١ ايكس١ّ، ضبط فُٛع١ّ

ٛٸض ايعًّٛ ٚٗط ٕٸ ايهجرل َٔ أؾهاض ايهٓٝػ١ تط تٓاقض ، مل تهٔ قشٝش١ّ ٚآضا٥ٗا أ

 طٜٔؿٚهب بٌ ايعًُا٤ ٚإٚسطٚ غذا٫تٺ٣ إٍ اْس٫ع ٖٓا أزٸايعًِ ٚإعطؾ١ ايع١ًُٝ، 

ِّ ٗ ايكطٕ ايػابع أخط٣. ٚ َٔ د١ٗٺ)ٚدٗاظٖا ايهٗٓٛتٞ( ٚايهٓٝػ١  َٔ د١ٗٺ ضٜٔإتٓ

ٌٕإدطا٤ بعس ٚٗٛض اؿاد١ إٍ  ،عؿط ي٬ًُٝز متٸ تععٜع أؾهاض ايعًُاْٝٸ١ ناٌَ  ؾك

اْتؿاض  ٗ أٚضٚبا; بػبب )ٚعكا٥سٖا ْٚكٛقٗا( عٔ ايهٓٝػ١ ٚا٫دتُاع إسْٞ ًسٚي١ي

ٞٸ ع٢ً نٌٛ َٔ ايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز، إناؾ١ّ إٍ ٚٗٛض ايعسٜس َٔ  ايتأثرل ايهٓػ

ٝٸ١ ايٓاػ١ عٔ اؿطٚب بٌ ايطٛا٥ـ إػٝشٝٸ١ ا٭ٚايتأثرلات ايػً ٝٸ١، ٚايتشسٸٟ ب ضٚب

ٝٸ١ايٛانض بٌ ايعًِ ٚإ ٚٗ ْٗاٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔ ي٬ًُٝز أقبشت  .عاضف ايسٜٓ

ٛٻ ...(9)ٓتؿط٠ ع٢ً ْطإم ٚاغعِ ايؿهطٜٸ١ إًُُٛاْٝٸ١ َٔ إكطًشات ٚايٓټايع ض ٫ٚسكّا تط

َٳٖصا إؿّٗٛ ٚاتٻ ١ٜ )ايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط١ٜ ت تطبٝك٘، يٝعين اؿطٸٜاسٳػعت 

ٟٸ ،ٚا٫دتُاع١ٝ( ٕٸ أ قٓاع١ ضٚس١ٝ  ٚإػاٚا٠ ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات، ٚعسّ ايتؿهٌٝ، ٚأ

. يٝهٕٛ .ب ٚدٛزٖا ُٝٝعّا ٚانشّا.١ٜ أٚ ضَع١ٜ ٜػبِّع َٝعات َازٸ٫ تتُتٻٕ هب أ

٭ؾطاز َٔ خ٬ي٘ َٜٛٝات اجملتُع ايعًُاْٞ، ٖٛ ْؿػ٘ اجملتُع ايػٝاغٞ ايصٟ ّاضؽ ا

 ادتُاعٞ َسْٞ، ٜػتطٝع ْٝع ِ َس١ْٝ عك١ْٝ٬ َػتكا٠ َٔ عكسٺٝٳع٢ً قٹ سٝاتِٗ بٓا٤ٶ

ٚعٝح إٔ ٜعذلؾٛا ببعهِٗ بعهّا، ٚىسَٛا بعهِٗ بعهّا، ايٓاؽ )اـانعٌ ي٘( 

.. ّٚهٔ إٔ ٜأخص ٖصا .٫ ٜؿطض ع٢ً اٯخطٜٔ ّاٜبك٢ اـٝاض ايطٚسٞ ؾٝ٘ ؾاّْا خاقٸ

ٚٗ  .عَُٛٞايُاعٞ س اؾعٵايبٴٚ ;ؿدكٞايؿطزٟ س ايعٵايبٴ: اثٌٓ سٜٔعٵبٴ اـامٸايؿإٔ 

ٕٸ خ باغِ عا٤ بأْٗا تتشسٸٜتٗا ٫ تػتطٝع ا٫زٸعطٸ ًتٵاؾُاع١ اييت تؿٖه ٖصٙ اؿاي١ ؾإ

ٌٸاجملتُع نًٓ ّٸ ٘، ٫ٚ ؼت ُٸ .احملٝ٘ ايعا ٔ إجٌ ا٭ع٢ً ايعًُاْٞ ؾهطتٌ ٜٚته

١ٜ ايؿطز١ٜ ل باؿطٸكٌ بٌ َا ٖٛ َؿذلى يًذُٝع ٚبٌ َا ٜتعًٓ: ايؿا٭ٍٚ :أغاغٝتٌ

ؿطٜع، ايت ، ٜٚػتٗسف َجٌ ٖصا ايتكاغِ اٱدطا٤ ايعازٍ ٗ سلٸٚاحملٝ٘ اـامٸ

ٟٸشيو ايٓؿاٙ ايؿهطٟ ايصٟ ٫ تطاي ٜٚػتجين َٔ ضقاب١، ٚايكٓاعات ايؿطز١ٜ  ٘ أ
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ايعاّ  ١ ٗ سسٚز اؿلٸ١ٜ إعتكس، ٚنصيو أخ٬ق١ٝ اؿٝا٠ إػتكًٓإهتػب١ َٔ سطٸ

اييت ٖٞ أغاؽ  ،: ؾهط٠ غٝاز٠ اٱضاز٠ٚايجا١ْٝ ;ٗاٜات نًٓتعاٜـ اؿطٸ ايصٟ ٜهُٔ

 . (10)غٛا٤ ايصٟ ٜٓرلٙ ع٢ً سسٌٛ قٛاعس اؿٝا٠ إؿذلن١ ٚقٛاعس ايهُرل ٚايعك

 

ٌٴ«ٕٳزٳا»ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ ايؿعٌ ايج٬ثٞ  «ٜٔايسِّ»ت َؿطز٠ اؾتٴٓك تاض٠ّ  ، ٖٚصا ايؿع

٣ ب٘. ؾإشا بايبا٤. ٚىتًـ إع٢ٓ باخت٬ف َا ٜتعسٸ باي٬ّ، ٚتاض٠ّ ٜتعسٸ٣ بٓؿػ٘، ٚتاض٠ّ

ٚساغب٘، ٚداظاٙ. ٚإشا  ،٣ بٓؿػ٘ ٜهٕٛ )زاْ٘( َع٢ٓ ًَه٘، ٚغاغ٘، ٚقٗطٙتعسٸ

٣ تعسٸ٣ باي٬ّ ٜهٕٛ )زإ ي٘( َع٢ٓ خهع ي٘، ٚأطاع٘، ٚايتعّ بأٚاَطٙ. ٚإشا تعسٸ

ل ب٘، ٚاعتكسٙ. ٖٚصٙ دصٙ زّٜٓا َٚصٖبّا ٚاعتازٙ، ٚؽًٖبايبا٤ ٜهٕٛ )زإ ب٘( َع٢ٓ اتٸ

ٜٔ َٔ ٜٚعين ايسِّ .(11)ٜٔأٜهّا ٗ إع٢ٓ ا٫قط٬سٞ يًسِّ إعاْٞ ايًػ١ٜٛ يًسٜٔ َٛدٛز٠ْ

ٜٔ إهاؾأ٠ ٔ: اـهٛع ايصٟ ٜٓبين ع٢ً ايسِّايعاز٠ ٚايؿإٔ. ٚايتسٜټ :ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ

ب َا عٌُ عٔ ططٜل اؿػاب. ْٚع ن١ًُ ػٳٚاؾعا٤، أٟ هاظ٣ اٱْػإ بؿعً٘، َٚع

ٕٳ بسٜا١ْٺزٜٔ: أزٜإ. ؾٝٴ ٔ: إشا ٚنٌ اٱْػإ ، ٚايتسٜټٔٷٔ بٗا، ؾٗٛ َتسِّ، ٚتسٜٻكاٍ: زا

اييت ٜطًكٗا ايٓاؽ ع٢ً خايكِٗ.  ،ٜٔ تأتٞ قؿ١ ايسٜٸإَٚٔ ن١ًُ ايسِّ .أَٛضٙ إٍ زٜٓ٘

ِٷٚ ٕٴ: اغ ٌٻ زلا٤ اهلل ععٻَٔ أ ايسٻٜٸا ِٴٚد ـ عٔ ٦ًٌَ بعض ايػٻايكانٞ. ٚغٴ ، َعٓاٙ: اؿَه

ٞٸ ٜٻ»ؾكاٍ:  ×بٞ طايببٔ أ اٱَاّ عً َٸنإ زٳ ٕٳ ٖصٙ اُ٭ ٝٸا )أٟ قانٝٗا  ،«ٗا١ بعس ْب

ٗٻاض، َٚٓ٘ قٍٛ شٟ اٱ  قبع ايعسٚاْٞ: ٚسانُٗا(. ٚايسٻٜٻإ: ايَك

ِّــو ٫ َأؾ  ٔٴ عٳ  هٳــًِتٳ ٗ سٳػٳــب  ٫ٙٹ ابــ
 

   ٞ ــ ــاْٞ ؾتٳدٵعٴْٚـــ ٜٻـــ ــتٳ زٳ ــا ٫ٚ َأْـــ  ؾٝٓـــ
 

 َطٟ.ٟ يػت بكاٖط يٞ، ؾتػٛؽ أأ

ٌٸ»ٜٚكٍٛ اـًٌٝ ٗ ايعٌ:  ؾ٤ٞ مل ٜهٔ سانطّا ؾٗٛ  ْع ايسٜٔ زٜٕٛ، ٚن

ّٓا... ٚايسٜٔ ْعٗا ا٭زٜإ. ٚايسِّٜٔ: اؾعا٤ ايصٟ ٫ ٜٵ٘ زٳتٴ ؾ٬ّْا أزٜٓ٘ أٟ أعطٝتٴْٵٔ. ٚأزٳٜٵزٳ

ٕٳ اهلُل ايعبازٳ ٜسِٜٓٗ ّٜٛ ايكٝا١َ، أٟ هعِٜٗ، ٖٚٛ  ;ٜٴذٵُع ٭ْ٘ َكسض، نكٛيو: زا

َٕزٜٸإ ايعباز. ٚايسِّ سإ، أٟ ٌ: نُا تسٜٔ تٴجٳٜٔ: ايطاع١. ٚزاْٛا يؿ٬ٕ أٟ أطاعٛٙ. ٚٗ ا

 .(12)«نُا تأتٞ ٜ٪ت٢ إيٝو..
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ـٺيٝؼ َٔ ايػٗٛي١ ٚن ٞٸ ع تعطٜ ز ٜٔ، ْٛطّا يتعسټداَع َاْع يًسِّ اقط٬س

ٚٳ ، ٚايهجرل َٓٗا ٜبسٚ ٫ ع٬ق١ ي٘ بإع٢ٓ ايصاتٞ ٗ إساضى ٚا٭ؾٗاّٝ٘ عٵَػتٜٛات 

طّا كٵأق١ًٝ ٗ عُل ؾطط٠ ٚقُِٝ شات اٱْػإ، ٖٚٛ ٜعين سٳ ايصٟ ٖٛ ٚاٖط٠ْ ،ٜٔيًسِّ

ٌٸتعاٍ( اهلل)يل ايٛدٛز ااـهٛع ايٓؿػٞ ٚايعًُٞ ٕطًل خ  اػاٙٺ . بٌ ْط٣ إٔ ن

ـٺ ٜٔ ٜتٓاغب َع أزٚات٘ ٚض٩ٜت٘، َٚا ًّه٘ َا يًسِّ ؾهطٟ أٚ عًُٞ واٍٚ تكسِٜ تعطٜ

ٔٵ باحملك١ً ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايسٜٔ ٖٛ ٖصا  َٔ َعطٝات َٚٓٗذ١ٝ ؾهط١ٜ ٚع١ًُٝ. يه

سٍٛ َع٢ٓ ايٛدٛز ٚطبٝع١ ايهٕٛ ٚاؿٝا٠ ايؿا١ًَ اـطاب ايؿهطٟ ٚايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ 

ٕٔ ُٸٚعًٝ٘ ٚادباتٷ عاقٌ ي٘ سكٛمٷ ٚاٱْػإ، ٚايػا١ٜ َٔ خًك٘ ٚٚدٛزٙ نها٥ ٔ . ٜٚته

غ١ اييت ايعكا٥س ٚايطَٛظ ٚايطكٛؽ إكسٸايتعايِٝ ٚكّا َٔ ػٳٖصا اـطاب ٗ زاخً٘ ْٳ

ٛٸتتٸضٚس١ٝ ٚع١ًُٝ تعٌُ ع٢ً بٓا٤ طبا٥ع ٚإْؿا٤ أَعد١ ٚزٚاؾع  ٠ ػِ بإتا١ْ ٚايطقا١ْ ٚايك

عٔ ايٓٛاّ َعٝاض١ٜ عدل قٝاغ١ َؿاِٖٝ  ،اٱْػإشات طٍٛ ا٭َس ٗ ٚغع١ ا٫ْتؿاض ٚ

ّٸ ٛٸيًٛدٛز  ايعا طن١ ايؿطز، ٚتًبٝؼ كٌ عْات٘، َا ٜتٸٗ َعٓاٙ َٚبٓاٙ ٚغاٜت٘ َٚه

ٌٕٖصٙ إؿاِٖٝ بٗاي١ اؿكٝك١ إطًك١ ستٸ  ؾطٜس. ٢ تبسٚ ايكٝؼ ٚإؿاِٖٝ ٚاقع١ٝ بؿه

ٛٸٚقٛاّ ايسٜٔ ٚدٖٛطٙ ـ نُا قًٓا ـ ٖٛ ٚد ٠ ٛز اٱي٘ اـايل، أٟ اٱّإ بٛدٛز ق

، ٘ط٠، ٚإي٘ َطًل )َؿاضم( ٫ َجٌٝ ي٘، ٫ٚ ْٛرل، خًل ايهٕٛ ٚايٛدٛز نًَٓطًك١ َسبٸ

ٌٸ ، ٚبحٸٚأٚزع ؾٝ٘ قٛاْٝٓ٘ ٚأغطاضٙ ْٚٛاَٝػ٘  إبساعّا ٚإتكاّْا، ؾ٤ٞ ؾٝ٘ اؿٝا٠ ٗ ن

.. .شلا ٖٚٛ َٓتٗاٖاٚٸ١ اؾٖٛط١ٜ، ٖٛ أٚإيٝ٘ تطدع ْٝع ا٭َٛض ٚا٭ؾٝا٤، ؾٗٛ ايعًٓ

ٛٻ١ ا٭ٍٚ ٢ً ايعًٓعبا٫غتٓاز ٚ غات ٚإعتكسات َٔ إكسٸأخط٣  ّ ايسٜٔ َذُٛع١ٺٜتك

ٛٸ ٕع٢ٓٶ ، تبسٚ نُٕٛٗطشلا أغاغٗا ٗ ايطٚح ٚايٓؿؼ ٚايعكٌ ،ٚايطكٛؽ اْٞ َٔ د

ٚٵضٖٚٓا ٜأتٞ .. .َعاْٞ ايسٜٔ عح ايسٜٔ َٚعاْٝ٘ ؿطح ٚبٝإ بٛاب يتكّٛ ;ؾًػؿ١ ايسٜٔ زٳ

ٛٸت٘ ٚقرلٚض ،ٝات٘ ٗ سٝا٠ اٱْػإؽ ٚػًٓإكسٻ َٚٓابع٘، ْٚؿأ٠ ٫ت٘ ٗ اجملتُعات ٚؼ

 .ايبؿط١ٜ

ـ بأْٗا ايتؿهرل ايؿًػؿٞ ٗ  (13)اض ايطؾاعٞب عبس اؾبٸػٳَع ّٚهٔ إهاظٖا ـ

ٌٸ ٌ ايتػٜٛؼ أٚ كٌ بايسٜٔ; ؾطسّا ٚتؿػرلّا ٚبٝاّْا ٚؼ٬ًّٝ، َٔ زٕٚ إٔ تتهٖؿَا ٜتٸ ن

٢ ٗ ؾًػؿ١ ايسٜٔ، ستٸ .. ٚتكٓٸـ ا٫ػاٖات ا٭غاغ١ٝ.ؿرلأٚ ايسؾاع أٚ ايتبايتدلٜط 
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ذاٖات، تتٓاٍٚ: اػاٙ ايٛدٛز ـ أٚاخط ايعكس ايجأَ َٔ ايكطٕ إانٞ، ٗ ٔػ١ اتٸ

ط بايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ا٫ػاٙ إتأثِّ ;اػاٙ ْكس ايسٜٔ ٗ ايؿًػؿ١ ايتش١ًًٝٝ ;َعطؾ١ اهلل

ُٸع٢ً ث٬ث١ َ ٖٚٛ أٜهّا ط إػاض إتأثِّ ;ط بتاضٜذ ا٭زٜإ إكاض١ٕ: إػاض إتأثِّػاضات َٗ

ٌٕإػاض إتأثِّ ;بايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ّٸ ط بعًِ ايٓؿؼ بؿه ، ٚبايتشًٌٝ ايٓؿػٞ بؿهٌ عا

اػاٙ ; طإتأخِّ «ؾٝتػٓؿتأٜ» ط بـاػاٙ ايؿٕٓٛ ايًػ١ٜٛ ٚؾعٌ ايه٬ّ ايسٜين، إتأثِّ; خام

 ايسٜٔ. ٖطَٓٝٛطٝكا يػ١

يًهٕٛ ٚاؿٝا٠، ٫ غ٢ٓ عٓٗا ٗ ايعامل،  َٚٛدب تًو ايط١ٜ٩ ٜعين ايسٜٔ ض١ّٜ٩

َٸؼهِ ا٭ؾهاض ايؿدك١ٝ ٚا٭عُاٍ ٚايػًٛنٝات اـاقٸ  ١ يًًُتعٌَ ب٘.١ ٚايعا

ا٭نازّٞ  ٢ٜٔ، تٓشٛ إٓشطبعّا ٖٓاى ـ نُا قًٓا ـ تعاضٜـ عسٜس٠ أخط٣ يًسِّ

ٔٵا٭ْجطبٛيٛدٞ ٚايػٛغٝٛيٛدٞ ٚا٭ عَُّٛا ٫ ّهٔ ايطنٕٛ  ضنٝٛيٛدٞ، ٚيه

 ،طٟ ايعًُا١َْٝٔ َؿٚه قاٍ بٗا نجرلٷ اييت ،١ٜنجرلّا إٍ تًو ايتعاضٜـ ايٛنع١ٝ إازٸ

ٌٕٚاييت بٴ ادتُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ،  ٓٝت عًٝٗا َكتهٝات ع١ًُٝ َٚعطؾ١ٝ ثكاؾ١ٝ، ٚآيٝات عُ

قُِٝ ٝك١ٝ ا٭زات١ٝ ـ َٔ اػاٖاتٗا ايتطب ٗ نجرٕلناْت شلا تأثرلات غًب١ٝ نطبت ـ 

سٝح غسا  ;...ِ ٚا٭خ٬قٝات ايس١ٜٝٓٝٳٚيٝؼ ؾك٘ ايكٹ ،ا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ اٱْػا١ْٝ

ٌ ٚزضاغ١ ٚؼًٝ ت٘ َعٓاٙ ايعهٟٛ،ز عح ٚتٓكٝب عٔ أقٌ ؾهطٜٔ عٓسِٖ فطٸايسِّ

يطكٛؽ ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ َا ٜهتؿـ َٔ ايتٓكٝبات ٚاؿؿطٜات ا٭ثط١ٜ ا

إٍ فُٛع١ ٖاضغات غًٛن١ٝ ؾه١ًٝ ايسٜٔ عٓسِٖ ل كًٓت. ٜعين )ا٭ضنٝٛيٛد١ٝ(

ٖٓ ،آي١ٝ س إؿاُٖٝٞ ايطٚسٞ، عٵا ٫ ع٬ق١ شلا َٛنٛع ايبٴّاضغٗا َعتٓكٛ ا٭زٜإ 

ّٕ َا ٜعين أِْٗ أؾكسٚا  ،إٍ ؿ١ٛ إٍ ّٜٛ، َٚٔ ؿ١ٛٺ ٚايتهاٌَ ٗ سٝا٠ إ٪َٔ َٔ ٜٛ

، ٚتعاطٛا َع٘ بأبعاز ايطٚسٞ ٚإعٟٓٛس عٵٚايبٴ تعطٜؿِٗ ْه١ٗ إع٢ٓ ايؿهطٟ ٚايؿًػؿٞ

ٚغرلٖا َٔ ا٭خ٬قٝات  ٚايعسٍ ٚإػاٚا٠ ِ اؿلٸٝٳبعٝس٠ عٔ َعاْٞ ٚقٹ، ١ٜ عه١َٜٛازٸ

 .ٚايؿها٥ٌ ايس١ٜٝٓ اٱْػا١ْٝ إعطٚؾ١

 

ٚإثاض٠  ٍسٳباَؾايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ  ايؿهط تٝاضاتب ايعطب١ٝ ٚكتًـ دٳايٓټبسأت 

ٕٔ ؾات ايٛاغع١اايٓك طٌٜٛ  سٍٛ إػأي١ ايس١ٜٝٓ ٚإػأي١ ايس١ْٜٛٝ )ايػٝاغٞ( َٓص ظَ
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ٌٸ .ّادسٸ إٍ غطا٤ ايكا١ُ٥ ٗ فايٓا ايػٝاغٞ ًطات ايػٝاغ١ٝ ًػي ايسا١ُ٥ اد١اؿ ٚيع

َٳيتك١ٜٛ ْؿٛشٖا بٌ ايٓاؽ، ٚا٫غتعا١ْ  ;زٜين ؾطعٞ ٕعطؾ١ ايكٛاب  ;ً٘(ّجِّ ٔٵَا )ٚ

يًسٍٚ ٚاجملتُعات ٗ عجٗا عٔ تجبٝت أضنإ ايسٚي١، ٚبٓا٤ أُْٛتٗا ايكا١ْْٝٛ 

ت َطاسٌ َتبا١ٜٓ َٔ ؽٳ ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ اييت َطٸط ايؿ٪ٕٚ إدتًؿ١، نطٻا٫دتُاع١ٝ ٚتسبټ

 ٔٵَٳ ايع٬ق١ ايكطاع١ٝ أٚ اشلاز١٥ ٚايػ١ًُٝ، ؾهاْت ايػًطتإ ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ ُٖا

 ٚتتكاضعإ ٗ أسٝإ أخط٣.  ;ؾتتشايؿإ أسٝاّْا ;ٜكٛز اجملتُعات ٚا٭ؾطاز

عٔ ايسٜٔ )إعبس ـ ايهأٖ ـ  ٚقس ٚٗطت ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ، باعتباضٖا َٓبجك١ّ

ٌٸايطَٛظ ٚايطكٛؽ(، ٗ   ،إكط١ٜ :نُا ٗ اؿهاضات ،اؿهاضات ايكس١ّ ن

ايس١ٜٝٓ يس٣ ايكسا٢َ ٖٞ إبسأ إًِٗ سٝح ناْت ايؿهط٠  ،ٚايعطاق١ٝ، ٚايباب١ًٝ

ٚٛ ٌٸايؿطز ِٚ ؿطن١ ٚإٓ ِ نُا ٗ ظَٔ اؿطب. نإ ًِ، ٗ ظَٔ ايػِّاجملتُع نه

ِّٜٛدِّٖٛ ايصٟ ٜٔ ايسِّ ٌٸ٘ ا٭عُاٍ ْٝعّا، ٚسهٛضٙ نإ نًّٓٝا، ٜط  م اٱْػإ َٔ ن

َٸ١ اـاقٸ َ٘ٔ دٛاْب ؾ٪ْٚ داْبٺ ٌٸ١ٚايعا ػس، ٚاؿٝا٠ ; ايطٚح ٚاؾؾ٤ٞٺ ، ٚنإ ن

َٸاـاقٸ ٌٸ١ ٚايعا  نإ ؾ٤ٞ ١، ٚإآنٌ ٚا٭عٝاز، ٚاحملاؾٌ ٚاحملانِ ٚإعاضى، ن

ِٸنإ ايسِّ )إس١ٜٓ أٚ إًُه١(. يػًطإ زٜا١ْ اؿانط٠ ىهع ِٕ ٜٔ أٖ ٭ؾعاٍ  ْاٚ

ٚٸ ٌٸاٱْػإ، ٚإطدع ا٭ ٌٸ ٍ ٚا٭خرل يه نإ  .َٔ ؿٛات سٝات٘ ؿ١ٛٺ َا ٜأتٝ٘ ٗ ن

ُ٘ بايها٥ٔ اٱْػاْٞ َطًل ايػًطإ، ٚنإ ايسٜٔ ٗ ؼٗه .٘ ٚأعطاؾ٘عازاتَٝعإ 

ٜٔ خاضز إطاضٙ. ٚمل تٓعتل أ١ُْٛ اؿكٛم ٗ ايػطب َٔ ايسِّ يؿ٤ٞٺ ؾُا ناْت تكّٛ قا١ُْ٥

٫ٚ ٜعاٍ ايكإْٛ  .ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط َٚطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؾه٬ّ َٚهُّْٛا إ٫ٓ

ٚقس نإ يًُػٝش١ٝ ـ َٓص  .طا٥ؿٞ ٚانض غَّٛا بطابٕعاٱغباْٞ ٚايدلتػايٞ ٚاٱٜطايٞ َٛ

ساغِ ع٢ً ايػًط١  ٢ قٝاّ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ ـ تأثرلٷاْسَادٗا باٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ ٚستٸ

ٔٵ  ،ثايح ٖٛ ايُٓٛشز ايكاْْٛٞ ايعًُاْٞ ٛض ٗ ايعكط اؿسٜح ِٛشزٷتبً ٚايكإْٛ. يه

ع ع٢ً ايكعٝس ايسٜين، ٚغرل َتشِّ ايصٟ تكـ َٛدب٘ ايسٚي١ َٛقؿّا قاٜسّا ُاَّا

ٕٛ ،ٜٚهٕٛ ايكإْٛ إسْٞ ع٢ً أغاغ٘ ٚاسسّا يًذُٝع  ...(14)إيعاَٞ ٚع٢ً م

ٗ ايػطب ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ َا ٖٞ ِٛشز إٛيٛز٠ ٖٚهصا ٚقًتٓا ايعًُا١ْٝ 

ٚٴ ِٕ ؿ١، ٚعٳايس ْٚؿأ ٗ غٝام ايكطاع بٌ نٓٝػ١ٺ قطٚغط١ٝ َتدًٓؾهطٟ تاضىٞ  َي

ٛٸ ادتُاعٞ ِٸض ٜٚتكسٸٚبؿطٟ )غطبٞ بايتشسٜس( ٜتط اْطًل  ّ بايعكٌ ٚإعطؾ١ ٚايعًِ، ث
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ٚٛ ٌٕ يًسٜينٸ ،ٖٚٞ َا ٖٞ عًٝ٘ .ِ ايع٬ق١ بٌ ايهٓٝػ١ ٚايسٚي١..يٝٓ عٔ  َٔ ؾك

ٟٸ ٞٸايسْٝٛ ايسٜٔ(، ٫ ّهٔ شلصا ّا نإ ٖصا )أٜٸ عٔ ايؿإٔ ايسٜينٸ ، ٚيًؿإٔ ايػٝاغ

ٕٕ  ايُٓٛشز إٔ ـٵ َطًكّا ساي١ ايتٓاقض بٌ زٜٓٗا ٚزٚيتٗا، بٌ عٹمل تٳٜعين ؾ٦ّٝا يبًسا

ُٞ اؿهاضٟ ٚبٌ فاشلا ايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٝٳفاشلا ايتاضىٞ ايكٹ

ـٵ ؾ٦ّٝا ازل٘ عٹمل تٳ ١ُٝ إعٝاض١ٜ ـ جملتُعاتٺٝٳّ دسٜسّا ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايكٹط ؾ٦ّٝا أٚ ٜكسِّٜ٪ثِّ

إدطا١ٝ٥  ايعًُا١ْٝ مل تهٔ تعين ؾك٘ أْٗا ساي١ْْٛاّ ايهٓٝػ١ َٔ ا٭غاؽ، ضغِ إٔ 

ف ٔطتعين أٜهّا ـ نُا عٴط ٚتؿػِّكٌ بايع٬ق١ بٌ ايسٜٔ ٚايسٚي١، بٌ ناْت غٝاغ١ٝ تتٸ

ٛٚػٳؾهط١ٜ تتهاٌَ )َع ٫سكّا ـ أْٗا عكٝس٠ْ ٜٗا( يتعطٞ ض٩ٜتٗا ايٛدٛز١ٜ طب َٓ

 طٟ شاتٗا.ـ ايبؿٝٵِ ايعٳٝٳ)ايه١ْٝٛ( سٍٛ َعاْٞ اؿٝا٠ ٚاٱْػإ، ٚقٹ

ٛٻٚعٓسَا ٚقًت ؾهط٠ ايعًُا١ْٝ إٍ ب٬زْا ايعطب١ٝ ٚاٱ ت ٖصٙ ايط١ٜ٩ يغ١َٝ٬ ؼ

عكا٥س١ٜ إٍ  ١ٗات ادتُاعٝؾهط١ٜ إق٬س١ٝ شات تٛدټ ٚايٓٗر ايؿهطٟ َٔ سطن١ٺ

ب ايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط١ٜ اييت ْؿأت ع٢ً خًؿ١ٝ َٓار ايٓهاٍ دٳت٘ ايٓټ)قطاعٞ( تبٓٻ ؾعإض

ٚا نجرلّا ض بًسآْا )ضغِ أْ٘ انططٸُاض، ٚايعٌُ ع٢ً ؼطټا٫غتع ٚايهؿاح نسٸ

يتعخِٝ ٚإؾعاٍ سطٚب ا٫غتك٬ٍ(، سٝح ؼايؿت  ;ايس١ٜٝٓ «اؾٗاز»٫غتدساّ َؿطز٠ 

. .ٖصٙ ايؿهط٠ )ايعًُا١ْٝ( َع زٍٚ َا بعس ا٫غتك٬ٍ ايؿهًٞ عٔ إػتعُط اـاضدٞ.

ٔٵ ٕٳ يه َٳ غطعا دتُاعٞ ٚاٱق٬سٞ َع تطادع ط َهُْٛٗا ا٫تػٝټ ـ بعسٳ تٵَا اقطس

ْٚػٝذٗا ايعطب١ٝ  ِ اجملتُعاتٝٳـ َع قٹ ٖٚؿاؾ١ تأغٝػٗا ايسٚي١ ايٛط١ٝٓ ٚتٗاؾتٗا

ٛٻاٱغ٬َٞ اؿهاضٟ ايسٜين أؾطازّا ْٚاعات  ،شلا ضَٛظ تًو إطس١ً، بعس إٔ س

ٖٖ عكٝس٠ غٝاغ١ٝ ٚ أٜسٜٛيٛد١ٝٺإٍ  ،اُْٗهٛا ٗ قطاعات ع٢ً ايػًط١( ٔٵغٝاغ١ٝ )

، ؾاقذلبت َٔ سسٚز ا٫قطساّ ٟٛايػًطايػٝاغٞ ٛنٛع ا٫ٕغتجُاضٖا ٗ  ;١ؾٛقٝ

َٳإباؾط َع ايسِّ سٖا مل تهٔ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ا٫غتكطابٞ ٗٵٜٔ شات٘، ضغِ إٔ ْؿأتٗا ٗ 

 ،ٜٔ شات٘ه١ يًسِّؾَٓاقه١ ٚضا ٚإبطاظٖا نك١ُٝٺ ،ا أغِٗ ٗ تؿٜٛ٘ قٛضتٗآٖ ،اؿازٸ

ؿّٗٛ بايهؿط َٚ َكذل١ّْٕ٪َٔ ٚإًتعّ بإعاْٞ ايس١ٜٝٓ( )ا٢ أقبشت ٗ ْٛط اجملتُع ستٸ

غٝاغ١ٝ  ايصٟ بات عكٝس٠ّ ،َٓص ْؿأتٗا بػ٬ح ايع١ًُٓ شت ايسٚي١ُاٱؿاز. ٖٚهصا تػًٖ

َٸ ٚنؿاس١ٝ َٓا١٥ٚ ـ نٞ ٫ ْكٍٛ َعاز١ّٜ ٛټـ يعكٝس٠ ا٭ ٫ت دعًت نجرلّا َٔ ١. ٖصٙ ايتش

 ا١ّْٝ ٚايعك١ْٝ٬( تهع ايعًُايتكسټٚ ايٛط١ٝٓ ا قؿ١يٓؿػٗ تٵب )اييت أعَطدٳايتٝاضات ٚايٓټ
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ل ايت١ُٝٓ ٚؼٗك، ١ ايٓٗه١ إٓؿٛز٠ّا إدباضّٜا يًٛيٛز إٍ دٓٸٖٚطٸ ّ،يًتكسټ خٝاضّا ٚسٝسّا

َٙ شيو ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿهط١ٜ ٚاٱدطا١ٝ٥ ـ ٖٛ تػٝرلٴ  ٕٸ ؾط ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚأ

ٝٸ .ٗات٘ ايكا١ُ٥ُ٘ ٚططٚسات٘ ٚتٛدټٝٳٜٔ ٚقٹَؿاِٖٝ ايسِّ ٞ ايعطب ٖهصا ؾِٗ أغًب سساث

ُ٘ ٝٳٜٔ، بٌ ٚقاضبت٘ ٗ قُِٝ قٹٌ َٔ ايسِّٝٵيًٓٻ ١ّدصٖٚا َٓكٸٚاتٻ ...ؾهط٠ ايعًُا١ْٝ

َٳ، ٚدٖٛطا١ْٝ ٚدٛزٙ ٟٸسٳٚع٢ً  ِ ا٫غتبساز َُٛع ْٴ ٜات ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ َٔ ؼايؿِٗ ايعهٛ

ٛٳ تٵباتٳٚايطػٝإ، ؾ جملتُعٞ ٚاؾُاٖرلٟ ايعطبٞ ٞ ايؿعيب ٚايطأٟ اعٵٗ ْٛط اي

)ٜٛاد٘ ٜٚٓاٖض( زٜٔ ا٭١َ  ،ٜٔ أٚ زّٜٓا دسٜسّا قا٥ُّا بصات٘ٚاٱغ٬َٞ ْٛعّا َٔ ايسِّ

ِ ٝٳٜٔ ايٛاؾس اؾسٜس( َٔ قٹٖٚٛ اٱغ٬ّ، َا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ )ٖصا ايسِّ ،ا٭غاغٞ

 عٜسٺّهٔ اغتجُاضٖا ٕ ،«ع٠ٖٝٸ»زات ؾهط١ٜ َٚؿاِٖٝ ٚض٣٩ ادتُاع١ٝ ٚن١ْٝٛ ٚقسٸ

َٸعٵٚاستهاض ايبٴ ع٢ً ايٓاؽ، يتشهِ ٚايػٝطط٠َٔ ا ١، يٝٓكب س ايطَعٟ ٚإعٟٓٛ يٮ

ِٕ  ايػٝاغٕٝٛ )ايطػا٠( َٔ أْؿػِٗ خًؿا٤ هلل ع٢ً ا٭ضض، وهُٕٛ بازل٘ ؼت اغ

ٕٔ  . «ايعًُا١ْٝ»ٖٛ  دسٜسٚاؾس ( )ٚزٜ

ٛټٖٓا تبسٚ خطٛض٠ َٛنٛع١ ايعًُا١ْٝ ٗ فتُعاتٓ ا شلا ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬، ٗ ؼ

ٚٸ ٌٸٝٳؾعٸاٍ يتؿٜٛ٘ ايسٜٔ ٚقٹ إٍ غ٬ٕح :٫ّأ َا  ِ فتُعاتٓا اٱغ١َٝ٬ )َع اعذلاؾٓا به

 ;ف )ٚايّٝٛ باٱضٖاب(ب ٚايتططټـ ٚايتعكټَع١َٓ(، ٚٚقؿٗا بايتدًٗ ؾٝٗا َٔ أَطإض

كا٥س تػٝرل عٗا ايػًطات ايكاَع١ ـ تٵـ بعسَا تبٓٻضٜس َٔ خ٬شلا غٝاغ١ٝ ُأ إٍ عكٝس٠ٺ :ٚثاّْٝا

َٸٝٳايٓاؽ، ٚادتجاخ قٹ ١، ٚضأزلاشلا ايطَعٟ ٚإعٟٓٛ ٚايطٚسٞ َٓص إٔ ِ اجملتُع ٚا٭

ايصٟ نإ ٜبشح عٔ  ،خاضد١ٝ إٓؿأ ٚإٛيس إٍ عإٓا اٱغ٬َٞ َت نؿهط٠ٺسُِّق

ٛٸ نُٔ  ب١ إْكاشٺؿٳدٳنَت ي٘ ايعًُا١ْٝ سِّيًٓٗٛض ايؿهطٟ ٚا٫دتُاعٞ، ؾُك ٠ٺَٛاقع ق

نإ َٔ إؿذلض ؾهطّٜا ٚأخ٬قّٝا ـ  ٗ ٚقتٺ ...ّٓٗٛض ٚايتكسټَٔ َؿاضٜع اي نجرٕل

ٚٴ ،َٚٔ باب ايٛؾا٤ يًؿهط٠ ايعًُا١ْٝ شاتٗا ٗ ؾها٤ ايػطب ايجكاٗ ـ إٔ تهٕٛ  تٵسٳيٹاييت 

ٚٵضز ؾهط٠ ٚآي١ٝ غٝاغ١ٝ غرل عكا٥س١ٜ، ٜتُشٛض ٖصٙ ايؿهط٠ فطٸ ٖا سٍٛ إعاز٠ زٳ

ٛٸدٳتٛظٜع ايػًط١ ا٫دتُاع١ٝ شاتٗا ع٢ً ايٓټ ع١ ٗ ادتُاعٓا ايسٜين، ٫ ب إدتًؿ١ ٚإتٓ

ِ ع٢ً ايٓػٝر حملاضب١ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ شات٘، ٚايتٗٗه )باطؿ١( تهٕٛ أزا٠ّإٔ 

اييت ؼ٢ٛ با٫سذلاّ ٚايتكسٜؼ،  اؿهاضٟ ٚايتاضىٞ يعكٝس٠ ايٓاؽ ٚثٛابتٗا

كًت َع ايؿهط غٝاغّٝا ٚؽٓسقت سعبّٝا ُٚؿ تٵطٳَهب )اييت تعػٵدٳٚقا٫ٚت تًو ايٓټ
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تؿهرل١ٜ  اـطاب ايسٜين ََٓٛٛاتٺ «اغتبساٍ»ايٛاسس ٚاؿعب ايٛاسس( ؼطٜـ ٚ

َا ٜعين إٔ  ،..دٖٛط َعاْٝ٘.أقٌ ٚدٛزٙ ٚؼاضب ايسٜٔ شات٘ ٗ  ،«ٚأخ٬ق١ٝ دسٜس٠»

ز١ٜٝٓ أخ٬ق١ٝ ٚغًٛن١ٝ تٓاغبٗا ٗ قطاعاتٗا  ض٣٩ٶ «اقطٓاع»ب ساٚيت دٳتًو ايٓټ

١ بٗا ػاتٗا ايس١ٜٝٓ ايٛع١ٝٛ اـاقٸتٵ َ٪غٸٚايػًط١، ؾدًَك٠ ع٢ً اؿهِ إػتُطٸ

ع٢ً  ،...ػاتؿ١ ع٢ً ؾتات َٛا٥سٖا، ؾدٛقّا ٚأدٗع٠ّ َٚ٪غٸٚايتابع١ شلا، ٚإتعِّ

َٳعهؼ أيٛإ ثا١ْٝ ٚأؾهاٍ أخط٣ َٔ ايعًُاْٝٸ تٵ ايعاٌَ ايسٜين ات ايػطب١ٝ اييت اسذل

ـ١َ َٚ٪غٸس ايطٚسٞ اؿكٝكٞ جملتُعاتٗا )ؾهطّا ٚبٓٝعٵٚايبٴ ض ٛٵػات(، ؾاَتٓعت عٔ ا

ٌ ٗ ايؿإٔ ايعكٝسٟ ٚا٭خ٬قٞ ا٫دتُاعٞ ٭زٜإ ٜٔ، ٚمل تتسخٻٚايه٬ّ ٗ ايسِّ

ٕٸ دٖٛطٴ ؾهطتٗا ايعًُا١ْٝ شا بٴ ٖٚٛ  ،تشٵسٺ إدطا٥ٞ غٝاغٞ بٳعٵفتُعاتٗا، بٌ نا

ٟٸ، ٚايتشطټٚعسّ ا٫مٝاظ ايسٜينٸ «اؿٝاز١ٜ» ٕٔ ض َٔ َطاقب١ أ ّٸيًُذاٍ اي زٜ  ػٝاغٞ ايعا

ّٸ ايصٟ ٖٛ ؾها٤ٷ أؾطازّا ٚأسعابّا ٦ٖٝٚات ادتُاع١ٝ ٚغرل )يًذُٝع  َتاحٷ تساٚيٞ عا

١ٜ ٢ يطداٍ ايسٜٔ َُاضغ١ أزٚاض غٝاغ١ٝ ؼت غكـ اؿطٸادتُاع١ٝ(، ٜػُض ؾٝٗا ستٸ

 ٚإٛاط١ٓ ٚاؿهِ إسْٞ. 

ٌٸ ٕٸ ٚضغِ ن ـٴ تًو إعاؾات، ٚع٢ً ضأغٗا أ َٔ  كٕٝضع٢ً ططٗ ْ ايعًُا١ْٝ تك

ٚيٝػت ؾك٘  ،َٛنٛع اٱغ٬ّ بايصات نسٜٔ ٚضغاي١، ٚنؿطع١ َس١ْٝ ٚز١ْٜٛٝ

هب إٔ ْعذلف ببكا٤ ايكطاع بٌ ايؿطٜكٌ،  ،ق١ )نُا ٜععِ ايعًُإْٝٛ(أخط١ٜٚ َؿأض

َٸا أثٻٖٓ ، ٚع٢ً َػتكبٌ اغذلاتٝذٝاتٗا ايت١ُٜٛٓ ٚا٫دتُاع١ٝ، ١ٌٛ نُهط ع٢ً ٚنع ا٭

ٚٗٛض ٚاؿطَإ ايػٝاغٞ ٚايًِٛ ا٫دتُاعٞ بايؼ ا٭ثط ٗ سٝح نإ يًعكِ ايتُٟٓٛ 

٠ عكٛز، ٚاغتػ٬شلا ٚاغتدساَٗا َٔ ف ٚايتهؿرل ٚاٱضٖاب َٓص عسٸسطنات ايتططټ

ِٷ.. ٖٚصا نًٓ.ايبكا٤ ٚاشل١ُٓٝب اؿان١ُ يتدلٜط دٳٌ ايٓټبٳقٹ ٛټ ٘ ْاد ضٟ عٔ بكا٤ ٗ تك

ِ بعس ٗ ػٳٚايؿهط( اييت مل تٴشٵ ٓلٸَٔ ايكهاٜا إعطؾ١ٝ )ٚايٛاقع قٛضت٘ ٗ اي نجرٕل

ؾها٤ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ع٢ً َػت٣ٛ ايطؾض إطًل أٚ ايكبٍٛ إتٛاظٕ ؾ١ٗ 

ٛټ  ،يًبٓا٤ ١اٌَ زاؾعٛقاب١ً( إٍ ع ٍ تًو ايعٓاقط غرل احملػ١َٛ )نإَهاْاتٺؼ

، ٚبٓا٤ أغؼ ٚا٫بتهاض، ٚتؿذٸط ؾع١ً ايت١ُٝٓ ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ لاظاٱع٢ً  ١نٚقطِّ

١ٜ ّ اٱغ٬َٞ إٓؿٛز َعاٜرلٙ إؿا١ُٖٝٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ايع١ًُٝ، َٚعطٝات٘ إازٸايتكسټ

 «أٜسٜٛيٛد١ٝ ايتٛؾٝل ٚايتهٝٝـ»ع١ًُٝ. َٚا ْعٓٝ٘ َٔ اؿػِ ٖٓا ٖٛ بكا٤  ٢طّا ٚبٓؼهټ
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ـٴ ؾٝٗا ا٭نساز، ٚتتكاضعٴ ٗ  ١َُٓٝٗ ع٢ً عكٛيٓا ٚأؾهاضْا َٓص عكٛز ط١ًٜٛ، تتعاٜ

اييت  ،َٔ كتًـ ْٛطٜات ٚثٓا٥ٝات ايؿهط ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ،ًٗا إتٓاقهاتاخز

تٵ تاضى٘ َٓص بساٜات عكط اٱسٝا٤ ايسٜين ٗ ايكطٕ إانٞ. ٖصا إٓطل ايكطاعٞ ًًَٖٚ

ـ أغِٗ عًُّٝا ٗ َطان١ُ ؾؿًٓا اؿهاضٟ  إػتسِٜ سػِ ـ ٚايكًل ايػًيبَٔ اي٬

از ٗ َػاؾ١ َٚػاس١ ابتعازْا عٔ اؿهٛض ٗ ايعكط ٚتكٗكطْا ايتُٟٓٛ نُػًٌُ، ٚظ

َٔ عٓاقط  تٵسٳاييت ُطٔطز٠ شاتٗا ؽ َؿاضٜع ايٓٗٛض اٱغ١َٝ٬ إتعسٸٚاؿٝا٠، بٌ ٚؾطٻ

ٛٸ ٕٔتٗا ٚظٔٗا اشلا١ً٥ اي٬ق ٚضغاي١  َٓٛٛض٠ ايها١َٓ ٗ ب١ٝٓ اٱغ٬ّ شات٘، نسٜ

ٛٸ ١ ايساؾع١ يٮقاي١ ٠ ايطٚسَٝٚؿطٚع سهاضٟ إْػاْٞ، ّتًو أعِٛ َٛاقع ايك

ٛٸ  ْاعات ١ يططٚساتادتُاع١ٝ قٜٛٸ ٗ تٛؾرل سان١ٓٺ ٠ٺٚاٱْػا١ْٝ. نُا أْ٘ أغِٗ ٚبك

َٳايتططټ ز٠ َٔ أؾباٙ ايؿكٗا٤ ٘ أؾهاضِٖ ايعك١ُٝ إتؿسِّٜسعٛ شلِ، ٜٚٛدِّ ٔٵف ايسٜين، ٚ

 ؿٌ ايسٌٜٓ.ٚإجٖك

ٌٸ يت ؾطنت ْؿػٗا َٔ أبطظ تًو ايجٓا٥ٝات إتٓابص٠ غرل احملػ١َٛ اي ٚيع

ٕٔ طٌٜٛ، َٚا ظايت تجرل  ٚسهٛضٖا ع٢ً غاس١ ايؿهط ايعطبٞ اٱغ٬َٞ َٓص ظَ

ؾهطٟ ٚغٝاغٞ ْٚٗهٟٛ عطبٞ ٚإغ٬َٞ، ٖٞ إؾهاي١ٝ  ايٓكاؾات ع٢ً غرل قعٝسٺ

 ٜٔ )ايع١ًُٓ ٚايػٝاغ١(. ايعًُا١ْٝ ٚايسِّ

اض ٜٔ ٖٛ إقطَٚا ظاز َٔ ضقع١ ايتكاضع ٚايكساّ بٌ َٛنٛعيت ايع١ًُٓ ٚايسِّ

ٌ ٗ ايؿإٔ ايسٜين ع٢ً ايتسخټنُا قًٓا ب اؿهِ ايػٝاغٞ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ دٳْٴ

 ٜٔ، نُعط٢ٶ٢ ع٢ً أنٝل َػتٜٛات٘ ْٚطاقات٘، َٔ خ٬ٍ اغتجُاض )ٚاغتػ٬ٍ( ايسِّستٸ

ٞٸ ٚغطا٤ٺ ِٸ ؾطع ٟٸ َٗ يًػا١ٜ، ٗ آيٝات سهُِٗ ٚتجبٝت َٛاقع غًطاِْٗ  ٚسٝٛ

ُاعات اٱغ١َٝ٬ ع٢ً َٛنٛع١ ايػًط١ ٚطػٝاِْٗ، ٚأٜهّا سطم ايهجرل َٔ اؾ

ٚايتؿطٜع ايػٝاغٞ ايػًطٟٛ، ٚضغبتِٗ اؾاق١ ٗ اٱَػاى بكبه١ اؿهِ، بكطع 

ُا بٳضٴ أٚ عٓؿ١ٝ، ٫ ؾطم ٗ ْٛطِٖ(، أنجط بهجرٕل ١ّايٓٛط عٔ ايٛغا٥ٌ ٚاٯيٝات )غًُٝٸ

هاف ـ َٔ سطقٗا ع٢ً اؾٗاز ايؿهطٟ ايعًُٞ، ٚايبٓا٤ ايجكاٗ ٚإعطٗ، ٚا٫غتٓ

 ،ز(َٓ٘ َبسأ ايتساٍٚ ٚايتعسټ نبرل ـ عٔ اغتشهاض ؾطع١ٝ ايػًط١ )ٚبا٭خلٸ بكسٕض

 ٞ ٚاؿان١ُٝ ايس١ٜٝٓ ايتكًٝس١ٜ، ٚق٫ّٛ يكطا٠٤ٺبعٝسّا عٔ َؿطزات ايتأقٌٝ ايٓكٸ

 ، ٫ٚ تًػٞ َؿاعًٝ٘ ٚإؾعاعات٘ اـكب١.١ ؾٝٗا، ٫ تٓاقضٴ ايٓلٸػسٜس١ٜ سٝٸ
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ٚايجٓا٥ٝات اـ٬ؾ١ٝ إػتشه١ُ ايٓاؾب١ ؾات َٔ َٛاٖط تًو اـ٬ ٖصا َٛٗطٷ

ٌٸنُٔ َٛنٛع١ ايع١ًُٓ ٚايسِّ  ،«ؾهطٜٚات ْكٝه١ٝ»ع عٓٗا َٔ َا ٜتؿطٻ ٜٔ، به

، ٚاشل١ٜٛ ناٱغ٬ّ ٚايع١ًُٓ، ٚا٭قاي١ ٚإعاقط٠، ٚايٓكٌ ٚايعكٌ، ٚايذلاخ ٚاؿساث١

تٵ ؾها٤ٳْا ايجكاٗ تاسٳتًو ايجٓا٥ٝات ايؿهط١ٜ ـ اييت ادٕٸ إٚٗ اعتكازٟ  .إخل،...ٚايعكط

ؾهط١ٜ نجرل٠ َٚؿاضٜع ْٗه١ٜٛ،  تٵ فٗٛزاتٺط١ًٜٛ ـ اغتًَٗه ٚايػٝاغٞ َٓص عكٛزٺ

ُٳ ٔٵو١ُٛ ب٬ ؾٳِّْٝكس١ٜ ْٚكٛم َعطؾ١ٝ َق تٵ َٔ خ٬شلا ططٚساتٷتطان زِٚا  ، ٚيه

ٟٸ  ايتعبرل ـ أٚ اْعٜاح بػٝ٘، إشا قضٸ «سًش١ً»٢ فطز أٚ تػٝرل ـ أٚ ستٸ اخذلإم سسٚخ أ

١َ يًذلاخ ايتكًٝسٟ )ايؿكٗٞ ا٭ؾعطٟ بايصات( إػٝطط ايكا٥ِ ع٢ً ٗ ايب١ٝٓ إتكطِّ

ايعكٍٛ ٚايػًٛنٝات، َع أْٗا َٚعُٛٗا )أعين َؿاضٜع ايٓٗٛض اٱغ٬َٞ( ناْت 

طات ْٚػر خٝٛٙ ٚدػٛض يًعبٛض ؾُٝا بٌ تًو ايجٓا٥ٝات إدتًؿ١ تػتٗسف إهاز تٛغټ

 .ٚإتبا١ٜٓ

ٜٳ ض قا٫ٚت ٚاغتُطا ،َٔ إُهٔ ايبكا٤ ٗ طٛض ايتهٝٝـ سٵعٴَٔ ٖٓا، مل 

ٟٸ ِٕػٵب٬ سٳ ،ايتٛؾٝل ٕٸ سٝح هب اٱ ;نُا قًٓا ،عًُٞ قطٜض ٚٚانض ْكس قطاض ٖٓا بأ

ٌّ ِٷ بٌ أططاف ضٴ اـ٬فٳ بٓٝٛ ٘ بٝٓٗا أغاغّا، أْ٘ ٫ ّهٔ ايتٛغټ ُا ثبتبٳَٚػتشه

ي٘ إٛنٛعٞ، ٚب٦ٝت٘ ايصات١ٝ إٓاغب١ ٘ ايكاضٸ٠ ٚفاٍ اختكاق٘ ٚاؾتػاتٴَاٖٝٸ ؾًهٌٛ

 أخط٣..  ذاٖاتٺٜٚتشطى َٔ خ٬شلا باتٸ ،اييت ُٜٓٛ ؾٝٗا

سٝح ٫ ٚغٝ٘ بٝٓٗا. سإ  ;٘ بٌ تًو ا٭ططافٚايّٝٛ سإ ٚقت إْٗا٤ ايتٛغټ

ط١ٝ، ؿ١ ايتٛغټٓت ؾٝ٘ أؾهاض اؿساث١ إعٜٻايٛقت يتشطٜو ايبشط اؾاَس ايصٟ تعٖؿ

ن٘ غ٣ٛ اغتجُاض أدٛا٤ اشلع١ّ . ٚاؾُٛز ٫ وطِّ.سٜين ايعٓؿ١ٝ.ف ايٚأؾهاض ايتططټ

إعطؾ١ٝ ٚا٫ْكطاع ايؿهطٟ عٔ ايعكط َٓص قطٕٚ ْتٝذ١ إغ٬م باب ا٫دتٗاز عٓس 

ايكػِ ا٭ندل َٔ إػًٌُ، زخ٫ّٛ ٗ طٛض ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ َصاقٗا اٱغ٬َٞ 

ُا ٜكٍٛ ن، (15)«ٝجرلٚا زؾا٥ٔ ايعكٍٛ.ي..» :خ عٓ٘ تطاثٓا ْؿػ٘ؼسٻ ايصٟا٭قٌٝ إؿطم 

ٞٸ  .×اٱَاّ عً
 

 

ً٘ كتًـ ، ٚمل تتكبٻ«ايعًُا١ْٝ»ايعطبٴ ٚإػًُٕٛ عَُّٛا ع٢ً َكطًض  ملٵ ٜٓؿتض
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ٚاعتدلٚٙ زخ٬ّٝ بٌ  ،غابكّا ا قًٓانُ ،٢ ايّٝٛستٸ ٚا٫دتُاع١ٝأٚغاطِٗ ايؿهط١ٜ 

ايكا٥ِ  ،تاضىِٗ ايجكاٗ ٚادتُاعِٗ ايسٜين اٱغ٬َٞٚ تطبتِٗ عًِٝٗ، ْٚبتّا غطٜبّا عٔ

ٚٸ ٕٸ ايػٝاز٠ أ ت٘ ٚخٝاضٙ ٜضغِ َعط٢ سطٸ ،ٚيٝؼ يٲْػإ ،٫ّ ٚأخرلّا هلل تعاٍع٢ً أ

ايػطب١ٝ اييت ٫  اي٥٬ه١ٝ )ايعًُا١ْٝ(َٔ غٝام ، آخط غٝإمإيِٝٗ َٔ  إػ٪ٍٚ. ٚؾس

 ١ٝ ٚاؾٖٛط.ٓٵّهٔ إٔ تًتكٞ أبسّا َع اٱغ٬ّ ٗ ايبٹ

ت٘ َٔ خ٬ٍ غ٤ٛ سٻظازت سٹ بٟٓٝٛ بٌ اٱغ٬ّ ٚايعًُا١ْٝايتٓاقض ٖصا اي

َٸ ٖاضغات ايعًُا١ْٝ ايعطب١ٝ علٸ عت بطباع َطٜسٜٗا تطبٻ ١، ٖٚٞ ٖاضغاتٷاجملتُع ٚا٭

ٚايػذا٫ت بات َػتشهُّا، ايعسا٤ بُٝٓٗا ٚ ..ًتٗا َٔ ايسٜهتاتٛضٌٜ ٚايطػا٠.ُٳٚسٳ

ٕٔ.٠.َػتُطٸ تعايُٝ٘ كتهٞ تٚضغاي١ إْػا١ْٝ ٜكّٛ ع٢ً عٓكط ايٛسٞ، ٚ . ؾاٱغ٬ّ نسٜ

ٌٵ ...﴿ٜكٍٛ تعاٍ:  ،...اا٫ْكٝاز ٚا٫غتػ٬ّ ٚاٱشعإ ٕا دا٤ َٔ عٓس اهلل زّٜٓا ٚزْٝ ُق

ِٕ زٹ َٴػٵتٳكٹٝ ٙٺ  ٖٳسٳاْٹٞ ضٳبِّٞ ٔإَي٢ قٹطٳا ٓٹٞ  ْٻ ٝٳُ ّآٜٔإ ِٳ سٳٓٹٝؿ ّاقٹ ٖٹٝ ٔٳ  ّاَٹ١ًَٖ ٔإبٵطٳا َٹ ٕٳ  َٳا َنا ٚٳ

ٌٳ ُٴؿٵٔطنٹ ٕٻ قٳ٬ * اِي ٌٵ ٔإ ْٴػٴُق ٚٳ ُٳاتٹٞ تٹٞ  َٳ ٚٳ ٟٳ  ٝٳا َٳشٵ ٚٳ ٌٳهللٹهٹٞ  ُٹ ٘ٴ ٫ *  ضٳبِّ اِيعٳاَي  ؾٳٔطَٜو َي

ٌٳ ُٹ ُٴػٵًٹ ٍٴ اِي ٚٻ ْٳا َأ ٚٳَأ َٹطٵتٴ   )ايعًُا١ْٝ( ه١ٝأَا اي٥٬ ..(163ـ  161)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳبٹصٳيٹَو ُأ

ٚايهؿط َطدعٝت٘ ٗ ع٬ق١ ايسٜٔ  ،ز ع٢ً ايٛسٞؽ، ٚايتُطټؾتكتهٞ ضؾض إكسٻ

ٕٸٜعتدل يعًُاٌْٝ ، ضغِ إٔ قػُّا نبرلّا َٔ اباؿٝا٠  ،اٱغ٬ّ ايعًُا١ْٝ يٝػت نسٸ أ

ٌٸ ١ٜ ا٫عتكاز ٚايعباز٠بسيٌٝ أْٗا تساؾع عٔ سطٸ  أَطٷ، ٖٚصا ايٓاؽ ٚا٭زٜإ ٚإصاٖب يه

أٍٚ ـ  َٔ د١ٗٺـ ٭ٕ ايعًُاٌْٝ ايعطب أبعسٚا ; عًُّٝا ٚباطّٓٝا ٝض ٚاٖطّٜا، ٚخاط٧ٷقش

ٚٵضٳب١ اييت دا٤ إيٝٗا يُٝاضؽ سٵايسٜٔ اٱغ٬َٞ عٔ غاس١ اؿٝا٠ ايطٻ ٚتبؿرل  ٖسا١ٜٺ زٳ

ٖٓ ُٛٙ، ٚسبػٛٙ ٗ ايكُكِ، ا ٜكتهٞ اؿهٛض ٗ اؿٝا٠ ٚايعكط(، ٚسذٻٚإْصاض )

ٚٵضزٚا ٚسسٻ ٝؿت٘ ؾك٘ ٗ تأبٝس ايػ٬طٌ ُٚذٝسِٖ، ٚايتًٌٗٝ ٚايسعا٤ شلِ ع٢ً ٙ ٚٚٚزٳ

َٔ د١ٗٺ ثا١ْٝ ـ ـ بُٝٓا  ،ٜٔ، َٔ خ٬ٍ ٚظاضات ا٭ٚقاف ٚأضباب ايؿعا٥ط ايس١َٜٝٓٓابط ايسِّ

ٔٷإ، َٔ سٝح (16)ُٞ ٚايؿطعٞٝٳٖطٙ ايكٹٛٵٜٔ ٗ دٳساضبٛا ٖصا ايسِّ ٗ ايؿهط  ْ٘ زٜ

ٔٷ تػٝرل نٓٛاّ سٝا٠ عكا٥سٟ. ٚا٭ْه٢ َٔ شيو أِْٗ ٜطْٛ يً ٚاٱسػاؽ ٚإُاضغ١، زٜ

ـٺ َٸعاًَٛٙ نهٝ  ..١.، بُٝٓا ٖٛ ٗ ايعُل قاسب ايساض ٚاجملتُع ٚا٭

ٕٕ بايٓٛط إٍ عسّ ٚدٛز تطب١ٺٚ ؾعيب إغ٬َٞ  ٚأضن١ٝ ؾعب١ٝ َٓاغب١، ٚاستها

ت ع٢ً ُٳٗٔدسٜس٠، ُؾ «غ١َكسٸ»زت يٓؿػٗا َعاٜرل اييت سسٻ «١ْٝاايعًُ»ٕؿّٗٛ ٚقٝػ١ 
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ًت ٗ كتًـ ؾ٪ٕٚ ، ٚتسخٸاٱغ٬َٞ شات٘ ٜٔأغاؽ أْٗا غتهٕٛ بس٬ّٜ عٔ ايسِّ

ٜٔ ٢ باتٛا بايهؿط ٚاٱؿاز ٚإطٚم ع٢ً ايسٌِّٓ ٚسٝاتِٗ ٚػاضبِٗ، ستٸإتسِّ

امكط تساٍٚ ٖصا إكطًض ايّٝٛ ـ ضغِ تأثرلات٘  ٘بايٓٛط إٍ شيو نًٚ ...،اٱغ٬َٞ

ٓټ»ؿٌ ٗ نتابات َٚعاضى إجٖكْٝا اؾُع١ٝ ـ إٍ سسٚزٙ ايسټ ٜٳ «بٌٜٛدٵاي  سٵعٴؾك٘، ٚمل 

ٌَٝ ٚغرلِٖ َٔ أبٓا٤ طٜٔ ٚأقشاب َؿاضٜع ايٓٗٛض ايعطب ايتكسټَٔ إؿٚه نجرلٷ

ايتٝاضات ايعًُا١ْٝ ايعطب١ٝ ٜتساٚيْٛ٘ ٗ نتاباتِٗ ٚفايػِٗ ْٚساٚتِٗ، بٌ تطاِٖ 

ٌٕ ١ٺٚيٗ قا ،«إس١ْٝ»آخط، ٖٛ  عٔ َكطًٕض ثٕٛ بهجط٠ٺسٻٜتش عًُٞ  َِٓٗ ٱهاز بسٜ

دػٛض ايجك١ َع ايٓاؽ  ، ّهٔ َٔ خ٬ي٘ َسٸ«ايعًُا١ْٝ»َكبٍٛ ؾعبّٝا عٔ َكطًض 

 ز.ٚايطاؾهٌ عَُّٛا ٕؿّٗٛ ايع١ًُٓ ايكازّ إيِٝٗ َٔ اـاض ،ٌٓ بايؿطط٠إتسِّ

ٔٵ ٌٸ ،ٚيه ِٷ ٚبايطغِ َٔ ن ؿٝٓا نبرل َٔ َجٖك ايهػٛطات اجملتُع١ٝ، بكٞ قػ

ٔٵ«ايعًُا١ْٝ»هّا بؿهط٠ عًُاٌْٝ َتُػِّاي ٝٸ ، ٚيه ّا عدل َع قاٚي١ تب٦ٝتٗا ٚتٛطٝٓٗا عطب

اييت  ،«ايعًُا١ْٝ إ٪١َٓ»دسٜس ٖٛ َكطًض  ، ؾٛٗط َكطًضٷ«َ٪١َٓ»ضبطٗا به١ًُ 

ِّ ٝٸٝٗا ايبعض بايسّكطاط١ٝ ايعك١ْٝ٬، يتُجِّٜػ ، ٜكسض َٔ اضّا ثايجّا سكٝكّٝا َٚػتك٬ٌ٘ ت

ايعطب ٚإػًٌُ، َٚٔ ٚاقعِٗ اؿهاضٟ، ٜٚٓطًل َٔ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ قًب َؿه٬ت 

 .ٝاتٗا إعاقط٠ ٗ فتُعات ايعطب ٚإػًٌَُٚٔ ػًٚ ،اٱغ١َٝ٬

ٚاغع ٚنبرل بٌ ؾهط٠ ايع١ًُٓ أٚ َكطًض إس١ْٝ أٚ  ٚبايعٛز٠ إٍ ٚدٛز تكاطٕع

ٖٳ ِٸؾ١ٝ ايتٓؿٝص ّهٔ ايسٳَع٢ٓ ايع١ًُٓ إ٪١َٓ َٔ سٝح تطابل  ايٓاؽ  كٍٛ بإٔ َا ٜٗ

ٖٛ لاح ايتطبٝل ٚإلاظ إأٍَٛ  ،ؿٌ ٚتكاضع ا٭ؾهاضبعس ٖاسهات إجٖك ،سايّٝا

ِٸٚإٓؿٛز ٗ إقا١َ زٍٚ عطبٝٸ َٔ  ببٓا٤ َٛاطٓٗا ايؿطز ع٢ً قٛاعس َت١ٓٝٺ ١ ٚإغ١َٝ٬ تٗت

اقس ٚغاٜات َٚك ٖٚصٙ أٖسافٷ .١ٜ ٚإػاٚا٠ ٚايعسٍ ٚضؾع ايًِٛ ٚإسكام اؿلٸاؿطٸ

اييت نإ دا٤ َٔ أدًٗا  ،ٌ ضنا٥ع ١َٕٛٛٓ اؿكٛم ٚإباز٨ اٱغ١َٝ٬ندل٣، تؿٚه

ُٸ ٜٔ، ٚنإ ٜكٍٛ عٓٗا ايٓيبٸايسِّ  عجتٴبٴ»قشٝض َٚؿٗٛض:  ٗ سسٜحٺ ،|سا٭نطّ ق

ُٚ  .(17)«ِ َهاضّ ا٭خ٬م٭

ٌٸٚؾطٙ ؼٗك ُٸٝٳتًو ايكٹ ل ن  ١ ٖٛ إٔ تهٕٛ تًو ايسٍٚ )بػضٸِ اؿ١ٜٛٝ إٗ

ٛٸ ٓٛط عٔ ازلٗا( سٝاز١ّٜاي ضاتِٗ ايؿهط١ٜ ػاٙ أبٓا٥ٗا ؾ١ٗ َعتكساتِٗ ٚاْتُا٤اتِٗ ٚتك

ط شلِ ْٝعّا ايٛطٚف ٚايجكاؾ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚإصٖب١ٝ، أٟ إٔ تهٕٛ )عًُا١ْٝ=َس١ْٝ( تٛٚؾ
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ٛٸيتشكٝل سطٸ ;ٚايعٛاٌَ ا١ُ٥٬ٕ ْؿػٗا ثا١ْٝ إٔ تعٌُ  َٚٔ د١ٗٺ; ز٠ع١ ٚإتعسٸٜاتِٗ إتٓ

عّٝا ٗ ع١ًُٝ ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ ٚايؿعٌ ٛٵايٛط١ٝٓ )إس١ْٝ( ع٢ً إزَاز َٛاطٓٝٗا َطايسٚي١ 

ٛٸايتاضىٞ، نُٛاطٌٓ أسطاض ٚنعٓاقط َؿٓه ع١ ع٢ً تٗا ايبؿط١ٜ )إتٛظٸ١ً يك

 اْتُا٤ات عطق١ٝ ٚز١ٜٝٓ َٚصٖب١ٝ ٚد١ٜٛٗ ٚطبك١ٝ َتٓاؾط٠ أٚ َتبا١ٜٓ طبٝعّٝا ٚتاضىّٝا(.

ٕٸٚٗ ٚٓٸ ل ؾاع١ًٝ ايسٚي١ ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ ز إطًٛب يتشٓكٖصا ا٫ْسَا ٞ أ

ِٸ عازٍ، ٜػاٟٚ بٌ  «غٝاغٞ ـ فتُعٞ»أٚ إطاض  بتٛؾرل غطا٤ٺ إ٫ٓ ٚا٭ضق٢ ئ ٜت

أغاغّا ؿٝاظ٠  «ا٫غتشكام ٚاؾساض٠»إٛاطٌٓ ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات، ٜٚطؾع َبسأ 

َٸإٛاقع ٚإٓاقب ٚإهاغب زاخٌ ايسٚي١، ٚهعٌ ايكإْٛ ـ ب ز٠ ـ ١ اجملطٸكٛاعسٙ ايعا

ٌٸ ، ٜٚٓشاظ إٍ َس١ْٝ اؿهِ ٚبٓا٤ َٔ زٕٚ تؿطق١ٺ سهُّا ٚؾٝك٬ّ عاز٫ّ بٌ ايه

ِٸ .ايسٚي١ ايسّكطاط١ٝ اؿسٜج١ ط ؾطٙ َٔ ؾطٚٙ َس١ْٝ ايسٚي١ بعس تٛٗؾ )ٖٚصا بطأٜٞ أٖ

 عًُاْٝتٗا(.

١ٜ ِ اؿطٸٝٳًٗا قٹػ١ٝ، تًٛٚأٟ َع٢ٓ إٔ تهٕٛ زٚيٓا )إس١ْٝ إبتػا٠( َ٪غٸ

َس١ْٝ َٓتدب١ غًُّٝا  ٚايهطا١َ ٚايعساي١ ٚإػاٚا٠ ٚايعك١ْٝ٬، ٚؼهُٗا غًطاتٷ

ٌٸ ايؿطز إٛاطٔ  قٛاٌْ عازي١ تكٕٛ سلٸ ٚزّكطاطّٝا ؼت غكـ ايسغتٛض، تعٌُ ٗ ٚ

ُټ١ٜ ا٫ْتُا٤ ايػٝاغٞ، ٚسطٸ١ٜ ايتعبرل ٚإعتكس ٚايكٍٛ، ٚسطٸٗ سطٸ ع ٚايتِٓٛٝ ١ٜ ايتذ

 .ز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٚاؿعب١ٜ١ٝ ايتعسټ١ٜ ايٛقٍٛ يًُعًَٛات، ٚسطٸٚسطٸ ايػٝاغٞ،

ٛٸ ،َس١ْٝ بػًطاتٺ ؾسٜس إٔ تهٕٛ زٚيٓا إس١ْٝ قه١َّٛ ٚباختكإض ّ َبسأ تتك

تِٗ ٚإْػاْٝتِٗ ايٛطٔ ٚأًٖ٘، ٖٚادػٗا خرلِٖ ٚنطاَتِٗ ٚععٸ ايعسٍ ٚايكإْٛ ٚسبٸ

ِٸ آخط. َٔ داْبٺ زٚي١ إٛاط١ٓ » ،سٚي١ إس١ْٝ )ايعًُا١ْٝ(ٝات َٚعاْٞ ايػًٚ ٖٚصٙ ٖٞ أٖ

 .، زٚي١ تهطٜؼ غًط١ ايكإْٛ ٚغٝاز٠ ايسغتٛض«إ٪غػات إس١ْٝ»، ٚزٚي١ «ايكاؿ١

جٛضات ايطبٝع ايعطبٞ، ٚبٗصٙ ايسٚاؾع ٞ بَُِّا غٴٚع٢ً ٖصا ايططٜل اْسيعت 

، ع٢ً ١ٝغرل طا٥ؿ١ٝ ٗ نجرل َٔ بًسآْا ايعطب «َس١ْٝ» نجٛضاتٺبسا١ّٜ ـ طت ـ تؿذٻ

 ،حملاضبتٗا; ز١ٜٝٓ َٚصٖب١ٝ نجٛضاتٺ ١ ايعطب١ٝبعض ايػًطات ايطزلٝٸعهؼ َا أضازتٗا 

 َس١ٜٚ أضازٖا ايؿباب ايجا٥ط ايٛاعٞ إٔ تهٕٛ قطخاتٺٗ سٌ  .ٚبايتايٞ غٗٛي١ قُعٗا

ل ايعساي١ يًذُٝع ، تهٕٛ ٗ خس١َ اجملتُع، ٚؼٚكِ زّٛقطاط١ُْٝٛٚٴ يبٓا٤ زٍٚ َس١ْٝ

ٛٚزِٚا ُٕٝٝع َٸِ ٖاضغ١ اؿطٸ، ٚتٓ ١، ٚتػع٢ ٱغعاز ضعاٜاٖا، ٚتٛؾرل ايعٌُ ٜات ايعا
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١َ، ٚسؿٜ بباقٞ ايٓاؽ ٗ ايسٍٚ إتكسِّ أغ٠ّٛ ،ٚاؿٝا٠ ايهط١ّ اي٥٬ك١ شلِ

ؾاع١ً َٚٓتذ١ ٚسانط٠ ٗ  تِٗ اٱْػا١ْٝ نصٚاتٺنطاَتِٗ، ٚإثبات َٛدٛزٜٸ

 .فتُعاتٗا، َٚػتكبٌ زٚشلا إس١ْٝ

ٟٸٚٗ ايٓٗا١ٜ  زٟ ٖٛ إْتاز قٝػ١ يًشهِ ايتعسټ َٛاضب١ٺ إطًٛب إلاظٙ ؾٛضّا ٚب٬ أ

إٓتر  «اٱْػإ ـ ايؿطز ـ إٛاطٔ»ِ ٝٳايؿٛضٟٚ إطتهع ع٢ً قاعس٠ ضاغد١ َٔ َباز٨ ٚقٹ

ٗ عٝؿ٘ ٚؾهطٙ َٚعتكسٙ ايسٜين ٚايػٝاغٞ، ٚاؿاقٌ ع٢ً  ٚايؿاعٌ ٚإإَٔٛ ٚاؿطٸ

ز١ٜ ١ ٚغرلٖا، َٔ خ٬ٍ إقا١َ فتُعات َس١ْٝ تعسټناٌَ سكٛق٘ ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغٝ

ِ زّكطاط١ٝ تساٚي١ٝ أغاغٗا ٚدٖٛطٖا خس١َ ُٛغٝاغ١ٝ ْٚٴ ٠ قه١َٛ بػًطاتٺسطٸ

قاسب ايه١ًُ ا٭ٍٚ ٚا٭خرل٠ ٗ إبسأ ٚإٓت٢ٗ، ع٢ً  «ايؿطز ـ إٛاطٔ»َكاحل ٖصا 

 .َٓٗا ٚاغتكطاضٖاقاعس٠ غ١َ٬ ايٛطٔ ٚايسٚي١، ٚنُإ سكٛم ايٓاؽ ٚاؿؿاٚ ع٢ً أ

١ٜ ٚايعساي١ ٚاؿطٸ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً َباز٨ اؿلٸ ،٫ ٜطؾهٗا اٱغ٬ّ شات٘ ٖٚصٙ قه١ْٝ

ط ٚإعطا٤ نُا قًٓا. ؾايٛطٔ إعاؾ٢ اـِّ ،ٚإتاس١ ايؿطم ٚاـٝاضات أَاّ ايٓاؽ

ٜاتِٗ ٚسكٛقِٗ إس١ْٝ، ٚإػتكبٌ ٚاؿٝا٠ ايهط١ّ ٕ ع٢ً سطٸٛ)ٚايٓاؽ اؿاقً

 ٖٚٛ غاٜتِٗ ا٭غاغ١ٝ. ،ٛ سًِ اؾُٝعايعازي١( ٖ

ٝات ٕع٢ٓ َؿّٗٛ ايسٚي١ إس١ْٝ ٖٛ ْؿػ٘ سهِ ّ َٔ ػًٚٚاعتكازٟ إٔ َا تكسٻ

ػات١ٝ ايعازي١، إٛاط١ٓ ايكاؿ١، سهِ اٱْػإ إػًِ إٓتر، سهِ ايسٚي١ إ٪غٸ

نا١َٓ،  ط قا١ْْٝٛ زغتٛض١ُٜطنُٔ ُأ ،١ ا٫ْتُا٤ات يكاحل ايٛطٔاييت تٓكٗط ؾٝٗا نآؾ

َٸ ِٸَٚٔ خ٬ٍ ا٫يتكا٤ ع٢ً أضن١ٝ إكًش١ ايٛط١ٝٓ ايعا شيو بٓا٤ٶ ع٢ً َعطٝات  ١، ٜٚت

ٚٸ ز شلا ٗ غاساتٓا ايؿهط١ٜ َٚٓتسٜاتٓا ايجكاؾ١ٝ ايؿهط اٱْػاْٞ ايعإٞ ايّٝٛ، ٚاييت ٜط

 :َٔ خ٬ٍ ا٭بعاز ايتاي١ٝ

 .١ اٱْػا١ْٝ إٓؿتش١ ايٛاع١ٝـ اشلٜٛٸ1

 .زٟ إسْٞيتعسټا ـ ا٫ْتُا٤ اؿطٸ2

 .ز١ٜ ٚقبٍٛ اٯخط، ٚإؾاع١ ثكاؾ١ ايتػاَضـ ايتعسټ3

 .ُٞ يًػًط١ًِٜ١ ٚإؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ، ٚايتساٍٚ ايػِّـ اؿطٸ4

ضْا ـ زٚي١ ايكإْٛ ٚإ٪غػات ايسٚي١ إس١ْٝ إٓؿٛز٠ ٖٞ ـ نُا قًٓا ٚنطٻٚ

َس١ْٝ ـ أٚ إغ١َٝ٬  :ٚإػاٚا٠ ٚؾكٌ ايػًطات. ٖٚصٙ ايسٚي١ ـ بكطع ايٓٛط عٔ تػُٝتٗا
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٫ تتٓاقض َع نٕٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖٛ َكسض ايػًطات ْٝعّا، باعتباضٖا أد٢ً 

ايهتب ٚا٭ْبٝا٤، َٚاضغٖٛا ٗ َعطنتِٗ َٔ أدٌ ؼطٜط بٗا ٚأندل سكٝك١ دا٤ت 

، ٫ٚ غٝاز٠ إٔ اٱْػإ سطٸ ،اٱْػإ َٔ عبٛز١ٜ اٱْػإ. ٖٚٞ تعين ٖصٙ اؿكٝك١

ٕٕ ٟٸ يطبك١ٺ آخط أٚ ٱْػا بؿط١ٜ عًٝ٘، ٚإِا ايػٝاز٠ هلل ٚسسٙ. ٚبٗصا  فُٛع١ٺ أٚ ٭

ٞٸ ٜٛنع سسٌّ ٌٸ ْٗا٥ ِ ٚأؾهاٍ ا٫غتػ٬ٍ ٚغٝطط٠ اٱْػإ ع٢ً أيٛإ ايتشٗه يه

 .(18)اٱْػإ

ٔٴ اٱغ٬َٞ ٜتشطٸٚايسِّ يتُهٌ ايؿطز إػًِ )ٚاٱْػإ  ;ذاٙ ْؿػ٘ى ٗ ٖصا ا٫تٸٜ

ٚٵضعَُّٛا( َٔ ٖاضغ١  يًشٝا٠ )عهِ ْٛط١ٜ  ٬ؾ١ ايطبٝعٞ اؿكٝكٞ، نػٝٸسٺاـ زٳ

ٚٵضٗا َٔ أدٌ خسَت٘ ٚتٛؾرل ٚطٚف تؿعٌٝ ا٫غتد٬ف ايطباْٞ(، دا٤ت ا٭زٜإ نًٓ ٙ زٳ

ِ اهلل تعاٍ ٚقؿات٘ ٗ ايعًِ ٚإعطؾ١ ٚاؿهٛض ٝٳيٝكبض ع٢ً قٛض٠ قٹ ;ٚإْتاد٘ ٚإبساع٘

ٔٳ ...﴿ :ٚاٱمثاض إسْٞ اؿهاضٟٚايبٓا٤  ٓٳاٚٳايَٸصٹٜ ِٵ غٴبٴًَ ٗٴ ٓٳٸ ٜٳ ٗٵسٹ ٓٳ ٖٳسٴٚا ؾٹٝٓٳا َي  ﴾...دٳا

ٜټ ٜٳا﴿ ;(69)ايعٓهبٛت:  ٕٴأٱ ٗٳاَأ ْٻ ْػٳا ُٴ٬ ّاَنسٵس َوضٳبِّ ٔإَي٢ َنازٹحٷ َؤإ ٘ٹ.َؾ  ﴾..قٹٝ

ل ايًكا٤ َع ا١ْٝ ا٭ق١ًٝ، ٚؼٓكِ ايطبٸٝٳٚاـرل ٚايكٹ ٚايػبٌ ٖٞ غبٌ اؿلٸ. (6)ا٫ْؿكام: 

٘ وتاز ؾٗاز ح ا٫ضتكا٥ٞ إيٝٗا. ٖٚصا نًٗٞ اؿجٝح ٚايهسِ اهلل تعاٍ ٗ ايػعٝٳقٹ

ٞٸ ّٸ خامٸ بٓا٥ ٌٸ ٚعا  زٚي١ ايعسٍ.  ٗ ٚ

 ٢ يٛ ناْت زٚي١١ّ ٚتاضى١ٝ ٗ سٝا٠ ايبؿط١ٜ، ستٸسٝٸ طبعّا ايسٚي١ُ نٛاٖط٠ٺ

ِ اٱغ٬ّ ايعًٝا، ؾٗٞ ٫ تكٌ إٍ ٝٳإغ١َٝ٬، أٚ ٗ إطاض قٹ ١ً ٚؾكّا ٕطدع١ٝٺَتؿٚه

ُٻكسٸَػت٣ٛ إ ٟ ٚإعٟٓٛ، تاضى١ٝ ٗ ايتعُرل ٚايبٓا٤ إازٸ ٌ َػ٪ٚي١ّٝؽ. ٖٞ زٚي١ تتش

َٸٚتكّٛ بٛٚا٥ـ ٚتٓٓؿ ٟٸ ز٠، ٚولٸقسٸ ٚٚادباتٺ ّاص َٗا ٕٔ ؾُٝع إٛاطٌٓ ـ إٍ أ أٚ  زٜ

ٞٸ َصٖب أٚ تٝاض اْتُٛا، زٜينٸ ٕٵ ٜطاقبٛا َ٪غٸ أّ عًُاْ ٚواغبٖٛا  ،ػات ٖصٙ ايسٚي١ـ أ

ٟٸ ٌټ .. ؾ٬ زٚي١ ثٝٛقطاط١ٝ ٗ اٱغ٬ّتككرل ع٢ً أ ٛٸ ٔٵَٳ ٚن أ َٛقع اؿهِ ٚايػًط١ ٜتب

ٟٸ أسسٺ ؾٗٛ ٜكٌ إٍ ٖصا إٛقع باختٝاض ايٓاؽ ٚاْتدابِٗ، ٫ٚ ولٸ ٗ ايسٚي١  إٔ ٭

٭ْٸ٘ وهِ باغِ ايٓاؽ ايصٜٔ اْتدبٛٙ ٕٛقع  ;اٱشلٞ ٜسٸعٞ أْٸ٘ وهِ باغِ اؿلٸ

ٕٸ إْٗا٤ ساي١ ا٫يتباؽ بٌ اٱغ٬ّ ن١َُٛٛٓٺإػ٪ٚي١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾإْٓا ْعتكس  تؿطٜع١ٝ  أ

 ١ًّٚتهٕٛ ٖجِّ ،اييت تتعاٍ ع٢ً اْكػاَات فتُعٗا ،١ُٝ َٚؿّٗٛ ايسٚي١ إس١ْٝٝٳٚقٹ

ِّ ْات٘ ٚتعبرلات٘، ٜػتٓس إٍ سهٛض ايٓاؽ أؾطازّا ْٚاعات ٗ ايػاس١، ؾُٝع َه
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ٛٻ ٛٻيهٞ ٫ تتػ ع٢ً َٛقع  ٣ أسسٷ١ٝ، ٚيهٞ ٫ ٜتعسٸطتػًٗ ٍ إٍ زٚي١ٺٍ ايسٚي١ ٚتتش

ّٸ ٕٸ إلاظٳ َؿّٗٛ )ٚسكٝك١(  ;ايؿعب ٚاجملتُع ٗ ايعٌُ ايػٝاغٞ ٚإزاض٠ ايؿإٔ ايعا ٭

٢ ب سهٛضّا ٚنؿاسّا َٚهابس٠، ستٸايسٚي١ إس١ْٝ ٗ ؾها٥ٓا ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ٜتطًٖ

١ ٚايؿُٛي١ٝ، بعٝسّا عٔ ْععات ايػططغ١ ٚاشلُٝٓ ،ظ قٛاعس إُاضغ١ ايػٝاغ١ٝتتععٻ

ِٸٚستٸ ٌٸ ٢ ٜت . إْين ٚغٝاز٠ (19)ػات َٚػتٜٛات ايسٚي١َ٪غٸ إلاظ َؿّٗٛ ايتساٍٚ ٗ ن

ى ٗ عُل ايؿهط اجملتُعٞ، يعك١ْٝ٬ تتشطٸ َؿاِٖٝ ايكإْٛ ٚايتساٍٚ ٚايػ١ًُٝ عاد١ٺ

ب ع٢ً ايؿهط ايطغبٟٛ ٚايعاطؿٞ ايػا٥س، ٚتهُٔ يٓا فتُعّا عك٬ّْٝا َتػاقّا، تتػًٖ

َٗا ف ٚاـطاؾ١ ٚاي٬َعكٍٛ. ٚبايؿعٌ اْطًكت ايؿعٛب ايػطب١ٝ ٗ تكسټعٔ ايتططټ بعٝسّا

٫ّ َٔ تعايِٝ سٳإٍ ايعكٌ بٳ تٵٜٔ، ؾاضتهعٳاؿهاضٟ بعس ؼسٜس غًط١ ضدٌ ايسِّ

َٚا ْككسٙ بايعك١ْٝ٬ اعتُاز  .ّ اؿهاضٟ اشلا٥ٌٚؾٓكت ططٜكٗا مٛ ايتكسټ ،ايهٓٝػ١

١ ْٚكس ايٛاقع، ٚتؿدٝل ا٭ٚيٜٛات، ٚتطؾٝس ايٛعٞ ايعكٌ َكسضّا أغاغّٝا يًُعطؾ

ٗ َكابٌ  ;ٚايعكٌ اؾُعٞ، ٚقان١ُ ا٭ْػام إطدع١ٝ يًعكا٥س ٚايؿهط ٚايجكاؾ١

٫ ٜطاشلا ايٓكس َٔ  ،غ١َكسٸ تؿطض ْؿػٗا غًط١ّ، َكازض َعطؾ١ٝ أخط٣ ٫ تٓتُٞ يًعكٌ

ٕٸ فتُعاتٓا ض ٫ختٝاض )ايعك٬ْٝٚإدلِّ .ٚسٞ اي٬َعكٍٛ ٚاـطاؾ١ ٚايػٝب ١ ايؿا١ًَ( أ

َٳ شلا، ٜٔ َطدع١ّٝ َطًك١َٔ ايسِّ دصز١ٜٝٓ، تتٻ عَُّٛا ٖٞ فتُعاتٷ َٳ ٔٵؾا٤   ٔٵؾا٤ ٚأب٢ 

 سٝح تػتُسٸ٫ ّهٔ تػٝرل بٛقًتٗا ٚؾطعتٗا، أب٢، ٖٚٞ غتبك٢ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، 

قاعس٠ّ دص َٓ٘ تٛسٝس١ٜ يًٛدٛز ٚايهٕٛ ٚاؿٝا٠، ٚتتٸ تًو اجملتُعات َٔ اٱغ٬ّ ض١ّٜ٩

َٸَعٝاض١ٜ يبٓا٤ ََٓٛٛتٗا ا٭خ٬ق١ٝ اـاقٸ ٞ عٔ ايسٜٔ ١، ؾ٬ ّهٔ ايتد١ًٓ ٚايعا

آخط،  بٌ اٱؾهاي١ٝ تهُٔ ٗ َٛقٕع ،بطبٝع١ اؿاٍ ٖٚصٙ يٝػت إؾهاي١ّٝ. َطًكّا

َٚا غاز تًو اجملتُعات َٔ  ،هاي١ٜٝٔ ٚأططاؾ٘ َٔ اتِّٖٚٛ َا عاف ع٢ً سٛاؾٞ ايسِّ

ٕٕبسع، ٚخطاؾات، ٚؾعٛشات،  َت سِّ، ُقٚغشط، ٚغٝبٝات َا أْعٍ اهلل بٗا َٔ غًطا

ٜٔ ٚسػاب ٜعين دا٤ت ع٢ً سػاب ايسِّ ،ٜٔع٢ً أغاؽ أْٗا َٔ ايسِّّ إٍ ايّٝٛ( )ٚتكسٻ

ايعكٌ، ٚإٓطل ايعكًٞ، بٌ بعهِٗ ٜعطض عٔ ايتدلٜطات ايع١ًُٝ، ًٜٚذأ يًذلاخ 

ٚشلصا َا مل  ط ٚا٭سساخ.ات ايس١ٜٝٓ )ايهعٝؿ١ ٚغرل إػٓس٠( يتؿػرل ايٛٛاٖٚإطٜٚٸ

ٌٷ نًٓ)ٚايسِّ ايٓعع١ ايعك١ًٝ ٗ فتُعاتٓا تػتتبٸ ٔٴ عك ، ُٚاضؽ ايٓكس ٚإطادع١ ٘(ٜ

ٛٸإغ٬َٞ  ٚإػا٤ي١ ايعك١ًٝ ع٢ً ْٝع إػتٜٛات، ٫ ّهٔ ايتُٗٝس جملتُٕع ، عَتٓ
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ٖٚصٙ  .(20)١ٝز١ٜ، ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٜ ٚايتػاَض ٚايتعسټِ ايعسٍ ٚإٛاط١ٓ ٚاؿطٸٝٳتػٛزٙ قٹ

١ َباز١ٝ٥ ْٛط١ٜ، َٓص إٔ ْعيت ٗ ض١ٜ٩ اٱغ٬ّ شات٘، نُؿطٚعٝٸ ِ اٱْػا١ْٝ قاضٸ٠ْٝٳايكٹ

اٱغ٬ّ ٗ طّا ْٚصٜطّا. ٚ، ٚاْطًل زاعّٝا َٚبؿِّ|ايط١ٓ ضغايت٘ ايػُشا٤ ع٢ً ْيبٸ

َٸ ٛٸْكٛق٘ ايتأغٝػ١ٝ ٚتٛدٝٗات٘ ايعا ْات ايسٚي١ ١ ٫ ٜعاضض ٫ٚ ٜٓاقض سكا٥ل َٚه

)َع ٚدٛز َٓاخات ايططح  ع٢ً ٖصا ايكعٝسايعًُٞ ايُٓٛشز ايتاضىٞ  ٚغٝابٴ. إس١ْٝ

ٟٸ ايٓٛطٟ( َٔ ا٭ؾهاٍ َعاضن١ ايٓكٛم ٚايتٛدٝٗات اٱغ١َٝ٬  ٌٕؾه ٫ ٜعين بأ

ٌٸ خكٛقّا أْٓا ٚ ،َس١ْٝ ٗ ا٫دتُاع اٱغ٬َٞ إعاقط بات بٓا٤ زٚي١ٺَتطًٓ ي٬يتعاّ به

قعب١ يًػا١ٜ ع٢ً قعٝس اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ ٗ ٖصا ْعٝـ ٗ أدٛا٤ غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ 

اشلذّٛ ع٢ً ايسٜٔ ٚٚقُ٘ باٱضٖاب، ٚؼطِٝ زٍٚ ٚفتُعات بأنًُٗا ؼت ظعِ َا 

ُٸ ف َع إٔ اٱغ٬ّ يٝؼ ٖٛ إػ٪ٍٚ عٔ إْتاز ايتططټ ،«َهاؾش١ اٱضٖاب» ٢ بـٜػ

بُٓاشدٗا ـ  ايعًُاْٝات ايعطب١ٝ ،بايعهؼ .(21)ٚاٱضٖاب، ٚتٛيٝس ايعٓـ ٗ اجملتُع

ٖٞ اييت  ـ إطبك١ ٗ بًسآْا، قُعّا ٚاغتبسازّا َٚكازض٠ّ يًطأزلاٍ ايطٚسٞ اٱغ٬َٞ

ف ٚايتهؿرلٟ، سٝح َاضغت ايسٚي١ ايعطب١ٝ اؿسٜج١ ـ أْتذت ْكٝهٗا اٱغ٬َٞ إتططِّ

٢ قٓٛف اٱضٖاب ت ٖصا ايؿهط ايعًُاْٞ )اؿساثٞ ؾه٬ّ ؾك٘( ـ ؾتٸاييت تبٓٻ

 َٛاطٓٝٗا، بعسَا ؾطنت عًِٝٗ ايؿهط ايعًُاْٞ )نٛاؾسٺ بساز، علٸغتٚايؿػاز ٚا٫

ٛٸ ب َباؾط٠ّ ٗ ايؿؿٌ ايػٝاغٞ تػبٸ ،٠ ٚايكٗط ٚايعػـ ا٭َينعكا٥سٟ غطٜب( بايك

طبٝع١ٝ يعسّ َؿاضن١ ايٓاؽ  ـ اؿهاضٟ، نٓتٝذ١ٺٚاٱعاق١ ايت١ُٜٛٓ ٚايتدًٗ

ٌٸبايت١ُٝٓ، ٚاغتٓهاف أبٓا٤ تًو اجملتُعات عٔ ايؿعٌ ٚاؿ َٛاقع ايبٓا٤  هٛض ٗ ن

ٛٸ ;اؿهاضٟ ٠ بػبب تٓاقض َعتكساتِٗ ٚأْػذتِٗ ايس١ٜٝٓ ايتاضى١ٝ َع َا ؾطض بك

ؾاْسيعت اؿطٚب ايساخ١ًٝ، ٚاؾتعًت  ،اؿسٜس ٚايٓاض عًِٝٗ غٝاغ١ّ ٚاقتكازّا

ٞٸ اييت مل ىًٛ َٓٗا بًسٷ ،ا٫سذلابات ا٭١ًٖٝ  أٚ إغ٬َٞ.  عطب

ب١ ايٛعٞ ايعك٬ْٞ دٵا٫ت ايسٜٔ ٚبٌ ْٴتًو ايكطاعات مل تهٔ بٌ ضد

ٍٕ ٚايتٜٓٛطٟ، بٌ بٌ فتُعاتٺ ّٸ يًؿعٌ ايٛدٛزٟ اـامٸ َ٪١َٓ بايسٜٔ نُذا  ٚايعا

طت ايعًُا١ْٝ ب عػهط١ٜ اْك٬ب١ٝ قُع١ٝ، ؾػٻدٳ)ٚض١ٜ٩ َتها١ًَ يًٛدٛز( ٚبٌ ْٴ

َٸغٝاغ١ٝ سازٸ٠، ٚاتٻ نعكٝس٠ٺ ٕٸ ١، اييت بعت كتًـ أغايٝب ايؿطض ع٢ً ايعا ضأت أ

ٕٔ ٜٔ ايػُاٟٚ، أٚ ٜطَٞ إٍ إيػا٥٘. دسٜس ٜكـ ٗ َٛاد١ٗ ايسِّ ايعًُا١ْٝ يٝػت غ٣ٛ زٜ
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ٖٖب١ إؿٚهدٵؿٌ ٚايٓټبٌ ٚقٌ ا٭َط ببعض إجٖك ٜسٚضٕٚ سٍٛ ؾًو ايػًطات  ٔٵط٠ )

َٚايه١ يعَاّ  ايكاٖط٠( إٔ اعتكست ٖٞ شاتٗا )ٖٚٞ إؿذلض إٔ تهٕٛ عك١ّْٝ٬

 ،َٔ ايعًِ، ٖٚٞ زٜٔ ايسٚي١ اؾسٜس ١ْٚإٛنٛعٞ( بإٔ ايعًُا١ْٝ َؿتٓكايتشًٌٝ إٓطكٞ 

ز١ٜٝٓ غٝاز١ٜ  ا دعٌ َٔ ايسٚي١ غًط١ّٖٓ ،ٚشلا غًطتٗا ايها١ًَ ع٢ً اؾػس ٚايطٚح َعّا

نبرل دعٌ ايسٚي١ )إ٪١َٓ بسٜٓٗا ايعًُاْٞ اؾسٜس(  َٓاؾػ١ دسٜس٠. ٖٚصا ٖٛ خططٷ

ٛٸٖٚٛ ّاثٌ بإك .أٚتٛقطاط١ٝ غًط١ّ  شلا يسٚي١ٺًب اٯخط غٝطط٠ ايسٜٔ ع٢ً ايسٚي١، ٚؼ

ثٝٛقطاط١ٝ. ٚٗ اؿايتٌ ايػا١ٜ تبسٚ ٚانش١ ٗ ُهٌ ايؿطز )ايػًطإ( ايٛاسس 

 ٚايسٚي١ أْا(.  ،إتُاٖٞ شاتّٝا ٚدػسّٜا َع ايػًط١ ٚؾل ِٛشز )أْا ايسٚي١

ٕٸ ايكٝاّ بايت ٛټإ ز اؿهاضٟ يًتذسټ ِ ا٫دتُاع١ٝ اي٬ظ٫ُٛ١َت ٚايتذسٜسات يًٓټش

َٸ ِ ع٢ً تاضىٗا، ٚا٫غتٗتاض بذلاثٗا ب تػٝرل عكا٥س ايٓاؽ، ٚايتٗٗه١ ٫ تتطًٓيٮ

ٚضأزلاشلا ايطَعٟ ٚايطٚسٞ، ٚقاضبت٘، ٚقاٚي١ إغكاط٘، ٚايطعٔ ب٘ ع٢ً ايسٚاّ، 

ب ؾاقس٠ دٳع٢ً ٜس ْٴ نُا دط٣ )ٚهطٟ( ٗ ادتُاعٓا ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ َٓص عكٛزٺ

أَاّ  ٚنإٔ عكا٥س ايٓاؽ ٚايتعاَاتٗا ايس١ٜٝٓ عا٥لٷ ،اضى١ٝ ٚاؾُاٖرل١ٜيؿطعٝتٗا ايت

، ل ايت١ُٝٓ اؿكٝك١ٝ ٚا٫ظزٖاض ايتُٟٓٛ يًؿطز ٚاجملتُعّ ٚاؿساث١ ايع١ًُٝ، ٚؼٗكايتكسټ

َع إٔ ٖصٙ ايعكا٥س ْؿػٗا ٚإّإ ايٓاؽ ْؿػ٘ ٖٛ ايصٟ ٜؿذلض إٔ ٜهٕٛ َٓبعّا 

إش نٝـ ّهٔ اؿكٍٛ ع٢ً اي٤٫ٛ  ;١ شاتٗاِ ايػٝاغٝٳنّا يًػٝاغ١ ٚقٹٚقطِّ

َٕٝٳٚاع١ٝ شلصٙ ايكٹ ٚايؿطع١ٝ ايطبٝع١ٝ َٔ زٕٚ اغتذاب١ٺ ٜ٪َٔ بٗا، ٖٚٞ بصاتٗا  ٔٵِ ٚ

ٌٸيًؿطز ٚاجمل ١ّٖٜٛٸ تٵأنشٳ ْ٘ ٫ ّهٔ ٖاضغ١ ايػٝاغ١ أق٬ّ َٔ إعٝح  ،تُع نه

ْٚػٝذٗا  ٚق١ُٝ ٖٜٛات١ٝ قشٝش١ ٚأق١ًٝ ضاغد١ ٗ َعتكسات ايٓاؽ ١ٺزٕٚ ٖٜٛٸ

تٵ ٗ ايؿهط يًعًُا١ْٝ ٚؾكّا ٕا ٜططسْٛٗا، نُا دا٤ٳ إشٕؾ٬ َع٢ٓ  .ُٞٝٳاؿهاضٟ ايكٹ

ٛٸ ٗ فايٓا ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ اٱغ٬َٞ، َٔ سٝح  ٠ٺايػطبٞ، ٜٚطٜسٕٚ تطبٝكٗا بك

ْٗا ؼطٜطٷ يًسٚي١ َٔ غٝطط٠ ضداٍ ايسٜٔ )غًط١ ضداٍ ايهٓٝػ١(، ٚؼطٜط ايعكٌ إ

٭ْٗا عٓسْا ٫ تعين غ٣ٛ ؼطٜط ; شط١ِٜ ايػٝب١ٝ ٚايػِّٝٳع١ٝ يًكٹبٳب ٚايتٻٚايٛعٞ َٔ ا٫غت٬

ِ ايس١ٜٝٓ ٚايذلاخ ايطٚسٞ، ٝٳإطًل، ٚإسٝا٤ ايكٹ ايسٚي١ َٔ غًط١ اؿانِ إػتبسٸ

ٚاـطأ ايهبرل ايصٟ ٚقع ؾٝ٘  .ل ؾعٌ ايت١ُٝٓ ايكشٝش١يًتذسٜس ٚؼٗك نإطإض

نُا ـ ٗ ايػطب ٚايؿطم ع٢ً ايػٛا٤  ،ٜكعٕٛ ؾ٫ٚ٘ٝ ٜعايٕٛ  ،طٕٚ ايعًُإْٝٛإؿٚه
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ايػٝاغ١ )عٝح  ِٝٳٖٛ ؼٌٜٛ ايعًُا١ْٝ إٍ ق١ُٝٺ أٚ َكسٕض يكٹ ،ـ (22)ٜكٍٛ بطٖإ غًٕٝٛ

ِٸ ٕٸ ايعًُا١ُْٝٝٳِ اجملتُع ٚقٹٝٳايتٓكټٌ َٔ قٹ ٜت ١ ُّا خاقٸٝٳّ قٹمل تكسِّ ٘ ٚتطاث٘(، ٚاؿاٍ أ

ُّا ٝٳتكٓع يٓؿػٗا قٹ ِ ايهطٚض١ٜ شلا، ٫ٚ إٔٝٳّ ايكٹيًػٝاغ١، ٚيٝؼ بإَهاْٗا إٔ تكسِّ

ع٠. ٖصٙ ِ دسٜس٠ َتُِّٝٳِ اجملتُع ايتاضى١ٝ، أٚ إٔ تهٕٛ َٓبعّا يكٹٝٳَٓاقه١ أٚ َػاٜط٠ يكٹ

ِ إْػا١ْٝ زا١ُ٥ ٚأبس١ٜ. ٚتتؿاضى ٝٳؽ يكٹِ تأتٞ َٔ ايعكٌ إٓؿتض، َٚٔ ايٓكٌ إهطٸٝٳايكٹ

ٌٸ ِٝٳٚقٹ َ٘ َٔ َع٢ٓٶا٭زٜإ ـ َا تكسِّ  ٚأخ٬م ـ ٗ خًكٗا ٚإبساعٗا، ٖٚٞ يٝػت ق

ٍٕ ْٚعاع أٚ َٛنع خ٬ف زْٟٝٛ، ٚيٝػت فاٍ إبساع ٚتطٜٛط ٚادتٗاز، بٌ ٖٞ ـ  غذا

ٌٸ َا وكٌ شلا ـ ٗ غٝام  بعهؼ إعاضف ايع١ًُٝ ـ َباز٨ ضق١ٓٝ َٚعٝاض١ٜ. ٚن

ٕٸ َٓبعٗا ايجكاؾ١ ايسٜٓ ;تطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ ـ ٖٛ إعاز٠ قٝاغ١ ٚػسٜس ١ٝ ٚضأزلاٍ ٭

 تٗا ايٛسٝس٠ ٖٞ ايتهأَ ٚا٭خ٠ٛ اٱْػا١ْٝ.اجملتُع ايطٚسٞ ايسٜين، َٚازٸ
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دٛز إ٫ٓ يٓٛعٌ ِ َٔ نًُات ايسنتٛض غطٚف ٗ ايكبض ٚايبػ٘ أْ٘ ٫ ٚٗٳِؿٜٴ

ٚٸ٫َّٔ إعطؾ١، ُٖٚا:   «ؾًػؿ١ ايعًِ»: ٚثاّْٝا)إعطؾ١ ايػابك١(;  «أْطٛيٛدٝا ايعًِ»: أ

 )إعطؾ١ اي٬سك١(.

ٔٵ ٜبسٚ إٔ سكط إعطؾ١ بٗصٜٔ ايٓٛعٌ إِا ٜأتٞ ٗ غٝام ضؾع إٛاْع إاث١ً  ٚيه

ييت تتذاٌٖ ٚدٛز أَاّ ؾِٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، ٚاٱداب١ عٔ بعض ا٫ْتكازات ا

إعطؾ١ اي٬سك١، ٚاخت٬ؾٗا عٔ إعطؾ١ ايػابك١. ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ٖٓاى ْٛعٷ ثايح 

ُٸ١ٝ ٖصا ايٓٛع َٔ  َٔ إعطؾ١ ٫ ْط٣ ي٘ شنطّا ٗ ايكبض ٚايبػ٘، ٗ سٌ إٔ أٖ

ُٸ١ٝ إعطؾ١ اي٬سك١ بإع٢ٓ إٓؿٛز ٌٸ َٔ أٖ ٛٸٍ إعطٗ يٝؼ بأق  إعطؾ١ ٚاضتباطٗا بايتش

ٛٸٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ  يًسنتٛض غطٚف. ٚستٸ٢ إشا مل ٜهٔ ٖصا ايٓٛع إعطٗ َتٸك٬ّ بتش

ز بٝإ غبب عسّ اضتباط٘ بٗا. ٚبطبٝع١ َع شيو ناْت ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘، ٚيٛ جملطٸ

اؿاٍ ؾإٕ ايسنتٛض غطٚف ٫ ٜٓؿٞ ٚدٛز ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ قطاس١ّ، ٚيهٓ٘ ٗ 

. ٜبسٚ بايٓػب١ يٓا إٔ بٝإ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ (1)طٙايٛقت ْؿػ٘ ٫ ٜأتٞ ع٢ً شن

ٚٵضٚ ُٸٝتٗا ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ نطٚضّٜا. زٳ  ٖا ٚأٖ

ٌٴ ؾإٕ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ تتأٖي ـ َٔ ث٬ث١ أضنإ، ٖٚٞ: ٚنُا ضأٜٓا َٔ قب
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. ٚنُا غٓسضى قطٜبّا ؾإٕ ايطنٔ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ «ايتٛق١ٝ»; ٚ«ايتؿػرل»; ٚ«ايتٛقٝـ»

ٔٵ ّهٔ يٓا إٔ ْجبت إٔ َٔ ٖ صٙ ايٓٛط١ٜ ّجٌِّ دع٤ّا َٔ َباسح ؾًػؿ١ ايعًِ، ٚيه

َٜ بايؿطح ٚايبػ٘ ايهاٗ، خ٬ؾّا  ايطنٔ ايجايح َٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ، ٚايصٟ مل ٜٳشٵ

يًطنٌٓ ا٭ٚيٌ، ٜتعًٖل بٕٓٛع آخط َٔ إعطؾ١، أٚ أْ٘ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ٜكتهٞ اؽاش 

ـٺ ٚانض ٗ َا ٜتعًٖل ببع ض َباسح ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١. َٚهاؾّا إٍ شيو ؾإٕ َٛق

ايهجرل َٔ ايطٚاب٘ اييت ٜبشجٗا ايسنتٛض غطٚف ٗ ايكبض ٚايبػ٘، ٜٚػع٢ َٔ 

ٌ قًبٗا ايٓابض، إِا ٜتعًٖل خ٬شلا إٍ تأٜٝس ضنٔ ايتؿػرل َٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ، ايصٟ ّجِّ

 ٗ اؿكٝك١ َعطؾ١ ايٓٛع ايجايح. 

ٌٕ  ٗ ايؿًػؿ١ ايتش١ًًٝٝ ِٸ تٓاٍٚ ا٭عاخ إتعًك١ بايعًِ ٚإعطؾ١ بؿه يًػطب ٜت

ض٥ٝؼ نُٔ ث٬ث١ ؾطٚع ٗ ايؿًػؿ١. سٝح ٜٴعبٻط عٔ ايؿطع ا٭ٍٚ َكطًض )ؾًػؿ١ 

ٚعٔ ايؿطع  ;(4)أٚ )ْٛط١ٜ إعطؾ١( (3)ٚعٔ ايؿطع ايجاْٞ َكطًض )عًِ إعطؾ١( ;(2)ايعًِ(

 .(5)ايجايح َكطًض )ؾًػؿ١ ايصٖٔ(

ايتؿكًٝٞ ايصٟ ٜكسَِّ٘ ايسنتٛض غطٚف ٗ َكاّ ايؿكٌ ٚايتؿهٝو  إٕ ايبٝإ

إعطؾ١ اي٬سك١ بٛقؿٗا َعازي١ّ »بٌ إعطؾ١ ايػابك١ ٚإعطؾ١ اي٬سك١ ٜجبت أْ٘ ٜط٣ 

 . (6)«ٕكطًض )ؾًػؿ١ ايعًِ(

٫ ن٬ّ ٗ ز٫ي١ عباض٠ )ؾًػؿ١ ايعًِ( ع٢ً ْٕٛع َٔ إعطؾ١، نُا ٫ ن٬ّ ٗ 

َطازؾّا َٓاغبّا شلصٙ ايعباض٠ أٜهّا )ٚع٢ً سسٸ تعبرل  «ًِ إعطؾ١ع»اعتباض َكطًض 

ٔٵ َٔ ا٭ؾهٌ ـ يًُٓع َٔ ايػُٛض ـ إٔ ْؿرل  ايكسَا٤: ٫ َؿاسٸ١ ٗ ا٫قط٬ح(. ٚيه

، «عًِ إعطؾ١»، ٚإٔ ْػتدسّ تعبرل «ؾًػؿ١ ايعًِ»إٍ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ بعباض٠ 

 theory of( أٚ )epistemologyاٱلًٝع١ٜ بايـ ) بٛقؿ٘ َطازؾّا ٕا ٜكطًض عًٝ٘ ٗ ايًػ١

knowledge .) 

إٕ ؾًػؿ١ ايعًِ ـ أٚ إعطؾ١ اي٬سك١، ع٢ً سسٸ تعبرل ايسنتٛض غطٚف ـ ٫ ؼتاز 

إٍ َعٜسٺ َٔ ايتٛنٝض; ٭ٕ خكا٥ل ٖصا ايؿطع َٔ ايؿًػؿ١ قس أؾبعت بايؿطح 

إِا ايصٟ وتاز إٍ  ٚايتؿكٌٝ ٗ ايكبض ٚايبػ٘ ٚغا٥ط َ٪ٖيؿات ايسنتٛض غطٚف.

(، ٚٗ سسٚز epistemologyإعٜس َٔ ايتٛنٝض ٖٛ إعطؾ١ َٔ ايٓٛع ايجايح أٚ ايـ )

ٕٕ ٚانض شلا ٗ َ٪ٖيؿات غطٚف، غٛا٤ ٗ شيو ايكبض  َعطؾيت ٫ ّهٔ ايعجٛض ع٢ً بٝا
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 ٚايبػ٘ أٚ غا٥ط أعُاي٘ إطبٛع١ ا٭خط٣. 

أٚ  (7)«ايعًِ إٛنٛعٞ»ض٠ْ عٔ إٕ َٛنٛع ا٭عاخ إعطؾ١ٝ بٗصا إع٢ٓ عبا

، َعػٳب َكطًض اؿهُا٤ ٚايؿ٬غؿ١ إػًٌُ، ٚايصٟ ٖٛ ْٛعٷ خام (8)«ايتكسٜل»

ِٸ أعاخ ٖصا ايؿطع َٔ ايؿًػؿ١: «ايعًِ اؿكٛيٞ»َٔ   . ٚإٕ ايكا١ُ٥ ايتاي١ٝ تؿرل إٍ أٖ

 . (9)«ايعًِ»ـ تعطٜـ ٚؼًٌٝ َؿّٗٛ 1

  .(10)«ايتدلٜط»ـ تعطٜـ ٚؼًٌٝ َؿّٗٛ 2

 إعطؾ١ ٚايتدلٜط.  «تطنٝب١»ـ بٝإ 3

 ـ إَهإ إعطؾ١ ٚايتدلٜط، أٚ زضاغ١ ْٚكس ايتؿهٝو. 4

 ـ َػاس١ أٚ َٛنٛع إعطؾ١، َٚكازضٖا. 5

، «َا ٖٞ إعطؾ١؟»ٚإٕ بعض ا٭غ١ً٦ ا٭غاغ١ٝ شلصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ عباض٠ْ عٔ: 

 . «ا ٖٛ َكساض عًُٓا؟َ»، ٚ«نٝـ ْعًِ؟»، ٚ«ٌٖ مٔ ْعًِ؟»، ٚ«َا ٖٛ ايتدلٜط؟»ٚ

إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ ٖٛ ايعًِ إطازف ٕا ٜٴكطًض عًٝ٘ ٗ اٱلًٝع١ٜ بـ 

(knowledgeٚبٛقؿ٘ قؿ١ّ ،)  ٝات ايكا١ُ٥ ٗ شٖٔ آساز أٚ إتبٓٸ «ايكهاٜا»يبعض

ٞٸ «فاٍ»أٚ  «ؾطع»ا٭ؾطاز، ٫ بٛقؿ٘ ازلّا يـ  (، ٚايصٟ ٖٛ سك١ًٝ discipline) عًُ

. ٗ (11)كا٥ِ ٚاؾُاعٞ يًعًُا٤، ٜٚهٕٛ َٛنٛعّا يسضاغ١ )ؾًػؿ١ ايعًِ(ايٓؿاٙ اي

إعطؾ١ بٗصا إع٢ٓ ٜسٚض ايبشح سٍٛ َا ٖٞ ايكه١ٝ أٚ إعتكس ايصٟ ّهٔ عسټٙ عًُّا؟ 

 أٚ َا ٖٞ ايكه١ٝ أٚ إعتكس ايصٟ ّهٔ اعتباضٙ َدلٸضّا؟ 

ِٸ أعاخ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ ٖٛ عح ايتؿهٝو، أٚ إَهإ  إٕ أسس أٖ

ّٸ»إعطؾ١ ٚايتدلٜط. ٜٚٓكػِ ايتؿهٝو إٍ ْٛعٌ:   .(13)«خامٸ»; ٚ(12)«عا

ّٸ ٜٓهط ْٝع أْٛاع إعطؾ١ أٚ ايتدلٜط، أٚ أْ٘ هٝع  ٚإٕ ايتؿهٝو ايعا

خامٸ َٔ  ايتؿهٝو ؾٝٗا; ٚأَا ايتؿهٝو اـامٸ ؾٝٓهط فطٸز إَهإ ْٕٛع

 خامٸ َٔ إعتكسات. إعطؾ١، أٚ إَهإ تدلٜط ْٕٛع

ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إٕ ايتؿهٝو ٗ فاٍ ٚدٛز ايعامل اـاضز عٔ ايصٖٔ ٜٓهط 

ٝات إتعًٓك١ بٗصا ايعامل، ٚإٕ إَهإ ايعًِ بايعامل اـاضدٞ أٚ إَهإ تدلٜط إتبٓٸ

ٝٳِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ،  ايتؿهٝو ا٭خ٬قٞ ٜٓهط إَهإ ايعًِ بايكٹ

 خ٬ق١ٝ. ٝات ا٭أٚ إَهإ تدلٜط إتبٓٸ
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ٖٓاى بٌ عًُا٤ إعطؾ١ خ٬فٷ بؿإٔ َا إشا نإ ٖصاايػ٪اٍ ٖٛ َٔ ْٛع إعطؾ١ 

ِٷ«ايػابك١»أٚ ٖٛ َٔ ْٛع إعطؾ١  «اي٬سك١»  . ٜٚصٖب دٴًِٗٗ إٍ ايكٍٛ بإٔ إعطؾ١ عً

ٝٳُٞ»أٚ  (14)«َعٝاضٟ» ٝٳِ، أٚ ايؿها٥ٌ ٚايطشا٥ٌ (15)«قٹ ، ٜبشح ؾٝ٘ عٔ إعاٜرل ٚايكٹ

ٝٳِ اييت َٔ عٔ َعاٜرل تكِٝٝ إعتكسات أٚ إتبٓٸ إعطؾ١ٝ، أٚ ٝات، ٖٚٞ إعاٜرل أٚ ايكٹ

ا٭ؾهٌ إٔ تهٕٛ بٛقًتٓا ٗ ايكٍٛ بؿ٤ٞٺ أٚ ضؾه٘، ٚاييت هب عًٝٓا أٚ وػٔ بٓا 

باعٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ْٝ٬، أٚ ايؿها٥ٌ ٚايطشا٥ٌ اييت وػٔ إٔ ْعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا اتٸ

ِّٚتطٜٛطٖا ٗ ٚدٛزْا أٚ إٔ ْ  ط أْؿػٓا َٔ زٳْٳػٗا. ط

بؿًػؿ١ ا٭خ٬م، َع ؾاضم إٔ ؾًػؿ١  طبكّا شلصا ايتٛنٝض تهٕٛ إعطؾ١ ؾب١ّٗٝ

ٝٳِ ٚإعاٜرل )ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات( ْاٚط٠ّ إٍ ايػًٛى  ا٭خ٬م تبشح ٗ فاٍ ايكٹ

اؾػسٟ أٚ ايؿها٥ٌ ٚايطشا٥ٌ ايٓؿػ١ٝ بٛقؿٗا َٓؿّأ يًػًٛى اؾػسٟ، ٗ سٌ إٔ 

ٝٳِ ٚإعاٜرل ايٓاٚط٠ إٍ ايتعٗكٌ ٚنػب إعطؾ١ إٛنٛ ع إبشٛخ ٗ إعطؾ١ عباض٠ْ عٔ ايكٹ

ٝٳِ ٚإعاٜرل إعطؾ١ٝ عباض٠ْ عٔ أْٛاع خاقٸ١ َٔ  ٚتدلٜط إعتكسات. ٚعًٝ٘ ؾإٕ َٛنٛع ايكٹ

ايػًٛنٝات ايص١ٖٝٓ ٚايٓؿػ١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايتؿهرل ٚا٫عتكاز أٚ عسّ ا٫عتكاز، أٚ 

ِٸ ايبشح عٔ ايؿها٥ٌ ٚايطشا٥ٌ تكسٜل ايكهاٜ ا أٚ تهصٜبٗا. ٗ ؾًػؿ١ ا٭خ٬م ٜت

ِٸ ايبشح عٔ ايؿها٥ٌ ٚايطشا٥ٌ «ا٭خ٬ق١ٝ» . إٕ ؾًػؿ١ «ايعك١ْٝ٬»، ٚٗ إعطؾ١ ٜت

ا٭خ٬م تكٍٛ يٓا: َا ٖٛ ايعٌُ ايكاحل؟ َٚا ٖٛ ايعٌُ ايكبٝض؟ أٚ َا ٖٛ ايعٌُ 

ض، ٚايكشٝض بٵٔ ٚايُكػٵا ٖٛ َع٢ٓ اُؿايكا٥ب؟ َٚا ٖٛ ايعٌُ اـاط٧؟ ٚأْ٘ أغاغّا َ

َٚا ٖٞ طبٝع١ ٖصٙ ا٭َٛض؟ أَا إعطؾ١ ؾتكٍٛ يٓا: َا ٖٛ إعتكس إدلٸض؟ َٚا ٖٛ  ؟ٚاـطأ

إعتكس غرل إدلٸض؟ َٚا ٖٞ ايكه١ٝ اييت ولٸ يٓا أٚ هب عًٝٓا أٚ وػٔ بٓا إٔ ْ٪َٔ بٗا 

ٜٴعٳسٸ ؾه١ًّٝ؟ َٚا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ  أٚ ْطؾهٗا؟ َٚٔ ايٓاس١ٝ إعطؾ١ٝ َا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ

 ؟ ٜٴعٳسٸ ضش١ًّٜ

أٚ َكسٸَّا ع٢ً  «غابكّا»ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ّهٔ يًُعطؾ١ إٔ تهٕٛ عًُّا 

َټ«اؿػٸ١ٝ»ايتذطب١  ٌ ايعك٬ْٞ ، ٜٚهٕٛ أغًٛب ايتشكٝل ؾٝٗا عباض٠ عٔ ايتؿهرل ٚايتأ

أٚ بعباض٠ٺ أخط٣: تؿػرل سٍٛ إؿاٖسات إعطؾ١ٝ ٚايتبٜٛب إٓٗذٞ شلصٙ إؿاٖسات. 

َٓػذ١ُ َٚتٓاغ١ُ َع إؿاٖسات ٚايتذاضب  ايتذاضب إعطؾ١ٝ; يًٛقٍٛ إٍ ْٛط١ٜٺ

ايٓاٚط٠ إٍ ايعًِ ٚايتدلٜط ٚإك٫ٛت شات ايك١ً. تًعب إؿاٖسات ايعك١ْٝ٬ ٗ إعطؾ١ 
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ٚٵض)ٚنصيو ؾًػؿ١ ا٭خ٬م( تكطٜبّا  ِ ايتذطب١ اؿػٸ١ٝ ٗ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ، ضغ زٳ

اخت٬ف عًُا٤ إعطؾ١ )ٚؾ٬غؿ١ ا٭خ٬م( بؿإٔ تؿػرل ٖصٙ إؿاٖسات َٚٛقعٗا 

 ٚقُٝتٗا ٚاعتباضٖا إعطٗ، ٚنصيو ططٜك١ تٛٚٝؿٗا. 

ٖٚٓاى ْاع١ْ أخط٣ َٔ عًُا٤ إعطؾ١ تصٖب ـ تٳبٳعّا يـ )نٛأٜ( ـ إٍ ايتٓعټٍ بـ 

ُٸ٢ بـ . ٚطبكّا شلص(16)«عًِ ايٓؿؼ إعطٗ»إٍ َػت٣ٛ  «إعطؾ١» إعطؾ١ »ٙ ايط١ٜ٩ اييت تػ

، ٚتسخٌ ٗ ظَط٠ ايعًّٛ (18)«تٛقٝؿ١ٝ» تهتػب إعطؾ١ خكٛق١ّٝ (17)«إػتطبع١

. ٜصٖب )نٛأٜ( إٍ «اؿػٸ١ٝ»َٚتأخِّطّا عٔ ايتذطب١  «٫سكّا»ايتذطٜب١ٝ، ٚتػسٚ عًُّا 

ٌٷ َٔ عًِ ايٓؿؼ ايتذطٜيب.   ا٫عتكاز بإٔ عًِ إعطؾ١ ؾك

ٔٷ ٚعًٝ٘ ؾإٕ تػ١ُٝ ا ٕعطؾ١ ٚٚقؿٗا باي٬سك١ أٚ ايػابك١ بإع٢ٓ ايجايح ضٖ

ٟٸ ٚاسس٠ٺ َٔ ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ إصنٛضتٌ بؿإٔ َاٖٝٸ ١ ٖصا ايؿطع. بصٖابٓا إٍ ايكٍٛ بأ

ٟٸ ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ نتاضٖا غٓكٌ إٍ ْٕٛع َٔ إعطؾ١ ايػابك١ أٚ اي٬سك١  ٔٵ أ ٚيه

ُٸا ٜكسَِّ٘ ايسنتٛض غطٚف باغِ إعطؾ أْطٛيٛدٝا »١ ايػابك١ ٚاي٬سك١ )أٟ َع ؽتًـ ع

ٟٸ ٚاسسٺ َٔ «ؾًػؿ١ ايعًِ»َٚع  «ايعًِ ( اخت٬ؾّا نا٬َّ، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜٓسضز نُٔ أ

ِٸ تؿاٚتٺ ٚاخت٬ف يًُعطؾ١ بٗصا إع٢ٓ عٔ  ٖٛ  «ؾًػؿ١ ايعًِ»ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ. إٕ أٖ

آساز ايكهاٜا  ا٫خت٬ف َٔ سٝح إٛنٛع. إٕ َٛنٛع ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ عباض٠ْ عٔ

، ٗ سٌ إٔ َٛنٛع ؾًػؿ١ ايعًِ «غرل تاضى١ٝ»ٚ «ؾطز١ٜ» ١ٺٝات اييت تتُتٻع بٜٗٛٸأٚ إتبٓٸ

 . «تاضى١ٝ»ٚ «غاض١ٜ»ٚ «ْاع١ٝ» ١ٺايع١ًُٝ اييت تتُتٻع بٜٗٛٸ «اجملا٫ت»أٚ  «ايؿطٚع»ٖٛ 

ٖٚٞ إٔ َكطًض ايػابل ٚاي٬سل ٗ  ،٫ٚ بأؽ َٔ ايتصنرل ٖٓا بٗصٙ ايٓكط١

ؾإٕ إع٢ٓ ; كبض ٚايبػ٘ قس اغتعٌُ إٍ سٛس َا َع٢ٓٶ َػاٜط ٕعٓاُٖا إتعاضفاي

إتعاضف شلصٜٔ إكطًشٌ ٜػتعٌُ ٗ ايتكسټّ ع٢ً ايتذطب١ اؿػٸ١ٝ، ٚايتأخټط عٔ 

ايتذطب١ اؿػٸ١ٝ، ٚتٛقٝـ ْٛعٌ كتًؿٌ َٔ ايعًِ أٚ ا٫عتكاز أٚ ايكه١ٝ ٚاؿهِ. 

ٚاؿهِ ايػابل ٖٛ ايصٟ ٫ ٜهٕٛ اعتباضٙ أٚ تدلٜطٙ إعطٗ  إٕ ايعًِ ٚإعتكس ٚايكه١ٝ

ِٸ اؿكٍٛ عًٝٗا ٚتدلٜطٖا َٔ خ٬ٍ فطٸز  َټ»ضّٖٓا بايتذطب١ اؿػٸ١ٝ، ٚإِا ٜت  (19)«ٌايتأ

. أَا ايعًِ ٚإعتكس (21)«ا٫ختباض اـٝايٞ»أٚ  «ايتذطب١ ايص١ٖٝٓ»ٚايعك١ْٝ٬ أٚ  (20)«طايتسبټ»ٚ

ؾٗٛ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ قُٝت٘ ٚاعتباضٙ إعطٗ َسّٜٓا يًتذطب١ ٚايكه١ٝ ٚاؿهِ اي٬سل 

 اؿػٸ١ٝ، ٚوكٌ ع٢ً تدلٜطٙ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ. 
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إ٫ٓ إٔ ٖصٜٔ إكطًشٌ قس اغتٴع٬ُ ٗ ايكبض ٚايبػ٘ َع٢ٓٶ أخلٸ، ٖٚٛ 

عٔ إعطؾ١ َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ )ايعًِ(، ٚإعطؾ١ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ )ايعًِ بايعًِ(.  عباض٠ْ

ِٷ َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ، ٫ ٜتٖٛقـ ؼٗكك٘ ع٢ً  َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ؾإٕ إعطؾ١ ايػابك١ عً

ايبػ٘ ايتاضىٞ يًعًِ َٛضز ايبشح. ٚبعهؼ شيو إعطؾ١ اي٬سك١ ـ اييت ْؿهٌِّ 

ِٕ ٜتٖٛقـ ٚدٛزٙ ع٢ً ايتشٗكل اـاضدٞ ٚايبػ٘  تػُٝتٗا بـ )ؾًػؿ١ ايعًِ( ـ، ؾٗٞ ْٛعٴ عً

عًِ »ايبشح. طبكّا شلصا إع٢ٓ َٔ ايػابل ٚاي٬سل هب عٳسټ ايتاضىٞ يًعًِ َٛضز 

ْٛعّا َٔ إعطؾ١ ايػابك١; إش ستٸ٢ يٛ نإ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ ْٛعّا َٔ ايعًِ  «إعطؾ١

ايتذطٜيب ـ نُا ٜسٸعٞ نٛأٜ ـ ؾإْ٘ ٫ ٜتٖٛقـ ع٢ً ايبػ٘ ايتاضىٞ يًعًِ ٚزضاغ١ 

١ ٚتأخټطٙ عٓٗا. ٚنُا أؾٳطٵْا غابكّا ؾإٕ َٛنٛع تاضٜذ ايعًِ، ضغِ تٛٗقؿ٘ ع٢ً ايتذطب

زضاغ١ إعطؾ١ بٗصا إع٢ٓ يٝػت عًُّا َع٢ٓ اجملاٍ ايعًُٞ إؿتٌُ ع٢ً ١ٜٖٛ غاض١ٜ 

ٝات إٛدٛز٠ ٗ أشٖإ ْٚاع١ٝ َٚػتك١ًٓ عٔ ايعًُا٤، بٌ ٖٛ آساز ايكهاٜا ٚإتبٓٸ

سك١ ّهٔ اعتباض عًِ إعطؾ١ عًُّا ا٭ؾطاز. ٚطبكّا شلصا إع٢ٓ َٔ إعطؾ١ ايػابك١ ٚاي٬

َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ، ايصٟ ٜهٕٛ َٛنٛع٘ ـ أٚ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ أسس َٛنٛعات٘ ا٭ق١ًٝ 

١، ٚيٝؼ ايعًِ َع٢ٓ ـ عباض٠ّ عٔ ايعًِ َع٢ٓ ايكه١ٝ أٚ إتبٓٸ٢، ايصٟ ٖٛ ساي١ْ ْؿػٝٸ

طؾ١ اييت تهٕٛ َٔ اجملاٍ أٚ ايؿطع ايعًُٞ. ٚعًٝ٘ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛعٷ َٔ إع

 . (22)غٓذ ايعًّٛ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ، ضغِ نْٛٗا َٔ إعطؾ١ ايػابك١

َٸ١;  تٓكػِ اٱبػتُٝٛيٛدٝا أٚ عًِ إعطؾ١ إٍ قػٌُ أٚ ْٛعٌ، ُٖٚا: ايعا

ِٸ عح َطًل إتبٓٸ ٝات ٚايكهاٜا، ٗ سٌ إٔ إعطؾ١ ٚاـاقٸ١. ٚٗ إعطؾ١ ايعا١َ ٜت

 ٝات أٚ ايكهاٜا.ّا َٔ إتبٓٸاـاق١ تبشح ْٛعّا خاقٸ

ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إٕ َعطؾ١ ايسٜٔ تبشح ٗ ق١ُٝ ٚاعتباض أٚ ايتدلٜط إعطٗ 

ٝات، ٚنصيو بؿإٔ ٝات ٚايكهاٜا ايس١ٜٝٓ، ٚإَهإ ٚأغًٛب تدلٜط ٖصٙ إتبٓٸيًُتبٓٸ

ٝٳِ ٚاعتباض أٚ ايتدلٜط إعطٗ يًكه اٜا ايتؿهٝو ايسٜين. َٚعطؾ١ ا٭خ٬م تبشح بؿإٔ قٹ

ٝات ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإَهإ ٚأغًٛب تدلٜطٖا، ٚنصيو ٗ َٛضز خكٛم ٚإتبٓٸ

ايتؿهٝو ا٭خ٬قٞ. إٕ َعطؾ١ ايسٜٔ بٗصا إع٢ٓ ٖٞ غرل َعطؾ١ ايسٜٔ بإع٢ٓ إٓٛٛض 

ؾًػؿ١ »أٚ قػِ َٔ  ؿرل َعطؾ١ ايسٜٔ إٍ ْٕٛعًسنتٛض غطٚف. ؾإٕ ايسنتٛض غطٚف ٜي

َٔ إعطؾ١، ٗ سٌ  «قػُّا»أٚ  «ؾطعّا»١ٝٓ بٛقؿٗا ، ٜهٕٛ َٛنٛع٘ إعطؾ١ ايسٜ«ايعًِ
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إٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بإع٢ٓ إتكسِّّ ْاٚط٠ْ إٍ آساز إتبٓٸٝات ٚايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ايٓاٚط٠ إٍ 

 فُٛع١ ا٭ؾٗاّ ٚإسضنات ٚتؿػرلات ايعًُا٤ يًسٜٔ َٔ َكازض إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. 

  إعطؾ١ٝ ث٬ث١ آضا٤ دٖٛط١ٜ:ٖٓاى ٗ َا ٜتعًٓل بطبٝع١ َٚا١ٖٝ إعاٜرل

ٚٸٍ ، ٖٚٞ ايط١ٜ٩ اييت تدلِّض إعطؾ١ ٗ إطاض اَتجاٍ (23)«ايٓعع١ ايٛٚا٥ؿ١ٝ»: ايطأٟ ا٭

. ٚطبكّا شلصٙ ايط١ٜ٩ (24)«إعطٸف»ايٛٚا٥ـ اييت تكع ٗ َكاّ انتػاب إعطؾ١ ع٢ً عاتل 

يٓٛاٖٞ ٚاٱيعاَات، تهٕٛ إعاٜرل إعطؾ١ٝ َٔ غٓذ ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ٚا٭ٚاَط ٚا

ٝات. ٚتعٌُ ع٢ً بٝإ أٚ إبطاظ ٚٚا٥ؿٓا ايعك١ْٝ٬ ٗ َكاّ قبٍٛ أٚ ضؾض ايكهاٜا ٚإتبٓٸ

 .(25)ٚإٕ أسس أِٖ إُجًٌِّ شلصا إٓٗر ايؿهطٟ ٗ إعطؾ١ إعاقط٠ ٖٛ )تؿٝع ٖٛمل(

، ٚإْ٘ ٜٓهط إَهإ تعطٜـ ايتٛدٝ٘ (26)«غرل ايٛٚا٥ؿٞ»: ٖٛ ايطأٟ ايطأٟ ايجاْٞ

ايٓاٚط٠ إٍ  «ايٛٚا٥ـ»ٕعطٗ ٗ اٱطاض إصنٛض، ٜٚط٣ إٔ إعاٜرل إعطؾ١ٝ ٫ تبِّٔ ا

 .(28)َٔ أبطظ إساؾعٌ عٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ (27)ٝات. ٜٚٴعتدل )أيػتٕٛ(قبٍٛ أٚ تكِٝٝ إتبٓٸ

، َع٢ٓ أُْٗا ٜسٻعٝإ إٔ (29)«تتُشٛضإ سٍٛ ا٫عتكاز»إٕ ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ 

 .«إعطِّف»أٚ  «إعتكٹس»، ٚيٝؼ «إعطؾ١»أٚ  «ا٫عتكاز»طؾ١ٝ ٖٛ َٛنٛع ايتكُٝٝات إع

ِٸ َؿّٗٛ ٗ عًِ إعطؾ١ (30)«إتُشٛض سٍٛ ايؿه١ًٝ»: ايطأٟ ايجايح ، ٜكٍٛ: إٕ أٖ

إعطؾ١ٝ، أٚ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ هب ع٢ً ايؿها٥ٌ  «ايطش١ًٜ»ٚ «ايؿه١ًٝ»ٖٛ َؿّٗٛ 

ثٗا إعطؾ١ٝ. تػع٢ ْاع١ْ َٔ عًُا٤ ٚايطشا٥ٌ إعطؾ١ٝ إٔ تؿٚهٌ دع٤ّا َٔ أعا

إعطؾ١، ايصٜٔ ٜٓععٕٛ إٍ ايؿه١ًٝ َٔ خ٬ٍ تعطٜـ غا٥ط إؿاِٖٝ إعطؾ١ٝ، َجٌ: 

َؿّٗٛ ايتدلٜط ٚا٫عتكاز، ٗ إطاض ايؿها٥ٌ إعطؾ١ٝ، تط٣ ٖصٙ اؾُاع١ إٔ إعطؾ١ اييت 

ٚٸ٫ّ ٚبا  «إعتكٹس»ٌ بٳيصات َٔ قٹتتُشٛض سٍٛ ايؿه١ًٝ تؿٚهٌ َٛنٛع ايتكُٝٝات إعطؾ١ٝ أ

ِٸ إُجًٌِّ ايباضظٜٔ شلصٙ ايط١ٜ٩ ٗ «إعطٻف»أٚ  «ا٫عتكاز»، زٕٚ «إعطِّف»أٚ  . ٚإٕ أسس أٖ

 . (31)إعطؾ١ إعاقط٠ ٖٞ )يٝٓسا ظاغػبػهٞ(

إٕ ٖصٙ اٯضا٤ ايج٬ث١ َتٓاٚط٠ْ َع اٯضا٤ إؿاب١ٗ شلا ٗ ؾًػؿ١ ا٭خ٬م; إش ٖٓاى 

ٜرل ا٭خ٬ق١ٝ ث٬ث١ آضا٤ أغاغ١ٝ ٗ ؾًػؿ١ ا٭خ٬م أٜهّا. طبكّا يًطأٟ بؿإٔ َا١ٖٝ إعا

، ٫ تهٕٛ ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات (32)«ايٓعع١ ايٛٚا٥ؿ١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ»ا٭ٍٚ، إعطٚف بـ 

١٦ إِا تعتدل ٚاسس٠ّ َٔ ١ٓ ٚايػِّػٳا٭خ٬ق١ٝ تابع١ّ يٓتا٥ر ايعٌُ زا٥ُّا، ٚإٕ ايٓتا٥ر اَؿ

ٚٵضّا ٗ ؼسٜس ا٬ٕسٛات اييت تٴها ف إٍ غا٥ط ا٬ٕسٛات ا٭خط٣، اييت تًعب زٳ
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ْٵت(.  ايٛٚٝؿ١ ا٭خ٬ق١ٝ. َٚٔ أبطظ إساؾعٌ عٔ ٖصا ايطأٟ )عُا٥ٌْٛٝ نا

، ٜكٍٛ: إٕ ايهطٚضات (33)«ا٫غتٓتاد١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ»ٚايطأٟ اٯخط، إعطٚف بـ 

١٦ ُاَّا، ١ٓ ٚايػِّػٳاَؿٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ أٚ قٛاب١ٝ ٚخطأ ا٭عُاٍ تابع١ْ يٓتا٥ذٗا 

ٌٷ ٜتٻ كـ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ بأْ٘ ٚادبٷ أٚ قٛٛض أٚ قا٥ب أٚ ٚيٝؼ ٖٓاى عُ

خاط٧ بػضٸ ايٓٛط عٔ ْتا٥ذ٘. إٕ )درلَٞ بٝٓتاّ( ٚ)غتٝٛضات ٌَٝ( َٔ إ٪غِّػٌ 

 .(34)«َصٖب إٓؿع١»باغِ  «ا٫غتٓتاد١ٝ»يطٚا١ٜٺ خاق١ عٔ 

، َع٢ٓ أُْٗا «ٜتُشٛضإ سٍٛ ايعٌُ»غتٓتٓادٌٝ إٕ ن٬٘ َٔ ايٛٚا٥ؿٌٝ ٚا٫

 ٜصٖبإ إٍ ا٫عتكاز بإٔ َٛنٛع ايتكِٝٝ ا٭خ٬قٞ ٖٛ ايعٌُ. 

، ٜكٍٛ: إٕ َٛنٛع ايتكُٝٝات (35)«أخ٬م ايؿه١ًٝ»ٚايطأٟ ايجايح، إعطٚف بـ 

ٚٸ٫ّ ٚبايصات ؾها٥ٌ ٚضشا٥ٌ ْؿػٝٸ ١، ٖٚٞ َٓؿأ ايعٌُ، ٚيٝػت ايعٌُ ا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ أ

١ يؿاعٌ شيو ايعٌُ. ٜٚٴعٳسٸ ٚإٕ اؿهِ ا٭خ٬قٞ يًعٌُ تابعٷ يًدكا٥ل ايٓؿػٝٸ ْؿػ٘،

 )أضغطٛطايٝؼ( َٔ أبطظ إساؾعٌ عٔ أخ٬م ايؿه١ًٝ. 

ٚٵض  ٚأَا إعطؾ١ َٔ ايٓٛع ايجايح أٚ اٱبػتُٝٛيٛدٝا ؾٝكع ايػ٪اٍ ؾٝٗا عٔ ايسٻ

ٛټضْا إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ َطتب ٌٕ ايصٟ تًعب٘ ٖٓا؟ ٗ تك ٌٸ عجٓا بؿه ْ٘ َش

 ١ اييت ّهٔ إقاَتٗا يكاحل ٖصا إسٻع٢ ٖٞ: ناٌَ. ٚإٕ بعض ا٭زٓي

ٚٸ٫ّ ٔٷ إٍ سٛس أ َٳسٜ ٛټٍ ايعًُٞ، ٚع٢ً اـكٛم إشا نإ َٔ ْٛع٘ ايجٛضٟ،  : ايتش

ٛټ ٝٳِ إعطؾ١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ ايتشكٝل ايعًُٞ ٚتِٓٛٝ نبرل إٍ ؼ ٍ إعاٜرل ٚايكٹ

ٝٳِ إعطؾ١ٝ ايػا٥س٠ ٚا١ُٕٓٝٗ ع٢ً غًٛى ايعًُا٤ ٗ زا٥ط٠ ايبشح غًٛى ايعً ُا٤. إٕ ايكٹ

ٝٳِ ؾُٔ ايعبح تٛٗق ع ٚايتشكٝل إِا تتبًٛض ٗ َػاض ايتشكٝل، َٚا مل تتػٝٻط ٖصٙ ايكٹ

ٛټ ٛټ٢ إشا سكٌ تػٝټضٟ ٚاؾٖٛطٟ ٚايبٟٓٝٛ ٗ ايعًِ. ٚستٸصٵٍ اَؾايتػٝرل ٚايتش ٍ ٗ ط ٚؼ

ٛټعطؾ١ ؾإٕ شيو ايتػٝټغا٥ط ؾطٚع إ ٍ إِا غٝ٪ثِّط ٗ ايعًِ َٛضز ايبشح ؾُٝا يٛ ط ٚايتش

ٝٳِ إعطؾ١ٝ إكبٛي١ يس٣ ايعًُا٤ ٗ شيو ايعًِ، أٚ أعًٓت عٔ ٚدٛب تٛٚٝـ  زلشت ايكٹ

 َعطٝات ْٚتا٥ر غا٥ط ايعًّٛ ٗ ايعًِ َٛضز ايبشح. 

ٛٵفٹ ُٸ١ٝ، ٚيهٓٸٗا مل تػتٳ سٖكٗا بايؿطح  أض٣ إٔ ٖصٙ َػأي١ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

ٚايتؿكٌٝ ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ نُا ٜٓبػٞ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ إسٸع٢ ايعاّ 

ٛټ ّٸيٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، اييت تط٣ ٗ ؼ ٌٕ عا ٛٸٍ  ٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ تابعّا بؿه يتش
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ٝٳِ ب ٝٳِ إعطؾ١ٝ أٜهّا; ٭ٕ ٖصٙ ايكٹ ٛټٍ ايكٹ ٚٵضإعاضف غرل ايس١ٜٝٓ، ٜؿٌُ ؼ ٌ ٖا ُجِّسٳ

ٝٳِ تًعب  ٚٵضدع٤ّا َٔ إعاضف غرل ايس١ٜٝٓ أٜهّا. إ٫ٓ إٔ ٖصٙ ايكٹ ّا خاقٸّا ٚؾطٜسّا ٗ ٖصا زٳ

ٛټ ٍ ٗ غا٥ط إعاضف ايبؿط١ٜ إٔ ٜهٕٛ َ٪ثِّطّا ٗ إعاضف ايس١ٜٝٓ ايؿإٔ; إش يٛ أضاز ايتش

ؾإٕ فطٸز  يًُعاٜرل إعطؾ١ٝ إكبٛي١ يس٣ عًُا٤ ايسٜٔ إٔ تأشٕ بصيو. ٚع٢ً ٖصا ٬ بٴسٻؾ

ٛټ ٛٻٍ بٳايتش ٝٳِ إعطؾ١ٝ يعًُا٤ ايسٜٔ مل تتش سٴ، ئ عٵٍ ٗ إعاضف غرل ايس١ٜٝٓ، َا زاَت ايكٹ

ٛټ ٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚع٢ً إكًض ايسٜين ٗ ايسضد١ ٜهٕٛ شلا تأثرلٷ ٚإع ٚاختٝاضٟ ٗ ؼ

ٝٳِ إعطؾ١ٝ ا١ُٕٓٝٗ ُٻت٘ ع٢ً فطٸز إق٬ح ايكٹ ٖٹ ع٢ً ايػًٛى ايعًُٞ  ا٭ٍٚ إٔ ٜطٚنع 

 يعًُا٤ ايسٜٔ. 

إٕ َؿه١ً عًُا٤ ايسٜٔ ٫ تكتكط ع٢ً فطٸز عسّ ؾُِٗٗ يعًّٛ ايعكط ؾك٘، 

ٝٳِ  بٌ إِْٗ ستٸ٢ يٛ ؾُٗٛا ٖصٙ ايعًّٛ ئ ٜعًُٛا ع٢ً تٛٚٝؿٗا ٗ ؾِٗ ايؿطٜع١; ٭ٕ ايكٹ

ايؿطٜع١;  إعطؾ١ٝ اييت ٜتٻبعْٛٗا ٗ ؾِٗ ايؿطٜع١ ٫ تػُض بتٛٚٝـ ٖصٙ ايعًّٛ ٗ ؾِٗ

ٝٳِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات إعطؾ١ٝ ٖٞ اييت تكٍٛ يعًُا٤ ايسٜٔ َا ٖٞ  ؾإٕ ايكٹ

نطٚضات )ٚقٛٛضات( ايعًّٛ غرل ايس١ٜٝٓ اييت هب تعًُٗٗا؟ َٚا ٖٞ ايهطٚضات 

)ٚاحملٛٛضات( اييت هب تٛٚٝؿٗا ٗ ٖصٙ ايعًّٛ؟ َٚا ٖٞ نطٚضات )ٚقٛٛضات( 

َكاضْتٗا َع َعطٝات ٖصٙ ايعًّٛ؟ ٚنٝـ هب  ؾُِٗٗ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ، اييت هب

ايهطٚض٠؟ ٚإٕ ا٫خت٬ف ٚا٫نططاب ٚايتؿٜٛـ  تٵاغت٬ٗى تًو إعطٝات إشا اقتهٳ

 ٌٕ ٛټ٫ت اؿاق١ً ٗ ايعًّٛ ايبؿط١ٜ ٜعٛز بؿه ايصٟ ْطاٙ ٗ اٱع٬ٕ ايسٜين ػاٙ ايتش

ٝٳِ إعطؾ١ٝ.   ض٥ٝؼ إٍ اخت٬ف آضا٥ِٗ ٗ َا ٜتعًٓل بايكٹ

غبٌٝ إجاٍ: يٛ أخصْا بٓٛط ا٫عتباض ايطأٟ إعطٗ ايكا٥ٌ بأقاي١ أٚ سذٸ١ٝ  ؾع٢ً

ِٵ قط١ْٜٓ  ايٛٗٛض، ٚايصٟ ٜكٍٛ بإٔ ايعك٤٬ ٜبٕٓٛ ع٢ً سذٸ١ٝ ٚاٖط ا٭يؿاٚ َا مل تُك

ُٳ «قطع١ٝ» ٓا ٖصٙ ايكاعس٠ إٍ ايطأٟ إعطٗ اٯخط، ايصٟ ٜط٣ ُٵع٢ً اـ٬ف، ؾًٛ ن

ٟٸ ٚٓٸ١ٝ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ، ؾ ٚٵضإٕ ايٓتٝذ١ اييت غٓكٌ إيٝٗا ٖٞ ٚدٛب عسّ ٚدٛز أ  زٳ

يًعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٗ ؾِٗ ايؿطٜع١، ٚإٔ عًٝٓا إٔ ٫ ْطؾع ايٝس عٔ ٚاٖط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ 

اعتُازّا ع٢ً ْتا٥ر ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ عًُا٤ ايسٜٔ، ستٸ٢ إشا ناْٛا 

ٚٚؿٛا َعطٝات ٖصٙ ايعًّٛ ٗ َتدكِّكٌ ٗ فاٍ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ، ٫ ولٸ شل ِ إٔ ٜٛ

ِٛط»ؾِٗ ايؿطٜع١. إٕ ٖصا  إعطٗ وٍٛ زٕٚ ا٫ٖتُاّ اؾازٸ ٚإٓاغب يعًُا٤ ايسٜٔ  «اَؿ
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بايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ، نُا أْ٘ ّٓع َٔ تٛٚٝـ َعطٝات ٖصٙ ايعًّٛ ٗ ؾِٗ ٚتؿػرل 

 ًّٛ. ايؿطٜع١، ستٸ٢ إشا نإ ايعامل ايسٜين َتدكِّكّا ٚعإّا بتًو ايع

ٝٳِ إعطؾ١ٝ ؾإٕ فطٸز ايتعطټف ع٢ً ايعًّٛ  ِٸ ايتكطټف ٗ ٖصٙ ايكٹ ٚعًٝ٘ َا مل ٜت

ُٻكّا ٚؽكټكّٝا ـ ئ هسٟ ْؿعّا. ٖٚهصا ّهٔ يٓا إٔ  غرل ايس١ٜٝٓ ـ َُٗا نإ َع

ْػتٓتر إٔ إؿه١ً اييت تٛادٗٓا ٗ َكاّ عكط١ْ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ قبٌ إٔ تهٕٛ ْاؾ١٦ 

 . «عًِ ايعطؾ١»تٓؿأ عٔ  «ًِؾًػؿ١ ايع»عٔ 

: ّهٔ ايعجٛض ع٢ً ايهجرل َٔ عًُا٤ ايسٜٔ ايصٜٔ ٜتُتٻعٕٛ بآط٬ٕع ٚاغع ٚثاّْٝا

ِّ ع١، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ْط٣ َعاضؾِٗ ايس١ٜٝٓ َتؿاب١ٗ إٍ ع٢ً َعًَٛات غرل ز١ٜٝٓ َتٓ

٢ ْكض سٛس َا، أٚ أْٗا ٫ ؽتًـ ؾُٝا بٝٓٗا اخت٬ؾّا ًَشّٛٚا. ٖٚصا خرلٴ ؾاٖسٺ عً

ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘; ٭ٕ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ تط٣ إٔ تأثرل إعطؾ١ ايبؿط١ٜ ع٢ً 

ٌّ»إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ أَطٷ  ٟٸ»ٚ «قٗط ٛٻعٞ إٔ إعطؾ١ ايبؿطٜٸ، ٚتسٻ«٫ إضاز يت يس٣ ١ إشا ؼ

ؾدٕل ؾإٕ َعطؾت٘ ايس١ٜٝٓ غٛف تتػٝٻط، ؾا٤ شيو أّ أب٢. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ أْهط إٔ 

ٌّبعض ايتٛ عٔ  ، ٫ٚ إضازٟ، ٚخاضزٷاقٌ بٌ إعطؾ١ ايبؿط١ٜ ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ قٗط

غٝطط٠ ايبؿط، ٚيهٓٸٞ ٫ أتٻؿل َع ايطأٟ ايكا٥ٌ بإٔ َعطؾ١ ايؿدل غرل ايس١ٜٝٓ إشا 

تػٝٻطت ؾإٕ َعطؾت٘ ايس١ٜٝٓ غٛف تتػٝٻط ٫ قاي١; إش يٝؼ ا٫ضتباٙ بٌ إعطؾتٌ تطابطّا 

اختٝاضٟ زا٥ُّا. ٚبعباض٠ٺ أخط٣: َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ْكػِِّ اضتباٙ ايؿطٚع نطٚضّٜا ٚقٗطّٜا ٚغرل 

ٌٸ  إدتًؿ١ يًُعاضف ايبؿط١ٜ إٍ ْٛعٌ: اختٝاضٟ; ٚغرل اختٝاضٟ، َٚٓاقؿ١ سهِ ن

ٌٸ عٔ اٯخط.  ٌٕ َػتك  ٚاسس َٔ ٖصٜٔ ايكػٌُ بؿه

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿ٤ٞ ايصٟ ؼتاز إيٝ٘ ْٛط١ْٜ َجٌ: ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ يٝؼ ٖٛ 

طٸز بٝإ تأثرل إعاضف ايبؿط١ٜ ع٢ً إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚإِا َهاؾّا إٍ شيو ـ أٚ قبٌ ف

١ تسعٛ عًُا٤ ايسٜٔ إٍ تٛٚٝـ إعاضف َٔ إثبات ٚدٛز نطٚض٠ َعطؾٝٸ ٫ بٴسٻشيو ـ 

ايبؿط١ٜ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، أٚ تؿطض شيو عًِٝٗ، َع٢ٓ إٔ إٛنٛع ايصٟ هب ع٢ً 

إٔ ت٪ثِّط ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٫  «هب»ت٘ ٖٛ إٔ إعاضف غرل ايس١ٜٝٓ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٔ تجب

، ٫ٚ إٔ تاضٜذ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٜٴجبت إٔ «ٚاقعّا»إٔ ٖصٙ إعاضف ت٪ثِّط ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ 

ايعًُا٤ ايػابكٌ ناْٛا ٜكُٕٝٛ َعطؾتِٗ ايس١ٜٝٓ ع٢ً أغاؽ َعطؾتِٗ غرل ايس١ٜٝٓ. ٫ 

ز زضاغ١ تاضٜذ إعطؾ١ إعطؾ١ٝ َٔ خ٬ٍ فطٻ «ايهطٚض٠»ٖصٙ ّهٔ إثبات أٚ تدلٜط 
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ّٸ عًُا٤ إعطؾ١; إش  ايس١ٜٝٓ، ٚٗ اؿكٝك١ إٕ إثبات ٚدٛز َجٌ ٖصا إعٝاض ٖٛ َٔ َٗا

َٔ َػا٥ٌ عًِ إعطؾ١، ٚيٝػت َٔ َػا٥ٌ ؾًػؿ١ ايعًِ، ضغِ إٔ  تعتدل ٚاسس٠ّ

ٍ ٚدٛز َجٌ ٖصا إعٝاض ٜؿتكط إٍ انتؿاف َجٌ ٖصا إعٝاض ٚاْتباٙ ايعامل إعطٗ إ

ٍٕ ٟٸ سا ُټل ٗ تاضٜذ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚع٢ً أ ٔٷ  ايتع ؾإٕ لاح ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ضٖ

 بٓكس أخ٬م ا٫دتٗاز أٚ ا٭خ٬م اؿان١ُ ع٢ً ايتؿهرل ٚايبشح ايسٜين. 

يت ١ ـ اي: إٕ ؾ٬غؿ١ ايعًِ إِا ٜتُٖهٕٓٛ َٔ انتؿاف ايتٛقٝات إٓٗذٝٸٚثايجّا

ٖٞ َٔ غٓذ إعاٜرل إعطؾ١ٝ ـ َػاعس٠ ايٓٛطٜات إعطؾ١ٝ، ٜٚعطنْٛٗا ع٢ً ايعًُا٤ 

إٓطك١ٝ ٖٞ غرل  «ايهطٚضات»بٛقؿٗا إٓٗر ايكشٝض ٗ ايتشكٝل ايعًُٞ. ٚإٕ نٕٛ 

إٓطك١ٝ إِا ّهٔ َٔ  «ايهطٚضات»ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٔ اغتٓتاز  «ايهطٚضات»

ٟٷ «ايهْٝٓٛات»  . «ؾًػؿ١ ايعًِ»َٔ ، ٚيٝؼ «َعطٗ»، ضأ

ٖٞ ْػب١ إػتًٗو  «عًِ إعطؾ١»إٍ  «ؾًػؿ١ ايعًِ»َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ؾإٕ ْػب١ 

إٍ إٓتر. ٜهططٸ ؾ٬غؿ١ ايعًِ إٍ اغت٬ٗى ايٓٛطٜات إعطؾ١ٝ، ٚإٔ ٜطاعٛا ؾإٔ 

ٞٸ ٝٳِ إعطؾ١ٝ ٗ ؼكٝكاتِٗ ايؿًػؿ١ٝ، ٚإ٫ٓ ؾإٕ ْؿاطِٗ ايعًُ غٝؿكس تدلٜطٙ  ايكٹ

. ٚعًٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ بتكسټّ عًِ إعطؾ١ ع٢ً ْٝع ايعًّٛ ايعك٬ْٞ

ٝٳِ  ٚايؿطٚع ايؿًػؿ١ٝ، َا ؾٝٗا ؾًػؿ١ ايعًِ أٜهّا; إش َٔ زٕٚ اؾذلاض إعاٜرل ٚايكٹ

 إعطؾ١ٝ ٫ ّهٔ ٚنع سذٕط ع٢ً سذٕط، ستٸ٢ ٗ ؾًػؿ١ ايعًِ ْؿػٗا. 

 

َٸ١ ايسخ١ًٝ ٗ ؾِٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، ٚايكٍٛ إٕ َٔ بٌ إٛ نٛعات اشلا

 ُٙ بٗا، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ ْعجط ع٢ً تٛنٕٝض شلا ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، اضتبا

ٝٸ١ ؾًػؿ١ ايعًِ. ٚايػ٪اٍ ٖٓا: ٌٖ ؾإٔ «تاضٜذ ايعًِ»بـ  «ؾًػؿ١ ايعًِ» ، أٚ ؾإٔ ٚآي

عًِ، أٚ ّهٔ يؿًٝػٛف ايعًِ، تاضٜذ اي «بٝإ»ٚ «تٛقٝـ»ؾًٝػٛف ايعًِ ٖٛ فطٻز 

ٚولٸ ي٘ َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ، إٔ ٜكسض ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، ٜٚعٌُ ع٢ً إضؾاز ايعًُا٤ 

 ٔ؟ َعٝٻ إٍ إَٔط أٚ أغًٛبٺ

، ٚاخت٬ؾٗا «ؾًػؿ١ ايعًِ»ٖٓاى اخت٬فٷ بٌ ؾ٬غؿ١ ايعًِ ٗ بٝإ ؾإٔ َٚٓعي١ 

َٔ تكٓٝـ ؾًػؿ١ ايعًِ نُٔ   بٴسٻ٫. ٚايبشح ٜسٚض سٍٛ َا إشا نإ «تاضٜذ ايعًِ»عٔ 
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، َٚا إشا ناْت ١َُٗ «ايتؿطٜع١ٝ»ٚ «إعٝاض١ٜ»أّ نُٔ ايعًّٛ  «ايتٛقٝؿ١ٝ»ايعًّٛ 

ايؿ٬غؿ١ ٖٞ تٛقٝـ ٚبٝإ َانٞ ٚسانط ايعًِ أّ تكسِٜ ايٓكا٥ض بايٓػب١ إٍ 

 ٕٚاشا ٖٛ بٗصٙ ،ايعًِ «ن١ْٛٓٝ»َػتكبٌ ايعًِ. ٌٖ ؾًػؿ١ ايعًِ تبِّٔ يٓا نٝؿ١ٝ 

أّ أْٗا تبٌ يٓا ايهٝؿ١ٝ اييت هب يًعًِ إٔ ٜهٕٛ عًٝٗا؟ َع٢ٓ ٌٖ  ،ايهٝؿ١ٝ

إٛنٛع ايصٟ ٜبشج٘ ؾ٬غؿ١ ايعًِ ٖٛ ايعًِ ٗ َكاّ ايتعطٜـ )ايعًِ إجايٞ( أّ ايعًِ ٗ 

 َكاّ ايتشٗكل )ايعًِ إٛدٛز(؟ 

ٟٸ َٛاد١ٗٺ  ٚؽايـ، بٌ إُْٗا ٜه٬ُٕ يٝؼ ٖٓاى بٌ ايتٛقٝـ ٚايتبٌٝ أ

ٌٕ ؾإْ٘ بٌ ايتٛقٝـ ٚايتبٌٝ َٔ د١ٗٺ ٚبٌ ايتٛق١ٝ  بعهُٗا. ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ تكاب

 َٔ د١ٗٺ أخط٣; إش إٕ ا٭َط ٫ ىطز َٔ إسس٣ سايتٌ:

ؾإَا إٔ تعٌُ ؾًػؿ١ ايعًِ ع٢ً تٛقٝـ ٚتبٌٝ ايعًِ، ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ غتهٕٛ 

ددل عٔ ٚنع ايعًِ نُا ، ٚتػتددل ٚتٴ«إٛدٛز»ْٛطٜات ٖصا ايعًِ ْاٚط٠ّ إٍ ايعًِ 

. ٚؾًػؿ١ ايعًِ بٗصا إع٢ٓ َطتبط١ْ ُاّ ا٫ضتباٙ بتاضٜذ ايعًِ، ٚايؿطم «ٜهٕٛ»ٚ «نإ»

ايكا٥ِ بٝٓٗا ٚبٌ تاضٜذ ايعًِ ٜهُٔ ٗ إٔ تاضٜذ ايعًِ ٜعٌُ ع٢ً فطٻز تٛقٝـ 

ٛټ٫ت ايع١ًُٝ ١ إٍ ٜٚعٌُ ع٢ً تكطٜطٖا ٚبٝاْٗا، ٗ سٌ إٔ ؾًػؿ١ ايعًِ، باٱناؾ ،ايتش

ايتٛقٝـ ٚايتكطٜط، تكسِّّ بٝاّْا ؾًػؿّٝا َتٓاغبّا َع تاضٜذ ايعًِ أٜهّا. ٚع٢ً سسٸ تعبرل 

بعض ؾ٬غؿ١ ايعًِ: إٕ ؾًػؿ١ ايعًِ تعٌُ ع٢ً إق٬ح تاضٜذ ايعًِ َٔ ايٓاس١ٝ 

 . (36)«ايعك١ْٝ٬»

ٛټ ضٖا بؿإٔ َا١ٖٝ ؾًػؿ١ ايعًِ ؾٗٞ ايكٍٛ بإٔ أَا اؿاي١ ايجا١ْٝ اييت ّهٔ تك

ِٕؾ ٟٸ ًػؿ١ ايعًِ عباض٠ْ عٔ عً ٞٸ َعٝاض ، َٔ قبٌٝ: عًِ إٓطل ٚإعطؾ١ ٚؾًػؿ١ ٚتؿطٜع

ٖٓا تهٕٛ ايٓٛطٜات ؾٝ٘ ْاٚط٠ّ إٍ   «هب»، ٚتكٍٛ يٓا نٝـ «ايعًِ إجايٞ»ا٭خ٬م، 

يًعًِ إٔ ٜهٕٛ؟ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜؿتسٸ اغتٓاز ؾًػؿ١ ايعًِ ع٢ً تاضٜذ ايعًِ، ٚاغتٓتاز 

، ٚايصٟ ٜعتدل َٔ قٹبٳٌ ايهجرل َٔ ايؿ٬غؿ١ ـ َِٚٓٗ: «١ْٛٓٝايه»َٔ  «ايٛدٛب»

 ايسنتٛض غطٚف ـ ْٛعّا َٔ إػايط١ إٓطك١ٝ. 

َٚٔ بٌ ا٫ْتكازات اييت شنطٖا بعض ايٓاقسٜٔ ع٢ً ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ٖٛ 

ايكٍٛ بأْٓا َٔ خ٬ٍ زضاغ١ تاضٜذ عًِ ايؿك٘ ٚغًٛى ايؿكٗا٤ ايػابكٌ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ 

ٟٸ تٛق١ٝٺ ْكسَِّٗا يًؿكٗا٤ إعاقطٜٔ، أٚ ايصٜٔ غٝأتٕٛ ٗ ـ ٫  ّهٔ يٓا إٔ نطز بأ
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إػتكبٌ، ٚايكٍٛ شلِ بإٔ عًِٝٗ غًٛى ٖصا ايططٜل ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ. 

ؾًٛ إٔ ايؿكٗا٤ ايػابكٌ ٗ َكاّ اغتٓباٙ ا٭سهاّ قس اغتؿازٚا َٔ ايعًّٛ غرل 

ع١ًُٝ أٚ ؾًػؿ١ٝ ٚن١َٝ٬، ٫ ٜهٕٛ شلصا  اتٺع٢ً ْٛطٜٸايس١ٜٝٓ، ٚاعتُسٚا ٗ ؾتاٚاِٖ 

١ٝ بايٓػب١ إٍ ايؿكٗا٤ إتأخِّطٜٔ. إٕ زضاغ١ تاضٜذ ايعًِ َٔ ٚد١ٗ ايٓٗر اعتباض أٚ سذِّ

ٕٵ نإ ّهٔ إٔ تؿتٌُ ع٢ً بعض ايؿٛا٥س ايعطن١ٝ اييت  ْٛط ٖ٪٤٫ إٓتكسٜٔ ٚإ

ٔٵ ٫ ّهٔ شلا َٔ ايٓاس١ٝ  ٟٸ تٛق١ٝٺ تٓطٟٛ ع٢ً ايعٹبٳط، ٚيه إٓطك١ٝ إٔ ؼٌُ أ

يًعًُا٤ إعاقطٜٔ أٚ اٯتٌ ٗ إػتكبٌ. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ  «قٛٛض»أٚ  «نطٚض٠»ٚ

يهؿـ َٓطل ايعًِ َٔ ا٫غتٓاز إٍ تاضٜذ ايعًِ ٚغًٛى ايعًُا٤ ايػابكٌ; ٕا ٜٓطٟٛ 

 عًٝ٘ شيو َٔ إػايط١. 

عًِ ايؿك٘ أٚ ٜػتٓتر ٖ٪٤٫ ايٓاقسٕٚ، َٔ خ٬ٍ زضاغتِٗ، إٔ نؿـ َٓطل 

ٝٳِ اييت هب إٔ تعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ زٓؾ١ ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ  ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ٚايكٹ

٘ٺ اعتُازّا ع٢ً  ٌٸ ؾكٝ اـاقٸ١، ٚإْٸ٘ َٔ  «ؼكٝكات٘ ايؿك١ٝٗ»هب إٔ ٜهطًع بٗا ن

٘ٺ إٔ ٜهتؿـ يٓؿػ٘ ايهطٚضات  ٌٸ ؾكٝ خ٬ٍ ايتشكٝكات ايؿك١ٝٗ اـاقٸ١ ّهٔ يه

 ١ ٚإعطؾ١ٝ اؿان١ُ ع٢ً ؼكٝكات٘ ايؿك١ٝٗ. ٚاحملٛٛضات إٓطكٝ

ٚٗ َعطض اؾٛاب عٔ ٖصا ايٓكس ّهٔ يٓا إٔ ْتػا٤ٍ: َا ٖٛ ايؿطم ايؿاضم 

بٌ تاضٜذ عًِ ايؿك٘ ٚبٌ ايؿك٘ ايصٟ ٖٛ سك١ًٝ اغتٓباٙ ايؿدل، عٝح ّهٔ 

ٚٸٍ؟ ايتٛقټٌ َٔ خ٬ٍ ايجاْٞ إٍ تٛقٝاتٺ َعطؾٝٸ١ ٫ ّهٔ ايتٛقټٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ  ا٭

ٟٸ تٛق١ٝٺ يًؿكٗا٤ اي٬سكٌ ؾإٕ ؾكِٗٗ ْؿػ٘ ئ  ؾًٛ إٔ تاضٜذ ايؿك٘ مل ٜهٔ وٌُ أ

ٟٸ تٛق١ٝٺ ٗ ٖصا اجملاٍ.   وتٟٛ ع٢ً أ

ٟٸ ؾًٝػٛفٺ ؾكٗٞ سذٸ١ّ بايٓػب١ إٍ غا٥ط ؾ٬غؿ١ ايؿك٘،  ّٴ أ ئ ٜهٕٛ ن٬

٘ٺ بايٓػب١ إٍ ايؿكٗا٤ اٯخطنُا ٫ تهٕٛ ٖٓاى سذِّ ٟٸ ؾكٝ ٜٔ. ٚأَا إشا مل ١ْٝ يه٬ّ أ

ٜهٔ ايؿكٝ٘ إتدكِّل ٗ ايؿك٘ َتدكِّكّا ٗ ؾًػؿ١ ايؿك٘، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ 

غ٣ٛ ايطدٛع ٗ ٖصا اجملاٍ إٍ  ايػايب، ئ ٜهٕٛ ٖٓاى أَاّ ٖصا ايؿكٝ٘ َٔ ططٜٕل

ؾ٬غؿ١ ايؿك٘، ٚغٝهٕٛ ضأٟ ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ سذٸ١ّ ٗ سٚك٘. قشٝضٷ إٔ ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ 

بايٓػب١ إٍ ايؿكٝ٘ اٯخط، إ٫ٓ إٔ ؾت٣ٛ ؾًٝػٛف عًِ ايؿك٘ سذٸ١ْ ٗ  َٚٓٗذ٘ يٝؼ سذٸ١ّ

سلٸ ايؿكٝ٘ ايصٟ ٖٛ يٝؼ بؿًٝػٛفٺ ٗ عًِ ايؿك٘، نُا ٜهٕٛ تؿدٝل ايطبٝب ٗ 
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زا٥ط٠ ع٬ز ا٭َطاض سذٸ١ّ ٗ سلٸ ايؿكٝ٘ غرل إتدكِّل ٗ عًِ ايطبٸ، ٚنُا ٜهٕٛ 

ؿكٗا٤ غرل إتدكِّكٌ ٗ فاٍ ضأٟ إتدكِّل ٗ إٛنٛعات سذٸ١ّ ٗ سلٸ اي

ٌٕ ع٢ً سذِّ ِٸ زيٝ ١ٝ ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ ٗ سلٸ إكًٚسٜٔ ٖٛ ايػرل٠ َٛنٛعات ا٭سهاّ. إٕ أٖ

ايعك١ٝ٥٬ ايكا١ُ٥ ع٢ً ٚدٛب ضدٛع اؾاٌٖ إٍ ايعامل، ٫ٚ خكٛق١ٝ ٗ شيو يعًِ 

ٟٸ عامٕل ٌٕ إٍ أ ٌٸ داٖ ل ٗ َتدكِّ ايؿك٘ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬، بٌ تؿٌُ ضدٛع ن

 غا٥ط ايعًّٛ، َٚٔ بٝٓٗا: ؾًػؿ١ ايؿك٘، ٚؾًػؿ١ عًِ ايسٜٔ أٜهّا. 

بإٔ ؾًػؿ١ ايؿك٘ َٔ إكسٸَات ايهطٚض١ٜ يعًِ ايؿك٘، ٚايصٟ ٫ ٜهٕٛ قس ٜٴسٻع٢ 

 َتبشِّطّا أٚ َتدكِّكّا ٗ ؾًػؿ١ ايؿك٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾكّٝٗا. 

ٟټٚدٛابٓا ّٕ بٌ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ : إْ٘ ٫ ٜٛدس أ ، نُا ٖٛ اؿاٍ بٌ ايعًّٛ ت٬ظ

ِٕ ٌٸ عً ُٸ١  ا٭خط٣ ٚؾًػؿ١ تًو ايعًّٛ، ٗ سٌ إٔ ؾًػؿ١ ن َٔ َباز٨ شيو ايعًِ. إٕ َٗ

ايعًُا٤ عباض٠ْ عٔ تطبٝل قٛاعس ؾًػؿ١ ايعًِ، ٚاتٸباع تًو ايكٛاعس ٗ َكاّ ايتشكٝل 

ٞٸ ؾإٕ  ، ٚيٝؼ إثبات ٚتأٜٝس ْٚكض ٚإبطاّ تًو ايكاعس٠ شاتٗا. ٚبطبٝع١ اؿاٍايعًُ

ُٵكّا يصيو ايعًِ. ّهٔ  ِٕ َٔ ايعًّٛ ُٓض ايعامل ؾُّٗا أنجط عٴ ا٫ٓط٬ع ع٢ً ؾًػؿ١ عً

ايكٍٛ: إٕ ايؿكٝ٘ ايصٟ ٫ ٜهٕٛ ؾًٝػٛؾّا ٗ ايؿك٘ ٫ ٜهٕٛ ؾكّٝٗا نًٝعّا َٚجايّٝا، 

ٔٵ ٫ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ايصٟ ٫ ٜهٕٛ ؾًٝػٛؾّا ٗ ايؿك٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  ٚيه

ٔ ايكٍٛ: إٕ غرل ايؿكٝ٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾًٝػٛؾّا ٗ ايؿك٘. ؾكّٝٗا، نُا ٫ ّه

ؾ٬ ٬َظ١َ بٌ ٖصٜٔ ايكٛيٌ. ٫ ّهٔ اعتباض ايؿك٘ إجايٞ ٚؾًػؿ١ ايؿك٘ إجاي١ٝ أَطّا 

َػاّٜٚا يًؿك٘ ايطأٖ ٚؾًػؿ١ ايؿك٘ ايطا١ٖٓ. ؾايهُاٍ إٓؿٛز ٜهُٔ ٗ إٔ ٜهٕٛ 

هٕٛ يؿ٬غؿ١ ايؿك٘ انط٬عٷ ٗ ايؿك٘ أٜهّا، ايؿكٝ٘ ؾًٝػٛؾّا ٗ ايؿك٘ أٜهّا، ٚإٔ ٜ

ٔٵ ٫ ّهٔ إْهاض إَهاْٝٸ  ١ ايؿكٌ بٌ ٖاتٌ إكٛيتٌ. ٚيه

اٱؾهاٍ اٯخط ايصٟ ّهٔ إٜطازٙ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ٖٛ إٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ يٛ 

َٸّا ؾإٕ ايٓتٝذ١ اييت ّهٔ اؿكٍٛ عًٝٗا ٫ تهُٔ ٗ إٔ ايٛقٍٛ إٍ  نإ تا

. ؾًٛ نإ شيو «ايؿك٘»ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ع٢ً ايتشكٝل ٗ ٜتٖٛق «ؾًػؿ١ ايؿك٘»

ٍٸ ع٢ً ٖصٙ ايٓتٝذ١، ٖٚٞ إٔ ايٛقٍٛ إٍ  َٸّا ؾإْ٘ غٝس  «ؾًػؿ١ ايؿك٘»ا٫غتس٫ٍ تا

ٔٵ َٔ ايٛانض إٔ «ؾًػؿ١ ايؿك٘»ٜتٖٛقـ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ع٢ً ايتشكٝل ٗ  ، ٚيه

تاضٜذ »٫ َٓسٚس١ ي٘ َٔ ايطدٛع إٍ ايؿدل ايصٟ ٜطٜس ايتشكٝل ٗ فاٍ ؾًػؿ١ ايؿك٘ 
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 . «ايؿك٘

ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ؾًػؿ١ ايؿك٘ إشا ناْت َٔ َكسَِّات َٚباز٨ ايؿك٘ ـ ٖٚٞ 

نصيو ـ ؾإٕ ايبشح ؾٝٗا ٫ قاي١ غٝهٕٛ َتكسَِّّا ع٢ً ايتشكٝل ٗ ايؿك٘. إٕ ْػب١ 

ّهٔ  ؾًػؿ١ ايؿك٘ إٍ ايؿك٘ نٓػب١ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ إٍ عًِ ايؿك٘. ٚعًٝ٘ نٝـ

اـٛض ٗ ايؿك٘ قبٌ ايعٌُ ع٢ً تٓكٝض إباز٨ ٚإكسٸَات ايؿًػؿ١ٝ يًؿك٘؟! ٚنٝـ 

٘ٺ ٌٸ ؾكٝ ٌٸ ؾدل ٖٞ ْتٝذ١ ؼكٝكات٘ ايؿك١ٝٗ؟! إٕ ن  ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ؾًػؿ١ ؾك٘ ن

٫ ٜسخٌ سًب١ ايؿك٘ إ٫ٓ َٔ خ٬ٍ اؾذلاض بعض اٯضا٤ ٚايٓٛطٜات اـاقٸ١ ٗ باب 

اض ٖصٙ إكسٸَات ٚايؿطنٝات ٗ ايؿك٘ ٫ ّهٔ ٚنع ؾًػؿ١ ايؿك٘، َٚٔ زٕٚ اؾذل

ٝٵسٳ إٔ ؾًػؿ١ سذٕط ع٢ً سذٕط ٕٵ ناْت َتأخِّط٠ عٔ تاضٜذ ايؿك٘، بٳ . إٕ ؾًػؿ١ ايؿك٘ ٚإ

٘ٺ ٌٸ ؾكٝ ٌٸ ؾكٝ٘ َتكس١َِّ ع٢ً ؾكٗ٘. ٚعًٝ٘ نٝـ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ع٢ً ن  ايؿك٘ يس٣ ن

ٕٸ َجٌ ٖصا ا٭َط إٔ ٜػع٢ إٍ ايتشكٝل ايؿكٗٞ; َٔ أدٌ ايتشكٝل ٗ ؾًػؿ ١ ايؿك٘؟! إ

 َػتشٌٝ ايتشٗكل. 

ٍٕ ٟٸ سا ٕٵ  ٚع٢ً أ ٜبسٚ إٔ ٖصا اٱؾهاٍ ٚاضزٷ ع٢ً ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، ٚإ

نإ إٓتكسٕٚ مل ٜػتدسَٛا تعبرلّا ٚتٓػٝكّا ٚانشّا أٚ زي٬ّٝ َٓاغبّا يبٝاْ٘ ٚتٛدٝٗ٘. 

ايعًُا٤ ايػابكٌ، ٗ  ؾكس عُس إٓتكسٕٚ يتكطٜب إؾهاشلِ إٍ ايتُػټو باستُاٍ خطأ

سٌ إٔ استُاٍ اـطأ ٚاضزٷ ٗ سلٸ ايؿدل ْؿػ٘ أٜهّا، بٌ استُاٍ اـطأ بايٓػب١ 

إيٝ٘ أق٣ٛ. ؾإؿه١ً ٫ تهُٔ ٗ إٔ ايعًُا٤ ايػابكٌ هٛظ عًِٝٗ اـطأ ٗ ٖصا 

إٛضز، ٚيصيو ٫ ٜهٕٛ قٛشلِ ٚضأِٜٗ سذٸ١ّ بايٓػب١ يٓا; إش َٔ إُهٔ إٔ ْكع مٔ ٗ 

نٝـ ّهٔ تدلٜط »طأ بايٓػب١ إٍ ٖصا إٛضز أٜهّا. ٚإِا إؿه١ً تهُٔ ٗ اـ

ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات إعطؾ١ٝ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ تاضٜذ ايعًِ ٚغًٛى ايعًُا٤ 

. «؟«ايه١ْٛٓٝ»ٚ «ايٛدٛب»ٌٖ ايصٟ ٜكّٛ بٗصا ا٭َط ٫ ٜطتهب َػايط١ ». ٚ«ايػابكٌ؟

ٍٕ ٌٸ سا ؾًػؿ١ ايعًِ ٚتاضٜذ ايعًِ عاد١ٺ إٍ تٛنٝض.  ؾإٕ ا٫ضتباٙ ٚايٓػب١ بٌ ٚع٢ً ن

ٚايػ٪اٍ إططٚح ٖٛ: نٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓب٘ َٔ قٴًِب تٛقٝـ ٚبٝإ َا سكٌ 

ِٕ َٔ ايعًّٛ تٛق١ّٝ يتٛدٝ٘ ايعًُا٤ اي٬سكٌ؟ ٚنٝـ ّهٔ يًُانٞ  ستٸ٢ اٯٕ ٗ عً

ٌ: ايتكًٝس إٔ ٜهٕٛ َٓاض٠ّ ته٤ٞ يٓا ططٜل إػتكبٌ؟ أ٫ ٜهٕٛ ٖصا ا٭َط َٔ قبٝ

ا٭ع٢ُ ٕا نإ عًٝ٘ ا٭غ٬ف ٚا٭دساز، ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٸٟ إٍ ايتدًٗـ ٚايطنٛز 
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 ايعًُٞ؟ 

ٚإؿه١ً ايكا١ُ٥ ٖٓا ٖٞ إٔ إؿاٖسات اييت يسٜٓا ٗ َا ٜتعًٖل بؿإٔ ٚآي١ٝ 

ؾإٕ ؾًػؿ١ ايعًِ َٔ د١ٗٺ إشا أضازت إٔ  ;ؾًػؿ١ ايعًِ ٜبسٚ أْٗا غرل َٓػذ١ُ ؾُٝا بٝٓٗا

ِٕ ؾعًٝٗا إٔ تهٕٛ شلا ْٛط٠ْ ع٢ً تاضٜذ ايعًِ، ٚإٕ ؾًػؿ١ ايعًِ تهٕٛ  ؾًػؿ١ عً

ِٕ َٔ ا٭غاؽ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ ؾًػؿ١ّ يصيو ايعًِ. َٔ ٖٓا ٫  إتعاضن١ َع تاضٜذ عً

ِٕ إٔ ٜتذاٌٖ تاضٜذ ايعًِ ُاَّا ٟٸ ؾًٝػٛف عً ٚإٕ عسّ اْػذاّ ْٛط١ٜ ؾ٬غؿ١ . ّهٔ ٭

ٌ زي٬ّٝ ع٢ً بط٬ٕ تًو ايٓٛطٜات. ٜ٪ِّس شيو ن٬ّ ايعًِ َع ايُٓاشز ايع١ًُٝ ٜؿٚه

ات ٚا٭ؾٗاّ ايؿك١ٝٗ اؿسٜج١ ٚغرل إػبٛق١، ٚشيو بعض ايؿكٗا٤ ٗ ضزٸ بعض ايٓٛطٜٸ

٘ٷ دسٜس»سٝح ٜكاٍ:  ٟٸ «ًٜعّ َٔ شيو ؾك . إٕ َع٢ٓ ٖصا ايه٬ّ ٖٛ أْ٘ ٫ ّهٔ ٭

ٌٕ ٜٴعٳسټ ٍٸ بؿه ٘ٺ إٔ ٜػتس ٘ٺ ىايـ ْٝع َا ٜطًل عًٝ٘ َع٘ اغتس٫ُي٘ َ٪زِّّٜا  ؾكٝ إٍ ؾك

ستٸ٢ اٯٕ تػ١ُٝ ايؿك٘; ؾإٕ َجٌ ٖصا ايؿ٤ٞ، أٜٸّا نإ، يٝؼ ؾكّٗا، ٫ٚ ّهٔ إط٬م 

 تػ١ُٝ ايؿك٘ عًٝ٘. 

إٕ تػ١ُٝ ٚتٛقٝـ ٚإط٬م ايعٓاٜٚٔ ٚإؿاِٖٝ ع٢ً إكازٜل اؾسٜس٠ ٜتبع 

عطؾتِٗ بإكازٜل ايػابك١ ػِٗ َٚٚإٕ أعها٤ اجملتُع ايًػٟٛ; ُ٭ْ ١.َعاٜرل ٚقٛاعس خاقٸ

َټ ٌ ٗ تًو إكازٜل، ٜتعطٻؾٕٛ ع٢ً تًو ايكٛاعس )أٟ تاضٜذ شيو إٛنٛع(، ٚايتأ

١، ٜٚهتػبٕٛ َٗاض٠ّ ٗ ايتػ١ُٝ ٚايتٛقٝـ، ٚإعاٜرل، ٜٚأْػٕٛ بٗا بططٜك١ٺ اضتهاظٜٸ

ٖصا  ٚاغتعُاٍ ايعٓاٜٚٔ. ٖٚصٙ إػأي١ تكسم ٗ باب ايعًِ ٚأزلا٤ ايعًّٛ أٜهّا. ٚع٢ً

ِٕ ٫ َٓام شلا َٔ ا٫ٖتُاّ  ا٭غاؽ ؾإٕ ؾًػؿ١ ايعًِ إشا أضازٳتٵ إٔ تهٕٛ ؾًػؿ١ عً

ٌٕ دازٸ. َٚٔ زٕٚ ا٫ٖتُاّ اؾازٸ بتاضٜذ ايعًِ ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ  بتاضٜذ ايعًِ بؿه

١ٜ، ٫ ٜعين تأٜٝس سِّيسٜٓا ؾًػؿ١ عًِ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ا٫ٖتُاّ بتاضٜذ ايعًِ، ٚأخصٙ ظٹ

ٌٸ َا س  كٌ ٗ تاضٜذ ايعًِ، ٚإكازق١ عًٝ٘. ن

ٌٻَٚٔ د١ٗٺ أخط٣ إشا أضازت ؾًػؿ١ ايعًِ إٔ ت٪ِّ َا سكٌ ٗ تاضٜذ ايعًِ،  س ن

ٚتكازم عًٝ٘، ٚتأخصٙ بٛقؿ٘ أَطّا َػًُّٖا ٫ٚ غباض عًٝ٘، ٚتٓكض ايعًُا٤ ب٘ ٚباقتؿا٤ 

ِٕ، ٚئ تٗا بٛقؿٗا ؾآثاض ايػابكٌ ٗ ٖصا اجملاٍ، ؾإْٗا غتؿكس ؾأْٗا ٚآيٝٸ ًػؿ١ عً

تًبٸٞ تٛٗقعاتٓا َٔ ؾًػؿ١ ايعًِ. إْٓا ْطٜس َٔ ؾًػؿ١ ايعًِ إٔ تعًُٚٓا نٝـ ْعكِ أْؿػٓا 

َٔ اضتهاب ا٭خطا٤ اييت اضتهبٗا ايعًُا٤ ايػابكٕٛ. إٕ ؾإٔ ؾًػؿ١ ايعًِ َٚا ْتٖٛقع٘ 
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ا نٝـ َٓٗا ٫ ٜٴدتعٍ بتٛقٝـ ٚبٝإ تاضٜذ ايعًِ، ٚإِا ٖصا ايتٛقٝـ ٚايبٝإ ٜعًُٚٓ

مكِّٔ أْؿػٓا َٔ اضتهاب ا٭خطا٤ اييت اضتهبٗا ايػابكٕٛ، ؾ٬ ْهطِّض أخطا٤ِٖ، 

 بطٳِنب ايعًِ، ٚلعً٘ أقطب إٍ ايهُاٍ إٓؿٛز. َٚٔ ٖٓا تٴعٳسټ ٚنٝـ ْتكسٻّ خط٠ّٛ

ِٕ ٌٸ عً  «ايطأٖ»َٔ َباز٨ شيو ايعًِ. ٜٚبسٚ بسّٜٗٝا إٔ ٖٓاى ؾٳطٵخّا بٌ ايعًِ  ؾًػؿ١ ن

ات ايع١ًُٝ يًعًُا٤ تتأثٻط أسٝاّْا بأَٛض ، ٜؿٗس تاضٜذ ايعًِ ع٢ً إٔ ايٓٛطٜٸ«جايٞإ»ٚايعًِ 

غرل ع١ًُٝ ٚغرل عك١ْٝ٬. ّهٔ يؿًػؿ١ ايعًِ، بٌ هب عًٝٗا، إٔ تكٍٛ يٓا: ٕاشا ٚأٜٔ 

ٌٕ ٟٸ زيٝ ٛٸ٠; يٓهٕٛ أقطب َٔ  ٚ٭ وسخ ٖصا ايؿٻطٵر؟ ٚنٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْطزّ ٖصٙ اشل

 ايعًِ إجايٞ؟ 

ٚباختكإض ؾإٕ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َٔ إؿاٖسات اييت ِتًهٗا بؿإٔ ؾًػؿ١ ايعًِ 

ِٷ  ٍٸ ع٢ً إٔ ؾًػؿ١ ايعًِ ٖٞ عً ٟٸ»تس عًٝٓا ؾعً٘ يًٛقٍٛ  «هب»ٜعًُٚٓا َا ايصٟ  «َعٝاض

إٍ ايعًِ إجايٞ؟ ٚنٝـ ٜتعٝٻٔ عًٝٓا تِٓٛٝ ؼكٝكاتٓا ايع١ًُٝ; نٞ ْهٕٛ أقطب إٍ 

ضتهاب أخطا٤ ايػابكٌ؟ ٖٚصا وتِِّ ع٢ً ؾًٝػٛف ايعًِ إٔ ٜتٻدص اؿكٝك١، ٚأبعس َٔ ا

، ٚإٔ «اَؿَهِ»، ٚإٔ ٜتٻدص َٔ غًٛى ايعًُا٤ َٛقـ «ّااْتكازٜٸ»بإظا٤ تاضٜذ ايعًِ َٛقؿّا 

ٛټ ٚٵٕض ٗ ؼ ٟٻ زٳ ٍ ٜعٌُ ع٢ً إق٬ح تاضٜذ ايعًِ عك٬ّْٝا، ٚإ٫ٓ ؾإٕ ؾًػؿ١ ايعًِ ئ تًعب أ

ٛټ ٚتهاٌَ ايعًِ، ٗ سٌ ٫ت اؿاق١ً ٗ تاضٜذ ايعًِ ٜٴجبت إٔ تًو إٔ بٝإ ايتش

ٛټ ٛټايتش ٔٷ بايتش ات ايؿًػؿ١ٝ يًعًُا٤ ٫ت اييت ؼسخ ٗ ايؿطنٝٸ٫ت إٍ سٛس َا ضٖ

بايٓػب١ إٍ أغًٛب ايعًِ. إٕ ايعًِ ا٭ضغطٞ ٚايعا٥س إٍ ايعكٛض ايٛغط٢ ٜكّٛ ع٢ً 

اؾسٜس ٜكّٛ ع٢ً ؾًػؿ١ ايعًِ ؾًػؿ١ ايعًِ ا٭ضغطٞ ٚايعكٛض ايٛغط٢، ٚايعًِ 

 اؾسٜس. 

ل ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ اجملٛع١ ايجا١ْٝ َٔ إؿاٖسات اييت ِتًهٗا ٗ َا ٜتعًٖ

ٟٸبؿإٔ َٚٓعي١ ٚآيٝٸ ِٷ َعٝاض ٞٸ ١ ؾًػؿ١ ايعًِ تكٍٛ يٓا بإٔ ؾًػؿ١ ايعًِ عً ، ٚإٕ ٚتؿطٜع

ٝ٘ ؾإٕ تاضٜذ ايعًِ ف َٓ٘ عباض٠ْ عٔ نؿـ ٚتكشٝض أخطا٤ ايعًُا٤ ايػابكٌ. ٚعًسٳاشَل

اتٸباع آثاض »إشا نإ َؿت٬ُّ ع٢ً تٛق١ٝٺ ـ ٖٚٛ نصيو ـ ؾإٕ تًو ايتٛق١ٝ ٫ تٓكض بـ 

ٚٻ ُٸ«يٌ ٚاقتؿا٤ خطٛاتِٗا٭ طٜٔ ١ ؾًػؿ١ ايعًِ ع٢ً تٛدٝ٘ ايعًُا٤ إتأخِّ. ؾًٛ اقتكطت َٗ

تؿكس قُٝتٗا، باعِٗ، ؾإْٗا غباَؿصٵٚ سٳصٵٚ ايعًُا٤ ايػابكٌ، ٚايعٌُ ع٢ً تكًٝسِٖ ٚاتٸ

ٚئ تػتشل عٓٛإ ؾًػؿ١ ايعًِ. تكٍٛ يٓا ٖصٙ إؿاٖسات: إٕ ؾًػؿ١ ايعًِ ؽتًـ عٔ 
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تاضٜذ ايعًِ، ٗ سٌ إٔ إؿاٖسات َٔ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ ناْت تكٍٛ يٓا: إٕ ؾًػؿ١ 

ايعًِ عباض٠ْ عٔ تٛقٝـ ٚبٝإ تاضٜذ ايعًِ. ٜٚبسٚ إٔ ٖاتٌ اجملُٛعتٌ َٔ إؿاٖسات 

 ؾُٝا بٝٓٗا.  ١ٺغرل َتٓاغُ

ٌٸ ٖصا ايتعاضض ايكا٥ِ بٌ ٖاتٌ اجملُٛعتٌ َٔ  شٖب بعضٴ ؾ٬غؿ١ ايعًِ إٍ س

، َع٢ٓ إٔ ٖاتٌ «عًِ ايٓشٛ»إؿاٖسات َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بإٔ ؾًػؿ١ ايعًِ َٓعي١ 

اجملُٛعتٌ َٔ إؿاٖسات إتٓاؾ١ٝ ٗ ٚاٖطٖا َٛدٛز٠ْ ٗ َٛضز ؾإٔ َٚٓعي١ عًِ ايٓشٛ 

ِّأٜهّا. ؾإٕ  يػ١ٺ تتٖٛقـ َٔ د١ٗٺ ع٢ً تاضٜذ تًو ايًػ١، ٚإٕ عًُا٤  ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ ٗ ن

ايًػ١ ٫ َٓسٚس١ شلِ ٗ انتؿاف ٚتسٜٚٔ قٛاعس ايًػ١ َٔ ايطدٛع إٍ تاضٜذ تًو ايًػ١، 

ٌّ تسٜٚٔ قٛاعس ايًػ١  ٚأٚي٦و ايصٜٔ ؼسٻثٛا ٫ٚ ٜعايٕٛ ٜتشسٻثٕٛ بتًو ايًػ١. ؾًٛ أضاز يػٛ

ايطدٛع إٍ تاضٜذ ٖصٙ ايًػ١ ؾإٕ ايكٛاعس اييت غٝهتبٗا، أٜٸّا ناْت، ئ  ايعطب١ٝ زٕٚ

تهٕٛ قٛاعس يًػ١ ايعطب١ٝ. َٚٔ د١ٗٺ أخط٣ ْعًِ إٔ بعض ايٓاطكٌ بايًػ١ ايعطب١ٝ َُٗا 

عٛا ٗ اغتعُاٍ قٛاعس ايٓشٛ ايعطبٞ، إ٫ٓ أِْٗ قس ٜطتهبٕٛ بعض ا٭خطا٤ ايٓش١ٜٛ تهًٖ

صٙ ايًػ١. َٔ ٖٓا ٜأتٞ تسٜٚٔ ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ يتكشٝض عٓس ايتهًِٗ أٚ ايهتاب١ بٗ

ا٭خطا٤، أٚ إٓع َٔ تهطاضٖا عٓس اغتعُاٍ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٚاضغتٗا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ يعًِ 

ٕٕ ٚاسس ٚٚٝؿ١ّ عٞ ، إ٫ٓ إٔ قٛاعس ايًػ١ ٫ تسٻ«تٛد١ٝٗٝ» ، ٚٚٚٝؿ١ّ«تٛقٝؿ١ٝ» ايٓشٛ ٗ آ

ٌٸ َا سكٌ ٗ تاضٜذ ايًػ١ ٫ٚ ٜعاٍ ق باع٘ زا٥ُّا، بٌ شٝضٷ ١٦َ با١٦ٕ، ّٚهٔ اتٸإٔ ن

تطزعٓا عٔ َجٌ ٖصٙ ايتٻبٳع١ٝ. إٕ قٛاعس ايًػ١ ؼهِ بؿإٔ  ٖٞع٢ً ايعهؼ َٔ شيو، 

تاضٜذ ايًػ١، َع٢ٓ إٔ ايكٛاعس اييت ٜهتؿؿٗا ايًػٟٛ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ تاضٜذ ايًػ١ 

ٕٵ ناْت ٗ ايٛقت ْؿػ٘ غرل  يٝػت َٓػذ١ُّ  أدٓب١ٝٺ عٓٗا ُاَّا. َع تاضٜذ ايًػ١، ٚإ

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، نُا ٜهتؿـ ايًػٜٕٛٛ إعاٜرل ٚايكٛاعس ايٓش١ٜٛ َٔ خ٬ٍ 

٦ٕٛ داْبّا َٔ ايطدٛع إٍ تاضٜذ ايًػ١، ٚوهُٕٛ طبكّا يصيو ع٢ً تاضٜذ ايًػ١، ٚىٚط

تاضٜذ ايًػ١، ٚوٛطٕٚ عًٝٓا اتٸباع٘، نصيو ّهٔ يؿ٬غؿ١ ايعًِ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع 

ايعًِ َٔ انتؿاف إٓطل ٚأغًٛب ايتشكٝل ايعًُٞ، ٚتدلٜطٙ أٜهّا. إٕ ٖصا  إٍ تاضٜذ

إٓطل ٚإٓٗر ٜبِّٔ أخطا٤ ايعًُا٤ ايػابكٌ، ٜٚهعٗا بٌ أٜسٟ ايعًُا٤ اي٬سكٌ ايصٜٔ 

 ٜطٜسٕٚ اتٸباع شيو إٓطل، ٜٚبِّٝٔ شلِ غبٌ اؿًٝٛي١ زٕٚ تهطاض تًو ا٭خطا٤. 

إٓطل أٜهّا، سٝح متٸ انتؿاف ايكٛاعس  نُا ٜكسم ٖصا ا٭َط بؿإٔ عًِ
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إٓطك١ٝ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ تاضٜذ ا٫غتس٫ٍ، ٬َٚس١ٛ ٚزضاغ١ اغتس٫٫ت 

ٝٵسٳ إٔ ٖصٙ ايكٛاعس ٫ تأَطْا باتٸإتكسِّ ٌٕ ٌَ، بٳ باع ا٭غايٝب ا٫غتس٫ي١ٝ يًكسَا٤ بؿه

بٕٛ بعض ناٌَ; إش إٕ اغتس٫٫تِٗ مل تهٔ قا٥ب١ّ زا٥ُّا، سٝح ناْٛا ٜطته

 ا٭خطا٤ ٗ اغتس٫٫تِٗ أسٝاّْا. 

هض اضتباٙ تاضٜذ ايعًِ ٚؾًػؿ١ ايعًِ، ٚنصيو اضتباٙ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبٝإ ٜتٻ

ايبٴعٵس ايتٛقٝؿٞ َٔ ؾًػؿ١ ايعًِ بايبٴعٵس إعٝاضٟ َٓٗا. إٕ ٖصا ا٫ضتباٙ يٝؼ اضتباطّا 

، «ايه١ْٛٓٝ»ٚ «ٛبايٛد»َٓطكّٝا ٚاغتٓتادّٝا; نٞ ّهٔ اعتباضٙ َكساقّا ٕػايط١ 

ٖصا إشا ػاٚظْا ايتؿهٝو اؾازٸ ٗ اعتباض َجٌ ٖصا ا٫غتٓتاز َٔ قبٌٝ: َػايط١ 

ِٸ غًٛن٘ ٖٓا ٖٛ إٔ ؾًٝػٛف ايعًِ ـ َٔ «ايه١ْٛٓٝ»ٚ «ايٛدٛب» . إٕ ايططٜل ايصٟ ٜت

ٝٳِ ٚإعاٜرل )ايهطٚضات  خ٬ٍ ايطدٛع إٍ تاضٜذ ايعًِ ـ ٜعٌُ ع٢ً انتؿاف ايكٹ

ِٸٚاحملٛٛضات( اؿ ٝٳِ  ان١ُ ع٢ً غًٛى ايعًُا٤، ث ٜػع٢ إٍ ضؾع ايتٓاٗ ايكا٥ِ بٌ ايكٹ

َعٝاض١ٜ ّهٔ  ١ٺٚإعاٜرل ٚبٌ غا٥ط إتبٓٸٝات إكبٛي١ يسٜ٘; يٝكٌ بصيو إٍ ْٛطٜٸ

ٔٵ ٫ ّهٔ ايسؾاع عٓٗا. قس تهٕٛ نٝؿٝٸ ١ ٖصا ا٫نتؿاف خاؾ١ّٝ عًٝٓا، ٚيه

ٕٵ أَهٔ ايٓكاف ٗ ْتٝذ١ ايتؿهٝو ٗ اعتباض ٚأقاي١ ٚقشٸ١ ٖصا ا٭ غًٛب، ٚإ

انتؿاف َٓطل  تٛٚٝـ ٖصا ا٭غًٛب ٗ بعض إٛاضز اـاقٸ١. ٖٚصا ٖٛ أغًٛبٴ

َٚعطؾ١ ايعًِ. إٕ ايطدٛع إٍ تاضٜذ ايعًِ ٫ ٜعين تكًٝس ايعًُا٤ ايػابكٌ ٚايتعبټس 

ٌّ يًٛقٍٛ إٍ إؿاٖسات ايعك١ْٝ٬ ايٓاٚط٠  إٍ يهًُاتِٗ، بٌ إٕ ٖصا ايطدٛع نطٚض

ٞٸ َٔ  يًعًُا٤، ٚإٕ ٖصٙ إؿاٖسات إشا تٖٛؾطت ع٢ً ايؿطٚٙ اي٬ظ١َ تٴعٳسټ ايػًٛى ايعًُ

ٔٵ  َٳ ٚد١ٗ ايٓٛط إعطؾ١ٝ َعتدل٠ّ َٚدلٸض٠. ٚغٛف تهٕٛ سذٸ١ّ بايٓػب١ إٍ ؾًٝػٛف ايعًِ ٚ

 ٜكًٚسٙ. 

ذ ٚبعباض٠ٺ أخط٣: إٕ ؾ٬غؿ١ ايعًِ ٜتُٖهٕٓٛ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ايعًِ إٛدٛز )تاضٜ

، ٚغٴبٌ ا٫قذلاب َٓ٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ «ايعًِ إجايٞ»ايعًِ( َٔ انتؿاف خكا٥ل 

ايعًِ »)ايعًِ ٗ َكاّ ايتشٗكل(، ٚ «ايعًِ إٛدٛز»ؾإٕ ؾًػؿ١ ايعًِ تعٌُ ع٢ً تٛقٝـ 

)ايعًِ ٗ َكاّ ايتعطٜـ( أٜهّا. إٕ ؾًٝػٛف ايعًِ، َٔ خ٬ٍ َكاض١ْ ٖصٜٔ  «إجايٞ

ٝٳِ اييت هب َطاعاتٗا َٔ أدٌ ا٫قذلاب َٔ ايعًٌُ، ّهٓ٘ انتؿا ف إعاٜٝرل ٚايكٹ

ٝٳِ. ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٕ  «ٜٛقٞ»ايعًِ إجايٞ، ٚولٸ ي٘ إٔ  اٯخطٜٔ بٗصٙ إعاٜرل ٚايكٹ
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ايططٜل ايٛسٝس يهؿـ خكٛقٝات ايعًِ إجايٞ، ٚإٕ ايططٜل ايٛسٝس يًٛقٍٛ إيٝ٘ أٚ 

 ايعًِ إٛدٛز نُا قس تبًٛض ٗ تاضٜذ ايعًِ. عباض٠ْ عٔ زضاغ١ َٚٓاقؿ١  ،ا٫قذلاب َٓ٘

ٜ٪ٚنس بعض إٓتكسٜٔ يٓٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ع٢ً إٔ ايعًُا٤ ايػابكٌ قس 

ٜهْٕٛٛ كط٦ٌ. ٜٚػتٓتر ٖ٪٤٫ ايٓاقسٕٚ َٔ ٖصا ا٫ستُاٍ إٔ تاضٜذ ايعًِ ٫ وتٟٛ 

ٟٸ اعتبإض أٚ سذِّ ٝٵسٳ إٔ ٖصا ع٢ً أ ا٫زٸعا٤ ٗ سسِّ شات٘ ١ٝ بايٓػب١ إٍ ؾًٝػٛف ايعًِ. بٳ

يـ  ٜكّٛ ع٢ً ايهجرل َٔ ايؿطنٝات إعطؾ١ٝ، َٚٔ بٝٓٗا: إٕ ايعًِ َػاٚمٷ أٚ َطازفٷ

١ٝ ٚا٫عتباض إعطٗ. إ٫ٓ إٔ ايصٟ ٜ٪َٔ اـطأ ٜكهٞ ع٢ً اؿذِّ «استُاٍ»، ٚإٕ «ايٝكٌ»

ستُاٍ َجٌ ٖصا ايطأٟ ئ ٜتُٖهٔ َٔ ايٛثٛم ٚا٫عتُاز ستٸ٢ ع٢ً ؼكٝكات٘; إش إٕ ا

اـطأ ٜكسم ٗ سٚك٘ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٭َط زا٥طٷ بٌ ؾسٸ٠ ٚنعـ استُاٍ اـطأ، 

ٚيٝؼ بٌ اـطأ ٚعسَ٘. ٚسٝح إٕ ا٭َط نصيو ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايطدٛع إٍ تاضٜذ 

ايعًِ ٜكًٌٚ َٔ استُاٍ ٚقٛع اٱْػإ ٗ اـطأ. إٕ ؾا٥س٠ ايطدٛع إٍ تاضٜذ ايعًِ ٫ 

. إٕ ايطدٛع إٍ تاضٜذ ايعًِ ٫ (37)ٌَايتكًٝس ا٭ع٢ُ ٕٓاٖر إتكسِّ تهُٔ ٗ ا٫عتباض أٚ

ٌَ. إٕ ضدٛع ايعامل إعطٗ ٚؾًٝػٛف ١ٝ آضا٤ ٚأقٛاٍ ٚأغايٝب إتكسِّٜتٖٛقـ ع٢ً سذِّ

ايعًِ إٍ ايتاضٜذ إِا ٜهٕٛ َٔ أدٌ انتؿاف َٓطل ايعًِ، ٚايصٟ ٜبسٚ َعػٳب 

ُا إٔ عًِ ا٭قٍٛ، ايصٟ ٖٛ طبكّا ٫زٸعا٤ ايٛاٖط عسّ ٚدٛز غرل ٖصا ايططٜل. ن

ايؿكٗا٤، ٜعٌُ ع٢ً انتؿاف َٓطل ايؿك٘ ٜػتٓس إٍ تاضٜذ ايؿك٘، ضغِ عسّ إَهإ 

، أٚ اعتباض «ايه١ْٛٓٝ»َٔ  «ايٛدٛب»اعتباض ٖصا ا٫غتٓاز َٛضزّا َٔ َٛاضز اغتٓتاز 

 ٬سكٌ. ١ٝ آضا٤ ايؿكٗا٤ ايػابكٌ ٗ سلٸ ايؿكٗا٤ ايقُٝت٘ َتٛٚقؿ١ ع٢ً سذِّ

 

ثبات ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ َدتًـ ٱنُا تكسٻّ ؾإٕ ايسنتٛض غطٚف ٜػع٢ 

ٚإٕ ٖصا ا٭َط ـ باٱناؾ١ إٍ ايػُٛض ٗ نًُات٘ سٍٛ إٓعي١ ايؿًػؿ١ٝ أٚ  .ا٭زي١

 باب ايع١ًُٝ شلصٙ ايٓٛط١ٜ، ٚنصيو ؾكٌ ايعًِ عٔ ايؿًػؿ١ ـ أناف غُٛنّا دسٜسّا ٗ

 أغًٛب إثبات ٚتكِٝٝ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ٚٗ َا ًٜٞ غٓعٌُ ع٢ً ضؾع ٖصا ايػُٛض. 

ٌٕ قطٜض: إٕ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ْٛط١ْٜ ؾًػؿ١ٝ، ٚيٝػت  ّهٔ ايكٍٛ بؿه

ٗ تكِٝٝ ٚتأٜٝس أٚ إبطاٍ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َٔ تٛٚٝـ  ٫ بٴسٻْٛط١ّٜ ع١ًُٝ ـ ػطٜب١ٝ. ٚعًٝ٘ 
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ٔٸ ايػ٪اٍ ٜكٍٛ: أغًٛبٺ خامٸ بايؿًػؿ١، ٚيٝؼ أغ ًٛبّا خاقٸّا بايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ. ٚيه

أٜٔ ٜهُٔ ايؿطم بٌ أغًٛب ايعًِ ٚأغًٛب ايؿًػؿ١؟ ٖٓاى ايهجرل َٔ اٱدابات 

إدتًؿ١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ، إ٫ٓ إٔ َٓاقؿتٗا ْٚكسٖا بأْعٗا خاضزٷ عٔ ايكسض٠ 

ٔٵ   ٠ إٍ بعض ا٭َٛض. َع شيو َٔ ا٫نتؿا٤ ٚيٛ باٱؾاض ٫ بٴسٻا٫غتٝعاب١ٝ ٖٓا، ٚيه

، ٜٚعطِّف «ايدلٖإ»١ إٔ أغًٛب ايؿًػؿ١ ٜكّٛ ع٢ً ٜٴسٻع٢ ٗ ايؿًػؿ١ اٱغ٬َٝٸ

. ٜكٍٛ ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١: إٕ غا١ٜ ايؿًػؿ١ «ايكٝاؽ إٓتر يًٝكٌ»إػًُٕٛ ايدلٖإ بأْ٘ 

تهُٔ ٗ ؼكٌٝ ايٝكٌ إٓطكٞ، ٚايٝكٌ إٓطكٞ ٫ ّهٔ ؼكًٝ٘ إ٫ٓ َٔ ططٜل 

٠ ا٫غتس٫ٍ( ٜك١ٝٓٝ، ؽ ايدلٖاْٞ. ٚإٕ ايدلٖإ قٝاؽٷ تهٕٛ َكسٸَات٘ )أٟ َازٸايكٝا

ٜٚهٕٛ ؾهً٘ )أٟ قٛض٠ ا٫غتس٫ٍ ؾٝ٘( َٓتذ١ْ يًٝكٌ أٜهّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٛ 

تتبٻعٓا غًػ١ً ا٫غتس٫ٍ ايكٝاغٞ َٔ بساٜت٘ هب إٔ ْكٌ إٍ َكسٸَات تتٸكـ بأْٗا 

ؾتٗا ايٝك١ٝٓٝ ٫ تتٖٛقـ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ. طبكّا شلصٙ ايط١ٜ٩ ٚبس١ٜٝٗ أٜهّا، ٚإٕ َعط ٜك١ْٝٓٝ

ٚٚؿٛا ايؿعط ٚاـطاب١  ٗ باب أغًٛب ايتشكٝل ٗ ايؿًػؿ١ هب ع٢ً ايؿ٬غؿ١ إٔ ٫ ٜٛ

 ٚإؿاٖس٠ ٚايتؿبٝ٘ ٚايتُجٌٝ ٗ ايؿًػؿ١. 

ٝٵسٳ إٔ ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ايؿًػؿ١ ٫ ٜٳذٹسٴ ي٘ ايّٝٛ أْكاضّا، سٝح ّهٔ يٓا بػٗٛ ي١ٺ بٳ

إٔ ْجبت إٔ ايهجرل َٔ ايدلاٌٖ اييت تصنط ٗ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ تؿتكط إٍ خكا٥ل 

عا٤ ايٝكٌ إٓطكٞ ٚإػتٓس إٍ ايكٝاؽ ايدلٖاْٞ، ؾٗٞ غرلٴ َٓتذ١ٺ يًٝكٌ، َع٢ٓ إٔ ازٸ

ـٷ يًعك١ْٝ٬ ٍٕ(38)ايسيٌٝ ٗ تًو إٛاضز كاي ٟٸ سا ٫ ّهٔ بٗصا إعٝاض إٔ ْجبت  . ٚع٢ً أ

ٟٸ   ١ ايكبض ٚايبػ٘ أٚ نسٸٖا. ؾ٤ٞٺ يكاحل ْٛطٜٸأ

ذاٙ ايػايب ٗ ايؿًػؿ١ ايتش١ًًٝٝ; يٓكس ٚتكِٝٝ إ٫ٓ إٔ إعٝاض ايصٟ ٜكسَِّ٘ يٓا ا٫تٸ

. ٚطبكّا شلصٙ (39)«ايبس١ٜٗ ايعك١ْٝ٬»ات ايؿًػؿ١ٝ، ٖٛ عباض٠ْ عٔ ٚتأٜٝس أٚ إبطاٍ ايٓٛطٜٸ

شات إٓعي١ اييت تتُتٻع بٗا ايتذطب١ ايط١ٜ٩ ٜهٕٛ يًبس١ٜٗ ايعك١ْٝ٬ ٗ فاٍ ايؿًػؿ١ 

اؿػٸ١ٝ ٗ فاٍ ايعًِ. ٜط٣ ايهجرل َٔ ايؿ٬غؿ١ ايتشًًٌٝٝ إٔ ؾإٔ ايؿًػؿ١ ٜكّٛ 

ايبسٜٗٝات اييت يسٜٓا بؿإٔ إٛنٛع َٛضز ايبشح. ٚبطبٝع١  (40)ع٢ً َٛا١َ٤ ٚتٓػٝل

 ّهٔ اؿاٍ ىتًـ ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ سٍٛ َػاس١ ٚسسٚز ايبسٜٗٝات إعتدل٠، ٚاييت

ٔٵ ٜط٣ إٔ ٖصٙ ايبسٜٗٝات إِا تهٕٛ َعتدل٠ّ إشا ناْت يػ١ّٜٛ، ٚتٴعٳسټ َٳ  تٛٚٝؿٗا. ؾٗٓاى 

ِٸ َٔ (41)َٔ إطتهعات ايًػ١ٜٛ ٔٵ ٜط٣ إٔ ايبسٜٗٝات إعتدل٠ ٚإعتسٸ بٗا ٖٞ أع َٳ . ٖٚٓاى 
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ايبسٜٗٝات ايًػ١ٜٛ ٚغرل ايًػ١ٜٛ. إٕ ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ نصيو ىتًؿٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ سٍٛ 

أغًٛب تٓػٝل َٚٛا١َ٤ ٖصٙ ايبسٜٗٝات، ٚسٍٛ ايؿإٔ ٚإٓعي١ إعطؾ١ٝ شلصٙ ايبسٜٗٝات، 

ٍٕ ؾًػؿٞ ٜٴكاّ يكاحل أٚ نسٸ ْٛط١ٜٺ َا  ٌٸ اغتس٫ ٔٵ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ٗ قٴًِب ن ٚيه

ٖٓاى بس١ْٜٝٗ أٚ عسزٷ َٔ ايبسٜٗٝات ايعك١ْٝ٬ أٚ ايؿًػؿ١ٝ. طبكّا ٕا تكسٻّ ؾإٕ ؾإٔ 

ات ع٢ً مٛ ايكطع ًػؿ١ ٫ ٜهُٔ ٗ إثبات أٚ إبطاٍ اٯضا٤ ٚايٓٛطٜٸا٫غتس٫ٍ ٗ ايؿ

ٚايٝكٌ، ٚإِا ؾإٔ ايؿًػؿ١ ٖٛ إٔ تهع شٖٔ إداطب نُٔ أدٛا٤ ُٚهٓ٘ َٔ 

َؿاٖس٠ قشٸ١ أٚ خطأ إسٻع٢ َٛضز ايبشح. ّهٔ اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ إؿاٖسات َٔ 

ٝ٘ ٚايتُجٌٝ ٗ ايؿًػؿ١ كتًـ ايططم، ٚيصيو ؾإٕ تٛٚٝـ ايؿعط ٚاـطاب١ ٚايتؿب

س ايكسض٠ ع٢ً إؿاٖس٠ ايعك١ْٝ٬ يس٣ ٛدٹ; ٭ٕ ٖصٙ ا٭َٛض إَا إٔ تٴدا٥عٷ، بٌ ٚادبٷ

ٌٕ خامٸ ٗ  ايؿدل، أٚ أْٗا تٛقًٗا إٍ َطس١ً ايؿع١ًٝ. ٖٚصا َا لسٙ ؾا٥عّا بؿه

ٌٕ ناٌَ   .(42)تٛٚٝـ ا٭َج١ً اؿكٝك١ٝ ٚا٫ؾذلان١ٝ ٗ أزٓي١ ايؿ٬غؿ١ ايتشًًٌٝٝ بؿه

إٕ ايبسٜٗٝات إٓؿٛز٠ يًؿ٬غؿ١ ايتشًًٌٝٝ ؽتًـ عٔ ايبسٜٗٝات اٱؾ٬ط١ْٝٛ. 

 ١ َٓػٛخ١، ٚإِا تٴعٳسټَٝتاؾٝعٜك١ٝ أٚ ْؿػٝٸ إٕ ٖصٙ ايبسٜٗٝات ٫ تػتٓس إٍ ؾطنٝاتٺ

ٛٸ٠ ايعاق١ً. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿدل ايصٟ ٜتُػٻ و بايبس١ٜٗ ايعك١ْٝ٬ يٝؼ ٚاسس٠ّ َٔ آيٝات ايك

ٛٸ٠ٺ خاقٸَهططٸّا إٍ اؾ ِٸ إٕ  ١ٺ١ َٚب١ُٗ يٝؼ شلا َٔ آيٝٸذلاض ٚدٛز ق غ٣ٛ إؿاٖس٠. ث

ٚٸ٫ّ ٚبايصات َٔ ططٜل إؿاٖس٠ ايعك٬ْٝٸ ِٸ ايتعطټف عًٝ٘ أ ١ إٛنٛع ايصٟ ٜٴهتٳؿٳـ أٚ ٜت

ٝٸ١  «١ايكهٝٸ»أٚ  «إؿّٗٛ»)إعًّٛ بايصات( ٖٛ  ٛټض ٚايتكسٜل(، ٚيٝؼ ايٛاقع١ٝ ايعٝٓ )ايتك

ّٷ بايعٳطٳض. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ  ٚاـاضد١ٝ; ؾإٕ ايٛاقع١ٝ اـاضد١ٝ ٗ ٖصا إٛضز َعًٛ

ٚٵض ايصٟ  ايبس١ٜٝٗ، َٔ سٝح اضتباطٗا ْٚػبتٗا إٍ ايٛاقع١ٝ اـاضد١ٝ، َٚٔ سٝح ايسٻ

ايعًِ »، ٚيٝػت َٔ غٓذ «ايعًِ اؿكٛيٞ»تًعب٘ ٗ َعطؾ١ ٖصٙ ايٛاقع١ٝ، ٖٞ َٔ غٓذ 

ٖصٙ ايبس١ٜٝٗ بؿإٔ ايٛاقع١ٝ اـاضد١ٝ  ; ٭ٕ ايعًِ ايصٟ وكٌ َٔ خ٬ٍ«اؿهٛضٟ

إؿّٗٛ. ٜػع٢ ايؿ٬غؿ١ َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ إؿاِٖٝ إٍ انتؿاف  «ٚاغط١»إِا وكٌ بـ 

 سكٝك١ٺ َا بؿإٔ َكسام تًو إؿاِٖٝ أٚ اضتباٙ ْٚػب١ َكازٜل تًو إؿاِٖٝ. 

ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إٕ ايه٬ّ ٚايٓكاف ايكا٥ِ ٗ ايتعطٜـ ايتكًٝسٟ يًعًِ 

(knowledgeٌټ ا٫عتكاز »َا نإ َكساقّا يـ  ( إِا ٜهُٔ ٗ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ن

أٜهّا أّ ٫؟ ٚعًٝ٘ ؾإٕ إٛنٛع اؿكٝكٞ َٛضز  «ايعًِ»ٖٛ َكسامٷ يـ  «ايكازم ٚايجابت
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ايبشح ٖٓا عباض٠ْ عٔ اضتباٙ ْٚػب١ َكازٜل ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ، ضغِ إٔ ايؿ٬غؿ١ 

ٞٸ ُقسٴَّا َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ضب٘ ْٚػب١ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ. إٕ  بٗصا ايبشح ٜػعٕٛ إٍ إه

ايتشًٌٝ إؿَٗٛٞ ٖٓا ٚغ١ًْٝ يهؿـ اؿكٝك١ بؿإٔ إكسام، ٚإٕ بسٜٗٝاتٓا بٗصا 

ايؿإٔ إِا ٖٞ بؿإٔ َكسام ٖصٙ إؿاِٖٝ، ٚيٝؼ بؿإٔ إؿاِٖٝ شاتٗا. َٚٔ خ٬ٍ 

إشا نإ إهاز ٖصٙ ايبسٜٗٝات ّهٔ انتؿاف قشٸ١ أٚ خطأ ايتعطٜـ )ٚنصيو َا 

 إعازي١ إؿ١َٝٛٗ بٌ ؾ٦ٌٝ أَطّا ثابتّا أٚ غرل ثابت(. 

قس تتعاضض ٖصٙ إؿاٖسات ؾُٝا بٝٓٗا، ٚقس تتعاضض َع إعًَٛات اييت مكٌ 

عًٝٗا َٔ غا٥ط ايكٓٛات إعطؾ١ٝ، ٖٚٛ أَطٷ وكٌ عاز٠ّ. ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ هب قبٌ 

ايكا٥ِ بٝٓٗا. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ دع٤ّا َٔ َػاض ايتٓٛرل ايتُػټو بٗا ايعٌُ ع٢ً ضؾع ايتعاضض 

 ٗ ايؿًػؿ١ ٜٓؿل ٗ اؿكٝك١ َٔ أدٌ ضؾع ٖصٙ ايتعاضنات. 

إٕ ايصٜٔ ٜتُػٻهٕٛ ٗ ايؿًػؿ١ بايبسٜٗٝات يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهْٛٛا َٔ 

. إٕ ايٓعع١ اَؿسٵغ١ٝ ْٛط١ْٜ خاقٸ١ ٗ ايؿًػؿ١، تط٣ ؾأّْا (43)«اَؿسٵغ١ٝ»ايكا٥ًٌ بـ 

١ خاقٸ١ يًبسٜٗٝات ٚإؿاٖسات. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ يًٓعع١ اَؿسٵغ١ٝ ٓعي١ َعطؾٝٸَٚ

َٔ ا٭قٛي١ٝ إكط١ْٚ  ضٚاٜات ٚقطا٤ات كتًؿ١. ٚإٕ ايكطا٠٤ إتططِّؾ١ شلا عباض٠ْ عٔ ْٕٛع

٫ تكبٌ »، ٚ«ٜك١ٝٓٝ»ٝات ايؿٗٛز١ٜ بٕٓٛع َٔ اؿت١ُٝ اؾاظ١َ، اييت تعتدل إتبٓٸ

ٝٸ«طاٍاٱب»أٚ  «ايتؿهٝو . أَا «اٱثبات ا٫غتٓتادٞ»١ عٔ )أٚ غرل قاب١ً يـ( ، ٚغٓ

ايطٚاٜات إعتسي١ يًٓعع١ اَؿسٵغ١ٝ ؾ٬ تصٖب إٍ َجٌ ٖصٙ ا٫زٸعا٤ات ايهبرل٠، ٚاييت 

تٓطٟٛ ع٢ً ايهجرل َٔ إبايػات. إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات تٓطٟٛ ع٢ً ازٸعا٤ات َتٛانع١، 

ٌٸ . «١ٝٚٓٸ»ٝات ايبس١ٜٝٗ ٚتكٍٛ: إٕ إتبٓٸ ٚٗ ٖصا ايتٛدټ٘ تعتدل إؿاٖسات ايعك١ْٝ٬ ٗ ٚ

بعض ايٛطٚف اـاقٸ١ شات ق١ُٝ. ٚتعتدل ططٜكّا َٛثٛقّا يهػب إعطؾ١، ٖٚٛ ططٜل 

ٔٸ، زٕٚ ايٝكٌ. إٕ ايتدلٜط ٚاٱثبات اؿاقٌ َٔ ٖصا ايططٜل يٝؼ تدلٜطّا  ٜٓتٗٞ إٍ ايٛ

ك٣ٛ أٚ ٜهعـ َٔ ططٜٕل آخط )أٟ اغتٓتادّٝا ٚٗ باز٨ ايٓٛط، ّٚهٔ شلصا ايتدلٜط إٔ ٜ

 َػاعس٠ ايتدلٜط ٚاٱثبات ا٫غتٓتادٞ(. 

ٝٸ»يٝػت  «ايٓعع١ اَؿسٵغ١ٝ»إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ  بايهطٚض٠، ّٚهٔ إٔ  «١ّأقٛي

ٝات . إٕ ايٓعع١ اؿػٸ١ٝ إعتسي١ تعتدل ايكهاٜا ٚإتبٓٸ(44)ػتُع َع ايذلاب٘ إٓطكٞ

ُٻ ٝات ايؿٗٛز١ٜ ٖٞ ٔ ايكٍٛ بإٔ ايكهاٜا ٚإتبٓٸايؿٗٛز١ٜ اْػٝاب١ٝ، َع٢ٓ أْٗا تته
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ٛٻٍ بايٓػب١ إٍ أؾدام آخطٜٔ، أٚ  بس١ْٜٝٗ ٕٛ َ٪ٖقت، َع٢ٓ أْٗا قس تتش ٚثابت١ ع٢ً م

ٌٸ ٚطٚف أخط٣، أٚ ٗ عامٕل ١، ٚتذلى َٛاقعٗا إٍ ٝات ْٛطٜٸآخط إٍ قهاٜا َٚتبٓٸ ٗ ٚ

ا، ٗ َػ٪ٚيٝتٓا إعطؾ١ٝ َٓٸ ٝات أخط٣. ٚع٢ً أغاؽ ٖصا ا٭قٌ قس تكتهٞقهاٜا َٚتبٓٸ

َٔ  ٝات، إٔ ْتكطٻف ٗ َعتكسٺ ض٥ٝؼ أٚ عسزٺَػاض ضؾع ايتعاضض ٚإثبات ايكهاٜا ٚإتبٓٸ

 إعتكسات ايط٥ٝػ١. 

َٸ١ اييت ّهٔ اغتد٬قٗا َٔ ٖصا ايبشح ٖٛ إٔ َعٝاض  إٕ َٔ بٌ ايٓتا٥ر اشلا

ايكاب١ًٝ »ِا ٖٛ خكٛم ، ٚإ«ايكاب١ًٝ ع٢ً اٱبطاٍ»ؾكٌ ايعًِ عٔ ايؿًػؿ١ يٝؼ ٖٛ 

، َع٢ٓ إٔ ٖٓاى َعٝاضّا ٚاسسّا ٗ زا٥ط٠ ايعًِ ٚايؿًػؿ١، ٖٚٛ (45)«اؿػٸ١ٝ ع٢ً اٱبطاٍ

ِٸ تكِٝٝ  َعٝاض ايتذطب١، ٚإٕ اخت٬ف ٖاتٌ ايسا٥طتٌ ٜهُٔ ٗ ْٛع ايتذطب١ اييت ٜت

عتدل ايٓٛطٜات َٔ خ٬شلا، ٚيٝؼ ٗ أقٌ ايطدٛع إٍ ايتذطب١. ٗ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ت

ايتذطب١ اؿػٸ١ٝ َعٝاضّا يًشهِ ٚايتكِٝٝ، ٚٗ زا٥ط٠ ايؿًػؿ١ ٜهٕٛ إعٝاض ٖٛ ايتذطب١ 

ايص١ٖٝٓ أٚ إؿاٖس٠ ايعك١ْٝ٬. نُا إٔ ٖصٙ اـكٛق١ٝ ٫ تكتكط ع٢ً ايعًِ 

إعطؾ١. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: ّهٔ  فا٫تٚايؿًػؿ١، ؾإٕ ٖصا ا٭َط هطٟ ٗ غا٥ط 

، «قاب١ًْ يٲبطاٍ»ٛطٜات ايعطؾا١ْٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايتذطٜب١ٝ إٕ ايؿطنٝات ٚايٓ :ايكٍٛ

ٔٵ ٫ َٔ خ٬ٍ ايتذطب١ اؿػٸ١ٝ أٚ ايؿًػؿٝٸ ١، بٌ َٔ خ٬ٍ ايتذطب١ ٚايؿٗٛز ٚيه

 . (46)ايعطؾاْٞ، ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ فاٍ ايطٜانٝات أٜهّا

ٗ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿطنٝات ٗ زا٥ط٠ ايعًِ، أٚ ٗ زا٥ط٠ ايؿًػؿ١، ٚ

ِٸ اختباضٖا ٚتكُٝٝٗا َٔ خ٬ٍ  ِٸ إثبات ا٭َج١ً «ايتذطب١»غا٥ط ايسٚا٥ط ا٭خط٣، ٜت ، ٜٚت

ٌٕ َ٪ٖقت. ٚإٕ ا٭َج١ً إبط١ً تٴبٵطٹٌ تًو ايؿطنٝٸات أٚ تهعؿٗا. إ٪ِّ س٠ يؿطن١ٝٺ َا بؿه

َؿٝس٠ّ يًٝكٌ. ٚإٕ َع٢ٓ عكِ ا٫غتكطا٤  ٚٗ ايهجرل َٔ ٖصٙ ايسٚا٥ط ٫ تهٕٛ ا٭َج١ًُ

ٛ إٔ ا٫غتكطا٤ ٫ ٜٴؿٝس ايٝكٌ، ٫ أْ٘ ٫ ّهٔ َٔ خ٬ٍ ا٫غتكطا٤ إثبات أٚ تأٜٝس ٖ

ٕٛ ٚٓٸٞؾطنٝٸ اغتكطا٤ »: أسسُٖا. إٕ ا٫غتكطا٤ ع٢ً ْٛعٌ: (47)١ ع١ًُٝ، ستٸ٢ ع٢ً م

. أَا ا٫غتكطا٤ ايعسزٟ ؾٗٛ ايؿا٥ع ٗ ايعًّٛ (49)«اغتكطا٤ سٳسٵغٞ»: ٚايجاْٞ; (48)«عسزٟ

ٛټايتذطٜب١ٝ، ٚايٝٛ ِٸ، َٔ خ٬ٍ تط ِٸ تعٌٝ عسز ّ ٜت ض ا٭غايٝب ايطٜان١ٝ ٚاٱسكا١ٝ٥، ٜت

ٝٸ ١ٺا٭َج١ً اييت ْؿتكط إيٝٗا يتعُِٝ ايٓتٝذ١ إٍ ْعٝٸ ِٸ تعٌٝ ايٓػب١ إسكا٥ ١، نُا ٜت

ٌٕ زقٝل. ٚأَا ا٦ٕٜٛٸ ا٫غتكطا٤ »١ ٫ستُاٍ اـطأ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتكطا٤ بؿه
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ٞٸ ٙٺ شٖينٸؾٗٛ عباض٠ْ عٔ ْؿا «اَؿسٵغٞ َټٌ  ٚعك٬ْ ٜتٛقٻٌ اٱْػإ َٔ خ٬ي٘، عدل ايتأ

ُټ ٍٕ أٚ عسٸ٠ أَج١ًٺٚايتع قسم  «َؿاٖس٠»ٗ كتدلٙ ايصٖين، إٍ  ل ايؿهطٟ سٍٛ َجا

َٸ  ١، ٚسلٛشلا يٮؾطاز إتٓاٚطٜٔ ٚإؿابٌٗ شلصٙ ا٭َج١ً. ْتٝذ١ٺ عا

ايؿطز »اف ٗ ن٬ ْٛعٞ ا٫غتكطا٤ ٜػع٢ ايؿطز َٔ ٖصا ايططٜل إٍ انتؿ

، ٚايتعطټف عًٝ٘، إ٫ٓ أْٓا ٗ ا٫غتكطا٤ ايعسزٟ إِا «ايؿطز اـايل»أٚ  «بايصات

 ٕٛ ، ٗ سٌ أْٓا ٗ ا٫غتكطا٤ ايؿٗٛزٟ قس «ٚٓٸٞ»ْهتؿـ ايؿطز بايصات ع٢ً م

ْهتؿـ ايؿطز بايصات ع٢ً مٛ ايكطع ٚايٝكٌ، ضغِ اضتباٙ ٖصا ا٭َط بإٛضز 

يّٝٛ عُّٛ عًُا٤ إعطؾ١ إٍ إَهإ انتؿاف ايؿطز بايصات ٚإػاس١ إٓؿٛز٠. ٜصٖب ا

ع٢ً مٛ ايكطع ٚايٝكٌ، ٚأَا ٗ فاٍ ايؿًػؿ١ ؾ٬.  «ايطٜانٝات»ٚ «إٓطل»ٗ زا٥ط٠ 

ٔٸ إكبٍٛ  إٕ عسز ا٭َج١ً ٚايُٓاشز اييت وتادٗا ايؿطز يًٛقٍٛ إٍ ايؿٗٛز ٚسكٍٛ ايٛ

١ شلصا ايؿطز، َٚٛضٚث٘ ١ ٚايٓؿػٝٸطٚسٝٸٜطتب٘ بعٛاٌَ كتًؿ١، َٚٔ بٝٓٗا: اؿاي١ اي

ٔٵ تهؿٞ أسٝاّْا  ايصٖين ٚإعطٗ، ٚإٍ إٛنٛع َٛضز ايبشح، َٚا إٍ شيو. ٚيه

ّا. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: لس ٗ فاٍ ٬َس١ٛ ِٛشٕز ٚاسس ٱزضاى ايٓتٝذ١ ؾٗٛزٜٸ

ط٣; أٚ ٗ ٚاسس يتعُِٝ سهُ٘ ع٢ً ْٝع إجًٖجات ا٭خ ايطٜانٝات نؿا١ٜ زضاغ١ َجًٖحٺ

فاٍ إٓطل ٜهؿٞ عح َٛضزٺ خامٸ َٔ َٛاضز ا٫غتس٫ٍ ٕؿاٖس٠ إٔ ؾه٬ّ خاقٸّا 

ٔٵ ٗ ايهجرل َٔ اؿا٫ت متاز إٍ َكاض١ْ ِاشز  َٔ ا٫غتس٫ٍ َٓترٷ أٚ عكِٝ. ٚيه

 ٚأَج١ً َتعسِّز٠ ٱزضاى ايٓتٝذ١ ع٢ً إػت٣ٛ ايؿٗٛزٟ. 

غايٝب ايتشكٝل ـ ٗ سسٚز َعطؾيت ـ، َٔ إناؾ١ ٖصٙ إػأي١، ٖٚٞ إٔ أ ٫ بٴسٻٚ

ات أخط٣، ١ٺ ع٢ً ْٛطٜٸات، أٚ تطدٝض ْٛطٜٸٚنصيو اٱثبات ٚايتأٜٝس أٚ إبطاٍ ايٓٛطٜٸ

إعاقط٠ َتؿاب١ٗ َٚتٓاٚط٠، َع٢ٓ إٔ ايؿطز ٗ  «إعطؾ١»ٚ «ؾًػؿ١ ا٭خ٬م»ٗ فاٍ 

اـايل أٚ  ن٬ إٛضزٜٔ ٜػع٢ َٔ ططٜل ا٫غتكطا٤ ايؿٗٛزٟ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً ايؿطز

ايؿطز بايصات، ايصٟ ٖٛ َٛنٛع إعٝاض ا٭خ٬قٞ أٚ إعطٗ، ٚبصيو ٜعٌُ ع٢ً تأٜٝس 

، ٜٚهعِّـ ايٓٛطٜات ا٭خط٣. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ْتٝذ١ شيو ع٢ً ن٬ إٛضزٜٔ ١ٺْٛطٜٸ

ٔٸ، ٚيهٓٸ ٌّ َعتدل، ّٚهٔ ا٫عتُاز ٚايتعٌٜٛ عًٝ٘. ٚإشا نإ ئ تتذاٚظ ايٛ ٚ ٘

ٗٛزٟ ٗ ٚاسسٺ َٔ ٖصٜٔ ايؿطعٌ أٚ اجملايٌ َٔ ايؿًػؿ١ َعتدلّا ا٫غتكطا٤ ايؿ

ٟټ ؾطٕم بُٝٓٗا َٔ سٝح أغًٛب ايتشكٝل.  غٝهٕٛ َعتدلّا ٗ اٯخط أٜهّا; إش ٫ ٜٛدس أ
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َٔ ٖٓا ؾإٕ ايكٍٛ بايؿٓو ٗ ٚاسسٺ َٔ ٖصٜٔ اجملايٌ َٔ ايؿًػؿ١ ٚايٛاقع١ٝ ٗ اٯخط 

 . (50)ْٛعّا َٔ ايتٓاقض ٜٴعٳسټ

إشا ناْت إعاٜرل َٛضز ايبشح ٗ ٚاسسٺ َٔ ٖصٜٔ ايعًٌُ اعتباض١ٜ  ٖٚهصا

أٜهّا، ٚإشا ناْت اعتباض١ٜ إؿاِٖٝ إبشٛخ عٓٗا ٗ  ناْت ٗ ايعًِ اٯخط اعتباض١ّٜ

ِٕ َا َتٓاؾ١ّٝ َع ايٛاقع١ٝ، ٚت٪زٸٟ إٍ عسّ نٕٛ قهاٜا شيو ايعًِ َعطؾ١ّٝ ٚقاب١ًّ  عً

ٟټ بٌ ؾًػؿ١ ا٭خ٬م ٚعًِ إعطؾ١، ٚإٕ  ؾطٕم يًكسم ٚايهصب، ؾًٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أ

١ ١ َٚٓطكٝٸ١ َٚعطؾٝٸٖصٜٔ ايؿطعٌ َٔ إعطؾ١ ايؿًػؿ١ٝ ٜتُتٻعإ غكا٥ل َٓٗذٝٸ

يهؿـ اؿكٝك١  ٚاسس٠. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫غتكطا٤ ايؿٗٛزٟ )ايصٟ ٖٛ أغًٛبٷ

ؾًػؿ١ ا٭خ٬م، ىًٛ  ٚا٫قذلاب َٓٗا( ٗ عًِ إعطؾ١، ْٚؿٞ إَهإ ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٗ

 . تطدٝشّا ب٬ َطدِّٕض َٔ ايٛد٘، ٜٚٴعٳسټ

ٜعين ؾك٘ إٔ ططم  «َكاّ اؿهِ»عٔ  «َكاّ ايهؿـ»ا٭َط اٯخط: إٕ ؾكٌ 

ِٸ َٔ ططٜل َٚكسض ايٓٛطٜٸ «نؿـ»َٚكازض  ، ٚيٝؼ َع٢ٓ إٔ ططٜل «إثباتٗا»ات أع

َا إٔ تهتؿـ َٔ  ُّا غرل ططٜل إثبات٘; إش ّهٔ يٓٛط١ٜٺتٵ١ٺ َا ٖٛ سٳنؿـ ْٛطٜٸ

 ططٜل ايتذطب١ أٚ ايؿٗٛز، ّٚهٔ إثباتٗا َٔ شات ايططٜل أٜهّا. 

ٚٗ ن٤ٛ ٖصا ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ يٝػت اغتجٓا٤ٶ َٔ ٖصٙ 

ايكاعس٠; ؾإٕ ا٭زي١ اييت ٜكُٝٗا ايسنتٛض غطٚف يكاحل ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تػتٓس ٗ 

ذ١ تًو ا٭زي١ يٝػت غ٣ٛ ايؿٗٛز أٜهّا. إٕ ١، ٚإٕ ْتٝاؿكٝك١ إٍ إؿاٖسات إعطؾٝٸ

ٖصٙ ايٓٛط١ٜ، نػا٥ط ايٓٛطٜات ايؿًػؿ١ٝ، قاب١ًْ يٲبطاٍ، ٚإٕ ايططٜل ايٛسٝس ٱثبات٘ 

١ اييت ِتًهٗا بؿإٔ إٛنٛع َٛضز أٚ إبطاي٘ عباض٠ْ عٔ ٚظْ٘ َٝعإ إؿاٖسات إعطؾٝٸ

هٗا. ؾإشا ناْت ٖصٙ ايبشح، ايصٟ ٖٛ اضتباٙ ْٚػب١ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١ إٍ بع

١ أؾهٌ َٔ غا٥ط ايٓٛطٜات ا٭خط٣ ٗ اْػذاَٗا َع تًو إؿاٖسات، ايٓٛطٜٸ

ٌٸ بإكاض١ْ إٍ  تٵبٳٚاغتٛعٳ أندل عسزٺ َٔ إؿاٖسات، ٚناْت َٛاضز ايٓكض عًٝٗا أق

ايٓٛطٜات ا٭خط٣، ٚناْت ٗ اجملُٛع تكسِّّ بٝاّْا أؾهٌ ٚأسلٌ يتًو إؿاٖسات، ؾإٕ 

ٝٸ ايعك١ْٝ٬ غٛف ؼتِِّ عًٝٓا ايعٌُ ع٢ً طبل ٖصٙ ايٓٛط١ٜ; بٛقؿٗا أؾهٌ تٓا َػ٪ٚي

 ١ٺ أخط٣ أؾهٌ َٓٗا. ات إتاس١، َا مل مكٌ ع٢ً ْٛطٜٸايٓٛطٜٸ

ْط٣ إٔ ايٓكس ايصٟ ّهٔ إٜطازٙ ع٢ً ايتؿػرل إكسٻّ ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ 
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ٚٸ٫ّٖٛ إٔ ٖصا ايتؿػرل  يًطب٘ َٔ بعهٗا،  : ٫ ٜؿكٌ بٌ سهِ ا٭ْٛاع إدتًؿ١أ

، َع٢ٓ ضب٘ ْٝع ؾطٚع إعطؾ١; ٚىؿض ْٝع أْٛاع ايطب٘ إعطٗ إٍ ْٕٛع خامٸ

ٛټٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١  : ٫ ٜػتٛعب غ٣ٛ ْٕٛع خامٸٚثاّْٝا َٔ ؼ

ٞٸ ٌٕ تًكا٥ ٟٸ ٖٛ ايصٟ وكٌ بؿه ٛټز ا٫ٓط، َٚذطٻٚغرل إضاز ٫ت ٬ع ع٢ً ايتش

ٛټ ٕٸ ٖٓاى ٚايتط ٔٵ تكسٻّ أ ضات اؿاق١ً ٗ غا٥ط ؾطٚع إعطؾ١ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚيه

ٛټ ٌّ، ٚإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ْٛعّا آخط َٔ ايتش ٍ ٚايتهاٌَ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٖٚٛ إضاز

ٛټ ٔٷ بتػٝرل ايؿطنٝات إعطؾٝٸايتش ١ ٗ َكاّ ١ اييت ػٝع تٛٚٝـ إعًَٛات ايبؿطٜٸٍ ضٖ

 ٘ ع٢ً عًُا٤ ايسٜٔ ٚايباسجٌ ٗ ايؿإٔ ايسٜين. ؾِٗ ايسٜٔ، ٚتٛدب

١ ٚايؿٛاٖس إصنٛض٠ ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘. ؾكس ٚٗ َا ًٜٞ ْػتعطض ا٭زٓي

و ضأٜٓا إٔ ايسنتٛض غطٚف ٜػع٢ إٍ تأٜٝس ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ َٔ خ٬ٍ ايتُػټ

ٚٸ٫ّ ٝٸ١ : با٭َج١ً ٚايُٓاشز ايتاضىٝٸٚثاّْٝا١، : بايكٛاعس إٓطكٝٸأ ١. ٚإٕ َطاز ـ ا٫غتكطا٥

ايسنتٛض غطٚف َٔ ايتأٜٝس إٓطكٞ ٗ اؿكٝك١ ٖٛ ايتُػټو بايطب٘ إٓطكٞ ايكا٥ِ 

بٌ ا٭دعا٤ إدتًؿ١ َٔ إعطؾ١. إ٫ٓ إٔ ٖصا ايطب٘ ٚايع٬ق١ إِا تكّٛ ٗ اؿكٝك١ بٌ 

ٍٕ ؾإٕ َسٻ ٟٸ سا ع٢ ْٛط١ٜ ايكهاٜا إٛدٛز٠، ٚيٝؼ بٌ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١. ٚع٢ً أ

ٌٸ انتؿافٺ دسٜس ٗ ؾطٕع َٔ ؾطٚع إعطؾ١ ايبؿط١ٜ ٜ٪ثِّط  ايكبض ٚايبػ٘ ٖٛ إٔ ن

ٕٛ َباؾط أٚ غرل َباؾط ٗ غا٥ط ؾطٚع إعطؾ١ ا٭خط٣. ٜكٍٛ ايسنتٛض غطٚف  ع٢ً م

ٗ تأٜٝس ٖصا إسٻع٢: إٕ ايٓػب١ إٓطك١ٝ بٌ إعًَٛات اؾسٜس٠ اييت تسخٌ إٍ ايصٖٔ 

 «ست٪ِّ»ػابك١ ٫ ؽطز َٔ ث٬خ سا٫ت; ؾإٕ ٖصٙ إعًَٛات إَا إٔ ٚإعًَٛات اي

َعػٳب ايٛاٖط. ٜٚٓتكٌ بعس شيو َٔ  «اؿٝاز»; أٚ إٔ تًعّ «تبطًٗا»إعًَٛات ايػابك١; أٚ 

َٸا َ٪ِّ س٠ شلا أٚ خ٬ٍ َؿاضق١ ايتأٜٝس َٚؿاضق١ ايطٖإ إٍ إثبات إٔ إعًَٛات اؾسٜس٠ إ

 سكٝك١.  ١ٺ١ّ غرلٴ سٝازٜٸات اييت تبسٚ َعػٳب ايٛاٖط سٝازٜٸَبط١ً شلا، ٚإٔ إعًَٛ

ل َؿاضق١ ايتأٜٝس ّهٔ ايكٍٛ: إٕ اختكام ٖصٙ ايع٬ق١ بايعًّٛ ٗ َا ٜتعًٖ

١ ٗ باب َعٝاض ؾكٌ ايعًِ عٔ ايؿًػؿ١، ٚايكهاٜا خاقٸ ١ٺايتذطٜب١ٝ ٜكّٛ ع٢ً ؾطنٝٸ

١ ٚايكه١ٝ عطٜـ ايكه١ٝ ايعًُٝٸ١ عٔ ايكهاٜا ايؿًػؿ١ٝ. ٚتًو ايؿطن١ٝ بؿإٔ تايعًُٝٸ

 ١ ـ طبكّا شلصٙ ايط١ٜ٩ ـ ٖٞ اييت تهٕٛ قاب١ًّ يًتأٜٝس أ١ٚ. إٕ ايكه١ٝ ايعًُٝٸايؿًػؿٝٸ

ٝٸ ١( ٖٞ اييت ٫ تكبٌ اٱبطاٍ َٔ ططٜل ايتذطب١ )اؿػٸ١ٝ(، ٚايكه١ٝ ايؿًػؿ١ٝ )ايعكً
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ٔٵ ضٴ ط َؿاضق١ ُا أَهٔ ايكٍٛ: إٕ دٖٛبٳايتأٜٝس أٚ اٱبطاٍ َٔ ٖصا ايططٜل. ٚيه

ايتأٜٝس، أٟ ايكاعس٠ إٓطك١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا ٖصٙ إؿاضق١، ٫ ؽتلٸ بايكهاٜا ايع١ًُٝ 

ٌٸ قهٝٸـ ايتذطٜب١ٝ، ٚإٕ ايع٬ق١ إٓطكٝٸ ١ٺ ٚعهؼ ْكٝهٗا. ١ َٛضز ايبشح قا١ُْ٥ بٌ ن

١ ايعجٛض ع٢ً ا٭َج١ً ٚايُٓاشز ٗ ايبٌ ؾٗٛ ٗ نٝؿٝٸ ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ اخت٬فٺ

. ٚمكٌ ع٢ً ٖصٙ ايُٓاشز ٗ س٠، أٚ إبط١ً، أٚ اييت تبسٚ ٗ ٚاٖطٖا قاٜس٠ّإ٪ِّ

ٔٵ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ا٭َط نصيو ٗ  ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ َٔ ططٜل ايتذطب١ اؿػٸ١ٝ. ٚيه

ِٸ اؿكٍٛ عًٝٗا فاٍ ايؿًػؿ١ أٜهّا، َع ؾاضم إٔ ايُٓاشز إ٪ِّ س٠ أٚ إعاضن١ ٖٓا ٜت

ٝٸٝٸَٔ ططٜل ايتذطب١ ايصٖٓ ١. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٫ ؾطم بٌ ايعًِ ١ ٚإؿاٖس٠ ايعك٬ْ

ٚايؿًػؿ١. ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ اخت٬فٺ ؾٗٛ ٗ ْٛع ايتذطب١، ٚيٝؼ ٗ أقٌ ا٫غتؿاز٠ 

 ٚعسّ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتذطب١، ٫ ٗ اعتباض ٚعسّ اعتباض ايتذطب١. 

ٛضزّا ٚع٢ً ؾطض احملاٍ يٛ انتؿـ ؾًٝػٛفٷ َٔ ططٜل ايؿٗٛز ايعك٬ْٞ َ

، ٫ «ع١ًْٓ»، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ تهٕٛ ي٘ «ٖهّٓا»أٚ  «سازثّا»ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايؿ٤ٞ 

ٌٸ »َٓسٚس١ ي٘ َٔ اعتباض َؿاٖست٘ َٛضزٳ ْكٕض شلصٙ ايكاعس٠ ايؿًػؿ١ٝ ايكا١ً٥:  يه

ٕٔ ع١ًْٓ  .«سازخٺ أٚ ٖه

ّ غٝهٕٛ شيو سٳأٚ ع٢ً ؾطض احملاٍ يٛ ؾاٖس ٗ َٛضزٺ َا ادتُاعّا يًٛدٛز ٚايعٳ

ٕٔ َؿتكطٷ »ز ْكٕض ٭قٌ اَتٓاع ايٓكٝهٌ، ٖٚهصا. إٕ ايكه١ٝ ايكا١ً٥: َٛض ٌټ ٖه ن

ٛٸ٠( ايكه١ٝ ايكا١ً٥:  «إٍ ع١ًٓٺ ٌټ»تعازٍ )أٚ ٗ ق ٕٔ غيٛن عٔ ع١ًٓٺ غرلٴ ن ، «أٚ ٚادبٷ ٖه

 ٚيصيو ؾإٕ تأٜٝس ٚإثبات ٚإبطاٍ إسساُٖا ٜعازٍ تأٜٝس ٚإثبات ٚإبطاٍ ا٭خط٣. 

١( يٝػت ضدٞ بايٓػب١ إٍ ايكهاٜا ايؿًػؿ١ٝ )غرل ايعًُٝٸإٕ أسساخ ايعامل اـا

َٸ». ؾًٛ أَططت ايػُا٤ غسّا ٚمل ُطط غتبطٌ ايكه١ٝ ايكا١ً٥: ١ّسٝازٜٸ ا إٔ ُطط إ

٪ بأسساخ ايعامل بٌ ّهٔ ايكٍٛ أٜهّا: إٕ ايكسض٠ ع٢ً ايتٓبټ ،«ايػُا٤ غسّا أٚ ٫ ُطط

ات ٚايكهاٜا ايؿًػؿ١ٝ ١، ٚإٕ ايٓٛطٜٸات ٚايكهاٜا ايعًُٝٸ١ بايٓٛطٜٸيٝػت قؿ١ّ خاقٸ

٪ َػاض ا٭سساخ، ضغِ اخت٬ف ايٓاٚط٠ إٍ عامل اـاضز ؼتٟٛ ع٢ً ْٕٛع َٔ ايتٓبټ

و بايكاعس٠ ايؿًػؿ١ٝ ٪ ايؿًػؿٞ. قشٝضٷ أْٓا َٔ خ٬ٍ ايتُػټ٪ ايعًُٞ عٔ ايتٓبټايتٓبټ

ٌټ»ايكا١ً٥:  ٍٕ ي٘ عًٓ ن ييت غتكع غسّا، َٚا ٖٞ ٪ با٭سساخ ا٫ ْػتطٝع ايتٓبټ «١َْعًٛ

ٝٵسٳ أْ٘ ّهٔ ايتٓبټ ؟عًًٗا ٟٸ سازث١ٺبٳ شلا َٔ ع١ًٓٺ ستُّا. ٚيصيو ـ  ٫ بٴسٻغتكع غسّا  ٪ بإٔ أ
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ٗټع٢ً ؾطض احملاٍ ـ يٛ ٚقعت سازث١ْ زٕٚ ع١ًٓٺ ؾإْٗا غتبطٌ شيو ايتٓبټ ٔ ٪ ٚايته

 ايؿًػؿٞ. 

أسساخ ٚٚٛاٖط  ١ٝ غٓذس ْٝعَٚهاؾّا إٍ شيو إشا ْٛطْا َٔ ظا١ٜٚ ايعًٚ

١ ٚايكاب١ً َٚٛدٛزات ايعامل َذلابط١ّ ببعهٗا، ٚيٝػت ا٭سساخ ٚايٛٛاٖط ايطبٝعٝٸ

يًتذطب١ اؿػٸ١ٝ ؾك٘. ٚعًٝ٘ ؾإٕ زع٣ٛ اختكام ايذلاب٘ إٓطكٞ ايكا٥ِ بٌ قه١ٝٺ 

ٚعهؼ ْكٝهٗا َذاٍ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ تبسٚ غرلٳ ٚد١ٗٝٺ; ؾإشا نإ ٖصا ا٫ضتباٙ 

ِٷ بٌ ْٝع ايكهاٜا ٚعهؼ ْكٝهٗا، ٚيٝؼ بٌ ايكهاٜا قا٥ُّا بٌ ايكها ٜا ؾٗٛ قا٥

ٝٸايعًُٝٸ  ١ ؾك٘. ١ ـ ايتذطٜب

ٍٕ ٟٸ سا ٌٖ ٜٛدس َجٌ ٖصا ايطب٘ بٌ »ؾإٕ ايػ٪اٍ اؾٖٛطٟ ٖٓا ٜكٍٛ:  ٚع٢ً أ

، ٚيٝؼ «تٓٛرلٟ»ٚ «َعكٍٛ». ٜصعٔ ايسنتٛض غطٚف بإٔ ايطب٘ أَطٷ «ْٝع ايكهاٜا؟

ٌٸ ايٓٛط١ٜ. ٚسٝح إٕ إٛنٛع َٛضز ايبشح ، ٚإِا ُ«قػٛغّا»أَطّا  هٔ ض٩ٜت٘ ٗ ٚ

١ّ َعطؾ١ٝ أٜهّا. ٚع٢ً ؾإٕ ايٓٛط١ٜ َٛضز ايبشح غتهٕٛ ْٛطٜٸ «إعطٗ»ٖٓا ٖٛ ايطب٘ 

ٔٷ بكبٍٛ ْٛطٜٸ  ١ٺٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ تأٜٝس ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ َٔ ٖصا ايططٜل ضٖ

 ١ٺ. إ٫ٓ إٔ ايتُػټو بٓٛطٜٸ١ ّهٔ ٗ ًٚٚٗا َؿاٖس٠ ضب٘ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١َعطؾٝٸ

ٚٵض١ يتأٜٝس ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، اييت ٖٞ بَعطؾٝٸ ١، ٜبسٚ أْ٘ ْٛعٷ َعطؾٝٸ ١ْٖا ْٛطٜٸسٳ

عٝ٘ ٚ ؾ٦ّٝا آخط غرل ايصٟ تسٻسٴعٵ١ ٫ ٜٳَٔ إكازض٠ ع٢ً إطًٛب; ٭ٕ َهُٕٛ تًو ايٓٛطٜٸ

 ١ ايكبض ٚايبػ٘. ْٛطٜٸ

يًطب٘ أْٛاعّا ٚأقػاَّا، ٚإٕ ايطب٘ إٕ ايكشٝض َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا ٖٛ ايكٍٛ بإٔ 

 ، ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْطاٙ إ٫ٓ«قػٛغّا»، ٚيٝؼ أَطّا «َؿٗٛز»َٛضز ايبشح ٖٓا ٖٛ أَطٷ 

١، نُا . إٕ ٖصٙ إؿاٖس٠ تػاعسْا ع٢ً انتؿاف ايٓٛطٜٸ(51)َٔ ططٜل ايؿٗٛز إعطٗ

و ٗ قُٝتٗا ١ ٫ ٜٴؿٚهتػاعسْا ع٢ً تأٜٝسٖا أٜهّا. ٚإٕ نجط٠ ٖصٙ إؿاٖسات يًٓٛطٜٸ

١ اييت ٜتشسٻخ عٓٗا ايسنتٛض غطٚف، ٜٚػع٢ َٔ ٚاعتباضٖا إعطٗ. إٕ ايٓٛط١ٜ إعطؾٝٸ

١ ايكبض ٚايبػ٘، ؼتاز ـ َجٌ غا٥ط ايٓٛطٜات ع٢ ْٛطٜٸخ٬شلا إٍ تأٜٝس سلٛي١ٝ َسٻ

ايؿًػؿ١ٝ ا٭خط٣ ـ إٍ إثباتٺ، ٚإٕ ايسيٌٝ ايٛسٝس إتٛٚؾط ٱثباتٗا ٖٛ ٖصٙ إؿاٖسات 

١ ت٪ِّس ٚدٛز َجٌ ٖصا ٌٖ َؿاٖساتٓا إعطؾٝٸ»١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايػ٪اٍ ٖٓا ٜكٍٛ: إعطؾٝٸ

. إٕ ايططٜل ايٛسٝس ايصٟ ْطاٙ يٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ ايبشح ٗ ايؿٛاٖس «ايطب٘؟
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ٝٸايتاضىٝٸ  ١، أٟ إٕ عًٝٓا إٔ ْط٣: ١ ـ ا٫غتكطا٥

َټ1 ٟٸٌ ٚايتؿهرل ايعُٝل ٗ تًو ايؿٛاٖس ٜٛـ ٌٖ ايتأ  قًٓا إٍ اٱزضاى ايؿٗٛز

 شلصا ايطب٘ أّ ٫؟ ٚإشا نإ اؾٛاب باٱهاب

 ضٷ أق٣ٛ َٓ٘ أّ ٫؟ ـ ٌٖ ٜٛدس شلصا ايؿٗٛز َعأض2

ٚعًٝ٘ ّهٔ إٔ ْػتٓتر بإٔ ايسيٌٝ ايٛسٝس ايصٟ ّهٔ َٔ خ٬ي٘ تأٜٝس ْٛط١ٜ 

ٝٸايكبض ٚايبػ٘ ٖٛ ٖصٙ ايُٓاشز ٚا٭َج١ً ايتاضىٝٸ ٟ إٍ ايؿٗٛز ٪ز١ِّ اييت ت١ ـ ا٫غتكطا٥

 . (52)إعطٗ

 َٔ ايتؿهٝو بٌ أْٛاع ايطب٘ ا٭ضبع١ ايتاي١ٝ:  ٫ بٴسٻنُا 

 ايكهاٜا ٚإتبٓٸٝات ببعهٗا.  «بعض»ـ اضتباٙ 1

 ايكهاٜا ٚإتبٓٸٝات ببعهٗا.  «ْٝع»ـ اضتباٙ 2

 ؾطٚع إعطؾ١ ببعهٗا.  «بعض»ـ اضتباٙ 3

 ؾطٚع إعطؾ١ ببعهٗا.  «ْٝع»ـ اضتباٙ 4

إٕ ٖصٙ ا٭ْٛاع َٔ ايؿكٌ ٫ ْطاٖا ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، ْٚط٣ إٔ داْبّا 

١ ٜأتٞ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ. إٕ ٖصٙ ا٭ْٛاع َٔ ايؿكٌ َٔ ايػُٛض إٛدٛز ٗ ٖصٙ ايٓٛطٜٸ

َٸ١ ٗ فاٍ ايتٛقٝات إعطؾٝٸ ١، غٓأتٞ ع٢ً شنطٖا ٫سكّا. إٕ تؿتٌُ ع٢ً ْتا٥ر ٖا

س ١ ايٛاضز٠ ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ت٪١ِّٜ ـ ا٫غتكطا٥ٝٸبعض ا٭َج١ً ٚايُٓاشز ايتاضىٝٸ

ايكهاٜا ٚإتبٓٸٝات، ٚبعهٗا  «ْٝع»ايكهاٜا ٚإتبٓٸٝات، ٚبعهٗا ٜ٪ِّس  «بعض»اضتباٙ 

س ؾطٚع إعطؾ١ ببعهٗا اٯخط، ٚبايتايٞ ؾإٕ بعهٗا اٯخط ٜ٪ِّٜ «بعض»س اضتباٙ ٜ٪ِّ

ٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصٙ ا٭ْٛاع ا٭ضبع١ َٔ ؾطٚع إعطؾ١ ببعهٗا. ٚبطب «ْٝع»اضتباٙ 

ايطٚاب٘ َذلابط١ْ ؾُٝا بٝٓٗا، ٚيهٓٸٓا عاد١ٺ إٍ ؾٛاٖس َػتك١ًٓ يتأٜٝس ٖصا ا٫زٸعا٤. 

ٍٕ ؾإٕ ٖصٙ ا٭ْٛاع ا٭ضبع١ َٔ ايطٚاب٘ يٝػت عٌ بعهٗا، ٫ٚ ّهٔ  ٌٸ سا ٚع٢ً ن

ايكٍٛ: إٕ ٖصٙ ُا أَهٔ بٳا٫ْتكاٍ َٔ أسسٖا ٚدعً٘ دػطّا يًٛقٍٛ إٍ اٯخط، ٚيطٴ

ا٭ْٛاع ا٭ضبع١ َٔ ا٫ضتباٙ ؽهع يًبشح ٚايسضاغ١ ٗ ؾطعٌ كتًؿٌ َٔ ؾطٚع 

ٚٸ ٌايؿًػؿ١، َع٢ٓ إٔ ايٓٛع عًِ »ٍ ٚايجاْٞ َٔ ٖصٙ ا٭ْٛاع ا٭ضبع١ ٜبشجإ ٗ ا٭

ِٸ عح ايٓٛع«إعطؾ١  . «ؾًػؿ١ ايعًِ»ايجايح ٚايطابع َٓٗا ٗ  ٌ، ٗ سٌ ٜت

١ ايكبض ٚف ع٢ً إٔ َٛنٛع عًِ إعطؾ١ َٚٛنٛع ْٛطٜٸٜ٪ٚنس ايسنتٛض غط
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ٙٺ قا٥ِ بٌ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١ ٓا ٫ ْط٣ شيو; ٭ٕ عًِ ٚيهٓٸ .ٚايبػ٘ عباض٠ْ عٔ اضتبا

إعطؾ١ ؾك٘، ٚإٕ اضتباٙ  «دػطاؾٝا»ٚ «ٖٓسغ١»ز إعطؾ١ اؿسٜح ٫ ىٛض ٗ فطٻ

ِّ ٚبإٓاغب١ ؾإٕ بعض أْٛاع  .إعطؾ١ٝ ١ٝ َٔ ايٓاس١ٝايكهاٜا ٚإتبٓٸٝات و٢ٛ بٓؿؼ ا٭ٖ

١ ايكبض ٚايبػ٘ ٖٞ ساي١ اضتباٙ ايكهاٜا ٚإتبٓٸٝات، ا٫ضتباٙ إبشٛث١ ٗ ْٛطٜٸ

 «دػطاؾٝا»ٚ «ٖٓسغ١»ٚيٝػت ساي١ اضتباٙ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١، ٚمٔ ٫ نٛض ٗ 

 إعطؾ١ زا٥ُّا. 

ٌٕ أؾهٌ إٔ ْكػِّ ٛضز ايبشح إٍ ِ ايطب٘ َنُا وػٔ يتٛنٝض إسٻع٢ بؿه

ٌٻ«َعطٗ»; ٚ«َٓطكٞ»ْٛعٌ:  ٚاسسٺ َٔ ٖصٜٔ ايكػٌُ ع٢ً اْؿطازٺ. إٕ  ، ٚإٔ ْبشح ن

ٚإٕ ٖصا ايٓٛع  .إطاز َٔ ايطب٘ إٓطكٞ ٗ ٖصا إكاّ ٖٛ ايطب٘ ايكٝاغٞ ٚا٫غتس٫يٞ

ٚٵضَٔ ايطب٘ ٜٓكػِ ب . ٚإٕ ايطب٘ اٱْتادٞ ع٢ً «غرل إْتادٞ»; ٚ«إْتادٞ»ٙ إٍ ْٛعٌ: سٳ

اـايك١  «ايؿًػؿ١ٝ»َٔ ايكهاٜا  ١ٺ أٚ عسزٺغبٌٝ إجاٍ ٖٛ إٔ مكٌ َٔ تطنٝب قهٝٸ

قشٝضٷ أٜهّا، أٚ إٔ مكٌ َٔ خ٬ٍ تطنٝب  ١ أٚ إثباتٗا، ٚايعهؼٴع٢ً ْتٝذ١ٺ عًُٝٸ

أٚ إثباتٗا،  «أسٝا١ٝ٥» اـايك١ ع٢ً ْتٝذ١ٺ «ايؿٝعٜا١ٝ٥»َٔ ايكهاٜا  أٚ عسزٺ ١ٺقهٝٸ

َجٌ ٖصا ايطب٘ ٫ ٜكّٛ بٌ ايكهاٜا ٚبٌ كتًـ ؾطٚع  قشٝضٷ أٜهّا. إٕ ٚايعهؼٴ

إعطؾ١; ٭ٕ ايكٍٛ بٛدٛز َجٌ ٖصا ايطب٘ ٫ ٜعين ضؾع اؿٛادع إٓطك١ٝ ايكا١ُ٥ بٌ 

كتًـ ؾطٚع إعطؾ١. إٕ ٖصا اؿادع إٓطكٞ ٫ ٜكتكط ع٢ً ايعًّٛ اؿكٝك١ٝ 

عٔ  «ايٛدٛب»ؿت١ًُ ع٢ً ز ايؿكٌ بٌ ايكهاٜا إٚا٫عتباض١ٜ، ٫ٚ ٜكتكط ع٢ً فطٻ

ايه١ْٛٓٝ »، ٚإِا ٜٛدس َجٌ ٖصا اؿادع بٌ «ايه١ْٛٓٝ»ايكهاٜا إؿت١ًُ ع٢ً 

 «ايه١ْٛٓٝ ا٭سٝا١ٝ٥»ٚ «ايه١ْٛٓٝ ايؿٝعٜا١ٝ٥»، ٚبٌ «ايه١ْٛٓٝ ايع١ًُٝ»ٚ «ايؿًػؿ١ٝ

ٕٸ ػاٌٖ أٚ ضؾع ٖصٙ اؿٛادع ٜٴعٳسټ ٭زي١ ْٛعّا َٔ إػايط١ أٜهّا، َع٢ٓ إٔ ا أٜهّا، ٚإ

 ايكا١ُ٥ ع٢ً َجٌ ٖصٙ إكسٸَات ٜهٕٛ عكُّٝا ٚؾاقسّا ي٬عتباض َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ. 

َٓطكٞ َٚعطٗ  إٕ ايٓتٝذ١ اييت مكٌ عًٝٗا َٔ ٖصا ايبشح عباض٠ْ عٔ َعٝإض

، أٚ «هب إٔ ٫ ٜكّٛ َجٌ ٖصا ا٫ضتباٙ بٌ كتًـ ايكهاٜا ٚايؿطٚع إعطؾ١ٝ»ٜكٍٛ: 

 . «ا٫ضتباٙ بٌ ايكهاٜا أٚ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١وٛط إقا١َ َجٌ ٖصا »

ِٷ  «إٓطل»َٔ ا٫يتؿات إٍ ٖصٙ إػأي١، ٖٚٞ إٔ  ٫ بٴسٻٖٚٓا  ٟٸ»عً  «َعٝاض

ٟٸ»ٚ ١ ٜعين ٫ هٛظ ، ٚعٓسَا ٜٴكاٍ بعسّ ٚدٛز ٖصا ا٫ضتباٙ َٔ ايٓاس١ٝ إٓطكٝٸ«زغتٛض
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تٌ أٚ ؾطعٌ ا ا٫ضتباٙ بٌ قهٝٸ١ إٔ ْكِٝ َجٌ ٖصيٓا أٚ ٫ ولٸ يٓا َٔ ايٓاس١ٝ إٓطكٝٸ

ٚسهِ  «سٛط»١ عباض٠ْ عٔ كتًؿٌ َٔ ؾطٚع إعطؾ١. إٕ َهُٕٛ ٖصٙ ايكاعس٠ إٓطكٝٸ

ٚزغتٛض، ٚيٝؼ بٝإ ٚاقع١ٝ ٚسكٝك١ ع١ٝٓٝ. ٚغٛف ْأتٞ ع٢ً ٖصٙ إػأي١ ٗ إػتكبٌ 

 َعٜسٺ َٔ ايؿطح ٚايتؿكٌٝ. 

ٞٸ ٞٸ ٚإطاز َٔ ا٫ضتباٙ إٓطك آخط َٔ ا٫ضتباٙ ايكٝاغٞ  ْٛعٷ غرل اٱْتاد

١ أٚ عًُٝٸ ٚا٫غتس٫يٞ ايصٟ ّهٔ ع٢ً أغاغ٘ ـ َج٬ّ ـ إٔ ْػتٓتر أٚ ْجبت ْتٝذ١ّ

ِٷ بٌ ١ ٚقهاٜا ؾًػؿٝٸ١ َٔ ططٜل تطنٝب قهاٜا عًُٝٸؾًػؿٝٸ ١. إٕ َجٌ ٖصا ا٫ضتباٙ قا٥

، ٜٚبسٚ ١، أٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ قا٥ُّاايهجرل َٔ ايكهاٜا ٚايهجرل َٔ ايؿطٚع إعطؾٝٸ

ِٕ ؾطنٝٸ ٌٸ عً ات ٖٞ َٔ َػا٥ٌ غا٥ط ايعًّٛ. َٚهاؾّا إٍ ٚدٛزٙ أٚ دٛاظٙ بسّٜٗٝا. إٕ يه

; ٚعًّٛ «َٓتذ١»شيو ّهٔ يٛدٛز ٖصا ا٫ضتباٙ تكػِٝ ايعًّٛ إٍ قػٌُ: عًّٛ 

ّٷ ٚخانع يًكٛاعس «َػتًٗه١» . ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ َجٌ ٖصا ا٫ضتباٙ قهٛ

ٌٸ ْتٝذ١ٺ١، َع٢ٓ أْ٘ ٫ ّهإٓطكٝٸ ٟٸ  ٔ اغتٓتاز أٚ إثبات ن َٔ خ٬ٍ تطنٝب أ

ٟٸ َكسٸ١َٺ أخط٣. ٚإٕ ٖصا ايتشًٌٝ ٜٓطٟٛ ب ٚٵضَكسٸ١َ بأ َٓطكٞ  «ٚدٛب»ٚ ٙ ع٢ً تٛق١ٝٺسٳ

، «١هب إقا١َ َجٌ ٖصا ا٫ضتباٙ بٌ ايكهاٜا ٚكتًـ ايؿطٚع ايعًُٝٸ»أٚ َعطٗ ٜكٍٛ: 

 . «تًـ ؾطٚع إعطؾ١هٛظ قٝاّ َجٌ ٖصا ا٫ضتباٙ بٌ ايكهاٜا أٚ ك»أٚ 

ِّ ع٢ً إػت٣ٛ  ١ٝٺإٕ َطازْا َٔ ا٫ضتباٙ إعطٗ ٖٛ ا٫ضتباٙ ايصٟ و٢ٛ بأٖ

. نُا إٔ ١ٺَٓطكٝٸ ، ٚيهٓٗا غرلٴ١َّعطؾٝٸ إعطٗ، ٚإٕ شلصا ايٓٛع َٔ ا٫ضتباٙ تساعٝاتٺ

ي٬ضتباٙ إعطٗ أْٛاعّا ٚأقػاَّا كتًؿ١. ّهٔ ايكٍٛ بإٔ اضتباٙ كتًـ ؾطٚع 

ّٸ َٔ ططٜل ايٓٛطٜات إعطؾٝٸإ ٕٛ عا . إٕ ايٓٛطٜات إٛسِّس٠ «إٛسِّس٠»١ عطؾ١ وكٌ بٓش

ؾإٕ ، ْاٚط٠ْ إٍ تكػِٝ َكازض إعطؾ١، ٚإثبات ٚتؿػرل اضتباٙ ٖصٙ إكازض ببعهٗا

; «عك١ًٝ»تكػِٝ ايعًّٛ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ طبكّا ٭غًٛب ايتشكٝل إٍ ث٬ث١ أقػاّ: 

، ايٛاضز ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، ٚبٝإ ا٫ضتباٙ بٌ ٖصٙ «ٜب١ٝػط»; ٚ«ْك١ًٝ»ٚ

ٚاسسّا َٔ ٖصٙ ايٓٛطٜات. إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ؽٛض ٗ َٓعي١ َٚٛقع  ا٭قػاّ ايج٬ث١، ٜٴعٳسټ

١ كتًؿ١، ٚتٓٛط إٍ بٛقؿٗا ث٬ث١ َكازض َعطؾٝٸ «ايٓكٌ»ٚ «١ٝايتذطب١ اؿػِّ»ٚ «ايعكٌ»

إكازض ايج٬ث١ ٚإعًَٛات ايٓاػ١ عٓٗا ٚططٜك١ ا٫ضتباٙ ايك١ُٝ ٚا٫عتباض إعطٗ شلصٙ 

١ ايتًؿٝل ٚتطنٝب نٝؿٝٸ «تِٓٛٝ»أٚ  «تؿػرل»ايكا١ُ٥ بٌ ٖصٙ إكازض، ٚتعٌُ ع٢ً 



 

 االجتهاد والتجديد 

١ٺ إعطٝات اؿاق١ً َٔ ٖصٙ إكازض. ٚيٛ ؽًٖتٵ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ عٔ َٛقعٗا يكاحل ْٛطٜٸ

إعطؾ١، َع٢ٓ إٔ ا٭ؾدام أخط٣ غتهٕٛ ٖٓاى ْػب١ْ دسٜس٠ بٌ كتًـ ؾطٚع 

ٌٕ َتؿاٚتٺ ١َّعطؾٝٸ اتٺايصٜٔ ّتًهٕٛ ْٛطٜٸ بٌ كتًـ  كتًؿ١ غٝكُٕٝٛ اضتباطّا بؿه

ؾطٚع إعطؾ١، ٚغٛف وًٕٓٛ ايتعاضض ايكا٥ِ بٌ ايكهاٜا ٚإتبٓٸٝات إػتٓس٠ إٍ 

 كتًـ َكازض إعطؾ١ بأغايٝب َتؿاٚت١. 

يٓٛط١ٜ إعطؾ١ٝ يٮخباضٌٜ، ٚاييت ٜهٕٛ يـ ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: يٛ ايتعّ ؾدلٷ با

، َٓعي١ْ ٚاعتباضٷ َعطٗ أع٢ً ٚأق٣ٛ، ؾؿٞ ٖصٙ «ايعكٌ»ؾٝٗا، بايكٝاؽ إٍ  «ايٓكٌ»

ِّاؿاي١ غتهٕٛ ض٩ٜتٴ ١ٝ ٖصٙ ٘ يٓػب١ ٚاضتباٙ ايعًّٛ ايعك١ًٝ ٚايعًّٛ ايٓك١ًٝ، َٚكساض أٖ

ٌٸ تعاضض ْتا٥ر ايتشكٝكات اؿاقً  ١ ٗ ٖصٙ ايعًّٛ، كتًؿ١ّايعًّٛ، ٚنصيو أغًٛب س

 أٜهّا.

بايط١ٜ٩ إعطؾ١ٝ يًٛدٛزٌٜ إٓطكٌٝ ـ ٚاييت  ٚع٢ً ٖصا ايكٝاؽ يٛ ايتعّ ؾدلٷ

١ ١ًَُّٗ ٚؾاقس٠ ع٢ً طبكٗا ؽتعٍ إعطؾ١ ٗ ايعًِ ايتذطٜيب، ٚتعتدل ايكهاٜا غرل ايعًُٝٸ

ٝٸ ٢ٓ ٚإؿّٗٛ ـ غٛف ١ ع٢ً ا٫ختباض ايتذطٜيب َعٝاضّا يٛدٛز إعيًُع٢ٓ، ٚتهٕٛ ايكابً

 ٜكِٝ ْػب١ّ دسٜس٠ بٌ ايعكٌ ٚايٓكٌ ٚايتذطب١.

ٗ ؾًػؿ١ ايػطب  «ٌٝاؿػِّ»ٚايؿ٬غؿ١  «ايعك٬ٌْٝ»نُا إٔ ْعاع ايؿ٬غؿ١ 

ٍٷ آخط ّهٔ إٔ ْػٛق٘ ٗ ٖصا اجملاٍ أٜهّا.   َجا

ز نؿـ ا٫ضتباٙ أٚ ١ إٛسِّس٠ ٫ ٜكتكط ع٢ً فطٻات إعطؾٝٸإٕ ؾإٔ ايٓٛطٜٸ

ات ١ ا٫ضتباٙ بٌ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١، أٟ إٕ ا٭َط يٝؼ نُا يٛ إٔ ٖصٙ ايٓٛطٜٸططٜك

ٌ ؾك٘، ٚإٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ بايعًّٛ َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ سانط٠ْ ٗ شٖٔ إعطؾٝٸ

٫ ٜػتؿٝسٕٚ َٔ ٖصٙ ايٓٛطٜات. إٕ ٖصٙ ايٓٛطٜات سانط٠ْ أٜهّا ٗ أشٖإ ايعًُا٤ 

ٞٸ، ٚتؿٚه ٌٕ عًُ ١ اي٬ظ١َ يتشكٌٝ إعطؾ١. ٚٗ ن٤ٛ ٌ دع٤ّا َٔ ا٭ضنٝٸأْؿػِٗ بؿه

ْٙ خامٸ بٌ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١، ٚوكٌ بٝٓٗا سهٛض ٖصٙ ايٓٛطٜٸ ات ٜكّٛ اضتبا

ٕٷ ِٷ ٚتٛاظ ٕٵ نإ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ قس ٫ ًٜتؿتٕٛ إٍ ٚدٛز ٖصٙ  تٓاغ خامٸ، ستٸ٢ ٚإ

ٞٸايٓٛطٜٸ ٌٕ تؿكًٝ  . (53)ات ٚتأثرلٖا بؿه

ٍٕ ٟٸ سا ٛټّ ٚع٢ً أ ٍ ٚايتهاٌَ هٔ ايكٍٛ: إٕ ايتأثرل ايصٟ تذلن٘ أْٛاع ايتش

ٞٸ ، بٌ إٕ ٖصا ايتأثرل «ب٬ ٚاغط١»ع٢ً غا٥ط ايؿطٚع ا٭خط٣ يٝؼ  ا٭خط٣ ٗ ؾطٕع عًُ



 الجتهاد والتجديدا

١ٺ َعطؾ١ٝ تعٌُ ع٢ً بٝإ أٚ تِٓٛٝ اضتباٙ كتًـ ايؿطٚع وكٌ َٔ ططٜل ْٛطٜٸ

ًِٝٗ إقا١َ ا٫ضتباٙ بٌ كتًـ ١، ٚتكٍٛ يًعًُا٤ نٝـ َٚت٢ ولٸ شلِ أٚ هب عايعًُٝٸ

ٌٸ ايتعاضض ايكا٥ِ بٌ اٯضا٤ ٚايٓٛطٜٸ ات إططٚس١ ؾطٚع إعطؾ١؟ ٚنٝـ ٜعًُٕٛ ع٢ً س

 ١؟ ٖٚهصا. ٗ ٖصٙ ايؿطٚع؟ ٚنٝـ ٜػتؿٝسٕٚ َٔ َعطٝات غا٥ط ايؿطٚع ايعًُٝٸ

ٍ ١ أزمٸ، تٓٛط إَعطؾٝٸ اتٷ١ إٛسِّس٠ ٖٓاى ْٛطٜٸٚباٱناؾ١ إٍ ايٓٛطٜات إعطؾٝٸ

بٝإ ٚتِٓٛٝ اضتباٙ ايعًّٛ اييت تٓسضز ٗ ٚاسس٠ٺ َٔ تًو اجملُٛعات ايج٬ث١. ؾإٕ ؾًػؿ١ 

ّٸ يًه١ًُ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ْاٚط٠ْ إٍ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ، ٚتبشح ٗ  ايعًِ بإع٢ٓ ايعا

 ١ ٚإؿاٖس٠، ٚاضتبا١ٝٙ، ٚاضتباٙ ايؿطنٝٸفاٍ إٓعي١ ٚا٫عتباض إعطٗ يًتذطب١ اؿػِّ

١، َٚٓطل ٚأغًٛب ايعًِ. ٚتػسٚ ٖصٙ ٖصٙ ايعًّٛ ببعهٗا، َٚٓؿأ ايجٛضات ايعًُٝٸ

١ أٚ ايعًّٛ ايٓٛطٜات أزمٸ أسٝاّْا، ٚؼكط زا٥ط٠ عجٗا ٚؼكٝكٗا بايعًّٛ ايطبٝعٝٸ

ٝٸ ١، َجٌ: ؾًػؿ١ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، اييت تبشح بؿإٔ إباز٨ إعطؾ١ٝ يًعًّٛ اٱْػاْ

َٔ  «ايٓك١ًٝ»، اييت تتهٖؿٌ بسضاغ١ إعاضف (54)«ططٜل ايؿٗاز٠ إعطؾ١ َٔ»اٱْػا١ْٝ، ٚ

 ايعا١ٜٚ إعطؾ١ٝ. 

ٞٸ ٚاسس،  َعطؾ١ٝ أؾسٸ زٓق١ّ ؽتلٸ َذُٛع١ٺ أٚ ؾطٕع اتٷٖٚٓاى أٜهّا ْٛطٜٸ عًُ

ل ٗ أغًٛب ايتشكٝل، ٚأغًٛب إثبات ايٓٛطٜات ٚايكهاٜا إططٚس١ ٗ تًو ٚؼٚك

ٞٸ اـامٸ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ ايؿٝعٜا٤، ٚؾًػؿ١ عًِ  اجملُٛع١ أٚ شيو ايؿطع ايعًُ

دع٤ّا َٔ ؾًػؿ١ ا٭خ٬م. ٚعًٝ٘  ايٓؿؼ، ٚؾًػؿ١ ا٫قتكاز، َٚعطؾ١ ا٭خ٬م، اييت تٴعٳسټ

َٸ١»ّهٔ تكػِٝ ايطٚاب٘ إعطؾ١ٝ ايكا١ُ٥ بٌ كتًـ ؾطٚع إعطؾ١ إٍ قػٌُ:  ; «عا

١ ٗ ١ٺ خاقٸ١ُٝٓ أٚ ايكٍٛ بٓٛطٜٸ، ٚايعٌُ ع٢ً ت«دع١ٝ٥»; ٚ«١ٝنًٚ»، أٚ إٍ: «١خاقٸ»ٚ

ٌٸ ٚاسسٺ ٔٵ ٫ ٜٓبػٞ اعتباض ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ ا٫ضتباٙ  باب ن َٔ ٖصٙ ايطٚاب٘. ٚيه

 ؾ٦ّٝا ٚاسسّا، أٚ اتٸداش أسسُٖا دػطّا يًعبٛض إٍ اٯخط. 

، َع٢ٓ أْٗا تؿػِّط أٚ تٓكض ٚػٝع أخ٬م (55)«َعٝاض١ْٜ»ات إٕ ٖصٙ ايٓٛطٜٸ

١. إٕ َٔ ايؿطٚع إعطؾ١ٝ اـاقٸ هب اتٸباعٗا ٗ ؾطٕع أٚ عسزٺ ايتؿهرل ٚايتشكٝل اييت

١ ٖٛ تٛدٝ٘ ايعًُا٤، ٚايكٍٛ شلِ: نٝـ ٜٴجبتٕٛ ؾطنٝاتِٗ؟ ات إعطؾٝٸؾإٔ ايٓٛطٜٸ

ٌٸ  ٚنٝـ ٜعًُٕٛ ع٢ً ْكس ٚتكِٝٝ ايؿطنٝات ا٭خط٣؟ ٚنٝـ ٜعًُٕٛ ع٢ً س

١ ٥ر َٔ ؼكٝكاتِٗ ايعًُٝٸايتعاضنات؟ َٚت٢ ٚأٜٔ ٚنٝـ ولٸ شلِ إٔ ٜتٛقٻًٛا إٍ ْتا



 

 االجتهاد والتجديد 

ٗ خاضز إطاض شيو ايعًِ؟ َٚت٢ ٚأٜٔ ٚنٝـ ولٸ شلِ ا٫ْتؿاع َٔ ايتكسټّ اؿاقٌ ٗ 

ات إِا ّهٔ َٔ ١؟ ٖٚهصا. إ٫ٓ إٔ نؿـ ٚإثبات ٖصٙ ايٓٛطٜٸغا٥ط ايؿطٚع إعطؾٝٸ

ٍ يًٛقٍٛ إٍ ٖصٙ إؿاٖسات َٔ ايطدٛع إ ٫ بٴسٻ١ ؾك٘، ٚخ٬ٍ إؿاٖسات إعطؾٝٸ

 ١ عك٬ّْٝا. ١ إعطؾ١ شات ايك١ً، ٚايعٌُ ع٢ً إق٬ح شيو ايتاضٜذ ٚتًو ايػٓٸتاضٜذ ٚغٓٸ

َٸ ١ اييت ّهٔ إٔ ْػتدًكٗا َٔ ٖصا ايبشح ٖٞ أْٓا ْتعاٌَ ٖٓا إٕ ايٓتٝذ١ ايعا

َٸ١، ٚتػتشلٸٝٵَع َط ٛټع، ٖٚٞ بأْعٗا ٖا ا٫ٖتُاّ َٔ  ـٺ َٔ ايطٚاب٘ ٗ غا١ٜ ايتٓ

ز ٫ ّهٔ، بٌ ٫ هب، خؿض ٖصٙ ايطٚاب٘، ٚؼًٜٛٗا إٍ فطٻ١. ايٓاس١ٝ إعطؾٝٸ

ٙٺ ٚاسس. إٕ بعض ٖصٙ ايطٚاب٘ تكّٛ بٌ فُٛعتٌ َٔ ايكهاٜا ؾك٘، أٚ ّهٔ  اضتبا

ٌ; ٚبعهٗا بٌ فُٛعتٌ ٚهب إقاَتٗا بٝٓٗا; ٚبعهٗا اٯخط ٜكّٛ بٌ ؾطعٌ عًُٝٸ

ٌټ ا٭ؾطاز، ٚبايتايٞ ٖٓاى أٜهّا ْٛعٷ ٚاسسٺ َٓٗا ع٢ً كتًـ  َٔ ايعًّٛ اييت ٜؿتٌُ ن

ٌٸ ٚاسسٺ َٔ ٖصٙ  خامٸ َٔ ا٫ضتباٙ ايكا٥ِ بٌ ْٝع ؾطٚع إعطؾ١. إْٓا يبٝإ ن

ٌٸ ٚاسس٠ٺ َٔ ٖصٙ ايٓٛطٜٸ ات تتأٖيـ َٔ ث٬ث١ ايطٚاب٘ متاز إٍ ْٛطٜٸ١ٺ َػتك١ًٓ، ٚإٕ ن

ِّع١  يًػا١ٜ، ٚاييت أضنإ، ٖٚٞ: ايتٛقٝـ; ٚايتؿػرل; ٚايتٛق١ٝ. إٕ ايؿٛاٖس إتٓ

كتًؿ١، ٚإٕ  نطت ٗ ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘، ّهٔ تكػُٝٗا إٍ عسٸ٠ فُٛعاتٺشٴ

ٌٸ ٚاسس٠ٺ َٔ ٖصٙ اجملُٛعات إِا ت٪ِّس بعض ٖصٙ ايطٚاب٘ ٚايٓٛطٜٸ ات ؾك٘، ٫ٚ ن

١ّ ٚاسس٠، بٌ ٖٞ ١ ايكبض ٚايبػ٘ يٝػت ْٛطٜٸت٪ِّسٖا بأْعٗا. ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ ْٛطٜٸ

كتًؿ١، ٚٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ؾإٕ ططسٗا ع٢ً عسٸ٠  اتٺَٔ عسٸ٠ ْٛطٜٸتطنٝبٷ ٚتًؿٝل 

ٌٕ أؾهٌ، نُا غٝٴػاعس ع٢ً ْكسٖا ٚتكُٝٝٗا  اتٺْٛطٜٸ ٜػاعس ع٢ً ؾُٗٗا بؿه

ٌٕ أٚنض.   بؿه

َعطؾ١ٝ  ١ٺٚبايتايٞ ؾإٕ إزضاز أٚ إقشاّ ْٝع ؾطٚع إعطؾ١ ؼت ١ًَٓٛ ْٛطٜٸ

ٌٸ انتؿاف وسخ ٗ  ١ َٔ ططٜل تًو إسس٣ ايؿطٚع إعطؾٝٸَٛسِّس٠ ئ ٜػتًعّ غطا١ٜ ن

ٚٸ٫ّايٓٛط١ٜ إٍ غا٥ط ايؿطٚع ا٭خط٣ أٜهّا; إش  ٌٸ انتؿاف وسخ ٗ إعاضف أ : إٕ ن

ٛټٍ إعطؾ١ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ ايٓاٚط٠ إٍ تًو  َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ ٫ ٜػتٛدب تػٝرل ٚؼ

: ٚثاّْٝاٍٚ أٜهّا. إعطؾ١ َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ، ٚغا٥ط إعاضف ا٭خط٣ َٔ ايسضد١ ا٭

ٛټٍ اؿاقٌ ٗ ؾطٕع َعطٗ ع٢ً ايؿطٚع ا٭خط٣ هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى  يهٞ ٜ٪ثِّط ايتش

 ١ ٱثبات إٔ ٖصا ايتأثرل دا٥عٷ َٚػُٛح ب٘ َٔ ايعا١ٜٚ إٓطك١ٝ ٚإعطؾ١ٝ. إَهاْٝٸ
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ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْٓا ْٛاؾل ع٢ً أقٌ ٚدٛز ا٫ضتباٙ بٌ ْٝع ايؿطٚع 

ا ٫ ْػتطٝع إٛاؾك١ ع٢ً تبٜٛب ٖصا ا٫ضتباٙ ٗ إطاض ايتعبرل ايكا٥ٌ: ١، ٚيهٓٓايعًُٝٸ

ٛټ» ِٕ ٜ٪زٸٟ إٍ سسٚخ ايتػٝرل ٚايتش ٌٸ انتؿافٺ دسٜس وكٌ ٗ عً ٍ ٗ ْٝع إٕ ن

ٌٸ عامٕل يًكٍٛ بكهٝٸ»، ٚبايتايٞ «ايؿطٚع ايع١ًُٝ خاقٸ١ ٚإثباتٗا  ١ٺ أٚ عكٝس٠ٺٜتعٝٻٔ ع٢ً ن

. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾأْا ٫ «اٜاٙ َٚعتكسات٘ ا٭خط٣ أٜهّاإٔ ٜعٌُ ع٢ً تٓكٝض ْٝع قه

ٖٹأْػب َجٌ ٖصا ايكٍٛ إٍ ايسنتٛض غطٚف بهطٕؽ قاطع، إ٫ٓ إٔ بعض نًُات٘ ٜٴ ٛ ِ

ات ا٫نتؿاؾات أٚ ايؿطنٝٸ «بعض»ٖصا ا٭َط ٚايؿِٗ يع٬ق١ ايعًّٛ; ؾإٕ ايكٍٛ بإٔ 

ٛټايعًُٝٸ ١ ايؿُؼ، قس ْٛط١ٜ َطنعٜٸٕ، أٚ ٚٔض ا٭ْٛاع، يساضٵ١، َٔ قبٌٝ: ْٛط١ٜ تط

تساعٝاتٗا ايٛاغع١ ٚط١ًٜٛ ا٭َس ع٢ً ايؿًػؿ١ ٚايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚايه٬ّ  تٵَنطٳتٳ

 «ْٝع»يٝؼ زي٬ّٝ قاؿّا يًُٛاؾك١ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ  ،ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٚغرلٖا

ات ايع١ًُٝ شلا شات ايتأثرل ٚاـكٛق١ٝ. أدٌ، ٫ ْٓؿٞ استُاٍ ا٫نتؿاؾات أٚ ايؿطنٝٸ

١ ٗ إػتكبٌ ع٢ً ٖصا ايتأثرل، ٚيٝؼ يسٜٓا ٗ ٕ ؼكٌ غا٥ط ا٫نتؿاؾات ايعًُٝٸأ

ٌٷ نسٸٙ، إ٫ٓ إٔ ٖصا ا٫ستُاٍ فطٻ ٍٕايٛقت ايطأٖ زيٝ ٞٸ ز استُا بٳشٵت، ٚيٝؼ  عكً

ِ عًٝٓا َػ٪ٚيٝتٓا ايعك١ْٝ٬ ٚإعطؾ١ٝ إٔ ْطتِّب ا٭ثط ع٢ً َجٌ ٖصا بإػت٣ٛ ايصٟ ؼتِّ

ْا ٚؼكٝكٓا بؿإٔ ؾطٕع َعطٗ خامٸ. إٕ ايعك١ْٝ٬ ٗ فاٍ إعطؾ١ ا٫ستُاٍ ٗ تؿهرل

١ٜٝٓ إٔ ْعٌُ ٜٔ ٚإثبات إتبٓٸٝات ٚا٭سهاّ ايسِّايس١ٜٝٓ تكتهٞ َٓا ٗ َكاّ َعطؾ١ ايسِّ

١ٜٝٓ، ٚع٢ً ضأغٗا ١ٜٝٓ ٗ إعطؾ١ ايسِّع٢ً تٓكٝض ٚتكشٝض ايكٛاعس َا ؾٛم ايسِّ

ٝٸات ايٓاٚط٠ إٍ إعاٜرل ايايؿطنٝٸ ٟٸعك٬ْ ; ١ شلص ايٓٛع َٔ إعطؾ١. ٚيٝؼ َٔ ايهطٚض

 ١ َطتبط١ْ ببعهٗا. ايؿطٚع إعطؾٝٸ «ْٝع»يهٞ ْجبت َجٌ ٖصٙ ايتٛق١ٝ، إٔ ْجبت إٔ 
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(2) philosophy of science. 

(3) epistemology. 

(4) theory of knowledge. 

(5) philosophy of mind. 

(6) philosophy of science. 

(7) propositional knowledge or knowledge that. 

(8) assertion. 

(9) knowledge. 

(10) justification. 

knowledge

science 
(12) global. 

(13) local. 

(14) normative. 

(15) evaluative. 

(16) cognitive psychology. 

(17) naturalized epistemology. 

(18) descriptive. 

(19) reflection. 

(20) deliration. 

(21) thought experiment. 

discipline

knowledge
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(23) deontic / deontological. 

(24) cogniser / epistemic agent. 

R. M. Chisholm

 
(26) non-deontologic. 

W. P. Alston

 

- Alston, W. P. (1988) «The Deontological Conception of Epistemic Justification», in J. 

Tomberline (ed.) Philosophical Perspectives, p. 2, 275 - 299. 

- Vahid, H. (1998) «Deontic vs. Non-deontic Conceptions of Epistemic Justification», 

Erkenntnis, p. 48, 285 - 301. 

(29) doxastic / belief-oriented. 

(30) virtue-oriented. 

L. T. Zagzebski

(32) moral deontologism. 

(33) moral consequentialism. 

(34) utilitarianism. 

(35) virtue ethics. 

(36) rational reconstruction. 
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(39) rational intuition. 

(40) systematization. 

(41) platitudes. 

 
intuitionism

 
(44) coherentism. 
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(48) numerical induction. 

(49) intuitive induction. 
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(54) knowledge by testimony. 

(55) normative. 

  



 

 

 

 

 تأثري توحيد أئّىة الفبقة اإلواوّية

 يف سائب الِفَبم اإلسالوّية

 

 

ٚٸ» َٳأْعت نتب ايعكا٥س اٱغ١َٝ٬ ع٢ً إٔ َعبسّا اؾٗين ٖٛ أ ِ ٗ تهًٓ ٔٵٍ 

 .(1)«ض َٔ إػًٌُسٳايَك

ٚٸ» َٳأْعت نتب ايعكا٥س اٱغ١َٝ٬ ع٢ً أْ٘ أ ض َٔ سٳِ ٗ ايَكتهًٖ ٔٵٍ 

 .(2)«إػًٌُ

ػُّٝا ٗ عُّٛٝا د٫ّ تكطوإ قشٝشإ، قازقإ قا٥بإ، و٬ُٕ َسيٛ

 تأضٜذ ايه٬ّ ٚاٱغ٬ّ:

ٌٸ» ؾٗٛ َٛنٛعٷ َهصٚبٷ ، ضسٳْؿا٠ ايَك ،«ض١ٜسٳايَك»ٗ  ٞٛأٚ عً َا ٚضز عٔ ايٓيبٸ «ن

 عًُٝٗا ـ قًٛات اهلل عًُٝٗا ـ.

 .!«ايٓب١ٜٛ»ايكشٝشٌ خايٌٝ عاضٌٜ َٔ َجٌ ٖصٙ ايطٚاٜات  ٣يصيو ْط

نٌ »ٞ; إش أعًٔ بإٔ بٔ عً ٞؾاضح ايعكٝس٠ ايطشا١ٜٚ، ايػًؿٞ، عً ٚهلل زضټ

  .(3)«أسازٜح ايكسض١ٜ إطؾٛع١ نعٝؿ١ْ

; َٛقٌٓ ، بٌ قاَٛا با٫ؾذلا٤ ع٢ً عًٞٛاعٕٛ با٫ؾذلا٤ ع٢ً ايٓيبٸايٛنٸ ٢َا انتؿ

ضد٬ّ َٔ أٌٖ  يٛ ٚدستٴ»: َٔ أبطظ إؿذلٜات ع٢ً عًٞٛٚ; نه٬ّ ايٓيبٸ عًٞٛ بإٔ ن٬ّ

َٸأ ٢ض ٭خصت بعٓك٘ ٫ٚ أظاٍ أنطب٘ ستسٳايَك ٚقس  .(4)«١نػط عٓك٘; ؾإِْٗ ٜٗٛز ٖصٙ ا٭
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 ؾ٬ ْعٝس. ،ؾُٝا غبل ،اض ؾٝ٘ل ز. ايٓؿٸل إسٚقٚزسهٓا قٍٛ احملٚك ،ْكسْا ٖصا ايٓلٸ

َٸإعتعي١، سُٝٓا ؾاٖسٚا ايٛنٸ ِٗ، اعٌ ٜهعٕٛ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ٚايع١ًٜٛ ٗ ش

َكاي١ إخٛإ ايؿٝطإ تًو »: َٔ أبطظ َؿذلٜاتِٗ ع٢ً عًٞٛٚبسأٚا ٜهعٕٛ نُا ٚنعٛا; 

َٸسٳٚعبس٠ ا٭ٚثإ ٚ... ِٖٚ َق اض، ل ز. ايٓؿٸل إسٚققاٍ احملٚك .(5)«١ ٚفٛغٗاض١ٜ ٖصٙ ا٭

ٌّ يعًٞٛ ّاسٓك مٔ ْط٣ أْ٘ إشا نإ ٖصا ايٓلٸ»: تعًٝكّا ع٢ً ٖصا ايٓلٸ إشٕ نإ  ؾعً

ٝٸ ٚٗطت بعس عكط  قبٌ إعتعي١; ؾكس ٚضز ؾٝ٘ ْٝع إكطًشات إعتعي١ٝ اييت ّاَعتعي

ٕٔ طٌٜٛ ٞٛعً   .(6)«...بعَ

ِٸٚقسقّا، يهٓٸ ّاَا أؾاز سٓك ٚيكس أداز ٗ ٍٸ ٘ غؿٌ عٔ أٖ ع٢ً  عٓكٕط زا

 اض عٔ سكٝك١ٺ تأضى١ٝ; ْػأٍ: نٝـ غؿٌ ايٓؿٸ«ض١ٜسٳايَك»ايٛنع، ٖٚٛ ٚدٛز ن١ًُ 

 تٌ؟! س ْؿػ٘ َطٸشنطٖا ٖٛ بٓؿػ٘ ٗ اجملًٖ

َٔ ٚ; ، بٌ قاَٛا با٫ؾذلا٤ ع٢ً ايٓيبٸعًٞٛاعِٖٛ با٫ؾذلا٤ ع٢ً ٚنٸ ٢َا انتؿ

 :«١ايٓبٜٛٸ»أبطظ ٖصٙ ايطٚاٜات 

ٜٴ»ـ  ٌٷ   .(7)«ٚايباطٌ كاٍ ي٘: ٚاقٌ، طٜؿكٌص بٌ اؿلٸغٝهٕٛ ٗ أَيت ضد

ٜٳ»ـ  ٌٷ؟!  ٌٷ! َٚا ٚاق  .(8)«ٜٔاهلل ب٘ ايسِّ ٌٴكٹٚاق

ٚٸسٳٖـ( ٗ ايَك80ِ َعبسٷ)تهًٓ ٫ قسض، »اٍ: ٍ َط٠ٺ ٗ تأضٜذ اٱغ٬ّ; قض اٱشلٞ ٭

ـٷ ناـٛاضز  ،٫ٚ ٜعْٛ٘، ٜتًْٛ٘ ٫ٚ ٜعكًْٛ٘ (9)«ٜكطإٔٚ ايكطإٓ» ،، ؾتبع٘ ْاؽٷ«ٚا٭َط أْ

ُٸ  تٓا أَاّ ٖصا ا٫مطاف؟ُاَّا; َاشا نإ َٛقـ أ٥

ُٳ»إَآَا ايباقط:  ٢أؾت َٳٞ بايٓاؽ ؾ٬ تكًِٓ َِٓٗ إَاَّا ٜكًٓضأٜتٴ ٔٵؾ  ٔٵٛا ٚضا٤ٙ... 

 .(10)«ٛا عًَٝ٘ات َِٓٗ ؾ٬ تكًٓ

اٱَا١َٝ ايه١َٝ٬، اـايس٠ ايطا٥س٠، إِا ضٚاٖا ٚشنطٖا أٌٖ  ٣ٖصٙ ايؿتٛ

، «سطب بٔ غطٜر»سٜٔ شلا، َكتسٜٔ بٗا. إػتؿيت َٔ إَآَا ايباقط ٖٛ ١ ؾك٘; َكًٚايػٓٸ

 .(11)!«سطب بٔ ؾطٜض»ٚقس أخطأ عًُا٤ ٚعُٛا٤ ايؿٝع١ ؾهتبٛا: 

ٟٸ ٌٷ بكط أٌٖ ايبكط٠ إيٝو; ٚشاى إٔ  سٟ، إْٞ ٚاؾسٴٜا غٝٸ»ؾكاٍ:  ٚدا٤ٙ ضد

 «أنجط ايٓاؽ، ٚأضٜس إٔ أغأيو عٓ٘... اـرل؟ ض قس ْؿأ ٗ ايبكط٠، ٚقس اضتسٸسٳايَك

ِٸ، «ٚضنٞ ض، ٚؾا٤ ٚأضاز، ٚأسبٸٚقسٸ ٢انتب: عًِ ٚقه»ؾأداب٘:   «؟ايؿطٸ»غأي٘:  ث

. قاٍ ايطدٌ: «ٚمل وبٸ ضٳض، ٚؾا٤ ٚأضاز، ٚمل ٜطٵٚقسٸ ٢انتب: عًِ ٚقه»ؾأداب٘: 
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 إٍ ايبكط٠،ؾٓكب يٞ َٓدلٷ ٗ َػذس اؾاَع، ؾادتُع ايٓاؽ، ؾكطأتٴ دعتٴؾط»

 .(12)«، ؾطدع أنجط ايٓاؽعًِٝٗ َا نتبتٴ

ٍٸ «أنجط ايٓاؽ»ضدٛع  ٢ْػأٍ: َا َعٓ ٌٕ ع٢ً  عٔ عكٝستِٗ؟ أٚيٝؼ ٖصا أز زيٝ

َٸ ُٸخهٛع ٚخٓٛع أ  تٓا؟!تٓا ٭٥

ٖٓ ـهٛع ٚاـٓٛع، ٖٛ إٔ إَآَا بايػتٌ، ٖصا ا ٠ٺسٻ٠ٺ ٚسٹسٻس، بؿٹس ٜٚ٪ٚنا ٜ٪ِّٚ

 .(13)«٘ َا بًؼ بعسنأْٸ» غٔٛنإ ٗ 

َٸ، ع١ إعبس١ٜ ٗ تأضٜذ ايه٬ّ ٚاٱغ٬ّ أعٛاّسٵع٢ً ايبٹ تٵَهٳ ١ ٚإشا با٭

ٖـ(. ٖصا اؾدل نإ 128ٗٵِ)، دا٤ ب٘ دٳ«بٵطاَؾ»: ؿادأ باعتكازٺ َعانؼاٱغ١َٝ٬ تٴ

ٗٵُّا غ٬ ٕ دٳإ :١; قًٓا غابكّا٘ طػا٠ بين أَٝٸكتًؿّا ُاَّا عٔ اؾدل ايصٟ نإ ٜسعٛ إيٝ

ٗ ايتٛسٝس ايكؿاتٞ، ْٚكٍٛ اٯٕ: َا انتؿ٢ بصيو، بٌ غ٬ ٗ ايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ 

ٜٴ»قاٍ: أٜهّا;  ٘; ٭ٕ شيو ـ بٗا خًُكٛقٳ٫ هٛظ إٔ ٜٛقـ ايباض٨ غبشاْ٘ ٚتعاٍ بكؿ١ٺ 

 ٘ ٚقـ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ بـ:، يهٓٸ«ٜكتهٞ تؿبّٝٗا

ٜٴ»؟ ِٳ; يٹ«اـًل»ٚ «ايؿعٌ»ٚ «ض٠ايكس» ـ ؾ٤ٞٷ َٔ خًك٘ بـ ايكسض٠، ٛقٳ٭ْ٘ ٫ 

 ِٗؾاـًل نًٓ .(14)«ٚاـًل ،ٚايؿعٌ

ٍٷ بِٗ» ،«طٕٚبٳذٵَٴ»، بٌ ِٖ «خايكٕٛ»٫ٚ  ،«ؾاعًٕٛ»٫ٚ  ،«قازضٕٚ»٫   ،«َؿعٛ

 ٗٵِ.بٵط دٳ. ٖصا ٖٛ دٳ«كًٛمٷ ؾِٝٗ»

ي٘  ٣ايطػا٠، يصيو تكسٸّ ٖصا ا٫عتكاز أعِٛ خس١َٺ يعطف َاشا سسخ؟ قسٻ

ُٸ ٌٸأ٥ ٛٸ تٓا به ْازٚا  .(15)«ٜٔٵبٵط ٫ٚ تؿٜٛض، بٌ أَطٷ بٌ أَطٳ٫ دٳ»ا: ٚٵْازٳ ٠ٺ;َا يسِٜٗ َٔ ق

 نُا ٗ ايتٛسٝس ايكؿاتٞ. ،٘ ٗ ايتٛسٝس ا٭ؾعايٞبايتٛغټ

ٚٸ ٦ٌ طت بٗصا ايٓسا٤ اٱَاَٞ ـ ايه٬َٞ ٖٛ أبٛ سٓٝؿ١; غٴتأثٻ ٍ ؾدك١ٝٺ إغ١َٝ٬أ

 ٜطٝكْٛٗا؟! ٢ع٢ً ايٓاؽ; ؾأْٸ تٵٖصٙ َػأي١ْ قس اغتكعبٳ»٘: ض ؾأداب َا ْكټسٳعٔ ايَك

ٌٸ كدٕل عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ »بـ  َؿتاسٗا... ٚئ تؿتض إ٫ٓ ٖصٙ َػأي١ْ قس ن

 ٚقس ؾات شيو. ،«ٜأتٞ َا عٓسٙ

نُا قاٍ قُس  َع٘; طّا بٌ ايكٛيٌ; أُٜٓا َاٍ ًَتٴَتٛغٸق٫ّٛ  ٚايصٟ ْكٍٛ...

  .(16)«بٵط، ٫ٚ تؿٜٛض: ٫ دٳضنٞ اهلل عُٓٗا ٞٛبٔ عً

ٍٷ أعِٛ: ايتٛغٸ ٘ بٌ ايكٛيٌ ٖصا ايتكطٜض ا٭عِٛ َٔ ايؿكٝ٘ ا٭عِٛ ي٘ َسيٛ
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ُٙطٳايكِّ﴿ٖٛ  ُٕ ا ِٴكٹتٳػٵا ٟٸ«َع٘ أُٜٓا َاٍ ًَتٴ»; يصا ﴾ٝ ِٷ َطًلٷ; زٕٚ أ قٝسٺ أٚ  ; ٖصا تػًٝ

ٙٺ. ٚنٝـ ٫ َٸِ إػًِ يًكطاٙ إػتكِٝ؟! ْٜػًٚ ؾط قس »١: كطأ َا غططٙ ؾدط ا٭

ِٳ﴿شنطْا َطاضّا إٔ  ُٕػٵتٳكٹٝ َٙ ا . «٢ض، ٖٚٛ ايططٜك١ ايٛغطسٳط ٚايَكبٵٖٛ بٌ اَؾ ﴾ايكِّطٳا

ٌٸ»أناف َباؾط٠ّ:  ط٠ شنط بِّو ب٘ اجملَٛنٕع شنط َا ٜتُػٸ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ ن

 .(17)«ض١ٜ، ٚبايعهؼسٳو ب٘ ايَكعكٝب٘ َا ٜتُػٻ

ٚٸ ٘: ٗ ايتٛسٝس ايكؿاتٞ، ٚايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ، ٕٓازٜٔ بايتٛغٸٍ اؾايكطإٓ ٖٛ أ

 ٚ.... ٖصا أعِٛ تؿػرٕل يًكطإٓ.

ض... ؾٗصا زٜٓٓا سٳط ٚايَكبٵزٜٔ اهلل ٗ ا٭ضض ٚايػُا٤... بٌ اَؾ»ٚقاٍ ايطشاٟٚ: 

 .(18)«ٚاعتكازْا; ٚاٖطّا ٚباطّٓا

ُٸبٵبٓؿٞ اَؾ ٢أبٛ سٓٝؿ١ َا انتؿ ٞټتط ٚايتؿٜٛض، بٌ ْػب٘ إٍ أ٥  ٓا. ٚايؿاؾع

ف اجملتٗسٜٔ... ٗ ا٭سهاّ َا ؾبٗت تكطٸ»أتباع٘:  أَا َايْو ؾكاٍ أسسٴ .(19)نصيو

 .(20)«بٵط، ٫ٚ تؿٜٛضؾِٗ ٗ ا٭ؾعاٍ ايٛدٛز١ٜ: ٫ دٳبتكطټ إ٫ٓايؿطع١ٝ 

ٖٓبٵؾٓؿٞ اَؾ َٕط ٚايتؿٜٛض ٗ ا٭ؾعاٍ ايٛدٛز١ٜ  ِٷ عٓس ٌ; ؾٗٛ َػًٖجٳا ٜهطب ب٘ ا

 ْٝع إايه١ٝ.

ٓا ع٢ً ضأِٜٗ ٗ إػأي١ ن٬ّٷ داَعٷ َاْعٷ، َٔ أَا أٓس ٚأٌٖ اؿسٜح ؾٝسٓيٚ

ض١ٜ، ٫ٚ سٳ١ ٫ ٜكٛيٕٛ بايتؿٜٛض نُا تكٍٛ ايَكأٌٖ ايػٓٸ»ؿ١ٝ; قاٍ: ًَأعِٛ أعاِٚ ايػٻ

ُٸط نُا تكٍٛ اَؾبٵباَؾ ا٭ٚظاعٞ، ٚايجٛضٟ، ٚعبس ايطٓٔ بٔ ١، ن١ ايػٓٸٗٵ١ُٝ، بٌ أ٥

 .(21)«ط١ٜ...بٵؿكٕٛ ع٢ً إْهاض قٍٛ اَؾٚغرلِٖ، َتٻ َٗسٟ، ٚأٓس بٔ سٓبٌ،

ط بٵٞ اَؾْؿ١ ع٢ً كٕٛ َٔ أٌٖ ايػٓٸاحملٚك»ض ايتؿتاظاْٞ ضأٟ ا٭ؾاعط٠; قاٍ: ٚقطٻ

 .(22)«ٜٔٵٚإثبات إَٔط بٌ ا٭َطٳ ،ضسٳٚايَك

ايطاؾه١... ث٬خ ؾطم... ايؿطق١ ايجا١ْٝ... ٜععُٕٛ أْ٘: »ْعِ، قاٍ ضأؽ ا٭ؾاعط٠: 

ُٸ ;.. ٫ٚ تؿٜٛض...ط.بٵ٫ دٳ ؿٛا إٔ ١، ظعُٛا، دا٤ت بصيو، ٚمل ٜتهًٖ٭ٕ ايطٚا١ٜ عٔ ا٭٥

 .(23)«ؾ٦ّٝا «ٌٖ ٖٞ كًٛق١ْ أّ ٫؟»ٜكٛيٛا ٗ أعُاٍ ايعباز 

ُٸٗٓا ٖصا إتهًٜٚٓبِّ تٓا َا ِ ايطا٥س اـايس، به٬َ٘ ايطا٥س اـايس، ع٢ً إٔ أ٥

ٌٖ ٖٞ كًٛق١ْ »ٜكٛيٛا ٗ أعُاٍ ايعباز ؿٛا إٔ ط ٚايتؿٜٛض، بٌ تهًٖبٵانتؿٛا بٓؿٞ اَؾ

ٌٸ ٢ؾ٦ّٝا، ٚعً «أّ ٫؟  .بعِٗ ٗ قٛشلِ ٖصاإٔ ٜتٸ إَاَٞٛ ن
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ُٸ ٖصا عٔ تٓا عٔ أعُاٍ ايعباز: ٌٖ ٖٞ كًٛق١ْ أّ ٫؟ ْطاِٖ هٝبٕٛ ْػأٍ أ٥

 ٌُِّن لٴايٹخٳ اهلُل﴿أؾعاٍ ايعباز كًٛق١ْ... ٚ»ط ٚايتؿٜٛض!: بٵايػ٪اٍ قبٌ ْؿِٝٗ يًذٳ

ًٴ ايػٓسٴ .(24)«ط ٫ٚ بايتؿٜٛضبٵ٫ٚ ْكٍٛ باَؾ ،﴾٤ٺٞٵؾٳ قطٜضٷ بإٔ ْؿٞ  قشٝضٷ، ٚإ

َٸبٵاَؾ ١ ط ٚايتؿٜٛض إِا دا٤ زعُّا ٚإغٓازّا يًكٍٛ غًل أعُاٍ ايعباز; تٓبّٝٗا يٮ

ُٸِهاٱغ١َٝ٬ ع٢ً ْٴ ١ٝ; ٖٚٞ إٔ ايكٍٛ غًل أعُاٍ ايعباز ٫ ٜػتًعّ ت١ٺ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

 ًعّ ْؿٞ ايتؿٜٛض.ط، بٌ إِا ٜػتبٵاَؾ

ُٸ تٓا ـ قًٛات اهلل ٚقًٛات ٥٬َهت٘ ٚضغً٘ أْعٌ عًِٝٗ أْعٌ، إٍ قٝاّ أ٥

 ّٜٛ ايسٜٔ ـ:

 ، «كًٛق١ْ»ضٚا، إٔ أعُاٍ ايعباز ؿٛا إٔ ٜكٛيٛا، بٌ ٜعٝسٚا ٜٚهطِّتهًٖ

ضٚا، إٔ ايكٍٛ غًل ا٭عُاٍ اعتكازٷ ؿٛا إٔ ٜكٛيٛا، بٌ ٜعٝسٚا ٜٚهطِّٚتهًٖ

ْ٘ َٔ اي  كطإٓ،َػتٓب

ضٚا، إٔ ايكٍٛ غًل ا٭عُاٍ َعٓاٙ ْؿٞ ؿٛا إٔ ٜكٛيٛا، بٌ ٜعٝسٚا ٜٚهطِّٚتهًٖ

ٕٕ ٚاسسٺ.بٵاَؾ  ط ٚايتؿٜٛض ٗ آ

ٟټ ٕٛ، ىاطب ايؿطق١ ايجا١ْٝ َٔ ايؿٝع١: أْتِ تععُٕٛ أْهِ إَاَٝٸ ا٭ؾعط

 ؿٛا، ٚقٛيٛا َا قايٛا. ؿٛا َا تهًٖؾتهًٖ

ٟټ ٌّايؿٝع١: أْا ٫ أظعِ أْٸىاطب ايؿطق١ ايجا١ْٝ َٔ  ا٭ؾعط ين ، يهٓٸٞ إَاَ

 َا قايٛا. ؿٛا، ٚقًتٴؿت َا تهًٖتهًٖ

 ،ايطؾض مل ٜسضنٛا ٚمل ٜؿُٗٛا ٖصا ايه٬ّ، يصيو ضؾهٛٙ أؾسٻ إعتعي١ُ

ٚٸٚٙ أؾس ايطزٸٚضزٸ عٔ ايكبٝض ٚمل  ٢...ْٗ»شلِ ضأغِٗ; قطر ٗ ٚد٘ إَآَا ايكازم: ; أ

سٚا ِٗ قًٖٚإعتعي١ بعسٙ، نًٓ .(25)«بٝٓ٘ ٚبٌ خًك٘ ٌٵع٢ً اؾٌُٝ ٚمل ُو ٜكه٘، ٚسحٸ

 .(26)«أْعٛا إٔ اهلل... ٫ ىًل أعُاٍ ايعباز»ضأغِٗ; ؾـ 

َٸ ُٸ١ اٱغ١َٝ٬ قسٸا٭ بت إعتعي١; عٝح ْبعتِٗ بًكب ٚنصٻ ،تٓاقت أ٥

ِّ» ٢َعٓ ،«ض١ٜسٳايَك»  .«ن١إؿ

َٸكا٫ٍ ٜٴ إٕ اهلل خايل »: |عٔ ايٓيبٸ طت َا قضٸ١ اٱغ١َٝ٬ إِا تأثٻ: إٕ ا٭

ٌٸ  .(27)«قإْع ٚقٓعت٘ ن

ٟٸكاٍ٭ْ٘ ٜٴ ح غًل ا٭ؾعاٍ ْؿػٗا، بٌ غًل ْتٝذ١ ٚمثط٠ َا قطٻ : اؿسٜح ايٓبٛ
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 اع، ٖٚٞ: ايكٓا٥ع.أؾعاٍ ايكٓٸ

ٟٸكاٍٚ٭ْ٘ ٜٴ ٍٸ : اؿسٜح ايٓبٛ َٸ َا ز ٞٸا٭ ٌٕ قطآْ ع٢ً نٕٛ  ١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً زيٝ

 أؾعاٍ ايعباز كًٛق١ّ. 

ٟٸكاٍْ٘ ٜٴٚ٭ ح بإٔ ايكٍٛ غًل أؾعاٍ ايعباز ٖٛ ايكٍٛ َا قطٻ : اؿسٜح ايٓبٛ

 ٘ ٗ ايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ.بايتٛغټ

ُٸ إِا أْؿػٓا »ٚأَاّ ايطغٍٛ:  ،تٓا أعًٓٛا ايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ َٓص عٗس ايطغٍٛأ٥

 .(28)«بٝس اهلل، ؾإشا ؾا٤ إٔ ٜبعجٓا بعجٓا

ٚدعًٛٙ  ،«ا٫نتػاب»باز، بٌ قايٛا بـ أ٥ُتٓا بايكٍٛ غًل أؾعاٍ ايع ـٹمل ٜهتٳ

ٚاؾشٛز قٓع  ،ٕ إعطؾ١ َٔ قٓع اهلل ٗ ايكًب كًٛق١ْإ»; ْكطأ: «ا٫ختٝاض»َطازؾّا يـ 

... «ا٫نتػاب»َٔ  «ا٫ختٝاض»اهلل... كًٛمٷ، ٚيٝؼ يًعباز ؾُٝٗا َٔ قٕٓع، ٚشلِ ؾُٝٗا 

 .(29)«عاقبِٗ اهلل ٚأثابِٗ «ا٫نتػاب»ٚ «ا٫ختٝاض»ؾبـ 

َٴاخت ٗا ؾعًٌ َكرلٌٜ، َعٌٝٓ َػرل اٱْػإ ٗ ٓا َٔ أؾعاٍ ايعباز نًٓاض إَا

، «اؾشٛز»ٚ «إعطؾ١» :اُٖااٱّإ ٚايهؿط، زلٸ ; ُٖٚا:٢ايسْٝا َٚكرلٙ ٗ ايعكب

 .١ْ ع٢ً ٖصٜٔ ايؿعًٌ قبٌ غرلُٖاٚإؿه١ً ايه١َٝ٬ َٓكبٸ

; هؿط ٗ ايهاؾطٚاي ،ٖٛ ايصٟ خًل اٱّإ ٗ إ٪َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

ٖصٙ ايؿب١ٗ عٔ ؾهٝـ ٜجٝب ٜٚعاقب ع٢ً ؾعًٌ ٖٛ خًكُٗا؟! قبٌ إٔ هٝب اٱَاّ 

اٱّإ ٚايهؿط هلل ؾك٘; ٫  «قٓع»ٚ «خًل»س بهطٕؽ قاطٕع بإٔ ايه١َٝ٬ ٜ٪ٚن

ٍٕ خايسٺ ضا٥سٺ بايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ، بعس  ؾطٜو ي٘ ٗ شيو. بٗصا ايه٬ّ ٜٓازٟ بكٛتٺ عا

إٔ اٱْػإ ٗ  «يٝؼ يًعباز ؾُٝٗا َٔ قٕٓع»عباض٠  ١٢: يٝؼ َعٓايؿبٗعٔ شيو هٝب 

إّاْ٘ ٚنؿطٙ ناؾُاز، ٫ إضاز٠ ي٘ ٫ٚ اختٝاض، بٌ ا٭ؾعاٍ اٱْػا١ْٝ ع٢ً ْٛعٌ: 

 ٚغرل إضاز١ٜ.  ;إضاز١ٜ

 «اختاضٙ»بإ ايكًب، ىًك٘ اهلل ٗ اٱْػإ; ؾا٤ أّ مل ٜؿأ، طٳايٓٛع ايجاْٞ نهٳ

 ًب ْازٷ.أّ ٫; ؾايك «انتػب٘»ٚ

ٚٸ إشا أضازٙ، ؾا٤ٙ،  إ٫ٓ، ز اـًل ٚايكٓعّهٔ إٔ ٜٛدس َذطٸ ٍ ٫ايٓٛع ا٭

 اٱْػإ. «انتػب٘»، «اختاضٙ»اؾتٗاٙ، 

ٚٸ جاب أٚ ٜعاقب ٍ، ٫ ايجاْٞ; ؾ٬ أسس ٜٴايعباز إِا ٜجابٕٛ ٜٚعاقبٕٛ ع٢ً ايٓٛع ا٭
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 بإ قًب٘!طٳع٢ً نٳ

، «انتػابِٗ»، «اختٝاضِٖ»، َؿ٦ٝتِٗ، جابٕٛ ٜٚعاقبٕٛ ع٢ً إضازتِٗايعباز إِا ٜٴ

 ٫ ع٢ً خًكِٗ ٚقٓعِٗ.

ٌٷ... َٚهتػبٷ، َٚػتطٝعٷ، »اهلل، ٚ إ٫ٓخايلٷ ٚقاْعٷ، قؿتإ ٫ ٜٛقـ بٗا  ؾاع

 .(30)«قؿاتٷ ٜٛقـ بٗا اٱْػإ

ا٫نتػاب اٱَا١َٝ ـ ايه١َٝ٬، ع٢ً سكٝكتٗا. دا٤ ا٭ؾعطٟ  ٖصٙ ٖٞ عكٝس٠ُ

 ٘:بعس سٛايٞ قطٌْ ؾكاٍ بٗا، يهٓٸ

 «يٝؼ يًعباز ؾُٝٗا َٔ قٕٓع»عباض٠  ٢ب إٔ َعٓػٹَا ؾُٗٗا نُا ؾُٗٓاٖا، بٌ سٳ

 إٔ اٱْػإ ؾُٝٗا ناؾُاز; 

إٔ  ٞٛاٱَاّ عً إٔ ٜكطأ َا بعسٖا، ٖٚٛ ْلټ «ـمل ٜتهًٖ»٘ مل ٜؿُٗٗا؟ ٭ْٸ ِٳيٹ

ٕٵ»إِا ٖٞ قؿ١ اٱْػإ، ؾكاٍ:  «ؾاعٌ» ٌٷ: ؾًٹ ؾإ ٍٸ ِٳقاٍ قا٥ ايصٟ ٖٛ ٚقٛع ايؿعٌ،  ٫ ز

  .(31)«نصيو ْكٍٛ اهلل...؟ قٌٝ ي٘: إ٫ٓي٘  «ؾاعٌ»نػبٷ، ع٢ً أْ٘ ٫ 

إٔ سطن١ ا٫نططاض  ٣; أ٫ تط«ايؿاعٌ»ٖٛ  اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ»سّا: ٚقاٍ َ٪ٚن

ٍٸ  .(32)«شلا؟! «ايؿاعٌ»ع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖٛ  تس

ٍٸ ع بٌ ٭ؾاعط٠ مل ِّّز٫ي١ّ قاطع١ّ ع٢ً إٔ ضأؽ ا ايعباض٠ ا٭ؾعط١ٜ ا٭خرل٠ تس

َعٓاٙ أُْٗا  «يٝؼ يًعباز ؾُٝٗا َٔ قٕٓع»ب إٔ ػٹسٳايٓٛعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ اٱْػا١ْٝ; 

 !«اختٝاضٜتإ»تإ، ٫ بإ ايكًب، سطنتإ انططاضٜٸطٳنهٳ

ُٸ ـٹمل ٜهتٳ َكاض١ْ »تٓا بايكٍٛ غًل أؾعاٍ ايعباز ٚبا٫نتػاب، بٌ قايٛا بـ أ٥

 ; ْكطأ:«ا٫غتطاع١ يًؿعٌ

ِٸ...» قٌٝ يًعبس:  ؾإشا أضاز ايؿعٌ ٚؾعٌ نإ َع ا٫غتطاع١ ٚاؿطن١; ؾُٔ ث

 .(33)«ْىَػتطٝعٷ، َتشطِّ

ِٸ» ِّ إٕ اهلل خًل خًكّا ؾذعٌ ؾِٝٗ آي١ ا٫غتطاع١، ث ض إيِٝٗ; ؾِٗ مل ٜؿ

ٚقت ايؿعٌ َع ايؿعٌ إشا ؾعًٛا شيو ايؿعٌ، ؾإشا مل ٜؿعًٛٙ... مل َػتطٝعٕٛ يًؿعٌ 

 .(34)«ٜهْٛٛا َػتطٝعٌ

ٖٛ ايتؿػرل  قٛتٗا: إٕ َكاض١ْ ا٫غتطاع١ يًؿعٌ ٢يعباض٠ ا٭خرل٠ تٓازٟ بأعًا

ٞٸ  يٓؿٞ ايتؿٜٛض. اٱَاَ
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َع ايؿعٌ »بٌ ٖٞ  ،«َٗا يًؿعٌٜػتشٌٝ تكسټ»ح بإٔ ا٫غتطاع١ دا٤ ا٭ؾعطٟ ؾكطٻ

 .(35)«يًؿعٌ

ٛٸ ٌٵ٘ ايعذٝب بٌ ايطأٌٜ مل ٜٓٳٖصا ايتؿابٴ ام عاض ا٭ْٛاض، بٌ ْاٍ إعذاب غ

ّ ا٫غتطاع١ ع٢ً ايؿعٌ، َٛاؾكّا َٔ عسّ تكسټ ،َا ٚضز ٗ ٖصا اـدل»٘; إش قاٍ: غدط

ٚٸٗ شيو، وتٌُ ٚدّٖٛا:  ٭خبإض أٚضزٖا ايهًٝينٸ ١; ٕٛاؾكت٘ ٕا شٖب إيٝ٘ : ايتكٝٸٍا٭

ٚٸ ....:ايجايح ;:...ايجاْٞ ;ا٭ؾاعط٠... ١ٺ ٚقع ؾٝٗا; ٖٚصٙ أعِٛ ظٓي .(36)«ٍ أٚٗطٚا٭

ُٸؾا٭ؾاعط٠ ٗ ظ ٚٴسٚا بعسٴسٚا ٚمل َٜٛيتٓا مل ٜٛدٳَٔ أ٥ ّٕ غاب ; بٌ ضأغِٗ إِا  يس ٗ عا

ُٸ َٴٖـ(; ؾهٝـ ٜتٸ260تٓا )ؾٝ٘ آخط أ٥ ٖـ ؾطق١ّ يٝؼ شلا ٚدٛزٷ ٢148 عاّ ٓا إتٖٛؾكٞ إَا

 ١؟!ع٢ً ٚد٘ ايهط٠ ا٭ضنٝٸ

ٛٸ َٔ غا٥ط  «أٚٗط»ام ايبشاض بٗصا ايتٛدٝ٘ غرل ايٛدٝ٘، ؾطآٙ بٌ نٝـ أعذب غ

 ٗات ٚايتأ٬ٜٚت؟!ايتٛدٝ

أَا مٔ ؾ٬ ْعذب أبسّا بٗصا ايتأٌٜٚ ايعًٌٝ، بٌ ْعذب ُاَّا بٗصا ايتؿاب٘ 

ُٸ  ١ ٚا٭ؾاعط٠.ايعذٝب بٌ ا٭٥

٘ٺ آخط بُٝٓٗا، ٗ تؿػرل قٛي٘ ععٻ  ٫ٚ ْهتؿٞ بٗصا اٱعذاب، بٌ ْعذب بتؿاب

ٌٻ  :﴾٬ّٝبٹغٳ ٘ٹٝٵَئإ «اعٳَطتٳاغٵ» ٔٵَٳ﴿: ٚد

ايعاز ٚايطاس١ً; يٝؼ اغتطاع١  «ا٫غتطاع١»ٜعين بـ ُا إْٸ»: ×قاٍ إَآَا

 .(37)«ٕسٳايبٳ

إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ أضاز إاٍ، ٖٚٛ ايعاز ٚايطاس١ً، ٚمل »قاٍ ضأؽ ا٭ؾاعط٠: 

 .(38)«ٕسٳاغتطاع١ ايبٳ زٵٔطٜٴ

ٌٸ ٔٵ َع ن ُٸ يه تٓا ُاَّا، إِا طابك٘ شيو َا طابل َٛقـ ا٭ؾعطٟ َٛقـ أ٥

 ؿ١ًَ:١ٝ ٚايػٻُاَّا َٛقـ ابٔ تُٝٝٸ

َٳ ض١ٜ ؾٝععُٕٛ إٔ ايكسض٠ ٫ تهٕٛ إ٫ٓسٳأَا ايَك» قابًِٗ َٔ إجبت١  ٔٵقبٌ ايؿعٌ، ٚ

 َع ايؿعٌ;  ٜكٛيٕٛ: ٫ تهٕٛ إ٫ٓ

ُٸ إٔ تهٕٛ َع٘، ٚقس تهٕٛ َع  ٫ بٴسٻْٗا إ١ ٚاؾُٗٛض ٖٛ: ايٛغ٘; ٚقٍٛ ا٭٥

 ٘ اٱَاَٞ.ٖصا ٖٛ ايتٛغټ .(39)«شيو قبً٘

يه١َٝ٬ ـ اٱَا١َٝ إثبات ايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ بٛاغط١ غٛض٠ َٔ أضٚع إٛاقـ ا
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َٸ ٌّ» ١:اؿُس; قاٍ ؾدط ا٭ ، ؾهتب ٖؿاّ بٔ عبس إًو إٍ أبٞ دعؿٕط ٚضز ايؿاّ َعتعي

ٞ ٗ ٞ نبرلٷ، ٚاٯٕ ابين دعؿطٷ ٜٓٛب عٓٸِ َع٘، ؾكاٍ: إْٸايباقط; يٝشهط ٜٚتهًٖ

ٟٸسٳؾذا٤ دعؿطٷ ايكازم ٚقاٍ يًَك ،إٓاٚط٠ ُٸ: اض  سٴبٴعٵْٳ اَىٜٻٔإ﴿ا بًؼ قطأ ايؿاؼ١، ؾكطأ، ؾً

 ؟!ٚعٓسى إٔ ايؿعٌ َٓو، ايكازم: ع٢ً َاشا تػتعٌ باهلل قاٍ ي٘ دعؿط ﴾ٌٴعٹتٳػٵْٳ اَىٜٻٔإٚٳ

ُٓ تٵل باٱقساض: بايتُهٌ ٚا٭يطاف، قس سكًَْٚٝع َا ٜتعًٖ ضٟ سٳت. ؾاْكطع ايَكٚ

ٔٸ .(41)عْٝٓ٘ٚكً٘ ايتؿتاظاْٞ ب .(40)«بٗصا اؿطف ايٛاسس اٱقساض بايتُهٌ » يه

 ططحٵ ٗ ظَٔ اٱَاّ ايباقط، ؾٗٛ يٝؼ َٔ ن٬ّ اٱَاّ. ا ٜٴٕٓ ،طٷعحٷ َتأخِّ «ٚا٭يطاف

ٖٚٓاى َٔ  .×ْٚك٬ٙ عٔ اٱَاّ ،طا بٗصا إٛقـُإ ايعُٛٝإ تأثٻًَٖصإ ايعٳ

 َج٬ّ:; تأثط ب٘ ؾك٘

ٌٷ ع﴾ٌٴعٹتٳػٵْٳ اَىٜٻٔإ﴿»قاٍ ابٔ دعٟ:  ط١ٜ، ٚإٔ بٵض١ٜ ٚاَؾسٳ٢ً بط٬ٕ قٍٛ ايَك... زيٝ

 .(42)«بٌ شيو اؿلٸ

ٖٖسٳايَك ِ اؾٛظ١ٜابٔ قِّ سٻعٳ ٜٻاَى ﴿ل ٫ٚ ٜطبِّ ،﴾سٴبٴعٵْٳ اَىٜٻٔإ﴿ل ٔ ٜطبِّض١ٜ  ٔإ

ٌٴ ﴾ْٳػٵتٳعٹ
(43).  

ٞٸ ـٷ ن٬َ ُٸ ٖٚٓاى َٛق ؾدط  ١، إ٫ٓتٓا أسسٷ َٔ أٌٖ ايػٓٸـ إَاَٞ َا ْػب٘ إٍ أ٥

َٸ  :١; قاٍ َػتس١٫٘ اٱغ٬َٝا٭

ٌّغٴ»إثبات ايكاْع:  ٢ـ ع1ً ... ؾكاٍ: ايسيٌٝ عًٝ٘: ْكل ... ضنٞ اهلل ع٦ٌ٘ٓ عً

 .(44)«ُِٳايععا٥ِ، ٚؾػذ اشلٹ

ضنٞ  ٞٛٗا َٔ قٍٛ أَرل إ٪ٌَٓ عًٖٚصٙ ايس٫ي١ أخصتٴ»ْؿٞ ايتؿٜٛض:  ٢ـ ع2ً

.(45)«ٞ بٓكل...ضبٸ تٴاهلل عٓ٘: عطِؾ

قاطعّا ع٢ً ٚدٛز اهلل; ؾٗٛ، ي٬ّٝ إِا ٜٓؿٞ ز ٖٚصا َعٓاٙ إٔ ايكا٥ٌ بايتؿٜٛض

، واضب اهلل.٢ؾا٤ أّ أب

ّٴ َػُو ـ  إٕ اهلل ـ تعاٍ»: نُا ضٚاٙ عٓ٘ ايؿٗطغتاْٞ ،×اٱَاّ اـتاّ ن٬

ا أٚٗطٙ يٓا; ؾُا ا، َٚا أضازٙ َٓٸأضاز بٓا ؾ٦ّٝا، ٚأضاز َٓا ؾ٦ّٝا; ؾُا أضازٙ بٓا طٛاٙ عٓٸ

ُٸ  .(46)«ا؟!ا أضازٙ َٓٸبايٓا ْؿتػٌ َا أضازٙ بٓا ع

َٻايعِٛٝ عًٖ ٖصا ايٓلټ ٚايتؿطٜع١ٝ; ٚإٔ  ;ع بٌ اٱضازتٌ: ايته١ٜٝٓٛتٓا إٔ ُِِّ أ

ـٸ  .عٔ ايبشح ٗ ا٭ٍٚ ته
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ط ن٬ّ ؾؿػٻ ،(47)ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ «غا٥ط اٯٜات ٗ اٱضاز٠»ايؿٗطغتاْٞ ٌٓ 

ٌٻ به٬ّ اٱَاّ  .×اهلل ععٻ ٚد

ـ ًَايتشكٝل إثبات ايٓٛعٌ; نُا أثبت شيو ايػٻ :...ْٛعإ اٱضاز٠»ابٔ ت١ُٝٝ قاٍ: 

ُٸ  .(48)«١; ٚشلصا قاٍ دعؿطٷ:...ٚا٭٥

دعؿط بٔ قُس َٔ »س قٛي٘ بإٔ بعباضت٘ ٖصٙ، اؾاَع١ إاْع١، ٜ٪ٚن ،ابٔ ت١ُٝٝ

ُٸ  .(49)«١ؿام أٌٖ ايػٓٸٜٔ باتٸ١ ايسِّأ٥

 

ِٕ  ،ٖـ(571ـ  499ػانٕط )ٖـ( ٚابٔ ع458ـ  384ايبٝٗكٞ ) ٣ضٚ عٔ أبٞ ْعٝ

ثٓا قُس بٔ ثٓا أٓس بٔ وٝٞ ابٔ ايٛظٜط: سسٻسسٻ :ثٓا...سسٻ»ا٭قبٗاْٞ أْ٘ قاٍ: 

ِٕ، عٔ دعؿط بٔ قُسٺ، عٔ أبٝ٘، عٔ عبس اهلل بٔ  إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، عٔ وٝٞ بٔ غًٝ

أعذب َا ٗ ؾكاٍ ٗ خطبت٘: ٚ ،أْ٘ خطب ايٓاؽ َّٜٛا ،بٔ أبٞ طايبٺ ٞٸدعؿٕط، عٔ عً

ٕٵ اٱْػإ قًب٘، ٚي٘: َٛازٸ غٓض ي٘ ايطدا٤ أٚشل٘  َٔ اؿه١ُ، ٚأنسازٷ َٔ خ٬ؾٗا; ؾإ

ٕٵ ٕٵ ،ٖاز ب٘ ايطُع أًٖه٘ اؿطم ايطُع، ٚإ ٕٵ ٚإ  ًَه٘ ايٝأؽ قتً٘ ا٭غـ، ٚإ

ٕٵ عطض ي٘ ايػهب اؾتسٸ ٕٵأغعس بايطنا ْػٞ ايتشٗؿ ب٘ ايػٜٝ، ٚإ ْاي٘ اـٛف  ٜ، ٚإ

ٕٵ ٕٵأ ؾػً٘ اؿعٕ، ٚإ ٕٵ٢أؾاز َا٫ّ أطػاٙ ايػٓ قابت٘ َكٝب١ْ قكُ٘ اؾٛع، ٚإ ت٘ عهٸ ، ٚإ

ٕٵ ٌٸ ؾاق١ْ ؾػً٘ ايب٤٬، ٚإ ٌٸتككرٕل ب٘ َهطٸ أدٗسٙ اؾٛع ؾٓس ب٘ ايهعـ; ؾه  ، ٚن

ٙٺ ي٘ َؿػسٷ.   إؾطا

 ٖٖ ٌٷ  ؾكاٍ: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ، أخدلْا عٔ  ،نإ ؾٗس َع٘ اؾٌُ ٔٵؾكاّ إيٝ٘ ضد

ض، قاٍ: سٳقاٍ: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ، أخدلْا عٔ ايَك ،ذٵً٘ٹُٝلٷ، ؾ٬ تٳض، ؾكاٍ: عطٷ عسٳايَك

ِٷ، ؾ٬ تٳ اهلل، ؾ٬  ض، قاٍ: غطٸسٳًِ٘. قاٍ: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ، أخدلْا عٔ ايَكخٴسٵبٝتٷ ًَٛ

طٷ بٵٔ; ٫ دٳٜٵؾإْ٘ أَطٷ بٌ أَطٳ ِؿ٘. قاٍ: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ، أخدلْا...، قاٍ: أَا إشا أبٝتٳتتهًٖ

 ؿٜٛضٷ.٫ٚ ت

ب٘،  ٞٻى، ؾكاٍ: عًقاٍ: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ، إٕ ؾ٬ّْا ٜكٍٛ با٫غتطاع١ ٖٚٛ سانطٴ

ُٸ ٌٻؾأقاَٛٙ، ؾً ؾكاٍ: ا٫غتطاع١; ًُهٗا َع اهلل،  ،َٔ غٝؿ٘ قسض أضبع أقابع ا ضآٙ غ

قاٍ: ؾُا أقٍٛ ٜا  ،ؾأنطب عٓكو ،ؾذلتسٸ ،اى إٔ تكٍٛ أسسُٖاأٚ َٔ زٕٚ اهلل؟ ٚإٜٸ
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ٕٵ»ٌ: قاٍ: ُقأَرل إ٪ٌَٓ؟    .(50)«هٓٝٗاؾا٤ ًَٖ أًَهٗا باهلل ايصٟ إ

ِٕ ا٭قبٗاْٞ  ٖصا ايٓلٸ اٱَاَٞ ـ ايه٬َٞ، اـايس ايطا٥س، ٌٖ شنطٙ أبٛ ْعٝ

 ؿات٘؟ ْؿػ٘ ٗ َكٓٻ

ٔٵ أؾاض إيٝ٘، بٌ قطٻًَإيٝ٘ ايعٳ طٵؿٹٖصا َا مل ٜٴ ح ُإ ايعُٛٝإ إصنٛضإ، يه

 ُإ عُٛٝإ آخطإ، ُٖا:ًَب٘ عٳ

 ٖـ(.885ـ  809طٖإ ايسٜٔ أبٛ اؿػٔ إبطاِٖٝ بٔ عُط ايبكاعٞ ايطباٙ )ـ ب1

 ٖـ(.975ـ  888كٞ اشلٓسٟ )بٔ عبس إًو إتٸ ٞـ ع٤٬ ايسٜٔ ابٔ قانٞ خإ ع2ً

ِٕ ٗ اؿ١ًٝ»٘: غطط ا٭ٍٚ َا ْكټ ٗ تط١ْ إَآَا ايؿاؾعٞ،  ،ضٟٚ أبٛ ْعٝ

ؾكاٍ ٗ  ،أْ٘ خطب ايٓاؽ َّٜٛا ،عٓ٘ بٔ أبٞ طايبٺ ضنٞ اهلل ٞٸثِ إٍ عً ،بػٓسٙ إيٝ٘

ٕٵ   .(51)«هٓٝٗاؾا٤ ًَٖ خطبت٘: ٚأعذب َا ٗ اٱْػإ... إ

... عٔ دعؿط بٔ ٢عٔ قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، عٔ وٝ»٘: غطط ايجاْٞ َا ْكټ

ؾكاٍ ٗ خطبت٘: ٚأعذب َا  ،أْ٘ خطب ايٓاؽ َّٜٛا، بٔ أبٞ طايبٺ ٞٸقُسٺ، عٔ... عً

ٕٵ  سٌ: س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤. .(52)«هٓٝٗا )سٌ(٤ ًَٖؾا ٗ اٱْػإ... إ

، ٖٚصا َعٓاٙ إٔ إطبٛع ؾًِ ْعجط ع٢ً ٖصا ايٓلٸ «س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤»ا عجٓا ٓيهٓٸ

 .إطبٛع قس غك٘ َٓ٘ ٖصا ايٓلٸ

 


ـٺ ٱَآَا ايهاِٚ  ،ٓهط ؾٝ٘ خًل إعاقٜٞٴ ×اْؿطزت َكازضْا بصنط َٛق

 ٛ سٓٝؿ١: ط ب٘ أبٜٚتأثٻ

ٔٵ دا٤ ايكسٚم ؾطٚاٙ َػٓسّا ٗ ث٬ث١ٺ  أَا ايهًٝين ؾُا شنطٙ، أبسّا ٚبتاتّا، يه

 ؿات٘; ٖٚٛ:َٔ َكٓٻ

ّٕ َٔ عٓس ايكازم»  ،×بٔ دعؿٕط ٢ؾاغتكبً٘ َٛغ ،×خطز أبٛ سٓٝؿ١ شات ٜٛ

ٖٖ َٸث٬خإعك١ٝ؟ ؾكاٍ: ٫ ؽًٛ َٔ  ٔٵؾكاٍ ي٘: ٜا غ٬ّ;  ا إٔ تهٕٛ َٔ اهلل ععٻ : إ

ٌٻ ٚإَا إٔ تهٕٛ  ;بٵ٘ػٹب عبسٙ َا مل ٜهتٳٚيٝػت َٓ٘، ؾ٬ ٜٓبػٞ يًهطِٜ إٔ ٜعصِّ ،ٚد

ٟٸ ٌٻ َٚٔ ايعبس، ؾ٬ ٜٓبػٞ يًؿطٜو ايكٛ ٚإَا ; إٔ ًِٜٛ ايؿطٜو ايهعٝـ َٔ اهلل ععٻ ٚد

ٕٵ ٕٵ إٔ تهٕٛ َٔ ايعبس، ٖٚٞ َٓ٘، ؾإ عؿا عٓ٘ ؾبهطَ٘  عاقب٘ اهلل ؾبصْب٘، ٚإ
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 .(53)«ٚدٛزٙ

إٔ أؾعاٍ ايعباز غرل كًٛق١ٺ هلل  ^ايكشٝض عٔ آٍ قُسٺ»اٍ: دا٤ إؿٝس ؾك 

ِٸ ،«غبشاْ٘ ٚتعاٍ  .(54)شنط ٖصا إٛقـ ث

ٍٸ ٔٵ: ٌٖ ٖصا إٛقـ ايسا إٔ أؾعاٍ ايعباز غرل كًٛق١ٺ هلل غبشاْ٘ »ع٢ً  يه

 ؟«^ايكشٝض عٔ آٍ قُسٺ»ٖٛ  «ٚتعاٍ

هطٕؽ قاطٕع أْ٘ ٖٛ عٞ بطٵ غٓسٙ، أبسّا ٚبتاتّا; ؾهٝـ ٜسٸأَا إؿٝس ؾًِ ٜصُن

 ؟!«^ايكشٝض عٔ آٍ قُسٺ»

 :ِٗٚأَا ايكسٚم ؾصنط ضداٍ غٓسٙ نًٓ

ٚٸ  ;«قسٚقّا»ٗ نْٛ٘ ثك١ّ  ٫ ؾٳٖوشلِ، ٖٚٚٛ أ

: أٓس بٔ قُس بٔ أٓس، «ا٭َايٞ»ؾدك١ْٝ فٗٛي١ْ; ازلّا ْٚػبّا: ٗ ٚثاِْٝٗ 

 !ٚٗ غرلٙ: قُس بٔ أٓس

٘ ٜطٟٚ غرلٙ: ايػٓاْٞ! َٚع شيو نًٓ : ايؿٝباْٞ، ٚٗ«ايتٛسٝس»أَا يكب٘ ؾؿٞ 

 ّٝا عًٝ٘!عٓ٘ ايكسٚم َذلنِّ

وتٌُ; ؾٗٛ  !؟«ّاقسٚق»ٙ ثك١ّ ٞ ايكسٚم عًٝ٘ ٗ إٔ ْعسٸؾٌٗ ٜهؿٞ تطنٸ

 .«قسٚم»٫  ،«قتٌُ ايٛثٛم»

قُس بٔ دعؿط »شس َع ثايح ضداٍ ايػٓس: قُس بٔ أبٞ عبس اهلل ايهٛٗ، إتٻ

 ايجك١. «ا٭غسٟ

نإ »غٌٗ بٔ ظٜازٺ اٯزَٞ; قاٍ ايٓذاؾٞ ايطدايٞ ؾٝ٘:  ضابع ضداٍ ايػٓس

ٜؿٗس عًٝ٘  ٢غرل َعتُسٺ ؾٝ٘. ٚنإ أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ ،نعٝؿّا ٗ اؿسٜح

ٛٸ ٟٸٚ بايػً  .(55)«، ٚنإ ٜػهٓٗاايهصب، ٚأخطد٘ َٔ قِ إٍ ايط

١؟ ٌٖ ٚدس ي٘ غٓسّا ؾايػٓس غرل قشٕٝض; ؾهٝـ سهِ إؿٝس عًٝ٘ بايكشٸ

 طٵٙ؟ٜصُن مل ِٳآخط؟ ؾًٹ

ٜٔ نٝـ ٚايهصب عًٝٗا ٚاٖطٷ; ؾإٕ أبا سٓٝؿ١ َٔ إكطٸ...»قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ: 

ؿام أٌٖ إعطؾ١ ب٘ َٚصٖب٘... ؾهٝـ وهٞ عٔ أبٞ سٓٝؿ١ أْ٘ اغتكٛب ض; باتٸسٳبايَك

َٳ بٔ دعؿٕط ٚغا٥ط عًُا٤  ٢ٜكٍٛ: إٕ اهلل مل ىًل أؾعاٍ ايعباز؟! ٚأٜهّا ؾُٛغ ٔٵقٍٛ 

ض، ٚايٓكٌ بصيو عِٓٗ ٚاٖطٷ َعطٚفٷ. ٚأٜهّا ؾٗصا سٳع٢ً إثبات ايَكؿكٕٛ أٌٖ ايبٝت َتٻ
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ٞٸ ض١ٜ ٚقبٝاِْٗ، ٖٚٛ َعطٚفٷ َٔ سٌ سسثت سٳ... ٜكٛي٘ أقاغط ايَكايه٬ّ احمله

  .(56)«بٔ دعؿٕط... ٢ض١ٜ; قبٌ إٔ ٜٛيس َٛغسٳايَك

 

ا بعجين عًٝ٘ ضغٍٛ أ٫ أبعجو ع٢ً َ»قا٥س دٝؿ٘; قا٬ّ٥:  ×أَط أَرل إ٪ٌَٓ 

ٕٵ:  اهلل؟!... ُٳ ٫ تسع ُجا٫ّ إ٫ٓأ ِٷ. قشٻ«٘غٜٛتٳ ٘، ٫ٚ قدلّا َؿطؾّا إ٫ٓتٳػٵط  ،(57)ش٘ َػً

 ٞ ٗ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ.خٷ غٓٸقسٸ

 َػٓسّا: ٣خٷ ؾٝعٞ، إَاَٞ، اثٓا عؿطٟ، ؾطٚٞ قسِّخ ايػٓٸعاقط ٖصا احملسِّ 

قاٍ: بعجين ضغٍٛ اهلل  ×إ٪ٌَٓ عٔ أَرل ،^عٔ آبا٥٘ ،عٔ أبٞ عبس اهلل»ـ 

ٛٻ عٵ قدلّا إ٫ٓسٳؾكاٍ: ٫ تٳ  .«٘تٳٜٵغ

ٖٳ ×عٔ عًٞٛ ،^عٔ آبا٥٘ ،عٔ أبٞ عبس اهلل»ـ  ّ سٵقاٍ: أضغًين ضغٍٛ اهلل ٗ 

 .(58)«ضٛٳٚنػط ايكټ ،ايكبٛض

ُإ عُٛٝإ َتعاقطإ: ايبٝٗكٞ ًٌَُ ايعٌُٛٝ إتعاقطٜٔ عٳًَخًـ ٖصٜٔ ايعٳ 

 غٞ ايؿٝعٞ;ٞ، ٚايطٛايػٓٸ

ٚٸ ٣ضٚ ِٷا٭ ×عٔ أَرل إ٪ٌَٓ ،ٍ َا ضٚاٙ غًؿ٘ َػً
(59). 

 .(60)ايجاْٞ َا ضٚاٙ غًؿ٘ أٜهّا، بٌ ٚظاز عًٝ٘ ٣ٚضٚ

ٟٸ ٔٵَٳ َٕ أضاز إٔ ٜعبس اهلل ٚدب عًٝ٘ إظاي١ ٚإظاس١ أ نإ ٜعبس غرل اهلل;  ٔٵأثٕط 

 غٛا٤ٷ نإ ُجا٫ّ أٚ قدلّا أٚ....

ٌٸأضاز إٔ ٜعبس اهلل ٚدب عًٝ ٔٵَٳ َٕ ٘ بٓا٤ ٚإع٤٬ ن نإ ٫ ٜعبس غرل اهلل;  ٔٵأثٕط 

 غٛا٤ٷ نإ ُجا٫ّ أٚ قدلّا أٚ... 

با٭َط بتػ١ٜٛ ايكبٛض، بٌ أناف إٍ ٖصا ا٭َط  ×إَاّ ايه٬ّ ٢َا انتؿ 

 َٛقؿّا عًُٝا خايسّا ضا٥سّا; 

 ،س ايكبٛضنإ ٜتٛغٻ بٔ أبٞ طايبٺ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٞٸبًػين إٔ عً»قاٍ َايْو: 

ٝٸ«طذع عًٝٗاٜٚه  ع٢ً تػٜٛتٗا; ّا; تأنٝسّا عًُ

ٍٕ ثكاتٺ عٔ »قاٍ ؾاضح ن٬ّ َايوٺ:  ب٬غ٘ قشٝضٷ، ٚقس أخطد٘ ايطشاٟٚ بطدا

ٔٵ:«عًٞٛ  ; يه
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ؾهٝـ  ،(61)١ْ ْا١ْٖٝ عٔ ايكعٛز ع٢ً ايكبٛض، قشٝش١ ايػٓسٚضزت أسازٜح ْبٜٛٸ

 لُع بٝٓٗا ٚبٌ ٖصا إٛقـ؟

لُع  .(62)«، يًُصاٖب٢٣ ايكبٛض، ؾُٝا ْطعٔ ايكعٛز عً ٢ٚإِا ْٗ» قاٍ َايْو:

 ; «َصاٖب»بُٝٓٗا بتدكٝل ايٓٗٞ بـايـ 

ل َايْو ايٓٗٞ ; خكٻ«ٜطٜس ساد١ اٱْػإ «يًُصاٖب»»قاٍ ؾاضح ن٬ّ َايوٺ: 

ٔٵ:  ايٓبٟٛ بكها٤ اؿاد١; يه

ِّ ١ ايكشٝش١؟ أداب ؾاضح ٍ ٖصٙ ا٭سازٜح ايٓبٜٛٸنٝـ أباح َايْو يٓؿػ٘ إٔ ٜ٪

 .(63)«ؾعٌ عًٞٛ بسيٌٝ»ن٬َ٘: 

ٚٻؾُايْو إِا خكٻ ١، ٚنصيو ؾعٌ أبٛ سٓٝؿ١ ١ ايعًٜٛٸ١ بايػٓٸ١ ايٓبٜٛٸٍ ايػٓٸل ٚأ

 . تػًُّٝا َطًكّا يعًٞٛ ;(64)ٚايؿاؾعٞ

عبسٙ; زؾاعّا  ٔٵَٳ َٞٛٔ أخطط إٛاقـ ايع١ًُٝ ايه١َٝ٬ ـ اٱَا١َٝ إسطام عً 

 خايسّا عٔ ايتٛسٝس ايعبازٟ: 

ّٷ أَرل إ٪ٌَٓ  ٢أت»شٝشٌ، عٔ إَآَا ايكازم: ايهًٝين، بػٓسٜٔ ق ٣ضٚ قٛ

ٚأٚقس ؾٝٗا  ،ٓا، ؾاغتتابِٗ، ؾًِ ٜتٛبٛا، ؾشؿط شلِ سؿرل٠ّؾكايٛا: ايػ٬ّ عًٝو ٜا ضبٻ

َا بُٝٓٗا، ؾًُا مل ٜتٛبٛا أيكاِٖ ٗ  ٢إٍ داْبٗا، ٚأؾه ٣ْاضّا، ٚسؿط سؿرل٠ّ أخط

 .(65)«اتٛاَ ٢)ْاضّا( ستٸ ٣اؿؿرل٠، ٚأٚقس ٗ اؿؿرل٠ ا٭خط

 «عبس اهلل بٔ غبأ»ٖصا ٖٛ ايتكطٜط ايكشٝض ايسقٝل يًٛاقع١; يٝؼ ؾٝ٘ شنطٷ يـ 

ٟٸ  ؾدٕل آخط. إدتًل، ٫ٚ ٭

بعْازق١ٺ ؾأسطقِٗ، ؾبًؼ شيو ابٔ  ضنٞ اهلل عٓ٘ ٌّٞعً ٢أت»ض ايبداضٟ أْ٘ قشٻ

اهلل، بٛا بعصاب ٗٵٞ ضغٍٛ اهلل: ٫ تعصِّٓٳأْا مل أسطقِٗ; ي ؾكاٍ: يٛ نٓتٴ ،إؽعبٸ

َٳٚيكتًتٴ  .(66)«ٍ زٜٓ٘ ؾاقتًٛٙبسٻ ٔٵِٗ; يكٍٛ ضغٍٛ اهلل: 

َٳ ٍٷ ٜططح ْؿػ٘:  ْك٬ّ إؽ إدط٧؟ إدط٧ ٖٛ ايصٟ ْكٌ اـدل إٍ ابٔ عبٸ ٔٵغ٪ا

 غرل زقٝل; َٔ دٗتٌ:

ٕٔ آخط، ٚايسقٝل ٖٛ إٔ ايكّٛ  «يٛا زِٜٓٗبسٻ»نٕٛ ايكّٛ  :ا٭ٍٚ  «أسسثٛا»إٍ زٜ

 .ًٞٛزّٜٓا دسٜسّا: عباز٠ ع

ٝٸإ :ايجا١ْٝ أٚقس ٗ »أسطقِٗ، ٚايسقٝل ٖٛ َا شنطٙ إَآَا ايكازم:  ّإ عً
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 .«َاتٛا ٢)ْاضّا( ستٸ ٣اؿؿرل٠ ا٭خط

 ٢عع ٚا٭ٖٛا٤ أسسّا ازٸسٳ٫ٚ ْعًِ ٗ أٌٖ ايبٹ»ٖـ(: 276ـ  213قاٍ ابٔ قتٝب١ )

ٕٸايطبٛبٝٸ أقشاب٘  ٌّٞطم عًؾأس ايطبٛب١ٝ يعًٞٛ ٢عازٸ عبس اهلل بٔ غبأ ١ يبؿٕط غرلِٖ; ؾإ

 ، ٚقاٍ:بايٓاض

ــطّا َٓهـــــطاّ     ــتٴ ا٭َـــــط أَـــ ــا ضأٜـــ  ٕٓـــ
 

ــدلا    ٛٵتٴ قٓــ ــ ــاضٟ ٚزعٳــ ــتٴ ْــ  (67)«أدٻذٵــ
 

ٝٸإ»قاٍ ابٔ أبٞ اؿسٜس، َػٓسّا:  ّٕ ِٖٚ ٜأنًٕٛ ٗ ؾٗط  َطٸ ×ّإ عً بكٛ

؟ قايٛا: ٫...، قاٍ: ؾُٔ أٌٖ ايهتاب أْتِ ٢طٷ أّ َطنَؿضَهإ ْٗاضّا، ؾكاٍ: أغٳ

َٸ ١ٜ؟ قايٛا: ٫، قاٍ: ؾُا باٍ ا٭نٌ ٗ ْٗاض ضَهإ؟ ؾكاَٛا عٵاؾٹٚ ١ؾتعكُهِ ايص

 ،ٙ با٭ضضؾأيكل خسٻ ،عٔ ؾطغ٘ ×ت٘، ؾٓعٍ، ٦َٜٕٛٛ إٍ ضبٛبٝٸأْتٳ إيٝ٘ ؾكايٛا: أْتٳ

ا، ٛٵٚاضدعٛا إٍ اٱغ٬ّ، ؾأبٳ ،كٛا اهللٚقاٍ: ًٜٚهِ، إِا أْا عبسٷ َٔ عبٝس اهلل، ؾاتٻ

ٞٻ ،ِٖٚ ٚثاقّاٚقاٍ: ؾسټ ،نؿطِٖ، ؾٓٗض إيِٝٗؾأقاَٛا ع٢ً  ،ؾسعاِٖ َطاضّا  ٚعً

ِٸ  ٣ؾشؿطتا: إسساُٖا غطبّا، ٚا٭خط ،أَط عؿط ب٦طٜٔ بايؿع١ً ٚايٓاض ٚاؿطب، ث

 ،ايٓاض ٗ اؿطب ٢ٚؾتض بُٝٓٗا ؾتشّا، ٚأيك ،اؿطب ٗ إهؿٛؾ١ ٢َهؿٛؾ١ّ، ٚأيك

ا، ؾأَط باؿطب ٛٵأبٳٔ عًِٝٗ، ٚدعٌ ٜٗتـ بِٗ ٜٚٓاؾسِٖ يرلدعٛا إٍ اٱغ٬ّ، ؾؾسخٻ

 ايؿكط٠ ا٭خرل٠ غرل َطابك١ٺ يًتكطٜط ايسقٝل. .(68)«ؾأسطقٛا ،يكٞ عًِٝٗؾُأ ،ٚايٓاض

: أْت إي٘ ايعإٌ...; ايػب١ٝ٦ قايٛا يعًٞٛ»ٖـ(:355قاٍ ابٔ طاٖٕط إكسغٞ)

 ،ٚأَط بِٗ ؾأسطقٛا بايٓاض، ؾسخًٛا ايٓاض ِٖٚ ٜهشهٕٛ ،شيو... ٌّٞؾاغتعِٛ عً

٘ٷ; إش  قضٻ ٜٚكٛيٕٛ: اٯٕ  .(69)«!«ايٓاض ضبټ ٫ٓب بايٓاض إٜعصِّ ٫»يٓا أْو إي

َٳ»ٖـ(: 571ـ  499قاٍ ابٔ عػانٕط ) إيٝ٘ طا٥ؿ١ْ، ِٖٚ ايػب١ٝ٦، ٚناْٛا  تٵقا

َٸ ٞټأسس عؿط ضد٬ّ، ؾكاٍ: اضدعٛا; ؾإْٞ عً ٞ َؿٗٛض٠ْ، بٔ أبٞ طايبٺ، أبٞ َؿٗٛضٷ ٚأ

ِٸ زاعٝو; ؾأسطقِٗ بايٓاض، ٚقبٛضِٖ ٗ  عٵقُسٺ; ؾكايٛا: ٫ ْطدع، زٳ ٚأْا ابٔ ع

َٳ ٘ٷ; ٚاستذٸ ٔٵقشطا٤، أسس عؿط َؿٗٛض٠ْ، ؾكاٍ  ٛا بكٍٛ ابٔ بكٞ... َِٓٗ: عًُٓا أْ٘ إي

ب أبٛ بهٕط بايٓاض، إؽ: قس عصٻخايكٗا.... ؾكاٍ ابٔ عبٸ ب بايٓاض إ٫ٓإؽ: ٫ ٜعصِّعبٸ

 ايبداضٟ. إ عهؼ ْلٸٖصإ ايٓكٸ .(70)«ؾاعبسٚٙ أٜهّا!

بٔ أبٞ طايبٺ، َٔ  ٞٸدا٤ أْاؽٷ إٍ عً»بٔ عػانط، بػٓسٺ آخط: أناف ا

َٳ ايؿٝع١، ؾكايٛا: ٜا أَرل إ٪ٌَٓ، أْتٳ ٖٛ، قاٍ: ًٜٚهِ،  أْا؟ قايٛا: أْتٳ ٔٵٖٛ; قاٍ: 
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شلِ ٗ  ا، ؾهطب أعٓاقِٗ، ثِ خسٻٛٵٓا، قاٍ: اضدعٛا، ؾأبٳضبٸ ٓا أْتٳضبٸ أْا؟ قايٛا: أْتٳ ٔٵَٳ

ِٸ ،ا٭ضض ِٸ ،دل، ا٥تين ععّ اؿطب، ؾأسطقِٗ بايٓاضقاٍ: ٜا قٓ ث ٕٓ ث ا٭َط  ا ضأٜتٴقاٍ: 

 .(71)«...أَطّا َٓهطّا

ٌّ»ٖـ(: 728ـ  661قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ ) ضنٞ اهلل عٓ٘( بإسطام أٚي٦و ايصٜٔ  أَط )عً

ّٕازٸ ؾػذسٚا ي٘، ؾكاٍ شلِ: َا ٖصا؟ ؾكايٛا: أْت  ،عٛا ؾٝ٘ اٱشل١ٝ; ؾإْ٘ خطز شات ٜٛ

َٳ ٖٛ، ؾكاٍ: ٚوهِ; ٖصا نؿطٷ،  ٫ٓاهلل ايصٟ ٫ إي٘ إ ؟ قايٛا: أْتٳأْا ٔٵٖٛ، قاٍ: 

أعٓاقهِ، ؾكٓعٛا ب٘ ٗ ايّٝٛ ايجاْٞ ٚايجايح نصيو،  تٴنطبٵ ٫ٓاضدعٛا عٓ٘ ٚإ

ّٕ; ٭ٕ إطتسٻؾأخٻ ُٸٜٴ طِٖ ث٬ث١ أٜا ّٕ، ؾً ا مل ٜطدعٛا أَط بأخازٜس َٔ ْإض ػتتاب ث٬ث١ أٜا

  .(72)« تًو ايٓاضٚقصؾِٗ ٗ ،ت عٓس باب نٓس٠ؾدسٸ

: إٕ ٖٓا قَّٛا... قٌٝ يعًٞٛ»ٖـ( أْ٘ 852ـ  773ٔ اؿاؾٜ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ )سػٻ

ٓا ٚخايكٓا ٚضاظقٓا، ضبٸ ِٗ،... ؾكاٍ شلِ: ًٜٚهِ; َا تكٛيٕٛ؟ قايٛا: أْتٳعٕٛ أْو ضبٸٜسٻ

ؾكاٍ: ًٜٚهِ; إِا أْا عبسٷ َجًهِ; آنٌ ايطعاّ نُا تأنًٕٛ، ٚأؾطب نُا 

ٕٵتؿطبٕٛ،  ٕٵ أطعتٴ إ ٕٵ ؾا٤، ٚإ كٛا اهلل بين، ؾاتٻإٔ ٜعصِّ ٘ خؿٝتٴعكٝتٴ اهلل أثابين إ

ؾكاٍ: قس ٚاهلل ضدعٛا ٜكٛيٕٛ ، ا عًٝ٘، ؾذا٤ قٓدلٷٚٵا، ؾًُا نإ ايػس غسٳٛٵٚاضدعٛا، ؾأبٳ

ِ شيو شيو ايه٬ّ، ؾكاٍ: أزخًِٗ، ؾكايٛا نصيو، ؾًُا نإ ايجايح قاٍ: ي٦ٔ قًتٴ

 شيو، قاٍ: ٜا قٓدل، ا٥تين بؿع١ًٺ َعِٗ َطٚضِٖ، ؾدسٸ ٫ٓا إٛٵ١ًٺ، ؾأبٳتٵهِ بأخبح َققتًٓٻ٭

ٚقاٍ: اسؿطٚا ؾأبعسٚا ٗ ا٭ضض، ٚدا٤ باؿطب  ،شلِ أخسٚزّا بٌ باب إػذس ٚايككط

ا إٔ ٜطدعٛا، ٛٵٚقاٍ: إْٞ طاضسهِ ؾٝٗا أٚ تطدعٛا، ؾأبٳ ،ؾططس٘ بايٓاض ٗ ا٭خسٚز

 .(73)«اٍ:...إشا اسذلقٛا ق ٢ؾكصف بِٗ ؾٝٗا، ستٸ

ايعًٟٛ َٔ أسػِ ٚأسهِ إٛاقـ ايه١َٝ٬ ـ اٱَا١َٝ ٗ  ٖصا إٛقـ ايعًُٞ

 ايسؾاع عٔ ايتٛسٝس ايعبازٟ.

عٔ  َا أسطقِٗ بايٓاض، أبسّا ٚبتاتّا، بٌ نُا قضٸ ×ْعٝس ثا١ّْٝ: إَآَا

 : خٓكِٗ بسخإ ايٓاض.×قازقٓا

َٸ إؽ، َع أْ٘ ابٔ عبٸ ١٢، ستٸ١ اٱغ٬َٖٝصا أَطٷ مل ًٜتؿت إيٝ٘ عًُا٤ ٚعُٛا٤ ا٭

 !×عاقط إَآَا

إَآَا  «أسسخ»زّٜٓا دسٜسّا، ؾـ  «أسسثٛا»زِٜٓٗ، بٌ  «يٛابسٻ»ْعٝس ثا١ّْٝ: ايكّٛ َا 



 

 االجتهاد والتجديد 

 ؾِٝٗ عكابّا دسٜسّا: ايسخإ.

; زؾاعّا ×َٔ أخطط إٛاقـ ايع١ًُٝ ايه١َٝ٬ ـ اٱَا١َٝ َٛقـ إَآَا ايباقط 

١ أَرل ٖٝٸٛيأبٔ زلعإ ايتُُٝٞ... َٔ ايػ٠٬ ايكا٥ًٌ ب بٝإ»: خايسّا عٔ ايتٛسٝس ايعبازٟ

 ; قاٍ:ضنٞ اهلل عٓ٘ ٞٸإ٪ٌَٓ عً

ٌٸ ٞٸ ٞٛٗ عً س  شس ظػسٙ; ؾٝ٘ نإ ٜعًِ ايػٝب; إش:ٚاتٸ ،دع٤ٷ إشل

َٛاـدل، ٚب٘ نإ واضب ايهٓؿ أخدل عٔ ا٬ٕسِ ٚقضٸ ط، ٖؿاض ٚي٘ ايٓكط٠ ٚاي

ٛٸ  َا قًعتٴٚاهلل ٚب٘ قًع باب خٝدل; ٚعٔ ٖصا قاٍ: ، غصا١ٝ٥ ،٠ٺ دػسا١ْٝ...باب خٝدل بك

ٔٵ قًعتٴ ٛٸٚيه ٛٸ; بٓٛض ضبٸ٠ٺ ضٓا١ْٝ ًَهٛت١ٝ٘ بك ػ٘ ْؿ٠ إًهٛت١ٝ ٗ ٗا َه١٦ٝٺ; ؾـ: ايك

ٗ  ٌُّٞا ٜٛٗط عًبٳنإكباح ٗ إؿها٠، ٚايٓٛض اٱشلٞ نايٓٛض ٗ إكباح; قاٍ: ٚضٴ

ِٵ اهلُل ؾٹٞ ﴿: اٍبعض ا٭ظَإ. ٚقاٍ ٗ تؿػرل قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتع ٗٴ ٝٳ ٜٳِأتٹ ٕٵ  ٕٳ ٔإ٫ٖ َأ ُٛطٴٚ ٜٳٓ ٌٵ  ٖٳ

ّٔ ُٳا ٔٵ اِيػٳ َٹ  ٌٕ ٝٸ; أضاز ب٘: ﴾ًَُٚ ّٛٗاعً عس قٛت٘، ٚايدلم ٌ، ٚايطٻًَ; ؾٗٛ ايصٟ ٜأتٞ ٗ اي

 ُ٘. تبػټ

 بٝإ أْ٘ قس اْتكٌ إيٝ٘ اؾع٤ اٱشلٞ; بٕٓٛع َٔ ايتٓاغذ، ٚيصيو اغتشلٸ ٢عثِ ازٸ

 !...إٔ ٜهٕٛ إَاَّا ٚخًٝؿ١ّ

ـٹ بٔ اؿػٌ ايباقط ـ ضنٞ  ٞٸٟ ايؿاسـ نتب إٍ قُس بٔ عًعٵَٚع ٖصا ا

َٳِٵتػًَ ِٵأغًٹ»ػ٘; ٚٗ نتاب٘: ْؿٚزعاٙ إٍ  ،اهلل عِٓٗ ـ غًِ; ؾإْو ٫ تسضٟ  ٔٵ، ٜٚطتكٞ 

ٛٸ ٜأنٌ ايطغٍٛ قططاغ٘ ايصٟ دا٤ ب٘، ؾأَط ايباقط إٔ:  .«٠سٝح هعٌ اهلل ايٓب

ـٺؾأنً٘، ؾُات ٗ اؿاٍ، ٚنا  .(74)«ٕ اغِ شيو ايطغٍٛ عُط بٔ أبٞ عؿٝ

ٓٻ» ٚٻْيبٸ «بٝإ»ٗٵسٟ، ٚقايٛا:... ايبٝا١ْٝ; أقشاب بٝإ اي يٛا ٗ شيو قٍٛ اهلل ; ٚتأ

ٌٻ:  ٕٷٝٳبٳ»ا صٳٖٳ﴿ععٻ ٚد ٛٸ ٢عازٸ، ٚ﴾٣ٶسٳٖٴٚٳ أؽًٓٻيٹ «ا ٠، ٚنتب إٍ أبٞ دعؿٕط بٝإ ايٓب

ٛٸٚاٱ ،ػْ٘ؿٜسعٛٙ إٍ  ،×بٔ اؿػٌ ٞٸقُس بٔ عً  ِٵأغًٹ» ٜٚكٍٛ ي٘: ،ت٘قطاض بٓب

ٓٵًٖٗ غٴ ، ٚتطتٔلِٵتػًَ ٛٸِٵٚتػٓٳ رٴِ، ٚت ا َٳ﴿ٚ ٠ ٚايطغاي١؟; ؾإْو ٫ تسضٟ أٜٔ هعٌ اهلل ايٓب

ٍٔغٴ٢ ايطٻًَعٳ َٳ ،﴾ؽٴ٬َبٳاِي ٫ٖٔإ ٛ ... ضغٍٛ بٝإ; ×ؾأَط أبٛ دعؿٕط، «أْصض ٔٵٚقس أعصض 

ـٺ ا٭ظزٟ ؾأنٌ قططاغ٘ ايصٟ دا٤ ب٘... ٚنإ اغِ ضغٛي٘:  .(75)«عُط بٔ عؿٝ

اٱَاَٞ ـ ايه٬َٞ، أَاّ غ٠٬ ايؿٝع١ َٛاؾلٷ َطابلٷ  ،ٖصا إٛقـ ايعًُٞ

ٟٸ  أَاّ غ٠٬ ايؿٝع١;  يًُٛقـ ايعًٛ
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إَآَا ؾِٝٗ  «أسسخ»زّٜٓا دسٜسّا، ؾـ  «أسسثٛا»زِٜٓٗ، بٌ  «يٛابسٻ»َا أٚي٦و ايػ٠٬ 

 خإ;عكابّا دسٜسّا: ايسٸ

إَآَا ؾِٝٗ  «أسسخ»زّٜٓا دسٜسّا، ؾـ  «أسسثٛا»زِٜٓٗ، بٌ  «اٛيبسٸ»ٖ٪٤٫ ايػ٠٬ َا 

 .عكابّا دسٜسّا: أِنٌ قططاغِٗ

ع بُٝٓٗا: ٚمل ِّّ ،إؽ عاضض إَآَا; ٭ْ٘ خً٘ ٚخب٘ بٌ سهٌُابٔ عبٸ

 تبسٌٜ ايسٜٔ، ٚإسساخ زٜٔ;

; خ٬ؾّا يٓٗٞ «أسطقِٗ بايٓاض»إؽ عاضض إَآَا; ٭ْ٘ زلع إٔ إَآَا ابٔ عبٸ

 ، ٚنإ ايٛاقع غرل شيو.ايٓيبٸ

 «أسسخ»; إش س َٛقؿ٘ اـايس ايطا٥س َٛقـ إَآَا عًٞٛس ٚأٖنإَآَا ايباقط أٜٻ

 ايػ٠٬. عكابّا دسٜسّا ٗ سلٸ

بػهٛتِٗ ٚثبٛتِٗ،  ;سٚاسٚا ٚأٖنِٗ، أٜٻعًُا٤ ٚعُٛا٤ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬، نًٓ

 ٖصا إٛقـ ايتأضىٞ ـ ايه٬َٞ.

ٚٸ ٫ »قٛيٛا: »ٍ َهاٌَ ايطغاي١ ايٓب١ٜٛ ٚايؿطٜع١ احملُس١ٜ: ايتٛسٝس ايعبازٟ ٖٛ أ

 .«تؿًشٛا «٫ اهللإي٘ إ

ٚٸ ض ٍ َهاٌَ ايصنط اؿهِٝ ٚايكطإٓ ايهطِٜ: تهطٸايتٛسٝس ايعبازٟ ٖٛ أ

ٔٵ: 30 ﴾ٛٳٖٴ ٫ٖٔإ ٘ٳَئإ ٫َ﴿  َط٠ّ; يه

ٌٻ:  ُٳ٬َ﴿قاٍ ععٻ ٚد ٚٳاِي ٛٳ  ٖٴ ٘ٳ ٔإ٫ٖ  ٘ٴ ٫َ ٔإَي ْٻ ٗٔسٳ اهلُل َأ ٘ٹ ؾٳ ِٔ َقا٥ٹُّا بٹاِيكٹػٵ ًِ ٚٵُيٛ اِيعٹ ٚٳُأ ٥ٹَه١ُ 

ِٴ ٛٳ اِيعٳٔعٜعٴ اِيشٳهٹٝ ٖٴ ٘ٳ ٔإ٫ٖ   ;﴾٫َ ٔإَي

َٸ تٵغأَي  تٌ؟ض شنط ايتٛسٝس ايعبازٟ ٗ آ١ٜٺ ٚاسس٠ٺ َطٸ١ اٱغ١َٝ٬: مل تهطٸا٭

ـٷ ٚتٛسٝسٷ قاٍ دعؿطٷ ايكازم: ا٭ٍٚ»ٖـ(: 427قاٍ ايجعًيب) ِٷ  ;ٚق ٚايجا١ْٝ ضغ

ِٷ; ٜ  .(76)«عين قٛيٛا:...ٚتعًٝ

 ض...٭ٕ ا٭ٍٚقاٍ دعؿطٷ ايكازم: ٚإِا نطٸ»ٖـ(: 597ـ  508قاٍ ابٔ اؾٛظٟ )

ـٷ ٚتٛسٝسٷ  .(77)«ٚايجا١ْٝ... ;ٚق

ـٷ ٚتٛسٝسٷ قاٍ دعؿطٷ ايكازم: ا٭ٍٚ»ٖـ(:671ـ  600قاٍ ايكططيب) ٚايجا١ْٝ  ;ٚق

ِٷ; ٜعين قٛيٛا:... ِٷ ٚتعًٝ  .(78)«ضغ

ـٷ  ا٭ٍٚشنط عٔ دعؿط بٔ قُسٺ أْ٘ قاٍ: »ٖـ(: 728ـ  661)١ قاٍ ابٔ تُٝٝٸ ٚق
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ِٷ ;ٚتٛسٝسٷ ِٷ ٚتعًٝ ٖٛ شنط إٔ اهلل ؾٗس بٗا... ٚايتايٞ  ٖصا إٔ ا٭ٍٚ ٢َٚعٓ. ٚايجا١ْٝ ضغ

َٔ  يًكطإٓ إِا ٜصنط إٔ اهلل ؾٗس بٗا ٖٛ ٚا٥٬ٕه١ ٚأٚيٛ ايعًِ، ٚيٝؼ ٗ شيو ؾٗاز٠ْ

ؾٗس بٗا أْ٘  ؾٝهٕٛ ايتايٞ قس شلا ايتايٞ;ز٠ّ يٝكٛؾصنطٖا اهلل فطٸ ايتايٞ ْؿػ٘ بٗا،

 .(79)«ٖٛ إي٘ إ٫ٓ ٫

ضٙ تًُٝصٙ ابٔ ضٙ ٚقطٻنطٻ ×ٖصا ايؿطح ايطا٥ع اي٬َع يه٬ّ إَآَا ايكازم

ٔٵِ ٗ تؿػرلٙ ايكِّايكِّ ٍ اغِ : َٔ أعذب ايعذا٥ب، بٌ ٚأغطب ايػطا٥ب، أْ٘ بسٻِ; يه

 .(80)!«قُس بٔ دطٜط ايطدلٟ»باغِ  «دعؿط بٔ قُس»

ٚمٔ يٛ ضادعٓا تؿػرل ايطدلٟ ٚعجٓا ؾٝ٘، َٔ أيؿ٘ إٍ ٜا٥٘، ٕا ٚدسْا شلصٙ 

 ّٓا ٫ٚ أثطّا!ٝٵايعباض٠ عٳ

ٕٸ ِٕ دسٜسٺ، ِ ايتؿت إٍ ٖصا ا٭َط، ٗ َكٓٻابٔ ايكِّ نأ ؿ٘ اٯخط، ؾذا٤ باغ

 .(81)!«قُس بٔ دعؿط»ٖٚٛ: 

ٚٸ»ٖـ(: 741ـ  678قاٍ اـاظٕ ) ـٷ ٚتٛسٝسٷقٌٝ: إٕ ا٭ ِٷ;  ;ٍ ٚق ِٷ ٚتعًٝ ٚايجاْٞ ضغ

 .(82)«أٟ: قٛيٛا:...

١ ٗ ا بٌ ٖصٙ ايٓكٛم إتعاقط٠ يٛدسْا بٛنٕٛح اَتٝاظ ابٔ تُٝٝٸيٛ قاضْٸ

ا بٌ ْٝع ايٓكٛم ايٛاضز٠ يٛدسْا إنطاَ٘ ٚإعٛاَ٘ ٱَآَا ايكازم، بٌ يٛ قاضْٸ

 ١ ٗ إنطاَ٘ ٚإعٛاَ٘ ٱَآَا ايكازم;بٛنٕٛح اَتٝاظ ابٔ تُٝٝٸ

 ِ ٚاـاظٕ، بإٔ شنط اغِ إَآَا ايكازم٘، ابٔ ايكِّٜٵ١ َعاقطٳتُٝٝٸؾام ابٔ 

 ،ٚاغِ أبٝ٘ ايباقط ٚبكٛض٠ٺ قشٝش١

ؾام ابٔ ت١ُٝٝ غابكٝ٘، ايجعًيب ٚابٔ اؾٛظٟ ٚايكططيب، بإٔ ؾطح ن٬ّ إَآَا 

 كّا.٬ّ، ٫ ًَدٻؾطسّا َؿكٻ

َا تػتٛعب٘  طاّ، ٚأؾهٌع٢ً أسػٔ َا ٜٴ ×١ ؾِٗ ن٬ّ اٱَاّْكٍٛ: ابٔ تُٝٝٸ

 ا٭ؾٗاّ.

َٸ، ٚتًٖكايتٛسٝس ايعبازٟ دا٤ ب٘ ايٓيبٸ ٔٵت٘ ا٭ بعس ٚؾا٠ ايطغٍٛ ٌٖ  ١ بايكبٍٛ; يه

َٸ  ١ ثابت١ّ عًٝ٘؟بكٝت ا٭

ٞٸ»أداب ابٔ َايوٺ، َػٓسّا:  ؾكايٛا  ،بٔ أبٞ طايبٺ زخٌ ْاؽٷ َٔ ايٝٗٛز ع٢ً عً

ٌّ، قتٌ بعههِ بعهّا ٢ستٸ غ١ّٓ 25 ٫ٓي٘: َا قدلمت بعس ْبٝهِ إ : قس نإ ؾكاٍ عً
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ٔٵ َا دٖؿ، )ؾصنط خرلّا( قدلٷ ٚخرلٷ َٴ تٵٚيه َٴٛغٳ٢ ﴿ِ: قًتٴ ٢هِ َٔ ايبشطستٸأقسا ٜٳا 

ٕٳ ٗٳًُٛ ّٷ تٳذٵ ٛٵ ِٵ َق ْٻُه ٍٳ ٔإ ٗٳ١ْ َقا ِٵ آيٹ ٗٴ ُٳا َي ٓٳا ٔإَيّٗا َن   .(83)«﴾ادٵعٳٌ َي

ٞٸ» أداب ابٔ اؾٛظٟ: ٌٷ َٔ ايٝٗٛز يعً ٝٸ َا بٔ أبٞ طايبٺ: قاٍ ضد هِ زؾٓتِ ْب

ٌّ َٚٓهِ أَرلٷ، ;ا أَرلٷَٓٸ قايت ا٭ْكاض: ٢ستٸ أقساَهِ  تٵ: أْتِ َا دٖؿ×ؾكاٍ ي٘ عً

ٗٳ١ْ﴿ِ: قًتٴ ٢َٔ َا٤ ايبشط ستٸ ِٵ آيٹ ٗٴ ُٳا َي ٓٳا ٔإَيّٗا َن  .(84)«﴾ادٵعٳٌ َي

ٕٓـ نطٻٌّ عاضض عً»ٞ: أداب أبٛ طايبٺ إٓه ا قاٍ ّ اهلل ٚدٗ٘ ـ ضأؽ اؾايٛت 

نطب بعههِ ضقاب بعٕض بايػٝـ، ؾكاٍ:  ٢غ١ّٓ ستٸ 30 ٫ٓبٝهِ إي٘: مل تًبجٛا بعس ْ

ـٸ  .(85)«ِ ٕٛغ٢:...قًتٴ ٢أقساَهِ َٔ َا٤ ايبشط ستٸ أْتِ مل ػ

ِ بعس قاٍ ي٘: اختًؿتٴ ّاإٔ ٜٗٛزٜٸ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٞٛعٔ عً»أداب ايعكؿطٟ: 

ـٸْبِّ ٓٳا ٔإَيّٗا﴿ ِ:َا٩ٙ، ؾكاٍ: قًتٴ هِ قبٌ إٔ ه ـٸ قبٌ إٔ ﴾ادٵعٳٌ َي  .(86)«أقساَهِ ػ

 .(87)ٚأداب ايٓػؿٞ بٗصا اؾٛاب بعٝٓ٘

اختًؿتِ، ؾكاٍ:  ٢َا زؾٓتِ ْبٝهِ ستٸ :×قاٍ بعض ايٝٗٛز يعًٞٛ»أداب ايؿدط: 

ِ قًتٴ ٢أقساَهِ َٔ َا٤ ايبشط ستٸ تٵَٚا اختًؿٓا ؾٝ٘، ٚأْتِ َا دٖؿ ،إِا اختًؿٓا عٓ٘

ِٵ آيٹ﴿هِ: يٓبِّ ٗٴ ُٳا َي ٓٳا ٔإَيّٗا َن  .(88)«﴾ٗٳ١ْادٵعٳٌ َي

َٸ ٍٕ اؿٓبًٞ َجٌ َا أداب ب٘ ؾدط ا٭ ٍ ١ اٱغ١َٝ٬; غرل أْ٘ بسٻأداب ابٔ عاز

 .(89)«ضنٞ اهلل عٓ٘»بـ  «×»

ٓٛ اّ ايٓٝػابٛضٟ َجٌ دٛاب ايعكؿطٟ، ٚأناف إيٝ٘ عباض٠ ايؿدط: أداب ايٓ

 .(90)«٫ ؾٝ٘ ،اختًؿٓا عٓ٘»

ٕٓ َٟٚٔ ا٭دٛب١ إعذب١ إكش١ُ َا ضٴ»أداب ايٝاؾعٞ:  ا قاٍ ي٘ بعض أْ٘... 

ِ قًتٴ ٢أقساَهِ َٔ ايبشط ستٸ تٵضنٞ اهلل عٓ٘: ؾإْهِ َا دٖؿ ٌّٞايٝٗٛز:... قاٍ ي٘ عً

ٗٳ١ْ﴿َعؿط ايٝٗٛز:  ِٵ آيٹ ٗٴ ُٳا َي ٓٳا ٔإَيّٗا َن َٴٛغٳ٢ ادٵعٳٌ َي  .(91)«﴾ٜٳا 

ٕٕ ×ح إَاّ ايه٬ّقطٻ َٸأَاّ ايعامل نًٓ ،بأؾهٌ بٝا ١ اٱغ١َٝ٬ ٘، بإٔ ا٭

 ابت١ّ ع٢ً ايتٛسٝس ايعبازٟ. بكٝت ث

َٓٗا َٛقؿّا  ×َٚا أْٗا بكٝت ثابت١ّ ضاغد١ّ ع٢ً ايتٛسٝس ايعبازٟ ٚقـ اٱَاّ

 ْاقطّا َ٪اظضّا، َعّٝٓا ٫ َّٗٝٓا;

: َا باٍ خ٬ؾ١ أبٞ بهٕط ٚعُط ناْت قاؾ١ّٝ، قاٍ يعًٞٛ د٬ّٟٚ إٔ ضضٴ»
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أْا ٚعجُإ َٔ  ٓتٴ؟ ؾكاٍ: إٕ أبا بهٕط ٚعُط نض٠ْٚخ٬ؾتو أْت ٚعجُإ َتهسِّ

 .(92)«أْت ٚأَجايو َٔ أعٛاْٞ ٚأعٛإ عجُإ أعٛاُْٗا، ٚنٓتٳ

أعاُْٗا، ْكطُٖا، آظضُٖا ٗ غبٌٝ ْؿط ايتٛسٝس ايعبازٟ ٗ أضدا٤ ايهط٠ 

 بصيو، بٌ: ـٹا٭ضن١ٝ، ٚمل ٜهتٳ

ٟټ»ض ايبداضٟ إٔ ابٓ٘ غأي٘: قشٻ ايٓاؽ خرلٷ بعس ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ: أبٛ بهٕط...  أ

ِٸ  ١: ح ابٔ تُٝٝٸبٌ قطٻ .(93)«عُط ث

َٸ» ِٸ١ بعس ْبِّخرل ٖصٙ ا٭ عُط; نُا تٛاتط شيو عٔ أَرل إ٪ٌَٓ  ٗا: أبٛ بهٕط، ث

  .(94)«بٔ أبٞ طايبٺ; َٛقٛؾّا َٚطؾٛعّا ٞٸعً

طا أندل ٚأنجط تأثرٕل ٗ ٖصإ إٛقؿإ ايتأضىٝإ اٱَاَٝإ ـ ايه٬َٝإ أثٻ

َٸ  ١ اٱغ١َٝ٬.تأضٜذ سٝا٠ ا٭

ط بٗصٜٔ إٛقؿٌ ايعٌُٛٝ اؾػٌُٝ، ط ناٌَ ايتأثټض ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ تأثٻْٗٛ

ٔٵ:  اـايسٜٔ ايطا٥سٜٔ; يه

ٕٵ ـ ٗ بٝعت٘، تٖٛق ِٳأبا بهٕط خرل ايٓاؽ بعس ايطغٍٛ ؾًٹ ٣ٜط ×نإ إَآَا إ

 ٠ٺ؟بعس َسٸ ٫َٓٚا باٜع٘ إ

ٕٵ ٍ عٳؾًِ تٳ» ،٘ ؾاط١ُتٵٖذطٳ ِٳنإ أبٛ بهٕط خرل ايٓاؽ بعس ايطغٍٛ ؾًٹ إ

 .(95)؟!«ٝتتٛٚؾ ٢َٗادطت٘ ستٸ

ٕٵ ادتُع ا٭ْكاض ٗ غكٝؿ١ بين  ِٳنإ أبٛ بهٕط خرل ايٓاؽ بعس ايطغٍٛ ؾًٹ إ

 غاعس٠؟

ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ايج٬ث١ ٖٛ: ايتٛسٝس ايعبازٟ; تٛنٝش٘ إٔ  ٔاؾٛاب ايكشٝض ع

َٸ َٳتٵ١ غأَيا٭  اـًٝؿ١؟: ٔٵ: 

 ٣ْط»ايتٛسٝس ايعبازٟ; يصا قاٍ:  كاؽ ب٘ أسسٷ ٗ ايسؾاع عَٔا نإ ٜٴ ×إَآَا

  .(96)«يٓا ٗ ٖصا ا٭َط ْكٝبّا

ٚٸ أبا بهٕط غاقبّا سلٸ تٵ١ ضأت ايطأٟ ْؿػ٘، ؾعسٻغٝس٠ ْػا٤ أٌٖ اؾٓٸ ٍ أ

 ٚأؾهٌ إساؾعٌ عٔ ايتٛسٝس.

ا٭ْكاض ضأٚا أْ٘ ي٫ٛ َٛقؿِٗ ٗ ايسؾاع عٔ ايتٛسٝس ايعبازٟ ٕا بكٞ يًتٛسٝس 

ٌٷ ٫ٚ أثطٷ.   ايعبازٟ ع
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ٌٸ ؿكٌ ع٢ً إٔ إٓاٙ ٗ اـ٬ؾ١ ٖٛ: ايتٛسٝس ايعبازٟ، ٚايسؾاع ناْٛا َتٻ ؾايه

 عٓ٘، ٚايتهش١ٝ َٔ أدً٘.

١، ثابت١ّ ضاغد١ّ ع٢ً عكٝستٗا; ٗ س٠ ْػا٤ أٌٖ اؾٓٸٝت غٝٸا٭ٜاّ ٚتٛٚؾ تٵاْكهٳ

َٳ ٞٛعً  باٜع٘. ٔٵٚأبٞ بهٕط ٚ

ٟٸ طت ؾٝع١ ؾاط١ُ ٚعًٞٛتأثٻ ٞٸـ ا بٗصا إٛقـ ايعًٛ ثابت١ّ ضاغد١ّ  تٵ، ٚبكٝٳيؿاطُ

 ع٢ً عكٝستٗا ؾِٝٗ.

ٕٵ اْكهت ايؿٗٛض ٚايسٖٛض ٚإشا بعًٞٛ إٔ خرل ايٓاؽ بعس  ٣ايٓكٌ عٓ٘ ـ ٜط قضٻ ـ إ

ِٸ ،ضغٍٛ اهلل أبٛ بهٕط ْؿػ٘; خس١َّ خايك١ّ  ٢َٛقؿ٘ ٖصا أؾٓ ×عُط! إٕ إَآَا ث

 خايس٠ّ يتٛسٝس إػًٌُ ؼت ضا١ٜ ايتٛسٝس ايعبازٟ.

ٔٸ س ايعبازٟايتٛسٝ ٚٳأٱْؼٳ ٔإ٫ٖ ﴿ٚاٱْؼ:  ٖٛ ٖٛ ٖسف خًل اؾ ٔٻ  َٳا خٳًَِكتٴ اِيذٹ ٚٳ

ٕٔ ٝٳعٵبٴسٴٚ  .﴾يٹ

 . «يـ: آَطِٖ إٔ ٜعبسْٚٞ، ٚأزعِٖٛ إٍ عبازتٞ ٫ٓإ»: ×طٖا إَاّ ايه٬ّؾػٻ

; (101); ٚابٔ إٓرل(100); ٚايٛاسسٟ(99); ٚايطدلاْٞ(98); ٚإاتطٜسٟ(97)ازاعتُس ايعدٸ

 َج٬ّ:; ، ٖصا ايتؿػرل(102)ٚابٔ نجرل

ٍٸ»ح ضأؽ إاتطٜس١ٜ: قطٻ ٝٳعٵبٴسٴٚا اهلَل﴿قٛي٘:  ز َٹطٴٚا ٔإ٫ٖ يٹ َٳا ُأ تأٌٜٚ قٛي٘ إٔ ع٢ً  ﴾ٚٳ

ٕٔ﴿: غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٝٳعٵبٴسٴٚ ٚٳأٱْؼٳ ٔإ٫ٖ يٹ ٔٻ  َٳا خٳًَِكتٴ اِيذٹ  ٫ٓإ ; أٟ:«ا٭َط»ع٢ً إنُاض  ﴾ٚٳ

ٌٸ ٍٕ يٝأَطِٖ بايعباز٠ ع٢ً ن  .«ًكِٗ يًعباز٠ َا قسضٚا ع٢ً غرلٙ; ٭ْ٘ يٛ خسا

 .(103)«ٔٷ زقٝلٷػٳٖٚٛ ن٬ّٷ سٳ»ل ايؿٗاب ع٢ً ن٬ّ إاتطٜسٟ: عًٓ

كاٍ: إٕ ٖصا ؾٝذٛظ إٔ ٜٴ ٢عً»ٌ أضٚع َا ّهٔ تػذًٝ٘: ١، ؾػذٻدا٤ ابٔ تُٝٝٸ

ٔٸ ٚاٱْؼ يٝعبسٚٙ; ؾإْ٘ ٖصا ٖٛ ايػا١ٜ اييت أضازٖا َِٓٗ بأَطٙ، ٚبٗا  اهلل إِا خًل اؾ

ٕٵوكٌ ق َٳ بٛب٘، ٚبٗا ؼكٌ غعازتِٗ ٚلاتِٗ، ٚإ ٚمل  ،سٵٙمل ٜعبٴ ٔٵنإ َِٓٗ 

إيٝ٘ َٔ عباز٠  ٖٞ أسبٸ ،تؿٜٛت قبٛباتٺ أخطشيو اؾعٌ ًِ٘ عابسّا ي٘; إش نإ ٗ هعٳ

 أٚي٦و، ٚسكٍٛ َؿاغس أخط ٖٞ أبػض إيٝ٘ َٔ َعك١ٝ أٚي٦و. 

ٌٳ﴿كاٍ: ٚهٛظ أٜهّا إٔ ٜٴ  َٴدٵتٳًٹؿٹ ٕٳ  ِٵ * ٚٳ٫َ ٜٳعٳاُيٛ ٗٴ ٚٳيٹصٳيٹَو خٳًََك ِٳ ضٳبټَو  ٔٵ ضٳسٹ َٳ  ﴾ٔإ٫ٖ 

 ؾإْ٘ أضاز غًكِٗ: )َا ِٖ( قا٥طٕٚ إيٝ٘; َٔ ايط١ٓ ٚا٫خت٬ف.

َطٚا بٗا، ٖٚٓا شنط ايػا١ٜ اييت إيٝٗا ؾؿٞ تًو اٯ١ٜ شنط ايػا١ٜ اييت ُأ
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َطٙ; تًو َطاز٠ْ بأَطٙ، ٚإٛدٛز َٓٗا َطازٷ غًك٘ ٚأ ٜكرلٕٚ، ٚن٬ُٖا َطاز٠ْ ي٘;

بٔ  ٞٸعٔ عً ٣طَٚا ٜٴ ٢ٖٚصٙ َطاز٠ْ غًك٘، ٚإأَٛض َٓٗا َطازٷ غًك٘ ٚأَطٙ; ٖٚصا َعٓ

ٕٔسٴبٴعٵٝٳيٹ ٫ٖٔإ﴿أبٞ طايبٺ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٗ قٛي٘:  َطِٖ إٔ ٜعبسْٚٞ، ٯ ٫ٓقاٍ: َعٓاٙ: إ ﴾ٚ

،...ٚ 

 از ٖصا ايكٍٛ; ٚاعتُس ايعدٸ

َٳا خٳًَِكتٴ﴿ؾطٚاٙ ابٔ أبٞ لٕٝض عٔ فاٖسٺ:  ٕٔ ٚٳ ٝٳعٵبٴسٴٚ ٚٳأٱْؼٳ ٔإ٫ٖ يٹ ٔٻ  قاٍ:  ;﴾اِيذٹ

 .(104)«ٯَطِٖ ٚأْٗاِٖ

، بٌ اهلل ٚسسٙ «ايبسا٤»يٓا إٔ ْعبس غرل اهلل؟ ٭ٕ غرلٙ غرل قازٕض ع٢ً  ٫ ولٸ ِٳيٹ

 ;«ايبسا٤»ٖٛ ايكازض ع٢ً 

ٓ٘ ٖٛ ٚا٭يباْٞ، عٔ أسس َكازٜك٘ ٖٛ َا ضٚاٙ ايذلَصٟ، ٚسػٻ َا ٖٛ ايبسا٤؟

  .(105)«يسعا٤ا ٫ٓايكها٤ إ ٜطزٸ ٫» :ايٓيبٸ

ٝټ ٚٻٓا، بٌ ضبټؾٓب َٳٓا، ٖٛ أ ازٵعٴْٛٹٞ َأغٵتٳذٹبٵ ﴿قاٍ بأسس َكازٜل ايبسا٤:  ٔٵٍ 

ِٵ  ط ايكها٤ ٭دٌ ايسعا٤.ؾأغِّ ،﴾َيُه

ؾًٛ قٌٝ بعسّ إَهإ ايبسا٤; أٟ بعسّ إَهإ تػٝرل ايكها٤، ؾُا ٖٞ ؾا٥س٠، 

 مثط٠، ْتٝذ١ ايسعا٤؟

ٌٸ ٌٻ ؾٗٛ، ؾا٤ أّ أبٜسعٛ اهلل ٔٵَٳ ؾه ٔٷ بأسس َكازٜل ايبسا٤; ٢ ععٻ ٚد َ٪َ ،

 بتػٝرل ايكها٤ ْتٝذ١ ايسعا٤.

ٌٸ ٌٸ ؾه ؿكٕٛ ع٢ً ايسعا٤، ع٢ً ؾا٥س٠ ٌٓ، َا أِْٗ َتٻإتسِّ إػًٌُ، بٌ ن

 ؿكٕٛ ع٢ً ايبسا٤.ايسعا٤، َتٻ

ٔٵ ٜٴ يبسا٤ هلل ا ٢: ايبسا٤ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ ايٛٗٛض، ٫ ايتػٝرل; ؾُعٌَٓهؿٵيه

 ٖٛ ايٛٗٛض هلل; ٫ تػٝرل اهلل قها٤ٙ!

بسا ا٭َط »١ ايعًِ ٚاٱٕاّ بايًػ١ ايعطب١ٝ; إش ؾطمٷ بٌ: ٖصا اٱؾهاٍ ْاؾ٧ٷ َٔ قًٓ

ٕٕ ٕٕ ٗ ا٭َط»ٚ «يؿ٬ َعٓاٙ إٔ ا٭َط َا نإ بازّٜا  «بسا ا٭َط هلل» ٢; ايبسا٤ َعٓ«بسا يؿ٬

ِٸ ِٷ.بسا ٚٚٗط ي٘; ٖصا َا ٫  ٚاٖطّا هلل، ث  ٜعتكسٙ َػً

ِٸ ٢َعٓاٙ إٔ اهلل نإ قس قه «بسا هلل ٗ ا٭َط» ٢ايبسا٤ َعٓ أنطب  أَطّا، ث

 عٔ شيو ايكها٤.
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ايعباز٠  إِا ٜػتشلٸ. (106)«َا عبس اهلل بؿ٤ٞٺ َجٌ ايبسا٤»: ’ٔٝٵقاٍ أسس ايكازَق

 يهْٛ٘ قازضّا ع٢ً تػٝرل ايكها٤.

ٛٓ»: ×قاٍ إَآَا ايكازم َجٌ ا٫عتكاز بكسضت٘  ،(107)«ِ اهلل َجٌ ايبسا٤َا ع

َٸ  ١ ع٢ً تػٝرل ايكها٤.ايتا

ٌٻ:ؾػٸ ٜٴجٵبٹتٴ﴿ ط إَآَا قٛي٘ ععٻ ٚد ٚٳ َٳا ٜٳؿٳا٤ٴ  ُٵشٴٛ اهلُل  َا  ٫ٓإٌٖٚ ّشٞ » :﴾ٜٳ

 .(108)«ٜهٔ؟  َا مل ٫ٓإنإ ثابتّا؟ ٌٖٚ ٜجبت 

ٖٓ ّٖٓشٛ اهلل َا ٜؿا٤  ا مل ٜهٔ ٗ ا نإ ثابتّا ٗ ايكها٤، ٜٚجبت َا ٜؿا٤ 

 يكها٤.ا

ٝٸ»: ×ح إَآَاقطٸ ّ َا ٜؿا٤، ٜأخص عًٝ٘... إٔ اهلل ٜكسِّ ٢ستٸ ّاَا بعح اهلل ْب

 .(109)«ط َا ٜؿا٤ٜٚ٪خِّ

ٖٜٓكسِّ ٖٓطّا ٗ ايكها٤، ٜٚ٪خِّا نإ َ٪خٻّ اهلل َا ٜؿا٤  ا نإ ط َا ٜؿا٤ 

 َّا ٗ ايكها٤.َكسٻ

ٕٷ; ٫ »: ×ح إَآَاْعِ، قطٻ ٕٷ كعٚ ِٷ َهٓٛ ٖٛ; َٔ  ٫ٓإٜعًُ٘ إٕ هلل عًٌُ: عً

نإ ٗ عًُ٘ قبٌ إٔ ٜبسٚ  َا بسا هلل ٗ ؾ٤ٞٺ إ٫ٓ»٘ قطح: ; يهٓٸ«شيو ٜهٕٛ ايبسا٤

ٜٳ»ح: ، ٚقطٸ«ي٘ ٌٕ سٴبٵإٕ اهلل مل   .(110)«ي٘ َٔ دٗ

 ،«ايكها٤»ٗ ايتكطٜض ايػابل; ٚأْ٘  «ايعًِ»طإ إطاز َٔ ٖصإ ايتكطوإ ٜؿػِّ

 ٫ ايعًِ ايصاتٞ.

ٞٸا٫عتكاز بايبسا٤ إِ َٸ; َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٛسِّا ٖٛ اعتكازٷ إغ٬َ ١ اٱغ١َٝ٬ س ا٭

 ؼت ضا١ٜ ايتٛسٝس ايعبازٟ.

ُٸ تٓا ناْٛا ٜعبسٕٚ اهلل ٚسسٙ; يصيو ناْٛا عٓس ايؿسا٥س ٜؿععٕٛ إٍ اهلل أ٥

ضنعتٌ،  ٢ٚقًٓ ،أنإ أبٞ إشا سعب٘ أَطٷ قاّ ؾتٛنٸ»: ×ٚسسٙ; قاٍ إَآَا ايكازم

ِٸ ٌٸ ،ثِ قاٍ ٗ زبط ق٬ت٘: ايًٗ ٌٸ نطبٺ، ٚأْتٳ أْت ثكيت ٗ ن ؾس٠ٺ،  ضدا٥ٞ ٗ ن

ٌٸ ٌٸسٸإَٔط ْعٍ بٞ ثك١ْ ٚعٴ ٚأْت يٞ ٗ ن  ٠ْ; ؾهِ َٔ نطبٺ قس ٜهعـ عٓ٘ ايؿ٪از، ٚتك

ٚٸ ٘ تٳدٵ٘ إيٝو ؾؿطٻ٘ بو ٚؾهٛتٴ; أْعيتٴؾٝ٘ اؿ١ًٝ، ٜٚطغب عٓ٘ ايكسٜل، ٜٚؿُت ب٘ ايعس

ٌٸ قاسبٴ ٘; ؾأْتٳٚنؿؿتٳ ٞټ ن ٌٸ ساد١ٺ، ٚٚي ايػ٬ّ  ايصٟ سؿٛتٳ ١ٺ، ٚأْتٳْعُ ن

ٛٳ ِٸ٘، ؾاسؿٛين َا سؿٛتٳٜٵبك٬ح أب ٌٸ ،٘ ب٘،...، ايًٗ ِٕ ٖٛ يو، زلٻ ٚأغأيو به ٘ تٳٝٵاغ



 

 االجتهاد والتجديد 

ب٘... عٓسى، ٚأغأيو با٫غِ  تٳطٵ٘ أسسّا َٔ خًكو، أٚ اغتأثٳتٳُٵٗ نتابو، أٚ عًٖ

 إٔ: عًٝو إٔ ػٝب; ّاب٘ نإ سٓك تٳ٦ًِٹا٭عِٛ ا٭عِٛ ا٭عِٛ، ايصٟ إشا غٴ

 .(111)«آٍ قُسٺ، ٚإٔ تكهٞ ساديت ٢ٞ ع٢ً قُسٺ ٚعًتكًٓ

ُٸ َٸٖصا ٖٛ زعا٤ أ٥ اٱَاّ، اؿاؾٜ، ايجك١، ايطساٍ، »تٓا تٓا، طبل َا ْكً٘ ٭

  .(112)«خ اٱغ٬ّ، عًِ إعُطٜٔاؾٛاٍ، قسٸ

س أ٥ُتٓا، تأنٝسّا سازلّا قاضَّا، ع٢ً ايتٛسٝس ايعبازٟ، ٚبعس ٖصا ٜ٪ٚن

ؿطٜس ايصٟ ٫ ْٛرل ي٘، ٫ ٜطًبٕٛ قها٤ سادتِٗ َٔ اهلل َباؾط٠ّ، ايتأنٝس ايٛسٝس اي

؟ ٭ٕ قُسّا ٚآٍ ِٳ; يٹ«آٍ قُسٺ ٢ع٢ً قُسٺ ٚعً»أبسّا ٚبتاتّا، بٌ بٛاغط١ ايك٠٬ 

ُٸ َٳقُسٺ ِٖ ق  خايؿ٘ ؾاشٌّ ٔٵ١ ايتٛسٝس ايعبازٟ، ٖٚصا َا ٜصعٔ ي٘ ْٗٛض إػًٌُ، ٚ

 ْازضٷ.

ُٸ ـ ايعباز١ٜ أَاّ اؿٛا٥ر ٗ ايسعا٤ دا٤ ٗ نتب ١ ايتٛسٝس١ٜ تكسِٜ ٖصٙ ايك

 َج٬ّ:ْٗٛض ايعًُا٤ ٚايعُٛا٤; 

إٔ  إٕ َٔ ايسعا٤ ايصٟ ٫ ٜطزٸ»أبٛ ْعِٝ ا٭قبٗاْٞ، بػٓسٙ، عٔ ٖٚٝبٺ:  ٣ضٚ

ِٸ ،غادسّا خطٻ ضنع١ّ... ؾإشا ؾطؽ 12ٞ ايعبس ٜكًٓ : غبشإ ايصٟ... ٫ ٜٓبػٞ قاٍ ث

ِٸ ٫ٓايتػبٝض إ ٞ ع٢ً تكًٓ ...، أ٢ٕى ا٭عً... بازلو ا٭عِٛ، ٚدسٸي٘...، أغأيو ايًٗ

ِٸ ٢قُسٺ ٚعً  َا يٝؼ َعك١ٝٺ;  ٜػأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ آٍ قُسٺ، ث

ُٖٛا غؿٗا٤نِ; ؾٝتعاْٚٛا ع٢ً َعك١ٝ كاٍ: ٫ تعًٚقاٍ ٖٚٝبٷ: ٚبًػٓا أْ٘ نإ ٜٴ

ٌٻ   .(113)«اهلل ععٻ ٚد

 .(114)«ق٠٬ اؿاد١»اعّٝا إٜاٖا: ز، س ع٢ً إٛاٚب١ ع٢ً ٖصٙ ايك٠٬ايػعايٞ أٖن

بػٓسٙ عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ  ٣ؿٞ، عبس ايػين إكسغٞ، ؾطًَٚدا٤ اؿاؾٜ ايػٻ

ا٭ضبعا٤ ٚاـُٝؼ ٚاؾُع١،  ِٵناْت ي٘ إٍ اهلل ساد١ْ ؾًٝكٴ ٔٵَٳ»بٔ ايعام أْ٘ قاٍ: 

ٗٻ اؾُع١  ٢ؾإشا قًٓ ،م قسق١ّ...ؾتكسٻ ،ط ٚضاح إٍ اؾُع١ؾإشا نإ ّٜٛ اؾُع١ تط

آٍ قُسٺ ٚإٔ تعطٝين  ٢ٞ ع٢ً قُسٺ ٚعًقاٍ: ايًِٗ إْٞ أغأيو بازلو... إٔ تكًٓ

 .(115)«ساديت

ُٸ ايكسٚم بػٓسٺ قشٕٝض عٔ  ٣ُٛا أَتٓا نٝـ ٜؿععٕٛ إٍ اهلل ٚسسٙ; ضٚتٓا عًٖأ٥

َٕ» :×ايكازم  نٝـ ٫ ٜؿعع إٍ أضبع؟: ؾعع َٔ أضبٕع ٔٵعذبت 
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ٌٻ: خاف نٝـ ٫ ٜؿعع إٍ ق ٔٵَٕ عذبتٴ ٌٴنٹٛٳاِي ِٳعٵْٹٚٳ اهلُلا ٓٳبٴػٵسٳ﴿ٛي٘ ععٻ ٚد ؟ ﴾ٝ

ٌٻ ٜكٍٛ بعكبٗا:  ٞ زلعتٴؾإْٸ ِٵ ﴿اهلل ععٻ ٚد ٗٴ ُٵػٳػٵ ِٵ ٜٳ ٌٕ َي ٚٳَؾهٵ ٔٵ اهللٹ  َٹ ُٳ١ٺ  ٓٹعٵ ْٵَكًَبٴٛا بٹ َؾا

 ;﴾غٴ٤ٛٷ

ِٸ ٔٵَٕ ٚعذبتٴ ْٵتٳ غٴبٵشٳاْٳَو ﴿ـ:  نٝـ ٫ٜؿعع إٍ قٛي٘ ـ تعاٍ اغت ٘ٳ ٔإ٫ٖ َأ ٔإِّٞ ٫َ ٔإَي

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ٔٵ اي َٹ ٌٻ ٜكٍٛ بعكبٗا:  ؟ ؾإْٞ زلعتٴ﴾ُنٓتٴ  ٓٳاٙٴ ﴿اهلل ععٻ ٚد ٝٵ ْٳذٻ ٚٳ ٘ٴ  ٓٳا َي َؾاغٵتٳذٳبٵ

ٌٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٵذٹٞ اِي ٚٳَنصٳيٹَو ْٴ  ِِّ ٔٵ اِيػٳ  ;﴾َٹ

َٵٔطٟ ٔإَي٢ اهللٹ ﴿ـ:  هط ب٘ نٝـ ٫ ٜؿعع إٍ قٛي٘ ـ تعاٍَٴ ٔٵَٕ ٚعذبتٴ ِّضٴ َأ ٚٳُأَؾ

ٕٻ اهلَل ْٸ﴾بٳكٹرلٷ بٹاِيعٹبٳازٹ ٔإ ٌٻ ٜكٍٛ بعكبٗا:  ٞ زلعتٴ؟ ؾإ َٳا ﴿اهلل ععٻ ٚد ٦ِّٳاتٹ  ٛٳَقاٙٴ اهلُل غٳ َؾ

 ;﴾َٳَهطٴٚا

َٳا ؾٳا٤ٳ اهلُل ٫َ ﴿ـ:  أضاز ايسْٝا ٚظٜٓتٗا نٝـ ٫ ٜؿعع إٍ قٛي٘ ـ تعاٍ ٔٵَٕ ٚعذبتٴ

ٛٻ٠َ ٔإ٫ٖ بٹاهللٹ ْٸ﴾ُق ٌٻ ٜكٍٛ بعك ٞ زلعتٴ؟ ؾإ ٔٵ ﴿بٗا: اهلل ععٻ ٚد َٹ ٝٵطّا  ٓٹٞ خٳ ٝٳ ٕٵ ٜٴ٪ٵتٹ َؾعٳػٳ٢ ضٳبِّٞ َأ

 .(116)«َٛدب١ْ «٢عػ»، ٚ﴾دٳٓٻتٹَو

ٗا به٬ّ اهلل ععٻ ٖصٙ ايعباضات ايكازق١ ايٓاطك١، اييت تطب٘ سٝا٠ اٱْػإ نًٓ

ٌٻ ٗ ايتٛسٝس  بٌ اٱخ٬م، ضٚاٖا: ،ٚد

 باهلل ـ إػتػٝجٌ»ٖـ( ٗ نتاب٘ 578ـ  494اؿاؾٜ أبٛ ايكاغِ ابٔ بؿهٛاٍ )

ُٸ تعاٍ ثٓا ابٔ عٔ أبٝ٘ قاٍ: سسٻ ،أخدلْا أبٛ قُس ابٔ عتابٺ»: «ات ٚاؿاداتـ عٓس إٗ

عًٝٓا أبٛ  ٢ثٓا أبٛ بهٕط ايػًُٞ قاٍ: أًَعٔ أبٞ ظنطٜا وٝٞ بٔ َايوٺ قاٍ: سسٻ ،ْباتٺ

ٚٸ عٔ أبٞ ثِٗ سسٻ ٔٵُٻثٓا ْاع١ْ، عٍ بٔ َعٜس: سسٻبهٕط ابٔ زضٜسٺ قاٍ: أخدلْا عبس ا٭

بًٞ بأضبٕع نٝـ ٜػؿٌ عٔ  ٔٵَٕ عبس اهلل دعؿط بٔ قُسٺ ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ: عذبتٴ

 أضبٕع؟:

َٕ ِٸ ًٞابتٴ ٔٵعذبت  ٔٵ ﴿نٝـ ٫ ٜكٍٛ:  بايػ َٹ ْٵتٳ غٴبٵشٳاْٳَو ٔإِّْٞ ُنٓتٴ  ٘ٳ ٔإ٫ٖ َأ ٫َ ٔإَي

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ٔٵ﴿ٚاهلل ٜكٍٛ:  ؟﴾اي َٹ ٓٳاٙٴ  ٝٵ ْٳذٻ ٚٳ ٘ٴ  ٓٳا َي ٌٳ َؾاغٵتٳذٳبٵ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٵذٹٞ اِي ٚٳَنصٳيٹَو ْٴ  ِِّ  ،﴾اِيػٳ

ٌٴ﴿ًٞ باـٛف نٝـ ٫ ٜكٍٛ: ابتٴ ٔٵَٕ ٚعذبتٴ ٛٳنٹٝ ِٳ اِي ْٹعٵ ٚٳ ٓٳا اهلُل  ٚاهلل ؟ ﴾سٳػٵبٴ

ٌٻ ِٵ غٴ٤ٛٷ﴿ٜكٍٛ:  ععٻ ٚد ٗٴ ُٵػٳػٵ ِٵ ٜٳ ٌٕ َي ٚٳَؾهٵ ٔٵ اهللٹ  َٹ ُٳ١ٺ  ٓٹعٵ ْٵَكًَبٴٛا بٹ  ، ﴾َؾا

َٵٔطٟ ٔإَي٢ اهللٹ﴿ٜكٍٛ: هط ب٘ نٝـ ٫ َٴ ٔٵَٕ ٚعذبتٴ ِّضٴ َأ ٌٻ؟ ﴾ٚٳُأَؾ  ٚاهلل ععٻ ٚد

َٳَهطٴٚا﴿ٜكٍٛ:  َٳا  ٦ِّٳاتٹ  ٛٳَقاٙٴ اهلُل غٳ  ، ﴾َؾ
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ٛٻ٠َ ٔإ٫ٖ بٹاهللٹ﴿ضغب ٗ ؾ٤ٞٺ نٝـ ٫ ٜكٍٛ:  ٔٵَٕ ٚعذبتٴ ٚاهلل ؟ ﴾َٳا ؾٳا٤ٳ اهلُل ٫َ ُق

ٌٻ َٳا ؾٳ﴿ٜكٍٛ:  ععٻ ٚد ٛٵ٫َ ٔإشٵ زٳخٳًِتٳ دٳٓٻتٳَو ُقًِتٳ  ٛٻ٠َ ٔإ٫ٖ بٹاهللٹٚٳَي  .(117)«﴾ا٤ٳ اهلُل ٫َ ُق

ُٸ ُٸأ٥ ١ّٝ، َتٛاؾك١ْ َتطابك١ْ ١ّ ٚغٓٸ١ ايتٛسٝس ايعبازٟ، ٚايٓكٛم، ؾٝعٝٸتٓا ِٖ ق

 َج٬ّ: ع٢ً شيو;

ُٸ ٞټعً سرٸ»قاٍ ابٔ اؾٛظٟ:  ٛٳبٔ اؿػٌ، ؾً  ب٘ ضاسًت٘ اقؿطٸ تٵا أسطّ ٚاغت

إٔ ٜكٍٛ يٞ: ٫  ٢ٞ؟ قاٍ: أخؿ٫ تًبٸٞ; ؾكٌٝ: َا يو ٚمل ٜػتطع إٔ ًٜبٸ ،يْٛ٘ ٚاضتعس

ُٸٜٵٝو، ٫ٚ غعسٳيبٻ  غؿٞ عًٝ٘! ٢ا يبٸو! ؾً

ٕٓ ِٸٞ تػٝٻا سر دعؿطٷ ايكازم ؾأضاز إٔ ًٜبٸٚ ضغٍٛ  ط ٚدٗ٘; ؾكٌٝ ي٘: َا يو ٜا بٔ ع

 اهلل؟ ؾكاٍ: 

 .(118)«ٞ، ؾأخاف إٔ أزلع غرل اؾٛاب!أضٜس إٔ أيبٸ

كاز بٌ ٜسٜ٘! ٚخطز َٔ ذا٥ب يتٴٚإٕ ايٓ ،سذ١ّ َاؾّٝا 15اؿػٔ  سرٸ»أناف: 

 .(119)«تٌ!َاي٘ هلل َطٸ

: ؾٝكٍٛ: ...; ؾٝكٍٛ ي٘ أًٖ٘اقؿطٸ أبٔ اؿػٌ إشا تٛنٸ ٞٸنإ عً»أناف: 

َٳ  .(120)«أضٜس إٔ أقّٛ؟! ٔٵتسضٕٚ بٌ ٜسٟ 

 .(121)«ايطٜاغ١! دعؿط بٔ قُسٺ... نإ َؿػ٫ّٛ بايعباز٠ عٔ سبٸ»أناف: 

١، ؾًُا إٔ َٓه ؾأتٝتٴ ،113غ١ٓ  ذتٴعٔ ايًٝح بٔ غعسٺ قاٍ: سذ»أناف: 

ٌٕ دايٕؼ ٖٚٛ ٜسعٛؾإشا أْا ب أبا قبٕٝؼ، ٝت ايعكط ضقٝتٴقًٓ ِٸ ،طد ِٸ ؾكاٍ:... ث  قاٍ: ايًٗ

ِٸإْٞ أؾتٗٞ َٔ ٖصا ايعٓب ؾأطعٹ ٟٸ ُٵٓٝ٘، ايًٗ  اهلل َاايًٝح: ؾٛقس أخًكا; قاٍ  إٕ بطز

ِٸ  ،٢ً ا٭ضض ٦َٜٛصٺ عٓبٷٚيٝؼ ع ،١ٺ ٠٤ًٖٛٺ عٓبّاإٍ غًٓ ْٛطتٴ ٢ن٬َ٘ ستٸ اغتت

ٚايػ١ً  ،ؾبعتٴ ٢ستٸ تٴّٵ... ؾأنًِؾأضاز إٔ ٜأنٌ... ؾكاٍ يٞ: تكسٻ، ٚبطزٜٔ َٛنٛعٌ

َٳ   .(122)«ٖصا؟... دعؿط بٔ قُس ٔٵعاشلا!... 

; ٭دٌ عبازت٘ ٚادتٗازٙ «ايعبس ايكاحل» ٢سعَٛغ٢ بٔ دعؿٕط... نإ ٜٴ»أناف: 

 .(123)«ٚقٝاَ٘ بايًٌٝ

 ٟ، ٚسلؼ ايسٜٔ ايصٖيب، إٍ ايٓلٸٚاؿاؾٜ إعٸ أناف اـطٝب ايبػسازٟ،

 ا٭خرل ٫بٔ اؾٛظٟ: 

ؾػذس غذس٠ّ ٗ أٍٚ ايًٌٝ،  ،ملسو هيلع هللا ىلصأقشابٓا أْ٘ زخٌ َػذس ضغٍٛ اهلل ٣ضٚ»
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ْٵب )َٔ( عٓسٟ، ؾًٝشػٔ ايعؿٛ َٔ عٓسى; ٜا عِٛ ايصٻ ُع ٖٚٛ ٜكٍٛ ٗ غذٛزٙ:ؾػٴ

 ، ٜٚا أٌٖ إػؿط٠. ٣أٌٖ ايتكٛ

 .(124)«ض!أقب ٢زٖا ستٸؾذعٌ ٜطزِّ

 .×١ ٗ إَآَا ايهاِٖٚصا َا ضٚاٙ عًُا٤ ٚعُٛا٤ أٌٖ ايػٓٸ

َٸٖصٙ إٛاقـ اٱَا١َٝ ـ ايعباز١ٜ، اـايس٠ ايطا٥س٠ ايطاؾس٠، أثٻ ١ طت ٗ ْٝع ا٭

 .١ّٝٚغٓٸ ١ّاٱغ١َٝ٬; ؾٝعٝٸ

 
﴿﴾

ُٸنٝـ ؾػٻ  َٸط أ٥  ١؟ تٓا، ٖصٙ اؾ١ًُ اٱشلٝٸتٓا، ٚأ

 ٖٛ ايهاؾـ؟ َٚا ٖٛ إهؿٛف؟ َٚا ٖٛ إهؿٛف عٓ٘؟ ٔٵَٳ 

ٌٻ:   بكٛي٘  ﴾إمغٳ ٔٵعٳ ـٴؿٳِهٜٴ﴿تؿػرل ايكطإٓ بايكطإٓ ٜكتهٞ تؿػرل قٛي٘ ععٻ ٚد

ٌٻ:  ط٠ ايهاؾـ بًكٝؼ; ٗ اؾ١ًُ : ٗ اؾ١ًُ إؿػِّ﴾اٗٳٝٵاَقغٳ ٔٵعٳ تٵَؿؿٳَن﴿ععٻ ٚد

ٛٳ اهلُل﴿ط٠ ايهاؾـ َايو ّٜٛ ايكٝا١َ: إؿػٻ  . ﴾اضٴٗٻايَك سٴاسٹاي

ط٠ إهؿٛف ٖٛ اٱظاض ط٠ إهؿٛف ٖٛ اٱظاض; ٗ اؾ١ًُ إؿػٻٗ اؾ١ًُ إؿػِّ

 ْؿػ٘؟

ط٠ إهؿٛف ط٠ إهؿٛف عٓ٘ غاقا بًكٝؼ; ٗ اؾ١ًُ إؿػٻٗ اؾ١ًُ إؿػِّ

 عٓ٘ ٖٛ غام اهلل؟

ٜٵبٳٚ ٫ ؾٳٖو ٚٸ ٫ ضٳ ٗا ٭َٛض ٚا٭ؾعاٍ نًٍٓ; ؾؿٞ شيو ايّٝٛ اٗ دٛاب ايػ٪اٍ ا٭

 بٝس اهلل; ؾايهاؾـ ٖٛ اهلل.

ٌٸ ١ْ ع٢ً ايػ٪ايٌ ا٭خرلٜٔ; ؾُا ٖٛ ايؿهٛى ٚإؿانٌ إِا ٖٞ َٓكبٸ ن

 دٛابُٗا؟

ش٘ ، ٚقشٻ«ٓا عٔ غاقٜ٘هؿـ ضبټ»ايػ٪اٍ ايجايح: عٔ  |أداب ايٓيبٸ

 ؾإهؿٛف عٓ٘ غام اهلل. .(125)ايبداضٟ،

ٌ، ٫ تٌ، ٗ َٛقؿٌ عًُٝٸٞ، َطٸايػ٪اٍ ايجاْعٔ  ^أداب قازم آٍ قُسٺ

نؿـ إظاضٙ »، ٚ«أؾاض إٍ غاق٘ ؾهؿـ عٓٗا اٱظاض» ٌ; تجبٝتّا شلُا ٗ ا٭شٖإ:يؿٛٝٸ

ٟٸ ،«اٱظاض»ؾإهؿٛف ٖٛ  .(126)«عٔ غاق٘  ؾ٤ٞٺ آخط. ٫ أ
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َٸبٗصٙ إٛاقـ ايٓبٜٛٸ ١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ١ ـ ايكازق١ٝ، اـايس٠ ايطا٥س٠، سكًت ا٭

 ايكطآ١ْٝ.تؿػرل ايعباض٠ 

ٔٵ ُط ٍٷ آخط: َا ٖٛ دٓؼ اٱظاض ايصٟ ٜطتسٜ٘ ضبټيه  ٠ ٚايع١ُٛ؟ايععٸ طح ٖٓا غ٪ا

َٴعٔ أداب  سذابٷ َٔ ْٕٛض ٜهؿـ، ؾٝكع »: ×ٓا ايطناٖصا ايػ٪اٍ إَا

  .(127)«سّاإ٪َٕٓٛ غذٸ

ٞٸ ٞٸؾإهؿٛف ٖٛ: إظاضٷ ْٛضاْ ٞٸ ، ٫ إظاضٷ دػُاْ ; ؾإهؿٛف عٓ٘ أٜهّا: ًُٚاْ

ٝٸ١ْغامٷ ْٛضاْٝٸ  ١ْ.، ٫ دػُاْ

ٚٳُٳايػٻ ٛضٴْٴ اهلُل﴿ ؾػاق٘ اييت ٜهؿـ عٓٗا ّٜٛ ايكٝا١َ: ْٛضٷ، ٫  ،﴾ٔضضٵاَ٭ٚٳ اتٹا

 غبٌٝ ي١ًُٛ ا٭دػاّ إيٝٗا.

ِٴ ٚٳُٳٛض ايػٻْٴ﴿; أْٛطٵ إٍ ﴾َوٝٵَيطٵ ٔإُْٛٵٞ َأْٹٔضَأ بِّضٳ﴿اهلل:  ٚيصيو قاٍ نًٝ  اتٹا

 .ٛض إطًلإٍ ايٓټ ،﴾ٔضضٵاَ٭ٚٳ

 ٢ٗ ايسْٝا، ستٸ ﴾ٞاْٹطٳتٳ ٔٵَي﴿ؾكاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ: »: ×ايه٬ّح إَاّ قطٻ

ٔٵ: .(128);«ؾذلاْٞ ٗ اٯخط٠ ،ُٛت  يه

ٚتطاٙ  ،ِٗ ٖصا ايعاَي ﴾اضٴكٳبٵاَ٭ ٘ٴُنٔضسٵتٴ ٫َ﴿ٔ; عٝح ٝٵُٳَا ٖٛ ايؿطم بٌ ايعاَي

 ٚانضٷ;  ِ؟ اؾٛابٴٗ شيو ايعاَي

ّٷ ّٷ، ايسْٝا عامل ا٭دػاّ، ٚا٭دػاّ ٬ٚ ، ؾ٬ ؾا٭بكاض ٗ ٖصا ايعامل أدػا

 ;ْٛضّا قس خايط٘ ٬ّٚٷ تسضى إ٫ٓ

ّٷ;  ،اٯخط٠ عامل ا٭ْٛاض، ؾا٭بكاض ؾٝ٘ أْٛاضٷ  ﴾ٜسٷسٹسٳ ّٳٛٵٝٳاِي َىطٴكٳبٳَؾ﴿٫ أدػا

 ايٓٛض إطًل. ٣أٟ: ْٛضٷ، ٜط

ُٸ ٢َا انتؿ ش٘ ٚقشٻ ،ح ب٘ ايٓيبٸتٓا، أبسّا ٚبتاتّا، بتأٜٝس ٚتأنٝس َا قطٸأ٥

َٻُسٍٛ ض١ٜ٩ اهلل ٗ اٯخط٠، بٌ عًٖ ،داضٟايب ، ٫ غا١ٜ ـ ن٬َّٝا تٓا زضغّا إَاَّٝاٛا أ

أبٛ بهٕط  ٣ضٚ .ِ ايسْٝا قبٌ اٯخط٠ٕتاْت٘ ٫ٚ ْٗا١ٜ يطظاْت٘; أ٫ ٖٚٛ ض١ٜ٩ اهلل ٗ عاَي

ـ  135)عٔ أبٞ اؿػٔ إسا٥ين  ،ٖـ(571ـ  499ٖـ( ٚابٔ عػانٕط )333ايسٜٓٛضٟ)

ٌّ ٞٸقُس بٔ عًبُٝٓا »ٖـ(: 225 ؾكاٍ ي٘: ٌٖ  ،بٔ اؿػٌ ٗ ؾٓا٤ ايهعب١ ؾإشا أعطاب

َٳتٳاهلل سٝح عبسٵ ضأٜتٳ ِٸ ٔٵ٘؟ ؾأططم ٚأططم  ؾكاٍ: َا  ،ضؾع ضأغ٘ إيٝ٘ نإ سٛي٘، ث

  .(129)«ٙضٳ٭عبس ؾ٦ّٝا مل َأ نٓتٴ
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َٳ َٳ٘ إٔ ٜطًب َٓٸيٝؼ َٔ سٚك ٣ط٫ ٜٴ ٔٵَعٓاٙ إٔ  يٝؼ  ٣ط٫ ٜٴ ٔٵٞ إٔ أعبسٙ; ٭ٕ 

ٔٵ ٫ ٌٻ٥كّا يًعباز٠، أبسّا ٚبتاتّا. يه  ٫ٖٔإ ؼٳْٵأٱٚٳ ٔٻاؾٹ تٴِكًَا خٳَٳٚٳ﴿: قاٍ اهلل ععٻ ٚد

ٕٔسٴبٴعٵٝٳيٹ ٚ﴾. 

ٔٸ ْتٝذ١ ايكٛيٌ ٖٞ ؾًٝؼ َٔ  ٫ْٓ٘، ٚإٚٵِٗ عٝح ٜطٳٚاٱْؼ نًٓ إٔ اهلل خًل اؾ

 ٘ إٔ ٜعبس، أبسّا ٚبتاتّا. سٚك

ٚأْتِ  ؟!﴾ٙوؾٳ ٞ اهللٹؾٹَأ﴿ٜب ا٭غبٝا٤: َٔ ٖٓا ْؿِٗ اغتػطاب ا٭ْبٝا٤ َٔ تهص

ٌٸٚٵتطٳ  !ٚنٕٛح ْ٘ به

ٟٸ عٵسٳؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ مل ٜٳ ٟٸ أ ٍٕ، ٭ ٟٸدٓٸ فا ٗ ٚدٛزٙ،  وٛؾٳ ٞ أٚ إْػٞ، ٭

 ٚٗ ٚدٛب عبازت٘، أبسّا ٚبتاتّا.

َٸُٓا ٚعًٖب َا عًٖػٵسْا، سٳٓا ٚإشلٓا ٚغٝٸٖصا ٖٛ ضبٸ ُٸِ أ  ٢تٓا. ٖصا َٓتٗتٓا أ٥

١ٓ ٚايطأؾ١ ٚايعطـ ٚايًطـ بٓا; ٖصٙ ٖٞ ايط١ٓ إهاعؿ١ اييت أضازٖا اهلل يٓا، ايط

ِٔسٹايطٻ ُٔٔٳسٵايطٻ﴿ٚيصيو أَطْا إٔ ْكـ اهلل ٗ قًٛاتٓا بـ  ٝ﴾. 

ٞټ َٳ غأٍ ا٭عطاب ٜٵ»ٓا: إَا ٌٖ بعٝٓو اؾػُا١ْٝ ايًُٛا١ْٝ؟ ٖٚٛ ْٛضٷ  «٘؟تٳٚنٝـ ضأ

 َطًلٷ، ٫ ٜٓاي٘ ٬ّٚ ا٭دػاّ!

َٴأداب إَ اؾػُا١ْٝ ايًُٛا١ْٝ، ٚئ تطاٙ َا زاَت  «ٙ ا٭بكاضطٳمل تٳ»ٓا: ا

ٍٷ، أداب إَآَا:  ٔٵ ضٳ»دػُا١ّْٝ ًُٚا١ّْٝ; ٭ٕ ٖصا أَطٷ قا ٖٚٞ  ،«٘ ايكًٛبتٵَأٚيه

 ؾٝٗا، أبسّا ٚبتاتّا. ٫ ؾٳٖوايٓٛض إطًل، ض١ّٜ٩  ٣ْٛضا١ْْٝ، تط

ؾٝٗا،  ٫ ؾٳٖوٚانش١ّ ٥٫ش١ّ  اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ض١ّٜ٩ ٣اجملٕٓٛ إطبل ٜط ٢ؾشتٸ

َٴ ٢بٌ ستٸ ؾططِٖ اهلل ع٢ً »ْؿػ٘:  ×ٓا ايباقطايطؿٌ ايٛيٝس; ٚايسيٌٝ ٖٛ َا قاي٘ إَا

ؾِٗ ، ؾعطٻنايصضٸ ٜت٘ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾدطدٛاإعطؾ١ ب٘... أخطز َٔ ٚٗط آزّ شضِّ

ٌټ»٘; قاٍ ضغٍٛ اهلل: ٚأضاِٖ ْؿػ٘، ٚي٫ٛ شيو مل ٜعطف أسسٷ ضبٻ  ٢ٛزٺ ٜٛيس عًَٛي ن

ٌٻ خايك٘ ،«ايؿطط٠ إً قطٜضٷ، ٚايػٓس قشٝضٷ، ٚٗ  .(130)«ٜعين إعطؾ١ بإٔ اهلل ععٻ ٚد

 قسض ايػٓس ظضاض٠. 

ٌٸ ٌٸ ن ٌٸ َٛيٛزٺ، ٚن ٕٕ، ٚن ٌٸدٓٸ فٓٛ  ٣إْػٞ، خًل اهلل ي٘ قًبّا ٜط ٞ، ٚن

 اهلل ب٘ ٗ ٖصٙ ايسْٝا قبٌ اٯخط٠.

 .﴾٘ٴتٳاَيغٳٔض ٌٴعٳذٵٜٳ حٴٝٵسٳ ِٴًَعٵَأ اهلُل﴿َاّ: ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط قاٍ ا٭عطابٞ ٗ ٚقـ اٱ 
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اهلُل ﴿١ٝ، ٗ ٚقـ اٱَاّ: ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط قايت ا٭١َ اٱغ١َٝ٬، ايؿٝع١ٝ ٚايػٓٸ

٘ٴ ٌٴ ٔضغٳاَيتٳ ٝٵحٴ ٜٳذٵعٳ ِٴ سٳ  .﴾َأعٵًَ

 

ُٸ ٣: قشٝضٷ إٔ ايكسٚم ضُٚا ٜكاٍبٳضٴ بتا إٔ تٓا َٛقؿٌ عًٌُٝ، ثبتا ٚأثعٔ أ٥

ٔٸ ط ٖصٜٔ إٛقؿٌ ايعًٌُٝ اٱَاٌَٝ ـ ايكسٚم بٓؿػ٘ ؾػٻ إهؿٛف ٖٛ إظاض اهلل; يه

 ٚأًُٖتِ َا ضآٙ؟! ،ِ َا ضٚاٙشنطتٴ ِٳايه٬ٌَٝ; ؾًٹ

ُٸ تٓا; ٚتطاثِٗ ٖٛ َا اؾٛاب ٚانضٷ: مٔ إِا ْبشح ٗ ضغايتٓا عٔ تأثرل تطاخ أ٥

 ضٚاٙ عِٓٗ، ٫ َا ضآٙ ٖٛ.

ٚٸ ٌٻ:  ٍ َا ضٚاٙ أِْٗأ  .«اضتباضى اؾبٸ»: ﴾إمغٳ ٔٵعٳ ـٴؿٳِهٜٴ﴿قايٛا ٗ قٛي٘ ععٻ ٚد

ُٸ ـٹ. مل ٜهتٳغبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚايٛاٖط َٓ٘: تباضنت غاق٘ تٓا بٗصا ايتكطٜض ايكٛيٞ، أ٥

ِٸ»بٌ أناؾٛا إيٝ٘ ايتكطٜض ايؿعًٞ:   .«أؾاض إٍ غاق٘ ؾهؿـ عٓٗا اٱظاض ث

َٞ، قطٜضٷ بإٔ إهؿٛف عٓ٘ ٖصا إٛقـ اـايس ايطا٥س، اٱَاَٞ ـ ايه٬

ٌٸ ـٹ. مل ٜهتٳغبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚإهؿٛف إظاض اهلل ،غام اهلل شيو، بٌ  أ٥ُتٓا به

ٜٳَؾ﴿ ،يػام اهلل ﴾ٛزٹذٴ٢ ايػټَئإ ٕٳٛٵعٳسٵٜٴٚٳ﴿ٛا باٯ١ٜ ْؿػٗا: اغتسٓي ٕٳٝعٴطٹتٳػٵ٬  ٫  ِٳ; يٹ﴾ٛ

ٚؾدكت » ،ايػام باْهؿاف «أؾشِ ايكّٛ ٚزخًتِٗ اشلٝب١»ٜػتطٝعٕٛ ايػذٛز؟ قايٛا: 

 بط٩ٜتٗا. «ا٭بكاض

ٚٸ ٌٸػٵٍ َا ضٚاٙ عِٓٗ، سٳٖصا ٖٛ أ ٞٸ ب َا ْطاٙ مٔ، بٌ ٜٚطاٙ ن ٕٕ عطب ، بٌ إْػا

ٌٸ ٞٸ ن ٕٕ َٛنٛع  .إْػا

اض إٔ ... ٜعين ب٘: تباضى اؾبٸ«اضتباضى اؾبٸ»: ×قٛي٘»َا ضآٙ ايكسٚم ٖٛ: 

 .«ٜٛقـ بايػام ايصٟ ٖصا قؿت٘

 ،«اضتباضى اؾبٸ»: ×ُ٘ ايسقٝل يكٛيَ٘ا ضآٙ ايكسٚم ْاؾ٧ٷ عٔ عسّ ؾٗ

 ; ْكٍٛ: «غاق٘ أؾاض إٍ»: ×ٚيؿعً٘

ٌٻ بايػام، ٚأَا قٛي٘ ٗؾٗٛ قطٜضٷ  ×أَا ؾعً٘ ٘ٷ ي٘  ×ٚقؿ٘ ععٻ ٚد ؾٗٛ تٓعٜ

ٌٻ عٔ ايتؿبٝ٘، ٫ عٔ ايػام.  ععٻ ٚد

ٌٻ: ٦ٹثاْٞ َا ضٚاٙ ٖٛ أِْٗ غٴ ٚا أؾبس ﴾إمغٳ ٔٵعٳ ـٴؿٳِهٜٴ﴿ًٛا عٔ قٛي٘ ععٻ ٚد
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َعًّٓا ع٬ُّ إٔ  ،«نؿـ إظاضٙ عٔ غاق٘»يتكطٜض ايؿعًٞ قبٌ ايكٛيٞ; اسذلاظّا: با

 ؾٝ٘،  ٫ ؾٳٖوإهؿٛف إظاض اهلل، ٚإٔ إهؿٛف عٓ٘ غام اهلل، إع٬ّْا 

ِٸ  َٴث ٞ غبشإ ضبٸ»ؾكاٍ:  ،ع٢ً ضأغ٣٘ ٜٚسٙ ا٭خط» ،ٓا يػام اهللغذس إَا

 ٖٚصا ٖٛ شنط ايػذٛز. ،«٢ا٭عً

ٌٸػٵٙ عِٓٗ، سٳٖصا ٖٛ ثاْٞ َا ضٚا ٞٸ ب َا ْطاٙ مٔ، بٌ ٜٚطاٙ ن ، ؾطٜط١ عطب

 .ّاسٝازٜٸ ّانْٛ٘ َٛنٛعٝٸ

ٌٻ إٔ  «٢ٞ ا٭عًغبشإ ضبٸ»قٛي٘:  ٢َعٓ»َا ضآٙ ايكسٚم ٖٛ:  ٘ٷ هلل ععٻ ٚد تٓعٜ

  .(131)«ٜهٕٛ ي٘ غامٷ

، ؾُا قاي٘ اٱَاّ ﴾ٛزٹذٴ٢ ايػټَئإ ٕٳٛٵعٳسٵٜٴٚٳ﴿َا ضآٙ ايكسٚم ْاؾ٧ٷ عٔ عسّ ت٬ٚت٘: 

 ُا ٖٛ شنط ايػذٛز ؾك٘.إْٸ

َٴ ٚٸٓا، بٗصا إٛقـ ايعًُٞ اـايس ايطا٥س، غذٻإَا ٍ َط٠ٺ ٗ ايتأضٜذ غذس٠ّ ٌ ٭

 يػام اهلل ٗ ايسْٝا قبٌ اٯخط٠.

ُٸ ش٘ ايبداضٟ، ٗ ض١ٜ٩ غام اهلل ٗ ، ٚقشٸسٚا َا قاي٘ ايٓيبٸسٚا ٚأٖنتٓا أٜٻأ٥

ايط١ٜ٩ يطاٍ  ٢ٜٚت ٗ َعٓاض اييت ضٴا٭خب تٴٚيٛ أٚضزٵ»ح ايكسٚم: عامل اٯخط٠; قطٻ

 تٗا. ايهتاب بصنطٖا ٚؾطسٗا ٚإثبات قشٸ

َٳ ُٸ زٴٔطيًطؾاز آَٔ ظُٝع َا ٜٳ شنطٙ ـ ك٘ اهلل ـ تعاٍٖٚؾ ٔٵٚ ١ با٭غاْٝس عٔ ا٭٥

 قسم ايكسٚم. .(132)«ِ شلِٚغًٖ ،ايكشٝش١

 

َٴ َا ؾٛم  ُٛا ٗهًَٖا زٕٚ ايعطف، ٫ٚ ت ُٛا ٗتهًٖ»: ×ٓا ايباقطأؾت٢ إَا

 لٷ.ايػٓس َٛثٻ  .(133)«ايعطف

َٴ ايػٓس  .(134)«ايه٬ّ إٍ اهلل ؾأَػهٛا ٢إشا اْتٗ»: ×ٓا ايكازمأؾت٢ إَا

 قشٝضٷ، ٚإً قطٜضٷ.

ٚٸ اٱَا١َٝ ـ ايه١َٝ٬ ٖٛ أعِٛ عُٛا٤  ٣ٍ ؾدك١ٝٺ إغ١َٝ٬ٺ عًُت بٗصٙ ايؿتٛأ

طل ٗ اهلل بؿ٤ٞٺ َٔ شات٘، بٌ ٫ ٜٓبػٞ ٭سسٺ إٔ ٜٓ»١ ع٢ً اٱط٬م; قاٍ: أٌٖ ايػٓٸ

 .(135)«ٜكؿ٘ َا ٚقـ ب٘ ْؿػ٘، ٫ٚ ٜكٍٛ بطأٜ٘ ؾ٦ّٝا
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٦ٌ ا٭ٚظاعٞ ٚغؿٝإ ايجٛضٟ َٚايو بٔ إْٔؼ ٚايًٝح بٔ غعسٺ عٔ ا٭سازٜح ٗ ٚغٴ

ـٺاقط٩ٚ»ايكؿات ٚايط١ٜ٩ ٚ... ؾكايٛا:  ُٛا ؾُٝا ٫ تتهًٖ .(136)«ٖا نُا دا٤ت، ب٬ نٝ

 ٛا، أبسّا ٚبتاتّا.ٚضا٤ٖا، اغهتٛا عٓ٘ ٫ٚ تٓطك

َا ٚقـ اهلل ب٘ ْؿػ٘ ٗ نتاب٘ ؾكطا٤ت٘ تؿػرلٙ; يٝؼ »قاٍ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ: 

 .(137)«٫ٚ بايؿاضغ١ٝ ،طٙ بايعطب١ٝ٭سسٺ إٔ ٜؿػِّ

ُٸ»٦ٌ غٴ بسع١ْ » ابٔ خع١ّ عٔ ايه٬ّ ٗ ا٭زلا٤ ٚايكؿات ؾكاٍ: «١إَاّ ا٭٥

ُٸ ُٸ١ إػًٌُ; َٔ ايكشاب١ ٚايتابتسعٖٛا، ٚمل ٜهٔ أ٥ ١ ايسٜٔ ٚأضباب ابعٌ ٚأ٥

َايو بٔ إْٔؼ ٚغؿٝإ ايجٛضٟ ٚا٭ٚظاعٞ ٚأبٞ سٓٝؿ١ ٚأبٞ ٜٛغـ ٚقُس  :إصاٖب; َجٌ

ٌٕ ٚإغشام اؿًٓٛٞ ٚوٝ ٚعبس اهلل بٔ  ٢بٔ وٝ ٢بٔ اؿػٔ ٚايؿاؾعٞ ٚأٓس بٔ سٓب

ُٕٛ ٗ شيو، ٜٕٚٓٗٛ عٔ اـٛض ؾٝ٘ ; مل ٜهْٛٛا ٜته٢ًٖإباضى ٚقُس بٔ وٝ

ٍٕ. ٚاهلل أغأٍ إٔ ٜعٝصْا َٔ َه٬ٓ ٚايٓٛط ت ايؿً; َا ٚٗط َٓٗا َٚا ٗ نتبِٗ عا

ُٸ .(138)«بطٔ َٻأ٥  بؿتٛاِٖ اـايس٠ ايطا٥س٠. «ت ايؿًَٔ َه٬ٓ»تٓا تٓا ٚقٛا أ

٫ »ثايج١ّ قازق١ّ:  بٌ ٚظاز ؾت٣ٛٶ ٟٚ ايؿتٌٜٛ َػٓستٌ،طٳاشَل «ؾٝذ اٱغ٬ّ» ٣ضٚ

 .(139)«تتذاٚظٵ َا ٗ ايكطإٓ

ِّؾايصٟ ٜعتُس عًٝ٘ أضباب ايسٜٔ ٚايػٓٸ»ايكاغِ ا٭قبٗاْٞ: قاٍ أبٛ  يٕٛ ١ ٜٚع

 عًٝ٘ أق٬ٕ: 

ٕٵ ٜعًِ ٜٚعتكس إٔ ٗ ايسٜٔ أَٛضّا ًٜعَٓا اٱّإ ظًُتٗا، ٫ٚ ٜكضٸأسسُٖا  : أ

 ٚقٛيٓا إٍ تؿكٌٝ سكا٥كٗا، 

َٔ  ا٭َط إٍ َا ٚضز َٔ ايتٛقٝـ يٓا ؾٝ٘، ٚإٔ ْطزٸ ٚغبًٝٓا: إٔ ْٓتٗٞ إٍ َا سسٸ

 أسهاَٗا;

 ٫ٓز ب٘ َٔ ايعًِ ؾًٝؼ إَا تؿطٻ ايه٬ّ إٍ اهلل ٚإٍ ٢قاٍ بعض ايعًُا٤: إشا اْتٗ

 .(140)«ا٫ْتٗا٤ ٚايتٛقٝـ

ِّ «١أضباب ايسٜٔ ٚايػٓٸ» ٌٕ أغٻٜعتُسٕٚ ٜٚع ُٸيٕٛ ع٢ً أق تٓا; بؿتٌٜٛ ػ٘ شلِ أ٥

 إَاَٝتٌ ـ ن٬َٝتٌ.

 «ٚقٛيٓا إٍ تؿكٌٝ سكا٥كٗا  ٜكضٸًٜعَٓا اٱّإ ظًُتٗا، ٫ٚ»َٔ ا٭َٛض اييت 

 ض اٱشلٞ; سٳٖٛ ايَك
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َٴ ٢أؾت ِٷ ؾ٬ تػًُ»بأْ٘  ×ٓاإَا اهلل  ذٵ٘، غطٸِه٘، عطٷ عُٝلٷ ؾ٬ تًٹططٜلٷ ًَٛ

 .(141)«ِؿ٘ؾ٬ تهًٖ

َٳ ٣ل اٯدطٟ ع٢ً ٖصٙ ايؿتٛعًٖ خٛيـ ب٘ عٔ »خايؿٗا  ٔٵاٱَا١َٝ ـ ايه١َٝ٬ بإٔ 

 .(142)«ططٜل اؿلٸ

 ×باعٗا، بٌ ضٚاٖا عٔ إَآَاٚاتٸ ٣بتكًٝس ٖصٙ ايؿتٛ ٢َا انتؿ ايؿاؾعٞ

 .(143)َػٓس٠ّ

ًع ع٢ً شيو ـ ٗ خًك٘; مل ٜٖط اهلل ـ تعاٍ ض غطٸسٳأقٌ ايَك»قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: 

ُټ ًَْو َكطبٷ، ٫ٚ ْيبٸ ٌٷ. ٚايتع ِ اؿطَإ، ل ٚايٓٛط ٗ شيو شضٜع١ اـص٫ٕ، ٚغًَٓطغ

ٌٸصٳؾاَؿ .ٚزضد١ ايطػٝإ ؾهطّا; ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ  َٔ شيو; ْٛطّا أٚض صٳاَؿ ض ن

ض عٔ أْاَ٘، ْٚٗاِٖ عٔ َطاَ٘; نُا قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ نتاب٘: سٳعًِ ايَك ٣طٛ

ٜٳُٻعٳ ٍٴَأػٵٜٴ ٫َ﴿  .(144)«﴾ٌٴعٳِؿا 

ٌٕ بعٳ ضّا ب٘ َصٖب أبٞ سٓٝؿ١ ٓ٘; َكطِّٝٵأعاز ايطشاٟٚ ن٬ّ أٓس بٔ سٓب

  .(145)ٚا٭سٓاف

 .(146)«أقشاب اؿسٜح»ايع١ًٜٛ يـ  ٣ط ايػُعاْٞ بٗصٙ ايؿتٛاْتكط أبٛ إٖٛؿ

ض١ٜ سٳإعتعي١ ايَك»ايع١ًٜٛ ع٢ً  ٣اْتكط ابٔ أبٞ اـرل ايعُطاْٞ بٗصٙ ايؿتٛ

 .(147)ب تعبرلٙػٵسٳ ،«ا٭ؾطاض

ٍٕ ٫ٚ ْٳ ض أْ٘ غطٸسٳ١ًْ ايكٍٛ ٗ ايَك»ض َايوٺ: قاٍ َكطِّ ٕط، َٛاهلل; ٫ ٜسضى ظسا

 .(148)«٫ٚ استذازٷ٫ٚ تؿؿٞ َٓ٘ خك١َْٛ 

، بٌ اغتؿاز ٚاغتؿاض َباؾط٠ّ َٔ باقط ٟٚ عٔ ايٓيبٸَا ضٴ ٢أبٛ سٓٝؿ١ َا انتؿ

َٸايٓيبٸ ايعًِ بعس ضنٞ اهلل  ٞٸأقٍٛ نُا قاٍ أبٛ دعؿٕط قُس بٔ عً»١: ، ؾأعًٔ يٮ

ـ ايعباز َا ٫ ٜطٝكٕٛ، ٫ ٜهًٚٚاهلل  ٫ٚ تؿٜٛض، ٫ٚ نطٙ ٫ٚ تػًٝ٘، ،طبٵعٓ٘: ٫ دٳ

ِٷ شلِ باـٛض ٗ ٢ن٫ٚ ٜط   .(149)«َا يٝؼ شلِ ب٘ عً

ِٸ ،×ايؿٗطغتاْٞ َسح إَآَا ايكازم ٖصا قٛي٘ ٗ اٱضاز٠: إٕ اهلل »قاٍ:  ث

ا ا، َٚا أضازٙ َٓٸؾُا أضازٙ بٓا طٛاٙ عٓٸ، ا ؾ٦ّٝاغبشاْ٘ ٚتعاٍ أضاز بٓا ؾ٦ّٝا ٚأضاز َٓٸ

ُٸ  .(150)«!ا؟ا أضازٙ َٓٸأٚٗطٙ يٓا; ؾُا بايٓا ْؿتػٌ َا أضازٙ بٓا ع

َٸ ُٸتٓا قًٓأ ُٸ تٵَا ْطل اهلل ب٘ ٚضغٛي٘، ٚغهتٳ تٵتٓا، ؾٓطَكست أ٥ ا غهت اهلل ع
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 عٓ٘ ٚضغٛي٘.

 

ض ٖصا ايتعبرل ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ; زٕٚ بٝإ َا ٖٛ إطاز بٛد٘ اهلل؟ يكس تهطٻ

 إطاز َٓ٘.

ٚٸ َٳأ ; ×َاّ ايه٬ّط ٖصا ايتعبرل ايكطآْٞ، ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ، ٖٛ إؾػٻ ٔٵٍ 

ـٺ خايسٺ ضا٥سٺ ضاؾسٺ:  نُٔ َٛق

ٌٷ عً»ٖـ(: 320قاٍ اؿهِٝ ايذلَصٟ)مٛ  بٔ أبٞ طايبٺ ضنٞ اهلل  ٞٸغأٍ ضد

; يٝؼ تٳٛد٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ؾكاٍ ي٘: نصبٵؾكاٍ: أغأيو ب ط٘،عٵؾًِ ٜٴ ،ؾ٦ّٝا عٓ٘

ٔٵ غأيتٳبٛد٘ اهلل غأيتين; إِا ٚد٘ اهلل: اؿلٸ ـَ ، ٚيه  .(151)«ًِلبٛدٗو ا

عٔ قاحٕل، عٔ غًُٝإ بٔ عُٕطٚ، عٔ غامٕل »ٖـ(: 427ط ايجعًيب)قاٍ إؿػِّ

د٬ّ إٔ ض ،بٔ أبٞ طايبٺ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٞٸعٔ عً ،ا٭ؾطؼ، عٔ اؿػٔ ٚغعٝس بٔ دبرٕل

ٌّعٵغأي٘، ؾًِ ٜٴ ; يٝؼ بٛد٘ تٳ: نصبٵط٘ ؾ٦ّٝا، ؾكاٍ: أغأيو بٛد٘ اهلل، ؾكاٍ ي٘ عً

ٖٳٞٵؾٳ ٌټُن﴿: قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٣; أ٫ تط: اؿلٸاهلل غأيتين; إِا ٚد٘ اهلل  ٫ْٖو ٔإايٹ٤ٺ 

ـَ ،«اؿلٸ»؟ ٜعين: ﴾٘ٴٗٳدٵٚٳ ٔٵ غأيتين بٛدٗو ا  .(152)«ًِلٚيه

إٔ ٖصا ايػ٪اٍ ي٘ أدٛب١ْ ث٬ث١ْ،  ؟ اؿلٸ; ؾُا ٖٛ ٖصا اؿلٸٚد٘ اهلل َعٓاٙ: اؿلٸ

 ٗا قشٝش١ْ:نًٓ

أبٛ ايعاي١ٝ: َا أضٜس ب٘  ;يكازم: زٜٓ٘عٔ فاٖس، ا ;ٖٛ»ط ايجعًيب: قاٍ إؿػِّ

 .(153)«ٚدٗ٘

ٚقاٍ أبٛ  ;ٚقاٍ ايكازم: زٜٓ٘ ;قاٍ فاٖسٷ: َعٓاٙ... ٖٛ»ط ايكططيب: قاٍ إؿػِّ

 .(154)«ضٜس ب٘ ٚدٗ٘...َا ُأ ايعاي١ٝ ٚغؿٝإ:

ٕٸ»أضٚع َا ّهٔ إٔ ٜػطط:  دا٤ ابٔ ت١ُٝٝ ؾػطط ٙ شيو بعس ْٗٝ٘ عٔ طٳِنشٹ ؾإ

، ٜكتهٞ أٚٗط ايٛدٌٗ; ﴾ٛٳٖٴ ٫ٖٔإ ٘ٳَئإ ٫َ﴿ٚقٛي٘:  ،إشلّا آخطٕ ٜسعٛ َع٘ أاٱؾطاى ٚ

ٖٳٞٵؾٳ ٌٻُن﴿ٖٚٛ: إٔ  ; َٔ: اٱّإ، ٚا٭عُاٍ، ﴾ٗ٘دٵٚٳ﴿َا نإ يـ  ﴾٫ْٖو ٔإايٹ٤ٺ 

 ٚغرلُٖا. 

زٜٓ٘،  ٫ٓٚعٔ دعؿٕط ايكازم: إ ;ضٜس ب٘ ٚدَٗ٘ا ُأ ٫ٟٓٚ عٔ أبٞ ايعاي١ٝ قاٍ: إضٴ
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 َٚعٓاُٖا ٚاسسٷ.... 

ِٸ ٟٞٛٚ عٔ عًضٴٚقس  ...إِا  بٔ أبٞ طايبٺ: ٞٸعٔ... عً :; ؾؿٞ تؿػرل ايجعًيبَا ٜع

  .(155)«...ٚد٘ اهلل: اؿلٸ

 ، ٫ خ٬ف ٗ شيو أبسّا; بٌ ا٫خت٬ف ٗ ايًشاٚ:«اؿلٸ»ٚد٘ اهلل ٖٛ 

ٖٛ: اهلل،  َع٘ ؾ٦ّٝا آخط، ؾٛدس إٔ اؿلٸ ِٜبعٝٓ٘، ٚمل ًٜشٳ فاٖسٷ ٫سٜ اؿلٸ

 ٖٛ اهلل.ؾكاٍ: ٚد٘ اهلل 

َٴ ، ؾٛدس إٔ َا ٜكسض َٓ٘ ٖٛ: زٜٓ٘، ؾكاٍ: ٚد٘ ٓا ٫سٜ َا ٜكسض َٔ اؿلٸإَا

 اهلل زٜٔ اهلل.

ضٜس ب٘ ، ؾٛدس إٔ َا ٜكسض إيٝ٘ ٖٛ: َا ُأأبٛ ايعاي١ٝ ٫سٜ َا ٜكسض إٍ اؿلٸ

 ٚدٗ٘، ؾؿػٻطٙ ب٘.

 

َٻاتٸ ُٸقطٳ١ ؾٹتٓا اٱغ١َٝ٬، بهآؾبعت أ تٓا ٗا ايؿك١ٝٗ ٚايه١َٝ٬، َٛاقـ أ٥

 َج٬ّ:ايتٛسٝس١ٜ; 

١ْ ٗ ٗا، إَاَٝٸٗا أٚ نًٗـ ايتكطٜض َا١ٖٝ ايتٛسٝس ٚايعسٍ. ا٭١َ اٱغ١َٝ٬، د1ًٗ

 ايتٛسٝس ٚايعسٍ.

 ّ.ططز ا٭ٖٚاّ ٚا٭ؾٗاّ عٔ بًٛغٗا إٍ اٱساط١ ٚاٱٕاّ بإًو ايع٬ٓ ـ2

ٌٻ ـ3  .«، ٫ٚ ٜكاؽ بايٓاؽٜسضى باؿٛاؽٸ ٫» ايتكطٜض بإٔ اهلل ععٻ ٚد

ٕٵبإٔ مثط٠ ايتٛسٝس ٖٞ اؾٓٸ تأٜٝس ٚتأنٝس تكطٜض ايٓيبٸ ـ4 س زخًٗا إٛسِّ ١، ٚإ

 بعس دعا٥٘ ع٢ً غ٦ٝات٘.

َٸ ـ5 ـٺ: تعًِٝ ا٭ ايٛاسس  ،اؿُس هلل»١ اٱغ١َٝ٬ إٔ تبسأ ن٬َٗا بتٛسٝسٺ َهاع

 .«ا٭سس

ٛ سٓٝؿ١ ٚنعا ٖصا ايتعًِٝ ٗ قسض ْؿٞ ايعسز١ٜ عٔ ايتٛسٝس. ابٔ سٓبٌ ٚأب ـ6

 ن٬َُٗا ٗ ايعكٝس٠.

َٸ ـ7 بايعًِ ٚايؿهط، ٫ بايػٝـ  ١ اٱغ١َٝ٬ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ايتٛسٝستعًِٝ ا٭

 ٚايؿتو.
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٫ خايل، »٘ ٗ ن٬ّ اهلل: . ٚايتٛغټ«٫ ْؿٞ، ٫ٚ تؿبٝ٘»٘ ٗ ايتٛسٝس: ايتٛغټ ـ8

 .«٫ٚ كًٛم

٫ٚ غرلٙ،  ،خرل إٔ قؿات اهلل ٫ ٖٛا٭ ٜبسٚ إٔ ا٭ؾعطٟ أخص َٔ ايٓلٸ

 ١ اٱضاز٠. ْٚؿػا١ْٝ ايه٬ّ، ٚأظيٝٸ

١ ايتٓعٜ٘ إهاْٞ، ايتكطٜض بايتٓعٜ٘ إهاْٞ، بتعبرلاتٺ كتًؿ١ٺ; ٚبأظيٝٸ ـ9

 .«نإ ٫ٚ َهإ»بتعبرل: 

ٚٸ «أؾعاٍ ايعباز كًٛق١ْ»ايتكطٜض بايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ:  ـ10 ٫ »٘ ؾٝ٘: ٫ّ، ٚبايتٛغټأ

 ثاّْٝا. «٫ تؿٜٛضط ٚبٵدٳ

ايتكطٜض بٓٛط١ٜ ايهػب، َٚكاض١ْ ا٫غتطاع١ يًؿعٌ، ٚتؿػرل اغتطاع١  ـ11

 بايعاز ٚايطاس١ً. اؿازٸ

اغتٓباٙ ايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ َٔ غٛض٠ اؿُس، ٚا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚدٛز اهلل  ـ12

 بٛاغط١ ايتٛسٝس ا٭ؾعايٞ.

ع٢ً بصٍ اؾٗس ٗ  حٸاؿٚٚتؿطٜع١ٝ.  ;: ته١ٜٝٓٛتكػِٝ اٱضاز٠ اٱشل١ٝ إٍ ـ13

 اغتٓباٙ اٱضاز٠ ايجا١ْٝ.

ٞٸ ـ14 ٘، ٫ٚ قدلّا تٳطُػٵ ع ُجا٫ّ إ٫ٓسٳ: ٫ تٳإٔ بعجين... ضغٍٛ اهلل...»: تكطٜض عً

ٜٵ َؿطؾّا إ٫ٓ  .«٘تٳغٛ

َٳ15 ُٸأسسخ عباز٠ عًٞٛ ٔٵـ إٛقـ اؿاغِ ايكاضّ أَاّ  ِٗ تٓا ٗ سٓك: أسسخ أ٥

 عكٛب١ّ دسٜس٠ّ.

آٍ عُطإ: »ٗ آ١ٜ  «اهلل ٫ إي٘ إ٫ٓ»ٚضٚز شنط ايتٛسٝس ايعبازٟ: شنط ؾًػؿ١  ـ16

 تٌ.َطٸ «18

َٸأَاّ ايعامل نًٓايتكطٜض ـ 17 ١ اٱغ١َٝ٬ بكٝت ثابت١ّ ع٢ً ايتٛسٝس ٘ بإٔ ا٭

 ايعبازٟ.

َٸ18 اَٗا ٚأَطا٥ٗا; يسؾاعِٗ عٔ ايتٛسٝس ١ اٱغ١َٝ٬، ٚعٔ سٓهـ ايسؾاع عٔ ا٭

 ايعبازٟ. 

ٕٔسٴبٴعٵٝٳيٹ ٫ٖٔإ﴿: تعاٍـ تؿػرل قٛي٘ 19 ٯَطِٖ إٔ ٜعبسْٚٞ، ٚأزعِٖٛ إٍ  ٫إ»: ﴾ٚ

 .«عبازتٞ
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ُٸ20   ١ ايتٛسٝس ايعبازٟ.ـ بس٤ ايسعا٤ بايك٠٬ ع٢ً قُسٺ ٚآٍ قُسٺ; ٭ِْٗ ق

ش٘ ايبداضٟ: يتأٜٝس ٚايتأنٝس ايعًُٞ يًشسٜح ايٓبٟٛ، ايصٟ قشٻاـ 21

 .«ٓا عٔ غاقٜ٘هؿـ ضبټ»

ٚاٱَػاى ٚعسّ ايه٬ّ ٗ شات اهلل، ٚايتكطٜض بإٔ ـ اٱؾتا٤ بايػهٛت 22

 .«اؿلٸ»ٚد٘ اهلل ٖٛ 
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 إحياء عارشوراء )حمبًَّ(

 (Googleيف حمبِّك البحح جوجن )
 

 

ٞٸٜعتدل اٱ  ٌ َٔ سهٕٛضٕا ُجِّ ;غ١ؾدك١ٝ إغ١َٝ٬ َكسٸ ×َاّ اؿػٌ بٔ عً

ٞٸ ١ إػًٌُ. ؼاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ إهاز غبٌ إكاض١ْ بٌ َا وًُ٘ عٓس نآؾ ٚدساْ

ٌٕٛإػًُ ّٸ ٕ بؿه ٌٕ ،عا ٗ  ×َٔ َؿاِٖٝ سٍٛ ْٗه١ اؿػٌ ،خامٸ ٚايؿٝع١ بؿه

ٚٵض بايًػات  (دٛدٌ)ى ايبشح ٗ قطِّ سٝا٥ٞ ٚبٌ َا ٖٛ َعطٚضٷٖا اٱق٬سٞ ٚاٱزٳ

ٌٸاطت ايهًُات إؿتاس١ٝ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ ٚايؿاضغ١ٝ. يكس أٚٗ ا٭عِٛ َٔ  ٕ اؾ

سٝا٤ ٚايؿعا٥ط ؾهاٍ اٱأى ايبشح دٛدٌ ُشٛضت سٍٛ ايتاضٜذ ٠ٚ إتاس١ ٗ قطٸإازٸ

ٗ  ٚٗط ايبشح نجاؾ١ّأب ايؿعٛب اييت تكّٛ باٱسٝا٤. نُا ػٵٚاخت٬ف اجملايؼ سٳ

ٌ ٝح ؾٖهس ;يًكٝاّ بايٓٗه١ ×َاّ اؿػٌؾطح ايعٛاٌَ ٚا٭غباب اييت زؾعت اٱ

ُٓايجٛض٠ َٚطًب اؿطٸ :َؿَٗٛا َعاؾ١ ايًػ١ ٚإٓٗر  ت١ٜ ايسا٥ط٠ إطنع١ٜ يًٓٗه١. ٚقس 

ٕ ايًػ١ ا٫قط٬س١ٝ ايؿٝع١ٝ أٚاييت تبٌ  ،٠ إػتدطد١ َٔ دٛدٌايصٟ نتبت ب٘ إازٸ

ِ َٚؿاِٖٝ ايٓٗه١ يًسا٥ط٠ ٝٳٗ إَها١ْٝ بٝإ قٹ ٌ عا٥كّاا ٜؿٚهٖٓ ،ٜػًب عًٝٗا

َٸاٱغ٬َٝ ١ٜ اييت ٜهجط ايسضاغ١ َؿّٗٛ اؿطٸ تٵ١ ٚاٱْػا١ْٝ. ٚٗ اـتاّ عاَؾ١ ايعا

ٗ  ٬َّأ ،ٚاختتِ ايبشح بايتٛقٝات ٚا٫قذلاسات ،َٔ غاٜات ايٓٗه١ ططسٗا نػا١ٜٺ

 سٝا٤ عاؾٛضا٤. إ٠ إعطٚن١ سٍٛ ؼػٌ إازٸ

                                           



 

 د والتجديداالجتها 

.ـ َكسٸ1١َ

.ـ قه١ٝ ايبشح2

.ـ َؿه١ً ايبشح3

.Googleى ايبشح دٛدٌ ٛ قطٸـ َا 4ٖ

.ـ ايهًُات إؿتاس١ٝ يًبشح بايًػات ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ ٚايؿاضغ5١ٝ

.ى ايبشح٠ إعطٚن١ ٗ قطٸـ تكِٝٝ إازٸ6

 .ؾهاي٘أـ ؼسٜس سذِ ايؿطاؽ 7ٚ

.Googleى ايبشح دٛد١ٌٜ ٗ قطٸـ َؿّٗٛ اؿطٸ8

 

ض ٗ ؾبه١ إعًَٛات ايعا١ٕٝ ل يٲعاى ايبشح ٖٛ بطْاَر َتدكٸقطٸ

ع٢ً ايهًُات إؿتاس١ٝ. ٚتػتٓس  ٫غتدطاز ايبٝاْات إطًٛب١ بٓا٤ٶ ;ْذلْت()اٱ

تًو ا٭غؼ  أؾٗطَٚٔ  .نات ايبشح ع٢ً أغؼ كتًؿ١ ٗ ع١ًُٝ ايتٓكٝبقطٸ

ِٸايًٛغاضٜتُات اييت ٜعتُسٖا قطٸ عًُا٤ تك١ٝٓ إعًَٛات  ى ايبشح دٛدٌ. ٚقس اٖت

قطى ايبشح  ٌّٚجِّ. 1990ّ شح َٓص ٚٗٛض ايؿبه١ ايعا١ٕٝ عايبنات اَشطٸ

ٛٸٚأنجط قطٸ ٢أضق، 1998ايصٟ ٚٗط ٗ عاّ  ،Googleدٛدٌ  ،ضّانات ايبشح تط

.ٚأنجطٖا اغتدساَّا ،تطٜٛطّاٚأغطعٗا 

نات ايبشح َٔ خ٬ٍ بايػًٛى ايبشجٞ ٕػتدسَٞ قطٸ أبس٣ ايعًُا٤ اٖتُاَّا 

ٚتعتدل َٔ أٚا٥ٌ ٖصٙ  .اييت ٜبشح ؾٝٗا ا٫تايبشج١ٝ ٚاجمل ف ع٢ً اٖتُاَاتِٗايتعطټ

ع٢ً ايػًٛى ايبشجٞ  ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ دطاٖا ؾطٜلٷأاييت ايسضاغ١ ايسضاغات 

ٛٸ ٛٸأٚايصٟ  ،(1)2006ا٫ت ايصن١ٝ ٗ عاّ ٕػتدسَٞ اؾ ايبشح  فا٫تع ٚٗط غع١ ٚتٓ

 ا٫ٖتُاَات ايبشج١ٝ إدتًؿ١ٚٗط ايتكطٜط ايػٟٓٛ ؾٛدٌ أقس ٚ .ٚا٫ٖتُاَات ايبشج١ٝ

ٚ غًب١ ايبشح عٔ أٚ ايذلؾ١ٝٗٝ أنا٫ٖتُاّ بايكهاٜا ايع١ًُٝ  ،يبعض ايسٍٚٚ ،يًُذتُع

َٔ خ٬ٍ  ،ا ٜعهؼ إػت٣ٛ ايجكاٗ ٚا٭خ٬قٞ يبعض ايؿعٛبٖٓ ،ايكهاٜا إاد١ٓ

ز ٕا ٜعهػ٘ غًٛى ٚاٖتُاَات ا٭ؾطا ّاْٚٛط .نات ايبشحاٖتُاَاتٗا ايبشج١ٝ ٗ قطٸ



Google
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ِٸأَط َٔ ٖصا ا٭ أقبضنات ايبشح ع٢ً قطٸ ا٫ٖتُاَات اييت تٛيٝٗا ايؿطنات  ٖ

إدتًؿ١ يتطٜٛط ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ اييت َٔ خ٬شلا تػتطٝع تٛدٝ٘ إػتدسٌَ 

ايتأثرل ع٢ً غًٛى  فاٌٍ ّٚجِّ .ٚايت٬عب بطغباتِٗ ٚاػاٖاتِٗ ،نات ايبشححملطٸ

ٚتعٌُ  ،ٗ فاٍ ايسضاغات ايٓؿػ١ٝ ا٫تِٖ اجملأشح بنات ايَػتدسَٞ قطٸ

  .ّاٚػاضٜ ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ عجّٝاع٢ً  ًَٛاتنات ايبشح َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إعقطٸ

ُٸ ّاْٚٛط ُٸأنات ايبشح ع٢ً َػتدسَٝٗا قطٸ يتأثرل١ٝ ايؿا٥ك١ يٮٖ  ّانش٢ َٗ

ْات ايٓتا٥ر ٚأؾهٌ ايبٝا أؾهٌتكسِٜ  ٱَها١ْٝباع٘ ر اي٬ظّ اتٸٗتطٜٛط ا٫ٖتُاّ بإٓ

ايصٟ  ،Google ى ايبشح دٛدٌٕػتدسَٞ قطٸ ا٫ت٢ اجملغ١َٝ٬ ٗ ؾتٸيًكهاٜا اٱ

 إٍ َا . ٚاغتٓازّاغ١َٝ٬ ايطا١ٖٓايكهاٜا اٱب ايتعطٜـِٖ ايٓٛاؾص ايتك١ٝٓ ٗ أَٔ  سٸعٳٜٴ

ُٸ نات ايبشح ٗ ايهؿـ عٔ ايبٝاْات ٚإعاضف نإ اٖتُاّ ٖصٙ ١ٝ قطٸتبٌ َٔ أٖ

ُٸ سٝا٤ إعٔ قه١ٝ  Googleى ايبشح دٛدٌ ٜكطازٙ قطٸ اايسضاغ١ ايهؿـ ع

سساخ أَٔ خ٬ٍ  ،ٚايطغا٥ٌ اييت ؼتٜٛٗا ،ٗ زٚاؾعٗا ٚتأثرلٖا ع٢ً اجملتُع ،عاؾٛضا٤

 غ١. ايصنط٣ َٚؿاُٖٝٗا إدتًؿ١ ٚؾدٛقٗا إكسٸ

 
 

 ؾٗٞ أٜهّا ،شات سهٛض َطنعٟ ٗ ٚدسإ إػًٌُ ×َاّ اؿػٌْٗه١ اٱ

 .ْػاْٞإ سٺعٵشات بٴ ١ْقهٝٸ عت َٔ ؾعاضاتٺَؾست َٚا ضٳطٳَطَا  ٗ

تؿتٌُ ع٢ً ا٭َٛض ايتاي١ٝ: سٖا اٱغ٬َٞ ٖٞ ْٗه١ْعٵؾؿٞ بٴ

س ايػٝاغٞ عٵٗ ايبٴ |عٔ َٓٗر ايٓيبٸ ١ َٔ امطافٺَٸأـ اق٬ح َا اعذل٣ ا٭

 .ٚا٭خ٬قٞ ٚا٫دتُاعٞ

.ْكاف١ َٔ خ٬ٍ إعاز٠ َعاٜرل ايعسٍ ٚاٱَٸَط ا٭أَعاؾ١ ب ـ 

.اغتؿطا٤ ايجكاؾ١ ايٓؿع١ٝ ٚا٫ْتٗاظ١ٜ تٳبٹعاتِ ٚإباز٨ َٔ ٝٳق٬ح ايكٹإـ  ز

َٕ ز ـ٬قِٗ  ١ٺنُطدعٝٸ ،غ٠ٛ يًُػًٌٌُ ا٭ع٢ً ٚايكس٠ٚ ٚا٭جٳـ إضغا٤ ِٛشز ا

 .َٔ أٚناعِٗ ايطا١ٖٓ

.قٌٝ َٚٓٗذ٘ ايكشٝض َٓبع٘ ا٭إٍضداع ايسٜٔ إـ  ٖـ

ُٸأَاّ اؿػٌ ١ اٱْػاْٞ ؾكهٝس اٱعٵٚأَا ٗ ايبٴ  ،١ضغت قٛاعس إْػا١ْٝ َٗ



 

 د والتجديداالجتها 

 َٓٗا:

.٘ ٗ ايٛدٛز سطٸّاْػإ ٚسٓكأـ نطا١َ اٱ

.ْػإ ٗ ايتعبرل ٚايعكٝس٠ ٚإؿاضن١ ٗ قٓاع١ اجملتُعب ـ سكٛم اٱ

ؾٗٛ قطٜٔ غ١َ٬ سٝات٘  ،س إعٟٓٛ يٲْػإعٵز ـ ايتأنٝس ع٢ً غ١َ٬ ايبٴ

ؿٝا٠ ايهط١ّ. ١ ا٭خط٣ َٔ َٝعإ اٚايهٓؿ، إعاؾ١ٝ

س عًٝٗا ايؿطط٠ ٚن٪ٚت ،١ إػًٌُؿل عًٝٗا نآؾأع٬ٙ ٜتٸ إيٝٗاايٓكاٙ إؿاض 

 سٝا٤ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايؿٝع١ بايسضد١ ا٭ٍٚ.ضات يٲٌ َدلٸٖٚٞ ُجِّ ،اٱْػا١ْٝ ايػ١ًُٝ

 
 

:ْاٍ َؿه١ً ايبشح ٗ ا٭َٛض ايتاي١ٝإّهٔ 

 ى ايبشح دٛد١ٌ ٚاٱع١َٝ٬ اييت ٜطقسٖا قطٸ٠ ايعًُٝأـ ٌٖ تعهؼ إازٸ

Google َٕٚتؿػِّ ،سٝا٤ضات اٱَدلٸ ِٖ خاضز ايسا٥ط٠ ايؿٝع١ٝ إؿّٗٛ ٚايؿعا٥ط اييت  ٔٵط 

؟سٝا٤ٜػتٓس عًٝٗا اٱ

ُٸب ـ ٌٖ ٜأخص إكٌُٝ ع٢ً إسٝا٤ قطٻ ِ ٝٳ١ٝ تٛنٝض ٖصٙ ايكٹّ بٓٛط ا٫عتباض أٖ

َٔ  ،سٝا٤اي١ٝ ٚاـطاب١ اييت تُٗٝٔ ع٢ً ٖصا اٱٚتٛنٝض ا٭غايٝب ا٫ستؿ ،ٚإباز٨

 ؟ثاضٖا ْٚتا٥ر تطبٝكٗاآخ٬ٍ 

ى ايبشح ٠ ايع١ًُٝ ٚاٱع١َٝ٬ ٗ قطٸز ـ قاٚي١ ضقس ٚؼسٜس طبٝع١ إازٸ

احملتؿًٕٛ ايط٥ٝػٕٝٛ ـ  ٚؼسٜس سذِ ايؿطاؽ َا بٌ َا ٜؿذلن٘ ايؿٝع١ ،Googleدٛدٌ 

ٌ:بٳع عًٝ٘ َٔ قٹ٬ي٬ٓط ٚبٌ َا ٖٛ َتاحٷ ـ باٱسٝا٤

أٚي٦و ايصٜٔ ٜكطٕٓٛ ٗ أدعا٤ َٔ ايعامل ٫ ٜعٝـ  ٫ غٝٻُاٚ ،١ايػٓٸ ٞـ َػًُ

ايؿٝع١ َعِٗ.

. ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ايعامل اٱغ٬ٌَٞـ إػٝشٝ

ع٬ّ سٝا٤ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ اٱايصٟ ٜػتكبٌ ضغا٥ٌ اٱ ،ـ ايعامل ايػطبٞ ٚايؿطقٞ

 ّٛ ب٘ ايؿٝع١ َٔ َطاغِ ٗ ٖصٙ ايبًسإ. َٚا ٜك ،ْذلْتَٚٔ خ٬ٍ اٱ ،ايؿها١ٝ٥

 
Google

ػت عاّ اييت تأغٻ ،Googleنات ايبشح ايتابع١ يؿطن١ دٛدٌ ِٖ قطٸأأسس 
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 4.5 ى ايبشح َا ٜكاضبٌ ٫ضٟ بٝر ٚغرلدٞ بطٜٔ. ٚهطٟ ع٢ً قطٸبٳَٔ قٹ ،1998

ٝب ايبشح َا ٜعطف بايبشح ايؿاٌَ يػ١. َٚٔ أغاي 149 ـّٚهٔ ايبشح ب ،ًَٝاض عح

(universal search)، ٚايكٛض ٚايؿٝسٜٛ.  ٚايصٟ ٜؿٌُ ايسَر ٗ ْتا٥ر ايبشح بٌ ايٓلٸ 

 
 

 

- The facts and factors for celebrating Ashura 

 اؿكا٥ل ٚايعٛاٌَ ي٬ستؿاٍ بعاؾٛضا٤ 
- Significances of Immam Hussein martyrdom 

  ×َاّ اؿػٌز٫٫ت ع٢ً ؾٗاز٠ اٱ
- Values and morals of Immam Hussein 

  ×َاّ اؿػٌِ َٚباز٨ اٱٝٳقٹ
- Messages from commemorating Ashura 

 ضغا٥ٌ َٔ شنط٣ إسٝا٤ عاؾٛضا٤

 
 

 .سٝا٤ عاؾٛضا٤س اٱْػاْٞ ٱعٵـ ايبٴ

 .غِ إسٝا٤ عاؾٛضا٤ـ ضغا٥ٌ َٔ َطا

 .ـ ؾعا٥ط عاؾٛضا٤ َٚؿَٗٛٗا

 

ٌ ايًػ١ ُٚجِّ ،ؾػاْػتإأغٝا ايكػط٣ ٚآ٭غًب زٍٚ  ّٸايًػ١ ايؿاضغ١ٝ ايًػ١ ا٭ سٸعٳتٴ

 ّاعًُٝٸ ايجا١ْٝ ٗ بانػتإ ٚبعض ايؿعٛب ٗ اشلٓس. ٚؼتهٔ ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ َرلاثّا

ٝٸأٚ ُٸ ٌ َكسضّاُا ُجِّيهجرل َٔ ٖصٙ ايؿعٛب. ن ّازب  ،غٝا ايكػط٣آيتجكٝـ ؾعٛب  ّاَٗ

َٕ تٵاييت عاْٳ  . (2)تٞاإ ؾذل٠ ا٫ؼاز ايػٛؾٝبٸإل ايجكاٗ شٵَٔ ع١ًُٝ ا

 .)زضٚؽ َٔ َطاغِ عاؾٛضا٤(أظ َطاغِ عاؾٛضا٤ ـ زضغٗاٟ 

 .سٝا٤ عاؾٛضا٤(إِ ٝٳ)قٹإسٝا٤ عاؾٛضا٤ ضظؾٗاٟ أـ 

 .(؟َاّ اؿػٌٱ)ٕاشا ْٗض اإَاّ سػٌ ْٗهت نطز؟  ـ 
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٭غًب ايهًُات إؿتاس١ٝ  Googleى ايبشح دٛدٌ أٚٗطت ايٓتا٥ر ٗ قطٸ

 ٚإٛاقع ايتاي١ٝ: إػتدس١َ إٛازٻ

 

 

ِٸأَٔ   Wikipediaَٛغٛع١ ايٜٛهٝبٝسٜا سٸعٳتٴ ٖ ِّ ز ايكاض٨ إطادع اييت تع

٠ إعطٚن١ يعاؾٛضا٤ ع إازٸٚتتُٝٻ .سٝا٤ عاؾٛضا٤إباسح بإعًَٛات ا٭غاغ١ٝ سٍٛ ٚاي

ٛټ ٠ ع٢ً اؾاْب ايتاضىٞ ٌُ إازٸتسٝح تؿ ،ع ٗ تػط١ٝ إسٝا٤ إٓاغب١بايؿُٛي١ٝ ٚايتٓ

ٍ إٍ اٱؾاض٠ إباٱناؾ١  ،ؾهاٍ اجملايؼأسٝا٤ ٚٚأْٛاع اٱ ،×ؿطن١ اؿػٌ

ا٫عتُاز  َٔ خ٬ٍ اغتعطاض إكازض اييت متٸٚ .ٗ اجملايؼ زب اؿػٝين ايصٟ ٜٓؿسا٭

ٕ لس ايًػ١ ايػايب١ ع٢ً أب ذٳْٗا َكازض ؾٝع١ٝ بايسضد١ ا٭غاؽ، ؾ٬ عٳأعًٝٗا يٛسٜ 

ٚؾٝٗا ايهجرل َٔ ايطَع١ٜ ٚا٫قط٬سات ايؿٝع١ٝ  ،٠ إهتٛب١ شات طبٝع١ تكسٜؼإازٸ

 ايساضد١ ٗ ايتعبرل عٔ إٓاغب١.

 
 

َٚا ّاضؽ  ،ًك٢ ٗ اجملايؼ َٔ سسٜحٺَٚا ٜٴ ،ٚقـ يًُذايؼ ١٦ٖٝٚ اٱسٝا٤

ط ٚايؿعا٥ط اييت ٜعبِّ ،سٝا٤ ٗ زٍٚ ايعامل إدتًؿ١َٔ ؾعا٥ط. نُا ٜؿٌُ ؾهٌ اٱ

 احملتؿًٕٛ َٔ خ٬شلا عٔ ٖصٙ إٓاغب١.

 
 

َاّ ض ٚتؿطح قٝاّ اٱى ايبشح اييت تدلِّطٸٗ إٛاز إكطاز٠ ٗ ق ٖٓاى نجاؾ١ْ

ٚخطب٘ إدتًؿ١  ،ّٜٛ عاؾٛضا٤ ×َاّ اؿػٌٚتؿٌُ ٖصٙ إٛاز خطب١ اٱ .×اؿػٌ

ٞٸٚاٱ ÷ـطب ظٜٓب ٍ تط١ْٺإباٱناؾ١  ،يكاٖا ٗ خ٬ٍ سطنت٘أاييت  بٔ  َاّ عً

ضاتٗا غبابٗا َٚدلٸأض ايجٛض٠ َٚٔ إكا٫ت تٛنِّ . ّٚهٔ ٬َس١ٛ نِٛ×اؿػٌ

ض ٗ غ١َ٬ قطاض ٚايكطا٤ات إػتكب١ًٝ اييت ٜػتٓس عًٝٗا نُدلٸ، ايؿطع١ٝ ٚايتاضى١ٝ

٫ ؽًٛ َٔ اـً٘ بٌ َؿاِٖٝ غطب١ٝ عٔ  ٜ ٗ ٖصٙ إكا٫ت قطا٤اتٷايكٝاّ. ٬ٜٚسٳ
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ٖا ىًل ايهجرل َٔ ا٫يتباؽ  ،ؾهاٍ ايٓٛاّ ايعازٍ ٚغرلٙأْػإ ١ٜٚ ٚسكٛم اٱاؿطٸ

عٔ إؿاِٖٝ  ×َاّ اؿػٌٌ إؿاِٖٝ اٱغ١َٝ٬ اييت أضازٖا اٱعٓس ايكاض٨ عٔ ؾه

ٌٸ  ى ايبشح دٛدٌَٔ أبطظ َا ٜٛٗطٙ قطٸ ايػطب١ٝ ايطا٥ذ١ ٗ اـطاب ايجكاٗ ايّٝٛ. ٚيع

Google ٠ إعطٚن١ عٔ َؿطٚعبايًػ١ اٱلًٝع١ٜ نجاؾ١ إازٸwhoishussain.org  (ٔٵَٳ 

هُع بٌ إؿاضٜع ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱع١َٝ٬ يًتعطٜـ  ٖٚٛ َؿطٚعٷ ،(؟ٖٛ اؿػٌ

 َاّ اؿػٌ ٗ بطٜطاْٝا ٚأَطٜها. بؿدك١ٝ اٱ

 

َٚٔ  .ايُٓ٘ ايػايب يًكٛض إكطاز٠ ٗ دٛدٌ ٖٞ قٛض َٛانب ايععا٤

ُټ أنجطٖا اْتؿاضّا عات ايبؿط١ٜ ايهجٝؿ١ ٗ نطب٤٬ ايًطِ ٚايتطبرل ٚايػ٬غٌ ٚايتذ

ٞ دسضإ ؾهاٍ ايًٛسات ٚايعباضات اييت تػٓطأٍ إباٱناؾ١  ،ٚايبًسإ إدتًؿ١

 اجملايؼ اؿػ١ٝٓٝ. 

َٔ  تٵتبٳبايسضد١ ا٭غاؽ ُن Googleى ايبشح دٛدٌ ٠ إٓتعع١ َٔ قطٸإازٸ

ّٸ ،ؾٝع١ ابٺٌ نتٸبٳقٹ يًُاز٠  ٜٚػًب عًٝٗا ايطابع ا٫قط٬سٞ ايؿٝعٞ. ايطابع ايعا

َا اـطاب ايبٝين َع أٚ ،إعطٚن١ تكع ٗ زا٥ط٠ اـطاب إػًل بٌ ايؿٝعٞ ٚايؿٝعٞ

٫ٌٕ تتٻٚ ،ِٷٗٳبٵَٴ ٚ اـطاب َع غرل إػًٌُ ؾٗٛ خطابٷأ١ ايػٓٸ نبرل  هض َٓ٘ بؿه

ٌٸضات َٔ ٖصا اٱا٭غطاض ٚا٭ٖساف ٚإدلٸ ّٸ سٝا٤ ايسا٥ِ ٗ ن ٚأغباب اٱقطاض  ،عا

 ًٜتعّ بٗا ايؿٝع١. سٝا٤ نؿعرل٠ٺع٢ً َػأي١ اٱ

 ٠ إعطٚن١ بايٓػب١ ـاضز ايسا٥ط٠ ايؿٝع١ٝ ٜؿٛبٗا ايتايٞ:إازٸ

تبت بٗا يًػ١ اييت ُنَٔ سٝح طبٝع١ ا ،خطأـ ايٓكل ايٛانض ٗ كاطب١ اٯ

ِ ٝٳا هعٌ ؾِٗ ٚإزضاى ايكٹٖٓ ،ٚاييت ٜػًب عًٝٗا إكطًض ايؿٝعٞ ايساخًٞ ،٠إازٸ

 . ضٷسٝا٤ تٛنٝشٗا يٰخط َتعصِّطاز َٔ خ٬ٍ اٱٚإباز٨ اييت ٜٴ

ايػا٥ب عٔ ايسا٥ط٠  ،ٗ ايٛقـ ايصاتٞ ب ـ ٜعاْٞ اـطاب ايؿٝعٞ َٔ اغتػطإم

َٳ ا هعً٘ َعع٫ّٖٚٓ ،احملٝط١  ،سٝا٬٤ع ع٢ً زٚاؾع ٖصا اٱا٫ٓطبٜطغب  ٔٵعٔ اٖتُاّ 

ٝٸ  إع١َٝ٬.  ٠ٺ٘ ايؿها٥ٝات ايؿٝع١ٝ َٔ َازٸَا تبجٸ ٗ ّانُا ٖٛ اؿاٍ ايصٟ ْؿاٖسٙ دً

ع ع٢ً تذلٖن  Googleى ايبشح دٛد٠ٌ اييت ٜهؿـ عٓٗا قطٸز ـ ْٛع إازٸ
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ع٢ً  َػتؿٝهّا ايتش١ًًٝٝ تطنٝعّا ٌ إٛازٸ٠ ايتاضى١ٝ ٚاؿسٜح ٚايطٚاٜات. ُٚجِّإازٸ

ضات ايجٛض٠ تتُطنع ٕ َدلٸأع ايتشًٌٝ ع٢ً ٜٚطٚن ،ايتشًٌٝ ايػٝاغٞ يًجٛض٠ اؿػ١ٝٓٝ

ٚإعاز٠  ،ٚإعطا٤ اؿكٛم ،ٜاتٚإؾاع١ اؿطٸ ،١ َٔ ْرل ايطاغ١ٝ ٜعٜسَٸسٍٛ ؼطٜط ا٭

 ٕ. َٜٛٛٸاييت عٌُ ع٢ً ؼطٜؿ٘ ا٭ ،١َٸُٞ يٮٝٳس ايكٹعٵٚإق٬ح ايبٴ ،تٛظٜع ايجط٠ٚ

 

 

ى ايبشح دٛدٌ ٠ إكطاز٠ ٗ قطٸَا ٖٞ ايؿطاغات اييت تعاْٞ َٓٗا إازٸ

Google ؟ع٢ً ن٤ٛ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ 

  ؟أـ ٕاشا مٝٞ عاؾٛضا٤

  .سٝا٤ ٚتأثرلات٘ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايػًٛن١ٝـ ق١ُٝ اٱ1

  .س إعٟٓٛ ٚايٓؿػٞعٵسٝا٤ ٗ ايبٴـ ضغا٥ٌ اٱ2

٭غط٠ ٚاجملتُع )ػاضب، ٗ اِ ايذلب١ٜٛ ٚايع٬قات ٝٳـ أبعاز اٱسٝا٤ ع٢ً ايكٹ3

 .زضاغات، إسكا٤ات(

ِٸأَٔ  ى ٠ إكطاز٠ ٗ قطٸضقسٖا ٗ إازٸ ايؿطاغات ا٭غاغ١ٝ اييت متٸ ٖ

 ٖٞ:  Googleايبشح دٛدٌ 

ٛٸ أٚأـ ْسض٠  س عٵض اجملتُع ٗ ايبٴعسّ ٚدٛز إؾاضات ٫ْعهاؽ اٱسٝا٤ ع٢ً تط

ٚ زضاغات َٝسا١ْٝ تعتُس ا٭ضقاّ أؼ١ًًٝٝ  َٔ زضاغاتٺ ،إسْٞ ٚايعًُٞ ٚاـسَٞ

 سكا٥ٞ.ٚايتشًٌٝ اٱ

َٓٗذٞ ٚانض إعامل ٜأخص بٓٛط ا٫عتباض اـطاب  ب ـ نعـ ٚدٛز خطابٺ

ّٸاٱ ٖساف يٓكٌ إؿاِٖٝ ٚايػاٜات ٚا٭ ;١أٟ خاضز ايسا٥ط٠ ايؿٝع١ٝ اـاقٸ ،ْػاْٞ ايعا

ٞٸإ ؼ بٗا نُؿطٕٚعايتًبټ ٓبػٞاييت ٜ، ك١ بايٓٗه١عًِٚ إتٝٳٚايكٹ ٞٸٝٳقٹ ْػاْ ٌ ضٚح ّجِّ ُ

ـ ٗ اـطاب إطقٛز ٖٛ خطاب اؿطن١ اؿػ١ٝٓٝ اٱْػا١ْٝ. ايػايب إ٪غٹ

 ،غٝاغٞ ثٛضٟ اْك٬بٞ سٺعٵٗ بٴ ×ٜعٌُ ع٢ً سكط ْٗه١ اؿػٌ ،أٜسٜٛيٛدٞ

َٸق٬ح ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ٚقإٚؼذِٝ ايٓٗه١ ٗ زا٥ط٠  ١. ٜٚػٝب ٬سٝات٘ ٚع٬قت٘ با٭

ٌٕ ل َٔ ٚايتدًٗ ،ٖٚٛ اٱق٬ح ايصاتٞ، قٛض ٗ ْٗه١ اؿػٌ ِٸأٖقاضر  بؿه

 ض َٔ بطاثٔ ايؿٝطإ. ٚايتشطټ ،كاتٗا ايس١ْٜٛٝاضتباطات ايٓؿؼ ٚتعًٗ
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ٗ  ×ٕ اؿػٌأاب ع٢ً ز ـ اضتهاظ أغًب ايتش٬ًٝت اييت ٜػٛقٗا ايهتٸ

ٌٕ ٟٸ سطنت٘ اعتُس ٚبؿه  ٚإطايب١ بٗا ندطابٺ ،١ٜإط٬م َؿّٗٛ اؿطٸ قٛض

 ،١ٜس ا٭خ٬قٞ ٚايعطؾاْٞ ٕؿّٗٛ اؿطٸعٵَع اغؿاٍ ايبٴ ،أغاغٞ ٗ اٱق٬ح ايػٝاغٞ

ٟٸ نُٕٓٗر اييت  ،سٝا١ٝ٥ اٱْػا١ْٝيٮبعاز إع١ٜٛٓ اٱ ٜعتُسٙ اٱغ٬ّ نُعٝإض تطبٛ

ِ إؿذلى ٭غًب ا٭زٜإ ٜهُٔ ٕ ايكاغأب عًُّا ،١ٜ ٚاؿٝٛا١ْٝك٘ َٔ ايع٥٬ل إازٸؽًٚ

 ١ٜ. س إعٟٓٛ يًشطٸعٵٗ ايبٴ

 

Google 

 (،١ٜاؿطٸ)َكطًض  Googleى ايبشح دٛدٌ ٠ اييت ٜعطنٗا قطٸغًب إازٸأ

ٚتطبٝكات٘  ،بعازٙ ايؿًػؿ١ٝأٚ ،ٗ َؿَٗٛ٘ ا٫قط٬سٞ ػِ بعسّ ٚنٕٛحايصٟ ٜتٸ

ِٸغًب ا٭ا٫دتُاع١ٝ. ا٭ ِّ ع ٚنباب١ٝ ٗ  ٘ٺًِدٌ شلصا إكطًض ٜعإْٛ َٔ خٳَٔ إط

َٕٖٓ ،تٛٚٝـ إكطًض ١ٜ. ٌ مٛ ايتٛٚٝـ ايًٝدلايٞ يًشطٸٝٵا هعًِٗ ؾسٜسٟ ا

ٚع٢ً إثط اؿطن١ اٱق٬س١ٝ اييت قازٖا  ،ٗ ايكطٕ ايػابع عؿط

ٝٻ ،(4)اي١َٝكطًض ايًٝدل (3)ط ايػطبٞ دٕٛ يٛى، ططح إؿٚهٕايدلٚتػتاْتٝٛ ٔ )إٔ سٝح ب

داش ايكطاضات ٚإَها١ْٝ اتٸ ،ى نُٔ ايكٛاٌْ ايطبٝع١ٜ١ٝ ايها١ًَ ٖٞ ايتشطټاؿطٸ

ٕ ٜطًب أٚزٕٚ  ،ْػإٚنُا ٜطٜس اٱ ،زٕٚ قٝٛزٺ ،ايؿدك١ٝ ٚايكطاضات بؿإٔ إًه١ٝ

 (.َٔ أسسٺ ْػإ اؿلٸٖصا اٱ

ٌٸٕ إ) :ايكا١ً٥ ١ٜ١ ع٢ً ايؿهط٠ ايدلٚتػتاْتٝٚتعتُس اؿطٸ ٛٸ ؾطزٺ ع٢ً ن ٟ إٔ ٜػ

س ايًٝدلايٞ ٖٛ تعايٞ عٵ١ٜ ٗ ايبٴاؿطٸ :١(. خ٬ق١ ايكٍٛأَٛضٙ َع اهلل بططٜكت٘ اـاقٸ

 . (5)ضٖا َٔ إطدع١ٝ ايس١ٜٝٓٚؼطټ ،ايؿطزا١ْٝ

 :ؾُٝهٔ ايٓٛط يًُؿّٗٛ ٗ داْبٌ ×َاّ اؿػ٢ٌ ٗ ْٗه١ اٱٚأَا َا ٜتذًٓ

ٌ تعين بٓا٤ ايصات عدل ايتعن١ٝ ٚايتطٗرل َٔ أٖٛا٥٘ ١ٜ ٗ ا٭قض. ؾاؿطٸٚايتشطټ ;١ٜاؿطٸ

س٠ با٭ٖٛا٤ ٚايؿٗٛات ٫ تٓؿع ٚع٥٬ك٘ ايٓؿػ١ٝ ٚاضتباطات٘ ايصات١ٝ. ؾايصات إكٝٸ

 ٍ قٝسٺإ س٠ تٓتكٌ َٔ قٝسٺؾايٓؿؼ إكٝٸ ،ْػإ َٔ قٝٛزٙ اـاضد١ٝض اٱايؿعاضات ٗ ؼطټ

َٔ ا٫ْعتام َٔ ْؿػ٘  سٻبٴ ضدٞ ٫ْػإ ٗ ٚاقع٘ اـاض اٱٗ اـاضز. ٚنٞ ٜتشطٻ

شاتٞ ٗ اـ٬م  سٺعٵ١ٜ نبٴ٢ َؿّٗٛ اؿطِّٛا٥٘ بايتعن١ٝ ٚايتطٗرل ايصاتٞ. ٖٚٓا ٜتذًٓأٖٚ
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ٚطػٝإ ٚغرلٙ  َٔ اغتبسازٺ ،ض ٗ ػاٚظ ايكٝٛز اـاضد١ٝٚايتشطټ ،َٔ ايع٥٬ل ايٓؿػ١ٝ

ِّ َا أؾاض ي٘  ٗ ٢ ٚانشّاض ٚايتشطٜط ٜتذًٓقات ٗ اٱق٬ح ا٫دتُاعٞ. ايتشطټَٔ إع

 إٍضدعٓا َٔ اؾٗاز ا٭قػط » :|ع٢ً سسٜح ايٓيبٸ َعتُسّا ،د٬ٍ ايسٜٔ ايطَٚٞ

ٚٸ ،بطاٍأٜٗا ا٭» :، ٚتطْت٘«اؾٗاز ا٭ندل ٚيهٔ  ،اـاضدٞ يكس قهٝٓا ع٢ً ايعس

ٚٸ يسٸأايعسٚ ايساخًٞ ٖٛ  َٕٝٳباؿٹ يٝؼ ٖهّٓا ا٭عسا٤، ايكها٤ ع٢ً ٖصا ايعس  ،طِهٌ ٚا

ايبطٌ يٝؼ شاى . تبتًع ايبشاض ٫ٚ تطؿأ ،ناٯؾ١ ،ِ ْٚرلاْٗاٌ ٖصٙ ايٓؿؼ نذٗٓٻب

 .(6)«ِا ايبطٌ ايصٟ ٜهػط طػٝإ ْؿػ٘إٚ ،ايصٟ ٜهػط ايكؿٛف

ل عٓسَا تهػط قٝٛز ايٓؿؼ ُٖٚٝٓتٗا ع٢ً ٚتتشٖك ،١ٜ تبسأ َٔ ايساخٌؾاؿطِّ

ٌټ ٌٸأ٭ْ٘  ;ضٷٛ ؼطټك٘ إط٤ ٗ اـاضز َٖا وٚك ايطٚح ٚاؾػس. عٓس شيو ن  ّٜاؼسِّ ق

َا ٜٛادٗ٘ َٔ سٌٝ ايٓؿؼ ٚٚغٛاغٗا. ٖٚهصا نػب  ٚأغٌٗ ٗ ايػًب١ عًٝ٘ قٝاغّا

ُٸ٭ْ٘ عبٻ ;«سطاضأبٛ ا٭»يكب  ×َاّ اؿػٌاٱ  ،ايس١ْٜٛٝ تكا١ ا٫ْعتام َٔ إتعًٓط عٔ ق

ّ قسٻ سٝح ،شيو ٗ عطق١ نطب٤٬ ٚقس ػ٢ًٓ ،سطاضس ا٭ؾأقبض غٝٸ ،ٚباع ْؿػ٘ هلل

ٌٻ ٚأغ٢ً َا ًّو هلل ععٻ ععٸأ ٌٷ تٵٞ ٚايؿٗٛز )عُٝٳٖٚٛ ٗ عامل ايتذًٓ ،نٝـ ٫ ،ٚد  ع

 .(7)؟!(٫ تطاى عًٝٗا ضقٝبّا

ِ ٝٳسٍٛ قٹ Googleى ايبشح دٛدٌ ع ايصٟ متٸ ٬َسٛت٘ ٗ قطٸسٵيطأب ايكٻ

َكايٓا اقتباغٗا َٔ  سٝا٤ عاؾٛضا٤ ّهٔ ايتأنٝس ع٢ً ايتٛقٝات اييت متٸإَٚؿاِٖٝ 

أنجط  ٠ٺدٌ تكسِٜ َازٸأٚشيو َٔ  ;ٚإٓؿٛض ٗ قشٝؿ١ ايٛغ٘ ايبشط١ٜٝٓ ،ايػابل

 ٝا٤ عاؾٛضا٤:إسٍ استٝاز ايباسح سٍٛ إٚأقطب  ،ٚعُكّا قاي١ّأ

ُٕ تطاخ ايٓٗه١ اؿػ١ٝٓٝ عاد١ٺ» تاح َٔ إٍ إعاز٠ تأقٌٝ َٚطادع١ ٗ ن٤ٛ ا

 .«١ٜ إعاقط٠إٓاٖر ايع١ًُٝ ٚايٛغا٥ٌ ايبشج١ٝ ٚإساضؽ ايؿهط

 :(8)َا ؼتاد٘ َٔ ايتكشٝض ٚايتكٜٛبّٚٚهٔ اغتعطاض ٖصٙ إٓاٖر 

 

ٛٸ  ،١ ٚايتؿك٫ٌٝت ٚإٛغٛعات ايتاضى١ٝ أسساخ ٖصٙ ايٓٗه١ بايسٓقضقست إط

خٕٛ ٚقس أؾطز إ٪ضِّ (.يًُػعٛزٟ)ثرل َٚطٚز ايصٖب نُا دا٤ ٗ تاضٜذ ايطدلٟ ٚابٔ ا٭

َٚكتٌ ابٔ  ،كٓـ ايؿٗرل َجٌ: َكتٌ أبٛ ،١ً أطًكٛا عًٝٗا )إكتٌ(كٸؿات َؿَ٪ٓي
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ض اؿٟٝٛ يطقس ٖصٙ ايهتب ؿازث١ نطب٤٬ ٚٵضغِ ايسٻٚخٌ. ثرل، ٚغرلِٖ َٔ إ٪ضِّا٭

ٚؾاب٘ ايعؿ١ٜٛ ٗ ايتسقٝل ٚايتٓكٝض يًطٚا١ٜ  ،عا٢ْ ٖصا ايطقس ايهجرل َٔ اـًٌ

خ عٔ ا٭سساخ ايسقٝك١ ٚايتؿك١ًٝٝ، اييت تتشسٻ تًو ٫ غٝٻُاٚ ،ايتاضى١ٝ غرل ايسقٝك١

إٍ إعٜس  ٚٗاض دٛاْبٗا اٱْػا١ْٝ. إٓٗر ايتاضىٞ عاد١ٺٱ زقٝكّا ٌ ايٓٗه١ ؼ٬ًّٝؼًٚٚ

ُٸتاضى١ٝ سٝٸ ٠َّٔ ايتٓكٝض ٚايتشكٝل باعتباضٙ َازٸ  ،١ ٗ َعطؾ١ ٖصٙ ايٓٗه١١ َٚٗ

ٗٗا إٓش٢ ايعًُٞ ايتشكٝكٞ. ب ع٢ً تٛدټاييت ٜػً ،ط٠ٌ ا٭دٝاٍ إتأخِّبٳَٔ قٹ خكٛقّا

ٌّ ٗ تٓهٝب ٚػؿٝـ َٓابع اـطبا٤  ٚإعاز٠ ايٓٛط ٗ ايطٚا١ٜ ايتاضى١ٝ نطٚض

ٚٚ ،ٌايؿعبٝٸ ٝٸ ايطَع١ٜؿٕٛ ايصٜٔ ٜٛ َٔ  ،ز١٠ اجملطٸ١ ٚايطثا٥ٝٸٗ ٖصٙ ا٭سساخ ٗ ايبها٥

ٌٕ ٞٸ زٕٚ ؼًٝ تاضىٞ أقٌٝ  غٝؼ َٕٓٗرٞ إٓاٖر ايع١ًُٝ ٗ تأَتٛاظٕ شلا. إٕ تبٓٸ عًُ

ُٸَٚتذسِّ يتعطٜؿ٘  ،ٚدٗٗا اٱْػاْٞ ٫ غٝٻُا ،١ٝ ٗ تأقٌٝ ٖصٙ ايٓٗه١ز غا١ٜ ٗ ا٭ٖ

ٌٸ ايصٟ ٜعهػ٘ ايػب٘  ،ـؿ١ يًُٛقـ اٱْػاْٞ ا٭قٌٝاجملتُعات ايبؿط١ٜ إتعٚط يه

 ايؿٗٝس ٗ ْٗهت٘.

 

ٖٚ ;ػ١ٝٓٝ َٔ إٓاٖر اؿسٜج١إٓٗر ايػٝاغٞ ٗ زضاغ١ ايٓٗه١ اؿ سٸعٳٜٴ ـ إش تٛ

سٖا ايػٝاغٞ ٗ ظَٓٗا ٱٚٗاض بٴعٵ ;أزٚات إؿاِٖٝ ايػٝاغ١ٝ ٗ ؼًٌٝ ايٓٗه١ اؿػ١ٝٓٝ

ـُبٳٚايسضٚؽ ٚايعٹ، ٚا٭ظَإ إتعاقب١ بسعتٗا ٖصٙ ايٓٗه١ ٗ أط٘ إٓٗذ١ٝ اييت ط ٚا

قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ ط اٱغ٬َٞ ايهبرل ايؿٝذ نتاب إؿٚه سٸعٳٖصا إهُاض. ٜٚٴ

ِٸ نُا ٫ ىًٛ  ;ايهتب اييت زضغت ايٓٗه١ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ )ثٛض٠ اؿػٌ( َٔ أٖ

ط اٱغ٬َٞ ايؿٝذ َطته٢ َطٗطٟ )إًش١ُ اؿػ١ٝٓٝ( َٔ زضاغ١ نتاب إؿٚه

ُٸ سٸعٳايٓٗه١ اؿػ١ٝٓٝ بٗصا إٓٛاض. ٜٚٴ ٗ زضاغ١ ايعٛاٌَ ٚا٭غباب  ّادسٸ ّاٖصا إٓٗر َٗ

كتٗا ٖصٙ ايٓٗه١ ٚؼًٌٝ اٯثاض ٚايٓتا٥ر اييت سٖك ،ػت عًٝٗا ايٓٗه١ٝ١ اييت تأغٸايػٝاغ

ِٸ سٸعٳ. ٜٴاٍٗ ٖصا اجمل إٍ إعٜس َٔ ايتطٜٛع  إٓاٖر اييت ٖٞ عاد١ٺ ٖصا إٓٗر َٔ أٖ

ٚايتطبٝع ٗ زضاغ١ ايٓٗه١ اؿػ١ٝٓٝ خكٛقا ٗ ن٤ٛ ايٓٛطٜات ايػٝاغ١ٝ ايػطب١ٝ 

َٚا وهِ ٖصٙ ايٓٛطٜات َٔ أقٍٛ عكٝس٠ ؾًػؿ١  ،ايعا١ٕٝا١ُٕٓٝٗ ع٢ً ايػاس١ 

ٔٵ .َٝهاؾ١ًٝٝ ٚقًٝب١ٝ ٌٕ ٚيه  خكٛقّا ،ٗ بعض دٛاْب٘ ٜعاْٞ ٖصا إٓٗر َٔ خً
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ؼًٌٝ ايٓٗه١  قكطٗ قاٚي١  ،تطنٝع بعض ايساضغٌ ع٢ً اؾاْب ايػٝاغٞ ايجٛضٟ

ِٸايٓٛط٠ ايػٝاغ١ٝ ايهِّ ٙع٢ً ٖص تعاْٞ َٓ٘ ٖصٙ ايٓٛط٠  دٛاْب ايككٛض اييت ك١. إٕ أٖ

ٚاسس َٔ أبعازٖا ٚقٛضٖا  سٺعٵٗ إٓٗر ايػٝاغٞ ٖٛ قاٚي١ ؼذِٝ ايٓٗه١ ٗ بٴ

ٚٚغ١ًٝ ٗ ؼكٝل غاٜتٗا  أزا٠ْ ٘ ايٓٗه١ إ٫ٓتٵز٠. يٝؼ إٓٗر ايجٛضٟ ايصٟ اَتٗٓٳإتعسٸ

َٸ  ،ٗاتٵيطبٝع١ ايٛطٚف ٚا٭دٛا٤ ا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ اييت عاؾٳ ;١اٱق٬س١ٝ يٮ

ّٕ ثٛضٟ اْك٬بٞ نُا ؾٗست٘ اـطٜط١ ايػٝاغ١ٝ يًعامل ٗ  ٚيٝػت غاٜتٗا تأغٝؼ ْٛا

ُٸ. ايكطٕ ايعؿطٜٔ ١ اييت تٓتٛط ايساضغٌ يًٓٗه١ بإٓٗر ايػٝاغٞ ٖٞ زضاغ١ ٚإٗ

ّٕ ×ٚؼكٝل َس٣ اٖتُاّ اؿػٌ ٟٸ بتأغٝؼ ْٛا إشا  غٝاغٞ ع٢ً أْكاض ايٓٛاّ ا٭َٛ

 تب يٓٗهت٘ ايٓذاح.َا ُن

 

ٚٵضٷنإ يعًُا٤ ايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ  ٗ ؼًٌٝ ايٓٗه١  ،َٚا ظاٍ ،باضظ ٚسانط زٳ

ٌٸاؿػٝٓٝٸ ِٸ ١. يع يؿكٗا٤ ٚايؿ٬غؿ١ ٖٞ خطٚز ثاضٖا ٖ٪٤٫ اأايكهاٜا اييت  أٖ

َجًُا شٖب إيٝ٘ ابٔ عطبٞ َٔ  ،َٚس٣ ؾطع١ٝ شيو ،ع٢ً سانِ عكطٙ ×اؿػٌ

ُٸٗ خطٚد٘. َٚ ×ؽط١٦ اٱَاّ اؿػٌ َٔ  ١١ْ اييت عاؾٗا ًْٔ ايكهاٜا إٗ

ض احملتّٛ ايصٟ ٜٓتٛطٙ سٳ٪ ايػب٘ ايؿٗٝس بايَكايه٬ٌَٝ ٚايؿ٬غؿ١ قه١ٝ تٓبټ

ِٸ سٸعٳٜٚٴ .ٚأقشاب٘ ٚأٌٖ بٝت٘ ٗ نطب٤٬ ايبشٛخ  ٖصا اؾاْب َٔ ايٓٗه١ َٔ أٖ

اييت تكّٛ  ٚ ا٫ْتشاض١ٜأ ،ايه١َٝ٬ ٗ ن٤ٛ َا تجرلٙ ايعًُٝات ا٫غتؿٗاز١ٜ ٗ ؾًػطٌ

 ٍ ٗ احملاؾٌ ايع١ًُٝ ٚايػٝاغ١ٝ. ٖصا اؾاْب عاد١ٺسٳَٔ دٳ ،ضٖاب١ٝبٗا اؾُاعات اٱ

٘ ا٫غتؿٗازٟ ٗ إكازض ٞ ٗ دصٚض ٖصا ايتٛدټإٍ إعٜس َٔ ايتأقٌٝ بايبشح ٚايتككٸ

 ؿل عًٝٗا ٗ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ.إتٻ

 

ا٭خ٬م ٚايذلب١ٝ ٚغا٥ط ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ إٍ  اٍفْٛط ايهجرل َٔ ايباسجٌ ٗ 

ُٸ ايٓٗه١ اؿػ١ٝٓٝ باعتباضٖا َكسضّا ٛټ ّاَٗ ٫ت ا٫دتُاع١ٝ اييت عاؾتٗا ٗ زضاغ١ ايتش

َٸ ٚٸا٭ ٛټ بٳَٚا قاسٳ ،١ٍ َٔ ايسٚي١ ا٭َٜٛٸ١ اٱغ١َٝ٬ ٗ ايعٗس ا٭ ١ دٳٔط٫ت سٳشيو َٔ ؼ
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ا اْعهؼ َٔ ع٬ق١ اؿانِ باحملهّٛ. َٚ ،اغ١ ع٢ً ايؿطز ٚا٭غط٠ ٚاجملتُعٚسػٸ

ُٖٝٓت ع٢ً  ،اغذلاتٝذ١ٝ ٚس١ٜٛٝ تعتدل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ٚا٭خ٬ق١ٝ يًٓٗه١ أٖساؾّا

دصٖا ايػب٘ ايؿٗٝس ٚسهُت ايهجرل َٔ ايكطاضات إكرل١ٜ اييت اتٸ ،أسساخ ايٓٗه١

ِ ٝٳ٠ يًكٹٱٚٗاض سذِ ا٫مػاض ايهدِ ٚاـػاض٠ ايهبرل ;ٗ تعاًَ٘ َع ايؿطٜل إٓا٨ٚ

ُٔ ٗ زؾع هب٘ ٖصا إٓٗر ٜا٭خ٬ق١ٝ ٗ تًو اؿكب١ ايتاضى١ٝ. إٕ ايتأقٌٝ ايصٟ ٜتطًٖ

ِ ٝٳأٌٖ ا٫ختكام يبًٛض٠ أططٚسات تطبٝك١ٝ تػتٓس إٍ َا دا٤ت ب٘ ايٓٗه١ َٔ قٹ

 ١.َٸَٚا اغتٓست إيٝ٘ ٗ زعٛتٗا ٱق٬ح نٝإ ا٭ ،تطب١ٜٛ

 

َٕتع عدل إكاب٬ت إباؾط٠  ،ض إٝساْٞ ا٫غتط٬عٞػٵتدل ايسضاغات اييت تعتُس ا

َٕأ ف ع٢ً َٔ ا٭زٚات ايؿاع١ً ايّٝٛ ٗ ايتعطټ ،ض ٕٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞػٵٚ ا

ٛٸ ٛټإ٠ َٔ ايتأثرلات إطد ٚاْعهاؽ شيو ع٢ً  ،ض اجملتُع إسْٞسٝا٤ عاؾٛضا٤ ع٢ً تط

بساع ٚا٫بتهاض. نُا تعتدل ١ٝ ٚايتؿهرل اٱهابٞ ٚاٱؾطاز ٗ اٱْتادغًٛى ا٭

ايسضاغات اٱسكا١ٝ٥ اييت تعتُس َباْٞ ٚأغؼ َؿّٗٛ ايبشح ايعًُٞ ٗ عًِ ا٫دتُاع 

ِٸأٚايٓؿؼ َٔ  ايسضاغات اييت تهؿـ عٔ ايتأثرلات ايعُٝك١ اييت ٜذلنٗا ا٫ستؿاٍ  ٖ

ُٸ ظ اييت تععِّ ،قات ا٫دتُاع١ٝس ايع٬عٵبٴبٌ ايػٟٓٛ بعاؾٛضا٤ ع٢ً احملتؿًٌ ٚإٗت

 ،بعاز إع١ٜٛٓ اٱغ١َٝ٬سٝا٤ ع٢ً تعُٝل ا٭ٱٚتأثرلات ا ،ايتٛاقٌ ٚايتعإٚ ٚايتعانس

 سٝا١ٝ٥ يعاؾٛضا٤. اييت ٖٞ سذط ايعا١ٜٚ ٗ ايع١ًُٝ اٱ

سٝا٤ إبعازٙ َٔ أ١ ٗ قٝاؽ ا٭ثط ٚايػٝاب ايٛانض ٗ اعتُاز ايططم ايعًُٝٸ

ِٸأَٔ  سٸعٳعاؾٛضا٤ ع٢ً اجملتُع ٜٴ ى ايبشح دٛدٌ ايؿطاغات اييت ٜهؿـ عٓٗا قطٸ ٖ

Googleٖٓ ١ ايكك٣ٛ ٗ تٛدٝ٘ اؾٗٛز ٚاٱَهاْات مٛ ٖصا ا ٜػتٛدب ا٭ٚيٜٛٸ، 

 ايؿهٌ َٔ ايسضاغات.
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 تعبيٌف وخصائص
 

 
&

ٚاٯثاض  ،١ُٚايؿكٝ٘ ايٓشطٜط، قاسب ايتأيٝؿات ايكِّ ،خ ايهبرلٖٛ احملسِّ»

ُٸ»، (1)«ٚظعِٝ ايؿٝع١ ٗ عكطٙ ،اؿُٝس٠، ؾٝذ اٱغ٬ّ ٞٸق بٔ  س بٔ اؿػٔ بٔ عً

ُٸ ٞٸ س بٔ اؿػٌق ٟٸ اُؿطٸ ايعاًَ ُٻ»، (2)«إؿػط  ، َ٪ٚيؿٞطٜٔسٜٔ ايج٬ث١ إتأخِّأسس احمل

 .(3)«اؾٛاَع ايهبرل٠ يًشسٜح

آٍ اُؿطٸ َٔ ايبٝٛت  ْؿأ اُؿطٸ ٚتطعطع ٗ أسهإ ايعًِ ٚإعطؾ١، ؾبٝتٴ»

 . (4)«َٔ أعاِٚ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ ١ٺًٖت ايطا٥ؿ١ بجٴايهبرل٠ ايعطٜك١ ا٭ق١ًٝ، اييت غصٻ

ٝس نإ شلِ اي َات عٓس أغاتص٠ٺقطأ ايؿٝذ اُؿطٸ ٗ ٚطٓ٘ )دبٌ عاٌَ( إكسِّ»

ٛٸايطٍٛ ٗ ايتسضٜؼ، ٚقس تطنٛا ا٭ثط ايطِّ ٙ غت٣ٛ عٛزٴاٍ إٔ إ ،ٙب ٗ ْؿ٥ٛ٘ ِٚ

 . (5)«فتٗسّا عإّا

سٝح  ×نإ ايؿٝذ اُؿطٸ َٔ إسضٸغٌ ايباضظٜٔ ٗ َؿٗس اٱَاّ ايطنا»

اغتكطٸ ب٘ إٓعٍ ٗ تًو ايبكع١ إباضن١، ؾهإ ٜؿػٌ أٚقات٘ نًٓٗا َذايؼ 

 .(6)«ٜا إهتبات يًتأيٝـايتسضٜؼ، ٚٗ ظٚا

عطٞ َٓكب قانٞ ُأ ع٢ً شيو ظَإ، ٢َٚهؽ، ٕٓا بًؼ إٍ إؿٗس إكسٻ»

 اٱغ٬ّ ٗ تًو ايسٜاض، ٚقاض بايتسضٜر َٔ أعاِٚ عًُا٥ٗا ٛخ١ٚؾٝد ،ايكها٠

 .(7)«ا٭عٝإ، ٚأضناْٗا إؿاض إيِٝٗ بايبٓإ
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ٛٸ٠ ْؿؼ قاسب ايذل١ْ عًٝ٘ ايطٓ» ١ أْٸ٘ شٖب ٗ َٔ ١ًْ َا سٴهٞ َٔ ق

بعض ظَٔ إَاَت٘ بإقؿٗإ إٍ عايٞ فًؼ غًطإ شيو ايعَإ، ايؿاٙ غًُٝإ 

ٟٸ أْاض اهلل بطٖاْ٘، ؾسخٌ ع٢ً تًو اؿهط٠ اجمل١ًًٖ َٔ قبٌ إٔ ٜتشكٸٌ  ٟٸ إٛغٛ ايكؿٛ

ي٘ ضخك١ ٗ شيو، ٚدًؼ ع٢ً ْاس١ٝ َٔ إػٓس ايصٟ نإ ايػًطإ َتُٓهّٓا عًٝ٘، 

ُٸا ضأ٣ ايػًطإ  َٓ٘ ٖصٙ اؾػاض٠، ٚعطف ـ بعسَا اغتعطف ـ أْٸ٘ ؾٝذ دًٌٝ َٔ ؾً

ٞٸ، ايتؿت إيٝ٘، ٚقاٍ ي٘ بايؿاضغٝٸ١:  ُٸس بٔ اؿػٔ اُؿطٸ ايعاًَ عًُا٤ ايعطب، ٜٴسع٢ ق

 «طٵخٳ»ٚ ،أٟ: نِ ٖٛ ايؿطم بٌ سط ٚخط؟اغت؟ ط ؾٝدٓا، ؾطم َٝإ سط ٚخط »

َټٌ: بسٜ &، ؾكاٍ ي٘ ايؿٝذ«صبايؿاضغ١ٝ َعٓاٖا اؿُاض أٟ ٜو َػٓس ط»١ّٗ َٚٔ غرل تأ

ٕٕ«ص٠ ٚاسس٠ْكسٻ  ، ٚؾٝ٘ َا ٫ ىؿ٢ َٔ إباٖت١ ٚايتعطٜض، ٚإعاضن١ َع ايؿدل بًػا

 . (8)«عطٜض

١َ قاٍ ايع٬ٓ ،ً٘بٳَٔ قٹ َككٛز٠ْ يطٝؿ١ْ ْهاتٷ طْكٛم أختاَ٘ص نجطأٗ ٚ»

ٞٸايػٝٸ  :٘ ْٚكؿ٘ ٖهصاخاُ َٔ نتابات٘ قٓو نجط َا ضأٜتٴأ: ٚس ؾٗاب ايسٜٔ إطعؿ

ُٸ» سػب  ،، ٫ٚ ىؿ٢ َا ٗ ٖصا ايتعبرل َٔ ايًطاؾ١«س بٔ اؿػٔعبس إَاّ ايعَٔ ق

ُٸ»قطا٠٤   . (9)«أٚ فطٚضّا َطؾٛعّا ،«سق

ٞٸ ٚاي٤٫ٛ شلِ، ٚقس عبٻط  ^ٗ سبٸ أٌٖ ايبٝت &يكس شاب ايؿٝذ اُؿطٸ ايعاًَ

تؿٓٻٔ ؾٝ٘، ا٭َط ، ٚ^عٔ ٖصا ا٭َط ٗ ؾعطٙ ُْٚٛ٘، ؾأنجط َٔ َسح أٌٖ ايبٝت

ُٸّا بصيو ٚعاظَّا عًٝ٘ ٚكًكّا ؾٝ٘.  ايصٟ ٜٴٛٗط يٓا نِ نإ َٗت

ٌٸ ْٛرلٙ، ع٢ً ايبشح  &اَتاظ ايؿٝذ اُؿطٸ ُٸ١ٺ عاي١ٝٺ، ٚقسض٠ٺ ؾا٥ك١ٺ، ٚقدٕل ق بٗ

ٞٸ، ٚايهتاب١ ٚايتأيٝـ ؾُٝٗا، َٚا شيو إ٫ٓ ٕٛاٖب  ٞٸ ٚاٱغ٬َ ٚايتٓكٝب ٗ ايذلاخ ايعطب

ٌٻ ا اهلل ععٻٚاغتعسازات أٚزعٗ  ؾٝ٘.  ٚد

 ،طٙ ٗ ايعًّٛبٓؿػ٘ ٚبعكٝست٘، ٚتبشټ ١بؿهٌ ثكت٘ ايعايٝ ،ِٔ ؾٝدٓا إذلدٳُٖه

اييت تكٌ اـًـ  ،َٔ سًكات َؿاٜذ اٱداظات ، ؾهإ سًك٢١ّعُٛ ـ آثاضّاإٔ ىًٚ

  .^ٌٖ ايبٝتأٍ إٍ إٔ تكٌ إبايػًـ، 

ٗ دبٌ ايسٖط، سؿٜ بٗا  ّاطضُغ تؿات نأَْ تسٜٚٔ َ٪ٖي ـ ٜهّاأ ـٔ ُٖٚه

 نتابٴ :قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚعًِٝٗ أْعٌ، َٓٗا ،٘ إٝاٌَٚآيٹ ،ا٭نطّ سسٜح ايٓيبِّ

ٍ إؿ٘ ايصٟ أقبض َٓص عٗس َ٪ٚي ،«تؿكٌٝ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ إٍ ؼكٌٝ َػا٥ٌ ايؿطٜع١»
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 غتٓباطِٗ يٮسهاّ. اعتُاز ايؿكٗا٤، َٚطدع ااٯٕ َٛضز 

زأب طٍٛ عُطٙ ايؿطٜـ ع٢ً خس١َ  ،عا٬َّ ّاعإ &نإ ايؿٝذ اُؿطٸ»

ْؿػاي٘ ابٗا َٓ٘ َؿٝدت٘ يٲغ٬ّ، َٚع ا٤، ؾُع إؿاغٌ اييت تتطًٖايؿطٜع١ ايػطٸ

ٍ إٚ»، (10)«نجرل٠ٺ بايتسضٜؼ ٚتطب١ٝ ايعًُا٤، ؾكس أثط٣ إهتب١ اٱغ١َٝ٬ بهتبٺ

 ،يتٓػٝلٚا ،ٗ ايذلتٝب فٝسّا ٜهّاأداْب إنجاضٙ ٗ ايتأيٝـ ٚايتكٓٝـ نإ 

َٸ ،بٛاب ٚايؿكٍٛٚتطقٝـ ا٭  . (11)«١ احملتاز إيٝٗاٚاختٝاض إٛانٝع اشلا

ٞٸ طٸآثاض اُؿ ٖصٙ طٖٞص»  ،١غ٬َٝٸع٘ ٗ ايعًّٛ اٱع٢ً تهًٗ ؾاٖس٠ّ ،ايعاًَ

ٚنجط٠  ،٠ اعتٓا٥٘ بٗاٚؾسٸ ،طٙ ؾٝٗاٚتبشټ ،٬ع٘ ع٢ً ايعًّٛ ايػا٥س٠ ٗ عكطٙٚآط

 .(12)«َعاؾت٘ شلا

 

ٞٸ ْؿػٴ٘ بـ  تؿكٌٝ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ إٍ ؼكٌٝ َػا٥ٌ »زلٸاٙ ايؿٝذ اُؿطٸ ايعاًَ

 .(13)«ايؿطٜع١

، نُا (14)«ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»غرل أْٸ٘ ٚي٬ختكاض قاض ايعًُا٤ ٜٴطًكٕٛ عًٝ٘ اغِ 

 .(15); ؽؿٝؿّا«ايٛغا٥ٌ»عٴطف ٚاؾتٗط عٓسِٖ أٜهّا بـ 

 

ُٸٖٛ  ٞٸ سق ُٸ بٔ اؿػٔ بٔ عً ٞٸ س بٔ اؿػٌبٔ ق ٟٸ،  اُؿطٸ ايعاًَ إؿػط

 ٖـ.1104ٖـ، ٚإتٛٓؾ٢ غ١ٓ 1033إٛيٛز غ١ٓ 

 

تؿتٌُ ع٢ً ْٝع أسازٜح  ،ساتفًٖطايكشٝض: غتٸ١ص  غتٸ»ٜكع ٖصا ايهتاب ٗ 

ُٳ١ إٛدٛز٠ ٗ ايهتب ا٭سهاّ ايؿطعٝٸا٭ ٔ أنجط َ ،س٠ضبع١ ٚغا٥ط ايهتب إعت

ٚشنط ٚدٛٙ  ،ٔ ايذلتٝبػٵٚسٴ ،ٚأزلا٤ ايهتب ،غاْٝس، َع شنط ا٭غبعٌ نتابّا

ٌٸ َع، اؾُع  .(16)«َهإس٠ بكسض اٱع٢ً سٹ شلا بابٷ َػأي١ٺ ا٫ختكاض، ٚنٕٛ ن
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ٛٳٚقس ْع َٔ ا٭سازٜح ايٓبٜٛٸ»  يـأتٓٝـ ع٢ً عؿطٜٔ  ،ٚاؾط٠ّ ١ ١ًّْٜٛٸَي١ ٚاي

 .(17)«سسٜح

 

اختلٸ ٖصا ايهتاب بصنط أسازٜح ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ ؾك٘، ؾؿٞ سٌ 

ٝٸ١ ا٭خط٣ أغًٛب شنط ا٭سازٜح ع٢ً أْٛاعٗا، ايؿكٗٝٸ١،  اعتُست اجملاَٝع اؿسٜجٹ

إٍ  «ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»ٚايعكا٥سٜٸ١، ٚايتؿػرلٜٸ١، ٚايتاضىٝٸ١، ٚغرلٖا، عُس إ٪ٚيـ ٗ 

ٔٗ ٖٴٓا (18)ٝٸ١ ؾك٘شنط ا٭سازٜح ايؿك  َٔٚ ،ٌّ ٌّ ؾطعٹ ٔٗ ِٷ ؾك ، أٟ اييت ٜٴػتؿاز َٓٗا سه

ٜٸ١; ٫ضتهأظٖا ع٢ً ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ  ٔٚ نإ ٖصا ايهتاب عٴُس٠ّ ٗ ايسضاغات اؿٛظ

 بايسضد١ ا٭ٍٚ.

ِٷ ُاَّا َع َغ &َٚا قاّ ب٘ اُؿطٸ تأيٝـ نتاب نافٺ ٗ »نٹ٘، ٖٚٛ طٳَٓػذٹ

إػا٥ٌ ايؿطعٝٸ١، ْٚكٛم ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١، ايعًِ ٚايعٌُ، ٜؿتٌُ ع٢ً أسازٜح 

ُٳس٠ ايكشٝش١...، ٜهٕٛ َؿععّا يٞ ٗ َػا٥ٌ ايؿطٜع١، َٚطدٹعّا  إطٜٚٸ١ ٗ ايهتب إعتٳ

 . (19)«ٜٗتسٟ ب٘ َٔ ؾا٤ َٔ ايؿٝع١

ٌٸ ا٭سازٜح ٗ ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١غرلٳ أْٸ٘   . (20)مل هُع ن

ٌٸ َا ٚضز ٗ إػا٥ٌ ايهطٚضٜٸ١ ...إ٫ٓ أْٸٞ ٫ أغتككٞ »: &قاٍ ايؿٝذ اُؿطٸ ن

ٚاٯزاب ايؿطعٝٸ١، ٚإْٸُا أشنط ٗ شيو ١ًّْ َٔ ا٭سازٜح إطٜٚٸ١...، تاضنّا 

ُٻٔ ؾ٦ّٝا َٔ ا٭سهاّ، ٚا٭خباض إؿت١ًُ ع٢ً ا٭زع١ٝ ايط١ًٜٛ،  يٮسازٜح اييت ٫ تته

ـَُطب إٓكٛي١ عِٓٗ  . (21)«^ٚايعٜاضات، ٚا

ٟٸٖٚصا ا٭َطٴ زؾع إرلظا سػ ٖـ( إٍ تأيٝـ نتاب٘ إعطٚف 1320)&ٌ ايٓٛض

ٞٸ«َػتسضى ايٛغا٥ٌ َٚػتٓب٘ إػا٥ٌ» ٖـ( إٍ تأيٝـ 1413)&; ٚزؾع ايػٝٸس اـ٥ٛ

َع أْٸ٘ ٜٴػتؿاز َٓ٘ َا ٗ عٓٛإ  &نتابٺ ٗ شنط سسٜحٺ مل ٜصنطٙ ايؿٝذ اُؿطٸ

 .(22)ايباب

 تكاض قسض اٱَهإ. َتٛاؾٹلٷ َع َبٓاٙ ٗ ٖاضغ١ ا٫خ &َٚا ؾعً٘ ايؿٝذ اُؿطٸ

ٞٸ دسٸّا أْٸ٘ ٝٸ١ص إتعًٚك١ » ٚعًٝ٘ ؾُٔ ايطبٝع مل ٜصنط ؾٝ٘ اٯٜات طايكطآْٹ

ٕٳ ايهطِٜ َكسضّا (23)«با٭سهاّ ٌٸ إػًٌُ ـ ٜعتدلٕٚ ايكطآ ٕٸ ايؿٝع١َ ـ نُا ن ، ضغِ أ
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 يٮسهاّ ايؿطعٝٸ١. 

ٕٸ ايؿٝذ اُؿطٸ ٝٸ١ٺ،  &َهاؾّا إٍ أ ٫ نهتابٺ قس أٖيـ نتاب٘ نُٛغٛع١ٺ سسٜج

ٕٵ َاضؽ ؾٝ٘ بعض ا٫غتس٫٫ت ايؿكٗٝٸ١.  ؾكٞٗٛ اغتس٫يٞٛ، ٚإ

 

ٞٸ  &اعتُس ايؿٝذ اُؿطٸ ٗ اختٝاض َٛنٛعات نتاب٘ ع٢ً َا أٚضزٙ احملٚكل اؿٹًٚ

ِّ «ؾطا٥ع اٱغ٬ّ ٗ َػا٥ٌ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ»ٗ  ٕٚ يه ، ٖٚٛ أندلٴ نتابٺ ؾكٞٗٛ سا

ٔٗ  . (24)ٝٸ١ايهتب ايؿك

ٔٸ ٖصا ٫ ٜعين أْٸ٘ مل  ٖٓا مل ٜصنطٙ ايؿكٗا٤ ٗ نتبِٗٚيه ، ؾكس ٜصُنط ؾ٦ّٝا 

ٜٸ١، ٚايػٓٔ »بأْٸ٘ قس  &قطٻح ٔٚ اغتكك٢ ٗ نتاب٘ ايؿطٚع ايؿكٗٝٸ١، ٚا٭سهاّ إط

ُٳًَت عًٝ٘ نتب ؾك٘  ُٸا اؾتٳ ٕٵ خٳطٳدت ع ٝٸ١ ٚايسْٜٝٛٸ١، ٚإ ايؿطعٝٸ١، ٚاٯزاب ايسٜٓ

٘ َٔ اؿؿٜ ٭سازٜح إعكٌَٛ، ْٚع ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ إتعًٚك١ اٱَاَٝٸ١; ٕا ؾٝ

، ٫ إٍ غرلِٖ، ٗ أَٛض ايسْٝا ^بأؾعاٍ إهًٖؿٌ; ٚيٝهٕٛ ايطدٛع إيِٝٗ

 .(25)«ٚايسٜٔ

ُٸاّ ٚايتٓٛٝـ ٚايع١ٜٓ، ٖٚٞ (26)َٚٔ شيو: أبٛاب ايػٛاى ، أبٛاب آزاب اؿ

، أبٛاب أسهاّ ايسٚابٸ ٗ (28)ٚغرلٙ ، أبٛاب آزاب ايػؿط إٍ اؿرٸ(27)َكسٸ١َ ا٭غػاٍ

، أبٛاب دٗاز ايٓؿؼ َٚا (30)، أبٛاب أسهاّ ايعؿط٠ ٗ ايػؿط ٚاؿهط(29)ايػؿط ٚغرلٙ

×، ٚباب ١ًْ َٔ ايكهاٜا ٚا٭سهاّ إٓكٛي١ عٔ أَرل إ٪ٌَٓ(31)ٜٓاغب٘
(32). 

ٚقس عاب بعضٴ ايعًُا٤ عًٝ٘ ٖصا ايعٌُ، ؾكاٍ ـ ٗ َعطض بٝاْ٘ ْٛاقل ٚعٝٛب 

 .(33)«ٚخً٘ ؾٝ٘ اٯزاب ٚايػٓٔ با٭سهاّ ايؿطعٝٸ١»ـ:  «ايٛغا٥ٌ»ب نتا

 

بٝٻٔ ؾٝٗا ٖسؾ٘ َٔ تأيٝـ  َكس١َِّّ قػرل٠ّ «ايٛغا٥ٌ»يهتاب٘  &ٚنع ايؿٝذ اُؿطٸ

 .(34)ايهتاب، ٚزاعٝ٘ إٍ شيو، ٚبعهّا َٔ َٓٗذ٘ ؾٝ٘

 

ٚٸٍ ايهتاب ـ  &نُا ٚنع ٝٸّا يٮقػاّ بعس إكس١َِّ َباؾط٠ّ ـ ٗ أ ؾٗطغتّا إْاي
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ٌٸ ٚاسس َٔ تًو ا٭قػاّ بـ «ايٛغا٥ٌ»ٗ نتاب٘ ايط٥ٝػٝٸ١  ، «ايهتاب»، ٚقس زلٸ٢ ن

 .(35)َٚٓٗا: نتاب ايطٗاض٠، نتاب ايك٠٬،...

ٌٸ نتاب َٔ تًو ايهتب  &ٚٚنع ٚٸٍ ن ٝٸّا يٮقػاّ ايؿطعٝٸ١ٗ أ  ؾٗطغتّا إْاي

 .(36)، َٚٓٗا: أبٛاب إا٤ إطًل، أبٛاب إا٤ إهاف ٚإػتعٌُ،...«ايٛغا٥ٌ»ٗ نتاب٘ 

ٜؿتٌُ »ايصٟ ، «ؾٗطغت ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»ٖٚصإ ايؿٗطغتإ كتًؿإ عٔ نتاب٘ 

ٌٸطتؿك٬ّٝص ع٢ً عٓاٜٚٔ ا٭بٛاب  «طؾٝ٘ص باب، َٚهُٕٛ ا٭سازٜح ، ٚعسز أسازٜح ن

(37). 

 

ُٸٓٗا غا١ُٺ ط١ًٜٛٺ «غا٥ٌايٛ»نتاب٘  &ٚقس شٜٻٌ ايؿٝذ اُؿطٸ اثٓيت عٳؿٵط٠ »، ن

ٝٸ١ّ ُٸ١ّ، ٖٚٞ: (38)«ؾا٥س٠ّ ضداي َٗ 

ٚأغاْٝسٙ اييت سصؾٗا ٗ  &ايكسٚم م ايؿٝذطٴٗ شنط ُط»: ايؿا٥س٠ ا٭ٍٚ

 .(39)«ٚأٚضزٖا ٗ آخطٙ «َٔ ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘»نتاب 

ؿطٚف، ؾٝٗا ؾ٦ّٝا غ٣ٛ ايذلتٝب، ؾأٚضزٖا َطتٻب١ّ ع٢ً تطتٝب ا &ٚمل ٜٴػِّط»

ٚٸٍ ٗ ا٭زلا٤، ٚأزلا٤ اٯبا٤، ٚا٭يكاب، ٚايه٢ٓ ٚٸٍ ؾا٭  .(40)«َكسَِّّا يٮ

ٞٸ ضنٞ اهلل عٓ٘  ٗ شنط ططم ايؿٝذ» :ايؿا٥س٠ ايجا١ْٝ ٚأغاْٝسٙ اييت ايطٛغ

ِٸ«ا٫غتبكاض»ٚ «ايتٗصٜب»ٞٵ سصؾٗا ٗ نتابٳ  .(41)«ٔٝٵأٚضزٖا ٗ آخط ايهتابٳ ، ث

إصنٛض٠ ٗ  «٠سٻايعٹ»يٮغاْٝس، ٚتؿػرل  ٝينٸتعًٝل ايهًٗ » :ايؿا٥س٠ ايجايج١

ص، ٚؾطح إكطًشات اييت «ايهاٗ»، ٖٚٛ &طأٟ نتاب ايؿٝذ ايهًٝينٸ نتاب٘

 .(42)«ص&اغتعًُٗا إ٪ٚيـ طأٟ ايؿٝذ اُؿطٸ

ٕٸ َكطًض  يٝؼ َٔ كتكٸات  «عسٸ٠ َٔ أقشابٓا»ٚػسض اٱؾاض٠ ٖٓا إٍ أ

٠ ٚاحملسِّثٌ ٗ نتبِٗ، نُا ٗ نتاب ، بٌ قس اعتُسٙ بعض ايطٚا«ايهاٗ»نتاب 

ٞٸ، سٝح شنط ١ًّْ َٔ ايعٹسٳز، ٖٚٞ: عسٸ٠  «احملاغٔ» ُٸس بٔ خايس ايدلق ٭ٓس بٔ ق

ٞٸ، عسٸ٠ (44)ايككيبٸ اؽ بٔ عاَطعبٸعسٸ٠  ،(43)ٖاضٕٚ بٔ َػًِ عسٸ٠  ،(45)بٔ أغباٙ عً

ُٸ بٔ سٓإ عسٸ٠  ،(48)ايع٤٬ بٔ ضظٜٔ ، عسٸ٠(47)ْٜٛؼ بٔ ٜعكٛبعسٸ٠  ،(46)س بٔ غٓإق

 .(50)لطإ ٞعبس ايطٓٔ بٔ أبعسٸ٠  ،(49)غسٜط
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ٞټ ٗ بعض أغٓازٙ ضداٍ ٚاسس٠ٺ َٔ تًو ايعٹسٳز، ؾكاٍ:  عٔ  عٓ٘،»ٚقس بٝٸٔ ايدلق

 . (51)«،...اؽ بٔ عاَط ايككيبٸإ ٚغرلُٖا، عٔ عبٸَٔ أقشابٓا، ايٓٗسٜٸ ٠ٺعسٸ

ُٸٛا ببٝإ ٖصٙ  ٕٸ عًُا٤ ايطداٍ ٚايسضا١ٜ مل ٜٗت عٹسٳز »نُا ؾعًٛا َع  «عٹسٳزاي»غرل أ

 . «&ايؿٝذ ايهًٝينٸ

بعض إكطًشات اييت اغتدسَٗا ٗ  &ٚٗ آخط ٖصٙ ايؿا٥س٠ بٝٻٔ ايؿٝذ اُؿطٸ

ْٸ»أغٓاز أسازٜح نتاب٘، ؾكاٍ:   ٘: ٚاعًِ أ

  .|ايٓيبٸ ؾإطازٴ «×قاٍ»قٛيٓا:  ـٗ ايطٚا١ٜ ـ  طًلإشا ُأ

ُٸ «أبٛ دعؿط»طًل ُأٚإشا  ٞٸ س بٔؾإطاز ب٘ ق  . ×ايباقط عً

ُٸ «أبٛ عبس اهلل»طًل ُأٚإشا   . ×س ايكازمؾإطاز ب٘ دعؿط بٔ ق

 . ×ؾإطاز ب٘ َٛغ٢ بٔ دعؿط ايهاِٚ «أبٛ اؿػٔ»طًل ُأٚإشا 

 . «ايطدٌ»ٚ ،«ايؿٝذ»ٚ ،«ايؿكٝ٘»ٚ ،«ايعامل»ٚ، «أبٛ إبطاِٖٝ»ٚنصا 

ُٸ «أبٛ دعؿط ايجاْٞ»ٚ ٞٸٖٛ ق  . ×اؾٛاز س بٔ عً

ٞٸ «يجاْٞأبٛ اؿػٔ ا»ٚ  . ×ايطنا بٔ َٛغ٢ ٖٛ عً

ٞٸ «أبٛ اؿػٔ ايجايح»ٚ ُٸ ٖٛ عً  . ×س اشلازٟبٔ ق

ٟٸ»ٚ ٞٸٜٴ «ايعػهط ُٸ طًل ع٢ً اؿػٔ بٔ عً  . ، ٚع٢ً أبٝ٘ ق٬ًّٝس نجرلّابٔ ق

ُٸ»ٚ ٞٸ «سأبٛ ق ٟٸ إطاز ب٘ اؿػٔ بٔ عً  . ×ايعػهط

ٌټ ّٷ ن  ع، ٚتكطوات عًُا٥ٓا. بايتتبټ شيو َعًٛ

ٔٵ ،نطٌ ٖصٙ ا٭يؿاٚ ٗ غرل َا شٴػتعُٚقس تٴ  . (52)«ٚاهلل أعًِ ،َع ايكط١ٜٓ يه

س٠ اييت ْكٌ َٓٗا أسازٜح ايهتاب، ُٳٗ شنط ايهتب إعتٳ» :ايؿا٥س٠ ايطابع١

ؿٝٗا، ِٖ، ٚقاَت ايكطا٥ٔ ع٢ً ثبٛتٗا، ٚتٛاتطت عٔ َ٪ٚيؿٖٛا ٚغرلٴتٗا َ٪ٚيٚؾٗس بكشٸ

 .(53)«ضٜب ٫ٚ ؾٝٗا ؾٙو بلٳعٝح مل ٜ ،ْػبتٗا إيِٝٗ ١ُقشٸ تٵُٳًٹأٚ عٴ

ِٸ أتبعٗا (54)ٗ ٖصٙ ايؿا٥س٠ ايهتب اييت ْكٌ َٓٗا َباؾط٠ّ &ٚقس شنط ، ث

 بايهتب اييت .. 

 . (55)ْكٌ َٓٗا بايٛاغط١

طٟٚ بٗا ايهتب إصنٛض٠ عٔ ٜٗ بٝإ بعض ايططم اييت » :ايؿا٥س٠ اـاَػ١

 .(56)«ؿٝٗاَ٪ٚي
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١ ايهتب بكشٸ ـَٔ عًُا٥ٓا  ـ نجرٕل ٗ شنط ؾٗاز٠ ْٕع» :ايؿا٥س٠ ايػازغ١

ؿٝٗا، ٚثبٛت أسازٜجٗا عٔ ٚتٛاتطٖا، ٚثبٛتٗا عٔ َ٪ٚي، س٠ ٗ تأيٝـ ٖصا ايهتابُٳإعتٳ

 .(57)«^أٌٖ ايعك١ُ

ٗ شنط أقشاب اٱْاع ٚأَجاشلِ، نأقشاب ا٭قٍٛ » :ايؿا٥س٠ ايػابع١

ُٸٚاؾُاع١ ايصٜٔ ٚثٻ ٚمِٖٛ،  ،ايطدٛع إيِٝٗا عًِٝٗ، ٚأَطٚا بٛٵٚأثٓٳ، ^١كِٗ ا٭٥

ٌٴ ،طؾت عسايتِٗ بايتٛاتطبطٚاٜاتِٗ، ٚايصٜٔ عٴ ٚايعٌُ  بٛدٛزِٖ ٗ ايػٓس قط١ْٜٓ ؾٝشك

ٕٵ ،ايٓكٌ ٚايٛثٛم تٛدب ثبٛتٳ ٚٳ ٚإ  .(58)«ا بٛاغط١ٚٵض

 .(59)«١ ع٢ً ثبٛت اـدلط٠ ايسآيبٳتؿكٌٝ ايكطا٥ٔ إعتٳٗ » :ايؿا٥س٠ ايجا١َٓ

ُٳشٸ١ ع٢ً قٗ شنط ا٭زٓي» :ايؿا٥س٠ ايتاغع١ س٠، ١ أسازٜح ايهتب إعت

 .(60)«تؿك٬ّٝ

  .(61)«ـ١ٗ إٍ َا ٜطاٙ إ٪ٚيع٢ً ا٫عذلانات إٛدٻ ايطزٸٗ » :ؾط٠اايؿا٥س٠ ايع

ُٕ» :ايؿا٥س٠ اؿاز١ٜ عؿط٠  .(62)«ط٠ُٳهٵٗ ا٭سازٜح ا

 ،٠ َٔ أسٛاٍ ايطداٍؿازٳَٔ ايكطا٥ٔ إػتٳ ٗ شنط ١ًْٺ» :ايؿا٥س٠ ايجا١ْٝ عؿط٠

  .(63)«تؿك٬ّٝ

 .(64)ٚقس اقتكط ٗ ٖصٙ ايؿا٥س٠ ع٢ً شنط إُسٚسٌ ؾك٘، زٕٚ ايهعؿا٤

 

ٌٴ َٔ تًو ايؿٛا٥س ١ًُْ أَٛض:  ٚإتشكِّ

ّٴ اقتكاض1ٙ ع٢ً ْكٌ أسازٜح ايهتب ا٭ضبع١، بٌ ْكٌ عٔ نجرٕل َٔ  &ـ عس

 . (65)ايهتب غرلٖا

 . (66)ُٳس٠ ؾك٘ع٢ً ايهتب إؿٗٛض٠ ٚإعتٳ &ـ اعتُازٴ2ٙ

، ٚقشٸ١ ايٓػذ إٛدٛز٠ (67)بكشٸ١ ْٝع ايهتب اييت ٜطٟٚ عٓٗا &ـ إّاْٴ3٘

 . (68)عٓسٙ َٓٗا

ٌٸ ايػبب ٗ عسّ ْكً٘ ؾ٦ّٝا َٔ نتاب  ٟٸ»ٚيع ٖٛ عسّ  «تؿػرل أبٞ ايؿتٛح ايطاظ

 ٚقٍٛ ْػد١ٺ قشٝش١ٺ َٔ شيو ايتؿػرل إيٝ٘.
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، ٚقس بٝٻٔ ْٗا١ّٜ قكرل٠ّ يًهتاب «ايٛغا٥ٌ»ٗ نتاب٘  &ٚنإ آخطٴ َا غٓططٙ

ٔٵ ٜطٜس َطادع١  َٕ ُٸ١   . (69)«ايٛغا٥ٌ»ؾٝٗا بعض َٓٗذٝٸت٘، ٚبعض ايٓهات إٗ

 

ٌٸ ّاتٚٚنع ي٘ ؾٗطغ»  ٜؿتٌُ ع٢ً بٝإ عسز ايطٚاٜات، َٚا ٜػتؿاز َٔ أخباض ن

 . (70)««َاّوهطٙ اٱ ٫ ٔٵَٳ»اٙ سهاّ، ٚزلٸع٢ً عٓٛإ ايباب َٔ ا٭ باب ظا٥سّا

ع٢ً إزضاد٘ ٗ  «ايٛغا٥ٌ»عاز٠ طابعٞ  تٵغرل أْٸ٘ مل ٜٴطبع َػتك٬٘، ٚإْٸُا زضدٳ

ٌٸ فًٖس َا ىتلٸ ب٘ َٓ٘، ٖٚصا َا ؾعً٘ أٜهّا ايؿٝذ عبس ايطسِٝ  ٚٸٍ طبعاتِٗ، ٗ ن أ

ٞٸ عٓس شنط ؾٗاضؽ ايطبع١ اييت سٖككٗا َٔ   ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ قس(71)«ايٛغا٥ٌ»ايطبٸاْ

 قاض َٔ قتٜٛات ٖصا ايهتاب ٗ طبعت٘ اؾسٜس٠. 

ٞٸ بإعسازٙ يًطبع َٔ ْػد١ إ٪ٚيـ» ُٸس ضنا اؾ٬ي  . (72)«ٜٚكّٛ ايػٝٸس ق

ٕٸ َ٪غٻػ١ آٍ ايبٝت ٖٴٓا إٍ أ ٱسٝا٤ ايذلاخ مل تٴسٔضز ٖصا  ^ٚػسض اٱؾاض٠ 

 ايؿٗطغت ٗ طبعتٗا.

 

خطز  َسٸ٠ مثاْٞ عؿط٠ غ١ٓ،»ايهتاب ـ عػب قٍٛ َ٪ٚيؿ٘ ـ اغتػطم تأيٝـ ٖصا 

ٟٸإؿٗس إكسٻ»َٔ دبٌ عاٌَ، ٚايباقٞ ٗ  «َؿػطا»َٓ٘ مٛ ايجًجٌ ٗ  ع٢ً  «ؽ ايطنٛ

 . (73)«ؾ٘ ايػ٬َّؿطِّ

 .(75)ٖـ1082، ٚؾطؽ َٓ٘ ٗ غ١ٓ (74)ٖـ1064ٚقس ؾطع ٗ تأيٝؿ٘ غ١ٓ 

 

ٕٸ بعض ا ٍٷ آخط، ؾكايٛا: غرل أ ٝٸ»حملٚككٌ نإ شلِ قٛ ٔ يٓا َٔ َطادع١ ٚقس تب

خ٬ٍ تأيٝؿ٘ ٗ  ايهتاب قس َطٸ ٕٸأ ،َكابًتٗا سؽ بٗا عٓايٓػذ إدطٛط١، ٚايتُطټ

 ث٬خ َطاسٌ:
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٘ ٗ غ١ٓ ٖصا نًٓ َطس١ً اؾُع ٚايتأيٝـ ٚاٱناؾ١ ٚاؿصف، ٚقس متٸ ا٭ٍٚ:

 ـ.ٖ 1072

ٛٻَطس١ً ايتٗصٜب ٚاٱ ايجا١ْٝ: ٝٻإز٠ خطاز َٔ إػ ٍُٖ إب ت ٗ ه١ ايجا١ْٝ، ٚقس 

  ـ.1082ٖغ١ٓ 

ت ٖصٙ ُٓ س١ ٗ ايتٗصٜب ٚايتكشٝض ٚاٱَعإ ٗ إكاب١ً، ٚقَطس١ً ايسٓق ايجايج١:

  ـ.1088ٖإطس١ً ٗ غ١ٓ 

ٕٸ ٗ تأيٝـ ٖصا  قطف َٔ عُطٙ ايؿطٜـ عؿطٜٔ عاَّا &إ٪يـ ٚبٗصا ٜٛٗط أ

 .(76)«ايػؿط ايٓؿٝؼ

 

ٚٸ٫ّٜٚٔطزٴ ع٢ً َا شنطٚٙ:  ـٷ ٕا شنطٙ ايؿٝذ اُؿطٸأ ٕٸ ٖصا كايٹ ٗ َسٸ٠  &: إ

 تأيٝؿ٘ يًهتاب. 

ٕٸ َسٸ٠ تأيٝؿ٘ ٫ تهٕٛ عؿطٜٔ عاَّا نُا شنطٚا، ٚثاّْٝا : يٛ غًُٓٓا َا قايٛٙ ؾإ

 بٌ أضبع١ ٚعؿطٜٔ عاَّا.

ٕٸ ايؿٝذ اُؿطٸٚثايجّا ع٤ اـاَؼ َٔ نتاب٘، ٖٚٞ قس شنط ٗ ْٗا١ٜ اؾ &: إ

ٚٸٍ غ١ٓ  ْٗا١ٜ نتاب ايًكط١، أْٸ٘ ؾطؽ َٔ تأيٝـ ٖصا اؾع٤ ٗ أٚا٥ٌ ؾٗط ضبٝع ا٭

ٕٸ ايؿطٚع ٗ نتاب١ اجملًٖس ايجايح، اؿاٟٚ يٓكـ اؾع٤ (77)ٖـ1072 ، ؾإشا عطؾٓا أ

ٜٵٔ اـاَؼ ٚايػازؽ، نإ ٗ أٚا٥ٌ ْاز٣ ايجا١ْٝ   ،(78)ٖـ1071ايطابع تكطٜبّا ٚيًذع٤ٳ

ٜٵٔ ايطابع ٚاـاَؼ قس اغتػطم مٛ  ٕٸ تأيٝـ َا سٛاٙ اجملًٖس ايجايح َٔ اؾع٤ٳ عطؾٓا أ

ٖٓا سٛاٙ اجملًٖس  ٕٸ اؾع٤ ايػازؽ أقػط سذُّا  عؿط٠ أؾٗط ٫ غرل، ٚإشا عطؾٓا أ

ٜٵٔ ايطابع ٚاـاَؼ نإ َٔ ايكطٜب دسٸّا إٔ ٜهٕٛ ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ قبٌ  ايجايح َٔ اؾع٤ٳ

ِٸ َا شنطٚٙ عٔ إطس١ً ا٭ٍٚ. ٖـ،1072ْٗا١ٜ غ١ٓ   ٚبصيو ٜت

ٕٸ إتتبِّع يهًُات ايؿٝذ اُؿطٸ ٗ بٝإ أٚقات ؾطٚع٘ ٚؾطاغ٘ َٔ تأيٝـ  &غرل أ

أدعا٤ ايهتاب ٚفًٖسات٘ ٜٴ٬سٹٜ أْٸ٘ ٜتعطٸض يصنط تاضىٌ: تاضٜذ ايتأيٝـ; ٚتاضٜذ 

ٛٻز٠ إٍ ايٓػد١ ا٭خرل٠، ٜٚٴعبِّط عٔ نٌُٛ َُٓٗ ٌٕ ٚانٕض ٫ يبؼ ايٓكٌ َٔ إػ ا بؿه

 .(79)ؾٝ٘
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ٞٸ إٔ ْؿِٗ َٔ قٛي٘ ٗ آخط ايهتاب:  ٚنإ ايؿطاؽ َٔ »ٚعًٝ٘ ؾُٔ ايطبٝع

، أْٸ٘ ٜتشسٸخ عٔ إطس١ً ا٭ٍٚ اييت شنطٖا (80)«1082تأيٝؿ٘ ٗ َٓتكـ ضدب غ١ٓ 

 أٚي٦و احملٚككٕٛ.

ٕٸ َسٸ٠ تأيٝـ ايهتاب ٖٞ &ٖٚصا َا ٜتٓاغب َع َا أؾازٙ ايؿٝذ اُؿطٸ  َٔ أ

مثاْٞ عؿط٠ غ١ٓ، ٜٚهٕٛ ْٛطٴٙ إٍ تأيٝؿ٘ ْٚع٘، زٕٚ ايٓٛط إٍ َا عبٸط عٓ٘ أٚي٦و 

 احملٚككٕٛ بإطس١ً ايجا١ْٝ ٚايجايج١. 

َٸا إٔ ٜهٕٛ َككٛزٙ َٔ ايتأيٝـ إطس١ً ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ ؾرلزټٙ ايتػا٩ٍ ايتايٞ:  ٚأ

ٚٸٍ تأيٝؿّا ٚمل ٜعتدل ايتٗصٜب ايجاْ  ٞ نصيو؟!ٕاشا اعتدل ايتٗصٜب ا٭

 

ٕٵ قٌٝ : أٜٴعكٌ إٔ ٜػتػطم تأيٝـ اؾع٤ ايػازؽ ٚسسٙ َسٸ٠ عؿط غٌٓ ؾإ

 نا١ًَ، ضغِ أْٸ٘ أقػط سذُّا َٔ بعض ا٭دعا٤ ا٭خط٣؟!

ٚٸ٫ّ: قًتٴ  ٗ بٝإ َسٸ٠ تأيٝـ ايهتاب.  &: ٖصا َا ٜٴؿٝسٙ قٍٛ ايؿٝذ اُؿطٸأ

ٕٸ ايؿٝذ اُؿطٸٚثاّْٝا ٟٸ،  قس اْتكٌ ٗ ٖصٙ &: إ ايؿذل٠ َٔ ب٬زٙ إٍ إؿٗس ايطنٛ

ٌٸ شيو قس أثٸط ٗ غطعت٘ ٗ  &ٚقه٢ دع٤ّا نبرلّا َٔ ٖصٙ ايؿذل٠ ٗ ايػؿط، ؾًع

 تأيٝـ نتاب٘.

أْٸ٘ نإ ٜطتاح ق٬ًّٝ َٔ عٓا٤ ايهتاب١ ٗ  &: ٜٛٗط َٔ بعض نًُات٘ٚثايجّا

ٌٸ شيو ايٛقت ٗ ْع َكازض ن(81)تأيٝـ ٖصا ايهتاب تاب٘، أٚ ، ٚيعًٓ٘ نإ ٜػتػ

 ْػٕذ دسٜس٠ٺ َٓٗا، ٚتطتٝبٗا. 

ٕٸ خا١ُ ٚضابعّا ٗٵسٺ نبرٕل، ٚتسقٕٝل،  «ايٛغا٥ٌ»: إ ؼتاز ٗ بعض ؾٛا٥سٖا إٍ دٴ

 ُٚشٕٝل، ٖٚصا َا ٜػتػطم ٚقتّا إناؾٝٸّا.

قس بسأ بهتاب١ َا أٓيؿ٘ َٔ  &: ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ نإ ايؿٝذ اُؿطٸٚخاَػّا

ايجايج١، ٖٚصا َا ٜػتػطم دع٤ّا نبرلّا َٔ ٚقت٘،  ، ٚضَا(82)يًُطٸ٠ ايجا١ْٝ «ايٛغا٥ٌ»

 ا٭َط ايصٟ ٜ٪ثِّط ع٢ً غطعت٘ ٗ تأيٝـ اؾع٤ ايػازؽ ٚا٭خرل َٔ شيو ايهتاب.

َتكسٸّٜا يًتسضٜؼ، ٚقس قطأ  &: ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ أٜهّا نإ ايؿٝذ اُؿطٸٚغازغّا

 عًٝ٘ بعض إؿاٜذ، ٚأداظِٖ، َِٚٓٗ: 

ٗ  «٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵَٳ»أداظٙ ٗ نتاب  ايؿٝذ غامل بٔ ظنٞ اؾعا٥طٟ،»
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ٚٸٍ غ١ٓ  ٚٸٍ ؾٗط ضبٝع ا٭  .(83)«1078أ

 &ـ نإ ايؿٝذ اُؿطٸ 1082ٚ 1072: ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ أٜهّا ـ أٟ بٌ غ١ٓ ٚغابعّا

 َؿتػ٬ّ بتأيٝـ بعض ايهتب، َٚٓٗا: 

 .1075، أٓيؿ٘ غ١ٓ «اٱٜكاٚ َٔ اشلذع١ بايدلٖإ ع٢ً ايطدع١»صـ 1ط»

 .1076، متٸ أٚاخط ؾٗط قؿط غ١ٓ «ايهاؾط َٚا ٜٓاغب٘خًل »صـ 2ط

ُٓ٘ ٗ ايعؿط ا٭ٚغ٘ َٔ شٟ اؿذٸ١ «نؿـ ايتع١ُٝ ٗ سهِ ايتػ١ُٝ»صـ 3ط ، أ

 .(84)«1077غ١ٓ 

 . (85)«1073، أٓيؿ٘ غ١ٓ «ايطداٍ»صـ 4ط»

قس باؾط بتٗصٜب ايهتاب  &ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو نًٓ٘ ؾٓشٔ ْعتكس إٔ ايؿٝذ اُؿطٸ

، 1082إٔ ٜٓتٗٞ َٔ تأيٝـ ايهتاب، ٚنإ ؾطاغ٘ َٔ تأيٝؿ٘ غ١ٓ  يًُطٸ٠ ا٭ٍٚ قبٌ

ٚٸٍ َعّا نإ غ١ٓ  ٌٸ ؾطاَغ٘ َٔ ايتأيٝـ ٚايتٗصٜب ا٭  .1082ٚيع

 

ٕٸ تأيٝـ ٖصا ايهتاب قس اغتػطم َسٸ٠ مثاْٞ عؿط٠ غ١ٓ، َٔ غ١ٓ  إٍ  1064إ

ٕٸ تأيٝؿ٘ ن1082غ١ٓ   .(86)إ ٗ َسٸ٠ عؿطٜٔ غ١ٓ، خ٬ؾّا ٕا ازٸعاٙ بعض احملٚككٌ َٔ أ

 

ٕٸ ُاّ تأيٝؿ٘ نإ غ١ٓ  ٔٵ قاٍ بأ َٳ ، إ٫ٓ إشا (87)1088ٚبٗصا ٜٛٗط أٜهّا خطأ 

ّٳ ْع٘ ٚتأيٝؿ٘ ٚتٗصٜب٘ ٚتطتٝب٘ ٚؼكٝك٘  ٚٸٍ ـ ُا نإ ٜطٜس ـ نُا ٜٛٗط َٔ قٛي٘ ا٭

ٗ َكس١َِّ  &طٸٚإخطاد٘ ٗ قٛضت٘ ايٓٗا٥ٝٸ١، ٖٚصا َا قس ٜٴؿِٗ َٔ قٍٛ ايؿٝذ اُؿ

ِّّٝٓا َا بصي٘ ٗ  (88)1088ٗ غ١ٓ  ،نتب٘ بعس ُاّ ايهتب ٟايص ـ «ؾٗطغت ايٛغا٥ٌ» ـ َب

ؾكس قطؾتٴ ٗ ْع٘ ٚتٗصٜب٘ َسٸ٠ َسٜس٠، ٚأؾٓٝتٴ »َٔ دٗسٺ، قاٍ:  «ايٛغا٥ٌ»تأيٝـ 

َٴٓع ؾٝٗا ايكًب ضاست٘،  ٗ تطتٝب٘ ٚؼكٝك٘ غٌٓ عسٜس٠، تكاضب َسٸ٠ عؿطٜٔ غ١ٓ، 

 .(89)«ٚٳغٵٓ٘ ٚايططف

 

ٕٸ ايؿطاؽ َٔ تأيٝـ ايهتاب مل ٜهٔ ٗ غ١ٓ  ٜٚ٪ِّس قشٸ١ َا شٖبٓا إيٝ٘ ـ َٔ أ
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ٕٸ ايصٟ نإ ٗ تًو ايػ١ٓ ٖٛ ايؿطاؽ َٔ تأيٝـ اؾع٤ اـاَؼ َٔ ايهتاب 1072 ، ٚأ

ٞٸ ـ َٔ أْٸ٘ قس ضأ٣ ـ َا شنطٙ ايع١َ٬ٓ آغا   يًهتاب ا٭ٍٚ َٔ ايٓػد١ ايطٗطاْ

ٚٸاجملًٖ ٘ ٜتًٛٙ ٗ ايػازؽ ايؿطا٥ض، آخطٙ أْٸ ٍ نتاب ايٓهاح، ٚٗس اـاَؼ َٔ أ

 .(90)1072ٗ غ١ٓ  طأٟ اجملًٖس اـاَؼصس ـ َٔ نتاب١ ٖصا اجملًٖٚقس ؾطؽ إ٪ٚي

 

ٞٸ ٗ َكسٸ١َ ؼكٝل  َٸا َا أٚس٢ ب٘ ايػٝٸس دٛاز ايؿٗطغتاْ ، طبع١ «ايٛغا٥ٌ»ٚأ

ٕٸ ايؿطاؽ َٔ تأيٝـ ايهتاب نإ غ١ٓ  ^ػ١ آٍ ايبٝتَ٪غٻ ٱسٝا٤ ايذلاخ، َٔ أ

، سٝح قاٍ عٓس شنط ايٓػذ اـٓطٝٸ١ اييت اعتُست عًٝٗا إ٪غٻػ١ ٗ عًُٗا 1072

ٞٸ:   255ٖٚٞ ٗ  ،(١8987 بطقِ )ـ ايٓػد١ احملؿ١ٚٛ ٗ إهتب١ ايطنٜٛٸ5»ايتشكٝك

ٓ٘ ٗا ٗ أٚا٥ٌ ؾٗط ضبٝع ا٭ٍٚ غ١ٓ ايؿطاؽ َٓ ، ٚقس متٸ&ـإكِّ قؿش١، غ

ٞٸ، َٚا شنطٙ  ، ؾٗٛ َطزٚزٷ َا شنطٙ ايع١َ٬ٓ آغا (91)«ٖـ1072 ايطٗطاْ

 يكس اعتُسْا ٗ َطادع١ ٖصا اؾع٤»: احملٚككٕٛ ٗ إ٪غٻػ١ ٗ َهإ آخط، سٝح قايٛا

 ص25اؾع٤ طإٍ ْٗا١ٜ  ٍ ْٗا١ٜ نتاب ايًكط١إدعا٤ أَٔ طبعتٓا، َٚا ًٜٝ٘ َٔ  ص20طاؾع٤ 

ٛٻ1 ع٢ً: ٘ٓـ كطٛط١ إػ ع٢ً اؾع٤  ٟ، ؼتٛ&ـإكِّ ز٠ ايجا١ْٝ يًهتاب غ

غ١ ٗ َس١ٜٓ ١ إكسٻـ، ٖٚٞ قؿ١ٚٛ ٗ َهتب١ ايطٚن١ ايطنٜٛٸاـاَؼ بتذع١٥ إ٪ٚي

 . (92)«ط عٓٗا ٗ ايتعًٝكات بإدطْٛٙٚعبِّ ،(8987بطقِ ) ،َؿٗس )آغتإ قسؽ(

ٛٻٖٞ  (١8987 بطقِ )إهتب١ ايطنٜٛٸايٓػد١ احملؿ١ٚٛ ٗ إشٕ  ز٠ كطٛط١ إػ

ٓ٘ ٚقس  ،ـع٢ً اؾع٤ اـاَؼ بتذع١٥ إ٪ٚي ٟؼتٛٚ، &ـإكِّ ايجا١ْٝ يًهتاب غ

، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ٖصا ايتاضٜذ ٖـ1072ايؿطاؽ َٓٗا ٗ أٚا٥ٌ ؾٗط ضبٝع ا٭ٍٚ غ١ٓ  متٸ

َٸا ٚقت ا يؿطاؽ َٔ اؾع٤ ايػازؽ يتشسٜس ٚقت ايؿطاؽ َٔ اؾع٤ اـاَؼ يًهتاب، ٚأ

ٚا٭خرل ي٘ ؾ٬ ٜٴعطف َٔ ٖصٙ ايٓػد١، اييت ٫ ؼتٟٛ ع٢ً اؾع٤ ايػازؽ، بٌ تٓتٗٞ 

 باْتٗا٤ اؾع٤ اـاَؼ.

ٱسٝا٤ ايذلاخ، ٗ  ^ٜٚ٪ٚنس ٖصا ا٭َط اعتُازٴ احملٚككٌ ٗ َ٪غٻػ١ آٍ ايبٝت

ٛٻـ، ٖٚٞ اٚي٪كطٛط١ إ»ؼكٝكِٗ يًذع٤ ايػازؽ َٔ ايهتاب، ع٢ً  ز٠ ايجا١ْٝ ٕػ

ٞٸ  يًهتاب، ٚاييت نتبٗا بٝسٙ ايؿطٜؿ١، ٖٚٞ قؿ١ٚٛ ٗ َهتب١ آ١ٜ اهلل إطعؿ

ٞٸ ايؿطاؽ َٔ ْػدٗا ٗ َٓتكـ  قس متٸٚطٖصٙ إدطٛط١ص »، (93)«(1191بطقِ ) &ايٓذؿ
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 .(94)«ٖـ1082ؾٗط ضدب غ١ٓ 

ٍٷ ٗ بٝإ تٛاضٜذ تأيٝـ ٚتٗصٜب فًٖسات   :ٚأدعا٥٘ «ايٛغا٥ٌ»ٖٚصا دسٚ
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&

ٕٸ َا قاّ ب٘ ايؿٝذ اُؿطٸ ٫ ؾٳٖوٚ  &، ٚقس بصي٘(95)ٜتطًٓب دٗسّا نبرلّا &ٗ أ

ِٸ بٗصا ايهتاب اٖتُاَّا خاقٸّا،ضانّٝا َػطٚضّا  ٚقطف عُطٙ ؾٝ٘ تأيٝؿّا» ، َٚٔ ٖٓا اٖت

 .(96)«ٚؼكٝكّا ٚؾطسّا ٚتسضٜػّا

 َٚٔ َٛاٖط عٓاٜت٘ ايؿا٥ك١ ب٘: 

 .(97)ـ اعتُازٴٙ ٗ تأيٝؿ٘ ع٢ً عسٸ٠ ْػٕذ يهجرٕل َٔ َكازض1ٙ

ٍٸ ع٢ً شيو َا قاي2 ٘ ٗ ـ اْتدابٴ٘ ايٓػذ اؾٝٸس٠ يًهتب اييت ٜٓكٌ عٓٗا، ٚقس ز

َكسٸ١َ ايؿا٥س٠ ايطابع١، اييت خكٸكٗا يصنط ايهتب اييت ْكٌ عٓٗا بايٛاغط١ 

ُٳ»ٚغرلٖا، قاٍ:  َٓٗا أسازٜح ٖصا ايهتاب،  س٠ اييت ْكًتٴٗ شنط ايهتب إعت

ؿٝٗا، ِٖ، ٚقاَت ايكطا٥ٔ ع٢ً ثبٛتٗا، ٚتٛاتطت عٔ َ٪ٚيؿٖٛا ٚغرلٴتٗا َ٪ٚيٚؾٗس بكشٸ

نٛدٛزٖا غطٛٙ  ;ضٜب ٫ٚ ؾٝٗا ؾٙو عٝح مل ٜبلٳ ،١ ْػبتٗا إيِٝٗقشٸ تٵُٳًٹأٚ عٴ

َٚٛاؾك١ َهاَٝٓٗا  ;ٚؾٗازتِٗ بٓػبتٗا ;ؿاتِٗض شنطٖا ٗ َكٓٻٚتهطټ ;أنابط ايعًُا٤

 .(98)«ٚغرل شيو ;أٚ ْكًٗا غدل ٚاسس قؿٛف بايكط١ٜٓ ;يطٚاٜات ايهتب إتٛاتط٠

ِٸ قاٍ:  ٝٵٔ ٚمثاٌْ نتابّا، ث ِٸ شنط اثٓٳ َٔ  ـنتب نجرل٠  ـ أٜهّا ـٜٚٛدس اٯٕ »ث

ٔٵ ـنتب اؿسٜح    :غرل شيو، يه

ٞٸ ٌٵٗا: مل ٜكٹبعهٴ  .(99)«َٓ٘ ْػد١ قشٝش١ إي

ـ َكاضْتٴ٘ ٗ َعِٛ ا٭سٝإ بٌ َا دا٤ َٔ ايطٚا١ٜ ايٛاسس٠ ٗ ايهتب ا٭ضبع١ 3

 ٚغرلٖا.

٫ٚ ىؿ٢ َا ٗ شيو نًٓ٘ َٔ َؿٓك١ غرل أْٸ٘ هعٌ ايهتاب شا ق١ُٝٺ عًُٝٸ١ٺ 

ّٕ أٚ خطأنبرل٠ٺ،   .(100)ٜٚطؾع َا قس ٜهتٓـ بعض ايعباضات َٔ إبٗا

ٖٓا شنطٙ ايؿٝذ 4 ٌٸ، ٖٚٛ إػتؿاز  ٘ٓ ٜسٙ ث٬خ َطٸات ع٢ً ا٭ق ـ نتابتٴ٘ ي٘ غ

 :(101)ْؿػٴ٘ ٗ أنجط َٔ َٛضز &اُؿطٸ

 : سٌ تأيٝؿ٘ ايهتاب. إطٸ٠ ا٭ٍٚ

 : يًتٗصٜب ٚايتكشٝض.إطٸتٌ ايجا١ْٝ ٚايجايج١

 .(102)ٗ ْػدت٘ ايجايج١ بعض ا٭بٛاب إٍ ايهتاب &اُؿطٸٚقس أناف ايؿٝذ 

ٕٸ ايؿٝذ اُؿطٸ قس نتب ايٛغا٥ٌ َطٸ٠ّ ضابع١ّ، ٚقس أناف  &ٚإطدٻض عٓسْا أ
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ؾٝٗا أٜهّا بعض ا٭بٛاب إٍ ايهتاب، مل تهٔ َٛدٛز٠ّ ٗ ايٓػذ ايج٬ث١ ا٭ٍٚ َٓ٘، 

 .(103)ٱسٝا٤ ايذلاخ ^ايبٝتٖٚصا َا ٜٴؿرل إيٝ٘ قٍٛ احملٚككٌ ٗ طبع١ َ٪غٻػ١ آٍ 

 

 .(104)ٖـ1097ٚقس ٜبسٚ يًبعض أْٸ٘ قس اْت٢ٗ َٔ نتابت٘ يًُطٸ٠ ايجايج١ غ١ٓ 

ٔٵ ْٛطّا ٕا قاي٘ ايع١َ٬ٓ آغا  ٞٸ، ٗ َعطض شنطٙ ٕا ضآٙ َٔ  ٚيه ايطٗطاْ

٘ٓ إ٪ٚيـ، قاٍ: ٘ٓ «ايٛغا٥ٌ»ٚفُٛع َا ضأٜٓاٙ َٔ ْػذ » ْػذ ايٛغا٥ٌ غ ـ ٕ٪ٚيا غ

  :٘ نتب ْػد١ أخط٣ مل ْؿاٖسٖاث٬خ ْػذ، ٚيعًٓ

ٝٸايٓػد١ ا٭ :سساٖاإ ٛٻقً ق٬سات، إنجرل، ٚ عًٝٗا ؾطبٷ اييت ،ز١٠ إػ

ٌٸ ،ٚتػٝرلات ٗ أنجط غطٛضٖا ٚٸأسس بأْٸ عٝح ٜكطع ن ٍ ْػد١ خطدت َٓ٘ إٍ ٗا أ

ؾطف ـ ا٭َٔ ٖصٙ ايٓػد١ ٗ ايٓذ نُا ٖٛ ايعاز٠ ٗ ايتأيٝؿات، ٚضأٜتٴ ،ايػٛاز

ٚٸاجملًٖ ٘ ٜتًٛٙ ٗ ايػازؽ ايؿطا٥ض، آخطٙ أْٸ ٍ نتاب ايٓهاح، ٚٗس اـاَؼ َٔ أ

 . 1072ٗ غ١ٓ  طأٟ اجملًٖس اـاَؼصس ـ َٔ نتاب١ ٖصا اجملًٖٚقس ؾطؽ إ٪ٚي

ٝٻ :ٚايٓػد١ ايجا١ْٝ ٛٻ ه١ اييتإب ز٠، ٚؾطؽ َٔ آخطٖا ٗ َٓتكـ أخطدٗا َٔ إػ

 . 1082 ضدب

شٗا َع بعسٖا، ٚقابًٗا ٚقشٻ ١نتبٗا عٔ ايٓػد١ ايجاْٝ :جايج١ٚايٓػد١ اي

ٍ ٚٸس ا٭َٓٗا اجملًٖ ٘ ؾٗاز٠ ايتكشٝض ٚايب٬ؽ، ٚضأٜتٴقٌ، ٚنتب عًٝٗا غٓطا٭

اض ببػساز، ٚقس ؾطؽ َٔ س عٝػ٢ ايعٓطٚاـاَؼ ٚايػازؽ ٗ خعا١ْ نتب آٍ ايػٝٸ

 .(105)«1088قؿط  س ايػازؽ ٗ أٚا٥ٌنتاب١ اجملًٖ

ٞٸ ٖٛ ْػد١ ضابع١، أٚ ْٛطّا ي صيو ٫ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ َا سكٌ عًٝ٘ ايػٝٸس اؾ٬ي

٘ٓ إ٪ٚيـ، ٚضَا ناْت َتطابك١ّ ُاَّا َع ايٓػد١ ايجايج١.  خاَػ١، غ

َٔ ا٫ختكاضات ٚايؿٗاضؽ ٚايؿطٚح  «ايٛغا٥ٌ»سٍٛ نتاب٘  &َا نتب٘ ـ 5

 ْت٘.، ٗ ايؿكٌ إدكٻل يذل&ٚايتعايٝل، ٚقس شنطْاٖا ٗ َ٪ٖيؿات٘

يتسضٜػ٘ ٗ سٝات٘، ؾهاْت ي٘ سًك١ْ ع١ُْٝٛ يتسضٜؼ ٖصا ايهتاب  &ـ تكسٸ6ٜ٘

ٟٸ  .(106)ٗ إؿٗس ايطنٛ



 االجتهاد والتجديد

طبع١ّ  (107)ُطبع قسّّا»بكٞ ٖصا ايهتاب ع٢ً تكػِٝ َ٪ٚيؿ٘ َسٸ٠ َٔ ايعَٔ، إش 

 ، ُاَّا نُا نإ إخطازٴ َ٪ٚيؿ٘ ي٘.(108)«سذطٜٸ١ّ ٗ ث٬ث١ فًٖسات

 يو طباع١ّ سسٜج١ّ، ٚي٘ ـ ؾُٝا ضأٜتٴ ـ ْػدتإ َطبٛعتإ نصيو:ُٚطبع بعس ش

ٛٻٕ َٔ عؿطٜٔ فًٖسّا، ٖٚٞ َٔ ؼكٝل ايؿٝذ عبس ايطسِٝ  :ايطبع١ ا٭ٍٚ تته

ٟٸ، إهتب١ اٱغ٬َٝٸ١، طٗطإ، ايطبع١ اـاَػ١، َٔ غ١ٓ  ٞٸ ايؿرلاظ ٖـ 1398ايطبٸاْ

 ٖـ; 1403ٖـ; أٚ ايطبع١ ايػازغ١، 1401إٍ غ١ٓ 

ٞٸ، برلٚت، بسٕٚ شنط ضقِ ايطبع١ ٚتاضٜذ ايطبع; أٚ أٚ  زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطب

ّ; أٚ ايطبع١ ايػازغ١، 1983ٖـ ـ 1403ٖـ; أٚ ايطبع١ اـاَػ١، 1391ايطبع١ ايطابع١، 

 ّ. 1991ٖـ ـ 1412

ٖٚصٙ ايطبعات نًٗٗا َتطابك١ْ َع بعهٗا، ٚقس ؽتًـ بذلقِٝ قؿشات َكسٸ١َ 

ِٸ ِٸ ايذلقِٝ باؿطٚف ا٭ظسٜٸ١ ٗ  احملٚكل، ؾؿٞ سٌ ٜت ايذلقِٝ با٭عساز ٗ بعهٗا ٜت

 بعهٗا اٯخط. 

ٌّ نبرلٷ.  ٌٷ ؾطزٹ ُٳ ٟٸ ساٍ ٖٞ عٳ  ٚع٢ً أ

ٛٻٕ َٔ ث٬ثٌ فًٖسّا، ٖٚٞ َٔ ؼكٝل ْٚؿط َ٪غٻػ١ آٍ  :ايطبع١ ايجا١ْٝ تته

ايجايج١،  ٖـ; أٚ ايطبع1412١ٖـ إٍ 1409ٱسٝا٤ ايذلاخ، قِ، ايطبع١ ا٭ٍٚ،  ^ايبٝت

 ٖـ; 1416

 ّ. 1993ٖـ ـ 1413أٚ برلٚت، ايطبع١ ا٭ٍٚ، 

 . (109)ٖٚصٙ ايطبعات نًٗٗا َتطابك١ْ ٚاٖطّا

 

ٌټ َٔ  ٕٸ ايتشكٝل ٗ ايطبع١ ا٭ٍٚ أق ٚٴت ٗ عسز اجملًٖسات أ ٚغببٴ ٖصا ايتؿا

 . (110)ايتشكٝل ٗ ايطبع١ ايجا١ْٝ

ٝٵٔ ٗ ايطبع١ ا٭ٍٚ، ؾه٬ّ  عٔ عٳسٳّ َطاعا٠ قٛاعس ايهتاب١ ٚاٱخطاز ايكشٝشٳ

ؾٗٛ ٫ ٜٓتكٌ إٍ غطٕط دسٜسٺ إ٫ٓ عٓس بسا١ٜ اؿسٜح ايتايٞ، ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٸٟ إٍ ايتعب 

 ـ ٚضَا اـطأ ـ عٓس َطادع١ اؿسٜح ٚأغاْٝسٙ إتعسِّز٠. 
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ُٳس٠ ـ  ٖٴٓا ناْت ايطبع١ ايجا١ْٝ ٖٞ إعت  َٔ قبًٓا ـ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١.َٚٔ 

 

 أث٢ٓ ع٢ً ٖصا ايهتاب ايعسٜس َٔ ايعًُا٤ ٚاحملٚككٌ، َِٚٓٗ: 

ٞٸ1 ٕٓا ٚٓؾكين اهلل غبشاْ٘ يتأيٝـ »، سٝح قاٍ: &ـ َ٪ٚيؿ٘ ايؿٝذ اُؿطٸ ايعاًَ

ٔٸ  «تؿكٌٝ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ إٍ ؼكٌٝ َػا٥ٌ ايؿطٜع١»نتاب  ؾذا٤ نتابّا ٜط٦ُ

طط ب٘، ٚتطنٔ ايٓؿؼ إيٝ٘، ٜٚكًض يًٛثٛم ب٘ ٚا٫عتُاز عًٝ٘، ٜٚهتؿٞ ب٘ أضباب اـا

ايؿهٌ ٚايهُاٍ ٗ ايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚا٭قٍٛ ٚايطداٍ، ًٜٚٝل إٔ ٜٴهتب بايتِّبٵط، ٜٚٓعٻٙ 

عٔ غٛاز اؿٹبٵط، أٚ تطقِ أسازٜج٘ بايٓٛض ع٢ً قؿشات خسٚز اؿٛض، ٚتتٛدٸ٘ إيٝ٘ 

ُٳ ِ، ٜٚػرل ٗ اٯؾام ٚا٭قطاض، ٚتٴكطف ٗ ؾُٗ٘ ٚايعٌُ ب٘ اشلُِ، ٚتبٝضٸ عًٝ٘ ايًٖ

 . (111)«غاعات ايًٌٝ ٚايٓٗاض

ٟٸ2 يًؿٝع١،  ؾكاض عُس اهلل تعاٍ َطدعّا »، سٝح قاٍ: &ـ إرلظا ايٓٛض

ُٳ ٘ عٓ٘ ِ إػتٓبٹزضاى ؾهً٘ طاَع، ٫ٚ ٜػين ايعايٹإٕعامل ايؿطٜع١، ٫ ٜطُع ٗ  عّاٚف

 .(112)«داَع

ٞٸايؿٝذ عبٸا ـ 3 ُٸ ٞٸ، سٝح قاٍ: &ؽ ايك ...قاسب »، ٗ تط١ْ اُؿطٸ ايعاًَ

ٔٸ ع٢ً ْٝع أٌٖ ايعًِ بتأيٝـ ٖصا ايهتاب ايؿطٜـ، ٚاؾاَع  ايٛغا٥ٌ، ايصٟ َ

 .(113)«إٓٝـ، ايصٟ ٖٛ نايبشط ٫ ٜٴػاسٌ

ٞٸ ـ ايؿٝذ آغا 4 ٚباؾ١ًُ ٖٛ أْع نتاب »، سٝح قاٍ: &ايطٗطاْ

 «ايٛاٗ»٫قتكاض  ;«ايبشاض»ٚ «ايٛاٗ»٢ َٔ ستٸ ،شلا ٚأسػٔ تطتٝبّا ،سهاّسازٜح ا٭٭

ع٢ً خ٬ف ايذلتٝب إأْٛؽ ؾٝٗا، ٚاقتكاض  ،ضبع١ع٢ً ْع خكٛم َا ٗ ايهتب ا٭

ٌٸ ،ضبع١ع٢ً َا عسا ايهتب ا٭ «ايبشاض» سهاّ، ؾٓػب١ أسازٜج٘ ٗ غرل ا٭ َع نٕٛ د

ضبع١ ٍ غا٥ط ايهتب ا٭إ «ايهاٗ»ط٠ نٓػب١ ٖصا اؾاَع إٍ غا٥ط اؾٛاَع إتأخِّ

 .(114)«١َسِّتكإ

ٕٸ»، سٝح قاٍ: &ـ ايؿٝذ ا٭َٝينٸ5 ص &طأٟ َ٪ٖيؿات ايؿٝذ اُؿطٸَٔ أعُٛٗا  ٚإ

ساتٗا ايهد١ُ اييت تسٚض عًٝٗا ضس٢ ايؿطٜع١، ٖٚٛ ٗ فًٖ ،«ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»نتاب 

ِٸ٥عًُا٤ ايطا ٣يؿتاٚ إكسض ايؿصٸ  ،ايهدِ ايؿدِ «َػتسضن٘»إيٝ٘  ؿ١، ٚإشا ن
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ٟٸيؿٝدٓا اؿذٸ ُٸ ،١ ايٓٛض  .(115)«ؾُطز ايبشطٜٔ ًٜتكٝإ ،ٚنٝؿّا ّاإٓاٖع ٭قً٘ ن

ُٸس قازم عط ايع6ًّٛ ، سٝح «ي٪ي٪٠ ايبشطٜٔ»، قٚكل نتاب &ـ ايػٝٸس ق

ِٸ نتاب ٗ ا٭سازٜح، َٚطدع يًؿه٤٬ قاطب١ّ»قاٍ:    .(116)«ٖٚٛ أٖ

خرل٠ ٛاَع ا٭اؾٔ َٔ أساغ، ايصٟ اعتدلٙ &ـ ايؿٝذ عبس ايطسِٝ ايطبٸا7ْٞ

ِٸ قاٍ:١اؿسٜجٝٸ ٌٷ» ، ث ِٸ ؾايهتاب ناؾ ٕعِٛ  ١، ٚداَعٷ١ ايٓبٜٛٸا ٚضز َٔ ايػٓٸٖٓ يًُٗ

ٚٸ ١، ؾٗٛ َطدعٷايٓٛاَٝؼ ايؿطعٝٸ ب اؿكٝك١ يط٬ٓ از ايؿه١ًٝ ٚاٯزاب، َٚطًٛبٷيط

ٛٻ ١، يؿكٗٝٸ١، ٚإيٝ٘ ا٫غتٓاز ٗ ايؿطٚع اٍ ٗ اغتٓباٙ إػا٥ٌ ايؿطعٝٸٚاٯثاض، عًٝ٘ إع

ٌٸ ٌٸأؾكٝ٘، ٚ ؾٝ٘ بػ١ٝ ن ٠ َسٜس٠، ؿ٘ ٗ ْع٘ ٚتٗصٜب٘ َسٸقطف َ٪ٚي...،فتٗس ١َٝٓ ن

٢ دا٤ َٔ أْع ٠ عؿطٜٔ غ١ٓ، ستٸٚأؾ٢ٓ ٗ تطتٝب٘ ٚؼكٝك٘ غٌٓ عسٜس٠، تكاضب َسٸ

 .(117)«، ٚأسػٓٗا تطتٝبّاسازٜح سسٜجّانتب ا٭

ٕٸ ايؿٝذ اُؿ8 ٞٸ، ايصٟ اعتدل أ ٍ قس قسٻّ ب٘ إ &طٸـ ايػٝٸس دٛاز ايؿٗطغتاْ

ِٸ قاٍ: ايعًُا٤ خس١َ ع١ُٝٛ،  ٛٻ»ث باٱُاّ،  تٵدٳٖٚٛ َٔ إٛغٛعات ايك٥٬ٌ اييت تت

ُٸ ٌٸ ،١ ٚخطٛضتٗابايطغِ َٔ غع١ ايعٌُ ٚندلٙ، ٚقعٛب١ إٗ َا ٚعس ب٘  ٚقس ٚؾ٢ به

ٌٸ ُټاٙ ٚأضازٙ، ٚيٛ بعس طٍٛ إسٸَا ُٓٸ َٔ أغطاض تأيٝؿ٘، ٚأٚزع ؾٝ٘ ن ٌٸ٠، ٚؼ  ٌ ن

 .(118)«٠ؾسٸ

ؾطسِ اهلل ؾٝدٓا إ٪ٚيـ، سٝح أتعب ْؿػ٘ إكسٻغ١ ٗ »ٚقاٍ ٗ َٛنٕع آخط: 

 .(119)«ت١٦ٝٗ ٖصا ايهٓع ايجٌُ، ٖٚٚؾط يٓا ٖصٙ اؾٖٛط٠ ايػاي١ٝ

ُٸس ايكا٥ٝينٸ، قٚكل نتاب 9 ُٸ١»ـ ايؿٝذ ق ُٸ١ ٗ أقٍٛ ا٭٥ ، «^ايؿكٍٛ إٗ

ِٸ قاٍ:  ٔٻ»ايصٟ اعتدلٙ َٔ قاغٔ ايسٖط، ث تؿكٌٝ »اهلل عًٝ٘ سٝح دعٌ نتاب٘  ٚقس َ

 ٬َٚشّا ،يًطا٥ؿ١ َطدعّا ،١سازٜح ايؿكٗٝٸؿ٘ ٗ ْع ا٭ٓيأايصٟ  ،«ٚغا٥ٌ ايؿٝع١

 ،يػرلٙ ٢ ناز ٜهٕٛ ْاغدّاستٸ ،خباضَٚطادع١ ا٭ ،سهاّٗ اغتٓباٙ ا٭ ،يًؿكٗا٤

 .(120)«ضبع١ ٚغرلٖا٢ ٕكازض نتاب٘ َٔ ايهتب ا٭ٚستٸ

 ٚغرلٴ ٖ٪٤٫ نجرلٷ.

ٚػس ٌْ ايجٓا٤ ع٢ً نتاب٘ اؿاؾٌ  إ٫ٓ طٸًشٴي ٫ تكطأ ٗ إعادِ تط١ّْ ٚأْتٳ»

 ١َ ايكاحل ٗ تكطٜٛ٘ بكٛي٘:َبجٛث١ ؾٝٗا، ٚقس أسػٔ ٚأداز أخٛٙ ايع٬ٓ «ٚغا٥ٌ ايؿٝع١»

   ٘ ــ ــسٜٔ ضتبتٴـ ــ٬ ٗ ايـ ــابٷ عـ ــصا نتـ  قس قكٸطت زْٚٗا ا٭خبـاض ٚايهتـب    ٖـ



 

 االجتهاد والتجديد 

  

ٖٴـس٣ٶ   ٛٸ ايكًـٛب   ٜٴٓرل نايؿُؼ ٗ د
 

 ؾتٓتشــٞ َٓــ٘ عــٔ أبكــاضْا اؿذــب  
 

   ٘ ٌٸ غـايُه  ٖصا قطاٙ اشلس٣ َـا نـ
 

 إٍ إكاَــــ١ بــــٌ تػــــُٛ بــــ٘ ايطتــــب  
 

ٕٵ نـــإ شا ايـــسٜٔ سٓكـــّا ؾٗـــٛ َتٻبٳـــعٷ   إ
 

 (121)«سٓكـّا إٍ زضدـات إٓتٗـ٢ غـبب     
 

 

بعس إٔ عطؾٓا ثٓا٤ ايهجرل َٔ ايعًُا٤ ٚاحملٚككٌ ع٢ً ٖصا ايهتاب ػسض 

ُٳٌ َ٪ٖيؿات ايؿٝذ اُؿطٸاٱؾاض٠ إ َٴذ ٕٸ بعض ايعًُا٤ طعٔ ٗ  ، َٚٓٗا ٖصا &ٍ أ

 ايهتاب.

ٕٵ نجطت تكاْٝؿ٘»: «ي٪ي٪٠ ايبشطٜٔ»ؾؿٞ  إ٫ٓ أْٸٗا خاي١ٝ َٔ  &٫ ىؿ٢ أْٸ٘ ٚإ

ٔٵ  َٳ ايتشكٝل ٚايتشبرل، ؼتاز إٍ تٗصٜب ٚتٓكٝض ٚؼطٜط، نُا ٫ ىؿ٢ ع٢ً 

 .(122)«ضادعٗا

ٛٸ عٔ ايتكطٸف »بكٛي٘:  «ضٚنات اؾٓٸات»ٚعًٖل ع٢ً ٖصا ايه٬ّ ٗ  بٌ اـً

ٚايتشكٝل ٚزٓق١ ايٓٛط ٗ َكاّ ؾِٗ ايٓكٛم ٚاؾُع بٌ َتٓاقهات ا٭خباض إْٸُا ٖٞ 

ٔٵ نإ ع٢ً ططٜك١ ا٭خباضٜٸ١، ٖٚصا ايطدٌ طٜعين ايؿٝذ اُؿطٸ  َٳ ع١ًٓ تٛدس ٗ غايب 

ٞٸ  .(123)«ص َِٓٗ&ايعاًَ

، &احملٚككٌ يًسؾاع عٔ ايؿٝذ اُؿطٸ ْٚتٝذ١ ٖصا ايه٬ّ ايكاغٞ اْدل٣ بعض

ـٺ  ٚٵا أَط تطن٘ يًؿطح ٚايتعًٝل ٚتكشٝض َا ٗ ايٓػذ اييت ٜٓكٌ عٓٗا َٔ تكشٝ ؾعٳعٳ

ٕٛ إٍ ١ًْ أَٛض، َٓٗا:   ٚغٗ

 .(124)ـ ٖسؾ٘ َٔ تأيٝـ ايهتاب، ٖٚٛ اؾُع ايهاٌَ ٚايتٓػٝل ٚايتٗصٜب1

ف، ٓكًٕٛ عٓٗا، َٔ زٕٚ تكطټٖٛ إثبات َا ٗ ايٓػذ اييت ٜطٚص ،ثٌزٜسٕ احملسِّـ 2

 .(125)٘٘، غرل أٌَ ٗ عًُ٘ ٚؾٓٸغاؽ َٔ ٚٓٸأع٢ً  ،ف ٗ ايٓػذبٌ ٜعتدلٕٚ ايصٟ ٜتكطٸ

ـ نٝل ٚقت إ٪ٚيـ، ايصٟ اقتكط ع٢ً إٜطاز ايٓكٛم ْٚكًٗا ٚتُٓٛٝٗا ؾك٘، 3

ٌٸٚيٛ أْٸ٘ نإ تكسٸ٣ »َٚع شيو ؾكس اغتػطم تأيٝؿ٘ يًهتاب مثاْٞ عؿط٠ غ١ٓ،   يه

ٕا  ;ضٙاَعؿ خت٬ؾات ايٛاقع١ ٗ ا٭غاْٝس أٚ إتٕٛ، ٕا ألع َٔ ايهتاب إ٫ٓتًو ا٫

 ٠. ٜكتهٝ٘ شيو َٔ ايٛقت ٚإسٸ
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ٜٴ ١، ؾًكس قاّ ٗ ؾذل٠ تأيٝؿ٘ يًهتاب ٝٸػؿٌ ٖصا اؾاْب بايهًٖٓٚٛ َع شيو مل 

 ،١ُٗ ايػٓس أٚ إً، بتعايٝل قِّ ١ َٔ ايهتاب، غٛا٤ٶبايتعًٝل ع٢ً َٛاضز نطٚضٜٸ

٘ٓٚٴ  ٜسٙ ضنٛإ اهلل عًٝ٘.  دست ٗ ايٓػد١ ايجايج١ اييت قاّ بهتابتٗا غ

ٌٸ ٚايبشح عٔ َؿه٬تٗا  ،َٔ ا٭سازٜح ٚاسسٺ ٚاسسٺ ٚٗ فاٍ ايتشكٝل ٗ ن

ٝٸايػٓسٜٸ ـ ٣ ي٘ إ٪ٚيؾكس تكسٸ ،ٗ َؿازاتٗا ١، ٚإبسا٤ ضأٜ٘ ؾٝٗا، ٚنصيو ايبتٸ١ أٚ إتٓ

دع٩ٙ  ايصٟ مل ىطز َٓ٘ إ٫ٓ ،«ط ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ؼطٜ»اٙ ٗ ؾطس٘ ايعِٛٝ ايصٟ زلٸ

ٚٸ  ٍ. ا٭

ٛٸ ٚيٛ متٸ َٳ ًَِكٜٴ طٷذٳٕ بصيو سٳعًُ٘ ٖصا، يته ع٣ٛ، ٚأضاز ايتٓاٍٚ َٔ  ٔٵب٘ 

١ٓ٘ إ٪ٚيقسغٝٸ  .(126)«َٔ ؾأْ٘ ـ ٚاؿ

 

َٔ أعِٛ َكازض اؿسٜح  َٓص تأيٝؿ٘ ٚتسٜٚٓ٘ َكسضّاطٖصا ايهتابص  ٍٵمل ٜعٳ»

تكإ ٗ ع٢ً اٱ ؿ٘، ٚضنّْٛاَ٪ٚي دٝاٍ إتٛاق١ً، ثك١ّعاقب١، ٚا٭ٗ ايكطٕٚ إت

 .(127)«كًْ٘

ٛٻٍ فتٗسٟ »، (128)«َٛنع عٓا١ٜ ايؿكٗا٤»ؾٗٛ َٔ عكط َ٪ٚيؿ٘ إٍ ايّٝٛ  ٚعًٝ٘ َع

كٌ ٫ ٚاسس َٔ احملٚك ٚنإ غرلٴ»، (129)«ايؿٝع١، َٚا شاى إ٫ٓ ُؿػٵٔ تطتٝب٘ ٚتبٜٛب٘

 .(130)«ّاَع ص«َػتسضى ايٛغا٥ٌ»ٚ «ايٛغا٥ٌ»ط ادع١ ايهتابٌبعس َط تٝا إ٫ٓكسض ايُؿٜٴ

 

ْٛطّا ؿاد١ ايعًُا٤ إاغٸ١ إٍ ٖصا ايهتاب ٗ زضاغاتِٗ ٚأعاثِٗ ايؿكٗٝٸ١ ؾكس 

ٛٸأ عٓسِٖ َها١ّْ خاقٸ١ّ، ٚنجطت ؾطٚسِٗ ي٘، ٚتعايٝكِٗ عًٝ٘، َٚٔ تًو ايؿطٚح:   تب

، &٪ٚيـ ْؿػ٘، ٚقس تكسٻّ شنطٴٙ عٓس شنط َ٪ٖيؿات ايؿٝذ اُؿطٸـ ؾطحٷ ي1ًُ

ٜؿتٌُ ع٢ً بٝإ َا ٚ، «ؼطٜط ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ٚؼبرل َػا٥ٌ ايؿطٜع١»ٚقس أزلاٙ 

 ،قٛأٍَ نب٘ ا٭ ،ق١ ٗ نتب ا٫غتس٫ٍٚع٢ً ايؿٛا٥س إتؿطٸ ،سازٜحػتؿاز َٔ ا٭ٜٴ

ُٸ ،١زٓيْٚكس ا٭  .١ٚغرل شيو َٔ إطايب إٗ

ٞٸ:  اٍ ايع١َ٬ٓ آغا ٚق ٗ ؾطح ١ًْ ٖٚٛ »، ٍٚٸس ا٭َٓ٘ اجملًٖ ٚضأٜتٴ»ايطٗطاْ
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 .(132)«١ أدعا٥٘ساٍ بكٝٸ ٚمل أزٔض، (131)«َاتَ٘ٔ َكسِّ

ٚتٛنٝض  ;بٝإ ايًػات :ؾٝ٘ ،مٛ ايتعًٝلع٢ً  طيًُ٪ٚيـ أٜهّاصآخط  ؾطحٷ»ـ 2

٘ٓأٚ غرل  ;ؾها٫ت عٔ ًَ اؿسٜح أٚ غٓسٙأٚ زؾع اٱ ;ايعباضات ٜسٙ  شيو، نتب٘ غ

  .٘نتبٗا غٓط اييت «ايٛغا٥ٌ»ع٢ً ٖٛاَـ ْػذ 

ٚٻ ،عٔ تًو ايٓػذ ٞٚقس اغتدطز تًو اؿٛاؾ  ٞٸاؿاز ايؿٝذ عً ،ٗا َػتك٬ْ٘ٳٚز

ُٸ ٔٵ ،ْعٌٜ ايٓذـ ٞٸ،ايك   .نا٬َّ ٞؾات٘ تؿدٝل َٛانع اؿٛاؾ يه

ٚٻ ُٸ ْٗا ثاّْٝاؾس ٞٸإرلظا ق عًٝ٘ بعض َا ٚدسٙ ٚظاز  ،ا٤ْعٌٜ غاَطٸ ،س ايطٗطاْ

ٌٸ ،سازٜحٚعسز ا٭ ،َع تعٌٝ ايباب ،٘غٓط أٜهّا  تػ٬ّٝٗ ;اؿاؾ١ٝ ٚع١َ٬ ق

 .(133)«يًتٓاٍٚ

ٔٸ ،ع٬َّٔ ا٭ ـ ْعٷبعس إ٪ٚي «ايٛغا٥ٌ»ٚقس ؾطح » مل ايؿطٚح  ٖصٙ يه

  َٚٔ ٖ٪٤٫:نتب ايعبازات،  تذاٚظت

ُٸصـ 3ط ُٸب بٔ ايؿٝذ عبس ايٓيبٸ ٞٸس بٔ ايؿٝذ عًايؿٝذ ق س بٔ غًُٝإ ٔ ق

ٞٸ ٞ،إكاب ٟٸ»، إعاقط يًؿٝذ ٜٛغـ ايبشطاْ ، قاٍ ٚنإ تًُٝص ايؿٝذ سػٌ إاسٛظ

ـ ايؿٛا٥س َ٪ٚي ٚشنطٙ أٜهّا ،سات٠ فًَٖٓ٘ عسٸ ضأٜتٴ :«ٜٔٵْٛاض ايبسضٳأ»ٗ 

 . (134)«١ايؿرلاظٜٸ

ُٸصـ 4ط ؾاغ١ٓ غ١ٓ ايؿٗٝس ٗ زؾاع ا٭» ،ايكعٜٚينٸ اس ضناؿاز إٍٛ ق

 .(136)«ؾطح ايطٗاض٠ ٚايك٠٬ طأٟ َٔ ؾطس٘ص خطز َٓ٘» ،(135)«1136

ُٸصـ 5ط ٞٸ ٞس بٔ غًُٝإ إكابايؿٝذ ق إعاقط يًؿٝذ عبس اهلل  ،ايبشطاْ

، «ايٛغا٥ٌ»ؾطح ؾٝ٘ أنجط أبٛاب »، ٚقس «سهاّفُع ا٭»اغِ ؾطس٘  ٞٸ،ايػُاٖٝذ

س ٗ ٚفًٖ ،ٍٛقس ٗ ا٭َٓ٘ فًٖ بطظ ،ٚأغك٘ ؾطح أبٛاب إهطٖٚات ٚإػْٓٛات

  .(137)«س ٗ ايك٠٬ٚفًٖ ،ايطٗاض٠

ُٸصـ اي6ط ٟٸ ١َٟ اشلازس اؿػٔ بٔ ايع٬ٓػٝس أبٛ ق طاب  آٍ قسض ايسٜٔ إٛغٛ

 .(138)«ثطاٙ

:َِٗٓٚ  

س فًٖطأٟ َٔ ؾطس٘ص خطز َٓ٘  ،ٖـ1354غ١ٓ  ٢إتٛٓؾ ،يػٝس سػٔ ايكسضا»ـ 7

ٚٸ ّٸ ،ز٫ي١ّٚ ٗ ْٝع ايطٚاٜات غٓسّا باسجّا ،ٍ ايطٗاض٠َٔ أ  . ٖٚٛ غرل تا
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ُٸصـ ا8ط ٞٸيؿٝذ ٜٛغـ بٔ ق ٟٸ س ايبشطاْ ٚٴَعاقط إ٪ٚي ،اؿٜٛع خطاز إل إٍ ٚؾـ، 

ٚٸ ،سات َٓ٘ث٬خ فًٖ ١، ٚايجاْٞ ٗ ايطٗاض٠، ٚايجايح ٗ قٛيٝٸَات ا٭شلا ٗ إكسِّٚأ

 .(139)«ايك٠٬

ٞٸايؿٝذ ٜٛغـ احملسِّ»ـ 9   .خ ايبشطاْ

ٜٴصـ ايؿٝذ سػٔ، طٚص10ط ٚٸطٖٚٛ ؾطحٷص  عطف أظٜس َٔ ٖصا،مل  ٍ نتاب َٔ أ

ـٸ بٛاب ؾٛاقٌ ٚدعٌ بٌ ا٭ ،«ايٛغا٥ٌ»نتب ي٘ ايهاتب أبٛاب  ،ايتذاض٠ إٍ بٝع ايػ

 ،نبرلٷ سٷٖٚٛ فًٖ ،ؾهتب ايؿاضح ؾٝٗا َا أضاز ،َكساض َا وتاز إيٝ٘ يهتاب١ ايؿطح

 .(140)«ل يهتاب١ ايؿطح ؾٝٗامل ٜٖٛؾ ٙ بٝاناتٷأنجطٴ

أْٸ٘ ٜؿرل أسٝاّْا إٍ تكسټّ، أٚ  &اؿسٜح عٔ َٓٗر ايؿٝذ اُؿطٸ ٚغٝأتٞ ٗ

ٞٸ إػتؿاز َٔ أسازٜح ايباب.  ٍٸ ع٢ً اؿهِ ايؿطع  تأخټط، بعض ا٭سازٜح، اييت تس

أتعب  ،ؽ يًهتابط ع٢ً غرل إُأضّ ٚايتأخټٚـؿا٤ إٛنع إؿاض إيٝ٘ بايتكسټ»

  :ؾرل إيٝ٘، َِٚٓٗٚايتكطٜض َا ُأ ،ٛانعأْؿػِٗ ٗ اغتدطاز إطَٔ ايعًُا٤ص  ْعٷ

ايؿٝذ عبس ايكاسب بٔ ايؿٝذ سػٔ  ،١َ قاسب اؾٛاٖطسؿٝس ايع٬ٓ»صـ 1ط

ط ٗ ّ أٚ تأخٻؾاضات ٚايس٥٫ٌ إٍ َا تكسٻاٱ»ـ نتاب ٘ أٓيْٸإؾ ،1353 ٢إتٛٓؾ ،ايكػرل

  .(142)«(141)««ايٛغا٥ٌ

ِٕ آخط، ٖٛ  ض ٗ ايٛغا٥ٌ َٔ تهطٻؾاضات إٍ َا اٱ»»ٜٚٛٗط أْٸ٘ ٜٴعطف باغ

سازٜح اييت ٜؿرل إيٝٗا ط َٔ ا٭ّ ٚإتأخِّٔ ؾٝ٘ إتكسِّعٝٻ ،نبرلٷ سٷفًٖطٖٚٛص ، «سا٫تاٱ

ٍٸتكسٻ» :بكٛي٘ «ايٛغا٥ٌ»ٗ  &طٸايؿٝذ اُؿ ٍٸ» :ٚقٛي٘ ،«ع٢ً شيو ّ َا ٜس  ٜٚأتٞ َا ٜس

 ِ: َٚٓٗ»، (143)«1356غ١ٓ  ،١ ٗ ايٓذـطبع بإطبع١ اؿٝسضٜٸ ،«ع٢ً شيو

 ،طّ َٚا تأخٻٗ بٝإ َا تكسٻ ـ نتابّا٘ أٓيْٸإؾ ٞٸ،س أبٛ ايكاغِ اـ٥ٛايػٝٸ»صـ 2ط

ُٸٚتعٌٝ قًٓ   :ٌ٘ ٚباب٘، ٚظاز ع٢ً شيو أَطٜٔ َٗ

 طٸع٢ً َا اغتؿازٙ ايؿٝذ اُؿ ظا٥سّا ،ػتؿاز َٔ أسازٜح ايباببٝإ َا ٜٴ :أسسُٖا

  .ٚشنطٙ ٗ عٓٛإ شيو ايباب

٘ َع أْٸ ،ٗ ٖصا ايباب طٸط مل ٜصنطٙ ايؿٝذ اُؿشنط سسٜح آخ :ٞٚايجاْ

 .(145)«(144)«ػتؿاز َٓ٘ َا ٗ عٓٛإ ايبابٜٴ

ٝٸ١ ا٫ثٓيت عؿط٠ اييت أٚضزٖا «ؾطح ؾٛا٥س ايٛغا٥ٌ»ـ 3 ، ٗ ؾطح ايؿٛا٥س ايطداي
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ِٴ ايؿأضح«ايٛغا٥ٌ»ٗ آخط  &ايؿٝذ اُؿطٸ  .(146)، ٚمل ٜٴصنط اغ

ُٸا٭ ١ عٔسازٜح إطٜٚٸقس ؾات٘ َٔ ا٭»ٖصا ٚ  ١ اشلازٜٔ غ٬ّ اهلل عًِٝٗ َا ٫ ٥

ٟٸ ١ََايع٬ٓ ل اهلُلاهلل، ٚقس ٚٓؾ ٫ٓإشكٝ٘ ٜٴ سازٜح ٗ ات٘ َٔ ا٭ؾؾُع بعض َا  ايٓٛض

 .(147)««ى ايٛغا٥ٌَػتسضٳ»  بـٗ اؾاَع ايهبرل إٛغّٛ  ،بابْٛٝع ا٭
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 االرشرتاكة قشيى

 االجتّاد والتجديدة جمّم

 



 

 االشرتاك السنوي
 

 

 ة مثن النسخ

 ٕيرل٠  5000يبٓا يرل٠  150غٛضٜا ٕزٜٓاض  2.5ا٭ضز اْرل زْ 3ايهٜٛت 

 زٜٓاض  3000ايعطام زضُّٖا  30اٱَاضات ايعطب١ٝ ٜٔزْاْرل  3ايبشط قطط

 7َكط ضٜاٍ  400ايُٝٔ ضٜا٫ت  3عُإ ضٜا٫ّ  30ايػعٛز١ٜ ضٜا٫ّ  30

اؾعا٥ط زْاْرل  5يٝبٝا ؾًّٓا  150ايكَٛاٍ زٜٓاض  200ايػٛزإ دٓٝٗات 

تطنٝا أٚق١ٝ  500َٛضٜتاْٝا  زضُّٖا 30إػطب زْاْرل  3تْٛؼ زٜٓاضّا  30

 10أَطٜها ٚأٚضٚبا ٚغا٥ط ايسٍٚ ا٭خط٣ دٓٝٗات  5قدلم يرل٠  20000

.ز٫ٚضات



 

 

 

 

Al-Egtihad & Attagdeed 

 

 

 

 

Editor-in-chief:  

Haidar Hobballah 

 

Editor-in-Director:  

Mohamad Dohaini 

 

Responsible Director:  

Rabie Sowaidan 

 

Correspondence:  

To the office of the Editor-in-chief 

P.O.Box: 327 / 25 Beirut – Lebanon 

E-mail: info@nosos.net 

Winter 2020 - 1441     14 st Year – No. 53 

 


