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٠ إطغ١ً إٔ تًتعّ بأقٍٛ ايبشح ٜؿرتٙ ٗ إازٸ
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 أدٚاز ايٓيّب أٚ َكاصد ايسضٍٛ

١ّٝ ايٓب١ّْٜٛٛافر يف دز  اض١ ايػدص

 
 حيذر حّب اهلل

 

 ــــــ متٗٝد

ُٸ١  تعترب قهٝٸ١ ايؿدكٝٸ١ ايٓبٜٛٸ١ )ٚؾدكٝٸ١ اٱَاّ عٓس ايؿٝع١( َٔ إباسح إٗ

 ،ٚاسسٺ َِٓٗ هلصا ايبشح م غريٴاييت اْتب٘ إيٝٗا ايعسٜس َٔ ايعًُا٤ إػًٌُ، ؾكس تططٻ

ٝٸات ايٓيبٸ ٚأْؿ ٝٸ١ ؾِٗ خطابات٘ اْط٬قّا َٔ ؼسٜس أْٛاع ؾعاي طت٘ َا ىسّ عًُ

َٔ خ٬ٍ ؾِٗ َكاقسٙ ٚؾدكٝٸات٘ اييت ٜكّٛ َٔ خ٬هلا بإقساض ٖصا  ،ٚنًُات٘

 ايه٬ّ أٚ شاى.

ن٤ٞ ُأؾك٘ إٔ  س، بٌ أٚزټعٴٚيٝؼ ٖسٗ ٖٓا زضاغ١ إٛنٛع ع٢ً كتًـ ايكټ

ٛٸضات ٖصا إٛنٛع ٚظٚاٜاٙ عرب أَج١ًٺ ٕٸ ع٢ً ؾ٤ٞٺ بػٝ٘ َٔ تط ا٫دتٗاز ، تهؿـ يٓا أ

ٛټ٘ ايؿٝعٞ ٚايػٓٸٞ ـ ؼسٻٝٵاٱغ٬َٞ ـ ظٓاسٳ ٟٸ، ٚٵع ايؿدكٝٸ١ ايٓبٜٛٸ١ ٚايسٻخ عٔ تٓ ض ايٓبٛ

ِّ ٚٳَا ٜٓ ٞ غاٜات٘ َٔ ن٬َ٘. ٚقس بطظ عٵع ؾِٗ َطازات٘، ٜٚػاعس أنجط ؾأنجط ع٢ً 

 إكاقسٜٸٕٛ ع٢ً ٖصا ايكعٝس أنجط َٔ غريِٖ تاضىٝٸّا.

٘ ؾل أنجط، ٚايتٓبټٓات ايك١ًًٝ; بٗسف ؾتض ا٭ايعِّٚغأنتؿٞ ٖٓا باٱؾاض٠ يبعض 

ِّ  ١.ٝهلصا إٛنٛع بايؼ ا٭ٖ

 

١ّٝ ايٓب١ّٜٛ أٚ َكاصد ايسض684ٍٛـ ايَكسايف)1  ــــــ ٖـ( ٚبداٜات احلدٜح عٔ ايػدص

اٱَاّ ؾٗاب ايسٜٔ أٓس بٔ إزضٜؼ بٔ ايطٓٔ ايكٓٗادٞ إكطٟ 

ؿل ع٢ً َهاْتٗا َتٻ ،ّاعًُٝٸ١ باضظ٠ دسٸ ١ْٖـ(، إعطٚف بايَكطاٗ، ؾدكٝٸ684إايهٞ)

 إطَٛق١ ٗ تاضٜذ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ.
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ّهٔ تكٓٝـ ايكطاٗ ع٢ً أْٸ٘ َٔ احملٓطات ا٭ٍٚ اييت اْتكًت ؾٝٗا ْٛطٜٸ١ 

١ َٔ ايٓٛطٜٸ١ إكاقس َٔ ايؿها٤ ايؿاؾعٞ إٍ ايؿها٤ إايهٞ، زٕٚ إٔ لس سػاغٝٸ

ٛٳ ٕٸغٳٗ اي ًٗا بسأ ٜعزاز ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا، ٚق٫ّٛ إٍ َؿٝٸس تكبټ ٘ إايهٞ، بٌ ضأٜٓا أ

ٗٻ .ايكٛض٠ ا٭نجط اختُاضّا يًٓٛطٜٸ١، ٖٚٛ ايؿاطيب إايهٞ س يتساٍٚ ؾٗصا ا٫ْتكاٍ َ

َٳ ايكطاٗ  ِٵؾِٝٗ اؿٓاب١ً. ٚضغِ اْتكاهلا مل ُٜك ٔٵْٛطٜٸ١ إكاقس عٓس غا٥ط إصاٖب، 

هٔ اؿسٜح عٓ٘ ٗ قهٝٸ١ إط٬ق٘ ؾهط٠ عسا َا ّ ،َايهٝٸ١ خاقٸ١ بإعطا٥ٗا قبػ١ّ

َايهٝٸ١ سٓبًٝٸ١ ٗ  ؾتض ايصضا٥ع ٚعسّ ايٛقٛف ع٢ً َكٛي١ غسٸ ايصضا٥ع. ٚايصضا٥عٝٸ١ ؾهط٠ْ

ٕٸ إككس ٜٴ طاز ايٛقٍٛ ايػايب، ؾؿتض ايصضا٥ع ٜٓػذِ نجريّا َع ؾهط٠ إكاقس; ٭

ِّ ؾتض ايصضا٥ع اييت  ٚبٗصا تتعإٚ ؾهط٠ .ٌ ع١ًُٝ ايٛقٍٛ ٖصٙإيٝ٘، ٚؾتض ايصضا٥ع ٜػ

ُا بٳٚضٴ .أطًكٗا ايكطاٗ َع ايٓٛطٜٸ١ إكاقسٜٸ١ ٗ تعبٝس ايػبٌ إؿه١ٝ يتشكٝل إكاقس

 يٛدٛز ايؿهط ايصضا٥عٞ عٓس إايهٝٸ١ نإ اغتكباهلا يًُكاقسٜٸ١ ٖهّٓا دسٸّا.

ٔٸ ايكطاٗ ُټ ،يه ، مل ٜػًو َػًه٘ ٗ صٙ ع٢ً ايععٸ بٔ عبس ايػ٬ّضغِ تً

ع أنجط ع٢ً تٓاٍٚ ؾٝٗا ؾهط٠ إكاقس ٚإكاحل، بٌ ٚدسْاٙ ٜطٚنع١ اييت ايػ

ط نجريّا بكٝػ١ طٙ بايععٸ ـ تأثٻاغتشهاض ايؿهط٠ ٗ باب ايكٝاؽ، ٚضأٜٓاٙ ـ ضغِ تأثټ

 َٔ ا٭َٛض. سّا ي٘ ٗ نجرٕي٢ نأْٸ٘ بسا َكًَٚٗا ايػعايٞ، ستٸإكاقس اييت قسٻ

ُٸٗا: ْؿا٥ؼ َٔ إكٓٸؿات ٗ أقٛ تطى ايكطاٗ غًػ١ًّ ٌٸ َٔ أٖ ٍ ايؿك٘، يع

ا٭قٍٛ ٗ ؾطح احملكٍٛ، ٚتٓكٝض ايؿكٍٛ ٗ اختكاض احملكٍٛ، ٚؾطح تٓكٝض 

ايؿكٍٛ، ٚأْٛاض ايربٚم ٗ أْٛا٤ ايؿطٚم إعطٚف بهتاب ايؿطٚم، ٚايعكس إّٓٛٛ ٗ 

ِّ ٚي٘ نتابٷ .اـكٛم ٚايعُّٛ ١ بايٓػب١ إيٝٓا، ٖٚٛ نتاب اٱسهاّ ٗ ٝو٢ٛ بأٖ

١ ايتُٝٝع بٌ ط بصٖٓٝٸٖٚٛ ٜؿٚه .ؾات ايكانٞ ٚاٱَاّايؿتا٣ٚ عٔ ا٭سهاّ ٚتكطټ ُٝٝع

ُٻ ٓٗا ايكطاٗ ٗ نتاب٘ أْٛاع ايكٛاٌْ ٚايتؿطٜعات ايكازض٠، تًو ايؿهط٠ اييت ن

 ايؿطٚم.

 ،ات يًٓيبٸض ايكطاٗ ٗ ايؿطم ايػازؽ ٚايج٬ثٌ َٔ ؾطٚق٘ ث٬خ ؾدكٝٸٜكطِّ

ٕٸ ايػايب ٗ ؾدكٝٸت٘  .اّ إػًٌُ، ٚايكانٞ اؿانِؼ، ٚإَٖٞ: إؿيت إبًٚ ٜٚعترب أ

ٕٸ ِّّٚ .ٖٛ ايتبًٝؼ، بُٝٓا ايبكٝٸ١ يٝػت ٖٞ ايػايب١ ع بٌ ايؿدكٝٸ١ ايتبًٝػٝٸ١ ٚغريٖا بأ
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ٌٷ ،ْاػٗا بإم إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٌٸ إهًٖ ؾاَ  ،بعهؼ ايؿدكٝٸتٌ ايباقٝتٌ ;ؿٌيه

ٟٸ أْٸ٘ َٔ إسس٣ ٖصٙ ايكٛاعس ؿكؾُٗا خاقٸتإ، ٚايؿكٗا٤ قس ٜتٻ ٍٕ ْبٛ ٕٛ ٗ غًٛىٺ أٚ قٛ

ف بايتبًٝؼ، ف بايكها٤، ٚايتكطټب تػ١ُٝ ايكطاٗ، أٟ قاعس٠ ايتكطټػٵايج٬خ سٳ

ِٸٚايتكطټ ٜصنط ايكطاٗ ـ ٗ نُٔ أضبع  ف باٱَا١َ، ٚقس ىتًؿٕٛ ًٜٚتبؼ ا٭َط. ث

قٝاز٠  :ٖصٙ ايكٛاعس، َجٌ َٔ ؾات ايٓبٜٛٸ١; يٝسضدٗا ٗ ٚاسس٠ٺَػا٥ٌ ـ بعض ايتكطټ

بٌ ايؿكٗا٤  خ عٔ ٚدٛز خ٬فٺاؾٓس ٚقطف ا٭َٛاٍ ٚقػ١ُ ايػٓا٥ِ ٚغري شيو، ٜٚتشسٻ

ٟٸ ٕٸ ايٓلٸ ايٓبٛ  ؟غًطاْٞ تبًٝػٞ أٚ ٖٛ ْلٌّ ٌٖ ٖٛ ْلٌّ «أسٝا أضنّا ؾٗٞ ي٘ ٔٵَٳ»: ٗ أ

 زٴٔطَا ٜٳٚع٢ً ٖصا ايكإْٛ ٖٚصٙ ايؿطٚم ٜتدطٸز »يٝدتِ بعس غًػ١ً تٛنٝشات بايكٍٛ: 

َٻ|ؾاتَ٘ٔ ٖصا ايباب َٔ تكطټ عًَٝو  .(1)«شيو، ؾٗٛ َٔ ا٭قٍٛ ايؿطعٝٸ١ ٌٵ، ؾتأ

ٖٚٛ ٜعين َٔ ٖصٙ  يكس ؾتض ايكطاٗ ٖٓا َا ّهٓٓا اعتباضٙ َكاقس ايطغٍٛ،

ٌٻ ٕٸ ايٓيبٸ ٫ ٜكٍٛ ن ِٷؼٷَا ٖٛ َبًٚ ؾ٤ٞٺ ايؿهط٠ أ  ، بٌ قس ٜكٛي٘ َا ٖٛ قإض أٚ سان

ؾًًٓيبٸ َٔ ٚضا٤ َا ٜكسض َٓ٘ َكاقس ًٜعّ ع٢ً ايؿكٝ٘ َعطؾتٗا  ِٸأٚ مٛ شيو، َٚٔ ث

ٕٸ ايكطاٗ مل ٜهٔ ٜككس ٖٓا تطٜٛط ْٛطٜٸ١ إكاقس أٚ ططح  .َٔ ٚضا٤ ايتؿطٜع ٚضغِ أ

ٔٸ ٖصٙ ايؿهط٠ اييت أقٻ ًٗا عازت ٚٚٗطت ٖصٙ ايؿهط٠ ٗ غٝام اؿسٜح عٓٗا، يه

س، سٝح اعتربٖا ا٭خريٴ دع٤ّا َٔ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ َع ابٔ عاؾٛض ٗ َؿطٚع إكاق

 نُا غًُٓض قطٜبّا. ،ْٛطٜٸ١ إكاقس ٚؾُٗٗا ٚاغتٝعاب ايؿطٜع١ ٚؾكٗا

ٛټأٌ ايكطاٗ بصض٠ّ بٗصٙ ايططٜك١ ؾٖه ع ايؿدكٝٸ١ ٍٚ يًسَر بٌ ؾهط٠ تٓ

 : ؾهٌ َٔ أؾهاٍ تاضىٝٸ١ ايػٓٸ١ ايؿطٜؿ١، ٚبٌ ؾهط٠ إكاقس،ٌٵأٚ ؾُك ،ايٓبٜٛٸ١

ٕٸ  ٕٸ ٚقس ضأٜٓا أ إكاقسٜٸٌ ؾُٝا بعس اؾتػًٛا ع٢ً َٛنٛع ايتاضىٝٸ١ َٔ ظاٜٚتِٗ; ٭

ؼسٜس ْٛعٝٸ١ اؿهِ ايكازض َٔ ايٓيبٸ ٜرتى تأثريّا ع٢ً ؾِٗ إككس َٔ ٚضا٤ ٖصا 

 .اؿهِ، ٚايعهؼ قشٝضٷ

 

١ّٝ فِٗ ايكسايف إىل اثين عػس١ّٜ ابٔ عاغٛز2 ١ّٝ ايٓب١ّٜٛ، َٔ ثالث  ــــــ ـ ايػدص

ٛټ1973)ُس ايطاٖط بٔ عاؾٛضٜططح ايؿٝذ ق ع ايؿدكٝٸ١ ايٓبٜٛٸ١، ّ( ؾهط٠ تٓ

ٛټ ع َػتؿٗسّا به٬ّ ايكطاٗ ايصٟ شنطْاٙ آْؿّا، يهٓٸ٘ ٫ ٜكـ عٓسٙ، بٌ ٜصٖب إٍ تٓ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ٟٸ ٗٚٵايسٻ ِّ ض ايٓبٛ ضّا َٔ ؾهط٠ َا ٜكسض َٔ ايٓيبٸ إٍ اثٓيت عؿط٠ ؾدكٝٸ١، َط

 َكاقس ايطغٍٛ، نُا أحملٓا َٔ قبٌ، ٖٚٞ:

ٕٸ ابٔ عاؾٛض ٜككس َٓ٘ ايتبًٝؼ. .ٖٚصا ٖٛ ايػايب ايتؿطٜع،ـ 1  ٜٚبسٚ أ

ٜٚٛٗط إٔ ابٔ عاؾٛض ٜككس َٓ٘ ادتٗاز ايٓيبٸ، ؾايٓيبٸ هتٗس ؾٝؿيت  ـ اٱؾتا٤،2

 كّا ايهربٜات ع٢ً ايكػطٜات.َطبِّ ،ع٢ً ادتٗازٙ

 ات٘.َٚؿتٓك «قه٢»أٚ تعبري  ،ٚغٝاق٘ ٖٛ ساٍ ايتكانٞ ـ ايكها٤،3

ٔٸ ابٔ عاؾٛ ٕٸ اٱؾتا٤ ٝض ٜعترب ٖصٙ ايج٬ث١ ضادع١ إٍ نًٚيه ١ ايتؿطٜع; ٭

١ ايتؿطٜع ع٢ً إٛاضز، ؾايٓيبٸ ٗ اٱؾتا٤ ٜكّٛ بتطبٝل قاعس٠ ٝٚايكها٤ تطبٝكات يهًٚ

ِٷ دسٜس. ،١ٝنًٚ ٝٸ١، ٚيٝؼ ٖٓاى سه  ؾٝٴؿيت ٗ اؿاي١ اؾع٥

ٕٸ خكٛقٝٸ١ َٛضز ايكها٤ أٚ ايؿت٣ٛ ٫  َٸ١ّٚتٛٗط ايٓتٝذ١ عٓسٙ ٗ أ ، تهٕٛ عا

١ ايؿطعٝٸ١ ا٭قًٝٸ١، َٚجاي٘: ايٓٗٞ عٔ ا٫ْتباش ٗ ايسبا٤ ٝبٌ ٖٞ ٬َس١ٛ ايهًٚ

ٕٸ ٖصا ايٓٗٞ عٓس ابٔ عاؾٛض ؾت٣ٛٶ ٚيٝؼ تؿطٜعّا; إش ايٓيبٸ  ،ٚاؿٓتِ ٚايٓكري ٚإعؾت، ؾإ

ٖٓطبٻ ١، ل إػهطٜٸا ٜٴػطع ؾٝ٘ ؼٗكل ايكاعس٠ ع٢ً اؿاي١ اـاضدٝٸ١ اييت ضأ٣ أْٸٗا 

ٚهلصا يٛ سكٌ ا٫ْتباش عٝٓ٘ ٗ ايب٬ز ايباضز٠ مل ٜهٔ َع٢ٓ يٲؾتا٤ باؿط١َ، بٌ 

ٞٸٝاؿًٚ ٕٸ أقٌ اؿهِ يٝؼ سط١َ ا٫ْتباش، بٌ اؿهِ ا٭قً ٖٛ  ١ ٖٞ ا٭قٌ; ٭

 سط١َ تٓاٍٚ إػهط.

 :ٖٚٞ ايكٛاٌْ اييت ٜكسضٖا ايٓيبٸ ٗ غٝام اٱزاض٠ اؿهَٛٝٸ١، َجٌ ـ اٱَاض٠،4

 ٗ اؿطٚب. َا ٜػٓٸ٘

ْبٜٛٸ١ يٝؼ اهلسف َٓٗا ايتؿطٜع اٱيعاَٞ، بٌ  ٖٚٞ ْكٛمٷ ٟ ٚاٱضؾاز،سٵـ اهَل5

ٕٸ ابٔ عاؾٛض ٜطٜس بعض ايٓكٛم اييت ٫  .خرٕي أٚ يططٜٔل خرٕي ٭َٕط ٖٞ إضؾازٷ ٚايٛاٖط أ

ٝٸ١ بكسض َا ؼٌُ تٛدّٝٗا غًٛنٝٸّا ٭َٕط ٖٛ َٔ َهاضّ ا٭خ٬م،  ؼٌُ قؿ١ّ قاْْٛ

ٝٸ١ قا١ُ٥ ب٘. ؾًٝؼ ي٘ قؿ١ْ  شات

تكسض عٔ  ٖٚٞ ْكٛمٷ. عٙ قطاس١ّ عٔ ايكها٤ٖٚٛ ِّّ ـ إكاؿ١ بٌ ايٓاؽ،6

تٛاؾكٝٸ١، ؾًٝؼ ٖٛ بايصٟ ٜطٜس بٝإ سهِ  ٌ يكٝػ١ٺبٗسف ؼكٝل ايكًض ٚايتٛقټ ايٓيبٸ

ٞٸ ٞٸ ؾطع ٌٸ إؿه١ً ايكا١ُ٥ بططٜل إكاؿ١.إهل  ، بٌ ٖٛ ٜطٜس س
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عض إٛاقـ ٚايٓكٛم ايٓبٜٛٸ١ يٝػت غ٣ٛ طًب ؾب ـ اٱؾاض٠ ع٢ً إػتؿري،7

ٌٕ ؾٝؿري عًِٝٗ عٌٛ ،٘ يًٓيبٸَؿٛض٠ ٜٛدٻ  .أٚ بطدشإ ؾع

ٕٸ ٖصٙ يٝػت َٛاقـ نًٚ ٕٸ ابٔ عاؾٛض ٜعترب أ ٕٸ إؿٛض٠ ٚايطأٟ ٗ ٝٚنأ ١; ٭

 ّا ٜتبع ٬َبػات إٛنٛع اـامٸ.دص ٗ ايػايب طابعّا دع٥ٝٸسايتٗا ٜتٸ

ٕٓإؿاٚض٠، ّٚجِّٖٚٞ تؿب٘  ـ ايٓكٝش١،8 ا دا٤ت ايٓيبٸ، ٌ هلا بؿاط١ُ بٓت قٝؼ 

ٕٸ أبا اؾِٗ ٫ ٜهع  ;ٚقايت ي٘ بأْٸ٘ قس خطبٗا ضد٬ٕ: َعا١ٜٚ ٚأبٛ دِٗ، ؾكاٍ هلا بأ

َٸا َعا١ٜٚ ؾكعًْٛى ٫ َاٍ ي٘، سٝح ٫ ٜؿِٗ ابٔ عاؾٛض ٖٓا  عكاٙ عٔ عاتك٘، ٚأ

ٚټ َٳتٛدّٝٗا ؾطعٝٸّا ٗ عسّ ايتع  ٚإْٸُا ٜطٜس إٔ ٜٓكشٗا ٖٞ. ٫ َاٍ ي٘، ٔٵز 

ٕٸ ايٓيبٸ ي٘ نجريٷ ـ تهٌُٝ ايٓؿٛؽ،9 َٔ ايٓكٛم ٚإٛاقـ اييت  ٖٚٛ ٜط٣ أ

بٌ ٌٓ فتُع٘ ع٢ً َا ٖٛ  ،تٓهٟٛ ؼت ٖصا ايباب، ؾًٝؼ اهلسف تؿطٜعات

ٕٸ ابٔ  .ٕزطٳيٛ ٌٓ ايٓاؽ عًٝٗا يٛقعٛا ٗ سٳ ا٭سػٔ ٚايكٛض٠ ا٭نٌُ، ٚإ٫ٓ ٚنأ

 ٚؾدكٝٸ١ يٛنٕع ١ ؾُٗٛض ايٓاؽ;: ؾدكٝٸع بٌ ؾدكٝٸتٌ يًٓيبٸعاؾٛض ٜطٜس إٔ ِّّ

ٍٕ َػت٣ٛٶ أٚ ؾطزٺ طاز َٓ٘ بٓا٤ فتُٕعٜٴ خامٸ ِٸ ؾاـً٘ بٌ إكاٌَ ٜٛدب  .عا َٚٔ ث

ٛټ  ط٠ ٗ ؾِٗ ايٓكٛم ايٓبٜٛٸ١.ٝٵف ٚايٛقٛع ٗ اَؿايتؿ

 ٚح.ّا َا قبً٘ ٗ ايطٜٚبسٚ يٞ ؾبٝٗا دسٸ ـ تعًِٝ اؿكا٥ل ايعاي١ٝ،10

ٕٸ ايٓيبٸ ـ ايتأزٜب،11 ايتٗسٜس، ٫ ٜطٜس  :َجٌ ،ٜػتدسّ ٚغا٥ٌ تأزٜبٝٸ١ َع٢ٓ أ

ٕٳ ِٕ بٝا ٞٸ سه ب خاضدّا، ط زاؾع يتشكٝل ايتأزټَٓٗا، بٌ اغتدساّ أغًٛب َ٪ثِّ ؾطع

َٳ :َٚجاي٘ مل وهطٚا ق٠٬ ايعؿا٤، ؾإْٸ٘ ٫ ٜطٜس َٓ٘ عٓس ابٔ  ٔٵايتٗسٜس بإسطام بٝٛت 

٢ ١ ستٸٝسؾع ايططف اٯخط يًشهٛض، ٚيٝؼ إْؿا٤ تؿطٜعات نًٚعاؾٛض غ٣ٛ ايتٌٜٗٛ ي

َٳ  ٗ ق٠٬ ايعؿا٤. ٫ ٜؿاضنٕٛ ْاع١ّ ٔٵْؿيت َج٬ّ عطم بٝٛت 

١ اييت تكسض َٔ ايٓيبٸ ٖٝٚٛ ايػًٛنٝٸات اؾٹبٹًٚ ز عٔ اٱضؾاز،ـ ساٍ ايتذطټ12

ٗ ايططٜل ٗ  ٚايٓاػ١ عٔ طبع٘ ٚؾدكٝٸت٘، أٚ ٜهٕٛ سا٫ّ عازّٜا، نُا يٛ ْعٍ ايٓيبٸ

ٕٕ ٕٸ ٖصا إهإ ي٘ خكٛقٝٸ١ َها زٜٓٝٸ١  أٚ أْٸ٘ ٜطٜس إٜكاٍ ضغاي١ٺ ،ؾٗصا ٫ ٜعين أ

 .(2)كاٍ باغتشباب ايٓعٍٚ ؾٝ٘أٚ ٜٴ، ست٢ هعٌ ٖصا إهإ قذٸ١ّ

ِّ ع ابٔ عاؾٛض أؾهاٍ تٓاٍٚ ايؿدكٝٸ١ ايٓبٜٛٸ١، ٜٚهٝـ إيٝٗا بٗصٙ ا٭ٚد٘ ٜٓ
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 .ٌٴبٵكطاٗ َٔ َقع٢ً َا ططس٘ اي أؾهاضّا ع٠ّٚ٬

 

3ُّ ّٝد ايطٝطتاْٞـ تٓ  ــــــ ع أدٚاز املعصّٛ بني ابٔ عاغٛز ٚايط

طْا ـ ؼ٬ًٝت ابٔ عاؾٛض ٖٓا، خاقٸ١ ٗ ايؿدكٝٸ١ ايتاغع١ ٚايعاؾط٠، تصٚن

ٕٵ مل تطابل بايتأنٝس ـ َا ٜططس٘ إطدع إعاقط ايػٝٸس عًٞ اؿػٝين ايػٝػتاْٞ،  ٚإ

ُٸ١ ٜتهًٖغتاشأُا َتابعّا ؾٝ٘ بٳٚضٴ ُٕٛ ٗ ٙ إريظا َٗسٟ اٱقؿٗاْٞ، َٔ دعٌ ايٓيبٸ ٚا٭٥

 َكاٌَ:

ٌٕٖٚٛ ؼسٜس اؿهِ ايؿطعٞ يًُهًٖ َكاّ اٱؾتا٤، قاطع ْٚادع،  ـ بؿه

ّٷ ٕٸ شيو خ٬ف ٚٚٝؿ١ ٖصا  ٖٚٛ َكا ٫ هٛظ ؾٝ٘ ـ َج٬ّ ـ اغتدساّ ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً; ٭

 إكاّ.

كٌ بٗسف ايتجكٝـ ٚبٝإ ع٢ً إتدكِّ ٖٚٛ أؾب٘ باٱيكا٤ َٚكاّ ايتعًِٝ،

أع٢ً، هلصا ّهٔ ؾٝ٘ اغتدساّ ايكطا٥ٔ إٓؿك١ً، ُاَّا نُا  ايؿطٜع١ هلِ َػت٣ٛٶ

ٌټ ،غتاشٺ ًٜكٞ زضٚغّا عسٜس٠أٖٞ ساٍ   فًٕؼ ٜٚكّٛ ببٝإ قٝٛزٙ ٫سكّا، ؾ٬ ٜهٕٛ ن

ٝٸات ٚإٛنٛعات إتٸ  ِ عٓٗا. ٜتهًٖك١ً بايؿهط٠ اييتتعبريّا ْادعّا عٔ ُاّ اؿٝج

ب ايػٝػتاْٞ ع٢ً ٖصٙ ايؿهط٠ ْتا٥ر ٗ ؼًٌٝ أغباب ايتعاضض بٌ ٚقس ضتٻ

ٌٸ ٖصا ايتعاضضايٓكٛم َٔ د١ٗٺ ٞٸ يٛ تعاضض ْلٌّ :ؾُج٬ّ .، ٚنٝؿٝٸ١ س  َع ْلٛ تعًُٝ

ٞٸ ٞٸ ؾتٛا٥ ٞٸعٓسٙ قسٸّ ايؿتٛا٥ بايعُّٛ ٚٚٗٛض ايؿتٛا٥ٞ  ، ٚيٛ نإ ٚٗٛض ايتعًُٝ

 .(3)ٚتؿكٌٝ ْٛطٜٸ١ ايػٝػتاْٞ ّهٔ َطادعتٗا ٗ قًٓٗا .باٱط٬م، ٚغري شيو

ِٸ ٛٸ٠ٺ إٗ ٕٸ ايػٝس ايػٝػتاْٞ ايتك٘ بك ٛټ بايٓػب١ يٞ أ ع ايؿدكٝٸ١ ٚتػاٜط ؾهط٠ تٓ

ِّ ،ط َٔ ططٜك١ ؾُٗٓا يًٓكٛمز إكاقس ٗ ايبٝاْات، َا ٜػِّإكاَات ٚتعسټ ع ٜٚٓ

ٚٳ ٝٸ١ يًُتهًًٚل غٝاقات َتعسِّعّا ـبٳٝٳٓا باؾٌُ ٚايهًُات تٳعٵبايتأنٝس  ُٻز٠ ساي  ِٔ تته

 َكاقس ْٛعٝٸ١ ي٘ َٔ ن٬َ٘.

 

4( ٍّٚ ١َّٝفادئ ملكٛالت َكاصدّٜ ٖـ( ٚظٌٗٛز786ـ ايػٗٝد األ  ــــــ ١ ٚتعًًٝ

ٚٸٍ َٔ أبطظ ايؿدكٝٸات اٱَاَٝٸ١ اييت تهًٖ ٕٸ ايؿٗٝس ا٭ ُت ٗ ٚقت ٜبسٚ يٞ أ
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ٝٸ١ ايٛغا٥ٌ كٌ َكط ـ إَاَٝٸّا ـ عٔ أؾهاض تتٸَبٚه اقس ايؿطٜع١ ٚغسٸ ايصضا٥ع ٚثٓا٥

٘ ٗ ْٚكٛقٴ .ٚايػاٜات ٚغريٖا َٔ َك٫ٛت ايتؿهري إكاقسٟ ٗ ا٫دتٗاز اٱغ٬َٞ

 .(4)٫ زاعٞ يصنطٖا ٖٓا، ّٚهٔ َطادعتٗا ٗ نتب٘ ،ٖصا اجملاٍ عسٜس٠ْ

ٚٸٍ تأثٻ ٕٸ ايؿٗٝس ا٭ ٔٸ ـ بايكطاٗ ٚايععٸٜٚبسٚ يٞ أٜهّا أ بٔ عبس  ط ـ ٗ غايب ايٛ

س ايطغٍٛ اييت نإ ططسٗا ٓا ٗ أخصٙ ؾهط٠ َكاق٦ايػ٬ّ، ٚهلصا ؾٗٛ ٜؿاد

ٌ َٔ نتاب ايكٛاعس ، ؾٝعكس ٗ شٌٜ ايكاعس٠ ايجا١ْٝ ٚايػتٸٌٴبٵٖـ( َٔ َق684)ايكطاٗ

ل ؾا٥س٠ّ يًشسٜح عٔ َٛنٛع ٚٗ آخطٖا خكٻ ،ٚايؿٛا٥س بعضٳ إػا٥ٌ ٚايؿٛا٥س

 ٚتاض٠ّ ;بايتبًٝؼ، ٖٚٛ ايؿت٣ٛ تاض٠ّ |ف ايٓيبٸتكطټ»سٝح قاٍ:  ،َكاقس ايطغٍٛ

بايكها٤، نؿكٌ اـك١َٛ بٌ  تاض٠ّٚ ;ف ٗ بٝت إاٍباٱَا١َ، ناؾٗاز ٚايتكطټ

ٌټ. قطاض١ٓ أٚ ايٌُٝ أٚ اٱإتساعٌٝ بايبِّ  ٘ َٔ باب ايتبًٝؼ.ٗ ايعباز٠ ؾإْٸ فٺتكطټ ٚن

 أسٝا أضنّا ٔٵَٳ»: ×ؾُٓ٘ قٛي٘، تبًٝؼز ٗ بعض إٛاضز بٌ ايكها٤ ٚايٚقس ٜكع ايرتزټ

ٕٸ بٳٜٵ٫ ضٳ ...«َٝت١ ؾٗٞ ي٘ أغًب،  بايتبًٝؼ ×ؾ٘تكطټ ٕٸ٭ ;ٍٚٵؾتا٤ َأًٓ٘ ع٢ً اٱ أ

 .(5)«...ٍ َٔ ايٓازضٚٵٚاؿٌُ ع٢ً ايػايب َأ

ٛټ ٖصا ايٓلٸ يعًٓ٘ أقسّ ْٛل ع إَاَٞ بٗصا ايٛنٛح ٗ َكاقس ايطغٍٛ ٚتٓ

٢ ٗ ستٸ ،بعٝٓ٘ تكطٜبّا َٔ ايكطاٗ ٜٓا بإكاض١ْ أْٸ٘ َأخٛشٷٚقس ضأ .ايؿدكٝٸ١ ايٓبٜٛٸ١

 ا٭َج١ً اييت شنطٖا.

ٚٸٍ َطٸ٠ٺ ٚٸٍ ْكٌ يٲَاَٝٸ١، ٚ٭ ٕٸ ايؿٗٝس ا٭ ، َكطًشات ٚتكػُٝات بٗصا ٬ْسٜ أ

ٚٴ َٸ١ ٚخاقٸ١   ٗ ؾها٤ ا٫دتٗاز ايعًًٞ ٚايصضا٥عٞ ٚإكاقسٟ، تٵٚتطعطعٳ تٵُٳْٚٳ تٵيسٳعا

ٔٸ ايػ٪اٍ: ٌٖ ّ هٔ إٔ ًُْؼ اْعهاغّا هلصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿهري ٗ ادتٗاز يه

ٕٸ ٖصٙ ايٓكٛم دا٤ت جملطٸز إٛانب١ ٚايبشح  ٚٸٍ ٗ نتب٘ ايؿكٗٝٸ١ أٚ أ ايؿٗٝس ا٭

ّٸ ٕٸ ايكطا٠٤ ايهًٚ ،ايتٓٛريٟ ايعا ٛٳٝٚأ  تٵ١ اييت تكسٸَٗا ٖصٙ ايٓكٛم يًؿطٜع١ قس اغتٗ

ٚٸٍ؟  ايؿٗٝس ا٭

ُٕطادع ٭عُاٍ ايؿٗٝس ا ٕٸ ا ٚٸٍ ايؿكٗٝٸ١ ٫ هس سهٛضّا دازٸّا يؿهط٠ إكاقس إ ٭

ٔٸ عِّ. أٚ ايتعًٌٝ، ٫ٚ يؿهط٠ ايؿدكٝٸ١ ايٓبٜٛٸ١ خباضٜٸٕٛ ٓات َٔ أعُاي٘ اعتربٖا ا٭يه

ٟٸبٳقٝاغّا، ٚضٴ ٔٵ ،ٗ ا٫دتٗاز عٓسٙ ُا ًُٜؼ اٱْػإ ِطّا َٔ ايتؿهري ايعؿٛ ٫  يه
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ٍٕػٳٜٴشٵ ٟٸ سا ٝح ٜسخٌ ؾهط٠ إكاقس ايؿطعٝٸ١ أٚ ع ،َٔ ا٭سٛاٍ َكاقسٜٸّا ب بأ

ٌٕ قٝاغّا َا عًٝ٘  ،اغتجٓا٥ٞ َكاقس ايطغٍٛ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ بؿه

 ساٍ ايطا٥ؿ١ اٱَاَٝٸ١.

 

1981ُّـ ايصدز)5  ــــــ ددٜس باالٖتُاّ ٌٍّ( َٚكاصد ايسضٍٛ، ذب

ُٸ١ ٗ َٛنٛع ايؿدكٝٸ١ س باقط ايكسض َػا١ُْٖناْت يٲَاّ ايػٝس قُ َٗ 

ٕٸ ايٓيبٸ ي٘ ؾدكٝٸ١ْ «اقتكازْا»س ٗ ؾكس أٖن ;|ايٓبٜٛٸ١ َٚكاقس ايطغٍٛ  ;تبًٝػٝٸ١ أ

 |ا٭عِٛ ايٓيبٸ ٕٸإ»خ عٔ َٓطك١ ايؿطاؽ ـ: ؾكاٍ ـ ٖٚٛ ٜتشسٻ ،ٚأخط٣ ٥٫ٚٝٸ١ سهَٛٝٸ١

ٟٸقس َٮ شيو ايؿطاؽ َا ناْت تتطًٖ ، ع٢ً ب٘ أٖساف ايؿطٜع١ ٗ اجملاٍ ا٫قتكاز

ٞٸن٤ٛ ايٛطٚف اييت ن سٌ قاّ بع١ًُٝ ٤ٌَ  |ٜ٘عٝؿٗا، غري أْٸ إ اجملتُع اٱغ٬َ

ٌٸػّا يًؿطٜع١ اٱهلٝٸّا َبًٖٚصا ايؿطاؽ مل ّٮٙ بٛقؿ٘ ْبٝٸ َهإ ٚظَإ،  ١، ايجابت١ ٗ ن

١ ثابت١، طّا عٔ قٝؼ تؿطٜعٝٸَعبِّ ...يصيو ايؿطاؽ َٔ غري ايٓيبٸ يٝهٕٛ ٖصا ا٤ٌٕ اـامٸ

ٞٻ ٌ ايؿطٜع١ ٤ٌَ َٓطك١ ايؿطاؽ ٚؾكّا بٳـ َٔ قٹط، إهًٖا٭َ ٚإِا َٮٙ بٛقؿ٘ ٚي

بٛقؿ٘ بٗا َٓطك١ ايؿطاؽ َٔ إصٖب  |١ ايتؿطٜعات اييت َٮ ايٓيبٸْٛعٝٸ ٕٸ.. إ.يًٛطف

ٞٸ ا٭َط يٝػت أسهاَّا زا٥ُٝٸ١ بطبٝعتٗا; ٭ْٸٗا مل تكسض َٔ ايٓيبٸ بٛقؿ٘  ػّا َبًٚٚي

َٸيٮ ٝٸ١ُ ايجابت١، بٌ باعتباضٙ سانسهاّ ايعا ّا يًُػًٌُ. ؾٗٞ إشٕ ٫ تعترب دع٤ّا ّا ٚٚي

ٝٸ ٗا تًكٞ ن٤ّٛا إٍ سٛسثابتّا َٔ إصٖب ا٫قتكازٟ ٗ اٱغ٬ّ، ٚيهٓٸ ١ نبري ع٢ً عًُ

ٌٸ ٌٕ ٤ٌَ ايؿطاؽ اييت هب إٔ ُاضؽ ٗ ن ط ؾِٗ ا٭ٖساف ٚؾكّا يًٛطٚف، ٚتٝػِّ س

 .(6)«افاٖا ايؿطاؽ زا٥ُّا ٗ ن٤ٛ تًو ا٭ٖس١ اييت تٛخٻا٭غاغٝٸ

ِّٖٝصا ايتُٝٝع ايصٟ ضأٜٓاٙ غِّ ضّا ٗ قٝػ١ ّا َع ايكطاٗ ٗ قٝػ٘ ا٭ٍٚ، َٚتط

ٕٸ ايكسض ٜكسِّعاؾٛض، ٜٛٗط اٯٕ بٛنٛح َع ايػٝ عًٝا َع ابٔ ّ يٓا ٫سكّا س ايكسض، بٌ إ

 ٓات ٚأَج١ً ٕكاقس ايطغٍٛ ٚؾكّا هلصا ايتكػِٝ ايجٓا٥ٞ.عِّ

ٕٸ  بٛقؿ٘ ، ٜٚؿُٗ٘ أْٸ٘ قسض َٓ٘ ع ؾهٌ إا٤ ٚايهٮ٢ْٗ عٔ َٓ ايٓيبٸإْٸ٘ ٜعترب أ

ٞٸ ٕٸ; ا٭َط ٚي ١، ١ ٚاؿٝٛاْٝٸؾسٜس٠ إٍ إِا٤ ايجط٠ٚ ايعضاعٝٸ فتُع إس١ٜٓ نإ عاد١ٺ ٭

َٳ تؿذٝعّا يًجطٚات  ;ايسٚي١ ا٭ؾطاز ببصٍ َا ٜؿهٌ َٔ َا٥ِٗ ٚنٮِٖ يٰخطٜٔ تٵؾأيع



 

 

هـ 1441 م ـ 0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ٝٸّاٚنصيو ْٗٞ ايٓيبٸ عٔ بٝ ١ ٚاؿٝٛا١ْٝ.ايعضاعٝٸ  ;ع ايجُط٠ قبٌ ْهذٗا نإ ّْٗٝا ٥٫ٚ

 ٕكاحل تكتهٝٗا إطس١ً.

ٞٸ ٕٸ تٛدٝٗات اٱَاّ عً ٗ عٗسٙ يٮؾرت بتشسٜس ا٭غعاض  ×ٜٚعترب أٜهّا أ

ٍٷناْت سهُّا سهَٛٝٸّا، ٚ ات٘ ٗ ٤ٌَ َٓطك١ ايؿطاؽ، ٚؾكّا يك٬سٝٸ ٖٛ اغتعُا

 .(7)إٍ غري شيو َٔ ايُٓاشز ...اٖا اٱغ١ّ٬ اييت ٜتبٓٸٕكتهٝات ايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ

ٚٸٍ َٔ ايعكس ايػازؽ َٔ ايكطٕ ٖصا ايتُٝٝع ايصٟ قسٻ َ٘ ايكسض ٗ ايٓكـ ا٭

ٛٻ ٞٸ (8)ٍ ٫سكّاايعؿطٜٔ ؼ ٝٸات ايؿك٘ ايػٝاغ ٞٸ ٗ أزب إٍ َا ٜٴؿب٘ اؿكٝك١  اٱغ٬َ

ايكطعٝٸ١، بٌ غاز ٗ أٚغاٙ ايؿكٗا٤ ٚايباسجٌ َٔ غري إطاض ايؿهط ايػٝاغٞ 

ٞٸاٱغ٬ ايػٝٸس عًٞ ايػٝػتاْٞ ٚغريٙ ايهجري َٔ ايعًُا٤، ٖٚٛ ايّٝٛ أؾب٘  :َجٌ ،َ

ٞٸباؿكٝك١ ايكطعٝٸ١ اييت تكبٻ ٌٕ ًٗا ايؿهطٴ اٱَاَ ٚمٔ لس  .ساغِ أٚ ؾب٘ ساغِ بؿه

ٕٸ اٱَاّ اـُٝين ٗ ْكٕٛم  ،«ؾك٘ إكًش١»ٓا: ٝٵنٓا هلا ٗ نتابٳعسٜس٠ ي٘، تعطٻ أ

ُٸ١، بٌ ٜعترب  ِ بٛنٕٛح، ٜتهًٖ«مشٍٛ ايؿطٜع١»ٚ ٍٕ عٔ ٖصٙ ايؿدكٝٸ١ ٗ ايٓيبٸ ٚا٭٥ عا

ٞٸ  .أْٸ٘ ي٫ٛ ٖصٙ ايؿدكٝٸ١ ٫ َع٢ٓ ؾعٌ اي١ٜ٫ٛ هلِ ٗ إزاض٠ ا٫دتُاع ايػٝاغ

ٕٸ اؿسٜح ٗ َكاقس ايطغٍٛ تابع٘ ايعسٜس َٔ ايعًُا٤، َجٌ ٛطٟ ايؿٝذ إٓت :إ

 س ؾهٌ اهلل ٚغريِٖ.ٚايؿٝذ مشؼ ايسٜٔ ٚايػٝ

ٓات ايك١ًًٝ; يتأنٝس نطٚض٠ ايتٓٛري يٛنع َعاٜري ٗ صا ايكسض َٔ ايعِّأنتؿٞ بٗ

ضّا َٔ ايؿٛن٢، بٗسف ايصٖاب با٫دتٗاز مٛ صٳُٝٝع ايؿدكٝٸات ٚإكاقس ايٓبٜٛٸ١، سٳ

ِّ َطس١ًٺ ٕٵ ؾا٤ اهلل تعاٍ.ٝأنجط أٖ   ١ّ ٚعُكّا َٔ إطس١ً اييت ْعٝـ، إ
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 قاعد٠ ايعداي١

ِٚ  زٖا يف االدتٗاد ايػسعَٞٚد

 

 

 مع: الشيخ يىسف الصاوعي حىاٌر

 ترجمة: مرقال هاشم

 

 ــــــ ع٢ً قاعد٠ ايعداي١ إغهاالٌت

ٍٕ ٫ بٴسٻٚ ًٜعّ َٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ إٔ »ِ: آخط. يكس قًتٴ َٔ اٱداب١ ٖٓا ع٢ً إؾها

. ؾؿٞ ْٝع َٛانع ايؿك٘ بت١ْ، إٕ ا٭سهاّ ثا. ؾأقٍٛ: ن٬ٓ«٫ تهٕٛ ا٭سهاّ ثابت١ّ

ؾإٕ ثبات ا٭سهاّ ٜعين أْ٘ بعس  ;نإ ايؿكٗا٤ ىتًؿٕٛ، ٚا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ ثابت١

آخط نإ  ٔ سهُّا عٔ ن٬ّ ؾدٕلإٔ ٜبِّ إشا أضاز ؾدلٷ |ضسٌٝ ضغٍٛ اهلل

; ٭ٕ ٖصا ٜعين ٗ سكٝكت٘ إٔ ضغٍٛ اهلل يٝؼ خامت |شيو كايؿّا ـا١ُٝ ضغٍٛ اهلل

٘ٺ ا٭ْبٝا٤. إٔ ٜكٍٛ: أْا أؾِٗ َٔ ن٬ّ ضغٍٛ اهلل إٔ  ٚأَا ٗ ا٭ؾٗاّ ؾُٝهٔ يؿكٝ

ٕٕ ٘ٺ ايعنا٠ ّهٔ ْكًٗا إٍ َها ثإ إٔ ٜكٍٛ: أْا ٫ أؾِٗ َٔ  آخط، ّٚهٔ يؿكٝ

ٕٕ آخط. ٚنإ ايؿكٗا٤ ع٢ً َس٣  ن٬َ٘ ٖصا، ٜٚؿيت بعسّ دٛاظ ْكٌ ايعنا٠ إٍ َها

ٕٕ ، أٚ ٖصا َا نإ عًٝ٘ إؿٗٛض (1)«ا٠ ايٓذاغ١إٕ َا٤ ايب٦ط ٜٓؿعٌ ٬َق»ٜكٛيٕٛ:  قطٚ

ٞ، سٝح قاٍ: ١َ اؿًٓايٛنع ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ إٍ عكط ايع٬ٓ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ، ٚاغتُطٸ

ٖٓا، َع٢ٓ أْ٘  . َٚع شيو ؾإٕ اؿهِ ثابتٷ(2)«إٕ َا٤ ايب٦ط ٫ ٜٓؿعٌ ٬َقا٠ ايٓذاغ١»

١ ؾإٕ ْٝع ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ا٭زٓي ٚأَا ٗ ا٫غتٓباٙ َٔ .بعس ضغٍٛ اهلل ٫ ٚدٛز يٓيب
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٫ ٜكبٌ ايٓػذ.  ، ٚن٬ّ ايٓيبٸ١ ٜكٛيٕٛ: إٕ ٖصا َا قاي٘ ايٓيبٸهًػٕٛ ع٢ً خٛإ ا٭زٓي

ٍٷ»إشٕ َع٢ٓ  ّٷ س٬ٍ قُس س٬ أبسّا إٍ ّٜٛ  أبسّا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚسطاَ٘ سطا

ُٸٖٛ أْ٘ ٫ ْاغذ يه٬َ٘ بعس ضسًٝ٘، ؾشتٸ (3)«١ايكٝاَ ٫ ّهِٓٗ  ^ض١ ا٭طٗا٢ ا٭٥

ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ ايطٚا١ٜ اييت ٜطٜٚٗا  عٞ بعضٷ. ٜٚسٸ|ْػذ ن٬ّ ضغٍٛ اهلل

ُا نإ إريظا ايٓا٥ٝين َٔ ايكا٥ًٌ بٗصا بٳٚضٴ .ّهٔ إٔ تعترب ْاغد١ّ إعكّٛ عٔ ايٓيبٸ

ٌٸ(4)ايكٍٛ ٍٕ . ٚع٢ً ن بعس ضغٍٛ اهلل ٕا قسض عٓ٘ ٗ سٝات٘، ٖٚصا ٖٛ  ْاغذٷ زٵٔطمل ٜٳ سا

 با٫خت٬ف. ؾإٕ ْٝع َٛانع ؾكٗٓا ظاخط٠ْ َع٢ٓ ثبات ا٭سهاّ، ٚإ٫ٓ

 ايعساي١ ٚايًِٛ ٫ لسٙ ٗ غا٥ط ايعٓاٜٚٔ ا٭خط٣، ٖٚٛ إٔ  ٖٓاى ٖادؼٷ ٗ

ٗ; خ٬ؾّا يػا٥ط ْٝع ايعٓاٜٚٔ ا٫دتُاع١ٝ تٓسضز نُٔ َكازٜل ايعساي١ ٚايًِٛ ايعٴطٵ

 .«عطٚفإ» :ؾ١ٝ ا٭خط٣، َٔ قبٌٝطٵإٛنٛعات ايعٴ

 ِٷ ٔ ، غٛا٤ ع٢ً مٛ ايعُّٛ أٚ اـكٛم، ٜتعٝٻسٝح ٜهٕٛ يًؿاضع سه

عًٝٓا إٔ ْط٣ ٌٖ سهُ٘ ـ اؿاقٌ َٔ ايسيٌٝ غري ايكطعٞ; ٭ٕ ايسيٌٝ ايكطعٞ غري 

٘ٷ ا٭سهاّ ايهطٚض١ٜ ـ َطابلٷ َع  إٔ شيو اؿهِ َتطابلٷ يًعساي١ أّ ٫؟ ؾإشا ضأ٣ ؾكٝ

ٕٵهِ قشٝضٷؾ١ٝ قاٍ بإٔ ٖصا اؿطٵايعساي١ ايعٴ  ت٘.ٙ َتطابكّا مل وهِ بكشٸطٳمل ٜٳ ، ٚإ

 ِّٟٸيٛ مل وس ف سهُ٘ ع٢ً أغاؽ طٵف، ٚأقسض ايعٴيًعٴطٵ نابط١ٺ ز ايؿطع أ

ف، نإ ٫ظّ ِ ايطٚاٜات ع٢ً أغاؽ ٖصا ايعٴطٵٔ ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜك٬َِّنات٘، ٚتعٝٻ

 ف.طٵشيو إٔ ٜهٕٛ ايؿطع تابعّا يًعٴ

 ِّف ٖٛ إهُاض، طٵف. ٚبطبٝع١ اؿاٍ يٝؼ ايعٴز ايعٴطٵع٢ً ايؿكٝ٘ ْؿػ٘ إٔ وس

 ف بٓؿػ٘.٢ ع١ًُٝ ؼسٜس ايعٴطٵٚهب ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜتٛٓي

 َتؿاٚت١ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  سٝح تؿتٌُ كتًـ اجملتُعات ع٢ً ثكاؾاتٺ

ٌٸ  ٬َنات كتًؿ١ يًشهِ بؿإٔ ايعساي١ ٚايًِٛ. فتُٕع يه

  .ْٝع َٛانع ايؿك٘ ع٢ً  تٴٚقس غٹطٵإٕ ْٝع اجملتُعات تعترب ايًِٛ ًُّٚا ٗ

ٟټ ،ٖصا ا٭غاؽ ٍٕ ٚمل ٜعرتنين أ . ّٚهٔ يٞ إٔ أشنط يهِ َٛضزّا ٚاسسّا ٗ إؾها

َٳ»١: ٖصا ايؿإٔ: أْتِ تكٛيٕٛ: ٚضز ٗ ايطٚا١ٜ ايٓبٜٛٸ قس ، ٚ(5)«أخص بايػام ٔٵايط٬م بٝس 

َٳ َٳ»س٠: ع بكاعطّا، َٚع شيو ٜتصضٻٗٵ٫ ٜهٕٛ يس٣ ايطدٌ َا٫ّ يٝعطٝ٘  أخص  ٔٵايط٬م بٝس 
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ٍٸ«بايػام ٘ٷ . ٚقس ٜػتس ٝٵػٳطٳ٠ٺ﴿ٗ ٖصا ايؿإٔ بكٛي٘ تعاٍ:  ؾكٝ َٳ ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢  )ايبكط٠:  ﴾َؾٓٳ

ٕٸ280 َٸ (. ٚأَا أْا ؾأقٍٛ: إْ٘ ٫ ٜػتطٝع شيو، ٚإ ا إٔ وتؿٜ ع٢ً ٖصا ايطدٌ إ

 بعٚدت٘، أٚ ٜسؾع هلا َٗطٖا.

ٟټهلا َٗطٷ، ٚيٝؼ ِ: يٝؼ هلصٙ إطأ٠ ظٚزٷؾإشا قًتٴ ٌٕ ، ؾأ ّهٓ٘ إٔ ٫ ٜعترب  عاق

ٟټطٳٖصا ًُّٚا ٚسٳ  إٕ ٖصا يٝؼ ًُّٚا؟ :ٜكٍٛ فتُٕع دّا ع٢ً إطأ٠؟ ٚأ

عْٛ٘. ٚإْٞ أض٣ إٔ ْٝع اجملتُعات تعطف ّهٔ يهِ إٔ تصنطٚا َجا٫ّ ٕا تسٻ

 َكازٜل ايًِٛ.

 إٕ قٛاٌْ ايبًسإ إدتًؿ١ بؿإٔ اٱضخ ؽتًـ ؾُٝا بٝٓٗا سايّٝا. 

 ؾًػؿ١ إٕ اٱضخ يٝؼ ًُّٚا، بٌ ٖٛ عٌ ايعسٍ. ٚأْا عٓسَا أؾطح يًكشؿٝٸ ٌ

 اٱضخ ٗ قإْٛ اٱغ٬ّ ٜكتٓع اؾُٝع بعساي١ اٱضخ ٗ اٱغ٬ّ.

 ٟٸ ٍٕ مٔ ٫ ْصنط َجا٫ّ ٗ أ ف. طٵٚتكٛيٕٛ: إْين أغتطٝع إٔ أقٓع ايعٴ إ٫ٓ فا

ٔٵ ف هسٙ ٚإّا، ؾهٝـ طٵايعٴ ٔٸيٓؿرتض أْو تط٣ سهُّا َا عٌ ايعسٍ، ٚيه ٚيه

 ؟تعًُٕٛ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١

 ز ا٫ؾرتاض. ٫ٚ ّهٔ يٓا إٔ نسف قاعس٠َّذطٸ ٫ ّهٔ إثبات ؾ٤ٞٺ 

َٸ ٍٕ ١ ع٢ً أغاؽ اؾرتإضعا ّٷقا  . َٚٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ٫ أض٣ إٔ ايبؿط غٝأتٞ عًِٝٗ ٜٛ

 ٜسضدٕٛ َع٘ ايًِٛ نُٔ قٛاِْٝٓٗ ٚتؿطٜعاتِٗ.

 قس ُٔ قٛاِْٝٓٗ ؾ٦ّٝا بٛقؿ٘ ًُّٚا، ٚيهٓٸنضدٕٛ إٕ ايبؿط ٫ ٜس ِٗ

ٜسضدٕٛ ؾ٦ّٝا نُٔ قٛاِْٝٓٗ ٚؽتًـ ْٛطتِٗ إيٝ٘ عٔ ْٛطتٓا، ؾٓشٔ ْطاٙ ًُّٚا، ِٖٚ 

 ْ٘ عس٫ّ.ٚٵٜطٳ

 ًِّٛا باٱضخ; ؾاٱضخ َٔ أبطظ َكازٜل ايعسٍ ٗ اٱغ٬ّ.ّهٔ يهِ إٔ ُج 

 ِّبأقٌ ايككام.ّهٔ يٓا إٔ ِج ٌ 

 كام، ؾإْ٘ َٔ أمس٢ َكازٜل ايعسٍ.ٚنصيو ايك 

 ؾإٕ بعض ايبًسإ ا٭خط٣ تطاٙ عٌ ايًِٛ. ٖصا َا تكٛيْٛ٘ أْتِ، ٚإ٫ٓ 

  ٘إِْٗ ٫ ًٜتؿتٕٛ إٍ ؾًػؿ١ ا٭سهاّ. ْعِ، يٛ ْٛطمت إٍ ايككام بٛقؿ

ٕٕ إٕ  :ٚا١ٕ، ٚيهٓٓا ْكٍٛ زٙ ٜبسٚ ٗ ٚاٖطٙ ع١ًُّٝؾإٕ قتٌ اٱْػإ َذطٸ قت٬ّ ٱْػا
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أْ٘ يٛ نإ ٖٓاى سهُإ ٗ غا١ٜ  بإجٌ. ٚقس غبل يٞ إٔ شنطتٴ َعا١ًَْ ايككام

ع١ ٗ اٱغ٬ّ ؾإٕ أسسُٖا ٖٛ ايككام ٚاٯخط ٖٛ اٱضخ. ٚعٓسَا ٚٵاؾُاٍ ٚايطٻ

ِٗ، ٚقايٛا: إِْٗ مل ٜهْٛٛا قس مسعٛا عا إعذابِٗ ٚاقتٓاٚٵشيو يًكشؿٌٝ أبسٳ ؾطستٴ

 .ٌٴبٵبٗصٙ ايتع٬ًٝت َٔ َق

 ،ِ يًعامل ٚاجملتُعات ايبؿط١ٜ إٔ ايككام ٜعين إكاب١ً بإجٌستٴؾًٛ أْهِ ؾط

ز قتٌ ٱْػإ، ؾإٕ اؾُٝع غٛف ٜكبٌ بإٔ إكاب١ً بإجٌ ٖٞ عٌ ايعساي١. ٚيٝؼ فطٸ

ِٕ ض ؾدلٷؾًٛ تعطٻ َٳ إٍ ًٚ ًُٚ٘ بإجٌ. ؾإشا  ٔٵَا هب إٔ ٜهٕٛ َكسٚضٙ إٔ ٜكابٌ 

ـٺ إٕ إكاب١ً بإجٌ تٓطٟٛ :قاٍ ؾدلٷ ؟ ٚقػ٠ٛ قًٓا ي٘: ٕاشا تعترب شيو قػ٠ّٛ ع٢ً عٓ

طعت ٜسٙ ٫ ٜط٣ ٗ ا٫قتكام َٔ ايصٟ سطَ٘ َٔ ْع١ُ ٜسٙ ؾإٕ شيو إػهٌ ايصٟ ُق

ُٖٚذ١ٝ إِا هطٸز ايؿطز َٔ غًطت٘ ع٢ً سٝات٘  . إٕ ايصٟ ٜط٣ ٗ ايككام قػ٠ّٛقػ٠ّٛ

هٔ يهِ بٓا٤ اجملتُع قاغ١ٝ أَ ٕٚ ع٢ً إٔ ايككام ع١ًُْٝٚأعها٥٘. ٚإشا نٓتِ تكطٸ

ٚايعُط٠ أٜهّا.  عٝح ٜعؿٛ أٚيٝا٤ ايسّ عٔ قاتٌ أبِٝٗ، بٌ ٜٚهاؾ٦ْٛ٘ بإضغاي٘ إٍ اؿرٸ

٘ ٚغًطاْ٘. ٖٚصا َٔ أضق٢ أْٛاع إٕ اٱغ٬ّ ٗ باب ايككام مل ٜػًب ايؿطز سٓك

ِٸ ،ايسّكطاط١ٝ اسرتاّ ايػٝاز٠ ايؿطز١ٜ. يكس دا٤ اٱغ٬ّ بأضق٢ أْٛاع  سٝح ٜت

اط١ٝ ٗ باب تؿطٜع ايككام. إٕ اٱغ٬ّ ٗ باب ايككام ساؾٜ ع٢ً قإْٛ ايسّكط

، نُا مسض ٗ ايٛقت ْؿػ٘ يكاسب نٞ ٫ تٓتٗو سكٛم قاسب اؿلٸ ;إكاب١ً بإجٌ

ايؿطز  ٘ اسرتّ سلٸٚعًٝ٘ ؾإٕ اٱغ٬ّ مل ّٓع َٔ ايعؿٛ، ٚيهٓٸ .بإٔ ٜعؿٛ اؿلٸ

َٓ٘  . ٚأَا إشا غًب ٖصا اؿلٸٜكتلٸت٘ ع٢ً ْؿػ٘ أٜهّا، ّٚهٔ يًؿطز إٔ ٚسانُٝٸ

نإ شيو ع٢ً خ٬ف ايسّكطاط١ٝ ٚؼهِٝ إضاز٠ ايؿطز، ؾشٝح نإ إعتسٟ قس 

 َٓ٘ بكطع ٜسٙ. ٘ إٔ ٜكتلٸقطع ي٘ ٜسٙ ؾُٔ سٓك

ِٷ إٕ ايصٟ أؾهٌ ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض ؾدلٷ ٗ  امس٘ سػٌ باقط ظازٙ، ٖٚٛ َكٝ

إٕ ايككام ع١ًُٝ : شا نٓتِ تكٛيٕٛي٘: إ عٔ إؾها٫ت٘ ٚنتبتٴ تٴاـاضز، ٚقس أدبٵ

عْٛٗا ٚبٌ سان١ُٝ ايؿطز إِا تهٕٛ بإٔ ٚسؿ١ٝ ؾإٕ اؾُع بٌ ايٛسؿ١ٝ اييت تسٸ

 ٘ ٗ ايككام، ؾٌٗ ٗ شيو قػ٠ْٛتؿعًٛا ؾ٦ّٝا عٝح ٜتذاٚظ اجملين عًٝ٘ عٔ سٓك

ٚعٓـ؟ ٜهاف إٍ شيو أْهِ تعتربٕٚ ايككام ٗ اٱغ٬ّ قت٬ّ يٲْػإ، ٗ سٌ 
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ـٷ إْ٘ َكاب١ًْ :ْكٍٛأْٓا  ٚقػ٠ٛ. إٕ اٱغ٬ّ ٗ قإْٛ  بإجٌ، ٚيٝؼ ٗ إكاب١ً بإجٌ عٓ

غٝاز٠ ايؿطز ع٢ً ْؿػ٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ يهِ تٛدٝ٘  ايكتٌ قطٕ ايككام علٸ

ٙ عٝح ٜػسٚ ايعٓـ ؾٝ٘ أَطّا َطؾٛنّا. ّٚهٔ يٞ تٛنٝض شيو َٔ خ٬ٍ ٩اجملتُع ٚبٓا

ّٕايتايٞإجاٍ  ٞٸَ : ٗ ٜٛ  ×ا ٚٗ ٖصا اجملتُع عٓسَا ناْٛا ٜطمسٕٛ قٛض٠ اٱَاّ عً

ِّ ٖٚٛ ّػو َكبض غٝؿ٘، ٚنإ ٖصا  ،َٚهؿٗطٸ٠ ضْٚ٘ ٬ََض غانب١ٺناْٛا ٜك

ٜٚبسٚ ٚسسٙ ٖٛ إكبٍٛ بايٓػب١ إٍ ثكاؾ١ شيو اجملتُع،  ،إؿٗس ٜطٚم ايٓاؽ ٗ ايػابل

ٝٸ ايٛد٘ إػهب أّ ٜعطؾْٛ٘ بايعٖس ٚ بايػٝـ ّاٚأَا ايّٝٛ ؾٌٗ ٜعطف ايٓاؽٴ اٱَاّ عً

 ٚايتك٣ٛ ْٚٗر ايب٬غ١؟

 ف قس ٜعترب ؾ٦ّٝا َا ًُّٚا َٔ ايٓاس١ٝ طٵِ بإٔ ايعٴتٴضٵإْهِ بٗصا إجاٍ قس أقطٳ

ٔٸايعًُٝٸ ٘ ًُّٚا ، ٚإٔ َا اعتربتٳف: يكس أخطأتٳطٵايؿكٝ٘ ّهٓ٘ إٔ ٜكٍٛ يًعٴ ١، ٚيه

ِٕ  .يٝؼ بًٛ

 باب  ،يو، ٖٚهصا ٖٛ اؿاٍ زا٥ُّا. ْعِف ٜؿِٗ شطٵايصٟ أقٛي٘ ٖٛ إٔ ايعٴ َٔ

. ٚأْا عٓسَا ٘ بٓؿػ٘ َعصٚضٷف، ٚيهٓٸاٱضؾاز ٚاعت٤٬ إٓرب ّهٔ تٛنٝض ا٭َٛض يًعٴطٵ

 أض٣ إٔ قإْٛ ايككام يٝؼ كايؿّا يًعسٍ أبسّا أعترب ْؿػٞ َعصٚضّا.

 ف ٜطاٙ ٚإّا؟طٵست٢ إشا نإ ايعٴ 

 .ٙهب إضؾاز 

 ف؟طٵإشٕ ّهٔ ؽط١٦ ايعٴ 

 ف، ٚيٝؼ ايعٌُ ع٢ً ؽط٦ت٘. طٵ، بٌ ٜٓبػٞ بٝإ إٛنٛع يًعٴيٝؼ ؽط١ّ٦

ف بإٔ سهِ ايكطإٓ ٖٛ إكاب١ً بإجٌ طٵهب إٔ ْٛنض يًعٴ :بٌ ا٭َطٜٔ. ؾُج٬ّ ٚؾطمٷ

ٜط٣ ٗ ٖصا ايؿ٤ٞ أَطّا  فٺطٵغٝاز٠ ايؿطز. ؾٌٗ ّهٔ ايعجٛض ع٢ً عٴ ٚاؿؿاٚ ع٢ً سلٸ

بايهجري َٔ إٛاضز، ؾٗٛ ٫ ٜعًِ َعاْٞ ايهًُات ايعطب١ٝ  د٬ّٗف طٵٚإّا؟ أدٌ، إٕ يًعٴ

ف َعاْٞ إؿطزات طٵَج٬ّ. ٚٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز نٝـ ٜعٌُ ايؿكٝ٘ ع٢ً تؿِٗٝ ايعٴ

 ايعطب١ٝ؟

 ف غري ايعطبٞ َطدعّا يتؿدٝل ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ.طٵ٭ْٓا ٫ ْعترب ايعٴ 

  ٗ ٞٸ فٷطٵاهل٦ٝات عٴٚنٝـ ٖٛ ا٭َط بايٓػب١ إٍ اهل٦ٝات؟ ؾًٝؼ  فٷطٵٚعٴ عطب
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 آخط غري عطبٞ.

 ف، أٚ ٜكٍٛ ي٘طٵيًؿكٝ٘ ؽط١٦ ايعٴ ف َعتربّا، ٫ٚ ولٸطٵٗ اهل٦ٝات ٜهٕٛ ايعٴ: 

 عًٝو إٔ تؿِٗ ا٭َٛض ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً.

 ٔٸ ف، طٵايؿكٝ٘ ٗ َػأي١ ايككام ٫ ٜعٌُ ع٢ً ؽط١٦ ايعٴ أعًِ شيو، ٚيه

 ٚإِا ٜطؾسٙ.

 ٚٵض٢ إٔ ٜكّٛ بتٸبٌ ٫ ّهٔ ي٘ س  ف َٛنٛع١ٝ.طٵاٱضؾاز; ٭ٕ يؿِٗ ايعٴ سٳ

 ِّف. طٵٔ َا ٜؿُٗ٘، ٜٚعٌُ ع٢ً إظاي١ دٌٗ ايعٴّهٔ يًؿكٝ٘ إٔ ٜطؾس، ٚإٔ ٜب

بٝإ َٛنٛع ايككام ٚتؿػري ايكطإٓ، ٚتٛنٝض اؾٛاْب إدتًؿ١ ؾُٝع أْٛاع  ؾًٛ متٸ

ٞ سايّٝا أؾِٗ ٖصٙ ٖٓايو أْٸ غا١ٜ َا .ف ٗ ايعامل، ؾإْ٘ غٛف ٜؿُٗ٘ ٜٚكتٓع ب٘طٵايعٴ

ف تط٣ إٔ ٖصٙ ا٭َٛض طٵف ٜؿُٗٗا. ؾإشا ناْت بعض أْٛاع ايعٴطٵإٕ ايعٴ :ا٭َٛض، ٚأقٍٛ

ٗ ؾِٗ  ف ٗ بعض ا٭سٝإ َؿه١ًّطٵٚدب ايعٌُ ع٢ً تؿُٗٝٗا. قس ٜٛاد٘ ايعٴ ٚا١ّٕ

ٕجٌ ٚيٝؼ َكاب١ً با ،إٕ ايككام ٜعين ايكتٌ ٚاٱعساّ :ُا تكٛيٕٛ ي٘بٳإػا٥ٌ، ضٴ

٢ ٗ باب ٚاؿؿاٚ ع٢ً غٝاز٠ ايؿطز، ٚايصٟ ٖٛ َٔ أضق٢ أْٛاع ايسّكطاط١ٝ. ٚستٸ

ٝٻ ;ايعبازات لس إٔ اٱغ٬ّ دا٤ بأمس٢ أْٛاع ايسّكطاط١ٝ ٔ يًٓاؽ نٝـ هب إٔ إش ب

ٔ عًِٝٗ إٔ ٜأتٛا بٗا بككس ايكطب١. ؾإشا مل تهٔ ايعباز٠ ٜكَٛٛا بايعبازات، ٚأْ٘ ٜتعٝٻ

عٔ  ; إش ٫ ّهٔ اعتباضٖا عباز٠ّكطب١ ؾٌٗ ّهٔ اٱتٝإ بٗا؟ ن٬ٓبككس اي َكط١ّْٚ

ـ ٚايصٟ أضاٙ ع٢ً طبل  ×ٚاختٝاض. ٚٗ شيو اٱع٬ٕ ايصٟ أطًك٘ أَري إ٪ٌَٓ إضاز٠ٺ

 ،إٛاظٜٔ ايؿك١ٝٗ ـ قاٍ اٱَاّ ؾابٞ ايعنا٠: عٓسَا تطٜسٕٚ أخص ايعنا٠ َٔ ؾدٕل

ٞٻ :ٚقاٍ شيو ايؿدل ٝو إٔ تكبٌ شيو َٓ٘. ؾؿٞ ايعبازات ، هب ع٫ً ظنا٠ عً

١ ايؿطز ٚغٝازت٘ ع٢ً ٚؾطٚٙ ايٓصض ٚايعٗس ٚٗ َطًل ايعكٛز ٜكّٛ ا٭غاؽ ع٢ً سانُٝٸ

ٓٴٛا ٫ٜٳ﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  «عٔ تطإض»ٕ عباض٠ إْؿػ٘; إش  َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِٵ ا َأ ٛٳاَيُه َٵ  تٳِأُنًُٛا َأ

ٌٔ ٔإ ِٵ بٹاِيبٳاطٹ ٓٳُه ٝٵ ٕٵ تٳُهٛ ٫ٖبٳ ِٵَأ ٓٵُه َٹ ٔٵ تٳطٳإض  ٍٸ29)ايٓػا٤:  ﴾ٕٳ تٹذٳاضٳ٠ّ عٳ ع٢ً  ( تس

َٔ ايططؾٌ ـ غٛا٤ قبٌ ايعكس أٚ  سان١ُٝ ايؿطز. َٚٔ ٖٓا إشا مل ٜهٔ ٖٓاى تطإض

ايعكس بعس ايطنا ب٘.  بعسٙ ـ نإ شيو ايعكس باط٬ّ. ٚٗ عكس ايؿهٛيٞ إِا ٜكضٸ

ٛانع، نُا ٖٛ ايؿإٔ ٗ ْٝع ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ اٱغ٬ّ قس ٚنع قٝسّا ٗ بعض إ
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ِٸ ،ايكٛاٌْ ٗ ايعامل ٚنع ايكٝٛز عًٝٗا. ٚإٕ أؾهٌ ايكٛاٌْ ٖٞ تًو اييت  سٝح ٜت

ٕٴ .ض غٝاز٠ ايؿطز ي٬ْتٗاىّهٔ هلا إٔ تسٜط زٓؾ١ اجملتُع، عٝح ٫ تعطِّ  ٚقاْٛ

 ايككام َٔ ٖصا ايكبٌٝ.

ُا ٫ بٳّا. ٚضٴدسٸ ٚأَا بؿإٔ اؿسٚز ؾإٕ اؿسٚز ايؿطع١ٝ ٗ ا٭غاؽ قسٚز٠ْ

١ أٚ غبع١ أْٛاع، َجٌ: سسٸ ايػطق١، ٚسسٸ ا٭ؾعاٍ ٜتذاٚظ عسز اؿسٚز ٗ ايؿك٘ غتٸ

َا ٜتعًل  ٗ ٚاؿسټ .َٚا إٍ شيو ،إٓاؾ١ٝ يًعٓؿ١، ٚسسٸ ؾطب اـُط، ٚسسٸ ايكصف

. ١٦ دًس٠ إٍ ايطدِ. ٜٚبسٚ إٔ سسٸ اـُط مثإْٛ دًس٠َبا٭ؾعاٍ إٓاؾ١ٝ يًعٓؿ١ ٜبسأ َٔ 

١ بٗتو ا٭عطاض غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ ٗ اؿسٚز اـاقٸ ،أٜهّا ٖٚٓاى ٗ ايكصف دًسٷ

كاٍ سايّٝا بكعٛب١ ايصٟ ٜٴ ،ايطدِ :ٚاحملاضب١، ٖٚٞ َٔ أقػ٢ أْٛاع اؿسٚز، َٚٓٗا

٢ تطبٝك٘، ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ إٍ سسٸ اؿطاب١، سٝح هب قًب٘ ث٬ث١ أٜاّ ستٸ

ب تطبٝك٘ ٗ ايعكط ايطأٖ أٜهّا; ٭ٕ ايكًب غري إٕ ٖصا ٜكع :ًٜؿٜ أْؿاغ٘، قٌٝ

ٕٳ ﴿ايكتٌ، َٚٔ ٖٓا ٚضز ايتؿطٜل بُٝٓٗا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٔٳ ٜٴشٳأضبٴٛ ُٳا دٳعٳا٤ٴ اٖيصٹٜ ْٻ  اهلَلٔإ

ٕٳ ؾٹٞ اَ٭ ٛٵ ٜٳػٵعٳ ٚٳ ٘ٴ  ٜٵٚٳضٳغٴَٛي ٚٵ تٴَكٖطعٳ َأ ٚٵ ٜٴكٳًٖبٴٛا َأ ٕٵ ٜٴَكتٻًُٛا َأ ٚٳَأضٵضٵٔض َؾػٳازّا َأ ِٵ  ٔٗ ٔٵ سٹٜ َٹ ِٵ  ٗٴ دٴًُ

ِٸ ،(33)إا٥س٠:  ﴾فٺخٹ٬ ض َٔ ؼت إبطٝ٘ ايكًب بؿسٸ احملهّٛ عبٌ ّطٸ ٚنإ ٜت

٢ ّٛت ستـ أْؿ٘. ٖٚصٙ ايع١ًُٝ ٫ٚ طعاّ ستٸ ٜٚرتى زٕٚ َا٤ٺ ،ٜٚػشب إٍ ا٭ع٢ً

 أٜهّا. . ٜٚكٛيٕٛ: إٕ قطع أقابع ايػاضم ؾٝٗا قػ٠ْٛتٓطٟٛ ع٢ً قػ٠ٛٺ

ٚٸٛع َٔ إػا٥ٌ َٚٔ بٌ ا٭دٛب١ ع٢ً ٖصا ايٓ ّا، ٚإٕ دسٸ : إٕ ٖصٙ إٛاضز ْازض٫ّ٠ْأ

 أغًب ايعكٛبات ٗ اٱغ٬ّ ٖٞ َٔ ْٛع ايتععٜطات، ٚأَط ايتععٜطات بٝس ايسٚي١. ٚتاض٠ّ

ِٸ َطَٛق١ ٗ اجملتُع;  ع َها١ْٺتععٜط اجملطّ بإسهاضٙ إٍ احمله١ُ; ٭ْ٘ ٜتُتٸ ٜت

تععٜطّا ي٘. إشٕ أنجط ايعكٛبات ٗ ؾٝهٕٛ ٗ ْؿؼ اغتسعا٥٘ إٍ احمله١ُ تٛبٝدّا ٚ

طٜٔ ٚعًُا٤ َا ٜتعًل بٓٛع ايتععٜطات ؾٝذب ع٢ً إؿٚه ٚأَا ٗ .ؾطٜعتٓا ٖٞ ايتععٜطات

زٚا طبٝعت٘. ٚايتععٜط ٫ ٜهٕٛ باؾًس ٚنطب ايػٝاٙ ؾك٘. ٚٗ باب ايٓؿؼ إٔ وسِّ

ا ٜهٕٛ ايعْ . ٚٗ باب سسٸسسٸ ايػطق١ ٖٓاى َٔ ايؿطٚٙ َا ٜكعب َع٘ ؼكٝل اؿسٸ

بأسس  ل إ٫ٓ٭ٕ إثبات ايعْا ٫ ٜتشٖك ;ؼكٝل ؾطا٥٘ اٱثبات أنجط تعكٝسّا ٚقعٛب١

ٜؿٗسٕٚ ع٢ً أِْٗ ضأٚا ع١ًُٝ  ،: إٔ ٜؿٗس بصيو أضبع١ ؾٗٛزأسسُٖاططٜكٌ ٫ أنجط، 
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نإٌٝ ٗ » :ايتعبري عٔ شيو ٗ ايٓكٛم بعباض٠ ٚقس متٸ .اٱ٬ٜز ٗ ايعْا عصاؾريٖا

. (7)١َ ٗ بعض نتب٘، ع٢ً َا شنط شيو ايع٬ٓ(6)«ٜسخٌ ٚىطز» ، ٜٚطاٙ«إهش١ً

ٕٵ ع٢ً  ـ ٜهْٛٛا ٚهب إٔ ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ ايؿٗٛز ا٭ضبع١ بأْعِٗ َٔ ايعسٍٚ، نأ

ُٸ ١ اؾُاع١، أٚ َطادع ايتكًٝس ٚا٭ؾدام ايصٜٔ وػب هلِ غبٌٝ إجاٍ ـ َٔ أ٥

اجملتُع اٱغ٬َٞ؟ إِا ل َجٌ ٖصا ايعْا ٗ اجملتُع سػابّا، ٚعًٝ٘ ٌٖ ّهٔ ؼٗك

َٔ ا٫مطاٙ ٚا٫م٬ٍ عٝح ٜطتهب ايعْا  ّهٔ ؼكٝل شيو إشا بًؼ اجملتُع ساي١ّ

ٍٷَٔ ايٓاؽ، ٚستٸ ٗ ايؿٛاضع ٚأَاّ إػادس َٚطأ٣ٶ  ٢ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٖٓاى إؾها

ٟٸٗ ايٓٛط إٍ ٖصٙ إُاضغات. ٚيصيو مل ٜتشٖك ٚسٝح  بايؿٗٛز. َٛضزٺ ل إثبات ايعْا ٗ أ

يج٬ث١ ؾٗٛز، ٚقايٛا بإٔ ايؿاٖس ايطابع ٗ ايططٜل، أَط اٱَاّ  نإ ٖٓاى سهٛضٷ

ظًس ٖ٪٤٫ ايج٬ث١. ٖٚصا اؾًس ٜٓسضز نُٔ عٓٛإ إكًش١، ٚيٝؼ ٖٛ َٔ اؾًس سسٸّا. 

يًؿٗٛز إٔ وهطٚا فتُعٌ، ٫ٚ  . ٚعًٝ٘ ٜػتشبٸ(8)«ؾًٝؼ ٗ اؿسٚز ْٛط٠ غاع١»

ُا اْكطف أسسِٖ عٔ ايؿٗاز٠ ٗ أثٓا٤ احمله١ُ، ؾٝكاّ بٳضٴٜػبل بعهِٗ بعهّا; إش 

ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ يٝؼ َٔ باب ايكصف; يعسّ قسم ايكصف ٗ  ع٢ً ايج٬ث١. ٚسسټ اؿسٸ

ٛټ ;احمله١ُ يًكصف، ٚإِا  ع، ؾ٬ ٜٛدس ٗ ايبٌ سسٌّ٭ٕ ؾٗاز٠ ايؿٗٛز يٝؼ َٔ ايتط

ػٛا ع٢ً بعهِٗ ٗ ٖصا ٜتذػٻ َكًش١; َع٢ٓ إٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜطٜس يًٓاؽ إٔ ٖٛ سسټ

 ايٓٛع َٔ ا٭َٛض.

ايطدٌ ٚإطأ٠؟ ٖصا  ٞٵنٝـ ّهٔ يًعازٍ إٔ ٜٓٛط إٍ عٛضتٳ :اٱؾهاٍ اٯخط

ٛٻ . ٚأدٝب عٔ شيو (9)«يًهطٚض٠»١َ ٗ شيو: ٫ّ. ٚقس قاٍ ايع٬َٓا ٚقـ عٓسٙ ايعًُا٤ َط

إعاقٞ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ـ إثبات ٕ اٱغ٬ّ مل ٜٛدب تهًٗإبأْ٘ ٫ نطٚض٠ ٗ ايبٌ; إش 

ٌٷ ٌٷ إثبات اؾطّ ٗ باب اؿسٚز َؿه  .يًػا١ٜ، ٚٗ باب ايعْا ٜبسٚ إٔ اٱثبات َػتشٝ

إٕ ايعا١ْٝ احملك١ٓ هب  :ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْٓا ْكٍٛ ـ ع٢ً ايكٍٛ إعطٚف ـ

ٔٵ : إٕ تؿطٜعاتٓا اؿكٛق١ٝ عٝح ٫ ّهٔ ؼكٝل عٕضبتعبري  ع٢ً سسٸ إٔ تطدِ. ٚيه

ِا إخ عٔ َطس١ً ايتطبٝل ٚايتٓؿٝص، ٚأْين ٫ أؼسٻ إ٫ٓ .نٞ تؿهًٛا عًٝٗا ا;ؾطا٥طٗ

 أبسٟ ضأٜٞ.

  َِٸ ٚنع٘ ع٢ً ايطفٸع٢ٓ إٔ اٱغ٬ّ إِا ؾطٻ  ؟!ع ايكإْٛ يٝت
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 ٔٵ ِٸ ايعٌُ ب٘. ٚيه  زٵٔطإٕ اٱغ٬ّ مل ٜٴ. ّهٔ ايتععٜط أدٌ، ٚيصيو مل ٜت

ع، ٚيصيو نإ ايكصف سطاَّا، ٚهًس ٚتؿٜٛ٘ مسع١ أؾطاز اجملتُ إدطا٤ ٖصا اؿسٸ

٘ ٚنع َٔ ، ٚيهٓٸناْت ايعكٛب١ قاغ١ّٝ ايكاشف. قاٍ اٱغ٬ّ: إشا بًؼ ا٭َط ٖصا اؿسٸ

ايعكبات ٚايعطاقٌٝ، عٝح ٜػتشٌٝ ايٛقٍٛ إٍ تًو إطس١ً. ٚيصيو ٫ ّهٓهِ 

 َٔ ٖصا ايكبٌٝ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ. ايعجٛض ع٢ً َٛضزٺ

ات. ٚقس ٚضز ٗ عْا ٖٛ إقطاض ايعاْٞ ع٢ً ْؿػ٘ أضبع َطٸٱثبات اي ٚايططٜل ايجاْٞ

، ٚطًبت َٓ٘ إٔ ×إٍ أَري إ٪ٌَٓ تًو ايكه١ٝ إعطٚؾ١ اييت دا٤ت ؾٝٗا اَطأ٠ْ

ِّ ٝٵ»ٚقايت ي٘:  ،طٖا َٔ ايعْاٜط ِّ تٴإْٞ ظْ ٞٸ«طْٞؾط به٬َٗا  ×، ؾًِ ٜأخص اٱَاّ عً

 .(10)٢ أقطت ي٘ أضبع َطٸات ع٢ً ْؿػٗا بايعْاستٸ

ٔٵ قاغ١ّٝ ًٝ٘ ٜهٕٛ اٱغ٬ّ قس ٚنع عكٛباتٺٚع دعٌ ططم إثباتٗا  يًطزع، ٚيه

ل ٗ اجملتُع. ٚقس تكٛيٕٛ: إشٕ ٢ ٫ ٜهتب هلا ايتشٗكستٸ ،يًػا١ٜ ٚؾب٘ َػتش١ًٝ قعب١ّ

ِٸ ِٸ نٝـ تت  إٓع َٔ ٚقٛع اؾطا٥ِ بايتععٜط. اؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع إؿاغس؟ ْكٍٛ: ٜت

 ٌٸ ٍٕ إشٕ ؾإْهِ ع٢ً ن ٕٵٚٵتطٳ سا نإ إثبات٘  ٕ إٔ ٖصا اؿهِ ٚإّا، ٚإ

 قعبّا.

 يٝؼ ٚإّا. ٚإِا اٱغ٬ّ قس ضأ٣ أْ٘ إشا أبك٢ باب اؿسٸ َؿتٛسّا ؾإْ٘  ن٬ٓ

. ٚأْتِ ُا ٜهٕٛ قس ضأ٣ عكطْا ٖصا َٔ بعٝسٺبٳب عًٝ٘ َؿاغس نجري٠، ٚضٴغٛف ترتتٻ

نُا  ،ض٩ٚغٓا ٗ ايرتابإٍ ايعامل. ٫ٚ ْػتطٝع ٚنع  اٯٕ ٫ تػتطٝعٕٛ تكسِٜ دٛابٺ

مل تتذاٚظ ضبٝعٗا ايػابع عؿط، ٗ سٌ أْٞ أض٣ أْ٘ ٫  ٜكٓع ايٓعاّ. أْتِ تطْٕٛ ؾتا٠ّ

ٖٚهصا إؿٗٛض أٜهّا. ٚإٕ اٱغ٬ّ مل ٜؿأ هلصٙ اؿسٚز ايطازع١ يًػا١ٜ  .ّهٔ ضْٗا

 بٝس إت٬عبٌ. إٔ تهٕٛ أيعٛب١ّ

ُٸٚإشا ػاٚظْا شيو نًٓ  (12)ٚايػٝس أٓس اـٛاْػاضٟ (11)ٞ٘ ؾإٕ إريظا ايك

َٔ  ×ٔ اٱَاُّا ُٖهبٳزٕٚ ايػٝب١. ٚضٴ ،ٜككطإ إقا١َ اؿسٚز ع٢ً عكط ايٛٗٛض

عٝح ٫ تكع ؾٝ٘ َجٌ ٖصٙ اؾطا٥ِ ٚإٛبكات، ٚتهٕٛ ثكاؾ١  إٜكاٍ اجملتُع إٍ ٚنٕع

ٍٷ ٢ً ِ اٯٕ إٔ تعتُسٚا عتٴٗ شيو. ٚأَا إشا أضزٵ اجملتُع عٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى إؾها

ٌ عًٝهِ، ٚعٓسٖا هب إٔ هٹؿٵؾإٕ ايعامل غٛف ٜٴ ا٭َاضات ٚايكطا٥ٔ ٗ ضدِ اَطأ٠ٺ
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َٛا دٛابّا ع٢ً شيو. ؾإشا نٓتِ تطٜسٕٚ ْؿط اٱغ٬ّ ؾٌٗ ّهٓهِ ْؿطٙ بٗصٙ تكسِّ

 ايططٜك١؟!

 ِٸ إٕ إثبات اؾطّ  :ْكٍٛ يٛ ٚدسْاٙ ٚإّا ؾإْٓا ٫ ْؿيت أق٬ّ، ٫ إٔ ْؿيت ث

 .قعبٷ

 قإْٛ ايعكٛبات َٔ ا٭َٛض ايعطن١ٝ أؼ ًُّٚا. إٕ ايصٟ أقٛي٘ ٖٛ ، يٝن٬ٓ ٕ

كٗا ٚنع َا ٜعٜس ع٢ً ايعؿطٜٔ ؾططّا هب ؼٗك ّا. ؾؿٞ باب ايػطق١ متٸاحملسٚز٠ دسٸ

ب عًٝ٘ سسٸ سٝح ٜرتتٸ ،تٌ. ٚٗ ؾطب اـُطبأْعٗا، أٚ إٔ ٜكطٸ ايػاضم ع٢ً ْؿػ٘ َطٸ

ٌٕتٌ ل اٱقطاض َطٸاؾًس، هب إٔ ٜتشٖك َعٝٸٔ. يٝؼ ا٭َط  أٚ إٔ تهٕٛ ايؿٛاٖس بؿه

إٕ ا٭َط ٜٓطٟٛ  :َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ، ٚإِا أقٍٛ َٔ ايًِٛ، ؾ٬ تهٕٛ ٖٓاى َؿه١ًْ

ُٸ ع٢ً ؾ٤ٞٺ ٞ َٔ ايكػ٠ٛ ٚايػ١ًٛ. ٚٗ ٖصٙ إٛاضز ّهٔ يٓا إٔ ْعٝس ن٬ّ إريظا ايك

ٖصٙ ا٭َٛض ٚا١ٕ أّ  ثٕٛ عٔ إَٔع٢ٓ إٔ ٖ٪٤٫ ٫ ٜتشسٻ اْػاضٟ،أٚ ايػٝس أٓس اـٛ

 ٓاٙ بعكط ايٛٗٛض.ٚإِا ٜكٛيٕٛ: إٕ إقطاض ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭سهاّ ٜٴ ؟٫

عٔ  ايؿدل ؾأْا ٗ باب ا٫ضتساز أشٖب إٍ ا٫عتكاز بأْ٘ إشا اضتسٸ أَا إطتسٸ

ٖٖ ،ؾ٬ ؾ٤ٞ عًٝ٘. ْعِ قكٕٛض ايصٟ ٜط٣  ،ضأ٣ ايؿٝذ ايكاْعٞ ٔٵإشا نإ ايؿدل 

ّٜا يؿ٪ٕٚ اٱغ٬ّ، ٚبعس إٔ ضأ٣ أعُاٍ ٚآثاض ايؿٝذ ايكاْعٞ ّٝا َٚتكسٸْؿػ٘ َتٛٓي

ثِ شٖب إٍ إػٝش١ٝ ؾٛدسٖا  ،ـ ْػتعٝص باهلل ـ اعتكس َع شيو إٔ اٱغ٬ّ يٝؼ عٛل

ٗ  ،َعاقب١ َجٌ ٖصا ايؿدل ، ٚيٝؼ عٓازّا، ؾٌٗ ّهٔ يهِّا َٔ باب ايككٛضسٓك

ـٴ ٫﴿سٌ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ:  ٗٳا ٫ٖ ْٳِؿػّا ٔإهلُلا ٜٴَهًٚ  ؟!(286)ايبكط٠:  ﴾ٚٴغٵعٳ

، ٚٗ شيو هب ٫ٚ ؾإٔ يٲع٬ٕ ٗ شيو. ؾٗصا ايٓٛع َٔ ا٫ضتساز مل ٜهٔ عٔ اختٝإض

 :ب ؾُٗ٘ ٚتؿهريٙ، َجٌػٳٌ إيٝ٘ َعإٔ أنٕٛ أْا إًّٛ ٚيٝؼ ٖٛ; ٭ٕ ٖصا ٖٛ َا تٛقٻ

ٌٸ ٌٳ سٳتٻ٢ ْٳبٵعٳحٳ ﴿: إػٝشٌٝ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بإٔ إػٝش١ٝ ٖٞ اؿلٸ ن َٴعٳصِّبٹ َٳا ُنٓٻا  ٚٳ

ِٸ ،٢١ ْكِٝ اؿذٸ، أٟ ستٸ(15)اٱغطا٤:  ﴾ضٳغٴ٫ّٛ تِٗ. ٖصا َا قاي٘ تطى سذٸ ٫ إٔ ٜت

. إْهِ عٓسَا تكًٕٛ إٍ أقٌ ايربا٠٤ تكٛيٕٛ: هب إٔ تكٌ (13)ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ

ٌٕاؿذٸ عٔ  شا أعًٔ إطتسٸأقاي١ ايربا٠٤. ٚأَا إ تٵدطٳ ٌٵَتعاضف. ٚإشا مل تكٹ ١ بؿه

 اٱغ٬ّ، ناْت ٖٓاى عكٛب١ْ طٙ، ٚغع٢ َٔ خ٬ٍ ٖصا اٱع٬ٕ إٍ ايعٌُ نسٸتٓكټ
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 اٱغ٬ّ. ب ع٢ً ايعٌُ نسٸترتتٻ

 َٕٕٛٷ :ع٢ٓ أْهِ تكٛي  غري عٓٛإ ا٫ضتساز. ،آخط إٕ ٖصا عٓٛا

 ٚٸ سٝح ٜط٣ ايؿدل إٔ ، بإع٢ٓ إعطٚف أق٬ّ يٝؼ ٖٓاى اضتسازٷ :٫ّأ

ٛٸ٠ »َٚع شيو ٜٓهطٙ. ٚدا٤ ايتعبري عٔ شيو ٗ ايطٚاٜات بكٛهلِ:  ّ سلٌّاٱغ٬ دشس ْب

هض أْ٘ ٜطٜس َٚع شيو ٜٓهطٙ ٜتٸ . ؾإشا نإ ايؿدل ٜعًِ إٔ اٱغ٬ّ سلٌّ(14)«ايٓيبٸ

ْٚط٣ إٔ عكٛبت٘  .عًُٞ ٜٚػتٌٗ بايكطإٓ ايعسٚإ، أٚ إٔ يسٜ٘ ـ ٚايعٝاش باهلل ـ اضتسازٷ

ٓػب١ إٍ ْٝع ايبًسإ ٗ ايعامل، سٝح تطقس عكٛبات قاغ١ٝ ايكتٌ. ٖٚهصا ا٭َط باي

ٌٸ ٔٵَٕ ََٕؿسٸ . ٚنصيو ٖٓاى عكٛب١ْزٚي١ٺ وطم ايسغتٛض ٚايكإْٛ ا٭غاغٞ يه  ٔٵز٠ 

ٌٷ ؾإٕ ايصٟ ٜعًِ إٔ ايٓيبٸ; ا٭نطّ ٚايعٝاش باهلل ٜؿتِ ايٓيبٸ َٔ اهلل، َٚع شيو  َطغ

ِٕ»ٜٓهطٙ ٚهشسٙ  ضتساز. ٚيٝؼ يسٜٓا ٗ ايطٚاٜات غري ، ؾٗصا ٖٛ ايهؿط ٚا٫«عٔ عً

، أَا ايؿدل ب عًٝ٘ عكٛب١ْٖصا ايٓٛع َٔ ا٫ضتساز. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫ضتساز ترتتٻ

 ايكاقط، ٚايصٟ ىط٧ ٗ ؾُٗ٘، ؾ٬ ّهٔ َعاقبت٘، إِا ايعكٛب١ هب إٔ تكاّ علٸ

ٌٕ ٛٻ ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً تعطٜـ اٱغ٬ّ بؿه ا ايعكٛب١ تكع ط ايٓاؽ َٓ٘. إِٙ، عٝح ٜٓٚؿَؿ

َٳ ٚٻ ٔٵع٢ً  ز َٔ بٓت ايٓاؽ، ٚؼبػٗا ٖٛ َجًٞ، سٝح أقٍٛ: إٕ اٱغ٬ّ ٜبٝض يو إٔ تتع

ُاضؽ ايؿاسؿ١، ٚتكٍٛ  َكطشبّا َعو اَطأ٠ّ ،ٗ ايبٝت، ٚتعٛز هلا ٗ َٓتكـ ايًٌٝ

ٟ ايؿطاف هلصٙ إطأ٠; ٭ٕ ايعٚد١ هب عًٝٗا إٔ تطٝع يعٚدتو احملرت١َ: عًٝو إٔ تعسٸ

٢ ستٸ، ٚإشا طايبت تًو إػه١ٓٝ بايط٬م تعٌُ ع٢ً إٜصا٥ٗا ٚايتهٝٝل عًٝٗا ظٚدٗا.

ًتٓاظٍ عٔ َٗطٖا. َٔ ايطبٝعٞ هلصٙ إطأ٠ إٔ تتػا٤ٍ ٚتكٍٛ: ٕاشا أباح يٖا تهططٸ

ٚٻ َع شيو بإٔ  ز َٔ أضبع ْػا٤ زٕٚ ضنا ظٚدت٘، ٜٚعط٢ ي٘ اؿلٸاٱغ٬ّ يًطدٌ إٔ ٜتع

ٕاشا ٫ ّهٔ  :ذاب عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌأخط٣ ٜٴ ْاس١ٝٺَٚٔ ؟! ٢ ؾا٤ ايط٬مل َتٸٜطًٚ

ٚٻ إٕ شيو »بايكٍٛ:  ؟÷ز َٔ اَطأتٌ َٔ بٓات ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤يًطدٌ إٔ ٜتع

، (15)ب ايطٚا١ٜ ايٛاضز٠ ٗ اؿسا٥ل ايٓانط٠، نتاب ايٓهاحػٳ)َع «عًٝٗا ٜبًػٗا; ؾٝؿلٸ

عًٝٗا، ؾإشا  ٝٗا ٭ْ٘ ٜأتٞ بهطٸ٠ٺعً . ٖٚصا إِا ٜؿلٸ(16)ٚنصيو ٗ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ أٜهّا(

١ ع٢ً ا٭خطٜات؟! أؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َؿٓك ÷١ ع٢ً بٓات ايعٖطا٤نإ ٗ شيو َؿٓك

ٝٻ ٟٸ  ٓت اٱغ٬ّ عٝح ٜطتسٸٚعًٝ٘ أنٕٛ بصيو قس ب ايػاَع عٓ٘ قكٛضّا. إْ٘ ٫ ٜهُط أ
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ٌٕ عسا٠ٚٺ ٌٕطٳخاط٧; إش مل ٜٴعٵ يٲغ٬ّ، ٚإِا ؾُٗ٘ بؿه ٝ٘ ٚعً .قشٝض ض عًٝ٘ بؿه

َٳ ِٕتػبٻ ٔٵأيٝؼ َٔ ا٭دسض تٛدٝ٘ ايعكاب إٍ   ب ٗ اضتسازٙ؟ إشٕ يٛ نإ ا٫ضتساز عٔ عً

ٝٸ ،ٚعٔ عُسٺ ٢ ع٢ً ؾهٌ ٖتو سط١َ اٱغ٬ّ ّا ٜتذًٓٚنصيو إشا نإ اضتسازّا عًُ

 قطعّا. ٚضَٛظٙ، ؾٗٓاى عكٛب١ْ

ٟټ ـٺ يٝؼ ٖٓاى ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ـ أ دعت ؾأْا نًُا ضا ،أٚ قػ٠ٛ ٗ اٱغ٬ّ عٓ

ٚٻ ز باٱدابات. ٚأْا ايهتب، ْٚٛطت ٗ اٱؾها٫ت، أظزاز إّاّْا باٱغ٬ّ، ٚأتع

ٗ ٖصا  خ َع أسسٺعْٛ٘ َٔ إٔ اٯخطٜٔ ٫ ٜكبًٕٛ بصيو; ٭ْين مل أؼسٻأضؾض َا تسٻ

ٚخطز َكتٓعّا به٬َٞ، َع أْٞ ٫ أخطز عٔ َٓٗذٞ ايؿكٗٞ. إْٞ عٓسَا  ايؿإٔ إ٫ٓ

ٗ تًو إٛانع  ّ ع٢ً أغاؽ ايعساي١ ٫ أدس إؾها٫ّ، إ٫ٓأقاضٕ ْٝع أسهاّ اٱغ٬

 عٓٗا. تٴاييت أدبٵ

 

 ــــــ ف يف تػدٝص َصدام ايعداي١ِسْكد اإلغهاالت ع٢ً َسدع١ٝ ايُع

 ٗ ًٖأْٗا آب١ْٝ(، شنطتٴ45)إا٥س٠:  ﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿ل بكٛي٘ تعاٍ: َا ٜتع ِ 

 اٯ١ٜ أٜهّا. بؿإٔ ٖصٙ عٔ ايتدكٝل. ٖٚٓاى أغ١ًْ٦

  ٕايٓٻِؿؼٳ ﴿قٛي٘ تعاٍ: إٕ اٱؾها٫ت اييت ططستُٖٛا ع٢ً ن٬َٞ بؿأ

ِ إٍ ن٬ّ قاسب اؾٛاٖط ؾػٛف ٚانش١ ايبط٬ٕ. ٚيٛ أْهِ ضدعتٴ ﴾بٹايٓٻِؿٔؼ

 ػسٕٚ إٔ ن٬َهِ ٖٓاى نإ خاط٦ّا أٜهّا.. ٌٖ يهِ إٔ تكطأٚا ايعباض٠؟

 «يًهتاب ايصٟ عطؾت٘ ٗ ا٫غتس٫ٍ  ٗ َٛاؾك١ أخباض إٛاغع١ بٳٜٵضٳ ٫ٚ

ِٔ ايكٻ٬﴿ :أخباض إهاٜك١، إش قٛي٘ تعاٍ ٫ ،عًٝٗا ط إؿػٻ ،(14)ط٘:  ﴾٠َ يٹصٹِنٔطَٟأقٹ

ايكػِ ايجاْٞ  :قبٌٝ َٔ يٝؼ ٖٛ إ٫ٓ ،تؿكٌٝ اؿاٍ ؾٝ٘ تٳَع أْو قس عطِؾ، َا مسعت

 .(17)«ايهتاب ٫ ،ايصٟ قس شنطْا أْ٘ ٗ اؿكٝك١ عطض ع٢ً اـرب ،َٔ ايهتاب

 ..ٚاقًٛا ايكطا٠٤. .مل أنٔ أعين ٖصٙ ايعباض٠ 

  غ٬ف أخباض إٛاغع١ إعطٚن١ ع٢ً »: نايتايٞإٕ ته١ًُ ايعباض٠

 .(18)«ٚدٛب اؿانط٠ ع٢ً َا عطؾت٘ غابكّا ١ ع٢ًايسآي، ط٬قات ايكطآ١ْٝاٱ

 ِٸ ،«ع٢ً إط٬قات ايهتاب»٘: ٖصا َا أضزتٴ ع١ عطض ضٚاٜات إٛاغ سٝح ٜت
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ِٔ ايكٻ٬﴿ع٢ً اٱط٬قات، ؾٝأخص َٛاؾك١ ايهتاب َع إط٬قات٘، ٫ٚ ؾػٌ ي٘ بـ  ٠َ َأقٹ

 أق٬ّ. ٚعًٝ٘ ؾإْهِ أخطأمت ٗ ؾِٗ ايعباض٠، َٚا ٜٛاؾل اٱط٬م ٖٛ عحٴ ﴾يٹصٹِنٔطٟ

 إكسام، ٚيٝؼ عح إؿّٗٛ.

ف ًٜعّ طٵنُا إٔ إؾهايهِ ايكا٥ٌ بإٔ تطى تؿدٝل َكسام ايعساي١ إٍ ايعٴ

ٔ اؿهِ أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ ايؿطع قس بٝٻ ف غري تاّٛطٵَٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ايؿطع تابعّا يًعٴ

ّٸايهًٓ ّٷ :، ٚايؿطع ْؿػ٘ ٖٛ ايصٟ قاٍٞ ٚايعا ٕٻ ﴿: ٚايعسٍ دا٥عٷ ،إٕ ايًِٛ سطا  اهلَلٔإ

ٚٳأٱ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٚٳاٜٳِأ ٔٔ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٕٔ ٞٔسٵػٳا ٚٳاِيبٳػٵ ٓٵَهٔط  ُٴ  ﴾ِي

ف بايعجٛض ع٢ً َا قاي٘ ايكإْٛ، ٫ إٔ ٜباؾط طٵ(. ٚبعس بٝإ ايؿطع ٜكّٛ ايعٴ90)ايٓشٌ: 

ٕٔ ﴿باهلل غبشاْ٘ ٫ غري:  ٖٛ ع١ًُٝ ايتؿطٜع بٓؿػ٘. إٕ ايتؿطٜع ٗ عكٝستٓا كتلٌّ ٔإ

ِٴ ٔإ ٌٳهللٹ ٫ٖاِيشٴِه ٝٵطٴ اِيَؿاقٹًٹ ٛٳ خٳ ٖٴ ٚٳ ٝٻ (. ٚايػطټ57ا٭ْعاّ: ) ﴾ ٜٳُكلټ اِيشٳلٻ  ٓ٘ ٗ شيو َا ب

 ٔ تاض٠ّع ٚإكِّٚايباطٌ. إٕ ايكإْٛ ايصٟ ٜهع٘ إؿطِّ َٔ أْ٘ ٜػتطٝع ايؿكٌ بٌ اؿلٸ

ُٸَعٝٻ ٜهٕٛ ٗ َٛضزٺ ٚدٛب إطاع١  :١ ٗ َٓكب اٱَا١َ، أٚ َجٌٔ، َٔ قبٌٝ: ْكب ا٭٥

ُٸ |ضغٍٛ اهلل  اهلَلَأطٹٝعٴٛا ﴿ٍ: إٕ قٛي٘ تعا :، نُا ْكٍٛ^١ إعكٌَٛٚا٭٥

ٚٳُأٚيٹٞ اَ٭ٚٳَأ ٍٳ  ِٵطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ٓٵُه َٹ ٜهٕٛ  ٚتاض٠ّ; بإعكٌَٛ ( كتل59ٌّ)ايٓػا٤:  ﴾َٵٔط 

ٕٷيًُؿطِّ ّٸ ع قاْٛ َٸ. (20)«زطٳ٫ سٳ»، ٚ(19)«ضطٳ٫ نٳ» :، َجٌعا ١ إٛدٛز٠ ٖصٙ ٖٞ ايكٛاعس ايعا

اـُؼ »، ٚ(21)«ـُؼ بعس إ٪١ْٚا»ل بأضباح إهاغب: أٚ إٔ اـُؼ ٜتعًٖ .يس٣ ايؿاضع

ٌٸ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛزٹ﴿ٚقاٍ تعاٍ ٗ إعا٬َت:  .(22)«َا أؾاز ٗ ن ٓٴٛا َأ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ  ﴾ٜٳا َأ

ٚؾٝٗا عُّٛ أٜهّا. ٚقس أيك٢ ايؿاضع تؿدٝل  ،(. ٖٚصٙ ؾٝٗا إط٬مٷ1)إا٥س٠: 

ٕ إٔ عُس٠ عجٓا ٗ ٚٵ٠ غرتٳف. ٚإشا ضدعتِ إٍ باب إعاطاطٵَكازٜكٗا ع٢ً عاتل ايعٴ

َٳأّ يٝؼ بعكسٺ إعاطا٠ ٜهُٔ ٗ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ إعاطا٠ عكسٷ إٕ  :ٜكٍٛ ٔٵ؟ ٖٓاى 

ز اٱباس١; ٭ٕ ايطنا دا٤ بٛقؿ٘ عكسّا، ٢ َذطٸإعاطا٠ يٝػت عكسّا، إشٕ ٫ ٜأتٞ ستٸ

َٳ ;س، ٚعٓسَا ٜعٍٚ قٝسٙ ٜعٍٚ دٓػ٘ أٜهّاٚايطنا َكٝٸ  ٕ إعاطا٠ عكسٷإ :ٜكٍٛ ٔٵٖٚٓاى 

ٔٵ تٳطٳإض﴿ٌ ب٘ قٛي٘ تعاٍ: عك٥٬ٞ; ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٖصا َا ٜتهٖؿ  ﴾تٹذٳاضٳ٠ّ عٳ

 إٕ عكٛز ايؿطع ٗ ايكٛاٌْ قس أقبشت تابع١ّ :(، ٫ٚ ٜعٛز َكسٚضْا ايك29ٍٛ)ايٓػا٤: 

; عكس١ٝ َٔ ٚدٛب ايٛؾا٤ بايأنجط نًٚؾ٤ٞ ٗ ايكٛاٌْ ا٫دتُاع١ٝ ف. يٝؼ يسٜٓا طٵيًعٴ
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ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛزٹ﴿إش قاٍ تعاٍ:  ٓٴٛا َأ َٳ ٔٳ َآ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٌٸ1)إا٥س٠:  ﴾ٜٳا َأ ٌٸ (، عٝح و عكس  ق

 ايٓهاح ٚإهاضب١. إٕ ٖصا ايكإْٛ ٖٛ اؿانِ ٗ ْٝع َٛاطٔ اؿكٛم إس١ْٝ، إ٫ٓ

ٕٷبٳإشا متٸ تكٝٝسٙ َٔ قٹ ٖٓاى َػأي١  زٴٔطٚتٳ ،بسيٌٝ ٜٚأتٞ عه١َٛٺ ٌ ايؿاضع، أٚ ٜأتٞ يػا

ٕٻ ﴿إٔ ٜأتٞ خطٝب اؾُع١ ٜٚكٍٛ:  :ٞ، َٔ قبٌٝٚتكـ بٛد٘ دطٜإ ٖصا ايكإْٛ ايهًٓ ٔإ

ٚٳأٱاهلَل  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٔٞ ٚٳاِيبٳػٵ ٓٵَهٔط  ُٴ ٚٳاِي ٔٔ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٕٔ  ﴾سٵػٳا

يهِ إٔ  إٕ اهلل ٜأَط بايعسٍ ٫ ولٸ :كٍٛز َؿّٗٛ ٜ(. ٚإشا نإ ٖصا فطٸ90)ايٓشٌ: 

ُٳ، تؿُٗٛا َكازٜل ايعساي١ ٜكٍٛ ا٭يػاظ، ٚئ  ٔٵؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ٖصا ن

ٗ ن٬َ٘، ٗ سٌ أْ٘ ٜطٜس إٔ ٜٓكض اجملتُع بٗصٙ اٯ١ٜ، َع٢ٓ  تهٕٛ ٖٓاى ؾا٥س٠ْ

ُا ٜط٣ ٗ ٗ اجملتُع عًٝهِ إدطا٤ ايعساي١ ٖٓاى، ٚسٝج سٝجُا تهٕٛ ٖٓاى عساي١ْ

عًٝهِ إٔ  ٚسٝح تهٕٛ ٖٓاى ؾشؿا٤ ،اجملتُع ًُّٚا ٚدب عًٝهِ َطاعا٠ شيو

، ٚايتك٣ٛ تعين «أعٛهِ بايتك٣ٛ»ترتنٛا تًو ايؿشؿا٤، ٚإٔ ترتنٛا ايًِٛ. أٚ ٜكٍٛ: 

ا٫َتٓاع عٔ اضتهاب ايصْٛب. َا ٖٛ َكسام ا٫َتٓاع؟ عًٝٓا إٔ ْػأٍ عٔ إعاقٞ 

ٚنٝؿ١ٝ ٖصا  ،طع، ٚأَا َا١ٖٝ ا٫َتٓاع عٔ إعاقٞايػٝاغ١ٝ أٚ ا٫دتُاع١ٝ َٔ ايؿ

ف إٔ ٜؿُٗ٘ بٓؿػ٘. ٖٚهصا ٖٛ ا٭َط ٗ ْٝع طٵا٫َتٓاع، ؾٗصا َا هب ع٢ً ايعٴ

ِٸ َٸ عاز٠ّ قٛاٌْ ايعامل، سٝح ٜت ِٸبٝإ قٛاٌْ عا بٝإ سسٚزٙ، ٚأسٝاّْا ٫  ١، ٚأسٝاّْا ٜت

ِٸ ِٸ ٜت . ٓا بٝإ اؿسٚز ٗ ايعبازات عاز٠ّٗ ؾكٗ بٝإ سسٚزٙ. غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ ٫ ٜت

 ،ـ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ خايكٖ٘ٓاى غًػ١ً َٔ ايكٛاٌْ ٗ ايعبازات ٖٞ ؼت اختٝاض إهًٖ

ُٳطٵإٍ إٔ ٖصا َا ٜكٛي٘ ايعٴ تٳًِإشا تٛقٻ :ٜكٍٛ إٍ خ٬ف شيو  تٳًِب٘، ٚإشا تٛقٻ ٌٵف ؾاع

ِٸؾاتطِن ٌٕ ٘. ٚٗ إػا٥ٌ اؿكٛق١ٝ ٜت ِٸ تعٌٝ اؿسٚز بؿه تعٝٝٓٗا  ناٌَ; إش يٛ مل ٜت

ٌٕ ناٌَ ؾػٛف وكٌ ا٫خت٬ف. إشٕ يٛ قًٓا بإٔ ا٭َط بايعسٍ َجٌ غا٥ط  بؿه

ع٢ً غا٥ط اٱط٬قات ٚايكٛاٌْ، ٚإٕ  ع٢ً ايعساي١ َجٌ اؿحٸ ا٭ٚاَط ايؿطع١ٝ، ٚاؿحٸ

ف، ٫ ٜػتؿاز َٔ طٵٞ، ايصٟ ٜهٕٛ تؿدٝل َكساق٘ بٝس ايعٴا٭َط ٖٓا دا٤ ع٢ً ايهًٓ

ف ٜسٚض يٝذس َكساقّا طٵايعٴ»ف ٖٛ ايتابع يًؿطع: طٵف، بٌ ايعٴطٵع١ٝ ايؿطع يًعٴبٳتٳشيو 

إْ٘ سطاّ،  :ل يٝذس َكساقّا يًًِٛ. إشا ٚدس َكساقّا يًًِٛ ٜكٍٛيًعساي١، ٜٚتؿشٻ

. ٚعًٝ٘ «ٚايؿاضع أَطْا ب٘ إْ٘ دا٥عٷ :ٚايؿاضع ْٗاْا عٓ٘، ٚإشا ٚدس َكسام ايعساي١ ٜكٍٛ
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 ض.ٜهٕٛ ايؿطع ٖٛ احملٛ

 ْٚٗاْٞ عٔ ايًِٛ، نُا أَطْٞ  ،إٕ ايؿاضع قس أَطْٞ بايعسٍ :فطٵيٛ قاٍ ايعٴ

ف ع٢ً طٵٟ يتشسٜس َكسام ايعسٍ ٚايًِٛ، ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٌٖ وكٌ ايعٴبايتكسٸ

 ٖصٙ إكازٜل َٔ ايؿطع أّ وكٌ عًٝٗا بٓؿػ٘؟

 ْٞسٝح  ،وكٌ عًٝٗا بٓؿػ٘. ٖٚصٙ إػأي١ تطتب٘ بإؾهايهِ ايجا

 اف. ٚأْطٵعطن٘ ٖٓا. أْتِ تؿهًٕٛ بإٔ ٫ظّ ن٬َٞ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ايؿطع تابعّا يًعٴأغت

ف وكٌ طٵ٢ يٛ اؾرتنٓا إٔ ايؿطع ٜكٍٛ بإٔ ايعٴأقٍٛ: ٫ ًٜعّ شيو َٔ ن٬َٞ; إش ستٸ

إٔ ٖصا ٫ ٜػتًعّ إٔ ٜهٕٛ ايؿطع تابعّا  ع٢ً ْٝع َكازٜل ايعساي١ بٓؿػ٘، إ٫ٓ

ف ٜهٕٛ قس اغتٓس إٍ طٵف يًؿطع; ٚشيو ٭ٕ ايعٴطٵيعٴف، ٚإِا ٜػتًعّ تبع١ٝ اطٵيًعٴ

ٞ ايؿطعٞ، ٚيٝؼ َكسام ٣ٖٛ ْؿػ٘، أٚ ٞ ايؿطعٞ، ٜٚبشح عٔ َكسام ايهًٓايهًٓ

ٞ ايؿطعٞ. ٖٚصا ٖٛ ف ٜبشح عٔ َكسام ايهًٓطٵٞ آخط، بٌ ايعٴَكسام قإْٛ نًٓ

ِ، ٚع٢ً سٝح ٜرتى ؼسٜس إكسام إٍ ا٭ؾطاز أْؿػٗ ،ٔزأب ٚزٜسٕ ايؿاضع ٚإكِّ

 ٖصا إب٢ٓ تكّٛ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚؾكٗٓا.

٫ »ٜٛدس َا ٜؿب٘ ٖصا اٱؾهاٍ ايصٟ تصنطْٚ٘ ٗ ْٝع إٛانع. ٖٚهصا ٗ 

: إٕ «ضطٳ٫ نٳ»ض، ؾٌٗ تكٛيٕٛ ٗ طٳف إٔ ٜعجط ع٢ً َكسام ايهٻطٵأٜهّا. إٕ ع٢ً ايعٴ «ضطٳنٳ

َجٌ قاعس٠ ايعساي١  «ضطٳ٫ نٳ»ف أٜهّا؟! ٚإًؿت إٔ قاعس٠ طٵايؿطع قس أقبض تابعّا يًعٴ

ٚاسس ؾك٘. ٚهلصا  ٚػطٟ ٗ ْٝع َٛاطٔ ايؿك٘، ٚيٝؼ ٗ َٛضزٺ اي١ْأٜهّا، ؾٗٞ غٝٸ

ِّ «زطٳ٫ سٳ»ٚ «ضطٳ٫ نٳ»ايػبب ٜٴطًل ع٢ً  ِ ايكإْٛ ا٭غاغٞ )ايسغتٛض(. إٕ ٖاتٌ َت

ٚٸ ،ٕ ٗ ْٝع أبٛاب ايؿك٘اايكاعستٌ سانُت تاب ٍ نتاب ايطٗاض٠ إٍ آخط نَٔ أ

 اؿسٚز ٚايسٜات.

ٝٴ»ٚايصٟ ايتؿت إٍ قاعس٠  ل أؾهٌ َٔ غريٙ ٖٛ احملٚك «طػٵْؿٞ ايعٴ»ٚ «طػٵاي

ِٸ ؾكّٝٗا سٵ. ؾًِ أدٹ(23)ا٭ضزبًٝٞ بٗصٙ إػأي١ َجٌ اٖتُاَ٘. ؾٗٛ ٫ ٜط٣ إٔ قاعس٠  قس اٖت

ٝٴ»ٚسسٖا ٖٞ اؿان١ُ، ٚإِا ٜط٣ إٔ قاعس٠  «طػٵْؿٞ ايعٴ» ، (24)أٜهّا سان١ُْ «طػٵاي

 هِ َٓسؾعّا.ٖٚصإ ا٭َطإ ىتًؿإ عٔ بعهُٗا; ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ إؾهاُي

ٚأَا غ٪ايهِ ايكا٥ٌ: ٕاشا ٜؿيت ايؿكٗا٤ ٗ َكازٜل ايعساي١؟ ؾٓكٍٛ ٗ دٛاب٘: 
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ِٸإٕ ؾُٝع ايكٛاٌْ نًٚ ٚٵضؾٝٗا بٝإ بعض إكازٜل. ٚإٕ ؾكٗا٤ْا ب ٝات، ٜٚت ِٖ قس سٳ

َٔ شيو أِْٗ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ًٜػٕٛ ٚ، «زطٳسٳ ٫»ٚ «ضطٳ٫ نٳ»ٓٛا غًػ١ً َٔ َكازٜل بٝٻ

ايصٟ أَط ضغٍٛ اهلل بكطع ؾذطت٘، ٜٚكٛيٕٛ:  ،اـكٛق١ٝ عٔ َػأي١ مسط٠ بٔ دٓسب

ٌٸ ؾ٘ إٍ اٱنطاض باٯخط. تكطټ ف ٗ ًَه٘ َا مل ٜ٪زِّي٘ ايتكطټ إِا ولٸ َايوٺ إٕ ن

١ إكازٜل إٍ ت، ٜٚرتى بٝإ بكٝٸٔ إكسام إصنٛض ٗ ايطٚاٜاإٔ ايؿكٝ٘ إِا ٜبِّ إ٫ٓ

ٗٴ .فطٵايعٴ  بٗصٙ إػا٥ٌ. ٓا ظاخطٷٚؾك

ٔٷ :٫ أقٍٛ ٕٷ إٕ ْٝع أسهاّ اٱغ٬ّ ضٖ ٟٸ بايعسٍ، ٚيٝؼ ي٘ قاْٛ َٔ  ٚاسسٺ ٗ أ

ػت َكازٜك٘، ٚإِا ايصٟ أقٛي٘ ٖٛ إٔ يس٣ اٱغ٬ّ قٛاٌْ، ٚإٕ ٖصٙ ايكٛاٌْ قس تأغٸ

ٚٵضب ٚايؿكٝ٘ ٜعجط ع٢ً َكازٜكٗا  .أقٌ ايعساي١ :َٚٔ بٝٓٗا ،١ٝ أٜهّاٖا ع٢ً قٛاٌْ نًٓسٳ

ف إٍ بعض إكازٜل. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايؿكٝ٘ ٜصنط َٓٗا طٵُا ٫ ًٜتؿت ايعٴبٳٗ ايؿك٘; إش ضٴ

ف. ٖٚصا َٔ طٵٓ٘ ايؿاضع ٗ ايطٚاٜات، ٜٚرتى بٝإ ايباقٞ إٍ ايعٴٗ ضغايت٘ ايع١ًُٝ َا بٝٻ

 أقٍٛ ايتؿطٜع ٗ اٱغ٬ّ.

ٌٸ ٜأخص بعض ا٭قٍٛ ٚداْبّا َٔ َكازٜكٗا بٓٛط ا٫عتباض. ٚإٕ  ٕعطَِّؿ إٕ ن

ٚٵضزغتٛض ب٬زْا ٜؿتٌُ ب ٌٕسٳ باغِ أقٍٛ ايسغتٛض. إٕ ٖصٙ ا٭قٍٛ ٖٞ َٓعي١  ٙ ع٢ً ؾك

ّٸ يًسغتٛض، سٝح هب إٔ تهٕٛ ايكٛاٌْ ا٭خط٣ اييت غرتز ٗ ٖصا ايسغتٛض أٚ  ا٭

ِٸ ا٭قٌ  :َع ٖصٙ ا٭قٍٛ; َٔ قبٌٝ ٓػذ١ُّإكازق١ عًٝٗا ٗ فًؼ ايٓٛاب َ اييت تت

ز َع َٛاظٜٔ ايؿطع. نُا سسٻ ايكا٥ٌ: إٕ ْٝع ايكٛاٌْ هب إٔ تهٕٛ َتطابك١ّ

ايسغتٛض اؾ١ٗ اييت هب إٔ تؿطف ع٢ً عسّ كايؿ١ ايكٛاٌْ يًؿطع، ٖٚصٙ اؾ١ٗ ٖٞ 

ٞ ٗ ايسغتٛض، ٚهب إٔ تعٛز ْٝع َٛاز نًٓ فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض. ٖصا أَطٷ

 يسغتٛض إيٝ٘.ا

ٕٕ :أْا ٫ أقٍٛ إٕ  :ٖٚٛ ايعساي١، بٌ أقٍٛ، ٚاسس ؾك٘ إٕ اهلل يٝؼ ي٘ غ٣ٛ قاْٛ

ٌٸ ٚأيـ ; اتعٔ ث٬ث١ آ٫ف قإْٛ، أيؿإ َٓٗا ٗ إػتشبٸ هلل ٗ ايك٠٬ ٚسسٖا َا ٫ ٜك

ع٢ً َس٣ أضبعٌ  ×اغتُطٸ ظضاض٠ ٜػأٍ اٱَاّ ايكازم ٗ ايٛادبات. ٚٗ باب اؿرٸ

ٕ غ١ٓ ٚأْا أغأٍ؟ ؾكاٍ ي٘ اٱَاّ: تطٜس ٛأضبع تٵاٍ يٲَاّ أخريّا: يكس َهٳ٢ قستٸ ،غ١ٓ

 غ١ٓ؟! ٞٵبأيَؿ ×نإ َٛنعّا يًطٛاف قبٌ آزّ إٔ تٓتٗٞ َػا٥ٌ بٝتٺ
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ٔٵإٕ ايؿطع ٖٛ ايصٟ ٜبِّ ٚٸب ع٢ً ٖصا ايكإْٛ أَطإ، ٜرتتٻ ٔ ايكإْٛ، ٚيه : ٫ّؾأ

ؾإشا ضأ٣ ٗ ايطٚاٜات أٚ ايؿت٣ٛ  ،قٌهب ع٢ً ايؿكٝ٘ ٚإػتٓب٘ إٔ ًٜتؿت إٍ ٖصا ا٭

 أَطّا كايؿّا يًعساي١ ٚدب عًٝ٘ ايبشح ٗ أغباب شيو.

ٍٕ ٫ٚ ٜعًِ  ،ع٢ً شيو: يٛ إٔ ؾدكّا اؾرت٣ بٝتّا َٔ آخط ٫ٚ بأؽ ٖٓا بصنط َجا

ثايح، ٚقبض ايبا٥ع مثٓ٘، ؾٝهٕٛ ايجُٔ َكبٛنّا  ٚإِا ٖٛ يؿدٕل ،أْ٘ يٝؼ بٝت٘

ِٸ ،ؿرتٟ بؿػاز ايعكسبػبب دٌٗ إ ;ؾاغس بعكسٺ غهٔ ٖصا إؿرتٟ ٗ شيو ايبٝت  ث

سّا َٔ ايعَٔ. ٜكٍٛ ايؿكٗا٤ ٖٓا: هٛظ ٕايو ايبٝت إٔ ٜأخص َٓاؾع ايبٝت إػتٛؾا٠ َٔ زٵضٳ

إؿرتٟ )٫ٚ أعين بطبٝع١ اؿاٍ إٓاؾع غري إػتٛؾا٠، ٚإِا خكٛم إٓاؾع 

 ٜٚطايب٘ بٓكٛزٙ. ،يًُؿرتٟ إٔ ٜطدع إٍ ايبا٥ع إػتٛؾا٠(، ٚولٸ

٢ ٜهٕٛ نآَّا؟ ؾٌٗ اعتباض إؿرتٟ ٞ أقٍٛ: َا ٖٛ شْب إؿرتٟ ستٸٚيهٓٸ

ِٷ زاضّا  تٴٜٵعًٝ٘؟ يكس اؾرتٳ نآَّا ٗ ٖصا إٛضز ٜتٓاغب َع ايعسٍ؟ أ٫ ٜهٕٛ ٗ شيو ًٚ

ؾًُاشا  ،ٔ بعس شيو أْٗا مل تهٔ ًَهّا يًبا٥عؾٝٗا عؿط غٓٛات، ثِ تبٝٻ تٴٚغهٓٵ

٭دط٠ ايبٝت ع٢ً َس٣ ٖصٙ ايػٓٛات ايعؿط؟ ٚقس أداب ايؿكٗا٤ عٔ شيو أنٕٛ نآَّا 

ٔٵ بإٔ ايهُإ ٖٓا غري َػتكٛط يو ايطدٛع  ولٸ عًٝو، ٚعًٝو إٔ تسؾع ا٭دط٠، ٚيه

٢ ٖصا ايطدٛع إٍ ايبا٥ع ٗ ايهجري َٔ إٍ ايبا٥ع ٚأخص ا٭دط٠ َٓ٘. ٚأْا أقٍٛ: ستٸ

ٔ ؾٝٗا عًٝ٘ إٔ ٗ ايٛطٚف ايطا١ٖٓ اييت ٜتعٝٻ ُا٫ غٝٻشٹل ًُّٚا بإؿرتٟ، ٚإٛاضز ٜٴًِ

٢ ٚأْ٘ ٖٛ ايهأَ. ؾشتٸ ،ّ ؾه٣ٛ إٍ احمله١ُ، ٚإٔ ٜجبت إٔ ايبا٥ع قس ًُٜٚ٘كسِّ

 ز.طٳت ٚاَؿٓٳٖصٙ ايع١ًُٝ تٓطٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ ايعٳ

 ِٕإشا مل ٜهٔ إؿرتٟ اؾاٌٖ قس تػبٻ ٞٸ ب بًٛ ب أ٫ ٜهٕٛ قس تػبٸ ؾاعً

ِٕ  ؾعًٞ؟ بًٛ

 .ًٞإْ٘ مل ًِٜٛ أسسّا، ٫ بايًِٛ ايؿعًٞ ٫ٚ بايًِٛ ايؿاع 

 قس اضتهب ًُّٚا ؾعًّٝا، َع٢ٓ أْ٘ غهٔ مل ٜكرتف ًُّٚا ؾاعًّٝا، ٚيهٓٸ ٘

إْ٘ مل ٜطتهب إمثّا;  :ّهٔ ايكٍٛ ،ٯخط ع٢ً َس٣ عؿط غٓٛات. ْعِ ًٖٛىٺ ٗ بٝتٺ

 ٭ْ٘ نإ دا٬ّٖ.

 قًٓا بايًِٛ  ؾػٛا٤ٷ .ٚانض َٚؿّٗٛ ّٕخ به٬َا َع٢ٓ ايًِٛ ايؿعًٞ؟ يٓتشسٻ
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 ٌٖ ٜعترب َا قاّ ب٘ إؿرتٟ اؾاٌٖ ًُّٚا أّ ٫؟ ٌٵايؿعًٞ أٚ مل ُْك

 ٯخط. ًٖٛن١ٺ ٜهٕٛ قس اضتهب ًُّٚا ؾعًّٝا; ٭ْ٘ غهٔ ٗ زإض 

 ٓٵ ٜٴ ٔ ػٵشاتٗا ٫ تٛقـ باُؿ ب إٍ ايؿعٌ; ٭ٕ ا٭ؾٝا٤ ٗ سسٸػٳإٕ ايًِٛ ٫ 

ّٸ ايػُا٤ ٚا٭ضض; إش ٫ عٳض. إٕ اٱغ٬بٵٚايُك ّٸ ايسْٝا ؾإْ٘ مل ٜص ٗ  بٳٝٵّ إشا نإ قس ش

 ل بايػُا٤ ٚا٭ضض.ْؿؼ ايػُا٤ ٚا٭ضض، ٚإِا إصَّٛ ٖٛ ايتعًٗ

ٔٷ: أْتِ تكٛيٕٛ ، ٚأْ٘ هب عًٝ٘ إٔ ٜسؾع ا٭دط٠ يًُايو، إٕ إؿرتٟ ناَ

إٕ  :. ٚأَا أْا ؾأقٍّٛ٘ٚهٔ يًُؿرتٟ بعس شيو إٔ ٜطدع إٍ ايبا٥ع ٜٚػتٛٗ َٓ٘ سٖك

٫ّ َٔ ٖصا اؿهِ ّهٔ سٳع٢ً إؿرتٟ. ٚإْهِ بٳ ٕزطٳٖصا اؿهِ ٜٓطٟٛ ع٢ً سٳ

 ٘ َٓ٘.ٜٚأخص سٖك ،يهِ ايكٍٛ بإٔ َايو ايبٝت ٖٛ ايصٟ ٜطدع إٍ ايبا٥ع َباؾط٠ّ

ِٕٚيٓصنط ٖٓا َجا٫ّ آخط: يٛ تعطٻ ٚدب عًٝٗا  ٌ ظٚدٗابٳَٔ قٹ نت إطأ٠ إٍ ًٚ

طام ؾإٕ ثبت يس٣ ايكانٞ إٔ اؿٝا٠ َع ٖصا ايطدٌ ٫ تٴ ;ايكانٞ ضؾع أَطٖا إٍ

أٚ  (25)ٗ ايكٛاعس &١َإٔ ايع٬ٓ دّا ع٢ً إطأ٠ ؾإْ٘ وهِ بط٬قٗا. إ٫ٓطٳٌ سٳٚتؿٚه

ِٷ &ايتصنط٠ )ٚنصيو اٱَاّ ايطاسٌ َؿاب٘ ٗ ٖصٙ إػأي١( ٜكٍٛ: إشا  ي٘ سه

هٌ عًٝٗا ايصٖاب إٍ احمله١ُ، ع٢ً إطأ٠، ٚأؾ ناْت اؿٝا٠ َع ٖصا ايطدٌ تؿلٸ

ٚٻ ،ل ْؿػٗا َٔ ٖصا ايطدٌٗا إٔ تطًٚأَهٔ هلصٙ إطأ٠ ؾُٝا بٝٓٗا ٚبٌ ضبِّ ز َٔ ٚتتع

ع٢ً شيو أَهٓ٘ ٖٛ إٔ ٜطؾع أَطٙ إٍ  ٚإشا نإ يس٣ ايعٚز اعرتاضٷ .ؾدل آخط

 ؾٗٓا ّهٔ يًعٚد١ أٜهّا إٔ ،احمله١ُ. أٚ إشا نإ ايعٚز غا٥بّا ٚمل ٜهٔ ي٘ أثطٷ

ّٴتطًٚ ٔٸ &ل ْؿػٗا َٔ ظٚدٗا. ٚقاٍ اٱَا ٕٷ بؿإٔ ظٚدات إؿكٛزٜٔ: إشا سكٌ هل  اط٦ُٓا

ٔٸ ٔٸطٳٚأقبشت اؿٝا٠ سٳ ،بعسّ عٛز٠ أظٚادٗ ٔٸدّا بايٓػب١ هل ٔٸ ، أَهٔ هل  تطًٝل أْؿػٗ

ٚټ ٝٵسٳز َٔ آخطٜٔ. ٚايتع ِٸ بٳ  ٫ بٴسٻتطبٝك٘ ع٢ً أضض ايٛاقع; إش نإ  إٔ ٖصا اؿهِ مل ٜت

 ات ايؿدك١ٝ.ّا ٗ زٚا٥ط ايٓؿٛؽ ٚاهلٜٛٸٍ ايط٬م ضمسٝٸَٔ إزخا

ٌٷ ٞٸ ايصٟ أضٜس قٛي٘ ٖٛ إٔ أقٌ ايعساي١ أق َٚٔ ا٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬  ،أغاغ

َٸ بٝإ يض ١ٝ، ٚإِا ٜتعطٸٜهتؿٞ با٭قٍٛ ايهًٓ عٷ١ٝ، ٚيٝؼ ٖٓاى َؿط١ِّ ٚايهًٓايعا

إٍ  ٖٓاى ساد١ْ ٕا ناْت ١ٝ ناؾ١ّٝبعض إكازٜل أٜهّا. ٚيٛ ناْت ا٭قٍٛ ايهًٓ

ٚٸ ٚاسس; ٭ٕ ايٓيبٸ إضغاٍ أنجط َٔ ْيب ٕٻ ﴿ٍ ٜكٍٛ: ا٭ ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ   ٕٔ سٵػٳا
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ٓٵَهٔط ُٴ ٚٳاِي ٔٔ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ (، ٜٚرتى يٓا َػأي١ ايعجٛض 90)ايٓشٌ:  ﴾ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢ 

ىٛض ٗ بٝإ إكازٜل أٜهّا، َٚٔ ٖٓا ٜعٌُ  عهض إٔ إؿطِّع٢ً إكازٜل. ٚعًٝ٘ ٜتٸ

 ايؿكٝ٘ َٔ أدٌ ايعجٛض ع٢ً َكازٜل ايعسٍ ٚايًِٛ َٔ ْؿؼ ايطٚا١ٜ.

ٟٻٚثاّْٝا ٍٷ : يس ٌٕع٢ً ن٬َهِ. إْهِ إشا ْٛطتٴ إؾها ٚاسس َٔ  ِ ٗ ؾك

ٞٸ نتاب ايعط٠ٚ ايٛثك٢ ـ ٖٚٛ نتابٷ ٘ٷ ؾكٗ مل  ـ غٛف ػسٕٚ أْ٘ ٫ ٜٛدس ٖٓاى ؾكٝ

ؾ١ٝ، ٚأْٗا يٝػت َٔ ؾ٪ٕٚ ايؿكٝ٘. طٵٕ بعض ٖصٙ ا٭َٛض زاخ١ً ٗ ا٭َٛض ايعٴًٜتؿت إٍ أ

ٔٵطٵٔ سسٸ ايعٴإٕ ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜعِّ ٌ ٗ أقبض َٔ زأب ٚزٜسٕ ايؿكٝ٘ إٔ ٜتسخٻ ف، ٚيه

ٌ. ّهٔ يًؿكٝ٘ إٔ وٌٝ ا٭َٛض سٕٚ ٖصا ايتسخټٚقس قبٌ َٓ٘ إكًٚ .ؾ١ٝطٵا٭َٛض ايعٴ

ٝٵسٳ، فطٵؾ١ٝ إٍ ايعٴطٵايعٴ ١ٝ ـ إٔ ايصٟ ٚضز ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ ٖٛ إٔ تًو ايهرب٣ ايهًٓ بٳ

ِٸ بٝإ شيو إٍ ايٓاؽ ع٢ً طٍٛ  أٟ أقٌ ايعسٍ ـ هب إٔ تٓطبل ع٢ً َكازٜل، ٚإٔ ٜت

 ايتاضٜذ.

نإ ايػٝس اٱَاّ ٜكٍٛ ٗ عح ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس: أض٣ إٔ عح ا٫دتٗاز قس 

ػٛا ا٫دتٗاز ٗ َصٖب ايؿٝع١; ِ ايصٜٔ أغٸ، ٚأِْٗ ٗ ا٭قٌ ٖ^قسض عٔ أٌٖ ايبٝت

ُٻ»، (26)«عًٝٓا إيكا٤ ا٭قٍٛ، ٚعًٝهِ ايتؿطٜع»ٚشيو سٝح قايٛا:  آخص َعامل  ٔٵؾُ

ُٸ  .(27)«ٞ، إإَٔٛ ع٢ً ايسٜٔ ٚايسْٝازٜين؟ قاٍ: َٔ ظنطٜا ابٔ آزّ ايك

ُٸ  ّا، ٜٚعٌُ عسزٷيٝبك٢ إصٖب سٝٸ ;قس ؾتشٛا باب ا٫دتٗاز ^١ٚأستٌُ إٔ ا٭٥

َٔ ايعًُا٤ ٗ ْطام اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ع٢ً بصٍ اؾٗٛز َٔ أدٌ ؾِٗ ن٬ّ اٱَاّ 

ٌٸ×ايكازم ِٸ ، ٚس ٘ ع٢ً ٥نُإ اغتُطاض إصٖب ٚبكا ايطٚاٜات إتعاضن١، ٚبصيو ٜت

 َػًل تهتب ي٘ اؿٝا٠. قٝس اؿٝا٠. ؾًٝؼ ٖٓاى َصٖبٷ

ؿكٝ٘ أٜهّا. إشٕ ٖصا ٖٛ ٫ظّ ايتؿطٜع ٚبكا٤ ايكإْٛ، ٖٚصا ٖٛ زأب ٚزٜسٕ اي

ض إٍ بٝإ َكازٜل ايعسٍ ٚايًِٛ ّهٔ يًؿكٝ٘ ايطدٛع ٗ إٛاضز اييت ٫ تتعطٻ ،ْعِ

 ف.طٵإٍ ايعٴ

 ٝٻيكس شنطتٴ ّٝا، ٚإٔ ايؿكٝ٘ ٗ ٔ ايعساي١ بٛقؿٗا أق٬ّ نًِٓ إٔ ايؿاضع قس ب

، ايبسا١ٜ ٜبشح عٔ إكازٜل ايٛاضز٠ ٗ تًو ايطٚاٜات، ٜٚعٌُ ع٢ً اٱؾتا٤ ٗ ن٥ٛٗا

ف. ٖٚٓا ْعٝس ايػ٪اٍ طٵٚسٝح ٫ تهٕٛ ٖٓاى َكازٜل ٗ ايطٚا١ٜ ؾإْ٘ ٜصٖب إٍ ايعٴ
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ٚٸ ;أخط٣ ٠َّطٸ ِٸظٜاز٠ ٗ ايتكطٜض، ْٚكٍٛ: ٌٖ ٜصٖب ايؿكٝ٘ إٍ ايطٚاٜات أ ٜعٌُ  ٫ّ، ث

ٚٸ ،فطٵع٢ً ٤ٌَ ايؿطاغات بايعٴ ِٸ ،فطٵ٫ّ إٍ ايعٴأّ ٜصٖب أ ّٮ ايؿطاغات بايطٚاٜات؟  ث

 نبري بٌ ا٭َطٜٔ. إش ٖٓاى ؾطمٷ

 ٚٸطٵإْ٘ ٜصٖب إٍ ايعٴ :، ٫ ْكٍٛن٬ٓ إٕ ايعساي١ َٔ  :٫ّ، ٚإِا ْكٍٛف أ

ّٸ ٍٕ ٔإ﴿. ٫ٚ ؾطم ٗ شيو بٌ تؿطٜع اٱغ٬ّ ٚغريٙ أبسّا: ايكٛاٌْ ا٭ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ  ٫ٖٚٳ

٘ٹ َٹ ٛٵ ٕٔ َق ُٖ(4)إبطاِٖٝ:  ﴾بٹًٹػٳا يتكٌٓ ٚايتؿطٜع ٗ اٱغ٬ّ. ضعا١ٜ َٓٗر ٚأغًٛب ا تٵ. يكس 

ٚٸٜكّٛ زأب ٚأغًٛب ايتؿطٜع ع٢ً إٔ ٜعُس إؿطِّ ّٸ٫ّ إٍ ضغِ ا٭قٍٛ ايهًٓع أ ِٸ١ٝ ا٭  ، ث

َٕ ٜعٌُ ع٢ً ٚنع غًػ١ً َٔ ايكٛاٌْ ٗ ن٤ٛ تًو ا٭قٍٛ. ٚقس متٸ ٜٓٛط ٗ  ٔٵايػُاح 

ّٸ ٖصٙ ايكٛاٌْ ايعاز١ٜ بإٔ ٜؿيت ع٢ً أغاغٗا إشا ٚدس اؿهِ َتٓاغُّا ، َع ايكإْٛ ا٭

أساهلا  ايكاْْٛٞ ٗ ايٓلٸ زٵٔطٚإشا بكٝت ٖٓاى َٛاضز مل تٳ .ٚإٔ ٫ ٜؿيت ٗ غري ٖصٙ اؿاي١

ّٸ بإػا٥ٌ ايتذاض١ٜ أساهلا إٍ عَُٛات  أٚ إشا ناْت َطتبط١ّ ،إٍ ايكإْٛ ا٭

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛزٹ﴿إعا٬َت، َٔ قبٌٝ:  1ٍٕ)إا٥س٠:  ﴾َأ  .(، زٕٚ إؾها

ٌٕٖٚصٙ  ع َػًل. إٕ إؿطِّ ٖٞ طبٝع١ ايتؿطٜع أق٬ّ، ٫ٚ ّهٔ ايتؿطٜع بؿه

ِٸ بػ١ٝ ايطدٛع إيٝٗا عٓس ايؿٓو ;ٝاتٔ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ نًٚٚإكِّ ِٸ ٚعسّ ايؿِٗ، ث ٚنع  ٜت

 ايكٛاٌْ ا٭نجط تؿك٬ّٝ.

 ٟٸ ا٭َٛض تتشسٻ  ثٕٛ عٓٗا؟ٗ اؿكٝك١ ٖٓاى ث٬ث١ أَٛض ؽتًـ عٔ بعهٗا، ؾأ

ٚٸا٭َط ا ّٸ٭ ١. ٚعًٝ٘ يٛ ٚإكسام َٛدٛزإ ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ ٍ: إٕ ايكإْٛ ايعا

١ ٚشيو ايكإْٛ ايعاّ ٚدب ىايـ إكسام إصنٛض ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ عجطْا ع٢ً َٛضزٺ

 ١.عًٝٓا ططح شيو إكسام َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ

ٝٻ ّٸا٭َط ايجاْٞ: إٔ ٜهٕٛ ايؿاضع قس ب ل اؾع١ٝ٥، ، ٚبعض إكازٜٔ ايكإْٛ ايعا

ل بتًو إكازٜل اؾع١ٝ٥ َا ٜتعًٖ ف. ٚايؿكٝ٘ ـ ٗطٵٚأساٍ بعض إكازٜل ا٭خط٣ إٍ ايعٴ

ّٸاييت شنطٖا ايؿاضع ـ ٫ ٜتٻ  ؾ١ٝ.طٵ، ٫ٚ إٍ ايعساي١ ايعٴذ٘ إٍ ايكإْٛ ايعا

ٝٻا٭َط ايجايح:  ّٸإٔ ٜهٕٛ ايؿاضع قس ب ٝٻ ،ٔ ايكإْٛ ايعا ٔ بعض ايتؿاقٌٝ نُا ب

ٔٵ أٜهّا، ؾٗٓا ٜعٌُ ايؿكٝ٘ ع٢ً  .ٗ ايؿت٣ٛ ٗ بعض تًو اؾع٥ٝات ٖٓاى اخت٬فٷ ٚيه

 ؾ١ٝ.طٵَٔ خ٬ٍ ا٫غتعا١ْ بايعساي١ ايعٴ ،تطدٝض إسس٣ ايؿتا٣ٚ ع٢ً ا٭خط٣
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ؾ١ٝ ٗ ْٝع إٛاضز ؾٗصا ٜعين أْهِ تعتربٕٚ طٵو بايعساي١ ايعٴِ بأْٓا ْتُػٻإشا قًتٴ

ؾ١ٝ إٔ تبطٌ طٵ١، ٚإٔ بإَهإ ايعساي١ ايعٴايػٓٸؾ١ٝ ٗ عطض ايهتاب ٚطٵايعساي١ ايعٴ

 ٗ.طٵ١، إشا نإ َٔ ايًِٛ ايعٴاؿهِ ايٛاضز ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ

  ٗ ١ ايكطع١ٝ َٔ ١؟ ٌٖ تككسٕٚ بصيو ايػٓٸايهتاب ٚايػٓٸ َكابٌَاشا ٜعين

 َكابٌٗ ٗ طٵسٝح ايػٓس ٚايس٫ي١ ٚاؾ١ٗ؟ أْا ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ أقٍٛ بإٔ ايًِٛ ايعٴ

 ١. أْتِ بصيو ؽًطٕٛ بٌ ايجبٛت ٚاٱثبات.يهتاب ٚايػٓٸا

ّٸ ِٷ ايصٟ أقٛي٘ ٖٛ إٔ ا٭قٌ ايعا ا ٓٗ ْٝع إٛانع، َع٢ٓ أْ ٗ ؾُٗٓا سان

١ٝ ايس٫ي١، أٚ َٔ ١ٝ ايػٓس، أٚ َٔ ٚاٖط ضٚا١ٜ ٚٓٸإشا ٚدسْا َٔ ٚاٖط ضٚا١ٜ ٚٓٸ

ٗ  بطبٝع١ اؿاٍ َػتبعسٷاٱْاع، أٚ َٔ ايعكٌ ـ ٫ٚ ْعين ب٘ ايعكٌ ايربٖاْٞ، ٖٚٛ 

ف ٜهٕٛ ٖصا ٫ تٓػذِ َع ايعساي١ عٓس ايعٴطٵ ايعكٌ ـ أٚ َٔ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ َػأي١ّ

َٔ إكاض١ْ; ؾإشا ناْت إدايؿ١ ع٢ً مٛ  ٫ بٴسٻاؿهِ كايؿّا ٭قٌ ايعساي١. ٖٚٓا 

 ٚإشا مل تهٔ ع٢ً مٛ ايتبأٜ متٸ اؾُع بُٝٓٗا. ;ططح شيو اؿهِ ايتبأٜ متٸ

َع ايهتاب »شٕ ؾايكٍٛ بإٔ ٖٓا ث٬خ َػا٥ٌ غري قشٝض. أْتِ تكٛيٕٛ: إ

ل بايهتاب َا ٜتعًٖ َعٌٓٝ، ٚأَا ٗ «١َع ايهتاب ٚايػٓٸ»، ٚأْا أقٍٛ: إٕ يـ «١ٚايػٓٸ

ٍٷٚايػٓٸ  أق٬ّ. ١ ايكطع١ٝ ؾٗٛ قا

ٍٷإٕ أقٌ ايعساي١ غٝٸ ٫ » :ٞٚهطٟ ٗ ْٝع ايعكٛز، ع٢ً غطاض ا٭قٌ ايهًٓ ا

ٕٸ«أٚؾٛا بايعكٛز»ٚ ،«زطٳ٫ سٳ»ٚ ،«ضطٳنٳ ٌٸ . ٚيصيو ؾإ ِٕ ن ِٸ إثبات٘ با٭زي١ ايٛٓٸ سه ١ٝ ٜت

ٚٳ٫اهلُلٜٴٔطٜسٴ ﴿ٚدب تكُٝٝ٘ َباؾط٠ بكٛي٘ تعاٍ:  ٝٴػٵطٳ  ِٴ اِي ِٴ اِيعٴػٵطٳ بٹُه  ﴾ ٜٴٔطٜسٴ بٹُه

185ٌّ)ايبكط٠:  َا ، ٚأايؿكٝ٘ ؾٗٛ َعصٚضٷ تٵأّ ٫؟ إشا مل ًٜتؿٹ (. ؾٌٗ ٖصا ايتكِٝٝ نطٚض

 ُّا.تٵإشا استٌُ ؾٝذب عًٝ٘ ايتكِٝٝ سٳ

 ٚهب إٔ ٜهٕٛ َٓهبطّا.إٕ ٖصا ايتكِٝٝ وتاز إٍ ؾاخٕل ، 

 ف ٜط٣ طٵنٝـ تعًُٕٛ ع٢ً تؿدٝل إٛاضز ٗ ايؿك٘؟ ٜكٍٛ ايؿكٝ٘: إٕ ايعٴ

 ٌ نطضّا.ف ٜط٣ إٔ ٖصا ٜؿٚهطٵإٔ ٖصٜٔ اؿهٌُ َتدايؿإ، أٚ إٔ ايعٴ

 عٔ يًتكِٝٝ ٚدب عًٝٓا ايتدًٓ  متاز إٍ بٝإ نابط١ٺِ ايكٍٛ: إْٓا ٫إشا أضزتٴ ٞ

 عًِ أقٍٛ ايؿك٘; ٭ٕ عًِ ا٭قٍٛ ٜطغِ يٓا ايهٛاب٘.
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 ٕٷ يًؿِٗ  إٕ عًِ ا٭قٍٛ وتٟٛ ع٢ً ٖصا اٱؾهاٍ. إٕ عًِ ا٭قٍٛ بٝا

ف ٜؿِٗ طٵف ٜؿِٗ َٔ ا٭َط ايٛدٛب، ٜٚكٍٛ آخط: إٕ ايعٴطٵ: إٕ ايعٴٗ. ؾٝكٍٛ ٚاسسٷطٵايعٴ

ف ٜؿِٗ ن٬ ا٭َطٜٔ، ٜٚكٍٛ ايػٝس اٱَاّ: طٵَط ايطدشإ، ٜٚكٍٛ ثايح: إٕ ايعٴَٔ ا٭

ؾ١ٝ ٗ ايٛدٛب، ٚيٝؼ طٵ١ َٔ ايٓاس١ٝ ايعٴَُٓٗا، ٚإٕ اؿذٸ ٗ أٟٛ ف ٚٗٛضٷطٵيٝؼ يًعٴ

ُا نإ ايؿكٝ٘ ٚيصيو نًٓ .ٌ إٍ ايؿك٘ف ٖٛ ايصٟ ٜتػًٖطٵايٛاٖط ٗ ايٛدٛب. ٖٚصا ايعٴ

، فٷطٵؾكٗ٘ أق٣ٛ. ٚٗ ا٭غاؽ إٕ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ بأْع٘ عٴف نإ طٵأقطب إٍ ايعٴ

ٞٻهٹؿٵٚيصيو ؾإْٞ أْسٖـ عٓسَا تٴ  !ًٕٛ عً

أقٍٛ: يٛ إٔ  ،«١ايهتاب ٚايػٓٸ»ٖٚٛ َا شنطُٛٙ َٔ  ،إٍ أقٌ إٛنٛع سٵيٓعٴ

ِٸ ؽ ا٭ضزبًٝٞ ٜكٍٛ: إٕ ٖصٙ ايؿت٣ٛ ع٢ً خ٬ف ٚدس إٔ إكسٻ ؾكّٝٗا أقسض ؾت٣ٛ، ث

ٝٴ»٢ خ٬ف ط أٚ عًػٵايعٴ ل; يري٣ َا إشا ، أ٫ هسض بٗصا ايؿكٝ٘ إٔ ٜبشح ٜٚسٚق«طػٵاي

ل. إشٕ َٔ أٜٔ ي٘ إٔ ٜؿِٗ ط أّ ٫؟ أْا أقٍٛ: هب عًٝ٘ إٔ ٜسٚقػٵناْت ؾتٛاٙ كايؿ١ يًعٴ

ذ٘ إٍ ف؟ ٜتٻطٵط أٚ عًٝ٘ إٔ ٜعٛز إٍ ايعٴػٵطاز يٝؿِٗ ٌٖ ٖٛ عٴط أّ ٫؟ ٜؿعٌ ايػِّػٵأْ٘ عٴ

ؾّا طٵط عٴػٵ٘، ٜٚكٍٛ: إْٞ أعطف بٛدساْٞ إٔ ٖصا اؿهِ ٜٓطٟٛ ع٢ً عٴف بٛدساْطٵايعٴ

سٜ٘، ٚيصيو ي٘ ٕٚكًٚ أّ ٫. ْٚٝع ايؿك٘ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً تكطٜبّا. ٚإٕ ضأٟ ايؿكٝ٘ َعتربٷ

 ؾإْ٘ ٜؿيت.

ٌٖ هٛظ ضؾع  :أٜهّا. ٜٴػأٍ ايؿكٝ٘ «ضطٳ٫ نٳ»ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ قاعس٠ 

ايٓاؽ »ُؼ عٔ بٝت اؾاض أّ ٫؟ ٜطدع أسسِٖ إٍ قإْٛ اؾساض عٝح ّٓع ايؿ

ايٓاؽ ». طبكّا يكإْٛ «ضطٳ٫ نٳ»، ٜٚطدع اٯخط إٍ قإْٛ (28)«طٕٛ ع٢ً أَٛاهلَِػًٖ

٘ ٖٚٛ َػًٖ، ٚاؾساض َاي٘ ،٭ْ٘ إِا ٜطؾع دساضٙ ;ٜؿيت ايؿكٝ٘ ظٛاظ شيو «طَٕٛػًٖ

ٕ ضؾع اؾساض ىؿض ق١ُٝ بٝت اؾاض، ٜكٍٛ ايؿكٝ٘: إ «ضطٳ٫ نٳ»ٚطبكّا يكاعس٠  ;عًٝ٘

ٟ إٍ اٱنطاض ب٘. َا ٖٛ إعٝاض ايصٟ ٜػتٓس إيٝ٘ ايؿكٝ٘ ٗ ايكٍٛ بإٔ ٗ شيو ٖٚصا ٜ٪زٸ

ف ٜكٍٛ ي٘ شيو؟ ٜكٍٛ ؾكٝ٘ طٵإٔ ايعٴ «ضطٳ٫ نٳ»إنطاضّا ع٢ً اؾاض؟ ٌٖ ٜؿِٗ َٔ قاعس٠ 

إٓؿع١، َع٢ٓ إٔ  ز سطَإ َٔع٢ً اؾاض، ٚإِا ٖٛ فطٸ ضٷطٳآخط: يٝؼ ٗ شيو نٳ

شات َٓؿع١. ٚن٬ ايؿكٌٝٗ ٜعتُس  سٵعٴايساض ناْت شات َٓؿع١، ٚبعس ضؾع اؾساض مل تٳ

 ف.طٵٗ َا ٜصٖب إيٝ٘ ع٢ً ايعٴ
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٘ٷ ؾّا، ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ طٵط عٴإٕ إٛنٛع قس تػٝٻ :ٚٗ باب ا٫غتكشاب ٜكٍٛ ؾكٝ

٘ٷ ، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ا٫غتكشاب ؾّاطٵط عٴآخط: بٌ مل ٜتػٝٻ ا٫غتكشاب داضّٜا. ٜٚكٍٛ ؾكٝ

َٝاٙ اجملاضٟ اييت  :ط بٓؿػ٘، َٔ قبٌٝداضّٜا. ٚإجاٍ ايٛاقعٞ ع٢ً شيو ٖٛ إا٤ إتػِّ

ط يْٛٗا ٚضوٗا ٚطعُٗا تًكا٥ّٝا. ٚايسيٌٝ ايٛسٝس ايصٟ ٜػتٓس إيٝ٘ ايؿكٗا٤ ٖٛ ٚسس٠ ٜتػٝٻ

 ؟آخط ط أّ ٖٛ َا٤ٷتػٝټؾّا. ؾٌٗ إا٤ سايّٝا ٖٛ شات إا٤ ايصٟ نإ قبٌ ايإٛنٛع عٴطٵ

و با٫غتكشاب أٚ عسّ ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ ا٫غتكشاب. ن٬ ايكٛيٌ قس ُػٻ

ٗ، طٵ٢ عٔ ؾُٗ٘ ايعٴف، ٫ٚ أسس َُٓٗا ٫ ٜتدًٓا٫غتكشاب، ٜٚػتٓس ن٬ُٖا إٍ ايعٴطٵ

 ٫ٚ إؾهاٍ ٗ شيو. ،١ْٚن٬ُٖا سذٸ

ٛٻ ف ؾٗصا طٵابعٌ يًعٴإٕ ع٢ً اؾُٝع إٔ ٜهْٛٛا ت :ضٕٚ أْٓا عٓسَا ْكٌٍٖٛ تتك

َٻطٵسٜٔ يًعٴٜعين إٔ ع٢ً ْٝع ايؿكٗا٤ إٔ ٜهْٛٛا َكًٚ ت٘، ٚايؿكٗا٤ ف؟! ٖصا ٖٛ ايؿك٘ بط

، «ضطٳ٫ نٳ»ف، َٔ طٵف. ٚايهجري َٔ ا٫خت٬ؾات تسٚض سٍٛ ايعٴطٵُٕٛ ع٢ً طبل ايعٴٜتهًٖ

َٛضزّا  . ٌٖ ّهٔ يهِ إٔ تصنطٚا«اؾرتاٙ ايعطب١ٝ»ٚ «أٚؾٛا بايعكٛز»، ٚ«زطٳ٫ سٳ»ٚ

ٜصٖب  ف. ٗ ا٫خت٬ف بٌ ؾكٌٝٗ سٍٛ ضٚا١ٜٺطٵَا زٕٚ إٔ ٜعٛز إٍ ايعٴ ٗ َٛنٕع

ف ٜؿِٗ َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖصا ايؿ٤ٞ، ٜٚصٖب ايؿكٝ٘ اٯخط طٵأسسُٖا إٍ ايكٍٛ بإٔ ايعٴ

ؽ آخط. يكس اغتدطز إكسٻ ف َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ؾ٤ٞٷطٵإٍ ايكٍٛ بإٔ ايصٟ ٜؿُٗ٘ ايعٴ

ؾٌٗ ْعيت عًٝ٘  ،(30)سسّا ٚعؿطٜٔ سهُّا َٔ َكبٛي١ عُط بٔ س١ًٛٓٚا (29)ا٭ضزبًٝٞ

ٚٳ  :ٛحٳ إيٝ٘، بٌ إْ٘ عٓسَا ٜٓٛط ٗ ايطٚا١ٜ ٜكٍٛٗ أْٗا مل تٴ ٫ ؾٳٖوّٝا؟! سٵٖصٙ ا٭سهاّ 

 ف ٜؿِٗ َٓٗا ٖصٙ ا٭سهاّ.طٵإٕ ايعٴ

 «٫ تػذس ع٢ً ايكططاؽ إهتٛب»كاٍ: يٓصنط َجا٫ّ ٗ ٖصا ايؿإٔ: عٓسَا ٜٴ

إٕ َعٓاٖا ٖٛ: اؾرتٚا َٔ أدٛز أْٛاع ايتُٛض ٗ ٖذط،  :تعين ٖصٙ اؾ١ًُ؟ أْا أقٍٛ َاشا

٫ٚ تؿرتٚا َٔ ضز٤ٟ ايتُٛض ٖٓاى. ٌٖ ّهٔ يهِ إٔ تجبتٛا أْٗا يٝػت بٗصا إع٢ٓ؟ 

 أدٝبٛا.

 ٝٵسٳٗ، طٵدٛابٓا ٖٛ ايؿِٗ ايعٴ إٔ ٖصا اؾٛاب يٝؼ ناؾّٝا يهِ; ٭ٕ ٖصا  بٳ

ؾ١ٝ تتذاٚظ ؾِٗ ٚٛاٖط طٵعا٤ ايعساي١ ايعٴ ٗ ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ، ٚإٕ ازٸٗطٵإجاٍ يًؿِٗ ايعٴ

 ا٭يؿاٚ.



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

 أخط٣ يًشسٜح عٔ ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ! ٠ّٖا أْتِ تعٛزٕٚ َطٸ 

 ا٭يؿاٚ; ٚعًٝ٘ ٫ ؾا٥س٠ َٔ تهجري ا٭َج١ً ٗ طٵمٔ ٫ ْٓهط ايؿِٗ ايعٴ ٗ ٗ

 ٗ يٮيؿاٚ.طٵاعتباض ايؿِٗ ايعٴ

  ٢ ٗ، ٚستٸطٵات ـ تعٛز إٍ ايؿِٗ ايعٴباغتجٓا٤ ايكطعٝٸإٕ ْٝع َعاٜرينِ ـ

 ٗ. قاٍ ايؿاعط:طٵف عًٝ٘ بٛاغط١ ايؿِٗ ايعٴإعٝاض ْؿػ٘ هب ايتعطټ

ــض ايبًــس      ــا ًَ ــا َعؿــط ايعًُــا٤ ٜ ٜ 
 

ــس    ــض ؾػـ ــض إشا إًـ ــًض إًـ ــا ٜٴكـ  َـ
 

ٛٳ ات اٱغ٬ّ ٞ. ؾإشا ػاٚظْا قطعٝٸسٵ٫ ّهٓهِ ؾِٗ ْٝع إعاٜري بٛاغط١ اي

ٌٸ ؾإٕ  ؾّٝا.طٵَا ٜتبك٢ غٝهٕٛ عٴ ن

ف أٜهّا. ٖٓاى طٵأْا أشٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ؾِٗ إكازٜل ًٜك٢ ع٢ً عاتل ايعٴ

ٚايػٝس اٱَاّ َِٓٗ. إٕ أسس إعاٜري ايؿك١ٝٗ ٖٛ  ،كٌاخت٬ف بٌ إريظا ايٓا٥ٝين ٚاحملٚك

ٟٸ ،«ايهتاب» . إٕ ٖصٙ (31)«ؾٝهِ ايجكًٌ إْٞ تاضْى»اخت٬ف ٗ شيو:  ٚيٝؼ ٖٓاى أ

ٟٸ ِٕ ايطٚا١ٜ اييت ػعٌ َٔ ايهتاب َعٝاضّا يهِ بأ َٳتأٖي ؾٗ إٕ َعٓاٖا  :ايصٟ ٜكٍٛ ٔٵؿت؟ 

ُا نإ َعٓاٖا: إٕ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ تهٕٛ َّٜٛا ٗ ايٓذـ بٳٖٛ شاى ايصٟ ؾُٗتُٛٙ، ضٴ

ف، طٵغ١. ؾبُاشا ػٝبٕٛ؟ دٛابهِ ٖٛ: إٕ ٖصا َا ٜكٛي٘ ايعٴا٭ؾطف، َّٜٚٛا ٗ قِ إكسٸ

 ٕٚ إؾهاٍ.ز

ٔ عًٝ٘ إٔ ٜط٣ َا إٕ ايؿكٝ٘ عٓسَا ٜطّٚ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، نُا ٜتعٝٻ

يكاعس٠  أّ ٫، أٚ كايؿ١ّ ١ّإشا ناْت ؾتٛاٙ كايؿ١ يٲْاع أّ ٫، َٚا إشا ناْت سذٸ

ٚعَُٛات ايكطإٓ أّ ٫، هب عًٝ٘ نصيو إٔ ٜط٣ َا إشا  «ضطٳ٫ نٳ»ط ٚقاعس٠ ػٵْؿٞ ايعٴ

ٕٻ ﴿يكٍٛ اهلل تعاٍ:  ناْت كايؿ١ّ ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ (، ٚقٛي٘: 90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

ٚٳعٳسٵ٫ّ﴿ ُٳ١ُ ضٳبَِّو قٹسٵقّا  ُٻتٵ َنًٹ ٕٵ115)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳتٳ ٚدس أْٗا كايؿ١  (، أّ ٫ أٜهّا. ؾإ

طٟ َٔ شيو أْ٘ إشا أضاز إٔ هٚح; يري٣ نٝـ سكًت إدايؿ١، هلا ٚدب عًٝ٘ ايرتٜټ

ّٕ ٚٸ ايعكٛب١ ٚاؿسٸ ايؿطعٞ ع٢ً فط  ٫ّ ٌٖ نإ يًذاْٞ سلٸـ َج٬ّ ـ هب عًٝ٘ إٔ ٜط٣ أ

ْ٘ قس اضتهب دطَّا ٫ ّهٔ إٔ إ٫ٚ ّهٔ ايكٍٛ: سٝح  عًٝ٘ أّ ٫؟ ع٢ً اجملينٸ

ُٻٜهٕٛ قاسب سٛل  ٌ عكٛبتٌ، ٚايعٜاز٠ ع٢ً اؿسٸ; إش ٫ ّهٔ يًذاْٞ إٔ ٜتش

 ي٘ اؿهِ ايعكًٞ ٚايعك٥٬ٞ.قٛٛض٠، ٖٚصا ٖٛ َا ٜكٛ
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ٝٻ ع٢ً  ٔ ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜط٣ ٌٖ ايعكٛب١ إطقٛز٠ يًذاْٞ تػتًعّ ظٜاز٠ّإشٕ ٜتع

ٕٵ ِٸ ايعكٛب١ ايؿطع١ٝ أّ ٫؟ نأ سبؼ اؾاْٞ ٗ إعتكٌ; أ٫ ٜهٕٛ ٗ ٖصا اؿبؼ  ٜت

از٠ ظٜاز٠ ع٢ً ايعكٛب١ أّ ٫؟ إْهِ إشا سبػتِ ايكاتٌ ٗ إعتكٌ غٝهٕٛ ٖصا اؿبؼ ظٜ

اّ إٍ غ١ٓ. ١ أٜٸع٢ً ايعكٛب١، غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ ٚضز ٗ ايطٚا١ٜ أْ٘ هٛظ سبػ٘ َٔ غتٸ

ٔ ايكاتٌ َٔ إظاي١ آثاض اؾط١ّ; ٚبصيو ٫ تهٕٛ ٜٚأتٞ ٖصا ا٭َط ٗ إطاض عسّ ُٗه

ٔٵ عكٛب١ّ يٛ تٛقًٓا إٍ أْ٘ ئ ٜعٌٜ آثاض اؾط١ّ; ٭ْٗا قس ظايت َػبكّا،  ظا٥س٠. ٚيه

٭ٕ شيو  ;ْٞ ٫ ٜػتطٝع اهلطٚب، ؾٌٗ ّهٔ يٓا اٱبكا٤ ع٢ً سبػ٘؟ ن٬ٓٚإٔ اؾا

 .٢ إشا نإ قس قتٌ أنجط َٔ ؾدٕلظا٥س٠ ستٸ غٝهٕٛ عكٛب١ّ

  ٕمٔ ٫ ْكٍٛ بعسّ تكِٝٝ اؿهِ بايعساي١، بٌ ْكٍٛ: إٕ ٖصا ايتكِٝٝ هب أ

اعس٠ ٫ تجبت : إٕ ٖصٙ ايك«ضطٳ٫ نٳ»قٌٝ ٗ قاعس٠  :ٜهٕٛ ع٢ً ٚؾل ايهٛاب٘. ؾُج٬ّ

ٚدعًٗا  ،«ضطٳ٫ نٳ»ٌ ْٛعّا َٔ تِٓٛٝ قاعس٠ اؿهِ، ٚإِا تٓؿٝ٘ ؾك٘. ٖٚصا ّجِّ

 ;َٓهبط١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايصٟ ْطٜس قٛي٘ ٖٛ إٔ تعًُٛا ع٢ً دعٌ قاعس٠ ايعساي١ َٓهبط١ّ

 ؟َٚت٢ ٫ ّهٔ إٔ ػطٟ ؟يهٞ ْعًِ َت٢ ّهٔ إٔ ػطٟ

 ؾ١ٝ أٜهّا; طٵٖٞ عٴ «ضطٳ٫ نٳ»قاعس٠  ثٕٛ عٓٗا ٢ٗ ٖصٙ ايهابط١ اييت تتشسٻستٸ

ْؿٞ اؿهِ، ٚيٝؼ إثبات  «ض ٗ اٱغ٬ّطٳ٫ نٳ»ف ٜؿِٗ َٔ ١٦ٖٝ طٵَع٢ٓ إٔ ايعٴ

ٍَٕا ٜتعًٖ اؿهِ. إْهِ ٗ ٍٕ ،ل بإطايب١ بايهابط١ عًٝهِ إٔ تأتٛا َجا  ؾُٔ زٕٚ َجا

َٴ ٍٕ ٭ْهِ تطٜسٕٚ تأغٝؼ َػأي١ٺ ;هِ ٚانشّا٫ ٜهٕٛ ن٬ مل  .َٔ خ٬ٍ َجا

ٚٸ ٜعُس  يهٞ تكٛيٛا ٫ ساد١ إٍ إجاٍ. تاض٠ّ ;ٚبكٞ َجاهلا ؾك٘ ،٫ّتصنطٚا َػأيتهِ أ

ٍٕـ بعس إثبات ُا١َٝ َسٻ ؾدلٷ كاٍ: ٘ قشٝشّا; ؾٝٴ، ٫ٚ ٜهٕٛ َجاُيعاٙ ـ إٍ شنط َجا

ِ إٔ تأتٛا ًٌ، ٚأَا إشا أضزتٴإش إٓاقؿ١ ٗ إجاٍ يٝػت َٔ زأب احملكِّ ;٫ بأؽ ٗ شيو

ٍَٕج  :ُّا. تكٛيٕٛتٵؾٝذب إٔ ٜهٕٛ ٖصا إجاٍ قشٝشّا سٳ ،يتكُٝٛا إب٢ٓ ع٢ً أغاغ٘ ;ا

ٝات، ٚإٕ ن٬َِٗ ٫ ىًٛ َٔ نٛاب٘، ٚيٝؼ ٗ َٛاضز ايهًٓ إٕ يس٣ ايؿكٗا٤ نابط١ّ

ٌٸ  «ضطٳ٫ نٳ»ٖٛ إٔ  «ضطٳ٫ نٳ»ف. إٕ َجايهِ ٗ طٵؾ٤ٞ إٍ ايعٴ ا٭َط عٝح ٜطدعٕٛ ن

ٟٻيٓؿٞ اؿهِ، ٚيٝؼ ٱثبا ٗ إٔ ايهابط١ اييت شنطُٖٛا  ؾب١ّٗ ت اؿهِ. إٕ يس

س زٕٚ اٱثبات، ٜ٪ٚن ،يًٓؿٞ «٫ نطض»ؾ١ٝ أّ ؾطع١ٝ؟ ٚايكٍٛ بإٔ طٵعٴ ٌٖ ٖٞ نابط١ْ
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 ؾ١ٝ.طٵأْٗا عٴ

 نٞ ٫  ;ايصٟ ْطٜسٙ ٖٛ إٔ ٫ ٜهٕٛ تكِٝٝ ا٭سهاّ بايعساي١ شٚقّٝا َٚعادّٝا

ِٕ ٜعٌُ أسسٷ  عاز٫ّ زٕٚ نٛاب٘.َا ٚإّا أٚ  ع٢ً اعتباض سه

 ٌٸ ِٷٗ. إٕ ايؿكٝ٘ َتٻطٵؾ٤ٞ ٖٛ شٚقٞ ٚعٴ إٕ ن غ٘. ٫ ّهٔ إٔ سٵٗ سٳ ٗ

٘ٷ ٗ  زٕٚ شٚم. ٚإٕ ايهابط١ اييت تطٜسٕٚ اؿكٍٛ عًٝٗا َٛدٛز٠ْ ٜهٕٛ يسٜهِ ؾك

 «٫»ٗ يـ طٵٖٞ شات ايؿِٗ ايعٴ «ضطٳ٫ نٳ»اٯ١ٜ ْؿػٗا. ٚايهابط١ اييت شنطُٖٛا ٗ 

 .«ضطٳ٫ نٳ»تطبٝكٗا ٗ  ايٓاؾ١ٝ اييت متٳ

. «إا٤ إطًل»إٍ عح  تٴيًُؿاِٖٝ. ٚقس غبل إٔ أؾطٵ ٫ ّهٔ بٝإ نابط١ٺ

ٔٵطٵٝات ٗ أشٖإ ايعٴبعض ايهًٚ ل بإؿاِٖٝ عاز٠َّا ٜتعًٖ ٖٓاى ٗ سسٚز ٖصٙ  ف، ٚيه

ٔٷايهًٚ لس  «إا٤»ف. ٚٗ َجاٍ طٵَا ٜؿُٗ٘ ايؿكٝ٘ َٔ ايعٴ ٝات غري ٚانش١. ٚا٭َط ضٖ

 «إا٤»ٜٚكٍٛ: ٌٖ  ،ٗ بعض إكازٜل ف ٜؿٓوطٵّا، سٝح لس إٔ ايعٴا٭َط ٚانشّا دسٸ

 .ف ٜؿٓوطٵٜكسم عًٝ٘ أّ ٫؟ َع٢ٓ إٔ ايؿكٝ٘ ْؿػ٘ ٖٛ ايصٟ ٜكٍٛ بإٔ ايعٴ

ؾطسٗا  عًٝهِ ا٫عرتاف بإٔ يًُٛنٛعات ٚإٛاز َؿاِٖٝ، ٚإٔ إؿاِٖٝ قس متٸ

، َٔ قبٌٝ: أيؿاٚ ايعُّٛ، ل بإٛازٸض أعاخ ايؿك٘ تتعًٖٚبٝاْٗا ٗ ايهتب ايًػ١ٜٛ. إٕ بع

ٌٸ»َٚٔ شيو َج٬ّ إٔ ن١ًُ  تؿتٌُ ع٢ً َعاْٞ  إٔ إٛازٸ َٔ أيؿاٚ ايعُّٛ، إ٫ٓ «ن

طٚا ِ إٔ تؿػِّإْاي١ٝ، ٚإٔ ْٝع تعطٜؿاتٗا تعٛز إٍ تًو إعاْٞ اٱْاي١ٝ; ٚإشا أضزتٴ

ٜهٕٛ شيو ٖهّٓا. ٚيصيو ػسٕٚ  ٚتعطٸؾٛا يؿّٛا عٝح ٜؿٌُ ْٝع َكازٜك٘ ئ

اييت ٖٞ َٔ إبساع ايعًُا٤ أْؿػِٗ، ٜٛدس ، ٢ ٗ تعاضٜـ ايعٓاٜٚٔ ا٫قط٬س١ٝستٸ

ٌٕ، ايٓٛط قطعّا ٚدٗاتٗ  ٖٓاى اخت٬فٷ ، سٝح ٜعُس ؾكٝ٘ إٍ تعطٜؿٗا بؿه

٘ٷهٹؿٵٜٚٴ ٘ٷ ٌ ؾكٝ ْٙ ايطٗاض٠ اغتعُاٍ طٕٗٛض»: آخط ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ. ٜكٍٛ ؾكٝ  َؿطٚ

ٝٸ ٘ٷ«١بايٓ إٕ  :آخط إٍ اٱؾهاٍ ع٢ً شيو. َٚٔ ٖٓا قاٍ قاسب ايهؿا١ٜ ، ٜٚصٖب ؾكٝ

 .(32)«غعسا١ْ ْبتٷ»ٖصٙ ايتعاضٜـ ٖٞ َٔ قبٌٝ ؾطح ا٫غِ، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ قٛهلِ: 

 ْا َٔ ٖصا َٚطازٴ .ٗ سسٚز اٱَهإ ٢ اٯٕ ٜبسٚ إٔ َا تصنطْٚ٘ ٚانضٷستٸ

ٍٷ ِ ٗ نتابهِ: إٕ قٍٛ اهلل آخط: شنطتٴ اؿٛاض ٖٛ إٜهاح اٯضا٤. ْٚصنط ٖٓا غ٪ا

 ( ٜأب٢ عٔ ايتدكٝل.45)إا٥س٠:  ﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿تعاٍ: 
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 إِا ٖٛ  ﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿ِ ٗ أغ٦ًتهِ إهتٛب١ إٔ قٛي٘ تعاٍ: شنطتٴ

ٖٓ عٔ ٖصا  تٴا ٜعٜس ع٢ً ايٓؿؼ. ٚقس غبل يٞ إٔ أدبٵؾ١ٗ بٝإ أْ٘ ٫ هٛظ ا٫قتكام 

١َ ِ ٖصا ايه٬ّ إٍ إٝعإ أٜهّا. ٚايصٟ أضٜس قٛي٘ ٖٛ إٔ ايع٬٬ّٓ. ٚقس ْػبتٴايه

 ٚاسس٠ ؾك٘. ٔ سٝج١ّٝايطباطبا٥ٞ ٫ ٜطٜس ايكٍٛ بإٔ اٯ١ٜ تبِّ

 ٔٵإٕ ايع٬ٓ :ٌٵٚمٔ أٜهّا مل ُْك يسٜٓا  ١َ ايطباطبا٥ٞ قاٍ ٖصا ايؿ٤ٞ، ٚيه

ٍٷ ِ عٔ ايتدكٝل، ٗ سٌ أْهِ قس أؾتٝتٴ ﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿آخط سٍٛ إبا٤  اٯٕ غ٪ا

ل َا ٜتعًٖ ٗ نتاب ايككام َا ٜبسٚ َٓ٘ ؽكٝكّا أٚ تكٝٝسّا هلصٙ اٯ١ٜ، ٚشيو ٗ

ِ ايتدكٝل ٗ ٖصا إٛضز، ٚتكٛيٕٛ ٗ ايٛقت ؾهٝـ قبًتٴ، «ا٫بٔ»بـ  «ا٭ب»بككام 

 إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تأب٢ عٔ ايتدكٝل؟ :ْؿػ٘

 َٸطٵٗ. ؾايعٴطٵعٴ إٕ اٱبا٤ عٔ ايتدكٝل عحٷ ّا ٜأب٢ ايتدكٝل، ف ٜط٣ إٔ عا

ّٸ :آخط. ٜٚكٍٛ تاض٠ّ ٫ٚ ٜط٣ شيو ٗ عاّٛ ، ٫ٚ ٕلّهٔ ؽكٝك٘ َدكِّ إٕ ٖصا ايعا

إٕ ايًػإ ٖٛ يػإ  :ٖٓاى آخط. ٫ٚ أشنط اٯٕ ٌٖ قًتٴ ٕلؽكٝك٘ َدكِّّهٔ 

 .أٚ ؽكٕٝل سه١َٛٺ

 ٝس اؿهِ، ل ن٬ُٖا ٜكَِّٚا ٖٛ ايؿطم ٗ شيو؟ ؾإٕ اؿه١َٛ ٚايتدك

 ٚإِا ا٫خت٬ف بُٝٓٗا ٗ نٝؿ١ٝ ايتكٝٝس.

 ثٕٛ عٔ إب٢ٓ ايصٟ أقٍٛ ب٘ ؾإْٞ أض٣ إٔ ٖٓاى ؾطقّا بُٝٓٗا. إشا نٓتِ تتشسٻ

٘ ٫ ٜطاٙ آبّٝا عٔ اؿه١َٛ ٝل، ٚيهٓٸكف ٗ بعض ا٭سٝإ ٜأب٢ عٔ ايتدطٵؾإٕ ايعٴ

َٔ إباْٞ. إٕ اٱبا٤ عٔ ايتدكٝل  ب ايٛاقع ؽكٝل(، ٖٚصا ٚاسسٷػٳ)اييت ٖٞ َع

ِٸ نٞ ٜؿٌُ اؿه١َٛ أٜهّا. إٕ اٱبا٤ عٔ  ;َٔ ايتدكٝل ايٛاقعٞ ٚايٛاٖطٟ يٝؼ أع

ٌٷطٵعٴ ايتدكٝل َب٢ٓٶ ، ٫ٚ ٕلٜأب٢ عٔ ككِّ ٗ، َٚٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى زيٝ

 آخط. ٕلٜأب٢ عٔ ككِّ

ِٵ ؾٹٞ ا﴿ل بكٛي٘ تعاٍ: َا ٜتعًٖ ٚٗ ٜٳا ُأٚيٹٞ اَ٭ِيكٹكٳأم سٳٚٳَيُه )ايبكط٠:  ﴾ِيبٳابٹٝٳا٠ْ 

ِٸ«اؿٝا٠»ٜسٚض ايبشح ٗ ا٫قتكام َٔ أدٌ  (179 ايككام  ، َع٢ٓ أْ٘ إشا مل ٜت

ٖٚٞ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ قس ٫  ،اجملتُع إٍ خطط ايعٚاٍ. ٖٚٓاى ؾب١ْٗ «سٝا٠»ض تتعطٻ

إٔ ا٭ب ٫  ْازض٠، ٚقس شنطتٴ إٍ قتٌ ايٛيس ع٢ً ٜس ا٭ب; ٭ْٗا ساي١ْ تهٕٛ ْاٚط٠ّ
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 كاٍ ـ بايٓػب١ إٍ ا٭ب.إشا نإ ايػٌٝ قس بًؼ ايعب٢ ـ نُا ٜٴ إ٫ٓ ،ٜعُس إٍ قتٌ ٚيسٙ

  قتٌ إٖٓاى ايهجري َٔ ا٭َج١ً ايتاضى١ٝ اييت ٜبازض ؾٝٗا اٯبا٤ إًٛى ٍ

 خٛؾّا َٔ َٓاؾػتِٗ ع٢ً عطٚؾِٗ. ;أبٓا٥ِٗ ا٭َطا٤

 تعاضؾ١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٭ب ٫ ٜكتٌ ٚيسٙ إ٫ٓخ عٔ إٛاضز ايعاز١ٜ ٚإأْا إِا أؼسٸ 

إشا نإ قس بًؼ أقك٢ سسٚز ايتُازٟ. ٚعًٝ٘ ٌٖ ّهٔ ايكٍٛ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١: إْ٘ 

ِٸ ; ض إٍ اـطط؟ ن٬ٓاجملتُع غٛف تتعطٻ «سٝا٠»ا٫قتكام َٔ ا٭ب ؾإٕ  إشا مل ٜت

ِٸ ٢كاٍ، ٚستٸ٭ٕ ايكتٌ ٖٓا إِا نإ بعس بًٛؽ ايػٌٝ ايعب٢ نُا ٜٴ إعساّ  إشا مل ٜت

أٚ خطط. إشٕ ٫  ض إٍ أز٢ْ تٗسٜسٺٚئ ٜتعطٻ ،ا٭ب ؾإٕ اجملتُع غٛف ٜٛاقٌ سٝات٘

أق٬ّ،  ٗ ٖصا إٛضز أبسّا، ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ؽكٝلٷ «اؿٝا٠»ل ن١ًُ تتشٖك

إٕ ا٭ّ  :كٞ. ٚأشنط أْٞ ٗ نتاب ايككام قًتٴَٔ اـطٚز ايتدكټ ٚإِا ٖٛ ْٛعٷ

 .(33)هٔ ا٫قتكام َٓٗا بٛيسٖاأٜهّا ٫ ّ

ايكٍٛ بإٔ إًٛى ٜكتلٸ َِٓٗ إشا قتًٛا أبٓا٤ِٖ; ٭ٕ  ٚيصيو قس ّهٔ يؿدٕل

َٸ بإٔ إًو إشا عُس إٍ قتٌ  إٔ أؾيت ٭ؾتٝتٴ تٴٗات عازٌٜ. ٚإشا أضزٵإًٛى يٝػٛا آبا٤ ٚأ

ٌٸ خٛؾّا َٔ إٔ ٜعآ٘ ع٢ً إًو، ٚدب ا٫قتكام َٓ٘; ٚإ٫ٓ ;ٚيسٙ  ؾدٕل ؾإٕ ن

شّا بٗصٙ اؿكا١ْ. ؾاعجٛا باعتباضٙ َػًٖ ;ىاف ع٢ً ض٥اغت٘ غٛف ٜبازض إٍ قتٌ ابٓ٘

ٍٕ ٞٸ إشٕ عٔ َجا  آخط. ْكه

 ِٸٚاسس شنطتٴ َٔ ا٭ؾدام ٗ قتٌ ؾدٕل ٗ َػأي١ اؾرتاى عسزٺ  ِ أْ٘ ٜت

ٝٸ ١ قتٌ ٖصٙ ايٓؿؼ ايٛاسس٠، ٗ سٌ إٔ اٯ١ٜ ا٫قتكام َٔ ْٝع إؿاضنٌ ٗ عًُ

 ٚاسس٠. إشٕ متٸ ْؿٕؼ َكابٌٚاسس٠ ٗ  أٟ ْؿؼٷ ،﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿ٜؿ١ تكٍٛ: ايؿط

 ؽكٝل اٯ١ٜ ٗ ٖصٙ اؿاي١ أٜهّا.

 ٚٸ  ٌ عٌ ايعساي١.، ٖٚصا ّجِّ: يسٜٓا ٗ ايبٌ ْل٫ٌّّأ

ز خ عٔ فطٸ: إٕ اٯ١ٜ ٫ تؿتٌُ ع٢ً بٝإ ا٭ضقاّ ٚا٭عساز، ٚإِا تتشسٻٚثاّْٝا

 .«ْكٛز»٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ايككام، ٚإٔ 

ٟٸ سٛلٚثايجّا دص عؿط٠ أؾدام قطاضّا بكتٌ ؾكس اتٸ ،: ٗ ٖصٙ إػأي١ ٫ ٜهٝع أ

ٞٸؾدٕل َٔ ْٝع ٖ٪٤٫ ايعؿط٠:  ايسّ إٔ ٜكتلٸ . ٚقس دا٤ ٗ ايطٚاٜات أْ٘ ّهٔ يٛي
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٘ٹ غٴًَِطاّْا﴿ ِّ ٛٳيٹ ٓٳا يٹ ًَُِّٛٛا َؾَكسٵ دٳعٳًِ َٳ ٌٳ  ٔٵ ُقتٹ َٳ دص ٖ٪٤٫ كس اتٸ. ي(33)اٱغطا٤:  ﴾ٚٳ

ٌٖ ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ ايعؿط٠ ، ٗ ايػس ا٭ؾدام ايعؿط٠ قطاضّا ٗ إٔ ٜعٖكٛا ضٚح ؾدٕل

ٚاسس ؾك٘ َٔ بٌ ٖ٪٤٫ ايعؿط٠ ؾإٕ ٖصا  طٜٔ أّ ٫؟ إشا قًٓا بأْ٘ ٜكتٌ ؾدلٷَككِّ

 قّا َٔ عسٸ٠ أؾدام يٝؿاضنٛا ٗ قتٌ ؾدٕلطٳًٛا ؾٹغٝؿتض بابّا أَاّ اؾُٝع يٝؿٚه

ِٸ ;ٚاسس ٝٵسٳَٔ بِٝٓٗ ؾك٘، ٜٚٓذٛ اٯخطٕٚ بؿعًتِٗ.  ا٫قتكام َٔ ٚاسسٺ نٞ ٜت إٔ  بٳ

ٞٸ ط ايسّ; نٞ ٫ ٜؿٚه ايطٚاٜات دعًت اختٝاض ا٫قتكام َٔ ْٝع إؿاضنٌ بٝس ٚي

 .ايكت١ً با٫دتُاع ع٢ً قتٌ أسسٺ

ٚأَا إشا اقتكطْا ع٢ً . إشٕ طبكّا هلصا اؿهِ غٛف تٓدؿض ْػب١ دطا٥ِ ايكتٌ

َٔ بٌ ْٝع إؿاضنٌ ؾإٕ ْػب١ دطا٥ِ ايكتٌ ايؿطز١ٜ غٛف  ٚاسس قتٌ ؾدٕل

ٔٵ ٗ إكابٌ غٛف تطتؿع ْػب١ اضتهاب دطا٥ِ ايكتٌ اؾُاع١ٝ. ٚعًٝ٘  تٓدؿض، ٚيه

ٞٸ عٓسَا ٜعط٢ اؿلٸ َٔ ْٝع إؿاضنٌ ٗ ع١ًُٝ ايكتٌ غٛف  ايسّ بإٔ ٜكتلٸ يٛي

ٚاسس َٔ  ع٢ً ؾدٕل ْكٓع بصيو اؿٝا٠ يًُذتُع، ٚأَا إشا قكطْا سهِ ايككام

 ،ض سٝا٠ اجملتُع يًدططٔ َٔ قٓع اؿٝا٠، ٚغٛف ْعطِّبٌ فُٛع ايكت١ً ئ ْتُٖه

 .نُا ٖٛ ٚانضٷ

ٌ خطٚدّا َٛنٛعّٝا، ٚيٝؼ ؽكٝكّا. ٚإٕ ٖصا إب٢ٓ ايصٟ إٕ ٖصٙ ايؿب١ٗ ُجِّ

 ٘ ٜٗسف إٍ تطٜٛط ايؿك٘ ٚإثطا٥٘.تٴعٵأبسٳ

 

 

الهىامش
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 ٗٞ ٚاألصٛيٞايعداي١ بني ايتكعٝد ايفك

 

 حىاٌر مع: الشيخ محمذ تقي شهيذي

 ترجمة: مرقال هاشم

 

 ــــــ تأثري االزتهاش اجلدٜد يف إعاد٠ ايٓعس يف َٛضٛع احلهِ

 ايؿاضع َٔ إقساض سهٌُ ٖٛ إٔ إٕ ايػبب ٗ عسّ ُٗه :ُا تكٛيٕٛبٳضٴ ٔ

ظُٝع إؿاغس ٚإكاحل.  ٚإْ٘ عاملٷيًُكاحل ٚإؿاغس ايصات١ٝ،  أسهاّ ايؿاضع تابع١ْ

ٚأَا ٗ ا٭١ُْٛ اؿكٛق١ٝ ايٛنع١ٝ )ايبؿط١ٜ( ؾإِْٗ ناْٛا ٜبٝشٕٛ ا٫غرتقام ٗ 

آخط; ٚشيو ٫خت٬ف ا٭ظ١َٓ. ؾإشا نإ ٖصا ٖٛ زيًٝهِ  ، ٫ٚ ٜبٝشْٛ٘ ٗ عكٕطعكٕط

غتعباز ـ إٕ َٔ قبٌٝ: اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ، ٚايطزٸ٠، ٚا٫ ُا قاٍ أسسِٖ ـ ٗ َٛنٛعاتٺبٳضٴ

ٛٗبٵعح ُق ع٢ً أْٓا ْتكطٸف ٗ َٛنٛع اؿهِ  ٌ قط١ٍّٜٓ ٜؿٚهسٵٔ ايعٳًِ ٚسٴػٵض اي

ٔٸ ِٷ إثباتّا; َع٢ٓ أْٓا نٓا ْٛ َٔ ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ ع٢ً  إٔ َٛنٛع سهِ ايؿطع قا٥

يهٞ  ٌ قط١ّٜٓاؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ، يٛضٚز شيو ٗ زيٌٝ ايؿطع. ٚأَا قبض ايًِٛ ؾٝؿٓه

ع١ٝ ا٭سهاّ يًُؿاغس بٳ٭َط مل ٜهٔ نصيو، ٚإٕ إٛنٛع نإ بػبب تٳإٕ ا :ْكٍٛ

ٚاقع١ٝ، ؾؿٞ  ١ْٚإكاحل ٚاْتؿاض ايسٜٔ، ٫ إٔ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ناْت ي٘ َٛنٛعٝٸ

ٛٻ ز إٔ ايؿطز ض إثباتّا إٔ إٛنٛع ٖٛ فطٸَٛضز ا٫ضتساز ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ نٓا ْتك

أَا اٯٕ ؾإْ٘ ٫ ٜٓطكُٗا، بٌ إٛنٛع نإ ٢ ا٭َؼ ٜٓطل بايؿٗازتٌ، ٚنإ ستٸ

 ّا؟ ٚبعباض٠ٺيًسٜٔ سٓك عٔ إنعاف ايسٜٔ، ٚعًٝٓا إٔ ْط٣ ٌٖ نإ ٗ شيو إنعافٷ عباض٠ّ
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ع٢ً ايتشًٌٝ اٱثباتٞ هلصٙ إٛنٛعات  ٌ قط١ّٜٓٔ ايعسٍ ٜؿٓهػٵض ايًِٛ ٚسٴبٵأخط٣: إٕ ُق

 ٱقطاض ع٢ً إٛنٛع ايػابل.قٝاغّا إٍ إٛنٛعات ا٭خط٣، ٚيٝؼ ايتشًٌٝ ايجبٛتٞ ٚا

  ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْعترب سهِ إٛنٛع ايٛاسس كتًؿّا بًشاٚ اخت٬ف ا٭ظ١َٓ

ٕٕ إ٫ٓ ّٸ إشا أزخًٓا ٖصا إٛنٛع نُٔ عٓٛا نإ َٓطبكّا ع٢ً ٖصا إٛنٛع غابكّا،  عا

، َٔ شيو َج٬ّ إٔ بٝع ٚؾطا٤ ايسّ نإ سطاَّا ٗ ايػابلٚسايّٝا،  ٘ غري َٛدٛزٺٚيهٓٸ

ٛټٚنإ َكساقّا ٭نٌ إاٍ بايباطٌ، ٚأَا ايّٝٛ ؾإْ٘ با٫يتؿات إٍ ايتػٝټ ٍ ط ٚايتش

١ً أقبض بٝع ايسّ ٚؾطا٩ٙ دا٥عّا; ٭ْ٘ قس خطز عٔ اؿاقٌ ٚإٓاؾع ايعك١ٝ٥٬ احملًٓ

عٓٛإ أنٌ إاٍ بايباطٌ. غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ايه٬ّ ٜهُٔ ٗ أْ٘ ٌٖ ّهٔ يٓا إٔ 

٢ إٍ تًو إٛانع اييت شنطٖا ايؿاضع ٗ خطاب٘ جاٍ ٚتػطٜت٘ ستٸع ٗ ٖصا إْتٛغٻ

ٕٕ ٌٖ ّهٔ يٓا إٔ  «وطّ بٝع ايسّ»; ؾًٛ قاٍ ايؿاضع َج٬ّ: خامٸ بٛقؿٗا سهُّا بعٓٛا

ايٓٗٞ ٗ ايطٚاٜات  ؾكس متٸ ،ْكٍٛ شيو أٜهّا؟ ٚإجاٍ ايٛانض ع٢ً شيو عح ايؿططْر

ٕٷ ّٸ عٔ ايًعب بايؿططْر، ٚيسٜٓا عٓٛا ؾٌٗ ّهٔ  ،عط١َ ايًعب بآ٫ت ايكُاض ّٜكٛ عا

إٕ ايًعب بايؿططْر ايصٟ ٚضز ايٓٗٞ عٓ٘ ٗ ايطٚاٜات إِا ٜأتٞ َٔ د١ٗ نْٛ٘  :ايكٍٛ

ٔ ـ ٜ. ٜٚصٖب بعض ايؿكٗا٤ اٯخط&َكساقّا ٯ٫ت ايكُاض. ٖصا ٖٛ ضأٟ اٱَاّ اـُٝين

إٕ  :ٜهّا; سٝح ٜكٛيٕٛايػٝس ايػٝػتاْٞ ٚايؿٝذ ايتربٜعٟ ـ إٍ ٖصا ايطأٟ أ :َٔ أَجاٍ

ؾعٓسٖا هٛظ ايًعب بايؿططْر إشا مل ٜهٔ  ايؿططْر إشا خطز عٔ نْٛ٘ آي١ قُإض

، َع إٔ بؿطٙ ايطبض ٚاـػاض٠; َع٢ٓ إٔ ايًعب بايؿططْر ئ تهٕٛ ي٘ َٛنٛع١ْٝ

 إٔ ايػٝس اـ٥ٛٞ نإ ٜط٣ َٛنٛع١ّٝ إٕ ايًعب بايؿططْر غري دا٥ع. إ٫ٓ :ايطٚا١ٜ تكٍٛ

 ي٢ٛ َّا َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ستٸْر، ٚيصيو ؾإٕ ايًعب بايؿططْر غٝبك٢ قطٻيًعب بايؿطط

 خطز عٔ نْٛ٘ قُاضّا.

ِٸ :ؾُج٬ّ .إٕ هلصٙ إػأي١ ايهجري َٔ إٛاضز إؿاب١ٗ ططح ٖصٙ  ٗ باب ايسٜات ٜت

ز ز١ٜ اؾطاسات ٗ بعض ا٭سٝإ بعؿط٠ َٔ شيو إٔ ايطٚاٜات ؼسِّٚإػأي١ نجريّا، 

% َٔ ايس١ٜ 1هلصٙ ايسْاْري ايعؿط٠، أّ إٔ إطاز ٖٛ  ى َٛنٛع١ْٝزْاْري، ؾٌٗ ٖٓا

ت٘ ٗ ز١ٜ ايكتٌ ؟ ٫ إؾهاٍ ٗ عسّ َٛنٛعٝٸايها١ًَ؟ ؾٌٗ هلصا ايسٜٓاض َٛنٛع١ْٝ

ٗ أقٓاف ايس١ٜ بٌ ١٦َ زٜٓاض ٚأيـ زضِٖ أٚ غريُٖا َٔ  طٷقطعّا; إش اؾاْٞ كٝٻ
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ؼسٜس خكٛم ايسٜٓاض، َٔ قبٌٝ:  ا٭قٓاف ا٭خط٣. ٚأَا ٗ بعض اؾطاسات ؾكس متٸ

أّ ٖٛ َٔ باب شنط  عؿط٠ زْاْري، أٚ ١٦َ زٜٓاض. ؾٌٗ يًسٜٓاض ٗ ٖصٙ إٛاضز َٛنٛع١ْٝ

ـٺ % َٔ ايس١ٜ 1َٔ أقٓاف ايس١ٜ، ٚعٓسٖا تهٕٛ ايسْاْري ايعؿط٠ َع٢ٓ  قٓ

ٟٸ ـٺ ايها١ًَ، َٔ أ  ٗ ٗ ٖصٙ إػأي١طٵنتاضٙ؟ َٔ ايٛانض إٔ تؿدٝل ايٛٗٛض ايعٴ قٓ

ؾ١ٝ، أٚ إٔ طٵيًػا١ٜ، َع٢ٓ أْٓا ْػتٛٗط إٛنٛع١ٝ هلصا ايعٓٛإ َٔ ايٓاس١ٝ ايعٴ طٷَ٪ثِّ

ٕٕ ، ٚإِا ٖٛ َؿريٷإٕ ٖصا ايعٓٛإ يٝؼ ي٘ َٛنٛع١ْٝ :ْكٍٛ  آخط. إٍ عٓٛا

ؾإٕ عباض٠ ٖصا  ،«أنطّ ٖصا اؾايؼ»ٜٚؿب٘ ٖصا إٛضز َا يٛ قاٍ إٍٛ: 

ٕٕاؾايؼ فطٻ َٳ ز عٓٛا هب إنطاَ٘، َع٢ٓ أْ٘ يٛ قاّ ٖصا اؾايؼ بعس  ٔٵَؿري إٍ 

. ٗ ٜجبت إٔ ٖصا ايعٓٛإ َؿريٷطٵشيو بكٞ ٚدٛب اٱنطاّ ؾا٬َّ ي٘; ٭ٕ ا٫غتٛٗاض ايعٴ

ٕٵ «أنطّ ٖصا ايعامل»ٚأَا ٗ َجٌ قٍٛ إٍٛ:  ظاٍ ايعًِ عٔ ٖصا ايؿدل ٚأنش٢  ؾإ

ٕٵ «أنطّ ٖصا ايعازٍ»دا٬ّٖ، أٚ ٗ َجٌ قٛي٘:  ٓ٘ قؿ١ ايعسٍ ٚأقبض ؾاغكّا أٚ ظايت ع إ

 ١.إٕ ٖصا َٔ ايعٓٛإ إؿري، بٌ ايٛاٖط َٓ٘ ٖٛ إٛنٛعٝٸ :ٚإّا، ٫ ّهٔ ايكٍٛ

ٚٗ ا٫غتٛٗاض َٔ ايطٚاٜات عًٝٓا إٔ ْط٣ ٌٖ اـطابات ؾٝٗا ع٢ً مٛ ايكه١ٝ 

ضبعٌ اـاضد١ٝ أٚ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ. َٔ شيو َج٬ّ أْ٘ تٛدس ضٚاٜتإ ٗ ايباب ايجاْٞ ٚا٭

، ×عٔ اٱَاّ ايكازم ،ضٚا١ٜ قُس بٔ َػًِ :إسساُٖا :َٔ أبٛاب ايصبض ٗ ايٛغا٥ٌ

عٔ إخطاز ؿّٛ  ×ؾكس ٢ْٗ اٱَاّ ،(1)«إْ٘ ٢ْٗ عٔ إخطاز ا٭ناسٞ»قاٍ ؾٝٗا: 

َٹ  ;ا ْكٍٛ: ٫ ىطز َٓٗا بؿ٤ٞٺنٓٸ»أْ٘ قاٍ:  ×عٓ٘ ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣ ;٢ٓٳا٭ناسٞ َٔ 

َٹؿاد١ ايٓاؽ إيٝ٘  . يٛ إٔ (2)«، ؾأَا ايّٝٛ ؾكس نجط ايٓاؽ ؾ٬ بأؽ بإخطاد٢٘صٓٳطٗ 

أَط أٚ ٢ْٗ غٝهٕٛ يصيو ٚٗٛض ٗ ايكه١ٝ اـاضد١ٝ، أٚ ٗ ايكه١ٝ  ×اٱَاّ

ٔ َٓ٘ ٖٛ ايكه١ٝ ٖكٝاؿكٝك١ٝ، أٚ ٜهٕٛ ف٬ُّ، ٚإشا نإ ف٬ُّ غٝهٕٛ ايكسض إت

 اـاضد١ٝ، ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ اٱط٬م ثابتّا؟

ُٸٗ  ٖٚصا عحٷ أٚ اؿُاض  (3)«ط أ١ًُٖٝٴؿّٛ سٴ»١ٝ. دا٤ ٗ ايطٚاٜات: غا١ٜ ا٭ٖ

ٔٸ  ؟ دا٤ ٗ ايطٚا١ٜ إٔ ايٓيبٸّٷ١ إٔ أنٌ ؿِ اؿُاض قطٻأٌٖ ايػٓٸ ايسادٔ. ٕاشا ٚ

ٛٻ ،«ط ا٭١ًُٖٝٴاُؿ»قس ٢ْٗ ٗ بعض اؿطٚب عٔ شبض  |ا٭نطّ ض ايٓاؽ ٗ شيو ؾتك

مل ًٜتؿتٛا إٍ أِْٗ ٗ ٚطٚف اؿطٚب سكٝك١ٝ، ٚ ايعكط أْ٘ بكسز بٝإ قه١ٝٺ
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ات اؿطب١ٝ; ؾتهٕٛ اؿاد١ إٍ ٚإعسٸ عط ا٭١ًٖٝ ٗ ْكٌ ايبها٥ُٴوتادٕٛ إٍ اُؿ

 عٔ شعٗا َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ. ٚٗٛضٖا أنجط َٔ اؿاد١ إٍ ؿَٛٗا، ٚنإ ْٗٞ ايٓيبٸ

ٗ ْٗر ايب٬غ١. ؾكس شنط  ٚايطٚا١ٜ ا٭خط٣ تطتب٘ باـهاب، ٖٚٞ َصنٛض٠ْ

إٍ أَط أقشاب٘  |ا٭نطّ ٗ تًو ايطٚا١ٜ إٔ ايػبب ايصٟ زعا ايٓيبٸ ×اٱَاّ

باـهاب إٔ عسز إػًٌُ ٗ قسض اٱغ٬ّ نإ ق٬ًّٝ، ٚيهٞ ٫ ٜٛٗط عًِٝٗ 

ٔٸايتكسټ ٛٸ ;ؾكس أَطِٖ بٛنع اـهاب ّ ٗ ايػ ض ا٭عسا٤ أِْٗ ٜٛادٕٗٛ عسزّا نٞ ٜتك

ِٸ ػع ْطاق٘ أَا اٯٕ ٚقس اتٻ»بعس شيو قا٬ّ٥:  اغتططز اٱَاّ َٔ ايؿباب ا٭قٜٛا٤. ث

 .(4)«َٚا اختاض ٚنطب ظطاْ٘ ؾاَط٩ٷ

ِٸ : ايؿكٌ بٌ ايعٓاٜٚٔ إسساُٖا ;ططح َػأيتٌ ٖاَتٌ ٗ عجٓا ٖصا ٚعًٝ٘ ٜت

: ٚا٭خط٣ ;اييت هلا ٚٗٛض ٗ إٛنٛع١ٝ ٚايعٓاٜٚٔ اييت هلا ٚٗٛض ٗ ايططٜك١ٝ ٚإؿري١ٜ

هلا ٚٗٛض ٗ ايكهاٜا اؿكٝك١ٝ ٚايطٚاٜات اييت هلا ٚٗٛض ٗ  ايؿكٌ بٌ ايطٚاٜات اييت

ايكهاٜا اـاضد١ٝ أٚ ايطٚاٜات اجمل١ًُ. ؾإشا اغتٛٗطْا بعس ٖصٙ إطاسٌ َٔ قٛي٘ تعاٍ: 

ٝٳا٠ْ﴿ ِٵ ؾٹٞ اِيكٹكٳأم سٳ ( َج٬ّ إٔ ايكه١ٝ يٝػت خاضد١ٝ عٓسٖا ٫ 179)ايبكط٠:  ﴾ٚٳَيُه

. ؼت عٓٛإ ايطزع ايعاّ عٔ اضتهاب اؾطا٥ِ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ٖصٙ إػأي١ ناْت

ّٕ َا عٓكطّا يًشٝا٠ ؾإْٓا ْكّٛ بايككام، ٚأَا إشا  ٚعًٝ٘ إشا نإ ايككام ٗ ٜٛ

إٍ  نإ ايككام عٓكطّا يًتؿذٝع ع٢ً ايكتٌ عٓسٖا غٛف ٜهٕٛ اجملتُع عاد١ٺ

ٖصا ا٭ثط  ايكاتٌ بايطؾل ٚاحملبٸ١، ٚبؿعٌ ٢ستٸْؿط احملبٸ١ قطعّا، ٚأْ٘ هب َعا١ًَ 

ذ٘ عٓسٖا إٍ سٛط عكٛب١ ايرتبٟٛ غٛف تٓدؿض ْػب١ اؾط١ّ ٗ اجملتُع، ْٚتٸ

ّٕ :اٱعساّ. ٚنصيو ٫ ّهٔ ايكٍٛ ٌ عا٬َّ ضازعّا عٔ ٜؿٚه إٕ اؾًس نإ شات ٜٛ

ايعْا، ٚنإ اٯخطٕٚ ٜػتٛعبٕٛ شيو ٜٚطتسعٕٛ، أَا ايّٝٛ ؾإٕ دًس ايؿتٝات ٚايؿتٝإ 

ِٖ عٔ سٳعٵزعّا ادتُاعّٝا، بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ٜػتٛدب بٴٌ ضااـاط٦ٌ ٫ ٜؿٚه

٘ٙقشٕٝض ٛانض إٔ ٖصا ايه٬ّ غريٴإش َٔ اي ;ايسٜٔ ٚإعٜٓٛات أٓط،  ; إش ٜٛدس ٖٓا خ

 ٫ٚ ّهٓٓا ػاٚظٙ.

 ز قط١ٜٝٓ ايًِٛ إٕ قٛض غ٪ايٞ يٝؼ بٗصٙ ايػع١. ٚإِا َطازٟ ٖٛ فطٸ

ْا ع٢ً ؾهٌ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ ٌٖ ّهٔ ٚايعسٍ، َع٢ٓ إٔ ايعسٍ ٚايًِٛ إشا نا
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 ع٢ً ؼًٌٝ ٖصا إٛنٛع أّ ٫؟ ٬ قط١ّٜٓهلُا إٔ ٜؿٓه

 ك١ً ع٢ً إٔ ٖصا َتٸ ٌ قط١ٌّٜٓ ايؿاضع ٜٴؿٓهبٳإٕ شات اضتهاظ ْبص ايًِٛ َٔ قٹ

ٕٕاؿهِ يٝػت ي٘ َٛنٛع١ْٝ ّٸ ، ٜٚكع ؼت عٓٛا ; غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ غبب شنط عا

ٌٕٖصٙ ا٭َج١ً ٖٛ أْ٘ ٫ ّه ػطٜسٟ; إش ٫ ٜٴعًِ إس٣ ايصٟ  ٔ عح ٖصٙ إػا٥ٌ بؿه

ؾٌٗ  .ٚهب إٔ ْؿِٗ ايٓتٝذ١ اييت غٛف ٜٓتٗٞ هلا ٖصا ايبشح .غٝٓتٗٞ إيٝ٘ ٖصا ايبشح

ْطٜس إٔ مكٌ ع٢ً ْتٝذ١ َٔ ٖصا ايبشح؟ َٔ شيو إٔ سهِ إطتس ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ 

ٚقس غبل إٔ قًٓا ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ  ُات ؾكٗٓا ـ ٖٛ ايكتٌ،نُا ٚضز ٗ ضٚاٜاتٓا َٚػًٖ

أْ٘ ػطٟ  ايؿططٟ اؾاٌٖ ايكاقط أٚ إؿهٛى ايككٛض، إ٫ٓ بعسّ دٛاظ قتٌ إطتسٸ

ٚاْؿكاٍ ظٚدت٘ عٓ٘.  ،اْتكاٍ أَٛاي٘ إٍ ايٛضث١ :َجٌ ،عًٝ٘ غا٥ط أسهاّ ا٫ضتساز

ٔٵ ، ١ٜ يًُطتسٸزْٝٛ ٗ يًكتٌ ٖٛ إٔ ايكتٌ عكٛب١ْطٵ٫ وهِ بكتً٘; ٭ٕ ايٛٗٛض ايعٴ ٚيه

 ٚا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ عٓسَا ٜٓٛط إيٝ٘ بٛقؿ٘ عكابّا غٝذس إٔ َعاقب١ ايكاقط قبٝش١ْ

ض ـ شٵَٳ سٺٚيٝؼ فطٸز تعبټ ،ٚدعا٤ ٗ ـ ٗ إٔ ايكتٌ عكٛب١ْطٵعك٬ّ; ٭ٕ ٖصا ا٫ضتهاظ ايعٴ

 ؿهٛى ايككٛض.َاؾاٌٖ ايكاقط أٚ  يًُطتسٸ ٟ إٍ عسّ مشٍٛ قتٌ إطتسٸٜ٪زٸ

ٗ عكط ايتؿطٜع ٖٛ إٔ ايبعض  قًٓا بإٔ ا٬ٕى ٗ سهِ قتٌ إطتسٸٚأَا إشا 

نإ ٜػع٢ إٍ إنعاف ضٚس١ٝ إػًٌُ; ؾٝكبض َػًُّا ّٚػٞ ناؾطّا، َٚٔ ٖٓا 

َٔ أدٌ اؿًٝٛي١ زٕٚ إنعاف  ;ٜٔؾكس أقسض اهلل سهِ قتٌ ٖصا ايكٓـ َٔ إطتسٸ

ايهابط١ ؾٝ٘ ٖٞ إٓع  ؾطا٥٘ دسٜس٠، ٚتهٕٛ دص سهِ إطتسٸاٱغ٬ّ. عٓسٖا غٝتٸ

ٚسٝح نإ ايططٜل إٍ اؿًٝٛي١ زٕٚ إنعاف اٱغ٬ّ ٗ شيو  .َٔ إنعاف اٱغ٬ّ

 ، ٚأَا ايّٝٛ إشا نإ قتٌ إطتسٸايٛقت ٖٛ اٱعساّ ؾك٘ ؾكس قسض اؿهِ بكتٌ إطتسٸ

ٟ إٍ إنعاف اٱغ٬ّ إشٕ ٫ ٜعٛز باٱَهإ تطبٝل ٖصا اؿهِ; ٭ٕ ٗ سسٸ شات٘ ٜ٪زٸ

 س ايكتٌ ٚاٱعساّ.ٚأْ٘ ٜ٪ِّ ،ُٕٗٛ اٱغ٬ّ بعسّ إٓطلؽ بأْعِٗ غٛف ٜتٸايٓا

ايكه١ٝ  :ٕ ٚاٖط اـطابات ٖٛ َٔ قبٌٝأٚمٔ ْعتكس ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ 

ٕٵ اؿكٝك١ٝ. ؾإشٕ يٛ اضتسٸ ؼ أبسّا، ٚإشا بٳشٵت إطأ٠ ؾإْٗا تٴاضتسٸ ايطدٌ ؾإْ٘ ٜٴكتٌ، ٚإ

ٕٵّا عٔ ١ًَ ؾإْ٘ ٜٴػتتاب، ثنإ َطتسٸ ايؿططٟ ٖٛ ايكتٌ.  . ٚسهِ إطتسٸبٵمل ٜتٴ ِ ٜٴكتٌ إ

استؿٛٛا »ٚقس ٚضز ٗ شات ٖصٙ ايطٚاٜات ا٭َط عؿٜ ٖصٙ ا٭َٛض بايكٍٛ: 
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 هض إٔ ٖصٙ ا٭َٛض ٖٞ َٔ ايكهاٜا اؿكٝك١ٝ ٚايجابت١ إٍ ا٭بس.. ٚعًٝ٘ ٜتٸ(5)«بهتبهِ

 ٗ َطس١ًٺ نبري٠ ع٢ً تطبٝل سهِ إطتسٸ ُا تهٕٛ ٖٓاى َؿػس٠ْبٳْعِ، ضٴ

 آخط. ١ خاق١، ٖٚصا ٜسخٌ عٓسٖا ٗ ايعٓٛإ ايجاْٟٛ، ٖٚٛ عحٷظَٓٝٸ

 .ٙإٕ اؿهِ ايجاْٟٛ ٫ ٜعٌٜ اؿهِ، ٚإِا وٍٛ زٕٚ تٓؿٝص 

 ايعٓٛإ ايجاْٟٛ ايصٟ ٜؿٓه ٖٛ إٕ إطاز َٔ َٓع تطبٝل سهِ قتٌ إطتسٸ ٌ

ُٸا إطتسٸٚعٓسٖا إشا سهِ ايكانٞ بكتٌ ٖص .ؿط١َ قتٌ إطتسٸ َٓؿّأ سّا ، ٚنإ َتع

ٗ إقساض ٖصا اؿهِ، نإ سهُ٘ سهُّا بػري َا أْعٍ اهلل، نايصٟ ٜػطم 

ٚوهِ ايكانٞ بكطع ٜسٙ، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ تؿدٝل ايعٓٛإ ايجاْٟٛ ٖٛ  ،ّاَهططٸ

ٞٸ ٌٸ َٔ اختكام ٚي ٖبٸ ٚزبٸ إٔ  ٔٵَٳ ا٭َط بايتؿاٚض َع أٌٖ اـرب٠، ٫ٚ ّهٔ يه

ِٸ اجملتُع اهلطز ٚإطز. ٝل ايعٓٛإ ايجاْٟٛ، ٚإ٫ٜٓهٕٛ َطدعّا يتؿد  ع

 

 ــــــ اخلطٛط احلُس يف ذبًٌٝ َٛضٛع األسهاّ

 خطّا أٓط، ٫ٚ ّهٔ ِ ٗ ن٬َهِ إٍ إٔ بعض ا٭َٛض ُجِّيكس أؾطتٴ ٌ

ايبشح ؾٝٗا، َٔ قبٌٝ: ايككام ٚايعْا. إشا نٓتِ تكٛيٕٛ ٗ َٛضز اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ 

ّٷ ٌٕ تططح ْؿػٗا سايّٝا، ٚتعسٸقس  ٖٓاى أؾٗا ٚٸ ًُّٚا بؿه ٫ّ: َا ٖٛ ايسيٌٝ ٚآخط، ؾأ

ايصٟ هعٌ َٔ إُهٔ بٝإ ٖصٙ ا٭ؾٗاّ ٚاٯثاض ا٫دتُاع١ٝ ٗ َٛضز تًو اـطٛٙ 

اؿُط )ايككام ٚا٫ضتساز(، ٫ٚ ّهٔ بٝاْ٘ ٗ َٛضز اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ؟ ٚثاّْٝا: ٌٖ 

ز أَط أّ ٖٛ فطٸ ،ٚايكه١ٝ اـاضد١ٝٗ تؿدٝل ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ  ٖٓاى نابط١ْ

هض َٔ خ٬ٍ ايكطا٥ٔ؟ إشا نإ ٘ ٜتٸغٳٚٳ أّ ٖٛ ؾ٤ٞٷ ،اغتٛٗاضٟ ٜٛنٌ إٍ ايؿكٝ٘

٘ٓا٭َط نصيو ٜتٸ ٌ ٗ تًو ايهٛاب٘. َٚٔ ٖٓا يٛ إٔ ا٭ٓط ٜتُجٻ هض إٔ شيو اـ

ٕ هلصا ٚيٝؼ خاضدٗا ـ إٍ أ ،ٌ طبكّا يتًو ايهٛاب٘ ـ ٗ ايسا٥ط٠ ايؿك١ٝٗؾكّٝٗا تٛقٸ

ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜؿيت ع٢ً طبكٗا، ٫ٚ ّهٓ٘ ا٫غتٓاز ٖٓا  ايعٓٛإ ٗ ايطٚا١ٜ َٛنٛع١ْٝ

ػٗا يٓؿػ٘ ٗ عًِ إٍ فُٛع ايكطا٥ٔ أٚ ا٫غتٛٗاض أٚ طبكّا يًهٛاب٘ اييت أغٸ

ؾتا٤ بصيو ايعٓٛإ، ٚٗ ٱا٭قٍٛ، سٝح ٜهٕٛ ٖٓا يًعٓٛإ ٗ ايطٚا١ٜ ططٜك١ٝ، ٚا

٘ ـطٛطٓا اؿُط، ٚيٝؼ شات ٖصٙ إٛاضز ٚا٭َج١ً. اؿكٝك١ تهٕٛ ٖٓاى نٛاب
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إٕ عًٝهِ إٔ ٫ تٓٛطٚا إٍ أْهِ تعتربٕٚ ٖصٙ ا٭سهاّ عازي١،  :ْهٝـ إٍ شيو

ِٸطٵٜٚطاٖا ايعٴ ف، ٚإِا مٔ ْؿرتض إٔ طٵتطٜسٕٚ بعس شيو إزخاٍ ايعٴ ف ٚا١ٕ، ث

ايؿكٝ٘ إٍ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ يًؿكٝ٘ ْؿػ٘ ٜط٣ شيو ًُّٚا. ٚعًٝ٘ نٝـ ٜػتٓس 

٘ َع شيو ٫ ٜكّٛ بؿ٤ٞ ٫ٚ اضتهاظٙ ايعك٥٬ٞ ٗ اعتباض ٖصا اؿهِ ٚإّا، ٚيهٓٸ

 إٕ ٖصا إٛنٛع نإ ؾ٦ّٝا آخط قطعّا؟ :ٜكٍٛ

 تككسٕٚ إٔ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ٗ عكط ايؿاضع نإ ٚإّا؟ ٌٖ 

 ايعكط ايطأٖ ؾك٘ ٜطاٙ ايؿكٝ٘ ًُّٚا، ٚقس أؾت٢ ْٝع  ا، ٚإِن٬ٓ ٗ

 يؿكٗا٤ ع٢ً خ٬ؾ٘.ا

 خ سٍٛ سٳشٵُا قًٓا: إٕ ٖصا ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ إػتٳشيو، ٚإْٸ ٌٵمٔ مل ُْك

ٖصا إٛنٛع ـ ايصٟ نإ َٛدٛزّا ٗ عكط ايؿاضع أٜهّا ـ ٫ اعتباض ي٘، أٟ ٗ َٛنٛع 

اؾٗاز  سايّٝا أٜهّا. ٚإِا شنطتٴ ٚاسس نإ َٛدٛزّا ٗ عكط ايؿاضع، ٖٚٛ َٛدٛزٷ

 يهْٛ٘ غري َكبٍٛ عٓس ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ اؾسٜس. ;بٛقؿ٘ َجا٫ّ ا٫بتسا٥ٞ

 َٔٸ  اضتهاظٙ غري َكبٍٛ. ع٢ٓ إٔ ايؿكٝ٘ ٜطاٙ ًُّٚا، ٚيه

 ٢ إشا اعتربٙ ايعك٤٬ ًُّٚا. إِْٗ ٜٓٛطٕٚ إٍ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ بٛقؿ٘ ستٸ

ٛٸ٠ ايػٝـ، ٖٚصا ٜٓٛط إيٝ٘ ب ٛقؿ٘ ؾطنّا يًطأٟ ع٢ً ايؿعٛب ا٭خط٣ باٱنطاٙ ٚق

ٗ ا٫ضتهاظ  ١ٜ اٱْػإ. ٚقس نإ ُجًٝٞ باؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٭ْ٘ َطؾٛضٷكايؿّا ؿطٸ

 ايعك٥٬ٞ اؾسٜس.

 يٛ نإ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ يًؿكٝ٘ ْؿػ٘ بؿإٔ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٗ ايعكط 

 ايطأٖ ٖٛ نْٛ٘ ٚإّا، ؾهٝـ ٜؿيت؟

 ضع ٜعترب اؾٗاز ٗ عكط ايؿا ٜكّٛ ايؿطض ع٢ً أْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى أسسٷ

َٸ ّا أَطّا ٚإّا; ٚشيو ٭ٕ ا٫عتكاز باهلل مل ٜهٔ قس ا٫بتسا٥ٞ بٛقؿ٘ َؿَّٗٛا عك٥٬ّٝا عا

ٌٸ عٝح ٜعتربٕٚ ٖصا اؿهِ ٚإّا; بٌ ناْٛا  ،بٌ ايٓاؽ إٍ ٖصا إػت٣ٛ انُش

س ٓ٘ يًٓاؽ، ٚبعٜٚبِّ ،ٗ إٔ ٜطغٌ زٜٓ٘ بٛاغط١ ا٭ْبٝا٤ ٜعتكسٕٚ إٔ هلل ناٌَ اؿلٸ

َٳ اض َٔ أٌٖ ايهتاب هب ٜطؾه٘، أٚ إشا نإ ايهٓؿ ٔٵايتعطٜـ ب٘ وهِ بكتٌ 

ٌ، أٚ إٔ ايٓاؽ ٗ ايعكط اؿانط ٜعتربٕٚ أْؿػِٗ َػتكًٓ ١ٜ عًِٝٗ، إ٫ٓعٵؾطض اؾٹ
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ٌٻ ٜكٛيٕٛ: ٌٖ أْتِ ٚن٤٬ عٔ اهلل ععٻ ، ٚإشا ، أٚ ٜكٛيٕٛ: إٕ ايتهًٝـ تٛأّ اؿلٸٚد

ِٸ يٓا سلٸ هب إٔ ٜهٕٛ ؿٌا َهًٖنٓٸ ٚنعٓا أَاّ  ا٫ختٝاض أٜهّا، ٫ٚ َع٢ٓ ٭ٕ ٜت

 ا٭َط ايٛاقع.

 ٧ ْؿػ٘، ٜٚكٍٛ: َع٢ٓ إٔ ايؿكٝ٘ ايصٟ ٜصنط َجٌ ٖصا إجاٍ هب إٔ ىٓط

 ؼت تأثري ايجكاؾ١ إعاقط٠؟ إْٞ ٚقعتٴ

 َٸ١ّ تٵ٢ إشا أنشٳستٸ ٫ ّهٓٗا تػٝري اـطابات ايؿطع١ٝ; ٭ٕ  ٖصٙ ايجكاؾ١ عا

 ات ايؿطع١ٝ قس تبًٛضت ٗ عكطٖا.اـطاب

  ٘إٕ َجٌ ٖصا ايؿكٝ٘ ٜػتٛٗط تهّٜٛٓا إٔ ا٫دتٗاز ا٫بتسا٥ٞ يٝؼ ي

 ٕ ا٫دتٗاز ا٫بتسا٥ٞ يٝؼ ٚادبّا.أَٛنٛع١ٝ، ٚ

 ٗ ًٖإتهًٚإْ٘ عٓسَا ٜتهًٖ :ل با٫غتٛٗاض هب ايكٍَٛا ٜتع ِّٕ ؾإٕ  ِ به٬

َٸايؿطا٥٘ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ يكسٚض ايه٬ّ  ٗ تبًٛض ايٛٗٛض. إْهِ  ١ّتعترب ٖا

ٜٚهٕٛ ايٛٗٛض َٓعكسّا، ٚإٕ  ،تأخصٕٚ ٖصٙ ايؿطا٥٘ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ بٓٛط ا٫عتباض

َع شيو اـطاب ٚايٛٗٛض. ٫ ّهٔ  ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ اؾسٜس ٜسخٌ ٗ قطإع

١ٓ إشا ناْت ٖٓاى قطٜ إٕ شيو ايٛٗٛض يٝؼ َطازّا يٲغ٬ّ، إ٫ٓ :يًؿكٝ٘ إٔ ٜكٍٛ

عك٥٬ٞ قابٌ يًطزع ؾإٕ  آخط. ٚأَا إشا نإ فطٸز اضتهإظ ٚبطٖإ عكًٞ، ٖٚصا عحٷ

عك٥٬ٞ غٛف وسخ ٗ إػتكبٌ;  ٍ باضتهإظسٳبٵشيو ايٛٗٛض إتبًٛض ٫ ّهٔ إٔ ٜٴػتٳ

ٗټ  ٔ ب٘، ٚإِا ٖٛ تابعٷ٭ٕ ايٛٗٛض يٝؼ تابعّا يؿطا٥٘ إػتكبٌ ايصٟ ٫ ّهٔ ايته

إها١ْٝ يصات عكط قسٚض اـطاب، ٚقس تبًٛض ٖصا ايٛٗٛض ٗ يًؿطا٥٘ ايع١َٝٓ ٚ

ف ؾ٦ّٝا ض ٯ١ٜ اؾٗاز إٔ تٓعٍ ٗ ايٛطف ايطأٖ يؿِٗ َٓٗا ايعٴطٵسُِّا يٛ ُقبٳشيو ايعكط. ضٴ

ٗ يه٬ّ اٱَاّ طٵَٔ شيو َج٬ّ إٔ ايٛٗٛض ايعٴُٚا ؾِٗ َٓٗا اؾٗاز ايػٝاغٞ; بٳآخط، ٚضٴ

جٛض٠، يٝؼ ٖٛ اؿطب ٚغؿو ايسَا٤ ٚقٝاّ بًس سٝح زعا إٍ تكسٜط اي ،اـُٝين

ٔٵ ٞآخط، بٌ إطاز ٖٛ ايتكسٜط ايػٝاغ باهلذّٛ ع٢ً بًسٺ عٓسَا قسض  يًجٛض٠، ٚيه

اؿهِ باؾٗاز ٗ عكط ايؿاضع نإ ايٛاٖط َٓ٘ ٖٛ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ، ٫ٚ ّهٔ 

. ٚقس ٌبتبسٌٜ َكري ٖصا ايٛٗٛض بٛاغط١ ا٫ضتهاظات اييت غٛف تتبًٛض ٗ إػتك

خ ا٫ضتهاظ إػتكبًٞ سٹشٵسٝح ٫ ٜٴ ،اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ َجا٫ّ َٔ ٖصا ايباب شنطتٴ
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 تػٝريّا ؾٝ٘.

 ايٓٛط عٔ إجاٍ؟ بػضٸ ،َا ٖٛ ا٬ٕى ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ 

 ايتؿهٝو ؾٝٗا  يسٜٓا ع٢ً ايسٚاّ َكازٜل ٚانش١ ٗ ٖصٙ إٛاضز، يٛ متٸ

ِٸ  إعاقطٜٔ ـ قطا٤اتٷ ب تعبرياتػٳبأْعٗا، أٚ تهٕٛ يسٜٓا ـ َع كتًؿ١، ؾػٛف ٜع

ٕٵ ِٸ با يٝؼ ي٘ خكٛق١ْٝبا: إٕ ايطِّكاٍ ٗ عح ايطِّٜٴ اهلطز ٚإطز; نأ ٖٛ  أبسّا، ٚإِا إٗ

با َٔ إٛاطٌٓ ٫ ٜهٕٛ شيو َٔ باب عح ا٫غتػ٬ٍ. ؾإشا ناْت ايسٚي١ تأخص ايطِّ

با ايتذاضٟ ٛاطٌٓ. نُا إٔ ايطِّا٫غتػ٬ٍ; ٭ٕ ايسٚي١ غٛف تٓؿل ٖصٙ ا٭ضباح ع٢ً إ

ٚتعٌُ ع٢ً اغتجُاضٙ ٗ  ّٓا َٔ ؾدٕلٜٵيٝؼ َٔ ا٫غتػ٬ٍ أٜهّا; ٭ْو عٓسَا تأخص زٳ

إشٕ َٔ ايعسٍ إٔ تؿطى َٔ  ؟!ايتذاض٠ ٕاشا تٓؿطز باؿكٍٛ ع٢ً ايطبض زٕٚ ايسا٥ٔ

ٖهصا ٚ ،با بٗصا ايتٛنٝضٔ ٗ ايطبض أٜهّا. ٚعٓسَا ّهٔ ؼًٌٝ ايطِّٜٵأعطاى ايسٻ

إٕ اؿهِ بٛدٛب اؿذاب نإ بساعٞ  :كاٍسٝح ٜٴ ،ا٭َط بايٓػب١ إٍ اؿذاب

نٞ  ;ٗ شيو ايعكط َٔ ايؿكٌ ٚايتُٝٝع بٌ اٱَا٤ ٚاؿطا٥ط ٫ بٴسٻا٫سرتاّ; إش نإ 

ؾ٬ هب عًٝٗا  ، ٚإشا ناْت أ١َّبٌ ٖٞ سطٸ٠ْ ،ٜعطف ايٓاؽ إٔ ٖصٙ إطأ٠ يٝػت أ١َّ

ادتُاع١ٝ  ع َها١ْٺسٝح مل تهٔ تتُتٻ ،غرت ؾعطٖا اؿذاب; إش ٫ هب عًٝٗا

َطَٛق١. َٚٔ إُهٔ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٔ ْؿٗس ٗ إػتكبٌ ٗ ايبًسإ غري 

ٌٕ ّٸ اٱغ١َٝ٬ أٚ ٗ بًسْا أٚ ٗ بعض إٓاطل ا٭خط٣ اعتباض اؿذاب شات٘ ـ بؿه ـ  عا

ّا: إْٗا ناْت َكازٜل ل باؿسٚز قس ّهٔ ايكٍٛ أٜهَا ٜتعًٖ َٓاؾّٝا ي٬سرتاّ. ٚٗ

يًطزع عٔ اضتهاب اؾطا٥ِ، ٚٗ ايعكط ايطأٖ ٜكّٛ عًِ اؾط١ّ ٚاؿكٛم بتؿدٝل 

ٌٸ ٚعًٝ٘ ٫ ٜعٛز اؾًس ٚايطدِ  ؟دط١ّ ايعكٛب١ َٚا ٖٛ اؾعا٤ ايصٟ ٜتٓاغب َع ن

عهػٞ ٚغًيب. ٚٗ  ُا نإ ي٘ تأثريٷبٳٌ ضازعّا، بٌ ضٴَٓاغبّا يًعَٔ اؿانط، ٫ٚ ٜؿٚه

ٝٳا٠ْ﴿ٜهّا: إٕ ا٬ٕى ٗ قٛي٘ تعاٍ: أايككام ْكٍٛ َٛضز  ِٵ ؾٹٞ اِيكٹكٳأم سٳ  ﴾ٚٳَيُه

٣ ايككام ٗ ايعكط اؿانط إٍ ( ٖٛ ايطزع عٔ اضتهاب ايكتٌ، ؾإشا أزٸ179)ايبكط٠: 

ٞ عٔ ايككام. ٚٗ اؿكٝك١ ايعهؼ َٔ شيو، ٚؾكس قسضت٘ ع٢ً ايطزع، ؾٝذب ايتدًٓ

أٚ  اّ هعًٓا ْعتكس بإٔ اٱغ٬ّ يٝؼ عكٝس٠ّإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿػري يٮسه

َٸأٜسٜٛيٛدٝا، ٚإِا اٱغ٬ّ ٜؿتٌُ ع٢ً فطٸ ١ اييت تسعٛ ز فُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايعا
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٢ ٗ قسض ٚستٸ .إٍ إقا١َ ايعسٍ، ٚأَا َا ٖٛ ايعسٍ؟ ٖصا َا ٜكّٛ ايعًِ بتشسٜسٙ

ٖٛ َٔ ثكاؾ١  ُا نإبٳاٱغ٬ّ يٝؼ َٔ ايٛانض إٔ ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ سهِ اٱغ٬ّ، ؾطٴ

ا٭نطّ، ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ هلصٙ  بٝاْ٘ ع٢ً يػإ ايٓيبٸ ايٓاؽ ٗ شيو ايعكط، ٚقس متٻ

. يكس نإ ٖصا ٖٛ ايططٜل إٍ ؼكٝل ايعساي١ آْصاى، ٚأَا ٗ ا٭سهاّ َٛنٛع١ْٝ

ذ٘ دسٜس٠ ٚكتًؿ١ يتشكٝل ايعساي١. ٚعًٝٓا ايّٝٛ إٔ ْتٸ ايٛقت ايطأٖ ؾكس ٚٗطت ططمٷ

ٌ ايػا١ٜ  ْأخص َٔ اٱغ٬ّ غ٣ٛ ايسع٠ٛ إٍ أقٌ ايعساي١; ٭ٕ اٱغ٬ّ ّجِّإٍ ايعًِ، ٫ٚ

ٕٻ ﴿ٗ ؼكٝل ايعساي١; إش ٜكٍٛ تعاٍ:  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ (، ٚأَا َا ٖٛ 90)ايٓشٌ:  ﴾ 

ايعسٍ؟ ؾٗصا َا هب اؿكٍٛ عًٝ٘ َٔ ايعًِ. ٚعًٝ٘ َا ايصٟ ّهٔ إٔ ٜبك٢ َٔ 

ٌٸأسهاّ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ   ٖصٙ ايتؿػريات ٚايكطا٤ات؟! بعس ن

 ات إططٚس١ ٗ ٖصا ايؿإٔ ِ َٔ ن٬َهِ أْهِ تٓٛطٕٚ إٍ ايٓٛطٜٸٗٳٜٴِؿ

أٚ غٛزا٤، ٗ سٌ إٔ ٖصٙ ايٓٛط٠  ;ٗا ٫ ؽًٛ َٔ سايتٌ ؾك٘; ؾٗٞ إَا بٝها٤ٚنأْٸ

ػاْب ايكٛاب; إش ٖٓاى ايهجري َٔ إػاسات ايطَاز١ٜ ٗ ايبٌ، ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ 

ٍٛ: إَا هب تعطٌٝ ْٝع ا٭سهاّ أٚ إٔ ْبكٞ عًٝٗا بأْعٗا نُا ٖٞ زٕٚ ايك

. ٚعًٝ٘ ّهٔ ٚنع نٛاب٘ ع٢ً ٖصٙ ف ٜطاٖا ٚا١ّٕطٵ٢ إشا نإ ايعٴستٸ ،تػٝرٕي

 ا٭سهاّ.

 ٜٔنُا ٚضز ٗ بعض ايطٚاٜات إٔ  .إشا قًٓا شيو ؾٗصا ٜعين انُش٬ٍ ايس

ل ايسٜٔ ٚايؿطٜع١. إٕ ْتٝذ١ اْتٗاز شٵَٳ ٟ إٍايعٌُ ب٘ ؾػٛف ٜ٪زٸ ايكٝاؽ إشا اغتُطٸ

اقتكاز١ٜ َتٓاغ١ُ  باع غٝاغاتٺَٔ ايعَٔ إٍ اتٸ ٟ بٓا ٗ َطس١ًٺٖصا ا٭غًٛب غٛف ت٪زٸ

ِٸ َٔ َهاؾش١  اجملتُع ساي١ْ َع ا٭ؾهاض ا٫ؾرتان١ٝ; ٭ٕ ايٛطٚف اؿاي١ٝ عٝح تع

ات ا٫قتكاز١ٜ ظ١َٝٓ ع٢ً بٝإ ايػٝاغ ؾٓعٌُ ٗ َطس١ًٺ، ايطأمساي١ٝ ٚا٫غتػ٬ٍ

ٌٕ ٚتػسٚ  ،ذ٘ إٍ تعسٌٜ ا٫قتكازأخط٣ ْتٸ ظ١َٝٓٺ َا، ٚٗ َطس١ًٺ يٲغ٬ّ بؿه

ٜهٕٛ ؾعاضْا  ; ؾتاض٠ّدص َٔ ايسٜٔ ٚغ١ًّٝغّا. ٖٚصا ٜعين إٔ ْتٸايطأمساي١ٝ ْٛاَّا َكسٸ

ٝٵؼٳ يٹ﴿ٖٛ:  ٕٔ ٔإَي ْٵػٳا ايٓاؽ »أخط مٌُ ؾعاض:  ٚتاض٠ّ ;(39)ايٓذِ:  ﴾َٳا غٳعٳ٢ ٫ٖٔٲ

 ظ١َٝٓ ْطؾع ضٚا١ٜ ايتؿذٝع ع٢ً ايتذاض٠، ٚتاض٠ّ . ٚٗ َطس١ًٺ(6)«طٕٛ ع٢ً أَٛاهلًَِٖػ

ُٸ اٍ ٚايؿ٬سٌ، ٜٚهٕٛ ؾعاضْا ٗ شيو ايطٚا١ٜ اييت تكٍٛ: أخط٣ ْٓشاظ إٍ طبك١ ايع
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 . ٖٚصا ٜعين غ٤ٛ اغتػ٬ٍ ايسٜٔ.(7)«ايعاضعٕٛ نٓٛظ ا٭ْاّ»

 ُا متٸبٳٚيطٴ ،ٕطثٳَٔ َأ يًسٜٔ ئ ٜبك٢ تًو اؿسٚز طأع، ٚإشا مل ْٴإشٕ يسٜٓا سسٚزٷ

٢ عٔ ايك٠٬ أٜهّا; ٭ْٗا تهطٸ بايعٌُ ٚاٱْتاد١ٝ ا٫دتُاع١ٝ. ٜٓكٌ عٔ ٞ ستٸايتدًٓ

ع ع٢ً ايط٥ٝؼ ايتْٛػٞ ا٭غبل اؿبٝب بٛ ضقٝب١ أْ٘ نإ ٜكٍٛ: إٕ اٱغ٬ّ ٜؿذِّ

إٍ عسّ  اٍُٸزعا ايع ؾكس ٌ َٔ نؿا٠٤ ايعُاٍ ٗ ايعٌُٕ ايكّٛ ٜكًٚإايعٌُ، ٚسٝح 

ْٗا ـ ٗ ايٛطٚف ايطا١ٖٓ ـ ٫ تهطٸ إ. ٖٚهصا ّهٔ ايكٍٛ بؿإٔ ايك٠٬: سٝح كّٛاي

ّٕ تٵٗا إشا أنطٻَٔ أبعاز اؿٝا٠ ؾ٬ بأؽ بٗا; ٚيهٓٸ سٺعٵببٴ َا بإكاحل ا٫قتكاز١ٜ  ٗ ٜٛ

ٚٵضٞ عٓٗا. إٕ ٖصا ٫ ٜعين غ٣ٛ انُش٬ٍ ايسٜٔ. ٚنإ ّهٔ ايتدًٓ ُٸ زٳ ١ ا٭٥

 ٌ َهاؾش١ ٖصٙ ا٭ؾهاض.ٜتُجٻ ^ا٭طٗاض

ٌ داْبّا قػريّا َٔ ٖصٙ إسضغ١، سٝح ٌّٝ إٕ َصٖب ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ ّجِّ

َٔ  ايبعض سايّٝا إٍ ا٫ْتكاض هلصٙ إسضغ١; غا١ٜ َا ٖٓايو أْٞ أقطٸ بإٔ ٖٓاى غًػ١ًّ

ٕٛ ٖصٙ َع٢ٓ أْ٘ َٔ غري ايٛانض إٔ ته ،َٔ ايؿبٗات إؿ١َٝٛٗ سٸعٳإٛاضز اييت تٴ

ايطٚا١ٜ ٗ ايٛاقع قه١ٝ خاضد١ٝ أّ قه١ٝ سكٝك١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ َٔ إُهٔ ٗ 

َا ٜطتب٘ بك٠٬  :ٌ ع٢ً ٖصٙ ا٭ْٛاع َٔ اؾُٛز. َٔ شيو َج٬ّهٹؿٵبعض إٛاضز إٔ ْٴ

ز َػاؾ١ ايككط بجُا١ْٝ ؾطاغذ إػاؾط، سٝح ّهٔ إٔ ْػتؿٝس َٔ ايطٚا١ٜ اييت ؼسِّ

ّٕ«َػري٠ ّٜٛ»ام يـ أْٗا بكسز بٝإ َكس  ; ٭ٕ ٖصا إكساض نإ ٖٛ إػاض إتعاضف يٝٛ

ّٕبٳٗ ا٭ظ١َٓ ايكس١ّ، أَا ٗ ايٛقت ايطأٖ ؾطٴ  ُا أَهٔ قطع أيـ نًَٝٛرت ٗ ٜٛ

ٌٷٚاسس، ؾٝهٕٛ ٖصا ٖٛ إعٝاض إتٻ يًٓكاف، ٫ٚ  بع سايّٝا. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ إػا٥ٌ قاب

ا إش ناْت َٔ ايكهاٜا اـاضد١ٝ أٚ َٔ ايكهاٜا ٜسخٌ نُٔ ْطام اـطٛٙ اؿُط َٚ

اؿكٝك١ٝ. ّٚهٔ ايعجٛض ع٢ً أَجاٍ ٖصٙ ايطٚاٜات ٗ إعا٬َت ٚاؿسٚز أٜهّا، 

ٕ ْعٌُ ع٢ً ايرتٜٚر ٭قٌ َهاؾش١ أّٚهٔ اـٛض ٗ ايبشح ٚايٓكاف سٛهلا. ٚأَا 

ٌٸ ١ٞ، ٚإٔ ْأتايػٓٸ ّٕ ٗ ن  .بؿ٤ٞ دسٜس، ؾٗصا َا ٫ ٜكضٸ ٜٛ

ٕ إٔ بعض ٚٵغٝاغ١ٝ. ٖا أْتِ ايّٝٛ تطٳ ضز ؼٌٜٛ ٖصا اؿٛاض إٍ ْس٠ٚٺبٛا يػتٴ

ٚايكٍٛ بإٔ دعٌ ز١ٜ  ،ـ ع٢ً تأقٌٝ ٖصا ا٭غًٛبٗ ٖصٙ اؿٛظ٠ ايػاز٠ قس عًُٛا ـ 

ِٷ ٌٷ :. ٚايكٍٛ ٗ ايككامإطأ٠ ْكـ ز١ٜ ايطدٌ ًٚ ٚأضاز أٚيٝا٩ٖا  ،اَطأ٠ّ إشا قتٌ ضد
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يس١ٜ ٭ٚيٝا٤ ايكاتٌ، نإ ٖصا َٔ ايًِٛ ٚدب عًِٝٗ زؾع ْكـ ا ،ا٫قتكام َٓ٘

٢ اعتباض ز١ٜ إطأ٠ ْكـ ز١ٜ ايطدٌ ًُّٚا. ٚايصٟ أقٛي٘ ٖٛ إٔ ٖصٙ ٕ ستٸٚٵأٜهّا، بٌ ٜطٳ

ِٸ ططسٗا خاط١ْ٦ ٫ٚ ّهٔ يٓا إٔ ْٛاؾل ع٢ً ٖصٙ ا٭غايٝب، ٚأَا  ،ا٭غايٝب اييت ٜت

ٚايٓكاف، ٚهب عسّ  يًبشح تًو إٛاضز اييت ٖٞ َٔ ايؿبٗات إؿ١َٝٛٗ ؾٗٞ قاب١ًْ

 ز ؾٝٗا.ايتؿسټ

ِٸَا ٜتعًٖ ٚٗ طّا أؾري إٍ بعض ططسٗا َ٪خٻ ل بعسّ قٛاب١ٝ ٖصٙ ا٭غايٝب اييت ٜت

ا٭َج١ً. ٜكٛيٕٛ: إٕ عسّ ا٫قتكام َٔ ا٭ب إشا قتٌ ٚيسٙ إِا ٖٛ ٕٓاغب١ اؿهِ 

يسٙ! ٖٚصا ٚإٛنٛع، َع٢ٓ إٔ ايعاطؿ١ ا٭ب١ٜٛ ٖٞ اييت ناْت ايػبب ٗ قتٌ ا٭ب يٛ

إٍ  إْٗا َٓكطؾ١ْ :«ٌتٳببٓت٘ ٜٴِك إشا ظْا ٚايسٷ»عذٝب سكّا. ؾٌٗ ّهٔ ايكٍٛ ٗ َجٌ:  أَطٷ

بٗصٙ ايبٓت ؾإْ٘  ٕٔعٵ١؟ إش ٜط٣ أْ٘ إشا مل ٜٳسٝح ٜهٕٛ ظْا ايٛايس بؿعٌ ايعٛاطـ ا٭بٜٛٸ

ِٸ ِ ٗ َٛضز قكام ا٭ب ٗ قتٌ ٚيسٙ تكٍٛ َٓاغبات اؿه !غا٥ػ١ داشٖا طع١ُّاتٸ غٝت

ِٸ ا٫قتكام َٔ ايٛايس إشا قتٌ ٚيسٙ؟ ٭ْ٘ أبٷ ، ٫ إٔ َٓؿأ ايكتٌ ٚإٛنٛع: ٕاشا ٫ ٜت

ٔٵ٢ إشا ناْت َطًك١ّأْ٘ أبٛٙ. أٚ قايٛا: إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ستٸ ٕ قٛي٘ تعاٍ: إسٝح  ، ٚيه

ٝٳا٠ْ﴿ ِٵ ؾٹٞ اِيكٹكٳأم سٳ ( ٜأب٢ عٔ ايتدكٝل ٜهٕٛ إط٬م ٖصٙ 179)ايبكط٠:  ﴾ٚٳَيُه

 كاٍ: سٝح ٜكّٛ ا٭ب بكتٌ ٚيسٙ بؿعٌ ايعٛاطـ ا٭ب١ٜٛ يكُتٴاقطّا. ٫ ٜٴايطٚا١ٜ غ

ِٸ ،إٕ اٯ١ٜ تأب٢ عٔ ايتدكٝل :بتدكٝل اٯ١ٜ; إشٕ نٝـ تكٍٛ  ٜكٍٛ: سٝح ٜت

ا٫قتكام َٔ ا٭ب ايصٟ ٜكتٌ ابٓ٘ َٔ َطًل ايعٛاطـ ا٭ب١ٜٛ ئ ٜهٕٛ هلصا 

ٟٸ تأثرٕي ٛٸ٠ اييت ت٪زٸايككام أ أبسّا، ٫ٚ   قتٌ ا٭ب يٛيسٙ َٛدٛز٠ْٟ إٍ; ٭ٕ عٛاطـ ا٭ب

١ً. ٚأْا ٫ أزضٟ َٛقع ٖصا ّهٔ يًككام إٔ ٜكهٞ ع٢ً ٖصٙ ايعٛاطـ ا٭ب١ٜٛ إتأقِّ

ٟٸ ِٕ ايه٬ّ َٔ ا٭غايٝب ايؿك١ٝٗ. ٚٗ أ ِٵ ؾٹٞ ا﴿َٔ قٛي٘ تعاٍ:  قػ ٝٳا٠ْ ٚٳَيُه ِيكٹكٳأم سٳ

ٕ ٜأب٢ عٔ ايتدكٝل ؾٝذب إٔ عٔ ايتدكٝل؟ ٚإشا نا ٖٓا إبا٤ٷ ﴾ِيبٳابٹٜٳا ُأٚيٹٞ اَ٭

ِٸ ٚمًُ٘ ع٢ً ايؿطز ايٓازض  ،، ٫ إٔ ْعٌُ ع٢ً تربٜط شيو(8)«بٛيسٙ ٫ ٜٴكتٌ ٚايسٷ» ْؿٞ ٜت

إٕ ا٭ب ٜكتٌ ٚيسٙ َٔ َٓطًل ايعٛاطـ ا٭ب١ٜٛ. ٚأغاغّا َا ٖٛ اٱؾهاٍ ٗ إٔ  :بايكٍٛ

ٌٕ ،ٗا ايٓاؽٜكٍٛ ايتدكٝل: أٜٸ ٫ »آخط:  إٕ ايككام ّٓشهِ اؿٝا٠، ٜٚكٍٛ بسيٝ

ٜٴ»، ٚ(9)«بايعبس طٸٌ اُؿتٳِكٜٴ ٜٴِك»، ٚ(10)«ٌ إػًِ بايهاؾطتٳِك٫   .«ٌ ايٛايس بايٛيستٳ٫ 
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ٜبسٚ إٔ ٖصٙ ا٭غايٝب تكهٞ ع٢ً أغاؽ ا٭غايٝب ايؿك١ٝٗ، ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ 

ٌٸ ٍٕ ايكبٍٛ بٗصٙ ا٭غايٝب. ٚع٢ً ن ْعٛز إٍ ايبشح ايػابل. إٕ َٔ بٌ ا٭َٛض اييت  سا

أّ ططٜك١ٝ؟ َا ٖٛ ايؿطم بٌ  ؿات إيٝٗا إٔ َٛنٛع اؿهِ ٌٖ ي٘ َٛنٛع١ْٝهب ا٫يت

َٸ»ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ؟ ٗ اؿسٜح ايؿطٜـ:  يت عٔ ايعؾٔ ٚإعَاض، ٚعٔ ايهٛبت أ٢ْٗ أ

عٔ اغتعُاٍ اٯ٫ت إٛغٝك١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايٓاٟ  ×، ٢ٜٗٓ اٱَاّ(11)«ٚايهباضات

ف وٌُ ٖصا ايٓٗٞ ع٢ً إٔ ٖصٙ عٴطٵٚايطبٍٛ ايكػري٠ ٚايهبري٠. ٚاٱْكاف ٖٛ إٔ اي

ايطبٌ َٔ آ٫ت ايًٗٛ، ٚنإ ٜػتعٌُ ٗ  ٔٵاٯ٫ت إٛغٝك١ٝ َٔ آ٫ت ايًٗٛ. ؾإشا مل ُٜه

ّ. إٕ إٓاغبات ايعػهط١ٜ أٚ ٗ َطاغِ ايععا٤، عٓسٖا ئ ٜهٕٛ َٔ أزٚات ايًٗٛ احملطٻ

ٌٷ ًـ عٔ اغتٛٗاضٟ، ُا نإ اغتٛٗاضنِ ىتبٳيًٓكاف، ٚيطٴ ٖصا ايٓٛع َٔ إٛاضز قاب

ّٚهٔ يٓا إٔ ْبشج٘. ٚقس نإ ٖصا ا٫خت٬ف ٗ أٚد٘ ايٓٛط َٛدٛزّا  ،ٖٚصا َا ْكبً٘

ّهٔ هلا إٔ تكٝؼ  ع٢ً ايسٚاّ، ٫ٚ ّهٔ نب٘ ٖصا إكساض، ؾًٝؼ ٖٓاى َػطط٠ْ

٢ ٗ ايٓٛطٜات اؿكٛق١ٝ ٚايطب١ٝ ستٸ . ٚإٕ ا٫خت٬ف ٗ اٯضا٤ َٛدٛزٷ١ٺٖصٙ ا٭َٛض بسٓق

 أٜهّا.

ٚإػأي١ ايجا١ْٝ ٖٞ: ٌٖ ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ ايكهاٜا اؿكٝك١ٝ أّ َٔ ايكهاٜا 

ُٸ  ١ٝ أٜهّا.اـاضد١ٝ؟ ٖٚصٙ ايٓكط١ َٔ عجٓا ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

  ٍٜٛططح ايبعض ضأّٜا دسٜسّا ٗ َٛضز إطتهعات اؾسٜس٠ ٚايكس١ّ. ٜك

ٚٵضع١ بٖ٪٤٫: إشا اعتربْا َطتهعات عكط ايؿاضع، ٚغًو إتؿطِّ ٚتهاًَٛا ع٢ً  ِٖسٳ

أغاؽ ايؿطٜع١، عٝح نإ ٖصا ايتهاٌَ ْاؾ٦ّا عٔ غًٛنِٗ ايؿطعٞ، ٚتبًٛضت 

١َ ع٢ً َطتهعات دسٜس٠، ناْت ٖصٙ إطتهعات اؾسٜس٠ َكسٻ يسِٜٗ َطتهعاتٷ

ايطايب ايصٟ ٜٓتكٌ إٍ ايكؿٛف ايعًٝا، ٚتهٕٛ إعاضف اييت  :عكط ايؿطٜع١، َجٌ

َٔ إعاضف اييت نإ وكٌ عًٝٗا ٗ ايكؿٛف  ٛف ايعًٝا أزمٸؿوكٌ عًٝٗا ٗ ايك

كاٍ َٔ أْ٘ إشا ناْت َطتهعات عكط ايؿاضع قس متٸ إَها٩ٖا ؾإْٗا ؾٌٗ َا ٜٴ ،ايسْٝا

٢ إطتهعات ايٓاؾ١٦ عٔ ايػًٛى ط٠ ٜؿٌُ ستٸتطزع َطتهعات ايعكٛض إتأخِّ

 عٞ هلِ أٜهّا؟إتؿطِّ

 ًٓإساضز ايع١ًُٝ أقبض أنجط ُا اضتك٢ ٗ إٕ َا شنطُٛٙ َٔ إٔ اٱْػإ ن
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َا ٚضز ٗ  :َٔ شيوٚقس ٚضز ايتأنٝس عًٝ٘ ٗ ايطٚاٜات أٜهّا،  ؾُٗا ٚاغتٝعابّا يٮَٛض

ايطٚا١ٜ َٔ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس أْعٍ غٛض٠ ايتٛسٝس يًٓاؽ ٗ آخط ايعَإ. ٚدا٤ 

٘ٺ بٻضٴ»أخط٣:  ٗ ضٚا١ٜٺ ٘ٺ بٻٚضٴ ،غري ؾكٝ٘ ساٌَ ؾك َٳ ساٌَ ؾك . (12)«ٖٛ أؾك٘ َٓ٘ ٔٵإٍ 

ٔٵ هب ا٫يتؿات إٍ ٖصا ا٭َط أٜهّا، ٖٚٛ إٔ ؾِٗ َطاز ايؿاضع ٖٛ غري  ٚيه

إٕ ايؿاضع قاٍ  :إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ يًؿدل ْؿػ٘، َع٢ٓ أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ تكٍٛ

ٔٸ  ٖصا ٫ ٜٓػذِ َع َطتهعاتٞ. نصا، ٚيه

 يؿاٚ.ٗ ٚٗٛضات ا٭ ٌٷخٵإٕ َطاز ٖ٪٤٫ ٖٛ إطتهعات اييت هلا زٳ 

  إشٕ يٛ إٔ ؾدكّا ضأ٣ إٔ اؿهِ ايؿطعٞ ـ ع٢ً أغاؽ اضتهاظٙ ـ ْاقهّا

ؿكٛم اٱْػإ ٫ ٜهٕٛ شيو زي٬ّٝ ع٢ً إٔ ؾُٗ٘ يًدطاب ايؿطعٞ ٜكع ؼت تأثري 

 خامٸ ؾًٝؼ ا٭َط نصيو زا٥ُّا; ٭ٕ ؾِٗ ٖصا اـطاب ي٘ إطاضٷ .ٖصا ايعٓكط

ٕٻ ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿ﴿٘ تعاٍ: قٛي :ايكطإٓ ـ َجٌ بايهاٌَ. قس ٜهٕٛ ٗ ْلٸ ٔٳ َأ ٝٵ ٚٳاِيعٳ ٔؼ 

ٕٳ بٹاُ٭ ٚٳاُ٭شٴ ـٹ  ْٵ ـٳ بٹاَ٭ ْٵ ٚٳاَ٭  ٔٔ ٝٵ ٚٳاِيذٴطٴٚحٳ قٹكٳامٷبٹاِيعٳ  ِّٔ ٔٻ بٹايػِّ ٚٳايػِّ  ٕٔ  ( ـ أَطٷ45)إا٥س٠:  ﴾شٴ

إٔ ٖصا غري اخت٬ف ؾِٗ  ٫ ٜتٓاغِ َع إطتهع إتبًٛض ٗ ايعكط اؿانط، إ٫ٓ

ِٸ اـطاب. إشٕ ٖٛ ؾِٗ اـطاب; ٭ْٓا ْطٜس ايعٌُ عهِ ايؿاضع، ٚيٝؼ  ؾإٗ

ٟٸ َٛيٜٛٸ  ١ بايٓػب١ يٓا.ٕطتهعاتٓا أ

إْٓا ْػع٢ إٍ نؿـ َطاز ايؿاضع، ٚيٛ اعتربْا إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ َعٝاضّا 

يٝؼ ٕا ٜكٛي٘ ايعك٤٬ أٚ  ؾإٕ شيو إِا ٜهٕٛ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ َطاز ايؿاضع، ٚإ٫ٓ

بايٓػب١ يٓا; ٭ٕ ؾطنٝتٓا تكّٛ ع٢ً إثبات أقٍٛ ايسٜٔ  ١ْٝ٘ َٛنٛعٝٸطٕٚ ؾٜؿٚه

ؽ. ؾإشا أخط٣، ٚتٛقًٓا إٍ نطٚض٠ ا٫عتكاز َا ٜكٛي٘ اٱغ٬ّ ٚايؿاضع إكسٻ َاتٺَكسٸ

ؽ َٔ ٖصٙ ايهًُات نإ ا٭َط نصيو ٚدب عًٝٓا إٔ ْط٣ َا ٖٛ َطاز ايؿاضع إكسٸ

ٚاسس٠، ٚأْٗا قس تطتكٞ ٗ  ؾٗآَا ع٢ً ٚتري٠ٺَٔ ايطبٝعٞ إٔ ٫ تهٕٛ أ ؟اييت قاهلا

ِٕ َطس١ًٺ أخط٣: إْٓا ًْتؿت إٍ ايؿطا٥٘ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ  أعُل. ٚبعباض٠ٺ ظ١َٝٓ إٍ ؾٗ

ٌٕ َٔ شيو َج٬ّ أْٓا قس ٫ ْهٕٛ قبٌ شيو قس ٚأنرب،  يكسٚض ٖصا اـطاب بؿه

ٛٻ ض أْٗا قه١ٝ سكٝك١ٝ، ايتؿتٓا إٍ إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ٖٞ قه١ٝ خاضد١ٝ، ٚإِا نٓا ْتك

ث١ قس ايتؿتٓا إٍ إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ سٳشٵٗ سٌ أْ٘ بػبب ايؿطا٥٘ ا٫دتُاع١ٝ إػتٳ
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ٛٻ ّهٔ إٔ تهٕٛ قه١ّٝ ض إٔ ايٓٗٞ عٔ ايؿططْر خاضد١ٝ، أٚ نٓا ٗ ايػابل ْتك

َا، ٚقُٓا  إٔ ايؿطا٥٘ ا٫دتُاع١ٝ قس تطنت بتأثريٖا إٍ سٛس قه١ٝ سكٝك١ٝ، إ٫ٓ

ٚٵضب ًٓا إٍ إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ّهٔ إٔ تهٕٛ ع، ؾتٛقٻٍ إعٜس َٔ ايبشح ٚايتتبټصٵْا ببٳسٳ

ّٸ ٞ ٯ٫ت ايكُاض. ٫ٚ ٚايهًٓ قه١ٝ خاضد١ٝ أٚ عٓٛاّْا َؿريّا إٍ شيو ايعٓٛإ ايعا

 إؾهاٍ ٗ شيو.

ٔٵ ظ١َٝٓ بكسز ؼٌُٝ َطتهعاتٓا إعاقط٠ ع٢ً شيو  قس ْهٕٛ ٗ َطس١ًٺ ٚيه

ؽ ٗ شيو ايعكط ناْٛا ع٢ً خطأ. ٖٚٓا ٫ ّهٔ قٍٛ شيو; إٕ ايٓا :اـطاب، ْٚكٍٛ

ض; إش نٝـ ٜهٕٛ ايؿاضع ْؿػ٘ دع٤ّا َٔ ايٓاؽ ٗ بٵٕا ؼتٜٛ٘ ٖصٙ إػأي١ َٔ ايُك

ٜٚػطِٜٗ  ،ٔ خطاب٘ عٝح ٜٛقع ايٓاؽ آْصاى ٗ اـطأشيو ايعكط، َٚع شيو ٜبِّ

ٌٕيٛ إٔ ايؿاضع أيك٢ ٖصا اـطاب ٗ عكطْا ٖصا  ،باؾٌٗ. أدٌ آخط;  يؿُٗٓاٙ بؿه

ٔٵ سٝح أيكاٙ ٗ شيو ايعكط ؾكس ؾُٗ٘  ٚشيو ٫خت٬ف ؾطا٥٘ قسٚض اـطاب، ٚيه

ٌٕ إٕ  :آخط، ٚعًُٛا ع٢ً طبل ؾُِٗٗ. ٚيصيو ٫ ٜػعين ايكٍٛ أبٓا٤ شيو ايعكط بؿه

ٗ  ×ؾُِٗٗ ٫ ٜهؿـ عٔ َطاز ايؿاضع. ؾًٛ نإ ؾُِٗٗ خاط٦ّا ٕا نإ ع٢ً اٱَاّ

ٌ ايطأٟ ايعاّ هِ عٝح ٜٛقعِٗ ٗ اـطأ ٗ ايؿِٗ. يكس تٛقٻٔ اؿا٭غاؽ إٔ ٜبِّ

ٌٸ ٌ إٍ شات ٜهٕٛ نُٔ تًو ايؿطا٥٘ غٛف ٜتٛقٻ ٔٵَٳ آْصاى إٍ ٖصا ايؿِٗ، ٚن

ٗ إٔ إػًٌُ ناْٛا ٜؿُٕٗٛ َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٛوايؿِٗ أٜهّا. يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٳ

ُٳا﴿ ٗٴ ٜٳ ٜٵسٹ ٚٳايػٻأضَق١ُ َؾاِقَطعٴٛا َأ  ،( ٖٛ قطع أضبع١ أقابع َٔ ايٝس38)إا٥س٠:  ﴾ايػٻأضمٴ 

ـٸ ٜسٙ عٔ ايػطق١،  ؾٌٗ ّهٔ ٭سسٺ إٔ ٜكٍٛ: إٕ إطاز َٔ قطع ٜس ايػاضم ٖٓا ٖٛ ن

١ ي٘ عٝح ٫ ٜعٛز إٍ ايػطق١ َٔ تًكا٥٘؟ ؾٌٗ ٖصا ٖٛ َع٢ٓ تٛؾري ايٛطٚف اـاقٸ

ٔٳ  ْٳَها٫ّ﴿ي٘: ايططف ٖٓا عٔ إٔ ٖصا ايؿِٗ ٫ ٜٓػذِ َع قٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ؟ ٚيٓػضٸ َٹ

ٔٵ38)إا٥س٠:  ﴾اهللٹ ُٳا﴿يٛ أْٓا ؾُٗٓا اٯٕ َٔ  (، ٚيه ٗٴ ٜٳ ٜٵسٹ َجٌ ٖصا ايؿِٗ  ﴾َؾاِقَطعٴٛا َأ

أبٓا٤ شيو ايعكط ٜؿُٕٗٛ َٔ  يؿُٗٓا ٖصا؟ ٗ سٌ نإ ْٝعٴ ٌٖ ٖٓاى َٔ ق١ُٝٺ

ُٳا﴿ ٗٴ ٜٳ ٜٵسٹ ٗ بعض ايهتب، ٟ ٭قابع ايٝس. يكس شنط ٖصا ايؿِٗ ايكطع إازٸ ﴾َؾاِقَطعٴٛا َأ

َٳ٘ يبعض ايهتاب إكطٜٸٚقس ضأٜتٴ ٜصٖب إٍ َجٌ  ٔٵٌ، ٫ٚ أزضٟ َا إشا نإ ٗ بًسْا 

 ٖصا ايؿِٗ أٜهّا أّ ٫.
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 َٳ  ىتاض ٖصا ايتؿػري ي١ٰٜ. ٔٵٖٓاى َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ 

  :ٍٔٳ  ْٳَها٫ّ﴿إٕ قٛي٘ تعا ّٷ ﴾اهللٹَٹ ؾٌٗ ّهٔ  ،ٌ اهللبٳَٔ قٹ ٜعين أْ٘ اْتكا

ّٷ ايكٍٛ  ٌ اهلل؟!بٳَٔ قٹ بإٔ اؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع ايػطق١ اْتكا

 ٗٚ ًٖٔٻ﴿ل بكٛي٘ تعاٍ: َا ٜتع ٖٴ  :إْ٘ َٔ قبٌٝ :( قايٛا34)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳانٵٔطبٴٛ

ٔٸ  يًػؿط ٚايػٝاس١ ٚايٓع١ٖ. ايهطب ٗ ا٭ضض، َع٢ٓ أخصٖ

 ٖٓاى َٔ ايتؿاغري َا ٜكـ إط٤ عٓسٖا سا٥طّا، ٫ ٜسضٟ َا ٜكٍٛ! ٚأشنط 

ط آٜات ايكطإٓ نبري ـ نإ ٜؿػِّ ط ٫سكّا إٍ سٛسؾدكّا ٗ بسا١ٜ ايجٛض٠ ـ ٚقس تػٝٻ

ُٴٛا ﴿إٕ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ:  :أْ٘ نإ ٜكٍٛ ّٜا. ٚقس مسعتٴايهطِٜ تؿػريّا َازٸ َأقٹٝ

سٚا ع٬قاتهِ ا٫دتُاع١ٝ، ٚأسهُٛا ٚثاقٗا. ٚنإ ٖٛ ٚٚط (13)(72)ا٭ْعاّ:  ﴾٠َايكٻ٬

ٝٵبٹ﴿اٍ: ط قٛي٘ تعٜؿػِّ ٕٳ بٹاِيػٳ ٓٴٛ َٹ ٟ. إٕ ٖصا ايٓٛع ( َع٢ٓ اؾٗاز ايػطٸ3)ايبكط٠:  ﴾ٜٴ٪ٵ

َٔ تؿػري اٯٜات ٫ ٜعين ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ـ ؾ٦ّٝا غ٣ٛ ايت٬عب بايسٜٔ. ٚقس غٴ٦ٌ 

ٔٻ﴿عٔ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ:  ؾدلٷ ٖٴ (؟ ؾكاٍ: إٕ إداطب بٗصٙ 34)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳانٵٔطبٴٛ

زّا ُا ضأ٣ َٓٗا ُطټ٫ إٔ ٜبازض ايعٚز إٍ تأزٜب ظٚدت٘ بٝسٙ نًٓاٯ١ٜ ٖٛ اجملتُع، 

ٕٵ ضأ٣ ايكانٞ أْٗا  ٚعكٝاّْا، ٚإِا ٜٓبػٞ إٔ ٜطؾع ؾه٣ٛ عًٝٗا إٍ احمله١ُ، ؾإ

 ّا؟!ٖا. ؾٌٗ ٖصا ٖٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ سٓكضٳايتععٜط ععٻ تػتشلٸ

 ٤٫ ١. إٕ خاقٸ َٔ ايٛانض إٔ ايصٟ ٜؿهٌ بٗصا اٱؾهاٍ ٜٓتُٞ إٍ ؾ١٦ٺ٪ٖ

ٕ ٚدٛب اٱداب١ عٔ ٖصٙ ا٫ؾرتانات. ٜكٛيٕٛ: إٕ يًؿاضع ٚٵٜؿرتنٕٛ بعض ا٭َٛض، ٜٚطٳ

ٚمل ٬ٜسٜ عكطٙ ؾك٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإْ٘ ٫سٜ إٔ ا٭ؾدام هب إٔ  ،خطابّا

تعبري ٖصا إػتؿهٌ هب إٔ ٜػًهٛا غًٛنّا ؾطعّٝا،  ىهعٛا يرتبٝت٘، ٚع٢ً سسٸ

ُٸ َٔ ايعَٔ ٚإٔ ىهعٛا ٗ َطس١ًٺ ط ١، ٚبؿعٌ ٖصٙ ايرتب١ٝ غٛف تتػٝٻيرتب١ٝ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ل َجٌ ٖصٙ اؿاي١ إطًٛب١ ًٜكٞ َطتهعاتِٗ، ٚإٕ ايؿاضع بعس ٬َس١ٛ أْ٘ غٛف تتشٖك

خطاب٘. ٚيصيو ؾإٕ ا٫ضتهاظ اؾسٜس ايٓاؾ٧ عٔ ٖصٙ ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ غٛف ٜهٕٛ 

 سانُّا ع٢ً ا٫ضتهاظ ايكسِٜ.

 ٔٵ  ػؿٌ عٔ ٖصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ إٔ ايصٟ وكٌ ع٢ً اضتهإظعًٝٓا إٔ ٫ ْ ٚيه

: دسٜس هب عًٝ٘ إٔ ٜعًِ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ مل تٓعٍ ٗ ٖصا ايعكط. ؾإشا قاٍ ايّٝٛ ؾدلٷ
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ـٷ» ٔٸ «عٓس ظٜس ٖات اهلاتـ ٗ ايػابل نإ  ْؿِٗ َٓ٘ أْ٘ ّتًو دٗاظ تًؿٕٛ، ٚيه

ًؿٕٛ، ؾٌٗ َٔ إعكٍٛ آخط قبٌ ٫ٚز٠ دطاٖاّ بٌٝ ٚاخرتاع دٗاظ ايت ٜطًل ع٢ً َع٢ٓٶ

ٜطق٢ إٍ َا قبٌ ايكطٕ ايتاغع  ٚاؿاٍ ٖصٙ إٔ ْؿِٗ َٔ ن١ًُ اهلاتـ ايٛاضز٠ ٗ ْٛل

ٚإٔ ٜٓتب٘ ، عؿط ي٬ًُٝز ٖصا إع٢ٓ إعٗٛز يًتًؿٕٛ؟! إٕ ع٢ً ايػاَع إٔ ٜهٕٛ عاق٬ّ

ِ ٗ عكط يًُتهًٚ ٕ ٖصٙ إعاْٞ إعاقط٠ مل تهٔ َككٛز٠ّأإٍ ٖصٙ إػا٥ٌ، ٚ

ٕٕأ، ٚيٓلٸا ؽ َٔ ٖصا غايؿ١. ٚإٕ اـطابات ايكازض٠ عٔ ايؿاضع إكسٻ ْٗا تعٛز إٍ قطٚ

ايكبٌٝ. قشٝض إٔ خطابات اٱغ٬ّ تؿٌُ ا٭دٝاٍ ايكاز١َ أٜهّا، ٚقس دا٤ ٗ 

قٛهلِ:  ^، ٚعٔ أٌٖ ايبٝت(14)«ايكطإٓ هطٟ فط٣ ايؿُؼ ٚايكُط»ايطٚاٜات: 

إٔ ع٢ً ا٭دٝاٍ ايكاز١َ إٔ  ، إ٫ٓ(15)«ٝٗاؾإْهِ غٛف ؼتادٕٛ إي ;استؿٛٛا بهتبهِ»

ٕٕ ٌ، ٚأْ٘ إشا َٚهإ خاقٸ تأخص بٓٛط اعتباضٖا إٔ ٖصا اـطاب قس قسض ٗ ظَا

ٔٸ»نإ ايـ  ١ نًٝٛغطاَات ٫ ّهٔ يًُعاقطٜٔ إٔ ٜعين ٗ ا٭ظ١َٓ ايػابك١ غتٸ «َ

 أٖ.عٓسِٖ ٗ ايٛقت ايط نُا ٖٛ َكطًضٷ ،طٚٙ بأْ٘ ٜعين ث٬ث١ نًٝٛغطاَاتٜؿػِّ

  إٕ ٖصٙ ا٭َج١ً يٝػت دٛابّا َٓاغبّا هلِ. ٚأْا ـ يٮغـ ايؿسٜس ـ مل أمسع

خ إٔ أؼسٻ تٴعٝاتِٗ ٗ ايػايب ش١ٖٝٓ. ٚيٛ أضزٵٚإٕ َسٻ. ٚانش١ ع٢ً ن٬َِٗ أَج١ًّ

با٭َط بك٠٬ ايًٌٝ. أْتِ ؼًُٕٛ ٖصا ا٭َط ع٢ً  تٴًِٕجٻ ،ٚيكاؿِٗ ،بايٓٝاب١ عِٓٗ

ٔٵ اغتٓازّا ;ا٫غتشباب ع٢ً  نٝـ تهٕٛ ق٠٬ ايًٌٝ ٚادب١ّ إٍ بعض ايكطا٥ٔ، ٚيه

ُا ٜأتٞ ع٢ً بٳ؟ ؾٗٓا ْكٍٛ: ضٴ|ا٭نطّ ؾدك١ٝ ايٓيبٸ :َجٌ ،َتها١ًَ ؾدك١ٝٺ

َٔ ايتهاٌَ عٝح ٜؿُٕٗٛ  ايٓاؽ ّٜٛ ٜكًٕٛ ؾٝ٘ بؿعٌ ٖصٙ ايتعايِٝ إٍ َطس١ًٺ

 ايٛدٛب َٔ ٖصا اـطاب أٜهّا.

  :ٍْٛٳاؾٹ١ًَّ َيَوٚٳ﴿إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ سٝح ٜك ٘ٹ  ٗٳذٻسٵ بٹ ٌٔ َؾتٳ ٝٵ ٔٳ ايًٖ )اٱغطا٤:  ﴾َٹ

عسّ ايٛدٛب، ٚإطاز أْ٘ ٫  َكابٌ( ؾإٕ ايٓاؾ١ً تعين ايعٜاز٠، ٚايعٜاز٠ يٝػت ٗ 79

 ػب ايعٜاز٠ ع٢ً َا ٚدب َٔ ايؿطا٥ض ع٢ً عُّٛ إػًٌُ.

  ٛٞٸايتايٞأنٌُ ن٬َٞ ع٢ً ايٓش ٕ ـ ايصٟ نا : َٔ إُهٔ يًؿدل ايعطب

ٞٸ ز١ٜٝٓ بإكساض ايهاٗ ـ  ٢ تطب١ّٝقس تًٓك سٴعٵ، ٚايصٟ مل ٜهٔ بٳٜعٝـ ٗ ايعكط اؾاًٖ

ٝٵسٳإٔ ٜؿِٗ ا٫غتشباب َٔ ا٭َط بك٠٬ ايًٌٝ،  ايصٟ خهع  ،إٔ اٱْػإ إتهاٌَ بٳ
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يرتب١ٝ ا٭ْبٝا٤ ٕا ٜعٜس ع٢ً ا٭يـ غ١ٓ، عٓسَا ٜٛاد٘ ٖصا اـطاب ٜؿِٗ ؾ٦ّٝا آخط. ؾٗٛ 

٢ تًو إطتب١ ايعاي١ٝ َٔ ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ، عٝح عٓسَا ٜطًب اهلل َٓ٘ قس تًٓك بايٓػب١ ي٘

سػٓات »ّا ؾإْ٘ ٜؿِٗ َٓ٘ ايٛدٛب، نُا ؾُٗ٘ ضغٍٛ اهلل، ٖٚصا َٔ قبٌٝ: ؾ٦ّٝا َػتشبٸ

 .(16)«ب٦ٌات إكطٻا٭بطاض غٝٸ

 ايٛدٛب، ؾهٝـ مل ٜؿِٗ  بايتايٞ ؾإٕ ٚاٖط اـطاب إؿتٌُ ع٢ً إَٔط ٖٛ

ٛا تًو ايرتب١ٝ طبٕٛ ٗ تًو إطس١ً ايع١َٝٓ ايٛدٛب َٔ ٖصا ا٭َط؟ ٭ِْٗ مل ٜتًٓكإدا

هض َٔ شيو ١. ؾهٝـ نإ إٔ ؾُٗٛا ايٛدٛب َٔ ا٭ٚاَط ٗ إٛاضز ا٭خط٣؟ ٜتٸاـاقٸ

ع١ ٜكّٛ ع٢ً عسّ ايٛدٛب. َٚٔ بٌ ِاشز ا٫ضتهاظات إعاقط٠ إٔ اضتهاظ إتؿطِّ

ٗ اْعكاز ٚٗٛض اـطابات، ٖٛ أْ٘ عٓسَا نإ  ا تأثريٷٚاييت نإ هل ،ـطاب ايؿاضع

نإ ايٓاؽ ٗ شيو  «؟أّ ؾطٜه١ غػٌ اؾُع١ ٚادبٷ»كاٍ ٗ تًو إطس١ً ايع١َٝٓ: ٜٴ

ٕٕايعكط ٜؿُٕٗٛ ا٫غتشباب إ٪ٖن آخط، َٔ  س; ٭ٕ ٖصٙ إطتهعات تٓؿأ َٔ َها

١، ٚمل ٜهٔ ا٭١ُ٥ ع٢ً عسّ ا٫ٖتُاّ بػػٌ اؾُع إٔ تهٕٛ ايػري٠ قا١ُّ٥ :قبٌٝ

هض َٔ شيو إٔ ٖصا ايػػٌ مل ٜهٔ ٚادبّا. ؾٝتٸ ،ٕٚ اَتعانِٗ ػاٙ ٖصا اٱُٖاٍسٴبٵٜٴ

ؿل إٕ ٖصا ا٫ضتهاظ ّٓع َٔ اْعكاز ٚٗٛض خطاب غػٌ اؾُع١ ٗ ايٛدٛب. ٚمٔ ْتٸ

ٚٵضب ٗ أْٓا إشا ؾههٓا ٗ ٚدٛز َجٌ ٖصا ا٫ضتهاظ  (17)ْا َع ايػٝس ايؿٗٝس ايكسضسٳ

ّٸ ك١ً، ٖٚصا ٜػاٚم عكط قسٚض خطاب ايؿاضع نإ ٖصا ؾهّا ٗ ايكط١ٜٓ إتٸ ٗ ايعا

عسّ إسطاظ ايٛٗٛض ٗ اـطاب. ٚيصيو هب عًٝٓا ٗ ٖصٙ إٛاضز ضؾع ايٝس عٔ اـطاب 

ٌَٕذطٸز ايؿٓو ّٸ . ٚبؿه سٝح متٌُ ٗ بعض إٛاضز ٚدٛز ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ أٚ  عا

ك١ً. ٚٗ ٖصٙ إٛاضز ١ٝ إتٸجاب١ ايكط١ٜٓ ايًبِّعٞ ٗ عكط اـطاب نإ شيو َإتؿطِّ

و باٱط٬م أٚ ايعُّٛ، ٔ َٔ ايتُػټٜهٕٛ ْؿؼ ٖصا ا٫ستُاٍ ناؾّٝا ٗ عسّ ايتُٗه

َٸ إشا ؾِٗ ايعطف إعاقط َع٢ٓٶ إ٫ٓ أقاي١ ايجبات »ع٢ً ْٛط١ٜ  ّا َٔ ٖصا اـطاب. بٓا٤ٶعا

و با٫غتكشاب ، ْتُػٻ«سّ ايٓكٌأقاي١ ع» :ب ايكٍٛ إؿٗٛضػٳأٚ َع ،«ٗ ايٛٗٛض

ٌٸ َا ْؿُٗ٘ ايّٝٛ نإ ايٓاؽ ٜؿُْٗٛ٘ ٗ عكط قسٚض اـطاب  ايكٗكطا٥ٞ، ْٚكٍٛ: ن

عٞ أٚ ايعك٥٬ٞ ايصٟ ّٓع َٔ ٗ ٚدٛز ا٫ضتهاظ إتؿطِّ ز ايؿٓوؾإْ٘ َذطٻ أٜهّا، ٚإ٫ٓ

يٓا إٔ ْكٍٛ اْعكاز اٱط٬م أٚ ايعُّٛ ؾإْٓا ْٛاد٘ إؾها٫ّ أَاّ ٖصا اـطاب. ّهٔ 
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 ٖصا ايؿ٤ٞ.

ٗ ٗ عكط ايؿاضع ع٢ً خ٬ف ايعُّٛ أٚ طٵٚأَا إشا مل ٜهٔ ا٫ضتهاظ ايعٴ

دسٜس ٗ ايعكط اؿانط، ؾإٕ ٖصا  أْ٘ تبًٛض اضتهاظٷ اٱط٬م، ٚأسطظْا شيو، إ٫ٓ

ٌ ٗ ؾِٗ َعاْٞ أيؿاٚ ايؿاضع. يٓؿرتض إٔ ايؿاضع ا٫ضتهاظ اؾسٜس ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜتسخٻ

ُٳاَؾاِق﴿قاٍ:  ٗٴ ٜٳ ٜٵسٹ . إٕ ايٓاؽ ناْٛا ٗ سٝٓٗا ٜؿُٕٗٛ قطع ايٝس، ٚناْٛا َٔ ﴾َطعٴٛا َأ

كٛٙ ا٭ز٢ْ، ٫ٚ ؾإٔ يٓا َا إشا طبٻ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ بكسز تطبٝل ٖصا اؿهِ ٗ اؿسٸ

آخط. ؾٌٗ ّهٔ يٓا إٔ ْكٍٛ اٯٕ: إِْٗ ناْٛا ٗ ٖصا ايؿِٗ ع٢ً  أّ ٫، ؾٗصا عحٷ

َٸ١  ٚاسس أٚ عسزٺ ؾدٕل خطأ؟ ٖٚصا ايؿِٗ يٝؼ ؾِٗ َٔ ا٭ؾدام، ٚإِا ٖٛ ؾِٗ عا

َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َع٢ٓ َػاٜطّا ٕا ناْٛا ٜؿُْٗٛ٘.  ايّٝٛايٓاؽ ٗ شيو ايعكط، ٚقس ؾُٗٓا 

ٌ اخت٬ف ايكطا٤ات ٌ ْٛعّا َٔ اهلطز ٚإطز ٗ ايكطا٤ات. ّهٔ يٓا إٔ ْتكبٻإٕ ٖصا ّجِّ

ٞٸأٚ سك عٷَا، ٚيهٔ يٝؼ ٖٓاى َؿطِّ إٍ سٛس ٌ سسٚخ اهلطز ٚإطز ّهٓ٘ إٔ ٜتكبٻ ٛق

 ٗ ايكطا٤ات.

 ٚٸٜبسٚ إٔ ن٬َِٗ نإ ٜؿتٌُ ع٢ً قٝسٺ ٛټ، ٚشيو أ ٍ ٚايتهاٌَ ٫ّ: إٕ ايتش

ٌٷ س بٗصٙ ايؿطٜع١. ٚثاّْٝا: إٕ ٖصا ْاؾ٧ عٔ ايتعبټ إٛدٛز ٗ ا٫ضتهاظ اؾسٜس ٖٛ تهاَ

ٌٷ ّٸ ايتهاٌَ ٖٛ تهاَ  ٚاسس ؾك٘. ، ٚمل وكٌ يؿدٕلعا

 َٸ١ْ . إٕ ايٓاؽ ايصٜٔ َع شيو ٫ ق١ُٝ ي٘; ٭ٕ ؾطا٥٘ قسٚض اـطاب ٖا

ب َطتهعاتِٗ ٚدٛب ق٠٬ ايًٌٝ، ٚإٕ ػٳناْٛا ٜٛادٕٗٛ ٖصا اـطاب مل ٜؿُٗٛا َع

ٖصا اـطاب مل ٜهتػب ٚٗٛضّا ٗ ايٛدٛب. غا١ٜ ن٬َهِ ٖٞ ايكٍٛ: إْٞ ٗ 

عاتٓا ٌ ْٛعّا َٔ ؾطض تٛٗقايٛاقع ّجِّع إٔ ٜٛدب اهلل ق٠٬ ايًٌٝ، ٖٚصا ٗ اؿكٝك١ أتٖٛق

عٔ ايطَإ أٚ اؾي، ٚأداب عٔ  غٴ٦ٌ ٗ َٛضزٺ ×ع٢ً ايسٜٔ. يٛ إٔ اٱَاّ ايكازم

ّٷ»اؾي بكٛي٘:  ٗ شيو ايعَإ ٜؿِٗ َٔ ٖصا  فٷطٵ، ٌٖ ٖٓاى عٴ(18)«ٜعذبين إْ٘ يطعا

ّٕ َٸ١ خامٸ ايه٬ّ إٔ اٱغ٬ّ ٜؿتٌُ ع٢ً ْٛا َٳ ٚسايّٝا ؟!بايتػص١ٜ ايعا ٜطٜس  ٔٵٖٓاى 

 ١ ب٘، نُا ٜؿتٌُ ع٢ً ضٜانٝات ٚطبٸخاقٸ ايكٍٛ: إٕ اٱغ٬ّ ٜؿتٌُ ع٢ً ٖٓسغ١ٺ

 ٚغري شيو َٔ ايعًّٛ.

. ؾإشا َا اغتجٓٝٓا اٱؾها٫ت ايعك١ًٝ اييت ٜٓطٟٛ قشٝش١ٺ إٕ ٖصٙ إػأي١ غريٴ
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، يتأثري ايعامل ايتؿطٜعٞ خانٕع عًٝٗا ٖصا ايه٬ّ، ٖٚٞ إٔ ايعامل ايتهٜٛين غريٴ

ؾٌٗ ٜهٕٛ ؾطب  ،ـ ع٢ً ؾطب اـُط َج٬ّٜتٖٛق بايتايٞ إٕ ع٬ز ٖصا إطض تهّٜٛٓاٚ

 ؟اـُط ـ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ـ س٫ّ٬ أّ سطاَّا

 تطٜسٕٚ إناؾتٗا بؿإٔ قاعس٠ ايعساي١؟ ٌٖ ٖٓاى َػأي١ْ 

  إٕ إػأي١ ايط٥ٝػ١ اييت هب قٛهلا بؿإٔ ايعساي١ ٖٞ تؿدٝل ٚٗٛض

ٟٸ ؾ١ٝ أّ ٗ ايعساي١ طٵٗ ايعساي١ ايعٴ َٔ أْٛاع ايعساي١; ؾٌٗ ٖٞ ٚاٖط٠ْ ْٕٛع ايعَُٛات ٗ أ

ايؿطع١ٝ؟ ٚبطبٝع١ اؿاٍ مل مكٌ ع٢ً ؾطق١ ؾطح إطاز َٔ ايعساي١ ٚايًِٛ ايٛاقعٞ; 

ِٷٕ اٱؾهاٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٖٓا ٖٛ إٔ ٜٴإإش  ٚاقعٞ  كاٍ: يٝؼ ٖٓاى ٗ ايبٌ ًٚ

ٟٸ ؾدٕلػٳ. ايًِٛ َع١ْٝأق٬ّ، ٚإٕ ْٝع أْٛاع ايًِٛ ْػب ب ػٳ؟ ٌٖ ٖٛ َعب ض١ٜ٩ أ

ِٷطٵض١ٜ٩ ايعٴ ٕدتًـ  ٚاقعٞ أق٬ّ. ؾايًِٛ تابعٷ ف أٚ ايؿطع أٚ ايعكٌ؟ إشٕ يٝؼ يسٜٓا ًٚ

، ؾٗصا ايه٬ّ ٫ َع٢ٓ ي٘; إش ٫ «ّاقشٝض سٓك بٝعٷ»ٗات أبسّا. نُا يٛ قًٓا: اٯضا٤ ٚايتٛدټ

ٔٵ ي١١ْ َػأَع٢ٓ يًكشٸ١ ايٛاقع١ٝ، ٚإِا ايكشٸ ٟٸ َعترب؟ ػٳَع اعتباض١ٜ، ٚيه ب اعتباض أ

ُٸ ططس٘ ٚأدٝب عٓ٘،  تٴ١ٝ، ٖٚصا ٖٛ اٱؾهاٍ ايصٟ أضزٵٖصٙ ا٭َٛض ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

ٔٸ ُٳ ٚيه  بصيو. ضٵايؿطق١ مل تػ

ُٸطٳإػأي١ ا٭خط٣ تعٛز إٍ قاعس٠ ٫ نٳ ١ٝ نبري٠ ٗ ٖصٙ ض، سٝح هلا أٖ

ا ٗ عجٓا ْزٵُا أضٳبٳؽ ايط١ٜ٩ اؾسٜس٠، ٚضٴض ع٢ً أغاطٳا٭عاخ. إِا ْططح قاعس٠ ٫ نٳ

ٔ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً بعض ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ َٔ ٖصٙ نٞ ْتُٖه ;إٔ ْكّٛ بٗصا ايؿ٤ٞ

ض، بٌ إْ٘ باٱناؾ١ إٍ طٳز ْؿٞ اؿهِ ايؿطعٞ ايصٟ ٜٛدب ايهٻايكاعس٠، ٚيٝؼ فطٻ

يو أْ٘ وتاز إٍ َٔ إٛاضز، غا١ٜ َا ٖٓا شيو قس ّهٔ ي٘ إٔ ٜجبت ايهُإ ٗ غًػ١ًٺ

ـ نباض  ٗ ٖصا ايؿإٔ َٚٔ ايطبٝعٞ أْ٘ هب ططح اٱؾها٫ت اييت أثاضٖا ـ .تٛنٝض

 ايػٝس اـ٥ٛٞ ٚأغتاشْا ايؿٝذ ايتربٜعٟ، ٚاٱداب١ عٓٗا أٜهّا. :َٔ أَجاٍ ،ايعًُا٤

ٌ ْٛعّا َٔ ض بكاعس٠ ايعساي١ ٜأتٞ َٔ د١ٗ إٔ ايًِٛ ّجِّطٳإٕ ضب٘ قاعس٠ ٫ نٳ

ْعٌُ بٛاغط١ قاعس٠ ٫ إٔ ، َٚٔ ايطبٝعٞ أْ٘ قس ّهٔ ٚتهٝٝع اؿلٸأْٛاع ايهطض 

ٌٸطٳنٳ ٓٵ ض ع٢ً س ع َٓٗا ايًِٛ; غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ عٳتٳإؿانٌ ٗ غًػ١ً َٔ إٛاضز اييت ٜٴ

 ػع ٕٛاق١ً ايه٬ّ سٛهلا.ايٛقت ٜتٻ سٵ، ٚمل ٜعٴخامٸ هلصا ايبشح إطاضٷ
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 ايعداي١ َٔ َٓعٍٛز ادتٗادٟ
 

 

 حىاٌر مع: الشيخ أحمذ مبلِّغي

 حسه علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ قسا٥ٔ ايسدٛع إىل ايتٛافل سٝح ال ّْص يًػازع

١ بايعساي١ ٖٓاى قطا٥ٔ تجبت إٔ ايٓاؽ ناْٛا ٜتعإًَٛ َع ايٓكٛم اـاقٸ

ِٕ ُا نإ ٖٓاى يًؿاضع خطابٷعٝح نًٓ  سٚا بصيوتكٝٻ بؿإٔ ايعساي١ ٗ إطاض سه

ّٷ اؿهِ، ٚسٝح ٫ ٜهٕٛ يًؿاضع خطابٷ ضدعٛا ٗ إقا١َ ايعساي١ إٍ  أٚ ن٬

 أْؿػِٗ.

 

 ــــــ َطاس١ احلهِ

 فاٍإٕ َٔ بٌ ايكطا٥ٔ ٗ  .ٌ اؿه١َٛبٳايكط١ٜٓ ا٭ٍٚ: ايتععٜط باؾًس َٔ قٹ

ٖٚصا ٫  .ناْٛا ٜػتدسَٕٛ اؾًس أسٝاّْا |إزاض٠ ايسٚي١ إٔ اـًؿا٤ بعس ضغٍٛ اهلل

ٞٸٜكتكط  ٗ ايهجري  ×بٔ أبٞ طايب ع٢ً اـًٝؿ١ ايجاْٞ ؾك٘، ؾكس نإ اٱَاّ عً
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َٔ شيو ٚ .َٔ إٛاقع وٌُ َع٘ ايػٛٙ ٗ ا٭غٛام; يٝعاقب اجملطٌَ عٓس ايهطٚض٠

ٚأعطاٙ  ،×بعح إيِٝٗ باٱَاّ اؿػٔ أِْٗ عٓسَا أضازٚا إقا١َ ق٠٬ ايرتاٜٚض ْاع١ّ

 ع١.سٵيريزعِٗ عٔ ٖصٙ ايبٹ ;ايػٛٙ

ز٠، ؾُا ٚعكٛبات قسٸ ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٖٓا: أمل تهٔ ٖٓاى سسٚزٷٚايػ

ب عًٝٗا ٖٞ اؿاد١ إٍ اغتدساّ ايػٛٙ؟ إٕ ايػبب ٗ شيو إٔ ٖٓاى َٛاضز ٫ ٜٴعاَق

ِٸ باؿسٸ َٔ ايػٝاٙ طبكّا يتؿدٝل اؿانِ،  ٗ بعض إٛاضز تعٌٝ عسزٺ ؾك٘، بٌ ٜت

َٔ زٕٚ  ،ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ ايًِٛ ،اي١يتشكٝل ايعس ٚنإ ايؿاضع ٜعترب شيو ططٜك١ّ

آْصاى ٖٞ أِْٗ سٝجُا تهٕٛ ٖٓاى  قان١ُ ايعاقٞ. إشٕ ؾايط١ٜ٩ اييت ناْت غا٥س٠ّ

سٚا بٗا، ٚيهِٓٗ مل ٜهْٛٛا ٜكتكطٕٚ ٗ تطبٝل قٛاعس ايعساي١ ع٢ً ز٠ تكٝٻقسٸ عكٛب١ْ

ع٢ً  ط ع١َْ٬تًو إٛاضز ؾك٘. ّٚهٔ اعتباض ٖصٙ إٛاضز ْٛعّا َٔ ايتععٜط. إٕ ايتععٜ

أْ٘ ّهٔ تعٌٝ بعض ايعكٛبات َا ٜتٓاغب َع ا٭ٚناع ٚايؿطا٥٘ ٚإكتهٝات، 

 ذاٙ مٛ ؼكٝل ايعساي١ ع٢ً أغاؽ تًو اٯيٝات.ٚا٫تٸ

 ٚٸ  سٝح تهٕٛ اؾط١ُّ ،ٍإٕ ٖصٙ ايكطا٥ٔ ناْت بايٓػب١ إٍ ايكػِ ا٭

ـٸٚسسټ يتسيٝؼ. ٚعًٝ٘ سٝجُا أٚ ا ٖا َعًٌَٛ، َٔ قبٌٝ: ايػ٤٬، ٚا٫ستهاض، ٚايػ

ٔٵ ×ل عٓٛإ اؾطّ نإ اٱَاّؼٖك يٝؼ َٔ إعًّٛ إٔ  هطٟ اؿسٸ أٚ ايتععٜط; ٚيه

 أٚ إٔ ٖصا ا٭َط نإ يػطض تؿٜٛض ايعساي١.، ؼ َٛنٛع اؾطّاٱَاّ نإ ٜ٪غِّ

 خاضز َٛنع عجٓا سايّٝا. إٕ آخط، ٚيهٓٸ إٕ غ٪ايهِ ٜٓٛط إٍ ٖادٕؼ ٘

ٞٸ ك٘؟ إٕ ٖصا عحٷؾًس نإ بعس إثبات اؾطّ ٚؼٗكغ٪ايهِ ٜكٍٛ: ٌٖ ٖصا ا  سكٛق

 بايسضاغ١. دسٜطٷ

 ِٸ ع٢; ٭ْٗا تٓػذِ نصيو َع َٔ إسٻ ايصٟ أضٜس قٛي٘ ٖٛ إٔ قطٜٓتهِ أع

 تطبٝكٗا. ٔ ْٝع ا٭سهاّ، ٚيٝؼ ع٢ً ايٓاؽ إ٫ٓاستُاٍ إٔ ايؿاضع ٜهٕٛ قس بٝٻ

 

 ــــــ تأنٝد ٚصّش١ قس١ٜٓ ايتعصٜس

 ًِإ: أسسُٖا :استُايٌ تٴيكس شنط ٜٴ بايهطٚض٠ ع٢ً  لٳٕ تطبٝل ايعساي١ مل 

عاتل ا٭سهاّ، ٚٗ اؿكٝك١ ٫ ٜٓبػٞ ا٫نتؿا٤ ٗ ؼكٝل ايعساي١ بتطبٝل ا٭سهاّ 
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ل داْبّا َٔ ايعساي١ ع٢ً ا٭سهاّ، ٚتطى اؾاْب اٯخط ؾك٘. إٕ اٱغ٬ّ قس خكٻ

٘ بٓؿػ٘. ٚعٓسٖا تتبًٛض قاعس٠ ايعساي١ ٢ اجملتُع تطبٝل ايعساي١ ؾٝيهٞ ٜتٛٓي; ع٢ً ساي٘

هب عًٝهِ ؼكٝكٗا. إشٕ  بطبٝع١ اؿاٍ، َع٢ٓ أْ٘ سٝجُا تهٕٛ ٖٓاى عساي١ّ

ِٸ إسايتٗا ٚتؿٜٛهٗا إٍ  ِٸ ضقسٖا ٗ قاعس٠ ايعساي١ ٖٞ ايعساي١ اييت تت ؾايعساي١ اييت ٜت

ِٸٖٚصا ع٢ً خ٬ف ايعساي١ ا .نٞ ٜعٌُ ع٢ً تطبٝكٗا سٝجُا ٚدسٖا ;اجملتُع  ييت ٜت

 تعطٜؿٗا ٚتؿكًٝٗا ٗ ن٤ٛ ا٭سهاّ.

 ١ إٍ ايكٍٛ بإٔ إكاحل إطغ١ً قس متٸ َع٢ٓ أْ٘ نُا ٜصٖب أٌٖ ايػٓٸ

ٚٵضتؿٜٛهٗا إيِٝٗ ؾإْٓا ب ِٕسٳ َٔ  ْا ْكٍٛ ٖٓا: إٕ اهلل إشا قاّ بتعطٜـ ايعساي١ نُٔ سه

ٛٸا٭سهاّ  ِٸ تعط ن٫١ّ تهٕٛ ٖصٙ ايعساي١ َؿ ٜؿٗا أٚ تؿطٜعٗا إيٝٓا، ٚأَا إشا مل ٜت

ِٕ ٟٸ سه  ْؿّٝا أٚ إهابّا، عٓسٖا هب عًٝٓا ؼكٝكٗا بأْؿػٓا. ،َٔ ا٭سهاّ نُٔ أ

 

 ــــــ َكاز١ْ تفٜٛض ايعداي١ باملصاحل املسض١ً

 عٔ ايعساي١، ٖٚٞ إٔ  ُا ػعًٗا كتًؿ١ّبٳضٴ ٖٓاى ٗ إكاحل إطغ١ً ْكط١ْ

ٜٳ»ٕطغ١ً: ١ قايٛا ٗ تعطٜـ إكًش١ ابعض عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ ٗ اعتباضٖا ٫ٚ ٗ  زٵٔطمل 

ِٸ ، َع٢ٓ إٔ ايؿاضع غانتٷ«إيػا٥ٗا ْلٌّ قاٍ آخطٕٚ: إٕ ٖصا غري  ٗ ٖصا إٛنٛع. ث

ٕٔ ٕٕإأبسّا; إش  ٖه ّٸنًٓ ٕ ْٝع إكاحل تٓسضز نُٔ عٓٛا ، ٚعًٝ٘ يٝؼ ٖٓاى ٞ عا

ٍٷ ١ٝ. ٓكٛم ايهًَٓٔ ططٜل اي ، غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ اعتباضٷ، ٚإِا ٖٓاى اعتباضٷإضغا

 ٕ عسّ قٛاب١ٝ إكاحل إطغ١ً.ٚٵ١ ٜطٳٚيصيو ؾإٕ بعض عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

 ٜٳ تطن٘  اٯٕ ٖصا اٱؾهاٍ ع٢ً ن٬َهِ؟ أ٫ ٜٛدس يسٜٓا َٛنعٷ زٴٔطأ٫ 

 ايؿاضع؟

  :ٍ(. 8)إا٥س٠:  ﴾اعٵسٹُيٛا﴿قٛي٘ تعا 

 ٕٳ ﴿ٚ ،﴾اعٵسٹُيٛا﴿غري قٛي٘ تعاٍ:  ،ِ إٔ تصنطٚا يٓا آٜاتٺٌٖ يُه ُٴٛ ًِٛٹ ٫ تٳ

ٕٳٚٳ٫ ُٴٛ ًَِٛ نت أٚ تصنطٚا َٛنعّا تعطٻ; تطى ايؿاضع ؾٝٗا سهُّا ،(279)ايبكط٠:  ﴾ تٴ

 ا٭ز٢ْ؟ ١ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ إٍ سهُ٘ ٗ اؿسٸؾٝ٘ أزٓي
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 ــــــ ١ األسهاّقاعد٠ ايعداي١ قبٌ األصٍٛ ايع١ًُٝ ٚبعد أدٍي

 َٸت٘ عٔ أقاي١ ايربا٫ ٜتشسٻ ُٻخ ٖصا ا٫ؾرتاض بط ٔ قاعس٠ ٠٤، ٚإِا ٖٛ ٜته

ٚٸايعساي١ أٜهّا. ٖٓاى يسٜٓا ث٬ث١ أَٛض ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٖٚٞ  ف : ايٓكٛم اييت تعط٫ِّّأ

ٌٕايعساي١ ٚتتشسٻ َٸٚثاّْٝاٚانض.  خ عٓٗا ٗ بعض اجملا٫ت بؿه ١، َٔ : ايكاعس٠ ايعا

ض إٍ تػ١ُٝ زٕٚ إٔ تتعطٻ ،اييت تأَط بتشكٝل ايعساي١ ،﴾اعٵسٹُيٛا﴿قٛي٘ تعاٍ:  :قبٌٝ

١ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ، َٔ قبٌٝ: ايربا٠٤، ٚا٫ستٝاٙ، ٚا٫غتكشاب، : أزٓيٚثايجّاَكازٜكٗا. 

 ٚايتدٝري.

ٌٸ إٍ  ُا عُس ؾدلٷبٳايتكازّ ٚا٫ستهاى ؾُٝا بٝٓٗا. ٚضٴ هب إٔ تعًُٛا ع٢ً س

ٌٸ ١ ٚبطبٝع .٣ ايؿاضع يًعساي١ ٚدب عًٝٓا تطبٝكٗاٖصا ايتكازّ بايكٍٛ: سٝجُا ٜتكسٸ س

ف ٌ ايؿاضع. ٚإْٓا إِا ْعطِّاؿاٍ ؾإٕ قاعس٠ ايعساي١ إِا تهٕٛ ٗ َٛاضز عسّ تسخټ

ٕٷ زٵٔطايصٟ مل ٜٳ اٍقاعس٠ ايعساي١ ٗ اجمل ٌٸبٳَٔ قٹ ؾٝ٘ بٝا ِٸ س اضتباٙ  ٌ ايؿاضع. ٚعًٝ٘ ٜت

ِّ ١ ا٭قٍٛ ١ٓ يًعساي١. تبك٢ قاعس٠ ايعساي١ ٚأزٓيقاعس٠ ايعساي١ بتًو ا٭سهاّ إته

هض ايع٬ق١ ١، َٔ قبٌٝ: أقاي١ ايربا٠٤، سٝح هب ـ ع٢ً سسٸ تعبرينِ ـ إٔ تتٸايعًُٝ

ٝٵسٳ .آخط ٖٚصا عحٷ ؟ٗا ٖٛ ايٛاضزٚأٜٸ ؟ٗا ٖٛ اؿانِبٌ ٖصٙ ا٭زي١، ٚأٜٸ إٔ ايصٟ  بٳ

ٌٸ ٍٕ ْؿرتن٘ ٖٓا ـ ع٢ً ن ٕ ٚٵـ ٜهُٔ ٗ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ، ٖٚٛ إٔ ايٓاؽ ناْٛا ٜطٳ سا

٣ بٓؿػ٘، ٚٗ بعض َع٢ٓ إٔ ايؿاضع ٗ بعض إٛاضز ٜتكسٸ أْؿػِٗ أَاّ ثٓا٥ٝتٌ،

ّٸ إٛاضز ٜكسض أسهاَّا، ٚٗ بعض إٛاضز ىتاض ايػهٛت أٚ ٜأتٞ بٓٛل ، َٔ عا

سٝح مل ٜكسض عٔ ايؿاضع  ;. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايٓاؽ﴾اعٵسٹُيٛا﴿قٛي٘ تعاٍ:  :قبٌٝ

ِْٗ ٜطدعٕٛ إٍ أْؿػِٗ َٔ ؾ٤ٞ أٚ ٜهٕٛ ؾُِٗٗ قا٥ُّا ع٢ً ايطدٛع إٍ أْؿػِٗ، ؾإ

 ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ.

 

 ــــــ ١ قس١ٜٓ ايتعصٜسدًا ع٢ً صّشايتأنٝد دلدَّ

ل بايتعاٌَ َع اجملطٌَ نصيو أٜهّا، سٝح َا ٜتعًٖ ٗا ٗإٕ ايكط١ٜٓ اييت شنطتٴ

نُٔ عًُِٗ  ،ز بعض ايعكٛبات، ٚإٔ ايٓاؽ ٗ شيو ايعكطْط٣ إٔ ايؿاضع قس سسٻ

٫ٚ  ، ؾإِْٗ سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ْلٌُّط ع٢ً طبل ايٓلٸايسقٝل عهِ ؾاضب اـ
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ٕ تؿٜٛض ؼسٜس عسز ايػٝاٙ ٗ اؾًس إيِٝٗ، ٚٵٌ َٔ قبٌ ايؿاضع، ٚسٝح ٜطٳتسخټ

ٕٗٛ إٍ تطبٝل ايعساي١ بأْؿػِٗ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿِٗ ٚايط١ٜ٩ اييت ناْٛا ٜتٛدٻ

ز٠ ايٓكٛم ايكازض٠ ٚاحملسٸٗ شيو ايعكط ٖٞ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜعتربٕٚ  ناْت غا٥س٠ّ

أخط٣ تٓبجل  ٌ ايؿاضع ٖٞ ايكٓا٠ ايٛسٝس٠ يتشكٝل ايعساي١، بٌ ناْت ٖٓاى ططمٷبٳَٔ قٹ

 َٔ قًب ايتكايٝس ٚا٭عطاف ا٫دتُاع١ٝ أٜهّا.

 

 ــــــ ٢ َع عدّ ٚدٛد ايكاعد١٠ قس١ٜٓ ايتعصٜس سّتصّش

َٸٝنًٓ ٫ ؾطم ٗ إثبات ٖصا ا٭َط بٌ إزضاز اؾًس ؼت قاعس٠ٺ ١، بإٔ ٜكاٍ: ١ ٚعا

ِٸ إزضادٗا ؼت «يًشانِ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تطبٝل ايعكٛبات ٗ بعض إٛاضز ولٸ» ، أّ ٫ ٜت

ٌٸ. ١ٝنًٓ قاعس٠ٺ ساٍ ؾإْ٘ َٔ إُهٔ إثبات إٔ ايٓاؽ ناْٛا ٜطدعٕٛ إٍ  ٚع٢ً ن

ٌٸأْؿػِٗ َٚكتهٝات عكطِٖ ٗ إقا١َ ايعساي١، ٚناْٛا وسٸ ّٕ زٕٚ يه َا  عكٛب١ّ فط

 ب َع ٚنع٘ ٚسايت٘ اؾػس١ٜ. ٖٚصٙ ايكط١ٜٓ ٗ َٛضز إزاض٠ اؿهِ.ٜتٓاغ

 

 ــــــ ايعًِ يف بعض ايتعصٜسات

ٚبطبٝع١ اؿاٍ يٛ إٔ اؿانِ أٚ ا٭َري ُاز٣ ٗ ضؾع عسز ايػٝاٙ ناْٛا 

َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ؾدكّا دا٤ إٍ عُط بٔ ٜٚعسٸٕٚ شيو ًُّٚا أٜهّا، 

عاٙ با٭زي١، با َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ قس دًسٙ ًُّٚا، ٚأثبت َسٻاب، ٚقاٍ ي٘: إٕ أاـٓط

 ؾشهِ اـًٝؿ١ ع٢ً أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ بايككام.

 

 ــــــ دا٥س٠ ايكطا٤

ٌ دع٤ّا َٔ ايعساي١. إٕ قٛاٌْ ايكها٤ ُجِّ .ز أغايٝب ايكها٤ايكط١ٜٓ ايجا١ْٝ: تعسټ

١. ٚٗ ايػابل نٓا ّٚهٔ إٔ تهٕٛ ٚإ ،ٚإٕ قٛاٌْ ايعساي١ ّهٔ إٔ تهٕٛ عازي١ّ

ٚنإ بإَهإ ، ْؿٗس ٖاضغ١ قٛاٌْ قها١ٝ٥ كتًؿ١ ناْت تٓبجل َٔ قًب اجملتُع

، «زٓن١ ايكها٤» :٠ قانِ ٱسكام سكٛقِٗ، َٚٔ بٝٓٗاايٓاؽ ايطدٛع إٍ عسٸ

ٞٸ«ػُٝع ايكطا٥ٔ»ٚ تجبت إٔ  ×. إٕ ايككل إٓكٛي١ بؿإٔ عذا٥ب قها٤ اٱَاّ عً
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ف ع٢ً اجملطٌَ، يًهؿـ عٔ اؾطا٥ِ، ٚايتعطټ ١ّخاقٸ اٱَاّ نإ ّتًو أغايٝب

ٚنإ ٖ٪٤٫ ٗ ْٝع إٛاضز ٜعتربٕٚ اٱَاّ عاز٫ّ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصا . ٚإثبات اؾط١ّ

ٚإٕ  .١ ٚؾط١ٓ ايكانٜٞجبت إٔ ا٭َٛض قس متٸ تؿٜٛهٗا، ٖٚٞ تعتُس ع٢ً نؿا٠٤ ٚزٓق

ٕٛ إْٗا يٝػت  :، ٫ٚ ّهٔ ايكٍَٛٔ ا٭ما٤ ْٝع ٖصٙ إٛاضز تٓسضز نُٔ ايعساي١ بٓش

كاٍ أسٝاّْا: إٕ ايكها٤ ٗ ايسٚي١ ايؿ١ْٝ٬ أنجط ٫ٚ ضب٘ هلا بٗا. ٜٴ ،دع٤ّا َٔ ايعساي١

ٗ ايه٬ّ. إٕ ا٭غايٝب  ٜٚعطٝ٘ اؿلٸ ،ِٗ إٔ ٜساؾع عٔ ْؿػ٘عس٫ّ; ٭ْ٘ هٝع يًُتٻ

ٚٵضب كٝل ايعساي١ ٖا َٔ َكازٜل ايعساي١. ٚإٕ عساي١ ا٭غًٛب تعين أْ٘ ٜػتطٝع ؼسٳ

ٌٕ  أؾهٌ. إٕ ا٭غًٛب ايٛامل ّهٔ إٔ ٜٓطٟٛ ع٢ً ْتا٥ر ٚا١ٕ. بؿه

 

ّٞ  ــــــ بٛصف٘ غازعًا ٚبٛصف٘ سانًُا ×ايفصٌ بني اإلَاّ عً

 ٞٸ بٛقؿ٘ إَاَّا ٚؾاضعّا ىتًـ نجريّا عٔ نْٛ٘  ×إٕ قها٤ اٱَاّ عً

 ٛقؿ٘ خًٝؿ١ ايٓيبٸايتؿطٜع ب سانُّا اعتٝازّٜا. يكس نإ ايٓاؽ ّٓشٕٛ اٱَاّ سلٻ

اّ عّا. نإ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ تصنطٚا ٖٓا َجا٫ّ عٔ قها٤ اؿٓها٭نطّ ٜٚعتربْٚ٘ َؿطِّ

ّٷ ;ا٫عتٝازٌٜ ِٸ تٓكٝض ايبشح أنجط. يٝؼ ٖٓاى ن٬ ١ٝ ؾعٌ ٚقها٤ ٗ سذِّ نٞ ٜت

ٞٸ  ٌ زا٥ط٠ ايؿطع اييت تطغِ سسٚز ايعسٍ.، ٚمٔ إِا ْػتٓس إيٝ٘ ٭ْ٘ ّجِّ×اٱَاّ عً

 إٔ شات ايػًٛى ايصٟ ٜكّٛ ب٘ اٱَاّ إٍ ٖصا اٱؾهاٍ. ٚدٛابٴ ٗتٴتٓبٻ يكس ٘

 ،ٌ ايؿاضعبٳَٔ قٹ خامٸ ٌٕٜجبت أْ٘ ٫ ٜؿري إٍ تسخټ بٛقؿ٘ سانُّا ٜٓطٟٛ ع٢ً ٚاقٕع

 َٔ شيو ـ َج٬ّ ـ أْ٘ نإ ٜهتؿٞ ٗ بعض إٛاضز بهطب إصْب دًستٌ ؾك٘، ٚتاض٠ّٚ

ؽ ٜؿُٕٗٛ َٔ شيو إٔ سهِ اهلل ٗ إٛضز ا٭ٍٚ أخط٣ أضبع دًسات. ٚمل ٜهٔ ايٓا

ضٖا اٱَاّ َُٗا بًؼ عسز ايػٝاٙ اييت ٜكطِّبٌ  ،ٚٗ إٛضز ايجاْٞ أضبع دًسات ،دًستإ

ٔٵإْٗا علٛ :ّهٔ ايكٍٛ ٫ ّهٔ ايتعبري عٔ قطاضٙ بايٓػب١ إٍ عسز ايػٝاٙ  ، ٚيه

 ا ايػًٛى بٛقؿ٘ سانُّا.ؾكس نإ اٱَاّ ّاضؽ ٖص; ٗ ايًٛح احملؿٛٚ بأْ٘ ثابتٷ

 ع٢ً إٔ َا قاّ ب٘ اٱَاّ نإ َٔ د١ٗ نْٛ٘  يٛ ناْت ٖٓاى قط١ْٜٓ

ع٢ً أْ٘ نإ بكسز بٝإ اؿهِ َٔ د١ٗ نْٛ٘  سانُّا، أٚ ناْت ٖٓاى قط١ْٜٓ

ٔٵ ٟټ ؾاضعّا، نإ ايتهًٝـ ٚانشّا. ٚيه ٗ ايبٌ ؾإٕ  قط١ٜٓٺ سٝح ٫ تهٕٛ ٖٓاى أ
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ٚٸ ٕٷ ^اٍ أٌٖ ايبٝتيٞ ٗ أؾعاٍ ٚأقٛا٭قٌ ا٭ ٭سهاّ اهلل غبشاْ٘  ٖٛ أْٗا بٝا

 ٚتعاٍ.

 

 ــــــ ^املٓاشٍ املدتًف١ يأل١ُ٥

 ُٸ ٚٸأض٣ إٔ ا٭٥ ٫ّ إٔ ْتعطٸف ١ ناْت هلِ َٓاظٍ َٚٛاقع عسٜس٠، ٚعًٝ٘ هب أ

ٚٸ ;ع٢ً تًو إٓاظٍ  ;يٞ. ؾُٔ بٌ َٓاظهلِ بٝإ ا٭سهاّيٓط٣ بعس شيو َا ٖٛ ا٭قٌ ا٭

َجٌ غا٥ط ايٓاؽ، ؾإِْٗ ٜأنًٕٛ ٜٚؿطبٕٛ ٜٚعٝؿٕٛ  خط٣ أِْٗ بؿطٷَٚٔ َٓاظهلِ ا٭

سٝاتِٗ. ؾًِ ٜهٔ ا٭َط عٝح يٛ انتؿ٢ أسسِٖ بتٓاٍٚ ٔؼ يكُٝات نإ ٖصا ٖٛ 

سهِ اهلل ٗ ايًٛح احملؿٛٚ، ٚإٔ اٱَاّ ٗ تٓاٍٚ ٖصٙ ايًكُٝات نإ بكسز تطبٝل 

نُا إٔ َؿٝ٘  .عهِ اهللسهِ اهلل. إٕ ايٓاس١ٝ ايبؿط١ٜ َٔ اٱَاّ ٫ ضب٘ هلا 

ايبط٤ٞ أٚ ايػطٜع ٜأتٞ بٗصا إع٢ٓ أٜهّا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ ضب٘ ٖصٙ ا٭َٛض 

َٸ ِٸ١ ٚايهًٓبا٭قٍٛ ايعا عٝ٘. إْٓا ٢ ٜجبت َا ْسٻ١ٝ ستٸضبطٗا با٭قٍٛ ايهًٓ ١ٝ. َٚا إٔ ٜت

ٔ ْٓٛط إٍ عٞ إٔ بعض ا٭َٛض قس متٸ تؿٜٛهٗا. نُا إٔ هلِ ؾأّْا َٚٓع٫ّ ثايجّا. مْسٻ

َٸ ١ اييت ناْت تٓٛط إٍ اٱَاّ بٛقؿ٘ سانُّا وٌُ ع٢ً عاتك٘ تكِٜٛ ايط١ٜ٩ ايعا

ا٫مطاف َٔ خ٬ٍ ؾطض بعض ايعكٛبات، نُا نإ ٜؿعٌ اـًٝؿ١ ايجاْٞ ٚاـًٝؿ١ 

سٝح  ;ايجاْٞ ٚايجايح تٌإٕ اـًٝؿ :ايجايح ٚاـًٝؿ١ ايطابع. ّهٔ يٓا إٔ ْٓاقـ ْٚكٍٛ

ٔٵ ، مل ٜهٔ هلُا اؿلٸمل ٜهْٛا ؾطعٌٝ ٫  ٗ إقا١َ ايتععٜط ع٢ً ايٓاؽ أق٬ّ، ٚيه

ّٸ :ّهٔ ايكٍٛ أٜهّا. إٕ ايهجري َٔ ا٭ؾدام ايصٜٔ  إٕ ٖصا نإ ٖٛ ايؿِٗ ايعا

ناْٛا وًُٕٛ ايػٝاٙ ٜجبتٕٛ إٔ ٖصا ا٭َط نإ خاضدّا عٔ زا٥ط٠ اؿهِ ايؿطعٞ، 

ّٸ ٖٛ إٔ اؿانِ ٜطٜس تطبٝل ايعساي١، ، ٚٚإِا نإ ٖصا ا٭َط َطنٛظّا ٗ ايؿِٗ ايعا

. ٗ شيو ايتكطٜط ٢ إشا ضأ٣ ٗ َٛضز ضد٬ّ ًِٜٛ ظٚدت٘ عاقب٘ زٕٚ تؿهٌٝ قه١ُٺستٸ

ؾٝعتصض. ؾٌٗ  ،ؾٝسضى ايطدٌ أْ٘ أَري إ٪ٌَٓ ،ايتاضىٞ لس إٔ اٱَاّ ٜطؾع ايطدٌ

 :ايكٍٛ ٜٛدس ٗ ايًٛح احملؿٛٚ إٔ ضؾع ايطدٌ َٔ سسٚز اهلل؟! ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ

ٔ ٕ ايؿاضع مل ٜهٔ ٜطٜس خطٚز ؾ٤ٞ َٔ َساضٙ ؾإْ٘ نإ ٗ بعض إٛاضز ٜبِّإسٝح 

ٌٕ  ;ز، ٚٗ بعض إٛاضز ٜعُس إٍ تؿٜٛض شيو إٍ اؿانِقسٸ عسز ايػٝاٙ بؿه
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َٚا إشا  ،ٔ عسز ايػٝاٙ، ْٚٛعٗاؾٝبِّ ،نٞ ٜعٌُ ع٢ً ؼسٜسٙ طبكّا ٕكتهٝات ايعكط

سٝح  ;عا٥ٓأَ ازٸ ٖٚصا دع٤ٷ .َٔ ايٓاؽ أٚ ع٢ً َطأ٣ٶ نإ هب إٔ تهٕٛ ٗ اـؿا٤

 َٔ ايعساي١. ْكٍٛ بتؿٜٛض دع٤ٺ

 

 ــــــ ٢ إذا نإ ذبت ايطابط١تفٜٛض ايتعصٜس سّت

ٌٷ :إشا نٓتِ تطٜسٕٚ تؿطٜع ٖصا إٛنٛع ّهٔ ايكٍٛ ؼت ا٭قٍٛ  إْ٘ زاخ

ع ٜهٕٛ ٗ بعض ٌ ايؿاضٚمٔ ْعتكس إٔ تسخټ .١ٝ. ٚإٕ ا٭َط يهصيو ٗ ايٛاقعايهًٓ

ٌٕ ٌٕ ;َباؾط إٛاضز بؿه تكٍٛ:  غري َباؾط. ٚيسٜٓا ضٚا١ْٜ ٚٗ بعض إٛاضز ا٭خط٣ بؿه

ٌٷ إ٫ٓ يٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ  ٗ ايكطإٓ. ٚي٘ أق

 

 ــــــ دا٥س٠ االقتصاد

نُا ْط٣ إٔ ؾِٗ ايٓاؽ . ْكاف َٔ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜايكط١ٜٓ ايجايج١: ؾِٗ اٱ

٘ إٍ ٚدٛب ضعا١ٜ اٱْكاف أٜهّا. نإ ٖصا ٖٛ ؾِٗ ايٓاؽ ذٗ إػا٥ٌ ا٫قتكاز١ٜ ٜتٸ

طبك١ٝ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ.  ٤ ٚبٝت إاٍ ٚايػٓا٥ِ، ٚمل ٜهْٛٛا وًُٕٛ ض١ّٜ٩ٞٵيًعساي١ ٗ ايَؿ

ٞٸ ٕٻ ﴿ٗ تؿػري قٛي٘ تعاٍ:  ×ٚقاٍ اٱَاّ عً ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ )ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

ّٸ(1)«ٌٚاٱسػإ ايتؿهټايعسٍ اٱْكاف، »(: 90 ـ با٫يتؿات إٍ  . ؾهإ ايؿِٗ ايعا

عٔ إػاٚا٠. ٚبطبٝع١  ايتعايِٝ ايؿطع١ٝ ٚا٫ػاٖات ايعطٜه١ ـ ٜكّٛ ع٢ً إٔ ايعسٍ عباض٠ْ

اؿاٍ ؾإٕ ٖصا إع٢ٓ ىتًـ عٔ ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ; إش ٫ َع٢ٓ يًُػاٚا٠ ٗ ايعساي١ 

ِٸ تٛظٜع اؿكل بايتػاٟٚ; ٭ٕ ايتػاٟٚ ٫ ٜتطابل  ايؿًػؿ١ٝ. ٚٗ اجملتُع ايطبكٞ ٫ ٜت

 َع إكاَات ايطبٝع١ٝ يٮؾدام.

 

 ــــــ نٝف١ٝ فِٗ اإلْصاف بٛصف٘ قس١ًٜٓ

إٕ ايؿاضع  :إشا قًٓا إٕ ايعساي١ َع٢ٓ اٱْكاف إِا ّهٔ هلا إٔ تهٕٛ قط١ّٜٓ

ٌٕمل ٜتشسٻ سٖا ، ٚإِا أَط َطاعا٠ ايعساي١ ؾك٘، ٚعٓخامٸ خ عٔ اٱْكاف بؿه

ؾإِْٗ ٜطدعٕٛ إٍ ؾُِٗٗ، ٚؾُِٗٗ يًعساي١ ٜسٚض  ذ٘ ايٓاؽ إٍ تطبٝل ايعساي١سٝح ٜتٸ
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 سٍٛ قٛض اٱْكاف ٚإػاٚا٠.

 

ّٞ  ــــــ ع٢ً أضاع ايعداي١ ايتٛافك١ٝ ×إْصاف اإلَاّ عً

إٕ ايٓكط١ اييت هب ايتصنري بٗا ٖٓا ٖٞ إٔ بعض ا٭َطا٤ ٚأؾطاز دٝـ اٱَاّ 

ٛا ظٝـ َعا١ٜٚ ٗ أقعب ايٛطٚف اييت ٚادٗٗا اٱَاّ ٗ ؾرت٠ قس تطنٛٙ ٚايتشك عًٞٛ

ب١ شيو اجملتُع أٚ إ٪ٌَٓ احملٝطٌ باٱَاّ سهُ٘، ؾعُس بعض ايؿدكٝات َٔ ْٴدٵ

ع٢ً اٱَاّ ٜكهٞ بإعطا٤  ٕحطٳَايو ا٭ؾرت ـ إٍ تكسِٜ َكتٳ :ـ َٔ أَجاٍ ×عًٞٛ

ْؿػ٘ ٖٓا: ٌٖ نإ ٖصا  إعاضنٌ غُّٗا أنرب َٔ ايعطا٤. ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح

ٗ أِْٗ ـ  ٫ ؾٳٖؤَ ايطنٛر يًًِٛ؟  ط عٔ ؼكٝل يًعساي١ أّ ٖٛ ْٛعٷا٫قرتاح َِٓٗ ٜعبِّ

ّ ٕ إٔ ا٭سذ٢ ٗ ساي١ تأظټٚٵبطبٝع١ اؿاٍ ـ مل ٜهْٛٛا ٜٓؿسٕٚ ايًِٛ، ٚإِا ناْٛا ٜطٳ

ٕ ٚٵٜطٳٚإْكام أغِٗ ايبعض. ٚنأِْٗ ناْٛا  ،ٚطٚف ايعساي١ ٖٛ ظٜاز٠ أغِٗ ايبعض

ح. قس ٜكٍٛ طٳٓا َع شيو لس اٱَاّ ٜطؾض ٖصا إكتٳايعساي١ ٗ بػ٘ ٜس اؿانِ. ٚيهٓٸ

ٝٸ ;ؾدلٷ مل ٜهٔ ٜ٪َٔ بايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ;  ×ّابا٫يتؿات إٍ ٖصا إٛقـ: إٕ اٱَاّ عً

ٌٸ إؿه١ً نإ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ضؾع أغِٗ  ٭ٕ تٛاؾل ٖصٙ اؾُاع١ َٔ أدٌ س

 ٘ مل ٜؿعٌ.اٱَاّ إٔ ٜطنذ هلصا ايتٛاؾل، ٚيهٓٸ ايبعض، ٚنإ هب ع٢ً

ٚٗ اؾٛاب عٔ شيو هب ايكٍٛ: إٕ اٱَاّ نإ ٜ٪َٔ بايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ـ إشا 

٘ إِا ٜ٪َٔ بٗصٙ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ إشا اْبجكت ٚيهٓٸ، ٗ ايبٌ ـ نإ ٖٓاى َٔ تٛاؾٕل

َٔ  شٌ ٚإػتؿاضٜٔ بتأثرٕئَ ايٓاق ّ بٗا عسزٷَٔ قًب اجملتُع، ٚيٝؼ تًو اييت ٜتكسٻ

َٸ١ ايٓاؽ إٍ اٱْكاف َٛادٗتِٗ يبعض َؿانٌ ايسٚي١، ٗ سٌ تتٸ ذ٘ أْٛاض عا

ٚإػاٚا٠. ؾإشا نإ ٖصا اؾٛاب قشٝشّا ٫ ٜهٕٛ اٱَاّ قس ضنذ إٍ ايتٛاؾل، بٌ 

نإ ٖصا ٖٛ ايتٛاؾل ٗ تًو إطس١ً ايككري٠ َٔ ايعَٔ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ يٛ إٔ ْٝع 

ؿكٛا ع٢ً إٔ ايعساي١ ٫ تعين إػاٚا٠ زا٥ُّا، ٚنإ ٖصا ايتٛاؾل اجملتُع قس اتٸ أؾطاز

إٕ اٱَاّ مل ٜهٔ ٜط٣ ايعساي١  :َٓبجكّا َٔ قًب تكايٝسِٖ ٚأعطاؾِٗ، أَهٔ ايكٍٛ

 ل َجٌ ٖصا ايتٛاؾل ٗ تًو إطس١ً.، ٚيهٓٓا ٫ ْعًِ ؼٗكتٛاؾك١ّٝ

سسثت ٗ عكط .  إٓكؿ١ ٗ ا٫قتكازايكط١ٜٓ ايطابع١: عساي١ اـًٝؿ١ ايجاْٞ غري
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، ؾكاّ اـًٝؿ١ ايجاْٞ بإضغاٍ َػاعسات إٍ تًو ايبًس٠ ٗ بًس٠ٺ اـًٝؿ١ ايجاْٞ فاع١ْ

١، ٚيٝؼ َٔ بٝت َاٍ إػًٌُ، ٗ سٌ إٔ بٝت إاٍ هب إٔ ٜهٕٛ يًذُٝع بايػٜٛٸ

بعس اْتٗا٤ ا٭ظ١َ ٔ َٔ استٛا٤ اجملاع١. ُٖٚٚه ،٘ قاّ بصيويتًو ايبًس٠ ٚسسٖا، ٚيهٓٸ

ِٸ ايكها٤ ع٢ً اجملاع١ ٭خصت َٔ ا٭ؾدام أَٛاهلِ قطٻ ح اـًٝؿ١ قا٬ّ٥: يٛ مل ٜت

ٗا ع٢ً شٟٚ اؿاد١ بايتٓكٝـ. ٖٚٓا عًٝٓا إٔ ْط٣ ٌٖ ناْت ض١ٜ٩ تٴُٵ١ ٚقػٻاـاقٸ

ٕٵ ؟َع ض١ٜ٩ اـًٝؿ١ اجملتُع َتطابك١ّ نإ ا٭َط نصيو ناْت ٖصٙ ايعساي١  ؾإ

ز ادتٗاز َٔ اـًٝؿ١ ايجاْٞ ؾ٬ تجبت ايعساي١ إشا ناْت ٖصٙ ايط١ٜ٩ فطٸتٛاؾك١ٝ، ٚأَا 

 ايتٛاؾك١ٝ.

 

 ــــــ ظٗٛز اخلٛازز

 أشنط ٖٓا قط١ّٜٓ .ع٢ً تؿٜٛض ايعساي١ ايكط١ٜٓ اـاَػ١: ٚٗٛض اـٛاضز قط١ْٜٓ

ٌ ٖصٙ ايكط١ٜٓ بٛٗٛض ٚتتُجٻ .ُا أَهٔ ؾتض باب ايبشح بؿأْٗا ٫سكّابٳأخط٣ أٜهّا، ٚضٴ

ٝٸتٝٸ . ٚمل ٜكتكط غًٛى ٖصا اض أؾهاضٙ ٚأزا٩ٙ اـامٸاض اـٛاضز، ٚقس نإ هلصا ايت

ٌ خطٚدّا عٔ ٢ أؾهاضِٖ ُجِّايتٝاض ع٢ً اـطٚز ع٢ً ايػًط١ ٚايٓٛاّ، بٌ ناْت ستٸ

ِٴ ٔإ﴿ِٖ ٜكّٛ ع٢ً قٛي٘ تعاٍ: أؾهاض اجملتُع ٗ عكطِٖ، ٚنإ ؾعاضٴ ٕٔ اِيشٴِه  ٫ٖٔإ

ٚٸ. إ(2)(57)ا٭ْعاّ:  ﴾هللٹ ٖٚٛ إٔ ايؿاضع قس  ،ٍٕ ٖصا ايؿعاض ٜكّٛ ع٢ً ا٫ؾرتاض ا٭

دعٌ ٗ بعض إٛاضز سهُّا عاز٫ّ، ٚتطى بعض إٛاضز ا٭خط٣ إٍ ايٓاؽ. ٚمل ٜهٔ 

ِٴ ٔإ﴿َطاز اـٛاضز َٔ ؾعاض  ٕٔ اِيشٴِه َا ْطاٙ مٔ َٔ ا٫عتكاز بإدطا٤ ست٢  ﴾هللٹ ٫ٖٔإ

ٌٕ ّٸ اؿهِ ؼت أق ٌ غري ٢ ايتسخټٕ ستٸٚٵبٌ ناْٛا ٜطٳ ،يؿعاضٗ َػاض تطبٝل ٖصا ا عا

٢ ٗ ايتشهِٝ َا ٌ اهلل َٓاؾّٝا هلصا ايؿعاض، ٚيصيو ؾإِْٗ ٚدسٚا ستٸبٳإباؾط َٔ قٹ

١ تطبٝك٘ ٗ نآؾ إٕ اؿهِ إِا ٜهٕٛ هلل إشا متٸ :ىايـ ٖصٙ اٯ١ٜ. ٚناْٛا ٜكٛيٕٛ

ٍ ٜكتًٕٛ ا٭بطٜا٤ ٚايعٴعٻ١. ؾهاْٛا ٛا غًٛنٝات ؾك١ٝٗ خاقٸإٛاضز. َٚٔ ٖٓا ؾكس تبٓٸ

ٌٸٕ ٖصا نًٓٚٵًٜٚشكٕٛ ا٭ش٣ بايٓاؽ، َٚع شيو ناْٛا ٜطٳ ٍٕ ٘ سهِ اهلل. ٚع٢ً ن  سا

هِٗ بٗصا إب٢ٓ ايه٬َٞ، إ٫ إٔ ٖصا إب٢ٓ قس ؾتض عًِٝٗ ؾإِْٗ ع٢ً ايطغِ َٔ ُػټ

٘ٺ ٝل إٕ هلل سهُّا ٗ ْٝع إٛاضز، ٚهب ايعٌُ ع٢ً تطب :دسٜس ٜكٍٛ بابّا إٍ ؾك
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ا٭سهاّ ٗ ْٝع ٖصٙ إٛاضز. ٚأَا نٝـ ناْٛا ٜعًُٕٛ ع٢ً تػط١ٜ ٖصا اؿهِ 

٘. ٗ ٖصٙ إٛاضز ناْٛا ض ي٘ ٗ قًٚآخط، هب ايتعطټ ع٢ً ْٝع إٛاضز؟ ؾٗٛ عحٷ

َٸ خباضٜٕٛ نصيو ١، نُا نإ ا٭ٜػتٓسٕٚ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ إٍ ٖصٙ ايكٛاعس ايعا

َٔ قٛاعسْا، َٚٔ  خباضٌٜ أٚغع بهجرٕيايكٛاعس يس٣ ا٭أٜهّا. َٚٔ ٖٓا ناْت زا٥ط٠ 

 ١ عٓسْا.خباضٌٜ غري قاعس٠ ايتكٝٸ١ عٓس ا٭شيو َج٬ّ إٔ قاعس٠ ايتكٝٸ

 

 ــــــ إْهاز اخلٛازز يتفٜٛض ايعداي١

ٌٸ ٍٕ ٚع٢ً ن إٕ ايٓكط١ ايط٥ٝػ١ ٗ ايبشح بؿإٔ اـٛاضز ٖٛ أِْٗ ناْٛا  سا

عٓسَا ٜأتٞ اؿانِ ؾإْ٘  :اٍ. ٚناْٛا ٜكٛيٕٜٛطؾهٕٛ ؾهط٠ ايتؿٜٛض ٗ ْٝع ا٭ؾع

٭ِْٗ  ;ٌ اؿانِ مل ٜهٔ ؾ٦ّٝا َؿَّٗٛا بايٓػب١ إٍ اـٛاضزً٘. ٚتسخټٜأتٞ َع٘ بتسخټ

ٞٸٚٵإِا ناْٛا ٜطٳ ٚاٯخطٜٔ. ٚيصيو قاّ بعض اـٛاضز ـ  ×ٕ سه١َٛ عُط ٚاٱَاّ عً

ٛاع ايتؿٜٛض، نُا أخط٣ ـ بٓؿٞ ْٝع أْ ٚبعهِٗ يػاٜاتٺ ،َٔ أدٌ ؼكٝل ايعساي١

 أبطًٛا اٱَاضات ٚاؿهِ ٚايتشهِٝ أٜهّا.

 

ّّ  ــــــ قط١ٝ اخلٛازز ٖٞ اخلسٚز ع٢ً ايفِٗ ايعا

ّٸ ايصٟ نإ غا٥سّا ٗ  ٚعًٝ٘ ؾإٕ اـٛاضز ناْٛا قس خطدٛا ع٢ً ايؿِٗ ايعا

ٝٸ .سٝٓٗا ّٸ ،مل ٜٛاؾكِٗ ع٢ً ٖصا ايطأٟ ×ّاٚإٕ اٱَاّ عً . غا١ٜ ٚقس زاؾع عٔ ايؿِٗ ايعا

ّٸبٳَا ٖٓايو إٔ ض١ٜ٩ اٱَاّ ضٴ ٗ أْ٘ نإ ٜكٍٛ: إٕ ع٢ً  ُا ناْت ؽتًـ عٔ ايؿِٗ ايعا

ٞٸُطَٔ اؿانِ ٚاَؿَهِ إٔ ٜع٬ُ نُٔ ُأ نٌٛ ٚايكٛاعس ايعا١َ  ط ا٭َط اٱهل

ُا بٳإٔ اٯخطٜٔ ضٴ ٌ ؾٝٗا ايؿاضع، إ١ٝ٫ٓ، ٚإٔ ٜع٬ُ ع٢ً َطاعا٠ إٛاضز اييت تسخٻٚايهًٓ

ِٷٚٵٚإِا ناْٛا ٜطٳ ٫ ٜكٛيٕٛ شيو، ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى  ،ٕ ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سان

ِٷ ٌٸ سٳَه ٍٕ أٜهّا. ٚع٢ً ن ٝٸ سا ّٸ ×ّاؾإٕ اٱَاّ عً ، قس زاؾع عٔ أقٌ ٖصا ايؿِٗ ايعا

 ٚٚقـ ٗ ٚد٘ اـٛاضز.

ٍٸ مل ٜهٔ ٖٓاى َع٢ٓ  ع٢ً ٚدٛز ٖصا ايؿِٗ، ٚإ٫ٓ ٚعًٝ٘ ؾإٕ قه١ٝ اـٛاضز تس

ٚٗٛض ٖصا ايتٝاض ٜٴٓب٧ عٔ ٚدٛز َجٌ ٖصا  ٛاضز، ؾٓؿؼٴدسٜس باغِ اـ إضيٛٗٛض تٝٸ
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 ايؿِٗ.

 

 ــــــ خالص١ٌ ٚاضتٓتاز

 ــــــ تعسٜف ايعداي١ ايفًطف١ٝ

٢ اٯٕ ّهٔ تكػِٝ ايعساي١ بًشاٚ إع٢ٓ إٍ عسٸ٠ أقػاّ. ّ ستٸطبكّا ٕا تكسٻ

ٚٸ يصٟ ٜطاعٞ ٚإٕ ايعازٍ ٖٛ ا .َٚعاٜري غابك١ إٔ ٜهٕٛ يًعسٍ ٚنعٷ :ٍ َٓٗاٚايكػِ ا٭

ٌٕ يصيو  زقٝل. إٕ ٖصا ايتعطٜـ إِا ٖٛ ٗ اؿكٝك١ اْعهاؽٷ تًو إعاٜري بؿه

ٌٸ ف ايعسٍ بأْ٘ عباض٠ْايتعطٜـ إعطٚف ايصٟ ٜعطِّ ٕٵ ؾ٤ٞٺ عٔ ٚنع ن  متٸ ٗ َٛنع٘. ؾإ

َٸ ١ ايٓاؽ تؿدٝل َكازٜل تعطٜـ ايعسٍ بٗصا ايتعطٜـ عٓسٖا ئ ٜهٕٛ َكسٚض عا

 شيو إٍ أٌٖ ايعًِ ٚايؿ٬غؿ١; ٭ِْٗ ِٖ ايصٜٔ ٜػتطٝعٕٛ ايعسٍ، بٌ هب ايطدٛع ٗ

ٌٕ نٞ  ;ف اٯخطٜٔيٝهعٖٛا بعس شيو ؼت تكطټ ;زقٝل ؼسٜس ٖصٙ إٛانع بؿه

ٌٸ ؾ٤ٞ ٗ  ٜكُٝٛا غًٛنٝاتِٗ ٚقٛاِْٝٓٗ ع٢ً أغاؽ تًو إعاٜري، ٚإٔ ٜهعٛا ن

 زٙ ايؿًٝػٛف.َٛنع٘ ايصٟ سسٻ

 

 ــــــ تعسٜف ايعداي١ ايتٛافك١ٝ

ز٠، ٚإِا غابك١ قسٻ أَا ٗ ايكػِ ايجاْٞ َٔ أقػاّ ايعسٍ ؾًٝؼ ٖٓاى ساي١ْٚ

ّٸ ِٸ تعٌٝ ايعسٍ َٔ خ٬ٍ ايٛدسإ ايعا أْ٘ ّهٔ تعطٜـ ايعسٍ ٖٓا بأْ٘  . قشٝضٷٜت

ٌٸ عباض٠ْ ٔٵ ؾ٤ٞٺ عٔ ٚنع ن ط. بٌ ثابت ٫ٚ ٜتػٝٻ ٫ ٚدٛز ٖٓا ٕٛنٕع ٗ َٛنع٘، ٚيه

٭ٕ أْٛاع ايٛدسإ ٖٞ اييت تعٌُ ع٢ً تعطٜـ  ;َٚػتُطٸزا٥ِ  ٕطإٛانع ٖٓا ٗ تػٝټ

إٛانع َا ٜتٓاغب َع ا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ ٚايٛقا٥ع اؿازث١. ٖٚٓا ٫ تعٛز ع١ًُٝ 

إٍ  ثابت، ٚإِا ا٭َط َرتْٚى ٤ٷايتؿدٝل َٔ َٗاّ ايؿًٝػٛف; إش يٝؼ ٖٓاى ؾٞ

ّٸ ٕٸايٛدسإ ايعا ٚٵض . ٚنأ َٸ زٳ ٕٛعا . إٕ ا٭َط ايصٟ ٜػتطٝع أنرب ١ ايٓاؽ ٜربظ ع٢ً م

ّٸ قاب٬ّ يًتعطٜـ نُٔ إطاض  ايعامل إٔ ٜهطًع ب٘ ٖٛ إٔ هعٌ َا ٜؿُٗ٘ ايٛدسإ ايعا

ٚايعسٍ ايتٛاؾكٞ، ٜأتٞ  ;ُا نإ تكػِٝ ايعسٍ إٍ: ايعسٍ ايؿًػؿٞبٳايعًِ ٚإعطؾ١. ٚضٴ

ط،  ٫ تتػٝٻإٍ إٛانع ايجابت١ ايػابك١ اييت سٝح ٜٓٛط تاض٠ّ ;بايٓٛط إٍ ٖصٜٔ ايتعطٜؿٌ
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ٌٸ»ٚعٓسٖا ّهٔ ايكٍٛ ٗ تعطٜـ ايعسٍ:  ٜٚهٕٛ  ،(3)«َٛنع٘ ؾ٤ٞٺ ايعسٍ ٚنع ن

ِٸ ٚتاض٠ّ ;ٖصا ٖٛ تعطٜـ ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ ايٓٛط إٍ ايتٛاؾكات ٚإعطٝات اييت  أخط٣ ٜت

ِٸتٓبجل َٔ قٴًِ طت إط٬م عٓٛإ ايعسٍ عًٝٗا، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ عبٻ ب ٖصٙ ايتٛاؾكات، ٜٚت

 ٛدسإ.عٓ٘ باي

 

 ــــــ تٓاغِ ايعدٍ ايتٛافكٞ َع ٚضع ايػ٤ٞ يف َٛضع٘

ٜٴ ِٸٚعًٝ٘ عٓسَا  تعطٜـ ايعسٍ بٛنع ايؿ٤ٞ ٗ  كاٍ: ٗ ايعسٍ ايتٛاؾكٞ ٫ ٜت

ؾؿٞ ايعسٍ ايتٛاؾكٞ  َٛنع٘ ٜهٕٛ شيو ْاٚطّا إٍ شيو إٛنع ايؿًػؿٞ ايجابت، ٚإ٫ٓ

ٕٛ ٚايعسٍ ايٛدساْٞ ٖٓاى ٚنعٷ ٝٵسٳ .ؿ٤ٞ ٗ َٛنعَ٘ٔ ا٭ما٤ ـ يً ـ بٓش إٔ ٖصا إٛنع  بٳ

ايٛدسإ، ٚيصيو ٫ ّهٔ شنط ٖصا ايتعطٜـ ٖٓا. إٕ َا شنطْا ٖٛ  ٙزٖٛ ايصٟ وسِّ

 َعٌٓٝ أٚ قػٌُ َٔ أقػاّ ايعسٍ.

 

 ــــــ ايعداي١ ايػسع١ٝ

ٛٙ ٗ ِيٌ ايؿطع يٲز٤٫ بسٳيًعساي١ أٜهّا، ٚشيو سٝح ٜتسخٻ ثايحٷ ٖٚٓاى َع٢ٓٶ

ٌ ايؿطع ٗ تعطٜـ ايعسٍ إِا ٜهٕٛ َكب٫ّٛ إشا ١ٜ َا ٖٓايو إٔ تسخټتعطٜـ ايعسٍ، غا

ٚٸ ٍ أٚ َٔ ايتعطٜـ ايجاْٞ، ٖٚصا ٖٛ َٛنع اـ٬ف ٚايٓعاع. ٗ اقرتب َٔ ايتعطٜـ ا٭

ٌٕ ٔٵا٭عاخ ايػابك١ مل أبِّ  سٸعٳٚٗ اؿكٝك١ إٕ ٖصا ايبشح ٜٴ .زقٝل ٖصٙ إػأي١ بؿه

ٌ ايؿاضع َٔ ايعسٍ ايؿًػؿٞ )ايتعطٜـ ِ تكطٜب تسخټتٴؾإشا أضز، تتُُّٝا يًبشح ايػابل

ٚٸ ٕ ٛعط، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ اخت٬ؾٓا مٔ إتؿطٍِّ(، َع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ ثابتّا ٫ٚ ٜتػٝٻا٭

َٳٕ بتسخټٛٚإ٪َٓ ز تًو وسِّ ٔٵٌ ايؿطع ٗ ايعسٍ ٜهُٔ ٗ إٔ ايؿًٝػٛف يٝؼ ٖٛ 

ٍٕ ٌٸإٛانع. ٚيٛ قبًٓا بصيو ٗ اؾ١ًُ ؾإْٓا ع٢ً ن ا٭ز٢ْ ـ إٔ  ْٓؿٞ ـ ٗ اؿسٸ سا

ِٸ  ;زٕٚ تًو إٛانعطٕٚ ِٖ ايصٜٔ وسِّٜهٕٛ ايؿ٬غؿ١ أٚ اؿكٛقٕٝٛ أٚ إؿٚه نٞ ٜت

ٔ عًٝ٘ تِٓٛٝ ا٭ؾعاٍ ٚايػًٛنٝات ٚايكٛاٌْ ٗ ن٥ٛٗا، بٌ ايؿطع ٖٛ ايصٟ ٜتعٝٻ

 اضع ـ ٗ اؿسٸؼسٜسٖا; ٭ٕ ايؿاضع ٖٛ ايعامل ظُٝع اؿكا٥ل ٚايٛاقعٝات، أٚ إٔ ايؿ

ز ايهجري َٔ إٛاضز، ٚإْ٘ هب ضعا١ٜ تًو اؿكا٥ل اـاؾ١ٝ ٗ ا٭ز٢ْ ـ ٖٛ ايصٟ وسِّ
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إٍ ايؿاضع، ْٚطدع إٍ  ا٫تع١ًُٝ ايتكٌٓ ٚايتؿطٜع. ٚيصيو ؾإْٓا ْطدع ٗ بعض اجمل

َٳ ايؿًٝػٛف أٜهّا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٜٛدس ٖٓاى اخت٬فٷ ٜكٍٛ:  ٔٵٗ ايكطا٤ات; ؾٗٓاى 

ايطدٛع إٍ ايؿاضع بايهاٌَ ٗ تؿدٝل إٛانع ايٛاقع١ٝ ٗ ايػًٛنٝات،  هب

ٚٵضٚإيػا٤  ايؿًٝػٛف بإطٸ٠، ؾًٝؼ َٔ ؾإٔ ايؿًٝػٛف إٔ ٜٴكسض أسهاَّا ٗ ٖصا  زٳ

ٌ اهلل يًتؿدٝل ٗ بعض إٛانع. ؾًٛ ٚقس ٜكٍٛ آخط بايتبعٝض، ٜٚطتهٞ تسخټ; ايؿإٔ

ٚٸ ضندٓا يؿطٜع١ ايعسٍ، ٚاعتربْاٙ قطٜبّا  ٍ، غٛف ْهٕٛ أَاّ ٖصٙ اؿاي١.َٔ إع٢ٓ ا٭

 

 ــــــ ْطب١ ايعداي١ ايػسع١ٝ إىل ايعداي١ ايفًطف١ٝ ٚايعداي١ ايتٛافك١ٝ

إٕ َا شنطْاٙ آْؿّا ٫ ضب٘ ي٘ باخت٬ف ايكطا٤ات ايساخ١ًٝ، ٚإِا شنطْا ؾٝ٘ 

ايصٟ ٜعترب  ،ِ إع٢ٓ ايؿطعٞ إٍ إع٢ٓ ايجاْٞز ْكط١ ا٫ستهاى. ٚأَا إشا أضدعتٴفطٸ

ٝٸ ّاايعسٍ أَط ؾايٓتٝذ١ ٖٞ تكٝٝس ا٭سهاّ اييت تٓبجل َٔ قًب ايٛدسإ، بإٔ  ّا،ٚدساْ

ّٸكاٍ: إٕ ايعسٍ ٖٛ ايصٟ ٜٴشسِّٜٴ أخط٣: إٕ ايعسٍ ٜٛيس َٔ ضسِ  . ٚبعباض٠ٺزٙ ايٛدسإ ايعا

ٔٵ ُا تعاضض هب ع٢ً ايسٚاّ ضعا١ٜ اؿسٚز ايؿطع١ٝ، َع٢ٓ أْ٘ نًٓ ايتٛاؾكات، ٚيه

ِٷ ٞٸ سه ّٸ ٚدساْ ِٕ عا : أزمٸ ؾطعٞ عٓسٖا ٫ ػب َطاعا٠ شيو ايعسٍ. ٚبعباض٠ٺ َع سه

ـ ّهٔ ي٘  ٞعط عٓ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ با٫ضتهاظ إتؿطِّإٕ ايٛدسإ ايؿطعٞ ـ ايصٟ ْعبِّ

ِْٗ إإٔ ٜهٕٛ َكسضّا قاؿّا يتعٌٝ َؿّٗٛ ايعسٍ َعٓاٙ ايعكطٟ )ايتٛاؾكٞ(; إش 

ز ايعسٍ، ٚإٕ ع وسٍِّ ايٛدسإ ؾٗصا ٜعين إٔ ٚدسإ إتؿطِّشاٍ إإْ٘ ٜٴ :عٓسَا ٜكٛيٕٛ

ٔٵإتؿطِّ  سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى تعاضضٷ ع ٜٓشاظ عٓس ايتعاضض إٍ ايؿطع زا٥ُّا، ٚيه

ّٸؾإٕ ايٝٓبٛع إتسٚؾ سٸ ّٓا يصيو ايعسٍ، ٚغٛف ٜٴعٹغٛف ٜهٕٛ َبِّ ل يًٛدسإ ايعا

 ا٭ضن١ٝ يتعطٜـ ٚبٝإ َكازٜل ايعسٍ.

ْا ٗ ا٭عاخ ايػابك١: إٕ ايٛقا٥ع اييت ناْت ؼسخ ٗ قسض نُا شنطٚ

: إٕ أزمٸ . ٚبعباض٠ٺّاَٚتٛاؾك ّااٱغ٬ّ تجبت إٔ ايتعطٜـ ايؿطعٞ يًعسٍ نإ قطٜب

ا٫ؾرتاض ٜكّٛ ع٢ً إٔ ٖصا ايتعطٜـ ايؿطعٞ ٖٛ ايصٟ ٜبًٛض ايتعطٜـ ايؿًػؿٞ أٚ إساي١ 

ّٸ ايعسٍ إٍ ايٛدسإ، ٖٚصا أَطٷ ٓا عٓسٖا ٝٵاٍ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ أيَكبطبٝع١ اؿ ٖا

ٌٸ :إٍ َا قبٌ اٱغ٬ّ، ٚقًٓا ْٛط٠ّ تٛاؾل; إش مل  َا نإ وسخ آْصاى َا ٖٛ إ٫ٓ إٕ ن
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ٌٸ ٜهٔ ٖٓاى َٔ ٚدٛزٺ َا نإ ٖٛ ايتٛاؾكات اييت ناْت  يًؿًػؿ١ ٚايعًِ، ٚن

ِٸٚإٕ ٖصٙ ايتٛاؾكات ٖٞ اييت ناْت ؼسِّ. تتبًٛض ٬ّ ٚخاطب دا٤ اٱغ ز َػاض ايعسٍ. ث

ٕٻ ﴿قا٬ّ٥:  ،كـ بٗصٙ اـكٛق١ٝ ـٖصا اجملتُع ـ ايصٟ نإ ٜتٻ ٍٔ اهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  

ٕٔٚٳأٱ هض َٔ شيو إٔ ا٬ٕى بايٓػب١ إٍ ايؿاضع ٗ َٛضز ايعسٍ (. ؾٝتٻ90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

ٕعٜس َٔ نإ ع٢ً ايؿاضع إٔ ٜبصٍ ا ٖٛ شيو ايتٛاؾل ٚايٛدسإ، ٚيٝؼ ؾ٦ّٝا آخط، ٚإ٫ٓ

 أخط٣: نإ عًٝ٘ ٗ نٞ ٜٓكٌ إٍ اجملتُع َؿَٗٛ٘ إٓؿٛز َٔ ايعسٍ. ٚبعباض٠ٺ ;اؾٗس

ٔ بعض إعاٜري ٚايؿطنٝات ايؿًػؿ١ٝ يطعا١ٜ ايعسٍ. إٕ ٖصا َا ٚضا٤ ايعسٍ إٔ ٜٴبِّ

ّٸ َٸ١ ع٢ً َا ْسٻ ٌ قط١ّٜٓزٕٚ بٝإ إعٝاض ٜؿٚه ايه٬ّ ايعا  عٝ٘.ٖا

 ٗ َِٜٸ ٜعُس ايكطإٓ ايهط ١ٝ، ٚتهٕٛ ١ ٚنًٓبعض ا٭سٝإ ع٢ً بٝإ أَٛض عا

ُٸ ُٸ ١ ايٓيبٸَٗ ٝٸأٚ ا٭٥ اتٗا. ؾإشا نإ ا٭َط نصيو ٫ ٜهٕٛ َا ١ بٝإ َكازٜكٗا ٚدع٥

َٸّا، سٝح قًتٴ ٔ اـطٛٙ ايعطٜه١ ِ: إٕ ايؿاضع إِا ٜبِّاؾرتنتُٛٙ ٗ عجهِ تا

َٸ ِٸٚايعا ّٸططس٘ ٚؼسٜسٙ بٛاغط١ ايٛدسإ  ١، ٚإٕ ايعسٍ ٜت  يس٣ ايٓاؽ. ايعا

 

 ــــــ بٝإ اخلطٛط ايعسٜط١ يف ايكسإٓ بػإٔ ايعداي١

  أدٌ، إٕ َٓٗر ايكطإٓ ع٢ً ايسٚاّ أٚ ٗ ايهجري َٔ إٛاضز نإ ٜكّٛ ع٢ً

ا٭نطّ. نُا  ١ٝ، ٜٚرتى تؿكٌٝ اٯٜات ٚايتعايِٝ ايكطآ١ْٝ إٍ ايٓيبٸبٝإ ا٭َٛض ايهًٓ

ٝات ٚبٝإ نإ ٜعٌُ ع٢ً تؿكٌٝ ٚبػ٘ ايهًٓ إٔ ايٛاقع١ٝ ايتاضى١ٝ تجبت إٔ ايٓيبٸ

َٔ ٖصٙ  ْػتؿٝسطّا يًكطإٓ. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ يٓا إٔ اؾع٥ٝات بٛقؿ٘ ؾاضسّا َٚؿػِّ

ع٢ً ايعسٍ ايٛدساْٞ أٚ ايعسٍ  ٝات ايكطآ١ْٝ ٗ َٛضز ايعسٍ، ٚيٛ بٛقؿٗا قط١ّٜٓايهًٓ

 ايتٛاؾكٞ.

ٚٸٚأض٣ إٔ اؾٛاب عٔ ٖصٙ إػأي١ ٜهُٔ  ٓا إٔ ْؿكٌ َػأي١ ايعسٍ ٗ إٔ عًٝ ٫ّأ

َطتب٘ ظُٝع ا٭بعاز  ٝات ا٭خط٣ ٗ ايكطإٓ; بًشاٚ إٔ ايعسٍ أَطٷعٔ َٛاضز ايهًٓ

ٌٕ عُٝل. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ  ٚايعٚاٜا ا٫دتُاع١ٝ إطتبط١ باجملتُع ٚأبعازٙ ٚظٚاٜاٙ بؿه

 اُاٱغ٬ّ ٚايكطإٓ ـ َٔ سٝح ا٫ٖتُاّ ايهبري ايصٟ ٜبسٜاْ٘ ػاٙ اهلسا١ٜ ـ ٫ ّهٓٗ

ٞ ١ٝ ٚاـطٛٙ ايعطٜه١ ؾك٘. ٚإِا ايبٝإ ايهًٓا٫نتؿا٤ ٖٓا ببٝإ ا٭َٛض ايهًٓ
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: إْٓا عٓسَا ْٓٛط إٍ ايكايب ٚاٱطاض ايبٝاْٞ ٚثاّْٝاعِٛٝ دسّا.  يًكطإٓ ايهطِٜ ٖٓا أَطٷ

ٕٻ ﴿سٝح ٜكٍٛ:  ،يًكطإٓ ايهطِٜ ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ (، ؾإٕ ٖصا ٫ ٜعين 90)ايٓشٌ:  ﴾ 

أَط بإدطا٤ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬. نُا إٔ ٖٓاى هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َا ٜٴؿب٘ ٖصا أْ٘ ٜ

ٌ ٗ َكازٜل اٱسػإ. ٚقاٍ اهلل تعاٍ زٕٚ إٔ ٜؿكِّ ،اٱطاض ٗ َٛضز اٱسػإ يًٛايسٜٔ

ٛٳ٣﴿أخط٣:  ٗ آ١ٜٺ ٛٳ َأِقطٳبٴ يٹًتٻِك ٖٴ ِٸ ايبشح عٔ ا٭قطب١ٝ 8)إا٥س٠:  ﴾اعٵسٹُيٛا  (. عٓسَا ٜت

 سٝح ّهٔ يٲْػإ إٔ ٜصٖب إٍ خٝاضاتٺ ،ٓاى ع٢ً ايسٚاّ عسٸ٠ خٝاضاتٜهٕٛ ٖ

ٕٸ ٗ َكاّ ا٫ختٝاض ٚا٫ْتداب. ٚعٓسٖا ٜكٍٛ: إشا نٓتِ  اٱْػإ ٚاقعٷ أخط٣. ٚنأ

تطٜسٕٚ ايٛقٍٛ إٍ ايتك٣ٛ ؾعًٝهِ إٔ تعسيٛا; ٭ٕ أدٛا٤ ايعسٍ أقطب إٍ ايتك٣ٛ. 

ٕٸ  ٕ.ٖٓاى ْٛعّا َٔ ايتؿٜٛض ٗ ٖصا ايؿأ ٚنأ

  َؿّٗٛ ايتك٣ٛ ٖٛ ا٭ٚغع أّ ايعساي١؟ ؾع٢ً ايطغِ َٔ إٔ يًتك٣ٛ َؿَّٗٛا ٌٖ

 طت ايتك٣ٛ يٓا.أٚغع َٔ ايعساي١ ْط٣ إٔ ايطٚاٜات قس ؾػٻ

 َٳ  ايطٚاٜات بايتك٣ٛ أٜهّا. تٵطٳنُا أ

  ٔٷ»نُا ٗ تٛقٝـ ايتك٣ٛ بأْٗا  .(4)«سكٌ سك

 

 ــــــ األَس بايعداي١ َٔ أدٌ ايٛصٍٛ إىل ايتك٣ٛ

 ٌّ ٢ كاٍ: ٫ تطتهبٛا إعاقٞ ستٸ. َٔ إُهٔ إٔ ٜٴإٕ ٖصا ايه٬ّ إضؾاز

ٝٵسٳ ؟ؼاؾٛٛا ع٢ً ايتك٣ٛ، أٚ َا ٖٞ ططم ايٛقٍٛ إٍ ايتك٣ٛ ٚانض  إٔ ايتك٣ٛ أَطٷ بٳ

ل بكٛي٘ تعاٍ: َا ٜتعًٖ زْٝا. ٗ ٖٚٞ تؿتٌُ ع٢ً سسٚزٺ ،َٔ ايٓاس١ٝ إؿ١َٝٛٗ ٚإع١ٜٛٓ

ٛٳ َأِق﴿ ٖٴ ٛٳ٣اعٵسٹُيٛا  ٕٸ ﴾طٳبٴ يٹًتٻِك ٞٸ نأ ٚٸ اٱغ٬ّ ٜعترب ايتك٣ٛ ٖٞ ا٬ٕى ا٭قً يٞ، ٚا٭

ٜٚػع٢ إٍ بٝإ اٯ١ٜ أٚ ايؿها٤ ايكطٜب َٓٗا، ٚيصيو ٜأَط بايعسٍ. نُا إٔ ا٭َط 

٘ٷ ٓٳا أٱ﴿بصيو أٜهّا:  باٱسػإ إٍ ايٛايسٜٔ ؾبٝ ٝٵ ٚٳقٻ ٘ٹ سٴػٵٓٚٳ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٕٳ بٹ  ﴾ّاْٵػٳا

 (.8)ايعٓهبٛت: 

 

 ــــــ ٜٛب زٚاٜات ايعدٍتب

ل بانط٬ع ايطٚاٜات ببٝإ اؾع٥ٝات ؾٝذب ايكٍٛ: إٕ ايطٚاٜات َا ٜتعًٖ ٚأَا ٗ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ّٕ نُا لس اٱؾاض٠ إٍ شيو ٗ  ،َا عُس إٍ بٝإ َع٢ٓ ايعسٍ :ؾُٓٗا ;ع٢ً عسٸ٠ أقػا

ٞٸ ٞٸَا ٜتعًٖ ٚٗ; ×بٔ أبٞ طايب ن٬ّ اٱَاّ عً  ل بايطٚاٜات إأثٛض٠ عٔ اٱَاّ عً

ؾكس  ؟هب إٔ ْط٣: ٌٖ إطاز َٔ ايعسٍ ؾٝٗا ٖٛ ايعسٍ ايؿًػؿٞ أّ ايعسٍ غري ايؿًػؿٞ

ل ٚتؿدٝل ٕ ؼٗكإٚدساْٞ، أٟ  . ٚاٱْكاف أَطٷ(5)«ايعسٍ اٱْكاف»ٟٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ: ضٴ

َٛاضز اٱْكاف وكٌ بايٛدسإ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ أْٛاع اٱْكاف ؽتًـ باخت٬ف 

 ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘.

 

 ــــــ ٛط ايكسإٓ ايعسٜط١ يف ايكسإٓ ايهسِٜخط

ٞ إصنٛض ٗ ايكطإٓ بأسس ؾهًٌ: ّهٔ يًسٜٔ إٔ ٜتعاط٢ َع ايعسٍ ايهًٓ

ٚٸ  إٔ ٜعٌُ ع٢ً ؼسٜس َؿّٗٛ ايعسٍ. ٚيٝؼ يسٜٓا ٗ ٖصا ايؿإٔ ؾ٤ٞٷ :ٍايؿهٌ ا٭

ٞٸ  :ٚايؿهٌ ايجاْٞ. «ايعسٍ اٱْكاف»اٯْؿ١:  ×بٔ أبٞ طايب غ٣ٛ ن١ًُ اٱَاّ عً

إٔ ٜهع ايسٜٔ ٜسٙ ع٢ً إكازٜل، ٚإٔ ّٮ ايؿها٤ات إطتبط١ بايعسٍ بايهجري َٔ 

آخط. َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜكّٛ اؾرتاض ايؿاضع ٗ ٖصٙ  ٢ ٫ ٜبك٢ ؾ٤ٞٷا٭سهاّ، ستٸ

 ١.١ ٚسكٝكٝٸاؿاي١ ع٢ً ٚدٛز َعاٜري ٚاقعٝٸ

 

 ــــــ عدّ إْهاز ايػازع يًعداي١ ايتٛافك١ٝ

٫يتؿات إٍ ايسضاغ١ ايتاضى١ٝ ٕا قبٌ ٚبعس اٱغ٬ّ ٫ ْعجط ايصٟ أضٜس قٛي٘: إْ٘ با

ٌٕ ٚانض ع٢ً إٔ ايؿاضع مل ّٓض ٖصا ايتؿٜٛض إٍ ايٛدسإ، أٚ أْ٘ قس أْهط  ع٢ً زيٝ

ٌٕ ع٢ً خ٬ؾ٘، َٚٔ  قا١ُْ٥ ١ُقاطع، بٌ ا٭زٓي إَها١ْٝ إساي١ ايعسٍ إٍ ايٛدسإ بؿه

انتؿا٤ ايكطإٓ ايهطِٜ بصنط  :َٚٓٗا ;ن١ٝ اييت ٚٗط اٱغ٬ّ ع٢ً أغاغٗاا٭ض :بٝٓٗا

َٸ ُٸ تٵايطٚاٜات اييت أخصٳ :َٚٔ بٝٓٗا ;١١ٝ ٚايهًٓا٭َٛض ايعا ١ ايؿطح ع٢ً عاتكٗا َٗ

ٚايتؿػري. ٚعًٝ٘ ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايكطا٥ٔ ٚاؿكا٥ل ايتاضى١ٝ إٔ عًٝٓا عسّ ْؿٞ 

ٝٸتٛاؾكٝٸ  ١ إساي١ ايعسٍ إٍ ايٛدسإ.١ ٚإَهاْ

 

 ــــــ ١ ع٢ً إَطا١ٝ٥ ايعداي١ ايتٛافك١ٝباإلغهاالت املرتتِّ

  أسهاّ 80يٛ اؾرتنٓا ضقع١ ايعسٍ ع٢ً ؾهٌ َػتطٌٝ وتٟٛ ع٢ً َٔ %
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ف ٚايٛدسإ إٔ طٵيًعٴ ف ٚايٛدسإ، عٓسٖا ٫ ولٸطٵ%( إٍ ايعٴ20اهلل، ٚتطى ايباقٞ )

اس١ ٌ ايؿاضع. ٜٚكّٛ اؾرتانهِ ع٢ً إٔ إػبٳٜعرتض أٚ ىايـ إػاس١ ا٠٤ًُٕٛ َٔ قٹ

ف ٚايٛدسإ ٫ تعاٍ ٚاغع١ دسّا، ٚإٔ ايؿاضع قس أَه٢ ٖصٙ ايعساي١ طٵ١ٝ يًعٴإتبٓك

ٌ بٳ% َٔ ضقع١ ايعساي١ قس متٸ ًَ٪ٖا َٔ قٹ80ايتٛاؾك١ٝ. ٚيهٓٓا ٗ ٖصٙ ايؿطن١ٝ لس إٔ 

ٕٸ ١ٺيًٓاؽ إٔ ٜكعٛا ٗ َؿٓك زٵٔطايؿاضع، ٚإْ٘ مل ٜٴ اهلل  بايٓػب١ إٍ إٛاضز ا٭خط٣. ٚنأ

ٝٻَا ٜتعًٖ ٗ ٜكٍٛ: َكازٜكٗا أْتِ أسطاض ٗ ايطدٛع إٍ تٛاؾكاتهِ  ٓتٴل بايعساي١ اييت ب

، ٚإِا ٢ َٓٗا. ٖٚصا ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ ٜعين إٔ تٛاؾكاتهِ عازي١ْبايٓػب١ إٍ َا تبٓك

%(، ٚأْتِ أسطاض 80َع٢ٓ إٔ َا ْطاٙ ٫ظَّا َٔ أدٌ ؼكٝل ايعساي١ ٖٛ ٖصا إكساض )

عًٝ٘ يٝؼ َٔ ايٛانض ٖٓا إٔ ايؿاضع قس أَه٢ تٛاؾل ايٓاؽ ٗ ايباقٞ ؾُٝا تبك٢. ٚ

َكاقس ايؿاضع  أْ٘ ٫ ٜهطٸ ٢ إشا نإ إكساض ايباقٞ ٚإّا إ٫ُٓا ستٸبٳ%( أٜهّا; بٌ ضٴ20)

 %(.80بعس تعٌٝ َكازٜل ايعساي١ ٗ َكساض ايـ )

 

 ــــــ اتطاع َٓطك١ ايعداي١ ايتفٜٛط١ٝ َٔ قبٌ ايػازع

 نٝٸك١ يًػا١ٜ. يٝؼ ايه٬ّ ٖٓا ؾُٝا  هلصا ايه٬ّ غٓهٕٛ أَاّ َٓطك١ٺ طبكّا

ٚايصٟ  .%، ٚإِا ايه٬ّ ٗ تعطٜـ ايعساي30١% أٚ 20إشا نإ إكساض ايباقٞ ٜبًؼ 

ْطٜس ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٖٛ إٔ ايؿاضع ٌٖ اؾرتض ايتعطٜـ ايؿًػؿٞ أّ ايتعطٜـ ايٛدساْٞ 

ٜؿتٌُ ع٢ً  %( إٔ ٜٓؿتض بابٷ20ٞ )اض إتبٓك٢ ٗ ٖصا إكسُا أَهٔ ستٸبٳيًعساي١؟ ٚضٴ

ايهجري َٔ إكازٜل َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ. نُا إٔ ايبشح ٖٓا ٫ ٜسٚض سٍٛ َا١ٖٝ 

ٔٵ ُا نإ أسس إكازٜل إعاقط٠ ايهرب٣ َٔ بٌ تًو ايـ بٳضٴ ايعساي١ اٱغ١َٝ٬، ٚيه

 ُا أَهٓٗا إٔ تؿتض بابّا ٚاغعّا ٗ ٖصا اجملاٍ.بٳ%(، ٚضٴ20)

 ٌٕتكٛيٕٛ: إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ قس ؼسٻ ِ شيو زي٬ّٝ ٞ، ٚاعتربتٴنًٓ خ بؿه

ٚٵضع٢ً تؿٜٛض ايعساي١. ٚمٔ ْػأٍ ب ٌْٕا: نٝـ ؼسٻسٳ َع أْ٘  ،ٞنًٓ خ ايكطإٓ بؿه

 َٚٮ ؾها٤ ايعساي١ بإكازٜل؟ ،دا٤ بايهجري َٔ ٖصٙ ا٭سهاّ

 ٌُٚأسس إٕ ْٝع ٖصٙ ا٭سهاّ اييت َٮت ؾها٤ إكازٜل ع٢ً قػ ،

ايكػٌُ ٖٛ ايصٟ َٮ ْٝع ايؿها٤ ٚمل ٜرتى ؾ٦ّٝا. عٓسٖا ٜهٕٛ ن٬َهِ 
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 قشٝشّا.

 أٚ أْ٘ تطى ٖاَؿّا قػريّا؟ 

 شيو زي٬ّٝ. سٸيٛ أبك٢ ٖاَؿّا قػريّا ٫ ٜٴعٳ 

 ٕاشا ٫ ٜهٕٛ زي٬ّٝ؟ ؾؿٞ ايهجري َٔ إٛاضز ٜهٕٛ ا٤ٌٕ ايػايب زي٬ّٝ ،

ِٸ تؿستٸ طٜعٗا ٗ اجملتُعات اي٬ز١ٜٝٓ، ؾًٝؼ ا٭َط بإٔ ّٮ ٢ ٗ ايكٛاٌْ اييت ٜت

 إْ٘ ٜؿٞ باؿاد١. :كاٍٜٴ ايكإْٛ ْٝع ايٛقا٥ع. ؾعٓسَا تهٕٛ ا٫غتذاب١ غايب١ّ

 

ُّ  ــــــ ف١ٝ يف ايعداي١ ايتفٜٛط١ٝٝ١ٝ ٚايهايعالق١ بني ايه

 غٝشسخ سٝٓٗا ؼسٛ ناٌَ، ؾشٝح ٫ ٜبك٢ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ يٛ سسخ ٤ٌَٷ 

نبري. ٜأتٞ بعس شيو  ا ٖٓايو إٔ ايصٟ ْطٜس قٛي٘ ٖٛ أْ٘ مل وسخ ٤ٌَٷنبري، غا١ٜ َ

ٟٸ عحٷ ِٸ٤ٌَ ايؿطاؽ أّ ٫؟ ٚإسٻ ٖٚٛ: ٌٖ متٸ ،قػطٚ  ع٢ ٗ ايٛقت ايطأٖ ٖٛ أْ٘ مل ٜت

ٌٕ ٞ عًٝهِ إٔ ٫ تٓٛطٚا عّا قػريّا. ٚٗ إكساض إتبٓكناٌَ، ٚإِا أبك٢ سِّ ا٤ٌٕ بؿه

ُٸ ُٸإٍ ايه ٖٞ ا٬ٕى، إِا ا٬ٕى ٖٛ ايهٝؿ١ٝ ٗ أسهاّ ٖصا  سٸعٳ٫ تٴ١ٝ ١ٝ، ؾايه

ٌٸ. ع ٚاهلاَـ ايكػرياؿِّ ساٍ ؾإٕ ايؿاضع ٗ ٖصا إعرتى ٜكـ بٌ ايط١ٜ٩  ٚع٢ً ن

ٔٵ .ٚقس اختاض ايط١ٜ٩ ايٛدسا١ْٝ .ايؿًػؿ١ٝ ٚايط١ٜ٩ ايٛدسا١ْٝ ٌٖ َٮ ْٝع ايؿها٤؟  ٚيه

ٌٸ ٖصا خاضزٷ  ب إثبات٘.ه عا٤ٷعجٓا، ٖٚٛ ازٸ عٔ ق

 

 ــــــ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ َكابٌنال١َٝ يف  غب١ٌٗ

 ًٚإٕ غبب اؿاد١ إٍ ا٭ْبٝا٤ ٜعٛز إٍ إٔ  :ُٕٛ َٔ إػًٌُٜكٍٛ إته

اٱْػإ ٫ ٜعطف َكازٜل ايعساي١. ٚسٝح ٫ ٜعطف اٱْػإ َكازٜل ايعساي١ ؾإْٓا 

نٝـ  ا قبًٓا بٗصا إب٢ٓايعساي١. ؾإشٔ يٓا َكازٜل ٜبِّ إٍ ؾاضٕع غٓهٕٛ عاد١ٺ

 ّهٔ اؾُع بٌ ٖصا ا٭َط َٚا شنطُٛٙ؟

 ِٸ ٌٸ اؾُع ٖٓا ٜت ـٷ عرب ايكٍٛ: إٕ ٖٓاى ـ ع٢ً ن ؾطعٞ، سٝح  ساٍ ـ تعطٜ

 ف ايعساي١.ٕ ايؿاضع قس عطٻإ

  ٔإٕ ن٬َِٗ ٜسٚض سٍٛ إكازٜل. ؾكس قايٛا: إٕ اٱْػإ سٝح ٜعذع ع
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 إٍ ايؿاضع. اد١ٺَعطؾ١ َكازٜل ايعساي١ ؾإْ٘ ٜهٕٛ ع

 ٌٸ ٍٕ مٔ ع٢ً ن ْطتهٞ ايتعطٜـ ايؿطعٞ. إٕ ايتعطٜـ ايؿطعٞ  سا

ايٛدساْٞ ٜعين إٔ إككٛز ٖٛ ايعسٍ ايؿطعٞ ايٛدساْٞ. إٕ ايعسٍ ايؿطعٞ ايٛدساْٞ 

ٚٸبؿ٦ٌٝ، ُٖٚا:  ٌٳبٹقس َق نٞ  ;إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾاضعٷ .باؿسٚز ٌٳبٹ: قس َق٫ّأ

بإكازٜل. ؾكس عُس ايؿاضع إٍ  ٌٳبٹ: قس َقٚثاّْٝاا وتاد٘ اجملتُع. ٖٚصا َ .ٔ اؿسٚزٜبِّ

نٞ ٜتبًٛض َا  ;ٔ ْٝع إكازٜلبٝإ ايهجري َٔ إكازٜل، ٚيٝؼ َٔ اي٬ظّ إٔ ٜبِّ

ٌُ. ٖٚصإ ايعٓٛاْإ ايعطٜهإ ّهٔ إبطاظُٖا، ّٚهٔ ّ َٔ عح إتهًٚتكسٻ

 ٌُ إٔ ٜتبًٛض.يػطض إتهًٚ

ٝٵسٳبشح أض٣ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ اٱغ٬ّ قس َٮ ايؿطاؽ، ٚٗ ٖصا اي إٔ ٖٓاى  بٳ

أٚ أْ٘ قس َٮٖا  ;ؾإَا إٔ ٜهٕٛ اٱغ٬ّ قس َٮ ايؿطاؽ بإكازٜل ;ْٛعٌ َٔ ا٤ٌٕ

 ٝات.بايهًٓ

 

ّٞ  ــــــ ايعداي١ ×تعسٜف اإلَاّ عً

ٞٸ ٛټ ×ٗ عٗس اٱَاّ عً ّٸ ٍٷسسخ ؼ سٍ. قس ٚنع تعطٜؿّا يًع ×، ٚشيو أْٖ٘ا

ٞٸ أٚ أْ٘ ٗ ، هض َٓٗا أْ٘ ٗ َكاّ ايتعطٜـٜتٸ ٗ ْٗر ايب٬غ١ نًُاتٺ إٕ يٲَاّ عً

ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ نإ  .َٔ ا٭ضنإ ٚأْ٘ ٜكّٛ ع٢ً عسزٺ ،َكاّ بٝإ خكا٥ل ايعسٍ

دص َٛقؿّا َٔ ايتٝاضات ايٛا١ٕ. ٚٗ سسٚز قطا٤تٞ ّهٔ َؿاٖس٠ تعطٜؿٌ ٗ اٱَاّ ٜتٻ

 نًُات اٱَاّ.

 

 ــــــ ف ايعداي١ باإلْصافتعسٜ

ٕٻ ﴿ قٛي٘ تعاٍ: ريٖٚٛ ٗ َكاّ تؿػ ،: تعطٜـ ايعسٍ باٱْكافأسسُٖا  اهلَلٔإ

َٴطٴ بٹ ٚٳأٱٜٳِأ  ٍٔ ٕٔاِيعٳسٵ . ٚقس غبل إٔ (6)«ايعسٍ اٱْكاف»(، سٝح قاٍ: 90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

ٍٷؾاٱْكاف يٝؼ ٗ َٛضز اهلل، ؾإٕ اهلل  .بؿطٟ إٔ ٖصا اٱْكاف أَطٷ شنطتٴ ، عاز

ٔ عًٝٓا إٔ ْهٕٛ َٓكؿٌ. ٖٚصا ٜعين ايتؿٜٛض إٍ ايٛدسإ. ٖٚصا ٚمٔ ايصٜٔ ٜتعٝٻ

 ع٢.ايتعطٜـ ٜٓػذِ َع إسٻ
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 ــــــ تعسٜف ايعداي١ بٛضع ايػ٤ٞ يف َٛضع٘

ٌٸ ٘ عباض٠ْؾُهُْٛٴ ٚأَا ايتعطٜـ ايجاْٞ ٗ َٛنع٘; إش ٜكٍٛ  ؾ٤ٞٺ عٔ ٚنع ن

 : إٕ يٲَاّ ٖٓا ْٛط٠ُّا قاٍ ؾدلٷبٳ. ٚضٴ(7)«ايعسٍ ٜهع ا٭َٛض َٛانعٗا»: ×اٱَاّ

ؾًػؿ١ٝ إٍ ا٭َط. ٚاؾٛاب عٔ شيو ٖٛ إٔ يٛنع ايؿ٤ٞ ٗ َٛنع٘ َع٢ٓ ؾًػؿّٝا، 

 .ح ع٢ً ؾهٌ عحٺطٳِط٘ مل ٜٴآْصاى، ٚيهٓٸ ٕ ٚاقعٝت٘ ناْت َٛدٛز٠ّإ :ٜكاٍ ايّٝٛ

 

 ــــــ تٓاغِ ايتعسٜف ايجاْٞ َع ايعداي١ ايطبٝع١ٝ ٚايتٛافك١ٝ

ٝك١ إٔ ٖصا ايتكابٌ بٌ ايطأٌٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ قس سسخ اؿك

ٚانش١  ٜػتعٌُ بٛقؿ٘ ع١َّ٬ «ٚنع ايؿ٤ٞ ٗ َٛنع٘»٫سكّا، سٝح أخص َكطًض 

أخط٣ ؾإٕ ن٬ ايتعطٜؿٌ ايؿًػؿٞ  . َٚٔ د١ٗٺيًتعطٜـ ايؿًػؿٞ، ٖصا َٔ د١ٗٺ

ٌٸ»ٚايتٛاؾكٞ ٜؿتٌُ ع٢ً  ى ٗ ايعساي١ ايطبٝع١ٝ . إشٕ ٖٓا«ؾ٤ٞ ٗ َٛنع٘ ٚنع ن

ٛٓ ٚتطتٝبٷ ٚب١ْٝٓ ٚاقع١ْٝ ٚأَا  .فف ٜٚٴعطِّٔ عًٝ٘ إٔ ٜتعطٻِ، ٚإٕ ايؿًٝػٛف ٖٛ ايصٟ ٜتعٝٻَٓ

ٗ ايعسٍ ايتٛاؾكٞ ؾإٕ ٚدسإ ايٓاؽ ٖٛ ايصٟ ٜهع ا٭ؾٝا٤ ٗ َٛانعٗا. ٚإشا مل ْكطٸ 

ٌٸ يكٍٛ بإٔ ا٭َط َٔ ا بإٔ اٱَاّ ٗ ٖصا ايتعطٜـ نإ ْاٚطّا إٍ ايٛدساْٝات ؾ٬ أق

٘ٷ  َٚهططب. َؿتب

 

ّٞ  ــــــ َٔ ايعًِ ×َٛقف اإلَاّ عً

ل َٛقـ اٱَاّ ـ ٗ غريت٘ ايع١ًُٝ ٚايػٝاغ١ ـ َٔ ايًِٛ هب ايكٍٛ: َا ٜتعًٖ ٗ

٘ نإ ٖٓاى ٗ سهِ ّا ع٢ً ا٭غ٠ٛ ٚإػاٚا٠، ٚنأْٸس دسٸإٕ اٱَاّ نإ ٜ٪ٚن

دتٓاب٘ ٚإْهاضٙ ٫ٚ ٜٓهب، ٖٚٛ ضعا١ٜ ط ٫ ّهٔ اَٚعٝاض باضظ َٚ٪ثِّ اٱَاّ ؾاخلٷ

ٞٸ ٢ اؿطٚب ، بٌ ٚستٸا٭غ٠ٛ. إٕ ايهجري َٔ ا٫خت٬ؾات ٚاـطب اييت أيكاٖا اٱَاّ عً

اييت خانٗا، تعٛز بأْعٗا إٍ ٖصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ إٔ اٱَاّ نإ ٜكطٸ ع٢ً ا٭غ٠ٛ، 

با٫َتٝاظات  ٚنإ ٜط٣ شيو ٗ تكػِٝ بٝت إاٍ ٖٛ ايعسٍ. ٚإٕ ايصٜٔ ناْٛا ٜطايبٕٛ

َٸ  ١ ايٓاؽ.ٚإعٜس َٔ ا٭غِٗ ناْٛا ٜٓؿسٕٚ احملابا٠ ٕكًشتِٗ ع٢ً سػاب عا

 َا ٖٛ َع٢ٓ ا٭غ٠ٛ ٖٓا؟ 
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 ــــــ ايطري٠ ايع١ًُٝ يإلَاّ َساعا٠ املطاٚا٠ يف ايعدٍ

 س٣ ب٘. تٳإٕ ا٭غ٠ٛ ا٫قتكاز١ٜ تعين إػاٚا٠، ٚيٝؼ إجاٍ ٚايُٓٛشز ايصٟ ٜٴِك

ٞٸيكس نإ اٱَاّ ع َٚٔ ٖٓا نإ ٜكطٸ ع٢ً إٔ  .س ع٢ً ا٭غ٠ٛ ٚإػاٚا٠ٜ٪ٚن ×ً

ِٕ َٔ بٝت إاٍ، ٜتػا٣ٚ َع غِٗ ايعبس ايصٟ ٜكبع ٗ  وكٌ طًش١ ٚايعبري ع٢ً غٗ

ُا بٳٖاَـ اجملتُع. يكس نإ اٱَاّ ٜػع٢ إٍ ؼكٝل ٖصا إػت٣ٛ َٔ إػاٚا٠. ٚضٴ

 ٚاٱقطاض. ايهجري َٔ اؿطٚب بػبب ٖصا ايتأنٝس اْسيعت ؾطاض٠ُ

ٞٸ ٚعًٝ٘ ؾايػ٪اٍ إططٚح ٖٓا: ٌٖ ا٭غ٠ٛ أَطٷ ٕٷ َٚؿّٗٛ قطآْ ّٸ أّ ٖٛ ٚدسا ؟ عا

ٕٵٖصا َا هب عًٝٓا عجٴ ٕٷ :ِقًتٴ ٘. إ ّٸ إٕ ا٭غ٠ٛ ٚدسا عا٤ بعض ُا ٚاد٘ ٖصا ا٫زٸبٳضٴ عا

ِٗ; ٗٛا إٍ اٱَاّ ٚتٓاظيٛا عٔ سٓكٕ عسزّا َٔ ايٓاؽ تٛدٻإ :اٱؾها٫ت، َٚٔ بٝٓٗا

غُِٗٗ إٍ أٚي٦و ايصٜٔ تطنٛا اٱَاّ ٚشٖبٛا إٍ َعا١ٜٚ، ٚطًبٛا َٔ اٱَاّ إٔ  يٝعطٞ

هض َٔ بعض ا٭سازٜح إٔ آخط. نُا ٜتٸ ٜطد٧ ايعٌُ بػٝاغ١ إػا٠ٚ إٍ إؾعإض

ّٸ ٌ ٞ عٔ ا٭غ٠ٛ، ٖٚصا ٗ سسٸ شات٘ ٜؿٓهنإ ٗ ايٛاقع ٜطايب بايتدًٓ ايٛدسإ ايعا

ّٸداش إٛزي٬ّٝ ٚقط١ٜٓ ع٢ً إٔ اتٸ  .قـ بؿإٔ ا٭غ٠ٛ مل ٜٓبجل عٔ ايٛدسإ ايعا

 

ّّ  ــــــ باملطاٚا٠ قبٍٛ ايٛددإ ايعا

ّٸ ،ٚبطبٝع١ اؿاٍ هب إٔ لٝب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ  ْٚكٍٛ: إٕ ايٛدسإ ايعا

ّٸنإ ٜٴطايٹ ٚ٭ٕ فتُع َا  .ب با٭غ٠ٛ، ٚإٕ ٖصٙ ا٭غ٠ٛ ناْت تٓبجل عٔ ايٛدسإ ايعا

ٞٸ ِٸ ؾٝ٘  ٠،ايب نإ فتُعّا َكابّا باحملابابٔ أبٞ ط قبٌ عٗس اٱَاّ عً عٝح مل ٜت

ٌٸضعا١ٜ ستٸ ؾ٤ٞ ٜكّٛ ع٢ً ايطبك١ٝ  ٢ إع٢ٓ ايتٛاؾكٞ َٔ ايعسٍ، نإ ن

ٞٸ َٔ أدٌ تػٝري ٖصٙ  ٗ ؾها٤ ٖصا اجملتُع ثٛض٠ّ ٚا٫ضغتكطاط١ٝ. ٚقس أسسخ اٱَاّ عً

ّٸ ٢ ٖصٙ ايؿان١ً. نإ ٜبشح عٔ ا٭غ٠ٛ، ٜٚط٣ ايعسٍ عً ايٛنع١ٝ. إٕ ايٛدسإ ايعا

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ن٬ّ ايصٜٔ ناْٛا ٜكرتسٕٛ ٜٚطايبٕٛ بإعطا٤ أغِٗ أنجط مل 

ّٸ ، ٚإِا ناْٛا ٬ٜسٕٛٛ َكًش١ ايسٚي١. ٚع٢ً ٖصا ٜهٔ َٓبجكّا َٔ ايٛدسإ ايعا

ناْت تتبًٛض  ،َعا١ٜٚ ٚغريٙ :َٔ أَجاٍ ،ا٭غاؽ ؾإٕ َٛاقـ اٱَاّ ٗ َٛاد١ٗ ايٛإٌ

ى ع٢ً خ٬ف ٖصا إػاض أغاؽ َعٝاض ا٭غ٠ٛ; ٭ْ٘ نإ ٜط٣ ٗ ايتشطټ ٗ ايػايب ع٢ً
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ٕ سهِ اهلل ٖٛ ايعسٍ، ٚايعسٍ ٖٛ َا ٜؿُٗ٘ اجملتُع ٜٚطٜسٙ أؿهِ اهلل، ٚ كايؿ١ّ

 ٢ اجملتُع إعاقط إٍ اعتباض ا٭غ٠ٛ ٖٞ ايعسٍ.ُا شٖب ستٸبٳٜٚطايب ب٘. ٚضٴ

 

 ــــــ ايعدٍ ال ٜعين املطاٚا٠ دا٥ًُا

ٝٸ إ٫ٓ ـ ضغِ تأنٝسٙ ايؿسٜس ع٢ً ا٭غ٠ٛ ـ مل ٜهٔ ٜطاعٞ  ×ّاإٔ اٱَاّ عً

إػاٚا٠ ٗ بعض إٛاضز; ؾهإ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٜأَط بإعطا٤ ايكانٞ َٔ إاٍ َا 

هض إٔ ا٭غ٠ٛ ايها١ًَ يٝػت ٖٞ ا٬ٕى زا٥ُّا. ٜػٓٝ٘ عٔ قبٍٛ ايطؾ٠ٛ. َٚٔ ٖٓا ٜتٸ

ٞٸٚأض٣ أْ٘ ٫ ّهٔ اؿكٍٛ َٔ أسساخ عكط ا ٟٸ ؾاٖسٺ ٱَاّ عً  ×ٜجبت أْ٘ ع٢ً أ

بٌ ا٫ستُاٍ ايطادض  ،نإ ٜطٜس بًٛض٠ ايعساي١ ايؿطع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً إؿّٗٛ ايؿًػؿٞ

ٝٸ نإ ٜٓؿس ؼكٝل ايعساي١ ايؿطع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتٛاؾل. ٚايسيٌٝ  ×ّاٖٛ إٔ اٱَاّ عً

ٞٸ ٍ تعاقب سهاّ إ إٍ َايو ا٭ؾرت إؾاض٠ّ ×ع٢ً شيو أْٓا لس ٗ عٗس اٱَاّ عً

خ عٔ إكطٌٜ ايصٜٔ مل ٜهْٛٛا ، ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ نإ ٜتشسٻ(8)ض ٚايعسٍٛٵاَؾ

ٚٵضَػًٌُ بأْعِٗ. ٖٚصا ب ع٢ً ٚدسا١ْٝ اٱَاّ ٗ تعٌٝ َعٝاض ايًِٛ  ٌ قط١ّٜٓٙ ٜؿٚهسٳ

باٱناؾ١ إٍ اؾتُاهلا ع٢ً ايٛد٘ ايؿطعٞ، ناْت تؿتٌُ  ،ٚايعسٍ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعساي١

٢ ٗ اجملتُعات غري إػ١ًُ، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ؾ١ٝ ؼسخ ستٸطٵعٴ ع٢ً ٚاقع١ٝٺنصيو 

سّا باؿسٚز َؿه١ً ايعساي١ ٖٓا تهُٔ ٗ إٔ ٚدساِْٗ نإ َٓؿًتّا، ٚمل ٜهٔ َتكِّ

 ايؿطع١ٝ.

 

 ــــــ ع١ع١ ٚغري املتػسِّف١ٝ املتػسِّايفسم بني ايعداي١ ايُعِس

ٞٸٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْٓا ِتًو ٗ عٗس  ٙ إٍ َايو ا٭ؾرت سٌ ٫ٓٚ ×اٱَاّ عً

ٚٸْٗا تجبت إزاَػ١، سٝح  ع٢ً َكط ٚثٝك١ّ ل باجملتُع َا ٜتعًٖ : إٔ ؾطن١ٝ اٱَاّ ٫ّٗأ

; ٭ْ٘ ٜتشسٸخ ٗ إكطٟ ـ شٟ ا٭غًب١ٝ غري إػ١ًُ ٗ سٝٓٗا ـ إٔ ايعساي١ ناْت َٛدٛز٠ّ

إٍ ايٛدسإ أٜهّا، سٝح قاٍ: إشا  اٱساي١: ٚثاّْٝا; ٖصا ايعٗس عٔ َػأي١ ايًِٛ ٚايعسٍ

 ضأ٣ ايٓاؽ ؾ٦ّٝا َا سػّٓا ؾاضدع إٍ شيو ايؿ٤ٞ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ض١ٜ٩ اٱَاّ ناْت ض١ّٜ٩

إٍ ا٬ٕنات ٚإعاٜري ايؿًػؿ١ٝ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ ٚا٭ضغط١ٝ  ْٛط٠ّتٛاؾك١ٝ، ٚمل تهٔ 
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 ت ايؿاضع ؾك٘.٬احملسٸز٠. إٕ ايكط١ٜٓ ايٛسٝس٠ إٓػذ١ُ َع ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ ٖٞ تسخټ

 

 ــــــ االتٌ ايػازع يف مجٝع اجملَٓػأ تدخُّ

ُت ١ ب٘. َٚٔ بٌ تًو ا٭عاخ: ٌٖ خٝٻ٬ت ايؿاضع أعاث٘ اـاقٸتسخټ اٍإٕ جمل

٢ أنش٢ اٯٕ بإَهآْا ؾِٗ َع٢ٓ ٤ٌَ آضا٤ َا بعس عكط إعكٌَٛ ع٢ً ايتاضٜذ، ستٸ

ٛټبٳَػاسات ايعساي١ َٔ قٹ ايباقط  ٌ عكط اٱَاٍَ ٌٗ ايؿاضع؟ ٌٖ سسخ ؼ

ٛټ’ايكازمٚ يًهجري َٔ ا٭خطا٤ ٗ  ٌ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ـ َٓؿّأٍ ٜٴؿٚه؟ ٖٚصا ايتش

ُٸ ا٭خباض َٚػأي١ ايعساي١. ٚٗ اؿكٝك١ ٖٓاى ْكٛمٷ تجبت  ^١ ا٭طٗاضَأثٛض٠ عٔ ا٭٥

 ’ٕ اٱَاٌَ ايباقط ٚايكازمأ، ٚ(9)٢ أضف اـسفإٔ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ تؿٌُ ستٸ

  ايؿطاغات ٗ شيو ايعكط. قس َٰ

 

ٌّ ًاَع٢ٓ إٔ يًػازع سهُ  ــــــ غ٤ٞ يف ن

ٌٕ ^َأثٛض٠ عٔ أٌٖ ايبٝت ٖٓاى ١ًْْ قشٝض، َٚؿاز ٖصٙ  هب ؼًًٝٗا بؿه

ٌٸ ـٺ اؾ١ًُ ٖٛ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ وتٟٛ ع٢ً بٝإ ن زقٝل  ؾ٤ٞ. ٚهب تكسِٜ تعطٜ

ـٷ ٛټ .زقٝل ٗ ٖصا ايؿإٔ هلصا ايه٬ّ; إش يٝؼ يسٜٓا تعطٜ  ّاؾبٝٗ ضْا ؾ٦ّٝاٜٚػسٚ تك

أٚ ٖٛ ْٛع َٔ ا٭خباض١ٜ ا٭قٛي١ٝ. يكس نإ ٖصإ اٱَاَإ ٗ َكاّ  ،بإػًو ا٭خباضٟ

ط٠ ع٢ً َػتكبٌ اٱغ٬ّ، ٚٗ اغ١ َٚ٪ثِّتاضى١ٝ سػٸ إٛاد١ٗ اؿاظ١َ ٚايكاطع١ ٗ ؾرت٠ٺ

٢ً َٛاد١ٗ ايطأٟ َٔ ا٫غتٓباٙ. ٚنإ َٓٗذِٗ ا٫غتٓباطٞ ٜكّٛ ع ٘ٺُٳَكاّ َٛاد١ٗ ْٳ

ٚايكٝاؽ. إٕ ايطأٟ ٚايكٝاؽ ٗ تًو إطس١ً ايتاضى١ٝ نإ ٜعين ػاٌٖ عَُٛات 

ٗٻٝات ايػٓٸايكطإٓ ايهطِٜ ٚنًٚ ١، َٚع٢ٓ ٌ ايتؿكًٝٞ ٗ ايػٓٸ٢ ايتسخټط٠، أٚ ستٸ١ إط

١ ايكا١ُ٥ عٓس أٌٖ ايبٝت; ٭ِْٗ ناْٛا َٔ إعاْٞ ْؿٞ ٚإبطاٍ دٛاْب نبري٠ َٔ ايػٓٸ

ُٸٔ يهِ بعض دٛاْب ايػٓٸمل ٜبِّ إٕ ايٓيبٸ: يٕٜٛكٛ ١، ٚيصيو ١، ٚأْ٘ ٚنعٗا عٓس ا٭٥

١ قس تطنٛا ايطدٛع إٍ أٌٖ ايبٝت، ٚبصيو هب عًٝٓا ايطدٛع إيِٝٗ. ٚنإ أٌٖ ايػٓٸ

ًٌٕػٓٸيطٚا ٜهْٕٛٛ قس تٖٓه عٔ  ١ ْؿػٗا. ٚيصيو ؾكس ؾأٚا إٍ ايطأٟ ٚايكٝاؽ نبسٜ

 ١.ط يًػٓٸايتٓٗه
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ُٸ ناْت ٖصٙ ١ دٗٛزّا اؿكٝك١ ٗ ططٜكٗا إٍ ايتبًٛض. َٚٔ ٖٓا ؾكس بصٍ ا٭٥

ايصٟ نإ ٗ ططٜك٘ إٍ ايتبًٛض، َٚٓعٛا  ،ل ٖصا ا٫مطافنبري٠ يًشًٝٛي١ زٕٚ ؼٗك

ّا. ٚمٔ ٫ َٔ اْعهاغ٘ ٗ تاضٜذ اٱغ٬ّ، أٚ إٔ ٜهٕٛ اْعهاغ٘ قسٚزّا دسٸ

١ ات اـاقٸُٓا ع٢ً ٖصٙ ا٭زبٝٸْػتطٝع ػاٌٖ إٓٛٛض إيٝ٘ ٗ ن٬َِٗ، ٚسكط ؾٗ

ُٸ ٞٸ١ ؾك٘، ٚإٔ ْؿػِّيٮ٥ نُا ٜكٓع ا٭خباضٜٕٛ،  ،عؿط٠ قطٕٚ ط ن٬َِٗ بعس َه

ٗ أضف  ^إٕ اٱغ٬ّ قس دا٤ بايعساي١. ّهٔ تؿػري ن٬ّ أٌٖ ايبٝت :ْٚكٍٛ

ٚٸ :اـسف ع٢ً مٜٛٔ ًٛا ٗ زا٥ط٠ ؾِٗ ايعسٍ; ٭ٕ : إٕ ع٢ً ايٓاؽ إٔ ٫ ٜتسخٻٍإع٢ٓ ا٭

ٌٸ : إٕ اٱغ٬ّ قس ٚنع ْٝع ا٭َٛض ؼت ٚإع٢ٓ ايجاْٞ ;ؾ٤ٞ اٱغ٬ّ قس َٮ ن

ُٸ١ٝ، ؾكس ضٴَٔ ايكٛاعس ايهًٓ غطا٤ٺ عًٝٓا إيكا٤ »أِْٗ قايٛا:  ^١ ا٭طٗاضٟٚ عٔ ا٭٥

ٌٸ. ٚإٕ ٖصٙ ا٭قٍٛ قس ْؿطت ًَٛٓ(10)«ا٭قٍٛ ؾ٤ٞ، عٝح ٫ ٜهٕٛ  تٗا ع٢ً ن

ِٷ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ   بؿأْ٘. إ٫ ٚهلل سه

 

 ــــــ َٔ تًو األصٍٛ ايعدٍ ٚاسٌد

ٚٵضإٕ ايعسٍ ب ٞ أمشٌ ٝات ٚا٭قٍٛ، غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ نًَٓٔ ايهًٚ ٙ ٚاسسٷسٳ

قٛي٘ غبشاْ٘  :َٔ قبٌٝ إْ٘ ؾ٤ٞٷ .ٝات ٗ ْٛاّ ايتؿطٜعقس أَط اهلل ب٘، ٖٚٛ غري ايهًٓ

ٓٳا أٱ﴿ٚتعاٍ:  ٝٵ ٚٳقٻ ٘ٹ سٴػٵٓٚٳ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٕٳ بٹ تهٜٛين  ، ايصٟ ٖٛ أَطٷ(8)ايعٓهبٛت:  ﴾ّاْٵػٳا

ٞٸ ٚٚدساْٞ. إٕ اٱسػإ أَطٷ ٕٻ ﴿، قاٍ تعاٍ: ٚدساْ ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ (. 90)ايٓشٌ:  ﴾ 

ٌٸإشٕ ّهٔ تؿػري ايه٬ّ ايكا٥ٌ ٤ٌَ ايكطإٓ ٚايػٓٸ ٕٵ ;ؾ٤ٞ ع٢ً مٜٛٔ ١ يه  ؾإ

َٸ ١ٝ عٓسٖا ١ ٚايهًٓنإ ٖصا ايه٬ّ َع٢ٓ ا٤ٌٕ ع٢ً أغاؽ ا٭قٍٛ ٚا٬ٕنات ايعا

ٝات، غا١ٜ َا ٖٓاى هب عًٝٓا إٔ ْط٣ ٚاغع١ َٔ ايهًٓ غتذسٕٚ أْؿػهِ أَاّ زا٥ط٠ٺ

 ض.طٳض ؾٝٗا اؿسٚز ايؿطع١ٝ يًهٻَهُٔ َكازٜل ايعسٍ، ٚايسا٥ط٠ اييت ٫ تتعطٻ

 إيٝ٘ َٔ ايؿها٤ ايصٟ أٚدسٙ ْا ٖصا إع٢ٓ ايصٟ شٖبتٴطٵبإٓاغب١ يٛ اختٳ ِ

ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ يس٣  َكابٌسٝح ناْت ض٩ٜتُٗا ٗ  ،’ايكازمٚايباقط  ٌاٱَاَ

ٕٸأٌٖ ايػٓٸ  ٖصا ٜجبت ايٓكط١ إكاب١ً يه٬َهِ ُاَّا. ١، ؾإ
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 ــــــ ايفسم بني ايسأٟ ٚايٛددإ

 ٟٷن٬ٓ ٕٷ ;، نإ شيو ضأ ٍٷ ،ٖٚصا ٚدسا ١ ناْٛا ؾك٘. إٕ أٌٖ ايػٓٸ ٖٚصا عس

سهاّ ايؿطع١ٝ، ٖٚصا ىتًـ ٕ ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ َٔ َكازض ايتؿطٜع ٗ ا٭ٚٵٜطٳ

 عٔ عجٓا.

 ١ سٝح ٫ ٜهٕٛ يسِٜٗ يكس نإ ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ ٚايطأٟ عٓس أٌٖ ايػٓٸ

 .ْلٌّ

 ط٠. إٕ ايكٝاؽ ٫سك١ َٚتأخِّ ، إٕ ٖصا ايه٬ّ متٸ ططس٘ ٗ َطس١ًٺن٬ٓ

َٳ سكٝك١ْ ٢ عاٙ أبٛ سٓٝؿ١، أٚ ازٸإٕ ايكٝاؽ ايصٟ تبٓٸ :قاٍ ٔٵتاضى١ٝ نا١َٓ. ٖٚٓاى 

 َػاْست٘ ٚإسٝا٤ٙ، نإ َٔ ْٛع ايكٝاؽ إؿطٙ.

 أٜهّا؟ ٢ ٗ َٛانع ٚدٛز ايٓلٸٌٖ تعين أِْٗ ناْٛا ّاضغٕٛ ايكٝاؽ ستٸ 

 ُٸإٕ ايكٝاؽ نإ عٝح ٜ٪زٸ ١ ٟ إٍ تُٗٝـ ايٓكٛم. يكس نإ يٮ٥

١ ٟ إٍ تُٗٝـ ايػٓٔ ايكا١ُ٥ ٚإططٚس: إٕ ايكٝاؽ هب إٔ ٫ ٜ٪زٸأسسُٖا :ٖسؾإ

١ عٓسنِ، بٌ ٖٞ : يٝػت نٌ ايػٓٸٚاٯخط ٖٚٛ َا نإ وكٌ بايؿعٌ;بٝٓهِ، 

ف عٓسْا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٫خت٬ف نإ سٍٛ ؾ٦ٌٝ. إٕ ايطدٛع إٍ ٚدسإ ايعٴطٵ َٛدٛز٠ْ

َػاٜط  ف ٜػتعٌُ ايكٝاؽ أٜهّا. إٕ ايٛدساْٝات ؾ٤ٞٷطٵ٫ ٜعين إٔ ايعٴ يتؿدٝل ايعسٍ

ـٷ ،يًكٝاؽ  كاّ ايتؿطٜع.عٔ ايطأٟ. إِْٗ ناْٛا ٗ َ ٚكتً

 ٫ّ بٌ اٱَاّ ٚأسس سٳٗ تًو ايطٚا١ٜ اييت أثاضت دٳ ،نُا ٗ ز١ٜ ا٭قابع

 أقشاب٘.

 ايؿاضع.نإ ٖصا َٔ َٛاضز تسخټ ٌ 

 ِٷ :٢ ٖٓاى نإ ٚدسإ شيو ايؿدل ٜكٍٛستٸ ; ٭ٕ اٱَاّ دعٌ إٕ ٖصا ًٚ

 ١ أقابع، ٚٗعؿط٠ َٔ اٱبٌ ز١ٜ يٲقبع ايٛاسس، ٚعؿطٜٔ يٲقبعٌ، ٚث٬ثٌ يج٬ث

ل بأضبع١ أقابع عازت ايس١ٜ إٍ عؿطٜٔ َٔ اٱبٌ، ٖٚٛ َا مل ٜكبٌ ب٘ ٚدسإ َا ٜتعًٖ

 ٚاعتربٙ ًُّٚا. ،شيو ايؿدل

 ّٷ  ف ٚايٛدسإ.يًؿاضع ٫ ّهٔ ايطدٛع إٍ ايعٴطٵ سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى ن٬

  ٟايؿاضع؟بعسّ تسخټ ٕ اٱساي١ إٍ ايٛدسإ َٓٛط١ْإأ ٌ 
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 ِٔٷ أدٌ، إشا مل ٜه  عٓسٖا ٜهٕٛ قس تطى ا٭َط إٍ ايٛدسإ. يًؿاضع سه

 ٌٵ، ٚمل ُٜك«ٜا أبإ، إٕ زٜٔ اهلل ٫ ٜٴكاب بايعكٍٛ»قاٍ:  ×إٔ اٱَاّ إ٫ٓ ٗ :

 ؾك٘. ٖصا إٛضز اـامٸ

 

 ــــــ ايفسم بني ايعكٌ ٚايٛددإ

 ٕٕٵ ;إٕ ايعكٌ ىتًـ عٔ ايٛدسا نإ دع٤ّا َٔ ايٛدساْٝات،  ؾإٕ ايعكٌ ٚإ

ايتٛاؾل ايٛدساْٞ اـايل بايهطٚض٠. ٜهاف إٍ  :إٔ إعُاٍ ايعكٌ يٝػت َٔ قبٌٝ إ٫ٓ

ٔٵشيو إٔ ايس١ٜ َٔ إٛاضز اييت تسخٻ ٌ ٗ ٌٖ سٝح تسخٻ ٌ ؾٝٗا ايؿاضع َٓص ايبسا١ٜ. ٚيه

ٚٸهب إٔ ٜهٕٛ قس أضاز بصيو ْٝع أبعاز ايعسٍ أٜهّا؟ ٖصا ٚسسٙ ّجِّ ايس١ٜ ٍ ٌ أ

 ايه٬ّ.

 

 ــــــ ١ ال تطُٔ ايعداي١األصٍٛ ايعًُٝ

ٔٸا٫تأدٌ، إٕ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ تؿٌُ ْٝع اجمل شيو إِا ٜأتٞ ٗ غٝام  ، ٚيه

 ط٠، ٚيٝؼ إقا١َ ايعساي١.ٝٵضؾع اَؿ

 ٞٸيٛ مسشتٴ ىايـ  ×ِ يٓا ؾػٛف ْصنط يهِ ؾاٖسّا َٔ عكط اٱَاّ عً

٫دتُاع١ٝ ٗ عٗس عْٛ٘. ؾكبٌ إٔ ؼسخ تًو اؿاي١ َٔ ا٫ضغتكطاط١ٝ ٚايطبك١ٝ اَا تسٻ

ٚنع َعاٜري ٗ تًو ايؿٛض٣، ٚمتٸ  عجُإ بٔ عؿإ، ٚبعس ٚؾا٠ عُط بٔ اـطاب، متٸ

ٞٸ ١ ، ؾكايٛا ي٘: ْباٜعو ع٢ً إٔ تعٌُ بايكطإٓ ٚغٓٸ×عطض تًو إعاٜري ع٢ً اٱَاّ عً

 ١ ايٓيبٸٚقاٍ: إِا أعٌُ بايكطإٓ ٚغٓٸ ،ٖٚصا َا ضؾه٘ اٱَاّ، ٚغري٠ ايؿٝدٌ ايٓيبٸ

ّٸزٕٚ إٔ ٜصنط شيو ايططف إكابٌ َٔ ٚدسإ ايعٴطٵ ،از ضأٜٞٚادتٗ ٚايعساي١  ف ايعا

سٸ ٢ شيو اؿٌ ٗ إزاض٠ اؿهِ ـ ٚايصٟ نإ ٜٴعٳايتٛاؾك١ٝ، ٫ٚ َا نإ ٖٛ إعٝاض ستٸ

ِٸ ٚغري٠  |ا٭نطّ ١ ايٓيبٸَػاسات ايعساي١ ـ َٔ ايؿطع ٚايكطإٓ ٚغٓٸ ٗ سٝٓٗا َٔ أٖ

ِٸ٢ ايؿٝدٌ. ٚعًٝ٘ ْط٣ ستٸ ١ً ٗ بٝإ إعاٜري ٫ْتداب إزاض٠ إٛانٝع إتُجِّ ٗ أٖ

هلصا ايٛدسإ ٚايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ، ٚإِا إصنٛض  اؿهِ ٚايػًط١ ٫ ٜ٪ت٢ ع٢ً شنٕط

 ع٢ً خ٬ف ن٬َهِ؟ ٌ قط١ّٜٖٓٛ ايؿطع ؾك٘، أ٫ ّهٔ يصيو إٔ ٜؿٚه
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 ــــــ عدّ ذنس ايعداي١ ايتٛافك١ٝ يف غٛز٣ تعٝني اخلًٝف١ ايجايح

 ٚشيو ٭ٕ إططٚح عًٝٓا اٯٕ ٖٛ ٚنع ايٛدسإ ٗ َٛاظا٠ ايؿطٜع١،  ;ن٬ٓ

٪ت٢ ع٢ً ٚأَا ٗ اجملتُع ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايطدٛع إٍ ايتٛاؾل ٚانشّا ٚبسّٜٗٝا ؾإِا ٫ ٜٴ

١ ؾٗصا ٜعين شنطٙ يبساٖت٘. َٚٔ ٖٓا عٓسَا ناْٛا ٜكٛيٕٛ: ُػو بايكطإٓ ٚايػٓٸ

 ا٭ز٢ْ. ٗ اؿسٸإطايب١ َطاعا٠ اؿسٚز 

 إٔ ايعساي١ اييت ٜككسٖا اهلل ٗ ايتؿطٜع ٖٞ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ، يكس شنطتٴ ِ

ٗ هب إٔ ٫ ىايـ ايٓكٛم; إشٕ ٫ ٜ ع٢ً َػأي١ إٔ ايٛدسإ ايعٴطٵَٚع ايتشٗؿ

ٌٸّهٔ يًعساي١ ايعٴطٵ َع٢ٓ: إشا ناْت ايطٚا١ٜ  ، ٫ٚ إط٬قٗا،ايطٚا١ٜ ؾ١ٝ إٔ تٓؿٞ ن

زٕٚ ايبعض اٯخط، أؾ٬ ٜعٌُ ٖصا  ،ف ٜط٣ بعض َكازٜكٗا ٚإّاإ ايعٴطٵٚن ،َطًك١ّ

 ف ـ ايصٟ ٜط٣ بعض َكازٜل ٖصا إطًل ٚإّا ـ ع٢ً تكٝٝس شيو إطًل؟ايؿِٗ َٔ ايعٴطٵ

 

 ــــــ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ متٓع َٔ اْعكاد االطالم

 سخټؾٝذب ايطنٛر ي٘، ٚأَا إشا قبًٓا ببشح ت إشا نإ ٖٓاى إط٬مٷ ٌ

ٔ ل با٭سهاّ ايٓاٚط٠ إٍ زٚا٥ط ايعساي١ ٜتعٝٻَا ٜتعًٖ ايٛدسإ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً ؾؿٞ

ٌٕ ، َع٢ٓ أْ٘ َٔ ايهطٚضٟ زضاغ١ ايعكط أزمٸ عًٝٓا ايتسقٝل ٗ تبًٛض اٱط٬م بؿه

ٚسٝح  .ايصٟ ٚضزت ؾٝ٘ تًو اٱط٬قات، ٚايتسقٝل ٗ َا١ٖٝ ايٛدساْٝات ٗ شيو ايعكط

ًٛضت با٫يتؿات إٍ ايؿِٗ ٚايٛدسإ ٫ ٜٓبػٞ بٓا إٔ لًؼ بعٝسّا عٔ ٕ ايٓكٛم قس تبإ

ِّ سٸ ٗ ايٛاقع تؿطٜعّا ٚامطاؾّا عٔ ؾإٕ ٖصا ٜٴعٳ; ٕ إط٬قّا َٔ عٓسْاعكط ايكسٚض، ْٚه

َٓٗر ايؿطع، سٝح ٫ ْطٜس ؾِٗ ايؿطٜع١ نُا ٖٞ، ٫ٚ ْطٜس إزضاى ايؿطا٥٘ 

كشٝض. َٚٔ ٖٓا إشا نإ يس٣ اٱط٬قات ا٫دتُاع١ٝ اييت ٚضز ؾٝٗا ايًؿٜ بؿهًٗا اي

ايعساي١، ٚدب عًٝٓا ؾِٗ  فاٍٚناْت تتعاط٢ َع  ،ايعساي١ فاٍإٍ  ْٛطٷ

 ُّا.تٵايٛدساْٝات ٗ شيو ايعكط سٳ

 ًُّٚا يٛ إٔ ٚدساْٝات شيو ايعكط ناْت تط٣ ٗ بعض َكازٜل ٖصا إطًل 

 ٌٖ ٜ٪زٸٟ شيو إٍ ْكض ٖصا اٱط٬م؟
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 ــــــ يف اْعكاد ايعٗٛز اًلتدخُّ ّٓصإٕ يٛدداْٝات عصس اي

 ؾإٕ شيو  ُّا;تٵأدٌ، بٌ يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تط٣ بعض إكازٜل ًُّٚا سٳ

َٔ إٛاضز ايٛانش١ يًكه١ٝ، بٌ إٕ ايط١ٜ٩ إٍ ايٛدسإ ٗ شيو ايعكط ٖٞ ٗ  ٚاسسٷ

 ا٭غاؽ َٔ أدٌ بًٛض٠ اٱط٬م.

 ايؿاضع أّ ٫؟بٳَٔ قٹ ٌٷٌٖ اٱط٬م تسخټ ٌ 

 

 ــــــ ّ قاعد٠ ايعداي١ ع٢ً اإلطالمتكدُّ

 ٔٵ ٌٕ أدٌ، ٚيه ٚزيٌٝ ايعساي١؟  َا ايصٟ تكٓعْٛ٘ َع ايتعاضض بٌ إط٬م زيٝ

ٌٕ ؾعٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى إط٬مٷ ٞٸ ٗ زيٝ ؾإٕ إط٬ق٘ ٜعٜس أٚ ٜٓكل بايٓٛط إٍ  يؿٛ

 ايتعاضنات أٚ ٚدٛز ايطٚاٜات.

 

ُّ  ــــــ يعداي١ب اإلفساط ٚايتفسٜط يف ايكبٍٛ بكاعد٠ ادب

ٔٵ سٸ قاعس٠ّعٳْتٝذ١ ٖصا ايه٬ّ إٔ ايعساي١ تٴ ٫ َع٢ٓ َا قاي٘  ؾك١ٝٗ، ٚيه

، سٝح ئ ٚتكًب٘ ضأغّا ع٢ً عكبٺ ،ط ايؿك٘ ُاَّاايبعض َٔ إٔ قاعس٠ ايعساي١ غٛف تػِّ

 َٔ ايؿطع، ٫ٚ َع٢ٓ إٔ ٫ تػسٚ ايعساي١ قاعس٠ أق٬ّ. ٜبك٢ سٝٓٗا ؾ٤ٞٷ

 

 ــــــ عداي١ قاعد٠ فك١ٝٗاملعٝاز يف اعتباز اي

 ؾِٗ  ٌٵطٹَؿازٖا إٔ ايؿاضع مل ٜٴبٵ ٚقًٓا َٔ ٖصا ايبشح ايتاضىٞ إٍ ْتٝذ١ٺ

ٌٕ ٘ ٗ بعض إٛاضز خايـ عسايتِٗ َطًل، ٚيهٓٸ ايٓاؽ يًعساي١ ايتٛاؾك١ٝ بؿه

ايتٛاؾك١ٝ. يٛ أضزْا ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصا ايبشح ايتاضىٞ ٗ َكاّ ا٫غتٓباٙ ٚدب عًٝٓا 

ٗ ؾك٘  ٕ إٔ قاعس٠ ايعساي١ َعطٚؾ١ْٚٵؾٌٗ تطٳ ؾك١ٝٗ، ٚإخطادٗا نُٔ قاعس٠ٺ ،اتكعٝسٖ

ؾك١ٝٗ؟ ؾإشا نإ ا٭َط نصيو ؾُا ٖٛ ايتعطٜـ ايصٟ ّهٔ  ايؿٝع١ بٛقؿٗا قاعس٠ّ

 يهِ تكسّ٘ هلصٙ ايكاعس٠؟

 

 ــــــ فك١ٝٗ املعٝاز يف احلهِ بٛصف٘ قاعد٠ً

 ٌض عٵٌٖ شٖب بعض ايؿكٗا٤ ـ ٚيٛ ايٓٻ :إكٛي١ ا٭ٍٚ :إْٓا ْٛاد٘ ٖٓا َكٛيت
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ٗ  «ايعساي١»: ٌٖ ُتًو ٚإكٛي١ ايجا١ْٝؾك١ٝٗ؟  ايكًٌٝ َِٓٗ ـ إٍ اعتباض ايعساي١ قاعس٠ّ

نٞ ْعسٸٖا  ;اعتباضٖا قاعس٠ّ َٚعٝاضٳ ايٓٛط عٔ ض١ٜ٩ ايؿكٗا٤ ـ ٬ََى سسٸ شاتٗا ـ ٚبػضٸ

ٌٸ قاعس٠ّ كٛي١ ايجا١ْٝ، ٖٚٞ: ٌٖ ايعسٍ ؾ٤ٞ هب إٔ ْبسأ بإ ٗ ْٗا١ٜ إطاف؟ قبٌ ن

؟ ٚٗ ايبسا١ٜ هب ؼسٜس إعٝاض ٗ اعتباض ايكاعس٠ ٚايعساي١ تكًض إٔ تهٕٛ قاعس٠ّ

ِٕ  َا. بايٓػب١ إٍ سه

 

ّٚ  ــــــ ٍ: مشٍٛ مجٝع أصٓاف احلهِاملعٝاز األ

ٌٸ ؾك١ٝٗ َٛنٛعّا ٚق٫ُّٛ. ٚإٕ احملٍُٛ ٗ ايؿك٘ ٖٛ  قه١ٝٺ َٔ ايٛانض إٔ يه

 ;ّا، ٚاؿهِ ٜٓكػِ َٔ ظا١ٜٚ إٍ قػٌُ، ُٖٚا: اؿهِ اؾع٥ٞاؿهِ زا٥ُ

١ٝ ٗ ايؿك٘ ؿل; إش يًه١ًٝٓ نُا اتٸٚيٝػت نًٓ ،١ٝ١ خاقٸٞ. ٖٚٞ نًٓٚاؿهِ ايهًٓ

١ٝ تهُٔ ٗ مشٛيٝتٗا ؾُٝع أقٓاف اؿهِ. ز٠. ٚإٕ خكٛق١ٝ ٖصٙ ايهًٓأْٛاع َتعسٸ

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ يٝهٕٛ قاعس٠ّؾإشا نإ اؿهِ قاب٬ّ ٫غتٝعاب ا٭قٓاف نإ قاؿّا 

١ٝ ٚايتعُِٝ. ٚبطبٝع١ ٖٛ اؾتُاي٘ ع٢ً عٓكط ايهًٓ إعٝاض ٗ نٕٛ اؿهِ قاعس٠ّ

 .١ٝ َع٢ٓ ا٫ؾتُاٍ ع٢ً أنجط َٔ غٕٓذاؿاٍ ؾإٕ ايتعُِٝ ٚايهًٓ

 

 ــــــ ١ األسهاّاملعٝاز ايجاْٞ: ايتعازض يف دا٥س٠ أدٍي

١ ا٭سهاّ ا٭خط٣، غٛا٤ ٗ أزٓي أَا إعٝاض اٯخط ٗ ايكاعس٠ ؾٗٛ ايتعاضض َع

١ أسهاّ ايكٛاعس أٚ ا٭سهاّ اؾع١ٝ٥. ٚإٕ ٖصا ايتعاضض إِا ٜهٕٛ ـ بطبٝع١ شيو أزٓي

 ٔ يًُٛنٛع.١، ٚيٝؼ ٗ ايكسض إتٖٝكاؿاٍ ـ ٗ زا٥ط٠ تًو ا٭زٓي

 

 ــــــ تٛضٝح َعٝاز ايتعازض

ٕٵ ؾتُاي٘ ع٢ً ; ٫سسخ َجٌ ٖصا ايٛنع أَهٔ يٓا اعتباض اؿهِ قاعس٠ّ ؾإ

٫ ّهٔ يٓا اعتباض  ضطٳَع أزي١ ٫ نٳ تٵ١ ايٛن٤ٛ تعاضنٳيٛ إٔ أزٓي :٬َى ايكاعس٠. ؾُج٬ّ

جملطٸز سكٍٛ ٖصا ا٫ستهاى ٚايتعاضض; ٚشيو ٭ٕ ايتعاضض قس  ;زيٌٝ ايٛن٤ٛ قاعس٠ّ

١ ا٭خط٣ ؾشٝح ػاٚظ َػاس١ ا٭زٓي «ضطٳ٫ نٳ»ٚقع ٗ زا٥ط٠ ايٛن٤ٛ ْؿػٗا. ٚأَا زيٌٝ 
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 .ضض َعٗا ّهٔ اعتباضٙ قاعس٠ّٚتعا

١ ا٭خط٣ ٫ ّهٓ٘ ز ايتعاضض أٚ ٚدٛز ْػب١ ايتعاضض َع ا٭زٓيٚعًٝ٘ ؾإٕ فطٸ

إشا سسخ ٖصا  ٌ زي٬ّٝ ع٢ً قاعس٠ سهِ تعطٸض زيًٝ٘ إٍ ايتعاضض، إ٫ٓإٔ ٜؿٚه

 ١ ا٭خط٣.ايتعاضض ٗ َػاسات ا٭زٓي

ط ٖصإ ؾإشا تٖٛؾ. ٢ اٯٕ َعٝاضٜٔ يكريٚض٠ اؿهِ قاعس٠ّيكس شنطْا ستٸ

ع٢ً َػت٣ٛ ايجبٛت. إٕ ٖصٜٔ  إعٝاضإ ٗ َٛضز ايعساي١ ّهٔ يًعساي١ إٔ تهٕٛ قاعس٠ّ

 إعٝاضٜٔ َعٝاضإ ثبٛتٝإ، ٜٚجبتإ اٱَهإ ايجبٛتٞ يًشهِ.

 

 ــــــ تٛضٝح َعٝاز ايػٍُٛ

ِ ٗ ع٢ً طبل قاعس٠ ايعساي١، ٚسهُتٴ ِ بؿ٤ٞٺيٛ اؾرتنٓا أْهِ سهُتٴ

هض إٔ يكاعس٠ ايعساي١ ؾأ١ْٝ ٚٚطٚف أخط٣ با٫غتٓاز إٍ شات ايكاعس٠، ٜتٸ آخط َٛنٕع

ِٸ  :; ٗ سٌ يٝؼ يًٛن٤ٛ َجٌ ٖصٙ ايٛطؾ١ٝ ايجبٛت١ٝ، َٔ قبٌٝإٔ تهٕٛ قاعس٠ّ إٔ ٜت

ّ ايطأؽ إٍ ا٭غؿٌ، ؾإٕ ٖصا غهب إا٤ ٗ ايٛن٤ٛ ع٢ً ايٛد٘ َٔ َٓابت ؾعط َكسٻ

 ; إش ٫ ٜٛدس ٖٓا قاب١ًُٝإ إٔ ٜهٕٛ قاعس٠ّثبٛتٞ ٚإَه ٗ ا٭غاؽ يٝؼ ي٘ َعٝاضٷ

 ايؿٍُٛ ٕدتًـ ا٭قٓاف.

 

 ــــــ اغتُاٍ ايعداي١ ع٢ً َعاٜري ايكاعد٠ ايفك١ٝٗ

ٛټ َها١ْٝ تػط١ٜ ; ٱٍ إٍ قاعس٠ٺٚأَا ايعساي١ ؾٗٞ تؿتٌُ ع٢ً ٬َى َٚعٝاض ايتش

ٕٵ ا٫تايعساي١ إٍ كتًـ اجمل َا   َٛنٕعتكٍٛ َج٬ّ: إٕ ايعساي١ ٗ ٚا٭قٓاف، نأ

 آخط تكتهٞ سهُّا َػاٜطّا. تكتهٞ اؿهِ بايتػاٟٚ، ٚٗ َٛنٕع

 

 ــــــ ١ٝ ٚايتعُِٝ يف احلهِأْٛاع ايهًٍ

  ِهب إٔ تهٕٛ تًو ا٭سهاّ ـ ايٛاقع١ نُٔ َكازٜل شيو اؿه ٌٖ

أّ ّهٔ إط٬م ا٫غِ  ،ُّاتٵ١ٝ سٳـ نًٓ ؟أّ ٫ ايصٟ ْطٜس إٔ ْعًِ َا إشا ناْت قاعس٠ّ

؟ َٔ شيو َج٬ّ أْٓا ٢ إشا ناْت ا٭سهاّ دع١ّٝ٥ستٸ هلصٙ ا٭ؾطاز بٛقؿ٘ قاعس٠ّٞ ايهًٓ
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ٌٸ ِٕ ْعًِ إٔ ن ٞ ّهٔ إٔ ٜؿتٌُ ع٢ً َكازٜل، ؾعٓسَا ػب ق٠٬ ايكبض نًٓ سه

نجري٠، َٔ قبٌٝ: ق٠٬ ايكبض ٗ إػذس، ٚق٠٬ ايكبض  ؾإْ٘ غٝهٕٛ هلا أقٓافٷ

ق٠٬ ايكبض ايٛادب١ ع٢ً ظٜس، ٚق٠٬  ٗ ايبٝت، ٚق٠٬ ايكبض ؾطاز٣ أٚ ْاع١، أٚ

ٚٵض٢ بعض ٖصٙ ا٭سهاّ ّهٔ إٔ تهٕٛ بايكبض ايٛادب١ ع٢ً عُطٚ. ٚستٸ ١ٝ ٖا نًٓسٳ

١ٝ أٜهّا، ٚتؿٌُ أٚ ق٠٬ ايكبض ؾطاز٣ ٖٞ نًٓ أٜهّا، َجٌ: ق٠٬ ايكبض ْاع١ّ

ٌٸ أّ  ،أسس. ؾٌٗ ٜهؿٞ ٖصا إكساض يتهٕٛ ق٠٬ ايكبض قاعس٠ّ ق٠٬ اؾُاع١ َٔ ن

 ٌ ايؿاضع؟بٳفعٛي١ َٔ قٹ ب إٔ تهٕٛ ٖصٙ ا٭سهاّ ؼت فُٛع١ٺه

 

 ــــــ فنيد امله١ًَّٝ احلهِ بًشاظ تعدُّنًٍ

 ًٓ١ٝ ٗ َٛضز ا٭سهاّ:ّهٔ يٓا إٔ ْأخص بٓٛط ا٫عتباض عسٸ٠ أْٛاع يًه 

ٚٸ ّٸ»ؿٌ; َع٢ٓ إٔ ْكٍٛ: ز إهًٖ: بًشاٚ تعسټٍايٓٛع ا٭ ، ٚهب ٖصا اؿهِ عا

ّٷ«ؿٌإهًٖ ع٢ً ْٝع ز ، ٚعَُٛٝت٘ تهٕٛ بًشاٚ تعسټ. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ هلصا اؿهِ عُٛ

ِٷَكابًٖٚٓاى ٗ  ;ؿٌإهًٖ ِٷ . إٕ سهِ ايٓيبٸخامٸ ٘ سه ب٘، َع٢ٓ إٔ  كتلٸ سه

. إٕ ٖصا |ا٭نطّ بايٓيبٸ ٫ ٜؿتٌُ ع٢ً َجٌ ٖصا ايتعُِٝ; ٭ْ٘ خامٸ سهِ ايٓيبٸ

 بٗصا ايتعُِٝ ٫ ّهٔ يًشهِ إٔ ٜػسٚ قاعس٠ّ، ٚايٓٛع َٔ ايتعُِٝ ٫ ىًل قاعس٠ّ

٢ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ئ تهٕٛ ٖصٙ ، ٚستٸِ إٔ ؽتًكٛا قاعس٠ّإشا أضزتٴ َكطًش١، إ٫ٓ

 ايكاعس٠ ٖٞ تًو ايكاعس٠ إعطٚؾ١ ٚايػا٥س٠.

 

 ــــــ ١ٝ احلهِ بًشاظ املصدامنًٍ

 ;ؼ يكاعس٠ٺٙ ٫ ٜ٪غِّٚٵضسٳز أٚ ايتعُِٝ بًشاٚ إكسام. ٖٚصا بايٓٛع ايجاْٞ ٖٛ ايتعسټ

ِٕ»ٚشيو ٭ْ٘  . َٔ شيو إٔ ايٛن٤ٛ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ي٘ «ٚي٘ َكازٜل إ٫ٓ َا َٔ سه

ايعسٜس َٔ إكازٜل، َٔ قبٌٝ: ايٛن٤ٛ ٗ ايبٝت، ٚايٛن٤ٛ ٗ إػذس، ٚايٛن٤ٛ ٗ 

ّٛ ٖصٙ إس١ٜٓ، ٚايٛن٤ٛ ٗ إس١ٜٓ ا٭خط٣، ٚايٛن٤ٛ ٗ ٖصا ايّٝٛ، ٚايٛن٤ٛ ٗ ايٝ

 :)َجٌ ٢ ٗ اؿهِ اـامٸستٸ ز َٛدٛزٷاٯخط. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعسټ

ٚٸسهِ ايٓيبٸ ٍ أٜهّا، َٔ قبٌٝ: ق٠٬ ايًٌٝ ٗ ٖصٙ اي١ًًٝ، ٚق٠٬ ايًٌٝ ( بايًشاٚ ا٭
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ز ٖٓا بًشاٚ إكسام، ٚيٝؼ ٗ اي١ًًٝ ايجا١ْٝ، ٖٚهصا. ٚعًٝ٘ ت٬سٕٛٛ إٔ ايتعسټ

 ـ.بًشاٚ إهًٖ

 

 ــــــ ١ٝ احلهِ بًشاظ احلاالتنًٍ

ايصٟ ٖٛ اٱط٬م. ٖٚصا ايٓٛع  ،ز بًشاٚ اؿا٫تأَا ايٓٛع ايجايح ؾٗٛ ايتعسټ

ٕٵ أٜهّا ٫ ْػتطٝع اعتباضٙ قاعس٠ّ ُٸبٳنإ ضٴ َكطًش١، ٚإ ١ ُا أَهٔ ٗ عكط ا٭٥

ايهجري َٔ إٔ ٜهٕٛ ؾا٬َّ هلصا ايٓٛع أٜهّا. إٕ  (11)«عًٝٓا إيكا٤ ا٭قٍٛ»بًشاٚ قٛهلِ: 

ُٸسټعٴايطٚاٜات اييت ْٳ ١ إِا تهُٔ عَُٛٝتٗا ٚأقايتٗا بًشاٚ أْٓا ٖا ايّٝٛ َٔ أقٍٛ ا٭٥

ؾك١ٝٗ  ز بًشاٚ اؿا٫ت يٝؼ قاعس٠ّْطدع إيٝٗا ٗ كتًـ اؿا٫ت. نُا إٔ ايتعسټ

ػّا يكاعس٠ طبكّا ي٬ضتهاظ ايؿكٗٞ ايصٟ ٙ َ٪غٸَكطًش١، َع٢ٓ أْ٘ ٫ ّهٔ إٔ ْعسٸ

ُٸ دس بعسٚٴ  .^١عكط ا٭٥

 

 ــــــ ١ٝ احلهِ بًشاظ األصٓاف )املعٝاز املدتاز(نًٍ

، ٚشيو بإٔ تهٕٛ آخط ّهٔ ي٘ إٔ هعٌ َٔ اؿهِ قاعس٠ّ زٷٜبك٢ ٖٓاى تعسټ

ز ا٭قٓاف. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ا٭قٓاف تٛٗط ٚتتبًٛض ٗ ع١َُٝٛ اؿهِ بًشاٚ تعسټ

 َٔ إٛاطٔ: عسزٺ

ز بًشاٚ َكازٜل إٛنٛع، ٜٛٗط ايتعسټ ؾتاض٠ّ كسام:ز ا٭قٓاف ٗ ْاس١ٝ إتعسټ

 كتًؿ١. ٖٚصا إِا ٜهٕٛ ٗ ؾطن١ٝ إَهإ تكػِٝ إكازٜل إٍ أقٓافٺ

 .ز ايكٓؿٞ ٗ ْاس١ٝ اؿهِٜٛٗط ايتعسټ ٚتاض٠ّ ز ا٭قٓاف ٗ ْاس١ٝ اؿهِ:تعسټ

ٕٵٍٷعټْازض٠ بطبٝع١ اؿاٍ. ٖٚصا ا٫ؾرتاض ٜأتٞ سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى تٓ ٖٚصٙ َكٛي١ْ  ; نأ

ُټ»ٜٴكاٍ َج٬ّ:  ُټتٝ ٞٸِ إٝٸت َٓعي١ تٝ ز٠ َٔ . سٝح تهٕٛ ٖٓا أقٓاف َتعسٸ«ِ اؿ

 ا٭سهاّ.

ز أخط٣ ٜهٕٛ ايتعسټ ٚتاض٠ّ ز ا٭قٓاف ٗ نًتا ْاسٝيت اؿهِ ٚإكسام:تعسټ

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٕ ٜهٕٛ بًشاٚ إٛنٛع ٚبًشاٚ ن٬ ا٭َطٜٔ َعّا، أٟ َٔ احملتٌُ أ

ٞٸل تعسټٔ ٖٛ أْ٘ هب إٔ ٜتشٖكإٔ إتٖٝك هِ أٜهّا. إ٫ٓبًشاٚ اؿ عٝح ّهٔ  ز قٓؿ
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١ٝ. ؾإشا نإ ا٭َط نصيو ؾإْٓا عٓسٖا ئ ْعترب ايهجري َٔ نًٓ ايكٍٛ: ٖصٙ قاعس٠ْ

ٛٻايعَُٛٝات ٚايهًٓ . ٚع٢ً ٖصا ض٠ ٗ اؿهِ بٛقؿٗا قاعس٠ّٝات إططٚس١ ٚإتك

ّٸ ّٸأّ ٫ قاعس٠ّ ا٭غاؽ ٌٖ ٜهٕٛ ايعا ٞٸ ؟ إشا نإ عُّٛ ايعا  ٖٛ َٔ ْٛع ايعُّٛ ايكٓؿ

ٌّ ٌّ ;أٜهّا ٚقاعس٠ْ ؾٗٛ عا ؾك٘، ٫ٚ  ٚأَا إشا نإ بًشاٚات َٚٛاضز أخط٣ ؾٗٛ عا

 ّا.ف دسٸاٚؾٓؿ . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ إعٝاض ٚانضٷٜهٕٛ قاعس٠ّ

 خط٣ أ ٚتاض٠ّ إٛنٛع١ٝ ؾك٘; إٕ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ تػتعٌُ أسٝاّْا ٗ ايؿبٗات

تػتعٌُ ٗ ايؿبٗات إٛنٛع١ٝ ٚايؿبٗات اؿه١ُٝ أٜهّا. إٕ شيو ايكػِ َٔ ايكٛاعس 

ٟٸ  اييت تػتعٌُ ٗ ايؿبٗات إٛنٛع١ٝ، ٚايصٟ ٜطتب٘ بايتطبٝل ع٢ً إكازٜل، ؾع٢ً أ

 أغاؽ ْطًل عٓٛإ ايكاعس٠ ع٢ً ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايكٛاعس؟

 

 ــــــ د األصٓاف يف ْاس١ٝ املٛضٛعتعدُّ

 ٕٵبًش تكٍٛ ع٢ً ؾطن١ٝ قاعس٠  اٚ قبٍٛ ايكٓـ يتًو إٛنٛعات; نأ

ِٸ ،«ٖصا ايهتاب نإ بٝسٙ، ؾٗٛ ي٘»: «١ ايٝسأَاضٜٸ» ػطٟ شات ٖصٙ ايكاعس٠ ٗ َٛضز  ث

 آخط أٜهّا.

 َع٢ٓ إٔ ايهتاب ٚايكًِ قٓؿإ؟ 

 ِأَطنِ. ّا، ٚٗ ؾػش١ٺُٖا قٓؿإ; ٭ْهِ تػتعًُُْٛٗا قٓؿٝٸ ،ْع َٔ 

 اجملُٛع ِٕٗ ٟٸ سه ٖٓاى ايعسٜس َٔ إكازٜل اييت  ات إٓسضد١ ؼت أ

 ٝات اٱناؾ١ٝ ؾٝٗا.ّهٔ ؿاٚ ايهًٓ

 شيو أْ٘ َا ٖٛ ايؿطم بٌ ايٛن٤ٛ ٗ ايبٝت ٚايٛن٤ٛ ٗ إػذس ن٬ٓ َٔ ،

 ع٢ً غبٌٝ إجاٍ؟

  ٖٞ إٕ ايٛن٤ٛ ٗ ايبٝت ٚايٛن٤ٛ ٗ إػذس قٓؿإ. ٚايػ٪اٍ ٖٛ: َا

 اب١ًٝ ايكٓؿ١ٝ؟ايهابط١ ٗ ٖصٙ ايك

 

 ــــــ ضابط١ قاب١ًٝ احلهِ يًتصٓٝف

  ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايٛن٤ٛ ٗ ٚطف إهإ أٚ ايعَإ أٚ اـكٛقٝات



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

هِ ٫ تطٜسٕٚ إثبات إٔ هلصٙ ا٭قٓاف ٚاؿا٫ت ا٭خط٣ ٜهٕٛ َٔ ا٭قٓاف، ٚيهٓٸ

ِّ ٚإٕ  .ايٛنٛحعٓٗا ٚبايػ١  ع١ سهُّا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ; ٭ٕ ٖصٙ ا٭َٛض َؿطٚؽٷإتٓ

باعتباض ٖصٙ اؿا٫ت. إشٕ ؾإعٝاض ٗ ايكاعس٠ ٜهُٔ ٗ  سهِ ايٛن٤ٛ ٫ ٜٴكبض قاعس٠ّ

ْطدع »ّهٔ ايتعبري عٓ٘ بايكٍٛ:  ، َع٢ٓ إٔ ٖٓاى ٗ ايكاعس٠ اضتهاظٷ«ايطدٛع إيٝٗا»

إْٞ »، ٗ سٌ ٫ ّهٔ يٞ ٗ ايٛن٤ٛ إٔ أقٍٛ: «إيٝٗا ٱظاي١ ايؿب١ٗ أٚ ٱثبات اؿهِ

ٕٕ أؾٓو  ;آخط ٗ ٚدٛب ايٛن٤ٛ ٗ إػذس، ٚٗ ٚدٛب ايٛن٤ٛ ٗ ايبٝت، ٚٗ َها

 ٚقس شنطتٴ .بًشاٚ اؿا٫ت . إٕ ٖصا ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ«يصيو ؾإْٞ أضدع إٍ زيٌٝ ايٛن٤ٛ

ٛٸع١، ٚإْهِ  عٔ أقٓافٺ ٭ٕ اؿا٫ت عباض٠ْ; َطٜب َٚؿتب٘ إٔ اؿا٫ت أَطٷ َتٓ

َِٕٚٔ خ٬ٍ ايطدٛع . تطدعٕٛ إيٝٗا سكٝك١ّ ٗ عسٸ٠  إٍ ا٭قٌ تطَٕٚٛ إثبات سه

ِٸ  و باٱط٬م. ٚأَا إشا مل ٜهٔ ٖٓاى َجٌ ٖصا ايؿٓوٖٚصا ٖٛ ايتُػټ .سا٫ت ؾ٬ ٜت

ـٷ«ْطدع إيٝ٘». ؾايكاعس٠ ٖٞ ايؿ٤ٞ ايصٟ ايتأغٝؼ يكاعس٠ٺ  . ٚيصيو إشا نإ ٖٓاى قٓ

 ايؿٓول ؾإٕ ٖصا ايكٓـ ٫ ٜٓسضز نُٔ اؿاي١ إؿهٛن١ ـ أٟ َتعًٓ ٗ َجايهِ

 ٢ ٜهٕٛ َطتبطّا بايكاعس٠.ٚايؿب١ٗ ـ ستٸ

 ِٷنتابٷ أْتِ تكٛيٕٛ: إشا نإ ٗ ٜس ظٜسٺ ، ٜهٕٛ ٖٓاى ، ٚٗ ٜس عُطٚ قً

ٔٵؾطمٷ  بٌ ايٛن٤ٛ ٗ ايبٝت ٚايٛن٤ٛ ٗ إػذس؟ يٝؼ ٖٓاى ؾطمٷ ; ٚيه

 ًٛا َا ٖٛ أؾهٌ َٔ ٖٓا. ّٚهٓهِ إٔ ُجِّ أدٌ، ٚشيو ؿكٍٛ ايؿٓو

 َجاٍ ايكًِ.

 َا ٖٛ ايؿطم بٌ َجاٍ ايكًِ ٚايهتاب ٚبٌ غا٥ط ا٭َٛض ا٭خط٣؟ 

  :ٍٛ٭ْهِ تػتعًُٕٛ ايكاعس٠ نجريّا، ٚيٝؼ ا٭َط ٖٓا ٚنع ساي١ نٞ ْك

ٚاسس شا سايتٌ ٚع٢ً قٓؿٌ، بٌ ٖٛ ٜػطٞ أقٓاؾّا ٚتطدعٕٛ إيٝ٘  إٕ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ

ٚٸٚتجبتٕٛ ب٘ سهُّا. ٚيصيو ٖٓاى َكازٜل سكٝك١، ٚإٕ هلصٙ إكاز ٫ّ أقٓاؾّا ٜل أ

أٜهّا. أْت ٫ تكٍٛ  إٕ ٖصٙ ا٭قٓاف تٓسضز نُٔ زا٥ط٠ ايؿٓو :ز٠. ٚثاّْٝاكتًؿ١ َٚتعسٸ

. ٫ٚ «ٗ ٚدٛب ايٛن٤ٛ ٗ ٖصا إهإ أٚ ٗ شيو إهإ أْا أؾٓو»ٗ بعض ا٭سٝإ: 

ؾطم بٌ إٔ ٜهٕٛ ايٛن٤ٛ بٗصا إا٤ أٚ شاى إا٤. ٚبطبٝع١ اؿاٍ قس تهٕٛ ا٭قٓاف 

ٚعًٝٓا إٔ ْط٣ َا إشا ناْت تسخٌ ٗ  ،آخط أسٝاّْا، ٖٚصا عحٷ ٗ بعض إٛاضز سا٫تٺ
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ٕٵ ؟ايكاعس٠ أّ ٫ ٜط٣ إٔ ايتاضٜذ ٖٛ ا٬ٕى ٚإعٝاض ٗ تبًٛض  نإ ٖٓاى ؾدلٷ ؾإ

، ٚقاٍ: إٕ ٖصا ٗ بسا١ٜ تأغٝؼ ايؿك٘ ـ قاعس٠ّ ٫ غٝٻُاايعًِ، ٚاعترب ٖصا ا٭َط ـ 

ؾإْٓا ْكٍٛ  ،سٝح عُسٚا إٍ ؼسٜس ايكاعس٠ ،ْاػّا عٔ اؾٌٗ ا٫ضتهاظ ايؿكٗٞ نإ

َا قس تبًٛضت ٗ عكط  . يٓؿرتض َج٬ّ إٔ قاعس٠ّ«عًٝٓا إيكا٤ ا٭قٌ»ي٘ ٗ اؾٛاب: 

ُٸ ٚٸ^١ا٭٥ ي١ٝ ، ٚنإ إب٢ٓ ٗ إعطا٤ إػاس١ يتعطٜـ َا ٖٞ تًو ايٛنعٝات ا٭

ٚٸ إٔ  . ٚعًٝ٘ قشٝضٷا٭َط قاعس٠ّي١ٝ يًعًِ تعترب ٖصا يًعًِ، ٚناْت ايٛنع١ٝ ا٭

إٔ ٖصٙ ايكاب١ًٝ  بإَهاْهِ إٔ تكرتسٛا ٖٓا ؼٌٜٛ ْٝع إكازٜل إٍ أقٓاف، إ٫ٓ

 ؾإٕ ؾإٔ ايكاعس٠ ٖٛ َطدعٝتٗا بًشاٚ إظاي١ ايؿٓو ;هلا بؿإٔ ايكاعس٠ َ٘بٵايكٓؿ١ٝ ٫ ضٳ

ٌُ ع٢ً إظاي١ ك١ بايٛن٤ٛ َٚا إٍ شيو ٫ ْعٗ ا٭قٓاف، ٚإْٓا ٗ ٖصٙ ا٭قٓاف إتعًٚ

 .، إشٕ ٫ ٜسخٌ ٖصا نُٔ زا٥ط٠ ايؿٓوايؿٓو

 

 ــــــ ايفسم بني ايكاعد٠ ايفك١ٝٗ ٚاألصٛي١ٝ يف احلاد١ إىل ايديٌٝ ايػسعٞ

إٔ ٖصٙ  ، إ٫ٓٚعًٝ٘ ؾإْٓا ٗ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ ْؿعط أْٗا ؼتٟٛ ع٢ً مشٛي١ٝٺ

ٔٵايؿُٛي١ٝ إِا ت٪غِّ يتؿات إٍ إٔ تطبٝل با٫ ؼ يٲَهإ ايجبٛتٞ يًكاعس٠ ؾك٘، ٚيه

ٌ اهلل، هب إٔ بٳايكاعس٠ ٖٛ ٚسسٙ ايصٟ ٜهٕٛ بأٜسٜٓا، ٚأَا أقٌ تؿطٜعٗا ؾٗٛ َٔ قٹ

ٌٷ  إثباتٞ عًٝٗا أٜهّا.  ٜهٕٛ يسٜٓا زيٝ

 

 ــــــ ساد١ ايكاعد٠ األصٛي١ٝ إىل ايديٌٝ ايػسعٞ

خ٬ؾّا يًكٛاعس ا٭قٛي١ٝ، سٝح ّهٔ يٲْػإ  ،ٖصا ٖٛ ؾإٔ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ

ٜبسعٗا; ٭ٕ ايكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ إِا تطتب٘ بؿأْٓا. ع٢ً اٱْػإ إٔ هسٸ ٜٚػع٢ َٔ  إٔ

ٌٸ ٍٕ أدٌ ايهؿـ عٔ إَها٤ ايؿاضع. ٚع٢ً ن ؾإٕ اؿانِ ـ طبكّا يكٛي٘ تعاٍ:  سا

ِٴ ٔإ﴿ ٕٔ اِيشٴِه ٭ٕ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ َٔ غٓذ . ٚـ ٖٛ اهلل ؾك٘ (12)(57)ا٭ْعاّ:  ﴾هللٹ ٫ٓٔإ

عًٝٓا إيكا٤ »ٔ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ. نُا إٔ َع٢ٓ اهلل إٔ ٜبِّ إشٕ هب ع٢ً اؿهِ

ات اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ أٚ أٚيٝا٥٘، ٖٚ٪٤٫ ٖٛ إٔ إيكا٤ ا٭قٍٛ َٔ كتكٸ (13)«ا٭قٍٛ

ِٸ إهلاَِٗ َٔ قٹ  ٌ اهلل تعاٍ.بٳهب إٔ ٜت



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

 ــــــ املعٝاز ايجبٛتٞ ٚاملعٝاز اإلثباتٞ يًكاعد٠ ايفك١ٝٗ

ٌ ايٓاس١ٝ ايجبٛت١ٝ يكريٚض٠ اؿهِ يكاب١ًٝ ايؿُٛي١ٝ ُجَِّٚٔ ٖٓا إشا اعتربْا ا

ٌٷ قاعس٠ّ قازض َٔ د١ٗ ايؿاضع  هب ٗ إسطاظ ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى زيٝ

ِٸ ٌٕ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ، أٚ إٔ ٜت  ٝت٘; ٭ْ٘ ّتًو مشٛي١ّٝع٢ً سذٸ تكسِٜ زيٝ

ِٸ اؾتُاي٘ ع٢ً زيٌٝ اؿذٸ ٔٵ١ٝ قٓؿ١ٝ، َٚع ن ٫  ْطًل عًٝ٘ عٓٛإ ايكاعس٠. ٚيه

; ٭ٕ َجٌ ٖصٙ ايٛن٤ٛ قاعس٠ّ ٢ ايتكطٜض أبسّا بايكٍٛ: إْٞ دعًتٴّهٔ يًؿاضع ستٸ

. ؾإشا ٗ إطس١ً ايجبٛت١ٝ، ٫ٚ ّهٔ هلا إٔ تهٕٛ قاعس٠ّ ايكاعس٠ ؼتٟٛ ع٢ً َؿه١ًٺ

ٕٛ ناْت ٖٓاى قاعس٠ْ ٍٸ ايؿاضع بٓش ا٤ ع٢ً َٔ ا٭م ؼتٟٛ ع٢ً مشٛي١ٝ قٓؿ١ٝ، ٚز

، ؾُا مشٛهلا ؾُٝع ا٭قٓاف، عٓسٖا ٫ ساد١ إٍ تكطو٘ بايكٍٛ: إْٞ أدعًٗا قاعس٠ّ

ِٸ«١ٖصٙ سذٸ»إٔ ٜكٍٛ ايؿاضع:  تًو ايٛنع١ٝ ايجبٛت١ٝ  ، ٚضأٜٓا ؾٝٗا مش٫ّٛ قٓؿّٝا ـ بعس ن

 غٛف ْسضى أْٗا قاعس٠. ،ـ

 

 ــــــ اَتالى ايعداي١ يًُعٝاز ايجبٛتٞ ٚاإلثباتٞ يًكاعد٠ ايفك١ٝٗ

ٚٸ ل بكاعس٠ ايعساي١ ٖٓاى ٚدٛزٷَا ٜتعًٖ ٗ  ;ثبٛتٞ ـ ٍ ـ ايصٟ ٖٛ َعٝاضٷيًُعٝاض ا٭

ٕٕ ٖٚٓاى َعٝاضٷ ٟ ١ ا٭سهاّ ا٭خط٣ غٝ٪زٸأٜهّا; ٭ٕ قاعس٠ ايعساي١ إشا ٚادٗت أزٓي ثا

ٕٚ ا٭َط إٍ ايتعاضض; إش ّهٔ يؿدٕل آخط:  ، ٜٚكٍٛ ؾدلٷإٔ ٜكٍٛ: ٜٛدس ٖٓا تػا

آخط: إٕ ايعسٍ  : هب ؾعٌ نصا، ٜٚكٍٛ ؾدلٷأٚ ٜكٍٛ ؾدلٷ ;٫ٕٚ ٜٛدس ٖٓاى تػا

ك١ إطتبط١ ب٘، ز ايسا٥ط٠ ايهِّٜكتهٞ خ٬ف شيو. ٚعًٝ٘ ٜكع ايتعاضض، ٫ٚ ٜؿٌُ فطٸ

ت٘ ٜٚػسٚ َٛنٛع٘ ٗ اؿكٝك١ ٚاغعّا. ٖٚصا ٜعٛز ٗ ايٛاقع إٍ تًو بٌ إْ٘ ٜٓؿط ًَٛٓ

 اـكٛق١ٝ ا٭ٍٚ.

 

 ــــــ ٢ ايكاعد٠ ايفك١ٝٗأْٛاع األدي١ ايػسع١ٝ عً

، ٢ اٯٕ إٔ ايعساي١ تؿتٌُ ع٢ً إعاٜري ايجبٛت١ٝ يتهٕٛ قاعس٠ّيكس ثبت ستٸ

ٔٵ ٖصا  زٴٔطٜٳ ا بإٔ اهلل ٚسسٙ ٖٛ ايصٟ ٜػتطٝع إٔ هعًٗا قاعس٠ّْٓا آَٓٸإسٝح  ٚيه

ٌٕ ١ قاعس٠ ايعساي١؟ هب ايكٍٛ: ٖٓاى ٝع٢ً سذِّ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ دا٤ اهلل ٖٓا بسيٝ
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ٟٸغٓ ٖصٜٔ  دإ َٔ ا٭زي١ ٗ ايؿطع يٝهٕٛ ايؿ٤ٞ َعتربّا، ٚعًٝ٘ هب إٔ ْط٣ أ

ٍٸ ؾتاض٠ّ ;ٔ بٛاغطت٘ َٔ دعٌ شيو ايؿ٤ٞ قاعس٠ّٖٓاى نٞ ْتُٖه ايػٓدٌ َٛدٛزٷ  ٜس

دسّا، ٫ٚ ّهٔ  ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايسيٌٝ ؾا٥عٷ ،١ٝ أٚ دعٌ سهِايسيٌٝ ع٢ً سذٸ

ططٚح بٛقؿ٘ زي٬ّٝ ع٢ً ايكاعس٠، نُا إْهاضٙ، ٚغايبّا َا ٜهٕٛ ٖصا ايكػِ ٖٛ إ

ٍٸ عًٖٝٗصٙ قاعس٠ْ»ٜكاٍ:   َٔ ا٭زي١. . ٖٚصا غٓذٷ«ٖصٙ اٯٜات أٚ تًو ايطٚاٜات ا; ٭ْ٘ تس

ٌٕٚٗ ايػٓذ ايجاْٞ َٔ ا٭زٓي َباؾط;  ١ ٫ ٜٓٛط ايسيٌٝ إٍ تًو ايكاعس٠ بؿه

ٔٵ ٌٕ ٚيه ِٸ أق كٌ ع٢ً ٖصٙ ١ٝ أخط٣ ٜؿتٌُ عًٝٗا شيو ايسيٌٝ منًٓ ٚقاعس٠ٺ بعس ن

ٔ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً سٸ ٖصا اؿهِ َعتربّا. يٓؿرتض إٔ ؾدكّا ُٖهعٴايكاعس٠، ْٚٳ

ِٕ ١ٝ، ٚنإ ُٖٚا َٔ ا٭قٍٛ ايهًٓ ،«١ٝأقاي١ اؿًٚ»أٚ  «أقاي١ اٱباس١»ٗ ن٤ٛ  سه

٭ٕ َآهلا  ;كتًؿ١، ؾتٓسضز ٖصٙ ا٭قٓاف نُٔ شيو اؿهِ يصيو اؿهِ أقٓافٷ

 ; ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايسيٌٝ ع٢ً تًو ا٭قاي١ زي٬ّٝو ا٭قاي١ زي٬ّٝإٍ تًو ا٭قاي١، ٚإٕ يتً

ٖٚصا ٖٛ ؾإٔ ايهجري َٔ  .ع٢ً ٖصا ايكٓـ أٜهّا. ٖٚصا َا هب ايكبٍٛ ب٘ أٜهّا

ٔٵ خامٸ ايكٛاعس. ٫ٚ ىطط اٯٕ ٗ شٖين َٛضزٷ هب ايكٍٛ ٗ  َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ٚيه

ِٸ أخط٣، سٝح  ٫يتؿات إٍ قاعس٠ٺاؿكٍٛ عًٝٗا با اؾ١ًُ: إٕ ايهجري َٔ ايكٛاعس ٜت

ٟٸ عٝح ّهٔ ايطنٕٛ إٍ  ،أٚ إؾاض٠ ٗ ايطٚاٜات إٍ ٖصٙ ايكاعس٠ شنٕط ٫ ٜٛدس أ

ٌٕنًٓ إٔ تًو ايكاعس٠ تٓسضز نُٔ قاعس٠ٺ اعتباضٖا; إ٫ٓ . إٕ هلصا ١ٝ تػتٓس إٍ زيٝ

ٌٸ ٍٕ ا٭غًٛب ـ ع٢ً ن  اعس بعباض٠ٺف ع٢ً ايكٛٗ ايتأغٝؼ يًكٛاعس أٚ ايتعطټ ـ دسٚا١ْٝ٥ سا

 أؾهٌ.

 

 ــــــ اختالف ديٌٝ ايكاعد٠ ايفك١ٝٗ عٔ ديٌٝ ايكاعد٠ األصٛي١ٝ

قسٚز٠  ايططٜل ايجايح ٕعطؾ١ ايكاعس٠ ٖٛ إٔ ْعترب زا٥ط٠ ايؿك٘ َٓص ايبسا١ٜ زا٥ط٠ّ

ل ٗ َٛضز ٖٚصا َا ؼٓك .َا ٖٛ أبعس َٓٗا خاضدّا عٔ زا٥ط٠ ايتؿطٜع سٸعٴ، ْٚٳخامٸ بإطإض

ل بايكٛاعس َا ٜتعًٖ ٗ :ؾُج٬ّ .ْٛعّا َا سٸ ايكٛاعس اـاضد١ٝ َعترب٠ّعٳتٴا٭قٍٛ. ٚيصيو 

ِٸ ٔٵ ا٭قٛي١ٝ ٜت ٌ سٝح ْكٍٛ: إٕ ايؿاضع ٫ ٜػتطٝع ايتسخټ ططح بعض ا٭عاخ، ٚيه

ٌ ايؿاضع. ٚعًٝ٘ تهٕٛ ٖصٙ قٛاعس، ٚيهٓٗا ؾإٕ ٖصٙ ايكٛاعس ؽطز عٔ تسخټ ٖٓا
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 إٔ ٖصا ا٭َط إِا ٜهٕٛ بؿإٔ ايكٛاعس عٔ ايؿك٘. ٚايه٬ّ ٖٓا ٜهُٔ ٗ خاضد١ْ

ِٷ  ، ٚيٝؼ ٭سسٺإطتبط١ با٫غتٓباٙ، ٚيٝؼ بؿإٔ اؿهِ; ٭ٕ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ سه

، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ِ: إٕ ايؿاضع قس تطى َٓطك١ ؾطإؽإشا قًتٴ إٔ وهِ غ٣ٛ ايؿاضع، إ٫ٓ

ٓ٘ غِ َٔ ُٗهٜكٛي٘ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض. إٕ َٓطك١ ايؿطاؽ تعين إٔ ايؿاضع ع٢ً ايط

ٚٵضٌ. ٖٚصا ٜعٛز بٚمل ٜتسخٻ ،ؾاضغ١ َٔ ا٭سهاّ ٌ آثط إٔ ٜرتى َٓطك١َّٔ ايتسخټ ٙ إٍ سٳ

١ٝ تعٛز إٍ دعٌ ايؿاضع. إشٕ ٗ َٛضز ٚيسٜٓا ٖٓا قٛاعس نًٓ .شيو ايؿلٸ ايجاْٞ أٜهّا

 اؿهِ ٖٓاى غٓدإ َٔ ا٭زي١.

 ٟٸ غٕٓذ  تهٕٛ قاعس٠ ايعساي١؟ َٔ أ

 ِّٚٸعًٝٓا إٔ مس ْٗا ع٢ً غٓدٌ، إسٝح  ;٫ّز ططم إثبات قاعس٠ ايعساي١ أ

 ؟يٓٓتكٌ بعس شيو نٞ ْط٣ ٌٖ ّهٔ تطبٝل ٖصٜٔ ايػٓدٌ ٗ َٛضز ايعساي١ أّ ٫

ٚأَا  ;ؾإشا نإ أسس ٖصٜٔ ايػٓدٌ قاب٬ّ ي٬غتس٫ٍ أَهٔ تأغٝؼ قاعس٠ ايعساي١

ٟٸ عساي١ غٛف تٛاد٘ َٔ ٖصٜٔ ايػٓدٌ ٖهّٓا ؾإٕ قاعس٠ اي ٚاسسٺ إشا مل ٜهٔ أ

ٌٷ َؿه١ًّ ٕٵ َٔ ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ; إش يٝؼ ٖٓاى زيٝ ٍٸ عًٝٗا، ٚإ نإ ّهٔ إٔ  ٜس

 َٔ ايٓاس١ٝ ايجبٛت١ٝ. تكبض قاعس٠ّ

 

 ــــــ اختالف قاعد٠ ايعداي١ عٔ قاعد٠ ايعدٍ ٚاإلْصاف

قبٌ ايعٌُ ع٢ً إٜهاح قاعس٠ ايعساي١ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ْكّٛ ـ َٔ باب ايتعطٜـ 

. إشٕ هب (14)ْكافـ ببٝإ ا٫خت٬ف بٌ قاعس٠ ايعساي١ ٚقاعس٠ ايعسٍ ٚاٱبإٛنٛع 

 عًٝٓا قبٌ اـٛض ٗ ٖصٜٔ ايػٓدٌ َٔ ا٭زي١ إٔ ْسضؽ ا٫خت٬ف ٚايٓػب١ بُٝٓٗا.

 

 ــــــ َٛزد قاعد٠ ايعدٍ ٚاإلْصاف

ض يصيو ايعسٍ ٚاٱْكاف ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ بايٓكس ٚإٓاقؿ١ ايتعطټ نُا متٸ

ٔٵبٳٚضٴأٜهّا،  يٛ اؾرتنٓا أُْٗا َٔ ايكٛاعس ؾإٕ قاعس٠  ُا ٫ ٜهْٛإ َٔ ايكٛاعس، ٚيه

ٞٸ إشا نإ ٖٓاى ْعاعٷ زٴٔطايعسٍ ٚاٱْكاف إِا تٳ ٟٸَاي تطدٸض  ١ٺَعٜٸ ، ٫ٚ تهٕٛ ٖٓاى أ

ٕٵ ٜكع ايٓعاع بٌ  أسس ايططؾٌ ع٢ً اٯخط، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايططؾإ َتػاٌٜٚ; نأ
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ٝٸ ١ٺؾدكٌ سٍٛ ًَهٝٸ ٌټٜٚكس١ِّ، َاي ٝٸ١ّٓ ٚاسسٺ ّ ن ، أٚ سًـ ن٬ُٖا ايٌُٝ، َُٓٗا ب

ِٸ  .ع عًٝ٘ بُٝٓٗا َٓاقؿ١ّتكػِٝ إاٍ إتٓاظٳ ٗ َجٌ ٖصا إٛضز ٜت

 

 ــــــ ازتهاش١ٜ قاعد٠ ايعدٍ ٚاإلْصاف

َٔ باب ا٫ضتهاظ  ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ اؿهِ بتكػِٝ إاٍ َٓاقؿ١ّ

َطنٛظ٠ ٗ ا٭شٖإ، ٚشيو بإٔ ْكٍٛ:  ٞ ٜعٛز إٍ ْكط١ٺٚإٕ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ .ايعك٥٬ٞ

ٌٕ; ١َ ايع١ًَُٝٔ باب إكسٸ َٔ إٔ قاسب إاٍ اؿكٝكٞ قس ٚقٌ  نٞ مكٌ ع٢ً ٜك

 إٍ ْكـ َاي٘ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ، ؾإْٓا ْعٌُ ع٢ً تكػِٝ إاٍ إٍ قػٌُ َتػاٌٜٚ.

 ٌٷ  ٓكـ اٯخط.عكٍٛ ايًِٛ ٗ اي عٓسٖا غٝهٕٛ ٖٓاى ٗ إكابٌ ٜك

 آخط. يٝؼ ٖٓاى َٔ ططٜٕل 

 ٔٵ  ل َٔ ايًِٛ ايكطعٞ ٚايٝكٝين َٔ خ٬ٍ ايكطع١.ّهٔ يٓا إٔ ْتدًٖ ٚيه

 ْٞكٍٛ: َٔ  ؾًٛ اؾرتنٓا أْٓا ْعترب ايكطع١ قاعس٠ّ .يٝبك٢ ايبشح اٱثبات

ٖصٙ  َكابٌإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس دعٌ ايكطع١ ٗ  :إٔ ٜكٍٛ إُهٔ يؿدٕل

آخط إٔ ٜكٍٛ: إٕ ٖصٙ  َٓص ايبسا١ٜ. ّهٔ يؿدٕل ٞ ٫ تهٕٛ َٛدٛز٠ّن ;ايكاعس٠

 .ايكاعس٠ إِا تهٕٛ ٗ َٛاضز قسٚز٠ٺ

ٞٸ  أَاّ ث٬ث١ خٝاضات، ٖٚٞ: ٚٗ اؿكٝك١ إْهِ ٗ َٛاد١ٗ ٖصا ايٓعاع إاي

ٚٸ : إعطا٤ ْٝع إاٍ إٍ أسس ايططؾٌ. ٚٗ ٖصا اـٝاض غٝهٕٛ ٍاـٝاض ا٭

ِٷَٔ سٓك ع٢ً ؾ٤ٞٺ ٍٛ قاسب اؿلٸٖٓاى استُاٍ عسّ سك  ٘، ٚبصيو ٜهٕٛ ٖٓاى ًٚ

 ٚانض.

ّٓا ل ايًِٛ بَُِّٓٗا. ٖٚٓا ٜهٕٛ ؼٗك : عسّ إعطا٤ إاٍ ٭ٟٛاـٝاض ايجاْٞ

 ّا.ٚقطعٝٸ

ٌٕ: تكػِٝ إاٍ بٌ ايططؾٌ َٓاقؿ١ّاـٝاض ايجايح َٔ  ، ٖٚٓا مكٌ ع٢ً ٜك

 ـٝاضات ايج٬ث١. ع٢ً ْكـ َاي٘، ٖٚصا أؾهٌ ا سكٍٛ قاسب اؿلٸ

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ ٖصٙ إػأي١. ٚبطبٝع١ اؿاٍ 

 هب عسّ ػاٌٖ قٝس عسّ تطدٝض ايططؾٌ.
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إٛضز اٯخط ايصٟ ٜهٕٛ َٛنعّا ؾطٜإ قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف ٖٛ إٔ ّتعز 

عٞ ا إايٌ، ٜٚسٸٚيصيو ٜتٓاظع قاسب ،عٝح ٜػتشٌٝ ايؿكٌ بُٝٓٗا ،إا٫ٕ ببعهُٗا

ٌّ  أٜهّا. كاٍ ٖٓا بتكػِٝ إاٍ َٓاقؿ١َُّٓٗا إٔ إاٍ ي٘. ٚعًٝ٘ ٜٴ ن

ايكا٥ٌ  ،إٍ قاعس٠ ايعساي١. يٛ ٚاقًٓا ايبشح طبكّا يًتعطٜـ ايػا٥س يًعساي١ سٵعٴيٓٳ

إٔ قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف إِا ٖٞ  إ٫ٓ ،(15)«ٚنع ايؿ٤ٞ ٗ َهاْ٘»بإٔ ايعساي١ تعين: 

 َؿهٌ، َع٢ٓ أْٗا ع٢ً َػت٣ٛ قاعس٠ ايكطع١، سٝح ٖٞ فعٛي١ْ ٚنٕع يًتعاطٞ َع

 يطؾع ا٫ؾتباٙ.

 

 ــــــ َٛزد قاعد٠ ايكسع١

ٍٷ، ٚيهٓٸٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى ٗ قاعس٠ ايكطع١ ٚاقعٷ ٚوتٟٛ ع٢ً  ،٘ فٗٛ

ٌٕ إثباتٞ، ٚيٝؼ إؾها٫ّ ثبٛتّٝا. ٚيٛ عُسْا إٍ ؼًٌٝ قاعس٠ ايكطع١ غٛف ْكٌ  َؿه

إٔ ايؿكٝ٘  ز٠، إ٫ٓٚقسٸ َؿازٖا إٔ ايٛنع١ٝ ايجبٛت١ٝ يكاعس٠ ايكطع١ ٚانش١ْ ١ٺإٍ ْتٝذ

ايصٟ ٜٛاد٘ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜػتطٝع َٔ ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ إٔ ٜسضى َا إشا نإ ايٛاقع ٖٛ 

ُٕ :ٖصا أٚ شاى، َٔ قبٌٝ ٗ ايٛاقع  ّاايصٟ ٫ ْعطف َا إشا نإ شنط ،ٌهٹؿٵاـٓج٢ ا

ٍٷ ٚيصيو ٜهٕٛ ،أٚ أْج٢ٶ َٴ إؿام اـٓج٢ بايصنط أٚ ا٭ْج٢ فٗٛ  .ٌٷهٹؿٵٚ

 

 ــــــ شاد َٛزد قاعد٠ ايعدٍ ٚاإلْصاف ٚقاعد٠ ايكسع١اّت

إٕ يكاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف شات ايؿإٔ أٜهّا، َع٢ٓ إٔ أسس ٖصٜٔ ايؿدكٌ 

َٔ ايٓاس١ٝ ايجٛبت١ٝ ٚايٛاقع. ٚغبل إٔ  ٚانضٷ ٚا٭َطٴ .٫ غري ٖٛ قاسب إاٍ، ٖٚٛ ٚاسسٷ

ٛټ ٍٕإٔ ٜتٓاظع ؾدكإ ع٢ً ًَهٝٸ :أسسُٖا :ٌ ٖٓاض ؾٓكشنطْا إٔ باٱَهإ تك  ١ َا

ٌٸ إٔ ٜهٕٛ يه٬  :ٚايؿل ايجاْٞ ;٘ يٞإٕ إاٍ نًٓ: َُٓٗا ٚاسسٺ ٚاسس، بإٔ ٜكٍٛ ن

ٌٸ ،ايؿدكٌ سلٌّ ٗ إاٍ، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ  ّآَُٗا إٔ يٰخط سٓك ٚاسسٺ ٜٚعرتف ن

ٔٸ. ْ٘إاٍ إتٓاظع عًٝ٘ كتً اٱؾهاٍ ٖٓا ٜهُٔ  ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايٛاقع ٚانشّا، ٚيه

ٗ ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ ٚايٛاٖط١ٜ. ٚبصيو تهٕٛ قاعس ايعسٍ ٚاٱْكاف ٗ ايٛاقع ـ َجٌ 

ٌٸ قاعس٠ ايكطع١ ـ َٛنٛع١ّ ١ َٔ زضاغ١ أزٓي ٫ بٴسٻَؿهٌ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ  إَٔط يه
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َٳ ٌٸ»ٱْكاف، ٚإٕ َع٢ٓ ٜكٍٛ بعسّ ٚدٛز قاعس٠ ايعسٍ ٚا ٔٵايكطع١. ٖٓاى   ايكطع١ يه

ا٫ضتهاظات ايعك١ٝ٥٬، ٚإٕ  ٖٙٛ عسّ اؿاد١ إٍ ايًذ٤ٛ إٍ ٖص (16)«إَٔط َؿهٌ

ب، بٌ قس ضزع عٓٗا ػٵايؿاضع مل ٜرتى إَها٤ ٖصٙ ا٫ضتهاظات ايعك١ٝ٥٬ بػهٛت٘ ؾشٳ

ٌٷإشا ضأ٣ ايؿدل إٔ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ٗ قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف َتٸ أٜهّا، إ٫ٓ  ك

ٌ ايؿاضع ٜجبت إٔ ٖصا بٳبايسيٌٝ، ٚقاٍ ٗ إثبات ٖصٙ ايكاعس٠: إٕ ٖٓاى زي٬ّٝ ٚاضزّا َٔ قٹ

ك١ً ب٘، ٚعٓسٖا ٜػتٓتر إٔ ايكطع١ إِا ػطٟ ايكط١ٜٓ إتٸ :ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ َٔ قبٌٝ

ٝٵسٳٗ غري َٛضز قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف. ٚبصيو ّهٔ إثبات َجٌ ٖصا ايسيٌٝ،  إٔ  بٳ

 ٗ اٱثبات.عجٓا يٝؼ 

 ١ َٔ أدٌ إثبات قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف أٚ إٔ ٜعٌُ ع٢ً إيػا٤ اـكٛقٝٸ

 ١ إطتبط١ بٗصٙ ايكاعس٠.با٭زي١ اـاقٸ

 ٔٵ ٌٸٜتعٝٻ أدٌ، ّهٓ٘ إيػا٤ اـكٛق١ٝ، ٚيه َؿه١ً  ٔ عًٝ٘ سٝٓٗا س

ٕٵ ؟ُٗا ي٘ يػإٚأٜټ ؟ُٗا ٖٛ اؿانِايكطع١، ٚأٜټ ي٘ نإ إيػا٤ اـكٛق١ٝ يٝؼ  ٚإ

ٕٷ ٖٚٞ إٔ اـكٛق١ٝ احملت١ًُ ٫  ،أق٬ّ. نُا هب عسّ ايػؿ١ً عٔ ٖصٙ ايٓكط١ يػا

ٌّ  بطبٝع١ اؿاٍ. تكبٌ اٱيػا٤، ٚهب اؿؿاٚ عًٝٗا، ٖٚصا ايبشح إثبات

 

 ــــــ ايٓطب١ بني قاعد٠ ايعداي١ ٚبني قاعد٠ ايعدٍ ٚاإلْصاف

ٍٕ ٕٷ ْا أْٗا قاعس٠ْؾإٕ ؾإٔ قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف ـ يٛ اعترب ٚع٢ً نٌ سا  ـ ؾأ

ٚإٕ ٖصٙ ايكاعس٠ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ؽتًـ عٔ قاعس٠  .َطازف َٚؿاب٘ يكاعس٠ ايكطع١

إشا  ، إ٫ٓ«ٚنع ايؿ٤ٞ ٗ َٛنع٘»ْٓا ٗ قاعس٠ ايعساي١ ْط٣ إٔ ايعساي١ تعين إايعساي١; إش 

ايعساي١ ايعٌُ ٗ إٛاضز إؿه١ً بكاعس٠  ٗ ٖصا إع٢ٓ، أٟ يٛ متٸ نإ ٖٓاى تػاَضٷ

ْهٕٛ ٖٓا قس ٚنعٓا ايؿ٤ٞ ٗ َٛنع٘ أٜهّا، ٖٚصا ٗ ايٛاقع ع٢ً خ٬ف شيو 

ٚٸ يٞ يكاعس٠ ايعساي١، ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ تٓسضز قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف ايتعطٜـ ٚإؿّٗٛ ا٭

ِٸ نُٔ قاعس٠ ايعساي١، ٚإ٫ٓ ايعٌُ بكاعس٠ ايعسٍ  غتهْٛإ كتًؿتٌ. ٚعًٝ٘ ٜت

آخط. ٖٚصا ا٭َط ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ  َا قاعس٠ ايعساي١ ؾؿ٤ٞٷٚاٱْكاف عٓس ا٫ؾتباٙ، ٚأ

 .«ٚنع ايؿ٤ٞ ٗ َٛنع٘»تعطٜـ ايعساي١ بـ 
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ٞٸ ٖصا، ٚعُسْا إٍ تعطٜؿٗا ٗ  ٚأَا إشا مل ْأخص قاعس٠ ايعساي١ َعٓاٖا ايؿًػؿ

ٗ  ن٤ٛ ا٭عطاف ٚايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ ـ ٭ٕ َا ٜكٛي٘ ايعك٤٬ ٖٛ ايصٟ ٜكبض عساي١ّ

با٭ٚاقط ا٫دتُاع١ٝ ـ عٓسٖا ئ  ٕ أغؼ ٚدصٚض ايعساي١ ٗ ايٛاقع َطتبط١ْايٛاقع، ٚإ

عك١ٝ٥٬ إٔ تعٌُ ع٢ً تعطٜـ ايعساي١  ٜهٕٛ بإَهاْو إشا مل تهٔ ٖٓاى أعطافٷ

بٛقؿو ؾًٝػٛؾّا أٚ عإّا أٚ ؾكّٝٗا، أٚ ئ ٜهٕٛ بإَهإ ايؿاضع إٔ ٜهؿـ عٔ 

ايؿ٤ٞ غري إٛنٛع ٗ َٛنع٘.  ايٛنع١ٝ ايػابك١، ٚإٔ ْعُس بعس شيو إٍ ٚنع ٖصا

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تهٕٛ ايٓػب١ بٌ قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف ٚبٌ قاعس٠ ايعساي١ ـ ٗ 

اؾرتاض  ن٤ٛ ٖصا ايتعطٜـ ـ ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم إطًل. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إشا متٸ

ف ٗ ايتعطٜـ اؾسٜس ؾإطاز ٖٛ شيو ايصٖٔ ٚا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ٗ ا٭عطا ٚاقٕع

 ٚايتكايٝس.

  ٍّهٔ ايكٍٛ ٗ بٝإ ايؿطم بٌ ٖاتٌ ايكاعستٌ: إٕ قاعس٠ ايعس

ٚاٱْكاف إِا ػطٟ ٗ ايؿبٗات إٛنٛع١ٝ ؾك٘، ٫ٚ فاٍ ؾطٜاْٗا ٗ ايؿبٗات 

١ٝ أبسّا، ٚأَا قاعس٠ ايعساي١ ؾُٝهٔ هلا إٔ ػطٟ ٗ ايؿبٗات اؿه١ُٝ ُاؿه

 أٜهّا؟

 بٌ ٖاتٌ ايكاعستٌ. أدٌ، ٜٛدس َجٌ ٖصا ا٫خت٬ف 

  ٌٖ :ٖٓاى بعض ا٭غ١ً٦ إططٚس١ سٍٛ َباْٞ قاعس٠ ايعساي١، َٚٔ بٝٓٗا

؟ ٌٖٚ نإ ٖٓاى ع٢ً َس٣ ايتاضٜذ ٚٗ كتًـ اجملتُعات َكازٜل ايعساي١ ثابت١ْ

 ط٠؟ٚبعهٗا اٯخط َتػِّ ط٠ أّ إٔ بعض َكازٜل ايعساي١ ثابت١َْكازٜل َتػِّ

 

١ّٝ أٚ إَطا١ٝ٥ ْصٛ  ــــــ ص ايعداي١تأضٝط

 آخط ؾإٕ ٖصٙ إباْٞ غٛف تعجط ع٢ً أدٛبتٗا  قٓا إٍ ايبشح َٔ َػإضيٛ تططٻ

ٌٕ ٌٸتًكا٥ٞ، أٚ غٛف ٜهٕٛ ٖٓاى َتٻ بؿه ؾ٤ٞ إٔ  ػع يٲداب١ عٓٗا. ؾعًٝٓا قبٌ ن

ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ َٓٗا، َٔ  ٫ غٝٻُاْط٣: ٌٖ ايٓكٛم إٛدٛز٠ ٗ باب ايعساي١ ـ ٚ

ٕٻ ﴿ٍ: قٛي٘ تعا :قبٌٝ ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٕٔ ٜٳِأ إثبات  ١ُ( ـ هلا ؾأْٝٸ90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

 ٚدٛب ايعساي١ أّ ٫؟
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 ٝٸ  ١ ٖٓا؟َا ٖٛ إطاز َٔ ايؿأْ

 

 ــــــ دزاض١ استُاٍ تأضٝط١ ْصٛص ايعداي١

 ٝٸ أّ  َٚا إشا نإ قاعس٠ّ ،١ ٖٛ إطدع١ٝ ٗ إثبات اؿهِإٕ إطاز َٔ ايؿأْ

ٚٸ :ٚٗ ٖصا ايباب ٖٓاى أَآَا استُا٫ٕ٫؟  : تأغٝػ١ٝ ايٓكٛم ايٛاضز٠ ٍا٫ستُاٍ ا٭

: إَها١ٝ٥ ٚإضؾاز١ٜ ٖصٙ ايٓكٛم. ؾإشا نإ قٍٛ ٚا٫ستُاٍ ايجاْٞ ;ٗ باب ايعساي١

ٕٻ ﴿اهلل تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ٜٛدب ايعسٍ ٗ ايٛاقع، ٚنإ سهُّا  ﴾سٵػٳا

ٟٸتأغٝػّٝا،  ٌ ايؿاضع، ؾعٓسٖا بٳٚغٓس غري ٖصا ايٓلٸ ٚايتأغٝؼ َٔ قٹ زعا١َٺ ٚيٝؼ ي٘ أ

 ايتأغٝػٞ. و بإط٬م ٚعُّٛ ٖصا ايٓلٸَٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ بإَهآْا ايتُػټ

 

 ــــــ ف يف تأضٝط١ٝ ْصٛص ايعداي١ِسَٛقع ايُع

ك٤٬. ف ٚايعطٵغا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٜؿتض يٓا ططٜكّا يًطدٛع إٍ ايعٴ

ف عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ ٚمٔ إِا ْسضى ٖصا إؿّٗٛ ْٚتعطٻ ،إْ٘ َؿّٗٛ ايعسٍ

ِٸ ف ٚايعك٤٬، إ٫ٓايعٴطٵ ٌ ايؿاضع. بٳإهازٙ ٚايتأغٝؼ ي٘ َٔ قٹ إٔ أقٌ اؿهِ ٜت

ٕٻ ﴿ٚبطبٝع١ اؿاٍ يٛ اعتربْا قٍٛ اهلل تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ّا تأغٝػٝ ﴾سٵػٳا

 :ايتاي١ٝؾإْٓا غٓٛاد٘ ا٫ستُا٫ت 

ٚٸ  ،ع١ٝؾطع١ٝ / َتؿطِّ : إٔ ٜهٕٛ ايعسٍ ـ ٗ ا٭غاؽ ـ سكٝك١ٍّا٫ستُاٍ ا٭

َٚؿّٗٛ  ع يٓط٣ َا إشا نإ ٖٓاى َع٢ٓٶَع٢ٓ أْ٘ هب ايطدٛع إٍ ايؿطع ٚإتؿطِّ

١ بطبٝع١ اؿاٍ; ٭ٕ ايعسٍ يٝؼ َؿَّٗٛا ٚسكٝك يًعسٍ. ٖٚصا ا٫ستُاٍ خاط٧ٷ خامٸ

 ع١.١ٝ أٚ َتؿطِّؾطعٝٸ

ٕٻ ﴿عّا ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٛعًت َٛن: إٕ ن١ًُ ايعسٍ اييت دٴا٫ستُاٍ ايجاْٞ  اهلَلٔإ

ٚٳأٱ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٕٜٔٳِأ ّٷ ﴾سٵػٳا ٞٸطٵعٴ َؿٗٛ ايهجري َٔ إٛنٛعات ا٭خط٣  :، َجٌٗ / ؾطع

 ،طؿٝؿ١ عًٝٗاف، ٚقاّ ايؿاضع بإدطا٤ بعض ايتػٝريات اياييت ٜعٛز أقًٗا إٍ ايعٴطٵ

َع٢ٓ إٔ َؿّٗٛ ايعسٍ يس٣ ايؿاضع ٖٛ شات َا ٜؿُٗ٘ ايٓاؽ، َع بعض ا٬ٕسٛات َٔ 

ٚٵضٌ ايؿاضع بطبٝع١ اؿاٍ. ٖٚصا ا٫ستُاٍ ايجاْٞ ببٳقٹ أٜهّا; يٛدٛز  قشٕٝض ٙ غريٴسٳ
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 ايكطا٥ٔ ايهجري٠ ع٢ً خ٬ؾ٘.

ؿَٗٛ٘ َٔ َأخص  تّا، ٚهبشٵؾّٝا بٳطٵ: إٔ ٜهٕٛ ايعسٍ َؿَّٗٛا عٴا٫ستُاٍ ايجايح

ٔٵايعٴطٵ  ٖٓا عسٸ٠ُ زٴٔطتٳ تّاشٵؾّٝا بٳطٵإشا نإ عٴ ف أٜهّا. ٖٚصا ٖٛ ا٫ستُاٍ ايكشٝض; ٚيه

 استُا٫ت أٜهّا:

ٚٸ َٸإٔ ٜهٕٛ ايؿاضع قس سسٻ :٫ّأ ٔٵز إطاضّا عا دص بًشاٚ إٔ ٖصٙ إؿطز٠ تتٸ ّا، ٚيه

ِّ ٌٸع٢ً َطٸ ايعَإ َكازٜل َتٓ  َكسإم اغتبساٍ َكسإم َطس١ًٺ ع١، ؾإْٓا ْؿٗس ٗ ن

ٟٸبٵآخط، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ َؿّٗٛ ايؿكط. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿاضع مل ٜٴ  سٹ َٔ ْؿػ٘ أ

ٞ، ٚتطى ػاٙ ٖصٙ إؿطز٠، ٚإِا انتؿ٢ ببٝإ اٱطاض ٚإؿّٗٛ ايهًٓ سػاغ١ٝٺ

ٌٸطٵتؿدٝل َكساقٗا إٍ ايعٴ ظَإ. ٫ٚ ّهٔ ايكٍٛ بأْٓا هب إٔ ْأخص  ف ٗ ن

ؿاضع بٓٛط ا٫عتباض، ٫ٚ ْأخص َا بعس شيو ايعكط بٓٛط ا٫عتباض. ٚبطبٝع١ عكط اي

اؿاٍ َٔ اي٬ظّ أخص َؿّٗٛ ايؿكط ٗ عكط ايؿاضع بٓٛط ا٫عتباض أٜهّا; ٭ٕ َؿّٗٛ 

ّٷ ٌٷٔطَٳ ايؿكط َؿٗٛ ٢ ز َّٜٛا بعس ّٜٛ، ٚتتذًٓإٔ ٖصٙ إكازٜل تتذسٻ يًتطٜٛع، إ٫ٓ ٕ ٚقاب

ٕٵ ٕٵع٢ً َطٸ ايعَإ. ٚعًٝ٘ إ  نإ ايعسٍ َٔ ٖصا ايػٓذ أٜهّا يعّ َٔ شيو أِْٗ ٚإ

إٔ ٖصا إؿّٗٛ ٜٓطٟٛ ٗ شات٘  خاقّا، إ٫ٓ ناْٛا ٗ عكط ايؿاضع ٜؿُٕٗٛ َٓ٘ َع٢ٓٶ

ٛټ ٍ إٍ َكازٜل دسٜس٠، َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ عس٫ّ ع٢ً قاب١ًٝ ا٫ْتكاٍ ٚايتش

ٕٕ ٕٕ ٗ ظَا ٘ ٗ شيو ايعكط ٚغري بٕ َأَٛضّا آخط. ٚإٔ ٜهٛ ٫ٚ ٜهٕٛ عس٫ّ ٗ ظَا

 ب٘ ٗ ٖصا ايعكط. َإَٔٛض

 

 ــــــ دزاض١ استُاٍ تعٝني املصدام ايػسعٞ ملفّٗٛ ايعداي١ ايعسيف

ٗ بعض ا٭سٝإ ٜكّٛ ايؿاضع ـ َهاؾّا إٍ بٝإ َؿّٗٛ ايعسٍ ـ ببعض 

ل سٝح ٜعُس إٍ اغتدساّ بعض ايع٬َات ٚايطَٛظ اييت تؿري إٍ َكازٜ ،٬تايتسخټ

ٕٵ قشٕٝض ١. ٖٚصا غريٴخاقٸ ؿاٚ٘ ٗ  متٸ أٜهّا. ٜبسٚ إٔ ايعسٍ َجٌ َؿّٗٛ ايؿكط، ؾٗٛ ٚإ

ّٸ عكط ايؿاضع، إ٫ٓ  ٌ َكازٜل دسٜس٠ أٜهّا.ٜجبت أْ٘ ٜتكبٻ إٔ إطاضٙ ايعا

إشٕ يٛ اعتربْا ايعسٍ تأغٝػّٝا ٚدب عًٝٓا ايعٌُ بٗصٙ اٯ١ٜ، ٜٚهٕٛ ايعسٍ ـ ٗ 

ٕٵباع، ٭ا٫تٸ ايٛاقع ـ ٚادبٳ ٚضز ا٭َط ٗ  ٕ اهلل أَطْا ب٘، ٚيٝؼ يسٜٓا َا ٜؿٛم ا٭َط. ؾإ
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٠ ا٭َط، ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ّا َٔ َازٸبعض إٛاطٔ ا٭خط٣ بكٝػ١ ا٭َط، ٚنإ ايؿعٌ َؿتٓك

يتعاّ ٖصا َٔ أع٢ً َطاتب ايس٫ي١ ع٢ً ايٛدٛب، ؾٗصا ٜعين أْ٘ هب ايطنٛر يًعسٍ ٚا٫

 ُّا.تٵب٘ سٳ

 

ُّ ايجبات يف َفّٗٛ ايعداي١  ــــــ س يف َصداق٘ٚإَهإ ايتػ

إٔ  إٕ ؾِٗ ايعسٍ قس ٜهٕٛ كتًؿّا، إ٫ٓ :يٓا َٔ ايكٍٛ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ بٴسٻ

ٛٸع١ بؿإٔ ايعسٍ ّهٔ ٬َس١ٛ ؾشتٸ .ط أبسّاإؿّٗٛ ايًػٟٛ يًعسٍ ٫ ٜتػٝٻ ٢ ٗ اٯضا٤ إتٓ

ٌٸ ْكط١ٺ أْ٘  عكط ايؿاضع، إ٫ٓ ساٍ ؾإٕ َؿّٗٛ ايعسٍ ٖٛ إًشٛٚ ٗ َؿرتن١. ٚع٢ً ن

 ٚؾسٜس٠ إط١ْٚ. ٜكبٌ إكازٜل اؾسٜس٠، ٚإٕ ٖصٙ إؿطز٠ َطٛاع١ْ

ِٸ آخط، ٖٚٛ أْٓا إشا اعتربْا ايعسٍ تأغٝػّٝا عٓسٖا نٝـ  عحٺ ططحٴ ٖٚٓا ٜت

ٍٔ﴿غتهٕٛ ع٬ق١ ٖصا ايسيٌٝ ـ إػتٓب٘ َٔ قٛي٘ تعاٍ:  َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ـ با٭سهاّ  ﴾ٜٳِأ

ّٷ َع٢ٓ أْ٘ ؟ا٭خط٣ نت إٍ ايعسٍ ٗ كتًـ أخط٣ تعطٻ إشا ناْت ٖٓاى أسها

 ا٭بعاز ؾُا ٖٛ غٓذ ع٬ق١ ايعسٍ بٗا؟

 

 ــــــ يفايعدٍ ايُعِس َكابٌحبح ايعدٍ ايٛاقعٞ يف 

 إْ٘ عٴطٵ :ِؾّٝا / ؾطعّٝا، ٚإِا قًتٴإْهِ مل تعتربٚا ايعسٍ ؾطعّٝا ٫ٚ عٴطٵ ٗ

ف عس٫ّ ٜهٕٛ َأَٛضّا ب٘ عهِ ٖصٙ ايعٴطٵت. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ نٌ َا ٜطاٙ شٵبٳ

 ٙ عس٫ّ ئ ٜهٕٛ َأَٛضّا ب٘.ف اي٬سل مل ٜعسٻاٯ١ٜ، ٚيٛ إٔ ايعٴطٵ

ٔٵ ٍٷ ٚيه آخط أٜهّا، ٖٚٛ إٔ اهلل تعاٍ قس أَط بايعسٍ ايٛاقعٞ،  ٜٛدس ٖٓا استُا

٘ ف إكسام ايكشٝض يًعسٍ أّ أْز ايعٴطٵف أٚ مل ٜؿُٗ٘، ٚغٛا٤ سسٻغٛا٤ ؾُٗ٘ ايعٴطٵ

ٕٻ ﴿ز إكسام اـاط٧. ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ: سسٻ ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ﴾ 

ٍٷ ف. ؾٌٗ ٖصا ا٫ستُاٍ ٗ ايٛاقع، ٚيٝؼ ايعسٍ َا ٖٛ عٓس ايعٴطٵ ٜعين َا ٖٛ عس

ٍٷ قشٝضٷ ؟ َٚا ٖٞ ْػب١ ٖصا ا٫ستُاٍ إٍ ا٫ستُا٫ت َٔ ٚد١ٗ ْٛطنِ أّ ؾٝ٘ إؾها

 ا٭خط٣؟

 ٌثٓا عٔ ٖصا ا٫ستُاٍ، سٝح قًٓا: إٕ ٖٓاى ؾطنٝتكس غبل إٔ ؼسٻي: 



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

: إٕ ايعساي١ يٝػت ٚايؿطن١ٝ ايجا١ْٝ ;أق٬ّ : إٕ ايعساي١ ٖٞ قاعس١٠ْ ا٭ٍٚٝٸنايؿط

ِٸ َطاعا٠ ايعسٍ ايعٴطٵ . ٚأَا عسّ نْٛٗا قاعس٠ّقاعس٠ّ ٗ ؾٝعين أْ٘ يٝؼ إطاز ٖٓا إٔ تت

ِٸ تهُٝٓ٘ ٗ ا٭سهاّ ا٭خط٣، إٍ أٚ ايؿطعٞ، بٌ ايؿاضع ْاٚطٷ  ايعسٍ ايصٟ ٜت

خ ؼسٻأْ٘ غا١ٜ َا ٖٓايو ٔٵ ٙ ٗ ايٛاقع تطبٝل ا٭سهاّ ا٭خط٣، ٚيهٜٚهٕٛ َطازٴ

 بٗصا ايًػإ.

 

 ــــــ خالص١ استُاٍ تأضٝط١ٝ ايعداي١

إٍ ايعساي١ اييت تؿتٌُ  ؾإٕ شيو ْاٚطٷ ١ نٕٛ ايعساي١ قاعس٠ّٝٚأَا ع٢ً ؾطن

٭خط٣، أٚ اييت ؼٌُ ايعسٍ ٗ َهُْٛٗا. ٚيصيو سٝح ؾطغٓا َٔ عًٝٗا ا٭سهاّ ا

ّٕ تًو إطس١ً قبًٓا ٗ سٝٓٗا إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ْلٌّ ٚإط٬م، غا١ٜ َا ٖٓايو  ٜؿتٌُ ع٢ً عُٛ

 ;: إٔ ٜهٕٛ تأغٝػّٝاُٖااسسإ :أْ٘ ٜٛدس اٯٕ ٗ ٖصا ايبشح اؾسٜس ؾطنٝتإ

١ٝ َع٢ٓ ايعسٍ متٸ شنط عسٸ٠ إٔ ٫ ٜهٕٛ تأغٝػّٝا. ٚع٢ً ؾطن١ٝ تأغٝػ :٣خطٚا٭

ٍٷإٔ تهٕٛ ٖٓاى سكٝك١ ؾطع١ٝ / َتؿطِّ :َٚٔ بٝٓٗااستُا٫ت،   ع١ٝ، ٖٚٛ استُا

ٌٷ ع١ٝ. ٚإشا مل ع٢ً اؿكٝك١ ايؿطع١ٝ / إتؿطِّ خاط٧; إش هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى زيٝ

ٌٷ إٔ  :ا٭َط ايجاْٞ; ع٫١ٝ ْػتطٝع ايكٍٛ بٛدٛز سكٝك١ ؾطع١ٝ / َتؿطِّ ٜهٔ ٖٓاى زيٝ

اييت ٖٞ ٗ  ،«اؾُاع١»ؾّٝا / ؾطعّٝا، َٔ قبٌٝ: ن١ًُ ايعسٍ َؿَّٗٛا عٴطٵ ٜهٕٛ

إٔ ايؿاضع قس شنط هلا سسٚزّا ٚقٝٛزّا. ٚعًٝ٘  ؾ١ٝ، إ٫ٓسكٝكتٗا ٚأقًٗا تعين اؿاي١ ايعٴطٵ

ُټإشا متٸ ا٭َط باؾُاع١ ؾٗصا ٫ ٜعين ايسع٠ٛ إٍ فطٸ ع، بٌ تعين إٔ ْكِٝ ايك٠٬ ز ايتذ

ٚٵض٫ستُاٍ ب. ٖٚصا اْاع١ّ ٌٕسٳ ٌٕٙ وتاز إٍ زيٝ ِٸ إبطاظ زيٝ ٌ ع٢ً تسخټ ، َٚا زاّ مل ٜت

، ٚايصٟ ا٫ستُاٍ ايجايحؾ١ٝ / ايؿطع١ٝ. ٚعًٝ٘ ٜجبت طٵ٫ ْػتطٝع ًٓ٘ ع٢ً ايعٴ ايؿاضع

 ف.ف. ٚيصيو هب ايطدٛع ٖٓا إٍ ايعٴطٵٜعين َٓٗر ايعًُا٤ ٗ إساي١ إؿاِٖٝ إٍ ايعٴطٵ

 

 ــــــ ي١ ايكاضَٞع٢ٓ ايعداي١ يف عدا

ايعٴطف ٚقًٓا: إٕ َؿّٗٛ ايعسٍ َٔ إؿاِٖٝ اييت ٜٓٛط إيٝٗا  فاٍيكس ؼسٸثٓا ٗ 

هب ع٢ً »كاٍ ٗ باب ايكها٤: ايٓاؽ بٓٛط٠ دازٸ٠ ٚقٛضٜٸ١; َٔ شيو َج٬ّ أْ٘ سُٝٓا ٜٴ
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ؾإٕ َطازِٖ َٔ شيو إٔ ٜهٕٛ ايكانٞ قازضّا ع٢ً إقساض  «ايكانٞ إٔ ٜهٕٛ عاز٫ّ

١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ات ايؿدك١ٝ إطتبط١ بتًو ايٛاقع١ ايؿدكٝٸ٫يتؿات إٍ اؾع٥ٝٸاؿهِ با

 َا. ١ اييت ػتُع ٗ ٚاقع١ٺإٛدٛز ٗ ايكها٤ ٖٞ ايكهاٜا ايؿدكٝٸ

 

 ــــــ ازتباط ايعداي١ باجلص٥ٝات

ٝٸ ات. َٚٔ ٖٓا مكٌ ع٢ً ٖصا ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعساي١ تطتب٘ باؾع٥

ٌٸا٭قٌ ايكا٥ٌ بإٔ ايعس ا٭عطاف ٚايٛطٚف ٚاـًؿٝات  اي١ إِا تتبًٛض ٗ ا٭غاؽ ٗ ٚ

ٕٻ ﴿ٚا٭ضنٝات إدتًؿ١، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َؿّٗٛ  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٌٸ ﴾   ٖٛ ٚدٛب تٓؿٝص ن

 سٸ عس٫ّ ٗ ن٤ٛ تًو ايٛطٚف ٚا٭عطاف. َا ٜٴعٳ

 

 ــــــ ٢ ع٢ً فسض ايتأضٝظعدّ ثبٛت َصادٜل ايعداي١ سّت

ف ف َٔ أدٌ ايتعطټطٵاعتربْا ايعسٍ تأغٝػّٝا يٛدب عًٝٓا ايطدٛع إٍ ايعٴٚعًٝ٘ يٛ 

ٌٸطٵع٢ً َؿَٗٛ٘، ٚايعٴ ٍٕ ٚطفٺ ف ٗ ن ٚعًٝ٘ َٔ إُهٔ  .ٜط٣ ايعساي١ ٗ ؾ٤ٞٺ ٚفا

ٕٔ إٔ ٜط٣ ايعسٍ ٗ ؾ٤ٞٺ ٕٔٗ ظَ َٔ إدطا٤ بعض  ٫ بٴسٻآخط، ٚأْ٘  ، ٫ٚ ٜطاٙ عس٫ّ ٗ ظَ

ٙ َٔ ايعسٍ. ٖصا ع٢ً ؾطن١ٝ ٢ ّهٔ عسټايعٜاز٠ ستٸايتعس٬ٜت عًٝ٘ بايٓكٝك١ ٚ

 ايتأغٝػ١. ٚأْا ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ أضاٙ قشٝشّا.

 

 ــــــ خالص١ استُاٍ إَطا١ٝ٥ ايعداي١

ا٫ؾرتاض ايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ ايعسٍ إَها٥ّٝا. عًٝٓا ٗ ايبسا١ٜ إٔ ْعطف نٝـ ٚٗ 

ٟٸ ٚطف ٜهٕٛ ايٓلٸ إَها٥ّٝا أٚ إضؾازّٜا؟   أ

 

 ــــــ ٖٛ املعٝاز األٍٚ إلَطا١ٝ٥ ايّٓص ايٛددإ

ٌٕ ّٸ بؿه ِٸ عا . ٖٚصا ٚاسس بٓٛط ا٫عتباض ٱسطاظ إَها١ٝ٥ ايٓلٸ أخص َكسٕض ٜت

إكسض ايٛاسس ٖٛ ٚدسآْا. إشٕ مٔ ْسضى بٛدسآْا إٔ هلصا ا٭َط سهُّا عكًّٝا أٚ 

ٞٸ أخط٣: ٌٖ ٖٛ َطتهعٷ سهُّا عك٥٬ّٝا. ٚبعباض٠ٺ ِٷ عك٥٬ ٞٸ أٚ سه ٖصا َا ْؿُٗ٘  ؟عكً
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ٞٸ ْٚسضن٘ مٔ بٛدسآْا. ٚيهٞ ْسضى إٔ ا٭َط اضتهاظٷ هب إٔ تتبًٛض ٗ  عك٥٬

ٌٕايٛدسإ ٚنعٝٸ ٚٸ :َتعأَ، ُٖٚا تإ بؿه  : إٔ ٜهٕٛ يسٜهِ َجٌ ٖصا اؿهِ;٫ّأ

ٕٸ: إٔ تسضنٛا بٛدساْهِ إٔ اؾُٝع ٜؿٚهٚثاّْٝا يس٣  ط ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً. ٚنأ

، أٚ اعتباضٙ ؾ٦ّٝا َا ٖٚٞ أْ٘ باٱناؾ١ إٍ سهُ٘ بؿ٤ٞٺ، ض٠ٚدسإ اٱْػإ ٖصٙ إكس

إٔ  ،َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ شات٘ ،أَطّا بسّٜٗٝا، ٜسضى ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٚبايتعأَ َع٘

قاؿ١  ّا َٚعٝاضّا ٚأزا٠ٌّ قٓهاٯخطٜٔ نصيو أٜهّا. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايٛدسإ ّجِّ

ٖٓاى ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ  اي١ ايؿٓوأٚ عسّ عك٥٬ٝت٘. ٚٗ س يًٛقٛف ع٢ً عك١ٝ٥٬ ؾ٤ٞٺ

ٞٸ ططمٷ ، َٔ قبٌٝ: ايػ٪اٍ َٔ اٯخطٜٔ، َٚا إشا ناْٛا يًٛقٛف ع٢ً ا٭َط ايٛدساْ

ٔٵ. ٜكٛيٕٛ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ ٌٸ ٚيه ٗ تؿدٝل إَها١ٝ٥  نافٺ ؾدٕل ٜبسٚ إٔ ٚدسإ ن

ٔٵايٓلٸ ٖٚٛ غري٠ ٚبٓا٤ ايعك٤٬،  ،ّهٔ إٔ ْهٝـ إٍ ٖصا إعٝاض َعٝاضّا آخط . ٚيه

ٞٸ ٚايصٟ ي٘ ٚٗٛضٷ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ؾٗٛ  ٗ اجملتُع أٜهّا. ؾإشا نإ ايٓلٸ ٚتبًٛض عًُ

ٌّ ِٸ ُّا. ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾ٤ٞٷتٵسٳ إَها٥ ٜكّٛ ايؿاضع بتأغٝػ٘; ٭ٕ ايتأغٝؼ  ث

 إِا ٜهٕٛ سٝح ٜهٕٛ ا٭َط دسٜسّا.

 ؾإٕ  ;إٚعًٝ٘ ؾإٕ إعٝاض ٗ ايٛاقع ٖٛ سهِ ايعكٌ ٚايعك٤٬، ٚيٝؼ ايٛدس

 ايٛدسإ إِا ٖٛ ٚغًٝتٓا، ٚأَا إعٝاض ؾٗٛ اؿهِ ايعكًٞ أٚ سهِ ايعك٤٬.

 

 ــــــ َسآت١ٝ ايٛددإ حلهِ ايعكٌ ٚايعكال٤

  ٌإِا أعين ايٛدسإ ايصٟ ٖٛ َجاب١ إطآ٠، سٝح ٜٛٗط ؾٝٗا سهِ ايعك

دسإ ٜهٕٛ ايٛ ؾتاض٠ّ ;يهؿـ ايهجري َٔ ا٭َٛض ٚايعك٤٬; ٭ٕ ايٛدسإ ٚغ١ًْٝ

ـٷ قاحلٷ إٕ ايٛدسإ قإض :يًهؿـ عٔ اٱْكاف، َٚٔ ٖٓا ٜٴكاٍ إٔ ٖصا  ، إ٫َٓٚٓك

يٝؼ ٖٛ َؿطٚض عجٓا، ٚإِا إطاز ٖٛ أْهِ ػسٕٚ ٗ ٚدساْهِ إٔ يًعكٌ ٖصا 

 اؿهِ.

 ٌٸ ٍٕ إشٕ ٖٓاى ع٢ً ن ٚٸ :ؾ٦ٝإ سا أٚ سهِ ايعك٤٬ ايصٟ  ٍ: سهِ ايعكٌا٭

 ل ايصٟ ْهؿـ َٔ خ٬ي٘ سهِ ايعك٤٬.ٚايجاْٞ: ٖٛ ايططٜ ٖٛ إعٝاض;

 َٳإٕ َطازٟ ٖٛ إٔ ايٛدسإ ٚغ١ًْٝ ٜكٍٛ: اضدعٛا إٍ اٯخطٜٔ  ٔٵ. ٖٚٓاى 
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ٕٵ ،ب إكطًض إعاقط ـػٳٚاغأيِٖٛ ـ ع٢ً ططٜك١ اغتط٬ع اٯضا٤ َع نإ اؾُٝع  ؾإ

ٟٸع٢ً شيو ؾاقبًٛٙ. ٚيهٓٸ ّاؿكَتٸ إٔ ـ  ؾدٕل ٞ أقٍٛ: ّهٔ يهِ ـ زٕٚ ايطدٛع إٍ أ

ٕٵٖٛ أْهِ ؼهُٕٛ بؿ٤ٞٺ :أسسُٖا ٔ:ٜٵيتذسٚا أَطٳ ،تطادعٛا ٚدساْهِ  ، ؾإ

ِ ٗ َا إشا نإ يس٣ ايعك٤٬ َجٌ ٖصا اؿهِ أّ ٫ عٓسٖا غتشهُٕٛ ٗ تٴِهؾَه

قطاض٠ أْؿػهِ َا إشا نإ اٯخطٕٚ نصيو أٜهّا; ٖٚصا َا ّهٔ تػُٝت٘ سهِ 

طتهع ايعك٥٬ٞ ٖٛ ٚدسإ ايؿطز، إشٕ ؾايططٜل إٍ انتؿاف إ .إطتهع ايعك٥٬ٞ

قا٬ّ٥  ُا نإ ايبعضٴبٳٚيٝؼ اغتط٬ع اٯضا٤ ٗ اـاضز أٚ َطادع١ اٯخطٜٔ، سٝح ضٴ

 بصيو.

 

 ــــــ أيفاظ ايػازع ٖٞ املعٝاز ايجاْٞ إلَطا١ٝ٥ ايّٓص

آخط، ٖٚٛ ايطدٛع إٍ أيؿاٚ ايؿاضع. إٕ  باٱناؾ١ إٍ ٖصا إكسض ٖٓاى َكسضٷ

ِٸ اغتعُاهلا يػا١ٜٺ ـ أيؿاٚ ايكطإٓ ٫ غٝٻُابعض ا٭سٝإ ـ ٚأيؿاٚ ايؿاضع ٗ  ١، خاقٸ ٜت

خ ؾٝٗا اٱَاّ َع َطاعا٠ أٚ ٜتشسٻ اييت قس ٜػتعٌُ ايطاٟٚ ؾٝٗا ن١ًُّ ،خ٬ؾّا يًطٚاٜات

عٝح ّهٔ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ ايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات إٛدٛز٠ ٗ  ،ؾِٗ إداطب

. ٚعًٝ٘ ْكٍٛ: ٖٚصا َكسضٷ ،ها٥ّٝا أّ إضؾازّٜاانتؿاف َا إشا نإ اؿهِ إَ ايٓلٸ

ٕٻ ﴿ :سٸ ٖصٙ اٯ١ٜعٳٌٖ تٴ ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ أّ  تأغٝػ١ّٝ (90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

إَها١ٝ٥؟ عٓسَا ْطدع إٍ ايعكٌ ٚايعك٤٬ لس أِْٗ وهُٕٛ بايعسٍ أٜهّا. ٚٗ ٖصٙ 

 .غٝػ١ّٖٝصٙ اٯ١ٜ تأ سٸعٴاؿاي١ ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْٳ

 

 ــــــ ع٢ً ايتأضٝظ يٝطت قس١ًٜٓ «األَس»َفسد٠ 

 ،نُا ّهٔ يٓا إٔ ْػًو ططٜكّا آخط ـ باٱناؾ١ إٍ ايعك٤٬ أٚ ايٛدسإ ـ

ٕٻ ﴿ٚشيو بإٔ ْعٌُ ع٢ً ؼًٌٝ أيؿاٚ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ، ﴾سٵػٳا

ٕٻ ﴿ْٚكٍٛ: إٕ ن١ًُ ا٭َط ٗ  ٜٳِأاهلَلٔإ  ٍٔ إٍ ايتأغٝؼ أقطب َٓٗا إٍ  ﴾َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ

يٮَط ب٘. ٚعًٝ٘ ْػتٓتر َٔ شيو  ٕا نإ ٖٓاى َع٢ٓٶ اٱَها٤; إش يٛ نإ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ

ٌّ . ٚاؾٛاب عٔ شيو أْٓا عٓسَا ْطدع إٍ اٯٜات ايكطآ١ْٝ لس إٔ اؿهِ ٖٓا تأغٝػ
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ا٭َط بؿأْٗا، نُا  زٴٔطٜٳايهجري َٔ إٛاضز اييت وهِ بٗا ايعكٌ ٚايعك٤٬، َٚع شيو 

ٖٵًََو بٹايكٻ٬﴿ٗ قٛي٘ تعاٍ:  َٴطٵ َأ ِٸ تأغٝؼ ايك٠٬ َٔ قٹ132)ط٘:  ﴾٠ٹٚٳِأ ٌ بٳ(، سٝح ٜت

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿اهلل، ٚنصيو بايٓػب١ إٍ ا٭َط بإعطٚف; إش ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ٕٳ بٹاِي َٴطٴٚ  ﴾ٜٳِأ

 (.71)ايتٛب١: 

  ٍٖٵ﴿ٌٖ ا٭َط ٗ قٛي٘ تعا َٴطٵ َأ ٟٸ أَطٷ ﴾٠ٹًََو بٹايكٻ٬ٚٳِأ َع٢ٓ أْ٘  ،إضؾاز

 هب عًٝو إٔ تأَطِٖ؟

 ٔٵإْ٘ إضؾازٷ ٫ َع٢ٓ اٱضؾاز إكطًض ايصٟ ٜػتعًُ٘ ايؿاضع. ؾٌٗ  ، ٚيه

 ٌ؟!عٵعٓسَا تأَطٕٚ بإعطٚف تكَٕٛٛ بايتأغٝؼ ٚاَؾ

 ِٸ نإ يًؿاضع ْؿؼ سهِ  إشا نإ ايعكٌ ٚايعك٤٬ قس سهُٛا بصيو، ث

 ّا؟ّا، ٚإشا سهِ ايؿاضع ؾك٘ نإ تأغٝػٝٸإضؾازٜٸاؿهِ نإ  ،٤ايعكٌ ٚايعك٬

 ٕٻ ﴿ل بكٛي٘ تعاٍ َا ٜتعًٖ ، ٗن٬ٓ ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ نإ ا٫غتس٫ٍ ٜكّٛ  ﴾ 

ٍٸ شيو ع٢ً أْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ ٗ ايٛاقع،  ع٢ً أْ٘ نًُا ٚضز اغتعُاٍ ا٭َط ز

ٕٷٚأْ٘ ٗ ططٜك٘ إٍ ايٛدٛز. يٝؼ يسٜ ْا ٖٛ إٔ بايتأغٝؼ إكطًض، بٌ َطازٴ ٓا ٖٓاى ؾأ

; ٭ٕ ايهجري تاّٛ ٓا ْكٍٛ: إٕ ٖصا ا٫غتس٫ٍ غريٴل يًُطٸ٠ ا٭ٍٚ. ٚيهٓٸاٱْؿا٤ قس ؼٓك

ٌٕ َٔ ا٭َٛض َٛدٛز٠ْ ؾططٟ، نُا ٗ أَط ايؿٝطإ بايؿشؿا٤ َج٬ّ، يٝؼ  بؿه

ٞٸ يه١ًُ ا٭َط َع٢ٓٶ إٍ ٖصا ايؿ٤ٞ قبٌ أَط  ٌٷ، ٗ سٌ ٜٛدس يس٣ اٱْػإ َٝإْؿا٥

َٕ ايؿٝطإ ب٘. إشٕ ّهٔ إٔ تهٕٛ ٖٓاى ساي١ْ ٌ عٵٌ ايؿططٟ أٚ اَؾٝٵغابك١ بػبب ا

٫ ٜؿتٌُ ع٢ً  ايؿطعٞ. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر إٔ ا٭َط إِا ٜهٕٛ ٗ َٛضزٺ

ِٕ  غابل، ٚأْ٘ إِا ٜكسض يًُطٸ٠ ا٭ٍٚ.  سه

 

 ــــــ األَس بايعدٍع٢ً إَطا١ٝ٥  األَس باإلسطإ قس١ٌٜٓ

ع٢ إٔ ا٭َط بايعسٍ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ قس ٚضز ٗ غٝام ا٭َط ٚايؿاٖس ع٢ً ٖصا إسٸ

ٜؿُٗ٘  باٱسػإ أٜهّا. ؾإٕ اهلل هعٌ اٱسػإ َٔ خ٬ٍ ا٭َط ب٘. إٕ اٱسػإ ؾ٤ٞٷ

أسػٔ إٍ »ٔ ايؿ٤ٞ. ؾإشا قٌٝ: اٱْػإ، بٌ إٕ اٱْػإ ٖٛ إعٝاض ٗ تؿدٝل سٴػٵ

ز يٲسػإ، ٚإٕ ع٢ً اؾُٝع َطاعا٠ ٖصا ؾٗصا ٫ ٜعين ٚدٛز إطاض قسٸ «وٜٵٚايسٳ
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عٝح  ،طط٠; ؾكس ٜهٕٛ ايٛايسإ ؾسٜسٟ ايتأثټٔ ايػًٛى َتػِّاٱطاض، بٌ إٕ زا٥ط٠ سٴػٵ

ٔ، َٚٔ ػٳٗ ايه٬ّ، ٚبصيو ىطز ٚيسُٖا عٔ زا٥ط٠ ايػًٛى اَؿ ت٪ُٕٗا أز٢ْ ْرب٠ٺ

ت أَطّا َأيٛؾّا بٌ ا٭ب ٚٚيسٙ، ٚبصيو ٫ ىطز إُهٔ أسٝاّْا إٔ ٜهٕٛ ضؾع ايكٛ

 ٢ إشا أؾهٌ ع٢ً ٚايسٙ ٚاْتكسٙ.ايٛيس عٔ سسٚز زا٥ط٠ اٱسػإ ستٸ

 ٌٸ ٍٕ ؾع٢ً ن  ّا؟ٕ ا٭َط ٖٓا إضؾازٜٸٚٵإْهِ تطٳ سا

 بإٔ اهلل ٜٛدس  «إٕ اهلل ٜأَط باٱسػإ» :أدٌ، ٫ ّهٔ ايكٍٛ ٗ َٛضزٺ

ٌٸًٖبٹٗ طبع ٚدٹ عٷٔ َٛزٳى اُؿػٵٕ ٖصا اٱسػإ ٬َٚإاٱسػإ; إش  إْػإ. ؾايٓتٝذ١  ١ ن

ّا، ٫ ّهٔ اعتباض ا٭َط بايعساي١ تأغٝػٝٸ «ا٭َط»و به١ًُ ٖٞ أْ٘ َٔ خ٬ٍ ايتُػټ

ٝٸ  ّا.ٚعًٝ٘ هب إٔ ْعسٸٙ إَها٥

 

 ــــــ آثاز إَطا١ٝ٥ آٜات األَس بايعداي١

ا٭َط بايعسٍ. أض٣ إٔ ايبشح ب ع٢ً ايكٍٛ بإَها١ٝ٥ طٳ اٯٕ َا ايصٟ ٜرتتٸٓٳٚعًٝ٘ يٹ

ا٭غاغٞ ٜبسأ َٔ ٖصٙ ايٓكط١. ؾًهٞ ْسضؽ ْتا٥ر ٚتساعٝات ايكٍٛ بإَها١ٝ٥ قٛي٘ 

ٕٻ ﴿تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ عًٝٓا إٔ ًْتؿت إٍ ٚدٛز َطتبتٌ يًشهِ،  ﴾سٵػٳا

ٚٸ :ُٖٚا ِٸ اؿهِ به٫ًّٓأ  ٠ٺٜل ايعسٍ. ٚبعباض: اؿهِ َكازٚثاّْٝا ٞ ايعسٍ;: إٔ ٜت

ّٷ ٠ّأخط٣: إِْٗ وهُٕٛ َطٸ أخط٣ عٓسَا ٜٛادٕٗٛ  َٚطٸ٠ّ ;ٚهب إدطا٩ٙ ،بإٔ ايعسٍ ٫ظ

 إكازٜل إٓسضد١ ؼت عٓٛإ ايعسٍ وهُٕٛ بًعَٚٗا. 

 

 ــــــ ٔ ايعدٍاضتكالي١ٝ ٚاْتصاع١ٝ ُسِط

 ٞ باغتشػإ ايعسٍ أٜٚسٚض ايبشح سٍٛ َا إشا نإ اؿهِ ا٫ضتهاظٟ ايهًٓ

هاح ٖصا ايبشح أّ اْتعاعّٝا؟ ٜبسٚ إٔ اتٸ ، ٚيعّٚ ضعاٜت٘، سهُّا َػتك٬٘ٓ٘سٴػٵ

 ب١ ع٢ً ايكٍٛ باٱَها٤.ٜػاعسْا ع٢ً بٝإ ايٓتٝذ١ إرتتٸ

 ؾًٛ اؾرتنٓا إٔ ايعك٤٬ إِا ٜٛادٕٗٛ َؿّٗٛ ايعساي١ يًُطٸ٠ ا٭ٍٚ، ٚبعباض٠ٺ

ٚٸ ٢ اٯٕ َٛاضز مل ٜٴربظٚا ستٸٍ ػطب١ يًبؿط بؿإٔ ايعساي١، ٚأِْٗ أخط٣: إٕ ٖصٙ أ

عٓس ايعك٤٬; ٭ٕ ٖصا  ّاٞ ثابتعسهلِ، عٓسٖا ٜهٕٛ اؿهِ ا٫ضتهاظٟ يًعسٍ ايهًٓ
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ِٷ ٌٸ اؿهِ يٝؼ اْتعاعّا َٔ تًو إكازٜل، بٌ ٖٛ سه ; ٭ٕ ايعك٤٬ َطتهع َٚػتك

٢ ٗ ساي١ إٛاد١ٗ َع تًو ايٓٛط عٔ تًو إٛاضز. ٚستٸ وهُٕٛ بٗصا اؿهِ بػضٸ

 ضز ٜتبًٛض ٖصا اؿهِ َٔ تًكا٥٘ أٜهّا.إٛا

 َػتك٬٘ ٞ بًعّٚ ايتبع١ٝ يًعسٍ سهُّاؾًٛ اعتربْا اؿهِ ا٫ضتهاظٟ ٚايهًٓ

ٕٻ ﴿ٚدب ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ـ ٌٓ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ع٢ً شيو  ﴾سٵػٳا

ٞ. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايكسض ايهًٌٓ إطس١ً ا٭ٍٚ َٔ شيو اؿهِ ٭ْ٘ ّجِّ ;ٞاؿهِ ايهًٓ

ٍٔ﴿ :ٔ َٔ قٛي٘إتٖٝك َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٞ ٕطتهع ايعسٍ، ٚعٓسٖا غٝهٕٛ ًٓ٘ ٖٛ ايهًٓ ﴾ٜٳِأ

ٚٸٍ ايه٬ّ.  ع٢ً آساز َٛاضز ايعسٍ أ

 

 ــــــ َع٢ٓ إَطا١ٝ٥ آٜات األَس بايعدٍ

ٕٻ ﴿يٛ اعتربْا قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ها٥ّٝا )َع٢ٓ إٔ إَ ﴾سٵػٳا

ٚٸ يٞ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ سسٚز شيو اؿهِ َكساض اؿهِ ا٫ضتهاظٟ( نإ ا٭قٌ ا٭

ّٷاؿهِ نُٔ شيو اٱطاض ستٸ ٚإط٬م، َع٢ٓ أْ٘ هب ٌٓ  ٢ إشا نإ ي٘ عُٛ

ٕٵ ٞ ٫ إٍ شيو اؿهِ ايهًٓ ِ: إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ْاٚط٠ْقًتٴ ايٓلٸ ع٢ً شيو إطتهع. ؾإ

 تًو إٛاضز. ٜعٛز بإَهاْهِ ًٓٗا ع٢ً

 ّٛا؟ ٭ٕ ٖصا ٜعين إٔ ايؿاضع إِا وهِ بايعسٍ زٕٚ ايٓٛط ػٵأ٫ ٜهٕٛ شيو َي

ٚٸ ٞ ايعسٍ، يٞ يس٣ ايعك٤٬ ٖٛ اؿهِ بهًٓإٍ َكازٜك٘; ٭ْ٘ ٜكٍٛ: إٕ اؿهِ ا٭

ٌٸَٔ خ٬ٍ َكازٜك٘. ٚقس شنطتٴ ل إ٫ٓٞ ايعسٍ ٫ ٜتشٓكٚنًٓ َٔ  ٚاسسٺ ِ إٔ ن

ٌٸ  .إكازٜل َػتك

 

 ــــــ ق١ بني ايكإْٛ ٚايعدٍايعال

 ٜٳ ُٸ١ ٫  ُٸ١، ٬َٚس١ٛ ٖصٙ ايتت ٚشيو إٔ  ;ٖصا اٱؾهاٍ زٴٔطإٕ هلصا إطًب تت

إٕ ايعسٍ »ٖٓاى ضأٌٜ بؿإٔ ايع٬ق١ بٌ ايكإْٛ ٚايعسٍ. ٜكٍٛ أسس ٖصٜٔ ايطأٌٜ: 

ِٷ ٌٸ سه ِٷ فاٍ. إٕ ايتكٌٓ ٗ «يًعك٤٬ اضتهاظٟ َػتك اضتهاظٟ  اجملتُع سه

ٌٸعك٬ ٕٻ ﴿. ٚطبكّا هلصا ايطأٟ هب ٌٓ قٛي٘ تعاٍ: ٥ٞ َػتك ٍٔ اهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  
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ٕٔٚٳأٱ ٚٸ ﴾سٵػٳا سٝح ٜكٍٛ ايعك٤٬ بٛدٛب َطاعا٠ ايعسٍ.  ،يٞع٢ً شيو ا٫ضتهاظ ا٭

ف ع٢ً ايعسٍ ت٘ يًتؿطٜع عسّ ايتعطټٚعًٝ٘ ٫ ٜٴػتؿاز َٔ تؿطٜع ٚتكٌٓ ايؿاضع َٚكسضٜٸ

ٕٻ ﴿يؿاضع; ٭ٕ قٍٛ اهلل تعاٍ: َٔ غري ططٜل ا ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ إٍ  ْاٚطٷ ﴾سٵػٳا

َٸ ا ضؾض اضتهاظ ايعك٤٬ أٚ إٔ تكبً٘ شيو ايعسٍ ايصٟ ٜكٍٛ ب٘ ايعك٤٬. إشٕ هب عًٝو إ

ٌ ايؿاضع َع ا٫يتؿات إٍ ْٝع إكازٜل إٓؿٛز٠ هلِ، غا١ٜ َا ٖٓايو سٝح ٜتسخٸ

ٕٕ ٜٚعٌُ ع٢ً ٚنع  يكاعس٠ ايعسٍ. قبًٓا شيو َٓ٘. ٚبعس شيو تبك٢ ٖٓاى زا٥ط٠ْ قاْٛ

 َا ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً تكسِٜ ن٬ّ ايؿاضع إدايـ يًعك٤٬؟ 

 

 ــــــ ٢ َع ايكٍٛ باإلَطا٤ف سّتحيّل يًػازع رلايف١ ايُعِس

 ؾإٕ ايؿاضع نُا  ;ايؿاضع ٗ ايٛقٛف بٛد٘ ا٫ضتهاظات ٭ْٓا ْ٪َٔ علٸ

ؼ إكسام ٜٚعٌُ ع٢ً إَها٥٘، ّهٔ ي٘ إٔ ٜ٪غِّ ،َٔ ايعك٤٬ ٜأخص أقٌ اؿهِ

ٚٸٖٚٓا ْػأٍ أٜهّا; ٕٻ ﴿يٞ َٔ ايعك٤٬، ٚقاٍ: : يٛ أخص ايؿاضع اؿهِ ا٭ َٴطٴ اهلَلٔإ ٜٳِأ  

ٚٳأٱ  ٍٔ ٕٔبٹاِيعٳسٵ  ، ٌٖ ٜػتطٝع ايكٝاّ بايتأغٝؼ؟ اؾٛاب: ْعِ، ٜػتطٝع شيو.﴾سٵػٳا

 ـٷ  ٜهّا؟ؿهِ ايعك٤٬ أ ٌٖ تأغٝػ٘ كاي

 

 ــــــ تأضٝظ املصدام ايػسعٞ يًعدٍ ٜعين ذبدٜد اإلَطا٤

 ٱَها٥٘؟ إٕ  يًُكسام أّ ؼسٜسٷ يٝؼ كايؿّا. ٚإِا ْكٍٛ: ٌٖ ٖصا تأغٝؼٷ

يًُؿاِٖٝ زا٥ُّا. ٚٗ اؿكٝك١ يٛ إٔ ايؿاضع عٌُ ع٢ً إهاز َكازٜل  إكازٜل تابع١ْ

ٞ ايعسٍ عٓس طغِ َٔ قبٛي٘ نًٓدسٜس٠ غري إكازٜل اييت ٜؿُٗٗا ايعك٤٬، ع٢ً اي

ٔٵايعك٤٬، غٛف تهٕٛ ْتٝذ١ شيو إٔ ايؿاضع قس أَه٢ شيو ايهًٓ نُٔ  ٞ، ٚيه

 ; ٭ٕ ايتػٝري ٗ إكسام ٜعٛز إٍ ايتػٝري ٗ إؿّٗٛ. ٚإٕ ايؿاضع نُا ولٸخامٸ إطإض

َٸ ت٘ ٜػتطٝع ضؾض بعه٘ ٚقبٍٛ بعه٘ اٯخط. ٚعًٝ٘ يٛ إٔ ي٘ ضؾض ٖصا إؿّٗٛ بط

باٱَها٤  ِٵضع عُس إٍ تأغٝؼ َكازٜل دسٜس٠ ؾإٕ ٖصا ٜعين إٔ ايؿاضع مل ُٜكايؿا

ٌٕ  َطًل، ٚإِا نإ إَها٩ٙ قسٚزّا. بؿه

 تطٜسٕٚ ايكٍٛ: إٕ إكازٜل اييت سهِ ايؿاضع ؾٝٗا  :أخط٣ ٚبعباض٠ٺ ٌٖ
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ٕٻ ٔإ﴿ك١ يكٍٛ اهلل تعاٍ: أٚ ككِّ ؾ١ٝ ـ تهٕٛ سان١ُّطٵبايعساي١ ـ خ٬ؾّا يًعساي١ ايعٴ

ٚٳأٱاهلَل  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ  ؟﴾سٵػٳا

 ٔضُٵإٕ ايؿاضع مل ٜٴ :عٓسَا قًٓا ٌٕ َطًل ؾإٕ ايتعبري بايتدكٝل ٫  بؿه

ِٸٜهٕٛ تعبريّا دٝٸ قاّ بعس  سّا; ٭ٕ ايتدكٝل ٜعين إٔ ايؿاضع قس أَه٢ بإطًل، ث

ٝل بؿإٔ أزضٟ َا إشا نإ ّهٔ إط٬م ايتدك شيو بايتكٝٝس أٚ ايتدكٝل. يػتٴ

، أٚ سه١َْٛ أٚ ٚضٚزٷ ٜبسٚ َٔ ْاس١ٝ ايًػإ ٗ ٚاٖطٙ أْ٘ ؽكٝلٷ .أّ ٫ إَها٤ٺ

ٔٵ َٔ ايٓاس١ٝ اٱْاي١ٝ ـ غٛا٤ أنإ إَها٤ َكٝٸسّا أٚ ؽكٝكّا أٚ سه١َٛ ـ ئ  ٚيه

ٕٵ ٔٵ ؽتًـ ايٓتٝذ١. مٔ ْسضى إٔ ايؿاضع ٚإ سٝح ٜهٕٛ ايعسٍ َٛدٛزّا  أَه٢، ٚيه

هض إٔ إَها٤ ايؿاضع يٝؼ خ٬ٍ تعٌٝ إكازٜل اؾسٜس٠ ٜتٸَٓص ايبسا١ٜ، ؾإْ٘ َٔ 

ؾّٝا، ٜٚهٕٛ َع٢ٓ َٔ طٵقسٚز. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ؾطعّٝا / عٴ َطًكّا، ٚإِا ٖٛ إَها٤ٷ

 إعاْٞ إَها٥ّٝا / ؾطعّٝا أٚ إَها٥ّٝا / تأغٝػّٝا. إشٕ ّهٔ يٓا إٔ ْؿرتض ٚنع١ّٝ

 ٚاسس. ٚإَها١ٝ٥ ٗ ٚقتٺ تهٕٛ تأغٝػ١ّٝ

 

 ــــــ ايعدٍ َكابًٌكإْٛ يف ي١ االضتكالي١ٝ أثس ايسؤٜ

عٔ  يٛ اعتربْا إٔ سهِ ايعك٤٬ عباض٠ْ .إٍ عح اغتك٬ي١ٝ ايكإْٛ سٵيٓعٴ

ِٕ :عٔ ٌ عٔ بعهُٗا، ٚقًٓا بأُْٗا عباض٠ْسهٌُ َػتكًٓ اضتهاظٟ ٚاسس ٗ  سه

ِٕ ;ٔ ايعسٍسٴػٵ مل اضتهاظٟ آخط ٗ ٚدٛب ايتكٌٓ ٚضعا١ٜ ايعٌُ بايكإْٛ، ٚ ٚسه

ْطب٘ ٖصٜٔ اؿهٌُ ببعهُٗا، عٓسٖا غٝهٕٛ ايكإْٛ َع ايعسٍ سهٌُ 

ٌ عٔ بعهُٗا. غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ايكإْٛ هب إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ايسٚاّ َٛٗطّا َػتكًٓ

َا،  ٚنإ َٓكٛقّا ٗ َٛنٕع ،ٚإشا نإ ايكإْٛ ؾاقسّا يًعسٍ .ّٝا يًعسٍيًعسٍ ٚػًٓ

يصيو ؾإٕ ايعك٤٬ ٜكٛيٕٛ: إشا نإ ٖٓاى َٔ ٜهٕٛ ٚدٛب َطاعا٠ ايعسٍ قا٥ُّا أٜهّا. 

ُٸ ْكٕل ١. ؾإشا ١ٝ خاقٸَع شيو هب ايعٌُ ب٘، ٚإٕ يصيو ٗ سسٸ شات٘ اغتك٬ي١ٝ ٚأٖ

ٕٻ ﴿نإ ا٭َط نصيو عٓسٖا ٜهٕٛ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ْاٚطّا  ﴾سٵػٳا

 إٍ ايعسٍ ايعك٥٬ٞ ظُٝع َكازٜك٘.

ٕٵ ٞٸإٕ ايعك٤٬ وهُٕٛ بايعسٍ، ٚأَطتٴ :ِقًتٴ ؾإ بٗصا  ِ ب٘، ٚدب عًٝهِ إه
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نع قاّْْٛا ٗ بعض ٢ ايٓٗا١ٜ، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ايؿاضع إشا ٚا٭َط َع َكازٜك٘ ستٸ

إٔ ايؿاضع َٔ خ٬ٍ تؿطٜع٘ ٫  ٛٗط ايعسٍ ٚدب ايعٌُ بصيو ايكإْٛ. إ٫ٓإٛاضز سٝح ٜ

ٕٔ ﴿هٔ يٓا إٔ ْػتؿٝس َٔ قٛي٘ تعاٍ: ٜسعٞ أْ٘ إكسض ايٛسٝس يًعسٍ، ٫ٚ ّ ٔإ

ِٴ ٔإ  طّا.كٵٔ ْٝع َٛاضز ايعسٍ سٳأْ٘ ٜبِّ (17)(57)ا٭ْعاّ:  ﴾٫ٖ هللٹاِيشٴِه

 

 ــــــ ًكإْٛ بايٓطب١ إىل ايعدٍيأثس ايسؤ١ٜ اآلي١ٝ 

ٕٵ يتشكٝل ايعسٍ، ٚيٝؼ  ٚأزا٠ْ ْكٍٛ: إٕ ايكإْٛ ٚغ١ًْٝ أَا ا٫ؾرتاض اٯخط ؾأ

ِٕ يس٣ ايعك٤٬ غ٣ٛ ، ٚأْ٘ هب ؼكٝك٘ َٔ ططٜل ٚاسس، ٖٚٛ إٔ ايعسٍ ٚادبٷ سه

ِٸ ٖصا ا٭َط إٍ  ;ايكإْٛ نٞ ٫ تػٛز ايؿٛن٢ ٚاهلطز ٚإطز. ٚعٓسٖا َٔ خ٬ٍ ن

ٕٻ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ايصٟ ٜعترب ايؿاضع َكسضّا يًتؿطٜع،  ،﴾سٵػٳا

سٍ إٓؿٛز يًعك٤٬، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ايعسٍ ٜؿتٌُ هض إٔ ايؿاضع ٜأَط بصات ايعٜتٸ

ُٸ ٔ تًو ٕ ايؿاضع ٜبِّأ٢ ٗ ايكإْٛ، ٖٚٚٞ أْ٘ هب إٔ ٜتذًٓ ،١زا٥ُّا ع٢ً ٖصٙ ايتت

، ٜٚهٕٛ َع٢ٓ قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ: ايٛغ١ًٝ. ٚعٓسٖا ٜػك٘ ايعسٍ عٔ نْٛ٘ قاعس٠ّ

ٕٻ ﴿ ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ٕ ؿهِ ايعسٍ ـ طبكّا هلصٙ إاعًُٛا بكٛاْٝين; إش  :ٖٛ ﴾سٵػٳا

ُٸ١، ٜٴػتؿاز َٓٗا إٔ ايؿاضع قس أَط َٔ د١ٗٺ ايط١ٜ٩ ايجا١ْٝ ـ ٫سك١ْ َطاعا٠ ٖصا  ٚتت

ِٴ ٔإ﴿أخط٣، سٝح قاٍ ايؿاضع:  ايعسٍ ايصٟ ٜٓازٟ ب٘ ايعك٤٬، َٚٔ د١ٗٺ ٕٔ اِيشٴِه  ٫ٖٔإ

تٓكطف إٍ تطبٝل  «َطاعا٠ ايعسٍ»إٍ هض أْ٘ ٗ َكاّ ايتؿطٜع، ٚإٔ زعٛت٘ ٜتٸ ،﴾هللٹ

 قٛاْٝٓ٘.

 

 ــــــ ايسأٟ املدتاز يف تفطري آ١ٜ األَس بايعدٍ

ٔٵ ايعسٍ »َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ٖٓاى سهُإ. ٚيصيو ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تطتب٘ بـ  ٚيه

ٌٖ »ل ببشح إكازٜل قًٓا ٗ َعطض اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٜتعًٖ . ٚٗ«ٞايهًٓ

ِٸ: إشا مل ٜ٪غِّ«؟ٜلّهٔ تأغٝؼ إكاز ايطدٛع إٍ إكازٜل ايعك١ٝ٥٬،  ؼ ايؿاضع ٜت

ٕٵ ٔٵ ؼ ؾٝشلٸأغٻ ٚإ يًُكازٜل، ٚإِا  ٫ ٜٛدس ٖٓا تأغٝؼٷ ي٘ تأغٝؼ إكازٜل. ٚيه

 إٍ دٛاض شيو اٱَها٤. ٖٛ تأغٝؼٷ
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ٌٸ ٢ ساٍ ٖٓاى سهُإ، ٚأسسُٖا اؿهِ ا٫ضتهاظٟ يًعكٌ; إش ستٸ ٚع٢ً ن

ٌٕ ٕٷإشا مل ٜهٔ ٖٓاى قاْٛ ٌٸ ؾإٕ ايعكٌ وهِ بؿه ، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ايعك٤٬ َػتك

ل ط ايعَٔ ٚتعاقب إػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ ـ إٔ ايعسٍ إِا ٜتشٖكقس ٜسضنٕٛ ـ بؿعٌ تػٝټ

 بٛاغط١ ايكإْٛ ٗ بعض إٛاضز.

  :ٍٕٻ ﴿إْهِ تكٛيٕٛ بإٔ َع٢ٓ قٛي٘ تعا ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٖٛ إٔ اهلل ٜأَط  ﴾ 

ِٸيو ايعسٍ ايهًٓبص ِ بعس شيو: إٕ ايعك٤٬ ٜسضنٕٛ إٔ قًتٴ ٞ ايصٟ ٜأَط ب٘ ايعك٤٬، ث

٢ نُٔ ايكإْٛ. با٫يتؿات إٍ ٖصٙ ا٭َٛض ٕاشا ٫ تعتربٕٚ ٖصا ايعسٍ هب إٔ ٜتذًٓ

 ٞ ْٚؿػ٘ ؾإْ٘ غٝعٌُ ع٢ً تؿطٜع ايكإْٛ ايعازٍ؟ًٚف يٛ خٴطٵٕ ايعٴإؾّٝا; إش طٵايكإْٛ عٴ

 ٗ ًٖبًعّٚ ايكإْٛ، ٖٚصا  : اؿهِا٭ٍٚ :ل بايكإْٛ ٖٓاى سايتإَا ٜتع

ِٷ عك٥٬ٞ; ِٸ تسٜٚٓ٘؟ َٚا ٖٛ إطدع ٗ ٚا٭خط٣ سه : َا ٖٛ ايكإْٛ؟ ٚنٝـ ٜت

 ف.ايكإْٛ؟ مٔ ْكٍٛ: إْ٘ اهلل، ٚأَا ِٖ ؾٝكٛيٕٛ: ٖٛ ايعٴطٵ

 ٗ بًعّٚ ايعسٍ إِا وهُٕٛ بًعل باؿهِ ايهًَٓا ٜتعًٖ ٌٖ ايعك٤٬ ٞ ّٚ

ِٷ  بؿإٔ َا١ٖٝ ايكإْٛ؟ ايٛدٛز ايكاْْٛٞ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يسِٜٗ سه

 

 ــــــ ايفسم بني ايعكال٤ ٚايػسع يف احلهِ بايعدٍ

 ل باؿكٍٛ ع٢ً َا ٜتعًٖ أْ٘ ٗ أدٌ، إِْٗ وهُٕٛ بٛدٛب ايكإْٛ، إ٫ٓ

 أٚ ايعك٤٬.ف ذ٘ ايبعض اٯخط إٍ ايعٴطٵبُٝٓا ٜتٸ ;ذ٘ ايبعض َِٓٗ إٍ اهللٖصا ايكإْٛ ٜتٸ

آخط. ٗ بعض ا٭سٝإ  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜبسٚ إٔ ايِٓٛ ٗ سسٸ شات٘ ؾ٤ٞٷ

ٕٵ مل ٜهٔ ؾٝ٘  ٜهٕٛ ايِٓٛ ٗ اؿهِ ا٫غتبسازٟ َطًٛبّا َٔ بعض اؾٗات، ٚإ

ٍٷ ِٷعس ٌٸ . ٚعًٝ٘ ؾإٕ نطٚض٠ ايِٓٛ سه  ٚعك٥٬ٞ.  َػتك

 

 ــــــ خالص١ آثاز رلتًف اآلزا٤ بػإٔ ايعالق١ بني ايكإْٛ ٚايعدٍ

ْٓا ْطب٘ ايكإْٛ بايعسٍ ٗ بعض ا٭سٝإ، ْٚعتربٙ سهُّا إ :خ٬ق١ ايه٬ّ

ُٸ ٌ بٳ١ يًعسٍ. ؾإشا نإ ا٭َط نصيو ؾعٓسٖا َع ٬َس١ٛ ا٭َط بايعسٍ َٔ قٹٚاسسّا ٚتت

ِٴ ٔإ﴿ايؿاضع، ٚنصيو َع ٬َس١ٛ قٛي٘ تعاٍ:  ٕٔ اِيشٴِه ايصٟ ٖٛ ٗ َكاّ  ،﴾هللٹ ٫ٖٔإ
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ٝٵسٳ٘ مٛ ايعسٍ، َؿازٖا إٔ ايؿاضع ٜسعٛ إٍ ايتٛدټ تٝذ١ٺايتؿطٜع، ْكٌ إٍ ْ إٔ  بٳ

زا٥طت٘ ايؿصٸ٠ تٓشكط بٞ. ٚٗ بعض ا٭سٝإ ا٭خط٣ ْعترب ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ سهٌُ 

ٕٻ ﴿ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜهٕٛ يكٍٛ اهلل تعاٍ:  ،ٌَػتكًٓ ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ق١ً  ﴾ 

ٚسٝح ٫ ، ْكبٌ ب٘جُا ٜكّٛ بايتأغٝؼ ٕكازٜك٘ ، ٚسٝبايكإْٛ، ٚإِا ٜطتب٘ بايعسٍ

ُٸتٴ ٜعُس إٍ ايتأغٝؼ ْهٕٛ قس ٚنعٓا ايٝس ع٢ً قاعس٠ٺ و ْٚتُػٻ (،قاعس٠ ايعسٍ) :٢ػ

 بٗا.

 

ِّ  ــــــ س بايعداي١ص١ً حبح ايجابت ٚاملتػ

ٕٻ ﴿إشا قًٓا بإٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٌ ٗ ٚإٕ ايؿاضع قس تسخٻ ،قاعس٠ْ ﴾ 

بعض إٛاضز، عٓسٖا ٜططح ٖصا ايػ٪اٍ ْؿػ٘: إشا نإ ايؿ٤ٞ عس٫ّ عك٥٬ّٝا، ٚنإ 

ٚٸايؿاضع قس تسخٻ ٞ عٔ ايعسٍ ٍ هب ايتدًٌٓ ؾٝ٘، ؾُا ٖٛ تهًٝؿٓا؟ طبكّا يًه٬ّ ا٭

ط ٌ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ هب ٖٓا ٬َس١ٛ عح ايجابت ٚإتػِّٖٓا; ٭ٕ ايؿاضع قس تسخٻ

ٌٕ ٬َس١ٛ عكط ايؿاضع يٓط٣ نٝـ نإ عًٝ٘ ايعسٍ ٗ شيو  ٚهب; أنرب بؿه

ؾكس ٜهٕٛ ٖصا ايتأغٝؼ بًشاٚ شيو ايٛنع إهططب يًعسٍ ٗ شيو ايٛقت، ، اؿٌ

يصيو  سٵانتػب إكسام ايعك٥٬ٞ يًعسٍ ٚنعّا دسٜسّا، ٚمل ٜعٴ ، ؾكسٚأَا اٯٕ

 ٌ ٚايتدكٝل.ٌ ايؿاضع إَها١ْٝ ايتأغٝؼ ٚايتسخټبٳايتأغٝؼ َٔ قٹ

 

ٌٍ ِّ َجا  ــــــ س بايعداي١ع٢ً ص١ً حبح ايجابت ٚاملتػ

يٛ اؾرتنٓا إٔ بعض ايٓاؽ أٚ ايعك٤٬ ٗ عكط ايؿاضع ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ 

ناْٛا ٜؿذبٕٛ ا٫غتعباز )ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ا٭َط ٗ ايٛاقع مل ٜهٔ نصيو، 

ٔٸسٝح ناْٛا ٗ شيو اؿٌ ٜتكبٻ با٫غتعباز، ايؿاضع قبٌ  ًٕٛ ٖصٙ ايٛاٖط٠(، ٚيه

و بايٓكٛم ايٓاٚط٠ إٍ ا٫غتعباز: إٕ ايؿاضع قس َٔ خ٬ٍ ايتُػټ ،ؾٌٗ ّهٔ ايكٍٛ

ؼ هلصا إكسام أٚ ٫ ّهٔ قٍٛ شيو؟ ٭ٕ أَط عساي١ ا٫غتعباز ٗ شيو ايعكط أغٻ

َٸ ٟټنإ ٜعاْٞ ٚاقعّا َهططبّا، ٚٗ ٖصا إٛضز إ ٗ ٖصا  اضتهإظ ا مل ٜهٔ ٖٓاى أ

ٗ اؾ١ًُ. أَا اٯٕ ؾكس انتػب ٖصا  ؾٗٛ اضتهاظٷ نإ ٖٓاى اضتهاظٷ أٚ إشا ;ايؿإٔ
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ِٷّا ٚقاضخّا، سٝح ٜٴإٛنٛع اضتهاظّا قٜٛٸ ، ذُع ايعك٤٬ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ا٫غتعباز ًٚ

أق٬ّ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ٜعٛز  ٚإٔ ايعسٍ ٜكهٞ بإٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اغتعبازٷ

 أغٝؼ.يٓكٛم ايؿاضع تًو ايكسض٠ اي٬ظ١َ ع٢ً ايت

 ٌّ  بايهاٌَ عٔ قاعس٠ ايعساي١؟ ٌٖ ٖصا ايبشح َػتك

 ٌأدٌ، أد، ٌّ  ، ٫ٚ ضب٘ ي٘ بتًو ايكاعس٠.إٕ ٖصا ايبشح َػتك

 

 ــــــ ١ أٚ إَطا١ٝ٥ ايٓصٛصٝإىل حبح تأضٝط عٛد٠ٌ

 إٔ ٖٓاى استُا٫ت، ٚأْ٘ ٜػتؿاز َٔ بعهٗا ٚدٛز قاعس٠ يكس شنطتٴ ِ

ٟٸ ا٫ستُايٌ تطدِّ ،خط ٚدٛزٖاايعساي١، ٫ٚ ٜػتؿاز َٔ بعهٗا اٯ  شٕٛ؟ؾأ

 

 ــــــ إَطا١ٝ٥ ايعداي١ :ايسأٟ املدتاز

 أٚ اٱَها٤. ٚأض٣ إٔ  ;يكس شنطْا ٗ بسا١ٜ ا٭َط استُايٌ، ُٖٚا: ايتأغٝؼ

ِٷايتأغٝػ١ٝ َطدٛس١ْ . ; ٭ٕ ايتأغٝؼ إِا ٜهٕٛ سٝح ٫ ٜهٕٛ يس٣ ايعك٤٬ سه

بايعسٍ. ٗ بعض إٛاضز وهِ ايعك٤٬، ٚٗ ّا إٔ اؾُٝع وهِ ٖٚٓا َٔ ايٛانض دسٸ

ذُع ايعكٌ ٚايعك٤٬ َعّا بؿإٔ بعض ا٭سٝإ ٜهٕٛ اؿهِ يًعكٌ ؾك٘، ٚأَا ٖٓا ؾٝٴ

 ّا. َٚٔ ٖٓا إشا قاٍ ؾدلٷهض إٔ ٖصا َٔ إٛاضز ايبس١ٜٝٗ ٚايؿطط١ٜ دسٸايعسٍ; ؾٝتٸ

ٕٻ ﴿بتأغٝػ١ٝ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٕٔسٵ  ئ ٜهٕٛ ن٬َ٘ َكب٫ّٛ.  ﴾ػٳا

ْ٘ َجٌ ايعسٍ، أَطٷ ،ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ اٱسػإ ٔ بطبع اٱْػإ. ٚإٕ اُؿػٵ َطتب

 ٚاؾُاٍ َٔ ا٭َٛض اييت تكبًٗا طباعٓا.

 ــــــ ايسأٟ املدتاز يف فسٚع إَطا١ٝ٥ ايعداي١

إٔ تهٕٛ  :أسسُٖاٚأَا ع٢ً اؾرتاض اٱَها١ٝ٥ ؾٗٓاى استُا٫ٕ أٜهّا; 

ٚبطبٝع١ اؿاٍ  ،َٞها١ٝ٥ َع٢ٓ إٔ ايؿاضع قس أَه٢ ٗ اؿكٝك١ شيو ا٭َط ايهًٓاٱ

عّا يصيو، ٜٚتعٌ ع٢ً ايؿاضع ايتٓاغِ َع ايعك٤٬ بٳتأتٞ إكازٜل ٚا٭سهاّ إكساق١ٝ تٳ

٢ ايٓٗا١ٜ. غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ايبشح ٜهُٔ ٗ أْهِ ٌٖ ايصٜٔ قبًٛا باؿهِ ستٸ

ٌ، ٚتطبطٕٛ بُٝٓٗا ضبطّا َؿَّٗٛٝا كًٓتِٛ سهٌُ َػتعتربٕٚ استُاٍ ايعسٍ ٚايٓ
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ٕٵ ،ٚسهُّٝا ضبطتِ بُٝٓٗا ئ ٜعٛز بإَهاْهِ اغتٓباٙ قاعس٠ ايعساي١ َٔ  أّ ٫؟ ؾإ

ٕ ـ نُا ُٖا نصيو َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ٚأَا إشا قًتِ بأُْٗا سهُإ َػتك٬ٓ ;ٖصا ايٓلٸ

ٕٻ ﴿ـ عٓسٖا ّهٔ ايكٍٛ: إٕ قٛي٘ تعاٍ  َٴطٴ اهلَلٔإ ٜٳِأ  ٍٔ إٍ شيو اؿهِ  ْاٚطٷ ﴾بٹاِيعٳسٵ

ٌٸ ًتؿطٜع يٞ ايؿاضع ، ٚعٓسٖا ٫ ٜعٛز باٱَهإ ا٫غتؿاز٠ َٔ تكسٸٟ ٚتٛٓيإػتك

ر َٔ شيو إَهإ ايطدٛع إٍ تٳٓٵطٟ يهُإ ايعساي١، ٜٚٴػتٳكٵٚايتكٌٓ أْ٘ إكسض اَؿ

 ٌ، نُا ّهٔ ايطدٛع إٍ غريٙ.ايؿاضع سٝح ٜتسخٻ

 ؾٝٗا ايؿاضع ٚاييت بٌ إٛاضز اييت ٜتسخٻ تعاضٕض ٟٸٕ أٚٵإشٕ أْتِ ٫ تطٳ ٌ

ف ع٢ً ضأٟ ايعٴطٵ ّاَف ع٢ً خ٬ؾٗا أبسّا، ٚتعتربٕٚ ايسيٌٝ ايؿطعٞ َكسٻوهِ ايعٴطٵ

ٌٸقطاس١ّ ٍٕ ; إش تكٛيٕٛ: إٕ شيو اؿهِ ٫ ىًٛ ـ ع٢ً ن َٸ ;ـ سا ِٸؾإ إَها٤ شيو  ا إٔ ٜت

ٌٕ  اب ايتدكٝل ٚاؿه١َٛ؟َّا َٔ بأٚ إٔ ٜهٕٛ َكسٸ ;َكٝٸس اؿهِ بؿه

 

 ــــــ يًػازع زدع ايعكال٤ يف َصدام ايعداي١ حيّل

 ٌإٓع ٚايطزع يًؿاضع; ٭ٕ ايؿاضع إِا ٫ ّهٓ٘ ايتسخټ مٔ ْكٍٛ علٸ ،أد ٌ

ٌ ٗ ي٘ ايتسخټ ٚاسس َٔ ا٭سهاّ ايعك١ٝ٥٬ ؾك٘، ٚباغتجٓا٤ ٖصا إٛضز ولٸ ٗ َٛضزٺ

خرب  :ٛضز ىلٸ ا٭َاضات ايًؿ١ٝٛ، َٚٛاضز َٔ قبٌٝٚشيو إ .ْٝع إٛاضز ا٭خط٣

٢ ٗ ٖصٙ إٛاضز قس ّهٔ يًؿاضع ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ ٜطزع ٗ ٚستٸ .ايٛاسس ْٚٛا٥طٙ

بعض ا٭سٝإ أٜهّا. ٚٗ غا٥ط إٛاضز ا٭خط٣ ّهٔ يًؿاضع ـ سٝح ٜهٕٛ اؿهِ 

هِ أٚ ٜطزع عٓ٘ أٚ ٜعٌُ ع َٔ زا٥ط٠ ٖصا اؿل أٚ ٜٛغِّاضتهاظّٜا ٚعك٥٬ّٝا ـ إٔ ٜهِّ

ٌٕ ع٢ً إٓع هب ايعٌُ عهِ  ع٢ً إثبات٘. َٚٔ ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ َا مل ْعجط ع٢ً زيٝ

أخط٣  إٍ إَها٤ سهِ ايعك٤٬، ٚشٖب َٔ د١ٗٺ ايعك٤٬. ؾإشا عُس ايؿاضع َٔ د١ٗٺ

طّا ّ سهُّا آخط َػاٜآخط بؿإٔ إكازٜل إكبٛي١ يس٣ ْؿؼ ايعك٤٬، ٚقسٻ إٍ قٍٛ ؾ٤ٞٺ

يًؿاضع ؾٝٗا إٔ ٜكّٛ بصيو، ٖٚصا  ٚكايؿّا ؿهُِٗ، نإ شيو َٔ إٛاضز اييت ولٸ

 ٚيٝؼ َطًكّا. ،ٜعين إٔ إَها٤ ايؿاضع قسٚزٷ

 

 ــــــ َٛزد قاعد٠ ايعداي١

 ٖٞ ّباغِ قاعس٠ ايعساي١، غا١ٜ َا  ٕ يسٜٓا قاعس٠ّإ :إشٕ سك١ًٝ ايه٬
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ٟٸ ٖٓايو أْٓا إِا ْطدع إٍ ايعك٤٬ ٗ شيو ٌٕ سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى أ ؾطعٞ; إش  زيٝ

 َّا ع٢ً سهِ ايعك٤٬.ُا نإ ايسيٌٝ ايؿطعٞ َٛدٛزّا نإ ٖصا ايسيٌٝ َكسٻنًٓ

 .ْعِ، ٖصا قشٝض 

 

 ــــــ ف ٚايعكال٤ايفسم بني ايُعِس

 ف ٚايعك٤٬؟ٌٖ ٖٓاى ؾطم بٌ ايعٴطٵ 

 ٫ ٜتبًٛض يسِٜٗ َٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ ا٫خت٬ف ٜهُٔ ٗ إٔ ايعك٤٬  ٫ بٴسٻ

ِٷ إشا نإ ٗ غا١ٜ ايٛنٛح ٚايبسا١ٖ. ؾُا مل تتبًٛض ٖصٙ  أبسّا بٛقؿ٘ اضتهاظّا إ٫ٓ سه

ٌٕ ٟټ اؿاي١ َٔ ايبسا١ٖ ٚايٛنٛح بؿه  أق٬ّ.  اضتهإظ ناٌَ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى أ

 

 ــــــ خصا٥ص األَس االزتهاشٟ

ؽ ٖٞ إٕ ا٫ضتهاظ ٜعين ايطغٛر ٗ ا٭شٖإ. إٕ َٔ أخًل أسهاّ ايٓا

أسهاَِٗ ايعك١ٝ٥٬، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ا٭سهاّ ايعك١ٝ٥٬ تتذاٚظ قٝٛز ايعَإ ٚإهإ 

ات ٚايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ْٚٝع ا٭ؾٝا٤، ٫ٚ تكبٌ ايتكٝٝس أبسّا. ٫ ّهٔ يٓا إٔ ٚايكَٛٝٸ

ا٭نطّ، ٚسؿطٙ  طّٜا يس٣ اٱٜطاٌْٝ أٚ ٗ عكط ايٓيبٸكٵْؿرتض اضتهاظّا عك٥٬ّٝا سٳ

ٚايعَإ، ٚايكٍٛ بعسّ ٚدٛز َجٌ ٖصا ا٫ضتهاظ ٗ ا٭َانٔ ٚا٭ظ١َٓ  ٗ شيو إهإ

ا٭خط٣. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ ايكٍٛ بٗصٙ ايٓكط١ َٔ ايٓاس١ٝ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ، 

سٝح مل ٜهْٛٛا قس ٚادٗٛا ؾ٦ّٝا، ؾإٕ قسضتِٗ ا٫ضتهاظ١ٜ مل  ;ٖٚٞ إٔ ايعك٤٬ قسّّا

ٔٵتهٔ ؾاع١ًّ َع ٬َس١ٛ  غٝشكٌ يسِٜٗ اضتهاظٷ َا اٖط٠ّز إٔ ٜٛادٗٛا َٚذطٸ ، ٚيه

ٔٸ  .َاز٠ ٖصا ا٫ضتهاظ ٖٞ شات ايٛنع١ٝ ايػابك١ اييت ناْت يسِٜٗ أبعاز ا٭َط، ٚيه

ٞ عك٥٬ٞ، َٔ َٚٔ ٖٓا إشا اختًـ ا٫ضتهاظ ٜهٕٛ أسٝاّْا ٗ َكسام سهِ نًٓ

ع أقٌ ايصٟ ٖٛ ٗ ايٛاق ،سّا ع٢ً شيو ـٝٵاؿٝاظ٠ ـ نُا ٜهع ايػٝس ايكسض َق :قبٌٝ

ِٕ  إٔ َكازٜك٘ قس ؽتًـ. اضتهاظٟ، إ٫ٓ ؿه

 

 ــــــ يفخصا٥ص األَس ايُعِس

ٝٵسٳ  ،َا أَطّا َطغَّٛا ف إٍ دعٌ ؾ٤ٞٺف يٝؼ نصيو. قس ٜعُس ايعٴطٵإٔ ايعٴطٵ بٳ
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ٔٵ .ؾّٝا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ٚتهٕٛ ي٘ َٓاؾ٧ عك١ٝ٥٬، ٚيصيو ٜهٕٛ عك٥٬ّٝا ٚعٴطٵ  ٚيه

ف غايبّا َا ٜكبٌ أؾٝا٤ ؾ١ٝ; ٭ٕ ايعٴطٵا٭سهاّ ايعٴطٵيٝؼ ٖٓاى َا ٜهُٔ عك١ٝ٥٬ ْٝع 

ِٸ تكػِٝ ايعٴطٵ ّٸف إٍ قػٌُ: عٴطٵغري عك١ٝ٥٬. َٚٔ ٖٓا ٜت . ٫ ف خامٸٚعٴطٵ ;ف عا

ّٸّهٓهِ ايكٍٛ بإٔ سهِ ايعٴطٵ إشا نٓتِ تكٛيٕٛ بإٔ  عك٥٬ٞ إ٫ٓ َطتهعٷ ف ايعا

ّٸف ايتاضىٞ ٜعين ايعٴطٵايعٴطٵ إش ٫  ;عٓسٖا ٜهٕٛ َطتهعّا .ٜذٗ ْٝع ايتاض ف ايعا

إشا نإ قس اضتهع ع٢ً َٓؿأ َٚكسض  ؾّا بصيو إع٢ٓ إ٫ٓإٔ ٜهٕٛ عٴطٵ ّهٔ يؿ٤ٞٺ

 دسٜس٠؟ عك٥٬ٞ. أَا ايبشح اٯخط ؾٗٛ: ٌٖ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ يس٣ ايعك٤٬ َطتهعاتٷ

 دسٜس؟ ٍ إٛنٛع أٚ إهاز َٛنٕٛعٌٖ وكٌ شيو بتبسټ 

 

  ــــــ ٥ٞ اجلدٜدَٓػأ ظٗٛز االزتهاش ايعكال

 إشا نإ  دسٜس، ٚإ٫ٓ ل اضتهاظٷأدٌ، ٗ َٛاد١ٗ ا٭ٚناع اؾسٜس٠ ٜتشٖك

ا كط٦ٌ، ٚأْ٘ مل ٜهٔ هض أْٓا نٓٸايؿ٤ٞ اضتهاظّٜا ؾإْ٘ ئ ٜعٍٚ، ؾإشا ظاٍ اتٸ

ّهٔ انتؿاؾ٘ غطٜعّا، نُا ٖٛ اؿاٍ  أق٬ّ. إٕ ا٫ضتهاظ١ٜ أَطٷ ٖٓاى اضتهاظٷ

غٛف ٜػاٟٚ اثٌٓ.  نٝـ إٍ ٚاسسٺ١ٝ ايكا١ً٥ بإٔ ايٛاسس إشا ُأبؿإٔ إعازي١ ايطٜان

ف ٚاسس ؾك٘ ّهٔ إٔ نط٧ ٗ نؿـ ا٫ضتهاظ، ٚشيو عٓسَا ْتعطٻ ٚإِا ٗ َٛضزٺ

٢ ستٸ ،ٗ إسضغ١ ع٢ً إكطًشات، ْٚهٝع ٗ تهاعٝـ ٖصٙ ايسٖايٝع َٚٓعطؿاتٗا

 ٗ ٚايعك٥٬ٞ.ْؿكس ايك١ً بٛدسآْا ايعٴطٵ

 ف نإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعٴطٵ إٔ اؿهِ إػتؿاز َٔ ضٚا١ٜٺيٛ عًُٓا ب

غٛا٤ ٗ عكط قسٚض ايطٚا١ٜ أٚ ايعكط ايطأٖ، هب إٔ  ،ٚاضتهاظ ايعك٤٬ ٚإّا

 ف؟َّا ع٢ً ايعٴطٵب ايكاعس٠ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطنِ ـ َكسٸػٳٜهٕٛ سهِ ايؿاضع َع

 اؿهِ ٗ بعض سٸ ٬َنّا; إش ٜبسٚ عٳف ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ تٴإٕ ض١ٜ٩ ايعٴطٵ

ف ْؿػ٘، سهُّا ٚإّا. أَا ايعك٤٬ ع٢ً ايٛنعٝات اييت أْؿأٖا ايعٴطٵ بٓا٤ٶ ;ا٭سٝإ

ع َٓت٢ٗ ايبسا١ٖ، ؾإِْٗ إشا اعتربٚا ؾ٦ّٝا َا ٚإّا قطعّا، ٚنإ اضتهاظِٖ ٖصا ٜتُتٻ

ٍٸ ع٢ً تطبٝل شيو اؿهِ، غٛف ٜهٕٛ يًسيٌٝ ٖٓا ٚضأٜٓا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ْكٸ ّا ٜس

 ٚتاض٠ ْطٜس ا٫غتؿاز٠ َٔ إط٬ق٘. ;ع٢ً ايتطبٝل ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ ْلٌّ تاض٠ّ سايتإ:
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 ــــــ ّ ع٢ً ازتهاش ايعًِٚايعاٖس يف ايتكدُّ االختالف بني ايّٓص

ُا ّهٔ ؾإشا نإ ْكٸّا ؾػٛف ٜٓطٟٛ ع٢ً إعٜس َٔ اٱتكإ، عٝح قًٓ

ّهٔ دعٌ اٱط٬م  خ٬ؾّا ؿاي١ اٱط٬م; إش ٫; بايػ١ بكعٛب١ٺ ايكُٛز أَاَ٘ إ٫ٓ

ِٷؾا٬َّ ؿاٍ إٛضز بػٗٛي١ٺ  ٚاٱط٬م. بٌ ايٓلٸ . إشٕ ٖٛ تكػٝ

 

 ــــــ ع٢ً ازتهاش ايعًِ ّ ايّٓصاختالف عصس ايصدٚز ٚايعصس اجلدٜد يف تكدُّ

ِٴ  ;طّادسٜس٠ سسثت َ٪خٻ سٸ ايّٝٛ ٚإّا ٚاٖط٠َْا ٜٴعٳ ايتكػِٝ اٯخط إٔ ٜهٕٛ ًٚ

ٕٵسٸ ٖصا اؿعٳأخط٣ ٜٴ ٚتاض٠ّ نإ  هِ ٚإّا ٗ قسض اٱغ٬ّ ٚٗ َٜٛٓا ٖصا أٜهّا. ؾإ

ْ٘ ٚإّا أٜهّا ؾإٕ ايؿاضع إشٕ نإ ٜطٜس ايٛقٛف بٛد٘ ٖصا ايٛنع ٚٵايعك٤٬ قسّّا ٜطٳ

إِْٗ ناْٛا ع٢ً خطأ، ٚأْا أعًِ َِٓٗ بٛاقع  :ايٛامل، ٜٚطغِ ٚنعّا دسٜسّا، يٝكٍٛ

ٕٵ عكط أٜهّا ؾُٔ ايطبٝعٞ أْٓا ٫ ْػتطٝع نإ ٖصا اؿهِ ٚإّا ٗ شيو اي ا٭َط. ؾإ

، ضؾع ايٝس عٔ تًو ايطٚا١ٜ. ٚأَا إشا نإ اضتهاظ ايًِٛ قس ٚٗط بعس عكط ايٓلٸ

ٚنإ اعتباض نْٛ٘ عاز٫ّ أٚ غري عازٍ ٗ شيو ايٛنع أَطّا غري قػّٛ، أٚ إشا نإ 

يط٩ٜتٓا ٢ ٗ شيو ايعكط أٜهّا، إِا ٜهٕٛ ٚإّا طبكّا َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا ٚإّا ستٸ

و بصيو ايطا١ٖٓ، ٚأَا ٗ شيو ايعكط ؾًِ ٜهٔ ًُّٚا أق٬ّ، ؾعٓسٖا ٫ ّهٔ ايتُػټ

 أٚ اٱط٬م إِا نإ ْاٚطّا إٍ ايٛنع ٗ شيو اؿٌ. أبسّا; ٭ٕ شيو ايٓلٸ ايٓلٸ

 

ٌّ  ــــــ ٚزفع ايتعازض طسٜك١ احل

ٔٵ ٌٸ ٚيه َٚٓٗر  إٔ ْػتؿٝس َٔ أغًٛب :ٚأسسٖا ;؟ ٖٓاى عسٸ٠ ططمَا ٖٛ اؿ

ايؿاضع أْ٘ نإ ًَتعَّا باٯضا٤ ايعك١ٝ٥٬. ٖٚٓاى ايهجري َٔ ا٭َج١ً ٗ ٖصا ايؿإٔ. إٕ 

ف أنجط َهاٌَ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ َهاٌَ عك١ٝ٥٬، ٚشيو بعس إدطا٤ بعض ايتكطټ

 فاٌٍ ايؿاضع بطبٝع١ اؿاٍ. ٖٓاى ٗ ايؿك٘ ايهجري َٔ ا٭عاخ ٗ بٳٌ َٔ قٹٚايتسخټ

ي٘ إٔ ٜطزع  إٔ ايؿاضع ولٸ ٟ تٓسضز نُٔ إؿاِٖٝ ايعك١ٝ٥٬. قشٝضٷايتبازٍ ايتذاض

ٔٸ ـ ٜعسٸٙ  ٜٛضخ ا٫ط٦ُٓإ، ٚمٔ ٫ ْػتطٝع ايكبٍٛ بؿ٤ٞٺ ٖصا أغًٛبٷ ايعك٤٬، ٚيه

و بإط٬م ايسيٌٝ; إش يٝؼ يٲط٬م َجٌ ٖصٙ ايس٫ي١; ٭ٕ اؾُٝع ٚإّا ـ َٔ خ٬ٍ ايتُػټ
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 ّا.ايسيٌٝ هب إٔ و٢ٛ بايس٫ي١ سٓك

  ْػتٓتر َٔ ن٬َهِ أْ٘ هب ايؿكٌ بٌ اؿهِ ا٫ضتهاظٟ ايٛامل

ِٷإٛدٛز ٗ عكط ايؿاضع ٚعكطْا ٚبٌ َا وهِ ايعك٤٬ ايّٝٛ ـ زٕٚ ايعٴطٵ . ف ـ بأْ٘ ًٚ

 ِ: هب إٔ ٫ ْعٌُ بايسيٌٝ ايًؿٛٞ.ٚٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ قًتٴ

 

 ــــــ ّ ايعًِ االزتهاشٟ اجلدٜد ع٢ً اإلطالمتكدُّ

 ؾإْ٘ ٫  ٛونإ ن٬َٞ ٖٛ أْ٘ إشا نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٔ ؾٳ

ٔٵّهٔ ايتؿهٝو ٗ ايٓلٸ ّهٔ ايٛقٛف بٛد٘  ، ٫ٚ ّهٔ ايٛقٛف بٛدٗ٘; ٚيه

 ٢ إشا نإ دسٜسّا.اٱط٬م. ؾ٬ ّهٔ يٲط٬م إٔ ٜكـ بٛد٘ ايًِٛ ا٫ضتهاظٟ، ستٸ

  ٞٚا٭ظَاْٞ؟ إٕ ايهجري ٌٖ ٜؿٌُ ٖصا اٱط٬م اٱط٬م ا٭ؾطازٟ ٚا٭سٛاي

َٔ أسهاّ قسض اٱغ٬ّ ػطٟ ٗ عكطْا أٜهّا، ٚإْ٘ ّهٔ إثباتٗا ـ ٗ اؿكٝك١ ـ 

 .باٱط٬م ا٭ظَاْٞ. ؾإشا نإ ا٭َط نصيو ئ ٜبك٢ ٖٓاى ْلٌّ

 ٌٷ مٔ ْط٣ يًٓكٛم إط٬قّا أظَاّْٝا، إ٫ٓ  ٗ إٛاضز اييت ٜٛدس ؾٝٗا زيٝ

َٳ. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْجبخامٸ هّا ـ ٚدا٤ عًٝ٘ ايسيٌٝ ٗ شيو شٵت ؾ٦ّٝا عك٥٬ّٝا 

ايعكط ـ بػبب إط٬ق٘ إٛضزٟ; يٓكٍٛ اٯٕ بٛاغط١ ا٫غتٓاز إٍ شيو اٱط٬م: إٕ 

 ّا. دسٸ ٌ بٗصا ايًِٛ. ٖصا َػتبعسٷبٹاٱغ٬ّ قس َق

ٔٵ َٔ ا٫يتؿات إٍ ٖصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ أْ٘ قس وسخ ٗ بعض ا٭سٝإ  ٫ بٴسٻ ٚيه

ٕ اٱط٬م ٗ إ)ٚسٝح  اٯٕ ٚا١ٕ، ٫ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى إط٬مٷ سٸعٳتٴ ٗ ساي١ٺ ْلٌّ زٳٔطإٔ ٜٳ

ٝٵسٳٌ ٚاٖتُاّ ٚاْكطاف(; ٖٓاى تسخټ ساي١ ظٜاز٠ ْٚككإ َػتُطٸ ْصاى آأْ٘ نإ ي٘  بٳ

ِٷ كـ أخط٣ ٗ تًو ايسا٥ط٠ تتٸ أخط٣ ٚضزت ْكٛمٷ سٝازٟ أٚ عازٍ، َٚٔ ْاس١ٝٺ سه

 .س٠، ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ّهٔ ضؾع ايٝس عٔ شيو ايٓلٸبا٭زبٝات ايػ١ًٛٝ ٚايؿسٜ

سٸ ضدِ إطأ٠ بتًو ايكٛض٠ عٳنُا ٖٛ اؿاٍ ٗ عح اؿسٚز، سٝح ّهٔ سايّٝا إٔ ٜٴ

ط٬م. نُا متٸ ، ٚيٝؼ َٔ اٱٚا١ٕ، ٗ سٌ إٔ سهِ ايطدِ َٓكٛمٷ ١ ع١ًُّٝاـاقٸ

ٌٕ ٚعسّ ايتٗإٚ ؾٝٗا  ،زقٝل ايتأنٝس ٗ ضٚاٜات باب اؿسٚز ع٢ً إدطا٤ اؿسٚز بؿه

ّا، ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ أٚ ايتػاَض ٚايتػاٌٖ بؿأْٗا. قس تعتربٕٚ ٖصا اؿهِ ٚإّا سايٝٸ
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نصيو ٗ ا٭ظ١َٓ ايكس١ّ; ٭ِْٗ ناْٛا ّاضغْٛٗا. ؾٌٗ ّهٔ ايكٍٛ ٖٓا: إْٓا ٫ 

عٞ ؟ ٫ ّهٔ قٍٛ ٖصا ايؿ٤ٞ; إش ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْسٸو بايٓلٸْػتطٝع ايتُػټ

، سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى إط٬مٷ زٴٔطٚاٱْكطاف إِا ٜٳ ،ٚيٝؼ إط٬قّا ،طاف; ٭ْ٘ ْلٌّا٫ْك

ِٸ  إٓع َٔ اٱط٬م. ٜٚت

 ١ ايطدِ، ٚإِا ٖٛ َػتؿازٷايعَين َٔ شات أزٓي إْهِ مل تأتٛا بٗصا ايٓلٸ  َٔ

 أخط٣ تكٍٛ بإٔ اؿسٚز هب عسّ تعطًٝٗا. ١ٺأزٓي

 ُٸ أدٌ، ٖٓاى ضٚاٜاتٷ  ،١ٝ اؿسٚز أٚ ع٢ً تأبٝسٖاْٚكٛم غٛا٤ ع٢ً أٖ

أخط٣، ٖٚصا إِا هب عج٘ ٗ عًِ  ٚبطبٝع١ اؿاٍ قس ٜهٕٛ يبعض ا٭ؾدام ططمٷ

 ايؿك٘.

 ِٕ ك١ً; ١ َتٸٝبُِّي ٌ قط١ّٜٓٚامل ٗ عكطْا إٔ ٜؿٚه ٌٖ ّهٔ ٫ضتهاظ سه

 ط٬م؟يتشٍٛ زٕٚ اْعكاز اٱ

 

 ــــــ غسا٥ط زدع ايػازع عٔ االزتهاش اجلدٜد يًعًِ

 ٗ  َٕٛا ٜتعًل ببشح غري٠ ايعك٤٬ هب بٝإ إب٢ٓ. َٚٔ بٌ إباْٞ إٔ ٜه

ل يٲَها٤ ٖٛ فطٸز ايبٓا٤ ٚايػري٠; ٭ٕ ايبٓا٤ ٜعين شيو ا٫ضتهاظ ايصٟ اؿهِ إتعًٚ

٢ إشا مل ؾإْ٘ ستٸ ل ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ، أٚ بإٔ ْكٍٛ: إشا نإ ٖٓاى َٔ اضتهإظؼٖك

ٔٵًٞ، ٚمل ٜتٻل ع٢ً إػت٣ٛ ايعُٜتشٖك ٘ ي٘ إشا تٛدٸ دص ؾهٌ ايبٓا٤ ٚايػري٠، ٚيه

اٱَها٤ ٚايتكطٜط ٜهٕٛ َعتربّا أٜهّا. ٚأَا إب٢ٓ اٯخط ؾٗٛ إٔ ْٝع إطتهعات اييت 

ٕٵٚاسس ٜٴعٳ ٕضصٵتعٛز إٍ دٳ تػتذسٸ َطتهع بعس ايؿاضع،  ٜػتذسٸ سٸ َكسضّا هلا، نأ

ٟٸ ٚنإ َكسٚض ايؿاضع إٔ ىايؿ٘، ٚإٔ ٜأتٞ بٓٛل ٗ ايطزع عٓ٘ )إش تعٛز دصٚضٙ  قٛ

و باٱط٬م أٜهّا; ٭ٕ ايؿاضع إشا نإ كايؿّا إٍ ٖٓاى(. ٚعًٝ٘ ٫ ْػتطٝع ٖٓا ايتُػټ

قاطع; ٭ٕ ايؿطض ٜكّٛ ع٢ً إٔ دصٚض ٖصا ا٫ضتهاظ  ي٘ يٛدب عًٝ٘ ايطزع عٓ٘ بٓٛل

ِٕأٗ عكط ايؿاضع، ٚ اؾسٜس ناْت َٛدٛز٠ّ ٔٷ بأْ٘ ٕ ايؿاضع نإ ع٢ً عً  غٝأتٞ ظَ

اؾسٜس ؾإشا مل ٜهٔ ٜكبٌ بٗصا ا٫ضتهاظ ، تػتشهِ ؾٝ٘ دصٚض ٖصا ا٫ضتهاظ ٚتك٣ٛ

  قه١ُ، ٫ إٔ ٜهتؿٞ َذطٸز اٱط٬م. ١ٺيٛدب عًٝ٘ إٔ ٜطزع عٓ٘ بأزٓي



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

الهىامش
                                                      

×

×



 

 

ّٝ  ١١ تطبٝل ايُٓٛذز اإلضالَٞ يًعداي١ االقتصادّٜإَهاْ

 هَُٝٞٔ ٚد١ٗ ْعس املفهِّس اإلضالَٞ ذلُد زضا احل

 

 محمذ رضا آرمان مهرد. 

 محمذ لشكريد. 

 مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ ـ املكّد1١َ

ل بايعساي١ َا ٜتعًٓ ٗ طٜٔا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ ٕدتًـ ايعًُا٤ ٚإؿٓه سٸ زضاغ١عٳتٴ

ٌٕٚاسس٠ َٔ ططم ايتعطټ ل أؾهٌ; إش ّهٔ هلصٙ ايؿهط٠ إٔ تتشٓك ف ع٢ً ايعساي١ بؿه

تًـ ا٭بعاز ايؿهط١ٜ هلِ. ٚقس ٚقع اختٝاضْا ٗ ٖصٙ إكاي١ ـ َٔ بٌ َٔ خ٬ٍ عح ك

ٛٚطٜٔ ـ ع٢ً إؿٚهايهجري َٔ إؿٓه طّا ط اٱغ٬َٞ قُس ضنا اؿهُٝٞ، بٛقؿ٘ َٓ

ٚشيو بٗسف ايبشح سٍٛ إَها١ْٝ ؼكٝل  ;ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ٗ اٱغ٬ّ فاٍٗ 

ٌ ْٛط ا٭غتاش قُس ضنا اؿهُٝٞ ـ ُجِّ ايعساي١. إٕ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ـ َٔ ٚد١ٗ

أق٬ّ أغاغّٝا ٗ بٓا٤ ايٓٛاّ، ٚعٓكطّا باضظّا ٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ ا٫دتُاع١ٝ. ٚإٕ 

اجملٗٛز ايؿهطٟ يػُاس١ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٜعٛز إٍ ايسا٥ط٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايرتنٝب١ 

ٜت٘ بؿإٔ ايعساي١ َٔ ض٩ ٗا ع٢ً أغإؽؿات٘ قس خٓطايط٥ٝػ١ يًُذتُع، ٚإٕ أنجط َ٪ٖي

ِٷ ع٢ً ْٝع اجملا٫ت ٚا٭بعاز ا٭خط٣،  ا٫دتُاع١ٝ. ؾٗٛ ٜط٣ إٔ أقٌ ايعساي١ سان

ٟٸ زا٥ط٠ٺ ٗايعساي١ ـ  :ٝٳُٝٸ١ ـ َٔ قبٌٝٞ عٔ إؿاِٖٝ ايكٹٚنأْ٘ ٜط٣ اغتشاي١ ايتدًٓ َا  أ

 ٗ شيو زا٥ط٠ ايعًِ.
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١. إْ٘ ٜط٣ ػٓٸتػتٓس َٓٗذ١ٝ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ع٢ً قٛض١ٜ ْكٛم ايكطإٓ ٚاي

إٔ َٛنٛع ايعساي١ ٜؿٛم قسض٠ ايعكٍٛ ايبؿط١ٜ ايٓاقك١ ٚاـاط١٦، ٚيصيو ؾإٕ ايعساي١ ـ 

ٚتططسٗا ع٢ً طاٚي١ ايبشح  ،َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ـ أنرب َٔ إٔ تتٓاٚهلا ٖصٙ ايعكٍٛ

ٚايتؿطٜض، نُا أْ٘ ٫ ٜتؿاعٌ نجريّا َع ايعكس بٌ ا٭ؾطاز َٔ أدٌ ؼكٌٝ ا٭قٍٛ 

إٕ ا٫ػاٙ ايصٟ ٜػًه١ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٗ إطاض تكسّ٘ ض١ٜ٩  ايعًٝا يًعساي١.

ٓٛ ٚٵضي٬ْتباٙ. تربظ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٗ اٖتُاَ٘ ب ١ُ َجريٷاقتكاز١ٜ َٓ اّ ٚايعًُا٤ اؿٓه سٳ

ٌٕ ط ُطًَشٛٚ. ٚقس عُس ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٍ ايتٓٛري ٗ سسٚز ايعساي١ نُٔ اُ٭ بؿه

قطٜٔ، َٔ أَجاٍ: ايؿٗٝس ايؿٝذ َطته٢ طٜٔ ٚايعًُا٤ إعاايؿهط١ٜ يبعض إؿٓه

إطٗطٟ، ٚايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت، ٚايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض. َٚٔ ٖصٙ 

ايٓاس١ٝ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ا٭غتاش اؿهُٝٞ مل ٜتعاٌَ َجٌ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ تٓاٚيٛا 

إٔ ا٭غتاش  ايعساي١ ع٢ً إػت٣ٛ ايؿطزٟ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ نْٛ٘ ؾكّٝٗا أٜهّا، إ٫ٓ

ؾا١ًَ  ؾك١ٝٗ، ٚبط١ٜ٩ٺ ـأخ٬ق١ٝ  ـؾًػؿ١ٝ  اؿهُٝٞ ٜتعاط٢ َٔ ايعساي١ َٔ ظا١ٜٚٺ

 ّ ؾًػؿ١ّبا٫يتؿات إٍ ايتعايِٝ ايػُا١ٜٚ، ٚإبطاٍ ايطأمساي١ٝ ايًٝرباي١ٝ، سٝح ٜكسِّ

، بٌ ٜط٣ «إا١ٖٝ» يـ، نُا ٫ تعطٞ ا٭قاي١ «ايٛدٛز» يـادتُاع١ٝ ٫ تعطٞ ا٭قاي١ 

ٚٗ َعطض بٝإ ؾًػؿ١  .«ططٜل مشؼ ايعساي١»ايكا١َ ايباغك١ يـ  ٫٫ٓ تٓاغب إ شيو خًع١ّ

ُٸ ّ ض١ّٜ٩عسايت٘ ٜكسِّ ًعساي١ ا٫قتكاز١ٜ َٔ ي١ٝ ض١ٜ٩ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ؾا١ًَ. تٓؿأ أٖ

ذاٖ٘ ايٛاغع إتُشٛض سٍٛ ايكطإٓ صا إؿّٗٛ. إْ٘ َٔ خ٬ٍ اتٸهلض٩ٜت٘ َا ٚضا٤ ايؿك١ٝٗ 

ٛٓادتُاع١ٝ  ١ ّتًو ض١ّٜ٩ٚايػٓٸ  ،ْ٘إإش  ;١ُ ػاٙ ايتعايِٝ ا٫قتكاز١ٜ يٲغ٬َّٓ

 ٜٓٛط إٍ ايػٝاغ١ أٜهّا، ٜٚط٣ ٗ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ٚدٌٗ يع١ًُٺ ،باٱناؾ١ إٍ ايرتب١ٝ

باٱناؾ١ إٍ اٖتُاَ٘  ،. ٜصٖب ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايكطإٓ(1)ٚاسس٠

 .(2)ايكطآْٞ أٜهّاايهاٌَ ببٓا٤ ايؿطز ايكطآْٞ، ٜعٌُ ع٢ً بٓا٤ اجملتُع 

ط ايس١ٜٝٓ ُطيعسايت٘ َٔ خ٬ٍ اُ٭ ٜعُس ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٍ تكسِٜ َعٝإض

 ٚع٬ق١ اٱْػإ باهلل، َػتٓسّا إٍ اٯٜات ٚايطٚاٜات ٚإٓٗر ايؿكٗٞ ٚا٫دتٗازٟ اـامٸ

ط . يكس عُس مساست٘ إٍ تكٜٛ«اؿٝا٠»١ُ بعٓٛإ ٗ غًػًت٘ ايكِّ ٫ غٝٻُااٙ، ٚايصٟ ٜتبٓٸ

َٔ خ٬ٍ قٛض ٔػ١، ٖٚٞ: ايػ٢ٓ  ،ع٬ق١ إاٍ باٱْػإ، ٚع٬ق١ اٱْػإ بإاٍ
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١ إاٍ(، ايتهاثطٟ )ايهجط٠(، ٚايػ٢ٓ ايٛؾري، ٚغ٢ٓ ايهؿاف )إؿطٚع(، ٚايؿكط )قًٓ

ع ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٚإػه١ٓ )اْعساّ إاٍ(. َٚٔ بٌ ٖصٙ ايطبكات اـُػ١ ٜطٚن

ٚايتؿطٜ٘ )إػه١ٓ(. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ  ;)ايػ٢ٓ ايتهاثطٟ( :اٖتُاَ٘ ع٢ً ساييت اٱؾطاٙ

 :ُٖاايؿاخكٌ ايط٥ٝػٌ ايًصٜٔ ٜصنطُٖا يتشكٝل ايعساي١ 

 ـ ايكها٤ ع٢ً ايتهاثط.1

 ـ ايكها٤ ع٢ً ايؿكط ٚإػه١ٓ.2

ادتُاع١ٝ غا١َٝ،  بٛقؿٗا غا١ّٜ ،ٚإْ٘ َٔ خ٬ٍ اغتٗساف ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ

 ٜكٌ إٍ ْتٝذتٌ ض٥ٝػتٌ، ُٖٚا:

 ط٠(.ـ اؿط١َ ايصات١ٝ يهجط٠ ا٭َٛاٍ )ايجط٠ٚ إتهج1ِّ

 ط.ـ عسّ َاي١ٝ إاٍ إتهج2ِّ

إٕ اهلسف ايػا٥ٞ يًٓٛاّ اٱغ٬َٞ ٚإعٝاض ا٭ٚسس ٗ ا٭سهاّ ا٫قتكاز١ٜ 

 .ايعساي١ َع٢ٓ ايتٛاظٕ ا٫قتكازٟ ٛيٲغ٬ّ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭غتاش اؿهُٝٞ ـ ٖ

غاغٞ ٚايٓٗا٥ٞ إٓؿٛز يػُاست٘ ٖٛ أقٌ إػاٚا٠. إٕ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ا٭قٌ ا٭

َٔ شيو أْ٘ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٜٓؿٞ ٚع َٔ أنجط ايؿكٗا٤. ض٩ٜت٘ َٔ بعض اؾٗات تتُٝٻ

ٔ ط، ٜٚصٖب إٍ ا٫عتكاز باغتشاي١ إٔ ٜتُٖهقؿ١ إاي١ٝ عٔ ْٝع أْٛاع إاٍ إتهجِّ

إؿطٚع١ ٚاؿ٬ٍ، ٚإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ط َٔ ايططم ايؿطز َٔ اؿكٍٛ ع٢ً َاٍ َتهجِّ

َٔ إٔ تبازض ايسٚي١  ٫ بٴسٻب، بٌ ػٵإٍ إؿطٚع١ٝ ؾشٳـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ـ ا٭َٛاٍ ٫ ٜؿتكط 

ٗ إٔ ٖصا ايكٍٛ ىتًـ اخت٬ؾّا ٚانشّا عٔ  ٫ ؾٳٖو. ٚإٍ َكازضتٗا ٗ أقطب ؾطق١ٺ

)زؾع اـُؼ ٚايعنا٠ َٚا ض١ٜ٩ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫نتؿا٤ بأزا٤ ايٛادبات 

ايتعبري ٗ ايؿك٘  با ٚايكُاض َٚا إٍ شيو(. ٚقس متٸَات )ايطِّإيُٝٗا(، ٚادتٓاب احملطٻ

ٌٕ با٫يتؿات إٍ ايػا١ٜ اييت  ;. إٕ ايؿكٗا٤(3)ؾطزٟ ايؿٝعٞ عٔ ايعساي١ غايبّا بؿه

َا  ٗ ا٫دتُاع١ٝ إ٫ٓػات إ٪غٻمل ٜبشجٛا عٔ اؾٗات اؿكٛق١ٝ ٚ ،ٜطقسْٚٗا يًؿك٘

نُٔ عح قؿات اجملتٗس ٚايكانٞ ٚإَاّ اؾُاع١  ،ْسض. ٖٓاى ٗ عًِ ايؿك٘

ٌٕ ّٷ ٚايؿٗٛز، ٚبؿه بايعساي١. نُا متٸ عح ايعساي١ ٗ  عاّ ٗ ا٭َٛض ايؿطز١ٜ، اٖتُا

ٗ  تعطٜـ ايعساي١. ٚدا٤ «قاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف» :َٛانع َٔ ايؿك٘ ؼت عٓٛإ
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َٳ َات ٚايكٝاّ ٟ إٍ ٬َظ١َ ايتك٣ٛ ٗ تطى احملطٻضاغد١ ت٪زٸ ه١ًَْايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ بأْٗا 

ايؿػل،  . نُا إٔ ايعساي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ نسٸ(4)بايٛادبات

٫ٚ ٜكطٸ ع٢ً ايكػا٥ط. ٚقس ْكٌ عٔ  ،َع٢ٓ إٔ ايعازٍ ٖٛ ايصٟ ٫ ٜطتهب ايهبا٥ط

ؿطز ايتعازٍ ٚايتػاٟٚ ٗ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ إبػٛٙ إٔ ايعساي١ تعين إٔ ٜطاعٞ اي

سا٫ت٘ ٚأؾعاي٘. ْٚكٌ عٔ ابٔ ٓع٠ ٗ ايٛغ١ًٝ إٔ ايعساي١ ؼكٌ بأضبع١ أؾٝا٤، ٖٚٞ: 

ٜٴ(5)ايٛضع، ٚا٭َا١ْ، ٚايٛثٛم، ٚايتك٣ٛ ُا ٜ إٔ ن٬ّ ايؿكٗا٤ ٗ باب ايعساي١ ق٬ًٖسٳ. 

نُٔ ايعساي١ س ا٫دتُاعٞ، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ )اييت تٓسضز ٜتٓاٍٚ ايبٴعٵ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايكطٕٚ  .ا٫دتُاع١ٝ( غايبّا َا ناْت تبشح نُٔ ا٭بعاز ايؿطز١ٜ

ٛټ إٔ بعض  ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ، إ٫ٓ فاٍٗ تؿهري ايؿكٗا٤ ٗ  ٍٕا٭خري٠ قس اقرتْت بتش

. ٚع٢ً ٖصا (6)أٚغع َٔ ايط١ٜ٩ ايؿك١ٝٗ طٜٔ ْٛطٚا إٍ ايعساي١ بط١ٜ٩ٺايؿكٗا٤ إتأخِّ

ٙ اٯخط ؾك١ٝٗ. ُٚاٜعٴ ٭غاؽ ؾإٕ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٜٓٛط إٍ ايعساي١ بٛقؿٗا قاعس٠ّا

 ٚايتذُٝع. خباضعٔ ايتٝاض ايؿكٗٞ ايط٥ٝؼ ٜهُٔ ٗ اغتٓازٙ ا٭نرب إٍ ا٭

ايعساي١ بٛقؿٗا قاعس٠ »ُا أَهٔ يٓا تػ١ُٝ َٓٗذٝت٘ ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ بـ بٳضٴ

. إٕ ٖصٙ «ايعساي١ َٓعي١ إػاٚا٠»تٓؿس إػاٚا٠  ، ٚبا٫يتؿات إٍ ايػا١ٜ اييت«ؾك١ٝٗ

ايسضاغ١ تطقس إَها١ْٝ ايتطبٝل ايعًُٞ ٕعٝاض ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط 

ل بٛٚا٥ـ اؿه١َٛ َا ٜتعًٖ َٔ شيو أْ٘ ٗٚا٭غتاش قُس ضنا اؿهُٝٞ. 

عسٍ ٚضؾع ايًِٛ، اٱغ١َٝ٬ َج٬ّ ٜػتٓتر ـ با٫يتؿات إٍ إٔ اجملتُع ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ اي

ِٷأٚ ع٢ً ْٝع ا٭قٍٛ ٚايكٛاٌْ ـ إٔ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬  ٕ أقٌ إقا١َ ايكػ٘ سان

ٕكًش١ احملطٌَٚ ٚإػتهعؿٌ، ٚتعٌُ  ٌ ٗ ع١ًُٝ ايتٛظٜع َباؾط٠ّّهٔ هلا إٔ تتسخٻ

 ط٠.ع٢ً تعسٌٜ ايجطٚات إتهجِّ

 

 ــــــ ـ إَها١ْٝ تكِٝٝ ايتطبٝل ايعًُٞ يُٓٛذز ايعداي2١

ٜط٣ ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٔ إعطؾ١ ايكشٝش١ يًسٜٔ تػتًعّ ا٫بتعاز عٔ 

ايصٖٓٝات ٚاـٝاٍ، ٚاٱقباٍ ع٢ً ايٛاقع١ٝ ٚايع١ٝٓٝ، نُا إٔ ؼكٝل اجملتُع ايعازٍ ـ 

ع ٚأ١َٝٓ ش١ٖٝٓ بعٝس٠ إٓاٍ، بٌ إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜأَط ز تطًٗٗ ض٩ٜت٘ ـ يٝؼ فطٸ
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ٌٷ ٜأَط َا ٫ ّهٔ ؼكٝك٘، ٫ٚ ّهٔ يًؿاضع إٔ  بتطبٝل ايعساي١، ٚيٝؼ ٖٓاى عاق

ـ اٱْػإ َا ٫ ٜطام; ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ تطبٝل ايعساي١ أَطّا ٖهّٓا; إش ٜػتشٌٝ ٜهًٚ

١ً ٗ تطبٝل ايعساي١( أَطّا غري ع٢ً اهلل تعاٍ إٔ هعٌ غا١ٜ ضغاي١ ا٭ْبٝا٤ )إتُجِّ

ب، بٌ إٕ ايعٌُ ٗ ػٵؾشٳأخط٣ ؾإٕ تطبٝل ايعساي١ يٝؼ ٖهّٓا  ٖهٔ; َٚٔ ْاس١ٝٺ

ِٸ ،يًكٝاّ بايٛادب ١َْاييت ٖٞ َكسٸ ،إطاض تطبٝل ايعساي١ ايٛادبات ايعك١ًٝ  َٔ أٖ

ُٸ(7)ٚايؿطع١ٝ ِٸ َٔ . إٕ نٝؿ١ٝ تعاطٞ ا٭٥ ١ إعكٌَٛ َع َؿانٌ ايٓاؽ ناْت تت

٢ نإ بعض خ٬ٍ ؼكٝل أٖساؾِٗ ع٢ً أضض ايٛاقع، ٚيٝؼ ٗ قكع ايصٖٔ، ستٸ

ُٸ ٗ ٖٛ ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ٫ظّ ايٛاقع١ٝ  .يطعاّ بٓؿػ٘ إٍ ايؿكطا٤وٌُ ا ^١ا٭٥

. إٕ َكسام اجملتُع ايعازٍ (8)بجٳف ع٢ً َؿانًِٗ عٔ َناؿهٛض بٌ ايٓاؽ، ٚايتعطټ

ٞٸ ٗ ايؿرت٠ ايككري٠ َٔ سهَٛت٘  ×اـايٞ َٔ ايؿكط ٖٛ اجملتُع ايصٟ بٓاٙ اٱَاّ عً

ل . ٚعًٝ٘ ؾإٕ ؼٗك(9)إ تًو إس١ٜٓٓهك٘ يػايصٟ سٖك ٗ ايهٛؾ١، ٚايطؾاٙ ايٓػيبٸ

ل بايؿعٌ ع٢ً َس٣ ب، بٌ إْ٘ قس ؼٖكػٵايعساي١ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ـ يٝؼ ٖهّٓا ؾشٳ

ٕٕ ،قكري٠ ٗ ؾرت٠ٺ ،ايتاضٜذ  .خامٸ ٚٗ َها

 

ُّ  ــــــ ١تطبٝل ايعداي١ االقتصاد١ٜ غا١ٜ زضاي١ األْبٝا٤ ٚاأل٥

ٌ ضٚح ٚدٖٛط اٱغ٬ّ ٭َٛاٍ ّجِّٜط٣ ا٭غتاش قُس ضنا اؿهُٝٞ إٔ تٛظٜع ا

. إٕ أقٍٛ زع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ٗ بسا١ٜ ايسع٠ٛ (10)ٗ تِٓٛٝ اجملتُع اٱْػاْٞ ٚايتكٌٓ ايعازٍ

 تكّٛ ع٢ً ث٬ث١ أقٍٛ، ٖٚٞ:

ٕٔ اعٵبٴسٴٚا ﴿ـ ايسع٠ٛ إٍ عباز٠ اهلل، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: 1 )إا٥س٠:  ﴾...اهلَلَأ

117)(11). 

َٚهاؾش١ ايطػٝإ ا٫قتكازٟ، باٱناؾ١  ،قتكازٟـ ايسع٠ٛ إٍ اٱق٬ح ا2٫

إٍ فاب١ٗ طٛاغٝت ايػٝاغ١، ٚبٓا٤ اجملتُع ع٢ً أغاؽ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ايػا١ٕ، 

، ايصٟ ٖٛ ٗ اؿكٝك١ َٛاد١ٗ ايٓكط١ ا٭ق١ًٝ ٫ْط٬ق١ ٚاْتؿاض ايًِٛ ا٫قتكازٟ

ٕٳ﴿نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ُٹٝعٳا ٚٳاِي ٌٳ  ٝٵ ٚٵُؾٛا اِيَه  .(12)(152عاّ: )ا٭ْ ﴾َأ

َٔ أدٌ  ;طؾ٠ٛ ا٭ْبٝا٤يـ قطع ا٫ضتباٙ َع ا٭ثطٜا٤ ايصٜٔ ناْٛا ٜػعٕٛ 3
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َٳا٫٫ّ﴿يتشكٝل َآضبِٗ. قاٍ تعاٍ:  ;ضنٛب َٛد١ ايسٜٔ ٘ٹ  ٝٵ ِٵ عٳًَ . (29)ٖٛز:  ﴾ َأغٵَأُيُه

 ؾػض اجملاٍ ِ ا٫قتكازٟ ٚايعٌُ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ًنٝـ ّهٔ َهاؾش١ ايتهدټ

 .(13)؟ِيتهدټبٌ باًُتػبِّي

إٍ تاضٜذ دٗاز ايكٝازات ايس١ٜٝٓ.  ،ٱثبات َسٸعاٙ ;يكس ؾأ ا٭غتاش اؿهُٝٞ

ٔٵ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ ايٓيب ا٭نطّضٴ . إٕ (14)«بٴعجٓا ٱْؿاق٘ مل ْٴبعح ؾُع إاٍ، ٚيه

بٴعح أٜهّا ٕهاؾش١  ،نُا بٴعح حملاضب١ ايهؿاض ٚإؿطنٌ ،ا٭نطّ ايٓيبٸ

ٝاتِٗ ايباشخ١ ٚأَٛاهلِ إؿب١ٖٛ أٜهّا. أدٌ، ؾهُا غطم أضغتكطاط١ٝ قطٜـ، ٚس

ِٸ نصيو خػـ اهلل بكاضٕٚ طايطاغٛت  ا٭ضضٳ ؾطعٕٛ طايطاغٛت ايػٝاغٞص ٗ ايٝ

 .(15)ا٫قتكازٟص

ٞٸ ٝٸإٔ ٜبِّ ×عٓسَا ٜطٜس اٱَاّ عً ١ ٜؿري إٍ نُإ ٔ لاح سهَٛت٘ ايسٜٓ

ؾُٝع أؾطاز اجملتُع ٗ ؾرت٠  َعٝؿ١ ايٓاؽ، ٚتٛؾري ايطؾاٙ ايٓػيب ٚاؿٝا٠ ايهط١ّ

سهُ٘، َٔ تًب١ٝ اؿاد١ إٍ ايطعاّ ٚايػهٔ ٭ز٢ْ ايطبكات إػتهعؿ١ ٗ 

ٞٸ. ٚقس ؼسٻ(16)ايهٛؾ١ عٔ سهِ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ قا٬ّ٥: نإ  ×خ اٱَاّ عً

ِ ا٭َٛاٍ بٌ أؾطاز ساؾٝت٘، ٚوطَٕٛ أقشاب ا٭َٛاٍ اؿكٝكٌٝ... َعا١ٜٚ ٜكػِّ

 .(17)بٌ أقشاب٘ ٭َٛاٍ ست٢ تهٕٛ زٴٚي١ّٚنإ ٜٓؿل ا

ض يًكٛاؾٌ اييت ايباطٌ ٜتعطٻ ٗ سطب٘ إؿتٛس١ نسٸ ×ٚنإ اٱَاّ اؿػٌ

 ;ع بعهٗا بٌ احملطٌَٚؼٌُ ا٭َٛاٍ إٍ ب٬ٙ ايؿاّ، ٚنإ ٜأخص ا٭َٛاٍ َٓٗا ٜٚٛظِّ

ٌٷ يتؿات إٍ با٫ ;. إٕ ا٭غتاش اؿهُٝٞ(18)ٚغري إغ٬َٞ يٝجبت إٔ اؿهِ ايكا٥ِ باط

أغؿّا، إْٓا مٔ إساؾعٕٛ »ح قا٬ّ٥: اعتباضٙ إػاٚا٠ بٛقؿٗا شض٠ٚ غٓاّ ايعساي١، قطٻ

عٔ ايكػ٘ ٚايعسٍ، ٚايصٜٔ ْهتٟٛ بٓاض اؿعٕ ع٢ً سطَإ إػتهعؿٌ، ٫ ْػتطٝع ـ 

٠ٚ ايعساي١ صٵـ إٔ ْؿعٌ ؾ٦ّٝا غ٣ٛ اٱبكا٤ ع٢ً دٳ «زٚي١ ايعسٍ ايكطآْٞ»قبٌ ٚٗٛض 

 .(19)«إشنا٥ٗا باؿسٜح ٚايهتاب١ عٓٗا ؾك٘، َٚػتعط٠ّ

 

 ــــــ ـ ايعٌُ ع٢ً تطبٝل ْعس١ٜ ايعداي3١

اؾط دٗٛز ْٝع هٜصٖب ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٍ إٔ ؼكٝل ايعساي١ ٜػتًعّ ت
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ٝٵسٳػات ٚطبكات اجملتُع، إ٪غٸ ٚٵضإٔ  بٳ اّ ٚايعًُا٤ أنرب َٔ أزٚاض اٯخطٜٔ ٗ اؿٓه زٳ

ساي١ ٜبسأ اٱغ٬ّ َٔ ا٭ع٢ً، ٜٚٓٛط إٍ اؿػٓات ٖصا ايؿإٔ. َٔ أدٌ ؼكٝل ايع

ٚٸ ِٸٚايػ٦ٝات ٗ ضأؽ اهلطّ أ ٜٓعٍ إٍ ايكاعس٠، َٚٔ ٖٓا هب ؼكٝل ايعساي١ ع٢ً  ٫ّ، ث

ٌٸَػت٣ٛ ايعًُا٤ ٚاؿٓه  ـٳاّ، ٚمل ِى. ؾًٛ زأٖ ايعًُا٤ اؿٓه(20)ؾ٤ٞ اّ قبٌ ن

ٜٓٗؿٕٛ عٛاّ احملطٌَٚ  ايعًُا٤ َٔ اهلل، ٚاْكضٸ ا٭غٓٝا٤ َجٌ ايص٥اب اؾا٥ع١،

َٔ خ٬ٍ بػ٘ غٝططتِٗ ع٢ً ايهٌٝ ٚإٝعإ، ٚاستهطٚا ا٫غترياز  ،بأْٝابِٗ

ِ ايهاشب، ؾإٍ ٚايتكسٜط، ٚضؾعٛا ا٭غعاض نُا وًٛ هلِ، ٚقاَٛا باخت٬م ايتهدټ

، هب تطبٝل ايعساي١ ع٢ً أؾهٌ قٛض٠ٺ .(21)!ًٜذأ إػتهعؿٕٛ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١؟ ٔٵَٳ

أْ٘ قاٍ طَا َعٓاٙص:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايهاِٚنبري٠. ضٴ ٗا ئ تٓطٟٛ ع٢ً ؾا٥س٠ٺؾإْ ٚإ٫ٓ

 .(22)«ع٢ً أؾهٌ ٚدٖٛٗا تطبٝل ايعساي١ إ٫ٓ ٫ ٜكضٸ»

 

 ــــــ بعض تدابري ٚأسهاّ اإلضالّ يف ايتٛشٜع ايعادٍ يألزباح

 إٕ قٛاٌْ ايتٛظٜع ٗ اٱغ٬ّ تأتٞ ٗ إطاض إق٬ح غٛم ايجط٠ٚ إاي١ٝ، ٚتعسٌٜ

غٛم ايجط٠ٚ ايؿٝعٜك١ٝ، ٚتععٜع غٛم ايجط٠ٚ ايبؿط١ٜ. ٚٗ إطاض تعسٌٜ غٛم ايجط٠ٚ ايٓكس١ٜ 

ٚٗ إطاض تععٜع غٛم ايجط٠ٚ ; با َٚا إٍ شيوٌ اٱغ٬ّ َٔ خ٬ٍ ؼطِٜ ايطِّ)إاي١ٝ( تسخٻ

 اؿكٛق١ٝ يًعٌُ ٚا٭دٛض ايعازي١.س اٱغ٬ّ ع٢ً تٛغٝع زا٥ط٠ ايع٬قات ايبؿط١ٜ أٖن

َٔ خ٬ٍ  ;ؾ١ إٍ ٖصٙ اـطٛات ايج٬ث١ عُس اٱغ٬ّ ٗ إطس١ً ايطابع١ٚباٱنا

ٌ ٚنع ا٭سهاّ يكاحل ايؿكطا٤ ٚاحملطٌَٚ ٚايؿكطا٤، إٍ إط٬م ٜس ايسٚي١ ٗ ايتسخټ

ض٠، عرب ؾطض ايهطا٥ب إدتًؿ١ ع٢ً ا٭ثطٜا٤، ٗ ا٫قتكاز َٚػاعس٠ ايطبكات إتهطِّ

ْ٘ َٔ خ٬ٍ ايتسبري ايصٟ ٜكّٛ ب٘ اٱغ٬ّ إعٝح ٚزؾعٗا إٍ احملطٌَٚ ٚايؿكطا٤، 

ٛٻ غٛام أٍ ايتٓاؾؼ بٌ ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ايصٜٔ ّاضغٕٛ ايٓؿاٙ ٚايعٌُ ٗ ٜتش

 عازٍ ٗ نػب ا٭ضباح إؿطٚع١. ايجط٠ٚ إٍ تٓاؾٕؼ

ٕٚهاؾش١ ايعساي١ أيك٢ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ بعض إػ٪ٚيٝات ع٢ً عاتل عُّٛ 

ًك٢ ٗ ايػايب تٛدٝ٘ بعض ايٛٚا٥ـ ٚإػ٪ٚيٝات ا٭خط٣ يتٴ أؾطاز ايؿعب، ٚعٌُ ع٢ً

 ع٢ً عاتل ايػًط١ ٚايسٚي١ اٱغ١َٝ٬.
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 ــــــ ـ َطؤٚي١ٝ ايػعب1ـ 3

إٕ ا٭ؾطاز ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ـ طبكّا ٭قٌ اٱخا٤ اٱغ٬َٞ ـ َػ٪ٚيٕٛ ػاٙ 

عٓس سسٚخ  َٚػاعس٠ بعهِٗ ايبعض ،ل بتٛؾري اؿادات ا٭غاغ١َٝا ٜتعًٖ بعهِٗ ٗ

طٕٚ ٗ ايكٝاّ بأعبا٤ ز ايصٜٔ ٜككِّٚإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس ٖسٻ .ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ

. ٚقس شٖب ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٗ غٝام ؼكٝل (23)ٖصٙ إػ٪ٚي١ٝ بايؿٓا٤ ٚاهل٬ى

، ٜٚؿرتٙ «سعب إػتهعؿٌ»باغِ  ْٛطٜت٘ ع٢ً أضض ايٛاقع إٍ اقرتاح تأغٝؼ سعبٺ

نٞ ٜسضى َاشا ٜعين عسّ  ;ّتًو بٝتّا قؿٛؾ٘ ايعًٝا ؾدلٷؾٝ٘ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٗ 

ُْٙٳٚإٔ ٜٴػٵ ؟!اَت٬ى ؾدل يبٝت غٝاغٞ، نإٔ  ض هلصا اؿعب بإٔ ٜهٕٛ ي٘ ْؿا

. َٚٔ بٌ اـطٛات ٗ ٖصا ايؿإٔ إقساض (24)٬ّ عٓ٘ يٝهٕٛ عهّٛا ٗ ايربٕإٜطغٌ ٖجِّ

ط ٕدتًـ ايطبكات احملط١َٚ، ، سٝح تٴع٢ٓ بٓؿط ايٛاقع إطٜ«إػتهعؿٌ»١ باغِ فًٓ

 ،ٚإٔ تطقس ٗ ايٛقت ْؿػ٘ َٛاٖط اؿٝا٠ ايكاض١ْٝٚ ايباشخ١ يًطأمسايٌٝ ٗ اجملتُع

 .(25)ٚغ٬ؾٗا َٓدؿض ايجُٔ ،ع٢ً إٔ تهٕٛ اجمل١ً ْؿػٗا شات أٚضام َٔ ايٓٛع ايطخٝل

 

 ــــــ اّأـ ايعًُا٤ ٚاحلٍه

٢ ا٭خ٬م ا٫قتكاز١ٜ ٜ٪نس ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٗ تكسّ٘ يًٓٛاّ ايعازٍ عً

 ٬ٕ ـ طبكّا يًطٚا١ٜ إأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸاّ ٚايعًُا٤، ُٖٚا ايطبكتإ ايًتإ ُجِّيًشٓه

َٸ١ |ا٭نطّ ط ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٗ . يكس عبٻ(26)ـ َؿتاح ايك٬ح ٚايؿػاز ٗ ا٭

نتب٘ عٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ عًُٛا َٔ أدٌ ؼكٝل ايعساي١ بأؾهٌ أؾهاٍ ايتعبري 

. إْ٘ ٜط٣ إٔ ٖسف اؾٗٛز ٚايتشكٝكات ٚا٬ٕسِ اييت قاّ بٗا عًُا٤ (27)ٚايتُذٝس

أقٍٛ ايعساي١ »ايػٝس عبس اؿػٌ ؾطف ايسٜٔ، ٖٛ بٓا٤  :َٔ أَجاٍ ،ايؿٝع١

َٸ  . (28)«١ايعا

ِٸ ايتأنٝس عًٝٗا ٗ اٱغ٬ّ ٖٛ ا٫بتعاز عٔ ا٭غٓٝا٤  إٕ َٔ بٌ ا٭قٍٛ اييت ٜت

ٌٕ ّٸ بؿه ٌٕ، ٚتؿذٝع ايعًُا٤ ع٢ً عسعا ٌٸخامٸ ّ فايػتِٗ بؿه  ; ٭ٕ فايػ١ ن

ٟ إٍ ٚا٫قطباؽ بكبػتِٗ، ٚإٕ َعاؾط٠ ا٭غٓٝا٤ ت٪زٸ ،ع١ٝ هلِبٳْاع١ ٜػتتبع ايتٻ

إقاب١ اٯخطٜٔ بعس٣ٚ ؾػازِٖ ا٭خ٬قٞ، ٗ سٌ إٔ ا٭خ٬م إٓؿٛز٠ يٲغ٬ّ 

ٌ ٗ ؼكٝل س ع٢ً ْؿٞ غٝاز٠ إاٍ. ٚع٢ً ايعًُا٤ إٔ ٜعتُسٚا ع٢ً غٛاعس احملطَٚت٪ٓن
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ا٭ٖساف ايس١ٜٝٓ; ٚشيو ٭ٕ زٜٔ اهلل إِا قاّ ع٢ً غٛاعس احملطٌَٚ ٚزَا٥ِٗ. ٖٚصٙ ٖٞ 

ّٔ ٫﴿اؿكٝك١ اييت ْعٍ ايكطإٓ ٗ ايتأنٝس عًٝٗا; إش ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ٛٵ ٜٳا َق  ٚٳ

َٳا٫ّ ٘ٹ  ٝٵ ِٵ عٳًَ بايٓؿكات اييت  ٚهب ٗ ٖصا إػاض إٔ ٫ ٜٓدسعٛا. (29)(29)ٖٛز:  ﴾َأغٵَأُيُه

ػات ايس١ٜٝٓ; ٚشيو ٭ٕ أغاؽ زٜٔ ايعسٍ ٫ ٜسؾعٗا بعض ا٭غٓٝا٤ ع٢ً ؾ٪ٕٚ إ٪غٸ

ٔٷ(30)ٜكّٛ ع٢ً ٜس ايٛإٌ أبسّا ظٌٗ ْٗٛض ايٓاؽ.  . إٕ بكا٤ ايطاغٛت ا٫قتكازٟ ضٖ

طٜٔ ٚايعًُا٤ َٛاد١ٗ ايًِٛ ٚايؿػاز ا٫قتكازٟ، ٚتٛدٝ٘ اٯخطٜٔ ٚع٢ً إؿٚه

ا ايؿإٔ. يكس ْؿذ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ايطٚح ايتٓؿٝص١ٜ ٗ دػس ايتعايِٝ ٖٚساٜتِٗ ٗ ٖص

ٛټ ٛٻا٭خ٬ق١ٝ ايتط هلا إٍ ع١ٝ ٚإؿتكط٠ إٍ ايهُا١ْ اٱدطا١ٝ٥ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، ٚس

 نرب٣. ادتُاع١ٝ ًَع١َ، ْٚٛط إٍ ا٭خ٬م بٛقؿٗا غا١ّٜ أخ٬ٕم

 

 ــــــ ب ـ ضا٥س ايطبكات

ٚٵضباٱناؾ١ إٍ  اّ ع٢ً َا غٝأتٞ ٗ ايكػِ اٯتٞ( ٗ ًُا٤ )ٚاؿٓهايع زٳ

َهاؾش١ ايؿػاز ا٫قتكازٟ ٚؼكٝل ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ، هب ع٢ً ْٝع ايٓاؽ ـ 

إْٛ ـ إٔ اب ٚايؿٓٸػٕٛ ٚا٭غاتص٠ ٚايط٬ب ٚاؾاَعٕٝٛ ٚايكشؿٕٝٛ ٚايهتٸؾِٝٗ إبًٚ ٔٵَٳ

ٚٵضٜهطًعٛا ب  إٛاضز اييت ّهٔ يًؿعب إٔ . إٕ َٔ بٌ(31)ِٖ ٗ ٖصٙ اؿطن١ ايجٛض١ٜسٳ

ٌٕ عٞ. إٕ ٛٵاختٝاضٟ ٖٛ ايٛقـ ٚاٱْؿام ايٖط ٜكّٛ بٗا ٗ غٝام ؼكٝل ايعساي١ بؿه

َٸَٚٛاضز َٔ قبٌٝ: ايهؿاضات ٚايٓص ١ ايٓاؽ ع٢ً مٛ ايٛدٛب. ض تكع ع٢ً عاتل عا

ص اض ٗ إعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ إٔ ٜكٓعٛا بايطبض ايكًٌٝ; ٚشيو ٭ٕ أخٚهب ع٢ً ايتذٸ

ل باٱْؿام َا ٜتعًٖ . ٚٗ(32)ٖٚٛ سطاّ ،ا٭ضباح ايهبري٠ ٜٓسضز ؼت عٓٛإ ايًِٛ أٚ ايػي

 ;عٞٛٵٜصٖب ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ اٱْؿام ع٢ً ْٛعٌ، ُٖٚا: إْؿام َط

ٚإْؿام إيعاَٞ، سٝح ٜعٌُ ا٭ؾدام َٔ خ٬ٍ إْؿام إكساض ايعا٥س َٔ أَٛاهلِ ع٢ً 

 .(33)ػٝإ ٗ ايؿ٪ٕٚ إاي١ٝب ايعسٚإ ٚايطػٓټ

 

 ــــــ ـ ٚظا٥ف ايطٝاد٠ )ايدٚي١(2ـ 3

ٔ َا تٓتٛطٙ َٔ ايؿطز ٚاجملتُع ، هب إٔ تبِّ«إهل١ٝ ـ ادتُاع١ٝ» إٕ ايسٜٔ ٚاٖط٠ْ
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ٕٻ ﴿، قاٍ تعاٍ: «عا٬َّ بايعسٍ»ٚايسٚي١. ٚإٕ ايٓٛاّ ايسٜين هب إٔ ٜهٕٛ  َٴطٴ اهلَلٔإ ٜٳِأ  

ٍٔ ، قاٍ «قا٥ُّا بايكػ٘»نُا هب ع٢ً اجملتُع ايسٜٔ إٔ ٜهٕٛ  .(90)ايٓشٌ:  ﴾بٹاِيعٳسٵ

٘ٹ﴿اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  ّٳ ايٓٻاؽٴ بٹاِيكٹػٵ ٝٳُكٛ ٚإٕ أؾطاز ٖصا اجملتُع ِٖ  .(25)اؿسٜس:  ﴾يٹ

ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ﴿ٌٓ ٚايكاؿٌ، قاٍ تعاٍ: َٔ إتسِّ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ َآ )ايبكط٠:  ﴾اٖيصٹٜ

ٖٛ ايؿدل ايصٟ ٜكّٛ  ×ٞ اٱغ٬َٞ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱَاّ ايكازم. إٕ ايٛاي(34)(25

ٚٸ ٍ ٖٛ بتطبٝل ايعساي١. ٗ اؿه١َٛ اييت تكّٛ ع٢ً أغاؽ اٱغ٬ّ ٜهٕٛ ايٛادب ا٭

. إٕ اٱغ٬ّ ٫ ٜطتهٞ ايتهاثط إؿطٙ ٚؾٝٛع (35)ايعٌُ ع٢ً إقا١َ ايكػ٘ بٌ ايٓاؽ

 اٱغ٬ّ ٖٛ إزاض٠ اجملتُع ع٢ً ايؿكط، ٚإٕ اهلسف ايصٟ ٜٓؿسٙ إصٖب ا٫قتكازٟ ٗ

اقتكازٟ َتٛاظٕ، ٜٓدؿض أٚ ىتؿٞ ؾٝ٘ ا٫خت٬ف بٌ ايٓاؽ ٗ ا٫غت٬ٗى  أغإؽ

 .(36)ؾاسـ ٗ إًه١ٝ َٚػت٣ٛ إعٝؿ١. ٫ٚ ٜهٕٛ بِٝٓٗ اخت٬فٷ

ٝٸ إٕ ع٢ً ايسٚي١ إٔ ػطٟ إق٬ساتٺ : ؼػٌ ايتاي١ٝتٗا ع٢ً إٛاضز نُٔ ٖٝهً

ض٠، َٚٓع ْؿٛش ايطأمسايٌٝ ٗ أدٗع٠ ايػًط١، ٚادتجاخ ايًٝرباي١ٝ نٝؿ١ٝ ايكٛاٌْ ٚاٱزا

 عب غكٛٙ ضداٍ ايسٚي١ ٗ َػتٓكا٫قتكاز١ٜ بٛقؿٗا َكسض ْٝع أْٛاع ايؿكط، ٚػٓټ

ٔٸ(37)سبٸ ا٭َٛاٍ، ٚايكسض٠ ع٢ً تؿدٝل ايٛقا٥ع ا٫قتكاز١ٜ اؿازث١ ايٓاؽ  . عٓسَا ٜٛ

َٸ ّاإٔ ٖٓاى ُٝٝع ٔ ع٢ً إ إٓاطل اٯ١َٓ ٜتعٝٻٌ غٓهبٳٔ قٹ١ َٚغطق١ يٮَٛاٍ ايعا

ط ٜٚهؿـ ايؿػاز، ٫ إٔ ٜتػتٻ ،ٚإٔ ٜعتصض َٔ اجملتُع ،اؿانِ إٔ ٜؿطح يًٓاؽ

 .(38)عًٝ٘

 

 ــــــ ٌ ايدٚي١َبيتطٌٗٝ تطبٝل ايعداي١ َٔ ِق أدا٠ٌ األسهاّ ايجا١ْٜٛ ٚايٛال١ٝ٥

عٝح تعترب ايؿطٜع١ إٕ ايعساي١ اٱهل١ٝ ػطٟ ٗ ا٭َٛض ايته١ٜٝٓٛ ٚايتؿطٜع١ٝ، 

 إٍ تطبٝل ايعساي١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعساي١ تهٕٛ ٚادب١ّ اٱهل١ٝ أنرب زاع١ٝٺ

إٔ أقٌ  ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،َٔ شيوٚ. (39)أخ٬ق١ٝ ؾك٘ سهُّا، ٚيٝػت فطٸز ؾه١ًٝٺ

ح ٗ بعض إطاتب بٛقؿ٘ َٛنٛعّا تهًٝؿّٝا ٚسهُّٝا، طٳِطٜٴ «ايهؿاف ٗ إعٝؿ١»

ٞٸ ز َٛنٕٛعٚيٝؼ فطٻ  ت، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ وتٟٛ ع٢ً نُا١ْٺشٵبٳ أخ٬ق

ٍٷ. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ٖٓاى (40)تٓؿٝص١ٜ ق١ٜٛ ٌ ايسٚي١ ٚايػًط١ ٗ إقا١َ ٚاغع يتسخټ فا
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ٟ اؿاد١ إٍ ؼكٝل ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ٗ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ. ٚٗ بعض إٛاضز ت٪زٸ

ٗ اؿا٫ت اييت ٫  ٫ غٝٻُاع١ًُٝ، ٚ دص قبػ١ّيتتٸاٱغ٬ّ با٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ٚاي١ٜ٫ٛ 

ٚٸ ي١ٝ ـ بػبب ايعٛاٌَ ايتاضى١ٝ أٚ ايٛنع١ٝ ـ ٚاؾّٝا ٜهٕٛ َعٗا بعض ا٭سهاّ ا٭

 ،ع٢ً غبٌٝ إجاٍ، َٔ شيوٚٚاغتٓباط٘ ٚتُٓٛٝ٘.  ،ٚناؾّٝا ٱقا١َ ايعسٍ ٚاٱسػإ

َٔ سٝح  ،٫قتكاز اٱغ٬َٞيبٓا٤ ا ناؾ١ٝٺ أْ٘ ٕا ناْت أْكب١ ايعنا٠ ايٛاٖط١ٜ غريٳ

ايٛؾا٤ بتػط١ٝ ْٝع َػتًعَات سٝا٠ ايٓاؽ، ٜػسٚ َٔ ايهطٚضٟ ايعٌُ بأسهاّ 

سٝح تعٌُ ، (41)َٚهاؾش١ طٛاغٝت ا٫قتكاز ع٢ً َػت٣ٛ اجملتُع ،ايعنا٠ ايباط١ٝٓ

 اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ؼًٜٛٗا إٍ تهايٝـ ًَع١َ.

 

 ــــــ (42)د يألزباح(تاز ٚايتٛشٜع اجملدَّايتٛشٜع بعد اإلْتاز )ضِٗ أصشاب عٓاصس اإلْ

ُٸٚٵيكس َأ ١ يتٛظٜع َكازض اٱْتاز خاقٸ ١ٍّٝ ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ ٗ اٱغ٬ّ أٖ

ٚإٕ أعاخ ايتٛظٜع قبٌ اٱْتاز تطتب٘ بأعاخ  .ٚايجطٚات ايطبٝع١ٝ )عح إًه١ٝ(

ًه١ٝ اٱغ١َٝ٬، ًَه١ٝ ايسٚي١ ضنّٓا ثايجّا َٔ أضنإ إ سٸعٳإًه١ٝ ٚقٝٛزٖا، سٝح تٴ

َٸ: باٱناؾ١ إٍ ٚٵض١. إٕ ٚإًه١ٝ اـاقٸ ;١إًه١ٝ ايعا َعاٜري ايتٛظٜع ٚاؿاد١ إٍ  زٳ

ٌٸ .ٗ َطس١ً ايتٛظٜع بعس اٱْتاز زٴٔطايسٚي١ غايبّا ٜٳ ِٸ تعٝٝٓٗا ٗ ن ّٕ ٚإٕ ٖصٙ إعاٜري ٜت  ْٛا

ايعٓكط ايط٥ٝؼ يًطبض ٚإٕ إعٝاض ٚ .ؼ ايؿهط١ٜ يصيو ايٓٛاّغٴع٢ً أغاؽ إباْٞ ٚاُ٭

ٚإٕ ٖصٜٔ  .ٗ اٱغ٬ّ ٖٛ ايعٌُ، ٚإعٝاض ايتٛظٜعٞ اٯخط ٗ اٱغ٬ّ ٖٛ اؿاد١

ٌټ ;إعٝاضٜٔ قس ٜٓؿطزإ أسٝاّْا َُٓٗا  ٚاسسٺ ٚقس هتُعإ ٗ بعض ا٭سٝإ، ًٜٚعب ن

ٚٵض ِّ زٳ  .(43)ٌ يٰخطإه

 

 ــــــ ف تطبٝل ايعداي١ ع٢ً ايعٌُ ايجٛزٟتٛقُّ

ٌٕٗ اؿكٝ  .ثٛضٟ ٗ َٛاد١ٗ ايًِٛ ا٫قتكازٟ ك١ هب ع٢ً ايسٚي١ إٔ تكّٛ بعُ

 .يًُٓاقب ٚإكاَات ز نطباتٗا زٕٚ اعتبإضٚايجٛض٠ بطبٝعتٗا ٫ تعطف اٱَٗاٍ، ٚتػسِّ

ٞٸإيٖٝٚصٙ ٖٞ اؿكٝك١ اييت أؾاض  عٓسَا اْسيعت ؾطاض٠ ايجٛض٠  ×ٗا اٱَاّ عً

ٌٸ ;اـًٝؿ١ ايجايح اؾُاٖري١ٜ نسٸ سطن١ غري ثٛض١ٜ هس ايطٛاغٝت إٔ  إش ٗ ن
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 ;هلِ نٞ ٜعًُٛا ع٢ً تٛٚٝـ اٱَهاْات ٚاضتباطات َا قبٌ ايجٛض٠ ايؿطق١ َتاس١ْ

ٛٸ كٛا َكاقسِٖ ايطدع١ٝ، ّٚػهٛا َكايٝس ا٫قتكاز ٚغا٥ط تِٗ، ٚوٚكيٝػتعٝسٚا ق

ٚاؾتعاٍ  ،يٝهشهٛا ع٢ً شقٕٛ اؾُٝع َٔ خ٬ٍ ٖاضغ١ ا٫ستهاض ;ؾ٪ٕٚ اجملتُع

ْٚؿط ايؿػاز. عٓس اْس٫ع ايجٛض٠ تهٕٛ ايطبكات احملط١َٚ ٗ  ،ِ، ٚاٱغطافدټايته

َٔ إٔ وسخ  ؾشصأض .إطنع ٚقًب ا٭سساخ، بُٝٓا ٜكـ اٯخطٕٚ ع٢ً اهلاَـ

ايجٛض٠ »ٖهٔ، أَا  أَطٷ «اٱق٬ح ايتسضهٞ»إٕ  ،ايعهؼ بعس ا٫ْتكاض. أدٌ

ٚٸ :ض٥ٝػتٌ، ُٖٚا. تؿتٌُ ايجٛض٠ ع٢ً خكٛقٝتٌ (44)ؾ٬ «ايتسضه١ٝ : اغتشاي١ ٫ّأ

ٞٸ ب ذٵؾٛض اغت٬ّ اـ٬ؾ١ بؿٳ ×ايجٛض٠ زٕٚ تػٝري َا١ٖٝ ا٭ٚناع; نُا قاّ اٱَاّ عً

ٗٻ س بإعاز٠ ايعكاضات اييت متٸ إٖسا٩ٖا إٍ ا٭١ُْٛ ا٫قتكاز١ٜ ٗ ايعٗٛز ايػابك١، ٚتع

ٗ ايجٛض٠  اى ١ًَْٗ: يٝؼ ٖٓٚثاّْٝا ;(45)ا٭ؾدام َٔ بٝت َاٍ إػًٌُ َٔ زٕٚ ٚد٘ سٛل

 اؿكٝك١ٝ.

 

 ــــــ َساسٌ تطبٝل ْعس١ٜ ايعداي١ يد٣ احلهُٝٞ

 ــــــ أصٌ املكاطع١ ٚايدفاع

إٕ ع٢ً ٠٫ٚ إػًٌُ ٚضداٍ ايسٚي١ ٚايػًط١ إٔ ٜبسأٚا ٗ ع١ًُٝ اٱق٬ح َٔ 

: عسّ انتٓاظ ايجط٠ٚ، ٚنطٚض٠ ايتػاٟٚ ٗ ايتاي١ٝٚعًِٝٗ ا٫يتؿات إٍ ا٭َٛض  .أْؿػِٗ

١، َػت٣ٛ إعٝؿ١ ٚاؿٝا٠ َع أنعـ ايٓاؽ، ٚعسّ قابا٠ ا٭قاضب، ٚعسّ قبٍٛ اهلسٜٸ

ٌ اـط٠ٛ ا٭ٍٚ ٗ ططٜل ؼكٝل ايكػ٘ . تتُجٻ(46)عسّ اَت٬ى ايعكاضات ٚا٭ب١ٝٓ

ايتهاثط ٚايؿكط  ٚإٕ تهازٸ .ٚايؿكط ;بايكها٤ ع٢ً عكبتٌ نبريتٌ، ُٖٚا: ايتهاثط

ٌٸ ض. َٚٗتذصِّ َع ايكػ٘ تهازٌّ ؾ٤ٞ  سطن١ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ هب ايعٌُ قبٌ ن

ٌٵ ﴿ع٢ً قطع ايع٬ق١ ٚا٫ضتباٙ َع سٝتإ ا٫قتكاز، قاٍ تعاٍ ٗ قهِ ايهتاب:  ُق

ٔٵ َأدٵٕط َٹ ٘ٹ  ٝٵ ِٵ عٳًَ ٚايكٝاّ بعس شيو بايسؾاع عٔ ، (47)(57)ايؿطقإ:  ﴾َٳا َأغٵَأُيُه

ٌٸإإػتهعؿٌ; إش  ٌٕ ٕ ن ايجطٚات ٚض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ  ٫ ٜكرتٕ َكاطع١ أقشاب عُ

َكاطع١ ا٭غٓٝا٤ ٚايسؾاع  ٞٵٜٔ ٚايسْٝا. إٕ أقًَض بايٓاؽ ع٢ً َػت٣ٛ ايسِّطٳغًٝشل ايهٻ

 .(48)عٔ احملطٌَٚ َٔ يٛاظّ اٱق٬ح ا٫دتُاعٞ
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َٔ ايتاضٜذ  إٍ شنط أَج١ًٺ ،ت٘ٗ إطاض بٝإ ْٛطٜٸ ،ٜعُس ا٭غتاش اؿهُٝٞ

ٌ قاز٠ اجملتُع اٱغ٬َٞ ٗ غًٛنِٗ ع٢ً ل بهطٚض٠ إٔ ٜعَُا ٜتعًٖ اٱغ٬َٞ ٗ

. إٕ ع٢ً اؿهاّ إػًٌُ إٔ (49)تطدٝض فايػ١ ايؿكطا٤ ع٢ً فايػ١ أقشاب ايجطٚات

ذٗٛا إٍ َعاؾط٠ ايؿكطا٤ ٜكطعٛا اضتباطِٗ َع أقشاب ايجطٚات ايطا١ً٥، ٚإٔ ٜتٻ

َعهِ »ٜكٍٛ يًؿكطا٤ َٔ أقشاب٘:  |ا٭نطّ ٚإػانٌ، نُا نإ ايٓيبٸ

ٞٸ، (50)«ٝا، َٚعهِ إُاتاحمل  : ٫ ٜػتطٝع ْؿط زٜٔ اهلل إ٫ٓ×ٚنُا قاٍ اٱَاّ عً

. (51)أٚي٦و ايصٜٔ ٫ ٜسآٖٕٛ ٫ٚ ٜٛانبٕٛ أٌٖ ايسْٝا، ٫ٚ ٜٓػاقٕٛ َع ا٭ٖٛا٤ ٚإطاَع

ِٸ ايكها٤ ع٢ً ايباطٌ )ايتهاثط ٚايتٻ فاٍٚنصيو ٗ  ف( طٳايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ َا مل ٜت

ٌٸ بٛقؿ٘ ؾٝعّٝا سكٝكّٝا،  ;. إٕ أبا شض ايػؿاضٟ(52)٘سٍ ٚاٱْكاف( قًٓ)ايع اؿلٸ ئ و

َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ  طّا، ٜٚكطأ ٗ أْس١ٜ ايؿاّ بهع آٜاتٺذٵنإ هٛب ايططم ٚإعابط َؾ

ِٸ  ،ٜٚطؾع عكريت٘ با٫عرتاض عًِٝٗ ،ذ٘ إٍ قكٛض ايًِٜٛتٻ بؿإٔ أَٛاٍ ايؿكطا٤، ث

 .(53)ضٛٵاّ اَؾٚؾذب أؾعاٍ سٓه

 

 ــــــ طع االزتباط َع أصشاب ايجسٚات ايطا١ً٥أـ ق

ٜط٣ ا٭غتاش اؿهُٝٞ نطٚض٠ إٔ ٜكطع اجملتُع اضتباط٘ ٚقًت٘ بأقشاب 

نٞ ٫ » ;ايجطٚات ايطا١ً٥، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ إاٍ َتسا٫ّٚ بٌ فُٛع١ َٔ ا٭ثطٜا٤ ؾك٘

 .يـ ايكٛا١َؽا ٟ بإاٍ إٍ إٔ ٜهتػب ساي١ّ٭ٕ ٖصا ٜ٪زٸ ;«بٌ ا٭غٓٝا٤ ٚي١ّٜهٕٛ زٴ

يًجط٠ٚ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ شيو ايٓؿٛش ٚتًو اؾاشب١ٝ إٔ ٫ ٜهٕٛ غاؽ هب ٚٗ ا٭

. ٗ إطاض ؼكٝل ايعساي١ ع٢ً أضض ايٛاقع ٜعٌُ أقشاب ايسْٝا (54)١ٚايػًط١ اـاقٸ

ط٠ ٚغريِٖ( ع٢ً ٚنع ايعطاقٌٝ أَاّ تطبٝل ايعساي١، ٚغٛف )أقشاب ايجطٚات إتهجِّ

ِّيؿػٌ إٓاقب اؿػٸ ٕٓٛ ايؿطمٜتشٝٻ يٕٛ إػاض ايعازٍ يًسٜٔ عٔ اغ١ ٚايط٥ٝػ١، ٚو

ٓٛا ٢ إشا أضاز إدًكٕٛ ايكٝاّ با٭عُاٍ ايكاؿ١ ئ ٜتُٖهدٗت٘، ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ستٸ

 .(55)َٔ ايٓذاح; ٭ِْٗ غٛف ٜػريٕٚ ٗ إطاض تطغٝذ إعايٌٝ، ٜٚٓػٕٛ ايعًٌ

 

 ــــــ األصٍٛ ايداع١ٝ إىل ايتهاثس

٭غتاش اؿهُٝٞ إٔ ٖٓاى أضبع١ أقٍٛ ٖٞ اييت تسؾع ايٓاؽ مٛ ٜط٣ ا
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 .ايتهاثط، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٕ اٱغ٬ّ ٜعٌُ ع٢ً َهاؾشتٗا

 :ٖٖٞٚصٙ ا٭قٍٛ ا٭ضبع١ 

ُٵض ٚإتأقِّإاٍ إتذصِّ : سبٸـ ا٭قٌ ايٓؿػ1ٞ  ل ٚدٛز اٱْػإ.ٌ ٗ عٴ

طان١ُ ا٭َٛاٍ : إٕ طًب إاٍ ٜسعٛ ايؿطز إٍ َـ ا٭قٌ ا٫قتكاز2ٟ

 ٚتهسٜػٗا.

ٌ ايٓػٝر ا٭قًٞ يًٓٛاّ : إٕ ا١َٕٛٛٓ ايجكاؾ١ٝ يًُذتُع ُجِّـ ا٭قٌ ا٫دتُاع3ٞ

ِّ  ط.س ا٭ضن١ٝ يًشكٍٛ ع٢ً إاٍ إتهجِّا٫قتكازٟ يًُذتُع ٚايؿطز، ُٚ

ًُػا٥ٌ إاز١ٜ ياؾٗاظ اؿانِ  ٓٛط٠ٌ ب: ٖٚٛ ا٭قٌ إتُجِّـ ا٭قٌ ايػٝاغ4ٞ

ٚأقشاب  طٸَع ا٫قتكاز اُؿ ٚإشا ناْت ٖصٙ ايط١ٜ٩ َتٓاغ١ُّ .٫قتكاز١ٜاٚٚايػٝاغ١ 

 .(56)٘ٝٵط٠ ؾإْٗا غتؿتض ايططٜل أَاَِٗ ع٢ً َكطاعٳايجطٚات إتهجِّ

 

 ــــــ أضايٝب َٛاد١ٗ ايتهاثس

ّٚ  ــــــ َِٝ ايتهاثسٍ: تكٜٛض ِقاألضًٛب األ

ايتهاثطٟ ع٢ً  ٜعٌُ اٱغ٬ّ ٗ َٛاد١ٗ ٖصٙ ايعٓاقط ٚايكها٤ ع٢ً ايٓٛاّ

٢ أْ٘ ٜكـ ٝٳِ ايتهاثط، ستٸسٝح ٜكّٛ بتشطِٝ قٹ، ا٤تكٜٛهٞ بٓٸ اغتدساّ أغًٛبٺ

ٝٳِ ٜعٌُ ع٢ً تكٜٛض ايكٹ . ؾاٱغ٬ّ َٔ د١ٗٺ(57)أؾطاف ايٓاؽ بأِْٗ أغٛأ إػًٌُ

ٝٳِ أخط٣ ٜعٌُ ـ َٔ خ٬ٍ ايتأغٝؼ يًكٹ َٚٔ د١ٗٺ ;ٜٚصٖب إٍ َٛادٗتٗا ،ايتهاثط١ٜ

٘ إٍ اهلل، ١ً ٗ ؾطط٠ اٱْػإ، َٔ قبٌٝ: ضب٘ ا٫غتػٓا٤ بايتٛدټايُٓٛشد١ٝ إتأقِّ

ٚايعٌُ بايكطإٓ، ٚايٝكٌ، ٚايعًِ، ٚايتؿذٝع ع٢ً ايكٓاع١ ـ ع٢ً ايتعاطٞ ٗ ٖصا ايؿإٔ 

ٌٕ ٔٷ ّاْ٘ ٜط٣ اٱْػإ َعهإٚسٝح  .ؾعٸاٍ بؿه طاز ي٘ ٜٴ َٔ ايطٚح ٚاؾػس، ٚأْ٘ نا٥

ٛاٍ ايطٚس١ٝ أؾطف َٔ ا٭سٛاٍ اؾػس١ٜ، ؾإْ٘ ّٓض ا٭س سٸعٴٚيٝؼ ايؿٓا٤، ٜٚٳ ،اـًٛز

ٚقس  .ٟقٝاغّا إٍ ايػ٢ٓ ٚايؿكط إازٸ ،إعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ ٕٛنٛع ايػ٢ٓ ٚايؿكط ايطٚسٞ

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ اٱغ٬ّ «٫ ؾكط نؿكط ايكًب»قٛي٘:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايباقطضٴ

ِٸ ذ٘ إٍ اغت٦كاٍ ايتهاثط ٚادتجاث٘ َٔ دصٚضٙ، ٫ٜتٸ ايعٌُ ع٢ً ضعاٜت٘ ٚتُٓٝت٘  إٔ ٜت

ٛٳ(58)ٚاٱبكا٤ عًٝ٘ ع ٚايتك٣ٛ، ٚا٫عتُاز ع٢ً ايعكٌ ضٳ. ٚٗ إكابٌ ٜط٣ ا٫غتػٓا٤ ٗ اي
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ٚايعًِ ٚايكٓاع١ ٚتطى ا٭َاْٞ ٚاٯَاٍ، ٚيٝؼ ٗ إاٍ ايهجري، ٜٚسعٛ إٍ عسّ 

 ـ يٮغٓٝا٤.ايتٛانع ٚايتعٗي

 

٠ّٛ َٚصا  ــــــ دز٠ األَٛاٍاألضًٛب ايجاْٞ: اضتدداّ ايك

ٛٸ٠. ٚبا٫يتؿات إٍ  ٫ ّهٔ اغتٝؿا٤ سكٛم إػتهعؿٌ َٔ إػتهربٜٔ إ٫ٓ بايك

ُٸاٯٜات ٚايطٚاٜات تتًدٻ ١ ايسٚي١ بطعا١ٜ ا٭َا١ْ. ؾع٢ً ايسٚي١ إٔ تػتٛٗ سكٛم ل َٗ

ب١، ٚإٔ كٳايهعؿا٤ ٗ اجملتُع َٔ ا٭قٜٛا٤، ٚإٔ تكازض ا٭َٛاٍ غري إؿطٚع١ ٚإػتٳ

 .(59)عٌ ا٫ٖتُاّ بإػتهعؿٌ ْكب عٝٓٗاػ

ل بايػ٢ٓ ايتهاثطٟ ٜصٖب ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ع٢ً َا ٜتعًٖ ٗ

٫ٚ إبطا٤ ع٢ً َكازض٠ ا٭َٛاٍ إرتان١ُ،  اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ إٔ تعٌُ زٕٚ ٖٛاز٠ٺ

َٚطانُت٘ ٚإعازتٗا إٍ َٛانعٗا ا٭ق١ًٝ; ٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭َٛاٍ ٫ ّهٔ ْع٘ 

ٚشيو ٭ٕ إاٍ قٛاّ،  ;١ً، ٫ٚ ٜٓػذِ َع تعطٜـ اٱغ٬ّ يًجط٠ٚبايططم إؿطٚع١ ٚاحملًٖ

َٸط، ٫ٚ َاي١ٝ ي٘ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱغ٬ّ، ٚع٬دٴ ٚايتهاثط َاسلٷ ٘ ٗ إبطاي٘، َٚس

أخط٣: إٕ اٱغ٬ّ ٫  ٚيٝؼ َجٌ َا عًٝ٘ ساٍ ايهطا٥ب ٗ ايعامل ايطأمسايٞ. ٚبعباض٠ٺ

. إٕ (60)ّا، ٜٚؿطض عًٝٗا نطا٥ب عاي١ٝي١ٝ ٖصٙ ا٭َٛاٍ، ٫ أْ٘ ٜعرتف بٗا ضمسٝٸٜ٪َٔ َا

سٖا اٱَاّ ٗ ايّٝٛ ايجاْٞ َٔ خ٬ؾت٘ ٗ إس١ٜٓ دػٻ َكازض٠ ا٭َٛاٍ إتهاثط٠ سكٝك١ْ

ٛٻ ل ٗ َػتكبٌ غٝهتب هلا ايتشٗك سكٝك١ْ ×ض٠، ٖٚٞ طبكّا يه٬ّ اٱَاّ ايباقطإٓ

ؾإْ٘ ٜٴبطٌ ْٝع َا نإ قبً٘، ٜٚبسأ  #ايكا٥ِ َٔ آٍ قُس عٓسَا ٜٛٗط»ايتاضٜذ: 

 . إٕ يًشانِ اٱغ٬َٞ ٚٚٝؿتٌ، ُٖٚا: (61)«اْتٗاز ايعسٍ َٔ دسٜس ٗ تعاًَ٘ َع ايٓاؽ

 ـ أخص ا٭َٛاٍ اؿطاّ َٔ إػتهربٜٔ ا٫قتكازٌٜ.1

 ـ إٜكاٍ ا٭َٛاٍ إٍ احملطٌَٚ.2

ٌٕ اؾط إٍ احملطٌَٚ أْؿػِٗ أٚ َب ٚٗ ٖصا إػاض هب ٚقٍٛ ا٭َٛاٍ بؿه

ٛٓعٛا٥ًِٗ، ٚيٝؼ عٔ ططٜل إ٪غٸ ُات أٚ بٓا٤ ايعُاضات ٚايٛسسات ايجكاؾ١ٝ ػات ٚإٓ

)ٚشيو يعسّ تٓاغُٗا ايهاٌَ َع إا١ٖٝ ايجٛض١ٜ يٲغ٬ّ، ٕٚدايؿتٗا َع ا٭ٖساف 

 ٜصٚقٛا عات اٱغ١َٝ٬ ٗ بٓا٤ اٱْػإ(، ٚيٝؼ َٔ ططٜل ا٭غٓٝا٤ )٭ٕ ايصٜٔ ملٚايتطًٗ
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ٌٕ أٌَ.  َطاض٠ ايؿكط ٫ ٜػتطٝعٕٛ ُجٌٝ أقشاب ايعٛاّ إطش١ْٛ َٔ احملطٌَٚ بؿه

٢ ١َُٗ بعض ٖ٪٤٫ بايص٥اب، ٫ٚ ّهٔ يًص٥ب إٔ ٜتٛٓي ×٘ اٱَاّ ايػذازٚقس ؾبٻ

: إٕ ٖ٪٤٫ ِٖ ايصٜٔ غطقٛا ×ٞ ا٭غٓاّ. ٚع٢ً سسٸ تعبري اٱَاّ اؿػٔ ايعػهطٟعٵضٳ

ؾكط ايؿكطا٤، ٚسطَإ احملطٌَٚ، »ٚضز ٗ ا٭سازٜح إعترب٠ ْػب١ أَٛاٍ ايؿكطا٤. ٚقس 

. ٫ هٛظ ايتػاَض أبسّا َع (62)إٍ اجملطٌَ َٔ ا٭غٓٝا٤( «ٟ ايعطا٠ٚدٛع اؾا٥عٌ، ٚعٴطٵ

ٚا٭غايٝب إعاضن١ يٮٖساف ايكطآ١ْٝ اييت  ،فطٳٚسٝا٠ ايؿػاز ٚايتٻ ،ايجطٚات ايكاض١ْٝٚ

إشا نإ أقشاب ايجطا٤ ايؿاسـ  ٫ غٝٻُاٍٚ ٚإرتؾٌ، ٜٓتٗذٗا أقشاب ض٩ٚؽ ا٭َٛا

َٔ غٛض٠  78ثٓا اٯ١ٜ قس سكًٛا ع٢ً أَٛاهلِ ٚثطٚاتِٗ ع٢ً سػاب اجملتُع. ؼسِّ

٫ٚ  ،ايككل إٔ ايٓاؽ بعس إٔ قايٛا يكاضٕٚ: ٫ تؿطح َا سكًت عًٝ٘ َٔ ا٭َٛاٍ

ْٻ﴿تبطط، ٫ٚ تػؿٌ عٔ اٱسػإ إٍ ايٓاؽ، قاٍ ٗ اؾٛاب:  ِٕ ٔإ ٘ٴ عٳ٢ًَ عٹًِ ُٳا ُأٚتٹٝتٴ

ٓٵسٹٟ ٔٸ﴾عٹ ا٭غٓٝا٤ أِْٗ إِا سكًٛا ع٢ً ا٭َٛاٍ ايطا١ً٥ بػبب َكسضتِٗ ْٚبٛغِٗ  . ٜٛ

ِ اهلل تعاٍ عًِٝٗ، ٚإٕ عٳايعًُٞ، ٗ سٌ إٔ قسضتِٗ ايؿهط١ٜ إِا ٖٞ َٔ ْٹ

ِا ٖٞ اٱَهاْات اييت عًُٛا ع٢ً تٛٚٝؿٗا ٚاغتجُاضٖا ٗ اجملتُع ٚايتذاضب ايع١ًُٝ إ

 .(63)كٌ أٜهّاكٌ ٚإتدكَِّٔ مثاض ْٚتا٥ر دٗٛز احملٚك

أز٢ْ َٔ ايجطا٤ ايؿاسـ ٜصٖب  ل بايػ٢ٓ ايهجري ايصٟ ٜأتٞ ٗ َطتب١ٺَا ٜتعًٖ ٚٗ

ٟٸ يًسٚي١،  مساس١ ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٍ ا٫عتكاز بهطٚض٠ اؿهٛض ايؿاعٌ ٚايكٛ

ٌ ببصٍ َاي٘، أَهٔ يًسٚي١ إٔ تؿعِّ ايػين ِٵٗ اجملتُع، ٚمل ُٜك عٝح إشا سكًت ساد١ْ

ا٭سهاّ اي١ٝ٥٫ٛ ٗ إطاض تعسٌٜ ايٛنع ٚإعاز٠ ا٭َٛض إٍ ْكابٗا، بٌ َع ٚدٛز 

ُّٝا; ٭ٕ ا٬ٕى ا٭قًٞ ٗ اٱغ٬ّ تٵٌ ايسٚي١ ٚادبّا ٚسٳاؿطَإ ايٛاغع ٜكبض تسخټ

قا١َ ٜهُٔ ٗ إقا١َ ايكػ٘ ايكطآْٞ اؿانِ ع٢ً ْٝع ايكٛاٌْ ا٭خط٣، ٚيٝؼ إ

سسٜسٟ سٍٛ ٚاٖط٠ ايطأمساي١ٝ ايطدع١ٝ )سٝح ٚضز ٗ ْلٸ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات  دسإض

 ْعٗا بايططم إؿطٚع١ ٚاؿ٬ٍ(.إٔ نجط٠ إاٍ ٫ ّهٔ 

ٟ إٍ ؼطِٝ اجملتُع اٱغ٬َٞ; ٚشيو أخط٣ إٕ بكا٤ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٜ٪زٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ

ٔٷ يًُاٍ ٚاٱَهاْات ٗ اجملتُع، ٚيٝؼ بإػاض ايكشٝض  ٭ٕ بكا٤ اجملتُع اٱغ٬َٞ ضٖ

إٕ َٔ بكا٤ إػًٌُ ٚبكا٤ اٱغ٬ّ » :ٗ تهسٜؼ ثطٚات اجملتُع ٗ ٜس بعض ا٭ؾدام
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َٳ . َٚع ايػ٢ٓ ايهجري ٫ ٜبك٢ «ٜٚكٓع إعطٚف... ٜعطف اؿلٸ ٔٵإٔ تكري ا٭َٛاٍ عٓس 

ايعسٍ سٝا٠ »ٔ: ػع يبكا٤ ايسٜؿهٛض ايعسٍ، َٚٔ زٕٚ ايعسٍ ٫ ٜٛدس َتٻ ػعٷٖٓاى َتٻ

إػتهربٜٔ ا٫قتكازٌٜ، ». إٕ ايسٜٔ وٝا بايعسٍ، ٚيٝؼ بايػهٛت ع٢ً «ا٭سهاّ

ُٻٚإتًُٚ ًٕٛ ٚدٛزِٖ إٍ دٛاض إػذس ْٚسا٤ ا٭شإ كٌ يًذبابط٠، ٚايصٜٔ ٜتش

ض١ٜ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ هب ايعٌُ صٵدٳ هشت نطٚض٠ ايكٝاّ بجٛض٠ٺ. إشا اتٸ(64)«ٚايتهبري

 .(65)ط أٜهّاايػ٢ٓ ايؿاسـ ٚإتهجِّ ط٠ علٸِ اؿهِ َكازض٠ ا٭َٛاٍ إتهجِّع٢ً تعُٝ

 

 ــــــ املكادٜس ايتكسٜب١ٝ يف تعٝني ايهٓص ٚايتهاثس

ٚقس تطاٚست إكازٜط  .ٗ ايطٚاٜات ٗ ؼسٜس َكساض انتٓاظ إاٍ ٖٓاى اخت٬فٷ

عؿط٠ آ٫ف زضِٖ، زضِٖ، ٚ ٞٵَا بٌ أضبع١ عؿط أيـ زضِٖ، ١٦َٚ أيـ زضِٖ، ٚأيَؿ

ٚغري شيو. ٚايػبب ٗ ٖصا ا٫خت٬ف ٜعٛز إٍ ا٫ضتباٙ ايٛثٝل بٌ إػا٥ٌ ا٫قتكاز١ٜ 

ب ا٭ؾدام ٚا٭سٛاٍ ػٳط٠ َعٚإٛنٛعات اـاضد١ٝ ٚإٛاظٜٔ ا٫دتُاع١ٝ إتػِّ

ٚا٭ظ١َٓ ٚاجملتُعات َٚا إٍ شيو. ٚهب أخص ٖصٙ اؿكا٥ل ٗ ؼسٜس َكساض ا٫نتٓاظ. 

ٝٵ ِّ سٳبٳ ل با٭َٛض َا ٜتعًٖ ؽ خطٚز ا٭ؾدام عٔ ا٫عتساٍ ٗإٔ ٖصا ا٫خت٬ف ٫ ٜٴػ

َٛا كٌ ٗ ٖصا ايؿإٔ إٔ ٜكسِّ. ٚهسض با٭غتاش اؿهُٝٞ أٚ غريٙ َٔ احملٚك(66)إاي١ٝ

ٌٕ ٘ٓ ًَُٛؽ، نُا متٸ ططقّا يتعٌٝ ٖصٙ اؿسٚز بؿه  بصٍ اؾٗٛز َٔ أدٌ ؼسٜس خ

 ايؿكط.

 

 ــــــ ٚايدفاع عٔ احملسَٚني ب ـ َهافش١ ايفكس

ؾٝٛع ايؿكط بٌ ايٓاؽ إٍ  ـ َأثٛض ٗ سسٜحٺـ  |ا٭نطّ ْػب ايٓيبٸ

ٌٕ(67)ط ايط٥ٝؼ ٗ شيونؿطِٖ، ٚاعترب ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ إككِّ ّٸ . ٚبؿه ؾإٕ  عا

ض١ٜ تػع٢ إٍ َهاؾش١ أغباب٘ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ صٵدٳ ْٛط٠ اٱغ٬ّ إٍ ايؿكط ْٛط٠ْ

ٚٵض. ٚإشا َا اغتجٓٝٓا ا٭غباب ايؿطز١ٜ ؾإٕ (68)ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ايسٚي١  زٳ

 .ٚايػًط١ ٗ غا٥ط ا٭غباب ٚايعًٌ ٚانضٷ
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 ــــــ ايفكس املطتٜٛات ايتكسٜب١ٝ يتشدٜد خٍط

. إٕ ايؿكط (69)إٕ ايؿكري ٖٛ ايصٟ ٫ ًّو قٛت غٓت٘، ٚإػهٌ أغٛأ سا٫ّ َٓ٘

إ ٚععٸ٠ ْؿؼ إ٪َٔ، َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱغ٬ّ هب تكسٜط ٫ ٜتٓاغب َع نطا١َ اٱْػ

 سذِ اؿاد١ ٚايؿكط ع٢ً َساض ايػ١ٓ، ٚيٝؼ بايٓػب١ إٍ ايّٝٛ بأنًُ٘.

 

 ــــــ أْٛاع ايطسا٥ب اإلضال١َٝ: 1 اجلدٍٚ زقِ

 ط٠ايهطا٥ب إتػِّ ايهطا٥ب ايجابت١

ُٕ  ١ًَٓعٵايعنا٠ ا

ـُ  ؼُٵا

ـَ  ازطٳا

 ١ٜعٵاؾٹ

 ١ٝايعنا٠ ايباطٓ

 (70)لػٵنطٜب١ ايٖط

 اٱْؿام ايٛادب

ٞٸ ٫ ٜٓبػٞ ٗ  :×هب تًب١ٝ اؿاد١ ايػ١ٜٛٓ يًؿكطا٤، ٚع٢ً سسٸ تعبري اٱَاّ عً

. يكس متٸ ايتأنٝس ع٢ً َؿاضن١ (71)ظ ع٢ً ايؿكريٛٳاٱغ٬ّ إٔ تط٣ َعامل ايعاي١ ٚايعٳ

ايؿكطا٤ ٗ  ٌٝ سلٸٚإٕ ا٬ٕى ٗ تع .ايؿكطا٤ ٗ أَٛاٍ ا٭غٓٝا٤ ٗ ايهجري َٔ ا٭سازٜح

ٞٸ ـ  ×أَٛاٍ ا٭غٓٝا٤ ٖٛ شيو إكساض َٔ أَٛاهلِ ايصٟ ٜؿٞ ـ ع٢ً سسٸ تعبري اٱَاّ عً

ٞٸ(72)بتػط١ٝ ْؿكات َعٝؿتِٗ ٗ بٝإ ٚنع ايٓاؽ بعس ؾرت٠ سهُ٘  ×. قاٍ اٱَاّ عً

 ٚهًؼ ٗ ،طٸيٝأنٌ ايبٴ إٕ أزْاِٖ َٓعي١ّ ;ْاعُّا إ٫ٓ َا أقبض بايهٛؾ١ أسسٷ»ايككري٠: 

ٌٸ . هب إٔ ٜبًؼ ايؿكري َػت٣ٛ ّهٓ٘ َٔ ايعٚاز، (73)«ٜٚؿطب َٔ َا٤ ايؿطات ،ايٛ

 .(74)٢ إٔ ٜتكسٸم، ٜٚصٖب إٍ اؿرٸٚستٳ

 

 ــــــ بعض تدابري اإلضالّ يف ٚظا٥ف ايدٚي١

 ــــــ ـ ايطٝاضات ايسقاب1١ٝ

 ــــــ َهافش١ االحنصاز

 .(75)ا٭َٛاٍاغتبساز ا٭غٓٝا٤ بب ػٓټْٚعين ب٘: 
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 ــــــ افش١ االستهازَه

ٜجبت  «ٚاستهاضّا يًُٓاؾع» :إٕ ايتعُِٝ إٛدٛز ٗ عٗس ا٭ؾرت ٗ قٍٛ اٱَاّ

 .(76)س سط١َ ا٫ستهاض ٗ إٛاضز غري إٓكٛق١ٜٚ٪ٚن

 

ُّ  ــــــ ١ٝ فسض األضعاز ٚاملٓع َٔ ايػال٤أٖ

 ب، بٌ ػب َطاعا٠ قسض٠ػٵٌ ايسٚي١ يٝؼ دا٥عّا ؾشٳبٳإٕ ؾطض ا٭غعاض َٔ قٹ

 .(77)ٌ ايسٚي١بٳايٓاؽ ع٢ً ايؿطا٤ ٗ ٚنع ا٭غعاض ع٢ً ايػًع َٔ قٹ

 

 ــــــ ايسقاب١ ع٢ً ايتذاز٠

إٕ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ٜطؾض ايع٬قات ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫قتكاز 

ِّ ;طٸايًٝربايٞ اُؿ ض ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ. بػبب اؾتُاهلا ع٢ً إؿاغس ايهبري٠ اييت تك

ٚإٔ ؽطز عٔ زا٥ط٠ أضباب ايتهاثط، ٚإٔ  ،ايتذاض٠ ع٢ً قٝٛز ٚنٛاب٘ هب إٔ تؿتٌُ

َٸ  .(78)١تهٕٛ ايبهاع١ إػتٛضز٠ ٗ إطاض تًب١ٝ ا٫ستٝادات ايعا

 

 ــــــ ـ ايطٝاضات ايسحب2١ٝ

سٝح ؼكٌ ، إٕ أنجط غٝاغات ايسٚي١ ٗ اٱغ٬ّ ٖٞ غٝاغات ضع١ٝ َٚاي١ٝ

ٓؿل أنجط تغٓٝا٤ )عٔ ططٜل ايهطا٥ب(، ٚايسٚي١ ع٢ً أنجط ثطٚاتٗا ٚأضباسٗا َٔ ا٭

 ع٢ً ضؾاٙ احملطٌَٚ ٚإػتهعؿٌ. اثطٚاتٗ

 

 ــــــ ـ أزباح ايدٚي1١ـ 2

إٕ ايهطا٥ب اييت ؼكٌ عًٝٗا ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ َٔ ا٭غٓٝا٤ تٓكػِ إٍ قػٌُ: 

 ط٠.ٚنطا٥ب َتػِّ ;نطا٥ب ثابت١

 

 ــــــ أـ ايطسا٥ب ايجابت١

 ع١ٝ ايجابت١ أزْاٙ ت٪خص ٗ ايػايب َٔ ا٭غٓٝا٤:إٕ ايهطا٥ب إاي١ٝ ايؿط
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إٍ تعطٜـ ايعنا٠  ×يكس عُس اٱَاّ اؿػٔ ايعػهطٟ ايعنا٠ ايٛادب١:

ٖٚصا ٜجبت إٔ دٖٛط ا٫قتكازٟ يًسٜٔ ٜكّٛ ع٢ً إْؿام إاٍ  .«َٛاغا٠ اٱخٛإ»بأْٗا 

ِٸ ا٫ٖتُاّ باٱناؾ١ إٍ تعن١ٝ إاٍ، ٜ ،ٚتسٜٚطٙ بٌ ْٝع ايٓاؽ. ٗ تؿطٜع ايعنا٠ ت

ٚإٕ ٖصا  .١ٜ ٚإع١ٜٛٓ يٲْػإبتعن١ٝ ْؿؼ قاسب إاٍ أٜهّا، سٝح تًتكٞ اؿٝا٠ إازٸ

ٛٳايصٟ ّجِّ، اؿسٸ ١ٜ ٟ إٍ قٛاّ اؿٝا٠ إازٸ٘ ٗ إاٍ، ٜ٪زٸغٳٌ ايكٛاّ ٚاؿسٸ اي

ٗ ا٫ْتكاض يتعُِٝ ايعنا٠ ع٢ً غري ا٭ؾٝا٤  يٝؼ ٖٓاى َٔ قًٕل». (79)ٚايطٚس١ٝ

، ٚؾاع ٗ ٖصا ايعكط ايصٟ اْتؿط ؾٝ٘ ايؿكط ٚايبطاي١ َٔ د١ٗٺ ٫ غٝٻُاٚ، «ايتػع١

 ايتهاثط ٚتطانُت ا٭َٛاٍ ٚايٓكٛز ايهجري٠ ٗ قٓازٜل إكاضف ٚايبٓٛى َٔ د١ٗٺ

ٖٚصا  .ٚايعنا٠ ;ؾٝذب ؾطض ْٛعٌ َٔ ايهطا٥ب ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛاٍ: اـُؼ ،أخط٣

 .(80)أغاؽ ايكػ٘ ٚايعسٍ ٖٛ ا٭ْػب َع ضٚح ٚدٖٛط اٱغ٬ّ ايكا٥ِ ع٢ً

ـُ ـُ ؼ:ُٵا ؼ )غِٗ ايػاز٠( َٔ أضباح ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ )ٚيٝؼ ُٵيٛ اعترب ا

عٓسٖا  ،َٔ أدٌ ضؾع ساد١ اجملتُع ـ طبكّا يؿت٣ٛ بعض اجملتٗسٜٔ ـ ;ؾدل اٱَاّ(

ٌٸّهٔ يًػاز٠ إٔ وكًٛا ع٢ً َػتشٓك  اتِٗ َٔ ْؿكات ايسٚي١، ٚأخص سكٛقِٗ به

ٖٚ نُا. ٚنطا١َ ععٸ٠ٺ . ٚسٝح (81)ؿٌ ٗ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ٖٛ ايٛنع بايٓػب١ إٍ إٛ

ـُ  ١ٝ.ؼ َٔ ا٭ضباح ايعاي١ٝ ؾإٕ شيو ٜؿري إٍ إْؿام ايهطا٥ب ع٢ً ا٭ضباح إتسُِّٵٜ٪خص ا

ـَ ـَ از:طٳا از بٓٛط طٳاز ت٪خص قسض٠ ايساؾعٌ يًدٳطٳٗ ٚنع ايهطا٥ب ع٢ً ا

 ا٫عتباض.

ـُٛٵَؿص َٔ أٌٖ ايهتاب ؾك٘ )سٝح ٜٴعٵ٪خٳ١ٜ تٴعٵإٕ اؾٹ ١ٜ:عٵاؾٹ ؼ ُٵٕ َٔ زؾع ا

 ٚايعنا٠(.

 

ِّ  ــــــ س٠ب ـ ايطسا٥ب املتػ

َٔ غٛض٠ إعاضز،  24ـ  20عٔ اٯٜات  ×غٴ٦ٌ اٱَاّ ايكازم ايعنا٠ ايباط١ٓ:

ّٷ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :َٚٓٗا َٳعٵًُٛ ِٵ سٳلٌّ  ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٔٳ ؾٹٞ َأ ّٔ *ٚٳاٖيصٹٜ ُٳشٵطٴٚ ٚٳاِي  ٌٔ ـ  24)إعاضز:  ﴾يٹًػٻا٥ٹ

ٜؿطن٘ ايطدٌ ع٢ً ْؿػ٘ ٗ َاي٘،  إعًّٛ غري ايعنا٠، ٖٚٛ ؾ٤ٞٷ اؿلٸ»ؾكاٍ:  ،(25

ٕٵؾٝ٪زٸ ،هب عًٝ٘ إٔ ٜؿطن٘ ع٢ً قسض طاقت٘ ٚغع١ َاي٘  ٟ ايصٟ ؾطض ع٢ً ْؿػ٘، إ
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ٌٸ ٕٵ ؾا٤ ٗ ن ٌٸ ّٜٛ، ٚإ ٕٵ ؾا٤ ٗ ن ٌٸ ْع١، ٚإ . ٚقس ضقس (82)«ؾٗط... ؾا٤ ٗ ن

َٕٛ ططقّا ٕهاؾش١ ايتهاثط، َٔ قبٌٝ: تهطاض أخص اـُؼ، ايؿكٗا٤ إتكسِّ

ٕ بعهِٗ أؾت٢ بٛدٛبٗا. ٚإٕ بعض إٚايتأنٝس ع٢ً زؾع ايعنا٠ ايباط١ٓ، عٝح 

إعًّٛ  شٖب إٍ ايتكطٜض بإٔ ٚدٛب اؿلٸ ،ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ :ايؿكٗا٤، َٔ أَجاٍ

كٌ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ٚاحملٚك. إٕ (83)ٜٴػتؿاز َٔ ايهجري َٔ ايطٚاٜات ٚايعنا٠ ايباط١ٓ أَطٷ

إٔ ا٭غتاش  ٢ ظٚاٍ ٚانُش٬ٍ ايؿكط إطًل، إ٫ٕٓ ٚدٛب ايعنا٠ ايباط١ٓ ستٸٚٵٜطٳ

٢ ع٢ً ايؿكط ايٓػيب. ٜط٣ اؿهُٝٞ ٫ ٜهتؿٞ بٗصا إكساض، ٜٚط٣ نطٚض٠ ايكها٤ ستٸ

ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٔ اؿكٛم إؿطٚن١ ع٢ً إػًٌُ ٫ تٓشكط بايعنا٠ ايٛادب١ 

 ،ا٭غٓٝا٤ َِٓٗ ـ إٔ ٜسؾعٛا ايعنا٠ ايباط١ٓ ٫ غٝٻُاهب ع٢ً إػًٌُ ـ ٚ ِاٚإؾك٘، 

ٚإٕ ايعنا٠ ايباط١ٓ أنجط َٔ ايعنا٠ إع١ًَٛ; ٭ٕ  .باٱناؾ١ إٍ ايعنا٠ إع١ًَٛ

ِٸ  ايػا١ٜ َٓٗا ٖٞ ايكها٤ ايهاٌَ ع٢ً ايتهاثط ٚايؿكط. إٕ زؾع ايعنا٠ ايباط١ٓ مل ٜت

نٞ ٜعٝـ  ;ٚإِا بٛدٛز احملطٌَٚ ٚإػتهعؿٌ بٌ ايٓاؽؼسٜسٙ َكساض إاٍ، 

ِٸ ايكها٤ (84)ٝٳِاٱْػإ ٗ فتُع و٢ٛ بايهطا١َ ٚايكٹ . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إشا مل ٜت

ع٢ً ايؿكط ٗ اجملتُع َٔ خ٬ٍ زؾع ايهطا٥ب ايؿطع١ٝ هب ع٢ً ا٭غٓٝا٤ إٔ ٜسؾعٛا 

ٚإٕ ايعنا٠ إع١ًَٛ ٚإؿطٚن١  .َٔ باقٞ أَٛاهلِ َكساضّا ٜؿٞ بطؾع ساد١ احملتادٌ

ًٻ»ٜٚكٍٛ:  ،خ أٌٖ ايؿاّٚسسٖا ٫ تهؿٞ. نُا نإ أبٛ شض ايػؿاضٟ وسِّ عٓس  ٫ ٜبٝ

ِٕ ٫ٚ زضِٖ، إ٫ٓ أسسنِ زٜٓاضٷ  .(85)«َا ٜٴٓؿك٘ ٗ غبٌٝ اهلل، أٚ ٜعسٸٙ يػطٜ

ٚٵضس إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهطا٥ب ٜ٪ِّ :«لػٵايٖط»نطا٥ب  سكٛم ايسٚي١ ٗ اغتٝؿا٤  زٳ

َٔ  ;أؾطاز اجملتُع َٔ ايجطٚات ايطبٝع١ٝ، ٚشيو بإٔ ٜعُس اٱَاّ إٍ ْع ٖصٙ ايهطا٥ب

أدٌ إقا١َ ايتٛاظٕ ا٫دتُاعٞ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً اؿكٛم إؿرتن١ ٗ إكازض ايطبٝع١ٝ، 

 .(86)ٚأخصٖا َٔ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜػتجُطْٚٗا

اهلل ـ تباضى ٚتعاٍ ـ  إٕ»أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمضٴ اٱْؿام اٱيعاَٞ:

. «أؾطى بٌ ا٭غٓٝا٤ ٚايؿكطا٤ ٗ ا٭َٛاٍ، ؾًٝؼ هلِ إٔ ٜكطؾٖٛا إٍ غري ؾطنا٥ِٗ

غ١ يس٣ َا قبػ١ إيعا١َٝ. إٕ ايهجط٠ ايػايب١ َٔ ا٭َٛاٍ إتهسِّ إٕ هلصا ايبٝإ إٍ سٛس

 ،ازٜح ـإٛغطٜٔ يٝػت بأَٛاهلِ، بٌ أَٛاٍ ايؿكطا٤ ٚأضظاقِٗ ـ بٓلٸ ايتعايِٝ ٚا٭س
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ٟٸ إَٔط ُٕسٳْٳ ؾٮ ِٸ .ب١..كٳتًو ايجطٚات ايطا١ً٥ إػتٳ ٕطٜٔ هُعٛٛغٹع ا ًْتُؼ َِٓٗ إٔ  ث

ٚتكػٛ قًٛبِٗ  ،ًٛا بٗا ع٢ً احملطٌَٚ. إٕ ايصٜٔ ٜطانُٕٛ ا٭َٛاٍعٛا ٜٚتؿهٻٜتربٻ

ٙٺٛٵْتٝذ١ يصيو، ئ ٜعُسٚا إٍ إْؿاقٗا ع٢ً ايؿكطا٤ َط . (87)ٚإدباض عّا، َٚٔ زٕٚ إنطا

أَهٔ  ايعنا٠ ايٛادب١ ٚايباط١ٓ ٚغا٥ط ايهطا٥ب يطؾع ايؿكط ـٹِهعًٝ٘ إشا مل تٳٚ

 َٔ ا٭ثطٜا٤. ٚادبٺ ا٭خط٣ نهطا٥ب أٚ إْؿإم يًسٚي١ إٔ تأخص بعض ا٭َٛاٍ

 

 ــــــ َكداز ايطسا٥ب يف َعٝاز ايعدٍ يد٣ األضتاذ احلهُٝٞ

ٕ َكاض١ْ با٫يتؿات إٍ تأنٝس ا٭غتاش اؿهُٝٞ ع٢ً كتًـ ايهطا٥ب ؾإ

ٗا. يٓؿرتض إٔ يس٣ َعٝاض ايعساي١ يسٜ٘ ٗ تعٌٝ إكساض إٓاغب يًهطا٥ب تبسٚ ٗ قًٚ

ٝٸL( إَها١ْٝ نبري٠ يتشكٌٝ ا٭ضباح، ٚإٔ ايؿدل )Hايؿدل ) ١ ق١ًًٝ ( يسٜ٘ إَهاْ

ا٭ز٢ْ َٔ إعٝؿ١ زٕٚ  يتشكٌٝ ايطبض، ٚيٓؿرتض أٜهّا أُْٗا وك٬ٕ ع٢ً اؿسٸ

 . ( يٝؼ يسٜ٘ ؾ٤ٞٷLبُٝٓا ايؿدل ) ;نبري٠ ( يسٜ٘ أضباحٷHايؿدل ) ٌ ايسٚي١. إٕتسخټ

 

 ــــــ ٚاألضتاذ احلهُٝٞ (88): املكداز املٓاضب يًطسا٥ب يف َعٝاز ايعداي١ يسٚيظ1ايُٓٛذز 

 ــــــ (L) أزباح ايػدص 

 

 
 

 ــــــ ( بعد اضتكطاع ايطسا٥بHأزباح ايػدص ) 

( غٛف تهٕٛ ايػٝاغات ع٢ً Hٔ )( ٗ ساي١ عسّ ضزٸ٠ ايؿعٌ Aَ)ايٓكط١: 
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ٓ٘ ٘ٓـ  أع٬ٙ ـ طبكّا يًُٓٛشز(، ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ AE) اـ ( غٛف OZزضد١ ) 45 ؾإٕ اـ

ٌٸ ل ٗ اييت تٓؿس إػاٚا٠ غٛف تتشٖك ٜؿري إٍ ايتٛظٜع إتػاٟٚ يٮضباح. ٚإٕ ططٜك١ اؿ

 (.Zايٓكط١ )

طام عًُ٘، ( غٛف ٜعٌُ ٗ ايبسا١ٜ ع٢ً تٛغٝع Hْٕ ايؿدل )إٚيهٔ سٝح 

ثِ ٜعٌُ ع٢ً تكًًٝ٘، ؾإٕ فُٛع اـٝاضات إُه١ٓ غٛف تبك٢ نُٔ إٓش٢ٓ 

(ABCDٚبا٫يتؿات إٍ تأثري ايتٛظٜع اجملسٸز يٮضباح .)،  ٚٚنع ايهطا٥ب ع٢ً اْتداب

( غٛف Hايؿطز بٌ ايطبض ٚايؿطاؽ، ؾإْ٘ ْتٝذ١ يؿطض ايهطا٥ب ع٢ً ايؿدل )

( بعٜاز٠ عًُ٘ Hٗ ايبسا١ٜ غٝكّٛ ايؿدل )(. Hٜٚٓدؿض خايل ق١ُٝ أدط٠ ايؿدل )

ٔٵَٔ أدٌ تػًٗ ٟٸCبعس ْكط١ ) ب ا٭ثط ايطعٞ ع٢ً ا٭ثط ايبسٌٜ، ٚيه ْٛع  ( ؾإٕ ؾطض أ

ْ٘ َٔ إ( ع٢ً إعٜس َٔ ايؿطاؽ، عٝح Hع ايؿدل )غٛف ٜؿذِّ َٔ ظٜاز٠ ايهطا٥ب

ٌٸCايٓكط١ )  ايؿدل ( إHٍا٭َٛاٍ ايكاب١ً يًٓكٌ َٔ ايؿدل ) ( ؾُا بعس غٛف تك

(Lٜٚعُس ضٚيؼ إٍ ايتعطٜـ .) ٗاؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ ايطؾاٙ بٛقؿٗا ُجِّ صٙ ايٓكط١ب ٌ

( ظا٥سّا. َٔ إُهٔ إٔ تبسأ ٖصٙ ايٓكط١ قبٌ L٭ْٗا ػعٌ ٚنع ايؿدل ) ;ا٫دتُاعٞ

(، ٚتػاٟٚ ا٭ضباح بايٓػب١ إٍ ن٬ ايؿدكٌ. D% )ايٓكط١ 50بًٛؽ َكساض ايهطا٥ب 

ٌٸٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ  ٟ إٍ اٱنطاض ايطعٞ ٗ إطاض إػاٚا٠ ٗ ا٭ضباح ٜ٪زٸ دٗسٺ ن

ٌ ايؿدل خٵ(، سٝح ٜػسٚ زٳCَٚٔ ٖٓا ؾإٕ ضٚيؼ ىتاض )ايٓكط١  .به٬ ايؿدكٌ

(L( ظا٥سّا. ٚىتاض ايٓؿعٕٝٛ ايٓكط١ )B َكساض نطٜب١ )15( إش غٝعُس ايؿدل ،%H )

( Dػاٚا٠ إٍ ايٓكط١ )ذ٘ أقشاب إبعس ٖصٙ ايٓكط١ إٍ خؿض عطض عًُ٘. ٜٚتٸ

ّٸ  .(89)(C(ٚ )Dؿٕٛ عٓس َٛنع بٌ )أٚ ٜتٖٛق ،()ايتػاٟٚ ايتا

ٚبا٫يتؿات إٍ ايساؾع ا٭خطٟٚ  ،ٚٗ ساي١ ايتػاٟٚ إجايٞ يٮغتاش اؿهُٝٞ

ِٸ اختٝاض ايٓكط١ ) ،ٌ إ٪ٌَٓبٳيًُعٜس َٔ ايعٌُ َٔ قٹ %، 50( بهطٜب١ َكساضٖا Zٜت

 ٟ إٍ ظٜاز٠ٺٜ٪زٸ أخط٣ (، َٚٔ ْاس١ٝٺHٌ ايؿدل )َع٢ٓ عسّ ايتػٝري ٗ عطض عُ

ٌ ٢ إكساض إطتؿع َٔ ايهطا٥ب ٫ ٜكًٚ(. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ستٸLٌ ايؿدل )خٵنبري٠ ٗ زٳ

 َٔ دٗٛز ا٭غٓٝا٤، ٜٚعٜس َٔ قسض٠ ايؿكطا٤.
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 ــــــ ـ ْفكات ايدٚي2١ـ 2

إٍ شيو( َٔ  ا٭ْؿاٍ )إعازٕ، ٚإطاتع، ٚا٭ضانٞ غري إًُٛن١، َٚاتعترب 

ٚٸ يٞ. إٕ تٛظٜع ٚإْؿام ايهطا٥ب ٖتًهات ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٚاٱَاّ بايعٓٛإ ا٭

ِٸ ٗ أغًب ا٭سٝإ ٕكًش١ أقشاب إساخ ع٢ً  ،َٔ شيو١ٝٚ، ٌ إتسْٸٝاٱغ١َٝ٬ ٜت

إٔ ْاعيت ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ٜٓسضدإ نُٔ ا٭قٓاف ايجُا١ْٝ  ،غبٌٝ إجاٍ

ي٘ ٚ٭غطت٘، ٚإػهٌ  كري ؾطعّا ٖٛ ايصٟ ٫ ّتًو قٛت غ١ٓٺإػتشك١ يًعنا٠ )ٚايؿ

ٜٵ ٔ ايػاضٌَ ٚخؿض ساد١ احملتادٌ َٔ إػًٌُ ٚغري أغٛأ سا٫ّ َٓ٘(. ٚإٕ زؾع زٳ

إػًٌُ َٔ ايؿكطا٤ ايعادعٜٔ َٔ ١ًْ ْؿكات ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٗ إطاض اؿًٝٛي١ زٕٚ 

 .(90)اْتؿاض ٚاٖط٠ ايؿكط

١ ٗ ايسٚي١ غايبّا يتكسِٜ إػاعس٠ إٍ ايطبك١ احملط١َٚ، َٸٚتأتٞ اـسَات ايعا

ُٝع ايٓاؽ... ايطعاّ ٚايػهٔ ؾط هب ع٢ً اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ إٔ تٛٚؾ»

ٌٕ إٔ  َٓاغب، إٍ إػت٣ٛ ايصٟ ّهٔ ٭ز٢ْ ؾدٕل ٚاٱَهاْات ايطؾا١ٖٝ بؿه

ٖٓ ٔٷٜأنٌ ٜٚؿطب   غ٠ّٛأ ،ا ٜأنً٘ نباض ايكّٛ ٜٚؿطبٕٛ، ٚإٔ ٜهٕٛ هلِ َػه

آخط ع٢ً تٛؾري اـبع ٚايهتاب  س ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٗ َٛنٕع. ٜٚ٪ٚن(91)«باٯخطٜٔ

ط١ًٜٛ أعتكس بٛدٛب تٛؾري ؾ٦ٌٝ ٗ اجملتُع  َٓص غٓٛاتٺ يكس نٓتٴ»ؾُٝع ايٓاؽ: 

ٌٕ . ٚإطاز َٔ اـبع ٖٛ ا٭ْٛاع إعطٚؾ١ سايّٝا «ٚايهتاب ;فاْٞ، ُٖٚا: اـبع بؿه

ايهتاب ـ باٱناؾ١ إٍ إٓاٖر ايسضاغ١ٝ ـ بعض ايهتب ٗ ايػٛم، ٚإطاز َٔ 

 .(92)ايهطٚض١ٜ ٗ إٛنٛعات ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ َٚا إٍ شيو

 

 ــــــ د االْطذاّ اخلازدٞز ـ ْكد ْعس١ٜ احلهُٝٞ َٔ ُبِع

َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ َهاٌَ ا٫ْتكازات ايٛاضز٠  ،اغتٓازّا إٍ ض١ٜ٩ غا٥ط ايؿكٗا٤

 :ّهٔ ايكٍٛط١ٜ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ يٮغتاش اؿهُٝٞ، ع٢ً إَها١ْٝ تطبٝل ْٛ

، ايصٟ ٫ (93)ـ إٕ ايصٟ ٜػتٓس إيٝ٘ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ٖٛ إقا١َ إػاٚا1٠

تعُِٝ ايتػاٟٚ ٗ بعض إٛاضز ْٛعّا َٔ  قس ٜهٕٛ، بٌ (94)ٜعين يعَّٚا َؿّٗٛ ايتػاٟٚ

ٞٸ ريٴأخط٣ إٕ ٖصا ايطأٟ غ ايًِٛ ٚاْعساّ ايعسٍ. َٚٔ ْاس١ٝٺ َٚكِّس; إش ٫ ٜٛدس  سكٝك
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ٖٓاى إَها١ْٝ يتشكٝل ايػٝاغات ايتٛظٜع١ٝ إتػا١ٜٚ يٮضباح ٗ ايعامل اـاضدٞ 

. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ٖصا ايٓكس ٜعٛز إٍ َؿه١ً ايتشؿٝع ٗ ِٛشز ا٭غتاش (95)أبسّا

ايصٜٔ ٜػع٢  ،ٕٛاؿهُٝٞ، ٚإٕ ايٓاؽ ٗ اؿكٝك١ ِٖ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام ايعازٜ

ٔٵايهجري  ٌٖ أِْٗ قس آَٓٛا  َِٓٗ إٍ ظٜاز٠ أضباسِٗ، ٚايهجري َِٓٗ َػًُٕٛ، ٚيه

ل ايعًُٞ؟ ٜبسٚ إٔ َؿه١ً بأْعِٗ أٜهّا؟ نٝـ ّهٔ اؾُع بٌ إجاي١ٝ ٚايتشٗك

تجكٝؿ١ٝ ٚاغع١ ٚط١ًٜٛ ا٭َس  ايتشؿٝع ٗ ِٛشز ا٭غتاش اؿهُٝٞ ؼتاز إٍ ع١ًُٝٺ

ِٸ; سٍٛ إّإ ٚعكٝس٠ ايٓاؽ ًِٗ تًكا٥ّٝا باٯخط٠ إٍ داْب بٳتُاّ َٔ قٹا٫ٖ نٞ ٜت

ٌ ٚا٭ضباح، ٚإٔ ٫ ٝل تػاٟٚ إساخ٢ َع ؼٗكايسْٝا، ٚإٔ ٫ ىؿهٛا َٔ دٗٛزِٖ ستٸ

 بِٝٓٗ. ٜػسٚ ايتػاٟٚ ثك٬ّٝ عًِٝٗ، ٚإٔ تبك٢ ضٚح اٱْؿام ٚاٱٜجاض سٝٸ١ّ

ط٠ٚ َٔ ُا أَهٔ ٫ْتكاٍ ايجبٳضٴ .ٗ ايٓتا٥ذ١ٝ ـ إٕ ْٛطٜات ايتػ١ٜٛ َػطق2١ْ

ٌٸ إؿه١ً، ٚأَا ٗ  ا٭غٓٝا٤ إٍ احملطٌَٚ ٗ ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ ايبػٝ٘ إٔ و

٘ إٍ ا٭غباب باٱناؾ١ إٍ ايػٝاغات ا٫ْتكاي١ٝ، هب ايتٛدټ ،س٠ ؾإْ٘ا٭١ُْٛ إعٖك

س شيو ٌ، َٚعز ايٓتا٥ذ١ٝ باٯضا٤ إبس١ٝ٥ ٚإآي١ٝ )تػاٟٚ ايؿطم َٚا إٍ شيو(. ٜ٪ًَِّٚايعٹ

ايطبكٞ ايؿسٜس ٗ ايكطٕ ايتاغع  ٌ ايتذطب١ ايًٝرباي١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ٗ إهاز ايتهازٸؾؿ

. ّهٔ اٱداب١ عٔ ٖصا ايٓكس بايكٍٛ: إٕ ا٭غتاش (96)ٚإق٬س٘ ،عؿط ي٬ًُٝز

ِٸ سٝح  ،نصيو َبسأ ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ اؿهُٝٞ ـ باٱناؾ١ إٍ ايٓتا٥ذ١ٝ ـ ٜٗت

ِٸ ا٫ٖتُاّ ببشح سكٛم إًهٝ ٔٵٜت ٜبسٚ َٔ إٓاغب ٗ ِٛشد٘  ١ ٚقٝٛزٖا أٜهّا; ٚيه

 بصٍ إعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ َػاضات ايٛقٍٛ إٍ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ.

نبري، ٖٚصا ٫  ِ ايسٚي١ إٍ سٛسٟ إٍ ظٜاز٠ تهدټـ إٕ ْٛط١ٜ إػاٚا٠ ت٪زٸ3

أٖساف إشا قٌٝ ٗ اؾٛاب: إٕ  ٜٓػذِ نجريّا َع دسٚا١ٝ٥ ايُٓاشز ا٫قتكاز١ٜ، إ٫ٓ

ٌ ايسٚي١ بايؿهٌ بعهّا َٔ عسّ اؾسٚا٥ٝات. أٚ إٔ تسخټ ايعساي١ ايػا١َٝ تػتشلٸ

ٟ ع٢ً إس٣ ايطٌٜٛ إٍ ضؾع عسّ اؾسٚا٥ٝات. َٚٔ اؾسٜط شنطٙ ـ إٓاغب غٛف ٜ٪زٸ

 ٌ ايسٚي١ ٗ ؾطض ا٭غعاض، إ٫ٓبطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ أنجط ايؿكٗا٤ ٜصٖبٕٛ إٍ عسّ تسخټ

 أٚ إدايؿات ا٭خط٣. ٗ َٛاضز ا٫ستهاض

ـ إٕ إَها١ْٝ ٚنٝؿ١ٝ تٛظٜع ا٭َٛاٍ بٌ احملطٌَٚ ٚشٟٚ اؿاد١ ٗ اجملتُع 4
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ٌٕ ،ٌ ايٓاؽ أْؿػِٗبٳَٔ قٹ ػات غٸٌ إ٪زٕٚ تسخټ ،ٌ اؿانِبٳَباؾط أٚ َٔ قٹ ٚبؿه

َټ ٝٸ١، وتاز إٍ إعٜس َٔ ايتأ ٝٸإعٓ  ١.ٌ، ٚإٍ تكسِٜ ططم ٚآيٝات عًُ

نٝؿ١ٝ ؼسٜس ا٭َٛاٍ غري إؿطٚع١ ُٚٝٝعٖا َٔ ا٭َٛاٍ ـ إٕ إَها١ْٝ 5ٚ

ؼتاز إٍ ططم ٚآيٝات ع١ًُٝ. ؾهٝـ ّهٔ  ،ٚايعٌُ ع٢ً َكازضتٗا ،إؿطٚع١

ُٸ َٳايكٝاّ بٗصٙ إٗ عٝح ٫  ،ايصٟ ّهٔ ي٘ إٔ ٜؿرتٟ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٔٵ١؟ ٚبعس إكازض٠ 

ٟٸ سٛس ١؟ إٕ ٖصٙ ًٕه١ٝ اـاقٸػب َطاعا٠ ا ٜؿًُ٘ سهِ إايو ايػابل؟ ٚإٍ أ

ٌ ايع١ًُٝ. ثِ إٕ ايهطا٥ب بٴري َٔ ايسضاغ١ ٚايٓكاف ٚبٝإ ايػټا٭عاخ ؼتاز إٍ ايهج

ص َٔ ايصٜٔ ّتًهٕٛ ؾ٦ّٝا، ٚعًٝ٘ ؾإٕ تأنٝس ا٭غتاش اؿهُٝٞ ع٢ً ؾطض خٳ٪ٵُا تٴإْٸ

٠ ايهطا٥ب ع٢ً ا٭غٓٝا٤ ٫ ٜٓػذِ َع إطايب١ َكازض٠ أَٛاهلِ. إٕ أغًٛب َكازض

ٟ ا٭َط إٍ ايؿٛن٢ ٚاْعساّ نٞ ٫ ٜ٪زٸ ;ا٭َٛاٍ وتاز إٍ ٚثا٥ل َٚػتٓسات زقٝك١

٠ يًؿػاز ُا َٔ ا٭ؾهٌ ايكٝاّ بصيو َٔ ططٜل إهاؾش١ إػتُطٸبٳا٭َٔ ٗ اجملتُع. ٚضٴ

ٖٛٗ قطاع ايسٚي١ ٚٗ ايكطاع اـامٸ ٌ اؾُاٖري بٳُات ايطقاب١ٝ َٔ قٹ، ٚإٔ تكّٛ إٓ

ٕٛٚايسٚي١ بٗصا ا  َتٛاقٌ. ٭َط ع٢ً م

١ ٫ ّهٔ ١ اـاقٸٚإًهٝٸ «طٕٛ ع٢ً أَٛاهلِايٓاؽ َػًٖ»ـ طبكّا يكاعس٠ 6

ف ٗ أَٛاهلِ، ٚيٝؼ َٔ ايػٌٗ ايتُٝٝع بٌ إاٍ يًسٚي١ إٔ ُٓع ايٓاؽ َٔ ايتكطټ

ُا أَهٔ يٲَاّ إعكّٛ إٔ ٜكسض سهُّا با٫عتُاز ع٢ً َا بٳاؿ٬ٍ ٚإاٍ اؿطاّ. ضٴ

ٔٵٝٵط ي٘ َٔ ايعًِ بايػٳٜتٖٛؾ ٖٚ ب، ٚيه ؿٌ ٗ غًو ايسٚي١ َجٌ ٖصٙ ٫ ّهٔ إعطا٤ إٛ

ب ع٢ً شيو غٛف ٜعٜس َٔ ابتعاز اجملتُع ايك٬سٝات; ٭ٕ ايؿٛن٢ ٚايؿػاز ايصٟ ٜرتتٻ

َٔ شيو إٔ تععٜطات ايسٚي١ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٫ ّهٔ هلا إٔ تسٜٔ ٚعٔ ايعساي١. 

ٌٕ عٞ عسّ َؿطٚع١ٝ ١، نُا ٫ ّهٔ يًػًط١ ايكها١ٝ٥ إٔ تسٸأٚ بٝٸٓ ؾدكّا زٕٚ زيٝ

ّ غٓسّا أٚ ٚثٝك١ ٗ ٖصا ايؿإٔ. َٔ ٖٓا ؾإٕ ايتطبٝل ا٭َٛاٍ ايؿدك١ٝ زٕٚ إٔ تكسِّ

َټل ايعًُٞ يٓٛط١ٜ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ؼتاز إٍ ايهجري َٔ ايتٛٗقٚايتشٗك  ٌ.ـ ٚايتأ

 

 ــــــ ٚاضتٓتاز ـ حبٌح4

اٱناؾ١ إٍ ظٜاز٠ ايطؾاٙ إطًل يًطبكات احملط١َٚ، ب ،إٕ ا٭غتاش اؿهُٝٞ
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باٱناؾ١ إٍ  ،ْ٘إٜسعٛ إٍ ا٫ٖتُاّ بايتٛاظٕ ٗ َػت٣ٛ اؿٝا٠ ٚإعٝؿ١ أٜهّا، عٝح 

٢ ٗ اجملتُع ٜسعٛ إٍ ايكها٤ ع٢ً ايؿكط ايٓػيب أٜهّا. ٚستٸ ،َهاؾش١ ايؿكط إطًل

ٚايٓؿكات بٌ ا٭ؾطاز، ٚإٕ غا١ٜ ايٓٛاّ  إجايٞ ايصٟ ٜسعٛ إيٝ٘ ٜػٛز ايتػاٟٚ ٗ ا٭ضباح

 ا٫قتكازٟ ٚا٭قٌ ايٓٗا٥ٞ ايصٟ ٜسعٛ إيٝ٘ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٖٛ إػاٚا٠.

ٖٳ  ؾّا بعٝس إٓاٍ، بٌ ٜعتربٙ غا١ّٜسٳإٕ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٫ ٜط٣ ٗ ؼكٝل ايعساي١ 

ُٸَكسٸ ؾعٗا ا٭ْبٝا٤ َٔ ١، ٚإٕ ايؿعاضات ا٭غاغ١ٝ ايج٬ث١ اييت ضغ١ ؾُٝع ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

 أدٌ ؼطٜط ايٓاؽ َٔ بطاثٔ ايطػا٠ ٖٞ:

 ـ زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ عباز٠ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚقاضب١ طٛاغٝت ايػٝاغ١.1

ٚإكرتٕ بططز طٛاغٝت  ،ـ ايسع٠ٛ إٍ إقا١َ ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ ايػ2ًِٝ

 ا٫قتكاز.

 ـ قطع ايع٬ق١ ٚا٫ضتباٙ َع أقشاب ا٭َٛاٍ ٚايجطٚات.3

٭غتاش اؿهُٝٞ إٍ اعتباض ايتأنٝسات إتعاٜس٠ َٔ ايؿاضع ٚعسّ ٜٚصٖب ا

 ١ٜٛ ٖصٙ ايتأنٝسات زي٬ّٝ ع٢ً إَها١ْٝ تطبٝل ايعساي١ ع٢ً أضض ايٛاقع.ػٵَي

ّٓا باٱضاز٠ ٖٵعٞ يٮغتاش اؿهُٝٞ ٜهٕٛ ؼكٝل ايعساي١ ضٳُٵٗ ايتؿهري اَؾ

ٌٸاؾُاع١ٝ، اييت ٫ ّهٔ هلا إٔ تتشٖك ها٤ ع٢ً ايتهاثط، ٚايعٌُ ايك ل إ٫ ٗ ٚ

ايجٛضٟ ع٢ً ْٝع إػتٜٛات. ٚٗ ٖصا ايػٝام تكع بعض إػ٪ٚيٝات ع٢ً عاتل ايؿعب، 

ّ طٳَٔ اهَل ٚبعض إػ٪ٚيٝات ا٭خط٣ ع٢ً عاتل ايسٚي١. إٕ تطبٝل ايعساي١ وتاز إٍ ثٛض٠ٺ

اّ ٖٚٛ ٜسعٛ اؿٓه .ذاٙ ْاٖري ايٓاؽٌ اؿانِ ٚايعايٹِ باتٸبٳإٍ ايكاعس٠، َٚٔ قٹ

ٚايعًُا٤ إٍ قطع ايع٬ق١ َع أقشاب ا٭َٛاٍ إتهاثط٠ )أقٌ إكاطع١(، ٚايسؾاع عٔ 

احملطٌَٚ ٚإػتهعؿٌ )أقٌ ايسؾاع(. ٖٚٛ ٗ ٖصا اٱطاض ٜٓكض بايعٌُ ايجٛضٟ ٗ 

، َٛاد١ٗ ايتهاثط َٚكازض٠ ا٭َٛاٍ. ٚإٕ ٖٛادؼ ايتٛاظٕ َٚهاؾش١ اؿطَإ

ٜٛط إطاَض ٚتأدٝر ايجٛضات ا٫دتُاع١ٝ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ إٍ ٚنصيو إَها١ْٝ تط

 با٬ٕس١ٛ. ؼكٝل ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ، دسٜط٠ْ

عٝح ّهٔ ، ّادسٸ إٕ َػاس١ ْؿاٙ ايسٚي١ ٗ ض١ٜ٩ ا٭غتاش اؿهُٝٞ ٚاغع١ْ

يًسٚي١ إٔ تعٌُ ع٢ً تٛٚٝـ ٚغا٥ٌ ٚأزٚات نطٜب١ٝ أٚغع َٔ أدٌ ايػٝطط٠ ع٢ً 
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ِٸٜات ا٫قتكازاؿطٸ إًكا٠ ع٢ً عاتل  ١ٜ. ٜط٣ ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٔ إػ٪ٚي١ٝ ا٭ٖ

ُٸ ُٸ، ١ ايتٛظٜع١ٝايسٚي١ ٖٞ إٗ س سٜٔ: بٴعٵخطري٠ يًػا١ٜ، ٚتٓكػِ إٍ بٴعٵ ١ْٖٚٞ َٗ

ٌ إاي١ٝ. َٚٔ إػا٥ٌ إًؿت١ ي٬ْتباٙ ٗ ض١ٜ٩ ٝس إكازض ٚإساخٚبٴعٵ ;ايػٝاغات ايطقاب١ٝ

 ،ٌ ايسٚي١بٳَها١ْٝ ؾطض ايهطا٥ب إاي١ٝ إتؿاٚت١ َٔ قٹا٭غتاش اؿهُٝٞ أْ٘ ٜط٣ إ

باٱناؾ١ إٍ ايهطا٥ب ايجابت١، ٖٚٞ نطا٥ب َٔ قبٌٝ: ايعنا٠ ايباط١ٓ، ٚاٱْؿام 

ايٛادب ايصٟ ّهٔ يًسٚي١ إٔ تؿطن٘ ع٢ً أقشاب ا٭َٛاٍ إتهاثط٠ إٍ سسٸ ايكها٤ 

ٚي١ إباؾط٠ تهُٔ ٗ ايهاٌَ ع٢ً ايؿكط. ٜط٣ ا٭غتاش اؿهُٝٞ إٔ َػ٪ٚي١ٝ ايس

تٛؾري إػت٣ٛ إعٝؿٞ إٓاغب ٭ؾطاز اجملتُع، سٝح تتذاٚظ سسٚز ٖصٙ إػ٪ٚي١ٝ 

هٕٛ يس٣ ْٝع أؾطاز اجملتُع َٔ ٜإش هب إٔ  ;َػت٣ٛ إؾباع اؿادات ايهطٚض١ٜ

ٚإب٢ٓ ايٓٛطٟ يصيو ٜهُٔ ٗ  .ات اؿٝا٠ إعاقط٠ٝتٓاغب َع َكتهٜ َاايجطٚات 

. ٗ ساي١ ايتػاٟٚ (97)ْٝع أؾطاز اجملتُع ٗ ايجطٚات ايطبٝع١ٝ َؿاضن١ َٚػا١ُٖ

ًُعٜس يإٓؿٛز يػُاس١ ا٭غتاش اؿهُٝٞ، ٚبا٫يتؿات إٍ ايساؾع ٚاؿاؾع ا٭خطٟٚ 

ٟٸ خ تػٝريّا ٗ فاٍ سٹإػًِ ٫ ٜٴشٵ َٔ ايعٌُ يس٣ إ٪ٌَٓ َع اضتؿاع ايهطا٥ب، ؾإٕ ايجط

 ٌ ايؿكطا٤ أٜهّا.خٵٟ إٍ ظٜاز٠ َكازض زٳأخط٣ ؾإٕ شيو ٜ٪زٸ عًُ٘، َٚٔ ْاس١ٝٺ
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(93) Equity. 

(94) Equality. 
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 إلَا١َاالضتدالف يف اعس١ّٜ ْ

 يف ض٤ٛ املٓٗر االضتكسا٥ٞ

 

 د. الشيخ صفاء الذيه الخسرجي

 

  ــــــ املدخٌ

 ،َاَٞاٖا ايؿهط ايه٬َٞ اٱاييت تبٓٸ ،«ْٛط١ٜ ا٫غتد٬ف»ٜعترب ايبشح ٗ 

َٔ ايبشٛخ  ،ٞاٖا ايؿهط ايه٬َٞ ايػٓٸتبٓٸاييت  ،«ْٛط١ٜ ا٫ْتداب»ٚعسًٜتٗا 

َا١َ عًٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ، ب باقٞ عٛخ اٱٚشيو يرتتټ ;َا١َإؿتاس١ٝ ٗ َػاي١ اٱ

 .عٝح ٜعترب ايكاعس٠ اييت تٓطًل َٓٗا باقٞ ايبشٛخ ،ب ٚتطاب٘ َٓطكٞؾبُٝٓٗا تطتټ

 ٖٚصٙ ايبشٛخ ٖٞ:

 ٚ ؾكٗٞ؟أن٬َٞ  ٛ عحٷٌٖ ٖ ،َا١َ: تعٌٝ َا١ٖٝ َبشح اٱ٫ّٚٸأ

 َا١َ ٚاـ٬ؾ١.: بٝإ ؾًػؿ١ اٱثاّْٝا

ٛٸ: بٝإ نطٚض٠ اٱثايجّا  ٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايهرب٣.َا١َ ٚٚدٛبٗا بعس ايٓب

 ٚ ا٫ختٝاض.أ تٓكٝبَا١َ بايٕ اٱأ: بٝإ ضابعّا

 َا١َ.: بٝإ ؾطٚٙ اٱخاَػّا

 َعٌ. ١ُ٥ ٚامكاضِٖ بعسزٺ: بٝإ عسز ا٭غازغّا

ُٸِٖ ا٭ ٔٵَٳ: بٝإ غابعّا  ع٢ً َػت٣ٛ ايكػط٣ ٚإكسام. ؟٥١

ٚ ا٫ْتداب َٓعي١ إطنع أَا١َ با٫غتد٬ف ٜٚعترب ايبشح ايطابع ٗ نٕٛ اٱ

ٚشيو يًرتاتب إٓطكٞ  ;ثباتّاإٚ أ ط ب٘ غًبّاٚتتأثٸ ،يٝ٘ ْٝع ٖصٙ ايبشٛخإايصٟ تطدع 

                                                      
^
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ِٸ .ؾُٝا بٝٓٗا  نُٔ ضغِ ْكاٙ:  ٚتٛنٝض ٖصا ايه٬ّ ٜت

ْ٘ عح أٚ ،َا١َٕ ايبشح ٗ ؼسٜس َا١ٖٝ ١ٜٖٛٚ َبشح اٱإٍٚ: ا٭ايٓكط١  

ِٸإ ،ٚ عح ؾكٗٞأن٬َٞ  يٝٗا ٗ عح ا٫غتد٬ف إيًٓتٝذ١ اييت ْٓتٗٞ  ٚؾكّا ِا ٜت

ـ عح َا١َٝ غٛف ٜكٓٸْ٘ بٓا٤ ع٢ً ْٛط١ٜ ا٫غتد٬ف اييت تكٍٛ بٗا اٱإؾ .ٚا٫ْتداب

 ،عات ٚتٛابع عح ايٓب٠َٛٔ َتؿطٸ س٦ٓٝصٺ ْ٘ ٜهٕٛ٭ قٍٛ ٚإعتكسات;َا١َ نُٔ ا٭اٱ

ٜككس  هلّٝاإ َٓكبّا ْٗا بٗصا ا٫عتباض غٛف تهٕٛ س٦ٓٝصٺ٭ ;٬ ؾٳوٛن٬َٞ ب ٖٚٛ عحٷ

ٛٸ ٔٵ ،نتبٌٝ سكا٥ل ايسٜٔ ٚسطاغتٗا ،٠ي٘ اغتهُاٍ ٚٚا٥ـ ايٓب َع اْكطاع  ٚيه

ٕ إاـ٬ؾ١ ؾ خط ايصٟ اختاضت٘ َسضغ١ع٢ً إػًو اٯ َا بٓا٤ٶأٚ .ايٛسٞ عٓٗا بايطبع

ؾتٓسضز  ،ؿٌؾعاٍ إهًٖأيهٕٛ ا٫ْتداب َٔ  ;ٍ عًِ ايؿك٘إي١ تطدع ٗ اؿكٝك١ أإػ

 قٍٛ.٫ ا٭ ،ٟ ٗ ايؿطٚعأ ،ٗ عًِ ايؿك٘

ٚز١َّٛ  ْٗا اغتُطاضٷأٌٖٚ  ،َا١َٕ ايبشح ٗ ؼسٜس ؾًػؿ١ اٱإايٓكط١ ايجا١ْٝ: 

ٚٵضي هل١ٝ َع َع١ٜ ايٛسٞ إٕ ايٓب٠ٛ ٚغاط١ أ ايٓب٠ٛ ٚقٝاّ بٛٚا٥ؿٗا ٚٚادباتٗا ـ باعتباض سٳ

ٌٕا ٜرتتٸٖٓ ؟ّ ٫أيتًكٞ ايعًِ ايػُاٟٚ ـ   ب ع٢ً عح ا٫غتد٬ف ٚا٫ْتداب بؿه

خط٣ أٚاغط١  سٸعٳهلٞ تٴع٢ً ْٛط١ٜ ا٫غتد٬ف ٚنْٛٗا بايٓكب اٱ ْ٘ بٓا٤ٶإؾ ;َٓطكٞ

ٛٸ ٚٵض٫ٚ  ،٠ نُٔ ْٛاّ ايٛاغط١ بٌ اهلل تعاٍ ٚبٌ خًك٘بعس ايٓب  ،ط٬قّاإٗا يًبؿط ؾٝ زٳ

ٟٸيٝؼ ي٘ ٚب، ػٵشٳؾعٔ اهلل تعاٍ  ؼٷؾاْ٘ َبًٚ ;|٢ ايطغٍٛستٸ قٌ أَسخ١ًٝ ٗ  أ

َا١َ ؾاٱ .َا٫ٚ١َ ٗ ؾطٚٙ اٱ ،ٚقٝا٤ إٓكٛبٌ َٔ بعس٫ٚٙ ٗ عسز ا٭ ،ايتٓكٝب

َٳإ ٚنعٷ َٳإؼ َبًٚ غ٣ٛٚيٝؼ ايطغٍٛ ؾٝٗا  ،ضشٵهلٞ  َا أٚ ;ب٬ؽآ١ٜ اٱ ض بٓلٸشٵهلٞ 

يٝٗا َسضغ١ اـ٬ؾ١ َٔ باقٞ إػًٌُ غري إ٢ً ْٛط١ٜ ا٫ْتداب اييت شٖبت بٓا٤ ع

ـٷ ايصٜٔ  ،ؿٌبؿعٌ إهًٖ ي١ عٓسِٖ َٓٛط١ْإٔ إػ٭ ;ُاَّا ايؿٝع١ ؾايٛنع ؾٝٗا كتً

ِٕهب عًِٝٗ اختٝاض اٱ ساهلا ساٍ غا٥ط  ،ٚٚٚٝؿ١ ؾطع١ٝ َاّ ٚاـًٝؿ١ نشه

ٚيٝػت ٖٞ َٔ  ،ب عًِٝٗ ايعٌُ بٗاٜتٛدٻخط٣ اييت سهاّ ايؿطع١ٝ ا٭ايٛٚا٥ـ ٚا٭

ٛٸ  ٚ ايتعٌٝ.أٍ ايتٓكٝب إ٠ اييت ؼتاز غٓذ ايٓب

ع٢ً ْٛط١ٜ  ٜهّاأ َا١َ َبينٌّٕ ايبشح ٗ ؼسٜس ؾطٚٙ اٱإايٓكط١ ايجايج١: 

َٳإًع عًٝٗا َٔ ؾطٙ ايعك١ُ اييت ٫ ٜٓط ٬ بٴسٻقًٓا بٗا ؾ ٕٵإؾ ;ا٫غتد٬ف بٝسٙ  ٔٵ٫ 
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ٚيهٔ ٫ عٔ ططٜل  ،هلَٞٔ ؾطٙ ايعًِ اٱ ٫ بٴسٻْ٘ أنُا  ،اْٖ٘ٚٛ اهلل غبش ،ايٓكب

سٝح ٜٓكٌ  ،ظَٔ سٝات٘ |بٌ عٔ ططٜل تعًِٝ ايٓيبٸ ،ش إؿطٚض اْكطاع٘إ ;ايٛسٞ

ع٢ً ْٛط١ٜ ا٫ختٝاض ٚا٫ْتداب ؾٝهؿٞ ايعًِ  َا بٓا٤ٶأٚ ;٘ َٔ بعسٙعًَٛ٘ ـًٝؿت٘ ٚٚقٝٸ

 زٕٚ ايعك١ُ.  ،نُا تهؿٞ ايعساي١ ،ايبؿطٟ اؿاقٌ با٫دتٗاز

ع٢ً ايكٍٛ  ٜهّاأ ١ُ٥ َبينٌّٕ ايبشح ٗ ؼسٜس عسز ا٭إ ايٓكط١ ايطابع١:

َٔ ؼسٜس  ٫ بٴسٻ هلّٝاإع٢ً ْٛط١ٜ ا٫غتد٬ف ٚنٕٛ ايتٓكٝب  ْ٘ بٓا٤ٶإؾ ;با٫غتد٬ف

ع٢ً ا٫ْتداب ؾ٬ نطٚض٠ يتشسٜس  َا بٓا٤ٶأٚ ْبٝا٤;نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ا٭ ،ايعسز ٚنبط٘

 ِٖ ايصٜٔ ىتاضٕٚ.ٚ ،ي١ بٝس ايبؿطإٔ إػ٭ ;ق٬ّأبٌ ٫ َع٢ٓ يصيو  ،ٚ سكطٙأايعسز 

ًٕؾدام ا٭أمسا٤ ٚإٔ ايبشح إكساقٞ ٗ تعٌٝ إ ايٓكط١ اـاَػ١:  ١ُ٥ َب

ٕ ; ٭نطٚضّٜا َطّاأايبشح إكساقٞ  سٸعٳعًٝٗا ٜٴ ْ٘ بٓا٤ٶإؾ ;ع٢ً ْٛط١ٜ ا٫غتد٬ف ٜهّاأ

َٳبٳَٔ قٹ ٫ٓإٚقٝا٤ ٫ ٜعطؾٕٛ ١ُ٥ ٚا٭ا٭  بعهػ٘ بٓا٤ٶ ;بٝسٙ ْكبِٗ ٚاٯَط بطاعتِٗ ٔٵٌ 

 نطٚضت٘. عٔ  ؾه٬ّ ،باْتؿا٤ إٛنٛع ـ ْ٘ ٫ َع٢ٓ ي٘ ـ يهْٛ٘ غايب١ّإؾ ،ع٢ً ا٫ْتداب

 .ثري إتكابٌ بٝٓٗاأَا١َ ٚايتهشت بصيو ايك١ً ايٛثٝك١ بٌ سًكات عح اٱؾاتٸ

ا٫ْتداب ٖٛ ايبشح ٗ نطٚض٠ ط َػأي١ ا٫غتد٬ف ٚايبشح ايٛسٝس ايصٟ ٫ ٜتأثٸ ،ْعِ

غٛا٤ ايكا٥ًٌ  ،ْاع ع٢ً نطٚضتٗا عٓس اؾُٝعٚشيو يٲ ;ٟ إػت٣ٛ ايجايح(أَا١َ )اٱ

 ٚ ايكا٥ًٌ با٫ْتداب. أبا٫غتد٬ف 

ٌٸ ّاٚأٜٸ ْٚكاف بٌ إػًٌُ، ٚيصا  عحٺ نإ ؾكس ٚقعت ٖصٙ ايبشٛخ ق

ٌ بٳٖصٙ ايبشٛخ َٔ قٹ زي١ ع٢ًقُٝت ا٭ُأٚ ،عت اؾٗٛز ايه١َٝ٬ عًٝٗاتطٓن

ٔٵ .بطاّإٚ ثبات ْٚكٕضإبٌ ْؿٞ ٚ ،ا٫ػاٌٖ ٕا نإ ايبشح ايطابع َٓعي١  ٚيه

ٟٸيٝ٘ غا٥ط ايبشٛخ ا٭إإطنع ايصٟ تطدع  خهاع٘ ٱ ;ـ عٓسٙايتٛٗق خط٣ ؾُٔ ايهطٚض

ٌٸض٠ ٱٚقس غًو عًُا٤ ايؿطٜكٌ إٓاٖر إكطٸ .يًبشح ٚايسضاغ١ ؾطٜل َطًٛب٘  ثبات ن

ٖٚٛ َٓٗر ػُٝع ايكطا٥ٔ  ،آخط ا ٗ ٖصا ايبشح ْطٜس غًٛى َٕٓٗرٓضٙ، ٚيهٓٸٚكتا

غكاطٗا إ٫ٚ ّهٔ  ،عٝح تهٕٛ ايكطا٥ٔ ٜعهس بعهٗا بعهّا ،ٚتطانِ ا٫ستُا٫ت

ُٖستٸ ،ٚاسس٠ ١ًّْ ٕ ايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ يتًو ايكط١ٜٓ إٓاقـ إؾ ;َٓاقؿ١ بعهٗا تٵ٢ يٛ 

ؾتعتهس بٗا، ٖٚصا بعهؼ إٓٗر غري  ،اّ َع غريٖاٚقاب١ً ي٬ْهُ ؾٝٗا تبك٢ باق١ّٝ
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ٌٸ ٌٕ ا٫غتكطا٥ٞ ايصٟ ٜتعاٌَ َع ن   .٠سٳع٢ً سٹ زيٝ

 

 ــــــ تطبٝل املٓٗر االضتكسا٥ٞ

ي١ ا٫غتد٬ف ٜٓبػٞ ؼسٜس خطٛات ٖصا أقبٌ ايبس٤ بتطبٝل إٓٗر ع٢ً َػ

 عٔ اـطٛات اـُؼ ايتاي١ٝ:  ٖٚٞ عباض٠ْ ،إٓٗر ٚايتصنري بٗا

ٖٞ إٔ ْٛاد٘ عسٸ٠ ٚٛاٖط ٗ اجملاٍ ايصٟ ْطٜس تطبٝل إٓٗر  ٠ ا٭ٍٚ:اـطٛ

 ناجملاٍ اؿػٸٞ َج٬ّ. ،غتكطا٥ٞ ؾٝ٘ا٫

 .إٔ ْٓتكٌ بعس ٬َس١ٛ ايٛٛاٖط ٚػُٝعٗا إٍ َطس١ً تؿػريٖا اـط٠ٛ ايجا١ْٝ:

قاؿ١ يتؿػري تًو ايٛٛاٖط ٚتربٜطٖا ْٝعّا،  ٚإطًٛب ٗ ٖصٙ إطس١ً إٔ لس ؾطن١ّٝ

ٗ ايٛاقع ؾٗٞ  يتؿػري تًو ايٛٛاٖط أْٗا إشا ناْت ثابت١ّ ٜٚككس بهْٛٗا قاؿ١ّ

 ؾع٬ّ. تػتبطٔ أٚ تتٓاغب َع ٚدٛز ْٝع تًو ايٛٛاٖط اييت ٖٞ َٛدٛز٠ْ

ٗ ايٛاقع ؾؿطق١  ٬ْسٜ إٔ ٖصٙ ايؿطن١ٝ إشا مل تهٔ ثابت١ّ اـط٠ٛ ايجايج١:

ع٢ٓ أْ٘ ع٢ً اؾرتاض عسّ قش١ ّا، َدسٸ ٗا فتُع١ ن١ًْٝ٦تٛادس تًو ايٛٛاٖط نًٓ

تهٕٛ ْػب١ استُاٍ ٚدٛزٖا ْٝعّا إٍ استُاٍ عسَٗا أٚ عسّ ايكاؿ١ ايؿطن١ٝ 

ٌٸ  نٛاسس ٗ إا١٥ أٚ ٚاسس ٗ ا٭يـ.  ،ّادسٸ ن١ًّٝ٦ ٚاسس َٓٗا ع٢ً ا٭ق

ٕٸ ايؿطن١ٝ  اـط٠ٛ ايطابع١: ٜٚهٕٛ  ،قازق١ْإططٚس١ ْػتدًل َٔ شيو أ

 ٚدٛزٖا ٗ اـط٠ٛ ا٭ٍٚ.زضنٓا اييت أ تًو ايٛٛاٖطزيًٝٓا ع٢ً قسقٗا ٚدٛز 

ٕٸ زضد١ إثبات تًو ايٛٛاٖط يًؿطن١ٝ إططٚس١ ٗ اـط٠ٛ  اـط٠ٛ اـاَػ١: إ

ايجا١ْٝ تتٓاغب عهػّٝا َع ْػب١ استُاٍ ٚدٛز تًو ايٛٛاٖط ْٝعّا إٍ استُاٍ عسَٗا 

ٌٸع٢ً اؾرتاض نصب ايؿطن١ٝ، ؾهًٓ د١ اٱثبات ناْت زض ُا ناْت ٖصٙ ايٓػب١ أق

 .١ ايؿطن١ٝاعتٝاز١ٜ نجري٠ زضد١ ايٝكٌ ايهاٌَ بكشٸ ٢ تبًؼ ٗ سا٫تٺستٸ ،أنرب

َا ايك١ُٝ إٓطك١ٝ هلصا إٓٗر ؾٗٛ ايٝكٌ اؿاقٌ َٔ تطانِ ايٕٛٓٛ أٚ

ؾٗٛ  ،يٝ٘ ٫ٚ ٜعت٢ٓ ب٘ عاز٠ّإ٫ ًٜتؿت  ٍ سسٛإٍ ا٫ستُاٍ إدايـ ٩ٚتها ،ٚا٫ستُا٫ت

، ٫ ايٝكٌ ايصاتٞ ٚإطاز بٗصا ايٝكٌ ٖٛ ايٝكٌ إٛنٛعٞ .عسّٚٚ إأَٓعي١ ايكؿط 

 .(1)ٚايطٜانٞ
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 ــــــ تطبٝل املٓٗر

إٔ ْٛاد٘ فُٛع١ َٔ إعطٝات ٚايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖس ايعك١ًٝ  اـط٠ٛ ا٭ٍٚ:

ِٸٚايٓك١ًٝ ٚايٛطٚف ايتأضى١ٝ ٚإٛنٛع١ٝ ايسآي غ٬ّ ٚايٓيب اٱ ١ ع٢ً نطٚض٠ إٔ ٜٗت

َٸَػ |ا٭عِٛ عٝح مل  ،َا١١َ ٗ َٛنٛع اـ٬ؾ١ ٚاٱتكبٌ ايطغاي١ َٚكري ا٭

ٌټٚ ايكطا٥ٔ تؿٚهأ، ٖٚصٙ إعطٝات ٜرتى ٖصا ا٭َط غس٣ٶ َٓٗا ق١ُٝ  ٚاسس٠ٺ ٌ ن

 عٔ ا٭َٛض ايتاي١ٝ:  استُاي١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ، ٖٚٞ عباض٠ْ

ٚٸ ٌٸ سهِ ايعكٌ ايػًِٝ ٚإٓطل ايكِٜٛ بهطٚض٠ اٖتُاٍّ: ا٭َط ا٭  قاسب ن

أٚ غريٙ ـ  أٚ ادتُاعّٝا نإ أٚ اقتكازّٜا ٖسف أٚ َؿطٚع زٜين أٚ زْٟٝٛ ـ غٝاغّٝا

ٚ بعس أٗ سٝات٘  ،ٚايتدطٝ٘ يسَّٛت٘ ٚسؿٛ٘ ٚقْٛ٘ ٚتُٓٝت٘ ،َػتكبٌ َؿطٚع٘

ٚ ٜٛقٞ بآي١ٝ أ ،ٚ ْاع١أبعٝٓ٘  ٚ ايعٗس يؿدٕلأٚشيو عٔ ططٜل ا٫غتد٬ف  ،ٖات٘

ْٚكض  ،٭ٕ خ٬ف شيو ٜسخٌ ٗ ْكض ايػطض ;عَ٘ع١ٓٝ يهُإ ز١َّٛ َؿطٚ

ٕ ا٫ستُاٍ إدايـ ٭ %;١100 إٓطك١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ عك٬ّ. ٚايكُٝ ايػطض قبٝضٷ

ـٷ  ؿهِ ايعكٌ ايكطعٞ.  كاي

َط اـطري وؿٜ بإٔ ا٫ٖتُاّ بٗصا ا٭ ٜهّاأسهِ ايعكٌ ايػًِٝ  ا٭َط ايجاْٞ:

١ ا٫خت٬ف ايػٝاغٞ ٚايسٜين ٚتطن٘ َٛٓٸ ت،ا٭١َ ٜٚكْٛٗا َٔ ا٫خت٬ف ٚايتؿتټ

ّٷ با٬ٕسِ ٚايؿً َٔ  |َع إخباضٙ ٫ غٝٻُاٚعك٬ّ ٚؾطعّا،  ٚا٫دتُاعٞ، ٖٚٛ َصَٛ

دص اٱدطا٤ إٓاغب ٚإٔ أَت٘ غتؿرتم ث٬ثّا ٚغبعٌ ؾطق١، ؾهٝـ ٫ ٜتٸ ،بعسٙ

َٸ ٌٖٚ اؾرتم أَطٴ !يتٛسٝسٖا ٚػٓٝبٗا ايؿطق١؟ رتم أَطٖا نُا اؾ ١ ع٢ً ؾ٤ٞٺٖصٙ ا٭

ععِ ايبعض؟! ٚايك١ُٝ إٓطك١ٝ ٜنُا  ،َطٖاأتطى  |ْ٘أع٢ سٻٜٴاييت  ،ع٢ً اٱَا١َ

ـٷ٭ ;%100هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ   ؿهِ ايعكٌ ايكطعٞ.  ٕ ا٫ستُاٍ إدايـ كاي

عْٛ٘، ٚعًٝ٘ مل ست٢ َع ؾطض ا٫غتد٬ف ايصٟ تسٸ ٕ ا٫خت٬ف ٚاقعٷإ: كاٍقس ٜٴ

 َٔ ا٫خت٬ف.  عّا٫ٚ َاْ ٜهٔ ا٫غتد٬ف عاقُّا

ؿٗا ٚؽًٗ ،١َ بٗا َٓعي١ ايؿطٙٚايتعاّ ا٭، ٕ ايٛق١ٝ َٓعي١ إكتهٞإ: ٜٚٴذاب

ٕ نٕٛ إٚعًٝ٘ ؾ .٫ٚ ؾاع١ًٝ يًُكتهٞ َع ؾكس ايؿطٙ ٚٚدٛز إاْع ،عٓٗا َٓعي١ إاْع

ؿٗا عٓٗا َا َع ؽًٗأٚ ،١ بٗاَٸشا ايتعَت ا٭إِا ٖٛ إَٔ ا٫خت٬ف  ايٛق١ٝ عاق١ُّ
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 ٫ قاي١. خت٬ف ٚاقعٷؾا٫

 شٕ؟ إؾا٥ست٘ ٖٞ ؾُا  ،ّ ٫أغٛا٤ اغتدًـ  شٕ اـ٬ف ٚاقعٷإ: كاٍقس ٜٴٚ

ٚايعٌُ َكتهٝات ٚٚٚا٥ـ ايٓب٠ٛ  ،١َٸ١ ع٢ً ا٭ُاّ اؿذٸإ: ؾا٥ست٘ ٚاؾٛاب

١ ٚقس ٫ َٸخط٣ اييت قس تًتعّ بٗا ا٭ؾايٛق١ٝ نػا٥ط ايٛادبات ايٓب١ٜٛ ا٭ .ٚايطغاي١

 تًتعّ. 

ٕ ايعك٤٬ َٔ إػًٌُ ٚغريِٖ ـ ٖٚٞ غري ايسيٌٝ سٳٜٵإٕ غري٠ ٚزٳ يجايح:ا٭َط ا

ع٢ً اٖتُاّ أقشاب إؿاضٜع ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ ايهرب٣  ايعكًٞ ايػابل ـ قا١ُْ٥

 ،ٚاؿ٪ٍٚ زٕٚ اْسثاضٖا أٚ اْكطانٗا ،ٚايتدطٝ٘ ٫غتُطاضٖا ،َػتكبٌ َؿاضٜعِٗ

نط٩غا٤  ،إؿاضٜع ايػٝاغ١ٝ َج٬ّؾٓذس أقشاب  .َُٗا ناْت طبٝع١ تًو إؿاضٜع

ٜعًُٕٛ َٓطل ايعكٌ ٗ ايتدطٝ٘ يس١َّٛ شيو إؿطٚع بعس  ،ا٭سعاب أٚ إًٛى

َٔ ْٛاّ  ،، ؾٝهعٕٛ اٯيٝات ايهؿ١ًٝ بسَّٛت٫ٚ٘ ٜرتنٕٛ شيو غس٣ٶ ،سٝاتِٗ

َٔ بعسِٖ بايتٛضٜح أٚ ايتٓكٝب، ٖٚصا َا ٜجبت٘  ؾٛض٣ أٚ اْتدابات أٚ ايعٗس إٍ أسسٺ

نايسٚي١  ،غ١ّ٬ ا٭١ُْٛ ايػٝاغ١ٝ ٗ ا٭َِ ايػابك١ ع٢ً اٱٛاقع ايـتأضىٞ يهآؾاي

٢ اغ١ٝ ٚايعجُا١ْٝ، ٚستٸنايسٚي١ ا٭١َٜٛ ٚايعبٸ ،غ٬ّأٚ بعس اٱ ،ايؿاضغ١ٝ ٚايطَٚا١ْٝ

إًهٝات إعاقط٠ ٗ ايػعٛز١ٜ ٚإػطب ٚغريُٖا َٔ عإٓا إعاقط تعٌُ َكته٢ 

نُا ٜٓكٌ ايتأضٜذ يٓا  ،ض اـًؿا٤ ا٭ٚا٥ٌ عًُٛا بصيو أٜهّاٖصٙ ايكاعس٠، بٌ إٕ بع

ٚابٔ عُط ناْٛا  |عٔ اغتد٬ف أبٞ بهط يعُط، نُا إٔ بعض أظٚاز ايٓيبٸ

ٖٓا ٜعين إٔ ايػري٠ ايعك١ٝ٥٬  ٜطايبٕٛ عُط با٫غتد٬ف بعس نطبت٘ اييت َات ؾٝٗا، 

ِٷ ٛات ايػٝاغ١ٝ أٚ ع٢ً شيو، ٖٚهصا ا٭َط ٗ أقشاب ايسع ٚايصٚم ايعك٥٬ٞ قا٥

 غٛا٤ ناْت مسا١ٜٚ أٚ ٚنع١ٝ.  ،ايس١ٜٝٓ

 %.100 ٜهّاأٚايك١ُٝ إٓطك١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٛ 

َٸ إٕ إٓطل ايكطآْٞ بكٛض٠ٺا٭َط ايطابع:  ٍٸعا ٌٕ ١ ٜس ّا ع٢ً ٫ ٜرتى ؾٓه بؿه

كطآ١ْٝ ٖٞ اعتباض ٚخ٬ق١ ٖصٙ ايس٫ي١ اي، َا١َ اٖتُاَّا خاقّاَس٣ اٖتُاَ٘ َػأي١ اٱ

َٳإّْا ا٫َا١َ ؾأ أَط ٌ يًبؿط١ٜ ؾٝ٘، َع٢ٓ إٔ ايكطإٓ قس أعًٔ ضأٜ٘ خٵهّا ٫ زٳشٵهلّٝا 

ٌٕ ٗ ايٓؿٛؽ، ؾٗٛ مل ٜرتى أَط  ّاٚانض ٚقطٜض ٫ ٜرتى ؾٓه بؿإٔ اٱَا١َ بؿه
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 ،بٝس اهلل غبشاْ٘ َٓشكطّا ّٝاإهل َطٖا ؾأّْاأع٢، بٌ اعترب سٻنُا قس ٜٴ ،َا١َ غس٣ٶاٱ

ٌٸأ٢ ١، ستٸَٸٚ ايتؿٜٛض يٮأسس أٌ َٔ غري قابٌ يًتسخټ  ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ اعترب َا ٖٛ أق

بٝسٙ  ،ٚ ًَو طايٛت ٚقٝازت٘ ايعػهط١ٜ يًذٝـأنٛظاض٠ ٖاضٕٚ  ،َا١ََٔ اٱ

 ١، ٖٚصٙ اٯٜات ٖٞ: َٸ٫ بٝس ا٭ ،غبشاْ٘

ٔٵ يٹَك﴿ـ قٛي٘ تعاٍ: 1 َٹ ٜٳ١ٺ  َٹطٵ ٔٵ ؾٹٞ  َٴٛغٳ٢ اِيهٹتٳابٳ َؾ٬َ تٳُه ٓٳا  ٝٵ ٓٳاٙٴ ٚٳَيَكسٵ آتٳ ًِ ٚٳدٳعٳ ٘ٹ  ا٥ٹ

ٓٴ ٓٳا ٜٴٛقٹ ٚٳَناْٴٛا بٹآٜٳاتٹ ُٻا قٳبٳطٴٚا  ْٳا َي َٵٔط ٕٳ بٹَأ ٗٵسٴٚ ٜٳ ُٻ١ّ  ِٵ َأ٥ٹ ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳا  ًِ ٚٳدٳعٳ ٌٳ  ٕٳٖٴسٶ٣ يٹبٳٓٹٞ ٔإغٵطٳا٥ٹٝ ٛ﴾ 

 (.24ـ  23)ايػذس٠: 

ٚٳُن﴿ـ قٛي٘ تعاٍ: 2 ْٳاؾٹ١ًَّ  ٜٳعٵُكٛبٳ  ٚٳ ٘ٴ ٔإغٵشٳامٳ  ٓٳا َي ٖٳبٵ ٚٳ ٓٳا قٳا ٬٘ٚٳ ٌٳدٳعٳًِ ِٵ  يٹشٹ ٖٴ ٓٳا ًِ ٚٳدٳعٳ

ٚٳَن ٚٳٔإٜتٳا٤ٳ ايعٻَنا٠ٹ  َٳ١ٹ ايكٻ٠٬َٹ  ٚٳٔإَقا ٝٵطٳاتٹ  ٌٳ اِيدٳ ِٵ ؾٹعٵ ٔٗ ٝٵ ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ٚٳَأ ْٳا  َٵٔط ٕٳ بٹَأ ٗٵسٴٚ ٜٳ ُٻ١ّ  اْٴٛا َأ٥ٹ

ٔٳ ٓٳا عٳابٹسٹٜ  . (72)ا٭ْبٝا٤:  ﴾َي

ُٳاتٺ ﴿ـ قٛي٘ تعاٍ: 3 ٘ٴ بٹَهًٹ ِٳ ضٳبټ ٖٹٝ ٍٳ ٔإِّْٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ٚٳٔإشٵ ابٵتٳ٢ًَ ٔإبٵطٳا ٔٻ َقا ٗٴ ُٻ َؾَأتٳ

ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ٗٵسٹٟ اي ٍٴ عٳ ٓٳا ٜٳ ٍٳ ٫َ  ٔٵ شٴضِّٜٻتٹٞ َقا َٹ ٚٳ ٍٳ  َٳاَّا َقا  .(124)ايبكط٠:  ﴾ٔإ

 ـ قٛي٘ تعاٍ:4
ٕٳ َأخٹٞ﴿ ٖٳاضٴٚ ٖٵًٹٞ  ٔٵ َأ َٹ ٚٳٔظٜطّا  ٌٵ يٹٞ   .(30ـ  29)ط٘:  ﴾ٚٳادٵعٳ

ٕٻ﴿ـ 5  ِٵ ٔإ ٗٴ ٝټ ِٵ ْٳبٹ ٗٴ ٍٳ َي ِٵ اهلَل ٚٳَقا ٘ٴ  طايٛت َقسٵ بٳعٳحٳ َيُه ٕٴ َي ْٻ٢ ٜٳُهٛ َٳًٹهّا َقاُيٛا َأ

ٕٻ  ٍٳ ٔإ ٍٔ َقا ُٳا ٔٵ اِي َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵتٳ غٳعٳ١ّ  ٚٳَي ٘ٴ  ٓٵ َٹ ُٴًِوٹ  ٔٴ َأسٳلټ بٹاِي ْٳشٵ ٚٳ ٓٳا  ٝٵ ُٴًُِو عٳًَ  اقٵَطَؿاٙٴ اهلَلاِي

ٚٳ  ِٔ ٚٳاِيذٹػٵ  ِٔ ٚٳظٳازٳٙٴ بٳػٵَط١ّ ؾٹٞ اِيعٹًِ ِٵ  ٝٵُه ٚٳ ٜٴاهلُلعٳًَ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳ ٘ٴ  ًَِه َٴ ِٷاهلُل٪ٵتٹٞ  ٚٳاغٹعٷ عٳًٹٝ  ﴾ 

 .(247)ايبكط٠: 

ٖٚٛ ايتأنٝس  ،ٜ هلصٙ اٯٜات هس بٝٓٗا قامسّا َؿرتنّا ٚاسسّاإٕ ا٬ٕسٹ

)دعًٓاِٖ( ، نُا ٗ قٛي٘: )دعًٓا( َٚا١َ باهلل تعاٍايٛانض ع٢ً سكط أَط اٱ

َا١َ إٍ اهلل ٗ إغٓاز أَط اٱ ٖٞ تؿرتى ْٝعّا إشٕ .)عٗسٟ(ٚ)داعًو( ٚ)اقطؿاٙ( ٚ

َع عِٛٝ ؾأِْٗ  ،^٢ إٍ ا٭ْبٝا٤عٝح مل ٜػٓسٙ ستٸ ،تعاٍ ٚسسٙ ع٢ً مٛ اؿكط

قٌ، بٌ لس إٔ َا ٖٛ زٕٚ ؿطٸتفتُعٌ أٚ َ ،ؾه٬ّ عٔ غا٥ط ايٓاؽ ،َٚهاْتِٗ

َع َعطؾت٘  ،×٭خٝ٘ ٖاضٕٚ ×ٖا َٛغ٢طٵنايٛظاض٠ ـ نُا قًٓا ـ مل ىتٳ ،اٱَا١َ

 :ٖصا َع ع١ُٛ َجٌ ،بأخٝ٘ ٚأًٖٝت٘ يًٛظاض٠، ٚإِا غأهلا َٔ اهلل تعاٍ ٭خٝ٘ ايتا١َ

 ،عكطٙ ًَهّا ٓ٘ ْيبټَط ٗ قك١ طايٛت مل ٜعِّٖٚٛ نًِٝ اهلل، ٚنصيو ا٭ ،َٛغ٢
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َا١َ ٔ اٱَع نْٛ٘ خًٌٝ اهلل مل ٜعِّ ،×بٌ غأٍ اهلل شيو، ٖٚهصا ٗ إبطاِٖٝ

ؾإِْٗ ٫  ،كته٢ أزب ايعبٛز١ٜ ٗ ا٭ْبٝا٤ٚإِا طًبٗا هلِ، ٖٚصا ٖٛ َ ،ٜت٘يصضٸ

ٕٸ ؼسٜس إٗاّ ٚإٓاقب ٚإػ٪ٚيٝات  ;ٜتذاٚظٕٚ سسٚزِٖ ٗ اٱب٬ؽ ٚاٱْصاض يعًُِٗ بأ

ػّا ٭َط اٱَا١َ ٗ ٫ٓ َبًٚإٕ ايطغٍٛ ا٭عِٛ مل ٜهٔ إ١، بٌ عٔ ق٬سٝاتِٗ ايبتٸ خاضزٷ

ٍٴ﴿ :٫ أنجط ،×أَري إ٪ٌَٓ ٗٳا ايطٻغٴٛ ٜټ ٔٵ ضٳبَِّو ٜٳا َأ َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔع (، 67)إا٥س٠:  ﴾بٳًٚؼٵ 

ٛٻ طٵب أٚ اختٳٔ أٚ ْكِّدعٌ أٚ عِّاٚيٝؼ ، ؼ(ؾايتعبري دا٤ بـًؿٜ )بًٚ ٓا يو شيو، نٵأٚ ؾ

ٕ ا٫َط بٝس اهلل ٚسسٙ، أٚ ،ْ٘ ٚاغط١ ؾك٘أؾٗاّ إٚانش١ ٗ  ؼ( عٓا١ْٜؾؿٞ يؿٜ )بًٚ

أٚ ا٫غِ  زٕٚ يؿٜ ايٓيبٸ ،|َكاّ كاطبت٘ٗ  «ايطغٍٛ»ٕ ٗ اختٝاض يؿٜ أنُا 

ط عٔ َجٌ َٓكب طايٛت خط٣ بٗصٙ اؿكٝك١، بٌ لس ايكطإٓ ٜعبِّأايعٳًَُٞ عٓا١ٜ ٚانش١ 

أٟ  ،ّا )١ٜ٫ٚ اؾٝـ ٚقٝازت٘(ٚ ض٥اغ١ قسٚز٠ دسٸأَع أْ٘ ١ٜ٫ٚ  ،با٫قطؿا٤ )اقطؿاٙ(

َٳ ٌٕبض ٫ ع٬ق١ ي٘ بايسٜٔ شٵَٓكب زْٟٝٛ  شيو مل ٜرتى  ٚيهٓ٘ َع ،َباؾط ؿه

ؾهٝـ باٱَا١َ ايهرب٣؟ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ  ،تَ٘ٸأعٔ  ؾه٬ّ ،َط ؾٝ٘ يٓيب شيو ايٛقتا٭

ٕٳ ٕٴ ٚظ ٛٸ اٱَا١َ ايهرب٣ ٗ ايكطإٓ ٚظ ٠ َٔ د١ٗ إْاط١ ا٫ختٝاض ٚا٫قطؿا٤ ؾٝٗا باهلل ايٓب

ٕٻ ﴿تعاٍ ٚسسٙ، قاٍ تعاٍ ٗ ْب٠ٛ أْبٝا٥٘:  ٍٳاهلَلٔإ ٚٳآ ْٴٛسّا  ٚٳ ّٳ  ٍٳ   اقٵَطَؿ٢ آزٳ ٚٳآ ِٳ  ٖٹٝ ٔإبٵطٳا

ٌٳ ُٹ ٕٳ عٳ٢ًَ اِيعٳاَي ُٵطٳا ٖٹ﴿ :×(، ٚقاٍ ٗ إبطا33ِٖٝ)آٍ عُطإ:  ﴾عٹ ٕٻ ٔإبٵطٳا َٻ١ّ ٔإ ٕٳ ُأ ِٳ َنا ٝ

ْٹتّا هللٹ ٙٺ َقا ٖٳسٳاٙٴ ٔإَي٢ قٹطٳا ٚٳ ٘ٹ ادٵتٳبٳاٙٴ  ُٹ ْٵعٴ ٌٳ ؾٳانٹطّا َ٭ ُٴؿٵٔطنٹ ٔٳ اِي َٹ ٔٵ  ِٵ ٜٳُه ٚٳَي ٓٹٝؿّا   سٳ

ِٕ ٔٵ ﴿ٚقاٍ:  (،121ـ  120)ايٓشٌ:  ﴾َٴػٵتٳكٹٝ َٹ ٓٳا  ٝٵ ٔٳ اقٵَطَؿ ٓٳا اِيهٹتٳابٳ اٖيصٹٜ ٚٵضٳثٵ ِٻ َأ ثٴ

ْٳا ٓٳاَى خٳًٹَٝؿ١ّ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض﴿(،32)ؾاطط:  ﴾عٹبٳازٹ ْٻا دٳعٳًِ ٚٴٚزٴ ٔإ َٚٔ ٖٓا  .(26)م:  ﴾ٜٳا زٳا

ٛٸ هلٞ، ٚيٝؼ َا١َ إِا ُٖا با٫قطؿا٤ ٚا٫دتبا٤ ٚاؾعٌ اٱ٠ ٚاٱلس إٔ َٓكب ايٓب

ٚعًٝ٘ ؾُع  .، ٖصا ٖٛ َا ٜكتهٝ٘ إٓطل ايكطآْٞ ٚايصٚم ايٛسٝاْٞشيو اختٝاضٷ يًدًل ٗ

ٟٸآٖصا ايؿِٗ ايكط غ٬ّ َٛقؿ٘ ػاٙ ٖصٙ ايكه١ٝ اهلا١َ ز اٱٕ وسِّأ ّادسٸ ْٞ َٔ ايهطٚض

ٕ ٫ أٚ ،ٚاـطري٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايكطآ١ْٝ ٚاؿسٜج١ٝ َا ٜطؾع ايػُٛض ٚا٫يتباؽ عٓٗا

ـٺ  .ٚ غًبّٝاأ هابّٝاإغٛا٤ نإ  ،زٚقسٸٚانض  ًُٜٗٗا ب٬ َٛق

ّٸ ;ٚايك١ُٝ إٓطك١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ايكطع١ٝ  %.100ٖٛ  ،يٛنٛسٗا ايتا

َٸا٭َط اـاَؼ:  ٖٻ |١ اييت تطنٗا ايٓيبٸإٕ ا٭ ١ً ٫ختٝاض ايكطاض مل تهٔ َ٪
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ٌٕ ٌٸ اؿهِٝ َٔ بعسٙ بؿه  اًٖٝتٗأٚعسّ  .ست١ُٝ ؾهإ ا٫غتد٬ف نطٚض٠ّ ،َػتك

 غباب ايتاي١ٝ: ِا ٖٞ يٮإ

ٛٸ1 ا ٜعين ٚقٛع ٖٓ ،ٕ َٓٗا اجملتُع ايعطبٞ بطبٝعت٘ـ ايرتنٝب١ ايكبا١ًٝ٥ اييت ٜته

ٌٕ ّٸ َٕطأتًكا٥ٞ ٗ  ا٫خت٬ف بٌ ايكبا٥ٌ بؿه بطبٝعت٘  ْ٘ َسعا٠ْإؾ ،نايط٥اغ١ ٖا

٢ ستٸ ،ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو ٚقٛع ا٫خت٬ف بِٝٓٗ ٗ ايػكٝؿ١ ;ٚايتٓاظع ؾٝ٘ يٛقٛع ايتؿاحٸ

خط ٗ ٚقٍٛ اٯ ،َري(أَٚٓهِ  ;َريأ)َٓا  :بكٍٛ ايكا٥ٌ ٚانشّا ّإٓطل ايكبًٞ دًٝٸٚٗط ا

َٳطٳا٤ٴ َٚيهٹٓٻا) :َعاضنت٘ ِٴ اُ٭ ْٵتٴ ٛٴظٳضٳا٤ٴ ٚأ ِٵ ،اي ُٟ٘ قطٜـ ـ أـ  ٖٴ ٚٵغٳ ِٵ ،زٳاضٳّا ايعٳطٳبٹ أ ٗٴ  ٚأعٵطٳبٴ

بٌ  ،ايسٜٔٚ ايتؿهٌٝ ٗ أٚ إعاضن١ مل تهٔ بايػابك١ أؾا٫ستذاز  .(2)(أسٵػٳابٳّا

 ايتؿهٌٝ ٗ ايعطم ٚايكب١ًٝ.

ٌٴ ٘ٵ١ مل تٛادٹَٸـ ٭ٕ ا٭2 ٫ٚ َجٌ  ،َجٌ ٖصا ايؿطاؽ إؿاد٤٢ ٗ اؿهِ َٔ قب

 ٖصٙ ايتذطب١ اؾسٜس٠ عًٝٗا.

ٌٸ ،|ـ ع١ُٛ ايكس١َ بطس3ً٘ٝ قٍٛ  ٖٓا ٜؿكسٖا اختٝاض ايكطاض اؿهِٝ. ٚيع

ع١ ٚمل ْٗا ناْت َتػطِّأٍ إ ؾاض٠ْإ ٚأإٍ شيو  إؾاض٠ْ ْٗا ؾًت١ْإ :عُط ٗ بٝع١ أبٞ بهط

 تهٔ عهٛض اؾُٝع َٚؿٛضتِٗ.

٬ت ٗ زاخًٗا تٓصض سٝح ناْت مثٸ١ تهتټ ،ـ عسّ ْهذٗا ٗ ْؿػٗا زاخًّٝا4

ٚنإ ٖصا ا٫ْكػاّ  .ٚقطٜـ ٚغري قطٜـ ،ْكاض ٚإٗادطٜٔنتهتٌ ا٭ ،با٫ْكػاّ

ع عٓسَا ناْت تكع بعض ع٢ً غطض اجملتُ |٢ ٗ أثٓا٤ سٝا٠ ايٓيبٸتٛٗط ؾًتات٘ ستٸ

 :ٗاٝٵْؿػِٗ ظٓاسٳأْكاض ٚبٌ ا٭ ،اـكَٛات ٚإٓاٚؾات بٌ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض

ـَ ;ؽٚٵاَ٭  ز.ضٳعٵٚا

ٌٸ غباب ػعٌ ايٛق١ٝ ٚا٫غتد٬ف نطٚض٠ّؾٗصٙ ا٭  قا٥سٺ ست١ُٝ ع٢ً ن

ٛٸأايٓٛط عٔ َػ بػضٸ ،سهِٝ  ٠ ٚايػٝب.ي١ ايٓب

ٚا٫ستُاٍ إدايـ ايٛسٝس ٗ  ،%١90 بٓػب١ استُايٝ ٌ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ق١ُّٝٚتؿٚه

ٌ ْػب١ يهْٛ٘ ّجِّ ;تٞ َٓاقؿت٘تأٚغٛف  ،َٛض يًؿٛض٣َكابٌ شيو ٖٛ استُاٍ تطى ا٭

 %. 10ٖٞ  ّانعٝؿ١ دسٸ

غ٬َٞ بإس١ٜٓ نإ فتُعّا قػريّا ٚقاقطّا إٕ اجملتُع اٱ ا٭َط ايػازؽ: 
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ٌ ايساخٌ بٛدٛز ايطابٛض اـاَؼ إتُجِّزّا َٔ ٌ ايطّٚ ٚايؿطؽ َٔ اـاضز، َٚٗسٻبٳَٔ قٹ

ز ا٭َٔ بإٓاؾكٌ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿطاؽ ايػٝاغٞ ٗ ايكٝاز٠ نإ خططّا قسقّا ٜٗسِّ

١َ ب٬ ؼسٜس يًُٛقـ بعس ٕ تطى ا٭إٚعًٝ٘ ؾ. ايساخًٞ ٚاـاضدٞ َعّا يصيو اجملتُع

١َ ٚايطغاي١، ٖٚٛ نرب٣ َػتكبٌ ا٭ فاظؾ١ّ سٸعٳٜٴ |ؾطاؽ َٛقع ايكٝاز٠ بٛؾا٠ ايٓيبٸ

  َا ٫ ٜؿعً٘ اؿهِٝ.

ٌٸ  إٍ فُٛع ٖصٙ ا٭غباب أٚ  إؾاض٠ْ ْٗا ؾًت١ْإ :قٍٛ عُط ٗ بٝع١ أبٞ بهط ٚيع

 ع١ ٚمل تهٔ عهٛض اؾُٝع َٚؿٛضتِٗ.ْٗا ناْت َتػطِّأٍ إ ؾاض٠ْإٚ أ ;بعهٗا

ا عْٛٗا مل ٜكع َٓٗخطاض اـاضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ اييت تسٸٕ َجٌ ٖصٙ ا٭إ: كاٍقس ٜٴ

٢ بٓا٤ ع٢ً ؾطن١ٝ عسّ ا٫غتد٬ف ستٸ ،|ضض ايٛاقع بعس ٚؾا٠ ايٓيبأع٢ً  ؾ٤ٞٷ

ٍٸٖٓ ،ٚايٛق١ٝ  ١ ٖصٙ ايكط١ٜٓ.ٚبايٓتٝذ١ عسّ قشٸ ،١ ٖصٙ إداٚفع٢ً عسّ قشٸ ا ٜس

ٕ عسّ ٚقٛع٘ ٫ أنُا  ،ٕ استُاٍ اـطط ٫ ٜعين ٚقٛع٘ قطعّاإ: ٫ّٚٸأ: ٚاؾٛاب

ٍٸ ب ٕ اؿه١ُ ٚإٓطل ايعك٥٬ٞ ًّٞ ايتشػټإاّ ب٘، ؾب ي٘ ٚا٫ٖتُع٢ً عسّ ايتشػټ ٜس

 يسض٤ اـطط احملتٌُ.

َٳأ ٫ ؾٳٖو: ثاّْٝا باٱغ٬ّ َٔ  ّاٜطٜس غ٤ٛ ٔٵٕ َبازض٠ ايػكٝؿ١ قطعت ايططٜل ع٢ً 

ٔٸأايساخٌ  ٕ خٝاض ٭ ;َطٜٔش ٫ ت٬ظّ بٌ ا٭إ ;تٗاٖصا ٫ ٜعين ؾطعٝٸ ٚ اـاضز، ٚيه

 يٛدٛز خٝاض ا٫غتد٬ف. ٚشيو ;اؿان١ُٝ غري َٓشكط بٗا

ٖٞ  ،استُاي١ٝ نبري٠ ٚتؿهٌ ْػب١ّ ،١ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ٫ غباض عًٝٗاٚعًٝ٘ ؾكشٸ

90 .% 

َِ ايػابك١ َٚا ٚقع ؾٝٗا إٕ ٬َس١ٛ ػاضب ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ٚا٭ا٭َط ايػابع: 

ٛع دطا٤ اي٬ظّ ي٬بتعاز عٔ ايٛقم بعس أْبٝا٥ٗا ٜكهٞ بًعّٚ أخص اٱَٔ ا٫خت٬ف ٚايتُعټ

 .|ٗ ا٫خت٬ف بعس ايٓيب

 %.80ٚايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ

ٛٸإ ا٭َط ايجأَ: ٛٸ |٠ ْبٝٓإ ْب ض ٢ ٜكشِّبعسٙ ستٸ ؾ٬ ْيبٸ ،اتٖٞ خا١ُ ايٓب

س عٔ عكط ايطغاي١ ٚٚدٛز إػطنٌ عٵْتٝذ١ ايبٴ ;ؼ ٚا٫مطاف ايٛاقع َٔ بعسٜٙٵايعٻ

ٚ أبػبب ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ  ;هٝاع يًرتاخ ايسٜينٚ سكٍٛ ع١ًُٝ ايٓػٝإ ٚايأٌ ٚإٓسغٸ
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ٚيٝؼ  ،قاَت٘ ٗ اجملتُعإؿؿٜ ايسٜٔ ٚقٝاْت٘ ٚ إٔ ٜعٌ د١ّٗ ٬ بٴسٻغري ايطبٝع١ٝ، ؾ

 َِٓٗ ٚٚقٛع ا٫خت٬ف بِٝٓٗ.  أيكسٚض اـط ;ِٖ ايعًُا٤

 %.100ٚايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ 

َٸت٘ وتِّ |ٕ ٜبسٜ٘ ايٓيبٸإٕ اؿطم ايبايؼ ايصٟ نا ا٭َط ايتاغع: ِ ػاٙ أ

ٌٕ َٸ بؿه ٚقس ؾٗس  .١ َٔ بعسٙطبٝعٞ يعّٚ ايٛق١ٝ ٚا٫غتد٬ف ٚؼسٜس َكري ا٭

ِٵ عٳٔعٜعٷ ﴿ :ايكطإٓ ايهطِٜ بٗصا اؿطم يًطغٍٛ بكٛي٘ ٔٵ َأُْؿػٹُه َٹ ٍٷ  ِٵ ضٳغٴٛ َيَكسٵ دٳا٤ٳُن

ٌٳ ضٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ بٹاِي ٝٵُه ِٵ سٳٔطٜلٷ عٳًَ ٓٹتټ َٳا عٳ ٘ٹ  ٝٵ ِٷ٩ٴعٳًَ ٕٻ ﴿ :(، ٚقٛي128٘)ايتٛب١:  ﴾ٚفٷ ضٳسٹٝ َؾٔإ

ِٵ سٳػٳطٳاتٺاهلَل ٔٗ ٝٵ ٖٳبٵ ْٳِؿػٴَو عٳًَ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ َؾ٬َ تٳصٵ َٳ ٗٵسٹٟ  ٜٳ ٚٳ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳ ٌټ   .(8)ؾاطط:  ﴾ ٜٴهٹ

ْؿػ٘  شٖاب نؿط قَٛ٘ نإ ؾسٜس اؿطم ع٢ً ٖساٜتِٗ إٍ سسٸ ضغِ |ؾايٓيبٸ

كبًِٗ تؾهٝـ ٫ وطم ع٢ً َػ ،قّا عًٝ٘إؾؿا ;ؾٓٗاٙ اهلل عٔ شيو ،عًِٝٗ سػطات

 غ٬َِٗ؟!إبعس 

 %.100ٚايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ 

ع٢ً ا٫غتد٬ف ٗ سٝات٘ عٓس  ناْت قا١ُّ٥ |إٕ غري٠ ايٓيبٸ ا٭َط ايعاؾط:

بٌ نإ  ،ٚيٛ يػاع١ٺ عٓ٘ أْ٘ تطنٗا َٔ زٕٚ خًٝؿ١ٺ غؿاضٙ ٚتطن٘ يًُس١ٜٓ، ؾًِ ٜعٗسأ

شا إا تكتهٝ٘ اؿه١ُ ٚايعكٌ ٚايتسبري ٚغري٠ ايعك٤٬ ْٝعّا، ؾنُ ،زأب٘ ا٫غتد٬ف

ٚٵْ٘ ٗ ايػؿط ايككري ؾؿٞ ايػؿط ايطٌٜٛ َٔ باب أنإ ٖصا ؾ  ٍ.َأ

 %.100ٚايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ 

خ عٔ َٛنٛع ا٫غتد٬ف ٗ بساٜات ؼسٸ |إٕ ايٓيبٸا٭َط اؿازٟ عؿط: 

ع٬ٕ إع٬ٕ ايٓب٠ٛ ٚإسٝح قطٕ بٌ  ،ّٜٛ ايساضٗ سسٜح  :َٓٗا ،ايسع٠ٛ ٗ َٛانع

ٕ ايكّٛ بعس مل ٜػًُٛا ٚمل ٜ٪َٓٛا أباعتباض  ;ًَؿت ي٬ْتباٙ َطٷأٖٚٛ  ،اـ٬ؾ١ َٔ بعسٙ

ٛٸ  ،ٍ داْب ايٓب٠ٛ ٚنأُْٗا قٓٛإ ٫ ٜؿرتقإإي١ اـ٬ؾ١ أٚيهٓ٘ ططح َػ ،ت٘بٓب

َٳ بػضٸ َا ناْت تؿرتٙ عًٝ٘ خط عٓسٚإٛنع اٯ ؟ٖٛ ٔٵايٓٛط عٔ ايؿدل إػتدًـ 

َط هلا َٔ بعسٙ ؾهإ َٛقؿ٘ ايطؾض، ؾكس اؾرتٙ عًٝ٘ بٓٛ ٕ ٜهٕٛ ا٭أبعض ايكبا٥ٌ 

ـٹ |يهٓ٘ ،َط هلِ َٔ بعسٕٙ ٜهٕٛ ا٭أغ٬َِٗ إعاَط ٗ  ْ٘ غٛف ٫ أشيو ٚ مل ٜٓ

٫ٚ  ،ٍ ْؿػ٘إ٫  ،ٍ اهلل تعاٍإٚنً٘ أٚيهٓ٘  ،قطٸ َبسأ ا٫غتد٬فأبٌ  ،ٜػتدًـ
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قطو١ ٗ غًب  ، ٖٚصٙ عباض٠ْ(3)«ٜؿا٤ سٝح ٜهع٘ اهلل إٍ َطا٭»: ؾكاٍ ،١َٸٍ ا٭إ

 ١ َٔ بعسٙ.َٸعٔ ا٭ ؾه٬ّ ،َط عٔ ْؿػ٘ا٭

 %.100ٚايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ 

٬ ، ؾْبٝا٤ ايػابكٌ ناْت َٛدٛز٠َِّ ٚا٭ٕ ايٛق١ٝ ٗ ا٭إَط ايجاْٞ عؿط: ا٭

صا ٖٛ َا وهِ ب٘ ايعكٌ ٚإٓطل ٚاؿه١ُ. ؾكس ٕ ٖ٭ ;١َٸ٭ٕ تهٕٛ ٗ ٖصٙ اأ بٴسٻ

ٞٸ إٔخٕٛ ٚضز إ٪ضِّأ ٞٸ ٚإٔ ;بايعربا١ْٝ ؾٝح ٖٚٛ ،اهلل ٖب١ نإ آزّ ٚق  إبطاِٖٝ ٚق

ٞٸ ٚإٔ; ×إمساعٌٝ نإ ٞٸ ٚإٔ ;×ٜٛغـ نإ ٜعكٛب ٚق  ٜٛؾع نإ َٛغ٢ ٚق

 ٚإٔ ;×َٛغ٢ ظٚد١ قؿٛضا عًٝ٘ خطدتايصٟ  ،×ٜٛغـ بٔ ؾطا٥ِٝأ بٔ ْٕٛ بٔ

ٞٸ ×مشعٕٛ نإ عٝػ٢ ٚق
(4). 

 .%90ٚايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ 

ُنتٹبٳ ﴿ :ؾٝكٍٛ ،ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜأَط بايٛق١ٝ بإاٍإَط ايجايح عؿط: ا٭

ُٳعٵطٴٚفٹ  ٌٳ بٹاِي ٚٳاَ٭ِقطٳبٹ  ٔٔ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٝٻ١ُ يٹًِ ٛٳقٹ ٝٵطّا اِي ٕٵ تٳطٳَى خٳ ٛٵتٴ ٔإ ُٳ ِٵ اِي ِٵ ٔإشٳا سٳهٳطٳ َأسٳسٳُن ٝٵُه عٳًَ

ٌٳ ُٴتٻكٹ ٛٻأؾهٝـ يًعكٌ  ،﴾سٳٓكّا عٳ٢ًَ اِي اييت  ،١ بإاٍَط ايٛقٝٸإٔ بض اٖتُاّ ايكطإٓ ٜتك

 «نتب»ط عٓٗا بًؿٜ ٜٚعبِّ ،كٌع٢ً إتٻ ّاٜٚعتربٖا سٓك ،ٕ ٜهٝعأخٛف  ;يًٛضث١ ٖٞ سلٌّ

ِٸٜٚرتى ايٛق١ٝ با٭ ،إؿٝس يًٛدٛب ١ ٚنُإ َٸيٮ اييت ٖٞ سلٌّ ،ٖٚٛ اـ٬ؾ١ ،ٖ

ُٳ !ًٗا َٚػتكبٌ ايطغاي١؟ٕػتكب أيٝػت ٖصٙ  !َطٜٔ؟بٌ ا٭ بٌ ٌٖ َٔ ْػب١ٺ ؟!عِٛا٭ ٔٵؾ

  !ط اـ٬ؾ١؟أٌَ ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ يٛ تطى ٚانش١ تػذٻ َؿاضق١ْ

 .%90ٚايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ 

 ،١١ ع٢ً ا٫غتد٬ف َٔ ايهتاب ٚايػٓٸيٓك١ًٝ ايسآياا٭زي١  َط ايطابع عؿط:ا٭

 ;َطا٭ ٞٚيأٚآ١ٜ  ;نُا ٗ آ١ٜ اي١ٜ٫ٛ ،ع ايٓٛط عٔ إكسام ايٛاضز ٗ بعهٗاَع قط

 ;ٚسسٜح ايػسٜط ;َإٚسسٜح ا٭ ;ٚسسٜح ايجكًٌ ;نُاٍ ايسٜٔإٚآ١ٜ  ;ب٬ؽٚآ١ٜ اٱ

زي١ ٚقس اغتٛؾٝٓا ايه٬ّ ٗ ٖصٙ ا٭ .ٚسسٜح اـًؿا٤ ا٫ثين عؿط ;ٚسسٜح ايػؿ١ٓٝ

ٍٕ ^١ُ٥ ا٫ثين عؿطَا١َ ا٭إٱثبات كٓا عًٝٗا إٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ ٚطبٻ ٌٸ ٗ َكا  ،(5)َػتك

 ؾ٬ ْعٝس عجٗا ٖٓا. 

 %.100ٚايك١ُٝ ا٫ستُاي١ٝ هلصٙ ايكط١ٜٓ ٖٞ 
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إٕ ايؿطن١ٝ ايكشٝش١ اييت تٓػذِ ْٚٝع ٖصٙ إعطٝات ٖٞ اـط٠ٛ ايجا١ْٝ: 

ؾطن١ٝ ا٫ٖتُاّ ٚؼسٜس إٛقـ بايٛق١ٝ ٚا٫غتد٬ف ٫ غري، ؾٗصٙ ايؿطن١ٝ ٖٞ 

ٌٸاي  َٓطكّٝا ٚؼًًٝٗا ؼ٬ًّٝ ،ٖصٙ إعطٝات ؿطن١ٝ ايٛسٝس٠ ايكازض٠ ع٢ً تؿػري ن

 .قشٝشّا

إٔ تهٕٛ  ٬ بٴسٻؾ ،١ ؾطن١ٝ ا٫غتد٬فإٔ ْؿرتض عسّ قشٸ ايؿطن١ٝ ايجايج١:

 عٔ إسس٣ ؾطنٝتٌ:  ٖٚٞ عباض٠ْ ،بس١ًٜ ؾطن١ْٝ ٖٓاى س٦ٓٝصٺ

 

  ــــــ ُٖاٍ املطًلايفسض١ٝ األٚىل: فسض١ٝ اإل

غٛا٤  ،غ٬ٌّ اٱبٳَا١َ َٔ قٹُٖاٍ إطًل ٕٛنٛع اـ٬ؾ١ ٚاٱاؾرتاض اٱ أٟ

ِ ايصٟ قس تهًٖ ،|بإٔ ْؿرتض إٔ ايٓيبٸ ،ٚ إػت٣ٛ ايطٚا٥ٞأع٢ً إػت٣ٛ ايكطآْٞ 

ٌٸ ُٸاّ ٚاـ٤٬ ٚايػؿط ٚايطعاّ ٚسهِ  عٔ ن قػري٠ ٚنبري٠ ٗ ا٫غ٬ّ ـ نآزاب اؿ

طٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚغريٖا َٔ ايسقا٥ل َط بإعاؾٗاز ٚاؿطب ٚاهلس١ْ ٚا٭

ِٸض ع٢ً اٱمل ٜتعطٻ ،ٚايعٛا٥ِ ـ ٛٸ قه١ٝٺ ط٬م ٭ٖ اييت بٗا  ،َا١َٖٚٞ اٱ، ٠بعس ايٓب

٫  ،ؾٝٗا ٔ ؾ٦ّٝاٚمل ٜبِّ ،سهاّ، بٌ إْ٘ قُت عٓٗاغ٬ّ ٚناؾ١ ا٭وؿٜ أقٌ اٱ

، ط٬قّاإعٔ شيو  ٓت ؾؿ١ٺٚمل ٜٓبؼ بب ،٫ٚ بططٜل ايتعٌٝ ٫ٚ ايؿٛض٣ ،ْؿّٝا ٫ٚ إثباتّا

 !َٔ ايكشاب١ ٫ٚ إػًٌُ عٔ شيو أبسّا نُا أْ٘ مل ٜػأي٘ أسسٷ

ٕٸ ـ عٔ ايعٌُ ٕ ايعكٌ ايبؿطٟ قس تٖٛقإ :ٕ تكٍٛأَسضغ١ اـ٬ؾ١ تطٜس  ٚنأ

بٌ  ،١ َٔ بعسٙؾًِ ٜهٔ ٜسضى ايعكٌ نطٚض٠ ايٛقٝٸ ،|زضاى ؿ١ٛ ٚؾا٠ ايٓيبٚاٱ

نٓٛاّ  ،َجٌٌ ٚتٛدِٝٗٗ ٫عتُاز ايٓٛاّ ا٭ٱضؾاز إػًُ مل ٜهٔ ٜط٣ نطٚض٠ّ

 .٢ يٛ مل ْ٪َٔ بؿطن١ٝ ا٫غتد٬فستٸ ،ٚ غريٖا َٔ آيٝات ْٛاّ اؿهِأايؿٛض٣ 

٫  ،َا١َ َٔ بعسٙخ عٔ َٛنٛع اٱب َٓطل َسضغ١ اـ٬ؾ١ مل ٜتشسٻػٵسٳ |ؾايٓيبٸ

ٌٸأي١ تبسٚ أٚنأْٗا َػ ،٫ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس ،ثباتإبٓؿٞ ٫ٚ  ُٸأ ق ي١ أَٔ َػ١ٝ ٖ

ُٸ أٚا٫غتٝاى  خ عٓٗا ٗ اييت ؼسٻ ،اّ ٚزخٍٛ بٝت اـ٤٬ ٚغريٖاآزاب ايطعاّ ٚاؿ

ٟٸ .٠ سٝات٘ إباضن١عؿطات ايطٚاٜات ٗ َسٸ ٕ ٜكبٌ َجٌ ٖصٙ إؿاضق١ أ ؾٌٗ يًعكٌ ايػٛ

ّ ؾدك١ٝ ايطغٍٛ بٗصٙ ايكٛض٠ ٕ ْكسِّأبٌ نٝـ ْكبٌ  !؟|ايػطٜب١ ع٢ً َجٌ ايٓيبٸ
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ٕ ايعكٌ نإ قبٌ ٚؾا٠ أٌ ٜتكبٻ َٓطٕل ٟٸأ !َٛض؟ تعايُٝ٘ َٚعاؾات٘ يٮغري إتٛاظ١ْ ٗ

ٗٻ ٟ ظعِٝ غٝاغٞ ـ َُٗا أٚ أغط٠ أٚ أٚ عؿري٠ أض٥ٝؼ قب١ًٝ  ٟٸإٔ ٜٛقٞ أِ ايطغٍٛ ٜتؿ

ع٢ً سه١ُ شيو  ٚزا٫٘ ّٜاضنطٚ َطّاأبٌ ٜط٣ شيو  ،عٓ٘ ـ خًؿّا ؿّاٚ َتدًٚأ َٸّٝاأنإ 

ٗٻ |ٍْ٘ بعس ايطغٛأايععِٝ، نُا  ِٸأ ٜهّاأِ ايعكٌ ٜتؿ بٞ بهط أن ،ؾدلٷ ٕ ٜٗت

َٳإؾٝعٗسٚا  ،َط اـ٬ؾ١أب ،ٚعُط ٚعجُإ يٛ طاٍ ب٘ ايعٗس ٚ هعًْٛٗا أبعسِٖ  ٔٵٍ 

ٌٕٕ ٖصا ايعكٌ ايعِٛٝ تٖٛقأ ٫ٓإؾٛض٣،   ،ٗ ايتاضٜذ ٠ٺٍ َطٸٚٸاغتجٓا٥ٞ ٚ٭ ـ بؿه

زضان٘ ايػابل إيـ ٚخا ،|عٓس ٚق١ٝ ايٓيبٸ ،غري َؿ١َٛٗ ٫ٚ َع١ًَٛ غبابٺٚ٭

ْ٘ إَٔ بعسٙ، بٌ  سسٺ٭ |١ ايٓيبٚسهِ بعسّ نطٚض٠ ٚقٝٸ ،ٚاي٬سل ع٢ً سٝات٘

ٕٸ ؟!ٚاسس ِ عٓٗا عطفٺٚمل ٜتهًٖ ،ٌُٖ قه١ٝ اـ٬ؾ١ َطًكّاأ هلصا  اؾُٝع ٚؾكّا ؾهأ

َٛض بٌ ػب عًٝ٘ ايٛق١ٝ ٗ ا٭ ،١ف ـ بايٛقٝٸطٵـ ٗ ؾطع١ ايعكٌ ٚايعٴ إٓطل ي٘ اؿلٸ

ْػا١ْٝ زضاى ٚٚٝؿت٘ اٱإٌ ايعكٌ ايبؿطٟ عٔ تعٖط |ايطغٍٛ قُسّا ٫ٓإ ،١إكريٜ

 .ايكطإٓ ١ بٓلٸَٸسطم ايٓاؽ ع٢ً ا٭أْ٘ نإ أَع ، خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايطغاي١ٝٚا٭

اغتٝعاب َجٌ ٖصا إٓطل إدايـ ٕكته٢  ب داْبّاؾٌٗ ّهٔ يٓا يٛ تطنٓا ايتعكټ

ٌٸ  !؟|يًطغٍٛ اف ايجابت١ قطآّْٝاٚقايجٛابت ٚا٭ ايعكٌ ٚايؿطط٠ ٚيه

 َٔ ٚدٌٗ:  ٚبط٬ٕ ٖصٙ ايؿطن١ٝ ٚاٖطٷ

١ ع٢ً ُا١َٝ ايسٜٔ ٚنُاي٘ َعاضنتٗا َع ايجٛابت ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ ايسآيا٫ٍٚ: 

غٛا٤ ناْت تسخٌ ٗ عساز  ،َا١َي١ اٱأٗ ََٓٛٛتٝ٘ ايعكا٥س١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ، َٚػ

ٕ أ ٫ بٴسٻ ،٬ف إعطٚف ؾٝٗا بٌ إسضغتٌ ـٚ ايتؿطٜع١ٝ ـ ع٢ً اـأا١َٕٛٛٓ ايعكا٥س١ٜ 

 تٓسضز نكػط٣ ٗ ايهرب٣ إصنٛض٠. 

٘ يٓا نٌ ٚ ٜٛدِّأط ٕ ٜؿػِّأ ٫ّٚٸأقشاب ٖصٙ ايؿطن١ٝ إٔ إتعٌ ع٢ً إايجاْٞ: 

٫ ٚ .تٗاإعطٝات ايج٬ث١ عؿط ايػابك١ إصنٛض٠ ٗ ايؿطن١ٝ ايػابك١ إؿرتض قشٸ

ٚ تٛدٝ٘ ْٝع ا٭َٛض ٚإعطٝات أٚ تؿػري أعٔ َٛاد١ٗ  دعٷُٖاٍ عاإٔ َٓطل اٱ ؾٳٖو

ٱثبات ؾطن١ٝ  ٬ بٴسٻؾ .نإٓطل ايعكًٞ ٚايعك٥٬ٞ ٚايكطآْٞ ٚايتاضىٞ ،١َإتكسٸ

ٌٸاٱ إعطٝات ايػابك١ أٚ تأًٜٚٗا ٚتٛدٝٗٗا، ٚٗ شيو َا ٫ ىؿ٢  ُٖاٍ َٔ كايؿ١ ن

ٟٸكسّ٘ ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو عسّ ت ;بٌ ٚايعذع ،َٔ ايكعٛب١ َكٓع ٗ ٖصا  دٛابٺ أ
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٢ عُط ٖصٙ ايبشٛخ إططٚس١ يـ عاّ عًضغِ طٍٛ ايؿرت٠ اييت تتذاٚظ ا٭ ،اجملاٍ

 يًٓكاف.

ِٸٖٚٛ ا٭ايجايح:  ض َٚا ٖٛ إربِّ ؟يٝ٘ ٖصٙ ايؿطن١ٝإَا ٖٛ ايسيٌٝ ايصٟ تػتٓس  ،ٖ

ٛٻ َٚا ؟ُٖاٍٚ ايتاضىٞ يؿطن١ٝ اٱأٚ ايٓكًٞ أايعكًٞ  َٔ ٚضا٤  ض٠ٖٞ اؿه١ُ إتك

ُٸ |إُٖاٍ ايٓيبٸ  بٌ ٚايبس١ٜٝٗ؟ ؾٌٗ َٔ سه١ُٺ ،ٝت٘ ايٛانش١٭َط ا٫غتد٬ف َع أٖ

٠ أَٛض يًشه١ُ ٗ شيو ُٖاٍ؟ ٖٓا ّهٔ تكٜٛط عسٸٚ ؾًػؿ١ تهُٔ ٚضا٤ ؾطن١ٝ اٱأ

 َٔ ايٓاس١ٝ ايجبٛت١ٝ: 

ٚيصا مل ٜػتدًـ َٔ  ،با٫غتد٬ف |إٕ اهلل تعاٍ مل ٜأَط ْبٝٸٍ٘ٚ: َط ا٭ا٭

 . ْ٘ غري َأَٛض بصيو أغاغّا٭ ;بعسٙ

 عًٝ٘ ١ًْ َٓاقؿات:  زٴٔطٜٚٳ

ٚنصيو َٔ  ،غ٬َّا١َ ٗ اٱ١ُٖٝ َٛنٛع اٱأٗ  ٫ ؾٳٖوْ٘ إإٓاقؿ١ ا٭ٍٚ: 

 .تباع َسضغ١ اـ٬ؾ١أّ َٔ أَا١َ تباع َسضغ١ اٱأا َٔ غٛا٤ نٓٸ ،ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ

ٍ إب٬غٗا إٝع ايعكا٥س ٚايتؿطٜعات ٚٚنٌُ ببٝإ ْ ٕ ايسٜٔ قس متٸأٗ  ٫ ؾٳٖونُا 

ٌٸ ٗ داَع١ٝ ايكطإٓ ٚمشٛيٝت٘ ٚنْٛ٘ تبٝاّْا ٫ ؾٳٖونُا  .ؿٌإهًٖ ٫ نُا  .ؾ٤ٞ يه

َٚا َٔ  ،خربِٖ ب٘أٚ ٫ٓإ١ ٍ ايٓذا٠ ٚاؾٓٸإب ايعباز ٜكطِّ مل ٜرتى ؾ٦ّٝا ٕ ايٓيبٸأٗ  ؾٳٖو

ٝٸٸأ٢ بًػِٗ ستٸأْ٘ إبٌ  ،ْصضِٖ َٓ٘أٚ ٫ٓإه١ ًَٜٛقعِٗ ٗ اهَل ؾ٤ٞٺ ٔ ضف اـسف، ٚقس ب

ِٸأَٔ  ٖٛ |َا١َ بعس ايٓيبَط اٱإٔ أ ٫ ؾٳٖوٚ .نٌ ؾ٤ٞ ٜطتب٘ بايعكٝس٠ ٚايؿطٜع١ ٖ 

 ٌٻَا غٴ :٢ قٌٝستٸ ،َٚصاٖب بػبب٘ ١ ؾطقّاَٸٚايسيٌٝ ع٢ً شيو اْكػاّ ا٭ ;َٛض ايس١ٜٝٓا٭

ُٸأؾ٫ًٛ  .َا١َع٢ً اٱ ٌٻز١ٜٝٓ نُا غٴ غٝـ ع٢ً قاعس٠ٺ َا١َ ٕا اختًؿت نٛع اٱ١ٝ َٖٛ

ٞ ؾطن١ٝ نٝـ ّهٔ تبٓٸ ٚس٦ٓٝصٺ. ٍ عكطْا ايطأٖإ١ ٖصا ا٫خت٬ف ايؿاغع َٚٸا٭

ُٖاٍ َات ٫ تٓػذِ ٚؾطن١ٝ اٱؾٗصٙ إكسٸ !َات؟ُٖاٍ َع ٚنٛح ٚبسا١ٖ ٖصٙ إكسٸاٱ

 نٓتٝذ١!

ٕٷ ،زّٜٓٝا يٝؼ ؾأّْا غاغّاأَا١َ َط اٱإٔ إ: كاٍقس ٜٴ ٍ إَسْٞ ٜطدع  بٌ ٖٛ ؾأ

ز ايسٜٔ َٛقؿ٘ ٕ وسِّأؾريٜإ إٓاغب ؾٝٗا، ٚعًٝ٘ ؾًٝؼ َٔ ايهطٚضٟ  ،١ ٚاجملتُعَٸا٭

 ػاٖٗا.
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 :ٚاؾٛاب

ٚٸ ٌٷ ِٵمل ُٜك فٷطٵقٹ عا٤ٷٕ ٖصا ازٸإ :٫ّأ ِٷ ،عًٝ٘ زيٝ ٕ ٭ ;ع٢ً عسَ٘ بٌ ايسيٌٝ قا٥

بع َٔ َط ايطاٗ ا٭ ٬ّٚنشٓاٙ َؿكٸأنُا  ،هلّٝاإ زّٜٓٝا َا١َ ؾأّْاايكشٝض نٕٛ اٱ

ٕٕ تٞ َعٜسٴأ١َ، ٚغَٝٛض ايج٬ث١ عؿط إتكسٸا٭ خط ي٘ ٗ َٓاقؿ١ ؾطن١ٝ ايؿٛض٣ آ بٝا

ٍٸ٭ ;ت١ٝاٯ ٍٸبٗا ٱ ٕ آ١ٜ ايؿٛض٣ اييت قس ٜػتس  ٫ٚ ،َطِٖ بِٝٓٗإٔ أع٢ً  ثبات شيو تس

 ،بٌ تجبت ايهرب٣ ؾك٘ ،ْٗا ٫ تجبت ايكػط٣إٟ إَٛضِٖ، أَط ا٫َا١َ َٔ إٔ أجبت ت

َٛضِٖ أٚ يٝػت َٔ أَٛضِٖ أَا١َ َٔ ٕ اٱأَا أ ،ػًٌُ ؾٛض٣ بَِٝٓٗٛض إإٔ أٖٚٞ 

ٜات يٰ اغتٓازّا ;ْٞإٓ إٓطل ايكطأٍٚ ّ ٗ ايؿطن١ٝ ا٭ٚقس تكسٻ .ؾٗٞ ٫ تجبت٘

ٍٸ ،ايكطو١  ٫ َسْٞ. ،هلٞإ ٕٷأَا١َ ؾٕ اٱأع٢ً  ٜس

َجٌ ٖصٙ ٕ إؾ َسّْٝا ٚأ بؿطّٜا ّاْأَا١َ ؾْ٘ ع٢ً ؾطض ايتػًِٝ بهٕٛ اٱإ ثاْٝا:

َٳؿذٸ ٚقطعّا ،يًتٓاظع بٝٓٗا زؾعّا ;ٌ ايسٜٔبٳ١ َٔ قٹَٸاؿكٝك١ هب بٝاْٗا يٮ عٞ ٜسٸ ٔٵ١ 

 هلٝتٗا ٚنْٛٗا بايتٓكٝب ٚا٫غتد٬ف.إ

ٝٸْ٘ ع٢ً َسٻإ ثايجا: ٜات ايػابك١ ايساي١ َا١َ اؾٛاب عٔ ز٫ي١ ُاّ اٯٱ١ اعٞ َسْ

 ١ ؾٝٗا. َٸهلٝتٗا ٚعسّ َسخ١ًٝ ا٭إع٢ً 

دٌ أهلٌٝ ا٫غتد٬ف َٔ ٕ َكته٢ ايًطـ ٚاؿه١ُ اٱإ ١ ايجا١ْٝ:إٓاقؿ

ٛټ١ َٔ ايتُعټَٸسؿٜ ايسٜٔ َٔ ا٫خت٬ف ٚا٭ ض اؿه١ُ ٗ ايٛقٛع م، ٌٖٚ ّهٔ تك

ّٸ ا٫خت٬ف عك٬ّ ،ُٖاٍ قطعّاٗ ا٫خت٬ف ا٬ٕظّ يٲ  َهاؾّا ،ٚؾطعّا؟ ٖصا ٖصا َع ش

سٝح ٫  ،ب٬ؽنآ١ٜ اٱ ،١ ع٢ً ا٫غتد٬فآيزي١ ايٓك١ًٝ َٔ ايهتاب ايععٜع ايس٭إٍ ا

ٌټَط اٱأّهٔ تؿػريٖا بػري  ـ ٚتهًٗ ٌٷَا قٌٝ ٗ تؿػريٖا بػريٖا ُشټ َا١َ، ٚن

 ٚانض. 

ٕٵ  ٚإِا  ،: إٕ سؿٜ ايسٜٔ ٫ ٜهٕٛ بايهطٚض٠ عٔ ططٜل ا٫غتد٬فقٌٝ إ

ٛټ  ،١نٛدٛز ايهتاب ٚايػٓٸ ،ض شيو بٛنع نُاْات َٔ ْؿؼ ايسّٜٔهٔ تك

نُا ٜكتهٝ٘  ،ٗا نُاْات ؿؿٜ ايسٜٔؾٗصٙ نًٗ ،نصيو ٚدٛز ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ٚ

 سسٜح ايجكًٌ.

١ ـ ؾُّٗا ١ قس اختًؿت ٗ ؾِٗ ٖصٜٔ إكسضٜٔ ـ ايهتاب ٚايػٓٸَٸ: إٕ ا٭كاٍْ٘ ٜٴإؾ 
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 عاقٌُ َٔ ايؿطق١ ٚا٫خت٬ف؟ ٚإٕ َطادع١ّ ٕؾهٝـ ٜهْٛا ،ٚتطبٝكّا ٚتأ٬ّٜٚ

ٚتسعِ  ٫ٓإٚ ؾطق١ أ ش َا َٔ َصٖبٺإ ;ثبات شيوإب إصاٖب نؿ١ًْٝم ٚطٳ١ ايؿٹبػٝط١ ٭زٓي

و با٭زي١ ايػُع١ٝ عاٖا بصيو، بٌ مل ٜهٔ َٓؿأ ٚٗٛض ايؿطم ٚإصاٖب غ٣ٛ ايتُػټَسٻ

 نُا ٖٛ ثابتٷ ،غٓسّا «يتٚغٓٸ» :: نعـ سسٜح ايجكًٌ بكٝػ١ٚثاّْٝا. ٫ّٚٸأٖصا ، ٚايٓك١ًٝ

ّ َٔ عسّ نٕٛ ايهتاب ٕا تكسٻ ;ايٛاقع ع٢ً خ٬ف شيوٕ ٭ ;هّاأٜ ٚز٫ي١ّ ،(6)٘ٗ قًٓ

نُا ٜؿٗس ي٘ اـ٬ف ايٛاقع بٌ إػًٌُ َٓص قسض  ،١ عاقٌُ يٛسسُٖاٚايػٓٸ

 ٍ َٜٛٓا ٖصا.إغ٬ّ اٱ

ٛٻ ،ٕ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٜهجط بِٝٓٗ ا٫خت٬فأنُا  ْت إصاٖب بٌ ته

اض ايهُا١ْ ايتا١َ ٚايعاق١ُ ؾ٬ ّهٔ اؾرت ،ثط اخت٬ؾِٗأايه١َٝ٬ ٚايؿك١ٝٗ ع٢ً 

نُا نإ  ،َاَٗاإِا ٖٞ ٗ ٚسس٠ إ١ َٸٕ ٚسس٠ ا٭; ٭َٔ ايٛقٛع ٗ ا٫خت٬ف ؾِٝٗ

عٔ  ّٜإ ٜهٕٛ َ٪زٸأَاّ ٕ إطًٛب ٗ اٱإ :ٚثاّْٝا ;٫ّٚٸأٖصا  ،|َط ظَٔ ايٓيبٸعًٝ٘ ا٭

ٕٛ |ايٓيبٸ بٌ  غط١ٺٚيصا ٜؿرتٙ ؾٝ٘ ايعك١ُ نٛا، ٚ ايٓػٝإأ أ٫ ٜكع ٗ اـط بٓش

ْٗا ; ٭غري َعك١َٛ بٗصا إع٢ٓ َا ٚغاط١ ايعًُا٤ ؾٗٞ ٚغاط١ْأٚ ،١َٸايطغٍٛ ٚا٭

ِا إط ؾطٚٙ ا٫دتٗاز ٗ ظَٔ ايػٝب١، ٚدٛضٜٔ عًٝٗا َع تٛٗؾأَُٗا ناْٛا َ ،ادتٗازاتٷ

قٌ ٕ ا٭٭ ;َا١١َ ٚٗ ْٛط١ٜ اٱَٸاغتجٓا١ٝ٥ ٗ ا٭ ناْت هلا إؿطٚع١ٝ باعتباضٖا ساي١ّ

َٳإؾُع ايػٝب١ ٜطدع ، َاّ َباؾط٠ّخص َٔ اٱس٠ ٖٛ ا٭ٚايكاع َاّ بايٓكب ب٘ اٱٜٓكِّ ٔٵٍ 

ّٸأ اـامٸ  .ٚ ايعا

تطى ا٫غتد٬ف ـ َع نطٚضت٘ ـ كاؾ١ ٚقٛع  |إٕ ايٓيبٸط ايجاْٞ: َا٭

َٳ  ٟ ٜهٕٛ ا٫غتد٬ف بٓؿػ٘ باعجّاأٜػتدًؿ٘ عًِٝٗ،  ٔٵا٫خت٬ف بٌ إػًٌُ سٍٛ 

تِٗ بعسّ ُا اعتصض بعض اؾُٗٛض بصيو ٗ تٛدٝ٘ ْٛطٜٸبٳٚضٴ .س٠ٍ ايٛسسٳي٬خت٬ف بٳ

 :قاٍ ،ايُٝإ بٔعٔ سصٜؿ١  ،اضخطدٗا ايبعٸأطٚا١ٜ بل ايبعض ُا ٜتعًٓبٳا٫غتد٬ف، ٚضٴ

ٕٵ إْٞ :قاٍ ؟عًٝٓا تػتدًـ أ٫ ،اهلل ضغٍٛ ٜا :قايٛا»  ؾتعكٕٛ عًٝهِ أغتدًـ إ

 .(7)«ايعصاب عًٝهِ ٜٓعٍ خًٝؿيت

 : ٚاؾٛاب

 ايصٟ ٫ ،ُٖاٍ إععّٛبٌ َع اٱ ،ع ٚقٛع٘ َع ايتعٌٝإٕ ا٫خت٬ف ٫ ٜتٛٓق: ٫ّٚٸأ
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غٞ سٵسٳ َطٷإٔ ا٫خت٬ف بػبب ايتعٌٝ ٭ ;|قٌ بػبب ظعُ٘ ْٚػبت٘ يًٓيبٸظيٓا َتؿطِّ

ٚيصا ٜؿعً٘ ايعك٤٬ َٔ إًٛى ٚايط٩غا٤  ،ب إٓطل ايعكًٞ ٚايٛاقعٞػٳَع سٷعٳبٵَٚػتٳ ،٫ّٚٸأ

ِٷُٖاٍ سػٸا٫خت٬ف بػبب اٱ، بُٝٓا ثاّْٝا  ؽ.سٵق٣ٛ َٔ اَؿأ ٚاؿؼٸ ،بايؿعٌ ٞ ٚقا٥

اـ٬ف َٛدٛز  ٜهّاأَا١َٝ ٢ ع٢ً َب٢ٓ ايتعٌٝ ايصٟ تكٍٛ ب٘ اٱْ٘ ستٸإ: قًتٳ ٕٵإ

َٚع  ،اغتدًـ ع٢ً َبٓانِ |ٕ ايٓيبٸأبسيٌٝ ; ُٖاٍبؿطن١ٝ اٱ ؾ٬ ىتلٸ ،ٚقا٥ِ

ِٷ َٸ١بٌ  شيو ا٫خت٬ف قا٥ ٌٸ ٜهّاأتعٌٝ ٚا٫غتد٬ف ، ٚعًٝ٘ ؾايا٭ إؿه١ً  مل و

 ٚمل ٜطؾع ا٫خت٬ف.

ؾٗٛ َٓعي١  ،ٗ زؾع ٚقٛع ا٫خت٬ف ٕ ايتعٌٝ يٛسسٙ يٝؼ نافٺأّ : تكسٻقًتٴ

ٖٚٛ  ،ٍ ؾكسإ إاْعإٚ ،١ بايتعٌَٝٸٖٚٛ قبٍٛ ا٭ ،ٍ ايؿطٙإايصٟ وتاز  ،إكتهٞ

 سكٌ إطًٛب. صٙ ايج٬خ ْٝعّاكت ٖشا ؼٖكإ١، ؾعسّ ا٫ْكٝاع ٚا٫َتجاٍ يًٛقٝٸ

ٔٸإ: ثاّْٝا  بِٗ ْٝعّا ٕ إؿطٚض ع٢ً َباْٞ ايكّٛ عساي١ ايكشاب١ ٚسػٔ ايٛ

 ،ٓ٘ يًد٬ؾ١ٜعِّ ٔٵَٳ ٖٚصا ٜكتهٞ عسّ ٚقٛع ا٫خت٬ف ٗ ،|ٚاْكٝازِٖ ٭ٚاَط ايٓيبٸ

َٕبٳَطٙ ٚايتٻٚاْكٝازِٖ ٭ ٔٸىتاضٙ هلِ، ؾهٝـ هتُع ايكٍٛ بعسايتِٗ ٚسػ ٔٵع١ٝ   ٔ ايٛ

ت٘ ٚٚقٛع ا٫خت٬ف ٗ ٝٸزِٖ ع٢ً ٚقُٚطټ |َط ايٓيبٸأإطًل بِٗ َع عسّ ايتعاَِٗ ب

ْ٘ يٛ نإ قس أبسيٌٝ  ×١ يعًْٞٛهِ تٓهطٕٚ ع٢ً ايؿٝع١ زعٛاِٖ ايٛقٝٸإبٌ  ؟!شيو

ب ظعُهِ اْتؿا٤ ػٵا ٜهؿـ سٳٖٓ ،ٚق٢ ب٘ ٕا خايـ ايكشاب١ تًو ايٛق١ٝأ

عٔ عسَٗا، ؾهٝـ ٜٓػذِ  ١ ناؾؿّا٬بِٗ ع٢ً ايٛقٝٸ١، ؾتذعًٕٛ اغتبعاز اْكايٛقٝٸ

ؾًصا تطنٗا  ،ي٬خت٬ف بٓؿػٗا ٕ ايٛق١ٝ تهٕٛ َجاضّاأع٢ َع ؾطن١ٝ ٖصا إسٻ

 هلصا ايػبب؟. |ايٓيبٸ

 أبٛ ٚؾٝ٘ .اضايبعٸ ضٚاٙ» :بعس ْكً٘ ايطٚا١ٜ ،قاٍ اهلٝجُٞ. نعـ ضٚا١ٜ سصٜؿ١: ثايجّا

ـٷ ٖٚٛ ،عُري بٔ عجُإ ايٝكٛإ  .(8)«نعٝ

تطى ا٫غتد٬ف ٚأًُٖ٘ يتػاٟٚ إكًشتٌ ٗ  |إَْ٘ط ايجايح: ا٭

ٌٸ ٭ٕ ا٫خت٬ف ٚاقعٷ ;غٛا٤ ُٖاٍ ع٢ً سٛسا٫غتد٬ف ٚاٱ ٍٕ ع٢ً ن غٛا٤  ،سا

 ٫ ايرتدٝض. ،ُٖاٍ َٔ باب ايتدٝرياٱ |ٚ مل ٜػتدًـ، ٚقس اختاض ايٓيبٸأاغتدًـ 

ع٢ً َباْٝهِ اْكٝاز  ْهِ تؿرتنٕٛأَٔ  ،ّ ع٢ً غابكٖ٘ٛ َا تكسٻ ٚاؾٛابٴ
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ٌٕؾهٝـ ٜتدًٖ ،|ايكشاب١ يكٛي٘ ْاعٞ؟ ؾٗصا ا٫ستُاٍ  ؿٕٛ عٔ ٚقٝت٘ بؿه

ْ٘ ٚٸ٫َتٓاع٘ ٗ سكِٗ، ؾٝتعٝٻ ;ع٢ً َباْٝهِ ٗ ايكشاب١ غاق ٖٚٛ  ،ٍٔ ايططٜل ا٭

 ُٖاٍ.٫ اٱ ،ا٫ٖتُاّ

 ا.بٗ َٛضٷأْ٘ َأَع  ٚ عُسّاأ تطى ا٫غتد٬ف غّٗٛا ٚغؿ١ًّ |إَْ٘ط ايطابع: ا٭

ٚ ايرتى ايعُسٟ ٗ تبًٝؼ ايسٜٔ ـ أـ َٔ ايػؿ١ً  |ٕ عك١ُ ايٓيبإ :عًٝ٘ زٴٔطٜٚٳ

 ْاع ايؿطٜكٌ تتٓاؾ٢ ٖٚصا ايتٛدٝ٘.إاييت ٖٞ َٛنع 

ٗا ٝأٚ أْ٘ قس ْػ ،ت٘إيٝٓا ٚقٝٸ ٌٵكٹ٘ مل تٳٚيهٓٸ ،أٚق٢ |إَْ٘ط اـاَؼ: ا٭

 ايكشاب١.

زي١ نبري َٔ ا٭ ٚز عسزٺ١ ٜػتسعٞ بطبٝعت٘ ٚضٕ اؾرتاض ايٛقٝٸإ: عًٝ٘ زٴٔطٜٚٳ

ُٸأايٓك١ًٝ ؾٝٗا َا ٜتٓاغب ٚ ٚ أٖٚصا َا ٜتٓاؾ٢ َع ؾطض قسٚضٖا ٚعسّ ٚقٛهلا  ،ٝتٗاٖ

 ْػٝإ ايكشاب١ هلا. 

٢ ٫ ٚإِا أٚضزْاُٖا ستٸ ،نعـ ا٫ستُا٫تإٔ ُٖا اخريٖٚصإ ا٫ستُايٌ ا٭

ٍٷ  ط ٗ إكاّ. َنصٵمل ٜٴ ٜبك٢ استُا

 يًٛدٌٗ ايػابكٌ. ;ُٖاٍاٱ١ ؾطن١ٝ ٚايٓتٝذ١ ٖٞ عسّ قشٸ

 

 ــــــ ايفسض١ٝ ايجا١ْٝ: ايػٛز٣

َٔ خ٬ٍ  |ز َٛقؿ٘ َٔ ْٛاّ اؿهِ بعس ايطغٍٛغ٬ّ سسٻٕ اٱأُا ٜكاٍ ببٳضٴ

ِٵ﴿١ٜ بكٛي٘ تعاٍ: يٝ٘ اٯإؾاضت أايصٟ  ،ْٛاّ ايؿٛض٣ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ ؾٴٛضٳ٣ بٳ ٖٴ َٵطٴ )ايؿٛض٣:  ﴾ٚٳَأ

بٌ ٖٓاى  ،َط ٫ ٜتعٌ ٫ٚ ٜٓشكط بٕ٘ ا٭إؾ ;ٍ ا٫غتد٬فإٚعًٝ٘ ؾ٬ ساد١  ،(38

ٌٕ ،َبسأ ايؿٛض٣   عًُٞ. ٚقس قاّ ايكشاب١ بتطبٝل ٖصا إبسأ بؿه

 .ْٚكهّا ٬٘س ،ْٗا باط١ًْأٗ تؿٓٝس ٖصٙ ايؿطن١ٝ ٖٛ  ٚاؾٛاب

َٸا س  ؾًذ١ًُ أَٛض:  ٬٘أ

ٚٸ َٸا ا٫غتس٫ٍ بآ١ٜ ايؿٛض٣ ؾػري تاٍّٛ: ا٭ اعتباض ٭ٕ ايه٬ّ ٗ أقٌ  ;قػطّٜٚا أ

ثِ تطبٝل  ،٫ّٚٸأثبات شيو إَٔ  ٬ بٴسٻ١، ؾَٸ ا٭إٍع ؾٝ٘ أَط اٱَا١َ ؾأّْا بؿطّٜا ٜٴطدٳ

١ ع٢ً اعتباض ايػٓٸ أَٚٔ ايكطإٓ  ْلٌّ زٵٔطسٝح إْ٘ مل ٜٳ ;غري ثابت َطٷأٖٚٛ  ،١ٜ عًٝ٘اٯ
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 ،نعٝـ ٚاسس أٚ َطغٌ ٢ ٗ ْلٛشيو ستٸ زٵٔطَا١َ، بٌ مل ٜٳايؿٛض٣ ٗ اـ٬ؾ١ ٚاٱ

ٍٸ ٝٸ |ع٢ً إٔ ايٓيبٸ ٜس  ١ٺقس اعتُس ٖصا ايططٜل ي٬غتد٬ف أٚ أْ٘ أٚق٢ ب٘ نآي

اييت اؾرتطت عًٝ٘ ، ١ إغ٬ّ قب١ًٝ بين عاَطنُا ٗ قكٸ، يًشهِ، بٌ عهػ٘ ثابتٷ

ٚيٝؼ  ،ٕ ا٭َط ٗ شيو هلل تعاٍ ٚسسٙإ :ؾطؾض ٚقاٍ ،إٔ ٜهٕٛ ا٭َط هلا َٔ بعسٙ

ِٵٖٚٛ ) ،سخٌ َٔ ايبس٤ ٗ َٛنٛع اٯ١َٜا١َ ٫ تي١ اٱإٔ َػإبٝسٙ. ٚعًٝ٘ ؾ ٖٴ َٵطٴ بٌ  ،(ٚٳَأ

ٞٸ ٖٛ أَطٷ ٝٻ ،اهل عٔ اٯ١ٜ  َا١َ خاضد١ّّ، ؾتهٕٛ اٱٓاٙ ٗ ا٭َط ايطابع نُا تكسٻنُا ب

ٕٸ كّاؽكټ َا١َ يٝػت ٚاٱ ،خ عٔ ا٭َٛض ايطادع١ إٍ إػًٌُآ١ٜ ايؿٛض٣ تتشسٸ; ٭

 َٓٗا. 

ٚناْت طبٝعت٘  ،غ٬ّباٱ سٜس عٗسٺغ٬َٞ نإ دإٕ اجملتُع اٱ ايجاْٞ:

قس  ٛاْٛٚمل ٜه ،د١ ٗ ْؿٛغَِٗرتغِّ ٖٚٞ ثكاؾ١ْ ،تعتُس َبسأ ايععِٝ ايٛاسس ،قبا١ًٝ٥

دٗٛزّا نبري٠ يرتغٝذ  |ب إٔ ٜبصٍ ايٓيبٸاعتازٚا ع٢ً َبسأ ايؿٛض٣، ٖٚصا َا ٜتطًٖ

ٚايجكاؾ١ عٝح تتٓاغب ٖصٙ اؾٗٛز ٚضغٛر َبسأ ايععِٝ ايكبًٞ  ،ٖصا إبسأ اؾسٜس

ُٸأَع  ٜهّاأٚتتٓاغب  ،ايعؿا٥ط١ٜ ٚعًٝ٘ نإ َٔ  .ٜهّاأي١ اـ٬ؾ١ أ١ٝ ٚخطٛض٠ َػٖ

ُٸ ،نجري٠ ٗ شيو ط٣ٚ ضٚاٜاتٷايطبٝعٞ إٔ تٴ ١ٝ إٛنٛع )اـ٬ؾ١(، ٚيٝؼ تتٓاغب ٚأٖ

ٍٸ  ع٢ً شيو.  ٗ ايطٚاٜات عٓس ايبشح ؾٝٗا َا ٜس

َٔ  ٗا أسسٷعٹسٻمل ٜٳ عسّ ٚدٛز ايكا٥ٌ بٗصٙ ايؿطن١ٝ أغاغّا، سٝحايجايح: 

بٗا َٔ ايؿطٜكٌ،  ؾإٕ مثٸ١ قا٬ّ٥ ;ٖٚصا بعهؼ ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ .٫ٚ قا٥ٌ بٗا ،إػًٌُ

ٚشٖب بعض إػًٌُ يصيو  ،َا١َٝ ْٝعّا إٍ ايكٍٛ با٫غتد٬فسٝح شٖبت اٱ

 .(9)، ايكا٥ٌ بايٓؿٞخ٬ؾّا يًُؿٗٛض عٓسِٖ ،أٜهّا

َٸ  ا ْكهّا ؾًُا ًٜٞ: ٚأ

ْ٘ تؿاٚض َع أسٝح مل ٜٓكٌ عٓ٘  ،َبسأ ايؿٛض٣ |ْؿؼ ايٓيبٸـ عسّ عٌُ 1

ٚٸ ،أقشاب٘ ٗ أَط اـ٬ؾ١ َٳؾٝهٕٛ أ  ْكض ٚخايـ ٖصا إبسأ يٛ نإ َبسّأ ٔٵٍ 

 . قطآّْٝا أٚ ضٚا٥ّٝا

ُٓ |ـ عسّ عٌُ أسس َٔ اـًؿا٤ َٔ بعس ايٓيبٸ2 ت َبسأ ايؿٛض٣، ؾأبٛ بهط 

ٞٸٚع٢ً ضأغِٗ اٱ ،َٔ ايكشاب١ إؿٛض٠ يبٝعت٘ ٗ ايػكٝؿ١ بػٝاب فُٛع١ٺ  ،×َاّ عً
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ْ٘ مل ٜهٔ عٓس ايبٝع١ ٗ أنُا  .تاضىّٝا نُا ٖٛ ثابتٷ ،ؾًِ تهٔ ؾٛض٣ نا١ًَّ

ٌٕأٚ .ٜهّاأإػذس  َا عجُإ ؾًِ تهٔ أٚ .َٔ أبٞ بهط َا عُط ؾكس دا٤ت خ٬ؾت٘ بتعٝ

ا٤ َٔ ٭ْٗا دا٤ت بتعٌٝ ا٭مس ;بٌ ؾٛض٣ ؾه١ًٝ ،سكٝك١ٝ خ٬ؾت٘ َٔ خ٬ٍ ؾٛض٣ٶ

ِا إٚ ،ؾٗٞ ؾٛض٣ غري َٓتدب١، ٚمل ٜٓتدبِٗ إػًُٕٛ باختٝاضِٖ ،ٌ عُط َباؾط٠ّبٳقٹ

ٚمل ٜهٔ  ،ٌ عُطبٳبؿططٌ َٔ قٹ أخط٣ دا٤ت ٖصا ايؿٛض٣ َؿطٚط١ّ َٔ د١ٗٺٚ .تع١ٝٓٝٝ

ايعٌُ بػٓٸ١ ايؿٝدٌ،  :ٍٚٸ٭اداشِٖ ايكطاض: أقشاب ايؿٛض٣ أسطاضّا ٗ ؾٛضاِٖ ٚاتٸ

ؾهإ َٔ ايٛانض إٍ أٜٔ غتػري  ،غٛف ٜطؾض شيو ×إٔ ا٫َاّ َٚٔ إعًّٛ َػبكّا

ٚإ٫ٓ تهطب أعٓام  ،تطدٝض ايهٓؿ١ اييت ؾٝٗا عبس ايطٓٔ بٔ عٛف :ٚايجاْٞ ;ا٭َٛض

ٖٚٛ عبس  ،ٚاسس ضإ ايؿٛض٣ سٍٛ ضأٟ ؾدٕلٚٳأقشاب ايؿٛض٣! ٖٚصا َعٓاٙ زٳ

َهاؾّا إٍ نْٛٗا ؾٛض٣ ٜٔ ٖصا َٔ ايؿٛض٣؟ أؾ ،ٗات٘ ايػٝاغ١ٝإع١ًَٛ تٛدټ ،ايطٓٔ

ٌٸ ٚإِا  ،ايػٝـ ٚايتٗسٜس ٚايهػ٘، ٚعًٝ٘ مل تهٔ ٖصٙ ايؿٛض٣ سكٝك١ٝ ؼت ٚ

 ؾه١ًٝ. 

ٗ ايٛاقع  إشا مل تهٔ ثابت١ّ ايكاؿ١ إٔ ايؿطن١ٝ ٬١سَٛ اـط٠ٛ ايجايج١:

ّا، َع٢ٓ دسٸ ٗا فتُع١ ن١ًْٝ٦نًٓايج٬ث١ عؿط ايػابك١  ؾؿطق١ تٛادس تًو ايٛٛاٖط

تهٕٛ ْػب١ استُاٍ ٚدٛزٖا ْٝعّا إٍ ايكاؿ١ ١ ايؿطن١ٝ رتاض عسّ قشٸأْ٘ ع٢ً اؾ

ٌٸ استُاٍ عسَٗا أٚ عسّ ٚاسسٺ نٛاسس ٗ إا١٥ أٚ ٚاسس ٗ  ،ّادسٸ ن١ًّٝ٦ َٓٗا ع٢ً ا٭ق

 ا٭يـ. 

ٕٸ ايؿطن١ٝ  اـط٠ٛ ايطابع١:  ،قازق١ايكاؿ١ إططٚس١ ْػتدًل َٔ شيو أ

 ٚدٛزٖا ٗ اـط٠ٛ ا٭ٍٚ.زضنٓا اييت أ ٛٛاٖطٜٚهٕٛ زيًٝٓا ع٢ً قسقٗا ٚدٛز تًو اي

ٕٸ زضد١ إثبات ّ َٔ اـطٛات: عٔ ايٓتٝذ١ ٕا تكسٸ ٖٚٞ عباض٠ْ اـط٠ٛ اـاَػ١: إ

إططٚس١ ٗ اـط٠ٛ ايجا١ْٝ تتٓاغب عهػّٝا َع ْػب١ ايكاؿ١ تًو ايٛٛاٖط يًؿطن١ٝ 

ب ايؿطن١ٝ، استُاٍ ٚدٛز تًو ايٛٛاٖط ْٝعّا إٍ استُاٍ عسَٗا ع٢ً اؾرتاض نص

ٌٸؾهًٓ ٢ تبًؼ ٗ سا٫ت ناْت زضد١ اٱثبات أنرب ستٸ ُا ناْت ٖصٙ ايٓػب١ أق

 .١ ايؿطن١ٝاعتٝاز١ٜ نجري٠ زضد١ ايٝكٌ ايهاٌَ بكشٸ

ٔ بٗا ٕ ؾطن١ٝ ا٫غتد٬ف ّهٔ ايتٝٗكأٍ إٚبٗصا ْكٌ  ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥:
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 بٓا٤ٶ ٫ٓإؿػريٖا فتُع١ اييت ٫ ّهٔ ت ،زي١ ٚايؿٛاٖس ٚايكطا٥ٔ ايػابك١يٮ اغتٓازّا

 ٚ ؾطن١ٝ ايؿٛض٣. أُٖاٍ زٕٚ غريٖا َٔ ؾطن١ٝ اٱ ،ع٢ً ٖصٙ ايؿطن١ٝ

  

 ــــــ اخلامت١

ٖٓا تكسٻ  ّ َٔ ايبشح َا ًٜٞ:اغتبإ 

 َها١ْٝ ايتذسٜس ٗ إٓٗر ايه٬َٞ ع٢ً قعٝس ا٫غتس٫ٍ ٱثبات ٚاسس٠ٺإـ 1

ِٸأَٔ   ٚا٫غتد٬ف. ٫ ٖٚٞ ْٛط١ٜ ايٓلٸأ ،َا١ََػا٥ٌ عح اٱ ٖ

 ،َا١َ ا٭خط٣ٍ باقٞ َباسح اٱإـ قٛض١ٜ ْٛط١ٜ ا٫غتد٬ف بايٓػب١ 2

 ٚتأثريٖا إباؾط ؾٝٗا.

 ٚا٫غتد٬ف َكته٢ سػاب ا٫ستُا٫ت. ـ ثبٛت ْٛط١ٜ ايٓلٸ3
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 َعط١ً تعسٜف ايدٜٔ

ُّ  ع املٓاٖر ٚاختالف املالناتبني تٓ

 

 علي رضا شجاعي زوذد. 

 يلسيذ خالذ سيساواترجمة: 

 

 ــــــ املٓاٖر ايٓعس١ٜ يف تعسٜف ايدٜٔ

ٛټث٬خ فُٛعات َٔ ايعٛاٌَ إ٪ثِّاٯٕ  ستٸ٢يكس تٓاٚيٓا    :ٜٔع تعطٜـ ايسِّط٠ ٗ تٓ

ٚٸ  ٚدٗات ايٓٛطٚ سضاغات ايس١ٜٝٓاجملا٫ت إدتًؿ١ يًٖٛ تأثري  :ٍايعاٌَ ا٭

ٛټ  .ٖازٚتعسټ ايس١ٜٝٓ تعاضٜـايع إتؿاٚت١ ٗ تٓ

ي٘ ايتُٝٝع بٌ ايسٜٔ ٚإؿاِٖٝ إطازؾ١ ٖٛ َا أٚضثت٘ عسّ زٓق١  :ٚايعاٌَ ايجاْٞ

 .زايتعسټ َعه١ًٓبطٚظ ٗ  َٓ٘ عٔ غري قكسٺٚايكطٜب١ 

ُٸ ايعاٌَ ايجايح ٚا٭خريٚأَا  اش إباز٨ ٚإكاقس ١ٝ اؽؾٗٛ ا٫يتؿات إٍ أٖ

ـٺٞ تعكتًؿ١ يتبٓٸ طُطاييت َٔ ؾأْٗا تكسِٜ ُأ، إدتًؿ١  .َا طٜ

ِٸ ايكػِ ا٭خري َٔ ٖصا ايتشكٝل إٍ ٗٚغٓؿري  ٌٕ أٖ ٛټَ٪ثِّ عاَ ع تعطٜـ ط ٗ تٓ

 . «إٓاٖر ايٓٛط١ٜ»أ٫ ٖٚٛ ، ٙزايسٜٔ ٚتعسټ

ٚثٝك١ ع٬ق١ ايٓٛطٟ  بٝاَْ٘ا ٚ َٛنٕٛع إٍ إٔ ايع٬ق١ بٌ تعطٜـ ٚػسض اٱؾاض٠ 

َٚع اٯخط. َٔ خ٬ٍ سُٖا أسٌ إٍ عٝح ّهٓٓا بايتشًٌٝ ايسقٝل ايتٛقټ ،قه١ُٚ

ٚٸايؿطٙ إٔ  ٚدٛز ٖٛ إدتًؿ١ ٚاستُاٍ تهاضبٗا ٚايطعٔ ؾٝٗا ؾهاض ٍ يت٬قض ا٭ا٭

ٚايٛقٛف ع٢ً تعطٜـ  ،ٔسٍٛ َٛنٛع َعٝٻ إباز٨ إؿرتن١إؿاِٖٝ ٚ فُٛع١ َٔ
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يهْٛٗا ٗ  ;ؿامَٔ تعاضٜـ ايسٜٔ مل تكع َٛضزّا ي٬تٸ إ٫ أْٓا لس نجريّا ،ؿل عًَٝ٘تٻ

 اتٗا خًؿٝات إعطِّف ٚشٚق٘ ايؿدكٞ. غا١ٜ ايؿصٚش، ٚؼٌُ بٌ طٝٸ

ِٸغطٜع١ ع٢ً  ط٬ي١ٺتكسّٓا ٱَٔ خ٬ٍ ٚ، ٖصا ايكػِغٓػع٢ ٗ ٚ  إٓاٖر  أٖ

إٍ ٚنع ايٝس ع٢ً قٛض اٖتُاّ تًو إكاضبات ، ٗ ايسضاغات ايس١ٜٝٓايٓٛط١ٜ إعطٚؾ١ 

ٛٸإٗ  ٚايصٟ نإ غببّا ،إٓٗذ١ٝ  .بٌ َطس١ً ايتعطٜـ َٚطس١ً ايتب٠ٌٝ هاز اهل

 

 ــــــ (Reductionismاملٓٗر االختصايٞ )

ا٫ختعاي١ٝ إسس٣ ا٫ػاٖات ايؿا٥ع١ ٗ تعطٜـ ايٛٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ  سٸعٳتٴ 

ّٝا َٚٛٗطّا إٍ اعتباض َٛنٛع ايبشح ػًٓ ٌّٝ ٖصا ا٫ػاٙإش ; ٗاٚايجكاؾ١ٝ إعٓكس٠ ٚتبٝٝٓ

ُٸ١ طؾتٗا يس٣ ايعًُا٤، ٚيٝؼ نٛاٖط٠ٺِ َعيعٛاٌَ أغاغ١ٝ َػًٖ هٕٛ تيصا  .أق١ًٝ َٚٗ

ع٢ً إظاي١ نسٚضات ايٛاٖط٠ َٛضز  َٓكبٸ١ّ ٗاتعطٜـ ٚٛاٖط نٗصٙ ٚتبٝٝٓقاٚي١ 

ٚٛاٖط ض ٗ إتذصِّ ٗا ٚأغاغٗاٗٓٵُن ; بػ١ٝ ايعجٛض ع٢ًايٛاٖط١ٜٚقٛضٖا  ايتشكٝل

ِٸ ايهؿـ عٔ ايع٬ق١ ايها١َٓ ٚ أخط٣، َٔ ٚ .«ايؿطٚع» اتٖ٘ٚ «اؾصٚض»بٌ تًو َٔ ث

بإضداع٘ إٍ إعتكس ايسٜين تؿػري مٛ ًسٜٔ ي ت٘ٗ زضاغا٫ختعايٞ ٖٓا ٜػع٢ ا٫ػاٙ 

، «ايٛطٚف ا٫دتُاع١ٝ»، ٚ«اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ يٮؾطاز» :َٔ قبٌٝ ،َباز٨ غري ز١ٜٝٓ

 .(1)ٚغريٖا ،«ايٓؿٛش ايػًطٟٛ»، ٚ«ايٛطٚف ا٫قتكاز١ٜ»ٚ

ًسضاغات ايس١ٜٝٓ بسا١ٜ إطس١ً ا٭ٍٚ ييًسٜٔ إٍ  يٞتعٛز تعطٜؿات إٓٗر ا٫ختعا 

ثباتٞ ا٫ػاٙ اٱ. َٚا إٔ «١ٝاْايٛنع»إسضغ١  ط٠ بأؾهاضناْت َتأثِّاييت ٚ ،ٗ ايػطب

ٕٕٝك٫ ٜ ٟٻ ٚظ ٗ شيو إٍ ايؿطنٝات ايع١ًُٝ  َػتٓسّا١ٝ، هلاٱْػإ اٱ ٍٕٝٛٚاعتباض  ِ أ

ٟٸاؾاؾ١، ؾإْ٘ ٜط٣ إٔ  ٌٕ أ َٔ أما٤  ٖٛ مٛٷ٘ ايسٜين ايتٛدټ َٔ أؾهاٍ ؾه

. ٚٗ عج٘ عٔ أغباب اغتُطاض ا٫عتكاز «طؿٛي١ اٱْػإ»إٍ َطس١ً  ضدٛعٷا٫مطاف ٚ

ٜٓتٗٞ ٖصا ا٫ػاٙ بإٔ ايتسٜٸٔ  ،ْػإثبات١ٝ ؿٝا٠ اٱٚعًٌ اْتؿاضٙ ٗ إطس١ً اٱ ،ايسٜين

 .زض أخط٣سٖا ٗ َكاوػٔ ايهؿـ عٔ أغباب تٛٗي ،غطٜب١ َٳطٳن١ٝ ٚاٖط٠ْ

تٴعطف أٚ  ،ًه١ًُبإع٢ٓ ايسقٝل يْٛط١ٜ  قبٌ إٔ تهٕٛ َسضغ١ّا٫ختعاي١ٝ إٕ 

ٕٞاٙ أقشاب٘ عٔ َٚكبٍٛ ٜتبٓٸل أغاؽ َؿدٻأقٍٛ َٛنٛع١ٝ، ٚ اتش نُكاضب١ٺ  ٚع
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ٞٸ يًٛٛاٖط ،َػبل ٛٸّ ايٓٛع  ْٛط١ٜط٬م إٝٗا ا أٚعع ٕتبٓٸٖٓ ،هلا ٗ ايٛاقع سهِ إك

ٟٸّهٓٓا  ٫َٚٔ ٖٓا . عًٝٗا َٔ عامل ـ َُٗا نإ اجملاٍ ايصٟ ٜٓتُٞ  تكطٜٕض ايٛؿط بأ

ط٬م ٖصا ايٛقـ ع٢ً إأٚ إٔ ٜكبٌ  ،إيٝ٘ ـ ٜسٸعٞ ؾٝ٘ ا٫ْتػاب ايطٛعٞ ي٬ختعايٌٝ

 اٯخطِٜٔٗ اييت تتٸؿات َٔ إ٪ٖي ّهٓٓا ايعجٛض ع٢ً نجرٕي. ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ْٛطٜت٘

ع٘ نُا إٔ ايبعض ٚبتٛغټ .ٙٚتؿػري َا ٠ٺٚاٖطختعايٞ ٗ تعطٜـ إٍ إٓٗر ا٫باْتػابِٗ 

ٖٓا٫ختعايإٓٗر َؿّٗٛ ٗ  ٌٸٌ ٞ قس  َععٍ ا٫عتكاز ايسٜين بتذصٸض  َعتكسٺ اػاٙٺ ن

هلصا ايططح ؾإٕ ْٝع إباسح  ٚٚؾكّا. ٝ٘ ٖصا إٓٗرتبٓٸ ضٳظٵٚٔايؿطط١ٜ ْػإ اٱسادات عٔ 

 :ٚإؿري٠ إٍ عٛاٌَ َٔ قبٌٝ ،«دصٚض ايسٜٔ»ٌ ايباسجٌ ايسٌٜٓ سٍٛ بٳَٔ قٹإططٚس١ 

يس٣  «َٖٛب١ ايطَع١ٜ»ٚ «س ايٓؿػ١َٝكايعٴ»ٚ «ايؿعٛض بايصْب»ٚ «اؾٌٗ»ٚ «اـٛف»

ٕٛاٱْػإ،   . ا٫ختعايٞإٓٗر  ٖصا َٔ ا٭ما٤ ؼت تٓسضز بٓش

٥ٗا اُأٚ عسّ اْتاْتُا٤ ايتعاضٜـ ٚايتؿػريات إدتًؿ١ يًسٜٔ ت ٗ إٕ ٖصا ايتؿتټ

ٗاّ أنجط َٓ٘ إٍ ايتٛقٝـ. ٚٗ ي٬تٸ ٖصا ا٭خري َٓٗرٷإٔ ٜٓب٧ عٔ  تعايٞا٫خإٍ إٓٗر 

ٕٸ أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ َتٻ َا ع٢ً  َٔ خ٬ٍ إسايتِٗ تؿػري ٚاٖط٠ٺ ،ُٕٗٛايٛاقع إ

ايتشٌٜٛ غري قابًٌ يًسؾاع، َٚٔ ا٫ختعاٍ  ، بٛقٛعِٗ ٗ ْٕٛعأخط٣ٚعٛاٌَ  ٚاٖط٠ٺ

َٳٕػأي١ ايتعطٜـ  َٔ اهاز سٌٛ ٚبس٫ّ  . ٖٛاشٵبازضٚا إٍ 

ٕ ايػا٥س ٗ نتاب١ سٳٜٵسٻّٝا بايٚتأغِّ، ٗ ٖصا اجملا٬ٍطٓاب أنجط يَٓٸا  ادتٓابّا 

ُٖٚا يـ  ع٢ً اػاٌٖ َعطٚؾٌ ٜٓتػبإ هلصا إٓٗر، غٓهتؿٞ بإيكا٤ ْٛط٠ٺ ،إكا٫ت

 .«ناضٍ َاضنؼ»ٚ «ؾٝٛضبار»

 

 ــــــ (Projectionism) طٞضكااإلاالدباٙ 

ٓتاز ٗ ا٭غاؽ سك١ًٝ ايبإٔ ايسٜٔ  «اٱغكاطٞ»اب ا٫ػاٙ ٜعتكس أقش

ٞٸ اٱ إ٫َٓا ٖٞ اٱي٘ ٚاٯهل١ عٌ إٔ سكٝك١ َسٻبؿطٟ، اي إسػاغ٘ ْٚػإ ايٛاغع١ أَاْ

ْػا١ْٝ اٱغ٣ٛ ْؿؼ ايصات ٌ ٫ ُجِّاؿكٝك١ اٱهل١ٝ هلصا ايططح ؾ ٚٚؾكّا. بايع١ُٛ

ٚتػاَت ٗ ٓات اؾػُا١ْٝ، ٚايتعٝټ ايؿدك١ٝسات َٔ ايتكٝټ تضؼطٻٗا اييت قؿاتٚ

ٌٸ َٛدٛزٺ ٘ٺؾ. يًتبذٌٝ ٚايتذًٌٝ ٢ قاضت َٛنعّاستٸعٔ اٱْػإ،  َػتك ؾبٝ٘  إبساع إي
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هل١ٝ يًشكٝك١ اٱ خًلٷٖٛ ٗ اؿكٝك١ ايٓب١ًٝ إتعاي١ٝ  كـ بايكؿات ايبؿط١َٜتٻ با٫ْػإ

 .اغِ اـايل ايصٟ أطًل عًٝٗا أٜهّا ،بٛاغط١ ايعكٌ ايبؿطٟ

َعطؾ١ »َٔ ايبشح عٔ أغطاض  ٫ بٴسٻأْ٘  ،ؼ ٖصا ا٫ػاَٙ٪غِّ ،«بارٜٛطؾ»ٞ ٜسٸع

٫ْععاٍ  ضأ٣ إٔ ايسٜٔ ع١َْ٬ ُّٝاٖٵٚٳ ٙ ايسٜٔ أَطّاسِّعٳبٹؾ. «َعطؾ١ اٱْػإ»ٗ  «اٱي٘

 ،شات٘اٱْػإ عٔ اغرتاب  ٜعينٚدٛز ايسٜٔ »ٜكٍٛ: سٝح عٔ شات٘،  ٘اْؿكايٚ اٱْػإ

نُا ٜصعٔ . (2)«َا ىًكْٛ٘ ٗ اي٬ٚعٞاؽ ؼت تأثري ٚتبع١ٝ ايٓؾُٔ خ٬ٍ ايسٜٔ ٜكع 

ْػإ إٍ اؾتكاض اٱ ايبؿطٟ ضادع١ْايسٜٔ ع١ًٓ ْؿ٤ٛ ٖصا إٔ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ب بارٜٛطؾ

وتاز إيٝٗا  َكٛي١ْٖٛ اٱي٘ »ٝكٍٛ: ؾٗ سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطز١ٜ.  ٞتعايإػٓس يً

ًسٜٔ، يتعطٜـ عطض  ساٍٚ داٖسّا «طبارٜؾٛ»ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ . (3)«اٱْػإ ٗ سٝات٘

ؾٗا اييت تعطِّاؾٛاٖط ٚايصٚات َا١ٖٝ ٞ بايه٬ّ عٔ كاّ ايعًُإٗ انتؿ٢ أْ٘  إ٫ٓ

ايسٜٔ ـ » :ايتعطٜـ ايتايٞ سٍٛ ايسٜٔ «َو نٜٛري»ْكٌ عٓ٘ سٝح ، «اٱي٘»ا٭زٜإ باغِ 

ٌٸ  . (4)«ك٘ بصاتٖ٘ٛ تعًٗ :أقضٸ أٚ بتعبرٕي ،بٓؿػ٘ل اٱْػإ ٗ إػٝش١ٝ ـ ٖٛ تعًٗ ع٢ً ا٭ق

 «زٚضناِٜ»ْٛط١ٜ نبري  ؿب٘ إٍ سٛسطبار سٍٛ ايسٜٔ تٜيؿٛ غكاط١ٝاٱإٕ ايط١ٜ٩ 

 قس أؾاض «طبارٜؾٛ»ٌ ٗ إٔ بٌ ايط٩ٜتٌ ٜتُجٻا٭زٜإ ايبسا١ٝ٥، َع اخت٬ف  أقٍٛسٍٛ 

ٍ ايعٛاٌَ تٓاٚؾكس  «زٚضناِٜ»أَا ي٬عتكاز ايسٜين ٗ اٱْػإ،  ز١ٜإٍ اؾصٚض ايؿط

 زع٣ٖٛٞ ٚٗٛض  غكاطٞاٱ يًُٓٗراْت ايٓتٝذ١ ايطبٝع١ٝ ؾه ،يٛٗٛضٙا٫دتُاع١ٝ 

َٔ  مّٛازع٣ٛ ْٝتؿ٘ ٗ اؿكٝك١ ٚعًٝ٘ تهٕٛ . «ؾطٜسضٜو ْٝتؿ٘»ٌ بٳَٔ قٹ «َٛت اٱي٘»

 َٔ اٯٕ ؾكاعسّا ٱْػإ اؾسٜسايكان١ٝ بإٔ ع٢ً ا ،طبارٜؾ٣ٛ سعٛي ايهُين ايتأٜٝس

ِٸ اختٝاض٘، بٓؿػ٘ يٓؿػ ايتؿهري  سٝات٘.ٚأغًٛب ططٜل  َٚٔ ث

 نُٔ إكاضبات١ٝ اْايٓؿػ «ْٜٛؼ» إزضاز َكاضب١ هلصا ايططح ٜٓبػٞ أٜهّا ٚٚؾكّا

 ايس١ٜٝٓ ٖٛ أَطٷ إعتكساتؾُٝع ٚايٛاقعٞ إٔ إطدع اؿكٝكٞ عتكازٙ ب; ٫غكاط١ٝاٱ

هل١ٝ ايكٛض٠ اٱغكاٙ ع٢ً تًو إ إ٫ٓ َا ٖٛإاٚضا٤ عامل ٞ، ٚاٱي٘ إٛدٛز ٗ اْْؿػ

 .(5)ٗ ْؿٛغٓاإتٛادس٠ 

 ــــــ (Opium Theoryايدٜٔ )١ٝ أفْٝٛ َكازب١

ٕٸ   ٚٚٝؿتٗا  ١ٜسٜٛيٛدٝعٔ أ عباض٠ْايسٜٔ تط٣ َكاضب١ أؾ١ْٝٛٝ ايسٜٔ أٚ ؽسٜطٜت٘ أ
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. ايهعٝؿ١ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ  ع٢ًايصٟ ّاضؽ ٚايكُع تربٜط ايًِٛ ا٭غاغ١ٝ ٖٞ 

ايصٟ وٍٛ زٕٚ اظزٜاز ايكسضات ( Social Opium) ا٫دتُاعٞا٭ؾٕٝٛ ٖٛ شاى ايسٜٔ ؾ

 َٔ خ٬ٍ ،ٗاؽؿٝؿٜٚعٌُ ع٢ً  ،ٗ اجملتُع احملط١َُٚذُٛعات ايعسٚا١ْٝ يًٚ ايجٛض١ٜ

ايؿطا٥ض ٗ غٝاب ايتٛاقٌ إؿرتى بٌ  ،ا٫دتُاعٞ ا٫ْػذأَّ  قٛض٠ٺاقطٓاع 

ِٸ إنؿا٤ إؿطٚع١ٝ ع٢ً ٚ ،إدتًؿ١ يًؿعبطبكات ٚاي  . ايٓٛاّ اؿانَِٔ ث

 ٌّ َٳ «ناضٍ َاضنؼ» :َٔ ضؾض ن إٔ  «ؾطزضٜو إلًع» غان٘ ؾهطّا ٔٵٚ

ٌّ ٚاعتباضٷ ٜهٕٛ يًسٜٔ ٚإعتكس ايسٜين أقاي١ْ  أؾهاض ريتأثشيو يٛقٛعُٗا ؼت ٚ; َػتك

 ٚاٖط٠ّ ٚاعترباٙ ،ا٫دتُاع١ٝايطبك١ٝ  طٚاب٘ايط ُطنُٔ ُأطا ايسٜٔ ؾػٻسٝح ، «طبارٜؾٛ»

ٌّ .(6)َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝتبع١ٝ غطش١ٝ ٚ عٔ تكسِٜ  َُٓٗا ْؿػ٘ َٓأ٣ٶ نُا ضأ٣ ن

ٝٸ يصا .تعطٜـ يًسٜٔ ٚاـسف ٗ  ،ت٘ععَا ٗ تأيٝؿاتُٗا إدتًؿ١ ع٢ً ايٌٓٝ َٔ ؾأْ

ُٸ  : ايتايٞنتعطٜـ يًسٜٔ ؾُٝهٔ سكطٙ ٗ  َا ْكٌ عُٓٗا أسٝاّْاَا أ. ٚٝت٘أٖ

بعس أٚ ْػإ اٱ ٘ ٜهتؿؿايصٟ مل ْػاْٞٚايؿعٛض اٱايسٜٔ ٖٛ ايٛعٞ ايصاتٞ »

( يًصات اٱْػا١ْٝ; Fantastic Realization) «ل اـٝايٞايتشٗك». ايسٜٔ ٖٛ أْ٘ قس اؾتكسٙ

ٕٸ ايصات اٱْػا١ْٝ يٝؼ ٝٸٚ .«سكٝك١ٝ ٚاقع١ْٝ هلا ٭ ّا َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتعطٜـ خًؿ١ٝ ٜٛٗط دً

ٓكٛي١ عٔ َاضنؼ ٗ إكٛي١ إؿٗٛض٠ إ نُا أْٓا ًْشٜ. ايٓػل ا٫ختعايٞ يؿٜٛطبار

ٚاييت ٜكعب ايتعاطٞ َعٗا ع٢ً أغاؽ أْٗا تعطٜـ يًسٜٔ،  ،«ايسٜٔ أؾٕٝٛ ايؿعٛب»

 Opium ofسان١ُٝ إٓٗر ايٛٚٝؿٞ. ؾُاضنؼ عٓس تعطٜؿ٘ ايسٜٔ بأؾٕٝٛ ايؿعٛب )

people) ؿاٚ بػطض اؿايطبك١ اؿان١ُ ٌ بٳ٫غتدساَ٘ َٔ قٹ نإ ٗ ايٛاقع ْاٚطّا

ٚٸ سٻ٘ عٴايػا٥س. ٚعًٝع٢ً ايٛنع  ، سٝح شٖب إٍ ايتٓكٝب ختعايّٝاايٞ يًسٜٔ تؿػريٙ ا٭

ٟٸّا ايططف عٔ تٛادس عٓ٘، غانٸ عٔ ايسٜٔ ٚايعٛاٌَ اـاضد١ ا٭دٓب١ٝ ايٛٛاٖطٗ   أ

ٌٕ ٛٸايتعسټأؾهاٍ َٔ  ؾه  ٗا٭زٜإ ايعا١ٕٝ إدتًؿ١ ٚػاضباع ٗ تعايِٝ ز ٚايتٓ

ِٸ تبٓٸ، ٚٗا١ ايتاضى١ٝ ٚتجبٝتٜزعِ ؾهط٠ إازٸؿّا شيو ٗ َٚٓٛ ايتاضى١ٝ، ٞ ْٛط١ٜ َٔ ث

 ايكطاع ايطبكٞ. 

ٛټٞ تبٓٸع٢ً ٗ ا٭غاؽ اييت قاَت ـ ٚإٕ ايتعطٜؿات ا٭ؾ١ْٝٛٝ يًسٜٔ   ض خامٸتك

 عاتايتطًٗٚنُٔ  ;ايكطٕ ايجأَ عؿطَٔ  تاضى١ٝ َعٝٸ١ٓ عٔ ايسٜٔ طإػٝش١ٝص ٗ ؾرت٠ٺ
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تاضى١ٝ اي اؿكباتايسٜين ٗ ز٠ ي٬عتكاز سٸإتعكازٜل إتؿػري عٔ  ١ ـ يعادع٠ْا٭ٚضٚبٝ

ط ع٢ً َجٌ ٖصٙ اـكٛقٝات إؿاض إيٝٗا ٗ ٖصا اييت ٫ تتٛٓؾ ،اجملتُعات إدتًؿ١ٚ

 .(7)إٓٗر

 

 ــــــ (Functionalismاملٓٗر ايٛظٝفٞ )

 ،(8)(Utilitarianism) «ٓؿعا١ْٝاي»ٜٓبػٞ ايبشح عٔ دصٚضٙ ٗ  ايٛٚٝؿ١ٝ ٖٞ َٓٗرٷ 

َٕإٔ  «اغٌض» سٝح ٜط٣  ،م.ّ.(275)«بريٖٛ»ٌ ٗ ؾهان١ٝ ٜتُجٸ ا٭خريهلصا  ايٓٛطٟس ٗٵا

َٚع ا٭خص بكٛي٘ . «ا٭خ٬م»ٚ «إٓطل»إٍ  «اؿٛاؽ»ٚاد١ٗ ايتؿهٝو َٔ  أغط٣ايصٟ 

ٌٕ ع٢ً عٔ اغتشاي١  ٌٕتطدٝض ؾع ايرباٌٖ ايعك١ًٝ ٚايتكِٝٝ ا٭خ٬قٞ َٔ خ٬ٍ آخط  ؾع

ٗ نؿـ ضباى َٓشكطّا ٖصا اٱَٔ ٚاـطٚز  ع٢ً ايرتدٝضايٛسٝس  غٝهٕٛ ايسيٌٝ

 . (9)(Practice) «ايعٌُ»ب١ ع٢ً ايؿعٌ ٗ َكاّ ( إرتتUtilitiesِّ) «ايؿٛا٥س»

ٖٓا إٓػذ١ُ َع تؿػريات إت١ُ٥٬ ٚتعترب ايٛٚٝؿ١ٝ َٔ إساضؽ  عًِ ا٫دتُاع، 

ح ّهٓٓا سٝايٓٛطٟ،  ٚإٓٗرإسضغ١  ادتُاع١ٝ تتذاٚظ سسٚز دعًٗا َٔ ٚد١ٗ ْٕٛط

ٚقس غاِٖ زاؾعإ  ايٓٛطٜات ا٫دتُاع١ٝ.اقتؿا٤ آثاضٖا ٗ اـًؿٝات ايٓٛط١ٜ ٭غًب 

 ،١ٝيسٜٓاايسضاغات ب َا ىتلٸ ٗ تؿهٌٝ ْطام إٓٗر ايٛٚٝؿٞ ٚتٛغٝع٘ ٗ ٕاكتًؿ

 ُٖٚا:

 بإٓٗر ايٛٚٝؿٞ.ـ ايع٬ق١ ايٓٛط١ٜ يًباسح عٔ ايسٜٔ 1

، ايسٜٔ عٔغ١ًٗ  أغ١ً٦ٺ١ ٗ اختٝاض ـ تطدٝض أٌٖ ا٫ختكام ٚضغبتِٗ ايٛاع2ٝ

َٔ خ٬ٍ ٖصا إٓٗر.داب١ عٓٗا ٚاييت قس متٸ ططسٗا ٚاٱ

يباسح عٔ إٍ اَعٓاٙ بايٓػب١ دٖٛط ايسٜٔ ٚك١ َػأي١ َعطؾ١ ايتعكٝسات إتعًٓإٕ 

عٔ  ؾافٺ صيت ٗ ٖصا اجملاٍ يًٛؿط ظٛابٺَس٣ آط٬ع٘ ع٢ً إػاعٞ اييت بٴٚايسٜٔ، 

 َٓؿصٷب، بٌ ٖٛ ػٵْٛطّٜا ؾشٳ ٜكهٞ بهٕٛ إٓٗر ايٛٚٝؿٞ يٝؼ خٝاضّا، ايسٜٔ «١َاٖٝ»

طاض ايٓٛطٟ هلصا إٓٗر ٚنُٔ اٱ. ايبشح٬ْكطاف عٔ غًٛى ايططم ايكعب١ ٗ ٖصا ي

َٔ  ،نصا أغباب٘ٚ ،أغ١ً٦ سٍٛ ايٛٚا٥ـ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًسٜٔطست قس ُط

ٚٸٍ تططٸم أتباع إٓٗر ايٛٚٝؿٞ ؾؿٞ دٛابِٗ عٔ ايػ٪اٍ ا٭ .ؼكٌٝ أدٛب١ عٓٗاٜػط ا٭
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ب١ عٔ ايسٜٔ ٚع٬قت٘ باجملا٫ت ا٫دتُاعٝٸ١ ا٭خط٣. ٚٗ دٛابِٗ يًبشح عٔ اٯثاض إرتتِّ

َٳٚٵأبسٳايجاْٞ  ايتػا٩ٍعٔ  ز عٔ ٛٵايعٳاييت ٖٞ َجاب١  ،ايعًٌ ايػا١ٝ٥ًِٗ إٍ ايبشح عٔ ٝٵا 

عٔ َٓؿأ ايسٜٔ ٚعًً٘  ايبشح ٍسٳبٳ ،١١ٝ ايسٜٓٝٛٚٝؿايإٍ  «ايطدٛع ايعهػٞ»بس٤ أٚ 

 . إٛدس٠

ٌّعٳٜٴ  ايصٜٔ ،ؿٌٝٝايْٛٚاغ١ َٔ عًُا٤ ا٭ «َايٝٓٛؾػهٞ»ٚ «بطإٚ» :َٔ سٸ ن

٫ مٔ »: «ضازنًٝـ بطإٚ». ٜكٍٛ ٚأقٛي٘ عٔ دصٚض ايسٜٔعاضنٛا ايبشح ٚايتٓكٝب 

ُٸ أٟ  ،ا٫دتُاع١ٝ ٘ٚٚا٥ؿْٛطْا ؾك٘ ع٢ً  ٜٓكبٸ إِاايسٜٔ، ايبشح عٔ َٓاؾ٤٢ ٓا ٜٗ

ٚٵض َعطؾ١ْٓا ْطٜس إ ّهٓٓا ٚ. (10)«ٚاحملاؾ١ٛ عًٝ٘ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ تؿهٌٝايسٜٔ ٗ  زٳ

ٗ نتابات بعض ايباسجٌ ايتكًٝسٌٜ ٗ فاٍ ٘ ا ايتٛدټٖصٕجٌ إكسام ايٛانض ضقس 

ٛټعٳعٵبؿطٟ ٜٴ ٞ ايكانٞ بإٔ ايسٜٔ ٖٛ ْتازٷؾايتًٓكايسٜٔ.  ْ٘ إٍ استٝادات ٣ ٗ ته

 :َٔ قبٌٝ ،طٜٔ تكًٝسٌٜؿٚهَل تعًَٖعطٚف ٜ ٖٛ َٓٗرٷُاع١ٝ ٚايؿطز١ٜ ا٫دتْػإ اٱ

ا٫ػاٙ، ايٛدٛٙ ايباضظ٠ هلصا باعتباضِٖ  ،«ؾطٜٚس»ٚ «زٚضناِٜ»ٚ «َاضنؼ»ٚ «طبارٜؾٛ»

. إٛدس٠ ٘نؿـ عًًٗ ايػعٞ َٔ  بس٫ّ ،آثطٚا ايبشح عٔ عًٌ ايسٜٔ ايػا١ٝ٥سٝح 

ٚبسٕٚ  .ت إٓٗر ايٛٚٝؿٞ ٗ زضاغتٗا يًسٜٔتبٓٻأخط٣ قس  ٚعًٝ٘ َٔ ايطبٝعٞ تٛادس ؾ١٦ٺ

طت ايه٤ٛ ع٢ً قشاّ ْؿػٗا ٗ خٛض غُاض ايبشح عٔ َٓؿأ ايسٜٔ ٚغاٜت٘ قس غًٖإ

 «َانؼ ؾٝرب» :َٔ ٚٚا٥ؿ٘ ا٫دتُاع١ٝ. َٚٔ ١ًْ ٖ٪٤٫ ّهٓٓا إزضاز نٌٛ

ُٸ: «ؾٝرب»ٜكٍٛ ، سٝح «تايهٛت باضغْٛع»ٚ ايسٜٔ،  َعطؾ١ دٖٛطبايٓػب١ إيٝٓا  ّايٝؼ َٗ

ِٸ . نُا (11)َٔ ايػًٛى ا٫دتُاعٞ َعٝٸٔ ْٕٛعب١ ع٢ً إرتتِّثاض اٯعٓسْا ٖٛ زضاغ١  إٗ

ـٷ اثايج١ هل طا٥ؿ١ٺهاز إّهٓٓا  ل ٜتعًَٖا  ٗ كتًـ ُاَّا عٔ ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ َٛق

ٜصعٕٓٛ بايٛٚا٥ـ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َع أِْٗ  ;٦٘بايبشح عٔ أغاؽ ايسٜٔ َٚٓؿ

ُٸٜٚ٪ٚن ،يًسٜٔ  . (12)احملاؾ١ٛ ع٢ً ايسٜٔٗ تٗا ٝسٕٚ ع٢ً أٖ

ٛټ شات٘ ػاٚظ َكاضب١  ٌ ٗ سسٸّجِّبٌ ايكا٥ًٌ بإٓٗر ايٛٚٝؿٞ يًسٜٔ إٓؿأ ع إٕ تٓ

 ٫٘ أْقطاض بايٛٚٝؿ١ٝ ؿسٚز إٓٗر ٚإسضغ١ ٗ عًِ ا٫دتُاع ايسٜين. يص ٜتعٌ عًٝٓا اٱ

يتُٝٝع ا٫ػاٖات  ؾاخكّا ٬َنّا ايتعطٜـ ٚايتؿػري ايٛٚٝؿٞ يًسٜٔ عسٸّهٔ 

 فاٍ ايسضاغات ايس١ٜٝٓ. نُٔإدتًؿ١ 
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 ــــــ ايتعسٜفات ايٛظٝف١ٝ يًدٜٔ

ٞٸ «ضابطتػٕٛ مسٝحٚيٝاّ »  إٍ َٓٗذ٘ ايٛٚٝؿٞ ٗ فاٍ ايسٜٔ  اْتكٌ إْاغ

ٚبايتشسٜس ع٢ً ٜس  ،عًُا٤ اٱْاغ١ ايؿطْػٌٝ ضا٤آ عربفاٍ عًِ ا٫دتُاع ايسٜين 

. ؾهإ َٔ ايسٜٔ ١تٝاضّا ؾاع٬ّ ٗ فاٍ زضاغٗ ا٭خري ٌ ؾٖهح سٝ ،«زٚضناِٜ»

، بٌ ٗايتهطِٜ ا٭ضٚاح ٚخ٬ق عسٸ ايسٜٔ ٚغ١ًّٜٝٓبػٞ يٓا ٫ »: بٝاْ٘ عٔ ايسٜٔ قٛي٘

 ّادع٤ناْت . ؾا٭زٜإ ايكس١ّ ت٘ٚضؾاٖٝيًشؿاٚ ع٢ً اجملتُع  ططٜك١ّ هب إٔ ٜهٕٛ

ّٸ  . (13)«اٱي٘ ٚاٱْػإ نتٛأ٢ٌَ َع يًُذتُع اييت ناْت تتعاط َٔ ايٓٛاّ ايعا

ٛٸ ،٘ قس ضأ٣ؾُع أْ «ٚغػت نْٛتأ»أَا  ض َٔ خ٬ٍ َكاضبت٘ سٍٛ َطاسٌ تط

٘ أْٸ إ٫ٓ .َطس١ً ايطؿٛي١ اٱْػا١ْٝ كإٜتعًٓايسٜين  ٔ ٚا٫عتكازإٔ ايتسٜټ ،إعطؾ١ ايج٬خ

ٚٵضب أٜهّانإ ٜصعٔ   إنؿا٤»ٚ «ٟٛاؾُعايٛؾام » ؼكٝلا٫دتُاع١ٝ ٗ ا٥ـ ايسٜٔ ٚٚ سٳ

ٖصا اـٮ ٗ إطس١ً ايٛنعٝٸ١ اييت ٤ ٌَ٭دٌ ٚ .يتُٓٛٝات ا٫دتُاع١ٝع٢ً ا «إؿطٚع١ٝ

ٕٔ ابتهاضبازض إٍ  اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝاْػشاب ايسٜٔ َٔ ٚانبت  ٜهٕٛ دسٜس  زٜ

ًسٜٔ ٗ ٚغ٘ ي ١ايٛٚٝؿٝ َٔ ضٚاز َكاضب١طغِ ايع٢ً ؾ .أْبٝا٩ٙ ١ًٓٚ يٛا٥٘ ِٖ ايعًُا٤

 ٚقاضت تكًٝسّا ،ْكٗا ٚعُكٗاٚٵضٳ تٵٗا َذ٦ٝ٘ قس ضَأأْ قبٌ زٚضناِٜ، إ٫ٓطٜٔ إؿٚه

َٸ  . ّاعا

 ؽُٝٝع اٱْػإ بٌ إكسٻ يكس نؿـ زٚضناِٜ عٔ دصٚض ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ

(Sacredٚغري إكسٻ )( ؽUnsacred ٗأٚ ايعط )ْٞٚايعًُا (Profane  ـSecular،) ٚ ضأ٣

ٕٸ  ِٸ .«ايتكٜٛب ا٫دتُاعٞ» ع٢ً ٜبتيناؾرتاض قسغ١ٝ بعض ا٭َٛض أ َّا ٗ سٴُقٜصٖب  ث

 قٛض٠ّايسٜٔ  َعتربّا ،طٟ إٓٗر ا٫ختعايَٞجً٘ َجٌ َؿٚه، ايسٜٔ أقٌعٔ  ؼكٝك٘

ؾإٕ ٚد١ٗ ْٛطٙ ب ػٵ. ٚسٳَا فتُٕعأؾطاز كٍٛ بٗا يت ٜاي١ ايكسغٝٸٚضَع١ٜ يٓؿؼ َجاي١ٝ 

ؽ ٖٛ عٌ اجملتُع إتكسِّ ، بٌّاٝعادتُا ٫ ْتادّاٚ ،قطؾ١ ْاع١ٝٚاٖط٠ سٸ عٳ٫ ٜٴايسٜٔ 

 ايٛاقع َٛضزّا يًعباز٠. 

سكٝكت٘ ايٛاسس٠ تعطٜـ ايسٜٔ ع٢ً أغاؽ ٝ٘ ٗ عٵغٳَهاؾّا إٍ  ،زٚضناِٜعُس 

ا٫دتُاع١ٝ، يٛٚا٥ـ ايسٜٔ  ٘ ٚؾكّاتعطٜؿإٍ اغتشهاّ  ،ز٠ٝات٘ إتعسٸٚا٭ق١ًٝ ٚػًٚ

ٚٗ . «؟ايسٜٔ ِٳيٹ» أٜهّاعاجل قس  «؟ايسٜٔ ٖٛ َا»َع٢ٓ أْ٘ إناؾ١ إٍ َعاؾت٘ يـ 
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َكاضبت٘  داع٬ّيًسٜٔ،  (15)«هٞػٴايٓټ»ٚ (14)«ايطَعٟ»اؾاْب س ع٢ً قاٚيت٘ ٖصٙ قس أٖن

 ًسٜٔ. ي «١ٝاْايؿطز»ٚ «إعطؾ١ٝ»ٗ َكابٌ ا٫ػاٖات تكع  «ايٛٚٝؿ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ»

ُټنُا  رتات ايؿه١ٝ ٗ ػٴعات ايؿعا٥ط١ٜ ٚايطكٛؽ ايٓټٜعتكس زٚضناِٜ إٔ ايتذ

ِٗ اْػذاَِٗ ٚتهآََا َٔ ؾأْٗا تععٜع  فتُٕعؾ١ٝ ٭ؾطاز طٵايٓؿاطات ايعٴايؿاق١ً بٌ 

اؿان١ُ ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايطبٝع١ ايٓؿع١ٝ بػبب  ;تٓاظيّٝا أخص َٓش٢ٶقس ايصٟ ا٫دتُاعٞ 

ٚسؿٜ  ،َا ٜطتب٘ بتٛؾري ا٫ْهباٙ ٗ ،عٔ غا٥ط ٚٚا٥ـ ايسٜٔ ؾه٬ّ، ا٭عُاٍ

هلصا . (16)ٚإهاز اٱسػاؽ بايػعاز٠ بٌ إ٪ٌَْٓٚؿطٙ،  اعاتايرتاخ ا٫دتُاعٞ يًذُ

ايسٜٔ » :(17)ًٜٞ نُا «ايكٛض ايبسا١ٝ٥ يًشٝا٠ ايس١ٜٝٓ»ف زٚضناِٜ ايسٜٔ ٗ نتاب عطٻ

ّٷ  احملاٜس٠ ٚإكسٸغ١ـ ا٭َٛض ١ غإكسٸإتعًٓك١ با٭َٛض ٚا٭عُاٍ إعتكسات َٔ س َٛسٸ ْٛا

 ،أخ٬قٞ ٚاسس باغِ ايهٓٝػ١ ست ٗ فتُٕعتٛسٻ ٖٚٛ ا٫عتكازات ٚا٭ؾعاٍ اييت ـ،

ِٸ تبعٗا ٚ أْ٘ ٫ ّهٓٓا إؿٗٛض يسٚضناِٜ ٚا٬ٕسٜ ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ  .«إٛايَٕٛٔ ث

إش ساٍٚ زٚضناِٜ َٔ خ٬ٍ ٖصا  ;ايٛٚٝؿ١ٝ ع٢ً أثٕط ٕكاضبت٘ ايعجٛض ؾٝ٘ َباؾط٠ّ

ُٸٕٚ اأغاغُٖٝا َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ  ،يًسٜٔداْبٌ ايتعطٜـ إبطاظ  ٚٸإ: َٗ َٔ قكسٙ : ٫ّأ

 ;سصف اؾرتاٙ إاٚضا١ٝ٥ ٗ ايسٜٔ ٗ ايتعطٜـ «غ١ا٭َٛض إكسٸ»بكٝس  تٝإاٱخ٬ٍ 

ٚدٛز  ؾطنَ٘ٔ خ٬ٍ  ،«دازٚ»ُا ايػشط غٝٻ٫ٚ  ،ُٝٝع ايسٜٔ عٔ َا ٜؿابٗ٘: ثاّْٝاٚ

زٚضناِٜ عٔ  َكاضب١ايبشح ٗ ٔ عًٝٓا قكط ٚعًٝ٘ ٫ ٜتعٝٻ .يًسٜٔأخ٬قٞ  فتُٕع

خاقٸ١ ٚٗ ؾش٣ٛ آضا٥٘،  عًٝٓا ايتشكٝل أٜهّاب، بٌ ػٵايكبػ١ ايٛٚٝؿ١ٝ ٗ ايتعطٜـ ؾشٳ

ا٫ْػذاّ ؼكٝل عا٬َّ أغاغّٝا ٗ اييت ٜعسٸٖا  «ايس١ٜٝٓ ايؿعا٥ط» س ع٢ًاييت ت٪ٚن

 ا٫دتُاعٞ. 

يًٛؿط طٜٔ ايصٜٔ ٜػعٕٛ َٓٗر إؿٚهزٚضناِٜ ٗ تعطٜؿ٘ ايػابل غًو يكس  

عٓاقط ايعٓكط أٚ ايايهؿـ عٔ َٔ خ٬ٍ  ; ٚشيوابٌ يًٓكضغري قبتعطٜـ ؾاٌَ 

زٚضناِٜ ٕا ٜعتكسٙ  ٚؾكّاٚ. (18)َا دتًؿ١ يٛاٖط٠ٺإكازٜل إؿرتن١ ٗ إغاغ١ٝ ا٭

ايٛؿط ز ٕا١ٖٝ ايسٜٔ، ٚايصٟ ّهٔ ا٭َط ايكسغٞ ٖٛ ايعٓكط ا٭غاغٞ احملسِّٜهٕٛ 

 أقاّيصا . عكطْا اؿانط٢ ستٸٚ، ُذتُعات ايبسا١ٝ٥يًٗ ْٝع ايكٛض ايس١ٜٝٓ ب٘ 

ايتُٝٝع ٕا أٚضزٙ ؾإٕ  طبكّا. ٚٗ ايٛاقع ٖصا إؿَّٗٛا وهٝ٘ ع٢ً  َعتُسّاًسٜٔ يتعطٜؿ٘ 
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ّا ؾاخكّا َعٝاضسٸ عٳٜٴ ًتعايِٝ ايس١ٜٝٓبعٓٛاْٗا دٖٛطّا ي «ؾ١ٝطٵايعٴٚ ١غإكسٸا٭َٛض »بٌ 

اييت ؽتلٸ ؾك٘  «ضا١ٝ٥ايطبٝع١ٝ ٚإاٚ»بٌ ا٭َٛض ايؿاضم إٍ إشا َا قٝؼ  ٚؾا٬َّ

عٓكط ٖصا ايزٚضناِٜ ٗ ايٛقٍٛ إٍ  قاٚي١َٚع شيو ؾإٕ  بتكايٝس ا٭زٜإ اٱهل١ٝ.

 ،طَٜٔؿٚهٌ بٳايٓكض َٔ قٹيًٓكس ٚ ّاؿاٌَ ٗ تعطٜـ ايسٜٔ قس ٚقعت َٛضزٚايٖٛطٟ اؾ

، ٜٓطبل عًٝٗا عٓٛإ ايسَٜٔكازٜل ا َقسٸ سٝح ;«بطٜتؿاضز عإٜؿاْ»ٚ «٣دٞ نٛز»نـ 

 . «ؽإكسٸ»َؿّٗٛ عٔ  ْٗا أدٓب١َْٝع أ

ع٢ً  بٓا٤ٶ ،إصٖب١ٝ يٲْػإ تكٓٝـ إُاضغاتإٕ »قا٬ّ٥:  «٣نٛز»ٜكطٸح 

ٛٸض  ٞٵ:َٔ تكػِٝ ايعامل إٍ فاَي١ ٚقشٸ أنجط زٓق١ّيٝؼ  ،ايعإٞ يٮَط ايكسغٞ ايتك

 .(19)«طؾه٘ زٚضناِٜ ْؿػٜ٘ايصٟ ا٭َط  ،َٚا ٚضا٤ ايطبٝع١ ;ايطبٝع١

ؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً اٱًدطٚز َٔ نُٔ قاٚيت٘ ي ،ؾكس شٖب «غبريٚا»أَا 

ّٕ ،زٚضناِٜمشٛي١ٝ تعطٜـ  ٛټػٳَع إٍ ايبشح عٔ َؿٗٛ  ٖٚٛ ،ضٙ أنجط مشٛي١ّٝب تك

ف ايسٜٔ بأْ٘ عباض٠ عٔ طٻ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ عٳ«إْػا١ْٝايؿٛم ايجكاؾ١ٝ ْٓٛات ايهٝ»

ف . ٜٚعطِّ(20)«إْػا١ْٝايؿٛم  جكاؾ١ٝاي ايهْٝٓٛاتايتؿاعٌ ايجكاٗ َع  ٜؿٌُ نٝإ»

 ّهٔ( بايك٣ٛ ا٭نرب ٚا٭ق٣ٛ اييت Superman Being) «ْػا١ْٝإ ايؿٛم ايهْٝٓٛات»

 «غبريٚا» قاٚي١ؾإٕ  «ٖاًَٝتٕٛ»ب ػٵ. ٚسٳٜٸ١ ا٫ْػإ ٚؾطٸٜت٘خريٗ  تهٕٛ ؾاع١ًّإٔ 

َع١ٝ َؿه١ً اؾابعس  ٌٸؼمل  «بؿط١ٜؿٛم ـ ايْات ايجكاؾ١ٝ ٓٛايهٝ» إؿؿٛع١ َؿّٗٛ

ٍٕإٗ  ط٘ أٜهّاعٔ تٛضٸ ; ؾه٬ّٗ تعطٜـ ايسٜٔ ٖٚٛ اـسف ٗ َاْع١ٝ  ،دسٜس ؾها

 . (21)ايتعطٜـ

 ايصٟ ٜهتٓـ ايككٛضطؾع أخط٣ ي إٍ قاٚي١ٺبازض ٜ «ضابطتػٕٛ»ٖٚصا َا دعٌ 

ؾٛم »( Sacrednessٚ) «ايكسغ١ٝ»( Supernaturalٚ) «ٚضا٤ ايطبٝع١ َا» :َٔ قبٌَٝؿاِٖٝ 

ٌ ايسٌٜٓٝ ٗ تعطٜؿِٗ ايباسجغبك٘ َٔ  ٔٵَٳٚاييت اغتعًُٗا  ،(Superman) «بؿطٟ

ّٕٚشيو َٔ خ٬ٍ ، ٕا١ٖٝ ايسٜٔ عٝح يًؿِٗ،  أنجط اغتػاغ١ قاٜس ا٫غتعا١ْ َؿٗٛ

ٌٸٝٳٚقٹثكاؾ١ٝ  ٜهٕٛ ي٘ قبػ١ْ ؾٛقع اختٝاضٙ ع٢ً  ،أٚغع ع بؿُٛي١ٝٺبايطبع ٜتُتٸ، ١ُٝٚ أق

تطًل »ًٜٞ:  ٚنإ تعطٜؿ٘ يًسٜٔ نُا ،(Empiricalـ  Super) «ايتذطب١ ٚضا٤َا »َؿّٗٛ 

ُٻاييت  ٚإٛاٖط إعتكساتَٔ  فُٛع١ٺ ع٢ًايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ  ايتُٝٝع بٌ ا٭َط  ٔتته
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ٌٸ تهٕٛ. ٖٚٓا ١إتعايٝ ١تذطٜيب أٚ ايٛاقعَٝا ٚضا٤ ايٚايتذطٜيب   ا٭َٛض ايتذطٜب١ٝ أق

ُٸ  . «تذطٜب١ٝغري ائَ ا٭َٛض  ١ّٝأٖ

ٌٷايسٜين  ايتؿاعٌإٕ »: ا٬ّ٥ق «بطتػٕٛاض»ٜهٝـ ٚ قطاض اٱٜٓؿأ َٔ خ٬ٍ  ٖٛ ؾع

ّٕٚ. (22)«تذطٜيباي َٚا ٚضا٤بٌ ا٭َط ايتذطٜيب  ُاٜٕعبٛدٛز  أقطب إٍ َا  َٔ خ٬ٍ َؿٗٛ

 .(23)«ػاٚظ ايتذطب١ اي١َٝٛٝ»إٔ دٖٛط ايسٜٔ ٖٛ:  «ٟإز»ضأ٣  «بطتػٕٛاض» شٖب إيٝ٘

عطٜـ ايسٜٔ، َٚػاعِٝٗ إتعاقب١ إٍ سٍٛ تايجٌٜٓٛ عح َكاضبات ْا سٳعٳبٵيكس َأ 

طٜٔ ٌ إؿٚهبٳعٔ َتابع١ ايتعاضٜـ إططٚس١ َٔ قٹ ،تكشٝض قطا٤ات أغ٬ؾِٗ ٚتهًُٝٗا

ٚٔ .إٓتٌُ إٍ إٓٗر ايٛٚٝؿٞ ٕٵ ،«باضغْٛع»بٓٛط١ٜ  عجٓا بس٤ّا زٵؾًٓعا  ـ ٚؾكّانإ  ٚإ

ُٻ٬ّٜط٣ ايسٜٔ ـ  ٌٝاْيًتكًٝس ايػا٥س ٗ أٚغاٙ ايٛنع باـطاؾات ٚاؾٌٗ،  ق

ُٸَٚ ٚٵضبطٸ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ١ٝ; يهٓٸ٘ ٜٴكٹؿٝا٠ اٱْػاْايطدعٝٸ١ ٚبسا١ٝ٥ اعٓاقط ي ّٓاته ٙ سٳ

 ع٢ًيجكاؾ١ ـ َا ؾٝٗا ايسٜٔ ـ نُا أْ٘ ٜكٍٛ ب١ُٓٝٗ ا ،ط ٗ ايٓٛاّ ايعاّ يٮؾعاٍإ٪ثِّ

تِٓٛٝ ا٭زٚاض، ٚ ٚتكسِٜ إعاٜري،، «ِٝٳايكٹ» خًل ّهْٓ٘ٛاّ ايؿعٌ، ٜٚعتكس بإٔ ايسٜٔ 

 .(24)ٚاهلسا١ٜ ايعا١َ يٮ١ُْٛ ا٫دتُاع١ٝ، ٚتكِٜٛ ايؿدك١ٝ ٚايػًٛى 

عٔ  ؾه٬ّ ،لس أْ٘ (25)سٙ ايٛٚا٥ؿٞعٵْٓٛط إٍ تعطٜـ ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ بٴ سُٝٓا

ٚإػاعس٠ ٗ ايت١ُٝٓ ، ؼكٝل ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ :َٔ قبٌٝ ،ٚٚا٥ؿ٘ ا٫دتُاع١ٝ

ٚؼكٝل ايِٓٛ ا٭خ٬قٞ، ٚتجبٝت ا٫دتُاع١ٝ،  ٚإعاٜريِ ٝٳ، ٚايتعطٜـ بـايكٹا٫دتُاع١ٝ

يًتُٓٛٝات  إؿطٚع١ٝايعٛاطـ إؿرتن١، ٚتك١ٜٛ أغؼ ايطقاب١ ا٫دتُاع١ٝ، ٚإعطا٤ 

ا٫دتُاع١ٝ، ٚأخريّا زعِ  دطا٤اتاٱػات ا٫دتُاع١ٝ، ٚتِٓٛٝ ١ٜ، ٚتٛدٝ٘ إ٪غٸٛاؾُع

س أٜهّا ع٢ً ايٛٚا٥ـ ايؿطز١ٜ ـ طنات ايػٝاغ١ٝ ـ ا٫دتُاع١ٝ، ٜ٪ٚنإجاي١ٝ ٗ اؿ

 ١ٝ يًسٜٔ.ػاْايٓؿ

 (26)«تػهٌ اٯ٫ّ»عًُا٤ ايٓؿؼ ايسٜين ع٢ً ٚٚٝؿ١ ايسٜٔ ٗ س يكس أٖن

ظٜاز٠ قاب١ًٝ »ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ، ٚسباٙ ٚايٝأؽ ٠ اٱايتدؿٝـ َٔ سسٸٚ

ُټ ، (28)«إٛت ٛف َٔاـايتػًٓب ع٢ً »ٚ «طٝب اـاطط» إكرتٕ بـ ٚا٫ْكٝاز، (27)«ٌايتش

َٔ ايطاس١ ايٓؿػ١ٝ  ايٛؿط بٕٓٛعٚأخريّا ، (29)«تععٜع أ١ًٖٝ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٚا٫يتعاّٚ

 .(30)«ؾدك١ٝ َتٛاظ١ْ»ٚتهٜٛٔ 
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َا  ٗػٌ يعًِ ا٫دتُاع ايسٜين ـ إ٪غَِّٔ  ٜعترب علٛايصٟ  ـ «َانؼ ؾٝرب»ٜط٣ 

َهاْ٘ إنؿا٤ إْػإ; إش بيٲشّا ٌ ًَذّأ ٬َٚإٓٗر إٔ ايسٜٔ ّجِّٜطتب٘ بأغؼ ٖصا 

ض َهإ ايسٜٔ تكسِٜ إربِّإَٚٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ب. َا ع٢ً سٝات٘ ٚتٛدٝ٘ َػاضٖا َع٢ٓٶ

 :ٚباختكإض. عسّ إْكافؿ١ٝ ٚتعاغ١ ٚتعػټَٔ ٗ ايعامل ٜبسٚ ٚإػع٣ اؿكٝكٞ ٕا 

 ( يًؿكا٠ٚ ٚايػعاز٠. Theodicyٚٚٝؿ١ ايسٜٔ ٖٞ ايتربٜط اٱهلٞ )

 ّاايسٜٔ ْٛاَ َعتربّا ،ؾكس ٚقع ؼت تأثري ٖصٙ ايؿهط٠ «ٕٛ ٜٝٓػطًَٝتدٕٛ »أَا 

ِٸ ;ايػًٛىَٔ ا٫عتكاز ٚ ّاَػتُسٸ َٔ خ٬ي٘ َٛاد١ٗ فُٛع١ َٔ ايٓاؽ يًُػا٥ٌ  إش ٜت

ايؿٝطإ »ٚٚدٛز  «ا٭مل»ٚ «إٛت»َػأي١  :َجٌ ،ايػا١ٝ٥ اييت تعطض سٝا٠ ايبؿط

عٔ  ّاتؿػريتكسّ٘ ب ;إٕ ايسٜٔ»: ٍٛ أٜهّا. ٜٚك(31)ٗ ايعامل «ؾكسإ ايعساي١»، ٚ«ٚايؿطٚض

 .(32)«ل َٔ اؿري٠ب ع٢ً ايٝأؽ ٚاٱسباٙ، ٚايتدًٗتػًٗٗ اي ايؿطزيعامل، ٜػاعس ا

 باغتُطإضتٛاد٘ َا ٗ شيو ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ َٓٗا، إٕ ايتعاضٜـ ايٛٚٝؿ١ٝ، 

كتًؿ١ َٔ تعاضٜـ  أْٛاع ٚاييت تؿهٞ إٍ اْسضاز، ضع ٚايؿٍُٛ غري إربٻَؿه١ً ايتٛغټ

َٔ  ٫ّسٳبٳ ،س ايٛٚٝؿٞ يًسٜٔعٵايبٴع٢ً ها٥ٗا اتٸبػبب  زا٥طتٗا; ٚشيوٗ  ؾب٘ ايسٜٔ

طٟ ايسٜٔ إٓتٌُ يًُٓٗر ١ًْ َؿٚهَٔ  «ٜٝٓػط». ٜٴعٳسټ ٜت٘ َٚٓؿأٙدٖٛطع٢ً  ٚقٛؾٗا

ايسٜٔ ٔ ايتعاضٜـ ايٛٚٝؿ١ٝ َٔ ايتُٝٝع بٌ ُٗهعسّ ايصٜٔ ٚقؿٛا ع٢ً ٚ ،ايٛٚٝؿٞ

يٝؼ إٔ َٛنٛع عًِ ا٫دتُاع َؿازٖا  ٌ إٍ ْتٝذ١ٺٚبسضن٘ هلصٙ اؿت١ُٝ تٛقٻ. ٗ٘بٵٚؾٹ

. (33)«(Believing) «ا٫ّإ»إِا ٖٛ عٌ ١، اـاقٸ ا٫عتكازاتفُٛع١ َٔ 

ع٢ً ض قطاضٖا بسٕٚ َربِّإٖا ٚايتؿػريات ايٛٚٝؿ١ٝ ٖٞ اعتُاز ع٢ًا٭خط٣  ؾهاي١ٝٚاٱ

َا ٜعطن٘ َٔ تربٜطات  قٛهلا غطأ ايؿاعٌ ٗٚ ،ٙطٚاقع١ٝ َا ٜسضن٘ إعترب ٜٚؿػِّ

  أؾعاي٘ ٚزٚاؾع٘.يتؿػري 

 

 ــــــ (Cognitiveاملٓٗر املعسيف )

نُٔ فُٛعات ايسٜٔ  إططٚس١ عٔيتؿػريات ا( 1965ّ)«بطٜتؿاضز ؿاْعإٜ»ضتٸب 

َهآْا إإش اعتكس أْ٘ ب ;َسخ٬ّ َٓاغبّا هلصا ايبشح َٔ ؾأْٗا إٔ تهٕٛ، ١خاقٸ

فُٛع ايٓٛطٜات ايٓؿػ١ٝ سٍٛ ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ تكػُٝٗا إٍ ايؿكٌ بٌ ٚايتُٝٝع 
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 (.Emotionalistic) «ايٛدساْٞ» ايعاطؿٞٚ ;(Intellectualisticايؿهطٟ ): اػاٌٖ

ِٸ َٔ خ٬هلا تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً  ،ؾهط١ٜ ٜٴعٳسټ ايسٜٔ ٗ ا٫ػاٙ إعطٗ َكٛي١ّ ٜت

سٝح  ،ا٭غاغ١ٝايبؿط أغ١ً٦  ٔاب١ ع، ٚاٱدزا٥ط٠ اٱؾها٫ت ايٛدٛز١ٜ اؾٖٛط١ٜ

ِّس ايعسٜس َٔ ت٪ِّ َٔ  ٗ ساي١ٺاٱْػإ ض ايتشكٝكات ٗ عًِ ايٓؿؼ ٖصا ايططح، ٚتك

، ٗ ؾًه٘ٗ تؿػري إٛنٛعات ٚإػا٥ٌ اييت تسٚض اـٛف ٚايكًل دطٸا٤ ايؿطاؽ إعطٗ 

  .(34)بٗاَ٘ ٚسريت٘إب ع٢ً باغتُطاض ٗ اهاز ٚغ١ًٝ يًتػًٜٗػع٢ يصا 

ضٚسا١ْٝ (، Fetishismٚ) «اَت٬ى ا٭ؾٝا٤ يًطٚح»طٚسا١ْٝ ا٭ؾٝا٤ إٕ ا٫عتكاز ب

 «ٚدٛز إي٘ أٚ آهل١»ٚاٱّإ بـ  ،(Animism) «اٱساط١ با٭ضٚاح»٠ إازٸ

(Polytheism/Monotheism ،)تؿػري ٖٛ ٗ سهِ ايؿًػؿ١ ٚايٓٛط١ٜ اييت تٓٗض ب

بـُا١ٖٝ ايعامل ك١ ١ عٔ ايتػا٫٩ت إتعًٚدابصا اٱٚن .ايتسؾل ايهْٝٓٛٞٚتربٜط  ايٛدٛز

إسضغ١ ايٓٛط١ٜ ٚايٓش١ً ٜتذاٚظ سسٚز  أَطّاايسٜٔ إٓٗر ٜعتربٕٚ ٖصا  ٚطُؿٚهؾ .٦َ٘ٚٓؿ

٘ إٓتعع١ َٔ ثٓاٜا ؾهطت٘ ٚتعايُٝ٘ أزبٝاتا٭نرب َٔ ٚايكػِ  ٙدٖٛط إٔ ايؿًػؿ١ٝ، إ٫ٓ

 ١ٝ.ً٘ إعطؾ١ ايعكس١ٜ ايه١ْٝٛ ٚا٫ْػاْاحملٛض١ٜ ُجِّ

ايؿًػؿٞ  ٗ ا٫عتكازايؿ٬غؿ١ ايعكًٌٝ ٗ عكط ايتٜٓٛط ايسٜٔ  اختعٍ أغًبكس ي

غري إعطؾ١ٝ، أٚ عٴسٻت أَٛضّا أبعازٙ  تٵغتٴبعسٳبايتايٞ اٚايِٓٛ، ٚبٓٛط١ٜ اـًك١ 

ِٸ اهلا٥ٌ َٔ َا ٜٴؿػِّ. ٖٚصا (35)ناشب١  لَا ٜتعًٖ ٗ أؾهاضِٖ سٍٛ ايسٜٔط امكاض ايه

ٚٵضٚٛدٛز ١ بايإتعًٓكعاخ ا٭ب  «اٱي٘»ؾؿٞ ٖصا إٓٗر تعترب َكٛي١ . «ي٘اٱ»ايع١ًٓ إؿٝه١  زٳ

بايهطٚض٠  ْاٚط٠ّ ت، ٚيٝػاؾاضٟ ٗ ايهٕٛ ِٚايٓٛ يتؿػري ٚدٛز ايها٥ٓات ؾطن١ّٝ

 بعؿٕلٚعبازت٘ ، إطاع١ أٚاَطٙ ايتؿطٜع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝيصيو ايٛدٛز إطًل ايصٟ هب 

ايعك٬ٌْٝ ٗ ٕ ايٛسٝس عٓس سٳٜٵٜهٔ ٖصا ايسٻ بايطبع ملَٔ أدٌ ايؿ٬ح.  خايل

 ْتا٥رإٍ ًٛا بؿإٔ شيو تٛقٻنُا أِْٗ مل ٜ اهلل ٚايسٜٔ، عٔتؿػرياتِٗ ايربٖا١ْٝ 

 َؿرتن١. 

ٝٸ يكس بسأ ؽ ٚايهٓٝػ١ بايهتاب إكسٸٜ٪َٔ  ٔٵَٳأؾهاض اض بٖصا ايت

ٔ اعتكسٚا ايصٜ ،ْٚٝٛتٔ ;ٚزٜهاضت ;(36)ٚباغهاٍ ;غايًٝٛ :َٔ قبٌٝ ،ايهاثٛيٝه١ٝ

ٜٵٔ دط٦ٌٜإٍ َؿٚه . ٚاغتُطٸباٱي٘ ايؿعٸاٍ ٔ ٜٵصٳًاي ،«٫ٜب ْٝتع»ٚ ;«ٖٛبهٓؼ» :ُٖٚا ،طٳ
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ٛٻ ،عٔ اهلل اـايل «ايؿع١ًٝ»ْؿٝا  َهإ قٓع٘ إب، َاٖط غاع١ٺ قاْعٴاٙ ع٢ً أْ٘ ضٚق

  .ٚايبكا٤ زٕٚ زخاي١ ايػري ،ؾٝ٘ ا٫غتُطاض زٕٚ ت٬عبٺ

ٝٸٛ  ِٸ عك٬ْ  ٞ ٫ْزٜٔ عك٬طاظ إبب ،كتًؿ١ غبٌَٚٔ خ٬ٍ  ،عكط ايتٜٓٛطيكس اٖت

ٖا ع٢ً ٤اييت ٜعتكسٕٚ اْطٛا، ا٭زٜإ ايػا٥س٠ ع٫ّٔ سٳبٳ ،ـتهًٝـ ؾٝ٘ ٫ٚ تهًٗ

ٞٸ ّاسطٸ ّاّاْإبعٓٛاْٗا ( Deism) «ايطبٛب١ٝ»ـطاؾ١. ٚتعسٸ عٓاقط ا  ّاٚؾاقس غري ٚسٝاْ

 .إٓٗرٖصا ٕجٌ ٖٞ ايٓتٝذ١ ايػا١ٝ٥  يؿطٜع١ٺ

عٔ ِٗ عجٗ عطٗ ٛا إٓٗر إتبٓٸايصٜٔ  ُا٤ ا٫دتُاع ايه٬غٝهٌٝعًَٔ بٌ 

 ٚؾكّا ،«ٓتُن»ٜط٣ إش ; «غبٓػطا»ٚ «تٓٵُن»ايؿعٛب ايبسا١ٝ٥ ٚغ٘ ايس١ٜٝٓ  إعتكسات

ٛټٗ ٓٛط١ٜ إطاسٌ ايج٬خ ي َٔ  «ا١ْٝايطبٸ»إٔ ايسٜٔ ٜطتب٘ بإطس١ً  ،ض إعطؾ١ ايبؿط١ٜتط

ٚٵ اييت نإ ،سٝا٠ ايبؿط ٌّتؿػري ايٛاقعٝات ايػا٥س٠. ٖٛ ا٭غاؽ ٖا ضزٳ  :َٔ ؾه

يًُعتكسات ايس١ٜٝٓ اييت قس تهاًَت ضّا ٛٳقٴ سټعٳتٴ «ايٛسسا١ْٝ»ٚ «ز اٯهل١تعسټ»ٚ «ايطٚسا١ْٝ»

يًهٕٛ ٚاؿٛازخ ٚإػا٥ٌ كتًؿ١  ٚٗ اؿكٝك١ ٖٞ تؿػرياتٷ. ٗ ٖصٙ إطس١ً تسضهّٝا

َٚٔ . َػريت٘ إعطؾ١ٝٗ  ايٛقٍٛ إيٝٗااٱْػإ  ساٍٚٚاييت  ،ْػا١ْٝايسا٥ط٠ ٗ ؾًو اٱ

ٕطس١ً ٗ اايتؿػري ايؿًػؿٞ  بٌ ؾطمٷٜٛدس  أٟ ايػعٞ إعطٗ يٲْػإ ـ ٫ـ اؾ١ٗ ٖصٙ 

 .(37)«١ٝاْايٛنع»ٕطس١ً ٗ اٚايتؿػري ايعًُٞ  «إٝتاؾٝعٜك١ٝ»

َٸ  «احا٭ضٚ» إٔ بٓا٤ ا٭زٜإ ايبسا١ٝ٥ ع٢ً اٱّإ بـ ؾكس ضأ٣ «غبٓػطا»ا أ

ٕٵ، أٜهّا ّٝا َعطؾّٝاعٵٜعترب غٳ «ايػشط»ٚ ٖټع٢ً نإ قس بٴين  ٚإ ٚا٫غتٓتادات  ُاتايتٛ

 طؿػِّغبٓػط ٜؾايس٣ اٱْػإ ايبسا٥ٞ. احملسٚز٠ إعطؾ١ٝ باعتباض ايكسضات  ،اـاط١٦

٭دٌ تٗس١٥ َا ىتًر ٗ شٖٓ٘ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتؿػري ايصٟ  ايبشج١َٝػاعٞ اٱْػإ 

 .(38)إ ايبسا١ٝ٥٭زَٜ٘ عٔ اقسٻ

ه١ٝ ػٴزٜإ ايٓټَٔ ا٭ س إعطٗ يهجرٕيعٵإٕ إخطاز ايتعاضٜـ إبت١ٝٓ ع٢ً ايبٴ

ايصٜٔ  ،بٛيٛدٝاْٚجطعًُا٤ ا٭ زٕٚ ضٚادٗا بٌ سا٬ّ٥ ـٵايبسا١ٝ٥ عٔ زا٥ط٠ مشٛهلا مل ٜكٹ

ـ  بٛيٛدٝا ايربٜطاْْٞٚجطسٸ تاًٜط عامل ا٭عٳسٝح ٜٴ ،كٛا ٗ زضاغ١ ايؿعٛب ايبسا١ٝ٥سٖك

ف ع٢ً أقٍٛ إعتكسات ايس١ٜٝٓ يس٣ اجملتُعات َجُط٠ ٗ غبٌٝ ايتعطټ ّاايصٟ بصٍ دٗٛز

ٛټ ،ايبسا١ٝ٥ ٛا إعُاٍ ٖصا إٓٗر إعطٗ ٗ ض٩ٜت٘ تبٓٸـ َٔ ١ًْ ايصٜٔ  هلاَٚطاسٌ ؼ
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ُٝػِ ا٭ْٝ»ؾإٕ  «تاًٜٛض»ض١ٜ٩ ب ػٵٚسٳ .كٛي١ ايسٜٔ ٚاٱّإ ايسٜين عٓس اٱْػإ ايبسا٥ٕٞ

إٕ  :ْػإ، َٚع٢ٓ أزمٸاٱايكٛض ايبسا١ٝ٥ يًسٜٔ ٗ سٝا٠ أٍٚ ٖٞ  (39)«ضٚاس١ٝ()ا٭

ٛټ . ٚيتاًٜٛض ٗ ٚا٭سساخ احملٝط١ ب٘ايٛقا٥ع ض إعطٗ ٫ْػإ شيو ايعكط ٖٛ ْتاز ايتك

ـٷPrimitive Cultureنتاب ) ٛټٔ َٔ خ٬ي٘ ٖصا ٜبِّ ،يسٜٔعٔ اَٛدع  ( تعطٜ  ضايتك

ٌٕ أخط٣:  ٚبعباض٠ٺ ،(40)«ٜٔ ٖٛ ا٫عتكاز بإٛدٛزات ايطٚس١ٝايس» ؾٝكٍٛ: ،أٚنض بؿه

 ايسٜٔ ٜعين ا٫عتكاز بٛدٛز ا٭ضٚاح. 

ٛٸض إعطؾ١ ايبؿط١ٜ  ;آخط ططسّا أٜهّا «دُٝع ؾطٜعض»ّ نُا قسٻ يتٛنٝض تط

ٛټ «نٓت»إباز٨ إعطؾ١ٝ ْؿػٗا اييت اغتعإ بٗا  َٔ اْط٬قّا : ٖٚٞض١ٜ، ٗ ْٛطٜت٘ ايتط

 ـ ٕ دصٚض ايػشط ٚايسٜٔإ :سٝح ٜط٣ أْ٘ بٛغعٓا ايكٍٛ ،«ايعًِ»، ٚ«ٜٔايس»ٚ «ايػشط»

ٝٸ١ ـ ّهٓٓا  ضداعٗا إٍ دٌٗ إايًصٜٔ ٜتعًٓكإ َطاسٌ إعطؾ١ ايبؿط١ٜ ا٭نجط بسا٥

سع٣ٛ ي قبٛيُ٘ع ؾ ،«يٟٛ بطٍٚ»أَا ٗ; ٫ إٍ عسّ عك٬ْٝتٗا. طٵأؾطازٖا ٚتؿهريِٖ ايعٴ

ايتؿهري َا قبٌ »ٜعترب أْٸ٘  إ٫ٓايطؿٛي١ٝ يٲْػإ، ل ايسٜٔ بإطس١ً تعًٗسٍٛ  «نٓت»

ٚباغتجٓا٤  .(41)ٖٛ إٛدس يًسٜٔ ( يس٣ اٱْػإ ايبساAelogica Thinkingٞ٥) «إٓطكٞ

ٝٸ١ ٚاييت  ،٪٤٫ ايعك٬ْٝٸٌ ايه٬غٝهٝٸٌ ػاٙ ايسٜٔهلـ  َا ّاـ ْٛع ايٓٛط٠ ايػًب

أنجط أخط٣  ٖٓاى َكاضب١ْط، أدٛا٤ عكط ايتٜٓٛطِٖ بتأثټَٔ خ٬ٍ  ّاتؿٓهًت غايب

ٗټ أسس ٚدٖٛٗا غهٛضٚبػهٞ  سٸعٳٜٴ ،ط٠إتأخِّ بإطس١ًل تعًٖٚت ،صا إٓٗرهل تٓتُُّٞا تؿ

ٛٸؾإٕ إٓٗر إعطٗ اعتكاز ٖصا ا٭خري ب ػٵظ٠. ٚسٳايباض  ٠ ايٓٛط١ٜ إططٚس١ عٔٗ ق

َٔ  عك١ْٝ٬، غريٚ َأيٛؾ١غري  ّٚاسٵتٛٗط بٳاييت  ا٭بعازُا تًو غٝٻ٫ٚ ا٭١ُْٛ ايجكاؾ١ٝ، 

ٕٵئ  إٔ ٖصٙ ايكٛض ايطَع١ٜ ٜٚط٣. ؿعا٥طٚاي ريطاا٭غ :قبٌٝ  تهٕٛ غري عك١ْٝ٬ إ

ٌُٕؾ أطٛاض ت ٗ ػًٖ قس ،ايعك٬ْٞٚايعٌُ ط ؿٗهيًتَكازٜل ٖٞ  إش ;قشٝض ُٗت بؿه

بٗصا  ؾٗٞ َطتبط١َْٚع شيو ، َتؿاٚت١ْٛط ٚدٖٛات ع٢ً  تٵابتٓٳٚ ،ظ١َٝٓ كتًؿ١

ْٛطٜٸ١  ٘ َٔ ْاس١ٝٺأْـ ٖٚٛ َٔ ايعك٬ٌْٝ إعاقطٜٔ ـ  «ضابٌ ٖٛضتٕٛ»ٜٚط٣  .(42)ايعامل

بٌ ا٫عتكاز با٭ضٚاح ٗ ا٭زٜإ ايبسا١ٝ٥ اٱؾطٜك١ٝ ٚبٌ إعتكسات ايعًُٝٸ١  تٛدس ٖاث١ًْ

 .(43)يًػطب بؿإٔ ايصضٸات غري إط٥ٝٸ١

 ،ٌٝاْيٛنعخ٬ف أغ٬ؾِٗ اطٕٚ ـ ٚع٢ً ٕٛ إتأخِّايعك٬ْٝٚنٝؿُا نإ ؾ
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ٚاعتكسٚا بايع٬قات ١ٝ يًعًّٛ اؿسٜج١، ًايعُلاظات اب١ٝ اٱٚقعٛا ٗ أغط دصٸ ٔايصٜ

ايتشكٝل إعٓا٥ٞ يًُُاضغات با٫عتُاز ع٢ً  ;عٛاـ ازٻ بٌ أْٛاع إعاضف ايبؿط١ٜايتعاقب١ٝ 

ّٷ ،٭١ُْٛ ايس١ٜٝٓٚإعتكسات ايػطٜب١ ٗ ا ٟٸ إٔ ايسٜٔ ْٛا  «شٚ َع٢ٓ» ْٛط

(Meaningful)، ِّاٜع ّٚ ،يٓٛاّ ايعًُٜٞكع ٗ عطض ا ض٠ ٗ ايؿهٌ ايعًّٛ إتط

ع٢ً س ٖنأايصٟ  ،«ٚؽارتؾ ٞيٝؿ»ّٝا بآضا٤ تأغِّ; َهاؾّا إٍ شيو ؾإٕ ٖ٪٤٫ٚ .(44)ؾك٘

ّا ٛا سسٸٗ اجملتُعات ايبسا١ٝ٥، قس ٚنعّا ايؿعٸاي١ دسٸ اٚٚٚا٥ؿٗا٭غاطري َؿّٗٛ تعكٝس 

ٛټ ْٚؿ٥ٛ٘  ،يٲْػإ ايبسا٥ّٞإ ايسٜين ّ َع اٱ٫٤ تت٬ضات ايه٬غهٌٝ اييت يتك

 ايبسا١ٝ٥.ت٘ شٖٓٝعٔ 

 «ايؿهطٟ»ا٫ػاٙ ٗ ايسضاغات ايس١ٜٝٓ ع٢ً إٓٗر إعطٗ عٔ اْطٛا٤  ؾه٬ّ

(Intellectualism ،) ايطَع١ٜ» :ُٖٚا ;ذاٌٖ آخط٢ٜٔ أٜهّا ٗ اتٸػًٓؾإْ٘ قس» 

(Simbolism); ٚ«ايب١ٜٛٝٓ» (Structuralismٜٚ .)ات٘ بٌ ٖز ٚد٘ ايتُاٜع ا٭غاؽ تشسٻ

 «ايتبٝٝين»ْٛع ايرتنٝب بٌ ا٫يتعاّ َا شٖبٛا إيٝ٘ َٔ  ا٫ػاٖات ايج٬ث١ ٗ

ؾك٘ ع٢ً تبٌٝ )ؾطح س ا٫ػاٙ ايؿهطٟ ٜ٪ٚنؾيًكهاٜا ايس١ٜٝٓ.  «ايتؿػريٟ»ٚ

١ٜ ايبٓٝٛٚايطَع١ٜ  ااػاٖ طٸكبُٝٓا ٜ ،ايطَٛظ ا٭غطٛض١ٜ ٚايكهاٜا ايس١ٜٝٓٚتٛنٝض( 

 ايطَٛظ ٚتؿػريٖا. ع٢ً نطٚض٠ ؾٓو

َٔ خ٬ٍ تؿػري إع٢ٓ ٚ ،١َ ع٢ً ايطَعٜٸٌ ٜعتكس ايبٜٓٝٛٸٕٛ بأْٓاَتكسِّ ٚٗ خط٠ٛٺ

نٝؿ١ٝ بٝإ ْػع٢ ؾك٘ يًهؿـ عٔ  ا٭غطٛضٟ يًطَٛظ بٌ فُٛع١ َٔ ايٓاؽ، ٫

بٗا ٜٓٛطٕٚ ْٛا ناايص١ٖٝٓ اييت  َِٗك٫ٛتٚؾِٗ  ِٗآيٝاتى ضٵإِا ْطٜس زٳ، ٕٛٵيًَهٖ٪٤٫ 

 .(45)إٍ ايعامل

 

 ــــــ (Nonrationalistsايالعكالْٕٝٛ )

ٌٸ ف ع٢ً عسٜسٺهٓٓا ايتعطټّ ٖصا إٓٗر غري  َٔ إكاضبات إتُاٜع٠ ؼت ٚ

ٕٛ: ا٭ٍٚ :ايعك٬ْٞ، ٚاييت تؿرتى ٗ خكٛقٝتٌ أغاغٝتٌ َٔ ايتٓاؾط بٌ  ايكٍٛ بٓش

أٍٚ  ايتأنٝس بسضد١ٺ: ايجا١ْٝ ;ٗ بعض إٛاضزٜكٌ إٍ ايتٓاٗ بٌ قس ايعكٌ ٚايسٜٔ، 

ـٺ ٚغٓعطض ؾُٝا ٜأتٞ ـ ٚؾكّا غري إعطؾ١ٝ يًسٜٔ. اؾٛاْبع٢ً  ؾ٦ٟٛ دسٜس  يتكٓٝ
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 ـ ا٭قػاّ إدتًؿ١ هلصا إٓٗر:  ْػبّٝا

 

 ــــــ (Agnosticistsأدزٜٕٛ ) ايال

، طٙ ايبعض( نُا قس ٜؿػAtheismِّ اي٬أزض١ٜ اٱؿازاقط٬ح يٝؼ إطاز َٔ 

كع ٜقطاض باغتشاي١ زضى إك٫ٛت ٚايكهاٜا ايس١ٜٝٓ. َٔ ايؿٓهان١ٝ ٚاٱ ٖٛ مٛٷ اإِ

باعتباض عسّ اعتكازٙ ٚشيو  ;ٌايسٌٜٓٝ زضٜأاي٬ع٢ً ضأؽ قا١ُ٥  ٘إَاٌْٜٛ ناْاغِ 

ٕٸ ، بٌ ايسٜٔ ٚإعطؾ١َٓٝع  يػسٛ ٚإقاَت٘، «َا بعس ايطبٝع١»بعك١ْٝ٬  سٝح ازٸع٢ أ

ؾ٬ ّهٓٓا َٔ  ؾك٘ عَإايهإ ٚقايب إع٠ ٗ ل با٭ؾٝا٤ إتشِّتعًٖزاَت ت إعطؾ١ َا

ُٝع ٙ ؾٚٗ ضزِّٚضا٤ ايعَإ ٚإهإ. إك٫ٛت ايس١ٜٝٓ اييت خ٬هلا اقتٓام إؿاِٖٝ ٚ

ُٸ ع٢ً ْكط١ٺ ؾسٸزهلٝات بطٖا١ْٝ تٛيٝس إقا٫ٚت  ايعكٌ ٚإعطؾ١ ٖٚٞ ٚدٛب ععٍ  ،١َٗ

 . (46)ٗ ايكًبّإ ٢ ٜتذ٢ً اٱستٸ

ف بإٓٗر ايعطؾاْٞ ٗ طٳع٢ ناْ٘ ٚبٌ َا ٜٴعٵبا١ٖ ايٛاٖط١ٜ بٌ َسٸ٫ ٜٓبػٞ يًؿ

ٗ إػٝش١ٝ،  أٚغػطٌأٚغاٙ أتباع ا٭زٜإ إدتًؿ١، ٚع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس َع َؿطب 

ض هلُا ا٫يتكا٤ عٓس سِّؾُٗا َٓٗذإ َتعانػإ ُق ،إٔ ػعًٓا ْعتكس بٛسس٠ غٓدُٗا

 ،شازُٖا ٗ إٓؿأ ٚاٯثاضاتٸ ُٖا ٗ ٖصٙ ايٓكط١ ٫ ٜعين بتاتّا٩ٚايتكا، ْكط١ تكاطٕع

ؾُا ضاّ ناْ٘ بٝاْ٘ َٔ خ٬ٍ قطا٤ت٘ غري إعطؾ١ٝ . اؾرتانُٗا ٗ إػاض ٚايػا١ٜٚ

إك٫ٛت  زخاي١َٔ يًُك٫ٛت إٝتاؾٝعٜك١ٝ ٖٛ ع١ًُٝ اغتٓكاش ٚسؿٜ يًٓتادات ايعك١ًٝ 

ّإ ٚاٱ سطِٜ ايعكٝس٠ ؾٗٛ قٝا١ْأٚغػطٌ  :أَجاٍَا نإ ٜػع٢ إيٝ٘ ايس١ٜٝٓ، أَا 

 .قٝاغات ايعكٌ ٗ ايكهاٜا ايس١َٜٝٓٔ ايسٜين 

نإ ضٚادٗا إٔ  إ٫ٓ ،٘ناْ ضا٤آبإٔ اي٬أزض١ٜ ايس١ٜٝٓ بسأت ع٢ً ايطغِ َٔ 

ٌٸا ٚٵٔ ضَأايصٜ ،ٌٝاْبربن١ ايٛنع ايتذطٜيب ؾٗٞ أٚ اٱبطاٍ ٫تكبٌ اٱثبات  قه١ٝٺ إٔ ن

ٕ نُاٍ ايسٜٔ ُٚاَٝت٘ ؽتعٍ ٗ ا١َٕٛٛٓ إ ٘نأَْ َٓٛٛض هلا. ٚ َع٢ٓ ٫ قه١ْٝ

ِٓٗ َٔ َعطؾ١ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚساد١ ايٓاؽ إٍ ايتشًٓٞ بايػًٛى ا٭خ٬قٞ ايصٟ ّٚه

ٚايهٓٝػ١، ٚايعباز٠،  ايسٜٔ ٚاٱي٘. َٚٔ ٖصا إٓٛٛض ٫ َهإ ٕؿّٗٛ ايعباز٠،

آخطٕٚ ـ بسٕٚ إٔ  ؾ٬غؿ١ْ ٖٓاى ٘داْب ناْ إٍ. ٗ زٜٔ ناْ٘ ا٭خ٬قٞ ،ٚاٱهلٝات
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َٕعٵايبٴع٢ً وػبٛا ع٢ً اي٬أزضٌٜ ايسٌٜٓٝ ـ قس أقطٸٚا  ٗٝػٌ ض يًسٜٔ. ؾشٵس ا٭خ٬قٞ ا

رتب١ٝ ايٖٛ  ،إػٝش١ٝ :َٚٔ ًْتٗا ،غا١ٜ ٚضٚح ْٝع ا٭زٜإ اؿكٝك١ٝإٔ اعترب 

ٕٸ ْٝع تعايِٝ  :أزمٸ ٚبعباض٠ٺٲْػإ، ا٭خ٬ق١ٝ ي عٛ يتشكٝل ٖصٙ إػٝش١ٝ تسضأ٣ أ

ايصٟ  ،«آيربت ضٜتؿٌ»تأثري آضا٤ ناْ٘ ع٢ً َكاضب١  نُا ًُْؼ بٛنٕٛح .(47)ايػا١ٜ

 س ع٢ً تأقٸٌ إع٢ٓ ا٭خ٬قٞ ٗ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ. أٖن

 

 ــــــ (Emotionalistsايعاطفٕٝٛ )

ٕٸ  َا ٚضا٤ » بـ عطؾ١إ ؼكٌٝ إَهإع٢ً َػأي١  ٘ناْ أٚضزٙايصٟ ايٓكس  إ

ايٓٛطٟ ٗ َعطؾ١ ا٭َٛض اـاضد١ عٔ زا٥ط٠ ايعكٌ َٔ خ٬ي٘ ايباب أَاّ  غسٸٚ، «ايطبٝع١

َٳايطبٝعٝات ٚايطٜانٝات ٜؿعط بايكًل إظا٤ ؾكسإ َكساق١ٝ ايسٜٔ َٔ  ٔٵ، قس زؾع 

ٟٸ يبٓا٤ أغإؽأخط٣  أغٕؼ ايتٓكٝب عٔطٜٔ إٍ إؿٚه ؾُع غًب دٖٛط ايسٜٔ  .زٜينٸ قٛ

غٝهٕٛ أؾهٌ اختٝاض ـ يٛ نإ  ،ّا١ًُْٝعطؾ١ اٱْهاض ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يإٚ ،إعطٗ

ٚٸ أق٬ّ ٖٓاى اختٝاضٷ يهجرئٜ  ٚؾكّا. ٚايكًبأ٫ ٖٚٛ  ،ٍـ ٖٛ ايعٛز٠ إٍ َٛطٔ ايسٜٔ ا٭

ِٸ خٷسٳّإ إٍ َهاْت٘ ا٭ٍٚ َٚٛطٓ٘ ا٭قًٞ سٳٕ عٛز٠ ايسٜٔ ٚاٱإ ٜطدع ايؿهٌ  َٗ

خؿام ايصضٜع يًُٓتٌُ عٔ اٱ ٧; ٭ْ٘ ٜٓب(48)ان١ٝ ناْ٘ؾٝ٘ بايسضد١ ا٭ٍٚ إٍ ؾٓه

يًسٜٔ. َٚع شيو ؾكس اغتؿاز  ٚنصا ْٛط٠ ايٛنعاٌْٝ ايػًب١ٝ ُاَّا ،إٍ أقاي١ ايعكٌ

ايٛطٚف إٛات١ٝ يهػط َٔ  نجريّاز( سٴاُؾ عًُا٤ اي٬ٖٛت) ٕٛايسٜٓٝ ٕٚطٖ٪٤٫ إؿٚه

 إٍ إؿطب ا٭ٚغػطٝين.ٚايعٛز٠ ٓٗر ا٭نٜٛين، ٖادؼ إ

، «ايكًيب ٔايتسٜټ» :ٖٞنبري، ٚ إٍ سسَٛتساخ١ً َتكاضب١ ٖٚات تٛدس ث٬ث١ اػا

ٕٕ .«ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ»ٚ «اٱّإ ايؿٗٛزٟ»ٚ َؿرتن١  ؾع٢ً ايطغِ َٔ اْطٛا٥ٗا ع٢ً َبا

س ايؿطزاْٞ عٵايبٴتأنٝسٖا ع٢ً ًٚتٝاض اي٬عك٬ْٞ، ايٓطام ايٛاغع يتسخٌ ؼت َٚباز٨ 

 ،َا٥ع ٗ اضتباط٘ َكٛي١ ايسٜٔ َٓٗا ٚد٘ٷ . ؾًهٌٛأٜهّا بٝٓٗا اخت٬ؾّاإٔ  ٗ ايسٜٔ، إ٫ٓ

َٔ خ٬ٍ إط٬ي١ ع٢ً ا٫ػاٖات ايج٬خ ٓشاٍٚ غ. ٚمٔ ٚتعطٜؿ٘ هاْب ب٘ اٯخط

َٓٗا ع٢ً َػأي١  ؾاض٠ إٍ تطنٝع نٌٛٱٖا، اأٚد٘ ُاٜع، ٚبٝإ بعض ٚاؿسٜج١ ْػبّٝا

  تعطٜـ ايسٜٔ.
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ٚٸع٢ً أْ٘  «ضامسٛؽإ»ف ٜعطٻ َٳأ ، ًسٜا١ْ ايكًب١ٝكباح ايصٟ ٫ ٜطؿأ يأٚقس إ ٔٵٍ 

عٔ ٖصٙ  «َسح اؾٕٓٛ»ايكطٕ ايػازؽ عؿط. سٝح زاؾع ٗ نتاب٘  ٚشيو ٗ أٚا٥ٌ

إٔ اييت ضادت أنجط ٗ أٚغاٙ ايربٚتػتاْت ؾُٝا بعس. ٚاعترب إضامسٛؽ  ،ايٓٛط١ٜ

َٔ  ٫ ،ا١ْ اؿكٝك١ٝ ٖٞ اييت تٓطًل َٔ ايكًبايسٜؾعٔ ايسٜٔ،  ٠ظا٥س قطا٠ْ٤اٱهلٝات 

 .(49)ايعكٌ

ٗٝػٌ . ؾكٞؿٵَٔ زعا٠ ايسٜٔ ايعٹطٕٚ بٳعتٳؾٝٴٚبٍٛ تًٝٝذ ٚنرينٝذاضز  ٖٝػٌأَا 

ايػهب  َٔ ٫ّسٳبٳ ،١ ٚايعؿٛكـ باحملبٸايصٟ ٜتٻهلٞ ا٫عتكاز بايٛدٛز اٱإٔ قس ضأ٣ 

 .ّإ ايعؿكٞاٱَٔ يٛاظّ  ،نُا ٖٛ إي٘ إػٝش١ٝ ،ٚايكٗط

ْػإ ٚاٱي٘ إٍ إطس١ً ايجايج١ َٔ اؿٝا٠ تًٝٝذ ع٬ق١ ايعؿل بٌ اٱبُٝٓا وٌٝ 

 «سان١ُٝ ايػري»َطس١ً  تعكباييت  ،(Theonomy) «سان١ُٝ اهلل»أٟ َطس١ً  ،ايبؿط١ٜ

(Heteranomy)، ٚ«سان١ُٝ ايصات» (Autonomy). 

َٕعبٛضٙ بعس  «عامل ايعؿل»نرينٝػاضز بإٔ اٱْػإ ٜكٌ إٍ  ٚاعتكس  :ٞٵَٔ عا

ٌٸْؿػٗا ٞ إطس١ً ايس١ٜٝٓ ٖٚصٙ ٖ ،«ايعكٌ»ٚ ;«اؿؼٸ» َعطؾ١ »َطاسٌ  ع٢ً اييت تط

 ٚٗ ا٭غاؽ ٖٓاى أضبع١ دٛاْب يًسٜٔ:  .«َعطؾ١ ا٭خ٬م»ٚ «اؾُاٍ

 ;إعطؾ١ٝ يًسٜٔ اؾٓب١ٖٚٞ  ،ايس١ٜٝٓأـ ايعكٝس٠ 

يًسٜٔ;  ٖٚٞ اؾٓب١ ايؿعا٥ط١ٜ ٚايعباز١ٜ ،ب ـ إٓاغو ايس١ٜٝٓ

 ; يًسٜٔٚايعه١ٜٛ ايهٓا٥ػ١ٝ دتُاع١ٝ ػات ايس١ٜٝٓ، ٖٚٞ اؾٓب١ ا٫ز ـ إ٪غٸ

 . ايؿدك١ٝ يًسٜٔٚب١ إع١ٜٛٓ ٓز ـ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ، ٖٚٞ اؾ

ٌٸ «ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ»ٜؿري َكطًض  شّٖٓٝا ٚضٚسّٝا ٗ  ايؿطزَا ٜؿػٌ  إٍ ن

 إ٫ٓ ،ٚخاقٸ١ ؾدكا١ْْٝغ١. ٚضغِ إٔ ٖصٙ ايتذطب١ بايصات إتعاي١ٝ، ٚا٭َٛض إكسٸع٬قت٘ 

ٚبايتأنٝس ؾإٕ  .٢ ٗ ا٭بعاز ا٭خط٣ يًسٜٔػب يّْٛا ادتُاعّٝا عٓسَا تتذًٓأْٗا تهت

ٌ يتؿٓهأ٠ َٓاغب١ َٚٗٝٸ أضن١ّٝ سٸعٳٜٴ يًسٜٔ «ا٫دتُاعٞ»ٚ «ايؿعا٥طٟ»ٚ «إعطٗ»س عٵايبٴ

 ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ.

ٕٔ ٚعاملٴ ؾًٝػٛفٷـ ٖٚٛ  «ؾطزضٜو ؾ٬ٜطَاخط»ٜعتكس  غٝط٘ أٚا٥ٌ ايكطٕ  شاع زٜ

اغتك٬ٍ ٚ ،ط أقٌٝعٓكٚايػًٛنات ؼهٞ ٚدٛز  ايس١ٜٝٓايتعايِٝ بإٔ  ـ ايتاغع عؿط
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ٗ  ايصاتٞ ٚعسّ قابًٝتٗا يًٓكٌ ٚا٫ْتكاٍ; ٖٚصا َا هعًٗا تأب٢ ا٫ختعاٍػطب١ اٱْػإ 

ل إسػاؽ ايتعًٓ»عٔ  عباض٠ْ ايباطينٜط٣ إٔ ٖصا ايعٓكط إش  ;أٚ عٌُ عكٝس٠ٺز فطٸ

ل ٖٛ بايتعًٗ. ٖٚصا اٱسػاؽ ي١َٝتعا شاتٺ إٍ ٥٘هاْػإ ٗ اتٸاؾتكاض اٱٚ ،«إطًلب

، ٚعٔ ططٜل ا٭ْؼ ٚإ٪اْػ١ َع بٛاغط١ ايؿٗٛز ٫ّهٔ زضن٘ إ٫َٓتؿاٚت  ؾعٛضٷ

 .إعبٛز إتعايٞ

; ٕٓٗذ٘ ايؿٗٛزٟ سٍٛ ايسٜٔ ْٛطّا; يسٜٔآكص َؾ٬ٜطَاخط ٗ ايػطب  فطٳٜٴعٵ

ع٢ً  ٦ّاهٚدعً٘ َتٸ ،ايؿًػؿ١ ٚايعًِ ٚشيو ٭ٕ َا بصي٘ ٗ غبٌٝ ؼطٜط ايسٜٔ َٔ ١ُٖٓٝ

ٗ ععٍ فاٍ ايسٜٔ َٚعاٜري  ٍ ايؿهط ٚايعٌُ، نإ غببّاسٳبٳ ،سػاؽايكًب ٚاٱ

ٕٔتؿدٝل سٓك َٔ أٜازٟ ايٓٓكاز  اْٝت٘ عٔ باقٞ اجملا٫ت. ٚبايتايٞ دعٌ ايسٜٔ ٗ َأَ

ايطغِ َٔ  ٚع٢ً. غ١ٝسٵػاس١ ايسٜٔ ايُكيض عٔ ايتعطټ ايصٜٔ مل ٜتٛاْٛا ؿ١ّٛ ،اؾط٥ٌٝ

ِ إهطٚب عًٝ٘، ٚايصٟ ٌ ؾ٬ٜطَاخط َٔ اؿكاض احملهبٳإعطٸف َٔ قٹايسٜٔ خ٬م 

أْ٘ قس ٚنع٘  ، إ٫ٓإًشسٜٔ ٌٝاْايٛنعٌ بٳهلذُات بػٝه١ َٔ قٹ ض ؾٝ٘ َطاضّاقس تعطٻ

 ٜ٪زٟ ب٘ تسضهّٝا إٍ ايعٚاٍ ٚا٫نُش٬ٍ.  إضٗ َػ زٕٚ قكسٺ

س ايباطين ايسٜين، سٝح بطظت بعسٙ اـًؿٝات عٵؼ يًبٴٖٛ إ٪غِّٕ ؾ٬ٜطَاخط إ

إش اعتكس إٔ ايسٜٔ ٜٓبػٞ  ;ايسٌٜٓٝيباسجٌ ايؿهط١ٜ ٕٓٗر ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٗ أٚغاٙ ا

ٕٕٚٔ َٔ ؾُٗ٘. ٢ ْتُٖهؾدك١ٝ باط١ٝٓ ستٸ ص ع٢ً أْ٘ ػطب١ْ٪خٳإٔ ٜٴ َٔ  بعس قط

َٳ ػطبت٘ ايؿدك١ٝ ّإ ايؿٗٛزٟ ٚس ؾهطت٘ سٍٛ اٱأٜٻ ٔٵؾ٬ٜطَاخط لس َٔ ١ًْ 

٢ َٓٗذ٘ ٗ زضاغاتِٗ عًقس غاضا ٚ، «ضٚزٚيـ أٚتٛ»ٚ ;«ًٜٚٝاّ دُٝؼ» :َٔ ن٬٘

 إٛغٸع١ يًتكايٝس ايس١ٜٝٓ إدتًؿ١. 

ٕٸ  قس تٓا٫ٚ ايبشٛخ  ،ٚقعا ؼت تأثري ؾ٬ٜطَاخطٔ ٜصايً ،دُٝؼ ٚأٚتٛإ

أُْٗا قس  ؿكٌٝ; إ٫ٓبايتشكٝل ٚايت٭زٜإ إدتًؿ١ ٗ اايتذطب١ ايس١ٜٝٓ إؿك١ًٝ ٕكاضب١ 

ا ضآٙ ٕ ٚخ٬ؾّا ،ؾذُٝؼ. «سػاؽاٱ» ْٛع َا ىلٸ ٗ ٬ إٍ ْتا٥ر كتًؿ١ٺتٛقٸ

ٖٓاى إٔ  إ٫ٓيٲسػاؽ، كّا َٛنٛعّا َٚتعًٓقس اعتكس إٔ ايسٜٔ ضغِ ٚقٛع٘  ،ؾ٬ٜطَاخط

طب١ إٔ ايتذضأ٣ عّا يؿ٬ٜطَاخط ـ بٳتٳـ . ٚأَا أٚتٛ ؾإْ٘ ّاَٚتُاٜع َػتك٬٘ زّٜٓٝا ؾعٛضّا

اعتباضٙ  ببػاط١ٺا٫ْتكاٍ، ٫ٚ ّهٔ ايٓكٌ ٜٚكبٌ  َتُاٜع ٫ ع٢ً عٓكٕط تٓطٟٛايس١ٜٝٓ 
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 .(50)تعاضفايؿعٛض إْؿؼ 

 

 ــــــ (Symbolists) ايسَصٜٕٛ

بايتعبري ايطَعٟ يًسٜٔ.  اييت ؽتلٸأخط٣ َٔ ايتعطٜؿات  ْعطض ٖٓا ؾ١ّ٦ 

تب٘ بايسٜٔ، ٚأخصِٖ بعٌ ا٫عتباض َا ٜط تًؿٝكٞ ٗ ِٝٗ ٕٕٓٗرباعتباض تبٓٸ ;ٕٛؾايطَعٜٸ

أتباع أقاي١ ايعكٌ ٚأقاي١ ٚغط٢ بٌ  َٓعي١ّٛا قس استًٓ ،س إعطٗ ٚايعاطؿٞ ي٘عٵايبٴ

ايؿ٬غؿ١ غابك١ َٛضز ْٛط عٛخ  ؾُؿّٗٛ ايطَع ايصٟ نإ ٗ ؾرت٠ٺ .(51)١عاطؿاي

ٕٕإدتعٕ ٗ زاخً٘ ٕعٓكط َجاب١ ايٚا٭زبا٤ ٚاٱْاغٌٝ ٖٛ   ،َٚػًك١ ان١ُنجري٠ َرت عا

ِٸ تؿػريٙ ،َٔ خ٬ٍ ؾٓو شيو ايطَع إ٫ٓٗٗا ٓٵايٛؿط َؿازٖا ُٚن٫ ّهٔ  سٝح ، َٚٔ ث

 ع٢ً أقًٌ أغاغٌٝ ُٖا:ٗ َكاضبتِٗ س ايطَعٜٕٛ ٜ٪ٚن

ٝٸإٕ ـ 1 ٔ َٔ خ٬هلا َٔ تؿؿري ، ٜتُٓهٗ اٱْػإَٓشكط٠  ١ْايتعبري بايطَٛظ آي

 ضَعٟ. ٗ قايبٺ ٗاِ ٚايع٬قات ٚايعٛاطـ اييت وبِّٝٳايكٹ

غري  ػٌٛإِا ٖٛ ٛاقعٝات، ايبايهطٚض٠ عٔ  ّاايطَعٟ يٝؼ ناؾؿ ايٓٛاّإٕ ـ 2

ّٸ  َا. ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ فتُٕعاْايٓؿػ ايٛنٛح يًُٛاقـ تا

ُٸخت٬ؾات ا٫ تربظٖصٙ ايٓكط١ عٓس  ٚبٌ ا٫ػاٌٖ  َٔ د١ٗٺبٌ ايطَعٌٜ ١ إٗ

ٕٛ ٗ َٛادٗتِٗ ٕؿاِٖٝ ايسٜٔ ايعكًٝٗر إش ٜٓت ;أخط٣ غابكّا َٔ د١ٗٺ إصنٛضٜٔ

ِٸ قاٚي١ ، (Literalistic) «أقاي١ ايكٛض٠»َٚك٫ٛت٘ َٓٗر  نٗا ٚايتعاٌَ َعٗا ضٵزٳَٚٔ ث

َٸا ، ؼ١ًًٝٝ بططٕم ٜعتكسٕٚ ٚ ،(text paradigmيٓكٛم )قٝػ١ ا بِٗذصؾت ٕٛايطَعٜأ

  .ط ع٢ً أغاؽ أْ٘ ْلٌّؿػٻكطأ ٜٚٴإٔ ايٓٛاّ ايجكاٗ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴب

يتأنٝسِٖ ع٢ً إباْٞ ايٓٛط١ٜ يعًِ ايهْٛٝات ايسٜين ؾإِْٗ ٗ ايٛقت  ْٚٛطّا

ٟٸ ْٛطٟ َٚعطٗ يًسٜٔ;  دٖٕٛط ْؿػ٘ ٜٴععيٕٛ عٔ قطا٠٤ َٓٗر أقاي١ ايعاطؿ١ ايصٟ ٜٓؿٞ أ

ٌٸ ٮَٛض يتأًِٜٚٗ بًشاٚ  ;٫ ٜكٍٛ َهاْت٘ ايصات١ٝ ٚا٭غاغ١ٝ. نُا أِْٗ أٚ ع٢ً ا٭ق

ّٕ نُٔ خامٸ شات َع٢ٓٶٚأدعا٤ عٓاقط  إٍٚايٛاقعٝات ايع١ٝٓٝ  ، ٜكعٕٛ ٗ ضَعٟ ْٛا

َٓٗر َٔ ايٛقت ْؿػ٘ ٜٚكرتبٕٛ ٗ  ،ايططف إكابٌ ٚايٓكٝض ٭تباع أقاي١ ا٫ختعاٍ

باعتباضُٖا  «ايؿعا٥طٟايػًٛى »ٚ «ايعٌُ»ٚتأنٝسِٖ ع٢ً ٖتُاَِٗ ٫ ;«ايػًٛن١ٝ»
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ٕٸ اٖتُاّ بعض ايطَعٌٜٝ بتٛٚٝـ عٓكط  ، ايطَع١ٜ ٗ سٝا٠ ا٫ْػإعٓاقط ضَع١ٜ. بٌ إ

ُٕٕٸايٓٛط ع ٚبػضٸ قطٜبٌ َٔ ايٛٚٝؿٌٝ. َع  َٚؿاِٖٝ، هعًِٗ أٜهّا ا ىتعْ٘ َٔ َعا

ُٸ َُٓٗا ػعًُٗا َتُاٜعٜٔ َٚؿكٛيٌ عٔ بعهُٗا  ١ يهٌٛشيو ؾإٕ اـكٛقٝات إٗ

ػاٌٖ ايٛٚٝؿٌٝ بٌ تؿهٝهِٗ ٗ َعطؾ١ اؾٗات ايؿاع١ً  :ايبعض، َٚٔ ًْتٗا

أقشاب  :أخط٣ ايسٜين، ٚٗ إكابٌ تكسٜط ايطَعٌٜ ٚاسرتاَِٗ ـ ٚبعباض٠ٺيػًٛنِٗ 

 ا تعطٝ٘ إكاضب١ ٚايتؿػري ا٫دتُاعٞ يًسٜٔ. ٕـ  (52)َكاضب١ إع٢ٓ

، ايطَعٟكٌ ايسٌٜٓٝ إٓتٌُ إٍ إٓٗر أبطظ احملٚكأسس  «غريتعنًٝؿٛضز » سٸعٳٜٴ 

ٞٸ اؾرتاض دٖٕٛطإٔ ٚايصٟ اعتكس  إٍ  هططٸَٚك٫ٛت٘ قس دعًٓا ْ ايسِٜٔٝ ٕؿاٖ اْتعاع

ا٭َانٔ  :َٔ قبٌٝ، ايطَٛظ ايس١ٜٝٓب ضأٜ٘ ؾإٕ ػٵٚسٳاغتدساّ ايٛغا٥ٌ ايطَع١ٜ. 

تػاعس ايؿطز ط٠ َؿٖؿعٔ ضَٛظ  عباض٠ْ ،ٜػٌٚغري٠ ايكسٸ ٚايػًٛنات ايؿعا٥ط١ٜغ١ إكسٸ

ّٕ إٔ ايسٜٔ عباض٠ْ غريتع ٜٚط٣ َع٢ٓ سٝات٘.تؿػري  ع٢ً ٜٛدس َٔ خ٬ٍ ، ٟضَع عٔ ْٛا

َٔ  ٖاي١ّٜهؿٞ عًٝٗا  ،أخ٬قّا ٚزٚاؾع خايس٠ ايٓاؽٗ  سٚي، ٜٚٛعَُّٛٝا َؿاُٖٝ٘ ُّْٛا

ٕٸ غريتع ايٛاقع١ٝنُا يٛ أْٗا اؿكٝك١  ٚٚٝؿ١  قس تٓاٍٚ أٜهّا ايؿطٜس٠ إُه١ٓ. نُا أ

ع٢ً  بايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ ايس١ٜٝٓ ٗ ايتػًٗؾكاّ بتكِٝٝ َس٣ لاح سضاغ١، ايبايطَٛظ ايس١ٜٝٓ 

 اؿٝا٠:ٜات إؿه١ٝ إٍ ؼطٜـ َع٢ٓ ايتشسٸث٬خ َٔ 

ٗ  ت٘اٱْػإ ٚسريتؿهٝو إٍ ايصٟ ٜؿهٞ  ،ايتبٌٝ ٟؼسٸب ع٢ً ايتػًٗـ 1

 .ايعامل

ُټـ إػع٣ َٔ 2  ٌ اٯ٫ّ ٚايكعٛبات ٗ سٝا٠ اٱْػإ.ؼ

ب١ اـري ٚايعسٍ ٚغٝازتُٗا ٗ ًَبػٳتربٜط ٚدٛز ايؿٝطإ ٚايًِٛ، ٚايٛعس ـ 3

 ايعامل.

 ،َٓٗاايعباز١ٜ ع٢ً اـكٛم ٚ ،إٔ ايطَٛظ ع٢ً شيو اعتكس غريتع ظٜاز٠ّ

 أنجط عُكّا ٘ َٔ ايٛؿط َعطؾ١ٺيًُ٪ٌَٓ ؼت ًٚٓػُض ٜ خامٸ َهاْٗا خًل ؾها٤ٺإب

ٗ  َتّٝٓا ّاأغاغٚتكري ، ايتكسٜكات ايتذطب١ٝ تؿٛم َكساقٝتٗا بهجرٕي َعطؾ١ٺ ،يًٛاقع

 .ِ ا٫دتُاع١ٝٝٳتععٜع ايكٹ

َػبك١  اتؾطنٝآضا٤ِٖ ع٢ً  ،«طغبط»ٚ «غريتع» :َٔ أَجاٍ ،ٕٛس ب٢ٓ ايطَعٜٸيك
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٫ ّهٔ تجبٝت أقٍٛ ايطَع١ٜ ٗ اؿكٝك١ ، ٚاؾاضٟ ؾٝ٘ايِٓٛ َعٓا١ٝ٥ ايعامل ٚسٍٛ 

ؾعٌ ايعامل دط١٦ٜ  ط: ايسٜٔ ٖٛ قاٚي١ْغ; يصيو ٜكٍٛ بط(53)ٌغاا٭غٜٔ ع٢ً ٖص إ٫ٓ

 :قبٌَٝٔ  ،ا٫مطاؾات ٚايعٛا٥لايسٜٔ ع٢ً ب ِٸ ٜتػًٖثَٚٔ يس٣ ا٫ْػإ.  بأغطٙ شا َػع٣ٶ

 .(54)ٚايًِٛ، ٚايؿطٸ ،إٛت، ٚا٭مل

 سٝح اقرتٕ ،«ايطَع١ٜ ايٛاقع١ٝ»باغِ آخط  اػاٙٷٜٛدس ٗ أٚغاٙ ايطَعٌٜ 

إٔ ايسٜٔ ٖٛ فُٛع١  ؾطأ٣ ضا٤ آؼت تأثري  «بٹ٬». ٚقع «ضٚبطت بٹ٬»باغِ ٚٗٛضٙ 

ٜٚكٍٛ: َع إٔ ٖصٙ  .(55)ا٭عُاٍ اييت تطب٘ اٱْػإ بػاٜات ايٛدٛزٚ ايطَع١َٜٔ ايكٛض 

هلصا  ٛؾكّا. ؾ(56)ػطٜب١ٝٗا ٫ تكبٌ ا٫ختعاٍ ٗ قهاٜا أْ ، إ٫ٓايٛاقعايطَٛظ تهؿـ عٔ 

ٚٵضوهٞ  ّاسكٝكٝٸ ّاأَط، ٚٗ ْؿػ٘ ّاايسٜٔ ٚاقعا٫ػاٙ ٜهٕٛ  س ع٢ً ٜٚ٪ٚن ،ايسٜٔ زٳ

ُٸ  ْػإ. سٝا٠ اٱ ١ٝ ايطَٛظ ٚايػًٛى ايسٜين ٗأٖ

اييت  «اٱيَ٘ٛت »يتػهٌ َكٝب١ سسٜجّا  س٬٘سٸ ٗ ايٛاقع عٳتٴ ايطَع١ٜ ايٛاقع١ٝإٕ 

َع ايكٍٛ ، ظا٥ؿّا ّاٚقعت ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط، ٚاييت اعترب ع٢ً أغاغٗا ايسٜٔ أَط

 بػضٸٚدٛز١ٜ  ايسٜٔ نشكٝك١ٺ ٜططحإٔ  «٬ضٚبطت بٹ»ساٍٚ هلصا . (57)ّابهطٚضت٘ أٜه

ٌٕاْٝت٘، ٚسٓك ٔعايٓٛط  ِٸ ايسؾاع عٔ ططس٘. ٚبؿه ٌ إٍ ٖصٙ قس تٛقٸ :َٛدع َٔ ث

ُٸ ّاأَطسٸ عٳٜٴ «بٹ٬» يس٣ايسٜٔ . ؾ«عاف ايسٜٔ»، «اٱيَ٘ات » :ٖٚٞ ،ايٓتٝذ١ ٚٗ  ،ّاَٗ

 . ٫ٚ َجٌٝ هلا ،١ٝ ؾطٜس٠ َٔ ْٛعٗاٚاقعايٛقت ْؿػ٘ 

ٕٸ اضتكا٤  ٚٵضع٢ً ٚايتأنٝس  ،ا٫دتُاع١ٝايسٜٔ ق١ُٝ إ ًب ايطُأ١ْٓٝ دٙ ٗ زٳ

١ كشٸك١ بإتعًٚ ،٫ طا٥ٌ هلاايسٜٔ َٔ اجملاز٫ت اييت  ـ٬م١ًٝ ٖٛ ٚغًؿطز، ي

ٕكٛي١ ايسٜٔ ٗ  ضٷَربٸ َٚا ايطَع١ٜ ايٛاقع١ٝ إ٫ٓ .ٗاعٝات ايس١ٜٝٓ ٚغكُٚإسٻإعتكسات 

ٗ غٝاب ايعباز٠ ٚايػًٛى ايسٜين . نُا إٔ (58)َع قطع ايٓٛط عٔ قتٛاٙ ،ْؿػ٘

ل ايتعًٓ سؼٸصإ ىًكإ يًُٖا ا ٜعتكس بايطَع١ٜ ايٛاقع١ٝ ٔٵَٕبايٓػب١ ايتٛسٝس١ٜ  إعتكسات

يرتنٝعٙ  ;«ايػًٛن١ٝ»نبري َكاضب١  إٍ سسٛ عًٝ٘ ٜهٕٛ ٖصا ا٫ػاٙ ؾبّٝٗاايسٜين. ٚ

 إعتكسات.ايٓٛط إٍ سٕٚ ب ،ايسٜين ايػًٛى عٓكطع٢ً 

 

 ــــــ (Behavioristsايطًٛنٕٝٛ )

إٔ قس اعتكست أخط٣ َٔ ايباسجٌ ٗ ايسٜٔ،  ؾ١ْ٦ «ايؿعا٥طٜٕٛ» أٚ «ايػًٛنٕٝٛ«
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ٞٸ ايؿعا٥طٟػٴايٓټ سعٵايبٴع يًسٜٔ ٖٛ ايعٓكط إُِّ ٚإعطؾ١ٝ أبعازٙ ا٫عتكاز١ٜ ٚيٝؼ ، ه

ا٭بعاز ا٭خط٣ أَاّ  ؾطاطٕٝٛ َِٓٗ ايباب ُاَّا٢ اٱبايطبع مل ٜػسٸ ستٸايعاطؿ١ٝ. ٚ

ٌټ  ;ع يًسٜٔإُِّٚايعٓكط اؾٖٛطٟ ٚأثٓا٤ ؼكٝكِٗ عٔ  ،ِٗ ا٭َط أَْٗا  يًسٜٔ، بٌ ن

ٚٵضٱغٓاز  ُٸٚٵضَأ ،ا٭غاؽ إيٝ٘ ايسٻ . َع ١ّٝا إٔ اؾاْب ايػًٛنٞ ٗ ايسٜٔ ٖٛ ا٭نجط أٖ

 ١ع٢ً ٖصٙ اؾٓب ايجكاؾات ايس١ْٜٝٓٝع  اْطٛا٤بعسّ أِْٗ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ قس أقطٸٚا 

إٍ ٖصا ا٫ػاٙ:  ًّٕٛٝ ٔايصٜجٌ ايسٌٜٓ أسس ايباس ،«َاضت»ٚنُا ٜكٍٛ هٝٸ١. ػٴايٓټ

 ايؿهطٝ٘ ٗ َٔ ػًٓنجري َٔ ايجكاؾات ٗ ايطقل، أنجط  يس٢٣ ايسٜٔ ٜتذًٓ»

 .(59)«ٚإعطؾ١

بإٔ اعتكسٚا ٚايؿعا٥ط، ّ ايعكا٥س ع٢ً ٕٛ ٗ تكسټو ايػًٛنٝٸؾٖهيكس 

ِٴ ،٫سكّاتٓؿأ ٖٞ اييت إعتكسات  عُاٍ يٮايتسيٌٝ ٚايتربٜط  ؾٝهٕٛ هلا سه

ايُٓاشز ايؿعا٥ط١ٜ ٗ ا٭زٜإ إدتًؿ١ تأنٝس ايػًٛنٌٝ ع٢ً زضاغ١ . ؾإٓاغه١ٝ

ُٸك١ ضادعٷ زضاغ١ّ س ايعًُٞ ٚايػًٛنٞ ايسٜين عٵإٍ ا٭قاي١ ٚا٭ٚي١ٜٛ اييت ٜٛيْٛٗا يًبٴ َع

زضاغت٘ يٮزٜإ عرب  ،ٌ أٜهّاٜتٛقٻ «غاّ دٌٝ»ؾٗا ٖٛ  .بايكٝاؽ إٍ أبعازٙ ا٭خط٣

َٔ عاز٠ّ  ٜبٌٖصا ايٓٛع َٔ اٱّإ ٕ إ» :ٖٚٞ ،ٖصٙ ايٓتٝذ١إٍ  ،أَطٜها ١ٝ ٗاحملًٓ

 ٚايطكٛؽ. ؾإٛنٛعات ٚإك٫ٛت ايس١ٜٝٓ مل تهٔ َّٜٛاايطقل، ٚاؿطنات، خ٬ٍ 

إػٝش١ٝ عّٝا أْ٘ ٖهصا نإ ساٍ َسٸ ،«ب ٚاجملاز٫ت ايه١َٝ٬ٚيٝس٠ ايتعكټ

ٌٴناْت اييت  ايكازق١ ايعكا٥س ها٥ٗا ع٢ً اتٸأنجط َٔ ى ع ع٢ً ايػًٛتطٚن َٔ قب

 .(60)ٚا٭ؾهاض

ُٸ، يًسٜٔب١ ايػًٛن١ٝ ٚايؿعا٥ط١ٜ ٓٵا٫لصاب إٍ ٖصٙ اَؾإٕ   ١ٝ شيو عٓس ٚأٖ

 :َتؿاٚت١ ١ث٬ثَٛاقـ ٚ أغبابداع٘ إٍ إضّهٔ  ،ايؿطز إ٪َٔ

 ض١ٜ٩ ناْ٘ غري إعطؾ١ٝ يًسٜٔ;تأثري ـ 1

١ٝ احملًٓاجملتُعات ٗ  ايؿعا٥ط١ٜ ع٢ً ا٭زٜإْجطٚبٛيٛدٝا عًُا٤ ا٭ف تعطټـ 2

 ;ايبسا١ٝ٥ٚ

٬ٖٛتٞ غري اي اـايليعٛز٠ إٍ اؾٖٛط از سٴٌُ اُؾإتهًٚ ـ قاٚي3١

 .يًُػٝش١ٝ
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َاشا »ٜبسأ ايسٜٔ بٗصا ايػ٪اٍ: »ؼ اٱهلٝات ايع١ًُٝ: َ٪غِّ ،«آيربت ضٜتؿٌ»ٜكٍٛ 

س ع٢ً ا٫يتعاّ ٜ٪ٚن صا إٓطًلَٔ ٖٚ. (61)«ٌ ع٢ً اـ٬م؟كٻؼإٔ أؾعٌ يهٞ أ ٜٓبػٞ

ٟٸ نتذٌٛ با٭خ٬م ايع١ًُٝ  يٲّإ. ضَع

 

 ــــــ (Existentialists) ايٛدٛدٜٕٛ

َٔ  ١ ع٢ً عٓكط سٝا٠ إ٪ٌَٓ أنجط بهجرٕيايٛدٛزٜ تأنٝس إكاضب١إٕ  

. اي٬عك٬ْٞ هلصا ٜٓبػٞ إزضادٗا ؼت إٓٗر ،تأنٝسٖا ع٢ً ؼكٝل إعطؾ١ ايعكس١ٜ

خكٛقٝات َسضغ١ شات  إش ؼٌُ أسٝاّْا ;ػاٙ ْٛطٟسسٚز ا٫ تتذاٚظؾايٛدٛز١ٜ 

 ّاباعتباضٙ ٚدٛزٜٸ ;صا ا٫ػاٙ ـهلهرينٝذاضز ـ ايٛد٘ ايباضظ ؾٚإهلٞ.  ;إؿازٟ: اػاٌٖ

٫ ٜٓبػٞ ايتعاٌَ يصا  ،ٝات يًٛدٛزػًٚ عٔ عباض٠ْٜعتكس بإٔ اهلل ٚاٱْػإ  ّا،َػٝشٝٸ

ع٢ً  ٗ زضاغ١ ايسٜٔط ا٫عتُاز ٜتٝػٻ ٫عًٝ٘ ا٭خط٣، ٚ َعُٗا نُا ْتعاٌَ َع ا٭ؾٝا٤

ٝتٗا ١ اؿكا٥ل ٚنًٓعٝٓٝٸزضاغ١ داض ٗ ٜٴع٢ً أغاغ٘ ٚايصٟ  ،إٓٗر ايػا٥س ٗ ايعًّٛ

ٍٕ ٟٸ َعع  زضاى اؿكا٥ل سٝازّٜاٱنرينٝذاضز ْهاض إٞ ٚٚدساْٞ. َٚع عاطؿ سٺعٵبٴ عٔ أ

ٕٛ ٞٸنًٓ ٚبٓش ْػإ يعاّ اٱإيسٜٔ ا٭قًٞ ٖٛ اٖسف أْٸ٘ ازٸع٢ إٔ  ، إ٫ٓٞ; أٟ غري َكساق

ٚايطغب١  ١ؿُاغؾاإجاي١ٝ. ٚمٛ ايػعاز٠ ا٭بس١ٜ  ٘غٛقٚ ،َٔ ايعٝـ خامٸ ٘ٺُٳبٓٳ

تعٖط  إِا، «ايٛعٞ»ل َٔ خ٬ٍ ٫ تتشٖكٚاٱضاز٠ اييت ٚقعت َٛضز اٖتُاّ نرينٝذاضز 

٫  ّإْػإ باٱْػإ. نُا إٔ إظٖاض ٚدٛز اٱيٲ «ايطؿطات اٱّا١ْٝ»َٔ خ٬ٍ 

ٍٷبٌ ٖٛ ٢ بتُاَ٘ عرب اختٝاض ايؿطز إ٪َٔ; ٜتػٓٸ  يؿٝض اهلل ٚعٓاٜت٘.  َٛنٛ

ٕٸ َؿطب  َٕ ْٚٛطّا ،ايسٜيننرينٝذاضز إ ض، شٵيعسّ اعتُازٙ ع٢ً ايتؿهري ا

بٌ ايربٖإ عاضض ايؿًػؿ١ ٚاٱهلٝات ايٓٛط١ٜ، ٚايكٍٛ بايتت٘ ايػًب١ٝ ػاٙ ٓٛطٜٛسٞ ب

ٖٓٚاٱّإ أٚضهٓؼ  :أَجاٍ ،كػاٚغ١ ايهٓٝػ١ ا٭ٚا٥ٌب ْْ٘ٛايهجرئٜ ٜكاضا دعٌ ، 

ِٸ ٚ ،اٱّإل ؼٗكبهطٚض٠  اعتكسأ ًٜصيا ،ٚتطتٛيٝاْٛؽ  ايتٛقٸٌ إٍيٝتٝػط  ;ُ٘تعًَٗٔ ث

 ،«ايتعًِٝ»ٌ كبٻتْسُٝٓا »: أٜهّا ٜكٍٛ نرينٝذاضزٚبٗصا ايكسز  سكٝك١ إػٝش١ٝ.

عٓسٖا تجبت سكٝكت٘...  ،ٔ أدً٘ع٢ً أغاغ٘، ْٚعطِّض أْؿػٓا يًدطط َ ْٚػري ٗ سٝاتٓا

ُټ ٕٷإٜػتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ يٓا سٕٚ شيو بٚ، ٌ إداططٖٚصا ٖٛ ؼ  .(62)«ّا
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١ّٝ ِٚز عًُا٤ ايػٝع١ يف فِٗ ٚتعُٝل املفسدات ايدٜٓ  َد
 

 د. محمذ ملكي وهاووذي

 حسه علي مطر الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ ١َـ املكّد1

زٜح ايؿطٜؿ١ ٚؾطح َؿطزاتُٗا َٛنع اٖتُاّ يكس نإ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭سا

بٛقؿٗا ٖادػّا أغاغّٝا. ٜؿٗس ع٢ً شيو تأيٝـ ايهتب  ،ايعًُا٤ إػًٌُ ع٢ً ايسٚاّ

ٗ غطٜب اؿسٜح، ٚٗ غطٜب ايكطإٓ، ٚايتؿاغري إدتًؿ١، َٓص بسا١ٜ ايكطٕ ايجاْٞ 

ٚٵضيًٗذط٠. ٜٚعترب  ١ٝ، عٝح قسضت ُٸعًُا٤ ايؿٝع١ ٗ ٖصا ايؿإٔ بايؼ ايٛنٛح ٚا٭ٖ زٳ

ُٸَ٪ٖي ّٝٛ ـاي ـ ٚإٍعِٓٗ ٗ كتًـ إطاسٌ  ٔٵؿات ٗ غا١ٜ ا٭ٖ يٮغـ ايؿسٜس  ١ٝ. ٚيه

ِٸ ِٸ مل ٜت ٚٵضبٝإ  ايتسقٝل ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ اٯٕ، ٚمل ٜت ٌٕ زٳ س، دٝٸ عًُا٤ ايؿٝع١ بؿه

ٔٸإٍ اؿسٸ ايصٟ بكٝت َع٘ ٖٜٛٸ ٞٸ ط ١ بعض نباض عًُا٤ ايؿٝع١ َٔ َؿاٖري ٖصا ايؿ

ٚٵض٣ إٍ إْهاض ايٓػٝإ، ا٭َط ايصٟ أزٸ ّٸ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ْػع٢ ٗ ٖصا إكاٍ زٳ ِٖ اهلا

ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ ـ إٍ ؼسٜس إها١ْ  فاٍع ـ نُٔ بٝإ َا متٸ ايكٝاّ ب٘ ٗ إٛدٳ

ٚٵضٚ  ايهبري يعًُا٤ ايؿٝع١ ٗ فاٍ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ.  ايسٻ

َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ  نًُاتٷ ٛإؿطزات ايس١ٜٝٓ َٖٔ ايٛانض إٔ إطاز َٔ 

 يػببٺ ;ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ اييت ؼتاز إٍ ايؿطح ٚايبٝإ، ٖٚٞ ايهًُات اييت تٓطٟٛ

ٌ ايعًُا٤ ايعاضؾٌ بٳع٢ً بعض ايػُٛض ٚاٱبٗاّ، ٚمتٸ ؾطسٗا ٚتؿػريٖا َٔ قٹ ،ٚآخط

 ٌ ٗ عًِ ايًػ١.بايؿطٜع١ ٚإدتكٸ

اٱناؾ١ إٍ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً أٚي٦و ايعًُا٤ ايصٜٔ نُا متٸ ايػعٞ أٜهّا ـ ب
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ٚٵٕضقاَٛا ب ٚٵضَباؾط ٗ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ ـ إٍ بٝإ  سٳ ايعًُا٤ ايصٜٔ تطنٛا تأثريِٖ  زٳ

ٕٛ  غري َباؾط. ٗ ٖصا ايؿإٔ ع٢ً م

 

2ّٓ  ــــــ ١ يف غسح املفسدات ايد١ٜٝٓـ األدٚاز اييت يعبٗا عًُا٤ ايػٝع١ ٚايط

ع٢ً ث٬ث١ أؾهاٍ،  ،ُا٤ ايًػ١ ايعطب١ٝ أزٚاض َباؾط٠ ٚغري َباؾط٠يكس نإ يعً

 :ايتايٞٗ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ 

 ـ تأيٝـ إعادِ ايًػ١ٜٛ.1

 ـ تأيٝـ ايهتب ٗ َٛنٛع غطٜب اؿسٜح، ٚغطٜب ايكطإٓ، َٚؿطزات ايكطإٓ.2

١، ٚايؿك١ٝٗ، ـ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ ٗ إكازض ايتؿػري١ٜ، ٚايطٚا3ٝ٥

 ٚا٭قٛي١ٝ، ٚغريٖا.

 

 ــــــ ـ املعادِ ايًػ١ٜٛأ

ِٕ أٚ َكطًشاتٺ ٜؿتٌُ ع٢ً نًُاتٺ عٔ نتابٺ إٕ إعذِ عباض٠ْ َا ع٢ً  يعً

ِٸ ايعٌُ ع٢ً تؿػري ٚؾطح ٚتؿػري ايهًُات ٚإؿطزات أٚ  ،خامٸ أغاؽ تطتٝبٺ سٝح ٜت

. ٚٗ (1)أخط٣ ؿانًٗا ٗ يػ١ٺتعطٜؿٗا َٔ خ٬ٍ بٝإ َا ٜطازؾٗا أٚ َا ٜعاضنٗا أٚ َا ٜ

١ إؿطزات ايعطب١ٝ ٌ ظُع نآؾتتهٖؿ اؿكٝك١ إٕ َعادِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ نتبٷ

َٸٗات خاقٸ بهًُاتٺ ٚؾطسٗا، ٫ٚ ؽتلٸ ِٸ ايتعبري عٓٗا بٛقؿٗا َكازض ٚأ ١، ٜٚت

 يًُكازض ا٭خط٣ )نتب ايػطٜب ٚإؿطزات(.

 

 ــــــ ـ نتب غسٜب ايكسإٓ َٚفسدات ايكسإٓب 

ٝٸ ١ ا٭خط٣ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ. إٕ ٖصٙ إٕ نتب غطٜب ايكطإٓ َٔ بٌ إكازض ايػٓ

ُٕايهتب تتهٖؿ . ٚقس شٖب (2)١ُ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜٗٳبٵٌ بؿطح ايهًُات ايػاَه١ ٚا

كٌ إٍ ا٫عتكاز بٛدٛز ايعسٜس َٔ ايهتب ٗ ٖصا إٛنٛع، ٚقٌٝ: إٕ بعض احملٚك

 .(3)إيٝٓا ٌٵٗا مل تكٹنتابّا، ٚيهٓ 363عسزٖا قس بًؼ 

ٌ ببٝإ َعاْٞ َٚؿاِٖٝ عُّٛ ايهًُات إٕ نتب َؿطزات ايكطإٓ تتهٖؿ
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ُٕ ٚإؿطزات ايكطآ١ْٝ، ٫ٚ ؽتلٸ  ١ُ ٚايػاَه١.ٗٳبٵبايهًُات ا

 

 ــــــ ـ نتب غسٜب احلدٜحز 

ٌ ـ َجٌ نتب غطٜب ايكطإٓ ـ ببٝإ نُا إٔ نتب غطٜب اؿسٜح تتهٖؿ

ُٕ اَه١ ٗ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات. ٚقس نإ تأيٝـ ٖصا ايٓٛع َٔ ١ُ ٚايػٗٳبٵايهًُات ا

ٚٸ .ايهتب ؾا٥عّا َٓص قسض اٱغ٬ّ َٳٚأ  .(4)ٖـ(223نتب ٗ شيو ٖٛ ابٔ غ٬ّ) ٔٵٍ 

 

 ــــــ ـ املصادز األخس٣د 

ٖصا ٚقس ؾاع ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ ٗ غري إكازض ايًػ١ٜٛ، ٚغري غطٜب ايكطإٓ 

ؾطح إٍ َا ـ  ٕ ٗ كتًـ َٛانع ايكطإٓ ايهطِٜ ـ ٕٓاغب١ٺطٚأٜهّا. نُا ٜعُس إؿػِّ

١َ ايع٬ٓ :ؿٛ اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ ٚايطٚا١ٝ٥، َٔ أَجاٍ، أٚ ٜعٌُ َ٪ٚي(5)نًُات ايكطإٓ

، أٚ (6)اجملًػٞ ٗ كتًـ َٛاطٔ نتاب عاض ا٭ْٛاض، ع٢ً ؾطح َؿطزات ا٭سازٜح

١َ بعض ا٭عاخ بؿطح أيؿاٚ َكسٸّا ٗ ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٌٝ اٖتُاَّا خاقٸ بعضٴٜبسٟ 

 ايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١.

 

 ــــــ ـ أنجس األغداص تأثريًا يف غسح املفسدات ايد3١ٜٝٓ

ب ع٢ً إكازض ا٭ق١ًٝ يؿطح َؿطزات ايًػ١ ايعطب١ٝ ْٓتكٌ هٳف إكتٳبعس ايتعطټ

ٌٕ ًُات كتكط بأقشاب إكازض، ٚسذِ اٖتُاَِٗ بؿطح ايه إٍ ايتعطٜـ بؿه

 .َِٓٗ باختكإض ايس١ٜٝٓ، يٓبشح بعس شيو َصٖب نٌٛ

 طٕٚ ٗ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ إٍ قػٌُ ض٥ٝػٌ، ُٖٚا:ٜٓكػِ ا٭ؾدام إ٪ثِّ

ٚٸ ًٛا ـ عَُّٛا ـ بؿطح إؿطزات ايعطب١ٝ، ٚمل : ا٭ؾدام ايصٜٔ تهٖؿٍايكػِ ا٭

ُٸزٜح. ٜٚٴٜكتكطٚا ع٢ً بٝإ ٚؾطح خكٛم نًُات ايكطإٓ ايهطِٜ أٚ ا٭سا ٢ ٖصا ػ

 ِٖ َٔ أقشاب إعادِ ايًػ١ٜٛ.، ٚأنجطٴ(ٕٛايًػٜٛٸ)ايكٓـ َٔ ا٭ؾدام 

ٌٕ: ا٭ؾدام ايصٜٔ تهٖؿايكػِ ايجاْٞ َباؾط ـ بؿطح نًُات ايكطإٓ  ًٛا ـ بؿه

ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١. ٚإٕ نتب غطٜب ايكطإٓ َٚؿطزات ايكطإٓ َٔ ايهتب 
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 ايباضظ٠ ٗ ٖصا اجملاٍ.

 

 ــــــ ٍٕٛ: ايًػّّٜٛٚايكطِ األ

ٛٳيكس يعب ايًػٜٛٸ  ٔ ٗ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ:ٜٵٕٛ أزٚاضّا ع٢ً م

ٚٸ : شنط نًُات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ ٗ نتبِٗ، ٍايٓشٛ ا٭

ٚايكٝاّ بؿطسٗا. ٖٚصا َا ْطاٙ ٗ ايهجري َٔ إعادِ ايًػ١ٜٛ، إٍ اؿسٸ ايصٟ تعترب َع٘ 

اؾِٝ، ٚإكباح إٓري، أؾب٘ بإعادِ ايكطآ١ْٝ َٓٗا َعذِ َجٌ: بعض إعادِ ايًػ١ٜٛ، 

 .(7)إٍ إعادِ ايًػ١ٜٛ

 تٗا يؿطٸاح نًُات ايكطإٓ ٚاؿسٜح.: َكسضٜٸايٓشٛ ايجاْٞ

َٸٗات ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚتٴ تٗا ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايًػ١ سٸ قٛضٜٸعٳإٕ إعادِ ايًػ١ٜٛ ٖٞ أ

١ يًُكازض ا٭خط٣ ـ إ إٍ َهاْتٗا اـاقٸايعطب١ٝ َٔ ايبسٜٗٝات، ّٚهٔ ا٫ط٦ُٓ

َٚٔ بٝٓٗا: نتب ايػطٜب، ٚنتب ايتؿػري،  ،زٕٚ اؿاد١ إٍ ايسضاغ١ إٝسا١ْٝ ـ

 ٚايهتب ايؿك١ٝٗ، َٚا إٍ شيو.

ٓا بايبشح ٗ بعض ايهتب، ٚسكًٓا ُٵٚيًشكٍٛ ع٢ً إعٜس َٔ ا٫ط٦ُٓإ ُق

 :ٚشيو نُا ًٜٞع٢ً سذِ اٖتُاَِٗ بآضا٤ ايًػٌٜٛ، 

ِٸ ايهتب ٗ غطٜب  إٕ نتاب )ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط( َٔ أٖ

سٝح ْؿاٖس ٗ ٖصا ايهتاب شنط اغِ ا٭ظٖطٟ ٚنتاب٘ )تٗصٜب ايًػ١( ٗ  ،اؿسٜح

نُا ْط٣ أضبعٌ َٛضزّا َٔ آضا٤ اؾٖٛطٟ قاسب َعذِ  .أنجط َٔ أضبعٌ َٛضزّا

ٌٝ بٔ أٓس ايؿطاٖٝسٟ ٚنصيو ٚضز اؿسٜح عؿط َطٸات عٔ اـً. ايكشاح ٗ ايًػ١

ٚٸ ٞٸبٛقؿ٘ أ  .(8)ٍ َعذُ

ُٖٚٗ نتاب )فُع ايبشطٜٔ( ايكِّ ت ا٫غتؿاز٠ َٔ آضا٤ اـًٌٝ بٔ أٓس ِ 

 ّاايؿطاٖٝسٟ تػعّا ٚعؿطٜٔ َطٸ٠، َٚٔ آضا٤ ابٔ زضٜس تػع َطٸات، َٚٔ آضا٤ ا٭ظٖطٟ ث٬ث

 ّابٔ ؾاضؽ ث٬ثاضا٤ ٚٔػٌ َطٸ٠، َٚٔ آ ّاأضبع١٦َ ٚٚٔػٌ َطٸ٠، َٚٔ آضا٤ اؾٖٛطٟ 

 ّاَٛٞ ث٬ثٚغتٌ َطٸ٠، َٚٔ آضا٤ ايؿٝٸ ّابازٟ تػعأٚعؿطٜٔ َطٸ٠، َٚٔ آضا٤ ايؿريٚظ

 .(9)ٚٔػٌ َطٸ٠
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٫بٔ  ،َطٸ٠ إٍ َعذِ اؾُٗط٠ ٠ِ غبع عؿطإٕ اغتٓاز تؿػري فُع ايبٝإ ايكِّ

ِّٜٵضٳزٴ ِٕٔ َس٣ اٖتُاّ ٖصا إؿػِّس، ٜب ٚٸٍ َعذ  .(10)يػٟٛ ط ايهبري بأ

ٖٳن ٗ تؿاغري ايؿٝع١ نجريّا،  ،يٮظٖطٟ ،س ا٫غتٓاز إٍ تٗصٜب ايًػ١ُا ٜٴؿا

ٗ نتاب فُع ايبٝإ إٍ ٖصا إعذِ ٔػّا ٚغتٌ  َع٘إٍ اؿسٸ ايصٟ متٸ ا٫غتٓاز 

َطٸ٠، ٚمتٸ ا٫غتٓاز إيٝ٘ ٗ تؿػري ايكاٗ ث٬خ َطٸات، ٚٗ تؿػري ايؿطٜـ إطته٢ 

 .(11)تٌَطٸ

طٜٔ ايؿٝع١، َٛنع اٖتُاّ يس٣ إؿػِّ ،يًذٖٛطٟ ،شاحنُا نإ َعذِ ايكِّ

إٍ اؿسٸ ايصٟ متٸ ا٫غتٓاز إيٝ٘ ٗ تؿػري إٝعإ أضبعّا ٚث٬ثٌ َطٸ٠، ٚٗ تؿػري ايبٝإ 

 .(12)ٚث٬ثٌ َطٸ٠ إسس٣٭نجط َٔ 

 ،ـ قٛض١ٜ إعادِ ايًػ١ٜٛ بٛنٕٛحض ايهتب ايؿك١ٝٗ تتهؿٻَٚٔ خ٬ٍ تكٗؿ

٢ٕٕ شنط اغعٝح ٜتذًٓ ٚعؿطٜٔ َطٸ٠، ٜٚ٪ت٢  ِ إكباح إٓري ٗ دٛاٖط ايه٬ّ مثا

 َطٸ٠. ٠ع٢ً شنط نتاب مشؼ ايعًّٛ ٗ ٖصا ايهتاب ٔؼ عؿط

ّا ٚث٬ثٌ َطٸ٠، ٚنصيو اٱسا٫ت نُا إٔ اٱؾاض٠ إٍ قشاح اؾٖٛطٟ غتٸ

 ض٠ إٍ غا٥ط إكازض ا٭خط٣، َٔ قبٌٝ: اؾُٗط٠ ٫بٔ زضٜس، ٚإكاٜٝؼ ٫بٔإتهطِّ

ٚٵضس بؾاضؽ، ٗ نتاب ايػطا٥ط ٜ٪ٚن ٙ ع٢ً اٖتُاّ ٖصا ايؿكٝ٘ ايهبري بإكازض سٳ

 .(13)ايًػ١ٜٛ أٜهّا

ِٸ سهٛضنُا إٔ  َٔ ايتؿػري ٚايؿك٘  إكازض ايًػ١ٜٛ ٗ إكازض ا٭خط٣ )ا٭ع

ٚٵضٚأقٍٛ ايؿك٘( ب ١َ اجملًػٞ ـ ع٢ً غبٌٝ با٬ٕس١ٛ أٜهّا. َٔ شيو إٔ ايع٬ٓ ٙ دسٜطٷسٳ

قس اغتٓس ٗ نتاب عاض ا٭ْٛاض ٚٗ ؾطح ايهًُات إٍ إكازض ايًػ١ٜٛ َطاضّا،  إجاٍ ـ

ٕٕ ٚعؿطٜٔسٝح اغتٓس إٍ اؾُٗط٠ ٫بٔ زضٜس  َطٸ٠، نُا أؾاض إٍ ا٭ظٖطٟ غبعٌ  مثا

 .(14)َطٸ٠

ٕٵ ،ِ ايًػ١دهض إٔ َعاٚبصيو ٜتٸ ض إٍ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ ع٢ً مل تتعطٻ ٚإ

ٌٕ ْطإم ًت قٛضّا ض٥ٝػّا ؾُٝع ايهتب ٚإكازض أْٗا ؾٖه ؾط، إ٫َٓبا ٚاغع ٚبؿه

ايصٟ شٖب َع٘ بعض عًُا٤ ايسٜٔ إٍ  ًت بؿطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ، إٍ اؿسٸاييت تهٖؿ

، َع٢ٓ (15)١ٝ قٍٛ ايًػٟٛ، َعتربٜٔ إٔ ايسيٌٝ ع٢ً شيو ٖٛ ا٫ْػساز ايكػريايكٍٛ عذٸ
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ٟٸ ٬ ٚغٛا٤ قبًٓا بٗصا ايسيٌٝ أٚ مل ْكبٌ ب٘ ؾ .أْ٘ ٫ َٓسٚس١ َٔ ايطدٛع إٍ ن٬ّ ايًػٛ

ُٸٗ إٔ عح سذٸ ؾٳٖو ١ٝ َٚٓعي١ ايًػٌٜٛ ٗ ؾِٗ ١ٝ قٍٛ ايًػٟٛ تؿٗس ٗ سسٸ شاتٗا بأٖ

 ١ ايؿطٜؿ١.نًُات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸ

 

 ــــــ ـ أبسش ايًػٜٛني َٔ أصشاب ايتصاْٝفأ

ِٸ با٫يتؿات إٍ َا متٸ ؼكٝك٘  ،إعادِ ايًػ١ٜٛ ٚأنجطٖا اغتٓازّا َٚطدع١ّٝ إٕ أٖ

 :(16)نُا ًٜٞ٘، ٖٞ ٚإثبات٘ ٗ قًٓ

 ٖـ(.175ـ ايعٌ، يًدًٌٝ بٔ أٓس ايؿطاٖٝسٟ)1

ـ ْٗط٠ ايًػ١، ٭بٞ بهط قُس بٔ سػٔ ا٭ظزٟ ايبكطٟ، إعطٚف بابٔ 2

 ٖـ(.321س)ٜٵضٳزٴ

 ٖـ(.370ـ َعذِ تٗصٜب ايًػ١، ٭بٞ َٓكٛض قُس بٔ أٓس ا٭ظٖطٟ)3

 ٖـ(.385يًكاسب إمساعٌٝ بٔ عبٸاز) ـ احملٝ٘،4

ٓٓاز اؾٖٛطٟ)ـ ايك5ِّ  ٖـ(.393شاح )تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ(، ٭بٞ ْكط بٔ 

 ٖـ(.395ا)ـ َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١، ٭بٞ اؿػٔ أٓس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜٸ6

 ٖـ(.395ا)٭بٞ اؿػٔ أٓس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜٸـ فٌُ ايًػ١، 7

ٞٸـ إدكٸ8  ٖـ(.458)ٙإعطٚف بابٔ غٝس ،إمساعٌٝ بٔ ل ٗ ايًػ١، يعً

 ٖـ(.711ٚابٔ َهطّ) ;إعطٚف بابٔ َٓٛٛض ،ـ يػإ ايعطب، حملُس بٔ َهط9ّ

 ٖـ(.770َٛٞ إكطٟ)ـ إكباح إٓري، ٭ٓس بٔ قُس بٔ عًٞ ايؿٝٸ10

إعطٚف  ،ـ ايكاَٛؽ احملٝ٘ ٚايكابٛؽ ايٛغٝ٘، حملُس بٔ ٜعكٛب11

 ٖـ(.817بازٟ)أبايؿريٚظ

ُٸ بٌ إكازض اييت متٸ شنطٖا ٖٓاى عسزٷَٚٔ   ١. ١ٝ خاقٸَٔ إكازض ؼ٢ٛ بأٖ

١ ايؿطٜؿ١ َسٜٕٓٛ طٟ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸٕ ْٝع َؿػِّإإٕ ٖصٙ اـكا٥ل عٝح 

ِٸ إعطا٤ إٍ ٖصٙ إكازض ايًػ١ٜٛ اـاقٸ ٚٵض١، ٜٚت احملٛضٟ ٗ ؾطح َؿطزات ايكطإٓ  ايسٻ

ِ إعادِ ١. ٚيتٛنٝض إػأي١ أنجط ْكػِّاـاقٸ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح إٍ ٖصٙ إكازض

ٞٸ ايًػ١ٜٛ ـ ٗ تبٜٛبٺ  ـ إٍ قػٌُ: خامٸ تطبٝك



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ُٸـ إعادِ ايًػ١ٜٛ اييت تتهٖؿ1 ١ ْع ايهًُات ايعطب١ٝ ٚؾطسٗا. ٖٚصا ٖٛ ٌ َٗ

ٟٸساٍ أغًب إعادِ، ٫ٚ تتهٖؿ ُٸ ؾ٤ٞٺ ٌ بأ  ١ )ؾطح ايهًُات(.غري ٖصٙ إٗ

ُٸ ٢ٛ،ؼ ـ إعادِ اييت2 بػبب  ;١ ا٭ق١ًٝ )إٛضز ا٭ٍٚ(باٱناؾ١ إٍ ٖصٙ إٗ

ٖتاظ٠ بٌ ايعطب ٚعًُا٤  َها١ْٺ، ١، ٚاـكا٥ل ايؿطٜس٠عٗا بايؿطا٥٘ اـاقٸُتټ

ٚٵضايًػ١، ٚتًعب  ُٸعٳّا قٛضّٜا ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ. ٖٚصا ايٓٛع َٔ إعادِ اييت تٴزٳ ٗا سٸ َٔ أٖ

ٖٚٞ: ايعٌ يًدًٌٝ بٔ أٓس ايؿطاٖٝسٟ، ٚاؾُٗط٠ قسٚز َٔ إكازض،  تٓشكط بعسزٺ

 س، ٚتٗصٜب ايًػ١ يٮظٖطٟ، َٚعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ ٫بٔ ؾاضؽ.ٜٵضٳ٫بٔ زٴ

ُٸٗ إٔ ايكػِ ايجاْٞ ٜتُتٸ ٫ ؾٳٖوٚ أنرب ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٖٚٞ إكازض  ١ٝٺع بأٖ

احملٛضٟ ا٭نرب ٗ  ٚٵضايسٻؿٝٗا ـ ع ْٝع أٚ أغًب َ٪ٚياييت غتعطٞ ـ َٔ خ٬ٍ إثبات تؿٝټ

ُٸ ايًػ١ يعًُا٤ ايؿٝع١. ٚٗ ١ٝ ٖصٙ إعادِ ٗ َا ًٜٞ غٛف ْعٌُ ع٢ً بٝإ ا٭زي١ ع٢ً أٖ

 إطاض ايتعطٜـ بٗا.

 

 ــــــ ٖـ(175يًدًٌٝ بٔ أمحد ايفساٖٝدٟ) ،ايعني

ٚٸٜٴعٳ ِٕسٸ ٖصا ايهتاب أ . نُا ٜٴعترب ٖصا إعذِ (17)ناٌَ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٍ َعذ

ٌ ٕ ْٝع إعادِ ايًػ١ٜٛ بعسٙ، ْٚٝع ايعًُا٤ إدتكٸإٚ .إٍ أق٤٬ ايعطب ٖٛ ا٭قطب

ُٖٚٝٓت٘  ،صا إعذِ. إٕ إها١ْ ايع١ًُٝ يًدًٌٝ بٔ أٓسهلَسٜٕٓٛ  ،بايكطإٓ ٚاؿسٜح

، ٚتأيٝـ ٖصا ايهتاب ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا َٔ د١ٗٺ :ع٢ً كتًـ ايعًّٛ، َٚٔ بٝٓٗا

أخط٣، ٚاعتُاز ْٝع ايعًُا٤ اي٬سكٌ بعسٙ ع٢ً  َٔ د١ٗٺ (18)عكط ايؿكاس١ ايعطب١ٝ

 ٌ اـكا٥ل ا٭ق١ًٝ هلصا إعذِ.ٖصا ايهتاب، ّجِّ

 

 ــــــ ٖـ(321د)َِٜزاملعسٚف بابٔ ُد ،مجٗس٠ ايًػ١، ألبٞ بهس ذلُد بٔ احلطٔ

ِٸ س َٔ بٌ ٜٵضٳؿ٘; إش اؾتٗط ابٔ زٴٗ ٖصا إعذِ إٍ َ٪ٚي تعٛز اـكٛق١ٝ ا٭ٖ

 ،. إٕ إساطت٘ بأقٍٛ َٚباْٞ ايًػ١(19)ع بآضا٤ ادتٗاز١ٜ ٗ ايًػ١ٌٜ بٛقؿ٘ يػّٜٛا ٜتُتٻايًػٛ

عّا َٔ بٌ ، دعً٘ َتُِّ«ا٫ؾتكام»َٔ ايهتب ٗ ٖصا اجملاٍ، َٚٔ بٝٓٗا:  ٚتأيٝؿ٘ يعسزٺ

ٛٸ٠ عاضن١ ابٔ زٴ(20)ْٝع ايًػٌٜٛ اٯخطٜٔ ب٘ َٔ طٵس ـ باٱناؾ١ إٍ ُقٜٵضٳ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ق
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 ١.ٖتاظ٠ بٌ عًُا٤ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ ايؿكاس١ ـ قس ٚنعت آضا٤ٙ ٗ َها١ْٺعكط 

 

 ــــــ ٖـ(371حملُد بٔ أمحد األشٖسٟ) ،تٗرٜب ايًػ١

ِٸ ع ٖصا إعذِ َٔ غا٥ط إكازض إعاقط٠ ٚاي٬سك١ ي٘ ٖٛ اٖتُاَ٘ َا ِّّ إٕ أٖ

ٛٸ٠ ايع١ًُٝ. إ(21)١ ايهًُات، ُٚٝٝع ايهًُات ايعطب١ٝ َٔ غري ايعطب١ٝبكشٸ  (22)ٕ ايك

ٗ  (23)١ ايهبري٠ يٮظٖطٟ ٗ ٖصا اجملاٍ، ٚتٛادسٙ ايطٌٜٛ بٌ أق٤٬ ايعطبٚايسٓق

 شاح يًذٖٛطٟ ايصٟ متٸنتاب ايكِّٚدٛز ـ ضغِ  «ػ١ًتٗصٜب اي»ايباز١ٜ، دعٌ نتاب٘ 

ِٸ  ٌ عًُا٤ ايسٜٔ.بٳس٠ َٔ قٹُٳإكازض ايًػ١ٜٛ إعتٳ تأيٝؿ٘ هلصٙ ايػا١ٜ ـ أسس أٖ

 

 ــــــ ٖـ(395َكاٜٝظ ايًػ١، ألمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا)َعذِ 

ِٸ  ،ايًػ١ ايعطب١ٝ هلصا إعذِ تهُٔ ٗ شنط ْٝع َٛازٸ إٕ اـكٛق١ٝ ا٭ٖ

ٌٸ ٚاقع١ٝ  ْا إٔ ْٓٛط إٍ ٖصا إعذِ بٓٛط٠ٺزٵ. ٚإشا أضٳ(24)َازٸ٠ٺ ٚبٝإ أقٍٛ إعاْٞ يه

ِٕٚدب ايكٍٛ: إٕ ٖصا ايهتاب يٝؼ فطٻ يػٟٛ  ٖٛ ٗ اؿكٝك١ إبساعٷيػٟٛ، بٌ  ز َعذ

ـٷ ٚإلاظٷ ُاّ ا٫خت٬ف عٔ غا٥ط إعادِ ايًػ١ٜٛ  َتٌ قا٥ِ ع٢ً ا٫دتٗاز، ٚكتً

َٔ خ٬ٍ زضاغت٘ ا٫دتٗاز١ٜ  ،ابٔ ؾاضؽ :َجٌ ،يػٟٛ سٝح قاّ ع٬ُمٷ ،(25)ا٭خط٣

ٌٸ إٍ تكسِٜ ايٓهات ايًػ١ٜٛ ايؿصٸ٠ إٍ ، َاز٠ َٚكاضْتٗا ببعهٗا ؾُٝع نًُات ن

 كٌ ٚعًُا٤ ايًػ١ ٚايسٜٔ.ٚكاحمل

 

ُّ ُّتػ  ــــــ ع أصشاب املعادِ ايًػ١ٜٛع أٚ عدّ تػ

ِٸبعس ايتعطټ إعادِ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ْٓتكٌ إٍ ايبشح ٗ ايػ٪اٍ  ف ع٢ً أٖ

ٟٸ إ٪ٚي  ؿٌ هلصٙ إعادِ نإ َعتٓكّا ٕصٖب ايتؿٝٸع؟ايكا٥ٌ: أ

 

 ــــــ ٖـ(175اخلًٌٝ بٔ أمحد ايفساٖٝدٟ)

، ٚبصيو (26)ٖـ175ـ  105عاف ٗ ايؿرت٠ َا بٌ  إ اـًٌٝ بٔ أٓس قسن

ُٸ١ٜهٕٛ قس عاقط ا٭ . ٚتؿري ضٚا١ٜ ا٭سازٜح عٔ ^ايهاِٚٚ ايكازمٚايباقط  ٥
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ٗ بعض ايهتب إٍ إٔ اـًٌٝ نإ قس اغتؿاز ايهجري َٔ  ×اٱَاّ دعؿط ايكازم

ُٸ ^١ا٭٥
ع ٗ ايكطٕ ايػابع ـ ؾ١ ايتؿٝټّا َعطٚز ـ بٛقؿ٘ كتكٸٚ. ٚقس شٖب ابٔ زا(27)

ٜٻ(28)ّاّا إَاَٝٸإٍ ا٫عتكاز بإٔ اـًٌٝ نإ ؾٝعٝٸ ٖٚٛ  ،١َٞ اؿًٓسٙ ٗ شيو ايع٬ٓ. ٚقس أ

 .(29)ٚنإ َعاقطّا ي٘ ،َٔ عًُا٤ ايطداٍ

ٞٸٚقس ضٴ ؾأداب  ،×ٟٚ عٔ اـًٌٝ بٔ أٓس أْ٘ غٴ٦ٌ عٔ غبب إَا١َ اٱَاّ عً

ٌٸا»بكٛي٘:  ٌٸإيٝ٘، ٚاغتػ ستٝاز ايه ٌٷٓا٩ٙ عٔ ايه ٌٸ ، زيٝ . نُا (30)«ع٢ً أْ٘ إَاّ ايه

ٞٸ ٕا ادتُع ي٘ َٔ »عٔ غا٥ط اـًؿا٤:  ×قاٍ اـًٌٝ ٗ بٝإ غبب اخت٬ف اٱَاّ عً

 ،٘ إٍ اٱغ٬ّكٹبٵَٔ غٳ ،ٚاـكا٥ل اييت مل تهٔ ٗ غريٙ ،قؿات ايؿهٌ ٚايهُاٍ

 .(31)«ٔ ب٥٬٘ ٗ اؾٗازػٵٚسٴ ،َٚعطؾت٘ با٭سهاّ

عٔ أبٞ ظٜس ايٓشٟٛ ا٭ْكاضٟ قاٍ: »ايكسٚم ٗ نتاب ا٭َايٞ: قاٍ ايؿٝذ 

ٝٸ: يٹؾكًتٴ ،اـًٌٝ ابٔ أٓس ايعطٚنٞ طايؿطاٖٝسٟص غأيتٴ  ،×ّاِٳ ٖذط ايٓاؽ عً

قطباٙ، َٚٛنع٘ َٔ إػًٌُ َٛنع٘، ٚعٓا٩ٙ ٗ اٱغ٬ّ  |ٚقطباٙ َٔ ضغٍٛ اهلل

ٌٸعٓا٩ٙ؟ ؾكاٍ: بٗط ٚاهلل ْٛضٴٙ أْٛاضِٖ، ٚغًبِٗ ع٢ً قؿٛ  ٌَٓٗ، ٚايٓاؽ إٍ  ن

 .(32)«أؾهاهلِ أٌَٝ

ْٚكٌ أٜهّا عٔ اـًٌٝ بٔ أٓس ٗ سٛاضٙ َع ْٜٛؼ ايٓشٟٛ، بعس تؿهًٝ٘ 

ٝٸ  .(33)٫ٚ ٜؿؿٝ٘ عٓ٘ ،طًب َٓ٘ إٔ ٜهتِ ٖصاأْ٘ ع٢ً اؾُٝع،  ×ّاعً

ٌّ ابٔ ايٓسِٜ، ٜٚاقٛت اؿُٟٛ، ٚايػٝٛطٞ ـ َٔ عًُا٤ أٌٖ  :َٔ ٚقس قطٸح ن

َٔ  ٔ دعؿط إطاغٞ اهلُساْٞ قس نتب َػتسضنّا ع٢ً ٚاسسٺبإٔ قُس ب ،١ ـايػٓٸ

نتب اـًٌٝ بٔ أٓس ايؿطاٖٝسٟ، ٚإٔ ايٓذاؾٞ ايصٟ ٖٛ أقطب إٍ إطاغٞ َٔ 

 .(34)ايٓاس١ٝ ايع١َٝٓ قاٍ بإٔ َٛنٛع نتاب اـًٌٝ نإ ٜسٚض سٍٛ اٱَا١َ

 

 ــــــ ٖـ(321د)َِٜزابٔ ُد

 ايػٝسايكًٌٝ َٔ ايعًُا٤. ٚقس أْهط  س غ٣ٜٛٵضٳعٔ َصٖب ابٔ زٴ خ أسسٷمل ٜتشسٻ

إٔ غايب١ٝ ايعًُا٤  إ٫ٓ ،.(35)س ؾٝعّٝاٜٵضٳاـٛاْػاضٟ ـ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ ـ إٔ ٜهٕٛ ابٔ زٴ

ع٘. ٚشٖب ابٔ ؾٗطآؾٛب إٍ اعتباضٙ َٔ ؾعطا٤ بتؿٝټ ،بعس عح ا٭زي١ ،ايهباض قايٛا
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. ٚقاٍ ايػٝس دٛاز ؾبٸط ٗ (37)سٜٵضٳع ابٔ زٴايتػرتٟ إٍ تؿٝټ ايع١َ٬ٓ. َٚاٍ (36)أٌٖ ايبٝت

ـٸ ايهاُٚٞ ٗ  عبس ايٓيبٸ ايؿٝذ. نُا شٖب (38)سٜٵضٳع ابٔ زٴبتؿٝټ نتاب٘ أزب ايط

. ٚقس ْكٌ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ َعذِ ضداٍ (39)سٜٵضٳع ابٔ زٴته١ًُ ايطداٍ إٍ ايكٍٛ بتؿٝټ

ٚايٛاٖط »آخط:  ٕع، ٚقاٍ ٗ َٛن(40)ٙ أٚ تأٜٝسٙزٕٚ ضزِّ ،سٜٵضٳع ابٔ زٴاؿسٜح ايكٍٛ بتؿٝټ

ِٸ ،(41)«عُٛا ؾٝ٘ بايتؿٝټأِْٗ تهًٖ اغتططز قا٬ّ٥: إٕ ايػٝس إطته٢ ٗ ايسضض ٚايػطض  ث

 ،س.. ٚشنطٙ ايكانٞ ْٛض اهلل ايتػرتٟ ٗ فايؼ إ٪ٌَٜٓٵضٳنجريّا َا ٜطٟٚ.. عٔ ابٔ زٴ

ٌٸإ، ٚشنط ْػب٘ إٍ قشطإ، ٚأث٢ٓ عًٝ٘ َهًٚٙ ابٔ خٹنطٚقس شٚأث٢ٓ عًٝ٘.  شيو  طن

ٍٸ ع٢ً تؿٝټ  .(42)ع٘صٜس

 

 ــــــ ٖـ(395ابٔ فازع)

ٔٸيكس أسذِ أغًب عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ عًُا٤  ١ عٔ اؿسٜح سٍٛ َصٖب٘، ٚيه

ع٘ با٭زي١. ؾكس شٖب ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ايؿٗطغت إٍ اعتباض ابٔ ايؿٝع١ ٜجبتٕٛ تؿٝټ

إ ايؿٝع١ إٍ . ٚقس شٖب ايػٝس قػٔ ا٭ٌَ ٗ أعٝ(43)ؿٌ ايؿٝع١ؾاضؽ َٔ إ٪ٚي

ايطٗطاْٞ ٗ  . ٚقس ْكٌ ايؿٝذ آغا (44)ايكٍٛ بإٔ ابٔ ؾاضؽ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١

ع ٗ آخط سٝات٘، ٚنإ إٔ ابٔ ؾاضؽ قس اعتٓل ايتؿٝټ ،عٔ ايؿٝذ ايكسٚم ،ايصضٜع١

ُٸ. ٚقاٍ ايؿٝذ عبٸ(45)بصيو َٔ إػتبكطٜٔ َٔ ايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ  ٞ: إٕ ْاع١ّاؽ ايك

ٚقس شٖب  .(46)ثِ شنط ٗ تأٜٝس ن٬َِٗ ؾاٖسّا َٔ ؾعط ابٔ ؾاضؽ ع ابٔ ؾاضؽ،بتؿٝټ

ٚأْ٘ نإ  ،ايػٝس اـ٥ٛٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ ابٔ ؾاضؽ نإ َٔ أغاتص٠ ايؿٝذ ايكسٚم

. ٚقس أزضز ابٔ ؾٗطآؾٛب ٗ َعامل ايعًُا٤ اغِ ابٔ ؾاضؽ نُٔ عًُا٤ (47)ؾٝعّٝا

 . (48)ايؿٝع١

، (49)ؿسٟ ٗ ايٛاٗ بايٛؾٝات١ مل ٜصٖب غ٣ٛ ايكَٚٔ بٌ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

ٚقس  .ّٝا ؾاؾعّٝا، إٍ ايكٍٛ بإٔ ابٔ ؾاضؽ نإ غٓٸ(50)ٜٚاقٛت اؿُٟٛ ٗ َعذِ ا٭زبا٤

ٌٸ ابٔ ح ٜاقٛت اؿُٟٛ ٖٓايو بإٔ ايكاسب بٔ عبٸاز ـ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ ـ نإ ٜٴذٹقطٻ

 .(51)ٜٚجين عًٝ٘ نجريّا، ٚنإ َٔ خاقٸ١ ت٬َٝصٙ ،ؾاضؽ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

 ــــــ َٔ أصشاب املؤيفات ـ ضا٥س ايًػٜٛني ب

ض أٚضام ايتاضٜذ، ْٚبشح عٔ أقشاب اٯضا٤ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ، ْٛاد٘ عٓسَا ْتكٖؿ

َٛا عسزّا آخط َٔ ايعًُا٤ ايباضظٜٔ ٗ عًِ ايًػ١ َٔ ايصٜٔ ناْٛا َٔ ايؿٝع١، ٚقسٸ

٤ َا ًٜٞ ْعٌُ ع٢ً ايتعطٜـ بٗ٪٫ ايًػ١ ايعطب١ٝ. ٚٗ فا١ٍُ ٗ ٚقِّ د١ًًّٝ خسَاتٺ

 ايعًُا٤ ايهباض، قبٌ اـٛض ٗ اؿسٜح عٔ أقشاب نتب ايػطٜب ٚإؿطزات.

 

 ــــــ ٖـ(385اد)ايصاسب بٔ عّب

َٳ(52)٫ خ٬ف ٗ نٕٛ ايكاسب بٔ عبٸاز َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ ز تطزٻ ٔٵ، ٚيٝؼ ٖٓاى 

ّٕ ٗ شيو. ٚقس نإ ي٘ باعٷ َٔ قبٌٝ: عًّٛ ايكطإٓ، ٚايتؿػري،  ،طٌٜٛ ٗ عًٛ

 .ٚض، ٚايٓكس ا٭زبٞ، ٚايتاضٜذ، ٚايطبٸٛ، ٚايعٳطٴشٵه٬ّ، ٚايًػ١، ٚايٓٻٚاؿسٜح، ٚاي

ٚنإ ابٔ ؾاضؽ ٚابٔ ايعُٝس ـ ُٖٚا َٔ نباض ايعًُا٤ ٗ ا٭زب ايعطبٞ ـ َٔ ١ًْ 

 .(53)أغاتصت٘

ِٸ . إٕ قطب احملٝ٘ إعذِ ٖٛ نتاب٢ ب٘ ٖٓا ـ ٓٳعٵي٘ ـ ٚايصٟ ْٴ نتابٺ إٕ أٖ

ُټاز َٔ عكط ايؿكاايكاسب بٔ عبٸ ابٔ ؾاضؽ، قس  :صٙ ع٢ً ٜس أَجاٍس١ ايعطب١ٝ، ٚتً

ِٸ  .(54)إكازض إٛثٛق١ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ دعٌ َٔ إعذِ احملٝ٘ ٚاسسّا َٔ أٖ

 

 ــــــ ٖـ(243ٝت)هِّابٔ ايطِّ

ايجاْٞ  ٌٝت ٚاسسّا َٔ أبطظ عًُا٤ ايًػ١ َٔ ايؿٝع١ ٗ ايكطْٚهٜعسٸ ابٔ ايػِّ

تابٌ َعطٚؾٌ ٗ ايًػ١، ُٖٚا: ا٭نساز، ٚإق٬ح ـ ن. ٚقس أٖيٌاهلذطٜٚايجايح 

َٔ أعًِ ايٓاؽ  .ٝت..ٚهنإ ابٔ ايػِّ». ٚقاٍ ٜاقٛت اؿُٟٛ: (55)إٓطل ٗ ايًػ١

إكتٍٛ ٭دٌ »ف ب٘ عبس اهلل ا٭ؾٓسٟ ٗ ضٜاض ايعًُا٤ بكٛي٘: . ٚقس عطٻ(56)«بايًػ١

 .’اؿػٌٚػٔ اؿ ٌ; ٚشيو ٭ْ٘ قس اغتؿٗس زؾاعّا عٔ اٱَاَ(57)«ع٘تؿٝټ

 

 ــــــ ٖـ(345أبٛ عُسٚ ايصاٖد)

َٚٔ بٌ َؿاٖري ايًػٌٜٛ ايؿٝع١ أبٛ عُطٚ ايعاٖس. يكس نإ أبٛ عُطٚ َٔ 
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َٸ، ٚقس تطى َ٪ٖي(58)عًُا٤ ايؿٝع١ ِّؿات يػ١ٜٛ ٖا ٗا: ؾا٥ت ايعٌ، ٚغطٜب ١، َٚٔ أٖ

 .(59)ايكطإٓ

 

 ــــــ ٖـ(711ابٔ َٓعٛز األفسٜكٞ)

ٌٷ ،بابٔ َٓٛٛض إعطٚف ،قُس بٔ َهطّ قًِ  ؾانٌ ٚأزٜب، ٚقاسبٴ ضد

ٌٕ(60)بايٓشٛ ٚايًػ١ ٚايتاضٜذ قؿٝب، ٚعاملٷ سجٝح ٗ تأيٝـ  . يكس عٌُ ابٔ َٓٛٛض بؿه

ُٸ(61)َٓٗا ايهتب ا٭زب١ٝ ٫ غٝٻُاٚتًدٝل كتًـ ايهتب، ٚ َعذِ يػإ  :ٗا، َٚٔ أٖ

ٚٸ َٳايعطب. يكس نإ ابٔ َٓٛٛض ٖٛ أ يعطب١ٝ َٔ ْع نتاب ٔ ٗ تاضٜذ ايًػ١ اُٖه ٔٵٍ 

 ِِْٕٛٳ ٢ًّا َٔ ْاس١ٝ سذِ ٚعسز إؿطزات، ٚنصيو َٔ ْاس١ٝ ايتبٜٛب وتٟٛ عصٸٜعترب َؾ

 .تأيٝؿٞ خامٸ

ٌّ :ٚقاٍ إكطٜعٟ عٓ٘ .(62)بٚقس ٚقؿ٘ ايكؿسٟ بايؿٝعٞ غري إتعكِّ  إْ٘ ؾٝع

ٞٸ ابٔ  ايطٗطاْٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ . َٚٔ بٌ عًُا٤ ايؿٝع١ شٖب آغا (63)غري ضاؾه

 .(64)َٓٛٛض نإ ٚاسسّا َٔ عًُا٤ ايؿٝع١

 

 ــــــ ٖـ(395أبٛ ٖالٍ ايعطهسٟ)

أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ، قاسب نتاب ايؿطٚم ايًػ١ٜٛ،  ،سػٔ بٔ عبس اهلل

َٔ نباض َٚؿاٖري ايًػٌٜٛ، سٝح نإ َٔ أبطظ عًُا٤ عكطٙ ٗ ايًػ١ ٚا٭زب  ٚاسسٷ

ٜتبعٻظ  ،نإ عإّا عؿٝؿّا»٘: . ٚقس ٚقؿ٘ ايػٝٛطٞ بكٛي(65)ايعطبٞ ٚايؿعط ٚايؿك٘

 .(66)«ٚنإ ايػايب عًٝ٘ ا٭زب ٚايؿعط ٍ،اسرتاظّا َٔ ايطُع ٚايسْا٠٤ ٚايتبصټ

ٔٵؿات َٔ أٌٖ ايػٓٸم أقشاب إكٓٻٚمل ٜتططٻ ٚضز اؿسٜح  ١ إٍ َصٖب٘، ٚيه

. نُا قاٍ ا٭غتاش (67)عٓ٘ ٗ نتاب أعٝإ ايؿٝع١ بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ عًُا٤ ايؿٝع١

 .(68)طٟ ايؿٝع١ أٜهّاؿاٜؿٞ بأْ٘ َٔ َؿػِّعكٝكٞ غ

 

 ــــــ ايكطِ ايجاْٞ: نتب غسٜب َٚفسدات ايكسإٓ

ؿٛا ٗ ايػطٜب إٕ أقكط ايططم إٍ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ ّطٸ عرب ايصٜٔ أٖي
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ايكطإٓ ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ  فاٍتب ٗ ٚإؿطزات. َٚٔ خ٬ٍ ايبشح ٚايتٓكٝب ٗ َا ُن

ٚٵضهض إٔ ٜتٸ َٳّا، ستٸدسٸ ع١ ٗ ٖصا اجملاٍ باضظٷايؿٝ زٳ نتب ٗ ؾطح  ٔٵ٢ إٔ َٔ بٌ أٚا٥ٌ 

ٞٸ(69)نًُات ايكطإٓ )غطٜب ايكطإٓ( أبإ بٔ تػًب ، ٚن٬ُٖا َٔ ×، ٚظٜس بٔ عً

 نباض عًُا٤ ايؿٝع١.

 

ّٞ  ــــــ ٖـ(122)غسٜب ايكسإٓ، يصٜد بٔ عً

ٞٸٜٴعٳ اضظ٠ ٗ ايكطٕ ـ ٖٚٛ َٔ ايؿدكٝات ايؿٝع١ٝ ايب ’بٔ اؿػٌ سٸ ظٜس بٔ عً

ٚٸ (70)ايجاْٞ اهلذطٟ َٳـ أ ؾطح ن٬ّ ايٛسٞ، سٝح قاّ بؿطح إؿطزات ايػطٜب١  ٔٵٍ 

ٌ تًُٝصٙ عُطٚ بٔ خايس بٳْع ٖصا ايهتاب َٔ قٹ ٚايػاَه١ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚقس متٻ

 .(71)ايٛاغطٞ

 

 ــــــ ٖـ(141ايػسٜب يف ايكسإٓ، ألبإ بٔ تػًب)

ٚٸ(72)ات ايع١ًُٝ ايؿٝع١ٝسٸ أبإ ٚاسسّا َٔ ايؿدكٜٝٴعٳ أٓيـ نتابّا  ٍ عامٕل، ٖٚٛ أ

ابٔ  :١، َٔ أَجاٍسٙ َؿاٖري عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ. ٖٚصا َا أٜٻ(73)ٗ غطٜب ايكطإٓ ايهطِٜ

 .(74)ا٭ثري

ُٸ ٚقس أزضى عكط ث٬ث١ٺ ٞٸ^١ إعكٌََٛٔ ا٭٥  ، ِٖٚ: اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ عً

، ٚأخص عِٓٗ ×دعؿط ايكازم، ٚاٱَاّ ×، ٚاٱَاّ قُس ايباقط×بٔ اؿػٌ

. ٚنإ أبإ (75)ايعًّٛ ايػا٥س٠ ٗ شيو ايعكط، َٔ قبٌٝ: اؿسٜح، ٚايؿك٘، ٚايه٬ّ

ُٸ و٢ٛ َها١ْٺ ^١َٚٓعي١ غا١َٝ عٓس ا٭٥
 (76). 

س٠ ٗ ايكطإٓ إٍ ؾٛاٖس ـ ٗ بٝإ ٚؾطح إؿطزات ايػطٜب١ ٚإعٖكٚقس اغتٓس إ٪ٚي

 .(77)مسعٗا َٔ ايعطب بٓؿػ٘

ؿات ا٭خط٣ اييت َعاْٞ ايكطإٓ ٚتؿػري غطٜب ايكطإٓ َٔ إ٪ٖي ٞٵ:نتابٳنُا إٔ 

ّ أبإ بٔ تػًب بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ ايؿدكٝات ا٭ٍٚ إططٚس١ ٗ ؾطح ايهًُات تٴكسِّ

أْٗا ناْت  ٚإؿطزات ايكطآ١ْٝ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ٚقٍٛ ٖصٙ ايهتب إيٝٓا، إ٫ٓ

ايصٜٔ عاقطٚٙ ٚايصٜٔ دا٩ٚا  ،طٜٔ ٚايعًُا٤َٛنع اٖتُاّ ٚاغتؿاز٠ ايًػٌٜٛ ٚإؿػِّ
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 .(78)بعسٙ

 

ِّ  ــــــ ٖـ(1185شٞ)َِٜسسٜٔ، يفدس ايدٜٔ ايطُّدلُع ايبشسٜٔ َٚطًع ايٓ

شٞ َٔ ايؿدكٝات ايع١ًُٝ ايؿٝع١ٝ ايباضظ٠ ٗ ايكطٕ اؿازٟ عؿط ٜٵطٳإٕ ايٗط

. ٚنإ َٔ (79)ٗ٘ؿٗكع٘ ٚعًُ٘ ٚؾهً٘ ٚٚضع٘ ٚتطٸ ايعًُا٤ إعاقطٕٚ ي٘ بتؿٝټكٹٜٚٴ اهلذطٟ.

ٚٛ ٚقس تطى َا ٜعٜس  .ٗا: ايؿك٘، ٚايتؿػري، ٚا٭زب، ٚايًػ١ٔ ٗ عًّٛ كتًؿ١، َٚٓطٜإٓ

 . (80)ؿّاع٢ً ا٭ضبعٌ َ٪ٖي

ِٷ ؿطح ايهًُات ايػطٜب١ ايٛاضز٠ ٗ ي إٕ نتاب فُع ايبشطٜٔ ٖٛ َعذ

زضاغ١ ايًػات ـ ٗ ايسقا٥ل ايًطٝؿ١ يًُ٪ٚي ٚبػبب .(81)ا٭سازٜح ٚٗ ايكطإٓ ايهطِٜ

ّٕ  ٌ احملاؾٌ ايع١ًُٝ.بٳَٔ قٹ خامٸ ؾكس سٛٞ باٖتُا

 

 ــــــ ٖـ(513َعذِ َفسدات أيفاظ ايكسإٓ، يًساغب اإلصفٗاْٞ)

 سٸ. ٜٴعٳ(82)ب٘، ٚاختًؿت اٯضا٤ سٍٛ امس٘ اؿكٝكَٞكف ايطاغب ٗ ايػايب بًَطٳٜٴعٵ

ّ، ٚنإ ٜعٝـ ايطاغب َٔ أغاتص٠ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاؿسٜح ٚايؿعط ٚاؿه١ُ ٚايه٬

خ . إٕ أقسّ َكسض ؼسٻ(83)اهلذطٟ )عكط اظزٖاض ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬(اـاَؼ ٗ ايكطٕ 

. (84)ٖـ(565يًبٝٗكٞ) ،ؿات٘ ٖٛ تاضٜذ سهُا٤ اٱغ٬ّت٘ ٚنجط٠ َ٪ٖيعٔ ايطاغب ٚعًُٝٸ

ؿات نجري٠، باٱناؾ١ إٍ نْٛ٘ ٖـ( قاسب َ٪ٖي748ٚقس اعتربٙ مشؼ ايسٜٔ ايصٖيب)

 .(85)ّاُّا نًٝعَتهًٚ

ًشسٜح عٔ اْتُا٥٘ إصٖيب، غ٣ٛ قؿٛإ ي١ م عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸمل ٜتططٻ

ّ زي٬ّٝ ع٢ً ٘ مل ٜكسِّٚيهٓٸ .ع٘ل نتاب إؿطزات، سٝح قاٍ بعسّ تؿٝټقٚك ،ٚزٟٚايسا

. ٚقس شٖب ايػٝس قػٔ ا٭ٌَ إٍ ايكٍٛ بإٔ ايطاغب نإ ٚاسسّا َٔ عًُا٤ (86)شيو

ٚعسٸٙ ا٭ؾٓسٟ  .(88)ايطٗطاْٞ ٚاسسّا َٔ سهُا٤ ايؿٝع١ ٙ آغا نُا عسٻ .(87)ايؿٝع١

 .(89)ـ ْك٬ّ عٔ بعض ايعًُا٤ ـ َٔ نباض ايؿٝع١

أَا ا٭غتاش ضغٍٛ دعؿطٜإ ؾكس اعترب ايطاغب اٱقؿٗاْٞ عإّا َعتس٫ّ، ٚأْ٘ 

ٝٸ١، ٚنإ ٜكسِّبٌ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ ْ٘غٳٚٳ ٌٕ ×ّاّ اٱَاّ عً ع٢ً غا٥ط  خامٸ بؿه
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ٚعطض بعض ا٭زي١ ٚايٛثا٥ل اييت تجبت ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ـ إٔ ايطاغب نإ  اـًؿا٤،

. نُا شٖب ايػٝس قُس عًٞ إٜاظٟ إٍ ا٫عتكاز بإٔ (90)ؾٝعّٝا ع٢ً َصٖب ا٫عتعاٍ

 .(91)بعٝٓ٘ ايطاغب اٱقؿٗاْٞ نإ عإّا َعتس٫ّ، ٚمل ٜهٔ ٜٓتُٞ إٍ َصٖبٺ

، ايتاي١ٝكٌ، ٚايٓكاٙ ُا٤ ٚاحملٚكّ َٔ نًُات نباض ايعًبا٫يتؿات إٍ َا تكسٻٚ

 ع ايطاغب اٱقؿٗاْٞ:ْصٖب إٍ إسطاظ تؿٝټ

ٞٸ ، ٚا٫نتؿا٤ بصنط عُط (92)بأَري إ٪ٌَٓ ٗ إؿطزات ×أـ ٚقـ اٱَاّ عً

ٟٸ قؿ١ٺبٔ اـٓط  .(93)اب فطٸزّا َٔ أ

ٞٸ أْا »ٗ نتاب إؿطزات، َجٌ:  ×ب ـ شنط بعض ا٭سازٜح بؿإٔ اٱَاّ عً

ٌَّس١ٜٓ ايعً َٸ أْا ٚأْتٳ»، ٚ(94)«بابٗا ِ ٚعً  .(96)«أخٞ ٚٚاضثٞ أْتٳ»، ٚ(95)«١أبٛا ٖصٙ ا٭

 

 ــــــ ٖـ(1384ايتشكٝل يف نًُات ايكسإٓ، يًُريشا سطٔ املصطفٟٛ)

ـ ٚقس أٖي .ٟ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ إعاقطٜٔٛل إعاقط ا٭غتاش سػٔ إكطؿاحملٚك

ؿات اـايس٠ ٗ ؾطح نًُات ٖيٖٚٛ َٔ إ٪ ،«ايتشكٝل ٗ نًُات ايكطإٓ»نتاب 

ـ ظصٚض َعاْٞ ايهتاب اٖتُاّ إ٪ٚي اايكطإٓ ايهطِٜ. ٚإٕ َٔ أِٖ خكا٥ل ٖص

سٸ َٔ عٳايهًُات. إٕ ا٫ٖتُاّ با٭قٌ إؿَٗٛٞ ٗ تؿػري ايهًُات ايكطآ١ْٝ ٜٴ

١َ ٖصا ـ بٓؿػ٘ ٗ َكسٸ١ بٗصا ايهتاب، ٖٚٛ َا أؾاض إيٝ٘ إ٪ٚيا٫َتٝاظات اـاقٸ

 .(97)ايهتاب

 

 ــــــ ايهتب األخس٣ ايكطِ ايجايح:

ايهجري َٔ  ايّٝٛ،َٓص قسض اٱغ٬ّ إٍ  ،يكس تطى يٓا نباض عًُا٤ ايؿٝع١

ٛٸع١ ٗ كتًـ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬. ٚإٕ يبعض ٖصٙ ايعًّٛ ق١ًّإ٪ٖي ٚثٝك١ بؿطح  ؿات إتٓ

 ظاخط٠ْ إش ٖٞ ;نتب ايتؿػري يس٣ ايؿٝع١ :َٚٔ بٝٓٗا ،أيؿاٚ ايكطإٓ ٚا٭سازٜح

ٚغريٖا َٔ ايهتب إطتبط١  ،ٚنصيو ايهتب ايؿك١ٝٗ .بايؿطٚح ايًػ١ٜٛ ايسقٝك١

إٍ ؾطح نًُات ايكطإٓ  ،َكته٢ اؿاد١ ;نتبايعًّٛ اٱغ١َٝ٬، قس تعطٻ

ٔٵ َٸ إٔبا٫يتؿات إٍ  ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١. ٚيه ٗات بٝإ ْؿاٙ عًُا٤ ايؿٝع١ ٗ أ
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هؿٝٓا ٗ إثبات ٜايًػ١ ٚايػطٜب ٚإؿطزات ـ  ايهتب ٗ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ ـ نتب

 ْٗا٥ٞ. ْؿاٙ عًُا٤ ايؿٝع١ ٗ إكازض ا٭خط٣، يٓكٌ إٍ تبٜٛبٺ شنطع٢ ْرتى إسٸ

 

 ــــــ ـ ايٓتٝذ4١

ِٸ٢ اٯٕ تتٸّ ستٸَا تكسٻ ط٠ ٗ ؾطح ايهًُات ايس١ٜٝٓ، ايعٓاقط إ٪ثِّ هض أٖ

ط أٚ غري إباؾط ٗ ٖصا ايؿإٔ. با٫يتؿات إٍ ع بايتأثري إباؾهض ا٭زٚاض اييت تتُتٻتٸتٚ

َٸ١ ٗ تعٌٝ أزٚاض عًُا٤ َا تعًٖ ُٓاٙ َٔ ايتاضٜذ ّهٔ يٓا إٔ ْصنط ٔػ١ عٓاقط ٖا

 :، ٖٚٞايؿٝع١ ٗ ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ

 ـ تأيٝـ نتب َؿطزات ايكطإٓ.1

 تأيٝـ نتب غطٜب ايكطإٓ ٚغطٜب اؿسٜح.ـ 2

يعطب١ٝ، بٛقؿٗا إكازض ا٭ٍٚ يؿطح إؿطزات تسٜٚٔ أٚا٥ٌ َعادِ ايًػ١ اـ 3

 ايس١ٜٝٓ.

ايبشح عٔ دصٚض َعاْٞ  :ٗاكٛم ايهًُات ايعطب١ٝ، َٚٓا٫ٖتُاّ غـ 4

 ايهًُات.

َٸ5 بٛقؿٗا َكازض أق١ًٝ يؿطٸاح ايهًُات  ،١ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝـ تأيٝـ َعادِ عا

 ايس١ٜٝٓ.

ا ٗ ايطًٝع١ ٗ ْٝع هض إٔ عًُا٤ ايؿٝع١ ناّْٛ ٜتٸبا٫يتؿات إٍ َا تكسٻ

 :ايتاي١ٝهض ا٭َط أنجط غٛف ْبشح ٗ احملاٚض اـُػ١ إٛاضز. ٚيهٞ ٜتٸ

 

 ــــــ ـ تدٜٚٔ نتب َفسدات ايكسآ1ٕ

ـ أسس أنجط ا٭عُاٍ ايكطآ١ْٝ اـايس٠. ٗ إٔ ايطاغب اٱقؿٗاْٞ قس أٖي ٫ ؾٳٖو

ايكطإٓ ايهطِٜ،  ؿطح ْٝع نًُاتي أسسٷ ٢ عكط ايطاغب اٱقؿٗاْٞ مل ٜتكسٻؾشتٸ

ٚٸ ٗ َؿطزات ايكطإٓ َٔ ْكٝب ٖصا ايعامل  ٍ نتابٺَٚٔ ٖٓا نإ ايؿطف ٗ تأيٝـ أ

ٚٵضل ايكسٜط ٚإعاقط ايؿٝذ إكطؿٟٛ ـ ٖٚٛ بنإ احملٚك ٚنصيوايؿٝعٞ.  ٙ َٔ سٳ

ِ إٔ تسٜٚٓ٘ يهتاب٘ ايكِّ ط٠، إ٫ٓعًُا٤ ايؿٝع١ ـ ضغِ اْتُا٥٘ إٍ إطس١ً إعاقط٠ ٚإتأخِّ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

َٔ  دعً٘، ٚدعً٘ ا٭قٌ إؿَٗٛٞ بٛقؿ٘ قٛض ؾطٚس٘، «ايتشكٝل ٗ نًُات ايكطإٓ»

 أضٚع نتب إؿطزات ٗ ايعكط اؿانط.

 

 ــــــ ـ تأيٝف نتب غسٜب ايكسإٓ ٚغسٜب احلدٜح2

ٚٸَا ٜتعًٖ ٗ َٳل بايهتاب ا٭ ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز  ٔٵٍ ٗ عًِ غطٜب ايكطإٓ ٖٓاى 

ٚٸٍ عامٕلٖـ( 141ٖبإٔ أبإ بٔ تػًب) َٳ ;(98)ـ ٗ غطٜب ايكطإٓأٖي ٛ أ  ٔٵٖٚٓاى ٗ إكابٌ 

ٞٸ َٳ122)ٜط٣ ظٜس بٔ عً ٚٸٍ  ٜٚط٣ آخطٕٚ إٔ عبس اهلل  ;(99)ـ ٗ غطٜب ايكطإٓأٖي ٔٵٖـ( ٖٛ أ

ٚٸٍ إبازضٜٔ ٗ ٖصا اجملا68ٍاؽ)بٔ عبٸ  .(100)ٖـ( ٖٛ أ

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ َٚٔ أقشاب  ،ع١ِٗ َٔ ايعًُا٤ ايؿٝؾإٕ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ايج٬ث١ نًٓ سا

ُٸ ٞٸثٓا عٔ تؿٝټ. ٚقس غبل إٔ ؼسٻ^١ا٭٥ ٚأبإ بٔ تػًب، ٚأَا بؿإٔ عبس  ع ظٜس بٔ عً

َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ قطعّا، بٌ ٖٛ َٔ خاقٸ١  إْ٘ ٚاسسٷ :اؽ ؾٝذب ايكٍٛاهلل بٔ عبٸ

ُٸ ^١أقشاب ا٭٥
ُټ. ٚقس نإ ٫بٔ عبٸ(101) ص ع٢ً ٜس أَري إ٪ٌَٓ اؽ ؾطف ايتً

ٞٸ ×عً
َؿطز٠ َٔ ايكطإٓ  250ض إٍ ؾطح ٚبٝإ َعاْٞ َا ٜكطب َٔ عطٻ. ٚقس ت(102)

 .(103)ايهطِٜ، اغتٓازّا إٍ ايؿٛاٖس َٔ ن٬ّ ايعطب

 

 ــــــ بٛصفٗا املصادز األٚىل يػسح املفسدات ايد١ٜٝٓ ،تدٜٚٔ أٚا٥ٌ َعادِ ايًػ١ ايعسب١ٝـ 3

ٚٸدسٸ ٚانضٷ ِّٕا إٔ أ يًدًٌٝ بٔ  (،َعذِ ايعٌ)ناٌَ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ  ٍ َعذ

َٛنع  (ايعٌ)ب اـًٌٝ َٔ عكط ايؿكاس١ ايعطب١ٝ دعٌ َٔ طٵأٓس ايؿطاٖٝسٟ. إٕ ُق

ِٖ إٍ ٖصا ايهتاب بٛقؿ٘ أؽٸ ْٚٛط١، اٖتُاّ ْٝع ايعًُا٤ َٔ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ

ٛټ ٚقطب٘ َٔ ايعكط  ،س ع٢ً عُّٛ ايًػٌٜٜٛٵضٳم ابٔ زٴإكازض ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ. نُا إٔ تؿ

دعٌ َٔ نتاب ْٗط٠ ايًػ١ ٚاسسّا َٔ إكازض إعتُس٠، ٚا٫غتٓاز إيٝ٘  ،اؾاًٖٞ

 بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ إكازض ا٭ق١ًٝ ٗ ايًػ١.

 

 ــــــ ايبشح عٔ درٚز َعاْٞ ايهًُات :ٗاَٚٓ ،االٖتُاّ خبصٛص ايهًُات ايعسب١ٝـ 4

ٟٸ  ايكسٜط ابٔ ؾاضؽ ٖٛ ايًػٟٛ ايٛسٝس ايصٟ قاّ ببٝإ ا٭قٍٛ ٜٴعترب ايًػٛ
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ؾطٜسّا ٗ ْٛع٘، نإ َٛنع  سٸعٳٚايصٟ ٜٴ ،إؿ١َٝٛٗ يًهًُات. إٕ ٖصا اٱلاظ َٓ٘

ساد١ ٚاٖتُاّ ايعًُا٤ ايصٜٔ دا٩ٚا َٔ بعسٙ، ٚقس دعٌ شيو َٓ٘ ايعامل ايٛسٝس ايصٟ 

 ِ أٚز١ٜ ا٫دتٗاز ٗ أقٍٛ َعاْٞ ايهًُات.تكشٻ

ُٸٚهنُا قاّ ابٔ ايػِّ ٠ ـ ت إعاْٞ إتهازٸ١ٝ ايهًُات شاٝت ـ با٫يتؿات إٍ أٖ

داش اـط٠ٛ ا٭ٍٚ ٗ تأيٝـ نتاب داَع ا٭نساز. ٖٚهصا عُس أبٛ ٬ٍٖ باتٸ

ايعػهطٟ ـ بايٓٛط إٍ ا٭خطا٤ ايهجري٠ يس٣ عًُا٤ ايسٜٔ ٗ بٝإ ايهًُات إتكاضب١ 

 ٗ إع٢ٓ ـ إٍ تأيٝـ نتاب ايؿطٚم ايًػ١ٜٛ.

 

 ــــــ فٗا َصادز أص١ًٝ يػّساح ايهًُات ايد١ٜٝٓبٛص ،١ يف ايًػ١ ايعسب١ٝـ تأيٝف َعادِ عا5َّ

َٸ ١ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ـ باٱناؾ١ إٍ إٛاضز إصنٛض٠ ٗ ٖاَـ َٔ بٌ إعادِ اهلا

َٸ ايجايح ٚايطابع ـ ْطايع أمسا٤ عسزٺ ٌايعٓٛاْ ؿٗا نباض ١ اييت أٖئَ إعادِ ايًػ١ٜٛ اهلا

ِٸ ،٫بٔ َٓٛٛض ا٭ؾطٜكٞ ،ايعطبَعذِ يػإ  سٸعًُا٤ ايؿٝع١، َٚٔ بٝٓٗا ٜٴعٳ  أسس أٖ

 ،ٚؾا٥ت ايعٌ ;يًكاسب بٔ عبٸاز ،َعذِ احملٝ٘ سٸَكازض ايًػ١ ايعطب١ٝ قطعّا. نُا ٜٴعٳ

ٛٚ تٵ٭بٞ عُطٚ ايعاٖس، َٔ إعادِ اييت سٛٝٳ  نبري. طٜٔ ٚايعًُا٤ إٍ سٛسباٖتُاّ إٓ

 :ايتاي١ٝٚٗ اـتاّ ْكٌ إٍ ايٓتا٥ر 

ِٸ1 ٚٸ ا٭عُاٍ ـ إٕ أٖ ٍ )تأيٝـ نتب َؿطزات ايكطإٓ( إِا ا٭ق١ًٝ ٗ إٛضز ا٭

قاّ ب٘ ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ ايُٓٛشز ا٭غاؽ ٗ ٖصا  َاٌ ق٬ّ ايؿٝع١، ّٚجِّأتبت بُن

 ايؿإٔ.

ٚٸ2 ل بايؿٝع١ ٜطتب٘ بإٛضز ايجاْٞ )تأيٝـ نتب ايػطٜب( ٜتعًٖ ٍ َكسٕضـ إٕ أ

ٞٸ :أٜهّا، َٚٔ ط٥٬ع٘  تػًب.ٚأبإ بٔ  ;ظٜس بٔ عً

ٚٸ3 بعًُا٤ ايؿٝع١ أٜهّا،  ٍ َعذِ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ( ىتلٸـ إٛضز ايجايح )تأيٝـ أ

 س َٔ ؾطغإ ٖصا إٝسإ.ٜٵضٳٜٚعترب اـًٌٝ بٔ أٓس ٚابٔ زٴ

ِٸ4 إٛضز ايطابع )تأيٝـ ايهتب إطتبط١ غكا٥ل  نتاب ىلٸ ـ نُا إٔ أٖ

ٌّ ،ايهًُات( نإ َٔ ْكٝب ابٔ ؾاضؽ  .أٜهّا ٖٚٛ ؾٝع

ل بإٛضز اـاَؼ )تأيٝـ إعادِ ايعا١َ( َا ٜتعًٖ ـ يكس قاّ عًُا٤ ايؿٝع١ 5ٗ
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َٸ ُٸبأعُاٍ ٖا  ٫بٔ َٓٛٛض ا٭ؾطٜكٞ. ،يػإ ايعطب :ٗا١، َٚٔ أٖ

ٚٵضّ ْػتٓتر إٔ عًُا٤ ايؿٝع١ نإ هلِ با٫يتؿات إٍ َا تكسٻ ِٸ ايسٻ ٗ  ا٭بطظ ٚا٭ٖ

ٚتٛؾري إكازض يًؿاضسٌ، ٚنإ  ،ا٭ضن١ٝ َٔ ْاس١ٝ ُٗٝس ،ؾطح إؿطزات ايس١ٜٝٓ

هلِ قكب ايػبل ٗ إبساع إكازض اؾسٜس٠، ٚايؿطح إباؾط يهًُات ايكطإٓ 

ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١، ٚغطعت أمسا٩ِٖ بٛقؿِٗ ا٭نجط تأثريّا ٗ تاضٜذ تأيٝـ 

 إعادِ.

 

 

الهىامش
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ًّٝا  اهلل بٛصف٘ غاٖدًا َجاي
 

 د. أبى القاسم فىائي

 وسيم حيذرة: ترجم

 

 .(1)«كٛا بأخ٬م اهللًٖدٳتٳ»

 

1ٌٌ  ــــــ ـ َدخ

ِٸ (2)«ايؿاٖس إجايٞ»إٕ قؿ١  قؿات اهلل. إٕ بعهّا َٔ قؿات اهلل ؼ٢ٛ  َٔ أٖ

ُٸ إٔ قؿ١ ايؿاٖس إجايٞ  ٝتٗا ع٢ً إػت٣ٛ ايٓٛطٟ )ايه٬َٞ ٚايؿًػؿٞ(، إ٫ٓبأٖ

ُٸ ُٸ :ٌٵأٜهّا، إشا مل ُْك١ٝ قك٣ٛ ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ ٚا٭خ٬قٞ ؼ٢ٛ بأٖ ١ٝ ٖصٙ إٕ أٖ

ُٸ ايكؿ١ ايع١ًُٝ أنرب بهجرٕي ٝتٗا ايٓٛط١ٜ. إٕ ايٓعع١ اي٬ٖٛت١ٝ ٚايٓعع١ َٔ أٖ

 تًتكٝإ ٗ ْكط١ٺ ،عّا هلصٜٔ إؿٌَٗٛ ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝبٳاٱْػا١ْٝ، ٚتٳ

. ٚإٕ اخت٬ف «مسهِ ا٭خ٬»ٚاسس٠، ٖٚٞ ْكط١ ا٫عرتاف بايؿاٖس إجايٞ بٛقؿ٘ 

ٌَٕكتهٝات ٖاتٌ ايكٓاتٌ ٚإَٓٛٛتٌ ا٭خ٬قٝتٌ إِا ّهٔ سًٗ َٓاغب َٔ  ٘ بؿه

 ٚاٱشعإ ؿهُ٘. ،خ٬ٍ ايطدٛع إٍ ايؿاٖس إجايٞ

إٕ اٱّإ ٚا٫عتكاز باهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايّٝا و٢ٛ بايٓػب١ يٓا نُػًٌُ 

ُٸ ٌٕ َهاعؿ١; ٭ٕ اٱغ٬ّ ٜعين ايتػًِٝ ١ٝٺبأٖ  ٚاٱشعإ أَاّ اهلل غبشاْ٘ بؿه

، ٚإٕ ايتػًِٝ إطًل هلل غبشاْ٘ إِا ّهٔ تربٜطٙ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ (3)َطًل

ٌ ٗ ا ب٘ بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايّٝا. ٚيصيو ؾإٕ قؿ١ ايؿاٖس إجايٞ ُجِّٚايعك١ْٝ٬ إشا آَٓٸ
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ا٭خ٬ق١ٝ. طبكّا  اؿكٝك١ دع٤ّا َٔ تعطٜـ اٱغ٬ّ، أٚ اؾرتاض َعكٛيٝت٘ َٔ ايٓاس١ٝ

هلصا ايتشًٌٝ ؾإٕ اٱغ٬ّ ٜعين اٱشعإ ٚا٫غتػ٬ّ ؿهِ ايؿاٖس إجايٞ، ٚإػًِ 

ؿهِ  ٜعين ايؿدل ايصٟ ٫ ٜػتػًِ ٗ أسهاَ٘ ٚقطاضات٘ ٚٗ أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ إ٫ٓ

ايؿاٖس إجايٞ. ٚإٕ ايهاؾط أٚ إؿطى ٜعين ايؿدل ايصٟ ٜصعٔ ٗ ٖصٙ إٛاضز 

ٌٸٔ، ٚوًٓ٭سهاّ اٯخطٜ  .(4)أٚ هعًِٗ ؾطنا٤ ي٘ ،اهلل ِٗ ق

نُا إٔ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ تهع بٌ أٜسٜٓا تؿػريّا قشٝشّا يطبٝع١ َٚا١ٖٝ 

أٚ ايع٬ق١ بٌ اهلل  ،ٚايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٌ ايسٜٔ ٚا٭خ٬م ،ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ

ٌٸ ْا ع٢ً َؿاضق١ ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ بايؿهٌ إطًٛب، نُا تطؾس ٚا٭خ٬م، ٚؼ

٘ إيٝٗا ٗ َكاّ اهلسا١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ. نُا تًعب إػت٣ٛ ايعًُٞ إٍ اؾ١ٗ اييت هب ايتٛدټ

ٚٵضٖصٙ ايٓٛط١ٜ  ِٸزٳ َٸّا ٗ ؾطح ٚتؿػري بعض أٖ  .(5)ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ّا ٖا

ْط٣ إٔ َٔ بٌ ايتػٝريات اؾٖٛط١ٜ اييت هب إٔ ؼسخ ٗ عًِ ايؿك٘ ٚأقٍٛ 

يعبس ٚإٍٛ بُٓٛشز ايؿاٖس إجايٞ. إٕ ِٛشز ايعبس ٚإٍٛ ايؿك٘ ٖٛ اغتبساٍ ِٛشز ا

 ،ٖٛ ايُٓٛشز ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ ايؿكٗا٤ ًُِٜٚٗٗ ٗ تِٓٛٝ ع٬ق١ اٱْػإ باـايل

ٚتعٌٝ تهًٝـ اٱْػإ َٚػ٪ٚيٝت٘ ػاٙ اـايل، ٚانتؿاف سهُ٘ ٚإضازت٘ 

 ايؿك١ٝٗ. ٖٚصا ٖٛ ا٭غًٛب إُٗٝٔ ٚايػا٥س ٗ ا٭عاخ .ايتؿطٜع١ٝ

 «إي٘ ا٭خ٬م»ز تكسِٜ سهِ ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖصا ا٫غتبساٍ إِا ٜعين فطٻ

، أٚ سهِ اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايّٝا ع٢ً سهِ اهلل بٛقؿ٘ «إي٘ ايؿك٘»ع٢ً سهِ 

١َ ع٢ً ايعك١ْٝ٬ إكًش١ٝ. إٕ ٖصا ا٫غتبساٍ ٫ ٕ ايعك١ْٝ٬ ا٭خ٬ق١ٝ َتكسِّأٚ ،ؾاضعّا

اٌَ يًعك١ْٝ٬ إكًش١ٝ، أٚ إْهاض اٱي٘ ايؿاضع، أٚ إْهاض ٚدٛب ٜعين اٱيػا٤ ايه

باع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايكازض٠ عٔ إضاز٠ اٱي٘ ايؿاضع. إٕ ٖصا ا٫غتبساٍ إِا ٜعين اتٸ

 فطٸز ا٫عرتاف باٱطاض ا٭خ٬قٞ يًؿطٜع١.

 

2ّٝ  ــــــ ًاـ اهلل بٛصف٘ غاٖدًا َجاي

ِٸ ٚقـ اهلل ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ بكؿ  ،«خري اؿانٌُ»َٔ قبٌٝ:  اتٺٜت

 ،(6)أٚ إٛدٛز ا٭ٚسس ايصٟ ّتًو ق٬س١ٝ إقساض ا٭سهاّ ،«أسهِ اؿانٌُ»ٚ
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ٚتأَط إ٪ٌَٓ بإٔ هعًٛا اهلل ضقٝبّا ٚؾاٖسّا ع٢ً أقٛاهلِ ٚأؾعاهلِ، ٚإٔ وصضٚا 

سهُ٘ ٚسػاب٘، ٚإٔ هتٓبٛا كايؿ١ أٚاَطٙ. نُا تعٌُ ٖصٙ ايٓكٛم ع٢ً تٛدٝ٘ 

. ْعتكس إٔ ْٝع ٖصٙ (7)ٌ إٍ ايطدٛع ٗ َٛاضز ا٫خت٬ف إٍ اهلل ٚضغٛي٘إ٪َٓ

ٍٸ ٞٸ ع٢ً إٔ اهلل ؾاٖسٷ ايتعبريات تس ٔٵَجاي إٍ ْٛط١ٜ ٚانش١  سٝح ٖٓاى اؾتكاضٷ ، ٚيه

ِٸ تؿػري ٖصٙ  فاٍٚداَع١ َٚٓػذ١ُ ٗ  تٛقٝـ اهلل بٛقـ ايؿاٖس إجايٞ ٫ ٜت

ٌٕ ِٸ ٌٓ سهٛض  ايٓكٛم بؿه اهلل ٚإؾطاؾ٘ ع٢ً إٔ ْتٝذ١ ٖصا اؿهٛض قشٝض، ٜٚت

ٚعكٛبات،  تآخط ع٢ً ؾهٌ َهاؾآ ٢ ٗ عامٕلٚاٱؾطاف ٗ ٖصٙ ايسْٝا غٛف تتذًٓ

ٕٸ  ،ات ايٓاؽسهٛض اهلل ٗ ٖصٙ ايسْٝا إِا ٜٗسف إٍ ْع إعًَٛات عٔ غًٛنٝٸ ٚنأ

ً٘ بٳُٗٝسّا ٫غتدساَٗا ٚتٛٚٝؿٗا نٛثا٥ل َٚػتٓسات ٱقساض ا٭سهاّ ايعازي١ َٔ قٹ

ٚٸ ٫ّ ٚبايصات إقساض ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ. ٗ سٌ إٔ سهٛض اهلل ٚإؾطاؾ٘ إِا ٜعين أ

ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ ايؿع١ًٝ ٚايطا١ٖٓ، ٚيصيو ناْت ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ تسعٛ اٱْػإ إٍ 

يٝتعطٸف َٔ خ٬ٍ شيو ع٢ً سهُ٘ ا٭خ٬قٞ ٗ  ;ٚأبسّا دعٌ اهلل ْكب عٝٓٝ٘ زا٥ُّا

ٞٸ ت٘. عٓسَا ْكٍٛ: إٕ اهلل ؾاٖسٷٓاَهْٝع سطنات٘ ٚغٳ ِٸ َجاي  ؾإٕ ايجُط٠ ا٭ٍٚ ٚا٭ٖ

ب ع٢ً ٚقـ اهلل بٗصا ايٛقـ ٖٛ ايكٍٛ بأْ٘ ايصٟ ّتًو ق٬س١ٝ اؿهِ اييت ترتتٻ

ٔ عًٝٓا ايطدٛع إيٝ٘ ل بإٛنٛعات ا٭خ٬ق١ٝ، ٚأْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜتعٝٻَا ٜتعًٖ ٚايتٛدٝ٘ ٗ

عًٝٓا ٚع٢ً اٯخطٜٔ. ّهٔ ٕٛنٛع اؿهِ  ب١يتشسٜس اؿكٛم ٚايتهايٝـ إرتتِّ

ا٭خ٬قٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايػًٛى ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ، أٚ اـكا٥ل ايٓؿػ١ٝ 

ػات ٚايؿدك١ٝ، أٚ أغًٛب ٚططٜك١ اؿٝا٠، أٚ ا٭ٖساف ٚايػاٜات، أٚ إ٪غٸ

ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ َٚا إٍ شيو، أٚ ايكٛاٌْ ايٓا١ُٚ 

 ٫دتُاع١ٝ، ٚنصيو ايبشح ٚايتؿهري أٜهّا.يًع٬قات ا

ِٸ يٛقـ اهلل بٗصا ايٛقـ تٛٗط قبٌ  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايجُط٠ ا٭ٍٚ ٚا٭ٖ

ٚإٕ ايصٜٔ  .داش ايكطاضٚٗ َكاّ اتٸ ،ٚٗ َكاّ َعطؾ١ ٚتربٜط اؿهِ ا٭خ٬قٞ ،ايعٌُ

ٞٸ ِٸ ترب٥تِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ِٖ ايصٜٔ أشعٓٛا ٭سهاّ ايؿاٖس إجاي ايسْٝا )أٟ ٗ ٚقت  ٗ تت

ايعٌُ(، ٚقاَٛا بتِٓٛٝ قطاضاتِٗ ٚأؾعاهلِ ع٢ً أغاؽ أسهاَ٘. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ٚقـ 

ٚايتربٜط إعطٗ  ،اهلل بٗصٙ ايكؿ١ ٜعين ا٫عرتاف ب٘ بٛقؿ٘ َكسضّا يًُعطؾ١ ا٭خ٬ق١ٝ
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ٔٷ  بٗصٙ يًُعتكسات ا٭خ٬ق١ٝ. نُا إٔ ايٓذا٠ ٚايؿ٬ح ٗ اٯخط٠ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ضٖ

ل بأعُاٍ ايٓاؽ ٚغًٛنٝاتِٗ ـ َا ٜتعًٖ إعطؾ١ ٚايتربٜط أٜهّا. هب إٔ ٫ ْأخص اهلل ـ ٗ

ٚٵضٜ٪زٸٟ  ،بٛقؿ٘ قانّٝا ٗ قه١ُٺ يٝشهِ ع٢ً طبل ا٭زي١  ;ٙ بعس ٚقٛع اؾط١ّزٳ

ٚٵضإٕ اهلل ٜ٪زٸٟ َجٌ ٖصا ؾٚؾٗازات ايؿٗٛز. ٚبطبٝع١ اؿاٍ  ٝٵسٳ، ايسٻ ُٸ بٳ ١ٝ قؿ١ إٔ أٖ

ٞٸايؿاٖس إ تأتٞ َٔ إٔ سهُ٘ إِا ٜهٕٛ قبٌ ٚقٛع ايؿعٌ، ٚٗ َكاّ اؽاش  جاي

 يٮثط ٗ ٖصا إكاّ. ايكطاض، ٚتعٌٝ اؿهِ ا٭خ٬قٞ يًعٌُ، ٜٚهٕٛ َٓؿّأ

، ٚاعتباض ايتك٣ٛ اٱهل١ٝ «ايتك٣ٛ»إٕ ايتأنٝس ايؿسٜس ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً 

ّٸ ٚٵضٕ إش إ ِ، إِا ٜٓؿأ َٔ ٖصٙ اؿكٝك١;ٝٳايؿها٥ٌ ٚايكٹ أ ٚٵضز ايتك٣ٛ يٝؼ فطٸ زٳ  زٳ

ٚٵض، بٌ إٕ «ؼؿٝعٟ» ِٸ ايسٻ ٚٵضٖٛ  ا٭ٖ  .ِ ا٭خ٬ق١ٝٝٳايكٹ «َعطؾ١»ايصٟ تًعب٘ ايتك٣ٛ ٗ  ايسٻ

ِٸ . إٕ ايتك٣ٛ تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ (8)«ايبكري٠ ا٭خ٬ق١ٝ»ب ع٢ً ايتك٣ٛ ٖٞ ترتتٻ مثط٠ٺ ٚإٕ أٖ

طبت٘ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚػعً٘ ٜط٣ ٜٚػُع ايؿعٛض ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ يس٣ ايؿطز، ٚتجطٟ ػ

أؾٝا٤ ٜعذع اٯخطٕٚ عٔ ض٩ٜتٗا ٚمساعٗا. ٚإٕ ايجُط٠ ا٭ٍٚ يًتك٣ٛ ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬م 

، َع٢ٓ إٔ ايجُط٠ ايٓؿػ١ٝ يًتك٣ٛ «عًِ ايٓؿؼ» فا٫ٍ ٗ  ،«إعطؾ١» فاٍتٛٗط ٗ 

 ب ع٢ً مثطتٗا إعطؾ١ٝ.ترتتٻ

 َٔ اهلل، ٚإٔ ٖصٙ اـؿ١ٝ َكسضٷ ٚإٕ تأنٝس ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً اـؿ١ٝ

ِ ٚاؿكٛم ٝٳيًشه١ُ، ٫ ّهٔ ي٘ إٔ ٜعين ؾ٦ّٝا آخط غري ايكٍٛ بإٔ إزضاى ايكٹ

ٞٸٚايتهايٝـ ا٭خ٬ق١ٝ إِا ٜأتٞ ٗ ٌٚ ايتكطټ  .(9)ب َٔ اهلل، ايصٟ ٖٛ ايؿاٖس إجاي

ٞٸبعس ايكٍٛ باتٸ ،َهاؾّا إٍ شيو ب ٜهتػب ايصْ كاف اهلل بكؿ١ ايؿاٖس إجاي

َٸّا ـ َع٢ٓٶـ ايصٟ ّجِّ ٍ َدايؿ١ أٚاَط اٱي٘ عٳَٚػاس١ دسٜس٠، ٫ٚ ٜٴدتٳ ٌ َؿَّٗٛا زّٜٓٝا ٖا

ٞٸ  )أٟ إي٘ ا٭خ٬م( أٜهّا. ايؿاضع، ٚإِا ٜؿٌُ كايؿ١ أٚاَط ايؿاٖس إجاي

ٔٵ .ي٘ «ًْٖٛى»ؾُٝع ايٛدٛز، ٚإٕ اٱْػإ  «َايْو»إٕ اهلل  نُا ضأٜٓا  ٚيه

َٕ ٍ ٚايعبس يٝؼ ٖٛ ايُٓٛشز إٓاغب يتِٓٛٝ ايع٬ق١ ٚا٫ضتباٙ بٌ ٛٵٚغٓط٣ ؾإٕ ِٛشز ا

ٚشيو ٭ٕ فطٸز َايه١ٝ اهلل ٚفطٸز ًٖٛن١ٝ اٱْػإ ـ اييت ٖٞ َٔ  ;اهلل ٚاٱْػإ

يتربٜط آَط١ٜ ٚسان١ُٝ  ٌ قاعس٠ّايٛاقعٝات ايع١ٝٓٝ غري إعٝاض١ٜ ـ ٫ ّهٔ ي٘ إٔ ٜؿٚه

ٌٕ . ٚإٕ ايسيٌٝ اؾٖٛطٟ ٚاؿاغِ ع٢ً ٚدٛب (10)طًلَ اهلل ٚٚدٛب إطاع١ أٚاَطٙ بؿه
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َٳ ٍ َٚايهّا يٓا، أٚ ٭ْٓا ًٖٛنٌ ٛٵإطاعتٓا ٭ٚاَط اهلل ٫ ٜهُٔ ٗ نٕٛ اهلل 

ٌٕ ٍٸ ٚعبٝسّا ي٘; إش يٝؼ ٖٓاى َٔ زيٝ ٌٸ أخ٬قٞ ٜس ٭ٚاَط  عبسٺ ع٢ً ٚدٛب إطاع١ ن

ٌٸ ٌٕٛٵَٳ ن  َطًل. ٍ َٚايو بؿه

غاغ٘ تِٓٛٝ ايع٬ق١ بٌ اٱْػإ أ٢ً إٕ ايُٓٛشز إٓاغب ايصٟ ّهٔ ع

ٚاٱْػإ خًٝؿ١ ي٘، ٚيٝؼ  ،ٚاـايل ٖٛ ايُٓٛشز ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اهلل ؾاٖسّا َجايّٝا

أٚ ِٛشز إٍٛ ٚايعبس. إٕ اهلل إِا ػب إطاعت٘ ٭ْ٘ ّتًو  ،ِٛشز إايو ٚإًُٛى

ٝٸ ١ِّ ٚنؿا٠٤ إقساض ا٭سهاّ، َع٢ٓ أْ٘ ّتًو خكا٥ل َٚق٬س١ٝ ٚأًٖ ٬ت ٖٞ ٪

ٛٻ ٫ّ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٗ إقساض ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، ٚمٔ ٭دٌ ٖصٙ اييت ػعً٘ ك

ِّ ٚإٕ  .(11)باع أٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ؿٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ باتٸ٬ت َهًٖاـكا٥ل ٚإ٪

ـٷ  أخ٬قٞ. ٖصا ايتهًٝـ ٖٛ تهًٝ

ٝٵسٳهلل أٜهّا،  ٗ إٔ اٱْػإ عبسٷ ٫ ؾٳٖو ز١ٜ اهلل إِا تعين إطاع١ أٚاَط إٔ عبٛ بٳ

ايؿاٖس إجايٞ، ٫ٚ تعين ايعبٛز١ٜ يًدايل أٚ إايو إؿتكط إٍ ايؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ، 

ع إِا تهٕٛ ٚايؿاقس يًك٬سٝات اي٬ظ١َ ٱقساض ا٭سهاّ. إٕ إطاع١ اهلل إؿطِّ

١ َع أٚاَط َٚتٓاغُ َٚؿطٚع١ َٚػُٛسّا بٗا إشا ناْت أٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ َٓػذ١ُّ َكبٛي١ّ

ٞٸ ٝٸْٚٛاٖٞ ايؿاٖس إجاي  ّٷّا )إي٘ ا٭خ٬م( َكسٻ، َع٢ٓ إٔ سهِ اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجاي

أخط٣: إٕ اي١ٜ٫ٛ ايتؿطٜع١ٝ يٲي٘ ايؿاضع  ع٢ً سهِ اهلل ايؿاضع )إي٘ ايؿك٘(. ٚبعباض٠ٺ

ٞٸ ؾك٘، ٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ  ع٢ً اٱْػإ إِا ّهٔ تربٜطٖا ٗ طٍٛ سهِ ايؿاٖس إجاي

داع شيو إٍ نٕٛ اهلل َٔ ايٓاس١ٝ ايته١ٜٝٓٛ خايكّا َٚايهّا يٲْػإ. إٕ اي١ٜ٫ٛ إض

ر َٓٗا، َع٢ٓ تٳٓٵ٫ٚ تٴػتٳ ،٫ٚ تٓبجل عٓٗا ،ايتؿطٜع١ٝ هلل ٫ ع٬ق١ هلا ب٫ٜٛت٘ ايته١ٜٝٓٛ

ُٸ١ٺإٔ فطٻ إٍ سهِ ايؿاٖس إجايٞ ـ ٫  ز اـايك١ٝ أٚ إايه١ٝ هلل ـ َا زاَت غري َٓه

هٕٛ غايك١ٝ اهلل ع ع٢ً اٱْػإ، ٚإٕ ايصٜٔ ٜتُػٻي١ٜ٫ٛ اهلل إؿطِّ ش١َّكشِّتهٕٛ 

َٸّا; ٭ٕ  ،ٱثبات ٚدٛب ايطاع١ ي٘ ع٢ً اٱْػإ ;َٚايهٝٸت٘ ٫ ٜهٕٛ اغتس٫هلِ تا

ٕٵ .٫ٚ بس١ٜٝٗ ،ٚدٛب إطاع١ اـايل يٝػت نطٚض١ّٜ ّا نإ سٓك ٚإٕ سلٸ إايه١ٝ ٚإ

يٝؼ َطًكّا، َع٢ٓ إٔ اـايل ـ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ـ ٫  إٔ ٖصا اؿلٸ أخ٬قّٝا، إ٫ٓ

ٌٕي٘ إٔ ٜتكطٻ ولٸ ٟٸ  ؿٞ َٚعادٞ، ٫ٚ ولٸتعػټ ف ٗ كًٛق٘ بؿه إٔ ٜطايب٘ بأ
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ـٺ  س٠ْي٘ شيو. َٔ ٖٓا ؾإٕ اي١ٜ٫ٛ ايتؿطٜع١ٝ يٲي٘ ايؿاضع َكٝٻ ، ٫ٚ إايو ولٸتهًٝ

 ِ ا٭خ٬ق١ٝ.ٝٳبايكٹ

ٜعين إطاع١ أٚاَط ايؿاٖس إجايٞ. ٚإٕ ايٓاس١ٝ ايػًب١ٝ َٔ إٕ ايتٛسٝس ٗ ايعباز٠ 

ٞٸ . ٚإٕ اهلسا١ٜ ايتٛسٝس تعين ْؿٞ عباز٠ غري اهلل، ْٚؿٞ إطاع١ أٚاَط ايؿاٖس غري إجاي

ٞٸ ٖٚٞ أْ٘ ؾاٖسٷ ،ا٭خ٬ق١ٝ هلل تٓبجل عٔ ٖصٙ اؿكٝك١ ٚإٕ طًب اهلسا١ٜ  .َجاي

ٞٸ ا٭خ٬ق١ٝ َٔ اهلل يٝؼ ي٘ َٔ َع٢ٓ غري ايطدٛع ٗ َكاّ تؿدٝل  إٍ ايؿاٖس إجاي

زٙ ٗ ق٬س١ٝ اؿهِ إِا ٜأتٞ ٭ْ٘ اؿهِ ا٭خ٬قٞ. إٕ اختكام اهلل ٚتؿطټ

ٞٸ ، ٚيٝؼ ٭ْ٘ اـايل ٚإايو يعامل ايٛدٛز َٔ إكسام ا٭نٌُ ٚا٭متٸ يًؿاٖس إجاي

 ايٓاس١ٝ ايته١ٜٝٓٛ.

ُٸ أِْٗ قطٜبٕٛ َٔ اهلل ١ ٜأتٞ َٔ نُا إٔ ٚدٛب إطاع١ أٚاَط ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٝٸ ٝٸبٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجاي ّا ٗ َعطؾت٘ ٚتؿدٝك٘ ّا. ٚإٕ قطب اٱْػإ َٔ اهلل ٜٛٗط دً

ٌټ ،ا٭خ٬قٞ، ٚٗ أقٛاي٘ ٚغًٛنٝات٘ أٜهّا نإ أقطب َٔ إي٘ ا٭خ٬م  ٔٵَٳ ؾه

ٞٸ ه٘ ، ٚأنجط لاسّا ٗ ُػټ( نإ ٗ سهُ٘ ا٭خ٬قٞ أنجط إقاب١ّ)ايؿاٖس إجاي

سٙ َٔ اهلل ٜهُٔ ٗ َعطؾت٘ ٚايتعاَ٘ ب اٱْػإ ٚبٴعٵطٵ٭خ٬ق١ٝ. إٕ إعٝاض ٗ ُقِ اٝٳبايكٹ

ٗټ ٛٳ ا٭خ٬قٞ. (12)سٙٚتع غري ضعا١ٜ أسهاّ ايؿاٖس  ع َٔ َع٢ٓٶضٳٚعًٝ٘ يٝؼ يًتك٣ٛ ٚاي

ٞٸ ٞٸ اهلل ؾاٖسٷ إٕباع٘ ٗ َكاّ ايعٌُ. ٚسٝح ٚاتٸ ،إجاي ؾإٕ س٬ي٘ ٚسطاَ٘ ايؿطعٞ  َجاي

ٟٻٝٳئ ٜٓكض ايكٹ ِٕ ِ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚيصيو ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْٓػب أ ٞٸ سه إٍ  غري أخ٬ق

 اهلل.

ٓٵ َٴ َٔ  ٚق٬سٝاتُّا ـ سكٛقّا عٹٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ هلل ـ بٛقؿ٘ خايكّا َٚايهّا ٚ

ٗ إقساض ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ إٍ  َٔ اـايل ٚإايو اؿلٸ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ. إٕ يهٌٛ

ؿٕٛ بإطاع١ أٚاَط ْٚٛاٖٞ اهلل بٛقؿ٘ خايكّا ٓا َهًٖكًٛق٘ ًٖٚٛن٘، ٚمٔ َٔ دٗت

َٔ أقٌ أَط اهلل ْٚٗٝ٘ بٛقؿ٘ خايكّا َٚايهّا  ٬٘إٔ ن َٚايهّا َٚٓعُّا عًٝٓا، إ٫ٓ

ٗ َعطض تكِٝٝ اؿهِ  ،َٚٓعُّا، ٚنصيو ا٭غًٛب ٚإهُٕٛ ٚاحملت٣ٛ يصيو

ّٷ ق١ٝ. إٕ خايك١ٝ ِ ٚايٛادبات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ٝٳيًكٹ ا٭خ٬قٞ، نُا أْ٘ قهٛ

ِ ٚايهطٚضات ٝٳٗ إٔ ٜٓكض أٚ ٜتذاٌٖ ايكٹ َٚايه١ٝ ٚإْعاّ اهلل ٫ تجبت ي٘ اؿلٸ
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ِ ٝٳورتّ ٖصٙ ايكٹ ،٫تكاؾ٘ بايكؿات ا٭خ٬ق١ٝ ;ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ، نُا إٔ اهلل

 ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات.

ا٭ٚاَط »ٚ ;«ا٭ٚاَط ا٭خ٬ق١ٝ»تٓكػِ أٚاَط اهلل ٚتعايُٝ٘ إٍ ْٛعٌ، ُٖٚا: 

. ٚإٕ ا٭ٚاَط ا٭خ٬ق١ٝ تكسض عٔ إي٘ ا٭خ٬م أٚ اٱي٘ اؿهِٝ أٚ اهلل «ايؿطع١ٝ

ٝٸ ّا، ٗ سٌ إٔ ا٭ٚاَط ايؿطع١ٝ تكسض عٔ إي٘ ايؿك٘ أٚ اهلل بٛقؿ٘ بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجاي

ّهٔ ايكٍٛ  ،َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بايط١ٜ٩ ايس١ٜٝٓ ،عّا أٚ َايهّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽَؿطِّ

١َ ع٢ً أٚاَط َتكسِّ «إي٘ ا٭خ٬م»َع٢ٓ إٔ أٚاَط ٚتعايِٝ  ،ا٭خ٬م ع٢ً ايسّٜٔ بتكسټ

ٞٸ ٕ اهلل ؾاٖسٷإ. ٚسٝح «إي٘ ايؿك٘»ٚتعايِٝ  ؾإٕ أسهاَ٘ ايؿطع١ٝ ٫ تٓكض  َجاي

أسهاَ٘ ا٭خ٬ق١ٝ، زٕٚ ايعهؼ. إٕ يًؿطٜع١ إطاضّا أخ٬قّٝا، ٚإٕ اهلل ٫ ٜٓكض 

ت٘ أٚ ٫ٜٚت٘ ٚؾاضعٝٸت٘، ت٘ أٚ َٓعُٝٸت٘ أٚ َايهٝٸيكٝٸا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ اغتٓازّا إٍ خا

 ٍ ٫ هٝع يػريٙ إٔ ٜٓكض ٖصٙ ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚٵَٚٔ ططٜل َأ

ِّ  ع١، ؾبعهٗا:إٕ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ َباز٨ َتٓ

ٚإِا ّهٔ ايكٍٛ ٗ  .ِ ٚاٱيعاَات ا٭خ٬ق١ٝٝٳـ ٚنع يػا١ٜ اؿؿاٚ ع٢ً ايكٹ1

ٝٵسٳبٌ سهِ ايعكٌ ٚسهِ ايؿطع.  ٬َظ١َّخكٛم ٖصا إٛضز: إٕ ٖٓاى  ٕٸ بٳ  أ

 ;ـ بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ تٓبجل عٔ إكاحل ٚإؿاغس ايٓٛع2١ٝ

 ;ـ ٚبعهٗا ٜٓبجل عٔ إكاحل ٚإؿاغس ايؿطز3١ٜ

 ;ـ ٚبعهٗا ٜٓبجل عٔ إكاحل ٚإؿاغس ايػٝب١ٝ ٚا٭خط4١ٜٚ

 .ـ ٚبعهٗا ٜٓبجل عٔ إكاحل ٚإؿاغس ايس5١ْٜٛٝ

 ك٘.اّْا تهٕٛ إكًش١ ٗ شات اؿهِ، ٚيٝػت ٗ َتعًٖـ ٚأس6ٝ

 ٓ٘.ٝٵز إَها٤ يٮعطاف ايػا٥س٠ ٗ عكط بعٳـ إٕ ايهجري َٔ ا٭سهاّ ٖٞ فطٻ7

 ض ع٢ً ايسٜٔ َٔ خاضد٘.طٳـ ٖٓاى َٔ ا٭سهاّ َا ٜٴِؿ8

ٌٸ ٍٕ ٚع٢ً ن َٔ ا٭سهاّ إدايؿ١  ؾإٕ ايؿطٜع١ ٗ ايًٛح احملؿٛٚ خاي١ْٝ سا

 يٮخ٬م.

 

 ــــــ ايػاٖد املجايٞ ٚاألخالم ايد١ٜٝٓ ٚاألخالم ايعًُا١ْٝـ 3

ٞٸ دسٜس ٗ ا٫خت٬ف بٌ  لٷػٳوسخ ْٳ بعس ايكٍٛ ٚا٫يتعاّ بٓٛط١ٜ ايؿاٖس إجاي
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ِٸ سًٓ َع٢ٓ  ،ٗا بايؿهٌ إطًٛبا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ أٜهّا، نُا ٜت

ٞٸأْ٘ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖصا ا٫خت٬ف ٜعٛز ٗ سكٝ  فاٍٗ  كت٘ إٍ نٕٛ ايؿاٖس إجاي

ض ٌٖ ٚإٔ اؿهِ ا٭خ٬قٞ أٚ اؿهِ ا٭خ٬قٞ إربٻ ،«اٱْػإ»أٚ  «اهلل»ا٭خ٬م ٖٛ 

 ؟ٜكسض عٔ اهلل أّ عٔ اٱْػإ َٔ سٝح نْٛ٘ عاق٬ّ

 .«َعطٗ»ٚ ;«أْطٛيٛدٞ» :إٕ هلصا ا٫خت٬ف ططؾإ

 ٚإٕ ايػ٪اٍ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ْطٛيٛد١ٝ ٖٛ:

ٞٸ»ع٬ق١ ْٚػب١  ـ َا 1ٖٞ )إي٘ ا٭خ٬م( إٍ إضاز٠  «إضاز٠ ٚسهِ ايؿاٖس إجاي

 ع )إي٘ ايؿك٘(؟ٚسهِ اٱي٘ إؿطِّ

ّ؟ ؾٌٗ كسٻعٓس ايتعاضض بٌ إضاز٠ ٚسهِ ٖصٜٔ اٱهلٌ أُٜٗا ٜهٕٛ ٖٛ إ»ـ 2

 .«ّ ٜهٕٛ ؿهِ ٚإضاز٠ إي٘ ا٭خ٬م أٚ ؿهِ ٚإضاز٠ إي٘ ايؿك٘؟ايتكسټ

 ١ٜ إعطؾ١ٝ ؾٗٛ:أَا ايػ٪اٍ َٔ ايعاٚ

ط٠ عٔ إضاز٠ ٚسهِ إي٘ َا ٖٞ ع٬ق١ ْٚػب١ َعطؾ١ ٚتربٜط ا٭سهاّ إعبِّ»ـ 3

 . «ا٭خ٬م إٍ َعطؾ١ ٚتربٜط ا٭سهاّ ايٓاٚط٠ إٍ إضاز٠ ٚسهِ إي٘ ايؿك٘؟

ٜټ»ٚـ 4  .«ّ ع٢ً غريٙ؟ٗا ٜهٕٛ ٖٛ إكسٻعٓس ايتعاضض بٌ ٖصٙ ا٭سهاّ أ

بإٝتاؾٝعٜكا أٚ أْطٛيٛدٝا ا٭خ٬م ٚايؿك٘،  إكًٖا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٜتع ٌإٕ ايػ٪اي

أخط٣: إٕ ايػ٪ايٌ  َعطؾ١ ا٭خ٬م ٚايؿك٘. ٚبعباض٠ٺ إايجايح ٚايطابع ٜطتبط ٌٚايػ٪اي

ٚٸ  خريإ ؾٝٓٛطإ إٍ َكاّ اٱثبات.ٚأَا ايػ٪ا٫ٕ ا٭ ;يٌ ٜٓٛطإ إٍ َكاّ ايجبٛتا٭

 :ايتاي١ٝٚغٛف ْتٓاٍٚ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ َٔ خ٬ٍ ايعٓاٜٚٔ 

 

ِٚزأـ  ّٞ َد  ــــــ األخالم ٚايفك٘ «َٝتافٝصٜكا»يف  ايػاٖد املجاي

ٞٸ ٚٸ ـ نُا ٖٛ ٚانضٷ إٕ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجاي َعطؾ١ٝ. إٕ  ٫ّ١ْ ٚبايصات ْٛطٜٸـ ٖٞ أ

ِ ٝٳَٝتاؾٝعٜكا ا٭خ٬م أٚ أْطٛيٛدٝا ايكٹ فاٍخاق١ ٗ  ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ تؿرتض ض١ّٜ٩

ايٓعع١ »ٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ، َع٢ٓ أْٗا تٓػذِ َع ٚإعاٜري ٚايهطٚضات ٚاحمل

٢ َع بعض أْٛاع ايٓعع١ ايتؿهٝه١ٝ ، ٚستٸ(14)«ايٓعع١ اي٬َعطؾ١ٝ»، َٚع (13)«إعطؾ١ٝ

ُٳ :ا٭خ٬م أٜهّا. ّهٔ ايكٍٛ فاٍٗ  ُٳٌ ا٭خ٬ق١ٝ دٴ  ْٚاٚط٠ْ ،(15)َعطؾ١ٝ ٌٷإٕ اُؾ
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ُٳٌ َٚعطؾتٗا إِا  إٔ إزضاى يًكسم ٚايهصب، إ٫ٓ ، ٚقاب١ًْ(16)إٍ ايٛاقع ٖصٙ اُؾ

ٞٸ . طبكّا هلصٙ ايط١ٜ٩ تهٕٛ ا٭سهاّ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ ايؿاٖس إجاي

ٞٸ ِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ٝٳعٔ ايكٹ ناؾؿ١ّ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ٜٴكسضٖا ايؿاٖس إجاي

 ايٛاقع١ٝ ٚايصات١ٝ.

ٌٷ :أخط٣ ّهٔ ايكٍٛ َٚٔ ْاس١ٝٺ ُٳ ُٳٌ ا٭خ٬ق١ٝ دٴ ١ٝ٥ ٚاعتباض١ٜ، إْؿا إٕ اُؾ

إٔ اٱْؿا٤ ٚا٫عتباض ا٭خ٬قٞ ىتًـ عٔ اٱْؿا٤ ٚا٫عتباض غري ا٭خ٬قٞ، أٚ إٔ  إ٫ٓ

ض ض ٚإعترب ٖٛ غري اٱْؿا٤ ٚا٫عتباض ا٭خ٬قٞ غري إربٻاٱْؿا٤ ٚا٫عتباض ا٭خ٬قٞ إربٻ

ُٳٌ إِا ٜٴعٳ ضّا َٚعتربّا إشا ربٻأخ٬قّٝا أٚ َ سٸٚغري إعترب. ٚإٕ َهُٕٛ َٚؿاز ٖصٙ اُؾ

ٚٵضعٔ ايؿاٖس إجايٞ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ إٔ ْطقس  ناْت قازض٠ّ ّا يًؿاٖس زٳ

ٞٸ َع٢ٓ ، ٚا٭َط ٚايٓٗٞ ٚاٱيعاّ ا٭خ٬قٞ «احملٛٛض»ٚ «ايٛادب»ل ٗ ٚدٛز ٚؼٗك إجاي

ّهٔ ي٘ بٌ  خامٸ ٕعأْ٘ يٛ قاٍ ؾدل بإٔ ٚدٛز ايكإْٛ ا٭خ٬قٞ ٜؿرتض ٚدٛز َؿطِّ

ٞٸع ٚإك٫ِّ َٓام ي٘ َٔ ايكٍٛ بإٔ ٖصا إؿطِّ  .ٔ ٖٛ ايؿاٖس إجاي

ٞٸ ِٷ إٕ سهِ ايؿاٖس إجاي ، ٚيٝؼ سهُّا «إضؾازٟ» ٗ ا٭خ٬م سه

إٔ ٜػتعٌُ  ،يبٝإ أٚ إبطاظ سهُ٘ ;ٚإٕ ايؿاٖس إجايٞ ّهٓ٘ .«َٛيّٜٛا»ٚ «تؿطٜعّٝا»

ِّ  ،َتعسٸز٠ ػ١ ا٭خ٬م ٖٞ ٗ ا٭غاؽ يػ١ْع١; ٭ٕ يكتًـ ايتعابري ٚايكٛايب ايًػ١ٜٛ إتٓ

ِّ ع١، ّٚهٔ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايًػ١ ايكٝاّ َدتًـ ا٭ؾعاٍ ٚهلا آيٝات ٚٚٚا٥ـ َتٓ

 ايكٛي١ٝ.

 إٍ قػٌُ: «اٯي١ٝ»ٚ «إهُٕٛ»تٓكػِ ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ بًشاٚ 

 ـ أسهاّ أخ٬ق١ٝ خرب١ٜ.1

 ـ أسهاّ أخ٬ق١ٝ إْؿا١ٝ٥.2

إٍ ايٛاقع، ٚتهؿـ ٚتتشسٸخ عٔ ٚاقع١ٝ  رب١ٜ ْاٚط٠ْإٕ ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ اـ

ٔٷ ع١ٝٓٝ أٚ ش١ٖٝٓ، إ٫ٓ عكٍٛ ايعسٜس َٔ ايؿطا٥٘،  إٔ ض١ٜ٩ أٚ إزضاى ٖصٙ اؿكا٥ل ضٖ

 َٚٔ أُٖٗا:

 ـ ايٓٛط إٍ إٛنٛع َٛضز ايبشح َٔ ظا١ٜٚ إؿٗس ا٭خ٬قٞ.1

 كاف بايؿها٥ٌ إعطؾ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ.ـ ا٫تٸ2
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 ات ايهاؾ١ٝ بؿإٔ اؿكا٥ل شات ايك١ً.ـ اَت٬ى إع3ًَٛ

 ع باؿه١ُ ٚايبكري٠ ا٭خ٬ق١ٝ.ـ ايتُتٸ4

 ـ اٱْكاف ٚاؿٝاز.5

 ٚإٕ ٖصٙ اـكا٥ل ٖٞ شات خكا٥ل ايؿاٖس إجايٞ.

بطغِ ٚاقعٝتٗا  ،إٕ ا٭ٚقاف ٚاـكا٥ل ٚايع٬قات ا٭خ٬ق١ٝ ايٛاقع١ٝ

عامل »أٚغع َٔ  «يٛاقععامل ا»ٚعٝٓٝتٗا، ٫ ٚدٛز هلا. إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ تؿرتض إٔ 

ٌٸ(17)«ايٛدٛز ، «ٚدٛز»يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ي٘  «ٚاقع١ٝ»َا ي٘  ، ٚتكٍٛ: إٕ ن

ٌٸ ُّا. إٕ ايكهاٜا ايػًب١ٝ ٚايكازق١ ايٓاٚط٠ تٵسٳ «ٚاقع١ٝ»ي٘  «ٚدٛز»َا ي٘  ٚإٕ نإ ن

ٔٵ  ،٫ ٚدٛز هلا إٍ ايٛاقع ؽرب عٔ عامل اـاضز، ٜٚهٕٛ ٕهُْٛٗا ٚاقع١ٝ، ٚيه

ٚنصيو إعاٜري إٓطك١ٝ،  ،ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ ا٭عساز ٚإعاز٫ت ايطٜان١ٝنُا 

 .(18)سٝح هلا ٚاقع١ٝ، بُٝٓا ٫ ٚدٛز هلا ٗ عامل اـاضز

ُٳٌ ٚا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ اـرب١ٜ ْاٚط٠ْ إٍ ايٛاقعٝات ا٭خ٬ق١ٝ ايها١َٓ  إٕ اُؾ

َ٘ ُٳٌ ٚا٭سهاّ بتًو ايٛاقعٝا ٚضا٤ٖا، ٚإٕ ضب ٌٴٖصٙ اُؾ ٚٵضتربٜط ايكٍٛ بٗا. ٚإٕ  ت زيٝ  زٳ

ٚٵضل بٗصٙ ا٭سهاّ ٖٛ َا ٜتعًٖ ايؿاٖس إجايٞ ٗ ُٕ»ٚ «ايهاؾـ» زٳ ٚٵض، ٚيٝؼ «طبٹدٵا  زٳ

 .«إعترب»ٚ «ايٛانع»

ض عٛاطـ َٚؿاعط ٍَٚٝٛ ٔ أٚ تربِّإٔ ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ اٱْؿا١ٝ٥ تبِّ إ٫ٓ

ٕجايٞ عٔ غريٙ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜهُٔ ٚإضازات ايؿاٖس إجايٞ، ٚإٕ اخت٬ف ايؿاٖس ا

ٗ إٔ عٛاطؿ٘ َٚؿاعطٙ َٚٝٛي٘ ٚإضازات٘ أخ٬ق١ٝ ٚعك١ْٝ٬، ٚيٝػت اعتباط١ٝ ٚغري 

يتًو  َٓهبط١ ٫ٚ ؽهع يًُعاٜري َٚٓؿك١ً عٔ ايٛاقعٝات شات ايك١ً، بٌ ٖٞ تابع١ْ

 َٚٓبجك١ عٓٗا. ،ايٛاقعٝات

ٞٸ ٚٵض٭خ٬ق١ٝ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭سهاّ ا ًٜعب ايؿاٖس إجاي ايٛانع ٚإعترب،  زٳ

ٚبٗصا إع٢ٓ ؾإٕ ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ٚاٱيعاَات ٚايتهايٝـ ا٭خ٬ق١ٝ تٓبجل عٔ 

ٞٸ ٞٸأَط ْٚٗٞ ايؿاٖس إجاي ٚيٝؼ  ،«إضؾازٟ» ، ضغِ إٔ أَط ْٚٗٞ ٚإْؿا٤ ايؿاٖس إجاي

ضازات٘ ٚأٚاَطٙ ٚإٕ ايٛاقعٝات اييت تربٸض عٛاطـ ايؿاٖس إجايٞ َٚؿاعطٙ ٚإ .«َٛيّٜٛا»

ع ٗ دعً٘ َٚػتٓسّا ٱضاز٠ اٱي٘ إؿطِّ ٌ أضن١ّْٝٚٛاٖٝ٘ ؽتًـ عٔ ايٛاقعٝات اييت تؿٚه
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ٛټ ٍ أٚ ايٓعٍٚ إٍ َػت٣ٛ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ. ٚيصيو ؾإٕ اؿهِ ا٭خ٬قٞ ٫ ٜكبٌ ايتش

 اؿهِ ايؿطعٞ ٚايؿكٗٞ.

ُٳٌ ا٭خ٬ق١ٝ َٔ ْاس١ٝ ْٛع  ايصٟ ّاضغ٘  (19)«ٞايٓؿاٙ ايكٛي»ّهٔ تكػِٝ اُؾ

ُٳٌ إٍ كتًـ ا٭قػاّ، إ٫ٓإتهًٚ إٔ ٖصا ايتكػِٝ قبٌ  ِ َٔ خ٬ٍ اغتعُاي٘ يتًو اُؾ

َٔ  (20)ِيككس إتهًٚ إٔ ٜهٕٛ تابعّا ٕهُٕٛ ا٭يؿاٚ ٚايعباضات ا٭خ٬ق١ٝ تابعٷ

ُٳٌ إؿت١ًُ ع٢ً ا٭َط ٚايٓٗٞ إِ ا اغتعُاي٘ هلصٙ إؿطزات ٚايهًُات. ٜبسٚ إٔ اُؾ

ُٳٌ ع٢ً ايٛاقعٝات «ا٭َط»ٚ «اٱْؿا٤»ّهٔ اغتعُاهلا يـ  ، ٚإٕ ز٫ي١ ٖصا ايٓٛع َٔ اُؾ

ُٳٌ إؿت١ًُ ع٢ً اُؿػٵ ز٫ي١ْ ض ٚايكٛاب ٚاـطأ ٚايٛدٛب بٵٔ ٚايُكايتعا١َٝ. ٚأَا اُؾ

، ٚإٕ خرب١ٜ أٚ إْؿا١ٝ٥ «ا٫عتباض»ٚ «اٱْؿا٤»ٚ «اٱخباض»ٚاؿٛط ؾُٝهٔ اغتعُاهلا ٗ 

ُٳٌ تابع١ْأٚ اعتب يًُسيٍٛ إطابكٞ  ١ّتابع تِ، ٚيٝػيككس إتهًٚ اض١ٜ ٖصا ايٓٛع َٔ اُؾ

 هلا.

ع٢ً غبٌٝ إجاٍ. إٕ ٖصٙ اؾ١ًُ ّهٔ اغتعُاهلا  «ٔٷػٳسٳ ايكسمٴ»يٓأخص ١ًْ 

 :ايتاي١ٝبككس ايكٝاّ با٭ْؿط١ ايكٛي١ٝ 

١ٝٓ ٚٚاقع١ٝ ـ عٝ ٔ ـ بٛقؿ٘ قؿ١ّـ بٝإ ٚاقع١ٝ خاضد١ٝ )آؾاق١ٝ(، ْٚػب١ اُؿػٵ1

 إٍ ايكسم.

 ٔ ايكسم.ٚاٱع٬ٕ عٔ سٴػٵ ،ـ بٝإ ٚاقع١ٝ زاخ١ًٝ )أْؿػ١ٝ(2

َٕ ،ـ ؼػٌ ايكسم3 ٌ ٚايٓعع١ ايعاطؿ١ٝ ٚإؿاعط ا٭خ٬ق١ٝ ٝٵٚاٱعطاب عٔ ا

 اٱهاب١ٝ ػاٙ ايكسم.

ٔ يًكسم، ٚتعًٝل إٍٝٛ ٚايعٛاطـ ٚإؿاعط ايساخ١ًٝ ع٢ً ـ اعتباض اُؿػٵ4

 اضدٞ.ايعامل اـ

 ـ خًل ايساؾع يس٣ إداطب ٚؼؿٝعٙ مٛ ايكسم.5

إِا ّهٔ تربٜطٖا  «ٔٷػٳسٳ ايكسمٴ» :إٔ إِٗ ٖٓا ٖٛ إٔ ايكه١ٝ ايكا١ً٥ إ٫ٓ

 ضّا إشا نإ ٖصا اؿهِ:ٚاعتباضٖا بٛقؿٗا سهُّا أخ٬قّٝا أٚ سهُّا أخ٬قّٝا َربٻ

 ـ قازضّا عٔ إؿٗس ا٭خ٬قٞ.1

ٞٸظّا ّٓا أٚ َرٔبـ َب2ِّ  .(21)ؿهِ ايؿاٖس إجاي
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 َع٢ٓ:

ٔ بككس اٱخباض عٔ اُؿػٵ َػتع١ًُّ «ٔٷػٳايكسم سٳ»ـ إشا ناْت ١ًْ 1

ٔ ا٭خ٬قٞ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ اُؿػٵ (22)ٚاقع١ٝ َٚٛنٛع١ٝ ا٭خ٬قٞ بٛقؿ٘ قؿ١ّ

ٖٛ  «ايؿاٖس إجايٞ»، ٚإٕ «إؿٗس ا٭خ٬قٞ»َٔ خ٬ٍ  يًهؿـ إ٫ٓ قاب١ًٺ غري قؿ١ّ

َٳٚسسٙ   ٜكـ َٛقؿ٘ ـ ايكازض ع٢ً إزضان٘ ٚتكسٜك٘. ٔٵـ أٚ 

ـٺ «ٔٷػٳايكسم سٳ»ـ ٚإشا ناْت ١ًْ 2  ،ٚاقعٞ قس اغتعًُت بككس بٝإ ٚق

١ٓ ، ؾإٕ ٖصٙ اؾ١ًُ إِا غتهٕٛ َبِّ«ٔػٵاُؿ» :، َٔ قبٌٝ(23)ٚيهٓ٘ غري َٛنٛعٞ

ا٭خ٬قٞ، ٚإٕ  ٔػٵيًشٴ١ّ َبٝٸٓ تض إشا ناْيًشهِ ا٭خ٬قٞ أٚ اؿهِ ا٭خ٬قٞ إربٻ

ٞٸ»ٔ ٔ ا٭خ٬قٞ ٖٛ سٴػٵاُؿػٵ إؿٗس »ايصٟ ٜٓٛط إٍ إٛنٛع َٔ ظا١ٜٚ  «ايؿاٖس إجاي

ٌٸ، ٚيٝؼ سٴػٵ«ا٭خ٬قٞ ٌٸ ؾدٕل ٔ ن  ؾا٤. أٚ َؿٗسٺ ظا١ٜٚٺ ٜٓٛط إٍ إٛنٛع َٔ ن

قس اغتعًُت بككس ؼػٌ ايكسم ٚبٝإ  «ٔٷػٳايكسم سٳ»ـ ٚإشا ناْت ١ًْ 3

ؿهِ  ١َّٓبِّٖصٙ اؾ١ًُ ط اٱهاب١ٝ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ غتهٕٛ ايعٛاطـ ٚإؿاع

ٞٸ ٞٸ أخ٬ق ض إشا نإ ؼػٌ ايعٛاطـ ٚإؿاعط َٛضز ايبشح َربٻ أٚ سهِ أخ٬ق

أخ٬قّٝا، ٚإٕ ؼػٌ ايعٛاطـ ٚإؿاعط ا٭خ٬ق١ٝ ٖٛ ؼػٌ عٛاطـ َٚؿاعط 

، ٚيٝؼ ؼػٌ «إجايٞإؿٗس »ايصٟ ٜٓٛط إٍ إٛنٛع َٔ ظا١ٜٚ  «ٞٸايؿاٖس إجاي»

ٌٸ  ّا ناْت ايعا١ٜٚ اييت ٜٓٛط َٔ خ٬هلا إٍ إٛنٛع.أٜٸ ،ؾدٕل َٚؿاعط ٚعٛاطـ ن

ٔ يًكسم قس اغتعًُت بككس اعتباض اُؿػٵ «ٔٷػٳايكسم سٳ»ـ ٚإشا ناْت ١ًْ 4

ْٚؿط ايعٛاطـ ٚإؿاعط ايساخ١ًٝ ٗ عامل اـاضز ؾإٕ ٖصٙ اؾ١ًُ إِا غتهٕٛ 

َع٢ٓ إٔ ٖٓاى ؾطقّا بٌ  ،ٜهٕٛ ا٫عتباض ٚايٓؿط إصنٛض أخ٬قّٝابؿطٙ إٔ  أخ٬ق١ّٝ

ا٫عتباض ٚايٓؿط ا٭خ٬قٞ ٚبٌ ا٫عتباض ٚايٓؿط غري ا٭خ٬قٞ، ٚإٕ ا٫عتباض ٚايٓؿط 

ٞٸ»ا٭خ٬قٞ ٖٛ اعتباض ْٚؿط  إؿٗس »ايصٟ ٜٓٛط إٍ إٛنٛع َٔ ظا١ٜٚ  «ايؿاٖس إجاي

 ، ٚبايتايٞ:«ا٭خ٬قٞ

عًُت بككس إهاز ايساؾع ٚاؿاؾع قس اغتٴ «ٔٷػٳايكسم سٳ»١ًْ  ـ إشا ناْت5

إشا نإ  يس٣ إداطب ٚزؾع٘ إٍ قٍٛ ايكسم ؾإٕ ٖصٙ اؾ١ًُ إِا تهٕٛ أخ٬ق١ّٝ

إهاز اؿاؾع يس٣ إداطب ٚؼؿٝعٙ مٛ قٍٛ ايكسم ٗ شيو إٛضز أخ٬قّٝا، ٚإٕ 
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ٌٕ أٚ تطن٘ إِا ٜهٕٛ أخ٬قّٝا إشا  إهاز ايساؾع يس٣ إداطب ٚؼؿٝعٙ إٍ ايكٝاّ بعُ

ٞٸ»قسض عٔ  إؿٗس »َٓطًك١ َٔ  ايصٟ ٜٓطًل ٗ ؼؿٝع إداطب َٔ زٚإع «ايؿاٖس إجاي

 .«ا٭خ٬قٞ

١ اٯضا٤ إدتًؿ١ هض إٔ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ ّهٔ إٔ ػتُع َع نآؾٚبٗصا ٜتٸ

ٖصا ٗ ا٭خ٬م،  «ايعك١ْٝ٬»َٔ  ٗ باب َٝتاؾٝعٜكا ا٭خ٬م ٚيػ١ ا٭خ٬م ايكا١ً٥ بٕٓٛع

ٚٸ ل َٝتاؾٝعٜكا ٚيػ١ ا٭خ٬م ٫ تأثري ي٘ ٗ سسٸ َا ٜتعًٖ : إٕ اخت٬ف ايطأٟ ٗٚثاّْٝا. ٫ّأ

ِٸ ،شات٘ ع٢ً اؿهِ ا٭خ٬قٞ يًعٌُ ٌٖ مٔ »ٖٛ  َٚعطؾ١ ٚتربٜط شيو اؿهِ. ٚإٗ

ٕٛ ٔٸ .«َٔ ا٭ما٤؟ ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬م قا٥ًٕٛ ًَٚتعَٕٛ بايعك١ْٝ٬ بٓش ِ ٝٳايكٹ ٚيه

، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ ّهٔ هلا إٔ تهٕٛ َعكٛي١ّ

إٔ ايعك١ْٝ٬ ٫ تسٚض َساض ايٛدٛز ايعٝين يٮَط »َع٢ٓ ، ٗ اـاضز ٜهٕٛ هلا ٚدٛزٷ

بٌ إٔ  بايعك١ْٝ٬ ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬م ؾًٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾطمٷ . يٛ اعتكس ؾدلٷ«إعكٍٛ

ِ ا٭خ٬ق١ٝ أّ ٫، أٚ إٔ ٝٳ بايٛدٛز ايعٝين أٚ ايصٖين أٚ َا بٌ ا٭شٖإ يًكٹٜهٕٛ قا٬ّ٥

ُٳٌ ا٭خ٬ق١ٝ إخباض١ٜ )َعطؾ١ٝ( أٚ إْؿا١ٝ٥ )غري َعطؾ١ٝ(، أٚ إٔ ٜط٣ ايكؿات  ٜعترب اُؾ

 :اعتباض١ٜ. إٕ ايعك١ْٝ٬ ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬م تكّٛ ع٢ً ضنٌٓ، ُٖٚا ٚا٭خ٬ق١ٝ سكٝك١ٝ أ

. إٕ خكا٥ل ايؿاٖس إجايٞ ٚخكا٥ل (24)«إؿٗس ا٭خ٬قٞ»ٚ ;«ٞايؿاٖس إجاي»

ٌٸإؿٗس ا٭خ٬قٞ تؿٚه ٖصٙ  ٌ َعاٜري يًٓكس ا٭خ٬قٞ، ٚإِا ّهٔ يٓا ٗ ٚ

ا٭خ٬م »ٝاتٓا ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٔ ْكٌ َٔ اـكا٥ل إٔ ْٓتكس أسهآَا َٚتبٓٸ

 .«ا٭خ٬م إعٝاض١ٜ»إٍ  «ايتٛقٝؿ١ٝ

ايع٬ق١ بٌ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ َٚٛنٛع زضاغتٓا  َا ًٜٞ ْسخٌ ٗ عح ٚٗ

ايطا١ٖٓ. ٚايػ٪اٍ ٖٓا: َا ٖٛ ايتأثري ايصٟ ٜرتن٘ ايكٍٛ بٗصٙ ايٓٛط١ٜ ع٢ً تكٓٝـ 

ٌٸ ؟ايػ٪اٍ عٔ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٌ ايسٜٔ ٚا٭خ٬م  ٚنٝـ ّهٔ طبكّا هلصٙ ايٓٛط١ٜ س

 ا٫خت٬ف بٌ ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ؟

ٍ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ: إٕ ايؿاٖس إجايٞ ٖٛ ايؿدل ايٛسٝس ايصٟ ّتًو تكٛ

ز إكسام، إٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ ؼسِّ ق٬س١ٝ َعطؾ١ أٚ إقساض اؿهِ ا٭خ٬قٞ، إ٫ٓ

. ٚعًٝ٘ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايٓعاع «اٱْػإ»أٚ  «اهلل»٫ٚ تكٍٛ بإٔ ٖصا ايؿاٖس إجايٞ ٖٛ 
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قػطٟٚ، َع٢ٓ إٔ ٖاتٌ  ٚأْكاض ز١ٜٝٓ ا٭خ٬م ْعاعٷبٌ أْكاض عًُا١ْٝ ا٭خ٬م 

 َإ ٗ سكٝك١ ا٭َط إداب١ّاجملُٛعتٌ ؽتًؿإ ٗ ؼسٜس َكسام ايؿاٖس إجايٞ، ٚتكسِّ

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اخت٬ف ا٭خ٬م «ٖٛ ايؿاٖس إجايٞ؟ ٔٵَٳ»كتًؿ١ عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: 

ٌٖ ايؿاٖس إجايٞ ٖٛ إي٘ ا٭زٜإ »: ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ ٜهُٔ ٗ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ

كؿا بكؿات ٚخكا٥ل َٔ اٱي٘ ٚاٱْػإ إٔ ٜتٸ ٚسٝح ّهٔ يهٌٛ .«أّ ٖٛ اٱْػإ؟

ع١ًُٝ، َع٢ٓ إٔ  ب عًٝ٘ مثط٠ْايؿاٖس إجايٞ ؾإٕ ايٓعاع بٌ ٖاتٌ اؾُاعتٌ ئ ترتتٻ

َٔ خ٬ٍ  ،ُاعتٌنًتا اؾ إيٝٗاِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ اييت تكٌ ٝٳايكٹ

ٞٸ َع  ، ّهٓٗا ع٢ً ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس إٔ تهٕٛ َتطابك١ّقٛهلُا بٓٛط١ٜ ايؿاٖس إجاي

 بعهٗا.

ّٸ ٖٓا ٖٛ: َا ٖٞ ايٓػب١ ٚايع٬ق١ بٌ إضاز٠ ٚسهِ ايؿاٖس إجايٞ  ٚايػ٪اٍ اهلا

ٚعٓس  ؟)ا٭خ٬م( ٚإضاز٠ ٚسهِ اهلل بٛقؿ٘ خايكّا أٚ َايهّا أٚ َٓعُّا )ايؿطٜع١(

اضض بٌ إضاز٠ ٚسهِ ايؿاٖس إجايٞ ٚإضاز٠ ٚسهِ اهلل بٛقؿ٘ خايكّا أٚ َايهّا ايتع

َا ٖٞ ع٬ق١ ْٚػب١ إي٘ »أخط٣:  ّ ع٢ً اٯخط؟ ٚبعباض٠ٺُٗا ٜهٕٛ ٖٛ إكسٻأٚ َٓعُّا ؾأٜټ

 .«ا٭خ٬م إٍ إي٘ ايؿك٘؟

ٖٞ ايط١ٜ٩ اييت ٜصٖب  :ايط١ٜ٩ ا٭ٍٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٖٓاى ض٩ٜتإ: 

ؾٗ٪٤٫ ٜػتبسيٕٛ ا٭خ٬م بايؿطٜع١، ٜٚصٖبٕٛ إٍ  ،ٝٗا أقشاب ا٫ػاٙ ا٭ؾعطٟإي

ٟٸ َعٝإض ل، بٳػٵَٴ ا٫عتكاز بإٔ سهِ اهلل بٛقؿ٘ خايكّا أٚ َٓعُّا أٚ َايهّا يٝؼ تابعّا ٭

. طبكّا هلصٙ ايط١ٜ٩ غٝهٕٛ (25)ِ ا٭خ٬ق١ٝٝٳٚيصيو تهٕٛ إضازت٘ ٚسهُ٘ َكسضّا يًكٹ

َٳ ،ٖٞ ض١ٜ٩ إعتعي١ :ٚايط١ٜ٩ ايجا١ْٝايؿك٘. إي٘ ا٭خ٬م ٖٛ إي٘  ع٢ً  ٔٵإش ٜصٖب إعتعي١ ٚ

ع٢ً ايؿطٜع١، ٚإٕ إضاز٠ ٚسهِ اهلل  ١َْؾانًتِٗ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٭خ٬م َتكسِّ

ِ ا٭خ٬ق١ٝ. ٖٚصا َا ٜصٖب إيٝ٘ أنجط ٝٳبٛقؿ٘ خايكّا أٚ َايهّا أٚ َٓعُّا تابع يًكٹ

 ٕعتعي١ ع٢ً إػت٣ٛ ايٓٛطٟ.ؿكٕٛ ؾٝ٘ َع اٜٚتٸ ،عًُا٤ ايؿٝع١

ِ ا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ َع ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ـ طبكّا هلصٙ ايط١ٜ٩ ـ ٝٳإٕ تعاضض قٹ

غٝهٕٛ ع٢ً ؾهٌ تعاضض سهِ إي٘ ا٭خ٬م )ايؿاٖس إجايٞ( َع سهِ إي٘ ايؿك٘ 

ٗ ع٢ً ايؿطٜع١، ٚأَا  ١َْع(. تكٍٛ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ: إٕ ا٭خ٬م َتكسِّ)اٱي٘ إؿطِّ
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ّ ا٭خ٬م ع٢ً ايؿطٜع١ َع٢ٓ إٔ إضاز٠ إطاض ايط١ٜ٩ ايس١ٜٝٓ ؾُٝهٔ ايكٍٛ: إٕ تكسټ

ع٢ً إضازت٘ ٚسهُ٘ بٛقؿ٘ خايكّا أٚ َايهّا  ّٷٚسهِ اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايّٝا َتكسِّ

ِٕب إكطًض ايعطؾاْٞ ٜعين تكسټػٳّ َعأٚ َٓعُّا. إٕ ٖصا ايتكسټ َٔ أمسا٤ اهلل ع٢ً  ّ اغ

 .(26)٥٘ ا٭خط٣، ٚيصيو ؾإْ٘ ئ ٜتٓاؾ٢ َع ايتٛسٝس ٚإط٬م قسض٠ اهللغا٥ط أمسا

ٚٵضَٔ ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ: إٕ  ٚٵضٷايؿاٖس إجايٞ ٗ َٝتاؾٝعٜكا ايؿك٘  زٳ ّٸ زٳ ٫  ٖا

باهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايّٝا ٫ َٓام ي٘ َٔ اٱّإ َا  ٜكبٌ اٱْهاض. يٛ آَٔ ؾدلٷ

ِٸب ع٢ً ٖصا ا٫عتكاز، َٚٔ بٌ أٜرتتٻ ب ع٢ً ٖصا ا٫عتكاز ٖٛ إٔ يٮسهاّ َا ٜرتتٻ ٖ

 ِ ا٭خ٬ق١ٝ.ٝٳع إطاضّا أخ٬قّٝا، ؾٗٞ ٫ تٓكض ايكٹايؿطع١ٝ أٚ تعايِٝ اٱي٘ إؿطِّ

 

ِٚزب ـ   ــــــ األخالم ٚايفك٘ «َعسف١»ايػاٖد املجايٞ يف  َد

يًذُع َع ايهجري َٔ ايٓٛطٜات  ٚقاب١ًْ إٕ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ َٓػذ١ُْ

ططٚس١ ٗ َعطؾ١ ا٭خ٬م. ّٚهٔ اعتباض ٖصٙ ايٓٛطٜات بٛقؿٗا تكاضٜط ٚقطا٤ات إ

٠ ع٢ً عابط غٛف تهٕٛ يٓا إط٬ي١ْ ايؿكٌكتًؿ١ يٓٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ. ٚٗ ٖصا 

ٚغٝهٕٛ قٛض أعاخ ٖصا ايؿكٌ ٖٛ زضاغ١ ع٬ق١ أنجط ٖصٙ ايٓٛطٜات ؾٝٛعّا، 

 :ايتاي١ٝايؿاٖس إجايٞ با٭غ١ً٦ 

 ع٢ً عًِ ايؿك٘ أّ ايعهؼ ٖٛ ايكشٝض؟ ّٷعًِ ا٭خ٬م َتكسِّـ ٌٖ 1

ٝات ا٭خ٬ق١ٝ أّ ع٢ً اْػذاَٗا َع إتبٓٸ ـٷٝات ايؿك١ٝٗ َتٛٓقـ ٌٖ تربٜط إتبٓٸ2

 ايعهؼ ٖٛ ايكشٝض؟

ُٗا ٜهٕٛ ٖٛ ٝات ايؿك١ٝٗ ؾأٜټٝات ا٭خ٬ق١ٝ ٚإتبٓٸـ عٓس ايتعاضض بٌ إتبٓٸ3

 ّ؟إكسٻ

، ٚهب عسّ اـً٘ بٝٓٗا ٚبٌ ا٭غ١ً٦ «َعطؾ١ٝ» أغ١ًْ٦إٕ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٖٞ 

ط ّ ٚتأخټنٓا إٍ عجٗا ٗ ايؿكط٠ ايػابك١. إٕ ايػ٪اٍ عٔ تكسټاييت تعطٻ «ا٭ْطٛيٛد١ٝ»

ٍٷ ْاٚط إٍ عامل ايجبٛت. إٕ ٖصا ايػ٪اٍ ىتًـ عٔ ايػ٪اٍ عٔ  ا٭خ٬م ٚايؿطٜع١ غ٪ا

ٝات ا٭خ٬ق١ٝ ط إتبٓٸّ ٚتأخټايػ٪اٍ عٔ تكسټط عًِ ا٭خ٬م ٚعًِ ايؿك٘، أٚ ّ ٚتأخټتكسټ

إٍ عامل اٱثبات. ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ايػ٪اٍ  ٝات ايؿك١ٝٗ; ٭ٕ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ْاٚط٠ْٚإتبٓٸ
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 ىتًـ عٔ ٌ عًُٝٸٌفاي أٚ ٌبٛقؿُٗا ؾطع «عًِ ايؿك٘»ٚ «عًِ ا٭خ٬م»عٔ ع٬ق١ 

ٚٸ«ٝات ايؿك١ٝٗإتبٓٸ»ٚ «ٝات ا٭خ٬ق١ٝإتبٓٸ»ايػ٪اٍ عٔ ع٬ق١  ٍ ٜطتب٘ بـ ; ٭ٕ ايػ٪اٍ ا٭

 .(28)«ْٛط١ٜ إعطؾ١»، ٚايػ٪اٍ ايجاْٞ ٜطتب٘ بـ (27)«ؾًػؿ١ ايعًِ»

ّ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ تٓسضز نُٔ عٓٛاٌْ، ُٖٚا: ايعٓٛإ إٕ اٱدابات اييت تكسٻ

. ٚإٕ ٚد٘ اؾرتاى اٱدابات ايتكًٝس١ٜ ٜهُٔ ٗ إٔ ٖصٙ «اؿسٜح»ٚايعٓٛإ  ;«ايتكًٝسٟ»

: أزمٸ ّ عًِ ايؿك٘ ع٢ً عًِ ا٭خ٬م، أٚ بعباض٠ٺاٱدابات ت٪زٸٟ ٗ ْٗا١ٜ إطاف إٍ تكسټ

ِٸت٪زٸ َٔ ايؿٝع١  ٟ إٍ اغتبساٍ عًِ ا٭خ٬م بعًِ ايؿك٘. ٚإٕ ْٝع عًُا٤ اٱغ٬ّ ـ ا٭ع

ٟٕأْطٛيٛدٝا ا٭خ٬م، ٜتٸ فاٍضغِ اخت٬ف آضا٥ِٗ ٗ  ،١ ـٚايػٓٸ ٚاسس أٚ  ؿكٕٛ ع٢ً ضأ

ٝات ٝات ا٭خ٬ق١ٝ ٚإتبٓٸَا بؿإٔ َعطؾ١ ا٭خ٬م ٚإٓعي١ إعطؾ١ٝ يًُتبٓٸ إٍ سسٛ ٘ٺَتؿاب

 ايؿك١ٝٗ.

ٌٴٚنُا ضأٜٓا  طٜٔ إػًٌُ آضا٤ ْٚٛطٜات كتًؿ١ بؿإٔ ؾإٕ يًُؿٚه َٔ قب

ا٭خ٬م ٚايع٬ق١ بٌ ا٭خ٬م ٚايؿطٜع١ ٗ عامل ايجبٛت. ٚٗ ٖصا ايؿإٔ  «أْطٛيٛدٝا»

 َٓٗذٌ أٚ َصٖبٌ كتًؿٌ، ُٖٚا: ّهٔ ايؿكٌ بٌ

ع٢ً  ١َْز١ٜٝٓ، ٚإٕ ايؿطٜع١ َتكسِّ ـ َٓٗر ا٭ؾاعط٠ ايكا٥ًٌ بإٔ ا٭خ٬م َكٛي1١ْ

 ا٭خ٬م.

، ـ َٓٗر إعتعي١ ٚأنجط١ٜ ايؿٝع١ ايكا٥ًٌ بإٔ ا٭خ٬م ٗ شاتٗا عًُا2١ْْٝ

 ع٢ً ايؿطٜع١. ١ََْٚتكسِّ

 «عًِ ا٭خ٬م»ا٭خ٬م، ٚع٬ق١  «َعطؾ١»ـ ل بَا ٜتعًٖ إٔ هلاتٌ اؾُاعتٌ ٗ إ٫ٓ

آضا٤ َتؿاب١ٗ  ،«ٝات ايؿك١ٝٗإتبٓٸ»ٚ «ٝات ا٭خ٬ق١ٝإتبٓٸ»ٚنصيو ع٬ق١  ،«عًِ ايؿك٘»ٚ

سًٍٛ عًِ »: ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  ع٢ تًو ايٓٛط١ٜ باختكإض. ّٚهٔ بٝإ َسٻ(29)َا إٍ سٛس

ٌٸ  .«عًِ ا٭خ٬م ايؿك٘ ق

ٜج١ عٔ ايػ٪اٍ بؿإٔ َعطؾ١ ايؿك٘ ٚا٭خ٬م إٍ نُا تٓكػِ اٱدابات اؿس

 قػٌُ أٜهّا، ُٖٚا: 

 .«ؾًػؿ١ ايعًِ»ـ اٱدابات ايكا١ُ٥ ع٢ً 1

 .(30)«ْٛط١ٜ إعطؾ١»ـ اٱدابات ايكا١ُ٥ ع٢ً 2
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إٕ اٱدابات اييت ّهٔ تكسّٗا عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ َٔ ظا١ٜٚ ؾًػؿ١ ايعًِ تػتٓس 

 «ٌفاي»أٚ  «ؾطعٌ»ِ ايؿك٘ بٛقؿُٗا إٍ ٚقـ أٚ بٝإ ع٬ق١ عًِ ا٭خ٬م ٚعً

ِٸ . إٕ ٖصٙ «ْٛط١ٜ ايكبض ٚايبػ٘ ايٓٛطٟ يًؿطٜع١»ٖصٙ اٱدابات  عًٌُٝ. ٚإٕ أسس أٖ

إٔ ايع٬ق١ بٌ عًِ ايؿك٘ ٚعًِ ا٭خ٬م  إثبات، ايٓٛط١ٜ تجبت، أٚ ّهٔ ع٢ً أغاغٗا

طنٝات ا٭خ٬ق١ٝ، ٣ ع٢ً ايؿ، َع٢ٓ إٔ عًِ ايؿك٘ ٜتػصٸ«إٓتر»ٚ «إػتًٗو»ٖٞ ع٬ق١ 

ٛټ َٔ ايكبض ٚايبػ٘. إٕ  ض يٕٓٛعٍ عًِ ا٭خ٬م ٚايٓٛطٜات ا٭خ٬ق١ٝ ٜتعطٻٚإْ٘ إثط ؼ

ٔٷ «إٓٗذ١ٝ»ايتٛق١ٝ   إٓبجك١ عٔ قًب ٖصا ايبٝإ ٖٞ إٔ ق١ُٝ ٚاعتباض عًِ ايؿك٘ ضٖ

 بتٓكٝض َباْٝ٘ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٔ عًِ ا٭خ٬م ٚؾًػؿ١ ا٭خ٬م هب إٔ تهٕٛ َٔ ايعًّٛ

 .(31)ا٭ق١ًٝ ٗ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ

أَا اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َٔ اٱدابات اؿسٜج١ ايٓاٚط٠ إٍ ايػ٪اٍ عٔ ايع٬ق١ 

َعطؾ١ٝ بإع٢ٓ ايسقٝل يًه١ًُ. إٕ ٖصٙ  ايكا١ُ٥ بٌ ا٭خ٬م ٚايؿك٘ ؾٗٞ إداباتٷ

أٚ  «ٝاتإتبٓٸ»ا٭خ٬ق١ٝ ٚ «ايكهاٜا»أٚ  «ٝاتإتبٓٸ»ّ ٚقؿّا ٚبٝاّْا عٔ ع٬ق١ اٱدابات تكسِّ

 «عًِ ايؿك٘»ٚ «عًِ ا٭خ٬م»ّ ٚقؿّا ٚبٝاّْا عٔ ع٬ق١ ايؿك١ٝٗ، ٫ٚ تكسِّ «ايكهاٜا»

 أخط٣: إٕ ٖصٙ اٱدابات يٝػت ْاٚط٠ّ بعباض٠ٺٚعًٌُٝ.  «ٌفاي»أٚ  «ؾطعٌ»بٛقؿُٗا 

ٝات إٍ آساز ايكهاٜا ٚإتبٓٸ إعطؾ١، ٚإِا ٖٞ ْاٚط٠ْ «دػطاؾٝا»ٚ «ٖٓسغ١»إٍ 

َٸ١ ْٚاع١ٝ. إٕ ايعًِ ٗ  ق١ٝ ٚايؿك١ٝٗ اييت ؼ٢ٛ ب١ٜٛٗٺا٭خ٬ ؾدك١ٝ، ٫ ١ٜٖٛ عا

ايعًُٞ ايصٟ  «اٍاجمل»، ٚيٝؼ َع٢ٓ «ضا٫عتكاز ايكازم ٚإربٻ»ْٛط١ٜ إعطؾ١ َع٢ٓ 

ط َٔ بٳٝات ٜٴعتٳ. إٕ عح ع٬ق١ ايكهاٜا ٚإتبٓٸ(32)ٌ َٛنٛع زضاغ١ ؾًػؿ١ ايعًِٜؿٚه

 سٌ إٔ زضاغ١ ع٬ق١ ايؿطٚع ايع١ًُٝ تعترب َٔ َٛنٛعات َٛنٛعات عًِ إعطؾ١، ٗ

ٌٸ ٍٕ ؾًػؿ١ ايعًِ. ٚع٢ً ن ِٸ تكسّٗا عٔ ٖصا ايػ٪اٍ َٔ ايعا١ٜٚ  سا ؾإٕ اٱداب١ اييت ٜت

ّٸإعطؾ١ٝ تكّٛ ع٢ً ايٓٛط١ٜ اييت ٜتبٓٸ بؿإٔ ب١ٝٓ إعطؾ١  اٖا ايؿطز ٗ عًِ إعطؾ١ ايعا

 .ٝات ؾُٝا بٝٓٗاٚتربٜط ٚع٬ق١ إتبٓٸ

ل َعطؾ١ ا٭خ٬م ّهٔ ايتُٝٝع بٌ ث٬ث١ َػايو كتًؿ١. ٖٚصٙ َا ٜتعًٖ ٗ

ٚإػًو  ;(33)«ايؿٗٛزٟ»إػايو ايج٬ث١ ّهٔ تػُٝتٗا ع٢ً ايتٛايٞ بـ: إػًو 

 .(35)«ايرتابطٞ»ٚإػًو  ;(34)«ايٓٛطٟ»
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ٜصٖب أْكاض ايٓعع١ ايؿٗٛز١ٜ إٍ ا٫عتكاز بإٔ بعض إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ 

َٔ ا٫عتباض إعطٗ اي٬ظّ، ّٚهٔ تٛٚٝؿٗا بٛقؿٗا َعٝاضّا ٱثبات قشٸ١  ع ظع٤ٺتتُتٻ

 ِ ايٓٛطٜات ٚا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ.ِكأٚ غٴ

أَا إػًو ايٓٛطٟ ؾٝٓهط ايك١ُٝ ٚا٫عتباض إعطٗ يًؿٗٛز ا٭خ٬قٞ بإطٸ٠. َٔ 

ٌٕ أٚ ؾًػؿٞ  غري أخ٬قٞ )عًُٞ ٖٓا ؾإٕ أقشاب ٖصا إػًو ٜهططٸٕٚ إٍ تٛٚٝـ أق

أٚ زٜين( يتربٜط ايٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ. طبكّا هلصا إػًو ٫ ّهٔ 

َٚطتبط١ بايؿٗازات ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإِا  تربٜط ايٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ َٔ خ٬ٍ دعًٗا َتٓاغ١ُّ

ِٸ تربٜطٖا َٔ خ٬ٍ ايتُػټ و بايٓٛطٜات ايع١ًُٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايه١َٝ٬ ٗ باب طبٝع١ ٜت

ٚٸ ٫ بٴسٻْػإ ٚاجملتُع اٱْػاْٞ َٚا إٍ شيو. طبكّا هلصا إػًو اٱ ٫ّ َٔ ايػعٞ إٍ أ

َٔ خ٬ٍ ايًذ٤ٛ إٍ ايعًّٛ  ،بساع أٚ تربٜط ايٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ إٓاغب١إانتؿاف أٚ 

ايتذطٜب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ أٚ ايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ، يٓط٣ بعس شيو َا ٖٞ ا٫قتها٤ات 

 ١.ل بإػا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ اـاقٸَا ٜتعًٖ ًٝٗا تًو ايٓٛط١ٜ ٗٚايتساعٝات اييت تؿتٌُ ع

ٚٸ(36)«أقٛيٝإ»إٕ ٖصٜٔ إػًهٌ ٗ شاتُٗا َػًهإ  ٍ ; إش ٗ إػًو ا٭

 ض٠ بػضٸَّا َعطؾّٝا، ٚتعترب َربٻّ إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً ايٓٛطٜات ا٭خ٬ق١ٝ تكسټتتكسٻ

هع تعاضض َع ايٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ ٫ ؽايٓٛط عٔ ايٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚعٓس سكٍٛ اي

ّ ايٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ ٱعاز٠ ايٓٛط. ٚٗ إػًو ايجاْٞ تتكسٻ

ايٓٛط عٔ إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ، ٚعٓس سكٍٛ  ض٠ بػضٸَّا َعطؾّٝا، ٚتعترب َربٻتكسټ

 ايتعاضض َع ايؿٗازات ا٭خ٬ق١ٝ ٫ ؽهع ٱعاز٠ ايٓٛط.

ّ إعطٗ يًُؿاٖسات ايتكسټ :َٔ و ايرتابطٞ ؾٗٛ ٜٓهط ن٬َ٘ا إػًأ

ّ إعطٗ يًٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ. طبكّا هلصٙ ايط١ٜ٩ ؾإٕ إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ، ٚايتكسټ

ًتا دع٤ّا َٔ ١ََٛٛٓ ضتٌ إشا ؾٓها٭خ٬ق١ٝ ٚايٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ إِا تهْٛإ َربٻ

شح ا٭خ٬قٞ ٗ اؿكٝك١ ٖٛ ايطب٘ َٚٓػذ١ُ، ٚإٕ غا١ٜ ايتؿهري ٚايب (37)َرتابط١

ٝات أٚ يًٛقٍٛ إٍ ١ََٛٛٓ َٓػذ١ُ َٔ إتبٓٸ ;ٚإٓاغ١ُ بٌ ٖصٜٔ إػًهٌ

 .(38)ايكهاٜا

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ْٛط١ٜ ز١ٜٝٓ ا٭خ٬م َٔ ايعا١ٜٚ إعطؾ١ٝ تعترب ْٛعّا َٔ 
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ا٭خ٬ق١ٝ ٝات ٚا٭سهاّ ا٭قٛي١ٝ ايتكًٝس١ٜ، ٚاييت ع٢ً أغاغٗا تهٕٛ تًو إتبٓٸ

ٝات ايس١ٜٝٓ أٚ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ. إٕ هلصٙ ايٓٛط١ٜ تكطٜطات ٗ تربٜطٖا يًُتبٓٸ َس١ّٜٓ

ٛٸع١  غٛف ْبشجٗا ٗ نتابٓا )أخ٬م إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ(. ،كتًؿ١ َٚتٓ

َ٘ عٔ ٖصا ٚاٯٕ سإ ايٛقت نٞ ْط٣ َا ٖٛ اؾٛاب ايصٟ ّهٔ يٓا إٔ ْكسِّ

إٕ إعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ تٓبجل عٔ إضاز٠  :ٞ. قًٓاطبكّا يٓٛط١ٜ ايؿاٖس إجاي ،ايػ٪اٍ

ٞٸ»ٚسهِ  ، ٚإٕ إعاٜري ايؿطع١ٝ )ايؿك١ٝٗ( تٓبجل عٔ إضاز٠ ٚسهِ اهلل «ايؿاٖس إجاي

ّ إضاز٠ ٚسهِ ايؿاٖس إجايٞ ، ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ غٛف تتكسٻ«عّاَؿطِّ»غبشاْ٘ بٛقؿ٘ 

يٮخ٬م ع٢ً ايسٜٔ  «ا٭ْطٛيٛدٞ»ّ ع، ٖٚصا ٜعين ايتكسټثبٛتّا ع٢ً إضاز٠ ٚسهِ إؿطِّ

ّ ؾطع آخط ٜػتًعّ تكسټ ع٢ً َٛنٕٛع ّ ا٭ْطٛيٛدٞ ٕٛنٕٛعٕ ايتكسټإٚايؿطٜع١. ٚسٝح 

ٞٸ ٞٸ َطتب٘ بإٛنٛع ا٭ٍٚ ع٢ً ؾطٕع عًُ َطتب٘ بإٛنٛع ايجاْٞ ّهٔ ايكٍٛ ع٢ً  عًُ

ٚٸ، َع٢ٓ إٔ ايعً«عًِ ايؿك٘»ع٢ً  ّٷَتكسِّ «عًِ ا٭خ٬م»إٕ  :ٖصا ا٭غاؽ ِٷِ ا٭  ٍ ٖٛ عً

ِٷرٷتٹٓٵَٴ  .ْوَػتًٗٹ ، ٚايعًِ ايجاْٞ عً

ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖصا ا٫ضتباٙ بٌ عًِ ا٭خ٬م ٚعًِ ايؿك٘ يٝؼ َع٢ٓ 

ْتاز ٚا٫غت٬ٗى ْتادٞ بٌ ٖصٜٔ ايؿطعٌ ايعًٌُٝ. نُا إٔ يٲا٫ضتباٙ إٓطكٞ ٚاٱ

١ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ، عٝٸبٳم ٖٞ تٳ١ ايؿك٘ إٍ ا٭خ٬عٝٸبٳٚنُا ضأٜٓا ؾإٕ تٳ .َطاتب كتًؿ١

ٚٵضَع٢ٓ إٔ ايؿطنٝات ا٭خ٬ق١ٝ عٓسَا تػتًٗو ٗ ايؿك٘ تًعب فطٸز  اٱبطاٍ، ٫ٚ  زٳ

َات ا٭خ٬ق١ٝ إثبات سهِ ؾطعٞ; إش ٫ ت يًُكسٸشٵّهٔ َٔ خ٬ٍ ايرتنٝب ايبٳ

 ٚدٛز ٕجٌ ٖصٙ ا٬ٕظ١َ بٌ سهِ ا٭خ٬م ٚسهِ ايؿطع.

ٌٸ ّ ا٭ْطٛيٛدٞ يٮخ٬م ع٢ً ايسٜٔ ٚايؿطٜع١، ايتكسټ ساٍ ؾإٕ فطٸز ٚع٢ً ن

 «ٝاتإتبٓٸ»ٯساز  «إعطٗ»ّ ّ عًِ ا٭خ٬م ع٢ً عًِ ايؿك٘، ٫ ٜػتًعّ ايتكسټٚفطٸز تكسټ

أٚ فُٛع١ َٔ  ّ إعطٗ ٕعتكسٺ٭ٕ ايتكسټ; ايؿك١ٝٗ «ٝاتإتبٓٸ»ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً آساز 

ٛٸ٠ ٚنعـ ا٭زي١ إكا١َ ٣ َٔ إتبٓٸأٚ فُٛع١ أخط ٝات ع٢ً َعتكسٺإتبٓٸ ٝات ٜكّٛ ع٢ً ق

ٝات، ٚاييت تعٌُ ع٢ً تربٜطٖا. ع٢ً شٜٓو إعتكسٜٔ أٚ تًهُا اجملُٛعتٌ َٔ إتبٓٸ

ٝات ايؿك١ٝٗ عٓس ١َ ع٢ً إتبٓٸٝات ا٭خ٬ق١ٝ َكسٸٚعًٝ٘ إِا ّهٔ يٓا ايكٍٛ بإٔ إتبٓٸ

ٝات ا٭خ٬ق١ٝ أق٣ٛ ض إتبٓٸي١ اييت تربِّايتعاضض بُٝٓٗا إشا أَهٔ يٓا إٔ ْجبت إٔ ا٭ز
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 ٝات ايؿك١ٝٗ.ط٠ يكاحل إتبٓٸٚأٚضخ ي٬ط٦ُٓإ َٔ ا٭زي١ إتٛٓؾ

إٔ قسق٘ ايسا٥ِ ٚايػابل  عا٤ ٗ ايػايب، إ٫ٓٚع٢ً ايطغِ َٔ قسم ٖصا ا٫زٸ

ِٸ تربٜطٖا غرب ايٛاسس أٚ ؾٝ٘; إش ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ أغًب إتبٓٸ َؿهْٛى ٝات ايؿك١ٝٗ ٜت

ٔٸ اؿاقٌ َٔ ٖصا ايططٜل ٖٛ ٗ ايػايب أنعـ َٔ  ٚٗٛض اٯٜات ٚايطٚاٜات، ٚإٕ ايٛ

 أْ٘ ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر َٔ ٖصٙ إكسٸ١َ قاعس٠ّ ٝات ا٭خ٬ق١ٝ، إ٫ٓٓا ببعض إتبٓٸٚٓٸ

ٌٕنًٓ ١َ زا٥ُّا عٓس ٝات ا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ إكسٻَػبل بإٔ إتبٓٸ ١ٝ َٚطًك١، ٚايكٍٛ بؿه

ّ ٝات ايؿك١ٝٗ، ضغِ قشٸ١ شيو ٗ ايػايب. نُا إٔ ايكٍٛ بتكسټتبٓٸتعاضنٗا َع إ

ٝات ايؿك١ٝٗ ٝات ا٭خ٬ق١ٝ ايٓاٚط٠ إٍ سكٛم اٱْػإ عٓس تعاضنٗا َع إتبٓٸإتبٓٸ

٘ٺ  .ايطا١ٖٓ ٫ ىًٛ َٔ ٚد

ٞٸ ؾإٕ إزضاى ٚتؿدٝل ٖصا  إشا نإ اؿهِ ا٭خ٬قٞ ٖٛ سهِ ايؿاٖس إجاي

 كاف بأٚقاؾ٘. ٚبعباض٠ٺٚا٫تٸ ،ب ايٛدٛزٟ َٓ٘٘ ٚايتكطټؿبټـ ع٢ً ايتاؿهِ ٜتٖٛق

ٞٸ ـ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ غا٥ط ا٭مسا٤  أخط٣: إٕ اغِ أٚ قؿ١ ايؿاٖس إجاي

ُٸٚػًٚ ٚايكؿات اٱهل١ٝ ـ ي٘ ٚٗٛضاتٷ اٌْٝ ِٖ ١ ٚغا٥ط ا٭ٚيٝا٤ ايطبٸٝات. ٚإٕ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ّٸ ٖٚصٙ ايكؿ١، ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ إعطا٤ اؿه١ُ هلِ. إٕ  ٚايهاٌَ هلصا ا٫غِ إٛٗط ايتا

ب َٔ ِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ ٖٛ ا٭غًٛب ايصٟ ْتكطٻٝٳأغًٛب نؿـ ايكٹ

ٞٸ ت٘، ٚإثط ايتٛادس ٗ تًو َؿاب٘ يٛنعٝٸ ، ْٚهٕٛ ٗ ٚنٕعخ٬ي٘ إٍ ايؿاٖس إجاي

 ٓاٙ.ايٛنع١ٝ ّهٔ يٓا إزضاى اؿهِ ا٭خ٬قٞ أٚ إزضاى َٓؿ٦٘ َٚب

إٍ إزضاى سهِ ايؿاٖس  «قسم»ٚ «دسٛ»إٕ ايعك١ْٝ٬ تطًب َٓا إٔ ْػع٢ بـ 

ٞٸ ٕٛ. ٚيصيو ْهطط إٍ ْع نآؾإجاي ٚٵضَٔ ا٭ما٤  ١ ا٭َٛض اييت تًعب بٓش ّا ٗ تربٜط زٳ

، ٚايعٌُ ع٢ً إٛا١َ٤ ٚإٓاغ١ُ ٚايطب٘ بٝٓٗا. إعتكس ا٭خ٬قٞ، نُٔ ٖاَـ ْٛط١ٜٺ

. إٕ (39)«ا٭قٛي١ٝ إعتسي١»أٚ  «ا٫ضتباٙ»إٔ تهٕٛ ٖٞ ْٛط١ٜ  ّٚهٔ هلصٙ ايٓٛط١ٜ

ٚٵضا٭َٛض اييت تًعب  ايكػِ : ٢ ا٭خ٬قٞ تٓكػِ إٍ قػٌُّا ٗ تربٜط اؿهِ أٚ إتبٓٸزٳ

ٚٸ ٜعٛز إٍ إٛنٛع َٛضز  :ٚايكػِ ايجاْٞ ;«ايؿاعٌ إعطٸف»: ٜعٛز إٍ خكا٥ل ٍا٭

ٝات ا٭خ٬ق١ٝ إٔ ْعٌُ َٔ ٗ َكاّ تربٜط إتبٓٸ اَع٢ٓ إٔ ايعك١ْٝ٬ تطٜس َٓٸ، ايبشح

ع٢ً تطٗري أشٖآْا ٚنُا٥طْا َٔ ايطشا٥ٌ إعطؾ١ٝ، ْٚعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ايؿها٥ٌ  د١ٗٺ
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أخط٣ ع٢ً إعًَٛات ايهاؾ١ٝ بؿإٔ  إعطؾ١ٝ ٗ ٚدٛزْا، ٚإٔ مكٌ َٔ ْاس١ٝٺ

ٞٸايٛاقعٝات شات ايك١ً، ٚإٔ ْٓٛط إٍ إٛنٛع َٔ ظا١ٜٚ إؿٗس إ ، ٚإٔ ْعٌُ ع٢ً جاي

ٝاتٓا تٓاغِ َٚٛا١َ٤ َؿاٖساتٓا ا٭خ٬ق١ٝ ـ اييت ٖٞ مثط٠ ػاضبٓا ا٭خ٬ق١ٝ ـ َع َتبٓٸ

 .(40)ايع١ًُٝ ٚايتاضى١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ

ط ٗ إٕ ٖصٙ ا٭َٛض ترتى بتأثريٖا ع٢ً اٱزضاى ٚايتؿدٝل ا٭خ٬قٞ، نُا ت٪ثِّ

َٔ أخصٖا بٓٛط ا٫عتباض ٗ َكاّ تربٜط ايكهاٜا  سٻ٫ بٴٝات ا٭خ٬ق١ٝ، ٚيصيو تربٜط إتبٓٸ

ا٭خ٬ق١ٝ. ٫ ّهٔ ػاٌٖ إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ َٚا ؾٛم ا٭خ٬ق١ٝ ٚسهِ ايعكٌ 

نُا ٫  .ٝات ا٭خ٬ق١ٝل بايتربٜط إعطٗ يًُتبٓٸَا ٜتعًٖ ايػًِٝ ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ ٗ

ِٸ فاٍِٝ ايس١ٜٝٓ ٗ ّهٔ ػاٌٖ ايػٓٔ ا٭خ٬ق١ٝ ٚتاضىٗا. ٚإٕ ايتعاي  ا٭خ٬م )ا٭ع

َٔ ايتعايِٝ ايه١َٝ٬ ٚا٭خ٬ق١ٝ( تعترب ٗ اؿكٝك١ دع٤ّا َٔ ايػٓٔ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ٫ 

ٌٕ  ناٌَ. ّهٔ عهِ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ػاًٖٗا ٚػاٚظٖا بؿه

َٸ ١ هلصا ايٓٗر ٚا٭غًٛب أْ٘ ـ ٚبػبب ٚؾا٥٘ ٚإخ٬ق٘ يًعكٌ إٕ اـكٝك١ اهلا

ِٸٚايعك١ْٝ٬  ٌ خ٬ق١ ايعكٌ اؾُعٞ بايػٓٔ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ُجِّ ٗ ا٭خ٬م ـ ٜٗت

ٌ سك١ًٝ ايعكٌ اٱهلٞ ٚايٓبٟٛ، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜعترب ا٫يتعاّ يٮغ٬ف ٚايسٜٔ، ُٚجِّ

ا٫عتباطٞ بايػٓٔ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ كايؿّا يًعك١ْٝ٬. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ َجٌ ٖصا 

ـ ع٢ً ايكٍٛ بايؿطنٝات ايه١َٝ٬. إٕ ٖصا س١ٜٝٓ ٫ ٜتٛٓقايؿِٗ يًُكازض ا٭خ٬ق١ٝ ٚاي

اييت ٫ تتٓاغِ َع ايٓعع١ ايعك١ًٝ  ،سٸ ْٛعّا َٔ ايٓعع١ ايعك١ًٝ ا٫ْتكاز١ٜا٭غًٛب ٜٴعٳ

إش ٜكّٛ ٖصا ا٭غًٛب ٚإٓٗر ع٢ً َكاض١ْ ٚقٝاؽ  ;١َٝعٵ١َٝ ٚايٓعع١ ايٓك١ًٝ اَؾعٵاَؾ

ِٸ ٗ ٖصا ا٭غًٛب تكِٝٝ َعطٝات ايٛسٞ  َهُٕٛ ايٛسٞ إٍ َهُٕٛ ايعكٌ ٚايتذطب١. ٜت

َٚكاضْتٗا إٍ إؿاٖسات ٚا٭زي١ ايعك١ْٝ٬ ٚايتذطٜب١ٝ، زٕٚ إٔ تهٕٛ ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ 

ز٠ غًؿّا، ٚزٕٚ إٔ ٜهٕٛ أسس ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ـ َٔ ايٓاس١ٝ أٚ قسٻ هلصا ايتكِٝٝ َع١ًَّٛ

 ع٢ً اٯخط زا٥ُّا. ّاإٓطك١ٝ ـ َتكسٸَ

ٛٸ٠ إعطؾٝٸيٛسٝس يًتكسټإٕ إعٝاض ا»  .«١ يٮزي١ّ ٗ ٖصا ا٭غًٛب ٖٛ ايك

 ،ا٭خ٬م َٚا ٚضا٤ ا٭خ٬م ٗ ٖصا ا٭غًٛب فاٍإٕ إؿاٖسات ايعك١ْٝ٬ ٗ 

اهل١ٜٛ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ ٚغريٖا،  ذاٍات ايط٥ٝػ١ إطتبط١ َٚايٓٛطٜٸ
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اؾع ا٭خ٬ق١ٝ، ٚايرتب١ٝ ات ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ فاٍ ايسٚٚنصيو ايٓٛطٜٸ

ٚٵضل، ٚٚايتعًِٝ، ٚأقٓاف ايتدًٗ ادتُاع١ٝ، ٚع٬قتٗا بػا٥ط  ػ١ّا٭خ٬م بٛقؿٗا َ٪غٸ زٳ

َٚتٓاغ١ُ َع ايتعايِٝ ايػُا١ٜٚ ٗ ٖصٙ  َٓػذ١ُْ ،ػات ا٫دتُاع١ٝ ا٭خط٣إ٪غٸ

 اجملا٫ت، ٚبايتايٞ تكٌ ٗ ْٗا١ٜ إطاف إٍ ايتٛاظٕ إكبٍٛ ٚإطًٛب.

َٸإٕ َٔ ب ١ هلصا ا٭غًٛب ٖٞ إٔ ايعًِ إػتٓس إٍ ايٛسٞ عٓسَا ٌ ايؿطنٝات اهلا

ٚإٕ قطعٝت٘ ٜٚكٝٓٝت٘ بايٓػب١ إٍ  .٫ٚ ٜكّٝٓٝا ،ّٝا، ٚيٝؼ قطعّٝاٜكٌ إيٝٓا ٜهٕٛ ٚٓٸ

ٓا، إيٝٚاٱَاّ إعكّٛ ٫ ٜػتٛدب تػٝري إٓعي١ إعطؾ١ٝ ٕجٌ ٖصا ايعًِ بايٓػب١  ايٓيبٸ

ٔٸعٝح تؿطض عًٝٓا إػ إػتٓس إٍ ايٛسٞ ع٢ً  ٪ٚي١ٝ ايعك١ْٝ٬ ٚإعطؾ١ٝ تكسِٜ ايٛ

ٔٸ  .(41)إٍ ايعكٌ ٚايتذطب١ ايبؿط١ٜ ٚإػتٓس ،ا٭ق٣ٛ َٓ٘ ايٛ

إٕ تكِٝٝ ايتعايِٝ ايػُا١ٜٚ َٔ خ٬ٍ إؿاٖسات ايعك١ْٝ٬ ٚايٓٛطٜات ايط٥ٝػ١ 

ـٺ ٞٸ اٯْـ شنطٖا ٜهعٓا ٗ َٛق ٚٗ  ٱزضاى أٚ إقساض اؿهِ ا٭خ٬قٞ. َجاي

ٞٸ ٌٕ ،اؿكٝك١ إْٓا َٔ خ٬ٍ شيو ْػع٢ إٍ ؼكٌٝ خكا٥ل ايؿاٖس إجاي  ٚيٛ بؿه

س١ٜٛٝ ي٬عتباض  ٚيصيو ؾإٕ ٕجٌ ٖصا ايتكِٝٝ ٚإكاض١ْ نطٚض٠ّ. ْاقل، ٚإٔ ْكرتب َٓ٘

 ٚايتربٜط ايعك٬ْٞ يٮسهاّ ا٭خ٬ق١ٝ.

 )دٕٛ إٕ ٖصا ا٭غًٛب ٖٛ ٗ ا٭غاؽ َٔ اقرتاح ايؿًٝػٛف ا٭َطٜهٞ ايؿٗري

. ٚقس أطًل دٕٛ ضا٩ٚيع ع٢ً ٖصا (42)يتربٜط ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ عك٬ّْٝا ;ضا٩ٚيع(

ٌ ضا٩ٚيع ىتًـ عٔ بٳح َٔ قٹطٳإٕ ا٭غًٛب إكتٳ .(43)«ايتعازٍ ايؿهطٟ»ا٭غًٛب َكطًض 

ا٭خ٬م  فآًٍا ٗ أْ٘ ع٢ً َا ٜبسٚ ٫ ٜط٣ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٗ بٳح َٔ قٹطٳا٭غًٛب إكتٳ

ٌٸٚا٭خ ، ٚبٛقؿٗا ططؾّا ٗ إكاض١ْ ٚايتكِٝٝ. ٜٚبسٚ ٬قٝات بٛقؿٗا دع٤ّا َٔ ٖصا ايه

ٌٸ ِّ إٔ ن ٘ ٚغاٜت٘ تٓشكط ٗ فطٸز إٓاغ١ُ ٚإٛا١َ٤ بٌ إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ ٖ

َٸ ١ ٚايٓٛطٜات إبٓا١ٝ٥، ضغِ إٔ إؿاٖسات ببعهٗا ٚبا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ا٭خ٬ق١ٝ ايعا

 ا٩ٚيع ّهٔ إٔ تهٕٛ سك١ًٝ ايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ.ا٭خ٬ق١ٝ إٓٛٛض٠ يط

ٚٵضإْ٘ قس ػاٌٖ  :قاٍ بعض ايٓاقسٜٔ يطا٩ٚيع ٔٸ» زٳ ٗ ا٭خ٬م.  «ا٭زب»ٚ «ايؿ

ٌٕ  ٜصٖب ٖ٪٤٫ ايٓاقسٕٚ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٭ؾ٬ّ ٚإػطسٝات ٚايككل ٚا٭زب بؿه

ّٸ غطب١ً ايتذاضب ٚإٛغٝك٢ ّهٓٗا إٔ ؽًل ا٭ضن١ٝ إػاعس٠ يتكؿ١ٝ ٚ عا
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ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٔ تػاعس َٔ خ٬ٍ تكشٝض ٚتعسٌٜ إؿٗس ا٭خ٬قٞ ع٢ً بًٛؽ ايٛدسإ 

ٝات ا٭خ٬قٞ يس٣ ايبؿط، َٔ ٖٓا ؾإٕ ا٭غًٛب ايهاٌَ ٚاؾاَع يتربٜط إتبٓٸ

ا٭خ٬ق١ٝ هب إٔ ترتى َػاس١ ٚؾػش١ هلصٙ ا٭َٛض. ٚيصيو شٖب ٖ٪٤٫ إٍ اقرتاح 

ح َٔ طٳإكتٳ «ايتعازٍ ايؿهطٟ»٫ّ َٔ َكطًض سٳبٳ ،(44)«ٚايػطب١ًأغًٛب ايتعازٍ »َكطًض 

ُِّ(45)ٌ ضا٩ٚيعبٳقٹ يٮغًٛب ايػابل; إش ٗ ٖصا  ٌٷ. إٕ ٖصا ا٭غًٛب ٗ اؿكٝك١ َه

ا٭غًٛب ػتُع إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ َع ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ ايعا١َ ٚايٓٛطٜات 

ٔٸ  ١ ايتعازٍ، ٚتبسأ بايتٓاغِ ٚا٫ْػذاّ َع بعهٗا.ٚا٭زب، ٚتكٌ إٍ َطسً إبٓا١ٝ٥ ٚايؿ

ٛٸ س ع٢ً إٍ تهٌُٝ; ٚشيو ٭ْ٘ ٫ ٜ٪ٚن ض إٔ ٖصا ا٭غًٛب ٫ ٜعاٍ عاد١ٺْتك

ٚٵض ٚنصيو ايػٓٔ ٚايتكايٝس ا٭خ٬ق١ٝ ٚتاضٜذ  ،ا٭خ٬قٝات فاٍايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٗ  زٳ

ٌٕ ّٸ ا٭خ٬م بؿه ٚٵض، ٜٚتذاٌٖ عا ٠ ٚايتؿدٝل ا٭خ٬قٞ. ٖصٙ ايتعايِٝ ٗ ايبكري زٳ

ٔٸ فاٍَٚٔ خ٬ٍ إناؾ١ ٖصٙ ايتعايِٝ إٍ ايتعايِٝ ايعك١ًٝ ٗ   ا٭خ٬م ٚإٍ ايؿ

ِٕ َٓاغب  َٚٓػذِ، غٓهٕٛ ٗ َٛنٕع ٚا٭زب، ٚٚنع اؾُٝع نُٔ نٌٛ َتٓاغ

 ٱزضاى أٚ إقساض اؿهِ ا٭خ٬قٞ.

ٌٸ َٔ  َطتب١ٺ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ يًُٛا١َ٤ ٚإٓاغ١ُ َطاتب، ٚغتهٕٛ يه

ٝات ٝات ا٭خ٬ق١ٝ ٚإتبٓٸٓٸَطاتبٗا زضد١ َٔ ايتربٜط. َطازْا ٖٓا أْ٘ بعس إٓاغ١ُ بٌ إتب

أق٣ٛ َٔ ايتربٜط، ٫ إٔ  ٝات َطتب١ٺع نًتا اجملُٛعتٌ َٔ إتبٓٸايس١ٜٝٓ غٛف تتُتٸ

ؼ ض٠. إ٫ إٔ عهٝات ايس١ٜٝٓ غري َربٻايٓٛط عٔ إتبٓٸ ٝات ا٭خ٬ق١ٝ بػضٸتهٕٛ إتبٓٸ

ٝات ا٭خ٬ق١ٝ غري ايٓٛط عٔ إتبٓٸ ٝات ايس١ٜٝٓ بػضٸ، َع٢ٓ إٔ إتبٓٸعا٤ قازمٷٖصا ا٫زٸ

 ;ٝات ن١َٝ٬َتبٓٸ :ٝات ايس١ٜٝٓ ّهٔ إٔ تٓكػِ َٔ بعض ايٓٛاسٞ إٍض٠. إٕ إتبٓٸَربٻ

ٝات ايه١َٝ٬ ٗ َكاّ ٝات ا٭خ٬ق١ٝ عٔ إتبٓٸٝات ؾك١ٝٗ. إٕ اغتك٬ي١ٝ إتبٓٸَٚتبٓٸ

ٗ تربٜطٖا إٍ ايؿطنٝات  ٝات ايه١َٝ٬ َس٣١ْٜٓ إٍ إٔ ايهجري َٔ إتبٓٸعٳربٜط ٜٴعٵايت

ّٸ يًه١ًُ ـ ايؿاٌَ ٭خ٬م  ا٭خ٬ق١ٝ. ٚإشا نإ َطازْا َٔ ا٭خ٬م ٖٛ إع٢ٓ ايعا

ٝات إٕ ٖصا ٖٛ ؾإٔ ْٝع إتبٓٸ :ايتؿهري ٚايتشكٝل أٜهّا ـ هب عًٝٓا ايكٍٛ

 ايه١َٝ٬.

ٝات ايؿك١ٝٗ ٗ َكاّ ايتربٜط ؾٝعٛز ٝات ا٭خ٬ق١ٝ عٔ إتبٓٸتبٓٸٚأَا اغتك٬ٍ إ
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ٚٸغبب٘ إٍ إٔ ٖصٙ إتبٓٸ يٞ َٔ ططٜل ايتذطب١ ٚإؿاٖس٠ ٝات ؼكٌ ع٢ً تربٜطٖا ا٭

ٝات ايؿك١ٝٗ، ٗ سٌ إٔ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٕ تربٜطٖا يٝؼ َؿطٚطّا باْػذاَٗا َع إتبٓٸ

ٝات ايؿك١ٝٗ أٜٓا ؾإٕ أسس ؾطٚٙ تربٜط إتبٓٸعا٤ يٝؼ قازقّا; إش نُا ضعهؼ ٖصا ا٫زٸ

ٝات ايؿك١ٝٗ ِ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ إتبٓٸٝٳٝات َع ايكٹٖٛ اْػذاّ ٖصٙ إتبٓٸ

ٚٸ»ٚ «اٱهابٞ»ؼكٌ ع٢ً تربٜطٖا  ٝٵسٳٝات ا٭خ٬ق١ٝ، َٔ إتبٓٸ «يٞا٭ أْ٘ ٗ ساي١ عسّ  بٳ

ٚٸٝات ا٭خ٬ق١ٝ ؾإْٗا غتؿا٫ْػذاّ َع إتبٓٸ يٞ ايصٟ سكًت كس تربٜطٖا اٱهابٞ ٚا٭

ٝات ايؿك١ٝٗ ٝات ا٭خ٬ق١ٝ غري إٓػذ١ُ َع إتبٓٸأخط٣، ٗ سٌ إٔ إتبٓٸ عًٝ٘ َٔ ططٕم

ٚٸ ٝات ايؿك١ٝٗ ٜعٌُ ٝات ا٭خ٬ق١ٝ َع إتبٓٸيٞ، ضغِ إٔ اْػذاّ إتبٓٸ٫ تؿكس تربٜطٖا ا٭

 ع٢ً تععٜع تربٜط ن٬ ا٭َطٜٔ.

َٔ ايتأنٝس ٖٛ اخت٬ف ٖصا ا٭غًٛب عٔ  ز ٖٓا إٍ َعٜسٺٚا٭َط ايصٟ وتا

: ٗ ا٭غًٛب ٚإٓٗر إعٗٛز ٚإكبٍٛ ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ. ّهٔ ايكٍٛ باختكإض

ِٸ إس٬ٍ  ٌٸ «ايؿطٜع١»ا٭غًٛب إعٗٛز ٚإكبٍٛ ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ ٜت ا٭خ٬م » ق

ٌٸ«ا٫دتُاع١ٝ ٌٸ «عًِ ايؿك٘» ، ٚو ٝات ٚعٓس ايتعاضض بٌ إتبٓٸ. «عًِ ا٭خ٬م» ق

ٝات ٝات ايؿك١ٝٗ ع٢ً إتبٓٸٝات ا٭خ٬ق١ٝ ٜكّٛ ا٭قٌ ع٢ً تكسِٜ إتبٓٸايؿك١ٝٗ ٚإتبٓٸ

ٝات ا٭خ٬ق١ٝ َٛضز إشا قاّ ايسيٌٝ ايكطعٞ ٚايٝكٝين يكاحل إتبٓٸ إ٫ٓ، ا٭خ٬ق١ٝ

ٌٸطٳايبشح. ٚأَا ٗ أغًٛبٓا إكتٳ ٌٸ ق ًِ ا٭خ٬م، ٚإٕ ايؿِٗ ع ح ؾإٕ عًِ ايؿك٘ ٫ و

ٌٸ ٌٸ ق ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ. ٚٗ  ِٝٳايكٹ ايؿكٗٞ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ ٫ و

ٌٸ ٌٸ ق عًِ ايؿك٘، ٚإٕ ايؿك٘ ٗ إطاض ا٭خ٬م  ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٕ عًِ ا٭خ٬م ٫ و

 .(46)ٚضنٝع٠ عك١ْٝ٬ و٢ٛ بسعا١َٺ

ِٸ ضؾع تبٳح َٔ قٹطٳطبكّا يٮغًٛب إكتٳ ٝات ا٭خ٬ق١ٝ عاضض ا٭سهاّ أٚ إتبٓٸًٓا ٜت

اييت ٫ ٜهٕٛ ايػايب  ،ٝات ايؿك١ٝٗ َٔ خ٬ٍ ايتكِٝٝ ٚإكاض١َْع ا٭سهاّ أٚ إتبٓٸ

ٌٕ ٝات َػبل. هب تكِٝٝ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ ا٭سهاّ ٚإتبٓٸ ا٭خري ؾٝٗا َعًَّٛا بؿه

تذطب١ ٚايبكري٠ َع بعهٗا َٚع ايٓٛطٜات ايط٥ٝػ١ ٚغا٥ط ا٭َٛض اييت تٛدس ٚتطزف اي

ٚإٜكاهلا إٍ َطس١ً ايتعازٍ. ٚٗ ٖصا ايتكِٝٝ ٚإكاض١ْ غتهٕٛ ايػًب١  ،ا٭خ٬ق١ٝ

ض٠ ٚإعكٛي١ ب٘ َعطؾ١ٝ أق٣ٛ، ٚتهٕٛ ثكتٓا إربٻ ٢ ايصٟ و٢ٛ بسعا١َٺيًشهِ أٚ إتبٓٸ
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ٔٸأنرب. إٕ ٬َى ايتكسټ اّ ٚبعس ايكٝ ،ٚا٫ط٦ُٓإ إعكٍٛ ّ إعطٗ ٜهُٔ ٗ زضد١ ايٛ

ٔٸ ٔٸ ،ٚا٫ط٦ُٓإ اي٬َعكٍٛ بإكاض١ْ، ٚيٝؼ ٗ زضد١ ايٛ  أٚ قبٌ إكاض١ْ. إٕ ايٛ

ٌ إَا إٔ ٫ ٜهٕٛ َتٓاغبّا َع ايؿٛاٖس ٚايكطا٥ٔ، ٚا٫ط٦ُٓإ غري إعكٍٛ أٚ إعًٖ

ٛټ  ;َتٌ ضات أٚ ايٓٛطٜات ايٛا١ٖٝ ٚاييت ٫ تكّٛ ع٢ً أغإؽٚقا٥ُّا ع٢ً ا٭ٖٚاّ ٚايتك

ٔٸ ٌّٚا٫ أَا ايٛ  إٍ ايسيٌٝ إٓاغب. ، َٚػتٓسٷط٦ُٓإ إعكٍٛ ؾٗٛ َػتس

ِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ٝٳّ ا٭ْطٛيٛدٞ يًكٹإٕ ٖصا ا٭غًٛب ٜٓػذِ َع ايتكسټ

ِ ٝٳيًكٹ «ا٭ْطٛيٛدٞ»ّ إش نُا ضأٜٓا ؾإٕ فطٸز ايتكسټ ;ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٝات يًُتبٓٸ «إعطٗ»ّ ٜكتهٞ ايتكسټ ٚإعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٫

ِ ٝٳط٠ يكاحل ايكٹ١ إتٛٚؾٝات ايؿك١ٝٗ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ا٭زٓيا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً إتبٓٸ

ٝات ط٠ يكاحل إتبٓٸا٭خ٬ق١ٝ أق٣ٛ ٗ ايػايب َٚٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛع١ٝ َٔ ا٭زي١ إتٛٚؾ

ُٕايؿك١ٝٗ، ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٕ َػ٪ٚيٝتٓا إعطؾ١ٝ تكته ل بٳػٵٞ َٓا عسّ اؿهِ ا

ٌٕ َٗا ل بتكسټَا ٜتعًٖ ٝات ايؿك١ٝٗ ٗٝات ا٭خ٬ق١ٝ َع إتبٓٸَطًل قبٌ تكِٝٝ إتبٓٸ ٚبؿه

 .(47)طٖا إعطٗٚتأخټ

ض ؾُٗٓا يًٛٛاٖط طٵع ٫ َٓام يٓا َٔ عٳإْٓا يهٞ ْؿِٗ سهِ اٱي٘ إؿطِّ

ٚٵضتًعب ايٓك١ًٝ ع٢ً إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ ٚغا٥ط ايعٓاقط اييت  ّا ٗ تعٌٝ ٚتربٜط زٳ

١ ايٛٛاٖط أَطّا ثابتّا َٚؿطٚغّا عٓ٘، ٚايكٍٛ ع٢ً ٝسهِ ايؿطع. ٫ ّهٔ اعتباض سذِّ

سكٛم اٱْػإ »أٚ ايكٍٛ بإٔ  ،«اٱغ٬ّ ٫ ٜ٪َٔ عكٛم اٱْػإ»أغاؽ شيو بإٔ 

ٔٷ. إٕ سذِّ«اٱغ١َٝ٬ ؽتًـ عٔ سكٛم اٱْػإ ايػطب١ٝ كِٝٝ بت ١ٝ ايٛٛاٖط ايٓك١ًٝ ضٖ

َهُْٛٗا َٔ خ٬ٍ إؿاٖسات ا٭خ٬ق١ٝ إٓبجك١ عٔ ايعكٌ ٚايٛدسإ. َٚٔ زٕٚ ٖصا 

ٟٸ ٕٚٗٛضايتكِٝٝ ٚإكاض١ْ ٫ سذِّ ٚاعتباضٙ  ،، ٫ٚ ّهٔ ْػب١ َهُْٛ٘ إٍ اهلل١ٝ ٭

َٓطك١ٝ  زعا١َٺ ٟٸع بأ٫ٚ ٜتُتٻ ،ٗ ايسٜٔ ع١ّسٵسهُّا إغ٬َّٝا. إٕ َجٌ ٖصا ا٭َط ٜعترب بٹ

 .(48)١ٚعك٬ْٝ

 

4ٌّ  ــــــ َفازق١ األخالم ايد١ٜٝٓ ـ ْعس١ٜ ايػاٖد املجايٞ ٚس

لس َٔ إٓاغب ٖٓا إٔ ْؿري إٍ أسس ا٭زٚاض اييت تًعبٗا ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ، 
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ٚٵضٖٚٛ  ٌٸإتُجِّ ايسٻ ٌ َؿاضق١ ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ. أض٣ إٔ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجايٞ ُجِّ ٌ ع

قاؿ١ يًتٛؾٝل بٌ  ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ، نُا تعترب ٚغ١ًَّٝكبٛي١ ٕؿاضق١  ططٜك١ سٌٛ

 فاٍِ ايٓعاع بٌ ا٭ؾاعط٠ ٚإعتعي١ ٗ ػٵا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ، ٚسٳ

ٌٸ ;ضبٵٔ ٚايُكاُؿػٵ ٚٸ :َؿاضق١ ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ إش ّهٔ س ٍ إٕ إطدع ا٭

ٔٵًَٖا ٜتع ٚا٭خري بايٓػب١ إٍ إ٪ٌَٓ ٗ ٫ بٛقؿ٘  ل با٭خ٬م ٖٛ اهلل غبشاْ٘، ٚيه

ٝٸ»، ٚإِا بٛقؿ٘ «عّاَؿطِّ»أٚ  «َايهّا»أٚ  «خايكّا» ; ٭ٕ ا٭َط ٚايٓٗٞ «ّاؾاٖسّا َجاي

ٞٸ «اٱضؾازٟ»ا٭خ٬قٞ ٖٛ اؿهِ  ٢ ا٭ؾعاٍ ايته١ٜٝٓٛ ، ٚيصيو ستٸيًؿاٖس إجاي

ٚايٓٗٞ اٱضؾازٟ ٱي٘  ٚايتؿطٜع١ٝ هلل ؽهع يٮَط ٚايٓٗٞ ا٭خ٬قٞ، ٚإٕ ا٭َط

 .(49)عيٲي٘ إؿطِّ «إٛيٟٛ»ع٢ً ا٭َط ٚايٓٗٞ  ّٷا٭خ٬م َكسٻ

ع١ٝٓٝ ٚٚاقع١ٝ. ٚسٝح  ض ٚايكٛاب ٚاـطأ ا٭خ٬قٞ قؿاتٷبٵٔ ٚايُكإٔ اُؿػٵ إ٫ٓ

َٗا ع٢ً إضاز٠ إٔ تكسټ ع٢ً إضاز٠ اهلل، إ٫ٓ ايكؿات ع١ٝٓٝ ٚٚاقع١ٝ تهٕٛ َكسٸ١َّ ٕٙ ٖصإ

ّ ايكؿات ٚاـكا٥ل ايطٜان١ٝ ٚإٓطك١ٝ ع٢ً إضازت٘. يٓٛاسٞ نتكسټاهلل َٔ بعض ا

٫ٚ  ،ع٢ً إٔ ٜتذاٌٖ ٖصٙ ايكؿات ٚاـكا٥ل ٚايؿطم ايكا٥ِ ٖٛ إٔ اهلل قازضٷ

ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٝٳايكٹ ٠طٖا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ َطاعا٘ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜػتبسهلا أٚ ٜػِّٜطاعٝٗا، ٚيهٓٸ

ضز، َع٢ٓ إٔ ٖصٙ ايكؿات ٖٞ شات يٝػت با٭َط ايصٟ ٜؿطض ع٢ً اهلل َٔ اـا

كـ بٗا اهلل تعاٍ، ٖٚٞ اييت ؼٍٛ زٕٚ قسٚض ايؿعٌ أٚ ايؿها٥ٌ ٚايهُا٫ت اييت ٜتٸ

 اؿهِ غري ا٭خ٬قٞ أٚ إدايـ يٮخ٬م عٓ٘ تعاٍ.

، ٚسٝح ٗا غري َٛدٛز٠ٺإٕ ايكؿات ٚاـكا٥ل ا٭خ٬ق١ٝ شات ٚاقع١ٝ، ٚيهٓٸ

، ٚيصيو ؾإْٗا ، ٫ٚ ؼتاز إٍ خايٕلٌ أسسٺبٳَٔ قٹ ْٗا غري َٛدٛز٠ ؾٗٞ يٝػت كًٛق١ّإ

ايصٟ ٖٛ َٓؿأ َٚكسض ٚدٛز  ،٢ ع٢ً اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ هللستٸ تهٕٛ َكسٸ١َّ

ٔٵ  ل بايكؿات ايع١ٝٓٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٜٴعترب اهلل َع٢ٓٶَا ٜتعًٖ ٢ ٗستٸ ايها٥ٓات أٜهّا. ٚيه

ٕٵ ٚيٝػت  ،َعطؾ١ٝ َطدع١ّٝناْت َطدعٝت٘ ٗ ٖصا إٛضز  َٔ إعاْٞ َطدعّا، ٚإ

 ّ ؾإٕ َعطؾ١ ٖصٙ ايكؿات إِا تهٕٛ ٖه١ّٓإش نُا تكسٻ ;أْطٛيٛد١ٝ َطدع١ّٝ

ٞٸ ، ٚإٕ اهلل بايٓػب١ إٍ إ٪ٌَٓ ٜٴعترب إكسام ا٭متٸ ٚا٭نٌُ يًؿاٖس يًؿاٖس إجاي

ٞٸ طؾ١ َٚكسضّا يًُع ،. ٚٗ ٖصا إٛضز ٜٴعترب اهلل َطدعّا ٕعطؾ١ اؿهِ ا٭خ٬قٞإجاي
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ضغِ إٔ ططٜل ايٛقٍٛ إٍ  ،ٚايتربٜط ا٭خ٬قٞ، ٚيٝؼ َكسضّا يٛدٛز ٖصٙ ايكؿات

ٛټ ،ّ إٔ شنطْا ـٖصا إكسض ـ نُا تكسٻ ٫ ٜٓشكط بايٛسٞ  ،ض ايػا٥سٚخ٬ؾّا يًتك

ف ع٢ً سهِ إي٘ ا٭خ٬م َٔ ططٜل ايعكٌ ٚإؿاٖس٠ ٚايٓكٌ، ٚإِا ّهٔ ايتعطټ

 ٚايتذطب١ ايبؿط١ٜ أٜهّا.

ِٸ ايعًُا١ْٝ َٔ خ٬ٍ ايٓعاع ايكا٥ِ بٌ أْكاض ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م  ٌٸس ٜٚت

َٔ ٖاتٌ اؾُاعتٌ ّهٓٗا ـ بٌ هب عًٝٗا ـ إٔ ؽهع ؿهِ  ايكٍٛ بإٔ ن٬٘

ايعك١ْٝ٬ ٗ ا٭خ٬م، ٚايكٍٛ بإٔ اؿهِ ا٭خ٬قٞ ٖٛ اؿهِ ايكازض عٔ ايؿاٖس 

ٞٸ ٕٷ «ايؿاٖس إجايٞ»إٔ عٓٛإ  . إ٫ٓإجاي ّٸ عٓٛا ٓٵ عا ٌٸعٳتٳّهٔ إٔ ٜٴ  ؾدٕل ع َٔ ن

ٚؼٌُ عًٝ٘. ٚيصيو ّهٔ هلل إٔ ٜهٕٛ  ،ط ؾٝ٘ اـكا٥ل ٚايكؿات اي٬ظ١َتتٖٛؾ

ؾاٖسّا َجايّٝا، نُا ّهٔ يًعكٌ ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ يٲْػإ إٔ ٜهٕٛ ؾاٖسّا 

َٔ ٬َظ١َ َجايّٝا أٜهّا. ٖٚصا ٖٛ إع٢ٓ ايكشٝض يكاعس٠ ا٬ٕظ١َ. ؾإشا ناْت ٖٓاى 

ؾٗٞ بٌ سهِ ايعكٌ ٚسهِ إي٘ ا٭خ٬م، ٚيٝػت بٌ سهِ ايعكٌ ٚسهِ إي٘ 

ٕٚ ؿهِ اهلل بٛقؿ٘  ايؿطع; ٭ٕ إي٘ ا٭خ٬م ٖٛ غري إي٘ ايؿك٘. إٕ سهِ ايعكٌ َػا

إٔ سهِ ايعكٌ قس ٫ ٜػاٟٚ سهِ اٱي٘ بٛقؿ٘ ؾاضعّا، ٚإِا ٖٛ  إ٫ٓ ،ؾاٖسّا َجايّٝا

 ع٢ً سهِ إي٘ ايؿطع. ّٷا٭خ٬م َتكسِّ عًٝ٘; ٭ٕ سهِ إي٘ ّٷَتكسِّ

ب َٔ ايتكطټ ،ٱزضاى ٚإقساض اؿهِ ا٭خ٬قٞ ;طبكّا هلصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ َٓام يٓا

ٞٸ ٞٸإٍ َٛقـ ايؿاٖس إجاي ، ٚإٔ ْٓٛط إٍ ، ٚإٔ ْهع أْؿػٓا ٗ َٛقـ ايؿاٖس إجاي

ٔٷ ٚتربٜطٙ ٗ اعتباضٙ  إٛنٛع َٛضز ايبشح َٔ ظاٜٚت٘; ٭ٕ اؿهِ ا٭خ٬قٞ َسٜ

ٚأخ٬قٝت٘ إٍ ٖصٙ ايكؿات، ٚإٕ إسطاظ ٖصٙ ايكؿات ٫ وتاز إٍ ا٫عتكاز ٚاٱّإ 

 بٛدٛز اهلل.

ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٝٳ، َع٢ٓ إٔ ايكٹٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ا٭خ٬م ز١ْٜٝٓ

ٝٸ إٕ  :أخط٣ ّهٔ ايكٍٛ ّا. َٚٔ ْاس١ٝٺتٓبجل عٔ عًِ أٚ إضاز٠ اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجاي

ِ ا٭خ٬ق١ٝ تٓبجل عٔ عًِ أٚ إضاز٠ اٱْػإ بٛقؿ٘ ٝٳ، َع٢ٓ إٔ ايكٹخ٬م عًُا١ْْٝا٭

ٝٸ ٞٸإّا. ٚسٝح ؾاٖسّا َجاي ؾإٕ سهِ اهلل  ٗ نًتا اؿايتٌ ٚاسسٷ ٕ سهِ ايؿاٖس إجاي

بٌ  ٚسهِ ايعكٌ ٚايٛدسإ ايبؿطٟ غٛف ٜهٕٛ َتطابكّا، ٚئ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾطمٷ
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ًُا١ْٝ. ؾًٛ اعتربْا اؿهِ ا٭خ٬قٞ ٖٛ سهِ ايؿاٖس ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايع

 ،بٌ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايؿاٖس إجايٞ ٖٛ اهلل أٚ اٱْػإ إجايٞ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾطمٷ

ٌٸ ٞٸ ٔٵَٳ ؾه غٝهٕٛ سهُ٘ َعتربّا  تٛٓؾطت ؾٝ٘ أٚقاف ٚخكا٥ل ايؿاٖس إجاي

َٴًِ كـ بٗصٙ اـكا٥ل َّا، بٌ ٜهٕٛ َٔ ا٭غاؽ أخ٬قّٝا. إٕ سهِ اٱْػإ إتٻٔعٚ

كـ بٗصٙ ّا عٓس اهلل، نُا غٝهٕٛ سهِ اهلل إتٻٚايكؿات غٝهٕٛ َكب٫ّٛ َٚطنٝٸ

 ّا عٓس اٱْػإ ايعاقٌ.اـكا٥ل َكب٫ّٛ َٚطنٝٸ

ٚاسس;  ٚعًُا١ْٝ ٗ ٚقتٺ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ يٮخ٬م إٔ تهٕٛ ز١ّٜٝٓ

ضاز٠ ٚأَط اهلل بٛقؿ٘ ؾٗٞ ز١ٜٝٓ ٭ٕ ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ تٓبجل عٔ إ

ٝٸ ٞٸؾاٖسّا َجاي ; ٭ٕ نُا أْٗا عًُا١ْْٝ ،(50)(ّا )ٖٚصا ٖٛ إع٢ٓ إكبٍٛ يٓٛط١ٜ ا٭َط اٱهل

ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ ؾٝٗا تٓبجل عٔ إضاز٠ ٚأَط اٱْػإ بٛقؿ٘ ؾاٖسّا 

ٝٸ ٌٸ ّا. ٚإٕ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ ا٭خ٬م َتطابكإ; ٭ٕ سهِ ايؿاٖس إجايَٞجاي  ع٢ً ن

ٍٕ أٚ  ،. ٚإٕ ا٫خت٬ف ايٓٛطٟ بٌ إ٪ٌَٓ ٚإًشسٜٔ بؿإٔ ٚدٛز اهلل ٚعسَ٘ٚاسسٷ سا

ٚٵض ٚٵضٙ ٗ ٖسا١ٜ اٱْػإ أخ٬قّٝا أٚ عسّ ٚدٛز زٳ  ي٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ، ئ ٜهٕٛ ي٘ تأثريٷ زٳ

 ِ ا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ.ٝٳٗ قٹ

ٛٻ ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ ضٚا إٔ ايهطٚضات ىط٧ أْكاض ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ إشا تك

تٓبجل عٔ إضاز٠ ٚأَط إي٘ ايؿك٘، ٫ عٔ إضاز٠ ٚأَط إي٘ ا٭خ٬م. نُا ىط٧ أْكاض 

ٛٻ ضٚا إٔ ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ تٓبجل عٔ إضاز٠ ٚأَط ا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ إشا تك

ٞٸ ٞٸاٱْػإ بٛقؿ٘ نا٥ّٓا غري َجاي ٕ ا٭١ُْٛ أٜهّا. إ ، ٫ عٔ إضاز٠ ٚأَط اٱْػإ إجاي

ٗ  ،٫ٚ تٓػذِ ؾُٝا بٝٓٗا ،ا٭خ٬ق١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ ؽايـ بعهٗا

ايعسٜس َٔ إٛاضز. ْٚكط١ ا٫ؾرتاى بٌ ٖصٙ اجملُٛعتٌ َٔ ا٭١ُْٛ تهُٔ ٗ أُْٗا 

ٜٓؿٝإ ايعك١ْٝ٬ ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬م. ٚأَا إشا اعتربْا إٔ َٓؿأ ايهطٚضات ٚاحملٛٛضات 

ٞٸا٭خ٬ق١ٝ ٜعٛ ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى  ز إٍ إضاز٠ ٚأَط ايؿاٖس إجاي

ط إِا ا٫خت٬ف ٜٓؿأ عٓسَا ْؿػِّ، بٌ ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ اخت٬فٷ

ضاز٠ اهلل بٛقؿ٘ ٱِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ ٝٳ١ ايكٹعٝٸبٳز١ٜٝٓ ا٭خ٬م َع٢ٓ تٳ

ِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات يًٍُٝٛ ٝٳ١ ٖصٙ ايكٹعٝٸبٳايسٜٔ َع٢ٓ تٳعّا، ْٚعترب عًُا١ْٝ َؿطِّ
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 .ٚاٱضازات أٚ ا٫عتباضات ايٛنع١ٝ ايطا١ٖٓ يًبؿط عٓسَا ٫ تهٕٛ ٖصٙ ايٛنع١ٝ َجاي١ّٝ

ٌٸ»١: ًإٕ ايكه١ٝ ايكا٥ :خ٬ق١ ايكٍٛ ّهٔ هلا إٔ  «ٔٷػٳَا ٜأَط ب٘ اهلل سٳ إٕ ن

. ؾإشا نإ (52)تطنٝب١ٝ تهٕٛ قه١ّٝ ، نُا ّهٔ هلا إٔ(51)ؼ١ًًٝٝ تهٕٛ قه١ّٝ

)إي٘ ا٭خ٬م( ناْت ٖصٙ ايكه١ٝ  «ايؿاٖس إجايٞ»ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ ٖٛ  «اهلل»إطاز َٔ 

َٕ ;ؼ١ًًّٝٝ اٍ ـ ٜأَط بايكتٌ ٚايٓٗب ٚايتعصٜب شٳٚأَا إشا نإ ٖصا اٱي٘ ـ ع٢ً ؾطض ا

ٝٵسٳ. ١ّٓػٳٚايػطق١ ؾػٛف تهٕٛ ٖصٙ ا٭َٛض سٳ َٳ بٳ ٍٷشٳإٔ ٖصا ايؿطض  ٭ٕ ايؿاٖس  ;ا

ٞٸ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ ٖٛ  «اهلل»٫ ٜأَط َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض أبسّا. ٚأَا إشا نإ إطاز َٔ  إجاي

ـ قسقٗا تطنٝب١ٝ، ٚغٛف ٜتٖٛق ع )إي٘ ايؿك٘( غتهٕٛ ٖصٙ ايكه١ٝ قه١ّٝاٱي٘ إؿطِّ

 ٖصٙ ِ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚٗٝٳَع ايكٹ ع َٓػذ١ُّع٢ً إٔ تهٕٛ تعايِٝ ٚأٚاَط اٱي٘ إؿطِّ

إٔ ٖصا ايتكٝٝس ٜؿطض  سّا، إ٫ٓع ٗ ايػٝاز٠ ٚايػًط١ َكٝٻاٱي٘ إؿطِّ اؿاي١ غٝهٕٛ سلٸ

ٌ عكٌ بٳأٚ َٔ قٹ ،ٌ ايها٥ٓات ا٭خط٣بٳً٘، ٚيٝؼ َٔ خاضد٘، ٫ٚ َٔ قٹبٳع٢ً اهلل َٔ قٹ

اٱْػإ، َع٢ٓ إٔ قؿات اهلل ا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ اييت تكتهٞ تكٝٝس غا٥ط قؿات٘ 

ٜهٕٛ ٖصا ايتكٝٝس َٓػذُّا َٚتٓاغُّا َع ايتٛسٝس ٚإط٬م قسض٠ اهلل ا٭خط٣، ٚيصيو 

ٌٕ  ناٌَ. غبشاْ٘ بؿه

ِٸ سًٗ ٘ َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ: إٕ نًتا ٖاتٌ ٚأَا ْعاع ا٭ؾاعط٠ ٚإعتعي١ ؾٝت

َؿرتى  ٚشيو ٭ُْٗا قس اْطًكا ٗ َٛقؿُٗا ع٢ً أغاؽ اؾرتإض ;اؾُاعتٌ ع٢ً خطأٺ

ٛټَع٢ٓ أُْٗا ٜٓطًكإ ٗ ،ٚخاط٧  «إي٘ ا٭خ٬م»، ٚػاٌٖ «إي٘ ايؿك٘»ض إٔ اهلل ٖٛ  تك

ٝٸ»أٚ  ٛټ«ّااهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجاي َع إعتعي١،  ض عٔ اهلل ٜهٕٛ اؿلٸ. ٚطبكّا هلصا ايتك

ٚعك١ًٝ، ٚإٕ َع٢ٓ أٚ ٫ظّ  ِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ شات١ْٝٝٳَع٢ٓ إٔ ايكٹ

ٝٸشاتٝٸ ٛٻ .أَط إي٘ ايؿك٘ ْٚٗٝ٘ ع٢ً تٗا أْٗا َتكسٸ١َْتٗا ٚعكً ض ٚأَا إشا أَهٔ يٓا إٔ ْتك

ٝٸ ِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ٝٳّا ٫ ْػتطٝع ايكٍٛ بإٔ ايكٹاهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجاي

أٜهّا ع٢ً أَط إي٘ ا٭خ٬م ْٚٗٝ٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إشا نإ  ١َْا٭خ٬ق١ٝ َتكسٸ

ٌٸَع  إٕ اؿلٸ :إي٘ ا٭خ٬م ّهٔ ايكٍٛ «اهلل»َطازْا َٔ  َا  ا٭ؾاعط٠، ٜٚهٕٛ ن

َع إٛاظٜٔ ا٭خ٬ق١ٝ  ٔ; ٭ٕ أؾعاٍ ٖصا اٱي٘ بأْعٗا َتطابك١ْػٳٜكّٛ ب٘ اهلل ٖٛ اَؿ

 يٮَط ٚايٓٗٞ ا٭خ٬قٞ. ١٦َ با١٦ٕ، ٚإٕ إضازت٘ َٓؿْأ
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ض بٵٔ ٚايُكإثط ايكٍٛ بٗصٙ ايٓٛط١ٜ ئ ٜهٕٛ اُؿػٵ ،ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو

ٕٵا٭خ٬قٞ ؾطعٝٸ َع٢ٓ ، َّا ع٢ً إضاز٠ إي٘ ا٭خ٬م ٚأَطٙ ْٚٗٝ٘نإ َتكسِّ ّا ْٚكًّٝا، ٚإ

ٚٸ :ض ع٢ً ْٛعٌبٵٔ ٚايُكإٕ اُؿػٵ :أْ٘ ّهٔ ايكٍٛ ٞٸٍايٓٛع ا٭ ٞٸ : شات ٚايٓٛع  ;ٚعكً

ٞٸايجاْٞ ٞٸ : ؾطع ض ايصاتٞ ٖٛ ايصٟ ٜٓبجل عٔ عًِ أٚ إضاز٠ إي٘ بٵٔ ٚايُك. ٚاُؿػٵْٚكً

ٞٸبٵٔ ٚايُكٌ ٖصا اُؿػٵ٠ إي٘ ايؿك٘. إٕ َجزا٭خ٬م، ٫ عٔ إضا ٗ ايٛقت ْؿػ٘،  ض ٖٛ عكً

ايٓٛط عٔ ايؿطع ـ ّهٓ٘ َٔ خ٬ٍ اؿًٍٛ ٗ  َٚع٢ٓ عكًٝت٘ إٔ عكٌ اٱْػإ ـ بػضٸ

ٞٸ  ض.بٵٔ ٚايُكأٚ ا٫قرتاب َٓ٘ إٔ ٜسضى ٖصا ايٓٛع َٔ اُؿػٵ َٛنع ايؿاٖس إجاي

ي٘ ايؿك٘ ٚاٱضاز٠ ع َٔ أَط ْٚٗٞ إعٳض ايؿطعٞ ٖٛ ايصٟ ٜٴٓتٳبٵٔ ٚايُكإٕ اُؿػٵ

ـ ع٢ً ايٛسٞ ف عًٝ٘ ٜتٖٛقع، ٚيصيو ؾإٕ ايتعطټايتؿطٜع١ٝ يٲي٘ إايو أٚ إٓعِ أٚ إؿطِّ

ض ايؿطعٞ بٵٔ ٚايُكض ايصاتٞ ٚايعكًٞ ٚبٌ اُؿػٵبٵٔ ٚايُكٚايٓكٌ. ٫ تٛدس بٌ اُؿػٵ

ٟٸ ٔ ػٵْتاد١ٝ، َع٢ٓ أْ٘ ٫ ّهٔ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ اُؿإَٓطك١ٝ ـ  ق١ًٺ ٚايٓكًٞ أ

ض ايؿطعٞ بٵٔ ٚايُكٌ إٍ انتؿاف اُؿػٵض ايصاتٞ ٚايعكًٞ اـايل إٔ ْتٛقٻبٵٚايُك

ض ايصاتٞ ٚايعكًٞ بٵٔ ٚايُكباٱَهإ َٔ خ٬ٍ اُؿػٵ ٘ٚتربٜطٙ أٚ إثبات٘، ضغِ أْ ،ٚايٓكًٞ

 ض ايؿطعٞ ٚايٓكًٞ.بٵٔ ٚايُكإبطاٍ ايؿِٗ ٚا٫غتٓباٙ اـاط٧ يًشٴػٵ

ٚٸى; إش طٵض ٫ ٜػتًعّ ايؿِّبٵٚايُك ٔإٕ ا٫عتكاز بٛدٛز اُؿػٵ ض بٵٔ ٚايُكإٕ اُؿػٵ :٫ّأ

ٔٵ ايصاتٞ ي٘ ع١ْٝٓٝ : إٕ بإَهإ اهلل إٔ ٜتذاٌٖ ٖصا ٚثاّْٝا ;٫ ٚدٛز ي٘ ٚٚاقع١ٝ، ٚيه

ٕٵ ،ضبٵٔ ٚايُكاُؿػٵ طٙ أٚ ٜػتبسي٘. ٚأَا َػأي١ نإ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜػِّ ٜٚٓكه٘ عًُّٝا، ٚإ

٘ إٍ َا ض ًَٝ٘ ٚإضازت٘ ٚاختٝاضٙ زا٥ُّا ؾٝعٛز غببٴبٵايُكٔ ٚإٔ ٜطاعٞ اهلل ٖصا اُؿػٵ

ؾإٕ  ;آخط ٌ ؾدٕلبٳض عًٝ٘ َٔ قٹطٳِؿكـ ب٘ َٔ ايكؿات ٚاـكا٥ل، ٫ ٭ْ٘ ٜٴٜتٸ

ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜكّٛ  .ٍ ـ َج٬ّ ـ ٖٛ ايصٟ ّٓع٘ َٔ ًِٚ ايعبازسٵاتكاف اهلل بايعٳ

بتكٝٝس إضاز٠ اهلل ٚقسضت٘ َٔ  أٚ ؾدلٷ ٤ٞٷع٢ً اهلل، ٫ٚ ٜعٌُ ؾ اهلل بؿطض ؾ٤ٞٺ غريٴ

س خاضز زا٥ط٠ ٚدٛزٙ. ٚأَا إشا ناْت عساي١ اهلل أٚ ضٓت٘ أٚ سهُت٘ ٖٞ اييت تكِّٝ

 :َجٌ ،بٌ إٔ تهٕٛ قؿات اهلل قسضت٘ ٚإضازت٘ ؾإٕ ٖصا ئ ٜهطٸ بتٛسٝسٙ. ٖٓاى ؾطمٷ

ٌ إٔ ٜهٕٛ ايصٟ س إضازت٘ ٚقسضت٘ ٚبٖٞ اييت تكِّ ،ايعًِ ٚاؿه١ُ ٚايعساي١ ٚايط١ٓ

ٔٷٜكِّ َع تٛسٝس اهلل  ؾاؿاي١ ا٭ٍٚ َٓػذ١ُْ; آخط أٚ َٛدٛزٷ س إضازت٘ ٚقسضت٘ نا٥
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ٌٕ َٸ١ مل ٜسضنٗا ا٭ؾاعط٠. ٖٚصٙ َػأي١ْ .ناٌَ بؿه  ٖا

ِ ا٭خ٬ق١ٝ بإضازت٘ ٚاختٝاضٙ، ٫ٚ ٜهططٸٙ ٝٳإٕ اهلل غبشاْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜطاعٞ ايكٹ

ام أؾعاي٘ ع٢ً ا٭غؼ ٚايهٛاب٘ ا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ إٍ شيو. إٕ أخ٬ق١ٝ اهلل ٚاْطب أسسٷ

َٔ َكته٢ ؾها٥ً٘ ٚنُا٫ت٘ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚتٓؿأ َٔ شات٘، ؾٗٛ ايصٟ ٜؿطض ايتهًٝـ 

ٟٸٜٚٛدب ا٭َط أٚ وطِّ ،ع٢ً شات٘ آخط. ٚعًٝ٘ ؾإٕ  َٛدٛزٺ َ٘ ع٢ً ْؿػ٘، ٚيٝؼ أ

ع٢ً إضاز٠ اٱي٘  َ٘، ٚإٕ ٚاقع١ٝ َعٝاض ايعساي١ ٚتكسټ«ٚسساْٝت٘»اهلل تٓػذِ َع  «عساي١»

ّ سهِ ّ ٜعين تكسټى. إٕ ٖصا ايتكسټطٵٓ٘ ايصاتٞ ٫ ٜػتًعّ ايؿِّػٵع، ٚنصيو سٴإؿطِّ

اهلل ع٢ً قؿ١  «عساي١»ّ قؿ١ أٚ تكسټ ،«عاٱي٘ إؿطِّ»ع٢ً سهِ  «اٱي٘ ايعازٍ»

ؾططّا ٗ أخ٬ق١ٝ إٛدٛز ٫ َٓام َٔ  (53)«ا٫غتك٬ٍ ايصاتٞ»اهلل. يٛ نإ  «ؾاضع١ٝ»

 اهلل أٜهّا. طٚض٠ قسم ٖصا ايؿطٙ ٗ سلٸن

عٓٗا  ١ْٱضاز٠ اهلل، نُا أْٗا َػتكًٓ َٔ إعاْٞ تابع١ْ إٕ إعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ َع٢ٓٶ

عٔ  ١ْٱضاز٠ إي٘ ا٭خ٬م، َٚػتكًٓ ؾإٕ ٖصٙ إعاٜري تابع١ْ; آخط َٔ إعاْٞ أٜهّا َع٢ٓٶ

يهبري بٌ ؾ٬غؿ١ ا٭خ٬م إضاز٠ إي٘ ايؿك٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ْٛع ايٓعاع ا

خاط١٦، ٖٚٞ  ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٜكّٛ ع٢ً ؾطن١ٝٺٝٳٌُ سٍٛ عك١ًٝ أٚ ؾطع١ٝ ايكٹٚإتهًٚ

َٸ عٔ إضازت٘. ٗ سٌ أْٓا يٛ آَٓا  ١ْٱضاز٠ اهلل أٚ َػتكًٓ ا ٖٞ تابع١ْايكٍٛ بإٔ ٖصٙ إعاٜري إ

ٞٸ ٞٸاي»َٔ قؿات اهلل، ٚيٛ ؾكًٓا سٝج١ٝ  نٛاسسٺ بٛقـ ايؿاٖس إجاي عٔ  «ؿاٖس إجاي

، ّهٔ يٓا ايكٍٛ بعسّ ٚدٛز ٖصا ايتكابٌ، ٚإٕ إعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ «ع١ٝإؿطِّ»سٝج١ٝ 

هلا، ٚإٔ تهٕٛ  ٱضاز٠ اهلل ٫ٚ تهٕٛ تابع١ّ ّهٔ هلا ٗ شات ايٛقت إٔ تهٕٛ تابع١ّ

ٝٸ ;ٚتهٕٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ز١ّٜٝٓ عًُا١ّْٝ ٘ ّا ٖٛ شات٭ٕ سهِ اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجاي

 سهِ ايعكٌ ا٭خ٬قٞ.

ٞٸبٵٔ ٚايُكإٕ اُؿػٵ ٞٸ ض ا٭خ٬قٞ شات  يًُعاٜري ايع١ٝٓٝ أٚ تابعٷ ، َع٢ٓ أْ٘ تابعٷٚعكً

ٞٸ ، ٚيٝؼ تابعّا يٲضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ أٚ ضغب١ اٱي٘ اـايل أٚ ٱضاز٠ أٚ ضغب١ ايؿاٖس إجاي

ٞٸ إايو أٚ ايؿاضع. إ٫ٓ ّٚهٔ ، اهلل ّهٔ إط٬ق٘ ع٢ً إٔ عٓٛإ ايؿاٖس إجاي

إط٬ق٘ ع٢ً اٱْػإ ايعاقٌ أٜهّا، َع٢ٓ إٔ إكسام ا٭متٸ ٚا٭نٌُ هلصا ايعٓٛإ ٖٛ 

ٝٵسٳاهلل،  ١ ايؿاٖس إجايٞ أٜهّا، ٚبصيو إٔ بإَهإ اٱْػإ إٔ ٜكرتب َٔ َٛقعٝٸ بٳ
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ٞٸٜتُٖه  ٔ َٔ إزضاى سهِ اهلل ايصٟ ٖٛ سهِ ايعكٌ أٜهّا. إٕ سهِ ايؿاٖس إجاي

َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٫ ؾطم بٌ إٔ . باع٘ ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬مٚايصٟ هب اتٸ ،ضٕربٻٖٛ ٚسسٙ ا

 ض َٔبٵٔ ٚايُكٜهٕٛ اُؿػٵ

 أٚ ;ـ ايكؿات ايع1١ٝٓٝ

 أٚ ;اييت ٜهٕٛ َٓؿأ اْتعاعٗا عّٝٓٝا ،ـ َٔ ايكؿات ا٫ْتعاع2١ٝ

اييت ٜهٕٛ اعتباضٖا تابعّا ي٬ًُنات ٚإعاٜري  ،ـ َٔ ا٭ٚقاف ا٫عتباض3١ٜ

 أٚ ;١ٝٓٝايع

ـ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٚقؿّا َٔ ا٭غاؽ، بٌ ٚغ١ًٝ يًتعبري عٔ إؿاعط ا٭خ٬ق١ٝ 4

 ِ، أٚ ؼؿٝع إؿاعط ا٭خ٬ق١ٝ يًُداطب.يًُتهًٚ

ٞٸ  ;طبكّا ؾُٝع ٖصٙ ايؿطنٝات ٫ َٓام يٓا َٔ ايطدٛع إٍ ايؿاٖس إجاي

ا ضأٜٓا ـ ؾإٕ ايطدٛع ض. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ـ ٚنُبٵٔ ٚايُكيًتعطٸف ع٢ً َٛاضز َٚكازٜل اُؿػٵ

ٞٸ ٌ ٭ٕ ايؿك٘ ٜتهٖؿ ;٢ َٔ خ٬ٍ ا٭غًٛب إتساٍٚ ٗ ايؿك٫٘ ٜتأتٸ إٍ ايؿاٖس إجاي

ع ٖٛ غري إي٘ ا٭خ٬م. ٚإٕ ٕعطؾ١ عّا، ٚاٱي٘ إؿطَِّعطؾ١ أسهاّ اهلل بٛقؿ٘ َؿطِّ

ٞٸ  ططٜكّا ٚأغًٛبّا آخط. سهِ ايؿاٖس إجاي

ؾإٕ اخت٬ف ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ; ات ا٭خط٣ ٚانضٷٜٸإٕ اخت٬ف ٖصٙ ايٓٛط١ٜ عٔ ايٓٛط

ض تابعّا بٵٔ ٚايُكٕ اُؿػٵٚٵض ٜهُٔ ٗ أِْٗ ٜطٳبٵٔ ٚايُكاُؿػٵ فاٍعٔ ْٛط١ٜ ا٭ؾاعط٠ ٗ 

ٌٸ إي٘ ًٗع، ٜٚٴشٹٱضاز٠ ٚنطا١ٖ ٚأَط ْٚٗٞ اٱي٘ اـايل أٚ إايو أٚ إؿطِّ ٕٛ إي٘ ايؿك٘ ق

ٟٸٚٵا٭خ٬م، ٫ٚ ٜطٳ ٌٸ عٝينٸ َعٝإض ٕ أ ٱضاز٠ ٚنطا١ٖ ٚأَط ْٚٗٞ إي٘ ايؿك٘. طبكّا  َٚػتك

ٟٸ بٵٔ ٚايُكهلصٙ ايط١ٜ٩ ٜٓشكط ايططٜل إٍ َعطؾ١ اُؿػٵ ض بايٛسٞ ٚايٓكٌ، ٚيٝؼ يًعكٌ أ

ٚٵض ٟٸ زٳ  ٬َىٺ ٗ ٖصا ايؿإٔ، إش يٛ مل تهٔ إضاز٠ ٚنطا١ٖ ٚأَط اهلل ْٚٗٝ٘ تابعّا ٭

ا انتؿاف أَطٙ ْٚٗٝ٘ ٚإضازت٘ َٚعٝاض ؾإٕ ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ اييت ّهٔ َٔ خ٬هل

. إٕ ا٭ؾاعط٠ ٜكَٕٛٛ ٗ (54)ٚنطاٖت٘ ٖٛ بٝاْ٘ ايصٟ ٜبًؼ ايبؿط َٔ قٓا٠ ايٛسٞ

ٞٸاؿكٝك١ بإس٬ٍ اٱي٘ إؿطِّ ٌٸ ايؿاٖس إجاي ، ٚىؿهٕٛ َػت٣ٛ ا٭خ٬م إٍ ع ق

ٞٸ ؾُٝهٔ انتؿاف سهِ ايؿاٖس  َػت٣ٛ ايؿك٘. ٚأَا طبكّا يٓٛط١ٜ ايؿاٖس إجاي

ٕ ٱضاز٠ ٚنطا١ٖ ٚأَط ْٚٗٞ إٞ َٔ ططٜل ايعكٌ ٚإؿاٖس٠ ٚايتذطب١ ا٭خ٬ق١ٝ; إش إجاي
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ايؿاٖس إجايٞ ٬َنّا َٚعٝاضّا، ٚإٕ باٱَهإ انتؿاف تًو ا٬ٕنات َٔ ططٜل 

 ايعكٌ.

ٞٸ ض بٵٔ ٚايُكاُؿػٵ فاٍعٔ ْٛط١ٜ إعتعي١ ٗ  ٚأَا اخت٬ف ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجاي

١ٜ إعتعي١ ٫ ْهٕٛ ٗ َكاّ َعطؾ١ اؿهِ ا٭خ٬قٞ ؾٝهُٔ ٗ أْ٘ طبكّا يٓٛط

ض أَطّا بسّٜٗٝا ٚغٌٗ بٵٔ ٚايُكٕ إزضاى اُؿػٵٚٵإٍ ايؿاٖس إجايٞ. نإ إعتعي١ ٜطٳ عاد١ٺ

زا٥ُّا، ٚإٕ ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ  ٗ سٌ إٔ إعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ يٝػت بس١ّٜٝٗ، إٓاٍ

إٕ باٱَهإ إبطاظ إػا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ٗ إطاض ض زا٥ُّا، ٚبٵٔ ٚايُكيٝػت َٔ دٓؼ اُؿػٵ

ايٛادب ٚاحملٛٛض ٚا٭َط ٚايٓٗٞ أٜهّا. ٚيٛ إٔ ؾدكّا آَٔ بايٛدٛز ايعٝين ٚايٛاقعٞ 

يًٛادب ٚاحملٛٛض ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜؿرتض ايٛدٛز ايعٝين ٚايٛاقعٞ يٮَط ٚايٓٗٞ زٕٚ 

خ٬م يٝؼ غري اؾرتاض ٚدٛز اٯَط ٚايٓاٖٞ، ٚإٕ ٖصا اٯَط ٚايٓاٖٞ ٗ زا٥ط٠ ا٭

ٞٸ  .ايؿاٖس إجاي

ٚٵضؾإٕ إعتعي١ ناْٛا ب ،ٍ شيوَٚهاؾّا إ ِٖ ًٜذإٔٚ ـ ٗ َكاّ ايهؿـ عٔ سٳ

ض ـ إٍ بٵٔ ٚايُكإعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ ايؿطع١ٝ ٚاؾع١ٝ٥، ٚايهؿـ عٔ َكازٜل اُؿػٵ

ٝٵسٳوًٕٝٛ ا٭خ٬م إٍ ايؿك٘. ـ َجٌ ا٭ؾاعط٠  ـ ايٛسٞ ٚايٓكٌ أٜهّا، ٚناْٛا إٔ اعتباض  بٳ

ٔٷٚسذِّ َع  بإٔ تهٕٛ ٖصٙ ايؿتا٣ٚ َٓػذ١ُّ ١ٝ ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ـ نُا ضأٜٓا ٚغٓط٣ ـ ضٖ

ٞٸ ، ٚإٔ ٫ تعٌُ ع٢ً ْكض سهُ٘. ٚيصيو ٫ ّهٔ انتؿاف إضاز٠ ايؿاٖس إجاي

ّا َٔ ططٜل إكازض ايؿك١ٝٗ، َٚٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ سهِ ٚإضاز٠ اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايٝٸ

 ايتشكٝك١ٝ ايػا٥س٠ ٗ ايؿك٘. ا٭غايٝب ٚإٓاٖر

 

 ــــــ ـ ن١ًٌُ أخري5٠

ن١ٝ َٚكٓع١ يًٓعاع ٚاـ٬ف بٌ ا٭خ٬م طٵَٴ ًعجٛض ع٢ً ططٜك١ سٌٛيٓا ٝٵعٳغٳ

٘ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ. ؾُٔ ٚد١ٗ ْٛطْا إٕ ٖصا ايٓعاع ٚاـ٬ف إِا ّهٔ سًٗ

ٞٸ»ٚاسس٠ ؾك٘، ٖٚٞ إٔ ْعترب  ٗ ساي١ٺ ُّا ٗ ا٭خ٬م. يكس َهبٛقؿ٘ سٳ «ايؿاٖس إجاي

ٞٸ ٖٞ َٔ َكتهٝات ايعك١ْٝ٬ ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬م، ٚإٕ ايصٜٔ  ضأٜٓا إٔ ْٛط١ٜ ايؿاٖس إجاي

ٟٸ ٚٵ٫ ٜطٳ ٚٵٕضٕ يًعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ أ ٜٚٓعيٕٛ بٗا  ،ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬م إِا ىؿهٕٛ ا٭خ٬م زٳ
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إٍ َػت٣ٛ اؿهِ ٚاٱضاز٠ إٍ َػت٣ٛ ايعٛاطـ ٚإؿاعط ايطا١ٖٓ ٚايؿع١ًٝ يًٓاؽ، أٚ 

ع. إٕ َجٌ ٖصٙ ايكطا٤ات عٔ ا٭خ٬م ا٫عتباط١ٝ ٚاؾعاؾ١ٝ أٚ إكًش١ٝ يٲي٘ إؿطِّ

ٟٸ ،ايعًُا١ْٝ ٚا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ َتعاضن١ْ ٞٸ ططٜٕل ٫ٚ تكبٌ اؾُع، ٚيٝؼ ٖٓاى أ  َٓطك

ٞٸ ٌٸ ايٓعاع ٚاـ٬ف بٌ ٖصٙ ايكطا٤ات. ٚعك٬ْ  ؿ

ٛٓٚأَا ايصٟ ٜط٣ يًعكٌ ٚايع ِ ا٭سهاّ ّا ٚؾأّْا ٗ زا٥ط٠ ا٭خ٬م، ٜٚكػِّك١ْٝ٬ س

ض٠ ٚغري ١ٓ ٚقبٝش١، أٚ قا٥ب١ ٚخاط١٦، أٚ َربٻػٳقازق١ ٚناشب١، أٚ سٳ :ا٭خ٬ق١ٝ إٍ

ض٠، أٚ َعكٛي١ ٚغري َعكٛي١، ٜٚعطنٗا ع٢ً طاٚي١ ايٓكس ٚايتكِٝٝ ايعك٬ْٞ، ٫ َربٻ

 «إؿٗس ا٭خ٬قٞ»ٚ ،«م ايتٛقٝؿ١ٝا٭خ٬»عٔ  «ا٭خ٬م إعٝاض١ٜ»َٓام ي٘ َٔ ؾكٌ 

ٚا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ ايكازق١ أٚ إعكٛي١ ، «إؿٗس ايؿكٗٞ»ٚ «إؿٗس ايؿدكٞ»عٔ 

ض٠ عٔ ا٭سهاّ ايهاشب١ أٚ غري ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫عتباط١ٝ، ٚإٔ ٜ٪َٔ بايؿاٖس ٚإربٻ

ٞٸ دٝل أٚ ١ إزضاى ٚتؿبٛقؿ٘ ٖٛ إٛدٛز ٚايها٥ٔ ا٭ٚسس ايصٟ ّتًو ق٬سٝٸ إجاي

بٌ إٔ ٜهٕٛ ايؿاٖس  إقساض اؿهِ ا٭خ٬قٞ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾطمٷ

ٞٸ  ٖٛ اهلل أٚ ايعكٌ ايبؿطٟ. إجاي

ٚشنطْا أٜهّا إٔ ايُٓٛشز إٓاغب ٚإطًٛب يتِٓٛٝ ع٬ق١ اٱْػإ باهلل ٖٛ 

ٞٸ َِٕٛشز ايؿاٖس إجاي إٍ اهلل ٗ ٍ. ٚإٕ ساد١ اٱْػإ ٛٵ، ٚيٝؼ ِٛشز إًُٛى ٚا

ٞٸ ، ٚيٝؼ سادت٘ إٍ ٫َٛٙ. ٚبطبٝع١ زا٥ط٠ ايعٌُ ٚايػًٛى ٖٞ سادت٘ إٍ ايؿاٖس إجاي

ٔٸ ؾإٕ  ;١ٝ ٚإًُٛن١ٝايعبٛز١ٜ غري ايطٚق اؿاٍ إٕ اٱْػإ ٖٛ عبس اهلل أٜهّا، ٚيه

١ٝ ٚإًُٛن١ٝ ٫ تتٓاغب َع ايعبٛز١ٜ تٓػذِ َع ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ، ٗ سٌ إٔ ايطٚق

ٞٸايهط ٚاـهٛع ؿهُ٘، ٖٚصا  ،ا١َ اٱْػا١ْٝ. إٕ ايعبٛز١ٜ تعين إطاع١ ايؿاٖس إجاي

 َٔ َكتهٝات ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ.

ٞٸ َٸّا َٚكريٜٸ إٕ يٓٛط١ٜ ايؿاٖس إجاي َعطؾ١ ا٭خ٬م  فاٍّا ٗ اْعهاغّا ٖا

ٚإعطؾ١ ايؿك١ٝٗ، ٖٚٛ إٔ ايؿِٗ ايؿكٗٞ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ إِا ٜهٕٛ َعتربّا إشا 

ع٢ً  ٭ٕ سهِ ٚإضاز٠ إي٘ ا٭خ٬م َكسٸ١َْ ;إ َٓػذُّا َع َكتهٝات ٖصٙ ايٓٛط١ٜن

إي٘ ايؿك٘ بٛقؿ٘ خايكّا أٚ َايهّا أٚ َٓعُّا إٔ  ؾإٕ َٔ سلٸ ;سهِ ٚإضاز٠ إي٘ ايؿك٘

بكٝٛز أخ٬ق١ٝ; ٭ٕ  سٷإٔ ٖصا اؿل يٝؼ َطًكّا، بٌ ٖٛ َكٝٻ َ٘، إ٫ٜٓٛدب ع٬ُّ أٚ ٜٴشطِّ
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ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٝٳأخ٬قٞ، ٫ٚ ّهٔ ػاٌٖ غا٥ط اؿكٛم ٚايكٹ سلٌّٖٛ  شات ٖصا اؿلٸ

ٞٸ اغتٓازّا إٍ سٛل ٚاسس. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿ٤ٞ ايٛسٝس ايصٟ ّهٔ ٱي٘  أخ٬ق

ٜهٕٛ ٗ سسٸ ْؿػ٘ َباسّا، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ  َٟ٘ ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصايؿك٘ إٔ ٜٛدب٘ أٚ ٜٴشطِّ

ّٴإهابٴ ٭خ٬ق١ٝ. ٚأَا ا٭َٛض اييت تهٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ ٘ قٛٛضّا َٔ ايٓاس١ٝ ا٘ أٚ ؼط

١َ ؾ٬ ّهٔ إٔ أٚ قطٻ ا٭خ٬ق١ٝ )ٚعهِ ايؿاٖس إجايٞ أٚ إي٘ ا٭خ٬م( ٚادب١ّ

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ ٫ظّ تهٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ )ٚعهِ إي٘ ايؿطع( َباس١ّ

م ع٢ً عًِ ايؿك٘ ٗ ّ عًِ ا٭خ٬ّ ا٭خ٬م ع٢ً ايؿطٜع١ ٗ عامل ايجبٛت ٖٛ تكسټتكسټ

 عامل اٱثبات.

ٞٸ :ٚقًٓا أٜهّا ل ٫ ٜتًدٻ إٕ إٓٗر ٚا٭غًٛب ايكشٝض ٕعطؾ١ سهِ ايؿاٖس إجاي

ٚإِا ا٭غًٛب ايكشٝض ٖٛ إٛا١َ٤  ،طّاكٵٗ ا٫غتٓاز ٚايتعٌٜٛ ع٢ً ايعكٌ أٚ ايٛسٞ سٳ

َطٜٔ هب إٔ ٚإٕ إٛا١َ٤ بٌ ٖصٜٔ ا٭ .بٌ َهُٕٛ ايٛسٞ ٚاْػذاَ٘ َع سهِ ايعكٌ

ِٸ عرب ايتكِٝٝ ٚإكاض١ْ ٚايتعاطٞ إتبازٍ بُٝٓٗا، ٫ َٔ ططٜل ايتػًِٝ بأسسُٖا  تت

١ٝ سهِ ايعكٌ عكٍٛ ايكطع ف ٗ اٯخط، ٫ٚ َٔ ططٜل اؾرتاٙ سذِّٚايتكطټ

 ايصٟ ٜػاٚم إيػا٤ ايعكٌ ٚتعطًٝ٘. ،ٚايٝكٌ

عجٓا ٜسٚض سٍٛ  . نإ َٛنٛع«َكاّ ايتكٌٓ»أٚ  «أخ٬م ايتؿطٜع»ٚقس عجٓا 

 :ٗا تكهٞ بايكٍٛإيًٝٓا ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٌ ايسٜٔ ٚا٭خ٬م، ٚناْت ايٓتٝذ١ اييت تٛقٻ

ٖٛ إٔ إعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ تٓبجل عٔ إضاز٠ إي٘  إشا نإ َطاز ايكا٥ًٌ بإٔ ا٭خ٬م ز١ْٜٝٓ

 ،٭خ٬مَع ايكا٥ًٌ بعًُا١ْٝ ا ع( ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ غٝهٕٛ اؿلٸايؿك٘ )اٱي٘ إؿطِّ

عّا ي٘ ـ َع٢ٓ فُٛع بٳٚيٝؼ ز١ٜٝٓ ا٭خ٬م، َع٢ٓ إٔ إضاز٠ إي٘ ايؿك٘ ٚايؿطٜع١ تٳ

ٕ ايكٛاٌْ ٚايكطاضات ايؿطع١ٝ أٚ ،ٚيٝؼ ايعهؼ ،يٮخ٬م ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ـ تابع١ْ

إْٗا  :ٚثاّْٝا. ٖصا أ٫َّٚٔ ا٬ٕنات ٚايهٛاب٘ ٚإعاٜري،  ٫ٚ خاي١ّٝ ،يٝػت اعتباط١ّٝ

ز ٚتطغِ إطاض ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ اييت ؼسِّٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٕ ايكٹٝٳبايهٛاب٘ ٚايكٹ َكٝٸس٠ْ

 ب ايٛاقع.ٚسسٚز ايؿطٜع١ ٗ عامل ايجبٛت ٚايًٛح احملؿٛٚ ٚقٴًِ

ٖٛ ايكٍٛ بإٔ إعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ  ٚأَا إشا نإ َطاز ايكا٥ًٌ بإٔ ا٭خ٬م ز١ْٜٝٓ

ٝٸتٓبجل عٔ إضاز٠ إي٘ ا٭خ٬م )اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖ ّا( ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ئ ٜهٕٛ سّا َجاي
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بٌ ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ، َع٢ٓ إٔ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ  ٖٓاى َٔ ؾطٕم

ٞٸا٭خ٬م ـ ضغِ اخت٬ف َتبٓٸ ، ٜٚٓتٗٝإ إٍ ٝاتُٗا ـ ًٜتكٝإ ٗ َكسام ايؿاٖس إجاي

 ١ ٚاسس٠.َعٝاضٜٸ أخ٬ٕم
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(12) commitment. 

(13) cognitivism. 

(14) non-cognitivism. 

(15) cognitive. 

(16) factual. 

«»

 

 
(19) speech act. 

(20) intention. 

«»
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(22) objective. 

(23) subjective, 
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(27) philosophy of science. 

(28) epistemology. 

«»«»

 

 
«»epistemic 

/ epistemological
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«»«»
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«»«»

Gettier, E. (1963) «Is Justified True Belief 

Knowledge?» Analysis, 23 (6), 121 – 3.

 
(33) intuitive. 

(34) theoretical. 

(35) coherentist. 

(36) foundationalist. 

(37) coherent. 
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(42) Rawls, J. (1999) A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press). Revisied 

edition. First published in 1971. 

(43) the method of reflective equilibrium. 

(44) balance and refinement. 

DePaul, M. (1993) Balance and Refinement: Beyond Coherence Method of Moral 
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(51) analytic. 

(52) synthetic. 

(53) autonomy. 

«»

 



 

 

ُّع َٚطأ  |ي١ خالف١ ايٓيّبتهٜٛٔ ايتػ

١ّٝ يد٣   (َادًْٜٛؼ)ٚ (فإ أع)قسا٠ٌ٤ يف أسدخ ايٓعسّٜات ايتأزخي

 

 حميذ عطائي وظريد. 

 أ. عماد الهاللي: وتعليق ترجمة

 

، إٛيٛز ( Wilferd Ferdinand Madelung) َازٹًْٜٛؼ ٓاْسٜؾٹطز ًؿٹطز٫ٜٚ ؾٓو إٔ 

تكاعس ؾاَع١ إغتاش ا٭ٗري، ٚؿايٕاْٞ ا٭ط ؿٚهإعامل ٚايي٬ًُٝز،  1930عاّ 

ٝٸ١، َٔ أبطظ إػتؿطقٌ َٚٔ نباض ايباسجٌ ٗ اٱغ٬َٝٸات ٗ  أنػؿٛضز ايربٜطاْ

عكطْا اؿانط. تعترب أغًب نتب٘ َٚكا٫ت٘ ايعسٜس٠ اييت نتبٗا سٍٛ ايتأضٜذ 

ٚايه٬ّ اٱغ٬ٌَٝ، ٚع٢ً اـكٛم ٗ فاٍ ايتأضٜذ ٚايؿهط اٱَاَٞ ٚايعٜسٟ 

ٚٵضاييت يعبت  ، َٔ ايبشٛخ ايعإٝٸ١ ايطق١ٓٝ ٚإطادع ا٭غاغٝٸ١ٚإعتعيٞ ُٸّا ٗ زٳ ّا َٗ

ٚٵضٚا٫يتؿات إٍ  ٜ٘ٚٓبػٞ ايتٛدټ .(1)ّ ايسضاغات اٱغ٬َٝٸ١ ٗ ايعاملتطٜٛط ٚتكسټ ايصٟ  ايسٻ

ٌٕ  دسٜس َٔ ايباسجٌ ٗ فاٍ ايسضاغات اٱغ٬َٝٸ١. يعب٘ َازًْٜٛؼ ٗ تطب١ٝ دٝ

ُٸ١ ٜبشح ٗ َػأي١ٺ ْٛؼ اـايس٠ نتابٷَٔ آثاض َازًٜ ٖٚٞ خ٬ؾ١  ،َٗ

|قُس
. أقبٌ ايهجري َٔ ايباسجٌ (3)ِ بٓؿؼ ايعٓٛإ إٍ ايؿاضغٝٸ١دٹطٵ، ايصٟ تٴ(2)

ايصٟ  ،كٌ ع٢ً ايٓٛطٜات ٚايتش٬ًٝت اؾسٜس٠ اييت ططسٗا َازًْٜٛؼ ٗ نتاب٘ٚاحملٚك

َٳًٜتكٞ ٗ ايهجري َٔ ا٭سٝإ َع ايٓٛطٜٸات ايؿٝعٝٸ١   ٔٵايػا٥س٠ سٍٛ قهٝٸ١ اـ٬ؾ١ ٚ

ٚٸٍ َطٸ٠ٺ تٵسٳبعس ٚؾات٘، ٚاييت ُطٔط |ىًـ ايٓيبٸ  َٔ داْب أسس نباض إػتؿطقٌ ٭

ٝٸ١. ٚبعس َطٚض عؿطٜٔ )َازًْٜٛؼ( با٫ غتٓاز إٍ إكازض ٚإطادع ايكس١ّ ايؿٝعٝٸ١ ٚايػٓ

                                                      



|  
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زًْٜٛؼ، أخريّا ٚٗ ٌ َأَ قٹبٳ |غ١ٓ تكطٜبّا َٔ ططح ٖصٙ ايٓٛطٜٸات سٍٛ خًٝؿ١ قُس

 ،أنجط ٚبكطاس١ٺ ،بططح آضا٥٘ اؾسٜس٠ـ ؾسٜس  ٚباختكإضـ ّ قاّ َازًْٜٛؼ 2014عاّ 

َٳ |قُس سٍٛ َػأي١ خًٝؿ١ ايٓيبٸ ٜٓبػٞ إٔ ىًؿ٘ َٔ بعسٙ، ٚاييت ططسٗا ٗ  ٔٵٚ

، ٚنصيو عٔ َٛاقـ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ١ سٍٛ ٖصٙ ايكهٝٸ١، |نتاب٘ خًٝؿ١ قُس

ِ ايصٟ قسض أٜهّا َٔ أسس نباض ٚايٓكس يًهتاب ايكِّ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ

ؼت عٓٛإ:  ،ٖٚٛ ايربٚؾٝػٛض دٛظٜـ ؾإ أؽ، ايباسجٌ ا٭ٕإ ٗ ايرتاخ اٱغ٬َٞ

ٌٸ ،«ٖٛ ٚاٯخط» َټ»ا٭ؾهاض ايبؿطٜٸ١ سٛي٘:  أٟ: اهلل ٚن ٬ت ٗ نتب إًٌ ٚايٓشٌ تأ

ًْٛؼ غتأتٞ بعس َٜاز (review)ـ ٜضاقِ ٖصٙ ايػطٛض يٓكس ٚتعط ١. ٚتطْ(4)«اٱغ٬َٝٸ١

ٌٕ ،ق١ًًٝ أغطٕط ٔٵ ٚبؿه ِّ َؿكٸٌ، ٚيه ١ اٯضا٤ ٚايٓٛطٜات اييت ططسٗا َازًْٜٛؼ ٝ٭ٖ

، ْٚكسٙ |ع، َٚٛنٛع خ٬ؾ١ ايٓيبٸسٍٛ تاضٜذ تهٜٛٔ ايتؿٝټ ،ٗ إكاٍ إصنٛض

ٔ بِّٚأَٔ إٓاغب إٔ أططح  يبعض آضا٤ دٛظٜـ ؾإ أؽ سٍٛ إػا٥ٌ إصنٛض٠، ضأٜتٴ

ِٸ اٯضا٤ ٚايٓٛطٜات إططٚس١ َٔ قٹ إٔ ٜهٕٛ ْاؾعّا  ٢ٌ َازًْٜٛؼ ٗ ٖصا إكاٍ، عػبٳأٖ

 خبري. ٌ َػتؿطٕمبٳتًو ايٓٛطٜات اؾسٜس٠ َٔ قٹإٍ يتؿاتِٗ ٫ ;يًكطٸا٤ ٚايباسجٌ

سٍٛ نتاب ايربٚؾٝػٛض دٛظٜـ ؾإ أؽ،  (5)ًْٛؼٜٚإيٝهِ تط١ْ َكاي١ َاز 

ٝٸ١ بعٓٚايصٟ ْٴ  ٛإ:ؿط با٭ٕاْ

Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen häresiographischen 

Texten, by Josef van Ess (Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen 

Orients/Beihefte zur Zeitschrift Der Islam, n.s., vol. 23. Berlin: WALTER DE 

GRUYTER, 2011. 2 vols. Pp. xliv + 1510.  

ٌٸ ،(6)«ٚاٯخٳط ٖٛ» أٟ: َټ»: (7)ا٭ؾهاض ايبؿطٜٸ١ سٛي٘ أٟ: اهلل ٚن ٬ت ٗ تأ

 ، تأيٝـ: دٛظٜـ ؾإ أؽ.«نتب إًٌ ٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١

ؿ٘ دٛظٜـ ؾإ أؽ، ٚٚنع عٓٛاّْا ؾطعٝٸّا ايصٟ أٖي ،س ٖصا ايهتاب ايعِٛٝدًٖغٝٴ

ٌٸ َټ» :تٛانع ي٘ به ِ ٖصا كٝٻشرتّ ٜٚٴ، ٚغٝٴ«يٓشٌ اٱغ٬َٝٸ٬١ت ٗ نتب إًٌ ٚاتأ

ٚٻ ٌ أغًب ايكطٸا٤ ٚايباسجٌ نُطدٕعايهتاب َٔ قٹبٳ ّٸ ٗ تاضٜذ إس ْات أغاؽ َٚكسض ٖا

ايه٬َٝٸ١ ٚإهتٛبات سٍٛ إًٌ ٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١. ٖصا ايهتاب ٖٛ ٗ اؿكٝك١ 
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ٚاجملتُع ٗ ايكطٌْ عًِ ايه٬ّ » َجٌٝ ي٘، ٖٛ: آخط يؿإ أؽ ٫ ِ يهتابٺقِّ ؾؿٝعٷ

ٚايصٟ أقبض ايّٝٛ  ،(8)«ايجاْٞ ٚايجايح يًٗذط٠، تاضٜذ ايؿهط ايسٜين ٗ قسض اٱغ٬ّ

ُٸّا ٚأغاغٝٸّا ٭غًب احملٚك كٌ ٚايباسجٌ ٗ فاي٘، ٚقس اعت٢ٓ ب٘ َكسضّا َٚطدعّا َٗ

ٚٸأغًب ٖ٪٤٫ ٗ فاٍ ؽكټ يٞ كِٗ. اؾتتض ؾإ أؽ زضاغت٘ يًهتاب بتشًٌٝ ايتأضٜذ ا٭

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ إٍ اثٓ ِٸ تيًشسٜح إؿٗٛض عٔ تكػِٝ ٚاؾرتام ا٭ ٌ ٚغبعٌ ؾطق١. َٚٔ ث

ٌٸ ٨ٜتابع ؾإ أؽ ٜٚػتكط ٗ ْكٛم إًٌ ـ نتاب٘  ـ ٗٚزٓق١ ٖصا اؿسٜح  دسٛ به

ٚإٍ عكطْا اؿانط.  ٤َٓص ايبس ،ب ايرتتٝب ايعَينػٳٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١ ٚنتٸابٗا َع

ط إٍ اٯٕ، ٚقس ضدع ؾإ أؽ إٍ ض ٚمل تٓؿٳٓكٛم مل تكشٻايهجري َٔ ٖصٙ اي

َٸٗات نتبٗا ،كطٛطات ٖصٙ إكازض ٚبعض إكازض ا٭خط٣  ،ٚاغتك٢ َعًَٛات٘ َٔ أ

٬سٜ ؾإ ٜاييت يٝػت يسٜٓا َعًَٛات سٛهلا إٍ اٯٕ. ٚٗ ايكػِ ا٭خري َٔ ايهتاب 

ٚٻ ٞٸ ٛغّٛ بإًٌ ٚايٓشٌ نٕٓٛعْات ٗ إًٌ ٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١ ٚايعًِ إأؽ إس  .(9)أزب

ٝٸ١ إػتع١ًُ ٗ ٖصا ايعًِ ٜبشح ٗ ا٭ضنٝٸ١  ٚنُٔ ايتشكٝل ٗ بعض إكطًشات ايؿٓ

 يهتب إًٌ ٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١.  (10)ايتأضىٝٸ١ ـ دتُاعٝٸ١ا٫

ل بهتابات إًٌ ٚاييت تتعًٖ ،إكازض ٚإطادع ا٭غاغٝٸ١ ٚايبشٛخ ايػابك١

ٌٕ ،َٝٸ١ٚايٓشٌ اٱغ٬ ؿ٘ ٝ. َٚجٌ غا٥ط تآينجري٠ْ ،َباؾط أٚ غري َباؾط غٛا٤ٷ بؿه

قؿش١ َٔ ٖصا  ٠ ٗ قؿش١ٺريب ؾإ أؽ ٖٛاَـ نجتٳأ َٚنٝٸٚزضاغات٘ ايػابك١ ٖ

١ ٚايبشٛخ ايػابك١. ٠ٝ إٍ إكازض ا٭غاغرياٱضداعات ايهج :َٚٔ ًْتٗا ،ايهتاب

ٗ زضاغت٘ ٚعج٘ ػاٚظت غبعٌ قا١ُ٥ إكازض ٚإطادع اييت اعتُس عًٝٗا ؾإ أؽ 

ٌٕ ،قؿش١ّ  ٗا إكازض اييت اغتؿاز َٓٗا َطٸ٠ّٝز ؾٔضسٵَهػٛٙ، ٗ سٌ مل ٜٴ ٚبؿه

َٔ زٕٚ  ٘ غٝاس٥١ّأٜهّا. يكس تساضى ٚدًب ؾإ أؽ يُكطٸا ٖٚٞ نجري٠ْ ،ٚاسس٠ ٗ نتاب٘

شطٜٸ١ غ ٙ بططٜك١ٺ٤َٔ إكازض ٚإطادع ا٭غاغٝٸ١، ٚططح تؿاغريٙ ٚآضا عٓا٤ ٗ عٕط

ك١ َٚكٓع١ ٗ ْؿؼ ايٛقت، بٌ غتذس ٖصٙ ايططٜك١ ايطا٥ع١ ٗ اٱقٓاع ستٸ٢ ٗ ٚؾِّ

ٍٷٝإٛانع ٚايٓتا٥ر اييت ؾ س ٚايتؿهٝو. ٚايبشح ٚايتٓكٝب ٗ ايبشاض ـ ٜيًرتز ٗا فا

ّٸ نُا ٖٛ َعطٚفٷ ٖٚصٙ ايبشاض  .َٔ خ٬ي٘ ـ ٫ ٜٓتٗٞ، ٫ٚ ّهٔ ا٫غتككا٤ ايتا

َٔ ا٫ظزٜاز  ز٠ ٖٞ زا٥ُّا ٗ ساي١ٺٚإطادع ٚإدطٛطات إتعسٸإت٬ط١ُ َٔ إكازض 
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ٚا٭خط٣ تهتؿـ َكازض دسٜس٠ ٜٓبػٞ قطا٤تٗا ٚزضاغتٗا.  ١ْٸ٘ بٌ ايؿٝٓع، ٭ٚايتٛغټ

أٟ إكازض  ،(11)«ايٛاسس ٚاٯخٳط»ايٓاقس اؿاشم ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜهٝـ إٍ ايهتاب  إٕٚ

 اييت ٚنعٗا يٓكس ٖصا ايهتاب.ط ُطؿـ قعٛب١ اُ٭تغٝه ،ٚإطادع ا٭خط٣

ٛٸ ُٸ١ ٚإًؿت١ يًٓٛط ٗ ٖصا ايهتاب ته هٔ إٔ ّٕ إٛانع اييت َٚٔ ا٭َٛض إٗ

ٌٸٜٗا آضا٤ ْٚٛطٝٓكاف ؾٜ ؿات ؾإ ًعٕٛ ع٢ً َ٪ٖيا٤ إٖطٚنٛح. ٚايُكطٸ ات يؿإ أؽ به

 ٭ْٸ٘ أزضز ٗ نتاب٘ ا٭خري ايهجري َٔ ايؿدكٝٸات ;أؽ ايػابك١ غٝتؿادإٔٚ َٓ٘

ٝٸ١، ٗ سٌ أْٸ٘ قس اب ايؿاٱغ٬َٝٸ١ نُٔ ايهتٸ ٝع١، أٟ: ايعٜسٜٸ١ ٚاٱَاَٝٸ١ ٚاٱمساعًٝ

َٔ ٖصٙ ايُٓاشز ٚطٜٔ. ؿٌ ايهتٸاب ٚإؿٚه١ ٖ٪٤٫ إ٪ٚيٝقطع ٗ نتب٘ ايػابك١ بػٓٸ

ِٸ319ايباضظ٠ أبٛ ايكاغِ ايبًدٞ ايهعيب إعتعيٞط ٚباضظ ٗ إًٌ  ٖـص، قاسب نتابٺ َٗ

ٛٻص، سٝح عطٻ«إكا٫ت» :بعٓٛإٚايٓشٌ ط ٍ ٗ زا٥ط٠ إعاضف ؾ٘ ؾإ أؽ َكاي٘ إط

 ،ٚايٓا٥ب ايباضظ يًتٝاض ا٫عتعايٞ ٗ خطاغإ ،سٓؿٞ ٘ٺٝٚٚقؿ٘ نؿك ،(12)«إٜطاْٝها»

 ،ٗ سٌ ٚقؿ٘ ؾإ أؽ ٗ نتاب٘ ا٭خري ;٠١ َع ايعٜسٜٸريَٚٛا٠٫ نج ي٘ َٛاغا٠ْ ٟٚايص

ٟٸ ٞٸبأْٸ٘ َعتعي ،عسٜس٠ ٕٚطٸاتٺ  ،عَٔ ايتؿٝټ خامٸ عٔ ْٕٛع إشٕ ٖٛ ْا٥بٷ»قا٬ّ٥:  ،ظٜس

ٍٕ ٛااغتطاع ٔايصٜ . (13)«١ بٌ إعتعي١خاقٸ ز٠ إٔ تهٕٛ هلِ َٓعي١َْتعسٸ َٔ خ٬ٍ أدٝا

ٕٸ ْبّا; ٭أَ اي١ًٖٛ ا٭ٍٚ إٔ ْهع٘ دٚبإَهآْا  ،ٚزقٝل ٖٚصا ايه٬ّ غري قشٕٝض

َٔ سٝح اٱقطاض ٚا٫عتكاز  ،عتعايٞ بؿسٸ٠ٺّ ىايـ ايه٬ّ ا٫ايه٬ّ ايعٜسٟ إتكسِّ

ٟٸ ٟٸ عامٕل بايَكسٳض اٱهلٞ، ٚمل ْعطف أ ٚٸٍ  ي٘ َٛقعٷ َّتكسِّ ظٜس َطَٛم يس٣ إعتعي١. ٚأ

ٞٸ ٖٛ  ،)اٱهلٝٸات( ٚع٢ً اـكٛم ،عامل ظٜسٟ َعطٚف قبٌ ايه٬ّ ا٫عتعاي

١ ٗ ايُٝٔ غ١ٓ ؼ اٱَا١َ ايعٜسٜٸٖـ(ص، َ٪غ298ِّط)، أٟ و٢ٝ اهلازٟ إٍ اؿلٸايهعيب
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ٌٖ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ أسس ايعًُا٤ ا٭سٓاف إعتعي١ ع٢ً َصٖب ايعٜسٜٸ١ 

ٛٻػٳهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾك٘ َٛاغّٝا َٚٛايّٝا يًعٜسٜٸ١؟ َعّك١ّ، أٚ ٝسك ض ؾإ ب ايٛاٖط ٜتك

ٕٸ ٖصٙ ايؿطنٝٸ١ ٖه١ْٓ . ٜكـ ؾإ أؽ اؿانِ اؾٹؿُٞ إعتعيٞ اؿٓؿٞ أؽ بأ

ٟٸ«اُؾؿُٞ»ايُٝٔ بـ ٗ ٜعطف )ايصٟ  ٚايصٟ اختاض ٗ أٜٸاّ ؾباب٘  ،( بأْٸ٘ عاملٷ ظٜس

. ٗ اؿكٝك١، ٚطبكّا يهتب ايرتادِ اييت نتبت (14)َٔ ا٭سٓاف إعتعي١ أغاتص٠ّ
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ؿاطُٞ اي)ا٫بٔ غري  ٕٸ اؿانِ اؾٹؿُٞ َٔ دٌٝ قُس بٔ اؿٓؿٝٸ١ؾإ أٚنشت يٓا،ٚ

ٞٸ َٔ ايػٓٸ١ ا٭سٓاف ٗ َس١ٜٓ بٝٗل. ٚاؿانِ قس نإ ٖٛ ٚأدسازٙ ٚقس  ،(يٲَاّ عً

تؿػريٙ  :ؿات٘، َجٌط َصٖب٘ إٍ ايعٜسٜٸ١ ٗ أٚاخط أٜٸاّ سٝات٘ ؾك٘. ٚايهجري َٔ َ٪ٖيغٝٻ

ٝٸ١، ٚيٝؼ ا٭ؾهاض ايعٜسٜٸ١. ب٘ طبكّا يًعكا٥س اؿٓؿٝٸ١ ٚا٫، َنتٳ(15) يًكطإٓريايهب عتعاي

ٝٸ ٕٛايعٜسٜٸ ٚنإ  ٚقٌ ايصٟ اؿانِ تطاخ ضٕٜٚٚكسِّ ٠ٺبؿسٸ ٔ وؿٕٜٛٛايص ،ٕٛايُٝٓ

 ،(16)ؾ٬ اعتباض َا قاٍ ؾإ أؽ. ّاٝٸسعطؾٕٛ ٖصٙ اؿكا٥ل دٜ ،نبريّا تكسٜطّا إيِٝٗ

ٔټ إٔ ٕٸ اؿانِتعذٻٌٜ ايُٝٓٝٸ ٜٛ  ٚخ٬ؾّا ،عتعايٞا٫ ٕعتكسٙ طبكّا ،اؾٹؿُٞ بٕٛ َٔ أ

 َطتب١ ،أٜهّا عجُإ ٢ستٸٚ ايج٬ث١، اـًؿا٤ ٜعترب ،اؿلٸ إٍ اهلازٟ َسضغ١ ٱْاع

ٔٸ ٚايٓٛطٜٸ١ .عًٞٛ ٛٳ ٖٚصا ايٛ دسٸّا  ايكعب َٚٔ ،ٜتبٓٸاٖا ؾإ أؽ باط١ًْ اييت ُٝٸ١ٖٵاي

 قبٛهلا. 

َٸّا يًتؿٝټ ايؿدل »بأْٸ٘  «ٞعٝايؿ»ف ٍ إٔ ٜعطِّسٳع. ٚبٳقس أطًل ؾإ أؽ تعطٜؿّا عا

َٳ قاٍ بأْٸ٘ عباض٠ْ «بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ ايصٟ ٜعتكس بإَا١َ عًٞٛ ٌٸ  قبٸ١ َٚٛا٠٫ »ي٘  ٔٵعٔ ن

ٛٸ١ٜ يعًٞٛ ِٸ ٚقـ ؾدكٝٸ١ قُس بٔ ٜٳعزاز ا٭قؿٗاْٞ، ايهاتب «ٚأبٓا٥٘ ق . َٚٔ ث

ح ٝس ،عٝټايتؿ ، بهْٛ٘ َا٬ّ٥ إٍ«نتاب إكابٝض»إعتعيٞ إػُٛض تكطٜبّا، ٚقاسب 

ٝٸ١ّ»قاٍ عٓ٘:  ٌٸَٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايؿدكٝٸ١ ؾٝع  ;«عيًتؿٝټ قبٸ١ ، أٚ ع٢ً ا٭ق

سّا ٜٝطبكّا ٚتأ أْ٘ اؿكٝك١ٚعًٌٜٛ بأْٸِٗ ٜكًشٕٛ يًد٬ؾ١.  ١٭ْٸ٘ ؼسٸخ َطٸتٌ عٔ ث٬ث

ّٸ ٝٸ١ ٗ خا١ْ ع ٚنع ٖصٙ ايؿدكٝٸ١ ا٫ايصٟ قاّ ب٘ ؾإ أؽ يًتؿٝټ يًتعطٜـ ايعا عتعاي

سٸ اـًٝؿ١ عُط بٔ اـٓطاب نُٔ عٳٓبػٞ إٔ ٜٴٜٖصا ايتعطٜـ  ٢ع. ٚبٓا٤ٶ عًايتؿٝټ

ٝٸ ;ؿدكٝٸات ايؿٝعٝٸ١اي نُٔ أؾطاز ايؿٛض٣ ٫ْتداب اـًٝؿ١ َٔ  ّا٭ْٸ٘ عٝٸٔ اٱَاّ عً

ّٸ غتسخٌ ايهجري َٔ ايؿدكٝٸات  ،بعسٙ. ٚع٢ً ٖصا إٓٛاٍ، ٚطبكّا هلصا ايتعطٜـ ايعا

ٕٸ ايعًٌٜٛ ِٖ ٚشيو ٭ ;عاٱغ٬َٝٸ١ ٗ خا١ْ ايتؿٝټ ٕٸ ايكًٌٝ َٔ إػًٌُ ناْٛا ٜعتربٕٚ أ

ٟٸغري قاؿٌ  ٝٸ١ أػٳايصٟ َع ،يًد٬ؾ١. ٚاٱَاّ إٗس هّا غٝٛٗط يٝكِٝ ٜب ايعكٝس٠ ايػٓ

ِٸ ا٭غًبٚايعساي١ ٗ ايعامل،  اؿلٸ ٞٸ٘ َٔ أ٫ٚز ايٓيبٸْٜعتربٚ ا٭ع  ، أٟ َٔ أ٫ٚز عً

ٌٌٕٜٚؾاط١ُ طؾٗٛ َٔ ايعًٛ  آخط. ص، ٚيٝؼ َٔ أ٫ٚز عُط أٚ دٝ

ٕٸ اْؿكاٍ ايؿٝع١ إؿهٌ ا٭غاؽ ٚايط٥ٝؼ يؿإ أؽ أْٸ٘ ٜعتكس ٜٚك طٸ ع٢ً أ



|  

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ذ١ ايكطاع ايساخًٞ بٌ ٝعٔ ايػٓٸ١ بسأ ؾك٘ َٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ايؿت١ٓ ا٭ٍٚ، أٟ ْت

ِٸ قتً٘، أٟ ٗ  ،إػًٌُ ايصٟ َٔ خ٬ي٘ ععيٛا اـًٝؿ١ ايجايح عجُإ بٔ عٓؿإ َٚٔ ث

ٛٻ ٕ . ٜٓتكس ؾا(17)ْت ايؿطق١ ايؿٝعٝٸ١ٖصٙ ايٛطٚف ٚايٓتا٥ر اييت سكًت َٔ خ٬هلا ته

خٌ ٚايهتٸاب ٗ إًٌ ٚايٓشٌ َٔ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ١ ايصٜٔ ٜطدعٕٛ اْؿكاٍ أؽ إ٪ضِّ

ٗ غكٝؿ١ بين  تٵ، ٚا٭سساخ ايؿٗري٠ اييت ٚقعٳايؿٝع١ عٔ ايػٓٸ١ إٍ ظَٔ ٚؾا٠ ايٓيبٸ

ٕٸ اٱَاّ عًٝٸ ٔٵَق ّاغاعس٠. ٜعتكس ؾإ أؽ أ ٖٛ نإ  بٹٌ خ٬ؾ١ أبٞ بهط ٚعُط، ٚيه

اييت ناْت غببّا ٗ قتً٘ ٚايؿطق١ ٚاخت٬ف إػًٌُ،  ،ٕٚضا٤ ايجٛض٠ نسٸ عجُا

)اؾُاع١(.  )أٟ ايؿٝع١( َٔ إْاع إػًٌُ ايهبري ٚاْؿكاٍ اجملُٛع١ اييت تبعت٘

ٞٸ ؾٕٛ بإْهاض خ٬ؾ١ أبٞ أتباع٘ إتططِّ بسأ ٜٚعتكس ؾإ أؽ أْٸ٘ ؾك٘ بعس ٚؾا٠ اٱَاّ عً

ٌٸ ،بهط ٚعُط ٚٸٍ ٚايجاْٞ.ٚقـ ٚضا٤ ا ٔٵَٳ ٚغبٸِٗ، ٚنصيو ن  ـًٝؿتٌ ا٭

ٖٓطٟ  :َٔ أَجاٍ ،خٌاييت تعهؼ آضا٤ بعض إ٪ضِّ ،ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايتأضىٝٸ١

َهإ َا اعتكس أٌٖ  ،ٗ بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ (19)ٚيْٝٛ٘ أٚ يْٝٛٞ ناٜتاْٞ (18)٫َٓؼ

ٞٸ ٕٕ ايػٓٸ١، ايّٝٛ ٚبعس َه ١ ٫ ّهٔ ٝىَٔ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايتأض أنجط َٔ قط

ٞٸ»إٔ عٓٛإ أٚ َكطًض  ٗا، أٚ ايكبٍٛ بٗا. قشٝضٷايسؾاع عٓ ٗ ايتأضٜذ أطًل  «ؾٝع١ عً

ٞٸ ٕٸ عٓٛإ ايؿطق١  ٚنصيو قشٝضٷ ،(20)إٍ اـ٬ؾ١ بعس ايؿت١ٓ ا٭ٍٚ ٚٚقٍٛ اٱَاّ عً أ

، أطًكت بعس ٚؾا٠ اـًٝؿ١ عجُإ بٔ عٓؿإ، «ايعجُا١ْٝ»ٚ «ؾٝع١ عجُإ»إدايؿ١، أٟ 

ِٸ ٜٔ إكطًشٌ ع٢ً أتباع َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ ايصٜٔ ثاضٚا أطًل ٖص ا٭غًب ٚٗ ا٭ع

ٔٸ ،ؿ١ إكت١ًٍٝٛ اـًتٳي٬ْتكاّ َٔ َق  ّإُٗٛ اٱَاّ عًٝٸأٌٖ ايػٓٸ١ ٚاؾُاع١ ٫ ٜتٻ ٚيه

ٞٸٜبٌ ٜكطٸٕٚ ٚ ،ب اعتكازاتِٗ بكتٌ عجُإػٳَع ٕٸ عً بٔ أبٞ طايب ٖٛ اـًٝؿ١  عتكسٕٚ بأ

ٞٸٝأسٚكإٍ يو ٌّٝ أٌٖ ايػٓٸ١ ٚاؾُاع١ ٚيص .ايطابع َٔ اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ  ١ اٱَاّ عً

 ;ايصٟ نإ ٜػع٢ سجٝجّا إٔ ٜٓػب قتٌ اـًٝؿ١ عجُإ إيٝ٘ ،ٗ قطاع٘ َع َعا١ٜٚ

ٕٸ ٝيهٞ ٜػٝطط ع٢ً اـ٬ؾ١ ٜٚكبهٗا بٝسٙ. يصيو تؿري إكازض ايتأضىٝٸ١ ايػٓٸ ١ أ

 ٌ ع٢ً ايكٝاّ نسٸنعا٥ؿ١ ٚطًش١ ِٖ َٔ أبطظ ايكشاب١ احملطِّٚبٔ ايعام  ٚعُط

ٞٸ، اـًٝؿ١ عجُإ ايصٟ نإ  ،٘ بٌ ايجٛاض ٚاـًٝؿ١ٜطٜس إٔ ٜتٛغٻ ٚنإ اٱَاّ عً

ُٸ١ ًب ٚدسٸ٠ عجُإ ٚ()بٓت عبس إٖط ٜكطب٘ عٔ ططٜل أّ سهِٝ ايبٝها٤ ُٸت٘ ٚع ع
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ٛٸاضايٓيبٸ ٟٸٛيعسّ ٚق ;، ٚإٔ واؾٜ ع٢ً اـًٝؿ١ عجُإ َٔ ايج ٚنصيو  ،عًٝ٘ أش٣ٶ ع أ

ٞٸعٓسَا ؾ ٕٸ اـًٝؿ١ عجُإ ٫ ٜأخص بٓكٝشت٘ ٚإضؾازٙ عط ٚأسؼٸ اٱَاّ عً ٚناز إٔ  ،أ

ٛٸ ٘ اؿػٔ ٝٵاض قس ساقطٚا ايبٝت، ٚخطدت ايٛغاط١ َٔ عٓسٙ، أضغٌ ابٓٳٜتٸُٗ٘، ٚايج

ٝٸّا ٗ ٖصا ايكطاع إطٜط. ، يًسؾاع عٔ اـًٝؿ١ عجُإ ;ٚاؿػٌ  ٚقس أقٝب اؿػٔ دع٥

ٝٸ هّا قشٝضٷٜٚأ ٕٸ اٱَاّ عً ِٸع اـًؿا٤ ايج٬ث١ َٔ قبً٘، ٚيهٓٸ٘ قس باٜ ّاأ  ٚا٭ع

ٚٸٍ أبٛ بهط بعس ٚؾا٠ ايػٝٸس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤،  غًبا٭ َٔ بين ٖاؾِ باٜعٛا اـًٝؿ١ ا٭

ٕٵ ٕٸ  أٟ بعس غتٸ١ أؾٗط َٔ ٚؾا٠ ايطغٍٛ ؾك٘. ٖٚصا إ ٍٸ ع٢ً أ ٍٸ ع٢ً ؾ٤ٞٺ ؾإْٸ٘ ٜس ز

٘، ٚايٛضٜج١ ايٛسٝس٠ ي٘ ٚـ٬ؾت٘، ١ٝ ١َٓ ايٛسٝس٠ إتبٚكٜؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٖٞ ايصضٸ

)تطخ( ايعٖطا٤  ب قإْٛ اٱضخ إٓكٛم عًٝ٘ ٗ ايكطإٓ نإ ٜٓبػٞ إٔ تأخصػٳَٚع

ّٕ  ايباقٞ َٔ ْػا٤ ايٓيبٸٜأخص َٔ أَٛاٍ ٚسكٛم أبٝٗا، ٗ سٌ  َٔ مثا١ْٝٺ غبع١ أقػا

ٔٸ ـ قػُّا ٚاسسّا َٔ ا٭قػاّ ايجُا١ْٝ. َع ٖصٙ ا٭ٚقاف اا٭سٝا٤ ـ نًٓ ييت شنطْاٖا ٗ

ٌٸيًػٝٸس٠ ايعٖطا٤ سٖك َ٘عٵمل ٜٴ ٕٸ ن  ٚضث١ ايٓيبٸ ٗا َٔ اٱضخ، أٚ َٔ َػتشٓكاتٗا. َٚا أ

ُٸاسّا ،ٖصا ا٭َط ع٢ً عُط بٔ اـطٓابثكٌ َٔ ايٓػا٤  ٔٻُن ٚمل ٜ٪َٔ  ،ايصٟ نإ ط

ؾهإ  ،ٚع٢ً اـكٛم ٗ اؿهِ ،عكٛم ايٓػا٤ ٚبػٝطط٠ ايٓػا٤ ع٢ً ايطداٍ

بهط ٗ  ٞاْتداب أب إٍ تٵقبٛي٘. ٖٚصٙ إدايؿ١ أزٻ عٵ٘، ٚمل ٜػتطٹٖصا ا٭َط ٜ٪شٜ

س عُط بٔ اـٓطاب عطم بٝت ؾاط١ُ بٓت ايطغٍٛ ٚأغطتٗا. ٜٚتٗس، ايػكٝؿ١ يًد٬ؾ١

، (21)«١ّتٳًَِؾ»ٕٸ اْتداب أبٞ بهط يًد٬ؾ١ نإ إ :يصيو ؾُٝا بعس قاٍ عُط بٔ اـٓطاب

َٛدب٘  ّاعػهطٜٸ ّاتعترب اْك٬ب «ايؿًت١»١ ٖصٙ . َٚٔ ايٓاس١ٝ ايتأضىٝٸأٟ اْتدب عذاي١ّ

ٖٴُأ ط اـًٝؿ١ بٳعتٳاييت ناْت تٴ ،زت سٝا٠ ايػٝٸس٠ ايعٖطا٤سِّظوت ايعا١ً٥ اؿان١ُ، ٚ

ع ايٓٛاّ ايصٟ نإ غا٥سّا ٗ إس١ٜٓ، ٚٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ٔععٵ، ٚظٴايؿطعٞ يًٓيبٸ

ٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض، ٚن٬ُٖا َع إ ٗ ًٚٓ٘ َتػا١ّٜٚقطٜـ  تط، سٝح ناْإبٚه

ٚاسس، ٚاغتًُت قطٜـ اـ٬ؾ١، ٚايباقٞ َٔ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض  ٜعٝؿإ ؼت يٛا٤ٺ

 ٚؾاقسٟ ايطأٟ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ.  ،تباعّا هلاأقاضٚا 

بت ٖصا ا٫ْؿكام ٚا٫ْكػاّ ايهبري ٗ اؿكٝك١ سازث١ ايػكٝؿ١ ٖٞ اييت غبٻ

ٍٕ ت إٍٖصٙ ايتؿطق١ ٚا٫ْؿكام الطٻق١ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ. ٚٚايؿٹطٵ ٚقطاع بٌ  قتا
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٘ٹػٳايصٟ َٚع ،إػًٌُ َٓص سطب ايطزٸ٠ ٚإٍ َٜٛٓا اؿانط. ٚايهجري  ب ايٛاٖط مل ٜٓت

َٔ إػًٌُ ٗ شيو ايٛقت اغتشػٓٛا عٌُ ٚأَط عُط بٔ اـٓطاب ايكاطع ٗ َٓع إطأ٠ 

غ٬َٞ، ٚقس ٖٝٸأ اجملتُع ٗ شيو )ؾاط١ُ ايعٖطا٤( َٔ تٛٓيٞ اؿهِ ع٢ً اجملتُع اٱ

ٕٸ ايٓيب قُس ٖٛ ايصٟ َٓع بٓت٘ إ :كٍٜٛايصٟ نإ  ،ايٛقت يكبٍٛ ن٬ّ أبٞ بهط

َٸٗات إ٪ٌَٓ َٔ اٱضخ. ٚإٍ اٯٕ ايهجري َٔ إػًٌُ ٗ عكطْا اؿانط  ٚظٚدات٘ أ

 ٜكَٕٛٛ ٚهٗطٕٚ َجٌ ٖصا ايعٌُ. ٚإٍ اٯٕ ٚٗ عكطْا اؿانط ٜعتكس ايهجري َٔ

١ إٛضٚث١ إؿطٚع١ يًشه١َٛ َٝٔ ايصنٛض هلِ ا٭سٚك إػًٌُ إٔ ا٭سؿاز ٚشضٜٸ١ ايٓيبٸ

ِٖ ـ غٛا٤ ناْٛا َٔ قطٜـ أٚ غري قطٜـ ـ ٗ شيو. ٚيصيو اغتطاع ريأنجط َٔ غ

َجٌ:  ،ٌ نتٸاب َػًٌُٔ َٔ بٜري نجٌ َعتسيٌعِّٝؽ إٔ هس َتؿأدٛظٜـ ؾإ 

ٞٸ، ايهعيب، إػعٛزٟ، ابٔ ايٓسِٜ،  ب ػٵسٸٚا سٳعٳٜٴٓبػٞ إٔ ٜٔ ٜبٔ سٛقٌ، ايصاإكسغ

 ٔ َٔ أٌٖ ايػٓٸ١ ٚإعتعي١.ٜأنجط إٛاظ

ٌٷٜػأٍ ُا بٳٚٗ اـتاّ ضٴ  عطٝٓا سكٛم إطأ٠ ٗ ايعكط أَا أْٸٓا  :ْؿػ٘ غا٥

ٌ ض ٚتؿهٻاؿانط، ٚاعرتف ايعامل عكٛقٗا ٚسهَٛتٗا عإٝٸّا، ٚٗ بعض ا٭سٝإ تطدٻ

ٌٓ أْٸ٘ يٛ إػًٌُ ايػٓٸ١ إتسِّ داٍ، ؾٌٗ َٔ إُهٔ إٔ ٜػأٍ أسسٴع٢ً سه١َٛ ايط

٫ّ َٔ سٳبٳ ،ط سهِ اهلل ٗ ايكطإٓاتٸبع ٚأطاع إػًُٕٛ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ إبٚه

هٔ ساهلِ ٜمل أاز٠ ايطداٍ ٗ اجملتُع، ٝعتكس بكٜ تِٗ ا٫ْك٬ب إؿ٪ّٚ بكا٥سٺٜٓا

ٖٓ   .«ا عًٝ٘ اٯٕ؟أؾهٌ 

ُٓت تط١ْ َكاٍ َازٖ إٍ  .ًْٛؼ سٍٛ نتاب ؾإ أؽ إصنٛض آْؿّآٜا 

ٗ باب تهٜٛٔ ًْٛؼ ٚؾإ أؽ ٜٚاٯٕ ْسيٞ ببعض ا٬ٕسٛات سٍٛ آضا٤ َاز

ٕٸ ٗ بعض ْٛطٜات ب. ٜٚٓبػٞ ايتصنري ٖٓا |قُس ع َٚػأي١ خ٬ؾ١ ايٓيبايتؿٝټ أ

ٌّ هٕٛ كايؿّا ٝح غٝ، سٚفاٍ يًٓكس ٚإٓاقؿ١ َازًْٜٛؼ إططٚس١ ٗ ٖصا إكاٍ ق

ٍٷٝيعكا٥س ايؿ ٌٸ ،عٓسِٖ ع١ َٚا ٖٛ َكبٛ ايعكا٥س ايؿٝعٝٸ١ ايػا٥س٠، سٝح  أٚ ع٢ً ا٭ق

ٍٕ ٔٵ .آخط غٓٛنٌ َٓاقؿ١ ْٚكس ٖصٙ اٯضا٤ إٍ َكا ٌّ ٚيه ٖٓا، ٚايصٟ ٜٓبػٞ  َا ٖٛ َٗ

س٠ ٝؾاع عٔ عكآضا٤ َازًْٜٛؼ اييت شنطت ٗ ايس َٔ فُٛع١ْ ٖٛ ،ايتأنٝس عًٝ٘

ـ٬ؾت٘ َٔ بعسٙ،  |قُس عٔ اؿلٸ إهُٕٛ ٭ٌٖ بٝت ايٓيبٸ ع، ٖٚٞ عباض٠ْايتؿٝټ
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ٗ  ،اـكٛم اـًٝؿ١ ايجاْٞٚبْٚكسٙ يبعض ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗا اـًؿا٤ ا٭ٚا٥ٌ، 

 أسساخ قسض اٱغ٬ّ.

ٚٸٍ ْكسٺ  عٛز إٍٜع ٚتاضٜذ ٚٗٛضٙ ٗ٘ َازًْٜٛؼ يٓٛطٜات ؾإ أؽ سٍٛ ايتؿٝټٚدٻ أ

ع ف ايتؿٝټسٝح عطٻ ،«عايتؿٝټ»طس٘ ٚاْتدب٘ ؾإ أؽ سٍٛ َكطًض ايتعطٜـ ايصٟ ط

. ٜعتكس َازًْٜٛؼ إٔ ٖصا «ٚأ٫ٚزٙ ٠٫ قٜٛٸ١ يعًٞٛاَٚٛ «قبٸ١ْ» ناْت ي٘ ٔٵَٳ»قا٬ّ٥: 

ّٸايتعطٜـ يًتؿٝټ ـٷ ٚاغع ٚعا اـًٝؿ١  ٢ٚستٸ ،ٜؿٌُ أنجط ٚأغًب إػًٌُ ،ع ٖٛ تعطٜ

ٞٸـ ايصٟ عٝٻ عُط بٔ اـٓطاب ا ٚعٝٸٓٗ اْتدبٗا يتنُٔ ايؿٛض٣ اي ×بٔ أبٞ طايب ٔ عً

ـٷـ. َكطًض ايتؿٝټ ز، ٖٚٛ ٜطًل قسٻ ع َٔ َٓٛاض َازًْٜٛؼ ٖٛ أنٝل َٔ شيو، ٚي٘ تعطٜ

ٞٸا ؾك٘ ع٢ً أؾدإم ٚٸٍ بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸٝاـً ×بٔ أبٞ طايب تٸدصٚا عً  ؿ١ ٚاٱَاّ ا٭

 .|قُس

ُٸ١  ل َػأي١ٺأؽ ٖٛ َا ٜتعًٖٗ٘ َازًْٜٛؼ ٯضا٤ ؾإ ايٓكس اٯخط ايصٟ ٜٛدِّ َٗ

َتُاٜع٠ عٔ أٌٖ ايػٓٸ١. نُا ْعًِ ٖٓاى  ع ٚٚٗٛضٙ نؿطق١ٺٚسػٸاغ١ سٍٛ تاضٜذ ايتؿٝټ

 . ٖٚٓا ٜٛدس اخت٬فٷٚبسا١ٜ ٚٗٛضٙ نؿطق١ٺ ،عز٠ ٚكتًؿ١ سٍٛ ْؿأ٠ ايتؿٝټآضا٤ َتعسٸ

ٍ عكط ع إنبري بٌ ؾإ أؽ َٚازًْٜٛؼ. ٜٴطدع ؾإ أؽ تاضٜذ ٚٗٛض ٚتهٜٛٔ ايتؿٝټ

ٚٗٛض ايؿت١ٓ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ اييت ٚقعت ٗ ْٗا١ٜ ؾرت٠ خ٬ؾ١ عجُإ بٔ عٓؿإ، أٟ 

ِٸ باٜع إػًُٕٛ  بايهب٘ ٗ ايٛقت ايصٟ ثاض إػًُٕٛ ع٢ً اـًٝؿ١ ايجايح ٚقتًٛٙ، َٚٔ ث

ٞٸ ٌ بٳطست َٔ قٹع٢ً ايٓٛطٜات اييت ُط . يصيو ساٍٚ ؾإ أؽ إٔ ٜطزٸ×بٔ أبٞ طايب عً

ع ٚتهٜٛٓ٘ ُٚاٜعٙ عٔ أٌٖ ايػٓٸ١ إٍ عٕٛ تاضٜذ ٚٗٛض ايتؿٝټدٹايصٜٔ ٜٴطٵ ،خٌضِّبعض إ٪

ٚاْتداب أبٞ  ،َٔ إػًٌُ ٗ غكٝؿ١ بين غاعس٠ ، ٚادتُاع ؾطٜٕل|ظَٔ ٚؾا٠ ايٓيبٸ

ؾرتام ايصٟ . ٗ اؿكٝك١ ٜعتكس ؾإ أؽ إٔ ايتُاٜع ٚا٫|قُس يًٓيبٸ بهط خًٝؿ١ّ

ٞٸسكٌ بٌ ايػٓٸ١ ٚايؿٝع١ مل ٜ ٕٸ عً بٔ أبٞ طايب  هٔ َٔ غكٝؿ١ بين غاعس٠، ٕاشا؟ ٭

ز َقبٹٌ خ٬ؾ١ أبٞ بهط ٚعُط، بٌ ٖصا اـ٬ف ٚا٫ؾرتام بسأ َٓص ظَٔ ايجٛض٠ ٚايتُطټ

ٞٸ ـ يؿإ أؽ ٧زٸعا٤ اـاططبكّا ي٬ـ ع٢ً اـًٝؿ١ عجُإ، ايجٛض٠ اييت  بٔ أبٞ  نإ عً

ٞٸٓٸا. ٚٗ ٚٚضا٤ٖ ×طايب ٕٸ عً َٳبٔ أبٞ طايب  ٘ أ ٖٝٸأ ايٛطٚف ٚا٭غباب يكتٌ  ٔٵٖٛ 

)أٟ  ي٘ ٕل تابٕعْؿكاٍ ؾطٜاإٍ  تٵاـًٝؿ١ عجُإ بٔ عٓؿإ، ٚنإ غببّا يًتؿطق١ اييت أزٻ
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 )أٟ اؾُاع١(. ايؿٝع١( َٔ اجملتُع ا٭نرب يًُػًٌُ

اييت ٜؿرتم ؾٝٗا عٔ َازًْٜٛؼ ـ أْٸ٘ ؾك٘ بعس ٚؾا٠  ـ َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط ؾإ أؽ 

ٞٸ  ،ؾٕٛ بإْهاض خ٬ؾ١ أبٞ بهط ٚعُط، ٚايتٓهٌٝ بُٗاأتباع٘ إتططِّبسأ  ×اٱَاّ عً

ٌٸ  سٚا اـًٝؿتٌ.ايصٜٔ أٜٻ قشاب١ ايٓيبٸ ٚنصيو به

ٓٛطٜات إصنٛض٠ يؿإ أؽ، ٚقاّ ايضا٤ ٚاٯػٛض َازًْٜٛؼ مل ٜٛاؾل ايربٚؾٝ

 ا.بٓكسٖ

ٛاؾل َع ض٣٩ تٜٜعتكس َازًْٜٛؼ إٔ ايتشًٌٝ ايصٟ ططس٘ ؾإ أؽ ٜٓػذِ ٚ

ٚايّٝٛ ٚبعس  .َجٌ: ٖٓطٟ ٫َٓؼ ٚيْٝٛ٘ نٝتاْٞ ،خٌ ا٭ٚا٥ٌ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔإ٪ضِّ

ٞٸ ٕٕ َه ُټَٔ ايعَٔ ع٢ً ٖصٙ ايٕٛٓٛ، ٚايتٛغټ أنجط َٔ قط ل ٗ ايبشٛخ ع ٚايتع

ايكبٍٛ ٚايسؾاع عٔ ٖصٙ ايٓٛطٜٸات. َٔ ٚد١ٗ ْٛط َازًْٜٛؼ، َع  عٵايتأضىٝٸ١، مل ْػتطٹ

ٞٸؾ»أْٸ٘ ٜطدع ٚٗٛض إكطًشٌ  إٍ عكط ٚقٛع ايؿت١ٓ ٚقتٌ  «ؾٝع١ عجُإ»ٚ «ٝع١ عً

ٞٸ ٔٵاـًٝؿ١ عجُإ، ٚطبكّا ٕكازض َٚطادع أٌٖ ايػٓٸ١ أْؿػِٗ، مل ُٜه بٔ أبٞ  يعً

ٟٸ ×طايب ٚٵٕض أ ٞٸٗ ا٫ زٳ ٕٸ عً بٔ أبٞ  ْتؿان١ ع٢ً عجُإ ٚقتً٘. ٜ٪َٔ أٌٖ ايػٓٸ١ بأ

ٞٸس أٌٖ اٖٛ اـًٝؿ١ ايطابع يًُػًٌُ، يصيو أٜٻ ×طايب بٔ أبٞ طايب ٗ  يػٓٸ١ عً

غبب قتٌ اـًٝؿ١ عجُإ ع٢ً  ٱيكا٤َانط٠  قطاع٘ َع َعا١ٜٚ، ايصٟ غع٢ بططٜك١ٺ

يهٞ ٜػتٛيٞ ع٢ً اـ٬ؾ١. ٚع٢ً قٍٛ َازًْٜٛؼ، ٚطبكّا يًُكازض  ;×ؾدل عًٞٛ

 ،يعبريٚاعُطٚ بٔ ايعام ٚعا٥ؿ١ ٚطًش١  :َجٌ ،ٕٸ ا٭قشابإ :ايتأضىٝٸ١ ٭ٌٖ ايػٓٸ١

ٗٻ زٜٔ نسٸضأؽ إتُطِّ ناْٛا ع٢ً سٚا ايططٜل يٲطاس١ ب٘. اـًٝؿ١ عجُإ، ِٖٚ ايصٜٔ َ

ٞٸ ٕٸ عً ٟٸ بٵمل ًٜعٳ ×بٔ أبٞ طايب ٚخ٬ؾّا يؿإ أؽ، ٜعتكس َازًْٜٛؼ أ ٚٵٕض أ ز ٗ ايتُطټ زٳ

ٞٸإ ،ع٢ً ايعهؼ َٔ شيوبٌ  ،ع٢ً اـًٝؿ١ عجُإ، ٚمل ٜػاِٖ ٗ قتً٘ أبسّا بٔ  ٕٸ عً

ع٢ً اهلس٤ٚ بٌ إػًٌُ، ٚساٍٚ  كٝش١، ٚغع٢ يًٛغاط١ ٚاؿحٸّ ايٓقسٻ ×أبٞ طايب

يًسؾاع  ’ب ٚإٔ ّٓع إػًٌُ ٗ قتٌ اـًٝؿ١، ٚهلصٙ ا٭غباب أضغٌ اؿػٌٓإٔ ٜتذٓٻ

 طح اٱَاّ اؿػٔ اجملتب٢ ٗ نُٔ ٖصٙ ايكطاعات.دٴ ٢ستٸ ،عٔ اـًٝؿ١

ٚقطٸح  ،َازًْٜٛؼٚاييت ططسٗا  ،َٔ ايٓكاٙ ا٭خط٣ اييت ٜٓبػٞ ايرتنٝع عًٝٗا

. َٔ ٚد١ٗ |ا٭نطّ بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا١ٝ٤ خ٬ؾ١ ايػٝأسٚك ،بٗا
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ٖٞ بٓت٘ ؾاط١ُ، ٚطبكّا ٯٜات  |ٞ ايٛسٝس َٔ أ٫ٚز ايٓيبٸٕٸ إتبٓكإْٛط َازًْٜٛؼ 

َٔ تطن١ أبٝٗا غبع١ أقػاّ  ÷بٓت٘ ايعٖطا٤اخ اٱضخ ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ ٜٓبػٞ إٔ تٛضٻ

 ّاقػُ ٔٸبأْعٗ |ظٚدات ايٓيبٸتطخ ١ َٔ ٖتًهات٘ ٚسكٛق٘، ٗ سٌ َٔ مثاْٝ

أْ٘ . ٚنصيو ٜعتكس َازًْٜٛؼ َٔ مثا١ْٝ أقػاّ َٔ سكٛم ٖٚتًهات ايٓيبٸؾك٘  ّاٚاسس

ٞٸ ٕٸ عً ٝٸ١ َٔ بين ٖاؾِ باٜعٛا أبا بهط بعس ٚؾا٠  ×بٔ أبٞ طايب َا أ ٚا٭غًب

ٌٷؾ، ÷ايعٖطا٤بعس ٚؾا٠  ، أٟ َباؾط٠ّؾك٘ ١ أؾٗطبػتٸ |ايٓيبٸ ٌّ ع٢ً  ٗصا زيٝ دً

ٚٸٖٞ  ÷بٓت٘ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ أْٸِٗ ناْٛا ٜعتكسٕٚ بإٔ ٍ، ٚإتبٓك١ٝ ايٛضٜح ايٛسٝس ٚا٭

ٟٸ ٚيصيو َا، اؿٓك١ |ـ٬ؾ١ ايٓيبٸ ؾدٕل  زاَت ٖٞ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ مل ٜباٜعٛا أ

 ،|ًٓيبٸ، ايبٓت ايٛسٝس٠ ي÷ٕٸ ايعٖطا٤إ. ٚباعتكاز َازًْٜٛؼ |بعٓٛإ خًٝؿ١ ايٓيبٸ

ٔٸنإ َٔ سٚك ايصٟ نإ ضد٬ّ  ،عُط بٔ اـٓطاب ٗا إٔ تكبض خًٝؿ١ّ ٭بٝٗا، ٚيه

ِٕ إعطا٤ ؾسٜسّا، خايـ بؿسٸ٠ٺ ٚتٛٓيٝٗا ع٢ً ايطداٍ ٗ  ،َٔ سكٛم إطأ٠ هلا قػ

ٗا ٚإضثٗا. َٚٔ خ٬ٍ َٔ سٚك |ايبٓت ايٛسٝس٠ يًٓيبٸ ÷قس َٓع ايعٖطا٤ٚاؿه١َٛ، 

دب أبٛ بهط ٗ غكٝؿ١ بين غاعس٠ يًد٬ؾ١، ٚقس اْتٴ ،افٚٗ ْٗا١ٜ إط ،ٖصا ا٭َط

ط َازًْٜٛؼ ـ ْٛطّا إٍ ٚعا٥ًتٗا. ٚقس عبٻ |ز عُط بٔ اـٓطاب عطم بٝت بٓت ايٓيبٸٖسٻ

ط عٓٗا ح عبٻٝس ،بهط يًد٬ؾ١ َٞا قاٍ عُط بٔ اـٓطاب ؾُٝا بعس ٗ ؾإٔ اْتداب أب

نإ قطاضّا َػتعذ٬ّ ـ عٔ ٖصٙ أٟ عٌُ َػتعذٌ َٚٔ زٕٚ ؽطٝ٘، ٚ ،«ت١ًِايَؿ» بـ

، |اـ٬ؾ١ َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ًب بػبب٘ سلټعػهطٟ، ايصٟ غٴايْك٬ب ا٫اؿازث١ ب

. ٚإسس٣ اضتسازات ٖصٙ ٠ّزؿت٘ اؿٓك١ )أٟ بٓت٘ ؾاط١ُ ايعٖطا٤( َٗسٸٝا٠ خًٝٚأقبشت س

٢ غا٥ط ٚايتبعٝض بِٝٓٗ، ٚاغتع٤٬ قطٜـ عً ،اؿازث١ ٖٛ اْعساّ إػاٚا٠ بٌ إػًٌُ

م اٱغ٬َٝٸ١. ٚنصيو َٔ ا٫ضتسازات ا٭خط٣ هلصٙ ايٛاٖط٠ إهاز ايؿطق١ طٳايؿٹ

ح غببّا ٫ْكػاّ ٚاْؿكاٍ ايؿٝع١ عٔ أٌٖ ايػٓٸ١. ٜكطِّ تٚناْ .ٚا٫خت٬ف بٌ إػًٌُ

ٕٸ  ايػكٝؿ١ ٖٞ اييت ناْت غببّا يًتؿطق١ ٚا٫ْكػاّ ايهبرئٜ ٗ اٱغ٬ّ، »َازًْٜٛؼ بأ

، ٚناْت ايهطب١ َٚٔ زٕٚ ٖٛاز٠ٺ ،ٗ ايكتٌ ٚايكتاٍ بتتػبٻ سٝح ناْت ُؾطق١ْ

  .(22)«ايكاق١ُ بٌ إػًٌُ، ٖٚٞ َٓص بسا١ٜ سطٚب ايطزٸ٠ ٚإٍ عكطْا اؿانط

ِٸ ٕٸ إػًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ، ٚبٳ :ٗ ايٓٗا١ٜ ٜططح َازًْٜٛؼ ٖصا ايػ٪اٍ إٗ ٫ّ َٔ سٳيٛ أ
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اـٓطاب ٗ غكب اـ٬ؾ١، أطاعٛا  ايصٟ قازٙ اـًٝؿ١ عُط بٔ ٧ٓا١ٜ ا٫ْك٬ب ايػٝٸ

إٍ  |ات ايٓيبٸاهلل بتٓؿٝص سهُ٘ ٗ ايكطإٓ ـ ٖٚٛ إعطا٤ اٱضخ َٔ أَٛاٍ َٚػتشٓك

، ـ َٔ اؿكٛم ا٭غاغٝٸ١ يبٓت٘ |بٓت٘ ؾاط١ُ، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ناْت خ٬ؾ١ ايٓيبٸ

ٖٓ أمل ٜهْٛٛا  عًٝ٘ اٯٕ؟ ِا ٖٗ ْٗا١ٜ إطاف ألض ٚأسػٔ سا٫ّ 

ٕٸ ض٩  |بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا١٤ ايػ١ٜٝٝ َازًْٜٛؼ سٍٛ أسٓكَع أ

 ،|ا٭نطّ ٭ْٸ٘ َٔ خ٬ٍ ايط١ٜ٩ ايؿٝعٝٸ١ ايٓيبټ ;يًد٬ؾ١ ؽايـ ايط١ٜ٩ ايؿٝعٝٸ١

ٞٸ ،ٚٗ سٝات٘ ،َٔ اهلل ٚبإَٔط ي٘، ٚقس أعًٔ شيو  خًٝؿ١ّ ×بٔ أبٞ طايب اْتدب عً

ل باضظ ٗ ايتأضٜذ قاٜس ٚقٚك ؿطٕمٌ َػتبٳطًل َٔ قٹيًذُٝع، ٖصا ايطأٟ ايصٟ ُأ

َٳ ٕٸ اؿلٸ ٗ اـ٬ؾ١ ٚ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ  |ىًـ ايٓيبٸ ٔٵاٱغ٬َٞ، َٔ أ

ٕٸ ٖصا اؿلٸض َٔ قٹبٳٜهّا ايتكطٜبهط، ٚأ ٞأب بٝت٘، ٚيٝؼ َٔ سلٸ ، أٟ سلٸ ً٘ بأ

ٟٷ خطكب بٛاغط١ ا٫قس ُغ ،اـ٬ؾ١  ريٷْك٬ب ايصٟ قازٙ عُط بٔ اـٓطاب، ٖٛ ضأ

ِٸ، ٌٷ َٚٗ َټ ٚقاب ٛٻٌ َٔ زٕٚ ؾوٛيًتأ ٕٸ خ٬ؾ١ . اـطأ ايصٟ اضتهب٘ َازًْٜٛؼ أْٸ٘ تك ض بأ

إٍ ، ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ تٓكٌ |إػًٌُ ٖٞ نُٔ اؿكٛم ٚإُتًهات ايؿدكٝٸ١ يًٓيبٸ

ٕٸ اٱَا١َ ٚخ٬ؾ١ ٗ سٌ  ;طبكّا يكٛاٌْ اٱضخ ٗ اٱغ٬ّ ،بٓت٘ ايٛسٝس٠ بعس ٚؾات٘ا أ

، |يٝػت َٔ إُتًهات ايؿدكٝٸ١ أٚ َٔ أَٛاٍ ايٓيبٸ ـ إٓٛاض ايؿٝعٞبإػًٌُ ـ 

ّٷ ،هطٟ َٔ خ٬ٍ إضاز٠ اهلل، ٖٚٛ َٔ سكٛم اهلل بٌ ٖصا أَطٷ  زٜينٸ ٚثكاٗ َٚكا

ٛٻ ٞٸ، ٚؾك٘ َٔ خ٬ٍ أَط ٚإضاز٠ اهلل ٜؿ ت ٫ٓض ٭ٚيٝا٥٘ إٓتذبٌ. َٚٔ ايعٚغٝاغ

َٳأأضىٝٸ١ ٗ َػايهبري٠ ٕازًْٜٛؼ ٗ ؼًًٝ٘ يًٓكٛم ايت  غٝدًـ ايٓيبٸ ٔٵي١ اـ٬ؾ١ ٚ

عتباض، ٖٞ إُٖاي٘ يًٓكٛم ٚا٭خباض ص بعٌ ا٫٪خٳايصٟ ٜٓبػٞ إٔ تٴ، |ا٭نطّ

ٞٸ ،َٔ اهلل ٚبإَٔط ،|قُس ٔ ايٓيبٸٗا اْتدب ٚعٝٻٝايهجري٠ ايصٟ ؾ بٔ أبٞ  عً

َٸ١ إػًٌُ. ٚاؿُس هلل ـ٬ ×طايب  ضبٸؾت٘، ٚقس أعًٔ ٚأؾٗط ٖصا ا٭َط يعا

 ايعإٌ.
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« Der Eine und das Andere

»«»

«»

What I mean is only «God (The One) and all the other ideas or things which grew in 

human minds about Him (i. e. heresiography)». 

(8) Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. 

«

»

 BRILLLEYDEN

 
(9) literary genre. 

(10) Sitz im Leben. 

(11) den Einen und das Andere. 

«» 
 

 
«
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«etwas überstürzt» 

(22( «It was the Saqīfa meeting that caused the great schism in Islam, which has 

resulted in seemingly endless Muslim bloodshed since the wars of the ridda until the 

present day». 
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