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ٚعٕد فٙ كؼٛس يٍ حنكظخرخص ٔحٞرلخع عُد عدد كزٛس يٍ حنزخكؼٍٛ ٔحندحزظٍٛ، يخ ًٚكٍ ادزحؿهّ لهًٍ ظهٕ  

فٓى أٔ ظٕ  طقدٚس، كٍٛ ٚظعهق حٞيس رؤرعخد حنؽسٚعش ح٠ظ٣يٛش، كٛغ ٚظى كفس حنؽسٚعش ح٠ظ٣يٛش فٙ يـخل ؿد 

حٞيس ًٚكٍ عدِ طـُٛخً عهٗ حنؽسٚعش حنعهًلخ  لٛق ٚقظفس عهٗ ٔحقع حنًعهًٍٛ شيخَٛخً ٔيكخَٛخً. ٔحنلقٛقش أٌ ْرح 

ٔظهًههخً عمًٛههخً فههٙ كقٓههخ، ٔفههٙ َصههط حنٕقههض قفههٕز فههٙ فٓههى يقخـههد ْههرِ حنؽههسٚعش ٔأرعخدْههخ حنعمًههٗ  فؽههسٚعش 

طٓظى رخنقسد ٔحنـٕحز ٔحندحثسس حنقسٚزهش يهٍ حنُزهٙ حنًسظهم يلًهد  -فٙ ردحٚظٓخ -ح٠ظ٣و، ٔاٌ كخَض طزدٔ نهكؼٛسٍٚ 

ا٢ أَٓخ نى طظٕقف عُد ذنك حنلد، رم ظعض ٔيُر حنْٕهش حٞٔنهٗ كهرنك انهٗ ح٢ْظًهخو ر هخزؽ  ـهٗ هللا عهّٛ ٔظهى،

أََههِرزْ ﴿طهههك حنههدحثسس. ٔقههد ٚكههٌٕ يُؽههؤ ْههرح حنهههزط يههٍ حنقههسح س حن خنجههش نقههٕل هللا عههص ٔؿههم  ٍَ  َعِؽههَٛسطَكَ  َٔ  ﴾ٱَْٞقههَسرِٛ

 .[214]حنؽعسح : 

قهخو زظهٕل هللا ـههٗ هللا عهٛهّ ٔظههى كهٍٛ أَهصل هللا ‟‟فقد زٖٔ حنز خز٘ ٔيعهى يٍ كدٚغ أرٙ ْسٚسس قهخل: 

أََِرزْ ﴿ ٍَ  َعِؽَٛسطَكَ  َٔ ٚخ َيْعَؽس قسٚػ: حْؼظَُسٔح أَصَُعكى يٍ هللا، ٢ أُْغُٙ عُكى يٍ هللا ؼهٛجخً، ٚهخ رَُهٙ ‟‟﴾، فقخل: ٱَْٞقَسرِٛ

طَّهِذ ٢ أُ  ًُ ٍَ عزد حن شَ زظِٕل َعْزِد َيُخٍف ٢ أُْغُٙ عُكى يٍ هللا ؼٛجخً، ٚخ عزّخُض ر ًَّ ْغُٙ عَُك يٍ هللا ؼٛجخً، ٚخ ـصٛشُ َع

ٔفهٙ رعهك „„ هللا ٢ أُْغُٙ عُِك يٍ هللا ؼٛجخً، ٚخ فخنًهشُ رُهَض يلًهد َظههُِٛٙ يهخ ؼهجِض يهخ أُْغُهٙ عُهِك يهٍ هللا ؼهٛجخً 

ٍْ يخنٙ يخ ؼجظى‟‟حٞنصخظ:  خ رِز٣نٓهخ‟‟ٔفٙ نصع: „„ َظهَُٕٙ ِي ٌَّ نكى َزِكًهخً ظهؤرُهٓا „„غٛس أ
1
﴿عؽهٛسطََك : ٗ قٕنهّٔيعُه 

.ٍْٛ حٞقسرٍِٛ﴾: زْطك حٞدََ
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يٍ ؿخَذ آخس، فبٌ حن طخد حنقسآَٙ، ٔاٌ كخٌ ٚظٕؿّ انٗ فجش ٔكٛص يلدد  فقهد ـهخكزّ حنظٕؿهّ حنعهخو َلهٕ 

كههخٌ ْههرح حنظ فههٛؿ يههع حٞيههس حنعههخو رُههرحزس ”حٜخههس ٔحنصمههخ  حٞزكههذ، نُؽههس حنسظههخنش ٔطلقٛههق يقخـههدْخ. ف

“.حنعخنى
3
حنظٕؿّ حنعخو َلهٕ حنُهخض ؿًٛعهخً ٔعهدو كفهس حنهدعٕس ح٠ظه٣يٛش فهٙ دحثهسس حنًعههًٍٛ ًٔٚكٍ طهًط ْرح  

ٔكدْى، أٔ فٙ حنًـخل حنمٛق حنقسٚذ يٍ حنصمهخ  حنهر٘ ٚظلهسي فٛهّ حنُزهٙ ـههٗ هللا عهٛهّ ٔظههى، فهٙ كؼٛهس يهٍ 

 عًُٓهخ يهٍ حٞدنش ٔحنلـؾ يٍ رُٛٓخ يخ دحز يٍ كٕحز رٍٛ حنُزٙ ـهٗ هللا عهّٛ ٔظهى ٔأرٙ ركهس ٔعههٙ زلهٙ هللا

ؿٓش، ٔٔفد يٍ ؼٛزخٌ رٍ ػعهزش فٙ ؼؤٌ حنظلخقٓى ٔقزٛههظٓى رفهصٕف ح٠ظه٣و ٔح٢نظلهخك رسكهذ حنًعههًٍٛ...كٛغ 

قهد ” خهؿ حنلٕحز، رعد أٌ عسق حنُزٙ ـهٗ هللا عهّٛ ٔظهى ح٠ظ٣و عهٛٓى، انٗ قٕل حنًؼُهٗ، ْٔهٕ يهٍ حنٕفهد: 

                                                           
1
انمسننذ ’’ ٔيعههى: .، كظخد حنٕـخٚخ، رخد: ْم ٚدخم حنُعخ  ٔحنٕنهد فهٙ حٞقهخزد‘‘انجامع انصحُح انمسنذ من حذَج رسىل هللا وسننه وأَامه’’ حنز خز٘، -

 : كظخد: ح٠ًٚخٌ، رخد: فٙ قٕنّ طعخنٗ: ﴿ٔأَرز عؽٛسطك ح٢قسرٍٛ﴾‘‘انعذل عن انعذل عن رسىل هللا صهً هللا عهُه وسهمانصحُح انمختصر من انسنن بنقم 
2
 6/148، 1984،  ، حنًكظذ ح٠ظ٣يٙ، ن:‘‘زاد انمسُر فٍ عهم انتفسُر’’ِ(، 597أرٕ حنصسؽ ؿًخل حندٍٚ عزد حنسكًٍ رٍ عهٙ رٍ يلًد حنـٕش٘ ) -

3
، طلقٛق عزهد حنعه٣و عزهد حنؽهخفٙ ‘‘انمحرر انىجُس فٍ تفسُر انكتاب انعسَس’’، ِ(456نلق رٍ غخنذ رٍ عزد حنسكًٍ رٍ غخنذ رٍ عطٛش )أرٕ يلًد عزد ح -
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، فٙ طسكُخ دُُٚخ ٔحطزخعُخ دُٚك، نًـهط ؿهعظّ قزٛفش ظًعض يقخنظك ٚخ أخخ قسٚػ، ٔحنـٕحد ْٕ ؿٕحد ْخَت رٍ

انُٛخ نٛط نّ أٔل ٢ٔ آخس، ٔاَخ اًَخ َصنُخ رٍٛ ـسٚٙ حنًٛخيش ٔحنعًخيش. فقخل زظٕل هللا ـهٗ هللا عهٛهّ يهخ ْهرحٌ 

حنفسٚخٌ؟ فقخل: أَٓخز كعسٖ ٔيٛخِ حنعسد، فؤيخ يخ كهخٌ يهٍ أَٓهخز كعهسٖ فهرَذ ـهخكزّ غٛهس يذصهٕز ٔعهرزِ 

، ٔأيخ يخ كخٌ يٍ يٛخِ حنعسد، فرَذ ـخكزّ يذصٕز ٔعرزِ يقزٕل...فبٌ أكززض أٌ َئٔٚك َُٔفهسي غٛس يقزٕل

 يًخ ٚهٙ يٛخِ حنعسد فعهُخ.

فقخل زظٕل هللا ـهٗ هللا عهّٛ ٔظهى، يخ أظؤطى فٙ حنسد اذ ففهلظى فهٙ حنفهدك، ٔاٌ دٚهٍ هللا نهٍ ُٚفهسِ ا٢ 

“.ؿٕحَزّ... يٍ كخنّ يٍ ؿًٛع
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ْرح حنهسد حنلخظهى يهٍ حنُزهٙ حنًسظهم يلًهد ـههٗ هللا عهٛهّ ٔظههى، ٢ ٚظهسي يـهخ٢ً نهؽهك فهٙ أٌ حنسظهخنش  اٌ

 ح٠ظ٣يٛش ٢ ًٚكٍ طلدٚد ؿذسحفٛظٓخ ٔطٕظعٓخ فٙ َطخك يلدٔد، رم آفخقٓخ ٔحظعش ٔفعٛلش نهذخٚش.

. فصهٙ حنٕقهض حنهر٘ كهخٌ ٔنٟظف حنؽدٚد، فقد ظخد َقخغ ٢ ٚزدٔ يصٛدحً رؽكم كزٛس نهًعهًٍٛ فٙ ْرح حنًمهًخز

٢رد يٍ حنظٕظع رخ٠ظ٣و ٔحنصكس ح٠ظ٣يٙ انٗ أرعد حنلدٔد ٔانٗ أقفٗ حنُخض  فقد حَ سن ؿهص  غٛهس ٚعهٛس يهٍ 

حنًؼقصههٍٛ حنًعهههًٍٛ ٔيههٍ حنههدعخس ٔحنًفهههلٍٛ فههٙ حنزلههغ فههٙ كههٌٕ حنههدعٕس ٔحنظُمههٛى ح٠ظهه٣يٙ عههخنًٙ حٜفههخك أو 

ٙ رهخنزسحٍْٛ ٔحنلـهؾ حنظهٙ طئٚهد زأٚهّ، يًهخ فهٕص عههٗ حنًعههًٍٛ قطس٘ فقه؟ ٔكخٌ كم فسٚق ٚدنٙ رؤدنظهّ، ٔٚهؤط

 ؿٓدحً كزٛسحً ٔٔقظخً يًٓخ فٙ يخ ٢ ٚصٛد.

فهٕص عههٗ حنًعههًٍٛ ٔغٛهسْى كؼٛهسحً يهٍ حنٕقهض ٔيهٍ „„ حنعقهٛى‟‟اٌ لٛخع ْرح حنـٓد حنكزٛس فٙ ْرح حنُقهخغ

ظه٣و زظهخنش نكهم حنُهخض ٔنهزؽهسٚش حنصسؾ نهسره حنًعههًٍٛ ٔرهخقٙ حنكهٌٕ رخ٠ظه٣و ٔرقًٛهّ ٔرًزخدثهّ. ذنهك أٌ ح٠

عههٗ حٞقهم عههٗ حنًعهظٕٖ  -ؿًعخ  فٙ حٞـم، ٔنٛط نهعسد أٔ حنًعههًٍٛ دٌٔ غٛهسْى. فقهد ظههض ْهرِ حنلقٛقهش

غخثزش عٍ حنًعهًٍٛ ٔعهًخثٓى يدس نٕٚهش يٍ حنصيٍ. يًخ لهٛق حن ُهخك عههٗ حٞيهش ح٠ظه٣يٛش  -حنعًهٙ حنًٛدحَٙ 

خـهسس ٔح٢َ هسحن فهٙ ـهُخعظٓخ ٔطهدرٛسْخ، ٔفهٙ حنًقخرهم فهظق حنزهخد عههٗ فٙ يـخ٢ص يظعددس فٙ حنلمخزس حنًع

 يفسحعّٛ نذٛس حنًعهًٍٛ ن١ردحع ٔحنظلكى ٔطٕؿّٛ حنظقدو ٔحنلسكش حنلمخزٚش حنًعخـسس.

يٍ ؿٓش أخسٖ، ٚلخٔل حنظُمٛس حنًقخـد٘ حن سٔؽ يٍ حندٔحيش حنظٙ ٚعسفٓهخ يُهر يهدس نٕٚههش، قزهم حنُفهف 

 رطسٚقظٍٛ ي ظهصظٍٛ:حنؼخَٙ يٍ حنقسٌ حنًخلٙ، 

                                                           
4
طلقٛهق نـُهش اكٛهخ  حنظهسحع حنعسرهٙ فهٙ دحز حٜفهخك  ،‘‘عُنى  اثحنر فنٍ فننى  انم نازٌ وان نماسم وانسنُر’’ِ(، 734حرهٍ ظهٛد حنُهخض)فظق حنهدٍٚ أرهٕ حنصهظق  -

 1/189ٔ190، 1982، 2حنـدٚدس، دحز حٜفخك حنـدٚدس، رٛسٔص، ن:



 

  

حنطسٚقش حٞٔنٗ: ح٢َصظخف حنكزٛس عهٗ يقخـد حنؽسٚعش ح٠ظ٣يٛش يٍ قزم حنزخكؼٍٛ ٔحنطهزش ٔحنعهًخ ، ٔذنهك  -

عزس حنًعخْد ٔحنـخيعخص ٔحنًئظعخص حنعهًٛهش ٔحنًُهخرس حنصكسٚهش حنًظُٕعهش. ٔرصمهم ْهرح ح٢َصظهخف ؼهٓدص حنعهخكش 

 -خؽ حنًقخـد٘، يٍ خ٣ل نزع عدد كزٛس غٛس يعٕٓد قزم حنصظهسس حنًؽهخز انٛٓهخحنعهًٛش طدفقخً كزٛسحً ْٔخث٣ً فٙ ح٠َظ

يٍ حنكظذ ٔحنًـ٣ص ٔحنًُؽٕزحص ٔحنًلخلسحص ٔحنُهدٔحص ٔحنهدٔزحص حنظكُٕٚٛش...ْهرح  -يُظفف حنقسٌ حنًخلٙ

ذنهك، رهم حنظم ى حنكزٛس فٙ حنزلغ حنعهًٙ حنًظعهق أظخظخً رخنًقخـد فّٛ حنذغ ٔحنعهًٍٛ، فٛهّ حنـٛهد ٔيهخ ْهٕ دٌٔ 

فٙ رعك حٞكٛخٌ فقد ٔؿد يٍ خخزؽ حٞزلٛش ح٠ظ٣يٛش يٍ ٚلخٔل حقظلخو ْرح حنظ فؿ ٔرظفٕز عهًهخَٙ أٔ 

كدحػٙ. ذنك أٌ حنظُمٛس حنًقخـد٘ ْٕ فٙ حٞـم حنعًم رخنظعهٛم ٔحنظقفٛد يًخ ٚعُهٙ طٕظٛهف حنعقهم ٔحظهظذ٣نّ، 

 ْٔرح يخ ٚلخٔل ح٢ظظصخدس يُّ عهًخٌَٕٛ أٔ نٛزسحنٌٕٛ أٔ...

قهد أعهخد حنهسٔف نهزلهغ حنعهًهٙ ٔأعهخد ح٢عظزهخز نهًقخـهد  -َعهزٛخً  -ٔفٙ كم حٞكٕحل، فبٌ ْرح ح٠َظهخؽ حنكزٛهس

ٔحنظُمٛس فٛٓخ، كٛغ فقد ْرِ حنسٔف يدس نٕٚهش حيظد يٍ عٓد حنؽخنزٙ )حنقسٌ حنؼخيٍ حنٓـس٘( انهٗ عٓهد حنطهخْس 

 رٍ عخؼٕز ٔع٣ل حنصخظٙ )حنقسٌ حنسحرع عؽس حنٓـس٘(.

حنؼخَٛههش: حنعًههم عهههٗ طـههخٔش حنظكههدٚط حنههر٘ عسفههّ ح٠َظههخؽ حنكزٛههس فههٙ يـههخل حنظُمٛههس نهًقخـههد،  حنطسٚقههش -

رخؿظٓخدحص طًٛصص يظعددس يعض ْرح حنظ فؿ فٙ يعظٕٚخص عدس. يُٓهخ يهخ ٢يهط رعهك حنـٕحَهذ فقهه، فهًٛكٍ 

ظسطٛهذ ٔح٠لهخفش، حعظزخزِ حؿظٓخدحً ؿصثٛخ فقه كخنر٘ عسفظّ حنمسٔزٚخص أٔ حنكهٛخص حن ًط يهٍ كٛهغ حنعهدد ٔحن

أٔ فٙ اعخدس ـٛخغش حنًقخـد ٔفق زإٚش أخسٖ كخنر٘ ـُعّ نّ عزد حنهسكًٍ فهٙ يؽهسٔعّ حنهر٘ ًٚكهٍ ٔظهًّ 

رخنًؽسٔع حٞخ٣قٙ، أٔ يؽهسٔع نهّ ؿهخرس حنعههٕحَٙ: يؽهسٔع حنًقخـهد حنعهٛهخ، أٔ يؽهسٔع ؿًهخل حنهدٍٚ عطٛهش 

 يؽسٔع طصعٛم حنًقخـد...

نهى ٚكًههّ ـهخكزّ أٔ ٚطهٕزِ فهٙ  -طًض ح٠ؼخزس انٗ ذنك فٙ ارخَهّ  كًخ -ٔاذح كخٌ يؽسٔع نّ عزد حنسكًٍ 

كظخد يعظقم أٔ أكؼس انٗ حٌٜ، عهٗ حنسغى يٍ ؿسأطّ ٔأًْٛظّ، فبٌ ُْخي رعك حنًلخ٢ٔص حنًًٓهش، ٔحنظهٙ ْهٙ 

فٙ نٕز حنزُخ  أٔ حنظسحكى كًهخ ْهٕ حنلهخل فهٙ يؽهسٔع عزهد هللا رهٍ رٛهّ. فهخرٍ رٛهّ ْهٕ حٌٜ رفهدد اخهسحؽ رعهك 

ذ طزخعخ فهٙ عًهق ط فهؿ حنظُمٛهس حنًقخـهد٘، ظهٕح  يهٍ كٛهغ حنظؤظهٛط ٔحنظُمٛهس أٔ يهٍ كٛهغ حنظطزٛهق حنكظ

يقخـهد حنؽهسٚعش فهٙ ‟‟، ٔ„„ع٣قش يقخـهد حنؽهسٚعش رؤـهٕل حنصقهّ‟‟ٔحنظع ٛس. ٔٚمٓس ْرح يٍ خ٣ل يُظٕؿخطّ: 

، رخ٠لهخفش „„ح٢خظ٣فهخصأيخنٙ حند٢٢ص ٔيـخنٙ ‟‟، ٔ„„يقخـد حنًعخي٣ص ٔيسحـد حنٕحقعخص‟‟، ٔ„„حنًعخي٣ص

 „„...يؽخْد يٍ حنًقخـد‟‟انٗ 

ٔيٍ حنفعٕرش كرنك، حظظٛعخد كم حنًؽخزٚع حنظٙ ردأص طمٓس فٙ ظخكش حنظُمٛس حنًقخـد٘ حنًعخـهس، نكهٍ 

 ًٚكٍ ح٠ؼخزس انٗ رعمٓخ فٙ أفق طُخٔل ذنك فٙ رلغ يعظقم ُٚكذ عهٗ كم ٔحكد يُٓخ رخندزحظش ٔحنظلهٛم.
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يؽهسٔع ‟‟، َؽهس نهّ عزهد حنهسكًٍ يقهخ٢ً عَُٕهّ د„„حنًعههى حنًعخـهس‟‟فٙ حنعهدد حنؼهخَٙ رعهد حنًجهش نًـههش 

„„طـدٚد عهًٙ نًزلغ يقخـد حنؽسٚعش
5
ْهرِ حنًقخنهش َُؽهسْخ رًهخ فٛٓهخ يهٍ ‟‟عهقض عهّٛ ْٛهؤس حنظلسٚهس رًهخ ٚههٙ:  

أفكخز ؿدٚدس فٙ يـخل حنًقخـد فظلخً نزخد حنلهٕحز، ٔعًه٣ً نًُخقؽهخص ؿهخدس، ٢ٔ ظهًٛخ أَٓهخ طقهدو يؽهسٔعخً ؿدٚهدحً 

 „„.ٔيظكخي٣ً فٙ يـخل حنًقخـد حنؽسعٛش

ٚد ٔيعخزق، خفٕـخً ٔأٌ ـخكزّ قد حيظخش رؤفكخز ٔحنلقٛقش أٌ ْرح حنًقخل خهف زدٔد فعم يظزخُٚش رٍٛ يئ

ٔحؿظٓخدحص فٛٓخ يٍ حنـدس ٔيهٍ حنـهسأس يهخ ٚهدفع حنًٓهظى ٔحنزخكهغ فهٙ ْهرح حنًـهخل انهٗ ح٢نه٣ع عههٗ حنًٕلهٕع 

 ٔقسح طّ ركم ؿدٚش ٔطؤٌ.

„„ ديزلغ حنًقخـ‟‟ٚزدأ نّ عزد حنسكًٍ ر٣ًكمظّ عهٗ حٞـٕنٍٛٛ، كٛغ أغصهٕح أٔ نى ٕٚنٕح عُخٚش كزٛسس نـ

يههع أٌ حنقخعههدس حنًقههسزس أٌ نكههم ككههى ؼههسعٙ يقفههدحً ‟‟، ٔذنههك „„يزلههغ حٞككههخو‟‟يقخرههم يههخ حنههر٘ أعطههِٕ نههـ

„„.ي فٕـخً، فكخٌ ُٚزذٙ أ٢ طقم عُخٚظٓى رخنًقخـد عٍ عُخٚظٓى رخٞككخو
6
 

 ػى ٚلدد حندعخٔ٘ حنظٙ ٚععٗ انٗ اػزخطٓخ فٙ ْرح حنًقخل، ٔٚلددْخ فٙ يخ ٚهٙ:

 ًقخـد ْٕ عهى حٞخ٣ك ح٠ظ٣يٙ.أ٢ْٔخ، أٌ عهى حن‟‟

 ٔحنؼخَٛش، أٌ عهى حٞخ٣ك ح٠ظ٣يٙ ٚظكٌٕ يٍ َمسٚخص يقفدٚش ػ٣ع يظًخٚصس ٔيظكخيهش فًٛخ رُٛٓخ.

 ٔحنؼخنؼش، أٌ رعك ْرِ حنُمسٚخص حنًقفدٚش ٚلظخؽ انٗ ٔؿِٕ يٍ حنظفلٛق ٔحنظقٕٚى.

حنـخَهذ حنصقٓهٙ، كًهخ طـعهم ؿخَزٓهخ حنصقٓهٙ ٔحنسحرعش، أٌ حٞككهخو حنؽهسعٛش طـعهم ؿخَزٓهخ حٞخ٣قهٙ ٚئظهط 

„„ٕٚؿّ حنـخَذ حٞخ٣قٙ.
7
  

ٔقزم طُخٔل حنًٕلٕع، ٚلسز نّ عزد حنسكًٍ يٕلع حنُصحع رظٕلٛق يٓى، كٛغ ٚزهٍٛ أٌ حنعقهم نهٛط ْهٕ 

فه٣ اَعهخٌ رذٛهس خههق، ٔقهد ٚكهٌٕ حنعقهم ‟‟حنلد حنصخـم رٍٛ حنزًٓٛش ٔح٠َعخٌ، رم حنر٘ ٚلدد ذنك ْٕ قٕس حن هق 

                                                           
5
 41، )و،ض(، ؾ ‘‘م روع تجذَذ عهمٍ نمبحج مقاصذ ان رَعت’’نّ عزد حنسكًٍ،  -

6
 41نّ عزد حنسكًٍ، )و، ض(، ؾ  -

7
 41نّ عزد حنسكًٍ، )و، ض(، ؾ  -



 

  

„„.خهق يعّ، ٢ كعُخ ٢ٔ قزٛلخ، ْٕٔ كخل حنزًٓٛش ٔنٕ قم َفهٛزٓخ يهٍ حنعقهم عهٍ َفهٛذ ح٠َعهخٌ يُهّ ٢ٔ
8
ػهى  

عهى حنًقخـد ُٚمس فٙ يفهخنق ‟‟رعد عسق َقد٘ ظسٚع نظعسٚف حنًقخـد حنؽسعٛش، ٚسٖ أٌ حنًسحد رخنقٕل رؤٌ 

„„صش حنعزٕدٚهش ه، ْٕ أَّ ُٚمس فٙ حنًعخنك حنظٙ رٓهخ ٚفههق ح٠َعهخٌ، طلقٛقهخ نفه„„ح٠َعخٌ
9

عههى ‟‟، نٛعهظُظؾ أٌ 

ٚـٛهذ عههٗ حنعهئحل حنظهخنٙ، ْٔهٕ: ‟‟ْٕ حنظعسٚف حنهر٘ ٚهٕفٙ رلقٛقهش حنًقخـهد حنؽهسعٛش. ٔذنهك َٞهّ „„ حنف٣ف

كٛف ٚكٌٕ ح٠َعخٌ ـخنلخ؟ أٔ كٛف ٚؤطٙ ح٠َعخٌ ع٣ً ـخنلخ؟ ٔيعهٕو أٌ حنف٣ف قًٛش خهقٛش، رهم ْهٕ حنقًٛهش 

ى حن هقٛهش حٞخهسٖ، فٛكهٌٕ ْهٕ عهٍٛ حنًٕلهٕع حنهر٘ حخهظؿ عههى حٞخه٣ك رخنزلهغ حنظٙ طُدزؽ طلظٓخ ؿًٛع حنقٛ

„„.فّٛ...
10
„„.عهى حنًقخـد عهى أخ٣قٙ يٕلٕعّ حنف٣ف ح٠َعخَٙ‟‟ٔيٍ ػى، فبٌ  

11
 

َمسٚهخص  طصفه٣ًٛ قهخل عُهّ اَهّ نهى ٚعهزق انٛهّ، ٔقعهًّ انهٗ ػه٣ع„„ حنًقفهد‟‟أعطٗ نّ عزد حنهسكًٍ نصهع 

 حنًعخَٙ حنظخنٛش:„„ حنًقفد‟‟ُٗ يظكخيهش رُٛٓخ، نٛظ ر يع

، ْٔٙ حنًمخيٍٛ حند٢نٛش حنًسحدس „„يقفٕدحص حنؽسٚعش‟‟ْٕ „„ يقخـد حنؽسٚعش‟‟حنًقفٕد: فٛكٌٕ يعُٗ  -

 نهؽخزع رؤقٕحنّ حنظٙ ٚ خنذ رٓخ حنًكهصٍٛ.

، ٔٚظعههق حٞيههس ُْههخ „„قفههٕد حنؽهخزع ٔقفههٕد حنًكهههف‟‟ْهٕ „„ يقخـههد حنؽههسٚعش‟‟حنقفهد: فٛكههٌٕ يعُهٗ  -

 ًمًٌٕ حنؽعٕز٘.رخن

، َٔظعهق حٞيس ُْهخ رخنًمهًٌٕ حنقًٛهٙ، ْٔهٕ حنًعزهس „„قٛى حنؽسٚعش‟‟ْٕ „„ حنذخٚش: فٛكٌٕ يقفد حنؽسٚعش -

 „„.حنًفهلش‟‟عُّ عُد حٞـٕنٍٛٛ د

ٚقٕو عهٗ زكٍ أظهخض، „„ حنًقفٕد‟‟ٔرًخ أٌ نّ عزد حنسكًٍ ٚزُٙ ْرح حنًؽسٔع عهٗ أظخض أخ٣قٙ، فبٌ 

حنظٙ ط ظؿ رخنزلغ فٙ حنـٕحَذ حٞخ٣قٛش نٟفعخل حنزؽسٚش حنًظؤظعش عههٗ يصٓهٕيٍٛ  ْٕٔ َمسٚش حٞفعخل، ْٔٙ

 „„.حنعًم‟‟ٔ„„ حنقدزس‟‟أظخظٍٛ  ًْخ 

ٚهصو أٌ ٚظؤظط عهٗ زكٍ أظخض ْهٕ َمسٚهش فهٙ حنُٛهخص، طهدٔز عههٗ يصٓهٕيٍٛ أظخظهٍٛ ًْهخ „„ حنقفد‟‟أيخ 

 „„.ح٠خ٣ؾ‟‟ٔ„„ ح٠زحدس‟‟

                                                           
8
 42، )و، ض(، ؾ نّ عزد حنسكًٍ -

-
9

 43نّ عزد حنسكًٍ، )و، ض(، ؾ  
10
 43نّ عزد حنسكًٍ، )و، ض(، ؾ  -

11
 43نّ عزد حنسكًٍ، )و، ض(، ؾ  -



 

  

ؤظط عهٗ زكٍ أظخض ػخنغ، ْٕٔ َمسٚش فهٙ حنقهٛى، ٔطهدٔز عههٗ يصٓهٕيٍٛ نصو أٌ طظ„„ حنذخٚش‟‟فٙ كٍٛ أٌ 

 „„.ح٠ـ٣ف‟‟ٔ„„ حنصطسس‟‟أظخظٍٛ ًْخ 

ٔعهٗ حنـًهش، فهبٌ عههى حنًقخـهد ٚظكهٌٕ يهٍ ػه٣ع َمسٚهخص أخ٣قٛهش طلهدد رُٛهش حنُ هُهق ح٠ظه٣يٙ، ْٔهرِ ‟‟

كٛغ طظكٌٕ رُٛهش حن ههق ح٠ظه٣يٙ يهٍ ، „„َمسٚش حنقٛى‟‟ٔ„„ َمسٚش حنُٛخص‟‟ٔ„„ َمسٚش حٞفعخل‟‟حنُمسٚخص ْٙ:

طدخم فًٛخ رُٛٓخ فٙ ع٣قهخص طظصهسع عههٗ حػُظهٍٛ أـههٛظٍٛ: „„ حنقًٛش‟‟ٔ„„ حنُٛش‟‟ٔ„„ حنصعم‟‟عُخـس ػ٣ػش، ْٙ: 

، فه٣ َٛهش رذٛهس قًٛهش  يًهخ „„ع٣قهش حنُٛهش رخنقًٛهش‟‟، ف٣ فعم رذٛس َٛهش. ٔحنؼخَٛهش، „„ع٣قش حنصعم رخنُٛش‟‟اكدحًْخ: 

طسطٛزههخً نٓههرِ حنعُخـههس حن هقٛههش، رخعظزههخز دزؿظٓههخ يههٍ حنمههسٔزس، فظسؿههع حنسطزههش حٞٔنههٗ نهقًٛههش  ٚعههًق رههؤٌ َمههع

ْههٙ حٞـههم حنههر٘ طُزُههٙ عهٛههّ حنُمسٚظههخٌ „„ َمسٚههش حنقههٛى‟‟ٔحنسطزههش حنؼخَٛههش نهُٛههش ٔحنسطزههش حنؼخنؼههش نهصعههم، فظكههٌٕ 

„„.َمسٚش حٞفعخل‟‟ٔ„„ َمسٚش حنُٛخص‟‟حٞخسٚخٌ: 
12
 

ؼ٣ػههٙ حنههر٘ حعظههخد حٞـههٕنٌٕٛ رُههخ  َمسٚههش حنًقخـههد عهٛههّ، حنقخثههم رخنمههسٔز٘ فههٙ ٔرههرنك، فههبٌ حنظقعههٛى حن

حنًسطزش حنعهٛخ، ػى ٚهّٛ حنلهخؿٙ ػهى حنظلعهُٛٙ فهٙ حنًسطزهش حنهدَٛخ، ْهٕ يلهم حعظهسحق عهخو ٔخهخؾ عُهد نهّ عزهد 

، رهم ٚؽهخزكّ حنسكًٍ. أيخ حنعخو، فخن هم فٛكٌٕ حنقٛى حنظٙ ٚظكٌٕ يُٓهخ حنمهسٔز٘ ٢ ٚعهظقم رٓهخ ْهرح حنقعهى ٔكهدِ

فٛٓخ كم يٍ حنلخؿٙ ٔحنظلعُٛٙ. ًٔٚؼم نرنك رظلسٚى حنصَخ حنر٘ ٚعظزس ككًخً ٚلقق قًٛش لسٔزٚش، ٔطلسٚى حنُمس 

انٗ عٕزس حنًسأس حنر٘ ٚلقق قًٛش طلعُٛٛش، ٔطلسٚى طزسؽ حنًسأس حنر٘ ٚلقق قًٛش طلعُٛٛش  فٓٙ كهٓخ طؽظسي فٙ 

ٍ ُْهخ ا٢ رهبَصحل ْهرِ حنقهٛى حن ًهط زطزهش طعههٕ عههٗ ْهرِ حٞقعهخو كصع حنُعم، ٢ٔ ظزٛم انٗ حظظٛصخ  ؼهسن حنظزهخٚ

طظصسع عهٛٓخ ْرِ حٞقعخو رظ فٛفخص ػ٣ػش ي ظهصش، ٔٚـٕش أٌ طكٌٕ ْرِ حنظ فٛفهخص عزهخزس عهٍ ‟‟حنؼ٣ػش. ٔ

، فٛؽهظًم حنقعهى حنمهسٔز٘ عههٗ „„حنظكهسٚى‟‟ٔ„„ ح٢كظٛهخن‟‟ٔ„„ ح٢عظزخز‟‟يسحطذ ػ٣ع نهلصع، ٔنُـعهٓخ ْٙ: 

عظزس ْرِ حنقٛى حنعهٛهخ، فٛكهٌٕ أعههٗ ْهرِ حٞقعهخو دزؿهش، ٔٚؽهظًم حنقعهى حنلهخؿٙ عههٗ يهخ ٚلظهخن نٓهرِ حنقهٛى، يخ ٚ

„„.فٛكههٌٕ أٔظههطٓخ دزؿههش، ٔٚؽههظًم حنقعههى حنظلعههُٛٙ عهههٗ يههخ ٚكسيٓههخ، فٛكههٌٕ أدَخْههخ دزؿههش
13

ْههرح فًٛههخ ٚ ههؿ 

 ح٢عظسحق حنعخو.

 هٗ حنؽكم حنظخنٙ:أيخ فًٛخ ٚ ؿ ح٢عظسحق حنعخو، فقد قعًٓخ انٗ حعظسحلخص ع

حعظسحلخص خخـش رخنقٛى حنمسٔزٚش: أٔنٓخ اخ٣ل رؽسن طًخو حنلفس، ذنك أٌ حٞنٕحز ح٠َعخَٛش ًٚكٍ أٌ -

كصههع ‟‟ٔ„„ كصههع حنههركس‟‟طصههسش كهٛههخص أخههسٖ، فٛقظههسف رخ٠لههخفش انههٗ حنههدٍٚ ٔحنههُصط ٔحنعقههم ٔحنُعههم ٔحنًههخل، 
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 46نّ عزد حنسكًٍ، )و، ض(، ؾ  -

13
 50نّ عزد حنسكًٍ، )و، ض(، ؾ  -



 

  

‟‟ ل رؽسن حنظزخٍٚ، كٛغ ٢ طزخٍٚ رٍٛ ْرِ حنقٛى، كٛهغ   ػخَٛٓخ اخ٣„„كصع حنظكخفم‟‟ٔ„„ كصع حنلسٚش‟‟ٔ„„ حنعدل

ف٣ كصع نهًخل رذٛس كصع حنعقم، فٛكٌٕ حنعقم ؿص حً يٍ حنًخل، ٢ٔ كصهع نهعقهم رذٛهس كصهع حنُعهم، فٛكهٌٕ حنُعهم 

ؿص حً يٍ حنعقم، ٢ٔ كصع نهُعم رذٛس كصع حنُصط، فظكٌٕ حنهُصط ؿهص ح يهٍ حنُعهم، ٢ٔ كصهع نههُصط رذٛهس كصهع 

„„.ٛكٌٕ حندٍٚ، فٛكٌٕ حندٍٚ ؿص ح يٍ حنُصطحندٍٚ، ف
14
نٛعض كم قًٛش يٍ ‟‟ ػخنؼٓخ اخ٣ل رؽسن حنظ فٛؿ، ف 

حنقٛى أخؿ يٍ حٞـم حنًلفٕز حنر٘ ْٕ حنؽسٚعش  فلصع حنهدٍٚ حنهر٘ حعظزهس قًٛهش يهٍ قهٛى حنؽهسٚعش ْهٕ كهرنك 

فهٙ ْهرح حنظقعهٛى ْهٕ ح٢عظقهخدحص  يعخٔ نهؽسٚعش، فظدخم طلظّ حنقٛى حٞخسٖ  ٢ٔ ُٚصع أٌ ٚقهخل رهؤٌ حنًهسحد رخنهدٍٚ

ٔحنعزخدحص، فٓرح ط فٛؿ رذٛس دنٛم  ٌٞ حٞككخو حنظٙ طسحعٙ كصع حنقٛى حٞخسٖ ْٙ أٚمخ أككخو طسحعٙ كصع 

„„.حندٍٚ
15
 

 حعظسحلخص خخـش رخنقٛى حنظلعُٛٛش: ٔٚظًؼم فٙ أَٓخ ط م رؽسٔن حنظسطٛذ، ٔقد كددْخ فًٛخ ٚهٙ: -

، ٔيهٍ ػهى اَهصحل حٞخه٣ك „„يكهخزو حٞخه٣ك‟‟حنعهًخ  حنقٛى حنظلعُٛٛش عههٗ * طؤخٛس يخ ُٚزذٙ طقدًّٚ: ٚدزؽ 

يٍ حنقٛى فّٛ اٚلخ  رؤَٓخ يـسد ـصخص، حنًس  ي ٛس فهٙ حنظلههٙ رٓهخ، رهم ٔكؤَٓهخ يـهسد  -حنؼخنؼش -انٗ ْرِ حنًسطزش

ق نٛعهض ا٢ ْٔرح فٙ غخٚش حنصعخد، فقهد طقهدو أٌ عههى حنًقخـهد ٚزلهغ فهٙ حنًفهخنق، ٔأٌ حنًفهخن‟‟طسف ظهٕكٙ، 

عهًخً آخس نهقٛى حٞخ٣قٛش  َٞٓخ ْٙ ٔكدْخ حنظٙ ٚفهق رٓهخ كهخل ح٠َعهخٌ  ٔاذح كهخٌ حٞيهس كهرنك، نهصو أٌ طكهٌٕ 

„„حٞخ٣ك أٔنٗ رخنسطزش حٞٔنٗ يٍ غٛسْخ.
16
 

* اًْخل زطهذ حٞككهخو: فهٙ حٞيؼههش حنظهٙ ٚهؤطٙ رٓهخ حٞـهٕنٌٕٛ أػُهخ  حنلهدٚغ عهٍ حنقهٛى حنظلعهُٛٛش، طُهدزؽ 

كٛهغ َـهد يهٍ حنظلعهُٛٙ يهخ ْهٕ ٔحؿهذ كخنطٓهخزس، ٔيُهّ يهخ ْهٕ يلهسو كزٛهع ‟‟ع حٞككهخو حنؽهسعٛش لهًٍ ؿًٛه

حن زخثغ ٔأكهٓخ  ٔاذح كخٌ حٞيس كرنك، رطم يخ ٚدعّٛ حٞـٕنٌٕٛ يٍ أٌ حنقٛى حنظلعُٛٛش ٢ ٚظسطهذ عهٛٓهخ اخه٣ل 

أٌ ٚكٌٕ فٙ طسي يخ فهسق  رُمخو، ٢ٔ كفٕل اعُخص  فٓم ٚعقم أٌ ٚصسق حنؽخزع ؼٛجخً أٔ ًُٚع آخس يٍ غٛس

أٔ فعم يهخ يُهع يمهسس ٢ ٚ ظهم رٓهخ َمهخو حنلٛهخس، فسدٚهش كخَهض أٔ ؿًخعٛهش، ٔا٢ فه٣ أقهم يهٍ أٌ ٚصعهد رٓهخ كهخل 

„„.ح٠َعخٌ، اٌ قه٣ٛ أٔ كؼٛسح!
17
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„„اًَهخ رعؼهض ٞطًهى يكهخزو حٞخه٣ك‟‟*اًْخل حنلفس حنًصٛد نعهٕ حنسطزش: حَط٣قخً يٍ حنلدٚغ حنؽسٚف:  
18

 ،

كًهخ ٚعهظصخد يهٍ ‟‟ٛؼًخ ٔؿد ككى ؿخ ص رّ حنزعؼش حنُزٕٚش، ا٢ ٔطمًٍ خهقخ ـهخنلخً يهٍ حنه٣شو حنظ ههق رهّ، فبَّ ك

ْرِ حٞدحس أٌ ْرِ حنزعؼش ٢ طؤطٙ ا٢ رًؼم ْهرِ حٞككهخو ذحص حٜػهخز حن هقٛهش  ٔحنزعؼهش حنظهٙ طكهٌٕ رٓهرح حنٕـهف ٢ 

„„يسحطذ حنمسٔزس. ًٚكٍ أٌ طُصل حٞخ٣ك حنظٙ طدعٕ انٛٓخ ا٢ أعهٗ حنسطذ يٍ
19
 

 رعد ذنك حَظقم نّ عزد حنسكًٍ انٗ ٔلع طقعٛى ؿدٚد نهقٛى حنؽسعٛش، نٛلدد يعخنًّ عهٗ حنؽكم حنظخنٙ:

* حنقٛى حنلٕٛٚش أٔ قٛى حنُصع ٔحنمسز: رٓرِ حنًعخَٙ حن هقٛش ٚظقٕو يهخ ٚهلهق حنزُهٗ حنلعهٛش ٔحنًخدٚهش ٔحنزدَٛهش، 

قٛش ْٕ حنهرس عُد كفٕل حنُصع ٔحٞنى عُد كفهٕل حنمهسز  ُٔٚهدزؽ ٔٚكٌٕ حنؽعٕز حنًٕحفق نٓرِ حنًعخَٙ حن ه‟‟

„„.فٙ ْرِ حنقٛى عهٗ ظزٛم حنًؼخل، كصع حنُصط ٔكصع حنفلش ٔكصع حنُعم ٔكصع حنًخل
20
  

* حنقهههٛى حنعقهٛهههش أٔ قهههٛى حنلعهههٍ ٔحنقهههزق: ْٔهههٙ يهههخ طظقهههٕو رٓهههخ حنًلخظهههٍ ٔحنًقهههخرق حنظهههٙ طعهههسق نهزُهههٗ 

حنًٕحفههق نٓهههرِ حنًعههخَٙ ْهههٕ حنصههسف عُهههد كفههٕل حن ٛهههس ٔحنؽههس، ٔحنقهههٛى ٔٚكههٌٕ حنؽهههعٕز ‟‟حنُصعههٛش ٔحنعقهٛهههش  

حنظهههٙ طُههههدزؽ طلهههض ْههههرِ حنًعهههخَٙ أكؼههههس يههههٍ أٌ طلفهههٗ  ٔيههههٍ حٞيؼههههش عهٛٓههههخ: حٞيهههٍ ٔحنلسٚههههش ٔحنعًههههم 

„„.ٔحنع٣و ٔحنؼقخفش ٔحنلٕحز
21
 

ههٗ عًهٕو ططهسأ ع‟‟* حنقٛى حنسٔكٛش أٔ قٛى حن ٛهس ٔحنؽهس: ْٔهٙ يهخ طظقهٕو رهّ كهم حن ٛهسحص ٔحنؽهسٔز حنظهٙ 

حنقدزحص حنسٔكٛش ٔحنًعُٕٚش، ٔٚكٌٕ حنؽعٕز حنًٕحفق نٓرِ حنًعهخَٙ ْهٕ حنعهعخدس عُهد كفهٕل حنفه٣ف، ٔحنؽهقخ  

„„.عُد كفٕل حنصعخد، ٔٚدخم فٙ ْرح حنفُف ح٠كعخٌ ٔحنسكًش ٔحنًلزش ٔحنظٕحلع ٔحن ؽٕع
22
 

ٚظعهق ر فخثفّ  فقد ذكس رهؤٌ ْرح فًٛخ ٚ ؿ يعخنى حنظقعٛى حنـدٚد حنر٘ ٚقظسكّ نّ عزد حنسكًٍ. أيخ فًٛخ 

 -حنمسٔزٚخص حنظٙ كخَض طفُف فٙ حنًسطزش حٞٔنٗ حنظسطٛذ حنقدٚى نهقٛى، ظٕف طفزق رًقظمٗ حنظسطٛذ حنـدٚد 

ٚلظم يعمًٓخ حنًسطزش حنؼخنؼش، يؼم كصع حنُصط ٔكصع حنُعهم ٔكصهع حنًهخل. فهٙ حنًقخرهم  -حنر٘ ُٚزُٙ عهٗ يخ ظزق

طُصل فٙ حنًسطزش حنؼخنؼش، فقد أـزلض فهٙ حنًقهخو حٞٔل نهظسطٛهذ حنـدٚهد. ٔٚعههم نرنك، فبٌ حنظلعُٛٛخص حنظٙ كخَض 

ذنك ركٌٕ حنظسطٛذ حنقدٚى ٚقدو حعظزخز حنـخَذ حنًهخد٘ يهٍ حنلٛهخس عههٗ حنـخَهذ حنًعُهٕ٘، ٌٔٞ حنقهٛى حن هقٛهش ْهٙ 

طٓخ عههٗ طلقٛهق ْهرِ حٞظخض فٙ يقخـد حنؽسٚعش ٔرٓخ ٚلقق ح٠َعخٌ اَعهخَٛظّ، فهبٌ زطزهش ْهرِ حنقهٛى طلهددْخ قهدز
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أدل حنقهٛى عههٗ كًهخل ح٠َعهخَٛش ٔطًهخو حنعزٕدٚهش  -أٔ قٛى حن ٛس ٔحنؽس -ٔعهٗ ْرح، طكٌٕ حنقٛى حنسٔكٛش‟‟حنذخٚش... 

ٌٞ دزؿظٓخ يهٍ حنًخدٚهش، عههٗ طٕظهطٓخ، طُهؤٖ رٓهخ عهٍ ْهرح حنكًهخل  -أٔ قٛى حنلعٍ ٔحنقزق -ه، طهٛٓخ حنقٛى حنعقهٛش

ٌٞ طذهذهٓهخ  -أٔ قهٛى حنُصهع ٔحنمهسز-حنؼخَٛش، ػى طهؤطٙ فهٙ حنسطزهش حنؼخنؼهش حنقهٛى حنلٛخطٛهشح٠َعخَٙ، فظكٌٕ نٓخ حنسطزش 

„„.حنزخنغ فٙ حنًخدٚخص ٚقطعٓخ عٍ ْرح حنكًخل ح٠َعخَٙ
23
 

ْرِ ْٙ أْى حن طٕن حنظٙ طُخٔنٓخ نّ عزد حنسكًٍ فٙ ْرح حنًؽسٔع نهظـدٚد نعهى حنًقخـد حنؽسعٛش. ٔؿدٚس 

، 1994حنفهخدز ظهُش „„ طـدٚد حنًهُٓؾ فهٙ طقهٕٚى حنظهسحع‟‟قد ظزق أٌ َؽس فٙ كظخرّ رخنركس أٌ نّ عزد حنسكًٍ 

حنظهدحخم ‟‟، خفهؿ فٛهّ ـهصلخص عدٚهدس طُهخٔل فٛٓهخ 2002يع حنعهى أٌ حنًقخل قٛد حنزلغ قهد طهى َؽهسِ فهٙ ظهُش 

 طهذ.، ًٚكٍ حعظزخزِ رخكٕزس حنزلغ حنر٘ حَطهق يُّ ْرح حنً„„حندحخهٙ فٙ أـٕل حنصقّ: حنؽخنزٙ ًَٕذؿخ

فبَّ  -رخعظزخزِ نى ٚطٕزِ رعد فٙ كظخد أكؼس ٔلٕكخً ٔدقش -ٔاذح ؿخش أٌ ٣ٚكع عهٗ ْرح حنًؽسٔع حنـُُٛٙ 

 ًٚكٍ طعـٛم رعك حن٣ًكمخص حنعسٚعش:

  ٗعُد حنظٕقف عُد قمٛش أظخظخً فٙ حنًقخـد طظعهق رخنًفخنق حنمسٔزٚش، ٚعظسق نّ عزد حنهسكًٍ عهه

ٔحنقخلٙ رلفسْخ فٙ خًط )حندٍٚ ٔحنُصط ٔحنعقم ٔحنُعم ٔحنًخل(، ٔٚسٖ أَّ حنلفس حنر٘ قخو رّ حٞـٕنٌٕٛ 

٢ ًٚكههٍ حنظعهههٛى رخَلفههخز حنمههسٔزٚخص فههٙ خًعههش أؿُههخض، ٌٞ ذنههك ٚ ههم رخنؽههسٔن حنًُطقٛههش ٔحنًُٓـٛههش ‟‟

حنًطهٕرههش فههٙ حنظقعههٛى، فهه٣ ٚعههظٕفٙ ؼههسن طًههخو حنلفههس، اذ ٢ ًُٚههع يههٍ دخههٕل عُخـههس أخههسٖ فٛههّ، فقههد أدخههم 

„„حنعسق ٔحنعدل.رعمٓى 
24
 

ٔٚعظزس ْرح ح٢دعخ  يذخيسس كزٛسس، اذ كخٔل حنعدٚد يٍ حٞـٕنٍٛٛ كعهس كهخؿص حن ًهط، نكهُٓى نهى ٚهؤطٕح رًهخ 

ٚقُع رؤَّ كهٛش ٔعدِ لًٍ حنمسٔزٚخص، ٔذنك نكَّٕ ُٚدزؽ طلض كهٛش ظهزق أٌ كهددْخ حنعهًهخ  ٔلهًٍ حن ًهط 

ل حنصخظٙ أٚمخً، أٔ فهٙ رعهك حٞكٛهخٌ حٞخهسٖ طكهٌٕ حنًعٕٓدس كخنر٘ ؿخ  رّ يلًد حنذصحنٙ ٔحرٍ عخؼٕز ٔع٣

ْرِ ح٠لخفش فمصخلش ٔٔحظعش كًخ ظزق يع حرهٍ طًٛٛهش حٔ رعهك يهخ ؿهخ  رهّ حرهٍ عخؼهٕز ٔعه٣ل حنصخظهٙ...ٔقد 

 ظزق حنلدٚغ عٍ ْرح أػُخ  َقخغ عدد حنكهٛخص فٙ يزلغ ح٢ؿظٓخدحص حنـصثٛش.

خفظٓخ نى طعهى يٍ حنُقد ٔحنًعخزلش فهٙ أكؼهس حنلهخ٢ص، ٔحنلقٛقش أٌ كم ح٠لخفخص حنظٙ حؿظٓد حنعهًخ  فٙ ال

اٌ نى ٚكٍ فٙ ؿهٓخ. فٙ حنٕقض حنر٘ رقٛض حنكهٛخص حنظهٙ ؿهخ  رٓهخ حنعهًهخ  قهدًٚخ حرظهدح  حنـهُٕٚٙ ٔحنذصحنهٙ ٔكهرنك 

                                                           
23
 54-53نّ عزد حنسكًٍ، )و، ض(، ؾ ؾ  -

24
 111، ؾ 1994، 1، حنًسكص حنؼقخفٙ حنعسرٙ، ن:‘‘تجذَذ انمنهج فٍ تقىَم انتراث’’نّ عزد حنسكًٍ،  -



 

   

حنؽخنزٙ ٔيٍ ؿخ  رعدْى ؿًٛعخ، ـخيدس ٔػخرظش أيخو كم حنصٚخدحص، زغى طذٛس حنمسٔف ٔحن٣ًرعخص حنظٙ عسفظٓخ 

 ش. ٔقد ٚكٌٕ ْرح دن٣ًٛ عهٗ قٕطٓخ ٔقٕس حٞدنش حنظٙ طعظُد عهٛٓخ.حٞي

  ،ٚسٖ نّ عزد حنسكًٍ أَهّ ٢ طزهخٍٚ رهٍٛ حنقهٛى حن ًهط، ٔرهرنك فه٣ ٚكهٌٕ كصهع نهًهخل رهدٌٔ كصهع نهعقهم

ٔررنك فخنعقم ؿص  يٍ حنًخل  كى أَّ ٢ كصع نهعقم رذٛس كصع حنُعهم، ٔعهٛهّ فخنُعهم ؿهص  يهٍ حنعقهم  كهى أَهّ ٢ 

نهُعم رذٛس كصع نهُصط، فظكهٌٕ حنهُصط ؿهص حً يهٍ حنُعهم، ٢ٔ كصهع نههُصط رذٛهس كصهع حنهدٍٚ، فٛكهٌٕ حنهدٍٚ كصع 

 ؿص حً يٍ حنُصط.

ٔحنمخْس أَهّ ُْهخ ٢ ٔؿهٕد ن٣عظهسحق، اذ ٚقهسز حنؽهخنزٙ أٌ يفهخنق حنهدحزٍٚ يزُٛهش عههٗ حٞيهٕز حن ًعهش 

فههٕ عهدو حنهدٍٚ عهدو ‟‟رخنُعزش نٟيٕز حٞخسٔٚهش. حنًعسٔفش، كظٗ اذح حَ سيض نى ٚزق نهدَٛخ ٔؿٕد. ٔكرنك حنلخل 

طسطذ حنـصح  حنًسطـٗ. ٔنٕ عدو حنًكهف نعدو يٍ ٚظدٍٚ. ٔنٕ عدو حنعقم نعدو ٢زطصع حنظدٍٚ، ٔنهٕ عهدو حنُعهم نهى 

ٚكٍ فٙ حنعخدس رقخ . ٔنٕ عدو حنًخل نى ٚزق عٛػ...ْٔرح كهّ يعهٕو ٢ ٚسطخد فّٛ يٍ عسف طسطٛهذ أكهٕحل حنهدَٛخ، 

،„„حد نٝخسسٔآَخ ش
25
 فظٕقف كم قًٛش عهٗ أخسٖ يٍ حٞيٕز حنًعهٕيش. 

ْرح حنظ٣شو حنٕؿٕد٘ رٍٛ يفخنق حندَٛخ ٔحٜخسس ٔحنًلخفمش عهٗ حنقٛى حنمهسٔزٚش حن ًهط ٢ ٚعُهٙ ‟‟ػى اٌ 

ْٕ أٌ ْرِ حنقٛى غٛس يظزخُٚش حٞؿُخض فًٛخ رُٛٓخ فٙ ٔحقع حٞيس، ٔا٢ كخَض كهٓخ قًٛش ٔحكد ٔنٛعض قًٛش ٔحكدس، ٔ

يخ ٚ خنف يقسزحص حنؽسٚعش، ُٔٚخقك يُطق حنٕحقع حنًهًٕض. فكًخ ْٕ يعهٕو أٌ حندٍٚ ؼٙ  ٔحنُصط ؼٙ  آخس، 

ٔكرنك رخقٙ حنًقخـد  كم يُٓخ يعظقم ررحطّ يزخٍٚ نذٛسِ. ٔيهخ حخهظ٣ف أككهخو ٔؿهصح حص حنقٛهخو أٔ ح٠خه٣ل رٓهرِ 

زخُٚض أككخيٓخ ٔحخظهصض ؿصح حطٓخ اذح كخَهض غٛهس يظزخُٚهش حنقٛى ا٢ دنٛم عهٗ طزخُٚٓخ ٔطصخلم يسحطزٓخ، ٔا٢ فهًخذح ط

„„.فٙ أؿُخظٓخ حرظدح 
26
 

 :ٗهؿ نّ عزد حنسكًٍ انٗ طلدٚد يعخنى يؽسٔعّ حنـدٚد حنر٘ ٚقعًّ ان ٚ 

 حنقٛى حنلٕٛٚش أٔ قٛى حنُصع ٔحنمسز، كلصع حنُصط ٔكصع حنفلش ٔكصع حنُعم ٔكصع حنًخل. -

 ، كخٞيٍ ٔحنلسٚش ٔحنعًم ٔحنع٣و ٔحنؼقخفش ٔحنلٕحز.حنقٛى حنعقهٛش أٔ قٛى حنلعٍ ٔحنقزق -

 حنقٛى حنسٔكٛش أٔ قٛى حن ٛس ٔحنؽس، كخ٠كعخٌ ٔحنسكًش ٔحنًلزش ٔحنظٕحلع ٔحن ؽٕع. -
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يٍ ؿخَذ آخس، ٔؿهد يهٍ حنص٣ظهصش حنذهسرٍٛٛ حنهرٍٚ نٓهى حْظًهخو كزٛهس رهخٞخ٣ك ٔحنهدٍٚ ٔحنقهٛى، عههٗ زأظهٓى 

(، ٔقد رسش فٙ فهعصش حٞخ٣ك ٔفهعصش حندٍٚ ٔعهى ح٢ؿظًهخع. 1928-1874)„„ ؼٛهس يخكط‟‟حنصٛهعٕف حٞنًخَٙ 

حنُصعش حنفٕزٚش فٙ حٞخ٣ك َٔمسٚش حٞخه٣ك حنًخدٚهش ‟‟ٔقد أـدز ؼٛهس يـًٕعش كظذ فٙ ْرح حنًـخل أًْٓخ: 

َعهخٌ فهٙ يكهخٌ ح٠‟‟ٔ„„ أؼكخل حنًعسفهش ٔحنًـظًهع‟‟ٔ„„ عٍ حن خند فٙ ح٠َعخٌ‟‟ٔ„„ حَق٣د حنقٛى‟‟ٔ„„ فٙ حنقٛى

 „„...حنكٌٕ

 ًٚٛص ؼٛهس فٙ أٔؿّ حنعهٕي حنزؽس٘ رٍٛ:

 حنقفد. -

 حنذخٚخص. -

 حْٞدحف. -

 حنقٛى. -

كم حنقٛى عًدِ طُقعى انٗ قٛى اٚـخرٛش ٔقٛى ظهزٛش، كًخ طؽهكم عخنًهخ يهٍ حنع٣قهخص فًٛهخ رُٛٓهخ. ٔكهرنك ٚفهُف 

 حنقٛى فٙ يـًٕعخص عهٛخ ٔظصهٗ.

 حنؽكم حنظخنٙ:طقعٛى نهقٛى عهٗ  -دحثًخ  -ٔعُدِ 

 قٛى كعٛش: حنًًظع ٔغٛس حنًًظع. -

 قٛى كٕٛٚش: حنُزٛم ٔحنعٕقٙ. -

 قٛى زٔكٛش: حنـًٛم ٔحنقزٛق، حنعدل ٔحنمهى، حنًعسفش حن خـش رخنلقٛقش. -

قًٛظخ حنًقدض ٔحندَٕٛ٘. -
27
 

ٔحندعٕس حنظـدٚدٚش حنظٙ ؿخ  رٓخ نّ عزهد حنهسكًٍ؟ ْهم ًٚكهٍ  ؼٛهس ْم ًٚكٍ حنًقخزَش رٍٛ يخ ؿخ  رّ يخكط

حعظزههخز يههخ ؿههخ  رههّ نههّ عزههد حنههسكًٍ قههسح س اظهه٣يٛش نٓههرِ حنسإٚههش حنًئظعههش عهههٗ حنقههٛى حنظههٙ نٕزْههخ حنصٛهعههٕف 

 حٞنًخَٙ؟
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 أو ْم ًٚكٍ حعظزخز حنطسف حنر٘ ؿخ  رّ نّ عزد حنسكًٍ ـخدف َٔخظذ يخ ؿخ  رّ يخكط ؼٛهس؟؟!!

حخظ٣ف فّٛ عُد حنزخكؼٍٛ ْٕ أَّ ًٚكٍ حعظزخز ْرِ حنسإٚش حنظٙ أٔزدْخ نّ عزهد حنهسكًٍ قهسح س  نكٍ حنر٘ ٢

، يههع ح٢َصظههخف عهههٗ رعهك حنًُههخْؾ ٔحٞدٔحص ٔحٜنٛههخص حنصهعههصٛش ٔحنًقخـهد٘ َقدٚهش نهظههسحع حٞـههٕنٙ ح٠ظهه٣يٙ

رٓهخ يؽهسٔعٙ )طـدٚهد حنًهُٓؾ فهٙ  اٌ أْى ظًش ٚظًٛهص‟‟ حنذسرٛش، اذ ٚعظزس َصعّ يظؽددحً فٙ ْرح حنًـخل، اذ ٚقٕل:

طقٕٚى حنظسحع(... ْهٕ حن هسٔؽ عهٍ حنطسٚهق حنهر٘ حطزعهّ يصكهسٔ حنذهسد ٔحنعهسد عههٗ حنعهٕح  فهٙ طقهٕٚى حنظهسحع 

ح٠ظ٣يٙ حنعسرٙ، ٔحنر٘ ٢ ُٚزُٙ عهٗ حنظٕظم فٙ ْرح حنظقٕٚى رؤدٔحص يُٓـٛهش يعهظًدس يهٍ خهخزؽ ْهرح حنظهسحع، 

„„ٚى ٚعظًد أدٔحطّ يٍ دحخم حنظسحع َصعّ...ٔذنك رؤٌ فظلض نسٚقخ ؿدٚدح فٙ حنظقٕ
28
 

  اٌ يؽههههسٔع نههههّ عزههههد حنههههسكًٍ، زغههههى يههههخ ًٚكههههٍ أٌ ٣ٚكههههع عهٛههههّ يههههٍ َقههههؿ فههههٙ حنظصفههههٛم

فهههٙ اكهههدٖ حنًـههه٣ص، كٛهههغ  -كًهههخ ظهههزق -ٔحنظطهههٕٚس، اذ ْهههٕ فهههٙ حنلقٛقهههش ٢ ٚظـهههخٔش رمهههع ٔزقهههخص َؽهههسص

يعخنًههّ حنلقٛقههش ًٔٚكههٍ حنلكههى عهٛههّ  ُٚظمههس يُههّ أٌ ُٚؽههس أكؼههس طٕلههٛلخً ٔطههدقٛقخً فههٙ كظههخد أٔ أكؼههس، نظظزههٍٛ

ٔحط ههههخذ يٕقههههف عهًههههٙ دقٛههههق، فٓههههٕ يههههع ذنههههك ٚعظؽههههف يُههههّ حنـدٚههههش فههههٙ حنطههههسف ٔحنعًههههق فههههٙ حنظؤـههههٛم، 

فخنًؽهههسٔع ًٚظهههخش رخندقهههش ٔحنُمهههؾ يهههٍ  ، ٔيهههع كهههم ذنهههكٔٚصهههسق حكظهههسحو حنزخكهههغ ٔحنًظهههخرع حنًظ فهههؿ

ٞـههههٕنٙ رؽههههكم عههههخو كٛههههغ حنزُههههخ  حنُمههههس٘ ٔحنظؤظههههٛط نًؽههههسٔع عهًههههٙ فٛههههّ قههههسح س َقدٚههههش نهظههههسحع ح

ٔحنًقخـهههد٘ رؽهههكم خهههخؾ، فٛٓهههخ ؿسعهههخص يًٓهههش يهههٍ حنـهههسأس ٔحنؽهههـخعش حنظهههٙ ًٚظهههخش رٓهههخ رخكهههغ يهههدقق يهههٍ 

نُٛهههش نهههّ عزهههد حنهههسكًٍ. نكهههٍ ْهههرِ حنًٛهههصحص َٔقهههه حنقهههٕس حنظهههٙ فهههٙ حنًؽهههسٔع ُٚصظقهههد أغهزٓهههخ عُهههد طُصٚهههم 

ٔأيؼههههش فًٛهههخ  حنًؽهههسٔع ٔيلخٔنهههش طلقٛهههق ْهههرح حنطهههسف عههههٗ أزق حنٕحقهههع، خفٕـهههخً عُهههد اعطهههخ  ًَهههخذؽ

حٞيهههٍ ٔحنلسٚهههش ٚ هههؿ حنقهههٛى ٔحنًفهههخنق حنظهههٙ يؼهههم رٓهههخ نكهههم قعهههى يهههٍ حٞقعهههخو حنظهههٙ عسلهههٓخ. فخنهههركس ٔ

ٔحنعًههههم ٔحنعهههه٣و ٔحنؼقخفههههش ٔحنلٕحز...ٔغٛسْههههخ يههههٍ حٞيؼهههههش ٚفههههعذ عههههدْخ لههههًٍ حنكهٛههههخص حنظههههٙ طئظههههط 

رعهههدْخ يهههٍ نًؽهههسٔع يقخـهههد٘ كًهههخ ٚهههسٖ نهههّ عزهههد حنهههسكًٍ، ٔاٌ كهههخٌ حنزخكهههغ ٔحنقهههخزة ٚعههههى رههه٣ طهههسدد 

 حنًفخنق حنًًٓش فٙ كٛخس حٞفسحد ٔحنـًخعخص ٔحٞيى..
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قمههخٚخ ‟‟ٚظزُههٗ ْههرح حنًؽههسٔع ٔٚههظلًط نههّ نههّ ؿههخرس حنعهههٕحَٙ، ٔقههد َؽههس يعههخنى ْههرح حنًؽههسٔع فههٙ يـهههش 

„„اظ٣يٛش يعخـسس
29
„„حنؽهسٚعشيقخـهد ‟‟ٔكرنك فٙ كٕحز أؿسحِ يعّ عزد حنـزخز حنسفخعٙ، َٔؽس فٙ كظخد  

30
 

„„يقخـهد حنؽهسٚعش‟‟ػى فٙ كظهخد نهّ يعهظقم رهُصط حنعُهٕحٌ 
31
„„يـههش حنًعههى حنًعخـهس‟‟ٔكهرنك فهٙ يقهخل رهـ 

32
 

„„.حنًُطهق حنـدٚد‟‟ٔأٚمخ رًـهش 
33
 

حنظهٙ ٚعهًٛٓخ  -ٚئظط ْرح حنًؽهسٔع عههٗ يقهديخص ٔأظخظهخص، ٚئكهد يهٍ خ٣نٓهخ عههٗ قطعٛهش ْهرِ حنًقخـهد

حنًفدز حٞٔكهد فهٙ كهٛظهّ ٔان٣قهّ ٔقطعٛظهّ ‟‟حنظٙ ٚلفس يفدزْخ فٙ  -„„حنًقخـد حنؽسعٛش حنعهٛخ حنلخكًش‟‟

ٔكَٕٛظّ ٔاَؽخثّ نٟككخو، أ٢ ْٕٔ حنقسآٌ حنًـٛهد  ٔذنهك رقهسح س ٔفٓهى ٔطهدرس ُٚطههق يهٍ حنـًهع رهٍٛ حنقهسح طٍٛ، 

„„قسح س حنٕكٙ ٔقسح س حنكٌٕ.
34

خً نهقهسآٌ فهٙ ، ٔٚدخم لًٍ ذنك حنعُش ٔحنعٛسس حنُزٕٚش، رخعظزخزًْخ ططزٛقخً عًهٛه

يقخـدِ حنعهٛخ حنلخكًش. ػى اٌ حنًقخـد حنعهٛخ ٢ طعظزس كهٛش ا٢ ٔزدص فٙ زظخ٢ص حَٞزٛخ  ؿًٛعخً، َٞٓخ طدل عههٗ 

ٔكدس كم يٍ حندٍٚ ٔحنعقٛدس ٔحنًقخـد ٔحنذخٚخص. ٔيٍ ػهى فههٛط كهم يهخ ظٓهسص فٛهّ ككًهش أٔ عههش حٔ يُخظهزش أٔ 

يهٍ ‟‟حنعهٛخ حنلخكًش. ٔرعد ذنهك ُٚزهّ نهّ ؿهخرس حنعههٕحَٙ انهٗ أَهّ يفهلش، ْٕ رخنمسٔزس يٍ حنًقخـد حنؽسعٛش 

فٙ ظخثس إَٔحع  -عُد حنلخؿش -ؼؤٌ حنًقخـد حنعهٛخ حنلخكًش أٌ طكٌٕ قخدزس عهٗ لزه حٞككخو حنـصثٛش، ٔطٕنٛدْخ

حنكَٕٛهش ‟‟نٛظلقهق زرهه حنـصثٛهخص رخنكهٛهخص، ٔطٓظهد٘  -حنقهزٙ يُٓخ ٔحنعقهٙ، ٔحنٕؿدحَٙ ٔحنزهدَٙ -حنصعم ح٠َعخَٙ

„„ركهٛظٓخ رٓدحٚش هللا.„„ ح٠َعخَٛش
35
  

ْههرِ حنًقخـههد طههئد٘ َصههط حنههدٔز حنههر٘ طئدٚههّ حنًزههخدة حندظههظٕزٚش يههٍ كٛههغ حنـخَههذ  كًههخ ٚههسٖ حنعهههٕحَٙ

حنظؽسٚعٙ، ٔذنك رقدزطٓخ عهٗ طٕنٛد حنًٕحد حندظظٕزٚش ٔحنقٕحعد حنقخََٕٛش. ٔحنًقخـد حنعهٛخ حنلخكًش ْهٙ أكؼهس يهٍ 

ٔأكؼس يٍ أـم يٍ أـٕل حنصقّ، رم ُٚزذٙ أٌ طكٌٕ حنًُطهق حٞظخض ٠عخدس رُخ  قٕحعد أـٕل دنٛم يٍ حٞدنش، 

، رخ٠لخفش انٗ غسرههش حنظهسحع ح٠ظه٣يٙ حنصقٓهٙ.„„حنصقّ حٞكزس‟‟حنصقّ ٔطـدٚدْخ، ٔكرنك نزُخ  
36
ْٔكهرح فظؽهذٛم  
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غسض قخرهٛش حنظـدد حنرحطٙ فهٙ أـهٕنُخ ٚئد٘ انٗ „„ يُمٕيش حنًقخـد حنعهٛخ حنلخكًش حنقسآَٛش‟‟يخ ٚعًّٛ حنعهٕحَٙ 

ٔفقُٓخ. رخ٠لخفش انهٗ ذنهك، فهبٌ ْهرِ حنًُمٕيهش طئظهط نلخظهش َقدٚهش عُهد أْهم حنظ فهؿ نًعهخٚسس ظهخثس أَهٕحع 

حنًعخزف ح٠ظ٣يٛش ٔح٠َعخَٛش ٔح٢ؿظًخعٛش ٔكظٗ حنعهٕو حنزلظش، فٛلفم طُقٛظٓخ يًهخ ٢ ٚ هدو ْهرِ حنًقخـهد، أٔ 

 ٚظعخزق يعٓخ.

حنصقٓٙ ح٠ظ٣يٙ ٚظعى رخَظؽخز حنلٛم ٔحنً هخزؽ ٔحنظقهٛهد ٔفقهّ ح٠ـهس ٔحٞغه٣ل، فهبٌ طؽهذٛم  ٌٔٞ حنظسحع

حنًُمٕيش ٚعطٙ فخعهٛش كزٛسس ن فخثؿ حنؽسٚعش.
37
 

ْهٙ حنًقٛهخض حنلقٛقهٙ نهصعهم ح٠َعهخَٙ حنهر٘ ٚكهٌٕ طهؤػٛسِ „„ يُمٕيش حنًقخـهد حنقسآَٛهش حنعهٛهخ حنلخكًهش‟‟اٌ 

عـخو يع خطخد هللا طعخنٗ، ٔٚكٌٕ كرنك حنظهؤػٛس ظههزٛخً فهٙ حنكهٌٕ فهٙ كخنهش غٛهخد اٚـخرٛخً فٙ حنكٌٕ فٙ كخنش ح٢َ

فخنظٕكٛهد ٚ هظؿ رهّ هللا طعهخنٗ، ْٔهٕ كقهّ عههٗ عزهخدِ، ‟‟ح٢َعـخو ٔكمٕز حنًذهخٚسس نه طهخد ح٠نٓهٙ، ٔرهرنك 

„„.ٔحنظصكٛش ٚ ظؿ ح٠َعخٌ رٓخ، ٔحنعًسحٌ ْٕ َفٛذ حنكٌٕ فٙ ْرِ حنًُمٕيش
38
 

 يطهقش ٔذنك ٢رظُخثٓخ عهٗ ح٢ظظقسح  حنظخو ٜٚخص حنكظهخد حنًلكًهش، ٔكهرنك عههٗ يهخ„„ ٛخحنًقخـد حنعه‟‟ْرِ 

أٌ „„ حنًقخـهد حنعهٛهخ حنلخكًهش‟‟ـق عٍ حنُزٙ ـهٗ هللا عهّٛ ٔظهى، ٔكرنك نظهقٙ حنعقٕل نٓم رخنقزٕل. ًٔٚكهٍ ل

نعهههٕو ح٢ؿظًخعٛههش أٔ فههٙ حنعهههٕو حنؽههسعٛش كهٓههخ، ٔكههرنك فههٙ ح„„ َمسٚههش يعسفٛههش عخيههش‟‟ططههٕٚس ‟‟طعههخعد عهههٗ 

كًهخ طعهٍٛ عههٗ „„ حنٕـهف ٔحنظٕـهٛف ٔحنظصعهٛس‟‟فزًقهدٔز ْهرِ حنُمسٚهش أٌ طقهٕو رعًهٛهخص „„ عهٕو حنعًهسحٌ‟‟

طلقٛق يٕلٕعٛش أكؼس فٙ ذنك، ٔكرنك طعخعد عهٗ حظظٛعخد حنؼقخفخص حنًلهٛش ٔحنقٕيٛهش ٔططٕزْهخ ٔاٚـهخد َعهق 

طـخٔش حن فٕـٛخص حنؼقخفٛش ٔحنًلهٛش ٔحنقٕيٛش ٔاَؽخ  كمخز٘ يٕكد ٚعًم عهٗ قٛخو يـظًع عخنًٙ قخدز عهٗ 

„„.حنٓدٖ ٔحنلق‟‟يـظًع 
39
 

ٚلدد يزخدة، ٚسٖ أَّ نى ٚعزق انٛٓخ يٍ قزم حنصقٓهخ ، ن٣َطه٣ك يهٍ  -فٙ يكخٌ آخس -نكٍ نّ ؿخرس حنعهٕحَٙ

ش نهـصثٛهخص ٔحنصهسٔع. نزُخ  حنقٛى حنعهٛخ ٔطؤنٛس حنزلغ ؿٓش حنكهٛخص حنُخظً„„ حنصكس حنًقخـد٘ حنكهٙ‟‟أؿم رهٕزس 

ْرِ حنًزخدة عُدِ ْٙ: حنعٓد ٔح٢ظظ ٣ف ٔحٞيخَش ٔح٢رظ٣ ، ػى حنظع ٛس.
40
ٔٚسٖ أٌ غٛخد حنظسكٛهص عههٗ ْهرِ  

حنًزخدة يٍ قزم حنصقٓخ ، رقٙ حنًسكص ْٕ حنلكى حنؽسعٙ. فٙ كٍٛ عُد حنظسكٛص عهٛٓخ ٚفزق حنصعهم ح٠َعهخَٙ ْهٕ 

ْههٕ حنًلكههٕو عهٛههّ، ‟‟عًههم ٔحنظههسحع حنصقٓٛههٍٛ. رههرنك كههخٌ ح٠َعههخٌ حٞظههخض، يًههخ ٚعههٓى فههٙ طذٛٛههس كزٛههس فههٙ حن
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فهخنًسكص٘ ُْههخ ْهٕ )حنلخكًٛهش( حنظهٙ ٚعهظدعٛٓخ حنظقعهٛى فهٕزحً، نظؤخههر  -حنًلكهٕو فٛهّ -ٔطفهسفّ، ْهٕ يلهم حنلكهى

 يٕقعٓخ فٙ حنًسكص، ٔكرنك ظخثس يخ ٚظعهق رٓخ. ٔٚفزق ح٠َعخٌ يظهقٛخ، دٔز فعهّ ٚؽٕرّ حنكؼٛس يهٍ حنمه٣ل حنظهٙ

ٚهقٛٓخ ْرح حنظقعٛى، فٙ كٍٛ أٌ ح٠ؼعخز رًسكصٚش حنصعم ح٠َعخَٙ ٚعظدعٙ فٕزح رٛخٌ يفهخدز حنظقهٕٚى، ٔيعهخٚٛسِ، 

„„ٔكٛصٛش حنلكى عهّٛ، الخفش انٗ رٛخٌ كقٛقش حنصعم ح٠َعخَٙ ٔيخْٛظّ، ٔآػخزِ حنًظُٕعش يٍ ي ظهف حنصٔحٚخ،..
41
 

حنصعم ح٠َعخَٙ ٔؿعهّ عًسحَٛخً، ٔقع حنعٓهد رهٍٛ هللا ٔرخنسؿٕع انٗ ْرِ حنًزخدة، فبَّ رعزذ طفٕٚذ ٔطعدٚد 

اِذْ عص ٔؿم ٔح٠َعخٌ: ﴿ ٙ   ِيٍ َزراكَ  أََخرَ  َٔ ِْىْ  ِيٍ َ حَدوَ  رَُِ َّٚظَُٓىْ  ظُُِٕٓز [، ػى طى حثظًهخٌ ح٠َعهخٌ 172]حٞعسحف: ﴾ ُذزِّ

صِ  َعهَههٗ ٱََٞيخََههشَ  َعَسْلههَُخ اََِّههخعهههٗ أفعخنههّ يههٍ أؿههم طلقٛههق ح٢خظٛههخز ٔح٠زحدس حنلسس:﴿  َٕ  ًَ هه ٱَْٞزقِ  ٱنعَّ زَههخلِ  َٔ ـِ ٱْن َٔ ﴾

صَ  َخهَهقَ  ٱنَّهِر٘[. ٔعهٗ أظخض حنعٓد ٔح٢ثظًهخٌ قهخو يزهدأ حرهظ٣  ح٠َعهخٌ فهٙ أفعخنهّ: ﴿72]حٞكصحد:  ْٕ ه ًَ ٱْنَلَٛهخسَ  ٱْن َٔ 

ُكىْ  َٕ ٍُ  أَٚاُكىْ  نَِْٛزهُ ٣ً  أَْكَع ًَ َٕ  َع ُْه لض حنهدعخثى حنهؼ٣ع ؿهخ ص حنًًٓهش كظهٗ اذح ٔله‟‟[، 2﴾ ]حنًههك: ٱْنَذصُهٕزُ  ٱْنَعِصٚهصُ  َٔ

اِذْ حنكزسٖ يًٓش )ح٢ظظ ٣ف(: ﴿ هَ   َزراكَ  قَخلَ  َٔ ًَ [..ٔ..ٕٚلق حنزخز٘ 2﴾ ]حنزقسس: َخهِٛصَشً  ٱَْٞزقِ  فِٙ َؿخِعم   اَِِّٙ جَِكشِ نِْه

رظهك حنًزخدة حٞظخظٛش...نظصٔل أٚهش أْٔهخو قهد  -طع ٛس حنكٌٕ رًخ فّٛ ن١َعخٌ  -ٔطعخنٗ حزطزخن )حنظع ٛس(  طزخزي

سَ ﴿ٔحنٕؿهٕد..  طسحٔد حنرٍْ ح٠َعخَٙ كٕل حنعزغ ٔحنعدٖ فٙ حنكهٌٕ َظه َّ هخ نَُكهىْ  َٔ صِ  فِهٙ يَّ  َٕ  ًَ ه َيهخ ٱنعَّ  ٱَْٞزقِ  فِهٙ َٔ

ٛعخً  ًِ [...„„13]حنـخػٛش: ﴾ َؿ
42
 

اٌ حنقٛى حنؼ٣ع حنعخرقش حنظٙ ظهزقض ح٠ؼهخزس انٛٓهخ )حنظٕكٛهد ٔحنظصكٛهش ٔحنعًهسحٌ( ْهٙ فهٙ حٞظهخض حنًقخـهد 

حنعهٛخ ٔحنقٛى حٞظخظٛش ٔحنًزخدة حٞـهٛش، ْٔٙ فٙ َصط حنلٍٛ ـخنلش فٙ كم شيخٌ ٔيكهخٌ، كظهٗ طكهٌٕ يقٛخظهخً 

رنك نـًٛع يخ ٚظسطذ عهّٛ يهٍ آػهخز فهٙ حنهدَٛخ ٔحٜخهسسنعخثس إَٔحع حنصعم ح٠َعخَٙ، ٔك
43

حنًقخـهد حنؼ٣ػهش ‟‟... ٔ

يُدزؿههش طلههض يصٓههٕو )حنعزههخدس( رؽههكم طخو...فخنظٕكٛههد نههذ حنعزههخدس ٔأظههٓخ، ٔحنظصكٛههش ْههدفٓخ ٔيقفههدْخ ٔغخٚظٓههخ، 

ٕؿهٕد ٚعهزق ٔحنعًسحٌ يسآس حنظٕكٛد ٔػًسس حنظصكٛش، ْٕٔ حنر٘ ٚـعهم كهم ؼهٙ  يهٍ حنصخعهم ٔحنًُصعهم فهٙ ْهرح حن

„„رلًد زرّ، نٛظكخيم يٕكذ حنظٕكٛد حنؽخيم نه هق ٔحنًعظ هف حنً ٛس )ح٠َعخٌ( ٔحن هق حنًع س)حنطزٛعش(...
44
 

ٔٚعٛههذ حنعهههٕحَٙ عهههٗ حٞـههٕنٍٛٛ ٔحنصقٓههخ  طسكٛههصْى عهههٗ يههخ ـههُصِٕ لههًٍ حنمههسٔزٚخص ٔحنلخؿٛههخص 

يعهظـدحص حنلٛهخس ٔططٕزحطٓهخ حنًظ٣كقهش. ٔحنظلعُٛٛخص حنظٙ حعظزسْٔخ يقخـد حنؽسٚعش، اذ نى طعظطع يٕحكزهش كهم 
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فقد طٕقصض عُد طزٛخٌ ككى حنؽهسٚعش ٔحنظؽهسٚع ٔفٕحثهدْخ حنظهٙ طعهٕد عههٗ حنمهسٔزٚخص ٔحنلخؿٛهخص ٔحنظلعهُٛٛخص 

 رخنلصع ٔحنلًخٚش.

اٌ ـههذ يؽهسٔع نهّ ؿههخرس حنعههٕحَٙ ٚظؤظهط عههٗ حنًقخـههد حنؼ٣ػهش حنعهٛهخ حنظهٙ ْههٙ أٚمهخ حنقهٛى حٞظخظههٛش 

ٔكهرنك ْهٙ حنًزهخدة حٞـهٛهش، ْٔهٙ أٚمهخً ـهخنلش نكهم حٞشيهخٌ ٔحٞيكُهش ػهى ْهٙ أٚمهخ  -نّ  رخنُعزش -حنكزسٖ 

يقخـد نى ط هم يُٓهخ حنسظهخ٢ص حنظهٙ حنعهخرقش حنظهٙ ؿهخ  رٓهخ حنسظهم. ٔقهد كهدد ْهرِ حنًقخـهد حنؼ٣ػهش فهٙ حنظٕكٛهد 

 ٔحنظصكٛش ٔحنعًسحٌ، ٔؿعهٓخ أعهٗ يسطزش ٔفٙ حنًعظٕٖ حٞٔل.

حنعههٕحَٙ يقخـهد ٚعظزسْهخ أقهم يعهظٕٖ طعهظدعٛٓخ حنًقخـهد حنؼ٣ػهش حنعهخرقش، نظكهٌٕ فٙ حنًعهظٕٖ حنؼهخَٙ عهد 

 لسٔزٚش نظلقٛقٓخ. ٔذكس يٍ رُٛٓخ حنعدل ٔحنلسٚش ٔحنًعخٔحس.

أيخ حنًعظٕٖ حنؼخنهغ حٞخٛهس فهٙ َطهس نهّ ؿهخرس حنعههٕحَٙ، فٓهٕ ذنهك حنهر٘ زكهص عهٛهّ حٞـهٕنٌٕٛ ٔحنصقٓهخ  

 نمسٔز٘ ٔحنلخؿٙ ٔحنظلعُٛٙ.ٔحعظزسِٔ يقخـد حنؽسٚعش ٔـُصِٕ انٗ ح

حنًقخـهد حنقسآَٛهش حنعهٛهخ ‟‟ْرِ ْٙ أْى حنًعخنى حنظٙ ذكسْخ نّ ؿهخرس حنعههٕحَٙ فهٙ يؽهسٔعّ حنهر٘ عَُٕهّ د

 ، ٔقد عسلّ فٙ يـ٣ص ٔكظذ عدس كًخ ظزقض ح٠ؼخزس.„„حنلخكًش

 ٔطعسق ي٣كمخص ظـهض عهٗ حنًؽسٔع كًخ ٚهٙ:

 ٔرعهك „„ حنًعهى حنًعخـهس‟‟قٛقش ا٢ فٙ يقخل رًـهش عكط يؽسٔع نّ عزد حنسكًٍ حنر٘ نى ٚعسلّ ك

، كٛغ ُٚظمس رٍٛ حنصُٛش ٔحٞخسٖ ططٕٚس حٞفكهخز ٔحنًقظسكهخص „„طـدٚد حنًُٓؾ فٙ طقٕٚى حنظسحع‟‟ح٠ؼخزحص فٙ 

حنظٙ ؿخ ص فّٛ، فبٌ حنعهٕحَٙ ظُلض نّ حنصسـش نُؽس حنكؼٛس يٍ ـصلخص يؽسٔعّ عههٗ أكؼهس يهٍ ـهعٛد ٔفهٙ 

ح  فٙ يـ٣ص أٔ كظذ ٔفٙ رعك حنًلخلسحص، ٔاٌ كخٌ أغهزٓخ أعخد َؽسِ أكؼهس يهٍ يهسس. أكؼس يٍ ٔحؿٓش، ظٕ

ٔفٙ ْرح اؼخزس انٗ اعخدس حنُمس فهٙ كؼٛهس يهٍ حٞفكهخز ٔطقهٛهذ حنصكهس فهٙ حنًؽهسٔع، يًهخ ٚؽهٛس عههٗ حٌ حنًعهخنى 

قم فٙ حنًسكهش حنسحُْش. حنكزسٖ نهًؽسٔع عُدِ قد حكظًهض أٔ نى ٚعد ندّٚ حٌٜ يخ ٚصٚد فّٛ أٔ فٙ ططٕٚسِ عهٗ حٞ

 ، نٛزد٘ ي٣كمخطّ ٔحَظقخدحطّ...„„حنًظكخيم‟‟ْٔرح ٚؽـع حنزخكغ ٔحنًظخرع ن٣ن٣ع عهٗ حنًؽسٔع 

  ٌاٌ حنًطهع عهٗ يؽسٔع نّ ؿخرس حنعهٕحَٙ، ٣ٚكع أٌ فّٛ طُمٛسحً عخيخً ٔفمصخلخً، عههٗ حنهسغى يهٍ أ

زعهخ نهرنك، فهبٌ ـههذ حنًٕلهٕع حنًظعههق ربعهخدس ـخكزّ كهخٔل أٌ ٚزهدع ٔٚهؤطٙ رخنـدٚهد فهٙ يٛهدحٌ حنًقخـهد. ٔط

حنُمس حنر٘ حْظى رّ نٛهش حنطسف حنر٘ رؽس رّ، نى ٚلظم ا٢ ـصلخص قهٛهش ؿّدحً رخنًقخزَش يع حنًقديخص ٔحنًًٓدحص 

نصقههّ ‟‟طُههخٔل خًعههش ففههٕل، فههٙ حٞٔل طعههسق ل„„ يقخـههد حنؽههسٚعش‟‟حنظههٙ درههؾ رٓههخ حنًٕلههٕع  فصههٙ كظخرههّ 



 

   

، „„فقهّ حٞٔنٕٚهخص: أعههى حٞٔنٕٚهخص أو فقهّ حٞٔنٕٚهخص؟„„، فٙ حنؼخَٙ ل„„  يًخ عهّٛٔحنًٕزٔع رعك يخنّ ٔؼٙ

اغصخل حنًقخـد ٔحٞٔنٕٚهخص ٔأػهسِ حنعههزٙ ‟‟، فٙ حنسحرع „„يدخم انٗ فقّ حٞقهٛخص َمسحص طؤظٛعٛش‟‟ٔفٙ حنؼخنغ 

 „„.  حنًقخـد حنؽسعٛش حنعهٛخ حنلخكًش‟‟ٔفٙ حن خيط „„ عهٗ حنعقم حنًعهى

فبذح كخٌ يٍ حنًًكٍ حنظعهٛى نطّ ؿخرس حنعهٕحَٙ رقسد حنصفٕل حٞزرعش حٞٔنٗ يٍ يقخـد حنؽسٚعش ٔحنظُمٛس 

خ٣ف فّٛ، فبٌ حنصفم حٞخٛس ْهٕ ٔكهدِ رٛهض حنقفهٛد رخنُعهزش نهزخكهغ عهٍ حنـدٚهد فهٙ حنًٛهدحٌ.  نٓخ، فبَّ يًخ ٢

ظهٕف ٚكظًهم ‟‟حنعخو، نٛقٕل فٙ خظهخو حنكظهخد ٔيع ذنك فهى ٚلظم حنلدٚغ عٍ حنًؽسٔع فّٛ ا٢ يٍ كٛغ حنظُمٛس 

ٔظٕف َظُخٔل حنًُمٕيهش „„ َمسٚش حنًقخـد حنؽسعٛش حنعهٛخ حنلخكًش‟‟حنزلغ اٌ ؼخ  هللا طعخنٗ رخنلهقش حنؼخنؼش يٍ 

„„رخنظصفٛم ٔكٛصٛش طؽذٛهٓخ يُٓـٛخ.
45

 

نًزخدة حنظهٙ ُٚزذهٙ أٌ نكٍ حنعهٕحَٙ ظٕف ٚصخؿت حنقخزة ٔحنًظظزع نهًقخـد كٍٛ ٚفديّ رخنك٣و عًخ أظًخِ ح

ُٚطهههق يُٓههخ حنصكههس حنًقخـههد٘ حنكهههٙ نزُههخ  حنقههٛى حنعهٛههخ فٛلههددِ فههٙ: حنعٓههد ٔح٢ظههظ ٣ف ٔحٞيخَههش ٔح٢رههظ٣  ػههى 

حنهر٘ ٚزهدٔ ٔكهؤٌ ُْهخي رظهسح فهٙ حنًٕلهٕع!! ٔذنهك فهٙ „„ حنظًٓٛهد‟‟حنظع ٛس، ٔذنك رعد ػ٣ػش عؽس ـصلش يٍ 

ػى رعهد طصفهٛم ْهرِ حنًزهخدة ٚصهخؿت „„. يقخـد حنؽسٚعش‟‟فٙ كظخد  حنلٕحز حنر٘ أؿسحِ يعّ عزد حنـزخز حنسفخعٙ

 حنقخزة رخنلدٚغ عٍ حنًقخـد حنعهٛخ أٔ حنقٛى حٞظخظٛش حنكزسٖ أٔ حنًزخدة حٞـٛهش: حنظٕكٛد ٔحنظصكٛش ٔحنعًسحٌ.

ًم ٔررنك، فبٌ حنًؽسٔع ٚزدٔ ٔكؤَّ ٚلظخؽ انٗ طعًٛق حنُمس ٔطصفٛم أعًق يٍ قزم نّ ؿخرس حنعهٕحَٙ نٛكظ

ٔطظمق يعخنًّ أكؼس، ٔكظٗ طظزٍٛ حٞرعخد حنلقٛقٛش ٔحنًقخـد حنظٙ ٚسيٙ حنعهٕحَٙ انٛٓخ يٍ خ٣ل حنًؽسٔع حنهر٘ 

 ؿخ  رّ.

  اٌ يؽسٔع نّ ؿخرس حنعهٕحَٙ ٚظؤظط عهٗ ػ٣ػش يقخـد أظخظهٛش ٚعظزسْهخ ْهٙ حنًقخـهد حنؽهسعٛش حنعهٛهخ

حنظٕكٛد ًٚؼم كق هللا عههٗ حنعزهخد، ٔردَٔهّ ‟‟فٛٓخ أٌ حنلخكًش، ٔقد كددْخ فٙ حنظٕكٛد ٔحنظصكٛش ٔحنعًسحٌ. ٔٚسٖ 

 ٢ ًٚكٍ أٌ ٚظلقق ؼٙ  يٍ حنًُمٕيش كهٓخ، كًخ أٌ حنظٕكٛد ْٕ حنقفد حٞعهٗ يٍ زظخ٢ص حَٞزٛخ ..

ٔحنظصكٛش طًؼم أْى يئ٣ْص ح٠َعخٌ حنًعظ هَف حنر٘ ردٌٔ حنظصكٛهش، ٚصقهد أْهٛظهّ نهقٛهخو رهدٔز حن هٛصهش، ٔٚصقهد 

„„ٌ. ٔحنكٌٕ نى ٚ هق عزؼخ، ٔنى ٕٚؿد ظدٖ، رم خهق نٛعًس.يئ٣ْطّ نهعًسح
46

 

 ٔقد خهؿ فٙ َٓخٚش حنًطخف انٗ حنقٕل رًخ ٚهٙ:
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 184، ؾ ‘‘مقاصذ ان رَعت’’نّ ؿخرس حنعهٕحَٙ،  -

46
 64-63، )و،ض(، ؾ ؾ ‘‘ساسُت نبناء انفكر انمقاصذٌمنطهقاث أ’’نّ ؿخرس حنعهٕحَٙ،  -



 

   

حنًزخدة حٜطٛش: حنعٓد ٔح٢ظظ ٣ف ٔحٞيخَهش ٔح٢رهظ٣  ػهى حنظعه ٛس، أظخظهٛش ن٣َطه٣ك يُٓهخ نزههٕزس حنصكهس  -

 حنًقخـد٘ حنكهٙ.

 حنظصكٛش ٔحنعًسحٌ.حنًقخـد حنعهٛخ طظلدد فٙ ػ٣ػش: حنظٕكٛد ٔ -

 طسطٛذ حنًقخـد عُد حنعهٕحَٙ عهٗ حنؽكم حٜطٙ: -

 . حنًعظٕٖ حٞٔل: حنظٕكٛد ٔحنظصكٛش ٔحنعًسحٌ.

 . حنًعظٕٖ حنؼخَٙ: حنعدل ٔحنلسٚش ٔحنًعخٔحس..

 . حنًعظٕٖ حنؼخنغ: حنًقخـد حنًعٕٓدس عُد حٞـٕنٍٛٛ يٍ لسٔزٚخص ٔكخؿٛخص ٔطلعُٛٛخص.

ظظكٌٕ حنًُطهق حٞظخض، ٠عخدس رُخ  قٕحعد أـٕل حنصقّ ٔطـدٚدْخ، ٔطُقٛهش حنصقهّ حنًقخـد حنعهٛخ حنلخكًش  -

 ح٠ظ٣يٙ ٔحنظسحع ح٠ظ٣يٙ.

نكٍ عُد حنٕقٕف يهٛهخ عُهد ْهرِ ح٠لهخفخص حنظهٙ ؿهخ  رٓهخ يؽهسٔع حنًقخـهد حنعهٛهخ نهعههٕحَٙ ًٚكهٍ ي٣كمهش 

لهٛصض يهٍ قزهم حنقهديخ  أٔ حنًعخـهسٍٚ. حنقخظى حنًؽهظسي يهع رهخقٙ حنًؽهخزٚع حنعهخرقش أٔ كظهٗ ح٠لهخفخص حنظهٙ أُ 

ْٔكرح فخنًقخـد حنؼ٣ػش أـ٣ً )حنظٕكٛد ٔحنظصكٛش ٔحنعًسحٌ( ًٚكٍ ازؿخعٓخ انٗ كهٛش ٔحكهدس يهٍ كهٛهخص حنًقخـهد 

ْهرِ حنًقخـهد حنؼ٣ػهش ‟‟حنظٙ ؿخ  رٓخ حٞـٕنٌٕٛ ٔفقٓخ  حنًقخـد، رم اٌ حنعهٕحَٙ ٚفسف رهرنك، كٛهغ ٚئكهد أٌ 

رؽهكم طهخو، طهدل عههٗ ذنهك يجهخص حٜٚهخص رهم آ٢فٓهخ، ٔكهرنك حنعهٍُ ٔحٞكخدٚهغ „„ عزهخدسحن‟‟يُدزؿش طلض يصٓهٕو 

حنًزُٛش نرنك، فخنظٕكٛهد نهذ حنعزهخدس ٔأظهٓخ، ٔحنظصكٛهش ْهدفٓخ ٔيقفهدْخ ٔغخٚظٓهخ، ٔحنعًهسحٌ يهسآس حنظٕكٛهد ٔػًهسس 

ظكخيم يٕكذ حنظٕكٛد حنظصكٛش، ْٕٔ حنر٘ ٚـعم كم ؼٙ  يٍ حنصخعم ٔحنًُصعم فٙ ْرح حنٕؿٕد ٚعزق رلًد زرّ، نٛ

اٌِحنؽههخيم نه هههق حنًعههظ هف حنً ٛههس )ح٠َعههخٌ( ٔحن هههق حنًعهه س)حنطزٛعش( ﴿ ههٍ َٔ ْٙ ٍ  يِّ ههِدِِ  َُٚعههزِّقُ  ا٢َِّ  َؼهه ًْ ﴾ .. رَِل

[.„„44]ح٠ظسح : 
47
 

لًٍ حنعزهخدس، فهبٌ حٞيهس ٢ ٚلظهخؽ انهٗ حؿظٓهخد كزٛهس ٠زؿخعٓهخ „„ يقخـدِ‟‟َصعّ ٚدزؽ  فبذح كخٌ حنعهٕحَٙ

ٔاذح كخٌ حٞيس كرنك، فبٌ ْرح كهّ ٢ ٚعظدعٙ ْرِ حنصٔرعش حنكزٛسس، ٔاٌ حنقمٛش „„. حندٍٚ‟‟انٗ كهٛش أظخظٛش ْٙ 

 طظعهق رخؿظٓخد يٓى فٙ يقخـد حنؽسٚعش ح٢ظ٣يٛش.

                                                           
47
 58، )و،ض(، ؾ ‘‘منطهقاث أساسُت نبناء انفكر انمقاصذٌ’’نّ ؿخرس حنعهٕحَٙ،  -



 

   

أٌ ٚكههٌٕ طصفهه٣ًٛ ظسفٛههخ ٔٔقظٛههخ نهمههسٔزٚخص حنظههٙ ؿههخ  رٓههخ حنعههخرقٌٕ، يًههخ ٢ ٔحنلقٛقههش أٌ حٞيههس ٢ ٚعههدٔ 

ٚظطهههذ كههم ْههرِ حنؼههٕزس عهههٛٓى
48
َٔعههظٓى رخنظقفههٛس أٔ عههدو يٕحكزههش ح٢َصظههخف ٔحنظـدٚههد حنههر٘ ؿههخ ص رههّ حنؽههسٚعش  

 ح٠ظ٣يٛش.

3

ًخل حنهدٍٚ عطٛهش، فهٙ عهدس يُهخرس أًْٓهخ: ًٚكٍ طظزع حن طٕن حنكزسٖ نٓرح حنًؽسٔع حنر٘ رؽس رّ ـخكزّ ؿ

„„طـدٚد حنصكس ح٢ؿظٓخد٘‟‟يقخل 
49

„„يٍ حنمسٔزٚخص حن ًط انٗ حنًـخ٢ص حٞزرع‟‟، ٔكرنك فٙ 
50

، ٔكرنك فٙ 

„„َلٕ طصعٛم يقخـد حنؽسٚعش‟‟
51
„„.َلٕ طصعٛم يقخـد حنؽسٚعش‟‟ػى فٙ  

52
 

َلهٕ طصعٛهم ‟‟ٍ خ٣ل حنعُٕحٌ حنعخرق أ٘ ٔنعم حنًؽسٔع عُدِ قد َمؾ رخنُعزش انّٛ فٙ حنكظخد حنر٘ َؽسِ ي

 „„.يقخـد حنؽسٚعش

ٚسٖ ؿًخل حندٍٚ أٌ ح٢ؿظٓخد فٙ حنلقم حنًعسفٙ ح٠ظ٣يٙ ُٚزذٙ أٌ طظعع دحثسطهّ نٛلقهق حنًقفهٕد  فُؽهخن 

حنصقّٛ فٙ حنمسف حنسحٍْ، ُٚزذٙ أٌ ُٚفذ عهٗ دزحظش حنلهٕل حنُخؿعش نٟٔلهخع حنٕحقعٛهش حنًعخـهسس، نٛظلهٕل 

طس٘ يؼخنٙ ـسف انٗ ٔحقعٙ ٚعٕد رخنف٣ف ٔحنصخثدس عهٗ حنُخض. كًخ أٌ حنًـظٓد نهٛط يهصيهخ انصحيهخ حنعهى يٍ َ

دقٛقخً رخخظٛخز زأ٘ ٔحكد يٍ حٜزح  ح٢ؿظٓخدٚش حنًطسٔكش أيخيهّ ٔحنًُـهصس يهٍ قزهم يهٍ ظهزقِٕ، رهم قهد ٚكهٌٕ نهّ 

ّ أكهد ٔنهى ٚظٕـهم انٛهّ أكهد يهٍ عهٗ حنؽسع، نهى ٚعهزقّ انٛه -نزعخ -يظعع يٍ حنًـخل ٢خظٛخز زأ٘ ؿدٚد يئظط

حنعخنصٍٛ.
53
 

ٔٚسٖ كرنك أٌ آنٛخص عهى أـٕل حنصقهّ، رؽهكهّ حنظقهٛهد٘، نهى طعهد قهخدزس عههٗ يٕحؿٓهش حنظطهٕزحص ٔحنُهٕحشل 

حنًظعخزعش ٔحنً ظهصش كهٛش عهٍ رٛجهش حنًعههًٍٛ حٞٔحثهم، نهرنك ٢ رهد يهٍ خمهٕع ْهرح حنعههى نعًهٛهش طـدٚدٚهش كظهٗ 

ٚلقق حنذسق حنًؤيٕل يُّ.
54
 

                                                           
48
ٔيهخ  129، ؾ ‘‘مقاصذ ان نرَعت اإلسنيمُت’’، ٔكرنك 143-142، ؾ ؾ ‘‘انمقاصذ ان رعُت انعهُا انحاكمت’’حَمس عهٗ ظزٛم حنًؼخل: حنعهٕحَٙ فٙ  -

 ٔيخ رعدْخ... 143خ، ٔكرنك رعدْ
49
 166، يـهش قمخٚخ اظ٣يٛش يعخـسس، )و، ض(، ؾ „„طـدٚد حنصكس ح٢ؿظٓخد٘‟‟ؿًخل حندٍٚ عطٛش،  -

50
 67، يـهش حنًُطهق حنـدٚد، )و، ض(، ؾ „„يٍ حنمسٔزٚخص حن ًط انٗ حنًـخ٢ص حٞزرع زإٚش ؿدٚدس ٞـٕل يقخـد حنؽسٚعش‟‟ؿًخل حندٍٚ عطٛش،  -

51
 103)و،ض(، ؾ حنًعخـس،  ، يـهش حنًعهى„„َلٕ طصعٛم يقخـد حنؽسٚعش ح٠ظ٣يٛش )يدخم طُمٛس٘(‟‟عطٛش،  ؿًخل حندٍٚ -

52
 2001، ظزظًزس 1ديؽق، ن: -حٞزدٌ، دحز حنصكس-، حنًعٓد حنعخنًٙ نهصكس ح٠ظ٣يٙ‘‘نحى تفعُم مقاصذ ان رَعت’’ؿًخل حندٍٚ عطٛش،  -

53
 167، )و، ض(، ؾ ‘‘دٌتجذَذ انفكر االجتها’’ؿًخل حندٍٚ عطٛش،  -

54
 169)و، ض(، ؾ ، ‘‘االجتهادٌ تجذَذ انفكر’’ؿًخل حندٍٚ عطٛش،  -



 

   

ٔر فٕؾ حنزلغ حنًزخؼس فٙ يقخـد حنؽسٚعش ٚدعٕ ؿًخل حندٍٚ عطٛش انٗ طسي حنقٛخض رفٕزطّٛ حنعخدٚهش 

٢ ‟‟ٔحنٕحظعش، ٔحظظ دحو حنُفٕؾ حنعخيش حنظٙ طًُع حنمسز، ٔذكس يٍ رٍٛ ْرِ حنُفٕؾ حنعخيش يؼخ٢ كلدٚغ 

„„لههسز ٢ٔ لههسحز
55

ٍ آنٛههش حنقٛههخض ، كًههخ ٚسكههص عهههٗ لههسٔزس طٕظٛههف آنٛههش حنًفهههلش حنًسظهههش عٕلههخ عهه

ن٣َط٣ك يٍ يقخـد ؼسعٛش عسفض رؤدنش ٢ كفس نٓخ كًقفد طكٍٕٚ حنعقهٛش حنعهًٛش ٔح٢ظهظد٢ل حنعقههٙ ٔنههذ 

حنعهى ٔحنظصكس ٔحنُمس...
56

 

 ٚئظط ؿًخل حندٍٚ عطٛش يؽسٔعّ عهٗ قمخٚخ يلٕزٚش:

يلههم َههصحع ا٢ رقههدز دٔز حنعقههم ٔحنصطههسس ٔحنظـسرههش عُههد غٛههخد حنههُؿ أٔ ح٠ؿًههخع نههى ٚكههٍ عُههد حنعههخرقٍٛ  -

حنٓسٔد يٍ حنعقٕن فًٛخ حعظزسِ يعسكش ًْٔٛش دحزص رٍٛ حنًظكهًٍٛ طظعهق رخنظلعٍٛ ٔحنظقزهٛق حنعقهٛهٍٛ، ٔيهٍ ػهى 

حن ؽٛش يٍ حنٕقٕع فٙ حنقٕل رعدو حنلخؿش انٗ حنؽسٚعش، ٌٞ حنعقهم ٚذُهٙ عُٓهخ. ذنهك أٌ ْهرِ حٜنٛهخص أٔ حٞدٔحص 

س حنًفخنق ٔلهزطٓخ، ٔكهرنك نصٓهى حنهدٍٚ ٔطُصٚههّ رظُخظهق، نٛهئد٘ لسٔزٚش نهظصعٛس حنًفهلٙ نهُفٕؾ ٔطقدٚ

دٔزِ حنصعخل فٙ حنزُخ  ٔح٠عًخز حنلمخز٘ حنًُؽٕد.
57
 

اٌ طسطٛذ حنكهٛخص عُد حنعهًخ  نى ٚكٍ يلم اؿًخع، رم اٌ غخنزٛظٓى نى ٚمعٕح طزسٚسحً ٢خظٛهخزحطٓى فهٙ ْهرح  -

اٌ ‟‟نًٍ ؿخ  رعدِ رخنظعدٚم أٔ ح٢عظسحق. ٔيع ذنك ف حنًـخل. ٔرقٙ حنظسطٛذ حنر٘ ؿخ  رّ حنذصحنٙ ْٕ حٞظخض

ُْخي قدزحً يؽظسكخً أٔ ُٚزذٙ ح٢طصخك عهّٛ، ْٕٔ كخنش ٔؿٕد َؿ ٕٚلق حنلكهى فهٙ كخنهش حنظعهخزق كخنُفهٕؾ 

„„.حن خـههش رخنـٓههخد فههٙ طقههدٚى حنههدٍٚ عهههٗ حنههُصط
58
ٔحزطزخنههخً رههُصط حنًٕلههٕع، فٓههٕ ٚعظقههد أٌ فكههسس حنًُمٕيههش  

ًٚكههٍ أٌ طكههٌٕ رههد٣ٚ يًٓههخ  -حنظههٙ طُطهههق يههٍ أٌ ُْههخي لههسٔزحص يظمههًُش فههٙ لههسٔزحص أخههسٖ  -حندحثسٚههش 

نهسطٛذ حنظقهٛد٘ حنر٘ ظهخز عهٛهّ حٞـهٕنٌٕٛ ٔحنعهًهخ  يهٍ قزهم. ٔعههٗ ح٠ؿًهخل فٓهٕ ٚهسٖ أٌ يسحطهذ حنًفهخنق 

 ُٓخ طلظخؽ انٗ دزحظخص طصفٛهٛش كًخ ٚسٖ حنسٚعَٕٙ.ٔحنمٕحره حنظٙ طصسك رٛ

ٔاًَهخ طؽهًم حنًهسطزظٍٛ حنلهخؿٙ ٔحنظلعهُٛٙ كهرنك فهٙ ٔكهدس ‟‟حنًقخـد غٛهس يقظفهسس عههٗ حنمهسٔز٘،  -

ٔحكدس، ًٚؼم فٛٓخ حنمسٔز٘ حنلد حٞدَٗ نهًقفد حنر٘ ٢ طقف حنؽسٚعش عُد طلقٛقّ، ٔاًَخ طظطههع انهٗ كًخنهّ فهٙ 

„„كههدٔد ح٠يكههخٌ
59

أٌ يسحطههذ حنمههسٔز٘ ٔحنلههخؿٙ ٔحنظلعههُٛٙ ٢ طظعهههق رخنًقفههد رقههدز طعهقٓههخ رخنٕظههخثم ، كًههخ 
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 ، كظخد حٞككخو، رخد يٍ رُٗ فٙ كقّ يخ ٚمس رـخزِ.‘‘انسنن’’ِ(، 273أرٕ عزد هللا يلًد رٍ ٚصٚد رٍ يخؿش حنقصُٔٚٙ ) -

56
 187)و، ض(، ؾ ، ‘‘االجتهادٌ تجذَذ انفكر’’ؿًخل حندٍٚ عطٛش،  -

57
 27-25)و، ض(، ؾ ؾ ، ‘‘ان رَعت نحى تفعُم مقاصذ’’ؿًخل حندٍٚ عطٛش،  -

58
 47-46)و، ض(، ؾ ؾ ، ‘‘ ان رَعت نحى تفعُم مقاصذ’’ؿًخل حندٍٚ عطٛش،  -

59
  51ؿًخل حندٍٚ عطٛش، )و،ٌ(، ؾ  -



 

   

كًهخ ‟‟ حنًئدٚش انٗ طلقٛقّ. ٔحنًسطزش حنًُخظزش يٍ حنمسٔز٘ ٔحنلخؿٙ ٔحنظلعُٛٙ يسطزطش رقد طلقق حنٕظهخثم. ٔ

ض عههٗ أٌ ٔظخثم حنًقخـد يسطزش انٗ لهسٔز٘ ٔكهخؿٙ ٔطلعهُٛٙ، فبَٓهخ دحخهم كهم زطزهش يهٍ ْهرِ حنسطهذ نٛعه

„„ٔشحٌ ٔحكد.
60
 

ٔيسحطذ حنًقخـد عُدِ أكؼس يٍ ػ٣ػش كعخدس حنعهًخ  ظخرقخً  فٕٓ ٚهسٖ أٌ حنًسحطهذ ُْهخ خًهط ٢ ػه٣ع، ذنهك 

حنظههٙ أرههدع حنؽههخنزٙ فههٙ اػزخطٓههخ ٔفههٙ حنظههدنٛم عهههٗ  -أَههّ رخ٠لههخفش انههٗ حنمههسٔزٚخص ٔحنلخؿٛههخص ٔحنظلعههُٛٛخص

مسٔز٘ ٔأخسٖ يخ ٔزح  حنظلعُٛٙ.فبٌ ُْخي يسطزظٍٛ أخسٍٚٛ ٔحكدس دٌٔ حن -قطعٛظٓخ
61
  

غٛهس ػخرهض اذ ٚظذٛهس رظذٛهس حنصيهخٌ  -دخم انخز حنمسٔزٚخص ٔحنلخؿٛهخص ٔحنظلعهُٛٛخص -طعكٍٛ حنكهٛخص  -

ػههى حنًكًههم نًههخ ْههٕ „„. حنُعههزٛش فههٙ حنظطزٛههق‟‟ٔحنًكههخٌ ٔحٞؼهه خؾ ٔحٞكههٕحل، ْٔههٕ يههخ ٚعههًّٛ ؿًههخل حنههدٍٚ د

كًخ أٌ يخ ٚدخم طلهض كهم يهٍ حنًسحطهذ حنهؼ٣ع ٔيك٣ًطٓهخ  لسٔز٘ ٔكخؿٙ ٔطلعُٛٙ نٛط رسطزش حنظٙ طكًهٓخ.

نٛط عهٗ دزؿش ٔحكدس، رم ُْخي طصخٔص.
62
  

اٌ طؤـٛم حنمسٔزٚخص حنًفهلٛش، ٢ ٚعهظُد فٛهّ حنزخكهغ عههٗ يـهسد يقهسزحص حنؽهسع، رهم ٢ رهد نهّ يهٍ ‟‟

 ح٢نظصخص انٗ حنمسٔف حنًظزخُٚش حنظٙ طُصل فٛٓخ طهك حنًقسزحص.

نظعهٛى رظخزٚ ٛش نزٛعش حنلفس نمسٔزٚخص يفخنق حنعزهخد، كًهخ طقهسز عُهد حٞـهٕنٍٛٛ ٚدعٕ ْرح حنصٓى انٗ ح

حنقدحيٗ، فهٙ يـهسد كصهع حنهدٍٚ ٔحنهُصط ٔحنعقهم ٔحنُعهم ٔحنًهخل، رهم ٚؽهًم فمه٣ً عهٍ ذنهك لهسٔزٚخص أـهزق 

„„حنًـظًع ح٠ظ٣يٙ أؼد كخؿش انٛٓخ فٙ حنٕقض حنلخلس
63
خظهٙ، كهخنلق فهٙ كسٚهش حنظعزٛهس ٔكسٚهش ح٢َظًهخ  حنعٛ 

ٔحنلق فٙ حخظٛخز حنلكخو ٔطذٛٛسْى ٔكرنك حنلق فٙ حنًؤكهم ٔحنًههزط ٔحنؽهذم ٔحنًعهكٍ ٔكهرح حنلهق فهٙ حنظعزٛهس 

 ٔحنظطزٛذ ٔغٛسْخ يٍ لسٔزٚخص حنًـظًع ح٠َعخَٙ حنًعخـس. 

ٔنٛظمق حٞيس أكؼس ٚ ظخز رعك حٞيؼهش، فٛقٕل ر فٕؾ حنذرح  حنر٘ ٚعظزهس لهسٔزٚخ نلصهع حنلٛهخس، فٓهٕ 

رٛجش ٞخسٖ، فٕٓ عُد حنزدٔ أقم يًخ ْٕ فٙ حنًدُٚش عُد عخيش حنُخض، فٕٓ أٚمخ غٛسِ عُد طقهدو عههٕو ٚ ظهف يٍ 

 حنظذرٚش ٔحنظًدٌ.
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ٔٚسٖ أٌ ْرح ْٕ يخ ًٚكٍ حعظزخزِ حنمسٔز٘ يٍ حنذرح . ٔكم َقؿ عٍ ْرح حنًقدحز ُٚصل رخنًٕلٕع انٗ  

 يسطزش يخ دٌٔ حنمسٔز٘.

حنطعخو ٔطُمٛى أٔقخطّ ٔاعدحدِ اعهدحدحً ؿٛهدحً. فهٙ حنظلعهُٛٙ فٛظًؼهم فهٙ أيخ حنلخؿٙ، فٛظًؼم فٙ طُٕع أـُخف 

كعٍ طقدًّٚ ٔحخظٛخز حٞدٔحص حنًُخظزش ٞكهّ ٔكرنك آدحد حٞكم حرظدح  يٍ غعم حنٛدٍٚ ٔدعخ  حٞكم ٔكم آدحرهّ. 

نكٍ يخ ٔزح  حنظلعُٛٙ فًُّ حنظسف ٔح٠ظسحف ٔحنظزرٚس.
64
 

 ٔحنًسكذ...ٔقط عهٗ ذنك يخ ٚظعهق رخنًعكٍ 

رظُهخٔل يعهؤنش كفهس حنمهسٔزٚخص فهٙ خًعهش „„ طفٕز ؿدٚد نهًقخـد‟‟ٚزدأ ؿًخل حندٍٚ عطٛش يخ ظًخِ د 

كؼسس حنظقعهًٛخص ٔطصخـهٛم حٞيؼههش ٔح٢ظهظطسحدحص قهد طكهٌٕ ‟‟)أٔ ظظش ربلخفش حنعسق عُد حنزعك(، فٛقسز أٌ 

„„أٔ رخنصٚخدس عهٛٓهخ أٔ حنُقفهخٌ ْٙ حنعزذ فٙ ـعٕرش كفس حنًفخنق حنكهٛش، ظٕح  فٙ حن ًط حنظقهٛدٚش
65
ٔقهد  

ططٕز ْرح حٞيس ٔكخٌ حنظٕظع فٙ حنًقخـد ٔرخن فٕؾ حنمسٔزٚخص حن ًط ٔنٕ فٙ اؼخزحص يُر حنقدٚى خخـش 

يع حنعص رٍ عزد حنع٣و رظقعًٛخطّ، ٔحرٍ طًٛٛش رظقدٚسِ أٌ حنًفهخنق ؿههذ يُهخفع ٔدفهع يمهخز ٔنهٛط دفهع يمهخز 

يفهلش حنـًخعش كٍٛ قعى حنمسٔز٘ انٗ عُٛٙ ٔكصخثٙ، ٔحرٍ عخؼهٕز رظُزٛٓهّ  فقه، ٔحنؽخنزٙ رصظق حنزخد حيخو

انههٗ حنًفهههلش ح٢ؿظًخعٛههش، ٔغٛههسْى يههٍ حنًعخـههسٍٚ. ٔرههرنك فـًههخل حنههدٍٚ يههٍ حَفههخز ْههرح حنظٕظههع ٔيلخزرههش 

حنلفههس حنههر٘ نههخل ْههرِ حنكهٛههخص، ٔنههى ٚكظههف ربلههخفش كهٛههش أٔ كهٛظههٍٛ أٔ كظههٗ ػهه٣ع، رههم ظههٕف ٚمههٛف أزرعههش 

حطصق فٛٓخ يع يٍ ظزقِٕ فٙ حنعدل فٙ يـخل حٞيش ٔح٠َعخَٛش، ٔحنلسٚش ٔنكٍ عهٗ يعظٕٖ حنصسد ٔعهٗ ٔعؽسٍٚ. 

يعظٕٖ حٞيش، ٔحنًعخٔحس، ٔكرنك كقٕك حنُخض.
66
 

ٔنهظصفٛم فٙ يؽسٔعّ، ٚ ظخز ؿًخل حندٍٚ عطٛش ؿًهش يلخٔز، ٚزغ يٍ خ٣نٓخ حٞفكخز حنظٙ ٚسحْهخ ؿهدٚسس 

د حنؽههسٚعش حنعخنٛههش ٔيقخـههد حنؽههسٚعش حنكهٛههش ٔيقخـههد حنؽههسٚعش حن خـههش رههخنطسف، ْٔههٙ يقخـههد حن هههق ٔيقخـهه

 ٔيقخـد حنؽسٚعش حنـصثٛش ٔيقخـد حنًكهصٍٛ. ٔقد قعًٓخ عهٗ حنؽكم حنظخنٙ:

 حنًقخـد طُقعى عُدِ انٗ: يقخـد حن هق ٔيقخـد حنؽسع.

 حنظزعٛش. يقخـد حن هق طُقعى رخنُعزش انّٛ انٗ: حنًقخـد حٞـهٛش ٔيقخـد حنًكهصٍٛ ٔحنًقخـد
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انٗ حنًقخـد حنكهٛهش )حنعخيهش عُهد حٜخهسٍٚ(، ٔحنًقخـهد حن خـهش  -فٓٙ رخنُعزش انّٛ دحثًخ -أيخ يقخـد حنؽسع

 )عهم ٔككى حٞككخو حنصسعٛش(. رؤقعخو حنؽسٚعش ٔرخنعهٕو حنً ظهصش، ٔحنًقخـد حنـصثٛش

ى حنظؤظٛعههٛش ٔيُههّ حنصطههسس يههٍ حنًصهخْٛ -فههٙ حنلقٛقههش-ػهى ُٚزههّ انههٗ لههسٔزس حظهظزعخد يههخ ٚ هههه رخنًقخـههد ْٔهٕ

 ٔحنعًخكش ٔكرنك حن فخثؿ كخنظٛعٛس ٔزفع حنلسؽ...ذنك حٌ يكخَظّ حنطزٛعٛش ْٙ فهعصش حنظؽسٚع.

ٔكرنك ٚسٖ لسٔزس حنظًعك رًعٛهخز حنذصحنهٙ حنقخلهٙ رخنزلهغ عهٍ حنًفهخنق حنًعظزهسس يهٍ نهسف حنؽهخزع 

ٔنٛط فقه كًخ ٚسحْخ ح٠َعخٌ.
67
 

فٙ طلقٛق عزخدس هللا، ٔحن ٣فش عُهّ، ٔعًهخزس حٞزق، يهٍ خه٣ل ح٠ًٚهخٌ  طظًؼم حنًقخـد حنعخنٛش نهؽسٚعش‟‟

رًقظمٛخطّ: يٍ حنعًم حنفخنق حنًلقق نهععخدس فٙ حنهدَٛخ ٔحٜخهسس، ٔحنؽهخيم نهُهٕحكٙ حنًخدٚهش ٔحنسٔكٛهش، ٔحنهر٘ 

حنعخيهش ٕٚحشٌ رٍٛ يفخنق حنصهسد ٔحنًـظًهع، ٔحنهر٘ ٚـًهع رهٍٛ حنًفههلش حنقٕيٛهش حن خـهش ٔحنًفههلش ح٠َعهخَٛش 

ٔرٍٛ يفهلش حنـٛم حنلخلس ٔيفهلش حٞؿٛخل حنًعظقزهٛش، كم ذنك رخنُعزش ن١َعخٌ ٔحٞظهسس ٔحٞيهش ٔح٠َعهخَٛش 

„„.ؿًعخ 
68
 

ٔحنكهٛخص ْٙ حنظٙ ُٚفسف حنرٍْ عُهد ذكهس انٛٓهخ حنًقخـهد، ْٔهٙ أكؼهس لهزطخ ٔحقهم طـسٚهدح يهٍ حنًقخـهد 

دٍٚ ٔحنُصط ٔحنعقم ٔحنًخل، ٔعسفهض فًٛهخ رعهد حؿظٓهخدحص حنعخنٛش، ْٔٙ كرنك حنظٙ كددْخ حنذصحنٙ ٔكؼٛسٌٔ فٙ حن

طظعهق رخنصٚخدس حٔ حنُقفخٌ أٔ حنظقدٚى حٔ حنظؤخٛس...
69
 

حَط٣قخ يٍ ْرِ حنكهٛخص، ٚطسف ؿًخل حندٍٚ طفٕزِ نٟـٕل حنظٙ طدٔز عهٛٓهخ يقخـهد حنؽهسٚعش فًٛهخ ظهًخِ 

عخَٛش.، حنظٙ كددِ فٙ: حنصسد ٔحٞظسس ٔحٞيش ٔح٠َ„„حنًـخ٢ص حٞزرع‟‟
70
 

ٔكصهع حنعهسق -ٔنهٛط حنهدٍٚ-فًقخـد حنؽسٚعش حنظٙ ط ؿ حنصسد ْٙ كصع حنُصط ٔكصع حنعقم ٔكصع حنظهدٍٚ

 ٔكصع حنًخل.

حنًلخفمش عهٗ حنُصط حنظهٙ طقهٕو رٓهخ حٞفعهخل، ػهى ‟‟أ٢ٔ  -دحثًخ فٙ يـخل حنصسد  -ٔٚسٖ أٌ حنظسطٛذ ٚقظمٙ 

„„.عهٗ حنعقم حنر٘ رّ حنظكهٛف، ػى عهٗ حنظدٍٚ...
71
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رًصٕٓو حٔظهع ٢ ٚقظفهس عههٗ حنـخَهذ -عُدِ-ٔكصع حنظدٍٚ عُد حنصسد نٛط ْٕ حندٍٚ فٙ ذحطّ، كى حٌ حنعسق

 حنـُعٙ، فٛؽًم يخ ٚظعهق ركسحيش ح٠َعخٌ ٔظًعظّ ٔكسيش كٛخطّ حن خـش.

أيخ حنًـخل حنؼخَٙ، ٔحنر٘ نسف فّٛ طفٕزِ نًقخـد حنؽسٚعش فًٛخ ٚ ؿ حٞظسس، فقهد حَطههق فٛهّ يهٍ أككهخو 

سس فٙ ظٛخك حعظزخز حٞظسس أكد حنًـخ٢ص حنظٙ ٚزلغ فٛٓخ عٍ يقخـد حنؽسٚعش حنعخيهش، ٢ عههٗ حعظزهخز رقهخ  حٞظ

حنُعم ْٕ حنًقفد حٞـهٙ نهصٔحؽ كًخ ْٕ حنلخل عُد يٍ ٚكظذ فٙ حنًقخـد.
72
 

ِ ٔحنًقفد حٞٔل فٙ ْرح حنًـخل ْٕ طُمٛى حنع٣قش رٍٛ حنـُعٍٛ، خخـش ٔأٌ فهٙ حنؽهسٚعش أككهخو نمهزه ْهر

حنع٣قههش يُٓههخ حنلههك عهههٗ حنههصٔحؽ ٔؿههٕحش حنظعههدد ٔحنطهه٣ك ٔطلههسٚى حنصَههخ ٔحنؽههرٔذ ٔفههسق حنلـههخد ٔطلههسٚى 

حن هٕس...ُْٔههخ حنههصٔحؽ ًٚكههٍ عههدِ يههٍ حنمههسٔزٚخص أيههخ حنظعههدد ٔحنطهه٣ك حنًؽههسٔنٍٛ فًٓههخ يههٍ لههًٍ يسطزههش 

 حنلخؿٛخص...

ٛش ٔرخن فهٕؾ اذح كخَهض ٢ ٔحنًقفد حنؼخَٙ ْهٕ كصهع حنُعهم. ٔقهد كسيهض حنؽهسٚعش كهم ع٣قهش غٛهس ؼهسع

ٔاذح كخٌ ح٠َـهخد يهٍ يسطزهش ‟‟طلقق يقفد كصع حنُعم)ح٠َـخد( يٍ قزٛم حنؽرٔذ ٔحنهٕحن ٔحنٕأد ٔح٠ؿٓخق...

حنمسٔزٚخص عهٗ حنـًهش نلصع حنُعم، فبٌ طلققّ فٙ حنلخ٢ص حنصسدٚهش يهٍ يسطزهش حنلخؿٛهخص، فهزعك حنهصٔحؽ ٢ 

َعمُ ٚؽعس رخنلسؽ يٍ ٔقٕعّ طلض ككى ﴿ ـْ َٚ [ ٔأيخ يٍ ٚؽعس رخنلسؽ فقد فظلض 51﴾ ]حنؽٕزٖ: َعقًِٛخ   ََٚؽآ ُ  َيٍ َٔ

„„حنؽسٚعش أيخيّ رخد حنط٣ك، ٔطعدد حنصٔؿخص نعد ْرِ حنلخؿش.
73
 

قهش ٔكدد حنًقفد حنؼخنغ فٙ طلقٛق حنعكٍ ٔحنًٕدس ٔحنسكًش، ٔذنهك كظهٗ ٢ طزقهٗ حنع٣قهش رهٍٛ حنهصٔؿٍٛ ع٣

حنًظعش حنـعدٚش فقه. ٔنظلقٛق ذنهك ؼهسعض أككهخو عهدس يهٍ يؼهم حنًعخؼهسس رهخنًعسٔف ٔآدحد حنـًخع...ٔكهم يهخ 

ٚؽٛع حندف  ٔحنلُخٌ ٔحنًؽخعس حنسقٛقش عخثهٛش. ٔيًخ ًٚؼهم حنلهد حٞدَهٗ يهٍ حنمهسٔز٘ ُْهخ حنعهكٍ... فهٙ كهٍٛ 

 طلقق حنًٕدس حنلخؿٙ. أيخ حنسكًش، فًٛكٍ حعظزخزْخ يٍ حنكًخنٛخص.

يخ كصع حنُعذ، فقد عدِ حنًقفد حنسحرع لًٍ يـخل حٞظسس. ٔٞؿم طلقٛق ْرح حنًقفهد، فقهد ؼهسع طلهسٚى أ

حنصَخ ٔحنظزُٙ ٔؼسعض أككخو حنعدس ٔكظى يخ فٙ حٞزكخو...ٔعهٗ عكط حرٍ عخؼٕز حنر٘ ٚسٖ أٌ كصع حنُعذ يٍ 

حنلخؿٛخص،
74
ظسس فٙ انخز حنًـهخ٢ص حٞزرهع فبٌ ؿًخل حندٍٚ عطٛش ٚؼزظّ لًٍ حنمسٔزٚخص، اًَخ فٙ يـخل حٞ 

 حنظٙ كددْخ ُْخ.
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كًخ عد كصع حنظدٍٚ فٙ حٞظسس يقفدحً خخيعخ، ذنك أٌ كصع ْرح حنًقفد طلكًّ عدس طؽهسٚعخص يهٍ رُٛٓهخ أٌ 

زد حٞظسس يعئٔل عٍ حخظٛخز ذحص حندٍٚ ردحٚش نظؤظٛط حٞظسس، رخ٠لخفش انٗ يعئٔنٛظّ أٚمخ فٙ حنظكصم رظعهٛى 

ٔنًهخ ٚظسطهذ عههٗ فقهدحٌ حنظهدٍٚ فهٙ حٞظهسس يهٍ فعهخد ٔطصكهك ٔظهٕ  ‟‟ظعهق رخنعقٛهدس ٔحنهدٍٚ. شٔؿّ ٔأ٢ٔدِ يخ ٚ

„„.طسرٛش نٟؿٛخل حنظٙ ظظلًم يعئٔنٛش حنًعظقزم، فُسٖ حعظزخز حنظدٍٚ فٙ حٞظسس يٍ حنمسٔزٚخص
75
 

يئظعهش ٔرخنُعزش نهًقفد حنعخدض، فقد كدد نّ طُمٛى حنـخَذ حنًئظعٙ نٟظسس، كٛغ ٚـهذ حعظزهخز حٞظهسس 

حٞـم فٛٓخ حندًٕٚيش، ف٣رد يٍ طُمٛى حنع٣قخص رٍٛ عُخـسْخ. فٛسأظٓخ زد حٞظهسس حنهر٘ نهّ حنقٕحيهش، َٔمًهض 

حنؽسٚعش َمخو حن ٣ف ٔحنط٣ك...ٔنًخ كخٌ نٟظسس فٙ حنؽسٚعش حيظدحد، نٛؽًم حٜرهخ  ٔحٞقهخزد ٔحٞـهٓخز، فقهد 

ٔأككخو يخ رعد حنط٣ك ٔيخ رعد حنًٕص... َمًض كرنك كقٕك حٜرخ  ٔح٢ٔٞد ٔحٞقخزد ٔـهش حنسكى
76
 

ٔرًخ أٌ نهًخل يكخَش يًٓش فٙ كٛخس حنُخض ٔحٞظسس كرنك، فبٌ طُمهٛى حنـخَهذ حنًهخنٙ نٟظهسس حعظزهسِ يقفهدح 

ظههخرعخً، فخْظًههض حنؽههسٚعش رههخنًٓس ٔحنُصقههخص حنًظعهقههش رههخ٢ٔٞد ٔحنصٔؿههش ٔحنًطهقههش ٔحنلمههخَش ٔحنسلههخع ٔح٠زع 

ٚش عهٗ حنًخل...ٔحنٕـٛش ٔحنٕقف ٔحن٢ٕ
77
 

ٔر فٕؾ حنًـخل حنؼخنغ حنًظعهق، فقد كدد نّ دحثسس حٞيش  فقد َزّ فّٛ انهٗ أٌ حنؽهٛا حرهٍ عخؼهٕز ْهٕ أٔل 

يههٍ أؼههخز انههٗ حنكهٛههخص حن ًههط فههٙ أرعخدْههخ حنًظعهقههش رًفهههلش حٞيههش، عهههٗ حنًعههظٕٚخص حنههؼ٣ع: حنمههسٔزٚخص 

 ٔحنلخؿٛخص ٔحنظلعُٛٛخص، فقد كدد نّ ظزعش يقخـد.

فخنًقفد حٞٔل ْٕ حنظُمٛى حنًئظعٙ نٟيش، ذنك أٌ حنؽهسٚعش حْظًهض رظهدعٛى ٔكهدس حٞيهش يهٍ كٛهغ حنعقٛهدس 

ٔحنؽسٚعش ٔحنهذش، كًخ طهدعى حن ٣فهش حن خـهش رخٞيهش ح٠ظه٣يٛش...ٔنظلقٛق ذنهك، ظهعٗ ح٠ظه٣و انهٗ طلقٛهق يزهدا 

انهٗ طلقٛهق حنظُمهٛى حنـًهخعٙ حَط٣قهخً يهٍ  حنعٛخدس نهؽسٚعش دٌٔ غٛسْخ يٍ حنُمى ٔحنؽسحثع ٔحنقٕحٍَٛ، كًخ ظعٗ

ٔؿعم ػٕحرٓخ رمهعخ ٔعؽهسٍٚ ‟‟، انٗ ح٠يخيش فٙ ـ٣س حنـًخعش: „„اذح كُظى ػ٣ػش فؤيسٔح أكدكى‟‟أدَٗ ـٕزِ: 

„„، انٗ ح٠يخيش حنعمًٗ حنظٙ حعظزسص يهٍ فهسٔق حنكصخٚهش حنظهٙ طهؤػى حٞيهش اذح نهى طقًٓهخ.„„لعصخ
78
ٔكهرنك ؿعهم  

 [،38]حنؽٕزٖ: رُٛٓى﴾  ؿ حٞيش ٔأظهٕد يٓى يٍ أظخنٛذ طعٛسْخ ﴿ٔأيسْى ؼٕزٖحنؽٕزٖ خخـٛش يٍ خفخث

 ٔؿعم يٍ حٞيس رخنًعسٔف ٔحنُٓٙ عٍ حنًُكس فسلخً يٍ فسٔق حنكصخٚش ٚلسض قٛى ٔيزخدة حٞيش.

                                                           
75
 153ؿًخل حندٍٚ عطٛش، )و، ٌ(، ؾ  -

76
 154دٍٚ عطٛش، )و، ٌ(، ؾ ؿًخل حن -

77
 154ؿًخل حندٍٚ عطٛش، )و، ٌ(، ؾ  -

78
 156ؿًخل حندٍٚ عطٛش، )و، ٌ(، ؾ  -



 

   

أككخيهخ طظعههق رلًخٚهش  -فًٛهخ ٚظعههق رهخٞيٍ حنهدحخهٙ  -حنؼخَٙ ْٕ كصع حٞيٍ، فقد ؼسعض حنؽسٚعش  ٔحنًقفد

حنُصط ٔحنًخل ٔحنعسق... ٔخفض حنًعظد٘ عهٗ ْرِ حنلسيخص رعقٕرخص نسدعّ ٔزدِ. أيخ يهخ ٚظعههق رهؤيٍ حٞيهش 

حنظصكٛس فٙ ح٢عظدح ، ٔكرنك ؼسع حن خزؿٙ، فقد ؼسع حنـٓخد نسد حنعدٔحٌ، ٔقزهّ اعدحد حنقٕس نصؿس حٞعدح  عٍ 

ح٢كظصخ  حنرحطٙ عهٗ كم حٞـعدس رًخ فٛٓخ حنذرح  ٔحنفُخعش حنلسرٛش...
79
 

ٔيٍ حنًقفد حنؼخنغ حنهر٘ حخظهخزِ ؿًهخل حنهدٍٚ ُْهخ يقفهد اقخيهش حنعهدل  فهخنقسآٌ ُٚمهس انهٗ حنعهدل عههٗ أَهّ 

رخنقعهه﴾  عٓى حنكظخد ٔحنًٛصحٌ نٛقٕو حنُخضيقفد أظخض يٍ يقخـد حنؽسٚعش ﴿نقد أزظهُخ زظهُخ رخنزُٛخص ٔأَصنُخ ي

[. ٔحنعدل يٛخدُّٚ يظعددس يُٓخ عدل ح٠َعخٌ يع َصعهّ ٔيهع زرهّ ٔيهع أظهسطّ، ٔكهرنك يهع حٜخهسٍٚ، 25]حنلدٚد: 

رخ٠لخفش انٗ حنعدل حنر٘ ٚظعهق رًـخل حٞيش كخنعدل فٙ حنقمخ  ٔفٙ َمخو حنلكى.
80
 

ٛغ حٌ حنؽسٚعش طسٖ دفع كم يخ يٍ ؼؤَّ حٌ ُٚقؿ أـٕل ٔؿعم يٍ كصع حندٍٚ ٔحٞخ٣ك يقفدحً زحرعخ، ك

حندٍٚ حنقطعٛش يٍ أْى يقخـدْخ. نرنك ؼهسعض حنعدٚهد يهٍ حنؽهعخثس ٔحنؽهسحثع حنظهٙ طلقهق ْهرح حنًقفهد حنـًهخعٙ 

كف٣س حنـًخعش ٔحنعٛدٍٚ ٔحنلؾ ٔحٞيهس رهخنًعسٔف ٔحنُٓهٙ عهٍ حنًُكهس ٔنههذ حنعههى ٔخفٕـهخ عههى حنعقٛهدس، 

فٛكصٙ نزٛخٌ أًْٛظٓخ حنًلٕزٚش فهٙ حنؽهسٚعش قهٕل ‟‟كعٍ أدح  حنؽعخثس. ٔفًٛخ ٚ ؿ حٞخ٣ك رخعظزخزِ ٚئد٘ انٗ 

 „„اًَخ رعؼض ٞطًى يكخزو حٞخ٣ك‟‟حنسظٕل حنكسٚى: 

ٔقد ؿسص كظخرخص عهًخ  حنًقخـد عهٗ حعظزهخز يلخظهٍ حن ه٣ك يهٍ حنًقخـهد حنظلعهُٛٛش، ٢ٔ َعهظطٛع قزهٕل 

رًُصنش حنمسٔزس نزقخ  حٞيهش كخنفهدك ٔحٞيخَهش، ٔيُٓهخ يهخ ْهٕ دٌٔ ذنهك ذنك عهٗ ان٣قّ، فًٍ حٞخ٣ك يخ ْٕ 

„„كخٜدحد حنعهًٛش حنظٙ ًٚكٍ حعظزخزْخ يٍ حنظلعُٛٛخص.
81
 

ٔحنًقفهد حن ههخيط ُْههخ عُهد ؿًههخل حنههدٍٚ عطٛهش كههددِ فههٙ حنظعهخٌٔ ٔحنظمههخيٍ ٔحنظكخفههم، فٓهٕ ٚههسٖ أٌ ْههرِ 

، ظههههٕح  فههههٙ حنؼقخفههههش أٔ فههههٙ ح٢ؿظًههههخع أٔ فههههٙ حنًعههههخَٙ يظدحخهههههش ٔؼههههخيهش نهًـههههخ٢ص حنًظعههههددس ٔحنًظُٕعههههش

ح٢قظفخد...ٔحنُفٕؾ ٔحنلكخو فٙ حنؽسٚعش عدٚدس حنظٙ طعخنؾ ْرح حنًقفد، كٛغ فٛٓخ حٞيهس رخنظعهخٌٔ عههٗ حنزهس 

ٔحنظقٕٖ ٔحؿظُخد حنظعخٌٔ عهٗ ح٠ػى ٔحنعدٔحٌ، ٔفٛٓخ حٞيس رخ٠َصهخك ٔحنصكهخس ٔحٞٔقهخف عههٗ حن ٛهس ٔحنفه٣ف، 

خيش َٔمخو حندٚخص حنعخقهش.ٔفٛٓخ حككخو حنقع
82
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أيخ حنًقفد حنعخدض فٙ يـخل حٞيش، فٕٓ َؽس حنعهى ٔكصع عقم حٞيش. ٢ٔ ٚلفس كصع عقم حٞيهش فهٙ يُهع 

حنًصعدحص كخنعهكس ٔحنً هدزحص... رهم ٚمهٛف نهّ أٚمهخ كصمهّ يهٍ طهؤػٛس ٔظهخثم ح٠عه٣و يهٍ كهم حٜػهخز حنعههزٛش 

، رم ٚطًق انٗ طًُٛظٓخ ٔطسرٛظٓخ عهٗ يُخْؾ حنظصكٛس حنعهًٛش رقفهد حن طٛسس. ٔح٠ظ٣و ٢ ٚكظصٙ رلصع حنعقٕل فقه

كفٕل حٞيش عهٗ حكظصخثٓخ حنرحطٙ فٙ كٛخطٓخ حنمسٔزٚش ٔحنلخؿٛش ٔحنظلعُٛٛش.
83
 

ٔؿعههم يههٍ عًههخزس حٞزق ٔكصههع ػههسٔس حٞيههش يقفههدحً ظههخرعخ. فٛههسٖ أٌ ْههرٍٚ حنصههسعٍٛ حنًظمههًٍُٛ نٓههرح 

فًٛخ ٚفطهق عهّٛ كخنٛخ رخنظًُٛش. ٔنظلقٛق ذنك، فقد ؼسعض أككهخو عدٚهدس ٚهظقٛخٌ  -حنعًخزس ٔكصع حنؼسٔس-حنًقفد

يُٓخ: حنلقٕك حنظٙ فٙ حنًخل يٍ شكخس ٔاَصخك ططٕعٙ ٔيخ ظهٕٖ حنصكهخس ٔحنفهدقخص ٔحنٕـهخٚخ ٔحٞٔقهخف... ٔيهخ 

هض ٚظسطذ عهٛٓخ يٍ خديخص ٚئدٚٓخ حنًـظًع حنًدَٙ. ْٔرِ حن ديخص نى طسحع ح٠َعخٌ فقهه، رهم حيظهدص كظهٗ ٔـه

كٛخس حنلٕٛحٌ ٔكقٕقّ ٔحنُزخص ٔحنـًخد... كًخ طظمًٍ كط ح٢ظظدحيش كًخ ؿخ  فٙ كدٚغ حنصعٛهش.
84
 

 أيخ يقخـد حنؽسٚعش فًٛخ ٚ ؿ يـخل ح٠َعخَٛش، فقد ففهّ فٙ خًعش يقخـد.

أٔنٓههخ حنظعههخزف ٔحنظعههخٌٔ ٔحنظكخيههم، كٛههغ اٌ حنقههسآٌ ٚئكههد عهههٗ أـههم حنُههخض حنٕحكههد، زغههى طعههدد ؼههعٕرٓى 

رم يقفد ْرح حنظُٕع ْٕ حنظعخزف. ْرح رخ٠لخفش انٗ يلخزرظّ نكهم دعهٕس انهٗ حنظًٛٛهص عههٗ أ٘ أظهخض  ٔطُٕعٓخ،

 يقفد حنظعخٌٔ َظٛـش يكًهش نًقفد حنظعخزف.‟‟ كخَض ا٢ أٌ طكٌٕ عهٗ أظخض حنظقٕٖ. ٔ

، ٔاًَهخ كًخ ٚسفد يقفد حنظكخيم ْرٍٚ حنًقفدٍٚ، ٌٞ ظُش هللا فٙ خهقّ ٔكَّٕ، ٢ طقظفس عههٗ طُهٕع حنُهخض

„„طؽًم كرنك طُٕع حنًفخدز ٔحنؼسٔحص حنطزٛعٛش، رًخ ٚـعم كم ؼعذ يلظخؿخً انٗ يخ ندٖ حنؽعٕد حٞخسٖ...
85
 

أيخ طلقٛق حن ٣فش حنعخيش ن١َعخٌ فٙ حٞزق، فقد ؿعم يُهّ يقفهًدح ػخَٛهخً، ذنهك أٌ ن١َعهخٌ ٔلهع ي ظههف 

ٔٚزقٗ يصٕٓو حن ٣فش حنعخيهش ن١َعهخٌ ‟‟حٞيخَش. طًخيخ عٍ رخقٙ حنً هٕقخص ٔذنك رصمم يًٓش حن ٣فش ٔيعئٔنٛش 

يطسٔكخ يٍ قزم ح٠ظ٣و عهٗ ح٠َعخَٛش قخنزش أزلٛش يؽظسكش ـخنلش نهظعخٌٔ عهٗ أظخظٓخ، رسغى طزخٍٚ حنعقخثد 

„„.ٔحٞؿُخض ٔحنهذخص، ٔرد٣ٚ ٔطفلٛلخ نصكسس ؼعذ هللا حنً ظخز
86
  

حنعدل  فخٞـم فٙ حنع٣قخص حندٔنٛش نهدٔنهش ح٠ظه٣يٛش  ٔحنًقفد حنؼخنغ ْٕ طلقٛق حنع٣و حنعخنًٙ حنقخثى عهٗ

ٔحنعه٣و ‟‟[، ٔنهٛط حنلهسد كًهخ ٚلهذ حنكؼٛهسٌٔ اؼهخعظّ. 61]حَٞصهخل:﴾ ْٕ حنعهى ﴿ٔاٌ ؿُلٕح نهعههى فهخؿُق نٓهخ
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حنًطهٕد ْٕ حنًزُٙ عهٗ حنعدل، فخنع٣و ٔحنعدل ٢ ٚصظسقخٌ، ٔحنعهدل نهٛط قخـهسح عههٗ حنًـظًهع ح٠ظه٣يٙ، رهم 

ظخظههٙ فههٙ حنع٣قههخص ح٠َعههخَٛش عهههٗ يههس حنظههخزٚا ﴿نقههد أزظهههُخ زظهههُخ رخنزُٛههخص ٔأَصنُههخ يعٓههى حنكظههخد ْههٕ يقفههد أ

[.„„25]حنلدٚد: رخنقعه﴾  ٔحنًٛصحٌ نٛقٕو حنُخض
87
  

ٔحخظهخز حنلًخٚهش حندٔنٛهش نلقهٕك ح٠َعهخٌ يقفهدحً زحرعهخً. فخنظٕكٛهد حنهر٘ ٚعظزهس أظهخض حنهدٍٚ يهٍ أْهى َظخثـهّ 

ح٠ظ٣و رؽكم كزٛس رُفسس حنًعظمعصٍٛ فٙ كم حنزقخع ٔكًخٚش حنلسٚخص ٔحنلقٕك ركم  طلسٚس ح٠َعخٌ. كًخ حْظى

حَٕحعٓخ فٙ نهٛعظٓخ كسٚش حنصكس ٔحنعقٛدس...
88
 

ٔآخس يقفد عُدِ فٙ يـخل ح٠َعخَٛش ْٕ َؽس دعٕس ح٠ظ٣و، ذنك أٌ زظخنش ح٠ظ٣و زظخنش اَعخَٛش عخنًٛهش. 

حنًعهههًٍٛ. ٔحنًطهههٕد طزهٛذههّ أـهه٣ ْههٕ حنظُزٛههّ انههٗ ٔؿههٕد هللا  ٔعههذ  طزهٛههغ حنههدعٕس ح٠ظهه٣يٛش ٚقههع أظههخض عهههٗ

ٔٔكدحَٛظّ ٔٔؿٕد عزخدطّ حنًظًؼهش فٙ انخعش أٔحيسِ ٔح٢َظٓخ  عًخ َٓٗ عُّ.
89
 

ْرِ اؼخزس انٗ أْى يخ ؿخ  فٙ يؽسٔع ؿًخل حندٍٚ عطٛش، ٔرخن فهٕؾ حنقمهخٚخ حنظهٙ نٓهخ ـههش رًٕلهٕع 

 حنزلغ، ُْٔخ رعك حن٣ًكمخص حنعخيش:

 ظخرع يؽسٔع ؿًهخل حنهدٍٚ عطٛهش َصعهّ يهصيهخً رهخ٢عظسحف نهّ رخنـٓهد حنهر٘ ررنهّ يهٍ كٛهغ حنظصحيهّ ٚـد ي

حندقٛق رخنًُٓؾ ٔحن ه حنر٘ زظًّ نُصعّ. ٔقد أعطٗ نهزلغ ٔقظّ حنكخيم ٔيعخكش يعسفٛش عهًٛش يًٓش ؿعهض يُّ 

-قزٕل أٔ حنسفك، فٙ حَظمهخزيؽسٔع يظكخي٣ً ٔحللخ، ًٚكٍ حنزخكغ يٍ طعـٛم حن٣ًكمخص حنُقدٚش عهّٛ ايخ رخن

 الخفخص حٔ طفلٛلخص اذح ٢كض نّ فٙ يقز٣ص حٞٚخو. -نزعخ

  رعك حن٣ًكمخص حنظٙ نٕكمض عهٗ حنًؽخزٚع حنعخرقش، ْٙ أٚمخ ـلٛلش عهٗ ْرح حنًؽسٔع. ٔٚظعههق

 َؤخهر رعهدو حَلفهخز حنكهٛهخص يهٍ كٛهغ حنًزهدأ ٔيهٍ‟‟حٞيس رزعك ح٠لخفخص حنظٙ ط ؿ حنكهٛخص، كٛغ ٚقهسز: 

„„كٛغ حنظطزٛق...كٛغ ألصُخ حنعدٚد يٍ حنًقخـد، فزهذض أزرعش ٔعؽسٍٚ رد٢ يٍ خًعش
90

، ْٔٙ حنصٚخدحص حنظٙ 

 ظزق عسلٓخ فًٛخ ظزق...

فخنعدٚد يٍ ْرِ حنًقخـد ًٚكهٍ ازؿخعٓهخ حيهخو كهٛهخص ظهزق طلدٚهدْخ يهٍ قزهم حٞـهٕنٍٛٛ فًٛهخ ظهزق. فخنعهدل 

ٔحنلسٚش ٔغٛسْخ يٍ حنًقخـد حنؽزٛٓش رٓخ ٔحنقسٚزش يُٓخ ْٙ فٙ حٞـم طظلقق رظلقٛق حندٍٚ، خفٕـخ كٍٛ ٚقع 
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٠َعهخٌ ٔحنكهٌٕ ٔحنلٛهخس ٔرظفهٕز ٔزإٚهش ح٢خظٛخز عهٗ حندٍٚ رًصٕٓيّ حنٕحظع حنر٘ ٚؤخر رعٍٛ ح٢عظزخز قمهخٚخ ح

ؼخظعش ٔحظعش، عكط يخ ٚسٚد أٌ ٚئظط نّ حنزعك، ايخ عهٍ ؿٓهم أٔ عهٍ َٛهش يزٛظهش كهٍٛ ٚلفهسٌٔ حنهدٍٚ فهٙ 

 ؿخَذ لٛق فٙ كٛخس حنصسد حنًعهى فقه.

 ٍحنًؽهسٔعٍٛ حنعهخرقٍٛ. فهبذح كهخٌ يؽهسٔع نهّ عزهد  اٌ يؽسٔع ؿًخل حندٍٚ عطٛهش ٚ ظههف َٕعهخً يهخ عه

نههزعك  -َٕعههخ يههخ -حنههسكًٍ ًٚظههخش رخندقههش ٔح٠ككههخو يههٍ كٛههغ حنظُمٛههس ٔحنظؤظههٛط نًؽههسٔع فههٙ حنًقخـههد ٚلظههخؽ

حنظصفههٛم ٔحنظُقههٛق نظظمههق يعخنًههّ حنلقٛقٛههش رخيظٛههخش، فههبٌ يؽههسٔع ؿًههخل حنههدٍٚ طلقههق فٛههّ حنظصفههٛم ٔحنظههدقٛق 

حنقعًخص ٔحنعًخص. كًخ أَّ اذح كخٌ يؽسٔع ؿهخرس حنعههٕحَٙ ٚظعهى رهخنذًٕق فهٙ  حن٣شيٍٛ، نٛفزق يؽسٔعخ رٍٛ

رعك يزخكؼّ ٔقهش حنًخدس حنًقخـدٚش حنًزخؼسس، كٛغ ًٚكٍ ادزحؿّ لهًٍ يؽهسٔع فكهس٘ عهخو ُٚقفهّ كؼٛهس يهٍ 

حنعُخٚههش ٔح٢ْظًههخو يههٍ قزههم ـههخكزّ، فههبٌ يؽههسٔع طصعٛههم حنًقخـههد نعطٛههش ًٚظههخش عكههط ذنههك رخنزعههه ٔحنظصفههٛم 

 نظقعٛى حنًُٓـٙ حنر٘ ٚٛعس فٓى حنًؽسٔع.ٔح

  كًخ أَّ ًٚكٍ حنُمس انٗ يؽسٔع طصعٛم حنًقخـد يٍ شحٔٚش أخهسٖ، كٛهغ ٚظًٛهص حنًؽهسٔع رظُصٚهم دقٛهق

نًقخـد حنؽسٚعش ح٠ظ٣يٛش عهٗ حنٕحقع حنًعخـس. يٍ ْرِ حنصحٔٚش ًٚكهٍ حعظزهخزِ يؽهسٔعخً غٛهس يعهزٕك، ظهٕح  

 ظٓخد حنًظقدو يٍ حنُخكٛش حنعهًٛش.يٍ حنُخكٛش حنصيُٛش أٔ يٍ كٛغ ح٢ؿ
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