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A 
 

 
 ،أ٩ٛك٪ة رشكر ٨٦ ثة ك٩ٕٮذ ،كنكذ٘ٛؿق كنكذٕي٪٫ حن٧ؽق  احل٧ؽ إف

 ،هل ٬ةدم ٚال ي٢٤ٌ ك٨٦ ،هل م٢ٌ ٚال ا ي٭ؽق ٨٦ ؛أ٧ٔةجلة قحبةت ك٨٦
 ،كرقٮهل ٔجؽق احم٧ؽن  أف كأم٭ؽ ،هل رشيٟ ال كظؽق ،ا إال هلإ ال أف كأم٭ؽ

 .[ 102]آؿ ٧ٔؿاف/  ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 أ٦ة ثٕؽ/ 

جةدة ٞيؽة كالرشيٕح، كادلٔٮة كا٣ٕ جيؽ٬ة دميٕة  -ٚإف املذأم٢ يف ا٣ٞؿآف كالك٪ح، كا٣ٕ
٤ٮ، كال دٛؿيٍ أك د٭ةكف! كب٭ؾا   ٗ ؿاط أك ال ٚإ  ٚ ي٭ة ركح الٮقُيح الرشٔيح، ترسمٚ 

ٕةىل/اقذعٞخ األ٦ح اخلرييح، كظةز ٝةؿ د  ،٢ٌ ٺ ٺ ٺ ﴿ ت ىلع مؿادت ا٣ٛ

٧ؿاف/  ﴾ٺ ٿ  .[ 110]آؿٔ 
ك٣ٞؽ اٝذٌخ منحبح ا الكةثٞح أف يٮصؽ يف ٬ؾق األ٦ح ٦ة كصؽ ٚي٧ة قجٞ٭ة 

 ا رقٮؿ يل ٝةؿ»/ ٝةؿ ¶ ٔجةس اث٨٦٨ األم٥ ٨٦ أقجةب اهل١٤ح، ٨ٕٚ 
 ةتو ظىي هل ٤ُٚٞخي  ،يل ٍط لي اىٍ  ،ْةًت  /-راظ٤ذ٫ ىلع ك٬ٮ ا٣ٕٞجح ٗؽاة -♀

ٕذي  ٧٤ٚة اخلؾؼ، ظىص ٨  ٬ي   يف ٔ  يي كاىغي  ةزًكإي   ،ْؤالءً  ثأٌسةؿً / ٝةؿ يؽق، يف ٨  ٭ي ًك
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ا (1) «ادليَ يف ٔ  يي اىغي  سًجيى كى  اكف ٌَى  أْيم فإٍُة ؛ادليَ ، ٤ٚٞؽ ذر  ٝؿفي ا٤٘٣ٮ ٦ج١ؿن
ز٥ ّ٭ؿ يف االد٭ةـ كاملضةزٚح  ،♀يف ٔجةدات ٚ٪ٓل ٔ٪٭ة رقٮؿ ا 

يف أمؿق، كظؾر ٨٦ قٮء ٦٘جذ٫، كأػرب ٨٦ كراء  ♀يب ثةألظاكـ، ٤ِ٘ٚ  اجل
 يف /أك -ْؾا ئً ًض بٍ ًض  ًٌَ  إف  »ٚٞةؿ/  -٧ٔة يلٮف ثٕؽق ثإذف ا -قرت ا٣٘يت

ٌن  -ْؾا ًت لً ؾى  ًَ  ًٌَ  ٍؿكٔفيى  ًْ،ؿى ظِةصً  زي ةكً يي  ال اىلؿآفى  كفءي لؿى يى  ةكٔ  مؿكؽى  ادلي
ـً  أْوى  لذئفيى  ،حً ي  ًٌ الؿ   َى ًٌ  ًً ٍٓ الك    ًٓذي أدركٍ  أُة ًئٍ ىى  ،األكزةفً  أْوى  ٔفى ؾي ؽى كيى  اإلقال
 
ى  . (2) «اعدو  وى ذٍ رى  ًِٓ  يى كذي ألى

٧ٌل  ♀ك٣ٞؽ أمؿ اجليب  ثةالظتكةب ىلع أوعةب لك ٤ٗٮ ٤ِٔل ٔك
ىلع أ٢٬ األ٬ٮاء ٨٦  ╚٨٦ الىعةثح  ّ٭ؿ يف األ٦ح، ك٨٦ ٬٪ة اكف االظتكةب

ثين أ٦يح، ٧٤ٚة  ، كىلع ٦٪ٮاهل نكضخ ػ٤ٛةء◙اخلٮارج، ٚٞذ٤٭٥ كٝةد٤٭٥ ٌٔل 
ث٨ وٛٮاف كاجلٕؽ ث٨ در٥٬ اكف آػؿ ٔرص٥٬ ّ٭ؿت اجل٭٧يح ىلع يؽم اجل٭٥ ا

الـ٩ؽٝح ٚٞذ٢ امل٭ؽمُّ ا٣ٕجةيس َةاٛحن  ٚٞذال، ٧٤ٚة اكف ٔرص ثين ا٣ٕجةس ّ٭ؿت
 ٦٪٭٥ كظؿؽ ٠ذج٭٥!

 ٨ ك٦ة زاؿ دأب األ٦ح ٦ةًينة إىل يٮـ اجلةس ٬ؾا لك٧ة ّ٭ؿ ٤ٗٮ أك احنؿاؼٔ 
 لؿ ٧٤ٔةؤ٬ة كداعد٭ة كٝةمٮا ثأمؿ ا يف ٔجةدق. صةدة الٮقُيح أ٩

ك٣ٞؽ ٢ّ األمؿ ٦ٞةربنة ظىت كٝٓ ا٤٘٣ٮ ا٧٤ٕ٣ةين كامل٪١ؿ األكرب يف ٔرص٩ة 
احلؽير ثةقتجؽاؿ الرشيٕح، كد٪عيح ظل٥ ال١ذةب كالك٪ح، ٚٞة٦خ ىلع ٬ؾا 

                                      
 .(3051، كا٣جكةيئ )(3248أمحؽ )أػؿص٫ ( 1)
 .(1064، كمك٥٤ )(3344أػؿص٫ ابلؼةرم )( 2)
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امل٪١ؿ دكؿ ي٪تكت أ٤٬٭ة لإلقالـ، كب٭ؾا د٭يأت ثحبح أمؽُّ ػىٮبحن ل٤٘٤ٮ 
ري٬ة ٨٦ اتليةرات الالديجيح! املٕةرص  اذلم ثؽا كًلأ٫٩ ردة ٢ٕٚ ٤٘٣ٮ ا٧٤ٕ٣ة٩يح ٗك

ؿ املضذ٧ٕةت اإلقال٦يح ثؽٔٮل أ٩٭ة  ِّٛ كّ٭ؿت دمةاعت دٕزتؿ كدل
صة٤٬يح! ز٥ يف الك٪ٮات األػرية ٩جٖ دُٮر صؽيؽ أال ك٬ٮ/ أ٩٭ة مح٤خ الكالح 

٧ذ٭٥ ٠ٛةرنا ٨٦ أث٪ةء صرلد٭ة ز٥ ٦ة بلسخ  -حتخ اق٥ اجل٭ةد كرايذ٫ -ىلع ٨٦ ٔز
أف اػرتٝذ٭ة الىٛٮيح اإليؿا٩يح ٚذٮ٣ خ د٧ٮي٤٭ة كد٧ٔ٭ة يف ٦ٞةث٢ دٮ٬ي٪٭ة لىٙ 
أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، ز٥ زاد ا٣ُني ث٤حن ثةػرتاؽ و٤ييب يكتس٧ؿ ا٤٘٣ٮ كيٮص٭٫ 
كيٮصؽ ٨٦ ػالهل مكٮاغت لن٨ ا٣٘ةرة ىلع ثالد املك٧٤ني؛ ل٤ذ١٧ني دلك٣ح 

رات ثالد الك٪ح ٨٦ ص٭ح أػؿل! الؿاٌٚح الىٛٮيح ٨٦ ص٭ح، ك٣حكتزن ؼ ٦ٞؽ 
ٚذ٢٧ٕ ىلع دٞكي٧٭ة؛ إًٕةٚنة هلة، كرضبنة القذٞؿار٬ة، كحمةربحن لرلٔٮات 

٭ة!   اإلوالظيح يف ربٔٮ
، كأل٢٬ الك٪ح  ♀ك٨٦ ٬٪ة دأيت ٬ؾق اللك٧ةت ا٩ذىةرنا أل٦ح اجليب  اع٦حن

ًل ز ىلع ٦٪٭ة ػةوح، ثةالظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ املٕةرص ثلةٚح وٮرة كأ٧٩ة٫َ، ٦ٓ ا٣رت
٤ٮ وةظت مٕرية اجل٭ةد املةًيح إىل ٝيةـ  ٦ة ا٩ترش أمؿق يف الك٪ٮات األػرية ٨٦ٗ 

 الكةٔح، د٪ٞيحن لىٛ٭ة، ك٩ٛينة خلجس٭ة، كأداءن بلٕي أ٦ة٩ح اجلىط ألربةث٭ة. 
كٝؽ صةءت ٬ؾق الؿقة٣ح ثٕؽ املٞؽ٦ح يف أربٕح ٚىٮؿ كػةد٧ح، د٪ةكؿ األكؿ 

ة دذٕ ٤ٜ ثةحلكجح كٚٞ٭٭ة، كبية٩نة أل٧٬يذ٭ة، ٦٪٭ة دٕؿيٛةت ك٦ٞؽ٦ةت كأظاك٦ن
ا ٨٦ ا٤٘٣ٮ ـن ، كد٪ةكؿ ا٣ٛى٢ اثلةين/ -ال قي٧ة يف ا٣ٕرص احلؽير -كحتؽي

دلةالت ا٤٘٣ٮ، ك٦ْة٬ؿق، كأقجةث٫، كآزةرق يف ا٣ٕرص احلؽير، كػىه ا٣ٛى٢ 
اثلة٣ر بليةف ا٣ٞٮأؽ املٞةوؽيح كاألوٮحلح كا٣ٛٞ٭يح يف االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ 



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 8

 ا٣ٛى٢ الؿاثٓ ثٕالج ّة٬ؿة ا٤٘٣ٮ، ك٦٪ة٬ش االظتكةب ٤ٔي٫ املٕةرص، كأذىن
ٞجةت يف َؿيٜ االظتكةب، كإيٌةح  يف ا٣ٕرص احلؽير، كبيةف ملنالكت ٔك
لٮقةا٢ كأقةحلت كمكةلٟ كمٮص٭ةت يف االظتكةب املٕةرص ىلع ا٤٘٣ٮ، ز٥ 

 اخلةد٧ح. 
مؽو ٬ؾا كنكأؿ ا ثأق٧ةا٫ كوٛةد٫ أف ييربـ لأل٦ح اإلقال٦يح أمؿ رمؽ ر

ل ٚي٫ أ٢٬ي  ٓي ٚي٫ أ٢٬ي الـيٖ كابلؽٔح، كيي٭ؽى ُـّ ٚي٫ أ٢٬ي اإلقالـ كالك٪ح، كيي٧ٞى ٕى حي
ؽي ٚي٫ ىلع  ة٬ى املٕةيص كا٤ٛ٘٣ح، كييؤمؿ ٚي٫ ثةملٕؿكؼ كيي٪ٓلى ٚي٫ ٨ٔ امل٪١ؿ، كجيي

 ثىرية؛ إف  رب ٪ة صٮاده ٠ؿي٥، ثؿٌّ رءكؼ رظي٥. 
 

  كآًػؿ دٔٮا٩ة أف احل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني
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 تعزيف احلسبة واملصطلخات القزيبة

 

/ احلكجح ىغح/   أكالن
تى ًظٍكجىحن كًظكةثنة،  كى احلكجح اق٥ مىؽر ٨٦ اظتكت اظتكةثنة، أك مىؽر ظى

، أ٧٬٭ة  ٍكتي كا٣ػًعٍكجىحي كاالظتكةبي دأيت ملٕةفو  ٦ة يٌل/كا٣ػعى
ٔاب/ -1  ؾؽ  األصؿ كظيتي اثل

جىخي اليشءى أظكجي٫ي ًظكةثنة ك ،ةكةثن ظً  ٫ي جي كى أظٍ  ءى اليش خي جٍ كً يٞةؿ/ ظى  كى ظى
ٍكجىة٩نة ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٝٮؿ ا دٕةىل/ ﴿ /ك٦٪٫، (1)كظي

ڌ ڌ كٝٮهل دٕةىل/ ﴿، [ 96]األ٩ٕةـ/ ﴾ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .[ 12إلرساء/ ]ا﴾ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ةُنة »/ ♀كيف احلؽير ٝةؿ رقٮؿ ا  ٍى ةفى إًي ضى مى ـى رى ة ٍَ وى ٌى

 ًّ ً ٍُج
ٍَ ذى ًٌ ـى  ؽ  ة تىلى ٌى ي  ًفؿى َلى ةثنة غي ًَ »/ ♀ ٝةؿك (2)«كىاٍظتًكى ةى  ٌى ِىةزى ات جىؽى صى

ةثنة ةُنة كىاٍظتًكى ٍى ًو إًي ٍكيً ة ،مي ٓى يىٍي َّل  ؾى َّت  ييىى ّي ظى ؿى ٌى فى  َكى ٍَ  ،كى ًٌ غى  يىٍفؿي ة كى ٓى ٍفًِ ّي  ؛دى  فىإًُ 

                                      
 (.314/  1الث٨ ٦٪ْٮر ) ،لكةف ا٣ٕؿب (1)

 .◙( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة 760(، كمك٥٤ )38أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
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َى  ًٌ ٍيً  يىؿًٍصؽي  ٍصًؿ ثًًلريىاظى
ى
ؽو  /األ ظي

ي
ًٌٍسوي أ ة ،ُكي  ررًيىاطو  ٓى يىٍي َّل  ؾى ٍَ وى ٌى ٍجوى  ،كى ؽى رى ً  رىصى ثي

َى  ٍف ديٍؽذى
ى
ّي يىؿًٍصؽي ثًًلريىاطو  ؛أ  .(1)«فىإًُ 

ٝةؿ ابلؼةرم  ،خ ٬ؾق األظةدير ىلع ٦ٕىن اظتكةب األصؿ ٔ٪ؽ اٚؽ٣  
٧ةؿ ثةجليح كاحلكجحثةب/ ٦ة صةء/ إف / »عيع٫يف و ♫  كللك امؿئ ٦ة ٩ٮل ،اأٔل

ٮء /ٚؽػ٢ ٚي٫ ٧ةؿ  /أم (2)«كاألظاكـ كالىٮـ، ،كالـٌلة كالىالة، ،اإلي٧ةف، كالًٮ اأٔل
 أيب٨ٔ  م٧٠ة رك، ٤َت اثلٮاب /كاملؿاد ثةحلكجح ،الرشٔيح ٦ٕذربة ثةجليح كاحلكجح

قى اىٍ » رقٮؿ ا/ / ٝةؿٝةؿ ◙ األ٩ىةرم مكٕٮد ٍجفى
ى
ًّ ػإًذىا أ يً ٍْ ى

ى أ حن لَعى لى ًي جىفى ٍكيً ٍي

ي  ُىٍخ َلى ة اكى ٓى ٍتىًكجي ٔى َيى ْي كىحن كى ؽى ٓىة» /ٝٮهل، (3)«وى ٍتىًكجي يب/  «َيى أف  /أٚةد ٦٪ُٮ٫ٝ»ٝةؿ ا٣َٞؿ
كأٚةد  ،قٮاء أكة٩خ كاصجح، أك ٦جةظح ،إ٧٩ة حيى٢ ثٞىؽ ا٣ٞؿبح األصؿ يف اإل٩ٛةؽ

أل٩٭ة  ؛٥ يؤصؿ، ٣ل٨ دربأ ذ٦ذ٫ ٨٦ اجلٛٞح الٮاصجحأف ٨٦ ل٥ يٞىؽ ا٣ٞؿبح ل /٦ٛ٭ٮ٫٦
 .(4)«األصؿ /كاملؿاد ث٭ة ،اكأ٤َٜ الىؽٝح ىلع اجلٛٞح دلةزن  ،٦ٕٞٮ٣ح املٕىن

ا٣يت دزنؿ ثةإلنكةف، ٚي١ٮف ثةلىرب  امل١ؿك٬ةتيف اظتكةب األصؿ أ٦ة 
ة » أ٫٩ ٝةؿ/ ♀٨ٔ اجليب زجخ كا٣تك٤ي٥ ألمؿ ا دٕةىل، ٧٠ة  ٌى إًف   

ؾى  ػى
ى
ٕ ،أ ٍخعى

ى
ة أ ٌى ي  َلى ًّم  ،كى كى وو مي

صى
ى
ٌّ إًَلى أ ُكي ٍْلىٍعتىًكٍت  ،فىيٍذىٍىًبٍ  ؛كى  .(5)«كى

 كاْلؽثري/ الهفةيحاالنذفةء ك -2
ېئ ېئ ٝٮؿ ا دٕةىل/ ﴿ /ك٦٪٫ ،ث٫، ا٠ذٛيخ ثلؾااظتكجخ  /ٚيٞةؿ

                                      
 .◙( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة 47أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
  (.20/  1وعيط ابلؼةرم )( 2)
 .◙( ٨٦ ظؽير أيب مكٕٮد األ٩ىةرم 5351أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
  (.136/  1ٚذط ابلةرم )( 4)
 .◙أقة٦ح ث٨ زيؽ ( ٨٦ ظؽير 7448أػؿص٫ ابلؼةرم )( 5)
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ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

 .[ 6]ا٣جكةء/ ﴾ حت خت متكٝٮهل دٕةىل/ ﴿، [ 173]آؿ ٧ٔؿاف/ ﴾ حب
 .(1)«ال١ٛةيح كاتلؽثري /أم األمٮر،ٚالف ظك٨ احلكجح يف »ٚيٞةؿ/ / اتلؽثريكأ٦ة 

٨٦ ك٬ٮ  إٝة٦ح أظاكـ الرشيٕح،كاملعتكت يٞٮـ ثذؽثري ػةص، ك٬ٮ دؽثري 
 ظك٨ كصٮق اتلؽثري.أ

 /اإلُسةر -3
كتك٧يح اإل٩لةر  ،أ٩لؿ ٤ٔي٫ ٝجيط ٫٤٧ٔ /أم ،ظتكت ٤ٔي٫ا /ٚيٞةؿ 

ت ثةلكجت؛ ألف اإل٩لةر ىلع ا٣٘ري قجت يح املكج  ٨٦ ٝجي٢ تك٧»ثةالظتكةب 
ف املٕؿكؼ إذا دؿؾ ٚةألمؿ ثإزا٣ح دؿًل٫ أمؿ ثةملٕؿكؼ، أل ؛ك٬ٮ االظتكةب ،زاتل٫إل

 .(2)«٨ٔ امل٪١ؿ كامل٪١ؿ إذا ٢ٕٚ ٚةألمؿ ثإزاتل٫ ٬ٮ اجلٔل
 اىؼَ/ -4
ٓ ثة٨ْ٣، يذٕؿٚة٩٭ة  ػؿصة حيتكجةف األػجةر/ٚيٞةؿ/   ٓ ا٨ْ٣ مًٮ ٧٠ة يًٮ

 .[ 47]الـمؿ/﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿، ٝةؿ دٕةىل/ ٥ا٤ٕ٣
 االػذجةر/ -5
 . د٫رباظتكجخ ٦ة ٔ٪ؽ ٚالف/ اػذربد٫ كقٚيٞةؿ/  

 ٧٠ة كرد يف النٕؿ/
ػػتى  ً  ٮؿي ٞي ػػن ٍ  ةءه كى ػػ ٍبى ًكػػتى حيى  يًت د  ٮى مى

 

 ٦ى  ٨ى ٧ٍ ٤ى ٍٕ حًلى  
ي
 ٦ى  ٨ى ٧ٍ ٤ى ٍٕ يى كى  ًف ػٍ ة أ

ي
 (3)مؽً ثٍ ة أ

 

 ةت.ا٣جكةء خيذربف ٦ة ٔ٪ؽ الؿصةؿ ٨٦ درصٚ /أم
                                      

 (.125أقةس ابلالٗح، ل٤ـخمرشم )ص( 1)
 (.83احل٪ف )ص ٧ٕ٣ؿ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ الك٧ةين ،٩ىةب االظتكةب (2)

 .(125)صل٤ـخمرشم  ،أقةس ابلالٗح (3)



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 14

ْٔ ٌَ يعيت كىلع ٦ة دٞؽـ ٚإف أٝؿب ٦ٕةين املعتكت ٣٘حن إىل املٕىن الرشيع/ 
األصؿ ٌَ ا لَع األمؿ ثٍؿؿكؼ ػٓؿ دؿكّ، أك انليه ؾَ ٌِهؿ ػٓؿ فؿيّ، كال 

ة، كاحلسً ؾييٓة  .يذأىت االظتكةب إال ثةنلؼؿ يف درصفةت انلةس اىؼةْؿة، كاػذجةْر
ة/  زةُينة/ احلكجح اوعالظن

ةين كدٕؿيٛةت احلكجح يف االوُالح، كيؿصٓ الكجت يف ذلٟ دٕؽدت ٦ٕ
إىل/ اػذالؼ األٚ٭ةـ كاجلْؿ لٮوٙ ا٢٧ٕ٣ اذلم يٞٮـ ث٫ املعتكت داػ٢ 

، ٚٞؽ ٔؿؼ ♫املضذ٧ٓ، كأم٭ؿ اتلٕةريٙ هلؾا املى٤ُط/ دٕؿيٙ املةكردم 
 .(1)«أمؿ ثةملٕؿكؼ إذا ّ٭ؿ دؿًل٫، ك٩ٔل ٨ٔ امل٪١ؿ إذا ّ٭ؿ ٫٤ٕٚ»احلكجح ثأ٩٭ة/ 

كّيٛح ديجيح ٨٦ ثةب األمؿ ثةملٕؿكؼ »/ ثأُٓة ♫ ؾؿفٓة اثَ ػرلكفك
 .(2)«كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ

ك٬٪ةؾ ٨٦ املٕةرصي٨ ٨٦ ٔؿٚ٭ة ثةٔذجةر٬ة ٧ٔالن ٨٦ أ٧ٔةؿ ادلك٣ح، ٚٞةؿ 
رٝةثح إداريح دٞٮـ ث٭ة ادلك٣ح؛ تلعٞيٜ املضذ٧ٓ اإلقالَل ثؿد٥٬ إىل ٦ة ٚي٫ »ثأ٩٭ة/ 

ة ألظاكـ الرشعوالظ٭٥، كإثٕةد٥٬ ٧ٔة ٚي٫ رضر٬ ٞن ٢٧ٔ يٞٮـ ث٫ »، كْل (3)«٥ كٚ
املك٥٤ ٨٦ ػالؿ كاليح رق٧يح، أك ص٭ؽ دُٮيع لألمؿ ث٧ٕؿكؼ ّ٭ؿ دؿًل٫، كد٘يري 

 .(4)«٦٪١ؿ ّة٬ؿ، أك ٦ذعٜٞ ظىٮهل ظكت ا٣ٞؽرة كاحلة٣ح امل٪ةقجح
ٚ٭ة وةظت ٠نٙ ا٣ْ٪ٮف، ٚٞةؿ/  ة ٚٞؽ ٔؿ  ٧ٍ٤ن ًٔ  كبةٔذجةر احلكجح 

٨ٔ األمٮر اجلةريح ثني أ٢٬ ابلرل ٨٦ ٥٤ٔ االظتكةب ٥٤ٔ ثةظر »

                                      
 (.349لك٤ُة٩يح، ل٧٤ةكردم )صاألظاكـ ا( 1)
 (.٦225ٞؽ٦ح اث٨ ػرلكف )ص( 2)
 (.٩16ْةـ احلكجح يف اإلقالـ، ٣ٕجؽ ا٣ٕـيـ املؿمؽ )ص( 3)
 (.16مكبٮحلةت كايل احلكجح كق٤ُة٫٩ يف امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح، ٣ٕجؽ الؿمح٨ آؿ ظكني )ص( 4)
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٦ٕةمالد٭٥ ا٣يت ال يذ٥ اتل٧ؽف ثؽك٩٭ة، ٨٦ ظير إصؿاؤ٬ة ىلع ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٕؽؿ، 
٨ قيةقح ا٣ٕجةد ث٪ٔل ٨ٔ امل٪١ؿ، كأمؿ  كظير يذ٥ ا٣رتايض ثني املذٕةم٤ني، ٔك

 .(1)«ثةملٕؿكؼ، كظير ال يؤدم إىل منةصؿات كدٛةػؿ ثني ا٣ٕجةد
 ٤ٍ يف ٦ٕة٩ي٫ ثني ا٥٤ٕ٣ كا٢٧ٕ٣!كاتلٕؿيٙ ال خي٤ٮ ٨٦ ػ

احلكجح اق٥ ٦٪ىت »كظير أذرب٬ة ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٦٪ىجنة ٚٞؽ ٔؿٚ٭ة ثٞٮهل/ 
 .(2)«يف ادلك٣ح اإلقال٦يح، اكف وةظج٫ ث٧زن٣ح مؿاٝت ل٤ذضةرة كأربةب ا٣ػعؿؼ

كخلال يٛ٭٥ ٨٦ اتلٕؿيٙ الكةثٜ دٌييٜ مل٧ةرقح احلكجح ىلع امللكٛني ٨٦ 
ؿاد املضذ٧ٓ املك٥٤؛ ٚٞؽ ٔؿٚ٭ة ثٕي املٕةرصي٨ ثأ٩٭ة/ ٝج٢ ادلك٣ح دكف قةاؿ أٚ

ٚة٤ٔيح املضذ٧ٓ املك٥٤ يف ا٣ٞيةـ ثأ٧ٔةؿ ا٣رب كاخلري، كد٘يري امل٪١ؿ كٜٚ »
 .(3)«الكيةقح الرشٔيح، محةيحن ملٞةوؽ الرشيٕح اإلقال٦يح

ٔـ ثّ املكيً ْلغيري »ك٨٦ أدمٓ اتلٕةريٙ املٕةرصة ل٤عكجح/ أ٩٭ة  ؾٍو يل
ٔد دعٔؾيح،  ٌِهؿ ػةْؿ، أك أمؿ ثٍؿؿكؼ دازؿ، ٌَ ػالؿ كاليح رقٍيح، أك صٓ

 .(4)«كلَع امللكف ثٓة ٌة ىيف لَع املذعٔع

/ األمؿ ثةملؿؿكؼ كانليه ؾَ املِهؿ/  أكالن
املٕؿكؼ كامل٪١ؿ يف ال٤٘ح ًؽاف، ٚلك ٦ة ٔؿٚذ٫ اجلٛف كق١٪خ إحل٫ 

ل٥ د٧ُنئ إحل٫ اجلٛف كتكل٨ ٚ٭ٮ ٦٪١ؿ، كَل كا٧َأ٩خ ٚ٭ٮ ٦ٕؿكؼ، كَل ٦ة 
                                      

 (.1/  ٠1نٙ ا٣ْ٪ٮف، حلةيج ػ٤يٛح )( 1)
 (.335/  1، ٣ٕجؽ ا٣يح ال١ذةين )ا٣رتاديت اإلداريح (2)
 (.135إظيةء كدُٮيؿ مؤقكح احلكجح، ملع٧ؽ ٔس٧ةف مبري )ص( 3)
 (.63/  1احلكجح ثني املةيض كاحلةرض، ٣ٌٕل ث٨ ظك٨ ا٣ٞؿين )( 4)
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٦ة ٔؿؼ ظك٪٫ ثة٢ٕٞ٣، أك ثةلرشع ٚ٭ٮ ٦ٕؿكؼ، كَل ٦ة ٔؿؼ ٝجع٫ ثة٢ٕٞ٣، 
 .(1)أك ثةلرشع ٚ٭ٮ ٦٪١ؿ

ة/ لك ٦ة أمؿ ث٫ الرشع املُ٭ؿ كظك٪٫ ٨٦/ َةٔح كٝؿبح كإظكةف، » كاوعالظن
 .(2)«كامل٪١ؿ ًؽ املٕؿكؼ، ك٬ٮ لك ٦ة ٝجع٫ النةرع ٚعؿ٫٦ ك٦٪ٓ ٦٪٫

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 104]آؿ ٧ٔؿاف/﴾ڻڻ ڻ ڻ ۀ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 110]آؿ ٧ٔؿاف/﴾ٹ ٹ ٹ
كإذا اكف دمةع ادلي٨ كدميٓ الٮاليةت ٬ٮ أمؿ »/ ♫ كةؿ اثَ ديٍيح

٬ٮ/ األمؿ ثةملٕؿكؼ، كاجلٔل  ♀ك٩ٔل، ٚةألمؿ اذلم ثٕر ا ث٫ رقٮهل 
 .(3)«جلٔل ٨ٔ امل٪١ؿاذلم ثٕس٫ ث٫ ٬ٮ/ ا

ة -كٝةؿ ٌن ٨ امل٪١ؿ، ٧٠ة أف / »-أي كحتؿي٥ اخلجةار ممة ي٪ؽرج يف ٦ٕىن اجلٔلٔ 
٫٪  .(4)«إظالؿ ا٣ُيجةت ي٪ؽرج يف األمؿ ثةملٕؿكؼ؛ ألف حتؿي٥ ا٣ُيجةت ممة ٩ٓل أ 

 اىؿالكح ثي احلكجح كاألمؿ ثةملؿؿكؼ كانليه ؾَ املِهؿ/
ئ اإلقالـ كٝٮأؽق الؿًلي٪ح؛ ث٢ ٬ٮ أو٢ األمؿ ثةملٕؿكؼ ٦جؽأ أوي٢ ٨٦ ٦جةد

٤ي٭٥ الكالـ اكٚح،  اعـ صةءت ث٫ الؿقةالت الكةثٞح، ك٬ٮ كاصت ٨٦ كاصجةت الؿق٢ٔ 
٧ٌل هلؾا املجؽأ، كد٪ْي٥ برشم مل٧ةرقح ذلٟ امل٭٥ املأمٮر ث٫! كأ٦ة احلكجح ٚٔل دُجئٜ 

                                      
 (.240/  9لكةف ا٣ٕؿب، الث٨ ٦٪ْٮر )( 1)
 (.352/  2اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير كاألزؿ، الث٨ األزري )( 2)
 (.122/  28كل اث٨ دي٧يح )دل٧ٮع ٚذة (3)
 (.65/  28دل٧ٮع ٚذةكل اث٨ دي٧يح )( 4)
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ح ٨ٔ كاليح املك٧٤ني؛ ذلٟ أ٩٭ة »/ ♫ كةؿ اثَ ديٍيح كاحلكجح ٦ذٛٔؿ
ٮـ ىلع األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ اذلم ٬ٮ أظؽ األوٮؿ اجلة٦ٕح يف دٞ

ٕنة  «.اإلقالـ، كاذلم أكصج٫ ا ىلع املك٧٤ني دمي
ْل األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ ممة ٣حف »ز٥ ملة ٔؿؼ احلكجح ٝةؿ/ 

ري٥٬  .(1)«٨٦ اػذىةص الٮالة كا٣ٌٞةة كأ٢٬ ادليٮاف ٗك
٭ة ال دؽػ٢ يف ٢٧ٔ ا٣ٌٞةة، كال الٮالة، ٚال ١ٚأف احلكجح كاليح، ل١٪

 حتذةج إىل كاليح، أك دٔٮل ٔ٪ؽ ا٣ٞةيض.
احلل٥ ثني اجلةس يف اجلٮع اذلم ال يذٮٝٙ »/ ♫ كهلؾا كةؿ اثَ اىليً

ىلع ادلٔٮل ٬ٮ املٕؿكؼ ثٮاليح احلكجح، كٝةٔؽد٫ كأو٫٤ ٬ٮ األمؿ ثةملٕؿكؼ، 
 .(2)«كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ اذلم ثٕر ا ث٫ رق٫٤

٤ي٫؛ ٚإف احلكجح ٩ْةـ إدارم ٦٪بسٜ ٨٦ أو٢ رشيع ٬ٮ/ األمؿ  ٔك
٨ امل٪١ؿ،  ٨ امل٪١ؿ، كَل ٚؿد خمةَت ثةألمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔلٔ  ثةملٕؿكؼ، كاجلٔلٔ 

ٜ ث٫ ثذٛةوي٢ ـ ث٫، ك٦ة يذ٤ٕ  كاليذ٫. كادلك٣ح د٪٥ْ االظتكةب، كدؿدت ٨٦ يٞٮ
 زةُينة/ ادلؾٔة إَل ا/ 

ىلع ٦ٕىن ا٤ُ٣ت كاجلؽاء إىل أمؿ، كاحلر كاحلي  /ىغح« ادلؾٔة»دؽكر ٌةدة لكٍح 
ك٨٦ داع ثةليشء ٚٞؽ ٤َت إظٌةرق، ك٨٦ داع إىل اليشء ٚٞؽ ظر ىلع ٝىؽق، ، ٤ٔي٫

ريق أف جييج٫ إحل٫  .[ 25]يٮنف/  ﴾حئ مئ ىئ يئ جبٝةؿ دٕةىل/ ﴿ ،(3)كقأؿٗ 

                                      
 (.14احلكجح، الث٨ دي٧يح )ص( 1)
 (.236ا٣ُؿؽ احل٧١يح يف الكيةقح الرشٔيح، الث٨ ا٣ٞي٥ )ص( 2)
 (.328/  4(، كا٣ٞةمٮس املعيٍ )75/  14( لكةف ا٣ٕؿب )3)
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كاتلٕجري ثةدلٔٮة يت٪ةكؿ ادلٔٮة إىل احلٜ كاخلري، كإىل ابلة٢َ كالرش، ٨٧ٚ 
ؽ/ ﴾ٱ ٻ ٻ٧ٕةهلة يف ادلٔٮة إىل احلٜ/ ٝٮهل دٕةىل/ ﴿اقذ ، كٝٮهل دٕةىل/ [ 14]الٔؿ
 ثؽاعيحً  أدؾٔؾى »/ -هلؿ٢ٝ يف ٠ذةث٫ -♀، كٝٮهل [ 67]احلش/ ﴾ڎ ڎ ڈ﴿

ـً   .(2)٫ً ؽٔٮدً ثأم/  (1)«اإلقال
ڈ ژ / ٦ة صةء يف ٝٮهل دٕةىل/ ﴿كٌَ اقذؿٍةهلة يف ادلؾٔة إَل ابلةظو

ک ک ک ٮهل دٕةىل/ ﴿، كٝ[ 33]يٮقٙ/  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک

ٔى  ٌة ثةؿي »/ ♀ ، كٝٮهل[ 221]ابلٞؿة/  ﴾ک  .(3)«!؟حً ل اجلةْيي  دؾ
ل اكف َل ٌىَ داع إَل اهلؽى »/ ♀كيف اجل٧ٓ ثني االقذ٧ٕة٣ني ٝٮهل 

ًٌ  ، ال يِلهي ّي ؿى جً ٌىَ دى  ٌسوي أصٔرً  األصؿً  َى ًٌ  ٌىَ داع إَل ًْ َ أصٔرً ذلم  ً ميبنة، ك
َى  ضالىحو  ًٌ ًً  اكف ؾييّ  ـً  ٌسوي  اإلز ًٌَ آزةمً  ال يِلهي  ّي ؿى جً َ دى ٌى  آزة ً ًٓ ذلم 

ٍ   كيطى »/ ♀ ، كٝٮهل(4)«ميبنة ًْٔ ابلةغيحي  اىفبحي  ّي يي ةر دلذي ؾ ، ؾٍةر يؽؾ
 .(5)«ةرً إَل انل   ّي ُٔى ؾي ؽٍ إَل ا، كيى 

ة -ادلؾٔةك ة،/ -اوعالظن ٞن كإىل دي٨  ٩ؽاء اجلةس إىل ا دٕةىل إي٧ة٩نة ث٫ كدىؽي
ٞن   ة.اإلقالـ إصةثحن كحتٞي

                                      
 .◙( ٨٦ ظؽير أيب قٛيةف 1773(، كمك٥٤ )7( أػؿص٫ ابلؼةرم )1)
م٭ةدة أف ال هلإ إال  /أم/ ثةللك٧ح ادلأيح إىل اإلقالـ، كْل، ثؽأيح اإلقالـ/ كملك٥٤»( ٝةؿ احلةِٚ يف ا٣ٛذط/ 2)

ا رقٮؿ ا  (.38/  1ٚذط ابلةرم )«. ا، كأف حم٧ؽن

 .◙( ٨٦ ظؽير صةثؿ 2584(، كمك٥٤ )4905( أػؿص٫ ابلؼةرم )3)
 .◙( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة 2674( أػؿص٫ مك٥٤ )4)
 .◙٨٦ ظؽير أيب قٕيؽ اخلؽرم  (447) ( أػؿص٫ ابلؼةرم5)
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ـ ثة٣ٞٮؿ كا٢٧ٕ٣»/ ♫ كةؿ اىعبم  .(1)«ْل دٔٮة اجلةس إىل اإلقال
ادلٔٮة إىل ا ْل ادلٔٮة إىل اإلي٧ةف ث٫، كب٧ة صةءت »/ ♫ ككةؿ اثَ ديٍيح

ةٔذ٭٥ ٚي٧ة أمؿكا ث٫  .(2)«ث٫ رق٫٤، ثذىؽيٞ٭٥ ٚي٧ة أػربكا ث٫، َك
ٓ دٕؿيٙ ي٤ُٜ ٦ٛ٭ٮـ ادلٔٮة ٨٦ ٝيؽ احلؽ ٣ك ٞؽ ظةكؿ ثٕي ادلاعة ًك

، كيٕين (3)«ْل ٢ٞ٩ أ٦ح ٨٦ حميٍ إىل حميٍ»االوُاليح كاظرتازاد٫، ٚٞةؿ/ 
أ٦ح ادلٔٮة دةرةن، كأ٦ح االقذضةثح أػؿل، ٚذ٪٢ٞ األكىل ٨٦ حميٍ  /ثةأل٦ح

 ا٣ُةٔح. حميٍ ا٣لٛؿ إىل حميٍ اإلي٧ةف، كد٪٢ٞ اثلة٩يح ٨٦ حميٍ املٕىيح إىل
 اىؿالكح ثي احلكجح كادلؾٔة إَل ا/

كؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ يؽػ٢ يف ادلٔٮة ٚٔل أ٥ٔ، ك٬ٮ أػه ٔ٪ؽ األمؿ ثةملٕؿ
ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء، كٝؽ ثين ٬ؾا ا٣ٛ٭٥ ىلع اتل٘ةيؿ ثني املذٕةَٛني يف ٝٮهل دٕةىل/ 

 .[ 104]آؿ ٧ٔؿاف/ ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴿
ظير أذربت ادلٔٮة ل٤ؼري مةم٤ح لرل٩ية كاآلػؿة، كل٤ٕةل٥ كاجلة٢٬ 

 .(4)٨ ٝجي٢ ذ٠ؿ اخلةص ثٕؽ ا٣ٕةـكا٣٘ة٢ٚ، كأذرب ا٣ُٕٙ ٦
ادلاعء إىل اخلري اعـ يف اتلاكحلٙ ٨٦ األٕٚةؿ كا٣رتكؾ، كاألمؿ » كةؿ الـخمرشم/

ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ ػةص، ٚيجء ثة٣ٕةـ، ز٥ ُٔٙ ىلع اخلةص؛ إيؾا٩نة 
 .(5)«[ 238]ابلٞؿة/ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ث٫٤ٌٛ، ٠ٞٮهل دٕةىل/ 

                                      
 (.53/  11( دٛكري ا٣ُربم )1)

 (.158-157/  15)اث٨ دي٧يح ( دل٧ٮع ٚذةكل 2)

 (.٤35جٔل اخلٮيل )صل ،( دؾ٠ؿة ادلاعة3)

 (.529-528/  1دٛكري أيب الكٕٮد )( 4)
 (.398/  1ال١نةؼ، ل٤ـخمرشم )( 5)
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األمؿ كاجلٔل ٦رتادٚني، كأال دٛؿيٜ ثح٪٭٧ة يف ك٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ رأل ادلٔٮة ك
.ٜ  املٕىن ظير ا٩ٛؿدا يف الكيةؽ، كأ٦ة إذا اصذ٧ٕة يف قيةؽ كاظؽ ٚٞؽ صةز اتلٛؿي

كاألمؿ ثةملٕؿكؼ ك٬ٮ/ احلٜ اذلم ثٕر ا ث٫ »/ ♫ يلٔؿ اثَ ديٍيح
رقٮهل، كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ ك٬ٮ/ ٦ة ػة٣ٙ ذلٟ ٨٦ أ٩ٮاع ابلؽع كا٣ٛضٮر، ث٢ 

٥ْٔ الٮاصجةت، كأ٢ٌٚ ا٣ُةاعت، ث٢ ٬ٮ َؿيٜ أا٧ح ادلي٨ كمنةيغ ٬ٮ ٨٦ أ
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ادلي٨، ٩ٞذؽم ث٭٥ ٚي٫، ٝةؿ دٕةىل/ 

 .(1)«[ 104]آؿ ٧ٔؿاف/﴾ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ
كداع إحل٭ة اخل٤ٜ  ♀ز٥ يجذٔل إىل أف ادلٔٮة ا٣يت ٝةـ ث٭ة الؿقٮؿ 

ا ثل٢ أمؿ٥٬ ث٧ة أمؿ٥٬ ا ث٫، ك٩٭ي٭٥ ٨ٔ لك ٦ة ٩ٓل ا»ْل/   ٔ٪٫، أمؿن
 .(2)«٦ٕؿكؼ ك٩٭ينة ٨ٔ لك ٦٪١ؿ

ٚإذا أذربت ادلٔٮة أ٥ٔ، كاألمؿ ثةملٕؿكؼ أػه؛ ٚإف ٬ؾق اخلىٮويح 
قذْ٭ؿ أكرث ٔ٪ؽ أذجةر ا٣ٕالٝح ثني احلكجح كادلٔٮة؛ إذ احلكجح أػه 

ة ٨٦ األمؿ ثةملٕؿكؼ ثةٔذجةرق ٝةٔؽةن ٨٦ ٝٮأؽ ادلي٨.  ثةٔذجةر٬ة ٩ْة٦ن
 ٧ٔٮـ كػىٮص ٤ُ٦ٜ، كبل٢ ظةؿ ٚإف األمؿ ْل -إذف -ٚة٣ٕالٝح

 كاجلٔل ص٭ةد دٔٮم ال ي٪ُٞٓ.
 زةثلنة/ اىفؿؽ ثي كاليح احلكجح كاىلضةء كاملؼةلً/

ـاـ ث٫، كال يلٮف إال  إذا اكف اإلٚذةء إػجةرنا حبل٥ رشيع ٚإف ا٣ٌٞةء إل
ثؽٔٮل كيف ػىٮ٦ح، ٚ٭ٮ كاليح د٤٧ٟ إ٩ٛةذ األظاكـ، كدذٜٛ كاليةت احلكجح 

                                      
 (.510/  11)دل٧ٮع ٚذةكل اث٨ دي٧يح ( 1)
 ( ثذرصؼ.165/  15دل٧ٮع ٚذةكل اث٨ دي٧يح )( 2)
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يف أف للك ٦٪٭ة وج٘حن ٌٝةايح  -ٔرب دةرخي٭ة -كاملْةل٥ يف ادلك٣ح اإلقال٦يح كا٣ٌٞةء
ككاليح رشٔيح، كذٟل ىلع كص٫ اتلاكم٢ ال اتل٪ةزع، ٚةملعتكت هل ٦ة يكُل احلٮـ 
ثىالظيح الٌجُيح ا٣ٌٞةايح، كإف اكف ال حيذةج إىل أف يؿٚٓ إىل ا٣ٞةيض إال يف 

يح كاتلٕـيؿ يف ًٮء ٦ة ػٮؿ هل، قٮاء مكةا٢ احلؽكد، كي٧ةرس الىالظيةت اتلأديب
اقذؽاعء املؼة٣ٛني كد٭ؽيؽ٥٬، أك دٮبيؼ٭٥ كدج١يذ٭٥، أك تن٭ري٥٬، أك رضب٭٥ دكف 

 احلؽ، كاملعتكت يف الٮٝخ احلةرض يذٞيؽ ث٧ة يٞيؽق ث٫ ٩ْةـ احلكجح يف دكتل٫.
٨ٔ مٮٝٓ احلكجح ٨٦ ا٣ٌٞةء كاملْةل٥، ٚٞةؿ/  ♫كٝؽ ٔرب املةكردم 

 .(1)«ح كاقُح ثني أظاكـ ا٣ٌٞةء كأظاكـ املْةل٥كا٥٤ٔ أف احلكج»
ٮؿ. ىي٫٤ ُي ٤ي٫، كٛد ٛةؽ كاالػذالؼ ثح٪٭ة ث٧ة ال مـيؽٔ  ٨ االد ى٢ يف مٮَا  ز٥ٚ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 (.352األظاكـ الك٤ُة٩يح، ل٧٤ةكردم )ص( 1)
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 حكم احلسبة وأحكامها

 

صت االظتكةب كأو٫٤ اذلم ٬ٮ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ كا
رشيع، كدل٤يٙ ربةين، دؿ ىلع كصٮب٫ ال١ذةب ا٣ٕـيـ، كالك٪ح املُ٭ؿة، 

 كإدمةع األ٦ح صيالن ثٕؽ صي٢.
 فٍَ أدىح اىلؿآف الهؿيً/ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ٝٮهل دٕةىل/ 

 .[ 104]آؿ ٧ٔؿاف/﴾ڻڻ ڻ ڻ ۀ
 كٌَ أدىح الكِح املعٓؿة/ 

ٍقي ثيًؽقً »/ ♀ٝٮهل  رير ل ٌِسً ٌِهؿنا فىيٍييغى
ى
ىٍكذىًعٍؽ ٌىَ رىأ ، فإٍف لً ي

ًّ كذلم أضؿفي اإليٍةفً  ىٍكذىًعٍؽ فجليجً ، فإٍف لً ي ًّ ً ةُ  .(1)«فىجًيًكى
 كٌَ اإلدمةع/

ــ  ادٛٞخ األ٦ح لك٭ة ىلع كصٮب األمؿ ثةملٕؿكؼ »/ ♫ كٔؿ اثَ ظ
 .(2)«كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ ثال ػالؼ ٨٦ أظؽ ٦٪٭٥

                                      
 .◙( ٨٦ ظؽير َةرؽ ث٨ م٭ةب 49أػؿص٫ مك٥٤ )( 1)
 (.132/  4ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢، الث٨ ظــ )( 2)
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جلٔل ٨ٔ أكؽ ا دٕةىل ٚؿض األمؿ ثةملٕؿكؼ كا»/ ♫ ككٔؿ اجلىةص
يف أػجةر ٦ذٮادؿة ٔ٪٫  ♀امل٪١ؿ يف مٮآً ٨٦ ٠ذةث٫، كبح٪٫ رقٮؿ ا 

 .(1)«ٚي٫، كأدمٓ الك٤ٙ كٚٞ٭ةء األمىةر ىلع كصٮب٫
كٝؽ دُةثٜ ىلع كصٮب األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ » :♫ ككٔؿ انلٔكم

ة -امل٪١ؿ ال١ذةب، كالك٪ح، كإدمةع األ٦ح، ك٬ٮ ٌن  .(2)«ادلي٨ ٨٦ اجلىيعح ا٣يت ْل -أي
ك٬ٮ ٧٠ة كصت ىلع أ٦ذ٪ة ٚٞؽ أكصج٫ ا ىلع األم٥ الكةثٞح، ٝةؿ دٕةىل/ 

ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴿

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﮻

 .[ 114 -113]آؿ ٧ٔؿاف/ ﴾     
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 78]املةاؽة/ ﴾ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
٨ٔ امل٪١ؿ اكف كاصجنة يف  األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل»/ ♫ كةؿ اىلؿظيب

 .(3)«األم٥ املذٞؽ٦ح، ك٬ٮ ٚةاؽة الؿقة٣ح، كػالٚح اجلجٮة
األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ كاإلي٧ةف ثة، / »♫ ككةؿ الؿازم

 .(4)«إف ٬ؾق الىٛةت اثلالث اك٩خ ظةو٤حن يف قةاؿ األم٥
ٮهل  ؛ ٣ٞ ٤يبِّ يينٌّ ىلع لكِّ مك٥٤و يف اإل٩لةر ا٣ٞ  ٔ ً » /♀ك٬ٮ كاصته فإٍف ل

ًّ، كذلم أضؿفي اإليٍةفً  ىٍكذىًعٍؽ فجليجً ٝةؿ (5)«ي َى »/ ♀، ك ًٌ كىيفى كراءى ذلمى 
                                      

 (.154/  4أظاكـ ا٣ٞؿآف، ل٤ضىةص )( 1)
 (.22/  2م )رشح وعيط مك٥٤، ل٤٪ٮك( 2)
 (.47/  4اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف، ل٤ٞؿَيب )( 3)
 (.325/  ٦8ٛةديط ا٣٘يت، ل٤ؿازم )( 4)
 .◙( ٨٦ ظؽير َةرؽ ث٨ م٭ةب 49أػؿص٫ مك٥٤ )( 5)
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 .(1)«اإليٍةًف ظجحي ػؿدؿو 
كجي يي٪١ًؿي ىلع  ٚةـل ٧٠ة يذٕني إ٩لةري لكِّ وةظًت كاليحو رشٔيح ىلع ٦ى٨ يف كاليذ٫ًً، 

ي ٕنة.زكصذ٫، كاألبي يي٪١ًؿي ىلع أكالدق، ككيلُّ األمؿ يي٪١ًؿي ىلع ٔر كا أز٧ٮا دمي رص  ٚإفٝ   ذ٫، 
ًّ »كيف احلؽير/  ٍَ رؾي ذً ً مكبٔؿه خى ، كلك سي ً راعو  .(2)«لكي سي

ككيل األمؿ إذا دؿؾ إ٩لةر امل٪١ؿات كإٝة٦ح »/ ♫ كةؿ اثَ ديٍيح
احلؽكد ٤ٔي٭ة ث٧ةؿ يأػؾق، اكف ث٧زن٣ح ٦ٞؽـ احلؿا٦يح اذلم يٞةق٥ املعةربني 

يأػؾق حلض٧ٓ ثني ازجني ىلع ٚةظنح، ككيل األمؿ األػيؾة، كب٧زن٣ح ا٣ٞٮاد يأػؾ ٦ة 
 .(3)«إ٧٩ة ٩ىت حلأمؿ ثةملٕؿكؼ كي٪ٓل ٨ٔ امل٪١ؿ، ك٬ؾا ٬ٮ ٦ٞىٮد الٮاليح

ٓ، أك ىلع ظةؿ ال ي٥٤ٕ ثةمل٪١ؿ ٗريق، ك٬ٮ ٝةدر  ٧٠ة يذٕني إذا اكف يف مًٮ
ل » /♀ىلع د٘يريق، أك ال يذ٧ل٨ ٨٦ إزاتل٫ إال ٬ٮ، كٝؽ ٝةؿ 

ى
ٌىَ رىأ

ً ٌِهؿن  ٍقي ٌِسي  .(4)«ا فىيٍييًغرير
ٓ ال ي٥٤ٕ ث٫ إال ٬ٮ، » :♫ كةؿ انلٔكم إ٫٩ ٝؽ يذٕني ٧٠ة إذا اكف يف مًٮ

أك ال يذ٧ل٨ ٨٦ إزاتل٫ إال ٬ٮ، كًل٨٧ يؿل زكصذ٫، أك كدلق، أك ٗال٫٦ ىلع 
 .(5)«٦٪١ؿ، أك دٞىري يف املٕؿكؼ

ا ثٕي٪٫ حمتكجنة ىلع امل٪١ؿات يف األقٮا ؽ، أك ٧٠ة يذٕني إذا ٔني اإل٦ةـ أظؽن
ىئ ىئ ﴿األظيةء، أك املىة٣ط كاملؿاٜٚ ا٣ٕة٦ح كحنٮ٬ة؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل/ 

 .[ 59]ا٣جكةء/ ﴾ی ی یی
                                      

 .◙( ٨٦ ظؽير ٔجؽ ا ث٨ مكٕٮد 50أػؿص٫ مك٥٤ )( 1)
 . ◙( ٨٦ ظؽير ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ 1829(، كمك٥٤ )2409أػؿص٫ ابلؼةرم )( 2)
 (.306-305/  28دل٧ٮع ٚذةكل اث٨ دي٧يح )( 3)

 .◙( ٨٦ ظؽير َةرؽ ث٨ م٭ةب 49أػؿص٫ مك٥٤ )( 4)
 (.23/  2رشح مك٥٤، ل٤٪ٮكم )( 5)
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كيف ظةؿ ل٥ يذ٧ل٨ ٚؿد ث٧ٛؿدق، كاظذةج إىل ٗريق إلزا٣ح امل٪١ؿ، كل٥ 
دذأت ث٫ ٠ٛةيح؛ ٚإ٫٩ جيت ىلع ا٣ٞةدر احلةرض ٫ٕ٦ ظىت دٞٮـ ث٭٥ ال١ٛةيح، ك٬ؾا 

ةؿ ا٣ٕضـ ٨ٔ ا٣ٞيةـ ث٭ة؛ ٚإ٩٭ة دذٕني ىلع ٨٦ مأف اع٦ح ٚؿكض ال١ٛةيةت ظ
 ي٤ي٭ة ٨٦ أ٢٬ ا٣ٞؽرة ظىت دٞٮـ ال١ٛةيح يف األ٦ح.

ري٬ة ٨٦ ٚؿكض  كٚي٧ة ٔؽا ٦ة قجٜ ٚإف األمؿ كاجلٔل اكدلٔٮة كاجل٭ةد ٗك
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ال١ٛةيةت؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل/ 

ەئ وئ ﴿/ ، ك٨٦ ل٤ذجٕيي، ك٬ؾا ٩ْري ٝٮهل دٕةىل[ 104]آؿ ٧ٔؿاف/﴾ں ں ڻ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 [ 122]اتلٮبح/ ﴾ی
إف ا٧٤ٕ٣ةء ادٛٞٮا ىلع أف األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل / »♫ كةؿ األلٔيس

 .(1)«٨ٔ امل٪١ؿ ٨٦ ٚؿكض ال١ٛةيةت، كل٥ خية٣ٙ ذلٟ إال ا٣زنر
كب٪ةءن ىلع ٦ة قجٜ ٚإ٫٩ ٨٦ ا٣ٛؿكض املذٕي٪ح ىلع اإل٦ةـ الرشيع أف يٞي٥ يف األ٦ح 

ني اذلي٨ ي٤٧ٕٮف ىلع إ٩لةر امل٪١ؿات ا٣ٕة٦ح، كمؿاٝجح األظٮاؿ، كاتلىؽم املعتكب
ٞيؽة اإلقالـ، أك رشيٕذ٫، أك أػالؽ املضذ٧ٓ، كآداث٫ ا٣ٕة٦ح.  للك ٦ة يٞؽح يفٔ 

كىلع لك مك٥٤ أف ي٪١ؿ لك ٦٪١ؿ يف كاليذ٫ اخلةوح، ز٥ ينرتؾ أ٢٬ 
ملؼة٣ٛةت، قٮاءن اإلقالـ ثٕؽ ذلٟ يف احلؾر كاتلعؾيؿ ٨٦ امل٪١ؿات، كقةاؿ ا

يح. ٮاثٍ اإل٩لةر املٔؿ يح، ٦ٓ مؿااعة آداب ًك  كٕٝخ ٨٦ الؿايع، أك ٨٦ الٔؿ
 

                                      
 (.238/  2ركح املٕةين، لأللٮيس )( 1)
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/ احلكجح كاألمؿ كانليه رضكرة رشؾيح/  أكالن
ٚٔل ٚؿيٌح إهليح ا٦ذسةهلة كاصت رشيع، كاألػؾ ث٭ة ا٦ذسةؿ ملٞذىض اجلىٮص 

 ٤٪ضةة يف ادل٩ية ٨٦ ا٣ٕؾاب، كيف اآلػؿة ٨٦ اجلةر!اإلهليح كاجلجٮيح، كقجت ل
 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 66]ا٣جكةء/
ٙ الرشيع. ٭ؽة اتللكي  ٔ٨٦ ٙ  كبأداا٫ ىلع كص٭٫ الىعيط خيؿج امللك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴿كٝةؿ دٕةىل/  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ؿ ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  .[ 165 -164اؼ/]اأٔل
 ٚال ٗىن ل٤ٕةل٥ كاحلةك٥ ٨ٔ ا٣ٞيةـ ث٭ة، كا٢٧ٕ٣ ث٧ٮصج٭ة.

 زةُينة/ األمؿ كانليه فؿكةف ثي أْو اإليٍةف كغريًْ/
ٚأ٢٬ اإلي٧ةف ٥٬ أ٢٬ اال٦ذسةؿ هلؾق النٕرية، كْل ٨٦ أػه ػىةاى٭٥، 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 

 .[ 71]اتلٮبح/ ﴾ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ
ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ﴿كبةملٞةث٢ ٝةؿ دٕةىل/ 

﮶   ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵

 .[ 67]اتلٮبح/ ﴾﮷ ﮸ ﮹
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إذا أمؿت ثةملٕؿكؼ مؽدت ّ٭ؿ املؤ٨٦، كإذا / »♫ كةؿ قفيةف اثلٔرم
٧خ أ٩ٙ امل٪ةٜٚ  .(1)«٩٭يخ ٨ٔ امل٪١ؿ أٗر

 زةثلنة/ احلكجح رضكرة اصذٍةؾيح كبرشيح/
ة ٚ٭ٮ إىل الكال٦ح أٝؿب، ك٨٦ لك دلذ٧ٓ يذٮاىص ٚي٫ أ٫٤٬ ث٭ؾق النٕري

كَل برش »ا٣ُٕت أثٕؽ! ٚٔل رضكرة اصذ٧ةٔيح كلٮ اكف اإلنكةف حيية ث٧ٛؿدق! 
ىلع كص٫ األرض ٚال ثؽ هل ٨٦ أمؿ ك٩ٔل، كال ثؽ أف يأمؿ كي٪ٓل، ظىت لٮ أ٫٩ 

 .(2)«كظؽق لاكف يأمؿ ٩ٛك٫ كي٪٭ة٬ة
ًً لَع ظؽكًد ا ك»/ ♀كيف ٬ؾا املٕىن يٞٮؿ  ً سىوي اىلةا ٔاكًًؽ فيٓة، ٌى ال

ة يٓى ٓيً أقفى ٓيً أؾالْة، كبؿضي ، فأوةبى ثؿضي ٔا لَع قفيِحو ـو اقذٍٓ ، فاكف نٍسًو كٔ
ِىة يف  ٔا/ لٔ أُ ة ػؿٍر ً، فلةل ٓي ٔرى ٌىَ ف كا لَع  ؿ  َى املةءً مى ًٌ ٔا  يًٓة إذا اٍقذىلى اذليَ يف أقفى

ً كٌة أرادكا  ْٔ ني ِىة، فإٍف يىرتي ٔرى ٌىَ ف ِىة ػؿكنة كلً ُيٍؤًذ  ة، كإٍف ُىيبً ٔا دميؿن يىهي ْى

ة ٔا دميؿن ى ٔا، كَنى ى ًًٓ َنى  .(3)«أػؾكا لَع أيؽي
ٚج٪ضةة املضذ٧ٓ ٨٦ ا٣ٛكةد كاالقتجؽاد دذعٮؿ احلكجح إىل ٚؿيٌح 
اصذ٧ةٔيح ي٧ةرق٭ة اللك ثؿمؽ، كيأػؾ لك ٚؿد ٚي٭ة حبىذ٫ يف احلؿاقح ثلٮاثخ 

صذ٧ةيع ادلي٨ كداعا٥ األػالؽ ىلع ظؽ قٮاء؛ ث٢ ي٧ل٨ ا٣ٞٮؿ/ إ٫٩ ص٭ةد ا
ٍجيًػٖ »/ ♀داػ٢ املضذ٧ٓ املك٥٤، يٞٮؿ  ًٌَ ُيبٍّ ثؿسّ اي يف أٌح رى ٌة 

ة  ً  إُٓ  كفى ثأمؿًقً، ز ًّ كيىٍلذىؽي ف كأوعةبه يأػؾكف بكن ذً ٔىارًئ  ًّ ظى ذً  ٌ ي
ًٌَ أ إال  اكف َل 

ٍىَ ؿكف، ذى ، يلٔلٔف ٌة ال يفؿئف كيفؿئف ٌة ال ييٍؤمى ؼه ئي ًًْ ػي ًٌَ ثؿًؽ ٍييفي   َتى
                                      

 (.36األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ، ل٤ؼالؿ )ص( 1)
 (.292/  2االقذٞة٦ح، الث٨ دي٧يح )( 2)
 .◙( ٨٦ ظؽير اجل٧ٕةف ث٨ بنري 2493أػؿص٫ ابلؼةرم )( 3)
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 ًْ ؽى ْى ٌىَ صة ، ك َه ًّ فٓٔ مؤٌ ً ْيً ثيكةُ ؽى ْى ٌىَ صة ، ك َه ً ثيًؽقً فٓٔ مؤٌ ْي ؽى ْى صة
ؿو  ج حي ػؿدى ًٌَ اإليٍةًف ظى ، كىيفى كراءى ذلم  َه ًٌ ًّ فٓٔ مؤ  .(1)«ثليجً

ة -كًل٧ة يلٮف االظتكةب ىلع اتلٛؿٍي يلٮف ٌن ؿاط يف  -أي ٤ٮ كاإٚل ىلع ا٣٘
ٕةت.  املضذ٧

ة/ احلكجح أٌةف لألٌح/  راثؿن
ح أ٦ةف؛ إذ ث٭ة يكذؽٚٓ ا٣ٕؾاب اجلةمئ ٨ٔ ٠رثة املؼة٣ٛةت احلكج

 .(2)«ُؿً، إذا نرث اخلجري أ٩٭٤ٟ كٚي٪ة الىةحلٮف؟ ٝةؿ/ »كاملؼة٣ٛني! كيف احلؽير/ 
ك٦ة ٩ـ٣خ ال٤ٕ٪ح ىلع ثين إرسااي٢ ىلع لكةف أ٩بيةا٭٥ إال بكجت دؿؾ احلكجح 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿كاتل٪ةْل ٨ٔ امل٪١ؿات، ٝةؿ دٕةىل/ 

چ چ  ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[ 79 -78]املةاؽة/﴾ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
كاذلم »كْل أ٦ةف؛ إذ ث٭ة يكذضةب ادلاعء كيؿٚٓ ابلالء، كيف احلؽير/ 

َ  اي أٍف يىجؿرى  ئًمسى ًؿ، أك َلى ًَ املِهى
ف  ؾى ٔي ف  ثةملؿؿكًؼ كْلِٓ ؿي مي

ٍ
ىأ ُفيس ثيًؽقً ْلى

ّي   ِ ىٍؽخي ًٌَ ؾًِؽقً، زً ْلى ىكذىًضيتي ىسً ؾييسً ؾلةثنة   .(3)«فىالى ي
ذلا ي٧ل٨ اجلــ ثأف دؿؾ ا٣ٞيةـ ثةألمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ ٦ة٩ٓ 

 ٨٦ مٮا٩ٓ إصةثح ادلاعء.
ؽاء، ٧ٚىت ٝةـ الٮالة كاملضة٬ؽكف كا٧٤ٕ٣ةء  كْل أ٦ةف ٨٦ اهلـي٧ح أ٦ةـ اأٔل

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ﴿ث٭ؾا الٮاصت اك٩ٮا أ٬الن ل٤٪رص، ٝةؿ دٕةىل/ 

                                      
 .◙( ٨٦ ظؽير ٔجؽ ا ث٨ مكٕٮد 50أػؿص٫ مك٥٤ )( 1)
 .▲( ٨٦ ظؽير زي٪ت ث٪خ صعل 2880(، كمك٥٤ )3346أػؿص٫ ابلؼةرم )( 2)
ح ث٨ احل٧ةف 2169(، كا٣رت٦ؾم )23301أػؿص٫ أمحؽ )( 3)  .◙(، كظك٪٫، ٨٦ ظؽير ظؾٛي
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ڑ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڍڇڍ

 .[ 41 -40]احلش/﴾ک ک ک کگ گ گ گ
 ٚةحلكجح قجت ل٤٪رص ك٩تيضح ل٤ذ١٧ني!

ا دٔٮيًّة يٛؿض ىلع ال١ٛةيح، كيلٮف  ثٕؽ ٦ة دٞؿر ٨٦ ٠ٮف احلكجح ص٭ةدن
ىلع الاكٚح يف مٮا٨َ حمؽدة؛ ٚإف األو٢ يف كصٮب٭ة/ أف جتت ىلع ا٣ٛٮر إال ٦ة 

 قتسين.ا
ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء/ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ كاصت »/ ♫ٝةؿ ا٣ٞؿايف 

، ٨٧ٚ أم١٪٫ أف يأمؿ ث٧ٕؿكؼ كصت ٤ٔي٫  .(1)«ىلع ا٣ٛٮر إدمةاعن
ٔاصت ٌة ييل/  كٌَ رشكط ْؾا ال

/ اإلقالـ/   أكالن
ك٬ٮ رشط كصٮب ال وعح، ٤ٚٮ أ٩لؿ امل٪١ؿ ٗري مك٥٤ وط إ٩لةرق، 

يٛؿؽ ثني األمؿ ثةملٕؿكؼ اذلم ي٤ــ هل كاليح، ٨٦ ٗري إجيةب ٤ٔي٫، كٝؽ 
كصة٩ت ا٣ٞؿبح كاالظذيةج إىل ٩حذ٭ة يف األمؿ أّ٭ؿ ٦٪٫ يف اجلٔل، كألف صة٩ت 

ط، كألف دٚٓ املٛةقؽ ٦ٞؽـ ىلع ص٤ت امل٪ةٚٓ.  الٮاليح يف األمؿ كاإللـاـ أًك
 زةُينة/ اْللكيف/ 

ة -ك٬ٮ ٌن م ي٥٤ٕ رشط كصٮب ال وعح؛ ذلٟ أف الىيب املؼري اذل -أي
احلل٥ هل أف ي٪١ؿ كإف ل٥ جيت ٤ٔي٫، كيسةب ٤ٔي٫، اكلىالة ٝج٢ ابل٤ٮغ، 

                                      
 (.257/  4ا٣ٛؿكؽ، ل٤ٞؿايف )( 1)
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كقةاؿ ا٣ٞؿبةت، ٦ة ل٥ حيذش يف ذلٟ اإل٩لةر إىل كاليح كق٤ُح، كلٮحل٫ ٦٪٫ٕ إذا 
 ػةؼ ٤ٔي٫ ٨٦ األذل ابلة٣ٖ الرضر.

 زةثلنة/ اىؿؽاىح/ 
ة ٨٦ اإل٦ةـ ـأ اكف ٦ذُٮاعن ثؾٟل -ىلع املعتكت ٛن ٨٦ د٤ٞةء  قٮاء أكةف ملك

ٜه مكذ٭رت ثؽي٪٫، كرشط  -٩ٛك٫ ؽا٣ح يف ٩ٛك٫، ٚال يٌل احلكجحى ٚةق أف يلٮف ذأ 
ـ  ٨ ردجح االقذعجةب املذأكؽ؛ كذٟل ٧ٕ٣ٮ ا٣ٕؽا٣ح خمذ٤ٙ يف كصٮب٫، كل١٪٫ ال يزنؿٔ 

ں ﴿كٝٮهل دٕةىل/  [ 44]ابلٞؿة/ ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ٝٮهل دٕةىل/ 

ٙ/ ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  .[ 3 -2]الى
إذا اكف الؿاصط ٔؽـ امرتاَ٭ة؛ ألف احلكجح جتت ىلع املك٥٤ ٔؽالن اكف أك ك

ة، ٨٦ ٗري امرتاط ٔى٧ح، أك قال٦ح ٨٦ املٕىيح، أك املؼة٣ٛح، ٚإف املعتكت  ٞن ٚةق
يؽ يٮـ ا٣ٞية٦ح، كٚي٫ يٞٮؿ  / ♀املؼة٣ٙ ملة يأمؿ ث٫، ٤ٔي٫ أف حيؾر ٔك

حً » ٌى ـى اىًٍليىة ٍٔ ًو يى ىةءي ثًةلؿ صي كري ذىيييٍقى  ،يي ة يىؽي ٍى ة نى ٓى ً كري ث ، ذىيىؽي ّي ٍرذىةثي
ى
ىًقي أ ٍِؽى  يًف انل ةرً، ذىذى

ةقي، ذىيى  ةري ثًؿىظى ٍى ً
ٍ
ًٍؽي احل وي انل ةرً  ٍضذى ٍْ ى

/  ،ًّ ييى ؾى أ فى ٔلٔي  ذىيىلي
ى
ة أ ٌى  ، ٍِخى م فيالفي ىىيفى ني

ى
؟! أ ُيمى

ٍ
أ مى

ُىة  ؿي مي
ٍ
كًؼ ػثًةىٍ دىأ ٍؿؿي ٓى  ،ٍى ٍِ تى ًَ اىٍ  ةُىةكى

ًؿ؟ػؾى ٍِهى ؿي كىةؿى  !ٍي ٍِخي آمي ًٍ / ني الى ػثًةىٍ  زي كًؼ كى ٍؿؿي  ٍى
ٓى  ٍج

ى
ًّ، كىأ ًٍ آتًي ًَ اىٍ  ةزي

ًؿ كى ػؾى ٍِهى  .(1)«ًّ آتًيٍي
ة/ اىلؽرة/   راثؿن

ة -كْل رشط كصٮب ال وعح ٌن ٤جح املى٤عح،  -أي ٧ٚىت حتٞٞخ ا٣ٞؽرة ٗك
ؽـ االقذُةٔح؛ كذلٟ ٣ٞٮهل  / ♀ٚٞؽ كصت كإال ٚال، ٚحكٍٞ ثة٣ٕضـ ٔك

ً ٌِه» ٍِسي ًٌ ل 
ى
ىكذًعٍؽ ٌىَ رىأ ، فإف لً ي ًّ ً ىكذًعٍؽ فىجًيكةُ ٍقي ثيًؽقً، فإٍف لً ي رير ؿنا فىيٍييغى

                                      
 . ◙( ٨٦ ظؽير أقة٦ح ث٨ زيؽ 2989(، كمك٥٤ )3267ػؿص٫ ابلؼةرم )أ( 1)
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، كذلم أضؿفي اإليٍةفً  ًّ يجً ، ٚةلٮاصت ٦ٞؿكف ثةالقذُةٔح، ٝةؿ دٕةىل/ (1)«فىجًلى
 .[ 16]اتل٘ةث٨/ ﴾ہ ہ ہ ھ﴿

ة -٧٠ة يكٍٞ ٌن ، ٨ٕٚ أيب قٕيؽ اخلؽرم  -أي ًٜ
 ٞ ر املع  ◙خبٮؼ الرض 

 / ؿى أٍف  إف  اى »مؿٚٮاعن / ٌة ٌِؿىمى إٍذ رأيخى املِهى ـى اىليةًٌح، ظَّت يلٔؿى ىىيىكأؿي اىؿجؽى ئ
َى انل ةًس  ًٌ ، كفىؿًكخي  ّي كةؿ/ ية رىبر رصٔديمى ذى ض  ا ظي َى اي ؾجؽن هًؿىقي؟ فإذا ىل  ، (2)«دِي

 كاتللكيٙ الرشيع مرشكط ثةمل٧ل٨ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كا٣ٞؽرة.
ة/ اىؿيً/   ػةمكن

٤ي٫ يف اجل٤٧ح، ٚأ٦ة الٮاصجةت ا٣ْة٬ؿة كاملعؿ٦ةت ا٣ْة٬ؿة،  ا٥٤ٕ٣ رشط ٦ذٜٛٔ 
 ٚأ٢٬ اإلقالـ ينرتًلٮف يف ا٥٤ٕ٣ ث٭ة، كاألمؿ ث٧ٕؿكٚ٭ة، كاجلٔل ٨ٔ ٦٪١ؿ٬ة.

ك٦ة اكف ممة خيىف ظ٫٧١؛ ٚةألمؿ كاجلٔل ٚي٫ مٮًلٮؿ إىل ا٧٤ٕ٣ةء ث٫، ك٣حف 
 ل٤ٕة٦ح ٚي٫ ٦ؽػ٢!

ة ث٧ة يأمؿ ث٫ ز٥ إ٫٩ إ٧٩ة يأمؿ كي٪ٓل ٨٦ اكف اع٣»/ ♫ كةؿ انلٔكم ػ٧ن
 .(3)«كي٪ٓل ٔ٪٫، كذلٟ خيذ٤ٙ ثةػذالؼ اليشء...

ة ٦ٕذربنا ٚال إ٩لةر ٚي٫ إال ثبيةف ٦أػؾ  ٘ن ٚنة قةا كأ٦ة ٦ة اػذي٤ٙ يف ظ٫٧١ ػال
 ا٣ٞٮؿ كرصعة٫٩ ىلع ٗريق، ك٬ؾا اغ٣ت يف ا٫ٞٛ٣، ٩ةدر يف ا٣ٕٞيؽة!

، ال يججيغ ل٤ٛٞي٫ أف حي٢٧ اجلةس ىلع ٦ؾ٬ج٫»/ ♫ كةؿ أمحؽ ثَ ظِجو
 .(4)«كال ينؽد ٤ٔي٭٥

 ٚال تنرتط ظؿيح، أك ذ٠ٮرة، أك اصذ٭ةد. -ىلع الؿاصط -كًل٧ة ال تنرتط ٔؽا٣ح

                                      
 . ◙( ٨٦ ظؽير أيب قٕيؽ اخلؽرم 49أػؿص٫ مك٥٤ )( 1)
 (. 4017(، كاث٨ ٦ةص٫ )11735أػؿص٫ أمحؽ )( 2)
 (. 23/  2رشح وعيط مك٥٤، ل٤٪ٮكم )( 3)
ؾاء األبلةب، ل٤كٛةريين )186/  1اآلداب الرشٔيح، الث٨ ٤ٛ٦ط )( 4)  (.224/  1(، ٗك
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كىلع اآلمؿ املعتكت أف يذعًل ثذٞٮل ا كاإلػالص، كمٮاٚٞح ٝٮهل 
، كا٣تك٤ط ثةلىرب ♀٫٤٧ٕ٣، ٦ٓ احلؿص ىلع االدجةع كاتلأيس ثةجليب 

ة ٣ني ا٣ٞٮؿ، ٚال ىلع ٫٤٧ٔ، كا٫ٞٛ٣ يف كاٝٓ اجلةس كأظٮاهل٥،  ٞن كأف يلٮف رٚي
جي٧ٓ ثني مؽة ٫ْٛ٣ كمؽة احلٜ ىلع اخل٤ٜ، ٦ٓ ظ٥٤ كأ٩ةة، كوؽؽ كرمحح، 

 كظت ل٤ؼري كأ٫٤٬.
ة ٨٦ ٝج٢ اإل٦ةـ، أك احلةك٥ ٚإف هل كاليح يف   ٛن ٚإف اكف املعتكت ملك

ظؽكد ٦ة أذف هل احلةك٥، كي٤٧ٟ ٨٦ الىالظيةت كالك٤ُةف كا٣ٕٞٮبةت 
حف ثة٤ٞ٣ي٢، ٤ٚيذٞيؽ ث٧ة ٝيؽق ث٫ ٨٦ كالق، أك ٦ة رق٥ هل ٨٦ اتلٕـيؿيح محبنة ٣

 إصؿاءات كدؿاديت يف مٮاص٭ح امل٪١ؿات.

 أظاكـ دؽافؽ املىةىط كاملفةقؽ/
٠سرينا ٦ة دذؽاٚٓ املىة٣ط كاملٛةقؽ كامل٪ةٚٓ كاملٌةر يف اإل٩لةر؛ ممة 

يف ٬ؾا كدٞؽيؿ املىة٣ط كاملٛةقؽ ا٣ٕة٦ح يذٮصت ٫ٕ٦ دٞؽيؿ٬ة كاملٮاز٩ح ثح٪٭ة، 
إ٧٩ة ٬ٮ ث٧ زاف الرشيٕح، ك٬ٮ مٮًلٮؿ إىل  ابلةب كا٣رتصيط ثح٪٭ة ٔ٪ؽ اتلٕةرض

ينة، كدية٩حن  ة كٔك .  أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ اذلي٨ يٮزٜ ث٭٥ ٚٞ٭ن  ككراعن
دٞؽي٥ األ٥٬ ىلع امل٭٥، كاتلؽرج يف مؿادت اإل٩لةر، كاجلْؿ إىل املآالت ك

.أك ختٛي٫ٛ ٤ُ٦ٮب رش ،يف ٬ؾا ابلةب، كزكاؿ امل٪١ؿ ثةللكيح  اعن
 ،أك ظىٮؿ ٦س٫٤ ٨٦ امل٪١ؿ ،٦ٓ زكاؿ ٦س٫٤ ٨٦ املٕؿكؼ امل٪١ؿ كأ٦ة زكاؿ

ٓ اصذ٭ةد ك٩ْؿ.  ٧ًٚٮ
أك ٚٮات ٦ة ٬ٮ أكرب ٨٦  ،كأ٦ة زكاؿ امل٪١ؿ كظىٮؿ ٦ة ٬ٮ أكرب ٦٪٫

. ،املٕؿكؼ  ٧٧ٚ٪ٮع رشاعن
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كإذا اكف األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ ٨٦ أ٥ْٔ / »♫ اثَ ديٍيحكةؿ 
ملكذعجةت، ٚةلٮاصجةت كاملكذعجةت ال ثؽ أف دلٮف املى٤عح ٚي٭ة الٮاصجةت، أك ا

إذ ث٭ؾا ثٕسخ الؿق٢، كأ٩ـ٣خ ال١ذت، كا ال حيت  ؛ىلع املٛكؽة راصعحن 
ألمؿ كاجلٔل أ٥ْٔ ٨٦ مى٤عذ٫، ل٥ يل٨ ممة أمؿ اعير اك٩خ ٦ٛكؽة ٚ …ا٣ٛكةد،

 ا يف ٔجةد إذ املؤ٨٦ ٤ٔي٫ أف يذيق ؛ا ث٫، كإف اكف ٝؽ دؿؾ كاصت، ك٢ٕٚ حمؿـ
٤ي٫ ٬ؽا٥٬  .(1)« ا، ك٣حفٔ 

٪ؽ دـاظ٥ املىة٣ط كاملٛةقؽ يف أمؿ ٦ة أك دٕةرض  ،أك دٕةرض املىة٣ط ،ٔك
ٚإذا ازدظ٥ كاصجةف ال ي٧ل٨ دمٕ٭٧ة ٚٞؽـ أكًلؽ٧٬ة، »املٛةقؽ ي٤ُت ا٣رتصيط 

ل٥ يل٨ اآلػؿ يف ٬ؾق احلةؿ كاصجنة، كل٥ يل٨ دةرًل٫ ألص٢ ٢ٕٚ األكًلؽ دةرؾ 
حلٞيٞح، كًلؾلٟ إذا اصذ٧ٓ حمؿ٦ةف ال ي٧ل٨ دؿؾ أ٧ْٔ٭٧ة إال كاصت يف ا

ة يف احلٞيٞح، كإف قِل  ث٢ٕٛ أد٩ة٧٬ة، ل٥ يل٨ ٢ٕٚ األدىن يف ٬ؾق احلةؿ حمؿ٦ن
 .(2)« ذلٟ دؿؾ كاصت، كقِل ٬ؾا ٢ٕٚ حمؿـ ثةٔذجةر اإلَالؽ ل٥ يرض

ك٦ٓ أف ٬ؾا الٮاصت ٨٦ ٚؿااي الٮٝخ املٌةٔح، ك٨٦ ظؿـ اإلقالـ 
إف ظةصح ادلٔٮة احلٮـ إىل اتلأحلٙ كاملؽاراة، كدىعيط املٛة٬ي٥، ٚ ،امل٭ؽرة

كاقذٛةًح ابلالغ، كإٝة٦ح احلضح، كب٪ةء ا٣ٞةٔؽة الى٤جح، كإ٩لةر امل٪١ؿات 
أمف ٨٦ ظةصذ٭ة إىل ٝرص االظتكةب ىلع َةاٛح ٨٦  -ا٣ٕة٦ح يف األ٦ح ث٥٤ٕ كظ٥٤

للكيح، كد٤ذبف أوٮهل امل٪١ؿات اجلـايح، يف الٮٝخ اذلم د٪ؽرس ٚي٫ ٦ٕةل٥ ادلي٨ ا
 ك٦ٕةٝؽق ال١ربل.

                                      
 (.211/  2الث٨ دي٧يح ) ،( االقذٞة٦ح1)

 (.57/  20)دل٧ٮع ٚذةكل اث٨ دي٧يح  (2)
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 ِ كيذٕني اتلؽرج يف اإل٩لةر، ٧ٚٓ د٘يري ا٤ٞ٣ت يجؽأ ثةتلٕؿيٙ، ز٥ الٔٮ
كاتلؼٮيٙ، ز٥ اتلٞؿيٓ كاتلٕ٪يٙ، ز٥ اتل٘يري ثةحلؽ، ىلع أف ا٣٘ة٣ت يف ز٨٦ 
ؿبح ادلي٨ ٔ٪ؽ االظتكةب ثةحلؽ اقت٪ٛةر ا٣ٕة٦ح ًؽ ادلاعة،  االقذٌٕةؼ ٗك

ادلٔٮة ثؿ٦ذ٭ة، كإجيةد ذراآ ابلُل كاتل٪١ي٢ ثة٣ٕةم٤ني  كا٣تنٮيل ىلع ٌٝيح
كدجؽيؽ ٠سري ٨٦ ا٣ُةٝةت يف مٮاص٭ةت  ،اكٚح، ٦ٓ اقت٪ػـاؼ ٠سري ٨٦ اجل٭ٮد

ىلع ظكةب ا٣رتبيح كاتلىٛيح كابلالغ، ك٬ؾا يؤًلؽ أ٧٬يح اإلظةَح ث٫ٞٛ اجله 
 كّؿكؼ الٮاٝٓ كمالبكةد٫ ٔ٪ؽ ٦ٕةجلح ٬ؾا األمؿ اخلُري.

٪١ؿات كدٕؽد٬ة دلرث كقةا٢ اإل٩لةر كاتل٘يري، كدت٪ٮع كبٞؽر ٠رثة امل
الـ كاتلأزري  دلةالت كآحلةت اجلىط كاتلٕجري، كذلٟ ٔرب خمذ٤ٙ كقةا٢ اإٔل

ح كاملؿايح.  امل١ذٮبح كاملك٧ٔٮ
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 تعزيف الغلى واملصطلخات القزيبة

 

 / اىغئ ىغح/أكالن 
كا٤٘٣ٮاء/ »ا٤٘٣ٮ/ مىؽر ٗال ي٤٘ٮ ٤ٗٮنا، إذا صةكز ظؽق، ٝةؿ الؿاٗت/ 

 .(1) «جتةكز احلؽ يف اجل٧ةح
ا٣٘ني كالالـ كاحلؿؼ املٕذ٢ أو٢ وعيط يؽؿ ىلع »ٝةؿ اث٨ ٚةرس/ 

ال  ، كذلٟ اردٛة٫ٔ، ٗك اردٛةع كدلةكزة ٝؽر، يٞةؿ/ ٗال يف الكٕؿ ي٤٘ٮ ٗالءن
 .(2) «ذا صةكز ظؽقالؿص٢ يف األمؿ ٤ٗٮنا إ

 .(3) «ٗال يف ادلي٨ ٤ٗٮنا/ تنؽد كدى٤ت ظىت صةكز احلؽ»كيٞةؿ/ 
كد٤ٟ املٕةين ال٤٘ٮيح جت٧ٓ إىل النؽة النؾكذ، كإىل اال٩ؽٚةع اتللكٙ، كإىل 

 اخلؿكج ٨ٔ ا٣ٞىؽ احلك٨ كالكري املٕذؽؿ ا٣ٛن٢ يف إوةثح اهلؽؼ!
 /  زةُينة/ اىغئ رشاعن

/ ٝٮهل دٕةىل/  كرد ا٤٘٣ٮ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، ٻ ٱ﴿كالك٪ح املُ٭ؿة، ٨٧ٚ ذٟل

 .[ 77]املةاؽة/ ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
ّي »/ ♀كيف الك٪ح/ ٝٮهل  ؛ فإُ  ًَ ي ٔ  يف ادلر ة انل ةسي إي ةزً كاىغي يىة أيٓ 

                                      
 (.613املٛؿدات يف ٗؿيت ا٣ٞؿآف، ل٤ؿاٗت األوٛ٭ةين )ص( 1)
 (.387/  ٦4ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، الث٨ ٚةرس )( 2)
 (.58ا٤٘٣ٮ يف ادلي٨، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ال٤ٮحيٜ )ص( 3)
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 ًَ ي ٔ  يف ادلر ً اىغي ٍجيىسي ٌىَ اكف رى يىمى  ٍْ ى
 .(1)«أ

ة/   كأٌة دؿؿيفّ اوعالظن
 .(2)«يةدة ىلع ٦ة ي٤ُت رشاعن ا٤٘٣ٮ ٬ٮ الـ/ »♫ فلؽ كةؿ انلٔكم
كا٤٘٣ٮ دلةكزة احلؽ، ثأف يـاد يف اليشء، يف محؽق، / »♫ ككةؿ اثَ ديٍيح

 .(3)«أك ذ٫٦ ىلع ٦ة يكذعٜ، كحنٮ ذلٟ
ة أ٫٩ مرشكع، ك٣حف » :♫ ككةؿ أثٔ مةٌح ا مٮ٧٬ن ٚلك ٨٦ ٢ٕٚ أمؿن

أك  ٠ؾلٟ ٚ٭ٮ اغؿ يف دي٪٫، ٦جذؽع ٚي٫، ٝةا٢ ىلع ا ٗري احلٜ ث٤كةف ٦ٞةهل،
 .(4)«لكةف ظةهل

٤ي٫؛ ٚ٭ٮ ال يٕؽك ا٤٘٣ٮ رشاعن أف يلٮف/ دلةكزة ظؽ ٦ة رش٫ٔ ا  ٔك
 . (5)ثٞٮؿ، أك ٢ٕٚ، أك أذٞةد

د/ / اىتنؽ   أكالن
ك٬ٮ أو٢ يف ا٣ٞٮة كا٣ٕــ / ا٣تنؽد يف ال٤٘ح مىؽر ٨٦ ا٢ٕٛ٣ تنؽد

 .(6)كالىالثح

                                      
ٔجةس 3029(، كاث٨ ٦ةص٫ )3057يئ )(، كا٣جكة1851أػؿص٫ أمحؽ )( 1)  .¶( ٨٦ ظؽير اث٨ 
 (.220/  16رشح مك٥٤ )( 2)
 (.328/  1اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح )( 3)
 (.21-20ابلةٔر ىلع إ٩لةر ابلؽع كاحلٮادث، أليب مة٦ح )ص( 4)
 (.75ّة٬ؿة ا٤٘٣ٮ يف ادلي٨ يف ا٣ٕرص احلؽير، ملع٧ؽ ٔجؽ احل١ي٥ ظة٦ؽ )ص( 5)
 ( ثذرصؼ.197/  3ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، الث٨ ٚةرس )٦( 6)
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 كيأيت ىلع ٦ٕ٪ني/
 ؿ/ ابلؼو/ األك

ۓ ۓ ﮲ / ﴿قجعة٫٩ ا ٝةؿ ،يف ٦ٕؿك٫ٚ/ خب٢ تنؽديٞةؿ/ 

  .[ 8/ ا٣ٕةديةت] ﴾﮳
 لةكٌح/يف امل كاثلةين/ النؽة

 كل٥ ٚي٫، كبة٣ٖ دى٤ت/ األمؿ يف ، تنؽدإّ٭ةر الىالثحكاتلٞٮم، ث٧ٕىن/  
 .(1)مٮ٫ٛٝ يف ك٦٪٫/ تنؽد ٦تكة٢٬، ٗري كٌلف دـ٦خ،/ ادلي٨ يف خيٛٙ، كتنؽد

ة/كاىتنؽد او  عالظن
ٕجةدة يف ال١ذةب كالك٪ح»٬ٮ/  ٞة٦ح ا٣يت رشٔ٭ة ا ٣ ٜ االقذ ؿي  .(2)« د٪١تَ 

ذؽاؿ ظؽ دلةكزة»أك ٬ٮ/    .(3)«ث٫ ي٤زتـ أف املك٥٤ ٨٦ امل٤ُٮب األ
 .(4)«ا رش٫ٔ ٦ة ىلع ٬ٮ الـيةدة»كٝي٢/ 

ؽ/  زةُينة/ اْلِع 
 اجلرلةأك  ،ا٥ٛ٣ يف األىلع ا٣٘ةر ك٬ٮ اجلُٓ، ٨٦ ٦أػٮذ اتل٪ُٓ يف ال٤٘ح

٪ؽ٬ة ا٥ٛ٣، ٨٦ ا٤ٕ٣ٮم ا٣ٟٛ ثآػؿ امل٤زتٝح  ز٥ احل٪ٟ، يف ال٤كةف مٮٝٓ ٔك
، ٝٮالن  د٧ٕٜ لك يف اقذ٢٧ٕ  كتنؽد ٚي٫ دأ٩ٜ إذا الالكـ، يف د٪ُٓ/ يٞةؿ كٕٚالن
 كىلع ٩ٛك٫ ىلع ث٫ ينٜ ث٧ة كأىت ٚي٫، دل٤ٙ إذا ا٢ٕٛ٣ يف كد٪ُٓ كد٧ٕٜ،

 .(5)ٗريق

                                      
 (.٦90ٕض٥ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح املٕةرص، دل٧ٓ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح )ص( 1)
 (.152/  4دل٧ٮع ٚذةكل النيغ اث٨ ثةز )( 2)
 .(79احلك٨ )ص حلٮقٙ األمؿيليح، الكيةقح يف ادليين ابلٕؽ (3)
 (.56/  6ٚذط ابلةرم، الث٨ ظضؿ )( 4)
 (.13/  ٨5 ٦٪ْٮر )لكةف ا٣ٕؿب، الث( 5)
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ة/  اْلِعؽ اوعالظن
 كال دذٮاٜٚ ٠سرية، ٔجةرات «املذ٪ُٕني»ك «اتل٪ُٓ» ٛكريد يف ل٧٤ٕ٤ةء -

 كيف يججيغ ال ٚي٧ة كا٣تنؽد اتللكٙ إىل يؿصٓ كاظؽ، ٦ٕىن يف جتذ٧ٓ كٍل٭ة دذٕةرض،
٫ٕ ٗري  الىعيط، ك٨٦ ٬ؾق اتلٕجريات ٦ة يٌل/ مًٮ

  كاملؿةميح/ اىؿجةدة يف اىغئ -1
 يف ؽدكفاملن ٥٬» /♫اجلٮكم  الـااؽة، ٝةؿ املنٞح إىل يؤدم حبير

  .(1)«٢ٕٚ أك ٝٮؿ يف احلؽكد املضةكزكف األمٮر
 ادليَ/ يف االثذؽاع -2

 ا٣ٕجةدات ٨٦ وٮر كاقذعؽاث كرقٮهل، ا حيؿ٫٦ ل٥ ٦ة كذلٟ ثذعؿي٥
 .(2) ♀ اجليب ٔ٭ؽ ىلع دل٨ ل٥ كاإللـا٦ةت

  الالكـ/ يف اْللؿؿ -3
 ٫،إحل اجلةس ٤ٝٮب دػ٧ي٢ ا٣يت اللك٧ةت ثذلكٙ ثةل٤كةف، ك٬ٮ ا٣تنؽؽ

 .كدٕٞؿق تنؽ٫ٝ ٨٦ دؿىج ٚةاؽة كال م٧ٌٮف، كال ٦ٕىن ال ظير
 زةثلنة/ اْلعؿؼ/

، ا٣ُؿؼ أىت كدُؿؼ/ ،اجلةظيح أم/ ا٣ُؿؼ،» ٨٦ اتلُؿؼ يف ال٤٘ح منذٜ
ذؽاؿ، ظؽ كصةكز  .(3)«يذٮقٍ كل٥ األ

ة/  اْلعؿؼ اوعالظن
، يف «اتلُؿؼ» لك٧ح ٨٦ احلٮـ املٞىٮد املٕىن ٬ؾا ا٣ٞؽ٦ةء ٠ذت يف جنؽ ل٥

                                      
 (.214/  7رشح مك٥٤، ل٤٪ٮكم )( 1)
 .(220/  16) رشح مك٥٤، ل٤٪ٮكم (2)
 (.215)ص ل٤ضٮ٬ؿم الىعةح، (3)



 

 

 

 االحتساب على الغلى املعاصز 41

 ٣ل٨ ،(1)«ا٤٘٣ٮ» لك٧ح/ ٦ٕىن يف اقذؼؽا٦٭ة ٠رث ك٣ل٨ اوُالظ٭ة املٕةرص،
ذؽاؿ، ظؽ جتةكز» إ٫٩/ ٩ٞٮؿ أف ي٧ل٨ اآلف الكةاؽ املٛ٭ٮـ ػالؿ ٨٦  األ

 ظؽ دلةكزة»، أك (2)«الك٤ٮؾ يفأك  ا١ٛ٣ؿ، يفأك  ا٣ٕٞيؽة، يف اكف قٮاء
ذؽاؿ  اتل٧يُّٓ!، قٮاء أكةف ذلٟ يف صة٩ت ا٣تنؽد، أك اتل٤ُّٛخ ك(3)«األ

٤ٮ ٧ٌٔل.  ي٧ل٨ دٞكي٥ ا٤٘٣ٮ ثةٔذجةر دلةهل إىل/ ٤ٗٮ ٔٞؽم، ٗك
 كٚي٧ة يٌل ثيةف مٮصـ ٨ٔ ٬ؾي٨ ا٣ٞك٧ني/ 

/ اىغئ اىؿلؽم/   أكالن
ة ثٕٞيؽة، ٨٧٠ ي٤٘ٮ يف ٔٞيؽة ا٣رباء ظىت يٛيض إىل دربؤق ٨٦  ٞن ٬ٮ ٦ة اكف ٦ذ٤ٕ

ال١ٛةر األو٤يني!، أك ٨٧٠ ي٤٘ٮ يف ٝؽر اجليب ٔىةة املك٧٤ني، ٧٠ة يتربأ ٨٦ 
، اكٔذٞةد أ٫٩ هل ♀ظىت يٛيض إىل أذٞةد ٦ة ال حي٢ يف ظ٫ٞ  ♀

ٚنة يف األكٮاف، أك أ٫٩ ي٤٧ٟ ٦٘ٛؿة اذل٩ت، أك ٠نٙ الرض.  درص
 زةُينة/ اىغئ اىؿٍيل/ 

ة ثٞٮؿ، أك ٢٧ٔ. ٞن  ٬ٮ ٦ة اكف ٦ذ٤ٕ
، أك ثةمل٤ٮؾ، أك أك ثةآلثةء ،♀٨٧ٚ ا٤٘٣ٮ ثة٣ٞٮؿ/ احل٤ٙ ثةجليب 

 ك٦ؽظ٫ ث٧ة ال حي٢. ♀املجة٣٘ح يف إَؿاا٫ 
ا، كٝيةـ ال٤ي٢ ٨٦ ٗري  ك٨٦ ا٤٘٣ٮ ثة٢ٕٛ٣/ ويةـ ادل٬ؿ ٨٦ ٗري ُٚؿ أثؽن

ا! ا، أك دؿؾ اجلاكح أثؽن  ٩ٮـ أثؽن
                                      

 (.74دل٤ح ابلعٮث اإلقال٦يح )ا٣ٕؽد  (1)
 (.248) (، كا٩ْؿ/ اتلٮٝي74ٙ دل٤ح ابلعٮث اإلقال٦يح )ا٣ٕؽد (2)
 املىؽر الكةثٜ. (3)
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كبةٔذجةر د٤ٕٜ ا٤٘٣ٮ ثةألوٮؿ ي٪ٞك٥ إىل/ ٤ٗٮ يلك، كصـيئ، كٚي٧ة يٌل ثيةف 
 مٮصـ ٨ٔ ٬ؾي٨ ا٣ٞك٧ني/

/ اىغ  ئ اليلك/ أكالن
٬ٮ دبين أو٢ ٨٦ أوٮؿ ثؽع ا٣٘الة يذٛؿع ٔ٪٫ خمة٣ٛةت ٠سرية، اكٔذٞةد 

ؽـ  ♀ردة الىعةثح، كاَؿاح ٦ة كرد ٨٦ أظةدير ٨ٔ رقٮؿ ا  ٔك
ـ٥ٔ اتلٕٮي٢ ىلع ا٣ٞؿآف! ، ث  األػؾ ث٭ة، أك ٔؽـ االظذضةج ثةلك٪ح أوالن

 زةُينة/ اىغئ اجلـيئ/ 
اـ حتؿي٥ ثٕي ا٣ُيجةت ىلع ٦ة ال يرتدت ٤ٔي٫ خمة٣ٛةت أػؿل؛ اك٣زت

 اجلٛف، أك اتلٕجؽ ثة٣ٞيةـ يف الن٧ف، أك ال١ٙ ٨ٔ الالكـ.
كٝؽ ي٪ٞك٥ ا٤٘٣ٮ ثةٔذجةر ٦ذ٤ٕٞةد٫ كأقجةث٫ إىل/ ٤ٗٮ بكجت اجل٭٢ 
٤ٮ بكجت األمؿاض اجلٛكيح  كاتلٕىت كاحنؿاؼ امل٪٭ش ا٤ٕ٣ِل، ٗك

٤ٮ ب ٤ٮ بكجت املنةلك االصذ٧ةٔيح، ٗك كجت كاالحنؿاٚةت ا٣رتبٮيح، ٗك
 االحنؿاٚةت الكيةقيح، كقيأيت ٦ٛىالن يف أقجةب ا٤٘٣ٮ كآزةرق.
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 التخذيز مو الغلى واالحتساب علًه

 

ذؽاؿ، ٚال إٚؿاط كال دٛؿيٍ كال ٤ٗٮ كال  اإلقالـ دي٨ الٮقُيح كاأل
 تكيت.د٭ةكف، كَل أمؿ مٌجٮط برشع ا ال يٞٓ ٚي٫ ٤ٗٮ كال 

 .[ 143]ابلٞؿة/﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
/ ♀ٚةحلؿج ٦٪ذٙ، كالكٕح ٦ذعٞٞح، كالك٧ةظح اغبلح، كٝؽ ٝةؿ 

ٍعحي » ًَ إَل ا احلِيفيحي الك  ت  ادلي ظى
ى
 .(1)«أ

كٝؽ صةءت آيذةف يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٚي٭٧ة اجلٔل ٨ٔ ا٤٘٣ٮ ث٫ْٛ٤ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿/ الرصيط، ٝةؿ دٕةىل

 .[ 171ا٣جكةء/] ﴾ڀ
كأو٢  ...ال جتةكزكا احلٜ يف دي٪ل٥ ٚذٛؿَٮا ٚي٫»/ ♫ كةؿ اىعبم

ٝؽ اغىل ٚ٭ٮ  /ا٤٘٣ٮ يف لك يشء دلةكزة ظؽق اذلم ٬ٮ ظؽق، يٞةؿ ٦٪٫ يف ادلي٨
 .(2)«ي٤٘ٮ ٤ٗٮا

٤ٮ اجلىةرل يف ٔحىس  ٬ٮ  /ٝٮؿ ثٌٕ٭٥/ ٬ٮ ا، كٝٮؿ ثٌٕ٭٥ ♠ٗك
 !٬ٮ زة٣ر زالزح /اث٨ ا، كٝٮؿ ثٌٕ٭٥

                                      
 .◙( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة 7351) أػؿص٫ ا٣ُرباين يف األكقٍ( 1)
 .(701-700/  7( دٛكري ا٣ُربم )2)
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ي٪ٓل دٕةىل أ٢٬ ال١ذةب ٨ٔ ا٤٘٣ٮ كاإلَؿاء، ك٬ؾا »/ ♫ سريككةؿ اثَ ن
ظىت رٕٚٮق ٚٮؽ املزن٣ح ا٣يت  اتلىؽيٜ ثٕحىسٚإ٩٭٥ جتةكزكا  ؛٠سري يف اجلىةرل

ة ٨٦ دكف ا يٕجؽك٫٩ أُٔةق ا إية٬ة، ٚ٪٤ٞٮق ٨٦ ظ ز اجلجٮة إىل أف اختؾكق إل٭ن 
٥ أ٫٩ ىلع دي٪٫، ٚةدٔٮا ٚي٭٥  ٧٠ة يٕجؽك٫٩، ث٢ ٤ٗٮا يف أدجة٫ٔ كأمية٫ٔ، مم٨ ٔز

، أك أك ًالالن  ،ا٣ٕى٧ح، كادجٕٮ٥٬ يف لك ٦ة ٝةلٮق، قٮاء اكف ظٞة، أك ثةَالن 
ۇ ۆ ۆ ﴿/ كهلؾا ٝةؿ دٕةىل ؛ةة، أك ٠ؾثن ا، وعيعن رمةدن 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 .(1) [ 31]اتلٮبح/﴾ې ېى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ
ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ ٝةؿ دٕةىل/ ،أ٦ة اآليح اثلة٩يح ٚضةءت يف قٮرة املةاؽة

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[ 77]املةاؽة/ ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
ا٣ٞٮؿ ٚي٧ة دؽي٪ٮف ث٫ ٨٦ أمؿ املكيط  دٛؿَٮا يف ال»/ ♫ كةؿ اىعبم

ٚذضةكزكا ث٫ احلٜ إىل ابلة٢َ، ٚذٞٮلٮا ٚي٫/ ٬ٮ ا، أك ٬ٮ اث٪٫، ك٣ل٨ ٝٮلٮا/ 
 .(2)«كركح ٦٪٫ ،كٍل٧ذ٫ أ٣ٞة٬ة إىل مؿي٥ ،٬ٮ ٔجؽ ا

٧ةؿ ٨٦  اجلىةرل أكرث ٤ٗٮا يف»/ ♫ اثَ ديٍيح كةؿ ذٞةدات كاأٔل األ
 .(3)«ا٣ٞؿآف قةاؿ ا٣ُٮااٙ، كإية٥٬ ٩ٓل ا ٨ٔ ا٤٘٣ٮ يف

كصةء اجلٔل ٨ٔ ا٤٘٣ٮ يف ا٣ٞؿآف ث٘ري ٣ِٛ ا٤٘٣ٮ، كإ٧٩ة ث٤ٮاز٫٦، أك ثؾ٠ؿ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿وٛةت أ٫٤٬ املؾمٮ٦ح، ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل/ 

                                      
 .(477/  2)، الث٨ ٠سري ( دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي1٥)
 .(585/  8( دٛكري ا٣ُربم )2)
 (.329/  1)، الث٨ دي٧يح ( اٝذٌةء الرصاط املكذٞي3٥)



 

 

 

 االحتساب على الغلى املعاصز 45

 .[ 87]املةاؽة/ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 .(1)«كقُل ا دٕةىل األػؾ ثة٣تنؽيؽ ىلع اجلٛف أذؽاءن » :♫ ككةؿ النةظيب

٨ ا٤٘٣ٮ  ث٫ْٛ٤، أك ث٧ٕ٪ةق، ك٨٦ ذلٟ/ كٝؽ كردت ثٕي األظةدير ا٣يت د٪ٓلٔ 

ج ةسو  -1 ٨ً اث٨ًٍ خى /  ◙ ٔى ٮؿي ا»ٝىةؿى جىحً  -♀ ٝىةؿى رىقي ٞى ٕى اةى ا٣ٍ ، ٗىؽى
ى ٩ىةٝىًذ٫ً  ٮى ىلعى ٍط يًل ظىصن ا /-كى٬ي ٰ ا٣ٍ ، ىٍلي ىصى ٨  ظى ، ٬ي يىةتو ىى ٓى ظى جٍ ي قى خي هلى ٍُ ٞى ٍؾًؼ ػٚى٤ى ، ؼى

 ً٫ ِّٛ ٨  يًف ٠ى ٭ي ٌي ٛي ٍ٪ ٕى٢ى حى / ،ٚىضى ٮؿي ٞي يى ٔا كى الىءً فىةٍرمي ْٰؤي سىةؿى  ٌٍ ى
/ أ ة انل ةسي ، ثي٥  ٝىةؿى ٓى ح 

ى
يىة أ

 ًَ ي ٔ  يًف ادلر يي ًٍ كىاىٍغي ٍَ اكى  ؛إًي ةزي ٌى يىمى  ٍْ ى
ّي أ ًَ فىإًُ  ي ٔ  يًف ادلر يي ًي اىٍغي ٍجيىسي  .(2)«فى رى

ًَ ٝٮهل )»/ ♫ كةؿ اثَ ديٍيح ي ٔ  يف ادلر ٌـّ ( إي ةزً كاىغي يف دميٓ أ٩ٮاع  اع
ذٞةد كاأل٧ٔةؿ رَل اجل٧ةر، ك٬ٮ داػ٢  /كقجت ٬ؾا ال٤ِٛ ا٣ٕةـ ...ا٤٘٣ٮ يف األ

لى٘ةر، ز٥ ىلع أ٩٭ة أث٤ٖ ٨٦ ا ث٪ةءن كحنٮ ذلٟ، ٚي٫، ٦س٢ الؿَل ثةحلضةرة ال١جةر 
٢٤ٔ ذلٟ ثأف ٦ة أ٤٬ٟ ٨٦ ٝج٤٪ة إال ا٤٘٣ٮ يف ادلي٨، ٧٠ة دؿاق يف اجلىةرل، 

ة دلة٩جح ٬ؽي٭٥أف  يٞذيضكذلٟ  ٞن ، كأف أثٕؽ ٨ٔ الٮٝٮع ٚي٧ة ث٫ ١٤٬ٮا ٤ُ٦
 .(3)«أف يلٮف ٬ةلاكن املنةرؾ هل٥ يف ثٕي ٬ؽي٭٥ خيةؼ ٤ٔي٫ 

ز٥ يلرب، كقجت كركد احلؽير يؽؿ ىلع أف االحنؿاؼ ٝؽ يجؽأ و٘رينا، 
  ٚال يت٪ج٫ هل إال كٝؽ اتكٓ ػُؿق، كدٛة٥ٝ رضرق!

 »/ ةؿى ٝى  ♀ يًبِّ اجل   ٨ً ٔى  ◙ ٮدو ٕي كٍ مى  ٨ً ا ثٍ  ؽً جٍ خى  ٨ٍ خى  -2
ى
ْى الى أ  مى يى  

 .(4)«مؿارو  زالثى  -ٔفى ؿي املذِعر 
ٞٮف امل٘ةلٮف املذ٧ِّٕ  /أم (،ٔفى ؿي املذِعر  مى يى ْى / »)♫ كةؿ اإلٌةـ انلٔكم

                                      
ذىةـ، ل٤نةَيب )( 1)  (.154/  2األ
 (.3029، كاث٨ ٦ةص٫ )(3057(، كا٣جكةيئ )1851أػؿص٫ أمحؽ )( 2)
 (.329-328/  1) ، الث٨ دي٧يحاٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥ (3)
 (.3655أػؿص٫ أمحؽ )( 4)
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ٓ ا٣تنؽيؽ(1) «ٮاهل٥ كإٔٚةهل٥املضةكزكف احلؽكد يف أٝ  .(2)، كاملٕىن/ يف ٗري مًٮ
ٟو  ٨ٍ كخى  -3 ً ةل ىًف ث٨ًٍ ٦ى ن

ى
/  ♀أف  رقٮؿى ا  ◙أ  الى »اكف يٞٮؿي

 ًٍ يىٍيسي دى ؾى ؽ  ً فىيينى ًكسي ٍجفي
ى
ى أ كا لَعى دي ؽر ينى دى  ؛ت ؽ  ًٍ فىنى ًٓ ًك ٍجفي

ى
ى أ كا لَعى دي ؽ  ة مى ٌن ٍٔ فىإًف  كى

، فىذًيٍمى بى  ًٍ ًٓ يىٍي يىةرً ا ؾى ًًٌؽ كىادلر ٔىا ًٍ يف الى  ْي ةيىة گ گ گ ڳ ﴿لى

٪ىة ٨٦ًى األم٥.(3)«[ 27]احلؽيؽ/ ﴾ڳ ٞى جى ٨ قى ذجةر حبةؿ ٦ى  ، كٝؽ أمؿ٩ة ا ثةأل

يؿةى  -4 ؿى ٍَ »/ ٝةؿ ♀٨ًٔ اجليبِّ  ◙ ٨ٍٔ أيب ٬ي ىى ، كى يٍْسه َى ي ي إًف  ادلر
ؽه إاًل   ظى

ى
َى أ ي ةد  ادلر ينى يىجىّ، فى  ي دكا ككى غى ؽر  ٔا، كى بي ةرً كى

ى
ٔا ثةىغى كا، كى برًٍشي أ ةً اٍقذىًؿيِ  ،ٍؽكى

كٍظى  ٍ كى  ،حً كالؿ  ًٌ شى ىٍ ءو   .(4)«حً ضى ػَى ادل 
٧ةؿ ادليجيح كيرتؾ »/ ♫ كةؿ اثَ ظضؿ كاملٕىن/ ال يذ٧ٕٜ أظؽ يف اأٔل

 .(5)«ٚي٤٘ت ،الؿٜٚ إال ٔضـ كا٩ُٞٓ
ا٣ٞىؽ كاتلٮقٍ يف ، ك٬ٮ ا٢٧ٕ٣ ثةلكؽاد /ا٣تكؽيؽ»/ ♫ ككةؿ اثَ رصت

 .(6)«ٚال يٞرص ٚي٧ة أمؿ ث٫، كال يذع٢٧ ٦٪٭ة ٦ة ال يُي٫ٞ ،دةا٣ٕجة
٨٦ ا٤٘٣ٮ كا٣٘الة، ك٬ٮ مك٤ٟ ٨٦ مكةلٟ  ♀كٝؽ دربأ اجليب 

اتلعؾيؿ كاتل٪ٛري، ٧٠ة يف ظؽير اثلالزح ٩ٛؿ اذلي٨ قألٮا ٨ٔ ٔجةدة اجليب 
ً  »/ ♀... كٚي٫/ أ٫٩ ٝةؿ ♀ ةزي ٍػنى

ى ة كا إيًنر ألى ٌى
ى
أ

ي، ً َلى ةزي ٍتلى
ى
ٍَ  كأ ٍَ رىًغتى خى ٍى ، ذى ةءى جي اىنركى ك  ـى دى

ى
، كىأ ٍركيؽي

ى
يلر كىأ وى

ي
، كىأ ٍفًعؿي

ي
ـي كىأ ٔ وي

ى
ىىًهِّنر أ

                                      
 (.220/  16رشح وعيط مك٥٤، ل٤٪ٮكم )( 1)
 (.79/  1ريةض الىةحلني، ل٤٪ٮكم )( 2)
 .(4904أػؿص٫ أثٮ داكد )( 3)
 (.39أػؿص٫ ابلؼةرم )( 4)
 (.94/  1ٚذط ابلةرم، الث٨ ظضؿ )( 5)
 .(151/  1الث٨ رصت ) ،( ٚذط ابلةرم6)
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ًٌِّنر  ن ًِت فىيىيٍفى   .(1)«قي
٧٠ة صةء اجلٔل ٨ٔ ا٤٘٣ٮ ثُؿؽ أػؿل ٚي٭ة/ اتلعؾيؿ ٨٦ أ٧ٔةؿ ا٣٘ة٣ني 

 ٫!يف احلل٥ ىلع اجلةس ثةتل١ٛري، كاتلٛكيٜ، كاتلجؽيٓ؛ كذلٟ لنؽة ػُٮرد
ًّ ثةىسفًؿ إال  »ٚف احلؽير/  ًٌي ًٔؽ، كال يىٍؿ كي ال يىٍؿًِم رصوه رصالن ثةىفي

ّي نؾلًمى  ٍَ وةًظجي ، إٍف لً يىسي ًّ ٍت ؾيي  .(2)«اردىؽ 
ًٓ املٌٛيح إىل ا٤٘٣ٮ ٬ٮ ثؾاد٫ حتؾيؿ ك٩لري ىلع  ؽ  اذلراا ا؛ ٚإف  قى كأػرين

 أ٫٤٬، ك٬٪ة ٦سةالف/
ٍة ؿاا٫؛ خلال  ي ♀/ ٩٭ي٫ أظؽْ ٢ يف ظ٫ٞ ٨ٔ َإ ٤ٗٮ ثَة  .♀ٛيض إىل 

ُىة »/ ♀كٝؽ ٝةؿ 
ى
ة أ ، فإٍُ  ًى ٍؿيى َى مى ةرىل اٍب ٍظؿىًت انل ىى

ى
كًِن نٍة أ الى تيٍعؿي

ي  ٔا/ ؾجؽي ا كرقَٔلي ؛ فلٔل  .(3)«ؾجؽه

؛ خلال  يٛيض ٬ؾا إىل  ♀٩٭ي٫  زةُيٍٓة/ ٨ٔ اختةذ ا٣ٞجٮًر مكةًصؽى
 رشؾ يف ٔجةدة ا.

ٌىَ اكف رى »/♀ٝةؿ  الى كإف  
ى
ًًٓ أ ً ٔا حىذ ًؼؾيكفى كجٔرى أُبيةا ً اكُ جٍيىسي

ٍَ ذىلًمى  ً خى ٓىةز ٍج
ى
، إينر أ الى فال تىذ ًؼؾكا اىلجٔرى مكةًصؽى

ى
، أ ً مكةًصؽى ًٓ  .(4)«كوةىًػًعي

يلتكت االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ يف ا٣ٕرص احلةرض أ٧٬يح ػةوح ألقجةب 
 يؽة، ي٧ل٨ اتلٕؿيش ٤ٔي٭ة يف اجلٞةط اتلةحلح/ٔؽ

                                      
 .◙( ٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةلٟ 5063أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 .◙( ٨٦ ظؽير أيب ذر 6045أػؿص٫ ابلؼةرم )( 2)
 .◙( ٨٦ ظؽير ٧ٔؿ 3445أػؿص٫ ابلؼةرم )( 3)
 . ◙( ٨٦ ظؽير ص٪ؽب 532أػؿص٫ مك٥٤ )( 4)
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/ جتؾر اىغئ يف احليةة املؿةرصة، كدؿلؽ ؾالكةدّ/  أكالن
ٚي٧ة مىض اكف ا٤٘٣ٮ ذا أقجةب َةراح، ك٣حكخ ٦ذأو٤ح بكجت َٮؿ  

ٔ٭ؽ، أك تنةثٟ ّؿكؼ كحتؽيةت ٔؽيؽة، ٚاكف ٨٦ الك٭٢ إدراؾ قجت 
ا ٣ٕالص٫؛ ٨٧ٚ ا٣٘الة/ ٨٦ اكف  ة االحنؿاؼ د٧٭يؽن ٞن ٦ؽػ٢ االحنؿاؼ دلي٫ ٦ذ٤ٕ

خب٢٤ يف ٦٪٭ش اتل٤يق، أك ثآٚح اجل٭٢، أك اتلٕىت كحنٮ٬ة، ك٦٪٭٥/ ٨٦ اكف 
ٕنة ألقجةب ٩ٛكيح كمؼىيح؛ اكًُؿاثةت ٩ٛكيح، أك ق٤ٮًليح، أك  احنؿا٫ٚ راص
ة ألقجةب  ٕن ا٩ٕٛةحلح، أك ًٕٙ، أك ظؽة مؼىيح، ك٦٪٭٥/ ٨٦ اكف احنؿا٫ٚ راص

ة، قيةقيح، أك اصذ٧ةٔيح، ك٩ةدرن  ٕن ا ٦ة جتذ٧ٓ يف كٝخ كاظؽ لك األقجةب ٦
 كدذٕٞؽ ٔالٝةد٭ة ثُٮؿ األ٦ؽ، كدؿقغ االحنؿاٚةت! 

كأ٦ة ا٤٘٣ٮ يف ا٣ٕرص احلةرض ٚإف األو٢ ٚي٫ اصذ٧ةع أقجةب ٦ذٕؽدة ل٤٘٤ٮ، 
الٝةد٭ة يف ا٣ٛؿد، أك ا٣ُةاٛح! ك٬ٮ أمؿ يكذٮصت أف يٮحل٫  كدٕٞؽ اردجةَةد٭ة ٔك

٪ةيح مؽيؽة ملٮاص٭ح ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة املذٛة٧ٝح، ا٧٤ٕ٣ةء كا٣ٕٞالء أ٧٬يح ػةوح ، ٔك
ك٬ٮ حي٢٧ ىلع إ٩ٕةـ اجلْؿ يف قج٢ اخلؿكج ٨٦ مٌةيٜ ا٤٘٣ٮ كدركب٫ املتنٕجح، 

 ثٕؽ دراقح أقجةث٫ كدكا٫ٕٚ.
ٔازؿ اىؿةٌح يف األٌح، كغيةب اىفلّ الؿامؽ/  زةُينة/ نرثة انل

٬ؾا ٣ٞؽ اػذه ا٣ٕرص احلؽير ث٪ةز٣ح ٦ؽهل٧ح ٦ة ٔؿؼ ٩ْري٬ة ىلع  
اجلعٮ يف األ٦ح ٦٪ؾ ٚضؿ اإلقالـ، أال كْل ٩ةز٣ح اقتجؽاؿ الرشيٕح، كد٪١حف 
ؿبنة! كا٩تنةر ا٧٤ٕ٣ة٩يح  ٝنة ٗك رايةت اخلالٚح، كالكٞٮط يف اتلجٕيح لالقذ٧ٕةر رش

اإلقال٦يح، كرب٧ة ٦ٓ محةيح دكحلح كاألٚاكر كاملجةدئ ا٣لٛؿيح يف ربٮع ادليةر 
٧٤ةا٫ ا٣ٕةم٤ني، يؿاٜٚ اإل كحم٤ِّيح! كاًُ٭ةد اع٣ِل دلاعة قالـ الىةدٝني، ٔك

ذلٟ لك٫ ٠يؽ اع٣ِل كدآمؿ و٤ييب و٭يٮين راٚيض ٦ٓ أ٧ْ٩ح دكؿ ال ديجيح، 
 ٝٮ٦يحن اك٩خ، أك حلرباحلح!
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٬ٮيح األ٦ح، كد٤ٞيه كاصت ا٧٤ٕ٣ةء  -أك د٘ييت -كيف ٢ّ ٗيةب
الـ كاتلأزري كصؽت ثحبح  كمكبٮحلذ٭٥، كٚكةد ٠سري ٨٦ كقةا٢ اتلٮصي٫ كاإٔل

جح القت٪جةت ثؾكر ا٤٘٣ٮ كاتلُؿؼ يف مٮاص٭ح كاٝٓ مؽيؽ الٮَأة ىلع ػى
 النجةب كالنيٮخ ىلع ظؽ قٮاء!

ٮع ا٤٘٣ٮ املٕةرص  ك٬ٮ أمؿ يؤًلؽ ٨٦ صؽيؽ ىلع أ٧٬يح درس كحبر مًٮ
 كاالظتكةب ٤ٔي٫.

 زةثلنة/ ممةرقح اجلٓةد يف أكضةع اقتسِةايح/
يٛح ادلك٣ح اإلقال٦يح، كا -ٚي٧ة مىض -اكف اجل٭ةد إل٦ةـ يٕٞؽ ألٮيذ٫ كيكري ّك

، ز٥ ٣ػ٧ة  صيٮم٫، كجية٬ؽ ا٣ٕؽك ث٪ٛك٫، ٚاك٩خ اللك٧ح دلذ٧ٕحن كالؿايح م٤ذب٧حن
ا ٨ٔ  -قُٞخ الٮاليح، كد٧ـٝخ الؿايح، ا٤ُ٩ٜ النجةب ثؽاٚٓ ٨٦ محةقذ٭٥، كبٕيؽن

 يكرتدكف ظٜ أ٦ذ٭٥ ثأيؽي٭٥! -٧٤ٔةا٭٥
بلرص كيف ٢ّ كاٝٓ م٤ذبف، كدؽاٚٓ كاوُؽاـ، كىلع ظةؿ ٨٦ ٤ٝح ا

ث٧ٕةَت ا٣ُؿيٜ، كخمةَؿ ا٤٘٣ٮ كصؽت ثٕي احنؿاٚةت يف دلٮي٨ اجل٧ةاعت، 
كدٕؽد ابليٕةت، كاالقتجؽاد ثةلؿأم يف النأف ا٣ٕةـ دكف األ٦ح، كاالٚذبةت ىلع 

٦ٓ ّ٭ٮر ٣ٕٞةاؽ ا٣٘الة يف  -ىلع ترشذ٦٭٥ -٧٤ٔةا٭ة كأ٢٬ احل٢ كا٣ٕٞؽ ٦٪٭ة
ري٬ة ٨٦ ذٞةد. األق٧ةء كاألظاكـ، كالٮالء كا٣رباء، ٗك  أثٮاب األ

؛ ث٢ كٝٛةت ملؿاصٕح املكرية، كتكؽيؽ الؿأم كا٢٧ٕ٣!  ك٬ٮ أمؿ يٞذيض كٝٛحن
يذ٫  كحلؤيت اجل٭ةد املٕةرص ز٧ةرق، كخلال يلؿ  اجل٭ةد املٕةرص ىلع أو٢ مرشٔك

 ثةجلٞي أك ثةجلٞؽ!
ة/ دفةكً ظةىح انلفؿة كاْلؼٔؼ اىؿةـ ٌَ اإلقالـ/  راثؿن

أك ٦ٕك١ؿ ٗري املك٧٤ني، ث٢ ٩ٛؿة ا٣ٕة٦ح ٣حف املٞىٮد ٩ٛؿة أ٢٬ احلؿب، 
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الـ احلٮـ لى٪ةٔح  كختٮؼ الاكٚح ٨٦ أ٢٬ اإلقالـ! ظير اقذ٤٧ٕخ آ٣ح اإٔل
اخلٮؼ يف دلذ٧ٕةت املك٧٤ني ٨ٔ َؿيٜ دٌؼي٥ األػُةء كاجلٛغ يف الك٤جيةت، 

 ث٢ كو٪ةٔح ال١ؾب كاإلٟٚ املؼذ٤ٜ!
 دلةٚةة احل٧١ح كالىربكممة ركج هلؾق احلة٣ح الك٤جيح/ ٗيةب اتلؤدة كاأل٩ةة، ك

 مجةب ظؽزةء األق٪ةف، قٛ٭ةء األظالـ! -يف ا٣٘ة٣ت -دلل ثٮادر ا٤٘٣ٮ املٕةرصة ك٥٬
كاجليح احلك٪ح دلل ثٕي ٬ؤالء األظؽاث ال د٧٪ٓ اإل٩لةر ٤ٔي٭٥، كًل٥ 

 ٨٦ مؿيؽ ل٤ؼري ال يج٫٘٤ كال حيى٫٤!
ية ٌؿةذ، / »-كٝؽ أَةؿ ثةجلةس الىالة -◙ملٕةذ  ♀كٝؽ ٝةؿ 

ذ ة ذى
ى
 .(1)!«فه أُخ؟أ

/ -كٝؽ ثٕس٭٧ة إىل احل٨٧ ،¶ملٕةذ كأيب مٮىس  -♀كٝؽ ٝةؿ 
ة» ٍذىيًفى الى َتى ةكىاعى كى تىعى ؿىا، كى ِىفر ا كال تي ى ىرشر ب ا، كى الى تيؿىْسر ا كى ى ىْسر  . (2) «ي

ٔاؾؽ إصؿاء األظاكـ كٌلذضيةت الكيةقح الرشؾيح لألُةـ/ ة/ اجلٓةىح ثل  ػةمكن
ٔيح احلة٧٠ح ٔ٪ؽ إصؿاء األظاكـ، ١ٚسرينا ٦ة اغثخ األوٮؿ الرش

يةف، ٥٤ٚ يٛؿؽ ثني احلل٥ امل٤ُٜ ىلع  ني املؼة٣ٛةت ثةأٔل كاػذ٤ُخ أ٦ةـ اأٔل
 ٢ٕٚ ٦ة ثأ٫٩ كٛؿ كاحلل٥ ىلع ٔني ٨٦ اردلج٫ ثة٣لٛؿ!

كًلسرينا ٦ة أصؿيخ األظاكـ ٨٦ ٗري ٩ْؿ يف آػؿ األمؿي٨ ٨٦ امللكٙ، أك ٨٦ 
٩ذٛةء مٮا٩ٓ األ٤٬يح، كال ٔ٪ةيح ثإٝة٦ح ٗري مؿااعة تلعٜٞ رشكط إصؿاء األظاكـ كا

 احلضح ا٣يت دُٞٓ املٕؾرة كد٪ف النج٭ح!
ي٤زتمٮ٩٭ة،  كرب٧ة ظل٥ ىلع اجلةس ث٧آالت كلٮازـ األٝٮاؿ كاألٕٚةؿ ا٣يت ال

                                      
 .◙ث٨ ٔجؽ ا ( ٨٦ ظؽير صةثؿ 465(، كمك٥٤ )705أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 .◙ظؽير أيب مٮىس ( ٨٦ 1733، كمك٥٤ )(3038أػؿص٫ ابلؼةرم )( 2)



 

 

 

 االحتساب على الغلى املعاصز 51

!  ث٢ كال يت٪ج٭ٮف هلة أوالن
كرب٧ة دىؽر الى٘ةر ل٧٤كةا٢ ال١جةر، ٨٦ ٗري ٥٤ٔ كال ظ٥٤ كال ٔؽؿ! 

ٮح.ك٨٦ قرب أٗٮار الٮاٝٓ ٔ  ؿؼ وؽؽ ذلٟ ثًٮ
؛ ملاكٚعح  ا ٦ذٮاوالن ة، كص٭ؽن ٛن ك٬ؾا ممة يٮصت ىلع أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٧ٔالن مٌةٔ

 ا٤٘٣ٮ كاالظتكةب ىلع االحنؿاؼ!
/ٔ ً يف دلةؿ االظتكةب لَع اىغي ة/ غيةب كدغييت اىؿيٍةء اىؿةميي كُؽرٓد  قةدقن

كرب٧ة اكف الكجت يف ٗيةب ا٧٤ٕ٣ةء احلؾر ٨٦ مٮاص٭ح محةقح منجٮبح 
ي النجةب، أك اخلٮؼ ٨٦ رَل ثةتل٭٥ كامل٪ة٠ؿ كاأل٣ٞةب املؾمٮ٦ح ٨٦ ٔ٪ؽ ثٕ

 ٝج٢ ثٕي امل٪ؽٕٚني!
ٕنة ٨٦ ا٣ٞيةـ ثةلٮاصت ٨٦ ٝج٢ ثٕي احلاكـ  كرب٧ة اكف الكجت د٘يحجنة ك٦٪

٤ٮ ٦ذ٧ٌ٪نة  كاحل١ٮ٦ةت، كأظية٩نة اكف الكجت احلؾر ٨٦ أف يلٮف اإل٩لةر ىلع ا٣٘
٧ةؿ الرشٔيح ا٣يت ال ٨ اأٔل  ٔ . ختؾيالن ٤ٮ، أك احنؿاؼ اكجل٭ةد ٦سالن  بك٭ةٗ 

ٮف، أك خيُبٮف، كٝؽ  كاحلٜ أ٫٩ ال ٦٪ةص ٨٦ اإل٩لةر ىلع أ٢٬ اجل٭ةد ظني خية٣ٛ
ؿ ا ىلع أوعةب اجليب  ٕةىل/  ♀أـ٩ ٮهل د گ گ ﴿ك٥٬ جية٬ؽكفٝ 

٧ؿاف/ ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ٝةؿ اث٨ مكٕٮد [ 152]آؿٔ  / ◙، ك
ـ أظؽ» ٚي٪ة يٮ ـ٣خ  ري ػةؼ ىلع أظؽ ق(1)«٩ ٕةرصي٨، ٗك ٧٤ٕةء امل ي ا٣ ؽار ٕث ـ يف  ٞٮط ٝأ احلٮ

ٓ ٨٦ ص٭ح، أك تلٞىري٥٬ يف كاصت احلكجح ٨٦ ص٭ح أػؿل. ٨ الٮٝا ٘يبذ٭٥ٔ  ني النجةب؛ ٣  ٔأ
ٔـ إَل كىؿذٓة/ ح، كاْلؽايع اىؿةىْم املعٍ ـ يف اأٌل  قةثؿنة/ الضؿف اىؿة

ك٦ٓ أف الٌٕٙ ثؽأ بكٞٮط األ٩ؽلف، ز٥ ثة٩ذٞةص اخلالٚح ا٣ٕس٧ة٩يح ٨٦ 

                                      
 (.349/  2ادلر امل٪سٮر، ل٤كيٮيط )( 1)
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٭ة، إال أ٫٩ ٝؽ دلؿس ثٕؽ قٞٮط اخلالٚح ا٣ٕس٧ة٩يح كدٞكي٥ دؿًلذ٭ة، ز٥ أَؿاٚ
إف الٌٕٙ ث٤ٖ اغيحن ثٕؽ ظؿب اخل٤يش األكىل، ز٥ اثلة٩يح، ز٥ ٦ة قِل ثةحلؿب 

 ثؿيج اتلضةرة ا٣ٕةمليح ثأمؿيلة! ىلع اإلر٬ةب يف أٔٞةب ٬ؽـ
كإىل يٮـ اجلةس ٬ؾا ل٥ د٭ؽأ اعوٛح و٤يبيح و٭يٮ٩يح ظةٝؽة د٢٧ٕ ىلع 

ٓ احلؽ ىلع ٦٪ةثٓ اجلٍٛ يف د ٛذيخ ادليةر، كدٞكي٥ ابلالد، ك٩٭ت ا٣رثكات، كًك
ا٣ٕؿاؽ كاخل٤يش ٨٦ ثٕؽ، ٦ٓ دؽاع اع٣ِل تلعة٣ٙ ثٕؽ حتة٣ٙ إليٞةع مـيؽ 
٨٦ الٌعةية، كاٚذٕةؿ مـيؽ ٨٦ الرصااعت، كحتٮي٢ ٦٪ُٞح الرشؽ األكقٍ 

دارة ٦ٕةرؾ اع٦ح كاخل٤يش ػةوحن إىل ظ٢ٞ جتةرب مكذ٭٤ٟ لكالح ا٣٘ؿب، كإ
 ىلع أرض اإلقالـ دٞٮم صة٩ت احل٭ٮد، كدٌٕٙ صة٩ت أ٢٬ اإلقالـ!

كظيةؿ د٤ٟ اتل٭ؽيؽات دٞٙ ٠سري ٨٦ ادلكؿ اعصـةن ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ الىعيط 
دةرةن، ك٦ذجةَبحن ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ أوالن دةرةن أػؿل، أك مكة٧٬حن يف دلؿيك٭ة بنلك، 

كيف ٢ّ كاصجةت أك ثآػؿ! ٚيذٞؽـ النجةب ثؿؤيح ختى٭٥، كٝيةدة دٛؿز ٦٪٭٥، 
، كدؽاٚٓ ل٧٤ىة٣ط كاملٛةقؽ، يف ٢ّ ذلٟ ثةبدزتاظ٥، كًلٛةيح ل٥ حتى٢ يف لك 

لك٫ دٞٓ أػُةء ال د٤جر أف دذأو٢، كرب٧ة يؽٚٓ ٚي٭ة تلذضؾر كدرتقغ، 
كلألقٙ ٨٦ ٩ٛف اجل٭ةت ا٣يت ٬ت النجةب ملٮاص٭ذ٭ة ك٦٪ةثؾد٭ة، ٔرب 

ذراآ ابلُل كاتل٪١ي٢  اػرتاؽ خمةثؿايت ٗؿيب أزي٥، يـيؽ يف ا٤٘٣ٮاء؛ حلٮصؽ
 كأقجةب اقتزناؼ املٞؽرات حتخ اق٥ احلؿب ىلع اإلر٬ةب! 

ٔاكؽ/ ِنة/ اخليو يف اْلؿةمو ٌؽ أظةدير اىفنت كاملالظً، كدزنييٓة لَع ال  زةٌ
٦٪ؾ ٔ٭ؽ ٣حف ثةبلٕيؽ أذى٧خ ٚبح ثةبليخ احلؿاـ اعاؾةن ث٫، ٦ٕ٭ة 

بيؽاء ٨٦ األرض!! قالظ٭ة كَٕة٦٭ة، كْل دجذْؿ أف ي٘ـك٬ة صحل خيكٙ ث٫ ث
ة مل٨ ٝذ٢ ٦٪٭٥  ٥٤ٚ خيكٙ ثةجلحل، كإ٧٩ة ٝذ٤خ ْل يف احلؿـ! أك ٝذ٤خ ٝىةون
اجل٪ؽ! كَٮيخ وٛعح ٨٦ ا٤٘٣ٮ كاخل٢٤ يف دزني٢ أظةدير ٚنت آػؿ الـ٦ةف ىلع 
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يةف!  ثٕي األظٮاؿ كاأٔل
ة -ك٨٦ ٝؿيت ٌن أذٞؽ ابلٕي يف أظؽ الؿؤقةء املٕةرصي٨ أ٫٩ الكٛيةين  -أي

 ثٕي احلؽير، ٥٤ٚ يكذٜٛ إال ك٬ٮ ٤ٕ٦ٜ يف ثٕي أٔٮاد املنة٩ٜ!اذلم ذ٠ؿ يف 
كالٮاٝٓ احلٮـ ي٧ٮج حبة٣ح ٨٦ الكيٮ٣ح يف دزني٢ أظةدير آػؿ الـ٦ةف ىلع 

 ٦ة جيؿم ثأرض النةـ كا٣ٕؿاؽ كاحل٨٧!
ك١٬ؾا ٬٪ةؾ أظةدير أػؿل د٣خ ىلع كٝٮع مالظ٥ ٠ربل ٔرب حتة٣ٛةت 

ٚإذا اعجل٭ة ثٕي النجةب  اعمليح و٤يبيح رك٦يح ىلع اإلقالـ كأ٫٤٬،
ة هلة، ك٬ؾا ثٕيؽ ٨ٔ ٦٪٭ش ا٧٤ٕ٣ةء،  ٞن كاملذع٧كني احلٮـ رأكا ٚي٧ة جيؿم حتٞي

 كمك٤ٟ الؿاقؼني! كإف اكف مك٤اكن م١ؿكرنا ٨٦ ٝؽي٥!
ة ث٧ة  ٞن ة ٚةا ك٨٦ ٬٪ة؛ ٚٞؽ اقذٮصت األمؿ ٔ٪ةيحن ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ثة٣٘حن كا٬ذ٧ة٦ن

ظتكةب ىلع أ٤٬٭ة ٨٦ اك٩ٮا، ي٧ٮج ث٫ الٮاٝٓ ٨٦ أػُةء كخمة٣ٛةت جيت اال
 كظير اك٩ٮا، ٨٦ ٗري ٦ؽا٬٪ح كال مىة٩ٕح، كيف رٜٚ، كدؤدة، كظ٥٤، كوٛط!.

ة/ غيةب اىليةدات احلهيٍح/  دةقؿن
ؽـ قيةقح اجلةس  إف د٘ييت الرشيٕح كاقتجؽا٣ػ٭ة يف ٔؽد ٨٦ ابلالد، ٔك

دلكؿ  كاالٝذىةديح، كا٣ٕك١ؿيح، كاتلٞ٪يح الكيةقيح،ثةل١ذةب كالك٪ح، كاتلجٕيح 
زاد ٨٦ دٕٞؽ األمٮر كدٛة٥ٝ اإلماكالت، ظير دأزؿت  االقذ٧ٕةر ا٣٘ؿيب،

 -ثجكجح أك ثأػؿل-ا٣ٞيةدات ىلع مكذٮل األٚؿاد كاجل٧ةاعت كاملضذ٧ٕةت 
كّيٛحن ٦٭٧حن ىلع  -احلٮـ-ث٭ؾق ا٣ْؿكؼ ٗري الىعيح، ٚىةرت احلكجح 

 ٗؿبذ٭ة، كاتكٓ ٩ُةٝ٭ة ٣حن٢٧ املضذ٧ٓ ثٞةٔؽد٫ كٝيةداد٫!
ا  / اىتنٔيل لَع املعهٍةت الرشؾيح/ اعرشن

ٌٝيح حت١ي٥  -احلٮـ -دٞؽـ أف ٨٦ أ٥ْٔ منالكت الٮاٝٓ كػىٮ٦ةد٫
ة كاػذيةرنا -الرشيٕح، كٝؽ ص٭ؿ ا٧٤ٕ٣ةء دلل د٪عيذ٭ة ثأف اقتجؽاهلة ًن ٝةدح  -ر

يف اإلقالـ ٨٦ أو٫٤! كألص٢ حت١ي٧٭ة كدْٕي٧٭ة دجبخ ٠ذت ك٦ٞةالت، كظىت 
ا ٚال ثؽ ٨٦ قيع كد٭يبح دذعٜٞ الرشيٕح يف الٮاٝٓ كد ة رميؽن ذ٧س٢ ظ٧١ن
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٢٧ ثةملذةح كامل٧ل٨، كأذجةر حلة٣ح اجل٭ة٣ح كالرضكرة ا٣ٕة٦ح،  كاقذٕؽاد، ٔك
كا٣ٕضـ يف ثٕي األظيةف، ٚإذا دٕكٙ كاقذٕض٢ ذلٟ لك٫ ثٕي ا٣٘الة احلٮـ 
ؿاض، ٥٤ٚ  أظةلٮا أمؿ الرشيٕح إىل ٚذ٪ح تكتجةح ث٭ة ادل٦ةء، كدجذ٭ٟ ث٭ة اأٔل

إال اقتجةظح الكيب ثٕؽ إصؿاء أظاكـ  -إذا ٝةد٤ٮا -أظاك٦٭ة يٕؿٚٮا ٨٦
ٮا إىل إٝة٦ح أظاكـ ٨٦ ٗري ٝؽرة، أك د١٧ني، كيف ٢ّ  اتل١ٛري!، أك قةٔر
اقذٌٕةؼ اعـ كتنٮي٫ إٔالَل ي٪ٛؿ اجلةس ٨٦ ٌٝيح حم٧١ح ٠ذع١ي٥ 
ري٬ة،  الرشيٕح، ك٦س٤٭ة ٌٝيح اجل٭ةد، ك٦ة يؿدجٍ ث٫ ٨٦ أظاكـ؛ اكجلـيح ٗك

ٮالء كا٣رباء، ٦ٓ إصؿاء أظاكـ اتل١ٛري كالؿدة يف ظةؿ ٨٦ احلؽة كٌٝيح ال
كالنؽة، ك٨٦ ٗري ٔ٪ةيح ثةلٮاٝٓ كٚ٭٥ إماكالد٫ كحتؽيةد٫، كص٭ة٣ح ثةلكيةقح 
الرشٔيح ك٦ٞذٌيةد٭ة ٨٦ مؿااعة املىة٣ط، كاملٛةقؽ، كاملآالت، كجتة٢٬ ٫ٞٛ٣ 

  الكنن االصذ٧ةٔيح يف اتل٘يري!
د٪ٛري اخل٤ٜ ٨٦ احلٜ، كا٣تنٮيل ىلع  كدلٮف اجلتيضح كراء ذلٟ لك٫

 ٌٝةية أوٮحلح يف دي٨ ا ث٧٧ةرقةت ػةَبح كدرصٚةت اغحلح. 
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اصر ـعثثثثثثـمـ  الـلثثثثثثـغـاالت الـجثثثثثثـبح  ا   : مـالمثثثثثث

  مظاهره.

 اقث  المبح  الثاني: أ باب  د اف  الغل   آثثاره فثي ال

 المعاصر.
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 جماالت الغلى املعاصز ومظاهزه

 

دٕؽدت دلةالت ا٤٘٣ٮ اذلم جيت االظتكةب ٤ٔي٫ يف الٮاٝٓ املٕةرص، 
ة ٨ٔ  خ وٮرق كأ٧٩ة٫َ، كممة جيت أف ي٤عِ أف ا٤٘٣ٮ اذلم يٕين/ ػؿكصن كد٪ٔٮ
ذؽاؿ الرشيع ي٧ذؽ ٣حن٢٧ لك دلةؿ ٤ِٔل، أك ٧ٌٔل ثة٣ٖ ٚي٫  الٮقُيح كاأل

ح، ك٬ؾا أوعة ـادكا زيةدة ٗري مرشٔك ث٫، ظىت ػؿصٮا ٨ٔ أمؿ النةرع احل١ي٥، ٚ
ين٢٧ ألٮا٩نة ٨٦ املؼة٣ٛةت كاالحنؿاٚةت ا٣يت دؽػ٢ يف ٩ُةؽ املٕىيح أظية٩نة، كيف 

 ٩ُةؽ ابلؽٔح أظية٩نة أػؿل.
 كٚي٧ة يٌل ذ٠ؿ بلٕي املضةالت ا٣يت دػ٤٭ة ا٤٘٣ٮ يف كإٝ٪ة املٕةرص/ 

/  ا٣ٕٞؽم.املضةؿ ا١ٛ٣ؿم ك أكالن
 املضةؿ املك٤يك كا٣رتبٮم. زةُينة/
 املضةؿ ا٣ٕك١ؿم كاجل٭ةدم. زةثلنة/
ة/  املضةؿ الكيةيس. راثؿن

 كقجذ٪ةكؿ لك دلةؿ بيشء ٨٦ ٔؿض ٦ْة٬ؿق كجت٤يةد٫ املٕةرصة.
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 :
ا

 الغلى في املجال الفكسي والػقديؤوًل

٭ة، االظتكةب ىلع األٚاكر كا٣ٕٞةاؽ ا٣٘ةحلح ال يرشع ظىت يْ٭ؿ٬ة وةظج
ٚإف اقتجُ٪٭ة ٚال قبي٢ ٤ٔي٫، أ٦ة أف يْ٭ؿ٬ة يف املضذ٧ٓ اإلقالَل، كيكذ٨٤ٕ 

ٚ٭ؾا يٮصت  -ث٭ة، أك يؽٔٮ إحل٭ة، ٚيؤدم إىل ث٤ج٤ح ا٣ٕٞةاؽ، كا٩تنةر ا٤٘٣ٮ
 االظتكةب ٤ٔي٫ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء كالك٤ُةف ىلع ظؽ قٮاء.

ة اك٩ٮا يؤاػؾكف ثةلٮيح يف ٔ٭ؽ رقٮؿ ا »/ ◙يٞٮؿ ٧ٔؿ  إف ٩ةقن
إف الٮيح ٝؽ ا٩ُٞٓ، كإ٧٩ة ٩أػؾك٥ ث٧ة ّ٭ؿ جلة ٨٦ أ٧ٔة٣ل٥، ، ك♀

٨٧ٚ أّ٭ؿ جلة ػرينا أ٦٪ةق كٝؿب٪ةق، ك٣حف جلة ٨٦ رسيؿد٫ يشء، كا حيةقج٫ يف 
 .(1)«ظك٪ح رسيؿد٫، ك٨٦ أّ٭ؿ جلة قٮءنا ل٥ ٩ؤ٦٪٫ كل٥ ٩ىؽ٫ٝ، كإف ٝةؿ/ إف رسيؿد٫

خبالؼ ٨٦ أّ٭ؿ ثؽٔذ٫ كصت اإل٩لةر ٤ٔي٫، »/ ♫ كةؿ اثَ ديٍيح
 .(2)«٨٦ أػٛة٬ة كًلذ٧٭ة
ـصؿ، أك »: ♫ ككةؿ النةظيب ٨٦ أّ٭ؿ ثؽٔذ٫ حيتكت ٤ٔي٫، يؤدب، أك ي

 .(3)«يٞذ٢، إف ا٦ذ٪ٓ ٨ٔ ٢ٕٚ كاصت، أك دؿؾ حمؿـ
 ملعةت ٌَ دةريغ االظتكةب اىفهؿم كاىؿلؽم/ 

كاالظتكةب ا٣ٕٞؽم دةرخي٫ ًةرب يف مٕةب الـ٨٦، ٧ٚة أرق٢ ا رق٫٤ 
ر ٦٪١ؿ الرشؾ، كاألمؿ ث٧ٕؿكؼ اتلٮظيؽ، كاالظتكةب ىلع كأ٩بيةءق إال إل٩لة

 األم٥ املؼة٣ٛح يف ٬ؾا األو٢ ا٣ْٕي٥!
                                      

 (.128-127/  10( أػؿص٫ ابل٘ٮم يف رشح الك٪ح )1)

 (.63/  1( ٦٪٭ةج الك٪ح، الث٨ دي٧يح )2)
 (.159/  5( املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب )3)
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كقجذ٫ كدٔٮد٫ كصؽ االظتكةب ا٣ٕٞؽم  ♀كيف قرية اجليب 
٧ةؿ ٨٦  ا ٨٦ الرشؾ، كا٩ذ٭ةءن بكةاؿ خمة٣ٛةت اأٔل كا١ٛ٣ؿم ىلع لك ٤ٗٮ، ثؽءن

 املٕةيص، أك ابلؽع ا٤٧ٕ٣يح.
٦ٓ ٠ٙ احلؽ، كالىرب  -ف االظتكةب ثةل٤كةفكيف ٔ٭ؽ ادلٔٮة امليك اك
 ٬ٮ ٦٪٭ش اإل٩لةر كاالظتكةب اجلجٮم. -ىلع األذل، كا٣ٕٛٮ ٨ٔ اإلقةءة

 [ 199]األٔؿاؼ/  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 17]٧ٞ٣ةف/  ﴾وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
، كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ كيف ٔ٭ؽ ادلٔٮة املؽين صةء د٪ْي٥ األمؿ ثةملٕؿكؼ

ة ٦ذاكمالن ٨٦ ػالؿ أ٦ح دٞٮـ ث٫، ٝةؿ دٕةىل/  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿حم٧١ن

، [ 104]آؿ ٧ٔؿاف/ ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ
األمؿ ثةمل٪١ؿ، كاجلٔل ٨ٔ املٕؿكؼ، ٝةؿ ك٩ج٫ الٮيح أف ٨٦ وٛةت امل٪ةٚٞني 

، ٚ٭ؽـ اجليب [ 67]اتلٮبح/ ﴾ھ ھ ھ ھ ے﴿ دٕةىل/
 ◙إرقةهل جلؿيؿ ث٨ ٔجؽ ا ابلضٌل ٝجٮرنا اك٩خ د٥ْٕ، ٧٠ة يف  ♀

 إىل ذم اخل٤ىح.

اكف يف اجلة٤٬يح ثيخ، يٞةؿ هل ذك » ٝةؿ/ ◙ ٨ٔ صؿيؿ ث٨ ٔجؽ ا
كٌلف يٞةؿ هل/ ال١ٕجح احل٧ة٩يح، أك ال١ٕجح النأ٦يح، ٚٞةؿ يل رقٮؿ ا  ،اخل٤ىح

ًٌ يًح ؿً أُخ مي  ٍو ْى / ♀ حً ؼى ػم اىَ ذً    إحل٫ يف مخكنيى  ٝةؿ/ ٚ٪ٛؿتي  ؟يىىى
مٍحىفى  ٚةرسو  ةاحً ك٦

ى
٩ة ٔ٪ؽق، ٚأدح٪ةق ؽٍ صى ٨ كى ، ٝةؿ/ ١ٚرس٩ة، كٝذ٤٪ة ٦ى ٨٦ أ



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 60

مٍحىفى 
ى
 .(1) «ٚأػرب٩ةق، ٚؽاع جلة كأًل

اق كال وٮرةن إال ٧َك٭ة.◙كإرقةهل ٣ٌٕل    / أال  يؽعى ٝربنا مرشٚنة إال قٮ 
 »٨ٕ أيب اهليةج األقؽم ٝةؿ/ ٚ

ى
 أثٕسٟ ىلع ٦ة الى ٝةؿ يل ٌٔل ث٨ أيب َة٣ت/ أ

كال كبنا  ،ّي  ظٍكذى دٍسةالن إال   ال دؽعى  أفٍ ؟ ♀ا   ٤ٔي٫ رقٮؿي ثٕسين
يذى مرشفنة إال    ٔ  .(2)«ّي  ق

ىلع صؽِّ اخلٮارج األكؿ، كأ٩لؿ ٤ٔي٫  ♀٧٠ة اظتكت رقٮؿي ا 
؛ ٨ٕٚ أيب  ى٫ي ٮًؿ ا٧ى ثىحٍ٪ى »/ ٝةؿ ◙ اخلؽرمِّ  قٕيؽ٦ٞةتلى ٪ٍؽى رىقي ًٔ ٨ٍي   ة حنى

ة♀ ًك٥ي ٝىٍك٧ن ٍٞ ٮى حى ةً ، كى٬ي يرًٍصى يٮى دىةقي ذيك اخٍل
ى
٢ه ٨ٍ٦ً ثىيًن دى٧ًي٥و  -، أ ٮى رىصي  -كى٬ي

ٮؿى ا / يىة رىقي ةؿى ٞى ٮؿي افى ةؿى رىقي ٞى ًؽٍؿ، فى ٍٔ ى
،/ ♀ ، أ ٍييىمى ا  كى ٍَ حىٍؿًؽؿي إًذى ٌى كى

ٍؾًؽٍؿ، 
ى
ًٍ أ ى تى إًٍف ل ًْسٍ ٍؾًؽٍؿ، كىٍؽ ًػٍجخى كىػى

ى
ًٍ أ ى ٮؿى افى ل / يىة رىقي ؿي ٧ى ةؿى خي فٍ ٞى يًل  ، ااٍؾى

 / ، ٝىةؿى ٫ي ٞى ٪ي رٍضًبى خي
ى
ّي ًفي٫ً أ ٍؾ الى  ؛دى ًٍ وى زي ؽي ظى

ى
ؿي أ ىلر ةثنة َيي ٍوعى

ى
ي أ ؽى فىإًف  َلى ٌى ّي  دى

الى  ًٍ وى ًٓ ً ٍؿآفى الى  ،د ، حىٍلؿىءيكفى اٍىلي ًٍ ًٓ ؽى ًويىةًم ٌى ّي  ٌى َى كىًويىة ًٌ فى  ؿيكٔي ٍٍ ، حى ًٍ ٓي ىةكًزي دىؿىارًيى  يي
ًَ ادلر  َى  ي ًٌ ًي  ٍٓ ؽي الك  ؿي ٍٍ ة حى ٍى ًّ فىالى  نى ؿي إًَلى ُىٍىيً ٍِؼى ًٌي ًح، حي ً  الؿ  ، ثي ءه ٍ ًّ شى ؽي ذًي ٔصى  يي

ًّ فىالى  ةفً ؿي إًَلى رًوى ٍِؼى ًّ حي ؿي إًَلى ُىًضير ٍِؼى ً  حي ، ثي ءه ٍ ًّ شى ؽي ذًي ٔصى ٮى ًٍٝؽظي  - يي فىال  -٫ي كى٬ي
ءه  ٍ ًّ شى ؽي ذًي ٔصى ًذقً فىالى ، يي ؿي إًَلى كيؾى ٍِؼى ً  حي ٍ ثي ًّ شى ؽي ذًي ٔصى ،  يي ، كىٍؽ ءه ـى ٍؿثى كىادل  جىقى اٍىفى قى

 ًٍ ٓي ، /آحىذي ٔىدي ٍق
ى
وه أ ًٌٍسوي  رىصي  ًّ يٍ ؽى ضي ل ؾى ًٌٍسوي ػزىٍؽًم اىٍ  /إًٍظؽى ةً، أك 

ى
ٍؿأ ،  /ٍى ري ٍردى ًح دىؽى ابٍلىٍضؿى

َى انل ةًس كى  ًٌ رٍيً فًٍؿكىحو 
ى ػى ٔفى لَعى ٍؿيصي يؽو . َيى ًٕ ثيٮ قى

ى
ا  /ٝىةؿى أ ؾى ٍٕخي ٬ى ٧ً ينِّ قى

ى
ؽي أ ٍم٭ى

ى
ٚىأ

ٮًؿ  يرى ؽً احلى  ٥ٍ ، ♀ ا٨ٍ٦ً رىقي ة٣ًتو ٝىةدى٤ى٭ي َى يًب 
ى
ًٌل  ٍب٨ى أ ٔى ف  

ى
ؽي أ ٍم٭ى

ى
أ ٕى٫ي،  ،كى ٩ىة ٦ى

ى
أ كى

                                      
 (.2476مك٥٤ )(، ك3823أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 (.969أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)
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ٚىةتٍلي٧ًفى   ،٢ً ٟى الؿ صي ً ل ؿى ثًؾى مى
ى
ًٍٕخ  ،ٚىأ ى جى ٫ًٍ ىلعى ؿٍتي إحًلى ْى ىت  جى يًتى ث٫ًً ظى

ي
 ♀ اجليبِّ  ٚىأ

ذى  ٕى ًم جى  .(1)«٫ي اذل 
ي هل٥.كٝؽ روؽ اتلةريغ اظتكةبى الىِّ  ًٜ ىلع ٦ة٩يع الـٌلة املذأك٣ني كٝذةهلى ي  ؽِّ

ى دي  ة٧  ػ٣»/ ٝةؿ ◙ ٬ؿيؿة أيب ٨ٕٚ  ؼ٤ٙذي كاقٍ  ♀ ا رقٮؿي  ٮيفِّ
 ٢دٞةدً  ٠يٙ/ ثلؿ أليب ٧ٔؿ ٝةؿ ا٣ٕؿب، ٦٨ً  كٛؿ ٦٨ى  كًلٛؿ ثٕؽق، ثلؿ أثٮ

 / ♀ ا رقٮؿ ٝةؿ كٝؽ ،اجلةس
ي
  أفٍ  تي ؿٍ مً أ

ي
ً أ ٔا ظَّت   ةسى انل   وى كةد  ال/ يلٔل

ي  ِّنر ًٌ  ًى ىى ؾى  اي  إال   لإى  ال/ كةؿ ٍَى ذى  ،اي  إال   لإى   ّي كظكةثي  ،ًّ حبلر  إال   ،ّي كُفكى  ٌةَلى
  كا/ ٚٞةؿ ؟ا لَع

ي ُّٜ  الـٌلة ٚإف ؛كالـٌلة الىالة ثني ؽؿ  ٚى  ٦٨ى  ٨  ٤ى ٝةدً ألى  املةؿ، ظ
 ىلع ٥٭ي ٣ٞةد٤ذي  ♀ ا رقٮؿ إىل يؤدك٫٩ اك٩ٮا ٔٞةالن  ٦٪ٕٮين لٮ كا

 ثلؿ أيب وؽرى  رشح ٝؽ اى  رأيخي  أفٍ  إال   ٬ٮ ٦ة ٚٮا/ ٧ٔؿ ٚٞةؿ ٦٪٫ٕ،
ُّٜ  ٫ي أ٩   ٕٚؿٚخي  ل٤ٞذةؿ،  .(2)«احل

قي إي ةق. رٍلى ٍك٢و كصى ًٔ ًٖ ث٨ً   ٧٠ة روؽ اتلةريغ اظتكةبى ا٣ٛةركًؽ ىلع وجي
  ٢و كٍ ًٔ  ث٨ وجيٖ هل يٞةؿ د٧ي٥ ثين ٨٦ رصالن  أف» /يكةر ث٨ ق٤ي٧ةف ٨ٕٚ

 ـى ؽً ٝى
، ◙ ٧ٔؿ ذلٟ ٚج٤ٖ ،ا٣ٞؿآفً  ٦تنةث٫ ٨ٔ يكأؿ ٚض٢ٕ ،٠ذته  ٔ٪ؽق كٌل٩خ ،املؽي٪حى 
 ٦٨ى / ٧ٔؿ هل ٚٞةؿ، ص٤ف ٤ٔي٫ دػ٢ ٧٤ٚة اجلؼ٢، ٔؿاصنيى  هل أٔؽ   كٝؽ إحل٫ ٚجٕر
ٖه  ا ٔجؽ أ٩ة/ ٚٞةؿ أ٩خ؟  ٚض٢ٕ إحل٫ أ٬ٮل ز٥ ،٧ٔؿي  ا ٔجؽ كأ٩ة/ ٧ٔؿ ٚٞةؿ ،وجي
 كص٭٫، ىلع يكي٢ ـي ادل   ٚض٢ٕ ،٫ي ض  مى  ظىت يرضب٫ زاؿ ٧ٚة ،ا٣ٕؿاصنيً  ثذ٤ٟ ٫ي بي يرضً 
  ٠٪خي  اذلم ذ٬ت كا ٚٞؽ املؤ٦٪ني، أ٦ريى  ية ظكجٟ/ ٚٞةؿ

ى
 .(3) «رأيس يف ؽي صً أ

                                      
 .(1064، كمك٥٤ )(3610أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 (.20كمك٥٤ ) ،(7284أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
ؿِّم يف الرشيٕح )3)  (.150( أػؿص٫ اآلصي
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 .♀٧٠ة ظؿؽ ٧ٔؿ ُٕٝح ٨٦ اتلٮراة ظني أ٩لؿ ٤ٔي٫ رقٮؿ ا  
 ،♀ اجليب إىل اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ صةء»/ ٝةؿ زةثخ ث٨ ا ٔجؽ ٨ٕٚ

ٓى  يل ١ٚذت ،ٝؿيْحى  ٨٦ يل ثأخو  ؿرتي م إين ،ا رقٮؿ ية/ ٚٞةؿ   ،اتلٮراةً  ٨٦ صٮا٦
ى
 الى أ

 
ى
/ هل ٤ٞٚخي / ا ٔجؽ ٝةؿ ،♀ ا رقٮؿً  كص٫ي  ٚذ٘ري  / ٝةؿ ٤ٔيٟ؟ ٭ةًي ؿً ٍٔ أ
 
ى
ي٪ة/ ٧ٔؿ ٚٞةؿ ؟♀ ا رقٮؿً  ثٮص٫ً  ٦ة دؿل الى أ  كبةإلقالـ ة،ربًّ  ثة ًر

ِّ / ٝةؿ ،رقٮالن  ♀ كب٧ع٧ؽو  ة،دي٪ن  / ٝةؿ ز٥، ♀ اجليب ٨ٔ مٚرسي
  لٔ ،قً ثيؽً  ُفيس كاذلم

ى
ٔق،اد   زً مٔىس فيسً طى جى ٍو أ ى  كدؿكذٍِٔن جؿذٍ  سًإُ   ً،ذي يٍ يى ضى ل

ًً  َى ًٌ  ٖؼر ظى   .(1)«بييى انل   ًٌَ  سًؼ  ظى  كأُة ،األم
ة  ♀كُٝٓ النضؿةى ا٣يت ثٮيٓ حتذ٭ة رقٮؿ ا   ملة رأل ٩ةقن

 يذٞىؽك٩٭ة ٚذؼٮؼ ٤ٔي٭٥ الرشؾ.

ةح ث٨ حم٧ؽكٝؽ ٝةؿ   َؿقٮس أ٢٬ ٦ٛيت يٮنف ث٨ ٔحىس ق٧ٕخ/ ًك
 ♀ اجليب حتذ٭ة ثٮيٓ ا٣يت النضؿة ثُٞٓ اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ أمؿ»/ يٞٮؿ

 ٝةؿ .ا٣ٛذ٪ح ٤ٔي٭٥ ٚؼةؼ، حتذ٭ة ٚيى٤ٮف يؾ٬جٮف اك٩ٮا اجلةس ألف ؛ُٕٚٞ٭ة
 اك٩ٮا اجلةس أف /٩ةٚٓ ٨ٔ ٔٮف اث٨ ظؽير ٨٦ ٔ٪ؽ٩ة ك٬ٮ/ يٮنف ث٨ ٔحىس
 .(2)«٧ٔؿ ُٕٚٞ٭ة، النضؿة يأدٮف

٧ؿ  ◙ت ٌٔل كاظتك يف ٝذ٢ اث٨ قجأ ٣ػ٧ة أّ٭ؿ ا٩ذٞةص أيب ثلؿ ٔك
 ، كداع ثةلكيٙ حلٞذ٫٤، ٚنٛٓ هل ٩ةس ٚ٪ٛةق.¶

 ،ٝٮهلة ىلع الكجةثيح يٕني اكف الكٮداء ث٨ ا ٔجؽ فأ» /النٕيب ذ٠ؿٚٞؽ 

                                      
 ( بك٪ؽ ًٕيٙ.12864أػؿص٫ أمحؽ ) (1)
ةح يف ابلؽع كاجلٔل ٔ٪٭ة ) (2)  (.102أػؿص٫ اث٨ ًك
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 فأ رادأك قالـاإل ّ٭ؿأٚ ،احلرية ٢٬أ ٨٦ ةي٭ٮديًّ  -و٢األ يف -الكٮداء اث٨ كٌلف
 للك فأ اتلٮراة يف كصؽ ٫٩أ هل٥ ٚؾ٠ؿ ،كريةقح قٮؽ ل١ٮٚحا ٢٬أ ٔ٪ؽ هل يلٮف

ا فأ ٧٠ة كويةءاأل ػري ٫٩أك ،حم٧ؽ كيص ة٤ٔيًّ  فأك ،ةكويًّ  ٩يب  ػري حم٧ؽن
 ٌٔل ٚؿٚٓ ،حمجيٟ ٨٦ ٫٩إ /٣ٌٕل ٝةلٮا ٌٔل حميٕ ٦٪٫ ذلٟ ق٧ٓ ٧٤ٚة ،٩بيةءاأل

 اث٨ ٪٭ةقٚ ،ثٞذ٫٤ ٚ٭٥ ،ٚي٫ ٤ٗٮق ٔ٪٫ ث٫٘٤ ز٥ ،٦٪ربق درصح حتخ ص٤ك٫أك ،ٝؽرق
 ٩خأك ،وعةثٟأ ٤ٔيٟ اػذ٤ٙ ٝذ٤ذ٫ فإ /هل كٝةؿ ،ذلٟ ٨ٔ ¶ ٔجةس

 ػيش ٧٤ٚة ،وعةثٟأ ٦ؽاراة اىل كحتذةج ،النةـ ٢٬أ ٝذةؿ ىلإ ا٣ٕٮد ىلع اعزـ
 .(1)«املؽاا٨ ىلإ ٩ٛة٧٬ة ٔجةس اث٨ ػةٚ٭ة ا٣يت ا٣ٛذ٪ح أقج اث٨ ٝذ٢ ك٨٦ ٝذ٫٤ ٨٦

 .◙كاظتكت ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ يف رٚٓ الكت ٨ٔ ٌٔل 

 إظؽل ق٪ح ٨٦ ◙ ة٤ٔيًّ  يكجٮف أ٦يح ثين ٚٞؽ اكف ثٕي ػُجةء
 تكٓ ق٪ح أكؿ إىل اخلالٚح، ٨٦ ٩ٛك٫ ٚي٭ة احلك٨ ػ٤ٓ ا٣يت الك٪ح كْل كأربٕني،
 إىل كًلذت ذلٟ، أث٢ُ ٧ٔؿ كيل ٧٤ٚة امل٤ٟ، ٔجؽ ث٨ ق٤ي٧ةف أيةـ آػؿ كتكٕني،

 ٝٮهل ثٞؿاءة جحاخلُ آػؿ يف الكت أثؽؿ اجل٧ٕح، يٮـ ػُت ٧ةػك٣ ،ثإثُةهل ٩ٮاث٫
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ /دٕةىل

 ٌٔل يكت ٥٤ٚ [ 90]اجل٢٧/  ﴾ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ
 . (2) اآليح ٬ؾق ٝؿاءة ىلع اخلُجةء كاقذ٧ؿت ،ذلٟ ثٕؽ

ة -٧٠ة اظتكت ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٌن ىلع أ٢٬ ابلؽع ٨٦ اخلٮارج  -أي
ري٥٬؛   إىل ٪نياملؤ٦ أ٦ري ٧ٔؿ ا ٔجؽ ٨٦ /ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ ذتٚٞؽ ٠»ٗك

                                      
 .(225٘ؽادم )صا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ، ل٤ج (1)
 .( ثذرصؼ201/  1) املؼذرص يف أػجةر ا٣برش، الث٨ مة٬جنةق (2)
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 /ثٕؽ أ٦ة ،ػؿصٮا اذلي٨ ا٣ٕىةثح ٬ؤالء
 /يٞٮؿ  ا ٚإف ؛♀ ٩بي٫ كق٪ح ا ٠ذةب إىل أدٔٮًل٥ ٚإين

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ﴿ /كٝةؿ [ 33]ٚى٤خ/

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮺   ﴾ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
ٿ ﴿ ٠رباال٥ ٢ٕٚ د٤ٕٛٮا أف د٦ةال٥ يف ا أذ٠ؿًل٥ كإين ،[ 125]اجلع٢/

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

 احلؿاـ ادلـ ٚتكذع٤ٮف دي٪ل٥ ٨٦ ختؿصٮف ذ٩ت ٚجأم ،[ 47]األ٩ٛةؿ/﴾ڄ
٧ؿ ثلؿ أيب ذ٩ٮب اك٩خ ٤ٚٮ ؟!احلؿاـ املةؿ كدىيجٮف ٮاف ٔك  ٔ٪٭٧ة ا ًر

يذ٭٧ة خمؿصحن  ٧ؿ ثلؿ أليب اكف ٚٞؽ ،دي٪٭٥ ٨٦ ٔر  يف آثةؤًل٥ اك٩خ ٝؽ ذ٩ٮب ٔك
 ثٌٕح ٔؽدل٥ كإ٧٩ة ،اجل٪ٮد ىلع نٮًلذل٥ب ٚي٭ة خيؿصٮا ٥٤ٚ دمةٔذ٭٥
جذ٥ أكالدم ٨٦ أثلةرم ٠٪ذ٥ لٮ ثة أٝك٥ ،رصالن  كأربٕٮف  ٚؿم٪ة ٧ٔة كٗر

 ٚإ٫٩ ؛اآلػؿة كادلار ا كص٫ ثؾلٟ أثذيغ د٦ةءك٥ دلٚٞخ كحل٪ة ٚي٧ة ل٤ٕة٦ح
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ﴿ /يٞٮؿ

 ٦ة ةٚٞؽي٧ن  ٮيننُّ ً٘ تكذ كإفٍ  ،أظجبذ٥ إفٍ  اجلىط ٚ٭ؾا [ 83]ا٣ٞىه/  ﴾ۈئ
 . (1)«كبؿٌلد٫ ا كرمحح ٤ٔيل٥ كالكالـ !اجلةوعٮف ل  ً٘ ذي اقٍ 

كاظتكت ا٧٤ٕ٣ةء كاألمؿاء ىلع اجلٕؽ ث٨ در٥٬ رأس اجل٭٧يح كأقذةذ 
اجل٭٥ اث٨ وٛٮاف، ٚٞذ٫٤ ظةك٥ ا٣ٕؿاؽ ػةدل ا٣ٞرسم يف ا٣ٕةرش ٨٦ ذم 

 ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ٬ٕ٨، كأحلٜ ث٫ اجل٭٥ ث٨ وٛٮاف ثٕؽ ذلٟ؛ 124ٚاحلضح اعـ 

                                      
 .(147قرية ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ، الث٨ ٔجؽ احلل٥ )ص (1)
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 ٔجؽ ث٨ ػةدل م٭ؽت»/ ٝةؿ صؽق ٨ٔ، أثي٫ ٨ٔ، ظجيت أيب ث٨ ظجيت ث٨ حم٧ؽ
/ ٝةؿ -اجلعؿ يٮـ كذلٟ -ػُجذ٫ ٨٦ ٚؿغ ٧٤ٚة ،خيُت ك٬ٮ ا٣ٞرسم ا

٥ إ٫٩ ؛در٥٬ ث٨ ثةجلٕؽ مٌط   ٚإين ؛٦٪ل٥ ا يٞج٢ ٌٚعٮا ارصٕٮا  ا أف ٔز
 يٞٮؿ ٧ٔة ا دٕةىل، ػ٤يالن  إثؿا٬ي٥ يذؼؾ كل٥، ةدل٤ي٧ن  مٮىس يل٥٤ ل٥ 

 .(1) «ٚؾحب٫ ٩ـؿ ز٥ ،ا٠سرين  ا٤ٔٮًّ  در٥٬ ث٨ اجلٕؽ
كاظتكت امل٭ؽم ا٣ٕجةيس ىلع دمةٔح أّ٭ؿت الـ٩ؽٝح، ٚٞذ٢ ٚبح ٦٪٭٥ 

 ـهحبر ٔ٪٭٥ يف اآلٚةؽ، ٬167، كأمؿ ثإظؿاؽ ٠ذج٭٥، كيف اعـ 163كو٤ج٭٥ اعـ 
 ـهٝذ٤٭٥ مؿة 168 اعـ ، كيف(2)ككىل أمؿ٥٬ يف االظتكةب ٤ٔي٭٥ ٧ٔؿ اللكٮاذم

 .(3)أػؿل ثج٘ؽاد
 ـهاٝذؽل اهلةدم ثأثي٫ امل٭ؽم يف االظتكةب ىلع الـ٩ةدٝح، كيف 169كيف اعـ 

 ـهّ٭ؿت ٚؿٝح ٦زت٩ؽٝح يٞةؿ هلة ا٣ػ٧ع٧ؿة، ٚأمؿ ٬ةركف الؿميؽ ثٞذ٢ 180اعـ 
 .(4)رأق٭ة ٧ٔؿك ث٨ حم٧ؽ ا٧ٕ٣ؿيك

آف ىلع احلاكـ يف ثؽٔح ا٣ٞٮؿ خب٤ٜ ا٣ٞؿ ♫كٝؽ اظتكت اإل٦ةـ أمحؽ 
٧٤ةء املٕزت٣ح، كصةد ث٪ٛك٫ ٚي٭ة أمحؽ ث٨ ٩رص اخلـايع  يف ذلٟ الـ٦ةف ٔك

زتايل.♫  ، ظير ٝذ٫٤ الٮازٜ ثيؽق ث٪ةءن ىلع ٚذية زالزح ٨٦ أ٢٬ الٌالؿ األ
٦ة اكف أقؼةق ث٪ٛك٫ ! ٣ٞؽ صةد »ٝةؿ/  ♫ك٣ػ٧ة ذ٠ؿق اإل٦ةـ أمحؽ 

 .(5)«ث٪ٛك٫ هل
                                      

 (.692( أػؿص٫ اآلصؿم يف الرشيٕح )1)

 (.80/  6الث٨ األزري ) ،(، الاكم176٢/  6( دةريغ ا٣ُربم )2)
 (.176/  6( دةريغ ا٣ُربم )3)
 (.188/  10كاجل٭ةيح، الث٨ ٠سري )( ابلؽايح 4)
 ( يف أظؽاث ق٪ح إظؽل كزالزني ك٦ةاتني.320/  10الث٨ ٠سري ) ،( ابلؽايح كاجل٭ةيح5)
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ٝج٢ ادلك٣ح أال جي٤ف ىلع ا٣ُؿيٜ أظؽ،   ـه٩ٮدم ثج٘ؽاد 279٨٦كيف اعـ 
كال يف املكضؽ اجلة٦ٓ ٝةص كال ٦٪ض٥، ز٥ ٦٪ٕخ ادلك٣ح الٮراٝني ٨٦ ثيٓ ٠ذت 

 .(1)الالكـ كاجلؽؿ كا٤ٛ٣كٛح
كيف ٔ٭ؽ ادلك٣ح ا٣ٛة٧َيح دٮىل االظتكةب رص٢ يٞةؿ هل/ أثٮ إقعةؽ 

ف ٨٦ أ٧ٔةهل/ ا٣٘ةٚيق، ٚذٮىل احلكجح ثجالد النةـ ٨٦ ٝج٢ احلةك٥ ثأمؿ ا، ٚاك
، ٧٤ٚة رضب٫ درةن ٝةؿ املرضكب/ ٬ؾق يف ٝٛة أيب ثلؿ! ٧٤ٚة رضب٫  أ٫٩ أدب رصالن

 اثلة٩يح ٝةؿ/ ٬ؾق يف ٝٛة ٧ٔؿ! ٧٤ٚة رضب٫ اثلةثلح ٝةؿ/ ٬ؾق يف ٝٛة ٔس٧ةف!
٧٤ٚة رضب٫ الؿاثٕح/ ق١خ! ٝةؿ ا٣٘ةٚيق/ أ٩خ ٦ة دٕؿؼ دؿديت الىعةثح؟! أ٩ة 

ٟ ىلع ٔؽد٥٬! ٚى٫ٕٛ زالز٧ةاح كقخ أٔؿٟٚ/ كأ٤ٌٚ٭٥ أ٢٬ ثؽر، ألوٕٛ٪
٢٧ ٨٦ ثني يؽي٫، ٧ٚةت ثٕؽ أيةـ!.  ٔرشة درة، ٚعي

ٝةؿ اث٨ د٘ؿم ثؿدم/ إىل قٞؿ، كب٤ٖ احلةك٥ ذلٟ ٚأرق٢ إحل٫ ين١ؿق، 
كيٞٮؿ/ ك٬ؾا صـاء ٨٦ يت٪ٞه الك٤ٙ الىة٣ط، ٝةؿ اث٨ د٘ؿم ثؿدم/ ٢ٕ٣ ٬ؾق 

 .(2)ـ٬ؽ كاتل٫ٞٛالٮإٝح اك٩خ وةدٚخ ٨٦ احلةك٥ أيةـ والظ٫ كإّ٭ةرق ال
٧٤ةء أ٢٬ الك٪ح ىلع النيٕح ٠سري ٦ذٮادؿ ٨٦ لك ٦ؾ٬ت  كإ٩لةر أمؿاء ٔك

 ٚٞٔل، كإ٦ةـ قين ٦ذجٮع.
ك١٬ؾا ٚإف اتلتجٓ اتلةرييخ لٮٝةآ االظتكةب يف اجلة٩ت ا١ٛ٣ؿم 

 كا٣ٕٞؽم يُٮؿ كإ٧٩ة املٞىٮد اإلمةرة!

                                      
 (.453/  7( الاكم٢، الث٨ األزري )1)
ـا٬ؿة، الث٨ د٘ؿم ثؿدم )2) ، كذلٟ أف ادلك٣ح ا٣ٛة٧َيح راٌٚيح، كا٩ذٞةص الىعةثح (236/  4( اجلضٮـ ال

٧ةهلة ٩ةدر!ٚي٭ة ٚةش، ككصٮد ٬  ؾا االظتكةب ٨٦ ادلك٣ح ٔك
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ة -كيف ا٣ٕرص احلةرض ٌن  ٧٩ةذج مرشٝح يف االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ -أي
ا٣ٕٞؽم كا١ٛ٣ؿم، قٮاءن د٧س٢ ٬ؾا ا٤٘٣ٮ يف َٮااٙ، أـ د٧س٢ يف أٚؿاد؛ ٤ٚٞؽ 

إل٩لةر ٦٪١ؿات ا٤٘٣ٮ  -يف لك ز٦ةف كماكف -ا٩ربل ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح
 ا٣ٕٞؽم اذلم دـي ة ثأزيةء ٝؽي٧ح، أك ظؽيسح.

كإف ٦ٕذٞؽات ك٦ؾا٬ت ًة٣ح اكبلةثيح كابل٭ةايح كا٣ٞةدية٩يح كا٣ٞٮ٦يح 
ا ٨٦ إ٩لةر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كاظتكةث٭٥ كا٧٤ٕ٣ة٩يح كال٤يرب ة كاٚؿن ًّْ احلح ٩ة٣خ دمٕينة ظ

ة ث٧ة أمؿ ا ث٫ ٨٦ ٝٮهل دٕةىل/  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿٤ٔي٭ة كىلع أ٤٬٭ة، ٝية٦ن

، كٝةا٧ح الرشؼ كا٣ٛؼةر [ 187]آؿ ٧ٔؿاف/  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ
 االظتكةب يف ا٣ٕرص احلؽير َٮي٤ح ًةٚيح يف املضةؿ ا٣ٕٞؽم كا١ٛ٣ؿم.ثةب  يف

 -1342٬ف اتلةريغ أ٫٩ كب٧ضؿد إٔالف قٞٮط اخلالٚح ا٣ٕس٧ة٩يح )كٝؽ دك  
ـ( كد٪عيح الرشيٕح اإلقال٦يح كد٪١حف رايةت اجل٭ةد ا٣ْةٚؿة ٬جخ األ٦ح 1924

 ث٧٤ٕةا٭ة كداعد٭ة كأوعةب الؿأم ٚي٭ة إل٩لةر ٬ؾا كدؽارًل٫ ثٮقةا٢ مىت/ 
٬ؾق احلٞجح ٚةجل٧ةاعت ادلٔٮيح الؿا٦يح إىل رد اجلةس إىل دي٪٭٥ دؤقف، كيف 

ري٬ةأقكخ دمةٔح أ٩ىةر الك٪ح املع٧ؽيح،  ث٧رص، كيف اهل٪ؽ/  كاجل٧ٕيح الرشٔيح ٗك
ـااؿ.  اجل٧ةٔح اإلقال٦يح، كدمٕيح ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني ثةجل

حن  ث٧ٞةالت راإح يف احلٛةظ ىلع اهلٮيح  كاملضالت ا٧٤ٕ٣يح ادلٔٮيح دىؽر ٦ؽجب 
ا٣يت « دل٤ح ا٣ٛذط»احلٞجح/  اإلقال٦يح، كأوؽؽ ٦سةؿ ىلع د٤ٟ املضالت يف د٤ٟ

 -1389٬ ـ( ىلع يؽ لك ٨٦/ حمت ادلي٨ اخلُيت )ت1926-1344٬دأقكخ اعـ )
جؽ الؿمح٨ ٝؿأح 1930-1348٬ـ(، كأمحؽ دي٧ٮر ثةمة )ت 1969  ٔ ـ(، كالنيغ

ٌل 1958-1377٬ـ(، كالنيغ حم٧ؽ اخلرض ظكني )ت 1939-1358٬ )ت ـ(، ٔك
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 ف وةظت ا٦ذيةز٬ة أمحؽ دي٧ٮر ثةمة.(، كٌلـ1932-1351٬صالؿ احلكحين )
كيف د٤ٟ املض٤ح اوُٛخ ٠ذحجح ٦ٞةد٤ح ٨٦ أوعةب األٝالـ الرشٔيح 

(، كم١يت أرقالف ـ1958 -1377٬ا٣ٞٮيح ٨٦ أ٦سةؿ/ أمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ )ت 
ـ(، كحم٧ؽ اخلرض 1937ـ(، كمىُىف وةدؽ الؿاٚيع )ت1946-1366٬ )ت

ٌل ا٣ُ٪ُةكم )ت  -1407٬يق ادلي٨ اهلاليل )تـ(، كد1999-1420٬ظكني، ٔك
ة رمحح ا.1997ـ(، كحم٧ٮد حم٧ؽ مة٠ؿ )ت1987 ٕن ري٥٬، ٤ٔي٭٥ دمي  ـ( ٗك

كٝؽ دىؽت املض٤ح القتجؽاؿ الرشيٕح، كداعيح اتل٘ؿيت، كا٣٘ـك ا١ٛ٣ؿم، 
ت ل٤ٞةدية٩يح، كابل٭ةايح،  كٝةك٦خ اتل٪ىري، كًلنٛخ ظٞيٞح املةقٮ٩يح، كدىؽ 

ؿكٚح ثةجتة٬٭ة امل٪عؿؼ، أ٦سةؿ/ أمحؽ ٣ُف الكيؽ، كابلةَ٪يح، ٧٠ة دىؽت لؿمٮز ٦ٕ
ري٥٬. ٜ احل١ي٥، ٗك  كقال٦ح مٮىس، كدٮٚي

ـ(، ز٥ دٮٝٛخ، كذٟل بكجت 1948 -1366٬كاقذ٧ؿ ت مكريد٭ة املجةرًلح ظىت اعـ )
ٜ ىلع ا٢٧ٕ٣ اإلقالَل اذلم قةد ث٧رص ثٕؽ ٬ـي٧ح  ـ احل٭ٮد!1948اتلٌيي  ـ أ٦ة

زي٨ يف  إ٩لةر ٦٪١ؿات ٔٞؽيح ك١ٚؿيح كدٌةٚؿت ص٭ٮده ٧٤ٕ٣ةء ٦رب 
٦ٛيت ادليةر الكٕٮديح  (ـ1969-1389٬ )ت٦ذٕؽدة؛ ٤٤ٚنيغ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ 

ٕيح،  ص٭ٮدق ا٧٤ٕ٣يح يف إ٩لةر اقتجؽاؿ الرشيٕح، كحت١ي٥ ا٣ٞٮا٩ني الًٮ
كل٤نيغ حم٧ؽ اخلرض ظكني ميغ األز٬ؿ ص٭ٮدق ا٧٤ٕ٣يح يف الؿد ىلع اٚرتاءات 

ك٦س٫٤ النيغ حم٧ؽ خبيخ « اإلقالـ كأوٮؿ احلل٥»ٌٔل ٔجؽ الؿازؽ يف ٠ذةث٫ 
 املُييع ٦ٛيت ادليةر املرصيح ٚٞؽ ٠ذت ردنا ىلع ٩ٛف ال١ذةب.

كا٩ربت رمٮز ٧٤ٔيح أػؿل كبؿزت يف دلةالت أػؿل، ٚةدل٠ذٮر حم٧ؽ 
يٞةكـ اتل٘ؿيت كاالجتة٬ةت امل٪عؿٚح يف  (ـ1982 -1402٬)تحم٧ؽ ظكني 
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يلذت يف  (ـ2002 -1422٬ )ت٪ؽم األدب كاتل٤ٕي٥، كاألقذةذ أ٩ٮر اجل
اإل٩لةر ىلع ٠سري ٨٦ احلؿٌلت ابلةَ٪يح، كاملةقٮ٩يح، كالى٭يٮ٩يح، كا٣ٞٮ٦يح، 

يىؽر ٠ذةثنة يف ٩ٞؽ ا٣ٞٮ٦يح، كهل  (ـ2000 -1420٬ )تكالنيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ثةز 
ري٬ة ٨٦ املؾا٬ت ا١ٛ٣ؿيح امل٪عؿٚح.  ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ٛذةكل يف ا٧٤ٕ٣ة٩يح ٗك

يك٧ٮف أ٩ٛك٭٥ ثة٣ٞؿآ٩حني ا٩ربل هل٥ ٨٦ ٧٤ٔةء الك٪ح  ك٣ػ٧ة ّ٭ؿ ٨٦
، (ـ1967 -1387٬ )تاملعتكبني ٨٦ زيٙ ثة٤َ٭٥/ اكدل٠ذٮر مىُىف الكجةيع 

، كالنيغ ٔجؽ الؿمح٨ امل٤ِٕل (ـ1983 -1403٬ )تكالنيغ ادل٠ذٮر حم٧ؽ أيب م٭جح 
 .(ـ1966 -1386٬ )تاحل٧ةين 

يف الكٮداف ك٬ٮ )حم٧ٮد حم٧ؽ  ك٣ػ٧ة ّ٭ؿ ثٕي الـ٩ةدٝح يف ا٣ٕرص احلؽير
ة ثال كاقُح، كأّ٭ؿ إحلةدنا كز٩ؽٝح،  ٥ أ٫٩ يذ٤ىق ٨ٔ ا ٠ٛةظن ٫َ( اذلم ٔز
دىؽل هل النيغ حم٧ؽ جنيت املُييع ثةلؿد ٤ٔي٫، ز٥ أٚذخ ٔؽة دلة٦ٓ ٚٞ٭يح 
إقال٦يح ٦ٕذربة ثؿد د٫، ٧٠ة يف ٚذٮل املض٤ف اتلأقحيس لؿاثُح ا٣ٕةل٥ اإلقالَل 

ـ(، ز٥ دذةثٕخ أظاكـ املعةك٥ الرشٔيح ثةلكٮداف اعـ 1975 -1395٬اعـ )
ؽاـ ٚي٫ الؿاحف اجل٧ريم.1985 -1405٬)  ـ(، ك٩ٛؾ ظل٥ اإٔل

ك١٬ؾا ٚإف الـ٦ةف ٦٭٧ة ا٦ذؽ، ككاٝٓ الٌٕٙ ٦٭٧ة امذؽ، ٚإف األ٦ح ال 
 درتؾ مٕرية االظتكةب ىلع أ٢٬ االحنؿاؼ كا٤٘٣ٮ ا١ٛ٣ؿم كا٣ٕٞؽم.

ىيةت ٝةا٧ح  ثةحلضح ىلع ٔجةدق يف لك ك٦ة دـاؿ يف األ٦ح ص٭ةت كمؼ
 ز٦ةف؛ ٫٤٤ٚ احل٧ؽ!

ا؛ ٚإف ٦ة قجٜ يٕذرب ٦سةالن  جل٭ٮد ْٔي٧ح ٦ذذةثٕح يف  -ٚعكت -كأػرين
 إ٩لةر ٦٪١ؿات األ٬ٮاء ابلؽٔيح، كامل٘ةالة ا١ٛ٣ؿيح.
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كممة تنذؽ احلةصح إىل ٦ذةثٕح اإل٩لةر كاالظتكةب ٚي٫ احلٮـ ممة هل د٤ٕٜ 
 ؿم ٦ة يٌل/ ثةملضةؿ ا٣ٕٞؽم كا١ٛ٣

 مٮاو٤ح االظتكةب ىلع ٤ٗٮ ا٣ٛؿؽ ا٣ٕٞؽيح ا٣ٞؽي٧ح احلؽيسح/  -1

 اكلؿاٌٚح، كاملؿصبح، كاخلٮارج.

 االظتكةب ىلع امل٪١ؿات الرشًليح كابلؽٔيح ا٣٘ةحلح/  -2

٠ٕجةدة ا٣ٞجٮر كاألرضظح، كا٤٘٣ٮ يف ميٮخ ا٣ُؿؽ دلل الىٮٚيح، كأا٧ح 
 ة، كحنٮ ذلٟ.آؿ ابليخ ٔ٪ؽ الؿاٌٚح، كالكعؿ كال١٭ة٩ح كالنٕٮذ

 االظتكةب ىلع كقةا٢ الرشؾ كذراا٫ٕ/  -3

اكختةذ ا٣ٞجٮر مكةصؽ، كاقذ٧ٕةؿ اتل٧ةا٥، كالؿًف الرشًليح، كد٧ةزي٢ امل٧ْٕني،  
.ٟ  كحنٮ ذل

 االظتكةب ىلع نرش ال١ذت الٌة٣ح/  -4

١٠ذت اإلحلةد، كا٤ٛ٣كٛح، كالكعؿ، كًلذت الرشؾ كابلؽع الٌة٣ح، كًلذت 
 الـ٩ؽٝح، كاملضٮف، كاإلثةظيح.

 االظتكةب ىلع اتليةرات كاحلؿٌلت ا١ٛ٣ؿيح امل٪عؿٚح/  -5

يح، كا٧٤ٕ٣ة٩يح، كا٣ٞٮ٦يح، كاحلؽازح ا١ٛ٣ؿيح، كا٣ٞةدية٩يح، كابل٭ةايح،  اكلنئٮ
ري٬ة.  كاملةقٮ٩يح، كا٣ٕٞال٩يح امل٪عؿٚح ٗك

 االظتكةب يف ا٣ٌٞةية ا١ٛ٣ؿيح ا٣يت كٝٓ ٚي٭ة ٤ٗٮ، أك احنؿاؼ/  -6

 ٮر مٮاالة ال١ٛةر، كا٣٘ـك ا١ٛ٣ؿم املٕةرص.اكتلٞةرب ثني األديةف ككظؽد٭ة، كو
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ا: ال  غلى في املجال املسلكي والتربىي ثاهيا

يٞىؽ ثةملضةؿ املك٤يك ٦ة يذ٤ٕٜ ثةتلٕجؽ، كا٣زت٬ؽ، كريةًح اجلٛٮس، 
 كد٭ؾيت األػالؽ، كراعيح األظٮاؿ.

 ♀ كيف ٦جؽأ أمؿ ٬ؾا املضةؿ املك٤يك كٕٝخ خمة٣ٛةت أ٩لؿ٬ة اجليب 
 «!٩ىٮـ كال ٩ُٛؿ، ك٩ٞٮـ كال ٩ةـ، كال ٩زتكج ا٣جكةء» ىلع ٨٦ ٝةلٮا/

ٍو  زالزح صةء/ »ؿةٝ ◙ ٦ةلٟ ث٨ أنف ٨ٕٚ  اجليبِّ  أزكاج ثيٮت إىل ر٬
  ٧٤ٚة ،♀ اجليبِّ  ٔجةدة ٨ٔ يكألٮف ،♀

ي
 ٮ٬ة،دٞة٣ُّ  ٠أ٩٭٥ ػربكاأ

 ؿ،دأػ   ك٦ة ذ٩ج٫ ٨٦ ـدٞؽ   ٦ة هل ٛؿٗي  ٝؽ !؟♀ اجليبِّ  ٨٦ حن٨ كأي٨/ ٚٞةلٮا
 كٝةؿ أُٚؿ، كال ادل٬ؿ أوٮـ أ٩ة/ ؿي آػى  كٝةؿ ا،أثؽن  ال٤ي٢ أوٌل ٚإين أ٩ة أ٦ة /أظؽ٥٬ ٝةؿ
 إحل٭٥، ♀ ا رقٮؿ ٚضةء ا،أثؽن  أدـكج ٚال ا٣جكةء أٔزتؿ أ٩ة/ ؿي آػى 

ًي / ٚٞةؿ   ككؾا، نؾا ًكيذي  اذليَ أُذ
ى
 لهِّنر  َل، كأدلةزً ، ألػنةزً إين كا ةٌى أ

ـي    أؤ
ي
  ،ؿي فعً كأ

ي
  يلر وى كأ

ى
ٍى  ،اىنكةءى  جي كأدـك   ،ؽي ركي كأ  .(1) «ٌِّنر  فييف ِتن  قي  ؾَ تى غً رى  َف

ة -كأ٩لؿ ٌن ة يف الن٧ف، كال يكذ٢ْ، كال  -أي ٛن ـى كاٝ ٨ ٩ؾر أف يىٮ ىلع ٦ى
ح ىلع اجلٛف ثة٣ٞيةـ يف   ٞ يذلك٥، ٚأمؿق ثإد٧ةـ َةٔح الىيةـ، كأف يرتؾى املن

 الن٧ف، كأف يرتؾ اإلمكةؾ ٨ٔ الالكـ! 
 ثؿص٢ ٬ٮ إذا خيُت، ♀ اجليبُّ  ة٪ى حٍ ثى »/ ٝةؿ ¶ ٔجةس اث٨ ٨ٕٚ
ـى  أف ٩ؾر إرسااي٢، أثٮ/ ٚٞةلٮا ،ٔ٪٫ ٚكأؿ ٝةا٥، ًْ  كال ،يٕٞؽى  كال يٞٮ  كال ،٢  يكذ

                                      
 (.1401كمك٥٤ ) ،(5063أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
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ـى  ،٥ى يذلك    ً  ذً ٍَلي كى  ،ؽٍ ؿي لٍ ٍَلى كى  ،و  ؼً ذى ٍك يى ىٍ كى  ،ًٍ لكى  ذى يى يٍ فى  قي ؿٍ مي / ♀ اجليب ٚٞةؿ ،كيىٮ
ٌى   .(1)«ّي ؤ

ة ٩ؾرت امؿأة أف د٧يش إىل .ك٣ػ٧    ثيخ ا ظةٚيحن أمؿ٬ة أف د٧يشى كدؿًلتى
 ا ثيخ إىل د٧يشى  أف أػيت ٩ؾرٍت / »ٝةؿ أ٫٩ ◙ اعمؿ ث٨ ٔٞجح ٨ٕٚ
 ،ًل ٍٍ ًْلى / ٚٞةؿ ،٫ي ٚةقذٛذحذي  ،♀ ا رقٮؿى  هلة أقذٛيًتى  أف ٚأمؿدين ،ظةٚيحن 

ٍ ىٍ كى   .(2)«ٍت نى رتى
٫ي زي٪تى  ♀ك٩ٓل  ٜى حبج٢ إف ْل ٚرتت ثٕؽ  ▲زكصى أف دذ٤ٕ 

!.َٮًؿ و ؽو ث٤ي٢و  الةو كد٭ضُّ
 ممؽكد كظج٢ه  املكضؽ، ♀ ا رقٮؿ دػ٢/ »ٝةؿ ◙ أنف ٨ٕٚ

 ٚرتٍت ، أك ٠ك٤ٍخ  ٚإذا دىٌل، لـي٪تى / ٝةلٮا ْؾا؟ ٌة/ ٚٞةؿ قةريتني، ثني
ى ذى أك  ،وى كى نى  فإذا ،ّي ننةظى  زًأظؽي  ور ىى ًَلي  ،ٔقي ي  ظي / ٚٞةؿ ث٫، ٍخ أمك١ى   كيف. ؽى ؿى رى  رتى

 .(3)«ؽٍ ؿي لٍ يى يٍ فى / ز٬ري ظؽير
ٜ  أثٮ ادلرداء  ٫ْ ق٧٤ةفي  ◙كملة م قي  ¶ىلع ٩ٛك٫ كأ٫٤٬ كٔك أٝؿ 

 ىلع ٚٞ٭٫. ♀اجليبُّ 
 ثني ♀ اجليب آىخ/ »ٝةؿ أثي٫، ٨ٔ صعيٛح، أيب ث٨ ٔٮف ٨ٕٚ
ـار ادلرداء، كأيب ق٧٤ةفى    ٚؿأل ادلرداء، أثة ق٧٤ةفي  ٚ

ي
/ هلة ٚٞةؿ ،٦ذجؾ٣حن  ادلرداء ـ  أ

 ادلرداء أثٮ ٚضةء ادل٩ية، يف ظةصح هل حف٣ ادلرداء أثٮ أػٮؾ/ ٝة٣خ مأ٩ٟ؟ ٦ة

                                      
 .(6704أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 (.1644أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)
 (.784كمك٥٤ ) ،(1150أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
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ٍ / ٚٞةؿ ة،َٕة٦ن  هل ٚى٪ٓ / ٝةؿ ،دأك٢ى  ظىت ثآلكو  أ٩ة ٦ة/ ٝةؿ وةا٥، ٚإين/ ٝةؿ ؟لكي
 ،يٞٮـ ذ٬ت ز٥ ٚ٪ةـ، ٥٩،/ ٝةؿ يٞٮـ، ادلرداء أثٮ ذ٬ت ال٤ي٢ اكف ٧٤ٚة ٚأك٢،
/ ق٧٤ةف هل ؿٚٞة ،يةٚى٤   ،اآلفى  ٥ً ٝي  /ق٧٤ةف ٝةؿ ال٤ي٢ ؿآػً  ٨٦ اكف ٧٤ٚة ٥٩،/ ٚٞةؿ

ًّٞ  ٤ٔيٟ لؿبٟ إف ًّٞ  ٤ٔيٟ كجلٛكٟ ة،ظ ًّٞ  ٤ٔيٟ كأل٤٬ٟ ة،ظ ًٍ  ة،ظ  لك   ٚأٔ
ٜ   ذم ٞ   ظ / ♀ اجليب ٚٞةؿ هل، ذلٟ ٚؾ٠ؿ ،♀ اجليب   ٚأىت ٫،ظ

 .(1) «قيٍةف وؽؽ
ألٮا٩نة ٨٦ اتلٕجؽ زااؽةن  ◙كظني ٤َت ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص 

قي اجليب   .♀٫ ال أ٢ٌٚى ٨٦ قجذ٫ ٦جح٪نة هل/ أ٩ ♀٨ٔ احلؽِّ رىد 
 ٨  ،ادل٬ؿ أوٮـ ٠٪خي / »ٝةؿ ¶ ا٣ٕةص ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ا ٔجؽٔك

 ،٫ي ٚأدحذي  إيل   أرق٢ ةكإ٦   ،♀ ل٤٪يب ٠ؿتذي  ةٚإ٦  / ٝةؿ حل٤ح، لك   ا٣ٞؿآفى  كأٝؿأ
  ألً/ يل ٚٞةؿ

ي
ٍ ػٍ أ ـي  أُم بى   ْؿى ادل   دىٔ

ي
 ٩يب   ية ثًل/ ٤ٞٚخي  !؟َليحو  ُك   اىلؿآفى  كدلؿأ

  كل٥ ا،
ي
ـى  أف مى حبكجً  فإف  / ٝةؿ ،اخلريى  إال ثؾلٟ ردأ  زالزحى  مٓؿو  ُكر  ًٌَ  دىٔ

ـو    إين ا، ٩يب   ية/ ٤ٝخي  ،أية
ي
 ة،ظلً  ؾييمى  مى لـكصً  فإف   /ٝةؿ ذلٟ، ٦٨ً  أ٢ٌٚى  َيٜأ

ـى  ـى  ًٍ ىي فى / ٝةؿ ،ةظلً  ؾييمى  ؾى كجلكؽً  ة،ظلً  ؾييمى  ؾى رً كٍ كل  ا ُيبر  داكدى  ؤ
ـي  ك٦ة ا، ٩يب   ية/ ٤ٝخي  /ٝةؿ ،ةًس انل أؾجؽى  اكف فإُّ ؛♀ / ٝةؿ ؟داكدى  وٮ

ـي  اكف ٌن  يىٔ ٌن  ؿي فعً كيي  ،ةئ ً / ٝةؿ ،ةئ  ٩يب   ية/ ٤ٝخي  /ٝةؿ ،مٓؿو  ُكر  يف اىلؿآفى  كاكؿأ
  إين ا،

ي
 ؿى ةكٍ فى / ٝةؿ ذلٟ، ٦٨ً  أ٢ٌٚى  َيٜأ

ٍ
 ٩يب   ية/ ٤ٝخي  /ٝةؿ ،ؾرشيَ ُكر  يف قي أ

  إين ا،
ي
ٜي أ  ؿى ةكٍ فى / ةؿٝ ذلٟ، ٦٨ً  أ٢ٌٚى  َي

ٍ
 ا، ٩يب   ية/ ٤ٝخي  ٝةؿ ،ؾرشو  ُكر  يف قي أ

                                      
 (.1968أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
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  إين
ي
ٜي أ  فإف   ؛ذلم لَع دٍ ـً دى  كال ،قجؽو  ُكر  يف فةكؿأق/ ٝةؿ ذلٟ، ٦٨ً  أ٢ٌٚى  َي
ـى  ة،ظلً  ؾييم مى لـكصً  / ٝةؿ ،ةظلً  ؾييم ؾى كجلكؽً  ة،ظلً  ؾييم ؾى رً كٍ كل

 مى ىؿي   دؽرم ال مى إُ  / ♀ اجليبُّ  يل كٝةؿ/ ٝةؿ ،ٌٔل دى ؽِّ ني ٚى  ،تي دٍ ؽ  نى ٚى 
 ٠ربتي  ٧٤ٚة ،♀ اجليبُّ  يل ٝةؿ اذلم إىل ٚرصتي / ٝةؿ ،ٍؿه ؾي  ثمى  يعٔؿي 
 .(1)«♀ ا ٩يبِّ  رػىحى  ٝج٤خي  ٠٪خي  أين كددتي 

ٍَ »٣ٕةئنح/  ♀كٝةؿ  ِرذنة، كىس ِرذنة كال ٌذىؿى ؿ ٌي إف  ا لً يجؿسِّن 
ا ن يىْسر ٌي ة  ٍن ير ؿى ٌي سىًِّن   .(2)«بىؿى

ؽ ىلع اجلٛف يف َةٔح ا ال حي٧ؽ إال يف ظؽكد ٦ة ٚةحلةو٢/ أف اإلمٞة
، كٝؽ ذـ ا املرت٬ججني ٝج٤٪ة اذلي٨ احنؿٚٮا ٨ٔ ♀رش٫ٔ ا كرقٮهل 

ة، ٚٞةؿ دٕةىل/  ٕن گ گ گ ڳ ڳ ﴿صةدة ا٣ُٛؿة كاالقذٞة٦ح ٦

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ 

 .[ 27]احلؽيؽ/  ﴾ہ ہ
اذلم  ♀ىف ٚذعؿي٥ ا٣ُيجةت ىلع اجلٛف خية٣ٙ ٬ؽم املىُ

ـ ٤ٔي٭٥ اخلجةار، ٝةؿ دٕةىل/  ؿِّ ٢ هل٥ ا٣ُيجةت، كحيي ر ثةحل٪يٛيح الك٧عح، حيي ثٕي
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿

 .[ 157]األٔؿاؼ/  ﴾ک ک ک
 -♀كاجلٔل ٨ٔ اإلمٞةؽ ىلع اجلةس يف اتلٕجؽ ٦ذأكؽ! ك٣ٞؽ ٝةؿ 

                                      
 .(1159كمك٥٤ ) ،(6134أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 .¶ؽير صةثؿ ث٨ ٔجؽ ا ( ٨٦ ظ1478أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)
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ذ ةفه أُخى »/ -ملٕةذ ظني أَةؿ ا٣ٞؿاءة ثةجلةس يف ا٣ٕنةء ذى
ى
؛ ث٢/ (1)«!؟ية ٌؿةذ، أ

ر٬ة زالزنة  .(2)كًلؿ 
ا. ♀كٝةؿ    مل٨ أَةؿ الىالة يف ا٣ٛضؿ ٝٮالن مؽيؽن
  إين ،ا رقٮؿى  ية كا/ »ٝةؿ رصالن  أف ◙ مكٕٮد أيب٨ٕٚ 

ى  دى ألى
ى
 ٨ٔ ؿي ػ  أ

 يف ♀ ا رقٮؿى  رأيخي  ٧ٚة ث٪ة، ُي٢يي  ممة ٚالف أص٢ ٦٨ً  ا٣٘ؽاة والة
ْحو  َى ؿً فر ِى ٌي  ٌِسً إف  / ٝةؿ ز٥ ،يٮ٦بؾو  ٦٪٫ ةٌٗجن  أمؽ   مٔٮ  فى  ،ي

ى
 ثةنلةًس  َّل  وى  ٌة ًسي ي  أ

  ٔ ًٓ  فإف   ؛زٍ فييذض  .(3) «احلةصح كذا ،كالهجريى  ،الضؿيفى  ًي في
٭٥ ٦ة ٬ٮ  ٍع رضبه ٨٦ ا٤٘٣ٮ، كإلـا٦ي يرٍشى ـي اخل٤ٜ يف ٔجةدد٭٥ ٦ة ل٥ ي ٚإلـا

ؿي ٨٦ ا٤٘٣ٮ!  مرشكعه ثأو٫٤ ٗريي مرشكعو ثٮو٫ٛ، أك ٝؽرق رضبه آػى
ؿىبى »/ ♫ ثَ ؾجؽالكالـكةؿ اىؿـ ا ٞي ؛ ألف ا٣ ال يىط اتلٞؿب ثةملنةؽِّ

ة كال دٮٝرينا  .(4)«لك ٭ة دْٕي٥ه ل٤ؿ بِّ قجعة٫٩ كدٕةىل، ك٣حف ٔني املنةؽِّ دْٕي٧ن
ک گ گ گ ﴿كحتؿي٥ ا٣ُيجةت إز٥ كذ٩ت ي٪ٓل ٔ٪٫، ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 87]املةاؽة/ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ٟ، ٚٞةؿ قجعة٫٩/ كٝؽ أ٩لؿ ا ٬ؾا املك٤

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 

ؿاؼ/ ﴾چ چ چ ڇ  .[ 32]اأٔل
                                      

 (. 465كمك٥٤ ) ،(705أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 (.6106أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)
 (.466كمك٥٤ ) ،(702أػؿص٫ ابلؼةرم ) (3)
 (.36/  1ث٨ ٔجؽ الكالـ )ا( ٝٮأؽ األظاكـ، ل٤ٕـ 4)
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كٝؽ ّ٭ؿ يف ٔ٭ؽ الىعةثح يشء ٨٦ ٬ؾق االحنؿاٚةت، ٚأ٩لؿك٬ة، 
٤٧ًخ ثٕي ٬ؾق ابلؽع ٚ٪ٛٮ٬ة، ٧٠ة يف أزؿ اث٨ مكٕٮد  ٔي ظني دػ٢  ◙ك

ح  ، ٚأ٩لؿ ٤ٔي٭٥.املكضؽ ٚٮصؽ ٚي٫ ظ٤ٞحن يؾ٠ؿكف ٚي٭ة ا ثُؿيٞح خمرٔت
ًكمى ٨ٔ  ٠٪ة » /أثي٫ ٨ٔ حيؽث أيب ق٧ٕخي / ٝةؿ حيىي، ث٨ ٧ٔؿكٚٞؽ ري

، ٚإذا ػؿج ا٣٘ؽاةً  والةً  ٝج٢ى  ◙جن٤ف ىلع ثةب ٔجؽ ا ث٨ مكٕٮد 
 ، ◙ ٩ة أثٮ مٮىس األمٕؿمُّ ة ٫ٕ٦ إىل املكضؽ، ٚضةءى ٪ى منحٍ 

ى
 جى ؿى ػى ٚٞةؿ/ أ

ة ػؿج ظىت ػؿج، ٧٤ٚ  ٚض٤ف ٦ٕ٪ة  ،٤ٝ٪ة/ ال، ثٕؽي  ؟إحلل٥ أثٮ ٔجؽ الؿمح٨
ٕن   -يف املكضؽ إين رأيخي  ،ة، ٚٞةؿ هل أثٮ مٮىس/ ية أثة ٔجؽ الؿمح٧ٝ٨٪ة إحل٫ دمي

ٛن    ٫ي ا أ٩لؿدي أمؿن  -ةآ٩
ى
 ٝةؿ/ ٧ٚة ٬ٮ؟ ٚٞةؿ/ إفٍ ، ا ػرين إال   -كاحل٧ؽ  -رى كل٥ أ

يف  ة يجذْؿكف الىالةى ٤ٮقن ة صي ٞن ٤ى ة ظً يف املكضؽ ٝٮ٦ن  ٝةؿ/ رأيخي  ،ٚكرتاق ٔنخى 
، ٚيٞٮؿ/ كف ٦ةاحن ١ربِّ يي ، فى كا ٦ةاحن ، ٚيٞٮؿ/ ٠ربِّ ، كيف أيؽي٭٥ ظىصن رص٢ه  ظ٤ٞحو  لكِّ 
، ٝةؿ/ ٧ٚةذا عٮف ٦ةاحن كجِّ حي ، ٚى عٮا ٦ةاحن جِّ ، كيٞٮؿ/ قى ٤ٮف ٦ةاحن ٤ِّ ٭ى يي ، فى ٮا ٦ةاحن ٤ي ٤ِّ ٬ى 

ٟى  ة ا٩ذْةرى هل٥ محبن  هل٥؟ ٝةؿ/ ٦ة ٤ٝخي  ٤ٝخى  ٭٥ دى ٝةؿ/ أٚال أمؿٍ  ،ؾى أمؿً  ، أك ا٩ذْةرى رأي
ًى كا قحبةدً ؽُّ ٕي حى أف  هل٥ أف ال يٌيٓ ٨٦ ظك٪ةد٭٥، ز٥ مىض كمٌي٪ة ٫ٕ٦  خى ٪ٍ ٧ً ٭٥، ك

، ٚٮٝٙ ٤ٔي٭٥، ٚٞةؿ/ ٦ة ٬ؾا اذلم أراك٥ ًٜ ٤ى عً ػظىت أىت ظ٤ٞح ٨٦ د٤ٟ ا٣
 !كا٣تكبيطى  كاتل٭٤ي٢ى  ث٫ اتل١جريى  ؽُّ ٕي جى  ظىصن  ،ٝةلٮا/ ية أثة ٔجؽ الؿمح٨ !دى٪ٕٮف؟

ٓى أف ال يى  ٨ه ٚأ٩ة ًة٦ً  ؛ل٥كا قحبةدً ؽُّ ٕي ٝةؿ/ فى  كحيل٥ ية  ،ل٥ يشءظك٪ةدً  ٦٨ً  ٌي
 
ي
ؿكف، ٦ذٮاًٚ  ♀ل٥ ٩بيِّ  وعةثحي  ٬ؤالءً  !٥لي ذى ١ى ٤ى ٬ى  ، ٦ة أرسعى حم٧ؽو  حى ٦  أ

ٍ لٍ ل٥ دي  ٫ي ، كآ٩حذي ٢ي جٍ ل٥ تى  ٫ي ك٬ؾق زيةثي  ْل  حو ، كاذلم ٩ٛيس ثيؽق، إ٩ل٥ ٣ًٕل م٤  رسى
 ية أثة . ٝةلٮا/ كاًال٣حو  ، أك ٦ٛذذعٮ ثةبى ♀ حم٧ؽو  حً أ٬ؽل ٨٦ م٤  
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، إف رقٮؿ ٫ي يجى ًى . ٝةؿ/ كًل٥ ٨٦ مؿيؽ ل٤ؼري ٨٣ يي ٔجؽ الؿمح٨، ٦ة أرد٩ة إال اخلريى 
ٌن  أف   /ظؽز٪ة ♀ا  ا ٦ة  ، كاي٥ي ًٓيى دؿارً  زي ةكً ال يي  كف اىلؿآفى ءي ؿى لٍ ة حى كٔ

ح ٚٞةؿ ٧ٔؿك ث٨ ق٧٤ح/ رأي٪ة اع٦   ، ٔ٪٭٥٬٥ ٦٪ل٥، ز٥ دٮىل  أكرثى  أدرم ٢ٕ٣  
ًٔ يي  ًٜ ٤ى عً ػا٣ ٟى أكخلً  ـى ٪ي ُة  .(1) «اجل٭ؿكاف ٦ٓ اخلٮارًج  ٮ٩ة يٮ

ٟى ثة٤َحن  ك٦ة يـاؿ األمؿ يف دٛةٝي٥و ظىت دىبىىن  ثٕيي الىٮٚيح ا٣٘الة مكةل
٨ دـ٩ؽؽ ٦٪٭٥  ذ٢ٍي ٦ى ، ٚاكف االظتكةبي ٤ٔي٭٥ كاصجنة، ث٢ كقى ٞةاؽى ٦٪عؿٚحن ٔك

ة! ا حمذٮ٦ن  أمؿن

ج كأ٦سةهل اذل ي٨ أّ٭ؿكا ٔٞةاؽى ثةَ٪يحن، ك٨٦ ٬ؤالء/ احلكني ث٨ ٦٪ىٮر احلىال 
ج/   ٚٞةلٮا ثٮظؽة الٮصٮد، كاحل٤ٮؿ كاالحتةد، ظىت ٝةؿ احلال 

ػة ٧ى ٟى يف ريكيًح ٠ى ٍخ ريكظي ـًصى  مي
ػػػيًن  ك  ءه مى ٟى يشى ػػػ ك   ٚىػػػإًذىا مى

 

الؿً   ُـّ جي اخل٧ػػؿةي ثةملػػةًء الػػ ـى  ديػػػ٧ٍ
ػػةؿً   (2)ٚىػػإًذىا أ٩ػػخى أ٩ىػػة يف لكِّ ظى

 

ػؾ ىلع الٮر اٝني ٔ٭ؽه ثٕؽـ 309 ز٥ إف ا٧٤ٕ٣ةء أٚذٮا ث٧٪ٓ ٠ذج٫ اعـ
ي
٬، كأ

جنة ٨٦ نرش أٚاكرق  .(3)دؽاكهلة حتكُّ
، كاد ىع أ٫٩ ٝةدر ىلع أف  يأيتى ث٧س٢ ٚةد ىع اإلهليحى كأّ٭ؿ الكعؿى كالـ٩ؽٝحى

٫ي ٝةؿ  ا٣ٞؿآًف، ٚأٚىت ا٧٤ٕ٣ةءي ثٞذ٫٤ ثٕؽ اقتذةثذ٫ ٚأَبى اتلٮبحى، ظىت إذا ٞي ٪ي ـى تًليرٍضىبى خي ٝيؽِّ
ة! ال حى٭يٮجلى ل٥! ٚإين اعاؽه إحلل٥ ثٕؽ ألوعةث٫/  زالزني يٮ٦ن

                                      
 .(210أػؿص٫ ادلارَل ) (1)
 .(326/  14( قري أٔالـ اجلجالء، لزل٬يب )2)

 (.82/  1م٥، الث٨ مك١ٮي٫ )( جتةرب األ3)
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ط لٟ أف احلالج ٦٪عؿؼ ٠ؾاب،  كةؿ اذلْيب/ ٚ٭ؾق ظاكيح وعيعح دًٮ
 .(1)ظىت ٔ٪ؽ ٝذ٫٤! 

ذ٢ ىلع الؿدة اعـ  ٞي ٤ت ثج٘ؽاد ك٩ٮدم ٤ٔي٫/ ٬ؾا أظؽ داعة 311ٚ ٬، كوي
 .(2)ا٣ٞؿا٦ُح ٚةٔؿٚٮق، ٚٞذ٢ رش  ٝذ٤ح! 

٤ي٫  ـ ك٦س٫٤ يف احلكجحٔ  ٟ اع ؿيب اهلةل  ٣638.٬لٛؿق كز٩ؽٝذ٫ حميي ادلي٨ اث٨ٔ 
ك٨٦ اكف ٨٦ ٬ؤالء الىٮٚيح املذأػؿي٨ اكث٨ »ٝةؿ ٚي٫ ديق ادلي٨ الكجيك/ 

ريق ٚ٭٥ ًالؿ ص٭ةؿ ػةرصٮف ٨ٔ َؿيٞح اإلقالـ، ٌٚالن ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء.  ٔؿيب ٗك
 .(3)«كٝةؿ اث٨ املٞؿم/ إف النٟ يف كٛؿ َةاٛح اث٨ ٔؿيب كٛؿ!

ابل٤ٞيين ٨ٔ  كٝؽ ٠٪خ قأ٣خ ميؼ٪ة رساج ادلي٨»/ اىؿكلالين ككةؿ اثَ ظضؿ
 .(4)«اث٨ ٔؿيب؟ ٚجةدر ثةجلٮاب ثأ٫٩ اكٚؿ

ك٨٦ أردأ دٮاحل٫ٛ ٠ذةب ا٣ٛىٮص، ٚإف اكف ال كٛؿ ٚي٫، / »ككةؿ اذلْيب
 .(5)«٧ٚة يف ادل٩ية كٛؿ!

كيف ا٣ٕرص احلةرض اظتكت ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح كظاك٦٭٥ ىلع ٬ؾق ا٣ٛؿؽ 
عؿٚح إىل ص٭ح ا٤٘٣ٮ ابلة٢َ؛ ٚٞؽ دىؽت منيؼح األز٬ؿ، كدار املك١٤يح امل٪

 اإلٚذةء املرصيح ٨٦ ٝؽي٥ ٣رت٬ةت ٬ؤالء امل٘ة٣ني كاحنؿاٚةد٭٥، ك٨٦ ذلٟ/ 
 

                                      
ذؽاؿ، لزل٬يب )346/  14( قري أٔالـ اجلجالء، لزل٬يب )1)  (.71/  2(، ك٦ زاف األ
 (.327/  14قري أٔالـ اجلجالء، لزل٬يب ) (2)
 (.61/  3( ٦٘ين املعذةج، ل٤رشبحين )3)
 (.318/  4( لكةف امل زاف، الث٨ ظضؿ )4)
 (.48/  23قري أٔالـ اجلجالء، لزل٬يب ) (5)
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 إ٩لةر٥٬ ىلع ثؽع الىٮٚيح ا٣٘الة ٚي٧ة يٌل/ 
 ثِةء املكةصؽ لَع اىلجٔر كالىالة فيٓة/  -أ
 ٝرباف، ادلي٨ أيج٠ٟذجخ كزارة األكٝةؼ ٦ة يأيت/ يٮصؽ ثٮقٍ مكضؽ ٔـ »

كرد ذ٠ؿ٧٬ة يف اخلٍُ اتلٮٚيٞيح، كدٞةـ النٕةاؿ أ٦ة٦٭٧ة كػ٤ٛ٭٧ة، كٝؽ ٤َت 
ظؽد ث٪ةء راحف ػؽـ ٬ؾا املكضؽ دٚ٪٫ يف أظؽ ٬ؾي٨ ا٣ٞربي٨؛ ألف صؽق اذلم 

 «. ذلٟ يف املكضؽ ٦ؽٚٮف ثأظؽ٧٬ة، ٚرنصٮ اتل٢ٌٛ ثبيةف احلل٥ الرشيع
ٌفِت ادليةر  ؽ املضيؽ قييًفأصةب فضييح اىؿالٌح املضذٓؽ النيغ ؾج

 ♫ املرصيح
 / (2)كةاالن  ـ(1554 )ت (1)

ال جيٮز أف يؽ٨ٚ »ثأ٫٩/  ♫٩ٛيؽ أ٫٩ ٝؽ أٚىت ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح »
يف املكضؽ ٦يخ، ال و٘ري كال ٠جري، كال ص٤ي٢ كال ٗريق؛ ٚإف املكةصؽ ال جيٮز 

 . (3)«ثةملٞةثؿ تنبي٭٭ة
ة -ككةؿ ال جيٮز د٨ٚ ٦يخ يف مكضؽ،  إ٫٩» /-يف فذٔل أػؿل ♫ -أيضن

ٚإف اكف املكضؽ ٝج٢ ادل٨ٚ ٗري؛ إ٦ة ثتكٮيح ا٣ٞرب، كإ٦ة ث٪بن٫ إف اكف 

                                      
ـ، ظةمالن 1908ـ، حمةْٚح ابلعرية، ختؿج يف األز٬ؿ الرشيٙ ق٪ح 1882ٌٚي٤ذ٫ ٨٦ مٮاحلؽ ق٪ح  (1)

ا٣ٕةمليح ٨٦ ادلرصح األكىل، كم٢٘ كّةاٙ اتلؽريف، كا٣ٌٞةء، كاإلٚذةء، كمنيؼح اجلة٦ٓ األز٬ؿ، 
كدٮىل منيؼح كم١ر يف اإلٚذةء ٝؿاثح ٔرشي٨ ق٪ح، كهل ٨٦ ا٣ٛذةكل ٦ة يؿبٮ ىلع مخكح آالؼ ٚذٮل، 

قبذ٧رب  17األز٬ؿ مؿدني، أٝي٢ يف أكال٧٬ة؛ أل٫٩ ٩ٞؽ امل٤ٟ، ز٥ اقذٞةؿ ٨٦ امل٪ىت يف املؿة اثلة٩يح يف 
 ـ.1954أكذٮبؿ  7-٨٦1374٬ وٛؿ  10ـ، كدٮيف يف وجةح يٮـ اخل٧حف 1952

ٚذٮل )2) ٚذةء املرصيح،  ٚذةكل دار اإل  ـ. 1940يٮ٩ي٫  22-1359٬دمةدل األكىل  16( ثذةريغ 319( 
 (.85/  2( ا٩ْؿ/ ا٣ٛذةكل ال١ربل، الث٨ دي٧يح )3)
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ا... إ٣غ  .(1)«صؽيؽن
ـء ٨٦ املكضؽ ٧ٔة ص٢ٕ هل ٨٦  كذلٟ ألف ادل٨ٚ يف املكضؽ إػؿاج جل
والة امل١ذٮبةت كدٮاثٕ٭ة ٨٦ اجل٢ٛ كاذل٠ؿ كدؽريف ا٥٤ٕ٣، كذلٟ ٗري صةاـ 

؛ كألف اختةذ يؤدم إىل  -ىلع الٮص٫ الٮارد يف الكؤاؿ -ٝرب يف املكضؽ رشاعن
 الىالة إىل ٬ؾا ا٣ٞرب، أك ٔ٪ؽق، كٝؽ كردت أظةدير ٠سرية دا٣ح ىلع ظْؿ ذلٟ. 

يف ٠ذةب/ اٝذٌةء الىػؿاط املكذٞي٥  -♫كةؿ ميغ اإلقالـ اثَ ديٍيح
دٮادؿت ثةجلٔل ٨ٔ  ♀إف اجلىٮص ٨ٔ اجليب / »-٦ة ٩ى٫ (158ص)

٨ اختةذ٬ة مكةصؽ، أك ث٪ةء املكةصؽ ٤ٔي٭ةالىالة ٔ٪ؽ ا٣ٞ ة، ٔك ٞن  .(2)«جٮر ٤ُ٦
ػك٥٤ً ٨ٔ أيب مؿزؽو ا٣٘٪ٮمِّ ٝةؿ/ ق٧ٕخي رقٮؿى  ك٨٦ً األظةدير/ ٦ة ركاق ٦ي

ٔا لَع اىلجٔرً كال ديىى الى »يٞٮؿ/  ♀ا  يًك ٔا إًَلٓة جتى  .(3)«ي 

                                      
كإف اكف »(، كٝةؿ ٚي٭ة/ 195/  22) اث٨ دي٧يحدل٧ٮع ٚذةكل (، ك80/  2)الث٨ دي٧يح ( ا٩ْؿ/ ا٣ٛذةكل ال١ربل، 1)

ٚةملكضؽ اذلل ىلع ا٣ٞرب ال  ،املكضؽ ثين ىلع ا٣ٞرب، ٚإ٦ة أف يـاؿ املكضؽ، كإ٦ة أف دـاؿ وٮرة ا٣ٞرب
 «.٫ ٚؿض كال ٢ٛ٩؛ ٚإ٫٩ ٦٪ٔل ٔ٪٫يىًل ٚي

يف ٦ٕؿض الالكـ ىلع اجلٔل ٨ٔ الكٛؿ إىل املكةصؽ كاملنة٬ؽ، كذ٠ؿ -( كاجله ٧٠ة ٝةهل ميغ اإلقالـ2)
ة، كاختةذ٬ة مكةصؽ، أك ث٪ةء املكةصؽ ٤ٔي٭ة/ »-املعؽزةت ٞن ٝؽ دٮادؿت  ،٦٪٭ة/ الىالة ٔ٪ؽ ا٣ٞجٮر ٤ُ٦

ٚي٫، ٚأ٦ة ث٪ةء املكةصؽ ىلع ا٣ٞجٮر ٚٞؽ رصح  ثةجلٔل ٨ٔ ذلٟ كاتل٤٘يِ ♀اجلىٮص ٨ٔ اجليب 
ري٥٬ ٨٦ أوعةب ٦ةلٟ  اع٦ح ٧٤ٔةء ا٣ُٮااٙ ثةجلٔل ٔ٪٫؛ ٦ذةثٕح لألظةدير، كرصح أوعةث٪ة ٗك

ري٧٬ة ثذعؿي٫٧، ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أ٤َٜ ٚي٫ ٣ِٛ ال١ؿا٬ح، ٧ٚة أدرم ٔىن اتلزني٫، أك  كالنةٚيع ٗك
مك٥٤ يف وعيع٫ ٨ٔ ص٪ؽب ث٨ ٔجؽ ا ابلضٌل ٝةؿ/ اتلعؿي٥؟ كال ريت يف ا٣ُٞٓ ثذعؿي٫٧؛ ملة ركل 

إين أثؿأ إَل ا أف يسٔف يل ٌِسً »ك٬ٮ يٞٮؿ/ -ٝج٢ أف ي٧ٮت خب٧ف-♀ق٧ٕخ رقٮؿ ا )
ا ٌِسً ػييالن الَتؾت أثة  ،فإف ا كؽ اَتؾين ػييالن  ؛ػييو ، كلٔ نِخ ٌذؼؾن نٍة اَتؾ إثؿاْيً ػييالن

، أال كإف ٌَ اكف كجيسً اك ٔا يذؼؾكف كجٔر أُبيةآً مكةصؽ، أال فال دذؼؾكا اىلجٔر ثسؿ ػييالن ُ
 (.667/  2ا٩ْؿ/ اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح ) .٬.ا« (مكةصؽ، إين أُٓةزً ؾَ ذلم

 (. 972( أػؿص٫ مك٥٤ )3)
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ريق ىلع أ٫٩ إ/ »-زاد املٕةد يف -ككةؿ اثَ اىليً ذا دي٨ٚ ٩ه اإل٦ةـ أمحؽ ٗك
 . (1)«امليخ يف املكضؽ ٩يبل

ة -ككةؿ اثَ اىليً ٌن ال جيذ٧ٓ يف دي٨ اإلقالـ ٝرب كمكضؽ، ث٢ أي٭٧ة »/ -أي
 .(2)«َؿأ ىلع اآلػؿ ٦٪ٓ ٦٪٫، كٌلف احلل٥ ل٤كةثٜ

ادٛٞخ ٩ىٮص »/ -٦ة ٩ى٫ يف رشح ا٣ػ٧٭ؾب -♫ ككةؿ اإلٌةـ انلٔكم
قٮاء اكف امليخ من٭ٮرنا  النةٕٚيح كاألوعةب ىلع ٠ؿا٬ح ث٪ةء مكضؽ ىلع ا٣ٞرب،

ثةلىالح، أك ٗريق؛ ٧ٕ٣ٮـ األظةدير، ٝةؿ النةٚيع كاألوعةب/ كدلؿق الىالة 
 إىل ا٣ٞجٮر، قٮاء اكف امليخ وةحلنة، أك ٗريق.

ـٔٛؿاين/ كال يىًل إىل ٝرب كال ٔ٪ؽق كةؿ احلةفغ أثٔ مٔىس / ٝةؿ اإل٦ةـ ال
ة هل؛ لألظةدير  . (3)«دربٌلن ث٫ كال إْٔة٦ن

/ ♀ احل٪ٛيح ىلع ٠ؿا٬ح والة اجل٪ةزة يف املكضؽ؛ ٣ٞٮهلكٝؽ ٩ه  
« ٍَ ى وى  ٌى ِى َّل  لَعى ي  فىيىيٍفى ًضًؽ  املٍك ةو يًف ةزى  صى ءه  َلى ٍ  . (4)«شى

٤ ٢ وةظت اهلؽايح ٬ؾق ال١ؿا٬ح ث٤ٕذني/   ٔك
يٕين/ كدٮاثٕ٭ة ٨٦ اجلٮا٢ٚ كاذل٠ؿ  -إظؽا٧٬ة/ أف املكضؽ ثين ألداء امل١ذٮبةت» 

اك٩خ والة اجل٪ةزة يف املكضؽ م١ؿك٬حن ل٤ٕ٤ح املؾ٠ٮرة ٠ؿا٬ح كإذا  -كدؽريف ا٥٤ٕ٣
ريق؛ اكف ادل٨ٚ  حتؿي٥، ٧٠ة ٬ٮ إظؽل الؿكايتني، كْل ا٣يت اػذةر٬ة ا٣ٕال٦ح ٝةق٥ ٗك
٧ة  ـء املؽٚٮف ٚي٫ٔ  يف املكضؽ أكىل ثةحلْؿ؛ ألف ادل٨ٚ يف املكضؽ ٚي٫ إػؿاج اجل

                                      
 (.572/  3زاد املٕةد، الث٨ ا٣ٞي٥ ) (1)
 (.572/  3زاد املٕةد، الث٨ ا٣ٞي٥ ) (2)
 (.317-316/  5م )املض٧ٮع، ل٤٪ٮك (3)
 .◙ظؽير أيب ٬ؿيؿة  ( 1517٨٦(، كاث٨ ٦ةص٫ )3191أثٮ داكد )(، ك9730أمحؽ )( أػؿص٫ 4)
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ممة ال مٟ يف ٔؽـ صٮازق ص٢ٕ هل املكضؽ ٨٦ والة امل١ذٮبةت كدٮاثٕ٭ة، ك٬ؾا 
٥٤ . كا ٔأ  .(1)«رشاعن

ٔد ميذٔتصر كي كى   ♫ ّ إَل فضييح اإلٌةـ األكب حمٍ
 قؤاؿ ٌفةدق/  (2)

دٮصؽ يف ثٕي املكةصؽ أرضظح ك٦ٞةثؿ، ٧ٚة ظل٥ إٝة٦ذ٭ة؟ ك٦ة ظل٥ 
  ؟الىالة إحل٭ة؟ كالىالة ٚي٭ة

ٔخ الىالة يف اإلقالـ تل١ٮف ربة» /(3)كةاالن  فأصةب فضييذّ ة ثني رشي َن

ا ٧ْٔذ٫،  ة ًةراعن ي٪ةصي٫، مكتنٕؿن ٕن ا٣ٕجؽ كرب٫، يٞيض ٚي٭ة ثني يؽي٫ ػةم
ةق؛ ٚتك٧ٮ ٩ٛك٫، كدـًلٮ ركظ٫، كدؿدٛٓ  ة ٔٛٮق كًر ا صالهل، م٤ذ٧كن مكذعرضن

﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ٧٬ذ٫ ٨ٔ ذؿ ا٣ٕجٮديح كاخلٌٮع ٣٘ري مٮالق/ ﴿
 .[ 5]ا٣ٛةحتح/ 

املىٌل، أف خي٤ه  كٌلف ٨٦ لٮازـ ذلٟ املٮٝٙ، كاملعةْٚح ٚي٫ ىلع ٤ٝت
٤ٝج٫ يف االجتةق إحل٫ قجعة٫٩، كأف حيةؿ ثح٪٫ كبني منة٬ؽ ٨٦ مأ٩٭ة أف دجٕر يف 
٩ٛك٫ محبنة ٨٦ دْٕي٥ ٗري ا، ٚيرصؼ ٨ٔ دْٕي٫٧ إىل دْٕي٥ ٗريق، أك إىل 

 إرشاؾ ٗريق ٫ٕ٦ يف اتلْٕي٥.
/ دُ٭ري٬ة ٨٦ -ٚي٧ة خيذه ثأ٦ةك٨ ا٣ٕجةدة -كذللٟ اكف ٨٦ أظاكـ اإلقالـ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿املنة٬ؽ/  ٬ؾق

                                      
 (. 231-229/  3( ابل٪ةيح، ل٤ٕيين )1)
ـ، كٝؽ دٮىل ٔؽة ٦٪ةوت، ٦٪٭ة/ ٌٔٮيح 1893كدل ٌٚي٤ذ٫ ث٧٪يح ثين ٦٪ىٮر ث٧عةْٚح ابلعرية ق٪ح  (2)

ٌٮي٬1941يبح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء ق٪ح  ٌٮيح املؤد٧ؿ اإلقالَل ق٪ح 1946ح املض٧ٓ ال٤٘ٮم ق٪ح ـ، ٔك ـ، ٔك
ٌٮيح دل٤ف اإلذأح ق٪ح 1957  ـ.1963ديك٧رب13 ـ، كدٮيف يف1958ـ، كمنيؼح األز٬ؿ ق٪ح 1950ـ، ٔك

 (.90-88ا٣ٛذةكل، لإل٦ةـ األكرب حم٧ٮد م٤ذٮت )ص (3)
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿، [ 125]ابلٞؿة/  ﴾ۆئ ۆئ

ڳ ، ﴿[ 26]احلش/ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .[ 18]اجل٨/  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿، [ 18]اتلٮبح/  ﴾ہ ہ ہ ہ
ٕٚجؽ ٗري ا، أك  -ك٦ة زؿ ا٢ٕٞ٣ اإلنكةين كػؿج ٨ٔ ُٚؿة اتلٮظيؽ اخلةله

إال ٨ٔ َؿيٜ ٬ؾق املنة٬ؽ ا٣يت أذٞؽ أف  -ٗريق يف ا٣ٕجةدة كاتلٞؽيفأرشؾ ٫ٕ٦ 
ألربةث٭ة كاثلةكي٨ ٚي٭ة و٤حن ػةوح ثة، ث٭ة يٞؿبٮف إحل٫، كب٭ة ينٕٛٮف ٔ٪ؽق؛ 
٧ْٕٚ٭ة كاجت٫ إحل٭ة كاقذ٘ةث ث٭ة، كأػرينا َةؼ كد٤ٕٜ، ك٢ٕٚ ثني يؽي٭ة لك ٦ة 

 ي٫٤ٕٛ أ٦ةـ ا ٨٦ ٔجةدة كدٞؽيف.
ة ك٨٦ ٝٮأؽ اإل ٞن ٓى ا٣ٛكةد، كدُجي ؽ  ثني أ٫٤٬ ذراا ىكي قالـ اإلوالظيح/ أف ي

ٔا أ٫٩ ٝةؿ/ ) ♀هلؾق ا٣ٞةٔؽة وط ٨ٔ اجل يب  ٌىَ اكف رىٍجيىسً اكُ إف  
 ، ، أالى فال دذؼؾكا اىلجٔرى مكةًصؽى ًًٓ كوةحليًٓ مكةًصؽى ً حىذ ًؼؾكف كجٔرى أُبيةا

ً ؾَ ذلم  ٨ٔ اختةذ كمؽد يف اجلٔل ♀، ٩ٓل الؿقٮؿ (1)(إين أُٓةزي
ٝجٮر األ٩بيةء كالىةحلني مكةصؽ، كذلٟ يىؽؽ ثةلىالة إحل٭ة، كالىالة ٚي٭ة، 
كأمةر الؿقٮؿ إىل أف ذلٟ اكف قبجنة يف احنؿاؼ األم٥ الكةثٞح ٨ٔ إػالص 
ا٣ٕجةدة ، كٝؽ ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء/ إ٫٩ ملة ٠رث املك٧٤ٮف، ك١ٚؿ أوعةب الؿقٮؿ 

ف دػ٤خ ٚي٫ ثيٮت أ٦٭ةت يف دٮقيٓ مكضؽق، كا٦ذؽت الـيةدة إىل أ ♀
كوةظجي٫ أيب ثلؿ  ♀٦ؽ٨ٚ الؿقٮؿ  -املؤ٦٪ني، كٚي٭ة ظضؿة اعئنح

                                      
 .◙ظؽير ص٪ؽب  ( 532٨٦( أػؿص٫ مك٥٤ )1)
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٧ؿ ٚج٪ٮا ىلع ا٣ٞرب ظيُة٩نة مؿدٕٛح دؽكر ظٮهل خمةٚح أف دْ٭ؿ ا٣ٞجٮر يف  -ٔك
 املكضؽ ٚيىٌل إحل٭ة اجلةس، كيٕٞٮا يف ا٣ٛذ٪ح كاملعْٮر. 

مأف ٠سري ٨٦  -٧٠٫٧٤ة ٩ؿاق ك٩ٕ -كإذا اكف االٚذذةف ثةأل٩بيةء كالىةحلني
إػٛةء  -حمةْٚحن ىلع ٔٞيؽة املك٥٤ -اجلةس يف لك ز٦ةف كماكف، ٚإ٫٩ جيت

األرضظح ٨٦ املكةصؽ، كأال دذؼؾ هلة أثٮاب ك٩ٮاٚؾ ٚي٭ة، كخبةوح إذا اك٩خ يف 
ص٭ح ا٣ٞج٤ح، ٚيضت أف دٛى٢ ٔ٪٭ة ٚىالن دة٦ة حبير ال دٞٓ أثىةر املى٤ني 

٥٬ ثني يؽم ا، ك٨٦ ثةب أكىل جيت ٤ٔي٭ة، كال يذ١٧٪ٮف ٨٦ اقذٞجةهلة، ك
 ٦٪ٓ الىالة يف ٩ٛف الرضيط، كإزا٣ح املعةريت ٨٦ األرضظح. 

ة ظح، ك٩ؿاق يف ٩ٛف األرضظح، مل٧كإف ٦ة ٩ؿاق يف املكةصؽ ا٣يت ٚي٭ة األرض
يجٕر يف ٩ٛٮس املؤ٦٪ني رسٔح ا٢٧ٕ٣ يف ذلٟ؛ كٝةيحن ٣ٕٞةاؽ املك٧٤ني 

جةداد٭٥ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ال دذٜٛ ككاصت ا إلػالص يف ا٣ٕٞيؽة كاتلٮظيؽ، ك٨٦ ٔك
حمؿ٦ح، ك٦٪ٔل ٔ٪٭ة،  -أيًّة اكف -٬٪ة/ رأل ا٧٤ٕ٣ةء أف الىالة إىل ا٣ٞرب

كاقذْ٭ؿ ثٌٕ٭٥ حبل٥ اجلٔل ثُال٩٭ة؛ ٤ٚيت٪ج٫ املك٧٤ٮف إىل ذلٟ، ك٣حرسع 
أكحلةء األمؿ يف ابلالد اإلقال٦يح إىل إػالص املكةصؽ ، ٧٠ة ٝةؿ ا/ 

 ا.٬. «[ 18جل٨/ ]ا﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿
 ثِةء اىلجةب لَع اىلجٔر/  -ب

ة، » :♫ قبو اىؿالٌح املضذٓؽ النيغ ؾجؽ املضيؽ قييً ٛن كٝٛخ امؿأة كٝ
ٓ إظؽا٧٬ة ٚٮؽ ٝرب٬ة  كٝؿرت أف ي٢٧ٕ ٨٦ إيؿاد الٮٝٙ دؿًليبذةف ٨٦ الؿػةـ دًٮ
كاألػؿل ٚٮؽ ٝرب زكص٭ة، كٝؽ ق٧ٓ ا٣ٞةا٥ ثت٪ٛيؾ الٮويح أف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ حمؿـ 

ري ص ، ٧ٚة احلل٥ٗك  ؟«ةاـ رشاعن
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ا٥٤ٔ أ٫٩ حيؿـ رٚٓ ابل٪ةء ىلع ا٣ٞرب كلٮ ل٤ـي٪ح، » /(1)فأصةب فضييذّ كةاالن 
كيلؿق لإلظاكـ ثٕؽ ادل٨ٚ، ث٢ دلؿق الـيةدة ا٣ْٕي٧ح ٨٦ ا٣رتاب ىلع ا٣ٞرب؛ 

)ُىه رقٔؿي ا ٝةؿ/  ◙أل٫٩ ٦٪ٔل ٔ٪٫؛ ملة يف وعيط مك٥٤ ٨ٔ صةثؿ 
ه اىلب، كأف ييب ♀ ى  . ا٩ذٓل ٨٦ ادلر املؼذةر كظةمحذ٫ َنى ؾييّ(أٍف يي
 . (2)رد املعذةر

ٓ ىلع ٝربق ٝجح  ى ٝربق، أك دًٮ ني  كيف ا٣ٛذةكل اهل٪ؽيح/ )كإذا أكىص ثأف يُي
ٓ، أك ٓ حيذةج إىل اتلُيني؛ خلٮؼ قج  . (3)حنٮق( ٚةلٮويح ثة٤َح إال أف يلٮف يف مًٮ

، ك٦ىت ٓ ا٣رتًليبذني ال جيٮز رشاعن  اكف األمؿ ٠ؾلٟ كب٪ةءن ىلع ذلٟ/ ًٚٮ
ث٢ُ رشط الٮاٝٛح رشاء٧٬ة ثةملج٤ٖ اذلم ٔيجذ٫، ككصت رصؼ ٬ؾا املج٤ٖ إىل 
ا٣ٛٞؿاء؛ ألف ٦ة ث٢ُ رص٫ٚ إىل اجل٭ح ا٣يت ٔي٪٭ة الٮاٝٙ رصؼ إىل ا٣ٛٞؿاء، 
ك٬ؾا إذا ل٥ يل٨ يف ظضح الٮٝٙ ا٣يت ل٥ يؿق٤٭ة املكذٛيت إحل٪ة ٦ة يٞيض ثرص٫ٚ 

 .« أ٥٤ٔيف ص٭ح أػؿل ٗري ا٣ٛٞؿاء، كا
ـ حمٍؽ ؾجؽق ٌفِت ادليةر املرصيح  قبوك ة ♫فضييح األقذةذ النيغ اإٌل

(4) / 
ح ل٤جٮؿ ، ا ك٩٭ةرن رضيط ٝؽي٥ ٤ٔي٫ ٝجح يف مةرع ٦ُؿكؽ حلالن   ٦ًٕؿ

ؾار ذللٟ  كجبٮار ٬ؾا الرضيط مكضؽ ٦جكٮب لىةظج٫، كىف ٬ؾا املكضؽ ثةب، كاأٝل
                                      

 ـ.1928يٮحلٮ  2-1347٬حمؿـ  14(، ثذةريغ 604ح، ثؿ٥ٝ )( ٚذةكل دار اإلٚذةء املرصي1)
 (.237/  2رد املعذةر، الث٨ اعثؽي٨ )( 2)
 (. 69/  6ثإرشاؼ ٩ْةـ ادلي٨ ابل٤يخ ) ،٧٤ٕةء٨٦ ا٣ح ٧ةٔا٣ٛذةكل اهل٪ؽيح، جل(3)
ٔجؽق ٨٦ مٮاحلؽ 4) ؿآف ـ،1849( النيغ حم٧ؽ  ؿيح ظِٛ ا٣ٞ ؿل ٦ؽيؿيح ابلعرية، كيف م١ذت ا٣ٞ ال١ؿي٥،  يف إظؽلٝ 

ٌةء يف  ٞة٬ؿة، دٮىل ٦٪ىت ا٣ٞ ٢ إىل اجلة٦ٓ األز٬ؿ ثة٣ ؿاءة كال١ذةثح، ز٥ ا٩ٞذ ٥٤ ا٣ٞ ٝةض يف 1888كٕد ني ٩ةات  ـ، ٕٚ
ينة ٨٦ ادلرصح اثلة٩يح ًٝة ٛذينة لرليةر املرصيح يف  ،حم٧١ح ث٪٭ة، ز٥ رٌف  ني ٦ ـ، كدٮيف 1899ز٥ ادلرصح األكىل، ٔك

 ـ.1905 ثةإلق١٪ؽريح اعـ
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٢ الرضيط إىل دا، الرضيط جح ك٩ٞ ـ ا٣ٞ  حم٫٤.  ػ٢ املكضؽ، أك يجىق يفٚ٭٢ جيٮز ٬ؽ
ح أف ث٪ةء ثيخ، أك يٛظ٪ ٨ٔ اإل٦ةـ أيب ماملؿك»/ (1)فضييذّ كةاالن  أصةبف

ك٬ٮ يؽؿ ىلع أف ال ثأس ث٭ؽـ ا٣ٞجح املؾ٠ٮرة، ث٢ إ٫٩ ، (2)ٝجح ىلع ا٣ٞرب م١ؿكق
كأرتًخ يف ا٣ُؿيٜ دأكؽت  ،ٚإذا اك٩خ جتذ٧ٓ ظٮهلة ا٣ٞةذكرات، األكىل

ٓ ا، األكلٮيح أل٫٩ لٮ ٚؿض  ؛ٚحكٮل ثأرض النةرع -ك٬ٮ الرضيط -٣ٞجحأ٦ة مًٮ
٫ يف ٗري ادل٨ٚ. كاة ٚٞؽ ثٌلة ٦ؽٚٮ٩ن أف حتذ٫ ٦يذن   . «أ٥٤ٔ ، ٚيضٮز اقذ٧ٕةؿ أًر

ٔادل كاألرضظح/  -ص  امل
ٔد ميذٔت  قؤاؿ/  كصّ إَل فضييح اإلٌةـ األكب حمٍ

٪ةدي٢ ٓ كا٣ٞ ٓ الن٧ ة٦ح املٮادل ل٧٤نةيغ، كًك  ٦ٞة٦ةد٭٥؟  ىلع ٦ة ظل٥ ادلي٨ يف ٝإ
ةق، ك٩ٛٓ »/ (3)فضييذّ كةاالن  فأصةب كٚٞ٪ة ا كإيةك٥ ملة حيج٫ كيًؿ

حم٧ؽ ، كالىالة كالكالـ ىلع ػةد٥ رق٫٤، احل٧ؽ  كظؽق، اجلةس ثٞٮؿ احلٜ
 كىلع آهل كوعج٫. 

املٮادل/ ْل ٬ؾق احلٛالت الىةػجح، أك املضذ٧ٕةت الكٮٝيح ا٣ٕة٦ح، ا٣يت 
األكحلةء، كإٔالء ٝؽر٥٬ ٭ٮد٥٬ املذأػؿة ثةق٥ دلؿي٥ اثذؽٔ٭ة املك٧٤ٮف يف ٔ

٨ ٠كماك٩ذ٭٥، ٨ٔ َؿيٜ دٞؽي٥ ا٣ٞؿاثني، كذثط اجلؾكر، كإٝة٦ح ظ٤ٞةت اذل ؿ، ٔك
ىه، كامل٪ةٝت، كاأل٩ةميؽ، ا٣يت دىٮر ظيةة الٮيل، كدىٙ ٣َٞؿيٜ اخلُت، كا

                                      
 ٬. 1319ذل احلضح  28(، ثذةريغ 594اإلٚذةء، ثؿ٥ٝ ) ( ٚذةكل دار1)
٨ أيب ظ٪يٛح/ يلؿق أف يبين ٤ٔي٫ ث٪ةءن ٦ػ٨ ثيخ، أك ٝجح»( ٝةؿ اث٨ اعثؽي٨/2) ملة  ؛أك حنٮ ذلٟ ،ٔك

٨ٔ جتىيه ا٣ٞجٮر، كأف يلذت ٤ٔي٭ة، كأف يبىن  ♀ ٩ٓل رقٮؿ ا) /ركل صةثؿ
ريق(٤ٔي٭ة  (.238/  2ؽي٨ )ا٩ْؿ/ ظةميح اث٨ اعث«. ، ركاق مك٥٤ ٗك

 (.169-167( ا٣ٛذةكل، لإل٦ةـ األكرب حم٧ٮد م٤ذٮت )ص3)
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٫ اجلةس ٔ٪٫، كيٌةؼ إحل٫ ٨٦ ٠نٙ ثد٪٫٤ٞ يف ٦ٕةرج الٮاليح، ك٦ة يذعؽث 
 ٮارؽ كًلؿا٦ةت. كػ

دٞةـ د٤ٟ احلٛالت ألكحلةء املؽف، كل١سري ٨٦ أكحلةء ا٣ٞؿل، كٝؽ دٞةـ 
الٮاظؽ مؿدني ٚأكرث، كهلؾق املٮادل ىلع  ظ٤ٛح امليالد يف الك٪ح الٮاظؽة ل٤ٮيل

ا٧ٕ٣ٮـ ٔنةؽ يٌٕٮ٩٭ة يف مىةؼ النبٮف ادليجيح ا٣يت يذٞؿبٮف ث٭ة إىل ا 
كي٭يبٮف َٮاؿ ا٣ٕةـ هلة، ظىت إذا ٦ة ظ٢ ، ٚيعْٛٮف دٮارخي٭ة، ٨ٔ َؿيٜ الٮيل

هل٥ ةكٝذ٭ة دؿا٥٬ حيـمٮف أ٦ذٕذ٭٥، كيؿحت٤ٮف ثٌٞ٭٥ كٌٝيٌ٭٥، ثؿص
دةرًلني ثيٮد٭٥  -٧٠ة يٞٮلٮف -كنكةا٭٥، بنيٮػ٭٥ كمجةث٭٥، كي٤ٞٮف ثأمحةهل٥

٭٥، ٦ؽةن  ني.  كمىةحل٭٥ يف ٝؿا٥٬ كمـأر  درتاكح ثني أقجٮع، أك أقجٔٮ
د٤ٕٜ اجلةس ث٭٥ كا٣ٕ٪ةيح ث٧ٮادل٥٬ ىلع ٝي٥ كاملنةيغ األكحلةء ٨٦ ص٭ح 

؛ ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ي٥ْٕ ٔ٪ؽ اجلةس صة٫٬، كي٧ذؽ يف ٩ْؿ٥٬ حخمذ٤ٛح كدرصةت ٦ذٛةكد
جةت  جح ٨٦ ٗر ، ا٣ُٮااٙق٤ُة٫٩، كيتكٓ وؽرق للك لٮف ٨٦ ألٮاف احليةة، كللك ٗر

ظىت ٣ٞؽ دؿل ظٛالت املٞةمؿي٨ كاملٞةمؿات، جبة٩ت ظٛالت املؽ٦٪ني كاملؽ٦٪ةت، 
ٕةت،كجب ىني ة٩ج٭ة ظٛالت اذلا٠ؿي٨ كاذلا٠ؿات، كاخل٤يٕني كاخل٤ي كالؿاٝىةت،  الؿٝا

كَل ذلٟ  كجيٮس ػالؿ اجل٧يٓ املتكٮلٮف كاملتكٮالت، كا٣جنةلٮف كا٣جنةالت،
٤ي٫ دٞةـ، كإحل٭ة ي٭ؿع اجلةس ثةق٥ الٮاليح كدلؿي٥ املنةيغ. يػ  ى٪ٓ يف املٮادل،ٔ 

٨٦ أف ٚي٭ة ذ٠ؿ  -ة كمؿكصٮ٬ةك٦٭٧ة ٝةؿ ٔنةؽ املٮادل، كاملذ١كجٮف ث٭
ٚإف ثٕي ٦ة دؿاق ٚي٭ة كيؿاق  -كٚي٭ة الىؽٝةت كإَٕةـ ا٣ٛٞؿاء، ا كاملٮأِ

لك اجلةس ٨٦ ألٮاف ا٣ٛكٮؽ، كأ٩ٮاع املؼةزم، كوٮر اتل٭ذٟ، كاإلرساؼ يف 
املةؿ؛ ٦ة حيذ٥ ىلع رصةؿ النبٮف االصذ٧ةٔيح، كٝةدة اإلوالح اخل٤يق كادليين، 
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ٓ ظؽ ملؼةزي٭ة، كدُ٭ري ابلالد ٨٦ املجةدرة ثة٢٧ٕ٣ ىلع  إثُةهلة ك٦٪ٕ٭ة، كًك
لك١ٮت ا٧٤ٕ٣ةء ٔ٪٭ة، كمنةرًلح رصةؿ احلل٥  -كو٧ذ٭ة، ك٣ٞؽ وةرت حبٜ

ؿاض،  ٦جةءةن  -ٚي٭ة اع٦ح دجذ٭ٟ ٚي٭ة احلؿ٦ةت، كدؿاؽ يف صٮا٩ج٭ة د٦ةء اأٔل
كد٧كغ ٚي٭ة كصٮق ا٣ٕجةدة، كتكتجةح ابلؽع كامل٪١ؿات، كال يٞٙ ٚي٭ة أربةب 

٦ْ٭ؿ، أك ٦ْ٭ؿي٨ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ادلاعرة ا٣ٕة٦ح؛ كإ٧٩ة يبذ١ؿكف اعرة ٔ٪ؽ ادل
ح ل٤ؼ٤ٜ كا٣ٌٛي٤ح.   كيبذؽٔٮف ٦ة مةء هل٥ اهلٮل ٨٦ وٮر ادلاعرة املًٞٮ

ؽ ٮأف دؿل ٠سرينا ٨٦ د٤ٟ امل٪ةّؿ ادلأؿة دُ /ؤل٥ املؤ٨٦ػػك٨٦ أمؽ ٦ة ي
 يف املؽف ٦ٕة٬ؽ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، كمكةصؽ ا٣ٕجةدة كاتلٞٮل، ىلع 

ن
ل ٨٦ مك٧ٓ كمؿأ

 رصةؿ احلل٥ كرصةؿ ادلي٨، أربةب ادلٔٮة كاإلرمةد. 
ٓ الن٧ٓ كا٣ٞ٪ةدي٢ ىلع ٦ٞة٦ةت األكحلةء كًلكٮد٭ة؛ ٚيججيغ أف  أ٦ة ًك

أف ادلي٨ احلٜ ال يٕؿؼ محبنة يٞةؿ هل/ )٦ٞة٦ةت األكحلةء(، قٮل ٦ة / أكالن  يٕؿؼ
يٕؿؼ اجلةس  يلٮف ل٧٤ؤ٦٪ني املذٞني ٔ٪ؽ رب٭٥ ٨٦ درصةت، كإ٧٩ة يٕؿؼ ٧٠ة

أف هل٥ ٝجٮرنا، كأف ٝجٮر٥٬ ٠ٞجٮر قةاؿ مٮىت املك٧٤ني، حيؿـ تنحيؽ٬ة 
٪ؽ٬ة،  ،كإحل٭ة ،٤ٔي٭ة، كحتؿـ الىالة ٚي٭ة (1)كزػؿٚذ٭ة، كإٝة٦ح املٞةوري ٔك

، ةكاتل٧كط جبؽرا٩٭ ،كب٪ةء املكةصؽ ٨٦ أص٤٭ة، كا٣ُٮاؼ ث٭ة، ك٦٪ةصةة ٨٦ ٚي٭ة
ٓ أقذة ٧ةا٥ ٤ٔي٭ة، كحيؿـ إيٞةد م٧ٮع، أك كدٞجي٤٭ة كاتل٤ٕٜ ث٭ة، كحيؿـ ًك ر ٔك

ممة ٩ؿل كيذ٭ةٚخ اجلةس ٤ٔي٫ كيتكةثٞٮف يف ٫٤ٕٚ  -زؿيةت ظٮهلة، كَل ذلٟ
 اكف ٦ة إىل كرصٮع ادلي٨، ظؽكد ٨ٔ ػؿكج -ىلع أ٫٩ ٝؿبح ، أك دلؿي٥ ل٤ٮيل

                                      
 دمٓ ٦ٞىٮرة، كْل قٮر ٨٦ ٦ٕؽف حييٍ ثة٣ٞرب، حيضت اجلةس ٨ٔ مالمكذ٫ ٦جةرشة. «/ ٦ٞةوري( »1)
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 كا٢٧ٕ٣، ا٣ٕٞيؽة يف كرقٮهل ا ظؿ٫٦ ملة كاردلةب األكىل، اجلة٤٬يح أ٢٬ ي٤ٔ٫
 ثأربةب ل٤ذ٘ؿيؿ كقبي٢ النيُةف، قبي٢ يف ث٢ ٚةاؽة، ٗري يف لألمٮاؿ كإًةٔح
  ثةبلة٢َ. األمٮاؿ ق٤ت ىلع كاظذيةؿ الٌٕيٛح، ا٣ٕٞٮؿ

 يى٪ٓ ٚي٧ة ظ٫٧١ ٬ٮ ك٬ؾا املٮادل، يف ادلي٨ ظل٥ ٬ٮ ٚ٭ؾا /ثٕؽ أ٦ة
 إىل كيذٞؿبٮف احلٜ؟ اهلؽم إىل كيٕٮدكف املك٧٤ٮف يت٪ج٫ ٧ٚىت األكحلةء، ث٧ٞة٦ةت

ةق ٧ةث ا  إحل٫ ث٫ كدٞؿب ،♀ رقٮهل لكةف ىلع رش٫ٔ ث٧ة ا يًؿ

 كرش ♀ حم٧ؽ ٬ؽم اهلؽم كػري ،يذٞٮف كٌل٩ٮا آ٦٪ٮا اذلي٨ أكحلةؤق،

  حمؽزةد٭ة. األمٮر
  :♫ كةؿ فضييح األقذةذ النيغ ؾجؽ املضيؽ قييً ٌفِت ادليةر املرصيحك
٨٦ الك٤ٙ ٢٧ٔ املٮادل ثةلىٛح ا٣ىت ي٤٧ٕ٭ة ا٣ٕة٦ح اآلف ل٥ ي٫٤ٕٛ أظؽ »

 .(1)«كلٮ اكف ذلٟ ٨٦ ا٣ٞؿب ٤ٕٛ٣ٮق ،الىة٣ط
 انلؾكر/  -د

 ♫ٌفِت ادليةر املرصيح  قبو النيغ ظكَ ٌأمٔف
(2)/  

٫،  ٢٬ جيٮز اجلؾر ٣٘ري ا؛ ٦س٢ أف ي٪ؾر أظؽ٥٬ ٩ذةج ٦ةمحذ٫، أك ربٓ أًر
ة ٨٦ املةؿ ألظؽ األكحلةء؟ ك٢٬ يٞؿ اإلقالـ ٬ؾق اجلؾكر ٘ن   ؟أك ٦ج٤

/فأصةب فضييذّ ك كردت اآليةت رصحيحن يف أف اجلؾر ال جيٮز إال ، » ةاالن

                                      
 ـ. 1942أثؿي٢  27-1361٬ (، ثذةريغ أكؿ ربيٓ اثلةين589( ٚذةكل دار اإلٚذةء، ٚذٮل )1)
ثيح اعثؽي٨ ثة٣ٞة٬ؿة، كٝؽ ٔين كادلق إ٦ةـ مكضؽ  ،ـ1894ق٪ح  يٮ٩ي٫ 13 يف ( كدل النيغ ظك٨ ٦أمٮف2)

ا٣ٛذط ثٞرص اعثؽي٨ ثرتبحذ٫ ٦٪ؾ و٘ؿق ا٣رتبيح ادليجيح ا٣ٞٮي٧ح، ٚعِٛ ا٣ٞؿآف كصٮدق، ز٥ اتلعٜ 
ظير  ،ـ 1964ظىت ق٪ح  ـ،1955ثةألز٬ؿ الرشيٙ، دٮىل ٦٪ىت اإلٚذةء يف ا٣ٛرتة ٨٦ أكؿ ٦ةرس ق٪ح 

 ـ.٦1973ةيٮ  19يف  ♫دٮيف  ،ألز٬ؿ الرشيٙدٮىل منيؼح ا
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 .(1)«كاجلؾر ٣٘ري ا رشؾ؛ ٚةجلؾر َةٔح كال َةٔح ٣٘ري ا
ٔد ميذٔت  / ♫ ٌفِت ادليةر املرصيح كقبو فضييح النيغ حمٍ

ٓ اجلؾكر ل٤ٞجٮر كأ٤٬٭ة يف و٪ةديٜ اجلؾكر  ؟(2)٦ة ظل٥ ًك
 / ب ٝؽي٥ ٨٦ أقةحلت اتلٞؿب إىل ا، ... اجلؾر أق٤ٮ»فأصةب فضييذّ كةاالن

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ظاكق ا قجعة٫٩ ٨ٔ امؿأة ٧ٔؿاف؛ أـ مؿي٥/ 

، كظاكق ٨ٔ [ 35]آؿ ٧ٔؿاف/ ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳
ٓ، كأمؿ٬ة ث٫/  پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿مؿي٥ ٩ٛك٭ة ظي٪٧ة اٝرتب ٦٪٭ة الًٮ

 . [ 26]مؿي٥/ ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
ةلن٭ٮات كاأل٬ٮاء، كاملٕذٞؽات ا٣ٛةقؽة، ا٣يت كٝؽ درصؼ ٚي٫ أ٢٬ اجلة٤٬يح ث

مؾكا ث٭ة ٨ٔ ا٣ُٛؿة يف اتلع٤ي٢ كاتلعؿي٥ ث٘ري ٦ة يأذف ث٫ ا، درصٚٮا ٚي٫ ٚض٤ٕٮق 
ة لنٛةٔذ٭٥ ٔ٪ؽ ا، كحلٞؿبٮ٥٬ إحل٫ ز٣ىف، ٝةؿ دٕةىل/  ک ک ﴿آلهلذ٭٥، اتل٧ةقن

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[ 136]األ٩ٕةـ/  ﴾ہ ھ ھھ ھ ے ے
٫ٕ األكؿ َةٔحن ، ٚال يلٮف ٣٘ريق،  كملة صةء اإلقالـ أٝؿ  اجلؾر ىلع ًك
ة، ال  كال يلٮف ث٧ٕىيذ٫؛ ك٨٦ ٬٪ة/ اكف اجلؾر يف اإلقالـ ٣٘ري ا ثةَالن كظؿا٦ن
جيت الٮٚةء ث٫، كال يسةب اجلةذر ٤ٔي٫، إف ل٥ يؤاػؾ ث٫، كال ينٛٓ يف وعذ٫ كظ٫٤ 

                                      
 ـ.1957/  9/  7( ا٣ٛذٮل نرشد٭ة دل٤ح اإلذأح يف 1)
 (. 212-208ا٣ٛذةكل، لإل٦ةـ األكرب حم٧ٮد م٤ذٮت )ص( 2)
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٧ةؿ ثةجليةت؛ ألف وي٘ذ٫ ٦ة يٞٮهل ثٕي ا ملٛذني/ إ٫٩  يف اجليح كا٤ٞ٣ت، كاأٔل
كّؿكؼ ٫٤ٕٚ، كمٮا٬ؽ ظةؿ اجلةذري٨ ٩ةَٞح ثأف ٣٘ري ا ٚي٫ ٩ىيجنة، أ٫٤ٝ أف يٞٮـ 
ٮب ثني ا كاجلةذر، ك٬ؾا كإف ل٥ يل٨  الٮيل ثؽكر الٮقةَح يف املعجٮب كاملٗؿ

ك٨٦ مأف ا٣ٕجةدة املٞجٮ٣ح أف رشٌلن ثةجليح كا٤ٞ٣ت ٚ٭ٮ رشؾ يف ا٣ٞٮؿ كا٢ٕٛ٣، 
ة  ٕن  .[ 5]ا٣ٛةحتح/ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿دلٮف  يف اجليح كا٣ٞٮؿ كا٢ٕٛ٣ دمي

كإذف؛ ٚةجلؾر الرشيع اذلم جيت الٮٚةء ث٫ ٬ٮ ٦ة اكف ثةق٥ ا كظؽق، 
ة ث٫  كظؽق.  ك٦ذض٭ن

/ ا٣ٛٞؿاء  ٓ يف و٪ةديٜ األرضظح، ٧ٚرصٚ٭ة أكالن أ٦ة اجلٞٮد ا٣يت دًٮ
ا٣رب كاملىة٣ط ا٣ٕة٦ح، ك٣حف دؿ٦ي٥ األرضظح كإًةءد٭ة  كاملكة٠ني، كص٭ةت

 كٚؿم٭ة كدـيح٪٭ة، كأف ذلٟ لك٫ ٗري مرشكع.
كيف ثؽع ٗالة ا٣ُؿؽ الىٮٚيح َةاٛح أػؿل ٨٦ ٚذةكل ٠جةر ٧٤ٔةء 

 األز٬ؿ الرشيٙ، ٦٪٭ة/ 
 فذٔل فضييح النيغ حمٍؽ ؾجؽق ٌفِت ادليةر املرصيح، كفيٓة يلٔؿ/ 

ف ٔ٪ؽم يف أز٪ةء مٮدل الكيؽة زي٪ت ٨٦ ٬ؾا إف أظؽ كص٭ةء املرصيني اك»
  .٦ٓ دمةٔح آػؿي٨، ٚٞةـ الٮصي٫، كٝةؿ/ إ٫٩ ذا٬ت لـيةرة الكيؽة.. (رصت)الن٭ؿ 

٤ٞٚخ هل/ ل٥ ػىىخ الـيةرة ث٭ؾا احلٮـ؟ ٚٞةؿ/ أل٫٩ يٮـ املٮدل، كأف ٬ؾق 
 ؛٤ِٞٚخ/ ٦ة ٬ؾا املٮدل؟ أ٩ة ال أٚ٭٥ ٦ٕىن هلؾا ال٤ٛ ،ال٤ي٤ح ال١جرية ال٤ي٤ح ْل

جةرة ٨ٔ حل٤ح ختؿج الكيؽة ٚي٭ة ٔةحل٫ حل٢٬ يٮـ املٮادل، أك ال٤ي٤ح ال١جرية ٨٦ 
 ل٤ٞةء الـااؿي٨؟!

ة ك٩٭يذ٫ ٨ٔ اذل٬ةب ٥٤ٚ يجذ٫، ك٥٬ ثةخلؿكج ٤ٞٚخ هل/ إ٩ين لكخ ٦ةزظن  
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كإف اإلقالـ  ،كإ٧٩ة أدل٥٤ ثةجلؽ، كأٝٮؿ/ إف ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ٨٦ أ٧ٔةؿ الٮزجيني
 ٨ٔ ٬ؾا كدؾ٫٦.  تلٮظيؽ د٪ٓللك آيةت ا٣ٞؿآف يف ا ،يأثةق

ا د٪٭ةك٥ ٨ٔ ٬ؾا ك٩٭ة لك يٮـ يف والدل٥ مؿارن ءإف ا٣ٛةحتح ا٣يت دٞؿ
 [ 5]ا٣ٛةحتح/ ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ختةَجٮف ا دٕةىل ٚي٭ة ثٞٮهل/ ،ا٢٧ٕ٣

٤ل٥ ٬ؾا ٦ذ٪ةٝي، ٧ٚإ٩ل٥ تكذٕي٪ٮف ث٘ريق، كدٕجؽكف ٗريق، ز٥ إف ٔ ؛ة٠ؾثن 
كيجذٛٓ  ،أ٫٩ حمذةج إحلل٥ /ا ٦ٕ٪ةقظير د٭ؽكف ا٣ٛةحتح إىل ٨٦ دـكرك٫٩، إذن 

 .(1) «ثٛةحتذل٥، ز٥ د٤ُجٮف ٦٪٫ ٌٝةء ظٮاجئل٥... إ٣غ
ؿ الرشيف  ٔد ميذٔت ميغ األْز ثيةف املٕىن املٞىٮد ٨٦  ٨ٔكقبو النيغ حمٍ

ؿآف كظجج٫ كا٦ذؽح أ٫٤٬  ٤ج٫ ا٣ٞ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿ذ٠ؿ ا اذلمَ 

ـاب/ ﴾ جئ ٕ٪١جٮت/ ﴾ ائ ائ ەئ، ﴿[ 41]األظ ۆ ۇ ۇ ﴿ ،[ 45]ا٣

ـاب/ ﴾ ۆ  .[ 35]األظ
٩ؿاق كنك٫ٕ٧ ٨٦ ثٕي امل٪تكبني إىل َٮااٙ  اذلم ك٢٬ ٦٪٫ ٬ؾا ال٤ٮف 

الىٮٚيح يف املٮادل كاملضذ٧ٕةت ا٣يت دٕؿؼ ٔ٪ؽ٥٬ ثةق٥ احلرضات، ك٢٬ يىط 
 اذل٠ؿ ثل٧٤ح )أق(، أك ثل٧٤ح/ )ال إيالق إيال الالق(؟

 ♫ذّ فضيي فلةؿ
(2) / 

اقذعٌةر ٧ْٔذ٫ كا٦ذالء ا٤ٞ٣ت  ٬ٮ /اجلٮاب/ أف األو٢ يف ذ٠ؿ ا»
جبالهل كدمةهل، كَؿيٞح اجلْؿ كاتل١ٛري يف ثؽيٓ الى٪ٓ املعل٥، كآزةر ا٣ٞؽرة 

                                      
جؽق (1) ٧ةؿ الاكم٤ح لإل٦ةـ النيغ حم٧ؽٔ  ـء اثلة٣ر « امل٪ةر»(، كٝؽ نرشت ا٣ٛذٮل يف دل٤ح 545-541/  3) اأٔل يف اجل

 ٬(.1322ك٪ح الكةثٕح يف )ٗؿة رصت ٔرش ٨٦ ال

ـ األكرب حم٧ٮد م٤ذٮت )ص2)  (.170(ا٣ٛذةكل، لإل٦ة
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ابلة٬ؿة، كاحل٧١ح ابلة٣٘ح، كالك٤ُةف اجلةٚؾ، ك٬ٮ ث٭ؾا املٕىن أزؿ اإلي٧ةف احلٜ، 
كأقةس املؿاٝجح الىةدٝح، كابلةٔر ىلع لك ػري، كيٞةث٫٤ ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ د٤ٟ ا٧ْٕ٣ح؛ 

 ٤ٛح ٨ٔ د٤ٟ ا٧ْٕ٣ح أزؿ لٌٕٙ اإلي٧ةف، كقبي٢ ل٤ؿي٨ ىلع ا٤ٞ٣ٮب.كا٣٘
كًلسرينا ٦ة ي٤ُٜ ىلع اتلٕجري ال٤كةين ٨ٔ د٤ٟ ا٧ْٕ٣ح ثةق٥ ٨٦ أق٧ةء ا 

رقٮهل، ك٬ؾا ٬ٮ ٦ة يٕؿ٫ٚ  ةاحلكىن ا٣يت قُل ا ث٭ة ٩ٛك٫ يف ٠ذةث٫، أك ق٧ةق ث٭
كةين ال حيى٢ وةظج٫ ، ك٣ل٨ ٬ؾا اذل٠ؿ ال٤(ذ٠ؿ ا)اجلةس احلٮـ ٨٦ لك٧ح/ 

كيف ٗري  ،٦ٕربة ٨ٔ اذل٠ؿ ا٤ٞ٣يب حىلع ظِ اذلا٠ؿي٨ ٔ٪ؽ ا إال إذا اكف دؿدم
 .ذلٟ يلٮف ظضح ىلع وةظج٫، كذ٩جنة حيةقت ٤ٔي٫

مؽ ٦٪٫ يف املؤاػؾة ٬ؾا ال٤ٮف اذلم ٩ؿاق يف املٮادل كاملضذ٧ٕةت املٕؿكٚح أك
 يرتدد يف أ٫٩ ٩ٮع ٨٦ عرضات(، كإف ٨٦ يك٫ٕ٧ كيؿل ا٣ٞةا٧ني ث٫ الػثةق٥ )ا٣

ا  اهلـؿ كاتل٧سي٢ الىةػت، كالىيةح امل٪١ؿ اذلم ال ي٧ل٨ أف يلٮف ٦ٕربن
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿٨ٔ ػةوح ذ٠ؿ ا يف ٤ٝٮب املؤ٦٪ني/ 

ؽ/ ﴾ىت يت جث مث ىث﴿، [ 2]األ٩ٛةؿ/ ﴾ ڦ  .[ 28]الٔؿ
/ ٚٔل ٣ِٛ ٦٭٢٧ -ثٛذط اهل٧ـة كق١ٮف اهلةء -«أق»أ٦ة اذل٠ؿ ثل٧٤ح 

ة - ال٤٘ح، ك٣حف يف٣حف هل ٦ٕىنن  ٕن احلكىن ا٣يت كردت يف ا ٨٦ أق٧ةء  -ُٝ
 . ♀ال١ذةب، أك وط كركد٬ة ٨ٔ الؿقٮؿ 

ف ٩ٕجؽق ث٫، كإذف أكذ٠ؿ ا ٔجةدة، كال يىط جلة أف ٩ٕجؽق إال ث٧ة أذف جلة 
ح، كاملؽ امل٘ري ل٤عؿكؼ كاللك٧ةت؛ ٚالك٧٬ة ٚٚةذل٠ؿ ث٭ة اكذل٠ؿ ثةألق٧ةء املعؿ

، كأػىش أف يلٮف املذ٧ك١ٮف ثألٮاف ٬ؾا اذل٠ؿ ٨٦ كذ٠ؿ ظؿاـ ،ذ٠ؿ ٚةقؽ
ؿاض ٔ٪٭٥/  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ ﴿اذلي٨ أمؿ٩ة ا ثرتًل٭٥ كاإٔل
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ؿاؼ/ ﴾ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  . [ 180]اأٔل
أال كإف تك٧يح ا ث٧ة ل٥ يك٥ ث٫ ٩ٛك٫، كاتلعؿيٙ ٚي٧ة قُل ث٫ ٩ٛك٫ 

 ٨٧ أّ٭ؿ وٮر اإلحلةد يف أق٧ةا٫.ػ٣
٧٤ٕةء ٨٦ رصةؿ الىٮٚيح ث٭ؾا اجلة٩ت، كأف ي٤٧ٕٮا كأرصٮ أف ي٭ذ٥ ا٣ ...٬ؾا

ح، أك املعؿ كأف يُ٭ؿكا دلذ٧ٕةت اذل٠ؿ ٨٦  ،حٚىلع ٦٪ٓ اذل٠ؿ ثةألق٧ةء املؼرٔت
 ا٬.« وٮر امل٭ةزؿ

يٞٮـ رصةؿ ٨٦ »ٌفِت ادليةر املرصيح/  (1)كقبو النيغ ظكني خمئؼ 
كْل أف يٞٙ امل٪تكبني ل٤ىٮٚيح ث٧ؿاقي٥ يف املٮادل ال١جرية ظٮؿ الىةرم، 

ة حمؿٌلن صك٫٧  ُن ة ثةق ٌن ا ثؾرأي٫ ٝةث أربٕح ٦٪٭٥، لك كاظؽ ٝج٢ اآلػؿ منرين
/ ية ا ية ا، ثىٮت مؿدٛٓ، ز٥ يؽكر ثٕؽ ذلٟ َةثٮراف،  ي٧٪حن كيرسةن ٝةاالن
يذٞؽ٦٭٥ املجنؽ، يىةٚط رصةؿ لك َةثٮر دميٓ ٨٦ يٞٙ يف احل٤ٞح، حيؽث 

 ح، أك يف ٢٧ٔ الك٤ٙ؟ذلٟ زالث مؿات، ٚ٭٢ ذللٟ أو٢ يف الك٪
 ♫ ذّفأصةب فضيي

(2) / 
 كبٕؽ/ ،حن٧ؽ ا كنكذ٘ٛؿق ك٩ذٮب إحل٫ ٨٦ رشكر أ٩ٛك٪ة كقحبةت أ٧ٔةجلة

                                      
ـ، كظِٛ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ثىع٨ األز٬ؿ، اتلعٜ ٦1890ةيٮ ق٪ح  6( كدل ٌٚي٤ذ٫ ثة٣ٞة٬ؿة، يٮـ الكجخ 1)

٦٪٭٥  كٌلف ،ثةألز٬ؿ ك٬ٮ يف احلةديح ٔرشة ٨٦ ٧ٔؿق، كد٤ىق دركق٫ يف خمذ٤ٙ ا٤ٕ٣ٮـ ىلع ٠جةر النيٮخ
ريق ٠سري، ز٥ ظى٢ ىلع م٭ةدة ا٣ٕةمليح ق٪ح  ،كادلق النيغ حم٧ؽ ظكجني خم٤ٮؼ ا٣ٕؽكم ني  1914ٗك ـ، ٔك

ني ٌٔٮنا جب٧ةٔح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء ثةألز٬ؿ ق٪ح 1916ٝةًينة ثةملعةك٥ الرشٔيح ق٪ح  ٢٧ 1948ـ، ٔك ـ، ٔك
زة٩يح يف ٦ةرس  ٛذينة لرليةر مؿةن ـ، كأٔيؽ 1950٦ظىت ق٪ح  ،ـ٦1946ٛذينة لرليةر املرصيح يف ا٣ٛرتة ٨٦ ق٪ح 

ة ل٤ض٪ح ا٣ٛذٮل ثةألز٬ؿ الرشيٙ ٦ؽةن 1954كظىت ديك٧رب ق٪ح  ،ـ1952ق٪ح  َٮي٤ح،  ـ، كبٕؽ٬ة ٢٧ٔ راحكن
 ـ. 1990كدٮيف يف إثؿي٢ ق٪ح 

 (.169-168ٚذةكل رشٔيح، ٣ٌٛي٤ح النيغ ظكجني حم٧ؽ خم٤ٮؼ )ص( 2)
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ثةلكؤاؿ،  ٚة٥٤ٔ أ٫٩ ال أو٢ يف ادلي٨ ذل٠ؿ ا دٕةىل ث٭ؾق اهليبةت املؾ٠ٮرة
كل٥ يٕؿؼ ٨ٔ الك٤ٙ الىة٣ط، كال داع إحل٫ ا٣ٕةرٚٮف ٨٦ أا٧ح الىٮٚيح، ث٢ 

بلؽع الكحبح ا٣يت اقذعؽز٭ة ثٕي أ٢٬ ا٣ُؿؽ؛ ص٭الن ث٭ؽم رقٮؿ ا ٬ٮ ٨٦ ا
ة إذا أدل ا٣زتاـ ٬ؾق ػيف ذ٠ؿ رب٫، ك٬ٮ ٨٦ ا٣ ♀ ، ػىٮون ٧عؿـ رشاعن

يذ٭ة ك٤َج٭ة  كلٮ ىلع قبي٢ اجلؽب. ، اهليبةت يف اذل٠ؿ إىل أذٞةد مرشٔك
غ كٝؽ اقذٞؿ اآلف يف ٔٞةاؽ ا٣ٕة٦ح ٨٦ املؽاك٦ح ٤ٔي٭ة، كدٔٮة ص٭٤ح منةي

٧ة ال ثؽ ٦٪٫ ػأ٩٭ة ٨٦ ادلي٨؛ ث٢ ٦ /ا٣ُؿؽ إحل٭ة، كدٚةٔ٭٥ ٔ٪٭ة كاقذ٧كة٠٭٥ ث٭ة
 كيٮٝٓ يف اإلز٥ ا٣ْٕي٥.  ،يف اذل٠ؿ ك٩ي٢ اثلٮاب كاألصؿ، ك٬ؾا ممة يٮصت اتلعؿي٥

كالٮاصت ىلع لك ٝةدر ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء كاملنةيغ كادلاعة إىل احلٜ أف ي٪ٓل 
ـصؿ ٨٦ يأيت ث٭ة، كيؿمؽق إىل ػُؿ ٬ة، كإىل أف اٝرتاف املٕىيح ثة٣ُةٔح ٔ٪٭ة كي

 مؤز٥ كحمجٍ ل٤سٮاب.
ؽ ا ث٫ اذلا٠ؿي٨ ٚإ٧٩ة يلٮف مل٨ يؾ٠ؿق ص٢ مأ٫٩  أ٦ة اثلٮاب اذلم ٔك

كم٭ٮد صالؿ ذم اجلالؿ،  ،كظٌٮر ا١ٛ٣ؿ ،كػٌٮع اجلٮارح ،خبنٮع ا٤ٞ٣ت
الىٮٚيح  ال ث٭ؾق اهليبةت كاحلؿٌلت ا٣يت أ٩لؿ٬ة الؿاقؼٮف يف ا٥٤ٕ٣ ٨٦ أٔالـ

 ٧٠ة ي٥٤ٕ ٨٦ االَالع ىلع ٠سري ٨٦ ٠ذج٭٥.  ،٪ؾ اثذؽٔخ ْل كأ٦سةهلة٦
 كإف ٦ٞةـ ا٣ٕجٮديح ٬ٮ املٞةـ األقىن اذلم كوٙ ا دٕةىل ث٫ ٔجةدق
املىُٛني األػيةر، ػةَج٭٥ ث٫، كرشٚ٭٥ ثجكبذ٫ يف ٠سري ٨٦ آم ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، 

جةدق املؼجتني، كال ي٧ل٨ اتلعٜٞ ث ٭ؾا املٞةـ، إال إذا ككوٙ ث٫ ٔجةدق ا٣ُةإني ٔك
كٝٙ ا٣ٕجؽ ثني يؽم مٮالق، يؾ٠ؿق كي٪ةصي٫، كيؽٔٮق كيبذ٭٢ إحل٫ ث٧ة رش٫ٔ قجعة٫٩ 

 .يف ٔجةدد٫، كأرمؽ إحل٫ ىلع لكةف رقٮهل
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ك٬ٮ اذلم درج ٤ٔي٫ ا٣ٞؽكة ٨٦ ق٤ٙ األ٦ح كو٤عةا٭ة، كػؿكج ا٣ٕجؽ  
 ،اخلؾالف ٨ٔ ٬ؾا امل٪٭ش، كاالثذؽاع ٚي٫ ٨٦ كقٮقح النيُةف ا٣يت يجيغ هل ث٭ة

 كيؿدي٫ ث٭ة يف محأة ا٣ٕىيةف. 
أف يك١خ ثٕي امل٪تكبني ل٥٤ٕ٤ ٨ٔ إ٩لةر ٬ؾق ابلؽع  /ك٨٦ ا٣ٕضت

ك٦ة إحل٭ة ٨٦ النٕٮذة كاتلؽصي٢ اذلم أذةدق ثٌٕ٭٥، ين٭ؽك٩٭ة كيٞؿك٩٭٥ 
٤ٔي٭ة كجيةرك٩٭٥ يف ٤ٕٚ٭ة، ث٢ يؽإٚٮف امل٪١ؿي٨ هلة اذلااؽي٨ ٨ٔ ظُل ادلي٨ 

نكأؿ ا أف ي٭ؽي٭٥  -ا٣ٕةملني ك٬ؽم إ٦ةـ ا٣ٕةثؽي٨ كادلأني إىل قبي٢ رب
 .ا ٬.«قٮاء الكبي٢

ث٧رص كالكٮداف  -كيف ٬ؾا الكيةؽ مةرًلخ دمةٔح أ٩ىةر الك٪ح املع٧ؽيح
جب٭ؽ من١ٮر كقيع ٦جةرؾ يف نرش الك٪ح كظؿب ٤ٗٮ ا٣ُؿؽ املك١٤يح  -كتنةد

 اجلةس ٬ؾا.، كإىل يٮـ ♫امل٪عؿٚح، كذلٟ ٨٦ دلف مؤقك٭ة النيغ ظة٦ؽ ا٣ٛيق 
٦ٛة٬ي٥ »كًلذةب  «اذلػةاؿ املع٧ؽيح»ك٣ػ٧ة أّ٭ؿ ثٕي ٗالة احلضةز ٠ذةث٫/ 

دىؽل هل ٧٤ٔةء امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح ث٭يبح ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء  «جيت أف دىعط
ري٬ة، كأ٣ٛخ يف الؿد ٤ٔي٫ ٠ذت ٠سرية ٧٤ٕ٣ةء أ٢٬ الك٪ح.  ٗك

٢ٕٚ النيغ أثٮ  كيف امل٘ؿب ص٭ٮد ٦جةرًلح يف اتلىؽم ل٤٘٤ٮ املك٤يك، ٧٠ة 
يف مؤ٣ٛةد٫ ال١سرية ا٣يت  (ـ1965 -1385٬) اجلٕٛؿم اجلتيفزيؽ ٔجؽ الؿمح٨ 

ل ٚي٭ة ٤٘٣ٮ كخمة٣ٛةت ٦جكٮبح بلٕي  ظل٥ الك٪ح »املذىٮٚح، ٦س٢/ دىؽ 
ال يؿل  ♀االقذٛةًح يف ثيةف أف اجليب » ،«كال١ذةب يف الـكاية كا٣ٞجةب

ري٬ة. «ُٞت كا٣٘ٮث كاألثؽاؿدججي٫ الؿصةؿ يف ٩ف ا٣»، «ثٕؽ كٚةد٫ يْٞح  ، ٗك
كيف املضةؿ ا٣رتبٮم كصؽت ثٕي اتلٮص٭ةت ا٣٘ةحلح، ك٨٦ ٝؽي٥ أ٩لؿ٬ة 
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ة ىلع الٮقُيح، كاقذٞة٦ح ىلع ٦٪٭ش الؿبة٩يح. ّن  ا٧٤ٕ٣ةء كاظتكجٮا ٤ٔي٭ة ظٛة
 -٧١ٚة كصؽ املؿاءكف ثأ٧ٔةهل٥ اخل٤ٜ، املُةبلٮف ثأ٧ٔةهل٥ ادل٩ية، كصؽ 
ة ٌن ة ث -أي نكجحن إىل رص٢ يٞةؿ هل أثٮ وة٣ط  ةملال٦يح، أك املال٦ذيح٨٦ ق٧ٮا ٝؽي٧ن

، ٚاك٩ٮا ي٤ٕٛٮف ٦ة يالمٮف ٤ٔي٫ (271٬ )تمحؽكف ث٨ أمحؽ املٕؿكؼ ثة٣ٞىةر 
ـ٥ٔ أ٩٭٥ ٦ذجٕٮف يف ابلة٨َ، كإف ػة٣ٛٮا يف ا٣ْٮا٬ؿ، ٚأ٩لؿ  ٨٦ املؼة٣ٛةت ث

ري٧٬ة٤ٔي٭ ة، كرد داعكا٥٬ اث٨ دي٧يح، كاث٨ ا٣ٞي٥، ٗك  . (1)٥ ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽي٧ن
كاقذ٧ؿ كصٮد٥٬ إىل ا٣ٕرص احلؽير، ْٚ٭ؿ ٗالد٭٥ يف دؿًلية ظؽيسنة ث٧ْ٭ؿ 

 اإلثةظيح كاالقذ٭ذةر ثةلرشاآ!
كملة أذىن ثٕي املؿبِّني ثإٝة٦ح ا٣ٕجةدات ا٤ٞ٣جيح، كأّ٭ؿ ٔ٪ةيح ثةبلة٨َ، 

ـ ا٣ٕجةدات ا٣ْة٬ؿة ىلع ٝؽـ االدجةع، كتك٧ٮا دكف اال٬ذ٧ةـ ثإٝة٦ح رقٮ
 ثة٣ٛٞؿاء أ٩لؿ ٤ٔي٭٥ ٬ؾا املك٤ٟ! 

كيف ٦ٞةث٤٭٥ أذ٪خ َةاٛح ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء ثٕجةدة ا٣ْة٬ؿ، كإٝة٦ح أظاك٦٭ة 
٤ي٭٥  ٤ٛٮا ٨ٔ ٔجةدة ابلة٨َ، كحتؿيؿ اجليح ٨٦ مٮااج٭ة، ٔك كرقٮ٦٭ة، ٗك

 اظتكت ا٧٤ٕ٣ةء، كاقذٕةذكا ٨٦ ٫ٞٚ جيؿ إىل ٚكٜ! 
ة -ؿكاكأ٩ل ٌن ٥ أ٫٩ يؿيؽ ا، كال يؿيؽ ٨٦ ا، ٠جٕي  -أي ىلع ٨٦ ٔز

٥ أ٫٩ يؿيؽ ٨٦ ا، كال يؿيؽ ا، ١٠سري ٨٦ املذلك٧ح كاملذ٤ٛكٛح  . (2)املذىٮٚح، ك٨٦ ٔز
كاظتكت أ٢٬ الك٪ح ىلع أ٢٬ اإلرساؼ يف اتل٧ذٓ كاملجة٣٘ح يف ا٣رتؼ 

 ٕؾيت ابلؽف!اظتكةث٭٥ ىلع أ٢٬ اإلٚؿاط يف ا٣تنؽيؽ ىلع اجلٛف كد
                                      

 (.178-177/  3كةل١ني، الث٨ ا٣ٞي٥ )(، ٦ؽارج ال164/  35)اث٨ دي٧يح دل٧ٮع ٚذةكل  (1)
 (.230-229/  3( ثؽاآ ا٣ٛٮااؽ، الث٨ ا٣ٞي٥ )2)

http://www.kasnazan.com/article.php?id=1098
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ٞٮا  ٘ةؿ ٦٪عؿؼ، قٮاء كٚا ًليذ٭ة ىلع لك ٦ كاالظتكةب يف ثةب دؿبيح اجلٛٮس كـد
ٕةين اكبلةَ٪يح كحنٮ٥٬، ـأ اك٩ٮا ٨٦ اذلي٨ صةءكا  اجلىٮص يف ال٤ِٛ كظؿٚٮا امل
ي٫ ػ٤ٍ ثني احلٜ كابلة٢َ ٠جٕي  ح، كدل٧٤ٮا حتذ٭ة ثلالـٚ  ث٧ى٤ُعةت خمرٔت

ٮا اجلىٮ ـ اك٩ٮا مم٨ ػة٣ٛ ة ك٦ٕىنن اك٣ٛالقٛح كاملالظؽةالىٮٚيح، أ ْن  . (1)ص ٣ٛ
ٮؿ ا٣ٕجةدة، كدؿؾ املجةظةت، كال  ٚال د٪ُٓ اغحلنة يف مكةا٢ ا٣رتبيح ثة٣زت٬ؽ، َك

ٓ ثة٣ُيجةت! ـ كاتل٧ذ  دؿػه صةٚينة يف مكةا٢ الرشيٕح كاألظاك

ا: ا
ا
  لغلى في املجال الػسكسي والجهاديثالث

ة ٚٞؽ دأصضخ يف صٮاحن٫ منةٔؿ ا٣ٞٮة كا٣ٞؽرة،  إذا مح٢ اإلنكةف قالظن
ك٦ة ل٥ يٮصؽ ا٥٤ٕ٣ اهلةدم، كاال٩ٌجةط ا٣رتبٮم ٚإف أػُةءن قٮؼ دٞٓ بكجت 

 قٮء اقذ٧ٕةؿ ا٣ٞٮة كاإلٚؿاط يف صة٩ج٭ة. 
ة كٕٝخ ثٮادر ٚؿديح، كظٮادث صـايح ٩ٓل ٔ٪٭ة اجليب  يف  ♀كٝؽي٧ن

 !ٝذ٢ رص٢ ثٕؽ أف ٝةؿ/ ال هلإ إال ا ◙ممةرقح اجل٭ةد، ٚأ٩لؿ ىلع أقة٦ح 
 رقٮؿي  ة٪ى سى ٕى بى »/ يٞٮؿ ¶ زيؽ ث٨ أقة٦ح ق٧ٕخي / ٝةؿ ّجيةف أيب٨ٕٚ  

ـى  ع٪ةٚىج   ح،ٝى ؿى احلي  إىل ♀ ا  ٨٦ كرص٢ه  أ٩ة كحلٞخي  ٚ٭ـ٦٪ة٥٬، ا٣ٞٮ
ُّٙ  ،اي  إال   هلإى ال/ ٝةؿ ٗنح٪ةق، ٧٤ٚة ٦٪٭٥، الن رص األ٩ىةر  ،األ٩ىةرمُّ  ١ٚ

 !أقةٌحي  ية/ ٚٞةؿ ،♀ اجليب   ث٤ٖ ة٪ى ٦ٍ ؽً ٝى  ة٧٤ٚ   ،٫ي ٝذ٤ذي  ظىت ثؿ٦يح ٫ي ُٕٚ٪ذي 
 ظىت ر٬ة،ؿِّ لى يي  زاؿ ٧ٚة ا،ذن ٦ذٕٮِّ  اكف/ ٤ٝخي  ؟!اي  إال   لإى  ال /كةؿ ٌة ثؿؽى  ّأكذيذى 

                                      
 (.90( ٦ٕةل٥ يف أوٮؿ ادلٔٮة، ملع٧ؽ يرسم )ص1)
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ـً  ذلٟ ٝج٢ أق٧٤خي  أك٨ ل٥ أين د٧٪يخي   .(1) «احلٮ
قي، ز٥ الذ بنضؿةو، ٚٞةؿ/ ال  ♀كأ٩لؿ  ٓى يؽى ُى ٨ قى ٨ قأهل ٧ٔ  ىلع ٦ى

!  هلإى إال  اي
ٕى٨ٍ فى  

جىيًٍؽ ا  ٔىًؽمِّ ث٨ًٍ ا٣ٍ  خي ٨ٍ  ًؼيىةرً ػث٨ً  ٍقٮىدً ػا٣ٍ  خى
ى
اًد ث٨ًٍ اأٍل ؽى ٍٞ ٩ ٫ي  ٧ً

ى
ىقي  أ ٍػربى

ى
٩   أ

ى
٫ي أ

ٮؿى ا» /ٝىةؿى  ةرً  ،يىة رىقي  ٛ الن ٨ٍ٦ً ا١ٍ٣ي ًٞيخي رىصي يٍخى إًٍف ٣ى
ى
أ رى

ى
ةدى٤ىيًن  ،أ ٞى ل  ،فى ىبى إًٍظؽى ٚىرضى

 ًٙ يٍ م  ثًةلك  ة ،يىؽى ٭ى ٕى ُى ٞى ةو  ،فى ؿى ضى ذى ٦ًينِّ بًنى ةؿى  ،ثي٥  الى ٞى ٍق٤ى٧ٍخي  /فى
ى
ٍقذي٤ي٫ي  ،أ

ى
ٚىأ

ى
يىة  -أ

ٮؿى ا ٝىة٣ى  -رىقي ٍف 
ى
ٍٕؽى أ ةػبى ٮؿي ا ؟٭ى ّي  /♀ ٝىةؿى رىقي ٤ٍخي  /ٝىةؿى  ،الى تىٍلذيٍي ٞي يىة  /فى

ٮؿى ا ٓى يىًؽم ،رىقي ُى ة ،إ٩ً ٫ي ٝىٍؽ قى ٭ى ٕى ُى ٍف قى
ى
ٍٕؽى أ ٟى بى ً ل ٍقذي٤ي٫ي  ،ثي٥  ٝىةؿى ذى

ى
ٚىأ

ى
ٮؿي ا ؟أ  ٝىةؿى رىقي

ّي  /♀ ٍف تىلٍ  ؛الى تىٍلذييٍ
ى
ٍجوى أ ًمى رى زٍنًْلى ٍى ً ّي ث ّي فىإًُ  ّي فىإًٍف رىذىيٍذى ًّ  ،ذييى ً زٍنًْلى ٍى ً إًُ مى ث كى

ّي اى ًِت كىةؿى  ذى ٍى ً ٔؿى لكى ٍف حىلي
ى
 .(2)«رىٍجوى أ

ثٕيى األػُةء ا٣يت كٕٝخ ٩تيضحى ا٣ٕض٤ح يف مأف  ♀كاع٣ش 
 اجل٭ةد، ٚىٮىدىل ثٕيى ا٣ٞذًل.

 املك٧٤ني، حً ًؽيى ثً  ي نٍيً ؿً ا٣ٕةمً  كىدىل ♀ اجليب   أف» /¶ ٔجةس اث٨ ٨ٔ
 .(3) «♀ ا رقٮؿ ٨٦ ٔ٭ؽ هل٧ة كٌلف

٨ أيب ـايع رشيط ٔك / -♀ ا رقٮؿ أوعةب ٨٦ كٌلف -◙ اخل
 اك٩ٮا ٬ؾي٢ ٨٦ رصالن  ٮاٞى ٣ى  ا٣ٛذط يٮـ ♀ ا رقٮؿً  أوعةبى  أف»

ُـّ  ،احلؿـ يف اجلة٤٬يح يف ثؾظ٢ ي٤ُجٮ٫٩ ٕى  ♀ ا رقٮؿى  يؤ  ىلع ٫ي حلجةي
ـً   ٮث٪ ٍخ ٕى كى ٚى  ؛ٌٗت ♀ ا رقٮؿى  ذلٟ ث٤ٖ ة٧٤ٚ   ،ٚٞذ٤ٮق ،اإلقال

                                      
 .(96(، كمك٥٤ )4269أػؿص٫ ابلؼةرم ) (1)
 (.95(، كمك٥٤ )4019أػؿص٫ ابلؼةرم ) (2)

 (، كٝةؿ/ ٗؿيت.1404أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم ) (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5414
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=53
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٧ؿى  ثلؿو  أيب إىل ثلؿو  ى  ¶ ٔك  ،♀ ا رقٮؿً  إىل ث٭٥ كتنٕٛٮفي
 ٬ٮ ث٧ة ا ىلع ٚأزىن ةًس اجل   يف ♀ ا رقٮؿي  ٝةـ ا٣ٕيشُّ  اكف ة٧٤ٚ  

ٌ   /ٝةؿ ز٥ ،أ٫٤٬ ً  كلً مهحى  ـى ؿ  ظى   ا فإف   ؛ثؿؽي  ةأ ِ   ةٓى ي  َيي  كلً /ٝةؿأك  -ةًس لي
ى    ٍةكإُ   -انلةسي  ةٓى مٍ ؿر َيي

ى
ً   ،ُٓةرو  ًٌَ  قةؾحن  يل ةٓي  ظى أ ـه ؿى ظى  يه ز  اي  ةٓى مى ؿ  ظى  نٍة ا

 غريى  وى ذى رى  كرصوه  ،فيٓة وى ذى رى  رصوه  /زالزحه  ا لَع انلةًس  لأؾؽى  ف  إك ،ةو مؿ   أكؿى 
ً  ظيتى  كرصوه  ،ًّ كةديً    -كا -كإين ،اجلةْييحً  وً ظٍ ؾى ث

ى  اذلم وى صي الؿ   ْؾا َ  حى دً ألى
 
ى
  .(1) «♀ ا رقٮؿي  اقي دى ٮى ٚى  /رشيط أثٮ ٝةؿ ،ًٍ ذي جٍ وى أ

 ٨٦ كوةيةق أل٢٬ اجل٭ةد كا٣٘ـك ثةال٩ٌجةط ث٧ة يأمؿ٥٬ ث٫. ♀كأكرث 
  إذا ♀ ا رقٮؿ اكف»/ ٝةؿ أثي٫ ٨ٔ ةى ؽى يٍ ؿى ثي  ث٨ً  ق٤ي٧ةفى  ٨ٕٚ 

ى
 ؿ٦  أ

ً ، أك صحلو  ىلع اأ٦رين   املك٧٤ني ٨٦ ٫ٕ٦ ك٨٦ ،ا ثذٞٮل ذ٫ػةو   يف أكوةق حو ي  رسى
ًً  كاـي اغٍ / ٝةؿ ز٥ ا،ػرين  ً كى  ا، قبيوً  يف ا ثةق ً  ؿى فى زى  ٌَى  ٔايي ةد  الى كى  كاـي اغٍ  ة،ث

ٔاذي لٍ تى  كال ٔا،يي سي ٍٍ ػدى  كال كا،ري ؽً غٍ تى  كال ٔا،ي  غي تى   .(2) «اؽن ًَل كى  ي
كبل٢ ظةؿ ٚٞؽ م٭ؽ ا٣ٕةل٥ ثزنا٬ح اجلة٩ت ا٣ٕك١ؿم كاجل٭ةدم يف 

 دةريغ اإلقالـ كأ٫٤٬. 
حلٜ أف األم٥ ل٥ دٕؿؼ ٚةحتني رامحني ا»/ ٨٦ ذلٟ/ يٞٮؿ صٮقذةؼ لٮبٮف

ة ٦س٢ دي٪٭٥  .(3)«٦تكةحمني ٦س٢ ا٣ٕؿب، كال دي٪نة ق٧عن
إف ا٣ٕ٪ٙ ثةق٥ اإلقالـ ٣حف ٨٦ اإلقالـ يف يشء، »كيٞٮؿ أ٩ؽرك ثةدؿقٮف/ 

                                      
 .(18752 ال١ربل )أػؿص٫ ابلي٭يق يف (1)
 (.1731أػؿص٫ مك٥٤ ) (2)

 (.245( ٝةلٮا ٨ٔ اإلقالـ، ٧ٔةد ادلي٨ ػ٤ي٢ )ص3)
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 .(1)«ا٣ٕ٪ٙ ث٢ إ٫٩ ٩ٞيي هلؾا ادلي٨ اذلم يٕين/ الكالـ، ال
ةدر ال ظل٥ ٚإف كصؽت ثٕؽ ٬ؾا ظٮادث ٚؿديح ٚةحلل٥ لأل٤ٗت، كاجل

 -هل، كإذا ٦ة صؿت ٦ٞةر٩ح ثني د٤ٟ احلٮادث ا٣ٛؿديح، ك٦ة و٪٫ٕ الى٤يبيٮف
ة كظؽيسنة  ٚإف املٞةر٩ح دجؽك ّةملحن ٨٦ األقةس!! -ٝؽي٧ن

ك٦ة ظؽير حمةك٥ اتلٛذحل يف األ٩ؽلف، كال محالت الى٤يبني ىلع 
ُةيل النةـ كبيخ املٞؽس، كال ٦ة و٪٫ٕ االقذ٧ٕةر اإلجن٤ زم كا٣ٛؿنيس كاإلي

 يف ربٮع املك٧٤ني ٦٪ة ثجٕيؽ!
ٚإذا ا٩ذ٤ٞ٪ة إىل ا٣ٕرص احلةرض ٧ٚأقةة ابلٮق٪ح كاهلؿقٟ ٦ةز٤ح، كظؿكب 

ا!  اإلثةدة كاتلُ٭ري ا٣ٕؿٌف ظةرضة، كاٗذىةب احلؿااؿ املك٧٤ةت ٣حف رسن
كحتخ لك ٬ؾق الٌ٘ٮط صةء اجل٭ةد ًؽ املكذ٧ٕؿ ا٣٘ؿيب، ز٥ صةء اجل٭ةد 

ننُخ ظؿٌلت، ككهل الؿكس يف ثالد األٚ٘ةف، ًؽ ا٥٤ْ٣ كاالقذٕجةد اذلم ظة
ة، كدلٮ٩خ ثح٪٭٥ زٞةٚح  كدٞؽـ ٣ٞيةدد٭ة مجةب ٝج٢ حنٮ مخكح كزالزني اع٦ن
ة، كٚي٭ة ٦ة  ٕن ة، كٚي٭ة ٦ة ٬ٮ مؿدكد ُٝ ٕن ص٭ةديح ختذه ث٭٥! ٚي٭ة ٦ة ٬ٮ ٦ٞجٮؿ ُٝ

 ٬ٮ ٨٦ مٮارد اجلْؿ الرشيع كاخلالؼ االصذ٭ةدم. 
ؽاد هل، كدك٩خ مؤ٣ٛةت يف أز٪ةء د٤ٟ ا٣٘ ٧ةر ٨ٔ رشٔيح اجل٭ةد كاإٔل

كٝذةؿ ا٣ُةاٛح امل٧ذ٪ٕح ٨ٔ حت١ي٥ الرشيٕح، كظل٥ اقذ٭ؽاؼ ال١ٛةر 
ري٬ة ممة ٬ٮ  املؽ٩حني، كاملٮٝٙ ٨٦ صيٮش ابلالد ا٣يت ال حتل٥ ثةلرشيٕح، ٗك

 ٦جنٮر اآلف بنلك إل١رتكين، كىلع ٩ُةؽ كاقٓ. 
٢، كا٣يت رب٧ة كَل د٤ٟ ال١ذت دؿق٥ ػُٮط ا١ٛ٣ؿ كامل٧ةرقح هلؾا ا٧ٕ٣

                                      
 (.91( ال ق١ٮت ثٕؽ احلٮـ، ثٮؿ ٚ٪ؽيل )ص1)
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ٔ٪يخ ثة٢ٕٛ٣ ٍٚٞ دكف دراقح اآلزةر، أك د٪٧يح ركح االقتن٭ةد، كزٞةٚح املٮت 
يف قبي٢ ا ثؽالن ٨٦ زٞةٚح احليةة يف قبي٢ ا، كإػؿاج منةريٓ ل٤ن٭ةدة أكرث 

 ٨٦ منةريٓ ل٤٪رص! 
كألقجةب ٔؽيؽة كٕٝخ ٚضٮة ثني ا٧٤ٕ٣ةء كاملضة٬ؽي٨، كاتكٕخ النٞح 

ؿم الرشيع ل٤ض٭ةد كحتٞيٜ ٦٪ة٫َ، كدٮٝيخ ممةرقذ٫، كًلٛةيح ثني اتلأوي٢ اجلْ
إماك٩يةد٫، كدٝح ظكةثةد٫، كقال٦ح ٦آالد٫، كظةؿ األ٦ح كأكلٮيةد٭ة، كدٞؽيؿ 
املىة٣ط كاملٛةقؽ كاملٮاز٩ح ثح٪٭٧ة، ٚاك٩خ اجلتيضح دىؽر ٗري املذأ٤٬ني يف ٢ّ 

الرشيٕح ّة٬ؿيح يف ٚ٭٥ اجلىٮص، ك٩ٞه يف إدراؾ ٦٪ةَةت األظاكـ ك٦ٞةوؽ 
 ىلع ظؽ قٮاء، ٦ٓ أذجةر٬ة ٨٦ املىة٣ط املْ٪ٮ٩ح ٚعكت!

 رشٔخ األظاكـ أف زجخ ٧ة٣ػ»/ ♫كيف ٦٪ةٝنح ٬ؾا يٞٮؿ النةَيب 
٧ةؿ ٌل٩خك ،ا٣ٕجةد ملىة٣ط  ٧٠ة ٚي٭ة النةرع ٦ٞىٮد أل٫٩ ثؾلٟ؛ ٦ٕذربة اأٔل

يح أو٢ ىلع كبةَ٪٫ ّة٬ؿق يف األمؿ اكف ٚإذا دبني،  فاك كإف إماكؿ، ٚال املرشٔك
ٞن  ا٣ْة٬ؿ ري وعيط ٗري ٚة٢ٕٛ٣ ،خمة٣ٛحن  كاملى٤عح ،ةمٮاٚ  ألف مرشكع؛ ٗك

٧ةؿ  ٦ٕة٩ي٭ة، ْل أػؿ أمٮر ث٭ة ٝىؽ كإ٧٩ة جلٛك٭ة ٦ٞىٮدة ٣حكخ الرشٔيح اأٔل
 .(1) «ألص٤٭ة رشٔخ ا٣يت املىة٣ط كْل

ٚإف اكف اذلم يٛٮت ٨٦ املىة٣ط، أك حيى٢ ٨٦ »/ ♫كٝةؿ اث٨ دي٧يح 
ة إذا اك٩خ ٦ٛكؽد٫ أكرث ٨٦ املٛةقؽ أكرث ل٥ يل٨ ٦أ مٮرنا ث٫، ث٢ يلٮف حمؿ٦ن

 . (2) «مى٤عذ٫
كيف ٢ّ إ٩لةر كاٝٓ اقذٌٕةؼ األ٦ح، كاقذالب ٦٭ةـ ا٧٤ٕ٣ةء كاألا٧ح كٕٝخ 

                                      
 (.268/  2( املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب )1)
 (.48/  5)اث٨ دي٧يح دل٧ٮع ٚذةكل  (2)
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 ٓ ٧٤يح ثةختةذ احلٮادث اجلـايح أوٮالن لكيح، كا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ دم ألٮاف ٨٦ دلةزٚةتٔ 
ٕنة، كٌلف هلؾا آزةر كبي٤ح يف ٝذةؿ ٨٦  ل٥ يٞةد٢ أظية٩نة، كاقتجةظح اجلىٮص كٚ٭٧٭ة ٦

 د٦ةء ٨٦ د٦ةؤ٥٬ ٦ٕىٮ٦ح أظية٩نة أػؿل!
٧ةؿ أظية٩نة -٧٠ة صؿل ػ٤ٍ ٛةو٤ح اإلي٧ة٩يح  -ٔ٪ؽ ممةرقح د٤ٟ اأٔل ثني امل

ٮريح ا٤٧ٕ٣يح، كجتة٢٬ ٫ٞٛ٣ الكنن االصذ٧ةٔيح يف اتل٘يري كاإلوالح، كرب٧ة  كامل٪ةثؾة ا٣ٛ
يةس ىلع ػالؼ قج٪٫ املٞؿرة دلل أ٫٤٬ ٛةر أصؿم ا٣ٞ ٛةر، أك ال١ ، كتنبي٫ املك٧٤ني ثةل١
يةس! ةرؽ املؤزؿ دلل ا٣ٞ ـ راعيح ا٣ٛ ؽ  ثةملك٧٤ني، ٔك

كرب٧ة صةء د٤٘يت احلل٥ ىلع ٢٤ٔ األظاكـ، أك اتلأزؿ ثٕةَٛح إي٧ة٩يح ىلع 
يح، أك أذجةر د٤ٟ ا٣ٕةَٛح مىؽرنا القت٪جةط د٤ٟ األظاكـ!  أذجةرات كإٝيح مٔؿ

يف امل٧ةرقح كا٢٧ٕ٣، ثٕؽ أػُةء يف  -ؽكال ث -كدؿدت ىلع ٦ة قجٜ أػُةء
اتلأوي٢ كإصؿاء األظاكـ، كدلٛري ٨٦ ٣حف أ٬الن ل٤لٛؿ، كاقتجةظح دـ ٨٦ 
٣حف ث٧٭ؽر ادلـ، كإ٬ؽار لك كقي٤ح ل٤ذ٘يري ٣حف ٚي٭ة ٝذةؿ، أك إلـاـ ثة٣ٞذةؿ 

 كلٮ ل٥ دذعٜٞ رشك٫َ كد٪ٌجٍ ًٮاث٫ُ!
ثذأكي٢ يف كممة قةٔؽ ىلع ا٣تنٮيل/ درصٚةت أػؿل كممةرقةت دٞٓ 

ري٬ة دٛيض إىل اد٭ة٦ةت ثة٣٘ؽر أظية٩نة، كبةخلية٩ح أظية٩نة أػؿل،  األمٮاؿ ٗك
 ك٬ؾا ٦ٛكؽد٫ أ٥ْٔ ٨٦ مى٤عذ٫. 

ك٬ٮ ممة جتت مؿااعد٫؛ خلال يذ٭٥ ا٢٧ٕ٣ اجل٭ةدم ث٤٘ٮ يف األمٮاؿ ثٕؽ 
 اد٭ة٫٦ ث٤٘ٮ يف مأف ادل٦ةء!

الط، أك ٤ٗٮ ال -أك قيٞٓ -ىلع أف ٦ة كٝٓ جيت حبةؿ أف يىؽ  ٨٦ أػُةء، أك ٗأ
٪٭ة!  ٨ٔ ٬ؾق النٕرية ا٣يت ْل ذركة ق٪ةـ اإلقالـ، أك يلٮف قبجنة يف اتل٪ٛرئ 
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ا: الغلى في املجال السياس ي   زابػا

اجلْةـ الكيةيس اإلقالَل يف دُجيٞةد٫ الؿامؽة ل٥ دٕؿؼ ا٣برشيح هل 
ة! مىؽا ٕن ا كدؿاص ! ك٨٦ أقٙ أ٫٩ اكف أكؿ األ٧ْ٩ح اإلقال٦يح دأزؿن ؽ ٦سيالن

ـً  لؿى ؾي  َ  ضى لى ٍِ ْلي »/ ♀ظؽيس٫   ةه كى ؿٍ ؾي  ٍخ ضى لً ذي اجٍ  ٍةفلك   ،ةن كى ؿٍ ؾي  ةن كى ؿٍ ؾي  اإلقال
ى   .(1)«الىالةي  َ  ْي ؿي كآػً  ،ًي سٍ عي ػاى ةُلضن  َ  ٓي ػىي كأك   دييٓة، ثةىِت ةسي انل   رى ج  نى ت

كبةقذٕؿاض دةريغ ادلك٣ح يف اإلقالـ ٚإف االظتكةب الكيةيس اكف  
ا لك٧ة مكخ ظةصح  ، كبٌٮاثٍ ظؽدد٭ة الرشيٕح!ظةرضن

ٕةهل   . ♀كأوٮؿ احلكجح الكيةقيح ٦ؽك٩ح يف الك٪ح اجلجٮيح، ثأٝٮاهل كٚأ
٨ً اظتكت ىلع كالد٫، ٚٞةؿ بلٌٕ٭٥/  ♀ٚ٭ٮ  ٍؽتى »أكؿ ٦ى فىالى رىؿى

ى
أ

؟ ـٍ الى ل لمى أ ؽى يٓي
ى
مى فِؼؿتى أ ٌر  .(2)« يف ثيًخ أثيمى كأ

ا ال يٞؿق ٤ٔي٫ درب    ٨٦ً ٫٤ٕٚ، ٚٞةؿ/ كملة و٪ٓ ثٕي ٝيٮ ادة أمؿن
ى
 »أ

ي
ثٍؿىأ

ى
ً  إينر أ ٓي الي 

 . (3) «إَلمى ممة وِؽ ػةدله 
ؽيٜ  ╚نكش أوعةث٫  ♀كىلع ٦٪ٮاهل  / ◙ظىت ٝةؿ الىِّ

خي ٚٞٮِّمٮين»  . (4) «أال ٚؿأٮين، ٚإًف اقذ٧ٞخي ٚأٔي٪ٮين، كإٍف ٗز
٧ؿ  ٝةؿٔ  ٚيل٥»/ ◙ك  -♀ أوعةبى حم٧ؽ -احل٧ؽ  اذلم ص٢ٕ 

٨ اذلم إذا رأل  ٦ىين٦ى ا يي٪١ًؿيق ٝٮ   . (5) «٦ين أمؿن

                                      
 .◙ظؽير أيب أ٦ة٦ح ( ٨٦ 22160أػؿص٫ أمحؽ ) (1)
 .◙ظؽير أيب محيؽ الكةٔؽم ( ٨٦ 1832كمك٥٤ ) ،(6636رم )أػؿص٫ ابلؼة (2)
 .◙ظؽير ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ ( ٨٦ 4339( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
 (.336/  11( مى٪ٙ ٔجؽ الؿزاؽ )4)
 (.278/  13( مى٪ٙ اث٨ أيب محجح )5)
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ة -ك٦٪٫ ٌن ة رآق ىلع ٧  ػ٣ مؿكافى  ث٨ً  ىلع برشً  ◙ رؤيجحى  ث٨ً  ٧ٔةرةى  / إ٩لةري -أي
ٕنة يؽي٫، ٚٞةؿ هل ٧ٔةرة/  ا  رقٮؿى  ٝج ط ا ٬ةدني احلؽي٨! ٣ٞؽ رأيخي »امل٪رب راٚ

ًٕ  ٦ة يـيؽ ىلع أف يٞٮؿى  ♀  .(1) «حً جِّعى ٧يكى ػا٣ ٫ً ثيؽق ١٬ؾا، كأمةر ثإوج
ك١٬ؾا ٚٞؽ دٮادؿ ٨ٔ الك٤ٙ اظتكةث٭٥ ىلع األمؿاء، كركايذ٭٥ احلؽير 

ـصؿ ٨ٔ خمة٣ٛةد٭٥ ٔ٪ؽ ادلػٮؿ ٤ٔي٭٥.   اذلم ي
ا ٨٦  كٝؽ زجخ أ٩٭٥ اظذ٤٧ٮا أذنل ٠سرينا يف قبي٢ ا٣ٞيةـ ث٭ؾا الٮاصت، ثؽءن

 األذل ا٣ٞٮيل ظىت ا٣ٞذ٢ يف قبي٢ ٝٮؿ احلٜ ثني يؽم ا٧٤ْ٣ح ٨٦ احلاكـ!
 »ىلع ٔجيؽ ا ث٨ زيةد، ٚٞةؿ/  ◙ث٨ ٧ٔؿك  دػ٢ اعاؾ

ى
! إين ينى  بي  مٍ أ

ٍى ػاى ءً الؿراعى  رشى   إًف  يٞٮؿ/  ♀ا  رقٮؿى  ق٧ٕخي  عى  أف دلٮفى  ةؾى ، ٚإي  حي عي
ة٣ح أوعةًب ٚإ٧٩ة أ٩خ ٦ً  ٦٪٭٥، ٚٞةؿ/ اص٤ٍف  ، ٚٞةؿ/ ك٢٬ ♀ حم٧ؽو  ٨ ُني

ة٣حه   .(2)«٬٥ً ٥٬ كيف ٗريً ثٕؽى  ؟ إ٧٩ة اك٩خ اجلؼة٣حي اك٩خ هل٥ ُني
كل٥ دل٨ احلكجح تلٞذرص ىلع مكةا٢ ديجيح رشٔيح ٚعكت، ث٢ اك٩خ 
د٧ذؽ ل٧٤ُةبلح ثذعكني ٦ٕةيل اخل٤ٜ كأظٮاهل٥ االٝذىةديح، كحتٞيٜ ا٣ٕؽؿ 
ري٬ة ٨٦ كقةا٢ كأقةحلت  يح، كاتلؾ٠ري ث٥ْٕ األ٦ة٩ح كاملكبٮحلح، ٗك ثني الٔؿ

  احلكجح الكيةقيح!
 ٥؛ـ ثةال٦ذ٪ةع ٨٦ ٝجٮؿ كاليح هلكرب٧ة اظتكت ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع احلاك

 ث٢ كبةال٦ذ٪ةع ٨٦ ادلػٮؿ ٤ٔي٫، أك دلةلكذ٫!
ٌي٢/  ُةف»ٝةؿ ا٣ٛ ٥٤ اصذ٪ةب الك٤ ٥٤ قٮرة ٨٦ ،٠٪ة ٩ٕذ  . (3)«ا٣ٞؿآف! ٧٠ة ٩ٕذ

                                      
 (.874( أػؿص٫ مك٥٤ )1)
 (.2411) ( أػؿص٫ مك2٥٤)
 (.35/  12ل٤جي٭يق ) ،( مٕت اإلي٧ةف3)
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، كا٦ذ٪ٓ أثٮ ظ٪يٛح (1)كٝؽ ٚؿ ال٤ير ث٨ قٕؽ ٨٦ كاليح مرص أليب صٕٛؿ
ة٨٦ كاليح ا٣ٌٞةء الث٨ ٬جرية ٚرضب٫ ىلع ذلٟ ٔرشي٨ ق َن  . (2)ز٥ دؿًل٫  ،ٮ

٨٦ ٬ؾا اظتكةب ا٧٤ٕ٣ةء ىلع ٨٦ كيل ٦٪٭٥ كاليحن ٣ْةل٥! مكذؽ٣ني ىلع  كأمؽُّ 
ى »/ ♀ذلٟ حبؽير   َلى

ٍ
يسٔف ؾييسً أمؿاء قفٓةء  لَع انلةس زٌةفه  يى  تً أ

ٔاكيذٓة، ذى  ؿكف الىالةى ً، كيؤػر ًْ ؿكف خبيةرً ٓى انلةس، كيىٍؼ  مٔف رشارى ؽر لى حي  َ ٍى ؾَ م
ة َ  فال يسٔجى  ذلم ٌِسً ؾى أدرى  ًؿيفن ًظًية ،ؾى ةثينة ،كال رشي  .(3) «كال ػةزُنة ،كال صى

٨ أيب ٬ؿيؿة /  ◙ ٔك ى ةءً فى ؿى ليؿي  ، كيوه لألمؿاءً  كيوه »مؿٚٮاعن ـه يى  ِ  ٍى ذى ، َلى ٔا   أك
ـى  ً  أف   اىليةٌحً  ئ ي ة حى  ًٓ ٌؿي لحه جى ذكاا ى ، كلً كاألرًض  الكٍةءً  ثٔف ثيى ؾى ثٍ ؾى ذى ثةىرث 

ٔا  ٔا ؾٍي  . (4) «لَع شءو يسُٔ
ِّٜ  ٥٤ٚ يلٮ٩ٮا حلض زكا دػٮالن ٤ٔي٭٥ إال ظير وؽع ادلاػ٢ي  كأد ل  ثةحل

 اجلىط! كاصتى 
 / »♫ كةؿ اثلٔرم

ي
؛ اى  ًٜ / اد  ىلع أيب صٕٛؿ امل٪ىٮر ث٧ىنن ٤ٞٚخي  خي ٤ٍ ػً دٍ أ

 ٚإ٩  
ي
ٓ بكيٮؼ امل٭ةصؿي٨ يف ٬ؾق املزن٣ح، كرصتى  ٩ـ٣خى ٧ة أ كاأل٩ىةر،  يف ٬ؾا املًٮ

، ظش   كأث٪ةؤ٥٬ دي٪ةرنا، كٌلف يزنؿ  ٔرشى  ٧ٚة أ٩ٜٛ إال مخكحى  ٧ٔؿي  ي٧ٮدٮف صٮاعن
٦ة أ٩خ ٚي٫،  دكفى  / ال ك٣ل٨ٍ ؟ ٤ٝخي ٟى ٤ى سٍ ٦ً  أكٮفى  أفٍ  ، ٚٞةؿ/ أدؿيؽي حتخ النضؿً 

 .(5)« ٦ة أ٩ة ٚي٫! كٚٮؽى 
                                      

 (.99/  10ل٤جي٭يق ) ،لكنن ال١ربل( ا1)
 (.68-67/  1( أػجةر أيب ظ٪يٛح، ل٤ىي٧ؿم )2)
 (.360(، كوعع٫ األبلةين يف الىعيعح )1115يًٕل ) أػؿص٫ أثٮ( 3)
 .(8627أػؿص٫ أمحؽ )( 4)
 (.63/  7(، قري أٔالـ اجلجالء، لزل٬يب )244/  7( ظ٤يح األكحلةء، أليب ٩ٕي٥ )5)
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ة من٭ٮرة، كْل مكُٮرة  كٝىه ا٧٤ٕ٣ةء يف االظتكةب ىلع الٮالة ٝؽي٧ن
!  صيالن ٚضيالن

الكيةقيح  أد٣ح رشٔيح كممةرقةت كإٝيح دؽؿ ىلع كصٮب احلكجحك٦ة قجٜ ٨٦ 
ة. ٕن  ككصٮد٬ة ٦

٥ْ ٔرب ٪كًل٧ة كصؽت احلكجح بنلك٭ة ا٣ٛؿدم ٚٞؽ دٮصؽ بنلك دمةيع ٦ 
ح  مؤقكح أ٢٬ احل٢ كا٣ٕٞؽ، ظير ل٥ يٕؿؼ اتلةريغ اإلقالَل ٦ة يكُل ثةملٕةًر

أل٦ح، أك يٕجر الكيةقيح ا٣يت دٞٮـ ىلع اتل٪ةٚف الكيةيس اذلم ي٧ـؽ كظؽة ا
 ثأ٦٪٭ة ادلاػٌل. 

 كأًٛيخأف د٪ة٦خ ٦جة٣٘ح يف مأف اخل٤يٛح كالك٤ُةف،  /كٌَ ؾضت
٤ٔي٫ وٛةت كأًيٛخ إحل٫ أ٣ٞةب يف ا٣ٕىٮر املذأػؿة، ظىت ٠أ٧٩ة اٝذبف 

ال قي٧ة إذا اكف ٦٪تكجنة إىل آؿ  !٨٦ ٩ٮر ا٣ٕى٧ح احلةك٥، أك الك٤ُةف م٤ٕحن 
األز٦ةف ٢ّ ا يف األرض! ، ٚىةر الك٤ُةف يف ثٕي ♀ ثيخ اجليب

 كوةر اػذيةرق داال ىلع مؿاد ا! 
١ٚسري ٨٦ أدجةع »/ ٦ة ٝةهل ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح/ ٌَ ٍُةذج ذلم اىغئك

اك٩ٮا يٕذٞؽكف أف اإل٦ةـ ال ظكةب ٤ٔي٫ كال ٔؾاب،  -، أك أكرث٥٬-ثين أ٦يح
َةٔح اإل٦ةـ كأف ا ال يؤاػؾ٥٬ ىلع ٦ة يُيٕٮف ٚي٫ اإل٦ةـ، ث٢ جتت ٤ٔي٭٥ 

كٝؽ أراد يـيؽ  ،يف لك يشء، كا أمؿ٥٬ ثؾلٟ، كُل٦٭٥ يف ذلٟ ٦ٕؿكؼ ٠سري
ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ أف يكري بكرية ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ، ٚضةء إحل٫ دمةٔح ٨٦ 
ة  ميٮػ٭٥، ٚع٤ٛٮا هل ثة اذلم ال هلإ إال ٬ٮ أ٫٩ إذا كىل ا ىلع اجلةس إ٦ة٦ن

كهلؾا جتؽ يف الكـ ٠سري ٨٦  ؛الكحبةت دٞج٢ ا ٦٪٫ احلك٪ةت كجتةكز ٔ٪٫
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ة، كأف ٨٦ أَة٫ٔ ٚٞؽ أَةع ا ٞن  .(1) «٠جةر٥٬ األمؿ ثُةٔح كيل األمؿ ٤ُ٦
، كإف ذلٟ يف ثٕي األز٦ةفاأل٦ح  كترسبخ ألٮاف ٨٦ ا٤٘٣ٮ كدٮارزخ

ة -ظْٛخ ٌن كٝىح أيب قٕيؽ اخلؽرم يف اإل٩لةر ىلع األا٧ح ٨٦ ٝؽي٥،  -أي
احلل٥ يف دٞؽي٥ اخلُجح ىلع والة ا٣ٕيؽ ٦ٕؿكٚح قيةؽ إ٩لةرق ىلع مؿكاف ث٨ 

٨ٔ  كٚي٫ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل»من٭ٮرة، كٝؽ ٤ٜٔ اجلٮكم ٤ٔي٭ة ثٞٮهل/ 
 . (2)« ٤ٔي٫ كاحلنة ؿي امل٪١ؿ، كإف اكف امل٪١ى 

ل بكجت د٤ٟ ا٣ٛبح ا٣يت دمٕخ كجتؿع ا٧٤ٕ٣ةء املعتكجٮف و٪ٮؼ أذن 
ة ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح حبٜ ا٧٤ٕ٣ةء كادل اعة، كإرصةءن حبٜ ٨٦ ا٩تكت إىل ػؿكصن
 ا٧٤ٕ٣ة٩يح، أك ا٣ٞٮ٦يح، أك ال٤يرباحلح ٨٦ ا٣ُ٘ةة!

ك٦ة يـاؿ ثٌٕ٭٥ يف ٤ٗٮق ظىت ٔؽ الاكٚؿ األوٌل إذا دٮىل ىلع ديةر 
 . (3)املك٧٤ني ث٤٘جح كٝٮة كيل أمؿ! 

املك٤ٟ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء كالنجةب إال أ٩٭٥ ٦ة بلسٮا أف  اؾ٬كٝؽ دجٕ٭٥ ىلع 
ة ٌن يف ىلع ثٕي  كم٪ٕٮا ،كأٝؾٔٮا بلٕي يف االد٭ة٦ةت ،ثؽع ثٌٕ٭٥ ثٕ

 للك ٦ٛذٮف! اال٩ذ٧ةءات كالٮالءات! ظىت ٗؽكا ثٞٮهل٥ ك٤ٕٚ٭٥ ٚذ٪حن 
ك٨٦ مك١٤٭٥ ظؾكرا  اثذٕؽكا، ك٬ؽل ا آػؿي٨ ل٤عٜ ٨ٕٚ ٗي٭٥

ك٩ىعٮا، ٧٠ة أف َةاٛح ٨٦ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح ال١جةر يف ٬ؾا الـ٦ةف أ٩لؿكا 
، ♫٠ك٧ةظح ا٣ٕال٦ح اث٨ ثةز  ٤ٗٮاا٭٥؛ مكةل١٭٥ كظؾركا ٤ٔ٨٦ي٭٥ 

ري٧٬ة ٨٦ ٌٚالء املٕةرصي٨. ♫ث٨ ٔسي٧ني اكا٣ٕال٦ح   ٗك
                                      

 .(431-430/  6، الث٨ دي٧يح )اجلجٮيح ٦٪٭ةج الك٪ح (1)
 (. 178/  6( مك٥٤ برشح اجلٮكم )2)
ا٣ُةٔح  ، كمٮٝٙ ثٕي ٗالةيف ا٣ٕرص احلؽير ( يؿاصٓ مٮٝٙ ثٕي َؿؽ الىٮٚيح ٨٦ االقذ٧ٕةر3)

ري٬ة. ادلمٮيحاملذأػؿي٨ ٨٦ اال٩ٞالثةت   ٗك
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٤ٗٮ يف اخلؿكج  -ثُجيٕح احلةؿ -كيف ٦ٞةث٢ ٤ٗٮ اإلرصةء املٕةرص كصؽ
 املٕةرص، ك٬ٮ ىلع أرضب ٦٪٭ة/ 

  ،إثةظح اخلؿكج ثةلكيٙ كالكالح ىلع ٨٦ ٣حف أ٬الن ل٤ؼؿكج ٤ٔي٫
ة، كإثةظح اخلؿكج ىلع ٨٦  كإَالؽ ا٣ٞٮؿ ثةخلؿكج ٞن ىلع ّةل٥، أك ٚةقٜ ٤ُ٦

يكذعٜ اخلؿكج ٤ٔي٫ ثال ٝؽرة كمؤ٩ح، كال دٮٝٓ ّٛؿ، ث٢ ٦ٓ دٮٝٓ ١٤٬ح، 
ك٦س٫٤/ إثةظح اخلؿكج ٨٦ ٗري مؿاصٕح أل٢٬ احل٢ كا٣ٕٞؽ، كاالقذٞالؿ 

 ثة٣ٞؿار، كاالٚذبةت ىلع األ٦ح. 
 صٮب اخلؿكج ثةلكيٙ ك٨٦ امل٤ٕٮـ/ أف اخلؿكج ث٪ةءن ىلع أذٞةد ٚةقؽ يف ك

 ٬ٮ ٨٦ أمؽ ا٤٘٣ٮ! -كدلٛري ٨٦ ٣حف ثلةٚؿ
 كدك٫٩ يف االحنؿاؼ اخلؿكج ث٘ري دلٛري كبذأكي٢!

  ،حتىي٢ ككدك٫٩ اخلؿكج لكجت مرشكع دكف إٔؽاد، كد٭يؤ، كمنٮرة
 أقجةب ل٤ْٛؿ؛ ٨٦ اختةذ األدجةع كا٣ٕؽة امل٪ةقجح. 

ٜي  الى ٚى »/ -٩ة٬ينة آظةدى اجلةًس أٍف حىسيٮركا -كةؿ اجلٔيِّن ٤ً ٍُ ةدً  جي ؿىاًؼ  يًف  لًٍْلظى ٍَ  أى
دً  فٍ  ابٍلاًلى

ى
٥ٍ ؛  حىسيٮريكا أ ىٮٍ  ٚىإًج ٭ي ٕى٤يٮا ل ٟى  فى ً ٧ً٤يٮا ذىل ُي ٍو برًييكا، الى

ي
فى  كىأ ٟى  كىٌلى ً بىجنة ذىل  ازًٍديىةدً  يًف  قى

٨ً،ػا٣ٍ  إًزىةرىةً  ٧ًعى ، كى ً ًٛنتى ٜى  إًفً  كى٣ىًل٨ٍ  ا٣ٍ ٛى ةعه  ات  ُى ٢ه ٦ي تٍجىةعو  ذيك رىصي
ى
  أ

ى
،كىأ ـي  ٍميىةعو ٮ ٞي يى  كى

ٍتىًكجنة، كًؼ ػثًة٣ٍ  آًمؿنا حمي ٍٕؿي ًؿ،ػا٣ٍ  ٔى٨ً  ٩ىة٬ًينة ٧ى ٪١ٍى تى  ٧ي ةيىحً  كىاجٍذىىى ٛى ة ٧يٍك٧ًً٤نيى ػا٣ٍ  ثًًل ٕيٮا ٦ى  ديًٚ
،٫ًٍ ٟى  يًف  ٚى٤ٍيى٧ًٍي  إحًلى ً ة ذىل ٦ن ى  ٩ىًىرييقي  كىاي . ٝيؽي ًٍط  ىلعى ـً ػا٣ٍ  الرش  ؽ  ٞى يىحً  يًف  ٧ي ة٣ًًط،ػا٣ٍ  راًعى  ٧ىىى

ؿً كى  ْى ٪ىةًصًط،ػا٣ٍ  يًف  اجل  ٮىازى٩ىحً  ٧ى ة كىمي ، ٦ى ٓي ٓي  ييٍؽفى ًٛ يىٍؿدى ة كى ٓي  ث٧ًى  .(1)«حيذىٮىق 
 

                                      
 (.116-115ٗيةث األمم٥ )( 1)



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 110

ا: الغلى في املجال الدغىي   خامسا

د٧ٮج الكةظح ادلٔٮيح املٕةرصة ثألٮاف ٨٦ املؼة٣ٛةت ا٣يت ٝؽ يى٢ 
 ثٌٕ٭ة إىل ظؽ ا٤٘٣ٮ!

ملؼذ٤ٛح يربز اتلعـب ٚف دلةؿ اخلالؼ ادلٔٮم كاتل٪ٮع ثني ٚىةا٢ ادلٔٮة ا
ـاهلة ٦زن٣ح األوٮؿ؛ ث٢ كاملٮاالة  يح، كإ٩ كاتلٕىت ىلع مكةا٢ اصذ٭ةديح ٚؿٔك

 كاملٕةداة ٤ٔي٭ة، ك٬ؾا ٨٦ ا٤٘٣ٮ ابلة٢َ ٨٦ ٗري مٟ.
األمؿ ككأكرث اخلالؼ ا٣ٛؿكيع يف ٌٝةية ا٥٤ٕ٣ كا٢٧ٕ٣ كادلٔٮة/ 

ري ذلٟ ال قبي٢ إىل ر٫ٕٚ ثني املؼذ٤ٛني، ٧ٚة ثيق   إال اتلٕةم٢ثةملٕؿكؼ، ٗك
 ٫ٕ٦، كاتلأدب ثةألدب ظيةهل! امل٪ٌجٍ

ك٬ؾا اخلالؼ ٝؽر حمذٮـ ال قبي٢ إىل ر٫ٕٚ، كٚي٫ دٮقٕح كرمحح، كد٪ٮع 
/ ♫يٛيض إىل دلةم٢ كدٮازف يف ادلٔٮة! ذلٟ أف األمؿ ٧٠ة ٝةؿ النةَيب 

 . (1) «ٚة٣ْ٪يةت ٔؿيٞح يف إماكف االػذالؼ»
الثذالء ثتذجٓ احلٜ ك٦ْةف كاحل٧١ح ٨٦ إماكف االػذالؼ/ اتلٮقٕح كا

ا٥٤ٔ أف ا ل٥ ي٪ىت ىلع دميٓ / »♫الىٮاب؛ كهلؾا ٝةؿ الـرًليش 
ا ل٤ذٮقٕح ىلع امللكٛني ، ث٢ ص٤ٕ٭ة ّ٪يحن ٝىؽن  . (2)«األظاكـ الرشٔيح أد٣حن ٝةَٕحن

ة -كهلؾا ٌن / -مل٨ دمٓ يف االػذالٚةت ٠ذةثنة -♫ٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ  -أي
 . (3)ق٫٧ ٠ذةب الكٕح! 

                                      
ذىةـ، ل٤نةَيب )1)  (.168/  2( األ
 (.406/  4عيٍ، ل٤ـرًليش )( ابلعؿ امل2)
 (.79/  30)اث٨ دي٧يح دل٧ٮع ٚذةكل  (3)
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٤ي٫؛  ة لإل٩لةر كاتلرثيت ىلع ٔك ٕن ٚإف ٔؽ اخلالؼ ا٣ٛؿكيع مًٮ
 ٤ٗٮ ث٘ري دؿدد! -املؼة٣ٙ ٧٠ة ي٪١ؿ ىلع ا٣ٕةيص، أك ا٣ٛةقٜ

إذا رأيخ الؿص٢ ي٢٧ٕ ا٢٧ٕ٣ اذلم ٝؽ اػذ٤ٙ »/ ♫كٝؽ ٝةؿ اثلٮرم 
 . (1) «ٚي٫ كأ٩خ دؿل ٗريق ٚال د٪٭٫

ثٌٞيح ٦ة، أك أ٦ة اتلٕىت كابليغ ىلع املؼة٣ٙ يف كقي٤ح دٔٮيح ٦ة، أك ٔ٪ةيح 
ذؽاؿ إىل صةدة اتلٛؿؽ كاالػذالؼ املؾمٮـ!  حنٮ٬ة، ٚ٭ؾا ػؿكج ٨ٔ صةدة األ

يح، كامل٘ةالة يف  كأمؽ ٦٪٫ ٔٞؽ الٮالء كا٣رباء ىلع د٤ٟ االصذ٭ةدات ا٣ٛٔؿ
ذلٟ، كالٮٝيٕح يف ٔؿض ٨٦ ٝةؿ ث٭ة ٨٦ ادلاعة، كاتلُةكؿ ٤ٔي٭٥، كاحلل٥ ىلع 

 ٩يةد٭٥ ك٤ٝٮب٭٥!
ٮم يلرث اخلالؼ االصذ٭ةدم يف ا٣ٌٞةية ا٤٧ٕ٣يح، كيف دلةؿ ا٢٧ٕ٣ ادلٔ

ك٦ة يؽػ٢ حتخ ٩ُةؽ النٮرل، ك٨٦ أػُؿ اآلٚةت/ ا٤٘٣ٮ كاتلٕىت يف د٤ٟ 
يح ٨٦ املكةا٢، كب٪ةء ٝٮأؽ ادلٔٮات النجةثيح ىلع د٤ٟ  االصذ٭ةدات ا٣ٛؿٔك

 املٕةرصة! أقجةب االػذالؿ يف كاٝٓ ادلٔٮات
٤ني يف دلةؿ اتل٘يري كاحلكجح / رَل ا٣ٕةمكٌَ أٌسيح اىغئ يف اإلُسةر

٧ةؿ ثةلرشؾ، أك ا٣لٛؿ! ٨٦ ٗري  الكيةقيح ٨٦ ادلاعة اذلي٨ مةرًلٮا يف د٤ٟ اأٔل
٣ٛذةكل ٠جةر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف  أذجةر ملٞةوؽ ككاٝٓ ٬ؤالء ادلاعة، ث٢ ٨٦ ٗري أذجةر

 . (2)أظية٩نة!  ٬ؾا الـ٦ةف جبٮاز ذلٟ؛ ث٢ ٤ُ٦ٮبحذ٫

                                      
 (.368/  6( احل٤يح، أليب ٩ٕي٥ )1)
يح  املضة٦ٓ ا٣ٛٞ٭يحك ،( دؿاصٓ ٚذةكل ق٧ةظح النيغ اث٨ ثةز، كاث٨ ٔسي٧ني، كأمحؽ مة٠ؿ2) يف مرشٔك

 م.ا٢٧ٕ٣ الكيةيس املٕةرص، ا٩ْؿ/ ظل٥ املنةرٌلت الكيةقيح املٕةرصة، ملع٧ؽ يرس
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/ -كاإلوالح صذ٭ةديح يف قةظح ادلٔٮةيف د٤ٟ املكةا٢ اال -كيلف امل٪١ؿ
ٕٙ أد٣ح خمة٫ٛ٣!  ذ٫ كأدتل٫، ًك  أف يبني ظض 

ك٨٦ ا٤٘٣ٮ يف الكةظح ادلٔٮيح/ حمةك٣ح اظذاكر األق٧ةء الرشٔيح كا٣جكت 
اإلقال٦يح، ث٤كةف احلةؿ، أك املٞةؿ، كاإلقةءة تل٤ٟ املى٤ُعةت كا٦ذ٭ة٩٭ة 

٧٠ى٤ُط/ أ٢٬ الك٪ح، أك ثذعٮي٤٭ة إىل نكت ظـبيح، ككالءات صـايح ًيٞح؛ 
أ٢٬ احلؽير، أك الك٤ٙ، أك ا٣ٛؿٝح اجلةصيح، ٚٔل مى٤ُعةت ال جيٮز حتضري 
 كاقٕ٭ة، كال ٝرص دالتل٭ة ىلع ٚبح ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، أك ادلٔٮة، أك اجل٭ةد ٚعكت!

ٚةظذاكر د٤ٟ ا٣جكت كاألق٧ةء ثني ٚبح ٦ذعـبح ٨٦ ادلاعة ث٤كةف احلةؿ، 
ة!أك املٞةؿ ممة يؽػ٢ يف ا٤٘٣ٮ ا ٕن  ملؾمٮـ ُٝ

كينذؽ ا٤٘٣ٮ كي٥ْٕ ػُج٫ ظني يٞةث٢ ٬ؾا االجتةق ادلٔٮم املذعٮو٢ 
كاملذعـب أ٦سةهل يف قةظح ادلٔٮة ث٧٪١ؿات اتلجؽيٓ ث٘ري ثؿ٬ةف، كر٦ي٭٥ ثةال٩تكةب 

 إىل ا٣ٛؿؽ اجلةريح ألص٢ ػالٚةت قيةقيح، أك د٪ةٚكةت يف الكةظح ادلٔٮيح!!
٧٤ني ىلع جت٧ٓ ثٕي٪٫، ك٨٦ ا٤٘٣ٮ ا٣ٛةظل/ ٝرص كوٙ دمةٔح املك

ٞؽ أكارص الٮالء ىلع اال٩ذ٧ةء  كمىةدرة رشٔيح كصٮد جت٧ٕةت دٔٮيح أػؿل، ٔك
 ٔ٪٭ة! تل٤ٟ اجل٧ةٔح، أك الؿايح! كأذجةر٬ة مىؽر احلٜ، كدلٛري، أك دجؽيٓ ٨٦ ػؿج

كيذٛؿع ٨ٔ ذلٟ ا٤٘٣ٮ ٚؿكع ٠سرية؛ اك٣ٞٮؿ جبة٤٬يح، أك ردة املضذ٧ٕةت 
يف احلل٥ ثإقال٦٭ة، كإجيةب ا٣ٕـ٣ح، أك اهلضؿة  اإلقال٦يح ثأرس٬ة، كاتلٮٝٙ

ري ذلٟ ٨٦  ٦٪٭ة كدؿؾ الىالة يف مكةصؽ٬ة، كحتؿي٥ ٦ة ذثط ٨٦ ذثةحئ٭ة، ٗك
 لٮازـ ا٤٘٣ٮ كز٧ؿاد٫ اجل١ؽة!

ة -ك٨٦ ا٤٘٣ٮ ٌن / كوٙ دمةٔح دٔٮيح ٔؿيٞح ثةجلب، أك ثةتلؼةذؿ، أك -أي
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ة ثةذلؿ، كحنٮ ذلٟ ٨٦ اإلٝؾاع، أك الكجةب؛ أل٩٭ة ل٥ دؽػ٢ ظؿبنة ٦ٓ ٩ْةـ  ثةلًؿ
ة ٦ة يف مٮاص٭ةت قيةقيح  ! ٦ة، أك حت٢٧ قالظن

ة -ك٨٦ ا٤٘٣ٮ ٌن / كوٙ ٚبةت ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، كادلاعة امل٪تكبني ل٧٤٪٭ش -أي
الك٤ف املٕةرص ث٧ٮاالة ا٣ُٮاٗيخ، أك ممةألة ا٧٤ْ٣ح؛ ٣ٕضـ٥٬ ٨ٔ اإل٩لةر 

دٔٮيح  ٤ٔي٭٥، أك ػٮٚ٭٥ ٨٦ ثُن٭٥ كد٪١ي٤٭٥ ث٭٥، أك لؿاعيذ٭٥ ملىة٣ط
كا،  أػؿل! ٦ٓ أ٩٭٥ يٮـ اردٛٓ ُٗةء ا٣ٞ٭ؿ كابلُل دل٧٤ٮا كل٥ يٞرصِّ

 كأ٩لؿكا كل٥ يرتد دكا!
كإ٬ؽار اعل٥ أك دأيح ملٮٝٙ كاظؽ، كنكيةف دةرخي٫، كإقٞةط ص٭ةدق 

ذؽاؿ يف يشء! -ادلٔٮم دم٤حن   ٣حف ٨٦ مأف أ٢٬ األ
ٚنة، ٚال كاقذك٣حكذعرض أ٢٬ ادلٔٮة أ٩٭٥ ثٕؽ ٦ة يـالٮف يٕة٩ٮف ٗؿبحن  ٌٕة

 كاقذٌٕةؼ ثٌٕ٭٥ بلٕي!! جي٧ٕٮا ىلع أ٩ٛك٭٥ اقذٌٕةؼ ٗري٥٬ هل٥،
ز٥ إف اجلىيعح أل٢٬ اإلقالـ اكٚحن أف يرتامحٮا ثح٪٭٥ ثؿظ٥ اإلقالـ ا٣يت 
جت٧ٓ أ٢٬ ا٣ٞج٤ح، ز٥ ثؿظ٥ الك٪ح ا٣يت جت٧ٓ ثني ٧٤ٔةا٭ة كداعد٭ة كإف دجةٔؽت 

 ث٭٥ ادليةر ك٩أت ث٭٥ األُٝةر.
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 أسباب ودوافع الغلى وآثاره يف الىاقع املعاصز
 

ح، كاقذٞىةء ذلٟ ىلع كص٫  دكاٚٓ ا٤٘٣ٮ ٦ذٕؽدة، كأقجةث٫ ٠سرية ٦ذ٪ٔٮ
اتلٛىي٢ يُٮؿ، كظكب٪ة أف ننري إىل األقجةب يف دل٧ٮاعت مؿدجُح ثآزةر٬ة 

ٮاٝج٭ة املنة٬ؽة.   امل٤عٮّح ٔك
ةرة إىل أف كٝٮع ا٤٘٣ٮ يف ثين كٝج٢ ادلػٮؿ إىل اقذٕؿاً٭ة ال ثؽ ٨٦ إم

ا، ٚإف كٝٮع الرشؾ أكؿ مؿة اكف بكجت ٨٦ ا٤٘٣ٮ يف الىةحلني!  آدـ ٝؽي٥ صؽًّ
 يف ٩ٮح ٝٮـ يف اك٩خ ا٣يت األكزةف وةرت» ٝةؿ/ ¶ ٔجةس اث٨ ٨ٔك
 ي٘ٮث كأ٦ة هلؾي٢، اك٩خ قٮاع كأ٦ة اجل٪ؽؿ، ثؽك٦ح للكت اك٩خ كد أ٦ة ،ثٕؽ ا٣ٕؿب
 كأ٦ة هل٧ؽاف، ٚاك٩خ يٕٮؽ كأ٦ة ،أقج ٔ٪ؽ ثةجلٮؼ، ُٗيٙ بلين ز٥ ملؿاد، ٚاك٩خ

 ١٤٬ٮا ٧٤ٚة ٩ٮح، ٝٮـ ٨٦ وةحلني رصةؿ أق٧ةء الالكع، ذم آلؿ حل٧ري ٚاك٩خ نرس
 كق٧ٮ٬ة ةأ٩ىةثن  جي٤كٮف اك٩ٮا ا٣يت دلةلك٭٥ إىل ا٩ىجٮا أف /ٝٮ٦٭٥ إىل النيُةف أكىح

ًٕ ا غى ك  جى كدى  أكخلٟ ٤٬ٟ إذا ظىت دٕجؽ، ٥٤ٚ ٤ٕٛٚٮا، ثأق٧ةا٭٥،  .(1)«ٍت جؽى ٔي  ٣٥٤
٫؛ إذ ٨٦ وٛةت أ٫٤٬/ أ٩٭٥ ٗالة ك٥٬ يف  كًلأف ا٤٘٣ٮ ٝؽر ٠ٮين ال ثؽ ٨٦ كٝٔٮ

ٓ ادلصةؿ آػؿ الـ٦ةف!!  أوالب آثةا٭٥، كإف ٦٪٭٥ مل٨ يلٮف ٦
 اجليب أوعةب ٨٦ رصالن  أ٣ىق أف أد٧ىن ٠٪خ» /ٝةؿ م٭ةب ث٨ رشيٟ ٨ٕٚ

                                      
 (.4920)أػؿص٫ ابلؼةرم ( 1)
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 ٨٦ ٩ٛؿ يف ٔيؽ يٮـ يف ◙ ثؿزة أثة ٤ٚٞيخ ،اخلٮارج ٨ٔ أقأهل ♀
 /ٚٞةؿ ؟اخلٮارج يؾ٠ؿ ♀ ا رقٮؿ ق٧ٕخ ٢٬ /هل ٤ٞٚخ ،أوعةث٫

 ا رقٮؿ أىت !ثٕيين كرأيذ٫ ثأذين ♀ ا رقٮؿ ق٧ٕخ ،٥ٕ٩
 ٨٦ يٍٕ كل٥ م٧ةهل ٨ٔ ك٨٦ ي٧ي٪٫ ٨ٔ ٨٦ ٚأُٔٯ ٚٞك٫٧ ث٧ةؿ ♀

 رص٢ -ا٣ٞك٧ح يف ٔؽ٣خ ٦ة !حم٧ؽ ية /ٚٞةؿ كراا٫ ٨٦ رص٢ ٚٞةـ ،ةمحبن  كراءق
 ةٌٗجن  ♀ ا رقٮؿ ٌٚ٘ت ،-أثيٌةف زٮبةف ٤ٔي٫ ،النٕؿ ٧ُ٦ٮـ أقٮد

 ؿً آػً  يف ؿجي َيى  /ٝةؿ ز٥ ،ٌِّن أؾؽؿي  ْٔ رصالن  ثؿؽم جتؽكف ال كا /كٝةؿ ،امؽيؽن 
ـه  الـٌةف  اإلقالـ ٌَ كٔفٍؿي يى  ،ًٓيى دؿارً  زي ةكً يي  ال اىلؿآفى  يلؿؤكف ًٌِٓ ْؾا نأف   كٔ

ًي الك   ؽي ٍؿي يى  نٍة ـالٔف ال ،اْلعييقي  قيٍةًْ ،حي  ًٌ الؿ   ٌَ ٓ  َيؿجى  ظَّت َيؿصٔف ي
ًْٔىليذي  فإذا ،ةؿص  ادل   املكيطً  ٌؽ ًْؿي آػً  ٍ ًْٔ  .(1)«كاخلييلحً  قً يٍ ؼى ػاى رش   ًْ ،فةكذي

كًلٮف ا٤٘٣ٮ ٨٦ ٝؽر ا ال ي٧٪ٓ أف يؽٚٓ ثٞؽر ا، ٧١ٚة أف الٌال٣ح 
ة -ثٞؽر ٚإف اهلؽل ثٞؽر ٌن   .[ 49]ا٧ٞ٣ؿ/﴾حت خت مت ىت يت﴿ٝةؿ قجعة٫٩/  -أي

كاالمذ٘ةؿ ثإدراؾ أقجةث٫ كآزةرق ٦ٞؽ٦ح لالمذ٘ةؿ ث٧اكٚعذ٫ ك٦ٞةك٦ذ٫، 
ك٬ؾا ٬ٮ الٮاصت الرشيع اإل٣ٔل ا٤ُ٣يب يف مٮاص٭ح ٬ؾا األمؿ ا٣ٞؽرم ال١ٮين، 

 ك٬ٮ ٢٧ٔ يلرث اخلري، كي٢٤ٞ الرش، كيؿد ٨٦ مةء ا ٬ؽايذ٫ إىل صةدة احلٜ. 
ح ٨٦ األقجةب كادلكاٚٓ مؿدجُح ثج ذةجئ٭ة كآزةر٬ة الٮإٝيح، كٚي٧ة يٌل دل٧ٔٮ

ٝؽ جتذ٧ٓ، كادلكاٚٓ ٝؽ  -ىلع ٠رثد٭ة -كممة جتؽر اإلمةرة إحل٫/ أف األقجةب
 دذٕؽد لك٭ة، أك ثٌٕ٭ة يف كاٝٓ، أك ز٦ةف، أك ماكف كاظؽ! 

                                      
 (.4103(أػؿص٫ ا٣جكةيئ )1)
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: لا 
ا

ت وآثازهاؤوًل  سباب الىفسيت والتربٍى

 ٚي٧ة يٌل دٕؽاد خمذرص أل٥٬ األقجةب اجلٛكيح ا٣يت ٝؽ ي٪ض٥ ٔ٪٭ة حتٮؿ
 النؼىيح حنٮ ا٤٘٣ٮ/

 ضؿف االُذٍةء، كؾؽـ إمجةع االظذيةصةت انلفكيح/  -1
إف املىةب ثة٤٘٣ٮ ٦ذٔلء ٩ٛكيًّة حلىةب ث٫! ٚ٭ٮ مؼىيح ل٥ تنجٓ 
ظةصذ٭ة إىل اال٩ذ٧ةء إىل دلذ٧ٕ٭ة املك٥٤، كإىل زٞةٚذ٭ة األوي٤ح، كإىل ٬ٮيذ٭ة 

  كًلي٪ٮ٩ذ٭ة ا١ٛ٣ؿيح كاحلٌةريح امل٪٤ُٞح ٨٦ زٮاثخ اإلقالـ.
ح الؿكح إذا ْل ٩أت  إف اال٩ذ٧ةء إىل احلةصةت احليٮا٩يح ٍٚٞ ال ينجٓ صٔٮ
٨ٔ ٦٪٭ةج قٮم كمك٤ٟ ٝٮي٥، كالنٕٮر ثةالٗرتاب ٨ٔ املضذ٧ٓ يف دؽي٪٫ 
ٕٙ ا٣ٞؽرة ىلع املنةرًلح يف دٮص٭ةد٫  كمكةل٫١ االصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح، ًك

اتل٧ ز  ك٧َٮظةد٫ كحتؽيةد٫ يلٮف ٩ٛكيحن وةحلحن ل٤٘٤ٮ، ٝةث٤حن ألقجةب
 كاملٛةو٤ح كاال٩ذ٧ةء إىل دٮص٭ةت ٗري قٮيح!

ٔافق/  -2  ضؿف اىلؽرة لَع اْل
٠٪تيضح َجيٕيح ٣ٕؽـ النٕٮر ثةال٩ذ٧ةء إىل املضذ٧ٓ كأٚاكرق كزٞةٚذ٫ كدٞةحلؽق 
 ٓ ك٣٘ذ٫ كظٌةرد٫ دجنأ ظة٣ح ٨٦ ًٕٙ ا٣ٞؽرة ىلع اتلٮاٜٚ، ٚإذا اكف ا٣ٛؿد مًٮ

ٚإف ٬ؾا ممة ي٘ؾم صؾكرق املذ٪ةٚؿة،  -ػؿلكجت أك آل -ا٩ذٞةد مكذ٧ؿ، أك اقتجٕةد
 كرب٧ة أدل إىل اد٭ةـ ا٣ٛؿد ل٧٤ضذ٧ٓ ثأكوةؼ ظةدة، كبأقةحلت ٔ٪يٛح!

 نجخ الؿغجح انلفكيح يف اْلِؿً ثةحلؿيح/  -3
يف اإلنكةف د٤ُٓ حنٮ احلؿيح ٨٦ لك ٔجٮديح كرؽ، إال ٔجٮديذ٫ لإلهل احلٜ 
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ا يف احلؿي ةت األقةقيح ألٚؿاد٬ة يف قجعة٫٩! كاملضذ٧ٕةت ا٣يت د٧ةرس ٝ٭ؿن
ظيةد٭٥ الكيةقيح، أك االصذ٧ةٔيح، أك النؼىيح ال دجذش أقٮيةء يف ا١ٛ٣ؿ 
كامل٧ةرقح، ٚإذا اصذ٧ٓ إىل ذلٟ دٌييٜ ٦ةدم اٝذىةدم، كبؽين، كأ٦ين، ٚإف 

 اجلٛيس! أٚؿاد ذلٟ املضذ٧ٓ ٝؽ أوجعٮا ىلع ظةٚح ا٤٘٣ٮ املؿدجٍ ثةل١جخ كا٣ٞ٭ؿ
ؽمؿة؛ قٮاء إمجةع احلةصح إىل احلؿيح ثُؿيٞح ٗري كُل األمؿي٨ هل آزةرق امل

قٮيح، أك احلؿ٦ةف املرتاك٥ كا٣ٞ٭ؿ املذ١ؿس ل٤عةصح ا٣ُٛؿيح اذلم يٮمٟ أف 
 يكجت اال٩ٛضةر!!

 الكٍةت النؼىيح اىِت تكةؾؽ لَع اىغئ/  -4
ػ٤ٜ ا اخل٤ٜ ٦ذٛةكدني يف إماك٩يةد٭٥ كٝؽراد٭٥ اجلٛكيح كوٛةد٭٥ 

٬ؾق الك٧ةت املذجةي٪ح ثني النجةب كاخل٤ٜ بنلك اعـ النؼىيح كالك٤ٮًليح، ك
إذا كصؽت الؿاعيح كاتلبين الاكيف ٨٦ املضذ٧ٓ ثؿصةالد٫ كمؤقكةد٫، اقذٞة٦خ 
ىلع اخلري َؿيٞذ٭ة، ك٩٭ضخ ىلع الىالح مكريد٭ة، أ٦ة إف ل٥ جتؽ ٬ؾا، ث٢ 
كصؽت ١ٔك٫ ٚٞؽ آذف ٬ؾا املضذ٧ٓ ثجالء مؽيؽ، كاحنؿاؼ أكيؽ، ٚةلنؼىيح 

ٕخ حتخ ًٍ٘ اٝذىةدم، كآػؿ ٩ٛيس، الكُعي ح احلةدة ا٣ٕض٤ح إذا ًك
كزة٣ر أ٦ين ٚٞؽ ا٠ذ٤٧خ أقجةب احنؿاٚ٭ة، ٤ٚٮ اك٩خ ٦ذؽي٪ح ٚإ٩٭ة د٧ي٢ حنٮ 
اتل١ٛري كاتلٛضري كاقتجةظح ادل٦ةء كاألمٮاؿ! كإف اك٩خ ٗري ٦ذؽي٪ح اعزخ يف 

! ك٬ؾا من٭ٮد يف املضذ٧ٕةت ا٣٘ ؿبيح، ٧٠ة األرض ٚكةدنا كنرشت يف ادل٩ية ثالءن
 ٬ٮ من٭ٮد يف املضذ٧ٕةت الرشٝيح!

ك١٬ؾا إذا اك٩خ النؼىيح جت٧ٓ إىل ادجةع اهلٮل ٔ٪ةدنا كدٕىجنة  
كاقت٪اكٚنة ٨٦ اجلٞؽ ٚإ٩٭ة قتجىق دااؿةن يف ذاد٭ة، راٌٚحن للك ٩ىط يأدي٭ة ٨٦ 
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ػةرص٭ة، ٦ٕذؽةن ثل٢ رأم دٞٮهل، مكذ٭ي٪ح ثل٢ ٨٦ يكىع يف دٞٮي٥ ٔٮص٭ة، 
ثة٣ُةٔح، كاقذ٤ٞخ ثة٥٤ٕ٣، أك ثة٣ٕجةدة، كأ٩ٛخ ٨٦  ٚإف دؽي٪خ دؿأقخ

النٮرل يف ا٣ٞيةدة، كاملؿاصٕح يف ا٣ٛذية، كد٧ؿدت ىلع أماكؿ اتلٮاٜٚ ٦ٓ اآلػؿ 
 كلٮ اكف إقال٦يًّة قجيًّة دمةٔيًّة!

١ٚؿة ك٦س٢ ٬ؾا لٮ اك٩خ النؼىيح أظةديح اتل١ٛري، ٦ذ٧ؿًلـة ظٮؿ 
ي٨ ي٘ؾم األظةديح؛ ٚإ٩٭ة قٮؼ كاظؽة، أك ذات كاظؽة، أك ٦ؽرقح كاظؽة ٦ٓ دؽ

تكٍٞ اصذ٭ةدات اآلػؿي٨، كد٥٧ٕ د٧ٕي٧نة ّة٣ػ٧نة يف مٮاٝٛ٭ة كأظاك٦٭ة ىلع 
املؼة٣ٛني، كدذعٮؿ مكةا٢ االصذ٭ةد ا٣ْ٪يح إىل أوٮؿ ُٕٝيح، كاملؽرقح ادلٔٮيح إىل 

 اجلةصيح!! ا٣ُةاٛح امل٪ىٮرة كا٣ٛؿٝح
ح ل٤ٮاٝٓ ك٦ذأزؿة ٤ٚٮ اك٩خ د٤ٟ النؼىيح الكةثٞح دذ٧ذٓ ث٪ْؿة قٮداكي

ثٕٞؽة اتلآمؿ يف دٛكري األظؽاث؛ ٚإ٩٭ة قذ٤ضأ ٦جةرشةن ل١ي٢ االد٭ة٦ةت مل٨ ظٮهلة 
دتجٓ ػُٮاد٭ة،  -دلذ٧ٕحن  -٨٦ األٝؿبني ٌٚالن ٨ٔ األثٕؽي٨، كأف ا٣ٞٮل ا٣ٕةمليح

 كدٕٮؽ قري٬ة، كدرتوؽ َؿيٞ٭ة، كدٞٙ ػ٤ٙ لك ٚن٢ يذعٜٞ يف ظيةد٭ة!!
ٔزتاؿ ل٧٤ضذ٧ٓ ثأرسق، كاتل٧عٮر ظٮؿ كٝؽ يٛيض ٬ؾا املك٤ٟ إىل اال

١ٚؿة ا٣ٕجةدة كا٣ٕـ٣ح ٔ٪ؽ ٚكةد الـ٦ةف، أك يٛيض إىل ٔضـ يف كقةا٢ ادلٔٮة، 
ك٩ٞه يف ٦٪ة٬ش اتل٘يري كاتلأزري، ك٬٪ة جيؿم دٮّيٙ اجلىٮص تلذٮاٜٚ ٦ٓ ٦ة 

 وةر ٬ٮنل تل٤ٟ اجلٛف اجلةحنح حنٮ ا٤٘٣ٮ لكجت أك آلػؿ. 
النؼىيح ظةؿ ًٕٙ ا٥٤ٕ٣ الرشيع كدذٌؼ٥ اآلزةر الك٤جيح ل٤ىٛةت 

 كا٣رتبيح اإلقال٦يح يف املعة٨ً اجل٧ةٔيح. 
 مؽة اْلأزؿ ثؿدكد اىفؿو الكيجيح/  -5

إف ظ٢ٞ ا٢٧ٕ٣ لإلقالـ مـركع ثأمٮاؾ املع٨، كظة٢ٚ ثةثذالءات ا٣ٛنت، 
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ح يف لك صي٢ بنلك ي٪ةقج٫!  كْل ق٪ح ٦ذجٔٮ
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 . [ 214]ابلٞؿة/﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
 . [ 3 -1]ا٣ٕ٪١جٮت/

ٚإذا اك٩خ النؼىيح دٕةين اًُؿاثنة ا٩ٕٛةحلًّة كدٕؿ ًخ ملع٪ح، أك اثذالء؛ 
ٚإف ٬ؾق االًُؿاثةت ا٣يت ٝؽ دىعت خبٮؼ، أك ٔ٪ٙ، أك مؽة، أك ظؽة 

ة يف صة٩ت ردة ا٢ٕٛ٣! ٚٞؽ يٮرث  -ثةلرضكرة -تكجت ُن ة، أك دٛؿي َن ٤ٗٮا كإٚؿا
٬ؾا ٔؽكا٩يحن د٤بف بلٮس الرشع، أك اقذؼؾاءن يؿدؽم ٩ٛف الؿداء! ك١٬ؾا 
ٔؿٚخ احلؿًلح اإلقال٦يح املٕةرصة ألٮا٩نة ٨٦ ردات ا٢ٕٛ٣ ٗري امل٪ٌجُح بكجت 

يف د٤ٟ اجل٧ةاعت  ٨٦ َجيٕح ثٕي أمؼةص ا٣ٞيةدات، أك املض٧ٮاعت املؤزؿة
 كاحلؿٌلت اإلقال٦يح املٕةرصة! 

كٝؽ يىط ا٣ٞٮؿ/ إف ٠سرينا ٨٦ دمةاعت ا٤٘٣ٮ املٕةرصة ثؽأ ٦جنؤ٬ة ٦ٓ 
خ د٤ٟ  ثٕي اتلض٧ٕةت الكجيح ا٣يت ال دٮوٙ ث٭ؾا ا٤٘٣ٮ، ظىت إذا دًٕؿ
اجلبذةت بلٕي املع٨ كا٣ٛنت ا٩ٛى٢ أٚؿاد ٝيةديٮف ٔ٪٭ة ثؽاعكل ٦ذٕؽدة، 

ٛري املضذ٧ٓ كردد٫!! أك لإلرصةء كالكٞٮط يف تكٮيٖ ٦ة مةع ٚأو٤ٮا دةرةن تل١
٪ؽ ذلٟ ٝٮد٢ أ٢٬ اإلقالـ، كدؿؾ أ٢٬ األكزةف، ككٝٓ  ٨٦ ٦٪١ؿات!! ٔك
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 اتل٪ةٝي، كصؿل تنٮي٫ وٮرة اإلقالـ يف ٬يبح أدجة٫ٔ! 
٩ٞه ظةد  -ثآزةر٬ة املؽمؿة -ٚإذا ا٥ٌ٩ إىل لك د٤ٟ اإلماكالت اجلٛكيح

ش ث٪ةء النؼىيح املك٧٤ح ث٪ةءن دؿبٮينٌة ٚٞؽ ا٠ذ٤٧خ يف ا٣رتبيح، كػ٢٤ يف ٦٪ة٬
 ظ٤ٞةت ٦٭٧ح يف و٪ةٔح ا٤٘٣ٮ كدؿكجي٫!

ك٦ة ل٥ دل٨ ا٣رتبيح صةدةن دٞٮـ ىلع الىرب، كاحل٥٤، كٝٮة احلٞني، كالى٤ح 
جح يف ٩ٕٛ٭٥، كاتلجرص حبٞةاٜ الرشع  ثة دٕةىل، كاتلٮاو٢ ٦ٓ اخل٤ٜ، كالٗؿ

٨٣  -احلٮـ -ينة٬ؽ يف أ٦ةك٨ كمٮاٝٓ ٦ذٕؽدةكالٮاٝٓ؛ ٚإف اجلتيضح ىلع حنٮ ٦ة 
! كإىل ا املنذىك ك٬ٮ كظؽق املكذٕةف!  دلٮف ٦ٛةصبحن

٨ لك د٤ٟ ا٢٤ٕ٣ اجلٛكيح كاإلماكالت ا٣رتبٮيح ّ٭ؿ ا٤٘٣ٮ يف ا٢٧ٕ٣  ٔك
ة يف ننٮا٫ ٦ٓ أقجةب أػؿل قذأيت ٝؿيجنة ثإذف ا.  ٕن  اإلقالَل املٕةرص دلذ٧

ا: لا  ت وآثازهاسباب الػلةيت والثاهيا   فكٍس

ؿاض ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء ٦ٓ  ا٤٘٣ٮ ٝؿي٨ اجل٭٢ ٦ٓ اتلٕىت، كربيت اإٔل
ّة٬ؿيح ا٣ٛ٭٥ كقُعيح ا٣ٛذية، كز٧ؿة ٩لؽة الدجةع املتنةث٫، كالكٞٮط يف 

 ظٛؿة اتلأكي٢ كاتلعؿيٙ!
كٝؽ ّ٭ؿ ثٕي ا٤٘٣ٮ ٠٪تيضح ظذ٧يح ٣تنحيغ ال١ذةب ٝج٢ ٔٞٮد، أ٦ة اآلف 

 يق ٨ٔ دلة٬ي٢ ي٢ٕٛ ثةأل٦ح احلٮـ األٚةٔي٢!!ٚتنحيغ النج١ح ا٣ٕ٪١جٮديح، كاتل٤
كذلٟ اخلُأ كاخل٢ُ ا٤ٕ٣ِل كا١ٛ٣ؿم يٮرث دم٭ؿةن ٨٦ االحنؿاٚةت 

 كا٢٤ٕ٣ كاملٮبٞةت لرلٔٮة إىل ا يف ٬ؾا الـ٦ةف، كىلع رأق٭ة/ ا٤٘٣ٮ كا٣ُؿٚيح!
ٚإذا ا٤ُ٩ٜ النةب، أك ابلةظر ٨٦ إقٞةط أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ اكٚح، أك جتة٢٬ 
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ء ٨٦ اك٩ٮا يف ثرلق، أك يف ٗري٬ة، ز٥ ٔٮؿ ىلع ٗري ٦ذأ٢٬ مم٨ ا٧٤ٕ٣ةء اع٦ح، قٮا
كو٫ٛ اجل٭٢ ثةل١ذةب كالك٪ح، ك٦ٞةوؽ الرشيٕح ك٦٪ة٬ش االقت٪جةط، ٦ٓ 
ًٕٙ كيع ثةلٮاٝٓ، كظٞةاٜ اتلةريغ، كقنن ا يف اخل٤ٜ كاتل٘يري؛ ٚإف ا٣ٕةٝجح 

، كاأل٦ح ث٭ؾا امل٪ىح ا٣٘ةيل كال ثؽ ٦أزك٦ح!  دجؽك منبٮ٦حن
ـاؿي  ال»/ ♀٢ٛ٘ ٬ؤالء ٨ٔ ٝٮهل كًليٙ ي  ػةْؿيَ أٌِت ٌَ ظةافح د

ً ا أمؿي  يأتى  ظَّت ً،ٓي ػىى ؾى ػى  ٌَى  ًْي ضي  يى  ال ،احلقر  لَع  . (1) «نؾلم ْك
ٔدي  افرتكًخ » /♀كٝٮهل  ٔاظؽةه  ،فؿكحن  كقجؿي إظؽل لَع اَلٓ  يف ف

 إظؽلف ،فؿكحن  كقجؿي زنذي لَع انلىةرل كافرتكًخ  انلةر، يف كقجؿٔف اجلِح،
ى  ثيؽق حمٍؽو  ُففي  كاذلم اجلِح، يف ككاظؽةه  انلةر، يف كقجؿٔف ً فٍ ْلى

 لَع أٌِت َ  رى رتى
 رقٮؿ ية/ ٝي٢، انلةر يف كقجؿٔف كزنذةف اجلِح، يف كاظؽةه  ،فؿكحن  كقجؿيى  زالثو 

 .(2) «اجلٍةؾحي »/ ٝةؿ ٥٬؟ ٨٦ ا
٪ح، كأف د٤ٟ ك٬ؾا يٕين/ ثٞةء ا٥٤ٕ٣ كا٧٤ٕ٣ةء كأ٢٬ ا٫ٞٛ٣ يف ادلي٨ كادجةع الك

ال  -حب٧ؽ ا -ا٣ُةاٛح ال خي٤ٮ ٔ٪٭٥ ز٦ةف، كإف ٢ٝ ٔؽد٬ة! كأ٢٬ اذل٠ؿ يف األ٦ح
ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ا٩ُٞةع هل٥، ٥٤ٚ يجٜ إال ابلعر ٔ٪٭٥ كقؤاهل٥، ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 43]اجلع٢/﴾ٺ ٺ ٺ
 كاملٞىٮد ثة٧٤ٕ٣ةء/ الؿبة٩يٮف ال الك٤ُة٩يٮف! كالىةدٝٮف ال املؽٔٮف!

ٍىؽي ٌِسً تكٍؿٔف»كيف احلؽير/  ىك َ ي ٍىؽي مم يك ٍىؽي ٌِسً، كي يك  . (3) «كي

                                      
 .◙ظؽير زٮبةف  ( 1920٨٦أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
 .◙ظؽير ٔٮؼ ث٨ ٦ةلٟ  ( 3992٨٦أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ ) (2)
 .¶ظؽير اث٨ ٔجةس ( ٨٦ 61(، كاث٨ ظجةف )3659(، كأثٮ داكد )2947( أػؿص٫ أمحؽ )3)
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 ٚة٥٤ٕ٣ رظ٥ مٮوٮ٣ح ثني أ٫٤٬ إىل ز٦ةف ر٫ٕٚ، ك٬ؾا ال يلٮف إال آػؿ الـ٦ةف!
ك٦ة ٨٦ مٟ أف الؿبة٩حني احلٮـ ٤ٝح إال أ٩٭ة ٗري ٦ٛٞٮدة! كأف الىةدٝني 

 ٩ـر إال أ٩٭٥ ل٥ ي٪ُٕٞٮا! كأ٦ح اخلري ْل ػري أ٦ح.
٦ح ديؽف أ٢٬ ا٤٘٣ٮ اكٚح! ك٬ؾا اهلضٮـ ٨٦ ز٧ؿد٫/ كاهلضٮـ ىلع ا٧٤ٕ٣ةء اع

أذ٧ةد ا٣٘الة ىلع ١ٚؿ٥٬ املضؿد ٨ٔ ٩ٮر الٮيح، أك ٚ٭٧٭٥ امل٪ُٞٓ ٨ٔ ٚ٭ٮـ 
 الك٤ٙ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣. 

ثةأليؽم، أ٦ة احلٮـ ٚٔل  -ٚي٧ة مىض -كبكجت ٨٦ حبٮث ػةوح دذؽاكؿ
 د٦ةء اصرتأ ٬ؤالء ىلع -ىلع مج١ح امل٤ٕٮ٦ةت تكجط يف ٌٚةء ال ًةثٍ هل

٦ٕىٮ٦ح، كأٔؿاض مىٮ٩ح، كاقتجةظٮا أمٮاالن حمؿ٦ح، يف ٢ّ ٗيةب، أك د٘ييت 
 ٦٪٭ش أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ الؿاقؼني يف ٦٪ة٬ش االقت٪جةط كاجلْؿ!

ة يجكت إىل ٠سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٨ٔ اخلٮض يف ٧ٗةر  كال ا٦رتاء أف إظضة٦ن
ل٧٤ٕ٤ةء اكف مكةا٢ مةالح اكف قبجنة يف جتؿؤ ٨٦ ال أ٤٬يح هل! كأف إر٬ةثنة دكحلًّة 

قبجنة يف جتةكز النجةب حلٮاصـ اخلٮؼ احلٮـ؛ ث٢ ٠رس٬ة كًلرس ٬يجح ٠سري ٨٦ 
ٕنة!  ا٧٤ٕ٣ةء ٦

كإذا صةء ا٤٘٣ٮ ٨٦ اجلة٩ت ا٤ٕ٣ِل، كبجٕؽ ٨ٔ ٦٪ة٬ش ا٧٤ٕ٣ةء ٚإف داعكل 
قٮؼ دؿدٛٓ ث٭ة ٔٞةاؿ أٝٮاـ، كذـ  -كلٮ ٨٦ ٗري أ٤٬يح -االصذ٭ةد امل٤ُٜ

٥ اٝذ ٛةء أزؿ الىعةثح قٮؼ دٮرد ظضذ٫، كقي١ٮف اتل٤ٞيؽ قذ٤ٕٮ رايذ٫، كٔز
 ٬ٮ مٕةر املؿظ٤ح!  «٥٬ رصةؿ كحن٨ رصةؿ»

ؽـ اجلْؿ إىل احلةؿ كاملآؿ، كاملٞؽكر كاملٕضٮز ٔ٪٫ ٨٦ األٝٮاؿ  ٔك
٪ؽاؾ خيذ٤ٍ احلةث٢  كاألٕٚةؿ، قٮؼ يٛيض إىل ٚذةكل دج٤ٖ ا٣٘ةيح يف ا٣٘ؿاثح! ٔك

يح ٣٘ري ٦٪ةَةد٭ة الٮإٝيح، ثةجلةث٢، كالىعيط ثةبلة٢َ، كتكذؽىع ٚذةكل دةرخي
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كيكذؽىع ظةؿ اتلذةر احلٮـ ٔ٪ؽ ابلٕي يف دميٓ األمىةر! كيذُةيؿ رشر 
ٓ  -أظية٩نة -ا٣ٛذةكل ا٣ُةئنح تل٪ةؿ ٨٦ دلذ٧ٕةت املك٧٤ني اع٦ح، كحترش دم٤ذ٭٥ ٦

ٟ ابلالء يٞٓ يف ٢ّ دأكيالت ثة٤َح كد٧عالت قةذصح!  ال١ٛةر يف األظاكـ! لك ذل
رأس دمةٔح اتل١ٛري  -ٮؿ م١ؿم أمحؽ مىُىفكًل٪٧ٮذج كاظؽ ٍٚٞ يٞ

 أي٨ ْل أـ ا٣ٞؿل اآلف يف ٦٪ُٞح الرشؽ األكقٍ؟ »/ -كاهلضؿة
 أي٨ املاكف اذلم يىؽر ا٣لٛؿ إىل ا٣ٕةل٥ ا٣ٕؿيب؟ 

 أي٨ ا٣ٞؿيح ا٣يت ظةربخ ٨٦ ٩ةدل ثةجل٭ةد يف قبي٢ ا؟ 
 أي٨ ا٣ٞؿيح ا٣يت دٕذرب ٦ذض٫ ا٣ٕةل٥ ا٣ٕؿيب؟ 

 .(1)«اآلف مرص -ثجؽا٬ح -ْل
كإذا اصذ٧ٓ إىل امل٪٭ش الكة٣ٛح ٦ٕة٣ػ٫٧ ٔؽـ ا٣ٕ٪ةيح جب٧ٓ أَؿاؼ أد٣ح 

كاالقرتمةد، الرشع املُ٭ؿ، ٦ٓ أذ٧ةد ىلع رؤنل ك٦٪ة٦ةت ٧٠ىةدر لالقذؽالؿ 
٦ةف، ٚإف الك٦نة ٦س٢ ٬ؾا قٮؼ يٞةؿ/  حل يف أك٬ةـ إدراؾ آػؿ اـل ٬ؾق اإلمةرات »ٔك

حىس اث٨ مؿي٥ ... ٩ؿصٮ أف ٩لٮف -مةء ا إف -♠ ثح٪خ أ٩٪ة قٮؼ ٩ؽرؾٔ 
 . (2)« أ٩ىةر ا يف آػؿ الـ٦ةف!

 ـهاقذعالؿ بليخ ا احلؿاـ، كإحلةد 1400كٝؽ كٝٓ صؿاء د٤ٟ األظالـ اعـ 
ٚي٫ ث٥٤ْ كص٭٢! ٦ة أدل إىل قٟٛ ادل٦ةء املٕىٮ٦ح، ك٦٪ٓ الىالة ثةحلؿـ، 

 ٛكة٩يح!كدُٕي٢ األذاف ٚي٫! لك ذلٟ ثؿؤنل ميُة٩يح، أك ختيالت كدٮ٧٬ةت ٩
كلٮ اك٩خ د٤ٟ رؤنل وةدٝحن ٚإ٫٩ ال يكذؽؿ ث٭ة ىلع زجٮت ٦٭ؽيح كال 

                                      
 (.21-19( اتلٮق٧ةت، لن١ؿم مىُىف )1)
 (.54-53اتلٮق٧ةت، لن١ؿم مىُىف ) (2)
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 ٗري٬ة ٨٦ األظاكـ الرشٔيح! 
ال يكذؽؿ ثةلؿؤية يف األظاكـ إال »/ ♫كاألمؿ ٧٠ة ٝةؿ النةَيب 

ة كبنةرةن ك٩ؾارةن ػةوح حبير ال  ًٕيٙ ا٣ػ٧٪ح، ٥ٕ٩ يأيت ا٧٤ٕ٣ةء ثةملؿايئ دأ٩حكن
ة، ك ذؽاؿ يف أػؾ٬ة يُٕٞٮف ث٧ٞذٌة٬ة ظ٧١ن ، ك٬ٮ األ ال يب٪ٮف ٤ٔي٭ة أوالن
 .(1)«ظكت ٦ة ٚ٭٥ ٨٦ الرشع ٦٪٭ة

ا ل٤عةؿ؛ ٚإف مؽة اتل٪ةٝي ثني ٦ة يف الرشع، ك٦ة يف الٮاٝٓ قجت  كدٞؿيؿن
٤جح أ٤٬٭ة ىلع أ٢٬  داٚٓ. كاقذٕضةؿ اخلالص ٨٦ ابلالء، كًلرثة امل٪١ؿات، ٗك

 الىالح قجت يف كٝٮع ا٤٘٣ٮ مؤزؿ.
، أك [ 84]مؿي٥/ ﴾ک ک ک﴿٩ْؿكا إىل ٝٮؿ ا دٕةىل/ ٤ٚيخ امل٪ؽٕٚني 

ىكذؿًضئف»/ ♀ٚ٭٧ٮا ٝٮؿ املىُىف  ً ت ِ سي ، كذلٟ يف قيةؽ م١ٮل «كله
 أال»/ هل ظني ٝةلٮا ال١ٕجح، ٢ّ يف هل ةن دى ؿٍ ثي  ؽه قِّ ٮى ذى ٦ي  ك٬ٮهل،  ♀أوعةث٫ 
ٍى  الؿصوي  اكف/ ٝةؿ جلة؟ ا دؽٔٮ أال جلة، تكت٪رص  ،األرًض  يف َل ؿي فى َيي  سًيى جٍ رى  َفي

 ؾَ ذلم قي ؽ  ىي يى  كٌة ،ثةزنذيً  قي نى يي فى  ًّ رأقً  لَع ؽٔضى يي ذى  ثةملننةرً  ضةءى يي ذى  فيّ، وي ؿى ضٍ يي ذى 
ًٍ  دكفى  ٌة احلؽيؽً  ثأمنةًط  طن  ٍى كيي  ،ًّ ديًِ   قي ؽ  ىي يى  كٌة ،تو ىى ؾى ، أك ًو ٍؼ خى  ًٌَ  ًّ حل

ى  كا ،ًّ ديًِ  ؾَ ذلم  إَل وِؿةءى  ًٌَ  تي انً الؿ   يكريى  ظَّت   ،األمؿي  ْؾا َ  ٍ  ذً َلى
ِ   ،ًّ ًٍ ِى دى  لَع تى اٍ اذلر أك  ،اى  إال   َيةؼي  ال ،ظضمٔتى  ى  سًكله  .(2) «ئفكذؿضً ت

ذ٭٥ ٤٧ٔٮا ثٞٮهل اآلػؿ  ّي »/ ♀أك حلى ًَ أٍف ييًؾؿ  ُفكى ، ال يىنجيغ ليٍؤٌ

                                      

ذىةـ، ل٤نةَيب )1)  (.336/  1( األ
 .◙ظؽير ػجةب ث٨ األرت ( ٨٦ 3612أػؿص٫ ابلؼةرم )( 2)
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٫ي؟ ٝةؿ/  ة الى ييًعيقي ٝةلٮا/ كًليٙ ييًؾؿُّ ٩ٛكى ٍى ءً ىًػ َى ابلىالى ًٌ  .(1)«حىذىؿىؿ ضي 
كبكجت ٨٦ االحنؿاؼ ا١ٛ٣ؿم كامل٪٭يج ٚال تك٢ ٨ٔ اقذ٘الؿ أٔؽاء 
اإلقالـ يف ادلاػ٢ كاخلةرج هلؾق ا٣ٛؿوح الكةحنح يف رضب املضذ٧ٕةت ثة٣ٛؿٝح 

ت كاإلر٬ةب، كاتل٪ٛري ٨٦ ادلٔٮة كادلاعة، كاتل٘ؿيؿ ثةلنجةب.  كاال٩ٞكةـ، كبر الٔؿ
ا
ا
 : لاسباب السياسيت والاجخةاغيتثالث

٤ٮ كزيٜ الى٤ح يف أقجةث٫ ثةجلٮا٩ت الكيةقيح كاالصذ٧ةٔيح يف لك إف ا٣٘
 دلذ٧ٓ، كٚي٧ة يٌل ذ٠ؿ أل٥٬ د٤ٟ األقجةب يف كاٝٓ األ٦ح املٕةرص/

 ؽ اىؿيٍةُيح كدِعيح الرشيؿح اإلقالٌيح/ ي  تك -1
إف إٝىةء رشع ا دٕةىل ٦س٢ أكرب احنؿاؼ قيةيس كاصذ٧ةيع كديين يف 

 ةريغ اإلقالَل ثأرسق!ا٣ٕرص احلؽير! ث٢ كيف اتل
ك٣ٞؽ وةظت د٤ٟ اتل٪عيح كاالقتجؽاؿ ل٤رشيٕح حت١ي٥ ا٧٤ٕ٣ة٩يح 
ٕيح، كحمةربح حمةكالت اإلوالح ادليين كاالصذ٧ةيع، ك٦٪ٓ مٕرية  كا٣ٞٮا٩ني الًٮ

٨ امل٪١ؿ، كد٘ييت رشيٕح اجل٭ةد كد٪١حف أٔال٦٭ة!  األمؿ ثةملٕؿكؼ، كاجلٔلٔ 
ح كاالصذ٧ةٔيح ٬ٮ دجؽي٢ ٚإف ٝي٢/ إف ُٝت رىح األقجةب الكيةقي

الرشع، كد٘يري احلل٥ ث٧ة أ٩ـؿ ا ٨ٔ ٦ٕ٭ٮد األ٦ح يف زالزح ٔرش ٝؿ٩نة 
 ٦ذذةثٕح لاكف ٔني الىٮاب!

ال ثؽ كأف يؾ٠ؿ  -قٮاء أكةف اد٭ة٫٦ حبٜ أـ ثجة٢َ -كَل ٨٦ اد٭٥ ثة٤٘٣ٮ
 ٬ؾا األمؿ يف مكٮاغت ٝية٫٦ ث٧ة نكت إحل٫ ٨٦ ٤ٗٮ!

                                      
 .◙ظؽير ظؾيٛح ( ٨٦ 2254( أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم )1)
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٤ٔي٫ از٪ةف، ك٦ة ٝة٦خ د٤ٟ ادلٔٮات كحت١ي٥ الرشيٕح ظٜ ال خيذ٤ٙ 
ري٬ة إال ٨٦ أص٢ د٤ٟ املكأ٣ح، كٝؽ ٝةؿ دٕةىل/  ۈ  ﴿املٕؿكٚح يف مرص كاهل٪ؽ ٗك

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ين ٨ٔ ابليةف أ٫٩/ [ 65]ا٣جكةء/  ﴾ ائ ائ ەئ ەئ وئ ٦ة ػؿج ، ٗك
 ث٭ؾا الكجت! -اغبلنة -ػةرج ٨ٔ ظةك٥ يف الـ٦ةف املٕةرص إال كٌلف ٦ذؾراعن 

٧ة ثةؿ الكةقح ال ي٤٘ٞٮف ثةب الرشكر ىلع أ٦ذ٭٥ ثذع١ي٥ رشيٕذ٭٥؟! ٚ
 م٤ذ٭٥؟! كدؿؾ اقذعالؿ املعؿ٦ةت املجةظح يف ٝٮا٩ني ٨٦ ل٥ يؽف ثؽي٪٭٥، أك يؽػ٢ يف

إف ا٧٤ٕ٣ة٩يح ١ٚؿة ٗؿيجح اجلؾكر، ٩لؽة اثل٧ةر يف ديةر اإلقالـ، كا٤٘٣ٮ 
ي٨ يف الرشؽ ٬ٮ قجت ا٧٤ٕ٣ةين املذُؿؼ اذلم ٦س٫٤ ٔؽد ٨٦ امل١ٛؿي٨ املٕةرص

 ٦جةرش كراحف ٣ػ٧ة ٝؽ يؽىع يف ظٜ ابلٕي ٨٦ دُؿؼ أك ٔ٪ٙ!
كإذا صةز أف ٤ُ٩ٜ ىلع النجةب املتنؽد يف ادلي٨ اق٥ املذُؿٚني، ٚإف »

ا٣ٛٞيؽ ٚؿج ٚٮدة يٕذرب ٨٦ ٔذةة املذُؿٚني ث٧ة ي٤ٕ٪٫ ٨٦ ر٫ٌٚ امل٤ُٜ تلُجيٜ 
٫ ص٭ةرنا ٨٦ حمةرصة اكٚح الرشيٕح ٚٮرنا، أك ظىت ػُٮة ػُٮة، كب٧ة يؽٔٮ إحل

 ٦ْة٬ؿ اتلؽي٨ يف خمذ٤ٙ أص٭ـة ادلك٣ح!
كب٧ة يكؼؿ هل ٫٧٤ٝ ٨٦ تنٮي٫ أٔالـ اإلقالـ كدـييٙ دةرخي٫، كحتؿيي 
األ٦ح ث٧ؼذ٤ٙ ٕٚةحلةد٭ة الكيةقيح كا١ٛ٣ؿيح كالنٕجيح ىلع اتليةر اإلقالَل 

 ٦ٕذؽ٣ني ك٦تنؽدي٨.  -ث٧ؼذ٤ٙ ٚىةا٫٤
ي٨ أ٢ٌٚ ٨٦ اتلُؿؼ ٨ٔ ادلي٨؛ ٚةألكؿ ٬ؾا كال خيىف أف اتلُؿؼ إىل ادل

 . (1)« ٝؿب، كاثلةين صٛةء كبٕؽ، كمذةف ٦ة ثح٪٭٧ة
                                      

 = ٧ٔيؽ لكيح أوٮؿ ادلي٨ ،د/ ٔجؽ ا٣٘ٛةر ٔـيـ.(، كالالكـ ٣ٌٛي٤ح أ24-23ص( ٨٦ ٝذ٢ ٚؿج ٚٮدة؟ )1)
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كٝةا٧ح ا٤٘٣ٮ ا٧٤ٕ٣ةين زاػؿة ثأق٧ةء، ٦س٢/ املكتنةر حم٧ؽ قٕيؽ 
ا٣ٕن٧ةكم، كظكني أمحؽ أ٦ني، ك٩رص ظة٦ؽ أيب زيؽ، كػ٤ي٢ ٔجؽ ال١ؿي٥ 

ري٥٬، كأكخلٟ يف مرص كظؽ٬ة، كيف دكؿ أػؿل أ٦سةهل٥!  ٗك
ـااً، كدفةكً االُسكةرات/  -2 ٔايل اهل  دذةثؽ انلهكةت، كد

ٌٚٞيح ٤ٚكُني األثي ح ل٥ د٪رص٬ة مٕةرات ا٣ٞٮ٦يح ا٣ٕؿبيح؛ ث٢ ػؾتل٭ة! كإف 
٬ـي٧حن ا٩ذ٭خ ثةقتيالء احل٭ٮد ىلع  خاك٩( ـ1967 -1387٬)ظؿب األيةـ الكذح يف اعـ 

ٛح ا٣٘ؿبيح، كا٣ٞؽس، كمج٫ صـيؿة قح٪ةء املرصيح، ك٬ٌ  جح اجلٮالف الكٮريح!!اٌل
رايح  -ثٕؽاؾ -رايح امرتا٠يح، ٧٠ة ل٥ د٪ٕٛ٭ة -ٔ٪ؽاؾ -٥٤ٚ د٪ٛٓ األ٦ح

حلرباحلح! ث٢ ٩لجذ٭ة ٩لجحن دةرخييح، كٝٮيخ دك٣ح احل٭ٮد اإلصؿا٦يح! كٚن٢ 
 احلالف االمرتايك كال٤يربايل ىلع ظؽ قٮاء!

ـٔٮ٦ح تلعٞيٜ الكالـ، ك ٦ة ك٦ة دـاؿ اتل٪ةزالت درتل ٔرب ادٛةٝيةت م
 ٬٪ةؾ إال اتلجٕيح امل٤ُٞح ل٤ي٭ٮد، كاخلٌٮع إلمالءاد٭٥!

كالٮاٝٓ اآلف ين٭ؽ ظؿكبنة دؽار ألص٢ احل٭ٮد كتلأ٦ني ظؽكد٥٬ ٨٦ ص٭ح 
 ٗـة كأ٤٬٭ة الىة٦ؽي٨ املؿاثُني!

أ٦ة اجل١جةت كاال٩لكةرات االٝذىةديح، كاتلؼ٤ٙ اتلٞين، كاػذالؿ 
يح املةرًلكيح، إىل  أوٮؿ ابلالد املةحلح، ٚعؽث ٨ٔ ٬ؾا كال ظؿج! ٨٧ٚ النئٮ

الؿأق٧ةحلح ال٤يرباحلح، ك٨٦ اإلُٝةع إىل اتلأ٦ي٥ إىل اال٩ٛذةح االٝذىةدم، 
ة، ٚ٭٪ة َجٞيح ّة٬ؿة، ك٬٪ةؾ قٮء دٮزيٓ  ًن ة، كمؿ ٛن ا، كخت٤ ـداد إال ٚٞؿن كابلالد ال د
ل٤رثكات املجؽدة! ك٬٪ةلٟ اقتبسةر ثةملةؿ كٚؿص دؽاكهل، كا٩٭يةر يف ٝي٥ ث٪ةء 

                                      = 
 .♫ ثةألز٬ؿ
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 ، كيأس كإظجةط ٨٦ اتل٧ل٨ ٨٦ د٘يري، أك دُٮيؿ ظٞييق!املضذ٧ٕةت
ك٬ٮ ٦ة أدل إىل زٮرات مٕجيح يف ٔؽد ٨٦ ابلالد ا٣ٕؿبيح يُة٣ت أ٤٬٭ة 

ؽا٣ح اصذ٧ةٔيح!  حبؿيح كًلؿا٦ح ٔك
ٔـ/  -3  اػذالؿ كاؾذالؿ اىؿالكح ثي احلةزً كاملعه

ةالد٭ة ىلع ادلٔٮة كظؿيذ٭ة، كحمةربح لؿص -يف ثٕي ابلالد–يف ٢ّ دٞييؽ أ٦ين 
الـ، ككقةا٢ اتلأزري، كاًُ٭ةد كرمٮز٬ة ، كدٕؿيي ثةدلاعة كا٧٤ٕ٣ةء يف اإٔل

ّة٬ؿ لرلٔٮات، ثذ٘ييت رصةهلة يف الكضٮف كاملٕذٞالت، ك٦٪ٓ ٠سري ٦٪٭٥ ٨٦ 
ممةرقح ظ٫ٞ يف اتل٤ٕي٥، ككاصج٫ يف اإلوالح، اكف ال ثؽ ل٤ٕالٝح ثني احلةك٥ 

 كاملع١ٮـ أف ختذ٢ كدٕذ٢ ث٢٤ٕ مىت!
٨ أف دٞٮـ ا٣ٕالٝح ىلع املعجح كاتلٞؽيؿ كاتلٮٝري، كاجلىيعح كبؽالن ٦

كاجلرصة كحنٮ٬ة، يف ٦ٞةث٢ إٝة٦ح ادلي٨ كحت١ي٥ ٠ذةب رب ا٣ٕةملني، كدْٕي٥ 
رشيٕح ػةد٥ املؿق٤ني، كإوالح املضذ٧ٕةت، كالكري بكرية ا٣ٕؽؿ يف اخل٤ٜ، 

ي ح، ثؽالن ٨٦ كإٝة٦ح اجل٭ةد، كاألمؿ ثةملٕؿكؼ، كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ، كًلٛةيح الٔؿ
ذلٟ ٝة٦خ ا٣ٕالٝح ىلع االد٭ةـ كا٣ٕؽاكة، كابل٘ي كا٣رباء، ث٢ كاخلؿكج 

 كامل٪ةصـة ثةلكالح!

ة ٚٞؽ صةء ٨٧ٚ أدل كاصج٫ حنٮ أ٦ذ٫ ثذع١ي٥ ٠ذةب رب٭ة، كق٪ح ٩بي٭
ثة٣ٛؿض األ٥ْٔ، كالٮاصت األكرب، ك٦ة ثٕؽق ٦٪٫ أيرس كأق٭٢، كدأكؽ ثؾلٟ 
ٕيح؛ حلؼؽـ مىة٣ط  ظ٫ٞ يف الك٧ٓ كا٣ُةٔح، أ٦ة ٨٦ حيل٥ ثة٣ٞٮا٩ني الًٮ

كاعث يف األرض ٚكةدنا، كيف ادل٦ةء  ،أٔؽاء األ٦ح، كصةء ثة٩ٞالثةت ٔك١ؿيح
ة، ٚأىن ل٤جالد أف تكذٞؿ ك٬ؾا ظةهلة، كأىن ًن ل٤٘٤ٮ أف يزنكم كٝؽ ٦٭ؽت  ختٮ



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 130

٫، ككصؽت ذراا٫ٕ كدكا٫ٕٚ!  دؿبذ٫، كأػىجخ أًر
 االحنالؿ االػاليق، كاىفكةد اإلؾالِم/  -4

ظني دؿىع ادلك٣ح املٕةرصة االحنالؿ األػاليق كدؿكج ل٤ٛكةد ا٣رتبٮم 
كالك٤ٮيك، كدؾثط ا٣ٕٛةؼ ىلع أٔذةب ٦ة يكُل ثؽكر الكح٪٧ة كاملكةرح 

ات ثةلك٧ةح ل٧٤ٮاٝٓ كا٣ٌٛةايةت اإلثةظيح ٨٦ ٗري كاتل٤ٛةز، كدؿكج ل٤ن٭ٮ
٦٪ٓ، أك مىةدرة، كد٢٧ٕ ىلع دأصيش الكٕةر الن٭ٮاين ثُؿيٜ ٦جةرش، أك ٗري 
٦جةرش، ٚإف ذلٟ لك٫ يؽٔٮ أ٢٬ الىالح إىل الؿٚي كاإل٩لةر، كيٛذط ثةثنة 
ل٤عؽة كالنؽة يف إصؿاء األظاكـ ىلع دلذ٧ٓ يك٧ط ث٭ؾا، أك يكتجيط د٤ٟ 

١جةر، كد٪ترش ٚي٫ ٦ؾا٬ت ًة٣ح ١ٚؿيح كأػالٝيح، ظير حيةرب املٕةيص ال
 ا٣ٕٛةؼ كاحلضةب، كيكذ٭رت ثةالػذالط كاملضٮف!

ك٨٦ يُة٣ٓ أدثيةت ٨٦ اد٭٧ٮا ثة٤٘٣ٮ قيضؽ دٕؿجينة رصحينة ىلع د٤ٟ 
 امل٪١ؿات االصذ٧ةٔيح، ككو٧٭ة كدلذ٧ٕةد٭ة ثةجلة٤٬يح!

اخلُت! أ٦ة أف دلٮف ٚإذا اك٩خ د٤ٟ امل٪١ؿات ال دؿاع٬ة ادلكؿ ٚٞؽ ٬ةف 
 امل٪١ؿات ثؿاعيذ٭ة كمحةيذ٭ة كد٧ٔ٭ة، ٚ٭ؾا ممة يؤصش ا٣ٌ٘ت!

الـ اخلةوح يف ظؿب أ٢٬ اإلقالـ، كتنٮي٫  ا اقذ٤٧ٕخ كقةا٢ اإٔل كمؤػؿن
وٮرد٭٥، كدأحلت ا٣ٕة٦ح ٤ٔي٭٥؛ ٚذعٮ٣خ ٨٦ كقةا٢ ث٪ةء إىل ٬ؽـ، ك٨٦ 

ا يف م٭ؿ رمٌة ف دكف ٗريق ٨٦ أدكات دٮصي٫ إىل د٤ٌي٢! كْل أمؽ كأ٩لٯ أزؿن
 م٭ٮر ا٣ٕةـ، كية ا٣ٕضت!!

 اىؿجر ثٍيف اىعةافيح، كاألكييح/  -5
ظني د٧ٕؽ ثٕي احل١ٮ٦ةت يف ثٕي ادلكؿ إىل ا٣ٕجر ثٮرٝح ا٣ُةاٛيح 
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تلأصيش ػىٮ٦ح، كو٪ةٔح ٚذ٪ح ثني النٕت ث١٧ٮ٩ةد٫، كتكٍٞ الٌعةية ٨٦ 
ىل حتـب ًؽ ا٣ُؿٚني صؿاء دآمؿ، أك د٭ييش ل٤ؼىٮ٦ح؛ ٚإف ٬ؾا يؽٚٓ النٕت إ

 ث٫ٌٕ، كيجنأ ٤ٗٮ يف ٦ٞةث٢ ٤ٗٮ!
كاالقذٞٮاء ثةمل١ٮف ٗري املك٥٤ يف ثالد اإلقالـ؛ تلعٞيٜ أٗؿاض 

يٛيض إىل دٛة٥ٝ اال٩ٞكةـ،  -قيةقيح، أك دثجيخ داعا٥ ظل٥ اغم٥ ّةل٥
 كزيةدة النع٨ ا٣ُةاف!

ك٣ٞؽ م٭ؽت ثٕي ثالد املك٧٤ني يف إزؿ كوٮؿ ثٕي ادلاعة إىل مٮاٝٓ 
ٞؽ٦ح ٩ٮاعن ٨٦ ا٣رتكيش ل٧٤٘ة٣ُةت، كمع٨ اجلىةرل ثةملاكيؽات قيةقيح ٦ذ

 ًؽ أ٢٬ اإلقالـ، ك٬ٮ ٦ة اكف هل أزؿ ثة٣ٖ يف و٪ةٔح ا٤٘٣ٮ، كزيةدة دكاٚٓ كصٮدق. 
كرب٧ة دُؿؽ ا٣ٕجر إىل م٤ٙ األ٤ٝيةت ا٣ٕؿٝيح يف املضذ٧ٕةت ذات 

ٓ ٔجر ٝؽي٥ يف ا٣ٕؿاؽ كدؿًلية كقٮر ية، ا٣ُجيٕح اخلةوح! ٤٧ٚٙ األكؿاد مًٮ
كم٤ٙ اجلٮبح يٕجر ث٫ يف مرص، كم٤ٙ األ٤ٝيةت املؾ٬جيح اكلنيٕح يف دكؿ 
امل٪ُٞح الكجيح يذعٮؿ إىل م٤ٙ دمٮم بكجت جتةكزات ظةدة ٨٦ ظ١ٮ٦ةت 
َةاٛيح أظية٩نة، ٧٠ة ٬ٮ ثة٣ٕؿاؽ، أك ٦٪عؿٚح أظية٩نة، ٧٠ة كٝٓ ثةحل٨٧، أ٦ة ٦ة 

 ب كال ظؿج!جيؿم ًؽ أ٢٬ الك٪ح يف إيؿاف ٚعؽث ٚي٫ ٨ٔ إصؿاـ كإر٬ة
كبكجت ٨٦ كٝٮع املىةد٦ةت ا٣ُةاٛيح ثني املك٧٤ني كاجلىةرل، كبني 
ؿاؽ املؼذ٤ٛح، يىجط ا٣ٞذ٢ ىلع اهلٮيح كاقتجةظح  الك٪ح كالنيٕح، كبني اأٔل

٨٦ أكرب ٦ْة٬ؿ ا٤٘٣ٮ كدكا٫ٕٚ ىلع ظؽ قٮاء!!  -ألدىن قجت -ادل٦ةء

 
 



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 132

 

 

 
 

  



 

 

 

 االحتساب على الغلى املعاصز 133

 

 

 

المقاصثثدي  فثثي االحت ثثاب علثث   الق اعثثد :المبحثث  ا   

 الغل .

الق اعثثد ا صثث لي  فثثي االحت ثثاب علثث   :المبحثث  الثثثاني

 الغل .

الق اعثد  الوث ابط الهقهيث  فثي االحت ثاب  :المبح  الثال 

 عل  الغل .

 
 
 
 



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 االحتساب على الغلى املعاصز 135

 
 
 

U 
 
 

ٮاثُ٭ة ظؿب ىلع ا٤٘٣ٮ إف الرشيٕ ح املُ٭ؿة ثأظاك٦٭ة كٝٮأؽ٬ة ًك
ذؽاؿ، ٦٪١ؿة ل٧٤٪ة٠ؿ املؿدجُح  كا٣تنؽد، دأيح إىل الٮقُيح كالك٧ةظح كاأل
ثةتلُؿؼ يف صة٩ت اإلٚؿاط، أك اتلٛؿيٍ ىلع ظؽ قٮاء، كٝٮأؽ٬ة املٞةوؽيح 
كاألوٮحلح كا٣ٛٞ٭يح د٢٧ٕ يف ٬ؾا املضةؿ جبالء، كاملعتكت ىلع امل٪١ؿات 
حيذةج يف ٬ؾا الـ٦ةف ػةوح إىل اقت٪ُةؽ ٦٪ْٮ٦ح ا٣ٞٮأؽ ٦ٓ املٞةوؽ 

مكذضؽات ك٩ٮازؿ االظتكةب، ظىت يذ٧ل٨ ٨٦ ا٣ٞيةـ ٣تك٫ٕٛ يف اتلٕةم٢ ٦ٓ 
ث٧ة أكصج٫ ا ٤ٔي٫ ٨٦ دلسري اخلري، كد٤ٞي٢ الرش، كراعيح مىة٣ط ا٣ٕجةد يف 

 ا٣ٕةص٢ كاآلص٢. 
املٞةوؽيح كاألوٮحلح،  كيف ابلعٮث اآلديح دججي٫ ىلع أ٥٬ ا٣ٞٮأؽ

كا٣ٞٮأؽ كالٌٮاثٍ ا٣ٛٞ٭يح ا٣يت دجري درب االظتكةب، كدٕة٣ش ٌٝةيةق 
 كمكةا٫٤ املٕةرصة. 
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 القىاعد املقاصدية يف االحتساب على الغلى

 

٦ٞةوؽ الرشيٕح ث٧سةثح أوٮهلة ك٦٘ةزي٭ة كمؿا٦ي٭ة ا٣يت ثجيخ ٤ٔي٭ة 
أـ ٚٞ٭يح! ٚٔل ظل٥ كاغيةت أراد٬ة أظاك٦٭ة كٝٮأؽ٬ة، قٮاء أكة٩خ أوٮحلح 

 ا ٨٦ أظاكـ رشيٕذ٫ املُ٭ؿة؛ تلعٞيٜ مىة٣ط ا٣ٕجةد يف ا٣ٕةص٢ كاآلص٢.
كٝٮأؽ املٞةوؽ أظاكـ كٌٝةية لكيح دذ٤ٕٜ ثة٣٘ةيةت ا٣ترشيٕيح، كاملٕةين 

يح يف األظاكـ الرشٔيح اتلٛىي٤يح، كٝؽ ٝةؿ النةَيب  إف النةرع »/ ♫املٔؿ
 . (1) «ح املىة٣ط األػؿكيح كادل٩يٮيحٝؽ ٝىؽ ثة٣ترشيٓ إٝة٦

كاملٞةوؽ ٥٤ٔ ص٤ي٢ يلنٙ ٨ٔ ٦ٛة٬ي٥ دٝيٞح، ك٦ٕةف ٣ُيٛح، كأرسار 
ٚال إماكؿ يف أ٩٭ة »ثٞٮهل/  ♫٧ٔيٞح يف الرشيٕح املُ٭ؿة، ٔ٪ة٬ة النةَيب 

 . (2) «٥٤ٔ أوي٢، راقغ األقةس، زةثخ األرٌلف
كةب، كدُجيٞ٭ة كٚي٧ة يٌل ٔؽ ٣ٞٮأؽ ٦ٞةوؽيح ٦ٓ ثيةف د٤ٕٞ٭ة ثةالظت

 / (3)ىلع ا٤٘٣ٮ ػةوح 
                                      

 (.62/  2( املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب )1)
 (.108/  1( املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب )2)
ٮع/ ا٣ٞٮأؽ األوٮحلح املؤزؿة يف ٫ٞٚ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ 3) ( ٨٦ ال١ذت اجلةٕٚح يف ٬ؾا املًٮ

 امل٪١ؿ، د. ٩ةرص ا٣٘ة٦ؽم.



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 138

 
اث والخاجياث والخحسيىاثالقاغدة لاولى: حفظ   الضسوٍز

 صةءت الرشيٕح حبِٛ لك ٨٦/
كْل املىة٣ط ا٣يت ال ثؽ ٦٪٭ة يف إٝة٦ح ادلي٨ كادل٩ية، كٚٮد٭ة  الضكريةت/ 

 يرتدت ٤ٔي٫ اهل١٤ح يف ادل٩ية كاآلػؿة.
حل٭ة تلعٞيٜ الكٕح، كلؿٚٓ احلؿج كْل املىة٣ط ا٣يت حيذةج إ كاحلةصيةت/

 كاملنٞح كا٣ٕ٪خ، كٚٮد٭ة يرتدت ٤ٔي٫ تنٮيل احليةة كوٕٮبذ٭ة.

كْل املىة٣ط ا٣يت حتٜٞ حمةق٨ ا٣ٕةدات، كًلؿي٥ الىٛةت،  كاْلعكيِيةت/
 كٚٮد٭ة يرتدت ٤ٔي٫ ٚٮت ال٧١ةؿ كد٧ةـ األظٮاؿ. 

 اْلزنيو كاْلعجيق/ 
٨٦ ص٭ح أف أ٢٬ االثذؽاع  ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة دذ٤ٕٜ ثةالظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ -1

٠سرينا ٦ة يلٮف اثذؽأ٭٥ ٨٦ ص٭ح ا٤٘٣ٮ يف ادلي٨؛ اكخلٮارج، كاملٕزت٣ح، 
 كالؿاٌٚح، كذلٟ يف أو٢، أك أكرث ٨٦ أوٮهل٥ امل٪عؿٚح. 

كممة ي٤ذعٜ ثؾلٟ االظتكةب ىلع ٠ذت ا٤٘٣ٮ كابلؽع كاإلحلةد! ك٬ؾا 
 داػ٢ يف مى٤عح ظِٛ ادلي٨ الرضكريح. 

ي  ة مةث٫ ثة٢َ،  -لالثذؽاع كا٤٘٣ٮٚلك ٠ذةب د٧ع  ًّٞ خبالؼ ٦ة د٨٧ٌ ظ
 -ثال ٚذ٪ح -ٚإف االظتكةب ث٧٪٫ٕ، أك إدال٫ٚ ل٤ٞةدر ٤ٔي٫ -أك وٮاثنة مةث٫ ػُأ

 .  ٤ُ٦ٮب رشاعن
ال جتٮز اإلصةرة يف يشء ٨٦ ٠ذت أ٢٬ األ٬ٮاء كابلؽع »/ ♫ٝةؿ ٦ةلٟ 

 .(1)«كاتل٪ضي٥

                                      
 (.943/  2( صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ، الث٨ ٔجؽ ا٣رب )1)
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آالت ال٤٭ٮ  ... كْل أكىل ثؾلٟ ٨٦ إدالؼ»/ ♫ ككةؿ اثَ اىليً
كاملٕةزؼ، كإدالؼ آ٩يح اخل٧ؿ، ٚإف رضر٬ة أ٥ْٔ ٨٦ رضر ٬ؾق، كال ٧ًةف 

 . (1) «ٚي٭ة...
ك٨٦ دُجيٞةت ٝةٔؽة املىة٣ط/ االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ ثةقتجةظح ا٣ٞذ٢  -2

ل٧٤ك٧٤ني ثؽٔٮل ا٣لٛؿ كالؿدة ٨٦ ٗري ظٜ، ك٬ؾا يذ٤ٕٜ ثلسري ٨٦ أ٧ٔةؿ 
يح، كل٥ يكت  ب ٚي٭ة ل٧٤ى٤عح قبي٢!ل٥ دْ٭ؿ ٚي٭ة كص٫ املرشٔك

إذ ٨٦ املىة٣ط الرضكريح/ ظِٛ اجلٛف، كظؿ٦ح اتلٕؽم ٤ٔي٭ة ث٘ري ظٜ 
كلٮ أدل ٬ؾا إىل كٝٮع  ،أمؿ ُٝيع، كٝؽ أثةح ا٣ٛٞ٭ةء االظتكةب ٝج٢ ا٣ٞذ٢

 .  خمة٣ٛةت دكف خمة٣ٛح ا٣ٞذ٢ يف اإلز٥؛ اكتلضكف ٦سالن
ث٫ ال جيٮز ٚلك ٨٦ قرت ٦ٕىيح يف دارق، كأ٤ٜٗ ثة»/ ♫ كةؿ اثَ األػٔة

أف يذضكف ٤ٔي٫، إال أف يلٮف ذلٟ يف ا٩ذ٭ةؾ ظؿ٦ح يٛٮت اقذؽرا٠٭ة، 
 . (2) «٦س٢/ أف خيربق ٨٦ يسٜ ثىؽ٫ٝ/ أف رصالن ػال ثؿص٢ حلٞذ٫٤!

ك٣حف ألظؽ ابلعر كاتلضكف كاٝذعةـ »/ ♫ ككةؿ اثَ ظضؿ اهليذْم
 -كلٮ ثٞؿي٪ح ّة٬ؿة -ادلكر ثة٣ْ٪ٮف، ٥ٕ٩ إف ٤ٗت ىلع ّ٪٫ كٝٮع ٦ٕىيح

إػجةر زٞح صةز هل؛ ث٢ كصت ٤ٔي٫ اتلضكف إف ٚةت دؽارًل٭ة اك٣ٞذ٢ كالـ٩ة، ٠
 .(3) «كإال ٚال

ك٦ة ٨٦ مٟ أف االظتكةب ىلع ا٣٘الة ٝؽ يٛيض إىل ٝذةهل٥ إف ل٥ ي٪ؽٚٓ 
رش٥٬ إال ث٭ؾا، كٚي٫ ظِٛ اجلٛٮس، كٝؽ ٦ةرق٫ الىعةثح ثةالدٛةؽ يف ظؿب 

                                      
 (.714-710/  2الث٨ ا٣ٞي٥، ثةػذىةر ) (ا٣ُؿؽ احل٧١يح،1)
 (.42( ٦ٕةل٥ ا٣ٞؿبح يف ٤َت احلكجح، الث٨ األػٮة )ص2)
 (.219/  9( حتٛح املعذةج رشح امل٪٭ةج، ل٤٭يذِل )3)
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١٬ؾا لك ػةرج ثةغ ىلع ، ك٦ة دـاؿ األ٦ح ٤ٔي٫، ك◙اخلٮارج ٨٦ دلف ٌٔل 
 إ٦ةـ ٔؽؿ ٨٦ أ٢٬ اإلقالـ. 

ق  »كيف احلؽير/  ىني ً دميؽه لَع رصوو كاظؽو يؿيؽي أٍف ي زي َ أدةزً كأمؿي ٌى

ٔقي  ً فةكذييي ذىسي ؽى دمةخى ؿر  . (1) «ؾىةزً، أك حيفى
 ن املصالح واملفاسد غىد الخدافؼالقاغدة الثاهيت: املىاشهت بي

ٮ ج إىل دؿصيط إظؽا٬ة، ٧٠ة أف دٕةرض دٕةرض املىة٣ط ٚي٧ة ثح٪٭ة حيي
ة ل٤رضر،  ٛن املٛةقؽ املعٞٞح حيٮج إىل دؿصيط أمؽ٬ة كأكال٬ة ثةدلٚٓ ختٛي
؛  كدٕةرض املى٤عح كاملٛكؽة يكتذجٓ حبسنة يف ردبذي٭٧ة، ك٦ٕؿٚح أٔال٧٬ة ردجحن

 تلعى٢ املى٤عح ثذعٞيٞ٭ة، أك درا٭ة. 
از٩ح كا٣رتصيط ثني كال يذأىت ٬ؾا إال ث٧ٕؿٚح ثٞٮأؽ ك٦ٕةيري دٌجٍ املٮ

 املىة٣ط كاملٛةقؽ املذٞةث٤ح. 
 اْلزنيو كاْلعجيق/

مى٤عح دٕـ ادلي٨، كحتِٛ املضذ٧ٓ ٨٦  -٦سالن  -ٚٞذةؿ ا٣٘الة ابل٘ةة -1
ابليغ ٚٔل ٦ٞؽ٦ح، كلٮ ٚةدخ مى٤عح ظِٛ األ٩ٛف ا٣يت ٝؽ دٛٮت بكجت 

 ٝذةهل٥ كص٭ةد٥٬. 
ك ال١ٛةر إف اكف كمى٤عح ثؿ الٮادلي٨ دٞؽـ ىلع مى٤عح ص٭ةد ابل٘ةة، أ

ة ٠ٛةاية! ًن  ٚؿ
ٔ٪ؽ دٕةرض املٛةقؽ يٞؽـ يف ادلٚٓ أ٧ْٔ٭ة رضرنا، ٚٞذ٢ ادلأيح إىل ا٤٘٣ٮ  -2

                                      
 .◙ظؽير ٔؿٚضح ( ٨٦ 1852( أػؿص٫ مك٥٤ )1)
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٨٦ اخلٮارج، أك الؿكاٚي اذلم ال ي٪ؽٚٓ رشق إال ثٞذ٫٤ ٦ٛكؽة ػةوح، دؿدلت 
 ألص٢ دٚٓ املٛكؽة ا٣ٕة٦ح، كْل إٚكةد األديةف، كإمةٔح ا٣لٛؿ، أك الـ٩ؽٝح!

ى٤عح كاملٛكؽة ي٤٘ت أرصع٭٧ة، ٚؽٚٓ املةؿ القت٪ٞةذ ٔ٪ؽ دؽاٚٓ امل -3
٦ٛكؽة دكف  -قٮاء أكة٩ٮا ٠ٛةرنا أـ ث٘ةةن  -أرسل املك٧٤ني ٨٦ املعةربني

٦ٛكؽة دؿًل٭٥ هل٥ حلٞذ٤ٮ٥٬، كمى٤عح اٚذاكؾ أرسل املك٧٤ني أ٥ْٔ؛ خلال 
ٮا ل٤ٞذ٢، أك ل٤ٛذ٪ح يف ادلي٨.   يذًٕؿ

 . (1)ث٧ زاف الرشيٕح  كأذجةر ٦ٞةديؿ املىة٣ط كاملٛةقؽ إ٧٩ة ٬ٮ
ٚأ٦ة مؿادت املٕؿكؼ كامل٪١ؿ، كمؿادت ادلحل٢، حبير يٞؽـ ٔ٪ؽ ا٣زتاظ٥ 
أٔؿؼ املٕؿكٚني، كي٪١ؿ أ٩لؿ امل٪١ؿي٨، كيؿصط أٝٮل ادلحل٤ني؛ ٚإ٫٩ ٬ٮ 

 .(2)ػةوح ا٧٤ٕ٣ةء ث٭ؾا ادلي٨ 
كإذا اكف ٬ؾا ٨٦ مٮارد االصذ٭ةد اذلم ٬ٮ ٦ْ٪ح االػذالؼ، ٚلك٧ة اتكٓ 

ىٮص ٤ٝخ احلةصح لالصذ٭ةد، كٍل٧ة اكف املضذ٭ؽ ٨٦ اتلٞٮل أٝؿب ا٥٤ٕ٣ ثةجل
 اكف ثةتلٮٚيٜ أظؿل كأصؽر. 

ة -املٮاز٩ح ثني املىة٣ط كاملٛةقؽ تن٢٧ درصةت اإل٩لةر -4 ٌن ٨٧ٚ  -أي
اإل٩لةر ٦ة يلٮف ثةل٤كةف، ك٦٪٫ ٦ة يلٮف ثةحلؽ، ٧٠ة ٢ٕٚ ٧ٔؿ ٦ٓ وجيٖ، 

 ذج٭٥ ا٣يت أد٤ٛٮ٬ة كظؿٝٮ٬ة. كًل٧ة ٢ٕٚ الٮالة ٦ٓ املجذؽٔح ال١جةر، ك٦ٓ ٠
كإذا اٝذٌخ احلةصح ذ٠ؿ د٤ٟ ا٣ٛؿٝح ا٣٘ةحلح ثأق٧ةا٭ة كأكوةٚ٭ة كرمٮز٬ة 

 صةز ذلٟ، كاظذ٢٧ ٚي٫ ٦ة حيذ٢٧. 
ٙى  أف /ا٣ٕةدة ٦ٞذىض ٦٨ً  اكف ٚإذا»/ ♫ كةؿ النةظيب  ىلع ث٭٥ اتلٕؿي

                                      
 (.129/  2)اث٨ دي٧يح دل٧ٮع ٚذةكل  (1)
 (.127/  2( اٝذٌةء الرصاط املكذٞي٥، الث٨ دي٧يح )2)
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ٛي  ،ا٣ٕؽاكةى  يٮرث اتلٕيني  ة٦٪٭يًّ  ٮفيل أف ذلٟ ٨٦ لــ -ا٣ٛحؤامل ؾى ؿٍ كدى  ،ؿٝحكا٣
ا ٚةظنح ابلؽٔح دلٮف أف إال ٔ٪٫،  صٮاز يف إماكؿ ٚال اخلٮارج، ٠جؽٔح ؛صؽًّ

 ٥٬ؿى ٠ى كذى  اخلٮارجى  ♀ ا رقٮؿ ٔني   ٧٠ة أ٤٬٭ة، كدٕيني إثؽاا٭ة
ٍ  اٚٮٕؿى يي  ظىت ٭٥،ذً ثٕال٦ى  ، أك الن٪ةٔح يف ٦س٫٤ ٬ٮ ٦ة ثؾلٟ ٜي ٤عى كيى  ،٦٪٭٥ رى ؾى كحيي
 .(1) «أكىل دٕيح٪٫ ٨ٔ ٚةلك١ٮت ذلٟ قٮل ك٦ة املضذ٭ؽ، ٩ْؿ حبكت ٦٪٫ ٝؿيته 

ذًًب  ِّ اكى ػ٨ٍ لكي رٍتً خى ٙي الكِّ  ٨٦ًى ادلِّي٨ً ٠ىٍن
 

ةاًػًت   ٕىضى ىتى ثًة٣ٍ
ى
ِّ ثًٍؽيًع  أ ٨ٍ لكي خى  كى

 

ٍخ  ٦ى ؽِّ ٍؤ٦ً٪يػٮفى ٣ىػػ٭ي ػةؿه مي  ٚى٤ىٍٮالى رًصى
 

ة٩ًًت   ِّ صى ٓي ًدي٨ً ا ٨ٍ٦ً لكي ا٦ً ٮى  وى
 

ل٨ ٦ٛكؽة، كل٥ دٛخ مى٤عح، ٤ٚٮ أف الكرت ىلع آظةد ا٣٘الة إذا ل٥ د -5
٤ٮق ٨٦ ٗري أف يلٮف ٝؽ  أظؽ ا٧٤ٕ٣ةء صةلف ثٌٕ٭٥ ٚؿدق ٨ٔ ثؽٔذ٫ ٗك
اردلت ٦ة يٮصت ظؽا، ٚكرت ٤ٔي٫ ثٕؽ دٮبذ٫ كرصٕذ٫، ٚ٭ٮ أٝؿب إىل ٦ٞةوؽ 

 الرشع ثذعىي٢ املىة٣ط، كدرء املٛةقؽ، كالكرت ىلع ا٣ٕىةة. 
٦ٛكؽة ٦ذٕؽيح، ٧٠ة ر٫٧ٝ ك٩ْةـ ٬ؾا الكرت مل٨ اكف وةظت ثؽٔح اغحلح ك
إف ٩جٖ يف اجلةس داع يف »اإل٦ةـ اجلٮيين ىلع ٬ؾا اجلعٮ املٮٜٚ، ظير ٝةؿ/ 

٤ت ىلع ا٨ْ٣ أ٫٩ ال ي٪١ٙ ٨ٔ دٔٮد٫ كرش اغا٤ذ٫/   الٌال٣ح، ٗك
ؽق لٮ ظةد ٨ٔ ارتكةـ أمؿق كأثةق، ٫٤ٕ٤ٚ  -1 ٚةلٮص٫/ أف ي٧٪٫ٕ كي٪٭ةق كيذٔٮ

كةق!  يزنصؿ ٔك
 ، ظير ال ينٕؿ ث٫ كال يؿاق. ز٥ يل٢ ث٫ مٮزٮٝنة ث٫ -2
٪٫ ٩٭ةق، ثة٣ٖ يف دٕـيؿق، كراىع ظؽ الرشع كحتؿاق.  -3  ٚإف اعد إىل ٦ةٔ 
ٖ يف مؿاٝجذ٫ ٨٦ ظير ال ينٕؿ.  -4 يؽ كاتل٭ؽيؽ، كيجة٣ ٤ي٫ الٔٮ  ز٥ يثينٔ 

                                      
 (.155/  5( املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب )1)
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كيؿمط هل دل٭ٮ٣ني جي٤كٮف إحل٫ ىلع ٬يبةت ٦ذٛةكدةت، كيٕزتكف إىل  -5
 ىل اتل٥٤ٕ كاتل٤يق ٦٪٫. ٦ؾ٬ج٫، كيكرتمؽك٫٩ كيذؽرصٮف إ

 ٚإف أثؽل محبنة أ٤َٕٮا الك٤ُةف ٤ٔي٫، ٚحكةرع إىل دأديج٫ كاتل٪١ي٢ ث٫.  -6
ز٥ إف ا٩لٙ ٚ٭ٮ ا٣٘ؿض، كإف د٧ةدل يف دٔٮاد٫ أاعد ٤ٔي٫ الك٤ُةف  -7

ٞٮبةد٫، ٚذج٤ٖ ا٣ٕٞٮبةت ٦جة٣ٖ دؿيب ىلع احلؽكد  . (1)« د٪١ي٫٤ ٔك
 ج الخصسفاث القاغدة الثالثت: زغاًت املأًلث وهخائ

٨٦ ٦ٞةوؽ الرشع املٕذربة/ اجلْؿ إىل ٦آالت األٕٚةؿ ك٩ذةاش اتلرصٚةت، 
ذؽاد ث٧ة دٛيض إحل٫ ٝج٢  كاحلل٥ ىلع املٞؽ٦ةت ثةجلْؿ إىل املآالت، كاأل

 اإلٝؽاـ ٤ٔي٫. 
ھ ھ ﴿ك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة مكذؽؿ ٤ٔي٭ة ثة٣ٞؿآف يف حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

 .[ 108]األ٩ٕةـ/﴾    ﮿ ﯀ ﯁
ثي انلةسي »٨٦ ٝذ٢ امل٪ةٚٞني/  ♀كبةلك٪ح يف ا٦ذ٪ةع اجليب  ؽ  الى حىذىعى

ّي  ا يىلذوي أوعةثى  . (2) «أف  حمٍؽن
٢٧ ث٭ة ٧ٔؿ يف إمٌةء ا٣ُالؽ اثلالث زالزنة ثٕؽ أف اكف كاظؽةن.   ٔك

ك٦ة اكف ٨٦ املآالت ٦ُٞٮاعن ث٫، أك ث٨ْ اغ٣ت، ٚٞؽ كصت ا٢٧ٕ٣ ث٫ 
 تلٛةت إحل٫؛ ألف ال١رثة دٕذرب أذجةر اللك. كاال

                                      
 (.228-227( ٗيةث األم٥، أليب املٕةيل اجلٮيين )ص1)
 .¶ ا ٔجؽ ث٨ صةثؿ٨٦ ظؽير  (2584(، كمك٥٤ )4905( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
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 اْلزنيو كاْلعجيق/ 
 ٝؽ يرتؾ االظتكةب ملآؿ ال يؿدىض!  -1

يف ظةؿ األٔؿايب اذلم ثةؿ يف املكضؽ ػنيح د٤ٮث  ♀٧٠ة دؿًل٫ 
ؿايب يف زٮب٫ كبؽ٫٩   . (1)املكضؽ ثةجلضةقح بنلك أكرب ٦ٓ ٦ة يُةؿ اأٔل

ح الك٤ُةف، ٝةؿ اث٨ ا٣ٕؿيب كٝؽ دؿؾ االظتكةب ملآؿ يٞذيض ٝٮة ك٦٪ٕ
ٚإف ل٥ يٞؽر إال ث٧ٞةد٤ح كقالح ٤ٚيرتًل٫، كذلٟ إ٧٩ة ٬ٮ إىل الك٤ُةف؛ »/ ♫

ة إىل ا٣ٛذ٪ح، كآيالن إىل ٚكةد أكرث  ألف م٭ؿ الكالح ثني اجلةس ٝؽ يلٮف خمؿصن
 .(2) «٨٦ األمؿ ثةملٕؿكؼ، كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ

ٌن  -ٝؽ جيت االظتكةب ثةجلْؿ ملآالت امل٪١ؿات -2  ة!أي
ك٨٦ ا٤٘٣ٮ ا١ٛ٣ؿم اذلم جيت االظتكةب ٤ٔي٫ ملآالد٫ امل٪١ؿة/ نرش 
املؾا٬ت الٌة٣ح اإلحلةديح ثؽاعكم احلؿيح ا١ٛ٣ؿيح، ك٦آ٣ػ٭ة/ ا٩تنةر ا٣لٛؿ 

 كالـ٩ؽٝح يف األ٦ح. 
كًلؾلٟ ادلٔٮة إىل اتل٘ؿيت ا١ٛ٣ؿم ثؽٔٮل ا٣ٕٮملح، ك٦آ٣ػ٭ة/ رضب 

 ٬ٮيذ٭ة اإلقال٦يح. زٮاثخ األ٦ح ا١ٛ٣ؿيح، كا٣ٌٞةء ىلع د٧ ز٬ة ك
ك٨٦ ذلٟ/ دجنيٍ ا٣ٌٛةايةت كاملٮاٝٓ اإلثةظيح ثؽٔٮل احلؿيح كاال٩ٛذةح، 

ؽـ اال٩٘الؽ، ك٦آ٣ػ٭ة/ دؽ٦ري ا٣ٌٛي٤ح، كنرش الؿذي٤ح يف املضذ٧ٕةت.   ٔك
 إ٧٬ةؿ املضذ٧ٕةت ا٣جكةايح ٨٦ كّيٛح االظتكةب هل أػُؿ املآالت! -3

ت كاملؽارس ٗري املؼذ٤ُح، ٧ٚضة٦ٓ ا٣جكةء اخلةوح يف اجلة٦ٕةت كاللكية

                                      
 .◙( ٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةلٟ 284(، كمك٥٤ )6025أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
 .(383/  1( أظاكـ ا٣ٞؿآف، الث٨ ا٣ٕؿيب )2)
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كاأل٩ؽيح كامل٪ذؽيةت اخلةوح، كاملكتنٛيةت ا٣ٞةرصة ىلع ا٣جكةء كحنٮ٬ة جيت 
أف ي٤ذٛخ هلة ثإجيةد حمتكجةت ٚي٭ة ىلع ٦٪١ؿات ّة٬ؿة ث٘ري جتكف كال 
حتكف، كلٮ اكف ٬ؾا يف ا٣ٌٛةء اإلل١رتكين اخلةص ثة٣جكةء لاكف هل أزؿ َيت؛ 

ة! -ةؿ ي٪ترش يف ا٣جكةءٚإف ا٤٘٣ٮ ٧٠ة ي٪ترش يف الؿص ٌن  أي
كًل٧ة ٔؿٚخ نكةء ػةرصيةت ٔرب اتلةريغ؛ ٠٘ـا٣ح احلؿكريح ٚٞؽ دٕؿؼ 

 نكٮة ٦ٕةرصات!!
ثةجلْؿ إىل املآالت ٚإذا اكف االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ ثٞٮؿ، أك ٢ٕٚ يـيؽق  -4

ة ٚإ٫٩ ال يرشع، كٝؽ ا٦ذ٪ٓ اجليب  ٨ٔ ٝذ٢ امل٪ةٚٞني ٦ٓ  ♀دٛةظنن
 دت ٤ٔي٫ ٨٦ املآالت اخلُؿة. اقذعٞةٝ٭٥ ل٤ٞذ٢؛ ملة يرت

٤ي٫؛ ٚإف  لك ٢ٕٚ ٦أذكف ٚي٫ يىجط ٗري ٦أذكف ٚي٫ إذا آؿ إىل ٦ٛكؽة »ٔك
 . (1) «اغبلح، أك أكرثيح، قٮاء أٝىؽ امل٧ةرس ذللٟ ا٢ٕٛ٣ ذلٟ املآؿ، أـ ل٥ يٞىؽق!

كالرشيٕح ٦ججيح ىلع االظذيةط، كاألػؾ ثةحلــ، »/ ♫ كةؿ النةظيب
ة إىل ٦ٛكؽةكاتلعؿز ممة ٔىس أف يلٮف َ ٞن  .(2) «ؿي

رشع أل٦ذ٫ إجيةب إ٩لةر  ♀إف اجليب »/ ♫ ككةؿ اثَ اىليً
امل٪١ؿ حلعى٢ ثإ٩لةرق ٨٦ املٕؿكؼ ٦ة حيج٫ ا كرقٮهل، ٚإذا اكف إ٩لةر امل٪١ؿ 
يكذ٤ــ ٦ة ٬ٮ أ٩لؿ ٦٪٫ كأث٘ي إىل ا كرقٮهل ٚإ٫٩ ال يكٮغ إ٩لةرق، كإف اكف 

ةر ىلع امل٤ٮؾ كالٮالة ثةخلؿكج ٤ٔي٭٥، ا يج٫ٌ٘ كي٧ٞخ أ٫٤٬، ك٬ؾا اكإل٩ل
 . (3) «ٚإ٫٩ أقةس لك رش كٚذ٪ح إىل آػؿ ادل٬ؿ

                                      
 (، ك٦ة ثٕؽ٬ة.348/  2املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب ) ،(455( ٝٮأؽ املٞةوؽ ٔ٪ؽ النةَيب، ل١٤يالين )ص1)
 (. 364/  2املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب ) (2)
 (.4/  3( إٔالـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞي٥ )3)
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 ل قصد ًخالف قصد الشازع فهى باطلالقاغدة السابػت: ك

الرشع املُ٭ؿ ل٥ يٞىؽ ٨٦ ا٣ترشيٕةت إال حتٞيٜ مىة٣ط ا٣ٕجةد، ٨٧ٚ أكصؽ، 
 ؿدكد ٤ٔي٫. أك اثذىغ يف ا٣ترشيٕةت ٗري ٦ة رشٔخ هل ٨٦ املٞةوؽ، ٫٤٧ٕٚ م

لك ٨٦ اثذىغ يف دلةحلٙ الرشيٕح ٗري ٦ة رشٔخ »/ ♫ كةؿ النةظيب
هل ٚٞؽ ٩ةٝي الرشيٕح، كَل ٨٦ ٩ةٌٝ٭ة ٫٤٧ٕٚ يف امل٪ةٌٝح ثة٢َ، ٨٧ٚ اثذىغ يف 

 . (1)«دلةحلٙ الرشيٕح ٦ة ل٥ ترشع هل ٫٤٧ٕٚ ثة٢َ
 اْلزنيو كاْلعجيق/

ل٥ يرشٔ٭ة  جيت االظتكةب ىلع لك ٨٦ أكٝٓ ٩ٛك٫ يف املنةؽ ا٣يت -1
٨٦ أراد  ♀النةرع، كلٮ اكف ث٘ؿض ا٣ٞؿبح، أك ا٣ُةٔح، كٝؽ ٩ٓل اجليب 

ٓ؛ كذلٟ تل٧ٕؽق املنٞح ا٣يت ل٥ ترشع، ٚ٪ٓل  املجة٣٘ح يف ا٣ٕجةدة يف أكرث ٨٦ مًٮ
٨٦ ٝةـ يف الن٧ف كدؿؾ االقذْالؿ كالالكـ، ك٩ٓل ٨ٔ ٦ؽ ظج٢ ثني الكةردني 

٦ٓ الؿػىح يف الكٛؿ،  -مل٨ دؿؾ ا٣ُٛؿ ل٤ىالة ثةل٤ي٢ ثٕؽ اتلٕت كحنٮ ذلٟ، كٝةؿ
ٟى »/ -كمؽة احلةصح ل٤ُٛؿ ٨٦ أص٢ احلؿ كا٣ُٕل ٟى ا٣ٕىةةي، أكخل  .(2)«اىؿىةةي  أكخل

ك٬ؾا حم٧ٮؿ ىلع ٨٦ درضر ثةلىٮـ، أك أ٩٭٥ أمؿكا »/ ♫ كةؿ انلٔكم
ة ملى٤عح ثيةف صٮازق، ٚؼة٣ٛٮا الٮاصت ا صةز٦ن  .(3) «ثة٣ُٛؿ أمؿن

٨ يٮٕٝٮف أ٩ٛك٭٥ ثةتل٭١٤ح؛ أل٫٩ أكىل ٨٦ حيتكت ىلع ا٣٘الة اذلي -2
يح ٨٦ ص٭ح، كإدالؼ  االظتكةب ىلع ٨٦ يٮٝٓ ٩ٛك٫ ثةملنٞةت، جبة٦ٓ ٔؽـ املرشٔك

  األ٩ٛف كإحلةؽ الرضر ث٭ة ٨٦ ص٭ح أػؿل.

                                      
 .(231/  2املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب )( 1)
 .¶ ا ٔجؽ ث٨ صةثؿظؽير  ( 266٨٦أػؿص٫ مك٥٤ )( 2)
 .(104/  4مك٥٤، ل٤٪ٮكم ) رشح( 3)
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 القىاعد األصىلًة يف االحتساب على الغلى
 

ٔاؾؽ األؤَلح/  ٌٝةية لكيح يذٮو٢ ٨٦ ػالهلة إىل اقت٪جةط األظاكـ اىل
 . (1)الرشٔيح ٨٦ أدتل٭ة اتلٛىي٤يح 

ـء ٨٦ ٥٤ٔ أوٮؿ ا٫ٞٛ٣، أك ْل ٥٤ٔ أوٮؿ ا٫ٞٛ٣، كاملٕؿٚح ث٭ة ٦ٕؿٚح  ٚٔل ص
 ثُؿؽ الٮوٮؿ إىل ظل٥ ا يف إٔٚةؿ امللكٛني، ك٦ة يذ٤ٕٜ ث٭٥.

كا٣ٞٮأؽ األوٮحلح ٠سرية ٦ذٕؽدة، كٚي٧ة يٌل ذ٠ؿ أل٧٬٭ة ممة هل د٤ٕٜ 
 ػةوح. ثةإل٩لةر كاالظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ 

 لاولى: ًل حاكم إًل هللا حػالىالقاغدة 

كْل دٕين/ إٚؿاد ا دٕةىل ثةحلٜ يف اتلع٤ي٢ كاتلعؿي٥، ٚال ظالؿ إال ٦ة 
أظ٫٤ ا، كال ظؿاـ إال ٦ة ظؿ٫٦ ا، كال دي٨ إال ٦ة رش٫ٔ ا، أك ٦ة ث٫٘٤ 

 ٨ٔ ا.  ♀رقٮؿ ا 
 .[ 40]يٮقٙ/﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
 .[ 114]األ٩ٕةـ/﴾ک ک گ گ﴿/ كٝةؿ دٕةىل

ؽ/﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿كٝةؿ دٕةىل/   .[ 41]الٔؿ
 ٚ٭ٮ قجعة٫٩ مىؽر األظاكـ الرشٔيح ال قٮاق. 

                                      
 (.99/  2(، االثذ٭ةج يف رشح امل٪٭ةج، ل٤كجيك كاث٪٫ )18/  1( دحكري اتلعؿيؿ، أل٦ري ثةد مةق )1)
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 اْلزنيو كاْلعجيق/ 
ا٣٘الة ٨٦ املٕزت٣ح ا٣ٞؽاٍل ك٨٦ دأزؿ ث٭٥ ٨٦ ثٕي املذأػؿي٨ ذ٬جٮا  -1

دجٍ إىل أف ا٢ٕٞ٣ ظةك٥، يؽرؾ احلك٨ كا٣ٞجيط يف األميةء، كب٭ؾا اإلدراؾ دؿ
األظاكـ، كاإلنكةف يل٤ٙ ثة٢ٕٞ٣ ك٦ؽرٌلد٫ يف اتلعكني كاتلٞجيط كاتلع٤ي٢ 

 كاتلعؿي٥!
كٝؽ ا٤ُ٩ٜ ٨٦ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ثٕي ا٣٘الة، ٚٞةلٮا ثلٛؿ مؿدلت 
٭ة، ثُٞٓ اجلْؿ  ٭ة، أك يف أوٮهلة دكف ٚؿٔك املؼة٣ٛح يف أوٮؿ ا٣ٕٞيؽة كٚؿٔك

أف يؽرؾ احلك٨ اذلايت  ٨ٔ ث٤ٮغ احلضح الؿقةحلح هل، أـ ال؟! كذلٟ أل٫٩ ملكٙ
كا٣ٞجط اذلايت يف األميةء كاألٕٚةؿ! كذلٟ ث٫٤ٕٞ، ٚإف كٝٓ يف يشء ٨٦ الرشؾ 

٫ ىلع ظؽ  قٮاء! ة يف أوٮؿ اتلٮظيؽ كٚؿٔك ٞن  جب٭ة٣ح، ٚال ٔؾر هل ٤ُ٦
ة يف األٕٚةؿ، ٣ل٨ ال  كأ٢٬ الك٪ح ىلع أف ا٢ٕٞ٣ ٝؽ يؽرؾ ظك٪نة كٝجعن

/ -يف ٔؾر ٬ؤالء اجل٭ةؿ -ٝةؿ دٕةىلدل٤يٙ إال ٨٦ ٝج٢ الرشع املُ٭ؿ، كٝؽ 
! [ 15]اإلرساء/﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿  كل٥ ي٢ٞ/ ظىت ٩ؿًلت ٚي٭٥ ٔٞٮالن

ا  -2 ا، ز٥ يؿدت ىلع ذلٟ إ٩لةرن ثٕي ا٣٘الة يٕذٞؽ ٦ة ٣حف ث٧٪١ؿ ٦٪١ؿن
 ىلع ٚة٫٤ٔ، كىلع الكة٠خ ٤ٔي٫!

ا٥٤ٔ أ٫٩ ال حيل٥ ىلع األمؿ ثأ٫٩ ٦٪١ؿ إال إذا ٝةـ ىلع ذلٟ »ٚيٞةؿ هل/ 
 . (1) «، أك إدمةع املك٧٤ني♀٢ ٨٦ ٠ذةب ا دٕةىل، أك ق٪ح ٩بي٫ دحل

 ! ا، أـ اكف ٦ٕىيحن ٚةمل٪١ؿ ٦ة زجخ ثةلرشع ٩لةرد٫، قٮاء أكةف كٛؿن
أدرؾ ذلٟ ا٢ٕٞ٣، أـ ل٥ يؽرًل٫، كي٥ْٕ اخلُت كينذؽ ال١ؿب ظني حيل٥ ثأف 

، أك أٝٮاالن ْل كٛؿ دكف أف يؽؿ الرشع ٤ٔي٭ة!  إٔٚةالن
                                      

 (.207/  2( أًٮاء ابليةف، ل٤ن٪ٞيُٰ )1)
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 . ♀ يلٛؿ ث٭ة ٨٦ ل٥ يلٛؿق ا دٕةىل كال رقٮهل كينذؽ ابلالء ظني
ا٣يت ل٥ يثجخ ٚي٭ة  -كيج٤ٖ ابلالء اغيحن ظني يٞةؿ يف ٦س٢ ٬ؾق األظٮاؿ

، كال اإل٩لةر ٚي٫ أوالن  / إف ٨٦ ل٥ يلٛؿ -٩لةرة ا٢ٕٛ٣، كال ظؿ٦ذ٫ رشاعن
 الاكٚؿ ٚ٭ٮ اكٚؿ!!

!ىلع ٩ -يٕذؽ ث٫ -كاألو٢ أف امل٪١ؿ اذلم ي٪١ؿ ٬ٮ ٦ة ال ػالؼ  لةرد٫ رشاعن
ه لاحكام الخةست، ؤو بػضهاالقاغدة الثاهيت: الفػل الىاحد قد   حػتًر

ك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة دٕين/ أف اليشء الٮاظؽ ٝؽ يلٮف يف ظةؿ كاصجنة، كيف 
ذجةرات املؼذ٤ٛح! ٟ حبكت األ ة، أك حمؿ٦نة! كذل ة، أك م١ؿك٬ن  أػؿل ٦٪ؽكبنة، أك ٦جةظن

األظاكـ ىلع احلٞةاٜ ثةػذالؼ كيف ٬ؾا يٕرب ا٧٤ٕ٣ةء ثٞٮهل٥/ اػذالؼ 
ة كاصجنة ٨٦ ص٭ذني (1)ص٭ةد٭ة  .(2)، كجيٮز أف يلٮف الٮاظؽ ثة٣ٕني ظؿا٦ن

ٔذجةرات.  ٙ ثةػذالؼ األظٮاؿ كاال ٚأظاك٦٭٧ة ختذ٤ ٟ/ اجلاكح، أك الكٛؿ؛   ك٦سةؿ ذل
 اْلزنيو كاْلعجيق/ 

اجل٭ةد ٚؿيٌح ٠ٛةايح يف أو٢ ظ٫٧١ كبرشك٫َ، ٤ٚٮ أػ٢ امللكٙ  -1
ة يف ظ٫ٞ! برش٫َ ل٥ ًن  يل٨ ٚؿ

ري املذٕني ثؽكف إذف كادلي٫، أك ثةملٕىيح هل٧ة يف ٦٪٫ٕ ٨٦  ٨٧٠ قةٚؿ ل٤ض٭ةدٗ 
٤ي٫ رضب  ٨٦ ا٤٘٣ٮ.  الكٛؿ، كإجيةب اجل٭ةد ىلع لك أظؽ كدٕيح٪٫ٔ 

٩ىح ثٕي ا٣٘الة إىل إجيةب االصذ٭ةد كحتؿي٥ اتل٤ٞيؽ ىلع لك أظؽ ٨٦  -2
 ٗري ٩ْؿ إىل آ٣ح، أك ٝؽرة!

                                      
ح، ل٤ُٮيف )1)  (.118/  1( رشح خمذرص الؿًك
ح اجلةّؿ، الث٨ ٝؽا٦ح )2)  (.208/  1( رًك
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ْل دمةٔح كاظؽة هلة أ٦ري كاظؽ، »/ ىف ؾَ دمةؾذّكةؿ مهؿم مىع
ق٪ؽ٬ة ٠ذةب ا كالك٪ح، يلٛؿكف ثةتل٤ٞيؽ، كَل مك٥٤ ٚي٭ة دلذ٭ؽ، ال دلةؿ 

 . (1) «ٚي٭ة ل٤ٛؿؽ كاملؾا٬ت، كاألظـاب...
/ أ٩٭٥ اصذ٭ؽكا، ك٣ل٨ يف دلٛري اجلةس، ز٥ يف دلٛري كٌَ أقف

ة!! ٌن  ثٌٕ٭٥ ثٕ
ة!  -ظاكـ اخل٧كحكالىٮاب/ أف االصذ٭ةد يؽكر ٦ٓ األ ٌن  . (2)أي

ة! -كيف اإل٩لةر كاالظتكةب ٗالة -3 ٌن  أي
ٚإذا ل٥ ي٤ذٛخ أظؽ٥٬ إىل أف اإل٩لةر ٩ٛك٫ يؽكر ٦ٓ األظاكـ اخل٧كح، 

 كرآق يف لك مٮٝٙ كاصجنة ٔيجيًّة ٚٞؽ كٝٓ يف ا٤٘٣ٮ!
 ٚٞؽ يلٮف كاصجنة، كٝؽ ي٪ؽب، كٝؽ يلؿق، كٝؽ حيؿـ!

 يك١خ!كا٣ٕةل٥ ٝؽ يأمؿ، كٝؽ ي٪ٓل، كٝؽ 
كدةرةن  ،يبيطكدةرةن  ،ي٪ٓلكدةرةن  ،يأمؿدةرةن  ٚة٣ٕةل٥» :♫ كةؿ اثَ ديٍيح

 ،الؿاصط، أك اخلةله ثةلىالح اكألمؿ ؛اإلثةظح، أك اجلٔل، أك األمؿ ٨ٔ يك١خ
٪ؽ ،الؿاصط، أك اخلةله ا٣ٛكةد ٨ٔ اجلٔلأك    .(3)«الؿاصط يؿصط اتلٕةرض ٔك

  .(4)ٚ٭ٮ كاصت يف دؿؾ الٮاصت ك٢ٕٚ احلؿاـ 
 . (5)ك٬ٮ ٦٪ؽكب يف دؿؾ امل٪ؽكب ك٢ٕٚ امل١ؿكق 

                                      
 (.14 )ص( احلضيةت، لن١ؿم مىُىف1)
 (.388/  3) ( اتلٞؿيؿ كاتلعجري، الث٨ أ٦ري احلةج2)
 (.59-58/  20)اث٨ دي٧يح دل٧ٮع ٚذةكل  (3)
 (.87( الؿدجح يف ٤َت احلكجح، ل٧٤ةكردم )ص4)
 (.87الؿدجح يف ٤َت احلكجح، ل٧٤ةكردم )ص (5)
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ـايل ٚإذا ٤ٝ٪ة/ ٬ؾا ٦٪١ؿ م١ؿكق؛ ٚة٥٤ٔ أف امل٪ٓ ٦٪٫ / »♫ كةؿ اىغ
 .(1)«مكذعت

ك٬ٮ م١ؿكق إذا أدل إىل كٝٮع م١ؿكق أمؽ ٦٪٫، أك إذا اكف ٦ؾ٬ت 
 . (2)املعتكت ٤ٔي٫ يبيع٫، كإف ٦٪ٕذ٫ ثٕي املؾا٬ت األػؿل 

٪ؽ٦ة ك٬ٮ حمؿـ يف ظٜ صة٢٬ ثةأل ، ٔك يرتدت ىلع ظاكـ ا٣يت ي٪١ؿ٬ة أوالن
ريق ٨٦ أ٢٬، أك وعجح ث٧ة ال  اإل٩لةر ٦ة ٬ٮ أمؽ ٩لةرةن، كظني يذٕؽل الرضر إىلٗ 

 ذلٟ.  حيذ٤٧ٮق يف أ٩ٛك٭٥، أك ظؿ٦ةد٭٥، كحنٮ
ـايل ٚإف ٥٤ٔ أ٫٩ يرضب ٫ٕ٦ ٗريق ٨٦ أوعةث٫، أك أٝةرب٫، »/ ♫ كةؿ اىغ

حتؿـ؛ أل٫٩ ٔضـ ٨ٔ دٚٓ امل٪١ؿ إال ثأف أك رٚٞةا٫، ٚال جتٮز هل احلكجح، ث٢ 
يٛيض ذلٟ إىل ٦٪١ؿ آػؿ... ٚإذا اكف يذٕؽل األذل ٨٦ ظكبذ٫ إىل أٝةرب٫ 

 . (3) «كصريا٫٩ ٤ٚيرتًل٭ة؛ ٚإف إيؾاء املك٧٤ني حمؾكر
 لخكليف مسجبط بالقدزة والاسخطاغتالقاغدة الثالثت: ا

ۆ  ۇ ۇ ۆ﴿ا٣ٞؽرة كاالقذُةٔح رشط يف اتللكيٙ، ٝةؿ دٕةىل/  

 . [ 286]ابلٞؿة/﴾ۈ ۈ
 .[ 16]اتل٘ةث٨/﴾ہ ہ ہ ھ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

ٔا »كيف احلؽير/  ً ثأمؿو فأد ٔق، كإذا أمؿديسي ً ؾَ شء فةصذنج فإذا ُٓيذيسي
 .(4) «ٌِّ ٌة اقذعؿذً

                                      
 (.335/  2( إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨، ل٤٘ـايل )1)
 (.24الكذةر )ص ٔجؽ١ؿ، ٣ٕجؽ املٕـ ( األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل2٪)
 (.320/  ٤2٘ـايل )ل( إظيةء ٤ٔٮـ ادلي٨، 3)
 .◙ظؽير أيب ٬ؿيؿة  ( 1377٨٦كمك٥٤ ) ،(7288أػؿص٫ ابلؼةرم ) (4)
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ٝةؿ/  ◙كيف ػىٮص األمؿ ثةملٕؿكؼ ظؽير أيب قٕيؽ اخلؽرم 
ؿنا فىٍييي »يٞٮؿ/  ♀ق٧ٕخي رقٮؿى ا  ل ٌِسً ٌِهى

ى
ٍقي ثيًؽقً، فإٍف ٌىَ رىأ رير غى

، كذلم أضؿفي اإليٍةفً  ًّ ىكذًعٍؽ فجليجً ، فإٍف لً ي ًّ ً ىكذًعٍؽ فجيكةُ  . (1) «لً ي
 . (2)كا٩ٕٞؽ اإلدمةع ىلع رشط ا٣ٞؽرة لٮصٮب د٘يري امل٪١ؿ 

كالرشع ال ي٪ْؿ يف االقذُةٔح الرشٔيح إىل دلؿد إماكف ا٢ٕٛ٣؛ ث٢ ي٪ْؿ 
ة ٦ٓ املٛكؽة الؿاصعح ل٥ دل٨ ٬ؾق إىل لٮازـ ذلٟ، ٚإذا اكف ا٢ٕٛ٣ مم١٪ن 

 . (3)اقذُةٔح رشٔيح! 
 اْلزنيو كاْلعجيق/ 

دٔٮل ثٕي ا٣٘الة أف ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة يرتًلٮف اإل٩لةر الٮاصت صج٪نة  -1
دٔٮل مؿدكدة؛ ًٕٚل ٚؿض أف اإل٩لةر كاصت يف احلة٣ح  -كػٮرنا كحنٮ ٬ؾا

، كأال ي٪ضؿ الرضر املٕي٪ح ٚال ثؽ ل٤ٞٮؿ ثٮصٮب٫ ٨٦ رشط ا٣ٞؽرة كاالقذُةٔح
إىل ٗريق، ٨٧ٚ ل٥ يل٨ ثذ٤ٟ املسةثح ٚ٭ٮ اعصـ ٗري ٝةدر ال يذعٜٞ الٮصٮب يف 
٤ي٫؛ ٚإف  ة ثٕؽ قٞٮط الٮصٮب يف ظةالت أػؿل، ٔك ظ٫ٞ! ز٥ يجىق اجلؽب ٝةا٧ن
، كٝؽ يلٮف ٧٤ٔيًّة ٨٧٠ ل٥ يتجني هل  ، أك ٔؿجو ا٣ٕضـ ٝؽ يلٮف ظكيًّة ٠ُٕلن

يًّة ٨٧٠ ٥٤ٔ أ٫٩ يذع٢٧ رضرنا ال يُي٫ٞ، أك يف املكأ٣ح ظل٥، كٝؽ يلٮف ٦ٕ٪ٮ
، »يذٕؽاق الرضر إىل أ٫٤٬ كذكي٫! كيف احلؽير/  ّي الى يىنجيغ ليٍؤٌَ أٍف ييًؾؿ  ُفكى

؟ ٝةؿ/ ٫ي ة الى ييًعيقي  ٝةلٮا/ كًليٙ ييًؾؿُّ ٩ٛكى ٍى َى ابلالءً ىًػ ًٌ ؿ ضي   .(4)«حىذىؿى
/ ♀ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا  ◙كيف احلؽير ٨ٔ أيب قٕيؽ اخلؽرم 

                                      
 .◙ظؽير َةرؽ ث٨ م٭ةب  ( 49٨٦أػؿص٫ مك٥٤ ) (1)
 (.48/  4اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف، ل٤ٞؿَيب ) (2)
 (.49/  3( ٦٪٭ةج الك٪ح، الث٨ دي٧يح )3)
 .◙٨٦ ظؽير ظؾيٛح  (2254( أػؿص٫ ا٣رت٦ؾم )4)
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ًٍِهؿىقي؟! » ؿى أٍف تي / ٌة ٌِؿىمى إٍذ رأيخى املِهى ـى اىليةًٌح ظَّت يلٔؿى ؿي اىؿجؽى ئ
ى
إف  ا ىىيىٍكأ

َى انل ةًس  ًٌ ّي كةؿ/ ية رىبر رصٔديمى كفىؿًكٍخي  ذى ا ظض  َى اي ؾجؽن  . (1) «فإذىا ىىل 
كب٪ةءن ٤ٔي٫ ٨٧ٚ أػؾ ثةلؿػىح ٚال درثيتى كال إ٩لةرى ٤ٔي٫، كٝؽ ٝةؿ 

ّي » /♀ ّي نٍة يىٍسؿىقي أٍف ديٍؤَتى ٌؿىيذي ىي ًت  أٍف ديٍؤَتى ريػى  . (2) «إف  اى َيي
ة ٔ٪٭ة، كيف احلؽير/  ٌة ثةؿي »كٝؽ كرد ٠ؿا٬حي دؿًؾ األػًؾ ثةلؿُّػه دزن٬ُّن

 ً ٓي ٍي ُىة أؾي
ى ٔاهلل ألى ٔا ؾِّ، ف ْي ٔق كدزن  ْي ًؿ ٍىخي فيّ فهى ٓيً ؾِّن أمؿه دؿػ  رصةؿو ثيغى

ْي  ي ػنيحن ثة كأمؽ   .(3) «ً َلى
٫ي يف ٔؽاد املضة٬ؽي٨؛ ٣ٞٮهل  / ♀ك٨٦ أػؾ ثة٣ٕـي٧ح ٚٞؽ ق٤ٟ ٩ٛكى

/ -أفضوي اجلٓةًد لكٍحي ؾؽؿو » قٍّ  كيف ركايحو  .(4) «ؾِؽى قيعةفو صةاًؿو  -ظى
ة ىلع ٝٮهل دٕةىل/  -كٝؽ ٝةؿ اجلىةص ٞن ۋ ۋ ﴿د٤ٕي

كيف ٬ؾق اآليح صٮاز إ٩لةر »/ -[ 21]آؿ ٧ٔؿاف/ ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ
ػٮؼ ا٣ٞذ٢، كأ٫٩ ٦زن٣ح رشيٛح يكذعٜ ث٭ة اثلٮاب اجلـي٢؛ ألف ا  امل٪١ؿ ٦ٓ

 .(5) «٦ؽح ٬ؤالء اذلي٨ ٝذ٤ٮا ظني أمؿكا ثةملٕؿكؼ ك٩٭ٮا ٨ٔ امل٪١ؿ
دٮيل ٗري املذأ٢٬ لٮاصت احلكجح ٦ٓ كصٮد املذأ٢٬ أمؿ ٦٪١ؿ، ٚإف  -2

كاليح احلكجح ظني تك٪ؽ ٣٘ري أ٤٬٭ة يرتدت ٤ٔي٭ة رضر كػُؿ! ٚإذا أق٪ؽت 
اليذ٭ة إىل الى٘ةر، أك ٨٦ ال ٥٤ٔ كال ظ٥٤ ٔ٪ؽق أٚكؽ ٚي٭ة كل٥ يى٤ط، ك

يذ٭ة؛  كحتٮ٣خ إىل قجت كذريٕح ١ٕ٣ف ٦ٞىٮد٬ة، أك ل٨ُٕ٤ يف أو٢ مرشٔك
                                      

 .◙ ؽرمِّ اخل قٕيؽو  أيب٨٦ ظؽير  (4017أػؿص٫ اث٨ ٦ةص٫ ) (1)
 .¶ظؽير اث٨ ٧ٔؿ  ( 5866٨٦( أػؿص٫ أمحؽ )2)
 .▲ظؽير اعئنح  ( 2356٨٦كمك٥٤ ) ،(6101( أػؿص٫ ابلؼةرم )3)
 .◙ اخلؽرم قٕيؽ يبأ ظؽير ( 2174٨٦كأثٮ داكد ) ،(11143( أػؿص٫ أمحؽ )4)
 (.287-286/  2( أظاكـ ا٣ٞؿآف، ل٤ضىةص )5)
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ٚإف ٝي٢/ إذا ل٥ يٮصؽ األ٢٬ تلٮيل احلكجح ٚ٭٢ د٢ُٕ؟ ٚةجلٮاب/ ال د٢ُٕ، 
 ك٣ل٨ ي٤ي٭ة األ٦س٢ ٚةأل٦س٢. 

حف ٤ٔي٫ أف يكذ٢٧ٕ إال أو٤ط إذا ٔؿؼ ٬ؾا ٤ٚ»/ ♫ كةؿ اثَ ديٍيح
املٮصٮد، كٝؽ ال يلٮف يف مٮصٮدق ٨٦ ٬ٮ أو٤ط تل٤ٟ الٮاليح، ٚيؼذةر األ٦س٢ 

 .(1) «ٚةأل٦س٢ يف لك ٦٪ىت حبكج٫
 القاغدة السابػت: هل ٌػخد بخالف ؤهل لاهىاء والغلى في إلاجةاع؟ 

٬ؾق ا٣ٞةٔؽة دؽكر ظٮؿ ظل٥ خمة٣ٛح أ٢٬ ا٤٘٣ٮ كاالثذؽاع ملة ادٜٛ 
٫ أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح، ك٢٬ يٕذرب ٧٤ٔةء أ٢٬ ا٤٘٣ٮ كابلؽع يف ٔؽاد ٤ٔي

 املضذ٭ؽي٨ اذلي٨ ي٪ْؿ إىل ػالٚ٭٥ ٔ٪ؽ إَالؽ دٔٮل اإلدمةع؟
كىلع قبي٢ املسةؿ/ ٢٬ يٕذرب ػالؼ الؿاٌٚح يف ظؿ٦ح ٩لةح املذٕح 

ة لإلدمةع؟ ك٦س٫٤ ػالؼ اخلٮارج، أك املٕزت٣ح؟  ٌن  كبُال٫٩ ٩ةٝ
ألكرث/ أ٫٩ ٨٦ اك٩خ ثؽٔذ٫ ٗري ٦لٛؿة ٚال يٕذؽ كالؿاصط اذلم ٤ٔي٫ ا

أم/  [ 143]ابلٞؿة/﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿خبال٫ٚ؛ كذلٟ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل/ 
، ٚال يٕذؽ ثٞٮهل٥.  ، كأ٢٬ األ٬ٮاء ٣حكٮا ٔؽكالن  ػيةرنا، ٔؽكالن

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ك٣ٞٮهل دٕةىل/ 

 .[ 115]ا٣جكةء/﴾چ چ چ چ
ٮف ل٤ؿقٮؿ، ٦ذ٪١جٮف ٣ُؿيٜ املؤ٦٪ني كأ٢٬ األ٬ٮاء كابلؽع كا٤٘٣ٮ منةٝ

ة ٤٧ٔية -اذلم ٬ٮ االدجةع، كإذا اك٩خ م٭ةدة ا٣ٛةقٜ ٞن مؿدكدةن، ٚإف م٭ةدة  -ٚك

                                      
 (.12( الكيةقح الرشٔيح، الث٨ دي٧يح )ص1)
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 أكىل ثةلؿد. -ثؽٔحن ٔٞؽيحن  -املجذؽع
 كىلع ٬ؾا ٢ٞ٩ االدٛةؽ دمٓ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء/ 

أدمٓ أ٢٬ ا٫ٞٛ٣ كاآلزةر ٨٦ دميٓ األمىةر أف »/ ♫ كةؿ اثَ ؾجؽ اىب
٢ ثؽع كزيٖ، كال يٕؽكف ٔ٪ؽ اجل٧يٓ يف َجٞةت ا٣ٛٞ٭ةء، كإ٧٩ة أ٢٬ الالكـ أ٬

 .(1) «ا٧٤ٕ٣ةء أ٢٬ األزؿ كاتل٫ٞٛ ٚي٫
اإلدمةع ٔ٪ؽ٩ة إدمةع أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، كأ٦ة ٦ة اكف »/ ♫ ككةؿ اثَ اىلعةف

 . (2) «٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاء ٚال ٦ؽػ٢ هل ٚي٫
ٚأٝٮاؿ أ٢٬ األ٬ٮاء ٗري ٦ٕذؽ ث٭ة يف اخلالؼ »/ ♫ ككةؿ النةظيب

 . (3) «ٞؿر يف الرشعامل
كالؿاٌٚح،  كأ٦ة ٗري٥٬ ٨٦ أربةب ابلؽع؛ اكجل٭٧يح،»/ ♫ ككةؿ املؿداكم

كاخلٮارج، كاملٕزت٣ح، كحنٮ٥٬، ٚال أذجةر ثٞٮ٣ػ٭٥ املؼة٣ٙ ألٝٮاؿ األا٧ح 
 . (4) «كأدجةٔ٭٥، كال أذ٧ةد ٤ٔي٭ة

وي » /♀ك٦ة ٢ٞ٩ ٨٦ ادٛةٝ٭٥ يكت٪ؽكف ٚي٫ ثٕؽ اآليةت إىل ٝٮهل  ًٍ َيى
، كاُذعةؿى ْؾا  ةىًيى ٔفى ؾِّ حتؿيفى اىغى في ، يِى ؽكَلي ًٌَ ُكر ػيفو ؾي ًى  اىًؿٍي

ًْيًيى  ، كدأكيوى اجلة  . (5) «املجًعيًيى
 اْلزنيو كاْلعجيق/ 

كامل٪١ؿ،  أوعةب ا٤٘٣ٮ ا١ٛ٣ؿم هل٥ ٦٪ة٬ش ٦٪عؿٚح يف ًجٍ املٕؿكؼ -1
                                      

 (.942/  2( صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ، الث٨ ٔجؽ ا٣رب )1)
 (.515/  3ابلعؿ املعيٍ، ل٤ـرًليش ) (2)
 (.221/  5املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب ) (3)
 .(128/  1( اتلعجري رشح اتلعؿيؿ، ل٧٤ؿداكم )4)
 .◙ ٬ؿيؿة أيبظؽير  ( 9423٨٦أػؿص٫ ا٣زبار ) (5)
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٢ٞ ٍٚٞ، ٨٧ٚ ٝةا٢/ إف مؿد ذلٟ إىل ا٣ٕؿؼ ٍٚٞ، ك٨٦ ٝةا٢/ إف مؿدق إىل ا٣ٕ
ٚلك ٦ة ٔؿ٫ٚ، أك دٕةرؼ ٤ٔي٫ اجلةس يف دلذ٧ٓ ٦ة ٚ٭ٮ ٦ٕؿكؼ ال ي٪١ؿ، 

 كبةلٌؽ ٨٦ ذلٟ امل٪١ؿ!
ؾا يؿِّن/ ة ال٩ٞالب املٕؿكؼ الرشيع إىل ٦٪١ؿ ٔؿيف، كا٩ٞالب  ْك ٕن ترشي

 امل٪١ؿ الرشيع إىل ٦ٕؿكؼ ٔؿيف!
أ٫٩ ال ظل٥ ل٤ٕؿؼ، أك ا٢ٕٞ٣ يف األظاكـ الرشٔيح، كلٮ ٝةؿ  كالىعيط/

ة أك ظؽينسة -ا أ٢٬ ا٤٘٣ٮ ا١ٛ٣ؿمث٭ؾ كال أذجةر خلالؼ أ٢٬ ا٤٘٣ٮ يف  -ٝؽي٧ن
 ا٩ٕٞةد اإلدمةع ىلع ٦ٕىن املٕؿكؼ كامل٪١ؿ كاردجةَ٭٧ة ثةلرشع ال ٗري! 

ا٣ٕةدة حتي٢ اقذٞالؿ ا٣ٕٞٮؿ يف ادل٩ية ثإدراؾ / »♫ كةؿ النةظيب
 .(1)«مىةحل٭ة ك٦ٛةقؽ٬ة ىلع اتلٛىي٢

ٝنة ل٤عؿيح ذ٬ت أ٢٬ ا٤٘٣ٮ ال٤يربايل  -2 إىل أذجةر اإل٩لةر ىلع اخل٤ٜ ػؿ
ة هل يف  ذؽاء ىلع اإلنكةف ككوةيحن ٤ٔي٫، كإ٠ؿا٬ن النؼىيح، كجتةكزنا يف األ

 ٩ٛك٫ ك٦ة يؽي٨ ث٫، أك ي٫٤٧ٕ!!
ة؛ ٚأ٦ة ظؽير اجل٢ٞ ٨ٔ إجيةب األمؿ  ٕن كاجلٮاب ٨٦ اجل٢ٞ كا٢ٕٞ٣ ٦

حلٜ أػؿل، ك٨٦ كاجلٔل ٚٞؽ دٞؽـ، ك٬ٮ ٨٦ اجلىيعح دةرةن، ك٨٦ اتلٮايص ثة
!  ادلٔٮة زةثلحن

/ اتلعؿر ٨٦ ٔجٮديح لك أظؽ إال ا٣ٕجٮديح -يف اإلقالـ -كأ٦ة احلؿيح ٧ٚٛ٭ٮ٦٭ة
ةٔح ا ْل احلؿيح احلٞيٞيح، كْل ٨٦ ٣ت الؿقة٣ح املع٧ؽيح، ٝةؿ   دٕةىل، َك

 .[ 157]األٔؿاؼ/﴾ک کژڑڑکک﴿ دٕةىل/

                                      
 (.78/  2( املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب )1)
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٫ ٨٦ أظاكـ، ٝةؿ ك٣حف ملؤ٨٦ أف يٕرتض ىلع الٮيح، كال ىلع ٦ة زجخ ٚي
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ﴿دٕةىل/ 

 . [ 51]اجلٮر/ ﴾ۈئ ېئ ېئ
ك٣حف يف ادل٩ية ثأرس٬ة ظؿيح ال ٝيٮد هلة، ٚلك احلؿيةت دٞيؽ٬ة ا٣ٞٮا٩ني 
كالرشاآ كدٌجُ٭ة ا٣ٞٮأؽ كال٤ٮااط، كجتةكز٬ة يٕؿض ل٤ٕٞٮبةت اثلةثذح 

يٕةٝت ىلع جتةكز٬ة ث٪ىٮص حم٧١ح رصحيح، ك٦ة ل٥ دٞيؽ احلؿيةت ثٞيٮد ك
ثٕٞٮبةت يٛكؽ ٩ْةـ احليةة ثأرس٬ة، كدلٮف رشيٕح ا٣٘ةب حم٤٭ة! ٤ٚحف أظؽ 

 حبؿ يف أذل ٩ٛك٫ ٌٚالن ٨ٔ ٗريق!
 قاغدة الخامست: مرهب الصخابي حجتال

٬ٮ ٦ة ٢ٞ٩ ٨٦ ٝٮهل، أك ٫٤ٕٚ، أك ٚذيةق، أك ٌٝةا٫ يف أمؿ  ٌؾْت الىعةيب/
 ك إدمةع. رشيع ل٥ يؿد ٚي٫ ٩ه ٨٦ ٠ذةب، أك ق٪ح، أ

ٔد حبضيذّ/ أ٫٩ يتجٓ ىلع ٦ة ٝةؿ، أك أٚىت كٝىض ث٫، يف ظةؿ أ٫٩ ٝةؿ  كامللى
 ٚي٧ة ل٤ؿأم ٚي٫ دلةؿ، كل٥ ي٥٤ٕ هل خمة٣ٙ. 

ة جله، أك ػة٫ٛ٣ ٚي٫ ٗريق ٤ٚحف حبضح.  ٛن  أ٦ة ٦ة اكف خمة٣
كأ٦ة إذا ل٥ ي٥٤ٕ هل خمة٣ٙ، كل٥ ي٪ترش ٚٞؽ صؿل ٚي٫ اخلالؼ ىلع ٝٮ٣ني، 

 ٧٭ٮر ك٬ٮ ظضيذ٫، كاثلةين/ ل٤نةٕٚيح ك٬ٮ أ٫٩ ٣حف حبضح. ٦ؾ٬ت اجل األكؿ/
 . (1)٦ؾ٬ت دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ األا٧ح األربٕح كاع٦ح أدجةع ٦ؾا٬ج٭٥ كالؿاصط/

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿كاقذؽلٮا ث٧ٕٮـ ٝٮهل دٕةىل/ 

                                      
ح، ل٤ُٮيف )1) (، ٝٮآَ األد٣ح، 134/  3(، دحكري اتلعؿيؿ، أل٦ري ثةد مةق )185/  3( رشح خمذرص الؿًك

 (.74/  6الث٨ ظــ ) ،(، اإلظاكـ762/  3ل٤ك٧ٕةين )
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 .[ 100]اتلٮبح/﴾پ پ پ
 .[ 110]آؿ ٧ٔؿاف/﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿كٝٮهل دٕةىل/ 

ًػريي انلةًس كىٍؿِن ز»/ ♀كبٞٮهل  ُٓى ً  اذليَ يىئي ً ز ُٓى . (1) «ً  اذليَ يىئي
، أك مل٨ ♀كأف ا٢ٕٞ٣ يٞيض ثأف اظذ٧ةؿ اقت٪ةد٥٬ يف ا٣ٛذية ل٤٪يب 

، أك الدٛةٝ٭٥  . (2)اغ٣ته  -ق٧ٓ ٦٪٫، أك ٣ٛ٭٥و وعيطو
 اْلزنيو كاْلعجيق/ 

 جيٮز االظتكةب ٨٦ اإل٦ةـ ىلع ا٣٘الة ثةلرضب ٧ٚة ٚٮ٫ٝ، كلٮ ثة٣ٞذةؿ. -1
ثىجيٖ ث٨ ٔك٢ كأ٫٩ رضب٫  ◙لٟ إىل ٢ٕٚ ٧ٔؿ كيكت٪ؽ يف ذ

 .(3)ثٕؿاصني اجلؼ٢ مؿارنا، ك٦٪ٓ اجلةس ٨٦ دلةلكذ٫ ٦ؽة 
ة، »كذلا ٝةؿ ثٕي الك٤ٙ/  ٘ن ... كلٮ مةء ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب أف ي٪ةّؿ وجي
ظىت ي٪ةّؿكق كحيةصٮق، كيبي٪ٮا ٤ٔي٫  ♀كجي٧ٓ هل أوعةب رقٮؿ ا 

٫،  ٢ٕٛ٣، كل١٪٫ ٧ٝٓ ص٭٫٤ ٚأكصٓ رضب٫، ك٩ٛةق ًٞ ه ثؿي يف صرلق، كدؿًل٫ يذ٘ى 
ةلىف... ٚ٭١ؾا  كي٪ُٞٓ ٤ٝج٫ ظرسةن، ٦ُؿكدنا ٦٪ٛيًّة مرشدنا، ال ييل٤ ٥، كال جيي
ظل٥ لك ٨٦ رشع يف دي٨ ا ث٧ة ل٥ يأذف ث٫ ا، أف خيرب أ٫٩ ىلع ثؽٔح 

 . (4) «ًال٣ح، ٚيعؾر ٦٪٫، كي٪ٓل ٨ٔ دلةلكذ٫
ٜ املى٤عح، ك٬ٮ ٦ذٛةكت ز٦ة٩نة، ك٬ؾا ممة يٛٮض لإل٦ةـ اجلْؿ ٚي٫ ث٧ة حيٞ

 .  كماك٩نة، كأظٮاالن
٩ؽٝح ثة٣ٞذ٢!   كٝؽ اظتكت ثٕي الٮالة ىلع ثٕي رؤكس أ٢٬ ابلؽع كا٤٘٣ٮ كاـل

                                      
 .◙٨٦ ظؽير ٔجؽ ا مكٕٮد  (2533كمك٥٤ ) ،(2652( أػؿص٫ ابلؼةرم )1)
 (.21-20/  5الث٨ ا٣ٞي٥ ) ،( إٔالـ املٮٕٝني2)
 (.423/  1مك٪ؽ ا٣زبار )ك(، 254/  1( مك٪ؽ ادلارَل )3)
 (.228/  1( الك٪ح، أليب ثلؿ اخلالؿ )4)
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ك١٬ؾا لإل٦ةـ أف يٕـر ٨٦ ٢٧ٔ ثة٣ٞٮؿ املجذؽع ٨٧٠ ٩لط ٩لةح 
ؽ ثح٪٫ كبني »/ ♫زٮر  املذٕح، ٝةؿ أثٮ ٚإف دـكج رص٢ ٦جذؽع ىلع ٬ؾا ٚيؿِّ

 .(1) «ث٫ اإل٦ةـ كاعٝج٫املؿأة، كأد  
ذ٬ت ثٕي ا٣٘الة يف مأف الٮالة الكالَني كاحلاكـ أ٫٩ ال حيتكت  -2

ة! ٞن  ٤ٔي٭٥ ٔال٩يحن ٤ُ٦
ا يف أػؿل.  ٤٪نة يف مٮاٝٙ، كرسًّ ٓ ٨٦ الىعةثح االظتكةبٔ  ٨ دم  كٝؽ زجخٔ 

ىلع مؿكاف دٞؽي٥ اخلُجح  ◙٨٧ٚ ذلٟ/ إ٩لةر أيب قٕيؽ اخلؽرم 
 آػؿ. ٝج٢ الىالة، كٌلف ٫ٕ٦ رص٢ 

٧٠ة زجخ اإل٩لةر رسا ٨٦ ثٕي الىعةثح اكظتكةب أقة٦ح ث٨ زيؽ ىلع 
 .¶ٔس٧ةف 

 . ا كد٤ٞيالن  ٚةألمؿ ٦٪ٮط ثةملى٤عح ص٤جنة كدلسرينا، كبةملٛكؽة درءن
 القاغدة السادست: سد الرزائؼ حجت

ة ٚٔل حمؿ٦ح،  ٕن ك٦ة لك قجت يٛيض إىل ا٣ٛكةد، ككقي٤ح دؤدم إىل احلؿاـ ُٝ
كاملةل١يح ىلع  ٚال ظؿ٦ح ٚي٫، كأ٦ة ٦ة أدل إىل املٛكؽة اغبلنة ٚةحل٪ةث٤ح ال يؤدم إىل حمؿـ

 . (3)كػة٣ٙ ا٣ْة٬ؿيح كاحل٪ٛيح كالنةٕٚيح  (2)٦٪٫ٕ ثؽحل٢ قؽ اذلراآ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿كٝؽ اقذؽؿ ل٤ٞةٔؽة ثٞٮهل دٕةىل/ 

 .[ 108]األ٩ٕةـ/﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
َى الؿ»/ ♀ك٣ٞٮهل  ًٌَ أكبً الهجةاًؿ أٍف ييؿ ٝي٢/ ية صوي كادليّ، إف  

                                      
 (.72/  5( اإلرشاؼ ىلع ٦ؾا٬ت ا٧٤ٕ٣ةء، الث٨ امل٪ؾر )1)
ح، ل٤ُٮيف )(، رشح خم689( إظاكـ ا٣ٛىٮؿ، ل٤جةيج )ص2)  (.214/  3ذرص الؿًك
ـ، الث٨ ظــ )3)  (.434/  4الث٨ اجلضةر ) ،(، رشح ال١ٮًلت امل٪ري119/  1الث٨ الكجيك ) ،مجةق كاجلْةاؿ( األ2/  6( اإلظاك



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 160

ت  أثةق،  رقٮؿى ا، كًليٙ ي٨ٕ٤ الؿص٢ي كادلي٫؟ ٝةؿ/ ت  الؿصوي أثة الؿصًو فىيىكي ىكي ي
ّي   ٌ ي

ت  أ ّي فىيىكي  ٌ ت  أ ىكي  . (1) «كي
ا ذلريٕح ًيةع  كادٜٛ الىعةثح ىلع إ٧ٔةهل يف ٝذ٢ اجل٧ةٔح ثةلٮاظؽ درءن

دمٓ ا٣ٞؿآف ىلع ظؿؼ كاظؽ  د٦ةء املك٧٤ني ثةالمرتاؾ يف ا٣ٞذ٢، كادٛٞٮا ىلع
ا ذلريٕح االػذالؼ يف ا٣ٞؿآف.  درءن

 اْلزنيو كاْلعجيق/ 
ٔيةذنا  -االظتكةب ىلع ٦ة يٛيض إىل ا٤٘٣ٮ، كىلع لك ٤ٗٮ يٛيض إىل الرشؾ -

٤ي٭ة، كب٪ةء  ♀، ك٬ؾا مكذٛةد ٨٦ ٩٭ي٫ًً -ثة ٨ٔ الىالة إىل ا٣ٞجٮر ٔك
ةزي٢ كالىٮر، كتكٮيح ا٣ٞجٮر يف ٧َف اتل٧ ◙املكةصؽ ٤ٔي٭ة، كبٕس٫ًً ٤ٔيًّة 

٨ٔ اتل٧ةا٥ كاتلٮ٣ح، ك٩٭ي٫  ♀املؿدٕٛح ٨ٔ األرض، أك املججيح، ك٨٦ ٩٭ي٫ 
 ٨ٔ احل٤ٙ ث٘ري ا، كاتلىٮيؿ، كحنٮ ذلٟ ٨٦ ذراآ ا٤٘٣ٮ، أك ذراآ الرشؾ!

٤ي٫؛ ٚلك ٦ة اكف ثذ٤ٟ املسةثح ٦ٌٛينة إىل ٤ٗٮ، أك اكف ٤ٗٮنٌا ٦ٌٛينة إىل  ٔك
 ٦ذض٫. رشؾ، أك ثؽٔح ٧ٚ٪٫ٕ

 القاغدة السابػت: هل كل مجتهد مصيب؟ 

االصذ٭ةد إذا كٝٓ ٨٦ أ٫٤٬ يف حم٫٤ اكف وةظج٫ ٦أصٮرنا ٨٦ ظير ٝية٫٦ 
٫، كٌلف مىيجنة ٚي٧ة أداق إحل٫ اصذ٭ةدق ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كا٢٧ٕ٣.  ثً٘ؿ

ٚإف ٝي٢/ ٢٬ احلٜ كاظؽ، أـ ٦ذٕؽد؟ ٚةجلٮاب/ أ٫٩ كاظؽ، كإف ل٥ يذٕني دلل 
احلٜ يف ٝٮؿ كاظؽ ٨٦ املضذ٭ؽي٨، ك٨٦ ٔؽاق »/ ♫ؽا٦ح املضذ٭ؽي٨، ٝةؿ اث٨ ٝ

 .(2)«خمُئ، قٮاء اكف يف ٚؿكع ادلي٨، أك أوٮهل
                                      

 .¶ ٧ٔؿك ث٨ ا ٔجؽظؽير  ( 90٨٦كمك٥٤ ) ،(5973( أػؿص٫ ابلؼةرم )1)
ح اجلةّؿ، الث٨ ٝؽا٦ح )ص( 2)  .(359رًك
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ٔاب/ أف املىيت كاظؽ ٨٦ املضذ٭ؽي٨، كابلةيق خمُبٮف، كيف  كالى
ً  أوةبى فيّ أصؿاًف، كإذا ظسً »احلؽير/  ، ز ًي فةصذٓؽى ًى احلةز سى إذا ظى

 فيّ أصؿه 
ى
، زً أػعأ  .(1)«فةصذٓؽى

أف االصذ٭ةد هل مٮا٨َ، كذلٟ ظني يٛٞؽ اجله الرشيع، أك ي٘يت اإلدمةع، ثيق 
ك خيىف احلل٥، ك٬ؾا ال يذأىت يف يشء ٨٦ األوٮؿ كا٣ٞٮأؽ، كإ٧٩ة يذأىت يف ا٣ٛؿكع 
كاجلـايةت، كيف األوٮؿ ال يٞةؿ/ لك دلذ٭ؽ مىيت، ٨٧ٚ دبىن أوالن ٨٦ أوٮؿ أ٢٬ 

ذٞؽ أوٮؿ املٕزت٣ح، أك اخلٮارج، أك ابلؽع ٚٞؽ أز٥ كأػُأ الىٮاب، ٨٧٠ دبىن كأ
 الؿاٌٚح كحنٮ٥٬.

 ٚف مكةا٢ األوٮؿ املىيت كاظؽ، كي٪١ؿ ىلع املؼُئ. 
 اْلزنيو كاْلعجيق/ 

ذش ثأف لك دلذ٭ؽ مىيت ىلع املعتكت إذا أ٩لؿ ىلع أ٢٬ ا٤٘٣ٮ  - ال حيي
كاالثذؽاع اذلي٨ دب٪ٮا أوٮالن ل٤٘الة؛ اكخلؿكج ىلع احلةك٥ املك٥٤، كدبين أو٢ 
٤ي٭٥  جةدة ل٥ ترشع، ٚيضت اإل٩لةرٔ  اتل١ٛري ثةل١جرية، أك ا٣ٞةا٤ني جبٮاز إظؽاثٔ 
كحيؿـ الك١ٮت؛ ألف املىيت كاظؽ! ك٨٦ اكف ٦ذأكالن ٚإ٫٩ ي٪ؽٚٓ ٔ٪٫ ا٣لٛؿ 

ٙ ثة٤٘٣ٮ كاالثذؽاع.  ٪٫ اإلز٥ كالٮو  ٠٘الة املٕزت٣ح، ٣ل٨ ال ي٪ؽٚٓٔ 
كالك٪ح ٥ٕ٩ ٨٦ ػة٣ٙ ال١ذةب املكتجني، »/ ♫ كةؿ اثَ ديٍيح

املكذٛيٌح، أك ٦ة أدمٓ ٤ٔي٫ ق٤ٙ األ٦ح ػالٚنة ال يٕؾر ٚي٫، ٚ٭ؾا يٕةم٢ ث٧ة 
 .(2) «يٕةم٢ ث٫ أ٢٬ ابلؽع

 
  

                                      
 .◙ ا٣ٕةص ث٨ ٧ٔؿك( ٨٦ ظؽير 1716(، كمك٥٤ )7352بلؼةرم )أػؿص٫ ا( 1)
 .(172/  24)اث٨ دي٧يح دل٧ٮع ٚذةكل  (2)
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 القىاعد والضىابط الفقهًة يف االحتساب على الغلى

 
ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح/ ْل أظاكـ لكيح أ٤ٗجيح، د٪ؽرج حتذ٭ة صـايةت ٚٞ٭يح 

ا٣ٛٞٔل اك٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭يح، إال أ٫٩ خيذه ٠سرية ٨٦ أثٮاب ٦ذٕؽدة، كالٌةثٍ 
 . (1)ثجةب ٚٞٔل كاظؽ 

كا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح دذ٤ٕٜ ثإٔٚةؿ امللكٛني، كجت٧ٓ ثني ا٣ٛؿكع ا٣ٛٞ٭يح 
 املذٕؽدة ثؿبةط كاظؽ، كيْ٭ؿ ٦٪٭ة يشء ٨٦ ٦ٞةوؽ الرشع كأرسارق ا٣ترشيٕيح. 

 كدذ١ٮف ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح ٨٦ ٝٮأؽ لكيح ٠ربل، كْل مخف ٝٮأؽ/ 
الرضر  -املنٞح جت٤ت اتلحكري -احلٞني ال يـكؿ ثةلنٟ -ألمٮر ث٧ٞةوؽ٬ة)ا

ـاؿ يح.  -ي ٕنة ٝٮأؽ ٚٔؿ  ا٣ٕةدة حم٧١ح(، كد٪ؽرج حتذ٭ة دمي
 ك٬٪ةؾ ٝٮأؽ لكيح و٘ؿل، ٦٪٭ة/ ٦ة ٬ٮ ٦ذٜٛ ٤ٔي٫، ك٦ة ٬ٮ خمذ٤ٙ ٚي٫. 

بنلك  كدم٤ح ٠جرية ٨٦ د٤ٟ ا٣ٞٮأؽ ال١ربل كالى٘ؿل دذ٤ٕٜ ثةالظتكةب
٧ة يأيت ذ٠ؿ أل٥٬ د٤ٟ ا٣ٞٮأؽ كالٌٮاثٍ ىلع ا٤٘٣ٮ ا٣يت دذ٤ٕٜ اعـ، كٚي

 ثةالظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ. 
  

                                      
 (.166(، األمجةق كاجلْةاؿ، الث٨ جني٥ )ص21/  1( األمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كجيك )1)
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 القاغدة لاولى: لامىز بةقاصدها 

ة؛ ٚٞؽ أٚةدت أف أ٧ٔةؿ امللكٛني  ٞن كْل أ٥ْٔ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح كأكرث٬ة ٦ذ٤ٕ
كاملٞىٮدة ٦٪٭ة، كاألظاكـ ادل٩يٮيح  كدرصٚةد٭٥ دؿدجٍ ثةجليةت ابلةٔسح ٤ٔي٭ة،

٧ةؿ كاألظٮاؿ دلٮف ىلع ٦ٞذىض املٞىٮد ٦٪٭ة.   كاألػؿكيح ىلع د٤ٟ اأٔل
ة األؾٍةؿي ثةنلري ةًت »/ ♀كٝؽ ٝةؿ   . (1) «إٍُ 

كاجليةت د٧ ز املٞىٮد ثة٢٧ٕ٣، ٧٠ة د٧ ز املٞىٮد ٨٦ ا٢٧ٕ٣، ٚذٛيؽ د٧ي ز 
، كدٛيؽ د٧ي ز أ٩ٮ  اع ا٣ٕجةدات ثٌٕ٭ة ٨ٔ ثٕي.ا٣ٕجةدة ٨٦ ا٣ٕةدة ٦سالن

 اْلزنيو كاْلعجيق/ 
اجليح يف االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ ػةوح جيت أف حتؿر  دٕةىل؛ كذلٟ أف  -1

األمؿ ثةملٕؿكؼ، كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ ٨٦ أ٥ْٔ ا٣ٛؿااي كأص٢ ا٣ٞؿبةت، كيف 
 -االظتكةب ىلع ا٣٘الة وية٩ح لرلي٨ ٨٦ حتؿيٙ ا٣٘ة٣ني، كا٩ذعةؿ املج٤ُني، كٚي٫

ٌن   ٨٦ اتلٕؿض لألذل، ال قي٧ة إذا اكف املعتكت ٣حف هل ٚبح، أك دك٣ح حت٧ي٫! -ةأي
ك٦س٢ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ اجل٤ي٢ كاخلُؿ ال١جري ٦ة ل٥ يل٨ ثجيح اتلٞؿب إىل ا 
كظؽق، كامل٪ةٚعح ٨ٔ دي٪٫ كوية٩ح دلذ٧ٕةت املك٧٤ني ٨٦ ا٤٘٣ٮ؛ ٚإ٫٩ ال يٕةدهل 

٢ يشء ٨٦ ادل٩ية جبة٬٭ة، أك ٦ةهلة، ك٨٦ ٩ٮل محبن  ة ٨٦ ذلٟ ٚٞؽ ػرس ًك
ا وةحلنة ظىت  قٕي٫! ٚال ثؽ إذف أف يٞىؽ املعتكت ىلع ا٤٘٣ٮ كأ٫٤٬ ٝىؽن
، ٚإف اكف ّة٬ؿ ٫٤٧ٔ يف االظتكةب ىلع ا٣٘الة الىالح،  يلٮف ٫٤٧ٔ ٦ٞجٮالن

                                      
 .◙ظؽير ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  ( 1907٨٦(، كمك٥٤ )1( أػؿص٫ ابلؼةرم )1)
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ك٩حذ٫ ٦ؽػٮ٣ح ثةدل٩ية، أك ممةألة ل٧٤ْ٤ح، أك ث٧ة خية٣ٙ ٝىؽ النةرع احل١ي٥ 
٫ ٬ؾا ال يلٮف وةحلنة؛ إذ ا٣ٞىؽ ٗري ٨٦ االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ؛ ٚإف ٤٧ٔ

 الرشيع ي٭ؽـ ا٣ٞىؽ الرشيع. 
يٕةم٢ املعتكت أ٢٬ ا٤٘٣ٮ حبكت أ٧ٔةهل٥ ا٣ْة٬ؿة، ال حبكت ٩يةد٭٥  -2

 ابلةَ٪ح!
ٚال اَالع ىلع اجليةت، كال ظل٥ ىلع أوعةث٭ة، كا٣ٞةٔؽة/ أف األظاكـ 

ؿٍ  ًٍ ػإيًًنٌ ىى »/ ♀جتؿم ىلع ا٣ْة٬ؿ، كآًػًؿ األمؿي٨! كٝؽ ٝةؿ  كمى
ي
ٍف  أ

ى
أ

تى  ٍجلي
ى
ٍَ  أ ًب  خى قىٌ  انلىٌةًس، كيئي مي

ى
ال أ ًٍ  كى ٓي ٔجى   .(1)«بيعي
ذى٢ى أقة٦حي ث٨ي زيؽو  / ♀رصالن ٝةؿ/ ال هلإ إال ا، ٝةؿ  ◙كملة قى

ًى أكةهلة، أـ ال؟!» ًّ ظَّت  تىٍؿيى ٍلخى ؾَ كيجً لى مى
ى
ككيفى دىِؽي  /-كيف ركايح ٝةؿ هل -أ

حً ثال لإى إال  اي إذا صةءى  ٌى ـى اىلية  .(2)«ٍت ئ
ة -كةؿ انلٔكم ٞن ٚي٫ دحل٢ ل٤ٞةٔؽة املٕؿكٚح يف ا٫ٞٛ٣ كاألوٮؿ/ أف »/ -د٤ٕي

 . (3) «األظاكـ ي٢٧ٕ ٚي٭ة ثة٣ْٮا٬ؿ، كا يذٮىل الرسااؿ
، ٝةؿ ٧ٔؿ  إف »/ ◙كىلع ٬ؾا صؿل ٢٧ٔي اخل٤ٛةء كا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ثٕؽي

كف ثةلٮيًح ىلع ٔ٭ؽ رقٮؿ ا  ؾي ة اك٩ٮا يؤاػى ، كإف الٮيحى ٝؽ ♀٩ةقن
 ٨ ب٪ةق، ك٣حف جلة ٨٦ً رسيؿد٫ يشء، ك٦ى ٪ ةقي كٝؿ   ٦

ى
ا أ ٨ أّ٭ؿ جلة ػرين ا٩ُٞٓ، ٧ٚى

، كإف ٝةؿ/ رسيؿد٫ ظك٪ح ٫ٍٝي ؽِّ ، كل٥ ٩يىى ب٫ٍي ؿِّ ٞى ٪٫ٍي كل٥ جي ِّ٦ ا ل٥ ٩يؤى  .(4) «أّ٭ؿ جلة قٮءن

                                      
 .◙ َة٣ت أيب ث٨ ٌٔلظؽير  ( ٥٤1064٨٦ )(، كمك4351( أػؿص٫ ابلؼةرم )1)
 (.97( أػؿص٫ مك٥٤ )2)
 (.106/  2( رشح مك٥٤، ل٤٪ٮكم )3)
 .(2641( أػؿص٫ ابلؼةرم )4)
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٤ي٫؛ ٨٧ٚ ٥٤ٔ ثة٣ٛكةد اظتكت ٤ٔي٫، كلٮ أٚىض إىل ٝذةهل إف اكف ٨٦  ٔك
ملٞةد٤ح، كٝذ٢ إف اكف رشق ال ي٪ؽٚٓ إال ثة٣ٞذ٢، كرسيؿد٫ مٮًلٮ٣ح ثٕؽ ذلٟ أ٢٬ ا

 إىل رب٫ دٕةىل يٮـ ا٣ٞية٦ح.
/ ٦ة ق٧ٕذ٫ يف ٬ؾا ا٣ٕرص/ أف ثٕي ا٣٘الة اقذٮٝٙ قيةرةن يف كٌَ ؾضيت

َؿيٜ، كٝةمٮا ثذٛذحل أ٤٬٭ة كمكةءتل٭٥، ٧ٚة كصؽكا هل٥ ٤ٔي٭٥ ٨٦ قبي٢، ٚٞةـ 
ٕنة، ٧٤ٚة قألٮق، ٝةؿ/ ٤ٕ٣٭٥ أف يلٮ٩ٮا ٝؽ مةرًلٮا يف ثٕي  ثٌٕ٭٥ ثٞذ٢ رٌلث٭ة دمي

 اال٩ذؼةثةت، أك رمعٮا ثٕي اجلةػجني!!!
ٚ٭ؾا ل٥ حيل٥ ث٥٤ٕ، كإ٧٩ة جب٭٢، كال ىلع ا٣ْة٬ؿ، كإ٧٩ة ىلع ا٣٘يت، كًلٛؿ 

كأل٦سةهل ٔ٪ؽ ا٣ٞؽرة  -ث٘ري ٦لٛؿ، كاقذع٢ ادلـ احلؿاـ ث٘ري ثؿ٬ةف! ٤ٚحف هل
ة، أك ظ -٤ٔي٫ !!إال ا٣ٞذ٢ ٝىةون  ؿاثحن

 القاغدة الثاهيت: اليقين ًل ًصول بالشك 

دٛيؽ ا٣ٞةٔؽة/ أف ٦ة زجخ ظ٫٧١ ثيٞني ٚال يؿدٛٓ إال ثيٞني ٦س٫٤، كالنٟ ال 
دؽػ٢ يف دميٓ أثٮاب ا٫ٞٛ٣، كاملكةا٢ »اتلٛةت هل، كٝؽ اقذْ٭ؿ ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء أ٩٭ة 

 . (1) «املؼؿصح ٤ٔي٭ة دج٤ٖ زالزح أربةع ا٫ٞٛ٣ كأكرث
عةب ٦ة زجخ ظ٫٧١ حبضح ظىت يـكؿ حبضح ٦س٤٭ة، أك كْل دؤًلؽ اقذى

يًكى إىل »أ٫٩ ٝةؿ/  ◙أكرب ٦٪٭ة، كاقذؽؿ ل٤ٞةٔؽة حبؽير ٔجؽ ا ث٨ زيؽ  مي
ي ٢ي إحل٫ أ٫٩ جيؽي اليشءى يف الىالة، ٝةؿ/  ♀رقٮؿ ا  ٢ي خيي ال الؿ صي

ىكٍؽى ؤدنة، أك يؽى رَينة ًؼي ظَّت ي رصى  .(2) «يِى
                                      

 (.23/  1( األمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كجيك )1)
 (.361(، كمك٥٤ )137( أػؿص٫ ابلؼةرم )2)
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 اْلزنيو كاْلعجيق/
٦ىت دي٨ٞ املعتكت ىلع ا٤٘٣ٮ كأ٫٤٬ أ٩٭٥ ي٪ةلٮ٫٩ ثأذنل ال ٝؽرة هل ىلع  -1

د٫ٕٚ كال اظذ٧ةهل ٚٞؽ قٍٞ الٮصٮب، كإف مٟ يف جنةد٫! ٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ 
 .(1)«أف يأ٨٦ ىلع ٩ٛك٫ ك٦ةهل ػٮؼ اتل٤ٙ -أم/ اإل٩لةر -٨٦ رش٫َ»/ ♫

٨٦ ػةؼ ا٣ٞذ٢، أك الرضب قٍٞ ٔ٪٫ »/ ♫ ككةؿ اثَ دكيق اىؿيؽ
ة، كذ٬جخ َةاٛح ٨٦ ا٣٘الة أ٫٩ ال اتل٘ ٛن ة كػ٤ ٛن يري، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت املعٞٞني ق٤

 .(2)«يكٍٞ إف ػةؼ ذلٟ
ىلع أ٫٩ ال ػالؼ يف قٞٮ٫َ ٔ٪ؽ احلٞني، كإ٧٩ة اخلالؼ يف أذجةر اخلٮؼ، 

ة ل٤ٮصٮب، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت ٦ةلٟ كأمحؽ كإقعةؽ كَةاٛح ُن  .(3)أك ا٨ْ٣ ا٣٘ة٣ت مكٞ
يكتجيعٮف  لٛؿكف أ٢٬ اإلقالـ، ز٥جيت االظتكةب ىلع ا٣٘الة اذلي٨ ي -2

د٦ةء٥٬ كأمٮاهل٥ ثؽٔٮل الؿدة! ٚإف اإلنكةف إذا زجخ إقال٫٦ ثيٞني ل٥ يـؿ 
بنٟ كال ثٮ٥٬ ا٣٘الة!! اذلي٨ ال يٕذربكف ٔٮارض األ٤٬يح يف ظٜ املك٧٤ني؛ 

 ث٢ كرب٧ة كٛؿكا ث٧ة ٣حف ث٧لٛؿ! 
ـ املك٥٤ ٬ٮ األو٢  ٞةء ٦ة اكف ىلع ٦ة اكف، كظؿ٦ح د  ا٣ٞؽي٥.كاألو٢ ث

ـ٥ٔ أ٫٩   ا دػ٢ ثالد املك٧٤ني ثأ٦ةف ث كذلا حيتكت ىلع ٨٦ يٞذ٢ اكٚؿن
ظؿيب؛ إذ احلؿيب ال جيٮز ٝذ٫٤ إذا دػ٢ ثالد املك٧٤ني ثأ٦ةف، كَل ٦ة قجٜ 

ح ٨ٔ ٝةٔؽة/ «األو٢ ثٞةء ٦ة اكف ىلع ٦ة اكف»دُجيٜ ىلع ٝةٔؽة/  ، كْل ٦ذٛٔؿ
 . «احلٞني ال يـكؿ ثةلنٟ»

ح د -3 اع إحل٭ة ا٤٘٣ٮ ٚإ٩لةر٬ة كاصت؛ ألف األو٢ يف لك ٔجةدة خمرٔت

                                      
يح، الث٨ ٤ٛ٦ط )1)  (.180/  1( اآلداب الرشٔيح كامل٪ط املٔؿ
 .(86/  1األربٕني، الث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ ) رشح( 2)
 (.499/  2(، ك٦ُة٣ت أكيل اجلٔل )11/  ٠7نةؼ ا٣ٞ٪ةع )( 3)
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ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ا٣ٕجةدات اتلعؿي٥، ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 21]النٮرل/﴾﮶ ﮷ ﮸
٤ي٫؛ ٚإف إ٩ـاؿ ا٣برش ٦زن٣ح اإلهل ٤ٗٮ حمؿـ، كجتٮيـ اخلؿكج ٨ٔ رشيٕح  ٔك

٤ٗٮ حمؿـ،  -أك ٗريق ٨٦ النُط -ثةمل٪ة٦ةت، أك ال١نٙ ♀اجليب 
ـٔجالت كال نٕٮذات ا٣يت يٌةّل ث٭ة ٦ة لأل٩بيةء، أك األكحلةء ٨٦ كإّ٭ةر اخل

 .(1)املٕضـات، أك ال١ؿا٦ةت ٤ٗٮ ال حي٢
األوو يف اىؿجةدات احلؼؿ كاْلعؿيً، إال »كَل ٦ة قجٜ دُجيٜ ىلع ٝةٔؽة/ 

 «. ٌة دؿ ؾييّ دَلو
إذا صةز ل٧٤عتكت ىلع ا٤٘٣ٮ أف يأػؾ ثٞةٔؽة د٤٘يت ا٨ْ٣ كإ٩ـاهل  -4

ال قي٧ة ا٣يت ٝؽ دٛٮت ثة٣رتير  -كةب ىلع ٦٪١ؿات ا٤٘٣ٮ٦زن٣ح ا٥٤ٕ٣ يف االظت
، ٚال جيٮز إذا اقتجةف ػُأ املعتكت، أك ص٭ةز -كاتلعٜٞ ظىت حيى٢ ا٥٤ٕ٣

احلكجح يف إ٩لةر٥٬ ىلع ثؿمء، أك ٤ْ٦ٮـ أف يك١ذٮا ٨ٔ درباذ٫؛ إذ ال ٔربة 
 . (2)ثة٨ْ٣ ابلني ػُؤق 

ذ ٤ٮ كاأل ؿض ٨٦ اد٭٥ ٘ث ُأ يكذٮصت درباحٔ  ح أف أػؾق ك٬ؾا اخل ؾار ٦٪٫، كإمٔة
٧ة ٣ػع٫ٞ ٨٦ األذل كالرضر، ال قي٧ة إف دؿدت ىلع  يذ٫ٔ  ًةءق كدًؿ ُأ، كإر اكف ثةخل

٨ ال١كت.   ٜٔ ٮي ٓ أرزاؽ، كٕد ٟ ظبف، كُٝ  ذل
 ة الثالثت: املشقت ججلب الخيسيرالقاغد

٦جىن الرشيٕح الك٧عح ىلع ٩ف احلؿج كاملنٞح ابلة٣٘ح، ٚعيس٧ة كصؽت 
 حب٧ؽ ا دٕةىل.  -يٙ رشيع كصؽ ٦ٕ٭ة الكٕح كا٣حرسمنٞح ثة٣٘ح يف دل٤

                                      
 .(23يؿاصٓ/ رقة٣ح يف احلكجح، الث٨ دي٧يح )ص( 1)
 .(252، األظاكـ الك٤ُة٩يح، ل٧٤ةكردم )ص(٦288ٕةل٥ ا٣ٞؿبح يف ٤َت احلكجح )ص( 2)
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 . [ 185]ابلٞؿة/ ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ٝةؿ قجعة٫٩/ 
 .[ 78]احلش/﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿كٝةؿ دٕةىل/ 

ري٬ة  ة، كألص٢ ٬ؾا أكرث الكٛؿ كاملؿض كا٣جكيةف كاإل٠ؿاق ٗك ٛن ختٛي
كرة دلؽر الض»ك« الضكرات دبيط املعؼٔرات»كيذٛؿع ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٝةٔؽة/ 

ة ري٬ة. « ثلؽْر  ٗك

 اْلزنيو كاْلعجيق/
ا٣ٞةٔؽة ث٪ى٭ة د٪١ؿ ىلع أ٢٬ ا٣تنؽد كاتل٪ُٓ يف ادلي٨، كامل٧ذ٪ٕني  -1

٨ٔ األػؾ ثةلؿػه الرشٔيح اقت٪اكٚنة ٔ٪٭ة، كلٮ اك٩خ ٨٦ ق٪ح رقٮؿ ا 
ٔاهلل إينر »اذلم ٝةؿ/  ♀ ! ف ّي ِىؿي ٍو

ى
ٔفى ؾَ شءو أ ـو يتزنْ  ٔا ٌة ثةؿي أك

ؾيى 
ى ًْ َل ػنيحن ألى ًٓ ثة كأمؽ   .(1)«ٍي

ٚة٣تنؽد يف ا٣ٕجةدة ٦ؾمٮـ، كالٮرع ٨ٔ الؿػه ٦ؾمٮـ، كاتلزنق ٨ٔ 
ة -املجةح ٦ؾمٮـ، كاتل٧ٕٜ اذلم يٮرث اتل٪ُٓ ٦ؾمٮـ ٌن كاالظتكةب ىلع  -أي

إلدػةهل٥ املنٞح كاحلؿج ىلع اجلةس يف دي٪٭٥  -أظية٩نة-٬ؤالء أكىل ٨٦ ٗري٥٬
 ٨٦ ٗري قجت يٞذٌي٫!

ٓ يك -2 تجيط ثٕي ا٣٘الة د٦ةء املك٧٤ني اآل٦٪ني حتخ دٕالت ٦ذٕؽدة جي٧
ثح٪٭ة اق٥ الرضكرة، أك احلةصح ا٣يت دزنؿ ٦زن٣ح الرضكرة! كٝةٔؽة الرضكرة ٦ٞيؽة 

٤ي٫؛  :ثٞيؽي٨ ُؿار ال يج٢ُ ظٜ ا٣٘ري! ٔك األكؿ/ أ٩٭ة دٞؽر ثٞؽر٬ة، كاثلةين/ أف ااًل
ة. ٞن ُؿار ٣حف ٤ُ٦   ٚإف إثةظح املعْٮر ظةؿ ااًل

ٚال يجةح ٝذ٢ املك٥٤ ٦ٕىٮـ ادلـ حبضح الرضكرة، أك احلةصح، كٝؽ ٝؿر 
                                      

 .▲ظؽير اعئنح  ( 6101٨٦أػؿص٫ ابلؼةرم )( 1)
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٠سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء أف اإل٠ؿاق ىلع ا٣ٞذ٢ ثة٣ٞذ٢ ال يبيط ا٣ٞذ٢ كال جي زق؛ إذ ظِٛ 
٩ٛف امل١ؿق ٣حكخ ثأكىل ٨٦ ظِٛ ٩ٛف ٗريق ٨٦ املك٧٤ني املٕىٮ٦ني، كٝؽ 

 .[ 151]األ٩ٕةـ/﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
 غدة السابػت: ًصال الضسز بال ضسز )الضسز ًصال(القا

٫، أك ٦ةهل،  صةءت الرشيٕح ثؿٚٓ الرضر ٨ٔ اإلنكةف يف ٩ٛك٫، أك ًٔؿ
ڀ ڀ ﴿كأمؿت أال يـاؿ الرضر ثرضر ٦س٫٤، أك أمؽ ٦٪٫، ٝةؿ دٕةىل/ 

 .[ 231]ابلٞؿة/ ﴾ٺ ٺ
، كي٪ؽرج حتذ٭ة ٔؽد ٨٦ ا٣ٞٮأؽ (1) «ال رضرى كال رًضارى »كيف احلؽير/ 

يح. ا٣ٛ  ٔؿ
 اْلزنيو كاْلعجيق/

اكبلية٩ةت كاملكريات كحنٮ٬ة ٨٦  -إذا اك٩خ كقةا٢ االظذضةج املٕةرصة -1
الٮقةا٢ ا٣يت يؽىع ٚي٭ة اجلٔل ٨ٔ ٦٪١ؿات ّة٬ؿة، أك اتلٕجري ٨ٔ آراء يف ٌٝةية 

يرتدت ٤ٔي٭ة ٨٦ املٛةقؽ كاألرضار ٦ة يؿبٮ ىلع مى٤عذ٭ة ٚال جيٮز  -٦ٕةرصة
٪ؽاؾ ي٪ٓل ٨ٔ د٤ٟ الٮقةا٢ يف ذلٟ الـ٦ةف، أك  إزا٣ح الرضر ث٧س٫٤، أك أمؽ ٦٪٫! ٔك

املاكف، ٚإف ٝي٢/ إف الرشيٕح ل٥ د٪ه ىلع امل٪ٓ ٨٦ د٤ٟ الٮقةا٢؟ ٚةجلٮاب/ أف 
امل٪١ؿ ال يٞذرص ىلع امل٪ىٮص ٚعكت، ث٢ لك ٦ة ٚي٫ ٦ٛكؽة راصعح، أك مرضة 

 .(2)«ال رضرى كال رًضارى »/ -يف ٩ه احلؽير -ّة٬ؿة، كا٣ٞةٔؽة دٞٮؿ
جيٮز اختةذ اتلؽاثري الٮٝةايح ا٣يت حتةرب ا٤٘٣ٮ، كدلةٚط ا٩تنةرق، كلٮ  -2

                                      
ظؽير  ( 288٨٦)، كادلارُٝين (12224)، كابلي٭يق يف ال١ربل (2340)، كاث٨ ٦ةص٫ (2865)أمحؽ  أػؿص٫ (1)

 .¶ظؽير اث٨ ٔجةس 
 .(2341، كاث٨ ٦ةص٫ )(2865أػؿص٫ أمحؽ )( 2)
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كذلٟ إذا ٠رث اتلٕؽم  -٠ع٢٧ الكالح -أدل ذلٟ إىل دٞييؽ ثٕي املجةظةت
 ىلع الرضكريةت كاقتجةظح احلؿ٦ةت. 

إذا اكف اإل٩لةر ىلع ثٕي أوعةب األٚاكر ا٣٘ةحلح ثةحلؽ، أك ثةحلبف  -3
ث٤٘ٮ  -٠أف حي٤٧ٮا الكالح، أك خيؿصٮا ىلع املضذ٧ٓ -١ؿ٥٬كحنٮق ممة يـيؽ يف ٦٪

أمؽ، كل٥ يل٨ ثةملعتكت ٝؽرة ىلع ًجٍ األمؿ ٚإف اال٩لٛةؼ ٨ٔ 
ـاؿ ث٧س٫٤، أك ثأمؽ ٦٪٫.   اإل٩لةر أكىل؛ ألف الرضر ال ي

 (1)القاغدة الخامست: ًل ًىكس املخخلف فيه، ولكن ًىكس املجةؼ غليه

ر كبيةف ٩ُة٫ٝ، كٝؽ يٕرب ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٬ؾق ٝةٔؽة ٚٞ٭يح دذ٤ٕٜ ثةإل٩لة
ثٕجةرات ٦ذٕؽدة، حنٮ/ ال إ٩لةر يف مكةا٢ االصذ٭ةد، أك ال إ٩لةر يف مكةا٢ 

 اخلالؼ، كأدؽ ٬ؾق ا٣ٕجةرات أ٫٩/ ال إ٩لةر يف مكةا٢ االصذ٭ةد. 
أ٫٩ إذا اػذ٤ٙ يف ظ٢ أمؿ، أك ظؿ٦ذ٫ كٌلف اخلالؼ  /-إدمةالن  -كٌؿِةْة

ة ٘ن ٝٮؿ ثُؿؼ ٨٦ األد٣ح، ك٣حف ز٧ح ٩ه ٝةَٓ ل٤زناع، أك حبير يذ٤ٕٜ لك  -قةا
ٚال ي٪١ؿ ىلع أم ٨٦ ا٣ٞٮ٣ني، إال ثبيةف األد٣ح كبرتصيط  -إدمةع، أك ٝيةس صٌل

كال يي٪١ًؿي أظؽه ىلع ٗريق، »/ ♫الؿاصط، ٨٦ ٗري دٕؽ، أك ٬ضؿاف، ٝةؿ الـرًليش 
ة، أك إدمةاعن ُٕٝيًّ  كف ٦ة ػة٣ٙ ٩ىًّ ا ٚي٫، كإ٧٩ة يي٪١ًؿي ؽن ذى٭ى ة ص٤يًّةدلي  .(2) «ة، أك ٝيةقن

مكةا٢ االصذ٭ةد ٨٦ ٢٧ٔ ٚي٭ة ثٞٮؿ / »♫ كةؿ ميغ اإلقالـ اثَ ديٍيح
٤ي٫، كل٥ ي٭ضؿ، ك٨٦ ٢٧ٔ ثأظؽ ا٣ٞٮ٣ني ل٥ ي٪١ؿ ٤ٔي٫  . (3)«بلٕي ا٧٤ٕ٣ةء ل٥ ي٪١ؿٔ 

كٝؽ كٝٓ ػالؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء يف ثيةف ًةثٍ اخلالؼ اذلم ال إ٩لةر ٚي٫، 
                                      

 .(285/  1األمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كيٮيط )( 1)
 .(140/  2امل٪سٮر يف ا٣ٞٮأؽ، ل٤ـرًليش ) (2)
 .(340/  2ي٧يح )ا٣ٛذةكل ال١ربل، الث٨ د (3)
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 يٌل/  كاذلم يكذٛةد ٨٦ الك٦٭٥ ٦ة
ٔايه/  -1  يِهؿ اخلالؼ الضؿيف ال

 . ، أك إدمةاعن  ك٬ٮ ٦ة ػة٣ٙ ٩ىة، أك ق٪حن زةثذحن
كيف الكـ أمحؽ، أك ثٕي األوعةب ٦ة يؽؿ ٤ٔي٫ »/ ♫ٝةؿ اث٨ ٤ٛ٦ط 

 . (1) «إف ًٕٙ اخلالؼ ٚي٭ة أ٩لؿ، كإال ٚال
كأ٦ة ٦ة اػذ٤ٙ ا٣ٛٞ٭ةء يف ظْؿق كإثةظذ٫ ٚال »/ ♫كٝةؿ املةكردم 

رق، إال أف يلٮف ممة ًٕٙ اخلالؼ ٚي٫، كٌلف ذريٕحن إىل يؽػ٢ يف إ٩لة
 . (2) «حمْٮر ٦ذٜٛ ٤ٔي٫

ة ملؾْجّ/  -2  يِهؿ ٌة ْٔ ٌِهؿ ثةػذيةر احلةزً كفلن
ٚةملعتكت ٤ٔي٫ أف ي٤زتـ دؿؾ إ٩لةر ٦ة دب٪ذ٫ ادلك٣ح ٨٦ ٝٮؿ ثٕي 

 ا٧٤ٕ٣ةء، ٦ة ل٥ خية٣ٙ ٩ىة، أك إدمةاعن ٚي٪١ؿ. 
احلةك٥ يؿٚٓ اخلالؼ، كيؿصٓ  ا٥٤ٔ أف ظل٥»/ ♫ٝةؿ ا٣ٞؿايف 

املؼة٣ٙ ٨ٔ ٦ؾ٬ج٫ ملؾ٬ت احلةك٥، كدذ٘ري ٚذيةق ثٕؽ احلل٥ ٧ٔة اك٩خ 
 . (3) «٤ٔي٫، ىلع ا٣ٞٮؿ الىعيط ٨٦ ٦ؾا٬ت ا٧٤ٕ٣ةء

 يِهؿ ٌة ليٍِهؿ فيّ ظق/ -3
اكلـكج ي٧٪ٓ زكصذ٫ ٨٦ رشب اجلبيؾ إذا اك٩خ دٕذٞؽ إثةظذ٫، كًلؾلٟ 

 .(4)ي٧٪ٓ زكصذ٫ اذل٦يح 

                                      
 . (23/  3ا٣ٛؿكع، كدىعيط ا٣ٛؿكع، ل٧٤ؿداكم )( 1)
 .(10/  2األظاكـ الك٤ُة٩يح، ل٧٤ةكردم )( 2)
 .(337/  3ا٣ٛؿكؽ، ل٤ٞؿايف )( 3)
 .(285األمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كيٮيط )( 4)
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 اْلعجيق/اْلزنيو ك
ٔ٪ؽ٦ة دتجىن دك٣ح مك٧٤ح األػؾ ث٧ؾ٬ت ٚٞٔل ٦ة يف ترشيٕةد٭ة  -1

كدٞ٪ح٪ةد٭ة ٚال يكٮغ اإل٩لةر، ث٢ يٕؽ اإل٩لةر ىلع ادلك٣ح أػؾ٬ة ث٧ؾ٬ت ٦ة 
النؼىيح رضبنة ٨٦ املؼة٣ٛح، أك يف ٌٝةية الكيةقح الرشٔيح، أك ظىت األظٮاؿ 

س٧ةف  ◙ا٤٘٣ٮ، كٝؽ وًل اث٨ مكٕٮد  احلش، ٧٤ٚة قب٢ يف  ◙٦ذ٧ة ػ٤ٙٔ 
 . (1)« اخلالؼي رشٌّ »٨ٔ ذلٟ/ ٝةؿ/ 

حيتكت ىلع الؿاٌٚح ا٣٘الة، كىلع لك ٨٦ دـكج زكاج املذٕح ابلة٢َ  -2
 املؼة٣ٙ ل٤٪ه الىعيط الرصيط اجلةقغ حلل٥ اجلٮاز. 

، أك م كةا٢ ٨٦ ثةب كاظؽ ٨٦ ا٫ٞٛ٣، قجٜ أف الٌةثٍ ا٣ٛٞٔل ٦ة جي٧ٓ ٚؿكاعن
ة يف ثةب األمؿ ثةملٕؿكؼ، كاجلٔل  ُن كٚي٧ة يٌل ذ٠ؿ بلٕي ٦ة يى٤ط أف يلٮف ًةث

 . ٨ٔ امل٪١ؿ، كاالظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ ػةوح

ا  (2)الضابط لاول: ًضاف املىكس إلى فاغله دون آلامس به ما لم ًكن مجبرا

يكت إحل٫ كظٮقت ٤ٔي٫ دكف ٨٦ أمؿق ث٫، إال  ٚةمل٪١ؿ إذا وؽر ٨٦ إنكةف ن
أف يلٮف اآلمؿ ٝؽ أكؿ٫٬ كأجلأق إىل ٫٤ٕٚ، ٕٚ٪ؽاؾ حيةقت لك ٨٦ امل١ؿىق 
كامل١ًؿق، أك امل١ًؿق دكف امل١ؿىق ىلع ػالؼ ٚي٧ة كٝٓ ٚي٫ اإل٠ؿاق، كذلٟ برشط 

ة.  ٕن ة كاالػذيةر ٦ ؿ، أك ل٤ًؿ ة ثةمل٪١ى ا ل٤ًؿ  أف يلٮف اإل٠ؿاق ٦ٛٞؽن
                                      

 (.401/  2ٚذط ابلةرم، الث٨ ظضؿ) (1)
ا٣ٛة٢ٔ دكف اآلمؿ ٦ة ل٥ يل٨ دلربنا، دل٤ح أو٢ الٌةثٍ املؾ٠ٮر ٬ٮ ٝةٔؽة/ يٌةؼ ا٢ٕٛ٣ إىل ( 2)

 .(89األظاكـ ا٣ٕؽحلح، ٦ةدة )
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 مؿ إذا اكف/ كيف ٗري اإل٠ؿاق ي٧ل٨ أف حيةقت اآل
 ق٤ُة٩نة أمؿق ٦ٕذرب، ٚةل٧ٌةف ٤ٔي٫.  -أ

 أثنة ل٧٤أمٮر، ٚةل٧ٌةف ىلع األب.  -ب
 ٗري األب إذا اكف املأمٮر وجية.  -ص
ا كاملأمٮر ٔجؽ؛ ٚةل٧ٌةف ىلع الكيؽ.  -د  قيؽن

 اْلزنيو كاْلعجيق/ 
ظني يجةرش أظؽ ا٣٘الة ٝذ٢ ثٕي املك٧٤ني املٕىٮ٦ني ث٪ةءن ىلع أمؿ  -1

دد٫، أك َةاٛذ٫ هل ثؾلٟ، ز٥ يؤػؾ ٚيعةك٥، ٚإف ا٣ٞىةص يلٮف ٦٪٫ ثٕي ٝة
دكف ٨٦ أمؿقن ثة٣ٞذ٢، ٚإف دٮاَأ ٦ٓ آػؿي٨ ىلع ا٣ٞذ٢ ٝذ٤ٮا ث٨٧ ٝذ٤ٮ٥٬ ٨٦ 
املك٧٤ني، ٚإف زجخ إ٠ؿا٫٬ ٚي٧ة دكف ا٣ٞذ٢ دٮص٭خ ٔٞٮبح اآلمؿ امل١ؿق هل ىلع 

 ٦ة اردلت ٨٦ ص٪ةيح. 
٦ةؿ ٦ٕىٮـ ٚإف ال٧ٌةف ىلع ٨٦ أٗؿل ثٕي ا٣٘الة ثةتلٕؽم ىلع  -2

املذٕؽم، أك املذ٤ٙ هلؾا املةؿ دكف ٨٦ أٗؿاق ثؾلٟ، كال يتجٓ امل٘ؿم إال ثٕؽ دٕؾر 
الؿصٮع ىلع امل٘ؿل؛ كذلٟ ألف املجةرش يٞؽـ ىلع املتكجت، ك٬ؾا ٔ٪ؽ املةل١يح 

ة ثأػؾ ٦ةؿ إنكةف، أك دهل (1)كالنةٕٚيح ، كذ٬ت احل٪ةث٤ح إىل أف ٨٦ أٗؿل ّة٣ػ٧ن
 .(2)٤ىةظت املةؿ د٧ٌني امل٘ؿم ٣تكبج٫، أك ا٣ْةل٥ ٤ٔ٫٧٤ْ٣ي٫، ٚ

 

                                      
ح ا٣ُةبلني ل٤٪ٮكم (444/  3)الرشح ال١جري، لرلرديؿ ( 1)  .(6/  5)، كرًك
 .(116/  4)٠نةؼ ا٣ٞ٪ةع، ل٤ج٭ٮيت ( 2)
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  ساز مسجكب املىكس حجت قاصسة غليهالضابط الثاوي: إق

إذا أٝؿ مؿدلت امل٪١ؿ ٨٦ أ٢٬ ا٤٘٣ٮ ث٫٤ٕٛ اكف إٝؿارق ظضحن ٝةرصة 
٤ٔي٫، كال يذٕؽل أزؿق إىل ٗريق، ٚيؤػؾ ث٧ٞذىض إٝؿارق ىلع ٩ٛك٫ ث٧ة اردلت، 

 ٗريق ظضحن ي٤ذٛخ إحل٭ة يف ظٜ ٗريق ظىت دثجخ ص٪ةيذ٫ كال يٕذرب إٝؿارق ىلع
، [ 14]ا٣ٞية٦ح/﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ثٮقةا٢ اإلزجةت املٕذربة، كٝؽ ٝةؿ دٕةىل/ 

٧ةؿ الكحبح   .(1)أم/ ظضح ثح٪ح كاًعح ىلع ٩ٛك٫ مة٬ؽة ث٧ة وؽر ٔ٪٫ ٨٦ اأٔل
ا كا٣٘ة٦ؽيح  ♀كٝؽ رص٥ اجليب  ـن ثإٝؿار٧٬ة ثةلـ٩ة ثٕؽ  ¶٦ةٔ

هلة  ♀ة أٝؿ أظؽ٥٬ ىلع ٩ٛك٫ كىلع امؿأة ثةلـ٩ة أرق٢ اإلظىةف، ك٣ػ٧
 . (2)ٚأ٩لؿت، ٚضرلق احلؽ كدؿًل٭ة 

 اْلزنيو كاْلعجيق/ 
إذا كصؽ املعتكت مؼىني ٨٦ أ٢٬ ا٤٘٣ٮ يف ٦٪١ؿ ٨٦ ٦٪١ؿات  -1

ا٤٘٣ٮ ثةتلٕؽم ىلع األركاح، أك امل٧ذ٤اكت، ٚأٝؿ أظؽ٧٬ة ىلع ٩ٛك٫ جبؿ٫٦، 
٪ح دؽؿ ىلع إدا٩ذ٫، كصت اإل٩لةر كصؿت كىلع وةظج٫، كأ٩لؿ اآلػؿ كال ثحِّ 

املؤاػؾة ىلع املٞؿ دكف ٗريق؛ ألف اإلٝؿار ظضح ٝةرصة، كيذأىن ثةآلػؿ ظىت 
 دثجخ د٭٧ذ٫، أك دْ٭ؿ ثؿاءد٫. 

إذا أٝؿ وةظت ٔٞيؽة اغحلح ىلع ٩ٛك٫ كىلع ٗريق ثةالحنؿاؼ اذلم  -2
ث٧ضؿدق ظضحن  ل٥ يل٨ إٝؿارق ىلع ٗريق -٦سالن  -ي٤ع٫ٞ ثةخلٮارج، أك الؿكاٚي

يؤاػؾ ث٭ة أوعةب ا٤٘٣ٮ ا١ٛ٣ؿم، ظىت يكتجني ذلٟ ثإٝؿار مؼيص، أك 
 م٭ةدة، أك ثح٪ح ٦ٕذربة. 

                                      
 .(140/  29)ركح املٕةين، لأللٮيس ( 1)
 .◙ظؽير ق٭٢ ث٨ قٕؽ  ( 4466٨٦أػؿص٫ أثٮ داكد )( 2)
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  : للةحدسب ؤن ًدفؼ غن هفسه الضسز الضابط الثالث

يذٕؿض املعتكت ليشء ٨٦ األذل بكت، أك مذ٥، أك حنٮ٧٬ة، ك٬ٮ 
حتٮؿ األذل إىل  ٦٪ؽكب ألف يىرب كحيتكت األذل يف ذات ا دٕةىل، أ٦ة إذا

مرضة مؽيؽة ٚإف هل أف يؽٚٓ ٨ٔ ٩ٛك٫ املرضة كالرضر كابليغ ثة٣ُؿؽ 
ح، ٝةؿ دٕةىل/  ، كٝةؿ دٕةىل/ [ 39]النٮرل/﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿املرشٔك

 .[ 41]النٮرل/ ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿
لْلمؿ اجلةْل أف يؽٚٓ ٨ٔ ٩ٛك٫ ٦ة يرضق، ٧٠ة »/ ♫ كةؿ اثَ ديٍيح

ةا٢، ٚإذا أراد املأمٮر امل٪ٔل رضب٫، أك أػؾ ٦ةهل يؽٚٓ اإلنكةف ٨ٔ ٩ٛك٫ الى
 . (1) «كحنٮ ذلٟ، ك٬ٮ ٝةدر ىلع د٫ٕٚ ٫٤ٚ د٫ٕٚ ٔ٪٫

 اْلزنيو كاْلعجيق/
د٧ةرس ثٕي دمةاعت ا٤٘٣ٮ املٕةرص ظؿبنة إٔال٦يح كداعايح ًؽ  -1

املعتكبني ٤ٔي٭٥ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة، ثجكبذ٭٥ إىل اخلٮر دةرةن، كإىل ٧ٔة٣ح ل٥٤ْ٤ 
يةف دةرةن، كرب٧ة إىل ٔٞةاؽ ٦٪عؿٚح اكإلرصةء دةرةن أػؿل، ك٨٦ املرشكع، ث٢ كا٣ُ٘

ؿاض كاالقذُة٣ح ٚي٭ة  الٮاصت دٚٓ ٬ؾق االد٭ة٦ةت ثةحلٜ، كذلٟ الىيةؿ ىلع اأٔل
 ٨٦ أ٥ْٔ اإلز٥، كاالقترباء ٨٦ د٭٥ د٪ةؿ ادلي٨ ٨٦ املُة٣ت الرشٔيح.

د ز٦ةف ظني دبكٍ ثٕي دمةاعت ا٤٘٣ٮ قيُؿد٭ة ىلع ثٕي ابلال -2
اهلٍؿج، كي٪ةؿ املعتكت أذنل ثة٣ٖ يف ٦ةهل، أك ٩ٛك٫، أك كدلق، ٚةقذُةع أف يؽٚٓ 
٨ٔ ذلٟ لك٫ ث٘ري زيةدة يف األذل درتدت ٚال ظؿج ٤ٔي٫، ٚإف ػيش دٛة٥ٝ 
٫ ملة ال يُيٜ ٨٦ األذل، أك جيؿُّق  األمؿ ٚةلىرب أكىل، ٚإف ٥٤ٔ أف اإل٩لةر يًٕؿ

 إىل ٗريق ٚٞؽ قٍٞ ٔ٪٫ الٮصٮب.

                                      
 .(168/  15)اث٨ دي٧يح دل٧ٮع ٚذةكل  (1)
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 مهاهج يف االحتساب على الغلى املعاصز
 

خ دٕؽدت املؽاػ٢ كا٣ٕ الصةت ٣ْة٬ؿة ا٤٘٣ٮ ثذض٤يةد٭ة املٕةرصة، كد٪ٔٮ
امل٪ة٬ش كالٮقةا٢ املذجٕح يف ماكٚعح االحنؿاؼ ص٭ح اإلٚؿاط كا٣تنؽد، كٚي٧ة 

 يٌل ٔؿض أل٥٬ د٤ٟ امل٪ة٬ش ٦ٓ ٦٪ةٝنح خمذرصة دلاعا٧٭ة كز٧ؿاد٭ة/

ينةرؾ يف ا٣ٞيةـ ث٫ ا٧٤ٕ٣ةء، ك٬ؾا امل٪٭ش يٞٮـ ىلع داعا٥ ٧٤ٔيح ٦ذٕؽدة، ك
 حكادلاعة، ك٤َجح ا٥٤ٕ٣، كتنةرؾ ٚي٫ اجل٭ةت ا٧٤ٕ٣يح كادلٔٮيح الؿق٧يح، كاأل٤٬ي

 ىلع ظؽ قٮاء! 
 كٚي٧ة يٌل أ٥٬ ٬ؾق ادلاعا٥/

 دؿـيـ الٔقعيح اىؿيٍيح كاىفهؿيح/ -1
إف ص٭الن ثةل١ذةب، كالك٪ح، ك٦٪ة٬ش كمكةلٟ ق٤ٙ األ٦ح، ك٦ٞةوؽ 

ٝؽ يؤدم إىل احنؿاؼ ٨ٔ ٦٪٭ش الٮقُيح كمك٤ٟ  -الرشيٕح كقنن اتل٘يري
ذؽاؿ.  األ

جةدد٫ كرشيٕذ٫ كأػال٫ٝ،   كالٮقُيح ػىيىح ادلي٨ ا٣ِْٕل يف ٔٞيؽد٫ ٔك
 .[ 143]ابلٞؿة/﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 

٨ ٬ؾق الٮقُيح يججسٜ يرس اإلقالـ كدججٓ ق٧ةظذ٫، ٚةدلي٨ يرس،  ٔك
، كاحلؿج يف دي٨ ا ٦٪ذٙ، كاحل٪يٛيح الك٧عح ْل أظت ادلي٨ إىل ا دٕةىل
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، كدٕـيـ الٮقُيح يف [ 78]احلش/  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿ٝةؿ دٕةىل/ 
املضذ٧ٓ اإلقالَل ٤ُ٦ت أقةيس دأويٌل ككٝةيئ، ك٬ٮ يذأىت ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة 
كامل١ٛؿي٨ ٔرب ثؿا٦ش ٧٤ٔيح، كدؿبٮيح، ك١ٚؿيح، دؿٚٓ اجل٭ة٣ح ث٧٪٭ش اإلقالـ، 

 ٚ٭٥ ٩ىٮو٫ كأظاك٫٦، كد٤ٜ٘ َؿيٜ ادجةع املتنةث٫، كحتِل ٨٦ احنؿاؼ اتلأكي٢ يف
كدجج٫ إىل أ٧٬يح لـكـ صةدة أ٢٬ الك٪ح الٮقُيح يف اقت٪جةط األظاكـ الرشٔيح ٨٦ 
ؽـ اجل٧ٓ ثني اجلىٮص  أدتل٭ة اتلٛىي٤يح، كحتؾر ٨٦ االصذ٭ةد ثال أ٤٬يح، ٔك

يح، ٧٠ة دت٪ج٫ إىل ػُٮرة ٦٪ة٬ش أ٢٬ ابلؽع يف  اتل٤يق الرشٔيح ك٦ٞةوؽ٬ة املٔؿ
كاالقت٪جةط، كدؤًلؽ ىلع أف الٮقُيح ٣حكخ ظربنا ىلع كرؽ يٞؿؤق ا٧٤ٕ٣ةء ىلع 

 النجةب، أك ا٣٘الة، كإ٧٩ة ظيةة د٧ةرس، أك ٦٪ة٬ش تكذىعت يف رظ٤ح احليةة.
الؿبة٩حني، ك٬٪ة يأيت ا٣تنؽيؽ يف أ٧٬يح ٤َت ا٥٤ٕ٣ الرشيع ىلع أ٫٤٬ 

ة٬ش اتل٤ٕي٥، كالٮيع حبةؿ كا٣ٕ٪ةيح ثةل٤٘ح ا٣ٕؿبيح ٠أقةس ل٤ٛ٭٥، كإوالح ٦٪
ؿؽ اقت٪جةط األظاكـ. ٮارض األ٤٬يح، َك  اجلةس، ٔك

ٔار كاملضةدىح كاملِةػؿة كاملؿاصؿح/ثةب فذط  -2  احل
إف ا١ٛ٣ؿ إذا أٮج ال يٞي٫٧ إال ١ٚؿ مكذٞي٥، كالؿأم إذا ٢ً ال ي٭ؽي٫ 

٢ٞ ق٤ي٥، كابلؽٔح إذا أ٤َخ ثؿأق٭ة ال يُٕٞ٭ة إال ادجةع ق٪ ح إال ٢ٞ٩ ٝٮي٥، ٔك
 .♀اجليب ال١ؿي٥ 

كبٕؽ ذـ اجلؽاؿ كامل٪ةّؿة ث٘ري ٥٤ٔ، أك ظضح كٚ٭٥، ك٦ٓ ٨٦ ال يجذٛٓ ٣ٕ٪ةدق 
ىلع ٨٦ ث٫٤ٕٞ كرأي٫ د٤ٙ،  ٩ةّؿكا ٨٦ احنؿؼ، كردكا ôكًلربق ٚإف الك٤ٙ 

ة -كًل٧ة أزؿ ٔ٪٭٥ دؿؾ ٦٪ةّؿة كدلةد٣ح أ٢٬ األ٬ٮاء كا٤٘٣ٮ، أزؿ ٔ٪٭٥ ٌن  -أي
 ْل أظك٨. ٦٪ةّؿد٭٥ كحمةكرد٭٥ كصؽاهل٥ ثة٣يت

ل٤ؼٮارج، ك٦٪ةّؿة  ¶كٝؽ ظِٛ اتلةريغ ٦٪ةّؿة ٌٔل كاث٨ ٔجةس 
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هل٥، ك٨٦ ثٕؽ٧٬ة ٩ةّؿ ٧٤ٔةء الك٤ٙ الؿكاٚي  ♫٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ 
 كاجل٭٧يح كاملٕزت٣ح.

٧٠ة ٥٤ٔ ا٧٤ٕ٣ةء ٠يٙ يلٮف صؽاؿ أ٢٬ ا٤٘٣ٮ كاأل٬ٮاء، ك٦ىت دلٮف  
، ك حن ، ك٦ىت دلٮف مم٪ٔٮ حن ٩٭ٮا ٨ٔ ٦٪ةّؿة ٨٦ ٗري امل٪ةّؿة كاملعةكرة مرشٔك

 اعل٥ ثةحلٜ، ٗري ٝةدر ىلع ا٣ٞيةـ حبٜ امل٪ةّؿة.
ك٦ة يـاؿ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح يف لك ز٦ةف كماكف حيةكركف أ٢٬ ا٤٘٣ٮ 
ٚريدكف ٨٦ مةء ا ٬ؽايذ٫ ٨ٔ ٗٮايح ا٤٘٣ٮ، كيف ا٣ٕرص احلؽير ٧٩ةذج 

 ملعةكرات ا٧٤ٕ٣ةء ٦ٓ ٗالة اتل١ٛري كاقتجةظح ادل٦ةء ث٘ري ثؿ٬ةف.
 ةذيؿ ٌٍٓح/حم

 كممة ي٪ٓل ٔ٪٫ يف ٬ؾق امل٪ةّؿات بنلك اعـ ٦ة يٌل/ 
 النؽة كا٣ٕ٪ٙ كاإليؾاء ثة٣ٞٮؿ ٧ٚة ٚٮ٫ٝ. -1
 الكؼؿيح كاالقذ٭ـاء كتكٛيح ا٣ٕٞٮؿ كاآلراء. -2
 االقذْ٭ةر ىلع املؼة٣ٙ ثىٮ٣ح، أك ق٤ُح. -3
 تكٮيٖ يشء ٨٦ ابلة٢َ يف الٮاٝٓ املٕةرص كإٝؿارق. -4
 اذلم ٦ٓ املؼة٣ٙ ثة٤٘٣ٮ. كو٥ يشء ٨٦ احلٜ -5
 املىةدرة ىلع املؼة٣ٙ، ك٦٪٫ٕ ٨٦ اإلدالء حبضذ٫ كبيةف مج٭ذ٫. -6
ٕٙ احلضح كاجل٭٢ ثأٝٮاؿ املؼة٣ٙ. -7  قُعيح ا٣ُؿح، ًك

ممة  -ٝج٢ ٗري٥٬ -ك٨٦ ٗري مٟ ٚإف ٠نٙ احنؿاٚةت ا٣٘الة أ٦ةـ أ٩ٛك٭٥
 يٕي٪٭٥ ىلع مؿاصٕح مٮاٝٛ٭٥ يف احلةؿ، أك املآؿ.
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 كيذؼؾ ٬ؾا امل٪٭ش اتل٪ٛيؾم حمةكر زالزح/
 املعٮر ا٣ترشييع. -1
 املعٮر األ٦ين. -2
 املعٮر ا٣ٞة٩ٮين كا٣ٌٞةيئ. -3

 كٚي٧ة يأيت لك٧ح مٮصـة ٨ٔ لك حمٮر ٦٪٭ة/
/ املعٔر اىترشييع/  أكالن

كامل٪ةٌٝةت  ٛةتيٕذرب ٨٦ أ٥٬ ركاٚؽ ا٤٘٣ٮ كأقجةث٫/ األػُةء ا٣ترشيٕيح، كاملؼة٣
ل٤ترشيٕةت  ل٤رشيٕح اإلهليح، كال يذ٧ل٨ املضذ٧ٓ ٨٦ حمةربح ا٤٘٣ٮ ث٧س٢ اتلأقحف

 ىلع أقةس ٨٦ ال١ذةب كالك٪ح.
 كٚي٧ة يٌل أ٥٬ رٌلاـ ٬ؾا املعٮر، ك٦ة ي٤ذعٜ ث٫ يف إَةر االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ/

 حت١ي٥ الرشيٕح اإلقال٦يح كراعيح ظؽكد ا مالكن كم٧ٌٮ٩نة. -1
 ٓ ظٜ االظتكةب كد٪ْي٥ ممةرقذ٫ رق٧ينة.ترشي -2
 ترشيٓ كد٪ْي٥ كدٕٛي٢ النٮرل ىلع اكٚح األوٕؽة. -3
ٕيح. -4  ا٣ٛى٢ ثني احلكجح يف اجلْةـ اإلقالَل، كاجليةثح ا٣ٕة٦ح يف اجل٥ْ الًٮ

ك٦ة ٨٦ مٟ يف أف لك ث٪ؽ ٨٦ ابل٪ٮد األربٕح الكةثٞح يك٭٥ بنٜ ٠جري يف 
٫ كىلع أ٫٤٬ ثىٮرة ٤٧ٔيح، ٚإف ا٣ٕرص الٮٝةيح ٨٦ ا٤٘٣ٮ، كاالظتكةب ٤ٔي

 احلؽير يٕش ثةحنؿاٚةت ننأ ٔ٪٭ة ا٤٘٣ٮ، أك اك٩خ قبجنة يف دأصيض٫ أظية٩نة.
 زةُينة/ املعٔر األٌِّن/

كيٞىؽ ث٫ املالظٞح الرشَيح كاالقذؼجةراديح ل٤٘الة، ك٦ٓ ٠ٮف د٤ٟ 
أ٩٭ة د٧س٢  املالظٞح كاملذةثٕح ال ثؽ ٦٪٭ة، كال ٗىن ٔ٪٭ة يف ادلك٣ح بنلك اعـ، إال
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ٮاثٍ، كْل  دٛيؽ يف ٔـؿ اإلوةثح آػؿ ادلكاء، كال د٧ةرس إال حتخ ٝيٮد ًك
ا ل٧٤٪ةّؿة كاملؿاصٕح ا١ٛ٣ؿيح، ٧٠ة د٢٧ٕ ىلع إص٭ةض املعةكالت  ثة٤٘٣ٮ د٧٭يؽن

 خمُُةد٫. ا٤٧ٕ٣يح الؿا٦يح تلٕٛي٢ ا٤٘٣ٮ كد٪ٛيؾ
، ٚإ٩٭ة ي٧ل٨  أف ك٨٦ املؤًلؽ/ أف املٕةجلح األ٦٪يح ٦٭٧ة اك٩خ ٩ةصعحن

حتض٥ ا٤٘٣ٮ، ل١٪٭ة ال دٕةجل٫، كال دٞيض ٤ٔي٫؛ ألف صؾكرق ممذؽة ثٕيؽة ٨ٔ 
 .(1)أيؽم رصةؿ األ٨٦

كممة يؤًلؽ ٬ؾا املٕىن/ ػربة رصةؿ األ٨٦ كم٭ةداد٭٥ يف مٮاص٭ةد٭٥ ل٤٘٤ٮ 
 .(2)املٕةرص

 حمةذيؿ ٌٍٓح/

 كممة ي٪ٓل ٔ٪٫ يف ٬ؾا املضةؿ ٦ة يٌل/

ا -1  ٨ٔ ثٞيح اجلٮا٩ت. االٝذىةر ىلع اجلة٩ت األ٦ين ثٕيؽن

 إ٬ة٩ح املذ٭٧ني كإ٬ؽار ظٞٮٝ٭٥ امل١ٛٮ٣ح رشاعن كٝة٩ٮ٩نة. -2
 ا٣ٞكٮة املٛؿَح يف اتلٕةم٢ األ٦ين. -3
اتل٧ٕي٥ يف اإلصؿاءات األ٦٪يح للك ٨٦ أوةثذ٫ لٮزح ا٤٘٣ٮ، أك ٔؽـ اتلٛؿيٜ  -4

ري ا٣٘الة.  ثني ا٣٘الة ٗك
 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿/ اتلٕؽم ىلع أرس كاعاالت ا٣٘الة، كٝؽ ٝةؿ دٕةىل -5

 ؛ ث٢ األو٢ ٠ٛةيح د٤ٟ األرس ٔ٪ؽ ٚٞؽ اعا٤٭ة![ 164]األ٩ٕةـ/

                                      
 (.90-٥٤ٔ89 اصذ٧ةع املٕؿٚح، جلبي٢ رمـم )ص( 1)
 (.59اإلر٬ةب، ملع٧ؽ ا٣ُٮي٢ )ص( 2)
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 زةثلنة/ املعٔر اىلةُِٔن كاىلضةيئ/
ٕيح دذ٥ مٮاص٭ح ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة )ا٤٘٣ٮ(  يف ابلالد ا٣يت حتل٥ ثة٣ٞٮا٩ني الًٮ
ٔرب ظـ٦ح ٨٦ اإلصؿاءات ا٧ٞ٣ٕيح األ٦٪يح، كق٤ك٤ح َٮي٤ح ٨٦ ا٣ٞٮا٩ني 

حبكت لك دك٣ح  -ٔؿؼ ثٞٮا٩ني ا٣ُٮارئ، أك اإلر٬ةبٚي٧ة  -االقتس٪ةايح
 كأٔؿاٚ٭ة االصذ٧ةٔيح، كّؿكٚ٭ة الكيةقيح.

ة -ك٦ة ٝي٢ يف املٮاص٭ح األ٦٪يح يٞةؿ ٌن يف املٕةجلح ا٣ٌٞةايح، ال قي٧ة إذا  -أي
ل ٨ٔ الرشيٕح ك٬ؽي٭ة؛ ث٢ كمىةد٦حن أظية٩نة ٠سرية هلة!

ن
 اك٩خ د٤ٟ ا٣ٞٮا٩ني ث٧٪أ

ب يف ٝٮا٩ني اإلر٬ةب ٚي٫ صة٩ت ٣حف ثةهلني ٨٦ كال مٟ أف حمةاكة ا٣٘ؿ
اخلُأ، ٚإف ا٣ْة٬ؿة يف ثالد ا٣٘ؿب دجةي٨ ا٤٘٣ٮ يف املضذ٧ٕةت اإلقال٦يح ٨٦ 

 كصٮق، ٧٠ة أف املالبكةت اتلةرخييح كالكيةٝةت الٮإٝيح خمذ٤ٛح إىل ظؽ ثٕيؽ.
ٔاثط كدنجيٓةت/  ض

 /كممة يججيغ اتلجج٫ هل يف املضةؿ ا٣ٞة٩ٮين كا٣ٌٞةيئ ٦ة يٌل
يٞح حبٜ لك ٨٦ كٝٓ يف  -1 دٛةدم دٞ٪ني أظاكـ، أك ترشيٕةت اع٦ح م٤ـ٦ح ًك

ا٤٘٣ٮ؛ إذ ا٤٘٣ٮ دذٕؽد أظاك٫٦ ثذٕؽد كاػذالؼ أظٮاؿ ابلحبح كأ٤٬٭ة، 
 كمالبكةت ٦ة اردلجٮا ٨٦ خمة٣ٛةت ٔٞؽيح، أك ٤٧ٔيح.

ة ٨٦ ا٣ٕٮدة  -2 ٕن االٝذىةر ىلع ا٣ٕٞٮبح ا٣ٞة٩ٮ٩يح، أك اجلـاايح ال يٕذرب راداعن ٦ة٩
ا يف دُ٭ري املضذ٧ٕةت ٦٪٫، ٧٠ة أف النؽة املٛؿَح يف  إىل ا٤٘٣ٮ، أك قبجنة مؤزؿن
٨ ظؽ الؿدع إىل اتلضين، ٦ة  ا٣ٕٞٮبح ٝؽ ختؿج ٨ٔ ظؽ ا٣ٕؽؿ إىل ا٥٤ْ٣، ٔك

 ل٥ د٪ٌجٍ د٤ٟ األظاكـ ا٣ٌٞةايح ثةلرشيٕح أوٮالن كٚؿكاعن ك٦ٞةوؽ.

ةب يجىق ا٤٘٣ٮ ٦ٓ ا٣ٕضـ ا٣ٕة٣ِل املؿيت يف حتؽيؽ املؿاد ث٧ى٤ُط اإلر٬ -3
ا لإلر٬ةب ة ٦٘ةيؿن كإذا اكف  -٨٦ كص٫ أك كصٮق -املعؽد رشاعن كٚٞ٭ن
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ٗري حمؽد ٚإف ٬ؾا االتكةع كالٌجةثيح يف  -لكجت أك آلػؿ -اإلر٬ةب
٦ٛ٭ٮـ اإلر٬ةب يٛيض إىل مـيؽ ٨٦ اتلجةٔؽ ثني املٛ٭ٮ٦ني، ٤ٚحف لك ٤ٗٮ 

ة. -إر٬ةثنة، ك٨٦ اإلر٬ةب ٦ة ٣حف ث٤٘ٮ ٌن  أي

كل٤تكة٦ط ٦ٓ املٞرلي٨،  أظاك٦٭ة مكةظح ل٤ٕؾر ٦ٓ املؼُبني،يف الرشيٕح ك -4
كل٤ذٛؿيٜ ثني ا٣ٕة٦ح كرءكس أ٢٬ ا٤٘٣ٮ، ك٬ٮ ٦ة يٕ٪ي٫ ٔؽؿ الرشيٕح 

 كدٛؿيٞ٭ة ثني املؼذ٤ٛني، كتكٮيذ٭ة ثني املذٛٞني.

ٕيح كا٣ترشيٕةت ا٣برشيح ٚال دؿًف إىل  ٬ؾا كأ٦ة ٝٮا٩ني املعةك٥ الًٮ
 كاجل٭٢، كاخلُأ، كحنٮق. ٮأر، كصة٩ت اتلأكي٢،املكذٮل ٨٦ مؿااعة ا٣ٞىٮد كابل

كهلؾا ٨٧ٚ األ٧٬يح ث٧اكف/ أف د٪٤ُٜ املٕةجلح ا٣ٌٞةايح ٨٦ ق٧ةظح 
الرشيٕح كظـ٦٭ة، ك٨٦ رمحذ٭ة كظك٧٭ة، ٚ٭ؾا ٨٦ أ٥ْٔ ٦ة ي٧ل٨ ٨٦ مٮاص٭ح 

 ٝة٩ٮ٩يح حم٧١ح، ك٦أمٮ٩ح ا٣ٕةٝجح.

ة/ امل٪٭ش ا٣رتبٮم ٨٦ أ٥٬ امل٪ ٕن ة٬ش ا٣ٛة٤ٔح يف الٮٝةيح كا٣ٕالج ٦
االصذ٧ةيع يف مٮاص٭ح ا٤٘٣ٮ كاالظتكةب ٤ٔي٫، ك٬ٮ ٦٪٭ش يأػؾ ٨٦ اجلٮا٩ت 
ا٧٤ٕ٣يح ثُؿؼ، ك٨٦ ا٤٧ٕ٣يح ثُؿؼ آػؿ، كإف اكف ال ي٘ين ٨ٔ املٕةجلذني 

ح، ك٬ٮ ـق ٦ذٕؽدة، ك٦٪ةظي٫ ٦ذ٪ٔٮ  دؿبيح ىلع -ثةجل٤٧ح -ا٧٤ٕ٣يح كا٤٧ٕ٣يح، كرٌلا
ا٥٤ٕ٣ اجلةٚٓ، كا٢٧ٕ٣ الىة٣ط، كدأكيؽ ىلع ٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح يف 
ا٣ٕالج، كدىعيط اخلُأ، كلـكـ َؿيٜ ق٤ٙ األ٦ح، كدأكيؽ ىلع أ٧٬يح األمؿ 
ثةملٕؿكؼ، كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ، ٦ٓ أػؾ اخل٤ٜ ثة٣يت ْل أظك٨ كأيرس كأرظ٥! 

ين ثٛذط دلةالت كأذؽاؿ يف احلل٥ ىلع األمؼةص كاملٮاٝٙ كالـالت، كيٕذ
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ا  ل٢٧ٕ٤ ثةدلٔٮة كاتل٘يري كاإلوالح املس٧ؿ ٨٦ ٗري تنؽد، أك أتكةؼ، كبٕيؽن
٨ٔ اجلؽاؿ كاتلٕىت ابلة٢َ، كظؿص ىلع اتلٮاو٢ ثني ا٧٤ٕ٣ةء كالنجةب، 

كلٮ اك٩ٮا داػ٢  -كحتةكر ثني ٤َجح ا٥٤ٕ٣ كاملذٮرَني يف ثٕي إماكالت ا٤٘٣ٮ
الك٤يب ٣٘يةب ا٣ٕؽا٣ح االصذ٧ةٔيح، ؿ الكضٮف كاملٕذٞالت، ٦ٓ ٔؽـ إٗٛةؿ لألز

االٝذىةديح، كد٤جيح حلةصةت النجةب ا٣ُجيٕيح ٨٦  كقيع داات ٣ٕالج املنةلك
 كأرسة. ٢٧ٔ، كمكل٨،

ٔاثط كدنجيٓةت/  ض
 كممة ينجيغ اْلنجّ َل يف ْؾا املِٓش ٌة ييل/

ا ل٤ٕالج كالٮٝةيح  -1 ٬ؾا امل٪٭ش ٧٠ة ٬ٮ كٝةيئ ٚ٭ٮ ٔاليج، كي٧س٢ ػُة مكذ٧ؿن
ٕن  ا أل٦٪٫ كقال٦ذ٦.٫  ة، حبير إف ا٩ُٞة٫ٔ يف دلذ٧ٓ ٦ة ي٧س٢ د٭ؽيؽن

ال ي٧ل٨ هلؾا امل٪٭ش أف يلٮف ثؽيالن ٨ٔ امل٪٭ش ا٤ٕ٣ِل، أك ا٧ٕ٣ٌل، كال  -2
؛  يكذ٘ين أم ٦٪٭٧ة ٔ٪٫، ٚضة٩ت الٮٝةيح ال ي٘ين ٨ٔ الؿدع ا٣ٞة٩ٮين ٦سالن

ة ال ٔالج هل٥ إال بكيٙ احلٜ، كقٮط الك٤ُةف، ك ٬ؾا ٦ة ذلٟ أف أٝٮا٦ن
 قجٜ يف ٝؽر ا دٕةىل، كدؿ ٤ٔي٫ الٮاٝٓ املٕةرص.

ث٧اكف يف ٬ؾا امل٪٭ش/ اتلٛؿيٜ ثني اال٣زتاـ ثأظاكـ اإلقالـ  ح٨٦ األ٧٬ي -3
الٮقُيح، كبني ا٤٘٣ٮ كا٣ُؿٚيح؛ ذلٟ أف ثٕي املضذ٧ٕةت كاحل١ٮ٦ةت ا٣يت 
٤ٗت ٤ٔي٭ة االحنؿاؼ ا٣ٕٞؽم، أك ا١ٛ٣ؿم دـي٨ ل٤٪ةس أف الٮقُيح 

 ٦يح ْل ٔني اتلُؿؼ كا٤٘٣ٮ!اإلقال
ال يٕين اتلججي٫ ىلع دؿؾ اخلؿكج ىلع ظةك٥ ّةل٥ دؿؾ األمؿ ثةملٕؿكؼ،  -4

كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ ٣ٞةدر ٤ٔي٫، ٨٦ ٗري دؿدت ٦ٛكؽة ٦ذٕؽيح أكرب ٨٦ 
 مى٤عح اإل٩لةر ٤ٔي٫.
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ريق ٦ة ثني دؿبيح كد٤ٕي٥،  -5 كاصت ا٧٤ٕ٣ةء املؿبني حمٮرم يف ٬ؾا امل٪٭ش ٗك
يح ك دسٞيٙ، ك٬ضؿ كزصؿ، ك٦٪ةّؿة كإٝة٦ح ظضح، كدأديت كدٕـيؿ! كدٔٮ

ٚ٭ٮ كاصت يجؽأ ٨٦ اتلأوي٢ ل٤عٜ، كي٧ؿ ثةتلعىني ٨٦ ابلة٢َ، كيجذٔل 
ٞةيب. ٧ٌل ٔك  إىل ٔالج ٤ِٔل ٔك

 كأػرينا/
كا٣رتبٮيح ٚإف امل٪٭ش األ٦س٢ ٦ة اصذ٧ٓ ٚي٫ اجلٮا٩ت ا٧٤ٕ٣يح، كا٤٧ٕ٣يح، 

يح، كالن٧ٮحلح  ب الرشٔيحاالصذ٧ةٔيح، ٦ٓ اال٩ٌجةط يف لك ثأقجة كاملرشٔك
 كالٮإٝيح.
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 مشكالت ووسائل وأسالًب معاصزة يف االحتساب على الغلى
 

٤٧يح ىلع ظؽ قٮاء، كا٤٘٣ٮ يف اجلٮا٩ت  يذُؿؽ ا٤٘٣ٮ إىل صٮا٩ت ٧٤ٔيح ٔك
٢٧ ا٤٘٣ٮ يف أوٮؿ كمكةا٢ ٨٦ ا٣ٕٞيؽة! ك٬ٮ ظةو٢ ٨٦ ٝؽي٥، ا٧٤ٕ٣يح ين

 كا٦ذؽاداد٫ يف ا٣ٕرص احلؽير ال ختىف!
األق٧ةء كاألظاكـ، أم/ ٦ة ثةب ٚإذا اكف ز٧ح روؽ جلٮا٩ت ٨٦ ا٤٘٣ٮ يف 

يذ٤ٕٜ ثإصؿاء أق٧ةء اإلي٧ةف كاإلقالـ، ك٦ة ي٪ةٌٝ٭ة، كاحلل٥ ث٧ة يرتدت 
ٚإف ٬٪ة ثٕي اإلماكالت  -كحنٮ٬ة ٤ٔي٭ة ٨٦ دلٛري كدٛكيٜ كدجؽيٓ ك٩ٛةؽ

 املٕةرصة ا٣يت ي٤ــ اتلجج٫ هلة ثؽٝح!
يف اتلزني٫ يف الىٛةت ظىت  -٦سالن  -ك٦س٢ ٬ؾا يٞةؿ يف ظٜ ٨٦ ٤ٗٮا 

٤ُٔٮا، ك٨٦ ٤ٗٮا يف اإلزجةت ظىت مج٭ٮا، ك٨٦ ٤ٗٮا يف ثةب ا٣ٌٞةء كا٣ٞؽر 
ؽ ٚ٪ٛٮا ا٣ٞؽر ٚٞةلٮا ثةجلرب؛ جلٛي٭٥ ٢ٕٚ ا٣ٕجؽ، أك اغلٮا يف إزجةت ٢ٕٚ ا٣ٕج

 كا٥٤ٕ٣ الكةثٜ!
ك٨٦ ٤ٗٮا يف األمؼةص ظىت ٔجؽك٥٬، أك ٔى٧ٮ٥٬! ٨٧٠ ٤ٗٮا يف آؿ 
ابليخ، ك٨٦ ٤ٗٮا يف اجلٛةء ٨ٔ األمؼةص كبٌ٘٭٥ ٨٧٠ ٤ٗٮا يف ث٘ي 

 الىعةثح ٚلٛؿك٥٬!
٧٠ة أف ا٤٘٣ٮ يف اجلٮا٩ت ا٤٧ٕ٣يح دذٕؽد أ٧٩ة٫َ ك٦ْة٬ؿق؛ ٚة٤٘٣ٮ يف 
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ؿٝيح يف ا٣تنؽيؽ ىلع اجلٛف، كحتؿي٥ ا٣ ُيجةت ٦ْ٭ؿ ٦ذ١ؿر لؿ٬جة٩يح ٦ؾمٮ٦ح، َك
ـ٣ح ٨ٔ املضذ٧ٓ يف ثٕي الٮاصجةت دةرةن، ك٬ضؿة كا٩ٛىةؿ ٨ٔ  دىٮؼ اغؿ، ٔك

 دلذ٧ٕةت املك٧٤ني دةرةن أػؿل، ك٦ة يكتذج٫ٕ ذلٟ ٨٦ دؿؾ اجل٧ٓ كاجل٧ةاعت. 
ك٣ٞؽ دُؿؽ إىل جت٧ٕةت دٔٮيح يشء ٨٦ ا٤٘٣ٮ جب٢ٕ اجل٧ةٔح اجلـايح 

احلٜ، كبةتلٕىت هلة ثةحلٜ كابلة٢َ، كبة٤٘٣ٮ يف ٦ٛ٭ٮ٦٭ة املذعـبح مىؽر 
 كاخل٤ٍ ثح٪٭ة كبني ٦ٛ٭ٮـ دمةٔح املك٧٤ني.

٧٠ة روؽت أ٩ٮاع ٨٦ ا٤٘٣ٮ يف دل٧ٮاعت ص٭ةديح دزنؿ ٩ٛك٭ة ٦زن٣ح 
ادلك٣ح ٝج٢ اقذعٞةٝ٭ة ملٞٮ٦ةت ادلك٣ح، كدذٕةم٢ ٦ٓ ٨٦ ل٥ يؽػ٢ يف ٠ية٩٭ة 

 ا٣ػ٧٧ل٨، إىل آػؿ ٦ة ٬٪ةلٟ ٨٦ دٕةم٤٭ة ٦ٓ اخلةرصني ٨ٔ اإل٦ةـ الرشيع
، كإ٧٩ة املٞىٮد ثيةف ثٕي أ٦س٤ذ٭ة ة٦ْة٬ؿ ال يٞىؽ إىل ظرص٬ة كاقذٞىةا٭

ا ل٤ذٕؿض إىل ثٕي منالكت كإٝيح مؤزؿة يف َؿيٜ االظتكةب ىلع  د٧٭يؽن
 ا٤٘٣ٮ ا٤ٕ٣ِل كا٧ٕ٣ٌل املٕةرص.

 ٚإىل أ٥٬ د٤ٟ املنالكت كاتلججي٭ةت/
ٔقعيح، أ ٔـ ال / اؾذجةر ٌفٓ ة بليبح، أك ٌؽرقح ٌؿيِح/أكالن  ك اىغئ كفلن

٨٦ أكرب اإلماكحلةت يف االظتكةب/ حتؿيؿ ٦ٕةل٥ كمٮا٨َ ا٤٘٣ٮ ا٤ٕ٣ِل  
٤ٗٮنا  -٬٪ة أك ٬٪ةؾ -كا٧ٕ٣ٌل املٕةرص، حبير ال خيذ٤ٙ ىلع ٠ٮف ٬ؾا االحنؿاؼ

٦٪١ؿنا جيت إ٩لةرق، ك٨٦ ٬٪ة/ يذعذ٥ إدراؾ أكوةؼ ا٤٘٣ٮ كحمؽداد٫ كظةؿ أ٫٤٬، 
 ظل٥ ثأف ٬ؾق الىٮرة أك د٤ٟ ٨٦ ا٤٘٣ٮ.ظىت يذأىت 

ة -ك٨٦ األ٧٬يح ث٧اكف ٌن / ٦ٕؿٚح ا٣ٛؿؽ ثني ا٤٘٣ٮ اليلك كاجلـيئ، -أي
ذٞةدم كا٧ٕ٣ٌل.  كاأل

/ أذجةر اػذيةر ٦ؽرقح ٧٤ٔيح -يف ٬ؾا الىؽد -ك٨٦ أػُؿ اإلماكالت
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٦ة، أك ٦ة دب٪ذ٫ دٔٮة قجيح ٦ة ٨٦ اصذ٭ةدات ٚٞ٭يح ٦ؾ٬جيح، أك ظؿًليح ٦ٕيةرنا 
قُيح، ك٦ة ٩ةثؾد٫ ٨٦ االصذ٭ةدات احلؿًليح النٮريح، أك ا٣ٛٞ٭يح ا٣ْ٪يح ل٤ٮ

 ٦ٕيةرنا ل٤٘٤ٮ، أك ل٤ُؿٚيح!
ة -٧٠ة يذٕني اتليِٞ ٌن  -ثؾاد٫ -إىل أف األػؾ ثةلؿأم األمؽ ال يٕؽ -أي

دحلالن ىلع ا٤٘٣ٮ، ٧٠ة أف األػؾ ثةلؿأم األيرس ال يلٮف دحلالن ىلع اتلٛؿيٍ، أك 
 ا٣تكة٢٬!

٧ةؿ، ٨٧ٚ ٧٠ة أف ٨٦ اال حنؿاؼ اذلم ٬ٮ ٨٦ ا٤٘٣ٮ/ املجة٣٘ح يف ردت اأٔل
٩ـؿ الك٪ح ٦زن٣ح الٮاصت ٚٞؽ ٗال كاثذؽع، ك٨٦ ٩ـؿ الٮاصت ٦زن٣ح الك٪ح 

 ٚٞؽ ٚؿط كاحنؿؼ.
 ، ك٨٦ االحنؿاؼ/ أذجةر املكأ٣ح االصذ٭ةديح ا٣ْ٪يح يف الرشيٕح مكأ٣حن ُٕٝيحن

م كاظؽ! كاإل٩لةر ىلع وةظت ال يٕؿؼ ٚي٭ة إال ٝٮؿ كاظؽ، كال يك٧ٓ ٚي٭ة إال رأ
 ا٣ٞٮؿ االصذ٭ةدم اآلػؿ، كر٦ي٫ ثةتل٭٥ كامل٪١ؿات.

أذجةر ٦ة مةع يف ز٨٦، أك ماكف، أك دلل َةاٛح ٨٦  -حبةؿ -ٚال يكٮغ
أ٢٬ الك٪ح كادلٔٮة ٨٦ اػذيةرات اصذ٭ةديح ٦ٕيةرنا ل٤ٮقُيح، ك٦ة ػة٫ٛ٣ ػالٚنة 

ة ثة٤٘٣ٮ، أك ثة٣ُؿٚيح! ٞن ة م٤ذع ٘ن  قةا
 لىري يف فًٓ كٔؿ املؿةرصيَ ٌَ الكًٌٓ، أك نذجًٓ أُفكًٓ/زةُينة/ اْل

ـاب دتنْٯ كدجنُؿ،  كجتذ٧ٓ  ا٣٘الة املٕةرصكف اك٣٘الة املذٞؽ٦ني ٚؿؽ كأظ
 كدٛرتؽ، ك٬ؾا ظةو٢ اآلف، ٧٠ة ٬ٮ ظةو٢ ٨٦ ز٦ةف!

ك٨٦ أكرب األػُةء/ ٔؽـ اتلٛؿيٜ ثني األٝٮاؿ املجكٮبح ٣ُٮااٙ ا٣٘الة 
االحنؿاٚةت ثح٪٭ة ٦ذٛةكدح، ٤٘ٚٮ دمةٔح اتل١ٛري كدمةاعت األ٬ٮاء؛ ذلٟ أف 

٣حف ٤٘٠ٮ دمةٔح اتلٮٝٙ كاتلبني، ك٦ة ٝؽ يؤػؾ ىلع ٨٦  -٦سالن  -كاهلضؿة
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األق٧ةء  ثةبثؽكف ٦ة يؤػؾ ىلع ا٣ُةاٛذني الكةثٞذني يف  يك٧ٮف )ا٣ُٞجحني(
كاألظاكـ، كاحلل٥ ىلع األمؼةص كاملضذ٧ٕةت كادلكؿ، كا٣تكٮيح ثني اجل٧يٓ 

 الت كاألظاكـ ٥٤ّ كاحنؿاؼ ال يٕة٣ش ٦ة ٔ٪ؽ ا٣ٞٮـ ٨٦ ٤ٗٮ، أك دُؿؼ!يف املٞة
٧٠ة أف ٦ة ٔ٪ؽ املض٧ٮاعت اجل٭ةديح املٕةرصة ٨٦ ٤ٗٮ، أك ٔ٪ٙ يف ثةب 

ؿاضاالصرتاء ىلع األظاكـ، أك ادل٦ةء  !صؽ ٦ذٛةكت -، كاألمٮاؿ، كاأٔل
ري ػةؼ أف ٦ٛ٭ٮـ اجل٧ةٔح، كابليٕح، كاإل٦ةرة ٔ٪ؽ دمةٔح  اتل١ٛري ٗك

٨ ك اهلضؿة ٦ذٛةكت ٦ٓ ٦ٛ٭ٮ٦٭ة ٔ٪ؽ دمةاعت اجل٭ةد املٕةرصة، كمؽيؽ االػذالؼٔ 
 ٦ٛ٭ٮـ اجل٧ةٔح كاإل٦ةرة دلل دمةٔح اتلج٤يٖ كادلٔٮة.

 كإف كصؽ ٔ٪ؽ لك ٦ة ٝؽ يؤػؾ ٤ٔي٫ ٨٦ أػُةء ٝؽ دؽؽ كٝؽ جت٢.

ٔارؽ ثي ٌة يف الهذت ٌَ الالكـ لَع اىفؿؽ، كٌة يف  زةثلنة/ ؾؽـ إدراؾ اىف
ٔاكؽ ٌَ  دعٔر، أك دغري ٌؿذب. ال

ري  ٨٦ اإلماكالت املذ١ؿرة/ دزني٢ ٦ة يف ال١ذت ٨٦ أظاكـ ىلع ٦ٕةرصي٨ ٨٦ٗ 
.ٓ  إدراؾ صيؽ ملؽل اتلٛةكت ثني ٦ة يف ال١ذت، ك٦ة يف الٮاٝ

كٚؿؽ مةقٓ ثني ٤ٗٮ هل ٦ة يؽٚٓ إحل٫ ٨٦ أقجةب يف كاٝٓ دلذ٧ٕةد٪ة 
ةع مةذة، كبني دلذ ـػؿ ثت٪ةٌٝةت كأًك ٧ٕةت املك٧٤ني األكىل املٕةرصة ا٣يت د

ا٣يت اعش ٚي٭ة ػري ا٣ٞؿكف، حبير ٝؽ يٞةؿ/ إف اع٦ح ٗالة ذلٟ الـ٦ةف األكؿ 
ٝٮـ ٗري أقٮيةء ثرتًليبذ٭٥ اجلٛكيح كالك٤ٮًليح، كأ٩٭٥ ٝؽ اػذةركا االحنؿاؼ 
 ٨ٔ اجلةدة، ٥٤ٚ يذٮاو٤ٮا ٦ٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع ٠رثد٭٥ كصالتل٭٥ يف الـ٨٦ األكؿ!

املضذ٧ٕةت ٬ؾا الـ٦ةف ٚال ثؽ ٨٦ أذجةر حلة٣ح  أ٦ة ٔ٪ؽ اجلْؿ إىل ٗالة
٪ٙ كٝ٭ؿ، كٚكةد كاقتجؽاد، كاقذالب ظٌةرم  احلٮـ ٨٦ حتؽيةت كاحنؿاٚةت، ٔك

يٞٮم صة٩ت رد ا٢ٕٛ٣ ا٣٘ةيل ل٤ُؿٚيح  كاٝذىةدم، كص٭ة٣ح اع٦ح، ك٬ؾا لك٫
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 املٮصٮدة احلٮـ قيةقيًّة كاصذ٧ةٔينٌة كاٝذىةديًّة.
ح إىل كو٥ ٗ الة ٬ؾا الـ٦ةف ثةق٥ اخلٮارج، أك املؿصبح، كذللٟ ٚإف املكةٔر

حيذةج إىل ٠سري ٨٦ ا٣رتكم كاتلأين؛ ث٢ إف نكجح ثٕي  -أك ٦ة مةث٫ -أك ابلةَ٪يح
املٕةرصي٨ إىل ثٕي ا٣ٛؿؽ املٕةرصة اك٣ٞٮ٦يح، أك ابلٕسيح، أك ا٣ٞةدية٩يح حيذةج 

 إىل مـيؽ دؿير كحتٞيٜ!
اجلٛكيح كالك٤ٮًليح ثني أو٪ةؼ ك٬٪ة يذأكؽ إدراؾ ا٣ٛٮارؽ ا٧٤ٕ٣يح كا١ٛ٣ؿيح، ك

ٓ لك حبكت ٦ٕذٞؽاد٫، كمكةل٫١ ا٤٧ٕ٣يح. ٜ يف اتلٕةم٢ ٦  ا٣٘الة، كاتلٛؿي
كممة د٧ف احلةصح إىل ثية٫٩/ أ٫٩ ال ي٤ــ ٨٦ ا٩تكةب ثٌٕ٭٥ إىل ٚؿٝح اغحلح 
ة ث٫، كأف يجكت إىل لك كوٙ  ٛن أف جيؿد ٨٦ لك كوٙ ٦ٞجٮؿ، كإف اكف ٦ذى

ثةجلب  -٦سالن  -ٙ أظؽ٥٬ اخلٮارج احلٮـ٦ؾمٮـ كإف ل٥ يل٨ ٚي٫! ٤ٚٮ كو
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴿اكف اكذثنة! كٝؽ ٝةؿ ا دٕةىل/ 

 .[ 8]املةاؽة/﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ
٧٠ة ال يٞةؿ ثأف ٨٦ مةرؾ يف ا٢٧ٕ٣ الكيةيس يف ٢ّ ا٧٤ٕ٣ة٩يح، أك 
ادلي٧ٮٝؿاَيح ك٬ٮ ٨٦ ادلاعة الكٕةة ل٤ذ٘يري، ك٨٦ امل٪ةدي٨ ثذع١ي٥ الرشيٕح، 

ال يٞةؿ ملس٫٤/ إ٫٩ اكٚؿ؛ مل٧ةرقذ٫ ل٢٧ٕ٤  -٢ اإلقالـككالؤق مرصكؼ أل٬
الكيةيس ىلع ٝةٔؽة ادلي٧ٮٝؿاَيح! ٠يٙ ك٬ٮ ٨٦ ا٣ٕةم٤ني ادلأني تلع١ي٥ 
ة  ٞن الرشيٕح امل٪ةٚعني ٔ٪٭ة؟! كٝؽ دػ٢ يف ٬ؾا ا٧٘٣ةر َٮااٙ ٨٦ ادلاعة كٚ
٣ٛذةكل رشٔيح ٨٦ ٠جةر ٧٤ٔةء الـ٦ةف، ك٣حف ٦٪٭٥ أظؽ ٦ذؽي٨ ثٞجٮؿ 

 اَيح يف مٞ٭ة ا٤ٛ٣كف ا٣لٛؿم! ادلي٧ٮٝؿ
 ك١٬ؾا ال قبي٢ إلصؿاء أظاكـ ثةتل١ٛري، أك اتلٛكيٜ، أك اجلٛةؽ كاحلةؿ ٬ؾق!

كيف قةظح اجل٭ةد املٕةرص ظير ل٥ دذعؽ الؿايح، كل٥ دذعٜٞ ثٕؽ الٮاليح، 
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ح إىل إصؿاء أظاكـ ٩٭ةايح يف ثةب الكيةقح الرشٔيح ال خي٤ٮ ٨٦ دلةزٚح  ٚإف املكةٔر
كَٮاا٫ٛ ثة٤٘٣ٮ  ال يٞؿ ٤ٔي٫ أ٫٤٬، ٣ل٨ كو٥ اجل٭ةد ثل٢ ٚىةا٫٤كػُأ ي٪١ؿ ك

 ٤ٛٗح ٨ٔ الٮاٝٓ ك٩ٮازهل كمنةلك٫! ث٢ ٤ٛٗح ٨ٔ ا٣ٕؽؿ، كصٮر يف احلل٥!
٧ةؿ ادلٔٮيح ٨٦ أػُةء كخمة٣ٛةت ٤ٚحك٥٤  كلٮ ٝؽر أ٫٩ ق٧٤خ اأٔل
ؾار، ٨٦ ٗري ٤ٗٮ، أك دٛؿيٍ يف  اجل٭ةد! ك٣ل٨ األػُةء ظٞ٭ة اإل٩لةر كاإٔل

 ٤٭ة ثة٤٘٣ٮ!كوٙ أ٬
ٔازؿ كاحنؿافةت مؤزؿة يف كاكؽ األٌح/ ة/ اىغفيح ؾَ ُ  راثؿن

٪٭ة ٝؽ دجنأ  د٧ٮج الكةظح املع٤يح كاإل٤ٝي٧يح كادلكحلح ث٪ٮازؿ ٠جرية، ٔك
احنؿاٚةت ػُرية، كا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ د٤ٟ اجلٮازؿ ك٦ة تكبج٫ ٨٦ إماكالت يؤزؿ ق٤جنة 

 يف االظتكةب ىلع ا٤٘٣ٮ كا٣٘الة يف الٮاٝٓ املٕةرص.
ٚأ٤ٔ٪خ كاليذ٭ة  إذا اٗذىجخ الك٤ُح يف ثرل قين ٨٦ ٝج٢ َةاٛح راٌٚيحك

إف ٨٦ ٩ةثؾ٥٬ كقٕخ ٣ٛؿض قيُؿد٭ة ثة٣ٞٮة ا٣ٕك١ؿيح ا٣٘ةم٧ح، ٚال يٞةؿ/ 
 ثؿ٬ةف! كٝةد٤٭٥ ػةرج ىلع اإل٦ةـ، أك مكتجيط لرل٦ةء ث٘ري

ٮخ  كال يٞةؿ ٨ٔ ظل٥ ٠٭ؾا كاذلم ٝج٫٤/ إ٫٩ ظل٥ ٦ذ٤٘ت جيت الًؿ
! ٚإف احلل٥ هل؛ إذ أ٢ٝ ٦ة  يف ابلةب أف دلٮف املكأ٣ح اصذ٭ةديحن ػالٚيحن

ة هل! ك٦س٫٤  ٞن غ ل٧٤ذ٤٘ت كٚ ة رشٔينٌة يًؿ ا٧٤ٕ٣ةين ادل٠ذةدٮرم ٣حف ظ٧١ن
 احلل٥ ا٣ُةاف الؿاٚيض، أك الىٛٮم ا٣ٛةريس!

٪ؽاؾ ٚال قبي٢ ل٤ُٞٓ كاجلــ ثأف ٨٦ ػؿج ىلع ٬ؾا، أك ذاؾ ٚٞؽ  ٔك
 ك٥ رشيع ممل٨.حتٜٞ ٚي٫ كوٙ ا٤٘٣ٮ ثةخلؿكج ىلع ظة

ٔاصٓح اجلـايح(/ ة/ ظرص اىغئ يف صةُت دكف آػؿ )امل  ػةمكن
٨٦ اخلُأ ابلني/ أذجةر ا٤٘٣ٮ يف صة٩ت إصؿاء األظاكـ ثةتل١ٛري، أك  
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اقتجةظح ادل٦ةء ٚعكت، ث٢ إف ا٤٘٣ٮ أكقٓ ٦ؽلٮالن كمن٧ٮالن جلٮا٩ت أػؿل يف 
اء مم٨ ل٥ يؽػ٢ يف ثيٕح ا٣ٕٞيؽة؛ اك٤٘٣ٮ يف ثةب الٮالء ل٤ض٧ةٔح احلـبيح، أك ا٣رب

! -صـايح جل٧ةٔح ظـبيح  ٦سالن
كًل٧ة كصؽ ا٤٘٣ٮ يف اخلؿكج ىلع كالة األمٮر، كصؽ ٤ٗٮ ٚي٭٥ ثُةٔذ٭٥، كلٮ 
ا ثني ابلُالف، كبةٔذجةر لك  يف ٦ٕىيح، كبزتيني احنؿاٚ٭٥، كلٮ اكف ّة٬ؿن
ة ٨ٔ الك٤ُةف! كحتٮي٢ ا٣ُةٔح  ، كَل د٘يري مل٪١ؿ ػؿكصن إ٩لةر ٤ٔي٭٥ ثؽٔحن

 ٮالة األمؿ امل٪ٌجُح ث٧ٮاٚٞح الرشع إىل َةٔح ق٤ُة٩يح ٠رسكيح!ل
 -٠ؾلٟ يذُؿؽ ا٤٘٣ٮ يف أثٮاب أػؿل ٨٦ ا٣ٕٞيؽة اك٤٘٣ٮ يف آؿ ابليخ

 !╚أك ثٕي الىعةثح  -٦سالن 
ك٬٪ةؾ ٤ٗٮ يف أثٮاب ٤٧ٔيح، اك٤٘٣ٮ يف إجيةب اتل٤ٞيؽ ىلع لك أظؽ، أك 

 إجيةب االصذ٭ةد ىلع لك أظؽ!
٤ٮ يف ا٣ٕجة ٤ٮ آػؿ يف قٮء ا٨ْ٣ كا٨ُٕ٣ ثأ٢٬ ك٬٪ةؾٗ  دة كريةًح اجلٛف! ٗك

 أػؿل! ا٥٤ٕ٣ كنكبذ٭٥ إىل اجلب دةرةن، كإىل ممةألة ا٧٤ْ٣ح دةرةن 
ة إىل ا٣تنؽيؽ كاتلٕكري كاتل٪ٛري ٨٦  ك٬٪ةؾ ٤ٗٮ يف األظاكـ ثةملي٢ داا٧ن

.  الؿػه اكٚح، كاإللـاـ ث٧ة ال ي٤ــ رشاعن
ملضذ٧ٓ املك٥٤، ٚإذا أًيٙ إىل ك١٬ؾا دت٪ٮع صٮا٩ت ا٤٘٣ٮ املٕةرص يف ا

٤ٮ ٚؿؽ ٦جكٮبح إىل  ،كاتلُؿؼ ال٤يربايل ،٬ؾا اتل٪ٮع ا٤٘٣ٮ ا٧٤ٕ٣ةين ٗك
أف ُنزتؿ  -حبةؿ -ٚإ٫٩ ال ي٧ل٨ ؛اتلىٮؼ، كٚؿؽ أػؿل ٦جكٮبح ل٤تنيٓ

٨ ثةيق الىٮر كاتل٪ةٌٝةت ا٣يت  ٌةء ا٣ُؿؼٔ  ٦ٞةك٦ح ا٤٘٣ٮ يف وٮرة كاظؽة ٦ٓ ٗإ
 ٕةرصة!!دذضًل يف وٛعح املضذ٧ٕةت امل

ة/ اردجةط احلكجح لَع اىغئ بكيعح ٌِعؿفح، أك ػةملح كمؤقكةت دكىح  قةدقن
 دكف مؤقكةت املضذٍؽ/



 

 االحتساب على الغلى املعاصز 196

األو٢ أف مؤقكح احلكجح ْل إظؽل مؤقكةت ادلك٣ح ا٣يت د٪٤ُٜ ٨٦ 
٤ي٫؛ ٚال ظؿج أف د٪٥ْ  يح األمؿ ثةملٕؿكؼ، كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ، ٔك ٦جؽأ مرشٔك

 حيٮهلة إىل ص٭ح مكحكح تلعٞيٜ أ٬ؽاؼ كاليح احلكجح ٨٦ ٝج٢ احلةك٥ ث٧ة ال
 ػةد٦ح إلرادة الك٤ُح، قٮاءن صةرت، أك ٔؽ٣خ، أوةثخ، أك أػُأت!

ك٨٦ ٦ٕٮٝةت ٢٧ٔ د٤ٟ األص٭ـة/ ٚٞؽاف مىؽاٝيذ٭ة ٚي٧ة دٞٮـ ث٫ جتةق 
ا٣٘الة ظني ال تكذُيٓ ا٣ٞيةـ ثٮاصج٭ة جتةق الٮالة! كإف اكف املحكٮر ٨٦ 

 اإل٩لةر ال يكٍٞ ثةملٕكٮر.
 هلؾق الٮاليح أف د٪٤ُٜ يف ابلالد ا٣يت ال د٪٧ْ٭ة ٚي٭ة ادلك٣ح ٨٦ كيججيغ

 ق٤ُح األ٦ح كاملضذ٧ٓ ا٣يت ٤ٛ٠٭ة هلة الرشع احل٪يٙ، ٚٔل أٝٮل ٨٦ لك ق٤ُح.
ك٨٦ ٩ة٤ٚح ا٣ٞٮؿ/ أ٫٩ يذٕني ىلع ا٧٤ٕ٣ةء الىؽع ثةحلٜ يف إ٩لةر 

كىلع ٦٪١ؿات ا٤٘٣ٮ، كإف اكف اإل٩لةر ٣حف ثٞةرص ٤ٔي٭٥؛ ث٢ لرلاعة ٢٧ٔ، 
امل١ٛؿي٨ كاصت، كلإلٔال٦يني مكبٮحلح، كل٧٤ؤقكةت ا٧٤ٕ٣يح كادلٔٮيح 

 كاثلٞةٚيح منةرًلح ال ثؽ ٦٪٭ة.
الـ،  كيججيغ أف دذاكم٢ أ٧ٔةؿ احلكجح ٦ٓ أ٧ٔةؿ املكضؽ، ككقةا٢ اإٔل
٢٧ ا٧٤ٕ٣ةء، كدمةاعت ادلٔٮة، كاملؤقكةت االٝذىةديح  ك٦ٕة٬ؽ اتل٤ٕي٥، ٔك

 كالكيةقيح ىلع ظؽ قٮاء.
ٝٮم املضذ٧ٓ ث٧ؤقكةد٫ ا٧٤ٕ٣يح كادلٔٮيح كاثلٞةٚيح اكف أٝؽر ىلع ٚلك٧ة 

 .االظتكةب ىلع امل٪١ؿات اكٚح

االظتكةب املٕةرص ىلع ا٤٘٣ٮ هل مكةلٟ حيك٨ اتلجج٫ هلة كإصؿاءات دججيغ 
 أ٧٬يذ٭ة املذأكؽة يف ا٣ٕرص احلةرض.املنةرًلح ٨٦ ػالهلة، كهل كقةا٢ كأقةحلت هلة 
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 كٚي٧ة يأيت ٔؿض بلٕي د٤ٟ املكةلٟ كالٮقةا٢/
ٔصٓةت لالظتكةب املؿةرص لَع اىغئ/ / املكةلم كامل  أكالن

ٔاصٓح اىغئ/ -1  جتييل املضذٍؽ ثٍؤقكةدّ مل
ك٬ؾا يٞذيض دٕٛي٢ املؤقكةت املضذ٧ٕيح ثأرس٬ة، كأذجةر حمةربح ا٤٘٣ٮ ٬ؽٚنة 

٨ ٬ؾا مؤقكةت ادلك٣ح، كال ٦ٞىٮدنا للك ٚبة ت املضذ٧ٓ كمؤقكةد٫، ٚال ختؿجٔ 
الـ كاتلأزري اكٚح!  دجٕؽ ٨ٔ ذلٟ كقةا٢ اتل٤ٕي٥ كاإٔل

ك٬ؾا يٞذيض ػُح مةم٤ح يف ٦٪ة٬ش املؽارس كاتل٤ٕي٥ اجلة٦يع، كبؿا٦ش 
ح كاملؿايح كاملٞؿكءة الـ، كمٮادق املك٧ٔٮ ىلع  املكةصؽ كدركس ا٥٤ٕ٣، كظ٤ٞةت اإٔل

 ظؽ قٮاء.
يجذ٥ْ ص٭ٮد اثلٞةٚح املضذ٧ٕيح كمؤقكةد٭ة املؼذ٤ٛح، إًةٚح إىل  ٧٠ة

دسٞيٙ ٦جكٮيب ا٣ُٞةاعت الؿق٧يح ا٣ٞة٩ٮ٩يح، كاأل٦٪يح ثةثلٞةٚح الرشٔيح، 
 كاحلؽكد كاآلداب اإلقال٦يح يف اتلٕةم٢ ٦ٓ ا٤٘٣ٮ كا٣٘الة.

كيؽػ٢ يف ذلٟ/ ا٣ٌٞةء ىلع أقجةب و٪ةٔح ا٤٘٣ٮ كدؿكجي٫، قٮاء ٦٪٭ة 
ٗري املجةرشة، ك٬ؾا يكذ٤ــ مٮاص٭حن مل٪١ؿات ا٣تكيت كاالحنالؿ، املجةرشة، ك

 كمحةيحن ألٔؿاض كًلؿا٦ح املىةثني ثة٤٘٣ٮ، ٌٚالن ٨ٔ ٠ٛةيح أرس٥٬ كذكي٭٥!!
كظىت يذعٜٞ ٦ٕىن جتيحل املضذ٧ٓ، ٚإف ثؿا٦ش كٕٚةحلةت ديجيحن كإٔال٦يحن 

ري ٤ٔ٪يح جيت أف د ٕؿؼ كدؿبٮيح ك٦٪ةّؿات ظٮاريحن ك٦٪ةٝنةت ٤ٔ٪يحن ٗك
َؿيٞ٭ة داػ٢ املضذ٧ٓ ثل٢ دلٮي٪ةد٫ كمؤقكةد٫، ٦ذع٤يح ثت٪ٮع يف املٕةجلح، 

 كدٕؽد يف كقةا٢ الٮٝةيح كا٣ٕالج.
 دؾً اىؿيٍةء كادلاعة كاملعتكبي لَع اىغئ/ -2

٨٦ ٗري مٟ ٚإف اجل٭ؽ األكرب يف رد ا٤٘٣ٮ كاالظتكةب ٤ٔي٫ كاٝٓ ىلع أ٢٬ 
ٕنة، كٝيةـ ا٣ػ٧ٕ٪حني ٦٪٭  ٥ ث٭ؾا الٮاصت حيذةج إىل ٦٭٧ةت، ٦٪٭ة/ا٥٤ٕ٣ كاحلكجح ٦
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إيٞةؼ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع ظٞةاٜ ا٤٘٣ٮ املٕةرص، ك٦ة يرتدت ٤ٔي٫ ٨٦ ٠ٮارث  
يف املضذ٧ٕةت، كأف االظتكةب ىلع ٦٪١ؿات األ٬ٮاء كالن٭ٮات ٣حكخ ثأكىل 

ؿاض، ٨٦ االظتكةب ىلع ٦٪١ؿات ا٤٘٣ٮ يف مأف ادل٦ةء، كاألمٮا ؿ، كاأٔل
 كاتل١ٛري ثةلنج٭ةت!

ؽر إمةرة إحل٫/ أف ٨٦ د٥ٔ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف ٬ؾق املكةا٢/ ٦ٕةجلح ٔؽد كممة جت
٨٦ األمٮر ا٣يت دٕذرب ٦ٕٮٝنة ٨ٔ ٝيةـ ا٧٤ٕ٣ةء ثٮاصج٭٥، ك٨٦ ذلٟ/ أذٞةد 
ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أف اتلىؽم ل٤٘الة خيؽـ ثٕي دكؿ ا٣لٛؿ املعةربح لإلقالـ 

٭ح دىؽم كأ٫٤٬، أك أف اإل٩لةر ىلع ثٕي ٬ؤالء يٮ٨٬ اإلقالـ كالك٪ح ٨٦ ص
املؼةكؼ احلٞيٞيح ٨٦ ثُل ٬ؤالء  ثٌٕ٭٥ ل٤ؿاٌٚح، كٝؽ خية٣ٍ ذلٟ أ٩ٮاع ٨٦

ثة٧٤ٕ٣ةء، أك دٕؿيي أ٧ٔةؿ كمنةريٓ ٦٭٧ح ل٤ذٮٝٙ، أك اتلٕٮيٜ، كٝؽ ي٨ْ ثٕي 
 ا٣ٌٛالء أف ٦ٛةقؽ االظتكةب ىلع ٬ؤالء، أك أكخلٟ دؿبٮ ىلع مىة٣ػع٫!

كدلةدٙ دلذ٧يع؛ إىل ٩ٞةش كظٮار دمةيع،  -٨٦ ص٭ح -ك٦س٢ ٬ؾا حيذةج
إىل  -٨٦ ص٭ح أػؿل -تلأ٦ني ثٕي املىة٣ط، كدرء ثٕي املٛةقؽ، ٧٠ة حيذةج

 مؽ أزر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثأ٢٬ النٮًلح كا٣ٞؽرة. 
ل ٨ٔ االد٭ةـ 

ن
ىلع أف املعةْٚح ىلع كصٮد ٚبح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة ث٧٪أ

ثىٛح الؿق٧يح، أك احل١ٮ٦يح يٛيؽ دلل َٮااٙ ٨٦ ا٣٘الة اذلي٨ ٚٞؽكا اثلٞح 
 ةجل٤٧ح يف ا٧٤ٕ٣ةء الؿق٧يني.ث

 الكيع يف اإلوالح كاالظتكةب الكيةيس/ -3
احلل٥  ثةب٨٦ املك٥٤ ث٫/ أف اجلةس ىلع دي٨ م٤ٮًل٭٥، كأف االحنؿاؼ يف 

اننٕت ٔ٪٫ ٨٦ ا٣ٛكةد يف لك دلةؿ ٦ة ا ث٫ ٤ٔي٥، كأف ا يـع ثةلك٤ُةف ٦ة ال 
يح، ، كأف والح الك٤ُح الكيةقيح أو٢ يذٛؿع فيـع ثة٣ٞؿآ ٔ٪٫ والح الٔؿ
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٤ي٫؛ ٚإف اإلوالح الكيةيس ثةالظتكةب دةرةن، كبةملنةرًلح دةرةن، كبةملاكزؿة يف  ٔك
مٮاٝٓ اتلأزري كاإلدارة دةرةن، لك ذلٟ ٨٦ مأ٫٩/ أف يلٮف هل أزؿ ٦جةرش ىلع احنكةر 

 امل٪١ؿات كد٤ٞه املؼة٣ٛةت، كختٛيٙ الكؼٍ كاالظذٞة٩ةت.
ا ثة٣ٕؽؿ، ك٩٭ينة ٨ٔ اجلٮر، كتنةكرنا  كاإلوالح الكيةيس اذلم يٕين/ أمؿن

يح ث٧ٞذىض الكٮيح، لك ذلٟ ٨٦ االظتكةب  يف األمؿ، كدؽاكالن ل٧٤ةؿ ثني الٔؿ
 الكيةيس اذلم ي٢٤ٞ ٨٦ ٚؿص د٪ةَل ا٤٘٣ٮ. 

كال مٟ أف ٨٦ أكرب أقجةب ا٤٘٣ٮ/ االًُ٭ةد الكيةيس بلٕي ٚبةت 
يح يؤذف ثإ٩٭ةء ٠سري املضذ٧ٓ اإلقالَل، كد٧ذٓ املك٥٤ يف دلذ٫ٕ٧ حبٞٮ٫ٝ الكيةق

 ٨٦ اإلماكالت ا٣يت أرضت ثةملضذ٧ٕةت.
فم االمتجةؾ كرفؽ االْلجةس ثي املرشكع كاملٍِٔع ٌَ اجلٓةد  -4

 ككضةيةق، كمكةاو الكيةقح الرشؾيح/
لك ٤ٗٮ هل د٤ٕٜ ثةلرشيٕح يكذؽؿ أوعةث٫ ٤ٔي٫ ثؽحل٢، أك مج٭ح دحل٢، أك 

 ُ٭ؿ!٦ة ٚي٫ مكذ٧كٟ ثُؿؼ ٨٦ أَؿاؼ أد٣ح الرشع امل
ك٨٦ ذلٟ/ اجل٭ةد، ك٬ٮ ٔٞيؽة كرشيٕح ٦ةًيح إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح، كهل 
رشااٍ كأظاكـ، كال يذىٮر أف يىؽر ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء إ٩لةر للك ص٭ةد مرشكع 

 ٝةـ، أك يٞٮـ!
٧٠ة ال يذىٮر أف ي٪ٓل ٨ٔ وٮاب اجل٭ةد كمىةحل٫ ا٣ُْٕل ألص٢ 

كاألمؿ كاجلٔل، ٦ٛةقؽ، أك خمة٣ٛةت صـايح دٞٓ ٚي٫، ٧٠ة ال ي٪ٓل ٨ٔ ادلٔٮة، 
 ك٤َت ا٥٤ٕ٣ ملٛةقؽ، أك خمة٣ٛةت صـايح دٞٓ ٚي٭ة.

ٚٮاصت ىلع ٧٤ٔةء األ٦ح كأ٢٬ احلكجح ٚي٭ة أف يبي٪ٮا ا٣ٛؿؽ ثني املٞجٮؿ 
٧ةؿ، كاملرشكع كامل٧٪ٮع ٨٦ درصٚةت الكيةقح الرشٔيح  كاملؿدكد ٨٦ د٤ٟ اأٔل
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 املٕةرصة، كأزؿ دػٮؿ ا٤٘٣ٮ يف ذلٟ لك٫.
 يكحن دلاعيةت مضييح/احلؾر ٌَ الٔكٔع فؿ -5

ك٦ٓ أف املٕرتؾ ٦ٓ ا٣٘الة إال أف ثٕي ٦ة يؿكل ٔ٪٭٥، أك يكةؽ يف ظٞ٭٥ ٨٦ 
أػجةر كدرصٚةت دى٪ٕ٭ة ص٭ةت ٦ٕةديح لإلقالـ كأ٫٤٬، ًٕٚل ا٧٤ٕ٣ةء كاملعتكبني 
جر خمةثؿايت دلكؿ ٦ٕةديح  ٚنة ممة يؾاع ٬ٮ د٤ٛيٜ إٔالَل، ٔك أف يؽرًلٮا أف َؿ

.ل٤ك٪ح، أك ػةرصح ٨ٔ اإلقال  ـ حمةربح هل أوالن
ؾا يلذيض / أال يؤاػؾ أظؽ إال ث٧ة زجخ حب٫ٞ ٨٦ احنؿاٚةت، كال ينذ٢٘ ْك

ثإ٩لةر ٦ة ل٥ يذعٜٞ ٨٦ كصٮدق، كأف يٞؽـ ظك٨ ا٨ْ٣ ٦ة كصؽ إحل٫ قبي٢ ٦ٓ 
 أ٢٬ الك٪ح.

كال خيىف أف ص٭ةت و٤يبيحن كو٭يٮ٩يح كراٌٚيح مكذٛيؽة ٨٦ دأصش ا٤٘٣ٮ 
كدؽ٫٧ٔ ٨٦ َؿؼ ػف، كد٘ؿم ث٫ ٨٦ َؿؼ  يف ربٮع أ٢٬ الك٪ح، ث٢ كدى٪٫ٕ

 آػؿ؛ تلى٪ٓ ىلع أرض اإلقالـ كٚي٫ ٦ٕؿًلح داػ٤يح.
كإف الٮاٝٓ احلٮـ حلؤًلؽ أف املٕك١ؿ الى٤ييب كالى٭يٮين يذٮاو٢ ٦ٓ ٚبةت ٨٦ 
ة كدٞٮيح كإّ٭ةرنا هل٥ ىلع أ٢٬ الك٪ح يف ثالد املك٧٤ني!  ٗالة الؿاٌٚح كاخلؿاٚيح د٧ٔن

ة ٗؿبينٌة ٗري حم ؽكد د٤ٞةق اجل٥ْ ا٣ُةاٛيح ٨٦ ٩ىرييح، كازين ٔرشيح كإف د٧ٔن
ٕنة.  تلجىق ٝةا٧حن كظة٧٠حن يف ربٮع الك٪ح، مؤصضحن ثؾلٟ ا٣ٕ٪ٙ كاتلُؿؼ ٦

ٔ ثعؿيق، أك ثأػؿل/ «ٌة»ك  «ٌَ»مؿاصؿح  -6 ّ اىغي ٔاكف ً فهؿق كم  كؽ يؽؾ
ال ي٧ل٨ اتل٤٧ه ٨٦ مكبٮحلح ثٕي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كبٕي املٮاٝٙ 

الت ا٤٘٣ٮ، كإف ل٥ دل٨ الكجت الؿاحف لٮصٮدق كاملؤ٣ٛةت ٨ٔ ننٮء ظة
كا٩تنةرق، ٣ل٨ مؿاصٕةت ٧٤ٔيحن ك١ٚؿيحن ك٦٪٭ضيحن جيت أف دأػؾ مكةر٬ة 
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٪ؽ  كأف تك٤ٟ قبي٤٭ة تلىعيط ٔجةرة، أك ظل٥، أك مٮٝٙ يؽ٥ٔ ا٤٘٣ٮ، ٔك
رصٮع النيغ، أك ادلأيح، أك ادلٔٮة ٨ٔ ذلٟ املٮٝٙ، أك احلل٥ ٚال ثؽ ٨٦ 

 إٔال٫٩ كإمةٔذ٫.
 يى٤ط ل٤ٕةل٥ كادلأيح أف ي٧ذ٪ٓ ٨ٔ دىعيط مٮٝٙ، أك ظل٥، أك كال

ٚنة ىلع ماك٩ذ٫، أك ظؾرنا ٨٦ قٞٮط صة٫٬ ٔ٪ؽ أدجة٫ٔ!  إَالؽ ػٮ
كبةملٞةث٢ ال جي٢٧ ثة٣ٕةل٥، أك ادلأيح أف يرتؾ اإل٩لةر ىلع ا٤٘٣ٮ؛ ػٮٚنة 
٨٦ جتؿحي٫ ٨٦ ٝج٢ ا٣٘الة، أك دٕؽي٭٥ ٤ٔي٫؛ ذلٟ أف االظتكةب كاإل٩لةر ٬ٮ 

 ص٭ةد ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨ ي٪ىعٮف أل٦ذ٭٥، كيٞٮلٮف احلٜ ال خيةٚٮف ٚي٫ لٮ٦ح الا٥!
 اْلعؾيؿ ٌَ مكيم الكهٔت لَع اىغئ كأْيّ/ -7

٨٦ األ٧٬يح ث٧اكف/ مؿاصٕح أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كادلٔٮة اذلي٨ ي٧ذ٪ٕٮف ٨ٔ ٩ٞؽ 
ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ةيل كاملتنؽد ثؽٔٮل أف ٦ٛةقؽ احلكجح أرصط ٨٦ ٦ٛةقؽ الك١ٮت، أك 

ـ٥ٔ أف   ز٦ة٫٩! اإل٩لةر ظةؿ املٕؿًلح ادلااؿة ٦ٓ الؿاٌٚح، أك الى٤يبيح يف ٗريث
إف مك٤ٟ ق١ٮت ا٧٤ٕ٣ةء كادلاعة كاجل٧ةاعت كاملؤقكةت ٨ٔ مٮاص٭ح 
ا٤٘٣ٮ كاإل٩لةر ىلع أ٫٤٬ هل آزةرق املؽمؿة ىلع املضذ٧ٓ لك٫، ٚ٭ٮ مك٤ٟ ي٭ؽد 

أؽ٬ة املضذ٧ٓ ثل٢ ٚبةد٫، كيٛذط املضةؿ تل٧ؽد ا٤٘٣ٮ يف اجل٧ةاعت كٝٮ
النجةثيح، كي٧٭ؽ الكبي٢ إلٚكةد كتنٮي٫ مٕرية اكجل٭ةد، كيـ٬ؽ ٚي٭ة، كيٛيض 
إىل اػرتاؽ ادلٔٮات خمةثؿاديًّة، كرضب ادلٔٮات كأربةث٭ة ثٌٕ٭ة ثجٕي، كإجيةد 
ـ٥ٔ ظؿب اإلر٬ةب، كتك٤ٍ  مكٮاغت تك٤ٍ ال١ٛةر ىلع ديةر أ٢٬ اإلقالـ ث

ا!  ة كد٪ٛرين  ا٧٤ٕ٣ة٩حني ىلع اإلقالـ تنٮي٭ن
إف ٝي٢/ إف الك١ٮت أظية٩نة مٮٝٙ رشيع ٝؽ يؿاق ا٣ٕةل٥ أوط ٨٦ ٗريق! ٚ

ٕٚ٪ؽاؾ يٞةؿ/ ك٨٦ األ٧٬يح ث٧اكف/ أف حيؽد ا٧٤ٕ٣ةء ٦ىت يأمؿكف، ك٦ىت ي٪٭ٮف، 
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ك٦ىت يك١ذٮف؛ حلذعٜٞ ٨٦ كراء ذلٟ مى٤عح اإلقالـ كأ٫٤٬، ك٢٬ يكذ٢ٞ 
 ثؾلٟ اعل٥، أـ ٬ٮ مٮٝٙ دمةيع؟!

ة، ٤ٚيع ٛن  ؽد ٨٦ اذلي٨ يك١خ ٔ٪٭٥، ك٦ىت، كأي٨؟!ٚإف اكف الك١ٮت مٮٝ
كحل٥٤ٕ أف الك١ٮت ٧ٔة تك٭٢ ٦ٞةك٦ذ٫ اػذيةرنا احلٮـ، قذ١ٮف رضيبذ٫ 

ا ٔ٪ؽ االًُؿار ملٮاص٭ذ٫ ثٕؽ٦ة د٧ل٨ كجتؾر.  ٚةدظحن ٗؽن
كجتؽر أ٧٬يح اتلٛؿيٜ ثني ق١ٮت ٨ٔ أوٮؿ ١ٚؿيح ٦٪ةٌٝح لإلقالـ 

اتلٕةم٢ ٦ٓ كاٝٓ ٦ٕٞؽ  كبني -إذ ال دلةؿ ٬٪ة ملٮاٚٞح، أك ٦ؽا٬٪ح -الىعيط
ح.   دؿاىع ٚي٫ املىة٣ط كاملٛةقؽ املذٕةًر

 زةُينة/ كقةاو كإصؿاءات ٌؿةرصة يف االظتكةب لَع اىغئ/
ٚي٧ة يٌل ثٕي الٮقةا٢ كاإلصؿاءات املٞرتظح ملٕةجلح ا٤٘٣ٮ املٕةرص، ال 
ة أكىل ل٧٤ٮاص٭ح،  َن قي٧ة يف أثٮاب اجل٭ةد، كالكيةقح الرشٔيح، كْل د٧س٢ ػُٮ

ة ىلع األقةحلت كالٮقةا٢ اتل٤ٞيؽيح املذجٕح، كقٮؼ جيؿم د٪ةكؿ د٤ٟ ٔالك
 ثإذف ا. -اإلصؿاءات بيشء ٨٦ االػذىةر ٗري املؼ٢

 حتؿيؿ ٌؽكُح األظاكـ الرشؾيح يف املكةاو اىِت ككؽ فيٓة اىغئ/ -1
إذا اكف ا٤٘٣ٮ املٕةرص ٝؽ د٪ةكؿ أثٮاثنة ٦ذٕؽدة ٨٦ ا٣ٕٞيؽة يف األق٧ةء 

ةية اتل١ٛري، كاقتجةظح ادل٦ةء، كاالقذٞالؿ ثإٔالف اخلالٚح، أك كاألظاكـ، كٌٝ
يح لك  ٥ ا٣ٌٞةء ىلع مرشٔك ٤َت ابليٕح ا٣ٕة٦ح، كإجيةث٭ة ىلع األ٦ح، كٔز
٧ةؿ اجل٭ةديح ٗري امل٪ٌٮيح حتخ رايح ثٕي٪٭ة؛ ٚإ٫٩ ي٤ــ دبيةف األظاكـ  اأٔل

لٮاٝٓ املٕةرص، الرشٔيح املذ٤ٕٞح ثةلكيةقح الرشٔيح، كأظاكـ إٝة٦ح اجل٭ةد يف ا
يط ظل٥ اجل٭ةد ظةؿ م٘ٮر املاكف ٨ٔ إ٦ةـ رشيع، ك٦ة يرتدت ىلع ذلٟ  كدًٮ
ٮام٢ ٝيةـ ادلك٣ح  ٨٦ ٩ٮازؿ، كبيةف أظاكـ ابليٕح اجلـايح، كابليٕح ا٣ٕة٦ح، ٔك
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، كظؽكد الٮاليح اجلـايح كا٣ٕة٦ح، ك٦ة يؿدجٍ ث٭ة ٨٦ األظاكـ،  كأذجةر٬ة رشاعن
ٮة ا٧٤ٕ٣ةء كاملضذ٭ؽي٨، كاخلرباء كاملؼذىني ٦ٓ دٮيخ اإل٩ىةؼ كاحليةد، كدٔ

يط ل٧٤كةا٢  مل٪ةٝنح د٤ٟ اجلٮازؿ، ز٥ اخلؿكج ثبيةف لألظاكـ ٦ؽل٢، كدًٮ
٢٤ٕ٦، كدٞؽيؿ ٣ػعل٥ االحنؿاٚةت يف ٬ؾا النأف ٦رب٨٬؛ حبير ٨٦ اكف 
ًالهل ألص٢ ص٭٢ اغ٣ت ٚإ٫٩ يؿدٛٓ، ك٨٦ اكف احنؿا٫ٚ ألص٢ مج٭ةت ٚإ٩٭ة 

 ٨ٔ ثح٪ح، كحيية ٨٦ يح  ٨ٔ ثح٪ح!د٧ذ٪ٓ، كحل٭٤ٟ ٨٦ ٤٬ٟ 
ك٨٦ امل٭٥ يف ٬ؾا الىؽد/ أف دىؽر ابلية٩ةت ا٧٤ٕ٣يح النةٚيح الٮاٚيح ٨ٔ أ٢٬ 

 ا٥٤ٕ٣ املٕذربي٨ ٗري ا٣ػ٧كحكني كال املعكٮبني ىلع أ٧ْ٩ح ٧٤ٔة٩يح، أك حلرباحلح.
ك٨٦ ظٜ أ٢٬ ا٤٘٣ٮ املٕةرص ىلع أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف ٬ؾا الـ٦ةف/ حتؿيؿ إصةثةت 

٤ح، تكذٮيف النج٭ةت، كتكذٞيص الؿدكد ٤ٔي٭ة رشٔينٌة ككإٝينٌة، ٧٤ٔيح ٦ٛى
 ١ٚؿينٌة كقيةقينٌة، اٝذىةدينٌة كاصذ٧ةٔينٌة.

كيف ٬ؾا الىؽد يٞرتح ٢٧ٔ ٦ؽك٩ح دٛ٭ؿس ٚي٭ة لك مكةا٢ ا٤٘٣ٮ املٕةرص 
مؿدجحن ىلع أثٮاب ٨٦ ا٣ٕٞيؽة، كإصؿاء األظاكـ، كاملٮٝٙ ٨٦ الىعةثح كآؿ 

ري٬ة، كأثٮاب  الكيةقح الرشٔيح ٨٦ اإل٦ة٦ح، كاجل٭ةد، كا٣ٌٞةء، ابليخ ٗك
ا لإلصةثح ٤ٔي٭ة ثُؿيٞح ٧٤ٔيح دمةٔيح ٨٦ رصةالت أ٢٬  ري٬ة، كذلٟ د٧٭يؽن ٗك
ح األُٝةر كاألمىةر؛ تل٧س٢ يف اجل٭ةيح لك٧حن ٧٤ٔيح اعمليح  الك٪ح يف جل٪ح ٦ذ٪ٔٮ

 مكذ٤ٞح ٨ٔ ظ١ٮ٦ةت ُٝؿيح.
٣خ الؿدكد ىلع ا٣٘الة، كلإل٩ىةؼ؛ ٚإف لك٧ةت ك٦ٞةالت ٦ذٕؽدة ٝؽ د٪ةك

ا كردنا،  إال أ٩٭ة ل٥ دل٨ ص٭ٮدنا دمةٔيح، ٧٠ة أ٩٭ة ل٥ تكذٞه اإلماكالت ٩ٞؽن
كل٥ دىؽر إال ثةق٥ أٚؿاد ٦ذ٪ةزؿي٨، كرب٧ة اكف بلٌٕ٭٥ ػىٮ٦ح، أك منةظح 

 ىلع األرض ٦ٓ ٬ؤالء، أك أكخلٟ، ٚاكف قبجنة ل٤تنٮيل ىلع د٤ٟ الؿدكد.
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ٔاظؽة/اْلفؿيق يف اخلعةب كاْلؿةمو  -2  ثي ظجلةت اىغالة ضٍَ اىفبح ال
ا٣٘الة أ٩ٮاع كأو٪ةؼ، كٚؿؽ كَٮااٙ، ٚف ا٣ٛؿٝح الٮاظؽة َجٞةت، 
كبح٪٭ة دٛةكت يف دبين احنؿاٚةت ا٤٘٣ٮ، كدٛةكت يف أ٧ٔةهلة كممةرقةد٭ة امل٪عؿٚح، 
ك٦٪٭٥ رؤكس كاع٦ح، كزاع٦ح كٝةٔؽة، ك٨٦ اخلُأ يف املٕةجلح/ ػُةب اجل٧يٓ 

ا.  ػُةثنة كاظؽن
ممة جتؽر ا٣ٕ٪ةيح ث٧الظْذ٫/ أف ثٕي َٮااٙ ا٤٘٣ٮ يف اجل٭ةد املٕةرص ك

 د٪ٞك٥ إىل زالث َجٞةت/
 األكىل/ ظجلح النجةب/ 

٤جيح ا٣ُْٕل ل٤ٛبح ا٣يت كٝٓ ٚي٭ة ٤ٗٮ، كْل َجٞح  كي٧س٤ٮف ا٣ٞةٔؽة كاأٗل
جح الىةدٝح يف اجل٭ةد كاالقتن٭ةد، ٦ٓ و٘ؿ ق٨  ي٤٘ت ٤ٔي٭ة احل٧ةس، كالٗؿ

٩ٕؽاـ زٞح يف ٧٤ٔةء ثالد٥٬، أك أكرث٥٬، كنكبذ٭٥ دـيؽ ٨ٔ ك٩ٞه جتؿبح، كا
 % ٨٦ دل٧ٮع د٤ٟ ا٣ٛبح.90

 اثلةُيح/ ظجلح النئخ/ 
ك٥٬ ث٧سةثح ا٣ٞيةدة الرشٔيح، ك٬ؤالء ٥٬ ٨٦ يؤو٢ ل٤٘٤ٮ، كيكىع تلؽريف 
أوٮهل كٚٞ٭٫ ل٤نجةب، كيٞٮمٮف ثذعٮي٤٭٥ ٨٦ اال٩تكةب املض٢٧ ل٤ك٪ح إىل 

رب دكرات ٧٤ٔيح تل٤ٞني ابلؽٔح كالنج٭ح، كنكجح اال٩تكةب ل٤جؽٔح، كذلٟ ٔ
 % ٨٦ دل٧ٮع د٤ٟ ا٣ٛبح.٬9ؤالء ال دـيؽ ٨ٔ 

 اثلةثلح/ ظجلح اىلةدة/
كاالٝذىةدم  ك٬ؤالء ٨٦ يذٮىل أمؿ ا٣ٞؿار الكيةدم كالكيةيس كا٣ٕك١ؿم 

ا، دل٭ٮ٣ح  كا٣ٕالٝةت ٦ٓ اجل٭ةت األص٪بيح كاخلةرصيح، كْل َجٞح حمؽكدة صؽًّ
ظٮؿ ا٩ذ٧ةءاد٭٥ كوالد٭٥ مج٭ةت، كىلع أمؼةو٭٥ د٧ٕيةت ظىت ألوعةث٭٥، ك



 

 

 

 االحتساب على الغلى املعاصز 205

 كمةإةت، كأ٢٬ ٬ؾق ا٣ُجٞح ال يـيؽكف ٨ٔ ثٌٓ ٔرشات.
كممة ال مٟ ٚي٫/ أف ا٣ٛبح األكرث اقذ٭ؽاٚنة ثةمل٪ةوعح كاإل٩لةر ْل ٚبح 
النجةب؛ ألمٮر، ٦٪٭ة/ ٠رثة ٔؽد٥٬، كٝؿب٭٥ ٨٦ احلٜ يف اجل٤٧ح دكف ٗري٥٬، 

 يٮـ ٔ٪٭٥؛ ملة جيؽق ٨٦ أمٮر د٪١ؿ٬ة ُٚؿد٫.كألف ٔؽدنا ي٪ٛى٢ لك 
ت يف  ك٦س٢ ٬ؤالء حيذةصٮف إىل ػُةب ٤ِٔل جيٌل النج٭ح، كإي٧ةين يٗؿ
ت احلةصةت اجلٛكيح  الك٪ح، كحيؾر ٨٦ ابلؽٔح، ككصؽاين اعَف يكذٔٮ
ح يف د٧ٕي٥ األظاكـ.  كاملُة٣ت النؼىيح تل٤ٟ الرشحيح امل٭٧ح، ٨٦ ٗري مكةٔر

ُةب ا٣ٛبح الرشٔيح ثةمل٪ةّؿة كاملعةصضح يف كممة ال حيك٨ جتة٫٤٬/ ػ
أو٢ ٌٝةية اإلي٧ةف كا٣لٛؿ، كيف كصٮب مؿااعة الكيةٝةت الٮإٝيح كالكيةقيح 
لأل٦ح احلٮـ، كبذعؾيؿ٥٬ ٨٦ أف يذعٮلٮا إىل دلؿد ٧٤ٔةء قٮء يٞٮمٮف برشٔ٪ح 

 احنؿاٚةت ا٣ُجٞح املذ٪ٛؾة يف ٬ؾق ا٣ُةاٛح ا٣٘ةحلح.
 كاىغئ ٌة أٌسَ إَل ذلم قبيو/ الكيع يف دلييو االحنؿاؼ -3

أكىل  ثةب٧٠ة أف احنؿاؼ َجٞةت ا٣٘الة يف ا٣ٛبح الٮاظؽة ٦ذٛةكت، ٨٧ٚ 
احنؿاؼ ا٣ٛبةت األػؿل، كاجل٭ةد يٕش احلٮـ ثٛبةت ٠سرية، ٦٪٭ة/ ٦ة ٬ٮ أٝؿب إىل 

 كالك٪ح. ا٤٘٣ٮ كابلؽٔح، ك٦٪٭ة/ ٦ة ٬ٮ أٝؿب إىل الٮقُيح
ااٙ ا٣٘ةحلح، أك امل٪عؿٚح يف قيةؽ / أف حترش دميٓ ا٣ُٮ-حبةؿ -كال جيٮز

كاظؽ، كأف دلةؿ اتل٭٥ هلة صـاٚنة، ٨٧ٚ ا٣ٕؽؿ/ أف يٕؿؼ أي٭ة أٝؿب كأ٢ٝ ٤ٗٮا 
 كأكرث مٮاٚٞحن ل٤ك٪ح ٨٦ ٗري٬ة.

٪ؽ ا٣ٕالج إذا ل٥ ي٧ل٨ اال٩ذٞةؿ ٨ٔ ابلؽٔح إىل الك٪ح، ٚإ٫٩ ي٧ل٨  ٔك
أل٢ٝ إىل ٦ة ٬ٮ دك٫٩، ظىت ا٣ٞجٮؿ مؿظ٤ينٌة ثةال٩ذٞةؿ ٨٦ األمؽ ٤ٗٮنا إىل األ٢ٝ، ك٨٦ ا

 ل٤ك٪ح. يجذ٢ٞ املضة٬ؽ ٨٦ األ٢ٝ ادجةاعن ل٤ك٪ح إىل ٨٦ ٬ٮ أكرث ادجةاعن كأ٢ٌٚ لـك٦نة
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ك٬ؾا اتلؽرج إذا ل٥ ي٧ل٨ ٗريق ٚال جيٮز دٛٮيذ٫ كال إ٧٬ةهل، ث٢ ٬ٮ ٨٦ 
الٮاصت الرشيع ىلع املعتكت، ٚإ٫٩ إذا ل٥ يٞؽر ىلع إزا٣ح امل٪١ؿ ثةللكيح اكف ٤ٔي٫ 

 يف ختٛي٫ٛ كد٤ٞي٫٤، كاملحكٮر ال يكٍٞ ثةملٕكٮر. أف يكىع
٤ي٫؛ ٚإف ٨٦ اإلصؿاءات امل٭٧ح/ ثيةف ق٥٤ ا٤٘٣ٮ يف ثحبح ٦ة، ك٦ٕؿٚح  ٔك
املآػؾ ىلع لك ٚبح كَةاٛح، حبير ٨٦ أراد اجل٭ةد كاالقتن٭ةد ٚإ٫٩ يؿمؽ إىل 

 .ا٣ٛبح املذجٕح ل٤ك٪ح، ٚإف دٕؾر ٚإىل ٨٦ ٬ٮ أٝؿب
ة ٩٭ةاينٌة إىل ٗري ثؽي٢كال يى٤ط أف يلٮف اإل٩لةر  ٕن  رشيع! ثةدنٌة ٝةَ

 كاملعتكت دةرةن يأمؿ، كدةرةن ي٪ٓل، كدةرةن يك١خ!
ىلع أف ٨٦ ا٣٘الة ٨٦ ٬ٮ ٨٦ اخلٮارج ك٬ٮ يف و٤ت أثي٫! ك٦٪٭٥ ٨٦  

يلٮف ٦ٓ ادلصةؿ يف آػؿ الـ٦ةف، ٣ل٨ األمؿ ا٣ٞؽرم ال١ٮين ال يٕةرض 
 الك٪ح، كد٤ٞي٢ أ٢٬ ا٤٘٣ٮ كابلؽٔح!األمؿ الرشيع اإل٣ٔل ا٤ُ٣يب ثذ١سري قٮاد أ٢٬ 

، دنجيّ اىغالة إَل ػعٔرة دٔػيفًٓ كأؾٍةهلً لىةىط الىييبيي، كالىٓةيِح-4
 كالؿافضح/

ال يؽرؾ ٠سري ٨٦ مجةب د٤ٟ ا٣ٛبةت ٠يٙ جيؿم اػرتاؽ د٪ْي٧ةد٭٥ ىلع 
مكذٮيةت ٦ذٕؽدة، كًليٙ يذ٥ ا٣ٕجر ث٭ة، كدٮصي٫ دٚذ٭ة إىل ظير يؿيؽ أٔؽاء 

كتلذعٜٞ هل٥ ٦آرب ال ي٧ل٨ أف حيٞٞٮ٬ة إال ٨٦ ػالؿ ٬ؾق ا كاأل٦ح، 
٧ةؿ ؛ ٣تن٢٧ الىة٣ط كا٣ُة٣ط، كاملٞجٮؿ كاملؿدكد ٨٦ -ا٣يت يك٧ٮ٩٭ة إر٬ةثنة -اأٔل

اجل٭ةد كاألظاكـ املذ٤ٕٞح ث٫، ث٢ إف ثٕي احل١ٮ٦ةت يف امل٪ُٞح ا٣ٕؿبيح 
ٮب٭ة، ثأص٭ـد٭ة االقذؼجةراديح دذةصؿ ث٭ؾق ا٣ٌٞيح تلعٞيٜ ٦آرب٭ة أ٦ةـ مٕ

 كأ٦ةـ املضذ٧ٓ ادلكيل!
ك٣ٞؽ م٭ؽت امل٪ُٞح يف إزؿ ٦ة صؿل ثة٣ٕؿاؽ كالنةـ ٦ة ي٧ل٨ أف ٩ٕذربق 
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ة لى٪ةٔح كاقذ٘الؿ ا٤٘٣ٮ كا٣ٕ٪ٙ ىلع حنٮ ال ٦سي٢ هل.  أ٧٩ٮذصن
كفيٍة ييل دنجيّ كإيلةظ إَل دميح أْؽاؼ وِةؾح كاقذغالؿ اىغئ 

 كاىؿِف، كذلم ثةػذىةر/
 ٌيح الكنيح، كدفهيم ثِةْة اْلعذيح/إضؿةؼ الهيةُةت اإلقال -أ

 -ابلالد ا٣ٕؿبيح كاإلقال٦يح ثٕي ٨٦ ػالؿ ٧ٔالا٫ يف -٢٧ٔ ا٣٘ؿب
ىلع ٦ٞةك٦ح ادلٔٮة إىل ا كحمةربح ا٦ذؽادات ا٢٧ٕ٣ اإلقالَل املٕةرص ثل٢ 
أماكهل ادلٔٮيح كا٧٤ٕ٣يح، كتنٮي٭٭ة كاتل٪١ي٢ ث٭ة كحمةرصد٭ة ٔرب ٔٞٮد 

ٓ اجلةس ٦ذذةثٕح، إال أف املٛةصأة  أ٫٩ ث٧ضؿد اردٛةع ُٗةء ا٣ٞ٭ؿ كاالقتجؽاد ًك
زٞذ٭٥ يف أ٢٬ ادلٔٮة إىل ا ىلع د٪ٮع ٦ؽارق٭٥ ك٦٪ة٬ض٭٥، ك٬ٮ أمؿ أٝي 
مٌةصٕ٭٥ يف ا٣٘ؿب ٠سرينا، كراعيح ثٕي ٩ٮاثخ ا٤٘٣ٮ كدٞٮيذ٭ة ي٧٭ؽ الكبي٢ 
إللىةؽ د٭٥ اإلر٬ةب ثة٢٧ٕ٣ اإلقالَل ثل٢ دلٮي٪ةد٫ الكجيح، ككو٥ اجل٧يٓ 

ذٞةالت ّةملح، كأظاكـ ٌٝةايح ثذ ا أل ٭٥ دؿكص٭ة كقةا٢ إٔال٦يح ٦أصٮرة د٧٭يؽن
صةاؿة، كاًُ٭ةد قيةيس، كتنٮي٫ اصذ٧ةيع ل٢٧ٕ٤ اإلقالَل ثؿ٦ذ٫، لك ذلٟ 
ثةق٥ ا٣ٌٞةء ىلع ا٤٘٣ٮ، أك اإلر٬ةب اذلم يى٪ٕٮ٫٩ كيكٮٝٮ٫٩، ك٨٦ ز٥ جيؿم 

ي٭٥؛ حلٞج٤ٮا حبؿب إثةدة كدلك ري ْٔةـ حبٜ اقذ٘ٛةؿ اجلةس كدـييٙ ٔك
ة -َٮااٙ ٨٦ ادلاعة كاملى٤عني، ك٬ؾا ٌن ٨٦ احلؿب ا٣يت ين٪٭ة أٔؽاء  -أي

الك٪ح يف ا٧ٕ٣ٜ، كي٧ُعٮف ٨٦ كراا٭ة تل١ٛيٟ ابلىن اتلعذيح ل١٤ية٩ةت 
 اإلقال٦يح ادلٔٮيح الن٧ٮحلح.

 دلييه املؽ اإلقالِم يف اىغؿب/ -ب
ة، ص٢ٕ ٣ٞؽ ا٩ترش اإلقالـ يف ا٣ٕٞٮد اخل٧كح األػرية يف ا٣٘ؿب ا ٩تنةرنا ْٔي٧ن
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اإلقالـ ٬ٮ ادلية٩ح األكىل ا٣يت يفء اجلةس إحل٭ة، كٝؽ دٝخ أصؿاس ػُؿ ٠سرية يف 
ا٣٘ؿب ٔرب ال٤ٮيب الى٭يٮين ٬٪ةؾ، كدٕؽدت حمةكالت اتلعؿش ثةملك٧٤ني يف ثالد 
األ٤ٝيةت ٠سرينا يف اآلك٩ح األػرية، ال قي٧ة ثٕؽ أظؽاث ثؿيج اتلضةرة ا٣ٕةمليح اعـ 

ذؽاء ىلع مك٧٤ني كمك٧٤ةت يف ثالد ـ، ك2001ٝ ؽ دٕؽدت ظٮادث ا٣ٞذ٢ كاأل
 أكركبة كأمؿيلة.

٤يةت ثةدٮا ينلكٮف د٭ؽيؽات ملضذ٧ٕةد٭٥  كيؿكج ا٣٘ؿب احلٮـ أف مك٤ِل اأٝل
ح، ز٥ ث٭ضؿد٭٥ إىل ثالد  ثتججي٭٥ أٚاكرنا إر٬ةثيح، كد٪ٛيؾ٥٬ ٤٧ٕ٣يةت ٝذ٢ مؿٔك

٤ٮف ثأماكؿ ٦ذٕؽدة ىلع ا٣ٕؿب ل٤ٞذةؿ يف وٛٮؼ دل٧ٮاعت إر٬ةثيح، كي٧ٕ
 تنٮي٫ مك٤ِل األ٤ٝيةت، ككو٧٭٥ ثألٮاف ٨٦ االد٭ة٦ةت.

كإذا اكف املك٧٤ٮف يف د٤ٟ ادليةر ثٕرشات املاليني، ٚإف ػٮؼ د٬ةٝ٪ح 
ـ، 2050الكةقح كا١ٛ٣ؿ ٬٪ةؾ ٬ٮ أف دذعٮؿ أكركبة إىل ٝةرة إقال٦يح حب٤ٮؿ اعـ 

ني اقتس٪ةايح يف ثالد كحتخ ٬ؾا النٕةر د٧ةرس أقةحلت إٝىةايح، كدؽثش ٝٮا٩
أكركبيح ٠سرية مٮص٭ح ثةألوة٣ح ًؽ اإلقالـ كأ٫٤٬ ك٦ْة٬ؿق، كيٕةد تن١ي٢ 

 الؿأم ا٣ٕةـ ق٤جيًّة جتةق اإلقالـ ٬٪ةؾ.
 دِفيؾ )قةيسف ثيهٔ( صؽيؽة/ -ج

ـ د٧ؿ ٦ةاح اعـ ىلع ادٛةٝيح )قةيلف ثي١ٮ( 2016حب٤ٮؿ ا٣ٕةـ امليالدم 
كا٣يت ث٧ٮصج٭ة دٞةق٧خ ا٣ٞٮل ( ـ1916 -1915)ا٣يت كٕٝخ رسيًّة ثني اعَل 

ا٣ٕةل٥ اإلقالَل، كيجؽك أف ٬ؾق امل٪ُٞح ا٣يت صؿل  -آ٩ؾاؾ -االقذ٧ٕةريح
 إىل مـيؽ دٞكي٥!! -يف ٩ْؿ ا٣٘ؿب املكذ٧ٕؿ -دٞكي٧٭ة حبةصح

 دأيت! ٚة٣ٕؿاؽ يجنُؿ إىل زالث دكؿ، كالنةـ إىل دكتلني، كرب٧ة احل٨٧، كابلٞيح
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رسبخ كزةاٜ ٠سرية ٔ٪٭ة حيذةج إىل إػؿاج ٣ل٨ إجنةز ٬ؾق املؼُُةت ا٣يت 
 دمٮم؛ اكحلؿب ا٣ٕةمليح األكىل ا٣يت يف إزؿ٬ة كٕٝخ ز٥ ٤ٕٚخ )قةيلف ثي١ٮ(!

ك٬ٮ األمؿ اذلم ألص٫٤ دٛذ٢ٕ احلؿب ىلع امل٪ُٞح ا٣ٕؿبيح اآلف، كيربر إمٕةؿ 
ک ک ک ک گ ﴿، املٮاص٭ةت، كدٛة٥ٝ الىؽا٦ةت يف الرشؽ األكقٍ

 .[ 217]ابلٞؿة/  ﴾گ گ گ ڳ
ٚال ثؽ ٨٦ ا٩تجةق ٚىةا٢ اجل٭ةد اإلقالَل إىل ػُٮرة املؼُُةت الؿا٦يح 

٭٥!  إىل اتلٞكي٥ ٔرب الىؽاـ كدأصيش اخلىٮ٦ةت ثني أ٢٬ اإلقالـ كىلع أًر
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿

 .[ 36]األ٩ٛةؿ/  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
 تكييً إيؿاف ٌِىت رشيط املِعلح/ -د

ري٬ة حمٛٮٚح أي٨ٞ ا٣٘ؿب أف املٮاص٭ح  ا٣ٕك١ؿيح ىلع أرض الؿاٚؽي٨ كالنةـ ٗك
ـ 2008ث٧ؼةَؿ اهلـي٧ح، كدأكؽكا ٨٦ ذٟل ثٕؽ ظؿب ا٣ٕؿاؽ ا٣يت ػؿصٮا ٦٪٭ة اعـ 

٤٪ٮا رق٧ينٌة ٬ؾا ا٣ٕةـ  ـ ٨ٔ ٬ـي٧ذ٭٥ يف 2015جيؿكف أذيةؿ اهلـي٧ح كاخليجح، ز٥ ٔأ
ـ٥ٔ د١٤٧٭ة   الكالح ال١ي٧يةيئ!ا٣ٕؿاؽ، كصؿي٧ذ٭٥ ٗري املربرة يف حمةك٣ح اظذالهلة ث

أ٩٭٥ ال يٞةد٤ٮف ا٣ٕؿب ثأ٩ٛك٭٥، كإ٧٩ة ثةلٮاقُح،  -يف ٩٭ةيح املُةؼ -كاٝذ٪ٕٮا
ك٣حف ثةمل٪ُٞح ا٣ٕؿبيح ٨٦ حي٢٧ ٔؽاءن لإلقالـ كالك٪ح ٧٠ة حي٫٤٧ املرشكع 

 ا٣ٛةريس الىٛٮم اإليؿاين، اذلم حي٥٤ ثةقذٕةدة اإل٦رباَٮريح ا٣ٛةرقيح ٨٦ صؽيؽ!
ٞيؽةن دلٛرييحن أل٢٬ اإلقالـ الك٪ح، كٝؽ ٧٠ة حي٤٧ٮف ٔؽاءن دةر خيينٌة ٔك

اك٩خ النٕةرات االقذ٭ال٠يح ثسٮراف االظذضةصةت اإليؿا٩يح ًؽ اإل٦ربيةحلح 
ة ال١نٙ ٨ٔ  ٕن األمؿيليح كالى٭يٮ٩يح ٦تكيؽةن ا٣ٛرتة الكةثٞح، ظىت ٝؿركا ٦
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٫ الى٭يٮو٤ييب  ٧ٜٔ ا٣ٕالٝح اتلعة٣ٛيح كاالقرتاديضيح ثني ا٣٘ؿب ث٧رشٔك
ة أف أمؿيلة د٧٭ؽ األرض كامل رشكع الىٛٮم ا٣ٛةريس، كبةت كاًعن

لإليؿا٩حني ٣تك٥٤ أز٦ح ا٣ٞيةدة يف امل٪ُٞح ثٕؽ إثؿاـ ادٛةٝ٭٥ اجلٮكم ٦ٓ إيؿاف، 
٢ إيؿاف ٔال٩يحن يف احل٨٧، كدذٮىل الكيُؿة ىلع د٪ْي٥ ا٣ٞةٔؽة  كب٧ٮصج٫ قتذٗٮ

ح كا٣ٛنت يف لك ٬٪ةؾ، ك٨٦ ثٕؽ دكؿ اخل٤يش، كٝؽ ّ٭ؿت ثٮادر احلؿب ادلاػ٤ي
 ٨٦ ابلعؿي٨، كال١ٮيخ، ثذ٧ٮي٢ كختُيٍ كدؽريت إيؿاف.

ا أف إيؿاف ٤٧ٔخ ىلع اػرتاؽ د٪ْي٧ةت  ك٨٦ ص٭ح أػؿل ٤ٚحف رسن
ك١ؿم ٣ٛبةت ص٭ةديح ٠سرية،  اجل٭ةد اكٚح، كاظذْٛخ ثىالت كد٥ٔ ٦ةيل ٔك

ة لإلقالـ الكين حبةؿ! كإف اكف ٨٤ٚ يلٮف ثال ٦ٞةث٢!  كل٥ ك٨٣ يلٮف د٧ٔن
٪ة/ كصت ىلع املذٕةم٤ني ٦ٕ٭٥ أف يؿاصٕٮا كيذأم٤ٮا قيع اإليؿا٩حني ك٨٦ ٬

ةع داػ٢ ابلالد الكجيح، كي٪ْؿكا يف مىةحل٭٥ ٨٦ كراء ذلٟ.  إىل دٛضري األًك
كحل٥٤ٕ أف االصذ٧ةع ٦ٓ أ٧ْ٩ح كظ١ٮ٦ةت الرشؽ ًؽ اصذيةح إيؿاف 

ىلع الىٛٮيح أكىل ثأ٢٬ الك٪ح ٨٦ ٦٪ةثؾة أك ٦ٞةَٕح د٤ٟ األ٧ْ٩ح يف احلؿب 
 املرشكع الىٛٮم ا٣ُةاف ا٣ٛةريس!

 جتؽد األظٍةع الىٓئُيح يف قيِةء/ -ْ
إف جتؽد الىؽاـ ىلع أرض قح٪ةء يٛذط ثةثنة م١٤ينٌة ل٤ي٭ٮد ظىت يؽٔٮا 
ا أل٦٪٭٥، ال قي٧ة ثٕؽ دٛضري ػُٮط ا٣٘ةز، ككٝٮع وؽا٦ةت ٦ذٕؽدة  د٭ؽيؽن

تلعٮي٤٭ة إىل ك٨َ  كمكذ٧ؿة، ك٬ٮ أمؿ يٮصؽ ذراآ ٠جرية القذٕةدة قح٪ةء، أك
! ٧٠ة ٬ٮ ٦٪ىٮص ٤ٔي٫ يف ػٍُ احل٭ٮد! ٚةلٮ٨َ ابلؽي٢ ٝٮَل ل٤ٛ٤كُيجيني

 ! ١ٚؿة ي٭ٮديح ىلع أرض مرصيح
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ا كد٭ضري أ٤٬٭ة ا٣ٞةَ٪ني  كالىؽا٦ةت ا٣يت كٕٝخ ٦ٓ أ٬ةيل قح٪ةء مؤػؿن
ة، كال يجذٛٓ ٨٦ كراء ذلٟ إال  ىلع احلؽكد ٦ٓ ٗـة يـيؽ األمٮر اظذٞة٩نة كوؽا٦ن

 ح كأكحلةؤ٥٬! كاألد٣ح ىلع ذلٟ ٨٦ الٮاٝٓ يٌيٜ املٞةـ ٨ٔ روؽ٬ة.الى٭ةي٪
 رضب غـة كمحةس كُـع قالظٓة/ -ك

٣ٞؽ اك٩خ الرضبةت املٮصٕح ا٣يت كص٭ذ٭ة محةس ل٤ي٭ٮد يف احلؿبني األػريدني 
ث٧سةثح وؽ٦ح ل٤٘ؿب ٝج٢ إرسااي٢، كًلأف وٮاريغ املٞةك٦ح اك٩خ تكٍٞ يف 

مؿ ال ي٧ل٨ الك١ٮت ٤ٔي٫ مل٨ ا٣زتـ يف لك كام٪٨ُ ثؽالن ٨٦ د٢ أثيت! ك٬ٮ أ
 حم٢ٛ حب٧ةيح كراعيح كأ٨٦ ال١يةف املعذ٢!

٤ي٫؛ ٚإف اقتس٧ةر ا٤٘٣ٮ اذلم ي٧س٫٤ د٪ْي٥ ادلك٣ح ٦ٓ الىؽاـ  ا٣ٕك١ؿم ٔك
ـازات احل٭ٮد ي٧ل٨ أف يٛيض إىل ظؿب زةثلح حيل٥ ٚي٭ة  ىلع أرض قح٪ةء كاقذٛ

 ة، أك إ٤ٝي٧ينٌة!!احلىةر ىلع ٗـة ظىت يذ٧ل٨ ٨٦ اٝذعة٦٭ة ي٭ٮدينٌ 
ىلع املرشكع  كاذلراآ حتخ داعكم اإلر٬ةب ال د٪ٞه ا٤ٕٞ٣يح اتلآمؿيح

ة ي٭ٮدينٌة، كٌلرزحن ىلع  -ثال مٟ -ٮيي ٬ؾا املرشكعاملٞةكـ يف ٗـة، كدٞ ي٧س٢ ظ٧٤ن
ا٣ٌٞيح ا٤ٛ٣كُيجيح! كَل ذلٟ ٝؽ يذ٥ ٨٦ ػالؿ إٔالف مٮاص٭ح ٦ٓ احل٭ٮد ٨٦ 

 حلح ٬٪ة، أك ٬٪ةؾ!د٪ْي٥ ص٭ةدم، أك دل٧ٮاعت ٝذة
 إقلةط انلؼةـ اىرتيك/ -ز

٦س ٢ الىٕٮد ا٣رتيك وٕٛحن ل٤٘ؿب ٨٦ ظير إ٫٩ ٨ّ ٬ؾا األ٧٩ٮذج ٬ٮ 
أ٧٩ٮذج ا٧٤ٕ٣ة٩يح املذأق٧٤ح ا٣يت جيت دؿكجي٭ة يف امل٪ُٞح ا٣ٕؿبيح، ٚٔل ٧٤ٔة٩يح 

 ث٧كعح إقال٦يح ٍٚٞ!
ةية ح ٝٮيح، ك٩رصة ل٤ٌٞإال أف اجل٧ٮذج ا٣رتيك ٠نٙ ٨ٔ ركح إقال٦ي

، ك٦ٓ د٤٧ٟ أقجةب ا٣ٞٮة االٝذىةديح كاتلٞ٪يح ٚٞؽ وةرت دؿًلية اإلقال٦يح
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ا ىلع املرشكع الى٭يٮ و٤ييب!  ػُؿن
ٚكىع اجل٧يٓ إىل صؿ٬ة إىل ظؿب يف ا٣ٕؿاؽ، أك النةـ دٛيض إىل قٞٮط 
ٝذًل كصؿىح دٞٮـ ألص٤٭٥ املْة٬ؿات امل٧ٮ٣ح ٦ُةبلحن ثإقٞةط اجلْةـ، ٚحكٍٞ 

ـ دجج٫ هلؾا مؿةن ثٕؽ أػؿل؛ ٥٤ٚ ي٪ضؿ إىل مٮاص٭ةت يف اجلْةـ، إال أف اجلْة
 املٮو٢، أك يف ٔني ا٣ٕؿب، أك ٦ٓ األكؿاد.

ة ل٤ذٮريٍ يف احلؿب ىلع ا٣ٕؿاؽ كالنةـ بنلك قةٚؿ! ـاؿ الكيع حم٧ٮ٦ن  ك٦ة ي
ز٥ إ٫٩ ث٧ضؿد ٦ة يٞٓ اتلضةكب ٦ٓ د٤ٟ االقذٛـازات كاتلٕةيط ٦ٕ٭ة، 

ة تل ٕن الـ كالكيةقح ٦ أحلت اجل٧ة٬ري، كإقٞةط ٩ْةـ ٩ىري دذعؿؾ آ٣ح اإٔل
، كل٤ك٪ح ىلع كص٫ أػه، كل٤كٮريني ث٧ة ال دلةؿ ل٤نٟ ٚي٫!  لإلقالـ اع٦حن

ة/ ٌن  كػذة
ٚإف إيٞةظ املض٧ٮاعت اجل٭ةديح إىل ٬ؾق األػُةر املعؽٝح كاإلماكالت الٮإٝح 

يٙ بلٕي أ٢٬ اإلقالـ ًؽ  -كاملٛةقؽ املذٛة٧ٝح ٨٦ مأ٫٩/ أف حيٮؿ دكف دّٮ
ٛك٫، كاقتس٧ةر ثٕي مجةث٫ يف كأدق! لك ذلٟ ٨٦ ظير أرادكا ٩رصد٫، إال اإلقالـ ٩

  أ٫٩ ك٥ ٨٦ مؿيؽ ل٤ؼري ال يج٫٘٤!
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 1351.٬ ا٣ٞة٬ؿة، مةق، ٦ُجٕح احل٤يب، دحكري اتلعؿيؿ، ملع٧ؽ أ٦ني املٕؿكؼ ثأ٦ري ثةد -44

 ث٨ صة٦ٓ ابليةف ٨ٔ دأكي٢ آم ا٣ٞؿآف، أليب صٕٛؿ حم٧ؽ ث٨ صؿيؿ ا٣ُربم، حتٞيٜ/ ٔجؽ ا -45
ٔجؽ املعك٨ ا٣رتيك، ثةتلٕةكف ٦ٓ مؿًلـ ابلعٮث كادلراقةت ا٣ٕؿبيح كاإلقال٦يح ثؽار ٬ضؿ، 

 ـ.2001 -#1422دار ٬ضؿ، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح األكىل، 

صة٦ٓ ثيةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ، أليب ٧ٔؿ يٮقٙ ث٨ ٔجؽ ا٣رب، حتٞيٜ/ ظك٨ أيب األمجةؿ  -46
 ـ.1994 -#1414الـ٬ريم، دار اث٨ اجلٮزم، ادل٦ةـ، ا٣ُجٕح األكىل، 

حتٞيٜ/ ٔجؽ ا اجلة٦ٓ ألظاكـ ا٣ٞؿآف، أليب ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ أمحؽ األ٩ىةرم ا٣ٞؿَيب،  -47
 ـ.2006 - 1427٬اث٨ ٔجؽ املعك٨ ا٣رتيك، مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت، بل٪ةف، 

 .ـ1994ا٣ُجٕح األكىل،  ،الؿيةض ،ٌٕل ث٨ ظك٨ ا٣ٞؿين، دار الؿمؽ٣احلكجح يف املةيض كاحلةرض،  -48
ح، لنيغ اإلقالـ أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ اث٨ دي٧يح، حتٞيٜ/ والح ادلي٨ امل٪ضؽ، دار احلكج -49

 .ـ1984 - ـه1404، ، ا٣ُجٕح األكىلثريكتال١ذةب اجلؽيؽ، 
يٮف األٝةكي٢ يف كصٮق اتلأكي٢، أليب ا٣ٞةق٥ حم٧ٮد  -50 ث٨ ٧ٔؿ الـخمرشم، اظٞةاٜ اتلزني٢ ٔك

 .ـ1998 1418،٬، ضيةا٣ٕجياكف، الؿم١ذجح  ،حتٞيٜ/ دمةٔح ٨٦ املعٞٞني
 .ـ2012 -1434٬، كىلاألُجٕح ا٣ ،ظل٥ املنةرٌلت الكيةقيح، ملع٧ؽ يرسم، دار ا٣حرس، ا٣ٞة٬ؿة -51
ظ٤يح األكحلةء كَجٞةت األوٛيةء، أليب ٩ٕي٥ أمحؽ ث٨ ٔجؽ ا األوج٭ةين، دار ال١ذةب  -52

 .#1405ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح الؿاثٕح، 
، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ أيب ثلؿ الكيٮيط، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ ا ث٨ ادلر امل٪سٮر يف اتلٛكري ثةملأزٮر -53

 ـ.2003 -#1424املعك٨ ا٣رتيك، ثةتلٕةكف ٦ٓ مؿًلـ ٬ضؿ، دار ٬ضؿ، ا٣ٞة٬ؿة،  ٔجؽ

ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ارد املعذةر ىلع ادلر املؼذةر رشح د٪ٮيؿ األثىةر، ملع٧ؽ أ٦ني ث٨ ٧ٔؿ  -54
ٌل حم٧ؽ ٔٮض، دار اعل٥ ال١ذت، اعثؽي٨ ادلمنيق، حتٞيٜ/ اعدؿ أمحؽ ٔجؽ املٮصٮد ، ٔك
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 ـ.2003 -1423٬الؿيةض، 

ملع٧ٮد م١ؿم اآللٮيس، دار إظيةء  ركح املٕةين يف دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ كالكجٓ املسةين، -55
 .1403٬، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ثريكت

٧ؽة املٛذني، أليب زًلؿية حميي ادلي٨ حيىي ث٨ رشؼ اجلٮكم، َج -56 ح ا٣ُةبلني ٔك ٓ ثإرشاؼ رًك
 1405.٬ز٬ري النةكيل امل١ذت اإلقالَل، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

ح اجلةّؿ كص٪ح امل٪ةّؿ، ٣ٕجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ٝؽا٦ح املٞؽيس، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ ا٣ٕـيـ  -57 رًك
 ـ.1987 -1408٬صة٦ٕح امل٤ٟ ٔجؽ ا٣ٕـيـ، الؿيةض، ا٣ُجٕح الؿاثٕح،  /الؿمح٨، نرش ٔجؽ

زًلؿية حيىي ث٨ رشؼ اجلٮكم، حتٞيٜ/ دمةٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء،  ٨ أيبعيي ادليمل ريةض الىةحلني، -58
 ـ.1979 -1399٬، ا٣ُجٕح األكىل، امل١ذت اإلقالَل، ثريكت

حتٞيٜ/ مٕيت،  ،اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح زاد املٕةد يف ٬ؽم ػري ا٣ٕجةد، ملع٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ الـريع -59
جؽ ا٣ٞةدر األر٩ة  ـ.1979 -1399٬ كط، مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل،ءٔك

 .#1415الك٤ك٤ح الىعيعح، ملع٧ؽ ٩ةرص ادلي٨ األبلةين، م١ذجح املٕةرؼ، الؿيةض،  -60
حتٞيٜ/ ُٔيح الـ٬ؿاين، دار  أليب ثلؿ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ اخلالؿ ابل٘ؽادم احل٪جٌل، الك٪ح، -61

  .ـ1989 -1410٬الؿيةض، ا٣ُجٕح األكىل،  ،الؿايح
ا٣ٞـكيين، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق، دار حم٧ؽ ث٨ يـيؽ  قنن اث٨ ٦ةص٫، أليب ٔجؽ ا -62

 .1399٬ ،ا٣ُجٕح اثلةثلح ،ا١ٛ٣ؿ، ثريكت
 قنن ابلي٭يق ال١ربل، ألمحؽ ث٨ احلكني أيب ثلؿ ابلي٭يق، دل٤ف دااؿة املٕةرؼ اجلْة٦يح، -63

 .#1344ظيؽرآثةد، ا٣ُجٕح األكىل، 
ٞيٜ/ أمحؽ حم٧ؽ قنن ا٣رت٦ؾم )اجلة٦ٓ الىعيط(، ملع٧ؽ ث٨ ٔحىس ث٨ قٮرة ا٣رت٦ؾم، حت -64

 ـ.1977 -1397٬، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، مة٠ؿ كآػؿي٨، دار إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ثريكت

ح ٨٦ املعٞٞني، مؤقكح  -65 قنن ادلارُٝين، أليب احلك٨ ٌٔل ث٨ ٧ٔؿ ادلارُٝين، حتٞيٜ/ دل٧ٔٮ
 ـ.2004 -#1424الؿقة٣ح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ادلارَل، حتٞيٜ/ ظكني قنن ادلراَل )مك٪ؽ ادلارَل(، أليب حم٧ؽ  -66
 ـ.2000 -#1421ق٤ي٥ أقؽ ادلاراين، دار امل٘ين ل٤جرش كاتلٮزيٓ، الؿيةض، ا٣ُجٕح األكىل، 

قنن ا٣جكةيئ ال١ربل، ألمحؽ ث٨ مٕيت ا٣جكةيئ، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ ا٣٘ٛةر ق٤ي٧ةف ابل٪ؽارم،  -67
 .ـ1991 -#1411األكىل،  كقيؽ ٠رسكم ظك٨، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُجٕح

يح، لنيغ اإلقالـ أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ اث٨ دي٧يح،  -68 الكيةقح الرشٔيح يف إوالح الؿايع كالٔؿ
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 .#1429ا٣ُجٕح األكىل،  حتٞيٜ/ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ ا٧ٕ٣ؿاف، دار اعل٥ ا٣ٛٮااؽ، م١ح امل١ؿ٦ح،
ح ٨٦ قري أٔالـ اجلجالء، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف اذل٬يب، حتٞيٜ/ دل -69 ٧ٔٮ

 ـ.1982 - 1402٬، اثلة٩يح ا٣ُجٕح ،٠جةر ابلةظسني، مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت

قرية ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ، الث٨ ٔجؽ احلل٥، حتٞيٜ/ أمحؽ ٔجيؽ، م١ذجح ك٬جح، ا٣ٞة٬ؿة  -70
 ـ.1984-1404٬ا٣ُجٕح الكةدقح، 

 1416.٬، قالَل، ا٣ٞة٬ؿةرشح األربٕني، الث٨ دٝيٜ ا٣ٕيؽ، م١ذجح ا٣رتاث اإل -71
كط، كحم٧ؽ ز٬ري النةكيل، ءرشح الك٪ح، حلكني ث٨ مكٕٮد ابل٘ٮم، حتٞيٜ/ مٕيت األر٩ة -72

 ـ.1983 -#1403امل١ذت اإلقالَل، دمنٜ، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

 1407.٬ ، ا٣ُجٕح األكىل،الرشح ال١جري، أليب ا٣ربٌلت أمحؽ ادلرديؿ، دار ا١ٛ٣ؿ، ثريكت -73

ـظيٌل، د.٩ـي٫ رشح ال١ٮًلت امل٪ري، ملع٧ؽ ث٨ اجلضةر ا٣ٛذٮيح  -74 احل٪جٌل، حتٞيٜ/ د.حم٧ؽ ال
 ـ.1997 -1418٬محةد، م١ذجح ا٣ٕجياكف، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

ح، جلض٥ ادلي٨ ق٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽ ا٣ٞٮم ا٣ُٮيف، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ ا ث٨  رشح خمذرص -75 الؿًك
 ـ.1987 -1407٬ٔجؽ املعك٨ ا٣رتيك، مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

٤ٮؿ، مٕت اإلي٧ةف، أليب -76  ثلؿ أمحؽ ث٨ احلكني ابلي٭يق، حتٞيٜ/ حم٧ؽ الكٕيؽ بكيٮين ٗز
 .#1410دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

الىعةح، دةج ال٤٘ح كوعةح ا٣ٕؿبيح، إلق٧ةٔي٢ ث٨ محةد اجلٮ٬ؿم، حتٞيٜ/ أمحؽ   -77
 ـ.1990ا٣٘ٛٮر ُٔةر، دار ا٥٤ٕ٣ ل٧٤اليني، ثريكت، ا٣ُجٕح الؿاثٕح،  ٔجؽ

ث٨ ظجةف ثرتديت اث٨ ث٤جةف، لأل٦ري ٔالء ادلي٨ ٌٔل ث٨ ث٤جةف ا٣ٛةريس، حتٞيٜ/ وعيط ا -78
 ـ.1993 -#1414كط، مؤقكح الؿقة٣ح، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، ءمٕيت األر٩ة

ابلةيق،  وعيط ابلؼةرم، أليب ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ابلؼةرم، دؿٝي٥/ حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ -79
 .#1400، ا٣ُجٕح األكىل، املُجٕح الك٤ٛيح كم١ذبذ٭ة، ا٣ٞة٬ؿة

حتٞيٜ/  ،اث٨ ٝي٥ اجلٮزيح ا٣ُؿؽ احل٧١يح يف الكيةقح الرشٔيح، ملع٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ الـريع -80
 .#٩1428ةيٙ ث٨ أمحؽ احل٧ؽ، دار اعل٥ ا٣ٛٮااؽ، ا٣ُجٕح األكىل، 

 ،ملع٧ؽ ٔجؽ احل١ي٥ ظة٦ؽ، دار امل٪ةر احلؽيسح ا٣ٕرص احلؽير، يف ادلي٨ يف ّة٬ؿة ا٤٘٣ٮ  -81
 ـ.1991-1411٬ألكىل، ا٣ُجٕح ا

 .2008٬ ثريكت، املؤقكح اجلة٦ٕيح لرلراقةت كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ٥٤ٔ اصذ٧ةع املٕؿٚح، جلبي٢ رمـم، -82
 1393.٬ُجٕح احل١ٮ٦يح ث١٧ح، املع٧ؽ الكٛةريين، ملٗؾاء األبلةب،  -83
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 .1412٬، ا٣ُجٕح األكىل ،ثريكت ا٤٘٣ٮ يف ادلي٨، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ال٤ٮحيٜ، مؤقكح الؿقة٣ح، -84
يةث األم٥ يف اتليةث ا٥٤ْ٣، أليب املٕةيل اجلٮيين، حتٞيٜ/ د. مىُىف ظ٤ِل، كد. ٚؤاد ٗ -85

 .ـ1980-٬ 1401 ،ا٣ُجٕح اثلة٩يح ،امل٪٥ٕ، دار ادلٔٮة، اإلق١٪ؽريح ٔجؽ
ا٣ٛذةكل ال١ربل، لنيغ اإلقالـ أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ اث٨ دي٧يح، حتٞيٜ/ حم٧ؽ ٔجؽ ا٣ٞةدر  -86

جؽ ا٣ٞةدر ُٔة، جٕح األكىل،  ُٔة، كمىُىفٔ   ـ.1987 -1408٬دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُ
ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء، دمٓ كدؿديت/ أمحؽ ث٨ ٔجؽ الؿزاؽ  -87

 .ـ2003 -1424٬، ا٣ُجٕح الؿاثٕح، ادلكيل، دار املؤيؽ
 ٔجؽ ال٤ُيٙ ظك٨ ا٣ٛذةكل اهل٪ؽيح، ل٤نيغ ٩ْةـ كدمةٔح ٨٦ ٧٤ٔةء اهل٪ؽ، حتٞيٜ/ -88

 ـ.2000 -#1421الؿمح٨، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل،  ٔجؽ

 ـ.1996 -#1417ٚذةكل دار اإلٚذةء كابلعٮث الرشٔيح، كزارة األكٝةؼ كالنبٮف اإلقال٦يح، مرص،  -89
ا٣ٛذةكل، دراقح ملنالكت املك٥٤ املٕةرص يف ظيةد٫ احلٮ٦يح ا٣ٕة٦ح، ملع٧ٮد م٤ذٮت، دار  -90

 ـ.2004 -#1424جٕح اثلة٦٪ح ٔرشة، الرشكؽ، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُ

ٚذط ابلةرم رشح وعيط ابلؼةرم، ألمحؽ ث٨ ٌٔل ث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين، دؿٝي٥/ حم٧ؽ ٚؤاد  -91
ٔجؽ ابلةيق، دار املٕؿٚح، ثريكت )مىٮرة ٨ٔ َجٕح املُجٕح الك٤ٛيح كم١ذبذ٭ة ثة٣ٞة٬ؿة، 

 .#1379 ،مرص(
حتٞيٜ/ دمةٔح  ،صت احل٪جٌلٚذط ابلةرم رشح وعيط ابلؼةرم، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ أمحؽ ث٨ ر -92

  ـ.1996 -1417٬ة، ا٣ُجٕح األكىل، ٮر٪املؽي٪ح امل ،٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، م١ذجح ا٣٘ؿبةء األزؿيح
بل٘ؽادم، حتٞيٜ/ حم٧ؽ حميي ادلي٨ اا٣ٛؿؽ ثني ا٣ٛؿؽ، ٣ٕجؽ ا٣ٞة٬ؿ ث٨ َة٬ؿ ث٨ حم٧ؽ  -93

 .ـ1995 - ـه1416، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح الكةثٕح احل٧يؽ، امل١ذجح ا٣ٕرصيح ٔجؽ
٣ٛؿكع، لن٧ف ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ٤ٛ٦ط، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ ا ث٨ ٔجؽ املعك٨ ا٣رتيك، مؤقكح ا -94

 .ـ2003 -1424٬الؿقة٣ح، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 
ُجٕح ا٣ ،ٌٕل ث٨ أمحؽ ث٨ ظــ، م١ذجح اخلة٩يج، ثة٣ٞة٬ؿة٣ا٣ٛى٢ يف امل٢٤ كاأل٬ٮاء كاجلع٢،  -95

 .ـ1996اثلة٩يح، 
الكالـ  ٣ٞٮأؽ الى٘ؿل، ٣ٕـ ادلي٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ٔجؽا٣ٛٮااؽ يف اػذىةر املٞةوؽ، أك ا -96

الك٤ِل، حتٞيٜ/ إيةد ػةدل ا٣ُجةع، دار ا١ٛ٣ؿ املٕةرص، ثريكت، دار ا١ٛ٣ؿ، قٮرية، ا٣ُجٕح 
 ـ.1996 -1416٬األكىل، 

 1412.٬، ا٣ُجٕح األكىل، ٧ٕةد ادلي٨ ػ٤ي٢، م١ذجح الك٪ح، ا٣ٞة٬ؿة٣ٝةلٮا ٨ٔ اإلقالـ،  -97
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ؽ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ يٕٞٮب ا٣ٛريكز آثةدم، اهليبح املرصيح ا٣ٕة٦ح ا٣ٞةمٮس املعيٍ، ملض -98
 .#1301 (،نكؼح مىٮرة ٨ٔ ا٣ُجٕح اثلةثلح ل٧٤ُجٕح األ٦رييح)ل١٤ذةب 

، مث٨ أمحؽ املؿكزاٝٮآَ األد٣ح يف األوٮؿ، أليب املْٛؿ ٦٪ىٮر ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اجلجةر  -99
ا٧٤ٕ٣يح، ثريكت، ا٣ُجٕح ق٧ةٔي٢ النةٚيع، دار ال١ذت إحتٞيٜ/ حم٧ؽ ظك٨ حم٧ؽ ظك٨ 

 .ـ1999 -1418٬األكىل، 
ةرص ا٣٘ة٦ؽم، دار جلا٣ٞٮأؽ األوٮحلح املؤزؿة يف ٫ٞٚ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ،  -100

 1436.٬، ا٣ُجٕح األكىل، الكجيح، م١ح امل١ؿ٦ح
ا٣ُجٕح  ،ثؿا٬ي٥ ال١يالين، دار ا١ٛ٣ؿ، دمنٜإٝٮأؽ املٞةوؽ ٔ٪ؽ النةَيب، ٣ٕجؽ الؿمح٨  -101

 ـ.1994-1415٬ ،ثلة٩يحا
ث٨ أيب ال١ؿـ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ االاكم٢ يف اتلةريغ، الث٨ األزري ٌٔل  -102

الكالـ دؽمؿم، دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب،  الٮاظؽ النحجةين اجلـرم، حتٞيٜ/ ٧ٔؿ ٔجؽ ٔجؽ
 ـ.1997 -1417٬ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 

ا ث٨ ٧ٔؿ ادل٦ييج،  ؿم، حتٞيٜ/ د.ٔجؽ٠ذةب الرشيٕح، أليب ثلؿ حم٧ؽ ث٨ احلكني اآلص -103
 ـ.1999 -#1420دار الٮ٨َ، الؿيةض، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

٠نةؼ ا٣ٞ٪ةع ٨ٔ ٦نت اإلٝ٪ةع، مل٪ىٮر ث٨ يٮنف ابل٭ٮيت، حتٞيٜ/ ٬الؿ مىي٤يح، دار  -104
 .#1402ا١ٛ٣ؿ، ثريكت، 

، دار ٠نٙ ا٣ْ٪ٮف ٨ٔ أقةَل ال١ذت كا٣ٛ٪ٮف، ملىُىف ث٨ ٔجؽ ا الن٭ري حبةيج ػ٤يٛح -105
 .ـ1990-1410٬، إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ثريكت

 ـ.2001، ا٣ُجٕح األكىل، ٮؿ ٚ٪ؽيل، رشًلح املُجٮاعت ل٤ذٮزيٓ كا٣جرشبلال ق١ٮت ثٕؽ احلٮـ،  -106
لكةف ا٣ٕؿب، ملع٧ؽ ث٨ م١ؿـ ث٨ ٦٪ْٮر، حتٞيٜ/ أ٦ني ٔجؽ الٮ٬ةب، كحم٧ؽ ا٣ٕجيؽم، دار  -107

 ـ.1999 -1419٬إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلةثلح، 

لكةف امل زاف، ألمحؽ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين، حتٞيٜ/ دااؿة املٕؿؼ  -108
٤ِل ل٧٤ُجٮاعت ،اهل٪ؽ، اجلْة٦يح  ـ.1971-1390٬ا٣ُجٕح اثلة٩يح،  ،ثريكت ،مؤقكح اأٔل

جنيت دل٤ح األظاكـ ا٣ٕؽحلح، ل٤ض٪ح م١ٮ٩ح ٨٦ ٔؽة ٧٤ٔةء كٚٞ٭ةء يف اخلالٚح ا٣ٕس٧ة٩يح، حتٞيٜ/  -109
 .٬ 1413 ،ا٣ُجٕح األكىل ،٬ٮاكيين، نرش/ ٩ٮر حم٧ؽ، اكرػة٫٩ جتةرت ٠ذت، آراـ ثةغ، ٠ؿاتيش
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دىؽر ٨ٔ الؿاةقح ا٣ٕة٦ح إلدارات ابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح كاإلٚذةء  ،دل٤ح ابلعٮث اإلقال٦يح -110
الـ كاألم١٪ح، )ا٣ٕؽد  ،كادلٔٮة كاإلرمةد  (.٦74ٕ٭ة م٤عٜ ثرتاص٥ اأٔل

ـء اثل -111  1322.٬ ،رصت ،ة٣ر ٔرش ٨٦ الك٪ح الكةثٕحدل٤ح امل٪ةر يف اجل

 ـ.2000 ،ة٩يحاثلُجٕح ا٣دل٧ٮع الؿقةا٢، حلك٨ ابل٪ة، امل١ذجح اتلٮٚيٞيح،  -112
نيغ اإلقالـ أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ اث٨ دي٧يح، دمٓ كدؿديت/ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ل ا٣ٛذةكل،دل٧ٮع  -113

 ـ.2004 -#1425ٮرة، حم٧ؽ ث٨ ٝةق٥، دل٧ٓ امل٤ٟ ٚ٭ؽ ٣ُجةٔح املىعٙ الرشيٙ، املؽي٪ح امل٪

 1411.٬، ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، دار ا١ٛ٣ؿ ،املض٧ٮع رشح امل٭ؾب، حلعىي ث٨ رشؼ اجلٮكم -114
ذةكل النيغ اث٨ ثةز، دمٓ -115 ٨، الؿيةض /دل٧ٮعٚ   .1432٬، ا٣ُجٕح األكىل، حم٧ؽ قٕؽ النٮيٕؿ، دار الَٮ
 ،ث٨ مة٬جنةق املؼذرص يف أػجةر ا٣برش، إلق٧ةٔي٢ ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ٮد ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ -116

 ـ.1970حتٞيٜ/ أمحؽ رٕٚخ ابلؽراكم، ثريكت، 
اث٨ ٝي٥  ٦ؽارج الكةل١ني ثني ٦٪ةزؿ إيةؾ ٩ٕجؽ كإيةؾ نكذٕني، ملع٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ الـريع -117

 ـ.1973 -1393٬حتٞيٜ/ حم٧ؽ ظة٦ؽ ا٣ٛيق، دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح،  ،اجلٮزيح
ٌٔل ث٨ املسىن اتل٧يِل املٮوٌل، حتٞيٜ/ ظكني ق٤ي٥ محؽ ث٨ ألمك٪ؽ أيب يًٕل املٮوٌل،  -118

 ـ.1989 -#1410أقؽ، دار املأمٮف ل٤رتاث، دمنٜ، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

املك٪ؽ، لإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ النحجةين، مؤقكح ٝؿَجح )مىٮرة ٨ٔ ا٣ُجٕح املي٧٪يح(،  -119
  1410.٬الؿيةض،  ،حكدار الؿاي ٝؿَجح، ا٣ٞة٬ؿة،ا٣ٞة٬ؿة، حتٞيٜ/ أمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ، دار 

مى٪ٙ ٔجؽ الؿزاؽ، ٣ٕجؽ الؿزاؽ ث٨ ٧٬ةـ الى٪ٕةين، حتٞيٜ/ ظجيت الؿمح٨ األِْٔل،  -120
 .#1403امل١ذت اإلقالَل، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

املى٪ٙ يف األظةدير كاآلزةر، ٣ٕجؽ ا ث٨ حم٧ؽ ث٨ أيب محجح ال١ٮيف، حتٞيٜ/ خمذةر أمحؽ  -121
 .#1403ا٣ُجٕح األكىل، اجلؽكم، ادلار الك٤ٛيح، اهل٪ؽ، 

، ٦ُة٣ت أكيل اجلٓل يف رشح اغيح امل٪ذٓل، ملىُىف ث٨ قٕؽ ث٨ ٔجؽق الكيٮيط م٭ؿةن  -122
  .ـ1994 -1415٬نرش/ امل١ذت اإلقالَل، ا٣ُجٕح اثلة٩يح،  احل٪جٌل، الؿظيجةين

 ،حتٞيٜ/ د. حم٧ؽ حم٧ٮد مٕجةف، ٦ٕةل٥ ا٣ٞؿبح يف أظاكـ احلكجح، ملع٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٞؿيش -123
 .ـ1976 األكىل،ُجٕح ا٣ ،اهليبح املرصيح ا٣ٕة٦ح ل١٤ذةب، أمحؽ ٔحىس ا٣ُييعكوؽيٜ 

 .ـ2015 -1436٬، ا٣ُجٕح اخلةمكح، ٦ٕةل٥ يف أوٮؿ ادلٔٮة، ملع٧ؽ يرسم، دار ا٣حرس ا٣ٞة٬ؿة -124
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جؽ -125 املعك٨  املٕض٥ األكقٍ، لك٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ ا٣ُرباين، حتٞيٜ/ َةرؽ ث٨ ٔٮض ا، ٔك
 .#1415ٞة٬ؿة، إثؿا٬ي٥، دار احلؿ٦ني، ا٣

 ـ.2004 -#1425املٕض٥ الٮقيٍ، ملض٧ٓ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح، دار ادلٔٮة، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح الؿاثٕح،  -126

٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، أليب احلكني أمحؽ ث٨ ٚةرس ث٨ زًلؿية، حتٞيٜ/ ٔجؽ الكالـ ٬ةركف،  -127
 ـ.1979 -1399٬دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزيٓ، ثريكت، 

ٚح ٦ٕةين أ٣ٛةظ امل٪٭ةج، ملع٧ؽ ث٨ حم٧ؽ الرشبحين، دار ا١ٛ٣ؿ، ٦٘ين املعذةج إىل ٦ٕؿ -128
 .ـ1997 -1418٬ ، ا٣ُجٕح األكىل،ثريكت

ا٣ٛذةح  ٔجؽ امل٘ين، ٣ٕجؽ ا ث٨ أمحؽ ث٨ ٝؽا٦ح املٞؽيس، حتٞيٜ/ د. ٔجؽ ا ا٣رتيك، د. -129
 ـ.1997 -1417٬حم٧ؽ احل٤ٮ، دار اعل٥ ال١ذت، الؿيةض، 

 ،حلكني ث٨ حم٧ؽ ث٨ امل٢ٌٛ املٕؿكؼ ثةلؿاٗت األوٛ٭ةيناملٛؿدات يف ٗؿيت ا٣ٞؿآف،  -130
 1412.٬ ،ادلار النة٦يح، دمنٜكثريكت،  ،، دار ا٥٤ٕ٣محتٞيٜ/ وٛٮاف ٔؽ٩ةف داكد

 ـ.1984املٞؽ٦ح، ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ػرلكف، دار ا٥٤ٞ٣، بل٪ةف، ا٣ُجٕح اخلةمكح،  -131

ا الـرًليش، حتٞيٜ/  امل٪سٮر يف ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح، بلؽر ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ ث٭ةدر ث٨ ٔجؽ -132
دحكري ٚةاٜ أمحؽ حم٧ٮد، َجٕح كزارة األكٝةؼ كالنبٮف اإلقال٦يح، ال١ٮيخ، ا٣ُجٕح  د.

 1405.٬اثلة٩يح، 

٦٪٭ةج الك٪ح اجلجٮيح، لنيغ اإلقالـ أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ اث٨ دي٧يح، حتٞيٜ/ د. حم٧ؽ رمةد  -133
 ـ.1986 -#1406 قةل٥، صة٦ٕح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ قٕٮد، الؿيةض، ا٣ُجٕح األكىل،

امل٪٭ةج يف رشح وعيط مك٥٤ ث٨ احلضةج، أليب زًلؿية حيىي ث٨ رشؼ اجلٮكم، دار إظيةء  -134
 .#1392ا٣رتاث ا٣ٕؿيب، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

من٭ٮر ث٨ حتٞيٜ/ املٮاٚٞةت يف أوٮؿ الرشيٕح، أليب إقعةؽ إثؿا٬ي٥ ث٨ مٮىس النةَيب،  -135
 .ـ1997 -1417٬ ،ا٣ُجٕح األكىل ،دار اث٨ ٔٛةف ،ظك٨ آؿ ق٧٤ةف

ذؽاؿ يف ٩ٞؽ الؿصةؿ، أليب ٔجؽ ا حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ٝةي٧ةز اذل٬يب،  -136 ٦ زاف األ
ٮاف ٔؿٝكٮيس /حتٞيٜ ٕةمليح ،حم٧ؽ ًر  .ـ 2009 -1430٬ ،كىلا٣ُجٕح األ، ثريكت، دار الؿقة٣ح ا٣

 ا٣ْة٬ؿم ث٨ ٔجؽ اااجلضٮـ الـا٬ؿة يف م٤ٮؾ مرص كا٣ٞة٬ؿة، حلٮقٙ ث٨ د٘ؿم ثؿدم  -137
حم٧ؽ ظكني  ا٣ٞة٬ؿة، حتٞيٜ/ كزارة اثلٞةٚح كاإلرمةد ا٣ٞٮَل، دار ال١ذت، /نرش ،احل٪ف
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  .1413٬ ،ا٣ُجٕح األكىل ،م٧ف ادلي٨
، حتٞيٜ/ مؿيـف اث٨ قٕيؽ ث٨ ٩ىةب االظتكةب، ٧ٕ٣ؿ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٧ٔؿ الك٧ةين احل٪ف -138

 ـ.1986 -1406٬األكىل،  مؿيـف ٔكريم، م١ذجح ا٣ُة٣ت اجلة٦يع، م١ح امل١ؿ٦ح، ا٣ُجٕح

 ٕجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ حم٧ؽ ث٨ مؿمؽ؛ ثإرشاؼ٣دراقح ٦ٞةر٩ح،  ..٩ْةـ احلكجح يف اإلقالـ -139
 -1393٬صة٦ٕح اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ قٕٮد اإلقال٦يح،  ،ل٤ٌٞةء ا٣ٕةؿ أمحؽ ُٔٮة، املٕ٭ؽ ا٣ٕةيل ٔجؽ د.

 ـ.1973

يٜ/ الكيؽ ابلةز ا٣ٕؿيين، م، حتٞزٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ٩رص النري٩٣٭ةيح الؿدجح يف ٤َت احلكجح،  -140
 ٬.  1409دار اثلٞةٚح، ثريكت، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، 

ث٨ األزري، حتٞيٜ/ َة٬ؿ أمحؽ الـاكم، حم٧ٮد حم٧ؽ اضؽ ادلي٨ ملاجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير،  -141
 .ـ1979-1399٬، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح األكىل، ا٣ُ٪ةيح، امل١ذجح اإلقال٦يح
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 14 ........................................ زةثلنة/ ممةرقح اجلٓةد يف أكضةع اقتسِةايح
ة/ دفةكً ظة  14 ............................ ىح انلفؿة كاْلؼٔؼ اىؿةـ ٌَ اإلقالـراثؿن

ٔاؾؽ إصؿاء األظاكـ كٌلذضيةت الكيةقح الرشؾيح لألُةـ ة/ اجلٓةىح ثل  15 ........ ػةمكن
!ٔ ً يف دلةؿ االظتكةب لَع اىغي ة/ غيةب كدغييت اىؿيٍةء اىؿةميي كُؽردٓ  16 ........ قةدقن

ٔـ إَل كىؿذٓة ة/ الضؿف اىؿةـ يف األٌح كاْلؽايع اىؿةىْم املعٍ  16 ............ قةثؿن
ٔاكؽزة ِنة/ اخليو يف اْلؿةمو ٌؽ أظةدير اىفنت كاملالظً، كدزنييٓة لَع ال ٌ ............. 22 

ة/ غيةب اىليةدات  21 ................................................ احلهيٍح دةقؿن
ا/ اىتنٔيل لَع املعهٍةت الرشؾيح   20 ...................................... اعرشن

 20 ............................... الفصل الجانٌ: جماالت الغلى وأسبابه وآثاره يف العصز احلديح
 22 ...................................... املبحح األول: جماالت الغلى املعاصز ومظاهزه

 
ا

 23 ..........................................  : الغلى في املجال الفكسي والػقديؤوًل
 23 ............................ ملعةت ٌَ دةريغ االظتكةب اىفهؿم كاىؿلؽم 

ا: الغلى في املجال املسلكي والتربىي   36 ..........................................  ثاهيا
ا: الغلى في املجال الػسكسي والجهادي

ا
 63 .......................................  ثالث

ا: الغلى في املجال السياس ي  120 .................................................  زابػا
ا: الغلى في املجال الدغىي   125 ................................................  خامسا

 110 ......................... نٌ: أسباب ودوافع الغلى وآثاره يف الىاقع املعاصزاملبحح الجا

: لاسباب الىفسيت والتربىٍت وآثازها
ا

 112 .........................................  ؤوًل
ت وآثازها ا: لاسباب الػلةيت والفكٍس  116 .........................................  ثاهيا
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ا: لاسباب السياسيت والاجخةاغيت
ا
 101 ...........................................  ثالث

 101 ........ لى املعاصزالفصل الجالح: القىاعد املقاصدية واألصىلًة والفقهًة يف االحتساب على الغ

 100 ................................................................................. متهًد

 102 ........................... املبحح األول: القىاعد املقاصدية يف االحتساب على الغلى

 103 ................... اىلةؾؽة األكىل/ ظفغ الضكريةت كاحلةصيةت كاْلعكيِةت 
 103 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 

ٔازُح ثي املىةىط كاملفةقؽ ؾِؽ اْلؽافؽ   105 ..................... اىلةؾؽة اثلةُيح/ امل
 105 ........................................................... اْلزنيو كاْلعجيق

 111 ............................... ةثلح/ راعيح امللالت كُذةاش اْلرصفةت اىلةؾؽة اثل
 110 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 

 111 ....................... اىلةؾؽة الؿاثؿح/ ُك كىؽ َيةىف كىؽ النةرع فٓٔ ثةظو
 111 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق/

 112 ........................... املبحح الجانٌ: القىاعد األصىلًة يف االحتساب على الغلى

 112 ....................................... اىلةؾؽة األكىل/ ال ظةزً إال ا دؿةَل 
 113 .......................................................... يق اْلزنيو كاْلعج

ٔاظؽ كؽ دؿرتيّ األظاكـ اخلٍكح، أك ثؿضٓة  114 ........... اىلةؾؽة اثلةُيح/ اىفؿو ال
 114 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 

 116 .......................... اىلةؾؽة اثلةثلح/ اْللكيف مؿدجط ثةىلؽرة كاالقذعةؾح
 122 ......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق/ 

ٔاء كاىغئ يف اإلدمةع؟   120 ............. اىلةؾؽة الؿاثؿح/ ْو يؿذؽ خبالؼ أْو األْ
 120 .......................................................... جيق اْلزنيو كاْلع

 122 ....................................... اىلةؾؽة اخلةمكح/ ٌؾْت الىعةيب ظضح
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 123 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 
 124 ............................................ اىلةؾؽة الكةدقح/ قؽ اذلرااؽ ظضح

 125 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 
 125 ....................................... اىلةؾؽة الكةثؿح/ ْو ُك دلذٓؽ مىيت؟ 

 126 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 
 132 ................ املبحح الجالح: القىاعد والضىابط الفقهًة يف االحتساب على الغلى

 131 ..................................................... ملطلب لاول: القىاغد الفقهيتا

 131 ..................... .«إٍُة األؾٍةؿ ثةنليةت»اىلةؾؽة األكىل/ األمٔر ثٍلةوؽْة/ 
 131 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 

 130 ........................................ اىلةؾؽة اثلةُيح/ اَللي ال يـكؿ ثةلنم 
 131 ........................................................... اْلزنيو كاْلعجيق

 132 .......................................... اىلةؾؽة اثلةثلح/ املنلح جتيت اْليكري 
 133 ........................................................... اْلزنيو كاْلعجيق

ـاؿ الضر ثال رضر/ اىلةؾؽة الؿاث ـاؿ»ؿح/ ي  134 ............................ «الضر ي
 135 ........................................................... اْلزنيو كاْلعجيق

 142 .......... اىلةؾؽة اخلةمكح/ ال يِهؿ املؼذيف فيّ، كىسَ يِهؿ املضٍؽ ؾييّ 
 142 ........................................................... اْلزنيو كاْلعجيق

 142 ........................... املطلب الثاوي: الضىابط الفقهيت في الاحدساب غلى الغلى

 142 ........ لً يسَ دلبنا الضةثط األكؿ/ يضةؼ املِهؿ إَل فةؾيّ دكف اآلمؿ ثّ ٌة
 141 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 

 140 ....................... الضةثط اثلةين/ إكؿار مؿدست املِهؿ ظضح كةرصة ؾييّ 
 140 .......................................................... اْلزنيو كاْلعجيق 

 140 ......................... الضةثط اثلةىر/ ليٍعتكت أف يؽفؽ ؾَ ُفكّ الضر 
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 140 ........................................................... اْلزنيو كاْلعجيق
 142 ......................................... الفصل الزابع: عالج ظاهزة الغلى يف العصز احلديح

 144 ............................... هج يف االحتساب على الغلى املعاصزاملبحح األول: مها

 144 ................................................. املطلب لاول: املىهج الػلةي الىظسي 

 152 ................................................ املطلب الثاوي: املىهج الػةلي السسةي

 152 ........................................................... املعٔر اىترشييع
 152 ............................................................... املعٔر األٌِّن
 151 ............................................................... حمةذيؿ ٌٍٓح

 150 .............................................املطلب الثالث: املىهج التربىي الاجخةاعي

 152 ........ ة يف االحتساب على الغلىاملبحح الجانٌ: مشكالت ووسائل وأسالًب معاصز

ق الاحدساب غلى الغلى  152 ...................... املطلب لاول: مشكالث وغقباث في طٍس

ة بليبح، أك ٌؽرقح ٌؿيِح ٔـ الٔقعيح، أك اىغئ كفلن / اؾذجةر ٌفٓ  154 ............ أكالن
 155 ............ زةُينة/ اْللىري يف فًٓ كٔؿ املؿةرصيَ ٌَ الكًٌٓ، أك نذجًٓ أُفكًٓ

ٔارؽ ثي ٌ ٔاكؽ زةثلنة/ ؾؽـ إدراؾ اىف ة يف الهذت ٌَ الالكـ لَع اىفؿؽ كٌة يف ال
 156 ................................................... ٌَ دعٔر، أك دغري ٌؿذب

ٔازؿ كاحنؿافةت مؤزؿة يف كاكؽ األٌح ة/ اىغفيح ؾَ ُ  161 ......................... راثؿن
ٔاصٓح اجلـايح( ة/ ظرص اىغئ يف صةُت دكف آػؿ )امل  160 ..................... ػةمكن

ة/ اردجةط احلكجح لَع اىغئ بكيعح ٌِعؿفح، أك ػةملح كمؤقكةت دكىح  قةدقن
 160 ................................................... كف مؤقكةت املضذٍؽد

 161 .................... املطلب الثاوي: مسالك ووسائل مػاصسة في الاحدساب غلى الغلى

ٔصٓةت لالظتكةب املؿةرص لَع اىغئ / املكةلم كامل  161 ......................... أكالن
ٔاصٓح اىغئ -1  161 ............................... جتييل املضذٍؽ ثٍؤقكةدّ مل
 162 ............................. دؾً اىؿيٍةء كادلاعة كاملعتكبي لَع اىغئ -2



 

 

 

 االحتساب على الغلى املعاصز 231

 163 ............................... تكةب الكيةيسالكيع يف اإلوالح كاالظ -3
فم االمتجةؾ كرفؽ االْلجةس ثي املرشكع كاملٍِٔع ٌَ اجلٓةد  -4

 164 ................................... ككضةيةق، كمكةاو الكيةقح الرشؾيح
ٔكٔع فؿيكحن دلاعيةت مضييح -5  165 .............................. احلؾر ٌَ ال
ٔاكفّ اىغئ ثعؿيق، أك ثأػؿل «ٌة»ك  «ٌَ»مؿاصؿح  -6  166 ... كؽ يؽؾً فهؿق كم
 022 ......................... اىغئ كأْيّاْلعؾيؿ ٌَ مكيم الكهٔت لَع  -7

 021 ........................ زةُينة/ كقةاو كإصؿاءات ٌؿةرصة يف االظتكةب لَع اىغئ
 021 .......... حتؿيؿ ٌؽكُح األظاكـ الرشؾيح يف املكةاو اىِت ككؽ فيٓة اىغئ -1
ٔاظؽة -2  020 ..... اْلفؿيق يف اخلعةب كاْلؿةمو ثي ظجلةت اىغالة ضٍَ اىفبح ال

 020 ................................................................................ األكىل/ ظجلح النجةب 
 020 ............................................. اثلةُيح/ ظجلح النئخ 

 020 ............................................... اثلةثلح/ ظجلح اىلةدة
 021 ............ الكيع يف دلييو االحنؿاؼ كاىغئ ٌة أٌسَ إَل ذلم قبيو -3
دنجيّ اىغالة إَل ػعٔرة دٔػيفًٓ كأؾٍةهلً لىةىط الىييبيي، كالىٓةيِح، -4

 022 ................................................................. كالؿافضح
 023 ........................................ وِةؾح كاقذغالؿ اىغئ كاىؿِفأْؽاؼ 
 024 .......... ْلعذيحإضؿةؼ الهيةُةت اإلقالٌيح الكنيح كدفهيم ثِةْة ا -أ

 024 ..................................... دلييه املؽ اإلقالِم يف اىغؿب -ب
 026 ....................................... دِفيؾ قةيسف ثيهٔ صؽيؽة -ج
 012 .................................. تكييً إيؿاف ٌِىت رشيط املِعلح -د
 011 ................................... جتؽد األظٍةع الىٓئُيح يف قيِةء -ْ
 010 .....................................رضب غـة كمحةس كُـع قالظٓة -ك
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 010 ................................................. إقلةط انلؼةـ اىرتيك -ز
 011 ................................................................... كةاٍح املؿاصؽ 

 002 ........................................................................ اىفٓؿس 

 


